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ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรัมอคัรสำวกสิบสองจดัท�ำหนงัสือชุด ค�ำสอนของ

ประธำนศำสนจักร เพื่อช่วยใหท่้ำนใกลชิ้ดพระบิดำบนสวรรคแ์ละมีควำมเขำ้ใจลึกซ้ึง

ยิง่ข้ึนในพระกิตติคุณท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต ์เม่ือศำสนจกัรเพ่ิมหนงัสือ

ในชุดน้ี ท่ำนจะมีหนงัสืออำ้งอิงพระกิตติคุณสะสมไวใ้ชท่ี้บำ้นมำกข้ึน หนงัสือเหล่ำน้ี

ออกแบบไวใ้หใ้ชส้�ำหรับกำรศึกษำส่วนตวัและกำรเรียนกำรสอนในวนัอำทิตย ์อีกทั้ง

สำมำรถช่วยท่ำนเตรียมบทเรียนกำรสงัสรรคใ์นครอบครัว เตรียมบทเรียนอ่ืนหรือค�ำ

พดู และตอบค�ำถำมเก่ียวกบัหลกัค�ำสอนของศำสนจกัร

หนงัสือเล่มน้ีเนน้ค�ำสอนของประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ผูรั้บใชเ้ป็นประธำน

ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนำยน ค.ศ. 1994 

จนถึงวนัท่ี 3 มีนำคม ค.ศ. 1995

ศึกษาส่วนตวั

ขณะท่ีท่ำนศึกษำค�ำสอนของประธำนฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ จงแสวงหำกำร

ดลใจจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิร่วมกบักำรสวดออ้นวอน ค�ำถำมทำ้ยบทแต่ละบทจะ

ช่วยใหท่้ำนไตร่ตรอง เขำ้ใจ และประยกุตใ์ชค้ �ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ แนวคิดต่อ

ไปน้ีอำจช่วยท่ำนไดเ้ช่นกนั:

• เขียนควำมคิดและควำมรู้สึกท่ีมำถึงท่ำนจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิขณะท่ีท่ำนศึกษำ

• ขีดเสน้ใตข้อ้ควำมท่ีท่ำนตอ้งกำรจ�ำ ท่ำนอำจท่องจ�ำขอ้ควำมเหล่ำน้ีหรือเขียนในพระ

คมัภีร์ของท่ำนใกลก้บัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

• อ่ำนบทเรียนหรือขอ้ควำมมำกกวำ่หน่ึงคร้ังเพื่อท่ำนจะเขำ้ใจไดลึ้กซ้ึงมำกข้ึน

• ถำมค�ำถำมตวัท่ำนเองเช่น ค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ท�ำใหฉ้นัเขำ้ใจหลกัธรรมพระ

กิตติคุณเพ่ิมข้ึนอยำ่งไร พระเจำ้ทรงตอ้งกำรใหฉ้นัเรียนรู้อะไรจำกค�ำสอนเหล่ำน้ี

• ถำมตวัท่ำนวำ่ค�ำสอนในหนงัสือเล่มน้ีจะช่วยท่ำนเร่ืองกำรทำ้ทำยและขอ้กงัวลส่วน

ตวัไดอ้ยำ่งไร
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• แบ่งปันส่ิงท่ีท่ำนเรียนรู้กบัสมำชิกครอบครัวและเพื่อนๆ

สอนจากหนังสือเล่มนี้

แนวทำงต่อไปน้ีจะช่วยท่ำนสอนจำกหนงัสือเล่มน้ี ไม่วำ่จะท่ีบำ้นหรือท่ีโบสถ์

เตรียมสอน

แสวงหำกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิขณะเตรียมสอน ศึกษำบทเรียนร่วม

กบักำรสวดออ้นวอนเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ท่ำนเขำ้ใจค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ ท่ำนจะ

สอนดว้ยพลงัมำกข้ึนเม่ือค�ำพดูเหล่ำนั้นมีอิทธิพลต่อท่ำนเป็นส่วนตวั (ดู คพ. 11:21)

บทเรียนส่วนใหญ่มีเน้ือหำมำกเกินกวำ่จะสำมำรถสนทนำไดห้มดในกำรประชุมหน่ึง

คร้ัง จงเลือกค�ำสอนท่ีท่ำนรู้สึกวำ่จะเป็นประโยชนม์ำกท่ีสุดร่วมกบักำรสวดออ้นวอน

กระตุน้คนท่ีท่ำนสอนใหศึ้กษำบทเรียนล่วงหนำ้เพือ่พวกเขำจะพร้อมมีส่วนร่วมมำก

ข้ึนในกำรสนทนำและจรรโลงใจกนัมำกข้ึน

ในกำรเตรียมคนท่ีท่ำนสอนใหมี้ส่วนร่วม จงเอำใจใส่หมวด “ขอ้เสนอแนะส�ำหรับ

ศึกษำและสอน” ท่ีอยูท่ำ้ยบทแต่ละบทเป็นพิเศษ ในหมวดนั้นท่ำนจะพบค�ำถำม ขอ้พระ

คมัภีร์ และควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศึกษำหรือควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน ค�ำถำมและ

ขอ้พระคมัภีร์สมัพนัธ์กบัเน้ือหำในบทเรียน ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศึกษำและกำรสอน

ประยกุตใ์ชไ้ดก้วำ้งมำกข้ึนในกำรเรียนและกำรสอนพระกิตติคุณ

น�ำเข้ำสู่บทเรียน

ขณะน�ำเขำ้สู่บทเรียน จงพยำยำมสร้ำงบรรยำกำศท่ีพระวญิญำณทรงสำมำรถสมัผสั

ใจและควำมคิดของผูเ้รียนได ้ท่ำนอำจตอ้งกำรใชแ้นวคิดต่อไปน้ีหน่ึงขอ้หรือมำกกวำ่

นั้น

• อ่ำนหรือทบทวนหวัขอ้เร่ือง “จำกชีวติของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์” ท่ีอยูต่น้บท 

จำกนั้นจึงสนทนำกนั

• สนทนำขอ้ควำมอำ้งอิง รูปภำพ หรือขอ้พระคมัภีร์จำกบทนั้น

• ร้องเพลงสวดดว้ยกนั

• แบ่งปันประสบกำรณ์ส่วนตวัพอสงัเขปเก่ียวกบัหวัขอ้นั้น
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กระตุ้นให้มีกำรสนทนำเก่ียวกับค�ำสอนของประธำนฮันเตอร์

ขณะท่ีท่ำนสอนจำกหนงัสือเล่มน้ี จงเช้ือเชิญใหค้นอ่ืนๆ แบ่งปันควำมคิด ถำมค�ำถำม 

เป็นพยำน และสอนกนั เม่ือพวกเขำมีส่วนร่วมอยำ่งกระตือรือร้น พวกเขำจะพร้อมเรียน

รู้และรับกำรเปิดเผยส่วนตวัมำกข้ึน

ปล่อยใหก้ำรสนทนำท่ีดีด�ำเนินต่อไปแทนท่ีจะพยำยำมสอนครอบคลุมค�ำสอน

ทั้งหมด น�ำกำรสนทนำเพ่ือใหพ้วกเขำมุ่งเนน้ค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์

ค�ำถำมทำ้ยบทแต่ละบทเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีค่ำส�ำหรับกระตุน้กำรสนทนำ ท่ำนอำจ

ตั้งค �ำถำมของท่ำนเองเพื่อใชถ้ำมเฉพำะคนท่ีท่ำนก�ำลงัสอน แนวคิดอ่ืนส�ำหรับกระตุน้

กำรสนทนำมีใหด้ำ้นล่ำงน้ี

• ขอใหผู้มี้ส่วนร่วมแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขำเรียนรู้จำกกำรศึกษำบทเรียนเป็นส่วนตวั อำจ

จะช่วยไดถ้ำ้ท่ำนติดต่อกบัผูมี้ส่วนร่วมบำงคนล่วงหนำ้และขอใหพ้วกเขำเตรียมมำ

แบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขำเรียนรู้

• มอบหมำยค�ำถำมท่ีเลือกมำจำกทำ้ยบทใหแ้ต่ละคนหรือกลุ่มเลก็ ขอใหผู้มี้ส่วนร่วม

มองหำค�ำสอนในบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค�ำถำมนั้น จำกนั้นเช้ือเชิญใหพ้วกเขำแบ่งปัน

ควำมคิดเห็นและขอ้คิด

• อ่ำนค�ำสอนบำงส่วนของประธำนฮนัเตอร์ในบทนั้นดว้ยกนั ขอใหผู้มี้ส่วนร่วมยก

ตวัอยำ่งจำกพระคมัภีร์หรือจำกประสบกำรณ์ของพวกเขำเองท่ีเช่ือมโยงกบัค�ำสอน

เหล่ำนั้น

• ขอใหผู้มี้ส่วนร่วมเลือกหน่ึงหวัขอ้และอ่ำนในใจ เชิญคนท่ีเลือกหวัขอ้เดียวกนัรวม

กลุ่มกนักลุ่มละสองหรือสำมคนจำกนั้นสนทนำส่ิงท่ีเรียนรู้

กระตุ้นให้ประยกุต์ใช้และแบ่งปัน

ค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์จะมีควำมหมำยมำกท่ีสุดเม่ือแต่ละคนประยกุตใ์ชค้ �ำ

สอนในชีวิตของเขำและแบ่งปันกบัผูอ่ื้น ท่ำนอำจตอ้งกำรใชแ้นวคิดต่อไปน้ีหน่ึงขอ้

หรือมำกกวำ่นั้น

• ถำมผูมี้ส่วนร่วมวำ่พวกเขำจะประยกุตใ์ชค้ �ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในควำมรับผดิ

ชอบของพวกเขำท่ีบำ้น ในศำสนจกัร และในสภำวะแวดลอ้มอ่ืนไดอ้ยำ่งไร ตวัอยำ่ง

เช่น ท่ำนอำจเช้ือเชิญพวกเขำใหไ้ตร่ตรองและสนทนำวำ่พวกเขำจะประยกุตใ์ชค้ �ำ
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บทน�ำ

สอนของท่ำนในฐำนะสำมี ภรรยำ บิดำมำรดำ บุตร ธิดำ ผูส้อนประจ�ำบำ้น หรือผู ้

เยีย่มสอนไดอ้ยำ่งไร

• เช้ือเชิญใหผู้มี้ส่วนร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์ของพวกเขำกบักำรประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ี

พวกเขำเรียนรู้

• กระตุน้ใหผู้มี้ส่วนร่วมแบ่งปันค�ำสอนบำงอยำ่งของประธำนฮนัเตอร์กบัสมำชิก

ครอบครัวและเพื่อนๆ

สรุปกำรสนทนำ

สรุปบทเรียนพอสงัเขปหรือขอใหค้นหน่ึงหรือสองคนสรุป เป็นพยำนถึงค�ำสอนท่ี

ท่ำนสนทนำไปแลว้ ท่ำนอำจตอ้งกำรเชิญคนอ่ืนๆ แบ่งปันประจกัษพ์ยำนของพวกเขำ

ข้อมูลเกีย่วกบัเนือ้หา

ค�ำสอนในหนงัสือเล่มน้ีเป็นขอ้ควำมอำ้งอิงโดยตรงจำกโอวำทและบทควำมของ

ประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ ขอ้ควำมอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มูลท่ีเคยจดัพิมพย์งัคงมี

เคร่ืองหมำยวรรคตอน ตวัสะกด ตวัเขียนใหญ่ และกำรแบ่งยอ่หนำ้ของตน้ฉบบัเดิม เวน้

แต่ตอ้งเปล่ียนบทบรรณำธิกำรหรือเทคนิคกำรพิมพเ์พื่อใหอ้่ำนง่ำยข้ึน เพรำะขอ้ควำม

อำ้งอิงคงควำมถกูตอ้งของแหล่งขอ้มลูท่ีจดัพิมพ ์ท่ำนอำจเห็นควำมลกัลัน่บำ้งเลก็นอ้ย

ในเน้ือควำม ตวัอยำ่งเช่น สรรพนำมท่ีกล่ำวถึงพระผูเ้ป็นเจำ้เป็นตวัพิมพเ์ลก็ในขอ้ควำม

อำ้งอิงบำงตอนและเป็นตวัพิมพใ์หญ่ในท่ีอ่ืน

ประธำนฮนัเตอร์มกัจะใชค้ �ำวำ่ men man (มนุษย)์ และ mankind (มนุษยชำติ) 

เพื่อหมำยถึงคนทั้งปวง ทั้งชำยและหญิง ท่ำนมกัจะใชส้รรพนำม เขำ และ ของเขำ เพื่อ

หมำยถึงคนทั้งสองเพศ รูปแบบภำษำเหล่ำน้ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในยคุนั้น และท่ำนก�ำลงั

กล่ำวถึงทั้งหญิงและชำยเม่ือท่ำนใชรู้ปแบบดงักล่ำว
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ล�ำดบัวนัเดือนปีต่อไปน้ีจะสรุปเหตุกำรณ์ส�ำคญัทำงประวติัศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ค�ำสอนของประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ในหนงัสือเล่มน้ี

14 พฤศจิกำยน 1907 เกิดจำกจอห์น วลิเลียม (วลิล)์ ฮนัเตอร์ และเนลลี มำรี 

แรสมุสเซ็น ฮนัเตอร์ในเมืองบอยซี รัฐไอดำโฮ

4 เมษำยน 1920 รับบพัติศมำและกำรยนืยนัในเมืองบอยซี

พฤษภำคม 1923 ไดรั้บรำงวลั Eagle Scout—Eagle Scout ท่ีสอง

ในบอยซี

มกรำคมและกมุภำพนัธ์ 

1927

แสดงดนตรีกบัวง Hunter’s Croonaders ของท่ำน

ระหวำ่งล่องเรือไปเอเชียเป็นเวลำสองเดือน

มีนำคม 1928 ยำ้ยไปอยูแ่คลิฟอร์เนียตอนใต้

เมษำยน 1928 เร่ิมท�ำงำนท่ีธนำคำรแห่งหน่ึงในแคลิฟอร์เนีย

10 มิถุนำยน 1931 แต่งงำนกบัคลำรำ เมย ์ (แคลร์) เจฟฟ์สในพระวหิำร

ซอลทเ์ลค

มกรำคม 1932 สูญเสียงำนธนำคำรเน่ืองจำกภำวะเศรษกิจตกต�่ำท�ำให้

ธนำคำรตอ้งปิดกิจกำร; เร่ิมท�ำงำนจิปำถะหลำยอยำ่ง

มกรำคม 1934 เร่ิมท�ำงำนในแผนกเอกสำรสิทธ์ิของ Los Angeles 
County Flood Control District [เขตควบคุม

อุทกภยัเทศมณฑลลอสแอนเจลิส]

20 มีนำคม 1934 บุตรชำยช่ือฮำเวร์ิด วลิเลียม (บิลลี) ฮนัเตอร์ จูเนียร์ เกิด
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11 ตุลำคม 1934 บุตรชำยช่ือฮำเวร์ิด วลิเลียม (บิลลี) ฮนัเตอร์ จูเนียร์ เสีย

ชีวติ

กนัยำยน 1935 เขำ้เรียนคณะนิติศำสตร์ของมหำวทิยำลยัเซำธ์เวสเทิร์น

ในลอสแอนเจลิส (ปัจจุบนัคือโรงเรียนกฎหมำยเซำธ์

เวสเทิร์น)

4 พฤษภำคม 1936 บุตรชำยช่ือจอห์น เจคอบ ฮนัเตอร์เกิด

29 มิถุนำยน 1938 บุตรชำยช่ือริชำร์ด อลัเลน ฮนัเตอร์เกิด

8 มิถุนำยน 1939 ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกคณะนิติศำสตร์ ไดอ้นัดบัสำมของ

ชั้นปี

เมษำยน 1940 เร่ิมงำนทนำยควำมเอกชนโดยท�ำงำนไม่เตม็เวลำ จำก

นั้นจึงท�ำเตม็เวลำในปี 1945 ยงัคงเป็นทนำยควำมจน

ไดรั้บเรียกเป็นอคัรสำวกในปี 1959

กนัยำยน 1940 ถึง 

พฤศจิกำยน 1946

รับใชเ้ป็นอธิกำรของวอร์ดเอลเซเรโนในแคลิฟอร์เนีย

กมุภำพนัธ์ 1950 ถึง 

พฤศจิกำยน 1959

รับใชเ้ป็นประธำนสเตคแพซำดีนำในแคลิฟอร์เนีย

14 พฤศจิกำยน 1953 ผนึกกบับิดำมำรดำในวนัเกิดปีท่ี 46 ของท่ำนในพระ

วหิำรเมซำ แอริโซนำ

9 ตุลำคม 1959 ประธำนเดวดิ โอ. แมคเคยเ์รียกท่ำนเป็นสมำชิกโควรัม

อคัรสำวกสิบสอง

15 ตุลำคม 1959 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นอคัรสำวกและรับกำรวำงมือมอบ

หนำ้ท่ีเป็นสมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบสองโดย

ประธำนเดวดิ โอ. แมคเคย์

1964 ถึง 1972 รับใชเ้ป็นประธำนสมำคมล�ำดบักำรสืบเช้ือสำยของ

ศำสนจกัร
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1965 ถึง 1976 รับใชเ้ป็นประธำนศนูยว์ฒันธรรมโพลีนีเซียนในเมือง

ลำเอีย รัฐฮำวำย 

1970 ถึง 1972 รับใชเ้ป็นนกัประวติัศำสตร์ศำสนจกัร

1974 ถึง 1979 ช่วยควบคุมดูแลกำรวำงแผน จดัหำทุน และสร้ำง

อุทยำนอนุสรณ์ออร์สนั ไฮดใ์นเยรูซำเลม็

พฤศจิกำยน 1975 ก�ำกบัดูแลกำรจดัตั้ง 15 สเตคในสุดสปัดำห์เดียวจำก 5 

สเตคในเมก็ซิโกซิตี

1979 ถึง 1989 ควบคุมดูแลกำรวำงแผนและกำรก่อสร้ำงศนูย์

เยรูซำเลม็ของมหำวทิยำลยับริคมั ยงัก ์(บีวำยย)ู เพื่อ

กำรศึกษำเร่ืองตะวนัออกใกล้

24 ตุลำคม 1979 ด�ำเนินพิธีอุทิศอุทยำนอนุสรณ์ออร์สนั ไฮดใ์น

เยรูซำเลม็

9 ตุลำคม 1983 แคลร์ ฮนัเตอร์ถึงแก่กรรมหลงัจำกป่วยมำนำนกวำ่ 10 ปี

10 พฤศจิกำยน 1985 รับกำรวำงมือมอบหนำ้ท่ีเป็นประธำนรักษำกำรโควรัม

อคัรสำวกสิบสองเน่ืองจำกมำเรียน จี. รอมนียป์ระธำน

โควรัมมีปัญหำดำ้นสุขภำพ

2 มิถุนำยน 1988 รับกำรวำงมือมอบหนำ้ท่ีเป็นประธำนโควรัมอคัร

สำวกสิบสองหลงัจำกมรณกรรมของประธำนมำเรียน 

จี. รอมนีย์

16 พฤษภำคม 1989 อุทิศศนูยเ์ยรูซำเลม็บีวำยยเูพื่อกำรศึกษำเร่ือง

ตะวนัออกใกล้

12 เมษำยน 1990 แต่งงำนกบัไอนิส เบอร์นิซ อีแกน สแตนทนัในพระ 

วหิำร ซอลทเ์ลค

5 มิถุนำยน 1994 รับกำรวำงมือมอบหนำ้ท่ีเป็นประธำนคนท่ี 14 ของ

ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย



 

1 ตุลำคม 1994 รับกำรสนบัสนุนเป็นประธำนศำสนจกัรในกำรประชุม

ใหญ่สำมญั

9 ตุลำคม 1994 อุทิศพระวหิำรออร์แลนโด ฟลอริดำ

11 ธนัวำคม 1994 เป็นประธำนดูแลกำรตั้งสเตคท่ี 2,000 ของศำสนจกัร 

(สเตคเมก็ซิโกซิตี เมก็ซิโก กอนเตรรัส)

8 มกรำคม 1995 อุทิศพระวหิำรบำวติฟลู ยทูำห์

3 มีนำคม 1995 ถึงแก่กรรมท่ีบำ้นของท่ำนในซอลทเ์ลคซิต้ี ยทูำห์ สิริ

อำย ุ87 ปี
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ชีวติและการปฏิบัตศิาสนกจิของ

ฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

วนัท่ี 6 มิถุนำยน ค.ศ. 1994 วนัหลงัจำกฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ไดรั้บกำรวำงมือ

มอบหนำ้ท่ีเป็นประธำนศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย ท่ำนกล่ำว

ค�ำเช้ือเชิญสองเร่ือง ท่ำนกล่ำวดว้ยน�้ำเสียงอ่อนโยนและใหก้�ำลงัใจดงัน้ี:

“ก่อนอ่ืน ขำ้พเจำ้ใคร่ขอเช้ือเชิญสมำชิกทุกท่ำนของศำสนจกัรใหด้�ำเนินชีวติดว้ย

ควำมเอำใจใส่มำกข้ึนต่อพระชนมชี์พและแบบอยำ่งของพระเจำ้พระเยซูคริสต ์โดย

เฉพำะอยำ่งยิง่ควำมรัก ควำมหวงั และควำมสงสำรท่ีพระองคท์รงแสดงใหเ้ห็น ขำ้พเจำ้

สวดออ้นวอนขอให้เรำปฏิบติัต่อกนัดว้ยควำมเมตตำมำกข้ึน ควำมเอ้ือเฟ้ือมำกข้ึน 

อ่อนนอ้มถ่อมตนมำกข้ึน อดทนมำกข้ึน และใหอ้ภยัมำกข้ึน” 1

กำรกระตุน้ผูค้นใหท้�ำตำมแบบอยำ่งของพระผูช่้วยใหร้อดเป็นส่ิงท่ีมุ่งเนน้ในค�ำสอน

ของประธำนฮนัเตอร์มำหลำยทศวรรษ “โปรดจ�ำไวอ้ยำ่งหน่ึง” ท่ำนกล่ำวเม่ือไม่ก่ีปีก่อน

หนำ้น้ี “ถำ้ชีวติเรำและศรัทธำของเรำมีศูนยร์วมอยูท่ี่พระเยซูคริสตแ์ละพระกิตติคุณท่ี

ไดรั้บกำรฟ้ืนฟ ูยอ่มไม่มีส่ิงใดผดิพลำดถำวรตลอดไป อีกนยัหน่ึงคือ ถำ้ชีวติเรำไม่มี

ศูนยร์วมอยูท่ี่พระผูช่้วยใหร้อดและค�ำสอนของพระองค ์ยอ่มไม่มีควำมส�ำเร็จใดถูก

ตอ้งถำวรตลอดไป” 2

ค�ำเช้ือเชิญเร่ืองท่ีสองของประธำนฮนัเตอร์คือขอใหส้มำชิกศำสนจกัรรับพรพระ

วหิำรใหม้ำกข้ึน

“ขำ้พเจำ้ขอเช้ือเชิญใหส้มำชิกศำสนจกัรก�ำหนดพระวหิำรของพระเจำ้เป็นสญัลกัษณ์

อนัส�ำคญัยิง่ของกำรเป็นสมำชิกของพวกเขำและเป็นสภำพแวดลอ้มอนัสูงส่งส�ำหรับ

พนัธสญัญำศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของพวกเขำ ควำมปรำรถนำอนัลึกซ้ึงท่ีสุดของใจขำ้พเจำ้

คืออยำกใหส้มำชิกทุกคนของศำสนำจกัรมีค่ำควรเขำ้พระวหิำร ขำ้พเจำ้หวงัวำ่สมำชิก

ผูใ้หญ่ทุกคนจะมีค่ำควร —และถือ—ใบรับรองพระวหิำรท่ีเป็นปัจจุบนั ถึงแมร้ะยะทำง

ไปพระวหิำรจะไม่เอ้ืออ�ำนวยใหใ้ชใ้บรับรองพระวหิำรไดท้นัทีหรือใชบ่้อยๆ
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ฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮันเตอร์
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“ขอใหเ้รำเป็นผูค้นท่ีรักพระวหิำรและเขำ้พระวหิำร ขอใหเ้รำรีบไปพระวหิำรบ่อย

ท่ีสุดเท่ำท่ีเวลำ เงินทอง และสภำวกำรณ์ส่วนตวัจะเอ้ืออ�ำนวย ขอใหเ้รำไปไม่เพียงเพื่อ

คนตำยท่ีเป็นญำติพ่ีนอ้งของเรำเท่ำนั้น แต่ขอใหเ้รำไปรับพรส่วนตวัของกำรนมสักำรใน

พระวหิำร รับควำมศกัด์ิสิทธ์ิและควำมปลอดภยัซ่ึงใหไ้วภ้ำยในก�ำแพงท่ีอุทิศถวำยและ

ท�ำใหศ้กัด์ิสิทธ์ิเหล่ำนั้นดว้ย พระวหิำรเป็นสถำนท่ีของควำมสวยงำม เป็นสถำนท่ีของ

กำรเปิดเผย เป็นสถำนท่ีของสนัติสุข พระวหิำรเป็นพระนิเวศนข์องพระเจำ้ พระวหิำร

ศกัด์ิสิทธ์ิแด่พระเจำ้ พระวหิำรควรศกัด์ิสิทธ์ิต่อเรำ” 3

ประธำนฮนัเตอร์ยงัคงเนน้ค�ำเช้ือเชิญสองเร่ืองน้ีตลอดกำรรับใชเ้ป็นประธำน

ศำสนจกัรของท่ำน ถึงแมท่้ำนเป็นประธำนเพียงเกำ้เดือน แต่ค�ำเช้ือเชิญเหล่ำน้ีสร้ำง

แรงบนัดำลใจใหส้มำชิกศำสนจกัรทัว่โลกเป็นเหมือนพระคริสตม์ำกข้ึนและแสวงหำ

พรของพระวหิำรดว้ยกำรอุทิศตนมำกข้ึน

ช่วงระยะแรก

กลำงทศวรรษ 1800 บรรพชนของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ในส่ีประเทศเขำ้ร่วม

ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิสุทธิชนยคุสุดทำ้ย บรรพชนฝ่ำยมำรดำมำจำก

เดนมำร์กและนอร์เวย ์หลงัอพยพจำกประเทศบำ้นเกิด พวกเขำเป็นผูต้ ั้งถ่ินฐำนรุ่นแรก

สุดของเมำนตเ์พลเซนต ์ยทูำห์ เนลลี แรสมุสเซ็นลูกหลำนคนหน่ึงของผูบุ้กเบิกท่ีเดด็

เด่ียวเหล่ำน้ีกลำยเป็นมำรดำของศำสดำพยำกรณ์

บรรพชนฝ่ำยบิดำมีรำกเหงำ้ฝังลึกในสก็อตแลนดแ์ละนิวอิงแลนด ์ คนท่ีเขำ้ร่วม

ศำสนจกัรเสียสละมำก แต่ส่วนใหญ่ยติุกำรเป็นสมำชิกหลงัจำกนั้นไม่ก่ีปี กำรเกิดของ

จอห์น วลิเลียม (วลิล)์ ฮนัเตอร์ในปี 1879 เป็นจุดเร่ิมตน้ของคนรุ่นท่ีสำมในสำยฮนัเตอร์

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัศำสนจกัรอีกเลย แต่วลิล ์ฮนัเตอร์กลำยเป็นบิดำของศำสดำพยำกรณ์

เม่ือวลิล ์ฮนัเตอร์อำย ุ8 ขวบ ครอบครัวเขำยำ้ยไปอยูท่ี่เมืองบอยซี รัฐไอดำโฮ อีก 16 

ปีต่อมำ วลิลพ์บเนลลี แรสมุสเซ็นเม่ือเธอมำอยูบ่อยซีกบัลุงและป้ำ ไม่นำนวลิลก์เ็ร่ิมผกู

สมคัรรักใคร่กบัเนลลี และหลงัจำกนั้นสองปีเขำขอเธอแต่งงำน เนลลีลงัเลพกัหน่ึง แต่

วลิลย์นืกรำน และในท่ีสุดเธอกย็อมรับค�ำขอของเขำ ทั้งคู่แต่งงำนกนัในเมำตเ์พลเซนต ์

ยทูำห์ และกลบัไปสร้ำงครอบครัวท่ีบอยซี ฮำเวร์ิด วลิเลียม ฮนัเตอร์บุตรคนแรกของ

พวกเขำเกิดในบอยซีวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1907 บุตรอีกคนเป็นบุตรสำวท่ีพวกเขำ

ตั้งช่ือวำ่โดโรธี เธอเกิด ค.ศ. 1909
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การสร้างรากฐานให้ชีวติ

ช่วงท่ีฮำเวร์ิดเกิด ศำสนจกัรมีสำขำเลก็ๆ สำขำเดียวในบอยซี มำรดำของฮำเวร์ิดเป็น

สมำชิกท่ีแขง็ขนัของสำขำ เธอเล้ียงดูลูกๆ ของเธอในพระกิตติคุณ ฮำเวร์ิดพดูถึงเธอวำ่ 

“คุณแม่ซ่ือสตัยเ์สมอ . . . ท่ำนรับใชเ้ป็นประธำนปฐมวยัและ [เยำวชนหญิง] ขำ้พเจำ้จ�ำ

ไดว้ำ่ไปโบสถก์บัคุณแม่ บำงคร้ังก่อนเวลำประชุม จำกนั้นกอ็ยูห่ลงัเลิกโบสถจ์นท่ำน

ท�ำงำนเสร็จ” 4  ถึงแมบิ้ดำของฮำเวร์ิดไม่ไดเ้ป็นสมำชิกศำสนจกัร แต่เขำไม่คดัคำ้นกำร

มีส่วนร่วมของครอบครัวและเขำ้ร่วมกำรประชุมศีลระลึกกบัครอบครัวเป็นคร้ังครำว

นอกจำกจะน�ำลูกๆ ใหแ้ขง็ขนัในศำสนจกัรแลว้ เนลลี ฮนัเตอร์ยงัไดช่้วยพวกเขำ

สร้ำงรำกฐำนมัน่คงทำงศำสนำท่ีบำ้นดว้ย “คุณแม่เป็นผูน้�ำในกำรสอนพระกิตติคุณ

แก่พวกเรำ” ฮำเวร์ิดจ�ำได ้“เรำเรียนรู้กำรสวดออ้นวอนท่ีเข่ำของท่ำน . . . ขำ้พเจำ้ไดรั้บ

ประจกัษพ์ยำนเม่ือยงัเดก็ท่ีเข่ำของมำรดำ” 5

สำขำบอยซีเป็นวอร์ดในปี 1913 ไม่ก่ีวนัก่อนวนัเกิดปีท่ีหกของฮำเวร์ิด สองปีต่อมำ

เม่ือฮนัเตอร์อำยแุปดขวบ ท่ำนตั้งตำรอวนัรับบพัติศมำ “ขำ้พเจำ้ต่ืนเตน้มำกกบัโอกำส

นั้น” ท่ำนกล่ำว แต่คุณพอ่ไม่อนุญำต ฮำเวร์ิดจ�ำไดว้ำ่ “คุณพอ่ . . . รู้สึกวำ่ควรรอจนกวำ่

ขำ้พเจำ้รู้วำ่ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรเสน้ทำงใดในชีวติ ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรรับบพัติศมำ แต่เวลำผำ่น

มำแลว้กผ็ำ่นไปโดยไม่ไดรั้บพรดงักล่ำว” 6

เพรำะฮำเวร์ิดไม่ไดรั้บบพัติศมำ ท่ำนจึงไม่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นมคันำยกเม่ืออำยคุรบ 

12 ขวบ “ตอนนั้นเพื่อนขำ้พเจำ้ไดรั้บแต่งตั้งเป็นมคันำยกหมดแลว้” ท่ำนกล่ำว “เพรำะ

ขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ป็นสมำชิกอยำ่งเป็นทำงกำรของศำสนจกัร ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถท�ำหนำ้ท่ี

หลำยอยำ่งท่ีพวกเขำท�ำ” 7 ฮำเวร์ิดทอ้ใจอยำ่งยิง่ท่ีท่ำนไม่ไดส่้งผำ่นศีลระลึก  “ขำ้พเจำ้

นัง่ในกำรประชุมศีลระลึกกบัเดก็ผูช้ำยคนอ่ืนๆ เม่ือถึงเวลำท่ีพวกเขำไปส่งผำ่น ขำ้พเจำ้

จะนัง่เศร้ำซึมอยูใ่นท่ีนัง่ของตนเอง ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่ถูกตดัออกไป” 8

ฮำเวร์ิดเขำ้ไปพดูกบับิดำอีกคร้ัง ครำวน้ีไปกบัโดโรธีนอ้งสำววยั 10 ขวบ “[เรำ] เร่ิม

เกล้ียกล่อมคุณพอ่จนท่ำนยอมใหเ้รำรับบพัติศมำ เรำสวดออ้นวอนจนท่ำนยอม เรำปีติ

ยนิดีเหลือลน้เม่ือในท่ีสุดท่ำนกอ็นุญำต” 9  รำวหำ้เดือนหลงัจำกฮนัเตอร์อำยคุรบ 12 

ขวบ ท่ำนกบัโดโรธีรับบพัติศมำในสระวำ่ยน�้ำสำธำรณะแห่งหน่ึง ไม่นำนหลงัจำกนั้น 

ฮำเวร์ิดไดรั้บกำรวำงมือแต่งตั้งเป็นมคันำยกและส่งผำ่นศีลระลึกเป็นคร้ังแรก “ขำ้พเจำ้

กลวั แต่ต่ืนเตน้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษน้ี” ท่ำนจ�ำได้ 10 หนำ้ท่ีหน่ึงของฮำเวร์ิดคือท่ำนตอ้งโยก

คนัชกัเคร่ืองสูบลมของออร์แกนและจุดไฟเพื่อใหห้อ้งประชุมอุ่นในช่วงเชำ้วนัอำทิตย์
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ท่ีหนำวเยน็ “โลกใบใหม่เปิดรับขำ้พเจำ้ขณะขำ้พเจำ้เรียนรู้ควำมรับผดิชอบของกำรเป็น

สมำชิกศำสนจกัรและกำรด�ำรงฐำนะปุโรหิต” ท่ำนกล่ำว 11

สมยัเป็นเยำวชนชำย ฮำเวิร์ดเขำ้กลุ่มลูกเสือของวอร์ดและท�ำงำนหนกัเพ่ือใหไ้ด้

รำงวลัสูงสุดคือ—ลูกเสืออีเกิล เม่ือใกลถึ้งเป้ำหมำย ท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งกระชบั

มิตรคร้ังหน่ึง “มีเรำสองคนแข่งกนัเป็นลูกเสืออีเกิลอนัดบัหน่ึงในบอยซี” ท่ำนจ�ำได ้12  

เยำวชนชำยคนหน่ึงบรรลุขอ้ก�ำหนดก่อน แต่ดูเหมือนฮำเวร์ิดจะพอใจกบักำรไดร้ำงวลั

อนัดบัสอง 13

ฮำเวร์ิดเรียนรู้ควำมอุตสำหะแต่เยำวว์ยัในชีวติ ท่ำนช่วยหญิงม่ำยและเพื่อนบำ้นคน

อ่ืนๆ ขำยหนงัสือพิมพ ์และท�ำงำนท่ีฟำร์มปศุสตัวข์องคุณลุง เม่ือท่ำนโตข้ึน งำนของ

ท่ำนรวมถึงกำรเป็นเดก็ถือถุงกอลฟ์ท่ีสนำมกอลฟ์ ส่งโทรเลข และท�ำงำนท่ีร้ำนขำยยำ 

หนงัสือพิมพ ์โรงแรม หำ้งสรรพสินคำ้ และร้ำนศิลปะ

โดโรธี ฮนัเตอร์กล่ำววำ่พี่ชำยเธอมี “ควำมทะเยอทะยำนเป็นแรงขบั” และมี “สมอง

ปรำดเปร่ือง” 14  นอกจำกคุณลกัษณะเหล่ำน้ีแลว้ ท่ำนยงัมีคุณสมบติัของควำมสงสำร

และควำมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผด่ว้ย เม่ือนึกถึงวธีิท่ีท่ำนดูแลคนอ่ืนๆ โดโรธีกล่ำววำ่ “ฮำเวร์ิด

ตอ้งกำรท�ำดีและเป็นคนดีเสมอ เขำเป็นพี่ชำยท่ีแสนดี เขำดูแลดิฉนั เขำอ่อนโยนต่อคุณ

แม่และคุณพอ่ของเรำ” 15

ควำมสงสำรของฮำเวร์ิดเผือ่แผไ่ปถึงสตัวด์ว้ย “แมวจรทุกตวัจะมีบำ้นของเรำเป็น

ท่ีพกัอำศยั แมค้รอบครัวจะคดัคำ้น” ท่ำนกล่ำว 16  คร้ังหน่ึงเดก็ชำยขำ้งบำ้นบำงคนก�ำลงั

ทรมำนลูกแมวโดยโยนลงไปในคูทดน�้ำใกลบ้ำ้นของครอบครัวฮนัเตอร์ ทุกคร้ังท่ีมนั

คลำนข้ึนมำ เดก็พวกนั้นจะโยนกลบัไปอีก  ไม่นำนฮำเวร์ิดกผ็ำ่นมำและช่วยชีวติลกูแมว 

“มนันอนเกือบตำยอยูต่รงนั้น” โดโรธีจ�ำได ้“และเขำเอำมนักลบับำ้น” 17

“มนัคงไม่รอด” คุณแม่บอก

“แม่ครับ เรำตอ้งลองดู” ฮำเวร์ิดยนืกรำน 18

โดโรธีกล่ำวว่ำ พวกเขำ “ห่อตวัลูกแมวดว้ยผำ้ห่มแลว้วำงไวใ้กลเ้ตำอุ่นๆ และ

พยำบำลมนั” ดว้ยกำรดูแลคร้ังน้ีลูกแมวจึงรอดชีวติและอยูก่บัครอบครัวนำนหลำยปี

ฮำเวร์ิดไดรั้บกำรวำงมือแต่งตั้งเป็นผูส้อนในปี 1923 ก่อนกำรตั้งวอร์ดบอยซีท่ีสอง 

เพรำะตอ้งกำรท่ีประชุมอีกแห่งหน่ึงและมุ่งหวงักำรเติบโตในอนำคต ผูน้�ำศำสนจกัรใน

ทอ้งท่ีจึงเสนอใหส้ร้ำงแทเบอร์นำเคิลสเตค ศำสนจกัรขอใหว้สุิทธิชนในบอยซีบริจำค 

20,000 ดอลลำร์ใหก้ำรก่อสร้ำงอำคำร 19  ในกำรประชุมท่ีผูน้�ำขอใหบ้ริจำค เดก็หนุ่ม
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ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เป็นคนแรกท่ียกมือและใหส้ญัญำวำ่จะบริจำค จ�ำนวนท่ีท่ำน

สญัญำจะบริจำค—25 ดอลลำร์—เป็นเงินกอ้นใหญ่ในปี 1923 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส�ำหรับ

เดก็หนุ่มอำย ุ15 ปี “ขำ้พเจำ้ท�ำงำนเกบ็เงินจนสำมำรถจ่ำยครบตำมท่ีรับปำก” ท่ำนกล่ำว

ในเวลำต่อมำ 20  แทเบอร์นำเคิลเสร็จสมบูรณ์ในปี 1926 และประธำนฮีเบอร์ เจ. แกรนท์

มำอุทิศในเดือนธนัวำคมปีนั้น 21

ฮำเวิร์ดแสดงให้เห็นควำมถนดัดำ้นตนตรีตั้งแต่อำยุยงันอ้ย ท่ำนฝึกเล่นเคร่ือง

ดนตรีหลำยช้ินสมยัเป็นวยัรุ่น เม่ืออำย ุ16 ปีท่ำนตั้งวงดนตรีของตนเองซ่ึงท่ำนเรียกวำ่ 

Hunter’s Croonaders. วงน้ีแสดงท่ีงำนเตน้ร�ำ งำนเล้ียงรับรอง และอีกหลำยงำน

ในเขตบอยซีบ่อยๆ

เม่ือฮำเวร์ิดอำย ุ19 ปี ท่ำนไดรั้บวำ่จำ้งใหเ้ล่นดนตรีบนเรือส�ำรำญท่ีจะไปเอเชีย สอง

เดือนแรกในปี 1927 วงท่ีมีเคร่ืองดนตรีหำ้ช้ินของฮนัเตอร์เล่นดนตรีช่วงอำหำรค�่ำและ

งำนเตน้ร�ำขณะเรือขำ้มแปซิฟิกและแวะท่ีเมืองต่ำงๆ ในญ่ีปุ่น จีน และฟิลิปปินส์ กำร

ล่องเรือเป็นประสบกำรณ์ท่ีท�ำใหฮ้นัเตอร์เขำ้ใจชีวติดีข้ึนเพรำะท่ำนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั

ผูค้นและวฒันธรรมของพวกเขำ ถึงแมจ้ะใชร้ำยไดส่้วนใหญ่ไปกบักำรท่องเท่ียวและ

ของท่ีระลึก แต่ท่ำนใหเ้หตุผลวำ่ “กำรศึกษำมีค่ำเท่ำกบัท่ีเรำจ่ำย” 22

เวลาของการตดัสินใจเร่ืองใหญ่ๆ

ฮำเวร์ิดกลบัจำกกำรล่องเรือมำถึงบำ้นและทรำบข่ำวอนัน่ำยนิดีวำ่บิดำท่ำนรับบพั  

ติศมำขณะท่ีท่ำนไม่อยู ่วนัอำทิตยถ์ดัมำ ฮำเวิร์ดกบับิดำไปเขำ้ร่วมกำรประชุมฐำนะ

ปุโรหิตดว้ยกนัเป็นคร้ังแรก อธิกำรท่ีห่วงใยกระตุน้วลิล ์ฮนัเตอร์มำตลอดใหรั้บบพั 

ติศมำ และฮำเวร์ิดกล่ำววำ่ “ผูส้อน [ประจ�ำบำ้น] เป็นคนท่ีท�ำใหคุ้ณพอ่เกิดควำมสนใจ

ศำสนจกัรมำกข้ึน” 23

หลงัจำกกำรล่องเรือ ฮำเวร์ิดไม่แน่ใจเก่ียวกบัอนำคตของตน ท่ำนมีกิจกรรมดำ้น

ดนตรีและงำนอ่ืนจนไม่มีเวลำวำ่ง รวมถึงธุรกิจของท่ำนเอง แต่ทั้งหมดน้ีดูเหมือนไม่ใช่

งำนอำชีพท่ีมัน่คง เม่ือควำมพยำยำมในกำรเร่ิมธุรกิจใหม่ลม้เหลวเม่ือเดือนมีนำคม ค.ศ. 

1928 ท่ำนจึงตดัสินใจไปเยีย่มเพ่ือนคนหน่ึงในเซำเธิร์นแคลิฟอร์เนีย เดิมทีท่ำนวำงแผน

จะอยูเ่พียงหน่ึงหรือสองสปัดำห์ แต่ไม่นำนกต็ดัสินใจอยูต่่อและแสวงหำส่ิงท่ีท่ำนเรียก

วำ่ “งำนอำชีพท่ีใหโ้อกำส” 24  ในแคลิฟอร์เนียท่ำนไม่เพยีงพบอำชีพเท่ำนั้นแต่พบภรรยำ

ของท่ำนดว้ย ท่ำนพบโอกำสท่ีจะไดรั้บใชศ้ำสนจกัรมำกข้ึนรวมทั้งบำ้นท่ีอยูน่ำนกวำ่

สำมทศวรรษเช่นกนั
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งำนแรกๆ ของฮำเวร์ิดในแคลิฟอร์เนียคือขำยรองเทำ้และท�ำงำนท่ีโรงงำนบรรจุพืช

ตระกลูสม้ ซ่ึงบำงวนัท่ำนขนสม้ข้ึนตูร้ถไฟรำว 45 ถึง 50 ตนั “ขำ้พเจำ้ไม่รู้วำ่มีสม้มำก

ขนำดน้ีในโลก” ท่ำนประหลำดใจ วนัหน่ึงท่ำนมี “ช่วงเวลำท่ียุง่ยำก” เพรำะท่ำนตอ้ง

คดัแยกมะนำวตำมสี และท่ำนแยกเฉดสีเหลืองกบัสีเขียวไม่ออกเน่ืองจำกท่ำนตำบอด 

สี “ขำ้พเจำ้คิดวำ่ขำ้พเจำ้คงจะเสียสติก่อนหมดวนัแน่” ท่ำนจ�ำได้ 25

หลงัจำกท�ำงำนท่ีโรงงำนส้มสองสปัดำห์ ฮำเวร์ิดไปสมคัรงำนท่ีธนำคำรแห่งหน่ึง

ในลอสแอนเจลิส ซ่ึงจำ้งท่ำนทนัทีและเล่ือนต�ำแหน่งใหท่้ำนอยำ่งรวดเร็ว ท่ำนยงัคง

ท�ำกิจกรรมดำ้นดนตรีดว้ยโดยไปเล่นกบัวงต่ำงๆ ช่วงเยน็ ในเดือนกนัยำยน ค.ศ. 1928 

รำวหกเดือนหลงัจำกฮำเวร์ิดยำ้ยไปแคลิฟอร์เนีย ครอบครัวท่ำนพบกนัอีกคร้ังเม่ือบิดำ

มำรดำกบันอ้งสำวยำ้ยไปท่ีนัน่

ช่วงเป็นหนุ่ม ฮำเวร์ิดเขำ้โบสถแ์ต่ไม่ไดศึ้กษำพระกิตติคุณลึกซ้ึงนกั ในแคลิฟอร์เนีย

ท่ำนตั้งใจศึกษำพระกิตติคุณยิง่กวำ่เดิม “ควำมสนใจพระกิตติคุณจริงๆ เกิดข้ึนคร้ังแรก

ในชั้นเรียนโรงเรียนวนัอำทิตยท่ี์วอร์ดอดมัส์ซ่ึงสอนโดย บรำเดอร์ปีเตอร์ เอ. เคลยต์นั” 

ท่ำนเล่ำ “เขำมีควำมรู้มำกมำยมหำศำลและมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ

ใหค้นหนุ่มสำว “ขำ้พเจำ้ศึกษำบทเรียน อ่ำนงำนมอบหมำยนอกหอ้งเรียนท่ีเขำให ้และ

ร่วมวงสนทนำเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมำย . . . ขำ้พเจำ้คิดวำ่ช่วงน้ีของชีวติเป็นเวลำ

ฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮันเตอร์ คนกลำง กับ Hunter’s Croonaders, ปี 1927
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ท่ีควำมจริงของพระกิตติคุณเร่ิมคล่ีขยำย ขำ้พเจำ้มีประจกัษพ์ยำนในพระกิตติคุณเสมอ 

แต่จู่ๆ กเ็ร่ิมเขำ้ใจ” 26  ส�ำหรับฮำเวร์ิดแลว้ ประสบกำรณ์ในชั้นเรียนโรงเรียนวนัอำทิตย์

คร้ังนั้นท�ำใหท่้ำนเร่ิมรักกำรศึกษำพระกิตติคุณชัว่ชีวติ

ฮำเวร์ิดชอบสมำคมกบัหนุ่มสำวคนอ่ืนๆ ในเขตลอสแอนเจลิส พวกท่ำนไปโบสถ์

ดว้ยกนั บำงคร้ังไปสองหรือสำมวอร์ดในวนัอำทิตย ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ 

มำกมำย กิจกรรมหน่ึงในนั้นมีควำมหมำยต่อฮำเวิร์ดชัว่กำลนำน ไม่ก่ีเดือนหลงัจำก

ท่ำนมำถึงแคลิฟอร์เนีย ท่ำนกบัเพื่อนบำงคนไปร่วมงำนเตน้ร�ำของศำสนจกัรจำกนั้น

จึงไปชำยทะเลเพ่ือเดินลุยคล่ืน เยน็วนันั้น ฮำเวิร์ดพบคลำรำ เมย ์(แคลร์) เจฟฟ์สซ่ึง

ก�ำลงัออกเดทกบัเพ่ือนคนหน่ึงของท่ำน ไม่นำนฮำเวร์ิดกบัแคลร์กช็อบพอกนัมำกข้ึน

จนเบ่งบำนกลำยเป็นควำมรัก

พวกท่ำนออกเดทไม่ก่ีคร้ังในปี 1928 และจริงจงัข้ึนในปีถดัมำ “เธอมีผมสีน�้ ำตำล

อ่อนและเป็นหญิงสำวท่ีสวยมำก” ฮำเวร์ิดกล่ำวในภำยหลงั “ขำ้พเจำ้คิดวำ่ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้

ประทบัใจมำกท่ีสุดคือควำมลึกซ้ึงในประจกัษพ์ยำนของเธอ” 27 เยน็วนัหน่ึงของฤดูใบไม้

ผลิ ปี 1931 รำวสำมปีหลงัจำกพวกท่ำนพบกนั ฮำเวร์ิดพำแคลร์ข้ึนไปดูทศันียภำพเหนือ

มหำสมุทรแปซิฟิก ท่ีนัน่ท่ำนขอแต่งงำนและแคลร์ยอมรับ ฮำเวร์ิดจ�ำไดว้ำ่:

“เรำขบัรถไปปำลอสเวอร์เดสและจอดรถบนหนำ้ผำท่ีเรำดูคล่ืนจำกแปซิฟิกมว้นตวั

เขำ้หำฝ่ังกระทบโขดหินท่ำมกลำงแสงของพระจนัทร์เตม็ดวง เรำคุยกนัเร่ืองแผนของ

เรำและขำ้พเจำ้สวมแหวนเพชรใหเ้ธอ เรำตดัสินใจหลำยเร่ืองในคืนนั้นและตั้งปณิธำน

บำงอยำ่งเก่ียวกบัชีวติเรำ” 28

ปณิธำนเหล่ำนั้นส่งผลใหฮ้ำเวร์ิดตดัสินใจบำงอยำ่งท่ีเปล่ียนชีวติก่อนแต่งงำนส่ีวนั 

หลงัจำกวงของท่ำนแสดงคืนนั้น ท่ำนเกบ็เคร่ืองดนตรีใส่กล่องและไม่เล่นเป็นอำชีพ

อีกเลย กำรเล่นดนตรีในงำนเตน้ร�ำและงำนเล้ียง “ดึงดูดใจในบำงดำ้น” ท่ำนกล่ำว “และ

ขำ้พเจำ้ท�ำเงินไดดี้” แต่ท่ำนรู้สึกวำ่วิถีชีวิตหลำยส่วนเขำ้กนัไม่ไดก้บัชีวิตท่ีท่ำนวำด

หวงัไวสั�ำหรับครอบครัวของท่ำน “น่ีท�ำใหเ้กิดช่องวำ่งบำงอยำ่งในใจขำ้พเจำ้ [แต่] กำร

ตดัสินใจคร้ังนั้นไม่เคยท�ำใหเ้สียใจเลย” ท่ำนกล่ำวในอีกหลำยปีต่อมำ 29  ริชำร์ดบุตร

ชำยของท่ำนตั้งขอ้สงัเกตวำ่ “ขำ้พเจำ้มกัจะนึกถึงวนิยัอนัน่ำท่ึง (ขำ้พเจำ้เรียกวำ่ควำม

มุ่งมัน่) ท่ีตอ้งมีเพ่ือท้ิงบำงอยำ่งท่ีท่ำนรักอยำ่งสุดซ้ึงเพรำะท่ำนเห็นคุณค่ำของบำงส่ิง

บำงอยำ่งมำกกวำ่” 30
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การท้าทายและพรในช่วงปีแรกๆ ของชีวติแต่งงาน

ฮำเวร์ิดกบัแคลร์แแต่งงำนกนัในพระวหิำรซอลทเ์ลคเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน ค.ศ. 1931 

และกลบัไปเซำเธิร์นแคลิฟอร์เนียเพ่ือเร่ิมใชชี้วิตดว้ยกนั สภำพธุรกิจในสหรัฐก�ำลงั

ถดถอยเพรำะภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำคร้ังใหญ่ และในเดือนมกรำคม ค.ศ. 1932 ธนำคำร

ท่ีฮำเวร์ิดท�ำงำนจ�ำตอ้งปิดกิจกำร ท่ำนท�ำงำนหลำยอยำ่งนำนสองปีติดต่อกนัเพ่ือใหมี้

รำยไดพ้อประทงัชีวติ ท่ำนกบัแคลร์ตั้งใจวำ่จะพึ่งพำตนเองใหน้ำนท่ีสุดเท่ำท่ีจะท�ำได ้

แต่หลงัจำกนั้นหน่ึงปีพวกท่ำนยอมรับค�ำชวนใหไ้ปอยูก่บับิดำมำรดำของแคลร์ช่วงหน่ึง

วนัท่ี 20 มีนำคม ค.ศ. 1934 ลกูคนแรกของฮำเวร์ิดกบัแคลร์เกิด  พวกท่ำนตั้งช่ือบุตร

ชำยคนน้ีวำ่ฮำเวร์ิด วลิเลียม ฮนัเตอร์ จูเนียร์ และเรียกเขำวำ่บิลลี ฤดูร้อนปีนั้นพวกท่ำน

สงัเกตวำ่บิลลีดูเซ่ืองซึม คณะแพทยว์นิิจฉยัวำ่เขำเป็นโรคโลหิตจำง และฮำเวร์ิดถ่ำยเลือด

ใหส้องคร้ัง แต่อำกำรของบิลลีไม่ดีข้ึน ผลตรวจเพิม่เติมปรำกฏวำ่มีปัญหำรุนแรงท่ีล�ำไส ้

ซ่ึงแพทยแ์นะน�ำใหผ้ำ่ตดั ฮำเวร์ิดจ�ำไดว้ำ่ “มีคนพำขำ้พเจำ้เขำ้ไปหอ้งและใหน้อนบน

โตะ๊ท่ีอยูข่ำ้งบิลลีเพื่อใหเ้ลือดระหวำ่งกำรผำ่ตดั เม่ือผำ่ตดัเสร็จ คณะแพทยไ์ม่ใหค้วำม

หวงั” 31  สำมวนัต่อมำ บิลลีวยัหกเดือนเสียชีวติขณะบิดำมำรดำนัง่อยูข่ำ้งเตียงเขำ “เรำ

เศร้ำใจมำกและมึนงงขณะออกจำกโรงพยำบำลในคืนนั้น” ฮำเวร์ิดเขียน 32 “เหตุกำรณ์

น้ีกระทบกระเทือนจิตใจเรำอยำ่งรุนแรง” 33

สองเดือนก่อนบิลลีเกิด ฮำเวิร์ดไดง้ำนท�ำกบั Los Angeles County Flood 
Control District [ส�ำนกังำนเขตควบคุมอุทกภยัเทศมณฑลลอสแอนเจลิส] งำนของ

ท่ำนท่ีนัน่ท�ำใหท่้ำนรู้จกัเอกสำรดำ้นกฎหมำยและกระบวนกำรศำล และท่ำนตดัสินใจ

วำ่จะประกอบอำชีพทนำยควำม กำรบรรลุเป้ำหมำยดงักล่ำวตอ้งอำศยัควำมตั้งใจและ

ควำมขยนัขนัแขง็หลำยปี เพรำะไม่มีปริญญำตรี ฮำเวร์ิดจึงตอ้งเรียนอีกหลำยวชิำจึงจะ

สำมำรถเขำ้เรียนนิติศำสตร์ได ้ท่ำนเรียนตอนกลำงคืนเพรำะตอ้งท�ำงำนต่อไป แมใ้นช่วง

ท่ีเรียนนิติศำสตร์ท่ำนกย็งัท�ำงำนเตม็เวลำ “กำรท�ำงำนทั้งวนัและไปเรียนตอนกลำงคืน 

นอกจำกน้ียงัตอ้งหำเวลำศึกษำอีก ไม่ใช่เร่ืองง่ำยเลย” ท่ำนเขียน 34  “ไม่ใช่เร่ืองแปลกเลย

ถำ้ขำ้พเจำ้อ่ำนหนงัสือจนดึกด่ืน” 35  ฮำเวร์ิดยงัคงมีตำรำงเวลำท่ีเคร่งครัดหำ้ปี จนเรียน

จบในปี 1939 เป็นล�ำดบัสำมในชั้นของท่ำน

ขณะเรียนนิติศำสตร์ บุตรชำยอีกสองคนเกิดจำกเขำและแคลร์—จอห์นเกิดในปี 

1936 ส่วนริชำร์ดเกิดในปี 1938 เพรำะฮำเวร์ิดท�ำงำนใหส้�ำนกังำนเขตควบคุมอุทกภยั 

ครอบครัวจึงสำมำรถซ้ือบำ้นหลงัเลก็ๆ ได้
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อธิการวอร์ดเอลเซเรโน

คริสตศ์กัรำช 1940 รำวหน่ึงปีหลงัจำกฮำเวร์ิดเรียนจบนิติศำสตร์ ท่ำนไดรั้บเรียกให้

รับใชเ้ป็นอธิกำรของวอร์ดเอลเซเรโนท่ีเพิ่งก่อตั้งในแคลิฟอร์เนีย กำรเรียกน้ีท�ำใหท่้ำน

ประหลำดใจ ท่ำนกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้คิดเสมอวำ่อธิกำรเป็นคนสูงอำย ุและขำ้พเจำ้ถำมวำ่

ขำ้พเจำ้จะเป็นพอ่วยัสำมสิบสองของวอร์ดไดห้รือ ฝ่ำยประธำนสเตคตอบโดยรับรอง

กบัท่ำนวำ่ท่ำนจะ “ท�ำงำนมอบหมำยไดแ้น่นอน” ถึงแมฮ้ำเวร์ิดจะรู้สึกหนกัใจ แต่ท่ำน

สญัญำวำ่ “ผมจะท�ำใหดี้ท่ีสุดครับ” 36  ท่ำนท�ำตำมสญัญำนั้นดว้ยควำมมุ่งมัน่ กำรดลใจ 

และควำมเห็นอกเห็นใจในช่วงหกปีกวำ่ของกำรรับใชเ้ป็นอธิกำร

อีกคร้ังท่ีฮำเวร์ิดเผชิญกบัขอ้เรียกร้องอยำ่งหนกัของตำรำงเวลำและพลงังำนของท่ำน 

แต่ท่ำนรู้สึกวำ่กำรรับใชข้องท่ำนใหพ้รมำกมำยเป็นกำรตอบแทน “ขำ้พเจำ้พบวำ่ตนเอง

ท่วมทน้ดว้ยควำมรับผดิชอบท่ีใชเ้วลำของขำ้พเจำ้ไปทั้งหมด” ท่ำนกล่ำว “งำนน้ีเป็น

งำนท่ีมีเกียรติและเป็นพรประเสริฐ” 37

ควำมตอ้งกำรเร่งด่วนของวอร์ดใหม่คือหำท่ีประชุม ฝ่ำยอธิกำรเช่ำหอ้งบำงหอ้งใน

ตึกหลงัหน่ึงและสมำชิกวอร์ดเร่ิมระดมทุนส�ำหรับอำคำรประชุมของตน ไม่นำนกำร

ก่อสร้ำงอำคำรศำสนจกัรตอ้งหยดุชะงกัเพรำะสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 แต่สมำชิกวอร์ดมอง

ไปท่ีอนำคตและระดมทุนต่อไป กำรระดมทุนคร้ังหน่ึงเรียกวำ่ “โครงกำรหวัหอม” พวก

เขำไปท่ีโรงงำนผลิตของดองเพ่ือตดัหวัหอม กล่ินหวัหอมจะติดตวั ท�ำใหอ้ธิกำรฮนัเตอร์

ตอ้งพดูติดตลกวำ่ “คุณบอกไดเ้ลยวำ่ในกำรประชุมศีลระลึกใครไปตดัหวัหอมมำ” 38

กำรระดมทุนแบบอ่ืนไดแ้ก่กำรหัน่กะหล�่ำปลีในโรงงำนกะหล�่ำปลีดอง กำรบรรจุ

หีบห่อและขำยซีเรียลอำหำรเชำ้ “วนัเหล่ำน้ีเป็นวนัท่ีมีควำมสุขเม่ือเรำท�ำงำนดว้ยกนั คน

ทุกชนชั้นและทุกควำมสำมำรถสนบัสนุนฝ่ำยอธิกำรในกำรระดุมทุนเพื่อสร้ำงโบสถ”์ 

อธิกำรฮนัเตอร์เล่ำ “วอร์ดของเรำเหมือนครอบครัวใหญ่ท่ีมีควำมสุข” 39  หลงัจำกควำม

อดทนและกำรเสียสละมำก เป้ำหมำยเร่ืองอำคำรประชุมวอร์ดเป็นควำมจริงในปี 1950 

รำวส่ีปีหลงัจำกฮำเวร์ิดไดรั้บกำรปลดจำกกำรเป็นอธิกำร

กำรเป็นอธิกำรในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ใหค้วำมทำ้ทำยต่ำงออกไป สมำชิกชำย

จ�ำนวนมำกของวอร์ดเขำ้ประจ�ำกำรกองทพั ท้ิงครอบครัวใหอ้ยูล่ �ำพงัโดยไม่มีสำมีและ

บิดำท่ีบำ้น กำรขำดแคลนผูช้ำยใหค้วำมทำ้ทำยเช่นกนัในกำรเรียกใหด้�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ 

ในศำสนจกัร ดว้ยเหตุน้ีในช่วงด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรฮำเวร์ิดจึงรับใชเ้ป็นผูน้�ำลกูเสือดว้ย 
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“เรำมีเยำวชำยท่ีดีกลุ่มหน่ึงท่ีเรำไม่อำจปล่อยปละละเลยได”้ เขำกล่ำว “ขำ้พเจำ้ท�ำงำน

กบัเดก็ผูช้ำยรำวสองปีและพวกเขำเจริญกำ้วหนำ้อยำ่งดีเยีย่ม” 40

ฮำเวร์ิดไดรั้บกำรปลดจำกกำรเป็นอธิกำรวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1946 “ขำ้พเจำ้

จะขอบพระทยัตลอดไปส�ำหรับสิทธิพิเศษน้ีและกำรศึกษำในช่วงปีเหล่ำนั้น” ท่ำนกล่ำว 

ถึงแมป้ระสบกำรณ์จะ “ยำกในหลำยๆ ดำ้น” แต่ท่ำนกบัแคลร์ “ส�ำนึกคุณต่อคุณค่ำ

ท่ีประสบกำรณ์นั้นน�ำมำใหค้รอบครัวเรำ” 41  สมำชิกวอร์ดคนหน่ึงเขียนแสดงควำม

ขอบคุณส�ำหรับกำรรับใชข้องอธิกำรฮนัเตอร์ ดงัน้ี “ท่ำนพยำยำมน�ำสมำชิกวอร์ดกลุ่ม

เลก็ๆ ของเรำมำรวมกนัและสอนใหเ้รำบรรลุเป้ำหมำยท่ีดูเหมือนไกลเกินเอ้ือม วอร์ดเรำ

ท�ำงำนดว้ยกนั เรำสวดออ้นวอนดว้ยกนั เล่นดว้ยกนั และนมสักำรดว้ยกนั” 42

ถึงแมฮ้ำเวร์ิดไดรั้บกำรปลดในปี 1946 แต่ควำมผกูพนัเป็นพิเศษกบัสมำชิกวอร์ดเอลเซ 

เรโนยงัเหมือนเดิม ริชำร์ดบุตรชำยของท่ำนกล่ำววำ่ “จวบจนวำระสุดทำ้ยของชีวติ ท่ำน

ยงัคงติดต่อกบัพวกเขำและรู้วำ่พวกเขำอยูท่ี่ไหนและสภำวกำรณ์ของพวกเขำเป็นอยำ่งไร 

เม่ือใดกต็ำมท่ีท่ำนเดินทำงไปยงัสถำนท่ีซ่ึงสมำชิกเก่ำแก่คนหน่ึงของวอร์ด [อำศยัอยู]่ 

ท่ำนจะติดต่อกบัพวกเขำ ควำมรักท่ีท่ำนมีต่อสมำชิกวอร์ดยนืยำวตลอดชีวติท่ำน” 43

การเลีย้งดูครอบครัวและการสร้างอาชีพ

ฮำเวร์ิดกบัแคลร์ ฮนัเตอร์เป็นบิดำมำรดำท่ีน่ำรักผูส้อนบุตรชำยใหรู้้คุณค่ำ ควำมรับ

ผดิชอบ และควำมส�ำคญัของพระกิตติคุณ นำนก่อนศำสนจกัรก�ำหนดใหคื้นวนัจนัทร์

เป็นคืนสงัสรรคใ์นครอบครัว ครอบครัวฮนัเตอร์ไดก้ �ำหนดใหคื้นนั้นเป็นเวลำส�ำหรับ

สอน เล่ำเร่ือง เล่นเกม และไปตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ดว้ยกนั เม่ือครอบครัวเดินทำง บำง

คร้ังพวกเขำไปพระวหิำรเพื่อใหจ้อห์นกบัริชำร์ดรับบพัติศมำแทนคนตำย ฮำเวร์ิดกบั

บุตรชำยชอบสร้ำงรถไฟจ�ำลอง ไปพกัแรมกลำงแจง้ และท�ำกิจกรรมนอกบำ้นดว้ยกนั

ฮำเวร์ิดท�ำงำนเตม็เวลำควบคู่กบัไปเรียนนิติศำสตร์เม่ือจอห์นกบัริชำร์ดเกิด และท่ำน

ไดรั้บเรียกเป็นอธิกำรเม่ือทั้งสองยงัเลก็มำก—อำยส่ีุขวบกบัสองขวบ—ดว้ยเหตุน้ีกำร

สร้ำงครอบครัวท่ีเขม้แขง็จึงเรียกร้องใหแ้คลร์ทุ่มเทมำกเป็นพิเศษ และเธอยนิดีทุ่มเท 

“ควำมปรำรถนำและควำมใฝ่ฝันสูงสุดของดิฉนั . . . คือเป็นภรรยำท่ีดี เป็นแม่บำ้นท่ีดี 

และเป็นมำรดำท่ีดีมำกๆ” เธอกล่ำว “เรำท�ำงำนหนกัเพ่ือใหลู้กชำยใกลชิ้ดศำสนจกัร 

ดิฉนักบัลกูชำยมีเวลำท่ีวเิศษดว้ยกนั” 44 ฮำเวร์ิดสรรเสริญแคลร์บ่อยคร้ังส�ำหรับอิทธิพล

ท่ีเธอมีและกำรเสียสละของเธอในกำรเล้ียงดูบุตรชำย
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ในช่วงหลำยปีของกำรเล้ียงดูครอบครัวและรับใชใ้นต�ำแหน่งผูน้�ำศำสนจกัร ฮำเวร์ิด

สร้ำงอำชีพทนำยท่ีรุ่งเรืองดว้ย ส่วนใหญ่ท่ำนท�ำงำนกบัลกูคำ้ธุรกิจและนิติบุคคล ท่ำน

จึงเป็นทนำยควำมท่ีมีคนนบัหนำ้ถือตำมำกในเซำเธิร์นแคลิฟอร์เนีย ท่ำนไดรั้บเลือกให้

ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทัยีสิ่บกวำ่แห่ง

ในอำชีพของท่ำน ฮำเวร์ิดมีช่ือเสียงเร่ืองควำมซ่ือตรง ควำมคิดสุขมุรอบคอบ กำร

ส่ือสำรชดัเจน และส�ำนึกเร่ืองควำมยติุธรรม ท่ำนมีช่ือเสียงเช่นกนัในฐำนะ “ทนำยเพื่อ

ประชำชน”—คนท่ี “ดูเหมือนจะมีเวลำและสนใจจะช่วยคนอ่ืนๆ แกปั้ญหำของพวก

เขำเสมอ” 45  ทนำยควำมคนหน่ึงกล่ำววำ่ฮำเวร์ิด “สนใจจะใหผู้อ่ื้นไดค้วำมช่วยเหลือ

ท่ีตอ้งกำรยิง่กวำ่จะไดค่้ำตอบแทนส�ำหรับควำมช่วยเหลือนั้น” 46

ประธานสเตคแพซาดนีา แคลฟิอร์เนีย

ในเดือนกมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1950 เอล็เดอร์สตีเฟน แอล. ริชำร์ดส์และเอล็เดอร์ฮำโรลด ์ 

บี. ลีแห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสองเดินทำงมำแคลิฟอร์เนียเพ่ือแบ่งสเตคแพซำดีนำท่ี

ก�ำลงัเติบโตอยำ่งรวดเร็ว พวกท่ำนสมัภำษณ์พ่ีนอ้งชำยหลำยคนในสเตค รวมทั้งฮำ 

เวร์ิด หลงัจำกพิจำรณำร่วมกบักำรสวดออ้นวอนแลว้วำ่พระเจำ้ทรงประสงคจ์ะใหใ้คร

รับใชเ้ป็นประธำนสเตค รำวเท่ียงคืนพวกท่ำนเชิญฮำเวร์ิดมำพบและมอบกำรเรียกให้

ท่ำน เอล็เดอร์ริชำร์ดส์กบัเอล็เดอร์ลีบอกท่ำนไปนอนใหเ้ตม็อ่ิมแลว้โทรหำพวกท่ำน

เชำ้ตรู่วนัรุ่งข้ึนพร้อมกบัเสนอช่ือท่ีปรึกษำ “ขำ้พเจำ้กลบับำ้นคืนนั้น แต่ไม่ไดน้อน” ฮำ 

เวร์ิดกล่ำว “กำรเรียกนั้นน่ำหนกัใจ ขำ้พเจำ้กบัแคลร์คุยกนัอยูน่ำน” 47

หลงัจำกประธำนฮนัเตอร์กบัท่ีปรึกษำไดรั้บกำรสนบัสนุน พวกท่ำนเร่ิมประเมิน

ควำมตอ้งกำรในสเตคทนัที ส่ิงส�ำคญัอนัดบัแรกส�ำหรับฝ่ำยประธำนสเตคชุดใหม่คือ

ช่วยสมำชิกสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงวิญญำณ ควำมกงัวลเร่ืองหน่ึงคือหลำยครอบครัว

ก�ำลงัแตกแยก ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะพวกเขำเขำ้ร่วมกิจกรรมมำกเกินไป หลงัจำกผูน้�ำ

สวดออ้นวอนและหำรือกนัแลว้ พวกท่ำนรู้สึกวำ่ตอ้งเนน้กำรสงัสรรคใ์นครอบครัวและ

สงวนคืนวนัจนัทร์ไวใ้หค้รอบครัว อำคำรศำสนจกัรทุกแห่งในสเตคปิดคืนวนัจนัทร์ 

และ “ไม่จดักิจกรรมใดในเวลำเดียวกนักบัค�่ำคืนศกัด์ิสิทธ์ินั้น” ประธำนฮนัเตอร์อธิบำย48

ในกำรรับใชช่้วงแรกของท่ำน ประธำนฮนัเตอร์และประธำนสเตคคนอ่ืนๆ ในเซำ

เธิร์นแคลิฟอร์เนียประชุมกบัเอล็เดอร์สตีเฟน แอล. ริชำร์ดส์เพ่ือสนทนำเร่ืองโปรแกรม

เซมินำรีส�ำหรับนกัเรียนมธัยมปลำย ประธำนฮนัเตอร์เล่ำวำ่ “[เอล็เดอร์ริชำร์ดส์] อธิบำย

วำ่พวกท่ำนอยำกทดลองเปิดชั้นเรียนเซมินำรีเชำ้ตรู่ในเขตท่ีกฎหมำยไม่จดัเวลำช่วงพกั
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ใหเ้รียนศำสนำ” 49  ประธำนฮนัเตอร์ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธำนคณะกรรมกำรท่ีศึกษำ

ควำมเป็นไปไดข้องแนวคิดดงักล่ำว หลงัจำกศึกษำเรียบร้อยแลว้ คณะกรรมกำรเสนอให้

นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมสำมแห่งเรียนเซมินำรีเชำ้ตรู่ ในฐำนะเยำวชนคนหน่ึง ริชำร์ด

บุตรชำยของประธำนฮนัเตอร์เป็นส่วนหน่ึงของกำรทดลองเรียนเซมินำรีเชำ้ตรู่ เขำเล่ำ

วำ่ “เรำสงสยัวำ่บำงคนคงเสียสติไปแลว้ท่ีใหมี้ชั้นเรียนตอน 6 โมงเชำ้ แต่กลบัเป็นเวลำ

ท่ีเรำช่ืนชอบมำกท่ีสุดของวนัเพรำะเรำไดอ้ยูด่ว้ยกนัในฐำนะเพ่ือนร่วมศำสนจกัรและ

เรียนรู้” 50  ไม่นำนโปรแกรมน้ีกข็ยำยไปถึงนกัเรียนคนอ่ืนๆ และเป็นผูบุ้กเบิกโปรแกรม

เซมินำรีเชำ้ตรู่ส�ำหรับเยำวชนของศำสนจกัร

ท่ีกำรประชุมใหญ่สำมญัเดือนตุลำคม ค.ศ. 1951 ฝ่ำยประธำนสูงสุดประชุมกบั

ประธำนสเตคจำกเซำเธิร์นแคลิฟอร์เนียเพื่อประกำศควำมปรำรถนำจะสร้ำงพระวหิำร

ในลอสแอนเจลิส โอกำสของกำรมีพระวิหำรใกลบ้ำ้นน�ำมำซ่ึงปีติใหญ่หลวง—และ

จะเรียกร้องกำรเสียสละมำกเม่ือขอใหส้มำชิกศำสนจกัรบริจำค 1 ลำ้นดอลลำร์ใหก้ำร

ก่อสร้ำงพระวหิำร เม่ือประธำนฮนัเตอร์กลบัไปแคลิฟอร์เนีย ท่ำนประชุมกบัผูน้�ำสเตค

และผูน้�ำวอร์ดและกล่ำววำ่ “จงเปิดโอกำสใหผู้ค้นไดรั้บพรยิง่ใหญ่โดยบริจำคเงินสร้ำง

พระวหิำรดว้ยใจเอ้ือเฟ้ือ” 51  ภำยในหกเดือนสมำชิกในเซำเธิร์นแคลิฟอร์เนียบริจำค 1.6 

ลำ้นดอลลำร์ใหก้ำรสร้ำงพระวหิำร ซ่ึงไดรั้บกำรอุทิศเม่ือปี 1956

นอกจำกจะบริจำคเงินสร้ำงพระวหิำรและอำคำรอ่ืนๆ ของศำสนจกัรแลว้ สมำชิก

ยงัไดอ้ำสำลงแรงสร้ำงดว้ย เม่ือสร้ำงอำคำรประชุม ประธำนฮนัเตอร์ใชเ้วลำหลำย

ชัว่โมงช่วยงำนท่ีตอ้งใชพ้ลัว่ คอ้น หรือแปรงทำสี นอกจำกน้ี สมำชิกยงัไดอ้ำสำท�ำงำน

ฮำเวิร์ดกับแคลร์ ฮันเตอร์และจอห์นกับริชำร์ดบตุรชำยของพวกท่ำน
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ในโครงกำรสวสัดิกำรของศำสนจกัร ซ่ึงรวมถึงฟำร์มสตัวปี์ก สวนส้ม และโรงงำน

เคร่ืองกระป๋อง เป็นเวลำแปดปีท่ีประธำนฮนัเตอร์ไดรั้บงำนมอบหมำยใหป้ระสำนงำน

โครงกำรเหล่ำน้ีของ 12 สเตค และท่ำนช่วยงำนดว้ยตนเองบ่อยคร้ัง “ท่ำนไม่เคยขอให้

ใครท�ำส่ิงใด หรือรับงำนมอบหมำยใดท่ีท่ำนจะไม่ท�ำดว้ยตนเอง” เพื่อนคนหน่ึงตั้งขอ้

สงัเกต 52  หลำยปีต่อมำ เอล็เดอร์ฮนัเตอร์กล่ำวในฐำนะสมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบ

สองดงัน้ี

“ขำ้พเจำ้ไม่เคยเขำ้ร่วมโครงกำรสวสัดิกำรท่ีไม่สนุก ขำ้พเจำ้ปีนตน้ไม ้เกบ็มะนำว 

ปอกผลไม ้ดูแลหมอ้ตม้ ล�ำเลียงกล่อง ขนของลงจำกรถบรรทุก ท�ำควำมสะอำดโรงงำน

เคร่ืองกระป๋อง และอีกเป็นพนัๆ อยำ่ง แต่ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้จ�ำไดแ้ม่นท่ีสุดคือกำรหวัเรำะ ร้อง

เพลง และผกูมิตรกบัคนท่ีร่วมรับใชพ้ระเจำ้” 53

ในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 1953 ประธำนกบัซิสเตอร์ฮนัเตอร์และสมำชิกคนอ่ืนๆ 

ของสเตคแพซำดีนำเดินทำงไปพระวิหำรเมซำ แอริโซนำเพ่ือท�ำงำนพระวิหำร 14 

พฤศจิกำยนเป็นวนัเกิดปีท่ี 46 ของประธำนฮนัเตอร์ และก่อนเร่ิมงำนพระวิหำรวนั

นั้น ประธำนพระวิหำรขอใหท่้ำนกล่ำวกบัผูท่ี้มำรวมกนัในหอ้งนมสักำร ท่ำนเขียน

เล่ำประสบกำรณ์น้ีในภำยหลงัวำ่

“ขณะขำ้พเจำ้ก�ำลงัพดูกบัผูเ้ขำ้ร่วมประชุม . . . คุณพอ่คุณแม่ของขำ้พเจำ้สวมชุดขำว

เดินเขำ้มำในหอ้งนมสักำร ขำ้พเจำ้ไม่ทรำบวำ่คุณพอ่จะเตรียมตวัรับพรพระวหิำรถึงแม้

ผู้น�ำในสเตคแพซำดีนำ ค.ศ. 1950 ซำ้ยไปขวำ: ดำเคน็ เค. บรอดเฮด ท่ีปรึกษำ

ท่ีหน่ึงในฝ่ำยประธำนสเตค; ฮำเวิร์ด ดับเบิลย.ู ฮันเตอร์ ประธำน; เอ. เคย์ 

เบอร์รีย์ ท่ีปรึกษำท่ีสอง และเอม็รอน “แจค็” โจนส์ พนักงำน
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คุณแม่จะหวงัเร่ืองน้ีมำนำนพอสมควรขำ้พเจำ้ต้ืนตนัใจจนไม่สำมำรถพดูต่อได ้ประธำน

เพียรซ์ [ประธำนพระวหิำร] มำยนืขำ้งขำ้พเจำ้และอธิบำยเหตุผลท่ีขดัจงัหวะ เม่ือคุณพอ่

กบัคุณแม่มำพระวหิำรเชำ้นั้นพวกท่ำนขอร้องประธำนวำ่อยำ่บอกขำ้พเจำ้วำ่พวกท่ำนอยู่

ท่ีนัน่เพรำะตอ้งกำรใหเ้ป็นเร่ืองประหลำดใจในวนัเกิด น่ีเป็นวนัเกิดท่ีขำ้พเจำ้ไม่เคยลืม

เพรำะวนันั้นพวกท่ำนรับเอน็ดำวเมน้ทแ์ละขำ้พเจำ้มีโอกำสเป็นพยำนกำรผนึกของพวก

ท่ำน ซ่ึงขำ้พเจำ้กรั็บกำรผนึกกบัพวกท่ำนต่อจำกนั้น” 54

รำวสำมปีต่อมำ ควำมสมัพนัธ์นิรันดร์ของครอบครัวฮนัเตอร์สมบูรณ์เม่ือโดโรธีได้

รับกำรผนึกกบับิดำมำรดำของเธอในพระวหิำรลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนียท่ีเพิ่งอุทิศ

ในฐำนะประธำนสเตค ฮำเวร์ิดน�ำดว้ยควำมรัก สตรีคนหน่ึงท่ีรับใชใ้นกำรเรียกของ

สเตคกล่ำววำ่ “คุณรู้สึกวำ่มีคนเห็นคุณค่ำ ตอ้งกำรคุณ และตอ้งมีคุณ . . . ท่ำนท�ำใหผู้ค้น

รับผดิชอบเม่ือพวกเขำไดรั้บกำรเรียก แต่ถำ้พวกเขำตอ้งกำรควำมเห็นหรือค�ำแนะน�ำ

ของท่ำน ท่ำนอยูท่ี่นัน่เสมอ เรำรู้วำ่เรำไดรั้บกำรสนบัสนุนและควำมสนใจเตม็ท่ีจำก

ท่ำน” 55  ท่ีปรึกษำคนหน่ึงของท่ำนกล่ำววำ่ “ท่ำนยกยอ่งชมเชยผูค้นส�ำหรับควำมส�ำเร็จ

ของพวกเขำและใหพ้วกเขำบรรลุผลสูงสุดตำมท่ีตั้งใจไว”้ 56  สมำชิกสเตคคนหน่ึงท่ี

บอกวำ่ประธำนฮนัเตอร์เป็นครูผูมี้อิทธิพลต่อเธอมำกท่ีสุดอธิบำยวำ่ “ชำยคนน้ีรักผู ้

อ่ืนโดยใหค้วำมส�ำคญักบัคนเหล่ำนั้นก่อน ฟังจนเขำ้ใจ และแบ่งปันประสบกำรณ์ของ

ท่ำนกบัผูอ่ื้น” 57

รำวฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1959 ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ก�ำกบัดูแลสเตคแพซำดีนำ

มำเกำ้ปีกวำ่ ใหก้ำรรับใชท่ี้เป็นพรแก่ชีวติวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยหลำยพนัคนในเซำเธิร์น

แคลิฟอร์เนีย กำรปฏิบติัศำสนกิจของท่ำนก�ำลงัจะขยำยออกไปเพื่อเป็นพรแก่ชีวติของ

สมำชิกศำสนจกัรทัว่โลก

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง

“เจ้ำพึงกล่ำวค�ำพยำนถึงนำมของเรำ, . . . และเจ้ำพึงส่งค�ำของเรำออกไปถึงสุดแดน

แผ่นดินโลก” (คพ. 112:4)

วนัท่ี 9 ตุลำคม ค.ศ. 1959 ระหวำ่งภำคกำรประชุมใหญ่สำมญัในซอลทเ์ลคซิต้ี(461) 

ฮำเวร์ิดทรำบวำ่ประธำนเดวดิ โอ. แมคเคยต์อ้งกำรพบท่ำน ท่ำนไปท่ีอำคำรบริหำรงำน

ศำสนจกัรทนัที ท่ีนัน่ประธำนแมคเคยต์อ้นรับท่ำนอยำ่งอบอุ่นและกล่ำววำ่ “ประธำน

ฮนัเตอร์ . . . พระเจำ้ตรัสแลว้ คุณไดรั้บเรียกใหเ้ป็นพยำนพิเศษคนหน่ึงของพระองค์
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และพรุ่งน้ีคุณจะไดรั้บกำรสนบัสนุนเป็นสมำชิกสภำอคัรสำวกสิบสอง” 58  เก่ียวกบั

ประสบกำรณ์นั้น ฮำเวร์ิดเขียนวำ่

“ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถอธิบำยควำมรู้สึกท่ีเกิดกบัขำ้พเจำ้ได ้น�้ำตำคลอหน่วยและขำ้พเจำ้

พดูไม่ออก ขำ้พเจำ้ไม่เคยรู้สึกเจียมตวัอยำ่งนั้นมำก่อนขณะนัง่อยูต่่อหนำ้ชำยท่ียิง่ใหญ่ 

อ่อนโยน และน่ำรักมำกท่ำนน้ี—ศำสดำพยำกรณ์ของพระเจำ้ ท่ำนบอกขำ้พเจำ้วำ่กำร

สมำคมกบัเจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูใ้หญ่จะน�ำปีติใหญ่หลวงมำสู่ชีวติขำ้พเจำ้ และต่อจำกน้ีขำ้พเจำ้

จะอุทิศชีวติและเวลำในฐำนะผูรั้บใชข้องพระเจำ้และต่อจำกน้ีไปขำ้พเจำ้จะเป็นส่วน

หน่ึงของศำสนจกัรและคนทั้งโลก . . . ท่ำนโอบขำ้พเจำ้และรับรองกบัขำ้พเจำ้วำ่พระเจำ้

ทรงรักขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้เช่ือมัน่ไดว้ำ่ฝ่ำยประธำนสูงสุดและสภำสิบสองจะสนบัสนุน

ขำ้พเจำ้ . . . ขำ้พเจำ้ [บอกท่ำน] วำ่ขำ้พเจำ้ยนิดีสละเวลำ ชีวติ และทั้งหมดท่ีครอบครอง

เพื่อกำรรับใชน้ี้” 59

ทนัทีท่ีฮำเวร์ิดออกจำกหอ้งท�ำงำนของประธำนแมคเคย ์ท่ำนไปท่ีหอ้งพกัในโรงแรม

และโทรหำแคลร์ เธออยูร่ะหวำ่งไปเยีย่มจอห์นลกูชำยกบัภรรยำและลกูนอ้ยของเขำใน

โพรโว ตอนแรกฮำเวร์ิดแทบจะพดูไม่ออก ในท่ีสุดเม่ือท่ำนบอกแคลร์เร่ืองกำรเรียก 

พวกท่ำนทั้งคู่ต้ืนตนัใจอยำ่งยิง่

วนัรุ่งข้ึน ท่ีกำรประชุมใหญ่สำมญัภำคเชำ้วนัเสำร์ ฮำเวร์ิด วลิเลียม ฮนัเตอร์ไดรั้บกำร

สนบัสนุนเป็นสมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบสอง “ขำ้พเจำ้รู้สึก . . . วำ่น�้ำหนกัของโลกอยู่

บนบ่ำ” ท่ำนกล่ำวถึงตอนนั้น “ขณะท่ีกำรประชุมใหญ่ด�ำเนินอยูน่ั้น ขำ้พเจำ้อึดอดัท่ีสุด

และสงสยัวำ่ขำ้พเจำ้จะมีวนัใดท่ีรู้สึกวำ่น่ีคือท่ีซ่ึงเหมำะกบัขำ้พเจำ้หรือไม่” 60

ประธำนแมคเคยข์อใหเ้อล็เดอร์ฮนัเตอร์พดูในกำรประชุมใหญ่ภำคบ่ำยวนัอำทิตย ์

หลงัจำกทบทวนชีวติพอสงัเขปและแสดงประจกัษพ์ยำนของท่ำนแลว้ ท่ำนกล่ำววำ่

“ขำ้พเจำ้ไม่ขอโทษท่ีน�้ำตำไหลในคร้ังน้ีเพรำะขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ขำ้พเจำ้อยูต่่อหนำ้มิตร

สหำย พ่ีนอ้งชำยหญิงในศำสนจกัร ผูซ่ึ้งใจพวกเขำเหมือนใจขำ้พเจำ้วนัน้ี ต่ืนเตน้ในเร่ือง

พระกิตติคุณและในกำรรับใชผู้อ่ื้น

“ประธำนแมคเคยค์รับ . . . ผมยอมรับกำรเรียกท่ีท่ำนใหโ้ดยไม่ลงัเล และผมเตม็ใจ

อุทิศชีวติและทั้งหมดท่ีผมมีเพ่ือกำรรับใชน้ี้ ซิสเตอร์ฮนัเตอร์ร่วมค�ำปฏิญำณคร้ังน้ีกบั

ผม” 61

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ไดรั้บกำรวำงมือแต่งตั้งเป็นอคัรสำวกวนัท่ี 15 ตุลำคม ค.ศ. 1959 ดว้ย

วยั 51 ปีท่ำนจึงเป็นสมำชิกอำยนุอ้ยท่ีสุดของโควรัม ซ่ึงอำยเุฉล่ียเวลำนั้นประมำณ 66 ปี
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เป็นเวลำ 18 เดือนติดต่อกนัท่ีเอล็เดอร์ฮนัเตอร์เดินทำงระหวำ่งแคลิฟอร์เนียกบัยทูำห์

เพื่อท�ำงำนทนำยท่ีจ�ำเป็นใหแ้ลว้เสร็จและเตรียมยำ้ย ลกูควำมคนหน่ึงของท่ำนกล่ำววำ่ 

“ศำสนจกัรตอ้งมีขอ้เสนอท่ีดึงดูดใจมำกแน่เลย” จึงสำมำรถชกัชวนท่ำนใหท้ิ้งงำนทนำย

ท่ีประสบควำมส�ำเร็จเช่นนั้น เก่ียวกบัเร่ืองน้ี เอล็เดอร์ฮนัเตอร์เขียนในบนัทึกส่วนตวัวำ่

“คนส่วนใหญ่ไม่เขำ้ใจวำ่เหตุใดคนในศำสนำเรำจึงตอบรับกำรเรียกใหรั้บใชห้รือ

รักษำค�ำมัน่สญัญำท่ีเรำท�ำไวว้ำ่จะสละทั้งหมด . . . ขำ้พเจำ้ชอบงำนทนำยควำมอยำ่งยิง่ 

แต่กำรเรียกน้ีท่ีมำถึงขำ้พเจำ้ส�ำคญักวำ่งำนอำชีพหรือกำรแสวงหำผลประโยชนท์ำงกำร

เงิน” 62

กำรปฏิบติัศำสนกิจในฐำนะอคัรสำวกของเอล็เดอร์ฮนัเตอร์ใชเ้วลำถึง 35 ปี และ

ระหวำ่งนั้นท่ำนเดินทำงไปเกือบทุกประเทศในโลกเพ่ือท�ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบของท่ำน

ในฐำนะพยำนพิเศษของพระเยซูคริสต ์(ดู คพ. 107:23)

โควรัมอัครสำวกสิบสอง ค.ศ. 1965 นัง่จำกซำ้ยไปขวำ: เอสรำ แทฟท์ เบน็สัน,  

มำร์ค อี. ปีเตอร์เซ็น (น่ังบนพนักเก้ำอี)้, โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (ประธำนโควรัม) และ 

เลอแกรนด์ ริชำร์ดส์ ยนืจำกซำ้ยไปขวำ: กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, เดลเบิร์ต แอล.  

สแตพลีย์, โธมสั เอส. มอนสัน, สเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คิมบัลล์, ฮำโรลด์ บี. ลี,  

มำเรียน จี. รอมนีย์, ริชำร์ด แอล. อีแวนส์, และฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮันเตอร์
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สมำคมล�ำดบักำรสืบเชือ้สำยของยทูำห์

“ขอให้เรำ . . .. ถวำย . . . แด่พระเจ้ำ . . . หนังสือเล่มหน่ึงท่ีมีบันทึกคน

ตำยของเรำ . . .  ซ่ึงจะคู่ควรแก่กำรยอมรับท้ังปวง” (คพ. 128:24)

คริสตศ์กัรำช 1964 ฝ่ำยประธำนสูงสุดแต่งตั้งเอล็เดอร์ฮนัเตอร์เป็นประธำนสมำคม

ล�ำดบักำรสืบเช้ือสำยของศำสนจกัรซ่ึงสมยันั้นเรียกวำ่สมำคมล�ำดบักำรสืบเช้ือสำยแห่ง

ยทูำห์ องคก์รดงักล่ำวเป็นผูบุ้กเบิกแผนกประวติัครอบครัวของศำสนจกัร จุดประสงค์

ของสมำคมคือรวบรวม เก็บรักษำ และแบ่งปันขอ้มูลล�ำดบักำรสืบเช้ือสำยทัว่โลก 

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ก�ำกบัดูแลสมำคมนำนแปดปี และระหวำ่งนั้นท่ำนควบคุมดูแลกำร

เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลยำวไกลในกำรเร่ง ขดัเกลำ และขยำยงำนประวติัครอบครัว

รำว ค.ศ. 1969 องคก์รไดร้วบรวม “ไมโครฟิลม์กวำ่ 670,000 มว้น เท่ำกบัหนงัสือ

เล่มละ 300 หนำ้สำมลำ้นเล่ม” สมำคมยงัไดเ้กบ็รวบรวม “บนัทึกกลุ่มครอบครัวท่ีเสร็จ

สมบูรณ์หกลำ้นบนัทึก ดชันีไฟลก์ำร์ดของ 36 ลำ้นคน และหนงัสือกวำ่ 90,000 เล่ม” 63  

แต่ละสปัดำห์มีกำรเพิ่มไมโครฟิลม์ประมำณ 1,000 มว้นจำกทัว่โลก กำรจดักำรบนัทึก

เหล่ำนั้นและท�ำใหเ้ขำ้ถึงได—้ทั้งส�ำหรับกำรคน้ควำ้และส�ำหรับงำนพระวหิำร—ถือเป็น

ภำรกิจใหญ่หลวง ภำยใตก้ำรน�ำของเอล็เดอร์ฮนัเตอร์ สมำคมล�ำดบักำรสืบเช้ือสำยเร่ิม

ใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ล่ำสุดช่วยท�ำงำนน้ี นกัเขียนคนหน่ึงกล่ำววำ่สมำคมน้ี “มีช่ือ

เสียงระดบัโลกในหมู่องคก์รท่ีเช่ียวชำญดำ้นกิจกรรมกำรจดัเกบ็บนัทึกแบบล�้ำยคุ” 64

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ไดรั้บกำรปลดจำกกำรเป็นประธำนสมำคมล�ำดบักำรสืบเช้ือสำย

ในปี 1972 เอล็เดอร์ริชำร์ด จี. สกอ็ตตส์รุปผลงำนของเอล็เดอร์ฮนัเตอร์ดงัน้ี  “ท่ำนอุทิศ

ชีวติส่วนใหญ่เพื่องำนนั้นพร้อมกบัวำงรำกฐำนและทิศทำงซ่ึงศำสนจกัรยงัคงเกบ็เก่ียว

ประโยชนจ์ำกกำรนั้น” 65

ศูนย์วฒันธรรมโพลีนีเซียน

“จงสดบัฟังเถิด เจ้ำผู้คนจำกแดนไกลโพ้น; และเจ้ำท้ังหลำยท่ีอยู่

บนหมู่เกำะในทะเล, จงพร้อมใจกันฟังเถิด” (คพ. 1:1)

คริสตศ์กัรำช 1965 ฝ่ำยประธำนสูงสุดแต่งตั้งเอล็เดอร์ฮนัเตอร์เป็นประธำนและ

ประธำนคณะกรรมกำรศูนยว์ฒันธรรมโพลีนีเซียนในเมืองลำเอีย รัฐฮำวำย เวลำนั้น

ศนูยเ์ปิดไดเ้พียง 15 เดือนและก�ำลงัประสบปัญหำมำกมำย จ�ำนวนนกัท่องเท่ียวต�่ำ และ

ผูค้นมีทศันะต่ำงกนัเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละโปรแกรมของศนูย ์หลงัจำกท่ีเอล็เดอร์ฮนั 
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เตอร์ไดรั้บแต่งตั้งหน่ึงสปัดำห์ ท่ำนไปท่ีลำเอียและเร่ิมศึกษำจุดเด่นและควำมตอ้งกำร

ของศนูยอ์ยำ่งละเอียด

ภำยใตก้ำรน�ำของเอล็เดอร์ฮนัเตอร์ ศูนยว์ฒันธรรมโพลีนีเซียนกลำยเป็นสถำนท่ี

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงในลำเอีย โดยมีผูม้ำเยอืนในปี 1971 รำวหน่ึงลำ้น

คน เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ควบคุมดูแลกำรขยำยศนูยค์ร้ังใหญ่และโปรแกรมของศนูยด์ว้ย ท่ี

ส�ำคญัเช่นกนัในค�ำพดูของเอล็เดอร์ฮนัเตอร์คือ ศนูยจ์ดัเตรียมงำนอำชีพท่ีเอ้ืออ�ำนวยให ้

“นกัศึกษำหลำยพนัคนจำกเซำธ์แปซิฟิก [ไดรั้บ] ควำมช่วยเหลือเร่ืองกำรศึกษำของพวก

เขำ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สำมำรถออกจำกเกำะไปเรียนหนงัสือท่ีอ่ืนได”้ 66

หลงัจำกเป็นประธำนดูแลศนูยว์ฒันธรรมโพลีนีเซียนนำน 12 ปี เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ก็ได้

รับกำรปลดในปี 1976 กำรรับใชเ้ป็นประธำนของท่ำนช่วยท�ำใหค้ �ำกล่ำวของประธำน

เดวดิ โอ. แมคเคยเ์กิดสมัฤทธิผล  ท่ำนพดูในปี 1955 วำ่หมู่บำ้นเลก็ๆ ของลำเอียมีแนว

โนม้วำ่จะเป็น “ปัจจยัส่งเสริมงำนเผยแผศ่ำสนำ มีอิทธิพลไม่เพียงต่อคนหลำยพนั หรือ

หลำยหม่ืนเท่ำนั้น แต่ต่อคนหลำยลำ้นคนผูจ้ะมำแสวงหำใหรู้้วำ่เมืองน้ีเป็นอยำ่งไรและ

ส�ำคญัอยำ่งไร” 67

นักประวติัศำสตร์ศำสนจักร

“เป็นหน้ำท่ีของพนักงำนของพระเจ้ำ, ผู้ ท่ีพระองค์ทรงก�ำหนดไว้, ท่ีจะเขียนประวติั, 

และบันทึกท่ัวไปของศำสนจักรเก่ียวกับส่ิงท้ังปวงท่ีเกิดขึน้ในไซอัน” (คพ. 85:1)

ในเดือนมกรำคม ค.ศ. 1970 ประธำนเดวิด โอ. แมคเคยถึ์งแก่กรรม และโจเซฟ  

ฟิลดิงก ์สมิธไดรั้บกำรวำงมือมอบหนำ้ท่ีเป็นประธำนศำสนจกัรคนใหม่ โจเซฟ ฟิล 

ดิงก ์สมิธรับใชเ้ป็นนกัประวติัศำสตร์ศำสนจกัรมำนำน 49 ปี และเม่ือท่ำนเป็นประธำน

ศำสนจกัร ท่ำนเรียกเอล็เดอร์ฮนัเตอร์ใหสื้บทอดงำนมอบหมำยดงักล่ำวต่อจำกท่ำน 

“ประธำนสมิธเป็นนกัประวติัศำสตร์ศำสนจกัรมำหลำยปีมำกจนขำ้พเจำ้แทบจะนึกภำพ

ตนเองในต�ำแหน่งนั้นไม่ออก” ท่ำนกล่ำว 68

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ท�ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบใหม่น้ีดว้ยควำมกระตือรือร้นตำมปกติวสิยัของ

ท่ำน “งำนมอบหมำยท่ีพระเจำ้ประทำนผำ่นกำรเปิดเผยน่ำทำ้ทำยอยำ่งยิง่—ทั้งในกำรท�ำ

ภำรกิจกำรเกบ็รวบรวมและกำรเขียนใหเ้กิดสมัฤทธิผลและในกำรท�ำใหเ้น้ือหำขอ้มูล

เกิดประโยชนต่์อสมำชิกของศำสนจกัร” ท่ำนกล่ำว 69  หนงัสือพิมพ ์Church News 

รำยงำนวำ่นกัประวติัศำสตร์ศำสนจกัร “รับผดิชอบเร่ืองกำรจดัเกบ็บนัทึกทั้งหมดของ
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ศำสนจกัร รวมไปถึงบนัทึกกำรประชุม บนัทึกพระวหิำร กำรวำงมือแต่งตั้งทั้งหมด ปิตุ

พร และ . . . กำรรวบรวมประวติัศำสนจกัรในปัจจุบนั” 70

คริสตศ์กัรำช 1972 สมำชิกอคัรสำวกสิบสองไดรั้บกำรแบ่งเบำหนำ้ท่ีบริหำรบำงอยำ่ง

เพื่อพวกท่ำนจะไดอุ้ทิศเวลำใหแ้ก่กำรปฏิบติัศำสนกิจในฐำนะอคัรสำวกมำกข้ึน ส่วน

หน่ึงของกำรเปล่ียนแปลงคร้ังนั้นคือ เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ไดรั้บกำรปลดจำกกำรเป็นนกั

ประวติัศำสตร์ศำสนจกัร แต่ยงัคงมีบทบำทดำ้นกำรใหค้ �ำปรึกษำแก่แผนกประวติัศำสตร์

ของศำสนจกัร “น่ีจะท�ำใหข้ำ้พเจำ้เหลือต�ำแหน่งก�ำกบัดูแลแต่ลดงำนปฏิบติั” ท่ำน

เขียน71  ท่ำนยงัคงอยูใ่นบทบำทดำ้นกำรใหค้ �ำปรึกษำจนถึง ค.ศ. 1978

กำรรับใช้ในแผ่นดินศักด์ิสิทธ์ิ

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์มีควำมรักเป็นพิเศษต่อแผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิเม่ือท่ำนเดินทำง

ไปท่ีนัน่กบัครอบครัวในปี 1958 และปี 1960 ระหวำ่งรับใชเ้ป็นอคัรสำวก ท่ำนกลบั

ไปท่ีนัน่กวำ่ยีสิ่บส่ีคร้ัง “ควำมปรำรถนำจะอยูใ่นท่ีซ่ึงพระผูช่้วยใหร้อดของท่ำนทรง

ด�ำเนินและทรงสอนดูเหมือนไม่เคยพอ” เอล็เดอร์เจมส์ อี. เฟำสทแ์ห่งโควรัมอคัรสำวก

สิบสองกล่ำว 72

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ทรำบดีเร่ืองควำมขดัแยง้ในภูมิภำคนั้น ท่ำนจึงบอกข่ำวสำรแห่ง

ควำมรักและสนัติสุข “ทั้งชำวยวิและชำวอำหรับลว้นเป็นบุตรธิดำของพระบิดำของ

เรำ” ท่ำนกล่ำว “พวกเขำเป็นลกูหลำนแห่งพนัธสญัญำ และศำสนจกัรเรำไม่เขำ้ขำ้งฝ่ำย

หน่ึงฝ่ำยใด เรำมีควำมรักและควำมสนใจในแต่ละฝ่ำย จุดประสงคข์องพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสตคื์อท�ำใหเ้กิดควำมรัก ควำมเป็นหน่ึงเดียวกนั และควำมเป็นพ่ีนอ้ง

ในระดบัสูงสุด” 73

ระหวำ่ง ค.ศ. 1972 และ ค.ศ. 1989 เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ท�ำงำนมอบหมำยหลกัส�ำหรับ

โครงกำรพิเศษสองโครงกำรในเยรูซำเลม็ส�ำเร็จ คือ อุทยำนอนุสรณ์ออร์สนั ไฮด ์และ

ศนูยเ์ยรูซำเลม็มหำวทิยำลยับริคมั ยงักเ์พื่อกำรศึกษำเร่ืองตะวนัออกใกล ้ช่วงแรกๆ ใน

ประวติัศำสตร์ของศำสนจกัร—ค.ศ. 1841—เอล็เดอร์ออร์สนั ไฮดแ์ห่งโควรัมอคัรสำวก

สิบสองกล่ำวค�ำสวดออ้นวอนอุทิศบนภเูขำมะกอกเทศทำงทิศตะวนัออกของเยรูซำเลม็ 

คริสตศ์กัรำช 1972 ฝ่ำยประธำนสูงสุดขอใหเ้อล็เดอร์ฮนัเตอร์เร่ิมหำสถำนท่ีก่อสร้ำง

อุทยำนอนุสรณ์ออร์สนั ไฮดใ์นเยรูซำเลม็ คริสตศ์กัรำช 1975 นครเยรูซำเลม็เปิดทำง

ใหส้ร้ำงส่ิงซ่ึงสุดทำ้ยจะกลำยเป็นอุทยำนอนุสรณ์ออร์สนั ไฮด ์บนภเูขำมะกอกเทศ
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ในช่วงสองสำมปีต่อมำ เอล็เดอร์ฮนัเตอร์เดินทำงไปเยรูซำเลม็หลำยคร้ังเพื่อเจรจำ

เร่ืองกำรรับเหมำสร้ำงอุทยำนอนุสรณ์พร้อมกบัควบคุมดูแลกำรออกแบบและกำร

ก่อสร้ำง โครงกำรแลว้เสร็จในปี 1979 และไดรั้บกำรอุทิศในปีนั้นโดยประธำนสเป็น 

เซอร์ ดบัเบิลย.ู คิมบลัล ์หลงัจำกด�ำเนินพิธีอุทิศ เอล็เดอร์ฮนัเตอร์แสดงควำมเช่ือวำ่

อุทยำนอนุสรณ์ “จะมีคุณูปกำรอยำ่งยิ่งตลอดไปต่อกำรขยำยภำพลกัษณ์อนัดีของ

ศำสนจกัร” 74

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์มองหำสถำนท่ีซ่ึงศำสนจกัรจะใชส้ร้ำงศนูยส์�ำหรับโปรแกรมกำร

ศึกษำต่ำงประเทศของบีวำยยกู่อนอุทยำนอนุสรณ์ออร์สนั ไฮดแ์ลว้เสร็จดว้ยซ�้ ำ ศูนย์

จะจดัสถำนท่ีประชุมใหส้มำชิกของสำขำเยรูซำเลม็ดว้ย กำรควบคุมดูแลโครงกำรดงั

กล่ำวเป็นงำนมอบหมำยท่ีละเอียดอ่อนและซบัซอ้นท่ีสุดในกำรปฏิบติัศำสนกิจของ

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์

ผูน้�ำศำสนจกัรเลือกสถำนท่ีก่อสร้ำง แต่กำรขออนุมติัเร่ืองสญัญำเช่ำท่ีดินและกำร

สร้ำงแปลนตอ้งใชเ้วลำรำวหำ้ปี ซ่ึงเอล็เดอร์ฮนัเตอร์เรียกวำ่ “งำนไม่รู้จบ” 75  หลงัจำก

อภิปรำยและเจรจำต่อรองพอสมควรแลว้ รัฐบำลอิสรำเอลจึงยอมใหด้�ำเนินกำรก่อสร้ำง

ศนูย์

ศูนย์เยรูซำเลม็ของมหำวิทยำลยับริคัม ยงัก์เพ่ือกำรศึกษำเร่ืองตะวนัออกใกล้
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รำวเดือนพฤษภำคม ค.ศ. 1988 กำรก่อสร้ำงเกือบเสร็จสมบูรณ์และสญัญำเช่ำพร้อม

ลงนำม เวลำนั้นฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ รับใชเ้ป็นประธำนรักษำกำรโควรัมอคัรสำวก

สิบสอง ท่ำนเขำ้รับกำรผำ่ตดัหลงัคร้ังใหญ่เม่ือปีก่อนและไม่สำมำรถเดินได ้แต่ท่ำน

กบิ็นไปเยรูซำเลม็เพ่ือเซ็นสญัญำเช่ำ ขณะอยูท่ี่นัน่ นกัศึกษำบีวำยยแูละสมำชิกสำขำ

เยรูซำเลม็จดังำนเล้ียงเลก็ๆ ตอ้นรับท่ำนเพื่อแสดงควำมขอบคุณ ประวติัของสำขำนั้น

พดูถึงเหตุกำรณ์สะเทือนอำรมณ์น้ีขณะเร่ิมงำนเล้ียงวำ่ “อธิกำรบดี [เจฟฟรีย ์ อำร์.] 

ฮอลแลนด ์[ของมหำวทิยำลยับริคมั ยงัก]์ เขน็ประธำนฮนัเตอร์ท่ียงัอยูร่ะหวำ่งพกัฟ้ืน

จำกกำรผำ่ตดัหลงัผำ่นทำงเขำ้หลกัขณะคณะนกัร้องประสำนเสียงตอ้นรับพวกท่ำนดว้ย

กำรร้องเพลง ‘The Holy City’” 76  น�้ ำตำไหลอำบแกม้ประธำนฮนัเตอร์

ในเดือนพฤษภำคม ค.ศ. 1989 ประธำนฮนัเตอร์กลบัไปเยรูซำเลม็เพื่ออุทิศศนูย ์พิธี

อุทิศคร้ังน้ีถือเป็นควำมส�ำเร็จสูงสุดของควำมพยำยำมมำกเป็นพิเศษนบัสิบปีของท่ำน

และคนอ่ืนๆ เพ่ือท�ำใหศ้นูยเ์ยรูซำเลม็เปล่ียนจำกควำมหวงักลำยเป็นควำมจริง “ประธำน

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ . . . เป็นผูส้ำนต่อและเป็นยำมบนหอสูงท่ีรักและดูแลโครงกำร

ตั้งแต่เป็นเพียงควำมฝัน” เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อำร์. ฮอลแลนดก์ล่ำว 77  ในค�ำสวดออ้นวอน

อุทิศ ประธำนฮนัเตอร์กล่ำววำ่ 

“อำคำรหลงัน้ี . . . ก่อสร้ำงไวเ้ป็นท่ีพกัพิงของคนท่ีรักพระองค ์หมำยมัน่เรียนรู้จำก

พระองคแ์ละเจริญรอยตำมพระบำทของพระบุตรของพระองค ์พระผูช่้วยใหร้อดและ

พระผูไ้ถ่ของเรำ อำคำรหลงัน้ีสวยงำมในทุกๆ ดำ้น เป็นแบบอยำ่งควำมสวยงำมตำม

หนำ้ท่ีของอำคำร ขำ้แต่พระบิดำ พวกขำ้พระองคข์อบพระทยัส�ำหรับสิทธิพิเศษของ

กำรสร้ำงพระนิเวศแห่งน้ีแด่พระองคเ์พื่อประโยชนแ์ละกำรเรียนรู้ของบุตรและธิดำ

ของพระองค”์ 78

ศำสนจักรก�ำลงัขยำย

“ไซอันต้องเพ่ิมพูนในควำมงดงำม, และในควำมบริสุทธ์ิ; เขตแดนของ

นำงต้องขยำย; สเตคของนำงต้องเสริมสร้ำงให้เข้มแขง็” (คพ. 82:14)

เม่ือฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ไดรั้บเรียกเป็นอคัรสำวก ค.ศ. 1959 มีสมำชิกของ

ศำสนจกัรประมำณ 1.6 ลำ้นคน ในช่วงทศวรรษต่อๆ มำ ท่ำนมีบทบำทส�ำคญัในกำร

เติบโตทัว่โลกของศำสนจกัรอยำ่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมำก่อน ในช่วงสุดสปัดำห์หลำยร้อย

คร้ัง ท่ำนเดินทำงไปสเตคต่ำงๆ เพื่อใหก้�ำลงัใจสมำชิกและเรียกผูน้�ำคนใหม่ ท่ำนเขำ้

พบเจำ้หนำ้ท่ีรัฐบำลในหลำยประเทศเช่นกนัเพือ่ช่วยเปิดประตูส�ำหรับงำนเผยแผศ่ำสนำ
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รำว ค.ศ. 1975 สมำชิกภำพของศำสนจกัรเพิ่มเป็น 3.4 ลำ้นคนและเติบโตเร็วเป็น

พิเศษในลำตินอเมริกำ ปลำยปีนั้น เอล็เดอร์ฮนัเตอร์และเอล็เดอร์เจ. โธมสั ฟำยอนัส์ ผู ้

ช่วยอคัรสำวกสิบสอง ไดรั้บมอบหมำยใหแ้บ่ง 5 สเตคในเมก็ซิโกซิตี หลงัจำกประชุม

กบัผูน้�ำในพ้ืนท่ีและทบทวนขอ้มูลจำกประธำนสเตค เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ก�ำกบัดูแลกำร

จดัตั้ง 15 สเตคจำก 5 สเตคนั้น—ทั้งหมดในสุดสปัดำห์เดียว 79  ท่ำนเขียนบรรยำยอยำ่ง

ไม่เท่ำกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงวำ่ “ขำ้พเจำ้ไม่เช่ือวำ่จะเคยมีกำรจดัตั้งมำกขนำดนั้น

ในศำสนจกัรและเรำเหน่ือยมำกเม่ือกลบัถึงบำ้น” 80

แคลร์คู่ชีวิตท่ีภกัดี

“ภรรยำขำ้พเจำ้เป็นคู่ชีวติท่ีอ่อนหวำนน่ำรัก” เอล็เดอร์ฮนัเตอร์กล่ำวเม่ือท่ำนไดรั้บ

เรียกสู่โควรัมอคัรสำวกสิบสองในปี 1959 81  เป็นเวลำหลำยปีท่ีแคลร์มกัจะเดินทำงไป

กบัเอล็เดอร์ฮนัเตอร์สมยัท่ำนเป็นอคัรสำวก ประธำนโธมสั เอส. มอนสนัจ�ำไดค้ร้ังหน่ึง

เม่ือท่ำนสงัเกตเห็นแคลร์แสดงควำมรักต่อเดก็ๆ ในตองกำ “เธอจะกอดเดก็ๆ ชำวตองกำ

ท่ีน่ำรักเหล่ำนั้นและใหพ้วกเขำนัง่บนเข่ำเธอคนละขำ้งขณะพดูคุยกบัพวกเขำ . . . และ

จำกนั้นจะอธิบำยใหค้รูของปฐมวยัฟังวำ่พวกเขำไดรั้บพรและมีสิทธิพิเศษอยำ่งยิง่ท่ีมี

โอกำสสอนเดก็ๆ ท่ีล�้ำค่ำเหล่ำน้ี เธอรู้ค่ำของจิตวญิญำณมนุษย”์ 82

ประธำนฮันเตอร์ท่ีศูนย์เยรูซำเลม็มหำวิทยำลยับริคัม ยงัก์เพ่ือ

กำรศึกษำเร่ืองตะวนัออกใกล้ ก่อนกำรอุทิศศูนย์
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ในกำรสมัภำษณ์ปี 1974 เอล็เดอร์ฮนัเตอร์กล่ำวถึงแคลร์ดงัน้ี “ตลอดชีวติแต่งงำน

ของเรำ . . . เธอยนืเคียงขำ้งขำ้พเจำ้ดว้ยควำมรัก ควำมเห็นอกเห็นใจ และก�ำลงัใจเสมอ 

. . . เธอเป็นผูส้นบัสนุนคนส�ำคญั” 83

ตอนท่ีสมัภำษณ์คร้ังนั้น แคลร์เร่ิมประสบปัญหำสุขภำพร้ำยแรง ตอนแรกเธอมีอำกำร

ปวดศีรษะอยำ่งรุนแรง หลงลืมและงุนงงสบัสนบำงคร้ัง ต่อมำเธอเป็นมีภำวะเสน้โลหิต

ในสมองแตกท่ีไม่ร้ำยแรงหลำยคร้ัง ส่งผลใหเ้ธอพดูหรือใชมื้อล�ำบำก เม่ือถึงจุดท่ีตอ้ง

มีคนดูแลตลอดเวลำ ประธำนฮนัเตอร์จึงตดัสินใจใหก้ำรดูแลมำกเท่ำท่ีจะใหไ้ดข้ณะท�ำ

หนำ้ท่ีรับผดิชอบของท่ำนในฐำนะสมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบสองไปดว้ย ท่ำนจดัหำ

คนมำอยูก่บัแคลร์ช่วงกลำงวนั แต่ท่ำนดูแลเธอตอนกลำงคืน เอล็เดอร์ฮนัเตอร์อดทน

ต่อปัญหำสุขภำพบำงอยำ่งของท่ำนเช่นกนัในช่วงปีเหล่ำนั้น รวมทั้งโรคหวัใจขำดเลือด

เฉียบพลนัในปี 1980

แคลร์ทุกขท์รมำนจำกภำวะเลือดออกในสมองในปี ค.ศ. 1981 และอีกคร้ังในปี ค.ศ. 

1982 คร้ังท่ีสองท�ำใหเ้ธอไม่สำมำรถท�ำอะไรไดเ้ลยจนคณะแพทยย์นืกรำนใหเ้ธออยูใ่น

ศนูยดู์แลเพ่ือเธอจะไดรั้บกำรดูแลรักษำท่ีเหมำะสม เธออยูใ่นศนูยต์ลอด 18 เดือนสุดทำ้ย

ของชีวติเธอ ระหวำ่งนั้น ประธำนฮนัเตอร์ไปเยีย่มเธออยำ่งนอ้ยวนัละคร้ังยกเวน้เม่ือ

ท่ำนเดินทำงไปท�ำงำนมอบหมำยของศำสนจกัร ถึงแมส่้วนใหญ่แคลร์จะจ�ำท่ำนไม่ได ้

แต่ท่ำนยงัคงบอกรักเธอและดูแลใหแ้น่ใจวำ่เธอสุขสบำย หลำนชำยคนหน่ึงกล่ำววำ่ 

“ท่ำนมกัจะรีบมำเยีย่มเธอ อยูเ่คียงขำ้งเธอ และดูแลเธอ” 84  ริชำร์ด ฮนัเตอร์นึกถึงเวลำ

ท่ีบิดำดูแลมำรดำของเขำ เขำเขียนวำ่

“คุณแม่ไดรั้บกำรดูแลดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปไดใ้นช่วงปีท่ีสุขภำพทรุดโทรมเพรำะ

คุณพอ่ดูแลเธอ ทุกคนในครอบครัวเฝ้ำมองดว้ยควำมประหวัน่พร่ันพรึงและควำมเคำรพ

ยิง่ขณะท่ำนสลบับทบำทมำเป็นผูดู้แล . . . ผมจ�ำควำมหนกัใจท่ีท่ำนรู้สึกไดเ้ม่ือแพทย์

เตือนท่ำน [วำ่] อำจจะเกิดเร่ืองเลวร้ำยท่ีสุดกบัเธอไดถ้ำ้เธออยูท่ี่บำ้นและไม่เขำ้ไปอยู่

ในสถำนพยำบำลท่ีช�ำนำญกำร ถำ้เธออยูท่ี่บำ้น ท่ำนอำจจะตำยไดข้ณะพยำยำมดูแลเธอ

เพรำะขีดจ�ำกดัทำงร่ำงกำยของท่ำนเอง จำกนั้นเธอกจ็ะเหลือตวัคนเดียวไม่มีใครดูแล 

ควำมภกัดีต่อเธอเป็นส่ิงหน่ึงท่ีครอบครัวเรำจะจดจ�ำไปตลอดกำล” 85

แคลร์ถึงแก่กรรมวนัท่ี 9 ตุลำคม ค.ศ. 1983 เอล็เดอร์เจมส์ อี. เฟำสทส์งัเกตเห็นเอล็ 

เดอร์ฮนัเตอร์ดูแลแคลร์ขณะท่ีเธอเจบ็ป่วยทรมำนนำนกวำ่ 10 ปี ท่ำนกล่ำววำ่ “ควำม

อ่อนโยนซ่ึงประจกัษช์ดัในกำรส่ือสำรของพวกท่ำนน่ำเศร้ำใจและน่ำประทบัใจ ขำ้พเจำ้

ไม่เคยเห็นแบบอยำ่งควำมภกัดีของสำมีต่อภรรยำเช่นน้ีมำก่อน” 86
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ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ประธำนสเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คิมบลัลถึ์งแก่กรรมในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 1985 

และเอสรำ แทฟท ์เบน็สนัสืบทอดต�ำแหน่งประธำนศำสนจกัร มำเรียน จี. รอมนียก์ลำย

เป็นประธำนโควรัมอคัรสำวกสิบสองเน่ืองจำกเป็นสมำชิกอำวโุสของโควรัม เพรำะ

ประธำนรอมนียมี์ปัญหำดำ้นสุขภำพ เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ผูเ้ป็นรองอำวโุส จึงไดรั้บกำร

วำงมือมอบหนำ้ท่ีเป็นประธำนรักษำกำรโควรัมอคัรสำวกสิบสอง ท่ำนเป็นประธำน

อคัรสำวกสิบสองในเดือนมิถุนำยน ค.ศ. 1988 รำวสองสปัดำห์หลงัจำกมรณกรรมของ

ประธำนรอมนีย์

ประธำนฮนัเตอร์รับใชเ้ป็นประธำนรักษำกำรหรือประธำนโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

นำนแปดปีคร่ึง ระหวำ่งนั้น กำรปฏิบติัศำสนกิจทัว่โลกของอคัรสำวกสิบสองขยำยต่อ

เน่ืองขณะท่ีศำสนจกัรเติบโตจำกสมำชิก 5.9 ลำ้นคนเป็น 8.7 ลำ้นคน มีวอร์ดหรือ

สำขำใน 149 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ “น่ีเป็นเวลำน่ำต่ืนเตน้ในประวติัศำสตร์

ศำสนจกัร” ประธำนฮนัเตอร์กล่ำวในปี 1988 “ปัจจุบนั กำรเดินถือวำ่ไม่เร็วพอ เรำตอ้งวิง่

เพ่ือเร่งใหท้นัและท�ำใหง้ำนกำ้วหนำ้” 87  ในกำรท�ำหนำ้ท่ีกล่ำวค�ำพยำนถึงพระเยซูคริสต์

และเสริมสร้ำงศำสนจกัรทัว่โลก ประธำนฮนัเตอร์น�ำโดยแบบอยำ่ง ท่ำนเดินทำงไปทัว่

สหรัฐและประเทศอ่ืนกวำ่ 25 ประเทศในช่วงกำรรับใชเ้ป็นประธำนอคัรสำวกสิบสอง 

ฮำเวิร์ดกับแคลร์ ฮันเตอร์
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ประธำนฮนัเตอร์มุ่งหนำ้แมมี้อุปสรรคมำกมำยกบัสุขภำพของท่ำน คริสตศ์กัรำช 

1986 ท่ำนรับกำรผำ่ตดัเปิดหวัใจ และ ค.ศ. 1987 ท่ำนรับกำรผำ่ตดัหลงั ถึงแมห้ลงัจะ

หำยเป็นปกติ แต่ท่ำนไม่สำมำรถเดินไดเ้พรำะเสน้ประสำทเสียหำยและภำวะแทรกซอ้น 

อ่ืนๆ เดือนตุลำคมปีนั้น ท่ำนนัง่เกำ้อ้ีเขน็ขณะกล่ำวปรำศรัยในกำรประชุมใหญ่สำมญั 

“ยกโทษใหข้ำ้พเจำ้ดว้ยท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งนัง่ขณะกล่ำวปรำศรัยสั้นๆ กบัพวกท่ำน” ท่ำน

เร่ิม “ขำ้พเจำ้ไม่ไดต้ั้งใจจะพดูจำกเกำ้อ้ีเขน็ ขำ้พเจำ้สงัเกตวำ่พวกท่ำนดูเหมือนจะชอบ

นัง่ฟังกำรประชุมใหญ่ ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงท�ำตำมท่ำน” 88

ประธำนฮนัเตอร์ตั้งใจจะใชข้ำอีกคร้ัง ท่ำนจึงมุมำนะท�ำกำยภำพบ�ำบดัตำมตำรำง 

ท่ีก�ำหนด ท่ีกำรประชุมใหญ่สำมญัคร้ังต่อมำ ในเดือนเมษำยน ค.ศ. 1988 ท่ำนเดินชำ้ๆ 

มำท่ีแท่นพดู ดว้ยอุปกรณ์ช่วยเดิน ในเดือนธนัวำคมท่ำนใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดินไปเขำ้ร่วม

กำรประชุมประจ�ำสปัดำห์ท่ีพระวหิำรกบัฝ่ำยประธำนสูงสุดและอคัรสำวกสิบสอง คร้ัง

แรกในรอบปีกวำ่ท่ีท่ำนไม่ไดม้ำในเกำ้อ้ีเขน็ “เม่ือขำ้พเจำ้เขำ้มำในหอ้งสภำ พี่นอ้งชำย

ยนืปรบมือ” ท่ำนกล่ำว “น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีขำ้พเจำ้ไดย้นิเสียงปรบมือในพระวหิำร . . . 

แพทยส่์วนใหญ่บอกวำ่ขำ้พเจำ้จะไม่สำมำรถยนืหรือเดินไดอี้ก แต่พวกเขำไม่ไดนึ้กถึง

พลงัของกำรสวดออ้นวอน” 89

ในเดือนเมษำยน ค.ศ. 1990 ขณะท่ีกำรประชุมของโควรัมอคัรสำวกสิบสองก�ำลงัจะ

ส้ินสุด ประธำนฮนัเตอร์ถำมวำ่ “ใครมีอะไรท่ีไม่อยูใ่นวำระหรือไม่” เม่ือไม่มีใครพดู 

ท่ำนประกำศวำ่ “เอำละ . . . ถำ้ไม่มีใครพดูอะไร ผมจะบอกพวกท่ำนวำ่ผมจะแต่งงำน

บ่ำยน้ี” สมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบสองท่ำนหน่ึงกล่ำววำ่ค�ำประกำศคร้ังนั้นเป็นเร่ืองท่ี

เรำนึกไม่ถึงจน “ทุกคนสงสยัวำ่พวกเขำฟังถกูหรือเปล่ำ” ประธำนฮนัเตอร์อธิบำยใหพ้ี่

นอ้งชำยฟังวำ่ “ไอนิส สแตนทนัเป็นคนรู้จกัมำนำนตั้งแต่อยูแ่คลิฟอร์เนีย ผมพดูคุยกบั

เธอมำช่วงหน่ึง และผมตดัสินใจจะแต่งงำน” 90  ไอนิสเป็นสมำชิกของวอร์ดเอลเซเรนำ

สมยัประธำนฮนัเตอร์เป็นอธิกำร พวกท่ำนพบกนัโดยบงัเอิญเม่ือไอนิสยำ้ยมำยทูำห์และ

เป็นเจำ้หนำ้ท่ีตอ้นรับในอำคำรส�ำนกังำนศำสนจกัร พวกท่ำนแต่งงำนกนัในพระวหิำร

ซอลทเ์ลคเม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน ค.ศ. 1990 โดยประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย์

ผำ่นมำรำวเจด็ปีตั้งแต่แคลร์เสียชีวติ ไอนิสเป็นท่ีมำของกำรปลอบโยนและพลงัของ

ประธำนฮนัเตอร์ในช่วงท่ีท่ำนรับใชเ้ป็นประธำนโควรัมอคัรสำวกสิบสองและประธำน

ศำสนจกัร เธอเดินทำงกบัท่ำนไปพบวสุิทธิชนทัว่โลกเกือบทุกคร้ัง

วนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1993 ประธำนฮนัเตอร์ไปพดูท่ีไฟร์ไซดข์องมหำวทิยำลยั

บริคมั ยงักซ่ึ์งมีผูเ้ขำ้ร่วมประมำณ 17,000 คน ท่ำนเพิ่งจะเร่ิมกล่ำวปรำศรัยเม่ือชำยคน
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หน่ึงพรวดพรำดข้ึนมำบนยกพื้น มือหน่ึงถือกระเป๋ำเอกสำรและอีกมือหน่ึงถือวตัถุสีด�ำ 

“หยดุตรงนั้นนะ!” เขำตะโกน เขำขูจ่ะจุดชนวนส่ิงท่ีเขำอำ้งวำ่เป็นระเบิดถำ้หำกประธำน

ฮนัเตอร์อ่ำนขอ้ควำมท่ีเตรียมไว ้ประธำนฮนัเตอร์ปฏิเสธและยนือยำ่งไม่หวำดหวัน่ตรง

แท่นพดูตลอดเวลำท่ีชำยคนนั้นข่มขู่ท่ำน ขณะท่ีควำมกลวัและควำมโกลำหลกระจำย

ไปทัว่อำคำร ผูฟั้งเร่ิมร้องเพลง “เรำขอบพระทยัส�ำหรับศำสดำ” หลงัจำกนำทีระทึกใจ 

เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัสองคนเขำ้มำคุมตวัชำยคนนั้น และน�ำประธำนฮนัเตอร์

ลงมำบนพื้นเพื่อควำมปลอดภยั เม่ือสถำนกำรณ์กลบัสู่ภำวะปกติ ท่ำนพกัครู่หน่ึง จำก

นั้นจึงปรำศรัยต่อ “ชีวติมีกำรทำ้ทำยมำกมำย” ท่ำนเร่ิม และกล่ำวเพิ่มเติมต่อจำกนั้นวำ่ 

“ตำมท่ีแสดงใหเ้ห็น” 91

ในช่วง 20 ปีก่อนหนำ้น้ี ประธำนฮนัเตอร์อดทนต่อกำรทดลองมำกมำย รวมไปถึง

สุขภำพท่ีอ่อนแอและกำรถึงแก่กรรมในทำ้ยท่ีสุดของแคลร์ กำรรักษำตวัในโรงพยำบำล

หลำยคร้ังเพรำะปัญหำสุขภำพของท่ำนเอง ควำมเจบ็ปวดทรมำนและทุพพลภำพทำงกำย 

ค�ำสอนของท่ำนตลอดหลำยปีนั้นมกัเนน้เร่ืองควำมยำกล�ำบำกและแสดงประจกัษพ์ยำน

วำ่พระผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสตท์รงเป็นบ่อเกิดแห่งสนัติสุขและควำมช่วยเหลือใน

ช่วงของกำรทดลอง ในโอวำทคร้ังหน่ึงท่ำนสอนวำ่

“ศำสดำพยำกรณ์และอคัรสำวกของศำสนจกัรต่ำงประสบ . . . ควำมยุง่ยำกส่วน

ตวั ขำ้พเจำ้ยอมรับวำ่ขำ้พเจำ้ประสบมำบำ้ง และท่ำนจะประสบควำมยุง่ยำกบำงอยำ่ง

ของท่ำนเองแน่นอนในชีวติท่ำนตอนน้ีและภำยหนำ้ เม่ือประสบกำรณ์เหล่ำน้ีท�ำใหเ้รำ

อ่อนนอ้มถ่อมตน ขดัเกลำเรำ สอนเรำ และเป็นพรแก่เรำ นัน่จะเป็นเคร่ืองมืออนัทรง

พลงัในพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจำ้เพื่อท�ำใหเ้รำเป็นคนดีข้ึน ท�ำใหเ้รำส�ำนึกคุณมำกข้ึน 

รักมำกข้ึน เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นมำกข้ึนในยำมทุกขย์ำกของพวกเขำ” 92

ค �ำสอนเช่นนั้นเปรียบเสมือนกำรสวมกอดคนท่ีก�ำลงัทุกขท์รมำนดว้ยควำมรัก ถอ้ยค�ำ

ท่ีไดรั้บกำรดลใจของประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์กระตุน้คนมำกมำยใหห้นัมำหำ

พระผูช่้วยใหร้อด เฉกเช่นตวัท่ำนหนัมำหำพระองค์

ประธานศาสนจกัร

“ประธำนฮันเตอร์เป็นผู้ เหมือนพระคริสต์ท่ีมีควำมรักมำกท่ีสุดคนหน่ึงเท่ำท่ีเรำเคย

รู้จัก ควำมลึกล�ำ้ทำงวิญญำณของท่ำนลึกซ้ึงเกินจะหยัง่ถึง โดยอยู่ภำยใต้อิทธิพล

น�ำทำงของพระเจ้ำพระเยซูคริสต์ในฐำนะพยำนพิเศษมำนำนหลำยปี ควำมเข้มแขง็
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ทำงวิญญำณของประธำนฮันเตอร์จึงได้รับกำรยกระดบัในวิธีท่ีไม่ธรรมดำ ส่ิงนีเ้ป็น

แหล่งน�ำ้หล่อเลีย้งกำรด�ำรงอยู่ท้ังหมดของท่ำน” (เจมส์ อี. เฟำสท์)93

วนัท่ี 30 พฤษภำคม ค.ศ. 1994 ประธำนเอสรำ แทฟท ์เบน็สนัถึงแก่กรรมหลงัจำก

ป่วยเร้ือรังมำนำน หกวนัต่อมำ โควรัมอคัรสำวกสิบสองประชุมในพระวหิำรซอลทเ์ลค

เพื่อจดัตั้งฝ่ำยประธำนสูงสุดชุดใหม่ ในฐำนะอคัรสำวกอำวโุส ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนั

เตอร์จึงไดรั้บกำรวำงมือมอบหนำ้ท่ีเป็นประธำนศำสนจกัร ท่ำนเรียกกอร์ดอน บี. ฮิงค์ 

ลียแ์ละโธมสั เอส. มอนสนัซ่ึงรับใชเ้ป็นท่ีปรึกษำของประธำนเบน็สนัอยูก่่อนแลว้ มำ

เป็นท่ีปรึกษำของท่ำน

ในกำรประชุมแถลงขำ่วต่อส่ือมวลชนวนัต่อมำ ประธำนฮนัเตอร์กล่ำวต่อสำธำรณชน

คร้ังแรกในฐำนะประธำนศำสนจกัรวำ่ “ใจเรำอ่อนไหวง่ำยมำกตั้งแต่เอสรำ แทฟท ์เบน็

สนัเพ่ือนและพ่ีชำยของเรำถึงแก่กรรม” ท่ำนเร่ิม “ขำ้พเจำ้รู้สึกถึงควำมสูญเสียคร้ังน้ี

มำกเป็นพิเศษตำมควำมรับผดิชอบใหม่ท่ีมำถึงขำ้พเจำ้เน่ืองจำกมรณกรรมของท่ำน 

ขำ้พเจำ้หลัง่น�้ ำตำมำกและทูลขอพระบิดำในสวรรคใ์นค�ำสวดออ้นวอนท่ีจริงใจดว้ย

ควำมปรำรถนำใหต้นมีควำมสำมำรถต่อกำรเรียกอนัศกัด์ิสิทธ์ิและสูงส่งน้ี

“ควำมเขม้แขง็ท่ีสุดของขำ้พเจำ้ตลอดช่วงหลำยชัว่โมงและหลำยวนัท่ีผำ่นมำคือ

ประจกัษพ์ยำนอนัย ัง่ยนืของขำ้พเจำ้ท่ีวำ่น่ีคืองำนของพระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ใช่ของมนุษย ์พระ

เยซูคริสตท์รงเป็นพระประมุขผูท้รงพระชนมแ์ละไดรั้บมอบอ�ำนำจของศำสนจกัรน้ี 

ฮำเวิร์ดกับไอนิส ฮันเตอร์
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พระองคท์รงน�ำศำสนจกัรในค�ำพดูและกำรกระท�ำ ขำ้พเจำ้ยอมถวำยชีวิต พละก�ำลงั 

และทั้งจิตวญิญำณเพื่อรับใชพ้ระองคอ์ยำ่งเตม็ท่ี” 94

หลงัจำกกล่ำวแสดงควำมรักแลว้ ประธำนฮนัเตอร์ไดเ้ช้ือเชิญสมำชิกศำสนจกัรสอง

เร่ือง เร่ืองแรกคือ ใหข้ยนัหมัน่เพียรมำกข้ึนในกำรท�ำตำมแบบอยำ่งของพระเยซูคริสต ์

และเร่ืองท่ีสองคือใหรั้บพรพระวหิำรมำกข้ึน (ดู หนำ้ 1 3) ท่ำนเช้ือเชิญคนท่ีเจบ็ปวด 

ล�ำบำก หรือกลวัให ้“กลบัมำ [และ] ใหเ้รำยนืกบัท่ำนและเช็ดน�้ำตำของท่ำน” 95

ทั้งท่ีสุขภำพอ่อนแอ แต่ประธำนฮนัเตอร์ตั้งใจวำ่จะท�ำสุดควำมสำมำรถเพื่อพบปะ

และใหก้�ำลงัใจวสุิทธิชน สองสปัดำห์หลงัจำกเป็นประธำน ท่ำนกล่ำวปรำศรัยคร้ังส�ำคญั

มำกคร้ังแรกกบัประธำนคณะเผยแผค่นใหม่และกบัผูส้อนศำสนำมำกกวำ่ 2,200 คน 

ปลำยเดือนนั้นท่ำนไปคำร์เทจและนอว ูรัฐอิลลินอยส์เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีมรณ

สกัขีของโจเซฟ และไฮรัม สมิธ “ไม่วำ่เรำจะไปท่ีใด จะมีคนจ�ำนวนมำกหอ้มลอ้มท่ำน” 

ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ยก์ล่ำว “ท่ำนจบัมือทกัทำยคนนบัพนั และยิม้มำกเป็นพิเศษ

เม่ือเดก็ๆ หอ้มลอ้มเพื่อมองเขำ้ไปในดวงตำท่ำนและจบัมือท่ำน” 96

วนัท่ี 1 ตุลำคม ค.ศ. 1994 ในกำรประชุมใหญ่ภำคเชำ้วนัเสำร์ สมำชิกศำสนจกัร

สนบัสนุนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เป็นประธำนศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิ

สุทธิชนยคุสุดทำ้ยอยำ่งเป็นทำงกำรในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผย ใน

ค�ำปรำศรัยเปิดกำรประชุม ประธำนฮนัเตอร์ย �้ำค �ำเช้ือเชิญของท่ำนใหส้มำชิกศำสนจกัร

ท�ำตำมแบบอยำ่งของพระผูช่้วยใหร้อดและ “มองไปท่ีพระวหิำรของพระเจำ้เหมือนเป็น

สญัลกัษณ์อนัส�ำคญัยิง่ของกำรเป็นสมำชิกของเรำ” 97  ท่ำนเนน้เร่ืองพระวหิำรอีกคร้ังใน

สปัดำห์ถดัมำเม่ือท่ำนเดินทำงไปฟลอริดำเพ่ืออุทิศพระวหิำรออร์แลนโด ฟลอริดำ “แผน

พระกิตติคุณท่ีพระเจำ้ทรงเปิดเผยไม่สมบูรณ์หำกไม่มีพระวหิำร” ท่ำนสอน “เพรำะใน

พระวหิำรเรำประกอบศำสนพิธีท่ีจ �ำเป็นต่อกำรด�ำเนินแผนแห่งชีวติและควำมรอดของ

พระองค”์ 98

ในเดือนพฤศจิกำยน ประธำนฮนัเตอร์พดูท่ีกำรถ่ำยทอดผำ่นดำวเทียมฉลองครบรอบ 

100 ปีของสมำคมล�ำดบักำรสืบเช้ือสำย—เหตุกำรณ์ท่ีมีควำมหมำยต่อท่ำนเป็นพิเศษ

เน่ืองจำกท่ำนเคยเป็นประธำนองคก์รดงักล่ำวตั้งแต่ ค.ศ.  1964 ถึง 1972 “ขำ้พเจำ้ยอ้น

กลบัไปดูผนืผำ้ท่ีพระเจำ้ทรงทรงถกัทอดว้ยควำมพิศวงในกำรส่งเสริมงำนพระวหิำร

และประวติัครอบครัว” ท่ำนกล่ำว ท่ำนประกำศต่อจำกนั้นวำ่ “ขำ้พเจำ้มีข่ำวสำรส�ำคญั

ท่ีสุดเร่ืองหน่ึง นัน่คือ ตอ้งเร่งงำนน้ี” 99
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ประธำนฮนัเตอร์ยงัคงท�ำงำนอยำ่งกระฉบักระเฉงจนถึงปลำยปี ท่ีกำรประชุมให้

ขอ้คิดทำงวญิญำณจำกฝ่ำยประธำนสูงสุดเน่ืองในเทศกำลคริสตม์ำส ท่ำนเป็นพยำนถึง

พระผูช่้วยใหร้อดและเนน้อีกคร้ังเร่ืองควำมส�ำคญัของกำรท�ำตำมแบบอยำ่งของพระองค์

“พระผูช่้วยใหร้อดทรงอุทิศพระชนมชี์พเพ่ือเป็นพรแก่ผูอ่ื้น . . . [พระองค]์ ไม่เคยให้

โดยคำดหวงัส่ิงตอบแทน พระองคท์รงใหโ้ดยอิสระและดว้ยควำมรัก และของประทำน

ของพระองคล์ �้ำค่ำสุดประมำณ พระองคป์ระทำนตำใหค้นตำบอด หูใหค้นหูหนวก ขำ

ใหค้นง่อย ควำมสะอำดใหค้นไม่สะอำด ควำมมีสุขภำพดีใหค้นเจบ็ป่วย และลมหำยใจ

ใหค้นไม่มีชีวติ ของประทำนของพระองคคื์อใหโ้อกำสคนถูกเหยยีบย �ำ่ ใหเ้สรีภำพคน

ถูกกดข่ี ใหอ้ภยัคนกลบัใจ ใหค้วำมหวงัแก่คนส้ินหวงั และใหค้วำมสวำ่งในควำมมืด 

พระองคป์ระทำนควำมรัก กำรรับใช ้และพระชนมชี์พของพระองคแ์ก่เรำ และส�ำคญั

ท่ีสุดคือ พระองคป์ระทำนกำรฟ้ืนคืนชีวติ ควำมรอด และชีวตินิรันดร์แก่เรำและมนุษย์

ทุกคน

ประธำนฮันเตอร์กับท่ีปรึกษำของท่ำนในฝ่ำยประธำนสูงสุด: ประธำนกอร์-

ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (ซ้ำย) และ ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน (ขวำ)
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“เรำควรพยำยำมให้เฉกเช่นพระองคท์รงให้ กำรให้ตวัเรำเป็นของประทำนอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิ เรำใหเ้พื่อเป็นกำรระลึกถึงทั้งหมดท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงให”้ 100

ค �ำปรำศรัยส่วนหน่ึงของท่ำนดดัแปลงจำกข่ำวสำรท่ีเคยจดัพิมพไ์วใ้นนิตยสำรปี

เดียวกนักบัท่ีท่ำนไดรั้บเรียกเป็นอคัรสำวก

“คริสตม์ำสปีน้ี จงแกไ้ขกำรทะเลำะเบำะแวง้ เสำะหำเพื่อนท่ีถกูหลงลืม เลิกระแวง

สงสัยและแทนท่ีดว้ยควำมไวว้ำงใจ เขียนจดหมำย ใหค้ �ำตอบท่ีอ่อนโยน ใหก้�ำลงั

ใจเยำวชน แสดงควำมภกัดีของท่ำนในค�ำพดูและกำรกระท�ำ รักษำสัญญำ ท้ิงควำม

บำดหมำง ใหอ้ภยัศตัรู ขอโทษ พยำยำมเขำ้ใจ ส�ำรวจส่ิงท่ีท่ำนเรียกร้องจำกผูอ่ื้น นึกถึง

ผูอ่ื้นก่อน มีเมตตำ อ่อนโยน หวัเรำะมำกข้ึนอีกนิด แสดงควำมส�ำนึกคุณ ตอ้นรับคน

แปลกหนำ้ ท�ำใหเ้ดก็คนหน่ึงดีใจ ช่ืนชมควำมสวยงำมและควำมน่ำพิศวงของแผน่ดิน

โลก บอกรักและบอกรักอีกคร้ัง” 101

สปัดำห์ถดัมำประธำนฮนัเตอร์เดินทำงไปเมก็ซิโกซิตีเพ่ือจดัตั้งสเตคท่ี 2,000 ของ

ศำสนจกัร สิบเกำ้ปีก่อนในเมก็ซิโกซิตี ท่ำนไดก้�ำกบัดูแลกำรจดัตั้งสเตค 15 แห่งจำก 

5 สเตคในสุดสปัดำห์เดียว ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ยเ์รียกกำรจดัตั้งสเตคท่ี 2,000 วำ่

เป็น “หลกัไมลส์�ำคญัในประวติัศำสตร์ของศำสนจกัร” 102

คืนหน่ึงในช่วงเดือนเหล่ำนั้น ริชำร์ดบุตรชำยของประธำนฮนัเตอร์อยูใ่นอำคำรโจ 

เซฟ สมิธเมมโมเรียลและเห็นพนกังำนตอ้นรับหญิงคนหน่ึงนัง่เกำ้อ้ีเขน็ “ผมบอกได้

เลยวำ่นัน่เป็นส่ิงใหม่ส�ำหรับเธอ” เขำกล่ำว “ผมไปคุยกบัเธอและบอกวำ่คุณพอ่ของ

ผมมีเกำ้อ้ีเขน็เหมือนเธอ เธอบอกผมวำ่ศำสดำพยำกรณ์ของศำสนจกัรเธอมีเกำ้อ้ีเขน็

เหมือนเธอเช่นกนั เธอบอกวำ่ถำ้ท่ำนนัง่ได ้ดิฉนักต็อ้งนัง่ไดเ้หมือนกนั นัน่ท�ำใหเ้ธอมี

ควำมหวงั ผมคิดวำ่คุณพอ่เป็นท่ีรักของคนมำกมำย บำงทีเหตุผลประกำรหน่ึงกคื็อพวก

เขำเห็นท่ำนทนทุกขเ์หมือนพวกเขำ และท่ำนเขม้แขง็ขณะแบกรับควำมทุกขใ์หญ่หลวง 

และนัน่ท�ำใหพ้วกเขำมีควำมหวงั” 103

ประธำนฮนัเตอร์เร่ิมตน้ปี 1995 ดว้ยกำรอุทิศพระวหิำรบำวทิฟลู ยทูำห์ ท่ำนเป็น

ประธำนกำรอุทิศทั้งหกภำคก่อนจะเหน่ือยลำ้จนตอ้งเขำ้โรงพยำบำล หลงัจำกท่ำนออก

จำกโรงพยำบำลในอีกไม่ก่ีวนัต่อมำ ศำสนจกัรออกแถลงกำรณ์แจง้วำ่ท่ำนเป็นมะเร็ง

ต่อมลูกหมำกท่ีลุกลำมไปถึงกระดูก ประธำนฮนัเตอร์ไม่ปรำกฏตวัต่อสำธำรณชนใน

ช่วงหกสปัดำห์สุดทำ้ยของชีวติท่ำนถึงแมจ้ะยงัคงประชุมกบัท่ีปรึกษำและด�ำเนินกิจ

ธุระของศำสนจกัร ณ ท่ีพกัของท่ำน “ขำ้พเจำ้รู้สึกซำบซ้ึงใจท่ีท่ำนมีโอกำสอุทิศ [พระ 
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วหิำรแห่งนั้น]” ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ยก์ล่ำว “โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ตำมค�ำขอร้อง

ก่อนหนำ้น้ีของท่ำนใหส้มำชิกศำสนจกัร “มองไปท่ีพระวหิำรของพระเจำ้เหมือนเป็น

สญัลกัษณ์อนัส�ำคญัยิง่ของกำรเป็นสมำชิก [ของพวกเขำ]’” 104

ประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม ค.ศ. 1995 สิริอำย ุ

87 ปี ค �ำพดูสุดทำ้ยท่ีท่ำนพดูดว้ย “เสียงไพเรำะและเบำมำก” กบัคนท่ีอยูข่ำ้งเตียง คือ 

“ขอบคุณ” 105  ถึงแมจ้ะเป็นประธำนศำสนจกัรเพียงเกำ้เดือน แต่อิทธิพลของท่ำนลึก

ซ้ึง “สมำชิกศำสนจกัรทัว่โลกผกูพนักบัท่ำนเป็นพิเศษในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ 

และผูเ้ปิดเผยของพวกเขำ” เอล็เดอร์เจมส์ อี. เฟำสทก์ล่ำว “พวกเขำเห็นบุคลิกลกัษณะ

ของพระผูช่้วยใหร้อดในแบบอยำ่งของท่ำน พวกเขำตอบรับข่ำวสำรกำรพยำกรณ์ของ

ท่ำนอยำ่งน่ำสนใจเร่ืองกำรท�ำใหชี้วติเรำเป็นเหมือนพระคริสตม์ำกข้ึนและกำรท�ำให้

พระวหิำรเป็นศนูยร์วมกำรนมสักำรของเรำ” 106

ในพิธีศพของประธำนฮนัเตอร์ ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ยก์ล่ำวไวอ้ำลยัดงัน้ี

“ไมง้ำมในป่ำใหญ่ลม้ลงแลว้ เหลือไวแ้ต่ควำมวำ่งเปล่ำ พลงัเงียบอนัยิง่ใหญ่ไดจ้ำก

พวกเรำไปแลว้

“มีคนมำกมำยพดูถึงควำมทุกขท์รมำนของท่ำน ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ควำมทุกขท์รมำนดงั

กล่ำวยำวนำน เจบ็ปวด และลึกล�้ำเกินกวำ่เรำจะรู้จริง ท่ำนมีควำมอดทนสูงต่อควำม

เจบ็ปวดและไม่พร�่ ำบ่น กำรท่ีท่ำนมีชีวติยนืยำวจนเรียกไดว้ำ่เป็นปำฏิหำริยอ์ยำ่งหน่ึง 

ควำมทุกขท์รมำนของท่ำนปลอบประโลมและบรรเทำควำมเจบ็ปวดของคนอีกมำกท่ี

ทุกขท์รมำน พวกเขำรู้วำ่ท่ำนเขำ้ใจภำระอนัหนกัหน่วงของพวกเขำ ท่ำนเอ้ือมออกไป

หำคนเหล่ำน้ีดว้ยควำมรักแบบพิเศษ

“มีคนมำกมำยพดูถึงควำมเมตตำ ควำมเอำใจใส่ และควำมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผข่องท่ำน 

ทั้งหมดน้ีเป็นควำมจริง ท่ำนยอมตนตำมแบบฉบบัของพระเจำ้ผูท่ี้ท่ำนรัก ท่ำนเป็นคน

ช่ำงคิดและเงียบขรึม แต่ท่ำนจะลุกข้ึนแสดงควำมคิดเห็นท่ีน่ำเช่ือถือและชำญฉลำด

เช่นกนั . . .

“บรำเดอร์ฮนัเตอร์สุภำพและอ่อนโยน แต่ค�ำพดูของท่ำนจะหนกัแน่นและโนม้นำ้ว

ใจ . . . ท่ำนไดรั้บกำรอบรมดำ้นกฎหมำย ท่ำนรู้วธีิน�ำเสนอเร่ืองส�ำคญั ท่ำนแจกแจง

เหตุผลสนบัสนุนแนวคิดต่ำงๆ อยำ่งเป็นระบบ ท่ำนด�ำเนินเร่ืองจนไดข้อ้สรุป เม่ือท่ำน

พดู เรำทุกคนฟัง เรำท�ำตำมขอ้เสนอของท่ำนบ่อยท่ีสุด แต่เม่ือเรำไม่ยอมรับขอ้เสนอ

ของท่ำน ท่ำนโอนอ่อนผอ่นตำมโดยถอนค�ำแกต่้ำงของท่ำน . . .
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“ท่ำนสวมเส้ือคลุมของกำรเป็นอคัรสำวกศกัด์ิสิทธ์ิมำนำนสำมสิบหกปี เสียงของ

ท่ำนเป็นเสียงช้ีน�ำอนัทรงพลงัในกำรประกำศค�ำสอนของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

และท�ำใหง้ำนของศำสนจกัรกำ้วหนำ้ ท่ำนเดินทำงไปทัว่โลกในฐำนะผูป้ฏิบติัศำสนกิจ

ตวัจริงท่ีมีควำมสำมำรถในกำรรับใชพ้ระอำจำรย ์. . .

“ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ ศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผยมีประจกัษพ์ยำน

มัน่คงแน่นอนถึงกำรทรงพระชนมอ์ยูจ่ริงของพระผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำนิรันดร์ของเรำ ท่ำน

กล่ำวค�ำพยำนดว้ยควำมเช่ือมัน่มำกถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระเจำ้พระเยซูคริสต ์พระ

ผูไ้ถ่ของมนุษยชำติ ท่ำนพดูสนบัสนุนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ และทุกคนท่ีสืบทอด

ต�ำแหน่งต่อจำกนั้นเร่ือยมำจนถึงสมยัของท่ำนเองดว้ยควำมรัก . . .

“ขอพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงอวยพรใหง้ำนของท่ำนเป็นประโยชนอ์นัใหญ่หลวงต่อเรำ” 107
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บทท่ี 1

พระเยซูคริสต์—หนทางเดยีว

ของเราสู่ความหวงัและปีติ

“ถ้ำชีวิตเรำและศรัทธำของเรำมีศูนย์รวมอยู่ท่ีพระ

เยซูคริสต์และพระกิตติคุณท่ีได้รับกำรฟ้ืนฟูของ

พระองค์ ย่อมไม่มีส่ิงใดผิดพลำดถำวรตลอดไป”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

หวัขอ้เด่นในค�ำสอนของประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์คือ สนัติสุขท่ีแทจ้ริง 

กำรเยยีวยำรักษำ และควำมสุขเกิดข้ึนกต่็อเม่ือบุคคลนั้นพยำยำมรู้จกัและท�ำตำมพระ

เยซูคริสต ์ประธำนฮนัเตอร์สอนวำ่ “หนทำงของพระคริสตไ์ม่เพียงเป็นหนทำงท่ี ถกู

ต้อง เท่ำนั้น แต่เป็นหนทำง เดียว สู่ควำมหวงัและปีติในทำ้ยท่ีสุดดว้ย” 1

ประธำนฮนัเตอร์องอำจกลำ้หำญเช่นกนัในกำรเป็นพยำนถึงพระพนัธกิจของพระผู ้

ช่วยใหร้อด “ในฐำนะอคัรสำวกท่ีไดรั้บแต่งตั้งและพยำนพิเศษของพระคริสต ์ขำ้พเจำ้

ใหค้ �ำพยำนท่ีจริงจงัต่อท่ำนวำ่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่ง

แทจ้ริง” ท่ำนประกำศ “พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยำห์ท่ีศำสดำพยำกรณ์ในพนัธสญัญำ

เดิมรอคอยตำมค�ำพยำกรณ์ พระองคท์รงเป็นควำมหวงัแห่งอิสรำเอล เพรำะลูกหลำน

ของอบัรำฮมั อิสอคั และยำโคบไดส้วดออ้นวอนขอกำรเสดจ็มำของพระองคใ์นช่วง

หลำยศตวรรษอนัยำวนำนของกำรนมสักำรตำมท่ีก�ำหนดไว ้. . .

“ขำ้พเจำ้กล่ำวค�ำพยำนโดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ขำ้พเจำ้รู้เร่ืองกำรด�ำรง

อยูจ่ริงของพระคริสตป์ระหน่ึงเห็นดว้ยตำตนเองและไดย้นิกบัหู ขำ้พเจำ้รู้เช่นกนัวำ่

พระวญิญำณศกัด์ิสิทธ์ิจะทรงยนืยนัควำมจริงของค�ำพยำนของขำ้พเจำ้ในใจทุกคนท่ี

ฟังดว้ยหูแห่งศรัทธำ” 2
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“เรำนึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดบ่อยเพียงใด เรำใคร่ครวญถึงพระชนม์ชีพของพระองค์อย่ำงลึก

ซ้ึง อย่ำงรู้คุณ และอย่ำงช่ืนชมเพียงใด เรำรู้ไหมว่ำพระองค์ทรงส�ำคัญเพียงใดในชีวิตเรำ”
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สถำนท่ีซ่ึงพระเยซูทรงปฏิบติัศำสนกิจเป็นท่ีดึงดูดใจประธำนฮนัเตอร์จนท่ำนเดิน

ทำงไปแผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิมำกกวำ่ยีสิ่บส่ีคร้ัง เอล็เดอร์เจมส์ อี. เฟำสทแ์ห่งโควรัมอคัร

สำวกสิบสองกล่ำววำ่ “เยรูซำเลม็เปรียบเสมือนแม่เหลก็ดึงดูดท่ำน . . . ควำมปรำรถนำ

จะอยูใ่นท่ีซ่ึงพระผูช่้วยใหร้อดของท่ำนทรงด�ำเนินและทรงสอนดูเหมือนไม่เคยพอ ท่ำน

ชอบทศันียภำพและเสียงทุกอยำ่ง ท่ำนรักกำลิลีมำกเป็นพิเศษ แต่ท่ำนรักสถำนท่ีแห่ง

หน่ึงมำกท่ีสุด ท่ำน มกัจะ พดูวำ่ ‘ไปอุโมงคท่ี์สวนอีกสกัคร้ัง  เพื่อระลึกถึงควำมหลงั’ 

ท่ีนัน่ท่ำนจะนัง่พินิจไตร่ตรองประหน่ึงก�ำลงัมองทะลุม่ำนท่ีกั้นระหวำ่งท่ำนกบัพระผู ้

ช่วยใหร้อด” 3

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

เราต้องรู้จกัพระคริสต์ดกีว่าทีเ่รารู้และระลกึถงึพระองค์บ่อยกว่าทีเ่ราระลกึถงึ

สมำชิกศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยร้องเพลงดว้ยควำม

คำรวะดงัน้ี

เม่ือข้ำนึกถึงพระเยซูท่ำน

บันดำลให้ร่ืนช่ืนใจ

แต่ถ้ำพบพักตร์จักสุขเพียงไร

และได้อยู่ชิดพระองค์ . . .

. . . เรำนึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดบ่อยเพียงใด เรำใคร่ครวญถึงพระชนมชี์พของพระองค์

อยำ่งลึกซ้ึง อยำ่งรู้คุณ และอยำ่งช่ืนชมเพียงใด เรำรู้ไหมวำ่พระองคท์รงส�ำคญัเพียงใด

ในชีวติเรำ

ตวัอยำ่งเช่นเรำทุ่มเทใหแ้ก่กำร “นึกถึงพระเยซูท่ำน” มำกเพียงใดในวนัธรรมดำ 

สปัดำห์ท่ีตอ้งท�ำงำน หรือเดือนท่ีผำ่นไปอยำ่งรวดเร็ว บำงทีพวกเรำบำงคนอำจจะยงั

นึกถึงไม่มำกพอ

โดยแทแ้ลว้ชีวิตจะมีสันติสุขมำกข้ึน โดยแทแ้ลว้ชีวิตแต่งงำนและครอบครัวจะ

มัน่คงข้ึน ละแวกใกลเ้คียงและประเทศชำติจะปลอดภยัมำกข้ึน มีไมตรีจิตมำกข้ึน และ

สร้ำงสรรคม์ำกข้ึนอยำ่งแน่นอนหำกพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตบ์นัดำลให ้“ร่ืนช่ืน

ใจ” มำกข้ึน
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เวน้แต่เรำจะเอำใจใส่ควำมนึกคิดในจิตใจเรำมำกข้ึน หำไม่แลว้เรำคงจะเรียกร้องปีติ

ท่ีใหญ่หลวงกวำ่ และรำงวลัท่ีถกูใจกวำ่ไม่ได ้รำงวลันั้นคือกำรได ้“พบพกัตร์ [อนัเป่ียม

ดว้ยรักของพระองค]์ / และไดอ้ยูชิ่ดพระองค”์ ในวนัหน่ึง

ทุกวนัของชีวิตเรำและในทุกฤดูกำลของปี . . . พระเยซูทรงถำมเรำแต่ละคน เฉก

เช่นพระองคท์รงถำมหลงัจำกเสดจ็เขำ้กรุงเยรูซำเลม็อยำ่งผูพ้ิชิตเม่ือเน่ินนำนหลำยปี

มำแลว้วำ่ “ท่ำนทั้งหลำยคิดอยำ่งไรเก่ียวกบัเร่ืองพระคริสต?์ พระองคท์รงเป็นเช้ือสำย

ของใคร?” (มทัธิว 22:42)

เรำประกำศวำ่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้และควำมเป็นจริงของเร่ือง

ดงักล่ำวควรปลุกเร้ำจิตวญิญำณเรำบ่อยข้ึน 4

เรำตอ้งรู้จกัพระคริสตดี์กวำ่ท่ีเรำรู้จกั และระลึกถึงพระองคบ่์อยกวำ่ท่ีเรำระลึกถึง  

เรำตอ้งรับใชพ้ระองคด์ว้ยควำมกลำ้หำญมำกกวำ่ท่ีเรำรับใชพ้ระองค ์ต่อจำกนั้นเรำจะ

ด่ืมน�้ำท่ีพุง่ข้ึนสู่ชีวตินิรันดร์และจะกินขนมปังแห่งชีวติ 5

“ขอให้เรำเป็นผู้ติดตำมพระคริสต์ท่ีภกัดีและมีวินัยมำกขึน้ ขอให้เรำยึดมัน่

พระองค์ในควำมนึกคิดของเรำและเอ่ยพระนำมของพระองค์ด้วยควำมรัก”
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2

พระเยซูทรงเป็นบ่อเกดิอนัแท้จริงเพยีงแห่งเดยีว

ของความหวงัและปีตอินัยัง่ยนืของเรา

พระเป็นท่ีพ่ึงคนใจชอกช�ำ้

สุขส�ำหรับคนอ่อนโยน

พระองค์ทรงเมตตำกำรุณล้น!

ต่อคนตกคนค้นหำ!

เพลงท่อนน้ีไพเรำะยิ่งนกั และเป็นข่ำวสำรแห่งควำมหวงัท่ีตรึงแน่นอยูก่บัพระ

กิตติคุณของพระคริสต!์ มีสักคนไหมในบรรดำพวกเรำ ในทุกชนชั้น ท่ีไม่ตอ้งกำร

ควำมหวงัและแสวงหำปีติท่ีใหญ่หลวงกวำ่ น่ีเป็นควำมตอ้งกำรของสำกลโลก เป็นควำม

ปรำรถนำของจิตวิญญำณมนุษย ์และเป็นสญัญำของพระคริสตต่์อผูติ้ดตำมพระองค ์

ควำมหวงัขยำยไปถึง “คนท่ีใจชอกช�้ำ” ทุกคนและปีติมำถึง “คนอ่อนโยน” ทั้งปวง

ควำมชอกช�้ำมีค่ำมำก—ท�ำใหเ้รำสูญเสียควำมจองหองและควำมไม่รู้สึกรู้สมของเรำ 

แต่ท่ีพิเศษคือท�ำใหเ้รำสูญเสียบำปของเรำ เพรำะน่ีคือรำคำของควำมหวงัท่ีแทจ้ริงตำมท่ี

บิดำของกษตัริยล์ำโมไนรู้เม่ือสองพนัปีก่อน “ขำ้แต่พระผูเ้ป็นเจำ้,” เขำร้องทูล “ขอได้

โปรดแสดงองคใ์หข้ำ้พระองครู้์จกั, และขำ้พระองคจ์ะท้ิงบำปทั้งหมดของขำ้พระองค์

เพื่อรู้จกัพระองค ์. . . เพื่อพระองคจ์ะทรงยกขำ้พระองคข้ึ์นจำกบรรดำคนตำย, และได้

รับกำรช่วยใหร้อดในวนัสุดทำ้ย.” (แอลมำ 22:18) เรำเองกเ็ช่นกนั เม่ือเรำเตม็ใจท้ิงบำป

ทั้งหมดของเรำเพ่ือรู้จกัพระองค ์เรำจะเป่ียมดว้ยปีติแห่งชีวตินิรันดร์

และคนอ่อนโยนเล่ำ ในโลกท่ีหมกมุ่นมำกกบักำรไดช้ยัชนะผำ่นกำรข่มขู่และกำร

หมำยมัน่เป็นท่ีหน่ึง ไม่มีคนกลุ่มใหญ่ยนืต่อแถวซ้ือหนงัสือท่ีท�ำใหค้นมีควำมอ่อนโยน 

แต่คนอ่อนโยนจะไดแ้ผน่ดินโลกเป็นมรดก ซ่ึงเป็นกำรกระท�ำท่ีน่ำประทบัใจ—และ

ท�ำไปโดย ไม่มี กำรข่มขู่ ไม่ชำ้กเ็ร็ว และเรำสวดออ้นวอนขอใหเ้ร็ว มำกกว่ำ ชำ้ ทุก

คนจะยอมรับวำ่หนทำงของพระคริสตไ์ม่เพียงเป็นหนทำงท่ี ถกูต้อง เท่ำนั้น แต่เป็น

หนทำง เดียว สู่ควำมหวงัและปีติในทำ้ยท่ีสุดดว้ย ทุกเข่ำจะยอ่ลงและทุกล้ินจะสำรภำพ

วำ่ควำมสุภำพอ่อนนอ้มดีกวำ่ควำมโหดร้ำย ควำมเมตตำยิง่ใหญ่กวำ่กำรบีบบงัคบั เสียง

นุ่มนวลท�ำใหค้วำมโกรธเกร้ียวหำยไป ทำ้ยท่ีสุด และเร็วเท่ำท่ีจะท�ำได ้ เรำตอ้งเป็น

เหมือนพระองคม์ำกข้ึน . . .

เยซูพระทรงเป็นควำมสุขสันต์

ทรงเป็นรำงวลัชีวี
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ขอพระทรงเป็นแสงรัศมี

บัดนีช่ั้วนิรันดร

น่ีเป็นค�ำสวดออ้นวอนส่วนตวัและควำมปรำรถนำของขำ้พเจำ้ส�ำหรับชำวโลกทั้งปวง 

. . . ขำ้พเจำ้เป็นพยำนวำ่พระเยซูทรงเป็นบ่อเกิดท่ีแทจ้ริงเพียงแห่งเดียวของปีติอนัย ัง่ยนื 

สนัติสุขอนัย ัง่ยนืเพียงหน่ึงเดียวของเรำอยูใ่นพระองค ์ขำ้พเจำ้ประสงคใ์หพ้ระองคท์รง

เป็น “แสงรัศมีของเรำ” เวลำน้ี รัศมีท่ีเรำแต่ละคนถวลิหำและเป็นรำงวลัเดียวท่ีมนุษยแ์ละ

ประชำชำติเห็นค่ำอยำ่งถำวร พระองคท์รงเป็นรำงวลัของเรำในกำลเวลำและในนิรันดร 

ในท่ีสุดรำงวลัอ่ืนทั้งหมดจะไร้ผล ควำมยิง่ใหญ่อ่ืนๆ ทั้งหมดลบเลือนตำมกำลเวลำ

และสลำยไปตำมสภำพ ในท่ีสุด . . . เรำจะรู้วำ่ไม่มีปีติแทจ้ริงนอกจำกปีติในพระคริสต์

. . . ขอให้เรำเป็นผูติ้ดตำมพระคริสตท่ี์ภกัดีและมีวินยัมำกข้ึน ขอให้เรำยึดมัน่

พระองคไ์วใ้นควำมนึกคิดของเรำและเอ่ยพระนำมของพระองคด์ว้ยควำมรัก ขอใหเ้รำ

คุกเข่ำเบ้ืองพระพกัตร์พระองคด์ว้ยควำมอ่อนโยนและควำมเมตตำ ขอใหเ้รำเป็นพรและ

รับใชผู้อ่ื้นเพื่อพวกเขำจะท�ำเช่นเดียวกนั 6

3

ความต้องการทีส่�าคญัทีสุ่ดในโลกคอืศรัทธาทีจ่ริงใจและมี

พลงัในพระผู้ช่วยให้รอดและค�าสอนของพระองค์

มีคนประกำศวำ่กำรเช่ือในพระคมัภีร์ไบเบิลเป็นเร่ืองลำ้สมยั กำรเช่ือในพระผูเ้ป็น

เจำ้ ในพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงพระชนมเ์ป็นเร่ืองลำ้สมยัหรือ

ไม่ กำรเช่ือในกำรพลีพระชนมชี์พเพ่ือชดใชแ้ละกำรฟ้ืนคืนชีวติเป็นเร่ืองลำ้สมยัหรือ

ไม่ หำกลำ้สมยั ขำ้พเจำ้ขอประกำศวำ่ตวัขำ้พเจำ้เป็นคนลำ้สมยัและศำสนจกัรลำ้สมยั 

พระอำจำรยท์รงสอนเรียบง่ำยมำกในเร่ืองหลกัธรรมของนิรันดรแห่งชีวติและบทเรียน

ท่ีน�ำควำมสุขมำใหค้นท่ีมีศรัทธำจะเช่ือ ดูเหมือนไม่มีเหตุผลสมควรใหคิ้ดวำ่จ�ำเป็นตอ้ง

ปรับค�ำสอนเหล่ำน้ีของพระอำจำรยใ์หท้นัสมยั ข่ำวสำรของพระองคเ์ก่ียวขอ้งกบัหลกั

ธรรมท่ีด�ำรงอยูช่ัว่นิรันดร์ 7

ในยคุน้ี เช่นเดียวกบัทุกยคุก่อนหนำ้เรำและทุกยคุท่ีจะตำมมำ ควำมจ�ำเป็นท่ีส�ำคญั

ท่ีสุดในโลกคือศรัทธำท่ีจริงใจและมีพลงัในค�ำสอนพื้นฐำนของเยซูแห่งนำซำเร็ธ พระ

บุตรผูท้รงพระชนมข์องพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงพระชนม ์เพรำะคนจ�ำนวนมำกไม่ยอมรับค�ำ

สอนเหล่ำนั้น จึงเป็นเหตุผลมำกยิง่ข้ึนวำ่เหตุใดผูท่ี้เช่ือในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
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อยำ่งจริงใจจึงควรประกำศควำมจริงนั้นและแสดงแบบอยำ่งใหเ้ห็นพลงัและสนัติสุข

ของชีวติท่ีสุภำพอ่อนนอ้มและชอบธรรม . . .

เรำควรจะท�ำอยำ่งไรเม่ือมีคนท�ำใหเ้รำขุ่นขอ้งหมองใจ เขำ้ใจเรำผดิ ปฏิบติัต่อเรำ

อยำ่งไม่เป็นธรรมหรือไร้เมตตำ หรือท�ำบำปต่อเรำ เรำควรจะท�ำอะไรถำ้คนท่ีเรำรัก

ท�ำใหเ้รำเจบ็ หรือไม่ไดรั้บพิจำรณำใหเ้ล่ือนต�ำแหน่ง หรือถูกกล่ำวหำอยำ่งผดิๆ หรือ

โจมตีเจตนำของเรำอยำ่งไม่เป็นธรรม

เรำโตก้ลบัหรือไม่ เรำส่งก�ำลงัทหำรไปมำกกวำ่เดิมหรือไม่ เรำกลบัไปใชต้ำต่อตำ

และฟันต่อฟัน หรือ . . .. เรำตระหนกัวำ่สุดทำ้ยแลว้น่ีจะท�ำใหเ้รำตำบอดและไม่มีฟัน

เหลืออยูห่รือไม่ . . .

ในควำมสง่ำงำมแห่งพระชนมชี์พและแบบอยำ่งค�ำสอนของพระองค ์พระคริสต์

ประทำนค�ำแนะน�ำมำกมำยแก่เรำโดยมีค�ำสญัญำท่ีแน่นอนติดมำเสมอ พระองคท์รง

สอนดว้ยควำมยิง่ใหญ่และสิทธิอ�ำนำจซ่ึงท�ำใหค้นมีกำรศึกษำและคนเขลำ คนมัง่คัง่

และคนยำกจน คนสุขภำพดีและคนป่วยเป่ียมดว้ยควำมหวงั 8

พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำให้พำยใุนชีวิตเรำสงบได้
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จงพยำยำมสร้ำงประจกัษพ์ยำนส่วนตวัเก่ียวกบัพระเยซูคริสตแ์ละกำรชดใช ้กำร

ศึกษำพระชนมชี์พของพระคริสตแ์ละประจกัษพ์ยำนเก่ียวกบักำรด�ำรงอยูจ่ริงของ

พระองคเ์ป็นส่ิงท่ีเรำแต่ละคนควรแสวงหำ เม่ือเรำเขำ้ใจพระพนัธกิจของพระองค ์และ

กำรชดใชซ่ึ้งพระองคท์รงท�ำ เรำยอ่มปรำรถนำจะด�ำเนินชีวติเหมือนพระองคม์ำกข้ึน 9

4

เมือ่เราใช้ศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะทรง

ท�าให้ผนืน�า้อนัป่ันป่วนของชีวติเราสงบลง

เรำทุกคนเคยเห็นมรสุมฉบัพลนัในชีวติเรำมำบำ้งแลว้ พำยบุำงลูก . . .. รุนแรง น่ำ

กลวั และอำจเป็นอนัตรำยได ้เรำแต่ละคน แต่ละครอบครัว ชุมชน ประเทศชำติ และ

แมศ้ำสนจกัรต่ำงเคยมีพำยฝุนฉบัพลนัเกิดข้ึนซ่ึงท�ำใหเ้รำถำมท�ำนองน้ีวำ่ “พระอำจำรย ์

พระองคไ์ม่ทรงเป็นห่วงวำ่พวกเรำก�ำลงัจะพินำศหรือ?” [มำระโก 4:38] อยำ่งไรกต็ำม

เรำมกัจะไดย้นิถอ้ยค�ำท�ำนองน้ีในควำมเงียบสงบหลงัเกิดพำยวุำ่ “ท�ำไมพวกเจำ้กลวั? 

พวกเจำ้ไม่มี [ศรัทธำ] หรือ?” [มำระโก 4:40]

ในบรรดำพวกเรำคงไม่มีใครคิดวำ่เรำ ไม่มี ศรัทธำ แต่ขำ้พเจำ้คิดวำ่ค�ำต�ำหนิท่ีอ่อน

โยนของพระเจำ้ในท่ีน้ีสมควรอยำ่งยิง่ พระเยโฮวำห์ท่ียิง่ใหญ่พระองคน้ี์ ผูท่ี้เรำพดูวำ่

เรำวำงใจและผูท่ี้เรำรับพระนำมของพระองคไ์วก้บัเรำ คือพระองคผ์ูต้รัสวำ่ “จงมีภำค

พื้นในระหวำ่งน�้ำ แยกน�้ำออกจำกกนั” (ปฐมกำล 1:6) และพระองคคื์อผูต้รัสเช่นกนัวำ่ 

“น�้ำท่ีอยูใ่ตฟ้้ำจงรวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั ท่ีแหง้จงปรำกฏข้ึน” (ปฐมกำล 1:9) ใช่แต่เท่ำนั้น 

พระองคคื์อผูท้รงแยกทะเลแดง โดยทรงยอมใหช้ำวอิสรำเอลผำ่นไปบนดินแหง้ (ดู 

อพยพ 14:21 22) แน่นอนวำ่เรำไม่ควรประหลำดใจท่ีพระองคท์รงสำมำรถบญัชำธำตุ

บำงอยำ่งท่ีมีผลต่อทะเลกำลิลี และศรัทธำของเรำควรเตือนเรำวำ่พระองคท์รงท�ำใหผ้นื

น�้ำอนัป่ันป่วนในชีวติเรำสงบได ้. . .

เรำทุกคนจะมีควำมยำกล�ำบำกบำงอยำ่งในชีวติเรำ ขำ้พเจำ้คิดวำ่เรำมีเหตุมีผลท่ีจะ

มัน่ใจในเร่ืองนั้น บำงอยำ่งมีแนวโนม้วำ่จะรุนแรง สร้ำงควำมเสียหำย และท�ำลำยเรำ 

บำงอยำ่งอำจถึงกบับีบคั้นศรัทธำของเรำในพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงรักเรำ ผูท้รงมีเดชำนุภำพ

ในกำรบรรเทำทุกขแ์ทนเรำ

ขำ้พเจำ้คิดวำ่พระบิดำของเรำทั้งปวงจะตรัสกบัผูท่ี้วติกเหล่ำนั้นวำ่ “ท�ำไมพวกเจำ้

กลวั? พวกเจำ้ไม่มี [ศรัทธำ] หรือ?” และแน่นอนวำ่ศรัทธำเช่นนั้นตอ้งเป็นศรัทธำส�ำหรับ
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กำรเดินทำงทั้งหมด ประสบกำรณ์ทั้งมวล ควำมบริบูรณ์ของชีวติเรำ ไม่เฉพำะในเร่ือง

เลก็ๆ นอ้ยๆ และช่วงพำยโุหมเท่ำนั้น . . .

พระเยซูตรัสวำ่ “ในโลกน้ีท่ำนจะประสบควำมทุกขย์ำก แต่จงมีใจกลำ้เถิดเพรำะวำ่

เรำชนะโลกแลว้”  (ยอห์น 16:33)10

5

เมือ่เราท�าให้ชีวติมศูีนย์รวมอยู่ทีพ่ระผู้ช่วยให้รอด เราไม่

ต้องกลวั และความกงัวลของเราจะเปลีย่นเป็นปีติ

ขำ้พเจำ้รู้เก่ียวกบัชีวติท่ียุง่เหยงิวุน่วำยของท่ำนมำกพอจะรู้วำ่บำงคร้ังท่ำนทอ้แทใ้จ 

ท่ำนอำจถึงกบักงัวลบำ้งเป็นคร้ังครำว ขำ้พเจำ้รู้ทั้งหมดเก่ียวกบัเร่ืองนั้น . . .

ข่ำวสำรของขำ้พเจำ้ถึงท่ำนวนัน้ีคือ “อยำ่กลวัเลย เจำ้ฝงูแกะนอ้ย” คือกำรกระตุน้ให้

ท่ำนช่ืนชมยนิดีในพรมำกมำยของชีวติ คือกำรเช้ือเชิญใหท่้ำนรู้สึกต่ืนเตน้อยำ่งยิง่ใน

กำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตติคุณและควำมรักของพระบิดำในสวรรคข์องเรำ ชีวติวเิศษ

ยิง่ แมใ้นยำมยำก มีควำมสุข ปีติ และสนัติท่ีจุดพกัตำมทำง และควำมรู้สึกเหล่ำนั้นไม่

หมดส้ินตรงปลำยถนน

แน่นอนวำ่มีเร่ืองรำวใหก้งัวลสำรพดั—บำงเร่ืองจริงจงัมำก—แต่นัน่คือสำเหตุท่ี

เรำพดูถึงศรัทธำ ควำมหวงั และจิตกศุลในดำ้นของพระกิตติคุณ ในฐำนะวสุิทธิชนยคุ

สุดทำ้ย ชีวติเรำเป็น “ชีวติท่ีอุดมสมบูรณ์” และเรำพยำยำมเนน้พรและโอกำสของเรำ

ขณะท่ีเรำไม่ใส่ใจควำมผดิหวงัและควำมกงัวล “จงคน้หำอยำ่งขยนัหมัน่เพียร, สวด

ออ้นวอนเสมอ, และจงเช่ือ,” พระคมัภีร์กล่ำว “และส่ิงทั้งปวงจะร่วมกนัส่งผลเพ่ือควำม

ดีของเจำ้” (คพ. 90:24) ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรเตือนท่ำนถึงสญัญำดงักล่ำว . . .

โปรดจ�ำส่ิงน้ีไว ้ถำ้ชีวติเรำและศรัทธำของเรำมีศนูยร์วมอยูท่ี่พระเยซูคริสตแ์ละพระ

กิตติคุณท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟ ูยอ่มไม่มีส่ิงใดผดิพลำดถำวรตลอดไป อีกนยัหน่ึงคือ ถำ้ชีวติ

เรำไม่มีศูนยร์วมอยูท่ี่พระผูช่้วยใหร้อดและค�ำสอนของพระองค ์ยอ่มไม่มีควำมส�ำเร็จ

ใดถกูตอ้งถำวรตลอดไป . . .

เรำทุกคนต่อสูก้บัปัญหำสุขภำพเป็นคร้ังครำว—หลำยคนต่อสูเ้ป็นประจ�ำ ควำมเจบ็

ไขแ้ละโรคภยัเป็นภำระส่วนหน่ึงของควำมเป็นมรรตยั จงมีศรัทธำและคิดบวก พลงัของ

ฐำนะปุโรหิตมีจริง และมีส่ิงดีมำกมำยในชีวติแมเ้รำตอ้งด้ินรนทำงกำย ปีติคือกำรรู้วำ่จะ

ไม่มีกำรบำดเจบ็หรือโรคภยัในกำรฟ้ืนคืนชีวติ
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ขอ้กงัวลบำงอยำ่งของเรำอำจมำในรูปแบบของกำรล่อลวง ส�ำหรับคนอ่ืนๆ อำจ

เป็นกำรตดัสินใจไดย้ำกเก่ียวกบักำรศึกษำ หรืออำชีพ หรือเงิน หรือกำรแต่งงำน ไม่วำ่

ภำระของท่ำนเป็นเช่นไร ท่ำนจะพบพลงัท่ีท่ำนตอ้งกำรในพระคริสต ์พระเยซูคริสตท์รง

เป็นอลัฟำและโอเมกำ  ปฐมและอวสำน พระองคท์รงอยูก่บัเรำตั้งแต่ตน้จนจบ และทรง

เป็นมำกกวำ่ผูส้งัเกตกำรณ์ในชีวติเรำ . . .

ถำ้แอกซ่ึงเรำด้ินรนแบกอยูน้ี่คือบำป ข่ำวสำรกเ็หมือนเดิม พระคริสตท์รงทรำบน�้ำ

หนกัเตม็พิกดัของบำปเรำเพรำะทรงแบกมำก่อน ถำ้ภำระของเรำไม่ใช่บำปหรือกำร

ล่อลวง แต่คือควำมเจบ็ไขห้รือควำมยำกไร้หรือกำรปฏิเสธ นัน่กเ็หมือนกนั พระองค์

ทรงทรำบ . . .

พระองคท์รงทนทุกขย์ิ่งกว่ำบำปของเรำมำก พระองคผ์ูซ่ึ้งอิสยำห์เรียกว่ำ “ผูมี้

โทมนสั” (อิสยำห์ 53:3; โมไซยำห์ 14:3) ทรงทรำบปัญหำทุกอยำ่งท่ีเรำประสบอยำ่ง

ถ่องแทเ้พรำะทรงเลือกแบกรับน�้ำหนกัเตม็พิกดัของควำมเดือดร้อนและควำมเจบ็ปวด

ทั้งหมดของเรำ . . .

พ่ีนอ้งทั้งหลำย ท่ำนมีและจะมีควำมกงัวลและควำมทำ้ทำยหลำยรูปแบบ แต่จงนอ้ม

รับชีวติอยำ่งช่ืนบำนและเป่ียมดว้ยศรัทธำ ศึกษำพระคมัภีร์เป็นประจ�ำ สวดออ้นวอน

ดว้ยศรัทธำแรงกลำ้ เช่ือฟังเสียงของพระวิญญำณและศำสดำพยำกรณ์ ท�ำทุกอยำ่งท่ี

ท�ำไดเ้พ่ือช่วยผูอ่ื้น ท่ำนจะพบควำมสุขอยำ่งยิง่ในวิถีเช่นนั้น วนัอนัน่ำช่ืนชมยนิดีจะ

มำถึงเม่ือควำมกงัวลทั้งหมดของท่ำนจะเปล่ียนเป็นปีติ

ดงัท่ีโจเซฟ สมิธเขียนถึงวสุิทธิชนท่ีก�ำลงักระวนกระวำยใจจำกหอ้งขงัในคุกลิเบอร์ต้ีวำ่

ให้เรำ ท�ำส่ิงท้ังปวงท่ีอยู่ในอ�ำนำจของเรำอย่ำงร่ืนเริงเถิด; และจำกน้ันขอให้เรำยืน

น่ิง, ด้วยควำมมัน่ใจอย่ำงท่ีสุด, เพ่ือเห็นควำมรอดแห่งพระผู้ เป็นเจ้ำ, และเพ่ือพระองค์

จะทรงเผยพระพำหุของพระองค์ [คพ. 123:17; เนน้ตวัเอน)

[ในพระด�ำรัสของพระเจำ้ต่อศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ:]

อย่ำกลวัเลย, เจ้ำฝงูแกะน้อย; จงท�ำดีเถิด; ต่อให้แผ่นดินโลกและนรกรวมกันต่อต้ำน

เจ้ำ, แต่หำกเจ้ำสร้ำงขึน้บนศิลำของเรำ, พวกเขำจะเอำชนะไม่ได้. . . .

จงดท่ีูเรำในควำมนึกคิดทุกอย่ำง; อย่ำสงสัย, อย่ำกลวั.

จงดแูผลถกูแทงท่ีสีข้ำงเรำ, และรอยตะปูท่ีมือและเท้ำของเรำด้วย; จงซ่ือสัตย์, รักษำ

บัญญติัของเรำ, และเจ้ำจะสืบทอดอำณำจักรแห่งสวรรค์เป็นมรดก [คพ. 6:34–37] 11
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ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• พิจำรณำวำ่ท่ำนจะตอบค�ำถำมของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 1 อยำ่งไร เรำจะท�ำให้

พระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยร์วมในชีวติเรำมำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร เรำจะท�ำใหพ้ระองคเ์ป็น

ศูนยร์วมในบำ้นเรำมำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร เรำจะรู้จกัพระคริสตดี์กวำ่ท่ีเรำรู้จกัพระองค์

อยูแ่ลว้ไดอ้ยำ่งไร

• “เรำสูญเสีย” อะไรจึงไดรั้บควำมหวงั ปีติ และสนัติสุขท่ีพระคริสตท์รงมอบให ้(ดู 

หวัขอ้ 2) ท่ำนรู้สึกถึงควำมหวงั สนัติสุข และปีติท่ีมำจำกพระผูช่้วยใหร้อดเม่ือใด

• ท่ำนคิดวำ่เหตุใด “ควำมตอ้งกำรท่ีส�ำคญัท่ีสุดในโลกคือศรัทธำท่ีจริงใจและมีพลงัใน

ค�ำสอนพื้นฐำนของเยซูแห่งนำซำเร็ธ”  (ดู หวัขอ้ 3) ท่ำนจะแสดงศรัทธำในค�ำสอน

ของพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งไรเม่ือท่ำนรู้สึกวำ่มีคน “ท�ำใหท่้ำนขุ่นขอ้งหมองใจ เขำ้ใจ

ท่ำนผดิ ปฏิบติัต่อท่ำนอยำ่งไม่เป็นธรรมหรือไร้เมตตำ หรือท�ำบำปต่อท่ำน”

• เรำเรียนรู้อะไรบำ้งจำกค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัควำมกลวัและศรัทธำ 

(ดู หวัขอ้ 4) ศรัทธำช่วยใหเ้รำเอำชนะควำมกลวัไดอ้ยำ่งไร ใคร่ครวญโอกำสต่ำงๆ 

ท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงท�ำใหพ้ำยใุนชีวติท่ำนสงบขณะท่ำนใชศ้รัทธำในพระองค์

• ค �ำแนะน�ำของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 5 จะช่วยใหเ้รำ “นอ้มรับชีวติอยำ่งช่ืนบำน” 

ไดอ้ยำ่งไรแมเ้ม่ือเรำประสบโทมนสั ควำมผดิหวงั และควำมเจบ็ไข ้เรำจะมองไกล

ถึงนิรันดรมำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร พระผูช่้วยใหร้อดทรงช่วยใหท่้ำนมีชีวติท่ีอุดมสมบูรณ์

ข้ึนไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

มทัธิว 11:28–30; ยอห์น 14:6; 2 นีไฟ 31:19–21; แอลมำ 5:14–16; 7:10–14; 23:6;  

ฮีลำมนั 3:35; 5:9–12; คพ. 50:40–46; 93:1

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

“ขณะศึกษำ จงหมัน่เอำใจใส่แนวคิดท่ีจะมำสู่ควำมรู้สึกนึกคิดของท่ำนซ่ึงจะมำสู่

ใจท่ำน” (ส่ังสอนกิตติคุณของเรำ [2004], 18) ท่ำนอำจบนัทึกควำมประทบัใจท่ีท่ำน

ไดรั้บ แมดู้เหมือนไม่เก่ียวขอ้งกบัถอ้ยค�ำท่ีท่ำนก�ำลงัอ่ำน อำจเป็นเร่ืองท่ีพระเจำ้ทรง

ตอ้งกำรเปิดเผยต่อท่ำน
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“เรามอบสันตสุิขไว้กบัพวกท่าน”

“สันติสุขจะเกิดกับแต่ละคนได้โดยกำรยอมจ�ำนนแบบ

ไม่มีเง่ือนไขเท่ำน้ัน—ยอมจ�ำนนต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้ำ

ชำยแห่งสันติ ผู้ทรงมีเดชำนุภำพในกำรมอบสันติสุข”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

สหำยคนหน่ึงของประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ในโควรัมอคัรสำวกสิบสองเรียก

ท่ำนวำ่ บุรุษผูมี้ “ควำมอดทนอนัเป็นเลิศซ่ึงเกิดจำกสนัติสุขใหญ่หลวงในใจ” 1  ประธำน

ฮนัเตอร์พดูบ่อยคร้ังเก่ียวกนัสนัติสุขในใจ โดยสอนวำ่บุคคลจะไดรั้บสนัติสุขดงักล่ำว

กโ็ดยหนัไปหำพระผูเ้ป็นเจำ้เท่ำนั้น—โดยวำงใจพระองค ์ใชศ้รัทธำ และพยำยำมท�ำ

ตำมพระประสงคข์องพระองค ์สนัติสุขเช่นนั้นช่วยประคบัประคองท่ำนตลอดช่วงเวลำ

ยุง่ยำกหลำยคร้ัง

ปลำยปี ค.ศ. 1975 แพทยแ์นะน�ำใหแ้คลร์ภรรยำของประธำนฮนัเตอร์รับกำรผำ่ตดั

สมอง ประธำนฮนัเตอร์กลุม้ใจมำกไม่ทรำบวำ่กำรผำ่ตดัจะเกิดผลดีท่ีสุดต่อแคลร์หรือไม่ 

เพรำะกำรผำ่ตดัจะท�ำใหร่้ำงกำยท่ีอ่อนแอของเธอบอบช�้ำเกินไปและอำจไม่ท�ำใหอ้ำกำร

ของเธอดีข้ึน ท่ำนไปพระวิหำร หำรือกบัสมำชิกครอบครัว และไม่นำนกรู้็สึกวำ่กำร

ผำ่ตดัใหค้วำมหวงัมำกท่ีสุดวำ่จะท�ำใหอ้ำกำรของแคลร์ดีข้ึนบำ้ง ท่ำนเขียนบรรยำย

ควำมรู้สึกในวนัผำ่ตดัวำ่

“ขำ้พเจำ้ไปกบัเธอจนถึงประตูหอ้งผำ่ตดั จูบเธอ และมีคนพำเธอเขำ้ไปในหอ้ง ขณะ

เวลำผำ่นไป ขำ้พเจำ้รอและสงสยั . . . จู่ๆ ควำมวติกกงัวลกเ็ปล่ียนเป็นควำมรู้สึกสงบ 

ขำ้พเจำ้รู้วำ่ไดต้ดัสินใจถกูตอ้งแลว้และค�ำสวดออ้นวอนของขำ้พเจำ้ไดรั้บค�ำตอบ” 2

คริสตศ์กัรำช 1989 ประธำนฮนัเตอร์มีอีกประสบกำรณ์หน่ึงซ่ึงระหวำ่งนั้นท่ำนรู้สึก

สงบในเวลำท่ีวุน่วำย ท่ำนอยูใ่นเยรูซำเลม็เพ่ืออุทิศศนูยเ์ยรูซำเลม็มหำวทิยำลยับริคมั ยงัก ์

เพ่ือกำรศึกษำเร่ืองตะวนัออกใกล ้หลำยกลุ่มคดัคำ้นท่ีศำสนจกัรอยูใ่นเยรูซำเลม็และบำง
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กลุ่มขู่จะใชค้วำมรุนแรง ผูพ้ดูคนหน่ึงท่ีกำรอุทิศคือเอล็เดอร์บอยด ์เค. แพคเกอร์แห่งโค

วรัมอคัรสำวกสิบสอง ท่ำนเล่ำเหตุกำรณ์น้ีในเวลำต่อมำวำ่

“ขณะขำ้พเจำ้ก�ำลงัพดู เกิดควำมวุน่วำยพอสมควรดำ้นหลงัหอ้งประชุม ผูช้ำยใน

เคร่ืองแบบทหำรเขำ้มำในหอ้ง พวกเขำส่งขอ้ควำมใหป้ระธำนฮนัเตอร์ ขำ้พเจำ้เหลียวไป

ขอค�ำแนะน�ำ ท่ำนบอกวำ่ ‘มีคนขู่จะวำงระเบิด คุณกลวัไหม’ ขำ้พเจำ้ตอบวำ่ ‘ไม่ครับ’  

ท่ำนพดูวำ่ ‘ผมกไ็ม่กลวั คุณพดูต่อใหจ้บ’” 3  พิธีอุทิศด�ำเนินต่อไปโดยไม่มีเหตุกำรณ์

ใดเกิดข้ึน ไม่มีระเบิด

ในสถำนกำรณ์เช่นน้ี ประธำนฮนัเตอร์วำงใจค�ำสญัญำในเร่ืองสนัติสุขน้ีจำกพระผู ้

ช่วยใหร้อด ซ่ึงท่ำนอำ้งอิงบ่อยคร้ัง “เรำมอบสนัติสุขไวก้บัพวกท่ำน สนัติสุขของเรำ

ท่ีใหก้บัท่ำนนั้น เรำไม่ไดใ้หอ้ยำ่งท่ีโลกให ้ อยำ่ใหใ้จของท่ำนเป็นทุกข ์ อยำ่กลวัเลย” 

(ยอห์น 14:27)

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบ่อเกดิแห่งสันตสุิขทีแ่ท้จริงของเรา

ในกำรท�ำนำยกำรประสูติของพระคริสตเ์ม่ือ 700 กว่ำปีก่อนเกิดเหตุกำรณ์นั้น ศำสดำ

พยำกรณ์อิสยำห์ใชพ้ระนำมแสดงควำมช่ืนชมอยำ่งยิง่ . . . หน่ึงในพระนำมเหล่ำน้ีท่ีน่ำ

สนใจเป็นพิเศษในโลกปัจจุบนัคือ “องคส์นัติรำช” (อิสยำห์ 9:6) “กำรเพ่ิมพนูข้ึนของกำร

ปกครองและสนัติภำพของท่ำนจะไม่มีท่ีส้ินสุด” อิสยำห์ประกำศ (ขอ้ 7) ช่ำงเป็นควำม

หวงัท่ีน่ำต่ืนเตน้เสียน่ีกระไรส�ำหรับโลกท่ีเหน่ือยลำ้เพรำะสงครำมและเตม็ไปดว้ยบำป! 4

สนัติสุขท่ีโลกโหยหำคือเวลำท่ีควำมเป็นปฏิปักษห์ยดุชัว่ครำว แต่มนุษยไ์ม่ตระหนกั

วำ่สนัติสุขคือสภำพของกำรด�ำรงอยูท่ี่เกิดข้ึนกบัมนุษยต์ำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีพระ

ผูเ้ป็นเจำ้ทรงก�ำหนดเท่ำนั้น และไม่ใช่วธีิอ่ืน

ในค�ำสดุดีในหนงัสือของอิสยำห์กล่ำวดงัน้ี: “พระองคจ์ะทรงพิทกัษผ์ูมี้ใจแน่วแน่

ไวใ้นสวสัดิภำพท่ีสมบูรณ์ เพรำะเขำวำงใจในพระองค”์ (อิสยำห์ 26:3) สวสัดิภำพท่ี

สมบูรณ์ท่ีอิสยำห์กล่ำวถึงเกิดข้ึนไดโ้ดยผำ่นควำมเช่ือในพระผูเ้ป็นเจำ้เท่ำนั้น โลกท่ี

ไม่เช่ือไม่เขำ้ใจส่ิงน้ี
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คร้ังสุดทำ้ยท่ีพระเยซูเสวยพระกระยำหำรกบัอคัรสำวกสิบสอง พระองคท์รงลำ้ง

เทำ้ของพวกเขำ ทรงหกัขนมปังใหพ้วกเขำ และส่งถว้ยใหพ้วกเขำ หลงัจำกยดูำสไป

จำกท่ำมกลำงพวกเขำแลว้ พระอำจำรยจึ์งตรัสกบัพวกเขำในท่ีสุด นอกจำกเร่ืองอ่ืนแลว้

พระองครั์บสัง่กบัพวกเขำเร่ืองกำรส้ินพระชนมท่ี์จะเกิดข้ึนและมรดกท่ีทรงท้ิงไวใ้หพ้วก

เขำแต่ละคนดว้ย พระองคไ์ม่ไดท้รงสะสมส่ิงของ ท่ีดิน หรือทรัพยส์มบติั บนัทึกบอก

เรำวำ่พระองคไ์ม่ไดท้รงครอบครองส่ิงใดนอกจำกฉลองพระองคท่ี์ทรงสวมใส่ และใน

วนัรุ่งข้ึนหลงัจำกกำรตรึงกำงเขนเหล่ำทหำรจะแบ่งฉลองพระองคก์นั โดยดูวำ่ใครจะจบั

ฉลำกไดเ้ส้ือคลุมของพระองค ์พระองคท์รงมอบมรดกใหเ้หล่ำสำนุศิษย ์ในพระด�ำรัสท่ี

เรียบง่ำยทวำ่ลึกซ้ึงน้ี “เรำมอบสนัติสุขไวก้บัพวกท่ำน สนัติสุขของเรำท่ีใหก้บัท่ำนนั้น 

เรำไม่ไดใ้หอ้ยำ่งท่ีโลกให ้ อยำ่ใหใ้จของท่ำนเป็นทุกข ์อยำ่กลวัเลย”  (ยอห์น 14:27)

พระองคท์รงใชค้ �ำทกัทำยและค�ำกล่ำวลำแบบชำวยวิคือ “สนัติสุขของเรำใหก้บัท่ำน” 

พวกเขำไม่ไดรั้บค�ำทกัทำยและมรดกดงักล่ำวตำมปกติธรรมดำ เพรำะพระองคต์รัสวำ่ 

“. . . เรำไม่ไดใ้หอ้ยำ่งท่ีโลกให”้ น่ีไม่ใช่ค�ำอวยพรท่ีไร้ผล และไม่ใช่แค่สุนทรพจนท่ี์

สุภำพเหมือนคนของโลกใชพ้ดูตำมธรรมเนียมเท่ำนั้น แต่เป็นพระด�ำรัสท่ีพระผูท้รง

ลิขิตและเจำ้ชำยแห่งสนัติตรัส พระองคป์ระทำนสนัติสุขน้ีแก่พวกเขำ พระองคท์รง

มอบสนัติสุขใหพ้วกเขำและตรัสวำ่ “อยำ่ใหใ้จของท่ำนเป็นทุกข ์อยำ่กลวัเลย”  ภำยใน

ไม่ก่ีชัว่โมงพวกเขำจะตอ้งเป็นทุกข ์แต่ดว้ยสนัติสุขของพระองค ์พวกเขำจะเอำชนะ

ควำมกลวัและยนืหยดั

พระด�ำรัสสุดทำ้ยต่อพวกเขำก่อนกำรสวดออ้นวอนปิดในค�่ำคืนท่ีน่ำจดจ�ำนั้นมีดงัน้ี 

“. . . “ในโลกน้ีท่ำนจะประสบควำมทุกขย์ำก แต่จงมีใจกลำ้เถิดเพรำะวำ่เรำชนะโลก

แลว้”  (ยอห์น 16:33)5

2

เราปลูกฝังสันตสุิขเมือ่เราด�าเนินชีวติตามหลกัธรรมของพระกติตคุิณ

มีพระหตัถน์�ำทำงเพียงหน่ึงเดียวเท่ำนั้นในจกัรวำล มีแสงสวำ่งท่ีเช่ือถือไดจ้ริงๆ เพียง

หน่ึงเดียว มีไฟสญัญำณเพียงหน่ึงเดียวท่ีเตือนโลกโดยไม่เคยพลำด แสงสวำ่งนั้นคือ

พระเยซูคริสต ์แสงสวำ่งและชีวติของโลก แสงสวำ่งซ่ึงศำสดำพยำกรณ์ท่ำนหน่ึงใน

พระคมัภีร์มอรมอนบรรยำยวำ่เป็น “แสงสวำ่งอนัหำไดส้ิ้นสุดไม่, ซ่ึงจะไม่มีวนัท�ำให้

มืดไดเ้ลย” (โมไซยำห์ 16:9)
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ขณะท่ีเรำมองหำชำยฝ่ังของควำมปลอดภยัและสนัติสุข ไม่วำ่เรำจะเป็นชำยและหญิง 

ครอบครัว ชุมชน หรือประเทศชำติ พระคริสตท์รงเป็นประภำคำรเดียวท่ีเรำสำมำรถ

พ่ึงพำไดใ้นท่ีสุด พระองคคื์อผูต้รัสถึงพระพนัธกิจของพระองคว์ำ่ “เรำเป็นทำงนั้น เป็น

ควำมจริง และเป็นชีวติ”  (ยอห์น 14:6) . . .

ตวัอยำ่งเช่น ลองพิจำรณำค�ำสัง่สอนน้ีจำกพระคริสตถึ์งเหล่ำสำนุศิษยข์องพระองค ์

พระองคต์รัสวำ่ “จงรักศตัรูของท่ำน อวยพรคนท่ีสำปแช่งท่ำน ท�ำดีต่อคนท่ีเกลียดชงั

ท่ำน และจงอธิษฐำนเพือ่บรรดำคนท่ีใชท่้ำนอยำ่งดูหม่ิน และข่มเหงพวกท่ำน”  (เปรียบ

เทียบกบัมทัธิว 5:44)

ลองคิดดูวำ่ค�ำเตือนขอ้น้ีขอ้เดียวจะมีผลอะไรต่อละแวกบำ้นของท่ำนและของขำ้พเจำ้ 

ในชุมชนท่ีท่ำนและลูกๆ ของท่ำนอำศยัอยู ่ในประเทศซ่ึงประกอบเป็นครอบครัวใหญ่

ระดบัโลกของเรำ  ขำ้พเจำ้ทรำบดีวำ่หลกัค�ำสอนดงักล่ำวก่อใหเ้กิดควำมทำ้ทำยท่ีมีควำม

หมำย แต่เป็นควำมทำ้ทำยท่ีน่ำพอใจมำกกวำ่จะเป็นภำรกิจน่ำกลวัท่ีเรำตอ้งจดักำรแกไ้ข

อนัเป็นผลสืบเน่ืองจำกสงครำม ควำมยำกไร้ และควำมเจบ็ปวดท่ีชำวโลกยงัคงเผชิญ 6

เม่ือเรำพยำยำมช่วยคนท่ีท�ำใหเ้รำขุ่นขอ้งหมองใจ เม่ือเรำสวดออ้นวอนใหค้นท่ีใช้

เรำอยำ่งไม่เป็นธรรม ชีวติเรำจะดีงำม เรำมีสนัติสุขไดเ้ม่ือเรำเขำ้สู่ควำมเป็นหน่ึงเดียว

กบัพระวญิญำณและต่อกนัขณะท่ีเรำรับใชพ้ระเจำ้และรักษำพระบญัญติัของพระองค์ 7

โลกท่ีเรำอำศยัอยู ่ไม่วำ่ใกลบ้ำ้นหรือไกลบำ้น ตอ้งกำรพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต ์ส่ิงน้ีจะเตรียมหนทำงเดียวใหโ้ลกไดรู้้จกัสนัติสุขตลอดไป . . .เรำตอ้งกำรโลก

ท่ีมีสนัติสุขมำกข้ึน อนัเกิดจำกครอบครัว ละแวกบำ้น และชุมชนท่ีมีสนัติสุขมำกข้ึน 

เพ่ือใหไ้ดม้ำและปลูกฝังสนัติสุขเช่นนั้น “เรำตอ้งรักผูอ่ื้น แมก้ระทัง่ศตัรูของเรำเช่น

เดียวกบัเพื่อนๆ ของเรำ” [ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 424] 

. . . เรำตอ้งยืน่มือแห่งมิตรภำพ  เรำตอ้งมีเมตตำมำกข้ึน อ่อนโยนมำกข้ึน ใหอ้ภยัมำก

ข้ึน และโกรธชำ้ลง 8

วธีิปฏิบติัท่ีส�ำคญัของพระผูเ้ป็นเจำ้คือโดยกำรชกัชวน ควำมอดทน และควำมอด

กลั้น ไม่ใช่โดยกำรบีบบงัคบัและกำรปะทะกนั พระองคท์รงกระท�ำโดยกำรชกัชวน

อยำ่งสุภำพและโดยกำรจูงใจอยำ่งอ่อนโยน 9

ไม่มีสญัญำในเร่ืองสนัติสุขกบัคนท่ีปฏิเสธพระผูเ้ป็นเจำ้ กบัคนท่ีจะไม่รักษำพระ

บญัญติัของพระองค ์หรือกบัคนท่ีฝ่ำฝืนกฎของพระองค ์ศำสดำพยำกรณ์อิสยำห์พดูถึง

ควำมเส่ือมและควำมทุจริตของผูน้�ำ จำกนั้นจึงกล่ำวเตือนต่อไปวำ่ “แต่คนอธรรมนั้น
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เหมือนทะเลท่ีก�ำเริบซ่ึงน่ิงสงบอยูไ่ม่ได ้และน�้ำของมนักก็วนตมและเลนข้ึนมำ ไม่มี

สนัติสุขแก่คนอธรรม พระเจำ้ของขำ้พเจำ้ตรัส” (อิสยำห์ 57:20–21) . . .

. . . กำรเมินเฉยต่อพระผูช่้วยใหร้อดหรือกำรไม่รักษำพระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจำ้

ก่อใหเ้กิดควำมรู้สึกไม่ปลอดภยั ควำมวุน่วำยภำยในใจ และควำมขดัแยง้ ส่ิงเหล่ำน้ี

ตรงขำ้มกบัสนัติสุข สนัติสุขจะเกิดกบัแต่ละคนไดโ้ดยกำรยอมจ�ำนนแบบไม่มีเง่ือนไข

เท่ำนั้น—ยอมจ�ำนนต่อพระองคผ์ูท้รงเป็นองคส์นัติรำช ผูท้รงมีเดชำนุภำพในกำรมอบ

สนัติสุข 10

ปัญหำต่ำงๆ ของโลกท่ีมกัปรำกฏในพำดหวัข่ำวอนัน่ำต่ืนตระหนกควรเตือนใหเ้รำ

แสวงหำสนัติสุขท่ีมำจำกกำรด�ำเนินชีวติตำมหลกัธรรมอนัเรียบง่ำยแห่งพระกิตติคุณ

ของพระคริสต ์ คนกลุ่มนอ้ยท่ีส่งเสียงเอะอะโวยวำยจะไม่ก่อกวนสันติสุขของจิต

วญิญำณเรำถำ้เรำรักเพ่ือนมนุษยแ์ละมีศรัทธำในกำรพลีพระชนมชี์พเพ่ือชดใชข้องพระผู ้

ช่วยใหร้อด และมีควำมเช่ือมัน่เงียบๆ วำ่พระองคป์ระทำนชีวติอนัเป็นนิจ เรำพบศรัทธำ

เช่นนั้นไดท่ี้ไหนในโลกท่ีเตม็ไปดว้ยปัญหำ พระเจำ้ตรัสวำ่ ““จงขอแลว้จะได ้จงหำแลว้

จะพบ จงเคำะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ท่ำน เพรำะวำ่ทุกคนท่ีขอกไ็ด ้ทุกคนท่ีแสวงหำกพ็บ และ

ทุกคนท่ีเคำะกจ็ะเปิดใหเ้ขำ” (ลูกำ 11:9–10)11

ดูเหมือนวำ่ทุกคนตอ้งยอมรับควำมจริงนิรันดร์สองขอ้ต่อไปน้ีถำ้เรำตอ้งกำรพบ

สนัติสุขในโลกน้ีและชีวตินิรันดร์ในโลกท่ีจะมำถึง (1) พระเยซูคือพระคริสต ์พระบุตร

นิรันดร์ท่ีแทจ้ริงของพระบิดำบนสวรรคข์องเรำผูเ้สดจ็มำแผน่ดินโลกเพื่อจุดประสงค์

แน่ชดัของกำรไถ่มนุษยชำติจำกบำปและหลุมศพ พระองคท์รงพระชนมเ์พ่ือน�ำเรำกลบั

ไปท่ีประทบัของพระบิดำ (2) โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระองค ์พระองค์

ทรงยกท่ำนข้ึนในยคุสุดทำ้ยน้ีเพ่ือฟ้ืนฟคูวำมจริงซ่ึงสูญหำยไปกบัมนุษยชำติเพรำะกำร

ล่วงละเมิด ถำ้มนุษยทุ์กคนจะยอมรับและด�ำเนินชีวติตำมควำมจริงพ้ืนฐำนสองประกำร

น้ี สนัติสุขจะเกิดข้ึนในโลกแน่นอน 12

หำกท่ำน ตวัท่ำน ต่อตำ้น . . . กำรล่อลวงและตั้งใจวำ่จะพยำยำมด�ำเนินชีวิตตำม

กฎแห่งกำรเกบ็เก่ียวทุกวนัผำ่นควำมนึกคิดและกำรปฏิบติัท่ีสะอำดทำงศีลธรรม ผำ่น

สมัพนัธภำพท่ีซ่ือสตัยต์รงไปตรงมำ ผำ่นควำมสุจริตและควำมตั้งใจในกำรศึกษำของ

ท่ำน ผำ่นกำรอดอำหำร กำรสวดออ้นวอน และกำรนมสักำร ท่ำนจะเกบ็เก่ียวอิสรภำพ 

สนัติสุขในใจ และควำมรุ่งเรือง 13



บทท่ี 2

55

ชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยกำรรับใชโ้ดยไม่ค�ำนึงถึงตนเองจะเป่ียมดว้ยสนัติสุขเกินควำม

เขำ้ใจเช่นกนั . . . สนัติสุขน้ีจะเกิดข้ึนไดโ้ดยผำ่นกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลกัธรรมของ

พระกิตติคุณเท่ำนั้น หลกัธรรมเหล่ำน้ีประกอบเป็นโปรแกรมขององคส์นัติรำช 14

คำดวำ่มีคนมำกมำยในโลกเรำท�ำลำย . . . สนัติสุขของตนเองผำ่นบำปและกำรล่อลวง

นบัพนัอยำ่ง เรำสวดออ้นวอนขอใหว้สุิทธิชนด�ำเนินชีวติสอดคลอ้งกบัแบบอยำ่งท่ีพระ

เยซูแห่งนำซำเร็ธทรงวำงไวต้รงหนำ้เรำ

“ชีวิตท่ีเตม็ไปด้วยกำรรับใช้โดยไม่ค�ำนึงถึงตนเองจะเป่ียมด้วยสันติสุขเกินควำมเข้ำใจเช่นกัน”
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เรำสวดออ้นวอนขอให้ควำมพยำยำมของซำตำนลม้เหลว ขอให้ชีวิตส่วนตวัมี

สนัติสุขและสงบ ขอใหค้รอบครัวสนิทสนมกนัและคนในครอบครัวห่วงใยกนั ขอให้

วอร์ดและสเตค สำขำและทอ้งถ่ินสำมำรถวำงรูปแบบพระกำยของพระคริสต ์โดยสนอง

ควำมตอ้งกำรทุกอยำ่ง บรรเทำควำมเจบ็ปวดทุกอยำ่ง รักษำบำดแผลทุกแผลจนคนทั้ง

โลกจะท�ำตำมท่ีนีไฟร้องขอคือ “มุ่งหนำ้ดว้ยควำมแน่วแน่ในพระคริสต,์ โดยมีควำม

เจิดจำ้อนับริบูรณ์แห่งควำมหวงั, และควำมรักต่อพระผูเ้ป็นเจำ้และต่อมนุษยท์ั้งปวง. . . .

“พ่ีนอ้งท่ีรักของขำ้พเจำ้,” นีไฟกล่ำวต่อ “น่ีคือทำงนั้น; และไม่มีทำงอ่ืน” (2 นีไฟ 

31:20–21)15

3

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถช่วยให้เราพบสันตสุิข

ได้แม้มคีวามวุ่นวายอยู่รอบข้างเรา

พระเยซูไม่ทรงไดรั้บยกเวน้จำกควำมเศร้ำโศก ควำมเจบ็ปวด ควำมทุกขร์ะทม และ

กำรโจมตี ไม่มีล้ินใดสำมำรถสำธยำยภำระหนกัสุดพรรณนำท่ีพระองคท์รงแบกรับ ทั้ง

เรำไม่มีปัญญำจะเขำ้ใจค�ำท่ีศำสดำพยำกรณ์อิสยำห์เรียกพระองคว์ำ่เป็น “คนท่ีรับควำม

เจบ็ปวด”  (อิสยำห์ 53:3) อยำ่งนอ้ยในสำยตำมนุษย ์พระชนมชี์พส่วนใหญ่ของพระองค์

ยำกล�ำบำกและพระองคส้ิ์นพระชนมท่ี์คลัวำรี ขอเรำอยำ่มองชีวติดว้ยสำยตำมนุษย ์แต่

มองดว้ยวสิยัทศันท์ำงวญิญำณเพ่ือเรำจะรู้วำ่มีบำงอยำ่งต่ำงออกไปโดยส้ินเชิงก�ำลงัเกิด

ข้ึนบนกำงเขน

สนัติสุขอยูท่ี่ริมฝีพระโอษฐแ์ละในพระทยัของพระผูช่้วยใหร้อดไม่วำ่พำยกุ�ำลงัโหม

กระหน�่ำเพียงใด ขอใหส้นัติสุขอยูก่บัเรำ—ในใจเรำ ในบำ้นของเรำเอง ในประชำชำติ

ของโลกเรำ และแมใ้นกำรโจมตีท่ีศำสนจกัรเผชิญเป็นคร้ังครำว เรำไม่ควรคำดหวงัวำ่

ชีวติของเรำหรือของส่วนรวมจะผำ่นพน้ไปไดโ้ดยไม่มีกำรต่อตำ้นบำงอยำ่ง 16

คนๆ หน่ึงอำจอยูใ่นสภำพแวดลอ้มท่ีสวยงำมและสงบสุข แต่เพรำะควำมบำดหมำง

และควำมขดัแยง้ภำยใน เขำจึงอยูใ่นสภำพของควำมวุน่วำยตลอดเวลำ ในทำงกลบักนั 

คนๆ หน่ึงอำจอยูท่่ำมกลำงกำรท�ำลำยลำ้งและกำรนองเลือดของสงครำมแต่ยงัมีควำม

เยอืกเยน็ของสันติสุขท่ีไม่อำจบรรยำยเป็นค�ำพดูได ้ถำ้เรำดูท่ีมนุษยแ์ละวิถีของโลก 

เรำจะพบควำมวุน่วำยและควำมสับสน ถำ้เรำจะเพียงหนัไปหำพระผูเ้ป็นเจำ้ เรำจะ

พบสนัติสุขส�ำหรับจิตวญิญำณท่ีกระวนกระวำย พระด�ำรัสของพระผูเ้ป็นเจำ้ใหค้วำม

กระจ่ำงในเร่ืองน้ี “ในโลกน้ีท่ำนจะประสบควำมทุกขย์ำก” (ยอห์น 16:33) และในพระ
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ด�ำรัสท่ีใหไ้วก้บัอคัรสำวกสิบสองและมวลมนุษยชำติ พระองคต์รัสวำ่ “เรำมอบสนัติสุข

ไวก้บัพวกท่ำน สนัติสุขของเรำท่ีใหก้บัท่ำนนั้น เรำไม่ไดใ้หอ้ยำ่งท่ีโลกให ้. . .” (ยอห์น 

14:27)

เรำจะพบสนัติสุขน้ีไดเ้ด๋ียวน้ีในโลกของควำมขดัแยง้ถำ้เรำจะเพียงยอมรับของ

ประทำนอนัยิง่ใหญ่ของพระองคแ์ละพระด�ำรัสเชิญเพ่ิมเติมวำ่ “บรรดำผูเ้หน็ดเหน่ือย

และแบกภำระหนกั จงมำหำเรำ และเรำจะใหท่้ำนทั้งหลำยไดห้ยดุพกั

จงเอำแอกของเรำแบกไว ้แลว้เรียนจำกเรำ เพรำะวำ่เรำสุภำพอ่อนโยนและใจอ่อน

นอ้ม และจิตใจของพวกท่ำนจะไดห้ยดุพกั” (มทัธิว 11:28 29)

สนัติสุขน้ีปกป้องเรำจำกควำมวุน่วำยทำงโลก ควำมรู้ท่ีวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนม ์

เรำเป็นบุตรธิดำของพระองค ์และพระองคท์รงรักเรำจะปลอบใจท่ีเป็นทุกข ์ค�ำตอบของ

กำรแสวงหำสนัติสุขอยูท่ี่ศรัทธำในพระผูเ้ป็นเจำ้และในพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู

คริสต ์ส่ิงน้ีจะน�ำสนัติสุขมำใหเ้รำเวลำน้ีและในนิรันดรต่อจำกน้ี 17

ในโลกน้ีของควำมสบัสนเร่งรีบและควำมเจริญกำ้วหนำ้ทำงโลก เรำตอ้งหวนคืน

สู่ควำมเรียบง่ำยของพระคริสต ์. . . เรำตอ้งศึกษำพื้นฐำนอนัเรียบง่ำยของควำมจริงท่ี

พระอำจำรยท์รงสอนและขจดัขอ้โตแ้ยง้ ศรัทธำของเรำในพระผูเ้ป็นเจำ้ตอ้งเป็นจริง

และไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิด พระกิตติคุณท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสตส์ำมำรถ

เป็นอิทธิพลขบัเคล่ือนอนัทรงพลงั และกำรยอมรับอยำ่งแทจ้ริงจะใหป้ระสบกำรณ์ทำง

ศำสนำท่ีมีควำมหมำยแก่เรำ พลงัยิง่ใหญ่ประกำรหน่ึงของศำสนำมอรมอนคือกำรแปล

ควำมเช่ือน้ีใหเ้ป็นควำมนึกคิดและควำมประพฤติประจ�ำวนั ส่ิงน้ีจะแทนท่ีควำมวุน่วำย

และควำมสบัสนดว้ยสนัติสุขและควำมสงบสุข 18

4

โดยให้สายตาเราแน่วแน่ทีพ่ระเยซู เราจะมชัียเหนือ

องค์ประกอบทั้งหลายทีจ่ะท�าลายสันตสุิข

ขำ้พเจำ้จะขอเล่ำเร่ืองส�ำคญัมำกเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัชยัชนะของพระคริสตเ์หนือส่ิงซ่ึง

ดูเหมือนจะทดสอบเรำ ทดลองเรำ และน�ำควำมกลวัเขำ้มำในใจเรำ ขณะท่ีเหล่ำสำวก

ของพระคริสตเ์ร่ิมออกเดินทำงขำ้มทะเลกำลิลีท่ีมกัจะขำ้มเป็นประจ�ำ คืนนั้นมืด สภำพ

อำกำศรุนแรงและเป็นอุปสรรค คล่ืนทะเลป่ันป่วน ลมแรง  และบรรดำชำยท่ีอ่อนแอตำม

ประสำมนุษยเ์หล่ำน้ีตกใจกลวั น่ำเสียดำยท่ีไม่มีใครอยูก่บัพวกเขำเพื่อช่วยและท�ำให้

พวกเขำสงบ เพรำะพระเยซูเสดจ็ข้ึนฝ่ังเพียงล�ำพงัแลว้
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พระองคท์รงเฝ้ำดูพวกเขำเช่นเคย พระองคท์รงรักพวกเขำและทรงห่วงใยพวกเขำ ใน

ชัว่ชณะของควำมวติกกงัวลสุดขีด พวกเขำมองเห็นร่ำงๆ หน่ึงในชุดเส้ือคลุมยำวพล้ิว

ไหวในควำมมืด ก�ำลงัเดินตรงมำท่ีพวกเขำบนสนัคล่ืน พวกเขำร้องออกมำดว้ยควำม

หวำดกลวัเม่ือมองเห็น พลำงคิดวำ่นัน่คือภูตผท่ีีเดินบนคล่ืน มีเสียงฝ่ำพำยแุละควำม

มืดมำถึงพวกเขำ—ดงัท่ีมำถึงเรำบ่อยคร้ังท่ำมกลำงควำมมืดมนของชีวติเม่ือมหำสมุทร

ดูเหมือนกวำ้งใหญ่ไพศำลและเรือของเรำล�ำเลก็มำก—เสียงแห่งสนัติสุขท่ีท�ำใหห้ำย

หวำดกลวัประกำศอยำ่งเรียบง่ำยวำ่ “น่ีเรำเอง อยำ่กลวัเลย” เปโตรร้องอุทำนวำ่ “องค์

พระผูเ้ป็นเจำ้ ถำ้เป็นพระองคแ์น่แลว้ ขอตรัสใหข้ำ้พระองคเ์ดินบนน�้ำไปหำพระองค”์ 

และพระด�ำรัสตอบของพระคริสตเ์หมือนกบัท่ีตรัสตอบเรำทุกคนคือ “มำเถิด”

เปโตรกระโดดขำ้มกรำบเรือลงไปในคล่ืนท่ีป่ันป่วน และขณะเขำจบัสำยตำแน่วแน่

ท่ีพระเจำ้ ลมอำจท�ำใหผ้มของเขำปลิวและละอองน�้ำท�ำใหเ้ส้ือคลุมของเขำเปียก แต่ทุก

อยำ่งดี เม่ือศรัทธำสัน่คลอนเขำจึงละสำยตำจำกพระอำจำรยม์องดูคล่ืนอนับำ้คลัง่และ

หว้งลึกสีด�ำใตเ้ทำ้เขำ ตอนนั้นเองท่ีเขำเร่ิมจม เช่นเดียวกบัพวกเรำส่วนใหญ่ เขำร้อง

อีกคร้ังวำ่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ช่วยขำ้พระองคด์ว้ย” พระเยซูไม่ทรงท�ำใหเ้ขำผดิหวงั 

พระองคท์รงเอ้ือมพระหตัถไ์ปจบัสำวกท่ีก�ำลงัจมน�้ำพร้อมกบัทรงต�ำหนิอยำ่งอ่อนโยน

วำ่ “ช่ำงมีควำมเช่ือนอ้ย ท่ำนสงสยัท�ำไม?”

หลงัจำกข้ึนเรือเลก็ของพวกเขำอยำ่งปลอดภยัแลว้ พวกเขำเห็นลมสงบและระลอก

คล่ืนท่ีถำโถมกลำยเป็นคล่ืนลกูเลก็ ไม่นำนพวกเขำกอ็ยูท่ี่ท่ำ ท่ำเรือท่ีปลอดภยัซ่ึงทุกคน

หวงัจะอยูท่ี่นัน่สกัวนั ลูกเรือและเหล่ำสำวกของพระองคเ์ตม็ไปดว้ยควำมพิศวงอยำ่ง

ยิง่ บำงคนเรียกพระองคด์ว้ยพระนำมท่ีขำ้พเจำ้ประกำศวนัน้ีวำ่ “พระองคเ์ป็นพระบุตร

ของพระเจำ้จริงแลว้” (ดดัแปลงจำก ฟำร์รำร์, The Life of Christ, pp. 310–13; ดู 

มทัธิว 14:22–33)

ขำ้พเจำ้มีควำมเช่ือมัน่วำ่ถำ้เรำแต่ละคน ครอบครัว ชุมชน และประเทศชำติจะจบัตำ

แน่วแน่ท่ีพระเยซูเช่นเดียวกบัเปโตร เรำจะเดินอยำ่งมีชยัขำ้ม “คล่ืนท่ีโหมซดัสำดของ

ควำมไม่เช่ือ” และยงัอยู ่“ท่ำมกลำงลมกรรโชกของควำมสงสยัโดยไม่หวำดกลวั” แต่

ถำ้เรำละสำยตำจำกพระองคผ์ูท่ี้เรำตอ้งเช่ือ เรำท�ำเช่นนั้นง่ำยมำกและโลกถกูล่อลวงมำก

ใหท้�ำเช่นนั้น ถำ้เรำดูท่ีพลงัและควำมรุนแรงของสภำพอำกำศท่ีน่ำกลวัและเป็นอนัตรำย

รอบตวัเรำแทนท่ีจะดูพระองคผ์ูท้รงสำมำรถช่วยเหลือและช่วยเรำใหร้อดได ้เม่ือนั้นเรำ

จะจมลงในทะเลแห่งควำมขดัแยง้ โทมนสั และควำมผดิหวงัอยำ่งไม่อำจหลีกเล่ียงได้
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ในเวลำเช่นนั้นเม่ือเรำรู้สึกวำ่น�้ำก�ำลงัไหลบ่ำมำท่วมเรำและควำมลึกก�ำลงักลืนเรือ

โคลงเคลงแห่งศรัทธำของเรำ ขำ้พเจำ้สวดออ้นวอนขอใหเ้รำไดย้นิพระด�ำรัสท่ีอ่อน

หวำนของพระผูช่้วยใหร้อดของโลกท่ำมกลำงพำยแุละควำมมืดเสมอวำ่ “ท�ำใจดีดีเถิด 

น่ีเรำเอง อยำ่กลวัเลย” (มทัธิว 14:27)19

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประธำนฮนัเตอร์สอนว่ำพระเยซูคริสตท์รงเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขท่ีแทจ้ริง (ดู 

หวัขอ้ 1) ประสบกำรณ์ใดช่วยใหท่้ำนรู้ควำมจริงน้ี เรำจะรับสนัติสุขท่ีพระเยซูทรง

มอบใหไ้ดอ้ยำ่งไร

• กำรรักผูอ่ื้นท�ำใหเ้รำมีสนัติสุขอยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 2) กำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตติคุณ

ช่วยใหเ้รำมีสนัติสุขอยำ่งไร  เหตุใด “กำรยอมจ�ำนนแบบไม่มีเง่ือนไข” ต่อพระผูช่้วย

ใหร้อดจึงจ�ำเป็นต่อกำรมีสนัติสุข

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 3  ท่ำนเคยประสบสมัฤทธิผลแห่งค�ำ

สญัญำของพระผูช่้วยใหร้อดท่ีวำ่เรำจะ “ใหท่้ำนทั้งหลำยไดห้ยดุพกั” จำกภำระเม่ือ

ท่ำนมำหำพระองคอ์ยำ่งไร

• ใคร่ครวญเร่ืองเปโตรเดินบนน�้ำของประธำนฮนัเตอร์ (ดู หวัขอ้ 4) ท่ำนเรียนรู้อะไร

บำ้งจำกเร่ืองน้ีเก่ียวกบัวธีิพบสนัติสุขในยำมทุกขใ์จ พระผูช่้วยใหร้อดทรงช่วยให้

ท่ำน “ท�ำใจดีดี” และ “อยำ่กลวั” ในยำมยำกล�ำบำกอยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

สดุดี 46:10; 85:8; อิสยำห์ 32:17; มำระโก 4:36–40; โรม 8:6; กำลำเทีย 5:22–23;  

ฟีลิปปี 4:9; โมไซยำห์ 4:3; คพ. 19:23; 59:23; 88:125

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

เช้ือเชิญใหส้มำชิกชั้นเรียนเลือกหน่ึงหวัขอ้ในบทท่ีพวกเขำตอ้งกำรสนทนำและรวม

กลุ่มกบัคนอ่ืนๆ ท่ีเลือกหวัขอ้เดียวกนั กระตุน้แต่ละกลุ่มใหส้นทนำค�ำถำมท่ีเก่ียวขอ้ง

ทำ้ยบท
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ความยากล�าบาก—ส่วนหน่ึงในแผนของพระผู้

เป็นเจ้าเพือ่ความเจริญก้าวหน้านิรันดร์ของเรา

“เม่ือ [ควำมยุ่งยำกของชีวิตมรรตัย] ท�ำให้เรำอ่อนน้อม

ถ่อมตน ขดัเกลำเรำ สอนเรำ และเป็นพรแก่เรำ ส่ิง

เหล่ำน้ันสำมำรถเป็นเคร่ืองมืออันทรงพลงัในพระหัตถ์

ของพระผู้ เป็นเจ้ำเพ่ือท�ำให้เรำเป็นคนดีขึน้”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ท่ีกำรประชุมใหญ่สำมญัเดือนเมษำยน ค.ศ. 1980 เอล็เดอร์ฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮนั

เตอร์ ซ่ึงเวลำนั้นเป็นสมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบสอง ไดเ้ล่ำเร่ืองกำรไปร่วมกบัฝงูชน

เพื่อชมกำรแข่งเรือยำวในซำมวัดงัน้ี “ฝงูชนอยูท่ี่ไม่ติดท่ี” ท่ำนกล่ำว “และสำยตำเกือบ

ทุกคู่หนัไปทำงทะเลก�ำลงัมองหำ [เรือ] ท่ีปรำกฏล�ำแรก จู่ๆ กมี็เสียงร้องตะโกนดว้ย

ควำมต่ืนเตน้จำกฝงูชนขณะพวกเขำมองเห็นเรือแต่ไกล เรือแต่ละล�ำมีฝีพำยหน่วยกำ้น

ดีหำ้สิบคนก�ำลงัจว้งพำยตำมจงัหวะเพื่อบงัคบัเรือฝ่ำคล่ืนและน�้ำท่ีเป็นฟองฝอย—นัน่

เป็นภำพท่ีสวยงำม

“ไม่นำนเรำกเ็ห็นเรือและฝีพำยเตม็ตำขณะพวกเขำพำยแข่งกนัไปจนถึงเสน้ชยั ถึง

แมช้ำยหน่วยกำ้นดีเหล่ำน้ีจะพำยดว้ยก�ำลงัของพวกเขำ แต่น�้ ำหนกัของเรือกบัชำยหำ้

สิบคนแล่นสวนกระแสน�้ำท่ีเช่ียวกรำก—แรงตำ้นของน�้ำ

“เสียงโห่ร้องของฝงูชนดงัสุดขีดเม่ือเรือยำวล�ำแรกขำ้มเสน้ชยั”

หลงัจำกกำรแข่งเรือ เอล็เดอร์ฮนัเตอร์เดินไปท่ีท่ำเทียบเรือและพดูกบัฝีพำยคนหน่ึง 

เขำอธิบำยวำ่หวัของเรือยำว “ถูกสร้ำงใหผ้ำ่นและเปิดทำงน�้ำเพือ่ช่วยฝ่ำแรงตำ้นท่ีท�ำให้

ควำมเร็วเรือลดลง เขำอธิบำยเพิ่มเติมวำ่กำรออกแรงดึงพำยสวนแรงตำ้นของน�้ำก่อให้
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ในกำรทดลองของเรำ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญเรำแต่ละคนเหมือนทรงเชือ้เชิญ

ชำยท่ีสระน�ำ้เบธซำธำว่ำ “ท่ำนอยำกจะหำยเป็นปกติหรือเปล่ำ?” (ยอห์น 5:6)



บทท่ี 3

63

เกิดแรงท่ีท�ำใหเ้รือเคล่ือนไปขำ้งหนำ้ แรงตำ้นท�ำใหเ้กิดทั้งกำรต่อตำ้นและกำรเคล่ือน

ไปขำ้งหนำ้” 1

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ใชก้ำรแข่งเรือในซำมวัเกร่ินน�ำค�ำปรำศรัยคร้ังหน่ึงเก่ียวกบัจุด

ประสงคข์องควำมยำกล�ำบำก ระหวำ่งกำรปฏิบติัศำสนกิจในฐำนะอคัรสำวก ท่ำนพดู

เก่ียวกบัควำมยำกล�ำบำกหลำยคร้ัง โดยใหค้ �ำแนะน�ำ ควำมหวงั และก�ำลงัใจ ท่ำนพดู

จำกประสบกำรณ์ส่วนตวัท่ีไดอ้ดทนต่อโรคภยัท่ีคุกคำมชีวติและกำรทดลองอ่ืนๆ ท่ำน

เป็นพยำนดว้ยควำมเช่ือมัน่วำ่ในยำมทุกขย์ำก “พระเยซูคริตท์รงมีเดชำนุภำพในกำรแบ่ง

เบำภำระและท�ำใหภ้ำระอนัหนกัหน่วงของเรำเบำลง” 2

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

ความยากล�าบากเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระผู้เป็น

เจ้าเพือ่ความเจริญก้าวหน้านิรันดร์ของเรา

ขำ้พเจำ้สงัเกตวำ่ชีวิต—ทุกชีวิต—มีครบทั้งข้ึนและลง แทจ้ริงแลว้เรำเห็นปีติและ

โทมนสัมำกมำยในโลก แผนมำกมำยท่ีเปล่ียนไปและทิศทำงใหม่ พรมำกมำยท่ีมกัจะ

ดูไม่เหมือนหรือรู้สึกไม่เหมือนวำ่เป็นพร และพรไม่นอ้ยท่ีท�ำใหเ้รำอ่อนนอ้มถ่อมตน

อีกทั้งปรับปรุงควำมอดทนและศรัทธำของเรำ เรำทุกคนเคยมีประสบกำรณ์เหล่ำนั้น

คร้ังแลว้คร้ังเล่ำ และขำ้พเจำ้คิดวำ่เรำจะมีเสมอ . . .

. . . ประธำนสเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คิมบลัลผ์ูท้รำบดีเก่ียวกบัควำมทุกขท์รมำน ควำม

ผดิหวงั และสภำวกำรณ์เหนือกำรควบคุมของท่ำน เขียนไวว้ำ่

“ควำมท่ีเป็นมนุษย ์เรำอยำกขบัควำมเจบ็ปวดทำงกำยและควำมปวดร้ำวทำงใจออก

ไปจำกชีวติเรำ และอยำกใหต้วัเรำไร้กงัวลและสบำยใจอยูต่ลอดเวลำ  แต่ถำ้เรำปิดประตู

ไม่ยอมรับควำมเศร้ำโศกและควำมอำดูร เรำอำจจะกีดกนัเพือ่นท่ียอดเยีย่มท่ีสุดและผูมี้

พระคุณของเรำออกไป  ควำมทุกขท์รมำนจะท�ำใหผู้ค้นเป็นวสุิทธิชนขณะพวกเขำเรียน

รู้ควำมอดทน ควำมอดกลั้น และกำรควบคุมตนเอง” [Faith Precedes the Miracles 

(1972), 98]

ในขอ้ควำมดงักล่ำว ประธำนคิมบลัลก์ล่ำวถึงกำรปิดประตูไม่ยอมรับประสบกำรณ์

บำงอยำ่งในชีวติ . . . ประตูปิดเป็นประจ�ำในชีวติเรำ และกำรปิดเหล่ำนั้นบำงคร้ังท�ำให้

เกิดควำมเจบ็ปวดและควำมปวดร้ำวใจอยำ่งแทจ้ริง แต่ขำ้พเจำ้เช่ือ แน่ วำ่ท่ีใดประตูเช่น
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นั้นปิดบำนหน่ึง จะมีอีกบำนหน่ึงเปิด (และอำจจะเปิดมำกกวำ่หน่ึงบำน) พร้อมดว้ย

ควำมหวงัและพรในดำ้นอ่ืนของชีวติท่ีเรำอำจไม่พบในวธีิอ่ืน

. . . ไม่ก่ีปีก่อน [ประธำนมำเรียน จี. รอมนีย]์ กล่ำววำ่ชำยหญิงทุกคน รวมทั้งคนท่ี

ซ่ือสตัยแ์ละภกัดีท่ีสุด จะพบควำมยำกล�ำบำกและควำมทุกขใ์นชีวติพวกเขำเพรำะโจเซฟ 

สมิธกล่ำววำ่ “มนุษยต์อ้งทนทุกขเ์พ่ือพวกเขำจะมำบนเขำไซอนัและจะถกูยกใหสู้งกวำ่

ทอ้งฟ้ำ” [ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 247; ดู Conference 
Report, Oct. 1969, 57]

ประธำนรอมนียก์ล่ำวต่อจำกนั้นวำ่

“น่ีมิไดห้มำยควำมวำ่เรำตอ้งกำรควำมทุกขท์รมำน เรำหลีกเล่ียงสุดควำมสำมำรถ 

แต่เวลำน้ีเรำรู้ และเรำทุกคนรู้เม่ือเรำไดรั้บเลือกใหม้ำสู่ควำมเป็นมรรตยั วำ่เรำจะอยูท่ี่

น่ีเพื่อรับกำรพิสูจนใ์นเบำ้หลอมของควำมยำกล�ำบำกและควำมทุกข ์. . .

“[นอกจำกน้ี] แผนของพระบิดำเพื่อพิสูจน์ [และขดัเกลำ] บุตรธิดำของพระองค์

ไม่เวน้แมแ้ต่พระผูช่้วยใหร้อด ควำมทุกขท์รมำนท่ีพระองคท์รงเลือกอดทน และซ่ึง

พระองคท์รงอดทน เท่ำกบัควำมทุกขท์รมำนของชำย [และหญิงทุกแห่งหนรวมกนั 

พระองคต์รัสขณะพระวรกำยสัน่เทำ พระโลหิตไหล และปรำรถนำจะหลีกเล่ียงถว้ย

นั้นวำ่] ‘เรำรับส่วนและท�ำใหก้ำรเตรียมของเรำเสร็จส้ินเพ่ือลูกหลำนมนุษย’์ (คพ. 

19:18–19)” (ใน  Conference Report, Oct. 1969, p. 57)

เรำทุกคนตอ้งท�ำให ้“กำรเตรียมของเรำเสร็จส้ินเพื่อลูกหลำนมนุษย”์ [คพ. 19:19] 

กำรเตรียมของพระคริสตต่์ำงจำกของเรำมำก แต่เรำทุกคนมีกำรเตรียมท่ีตอ้งท�ำ ประตู

ตอ้งเปิด กำรเตรียมส�ำคญัเช่นนั้นมกัจะเรียกร้องควำมเจบ็ปวดบำงอยำ่ง กำรเปล่ียนแปลง

ท่ีไม่คำดคิดบำงอยำ่งในเส้นทำงชีวติ และกำรยนิยอมบำงอยำ่ง “แมด้งัเดก็ยนิยอมต่อ

บิดำตน” [โมไซยำห์ 3:19] กำรท�ำใหก้ำรเตรียมอนัศกัด์ิสิทธ์ิเสร็จส้ินและกำรเปิดประ

ตูซีเลสเชียลอำจน�ำเรำ—แทจ้ริงแลว้ จะน�ำเรำอยำ่งไม่ตอ้งสงสยั—ไปถึงโมงสุดทำ้ย

ของชีวติมรรตยัของเรำ 3

เรำมำรับชีวิตมรรตยัเพ่ือเผชิญแรงตำ้น นัน่เป็นส่วนหน่ึงในแผนเพ่ือควำมเจริญ

กำ้วหนำ้นิรันดร์ของเรำ หำกไม่มีกำรล่อลวง ควำมเจบ็ไข ้ควำมเจบ็ปวด และโทมนสั 

คงจะไม่มีควำมดี คุณธรรม ควำมส�ำนึกคุณต่อควำมผำสุก หรือปีติ . . . เรำตอ้งจ�ำไว้

วำ่แรงตำ้นแรงเดียวกนันั้นซ่ึงขดัขวำงควำมเจริญกำ้วหนำ้ของเรำจะเปิดโอกำสใหเ้รำ

มีชยัเช่นกนั 4
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ความยากล�าบากในชีวติมรรตยัของเราเป็นไปเพือ่การเตบิโตและประสบการณ์ของเรา

เม่ือ [ควำมยุง่ยำกของชีวติมรรตยั] ท�ำใหเ้รำอ่อนนอ้มถ่อมตน ขดัเกลำเรำ สอนเรำ 

และเป็นพรแก่เรำ นัน่จะเป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัในพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจำ้เพื่อ

ท�ำใหเ้รำเป็นคนดีข้ึน ท�ำใหเ้รำส�ำนึกคุณมำกข้ึน รักมำกข้ึน เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นมำกข้ึน

ในยำมยำกล�ำบำกของพวกเขำ

ใช่ เรำทุกคนมีช่วงเวลำท่ียำก ทั้งโดยส่วนตวัและส่วนรวม แต่แมใ้นเวลำสำหสัท่ีสุด 

ทั้งในอดีตหรือปัจจุบนั ปัญหำและค�ำพยำกรณ์เหล่ำนั้นไม่มีเจตนำอ่ืนใดนอกจำกเป็นพร

แก่คนชอบธรรมและช่วยคนท่ีชอบธรรมนอ้ยกวำ่ใหม้ำสู่กำรกลบัใจ พระผูเ้ป็นเจำ้ทรง

รักเรำ และพระคมัภีร์บอกเรำวำ่พระองค ์“ประทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์เพ่ือ

ทุกคนท่ีวำงใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินำศ แต่มีชีวตินิรันดร์” [ยอห์น 3:16] 5

ลีไฮผูป้ระสำทพรท่ียิง่ใหญ่ในพระคมัภีร์มอรมอนพดูใหก้�ำลงัใจเจคอบบุตรชำยท่ี

เกิดในแดนทุรกนัดำรในเวลำของควำมล�ำบำกและกำรตรงกนัขำ้ม ชีวติของเจคอบไม่ได้

เป็นอยำ่งท่ีเขำคำด และไม่ไดเ้ป็นไปตำมวถีิของประสบกำรณ์ท่ีวำงไว ้เขำประสบควำม

ทุกขย์ำกและควำมลม้เหลว แต่ลีไฮสญัญำวำ่ควำมทุกขเ์ช่นนั้นจะอุทิศไวเ้พ่ือประโยชน์

ของบุตรชำย (ดู 2 นีไฟ 2:2)

ต่อจำกนั้นลีไฮเพิ่มถอ้ยค�ำเหล่ำน้ีท่ีกลำยเป็นค�ำสอนอมตะ

“เพรำะจ�ำเป็นตอ้ง, มีกำรตรงกนัขำ้มในส่ิงทั้งปวง หำไม่แลว้ . . . ควำมชอบธรรมไม่

สำมำรถเกิดข้ึนได,้ ไม่ทั้งควำมชัว่ร้ำย, ไม่ทั้งควำมบริสุทธ์ิหรือควำมเศร้ำหมอง, ไม่ทั้ง

ดีหรือชัว่” (2 นีไฟ 2:11)

ขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรปลอบโยนอยำ่งมำกตลอดหลำยปีจำกค�ำอธิบำยดงักล่ำวเก่ียวกบั

ควำมเจบ็ปวดและควำมผดิหวงับำงอยำ่งของชีวติ ขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรปลอบโยนมำกยิง่

ข้ึนวำ่ชำยหญิงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด รวมทั้งพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ เคยเผชิญกบักำรตรง

กนัขำ้มเช่นนั้นเพื่อจะเขำ้ใจดีข้ึนถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งควำมชอบธรรมกบัควำมชัว่

ร้ำย ควำมบริสุทธ์ิกบัควำมเศร้ำหมอง ควำมดีกบัควำมชัว่ จำกหอ้งขงัท่ีมืดและช้ืนของ

คุกลิเบอร์ต้ี ศำสดำยำกรณ์โจเซฟ สมิธเรียนรู้วำ่ถำ้เรำตอ้งประสบกบัควำมยำกล�ำบำก 

นัน่กเ็พ่ือกำรเติบโตและประสบกำรณ์ของเรำ และในท่ีสุดจะเป็นไปเพ่ือควำมดีของ

เรำ (ดู คพ. 122:5 8)
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ท่ีใดประตูบำนหน่ึงปิด อีกบำนหน่ึงจะเปิด แมส้�ำหรับศำสดำพยำกรณ์ในเรือนจ�ำ เรำ

มกัไม่ฉลำดพอหรือไม่มีประสบกำรณ์มำกพอจะตดัสินทำงเขำ้และทำงออกท่ีเป็นไปได้

ทั้งหมด คฤหำสนท่ี์พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเตรียมไวใ้หลู้กท่ีรักแต่ละคนของพระองคอ์ำจมี

เพียงหอ้งโถงและรำวบนัได พรมและม่ำนพิเศษท่ีพระองคป์ระสงคจ์ะประทำนแก่เรำ

ผำ่นไปบนเสน้ทำงของเรำเพ่ือครอบครองคฤหำสนแ์ห่งนั้น . . .

ในเวลำต่ำงกนัในชีวติเรำ อำจจะหลำยคร้ังในชีวติเรำ เรำตอ้งยอมรับวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้

ทรงรู้ส่ิงท่ีเรำไม่รู้และทรงเห็นส่ิงท่ีเรำไม่เห็น “เพรำะควำมคิดของเรำไม่ใช่ควำมคิดของ

เจำ้ และทำงของพวกเจำ้กไ็ม่ใช่ทำงของเรำ พระยำห์เวห์ตรัสดงัน้ีแหละ” (อิสยำห์ 55:8)

ถำ้ท่ำนมีเร่ืองทุกขใ์จท่ีบำ้นกบัลกูท่ีหลงผดิ ถำ้ท่ำนประสบควำมผนัผวนทำงกำรเงิน

และควำมตึงเครียดทำงอำรมณ์ท่ีคุกคำมครอบครัวและควำมสุขของท่ำน ถำ้ท่ำนตอ้งพบ

กำรสูญเสียชีวติหรือสุขภำพ ขอใหส้นัติสุขมำสู่จิตวญิญำณท่ำน เรำจะไม่ถูกล่อลวงเกิน

กวำ่ท่ีเรำจะตำ้นทำนได ้[ดู 1 โครินธ์ 10:13; แอลมำ 13:28; 34:39] ทำงท่ีไม่คำดคิดและ

ควำมผดิหวงัของเรำเป็นทำงตรงและแคบไปหำพระองค์ 6

เม่ือโจเซฟ สมิธอยู่ในคุกลิเบอร์ตี ้พระเจ้ำทรงเปิดเผยต่อท่ำนว่ำควำมยำก

ล�ำบำกจะให้ประสบกำรณ์แก่เรำและเป็นไปเพ่ือควำมดีของเรำ
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เรามเีหตุผลทุกอย่างทีจ่ะมองโลกในแง่ดแีละเช่ือมัน่แม้ในยามยากล�าบาก

มีควำมยุง่ยำกบำงอยำ่งเสมอในชีวติมรรตยั และจะมีตลอดเวลำ แต่กำรรู้ส่ิงท่ีเรำรู้ 

และด�ำเนินชีวติอยำ่งท่ีเรำพึงด�ำเนิน ยอ่มไม่มีช่องวำ่งและขอ้แกต้วัใหก้ำรมองโลกใน

แง่ร้ำยและควำมส้ินหวงั . . .

ในช่วงชีวติของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้เคยเห็นสงครำมโลกสองคร้ัง บวกสงครำมเกำหลี 

สงครำมเวยีดนำม และ [อ่ืนๆ อีกมำก] ขำ้พเจำ้ท�ำงำนจนผำ่นพน้ภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำ

และหำทำงไปเรียนนิติศำสตร์ขณะเร่ิมครอบครัวเลก็ๆ ไปพร้อมๆ กนั ขำ้พเจำ้เคยเห็น

ตลำดหุน้และเศรษฐกิจโลกผนัผวน ขำ้พเจำ้เคยเห็นทรรำชและผูเ้ผดจ็กำรบำงคนหลง

ผดิ ทั้งหมดน้ีท�ำใหเ้กิดควำมเดือดร้อนไม่นอ้ยทัว่โลก

ขำ้พเจำ้จึงหวงัวำ่ท่ำนจะไม่เช่ือวำ่ควำมยุง่ยำกทั้งหมดของโลกเกิดข้ึนเฉพำะใน

ทศวรรษของท่ำน หรือสถำนกำรณ์ไม่เคยเลวร้ำยกวำ่ท่ีท่ำนเป็นอยู ่หรือจะไม่มีวนัดี

ข้ึน ขำ้พเจำ้รับรองกบัท่ำนวำ่สถำนกำรณ์แยล่งและ จะ ดีข้ึนเสมอ จะเป็นเช่นนั้นเสมอ

—โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือเรำด�ำเนินชีวติและรักพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตแ์ละเปิด

โอกำสใหพ้ระกิตติคุณเบ่งบำนในชีวติเรำ . . .

ตรงกนัขำ้มกบัท่ีบำงคนอำจจะพดู ท่ำนมีเหตุผลทุกอยำ่งในโลกน้ีใหสุ้ขใจ มองโลก

ในแง่ดี และมัน่ใจ คนทุกรุ่นตั้งแต่กำลเร่ิมตน้มีบำงส่ิงท่ีตอ้งเอำชนะและมีปัญหำบำง

อยำ่งท่ีตอ้งแกไ้ข 7

4

ถ้าเรามาหาพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะทรงแบ่งเบาภาระ

ของเราและท�าให้ภาระอนัหนักอึง้ของเราเบาลง

“บรรดำผูเ้หน็ดเหน่ือยและแบกภำระหนกั จงมำหำเรำ และเรำจะใหท่้ำนทั้งหลำย

ไดห้ยดุพกั

“จงเอำแอกของเรำแบกไว ้แลว้เรียนจำกเรำ เพรำะวำ่เรำสุภำพอ่อนโยนและใจอ่อน

นอ้ม และจิตใจของพวกท่ำนจะไดห้ยดุพกั

“ดว้ยวำ่แอกของเรำกพ็อเหมำะ และภำระของเรำกเ็บำ” (มทัธิว 11:28 30) . . .

. . . กำรใหค้วำมช่วยเหลืออนัน่ำอศัจรรยน้ี์โดยพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้พระองค์

เองไม่จ�ำกดัเฉพำะชำวกำลิลีในสมยัของพระองคเ์ท่ำนั้น กำรขอใหแ้บกแอกท่ีพอเหมำะ
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และยอมรับภำระท่ีเบำของพระองคไ์ม่จ�ำกดัเฉพะคนรุ่นก่อนเท่ำนั้น น่ีเคยเป็นและเป็น

ค�ำขอร้องโดยทัว่ไปถึงทุกคน ทุกเมือง ทุกประชำชำติ ชำยหญิงและเดก็ทุกคนทุกแห่งหน

ในช่วงท่ีเรำยำกแคน้แสนเขญ็เรำตอ้งไม่มองขำ้มค�ำตอบท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อแกไ้ขควำม

ห่วงใยและควำมกงัวลของโลกเรำ น่ีคือค�ำสญัญำในเร่ืองสนัติสุขและควำมคุม้ครองส่วน

ตวั น่ีคือพลงัในกำรปลดบำปทุกยคุทุกสมยั เรำเองตอ้งเช่ือวำ่พระเยซูคริสตท์รงครอบ

ครองเดชำนุภำพในกำรแบ่งเบำภำระของเรำและท�ำใหภ้ำระอนัหนกัอ้ึงของเรำเบำลง 

เรำเองตอ้งมำหำพระองคแ์ละหยดุพกัจำกควำมเหน็ดเหน่ือยของเรำ

แน่นอนวำ่มีขอ้ผกูมดัมำพร้อมสญัญำเช่นนั้น “จงเอำแอกของเรำแบกไว”้ พระองค์

ทรงขอร้อง  ในสมยัไบเบิลแอกเป็นอุปกรณ์ส�ำคญัท่ีช่วยคนไถนำ แอกท�ำใหพ้ละก�ำลงั

ของสตัวต์วัท่ีสองเช่ือมประสำนควบคู่ไปกบัควำมพยำยำมของสตัวต์วัแรก โดยแบ่งรับ

และลดกำรท�ำงำนหนกัของคนัไถหรือเกวยีน ภำระท่ีหนกัเกินก�ำลงัหรืออำจแบกเพียง

ล�ำพงัไม่ไหว สตัวส์องตวัสำมำรถแบกไดอ้ยำ่งสบำยเท่ำๆ กนัดว้ยกำรเทียมแอกร่วม

กนั แอกของพระองคเ์รียกร้องควำมพยำยำมมำกและควำมตั้งใจ แต่ส�ำหรับคนท่ีเปล่ียน

ใจเล่ือมใสอยำ่งแทจ้ริง แอกนั้นพอเหมำะและภำระกเ็บำ

เหตุใดจึงเผชิญภำระของชีวติเพียงล�ำพงั พระคริสตท์รงถำม หรือเหตุใดจึงเผชิญภำระ

เหล่ำนั้นดว้ยควำมช่วยเหลือทำงโลกซ่ึงจะโงนเงนอยำ่งรวดเร็ว ส�ำหรับผูแ้บกภำระหนกั 

แอกของพระคริสต ์เดชำนุภำพและสนัติสุขของกำรยนืเคียงขำ้งพระผูเ้ป็นเจำ้จะใหค้วำม

ช่วยเหลือ สมดุล และควำมเขม้แขง็เพ่ือเผชิญกำรทำ้ทำยของเรำและอดทนต่อภำรกิจของ

เรำท่ีน่ีในทุ่งดินแขง็ของควำมเป็นมรรตยั

แทจ้ริงแลว้ภำระส่วนตวัของชีวติแตกต่ำงกนัไปในแต่ละคน แต่เรำทุกคนมีภำระนั้น 

. . . แน่นอนวำ่โทมนสับำงอยำ่งเกิดข้ึนเพรำะบำปของกำรท่ีโลกไม่ท�ำตำมค�ำแนะน�ำ

ของพระบิดำในสวรรค ์[ของเรำ] ไม่วำ่จะดว้ยเหตุผลใดกต็ำม ดูเหมือนไม่มีใครใน

พวกเรำหลุดพน้กำรทำ้ทำยของชีวติ พระคริสตต์รัสกบัทุกคนวำ่ ตรำบใดท่ีเรำทุกคน

ตอ้งแบกภำระบำงอยำ่งและเทียมแอกบำงอยำ่ง เหตุใดจึงไม่แบกภำระและเทียมแอก

ของเรำ ค�ำสญัญำท่ีเรำใหก้บัท่ำนคือ แอกของเรำกพ็อเหมำะ และภำระของเรำกเ็บำ  

(ดู มทัธิว 11:28 30)8
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5

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายต้องไม่กลวัความยากล�าบากของวนัเวลาสุดท้าย

พระคมัภีร์ . . . ระบุวำ่จะมีช่วงเวลำท่ีทั้งโลกจะมีควำมยุง่ยำกบำงอยำ่ง เรำรู้วำ่ใน

สมยักำรประทำนของเรำควำมไม่ชอบธรรมจะประจกัษช์ดั และจะก่อใหเ้กิดควำมยุง่

ยำก ควำมเจบ็ปวด และกำรลงโทษอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้พระผูเ้ป็นเจำ้จะทรงตดัควำม

ไม่ชอบธรรมเหล่ำนั้นใหส้ั้นลงในเวลำอนัเหมำะสมของพระองค ์แต่ภำรกิจของเรำคือ

ด�ำเนินชีวติอยำ่งเตม็ท่ีและซ่ือสตัย ์ไม่กงัวลเกินเหตุกบัควำมโศกำอำดูรของโลกหรือ

เม่ือใดโลกจะถึงจุดจบ ภำรกิจของเรำคือมีพระกิตติคุณในชีวติและเป็นแสงเจิดจำ้ เป็น

เมืองท่ีตั้งบนเนินเขำ ซ่ึงสะทอ้นควำมสวยงำมของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ปีติ 

และควำมสุขซ่ึงมกัจะมำถึงทุกผูทุ้กวยัท่ีรักษำพระบญัญติัเสมอ

ในสมยักำรประทำนสุดทำ้ยน้ีจะมีควำมยำกล�ำบำกใหญ่หลวง (ดู มทัธิว 24:21) เรำ

รู้วำ่จะมีสงครำมและข่ำวลือเร่ืองสงครำม (ดู คพ. 45:26) และทั้งแผน่ดินโลกจะอยูใ่น

ควำมโกลำหล (ดู คพ. 45:26) ทุกสมยักำรประทำนเคยมีเวลำท่ีน่ำกลวัมำแลว้ แต่สมยั

“สำนุศิษย์ของพระคริสต์ทุกรุ่นได้รับเชิญ แท้จริงแล้วได้รับบัญชำ

ให้เป่ียมด้วยควำมเจิดจ้ำอันบริบูรณ์ของควำมหวงั”
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ของเรำจะมีภยัอนัตรำยจริงๆ รวมอยูด่ว้ย (ดู 2 ทิโมธี 3:1) คนชัว่จะเจริญรุ่งเรือง (ดู 

2 ทิโมธี 3:13) แต่คนชัว่เจริญรุ่งเรืองมำแลว้บ่อยมำก ภยัพิบติัจะเกิดข้ึนและควำมชัว่ชำ้

สำมำนยจ์ะมีมำก (ดู คพ. 45:27)

แน่นอนผลตำมธรรมชำติของค�ำพยำกรณ์ลกัษณะน้ีคือควำมกลวั และไม่ใช่ควำม

กลวัเฉพำะกบัคนรุ่นเยำวเ์ท่ำนั้น แต่เป็นควำมกลวัของคนทุกวยัผูไ้ม่เขำ้ใจส่ิงท่ีเรำเขำ้ใจ

แต่ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรเนน้วำ่วสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยท่ีซ่ือสตัยไ์ม่จ�ำเป็นตอ้งรู้สึกเช่นน้ี และ

ส่ิงน้ีไม่ไดม้ำจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ พระเยโฮวำห์ท่ียิง่ใหญ่ตรัสกบัอิสรำเอลสมยัโบรำณดงัน้ี

“จงเขม้แขง็และกลำ้หำญเถิด อยำ่กลวัหรือคร่ันคร้ำมเขำเลย เพรำะวำ่ผูท่ี้ไปกบัท่ำน

คือพระยำเวห์พระเจำ้ของท่ำน  พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยท่ำนใหล้ม้เหลวหรือทอดท้ิง

ท่ำน . . .

“ผูท่ี้เสดจ็ไปขำ้งหนำ้ท่ำนคือพระยำเวห์ พระองคส์ถิตอยูก่บัท่ำน พระองคจ์ะไม่ทรง

ปล่อยใหท่้ำนลม้เหลว หรือทอดท้ิงท่ำน อยำ่กลวัและอยำ่ขยำดเลย” (เฉลยธรรมบญัญติั 

31:6, 8)

และกบัท่ำน คนรุ่นท่ีน่ำพิศวงในอิสรำเอลปัจจุบนั พระเจำ้ตรัสดงัน้ี

“ฉะนั้น, อยำ่กลวัเลย, เจำ้ฝงูแกะนอ้ย; จงท�ำดีเถิด; ต่อใหแ้ผน่ดินโลกและนรกรวม

กนัต่อตำ้นเจำ้, แต่หำกเจำ้สร้ำงข้ึนบนศิลำของเรำ, พวกเขำจะเอำชนะไม่ได.้ . ..

“จงดูท่ีเรำในควำมนึกคิดทุกอยำ่ง; อยำ่สงสยั, อยำ่กลวั.” (คพ. 6:34, 36)

ค�ำแนะน�ำเช่นนั้นมีอยูท่ ัว่พระคมัภีร์สมยัปัจจุบนัของเรำ จงฟังค�ำรับรองท่ียอดเยีย่ม

น้ี: “อยำ่กลวัเลย, เดก็นอ้ยทั้งหลำย, เพรำะเจำ้เป็นของเรำ, และเรำชนะโลกแลว้, และ

เจำ้มำจำกคนเหล่ำนั้นท่ีพระบิดำของเรำประทำนใหเ้รำ” (คพ. 50:41) “ตำมจริงแลว้ เรำ

กล่ำวแก่เจำ้ เพื่อนทั้งหลำยของเรำ, อยำ่กลวัเลย, ใหใ้จเจำ้สบำย; แทจ้ริงแลว้, จงช่ืนชม

ยนิดีตลอดไป, และในทุกส่ิงจงนอ้มขอบพระทยั” (คพ. 98:1)

ตำมค�ำแนะน�ำท่ียอดเยีย่มเช่นนั้น ขำ้พเจำ้คิดวำ่เรำมีหนำ้ท่ีช่ืนชมยนิดีมำกข้ึนอีกนิด

และส้ินหวงันอ้ยลงอีกหน่อย ขอบพระทยัส�ำหรับส่ิงท่ีเรำมีและส�ำหรับจ�ำนวนพรท่ีพระ

ผูเ้ป็นเจำ้ประทำนแก่เรำ และพดูนอ้ยลงสกันิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรำอำจไม่มีหรือควำมวติก

กงัวลท่ีอำจมำกบัช่วงเวลำยุง่ยำกในคนรุ่นน้ีหรือรุ่นอ่ืน
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เวลำของควำมหวงัอันย่ิงใหญ่และควำมต่ืนเต้น

ส�ำหรับวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยน่ีเป็นเวลำของควำมหวงัอนัยิง่ใหญ่และควำมต่ืนเตน้—

ยคุส�ำคญัท่ีสุดยคุหน่ึงในกำรฟ้ืนฟแูละดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นยคุส�ำคญัท่ีสุดยคุหน่ึงในสมยักำร

ประทำนทั้งหมด เพรำะเหตุน้ีสมยักำรประทำนของเรำจึงเป็นสมยักำรประทำนส�ำคญั

ท่ีสุดในสมยักำรประทำนทั้งหมด เรำตอ้งมีศรัทธำและควำมหวงั คุณธรรมพื้นฐำนอนั

ส�ำคญัยิง่ทั้งสองของกำรเป็นสำนุศิษยข์องพระคริสต ์เรำตอ้งแสดงควำมเช่ือมัน่ในพระ

ผูเ้ป็นเจำ้ต่อไป เพรำะนัน่เป็นหลกัธรรมขอ้แรกในประมวลควำมเช่ือของเรำ เรำตอ้งเช่ือ

วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงมีเดชำนุภำพทั้งมวล พระองคท์รงรักเรำ และงำนของพระองคจ์ะไม่

ถกูขดัขวำงหรือลม้เหลวในชีวติเรำแต่ละคนหรือในโลกทัว่ไป . . .

ขำ้พเจำ้สญัญำกบัท่ำนในพระนำมของพระเจำ้ผูซ่ึ้งขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บใชข้องพระองค์

วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้จะทรงคุม้ครองและทรงดูแลผูค้นของพระองคเ์สมอ เรำจะมีควำมยุง่

ยำกอยำ่งท่ีคนทุกรุ่นและทุกคนเคยมี แต่ดว้ยพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ท่ำนมีควำม

หวงั สญัญำ และค�ำรับรองทุกอยำ่ง พระเจำ้ทรงมีเดชำนุภำพเหนือวสุิทธิชนของพระองค์

และจะทรงเตรียมสถำนท่ีแห่งสนัติสุข ควำมคุม้ครอง และควำมปลอดภยัใหผู้ค้นของ

พระองคเ์สมอ เม่ือเรำมีศรัทธำในพระผูเ้ป็นเจำ้ เรำยอ่มหวงัโลกท่ีดีกวำ่ได—้ส�ำหรับตวั

เรำ และส�ำหรับมวลมนุษยชำติ ศำสดำพยำกรณ์อีเธอร์สอนในสมยัโบรำณ (และท่ำนรู้

บำงอยำ่งเก่ียวกบัควำมทุกขย์ำก) ดงัน้ี  “ดงันั้น, ผูใ้ดท่ีเช่ือในพระผูเ้ป็นเจำ้จะหวงัได้

อยำ่งแน่แทเ้พ่ือโลกท่ีดีกวำ่น้ี, แทจ้ริงแลว้, แมมี้ท่ีทำงพระหตัถข์วำของพระผูเ้ป็นเจำ้, 

ซ่ึงควำมหวงัน้ีมำจำกศรัทธำ, อนัจะท�ำสมอใหจิ้ตวญิญำณมนุษย,์ ซ่ึงจะท�ำใหพ้วกเขำ

มัน่คงและแน่วแน่, ท�ำงำนดีมำกมำยอยูเ่สมอ, อนัจะน�ำไปสู่กำรสรรเสริญพระผูเ้ป็น

เจำ้.” (อีเธอร์ 12:4)

สำนุศิษยข์องพระคริสตทุ์กรุ่นไดรั้บเชิญ แทจ้ริงแลว้ไดรั้บบญัชำใหเ้ป่ียมดว้ยควำม

เจิดจำ้อนับริบูรณ์ของควำมหวงั (ดู 2 นีไฟ 31:20)

พยำยำมขจัดควำมกลวั

. . . ถำ้ศรัทธำและควำมหวงัของเรำยดึมัน่อยูก่บัพระคริสต ์ค�ำสอน พระบญัญติั และ

สญัญำของพระองค ์เม่ือนั้นเรำยอ่มสำมำรถพึ่งพำบำงอยำ่งท่ียอดเยีย่มอยำ่งยิง่และน่ำ

อศัจรรยอ์ยำ่งแทจ้ริง ซ่ึงสำมำรถแยกทะเลแดงและน�ำอิสรำเอลยคุปัจจุบนัไปถึงท่ี

ซ่ึง “ไม่มีใครท�ำใหก้ลวัหรือท�ำร้ำย” (เพลงสวด, 1985, บทเพลงท่ี 17) ควำมกลวัซ่ึง

สำมำรถเกิดข้ึนไดก้บัผูค้นในวนัท่ียุง่ยำกเป็นอำวธุส�ำคญัในคลงัสรรพำวธุท่ีซำตำนใช้
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ท�ำใหม้นุษยชำติไม่มีควำมสุข คนท่ีกลวัยอ่มสูญเสียพละก�ำลงัสู้ศึกชีวิตในกำรต่อกร

กบัควำมชัว่ร้ำย ดว้ยเหตุน้ีอ�ำนำจของคนชัว่คนนั้นจึงพยำยำมท�ำใหเ้กิดควำมกลวัในใจ

มนุษยเ์สมอ มนุษยชำติเผชิญควำมกลวัในทุกยคุทุกสมยั 

ในฐำนะบุตรธิดำของพระผูเ้ป็นเจำ้และผูสื้บตระกลูของอบัรำฮมั อิสอคั และยำโคบ 

เรำตอ้งหำทำงขจดัควำมกลวัออกจำกบรรดำผูค้น คนขลำดและตำขำวจะท�ำงำนของตน

ไดไ้ม่ดี และพวกเขำจะท�ำงำนของพระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ไดเ้ลย วสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยมีพนัธ

กิจท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกเบ้ืองบนใหบ้รรลุส่ิงซ่ึงจะตอ้งไม่สลำยไปกบัควำมกลวัและ

ควำมวติกกงัวล

อคัรสำวกของพระเจำ้ในสมยัแรกเร่ิมกล่ำวดงัน้ี “พระเจำ้ประทำนเคลด็ลบัในกำร

เอำชนะควำมกลวัผำ่นศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธดงัน้ี “หำกเจำ้พร้อมเจำ้จะไม่กลวั” 

(คพ. 38:30) ข่ำวสำรอนัล�้ำเลิศดงักล่ำวตอ้งย �้ำวนัน้ีในสเตคและวอร์ดทุกแห่ง” (เอล็ 
เดอร์จอห์น เอ. วดิโซ, ใน Conference Report, Apr. 1942, p. 33)

เรำพร้อมยอมตำมพระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจำ้หรือไม่ เรำพร้อมก�ำชยัชนะเหนือ

ควำมปรำรถนำทำงกำยของเรำหรือไม่ เรำพร้อมเช่ือฟังกฎท่ีชอบธรรมหรือไม่ ถำ้เรำ

สำมำรถตอบค�ำถำมเหล่ำนั้นไดอ้ยำ่งซ่ือสตัยว์ำ่พร้อม เรำยอ่มสัง่ใหค้วำมกลวัออกไป

จำกชีวติเรำได ้แน่นอนวำ่ระดบัควำมกลวัในใจเรำอำจวดัไดจ้ำกกำรเตรียมด�ำเนินชีวติ

อยำ่งชอบธรรมของเรำ—กำรด�ำเนินชีวติในทำงท่ีควรเป็นลกัษณะนิสยัของวสุิทธิชน

ยคุสุดทำ้ยทุกคนในทุกยคุทุกสมยั

สิทธิพิเศษ เกียรติ และควำมรับผิดชอบของกำรมีชีวิตอยู่ในยคุสุดท้ำย

ขำ้พเจำ้จะท้ิงทำ้ยดว้ยขอ้ควำมส�ำคญัท่ีสุดตอนหน่ึงซ่ึงขำ้พเจำ้เคยอ่ำนจำกศำสดำ

พยำกรณ์โจเซฟ สมิธผูป้ระสบควำมยุง่ยำกมำกมำยในชีวิตและผูจ่้ำยรำคำสูงสุดเพ่ือ

ชยัชนะของท่ำน แต่ท่ำน มีชยัชนะและท่ำนเป็นคนท่ีมีควำมสุข เอำจริงเอำจงั และมอง

โลกในแง่ดี คนท่ีรู้จกัท่ำนรู้สึกถึงควำมเขม้แขง็และควำมกลำ้หำญของท่ำน แมใ้นยำม

มืดมิดท่ีสุด ท่ำนไม่หมดก�ำลงัใจ หรืออยูใ่นควำมส้ินหวงันำน

ท่ำนกล่ำวเก่ียวกบัสมยัของเรำ—ของท่ำนและของขำ้พเจำ้—วำ่สมยัของเรำคือช่วง

เวลำท่ี “บรรดำศำสดำพยำกรณ์ ปุโรหิต และกษตัริย ์[ในอดีตกำล] พดูถึงดว้ยควำมเบิก

บำนใจเป็นพิเศษ  พวกท่ำนตั้งตำคอยวนัท่ีเรำจะมีชีวติอยูด่ว้ยควำมคำดหวงัอนัเป่ียม

ปีติ  พวกท่ำนร้องเพลง เขียน และพยำกรณ์ถึงยคุสมยัของเรำ . . . เรำเป็นคนโปรดท่ี
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พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเลือกใหน้�ำรัศมีภำพยคุสุดทำ้ยออกมำ” [ค�ำสอนของประธำนศำสนำ

จักร: โจเซฟ สมิธ, 199]

ช่ำงเป็นสิทธิพิเศษกระไรเช่นน้ี! ช่ำงเป็นเกียรติกระไรเช่นน้ี! ช่ำงเป็นควำมรับผดิ

ชอบกระไรเช่นน้ี! และช่ำงเป็นปีติกระไรเช่นน้ี! เรำมีเหตุผลทุกอยำ่งในกำลเวลำและ

นิรันดรใหช่ื้นชมยนิดีและขอบพระทยัส�ำหรับคุณภำพชีวติของเรำและค�ำสญัญำท่ีเรำ

ไดรั้บ 9

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• กำรรู้วำ่ควำมยำกล�ำบำกเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระผูเ้ป็นเจำ้เพื่อควำมกำ้วหนำ้

นิรันดร์ของเรำช่วยเรำไดอ้ยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 1) ท่ำนคิดวำ่เหตุใดควำมยำกล�ำบำกจึง

เป็นส่วนจ�ำเป็นของควำมเป็นมรรตยั

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 2 เก่ียวกบัจุดประสงคบ์ำงประกำร

ของควำมยำกล�ำบำก ท่ำนเคยเห็นอยำ่งไรวำ่ควำมยำกล�ำบำกสำมำรถเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของเรำ เรำจะมองควำมยำกล�ำบำกจำกทศันะนิรันดร์ของพระเจำ้ได้

อยำ่งไร

• ตำมท่ีประธำนฮนัเตอร์สอน เหตุใดเรำจึงมีเหตุผลใหสุ้ขใจและมองโลกในแง่ดีแม้

ในยำมยำกล�ำบำก (ดู หวัขอ้ 3) เรำจะมองโลกในแง่ดีมำกข้ึนในช่วงเวลำเช่นนั้นได้

อยำ่งไร เรำจะยงัมีพรอะไรบำ้งแมใ้นช่วงท่ียำกล�ำบำกแสนสำหสั

• เรำยอมรับพระด�ำรัสเช้ือเชิญของพระผูช่้วยใหร้อดใหพ้ระองคท์รงแบกภำระของ

เรำและท�ำใหภ้ำระอนัหนกัอ้ึงของเรำเบำลงอยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 4) กำรรับแอกของ

พระองคไ์วก้บัเรำหมำยควำมวำ่อยำ่งไร พระผูช่้วยใหร้อดทรงช่วยท่ำนในยำมยำก

ล�ำบำกอยำ่งไร

• ประธำนฮนัเตอร์สอนวำ่ควำมรู้สึกกลวัเก่ียวกบัควำมยำกล�ำบำกของวนัเวลำสุดทำ้ย

ไม่ไดม้ำจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ (ดู หวัขอ้ 5) กำรมีชีวิตอยูด่ว้ยควำมกลวัเป็นอนัตรำย

อยำ่งไร เรำจะมีชีวิตอยูด่ว้ยควำมหวงัและศรัทธำแทนท่ีจะอยูด่ว้ยควำมกลวัได้

อยำ่งไร
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ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

ยอห์น 14:27; 16:33; ฮีบรู 4:14–16; 5:8–9; 1 นีไฟ 1:20; แอลมำ 36:3; คพ. 58:2–4; 

101:4–5; 121:7–8; 122:7–9

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

“คนจ�ำนวนมำกพบวำ่เวลำดีท่ีสุดในกำรศึกษำคือตอนเชำ้หลงัจำกพกัผอ่นตอนกลำง

คืน . . . บำงคนชอบศึกษำในเวลำเงียบสงบหลงัเลิกงำนและเร่ืองกลดักลุม้ของวนันั้น

ผำ่นพน้ไปแลว้ . . . บำงทีส่ิงส�ำคญักวำ่เวลำของวนัคือเวลำประจ�ำท่ีก�ำหนดไวศึ้กษำ” 

(ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์, “Reading the Scriptures,” Ensign, Nov. 1979, 64)

อ้ำงอิง

 1. “God Will Have a Tried People,” 

Ensign, May 1980, 24.

 2. “Come unto Me,” Ensign, Nov. 1990, 

17–18.

 3. “The Golden Thread of Choice,” 

Ensign, Nov. 1987, 54.

 4. “God Will Have a Tried People,” 25–26.

 5. “An Anchor to the Souls of Men,” 

Ensign, Oct. 1993, 71.

 6. “The Opening and Closing of Doors,” 

59–60.

 7. “An Anchor to the Souls of Men,” 70.

 8. “Come unto Me,” 17–18.

 9. “An Anchor to the Souls of Men,” 71–73.
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ความช่วยเหลอืจากเบือ้งบน

“บำงทีอำจไม่มีสัญญำใดในชีวิตแน่นอนกว่ำสัญญำเร่ืองควำมช่วย

เหลือจำกเบือ้งบนและกำรทรงน�ำทำงวิญญำณในยำมต้องกำร”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เรียนรู้กำรสวดออ้นวอนเม่ือท่ำนเป็นเดก็ “คุณแม่สอนให้

ขำ้พเจำ้สวดออ้นวอนและขอบพระทยัพระบิดำบนสวรรคส์�ำหรับทุกส่ิงท่ีขำ้พเจำ้ได้

รับ” ท่ำนกล่ำว “ขำ้พเจำ้ขอบพระทยัพระองคบ่์อยคร้ังส�ำหรับควำมสวยงำมของแผน่

ดินโลกและส�ำหรับเวลำอนัแสนวเิศษท่ีขำ้พเจำ้มีในฟำร์มปศุสตัว ์ริมแม่น�้ำ และกบัลกู

เสือ ขำ้พเจำ้เรียนรู้ท่ีจะทูลขอพระองคเ์ช่นกนัในส่ิงท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งกำรหรือจ�ำเป็น . . . 

ขำ้พเจำ้ทรำบวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงรักขำ้พเจำ้และทรงฟังขำ้พเจำ้” 1

ตลอดชีวติท่ำน ประธำนฮนัเตอร์หนัไปพ่ึงกำรสวดออ้นวอนเสมือนเป็นแหล่งควำม

ช่วยเหลือจำกเบ้ืองบน และท่ำนสอนคนอ่ืนๆ ใหท้�ำเช่นเดียวกนั ตวัอยำ่งเช่น เม่ือท่ำน

ก�ำลงัรับใชเ้ป็นอธิกำร ชำยคนหน่ึงในวอร์ดแสดงควำมเคียดแคน้ชำยอีกคนหน่ึง ค�ำ

แนะน�ำของประธำนฮนัเตอร์สะทอ้นประจกัษพ์ยำนของท่ำนเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือ

ท่ีท่ำนไดรั้บโดยผำ่นกำรสวดออ้นวอน

“ขำ้พเจำ้บอกเขำวำ่ ‘บรำเดอร์ครับ ถำ้คุณจะกลบับำ้นไปสวดออ้นวอนใหเ้ขำทุก

เชำ้และทุกค�่ำ ผมจะพบคุณอีกสองอำทิตยน์บัจำกวนัน้ีเวลำเดิมแลว้เรำค่อยตดัสินใจ

วำ่จะท�ำอะไร’”

หลงัจำกท�ำตำมค�ำแนะน�ำน้ี ชำยคนนั้นกลบัมำและพดูถึงชำยอีกคนอยำ่งอ่อนนอ้ม

ถ่อมตนวำ่ “เขำตอ้งกำรควำมช่วยเหลือบำงอยำ่ง”

“คุณเตม็ใจจะช่วยเขำไหม” ประธำนฮนัเตอร์ถำม

“แน่นอนครับ” ชำยคนนั้นตอบ



76

บทท่ี 4

“พระเจ้ำทรงสัญญำว่ำถ้ำเรำจะถ่อมตนใน . . . ยำมต้องกำรและหันไปขอควำมช่วยเหลือจำก

พระองค์ พระองค์จะทรง ‘ท�ำให้ [เรำ] แขง็แกร่ง, และได้รับพรจำกเบือ้งบน’” (คพ. 1:28)
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“ควำมโกรธแคน้หำยไปและควำมเคียดแคน้หำยไป” ประธำนฮนัเตอร์เล่ำในเวลำ

ต่อมำ “จะเป็นแบบน้ีเม่ือเรำสวดออ้นวอนใหก้นั” 2

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสัญญาจะประทานความ

ช่วยเหลอืและการน�าทางในยามต้องการ

เรำทุกคนพบเผชิญกบัช่วงเวลำในชีวติเม่ือเรำตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกสวรรคใ์น

วธีิพิเศษและเร่งด่วน เรำทุกคนมีช่วงเวลำท่ีสภำวกำรณ์ท�ำใหเ้รำยุง่ยำกใจหรือค�ำแนะน�ำ

ท่ีเรำไดรั้บจำกผูอ่ื้นท�ำใหเ้รำสบัสน และเรำรู้สึกวำ่ตอ้งไดรั้บกำรน�ำทำงทำงวิญญำณ

อยำ่งเร่งด่วน ตอ้งพบเส้นทำงท่ีถูกตอ้งและท�ำส่ิงท่ีถูกตอ้งอยำ่งเร่งด่วน ในค�ำน�ำพระ

คมัภีร์ของสมยักำรประทำนยคุสุดทำ้ยน้ี พระเจำ้ทรงสญัญำวำ่ถำ้เรำจะถ่อมตนในยำม

ตอ้งกำรเช่นนั้นและหนัไปขอควำมช่วยเหลือจำกพระองค ์ เรำจะไดรั้บกำร “ท�ำให้

แขง็แกร่ง, และไดรั้บพรจำกเบ้ืองบน,และไดรั้บควำมรู้เป็นคร้ังครำว.” (คพ. 1:28) ควำม

ช่วยเหลือดงักล่ำวเป็นของเรำถำ้เรำจะเพยีงแสวงหำ วำงใจ และท�ำตำมส่ิงท่ีกษตัริยเ์บน็

จำมินในพระคมัภีร์มอรมอนเรียกวำ่ “กำรชกัจูงของพระวิญญำณศกัด์ิสิทธ์ิ” (โมไซ 

ยำห์ 3:19)

บำงทีอำจไม่มีสญัญำใดในชีวติแน่นอนไปกวำ่สญัญำเร่ืองควำมช่วยเหลือจำกเบ้ือง

บนและกำรทรงน�ำทำงวิญญำณในยำมตอ้งกำร ส่ิงนั้นเป็นของประทำนไดเ้ปล่ำจำก

สวรรค ์ของประทำนท่ีเรำตอ้งกำรตั้งแต่เรำอำยเุยำวท่ี์สุดจนถึงวนัสุดทำ้ยของชีวติเรำ . . .

ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์เรำมีควำมช่วยเหลือจำกเบ้ืองบน “จงร่ืนเริงเถิด” 

พระเจำ้ตรัส “เพรำะเรำจะน�ำทำงเจำ้ไป” (คพ. 78:18) “เรำจะเผยพระวญิญำณของเรำ

ส่วนหน่ึงใหเ้จำ้, ซ่ึงจะใหค้วำมสวำ่งแก่ควำมคิดเจำ้, ซ่ึงจะท�ำใหจิ้ตวญิญำณเจำ้เป่ียม

ดว้ยปีติ” (คพ. 11:13)

ขำ้พเจำ้เป็นพยำนถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระเยซูคริสต ์พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนม์

และประทำนพระวญิญำณของพระองคแ์ก่เรำ ในกำรเผชิญปัญหำของชีวติและท�ำภำรกิจ

ของชีวติใหบ้รรลุผลส�ำเร็จ ขอใหเ้รำทุกคนเรียกร้องของประทำนนั้นจำกพระผูเ้ป็นเจำ้

พระบิดำของเรำ และพบปีติทำงวญิญำณ 3
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เฉกเช่นโจเซฟ สมธิ เราสามารถหันไปพึง่พระคมัภร์ีและ

การสวดอ้อนวอนเพือ่รับการสอนจากเบือ้งบน

ศำสดำพยำกรณ์หนุ่มโจเซฟ สมิธ . . . หมำยมัน่จะรู้พระด�ำริและพระประสงคข์อง

พระเจำ้ในช่วงของควำมสบัสนและควำมกงัวลในชีวติเขำ . . . สถำนท่ีใกลก้บัพอลไม 

รำ นิวยอร์ก บริเวณนั้นเกิด “ควำมระส�่ำระสำยผดิธรรมดำเก่ียวกบัเร่ืองของศำสนำ” ใน

ช่วงวยัเดก็ของโจเซฟ แทจ้ริงแลว้เหตุดงักล่ำวดูเหมือนจะมีผลกระทบทัว่เขตนั้น เน่ือง

ดว้ย “ชนหมู่มำก” ท่ำนเขียน รวมตวักนัเขำ้กบักลุ่มศำสนำต่ำงๆ และก่อใหเ้กิด “ควำม

วุน่วำยและควำมแตกแยก” ไม่นอ้ยในบรรดำผูค้น [โจเซฟ สมิธ ประวติั 1:5)

ส�ำหรับเดก็หนุ่มท่ีเพิ่งอำยสิุบส่ีปี กำรแสวงหำควำมจริงของเขำยำกและสบัสนยิง่

กวำ่เดิมเพรำะเวลำนั้นสมำชิกในครอบครัวสมิธนบัถือศำสนำต่ำงกนั

ตอนน้ี ดว้ยภมิูหลงัและสภำวะแวดลอ้มท่ีคุน้เคยดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ขอเช้ือเชิญใหท่้ำน

พิจำรณำควำมคิดและควำมรู้สึกท่ีน่ำท่ึงพอสมควรจำกเดก็หนุ่มวยัอ่อนเยำวค์นนั้น เขำ

เขียนวำ่

“ระหวำ่งเวลำแห่งควำมระส�่ำระสำยอยำ่งรุนแรงน้ีจิตใจขำ้พเจำ้วำ้วุน่ครุ่นคิดหนกั

และกงัวลใจมำก; แต่แมว้ำ่ควำมรู้สึกของขำ้พเจำ้จะลึกซ้ึงและมกัจะแรงกลำ้, ทวำ่ขำ้พเจำ้

ยงัคงเกบ็ตวัห่ำงจำก [กลุ่มทั้งหลำยทั้งปวง] เหล่ำน้ี . . . , ควำมสบัสนและควำมขดัแยง้

ในบรรดำกลุ่มท่ีแตกต่ำงนั้นมีมำกยิง่นกั, จนสุดวสิยัท่ีผูอ่้อนวยัอยำ่งขำ้พเจำ้, และไม่

ประสำต่อมนุษยแ์ละเร่ืองต่ำงๆ, จะสรุปไดแ้น่ชดัวำ่ใครถูกและใครผดิ.

“จิตใจขำ้พเจำ้บำงเวลำสับสนวุ่นวำยมำก, เสียงป่ำวร้องและควำมแตกต่ืนมีอยู่

มำกมำยไม่หยดุหยอ่น . . .

“ท่ำมกลำงสงครำมคำรมและควำมแตกต่ืนอนัเกิดจำกควำมคิดเห็นทั้งหลำยน้ี, 

ขำ้พเจำ้มกักล่ำวแก่ตนเอง: จะใหท้�ำอยำ่งไรเล่ำ?  จำกกลุ่มทั้งหมดน้ีใครเล่ำถกู; หรือ, 

ผดิดว้ยกนัทั้งหมด? หำกมีกลุ่มหน่ึงในนั้นถกูตอ้ง, แลว้จะเป็นกลุ่มใดเล่ำ, และขำ้พเจำ้

จะรู้ไดอ้ยำ่งไรเล่ำ?

“ขณะท่ีขำ้พเจำ้หนกัอ้ึงอยูด่ว้ยควำมล�ำบำกใจแสนสำหสัอนัเกิดจำกกำรแข่งขนัของ

กลุ่มนกัศำสนำเหล่ำน้ี, วนัหน่ึงขำ้พเจำ้อ่ำนสำส์นของยำกอบ, บทท่ีหน่ึงและขอ้ท่ีหำ้, 

ซ่ึงอ่ำนวำ่ : ถ้ำผู้ใดในพวกท่ำนขำดสติปัญญำ, กใ็ห้ผู้ น้ันทูลขอจำกพระเจ้ำ, ผู้ทรงโปรด

ประทำนให้แก่คนท้ังปวงด้วยพระกรุณำ, และมิได้ทรงต�ำหนิ; แล้วผู้ น้ันกจ็ะได้รับส่ิง

ท่ีทูลขอ.



บทท่ี 4

79

“ไม่เคยมีขอ้ควำมใดในพระคมัภีร์มำสู่จิตใจมนุษยด์ว้ยพลงัไดม้ำกไปกวำ่ขอ้ควำม

น้ีท่ีขณะนั้นมำสู่จิตใจขำ้พเจำ้. ดูเหมือนจะเขำ้ถึงควำมรู้สึกทุกอยำ่งของจิตใจขำ้พเจำ้

ดว้ยพลงัอนัแรงกลำ้ ขำ้พเจำ้ครุ่นคิดถึงขอ้ควำมน้ีคร้ังแลว้คร้ังเล่ำ, โดยรู้วำ่หำกมีผูใ้ด

ตอ้งกำรปัญญำจำกพระผูเ้ป็นเจำ้, ผูน้ั้นคือขำ้พเจำ้; เพรำะจะกระท�ำอยำ่งไรขำ้พเจำ้ไม่

ทรำบ, และเวน้แต่ขำ้พเจำ้จะไดปั้ญญำมำกกวำ่ท่ีขำ้พเจำ้มีอยูเ่วลำนั้น, ขำ้พเจำ้กไ็ม่อำจ

รู้ไดเ้ลย” [โจเซฟ สมิธ ประวติั 1:8 12]

แน่นอนวำ่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อจำกนั้นเปล่ียนวถีิของประวติัศำสตร์มนุษย ์เดก็หนุ่มโจเซฟ

ตั้งใจจะ “ทูลขอจำกพระผูเ้ป็นเจำ้” จึงปลีกตวัเขำ้ไปในป่ำใกลบ้ำ้นในชนบทของเขำ ท่ี

นัน่ ในกำรตอบค�ำสวดออ้นวอนดว้ยศรัทธำแรงกลำ้ของเขำ พระผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำนิ

รันดร์ และพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูคริสต ์เสดจ็มำเยอืนโจเซฟและแนะน�ำเขำ 

ปรำกฏกำรณ์คร้ังใหญ่นั้น ซ่ึงขำ้พเจำ้เป็นพยำนอยำ่งนอบนอ้ม ไดต้อบค�ำถำมมำกมำย

ส�ำหรับสมยักำรประทำนของเรำมำกกวำ่เพียงตอบวำ่เดก็หนุ่มโจเซฟควรหรือไม่ควร

เขำ้ร่วมกบัศำสนจกัรใด

แต่จุดประสงคข์องขำ้พเจำ้ . . . ไม่ใช่เพื่อสรุปช่วงเวลำแรกของกำรฟ้ืนฟ ูแมว้ำ่กำร

ฟ้ืนฟจูะเป็นเร่ืองรำวศกัด์ิสิทธ์ิเร่ืองหน่ึงในพระคมัภีร์กต็ำม แต่ขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะเนน้

ย �้ำควำมละเอียดอ่อนทำงวญิญำณอนัน่ำประทบัใจท่ีเดก็หนุ่มดอ้ยกำรศึกษำและอำยนุอ้ย

มำกคนน้ีแสดงใหเ้ห็น

เรำสำมำรถท�ำตำมแบบอย่ำงของโจเซฟ สมิธในกำรทูลขอสติปัญญำจำกพระผู้ เป็นเจ้ำ
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มีพวกเรำวยัสิบส่ีหรือรำวๆ นั้นสกัก่ีคนจะมีสติและท�ำใจใหส้งบน่ิงไดท้ั้งท่ีมีอิทธิพล

มำกมำยพยำยำมชกัจูงเรำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในเร่ืองส�ำคญัเช่นนั้นอนัเก่ียวเน่ืองกบัควำม

รอดนิรันดร์ของเรำ มีพวกเรำสกัก่ีคนสำมำรถตำ้นควำมขดัแยง้ทำงอำรมณ์ท่ีอำจเกิดข้ึน

เม่ือบิดำมำรดำมีขอ้คิดเห็นทำงศำสนำต่ำงจำกเรำ มีพวกเรำวยัสิบส่ีหรือหำ้สิบสกัก่ีคน

จะแสวงหำจิตวญิญำณของเรำและแสวงหำงำนเขียนศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อหำค�ำตอบของส่ิงท่ี

อคัรสำวกเปำโลเรียกวำ่ “ควำมล�้ำลึกของพระเจำ้” (1 โครินธ์ 2:10)

น่ำท่ึงยิง่นกั . . . ท่ีเดก็หนุ่มคนน้ีหนัไปพ่ึงพระคมัภีร์อยำ่งลึกซ้ึงจำกนั้นจึงพ่ึงกำรสวด

ออ้นวอนเป็นส่วนตวั บำงทีอำจเป็นแหล่งช่วยท่ีส�ำคญัท่ีสุดสองแหล่งของควำมเขำ้ใจลึก

ซ้ึงทำงวญิญำณและควำมประทบัใจทำงวญิญำณซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไปแก่มวลมนุษย ์แน่นอน

วำ่เขำถูกชกัจูงจำกควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง แต่เขำตั้งใจจะท�ำส่ิงถูกตอ้งและตั้งใจจะหำ

หนทำงท่ีถกูตอ้ง โจเซฟเช่ือ เช่นเดียวกบัท่ีท่ำนและขำ้พเจำ้ตอ้งเช่ือวำ่ เขำจะไดรั้บกำร

สอนและไดรั้บพรจำกเบ้ืองบนเช่นเดียวกบัท่ีเขำไดรั้บ

แต่เรำอำจจะพดูวำ่ โจเซฟ สมิธเป็นดวงวิญญำณพิเศษมำก และกรณีของเขำเป็น

กรณีพิเศษ ส่วนพวกเรำท่ีเหลือเล่ำ ตอนน้ีเรำอำจจะอำยมุำกกวำ่—อยำ่งนอ้ยกเ็กินสิบ

ส่ีปี—และไม่ไดถู้กก�ำหนดใหเ้ปิดสมยักำรประทำนของพระกิตติคุณ เรำตอ้งตดัสินใจ 

จดักำรกบัควำมสบัสน และแยกแยะควำมจริงจำกสงครำมคำรมในเร่ืองทั้งหมดท่ีส่ง

ผลกระทบต่อชีวติเรำเช่นกนั โลกเตม็ไปดว้ยกำรตดัสินใจท่ียำกล�ำบำกเช่นนั้น และบำง

คร้ังขณะท่ีเรำเผชิญกำรตดัสินใจเหล่ำนั้น เรำอำจรู้สึกถึงวยัหรือควำมอ่อนแอของเรำ

บำงคร้ังเรำอำจรู้สึกวำ่ควำมเฉียบแหลมทำงวญิญำณของเรำท่ือลง ในวนัท่ียำกล�ำบำก

บำงวนั เรำอำจรู้สึกกระทัง่วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงลืมเรำ ทรงท้ิงเรำไวต้ำมล�ำพงัใหอ้ยูใ่น

ควำมสบัสนและควำมกงัวล แต่พวกเรำท่ีอำยมุำกกวำ่ไม่ควรรู้สึกเช่นนั้น คนท่ีอำยนุอ้ย

กวำ่และมีประสบกำรณ์นอ้ยกวำ่กไ็ม่ควรรู้สึกอยำ่งนั้นเช่นกนั พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงรู้จกัและ

ทรงรักเรำทุกคน เรำ เรำทุกคน เป็นธิดำและบุตรของพระองคไ์ม่วำ่เรำจะไดรั้บบทเรียน

อะไรในชีวติ สญัญำยงัคงเป็นจริง “ถำ้ใครในพวกท่ำนขำดสติปัญญำ ใหค้นนั้นทูลขอ

จำกพระเจำ้ผูป้ระทำนใหก้บัทุกคนดว้ยพระทยักวำ้งขวำงและไม่ทรงต�ำหนิ แลว้เขำก็

จะไดรั้บตำมท่ีทูลขอ” (ยำกอบ 1:5)4
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การสวดอ้อนวอนเป็นวธีิหน่ึงทีจ่ะได้รับความรู้และการทรงน�าทางวญิญาณ

ควำมรู้และปัญญำของโลกตลอดจนทุกอยำ่งท่ีเป็นของโลกน้ี เรำจะสมัผสัไดท้ำง

ร่ำงกำยซ่ึงเป็นวธีิทำงโลก เรำสมัผสั เรำเห็น เรำไดย้นิ ลิ้มรส ดมกล่ิน และเรียนรู้ แต่

ควำมรู้ทำงวญิญำณ ตำมท่ีเปำโลกล่ำว มำถึงเรำในวธีิทำงวญิญำณจำกแหล่งทำงวญิญำณ

ของควำมรู้นั้น เปำโลกล่ำวต่อไปวำ่

“แต่คนทัว่ไปจะไม่รับส่ิงเหล่ำน้ีซ่ึงเป็นของพระวญิญำณแห่งพระเจำ้ เพรำะวำ่เขำ

เห็นวำ่เป็นเร่ืองโง่ และเขำไม่สำมำรถเขำ้ใจ เพรำะจะเขำ้ใจส่ิงเหล่ำน้ีไดก้ต็อ้งวนิิจฉยั

โดยพึ่งพระวญิญำณ”  (1 โครินธ์ 2:14)

เรำพบ และรู้วำ่วธีิเดียวท่ีเรำจะไดค้วำมรู้ทำงวญิญำณคือ ทูลขอพระบิดำในสวรรค์

ผำ่นพระวญิญำณศกัด์ิสิทธ์ิในพระนำมของพระเยซูคริสต ์เม่ือเรำท�ำเช่นน้ี และถำ้เรำ

พร้อมทำงวญิญำณ เรำจะเห็นส่ิงท่ีดวงตำของเรำไม่เคยเห็นมำก่อน และเรำไดย้นิส่ิงท่ีเรำ

อำจไม่เคยไดย้นิมำก่อน— “ส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงจดัเตรียมไว”้ ตำมค�ำพดูของเปำโล  (1 โค 

รินธ์ 2:9) เรำไดรั้บส่ิงเหล่ำน้ีผำ่นพระวญิญำณ

เรำเช่ือ และเป็นพยำนต่อโลกวำ่กำรส่ือสำรกบัพระบิดำในสวรรคแ์ละแนวทำงจำก

พระเจำ้มีอยูใ่นปัจจุบนั เรำเป็นพยำนวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ตรัสกบัมนุษยเ์ช่นเดียวกบัท่ีตรัส

ในสมยัของพระผูช่้วยใหร้อดและในสมยัพนัธสญัญำเดิม 5

4

เราสวดอ้อนวอนได้ตลอดเวลา ไม่เฉพาะแต่ในเวลาส้ินหวงั

ยคุปัจจุบนัของเรำดูเหมือนจะบอกวำ่ควำมภกัดีร่วมกบักำรสวดออ้นวอนและควำม

คำรวะต่อเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิเป็นเร่ืองไร้เหตุผลหรือไม่พึงปรำรถนำ หรือทั้งสองอยำ่ง แต่

กระนั้น คน “ยคุปัจจุบนั” ท่ีช่ำงสงสยักย็งัตอ้งสวดออ้นวอน ช่วงเวลำอนัตรำย ควำม

รับผดิชอบใหญ่หลวง ควำมวติกกงัวลลึกๆ  ควำมทุกขร์ะทมแสนสำหสั—ควำมทำ้ทำย

เหล่ำน้ีท�ำใหเ้รำออกจำกควำมพึงพอใจเดิมๆ และกิจวตัรท่ีก�ำหนดไวจ้ะท�ำใหนิ้สยัตำม

ธรรมชำติของเรำปรำกฏ ถำ้เรำยอม ควำมทำ้ทำยเหล่ำน้ีจะท�ำใหเ้รำอ่อนนอ้มถ่อมตน 

อ่อนโยนลง และท�ำใหเ้รำหนัไปพึ่งกำรสวดออ้นวอนดว้ยควำมเคำรพ

ถำ้กำรสวดออ้นวอนเป็นเพียงกำรร้องทูลในช่วงเวลำวิกฤติ แสดงวำ่เรำเห็นแก่ตวั

ท่ีสุด และเรำจะคิดวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเป็นช่ำงซ่อมหรือหน่วยบริกำรท่ีช่วยเรำเฉพำะ
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ในกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้น เรำควรระลึกถึงองคพ์ระผูสู้งสุดทั้งวนัคืน—ตลอดเวลำ—ไม่

เฉพำะเวลำท่ีเรำไร้ซ่ึงควำมช่วยเหลืออ่ืนใดและเรำตอ้งกำรควำมช่วยเหลืออยำ่งยิง่ ถำ้

มีส่ิงใดในชีวติมนุษยซ่ึ์งเรำมีบนัทึกถึงควำมส�ำเร็จอนัน่ำอศัจรรยแ์ละมีค่ำสุดประมำณ

ต่อจิตวญิญำณมนุษย ์ส่ิงนั้นคือกำรส่ือสำรกบัพระบิดำบนสวรรคข์องเรำดว้ยควำมภกัดี 

ควำมคำรวะ และกำรสวดออ้นวอน

“ขำ้แต่พระยำเวห์ ขอเอียงพระโสตสดบัถอ้ยค�ำของขำ้พระองค ์ ขอทรงฟังเสียง

คร�่ ำครวญของขำ้พระองค”์ ผูเ้ขียนสดุดีกล่ำว

“ขำ้แต่พระเจำ้ พระมหำกษตัริยข์องขำ้พระองค ์ ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของขำ้

พระองค ์เพรำะขำ้พระองคอ์ธิษฐำนต่อพระองค์

“ขำ้แต่พระยำห์เวห์ ยำมเชำ้พระองคท์รงสดบัเสียงขำ้พระองค ์ ยำมเชำ้ขำ้พระองค์

เตรียมค�ำอธิษฐำนแด่พระองค ์และเฝ้ำคอยอยู”่ (สดุดี 5:1 3)

บำงทีส่ิงท่ีโลกน้ีตอ้งกำรมำกเท่ำกบัส่ิงอ่ืนคือ “เฝ้ำคอยอยู”่ ตำมท่ีผูเ้ขียนสดุดีกล่ำว

—เฝ้ำคอยในปีติของเรำและควำมทุกขข์องเรำ ในควำมอุดมสมบูรณ์ของเรำและควำม

“กำรสวดอ้อนวอนเป็นกำรเอ่ยควำมในใจต่อพระผู้ เป็นเจ้ำพระบิดำ”
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ขดัสนของเรำ เรำตอ้งเฝ้ำคอยตลอดเวลำและยอมรับวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเป็นผูใ้หส่ิ้งดี

ทุกอยำ่งและเป็นบ่อเกิดแห่งควำมรอดของเรำ . . .

วญิญำณของกำรสวดออ้นวอน ควำมคำรวะ และกำรนมสักำรหำยไปจำกสงัคมเรำ

ของเรำเสียเป็นส่วนใหญ่ ชำยหญิงในแวดวงต่ำงๆ ฉลำด น่ำสนใจ หรือปรำดเปร่ือง 

แต่พวกเขำขำดองคป์ระกอบส�ำคญัยิง่อยำ่งหน่ึงในชีวติท่ีสมบูรณ์ พวกเขำไม่เฝ้ำคอย

อยู ่พวกเขำไม่ถวำยค�ำปฏิญำณในควำมชอบธรรม [ดู คพ. 59:11] กำรสนทนำของพวก

เขำมีชีวติชีวำ แต่ไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ ค �ำพดูของพวกเขำเตม็ไปดว้ยควำมรอบรู้ แต่ขำดปัญญำ 

ไม่วำ่จะอยูใ่นหอ้งท�ำงำน หอ้งเปล่ียนเส้ือผำ้ หรือหอ้งทดลอง พวกเขำลดระดบัควำม

สูงค่ำของตนลงอยำ่งมำกเม่ือพวกเขำโออ้วดพลงัควำมสำมำรถอนัมีขีดจ�ำกดัของตนเอง

แลว้รู้สึกวำ่ตอ้งสบประมำทพลงัควำมสำมำรถอนัไร้ขีดจ�ำกดัเหล่ำนั้นท่ีมำจำกเบ้ืองบน

น่ำเสียดำยท่ีบำงคร้ังเรำเห็นกำรขำดควำมคำรวะเช่นน้ีแมก้ระทัง่ในศำสนจกัร บำง

คร้ังเรำคุยกนัเสียงดงัมำก เขำ้ออกกำรประชุมอยำ่งไม่เคำรพในชัว่โมงท่ีควรเป็นเวลำ

ของกำรสวดออ้นวอนและกำรนมสักำรท่ีท�ำใหเ้รำบริสุทธ์ิ ควำมคำรวะเป็นบรรยำกำศ

ของสวรรค ์กำรสวดออ้นวอนเป็นกำรเอ่ยควำมในใจต่อพระผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำ เรำจะ

เป็นเหมือนพระบิดำของเรำมำกข้ึนโดยเฝ้ำคอยพระองค ์ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลำ 

สนใจโลกและงำนของพระองคใ์หม้ำก 6

5

เราพฒันาความสามารถในการรับความรู้ทางวญิญาณขณะทีเ่รา

ใช้เวลาพนิิจไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และสวดอ้อนวอน

กำรพฒันำควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณและด�ำเนินชีวติสอดคลอ้งกบัอิทธิพลสูงสุด

ของควำมเป็นเหมือนพระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ใช่เร่ืองง่ำย ตอ้งใชเ้วลำและมกัจะเก่ียวขอ้งกบั

ควำมพยำยำม ส่ิงน้ีจะไม่เกิดข้ึนโดยบงัเอิญ แต่บรรลุผลส�ำเร็จผำ่นควำมพยำยำมอยำ่ง

รอบคอบ โดยเรียกหำพระผูเ้ป็นเจำ้และรักษำพระบญัญติัของพระองคเ์ท่ำนั้น . . .

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ . . . ไดใ้หถ้อ้ยแถลงท่ีอำจจะชดัเจนท่ีสุดในบรรดำ

ถอ้ยแถลงทั้งหมดเก่ียวกบัควำมจ�ำเป็นของควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณ รวมถึงเวลำและ

ควำมอดทนซ่ึงเรำพึงยอมรับวำ่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำร [ท่ำน] กล่ำววำ่ “เรำ

ถือวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยพ์ร้อมจิตใจท่ีสำมำรถรับค�ำแนะน�ำสัง่สอนได ้และ

สติปัญญำซ่ึงขยำยไดต้ำมสดัส่วนควำมเอำใจใส่และควำมพำกเพียรท่ีใหแ้ก่ควำมสวำ่ง

ซ่ึงถ่ำยทอดจำกสวรรคใ์หผู้มี้ปัญญำ และยิง่มนุษยเ์ขำ้ใกลค้วำมดีพร้อมมำกเท่ำใด กำร
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มองเห็นของเขำจะยิง่ชดัเจนมำกข้ึนเท่ำนั้น และควำมปล้ืมปีติของเขำจะมำกข้ึน จนกวำ่

เขำจะเอำชนะควำมชัว่ร้ำยของชีวติเขำและสูญส้ินควำมปรำรถนำท่ีจะท�ำบำป และเช่น

เดียวกบัคนสมยัโบรำณ เขำจะมำถึงจุดนั้นของศรัทธำซ่ึงห่อหุม้เขำไวใ้นเดชำนุภำพและ

พระสิริของพระผูรั้งสรรคแ์ละไดอ้ยูก่บัพระองค ์แต่เรำถือวำ่น่ีเป็นสถำนะท่ีไม่มีมนุษย์

คนใดไปถึงไดใ้นทนัที” [ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 226] 7

เรำตอ้งใชเ้วลำเตรียมจิตใจเรำใหพ้ร้อมรับเร่ืองทำงวญิญำณ กำรพฒันำควำมสำมำรถ

ทำงวญิญำณไม่ไดม้ำกบักำรประสำทสิทธิอ�ำนำจ จะตอ้งมีควำมปรำรถนำ ควำมพยำยำม 

และกำรเตรียมตวั แน่นอนวำ่ส่ิงน้ีเรียกร้อง . . . กำรอดอำหำร กำรสวดออ้นวอน กำร

คน้ควำ้พระคมัภีร์ ประสบกำรณ์ กำรพนิิจไตร่ตรอง และกำรหิวกระหำยชีวติท่ีชอบธรรม

ขำ้พเจำ้พบวำ่กำรทบทวนค�ำตกัเตือนต่อไปน้ีจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงฤทธำนุภำพจะ

ช่วยได้

“หำกเจำ้จะถำม, เจำ้จะไดรั้บกำรเปิดเผยมำเติมกำรเปิดเผย, ควำมรู้มำเติมควำมรู้, เพ่ือ

เจำ้จะรู้ควำมล้ีลบัและส่ิงท่ีส่งเสริมควำมสงบสุข—ส่ิงนั้นท่ีน�ำมำซ่ึงปีติ, ส่ิงนั้นท่ีน�ำมำ

ซ่ึงนิรันดรแห่งชีวติ” (คพ. 42:61)

“จงทูลขอพระบิดำในนำมของเรำ, ดว้ยศรัทธำเช่ือมัน่วำ่เจำ้จะไดรั้บ, และเจำ้จะมีพระ

วญิญำณบริสุทธ์ิ, ซ่ึงแสดงทุกส่ิงท่ีสมควรใหป้ระจกัษแ์ก่ลกูหลำนมนุษย”์ (คพ. 18:18)

“ใหส้จัธรรมแห่งนิรันดรสถิตอยูใ่นจิตใจเจำ้” (คพ. 43:34)

“จงสัง่สมถอ้ยค�ำแห่งชีวติไวใ้นควำมคิดเจำ้เสมอไป, และจะใหม้นัแก่เจำ้ในโมงนั้น

เอง ส่วนนั้นท่ีจะแบ่งสรรใหแ้ก่มนุษยทุ์กคน” (คพ. 84:85)

“จงคน้หำอยำ่งขยนัหมัน่เพียร, สวดออ้นวอนเสมอ, และจงเช่ือ, และส่ิงทั้งปวงจะ

ร่วมกนัส่งผลเพ่ือควำมดีของเจำ้, หำกเจำ้ด�ำเนินชีวติอยำ่งซ่ือตรง และจดจ�ำพนัธสญัญำ

ซ่ึงดว้ยพนัธสญัญำนั้นเจำ้ไดท้ �ำพนัธสญัญำไวแ้ก่กนั” (คพ. 90:24)

“พระผูเ้ป็นเจำ้จะประทำนควำมรู้แก่เจำ้โดยพระวญิญำณศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค,์ 

แทจ้ริงแลว้, โดยของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิซ่ึงไม่อำจพูดถึงได”้ (คพ. 

121:26)

น่ีคือสญัญำท่ีพระเจำ้จะทรงท�ำใหเ้กิดสมัฤทธิผลแน่นอนถำ้เรำเตรียมตวั

จงใชเ้วลำพินิจไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และสวดออ้นวอนเก่ียวกบัเร่ืองทำงวญิญำณ 8
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พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้เราก้าวหน้าทางวญิญาณทลีะขั้น

ส่วนหน่ึงของควำมยำกล�ำบำกขณะท่ีเรำพยำยำมใหมี้ควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณคือ

ควำมรู้สึกวำ่มีมำกมำยใหท้�ำและเรำก�ำลงัท�ำไม่เพียงนิดเดียว ควำมดีพร้อมอยูข่ำ้งหนำ้

เรำทุกคน แต่เรำสำมำรถใชค้วำมเขม้แขง็ของเรำใหเ้ป็นประโยชน ์เร่ิมตรงท่ีเรำอยู ่และ

แสวงหำควำมสุขท่ีพบไดใ้นควำมพยำยำมติดตำมเร่ืองของพระผูเ้ป็นเจำ้ เรำควรจดจ�ำ

ค�ำแนะน�ำของพระเจำ้ท่ีวำ่

“ดงันั้น, อยำ่เบ่ือหน่ำยในกำรท�ำดี, เพรำะเจำ้ก�ำลงัวำงรำกฐำนของงำนอนัส�ำคญัยิง่. 

และจำกส่ิงเลก็นอ้ยบงัเกิดเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่.

“ดูเถิด, พระเจำ้ทรงเรียกร้องใจและควำมคิดท่ีเตม็ใจ; และคนเตม็ใจและคนเช่ือฟัง

จะกินส่ิงดีของแผน่ดินแห่งไซอนัในวนัเวลำสุดทำ้ยน้ี.” (คพ. 64:33 34)

ขำ้พเจำ้มีก�ำลงัใจเสมอท่ีพระเจำ้ตรัสวำ่ “คนเตม็ใจและคนเช่ือฟังจะกินส่ิงดีของแผน่

ดินแห่งไซอนัในวนัเวลำสุดทำ้ยน้ี.” เรำทุกคนสำมำรถเตม็ใจและเช่ือฟัง ถำ้พระเจำ้ตรัส

วำ่คนดีพร้อมจะไดกิ้นส่ิงดีของแผน่ดินแห่งไซอนัในวนัเวลำสุดทำ้ยน้ี ขำ้พเจำ้คิดวำ่พวก

เรำบำงคนจะทอ้แทแ้ละยอมแพ ้. . .

จุดเร่ิมตน้คือท่ีน่ี เวลำเร่ิมตน้คือเด๋ียวน้ี ควำมยำวในกำรกำ้วเดินของเรำคือตอ้งเดินไป

ทีละกำ้ว พระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รง “ออกแบบควำมสุขของเรำ” จะทรงน�ำเรำไปตลอดทำงแม้

เหมือนเดก็เลก็ๆ และเรำจะเขำ้ใกลค้วำมดีพร้อมโดยกระบวนกำรนั้น

ไม่มีใครในพวกเรำบรรลุควำมดีพร้อมหรือถึงจุดสูงสุดของกำรเติบโตทำงวญิญำณ

อนัอำจเกิดข้ึนไดใ้นควำมเป็นมรรตยั ทุกคนสำมำรถและตอ้งเจริญกำ้วหนำ้ทำงวญิญำณ 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเ์ป็นแผนอนัสูงส่งส�ำหรับกำรเติบโตทำงวญิญำณชัว่นิ

รันดร์ เป็นมำกกวำ่ประมวลจริยธรรม เป็นมำกกวำ่ระเบียบสงัคมท่ีดีเลิศ เป็นมำกกวำ่

ควำมคิดเชิงบวกเก่ียวกบักำรปรับปรุงตนเองและควำมตั้งใจแน่วแน่ พระกิตติคุณเป็น

เดชำนุภำพในกำรช่วยใหร้อดของพระเจำ้พระเยซูคริสตก์บัฐำนะปุโรหิตและกำรค�้ำจุน

ของพระองคแ์ละกบัพระวญิำณศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยศรัทธำในพระเจำ้พระเยซูคริสตแ์ละกำร

เช่ือฟังพระกิตติคุณของพระองค ์โดยปรับปรุงทีละกำ้วขณะเดินไป ทูลขอพลงั ปรับปรุง

เจตคติและควำมใฝ่ฝันของเรำ เรำจะพบตนเองประสบควำมส�ำเร็จในฝงูของพระเมษ

บำลผูป้ระเสริฐ   ส่ิงนั้นจะเรียกร้องวนิยั กำรฝึกฝน ควำมพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ี และควำม
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เขม้แขง็  แต่ดงัท่ีอคัรสำวกเปำโลกล่ำว “ขำ้พเจำ้เผชิญไดทุ้กอยำ่งโดยพระองคผ์ูท้รง

เสริมก�ำลงัขำ้พเจำ้” (ฟีลิปปี 4:13)

กำรเปิดเผยยคุปัจจุบนัสญัญำดงัน้ี “จงวำงใจในพระวญิญำณองคน์ั้นซ่ึงน�ำใหท้�ำดี

—แทจ้ริงแลว้, ใหท้�ำอยำ่งเท่ียงธรรม, ใหเ้ดินอยำ่งถ่อมตน, ใหพิ้พำกษำอยำ่งชอบธรรม; 

และน่ีคือพระวญิญำณของเรำ.

“ตำมจริงแลว้, ตำมจริงแลว้, เรำกล่ำวแก่เจำ้, เรำจะเผยพระวญิญำณของเรำส่วนหน่ึง

ใหเ้จำ้, ซ่ึงจะใหค้วำมสวำ่งแก่ควำมคิดเจำ้, ซ่ึงจะท�ำใหจิ้ตวญิญำณเจำ้เป่ียมดว้ยปีติ;

“และเม่ือนั้นเจำ้จะรู้, หรือโดยส่ิงน้ีเจำ้จะรู้, ส่ิงทั้งปวงไม่วำ่อะไรกต็ำมท่ีเจำ้ปรำรถนำ

จำกเรำ, ซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองของควำมชอบธรรม, ดว้ยศรัทธำโดยเช่ือในเรำวำ่เจำ้จะไดรั้บ.” 

(คพ. 11:12 14)9

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• หลงัจำกอ่ำนหวัขอ้ 1 ใหนึ้กถึงเวลำท่ีท่ำนเคยตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกสวรรค ์

สญัญำเร่ืองควำมช่วยเหลือจำกเบ้ืองบนในยำมตอ้งกำรเป็นพรแก่ชีวติท่ำนอยำ่งไร

• ในหวัขอ้ 2 เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกแบบอยำ่งของโจเซฟ สมิธท่ีจะช่วยเรำไดเ้ม่ือ

เรำเกิดควำมสบัสน เรำจะพฒันำควำมละเอียดอ่อนทำงวิญญำณเหมือนโจเซฟได้

อยำ่งไร

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัวธีิท่ีเรำไดรั้บควำมรู้ทำงวญิญำณ (ดู 

หวัขอ้ 3) เรำสำมำรถเพิ่มพนูควำมปรำรถนำและควำมสำมำรถในกำรไดค้วำมรู้ทำง

วญิญำณอยำ่งไร ควำมรู้ทำงวญิญำณช่วยท่ำนในทำงใดบำ้ง

• อะไรคืออนัตรำยของกำรมองวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเป็น “ช่ำงซ่อมหรือหน่วยบริกำรท่ี

ช่วยเรำเฉพำะในกรณีฉุกเฉินเท่ำนั้น” (ดู หวัขอ้ 4) กำรสวดออ้นวอนเป็นพรแก่ท่ำน

อยำ่งไร

• ในหวัขอ้ 5 ประธำนฮนัเตอร์สอนวธีิพฒันำควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณ เหตุใดควำม

พยำยำมจึงจ�ำเป็นต่อกำรพฒันำควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณ เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำก

ขอ้พระคมัภีร์ท่ีประธำนฮนัเตอร์อำ้งในหวัขอ้น้ี
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• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 6 เก่ียวกบักำรเติบโตทำงวญิญำณ 

กำรเติบโตทำงวญิญำณเป็นกระบวนกำรทีละขั้นส�ำหรับท่ำนอยำ่งไร ค�ำสอนของ

ประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้น้ีจะช่วยไดอ้ยำ่งไรถำ้ท่ำนรู้สึกวำ่กำรเติบโตทำงวญิญำณ

ของท่ำนไม่เป็นไปตำมท่ีหวงั 

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

สดุดี 25:5; สุภำษิต 3:6; 2 นีไฟ 32:8–9; แอลมำ 5:46; 34:17–27; 37:36–37; คพ. 

8:2–3; 88:63; 112:10; โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:13–17

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

เช้ือเชิญใหส้มำชิกชั้นเรียนคน้ควำ้บทน้ีโดยมองหำประโยคหรือยอ่หนำ้ท่ีส�ำคญั

ต่อพวกเขำ ขอใหพ้วกเขำแบ่งปันประโยคหรือยอ่หนำ้เหล่ำน้ีและอธิบำยวำ่เหตุใดจึง

มีควำมหมำย

อ้ำงอิง
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Hunter, President of the Quorum of the 
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 5. “Conference Time,” Ensign, Nov. 1981, 
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 6. “Hallowed Be Thy Name,” Ensign, Nov. 
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 9. “Developing Spirituality,” 25–26.
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“โจเซฟ สมิธไม่เพียงเป็นบรุุษท่ีย่ิงใหญ่เท่ำน้ัน แต่ท่ำนเป็นผู้ รับใช้ท่ีได้

รับกำรดลใจของพระเจ้ำ ศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้ เป็นเจ้ำ”
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โจเซฟ สมธิ ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู

“ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์พยำนอันศักด์ิสิทธ์ิว่ำศำสดำพยำกรณ์

โจเซฟ สมิธเป็นผู้รับใช้ท่ีพระเจ้ำทรงเจิมในยคุสุดท้ำยนี”้

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

แนนซี โนเวลลผ์ูเ้ป็นคุณยำ่ทวดคนหน่ึงของฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ ยำ้ยไปอยู่

เมืองลำเพียร์ รัฐมิชิแกนกลำงทศวรรษ 1830 คริสตศ์กัรำช 1842 ผูส้อนศำสนำคนหน่ึง

ของศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยจำกเมืองนอว ูรัฐอิลลินอยส์

มำถึงเมืองลำเพียร์ แนนซีฟังข่ำวสำรของเขำ สวดออ้นวอนเก่ียวกบัเร่ืองนั้น และได้

รับประจกัษพ์ยำนว่ำเขำก�ำลงัสอนควำมจริง เธอไปนอวเูพ่ือเรียนรู้มำกข้ึนเก่ียวกบั

ศำสนจกัร และในบนัทึกส่วนตวัเธอเขียนบนัทึกประสบกำรณ์ดงัน้ี

“ดิฉนัไปฟังนกัเทศนม์อรมอน [โจเซฟ สมิธ]  ดว้ยควำมระมดัระวงัมำกหวงัว่ำจะไม่

ถูกหลอก หวัขอ้เร่ืองของเขำคือกำรเสดจ็มำคร้ังท่ีสองของพระคริสต ์ดิฉนัมีประจกัษ์

พยำนวำ่เขำพดูควำมจริง และโจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ท่ีแทจ้ริง พระผูเ้ป็นเจำ้

ทรงเรียกและแต่งตั้งเขำใหท้�ำงำนส�ำคญั เพรำะเขำไดน้�ำควำมจริงตำมท่ีพระเยซูคริสต์

ทรงสอนออกมำ ดิฉนัขอรับบพัติศมำ” 1

เช่นเดียวกบัแนนซี โนเวลลคุ์ณยำ่ทวดของท่ำน ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์มีประจกัษ์

พยำนมัน่คงเก่ียวกบัพนัธกิจกำรเป็นศำสดำพยำกรณ์ของโจเซฟ สมิธ สำมสปัดำห์หลงั

จำกเป็นประธำนศำสนจกัร ท่ำนเดินทำงไปนอวเูพ่ือฉลองครบรอบ 150 ปีมรณสกัขีของ

โจเซฟ และไฮรัม สมิธ ในกำรประชุมท่ีจดั ณ บริเวณก่อสร้ำงพระวหิำรนอว ูประธำน

ฮนัเตอร์กล่ำววำ่

“ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่ควำมรับผดิชอบต่องำนท่ีศำสดำพยำกรณ์โจเซฟเร่ิมไวท้ �ำใหข้ำ้พเจำ้

เตม็ไปดว้ยควำมตั้งใจแน่วแน่วำ่จะท�ำสุดควำมสำมำรถในเวลำและวำระท่ีจดัสรรให้

ขำ้พเจำ้ เช่ือไดว้ำ่โจเซฟซ่ือสตัยแ์ละแน่วแน่ต่อเวลำและวำระของท่ำน! . . . ขำ้พเจำ้แสดง
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ประจกัษพ์ยำนอนัศกัด์ิสิทธ์ิวำ่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธเป็นผูรั้บใชท่ี้พระเจำ้ทรงเจิม

ในยคุสุดทำ้ยน้ี ขำ้พเจำ้เพิม่ประจกัษพ์ยำนของขำ้พเจำ้เขำ้กบัประจกัษพ์ยำนของโจเซฟ

ถึงควำมเป็นพระเจำ้และกำรด�ำรงอยูจ่ริงของพระเยซูคริสต”์ 2

ต่อมำในวนันั้น ในกำรประชุมท่ีจดัขำ้งคุกคำร์เทจ ประธำนฮนัเตอร์เป็นพยำนวำ่ 

“โจเซฟ สมิธ ผูส้ละชีวติท่ีน่ี เป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจำ้ทรงใชฟ้ื้นฟคูวำมสมบูรณ์ของพระ

กิตติคุณและสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตของพระองค”์ 3

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมธิเพือ่เร่ิมการฟ้ืนฟู

หลำยคร้ังพระเจำ้ประทำนพระกิตติคุณแก่ชำวโลกผำ่นศำสดำพยำกรณ์ และทุกคร้ัง 

[พระกิตติคุณ] สูญหำยเพรำะกำรไม่เช่ือฟัง ในปีคริสตศ์กัรำช 1820 ควำมเงียบสงดัถกู

ท�ำลำยและพระเจำ้ทรงปรำกฏต่อศำสดำพยำกรณ์อีกคร้ัง ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ

ท่ำนน้ีเป็นพยำนถึงควำมรู้ท่ีแน่ชดัของท่ำนวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนม ์พระเยซูคือ

พระคริสต ์พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ องคส์ตัภำวะท่ีฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ ทรงเป็น

คนละองคแ์ยกจำกพระบิดำ ท่ำนไม่เป็นพยำนเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่ำนเช่ือหรือส่ิงท่ีท่ำนหรือ

คนอ่ืนๆ คิดหรือคำดเดำ แต่ถึงส่ิงท่ีท่ำนรู้ ควำมรู้น้ีมำถึงท่ำนเพรำะพระบิดำและพระ

บุตรทรงปรำกฏต่อท่ำนดว้ยพระองคเ์องและตรัสกบัท่ำน 4

พระผูเ้ป็นเจำ้ . . . ทรงเปิดเผยพระองค ์[ต่อโจเซฟ สมิธ] ในฐำนะสตัภำวะท่ีเป็นบุคคล

องคห์น่ึง นอกจำกน้ี พระบิดำและพระบุตรยงัไดท้รงแสดงควำมจริงท่ีไม่อำจปฏิเสธได้

วำ่พระองคท์รงเป็นพระอติรูปคนละพระองคแ์ละแตกต่ำงกนั แทจ้ริงแลว้ควำมสมัพนัธ์

ของพระบิดำกบัพระบุตรไดรั้บกำรยนืยนัอีกคร้ังจำกกำรแนะน�ำต่อศำสดำพยำกรณ์หนุ่ม

วำ่ “น่ีคือบุตรท่ีรักของเรำ จงฟังท่ำน!” [โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:17] 5

เม่ือมนุษยไ์ดย้นิวำ่เดก็หนุ่มโจเซฟ สมิธก�ำลงัอำ้งวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงแสดงองคต่์อ

ท่ำน พวกเขำหวัเรำะเยำะท่ำนและเบือนหนำ้ไปจำกท่ำน เฉกเช่นในยคุคริสเตียนท่ีคน

ฉลำดและมีควำมสำมำรถในกรุงเอเธนส์เบือนหนำ้จำกชำยท่ีพิเศษคนหน่ึงซ่ึงปฏิบติั

ศำสนกิจท่ำมกลำงพวกเขำ ทวำ่ขอ้เทจ็จริงคือ ในประสบกำรณ์เร่ิมแรกนั้นเปำโลเป็น

ชำยคนเดียวในมหำนครนั้นท่ีรู้วำ่มนุษยจ์ะผำ่นประตูแห่งควำมตำยและมีชีวติ เขำเป็น

คนเดียวในกรุงเอเธนส์ท่ีอธิบำยควำมแตกต่ำงไดอ้ยำ่งชดัเจนระหวำ่งพิธีบูชำรูปเคำรพ
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กบักำรนมสักำรพระผูเ้ป็นเจำ้องคจ์ริงและทรงพระชนมด์ว้ยควำมจริงใจ [ดู กิจกำรของ

อคัรทูต 17:19–20, 22–23] 6

คนท่ีปฏิเสธพระผูช่้วยใหร้อดเม่ือพระองคเ์สดจ็มำแผน่ดินโลกพร้อมค�ำประกำศวำ่

พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้กล่ำวถึงพระองคว์ำ่ “คนน้ีเป็นลูกช่ำงไม้

ไม่ใช่หรือ” (มทัธิว 13:55) เม่ือโจเซฟประกำศวำ่ท่ำนเห็นนิมิตและเห็นพระบิดำและ

พระบุตร ค�ำถำมเกิดข้ึนในใจและริมฝีปำกของเพื่อนบำ้น บำทหลวง และชำวเมืองทั้ง

หลำยวำ่ “คนน้ีเป็นลกูชำวนำไม่ใช่หรือ” พระคริสตท์รงถกูข่มเหงและถกูประหำร แต่

เวลำเป็นเคร่ืองพิสูจนพ์ระองค ์ลกูของช่ำงไมเ้ป็นฉนัใด ลูกชำวนำกเ็ป็นฉนันั้น 7

โจเซฟ สมิธไม่เพียงเป็นบุรุษท่ียิง่ใหญ่เท่ำนั้น แต่ท่ำนเป็นผูรั้บใชท่ี้ไดรั้บกำรดลใจ

ของพระเจำ้ ศำสดำพยำกรณ์ของพระผูเ้ป็นเจำ้ ควำมยิง่ใหญ่ของท่ำนประกอบดว้ยส่ิง

หน่ึง—ส่ิงนั้นคือควำมจริงตำมค�ำประกำศของท่ำนท่ีวำ่ท่ำนเห็นพระบิดำและพระบุตร 

และท่ำนตอบรับควำมจริงของกำรเปิดเผยจำกสวรรคค์ร้ังนั้น . . .

ขำ้พเจำ้เป็นพยำน . . . วำ่พระบิดำและพระบุตรทรงปรำกฏต่อศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 

สมิธเพื่อเร่ิมด�ำเนินงำนยคุสุดทำ้ยคร้ังใหญ่น้ีในสมยัของเรำใหก้ำ้วไปขำ้งหนำ้

ขำ้พเจำ้เป็นพยำนวำ่ท่ำนศำสดำพยำกรณ์หนุ่มผูย้งัคงเป็นปำฏิหำริยส์�ำคญั . . . ของ

ประสบกำรณ์ศำสนจกัรน้ีในหลำยๆ ดำ้น เป็นหลกัฐำนท่ีมีชีวติในพระหตัถข์องพระผู ้

เป็นเจำ้และภำยใตก้ำรก�ำกบัดูแลของพระผูช่้วยใหร้อดของโลกซ่ึงยนืยนัวำ่ส่ิงอ่อนแอ

และเรียบง่ำยจะออกมำและท�ำลำยส่ิงท่ีเขม้แขง็และมีพลงั 8

2

พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาศาสนจกัรของพระองค์

อกีคร้ังผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ

ในวนัท่ีหกเมษำยน ค.ศ. 1830 . . . ชำยหญิงกลุ่มหน่ึงแสดงกำรเช่ือฟังพระบญัชำของ

พระผูเ้ป็นเจำ้ โดยมำชุมนุมกนัในบำ้นของมิสเตอร์ปีเตอร์ วติเมอร์ [ซีเนียร์] เพื่อจดัตั้ง

ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย . . . ไม่มีใครอำ้งวำ่ตนมีควำมรู้

เป็นพิเศษหรือเป็นผูน้�ำคนส�ำคญั พวกเขำเป็นคนมีเกียรติและเป็นพลเมืองท่ีน่ำนบัถือ 

แต่ไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ผูค้นท่ีอยูน่อกละแวกบำ้นพวกเขำ . . .

ชำยธรรมดำท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตนเหล่ำน้ีมำรวมกนัเพรำะหน่ึงในนั้น โจเซฟ สมิธ จู

เนียร์ ชำยท่ีอำยนุอ้ยมำก ไดอ้ธิบำยค�ำกล่ำวอำ้งอนัน่ำท่ึงท่ีสุด ท่ำนประกำศต่อพวกเขำ
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และคนอ่ืนทั้งหมดท่ียอมฟังวำ่ท่ำนไดรั้บกำรส่ือสำรอนัลึกซ้ึงจำกสวรรคค์ร้ังแลว้คร้ัง

เล่ำ รวมทั้งนิมิตท่ีเห็นพระผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำและพระบุตรท่ีรักของพระองค ์พระเยซู

คริสต ์สืบเน่ืองจำกประสบกำรณ์อนัเป็นกำรเปิดเผยเหล่ำน้ี โจเซฟ สมิธจึงไดจ้ดัพิมพ์

พระคมัภีร์มอรมอน ซ่ึงเป็นบนัทึกเก่ียวกบักำรติดต่อของพระคริสตก์บัผูอ้ยูอ่ำศยัใน

อเมริกำแต่โบรำณ ใช่แต่เท่ำนั้น พระเจำ้ยงัไดท้รงบญัชำชำยหนุ่มคนน้ี ซ่ึงตอนน้ีอำยยุีสิ่บ

ส่ีปี ใหต้ั้งศำสนจกัรท่ีเคยด�ำรงอยูใ่นสมยัพนัธสญัญำใหม่ข้ึนมำอีกคร้ัง และดว้ยควำม

บริสุทธ์ิท่ีฟ้ืนฟข้ึูนมำในศำสนจกัรน้ีจึงใหช่ื้อตำมช่ือขององคศิ์ลำมุมเอกและประมุขนิ

รันดร์ของศำสนจกัร พระเจำ้พระเยซูคริสต์

ดว้ยเหตุน้ี เหตุกำรณ์ส�ำคญัอนัดบัแรกของเร่ืองรำวในศำสนจกัรซ่ึงต�่ำตอ้ยแต่ส�ำคญั

ท่ีสุดไม่เพียงส่งผลต่อคนรุ่นนั้นแต่ต่อครอบครัวมนุษยท์ั้งหมดดว้ย . . . แมจ้ะเร่ิมตน้

อยำ่งต�่ำตอ้ย แต่ค�ำกล่ำวอำ้งท่ีวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ตรัส วำ่ศำสนจกัรของพระคริสตไ์ดรั้บกำร

จดัตั้งอีกคร้ังและหลกัค�ำสอนของศำสนจกัรไดรั้บกำรยนืยนัอีกคร้ังโดยกำรเปิดเผยจำก

เบ้ืองบน เป็นค�ำประกำศเด่นชดัท่ีสุดต่อชำวโลกนบัตั้งแต่สมยัของพระผูช่้วยใหร้อดเม่ือ

พระองคท์รงพระด�ำเนินไปตำมเสน้ทำงยเูดียและเนินเขำกำลิลี 9

ส่วนหน่ึงของกำรเปิดเผยจำกเบ้ืองบนท่ี [โจเซฟ สมิธไดรั้บ] คือกำรแนะน�ำให้

สถำปนำศำสนจกัรท่ีแทจ้ริงและด�ำรงอยูอี่กคร้ัง ฟ้ืนฟูในยคุปัจจุบนัใหเ้หมือนท่ีเคย

ด�ำรงอยูใ่นสมยักำรปฏิบติัศำสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยัของพระผูช่้วยใหร้อด ศำสดำ

พยำกรณ์โจเซฟ สมิธกล่ำววำ่ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บกำร “จดัตั้งตำมพระ

บญัชำและกำรเปิดเผยท่ีพระองคป์ระทำนแก่พวกเรำในวนัเวลำสุดทำ้ยน้ี อีกทั้งเป็นไป

ตำมระเบียบของศำสนจกัรดงับนัทึกไวใ้นพนัธสญัญำใหม่ดว้ย” [ค�ำสอนของประธำน

ศำสนจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 148] . . .

. . . คนท่ีรับบพัติศมำเขำ้มำในศำสนจกัรเม่ือวนัท่ีหกเมษำยน ค.ศ. 1830 เช่ือในกำร

ด�ำรงอยูข่องพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงเป็นบุคคล พวกเขำเช่ือวำ่กำรด�ำรงอยูจ่ริงของพระองค์

และกำรด�ำรงอยูจ่ริงของพระบุตรพระองค ์ พระเยซูคริสต ์ ประกอบเป็นรำกฐำนนิ 

รันดร์ซ่ึงศำสนจกัรน้ีสร้ำงบนนั้น 10

โดยผำ่น [โจเซฟ สมิธ] และโดยเหตุกำรณ์ต่อๆ มำ ฐำนะปุโรหิตและพระกิตติคุณ

ไดรั้บกำรฟ้ืนฟใูนควำมสมบูรณ์อีกคร้ังบนแผน่ดินโลก ไม่มีวนัน�ำออกไปอีก [ดู คพ. 

65:2] ศำสนจกัรของพระคริสต ์อำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้บนแผน่ดินโลก ไดรั้บกำร

สถำปนำอีกคร้ังและถกูก�ำหนดใหก้ล้ิงออกไปจนเตม็ทั้งแผน่ดินโลกตำมท่ีกล่ำวไวใ้น

พระคมัภีร์ [ดู ดำเนียล 2:35] 11
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โจเซฟ สมธิเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยัง่รู้ และผู้เปิดเผย

กำรเขำ้มำในโลกของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟคือสมัฤทธิผลของค�ำพยำกรณ์ท่ีโยเซฟ

ผูถ้กูขำยไปในอียปิตก์ล่ำวไวเ้ม่ือหลำยศตวรรษก่อน: 

“พระเจำ้พระผูเ้ป็นเจำ้ของขำ้พเจำ้จะทรงยกผูห้ย ัง่รู้ผูห้น่ึงข้ึน, ซ่ึงจะเป็นผูห้ย ัง่รู้ท่ีเลิศ

เลอแก่เลือดเน้ือเช้ือไขของขำ้พเจำ้. . . . ช่ือท่ำนจะเรียกตำมขำ้พเจำ้; และจะเป็นตำมช่ือ

บิดำท่ำน” (2 นีไฟ 3:6, 15)

โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ไดรั้บเรียกตำมช่ือโยเซฟสมยัก่อนผูถ้กูพำไปเชลยในอียปิต ์และ

ตำมช่ือโจเซฟ สมิธ ซีเนียร์บิดำท่ำน ดว้ยเหตุน้ีจึงท�ำใหค้ �ำพยำกรณ์ดงักล่ำวเกิดสมัฤทธิ

ผล ท่ำนเป็นท่ีรู้จกัในฐำนะศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ และเรียกท่ำนวำ่ “โจเซฟผูห้ย ัง่

รู้” มกัจะมีผูก้ล่ำวถึงท่ำนวำ่ท่ำนเป็น “ศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผย”

ค�ำวำ่ “ศำสดำพยำกรณ์” และ “ผูห้ย ัง่รู้” และ “ผูเ้ปิดเผย” มกัจะใชแ้ทนกนั คนจ�ำนวน

มำกคิดวำ่เป็นอยำ่งเดียวกนั อยำ่งไรกดี็ ทั้งสำมค�ำน้ีไม่เหมือนกนัและมีควำมหมำยต่ำง

กนัชดัเจน

[เอล็เดอร์] จอห์น เอ. วดิทโ์ซใหนิ้ยำมศำสดำพยำกรณ์วำ่ผูส้อน—คนท่ีอรรถำธิบำย

ควำมจริง ท่ำนสอนควำมจริงตำมท่ีพระเจำ้ทรงเปิดเผยต่อมนุษย ์และอธิบำยควำมจริง

ใหผู้ค้นเขำ้ใจภำยใตก้ำรดลใจ ค�ำวำ่ “ศำสดำพยำกรณ์” มกัจะใชเ้รียกคนท่ีรับกำรเปิด

เผยและกำรน�ำทำงจำกพระเจำ้ หลำยคนคิดวำ่ตำมหลกัแลว้ศำสดำพยำกรณ์คือผูท้ �ำนำย

เหตุกำรณ์และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต แต่น่ีเป็นเพียงหน่ึงในหนำ้ท่ีมำกมำยของศำสดำ

พยำกรณ์ ท่ำนเป็นกระบอกเสียงส�ำหรับพระเจำ้

ผูห้ย ัง่รู้คือคนท่ีมองเห็น น่ีมิไดห้มำยควำมวำ่ท่ำนเห็นผำ่นดวงตำฝ่ำยธรรมชำติของ

ท่ำน แต่ผำ่นดวงตำฝ่ำยวญิญำณ ของประทำนแห่งกำรหยัง่รู้เป็นกำรประสำทพรเหนือ

ธรรมชำติ โจเซฟเป็นเหมือนโมเสสผูห้ย ัง่รู้สมยัโบรำณ และโมเสสเห็นพระผูเ้ป็นเจำ้

ตรงหนำ้ แต่ท่ำนอธิบำยวธีิท่ีท่ำนเห็นพระองคด์งัน้ี

“แต่บดัน้ีดวงตำขำ้พเจำ้เองมองเห็นพระผูเ้ป็นเจำ้; แต่มิใช่ฝ่ำยธรรมชำติของขำ้พเจำ้, 

แต่ดวงตำฝ่ำยวญิญำณของขำ้พเจำ้, เพรำะดวงตำฝ่ำยธรรมชำติของขำ้พเจำ้มองเห็นไม่

ได;้ เพรำะขำ้พเจำ้จะเห่ียวแหง้และตำยในพระสิริของพระองค;์ แต่รัศมีภำพของพระองค์

อยูก่บัขำ้พเจำ้; และขำ้พเจำ้เห็นพระพกัตร์ของพระองค,์ เพรำะขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรเปล่ียน

สภำพต่อพระพกัตร์พระองค”์ (โมเสส 1:11)
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เรำไม่ควรคิดไปเองวำ่กำรมองเห็นทำงวิญญำณไม่ใช่กำรมองเห็นจริงๆ กำรมอง

เห็นเช่นนั้นไม่ใช่ควำมเพอ้ฝันหรือจินตนำกำร เห็นวตัถุจริงๆ แต่ไม่ใช่ดว้ยดวงตำฝ่ำย

ธรรมชำติ เรำแต่ละคนมีดวงตำฝ่ำยวญิญำณซ่ึงคู่กบัดวงตำฝ่ำยธรรมชำติของเรำ พระองค์

ทรงสร้ำงเรำทำงวญิญำณก่อนและจำกนั้นทรงสร้ำงร่ำงกำยเป็นเคร่ืองห่อหุม้วญิญำณเรำ 

เรำทรำบวำ่ในสถำนะแรกของเรำ เรำเดินตำมกำรมองเห็น น่ีคือผำ่นกำรมองเห็นของ

ดวงตำฝ่ำยวญิญำณของเรำเพรำะเรำยงัไม่ไดรั้บร่ำงกำยท่ีมีดวงตำฝ่ำยธรรมชำติ มนุษย์

ทุกคนมีกำรมองเห็นทำงวญิญำณแต่ไม่ไดรั้บสิทธ์ิใหใ้ชก้ำรมองเห็นเช่นนั้นตลอดเวลำ

เวน้แต่พระวญิญำณของพระเจำ้จะชุบชีวติเขำ . . .

“กำรเปิดเผยน�ำทำง” ชีวิตของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ 
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โดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ บำงคนท่ีถกูส่งมำแผน่ดินโลกเพื่อจุดประสงค์

นั้นจะสำมำรถมองเห็นและดูส่ิงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพระผูเ้ป็นเจำ้ ผูห้ย ัง่รู้คือคนท่ีมองเห็น

และรู้ส่ิงท่ีผำ่นมำ รวมทั้งส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย และโดยพวกเขำส่ิงทั้งปวงจะไดรั้บกำรเปิด

เผย (ดู โมไซยำห์ 8:15 17) สรุปไดว้ำ่เขำคือคนท่ีมองเห็น เดินในแสงของพระเจำ้ดว้ย

ดวงตำฝ่ำยวญิญำณท่ีเปิดอยูแ่ละไดรั้บกำรชุบชีวติโดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

โมเสส ซำมูเอล อิสยำห์ เอเสเคียล และอีกหลำยท่ำนคือผูห้ย ัง่รู้ เพรำะพวกท่ำนไดรั้บ

สิทธ์ิใหเ้ห็นรัศมีภำพและเดชำนุภำพของพระเจำ้ใกลก้วำ่มนุษยค์นอ่ืนๆ 

กำรเปิดเผยท�ำใหรู้้ส่ิงท่ีไม่มีใครรู้หรือรู้ส่ิงซ่ึงมนุษยเ์คยรู้มำก่อนและถกูน�ำไปจำก

ควำมทรงจ�ำของเขำ กำรเปิดเผยมกัจะเก่ียวขอ้งกบัควำมจริงเสมอ และมกัจะมำพร้อม

ตรำประทบัอนุมติัจำกเบ้ืองบน กำรเปิดเผยจะไดรั้บในหลำยวธีิ แต่มกัสนันิษฐำนวำ่ผู ้

เปิดเผยด�ำเนินชีวติและประพฤติตนจนสอดคลอ้งกบัวญิญำณแห่งกำรเปิดเผย วญิญำณ

แห่งควำมจริง และดว้ยเหตุน้ีจึงสำมำรถรับข่ำวสำรจำกเบ้ืองบนได้

เพ่ือสรุปเร่ืองน้ี เรำอำจพดูไดว้ำ่ศำสดำพยำกรณ์คือผูส้อนควำมจริงจำกเบ้ืองบน ผู ้

หย ัง่รู้ในทุกๆ ดำ้นของโลก สมัผสัดำ้นกำรมองเห็นทำงวญิญำณ [ของโจเซฟ สมิธ] ได้

รับกำรชุบชีวิตถึงระดบัท่ีไม่ธรรมดำโดยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ของประทำนดงักล่ำว

น้ีท�ำใหท่้ำนมองเห็นพระบิดำและพระบุตรเม่ือท่ำนเขำ้ไปสวดออ้นวอนในป่ำ เม่ือเรำ

ติดตำมชีวติและงำนของท่ำนจำกจุดนั้น เรำพบวำ่ท่ำนไม่ไดพ้ยำยำมท�ำตำมพลงัอ�ำนำจ

ของท่ำนเอง ท่ำนพ่ึงพำพระเจำ้และดว้ยเหตุน้ีจึงไดรั้บควำมช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำสัง่

สอนจำกพระองค ์กำรเปิดเผยน�ำทำงชีวติท่ำน 12

4

สรรเสริญบุรุษผู้ตดิต่อพระเยโฮวาห์

เม่ือเรำร้องเพลงเก่ียวกบัโจเซฟ สมิธ “สรรเสริญบุรุษ” (เพลงสวด, 1985, บทเพลงท่ี 

14) เรำระลึกถึงส่ิงท่ีควรค่ำแก่กำรสรรเสริญมำกมำยเก่ียวกบัท่ำน

เรำสรรเสริญท่ำนเพรำะท่ำนสำมำรถส่ือสำรไม่เฉพำะกบัพระเยโฮวำห์เท่ำนั้นแต่

กบัรูปกำยอ่ืนๆ ของสวรรคด์ว้ย มีกำรมำเยอืนหลำยคร้ัง มีกำรมอบกญุแจ และไดรั้บ

กำรสอนแก่ “ผูห้ย ัง่รู้ท่ีเลิศเลอ” คนนั้นท่ีพระเจำ้ทรงยกข้ึนในยคุสุดทำ้ย (2 นีไฟ 3:6 7) 

เม่ือคุณพอ่สมิธใหพ้รเดก็หนุ่มโจเซฟในปี ค.ศ. 1834 เขำประกำศวำ่โยเซฟในอียปิตย์คุ

โบรำณเห็นผูห้ย ัง่รู้ยคุสุดทำ้ยคนน้ี โยเซฟสมยัโบรำณหลัง่น�้ำตำเม่ือตระหนกัวำ่งำนของ

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟจะเป็นพรแก่ลูกหลำนจ�ำนวนมำกของโยเซฟคนก่อน
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เรำสรรเสริญโจเซฟ สมิธเพรำะควำมขยนัหมัน่เพียรและควำมสำมำรถของท่ำน

ในกำรแปลและรับพระคมัภีร์ท่ีเปิดเผยหลำยร้อยหนำ้ดว้ย ท่ำนเป็นช่องทำงกำรเปิด

เผย ประมำณกำรวำ่พระคมัภีร์อนัน่ำอศัจรรยผ์ำ่นมำทำงท่ำนมำกกวำ่มนุษยค์นใดใน

ประวติัศำสตร์

เรำสรรเสริญโจเซฟไม่เพียงเพรำะท่ำนอดทนไดเ้ท่ำนั้นแต่ “อดทนมนัดว้ยดี” ดว้ย 

(คพ. 121:8) สมยัท่ีท่ำนยงัเดก็ ท่ำนไดรั้บกำรผำ่ตดัอนัแสนเจป็ปวดท่ีขำ—หำกไม่ได้

รับกำรผำ่ตดัคร้ังนั้นท่ำนคงไม่สำมำรถเดินทำงท่ีเส่ียงอนัตรำยไปกบัค่ำยไซอนัจำกรัฐ

โอไฮโอไปรัฐมิสซูรีในเวลำต่อมำ ระหวำ่งกำรเดินทำงคร้ังนั้น โจเซฟ “เดินเกือบตลอด

เวลำ ท�ำใหเ้ทำ้ของท่ำนพพุอง มีเลือดออก และปวดแสบปวดร้อน” [ค�ำสอนของประธำน

ศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ, 311] ในท�ำนองเดียวกนั เรำสรรเสริญท่ำนกบัเอม็มำส�ำหรับ

ควำมอดทนต่อกำรสูญเสียบุตรตำมสำยเลือดและบุตรบุญธรรมหกคนใหแ้ก่ควำมตำย

ก่อนเวลำอนัควร บิดำมำรดำผูสู้ญเสียบุตรแมเ้พียงคนเดียวจะเขำ้ใจควำมรู้สึกนั้น

เรำสรรเสริญโจเซฟเพรำะท่ำนสำมำรถอดทนต่อกำรข่มเหง รวมถึงกำรถกูทอดท้ิง

ใหอ้ยูใ่นคุกลิเบอร์ต้ีอยำ่งยำกล�ำบำกเป็นเวลำนำน ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ ทุกส่ิงทุกอยำ่ง

ในขณะนั้นดูเหมือนจะส้ินหวงั แต่พระเจำ้แห่งสวรรคท์รงยนืยนักบัโจเซฟท่ีถกูคุมขงัวำ่ 

“สุดแดนแผน่ดินโลกจะสอบถำมเก่ียวกบันำมของเจำ้” (คพ.122:1) เรำมีชีวติอยูใ่นวนัท่ี

มีกำรสอบถำมเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัโจเซฟ สมิธและพระกิตติคุณท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟู

โจเซฟสมประสงคม์ำนำนแลว้ท่ีวำ่ท่ำนจะมี “ค่ำควรเท่ำกบั” คนสมยัโบรำณ [ค�ำ

สอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 424] เวลำน้ีเรำสำมำรถร้องเพลงได้

วำ่โจเซฟจะได ้“พ�ำนกัท่ำมกลำงศำสดำคร้ังโบรำณ” (เพลงสวด, 1985, บทเพลงท่ี 14)

เรำสรรเสริญโจเซฟเพรำะท่ำนอดทนต่อกำรทรยศหกัหลงัและควำมผดิหวงัอนัขมข่ืน

คร้ังแลว้คร้ังเล่ำ ดว้ยเหตุน้ีท่ำนจึงไปคำร์เทจ “ดงัลกูแกะถกูพำไปเชือด” “สงบดงัเวลำ

เชำ้ของฤดูร้อน” และ “ปรำศจำกควำมผดิต่อ . . . มนุษยท์ั้งปวง” (คพ. 135:4) ท่ำนไม่

ไดไ้ปคำร์เทจอยำ่งเคียดแคน้ ท่ำนไม่ไดไ้ปคำร์เทจอยำ่งคนท่ีพร�่ ำบ่น ช่ำงน่ำอศัจรรย์

นกัท่ีท่ำนสำมำรถอดทนดว้ยดี!

โจเซฟรู้วำ่ท่ำนหนัหนำ้ไปทำงใด ท่ำนหนัไปฟังพระผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสต์

ตั้งแต่พระบิดำบนสวรรคข์องเรำทรงสอนเดก็หนุ่มโจเซฟคร้ังแรก โดยตรัสวำ่ “น่ีคือ

บุตรท่ีรักของเรำ จงฟังท่ำน!” [โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:17] 13
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ชีวติและพนัธกจิของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิช่วยให้

เรามุ่งหน้าไปตามเส้นทางทีน่�าสู่ชีวตินิรันดร์

ขำ้พเจำ้ส�ำนึกคุณต่อบุรุษผูน้ี้ ต่อค�ำสอนของท่ำน ต่อกำรเปิดเผยของท่ำน ต่อส่ิงท่ีท่ำน

ท้ิงไวใ้หเ้รำ ต่อพระกิตติคุณท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟสูู่แผน่ดินโลกผำ่นท่ำน ขำ้พเจำ้คิดวำ่ไม่มี

เร่ืองใดในประวติัศำสตร์ทั้งหมดสวยงำมกวำ่เร่ืองรำวท่ีเรียบง่ำยงดงำมของเดก็หนุ่มผู ้

เขำ้ไปในป่ำใกลบ้ำ้น คุกเข่ำสวดออ้นวอน และมีผูม้ำเยอืนจำกสวรรค์

เวลำน้ีขอใหเ้รำมองดูชีวติและงำนของท่ำน หลำยคนสืบสำวชีวติและงำนของท่ำน

เพื่อหำควำมล้ีลบัทั้งหมดเบ้ืองหลงัถอ้ยค�ำท่ีเขียนไว ้แต่ไม่มีควำมล้ีลบัใดๆ . . . มีเพียง

ศรัทธำอนัเรียบง่ำย ศรัทธำของเดก็หนุ่มผูไ้ดรั้บกำรอบรมในเร่ืองเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจำ้ 

และเม่ือเวลำผำ่นไป ชำยหนุ่มคนน้ีผูป้รำศจำกควำมส�ำเร็จดำ้นวชิำกำรและขำดกำรศึกษำ

ไดรั้บกำรสอนจำกพระเจำ้ในส่ิงซ่ึงจะเกิดข้ึน

เวลำน้ีเรำไดรั้บสติปัญญำและควำมคิดแลว้ เรำเพียงแต่ตอ้งฝึกฝนและปลูกฝังตำม

ท่ีพระเจำ้ทรงสอนโจเซฟและมีศรัทธำอนัเรียบง่ำยเช่นเดียวกบัท่ำน โดยยอมท�ำตำม

ค�ำแนะน�ำสัง่สอนอนัเรียบง่ำย เม่ือเรำท�ำเช่นนั้นและเดินตำมเสน้ทำงท่ี [พระเจำ้] ทรง

ประสงคใ์หเ้รำเดินตำม และเรียนรู้บทเรียนท่ีพระองคท์รงประสงคใ์หเ้รำเรียนรู้ เรำจะ

พบวำ่ชีวติเรำไดรั้บกำรช�ำระใหส้ะอำดจำกส่ิงทั้งหลำยทั้งปวงท่ีตรงขำ้มกบัจุดประสงค์

ของพระผูเ้ป็นเจำ้ และเป็นเช่นนั้นกบัโจเซฟ ท่ำนกลำยเป็นคนท่ีเขำ้ใกลค้วำมดีพร้อม 

เพรำะท่ำนช�ำระจิตวญิญำณและจิตใจท่ำนใหส้ะอำดและด�ำเนินชีวติใกลชิ้ดพระเจำ้ 

สำมำรถพดูคุยกบัพระองค ์และไดย้นิพระองคต์รัสส่ิงท่ีท่ำนท้ิงไวใ้หเ้รำผำ่นกำรเปิด

เผยของท่ำน โดยผำ่นดวงตำฝ่ำยวญิญำณท่ำนสำมำรถเห็นส่ิงท่ีผำ่นไปแลว้และส่ิงท่ีอยู่

ขำ้งหนำ้ เรำมีหลกัฐำนยนืยนัควำมจริงของส่ิงท่ีท่ำนเคยเห็น . . .

ขำ้พเจำ้ส�ำนึกคุณต่อกำรเป็นสมำชิกในศำสนจกัร และประจกัษพ์ยำนของขำ้พเจำ้

เก่ียวกบัควำมสูงส่งของศำสนจกัรข้ึนอยูก่บัเร่ืองรำวอนัเรียบง่ำยของเดก็หนุ่มท่ีคุกเข่ำ

อยูใ่ตต้น้ไมแ้ละตอ้นรับผูม้ำเยอืนจำกสวรรค—์ไม่ใช่พระผูเ้ป็นเจำ้พระองคเ์ดียว แต่เป็น

สองพระองคแ์ยกกนั พระบิดำและพระบุตรทรงเปิดเผยพระอติรูปของพระองคต์่อโลก

อีกคร้ัง ศรัทธำและประจกัษพ์ยำนของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัเร่ืองรำวอนัเรียบง่ำยน้ี เพรำะถำ้

เร่ืองน้ีไม่จริง ควำมเช่ือของชำวมอรมอนยอ่มพงัภินท ์ถำ้เร่ืองน้ีจริง—และขำ้พเจำ้เป็น

พยำนวำ่จริง—นัน่จะเป็นเหตุกำรณ์ส�ำคญัท่ีสุดเหตุกำรณ์หน่ึงในประวติัศำสตร์ทั้งหมด
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ค�ำสวดออ้นวอนของขำ้พเจำ้คือ เม่ือเรำระลึกถึงศำสดำพยำกรณ์ท่ียิง่ใหญ่ท่ำนน้ีและ

ใคร่ครวญชีวติท่ำน ขอใหเ้รำมีควำมส�ำนึกคุณในใจเรำต่อส่ิงท่ีเขำ้มำในชีวติเรำเน่ืองดว้ย

กำรเป็นผูห้ย ัง่รู้ของท่ำนและกำรเปิดเผยของท่ำนต่อเรำ—ผูห้ย ัง่รู้ท่ีเลิศเลอ ผูซ่ึ้งพระเจำ้

ทรงยกข้ึนเพื่อน�ำทำงเรำในยคุสุดทำ้ยน้ี เพื่อเรำจะเดินกลบัไปตำมเสน้ทำงเหล่ำนั้นซ่ึง

จะน�ำเรำสู่ควำมสูงส่งและชีวตินิรันดร์ 14

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ใตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบันิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ (ดู หวัขอ้ 1) 

ประจกัษพ์ยำนของท่ำนเก่ียวกบันิมิตแรกมีอิทธิพลต่อท่ำนอยำ่งไร เหตุใดจึงส�ำคญั

ยิง่ท่ีวสุิทธิชนตอ้งมีประจกัษพ์ยำนวำ่โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระผูเ้ป็น

เจำ้

• ท่ำนประทบัใจอะไรบำ้งขณะทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบักำรจดั

ตั้งศำสนจกัร (ดู หวัขอ้ 2) ท่ำนและครอบครัวไดรั้บพรอะไรบำ้งผำ่นศำสนจกัรท่ี

ไดรั้บกำรฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต์

• เหตุใดกำรเขำ้ใจควำมหมำยของค�ำวำ่ ศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยัง่รู้ และ ผู้เปิดเผยจึงเป็น

ประโยชน ์(ดู หวัขอ้ 3) ท่ำนไดรั้บพรอยำ่งไรจำกศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิด

เผย

• ในหวัขอ้ 4 ประธำนฮนัเตอร์สรุปเหตุผลบำงประกำรท่ีเรำสรรเสริญโจเซฟ สมิธ ค�ำ

สอนเหล่ำน้ีเพ่ิมควำมช่ืนชมท่ีเรำมีต่อศำสดำพยำกรณ์โจเซฟอยำ่งไร เรำสำมำรถเรียน

รู้อะไรไดบ้ำ้งจำกแบบอยำ่งของโจเซฟ สมิธ

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัศรัทธำ กำรศึกษำทำงวญิญำณ และกำร

เช่ือฟังของโจเซฟ สมิธ (ดู หวัขอ้ 5) ค �ำสอนเหล่ำน้ีประยกุตใ์ชก้บัเรำไดอ้ยำ่งไร เรำ

จะแสดงควำมส�ำนึกคุณต่อพรท่ีมำถึงเรำผำ่นศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

งำนแปลของโจเซฟ สมิธ, ปฐมกำล 50:25–33; ดำเนียล 2:44; เอเฟซสั 2:19–22; 

4:11–14; คพ. 1:17–32; 5:9–10; 122:1–2; 135; โจเซฟ สมิธ—ประวติั
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ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

“เม่ือท่ำนรู้สึกถึงปีติสุขซ่ึงมำจำกกำรเขำ้ใจพระกิตติคุณ ท่ำนยอ่มตอ้งกำรน�ำส่ิงท่ี

ท่ำนเรียนรู้ไปใช ้ขอใหพ้ยำยำมอยำ่งหนกัท่ีจะด�ำเนินชีวติชีวติสอดคลอ้งกบัควำมเขำ้ใจ

ของท่ำน กำรกระท�ำดงักล่ำวจะท�ำใหศ้รัทธำ ควำมรู้ และประจกัษพ์ยำนของท่ำนเขม้

แขง็ข้ึน” (ส่ังสอนกิตติคุณของเรำ [2004], 19)

อ้ำงอิง

 1. ใน เอลีนอร์ โนวส์, Howard W. Hunter 

(1994), 7; ดูหนำ้ 6 ดว้ย.

 2. “The Temple of Nauvoo,” Ensign, Sept. 

1994, 63–64.

 3. “Come to the God of All Truth,” Ensign, 

Sept. 1994, 73.

 4. ใน Conference Report, Oct. 1963, 

100 101.

 5. “The Sixth Day of April, 1830,” Ensign, 

May 1991, 64.

 6. “The Sixth Day of April, 1830,” 63.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 228.

 8. “The Sixth Day of April, 1830,” 64–65.

 9. “The Sixth Day of April, 1830,” 63.

 10. “The Sixth Day of April, 1830,” 64.

 11. ใน Conference Report, Oct. 1963, 101.

 12. “Joseph Smith the Seer,” ใน The Annual 

Joseph Smith Memorial Sermons, 2 vols. 

(1966), 2:193–94.

 13. “The Temple of Nauvoo,” 63–64.

 14. “Joseph Smith the Seer,” 2:197–98.
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อุโมงค์ว่ำงเปล่ำของพระผู้ช่วยให้รอด “ประกำศต่อคนท้ังโลก

ว่ำ ‘พระองค์ไม่ได้อยู่ ท่ีน่ี แต่ทรงเป็นขึน้มำแล้ว’” (ลกูำ 24:6)
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บทท่ี 6

การชดใช้และการฟ้ืนคนืพระชนม์

ของพระเยซูคริสต์

“เรำจะลกุขึน้จำกควำมตำยในมรรตัยเพ่ือมีชีวิตอัน

เป็นนิจเพรำะกำรพลีพระชนม์ชีพเพ่ือกำรชดใช้และ

กำรฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

วนัท่ี 20 มีนำคม ค.ศ. 1934 ลกูคนแรกของฮำเวร์ิดกบัแคลร์ ฮนัเตอร์เกิด  พวกท่ำนตั้ง

ช่ือบุตรชำยคนน้ีวำ่ฮำเวร์ิด วลิเลียม ฮนัเตอร์ จูเนียร์ และเรียกเขำวำ่บิลลี ในช่วงฤดูร้อน

พวกท่ำนสงัเกตวำ่บิลลีดูเซ่ืองซึม คณะแพทยว์นิิจฉยัวำ่เขำเป็นโรคโลหิตจำง และฮำ 

เวร์ิดถ่ำยเลือดใหส้องคร้ัง แต่อำกำรของบิลลีไม่ดีข้ึน ผลตรวจเพ่ิมเติมปรำกฏวำ่มีปัญหำ

รุนแรงท่ีล�ำไสส่้งผลใหบิ้ลลีเสียเลือด คณะแพทยท์�ำกำรผำ่ตดั โดยมีฮำเวร์ิดนอนใหเ้ลือด

อยูข่ำ้งๆ ลูกชำย แต่ผลไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ สำมวนัต่อมำ วนัท่ี 11 ตุลำคม ค.ศ. 1934 บิลลี

นอ้ยจำกไปอยำ่งสงบขณะพอ่แม่นัง่อยูข่ำ้งเตียงเขำ “เรำเศร้ำใจมำกและมึนงงขณะออก

จำกโรงพยำบำลในคืนนั้น” ฮำเวร์ิดเขียน 1

ประจกัษพ์ยำนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบักำรชดใชแ้ละกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์อง

พระผูช่้วยใหร้อดประคบัประคองท่ำนใหผ้ำ่นพน้ประสบกำรณ์กำรเสียชีวติของบิลลี

และกำรเสียชีวติของบุคคลอ่ืนท่ีท่ำนรัก “ขำ้พเจำ้เช่ือมัน่วำ่ [กำรชดใช]้ เป็นควำมจริง” 

ท่ำนเป็นพยำน “และไม่มีส่ิงใดในแผนแห่งควำมรอดอนัศกัด์ิสิทธ์ิทั้งแผนส�ำคญัไปกวำ่

กำรพลีพระชนมชี์พเพื่อกำรชดใชข้องพระเยซูคริสต ์เรำเช่ือวำ่ควำมรอดเกิดข้ึนเพรำะ

กำรชดใช ้หำกไม่มีกำรชดใชแ้ผนกำรสร้ำงทั้งแผนยอ่มไร้ผล . . . หำกปรำศจำกกำร

พลีพระชนมชี์พเพ่ือกำรชดใช ้ควำมตำยทำงโลกคงเป็นจุดส้ินสุด และจะไม่มีกำรฟ้ืน

คืนชีวติ และไม่มีจุดประสงคใ์นชีวติทำงวญิญำณของเรำ คงจะไม่มีควำมหวงัเร่ืองชีวติ

นิรันดร์” 2
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ในช่วงกำรประชุมใหญ่สำมญัเดือนเมษำยน ซ่ึงจดัรำวๆ ช่วงอีสเตอร์ ประธำนฮนั

เตอร์พดูบ่อยคร้ังเก่ียวกบักำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ในกำรประชุมใหญ่

สำมญัเดือนเมษำยน ค.ศ. 1983 ท่ำนกล่ำววำ่

“เน่ืองในเทศกำลอีสเตอร์ปีน้ี ขำ้พเจำ้รู้สึกอยำ่งแรงกลำ้ถึงควำมส�ำคญัของงำนมอบ

หมำยใหข้ำ้พเจำ้เป็นพยำนถึงควำมจริงของกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระผูช่้วยใหร้อด พ่ี

นอ้งทั้งหลำย มีพระผูเ้ป็นเจำ้ในฟ้ำสวรรคผ์ูท้รงรักและห่วงใยท่ำนกบัขำ้พเจำ้ เรำมีพระ

บิดำในสวรรค ์ผูท้รงส่งพระบุตรหวัปีของบุตรธิดำทำงวญิญำณของพระองค ์พระองค์

เดียวท่ีถือก�ำเนิดในเน้ือหนงั มำเป็นแบบอยำ่งใหเ้รำบนแผน่ดินโลก มำรับบำปของโลก

ไวก้บัพระองค ์และต่อมำถกูตรึงกำงเขนเพรำะบำปของโลกและฟ้ืนคืนพระชนม ์. . .

“น่ีเป็นข่ำวสำรท่ีสวยงำมอยำ่งแทจ้ริง—จะมีชีวติหลงัควำมตำย เรำจะไดก้ลบัไปอยู่

กบัพระบิดำในสวรรคข์องเรำอีกคร้ัง เพรำะกำรพลีพระชนมชี์พของพระผูช่้วยใหร้อด

เพื่อเรำ และเพรำะกำรกลบัใจของเรำและกำรเช่ือฟังพระบญัญติั

“รุ่งอรุณท่ีสวยงำมของเชำ้วนัอีสเตอร์เม่ือโลกของคริสตศำสนิกชนหนัไปสู่กำรฟ้ืน

คืนพระชนมข์องพระเยซูชัว่ครำว ขอใหเ้รำแสดงควำมส�ำนึกคุณต่อพระบิดำบนสวรรค์

ส�ำหรับแผนแห่งควำมรอดอนัส�ำคญัยิง่ท่ีจดัเตรียมไวใ้หเ้รำ” 3

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

การชดใช้เป็นการแสดงความรักขั้นสูงสุดจากพระบิดาบนสวรรค์

ของเราและพระบุตรทีรั่กของพระองค์พระเยซูคริสต์ 

กำรชดใชข้องพระเยซูคริสตเ์ป็นงำนมอบหมำยท่ีพระบิดำบนสวรรคท์รงก�ำหนดล่วง

หนำ้เพ่ือใหไ้ถ่บุตรธิดำของพระองคห์ลงัจำกสภำพท่ีตกแลว้ของพวกเขำ นัน่เป็นกำร

แสดงออกถึงควำมรักของพระบิดำบนสวรรคท่ี์ทรงยอมใหอ้งคเ์ดียวท่ีถือก�ำเนิดจำก

พระองคพ์ลีพระชนมชี์พเพื่อกำรชดใช ้และนัน่เป็นกำรแสดงออกถึงควำมรักขั้นสูงสุด

ของพระบุตรท่ีรักของพระองคท่ี์ทรงด�ำเนินกำรชดใช้

ขำ้พเจำ้เคยยนือยูใ่นสวนเกทเสมนีหลำยคร้ัง ขำ้พเจำ้ตรึกตรองควำมทุกขเ์วทนำ 

ควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวของพระผูช่้วยใหร้อดในใจ—ควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวท่ีทรงประสบ

เม่ือพระบิดำบนสวรรคข์องเรำทรงยอมใหพ้ระองครั์บเอำควำมเจบ็ปวดและบำปของ



บทท่ี 6

103

มวลมนุษยชำติไวก้บัพระองคใ์นวธีิท่ีเรำไม่สำมำรถเขำ้ใจได ้จิตวญิญำณขำ้พเจำ้เป่ียม

ดว้ยโทมนสัขณะนึกถึงกำรพลีพระชนมชี์พคร้ังส�ำคญัยิง่น้ีเพื่อมนุษยชำติ

ขำ้พเจำ้เคยยนือยูใ่ตก้ลโกธำ ท่ีกะโหลกศีรษะ และตรึกตรองควำมอปัยศอดสูของ

กำรตรึงกำงเขนซ่ึงน�ำไปสู่กำรส้ินพระชนมข์องพระผูช่้วยใหร้อด แต่ท�ำใหเ้กิดควำมเป็น

อมตะแก่พระองคแ์ละมวลมนุษยชำติ และจิตวญิญำณขำ้พเจำ้จ�ำนนอีกคร้ัง

ขำ้พเจำ้เคยยนือยูห่นำ้อุโมงคใ์นสวนและนึกภำพวนัอนัรุ่งโรจนน์ั้นของกำรฟ้ืนคืน

พระชนมเ์ม่ือพระผูช่้วยใหร้อดเสดจ็ออกจำกอุโมงค ์ทรงมีพระชนมชี์พ ฟ้ืนคืนพระชนม ์

และทรงเป็นอมตะ กำรตรึกตรองเร่ืองนั้นท�ำใหใ้จขำ้พเจำ้พองโตดว้ยปีติ

ประสบกำรณ์เหล่ำน้ีท�ำใหข้ำ้พเจำ้อยำกระบำยควำมในใจโดยนอ้มขอบพระทยัและ

ส�ำนึกคุณพระบิดำบนสวรรคข์องเรำส�ำหรับควำมรักท่ีพระองคแ์ละพระบุตรทรงมีต่อ

เรำผำ่นกำรพลีพระชนมชี์พเพ่ือกำรชดใชอ้นัน่ำช่ืนชมยนิดีนั้น ในเน้ือร้องของชำร์ลส์ 

เอช. กำเบรียล “ฉนัเฝ้ำพิศวงต่อควำมรักพระเยซูใหฉ้นั  ทั้งงงงนัต่อพระคุณท่วมทน้ท่ี

พระองคป์ระทำน ฉนัสะทำ้นกำยำเม่ือทรำบวำ่พระองคว์ำยเพือ่ฉนั และเพ่ือฉนัคนบำป 

พระองคท์นทุกขห์ลัง่เลือดวำยปรำณ โอ ช่ำงแสนอศัจรรย ์พระองคท์รงห่วงใยฉนั แม้

วำยชีวนัทรงยอม  โอ ช่ำงแสนอศัจรรย ์อศัจรรยต่์อฉนั” . . .

ขำ้พเจำ้แสดงประจกัษพ์ยำนต่อท่ำน พี่นอ้งทั้งหลำยวำ่พระบิดำบนสวรรคข์องเรำ

ทรงส่งพระบุตรท่ีรักของพระองค ์พระเยซูคริสตม์ำในโลกเพื่อท�ำตำมเง่ือนไขในกำร

ด�ำเนินแผนแห่งควำมรอดใหส้�ำเร็จ กำรชดใชแ้สดงใหเ้ห็นวำ่พระองคท์รงรักเรำมำก 4

2

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับเอาบาป ความทุพพลภาพ ความเศร้า

โศก และความเจบ็ปวดทั้งส้ินของเราไว้กบัพระองค์

เม่ือคร้ังพบกนัเพ่ือฉลองปัสกำ พระเยซูและเหล่ำอคัรสำวกรับส่วนเคร่ืองหมำยศีล

ระลึกท่ีพระองคท์รงเร่ิมไวใ้นพระกระยำหำรม้ือสุดทำ้ยน้ีดว้ยกนั และจำกนั้นทรงพระ

ด�ำเนินไปภเูขำมะกอกเทศ

พระองคท์รงเป็นครูจนถึงวำระสุดทำ้ยของพระองค ์และทรงเทศนำต่อไปเก่ียวกบั

ลูกแกะพลีบูชำ พระองครั์บสัง่กบัพวกเขำวำ่พระองคจ์ะทรงถูกลงทณัฑแ์ละพวกเขำ

จะกระจดักระจำยไปเหมือนแกะท่ีไม่มีคนเล้ียง (ดู มทัธิว 26:31) “แต่หลงัจำกพระเจำ้

ทรงท�ำใหเ้รำเป็นข้ึนมำแลว้” พระองคต์รัส “เรำจะไปยงัแควน้กำลิลีก่อนพวกท่ำน” 

(มทัธิว 26:32)
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ในเวลำต่อมำ พระองคท์รงหลัง่พระเสโทเป็นเมด็โลหิต ทรงถกูผูน้�ำท่ีอำ้งตนเป็นผู ้

รักษำกฎหมำยโบย และตรึงกำงเขนพระองคใ์นหมู่โจร กษตัริยเ์บน็จำมินในพระคมัภีร์

มอรมอนพยำกรณ์ดงัน้ี “พระองคจ์ะทนรับกำรล่อลวง, และควำมเจบ็ปวดทำงร่ำงกำย, 

ควำมหิวโหย, ควำมกระหำย, และควำมเหน็ดเหน่ือย, แมม้ำกกวำ่ท่ีมนุษยจ์ะทนได,้ 

เวน้แต่จะถึงแก่ควำมตำย; เพรำะดูเถิด, พระโลหิตไหลออกจำกทุกขมุขน, ควำมปวด

ร้ำวของพระองคจ์ะใหญ่หลวงนกัเพรำะควำมชัว่ร้ำยและควำมน่ำชิงชงัของผูค้นของ

พระองค.์ . . .

“พระองคจ์ะเสดจ็มำสู่ผูค้นของพระองค,์ เพ่ือควำมรอดจะไดม้ำสู่ลูกหลำนมนุษย ์

. . . ; และแมห้ลงัจำกทั้งหมดน้ีแลว้พวกเขำกจ็ะถือวำ่พระองคเ์ป็นมนุษยค์นหน่ึง, และ

กล่ำววำ่พระองคมี์ผสิีงอยู,่ และจะโบยพระองค,์ และจะตรึงพระองคไ์วท่ี้กำงเขน” (โม

ไซยำห์ 3:7, 9)

เรำเป็นหน้ีศำสดำพยำกรณ์แอลมำส�ำหรับควำมรู้เร่ืองควำมทุกขเวทนำเตม็ขนำด

ของพระองค ์“พระองคจ์ะเสดจ็ออกไป, ทรงทนควำมเจบ็ปวดและควำมทุกขแ์ละกำร

ล่อลวงทุกอยำ่ง; และน่ีกเ็พื่อค�ำซ่ึงกล่ำววำ่พระองคจ์ะทรงรับควำมเจบ็ปวดและควำม

ป่วยไขข้องผูค้นของพระองคจ์ะไดเ้กิดสมัฤทธิผล.

“และพระองคจ์ะทรงรับเอำควำมตำย, เพ่ือพระองคจ์ะทรงท�ำใหส้ำยรัดแห่งควำม

ตำยท่ีผกูมดัผูค้นของพระองคห์ลุดออก; และพระองคจ์ะทรงรับเอำควำมทุพพลภำพของ

พวกเขำ, เพื่ออุทรของพระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระเมตตำ, ตำมเน้ือหนงั, เพื่อพระองค์

จะทรงรู้ตำมเน้ือหนงัวำ่จะทรงช่วยผูค้นของพระองคต์ำมควำมทุพพลภำพของพวกเขำ

ไดอ้ยำ่งไร” (แอลมำ 7:11 12)

ลองนึกดู! เม่ือพวกเขำน�ำพระวรกำยของพระองคล์งจำกกำงเขนแลว้รีบไปวำงไว้

ในอุโมงคท่ี์ยมืใช ้พระองคพ์ระบุตรท่ีไร้บำปของพระผูเ้ป็นเจำ้มิเพียงรับเอำบำปและ

กำรล่อลวงของจิตวญิญำณมนุษยทุ์กคนผูจ้ะกลบัใจเท่ำนั้น แต่ทรงรับเอำควำมป่วยไข ้

ควำมเศร้ำโศก และควำมเจบ็ปวดทุกรูปแบบไวก้บัพระองคด์ว้ย พระองคท์รงทนรับ

ควำมทุกขเ์หล่ำน้ีดงัท่ีเรำทนทุกขต์ำมเน้ือหนงั พระองคท์รงทนรับทั้งหมด พระองคท์รง

ท�ำเช่นน้ีเพื่อท�ำใหพ้ระเมตตำและพระปรีชำสำมำรถในกำรยกเรำข้ึนเหนือกำรทดลอง

ทำงโลกทุกอยำ่งสมบูรณ์ 5

อนัท่ีจริงเรำอำจท�ำกำรเลือกผดิๆ กำรเลือกท่ีไม่ดี กำรเลือกท่ีท�ำใหเ้จบ็ปวด และ

บำงคร้ังเรำท�ำเช่นนั้น แต่นัน่คือจุดท่ีพระพนัธกิจและพระเมตตำของพระเยซูคริสต์

เขำ้มำมีผลโดยสมบูรณ์ . . . พระองคท์รงท�ำกำรชดใชเ้พ่ือไกล่เกล่ียกำรเลือกผดิๆ ท่ี
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เรำท�ำ พระองคท์รงเป็นผูว้ิงวอนพระบิดำแทนเรำ และทรงชดเชยล่วงหนำ้ใหค้วำม

ผดิพลำดและควำมโง่เขลำท่ีเรำเห็นบ่อยคร้ังในกำรใชเ้สรีภำพของเรำ เรำตอ้งยอมรับ

ของประทำนดงักล่ำว กลบัใจจำกควำมผดิพลำดเหล่ำนั้น และท�ำตำมพระบญัญติัของ

พระองคเ์พ่ือจะไดป้ระโยชน์เตม็ท่ีจำกกำรไถ่น้ี ขอ้เสนอมีอยูเ่สมอ หนทำงเปิดเสมอ 

เรำสำมำรถหวงัพึ่งพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้และมีชีวติไดเ้สมอ แมใ้นโมงมืดมิดท่ีสุด

และในควำมผดิมหนัตท่ี์สุดของเรำ6 

3

พระเยซูคริสต์ทรงลุกขึน้จากความตายและทรงเป็นผลแรกของการฟ้ืนคนืชีวติ

ขอใหย้อ้นเวลำกลบัไปพร้อมขำ้พเจำ้ถึงเหตุกำรณ์สุดทำ้ยเหล่ำนั้นในแผน่ดิน

ศกัด์ิสิทธ์ิ จุดจบแห่งพระชนมชี์พมรรตยัของพระเจำ้ของเรำใกลถึ้งแลว้ พระองคท์รง

รักษำคนป่วย ทรงท�ำให้คนตำยฟ้ืน และทรงอรรถำธิบำยพระคมัภีร์ รวมไปถึงค�ำ

พยำกรณ์เหล่ำนั้นเก่ียวกบักำรส้ินพระชนมแ์ละกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคเ์อง 

พระองคต์รัสกบัเหล่ำสำนุศิษยว์ำ่

“ฟังนะ พวกเรำจะข้ึนไปยงักรุงเยรูซำเลม็ และบุตรมนุษยจ์ะถูกมอบไวก้บัพวก

หวัหนำ้ปุโรหิตและพวกธรรมำจำรย ์และพวกเขำจะลงโทษท่ำนถึงตำย 

“ทั้งจะมอบตวัท่ำนไวก้บัพวกต่ำงชำติเพ่ือใหเ้ยำะเยย้ เฆ่ียนตี และตรึงไวท่ี้กำงเขน 

และวนัท่ีสำมจะเป็นข้ึนมำใหม่” (มทัธิว 20:18–19) . . .

ในรุ่งอรุณของวนัท่ีสำม มำรียช์ำวมกัดำลำและ “มำรียอี์กคนหน่ึง” มำถึงสุสำนท่ีวำง

พระวรกำยไร้ชีวติของพระองค ์[มทัธิว 28:1; ดู มำระโก 16:1; ลกูำ 24:10ดว้ย] ก่อนหนำ้

นั้น พวกหวัหนำ้ปุโรหิตและพวกฟำริสีไดไ้ปหำปีลำตและเกล้ียกล่อมเขำใหว้ำงยำมตรง

ประตูอุโมงค ์“มิฉะนั้นพวกสำวกของเขำจะมำขโมยศพไปแลว้ประกำศแก่ประชำชน

วำ่ เขำเป็นข้ึนมำจำกควำมตำยแลว้” (มทัธิว 27:64) แต่ทูตสวรรคท่ี์มีก�ำลงัมำกสององค์

กล้ิงกอ้นหินออกจำกปำกอุโมงค ์และพวกยำมท่ีเฝ้ำอยูห่นีไปดว้ยควำมหวำดกลวัเม่ือ 

เห็นทูตสวรรค์

เม่ือหญิงทั้งสองมำถึงอุโมงค ์พวกเธอพบอุโมงคเ์ปิดแลว้และว่ำงเปล่ำ ทูตสวรรค์

รอบอกข่ำวใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีหูมนุษยเ์คยไดย้นิวำ่ “พระองคไ์ม่ไดอ้ยูท่ี่น่ี เพรำะทรงเป็น

ข้ึนมำแลว้ตำมท่ีพระองคต์รัสไวน้ั้น” (มทัธิว 28:6)7
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ไม่มีหลกัค�ำสอนใดในคมัภีร์ศำสนำคริสตส์�ำคญัต่อมวลมนุษยชำติมำกไปกวำ่หลกั

ค�ำสอนเร่ืองกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระบุตรพระผูเ้ป็นเจำ้ โดยผำ่นพระองคก์ำรฟ้ืนคืน

ชีวติมำถึงชำย หญิง และเดก็ทุกคนท่ีเคยเกิด—หรือจะเกิด—มำในโลกน้ี 

พระเยซูคริสต์ทรงปรำกฏต่อมำรีย์ชำวมกัดำลำหลงัจำกพระองค์

ฟ้ืนคืนพระชนม์ได้ไม่นำน (ด ูยอห์น 20:1- 18)
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ทั้งท่ีเรำใหค้วำมส�ำคญัมำกกบักำรฟ้ืนคืนชีวติในหลกัค�ำสอนของเรำ แต่พวกเรำหลำย

คนอำจจะยงัไม่เขำ้ใจควำมส�ำคญัทำงวญิญำณและควำมสง่ำงำมอนัเป็นนิรันดร์ของกำร

ฟ้ืนคืนชีวติ ถำ้เรำเขำ้ใจ เรำจะพิศวงกบัควำมสวยงำมของกำรฟ้ืนคืนชีวติเช่นเดียวกบัเจ 

คอบนอ้งชำยของนีไฟ และเรำคงสัน่เทำกบัทำงเลือกท่ีเรำจะเผชิญถำ้เรำไม่ไดรั้บของ

ประทำนอนัสูงค่ำน้ี เจคอบเขียนวำ่

“โอพ้ระปรีชำญำณของพระผูเ้ป็นเจำ้, พระเมตตำและพระคุณของพระองค ์! เพรำะ

ดูเถิด, หำกเน้ือหนงัจะไม่ลุกข้ึนอีกต่อไปวญิญำณของเรำยอ่มตอ้งมำข้ึนอยูก่บัเทพผูน้ั้น

ซ่ึงตกจำกเบ้ืองหนำ้ท่ีประทบัของพระผูเ้ป็นเจำ้นิรันดร์, และกลำยเป็นมำร, เพื่อจะไม่

ลุกข้ึนอีกต่อไป” (2 นีไฟ  9:8)

โดยแทแ้ลว้กำรฟ้ืนคืนชีวติเป็นศนูยก์ลำงควำมเช่ือของคริสตศ์ำสนิกชนทุกคน เป็น

ปำฏิหำริยใ์หญ่ท่ีสุดในบรรดำปำฏิหำริยท่ี์พระผูช่้วยใหร้อดของโลกทรงกระท�ำ หำก

ปรำศจำกกำรฟ้ืนคืนชีวติ เรำคงถกูท้ิงใหส้ิ้นหวงั ขำ้พเจำ้ขอยมืค�ำพดูของเปำโล “ถำ้กำร

เป็นข้ึนมำจำกควำมตำยไม่มี . . . กำรประกำศของเรำนั้นกไ็ร้ประโยชน ์. . . และคนกจ็ะ

เห็นวำ่เรำเป็นพยำนเทจ็ในเร่ืองพระเจำ้ เพรำะเรำเป็นพยำนวำ่พระองคท์รงท�ำใหพ้ระ

คริสตเ์ป็นข้ึนมำแลว้ . . . ถำ้พระคริสตไ์ม่ไดท้รงถกูท�ำใหเ้ป็นข้ึนมำ ควำมเช่ือของพวก

ท่ำนกไ็ร้ประโยชน ์ท่ำนกย็งัคงอยูใ่นบำปของตน” (1 โครินธ์ 15:13 15, 17)8

หำกปรำศจำกกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตจ์ะกลำยเป็นบท

สวดคติธรรมและปำฏิหำริยท่ี์ไม่สำมำรถอธิบำยตำมท่ีเห็นได—้แต่เป็นค�ำบอกกล่ำว

และปำฏิหำริยท่ี์ปรำศจำกชยัชนะสุดทำ้ย ชยัชนะสุดทำ้ยอยูใ่นปำฏิหำริยสุ์ดทำ้ย เพรำะ

เป็นคร้ังแรกในประวติัศำสตร์ของมนุษยชำติท่ีคนตำยยกตนเองข้ึนสู่กำรมีชีวติอมตะ 

พระองคท์รง เป็น พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ พระบุตรของพระบิดำอมตะในสวรรค ์

และชยัชนะเหนือควำมตำยทำงร่ำงกำยและทำงวญิญำณของพระองคเ์ป็นข่ำวดีท่ีชำว

คริสตทุ์กคนควรกล่ำวถึง

ควำมจริงนิรันดร์คือพระเยซูคริสตท์รงลุกข้ึนจำกควำมตำยและทรงเป็นผลแรกของ

กำรฟ้ืนคืนชีวติ (ดู 1 โครินธ์ 15:23) พยำนของเหตุกำรณ์อนัน่ำอศัจรรยน้ี์จะถูกกงัขำ

ไม่ได้

บรรดำพยำนท่ีทรงเลือกคือเหล่ำอคัรสำวกของพระเจำ้ ควำมจริงแลว้กำรเรียก

เป็นอคัรสำวกศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในกำรกล่ำวค�ำพยำนต่อโลกถึงควำมเป็นพระเจำ้

ของพระเจำ้พระเยซูคริสต ์ โจเซฟ สมิธกล่ำววำ่ “หลกัธรรมพ้ืนฐำนของศำสนำเรำ

คือประจกัษพ์ยำนของเหล่ำอคัรสำวกและศำสดำพยำกรณ์เก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์วำ่
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พระองคส้ิ์นพระชนม ์ทรงถูกฝัง ทรงคืนพระชนมอี์กคร้ังในวนัท่ีสำม และเสดจ็ข้ึนสู่

สวรรค ์เร่ืองอ่ืนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัศำสนำเรำลว้นเป็นเพียงส่วนประกอบของเร่ือง

ดงักล่ำว” (History of the Church, 3:30.) . . .

ในกำรสอนเหล่ำอคัรสำวก พระองคท์รงท�ำใหพ้วกเขำรู้วำ่ “บุตรมนุษยจ์ะตอ้งทน

ทุกขท์รมำนหลำยประกำร พวกผูใ้หญ่และพวกหวัหนำ้ปุโรหิตและพวกธรรมำจำรยจ์ะ

ไม่ยอมรับพระองค ์พระองคจ์ะทรงถกูประหำรชีวติ และหลงัจำกนั้นสำมวนัจะเป็นข้ึน

มำใหม่” (มำระโก 8:31) เป็นดงัท่ีกล่ำวมำนั้น พระองคท์รงถกูตรึงกำงเขนและถกูวำงไว้

ในอุโมงค ์ในวนัท่ีสำม พระองคท์รงลุกข้ึนมำมีชีวติอีกคร้ัง—พระผูช่้วยใหร้อดของมวล

มนุษยชำติและผลแรกของกำรฟ้ืนคืนชีวติ โดยผำ่นกำรพลีพระชนมชี์พเพ่ือกำรชดใช ้

มนุษยท์ั้งปวงจะไดรั้บกำรช่วยใหร้อดจำกหลุมศพและจะมีชีวติอีกคร้ัง น่ีเป็นประจกัษ์

พยำนของเหล่ำอคัรสำวกเสมอมำ ซ่ึงขำ้พเจำ้เพิ่มพยำนของขำ้พเจำ้เขำ้ไปในนั้น 9

4

พระเยซูทรงปรากฏต่อคนจ�านวนมากหลงัการฟ้ืนคนืพระชนม์

ในวนัหลงัจำกกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์พระเจำ้ทรงปรำกฏต่อคนจ�ำนวนมำก พระองค์

ทรงแสดงรอยแผลพิเศษหำ้แผลต่อพวกเขำ พระองคท์รงด�ำเนิน รับสัง่ และเสวยกบัพวก

เขำ ประหน่ึงเพื่อพิสูจนใ์หพ้น้ควำมสงสยัวำ่พระวรกำยท่ีฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้เป็นพระ

วรกำยของเน้ือหนงัและกระดูกท่ีจบัตอ้งได ้ต่อมำ พระองคท์รงปฏิบติัศำสนกิจต่อชำว

นีไฟผูซ่ึ้งพระองคท์รงบญัชำให ้“ลุกข้ึนและออกมำหำเรำ, เพื่อเจำ้จะไดแ้ยงมือเขำ้ไป

ในสีขำ้งของเรำ, และเพ่ือเจำ้จะไดส้มัผสัรอยตะปูท่ีมือเรำและเทำ้เรำดว้ย, เพ่ือเจำ้จะ

รู้วำ่เรำคือพระผูเ้ป็นเจำ้แห่งอิสรำเอล, และพระผูเ้ป็นเจำ้ของทั้งแผน่ดินโลก, และถูก

ประหำรเพื่อบำปของโลก.

“และ . . . ฝงูชนไดอ้อกไป, และยืน่มือพวกเขำเขำ้ไปในพระปรัศวข์องพระองค,์ และ

สมัผสัรอยตะปูท่ีพระหตัถข์องพระองคแ์ละท่ีพระบำทของพระองค;์ และกำรน้ีพวกเขำ

ท�ำ, โดยออกไปทีละคนจนพวกเขำทั้งหมดไดอ้อกไป, และเห็นดว้ยตำของตนและสมัผสั

ดว้ยมือของตน, และรู้แน่แก่ใจและเป็นพยำน, วำ่คือพระองค,์ ผูซ่ึ้งศำสดำพยำกรณ์เขียน

ไว,้ วำ่จะเสดจ็มำ” (3 นีไฟ 11:14–15)

ควำมรับผดิชอบและปีติของชำยหญิงทุกคนทุกแห่งหนคือ “แสวงหำพระเยซูองคน้ี์ผู ้

ซ่ึงศำสดำพยำกรณ์และอคัรสำวก [เป็นพยำน]” (อีเธอร์ 12:41) และมีพยำนทำงวญิญำณ

ถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระองค ์น่ีคือสิทธ์ิและพรของทุกคนท่ีแสวงหำอยำ่งนอบนอ้ม 
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คือไดย้นิสุรเสียงของพระวญิญำณศกัด์ิสิทธ์ิเป็นพยำนถึงพระบิดำและพระบุตรท่ีฟ้ืน

คืนพระชนม์ 10

ประจกัษพ์ยำนของคนท่ีเห็น [พระเยซู] เป็นบุคคลท่ีมีชีวติหลงัควำมตำยไม่ขดัแยง้

กนัเลย พระองคท์รงปรำกฏอยำ่งนอ้ยสิบถึงสิบเอด็คร้ังต่อมำรียช์ำวมกัดำลำและหญิง

คนอ่ืนๆ ในสวน ต่อสำวกสองคนบนถนนไปเอมมำอสู ต่อเปโตรท่ีเยรูซำเลม็ ต่อเหล่ำ

อคัรสำวกเม่ือโธมสัไม่อยูแ่ละอีกคร้ังเม่ือเขำอยู ่ต่อเหล่ำอคัรสำวกท่ีทะเลกำลิลี และต่อ

พี่นอ้งกวำ่ 500 คนบนเขำในครำวเดียวกนั ต่อยำกอบนอ้งชำยของพระเจำ้ และต่อเหล่ำ

อคัรสำวกเม่ือเสดจ็ข้ึนสวรรค์ 11

ในฐำนะผูไ้ดรั้บเรียกและแต่งตั้งใหเ้ป็นพยำนถึงพระนำมของพระเยซูคริสตต่์อคน

ทั้งโลก ขำ้พเจำ้เป็นพยำนเน่ืองในเทศกำลอีสเตอร์น้ีวำ่พระองคท์รงพระชนม ์พระองค์

ทรงมีพระวรกำยอมตะเป่ียมดว้ยรัศมีภำพของเน้ือหนงัและกระดูก พระองคท์รงเป็นพระ

บุตรองคเ์ดียวท่ีถือก�ำเนิดจำกพระบิดำในเน้ือหนงั พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

แสงสวำ่ง และชีวติของโลก หลงัจำกกำรตรึงกำงเขนและกำรส้ินพระชนม ์พระองคท์รง

ปรำกฏเป็นสตัภำวะท่ีฟ้ืนคืนชีวติแลว้ต่อมำรีย ์เปโตร เปำโล และคนอีกมำกมำย พระองค์

ทรงแสดงองคต่์อชำวนีไฟ พระองคท์รงแสดงองคต่์อโจเซฟ สมิธศำสดำพยำกรณ์หนุ่ม 

และต่อคนอีกมำกในสมยักำรประทำนของเรำ 12

5

เราจะลุกขึน้จากความตายและมชีีวติเป็นนิจ

อีสเตอร์เป็นกำรฉลองของประทำนท่ีไดเ้ปล่ำแห่งควำมเป็นอมตะท่ีประทำนแก่

มนุษยท์ั้งปวง โดยคืนชีวิตให้และเยียวยำบำดแผลทั้งหมด ถึงแมทุ้กคนจะตำยอนั

เป็นส่วนหน่ึงของแผนนิรันดร์แห่งกำรเติบโตและกำรพฒันำ แต่เรำทุกคนจะพบกำร

ปลอบโยนในค�ำกล่ำวของผูเ้ขียนสดุดี “กำรร้องไหอ้ำจจะคงอยูส่กัคืนหน่ึง แต่ควำม

ยนิดีจะมำเวลำเชำ้” (สดุดี 30:5)

โยบคือผูต้ ั้งค �ำถำมท่ีอำจเรียกไดว้ำ่เป็นค�ำถำมท่ีไม่มีวนัลำ้สมยั “ถำ้มนุษยต์ำยแลว้ เขำ

จะมีชีวติอีกไดห้รือ?” (โยบ 14:14) ค �ำตอบของพระคริสตด์งักอ้งผำ่นกำลเวลำมำจนถึง

โมงน้ีวำ่ “เพรำะเรำมีชีวติอยู ่พวกท่ำนกจ็ะมีชีวติอยูด่ว้ย” (ยอห์น 14:19)13

มีกำรแยกจำกกนัของวญิญำณและร่ำงกำยเม่ือส้ินชีวติ กำรฟ้ืนคืนชีวติจะรวมวญิญำณ

กบัร่ำงกำยอีกคร้ัง และร่ำงกำยจะกลำยเป็นร่ำงกำยฝ่ำยวิญญำณ เป็นหน่ึงเดียวกนัทั้ง
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เน้ือหนงัและกระดูกแต่ไดรั้บกำรชุบชีวติจำกวญิญำณแทนท่ีจะเป็นเลือด เพรำะฉะนั้น 

ร่ำงกำยของเรำหลงัจำกกำรฟ้ืนคืนชีวติท่ีไดรั้บกำรชุบชีวติโดยวญิญำณจะกลำยเป็น

อมตะและไม่ตำยอีกเลย น่ีคือควำมหมำยของค�ำกล่ำวของเปำโลท่ีวำ่ “ถำ้มีกำยเน้ือหนงั 

กำยจิตวญิญำณกมี็ดว้ย” และ “เน้ือและเลือดไม่สำมำรถมีส่วนในอำณำจกัรของพระเจำ้” 

[ดู 1 โครินธ์ 15:44, 50] กำยเน้ือหนงัคือเน้ือหนงัและเลือด แต่ไดรั้บกำรชุบชีวติโดย

วญิญำณไม่ใช่เลือด กำยน้ีสำมำรถและจะเขำ้ในอำณำจกัร . . .

ขำ้พเจำ้มีควำมเช่ือมัน่วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนมแ์ละพระเยซูคือพระคริสต ์ตำม

ท่ีเปำโลแสดงประจกัษพ์ยำนต่อวสุิทธิชนชำวโครินธ์ในจดหมำยท่ีเขียนช่วงเทศกำล

อีสเตอร์เม่ือหลำยปีมำแลว้ ขำ้พเจำ้เพิ่มพยำนของขำ้พเจำ้วำ่เรำจะลุกข้ึนจำกควำมตำย

ในมรรตยัเพ่ือมีชีวิตเป็นนิจ เพรำะกำรพลีพระชนมชี์พเพ่ือกำรชดใชแ้ละกำรฟ้ืนคืน

พระชนมข์องพระผูช่้วยใหร้อด ขำ้พเจำ้นึกเห็นภำพพระองคท์รงกำงพระพำหุใหทุ้ก

คนท่ีจะไดย้นิวำ่

“. . . เรำเป็นชีวติและกำรเป็นข้ึนจำกตำย คนท่ีวำงใจในเรำจะมีชีวติอีกแมว้ำ่เขำจะ

ตำยไป

“และทุกคนท่ีมีชีวติและวำงใจในเรำจะไม่ตำยเลย” (ยอห์น 11:25–26)14

กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสตน์�ำพรของควำมเป็นอมตะและควำมเป็นไปได้

ของชีวตินิรันดร์เขำ้มำ อุโมงคว์ำ่งเปล่ำของพระองคป์ระกำศต่อคนทั้งโลกวำ่ “พระองค์

ไม่ไดอ้ยูท่ี่น่ี แต่ทรงเป็นข้ึนมำแลว้” (ลูกำ 24:6) ถอ้ยค�ำเหล่ำน้ีมีควำมหวงั ควำมมัน่ใจ 

และควำมเช่ือทั้งหมดท่ีจ�ำเป็นต่อกำรค�้ำจุนเรำในชีวติท่ีทำ้ทำยและบำงคร้ังเตม็ไปดว้ย

ควำมเศร้ำโศก 15

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• กำรชดใชแ้สดงใหเ้ห็นควำมรักท่ีพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสตท์รงมีต่อเรำ

อยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 1) เรำจะแสดงควำมส�ำนึกคุณต่อของประทำนแห่งควำมรักน้ีได้

อยำ่งไร (ดู คพ. 42:29)

• ขณะท่ีท่ำนทบทวนหวัขอ้ 2 ใหม้องหำดำ้นต่ำงๆ ท่ีกำรชดใชเ้ป็นพรแก่เรำ ค�ำสอน

ของประธำนฮนัเตอร์และกำรใชพ้ระคมัภีร์ยกระดบัควำมเขำ้ใจของท่ำนเร่ืองกำร

ชดใชอ้ยำ่งไร ประสบกำรณ์ใดเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหป้ระจกัษพ์ยำนท่ำนเก่ียว
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กบักำรชดใช ้เดชำนุภำพแห่งกำรชดใชจ้ะเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหท่้ำนในช่วง

กำรทดลองไดอ้ยำ่งไร

• ท่ำนประทบัใจอะไรบำ้งขณะศึกษำค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบักำรฟ้ืนคืน

พระชนม ์(ดู หวัขอ้ 3) เรำจะช่ืนชมมำกข้ึนต่อควำมส�ำคญัของกำรฟ้ืนคืนพระชนม์

ไดอ้ยำ่งไร?

• ทบทวนหวัขอ้ 4 ซ่ึงประธำนฮนัเตอร์อธิบำยรำยละเอียดเก่ียวกบัพยำนมำกมำยของ

กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เหตุใดประจกัษพ์ยำนของพยำนเหล่ำน้ีจึง

ส�ำคญั

• พิจำรณำค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ท่ีวำ่กำรฟ้ืนคืนชีวติให ้“ควำมหวงั ควำมมัน่ใจ 

และควำมเช่ือทั้งหมดท่ีจ�ำเป็นต่อกำรค�้ำจุนเรำในชีวติท่ีทำ้ทำยและบำงคร้ังเตม็ไป

ดว้ยควำมเศร้ำโศก” (หวัขอ้ 5) กำรฟ้ืนคืนชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งควำมหวงัและกำร

ปลอบประโลมส�ำหรับท่ำนอยำ่งไร ประจกัษพ์ยำนเก่ียวกบักำรฟ้ืนคืนพระชนมย์ก

ระดบัชีวติท่ำนอยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

ยอห์น 10:17–18; 2 นีไฟ 2:6–9, 22–27; 9:19–25; 3 นีไฟ 27:13–16; คพ. 18:10–16; 

19:15–20; โมเสส 6:59–60

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

“วำงแผนกิจกรรมกำรศึกษำซ่ึงจะสร้ำงศรัทธำของท่ำนในพระผูช่้วยใหร้อด” (ส่ัง

สอนกิตติคุณของเรำ [2004], 22) ตวัอยำ่งเช่น ขณะท่ีท่ำนศึกษำ ท่ำนอำจถำมตวัท่ำน

ดงัน้ี “ค�ำสอนเหล่ำน้ีจะช่วยฉนัเพิ่มพนูควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรชดใชข้องพระเยซูคริสตไ์ด้

อยำ่งไร   ค �ำสอนเหล่ำน้ีจะช่วยใหฉ้นัเป็นเหมือนพระผูช่้วยใหร้อดมำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร”

อ้ำงอิง

 1. ใน เอลีนอร์ โนวส์, Howard W. Hunter 

(1994), 88; ดู 86–87 ดว้ย

 2. ใน Conference Report, Oct. 1968, 139.

 3. “Evidences of the Resurrection,” 

Ensign, May 1983, 16.

 4. “The Atonement of Jesus Christ” 

(ปรำศรัยท่ีกำรสมันำประธำนคณะเผยแผ,่ 24 

มิถุนำยน, 1988), 2–3, 7, Church History 

Library, Salt Lake City; ดู The Teachings 

of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. 

Williams (1997), 8–9 ดว้ย.

 5. “He Is Risen,” Ensign, May 1988, 16–17.

 6. “The Golden Thread of Choice,” 

Ensign, Nov. 1989, 18.

 7. “He Is Risen,” 16–17.

 8. “He Is Risen,” 16.
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การเปิดเผยต่อเน่ืองผ่านศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติ

“เรำได้รับกำรน�ำทำงจำกศำสดำพยำกรณ์ท่ีมีชีวิตของ

พระผู้ เป็นเจ้ำ—ผู้ได้รับกำรเปิดเผยจำกพระเจ้ำ”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

หลงัจำกไดรั้บกำรสนบัสนุนเป็นประธำนศำสนจกัรในกำรประชุมใหญ่สำมญัเดือน

ตุลำคม ค.ศ. 1994 ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์แสดงควำมรู้สึกเก่ียวกบัควำมรับผดิชอบ

อนัศกัด์ิสิทธ์ิของท่ำนดงัน้ี

“พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลำย ขอบคุณส�ำหรับเสียงสนบัสนุนของท่ำน ขำ้พเจำ้มำอยูต่่อหนำ้

ท่ำนอยำ่งอ่อนนอ้มถ่อมตน เสียใจกบักำรจำกไปเม่ือเร็วๆ น้ีของศำสดำพยำกรณ์ท่ีรัก

ของเรำ ประธำนเอสรำ แทฟท ์เบน็สนั ใจขำ้พเจำ้อ่อนไหวต่อกำรจำกไปของเพื่อนรัก 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ควำมรับผดิชอบใหม่ท่ีมำถึงขำ้พเจำ้

“ขำ้พเจำ้หลัง่น�้ ำตำมำกมำยและทูลพระบิดำในสวรรคใ์นค�ำสวดออ้นวอนท่ีจริงใจ

ดว้ยควำมปรำรถนำจะสำมำรถท�ำกำรเรียกอนัศกัด์ิสิทธ์ิและสูงส่งน้ีได ้ ขำ้พเจำ้สวด

ออ้นวอนขอใหมี้ค่ำควรท�ำงำนมอบหมำยซ่ึงบุรุษอีกสิบสำมท่ำนในสมยักำรประทำน

น้ีรับไปแลว้ บำงทีอำจมีเพียงท่ำนเหล่ำนั้นท่ีคอยดูจำกอีกดำ้นหน่ึงของม่ำนจะเขำ้ใจ

อยำ่งถ่องแทถึ้งน�้ำหนกัของควำมรับผดิชอบน้ีและกำรพึ่งพำพระเจำ้ท่ีขำ้พเจำ้รู้สึกใน

ขณะยอมรับกำรเรียกอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี”

ประธำนฮนัเตอร์อธิบำยวำ่ท่ำนพบพลงัและควำมมัน่ใจในควำมเช่ือมัน่ของท่ำนวำ่

มนุษยไ์ม่ไดน้�ำศำสนจกัรน้ี แต่พระเยซูคริสตท์รงน�ำดว้ยพระองคเ์อง พระองคท์รงเตรียม

และทรงดลใจคนท่ีพระองคท์รงเรียกเป็นประธำน

“พลงัแขง็แกร่งท่ีสุดของขำ้พเจำ้ตลอดช่วงหลำยเดือนท่ีผำ่นมำคือประจกัษพ์ยำน

อนัย ัง่ยนืของขำ้พเจำ้ท่ีวำ่น่ีคืองำนของพระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ใช่ของมนุษย ์พระเยซูคริสตท์รง

เป็นพระประมุขของศำสนจกัรน้ี พระองคท์รงน�ำศำสนจกัรทั้งในค�ำพดูและกำรกระ

ท�ำ ขำ้พเจำ้รู้สึกเป็นเกียรติสุดพรรณนำท่ีไดรั้บเรียกใหเ้ป็นเคร่ืองมือในพระหตัถข์อง
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เม่ือคร้ังเป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสอง ประธำนฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู  

ฮันเตอร์แนะน�ำวิสุทธิชนยคุสุดท้ำยให้ท�ำตำมประธำนศำสนจักร
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พระองคช่์วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นประธำนดูแลศำสนจกัรของพระองค ์แต่หำกปรำศจำก

ควำมรู้วำ่พระคริสตท์รงเป็นพระประมุขของศำสนจกัร ทั้งขำ้พเจำ้หรือใครกต็ำมจะไม่

สำมำรถแบกรับน�้ำหนกัของกำรเรียกท่ีมำถึงได้

“ในกำรท�ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบน้ี ขำ้พเจำ้ยอมรับพระหตัถอ์นัน่ำอศัจรรยข์องพระผูเ้ป็น

เจำ้ในชีวติขำ้พเจำ้ พระองคท์รงไวชี้วติขำ้พเจำ้หลำยคร้ังและทรงฟ้ืนฟกู�ำลงัของขำ้พเจำ้ 

ทรงน�ำขำ้พเจำ้กลบัจำกขอบนิรันดรหลำยคร้ัง และทรงยอมใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัศำสนกิจ

ในมรรตยัอีกช่วงหน่ึง บำงคร้ังขำ้พเจำ้สงสยัวำ่เหตุใดจึงทรงไวชี้วติขำ้พเจำ้ แต่ตอนน้ี

ขำ้พเจำ้ตดัค�ำถำมนั้นออกไปแลว้ และขอเพียงศรัทธำและค�ำสวดออ้นวอนของสมำชิก

ศำสนจกัรเพ่ือเรำจะท�ำงำนดว้ยกนัได ้ขำ้พเจำ้ก�ำลงัท�ำงำนกบัท่ำนเพือ่ท�ำใหจุ้ดประสงค์

ของพระผูเ้ป็นเจำ้เกิดสมัฤทธิผลในช่วงเวลำน้ีของชีวติเรำ . . .

“สำมสิบหำ้ปีแลว้ตั้งแต่ขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรสนบัสนุนเป็นสมำชิกโควรัมอคัรสำวก

สิบสอง ช่วงปีเหล่ำนั้นเตม็ไปดว้ยกำรเตรียม . . . ตอนน้ีขำ้พเจำ้เดินชำ้ลง แต่ควำมคิด

แจ่มใสและจิตใจกระชุ่มกระชวย . . .

“เช่นเดียวกบัเจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ก่อนหนำ้ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรรับรองพร้อม

กำรเรียกน้ีวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้จะทรงช้ีน�ำศำสดำพยำกรณ์ของพระองค ์ขำ้พเจำ้นอ้มรับกำร

เรียกใหรั้บใชแ้ละประกำศพร้อมผูเ้ขียนสดุดีวำ่ ‘พระยำห์เวห์ทรงเป็นก�ำลงัและเป็นโล่

ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้วำงใจในพระองค ์ขำ้พเจำ้จึงไดรั้บควำมอุปถมัภ’์ (สดุดี 28:7)” 1

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

ในแต่ละสมยัการประทาน พระผู้เป็นเจ้าทรงยกศาสดา

พยากรณ์ขึน้เป็นกระบอกเสียงของพระองค์

เม่ือคนหน่ึงพลิกหนำ้พระคมัภีร์พนัธสญัญำเดิม เขำจะเห็นงำนเขียนของบุรุษท่ียิง่

ใหญ่ในอดีตผูท่ี้เรำเรียกวำ่ศำสดำพยำกรณ์ หนงัสือในพนัธสญัญำใหม่นอกจำกส่ิงอ่ืน

แลว้ยงัประกอบดว้ยงำนเขียน ค�ำสอน และประวติัของชำยในสมยักำรประทำนต่อมำ

ผูไ้ดรั้บกำรก�ำหนดใหเ้ป็นศำสดำพยำกรณ์ เรำมีบนัทึกของศำสดำพยำกรณ์ทำงซีกโลก

ตะวนัตกดว้ย ผูเ้ปล่งเสียงของพวกท่ำนประกำศพระวจนะของพระเจำ้ คดัคำ้นควำมไม่

ชอบธรรม และสอนหลกัธรรมแห่งพระกิตติคุณ ทั้งหมดน้ีไดฝ้ำกพยำนของท่ำนเหล่ำ

นั้นไว้
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ศำสดำพยำกรณ์คือคนท่ีพระเจำ้ทรงเรียกและยกข้ึนเพ่ือส่งเสริมจุดประสงคข์องพระ

ผูเ้ป็นเจำ้ท่ำมกลำงบุตรธิดำของพระองค ์ท่ำนคือคนท่ีไดรั้บฐำนะปุโรหิตและพดูดว้ย

สิทธิอ�ำนำจ ศำสดำพยำกรณ์คือครูและผูป้กป้องพระกิตติคุณ พวกท่ำนกล่ำวค�ำพยำน

ถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระเจำ้พระเยซูคริสต ์ศำสดำพยำกรณ์ท�ำนำยเหตุกำรณ์ท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนำคต แต่น่ีไม่ใช่ควำมรับผดิชอบส�ำคญัท่ีสุดของพวกท่ำน แมจ้ะมีหลกัฐำน

บำงอยำ่งยนืยนัอ�ำนำจกำรพยำกรณ์ของพวกท่ำน

แต่ละสมยักำรประทำนแห่งเวลำตอ้งกำรผูน้�ำท่ีชอบธรรม และพระผูเ้ป็นเจำ้ทรง

เลือกศำสดำพยำกรณ์เพื่อจุดประสงคน้ี์นำนมำแลว้ก่อนพวกท่ำนมำด�ำรงอยูใ่นควำม

เป็นมรรตยั [ดู เยเรมีย ์1:5; อบัรำฮมั  3:23] 2

กำรศึกษำกำรเปิดเผยของพระเจำ้ในงำนเขียนศกัด์ิสิทธ์ิยนืยนัขอ้เทจ็จริงท่ีวำ่กำรเปิด

เผยต่อเน่ืองน�ำทำงศำสดำพยำกรณ์และศำสนจกัรในทุกยคุทุกสมยั หำกไม่ใช่เพรำะกำร

เปิดเผยอยำ่งต่อเน่ือง โนอำห์คงจะไม่ไดเ้ตรียมรับอุทกภยัคร้ังใหญ่ท่วมแผน่ดินโลก 

อบัรำฮมัคงไม่ไดรั้บกำรน�ำทำงจำกฮำรำนไปเฮโบรนแผน่ดินแห่งค�ำสญัญำ กำรเปิด

เผยอยำ่งต่อเน่ืองน�ำลกูหลำนอิสรำเอลออกจำกกำรเป็นทำสกลบัไปแผน่ดินท่ีสญัญำ

ไวข้องพวกเขำ  กำรเปิดเผยผำ่นศำสดำพยำกรณ์น�ำทำงงำนเผยแผศ่ำสนำ ช้ีน�ำกำรสร้ำง

พระวหิำรโซโลมอนข้ึนใหม่ และยกเลิกกำรปฏิบติันอกรีตท่ีแทรกซึมเขำ้ไปในหมู่ชำว

อิสรำเอล

ก่อนกำรเสดจ็ข้ึนสวรรคข์องพระคริสต ์พระองคท์รงสญัญำกบัอคัรสำวกสิบเอด็คน

ท่ีเหลือวำ่ “น่ีแน่ะ เรำจะอยูก่บัท่ำนทั้งหลำยเสมอไปจนกวำ่จะส้ินยคุ” (มทัธิว 28:20) 

หลงัจำกเสดจ็ข้ึนสู่สวรรค ์พระองคท์รงน�ำศำสนจกัรโดยกำรเปิดเผยจนถึงกำรส้ินชีวติ

ของอคัรสำวกและกำรละท้ิงควำมเช่ือจำกศำสนจกัรของพระเยซูคริสตใ์นเวลำต่อมำ 3

ศำสนจกัรมีศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผยตลอดประวติัศำสนจกัรเร่ือยมำ

จนถึงทุกวนัน้ี  พระประมุขของศำสนจกัรคือพระเยซูคริสตผ์ูท้รงช้ีน�ำศำสดำพยำกรณ์

ของพระองค ์. . . ท่ีปรึกษำของศำสดำพยำกรณ์ [และ] สมำชิกสภำอคัรสำวกสิบสอง 

. . . เป็นศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผยเช่นกนั . . . สมำชิกศำสนจกัรตอ้งไม่ฟัง

เสียงแตรท่ีไม่ชดัเจน พวกเขำจะเช่ือในเสียงผูน้�ำของพวกเขำโดยรู้ว่ำพระเจำ้ทรงน�ำทำง

พวกท่ำน 4
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พระผู้เป็นเจ้าทรงน�าทางบุตรธิดาของพระองค์ผ่าน

ศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติอยู่ในปัจจุบัน

อคัรสำวกคนเดียวกบัผูท่ี้บนัทึกหนงัสือววิรณ์เห็นเคร่ืองหมำยชดัเจนของวนัเวลำ

สุดทำ้ยท่ีจะเกิดข้ึนก่อนกำรเสดจ็มำคร้ังท่ีสองของพระเจำ้ในนิมิต ท่ำนกล่ำววำ่:

“ขำ้พเจำ้เห็นทูตสวรรคอี์กองคห์น่ึงเหำะไปในทอ้งฟ้ำ เพื่อประกำศข่ำวประเสริฐนิ

รันดร์แก่คนทั้งหลำยท่ีอยูบ่นแผน่ดินโลก แก่ทุกประชำชำติ ทุกเผำ่ ทุกภำษำ และทุก

ชนชำติ” (ววิรณ์ 14:6.) . . .

เรำเป็นพยำนต่อคนทั้งโลกวำ่ทูตสวรรคไ์ดป้รำกฏในยคุของเรำแลว้ โดยน�ำสิทธิ

อ�ำนำจจำกสวรรคม์ำใหแ้ละฟ้ืนฟคูวำมจริงท่ีสูญหำยเพรำะค�ำสอนและกำรปฏิบติัท่ีด่ำง

พร้อย พระผูเ้ป็นเจำ้ตรัสใหม่อีกคร้ังและยงัคงใหก้ำรน�ำทำงบุตรธิดำทุกคนของพระองค์

ผำ่นศำสดำพยำกรณ์ท่ีมีชีวติอยูใ่นปัจจุบนั เรำประกำศวำ่ พระองคท์รงอยูก่บัผูรั้บใชข้อง

พระองคเ์สมอและทรงก�ำกบัดูแลกิจธุระของศำสนจกัรทัว่โลกตำมท่ีทรงสญัญำไว ้เฉก

เช่นในอดีตท่ีผำ่นมำ กำรเปิดเผยช้ีน�ำกำรท�ำงำนเผยแผศ่ำสนำ กำรสร้ำงพระวหิำร กำร

เรียกเจำ้หนำ้ท่ีฐำนะปุโรหิต และเตือนใหร้ะวงัควำมชัว่ร้ำยของสงัคมท่ีอำจไม่ยอมให้

บุตรธิดำของพระบิดำไดรั้บควำมรอด

ในกำรเปิดเผยต่อโจเซฟ สมิธผูพ้ยำกรณ์ยคุปัจจุบนั พระเจำ้ตรัสดงัน้ี

“เพรำะเรำมิไดเ้ลือกท่ีรักมกัท่ีชงัผูใ้ด, และประสงคใ์หค้นทั้งปวงรู้วำ่วนันั้นมำถึง

อยำ่งรวดเร็ว; ยงัไม่ถึงโมงนั้น, แต่อยูแ่ค่เอ้ือม, เม่ือสนัติสุขจะถกูน�ำไปจำกแผน่ดินโลก, 

และมำรจะมีอ�ำนำจเหนือกำรครอบครองของเขำเอง.

“และพระเจำ้จะมีอ�ำนำจเหนือวสุิทธิชนของพระองคด์ว้ย, และจะปกครองท่ำมกลำง

พวกเขำ” (คพ. 1:35 36)

พระผูช่้วยใหร้อดทรงก�ำลงัปกครองท่ำมกลำงวสุิทธิชนทุกวนัน้ีผำ่นกำรเปิดเผย 

อยำ่งต่อเน่ือง ขำ้พเจำ้เป็นพยำนวำ่พระองคท์รงอยูก่บัผูรั้บใชข้องพระองคว์นัน้ีและจะ

อยูจ่นถึงอวสำนของแผน่ดินโลก

ขอเรำอยำ่มีวสิยัทศัน์แคบจนเรำคิดวำ่กำรเปิดเผยมีใหค้นสมยัโบรำณเท่ำนั้น พระ

ผูเ้ป็นเจำ้ทรงเมตตำและทรงรักบุตรธิดำของพระองคใ์นทุกยคุทุกสมยัและทรงเปิดเผย

พระองคต่์อสมยัน้ีในประวติัศำสตร์ 5
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พระเจำ้ทรงเปิดเผยพระด�ำริและพระประสงคข์องพระองคต่์อศำสดำพยำกรณ์ท่ี

พระองคท์รงเจิม มีกำรเปิดเผยต่อเน่ืองไม่ขำดสำยหลัง่ไหลมำอยำ่งต่อเน่ืองจำกตน้น�้ำ

ของสวรรคถึ์งผูรั้บใชท่ี้พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเจิมไวบ้นแผน่ดินโลก ตั้งแต่มรณกรรมของ

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ สุรเสียงของพระเจำ้ถึงศำสดำพยำกรณ์ของพระองคมี์ต่อ

เน่ืองเหมือนเดิม 6

3

ในยุคของความอดอยากทางวญิญาณยุคนี ้เราจะพบความอุดม

สมบูรณ์ทางวญิญาณโดยเอาใจใส่เสียงของศาสดาพยากรณ์

ควำมกนัดำรเป็นหน่ึงในหำยนะทัว่ไปของสมยัพนัธสญัญำเดิม ผูค้นเขำ้ใจผลเสีย

อยำ่งมำกของกำรเพำะปลกูไม่ไดผ้ลและผูค้นอดอยำก อำโมสท�ำใหค้วำมเขำ้ใจน้ีชดัเจน

โดยท�ำนำยถึงควำมอดอยำกทำงวิญญำณ เขำกล่ำววำ่ “. . . ไม่ใช่กนัดำรอำหำร หรือ

กระหำยน�้ำ แต่จะเป็นกำรกนัดำรพระวจนะของพระยำห์เวห์” [อำโมส 8:11] . . .

รำยงำนยคุปัจจุบนัเก่ียวกบัควำมสบัสนและควำมคบัขอ้งใจของบุคคลตลอดจน

สถำบนัศำสนำขณะท่ีพวกเขำพยำยำมแกข้อ้สงสยัและขอ้ขดัแยง้ทำงศำสนำ เตือนเรำ

ใหนึ้กถึงถอ้ยค�ำเหล่ำน้ีของอำโมส “. . .เขำจะวิ่งไปวิ่งมำเพื่อแสวงหำพระวจนะของ

พระยำห์เวห์ แต่จะหำไม่พบ” [อำโมส 8:12]

พวกเขำพยำยำมหำทำงออกโดยไม่สร้ำงบนศิลำแห่งควำมรอดขณะท่ีพระเจำ้ตรัสวำ่

ตอ้งสร้ำงบนนั้น [ดู มทัธิว 16:17 18] . . .

. . . ควำมสับสนและควำมคบัขอ้งใจท่ีโลกก�ำลงัประสบไม่ไดเ้ป็นเร่ืองปกติของ

สมำชิกท่ีซ่ือสัตยข์องศำสนจกัร . . . มีเสียงท่ีเช่ือไดพ้ดูกบัผูมี้ศรัทธำและเตม็ใจเช่ือ 

แน่นอนวำ่เรำอยูใ่นยคุของควำมกนัดำรตำมท่ีอำโมสกล่ำวถึง . . . กระนั้นกต็ำม ใน

สภำพท่ีดูเหมือนจะเป็นควำมกนัดำรทำงวญิญำณ มีคนมำกมำยพบควำมอุดมสมบูรณ์

ทำงวญิญำณ

ประจกัษพ์ยำนท่ีนอบนอ้มของขำ้พเจำ้ . . . คือพระกิตติคุณไดรั้บกำรฟ้ืนฟคูรบถว้น

สมบูรณ์ในยคุสุดทำ้ยน้ีและมีศำสดำพยำกรณ์บนแผน่ดินโลกทุกวนัน้ีผูพ้ดูถึงพระด�ำริ

และพระประสงคข์องพระเจำ้กบัคนท่ีจะฟังและมีศรัทธำจะท�ำตำม 7
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ถ้าเราท�าตามค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติ เราจะไม่ผดิพลาด

ส�ำหรับคนในสมยักำรประทำนท่ีผำ่นมำและยคุก่อนๆ ศำสดำพยำกรณ์คนส�ำคญั

ท่ีสุดคือคนท่ีมีชีวติอยู ่สอน และเปิดเผยพระประสงคข์องพระเจำ้ในสมยัของพวกท่ำน 

ในแต่ละสมยักำรประทำนท่ีผำ่นมำ พระเจำ้ทรงยกศำสดำพยำกรณ์ใหเ้ป็นกระบอกเสียง

ของพระองคส์�ำหรับคนในยคุนั้นและส�ำหรับปัญหำของยคุนั้น

ศำสดำพยำกรณ์ท่ีมีชีวติในปัจจุบนัคือผูน้�ำของเรำ ครูของเรำ เรำรับกำรช้ีน�ำในโลก

ปัจจุบนัจำกท่ำน จำกทุกมุมของแผน่ดินโลก เรำผูส้นบัสนุนท่ำนเป็นศำสดำพยำกรณ์

ของพระเจำ้ต่ำงแสดงควำมส�ำนึกคุณต่อแหล่งของกำรน�ำทำงจำกเบ้ืองบนน้ี . . .

ขณะหวนคิดถึงศำสดำพยำกรณ์นบัจำกกำลเร่ิมตน้จวบจนปัจจุบนั เรำตระหนกัถึงพร

อนัยิง่ใหญ่ท่ีมำสู่เรำจำกอิทธิพลของศำสดำพยำกรณ์ท่ีมีชีวติ ประวติัศำสตร์ควรสอนเรำ

วำ่หำกเรำไม่ยอมเอำใจใส่ค�ำเตือนและท�ำตำมค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์ของพระเจำ้ 

เรำจะตอ้งรับกำรพิพำกษำจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ 8

เฉพำะประธำนศำสนจกัรเท่ำนั้นท่ีมีสิทธ์ิรับกำรเปิดเผยส�ำหรับทั้งศำสนจกัรหรือ

ใหก้ำรตีควำมพระคมัภีร์หรือหลกัค�ำสอนของศำสนจกัรอยำ่งเป็นทำงกำร

“จะไม่ก�ำหนดใหใ้ครรับบญัญติัและกำรเปิดเผยในศำสนจกัรน้ีเวน้แต่ [ประธำน

ศำสนจกัร], เพรำะเขำไดรั้บส่ิงเหล่ำนั้นแมด้งัโมเสส” (คพ. 28:2)9

ถำ้เรำท�ำตำมค�ำแนะน�ำ ค �ำปรึกษำ และค�ำสอนของผูน้�ำศำสนจกัรเม่ือพวกท่ำน

แนะน�ำสัง่สอนเรำ เรำจะไม่ผดิพลำดในเร่ืองท่ีส�ำคญัต่อควำมรอดและควำมสูงส่งของ

ตวัเรำ 10

ขำ้พเจำ้ท่วมทน้ดว้ยควำมส�ำนึกคุณต่อกำรเปิดเผยซ่ึงวำงระบบอนัน่ำอศัจรรยไ์ว้

ปกครองศำสนจกัรของพระองค ์ชำยแต่ละท่ำนท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นอคัรสำวกและรับ

กำรวำงมือมอบหนำ้ท่ีเป็นสมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบสองลว้นไดรั้บกำรสนบัสนุน

ใหเ้ป็นศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผย ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรัมอคัรสำวก

สิบสองไดรั้บกำรเรียกและวำงมือแต่งตั้งใหถื้อกญุแจของฐำนะปุโรหิต มีสิทธิอ�ำนำจ

และควำมรับผดิชอบในกำรปกครองศำสนจกัร ปฏิบติัศำสนพิธี สอนหลกัค�ำสอน วำง

แนวทำงปฏิบติัของศำสนจกัรและรักษำแนวทำงนั้น
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เม่ือประธำนศำสนจกัรป่วยหรือไม่สำมำรถท�ำงำนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีในหนำ้ท่ีทั้งหมด

ของต�ำแหน่งนั้น ท่ีปรึกษำสองคนของท่ำนผูป้ระกอบเป็นโควรัมฝ่ำยประธำนสูงสุดจะ

ด�ำเนินงำนของฝ่ำยประธำนสูงสุดกบัท่ำน ท่ีปรึกษำในฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรัม

อคัรสำวกสิบสองจะพิจำรณำค�ำถำม นโยบำย โปรแกรม หรือหลกัค�ำสอนส�ำคญัทุกอยำ่ง

ในสภำร่วมกบักำรสวดออ้นวอน ไม่มีกำรตดัสินใจออกมำจำกฝ่ำยประธำนสูงสุดและ

โควรัมอคัรสำวกสิบสองหำกปรำศจำกควำมเป็นเอกฉนัทใ์นบรรดำทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยท�ำตำมแบบฉบบัท่ีไดรั้บกำรดลใจน้ี ศำสนำจกัรจึงรุดหนำ้โดยไม่หยดุชะงกั 

กำรปกครองศำสนจกัรและกำรใชข้องประทำนแห่งกำรพยำกรณ์มกัจะมอบใหผู้มี้

สิทธิอ�ำนำจของกำรเป็นอคัรสำวกเหล่ำนั้นเสมอผูท่ี้ถือและใชก้ญุแจทั้งหมดของฐำนะ

ปุโรหิต 11

“ช่วงกำรประชุมใหญ่เป็นเวลำของกำรฟ้ืนฟูทำงวิญญำณเม่ือ

ควำมรู้และประจักษ์พยำนเพ่ิมพูนและมัน่คง”
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5

ในการประชุมใหญ่สามญั เราได้รับค�าแนะน�าด้วยการดลใจ

จากศาสดาพยากรณ์ ผู้หยัง่รู้ และผู้เปิดเผย

ขณะขำ้พเจำ้ไตร่ตรองข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่ [สำมญั] ขำ้พเจำ้ถำมตนเองดงัน้ี ฉนั

จะช่วยใหค้นอ่ืนๆ ไดรั้บพระมหำกรุณำธิคุณและพรของพระบิดำบนสวรรคไ์ดอ้ยำ่งไร 

ค�ำตอบอยูใ่นกำรท�ำตำมค�ำแนะน�ำท่ีไดรั้บจำกผูท่ี้เรำสนบัสนุนเป็นศำสดำพยำกรณ์ ผู ้

หย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผย และเจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่ำนอ่ืนๆ ขอใหเ้รำศึกษำถอ้ยค�ำของพวก

ท่ำน ซ่ึงพดูภำยใตพ้ระวญิญำณแห่งกำรดลใจ และอำ้งถึงบ่อยๆ พระเจำ้ทรงเปิดเผยพระ

ประสงคข์องพระองคต่์อวสุิทธิชนในกำรประชุมใหญ่คร้ังน้ี 12

ค �ำแนะน�ำท่ีไดรั้บกำรดลใจมำกมำยจำกศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ ผูเ้ปิดเผย และเจำ้

หนำ้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่ำนอ่ืนๆ ของศำสนจกัรมีใหใ้นช่วงกำรประชุมใหญ่สำมญั ศำสดำ

พยำกรณ์ยคุปัจจุบนักระตุน้เรำใหอ่้ำนนิตยสำรศำสนจกัรฉบบักำรประชุมใหญ่เป็น

ประจ�ำและท�ำใหเ้ป็นส่วนส�ำคญัของกำรศึกษำส่วนตวัของเรำ ดว้ยเหตุน้ี กำรประชุม

ใหญ่สำมญัจึงกลำยเป็นส่วนเสริมหรือส่วนขยำยของพระคมัภีร์หลกัค�ำสอนและพนัธ

สญัญำ 13

ช่วงกำรประชุมใหญ่เป็นเวลำของกำรฟ้ืนฟทูำงวญิญำณเม่ือควำมรู้และประจกัษ์

พยำนเพิ่มพนูและมัน่คงวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนมแ์ละประทำนพรคนเหล่ำนั้นท่ี

ซ่ือสตัย ์กำรประชุมใหญ่เป็นเวลำท่ีควำมเขำ้ใจวำ่พระเยซูคือพระคริสต ์พระบุตรของ

พระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงพระชนม ์ลุกไหมใ้นใจคนท่ีตั้งใจแน่วแน่วำ่จะรับใชพ้ระองคแ์ละ

รักษำพระบญัญติัของพระองค ์กำรประชุมใหญ่เป็นเวลำท่ีผูน้�ำของเรำใหก้ำรช้ีน�ำดว้ย

กำรดลใจในกำรด�ำเนินชีวติของเรำ—เวลำท่ีจิตวญิญำณต่ืนตวัและเรำตั้งปณิธำนวำ่จะ

เป็นสำมีภรรยำ บิดำมำรดำท่ีดีข้ึน เป็นบุตรธิดำท่ีเช่ือฟังมำกข้ึน เป็นมิตรสหำยและเพือ่น

บำ้นท่ีดีข้ึน . . .

เรำผูม้ำพบกนัท่ีน่ีวนัน้ี [ในกำรประชุมใหญ่สำมญั] มีสิทธ์ิไดรั้บควำมรู้พิเศษจ�ำเพำะ

เก่ียวกบัพระกิตติคุณของพระผูช่้วยใหร้อด ส�ำคญัท่ีสุดเหนือส่ิงอ่ืนใด ส�ำหรับคนท่ีคุน้

เคยกบัเรำก่อน คือค�ำประกำศของเรำต่อโลกวำ่เรำไดรั้บกำรน�ำทำงโดยศำสดำพยำกรณ์

ท่ีมีชีวติของพระผูเ้ป็นเจำ้—ผูส่ื้อสำรกบัพระเจำ้ ไดรั้บกำรดลใจ และกำรเปิดเผยจำก

พระเจำ้ 14
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ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 1 เหตุใดพระผูเ้ป็นเจำ้จึงทรงจดัเตรียม

ศำสดำพยำกรณ์ใหแ้ต่ละสมยักำรประทำน ศำสดำพยำกรณ์ท�ำหนำ้ท่ีอะไรบำ้ง เรำจะ

ช่วยใหเ้ดก็มีประจกัษพ์ยำนเก่ียวกบัศำสดำพยำกรณ์ไดอ้ยำ่งไร

• กำรมีศำสดำพยำกรณ์ท่ีมีชีวติเป็นพรแก่เรำในทุกวนัน้ีอยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 2) เหตุใด

จึงส�ำคญัท่ีตอ้งมี “กำรเปิดเผยต่อเน่ืองไม่ขำดสำย” หลัง่ไหลมำจำกพระผูเ้ป็นเจำ้สู่

ศำสดำพยำกรณ์ท่ีมีชีวติของพระองค์

• มีหลกัฐำนอะไรบำ้งท่ียนืยนัวำ่เรำมีชีวติอยูใ่นยคุของ “ควำมกนัดำรทำงวญิญำณ” (ดู 

หวัขอ้ 3) ท่ำนไดรั้บพรอะไรบำ้งจำกกำรเอำใจใส่เสียงของศำสดำพยำกรณ์ท่ีมีชีวติ

• ประธำนฮนัเตอร์สอนวำ่ “เฉพำะประธำนศำสนจกัรเท่ำนั้นมีสิทธ์ิรับกำรเปิดเผย

ส�ำหรับทั้งศำสนจกัร” (หวัขอ้ 4) เหตุใดกำรรู้เช่นน้ีจึงเป็นประโยชน์ เหตุใดกำรรู้

วำ่ “เรำจะไม่ผดิพลำด” เม่ือเรำท�ำตำมศำสดำพยำกรณ์จึงเป็นประโยชน์

• พิจำรณำควำมส�ำคญัของกำรประชุมใหญ่สำมญัในชีวติท่ำน (ดู หวัขอ้ 5) ค �ำสอน

อะไรบำ้งจำกกำรประชุมใหญ่สำมญัเป็นพรแก่ท่ำน ท่ำนจะท�ำใหก้ำรประชุมใหญ่

สำมญัมีอิทธิพลแรงกลำ้มำกข้ึนในชีวติท่ำนและครอบครัวท่ำนไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

อำโมส 3:7; มทัธิว 10:41; ลกูำ 1:68–70; งำนแปลของโจเซฟ สมิธ, 2 เปโตร 1:20–21; 

โมไซยำห์ 8:15–18; คพ. 1:14–16, 37–38; 21:1, 4–6; 43:2–6; 107:91–92

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

ใหช้ั้นเรียนเขียนค�ำถำมบำงขอ้ท่ีผูน้บัถือศำสนำอ่ืนอำจมีเก่ียวกบัหวัขอ้ของบทน้ีไว้

บนกระดำน เช้ือเชิญสมำชิกชั้นเรียนใหท้บทวนบทน้ี โดยมองหำค�ำตอบของค�ำถำมดงั

กล่ำว แลว้แบ่งปันส่ิงท่ีพบ
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“พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ . . . เป็นควำมเช่ือส�ำหรับ

ท่ัวโลกและเป็นข่ำวสำรส�ำหรับทุกคน”
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น�าพระกติตคุิณไปให้ชาวโลก

“เรำอยู่ในงำนของกำรช่วยจิตวิญญำณให้รอด ของ

กำรเชือ้เชิญผู้คนให้มำหำพระคริสต์”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

คริสตศ์กัรำช 1979 เอล็เดอร์ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ ซ่ึงขณะนั้นเป็นสมำชิกโคว

รัมอคัรสำวกสิบสองกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้เช่ืออยำ่งยิง่วำ่ในอนำคตอนัใกลเ้รำจะเห็นควำม

กำ้วหนำ้มำกท่ีสุดบำงอยำ่งในกำรกระจำยพระกิตติคุณไปยงัชนทุกชำติซ่ึงเคยเกิดข้ึน

แลว้ในสมยักำรประทำนน้ีหรือสมยักำรประทำนก่อนหนำ้น้ี ขำ้พเจำ้แน่ใจวำ่เรำจะ

สำมำรถหวนนึกถึงควำมหลงั . . . และบนัทึกไดเ้ช่นเดียวกบัลูกำวำ่ ‘กำรประกำศพระ

วจนะของพระเจำ้กเ็จริญข้ึน’ (กิจกำรของอคัรทูต 6:7)1

สมยัท่ีเอล็เดอร์ฮนัเตอร์พดูถอ้ยค�ำเหล่ำน้ี มีขอ้จ�ำกดัทำงกำรเมืองหำ้มผูส้อนศำสนำ

สอนพระกิตติคุณในประเทศส่วนใหญ่ของยโุรปตะวนัออกและในสหภำพโซเวยีต 

ภำยใน 10 ปี ขอ้จ�ำกดัหลำยขอ้เร่ิมถูกยกเลิก คริสตศ์กัรำช 1989 และ 1990 ก�ำแพง

เบอร์ลินซ่ึงแยกเยอรมนัตะวนัตกกบัเยอรมนัตะวนัออกเกือบ 30 ปีถูกทุบท้ิง ประธำน

ฮนัเตอร์ก�ำลงัรับใชเ้ป็นประธำนโควรัมอคัรสำวกสิบสองเวลำนั้น และท่ำนแสดงควำม

คิดต่อไปน้ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ประวติัศำสตร์คร้ังนั้นและกำรเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีก�ำลงั

เกิดข้ึนในโลกวำ่

“ควำมสนใจส่วนใหญ่ในช่วงน้ีทุ่มเทใหแ้ก่ก�ำแพงเบอร์ลิน แน่นอนวำ่เรำทุกคน

ดีใจท่ีไดเ้ห็นวำ่ก�ำแพงพงัลงมำ เพรำะนัน่หมำยถึงเสรีภำพท่ีเกิดข้ึนใหม่ . . . ขณะท่ีเรำ

พยำยำมเขำ้ใจวญิญำณของควำมปรองดองท่ีคนทัว่โลกรู้สึกและใหค้วำมหมำยในบริบท

พระกิตติคุณ เรำตอ้งถำมตวัเรำวำ่ ไม่ใช่พระหตัถข์องพระเจำ้หรอกหรือท่ีก�ำลงัขจดั

อุปสรรคทำงกำรเมืองและเปิดช่องในก�ำแพงท่ีก่อนหนำ้น้ีไม่สำมำรถรุกรำนไดใ้หแ้ก่

กำรสอนพระกิตติคุณตำมแผนและตำรำงเวลำของพระองค”์ 2
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ประธำนฮนัเตอร์รู้สึกวำ่กำรเปล่ียนแปลงเหล่ำน้ีวำงควำมรับผดิชอบส�ำคญัไวใ้ห้

สมำชิกของศำสนจกัร ท่ำนกล่ำววำ่ ยิง่หลำยประเทศเปิดรับงำนเผยแผศ่ำสนำมำกเท่ำใด 

เรำยิง่ตอ้งกำรผูส้อนศำสนำมำกเท่ำนั้นเพ่ือท�ำงำนมอบหมำยในกำรน�ำพระกิตติคุณไปสู่

ชำวโลกใหเ้กิดสมัฤทธิผล 3

ควำมกระตือรือร้นของประธำนฮนัเตอร์ในกำรยืน่มือช่วยเหลือบุตรธิดำทุกคนของ

พระผูเ้ป็นเจำ้ โดยไม่ค�ำนึงถึงเช้ือชำติหรือศำสนำ ประจกัษช์ดัในงำนของท่ำนในตะวนั

ออกลำง ฝ่ำยประธำนสูงสุดใหง้ำนมอบหมำยส�ำคญัแก่ท่ำนในเยรูซำเลม็ รวมไปถึงกำร

ควบคุมดูแลงำนก่อสร้ำงอุทยำนอนุสรณ์ฮอร์สนั ไฮด ์และศนูยเ์ยรูซำเลม็มหำวทิยำลยั

บริคมั ยงักเ์พ่ือกำรศึกษำเร่ืองตะวนัออกใกล ้ถึงแมเ้ขตดงักล่ำวจะไม่อนุญำตใหเ้ผยแพร่

ศำสนำ แต่ประธำนฮนัเตอร์สร้ำงมิตรภำพอนัย ัง่ยนืในหมู่คนท่ีท่ำนท�ำงำนดว้ย ทั้งชำว

ยวิและชำวอำหรับ “จุดประสงคข์องพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตคื์อท�ำใหเ้กิดควำม

รัก ควำมเป็นหน่ึงเดียวกนั และภำรดรภำพขั้นสูงสุด” ท่ำนกล่ำว 4

ในกำรท�ำงำนของท่ำนกบับุตรธิดำของพระผูเ้ป็นเจำ้ทัว่โลก ข่ำวสำรของประธำน

ฮนัเตอร์เหมือนเดิม “เรำเป็นพ่ีนอ้งของท่ำน—เรำไม่ไดม้องประเทศหรือชนชำติใดเป็น

พลเมืองชั้นสอง เรำเช้ือเชิญคนทั้งปวงให ้. . . ตรวจสอบข่ำวสำรของเรำและรับมิตรภำพ

ของเรำ” 5

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระกติตคุิณทีไ่ด้รับการฟ่้ืนฟูมไีว้ส�าหรับทุกคน บนพืน้ฐานของความ

เช่ือมัน่ว่าทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าองค์เดยีวกนั

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์พระกิตติคุณท่ีเรำสอนและศำสนพิธีท่ีเรำประกอบ 

เป็นควำมเช่ือส�ำหรับทัว่โลกและเป็นข่ำวสำรส�ำหรับทุกคน ไม่ถูกจ�ำกดัหรือเอนเอียง

หรือข้ึนอยูก่บัประวติัศำสตร์หรือสมยันิยม แก่นสำรของพระกิตติคุณเป็นจริงในสำกล

โลกและชัว่นิรันดร์ ข่ำวสำรของพระกิตติคุณมีไวส้�ำหรับคนทั้งโลก ไดรั้บกำรฟ้ืนฟใูน

ยคุสุดทำ้ยเพื่อสนองควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของทุกประชำติ ตระกลู ภำษำ และผูค้นบน

แผน่ดินโลก พระกิตติคุณไดรั้บกำรสถำปนำอีกคร้ังเช่นท่ีเป็นมำในกำลเร่ิมตน้—เพ่ือ

สร้ำงควำมเป็นพี่นอ้ง ปกปักรักษำควำมจริง และช่วยจิตวญิญำณใหร้อด . . .
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ในข่ำวสำรของพระกิตติคุณ เผำ่พนัธ์ุมนุษยท์ั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวท่ีสืบตระกลู

มำจำกพระผูเ้ป็นเจำ้องคเ์ดียว ชำยหญิงทั้งปวงไม่เพียงมีเช้ือสำยทำงกำยยอ้นกลบัไปถึง

อำดมัและเอวำบิดำมำรดำทำงโลกคนแรกของพวกเขำเท่ำนั้น แต่มีมรดกทำงวญิญำณ

ยอ้นกลบัไปถึงพระผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำนิรันดร์ดว้ย ดว้ยเหตุน้ีทุกคนบนแผน่ดินโลกจึง

เป็นพี่นอ้งกนัอยำ่งแทจ้ริงในครอบครัวของพระผูเ้ป็นเจำ้

กำรเขำ้ใจและยอมรับวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของทุกคนจะท�ำใหม้นุษย์

ทุกคนเห็นค่ำควำมห่วงใยท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงมีต่อพวกเขำและควำมสมัพนัธ์ท่ีพวกเขำ

มีต่อกนัไดดี้ท่ีสุด น่ีเป็นข่ำวสำรแห่งชีวติและควำมรักท่ีขดัแยง้โดยส้ินเชิงกบัประเพณี

ทั้งหมดบนพ้ืนฐำนของเช้ือชำติ ภำษำ จุดยนืทำงเศรษฐกิจหรือกำรเมือง ระดบักำร

ศึกษำ หรือภมิูหลงัทำงวฒันธรรม เพรำะเรำทุกคนมีเช้ือสำยเดียวกนัทำงวญิญำณ เรำมี

ตน้ตระกลูอนัสูงส่ง ทุกคนเป็นบุตรธิดำทำงวญิญำณของพระผูเ้ป็นเจำ้

ในทศันะพระกิตติคุณ ไม่มีช่องว่ำงส�ำหรับทศันะท่ีคบัแคบหรือมีอคติ ศำสดำ

พยำกรณ์โจเซฟ สมิธกล่ำววำ่ “ควำมรักเป็นคุณลกัษณะส�ำคญัประกำรหน่ึงของพระผู ้

เป็นเจำ้ และผูป้รำรถนำจะเป็นบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ควรแสดงใหเ้ห็นคุณลกัษณะดงั

กล่ำว คนท่ีเป่ียมดว้ยควำมรักของพระผูเ้ป็นเจำ้ไม่พอใจเพียงเป็นพรแก่ครอบครัวตน

เท่ำนั้น แต่จะขยำยขอบเขตไปทัว่โลกเพรำะเขำปรำรถนำจะเป็นพรแก่เผำ่พนัธ์ุทั้งส้ิน

ของมนุษย”์ [ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร:โจเซฟ สมิธ (2007), 357] . . .

พระกิตติคุณท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟเูป็นข่ำวสำรแห่งควำมรักส�ำหรับคนทั้งปวงทุกแห่งหน 

บนพ้ืนฐำนของควำมเช่ือมัน่วำ่มนุษยทุ์กคนเป็นบุตรธิดำของพระผูเ้ป็นเจำ้องคเ์ดียวกนั 

ข่ำวสำรในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัศำสนำถ่ำยทอดไวอ้ยำ่งไพเรำะในค�ำแถลงของฝ่ำยประธำน

สูงสุดวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ ค.ศ. 1978 

“ตำมกำรเปิดเผยสมยัโบรำณและปัจจุบนั ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชน

ยคุสุดทำ้ยยนิดีสอนและประกำศหลกัค�ำสอนของศำสนำคริสตว์ำ่ชำยหญิงทุกคนเป็นพ่ี

นอ้งกนั ไม่เฉพำะโดยควำมสมัพนัธ์ตำมสำยโลหิตจำกบรรพบุรุษท่ีเป็นมนุษยเ์ท่ำนั้น แต่

เป็นลกูทำงวญิญำณของพระบิดำนิรันดร์ดว้ย” [ค�ำแถลงของฝ่ำยประธำนสูงสุดเก่ียวกบั

ควำมรักท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงมีต่อมวลมนุษยชำติ, 15 ก.พ. 1978]

วสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยมีวธีิท่ีสร้ำงสรรคแ์ละครอบคลุมในกำรปฏิบติัต่อคนท่ีนบัถือ

ศำสนำต่ำงจำกเรำ เรำเช่ือวำ่พวกเขำเป็นพ่ีนอ้งชำยหญิงของเรำอยำ่งแทจ้ริง เรำเป็นบุตร

และธิดำของพระบิดำบนสวรรคอ์งคเ์ดียวกนั เรำมีเช้ือสำยเดียวกนัเม่ือยอ้นกลบัไปหำ

พระผูเ้ป็นเจำ้ 6
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2

ศาสนจกัรมพีนัธกจิในการสอนพระกติตคุิณแก่ทุกประชาชาติ

ศำสนจกัรเป็นอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้บนแผ่นดินโลก มีพนัธกิจต่อทุก

ประชำชำติ “เพรำะฉะนั้น ท่ำนทั้งหลำยจงออกไปและน�ำชนทุกชำติมำเป็นสำวกของ

เรำ จงบพัติศมำพวกเขำในพระนำมของพระบิดำ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ

“และสอนพวกเขำใหถื้อรักษำส่ิงสำรพดัท่ีเรำสัง่พวกท่ำนไว”้ (มทัธิว 28:19 20) พระ

ด�ำรัสเหล่ำน้ีจำกพระโอษฐข์องพระอำจำรยไ์ม่มีขอบเขตดำ้นเช้ือชำติ ไม่จ�ำกดัเฉพำะเผำ่

พนัธ์ุหรือวฒันธรรมใด ไม่มีประชำชำติหน่ึงเป็นท่ีโปรดปรำนเหนือประชำติอ่ืน พระ

ด�ำรัสเตือนชดัเจน—“สอนชน ทุก ชำติ” . . .

ในฐำนะสมำชิกศำสนจกัรของพระเจำ้ เรำตอ้งยกวสิยัทศันข์องเรำเหนืออคติส่วนตวั 

เรำตอ้งคน้พบควำมจริงอนัล�้ำเลิศท่ีวำ่โดยแทแ้ลว้พระบิดำของเรำไม่ทรงล�ำเอียง บำง

คร้ังเรำท�ำใหพ้ี่นอ้งชำยหญิงประชำชำติอ่ืนขุ่นขอ้งหมองใจมำกเกินไปดว้ยกำรคบคน

ชำติหน่ึงมำกกวำ่คนอีกชำติหน่ึง . . .

ลองนึกภำพบิดำท่ีมีบุตรชำยหลำยคน แต่ละคนมีนิสัยใจคอ ควำมถนดั และ

คุณลกัษณะทำงวญิญำณต่ำงกนั เขำรักบุตรชำยคนหน่ึงนอ้ยกวำ่อีกคนหน่ึงไหม บำงที

บุตรชำยท่ีอ่อนแอทำงวญิญำณมำกท่ีสุดอำจไดรั้บควำมเอำใจใส่ กำรสวดออ้นวอน และ

ค�ำขอร้องจำกบิดำมำกกวำ่คนอ่ืนๆ น่ีหมำยควำมวำ่เขำรักคนอ่ืนนอ้ยกวำ่อยำ่งนั้นหรือ 

ท่ำนคิดวำ่พระบิดำบนสวรรคท์รงรักลกูหลำนเช้ือชำติหน่ึงมำกกวำ่อีกเช้ือชำติหน่ึงไหม 

ในฐำนะสมำชิกศำสนจกัร เรำตอ้งเตือนตนเองดว้ยค�ำถำมทำ้ทำยของนีไฟ “เจำ้ไม่รู้หรือ

วำ่มีประชำชำติมำกกวำ่หน่ึงประชำชำติ?” (2 นีไฟ 29:7) . . .

ถึงพ่ีนอ้งของเรำทุกเช้ือชำติ เรำกล่ำวค�ำพยำนอยำ่งเป็นทำงกำรและเป็นพยำนวำ่พระ

ผูเ้ป็นเจำ้ตรัสในวนัและเวลำของเรำแลว้ พระองคท์รงส่งทูตสวรรคม์ำ พระผูเ้ป็นเจำ้

ทรงเปิดเผยพระด�ำริและพระประสงคข์องพระองคต่์อศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ . . .

เฉกเช่นพระบิดำของเรำทรงรักบุตรธิดำทุกคนของพระองค ์เรำตอ้งรักทุกคน—ทุก

เผำ่พนัธ์ุ วฒันธรรม และเช้ือชำติ—สอนหลกัธรรมแห่งพระกิตติคุณแก่พวกเขำเพือ่พวก

เขำจะนอ้มรับและมำสู่ควำมรู้เร่ืองควำมเป็นพระเจำ้ของพระผูช่้วยใหร้อด 7

ขณะท่ีเรำพยำยำมสร้ำงควำมเป็นพี่นอ้งและสอนควำมจริงท่ีไดรั้บกำรเปิดเผยดว้ย

ควำมอ่อนนอ้ม เรำก�ำลงักล่ำวกบัคนของโลกถึงส่ิงท่ีประธำนจอร์จ อลัเบิร์ต สมิธแนะน�ำ

ไวด้ว้ยควำมรักวำ่
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“เรำไม่ไดม้ำเพ่ือน�ำควำมจริงและคุณธรรมท่ีท่ำนครอบครองไปจำกท่ำน เรำไม่ได้

มำเพื่อจบัผดิท่ำนหรือวพิำกษว์จิำรณ์ท่ำน . . . จงรักษำควำมดีทั้งหมดท่ีท่ำนมี และขอ

ใหเ้รำน�ำควำมดีมำใหท่้ำนมำกข้ึน ทั้งน้ีเพื่อท่ำนจะมีควำมสุขมำกข้ึนและทั้งน้ีเพื่อท่ำน

จะพร้อมเขำ้ไปในท่ีประทบัของพระบิดำบนสวรรค”์ 8

เรำอยูใ่นงำนแห่งกำรช่วยจิตวญิญำณใหร้อด กำรเช้ือเชิญผูค้นใหม้ำหำพระคริสต ์

และน�ำพวกเขำเขำ้สู่น�้ ำบพัติศมำเพื่อพวกเขำจะกำ้วหนำ้ต่อไปตำมเสน้ทำงท่ีน�ำสู่ชีวติ

นิรันดร์ โลกน้ีตอ้งกำรพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์พระกิตติคุณใหห้นทำงเดียวท่ี

โลกจะรู้จกัสนัติสุข 9

ในฐำนะสมำชิกศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย เรำหมำยมัน่

จะน�ำควำมจริงทั้งมวลมำรวมกนั เรำหมำยมัน่จะขยำยแวดวงควำมรักควำมเขำ้ใจในหมู่

คนทั้งผองของแผน่ดินโลก ดว้ยเหตุน้ีเรำจึงพยำยำมสถำปนำสนัติภำพและควำมสุข ไม่

เฉพำะในศำสนำคริสตเ์ท่ำนั้นแต่ในบรรดำมนุษยชำติทั้งปวงดว้ย . . .

วำ่โจเซฟ [สมิธ] เป็นเคร่ืองมือในกำรสถำปนำ แมศ้ำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่ง

วสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย ซ่ึงเวลำน้ีเป็นศำสนำท่ีออกไปทัว่โลก ไม่เพียงเพรำะมีสมำชิกอยูท่ ัว่

“เรำอยู่ในงำนแห่งกำรช่วยจิตวิญญำณให้รอด”
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โลกเท่ำนั้น แต่หลกัๆ คือเพรำะศำสนจกัรมีข่ำวสำรครอบคลุมกวำ้งขวำงบนพื้นฐำนกำร

ยอมรับควำมจริงทั้งหมดท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟเูพื่อสนองควำมตอ้งกำรของมวลมนุษยชำติ

. . . เรำส่งข่ำวสำรแห่งควำมรักและควำมหวงัน้ีใหค้นทั้งโลก จงมำหำพระผูเ้ป็น

เจำ้แห่งควำมจริงทั้งมวล ผูย้งัคงตรัสกบับุตรธิดำของพระองคผ์ำ่นศำสดำพยำกรณ์ จง

ฟังข่ำวสำรของพระองคผ์ูย้งัคงทรงส่งผูรั้บใชข้องพระองคม์ำสัง่สอนพระกิตติคุณอนั

เป็นนิจแก่ทุกประชำชำติ, ตระกลู, ภำษำ, และผูค้น จงมำรับประทำนอำหำรบนโตะ๊ท่ี

ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยวำงไวต้รงหนำ้ท่ำน จงร่วมกบัเรำ

ขณะท่ีเรำหมำยมัน่จะติดตำมพระเมษบำลผูป้ระเสริฐผูท้รงจดัเตรียมอำหำร 10

3

คนทีเ่คยประสบพรแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์อยู่ภาย

ใต้ข้อผูกมดัทีจ่ะแสดงประจกัษ์พยานถงึพระองค์

กำรชดใชเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบังำนเผยแผศ่ำสนำ ทุกคร้ังท่ีประสบพรแห่งกำรชดใชใ้น

ชีวติ เรำอดไม่ไดท่ี้จะห่วงใยควำมผำสุกของ [ผูอ่ื้น]

ตวัอยำ่งมำกมำยในพระคมัภีร์มอรมอนแสดงใหเ้ห็นหลกัธรรมน้ี เม่ือลีไฮรับส่วนผล

ของตน้ไมอ้นัเป็นสญัลกัษณ์ของกำรรับส่วนกำรชดใช ้เขำกล่ำววำ่ “พอ่เร่ิมปรำรถนำ

ใหค้รอบครัวของพอ่ไดรั้บส่วนของผลนั้นดว้ย” (1 นีไฟ 8:12) เม่ืออีนสัประสบกบั

กำรเปล่ียนใจเล่ือมใสและไดรั้บกำรอภยับำปเพรำะศรัทธำของเขำในพระเยซูคริสต ์เขำ

กล่ำวำ่ “ขำ้พเจำ้เร่ิมรู้สึกปรำรถนำใหช้ำวนีไฟ, พี่นอ้งของขำ้พเจำ้มีควำมผำสุก” (อีนสั 

1:9) จำกนั้นเขำสวดออ้นวอนใหช้ำวเลมนั ศตัรูท่ีไม่ปรำนีชำวนีไฟ จำกนั้นมีตวัอยำ่ง

ของบุตรส่ีคนของโมไซยำห์—แอมนั แอรัน ออมเนอร์ และฮิมไน—ผูไ้ดรั้บกำรอภยั

บำปผำ่นกำรชดใชแ้ลว้ท�ำงำนหนกัเป็นเวลำหลำยปีท่ำมกลำงชำวเลมนัเพื่อน�ำพวกเขำ

มำสู่พระคริสต ์ บนัทึกกล่ำววำ่พวกเขำทนไม่ไดก้บัควำมคิดท่ีวำ่จิตวญิญำณใดจะตอ้ง

พินำศ (โมไซยำห์ 28:3)

แบบอยำ่งอนัสูงส่งของคนท่ีท�ำพนัธสญัญำซ่ึงปรำรถนำจะแบ่งปันพระกิตติคุณกบั

ผูอ่ื้นนั้นแสดงออกไดอ้ยำ่งดีท่ีสุดจำกแบบอยำ่งของแอลมำผูบุ้ตร ขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะ

อ่ำนประจกัษพ์ยำนของเขำใหท่้ำนฟัง . . .

“. . . นบัแต่เวลำนั้นมำแมจ้นถึงบดัน้ี, พอ่ท�ำงำนโดยไม่หยดุ, เพ่ือพอ่จะไดน้�ำจิต

วญิญำณมำสู่กำรกลบัใจ; เพ่ือพอ่จะน�ำพวกเขำมำลิ้มรสของปีติยิง่ซ่ึงพอ่ล้ิมรสแลว้; เพ่ือ
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พวกเขำจะไดเ้กิดจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ย, และเป่ียมไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” [แอลมำ 

36:24; ดู แอลมำ 36:12–23ดว้ย]

ตวับ่งช้ีอนัส�ำคญัท่ีบอกถึงกำรเปล่ียนใจเล่ือมใสของบุคคลคือควำมปรำรถนำจะแบ่ง

ปันพระกิตติคุณกบัผูอ่ื้น ดว้ยเหตุน้ีพระเจำ้จึงทรงมอบภำระหนำ้ท่ีใหส้มำชิกทุกคนของ

ศำสนจกัรเป็นผูส้อนศำสนำ

จงฟังพนัธสญัญำท่ีคนรับไวเ้ม่ือเขำรับบพัติศมำเขำ้มำในศำสนจกัร

“เม่ือท่ำนปรำรถนำจะเขำ้มำสู่คอกของพระผูเ้ป็นเจำ้ และเรียกว่ำเป็นผูค้นของ

พระองค ์และเตม็ใจจะแบกภำระของกนัและกนั เพื่อมนัจะไดเ้บำ;

“แทจ้ริงแลว้ และเตม็ใจท่ีจะโศกเศร้ำกบัคนท่ีโศกเศร้ำ; แทจ้ริงแลว้ และปลอบโยน

คนท่ีตอ้งกำรกำรปลอบโยน และยนืเป็นพยำนเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจำ้ทุกเวลำและในทุก

ส่ิง และในทุกแห่งท่ีท่ำนอยู ่แมจ้นถึงควำมตำย เพื่อท่ำนจะไดรั้บกำรไถ่จำกพระผูเ้ป็น

เจำ้ และนบัอยูก่บับรรดำคนของกำรฟ้ืนคืนชีวติคร้ังแรก เพ่ือท่ำนจะมีชีวตินิรันดร์” (โม

ไซยำห์ 18:8–9)

เรำตอ้งยนืเป็นพยำนเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจำ้ทุกเวลำ [และ] ในทุกแห่งแมจ้นถึงควำม

ตำย เรำต่อพนัธสญัญำนั้นระหวำ่งศีลระลึกเม่ือเรำท�ำพนัธสญัญำวำ่จะรับพระนำมของ

พระคริสตไ์วก้บัเรำ

กำรรับใชง้ำนเผยแผเ่ป็นวธีิส�ำคญัวธีิหน่ึงท่ีเรำรับพระนำมของพระองคไ์วก้บัเรำ 

พระผูช่้วยใหร้อดตรัสวำ่ถำ้เรำปรำรถนำจะรับพระนำมของพระองคด์ว้ยควำมตั้งใจเดด็

เด่ียว เรำจะไดรั้บเรียกใหไ้ปทัว่โลกเพือ่สัง่สอนพระกิตติคุณของพระองคแ์ก่ชำวโลกทั้ง

ปวง (ดู  คพ. 18:28) . . .

พวกเรำท่ีรับส่วนกำรชดใชล้ว้นมีภำระหนำ้ท่ีตอ้งแสดงประจกัษพ์ยำนอยำ่งซ่ือสตัย์

เก่ียวกบัพระเจำ้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรำ . . . กำรขอใหแ้บ่งปันพระกิตติคุณกบัผูอ่ื้น

เป็นกำรแสดงใหเ้ห็นวำ่เรำมีควำมรักอนัยิง่ใหญ่ต่อบุตรธิดำของพระบิดำบนสวรรคแ์ละ

ต่อพระผูช่้วยใหร้อดตลอดจนส่ิงท่ีพระองคท์รงท�ำเพื่อเรำ 11
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4

ด้วยความช่วยเหลอืจากพระเจ้า เราสามารถเอาชนะอุปสรรค

ทุกอย่างทีข่ดัขวางการแบ่งปันพระกติตคุิณ

ขณะท่ีก�ำแพงในยโุรปตะวนัออก . . . และอีกหลำยภมิูภำคของโลกพงัทลำยลง ควำม

ตอ้งกำรใหผู้ส้อนศำสนำท�ำงำนมอบหมำยในกำรน�ำพระกิตติคุณไปใหช้ำวโลกจึงมำก

ตำมไปดว้ย! เรำพร้อมจะตอบรับเร่ืองท่ีจะเกิดข้ึนนั้นหรือไม่

เพ่ือตอบรับควำมตอ้งกำรใหม่ในงำนเผยแผศ่ำสนำอนัส�ำคญัยิง่น้ีของวนัเวลำสุดทำ้ย 

บำงทีพวกเรำบำงคน (โดยเฉพำะอยำ่งยิง่คนรุ่นสูงอำยท่ีุลกูๆ โตหมดแลว้) จ�ำเป็นตอ้ง

ประเมินอยำ่งจริงจงัเพื่อดูวำ่เรำตอ้งพงั “ก�ำแพง” ท่ีเรำสร้ำงไวใ้นจิตใจเรำหรือไม่

ตวัอยำ่งเช่น “ก�ำแพงควำมสบำย” ท่ีดูเหมือนขดัขวำงสำมีภรรยำหลำยคู่และคนโสด

หลำยคนไม่ใหไ้ปท�ำงำนเผยแผ ่“ก�ำแพงกำรเงิน” ของหน้ีท่ีท�ำใหส้มำชิกบำงคนไปไม่

สำมำรถไปได ้หรือ “ก�ำแพงหลำนๆ” หรือ “ก�ำแพงสุขภำพ” หรือ “ก�ำแพงของกำรขำด

ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง” หรือ “ก�ำแพงควำมพอใจตนเอง” หรือ “ก�ำแพงกำรล่วงละเมิด” 

หรือก�ำแพงแห่งควำมกลวั ควำมสงสยั หรือควำมพึงพอใจ มีใครสงสยัสกันำทีหรือไม่

วำ่ดว้ยควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้เขำสำมำรถท�ำใหก้�ำแพงเหล่ำนั้นพงัลงได้

เรำไดรั้บสิทธิพิเศษใหเ้กิดมำในวนัเวลำสุดทำ้ยน้ี ตรงขำ้มกบับำงสมยักำรประทำน

ก่อนหนำ้น้ี ใหช่้วยน�ำพระกิตติคุณไปทัว่แผน่ดินโลก  ไม่มีกำรเรียกใดในชีวติยิง่ใหญ่

ไปกวำ่น้ี ถำ้เรำพอใจจะซ่อนตวัอยูห่ลงัก�ำแพงท่ีเรำสร้ำงข้ึนเอง แสดงวำ่เรำยอมท้ิงพร

ท่ีเป็นของเรำ พระเจำ้ทรงอธิบำยควำมตอ้งกำรเร่งด่วนในกำรเปิดเผยยคุปัจจุบนัดงัน้ี

“เพรำะดูเถิด ทุ่งขำวพร้อมท่ีจะเกบ็เก่ียว; และดูสิ, คนท่ียืน่เคียวเขำ้มำดว้ยเร่ียวแรง

ของเขำ, คนคนนั้นยอ่มสะสมไวเ้พ่ือเขำจะหำพนิำศไม่, แต่น�ำควำมรอดมำสู่จิตวญิญำณ

ของเขำ” (คพ. 4:4)

พระเจำ้ทรงอธิบำยต่อไปในกำรเปิดเผยเดียวกนัถึงคุณสมบติัท่ีเรำตอ้งมีเพื่อเป็นผู ้

สอนศำสนำท่ีดี โดยทรำบควำมอ่อนแอและขอ้จ�ำกดัของเรำเป็นอยำ่งดีขณะท่ีเรำยนื

หนำ้ประตูบำนใหญ่ของก�ำแพงท่ีเรำสร้ำงข้ึนเอง พระองคท์รงรับรองกบัเรำวำ่จะทรง

ช่วยเรำเอำชนะอุปสรรคทั้งหลำยถำ้เรำจะเพียงท�ำส่วนของเรำ ดว้ยพระสญัญำเรียบง่ำย

น้ี “ขอ, และเจำ้จะไดรั้บ; เคำะ, และจะเปิดมนัใหเ้จำ้.” (คพ. 4:7)

ขอพระเจำ้ประทำนพรเรำอยำ่ใหก้�ำแพงของจิตใจเรำขดัขวำงไม่ใหเ้รำไดรั้บพรท่ี

จะเป็นของเรำ 12
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ในช่วงกำรปฏิบติัศำสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั พระเจำ้ทรงขอร้องคร้ังแลว้คร้ังเล่ำ 

ซ่ึงเป็นทั้งค �ำเช้ือเชิญและค�ำทำ้ทำย กบัเปโตรและอนัดรูว ์พระคริสตต์รัสวำ่ “จงตำมเรำ

มำ และเรำจะตั้งท่ำนใหเ้ป็นผูห้ำคนดัง่หำปลำ” (มทัธิว 4:19) . . .

ศำสดำพยำกรณ์ก่อนหนำ้น้ีไดส้อนวำ่เยำวชนชำยท่ีสำมำรถและมีค่ำควรทุกคนควร

รับใชง้ำนเผยแผเ่ตม็เวลำ ขำ้พเจำ้เนน้ย �้ำควำมตอ้งกำรน้ีในปัจจุบนั เรำตอ้งกำรมำกเช่น

กนัอยำกใหคู่้สำมีภรรยำท่ีสำมำรถและมีวฒิุภำวะรับใชใ้นสนำมเผยแผ ่พระเยซูรับสัง่

กบัเหล่ำสำวกวำ่ “ขำ้วท่ีตอ้งเก่ียวนั้นมีมำก แต่คนงำนยงันอ้ยอยู ่เพรำะฉะนั้นพวกท่ำน

จงออ้นวอนพระองคผ์ูท้รงเป็นเจำ้ของนำใหส่้งคนงำนมำเกบ็เก่ียวพืชผลของพระองค”์ 

(ลูกำ 10:2)13

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในเร่ืองท่ีวำ่พระกิตติคุณมีไวส้�ำหรับทุกคน

บนพ้ืนฐำนของควำมจริงท่ีวำ่เรำทุกคนเป็นบุตรธิดำของพระผูเ้ป็นเจำ้ (ดู หวัขอ้ 1) 

เม่ือเรำแบ่งปันพระกิตติคุณ จะช่วยใหเ้รำจ�ำไดอ้ยำ่งไรวำ่แต่ละคนเป็นพ่ีนอ้งเรำจริงๆ

• เรำเรียนรู้อะไรบำ้งจำกค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 2 ท่ีวำ่พระบิดำบน

สวรรคท์รงรู้สึกอยำ่งไรเก่ียวกบับุตรธิดำของพระองค ์ท่ำนจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อ

รักทุกคนและแบ่งปันพระกิตติคุณกบัพวกเขำไดดี้ข้ึน

• ท่ำนจะตอบค�ำถำมของประธำนฮนัเตอร์อยำ่งไรวำ่ “กำรชดใชเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบังำน

เผยแผศ่ำสนำ” (ดู หวัขอ้ 3) ท่ำนจะเพิ่มควำมปรำรถนำในกำรแบ่งปันพระกิตติคุณ

กบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งไร พรใดมำถึงท่ำนเม่ือท่ำนแบ่งปันพระกิตติคุณกบัคนบำงคน—หรือ

เม่ือมีคนแบ่งปันพระกิตติคุณกบัท่ำน

• หลงัจำกศึกษำหวัขอ้ 4 ใหพิ้จำรณำ “ก�ำแพง” ท่ีขวำงกั้นไม่ใหท่้ำนไดรั้บพรของงำน

เผยแผศ่ำสนำ สนทนำวธีิเอำชนะอุปสรรคเหล่ำน้ี

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

อำโมส 9:9; 2 นีไฟ 2:6–8; โมไซยำห์ 28:1–3; แอลมำ 26:37; คพ. 18:10–16; 58:64; 

68:8; 88:81; 90:11; 123:12; โจเซฟ สมิธ—มทัธิว 1:31
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ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“พระวญิญำณบริสุทธ์ิอำจกระตุน้เตือนคนท่ีท่ำนสอนหน่ึงคนหรือมำกกวำ่นั้นให้

เสนอควำมคิดท่ีผูอ่ื้นตอ้งกำรไดย้นิ จงเปิดรับกำรกระตุน้เตือนท่ีใหเ้ชิญคนนั้น ท่ำนอำจ

รู้สึกอยำ่งแรงกลำ้วำ่ตอ้งถำมบุคคลหน่ึงท่ีไม่ไดอ้ำสำแสดงควำมคิดเห็นส่วนตวัของเขำ” 

(ไม่มีกำรเรียกใดย่ิงใหญ่กว่ำกำรสอน [1999], 63)

อ้ำงอิง

 1. “All Are Alike unto God,” Ensign, June 

1979, 74.

 2. “Walls of the Mind,” Ensign, Sept. 1990, 

9–10.

 3. ดู “Walls of the Mind,” 10.

 4. “All Are Alike unto God,” 74.

 5. “All Are Alike unto God,” 74.

 6. “The Gospel—A Global Faith,” Ensign, 

Nov. 1991, 18–19.

 7. “All Are Alike unto God,” 72–74.

 8. “The Gospel—A Global Faith,” 19; 

ค �ำแถลงของจอร์จ อลัเบิร์ต สมิธใน ค�ำสอน

ของประธำนศำสนำจักร: จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 

(2011), 152.

 9. “Follow the Son of God,” Ensign, Nov. 

1994, 88.

 10. “Come to the God of All Truth,” Ensign, 

Sept. 1994, 73.

 11. “The Atonement of Jesus Christ” (ค �ำ

ปรำศรัยท่ีกำรสมัมนำประธำนคณะเผยแผ ่

24 มิถุนำยน 1988), 4–7, Church History 

Library, Salt Lake City; ดู The Teachings 

of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. 

Williams (1997), 248–49 ดว้ย.

 12. “Walls of the Mind,” 10.

 13. “Follow the Son of God,” 88.
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กฎส่วนสิบ

“ประจักษ์พยำนเก่ียวกับกฎส่วนสิบมำ

จำกกำรด�ำเนินชีวิตตำมกฎน้ัน”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ไม่นำนก่อนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์และแคลร์ เจฟฟ์ส แต่งงำนกนั ฮำเวร์ิดไปพบ

อธิกำรเพ่ือขอใบรับรองพระวหิำร ท่ำนประหลำดใจท่ีระหวำ่งกำรสมัภำษณ์ อธิกำรถำม

วำ่รำยไดข้องท่ำนเล้ียงดูภรรยำกบัครอบครัวไดไ้หม ฮำเวิร์ดเล่ำวำ่ “เม่ือขำ้พเจำ้บอก

ท่ำนวำ่ขำ้พเจำ้มีรำยไดเ้ท่ำไร ท่ำนบอกวำ่เหตุผลท่ีท่ำนสงสยัในเร่ืองควำมสำมำรถของ

ขำ้พเจำ้ในกำรเล้ียงดูภรรยำกเ็พรำะจ�ำนวนส่วนสิบท่ีขำ้พเจำ้จ่ำย”

ฮำเวร์ิดไม่ไดจ่้ำยส่วนสิบเตม็จนถึงเวลำนั้นเพรำะท่ำนไม่เขำ้ใจควำมส�ำคญัของกำร

จ่ำยส่วนสิบเตม็ ท่ำนอธิบำยวำ่ “เพรำะคุณพอ่ขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ป็นสมำชิกศำสนจกัรในช่วง

เวลำท่ีขำ้พเจำ้อยูบ่ำ้น ในครอบครัวเรำจึงไม่เคยพดูเร่ืองส่วนสิบและขำ้พเจำ้ไม่เคยเห็น

วำ่เร่ืองน้ีส�ำคญั”

ฮำเวร์ิดกล่ำววำ่ขณะท่ีท่ำนและอธิกำรพดูคุยกนัต่อ อธิกำร “สอนขำ้พเจำ้อยำ่งอ่อน

โยน . . . ถึงควำมส�ำคญัของกฎน้ีและเม่ือขำ้พเจำ้บอกท่ำนวำ่นบัจำกน้ีไปขำ้พเจำ้จะจ่ำย

ส่วนสิบเตม็ ท่ำนจึงสมัภำษณ์ต่อและท�ำใหข้ำ้พเจำ้คลำยกงัวลดว้ยกำรกรอกขอ้มูลและ

เซ็นแบบฟอร์มใบรับรองใหข้ำ้พเจำ้”

เม่ือฮำเวิร์ดเล่ำประสบกำรณ์น้ีใหแ้คลร์ฟัง ท่ำนจึงทรำบวำ่เธอจ่ำยส่วนสิบเตม็มำ

ตลอด “เรำตั้งใจวำ่จะด�ำเนินชีวิตตำมกฎน้ีตลอดชีวิตแต่งงำนของเรำและส่วนสิบจะ

มำก่อน” ท่ำนกล่ำว 1
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“กำรจ่ำยส่วนสิบเสริมสร้ำงศรัทธำ เพ่ิมควำมเข้มแขง็ทำงวิญญำณและ

ควำมสำมำรถทำงวิญญำณ และท�ำให้ประจักษ์พยำนมัน่คง”
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ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

นิยามของพระเจ้าเกีย่วกบักฎส่วนสิบน้ันเรียบง่าย

กฎ [ส่วนสิบ] มีกล่ำวไวอ้ยำ่งเรียบง่ำยวำ่คือ “หน่ึงในสิบส่วนของผลประโยชน์

ทั้งหมดของพวกเขำ” (คพ. 119:4) ผลประโยชน์หมำยถึงผลก�ำไร เงินชดเชย ส่วนท่ี

เพ่ิมข้ึน ผลประโยชนคื์อค่ำจำ้งของคนท�ำงำนเป็นลกูจำ้ง ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ ส่วน

ท่ีเพ่ิมข้ึนของคนเพำะปลกูหรือผลิต หรือรำยไดท่ี้มำถึงคนนั้นจำกแหล่งอ่ืน พระเจำ้ตรัส

วำ่ส่วนสิบเป็นกฎถำวร “ตลอดกำล” เช่นท่ีเคยเป็นมำในอดีต 2

เช่นเดียวกบัพระบญัญติัและกฎทุกขอ้ของพระเจำ้ [กฎส่วนสิบ] เรียบง่ำยถำ้เรำมี

ศรัทธำเพียงเลก็นอ้ย แทท่ี้จริงพระเจำ้ตรัสวำ่ “เล่ือนจุดทศนิยมไปทำงซำ้ยหน่ึงต�ำแหน่ง” 

นัน่คือกฎส่วนสิบ กฎน้ีเรียบง่ำยเช่นนั้น 3

2

กฎส่วนสิบด�ารงอยู่นับแต่กาลเร่ิมต้นและต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจุบัน

คร้ังแรกท่ีกล่ำวค�ำวำ่ “ทศำงค ์(ส่วนสิบ)” ในพระคมัภีร์ไบเบิลคือในหนงัสือเล่ม

แรกของพนัธสญัญำเดิม เมลคีเซเดคกษตัริยข์องซำเลมและปุโรหิตของพระผูเ้ป็นเจำ้

สูงสุดพบ . . . อบัรำม  เมลคีเซเดคอวยพรอบัรำม และเขำ “มอบหน่ึงในสิบจำกขำ้วของ

ทั้งหมด” ถวำยแด่กษตัริย ์(ปฐมกำล 14:20)

ไม่ก่ีบทต่อจำกนั้นในหนงัสือเดียวกนั ยำโคบกล่ำวปฏิญำณท่ีเบธเอลดงัน้ี . . . “ทุก

ส่ิงท่ีพระองคป์ระทำนแก่ขำ้พระองค ์ขำ้พระองคจ์ะถวำยหน่ึงในสิบแด่พระองค”์ (ปฐม

กำล 28:20: 22)

คร้ังท่ีสำมท่ีพดูถึงส่วนสิบเก่ียวขอ้งกบักฎของคนเลว ีพระเจำ้ตรัสผำ่นโมเสสดงัน้ี:

“ทศำงคท์ั้งส้ินท่ีไดจ้ำกแผน่ดินเป็นพืชท่ีไดจ้ำกแผน่ดินกดี็ หรือผลจำกตน้ไมก้ดี็ เป็น

ของพระยำห์เวห์ เป็นของถวำยท่ีบริสุทธ์ิแด่พระยำห์เวห์” (เลวนิีติ 27:30)

ภำยใตก้ฎของคนเลวคีนอิสรำเอลจะมอบส่วนสิบใหค้นเลวเีกบ็รักษำ และต่อจำกนั้น

พวกเขำมีหนำ้ท่ีจ่ำยส่วนสิบท่ีไดรั้บตำมพระวจนะของพระเจำ้ขณะทรงแนะน�ำโมเสส

ดงัน้ี
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“ยิง่กวำ่นั้นเจำ้จงกล่ำวแก่คนเลววีำ่ เม่ือพวกเจำ้รับทศำงคจ์ำกคนอิสรำเอล ซ่ึงเรำให้

แก่พวกเจำ้เป็นมรดกของเจำ้ท่ีมำจำกพวกเขำนั้น เจำ้จงน�ำร้อยละสิบจำกทศำงคน์ั้นมำ

ถวำยแด่พระยำห์เวห์เป็นเคร่ืองถวำย” (กนัดำรวถีิ 18:26)

น่ีบอกชดัเจนวำ่กฎส่วนสิบเป็นส่วนหน่ึงในกฎของคนเลวแีละทุกคนจ่ำย—แมแ้ต่

คนเลวเีองกไ็ดรั้บบญัชำใหจ่้ำยส่วนสิบจำกทศำงคท่ี์พวกเขำไดรั้บ

มีบำงคนเช่ือวำ่กฎส่วนสิบเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบติัของคนเลว ีแต่ประวติัศำสตร์

ยนืยนัวำ่กฎน้ีมีมำนำนแลว้และเป็นกฎสำกล เป็นกฎพื้นฐำนในกฎของโมเสส ด�ำรงอยู่

นบัจำกกำลเร่ิมตน้และพบในกฎของคนอียปิตส์มยัโบรำณ ในบำบิโลเนีย และพบได้

ตลอดประวติัศำสตร์ของพระคมัภีร์ไบเบิล ศำสดำพยำกรณ์อำโมสกล่ำวถึงกฎน้ี [ดู อำ 

โมส 4:4] และเนหะมียผ์ูรั้บผดิชอบดูแลกำรสร้ำงก�ำแพงเยรูซำเลม็ข้ึนใหม่กล่ำวถึงกฎน้ี

เช่นกนั [ดู เนหะมีย ์10:37 38; 12:44; 13:5, 12] ไม่นำนหลงัจำกนั้นมำลำคีเร่ิมภำรกิจใหญ่

กวำ่นั้นของกำรสร้ำงศรัทธำและขวญัก�ำลงัใจของคนในประเทศอีกคร้ัง ขณะพยำยำม

เป็นพิเศษเพ่ือต่อตำ้นควำมโลภของคนท่ีเคร่งศำสนำแต่ในนำม เขำประณำมคนเหล่ำ

นั้นอยำ่งรุนแรงดว้ยกำรกล่ำวหำวำ่พวกเขำท�ำผดิร้ำยแรงต่อพระผูเ้ป็นเจำ้

“มนุษยจ์ะฉอ้โกงพระเจำ้หรือ? ท่ีจริงเจำ้ทั้งหลำยไดฉ้อ้โกงเรำ แต่เจำ้กล่ำววำ่ พวก

เรำฉอ้โกงพระเจำ้อยำ่งไร กฉ็อ้โกงในเร่ืองทศำงคแ์ละเคร่ืองบูชำนัน่ซี

“เจำ้ทั้งหลำยตอ้งถกูสำปแช่งดว้ยค�ำสำปแช่ง, เพรำะเจำ้ฉอ้โกงเรำทั้งชำติ

“พระยำห์เวห์จอมทพัตรัสวำ่ จงน�ำทศำงคเ์ตม็ขนำดมำไวใ้นคลงั เพื่อวำ่จะมีอำหำร

ในนิเวศของเรำ  จงลองดูเรำในเร่ืองน้ีวำ่ เรำจะเปิดหนำ้ต่ำงในฟ้ำสวรรคใ์หเ้จำ้ และเท 

พรอยำ่งลน้ไหลมำใหเ้จำ้หรือไม่” (มำลำคี 3:8 10) . . .

ถอ้ยค�ำของมำลำคีท้ิงทำ้ยพนัธสญัญำเดิมดว้ยกำรย �้ำเร่ืองกฎส่วนสิบ ซ่ึงบ่งบอกวำ่

ไม่เคยมีกำรยกเลิกกฎน้ีซ่ึงด�ำรงอยูน่บัจำกกำลเร่ิมตน้ ดว้ยเหตุน้ีสมยักำรประทำนพนัธ

สญัญำใหม่จึงเร่ิมตน้ภำยใตค้ �ำเตือนดงักล่ำว . . .

ไม่นำนหลงัจำกฟ้ืนฟพูระกิตติคุณในสมยักำรประทำนน้ี พระเจำ้ประทำนกำรเปิด

เผยแก่ผูค้นของพระองคผ์ำ่นศำสดำพยำกรณ์ยคุสุดทำ้ยโดยนิยำมกฎน้ีวำ่ . . . :

“และหลงัจำกนั้น, คนเหล่ำนั้นท่ีเรำเกบ็ส่วนสิบดงัน้ีพึงจ่ำยหน่ึงในสิบส่วนของผล

ประโยชนท์ั้งหมดของพวกเขำเป็นรำยปี; และน่ีพึงเป็นกฎถำวรส�ำหรับพวกเขำตลอด

กำล, เพื่อฐำนะปุโรหิตศกัด์ิสิทธ์ิของเรำ, พระเจำ้ตรัส.” (คพ. 119:4)4
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3

เราให้ของขวญัอกีทั้งท�าตามข้อผูกมดัในเร่ืองส่วนสิบของเราด้วย

ส่วนสิบเป็นกฎของพระผูเ้ป็นเจำ้ส�ำหรับบุตรธิดำของพระองค ์แต่กำรจ่ำยส่วนสิบ

เป็นเร่ืองของควำมสมคัรใจทั้งส้ิน ในประเดน็น้ี ส่วนสิบไม่ต่ำงจำกกฎวนัสะบำโตหรือ

กฎอ่ืนๆ ของพระองค ์เรำอำจไม่ยอมเช่ือฟังกฎใดกฎหน่ึงหรือทั้งหมด กำรเช่ือฟังของเรำ

เป็นเร่ืองของควำมสมคัรใจ แต่กำรท่ีเรำไม่ยอมจ่ำยส่วนสิบมิไดย้กเลิกหรือเพิกถอนกฎน้ี

ถำ้ส่วนสิบเป็นเร่ืองของควำมสมคัรใจ นัน่เป็นของขวญัหรือเป็นกำรท�ำตำมขอ้

ผกูมดั? มีควำมแตกต่ำงมำกระหวำ่งสองส่ิงน้ี ของขวญัคือกำรโอนเงินหรือทรัพยสิ์น

ใหด้ว้ยควำมสมคัรใจโดยไม่ตอ้งคิดพิจำรณำ ของขวญัคือกำรใหโ้ดยไม่หวงัผล ไม่มี

ใครมีขอ้ผกูมดัวำ่ตอ้งใหข้องขวญั ถำ้ส่วนสิบเป็นของขวญั เรำจะใหอ้ะไรก็ไดท่ี้เรำพอใจ 

เม่ือใดกไ็ดท่ี้เรำพอใจ หรือไม่ใหอ้ะไรเลยกไ็ด ้นัน่จะท�ำใหพ้ระบิดำบนสวรรคข์องเรำ

ตกอยูใ่นประเภทเดียวกนักบัขอทำนขำ้งถนนท่ีเรำอำจจะโยนเหรียญใหส้กัเหรียญขณะ

เดินผำ่น

พระเจำ้ทรงสถำปนำกฎส่วนสิบ และเพรำะเป็นกฎของพระองค ์ นัน่จึงเป็นขอ้

ผกูมดัท่ีตอ้งถือปฏิบติัถำ้เรำรักพระองคแ์ละปรำรถนำจะรักษำพระบญัญติัและรับพร

ของพระองค ์ดว้ยเหตุน้ีส่วนสิบจึงกลำยเป็นหน้ี คนท่ีไม่จ่ำยส่วนสิบเพรำะเขำมีหน้ี

ควรถำมตนเองวำ่เขำไม่เป็นหน้ีพระเจำ้ดว้ยหรือ พระอำจำรยต์รัสวำ่ “แต่พวกท่ำนจง

แสวงหำแผน่ดินของพระเจำ้ และควำมชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะ

ทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงน้ีให”้ (มทัธิว 6:33)

เรำจะเดินไปทำงตะวนัออกและตะวนัตกพร้อมกนัไม่ได ้เรำจะรับใชท้ั้งพระผูเ้ป็นเจำ้

และเงินทองไม่ได ้คนท่ีไม่ยอมรับกฎส่วนสิบคือคนท่ีไม่ไดท้ดสอบกฎมำกพอ แน่นอน

วำ่กฎตอ้งใหจ่้ำยบำงอยำ่ง กำรด�ำเนินชีวติตำมกฎใดของพระกิตติคุณหรือหลกัธรรมใด

ของพระกิตติคุณตอ้งอำศยักำรลงมือท�ำ ควำมคิด และควำมพยำยำม . . .

เม่ือเรำจ่ำยส่วนสิบอำจเป็นไดว้ำ่เรำใหข้องขวญัอีกทั้งท�ำตำมขอ้ผกูมดัในเร่ืองส่วน

สิบดว้ย ส่วนสิบคือกำรท�ำตำมขอ้ผกูมดัท่ีใหไ้วก้บัพระเจำ้ คือของขวญัใหเ้พื่อนมนุษย์

ของเรำใชส้ร้ำงอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้ ถำ้มีใครสงัเกตกำรเผยแผศ่ำสนำของผูส้อน

ศำสนำ โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนของศำสนจกัร ระบบกำรศึกษำท่ียอดเยีย่ม และ

โปรแกรมก่อสร้ำงเพื่อสร้ำงบำ้นแห่งกำรนมสักำรโดยใคร่ครวญอยำ่งรอบคอบ เขำจะ
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ตระหนกัวำ่กำรจ่ำยส่วนสิบไม่ใช่ภำระ แต่เป็นสิทธิพิเศษอนัยิง่ใหญ่ พรของพระกิตติคุณ

มีใหแ้ก่คนมำกมำยผำ่นส่วนสิบของเรำ 5

4

เคร่ืองถวายแด่พระเจ้าควรท�าให้ผู้ถวายสูญเสียของมค่ีาบางอย่าง

ใน 2 ซำมูเอล 24:18 25 เรำอ่ำนวำ่ดำวดิจะไม่ถวำยเคร่ืองบูชำแด่พระเจำ้โดยท่ีเขำไม่

สูญเสียอะไรเลย เขำมีเหตุผลอยำ่งไม่ตอ้งสงสยัวำ่หำกของขวญัไม่ท�ำใหผู้ถ้วำยสูญเสีย

ของมีค่ำบำงอยำ่ง ของขวญันั้นกไ็ม่คู่ควรหรือไม่เหมำะจะเป็นเคร่ืองถวำยแด่พระเจำ้

พระคริสตต์รัสวำ่กำรใหไ้ดรั้บพรมำกกวำ่กำรรับ [ดู กิจกำรของอคัรทูต 20:35] แต่มี

บำงคนจะใหต่้อกต่็อเม่ือเขำไม่สูญเสียอะไรเลย น่ีไม่เป็นไปตำมค�ำสอนของพระอำจำรย์

ผูต้รัสวำ่ “ถำ้ใครตอ้งกำรจะติดตำมเรำ ใหค้นนั้นปฏิเสธตนเอง” (มทัธิว 16:24)

มีบำงคนจะไม่ด�ำเนินชีวติตำมกฎส่วนสิบเพรำะตอ้งสูญเสีย น่ีตรงขำ้มกบัเหตุผลของ

ดำวดิผูจ้ะไม่ถวำยเคร่ืองบูชำแด่พระเจำ้หำกเขำไม่สูญเสียอะไรเลย คนท่ีไม่จ่ำยส่วนสิบ

“กำรจ่ำยส่วนสิบไม่ใช่ภำระ แต่เป็นสิทธิพิเศษอันย่ิงใหญ่”
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มองขำ้มหลกัศีลธรรมอนัส�ำคญัยิง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎส่วนสิบ และพวกเขำไม่เขำ้ใจกฎ

และเหตุผลของกฎ 6

5

การจ่ายส่วนสิบน�าพรมากมายมาให้

พระเจำ้ประทำนกฎ [ส่วนสิบ] ถำ้เรำท�ำตำมกฎของพระองค ์เรำรุ่งเรือง แต่เม่ือเรำหำ

ส่ิงท่ีเรำคิดวำ่เป็นวธีิท่ีดีกวำ่ เรำพบควำมลม้เหลว ขณะขำ้พเจำ้เดินทำงไปทัว่ศำสนจกัร

และเห็นผลของกำรจ่ำยส่วนสิบ ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่ส่วนสิบไม่ใช่ภำระ แต่เป็นพรยิง่

ใหญ่7

จงจ่ำยส่วนสิบอยำ่งซ่ือสตัย ์กฎนิรันดร์น้ีท่ีพระเจำ้ทรงเปิดเผยและคนซ่ือสตัยป์ฏิบติั

ตั้งแต่ศำสดำพยำกรณ์สมยัโบรำณเร่ือยมำจนถึงปัจจุบนั สอนเรำว่ำเรำตอ้งใหพ้ระเจำ้

มำเป็นอนัดบัแรกในชีวติเรำ พระเจำ้อำจไม่ไดข้อใหเ้รำเสียสละบำ้นหรือชีวติเรำ เช่น

กรณีท่ีทรงขอวสุิทธิชนสมยัแรก ปัจจุบนัเรำไดรั้บกำรทำ้ทำยใหเ้อำชนะควำมเห็นแก่

ตวัของเรำ เรำจ่ำยส่วนสิบเพรำะเรำรักพระเจำ้ ไม่ใช่เพรำะเรำมีเงินจ่ำย เรำคำดหวงัได้

วำ่พระเจำ้จะทรงเปิด “หนำ้ต่ำงในฟ้ำสวรรค”์ (มำลำคี 3:10) และเทพรมำใหค้นซ่ือสตัย์ 8

เรำท�ำตำมหลกัธรรมของกำรคืนพระกรุณำธิคุณส่วนหน่ึงใหพ้ระเจำ้ และเรำเรียก

ส่วนน้ีวำ่ส่วนสิบ ส่วนสิบ . . . เป็นเร่ืองของควำมสมคัรใจลว้นๆ เรำจะจ่ำยส่วนสิบหรือ

ไม่จ่ำยส่วนสิบกไ็ด ้คนท่ีจ่ำยไดรั้บพรท่ีคนอ่ืนไม่รู้ 9

แมรีย ์ฟิลดิงก ์สมิธ [เป็น] มำรดำรุ่นบุกเบิกท่ีไม่ยอ่ทอ้ เธอเป็นภรรยำม่ำยของผูป้ระ

สำทพรไฮรัม สมิธ พ่ีชำยของท่ำนศำสดำพยำกรณ์ . . . ฤดูใบไมผ้ลิปีหน่ึงขณะครอบครัว

เปิดหลุมเกบ็มนัฝร่ัง เธอใหบุ้ตรชำยขนมนัฝร่ังท่ีดีท่ีสุดไปส�ำนกังำนส่วนสิบ

เสมียนคนหน่ึงพบเธอตรงบนัไดส�ำนกังำน เขำ [ทว้ง] ขณะท่ีลูกชำยเธอเร่ิมขนมนั

ฝร่ังลงมำ “แม่ม่ำยสมิธ” เขำพดู ไม่ตอ้งสงสยัเลยวำ่เขำจ�ำกำรทดลองและกำรเสียสละ

ของเธอได ้“น่ำละอำยมำกท่ีคุณจะตอ้งจ่ำยส่วนสิบ” เขำ . . . ต �ำหนิท่ีเธอจ่ำยส่วนสิบ 

และหำวำ่เธอไม่ฉลำดรอบคอบ . . .

หญิงม่ำยร่ำงเลก็ยดืตวัตรงและพดูวำ่ “วลิเลียม คุณน่ำจะละอำยแก่ใจบำ้งนะ คุณไม่

อยำกใหดิ้ฉนัไดรั้บพรหรือ ถำ้ดิฉนัไม่จ่ำยส่วนสิบเท่ำกบัดิฉนัคำดหวงัใหพ้ระเจำ้ยบัย ั้ง

พรของพระองค ์ดิฉนัจ่ำยส่วนสิบไม่ใช่เพรำะเป็นกฎของพระผูเ้ป็นเจำ้แต่เพรำะดิฉนั

คำดหวงัพรจำกกำรท�ำเช่นนั้น โดยรักษำกฎน้ีและกฎอ่ืนๆ ดิฉนัคำดหวงัวำ่จะรุ่งเรือง
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และสำมำรถหำเล้ียงครอบครัวของดิฉนัได”้ (Joseph Fielding Smith, Life of 

Joseph F. Smith [Salt Lake City, 1938], 158–59.)10

หลกัธรรมเร่ืองส่วนสิบควรเป็นมำกกวำ่กำรปฏิบติักฎตำมหลกัคณิตศำสตร์แบบ

ไร้ชีวติจิตใจ พระเจำ้ทรงต�ำหนิพวกฟำริสีในเร่ืองสมุนไพรส่วนสิบท่ีจ่ำยอยำ่งไร้ชีวติ

จิตใจโดยไม่ท�ำใหเ้ป็นเร่ืองทำงวญิญำณ [ดู มทัธิว 23:23] ถำ้เรำจ่ำยส่วนสิบเพรำะเรำ

รักพระเจำ้ จ่ำยดว้ยศรัทธำและเสรีภำพเตม็ท่ี เรำท�ำใหร้ะยะห่ำงจำกพระองคแ์คบลงและ

ควำมสมัพนัธ์ของเรำกบัพระองคแ์น่นแฟ้นข้ึน เรำไดรั้บกำรปลดปล่อยจำกพนัธนำกำร

ของกำรเคร่งครัดในกฎเกณฑ ์พระวญิญำณทรงสมัผสัใจเรำ และเรำรู้สึกถึงควำมเป็น

หน่ึงเดียวกบัพระผูเ้ป็นเจำ้

กำรจ่ำยส่วนสิบเสริมสร้ำงศรัทธำ เพิ่มควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณและควำมสำมำรถ

ทำงวญิญำณ และท�ำใหป้ระจกัษพ์ยำนมัน่คง กำรจ่ำยส่วนสิบใหค้วำมพอใจของกำรรู้

วำ่คนๆ นั้นก�ำลงัท�ำตำมพระประสงคข์องพระเจำ้ อีกทั้งใหพ้รท่ีมำจำกกำรแบ่งปันกบั

ผูอ่ื้นผำ่นจุดประสงคข์องกำรใชส่้วนสิบ เรำจะปฏิเสธตวัเรำจำกพรเหล่ำน้ีไม่ได ้เรำจะ

ปฏิเสธกำรจ่ำยส่วนสิบไม่ได ้เรำมีควำมสมัพนัธ์แน่ชดักบัอนำคตเช่นเดียวกบัปัจจุบนั 

ส่ิงท่ีเรำให ้วธีิท่ีเรำให ้และวธีิท่ีเรำท�ำตำมขอ้ผกูมดัต่อพระเจำ้ลว้นมีควำมส�ำคญันิรันดร์

ประจกัษพ์ยำนเร่ืองกฎส่วนสิบมำจำกกำรด�ำเนินชีวติตำมกฎนั้น 11

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ทบทวนนิยำมของกฎส่วนสิบในหวัขอ้ 1 ส่วนสิบคืออะไร เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้ง

จำกประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัควำมเรียบง่ำยของกฎส่วนสิบ

• ท่ำนไดข้อ้คิดอะไรบำ้งจำกค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัประวติัของส่วนสิบ 

(ดู หวัขอ้ 2) ท่ำนคิดวำ่เหตุใดประธำนฮนัเตอร์จึงตอ้งกำรใหเ้รำเขำ้ใจวำ่กฎส่วนสิบ 

“เคยเป็นและเป็นกฎสำกล”

• เรำ “ใหข้องขวญัอีกทั้งท�ำตำมขอ้ผกูมดั” ในเร่ืองส่วนสิบของเรำอยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 3) 

กำรจ่ำยส่วนสิบแสดงใหเ้ห็นควำมรักท่ีเรำมีต่อพระเจำ้อยำ่งไร เรำจะรู้สึกไดอ้ยำ่งไร

วำ่กำรจ่ำยส่วนสิบเป็นสิทธิพิเศษ ไม่ใช่ภำระ
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• เหตุใดเคร่ืองถวำยแด่พระเจำ้ตอ้งท�ำใหผู้ถ้วำยสูญเสียของมีค่ำบำงอยำ่ง (ดู หวัขอ้ 4) 

เรำจะเอำชนะควำมทำ้ทำยหรือกำรไม่เตม็ใจจ่ำยส่วนสิบไดอ้ยำ่งไร

• ทบทวนพรมำกมำยท่ีประธำนฮนัเตอร์กล่ำววำ่มำจำกกำรจ่ำยส่วนสิบ (ดู หวัขอ้ 5) 

ท่ำนเคยเห็นพรเหล่ำน้ีในชีวติของท่ำนอยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

แอลมำ 13:15; คพ. 64:23; 104:14–18; 119; 120; คู่มือพระคมัภีร์, “ส่วนสิบ”

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

เม่ืออ่ำนบทน้ีคร้ังแรก ท่ำนอำจตอ้งกำรอ่ำนอยำ่งรวดเร็ว หรือทบทวนหวัขอ้เพื่อให้

รู้เน้ือหำพอสงัเขป จำกนั้นใหเ้พ่ิมเวลำอ่ำน อ่ำนชำ้ลงและศึกษำใหลึ้กซ้ึงมำกข้ึน ท่ำน

อำจตอ้งกำรอ่ำนแต่ละหวัขอ้โดยมีค�ำถำมใหศึ้กษำในใจ ขณะท�ำเช่นน้ี ท่ำนอำจคน้พบ

ขอ้คิดท่ีลึกซ้ึงและวธีิประยกุตใ์ช้

อ้ำงอิง

 1. ใน เอลีนอร์ โนวส์, Howard W. Hunter 

(1994), 80 81.

 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 105; ดู 

Conference Report, Apr. 1964, 35 ดว้ย.

 3. The Teachings of Howard W. Hunter, 

105–73.

 4. ใน Conference Report, Apr. 1964, 33 35.

 5. ใน Conference Report, Apr. 1964, 35 36.

 6. The Teachings of Howard W. Hunter, 

106; ดู Conference Report, Apr. 1964, 33 

ดว้ย.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 

105.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 

105.

 9. “Dedication of Goteborg Chapel” 

(address given in Goteborg, Sweden, 

on Sept. 10, 1967), 1, Church History 

Library, Salt Lake City.

 10. Howard W. Hunter, That We Might 

Have Joy (1994), 136–37.

 11. ใน Conference Report, Apr. 1964, 36.
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พระคมัภร์ี—ประโยชน์สูงสุดใน

บรรดาการศึกษาทั้งหมด

“ขอให้เรำแต่ละคน . . . ใกล้ชิดพระบิดำในสวรรค์

และพระบตุรท่ีรักของพระองค์มำกขึน้ผ่ำนกำร

ศึกษำพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิอย่ำงสม�ำ่เสมอ”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์รักพระคมัภีร์มำกและเป็นนกัศึกษำพระคมัภีร์ท่ี

ทุ่มเท ควำมรักและกำรศึกษำดงักล่ำวสะทอ้นในค�ำสอนของท่ำน ซ่ึงเตม็ไปดว้ยเร่ือง

รำวและขอ้ควำมอ่ืนๆ จำกงำนมำตรฐำน บ่อยคร้ังเม่ือสอนหลกัธรรมพระกิตติคุณ โดย

เฉพำะอยำ่งยิง่ในกำรประชุมใหญ่สำมญั ท่ำนเลือกอยำ่งนอ้ยหน่ึงเร่ืองจำกพระคมัภีร์ เล่ำ

รำยละเอียด และดึงวธีิประยกุตใ์ชจ้ำกเร่ืองนั้น

ตวัอยำ่งเช่น เม่ือสอนเร่ืองกำรผกูมดัตนต่อพระผูเ้ป็นเจำ้ ท่ำนไดเ้ล่ำเร่ืองของโยชูวำ 

ของชดัรัค เมชำค และอำเบดเนโก ตลอดจนเร่ืองของคนอ่ืนๆ ในพนัธสญัญำเดิมท่ีแสดง

กำรผกูมดัตนเช่นนั้น (ดู บทท่ี 19) เม่ือสอนเร่ืองกำรรับใช ้ท่ำนใชต้วัอยำ่งจำกพระคมัภีร์

มอรมอนแสดงใหเ้ห็นวำ่คนบำงคนท่ีไดรั้บค�ำสรรเสริญเพียงเลก็นอ้ย “ไม่ไดรั้บใชผู้ค้น

นอ้ยไป” กวำ่คนท่ีกำรรับใชข้องพวกเขำมีคนเห็นมำกกวำ่ (ดู บทท่ี 23) เม่ือสอนวำ่จะมี

สนัติสุขในใจในยำมสบัสนวุน่วำยไดอ้ยำ่งไร ท่ำนใชข้อ้ควำมเพิม่เติมจำกพระคมัภีร์อีก

คร้ัง รวมทั้งเร่ืองของเปโตรเดินบนน�้ำ (ดู บทท่ี 2) เม่ือสอนเร่ืองศีลระลึก ท่ำนใหบ้ริบท

โดยทบทวนเร่ืองรำวของลกูหลำนอิสรำเอลและปัสกำ (ดู บทท่ี 15)

ประธำนฮนัเตอร์รู้ควำมส�ำคญัของพระคมัภีร์ในกำรช่วยใหบุ้คคลหน่ึงมีประจกัษ์

พยำนในพระเยซูคริสต ์ดว้ยเหตุน้ีท่ำนจึงมกัจะสอนจำกเร่ืองรำวพระคมัภีร์เก่ียวกบักำร

ปฏิบติัศำสนกิจ กำรตรึงกำงเขน และกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระผูช่้วยใหร้อด ท่ำน

ประกำศวำ่
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“ขำ้พเจำ้ส�ำนึกคุณต่อคลงัพระคมัภีร์ท่ีเรำสำมำรถทุ่มเทศึกษำหำควำมรู้ไดม้ำกข้ึน

เก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์ขำ้พเจำ้ส�ำนึกคุณท่ีนอกจำกพนัธสญัญำใหม่และพนัธสญัญำเดิม

แลว้ พระเจำ้ไดท้รงเพิ่มพระคมัภีร์อ่ืนท่ีทรงเปิดเผยผำ่นศำสดำพยำกรณ์ของศำสนจกัร

ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยใหเ้ป็นพยำนเพิ่มเติมส�ำหรับพระคริสต—์

พระคมัภีร์มอรมอน พระคมัภีร์หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ และพระคมัภีร์ไข่มุกอนั

ล�้ำค่ำ—ขำ้พเจำ้ทรำบวำ่ทั้งหมดน้ีเป็นพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจำ้ พระคมัภีร์เหล่ำน้ีเป็น

พยำนวำ่พระเยซูคือพระคริสต ์พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงพระชนม”์ 1

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

การศึกษาพระคมัภร์ีเป็นการศึกษาทีใ่ห้ประโยชน์สูงสุดในบรรดาการศึกษาทั้งหมด

ศนูยร์วมของควำมจริงทั้งมวลคือประจกัษพ์ยำนท่ีวำ่พระเยซูแห่งนำซำเร็ธทรงเป็น

พระคริสต ์พระเยโฮวำห์ท่ียิง่ใหญ่ พระผูช่้วยใหร้อดของโลก และพระบุตรองคเ์ดียวท่ี

ถือก�ำเนิดจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงพระชนม ์น่ีเป็นข่ำวสำรของพระคมัภีร์ ตลอดหนงัสือ

ศกัด์ิสิทธ์ิแต่ละเล่มมีค�ำขอร้องใหเ้ช่ือและมีศรัทธำในพระผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำนิรันดร์และ

ในพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูคริสต ์ตั้งแต่หนำ้แรกจนถึงหนำ้สุดทำ้ยของพระคมัภีร์

เหล่ำน้ีเป็นกำรเรียกใหท้�ำตำมพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้และรักษำพระบญัญติัของ

พระองค์ 2

เม่ือเรำท�ำตำมค�ำแนะน�ำของผูน้�ำใหอ่้ำนและศึกษำพระคมัภีร์ ประโยชน์และพร

มำกมำยหลำยแบบเกิดข้ึนกบัเรำ น่ีคือประโยชนสู์งสุดในบรรดำกำรศึกษำทั้งหมดซ่ึง

เรำมีส่วนร่วมได ้. . .

พระคมัภีร์ประกอบดว้ยบนัทึกกำรเปิดเผยของพระผูเ้ป็นเจำ้พระองคเ์อง และพระ

ผูเ้ป็นเจำ้ตรัสผำ่นกำรเปิดเผยมำถึงมนุษย ์เรำจะใชเ้วลำใหเ้ป็นประโยชนใ์นเร่ืองใดได้

มำกกวำ่กำรอ่ำนวรรณกรรมจำกคลงัพระคมัภีร์ท่ีสอนเรำใหรู้้จกัพระผูเ้ป็นเจำ้และเขำ้ใจ

ควำมสมัพนัธ์ของเรำกบัพระองค ์เวลำมีค่ำเสมอส�ำหรับคนท่ีมีงำนลน้มือ และเรำสูญเสีย

ค่ำของเวลำเม่ือเรำปล่อยเวลำไปกบักำรอ่ำนหรือดูส่ิงไร้สำระและมีคุณค่ำนอ้ย 3

เรำหวงัวำ่ท่ำนจะอ่ำนและศึกษำพระคมัภีร์เป็นส่วนตวัและกบัครอบครัวทุกวนั เรำไม่

ควรท�ำเล่นๆ กบัพระบญัชำของพระเจำ้ให ้“คน้ดูในพระคมัภีร์เพรำะท่ำนคิดวำ่ในนั้นมี
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ชีวตินิรันดร์ และพระคมัภีร์นั้นเองเป็นพยำนใหก้บัเรำ” (ยอห์น 5:39) พระวญิญำณจะ

เขำ้มำในบำ้นและชีวติท่ำนเม่ือท่ำนอ่ำนพระวจนะท่ีไดรั้บกำรเปิดเผย 4

เรำควรใหศ้ำสนจกัรเตม็ไปดว้ยชำยหญิงท่ีรู้จกัพระคมัภีร์อยำ่งถ่องแท ้ ผูท้ �ำกำร

อำ้งโยงและท�ำเคร่ืองหมำยพระคมัภีร์ เตรียมบทเรียนและค�ำพดูจำกคู่มือพระคมัภีร์ 

เช่ียวชำญแผนท่ี คู่มือพระคมัภีร์ และแหล่งช่วยอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นชุดงำนมำตรฐำนท่ียอด

เยีย่มน้ี เห็นชดัวำ่มีอยูใ่นนั้นมำกเกินกวำ่เรำจะเช่ียวชำญไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ทุ่งพระคมัภีร์ 

“ขำวพร้อมท่ีจะเกบ็เก่ียว” อยำ่งแน่นอน [ดู คพ.4:4] . . .

ไม่มีสมยักำรประทำนใดนอกจำกสมยักำรประทำนน้ีท่ีพระคมัภีร์ —พระวจนะอนั

ย ัง่ยนืท่ีใหค้วำมสวำ่งทำงปัญญำ—หำอ่ำนไดง่้ำยมำก  และไดว้ำงองคป์ระกอบซ่ึงช่วยให้

ชำยหญิงและเดก็ทุกคนท่ีจะคน้ควำ้ไดป้ระโยชนจ์ำกกำรนั้น พระวจนะเป็นลำยลกัษณ์

อกัษรของพระผูเ้ป็นเจำ้อยูใ่นรูปแบบท่ีสมำชิกธรรมดำในประวติัศำสตร์ของโลกอ่ำน

และหำอ่ำนไดง่้ำยท่ีสุด  แน่นอนวำ่เรำจะตอ้งรับผดิชอบถำ้เรำไม่อ่ำนพระคมัภีร์ 5

2

การศึกษาพระคมัภร์ีช่วยให้เราเรียนรู้และเช่ือฟังพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

เพ่ือจะเช่ือฟังกฎของพระกิตติคุณและเช่ือฟังค�ำสอนของพระเยซูคริสต ์เรำตอ้งเขำ้ใจ

กฎก่อนและสืบใหรู้้พระประสงคข์องพระเจำ้ ส่ิงท่ีจะช่วยใหบ้รรลุผลส�ำเร็จมำกท่ีสุดใน

เร่ืองน้ีคือกำรคน้ควำ้และศึกษำพระคมัภีร์ตลอดจนถอ้ยค�ำของศำสดำพยำกรณ์ ในวธีิน้ี

เรำจะคุน้เคยกบัส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเปิดเผยต่อมนุษย์

ในบรรดำหลกัแห่งควำมเช่ือ มีขอ้หน่ึงประกำศวำ่ “เรำเช่ือทุกส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรง

เปิดเผยมำแลว้, ทุกส่ิงท่ีพระองคท์รงเปิดเผยขณะน้ี, และเรำเช่ือวำ่พระองคจ์ะยงัทรง

เปิดเผยเร่ืองส�ำคญัและยิง่ใหญ่อีกหลำยเร่ืองเก่ียวกบัอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้” (หลกั

แห่งควำมเช่ือ 1:9)

พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้เปิดเผยไวใ้นพระคมัภีร์ และดว้ยเหตุน้ีเรำจึงไดรั้บ

พระบญัชำใหอ่้ำนพระคมัภีร์เพ่ือพบควำมจริง พระเจำ้ทรงอธิบำยแก่ออลิเวอร์ คำว 

เดอรีถึงวธีิสืบใหรู้้ควำมจริงเหล่ำน้ี พระองคต์รัสวำ่ “ดูเถิด, เรำใหบ้ญัญติัขอ้หน่ึงแก่เจำ้, 

ใหเ้จำ้วำงใจในเร่ืองซ่ึงเขียนไว;้ เพรำะในนั้นมีเขียนไวทุ้กส่ิงเก่ียวกบัรำกฐำนศำสนจกัร

ของเรำ, กิตติคุณของเรำ, และศิลำของรำ” (คพ. 18:3 4)
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เปำโลเขียนถึงทิโมธีเพ่ือนท่ีดีของเขำโดยกระตุน้ใหอ้่ำนพระคมัภีร์ และในจดหมำย

เขำเขียนวำ่ “และตั้งแต่เดก็มำแลว้ ท่ำนกไ็ดเ้รียนรู้พระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงสำมำรถ

ใหปั้ญญำแก่ท่ำนในเร่ืองควำมรอดโดยควำมเช่ือในพระเยซูคริสต ์จำกนั้นเขำเสริมวำ่ 

“พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บกำรดลใจจำกพระเจำ้ และเป็นประโยชนใ์นกำรสอน กำรตกั

เตือนวำ่กล่ำว กำรแกไ้ขส่ิงผดิ และกำรอบรมในควำมชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:15–16) . . .

ผูน้ �ำศำสนจกัรของเรำเนน้มำกเร่ืองกำรอ่ำนพระคมัภีร์และถอ้ยค�ำของศำสดำพยำ

กรณ์ ทั้งในสมยัโบรำณและปัจจุบนั เรำขอใหบิ้ดำมำรดำอ่ำนพระคมัภีร์ทั้งน้ีเพ่ือพวก

เขำจะสอนบุตรธิดำไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง บุตรธิดำของเรำอ่ำนพระคมัภีร์เน่ืองดว้ยแบบอยำ่ง

ท่ีบิดำมำรดำแสดงใหเ้ห็น เรำศึกษำพระคมัภีร์ท่ีกำรสงัสรรคใ์นครอบครัวของเรำ และ

บำงครอบครัวอ่ำนพระคมัภีร์ดว้ยกนัตอนเชำ้ตรู่ . . . น่ีเป็นวธีิท่ีเรำเรียนรู้พระประสงค์

ของพระเจำ้ เพื่อเรำจะเช่ือฟังได้ 6

ลองพิจำรณำล�ำดบัพระคมัภีร์ท่ีเร่ิมจำกกำรหมัน่ศึกษำพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจำ้

แลว้ท�ำต่อไปจนไดรั้บสญัญำวำ่ถำ้เรำท�ำเช่นนั้น เรำจะไดเ้ขำ้ในท่ีประทบัของพระองค์

“และเรำใหบ้ญัญติัแก่เจำ้บดัน้ี . . . ท่ีจะใส่ใจอยำ่งเขม้งวดกวดขนัต่อถอ้ยค�ำแห่ง

ชีวตินิรันดร์.

“เพรำะเจำ้พึงด�ำเนินชีวติตำมพระค�ำทุกค�ำท่ีออกจำกโอษฐข์องพระผูเ้ป็นเจำ้.

“เพรำะพระค�ำของพระเจำ้เป็นควำมจริง, และส่ิงใดกต็ำมท่ีเป็นควำมจริงคือควำม

สวำ่ง, และส่ิงใดกต็ำมท่ีเป็นควำมสวำ่งคือพระวญิญำณ, แมพ้ระวญิญำณของพระเยซู

คริสต.์ . . .

“และทุกคนท่ีสดบัฟังสุรเสียงของพระวญิญำณยอ่มมำหำพระผูเ้ป็นเจำ้, แมพ้ระบิดำ” 

(คพ. 84:43–45, 47)

นัน่เป็นกำรเดินทำงอนัแสนวเิศษท่ีเร่ิมโดยพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจำ้ซ่ึงจะส่งผล

ใหไ้ดรั้บควำมสูงส่งในท่ีสุด “พระวจนะของพระคริสตจ์ะบอกท่ำนทุกส่ิงท่ีท่ำนควร

ท�ำ” (2 นีไฟ 32:3)7

ขำ้พเจำ้แนะน�ำท่ำนใหใ้ชก้ำรเปิดเผยของพระผูเ้ป็นเจำ้เป็นมำตรฐำนซ่ึงเรำตอ้ง

ด�ำเนินชีวติตำมนั้นและซ่ึงเรำตอ้งประเมินกำรตดัสินใจทุกอยำ่งและกำรกระท�ำทุกอยำ่ง

ของเรำตำมนั้น ดว้ยเหตุน้ี เม่ือท่ำนมีเร่ืองกงัวลใจและปัญหำทำ้ทำย จงเผชิญกบัส่ิงเหล่ำ

นั้นโดยหนัไปพึ่งพระคมัภีร์และศำสดำพยำกรณ์ 8
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เพือ่จะเข้าใจพระคมัภร์ีท่านต้องตั้งใจศึกษาอย่างสม�า่เสมอร่วมกบัการสวดอ้อนวอน

เรำขอใหแ้ต่ละท่ำนพิจำรณำอยำ่งถ่ีถว้นวำ่ปัจจุบนัท่ำนใหเ้วลำมำกเท่ำใดกบักำร

ไตร่ตรองพระคมัภีร์ร่วมกบักำรสวดออ้นวอน

ในฐำนะผูรั้บใชค้นหน่ึงของพระเจำ้ ขำ้พเจำ้ทำ้ทำยท่ำนใหท้�ำดงัน้ี

1. อ่ำน ไตร่ตรอง และสวดออ้นวอนเก่ียวกบัพระคมัภีร์ทุกวนัในฐำนะสมำชิกแต่ละ

คนของศำสนจกัร

2. จดัใหค้รอบครัวอ่ำนพระคมัภีร์เป็นประจ�ำ เรำชมเชยท่ำนท่ีท�ำเช่นน้ีอยูแ่ลว้และ

กระตุน้ท่ำนท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมใหเ้ร่ิมท�ำอยำ่รอชำ้ . . .

ขอใหเ้รำแต่ละคนออกไปดว้ยควำมตั้งใจมัน่วำ่จะสวดออ้นวอนมำกข้ึน หมำยมัน่

จะด�ำเนินชีวติตำมพระวิญญำณอยำ่งเตม็ท่ีมำกข้ึน ใกลชิ้ดพระบิดำในสวรรคข์องเรำ

และพระบุตรท่ีรักของพระองคม์ำกข้ึนผำ่นกำรศึกษำพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นประจ�ำ 9

นิสยักำรอ่ำนแตกต่ำงหลำกหลำย มีคนอ่ำนเร็วและอ่ำนชำ้ บำงคนอ่ำนทีละนิด หลำย

คนอ่ำนไม่ยอมหยดุจนกวำ่จะจบเล่ม อยำ่งไรกดี็ ผูท่ี้คน้หำคลงัพระคมัภีร์จะพบวำ่ควำม

เขำ้ใจเรียกร้องมำกกวำ่กำรอ่ำนไปเร่ือยๆ หรืออ่ำนผำ่นๆ —จะตอ้งตั้งอกตั้งใจศึกษำ 

แน่นอนวำ่คนท่ีศึกษำพระคมัภีร์ทุกวนัท�ำส�ำเร็จมำกกวำ่คนท่ีทุ่มเวลำอ่ำนหน่ึงวนัแลว้

หยดุอ่ำนไปหลำยวนัก่อนจะกลบัมำอ่ำนต่อ เรำไม่เพียงศึกษำทุกวนัเท่ำนั้น แต่ควร

ก�ำหนดเวลำไวอ่้ำนเป็นประจ�ำ เวลำท่ีเรำตั้งอกตั้งใจไดโ้ดยไม่มีส่ิงรบกวน

ไม่มีส่ิงใดช่วยไดม้ำกกว่ำกำรสวดออ้นวอนขอให้เรำเขำ้ใจพระคมัภีร์ กำรสวด

ออ้นวอนจะช่วยใหจิ้ตใจเรำจดจ่อกบักำรหำค�ำตอบใหแ้ก่ส่ิงท่ีเรำแสวงหำ พระเจำ้ตรัส

วำ่ “จงขอแลว้จะได ้จงหำแลว้จะพบ จงเคำะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ท่ำน” (ลกูำ 11:9) ขอ้น้ีคือ

ค�ำรับรองของพระคริสตท่ี์วำ่ถำ้เรำจะขอ หำ และเคำะ พระวญิญำณศกัด์ิสิทธ์ิจะทรงช้ีน�ำ

ควำมเขำ้ใจของเรำถำ้เรำพร้อมและปรำรถนำจะไดรั้บ

หลำยคนพบวำ่เวลำท่ีดีท่ีสุดในกำรศึกษำคือตอนเชำ้หลงัจำกกำรพกัผอ่นตอนกลำง

คืนท�ำใหส้มองปลอดจำกเร่ืองกงัวลมำกมำยท่ีขดัจงัหวะควำมคิด อีกหลำยคนชอบ

ศึกษำในเวลำเงียบๆ หลงัเลิกงำนและเร่ืองกลดักลุม้ของวนันั้นผำ่นพน้และจดักำรไป

แลว้ ดว้ยเหตุน้ีจึงส้ินสุดวนัดว้ยสนัติสุขและควำมเงียบสงบอนัเกิดจำกกำรใชเ้วลำศึกษำ

พระคมัภีร์
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บำงทีส่ิงส�ำคญักวำ่ช่วงเวลำของวนัคือเวลำประจ�ำท่ีก �ำหนดไวศึ้กษำ คงจะดีถำ้ศึกษำ

วนัละหน่ึงชัว่โมง แต่ถำ้ศึกษำเท่ำนั้นไม่ได ้คร่ึงชัว่โมงเป็นประจ�ำจะส่งผลใหเ้กิดควำม

ส�ำเร็จมำกมำย เวลำสิบหำ้นำทีถือวำ่นอ้ย แต่น่ำประหลำดใจท่ีเรำจะไดค้วำมสวำ่งทำง

ปัญญำและควำมรู้มำกมำยในเร่ืองท่ีมีควำมหมำยมำก ส่ิงส�ำคญัคืออยำ่ยอมใหส่ิ้งใด

ขดัจงัหวะกำรศึกษำของเรำ

บำงคนชอบศึกษำคนเดียว แต่คู่จะไดป้ระโยชนจ์ำกกำรศึกษำดว้ยกนั ครอบครัวได้

รับพรมำกเม่ือบิดำมำรดำท่ีฉลำดน�ำลูกๆ มำอยูพ่ร้อมหนำ้ อ่ำนจำกพระคมัภีร์ดว้ยกนั 

แลว้สนทนำเร่ืองรำวท่ีสวยงำมและแลกเปล่ียนควำมคิดอยำ่งอิสระตำมควำมเขำ้ใจของ

ทุกคน บ่อยคร้ังเยำวชนและเดก็เลก็มีควำมเขำ้ใจและควำมซำบซ้ึงอยำ่งน่ำประหลำดต่อ

วรรณกรรมพื้นฐำนของศำสนำ

เรำไม่ควรอ่ำนไปเร่ือยๆ โดยไม่ตั้งใจแต่จงวำงแผนศึกษำอยำ่งมีระบบ มีบำงคนอ่ำน

ตำมจ�ำนวนหนำ้หรือจ�ำนวนบทท่ีก�ำหนดในแต่ละวนัหรือแต่ละสปัดำห์ กำรท�ำเช่นน้ี

อำจสมเหตุสมผลอยำ่งยิง่และอำจเพลิดเพลินใจถำ้คนนั้นอ่ำนเพื่อควำมพอใจ แต่นัน่

ไม่ใช่กำรศึกษำท่ีมีควำมหมำย จะดีกวำ่ถำ้ก�ำหนดเวลำไวศึ้กษำพระคมัภีร์ทุกวนัแทนท่ี

จะก�ำหนดจ�ำนวนบทไวอ่้ำน บำงคร้ังเรำพบวำ่กำรศึกษำขอ้เดียวจะใชเ้วลำทั้งหมด 10

กำรศึกษำพระคัมภีร์ “เป็นประโยชน์สูงสุดในบรรดำกำรศึกษำท้ังหมดซ่ึงเรำมีส่วนร่วมได้”
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การตรึกตรองเร่ืองราวส้ันๆ ในพระคมัภร์ีเกีย่วกบัไยรัส

ท�าให้เกดิความเข้าใจและความหมายลกึซ้ึงยิง่

เรำสำมำรถอ่ำนเร่ืองรำวของพระชนมชี์พ พระรำชกิจ และค�ำสอนของพระเยซูได้

อยำ่งรวดเร็ว เร่ืองรำวส่วนใหญ่เรียบง่ำยและเล่ำเร่ืองอยำ่งเรียบง่ำย พระอำจำรยท์รงใช้

ค �ำไม่มำกในค�ำสอนของพระองค ์ทวำ่แต่ละค�ำกระชบัไดใ้จควำมจนเม่ือน�ำมำรวมกนัจะ

ท�ำใหผู้อ่้ำนเห็นภำพชดัเจน อยำ่งไรกดี็ บำงคร้ังท่ำนอำจใชเ้วลำหลำยชัว่โมงตรึกตรอง

ควำมคิดอนัลึกซ้ึงท่ีอยูใ่นถอ้ยค�ำเรียบง่ำยไม่ก่ีค �ำ

มีเหตุกำรณ์หน่ึงในพระชนมชี์พของพระผูช่้วยใหร้อดซ่ึงกล่ำวโดยมทัธิว มำระโก 

และลูกำ มำระโกเล่ำตอนส�ำคญัของเร่ืองไวเ้พียงสองขอ้สั้นๆ และหำ้ค�ำในขอ้ต่อไป

น้ี . . .

“และมีนำยธรรมศำลำคนหน่ึงช่ือไยรัสมำท่ีนัน่ เม่ือเขำเห็นพระเยซูก็กรำบลงท่ี

พระบำทของพระองค์

“แลว้ทูลออ้นวอนพระองคว์ำ่ ลูกสำวเลก็ๆ ของขำ้พระองคป่์วยหนกั ขอพระองค์

เสดจ็ไปวำงพระหตัถบ์นเธอ เพื่อเธอจะหำยโรคและมีชีวติอยู่

“พระองคจึ์งเสดจ็ไปกบัเขำ” (มำระโก 5:22 24)

เวลำท่ีใชอ่้ำนเร่ืองรำวตอนน้ีประมำณสำมสิบวนิำที เร่ืองน้ีสั้นและไม่ซบัซอ้น เรำ

เห็นภำพชดัเจนแมแ้ต่เดก็กเ็ล่ำซ�้ ำไดไ้ม่ยำก แต่เม่ือเรำใชเ้วลำคิดและตรึกตรอง จะมี

ควำมเขำ้ใจและควำมหมำยอนัลึกซ้ึงอยำ่งยิง่เกิดข้ึนกบัเรำ . . .

. . . พระเยซูและคนท่ีอยูก่บัพระองคเ์พิง่ขำ้มทะเลกำลิลีอีกคร้ัง และฝงูชนท่ีรออยูน่ั้น

ไดพ้บพระองคบ์นฝ่ังใกลค้ำเปอรนำอุม “และมีนำยธรรมศำลำคนหน่ึงมำท่ีนัน่” ธรรม 

ศำลำขนำดใหญ่ในสมยันั้นดูแลโดยผูใ้หญ่คณะหน่ึงภำยใตก้ำรก�ำกบัดูแลของหวัหนำ้

หรือนำยธรรมศำลำ นำยธรรมศำลำคนน้ีเป็นคนมีฐำนะและช่ือเสียงท่ีชำวยวิใหค้วำม

เคำรพนบัถือมำก

มทัธิวไม่ไดบ้อกช่ือนำยธรรมศำลำ แต่มำระโกระบุช่ือเขำโดยเพิ่มค�ำวำ่ “ช่ือไยรัส” 

ชำยคนน้ีหรือช่ือของเขำไม่ปรำกฏท่ีใดในพระคมัภีร์ยกเวน้คร้ังน้ี แต่เร่ืองของเขำจำรึก

ในประวติัศำสตร์เพรำะกำรส่ือสำรสั้นๆ กบัพระเยซู มีมำกมำยหลำยชีวติน่ำจดจ�ำแต่

อำจเลือนหำยไปจำกควำมทรงจ�ำหำกสมัผสัจำกพระหตัถข์องพระอำจำรยไ์ม่ไดท้ �ำให้
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เกิดกำรเปล่ียนแปลงอนัส�ำคญัยิง่ต่อควำมคิดและกำรกระท�ำ อีกทั้งสร้ำงชีวติใหม่และ

ชีวติท่ีดีกวำ่เดิม

“เม่ือเขำเห็นพระเยซูกก็รำบลงท่ีพระบำทของพระองค”์

น่ีเป็นสภำวกำรณ์ไม่ธรรมดำส�ำหรับนำยธรรมศำลำผูมี้ฐำนะและช่ือเสียงท่ีจะคุกเขำ่

แทบพระบำทพระเยซู—แทบเทำ้ของคนท่ีถือวำ่เป็นครูสญัจรผูมี้ของประทำนแห่งกำร

รักษำ ผูมี้กำรศึกษำและมีช่ือเสียงอีกหลำยคนเห็นพระเยซูเช่นกนัแต่พวกเขำไม่สนใจ 

จิตใจพวกเขำปิด ทุกวนัน้ีกไ็ม่ต่ำงกนั อุปสรรคขดัขวำงคนมำกมำยไม่ใหย้อมรับพระองค์

“แลว้ [ไยรัส] ทูลออ้นวอนพระองคว์ำ่ ลกูสำวเลก็ๆ ของขำ้พระองคป่์วยหนกั” น่ีเป็น

ตวัอยำ่งหน่ึงของเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังเม่ือมีคนมำหำพระคริสต ์ส่วนมำกไม่ใช่

เพรำะควำมตอ้งกำรของเขำเอง แต่เพรำะควำมตอ้งกำรอยำ่งมำกของคนท่ีเขำรัก ควำม

สัน่เครือท่ีเรำไดย้นิในน�้ำเสียงของไยรัสขณะพดูถึง “ลกูสำวเลก็ๆ ของขำ้พระองค”์ ปลุก

เร้ำจิตวญิญำณเรำใหเ้กิดควำมเห็นใจขณะท่ีเรำนึกถึงชำยผูมี้ต �ำแหน่งสูงคนน้ีในธรรม

ศำลำคุกเข่ำเบ้ืองพระพกัตร์พระผูช่้วยใหร้อด

ต่อจำกนั้นเขำแสดงใหเ้ห็นศรัทธำอนัยิง่ใหญ่ “ขอพระองคเ์สดจ็ไปวำงพระหตัถบ์น

เธอ เพ่ือเธอจะหำยโรคและมีชีวติอยู”่ น่ีไม่เพียงเป็นถอ้ยค�ำแห่งศรัทธำของบิดำผูมี้ควำม

ทุกขโ์ศกเท่ำนั้นแต่เป็นเคร่ืองเตือนใจเรำวำ่ไม่วำ่พระเยซูจะวำงพระหตัถบ์นอะไร ส่ิง

นั้นจะมีชีวติ ถำ้พระเยซูวำงพระหตัถบ์นกำรแต่งงำน กำรแต่งงำนจะมีชีวติ ถำ้ยอมให้

พระองคว์ำงพระหตัถบ์นครอบครัว ครอบครัวจะมีชีวติ

ตำมมำดว้ยขอ้ควำมท่ีวำ่ “พระองคจึ์งเสดจ็ไปกบัเขำ” เรำคงไม่คิดวำ่เหตุกำรณ์น้ีอยู่

ในแผนวนันั้น พระอำจำรยก์ลบัมำขำ้มทะเลท่ีฝงูชนรอใหพ้ระองคส์อนพวกเขำอยูบ่น

ฝ่ัง . . . ค �ำวงิวอนของบิดำคนน้ีขดัจงัหวะพระองค ์พระองคจ์ะไม่สนพระทยัค�ำขอกไ็ด้

เพรำะมีคนอีกมำกรออยู ่พระองคจ์ะตรัสกบัไยรัสวำ่พระองคจ์ะไปหำลูกสำวของเขำ

พรุ่งน้ีกไ็ด ้แต่ “พระองคจึ์งเสดจ็ไปกบัเขำ” ถำ้เรำเดินตำมรอยพระบำทพระอำจำรย ์เรำ

จะมีงำนยุง่จนเพิกเฉยควำมตอ้งกำรของเพื่อนมนุษยไ์หม

เรำไม่จ�ำเป็นตอ้งอ่ำนเร่ืองรำวท่ีเหลือ เม่ือพวกเขำมำถึงบำ้นของนำยธรรมศำลำ พระ

เยซูทรงจบัมือเดก็ผูห้ญิงและยกเธอข้ึนจำกบรรดำคนตำย ในท�ำนองเดียวกนั พระองคจ์ะ

ทรงยกทุกคนข้ึนสู่ชีวติใหม่ท่ีดีกวำ่เดิมหำกเขำจะอนุญำตใหพ้ระผูช่้วยใหร้อดจบัมือ 11
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5

พระคมัภร์ีมอรมอนและพระคมัภร์ีหลกัค�าสอนและพนัธ-

สัญญาจะน�าเราให้ใกล้ชิดพระคริสต์มากขึน้

พระคัมภีร์มอรมอน

แหล่งขอ้มูลส�ำคญัท่ีสุดแหล่งหน่ึงท่ีพระเจำ้ทรงเตรียมไวช่้วยเรำในกำรท�ำงำน

ศกัด์ิสิทธ์ิน้ีใหบ้รรลุผลส�ำเร็จคือพระคมัภีร์มอรมอน ซ่ึงมีช่ือรองวำ่ “พยำนหลกัฐำน

อีกเล่มหน่ึงของพระเยซูคริสต”์ [ประธำนเอสรำ แทฟท ์เบน็สนั] เตือนเรำอยำ่งตรง

ไปตรงมำวำ่อยำ่ละเลยกำรอ่ำนและด�ำเนินชีวติตำมกฎเกณฑข์องพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ

เล่มน้ี “พนัธกิจส�ำคญัของพระคมัภีร์เล่มน้ี” ท่ำนสอนเรำ “คือกำรน�ำมนุษยม์ำหำพระ

คริสต ์[และดว้ยเหตุน้ีจึงมำหำพระบิดำ] และเร่ืองอ่ืนทั้งหมดเป็นเร่ืองรอง” (Ensign, 
May 1986, p. 105.) เรำหวงัวำ่พ่ีนอ้งชำยหญิงทั้งหลำยจะใหอ้ำหำรแก่วญิญำณของท่ำน

โดยอ่ำนพระคมัภีร์มอรมอนและพระคมัภีร์เล่มอ่ืนเป็นประจ�ำและใชพ้ระคมัภีร์ในกำร

ปฏิบติัศำสนกิจของท่ำน 12

พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจำ้ เรำเช้ือเชิญใหท่้ำนอ่ำนบนัทึก

ท่ียอดเยีย่มน้ี พระคมัภีร์มอรมอนเป็นหนงัสือน่ำท่ึงท่ีสุดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั จงตั้งใจอ่ำน

ร่วมกบักำรสวดออ้นวอน และขณะท�ำเช่นนั้น พระผูเ้ป็นเจำ้จะประทำนประจกัษพ์ยำน

แก่ท่ำนเก่ียวกบัควำมจริงตำมท่ีโมโรไนสญัญำไว ้(ดู โมโรไน 10:4)13

โดยผำ่นกำรอ่ำนและศึกษำพระคมัภีร์มอรมอน แสวงหำกำรยนืยนัเน้ือหำในนั้นร่วม

กบักำรสวดออ้นวอน เรำจะไดรั้บประจกัษพ์ยำนวำ่โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์

ของพระผูเ้ป็นเจำ้ และศำสนจกัรของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บกำรฟ้ืนฟบูนแผน่ดินโลก 14

กำรอ่ำน [พระคมัภีร์มอรมอน] จะมีผลลึกซ้ึงต่อชีวติท่ำน จะเพิม่พนูควำมรู้ของท่ำน

เก่ียวกบัวธีิท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงติดต่อกบัมนุษยแ์ละจะท�ำใหท่้ำนปรำรถนำจะด�ำเนินชีวติ

สอดคลอ้งกบัค�ำสอนพระกิตติคุณของพระองคม์ำกข้ึน อีกทั้งจะใหป้ระจกัษพ์ยำนอนั

ทรงพลงัแก่ท่ำนเก่ียวกบัพระเยซู 15

พระคัมภีร์หลกัค�ำสอนและพันธสัญญำ

พระคมัภีร์หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำเป็นหนงัสือท่ีมีลกัษณะพิเศษ เป็นหนงัสือเล่ม

เดียวบนพ้ืนพิภพท่ีพระผูส้ร้ำงทรงประพนัธ์ค�ำน�ำดว้ยพระองคเ์อง นอกจำกน้ี พระคมัภีร์

เล่มน้ียงัประกอบดว้ยขอ้ควำมอำ้งอิงโดยตรงจำกพระเจำ้มำกกวำ่พระคมัภีร์เล่มอ่ืนท่ีมีอยู่
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พระคมัภีร์เล่มน้ีไม่ใช่งำนแปลจำกเอกสำรโบรำณ แต่มีตน้ก�ำเนิดในยคุปัจจุบนั เป็น

หนงัสือของกำรเปิดเผยส�ำหรับยคุสมยัของเรำ เป็นกำรเปิดเผยท่ีคดัเลือกมำเป็นพิเศษ

ดว้ยกำรดลใจจำกเบ้ืองบนผำ่นมำทำงศำสดำพยำกรณ์ของพระผูเ้ป็นเจำ้ในสมยัของเรำ

เพื่อตอบค�ำถำม ขอ้กงัวล และควำมทำ้ทำยท่ีพวกท่ำนและคนอ่ืนๆ เผชิญอยู ่พระคมัภีร์

เล่มน้ีมีค �ำตอบของพระเจำ้ส�ำหรับปัญหำชีวติจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลจริง . . .

ท่ำนตระหนกัหรือไม่วำ่ท่ำนจะไดย้นิสุรเสียงของพระเจำ้ผำ่นกำรอ่ำนพระคมัภีร์

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ [ดู คพ. 18:33 36] . . . เสียงนั้นของควำมสวำ่งทำงปัญญำ

มกัจะเขำ้มำในจิตใจท่ำนเป็น “ควำมนึกคิด” และเขำ้มำในใจท่ำนเป็น “ควำมรู้สึก” (ดู 

คพ. 8:1 3) ค �ำสญัญำของพยำนดงักล่ำว . . . มีผลต่อชำยหญิงและเดก็ท่ีมีค่ำควรทุกคน

ผูแ้สวงหำพยำนเช่นนั้นร่วมกบักำรสวดออ้นวอน เรำแต่ละคนไม่ควรตั้งใจอ่ำน ศึกษำ 

ไตร่ตรอง และสวดออ้นวอนเก่ียวกบักำรเปิดเผยศกัด์ิสิทธ์ิเหล่ำน้ีหรอกหรือ 16

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประสบกำรณ์ใดช่วยใหท่้ำนเรียนรู้วำ่กำรศึกษำพระคมัภีร์ “เป็นประโยชนสู์งสุดใน

บรรดำกำรศึกษำทั้งหมด” (ดู หวัขอ้ 1) เรำจะเพิ่มควำมมุ่งมัน่วำ่จะเป็น “ชำยหญิงผู ้

รู้พระคมัภีร์อยำ่งถ่องแท”้ ไดอ้ยำ่งไร

• กำรศึกษำพระคมัภีร์ช่วยใหเ้รำเช่ือฟังมำกข้ึนอยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 2) ท่ำนเคยเห็น

อยำ่งไรวำ่ “พระวจนะของพระคริสตจ์ะบอกท่ำนทุกส่ิงท่ีท่ำนควรท�ำ”  (2 นีไฟ 32:3)

• ค �ำแนะน�ำดำ้นใดของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัวธีิศึกษำพระคมัภีร์จะช่วยท่ำนได ้(ดู 

หวัขอ้ 3) กำรศึกษำพระคมัภีร์อยำ่งสม�่ำเสมอร่วมกบักำรสวดออ้นวอนเป็นพรแก่

ท่ำนอยำ่งไร

• เรำไดข้อ้คิดอะไรจำกเร่ืองรำวของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อดทรง

รักษำลกูสำวของไยรัส (ดู หวัขอ้ 4) กำรไตร่ตรองเพียงไม่ก่ีขอ้เช่นน้ีจะยกระดบักำร

ศึกษำพระคมัภีร์ของท่ำนไดอ้ยำ่งไร

• พระคมัภีร์มอรมอนและพระคมัภีร์หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำช่วยใหท่้ำนใกลชิ้ด

พระผูช่้วยใหร้อดมำกข้ึนอยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 5) พระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิเหล่ำน้ีมีอิทธิพล

ต่อท่ำนในดำ้นใดอีกบำ้ง ท่ำนอำจแบ่งปันประจกัษพ์ยำนของท่ำนกบัครอบครัวและ

คนอ่ืนๆ เก่ียวกบัพระคมัภีร์เหล่ำน้ี
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ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

โยชูวำ 1:8; สุภำษิต 30:5; 1 นีไฟ 15:23–24; 2 นีไฟ 3:12; แอลมำ 31:5; 37:44; ฮีลำ 

มนั 3:29–30; คพ. 98:11

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

“กำรอ่ำน กำรศึกษำ และกำรไตร่ตรองไม่เหมือนกนั เรำอ่ำนค�ำและเรำอำจไดแ้นวคิด 

เรำศึกษำและเรำอำจคน้พบรูปแบบตลอดจนควำมเช่ือมโยงในพระคมัภีร์ แต่เม่ือเรำ

ไตร่ตรอง เรำเช้ือเชิญกำรเปิดเผยโดยพระวญิญำณ กำรไตร่ตรองส�ำหรับขำ้พเจำ้คือกำร

คิดและกำรสวดออ้นวอนท่ีขำ้พเจำ้ท�ำหลงัจำกอ่ำนและศึกษำพระคมัภีร์อยำ่งถ่ีถว้นแลว้” 

(ดู เฮนรีย ์บี. อำยริงก,์ “รับใชด้ว้ยพระวญิญำณ,”  เลียโฮนำ, พ.ย. 2010, 76)

อ้ำงอิง

 1. “Reading the Scriptures,” Ensign, Nov. 
1979, 65.
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1994, 54.

 15. “Evidences of the Resurrection,” 

Ensign, May 1983, 16.

 16. The Teachings of Howard W. Hunter, 

55 56.



156

ฮำเวิร์ดกับแคลร์ ฮันเตอร์



157

บทท่ี 11

ความยิง่ใหญ่ทีแ่ท้จริง

“ควำมพยำยำมสม�ำ่เสมอในเร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ ใน

ชีวิตประจ�ำวนัน�ำไปสู่ควำมย่ิงใหญ่ท่ีแท้จริง”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์สอนวำ่ควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงไม่ไดเ้กิดจำกควำม

ส�ำเร็จทำงโลกแต่เกิดจำก “กำรกระท�ำเลก็ๆ นอ้ยๆ หลำยพนัอยำ่ง . . . ของกำรรับใชแ้ละ

กำรเสียสละท่ีประกอบเป็นกำรสละชีวติหรือกำรสูญเสียชีวติของคนๆ หน่ึงเพ่ือคนอ่ืนๆ 

และเพ่ือพระเจำ้” 1  ประธำนฮนัเตอร์ด�ำเนินชีวติตำมค�ำสอนน้ี แทนท่ีจะพยำยำมเป็นจุด

สนใจหรือแสวงหำค�ำสรรเสริญของผูอ่ื้น ท่ำนกลบักระท�ำกำรรับใชแ้ละกำรเสียสละท่ี

มกัไม่มีใครสงัเกตเห็นทุกวนั

ตวัอยำ่งหน่ึงของกำรรับใชท่ี้ไม่มีใครสงัเกตเห็นของประธำนฮนัเตอร์คือกำรดูแล

ภรรยำขณะท่ีเธอต่อสูก้บัปัญหำสุขภำพนำนกวำ่สิบปี ตน้ทศวรรษ 1970 แคลร์ ฮนัเตอร์

เร่ิมมีอำกำรปวดศีรษะและสูญเสียควำมทรงจ�ำ ต่อมำเธอเกิดภำวะสมองขำดเลือดหลำย

คร้ัง ซ่ึงท�ำใหเ้ธอพดูหรือใชมื้อล�ำบำก เม่ือเธอเร่ิมตอ้งกำรคนดูแลตลอดเวลำ ประธำน

ฮนัเตอร์ใหก้ำรดูแลมำกเท่ำท่ีจะมำกไดข้ณะท�ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรเป็นอคัรสำวก

ไปดว้ย ท่ำนจดัคนมำอยูก่บัแคลร์ช่วงกลำงวนั แต่ท่ำนดูแลเธอตอนกลำงคืน

ภำวะเลือดออกในสมองปี 1981 ท�ำใหแ้คลร์ไม่สำมำรถเดินหรือพดูไดอี้ก แต่กระนั้น

ประธำนฮนัเตอร์กย็งัช่วยเธอลุกจำกเกำ้อ้ีเขน็บำงคร้ังและกอดเธอแน่นเพือ่พวกท่ำนจะ

เตน้ร�ำไดอ้ยำ่งท่ีเคยท�ำมำหลำยปีก่อนหนำ้น้ี

หลงัจำกแคลร์ประสบภำวะเลือดออกในสมองคร้ังท่ีสอง คณะแพทยย์นืกรำนใหเ้ธอ

อยูใ่นศนูยดู์แล และเธออยูท่ี่นัน่ 18 เดือนสุดทำ้ยของชีวติเธอ ระหวำ่งนั้น ประธำนฮนั 

เตอร์ไปหำเธอทุกวนัยกเวน้เม่ือเดินทำงไปท�ำงำนมอบหมำยของศำสนจกัร เม่ือท่ำนกลบั

บำ้น ท่ำนตรงจำกสนำมบินไปอยูก่บัเธอทนัที เวลำส่วนใหญ่เธอจะหลบัลึกหรือไม่กจ็ �ำ

ท่ำนไม่ได ้แต่ท่ำนยงัคงบอกรักเธอและดูใหแ้น่ใจวำ่เธอสุขสบำย
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เอล็เดอร์เจมส์ อี. เฟำสทแ์ห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสองกล่ำวถึงประธำนฮนัเตอร์ใน

เวลำต่อมำวำ่ “กำรดูแลเอำใจใส่แคลร์ภรรยำของท่ำนดว้ยควำมรักและควำมอ่อนโยน

นำนกวำ่สิบปีขณะท่ีเธอไม่สบำยเป็นควำมภกัดีสูงสุดของชำยคนหน่ึงต่อหญิงคนหน่ึง

ท่ีพวกเรำหลำยคนเคยเห็นในชีวติเรำ” 2

หลงัจำกประธำนฮนัเตอร์ถึงแก่กรรม ชีวประวติัใน Ensign อำ้งอิงค�ำสอนของท่ำน

เก่ียวกบัควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงและสรุปวำ่ค�ำสอนเหล่ำนั้นน�ำทำงชีวติท่ำนอยำ่งไร

“ถึงแมค้วำมอ่อนนอ้มถ่อมตนท่ีฝังลึกจะป้องกนัไม่ใหท่้ำนท�ำกำรเปรียบเทียบ แต่

ประธำนฮนัเตอร์พบนิยำมควำมยิง่ใหญ่ของท่ำนเอง ควำมยิง่ใหญ่ของท่ำนพฒันำข้ึน

ในชีวติหลำยช่วงซ่ึงห่ำงไกลจำกกำรเป็นจุดสนใจขณะท่ีท่ำนท�ำกำรเลือกอนัส�ำคญัยิง่วำ่

จะท�ำงำนหนกั พยำยำมอีกคร้ังหลงัจำกลม้เหลว และช่วยเพื่อนมนุษย ์คุณลกัษณะเหล่ำ

น้ีสะทอ้นในควำมสำมำรถอนัน่ำท่ึงของท่ำนท่ีจะประสบควำมส�ำเร็จในดำ้นต่ำงๆ อำทิ 

ดนตรี กฎหมำย ธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ งำนไม ้และเหนือส่ิงอ่ืนใด กำร

เป็น ‘บ่ำวท่ีดีและซ่ือสตัย’์ ของพระเจำ้ [มทัธิว 25:21] . . .

“ส�ำหรับประธำนศำสนจกัรคนท่ีสิบส่ี กำรท�ำใหจุ้ดประสงคข์องพระเจำ้เกิดสมัฤทธิ

ผลเป็นงำนท่ีท่ำนท�ำอยำ่งไม่เห็นแก่ตวัและเป็นธรรมชำติวสิยัมำตั้งแต่เป็นเดก็นกัเรียน 

เป็นคุณพอ่วยัหนุ่ม อธิกำรท่ีอุทิศตน และอคัรสำวกท่ีท�ำงำนอยำ่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ืย สวน

องุ่นของพระเจำ้ตำมท่ีฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์มอง ตอ้งดูแลรักษำตลอดเวลำ และทุก

อยำ่งท่ีพระอำจำรยท์รงเรียกร้องจำกท่ำนคือเป็น ‘บ่ำวท่ีดีและซ่ือสตัย’์ ประธำนฮนัเตอร์

ท่ำนน้ีบรรลุควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงดว้ยกำรเอำใจใส่ตลอดเวลำต่อแบบอยำ่งของพระผู ้

ช่วยใหร้อดผูท่ี้ท่ำนรับใชจ้วบจนวำระสุดทำ้ย” 3

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

นิยามความยิง่ใหญ่ของโลกมกัจะชักน�าให้หลงผดิและ

ก่อให้เกดิการเปรียบเทยีบทีส่่งผลเสียได้

วสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยจ�ำนวนมำกมีควำมสุขและช่ืนชมกบัโอกำสท่ีชีวติมอบให ้แต่

ขำ้พเจำ้ห่วงใยบำงคนในหมู่พวกเรำท่ีไม่มีควำมสุข พวกเรำบำงคนรู้สึกวำ่เรำไม่สมบูรณ์

แบบตำมท่ีคำดหวงั ขำ้พเจำ้ห่วงใยเป็นพิเศษส�ำหรับคนท่ีด�ำเนินชีวติอยำ่งชอบธรรมแต่

—เพรำะพวกเขำไม่บรรลุผลส�ำเร็จในโลกหรือในศำสนจกัรอยำ่งท่ีคนอ่ืนท�ำได—้พวก
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เขำจึงคิดวำ่ตนลม้เหลว เรำแต่ละคนปรำรถนำจะบรรลุควำมยิง่ใหญ่ระดบัหน่ึงในชีวติน้ี 

และท�ำไมเรำจึงไม่ควรเล่ำ ตำมท่ีบำงคนเคยตั้งขอ้สงัเกตวำ่มีควำมรู้สึกแรงกลำ้ในใจเรำ

แต่ละคนท่ีคิดถึงบำ้นบนสวรรคข์องเรำ (ดู ฮีบรู 11:13–16; คพ. 45:11–14)

กำรตระหนกัวำ่เรำเป็นใครและเรำจะเป็นอะไรท�ำใหเ้รำเช่ือมัน่วำ่ส�ำหรับพระผูเ้ป็น

เจำ้แลว้ไม่มีส่ิงใดเป็นไปไม่ได ้นบัจำกเวลำท่ีเรำเรียนรู้วำ่พระเยซูทรงตอ้งกำรใหเ้รำเป็น

สำนุศิษยข์องพระองคแ์ละตลอดช่วงเวลำท่ีเรียนรู้หลกัธรรมพื้นฐำนของพระกิตติคุณ

อยำ่งสมบูรณ์มำกข้ึนนั้นเรำไดรั้บกำรสอนใหพ้ยำยำมไปสู่ควำมดีพร้อม กำรพดูถึงควำม

ส�ำคญัของกำรบรรลุผลส�ำเร็จไม่ใช่เร่ืองใหม่ส�ำหรับเรำ ควำมยุง่ยำกเกิดข้ึนเม่ือควำม

คำดหวงัเกินจริงของโลกเปล่ียนนิยำมของควำมยิง่ใหญ่

อะไรคือควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริง อะไรท�ำใหบุ้คคลนั้นยิง่ใหญ่

เรำอยูใ่นโลกท่ีดูเหมือนจะนบัถือควำมยิง่ใหญ่ในแบบของโลกและสร้ำงวรีบุรุษใน

แบบของโลก กำรส�ำรวจคนหนุ่มสำววยัสิบแปดถึงยีสิ่บส่ีปีเม่ือเร็วๆ น้ีเปิดเผยวำ่หนุ่ม

สำวยคุปัจจุบนัชอบคน “เขม้แขง็ พึ่งพำตนเอง และเอำชนะทุกอยำ่งท่ีไม่น่ำจะเอำชนะ

ได”้ และเห็นไดช้ดัวำ่พวกเขำพยำยำมเลียนแบบชีวติตำมคนท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจและ “คน

ร�่ำรวยมหำศำล” ในช่วงทศวรรษ 1950 วรีบุรุษไดแ้ก่วนิสตนั เชอร์ชิลล,์ อลัเบิร์ต ชไวท์ 

เซอร์, ประธำนำธิบดีแฮร์รีย ์ทรูแมน, สมเดจ็พระรำชินีเอลิซำเบธ, และเฮเลน เคลเลอร์—

นกัเขียนและนกับรรยำยท่ีหูหนวกและตำบอด บุคคลเหล่ำน้ีไดช่้วยสร้ำงประวติัศำสตร์

หรือมีช่ือเสียงเพรำะชีวติพวกเขำสร้ำงแรงบนัดำลใจ ปัจจุบนั วรีบุรุษสิบอนัดบัตน้ๆ 

หลำยคนเป็นดำรำภำพยนตร์และผูใ้หค้วำมบนัเทิง ซ่ึงบอกเป็นนยัวำ่เจตคติของคนทัว่ไป

เปล่ียนแลว้ (ดู U.S. News & World Report, 22 Apr. 1985, pp. 44–48.)

จริงอยูท่ี่วรีบุรุษของโลกไม่อยูย่นืยำวในใจสำธำรณชน แต่กระนั้นกไ็ม่เคยขำดผูช้นะ

และคนท่ีบรรรลุควำมส�ำเร็จมำกมำย เรำไดย้นิเกือบทุกวนัวำ่นกักีฬำท�ำลำยสถิติ นกั

วทิยำศำสตร์ประดิษฐคิ์ดคน้อุปกรณ์ เคร่ืองยนตก์ลไก และขั้นตอนใหม่ๆ ท่ีน่ำพิศวง 

และคณะแพทยใ์ชว้ธีิใหม่ช่วยชีวติ เรำพบเห็นนกัดนตรีและผูใ้หค้วำมบนัเทิงท่ีมีควำม

สำมำรถเป็นเลิศอยูเ่นืองๆ เรำมกัจะพบจิตรกร สถำปนิก และนกัสร้ำงท่ีมีพรสวรรค ์

นิตยสำร ป้ำยโฆษณำ และโฆษณำทำงโทรทศันก์ระหน�่ำเรำดว้ยรูปคนท่ีมีฟันสวยและ

หนำ้ตำไร้ท่ีติ สวมเส้ือผำ้ทนัสมยัและท�ำส่ิงท่ีผู ้“ประสบควำมส�ำเร็จ” ท�ำ

เพรำะเรำพบเห็นนิยำม ควำมย่ิงใหญ่ ของโลกอยำ่งต่อเน่ือง จึงพอเขำ้ใจไดท่ี้เรำ

เปรียบเทียบระหวำ่งส่ิงท่ีเรำเป็นกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนเป็น—หรือดูเหมือนจะเป็น—และ

ระหวำ่งส่ิงท่ีเรำมีกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนมี จริงอยูท่ี่กำรเปรียบเทียบอำจมีประโยชน์ อำจผลกั
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ดนัเรำใหบ้รรลุผลดีมำกมำยและปรับปรุงชีวติเรำ แต่เรำมกัจะยอมใหก้ำรเปรียบเทียบ

ท่ีไม่เหมำะสมและไม่ยติุธรรมมำท�ำลำยควำมสุขของเรำทั้งท่ีกำรเปรียบเทียบเหล่ำนั้น

ท�ำใหเ้รำรู้สึกวำ่ตนไม่บรรลุผลส�ำเร็จ หรือไม่ดีพอ หรือไม่ประสบควำมส�ำเร็จ บำงคร้ัง

เพรำะควำมรู้สึกเหล่ำน้ี เรำจึงถกูชกัน�ำใหท้�ำผดิและจมอยูใ่นควำมลม้เหลวของเรำขณะ

มองขำ้มชีวติหลำยดำ้นของเรำท่ีอำจมีองคป์ระกอบของควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริง 4

2

ความพยายามสม�า่เสมอในเร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ ในชีวติ

ประจ�าวนัน�าไปสู่ความยิง่ใหญ่ทีแ่ท้จริง

คริสตศ์กัรำช 1905 ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่ำวถอ้ยค�ำลึกซ้ึงท่ีสุดน้ีเก่ียวกบัควำม

ยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงวำ่

“ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงเรำเรียกว่ำเหนือธรรมดำ น่ำท่ึง หรือไม่ธรรมดำอำจสร้ำง

ประวติัศำสตร์ แต่ไม่สร้ำงชีวติจริง

“ควำมย่ิงใหญ่ท่ีแท้จริง [มำจำก] กำรกระท�ำเลก็ๆ น้อยๆ หลำยพันอย่ำงของกำรรับใช้และ

กำรเสียสละท่ีประกอบเป็นกำรสละชีวิตหรือกำรสูญเสียชีวิตเพ่ือผู้ อ่ืนและเพ่ือพระเจ้ำ”
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“อยำ่งไรกต็ำม กำรท�ำดีในส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงก�ำหนดใหเ้ป็นชะตำโดย

ทัว่ไปของมวลมนุษยคื์อควำมยิง่ใหญ่แทจ้ริงท่ีสุด กำรเป็นบิดำท่ีประสบควำมส�ำเร็จหรือ

มำรดำท่ีประสบควำมส�ำเร็จยิง่ใหญ่กวำ่กำรเป็นนำยพลท่ีประสบควำมส�ำเร็จหรือรัฐบุรุษ

ท่ีประสบควำมส�ำเร็จ” (Juvenile Instructor, 15 Dec. 1905, p. 752.)

ถอ้ยค�ำดงักล่ำวก่อใหเ้กิดค�ำถำมวำ่ อะไรคือส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงก�ำหนดใหเ้ป็น 

“ส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนท�ำ” แน่นอนวำ่ส่ิงเหล่ำนั้นไดแ้ก่ส่ิงท่ีตอ้งท�ำเพื่อจะเป็นบิดำท่ีดีหรือ

มำรดำท่ีดี บุตรชำยท่ีดีหรือบุตรสำวท่ีดี นกัเรียนท่ีดีหรือเพ่ือนร่วมหอ้งท่ีดีหรือเพ่ือน

บำ้นท่ีดี

. . . ควำมพยำยำมสม�่ำเสมอในเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ ในชีวติประจ�ำวนัน�ำไปสู่ควำมยิง่

ใหญ่ท่ีแทจ้ริง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงคือกำรกระท�ำเลก็ๆ นอ้ยๆ หลำย

พนัอยำ่งของกำรรับใชแ้ละกำรเสียสละท่ีประกอบเป็นกำรสละชีวติหรือสูญเสียชีวติเพ่ือ

ผูอ่ื้นและเพื่อพระเจำ้ น่ีรวมถึงกำรมีควำมรู้เก่ียวกบัพระบิดำในสวรรคข์องเรำและพระ

กิตติคุณ รวมถึงกำรน�ำผูอ่ื้นมำสู่ศรัทธำและมิตรภำพในอำณำจกัรของพระองคด์ว้ย ส่ิง

เหล่ำน้ีมกัจะไม่ไดรั้บควำมสนใจหรือกำรยกยอ่งสรรเสริญจำกชำวโลก 5

3

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟวุ่นอยู่กบัภารกจิประจ�าวนัของการรับใช้และการดูแลผู้อืน่

คนทัว่ไปไม่ไดจ้ดจ�ำโจเซฟ สมิธในฐำนะนำยพล นำยกเทศมนตรี สถำปนิก 

บรรณำธิกำร หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งประธำนำธิบดี เรำจดจ�ำท่ำนในฐำนะศำสดำ

พยำกรณ์แห่งกำรฟ้ืนฟ ูบุรุษผูทุ่้มเทใหแ้ก่ควำมรักพระผูเ้ป็นเจำ้และส่งเสริมงำนของ

พระองค ์ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธเป็นชำวคริสตทุ์กวนั ท่ำนใส่ใจเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ 

ภำรกิจประจ�ำวนัของกำรรับใชแ้ละกำรดูแลผูอ่ื้น เม่ืออำยสิุบสำมปี ไลแมน โอ. ลิทเทิล 

ฟิลดเ์ดินทำงไปกบัค่ำยไซอนัซ่ึงข้ึนไปมิสซูรี ต่อมำเขำบรรยำยเหตุกำรณ์คร้ังน้ีท่ีเก่ียว

กบักำรรับใชเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ แต่ส�ำคญัในชีวติของท่ำนศำสดำพยำกรณ์ดงัน้ี

“กำรเดินทำงล�ำบำกแสนสำหสัส�ำหรับทุกคน และควำมทุกขท์ำงกำย ควบคู่กบักำร

รู้วำ่พ่ีนอ้งของเรำผูท่ี้เรำก�ำลงัเดินทำงไปช่วยชีวิตตอ้งอดทนต่อกำรข่มเหง ท�ำใหว้นั

หน่ึงขำ้พเจำ้จมอยูใ่นสภำพหดหู่เศร้ำหมอง ขณะท่ีค่ำยพร้อมจะออกเดินทำงขำ้พเจำ้

นัง่เหน่ือยหน่ำยเศร้ำสร้อยอยูริ่มถนน ท่ำนศำสดำพยำกรณ์เป็นคนมีงำนยุง่ท่ีสุดในค่ำย 

แต่เม่ือท่ำนเห็นขำ้พเจำ้ ท่ำนละจำกหนำ้ท่ีเร่งด่วนอ่ืนๆ มำพดูปลอบโยนเดก็คนหน่ึง 

ขณะวำงมือบนศีรษะขำ้พเจำ้ท่ำนพดูวำ่ ‘เธอไม่มีจุดประสงคท่ี์จะอยูท่ี่น่ีหรือพอ่หนุ่ม 
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ถำ้ไม่มี เรำตอ้งท�ำใหมี้’ สถำนกำรณ์น้ีท�ำใหข้ำ้พเจำ้ประทบัใจแมเ้วลำจะล่วงเลยมำนำน

และมีเร่ืองกงัวลมำกข้ึนตำมเวลำแต่กไ็ม่ไดท้ �ำใหค้วำมรู้สึกนั้นเลือนหำยไป (ใน จอร์จ 

คิว. แคนนอน, Life of Joseph Smith the Prophet, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1986, p. 344.)

อีกคร้ังหน่ึง เม่ือผูว้ำ่กำรคำร์ลินของอิลลินอยส์ส่งนำยอ�ำเภอโธมสั คิงจำกเทศมณฑล

อำดมัส์และกองก�ำลงัติดอำวธุอีกหลำยคนมำจบัท่ำนศำสดำพยำกรณ์ และส่งมอบตวัท่ำน

ใหผู้ส่้งสำส์นของผูว้ำ่กำรบอ็กส์ของมิสซูรี นำยอ�ำเภอคิงป่วยปำงตำย  ท่ีนอวทู่ำนศำสดำ

พยำกรณ์พำนำยอ�ำเภอไปบำ้นท่ำนและพยำบำลเขำเหมือนพี่นอ้งนำนส่ีวนั (Ibid., p. 

“ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟเป็นคริสต์ศำสนิกชนทุกวนั ท่ำนใส่ใจเร่ือง

เลก็ๆ น้อยๆ ภำรกิจประจ�ำวนัของกำรรับใช้และกำรดแูลผู้ อ่ืน”
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372.) กำรรับใชเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ ดว้ยควำมเมตตำทวำ่ส�ำคญัยิง่ไม่ใช่ส่ิงท่ีท่ำนศำสดำพยำกรณ์

ท�ำเป็นคร้ังครำวเท่ำนั้น

เอล็เดอร์จอร์จ คิว. แคนนอนเขียนบนัทึกเก่ียวกบักำรเปิดร้ำน [ของศำสดำพยำกรณ์

โจเซฟ สมิธ] ในนอว ูดงัน้ี

“ท่ำนศำสดำพยำกรณ์ไม่ลงัเลท่ีจะท�ำกำรคำ้และงำนภำคอุตสำหกรรม พระกิตติคุณ

ซ่ึงท่ำนสัง่สอนคือพระกิตติคุณแห่งควำมรอดทำงโลกเช่นเดียวกบัควำมสูงส่งทำง

วญิญำณ และท่ำนเตม็ใจออกแรงท�ำงำนในส่วนของท่ำน ท่ำนท�ำส่ิงน้ีโดยไม่นึกถึงผล

ประโยชนส่์วนตน” (Ibid., p. 385.)

และในจดหมำยฉบบัหน่ึง ท่ำนศำสดำพยำกรณ์เขียนวำ่

“[ร้ำนอิฐสีแดงในนอว]ู มีคนเตม็จนลน้และขำ้พเจำ้ยนืปักหลกัจ่ำยสินคำ้อยูห่ลงั

เคำนเ์ตอร์ทั้งวนัเหมือนพนกังำนทัว่ไปท่ีท่ำนเคยเห็นเพื่อช่วยคนท่ีไม่มีอำหำรม้ือปกติ

ส�ำหรับคริสตม์ำสและปีใหม่เพรำะขำดน�้ำตำล น�้ ำออ้ย ลูกเกด และอ่ืนๆ และเพ่ือให้

ตนเองพอใจดว้ย เพรำะขำ้พเจำ้ชอบปรนนิบติัวสุิทธิชนและเป็นผูรั้บใชทุ้กคน โดยหวงั

วำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บควำมสูงส่งในเวลำอนัเหมำะสมของพระเจำ้” (Ibid., p. 386.)

เก่ียวกบัเหตุกำรณ์น้ี จอร์จ คิว. แคนนอนแสดงควำมเห็นวำ่

“นัน่เป็นภำพท่ีน่ำประหลำดใจมำก! ชำยท่ีพระเจำ้ทรงเรียกให้วำงรำกฐำนของ

ศำสนจกัรของพระองค ์ เป็นศำสดำพยำกรณ์และประธำนของศำสนจกัร รับเอำปีติ

และควำมภำคภมิูใจในกำรบริกำรพี่นอ้งชำยหญิงเหมือนเป็นผูรั้บใช ้. . . โจเซฟไม่เคย

เห็นวนัท่ีท่ำนไม่รู้สึกวำ่ท่ำนก�ำลงัรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจำ้และไดรั้บควำมโปรดปรำนใน

สำยพระเนตรของพระเยซูคริสตโ์ดยแสดงควำมเมตตำและควำมเอำใจใส่ ‘แมต่้อคน

ต�่ำตอ้ยท่ีสุดของคนเหล่ำน้ี’” (Ibid., p. 386)6

4

ความยิง่ใหญ่ทีแ่ท้จริงมาจากการไม่ย่อท้อในความยากล�าบาก

ของชีวติและจากการรับใช้ในวธีิทีม่กัไม่มใีครสังเกตเห็น

กำรเป็นเลขำโควรัมเอล็เดอร์ท่ีประสบควำมส�ำเร็จหรือครูสมำคมสงเครำะห์หรือ

เพื่อนบำ้นท่ีน่ำรักหรือเพื่อนท่ีรับฟังส่วนใหญ่แลว้เก่ียวขอ้งกบัควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริง 

กำรท�ำใหดี้ท่ีสุดขณะเผชิญกำรต่อสูด้ิ้นรนท่ีเกิดข้ึนทุกวนัในชีวติ—และอำจเผชิญควำม

ลม้เหลว—กำรอดทนต่อไปและไม่ยอ่ทอ้ในควำมยุง่ยำกท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองในชีวติเม่ือ
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กำรต่อสูด้ิ้นรนและภำรกิจเหล่ำนั้นเอ้ือต่อควำมกำ้วหนำ้และควำมสุขของผูอ่ื้นตลอด

จนควำมรอดนิรันดร์ของตนเอง—น่ีแหละคือควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริง

เรำทุกคนตอ้งกำรบรรลุควำมยิง่ใหญ่ระดบัหน่ึงในชีวติน้ี หลำยคนบรรลุส่ิงส�ำคญั

ยิง่มำแลว้ อีกหลำยคนก�ำลงัพยำยำมใหบ้รรลุควำมยิง่ใหญ่ ขำ้พเจำ้ขอใหท่้ำนประสบ

ผลส�ำเร็จและขณะเดียวกนักจ็ดจ�ำวำ่ท่ำนเป็นใคร อยำ่ปล่อยใหภ้ำพลวงตำของควำม

ยิง่ใหญ่ทำงโลกชัว่ครู่ชัว่ยำมครอบง�ำท่ำน คนมำกมำยก�ำลงัเสียจิตวญิญำณของตนเอง

ใหก้ำรล่อลวงเช่นนั้น ช่ือเสียงอนัดีของท่ำนมีค่ำเกินกวำ่จะขำย—ไม่วำ่จะรำคำเท่ำใด

กต็ำม ควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงคือกำรยนืหยดัแน่วแน่—”จริงต่อศรัทธำท่ีพอ่แม่เรำเฝ้ำ

ถนอม จริงต่อสจัจะภยัท่ีท่ำนวำยมลำยยอม” (เพลงสวด, 1985, บทเพลงท่ี 129)

ขำ้พเจำ้เช่ือมัน่วำ่มีวรีบุรุษท่ียิง่ใหญ่มำกมำยในบรรดำพวกเรำท่ีไม่มีใครสงัเกตเห็น

และถูกลืม ขำ้พเจำ้ก�ำลงัพดูถึงท่ำนท่ีท�ำส่ิงท่ีท่ำนควรท�ำอยำ่งเงียบๆ และสม�่ำเสมอ  

ขำ้พเจำ้ก�ำลงัพดูถึงคนท่ีอยูท่ี่นัน่เสมอและเตม็ใจเสมอ ขำ้พเจำ้ก�ำลงักล่ำวถึงควำมองอำจ

กลำ้หำญท่ีไม่ธรรมดำของมำรดำผูอ้ยูดู่แลลกูท่ีป่วยชัว่โมงแลว้ชัว่โมงเล่ำทั้งกลำงวนั

และกลำงคืนขณะสำมีเธออยูท่ี่ท�ำงำนหรือไปเรียนหนงัสือ ขำ้พเจำ้ก�ำลงัหมำยรวมถึง

คนท่ีสมคัรใจบริจำคเลือดหรือท�ำงำนกบัผูสู้งอำย ุขำ้พเจำ้ก�ำลงันึกถึงท่ำนผูท้ �ำหนำ้ท่ี

รับผดิชอบในฐำนะปุโรหิตและในศำสนจกัรอยำ่งซ่ือสตัยแ์ละนกัเรียนนกัศึกษำท่ี

เขียนจดหมำยถึงทำงบำ้นเป็นประจ�ำเพื่อขอบคุณบิดำมำรดำส�ำหรับควำมรักและกำร

สนบัสนุนของพวกท่ำน

ขำ้พเจำ้ก�ำลงัพดูถึงคนท่ีปลกูฝังผูอ่ื้นใหมี้ศรัทธำและควำมปรำรถนำจะด�ำเนินชีวติ

ตำมพระกิตติคุณ—คนท่ีท�ำงำนแขง็ขนัเพ่ือสร้ำงและหล่อหลอมชีวติผูอ่ื้นทำงกำย สงัคม 

และวิญญำณ ขำ้พเจำ้ก�ำลงักล่ำวถึงคนท่ีซ่ือสตัย ์มีเมตตำ และท�ำงำนหนกัในภำรกิจ

ประจ�ำวนัของพวกเขำ แต่เป็นผูรั้บใชข้องพระอำจำรยแ์ละคนเล้ียงแกะของพระองค์

เช่นกนั

ขำ้พเจำ้ไม่มีเจตนำจะลดค่ำควำมส�ำเร็จอนัยิง่ใหญ่ของโลกท่ีไดเ้ปิดโอกำสมำกมำย

ใหเ้รำ ใหว้ฒันธรรม ระเบียบ และควำมต่ืนเตน้ในชีวติเรำ ขำ้พเจำ้เพียงแนะน�ำใหเ้รำ

พยำยำมจดจ่อมำกข้ึนกบัส่ิงต่ำงๆ ในชีวติท่ีจะมีค่ำมำกท่ีสุด ท่ำนจะจดจ�ำวำ่พระผูช่้วย

ใหร้อดตรัสดงัน้ี “คนท่ีเป็นใหญ่ในพวกท่ำนยอ่มตอ้งปรนนิบติัท่ำน” (มทัธิว 23:11)7
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5

ความยิง่ใหญ่ทีแ่ท้จริงเรียกร้องการกระท�าเลก็ๆ น้อยๆ สม�า่เสมอ

และบางคร้ังเป็นการกระท�าธรรมดาตลอดช่วงเวลายาวนาน

เรำแต่ละคนเคยเห็นคนร�่ำรวยหรือประสบควำมส�ำเร็จเกือบทนัที—แทบจะชัว่ขำ้ม

คืน แต่ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ถึงแมค้วำมส�ำเร็จเช่นน้ีเกิดข้ึนกบับำงคนโดยไม่ตอ้งด้ินรนนำน 

แต่ควำมยิง่ใหญ่ไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัทีเหมือนอยำ่งนั้น กำรบรรลุควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงเป็น

ขั้นตอนระยะยำว อำจตอ้งลม้เหลวเป็นบำงคร้ัง ผลสุดทำ้ยอำจเห็นไดไ้ม่ชดัเจนเสมอ

ไป แต่ดูเหมือนจะเรียกร้องกำรกระท�ำเลก็ๆ นอ้ยๆ สม�่ำเสมอเป็นประจ�ำและบำงคร้ัง

เป็นกำรกระท�ำธรรมดำตลอดช่วงเวลำยำวนำน เรำควรจ�ำไวว้ำ่พระเจำ้ตรัสดงัน้ี “จำก

ส่ิงเลก็นอ้ยบงัเกิดเป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่” (คพ. 64:33)

ควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยบงัเอิญหรือเกิดจำกควำมพยำยำมหรือกำร

บรรลุผลส�ำเร็จคร้ังเดียว ควำมยิง่ใหญ่เรียกร้องกำรพฒันำอุปนิสยั เรียกร้องกำรตดัสิน

ใจท่ีถกูตอ้งในกำรเลือกระหวำ่งควำมดีกบัควำมชัว่ในชีวติประจ�ำวนัเป็นจ�ำนวนมำก

ซ่ึงเอล็เดอร์บอยด ์เค. แพคเกอร์พดูไวเ้ม่ือท่ำนกล่ำววำ่ “เป็นเวลำหลำยปีท่ีกำรเลือก

เลก็ๆ นอ้ยๆ เหล่ำน้ีจะสัง่สมรวมกนัและแสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนวำ่เรำมีค่ำเพียงไร” 

(Ensign, Nov. 1980, p. 21.) กำรเลือกเหล่ำนั้นจะแสดงใหเ้ห็นชดัเจนเช่นกนัวำ่เรำ

เป็นอะไร 8

6

ภารกจิทีท่�าทุกวนัมกัส่งผลดทีีสุ่ดต่อผู้อืน่

ขณะท่ีเรำประเมินชีวิตเรำ เป็นส่ิงส�ำคญัท่ีเรำตอ้งมองไม่เพียงควำมส�ำเร็จของเรำ

เท่ำนั้นแต่ดูสภำพกำรท�ำงำนของเรำดว้ย เรำแต่ละคนต่ำงกนัและไม่เหมือนใคร เรำแต่ละ

คนมีจุดเร่ิมตน้ต่ำงกนัในกำรแข่งขนัของชีวติ เรำแต่ละคนมีพรสวรรคแ์ละทกัษะท่ีผสม

ผสำนเฉพำะตวั เรำแต่ละคนมีควำมทำ้ทำยและขอ้จ�ำกดัท่ีตนตอ้งรับมือ ดว้ยเหตุน้ี กำร

ตดัสินตวัเรำเองและควำมส�ำเร็จของเรำไม่ควรดูแค่ขนำดหรือควำมส�ำคญัและจ�ำนวน

ควำมส�ำเร็จของเรำ แต่ควรดูถึงสภำพท่ีเกิดข้ึนและผลท่ีเกิดข้ึนแก่ผูอ่ื้นอนัเกิดจำกควำม

พยำยำมของเรำ

กำรประเมินตวัเรำเองดำ้นสุดทำ้ยน้ี—ผลของชีวติเรำต่อชีวติผูอ่ื้น—จะช่วยใหเ้รำ

เขำ้ใจวำ่เหตุใดจึงควรเห็นค่ำงำนปกติธรรมดำบำงอยำ่งของชีวติท่ีใหคุ้ณค่ำมำก บ่อย
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คร้ังภำรกิจท่ีเรำท�ำทุกวนัส่งผลดีมำกท่ีสุดต่อชีวิตผูอ่ื้น เม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีโลกมกัโยง

กบัควำมยิง่ใหญ่ 9

7

การท�าส่ิงทีพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดว่าส�าคญัจะน�าไปสู่ความยิง่ใหญ่ทีแ่ท้จริง

ส�ำหรับขำ้พเจำ้ดูเหมือนวำ่ควำมยิง่ใหญ่ในแบบท่ีพระบิดำในสวรรคข์องเรำประสงค์

ใหเ้รำแสวงหำนั้นอยูใ่นก�ำมือของทุกคนท่ีอยูใ่นตำข่ำยพระกิตติคุณ เรำมีโอกำสไม่จ�ำกดั

ใหท้�ำส่ิงเรียบง่ำยเลก็ๆ นอ้ยๆ มำกมำยซ่ึงสุดทำ้ยแลว้จะท�ำใหเ้รำยิง่ใหญ่ กบัคนท่ีอุทิศ

ชีวติใหแ้ก่กำรรับใชแ้ละเสียสละเพ่ือครอบครัวของตนเอง เพ่ือผูอ่ื้น และเพ่ือพระเจำ้ ค �ำ

แนะน�ำท่ีดีท่ีสุดคือท�ำแบบเดิมมำกข้ึน

กบัคนท่ีก�ำลงัส่งเสริมงำนของพระเจำ้อยำ่งเงียบๆ แต่ในวธีิท่ีมีควำมหมำยหลำยวธีิ 

กบัคนท่ีเป็นเกลือของแผน่ดินโลก ควำมเขม้แขง็ของโลก และกระดูกสนัหลงัของแต่ละ

ประเทศ—เรำแสดงควำมช่ืนชมท่ำน ถำ้ท่ำนอดทนจนกวำ่ชีวติจะหำไม่ และถำ้ท่ำนกลำ้

หำญในประจกัษพ์ยำนเก่ียวกบัพระเยซู ท่ำนจะบรรลุควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงและสกัวนั

จะไดอ้ยูใ่นท่ีประทบัของพระบิดำในสวรรคข์องเรำ

ดงัประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่ำว “ขอเรำอยำ่พยำยำมใชชี้วติเทียมแทนชีวติจริง” 

(Juvenile Instructor, 15 Dec. 1905, p. 753.) ขอใหเ้รำจ�ำไวว้ำ่กำรท�ำส่ิงท่ีพระผู ้

เป็นเจำ้ทรงก�ำหนดใหเ้ป็นส่ิงส�ำคญัและตอ้งท�ำและจ�ำเป็น ถึงแมโ้ลกจะมองวำ่ไม่ส�ำคญั

และไม่จ�ำเป็น สุดทำ้ยแลว้จะน�ำไปสู่ควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริง

เรำควรพยำยำมจดจ�ำถอ้ยค�ำของอคัรสำวกเปำโล โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ถำ้เรำไม่มีควำม

สุขกบัชีวติเรำและมีควำมรู้สึกวำ่เรำไม่บรรลุควำมยิง่ใหญ่บำงรูปแบบ ท่ำนเขียนวำ่

“เพรำะวำ่ควำมยำกล�ำบำกชัว่ครำวและเลก็นอ้ยของเรำจะท�ำใหเ้รำมีศกัด์ิศรีนิรันดร์

มำกมำยอยำ่งไม่มีท่ีเปรียบ

“เรำไม่ไดเ้อำใจใส่ในส่ิงท่ีมองเห็น แต่เอำใจใส่ในส่ิงท่ีมองไม่เห็น เพรำะวำ่ส่ิงท่ีมอง

เห็นนั้นไม่ย ัง่ยนื แต่ส่ิงท่ีมองไม่เห็นนั้นถำวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:17–18)

ส่ิงเลก็นอ้ยมีควำมส�ำคญั เรำไม่จ �ำจ�ำนวนเงินท่ีฟำริสีถวำย แต่จ�ำเหรียญทองแดงของ

หญิงม่ำย ไม่จ�ำพลงัอ�ำนำจและพละก�ำลงัของกองทพัชำวฟิลิสเตียแต่จ�ำควำมกลำ้หำญ

และควำมเช่ือมัน่ของดำวดิ
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ขอเรำอยำ่ทอ้ถอยในกำรท�ำภำรกิจประจ�ำวนัเหล่ำนั้นท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงก�ำหนดให้

เป็น “ชะตำโดยทัว่ไปของมวลมนุษย”์ 10

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• เหตุใดบำงคร้ังเรำจึงสบัสนวำ่ควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงคืออะไร (ดู หวัขอ้ 1) เหตุใด

นิยำมควำมยิง่ใหญ่ของโลกจึงท�ำใหบ้ำงคนรู้สึกวำ่ตนไม่บรรลุผลส�ำเร็จและไม่มี

ควำมสุข

• นิยำมควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงของประธำนฮนัเตอร์ต่ำงจำกนิยำมของโลกอยำ่งไร (ดู 

หวัขอ้ 2) นิยำมควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงน้ีจะช่วยท่ำนในชีวติท่ำนไดอ้ยำ่งไร ตรึกตรอง 

“ส่ิงเลก็ๆ นอ้ยๆ” บำงอยำ่งท่ีเรำควรจะใหเ้วลำและควำมเอำใจใส่มำกข้ึน

• ท่ำนประทบัใจอะไรเก่ียวกบักำรรับใชเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ ของโจเซฟ สมิธตำมท่ีสรุปไว้

ในหวัขอ้ 3 กำรรับใชเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ อะไรบำ้งท่ีเป็นพรแก่ท่ำน

• ทบทวนตวัอยำ่งในหวัขอ้ 4 เก่ียวกบัส่ิงท่ีประกอบเป็นควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริง ท่ำน

เคยเห็นผูค้นแสดงควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงในวธีิเหล่ำน้ีอยำ่งไร

• เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกค�ำสอนในหวัขอ้ 5 เก่ียวกบัวธีิบรรลุควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริง

• ท่ำนเคยเห็นตวัอยำ่งอะไรบำ้งของ “ภำรกิจท่ีเรำท�ำทุกวนัซ่ึงส่งผลดีท่ีสุดต่อชีวติผู ้

อ่ืน” (ดู หวัขอ้ 6)

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 7 กำรรับใชแ้ละกำรเสียสละน�ำไป

สู่ควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงอยำ่งไร ควำม “กลำ้หำญในประจกัษพ์ยำนเก่ียวกบัพระเยซู” 

ช่วยใหเ้รำบรรลุควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริงอยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

1 ซำมูเอล 16:7; 1 ทิโมธี 4:12; โมไซยำห์ 2:17; แอลมำ 17:24–25; 37:6; โมโรไน 

10:32; คพ. 12:8; 59:23; 76:5–6; 88:125

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“เม่ือท่ำนเตรียมสอนร่วมกบักำรสวดออ้นวอนท่ำนอำจไดรั้บกำรน�ำใหเ้นน้หลกั

ธรรมขอ้ใดขอ้หน่ึง ท่ำนอำจไดรั้บควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวธีิท่ีดีท่ีสุดในกำรน�ำเสนอแนวคิด

บำงอยำ่ง ท่ำนอำจคน้พบตวัอยำ่งบทเรียนท่ีใชอุ้ปกรณ์และเร่ืองเล่ำท่ีใหแ้รงบนัดำลใจ
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จำกกิจกรรมท่ีเรียบง่ำยของชีวิต ท่ำนอำจรู้สึกวำ่ตอ้งเชิญบุคคลหน่ึงช่วยในบทเรียน 

ท่ำนอำจนึกข้ึนไดถึ้งประสบกำรณ์ส่วนตวัท่ีจะแบ่งปัน” (ไม่มีกำรเรียกใดย่ิงใหญ่กว่ำ

กำรสอน [1999], 46)

อ้ำงอิง

 1. “What Is True Greatness?” Ensign, Sept. 
1987, 71.

 2. James E. Faust, “Howard W. Hunter: 

Man of God,” Ensign, Apr. 1995, 28.

 3. “President Howard W. Hunter: The 

Lord’s ‘Good and Faithful Servant,’” 

Ensign, Apr. 1995, 9, 16.

 4. “What Is True Greatness?” 70.

 5. “What Is True Greatness?” 70–71.

 6. “What Is True Greatness?” 71.

 7. “What Is True Greatness?” 71 72.

 8. “What Is True Greatness?” 72.

 9. “What Is True Greatness?” 72.

 10. “What Is True Greatness?” 72.
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กลบัมากนิเลีย้งทีโ่ต๊ะเสวยของพระเจ้า

“ย่ืนมือช่วยเหลือคนแขง็ขนัน้อยและรับรู้ปีติ

ท่ีจะมำถึงท่ำนและคนท่ีท่ำนช่วย”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

วนัหลงัจำกท่ีฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เป็นประธำนศำสนจกัร ท่ำนกล่ำวค�ำเช้ือเชิญ

ท่ีเป่ียมดว้ยควำมรักน้ีไปถึงสมำชิกศำสนจกัรท่ีมีส่วนร่วมอยำ่งไม่แขง็ขนั

“ถึงท่ำนท่ีล่วงละเมิดหรือขุ่นขอ้งหมองใจ เรำกล่ำววำ่ กลบัมำเถิด ถึงท่ำนท่ีเจบ็ปวด 

ล�ำบำก และกลวั เรำกล่ำววำ่ ขอใหเ้รำยนือยูก่บัท่ำนและเช็ดน�้ ำตำของท่ำน ถึงท่ำนท่ี

สบัสนและควำมเช่ือผดิๆ จู่โจมรอบดำ้น เรำกล่ำววำ่ จงมำหำพระผูเ้ป็นเจำ้ของควำม

จริงทั้งมวลและศำสนจกัรของกำรเปิดเผยต่อเน่ือง กลบัมำเถิด ยนืกบัเรำ ด�ำเนินต่อไป 

จงเช่ือ ทุกอยำ่งดี และทุกอยำ่งจะดี จงมำกินเล้ียงท่ีโตะ๊เสวยตรงหนำ้ท่ำนในศำสนจกัร

ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยและพยำยำมติดตำมพระเมษบำลผูป้ระเสริฐ

ผูจ้ดัเตรียมงำนเล้ียงนั้น จงมีควำมหวงั  ใชศ้รัทธำ รับ—และให—้จิตกศุล ควำมรักอนั

บริสุทธ์ิของพระคริสต”์ 1

ในค�ำปรำศรัยกำรประชุมใหญ่สำมญัคร้ังแรกของท่ำนในฐำนะประธำนศำสนจกัร

ในอีกไม่ก่ีเดือนต่อมำ ประธำนฮนัเตอร์กล่ำววำ่ท่ำนรู้สึกวำ่ตอ้งเนน้เร่ืองน้ีต่อไป “กลบั

มำเถิด” ท่ำนย �้ำ “จงรับพระด�ำรัสเช้ือเชิญ [ของพระผูช่้วยใหร้อด]  ‘จงตำมเรำมำ’ . . . 

พระองคท์รงเป็นหนทำงแน่นอนหนทำงเดียว พระองคท์รงเป็นแสงสวำ่งของโลก” 2

ตลอดชีวติประธำนฮนัเตอร์ ท่ำนช่วยสมำชิกศำสนจกัรจ�ำนวนมำกใหก้ลบัมำแขง็

ขนั ท่ำนเล่ำประสบกำรณ์เช่นนั้นจำกช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้วำ่

“อธิกำรวอร์ดของขำ้พเจำ้มอบหมำยใหข้ำ้พเจำ้ซ่ึงเป็นผูส้อนประจ�ำวอร์ดไปหำบรำ

เดอร์คนหน่ึงท่ีคุยวำ่เขำเป็นมคันำยกอำยมุำกท่ีสุดในศำสนจกัร กำรสอนประจ�ำบำ้นคือ

กำรสอนประจ�ำวอร์ดในสมยันั้น ปัญหำของเขำคือเขำชอบเล่นกอลฟ์วนัอำทิตย ์กำรพบ
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“เรำแต่ละคนควรอ่ำนอุปมำเร่ืองแกะหำยซ�ำ้หลำยๆ คร้ัง . . . ข้ำพเจ้ำ

หวงัว่ำข่ำวสำรจำกอุปมำเร่ืองนีจ้ะประทับใจเรำแต่ละคน”
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เขำกบัภรรยำเดือนแลว้เดือนเล่ำและไม่เห็นควำมกำ้วหนำ้ท�ำใหข้ำ้พเจำ้ทอ้ แต่ในท่ีสุด 

เรำกพ็ดูค�ำท่ีตรงใจเขำและส่งผลใหเ้ขำเกิดกำรตอบสนองบำงอยำ่ง ค�ำนั้นคือ พันธสัญญำ 

เรำถำมเขำวำ่ ‘พนัธสญัญำบพัติศมำมีควำมหมำยอะไรต่อคุณ’ สีหนำ้ของเขำเปล่ียนไป 

และเป็นคร้ังแรกท่ีเรำเห็นเขำจริงจงั ในท่ีสุดเขำมำชั้นเรียนของเรำ เลิกเล่นกอลฟ์ และ

พำภรรยำไปพระวหิำร” 3

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

อุปมาเร่ืองแกะหายสอนเราให้ตามหาคนทีห่ายไป

ฝ่ำยประธำนสูงสุด [กล่ำว] ค�ำเช้ือเชิญท่ีส�ำคญักบัสมำชิกของศำสนจกัร . . . ดงัน้ี

“ถึงท่ำนท่ีหยดุแขง็ขนัและถึงท่ำนท่ีชอบวิพำกษว์ิจำรณ์ เรำกล่ำววำ่ ‘กลบัมำเถิด 

กลบัมำกินเล้ียงท่ีโตะ๊เสวยของพระเจำ้ มำล้ิมรสผลอนัหอมหวำนน่ำพึงใจของกำรเป็น

มิตรกบัวสุิทธิชนอีกคร้ัง’

“เรำเช่ือมัน่วำ่หลำยคนอยำกกลบัมำ แต่รู้สึกเคอะเขินกบักำรท�ำเช่นนั้น เรำรับรอง

กบัท่ำนวำ่ท่ำนจะพบออ้มแขนท่ีตอ้นรับท่ำนและมือท่ียนิดีช่วยเหลือท่ำน” (Ensign, 
Mar. 1986, p. 88.)

ขำ้พเจำ้คิดวำ่เรำทุกคนประทบัใจกบัค�ำขอร้องอยำ่งใจกวำ้งน้ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ี

ศำสดำพยำกรณ์แอลมำกล่ำวไวใ้นพระคมัภีร์มอรมอนเก่ียวกบัพระด�ำรัสเช้ือเชิญจำก

พระเจำ้ พระองคต์รัสดงัน้ี

“ดูเถิด, พระองคท์รงส่งค�ำเชิญมำถึงมนุษยท์ั้งปวง, เพรำะพระพำหุแห่งพระเมตตำ

ยืน่มำใหพ้วกเขำ, และพระองคต์รัส : จงกลบัใจ, และเรำจะรับเจำ้ไว.้

“แทจ้ริงแลว้, พระองคต์รัส : จงมำหำเรำเถิดและเจำ้จะรับส่วนผลของตน้ไมแ้ห่ง

ชีวติ; แทจ้ริงแลว้, เจำ้จะกินและด่ืมอำหำรและน�้ำแห่งชีวติโดยเสรี;

“แทจ้ริงแลว้, จงมำหำเรำและจงน�ำเอำงำนแห่งควำมชอบธรรมออกมำ”  (แอลมำ 

5:33 35)

เรำแต่ละคนควรอ่ำนอุปมำเร่ืองแกะหำยท่ีพบในลกูำบทท่ีสิบหำ้ซ�้ ำหลำยๆ คร้ังโดย

เร่ิมจำก ขอ้ส่ี
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“ใครในพวกท่ำนท่ีมีแกะร้อยตวั และตวัหน่ึงหลงหำยไป จะไม่ท้ิงเกำ้สิบเกำ้ตวันั้น

ไวท่ี้กลำงทุ่งหญำ้ แลว้ออกไปตำมหำตวัท่ีหำยไปนั้นจนกวำ่จะพบหรือ?

“และเม่ือพบแลว้เขำจะยกข้ึนใส่บ่ำแบกมำดว้ยควำมช่ืนชมยนิดี

“เม่ือมำถึงบำ้น เขำกเ็ชิญมิตรสหำยและเพื่อนบำ้นใหม้ำพร้อมกนั แลว้พดูกบัพวก

เขำวำ่ มำร่วมยนิดีกบัขำ้เพรำะขำ้พบแกะของขำ้ท่ีหำยไปนั้นแลว้” [ลกูำ 15:4–6] . . .

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธไดเ้ปล่ียนขอ้ควำมหน่ึงขอ้ในงำนแปลของโจเซฟ สมิธ 

อ่ำนไดว้ำ่ “ใครในพวกท่ำนท่ีมีแกะร้อยตวัและตวัหน่ึงหลงหำยไป จะไม่ท้ิงเกำ้สิบเกำ้

ตวันั้น แล้วออกไปในแดนทุรกันดำรไปตำมหำตัวท่ีหำยไปน้ัน จนกวำ่จะพบหรือ?” 

(ปจส, ลกูำ 15:4; เนน้ตวัเอน)

กำรแปลขอ้น้ีบอกเป็นนยัวำ่คนเล้ียงแกะท้ิงฝงูแกะท่ีปลอดภยัออกไปในแดน

ทุรกนัดำร—นัน่คือ ออกไปในโลกตำมหำคนท่ีหำยไป หำยไปจำกอะไร หำยไปจำก

ฝงูท่ีมีควำมคุม้ครองและควำมปลอดภยั ขำ้พเจำ้หวงัวำ่ข่ำวสำรในอุปมำเร่ืองน้ีจะตรำ

ตรึงอยูใ่นใจเรำแต่ละคน 4

2

พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราเป็นคนเลีย้งแกะภายใต้การดูแล

พระองค์และน�าคนทีก่�าลงัล�าบากหรือหายไปกลบัมา

เรำควรท�ำอะไรเพื่อช่วยคนหลงทำงในแดนทุรกนัดำร

เพรำะส่ิงท่ีพระอำจำรยต์รัสไวเ้ก่ียวกบักำรท้ิงเกำ้สิบเกำ้ตวัแลว้ออกไปตำมหำตวั

ท่ีหำยไปในแดนทุรกนัดำร และเพรำะค�ำเช้ือเชิญของฝ่ำยประธำนสูงสุดถึงคนท่ีหยดุ

แขง็ขนัหรือชอบวพิำกษว์จิำรณ์ให ้“กลบัมำเถิด” เรำจึงเช้ือเชิญท่ำนใหมี้ส่วนร่วมใน

กำรช่วยจิตวิญญำณใหร้อด จงยืน่มือช่วยเหลือคนแขง็ขนันอ้ยและรับรู้ปีติท่ีจะมำถึง

ท่ำนและคนท่ีท่ำนช่วยถำ้ท่ำนและพวกเขำจะมีส่วนในกำรกล่ำวเช้ือเชิญใหก้ลบัมำกิน

เล้ียงท่ีโตะ๊เสวยของพระเจำ้

พระเจำ้ พระเมษบำลผูป้ระเสริฐของเรำ ทรงคำดหวงัใหเ้รำเป็นคนเล้ียงแกะภำยใต้

กำรดูแลของพระองคแ์ละน�ำคนท่ีล�ำบำกหรือหำยไปกลบัมำ เรำบอกท่ำนไม่ไดว้ำ่ตอ้ง

ท�ำอยำ่งไร แต่เม่ือท่ำนมีส่วนร่วมและแสวงหำกำรดลใจ ควำมส�ำเร็จจะเกิดจำกควำม

พยำยำมในภำค . . . สเตค และวอร์ดของท่ำน บำงสเตคขำนรับค�ำขอร้องก่อนหนำ้น้ี

และประสบควำมส�ำเร็จอยำ่งน่ำท่ึง
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เน้ือร้องของเพลงคุน้หูประกอบดว้ยค�ำขอร้องของพระผูช่้วยใหร้อด

จงฟัง! พระร้องเรียกสุดจิตใจ

วอนด้วยรักใคร่ในวนันี้

“ท่ำนจะมิตำมหำแกะสูญหำย

หลงกรำยจำกคอกของเรำหรือ?”

และเพลงสวดท่ีเรำร้องบ่อยๆ เพลงน้ีบอกวำ่เรำควรขำนรับอยำ่งไร

“ให้เรำเป็นผู้ เลีย้งแกะแท้จริง

ประทำนรักลึกย่ิงแก่เรำ

โปรดส่งเรำไปในทะเลทรำย

ตำมหำแกะหำยพเนจร”

(เพลงสวด, บทเพลงท่ี 107)

ถำ้เรำท�ำเช่นน้ี พรนิรันดร์จะมำถึงเรำ 5

กำรเสำะหำคนท่ีหำยไป ด้ือดึง และหลงผดิเป็นกิจธุระของพระเจำ้ . . . ค �ำวงิวอนของ

แอลมำเป็นเคร่ืองเตือนใจเรำอยำ่งดีถึงควำมศกัด์ิสิทธ์ิของภำรกิจดงักล่ำว

“ขำ้แต่พระเจำ้, ขอพระองคป์ระทำนใหพ้วกขำ้พระองคเ์พ่ือพวกขำ้พระองคจ์ะมี

ควำมส�ำเร็จในกำรน�ำ [จิตวญิญำณ] มำหำพระองคใ์นพระคริสตอี์ก.

“ดูเถิด, ขำ้แต่พระเจำ้, จิตวญิญำณพวกเขำมีค่ำ.” (แอลมำ 31:34–35)6

3

วตัถุประสงค์ใหญ่ของเราคอืช่วยผู้คนให้กลบัไปทีป่ระทบัของพระผู้เป็นเจ้า

ตลอดหลำยปีมำน้ีศำสนจกัรพยำยำมมำกพอสมควรเพือ่น�ำคนท่ีแขง็ขนันอ้ยกลบัมำ 

. . . และเรำท�ำทั้งหมดน้ีเพ่ือจุดประสงคใ์ดหรือ เพ่ือช่วยจิตวญิญำณพีน่อ้งชำยหญิงของ

เรำใหร้อดและดูวำ่พวกเขำไดรั้บศำสนพิธีแห่งควำมสูงส่ง

ขณะท่ีขำ้พเจำ้รับใชเ้ป็นประธำนสเตคในเขตลอสแอนเจลิส ขำ้พเจำ้กบัท่ีปรึกษำขอ

ใหอ้ธิกำรเลือกสำมีภรรยำส่ีถึงหำ้คู่ท่ีตอ้งกำรกำ้วหนำ้มำกข้ึนในศำสนจกัร บำงคู่แขง็ขนั

นอ้ย บำงคู่เป็นผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่—แต่พวกเขำไดรั้บกำรกระตุน้ใหมี้ควำมกำ้วหนำ้

ทำงวญิญำณ เรำน�ำพวกเขำมำรวมกนัในชั้นเรียนสเตคและสอนพระกิตติคุณแก่พวกเขำ 

แทนท่ีจะย �้ำเร่ืองพระวหิำร เรำกลบัเนน้เร่ืองควำมสมัพนัธ์ท่ีดีข้ึนกบัพระบิดำบนสวรรค์
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และพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูคริสต ์ขั้นตอนกำรคดัเลือกอยำ่งรอบคอบของเรำ

ประสบควำมส�ำเร็จและคู่เหล่ำน้ีส่วนใหญ่กลบัมำแขง็ขนัและไปพระวหิำร

ขำ้พเจำ้ขอเล่ำ [อีก] ประสบกำรณ์หน่ึง . . . เรำมีบรำเดอร์คนหน่ึงในวอร์ดหน่ึงท่ี

ไม่เขำ้ร่วมกำรประชุม ภรรยำของเขำไม่เป็นสมำชิก เธอไม่ค่อยเป็นมิตร ดว้ยเหตุน้ีเรำ

จึงส่งผูส้อนประจ�ำบำ้นไปท่ีบำ้นไม่ได ้อธิกำรไปหำบรำเดอร์คนน้ีโดยบอกเขำวำ่บรำ 

เดอร์มีควำมสมัพนัธ์กบัพระผูช่้วยใหร้อดท่ีตอ้งเพ่ิมและขยำย บรำเดอร์คนนั้นอธิบำย

ปัญหำของเขำกบัภรรยำท่ีไม่เป็นสมำชิกใหอ้ธิกำรฟัง อธิกำรจึงพดูกบัเธอ โดยเนน้เร่ือง

เดียวกนั—คือตอ้งขยำยควำมสมัพนัธ์กบัพระเจำ้ เธอยงัไม่ยอมรับแต่มีควำมสุขท่ีไดรู้้วำ่

วสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยเช่ือในพระคริสต ์และดว้ยเหตุน้ีจึงต่อตำ้นนอ้ยลง

ควำมส�ำเร็จไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัที แต่คนท่ีไปเยีย่มบำ้นยงัคงเนน้เร่ืองควำมสมัพนัธ์ของคู่

ครองกบัพระเจำ้ เธอเป็นมิตรในท่ีสุดและสุดทำ้ยกย็อมมำชั้นเรียนสเตคกบัสำมีท่ีสมำชิก

สภำสูงเป็นครูสอน เรำเนน้พนัธสญัญำท่ีคนๆ หน่ึงท�ำเม่ือรับบพัติศมำและพนัธสญัญำ

อ่ืนๆ เธอเป็นสมำชิกของศำสนจกัรในทำ้ยท่ีสุดและเขำเป็นผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตท่ีกระท�ำ

คุณประโยชน ์. . .

ขำ้พเจำ้ประทบัใจขอ้ควำมหน่ึงในหนำ้ปกในของพระคมัภีร์มอรมอนท่ีพดูถึงจุด

ประสงคป์ระกำรหน่ึงของหนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิน้ี “เพ่ือพวกเขำ [เช้ือสำยอิสรำเอลในยคุ

“ข้ำแต่พระเจ้ำ, ขอพระองค์ประทำนให้พวกข้ำพระองค์เพ่ือพวกข้ำพระองค์

จะมีควำมส�ำเร็จในกำรน�ำ [จิตวิญญำณ] มำหำพระองค์ในพระคริสต์อีก. 

ดเูถิด, ข้ำแต่พระเจ้ำ, จิตวิญญำณพวกเขำมีค่ำ” (แอลมำ 31:34- 35)



บทท่ี 12

175

สุดทำ้ย] จะไดรู้้จกั พันธสัญญำของพระเจ้ำ” (เพิ่มตวัเอน) นัน่คือส่ิงท่ีเรำฝ่ำยประธำน

สเตครู้สึกวำ่ตอ้งเนน้กบัคนท่ีแขง็ขนันอ้ย เรำพยำยำมขอร้องพวกเขำใหนึ้กถึงพ้ืนฐำน

ควำมส�ำคญัของพนัธสญัญำท่ีพวกเขำท�ำไวก้บัพระเจำ้ แลว้สอนพวกเขำใหรู้้ควำมส�ำคญั

ของพนัธสญัญำบพัติศมำและพนัธสญัญำเพิม่เติมท่ีพวกเขำจะไดท้�ำซ่ึงจะท�ำใหพ้วกเขำ

เป็นหน่ึงเดียวกนัฉนัครอบครัวนิรันดร์ 7

จุดประสงคโ์ดยรวมของกำรด�ำเนินงำนอยำ่งรำบร่ืนของศำสนจกัรในระดบัทอ้งท่ี

คือท�ำใหแ้ต่ละคนมีคุณสมบติัคู่ควรกลบัไปท่ีประทบัของพระผูเ้ป็นเจำ้ ซ่ึงจะท�ำไดโ้ดย

กำรใหพ้วกเขำรับศำสนพิธีและท�ำพนัธสญัญำในพระวหิำรเท่ำนั้น 8

ควำมพยำยำมของเรำมุ่งเนน้เร่ืองกำรท�ำพนัธญัญำและศำสนพิธีแห่งควำมรอดของ

พระกิตติคุณซ่ึงมีผลต่อมวลมนุษยชำติ ต่อผูไ้ม่เป็นสมำชิกผำ่นงำนเผยแผศ่ำสนำ ต่อผู ้

แขง็ขนันอ้ยผำ่นกำรผกูมิตรและกำรท�ำใหแ้ขง็ขนั ต่อสมำชิกท่ีแขง็ขนัผำ่นกำรมีส่วน

ร่วมและกำรรับใชใ้นศำสนจกัร และต่อผูท่ี้ล่วงลบัไปอยูห่ลงัม่ำนผำ่นงำนแห่งกำรไถ่

คนตำย 9

เรำก�ำลงัน�ำสมำชิกแต่ละคนของศำสนจกัรไปสู่วตัถุประสงคเ์ดียว นัน่คือใหทุ้กคน

ไดรั้บศำสนพิธีแห่งพระกิตติคุณและท�ำพนัธสญัญำกบัพระบิดำบนสวรรคท์ั้งน้ีเพ่ือพวก

เขำจะไดก้ลบัไปท่ีประทบัของพระองค ์นัน่คือวตัถุประสงคใ์หญ่ของเรำ ศำสนพิธีและ

พนัธสญัญำเป็นหนทำงใหบ้รรลุสภำพอนัสูงส่งนั้นท่ีจะน�ำเรำกลบัไปในท่ีประทบัของ

พระองคอี์กคร้ัง . . .

จงจ�ำจุดประสงคน้ี์ไว ้นัน่คือ เช้ือเชิญคนทั้งปวงใหม้ำหำพระคริสต ์. . .

ขำ้พเจำ้เป็นพยำน พี่นอ้งทั้งหลำย ถึงควำมเป็นพระเจำ้และเดชำนุภำพของพระองค์

ในกำรช่วยคนท่ีจะหำมำพระองคด์ว้ยใจท่ีชอกช�้ำและวญิญำณท่ีส�ำนึกผดิใหร้อด โดย

ผำ่นศำสนพิธีและพระวญิญำณศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์แต่ละคนจะสะอำด 10

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประธำนฮนัเตอร์กระตุน้ใหส้มำชิกศำสนจกัรทุกคนอ่ำนอุปมำเร่ืองแกะหำยซ�้ ำหลำย

คร้ัง (ดู หวัขอ้ 1; ลกูำ 15:4 7) ท่ำนไดรั้บข่ำวสำรอะไรบำ้งจำกอุปมำเร่ืองนั้นและค�ำ

สอนอ่ืนในหวัขอ้แรก พิจำรณำวำ่ค�ำสอนเหล่ำนั้นจะน�ำทำงท่ำนขณะท่ำนรับใชใ้น

ศำสนจกัรไดอ้ยำ่งไร
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• เรำมีควำมรับผดิชอบอะไรในฐำนะผูเ้ล้ียงแกะภำยใตก้ำรดูแลของพระเจำ้ (ดู หวัขอ้ 2) 

เรำจะช่วยผูค้นใหก้ลบัมำแขง็ขนัในศำสนจกัรไดอ้ยำ่งไร  ท่ำน (หรือคนท่ีท่ำนรู้จกั) 

ไดรั้บพรอยำ่งไรจำกคนท่ียืน่มือช่วยเหลือท่ำนเม่ือท่ำนก�ำลงั “ล�ำบำกหรือหำยไป”

• เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกประสบกำรณ์ท่ีประธำนฮนัเตอร์เล่ำไวใ้นหวัขอ้ 3 กำรเนน้

เร่ืองพนัธสญัญำจะช่วยใหส้มำชิกศำสนจกัรกลบัมำแขง็ขนัไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

เอเสเคียล 34:1–16; ลกูำ 15:11–32; ยอห์น 10:1–16, 26–28; 13:35; 1 ยอห์น 1:7; โม 

ไซยำห์ 18:8–10; ฮีลำมนั 6:3; 3 นีไฟ 18:32; โมโรไน 6:4–6; คพ. 38:24

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

หลกัธรรมคือควำมจริงท่ีช้ีน�ำกำรตดัสินใจและกำรกระท�ำ “ขณะท่ีท่ำนอ่ำน ขอให้

ถำมตวัเองวำ่ ‘ขอ้ควำมน้ีสอนหลกัธรรมพระกิตติคุณขอ้ใด? ฉนัจะน�ำส่ิงน้ีไปใชใ้นชีวติ

ไดอ้ยำ่งไร?” (ไม่มีกำรเรียกใดย่ิงใหญ่กว่ำกำรสอน [1999], 17)
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พระวหิาร—สัญลกัษณ์อนัส�าคญัยิง่

ของการเป็นสมาชิกของเรา

“ควำมปรำรถนำลึกซ้ึงท่ีสุดของใจข้ำพเจ้ำคืออยำกให้

สมำชิกทุกคนของศำสนจักรมีค่ำควรเข้ำพระวิหำร”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

มำรดำของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เป็นสมำชิกท่ีซ่ือสตัยข์องศำสนจกัรตลอดชีวติ 

แต่บิดำท่ำนไม่รับบพัติศมำจนกระทัง่ฮำเวร์ิดอำย ุ19 ปี หลำยปีต่อมำ เม่ือฮำเวร์ิดเป็น

ประธำนสเตคในแคลิฟอร์เนีย สมำชิกสเตคเดินทำงไปพระวหิำรเมซำ แอริโซนำเพ่ือ

ท�ำงำนพระวิหำร ก่อนเร่ิมงำนพระวิหำร ประธำนพระวิหำรขอใหท่้ำนกล่ำวกบัผูม้ำ

ชุมนุมกนัในหอ้งนมสักำร วนันั้นเป็นวนัเกิดปีท่ี 46 ของประธำนฮนัเตอร์ ท่ำนเขียน

เล่ำประสบกำรณ์นั้นในเวลำต่อมำวำ่

“ขณะขำ้พเจำ้ก�ำลงัพดูกบัผูเ้ขำ้ร่วมประชุม . . . คุณพอ่คุณแม่สวมชุดขำวเดินเขำ้มำ

ในหอ้งนมสักำร ขำ้พเจำ้นึกไม่ถึงวำ่คุณพอ่จะพร้อมรับพรพระวิหำรถึงแมคุ้ณแม่จะ

หวงัเร่ืองน้ีมำนำนพอสมควร ขำ้พเจำ้ต้ืนตนัใจจนไม่สำมำรถพดูต่อได ้ประธำนเพียร์ซ 

[ประธำนพระวหิำร] มำยนืขำ้งขำ้พเจำ้และอธิบำยเหตุผลท่ีขดัจงัหวะ เม่ือคุณพอ่กบัคุณ

แม่มำพระวหิำรเชำ้นั้นพวกท่ำนขอร้องประธำนวำ่อยำ่บอกขำ้พเจำ้วำ่พวกท่ำนอยูท่ี่นัน่

เพรำะตอ้งกำรใหเ้ป็นของขวญัวนัเกิดแบบไม่รู้ตวั วนันั้นเป็นวนัเกิดท่ีขำ้พเจำ้ไม่เคยลืม

เพรำะพวกท่ำนรับเอน็ดำวเมน้ทแ์ละขำ้พเจำ้มีโอกำสเป็นพยำนกำรผนึกของพวกท่ำน 

ซ่ึงขำ้พเจำ้รับกำรผนึกกบัพวกท่ำนต่อจำกนั้น” 1

40 ปีเศษต่อมำเม่ือฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์กล่ำวต่อสำธำรณชนคร้ังแรกในฐำนะ

ประธำนศำสนจกัร ข่ำวสำรหลกัเร่ืองหน่ึงของท่ำนคือใหส้มำชิกแสวงหำพรของพระ

วหิำรดว้ยกำรอุทิศตนมำกข้ึน 2 ท่ำนยงัคงเนน้ข่ำวสำรนั้นตลอดกำรรับใชเ้ป็นประธำน

ศำสนจกัร ท่ำนพดู ณ สถำนท่ีก่อสร้ำงพระวหิำรนอวใูนเดือนมิถุนำยน ค.ศ. 1994 ดงัน้ี
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พระวิหำรเมซำ แอริโซนำท่ีประธำนฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮันเตอร์

รับกำรผนึกกับบิดำมำรดำท่ำนในปี ค.ศ. 1953
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“ตน้เดือนน้ีขำ้พเจำ้เร่ิมกำรปฏิบติัศำสนกิจโดยแสดงควำมปรำรถนำอยำ่งสุดซ้ึงท่ีจะ

ใหส้มำชิกศำสนจกัรมีค่ำควรเขำ้พระวหิำรมำกยิง่ข้ึน เฉกเช่นในสมยั [ของโจเซฟ สมิธ] 

กำรมีสมำชิกท่ีมีค่ำควรและรับเอน็ดำวเมน้ทแ์ลว้เป็นองคป์ระกอบส�ำคญัของกำรสร้ำง

อำณำจกัรทัว่โลก ควำมมีค่ำควรในกำรเขำ้พระวหิำรรับประกนัวำ่ชีวติเรำสอดคลอ้งกบั

พระประสงคข์องพระเจำ้ และเรำพร้อมรับกำรน�ำทำงของพระองคใ์นชีวติเรำ” 3

หลำยเดือนต่อมำ ในเดือนมิถุนำยน ค.ศ. 1995 กิจกรรมต่อสำธำรณชนคร้ังสุดทำ้ย

ของประธำนฮนัเตอร์คือกำรอุทิศพระวหิำรบำวติฟลู  ยทูำห์ ในค�ำสวดออ้นวอนอุทิศ 

ท่ำนขอใหพ้รของพระวหิำรยกระดบัชีวติของทุกคนท่ีเขำ้ไป

“พวกขำ้พระองคน์อ้มสวดออ้นวอนขอใหพ้ระองคท์รงยอมรับอำคำรหลงัน้ีและขอ

ใหพ้รของพระองคส์ถิต ณ ท่ีแห่งน้ี ขอใหพ้ระวญิญำณของพระองคส์ถิตและน�ำทำง

ทุกคนท่ีประกอบศำสนพิธีในนั้น เพ่ือควำมศกัด์ิสิทธ์ิจะแผซ่่ำนทุกหอ้ง ขอใหทุ้กคน

ท่ีเขำ้ไปมีมือสะอำดและใจบริสุทธ์ิ ขอใหศ้รัทธำของพวกเขำเพิ่มทวแีละออกจำกพระ

วหิำรดว้ยควำมรู้สึกสงบ พลำงสรรเสริญพระนำมศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์. . .

“ขอใหพ้ระนิเวศแห่งน้ีใหค้วำมรู้สึกสงบแก่ทุกคนท่ีสงัเกตเห็นควำมสง่ำงำมของ

พระนิเวศ และโดยเฉพำะอยำ่งยิง่แก่ผูท่ี้เขำ้ไปท�ำศำสนพิธีศกัด์ิสิทธ์ิของตนเองและ

ท�ำงำนแทนบุคคลอนัเป็นท่ีรักของพวกเขำซ่ึงอยูห่ลงัม่ำน ขอใหพ้วกเขำรู้สึกถึงควำม

รักและพระเมตตำของพระองค ์ขอใหพ้วกเขำมีโอกำสพดูเช่นเดียวกบัผูเ้ขียนสดุดีสมยั

ก่อนวำ่ ‘เรำเคยสนทนำปรำศรัยกนัอยำ่งช่ืนใจ เรำเคยเดินท่ำมกลำงฝงูชนในพระนิเวศ

ของพระเจำ้’

“ขณะท่ีเรำอุทิศอำคำรศกัด์ิสิทธ์ิน้ี เรำอุทิศชีวติเรำแด่พระองคแ์ละงำนของพระองค์

อีกคร้ัง” 4

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

เราได้รับการส่งเสริมให้ก�าหนดว่าพระวหิารเป็นสัญลกัษณ์

อนัส�าคญัยิง่ของการเป็นสมาชิกของเรา

ในเวลำท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเรียกสู่ต�ำแหน่งศกัด์ิสิทธ์ิน้ี [ประธำนศำสนจกัร] ขำ้พเจำ้ไดเ้ช้ือ

เชิญสมำชิกทุกคนของศำสนจกัรใหก้�ำหนดวำ่พระวหิำรของพระเจำ้เป็นสญัลกัษณ์อนั
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ส�ำคญัยิง่ของกำรเป็นสมำชิกของพวกเขำและเป็นสภำพแวดลอ้มอนัสูงส่งส�ำหรับพนัธ 

สญัญำศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของพวกเขำ

เม่ือขำ้พเจำ้ตรึกตรองเร่ืองพระวหิำร ขำ้พเจำ้นึกถึงถอ้ยค�ำเหล่ำน้ี

“พระวหิำรเป็นสถำนท่ีส�ำหรับกำรแนะน�ำสัง่สอนซ่ึงเผยควำมจริงอนัลึกซ้ึงเก่ียวกบั

อำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้ พระวหิำรเป็นสถำนท่ีของสนัติสุขท่ีสำมำรถท�ำใหค้วำมคิด

จดจ่อกบัเร่ืองทำงวญิญำณและปล่อยวำงควำมกงัวลของโลกได ้ในพระวหิำรเรำท�ำพนัธ 

สญัญำวำ่จะเช่ือฟังกฎของพระผูเ้ป็นเจำ้ และพระองคท์รงท�ำสญัญำกบัเรำ เง่ือนไขจึง

ข้ึนอยูก่บัควำมซ่ือสตัยข์องเรำเสมอ ซ่ึงขยำยไปในนิรันดร” (The Priesthood and 
You, Melchizedek Priesthood Lessons—1966, Salt Lake City: The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1966, p. 293)

พระเจำ้พระองคเ์องทรงท�ำใหพ้ระวหิำรเป็นสญัลกัษณ์อนัส�ำคญัยิง่ส�ำหรับสมำชิก

ศำสนจกัรในกำรเปิดเผยของพระองคต่์อเรำ ลองนึกถึงเจตคติและพฤติกรรมอนัชอบ

ธรรมท่ีพระเจำ้ทรงช้ีใหเ้รำเห็นในค�ำแนะน�ำท่ีประทำนแก่วสุิทธิชนในเคิร์ทแลนด์

ผำ่นศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธขณะพวกเขำเตรียมสร้ำงพระวหิำร ค�ำแนะน�ำน้ียงัคง

ประยกุตใ์ชไ้ด้

“จงวำงระเบียบตนเอง; เตรียมส่ิงท่ีจ�ำเป็นทุกอยำ่ง; และสถำปนำบำ้น, แมบ้ำ้นแห่ง

กำรสวดออ้นวอน, บำ้นแห่งกำรอดอำหำร, บำ้นแห่งศรัทธำ, บำ้นแห่งกำรเรียนรู้, บำ้น

แห่งรัศมีภำพ, บำ้นแห่งระเบียบ, บำ้นแห่งพระผูเ้ป็นเจำ้” (คพ. 88:119) เจตคติและควำม

ประพฤติเหล่ำน้ีสะทอ้นส่ิงท่ีเรำแต่ละคนปรำรถนำและแสวงหำหรือไม่ . . .

. . . เพื่อใหพ้ระวหิำรเป็นสญัลกัษณ์ส�ำหรับเรำ เรำตอ้งปรำรถนำใหเ้ป็นเช่นนั้น เรำ

ตอ้งด�ำเนินชีวติใหมี้ค่ำควรเขำ้พระวหิำร เรำตอ้งรักษำพระบญัญติัของพระเจำ้ของเรำ 

ถำ้เรำสำมำรถวำงรูปแบบชีวติเรำตำมพระอำจำรย ์และรับค�ำสอนตลอดจนแบบอยำ่ง

ของพระองคเ์ป็นแบบฉบบัสูงสุดส�ำหรับเรำ เรำจะพบวำ่ไม่ยำกเลยกบักำรมีค่ำควรเขำ้

พระวหิำร เป็นคนเสมอตน้เสมอปลำยและภกัดีในชีวติทุกดำ้นของเรำ เพรำะเรำจะตั้งใจ

ประพฤติตำมมำตรฐำนอนัศกัด์ิสิทธ์ิมำตรฐำนเดียวของควำมประพฤติและควำมเช่ือ ไม่

วำ่ท่ีบำ้นหรือในตลำด ไม่วำ่ท่ีโรงเรียนหรือหลงัจำกเรียนจบนำนแลว้ ไม่วำ่เรำก�ำลงั

ท�ำคนเดียวทั้งหมดหรือกบัคนอ่ืนๆ วถีิของเรำจะตอ้งชดัเจนและมำตรฐำนของเรำจะ

ตอ้งเห็นชดั

ควำมสำมำรถในกำรยนืหยดัสนบัสนุนหลกัธรรมของตน ด�ำเนินชีวิตดว้ยควำม

ซ่ือตรงและศรัทธำตำมควำมเช่ือของตน—นัน่ส�ำคญัท่ีสุด กำรอุทิศตนเช่นนั้นต่อหลกั
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ธรรมท่ีแทจ้ริง—ในชีวติส่วนตวัของเรำ ในบำ้นและครอบครัวของเรำ และในทุกแห่ง

ท่ีเรำพบและมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น—กำรอุทิศตนเช่นนั้นคือส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงขอจำกเรำใน

ทำ้ยท่ีสุด ส่ิงน้ีเรียกร้องค�ำมัน่สญัญำ—ค�ำมัน่สญัญำสุดจิตวญิญำณดว้ยควำมเขำ้ใจอยำ่ง

สุดซ้ึงและยดึมัน่ชัว่นิรันดร์ต่อหลกัธรรมท่ีเรำรู้วำ่จริงในพระบญัญติัท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้

ประทำนแก่เรำ ถำ้เรำจะแน่วแน่และซ่ือสตัยต่์อหลกัธรรมของพระเจำ้ เม่ือนั้นเรำจะมี

ค่ำควรเขำ้พระวหิำรเสมอ พระเจำ้และพระวหิำรศกัด์ิสิทธ์ิของพระองคจ์ะเป็นสญัลกัษณ์

อนัส�ำคญัยิง่ของกำรเป็นสำนุศิษยข์องเรำกบัพระองค์ 5

2

เราแต่ละคนควรพยายามให้มค่ีาควรได้รับใบรับรองพระวหิาร

ควำมปรำรถนำอนัลึกซ้ึงท่ีสุดของใจขำ้พเจำ้คืออยำกใหส้มำชิกทุกคนของศำสนจกัร

มีค่ำควรเขำ้พระวหิำร พระเจำ้คงพอพระทยัถำ้สมำชิกผูใ้หญ่ทุกคนจะมีค่ำควรกบัใบรับ

รองพระวหิำร—และถือ—ใบรับรองพระวหิำรท่ีเป็นปัจจุบนั ส่ิงท่ีเรำพงึท�ำและไม่พึงท�ำ

เพ่ือจะมีค่ำควรถือใบรับรองพระวหิำรคือส่ิงท่ีจะท�ำใหต้วัเรำและครอบครัวมีควำมสุข 6

พระบิดำบนสวรรคข์องเรำทรงสรุปไวช้ดัเจนวำ่คนท่ีเขำ้พระวหิำรตอ้งสะอำดและ

เป็นอิสระจำกบำปของโลก พระองคต์รัสวำ่ “และตรำบเท่ำท่ีผูค้นของเรำสร้ำงบำ้นหลงั

หน่ึงใหเ้รำในพระนำมของพระเจำ้, และไม่ยอมใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดท่ีไม่สะอำดเขำ้ไปใน

นั้น, เพื่อจะไม่เส่ือมควำมศกัด์ิสิทธ์ิ, รัศมีภำพของเรำจะพ�ำนกับนนั้น; . . . แต่หำกบำ้น

น้ีเส่ือมควำมศกัด์ิสิทธ์ิเรำจะไม่เขำ้ไปในนั้น, และรัศมีภำพของเรำจะไม่อยูท่ี่นัน่; เพรำะ

เรำจะไม่เขำ้ไปในพระวหิำรท่ีไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ” (คพ. 97:15, 17)

ท่ำนอำจจะสนใจถำ้รู้วำ่ประธำนศำสนจกัรเคยเซ็นใบรับรองพระวหิำรแต่ละใบ 

ประธำนสมยัแรกรู้สึกแรงกลำ้มำกเก่ียวกบัควำมมีค่ำควรในกำรเขำ้พระวหิำร คริสต์

ศกัรำช 1891 ควำมรับผดิชอบตกอยูก่บัอธิกำรและประธำนสเตคผูถ้ำมค�ำถำมหลำยขอ้

เก่ียวกบัควำมมีค่ำควรของท่ำนเพื่อจะมีคุณสมบติัคู่ควรถือใบรับรองพระวิหำร ท่ำน

ควรรู้วำ่พระเจำ้ทรงคำดหวงัอะไรจำกท่ำนเพื่อท่ำนจะมีคุณสมบติัคู่ควรถือใบรับรอง

พระวหิำร

ท่ำนต้องเช่ือในพระผู้ เป็นเจ้ำพระบิดำนิรันดร์  ในพระบตุรของพระองค์พระเยซู

คริสต์ และในพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ท่ำนตอ้งเช่ือวำ่น่ีเป็นงำนศกัด์ิสิทธ์ิและสูงส่งของ

พระองค ์เรำกระตุน้ใหท่้ำนพยำยำมสร้ำงประจกัษพ์ยำนของท่ำนทุกวนัเก่ียวกบัพระบิดำ

บนสวรรคข์องเรำและพระเจำ้พระเยซูคริสต ์พระวญิญำณท่ีท่ำนรู้สึกคือพระวญิญำณ



บทท่ี 13

182

บริสุทธ์ิก�ำลงัเป็นพยำนต่อท่ำนถึงกำรด�ำรงอยูจ่ริงของทั้งสองพระองค ์ต่อมำ ในพระ

วหิำรท่ำนจะเรียนรู้มำกข้ึนเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจำ้สำมพระองคผ์ำ่นค�ำสอนและศำสน

พิธีท่ีไดรั้บกำรเปิดเผย

ท่ำนต้องสนับสนุนเจ้ำหน้ำท่ีช้ันผู้ใหญ่ตลอดจนเจ้ำหน้ำท่ีในระดบัท้องท่ีของศำสน-

จักร ขณะท่ีท่ำนยกมือตั้งฉำกเม่ือเสนอช่ือผูน้�ำเหล่ำน้ี ท่ำนแสดงให้เห็นว่ำท่ำนจะ

สนบัสนุนท่ำนเหล่ำนั้นในควำมรับผดิชอบของพวกท่ำนและในค�ำแนะน�ำท่ีใหแ้ก่ท่ำน

น่ีไม่เพียงเป็นกำรแสดงควำมเคำรพต่อคนท่ีพระเจำ้ทรงเรียกใหเ้ป็นก�ำกบัดูแล แต่คือ

กำรยอมรับขอ้เทจ็จริงท่ีวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเรียกศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ ผูเ้ปิดเผย และ

คนอ่ืนๆ เป็นเจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ น่ีคือค�ำมัน่สญัญำวำ่ท่ำนจะท�ำตำมค�ำแนะน�ำสัง่สอน

ท่ีมำจำกเจำ้หนำ้ท่ีควบคุมของศำสนจกัร ท�ำนองเดียวกนั ท่ำนควรรู้สึกภกัดีต่ออธิกำร 

ประธำนสเตค และผูน้�ำศำสนจกัรท่ำนอ่ืนดว้ย กำรไม่สนบัสนุนผูมี้สิทธิอ�ำนำจเหล่ำ

นั้นขดัแยง้กบักำรรับใชใ้นพระวหิำร

ท่ำนต้องสะอำดทำงศีลธรรมจึงจะเข้ำในพระวิหำรศักด์ิสิทธ์ิได้ กฎแห่งควำมบริสุทธ์ิ

ทำงเพศเรียกร้องไม่ใหท่้ำนมีเพศสมัพนัธ์กบับุคคลใดนอกจำกสำมีหรือภรรยำของท่ำน 

“อธิกำรและประธำนสเตค. . .ถำมค�ำถำมหลำยข้อเก่ียวกับควำม

มีค่ำควรของท่ำนในกำรถือใบรับรองพระวิหำร”
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เรำกระตุน้ท่ำนเป็นพิเศษใหร้ะวงัส่ิงล่อใจของซำตำนเพือ่ท�ำใหค้วำมสะอำดทำงศีลธรรม

ของท่ำนมวัหมอง

ท่ำนต้องแน่ใจว่ำไม่มีส่ิงใดในควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับสมำชิกครอบครัวไม่

สอดคล้องกับค�ำสอนของศำสนจักร เรำกระตุน้ [เยำวชน] เป็นพิเศษใหเ้ช่ือฟังบิดำมำรดำ 

[ของพวกเขำ] ในควำมชอบธรรม บิดำมำรดำตอ้งคอยดูแลใหแ้น่ใจวำ่ควำมสมัพนัธ์ของ

พวกเขำกบัสมำชิกครอบครัวสอดคลอ้งกบัค�ำสอนของพระกิตติคุณและไม่มีกำรกระท�ำ

ทำรุณกรรมหรือปล่อยปละละเลย

เพ่ือเข้ำพระวิหำรท่ำนต้องซ่ือสัตย์ในควำมสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนทุกเร่ือง ในฐำนะวสุิทธิ

ชนยคุสุดทำ้ย เรำมีขอ้ผกูมดัอนัศกัด์ิสิทธ์ิวำ่จะไม่หลอกหลวงหรือไม่ซ่ือสตัย ์เรำสูญเสีย

ควำมซ่ือตรงขั้นพื้นฐำนเม่ือเรำฝ่ำฝืนพนัธสญัญำ

เพ่ือจะมีคุณสมบัติคู่ควรถือใบรับรองพระวิหำร ท่ำนควรพยำยำมท�ำหน้ำท่ีของท่ำน

ในศำสนจักร เข้ำร่วมกำรประชุมศีลระลึก กำรประชุมฐำนะปุโรหิต และกำรประชุมอ่ืนๆ 

ท่ำนตอ้งพยำยำมเช่ือฟังกฎ ระเบียบ และพระบญัญติัของพระกิตติคุณ เรียนรู้ . . . ท่ีจะ

ยอมรับกำรเรียกและหนำ้ท่ีรับผดิชอบอ่ืนๆ ท่ีมำถึงท่ำน จงเป็นผูมี้ส่วนร่วมอยำ่งแขง็

ขนัในวอร์ดและสำขำของท่ำน และเป็นคนท่ีผูน้�ำของท่ำนพึ่งพำได้

เพ่ือเข้ำพระวิหำรท่ำนจะต้องเป็นผู้จ่ำยส่วนสิบเตม็และด�ำเนินชีวิตตำมพระค�ำแห่ง

ปัญญำ พระบญัญติัสองขอ้น้ีเป็นค�ำแนะน�ำท่ีเรียบง่ำยแต่ส�ำคญัมำกต่อกำรเติบโตทำง

วิญญำณของเรำ และจ�ำเป็นต่อกำรรับรองควำมมีค่ำควรของตวัเรำ กำรสงัเกตตลอด

หลำยปีแสดงใหเ้ห็นวำ่คนท่ีจ่ำยส่วนสิบอยำ่งซ่ือสตัยแ์ละถือปฏิบติัพระค�ำแห่งปัญญำ

มกัจะซ่ือสตัยใ์นเร่ืองอ่ืนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขำ้พระวหิำรศกัด์ิสิทธ์ิ

น่ีเป็นเร่ืองท่ีจะมองขำ้มไม่ได ้เม่ือพบวำ่เรำมีคำ่ควรเขำ้พระวหิำรแลว้ เรำจะประกอบ

ศำสนพิธีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดท่ีเคยท�ำบนแผน่ดินโลก ศำสนพิธีเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ

นิรันดร 7

3

การท�างานพระวหิารน�าพรมากมายมาสู่บุคคลและครอบครัว

นบัเป็นเร่ืองน่ำยนิดีท่ีเรำมีโอกำสไปพระวหิำรเพื่อรับพรของเรำเอง หลงัจำกไปรับ

พรพระวหิำรของเรำเองแลว้ นบัเป็นสิทธิพิเศษอยำ่งยิง่ท่ีไดท้ �ำงำนใหผู้ล่้วงลบัไปก่อน

เรำ งำนพระวหิำรดำ้นน้ีเป็นงำนท่ีไม่เห็นแก่ตวั แต่เม่ือใดกต็ำมท่ีเรำท�ำงำนพระวหิำร



บทท่ี 13

184

ใหผู้อ่ื้น ยอ่มมีพรกลบัมำหำเรำ เพรำะฉะนั้นเรำจึงไม่ควรประหลำดใจท่ีพระเจำ้ทรง

ปรำรถนำใหผู้ค้นของพระองคเ์ป็นคนท่ีมุ่งหมำยจะไปพระวหิำร . . .

. . . เรำไม่ควรไปเพียงเพื่อผูว้ำยชนมท่ี์เป็นญำติพี่นอ้งของเรำเท่ำนั้นแต่เพื่อพรส่วน

ตวัของกำรนมสักำรในพระวิหำรดว้ย เพ่ือควำมศกัด์ิสิทธ์ิและควำมปลอดภยัท่ีอยู่

ภำยในก�ำแพงท่ีอุทิศถวำยและท�ำใหศ้กัด์ิสิทธ์ิเหล่ำนั้น เม่ือเรำเขำ้พระวหิำร เรำเรียนรู้

จุดประสงคข์องชีวติและควำมส�ำคญัของกำรพลีพระชนมชี์พเพ่ือกำรชดใชข้องพระเจำ้

พระเยซูคริสตม์ำกข้ึนและลึกซ้ึงข้ึน ขอใหเ้รำท�ำใหพ้ระวหิำร กบักำรนมสักำรในพระ

วหิำร พนัธสญัญำพระวหิำร และกำรแต่งงำนในพระวหิำร เป็นเป้ำหมำยสูงสุดทำงโลก

ของเรำและเป็นประสบกำรณ์สูงส่งในควำมเป็นมรรตยั 8

เรำท�ำหลำยส่ิงส�ำเร็จเม่ือเรำเขำ้พระวหิำร—เรำท�ำตำมค�ำแนะน�ำของพระเจำ้ให้

ท�ำงำนศำสนพิธีของเรำ เรำเป็นพรแก่ครอบครัวเรำโดยศำสนพิธีผนึก และเรำแบ่งปัน

พรของเรำกบัคนอ่ืนๆ โดยท�ำแทนพวกเขำในส่ิงท่ีพวกเขำท�ำดว้ยตนเองไม่ได ้นอกจำก

น้ี เรำยงัยกระดบัควำมคิดของเรำ ใกลชิ้ดพระเจำ้มำกข้ึน ใหเ้กียรติฐำนะปุโรหิต และ

ท�ำใหชี้วติเรำสูงส่งทำงวญิญำณ 9

เรำไดรั้บพรส่วนตวัเม่ือเรำเขำ้พระวหิำร เอล็เดอร์จอห์น เอ. วดิทโ์ซกล่ำวแสดงควำม

เห็นวำ่ชีวติเรำไดรั้บพรจำกกำรเขำ้พระวหิำรอยำ่งไร

“งำนพระวหิำร . . . เปิดโอกำสอนัดียิง่ใหเ้รำไดท้�ำใหต้นมีควำมรู้และควำมเขม้แขง็

ทำงวญิญำณอยูเ่สมอ . . . ภำพกวำ้งไกลของนิรันดรเผยต่อเรำในพระวหิำรศกัด์ิสิทธ์ิ เรำ

เห็นเวลำนบัจำกจุดเร่ิมตน้อนัไม่มีขอบเขตไปจนถึงจุดจบอนัหำไดส้ิ้นสุดไม่ และบท

ละครของชีวตินิรันดร์เผยต่อเรำ ต่อจำกนั้นขำ้พเจำ้เห็นสถำนท่ีของขำ้พเจำ้ชดัเจนข้ึน

ท่ำมกลำงสรรพส่ิงของจกัรวำล ท่ีของขำ้พเจำ้ในบรรดำจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้ 

ขำ้พเจำ้สำมำรถวำงตนเองไวใ้นสถำนท่ีซ่ึงขำ้พเจำ้เป็นส่วนหน่ึงไดดี้ข้ึน และขำ้พเจำ้

สำมำรถเห็นคุณค่ำ ประเมิน แยกแยะ และจดัระเบียบหนำ้ท่ีธรรมดำทัว่ไปของชีวิต

ขำ้พเจำ้ไดดี้ข้ึนทั้งน้ีเพ่ือส่ิงเลก็ๆ นอ้ยๆ จะไม่ท�ำใหข้ำ้พเจำ้หนกัใจหรือท�ำใหข้ำ้พเจำ้

มองไม่เห็นส่ิงส�ำคญักวำ่ท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ประทำนแก่เรำ” (ใน Conference Report, 

Apr. 1922, pp. 97–98)10

ลองพิจำรณำค�ำสอนอนัล�้ำเลิศในค�ำสวดออ้นวอนอุทิศพระวหิำรเคิร์ทแลนด ์ค�ำสวด

ออ้นวอนท่ีศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธไดรั้บโดยกำรเปิดเผย ค�ำสวดออ้นวอนนั้นยงัคง

เป็นพรแก่เรำแต่ละคน แก่ครอบครัวเรำ และแก่ผูค้นของเรำเพรำะอ�ำนำจฐำนะปุโรหิต

ท่ีพระเจำ้ทรงมอบใหเ้รำใชใ้นพระวหิำรศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์
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“และบดัน้ี, พระบิดำบริสุทธ์ิ,” ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธทูลออ้นวอน “พวกขำ้

พระองคทู์ลขอพระองคท์รงช่วยพวกขำ้พระองค,์ ผูค้นของพระองค,์ ดว้ยพระคุณของ

พระองค ์. . . ท่ีจะพบวำ่พวกขำ้พระองคมี์ค่ำควร, ในสำยพระเนตรของพระองค,์ เพ่ือ

ไดส้ัมฤทธิผลแห่งสัญญำทั้งหลำยซ่ึงพระองคท์รงท�ำกบัพวกขำ้พระองค,์ ผูค้นของ

พระองค,์ ในกำรเปิดเผยต่ำงๆ ท่ีประทำนแก่พวกขำ้พระองค;์

“เพื่อรัศมีภำพของพระองคจ์ะลงมำพ�ำนกับนผูค้นของพระองค.์ . . .

“และพวกขำ้พระองคทู์ลขอพระองค,์ พระบิดำบริสุทธ์ิ, ใหผู้รั้บใชท้ั้งหลำยของ

พระองคอ์อกไปจำกพระนิเวศแห่งน้ีพร้อมเดชำนุภำพของพระองคเ์ป็นอำวธุ, และให้

พระนำมของพระองคอ์ยูก่บัพวกเขำ, และรัศมีภำพของพระองคอ์ยูร่อบพวกเขำ, และ

บรรดำเทพของพระองคมี์ควำมรับผดิชอบดูแลพวกเขำ” [คพ. 109:10–12, 22] 11

กำรเขำ้พระวหิำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณ น่ีเป็นโปรแกรมดีท่ีสุดโปรแกรม

หน่ึงท่ีเรำมีในศำสนจกัรเพื่อพฒันำควำมเขม้แขง็ทำงวญิญำณ โปรแกรมน้ีจะหนัใจลกู

หลำนไปหำบรรพบุรุษและใจบรรพบุรุษมำหำลกูหลำน (มำลำคี 4:6) กำรเขำ้พระวหิำร

ส่งเสริมควำมสำมคัคีและควำมเป็นน�้ำหน่ึงใจเดียวกนัของครอบครัว 12

4

ขอให้เราเร่งไปพระวหิาร

ขอใหเ้รำแบ่งปันควำมรู้สึกทำงวญิญำณท่ีเรำมีในพระวหิำรใหแ้ก่ลูกๆ ของเรำ ขอ

ใหเ้รำสอนพวกเขำอยำ่งจริงจงัมำกข้ึนและอยำ่งสบำยใจมำกข้ึนในส่ิงท่ีเรำพดูไดต้ำม

สมควรเก่ียวกบัจุดประสงคข์องพระนิเวศของพระเจำ้ มีภำพพระวหิำรไวใ้นบำ้นท่ำน

เพ่ือใหลู้กๆ มองเห็น สอนพวกเขำเก่ียวกบัจุดประสงคข์องพระนิเวศของพระเจำ้ ให้

พวกเขำวำงแผนแต่วยัเยำวว์ำ่จะไปท่ีนัน่และมีค่ำควรรับพรนั้นเสมอ ขอใหเ้รำเตรียมผู ้

สอนศำสนำทุกคนใหพ้ร้อมไปพระวหิำรอยำ่งมีค่ำควรและท�ำใหป้ระสบกำรณ์นั้นส�ำคญั

กวำ่กำรไดรั้บเรียกเป็นผูส้อนศำสนำ ขอใหเ้รำวำงแผน สอน และขอร้องลกูๆ ของเรำ

ใหแ้ต่งงำนในพระนิเวศของพระเจำ้ ขอใหเ้รำยนืยนัหนกัแน่นกวำ่ท่ีเรำเคยท�ำในอดีต

วำ่ส่ิงส�ำคญัคือท่ำนแต่งงำนท่ีไหนและอ�ำนำจอะไรประกำศท่ำนเป็นสำมีภรรยำกนั 13

ส่ิงนั้นท�ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยัถำ้เยำวชนของเรำไปพระวหิำรอยำ่งมีค่ำควรและรับ

บพัติศมำแทนคนท่ีไม่มีโอกำสรับบพัติศมำในชีวติ ส่ิงนั้นท�ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยัเม่ือ

เรำไปพระวหิำรอยำ่งมีค่ำควรเพือ่ท�ำพนัธสญัญำของเรำเองกบัพระองคแ์ละรับกำรผนึก

กบัคู่ครองและกบัครอบครัว และส่ิงนั้นท�ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยัเม่ือเรำไปพระวิหำร
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อยำ่งมีค่ำควรเพื่อประกอบศำสนพิธีแห่งควำมรอดเดียวกนัน้ีใหแ้ก่ผูว้ำยชนม ์ซ่ึงหลำย

คนในพวกเขำรออยำ่งใจจดใจจ่อใหเ้รำท�ำศำสนพิธีเหล่ำน้ีในนำมของพวกเขำ 14

ถึงท่ำนท่ียงัไม่ไดรั้บพรพระวหิำร หรือท่ำนท่ีไม่ถือใบรับรองพระวหิำรท่ีเป็นปัจจุบนั 

ขำ้พเจำ้ขอกระตุน้ท่ำนดว้ยควำมอ่อนนอ้มถ่อมตนและควำมรักใหท่้ำนท�ำงำนจนถึงวนัท่ี

ท่ำนจะไดเ้ขำ้ไปในพระนิเวศของพระเจำ้ พระองคท์รงสญัญำกบัคนท่ีซ่ือสตัยต่์อพนัธ

สญัญำของพวกเขำวำ่ “หำกผูค้นของเรำจะสดบัฟังเสียงของเรำ, และเสียงผูรั้บใชข้องเรำ 

ผูท่ี้เรำก�ำหนดไวใ้หน้�ำผูค้นของเรำ, ดูเถิด, ตำมจริงแลว้เรำกล่ำวแก่เจำ้, พวกเขำจะไม่ยำ้ย

ออกจำกท่ีของพวกเขำ” (คพ. 124:45)  . . . ขำ้พเจำ้สญัญำกบัท่ำนวำ่ท่ำนจะไดรั้บพรและ

ไดรั้บกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ทำงวิญญำณของตวัท่ำนเอง ควำมสมัพนัธ์กบัสำมี

หรือภรรยำของท่ำน และควำมสมัพนัธ์ในครอบครัวเม่ือท่ำนเขำ้พระวหิำรเป็นประจ�ำ 15

ขอใหเ้รำเป็นคนท่ีรักพระวหิำรและเขำ้พระวหิำร ขอใหเ้รำเร่งไปพระวหิำรบ่อยท่ีสุด

เท่ำท่ีเวลำ เงินทอง และสภำวกำรณ์ส่วนตวัจะเอ้ืออ�ำนวย ขอใหเ้รำไปไม่เพียงเพื่อผูว้ำย

ชนมท่ี์เป็นญำติพี่นอ้งของเรำเท่ำนั้น แต่ขอใหเ้รำไปรับพรส่วนตวัของกำรนมสักำรใน

พระวหิำร รับควำมศกัด์ิสิทธ์ิและควำมปลอดภยัซ่ึงใหไ้วใ้นก�ำแพงท่ีอุทิศถวำยและท�ำให้

ศกัด์ิสิทธ์ิเหล่ำนั้นดว้ย พระวหิำรเป็นสถำนท่ีของควำมสวยงำม เป็นสถำนท่ีของกำรเปิด

เผย เป็นสถำนท่ีของสนัติสุข พระวหิำรเป็นพระนิเวศของพระเจำ้” พระวหิำรศกัด์ิสิทธ์ิ

แด่พระเจำ้ พระวหิำรควรศกัด์ิสิทธ์ิต่อเรำ 16

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 1 เรำจะ “ก�ำหนดวำ่พระวหิำรของ

พระเจำ้เป็นสญัลกัษณ์อนัส�ำคญัยิง่ของกำรเป็นสมำชิก [ของเรำ]” ไดอ้ยำ่งไร

• ทบทวนขอ้ก�ำหนดส�ำหรับใบรับรองพระวหิำรตำมท่ีสรุปไวใ้นหวัขอ้ 2 กำรด�ำเนิน

ชีวติตำมขอ้ก�ำหนดเหล่ำน้ีเป็นพรแก่ท่ำนและครอบครัวอยำ่งไร เหตุใดจึงเรียกร้อง

ใหเ้รำพยำยำม “สะอำดและเป็นอิสระจำกบำปของโลก” ขณะท่ีเรำเขำ้พระวหิำร

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัพรของกำรท�ำงำนพระวหิำร (ดู หวัขอ้ 

3) กำรมีส่วนร่วมในศำสนพิธีพระวหิำรเป็นพรแก่ท่ำนและครอบครัวอยำ่งไร ท่ำน

จะรับประโยชนโ์ดยสมบูรณ์มำกข้ึนจำกพรของพระวหิำรไดอ้ยำ่งไร ท่ำนจะเล่ำถึง
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เวลำท่ีท่ำนรู้สึกมีควำมแขม้แขง็ทำงวญิญำณหรือกำรน�ำทำงในพระวหิำรไดห้รือไม่ 

ถำ้ท่ำนยงัไม่ไดไ้ปพระวหิำร จงไตร่ตรองวำ่ท่ำนจะเตรียมรับพรนั้นอยำ่งไร

• มีวธีิใดบำ้งท่ีเรำสำมำรถช่วยใหเ้ดก็และเยำวชนเรียนรู้เร่ืองพระวหิำรและรักพระ

วหิำรมำกข้ึน (ดู หวัขอ้ 4) เรำจะช่วยใหเ้ดก็และเยำวชนปรำรถนำจะแต่งงำนในพระ

นิเวศของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร เหตุใดจึงส�ำคญัท่ีเรำตอ้งไปพระวหิำร “บ่อยเท่ำท่ีเวลำ 

เงินทอง และสภำวกำรณ์ส่วนตวัจะเอ้ืออ�ำนวย”

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

สดุดี 55:14; อิสยำห์ 2:2–3; คพ. 97:12–17; 110:6–10; 124:39–41; 138:53–54; คู่มือ

พระคมัภีร์, “พระวหิำร”

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“บทเรียนมกัจะมีเน้ือหำมำกเกินกวำ่ท่ีท่ำนจะสำมำรถสอนไดใ้นเวลำท่ีก�ำหนด “ใน

กรณีเช่นนั้น ท่ำนควรคดัเลือกเน้ือหำท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อคนท่ีท่ำนสอนมำกท่ีสุด” 

(ไม่มีกำรเรียกใดย่ิงใหญ่กว่ำกำรสอน [1999], 98).

อ้ำงอิง

 1. ดู เอลีนอร์ โนวส์, Howard W. Hunter 

(1994), 135.

 2. ดู เจย ์เอม็. ทอดด,์ “President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 

Church,” Ensign, July 1994, 4–5.

 3. “The Temple of Nauvoo,” Ensign, Sept. 

1994, 62–63.

 4. เน้ือควำมของค�ำสวดออ้นวอนอุทิศพระวหิำร 

บำวติฟลู ยทูำห์ใน “‘Magnificent Edifice’ 

Consecrated to [the] Lord,” Church 

News, Jan. 14, 1995, 4.

 5. “The Great Symbol of Our 

Membership,” Ensign, Oct. 1994, 2, 5.

 6. “Exceeding Great and Precious 

Promises,” Ensign, Nov. 1994, 8.

 7. “Your Temple Recommend,” New Era, 

Apr. 1995, 6–9.

 8. “A Temple- Motivated People,” Ensign, 

Feb. 1995, 5.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 240.

 10. “We Have a Work to Do,” Ensign, Mar. 

1995, 65.

 11. “The Great Symbol of Our 

Membership,” 4.

 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 

239–40.

 13. “A Temple- Motivated People,” 5.

 14. “The Great Symbol of Our 

Membership,” 5.

 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 

240 41.

 16. “The Great Symbol of Our 

Membership,” 5.
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การเร่งงานพระวหิารและประวตัคิรอบครัว

“โดยแท้แล้วพระเจ้ำจะทรงสนับสนุนเรำถ้ำเรำพยำยำม

สุดควำมสำมำรถเพ่ือด�ำเนินกำรตำมพระบัญญติัให้

ค้นคว้ำประวติัครอบครัวและท�ำงำนพระวิหำร”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ประวติัครอบครัวส�ำคญัต่อประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เสมอ ตั้งแต่ท่ำนเป็น

เดก็ ท่ำนฟังเร่ืองรำวเก่ียวกบับรรพชนของท่ำนดว้ยควำมสนใจอยำ่งยิง่ เม่ือโตข้ึน ท่ำน

ทุ่มเทเวลำมำกมำยใหก้ำรคน้ควำ้ประวติัครอบครัวของท่ำน 1  ในปี ค.ศ. 1972 ขณะ

ท�ำงำนมอบหมำยของศำสนจกัรในยโุรป ท่ำนกบัแคลร์ภรรยำไปเยอืนหลำยแห่งใน

เดนมำร์กท่ีบรรพชนของท่ำนเคยอำศยัอยู ่ในหมู่บำ้นแห่งหน่ึง พวกท่ำนพบโบสถท่ี์

แรสมุสเซ็นคุณตำทวดของประธำนฮนัเตอร์ไดรั้บกำรตั้งช่ือและครอบครัวเคยนมสักำร

ท่ีนัน่ ประสบกำรณ์น้ีท�ำใหป้ระธำนฮนัเตอร์ส�ำนึกคุณมำกข้ึนต่อบรรพชนฝ่ำยมำรดำ

ของท่ำน ท่ำนไปเยอืนหลำยแห่งในนอร์เวยแ์ละสกอตแลนดท่ี์บรรพชนคนอ่ืนๆ เคย

อำศยัอยูเ่ช่นกนั 2

ริชำร์ดบุตรชำยของประธำนฮนัเตอร์เล่ำวำ่บิดำของเขำชอบท�ำประวติัครอบครัว

“ท่ำนเป็นนกัคน้ควำ้ท่ีกระตือรือร้นตลอดชีวิตท่ำน ท่ำนมกัจะใชเ้วลำพกัจำกงำน

ทนำยไปหอ้งสมุดประชำชนลอสแอนเจลิสเพื่อท�ำงำนคน้ควำ้ในหมวดล�ำดบักำรสืบ

เช้ือสำยของหอ้งสมุด ท่ำนเกบ็งำนคน้ควำ้ ใบบนัทึกกลุ่มครอบครัว แผนภูมิสืบสกลุ 

และประวติัเชิงบรรยำยท่ีท่ำนเขียนเองไวใ้นสมุดบญัชี

“บำงคร้ังขำ้พเจำ้จะเดินทำงกบัท่ำนไปท�ำงำนมอบหมำยกำรประชุมใหญ่ตำมท่ีต่ำงๆ  

ท่ำนจะวำงสมุดบญัชีสองสำมเล่มไวท้ำ้ยรถ และหลงัจำกกำรประชุมใหญ่สเตคท่ำนจะ

พดูวำ่ ‘เรำไปบำ้นญำติ [คนน้ี] สกัเด๋ียวเถอะ มีวนัเดือนปีท่ีพอ่อยำกถำมใหแ้น่ใจ’ เรำ
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จะไปบำ้นญำติคนนั้น ท่ำนจะหยบิสมุดบญัชีจำกทำ้ยรถ และไม่นำนโตะ๊รับประทำน

อำหำรจะเตม็ไปดว้ยใบบนัทึกกลุ่มครอบครัว

“ถำ้สมำชิกครอบครัวคนหน่ึงตอ้งกำรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่พวกเขำมีขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง

ส�ำหรับกำรคน้ควำ้ พวกเขำจะโทรขอหรือไม่กเ็ขียนมำใหคุ้ณพอ่ยนืยนัขอ้เทจ็จริงเพรำะ

พวกเขำรู้วำ่ท่ำนจะมีขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง งำนท่ีท่ำนท�ำมีมำกมำยมหำศำล” 3

คร้ังหน่ึงขณะท่ีประธำนฮนัเตอร์รับใชใ้นโควรัมอคัรสำวกสิบสอง ผูส้อนประจ�ำบำ้น

มำเยีย่มและพดูวำ่ “เรำตอ้งกำรใหคุ้ณดูใบบนัทึกกลุ่มครอบครัวของเรำท่ีเรำเตรียมไว ้

. . . เรำไม่มีเวลำดูของคุณคืนน้ี แต่เม่ือเรำมำครำวหนำ้ เรำอยำกจะดูใบบนัทึกของคุณ”

“น่ีเป็นเร่ืองท่ีขำ้พเจำ้สนใจมำก” ประธำนฮนัเตอร์กล่ำว “ขำ้พเจำ้ใชเ้วลำหน่ึงเดือน

เตรียมใบบนัทึกไวส้�ำหรับกำรเยีย่มคร้ังต่อไปของผูส้อนประจ�ำบำ้น” 4

นบัจำกปี 1964 ถึงปี 1972 ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เป็นประธำนดูแล Genealogical 
Society of Utah [สมำคมล�ำดบักำรสืบเช้ือสำยของยทูำห์] (ดู หนำ้ 19) ในปี 1994 

ท่ีกำรประชุมเชิดชูเกียรติประธำนฮนัเตอร์และฉลอง 100 ปีของสมำคมล�ำดบักำรสืบ

เช้ือสำย ท่ำนกล่ำววำ่

“วนัก่อนวนัเกิดปีท่ีแปดสิบเจด็ของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ยอ้นกลบัไปดูแบบแผนท่ีพระเจำ้

ทรงวำงไวด้ว้ยควำมพิศวงในกำรส่งเสริมงำนพระวิหำรและประวติัครอบครัว เม่ือ

ขำ้พเจำ้เป็นประธำนสมำคมล�ำดบักำรสืบเช้ือสำยของยทูำห์ เรำมีวสิยัทศันว์ำ่สมำคมน้ี

จะกำ้วหนำ้อยำ่งมำก เวลำน้ีเรำสงัเกตเห็นเร่ืองน่ำยนิดีบำงอยำ่งก�ำลงัเกิดข้ึนทัว่โลก พระ

กิตติคุณก�ำลงัรุดหนำ้จนครอบคลุมทุกประชำชำติ ตระกลู ภำษำ และผูค้น พระวหิำรตั้ง

อยูท่ ัว่โลก วญิญำณของเอลียำห์ก�ำลงัสมัผสัใจสมำชิกจ�ำนวนมำกผูก้ �ำลงัท�ำงำนประวติั

ครอบครัวและศำสนพิธีพระวหิำรอยำ่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมำก่อน” 5

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระวหิารสร้างขึน้เพือ่ประกอบศาสนพธีิทีจ่�าเป็นต่อความ

รอดและความสูงส่งของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า

พระวหิำรเป็นสถำนศกัด์ิสิทธ์ิส�ำหรับกำรติดต่อใกลชิ้ดท่ีสุดระหวำ่งพระเจำ้กบัผูรั้บ

ศำสนพิธีสูงสุดและศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของฐำนะปุโรหิตศกัด์ิสิทธ์ิ ในพระวหิำรเร่ืองของ
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แผน่ดินโลกเช่ือมโยงกบัเร่ืองของสวรรค ์. . . ครอบครัวใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจำ้จะเป็น

หน่ึงเดียวกนัผำ่นศำสนพิธีแห่งควำมรอดของพระกิตติคุณ งำนแทนคนตำยและศำสน 

พิธีส�ำหรับคนเป็นคือจุดประสงคข์องพระวหิำร 6

พระกิตติคุณท่ีวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยประกำศต่อโลกคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ตำมท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟบูนแผน่ดินโลกในสมยักำรประทำนน้ีและมีไวส้�ำหรับไถ่มวล

มนุษยชำติ พระเจำ้พระองคเ์องทรงเปิดเผยส่ิงจ�ำเป็นส�ำหรับควำมรอดและควำมสูงส่ง

ของบุตรธิดำพระองค ์ส่ิงจ�ำเป็นเหล่ำน้ีอยำ่งหน่ึงคือกำรสร้ำงพระวหิำรเพื่อประกอบ

ศำสนพิธีท่ีไม่สำมำรถประกอบท่ีอ่ืนได้

เม่ืออธิบำยเร่ืองน้ีใหค้นจำกทัว่โลกท่ีมำดูพระวหิำรของเรำ ค�ำถำมท่ีคนเหล่ำน้ีถำม

บ่อยท่ีสุดคือ ศำสนพิธีท่ีประกอบในพระวหิำรมีอะไรบำ้ง

บัพติศมำแทนคนตำย

เพ่ือตอบค�ำถำม เรำมกัจะอธิบำยเร่ืองศำสนพิธีท่ีเรียกกนัวำ่บพัติศมำแทนคนตำย

ก่อน เรำสงัเกตวำ่คริสตศ์ำสนิกชนจ�ำนวนมำกเช่ือวำ่เม่ือเรำส้ินชีวติ สถำนภำพของเรำ

ต่อพระพกัตร์พระเจำ้ถกูก�ำหนดใหด้�ำรงอยูช่ัว่นิรันดร์ เพรำะพระคริสตมิ์ไดต้รัสกบันิ 

โคเดมสัหรอกหรือวำ่ “เรำบอกควำมจริงกบัท่ำนวำ่ ถำ้ใครไม่ไดเ้กิดจำกน�้ ำและพระ

วญิญำณ คนนั้นจะเขำ้ในแผน่ดินของพระเจำ้ไม่ได”้ (ยอห์น 3:5) แต่เรำรู้วำ่คนจ�ำนวน

มำกส้ินชีวติโดยไม่ไดรั้บศำสนพธีิบพัติศมำ ดว้ยเหตุน้ีตำมพระด�ำรัสของพระคริสตต่์อ

นิโคเดมสั พวกเขำจึงถูกตดัจำกกำรเขำ้ในอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้ เร่ืองน้ีก่อใหเ้กิด

ค�ำถำมวำ่ พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงยติุธรรมหรือ

ค�ำตอบคือ พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงยติุธรรมแน่นอน เห็นไดช้ดัวำ่พระด�ำรัสของพระผูช่้วย

ใหร้อดต่อนิโคเดมสับอกล่วงหนำ้วำ่เรำท�ำบพัติศมำใหค้นตำยท่ียงัไม่ไดรั้บบพัติศมำ

ได ้ศำสดำพยำกรณ์ยคุสุดทำ้ยบอกเรำวำ่บพัติศมำเป็นศำสนพิธีทำงโลกท่ีประกอบโดย

คนเป็นเท่ำนั้น แลว้คนท่ีตำยจะรับบพัติศมำไดอ้ยำ่งไรถำ้เฉพำะคนเป็นเท่ำนั้นสำมำรถ

ประกอบศำสนพิธีได ้นัน่เป็นหวัขอ้ท่ีอคัรสำวกเปำโลเขียนถึงชำวโครินธ์เม่ือท่ำนถำม

ค�ำถำมน้ี

“มิฉะนั้น พวกท่ีใหรั้บบพัติศมำเพื่อคนตำยนั้นจะท�ำอยำ่งไร ถำ้คนตำยไม่ถูกท�ำให้

เป็นข้ึนมำเลย? และท�ำไมจึงมีกำรใหรั้บบพัติศมำเพื่อคนตำย? (1 โครินธ์ 15:29)7

ดูสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีผูเ้คยมีชีวติบนแผน่ดินโลกและส้ินชีวติโดยไม่มีโอกำสรับ

บพัติศมำจะถกูตดัสิทธ์ิชัว่นิรันดร์ มีเร่ืองใดไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เก่ียวกบัคนเป็นรับ
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บพัติศมำแทนคนตำย บำงทีตวัอยำ่งท่ีดีท่ีสุดของงำนแทนคนตำยคือพระอำจำรยพ์ระองค์

เอง พระองคท์รงสละพระชนมชี์พเป็นกำรชดใชแ้ทนทุกคน เพ่ือทุกคนท่ีส้ินชีวติจะมี

ชีวิตอีกคร้ังและมีชีวิตอนัเป็นนิจ พระองคท์รงท�ำเพ่ือเรำในส่ิงท่ีเรำท�ำดว้ยตนเองไม่

ได ้ในท�ำนองเดียวกนั เรำสำมำรถประกอบศำสนพิธีแทนคนท่ีไม่มีโอกำสท�ำในช่วง

ชีวติ [ของพวกเขำ] 8

เอน็ดำวเม้นท์

เอน็ดำวเมน้ทเ์ป็นอีกศำสนพิธีหน่ึงท่ีท�ำในพระวหิำรของเรำ เอน็ดำวเมน้ทป์ระกอบ

ดว้ยสองส่วน ส่วนแรก ชุดค�ำแนะน�ำ และส่วนท่ีสอง ค�ำสญัญำหรือพนัธสญัญำท่ีผูรั้บ

เอน็ดำวเมน้ทท์�ำ—สญัญำวำ่จะด�ำเนินชีวติอยำ่งชอบธรรมและปฏิบติัตำมขอ้ก�ำหนดของ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์เอน็ดำวเมน้ทเ์ป็นศำสนพธีิส�ำหรับพรอนัยิง่ใหญ่ของวิ 

สุทธิชน—ทั้งคนเป็นและคนตำย ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นศำสนพิธีท่ีประกอบโดยคนเป็นใน

นำมของผูว้ำยชนม ์ประกอบใหค้นท่ีไดท้�ำงำนบพัติศมำใหเ้ขำแลว้

กำรแต่งงำนซีเลสเชียล

อีกศำสนพิธีหน่ึงของพระวหิำรคือกำรแต่งงำนซีเลสเชียล ท่ีภรรยำรับกำรผนึกกบั

สำมีและสำมีรับกำรผนึกกบัภรรยำชัว่นิรันดร์ เรำรู้แน่นอนวำ่กำรแต่งงำนตำมกฎหมำย

ส้ินสุดท่ีควำมตำย แต่กำรแต่งงำนนิรันดร์ท่ีประกอบพิธีในพระวหิำรจะด�ำรงอยูต่ลอด

กำล เดก็ท่ีเกิดจำกสำมีภรรยำหลงัจำกกำรแต่งงำนนิรันดร์ไดรั้บกำรผนึกโดยอตัโนมติั

กบับิดำมำรดำของพวกเขำชัว่นิรันดร์ ถำ้เดก็เกิดก่อนภรรยำรับกำรผนึกกบัสำมี มีศำสน

พิธีกำรผนึกในพระวหิำรท่ีสำมำรถผนึกเดก็เหล่ำน้ีกบับิดำมำรดำชัว่นิรันดร์ และดว้ย

เหตุน้ีเดก็คนนั้นจึงรับกำรผนึกกบับิดำมำรดำท่ีล่วงลบัไปแลว้ไดโ้ดยมีผูท้ �ำแทน . . .

ศำสนพิธีฐำนะปุโรหิตทั้งหมดน้ีจ�ำเป็นต่อควำมรอดและควำมสูงส่งของบุตรธิดำ

พระบิดำในสวรรคข์องเรำ” 9

2

วตัถุประสงค์ของงานประวตัคิรอบครัวคอืท�าให้พรของพระวหิารมผีลต่อทุกคน

แน่นอนวำ่เรำผูอ้ยูด่ำ้นน้ีของม่ำนมีงำนใหญ่ตอ้งท�ำ . . . กำรสร้ำงพระวหิำรมีควำม

ส�ำคญัลึกซ้ึงต่อตวัเรำและมนุษยชำติ ควำมรับผิดชอบของเรำชดัเจน เรำตอ้งท�ำงำน

ศำสนพิธีพระวหิำรของฐำนะปุโรหิตท่ีจ�ำเป็นต่อควำมสูงส่งของเรำเอง ต่อจำกนั้นเรำ

ตอ้งท�ำงำนท่ีจ�ำเป็นแทนคนท่ีไม่มีโอกำสรับพระกิตติคุณในชีวติ   กำรท�ำงำนเพ่ือผูอ่ื้น
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ส�ำเร็จไดใ้นสองขั้นตอน หน่ึง  โดยกำรคน้ควำ้ประวติัครอบครัวเพื่อสืบใหรู้้ตน้ตระกลู

ของเรำ และสอง โดยกำรประกอบศำสนพิธีพระวหิำรเพื่อใหพ้วกเขำมีโอกำสเหมือน

กบัท่ีท�ำใหค้นเป็น

แต่มีสมำชิกจ�ำนวนมำกของศำสนจกัรผูมี้สิทธ์ิจ�ำกดัในกำรเขำ้พระวหิำร พวกเขำท�ำ

สุดควำมสำมำรถ พวกเขำท�ำกำรคน้ควำ้ประวติัครอบครัวและใหผู้อ่ื้นท�ำงำนศำสนพิธี

พระวหิำร ในทำงกลบักนั มีสมำชิกบำงคนท่ีมีส่วนร่วมในงำนพระวหิำรแต่ไม่คน้ควำ้

ประวติัครอบครัวของสำยสกลุตนเอง   ถึงแมพ้วกเขำท�ำกำรรับใชอ้นัศกัด์ิสิทธ์ิในกำร

ช่วยเหลือผูอ่ื้น แต่พวกเขำสูญเสียพรเพรำะไม่สืบหำผูว้ำยชนมท่ี์เป็นญำติพ่ีนอ้งของตน

ตำมท่ีศำสดำพยำกรณ์ยคุสุดทำ้ยแนะน�ำไว้

ขำ้พเจำ้นึกถึงประสบกำรณ์หน่ึงเม่ือไม่ก่ีปีก่อนท่ีคลำ้ยกบัสถำนกำรณ์น้ี ขณะปิด

กำรประชุมอดอำหำรและแสดงประจกัษพ์ยำน อธิกำรกล่ำววำ่ “เรำมีประสบกำรณ์ทำง

วญิญำณแลว้วนัน้ีขณะฟังประจกัษพ์ยำนของกนัและกนั น่ีเพรำะเรำไดอ้ดอำหำรตำม

กฎของพระเจำ้ แต่ขอใหเ้รำอยำ่ลืมวำ่กฎประกอบดว้ยสองส่วน เรำอดอำหำรโดยไม่

กินและด่ืม เรำบริจำคเงินส่วนท่ีเกบ็ไวใ้หค้ลงัของอธิกำรเพือ่ประโยชนข์องคนท่ีมีนอ้ย

กวำ่เรำ” เขำกล่ำวเพิ่มเติมต่อจำกนั้นวำ่ “ขำ้พเจำ้หวงัวำ่จะไม่มีใครในพวกเรำออกจำก

โบสถว์นัน้ีดว้ยพรเพียงคร่ึงเดียว”

“โดยแท้แล้วไม่มีงำนใดเทียบเท่ำงำนท่ีท�ำในพระวิหำร”
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ขำ้พเจำ้เรียนรู้วำ่คนท่ีมีส่วนในกำรคน้ควำ้ประวติัครอบครัวและจำกนั้นท�ำงำนศำสน 

พิธีพระวหิำรใหร้ำยช่ือท่ีพวกเขำพบจะมีปีติเพิ่มเติมจำกกำรไดรั้บพรทั้งสองส่วน

นอกจำกน้ี คนตำยก�ำลงัรออยำ่งกระวนกระวำยใหว้สุิทธิชนยคุสุดทำ้ยคน้หำช่ือของ

พวกเขำและเขำ้ไปในพระวหิำรเพื่อประกอบพิธีในนำมของพวกเขำ เพื่อพวกเขำจะได้

รับกำรปลดปล่อยจำกเรือนจ�ำในโลกวญิญำณ   เรำทุกคนควรพบปีติในงำนอนัสูงส่งน้ี

ของควำมรัก 10

วตัถุประสงคข์องงำนประวติัครอบครัวคือท�ำใหพ้รของพระวหิำรมีผลต่อทุกคน 

ทั้งคนเป็นและคนตำย เม่ือเรำเขำ้พระวหิำรและท�ำงำนแทนคนตำย เรำจะบรรลุถึงควำม

รู้สึกปรองดองกบัพระผูเ้ป็นเจำ้และเขำ้ใจแผนของพระองคเ์พื่อควำมรอดของเผำ่พนัธ์ุ

มนุษยดี์ข้ึน เรำเรียนรู้ท่ีจะรักเพ่ือนบำ้นเหมือนรักตนเอง โดยแทแ้ลว้ไม่มีงำนใดเทียบ

เท่ำงำนท่ีท�ำในพระวหิำร 11

3

ขอให้เรากล้าหาญในการเร่งงานพระวหิารและประวตัคิรอบครัว

ขณะท�ำงำนในพระวหิำรใหผู้ล่้วงลบัไปแลว้ เรำนึกถึงค�ำแนะน�ำท่ีไดรั้บกำรดลใจ

ของประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธผูป้ระกำศวำ่ “โดยผำ่นควำมพยำยำมของเรำในนำมของ

พวกเขำ โซ่แห่งพนัธนำกำรจะหลุดไปจำกพวกเขำ และควำมมืดท่ีหอ้มลอ้มพวกเขำ

จะจำงหำยไป เพ่ือควำมสวำ่งจะฉำยบนพวกเขำและในโลกวญิญำณพวกเขำจะไดย้นิ

เก่ียวกบังำนท่ีลูกหลำนไดท้�ำแทนพวกเขำท่ีน่ี และจะช่ืนชมยนิดี” [ใน Conference 

Report, Oct. 1916, 6] 12

งำนศกัด์ิสิทธ์ิน้ี [งำนพระวหิำรและประวติัครอบครัว] โดดเด่นอยูใ่นใจและควำม

คิดของฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรัมอคัรสำวกสิบสอง ขำ้พเจำ้พดูแทนเจำ้หนำ้ท่ีชั้น

ผูใ้หญ่ทุกท่ำนเม่ือขำ้พเจำ้ขอบคุณผูก้ระท�ำคุณประโยชนอ์นัล�้ำค่ำในกำรจดัเตรียมศำสน 

พิธีแห่งควำมรอดใหค้นท่ีอยูห่ลงัม่ำน . . . เรำส�ำนึกคุณต่อกองทพัอำสำสมคัรท่ีเคล่ือน

พลท�ำงำนใหญ่น้ีไปทัว่โลก ขอบคุณทุกท่ำนส�ำหรับส่ิงดีท่ีท่ำนท�ำ

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธกล่ำววำ่ “ควำมรับผดิชอบอนัใหญ่หลวงท่ีสุดในโลกน้ี

ท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงมอบใหเ้รำคือเสำะหำคนตำยของเรำ” [ค�ำสอนของประธำนศำสนำ

จักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 511] ท่ำนกล่ำวดว้ยวำ่ . . . “วสุิทธิชนเหล่ำนั้นผูไ้ม่ใส่ใจจะ

กระท�ำแทนญำติพ่ีนอ้งท่ีส้ินชีวติยอ่มท�ำใหค้วำมรอดของตนตกอยูใ่นอนัตรำย” [ค�ำสอน

ของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ, 508]
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ประธำนบริคมั ยงักมี์วสิยัทศันเ์หมือนกนัในเร่ืองกำรเปิดเผยท่ีส�ำคญัน้ี ท่ำนกล่ำววำ่ 

“เรำมีงำนตอ้งท�ำซ่ึงส�ำคญัในขอบข่ำยของงำนนั้นเท่ำๆ กบังำนของพระผูช่้วยใหร้อด

ส�ำคญัในขอบข่ำยงำนของพระองค ์บรรพบุรุษของเรำจะดีพร้อมไม่ไดห้ำกไม่มีพวก

เรำ เรำจะดีพร้อมไม่ไดห้ำกไม่มีพวกเขำ พวกเขำท�ำงำนของตนลุล่วงแลว้และบดัน้ีหลบั

อยู ่เวลำน้ีพระเจำ้ทรงขอใหเ้รำท�ำงำนของเรำ ซ่ึงเป็นงำนส�ำคญัท่ีสุดท่ีมนุษยเ์คยท�ำบน

แผน่ดินโลก” (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1941, p. 406)

ศำสดำพยำกรณ์ทุกท่ำนท่ีน�ำศำสนจกัรน้ีตั้งแต่สมยัของโจเซฟ สมิธจนถึงปัจจุบนั

ต่ำงย �้ำควำมจริงอนัสูงค่ำดงักล่ำว ควำมจริงเหล่ำน้ีน�ำทำงศำสนจกัรมำตั้งแต่เร่ิมสมยั

กำรประทำนน้ีใหมี้ส่วนร่วมในงำนแห่งควำมรอดและควำมสูงส่งส�ำหรับบุตรธิดำทุก

คนของพระผูเ้ป็นเจำ้ ไม่วำ่พวกเขำอำศยัอยูท่ี่ใดบนแผน่ดินโลก

เรำผูมี้ชีวติอยูใ่นสมยัน้ีคือคนท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงแต่งตั้งก่อนเกิดใหเ้ป็นตวัแทนของ

พระองคบ์นแผน่ดินโลกในสมยักำรประทำนน้ี เรำเป็นของเช้ือสำยแห่งอิสรำเอล ใน

มือเรำมีพลงัอ�ำนำจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของกำรเป็นผูช่้วยใหร้อดบนเขำไซอนัในยคุสุดทำ้ย 

[ดู โอบำดีห์ 1:21]

เก่ียวกบังำนพระวหิำรและประวติัครอบครัว ขำ้พเจำ้มีข่ำวสำรส�ำคญัท่ีสุดเร่ืองหน่ึง 

นัน่คือ ตอ้งเร่งงำนน้ี มีงำนมำกมำยมหำศำลรอใหท้�ำและมนุษยไ์ม่อำจเขำ้ใจได ้ปีท่ีแลว้ 

[ค.ศ. 1993] เรำท�ำเอน็ดำวเมน้ทพ์ระวหิำรแทนผูว้ำยชนมป์ระมำณหำ้ลำ้นหำ้แสนคน 

แต่ระหวำ่งปีนั้นมีผูส้ิ้นชีวติประมำณหำ้สิบลำ้น น่ีอำจบอกเป็นนยัถึงควำมไร้ประโยชน์

ในงำนท่ีอยูต่รงหนำ้เรำ แต่เรำจะคิดวำ่ไร้ประโยชน์ไม่ได ้แน่นอนวำ่พระเจำ้จะทรง

สนบัสนุนเรำถำ้เรำพยำยำมสุดควำมสำมำรถเพ่ือด�ำเนินกำรตำมพระบญัญติัใหค้น้ควำ้

ประวติัครอบครัวและท�ำงำนพระวหิำร งำนอนัส�ำคญัยิง่ของพระวหิำรและทั้งหมดท่ี

สนบัสนุนงำนนั้นตอ้งขยำย งำนน้ีจ�ำเป็นอยำ่งยิง่! . . .

พ่ีนอ้งท่ีรักทั้งหลำย ขอใหเ้รำกลำ้หำญในกำรเร่งงำนพระวหิำรและประวติัครอบครัว 

พระเจำ้ตรัสวำ่” ใหง้ำนพระวหิำรของเรำ, และงำนทั้งหมดซ่ึงเรำก�ำหนดใหเ้จำ้, จงด�ำเนิน

ต่อไปและไม่หยดุ; และใหค้วำมขยนัหมัน่เพียรของเจำ้, และควำมมำนะบำกบัน่ของเจำ้, 

และควำมอดทน, และงำนของเจำ้ทวคูีณ, และเจำ้จะไม่มีทำงสูญเสียรำงวลัของเจำ้เลย, 

พระเจำ้จอมโยธำตรัส” (ค.พ. 127:4)

ขำ้พเจำ้กระตุน้ใหท่้ำนพยำยำมท�ำตำมถอ้ยค�ำเหล่ำน้ีของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ 

“พี่นอ้งทั้งหลำย, เรำจะไม่กำ้วต่อไปในอุดมกำรณ์อนัส�ำคญัยิง่เช่นนั้นหรือ? จงกำ้วไป
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ขำ้งหนำ้และอยำ่ถอยกลบั. ควำมกลำ้หำญ, พ่ีนอ้งทั้งหลำย; และกำ้วต่อไป, ต่อไปถึง

ชยัชนะ! ใหใ้จท่ำนช่ืนชมยนิดี, และเปรมปรีด์ิยิง่. ใหแ้ผน่ดินโลกเปล่งเสียงร้องเพลง

เถิด. ใหค้นตำยเปล่งเสียงเพลงสดุดีแห่งค�ำสรรเสริญนิรันดร์ถวำยกษตัริยอิ์มมำนูเอล, 

ผูท้รงแต่งตั้งไว,้ ก่อนมีโลกข้ึนมำ, ส่ิงซ่ึงจะท�ำใหเ้รำสำมำรถไถ่พวกเขำออกจำกท่ีคุม

ขงัของพวกเขำ; เพรำะเชลยจะออกไปเป็นอิสระ” (คพ. 128:22)

ขำ้พเจำ้รักงำนน้ี ขำ้พเจำ้ทรำบวำ่พระเจำ้จะทรงจดัเตรียมทุกอยำ่งท่ีตอ้งใชท้ �ำงำน

น้ีใหส้�ำเร็จลุล่วงเม่ือเรำทุ่มเทท�ำส่วนของเรำ ขอพระเจำ้ทรงอวยพรเรำแต่ละคนขณะ

ท่ีเรำท�ำคุณประโยชนต่์องำนอนัส�ำคญัยิง่น้ี ซ่ึงเรำตอ้งท�ำใหส้�ำเร็จในวนัเวลำของเรำ 13

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ไตร่ตรองประโยคเร่ิมตน้ในหวัขอ้ 1 กำรประกอบศำสนพิธีในพระวิหำรช่วยให้

ท่ำนใกลชิ้ดพระผูเ้ป็นเจำ้มำกข้ึนอยำ่งไร ขอ้มูลใดในหวัขอ้น้ีจะช่วยท่ำนอธิบำยจุด

ประสงคข์องพระวหิำรใหแ้ก่คนท่ีไม่เขำ้ใจ

• ท่ำนเคยประสบ “พรทั้งสองส่วน” ของกำรคน้ควำ้ประวติัครอบครัวและงำนพระ

วหิำรอยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 2) เรำจะรวมเดก็ๆ และสมำชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ไวใ้นงำน

ส�ำคญัน้ีไดอ้ยำ่งไร

• ขณะท่ีท่ำนทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 3 ใหพิ้จำรณำถึงควำม

ส�ำคญัท่ีพระเจำ้ทรงก�ำหนดไวก้บังำนพระวหิำรและประวติัครอบครัว งำนพระวหิำร

และประวติัครอบครัวก�ำลงัเร่งอยำ่งไรในปัจจุบนั เรำสำมำรถมีส่วนร่วมในงำนน้ีเพิม่

ข้ึนไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

อิสยำห์ 42:6–7; มำลำคี 4:5–6; 1 เปโตร 3:18–20; 4:6; คพ. 2; 110:12–15; 124:28–30; 

128:15–18; 138:57–59

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

เพ่ือเปรียบถอ้ยค�ำของศำสดำพยำกรณ์กบัตวัท่ำน ลองนึกดูวำ่ค�ำสอนของศำสดำ

พยำกรณ์เก่ียวขอ้งกบัท่ำนอยำ่งไร (ดู ไม่มีกำรเรียกใดย่ิงใหญ่กว่ำกำรสอน [1999], 170) 

ระหวำ่งกำรศึกษำของท่ำน ท่ำนอำจจะถำมตนเองวำ่ค�ำสอนเหล่ำนั้นจะช่วยท่ำนแกไ้ข

ขอ้กงัวล ค�ำถำม และควำมทำ้ทำยในชีวติท่ำนไดอ้ยำ่งไร
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ศีลระลกึแห่งพระกระยาหารของพระเจ้า

“ขณะท่ี [พระเยซู] ทรงรับขนมปังมำหัก และทรงรับ

ถ้วยมำอวยพร พระองค์ทรงก�ำลงัมอบพระองค์เอง

เป็น องค์ พระเมษโปดกของพระผู้ เป็นเจ้ำผู้จะประทำน

กำรบ�ำรุงเลีย้งทำงวิญญำณและควำมรอดนิรันดร์”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ไดรั้บกำรเล้ียงดูจำกมำรดำวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยท่ีแขง็ขนัและ

บิดำท่ีดีผูไ้ม่นบัถือศำสนำใดในเวลำนั้น บิดำท่ำนไม่คดัคำ้นกำรมีส่วนร่วมในศำสนจกัร

ของครอบครัว—แมถึ้งกบัเขำ้ร่วมกำรประชุมศีลระลึกกบัพวกท่ำนเป็นคร้ังครำว—แต่

เขำไม่ตอ้งกำรใหลู้กรับบพัติศมำเม่ืออำย ุ8 แปดขวบ เขำรู้สึกวำ่ลูกๆ ไม่ควรตดัสินใจ

ดงักล่ำวจนกวำ่จะโตพอ เม่ือฮำเวร์ิดอำย ุ12 ปี เขำรับฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนและรับ

กำรแต่งตั้งเป็นมคันำยกไม่ไดเ้พรำะไม่ไดรั้บบพัติศมำ ถึงแมจ้ะสำมำรถมีส่วนร่วมกบั

เยำวชนชำยในกิจกรรมอ่ืน แต่ฮำเวร์ิดผดิหวงัอยำ่งยิง่ท่ีไม่สำมำรถส่งผำ่นศีลระลึกกบั

พวกเขำได้

“ขำ้พเจำ้นัง่ในกำรประชุมศีลระลึกกบัเดก็ผูช้ำยคนอ่ืน” ท่ำนจ�ำได ้“เม่ือถึงเวลำท่ีพวก

เขำไปส่งผำ่น ขำ้พเจำ้จะนัง่เศร้ำซึมอยูใ่นท่ีนัง่ของตนเอง ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่ถูกท้ิง ขำ้พเจำ้

ตอ้งกำรส่งผำ่นศีลระลึก แต่ท�ำไม่ไดเ้พรำะไม่ไดรั้บบพัติศมำ” 1

รำวหำ้เดือนหลงัจำกวนัเกิดปีท่ี 12 ฮำเวร์ิดพดูโนม้นำ้วจนบิดำยอมใหท่้ำนรับบพัติศ 

มำ ไม่นำนหลงัจำกนั้น ท่ำนกไ็ดรั้บแต่งตั้งเป็นมคันำยก “ขำ้พเจำ้จ�ำคร้ังแรกท่ีส่งผำ่น

ศีลระลึกได”้ ท่ำนกล่ำว “ขำ้พเจำ้กลวั แต่ต่ืนเตน้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษดงักล่ำว   หลงักำร

ประชุม อธิกำรชมเชยกำรวำงตวัของขำ้พเจำ้” 2

เม่ือฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ไดรั้บเรียกเป็นอคัรสำวก ท่ำนมีส่วมร่วมในศำสนพิธี

ศีลระลึกกบัเจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่ำนอ่ืนในพระวหิำรซอลทเ์ลคเป็นประจ�ำ เอล็เดอร์เดวดิ 
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บี. เฮจทผ์ูรั้บใชก้บัเอล็เดอร์ฮนัเตอร์ในโควรัมอคัรสำวกสิบสองพดูถึงประสบกำรณ์ของ

กำรไดย้นิท่ำนใหพ้รศีลระลึกดงัน้ี

“ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรใหเ้ดก็ชำยฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนทัว่ศำสนจกัรไดมี้โอกำสฟัง

เอล็เดอร์ฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ให้พรศีลระลึกเฉกเช่นท่ีเรำไดฟั้งในพระวิหำร 

ท่ำนเป็นพยำนพิเศษของพระคริสต ์ขณะขำ้พเจำ้ฟังท่ำนทูลขอใหพ้ระบิดำบนสวรรค์

ประทำนพรศีลระลึก ขำ้พเจำ้รู้สึกถึงพลงัลึกซ้ึงทำงวิญญำณในจิตวิญญำณท่ำน ทุก

ถอ้ยค�ำชดัเจนและมีควำมหมำย ท่ำนไม่เร่ง ไม่รีบ ท่ำนเป็นกระบอกเสียงส�ำหรับอคัร

สำวกทุกคนในกำรกรำบทูลพระบิดำบนสวรรคข์องเรำ” 3

เร่ืองรำวเหล่ำน้ีแสดงตวัอยำ่งเร่ืองควำมคำรวะชัว่ชีวติของประธำนฮนัเตอร์ท่ีมีต่อ

เคร่ืองหมำยอนัศกัด์ิสิทธ์ิของกำรพลีพระชนมชี์พเพื่อกำรชดใชข้องพระคริสต์

ค �ำสอนในบทน้ีแสดงใหเ้ห็นวำ่วธีิหน่ึงท่ีประธำนฮนัเตอร์พยำยำมช่วยใหส้มำชิก

ศำสนจกัรเขำ้ใจถึงควำมส�ำคญัของศีลระลึกคืออธิบำยควำมเช่ือมโยงของศีลระลึกกบั 

กำรฉลองปัสกำสมยัโบรำณและทบทวนเหตุกำรณ์ท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงแนะน�ำศำสน 

พิธีน้ีระหวำ่งเสวยปัสกำกบัเหล่ำสำวก

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

ปัสกาประกาศว่าความตายไม่มอี�านาจถาวรต่อเรา

[ปัสกำ] เป็นเทศกำลเก่ำแก่ท่ีสุดท่ีชำวยวิเฉลิมฉลองเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนไดรั้บกฎ

ของโมเสสท่ีใชเ้ป็นจำรีตประเพณี ปัสกำเตือนคนทุกรุ่นใหนึ้กถึงกำรกลบัไปแผน่ดินท่ี

สญัญำไวข้องลกูหลำนอิสรำเอลและควำมยำกล�ำบำกแสนสำหสัในอียปิตซ่ึ์งเกิดข้ึนก่อน

หนำ้นั้น ปัสกำท�ำใหร้ะลึกถึงกำรอยูใ่ตป้กครองและกำรเป็นทำสของผูค้นผำ่นไปจนถึง

เสรีภำพและกำรปลดปล่อย ปัสกำเป็นเทศกำลของฤดูใบไมผ้ลิสมยัพนัธสญัญำเดิมเม่ือ

โลกของธรรมชำติต่ืนมำรับชีวติ กำรเติบโต และกำรผลิดอกออกผล

ปัสกำเช่ือมโยงกบักำรถือปฏิบติัอีสเตอร์ของชำวคริสต ์. . . ปัสกำ [และอีสเตอร์] เป็น

พยำนถึงของประทำนอนัยิง่ใหญ่ท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงมอบใหแ้ละกำรเสียสละท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักำรมอบของประทำนนั้น พิธีฉลองทำงศำสนำท่ีส�ำคญัยิง่ทั้งสองพิธีน้ีประกำศวำ่

ควำมตำยจะ “ผำ่น” เรำไปและจะไม่มีอ�ำนำจถำวรต่อเรำ และหลุมศพจะไม่มีชยัชนะ
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ในกำรปลดปล่อยลกูหลำนอิสรำเอลออกจำกอียปิต ์พระเยโฮวำห์ตรัสกบัโมเสสจำก

พุม่ไมลุ้กโชนท่ีซีนำยวำ่

“เรำเห็นควำมทุกขข์องประชำกรของเรำท่ีอยูใ่นอียปิตแ์ลว้ เรำไดย้นิเสียงร้องของ

พวกเขำเพรำะกำรกดข่ีของพวกนำยทำส เรำรู้ถึงควำมทุกขร้์อนต่ำงๆ ของเขำ . . .

“บดัน้ีจงไปเถิด เรำจะใชเ้จำ้ไปเขำ้เฝ้ำฟำโรห์เพ่ือจะไดพ้ำประชำกรของเรำคือชนชำติ

อิสรำเอลออกจำกอียปิต”์ (อพยพ 3:7, 10)

เพรำะฟำโรห์ไม่ยอม ภยัพิบติัมำกมำยจึงเกิดกบัอียปิต ์ แต่ “พระทยัของฟำโรห์

กระดำ้งและไม่ยอมปล่อยชนชำติอิสรำเอลไป” (อพยพ 9:35)

เพ่ือตอบสนองกำรปฏิเสธของฟำโรห์ในคร้ังนั้น พระเจำ้ตรัสดงัน้ี “และลูกหวัปี

ทั้งหมดในแผ่นดินอียิปตจ์ะตำย ตั้งแต่พระรำชบุตรหัวปีของฟำโรห์ผูป้ระทบับน

พระท่ีนัง่ จนถึงบุตรหวัปีของทำสหญิงผูอ้ยูห่ลงัเคร่ืองโม่เแป้ง ทั้งลูกหวัปีของสัตว์

ดว้ย” (อพยพ 11:5)

เพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรลงโทษชำวอียปิตค์ร้ังสุดทำ้ยและน่ำกลวัท่ีสุดน้ี พระเจำ้จึง

ทรงแนะน�ำโมเสสใหล้กูหลำนอิสรำเอลทุกคนฆ่ำลูกแกะปรำศจำกต�ำหนิ

“แลว้เอำเลือดทำท่ีวงกบประตูทั้งดำ้นบนและดำ้นขำ้งทั้งสองขำ้งของบำ้นท่ีพวก

เขำเล้ียงกนันั้นดว้ย

“ในคืนวนันั้นใหพ้วกเขำกินเน้ือป้ิงกบัขนมปังไร้เช้ือและผกัรสขม . . .

“เจำ้จงเล้ียงกนัดงัน้ีคือ ใหค้ำดเอว สวมรองเทำ้ และถือไมเ้ทำ้ไวใ้นมือ และรีบกิน

โดยเร็ว กำรเล้ียงน้ีเป็นปัสกำของพระยำห์เวห์ . . .

“เม่ือลกูหลำนของพวกท่ำนถำมวำ่ พิธีน้ีหมำยควำมวำ่อะไร

“พวกท่ำนจงตอบวำ่ เป็นกำรถวำยสตัวบูชำปัสกำแด่พระยำห์เวห์ผูท้รงผำ่นเวน้บำ้น

ของชนชำติอิสรำเอลในอียปิต”์ (อพยพ 12:7–8, 11, 26–27)

หลงัจำกชำวอิสรำเอลหนีพน้เง้ือมมือของฟำโรห์และควำมตำยเกิดกบับุตรหวัปีของ

ชำวอียปิตแ์ลว้ ชำวอิสรำเอลกข็ำ้มแม่น�้ำจอร์แดนไดใ้นท่ีสุด มีบนัทึกไวว้ำ่ “ประชำชน

อิสรำเอลไดต้ั้งค่ำยท่ีกิลกำล และถือเทศกำลปัสกำในวนัท่ีสิบส่ีเวลำเยน็ ณ ท่ีรำบเมือง

เยรีโค” (โยชูวำ 5:10) และเป็นเช่นนั้นกบัครอบครัวชำวยวิปีแลว้ปีเล่ำต่อจำกนั้น รวม

ทั้งครอบครัวของโยเซฟกบัมำรียแ์ละพระกมุำรเยซู 4
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ในช่วงเทศกาลฉลองปัสกา พระผู้ช่วยให้รอดทรงตั้งศาสนพธีิศีลระลกึ

ตำมท่ีกิตติคุณของยอห์นกล่ำวชดัเจน เทศกำลปัสกำเป็นเหตุกำรณ์ส�ำคญัในช่วงกำร

ปฏิบติัศำสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยัของพระคริสต ์ท่ีปัสกำคร้ังแรกในกำรปฏิบติัศำสน

กิจของพระเยซู พระองคท์รงท�ำใหพ้ระพนัธกิจของพระองคเ์ป็นท่ีรู้โดยทรงช�ำระพระ

วหิำรเม่ือทรงขบัไล่คนรับแลกเงินและพอ่คำ้สตัวอ์อกไปจำกบริเวณพระวหิำร ในปัส 

กำคร้ังท่ีสอง พระเยซูทรงแสดงเดชำนุภำพโดยทรงท�ำปำฏิหำริยก์บัขนมปังและปลำ ท่ี

น่ีพระคริสตท์รงแนะน�ำสญัลกัษณ์ซ่ึงต่อมำจะมีควำมหมำยมำกข้ึนในหอ้งชั้นบน “เรำ

เป็นอำหำรแห่งชีวติ” พระองคต์รัส “คนท่ีมำหำเรำจะไม่หิว และคนท่ีวำงใจในเรำจะ

ไม่กระหำยอีกเลย” (ยอห์น 6:35)

แน่นอนวำ่งำนเล้ียงปัสกำคร้ังสุดทำ้ยของพระองคจ์ะสะทอ้นงำนฉลองท่ีมีมำแต่

โบรำณน้ีไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ รำวสัปดำห์สุดทำ้ยของกำรปฏิบติัศำสนกิจขณะทรงเป็น

มรรตยั พระเยซูทรงทรำบแน่ชดัวำ่ปัสกำคร้ังน้ีจะมีควำมหมำยต่อพระองค ์จะเกิดเร่ือง

แน่นอน มทัธิวบนัทึกวำ่

“เม่ือพระเยซูตรัสถอ้ยค�ำเหล่ำน้ีเสร็จแลว้ จึงตรัสกบับรรดำสำวกของพระองคว์ำ่

“พวกท่ำนรู้อยูว่ำ่อีกสองวนัจะถึงเทศกำลปัสกำ และบุตรมนุษยจ์ะถกูมอบตวัใหเ้อำ

ไปตรึงท่ีกำงเขน” (มทัธิว 26:1–2)

โดยทรงทรำบดีวำ่มีอะไรรออยู ่พระเยซูจึงทรงขอใหเ้ปโตรกบัยอห์นจดัเตรียมอำ

หำรปัสกำ พระองครั์บสัง่ใหพ้วกเขำไปถำมเจำ้ของบำ้นวำ่ “หอ้งท่ีเรำจะรับประทำน

ปัสกำกบัพวกสำวกของเรำนั้นอยูท่ี่ไหน?” (ลกูำ 22:11)

ในควำมหมำยหน่ึง ควำมอำ้งวำ้งของกำรประสูติเหมือนกนักบัควำมอำ้งวำ้งของ

กำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์สุนขัจ้ิงจอกมีโพรงและนกมีรัง แต่บุตรมนุษยไ์ม่มีท่ีวำง

ศีรษะไม่วำ่จะในกำรประสูติหรือในโมงสุดทำ้ยของพระองคข์ณะทรงเป็นมรรตยั [ดู 

มทัธิว 8:20]

ในท่ีสุด กำรเตรียมอำหำรปัสกำก็เสร็จสมบูรณ์ตำมประเพณีท่ีสืบทอดมำเกือบหน่ึง

พนัหำ้ร้อยปี พระเยซูประทบักบัเหล่ำสำวกและหลงัจำกเสวยลูกแกะพลีบูชำ ขนมปัง 

และเหลำ้องุ่นของเทศกำลเก่ำแก่น้ีแลว้ พระองคท์รงสอนควำมหมำยท่ีใหม่กวำ่และ

ศกัด์ิสิทธ์ิกวำ่ของพรแต่โบรำณนั้นจำกพระผูเ้ป็นเจำ้
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พระองคท์รงหยบิขนมปังไร้เช้ือแผน่กลมแบน โมทนำพระคุณ แลว้หกัเป็นช้ินๆ ส่ง

ใหเ้หล่ำอคัรสำวก ตรัสวำ่ “น่ีเป็นกำยของเรำ ซ่ึงใหไ้วส้�ำหรับท่ำนทั้งหลำย จงท�ำอยำ่ง

น้ีเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงเรำ” (ลกูำ 22:19)

เม่ือทรงรินใส่ถว้ย ทรงหยบิถว้ย โมทนำพระคุณ เช้ือเชิญพวกเขำใหด่ื้ม โดยตรัสวำ่ 

“ถว้ยน้ี . . . เป็นพนัธสญัญำใหม่โดยโลหิตของเรำ” (ลูกำ 22:20) เปำโลกล่ำวดงัน้ี “เพรำะ

วำ่เม่ือใดท่ีพวกท่ำนกินขนมปังและด่ืมจำกถว้ยน้ี ท่ำนกป็ระกำศกำรวำยพระชนมข์อง

องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้จนกวำ่พระองคจ์ะเสดจ็มำ” (1 โครินธ์ 11:26)

“ขณะท่ีพระองค์ทรงรับขนมปังมำหัก และทรงรับถ้วยมำอวยพร พระองค์

ทรงก�ำลงัเสนอพระองค์เป็น  พระเมษโปดกของพระผู้ เป็นเจ้ำ”
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ขนมปังและเหลำ้องุ่น ไม่ใช่สตัวแ์ละพืชสมุนไพร จะกลำยเป็นเคร่ืองหมำยแห่งพระ

วรกำยและพระโลหิตของพระเมษโปดก เคร่ืองหมำยใหกิ้นและด่ืมดว้ยควำมคำรวะและ

ในควำมระลึกถึงพระองคต์ลอดไป

ในรูปแบบท่ีเรียบง่ำยแต่น่ำประทบัใจน้ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงตั้งศำสนพิธีท่ีเวลำน้ี

เรียกวำ่ศีลระลึกแห่งพระกระยำหำรของพระเจำ้ เน่ืองดว้ยควำมทุกขเวทนำในเกทเสมนี 

กำรพลีพระชนมชี์พท่ีคลัวำรี และกำรฟ้ืนคืนพระชนมจ์ำกอุโมงคใ์นสวน พระเยซูจึงทรง

ท�ำใหก้ฏเก่ำแก่มีสมัฤทธิผลและน�ำเขำ้สู่สมยักำรประทำนใหม่บนพื้นฐำนควำมเขำ้ใจท่ี

สูงกวำ่และศกัด์ิสิทธ์ิกวำ่เก่ียวกบักฎแห่งกำรเสียสละ จะไม่มีกำรเรียกร้องใหม้นุษยถ์วำย

ลูกแกะหวัปีจำกฝงูอีก เพรำะพระบุตรหวัปีของพระผูเ้ป็นเจำ้ไดเ้สดจ็มำถวำยพระองค์

เองเป็น “กำรพลีบูชำอนัไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์” แลว้

น่ีคือบำรมีแห่งกำรชดใชแ้ละกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์ไม่ใช่แค่กำรผำ่นพน้ควำมตำย แต่

เป็นของประทำนแห่งชีวตินิรันดร์โดยกำรพลีบูชำอนัไม่มีขอบเขต 5

ช่ำงเหมำะเจำะกระไรเช่นน้ีท่ีในช่วงถือปฏิบติัพนัธสญัญำแต่โบรำณน้ีของควำม

คุม้ครอง [อำหำรปัสกำ] พระเยซูทรงตั้งเคร่ืองหมำยของพนัธสัญญำใหม่แห่งควำม

ปลอดภยั—เคร่ืองหมำยแห่งพระวรกำยและพระโลหิตของพระองคเ์อง ขณะท่ีพระองค์

ทรงรับขนมปังมำหกั และทรงรับถว้ยมำอวยพร พระองคท์รงก�ำลงัเสนอพระองคอ์งค์

เป็น  พระเมษโปดกของพระผูเ้ป็นเจำ้ผูจ้ะประทำนกำรบ�ำรุงเล้ียงทำงวญิญำณและควำม

รอดนิรันดร์ 6

3

การเข้าร่วมศีลระลกึเป็นโอกาสให้เราทบทวนชีวติเราและต่อพนัธสัญญาของเรา

ไม่นำนก่อนขำ้พเจำ้ . . . [ไดรั้บ] สิทธิพิเศษใหเ้ขำ้ร่วมพิธีศีลระลึกในวอร์ดบำ้นของ

เรำเอง . . . ขณะปุโรหิตก�ำลงัเตรียมศีลระลึก มีคนน�ำเรำใหร้้องเพลงวำ่

พระบิดำโปรดฟังเรำวอน

ประทำนพรวนัศักด์ิสิทธ์ินี้

เม่ือเรำรับเคร่ืองหมำยแทนพลี

เรำพักท่ีควำมรักพระคริสต์

[เพลงสวด, บทเพลงท่ี 78]
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ปุโรหิตคนหน่ึงคุกเข่ำสวดออ้นวอนให้พรขนมปังท่ีฉีกแลว้ว่ำ “เพื่อพวกเขำจะ

รับประทำนในควำมระลึกถึงพระวรกำยของพระบุตรของพระองค,์ และเป็นพยำน

ต่อพระองค,์ ขำ้แต่พระผูเ้ป็นเจำ้, พระบิดำนิรันดร์, วำ่พวกเขำเตม็ใจรับพระนำมของ

พระบุตรของพระองค,์ และระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลำ, และรักษำพระบญัญติัของ

พระองค”์ (คพ. 20:77) มคันำยกแยกยำ้ยกนัไปทัว่หอ้งนมสักำรเพ่ือส่งผำ่นขนมปังท่ีฉีก

แลว้ มคันำยกคนหน่ึงมำท่ีแถวของเรำและถือถำดสีเงินขณะขำ้พเจำ้รับส่วน ต่อจำกนั้น

ขำ้พเจำ้ถือถำดใหซิ้สเตอร์ฮนัเตอร์รับส่วน และเธอถือถำดใหค้นถดัไปรับส่วน ดว้ยเหตุ

น้ีถำดจึงส่งต่อไปตำมแถว แต่ละคนรับส่วนและส่งผำ่น

ขำ้พเจำ้นึกถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนตอนค�่ำเม่ือเกือบสองพนัปีก่อนเม่ือพระเยซูทรงถกู

ทรยศ . . . พระองค ์[ทรง] แนะน�ำใหใ้ชศี้ลระลึกแห่งพระกระยำหำรของพระเจำ้แทน 

[สตัว] บูชำและเป็นเคร่ืองเตือนใจทุกคนท่ีรับส่วนวำ่พระองคท์รงพลีพระชนมชี์พเพื่อ

พวกเขำแลว้ และเป็นเคร่ืองเตือนใจเพิ่มเติมถึงพนัธสญัญำท่ีพวกเขำท�ำไวว้ำ่จะติดตำม

พระองค ์รักษำพระบญัญติัของพระองค ์และซ่ือสตัยจ์นกวำ่ชีวติจะหำไม่

ขณะท่ี [ขำ้พเจำ้] นึกถึงเหตุกำรณ์น้ี ค �ำตกัเตือนของเปำโลในจดหมำยท่ีท่ำนเขียนถึง

ศำสนจกัรในโครินธ์เขำ้มำในใจขำ้พเจำ้ ท่ำนกล่ำววำ่ “ฉะนั้นถำ้ใครกินขนมปัง หรือด่ืม

จำกถว้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งไม่เหมำะสม เขำกท็ �ำผดิต่อพระกำยและพระโลหิต

ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้

“ทุกคนจงส�ำรวจตวัเอง แลว้จึงกินขนมปังและด่ืมจำกถว้ยน้ี

“เพรำะวำ่คนท่ีกินและด่ืมโดยไม่ไดต้ระหนกัถึงพระกำยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ กกิ็น

และด่ืมเป็นเหตุใหต้นเองถกูลงโทษ” (1 โครินธ์ 11:27–29)

ขำ้พเจำ้ไม่สบำยใจ ขำ้พเจำ้ถำมตนเองดงัน้ี “ขำ้พเจำ้ใหพ้ระผูเ้ป็นเจำ้อยูเ่หนือส่ิงอ่ืน

ทั้งหมดและรักษำพระบญัญติัทุกขอ้ของพระองคห์รือไม่” ตำมมำดว้ยกำรใคร่ครวญและ

ตั้งปณิธำน กำรท�ำพนัธสญัญำกบัพระเจำ้วำ่จะรักษำพระบญัญติัของพระองคเ์สมอเป็น

ขอ้ผกูมดัท่ีจริงจงั และกำรต่อพนัธสญัญำนั้นโดยกำรรับส่วนศีลระลึกถือวำ่จริงจงัเท่ำ

เทียมกนั ช่วงเวลำอนัศกัด์ิสิทธ์ิของควำมคิดขณะส่งผำ่นศีลระลึกมีควำมส�ำคญัยิง่ นัน่

เป็นช่วงเวลำของกำรส�ำรวจตนเอง กำรทบทวนควำมคิด กำรวนิิจฉยัตนเอง—เวลำให้

ใคร่ครวญและตั้งปณิธำน

ถึงตอนน้ีปุโรหิตอีกคนคุกเข่ำท่ีโตะ๊ สวดออ้นวอนขอใหทุ้กคนท่ีจะด่ืม “ท�ำในควำม

ระลึกถึงพระโลหิตของพระบุตรของพระองค,์ ซ่ึงหลัง่เพื่อพวกเขำ;. . .วำ่พวกเขำระลึก
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ถึงพระองคต์ลอดเวลำ, เพื่อพวกเขำจะมีพระวญิญำณของพระองคอ์ยูก่บัพวกเขำ” (คพ. 

20:79)

มีกำรพินิจไตร่ตรองเงียบๆ มีเพียงเสียงร้องของทำรกนอ้ยท�ำลำยควำมเงียบแต่

มำรดำของเขำอุม้เขำไวแ้นบอกอยำ่งรวดเร็ว ส่ิงใดท่ีท�ำลำยควำมเงียบระหวำ่งศำสน

พิธีศกัด์ิสิทธ์ิน้ีดูเหมือนไม่สมควร แต่เสียงของเดก็นอ้ยคงจะไม่ท�ำใหพ้ระเจำ้ทรงขุ่น

เคือง พระองคเ์องทรงมีพระมำรดำท่ีรักอุม้พระองคอ์ยำ่งระมดัระวงัตอนเร่ิมพระชนม์

ชีพมรรตยัในเบธเลเฮมและส้ินสุดบนกำงเขนแห่งคลัวำรี

เยำวชนชำยส้ินสุดกำรส่งผำ่นศีลระลึก ต่อจำกนั้นตำมดว้ยค�ำพดูใหก้�ำลงัใจและค�ำ

สอน เพลงสวดปิดและกำรสวดออ้นวอนปิด และช่วงเวลำศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “พน้ทุกขท์ำง

โลกเรำ” ส้ินสุดลง [ดู “สวดออ้นวอนท่ีลบัตำ,” เพลงสวด, บทเพลงท่ี 66] ระหวำ่งทำง

กลบับำ้น . . . ควำมคิดน้ีเขำ้มำในใจขำ้พเจำ้: จะวเิศษเพียงใดถำ้ทุกคนมีควำมเขำ้ใจเร่ือง

จุดประสงคข์องบพัติศมำและเตม็ใจยอมรับบพัติศมำ มีควำมปรำรถนำจะรักษำพนัธ

สญัญำท่ีท�ำไวใ้นศำสนพิธีนั้นวำ่จะรับใชพ้ระเจำ้และด�ำเนินชีวติตำมพระบญัญติั อีกทั้ง

มีควำมปรำรถนำจะรับส่วนศีลระลึกในวนัสะบำโตเพือ่ต่อพนัธสญัญำเหล่ำนั้นวำ่จะรับ

ใชพ้ระองคแ์ละซ่ือสตัยจ์นกวำ่ชีวติจะหำไม่ . . .

กำรไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมศีลระลึกและรับส่วนศีลระลึกท�ำใหว้นันั้นมีควำมหมำย

มำกข้ึน และขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่ขำ้พเจำ้เขำ้ใจเหตุผลดีข้ึนวำ่เหตุใดพระเจำ้ตรัสดงัน้ี “และ

เพ่ือเจำ้จะรักษำตวัใหห้มดจดจำกโลกไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน, เจำ้จงไปยงับำ้นแห่งกำรสวด

ออ้นวอนและถวำยศีลระลึกของเจำ้ในวนัศกัด์ิสิทธ์ิของเรำ;

“เพรำะตำมจริงแลว้ น่ีคือวนัท่ีก�ำหนดไวใ้หเ้จำ้เพื่อพกัผอ่นจำกกำรท�ำงำนของเจำ้, 

และเพื่อแสดงควำมจงรักของเจำ้แด่พระผูสู้งสุด.” (คพ. 59:9–10)7

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัปัสกำในอิสรำเอลโบรำณ (ดู หวัขอ้ 1) 

เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกปัสกำ ปัสกำเช่ือมโยงกบักำรถือปฏิบติัอีสเตอร์อยำ่งไร

• ทบทวนเร่ืองรำวของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อดทรงตั้งศีลระลึก (ดู 

หวัขอ้ 2) เหตุใดเหตุกำรณ์น้ีจึงส�ำคญัต่อท่ำน ศีลระลึกเป็น “พนัธสญัญำแห่งควำม

ปลอดภยั” ส�ำหรับเรำในดำ้นใด
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• ท่ำนประทบัใจอะไรเก่ียวกบัเร่ืองรำวกำรรับส่วนศีลระลึกของประธำนฮนัเตอร์ใน

หวัขอ้ 3 เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกเร่ืองน้ีเพ่ือท�ำใหศี้ลระลึกมีควำมหมำยมำกข้ึน 

กำรรับส่วนศีลระลึกเป็นพรแก่ท่ำนอยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

1 โครินธ์ 5:7–8; 11:23–29; 3 นีไฟ 18:3–14; 20:8–9; โมโรไน 6:5–6; คพ. 20:75–79; 

27:1–2

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“เม่ือเรำสอนพระกิตติคุณ เรำควรยอมรับดว้ยควำมถ่อมใจวำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิ

เป็นครูตวัจริง สิทธิพิเศษของเรำคือ รับใชเ้สมือนหน่ึงเคร่ืองมือซ่ึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิ

จะสอน เป็นพยำน ปลอบโยน และดลใจโดยผำ่นเรำ” (ไม่มีกำรเรียกใดย่ิงใหญ่กว่ำกำร

สอน [1999], 41)

อ้ำงอิง

 1. ใน แกร์รีย ์เอแวนท,์ “Elder Hunter—
Packed Away Musician’s Career for 
Marriage,” Church News, May 19, 1985, 4.

 2. ใน เจ เอม็. เฮสลอ็พ, “He Found Pleasure 

in Work,” Church News, Nov. 16, 1974, 4.

 3. เดวดิ บี. เฮจท,์ “The Sacrament,” Ensign, 

May 1983, 13.

 4. “Christ, Our Passover,” Ensign, May 

1985, 17–18.

 5. “Christ, Our Passover,” 18–19.

 6. “His Final Hours,” Ensign, May 1974, 18.

 7. “Thoughts on the Sacrament,” Ensign, 

May 1977, 24–25.



208

“ในพระวิหำรเรำได้รับศำสนพิธีสูงสุดท่ีมีผลต่อชำยและ

หญิง กำรผนึกสำมีภรรยำไว้ด้วยกันช่ัวนิรันดร์”
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การแต่งงาน—การเป็นหุ้นส่วนนิรันดร์

“กำรเป็นหุ้นส่วนใหญ่ท่ีสุดของชีวิตอยู่ในกำรแต่งงำน

—ควำมสัมพันธ์ซ่ึงมีควำมส�ำคัญยัง่ยืนช่ัวนิรันดร์”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

เม่ือฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์อำย ุ20 ปี ท่ำนพบแคลร์ เจฟฟ์สท่ีงำนเตน้ร�ำของศำสนจกัร 

ในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ขณะท่ีเธอออกเดทกบัเพ่ือนคนหน่ึงของท่ำน 

หลงัจำกงำนเตน้ร�ำ หนุ่มสำวสองสำมคนไปเดินลุยคล่ืนท่ีทะเล ฮำเวร์ิดท�ำเน็กไทหำย 

และแคลร์อำสำเดินตำมชำยหำดไปช่วยท่ำนหำ ฮำเวิร์ดกล่ำวภำยหลงัวำ่ “คร้ังต่อมำ

เม่ือเรำออกไปขำ้งนอก ขำ้พเจำ้พำแคลร์ไปดว้ย ส่วน [เพื่อนขำ้พเจำ้] ไปกบัอีกคน” 1

ปีต่อมำพวกท่ำนเร่ิมออกเดทจริงจงั และยำมเยน็ของฤดูใบไมผ้ลิรำวสำมปีหลงัจำก

พบกนั ฮำเวร์ิดพำแคลร์ข้ึนไปชมทิวทศันท่ี์สวยงำมเหนือมหำสมุทร “เรำ [ดู] คล่ืนจำก

แปซิฟิกมว้นตวัเขำ้หำฝ่ังกระทบโขดหินท่ำมกลำงแสงของพระจนัทร์เตม็ดวง” ทำ่นเขียน 

คืนนั้นฮำเวร์ิดขอแต่งงำนและแคลร์ยอมรับ “เรำพดูคุยกนัเก่ียวกบัแผนของเรำ” ท่ำน

กล่ำว “[และ] ตดัสินใจหลำยเร่ืองในคืนนั้น เรำตั้งปณิธำนบำงอยำ่งเก่ียวกบัชีวติเรำ” 2

ฮำเวร์ิดกบัแคลร์แแต่งงำนกนัในพระวหิำรซอลทเ์ลคเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน ค.ศ. 1931 

ในช่วง 52 ปีต่อจำกนั้น ควำมรักของท่ำนทั้งสองลึกซ้ึงข้ึนขณะเล้ียงดูบุตรชำย รับใชใ้น

ศำสนจกัร และเผชิญควำมทำ้ทำยดว้ยศรัทธำ

ควำมสุขของพวกท่ำนในฐำนะสำมีภรรยำประจกัษต่์อครอบครัวของพวกท่ำน โร

เบิร์ต ฮนัเตอร์หลำนชำยคนโตของพวกท่ำนกล่ำววำ่ “เม่ือผมนึกถึงคุณปู่ฮนัเตอร์ ส่ิงท่ี

ผมนึกถึงมำกกวำ่เร่ืองใดคือแบบอยำ่งของสำมีท่ีน่ำรัก . . . คุณรู้สึกไดแ้น่นอนถึงสำยใย

รักระหวำ่งท่ำนทั้งสอง” 3

ควำมรักท่ีประธำนฮนัเตอร์มีต่อภรรยำชดัเจนเป็นพิเศษขณะท่ำนดูแลเธอในช่วงสิบ

ปีสุดทำ้ยของชีวติเธอ เม่ือเธอต่อสูก้บัปัญหำสุขภำพร้ำยแรง เม่ือแคลร์ถึงแก่กรรมในวนั
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ท่ี 9 ตุลำคม ค.ศ. 1983 นัน่เป็น “ช่วงเลวร้ำยท่ีสุด” ของประธำนฮนัเตอร์ 4  ท่ำนเขียนวำ่

เม่ือท่ำนมำถึงบำ้นในวนัท่ีเธอส้ินชีวติ “ดูเหมือนบำ้นจะเยน็ยะเยอืก และขณะเดินไป

รอบๆ ทุกอยำ่งท�ำใหข้ำ้พเจำ้นึกถึงเธอ” 5

หลงัจำกอยูค่นเดียวรำวเจด็ปี ประธำนฮนัเตอร์จึงแต่งงำนกบัไอนิส สแตนทนัใน

เดือนเมษำยน ปี 1990 ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ยป์ระกอบพิธีแต่งงำนใหพ้วกท่ำน

ในพระวิหำรซอลทเ์ลค ไอนิสเป็นท่ีมำของกำรปลอบโยนและควำมเขม้แข็งของ

ประธำนฮนัเตอร์ในช่วงท่ีท่ำนรับใชเ้ป็นประธำนโควรัมอคัรสำวกสิบสองและประธำน

ศำสนจกัร เธอติดตำมท่ำนเดินทำงไปพบกบัวสุิทธิชนทัว่โลกหลำยคร้ัง

เอล็เดอร์เจมส์ อี. เฟำสทแ์ห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสองพดูถึงไอนิสเป็นพรต่อประธำน

ฮนัเตอร์ดงัน้ี “หลงัจำก [แคลร์] ถึงแก่กรรม ท่ำนอยูค่นเดียวหลำยปีจนท่ำนแต่งงำนกบั

ไอนิส พวกท่ำนมีควำมทรงจ�ำและประสบกำรณ์ท่ีมีควำมสุขมำกมำยร่วมกนั” ต่อจำก

นั้น เอล็เดอร์เฟำสทก์ล่ำวถึงซิสเตอร์ฮนัเตอร์วำ่ “เรำขอบคุณไอนิสเกินกวำ่จะอธิบำย

ไดส้�ำหรับกำรเป็นคู่ร่วมทุกขร่์วมสุขและกำรดูแลประธำนฮนัเตอร์ดว้ยควำมรักและ

ควำมอุทิศตน คุณท�ำใหด้วงตำท่ำนเป็นประกำยและน�ำปีติมำใหท่้ำนในช่วงบั้นปลำย

ชีวติและกำรปฏิบติัศำสนกิจของท่ำน” 6

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

การแต่งงานระหว่างชายกบัหญงิได้รับแต่งตั้งจากพระผู้

เป็นเจ้าและมุ่งหมายจะให้ด�ารงอยู่ช่ัวนิรันดร์

พระเจำ้ทรงนิยำมกำรแต่งงำนไวใ้หเ้รำ พระองคต์รัสวำ่ “เพรำะเหตุน้ีผูช้ำยจะละ

บิดำมำรดำไปผกูพนัอยูก่บัภรรยำ และเขำทั้งสองจะเป็นเน้ือเดียวกนั”  (มทัธิว 19:5)7

กำรเป็นหุน้ส่วนส�ำคญัท่ีสุดของชีวติคือกำรแต่งงำน—ควำมสมัพนัธ์ซ่ึงมีควำมส�ำคญั

ย ัง่ยนืชัว่นิรันดร์ 8

โดยมีควำมรู้เร่ืองแผนแห่งควำมรอดเป็นรำกฐำน ชำยผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตมองวำ่กำร

แต่งงำนเป็นสิทธิพิเศษและขอ้ผกูมดัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่ดีท่ีชำยหรือหญิงจะอยูค่นเดียว 

ชำยไม่สมบูรณ์หำกปรำศจำกหญิง ทั้งจะเติมเตม็ระดบักำรสร้ำงของพวกเขำไม่ไดห้ำก

ปรำศจำกอีกฝ่ำย (ดู 1 โครินธ์ 11:11; โมเสส 3:18) กำรแต่งงำนระหวำ่งชำยกบัหญิง
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ไดรั้บแต่งตั้งจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ (ดู คพ. 49:15–17) โดยผำ่นพนัธสญัญำใหม่และเป็น

นิจของกำรแต่งงำนเท่ำนั้นท่ีพวกเขำจะท�ำใหค้วำมสมบูรณ์ของพรนิรันดร์เป็นจริง (ดู 

คพ. 131:1 4; 132:15 19)9

เรำมกัจะเรียกกำรแต่งงำนวำ่กำรเป็นหุน้ส่วนกบัพระผูเ้ป็นเจำ้ น่ีไม่เพียงเป็นอุปมำ

โวหำรเท่ำนั้น ถำ้กำรเป็นหุน้ส่วนดงักล่ำวแน่นแฟ้นและมีพลงั ชำยหญิงจะรักกนัเฉก

เช่นพวกเขำรักพระผูเ้ป็นเจำ้ จะมีควำมหวำนช่ืนและควำมอำทรเขำ้มำในบำ้นอนัจะ

ท�ำใหเ้กิดควำมส�ำเร็จชัว่นิรันดร์ 10

พระเจำ้ทรงประกอบพิธีแต่งงำนคร้ังแรก นัน่เป็นกำรแต่งงำนนิรันดร์เพรำะเม่ือ

ประกอบพิธีไม่มีเร่ืองเวลำเขำ้มำเก่ียวขอ้งดว้ย พิธีท่ีประกอบใหคู่้สำมีภรรยำเวลำนั้น

ไม่อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของควำมตำย ดว้ยเหตุน้ี ภำยใตส้ภำวกำรณ์ดงักล่ำว ควำมสมัพนัธ์

จึงไม่มีวนัส้ินสุด หลงัจำกกำรตก บิดำมำรดำแรกของเรำถูกขบัออกจำกสวน พวกท่ำน

จึงอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของควำมตำย แต่สญัญำเร่ืองกำรฟ้ืนคืนชีวติกบัพวกท่ำน ไม่มีคร้ัง

ใดท่ีพดูวำ่กำรแต่งงำนนิรันดร์ของพวกท่ำนจะส้ินสุด 11

ในพระวหิำรเรำไดรั้บศำสนพิธีสูงสุดท่ีมีใหแ้ก่ชำยและหญิง กำรผนึกสำมีภรรยำไว้

ดว้ยกนัชัว่นิรันดร์ เรำหวงัวำ่เยำวชนของเรำจะไม่ยอมรับส่ิงใดท่ีนอ้ยกวำ่กำรแต่งงำน

ในพระวหิำร 12

บพัติศมำเป็นพระบญัญติัของพระเจำ้ฉนัใด กำรแต่งงำนในพระวหิำรกฉ็นันั้น บพั

ติศมำจ�ำเป็นต่อกำรเขำ้ในศำสนจกัรฉนัใด กำรแต่งงำนในพระวิหำรจ�ำเป็นต่อควำม

สูงส่งของเรำในท่ีประทบัของพระผูเ้ป็นเจำ้ฉนันั้น นัน่เป็นจุดหมำยส่วนหน่ึงของเรำ 

เรำจะบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดไม่ไดห้ำกปรำศจำกกำรแต่งงำนในพระวหิำร อยำ่พอใจกบั

ส่ิงท่ีนอ้ยกวำ่นั้น

ท่ำนจะไม่ยอมรับบพัติศมำแบบชำวโลกใช่ไหม พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงมีแบบแผนบพั

ติศมำของพระองค—์โดยกำรจุ่มลงไปในน�้ำทั้งตวัโดยผูด้ �ำรงสิทธิอ�ำนำจ แลว้ท่ำนจะ

ยอมรับกำรแต่งงำนแบบชำวโลกอยำ่งนั้นหรือ พระองคท์รงมีแบบแผนกำรแต่งงำน

เช่นกนั นัน่คือกำรแต่งงำนในพระวหิำร 13

ขำ้พเจำ้สวดออ้นวอนขอพรพระเจำ้ใหเ้รำรับรู้เหตุผลส�ำหรับกำรด�ำรงอยูข่องเรำและ

ส่ิงท่ีเรำตอ้งท�ำเพื่อพบทำงสู่ควำมสูงส่งและชีวตินิรันดร์ ส่วนหน่ึงของแผนนิรันดร์คือ

กำรแต่งงำนท่ีเรำถือวำ่ศกัด์ิสิทธ์ิ ถำ้เรำเตม็ใจท�ำตำม ศำสนพิธีดงักล่ำวจะถำวรตลอด

กำล นบัเป็นเร่ืองน่ำยนิดีท่ีมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองน้ีและควำมจริงเหล่ำน้ีเปิดเผยต่อเรำ 14
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เมือ่ตดัสินใจว่าจะแต่งงานกบัใคร จงอดทน มศีรัทธา และด�ารง

ตนให้มค่ีาควรแก่การได้รับความช่วยเหลอืจากเบือ้งบน

ขำ้พเจำ้คิดวำ่กำรตดัสินใจคร้ังใหญ่ท่ีสุดท่ีท่ำนตอ้งท�ำ . . . คือกำรตดัสินใจท่ีจะมี

อิทธิพลต่อชีวติท่ำนชัว่นิรันดร์ และนัน่คือกำรแต่งงำนของท่ำน ขำ้พเจำ้แน่ใจวำ่ท่ำนจะ

เห็นดว้ยกบัขำ้พเจำ้วำ่กำรแต่งงำนส�ำคญัยิง่กวำ่ส่ิงใดท่ีท่ำนท�ำในชีวติ เพรำะงำนอำชีพ

ของท่ำนหรืออะไรกต็ำมท่ีท่ำนจะท�ำแทบจะไม่ส�ำคญัเท่ำคุณค่ำนิรันดร์ . . . [กำรตดัสิน

ใจเร่ืองกำรแต่งงำน] จะส่งผลต่อท่ำนชัว่นิรันดร์ จะส่งผลต่อท่ำนขณะท่ีท่ำนอยูบ่นโลก

น้ีเช่นกนั 15

อยำ่ . . . รีบเขำ้สู่ควำมสมัพนัธ์โดยไม่คิดล่วงหนำ้ใหถ่ี้ถว้นและไม่มีกำรดลใจ จง

แสวงหำกำรน�ำทำงจำกพระเจำ้ในเร่ืองน้ีร่วมกบักำรสวดออ้นวอน จงด�ำรงตนใหมี้ค่ำ

ควรแก่กำรไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกเบ้ืองบน 16

หลำยท่ำน . . . กงัวลเร่ืองกำรผกูสมคัรรักใคร่ กำรแต่งงำน และกำรเร่ิมตน้ครอบครัว 

ท่ำนจะไม่พบเห็นคู่ครองในอนำคตของท่ำนในนิมิตเหมือนนีไฟหรือหนงัสือววิรณ์ 

เทพหรือแมแ้ต่อธิกำรของท่ำนจะไม่บอกช่ือคู่ครองของท่ำน บำงอยำ่งท่ำนตอ้งท�ำดว้ย

ตนเอง จงมีศรัทธำและเช่ือฟัง และพรจะมำ พยำยำมอดทน พยำยำมอย่ำใหส่ิ้งท่ีท่ำน

ไม่มีมำบดบงัส่ิงท่ีท่ำนมี ถำ้ท่ำนกงัวลเร่ืองกำรแต่งงำนมำกเกินไป ควำมกงัวลนั้นจะ

ท�ำลำยควำมเป็นไปไดใ้นเร่ืองน้ี จงใชชี้วติใหเ้ตม็ท่ีและซ่ือสตัยเ์ม่ือท่ำนอยูค่นเดียวก่อน

จะกงัวลเกินเหตุกบักำรใชชี้วติคู่ 17

ขณะรอพรท่ีสญัญำไว ้ไม่ควรอยูเ่ฉย เพรำะกำรไม่กำ้วไปขำ้งหนำ้คือกำรถอยหลงั

ระดบัหน่ึง จงท�ำงำนอยำ่งทุ่มเทในอุดมกำรณ์ดี รวมถึงกำรพฒันำตนเอง 18

3

ผู้มค่ีาควรทีไ่ม่ได้แต่งงานจะไม่ถูกปฏิเสธพร

น่ีคือศำสนจกัรของพระเยซูคริสต ์ไม่ใช่ศำสนจกัรของคนแต่งงำนหรือคนโสดหรือ

คนกลุ่มใดหรือบุคคลใด พระกิตติคุณท่ีเรำสัง่สอนคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์

ซ่ึงครอบคลุมศำสนพิธีและพนัธสญัญำแห่งควำมรอดทั้งหมดท่ีจ�ำเป็นต่อกำรช่วยทุก

คนท่ีเตม็ใจยอมรับพระคริสต ์รักษำพระบญัญติัท่ีพระองคแ์ละพระบิดำในสวรรคข์อง

เรำประทำนใหร้อดและสูงส่ง 19
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ทุกคนท่ีมีค่ำควรจะไม่ถูกปฏิเสธพร รวมทั้งพรของกำรแต่งงำนนิรันดร์และ

ครอบครัวนิรันดร์ แมบ้ำงคนอำจใชเ้วลำนำน—บำงทีอำจหลงัจำกชีวติมรรตยั—กวำ่

จะไดรั้บพรน้ี แต่จะไม่มีใครถกูปฏิเสธ . . .

ตอนน้ี ขำ้พเจำ้ขอมอบควำมรักและค�ำแนะน�ำสกัเลก็นอ้ย

ถึงท่ำนผูเ้ป็น ชำยท่ีไม่ได้แต่งงำน อยำ่เล่ือนกำรแต่งงำนเพรำะท่ำนไม่มีอำชีพและ

ฐำนะกำรเงินท่ีมัน่คง . . . จงจ�ำไวว้ำ่ในฐำนะผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตท่ำนมีขอ้ผกูมดัวำ่ท่ำน

ตอ้งเป็นฝ่ำยเร่ิมหำคู่นิรันดร์ก่อน

ถึงท่ำนผูเ้ป็น หญิงท่ีไม่ได้แต่งงำน สญัญำของศำสดำพยำกรณ์ของพระผูเ้ป็นเจำ้มี

อยูเ่สมอวำ่พระเจำ้ทรงห่วงใยท่ำน ถำ้ท่ำนซ่ือสตัย ์พร ทุกประกำร จะเป็นของท่ำน กำร

ไม่ไดแ้ต่งงำนและไม่มีครอบครัวในชีวติน้ีเป็นเพียงสภำพชัว่ครำว และนิรันดรเป็นเวลำ

ยำวไกล ประธำนเบน็สนัเคยเตือนเรำวำ่ “มนุษยเ์ท่ำนั้นท่ีนบัเวลำ พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเห็น

ภำพของท่ำนไกลถึงนิรันดร” (Ensign, Nov. 1988, p. 97.) จงเติมเตม็ชีวติท่ำนดว้ย

กิจกรรมท่ีคุม้ค่ำและมีควำมหมำย

ถึงท่ำนท่ีเคยประสบกบั กำรหย่ำร้ำง อยำ่ปล่อยใหค้วำมผดิหวงัหรือควำมรู้สึกลม้

เหลวบิดเบือนแนวคิดของท่ำนเร่ืองกำรแต่งงำนหรือชีวติ อยำ่ส้ินศรัทธำในกำรแต่งงำน

“ขณะรอพรท่ีสัญญำไว้ . . . จงท�ำงำนอย่ำงทุ่มเทในอุดมกำรณ์ดี รวมถึงกำรพัฒนำตนเอง
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หรือยอมใหค้วำมขมข่ืนกดักร่อนจิตวญิญำณและท�ำลำยท่ำนหรือคนท่ีท่ำนรักหรือเคย

รัก 20

4

ชีวติแต่งงานทีป่ระสบความส�าเร็จเรียกร้องให้ท่านพยายามด�าเนิน

ชีวติตามหลกัธรรมแห่งพระกติตคุิณอย่างสุดความสามารถ

[กำรแต่งงำน] . . . เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ ควำมพยำยำมอยำ่งมีสติของ

เรำ ไม่ใช่ตำมสญัชำตญำณ จะก�ำหนดควำมส�ำเร็จ แรงจูงใจเกิดจำกควำมอ่อนโยน ควำม

อำทรท่ีแทจ้ริงตลอดจนกำรค�ำนึงถึงควำมสุขและควำมผำสุกของกนัและกนั

ก่อนแต่งงำนเรำมองชีวติจำกทศันะของเรำเอง แต่หลงัจำกกำ้วข้ึนมำอยูเ่หนือจุดนั้น 

เรำเร่ิมพิจำรณำชีวติจำกทศันะของอีกฝ่ำยดว้ย เป็นเร่ืองจ�ำเป็นท่ีตอ้งเสียสละและปรับ

ตวัเพื่อเป็นวธีิแสดงควำมเช่ือมัน่และควำมรัก

กล่ำวกนับ่อยคร้ังวำ่โดยทัว่ไปแลว้ชีวติแต่งงำนท่ีมีควำมสุขและประสบควำมส�ำเร็จ

ไม่ใช่เร่ืองของกำรแต่งงำนกบัคนดีมำกเท่ำกบั กำรท่ีท่ำนเป็นคนดี สถิติท่ีแสดงอตัรำกำร

หยำ่ร้ำงสูงอำจบ่งบอกวำ่ไม่ฉลำดในกำรเลือกคู่ ถำ้พวกเขำแต่งงำนกบัคนอ่ืน ปัญหำ

อยำ่งหน่ึงอำจหมดไป แต่จะมีปัญหำอีกอยำ่งหน่ึงเขำ้มำแทนแน่นอน กำรเลือกคู่อยำ่ง

ฉลำดเป็นคุณประโยชนใ์หญ่หลวงต่อชีวติแต่งงำนท่ีประสบควำมส�ำเร็จ แต่กำรพยำยำม

ท�ำส่วนของตนอยำ่งมีสติเป็นองคป์ระกอบส�ำคญัท่ีสุดท่ีเอ้ือต่อควำมส�ำเร็จ 21

จริงอยูท่ี่วำ่คู่สำมีภรรยำท่ีมีค่ำควรจะไดรั้บควำมสูงส่งในอำณำจกัรซีเลสเชียล แต่

ชำยหญิงแต่ละคนท่ีไดรั้บกำรผนึกในควำมสมัพนัธ์นิรันดร์ตอ้งมีค่ำควรส่วนตวัส�ำหรับ

พรนั้น

กำรแต่งงำนนิรันดร์จะประกอบดว้ยชำยท่ีมีค่ำควรกบัหญิงท่ีมีค่ำควร ทั้งสองต่ำงได้

รับบพัติศมำดว้ยน�้ำและดว้ยพระวญิญำณแลว้ ต่ำงคนต่ำงเขำ้ไปในพระวหิำรเพือ่รับเอน็ 

ดำวเมน้ทข์องตน ต่ำงคนต่ำงปฏิญำณวำ่จะภกัดีต่อพระผูเ้ป็นเจำ้และต่อหุน้ส่วนของตน

ในพนัธสญัญำกำรแต่งงำน และต่ำงคนต่ำงรักษำพนัธสญัญำของตน โดยท�ำทั้งหมดท่ี

พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงคำดหวงัจำกพวกเขำ 22

กำรด�ำเนินชีวติตำมหลกัธรรมแห่งพระกิตติคุณสร้ำงชีวติแต่งงำนท่ีมีควำมสุข . . . 

เม่ือคนสองคนด�ำเนินชีวิตตำมหลกัธรรมแห่งพระกิตติคุณ ชีวิตแต่งงำนจะหวำนช่ืน

และจะมีควำมสุข 23
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สามภีรรยาควรท�างานด้วยกนัเพือ่กระชับความสัมพนัธ์ของชีวติแต่งงาน

จิตกศุลและควำมอดทนต่อข้อบกพร่อง

เกือบทุกคู่มีขอ้บกพร่อง . . . ริชำร์ด แอล. อีแวนส์เคยกล่ำววำ่ “บำงทีใครๆ กส็ำมำรถ

เป็นเพ่ือนกบัคนท่ีดีพร้อม แต่ภำรกิจของเรำคือเป็นเพ่ือนกบัคนท่ีไม่ดีพร้อม” [Richard 
Evans’ Quote Book (1971), 165] เรำเขำ้ใจวำ่ในชีวติแต่งงำนเรำไม่ไดอ้ยูก่บัคนท่ี

ดีพร้อม แต่เรำก�ำลงัแสวงหำควำมดีพร้อมและเรำก�ำลงัเดินไปตำมวถีิซ่ึงเรำหวงัวำ่จะ

พบกบัควำมดีพร้อม แต่เรำตอ้งมีควำมเขำ้ใจ ท�ำใหดี้ท่ีสุด และท�ำใหชี้วติสวยงำม . . .

. . . พระคมัภีร์ไบเบิลบอกเรำวำ่ “จิตกศุลนั้นกอ็ดทนนำนและมีใจปรำนี” (ดู 1 โค

รินธ์ 13:4) ควำมรักแบบนั้น แบบท่ีไม่ถูกมองขำ้มง่ำยๆ ไม่ส้ินสุดท่ีควำมพอใจและถกู

โยนท้ิงเหมือนพลำสติกท่ีใชแ้ลว้ท้ิง แต่เผชิญควำมยุง่ยำกเลก็ๆ นอ้ยๆ ทั้งหมดของชีวติ

ดว้ยกนัฉนัสำมีภรรยำ โดยท�ำใหท้ั้งสองคนเป็นหน่ึงเดียวในจุดประสงค ์เป็นควำมสุข

สูงสุดของมนุษย์ 24

ควำมเป็นหน่ึงเดียวของใจ

แน่นอนวำ่ชีวติแต่งงำนท่ีมีควำมสุขท่ีสุดคือชีวติแต่งงำนท่ีควำมปวดร้ำวของคุณเป็น

ควำมปวดร้ำวของฉนั ควำมเจบ็ปวดของคุณเป็นควำมเจบ็ปวดของฉนั ชยัชนะของคุณ

เป็นชยัชนะของฉนั ควำมกงัวลของคุณเป็นควำมกงัวลของฉนั ควำมเป็นหน่ึงเดียวของ

ใจ ของจิตวญิญำณ ของเน้ือหนงัดูเหมือนจะเป็นเร่ืองทำ้ทำยมำกกวำ่แต่ก่อนในโลกท่ีดู

เหมือนจะมีค�ำถำมวำ่ “ฉนัจะไดอ้ะไรจำกส่ิงน้ี” คู่แต่งงำนมำกมำยเหลือเกินกลำยเป็น

เพียงเคร่ืองประดบับนแขนเส้ือแทนท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของใจ 25

ควำมซ่ือสัตย์ภกัดีในควำมคิด ค�ำพูด และกำรกระท�ำ

ชำยผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตแสดงควำมซ่ือสตัยท์ำงศีลธรรมโดยสมบูรณ์ต่อภรรยำและ

ไม่มีเหตุผลใหเ้ธอสงสยัควำมซ่ือสตัยข์องเขำ สำมีตอ้งรักภรรยำสุดหวัใจและแนบสนิท

กบัเธอและหำใช่ใครอ่ืนไม่ (ดู คพ. 42:22–26) ประธำนสเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คิมบลัล์

อธิบำยวำ่

“ค�ำวำ่ หำใช่ใครอ่ืนไม่ ตดัทุกคนและทุกอยำ่งออกไป จำกนั้นคู่ครองจะกลำยเป็นคน

ส�ำคญัท่ีสุดในชีวติของสำมีหรือภรรยำ และชีวติทำงสงัคมหรือชีวติทำงอำชีพหรือชีวติ

ทำงกำรเมืองหรือควำมสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือส่ิงใดจะไม่
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มำก่อนคู่ครอง” (The Miracle of Forgiveness, Salt Lake City: Bookcraft, 
1969, p. 250)

พระเจำ้ทรงหำ้มและศำสนจกัรของพระองคก์ล่ำวโทษควำมสมัพนัธ์ใกลชิ้ดทุกรูป

แบบนอกชีวติสมรส ควำมไม่ซ่ือสตัยใ์นส่วนของผูช้ำยท�ำใหใ้จภรรยำชอกช�้ำ สูญเสีย

ควำมเช่ือมัน่ของเธอและควำมเช่ือมัน่ของบุตรธิดำ (ดู เจคอบ 2:35)

จงซ่ือสตัยใ์นพนัธสญัญำกำรแต่งงำนของท่ำนทั้งในควำมคิด ค�ำพดู และกำรกระ

ท�ำ ส่ือลำมก กำรเก้ียวพำรำสี และควำมคิดทำงเพศท่ีไม่เหมำะสมกดักร่อนอุปนิสยัของ

บุคคลและบัน่ทอนรำกฐำนของชีวติแต่งงำนท่ีมีควำมสุข ดว้ยเหตุน้ีควำมเป็นหน่ึงเดียว

และควำมไวว้ำงใจในชีวติแต่งงำนจึงถกูท�ำลำย คนท่ีไม่ควบคุมควำมคิดและท�ำกำรล่วง

ประเวณีในใจเขำ ถำ้เขำไม่กลบัใจ เขำจะไม่มีพระวญิญำณ แต่จะปฏิเสธศรัทธำและจะ

กลวั (ดู คพ. 42:23; 63:16)26

ควำมอ่อนโยนและควำมเคำรพในควำมสัมพันธ์แนบชิด

จงท�ำใหต้วัท่ำนอยูเ่หนือกำรใชอ้ �ำนำจบำตรใหญ่หรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมใน

ควำมสมัพนัธ์แนบชิดท่ีอ่อนโยนระหวำ่งสำมีภรรยำ เพรำะกำรแต่งงำนไดรั้บแต่งตั้ง

เม่ือสำมีภรรยำ “รักกันเฉกเช่นพวกเขำรักพระผู้ เป็นเจ้ำ . . . จะมีควำมหวำนช่ืน

และควำมอำทรเข้ำมำในบ้ำนอันจะท�ำให้เกิดควำมส�ำเร็จช่ัวนิรันดร์”
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จำกพระผูเ้ป็นเจำ้ ควำมสมัพนัธ์แนบชิดระหวำ่งสำมีภรรยำจึงเป็นเร่ืองดีและน่ำยกยอ่ง

ในสำยพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ พระองคท์รงบญัชำพวกเขำใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั และ

ใหพ้วกเขำขยำยเผำ่พนัธ์ุและเพ่ิมพนูใหเ้ตม็แผน่ดินโลก (ดู โมเสส 2:28; 3:24) ท่ำน

ตอ้งรักภรรยำเฉกเช่นพระคริสตท์รงรักศำสนจกัรและสละพระองคเ์พ่ือศำสนจกัร (ดู 

เอเฟซสั 5:25 31)

ควำมอ่อนโยนและควำมเคำรพ—ไม่ใช่ควำมเห็นแก่ตวั—จะตอ้งเป็นหลกัธรรมช้ีน�ำ

ควำมสมัพนัธ์แนบชิดระหวำ่งสำมีภรรยำ แต่ละฝ่ำยตอ้งค�ำนึงถึงและละเอียดอ่อนต่อ

ควำมตอ้งกำรและควำมปรำรถนำของอีกฝ่ำย พระเจำ้ทรงกล่ำวโทษกำรใชอ้ �ำนำจบำตร

ใหญ่ พฤติกรรมต�่ำชำ้ หรือควบคุมไม่ไดใ้นควำมสมัพนัธ์แนบชิดระหวำ่งสำมีภรรยำ

ชำยใดกระท�ำทำรุณกรรมหรือดูหม่ินภรรยำทำงกำยหรือทำงวญิญำณเขำ้ข่ำยกระท�ำ

บำปร้ำยแรงและตอ้งกลบัใจอยำ่งจริงใจและจริงจงั ควรแกไ้ขควำมแตกต่ำงดว้ยควำม

รักควำมเมตตำและดว้ยวิญญำณของควำมปรองดองกนั ชำยควรพูดกบัภรรยำดว้ย

ควำมรักและควำมอ่อนโยนเสมอ ปฏิบติัต่อเธอดว้ยควำมเคำรพสูงสุด ชีวิตแต่งงำน

เหมือนดอกไมแ้รกแยม้ . . . และตอ้งบ�ำรุงเล้ียงสม�่ำเสมอดว้ยกำรแสดงควำมรักและ

ควำมอำทร 27

ต้ังใจฟัง

โจทยม์ำกมำยตอบไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และสถำนกำรณ์ยุง่ยำกมำกมำยแกไ้ขได ้ถำ้เรำจะ

เขำ้ใจวำ่มีหลำยคร้ังท่ีเรำตอ้งฟัง ในโรงเรียนเรำเรียนรู้เม่ือเรำฟัง แต่ไม่เรียนรู้เม่ือเรำไม่

เอำใจใส่ ในชีวติแต่งงำนจะขำดควำมเขำ้ใจโดยส้ินเชิงถำ้เรำไม่ยอมฟัง . . . แน่นอนวำ่

เรำจ�ำเป็นตอ้งพดู แต่เรำตอ้งฟังทศันะของอีกฝ่ำยเพื่อจะเพิ่มควำมเขำ้ใจของเรำมำกพอ

จะตดัสินใจไดอ้ยำ่งฉลำด หูท่ีคอยรับฟังมกัจะสร้ำงควำมแตกต่ำง 28

ควำมไม่เห็นแก่ตัว

มิตรภำพจะไม่ย ัง่ยนืถำ้มีฐำนอยูบ่นทรำยของควำมเห็นแก่ตวั ชีวติแต่งงำนไม่ย ัง่ยนื

เม่ือไม่มีรำกฐำนอ่ืนนอกจำกเสน่ห์ทำงกำย และไม่มีรำกฐำนของควำมรักและควำม

จงรักภกัดีท่ีลึกซ้ึง 29

เรำหวงัวำ่ท่ำนท่ีแต่งงำนแลว้จะจดจ�ำควำมรู้สึกรักซ่ึงน�ำท่ำนไปถึงแท่นในพระนิเวศ

ของพระเจำ้ เรำเศร้ำเสียใจเม่ือทรำบวำ่ควำมรักของหลำยท่ำนเยน็ชำลงหรือดว้ยเหตุผล

นำนปักำรของควำมเห็นแก่ตวัและกำรล่วงละเมิด ท่ำนลืมหรือปฏิบติัเล่นๆ กบัพนัธ 
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สญัญำกำรแต่งงำนท่ีท�ำไวใ้นพระวหิำร เรำขอร้องใหส้ำมีภรรยำรักและเคำรพกนั แท้

ท่ีจริง  ควำมหวงัสูงสุดของเรำคือขอใหแ้ต่ละครอบครัวไดรั้บพรของกำรมีมำรดำและ

บิดำท่ีแสดงควำมรักต่อกนั เคำรพนบัถือกนั และท�ำงำนดว้ยกนัเพ่ือกระชบัควำมสมัพนัธ์

ของชีวติแต่งงำน 30

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ในหวัขอ้ 1 ประธำนฮนัเตอร์เนน้วำ่กำรแต่งงำนไดรั้บแต่งตั้งจำกพระผูเ้ป็นเจำ้และ

มุ่งหมำยจะใหด้�ำรงอยูช่ัว่นิรันดร์ กำรรู้เช่นน้ีจะส่งผลต่อควำมสมัพนัธ์ของท่ำนกบั

คู่ครองไดอ้ยำ่งไร กำรแต่งงำนคือ “กำรเป็นหุน้ส่วนกบัพระผูเ้ป็นเจำ้” มีควำมหมำย

ต่อท่ำนอยำ่งไร เรำจะช่วยใหเ้ดก็และเยำวชนเตรียมแต่งงำนในพระวหิำรไดอ้ยำ่งไร

• ท่ำนมีควำมคิดและควำมประทบัใจอะไรบำ้งขณะศึกษำค�ำแนะน�ำของประธำนฮนั

เตอร์เก่ียวกบักำรตดัสินใจวำ่จะแต่งงำนกบัใคร (ดู หวัขอ้ 2)

• ค �ำสญัญำและค�ำแนะน�ำของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 3 จะช่วยคนท่ีไม่แต่งงำนได้

อยำ่งไร เรำจะประยกุตใ์ชข่้ำวสำรของประธำนฮนัเตอร์ท่ีวำ่ “น่ีเป็นศำสนจกัรของ

พระเยซูคริสต ์ไม่ใช่ศำสนจกัรของคนแต่งงำนหรือคนโสด” ไดอ้ยำ่งไร

• ท่ำนคิดวำ่ประธำนฮนัเตอร์หมำยถึงอะไรเม่ือท่ำนพดูวำ่กำรแต่งงำน “เป็นพฤติกรรม

ท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้” (ดู หวัขอ้ 4) ท่ำนเคยเห็นเม่ือใดวำ่กำรด�ำเนินชีวติตำมหลกัธรรม

พระกิตติคุณน�ำควำมสุขมำสู่ชีวติแต่งงำน ถำ้ท่ำนแต่งงำนแลว้ ลองพิจำรณำวำ่ท่ำน

จะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อแสดงควำมรักต่อคู่ครองอยำ่งเตม็ท่ีมำกข้ึน

• ไตร่ตรองค�ำแนะน�ำของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 5 คู่ครองจะมีควำมอดทนมำกข้ึน

ต่อขอ้บกพร่องของกนัและกนัไดอ้ยำ่งไร คู่ครองจะมี “ควำมเป็นหน่ึงเดียวของใจ” 

มำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร คู่ครองจะแสดงควำมซ่ือสตัยใ์นชีวติแต่งงำนผำ่นควำมคิด ค�ำพดู 

และกำรกระท�ำไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

ปฐมกำล 2:18, 21–24; เจคอบ 2:27, 31–33; 4 นีไฟ 1:11; คพ. 42:22; โมเสส 3:19–24; 

ดู “ครอบครัว: ถอ้ยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2010, 165
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ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

“กำรศึกษำพระกิตติคุณจะมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดเม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิสอน

ท่ำน ทุกคร้ังท่ีท่ำนจะศึกษำพระกิตติคุณจงเร่ิมตน้ดว้ยกำรสวดออ้นวอนใหพ้ระวญิญำณ

บริสุทธ์ิช่วยในกำรเรียนรู้” (ส่ังสอนกิตติคุณของเรำ [2004], 18)
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ปกป้องคุ้มครองครอบครัว

“บำงคร้ังบ้ำนอำจดเูหมือนเป็นสถำนท่ีธรรมดำท่ีมีหน้ำ

ท่ีประจ�ำวนัในน้ัน ทว่ำควำมส�ำเร็จของบ้ำนควรจะเป็น

ควำมส�ำเร็จสูงสุดของกิจกำรงำนท้ังหมดในชีวิตเรำ”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เติบโตมำในครอบครัวท่ีรักกนัและท�ำงำนหนกั ท่ีนัน่ท่ำน

เรียนรู้จำกบิดำมำรดำวำ่กำรสร้ำงบำ้นท่ีมีควำมสุขมกัเรียกร้องกำรเสียสละ ไม่นำนก่อน

แต่งงำน ท่ำนเสียสละส่ิงท่ีท่ำนรู้สึกวำ่จ�ำเป็นต่อควำมผำสุกของครอบครัวในอนำคต

ของท่ำน

ฮำเวร์ิดไดพ้ฒันำควำมรักดำ้นดนตรีเม่ืออำยยุงันอ้ย ท่ำนฝึกเล่นเปียโนและไวโอลิน

ก่อน จำกนั้นจึงหดัเล่นเคร่ืองดนตรีอีกหลำยชนิดดว้ยตนเอง สมยัเป็นวยัรุ่น ท่ำนตั้งวง

ดนตรีช่ือ Hunter’s Croonaders เล่นท่ีงำนเตน้ร�ำและงำนอ่ืนทัว่บอยซี ไอดำโฮ 

เม่ือท่ำนอำย ุ19 ปี ท่ำนกบัวงของท่ำนไดรั้บวำ่จำ้งใหเ้ล่นดนตรีส�ำหรับกำรล่องเรือไป

เอเชียสองเดือน 1

หน่ึงปีหลงัฮำเวร์ิดกลบัจำกกำรล่องเรือ ท่ำนยำ้ยไปอยูเ่ซำเธิร์นแคลิฟอร์เนีย และยงั

คงเล่นดนตรีกบัวงอ่ืนๆ ในแคลิฟอร์เนียท่ำนพบแคลร์ เจฟฟ์ส คนท่ีท่ำนขอแต่งงำนใน

ฤดูใบไมผ้ลิปี 1931 ส่ีวนัก่อนแต่งงำน ฮำเวร์ิดแสดงกบัวงของท่ำนจำกนั้นกเ็กบ็เคร่ือง

ดนตรีใส่กล่องและไม่เล่นเป็นอำชีพอีกเลย กำรแสดงดนตรีในงำนเตน้ร�ำและงำนเล้ียง 

“ดึงดูดใจในบำงดำ้น” ท่ำนกล่ำว “และขำ้พเจำ้ท�ำเงินไดดี้” แต่ท่ำนรู้สึกวำ่วถีิชีวติหลำย

ส่วนเขำ้กนัไม่ไดก้บัชีวติในแบบท่ีท่ำนวำดหวงัไวสั�ำหรับครอบครัวของท่ำน “เร่ืองน้ี

ท�ำใหบ้ำงส่ิงบำงอยำ่งท่ีเคยพอใจขำดหำยไป [แต่] กำรตดัสินใจคร้ังน้ีไม่เคยท�ำใหเ้สียใจ

เลย” ท่ำนกล่ำวในอีกหลำยปีต่อมำ 2
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ฮำเวร์ิดและแคลร์ไดรั้บพรใหมี้บุตรชำยสำมคนช่ือ ฮำเวร์ิด วลิเลียม (บิลลี), จอห์น 

กบัริชำร์ด ยงัควำมเศร้ำโศกแก่พวกท่ำนท่ีบิลลีจำกไปตั้งแต่ยงัเป็นทำรก ขณะท่ีจอห์น 

กบัริชำร์ดเติบใหญ่ ครอบครัวฮนัเตอร์สร้ำงครอบครัวท่ีรักใคร่กลมเกลียวกนั ฮำเวร์ิดมี

งำนทนำยควำมและกำรเรียกในศำสนจกัรเตม็มือ แต่ท่ำนกบัแคลร์ใหค้รอบครัวมำก่อน 

ครอบครัวฮนัเตอร์ก�ำหนดใหคื้นวนัจนัทร์เป็นเวลำส�ำหรับสอนพระกิตติคุณ เล่ำเร่ือง 

เล่นเกม และไปสถำนท่ีต่ำงๆ ดว้ยกนัมำนำนก่อนท่ีศำสนจกัรจะก�ำหนดใหคื้นนั้นเป็น

คืนสงัสรรคใ์นครอบครัว ลกูๆ มกัไดรั้บมอบหมำยใหส้อนบทเรียน

ฮำเวร์ิดกบัลกูชำยมีควำมสนใจหลำยอยำ่งเหมือนกนัเช่น รถไฟจ�ำลอง พวกท่ำนต่อ

รถไฟจำกชุดส่วนประกอบและสร้ำงรำงรถไฟท่ีซบัซอ้นติดกบัแผน่ไมอ้ดั ท่ำนจ�ำได้

วำ่ “งำนอดิเรกท่ีเรำโปรดปรำนอยำ่งหน่ึงคือไปดูชุมทำงรถไฟ . . . ใกลส้ถำนีแอลแฮม 

บรำของทำงรถไฟแปซิฟิกใตเ้พ่ือใหไ้ดแ้นวคิดมำสร้ำงลำนสบัเปล่ียนขบวนรถไฟและ

อุปกรณ์ของเรำ” 3

ในท่ีสุดครอบครัวของประธำนและซิสเตอร์ฮนัเตอร์กข็ยำยใหญ่ข้ึนจนมีหลำน

ทั้งหมด 18 คน นอกจำกจะไปเยีย่มลกูหลำนแลว้ หลำยคร้ังกำรเยีย่มเยยีนของประธำน

ฮนัเตอร์จะอยู ่“ระหวำ่งเดินทำง” ช่วงท่ีท่ำนเปล่ียนเคร่ืองบินเม่ืองำนมอบหมำยของ

ศำสนจกัรน�ำท่ำนผำ่นแคลิฟอร์เนีย เพรำะจอห์นมกัจะพำลูกๆ ไปพบคุณปู่ท่ีสนำม

บินช่วงหยดุพกัระหวำ่งทำงเหล่ำน้ี บำงคร้ังพวกเขำจึงเรียกท่ำนวำ่ “คุณปู่ผูใ้ชชี้วิตท่ี

สนำมบิน” 4

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

ครอบครัวเป็นหน่วยส�าคญัทีสุ่ดในสังคม ในศาสนจกัร และในนิรันดร

ครอบครัวเป็นหน่วยส�ำคญัท่ีสุดในกำลเวลำและในนิรันดร ดว้ยเหตุน้ีจึงอยูเ่หนือ

ควำมสนใจอ่ืนทั้งหมดในชีวติ 5

ศำสนจกัรมีควำมรับผดิชอบ—และสิทธิอ�ำนำจ—ในกำรปกป้องคุม้ครองครอบครัว

อนัเป็นรำกฐำนของสังคม รูปแบบชีวิตครอบครัวท่ีก�ำหนดไวก่้อนกำรวำงรำกฐำน

ของโลกจดัเตรียมใหเ้ดก็ๆ เกิดและไดรั้บกำรเล้ียงดูจำกบิดำมำรดำผูเ้ป็นสำมีภรรยำท่ี

แต่งงำนกนัอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย กำรเป็นบิดำมำรดำเป็นขอ้ผกูมดัและสิทธิพิเศษ

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีตอ้นรับบุตรธิดำเสมือนหน่ึง “มรดกจำกพระยำห์เวห์” (สดุดี 127:3)
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คนในสงัคมวติกกงัวลเม่ือพวกเขำเร่ิมเห็นวำ่กำรแตกสลำยของครอบครัวท�ำใหโ้ลก

เกิดเหตุเลวร้ำยท่ีศำสดำพยำกรณ์บอกไวล่้วงหนำ้ สภำและกำรประชุมหำรือของโลกจะ

ประสบควำมส�ำเร็จกต่็อเม่ือพวกเขำใหนิ้ยำมครอบครัวตำมท่ีพระเจำ้ทรงเปิดเผย “ถำ้

พระยำห์เวห์มิไดท้รงสร้ำงบำ้น บรรดำผูท่ี้สร้ำงกเ็หน่ือยเปล่ำ” (สดุดี 127:1)6

ในกำรแสวงหำควำมผำสุกของบุคคลและครอบครัว ส�ำคญัท่ีตอ้งจ�ำไวว้ำ่หน่วยพื้น

ฐำนของศำสนจกัรคือครอบครัว อยำ่งไรกดี็ ขณะเนน้เร่ืองครอบครัว เรำพึงระลึกวำ่ใน

โลกท่ีเรำอยูน่ั้นครอบครัวไม่จ�ำกดัเฉพำะกลุ่มแบบดั้งเดิมท่ีมีพอ่แม่ลกูเท่ำนั้น ครอบครัว

ในศำสนจกัรทุกวนัน้ีประกอบดว้ย [สำมีภรรยำ] ท่ีไม่มีบุตร พอ่หรือแม่ตวัคนเดียวท่ีมี

บุตร และคนโสดท่ีอยูค่นเดียว . . . แต่ละครอบครัวเหล่ำน้ีตอ้งไดรั้บกำรดูแลเอำใจใส่

จำกฐำนะปุโรหิต บ่อยคร้ังครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บกำรดูแลเอำใจใส่มำกท่ีสุดคือครอบครัว

ท่ีมีโครงสร้ำงแบบใหม่ ในบำ้นแต่ละหลงัตอ้งกำรผูส้อนประจ�ำบำ้นท่ีห่วงใยและตั้งใจ

ท�ำหนำ้ท่ีของตน ไม่ควรมีใครถกูทอดท้ิง 7

ประธำนฮันเตอร์กับบตุรชำย หลำน และครอบครัวของพวกเขำเม่ือวนัท่ี 2 ตลุำคม 

ค.ศ. 1994 วนัหลงัจำกท่ำนได้รับกำรสนับสนุนเป็นประธำนศำสนจักร
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2

บิดามารดาเป็นหุ้นส่วนกนัในการน�าครอบครัวและอยู่ภายใต้ข้อ

ผูกมดัอนัเข้มงวดให้คุ้มครองและรักบุตรธิดาของตน

ควำมรับผดิชอบของกำรเป็นบิดำมำรดำมีควำมส�ำคญัสูงสุด ผลสืบเน่ืองจำกควำม

พยำยำมของเรำจะมีผลชัว่นิรันดร์ต่อเรำและบุตรชำยหญิงท่ีเรำเล้ียงดู ทุกคนท่ีเป็นบิดำ

มำรดำอยูภ่ำยใตข้อ้ผกูมดัอนัเขม้งวดใหคุ้ม้ครองและรักบุตรธิดำ [ของตน] และช่วย

เหลือพวกเขำใหก้ลบัไปหำพระบิดำบนสวรรค ์บิดำมำรดำทุกคนควรเขำ้ใจวำ่พระเจำ้

จะไม่ทรงถือวำ่คนท่ีละเลยควำมรับผดิชอบเหล่ำน้ีจะพน้ผดิ 8

บิดำและมำรดำมีควำมรับผดิชอบอนัส�ำคญัยิง่ต่อบุตรธิดำท่ีมอบใหพ้วกเขำดูแล . . . 

ในหนงัสือสุภำษิต เรำพบค�ำตกัเตือนบิดำมำรดำดงัน้ี

“จงฝึกเดก็ในทำงท่ีเขำควรจะเดินไป และเม่ือเขำเติบใหญ่ เขำจะไม่พรำกจำกทำง

นั้น” (สุภำษิต 22:6)

กำรฝึกส�ำคญัท่ีสุดท่ีจะใหเ้ดก็ไดคื้อกำรฝึกท่ีมำจำกแบบอยำ่งของบิดำมำรดำ บิดำ

มำรดำตอ้งเป็นแบบอยำ่งใหย้วุชนท�ำตำม พลงัอนัยิง่ใหญ่มำจำกบำ้นท่ีสอนหลกัธรรม

อนัชอบธรรม บำ้นท่ีมีควำมรักควำมเคำรพกนั บำ้นท่ีกำรสวดออ้นวอนมีอิทธิพลในชีวติ

ครอบครัว และบำ้นท่ีมีควำมเคำรพต่อส่ิงเหล่ำนั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระผูเ้ป็นเจำ้ 9

กำรเป็นผูน้�ำครอบครัวท่ีมีประสิทธิภำพ . . . เรียกร้องทั้งปริมำณและคุณภำพของเวลำ 

ตอ้งไม่ปล่อยให ้. . . สงัคม โรงเรียน หรือแมแ้ต่ศำสนจกัรสอนและปกครองครอบครัว 10

ชำยผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตถือวำ่ครอบครัวไดรั้บแต่งตั้งจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ กำรเป็นผูน้�ำ

ครอบครัวของท่ำนเป็นควำมรับผดิชอบส�ำคญัและศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของท่ำน . . .

ชำยผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตน�ำครอบครัวใหมี้ส่วนร่วมในศำสนจกัรเพ่ือพวกเขำจะรู้จกั

พระกิตติคุณและอยูภ่ำยใตค้วำมคุม้ครองของพนัธสญัญำและศำสนพธีิ ถำ้ท่ำนตอ้งกำร

ไดรั้บพรของพระเจำ้ ท่ำนตอ้งจดับำ้นของท่ำนใหอ้ยูใ่นระเบียบ ท่ำนกบัภรรยำก�ำหนด

บรรยำกำศทำงวญิญำณของครอบครัว ขอ้ผกูมดัอนัดบัแรกของท่ำนคือท�ำใหชี้วติทำง

วญิญำณของท่ำนเองอยูใ่นระเบียบผำ่นกำรศึกษำพระคมัภีร์เป็นประจ�ำและกำรสวด

ออ้นวอนทุกวนั จงพิทกัษแ์ละใหเ้กียรติฐำนะปุโรหิตและพนัธสญัญำพระวิหำรของ

ท่ำน กระตุน้ครอบครัวใหท้�ำเช่นเดียวกนั 11
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ชำยผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตเคำรพควำมเป็นมำรดำ มำรดำไดรั้บสิทธิพิเศษอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

ให ้“ก�ำเนิดจิตวญิญำณของมนุษย;์ เพรำะในกำรน้ีงำนของพระบิดำของเรำด�ำเนินต่อไป, 

เพื่อพระองคจ์ะทรงรุ่งโรจน”์ (คพ. 132:63)

. . . ฐำนะปุโรหิตจะบรรลุจุดหมำยไม่ได ้ทั้งจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้จะเกิด

สมัฤทธิผลไม่ไดห้ำกปรำศจำกคู่อุปถมัภข์องเรำ มำรดำท�ำงำนท่ีฐำนะปุโรหิตท�ำไม่ได ้ 

เพรำะของประทำนแห่งชีวติน้ี ฐำนะปุโรหิตจึงควรมีควำมรักอนัไม่จ�ำกดัต่อมำรดำของ

บุตรธิดำพวกเขำ

[พ่ีนอ้งชำยทั้งหลำย] จงใหเ้กียรติบทบำทพิเศษท่ีเบ้ืองบนก�ำหนดใหภ้รรยำท่ำนเป็น

มำรดำในอิสรำเอลและควำมสำมำรถพิเศษของเธอในกำรใหก้�ำเนิดและเล้ียงดูบุตรธิดำ 

เรำอยูภ่ำยใตพ้ระบญัชำสวรรคใ์หข้ยำยเผำ่พนัธ์ุและเพิ่มพนูใหเ้ตม็แผน่ดินโลก เล้ียงดู

บุตรหลำนในควำมสวำ่งและควำมจริง (ดู โมเสส 2:28; คพ. 93:40) ท่ำนมีส่วนดูแลบุตร

ธิดำในฐำนะหุน้ส่วนท่ีรักกนั จงช่วยเธอจดักำรและดูแลบำ้นของท่ำน ช่วยสอน อบรม 

และฝึกวนิยัใหบุ้ตรธิดำของท่ำน

ท่ำนควรแสดงใหภ้รรยำและบุตรธิดำเห็นเป็นประจ�ำวำ่ท่ำนเคำรพเธอ แทท่ี้จริง ส่ิง

ส�ำคญัท่ีสุดอยำ่งหน่ึงท่ีบิดำท�ำเพื่อบุตรธิดำของเขำไดคื้อรักมำรดำของพวกเขำ 12

ชำยผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตยอมรับวำ่ภรรยำเป็นหุน้ส่วนในกำรน�ำบำ้นและครอบครัว

โดยควำมรู้ทุกเร่ืองและมีส่วนร่วมอยำ่งเตม็ท่ีในกำรตดัสินใจทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง จ�ำเป็น

จะตอ้งมีเจำ้หนำ้ท่ีควบคุมในศำสนจกัรและในบำ้น (ดู คพ. 107:21) ควำมรับผดิชอบ

ในกำรปกครองบำ้นตกอยูก่บัผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิตตำมท่ีพระเจำ้ทรงก�ำหนด (ดู โมเสส 

4:22) พระเจำ้ทรงประสงคใ์หภ้รรยำเป็นคู่อุปถมัภข์องชำย (อุปถมัภ์ หมำยถึงเท่ำเทียม

กนั)—นัน่คือ คู่ท่ีเท่ำเทียมกนัและจ�ำเป็นในกำรเป็นหุน้ส่วนโดยสมบูรณ์ กำรดูแลดว้ย

ควำมชอบธรรมจ�ำเป็นตอ้งมีควำมรับผดิชอบร่วมกนัระหวำ่งสำมีกบัภรรยำ ท่ำนปฏิบติั

หนำ้ท่ีร่วมกนัดว้ยควำมรู้เและมีส่วนร่วมในครอบครัวทุกเร่ือง กำรท่ีชำยท�ำงำนดว้ย

ตนเองหรือไม่ค�ำนึงถึงควำมรู้สึกและค�ำปรึกษำของภรรยำในกำรปกครองครอบครัว 

นัน่คือกำรใชอ้ �ำนำจกำรปกครองท่ีไม่ชอบธรรม 13

เรำกระตุน้ใหพ้ี่นอ้งชำยทั้งหลำยพึงระลึกวำ่ฐำนะปุโรหิตคือสิทธิอ�ำนำจอนัชอบ

ธรรมเท่ำนั้น จงไดม้ำซ่ึงควำมเคำรพและควำมเช่ือมัน่จำกบุตรธิดำของท่ำนผำ่นควำม

สมัพนัธ์อนัเป่ียมดว้ยควำมรักกบัพวกเขำ บิดำท่ีชอบธรรมคุม้ครองบุตรธิดำดว้ยเวลำ

ของเขำและกำรอยูร่่วมกิจกรรมตลอดจนควำมรับผดิชอบทำงสงัคม กำรศึกษำ และทำง
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วญิญำณ กำรแสดงออกอยำ่งอ่อนโยนดว้ยควำมรักควำมอำทรต่อบุตรธิดำเป็นควำมรับ

ผดิชอบของบิดำมำกเท่ำๆ กบัมำรดำ จงบอกบุตรธิดำวำ่ท่ำนรักพวกเขำ 14

3

บ้านของเราควรเป็นสถานทีแ่ห่งความรัก การสวดอ้อนวอน และการสอนพระกติตคุิณ

เรำตอ้งมีควำมรัก ควำมซ่ือตรง และหลกัธรรมท่ีชดัเจนในบำ้นของเรำ เรำตอ้งให้

ค �ำมัน่สญัญำอนัย ัง่ยนืแก่ชีวติแต่งงำน บุตรธิดำ และศีลธรรม เรำตอ้งประสบควำมส�ำเร็จ

ในเร่ืองท่ีจะนบัเป็นควำมส�ำเร็จมำกท่ีสุดส�ำหรับคนรุ่นต่อไป

แน่นอนวำ่บำ้นเป็นปึกแผน่ท่ีสุดและสวยงำมท่ีสุดเม่ือแต่ละคนละเอียดอ่อนต่อ

ควำมรู้สึกของผูอ่ื้น พยำยำมรับใช ้พยำยำมด�ำเนินชีวติท่ีบำ้นตำมหลกัธรรมท่ีเรำแสดง

ใหเ้ห็นในสภำพแวดลอ้มท่ีเป็นสำธำรณะมำกกวำ่ เรำตอ้งพยำยำมด�ำเนินชีวติตำมพระ

กิตติคุณในแวดวงครอบครัวมำกข้ึน บำ้นของเรำสมควรไดรั้บค�ำมัน่สญัญำท่ีซ่ือสตัย์

มำกท่ีสุด บุตรธิดำมีสิทธ์ิรู้สึกวำ่เขำปลอดภยัในบำ้นของเขำ ท่ีนัน่เขำมีสถำนท่ีคุม้ครอง

จำกอนัตรำยและควำมชัว่ร้ำยของโลกภำยนอก  ควำมเป็นน�้ำหน่ึงใจเดียวกนัและควำม

สมบูรณ์ของครอบครัวจ�ำเป็นต่อกำรสนองควำมตอ้งกำรดงักล่ำว บุตรธิดำตอ้งกำร

บิดำมำรดำผูมี้ควำมสุขในควำมสมัพนัธ์ท่ีมีต่อกนั ผูท้ �ำงำนอยำ่งมีควำมสุขจนมีชีวิต

ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ผูรั้กบุตรธิดำดว้ยควำมรักท่ีจริงใจและไม่เห็นแก่ตวั และผูทุ่้มเท

ใหค้วำมส�ำเร็จของครอบครัว 15

คร้ังแรกท่ีแนะน�ำใหก้ำรสงัสรรคใ์นครอบครัวเป็นโปรแกรมอยำ่งเป็นทำงกำรของ

ศำสนจกัร ฝ่ำยประธำนสูงสุดกล่ำววำ่ “ถำ้วสุิทธิชนเช่ือฟังค�ำแนะน�ำ [ใหจ้ดัสงัสรรค์

ในครอบครัว] เรำสญัญำวำ่พรมำกมำยจะเกิดข้ึน ควำมรักท่ีบำ้นและกำรเช่ือฟังบิดำ

มำรดำจะเพ่ิมพนู ศรัทธำจะเติบโตในใจเยำวชนแห่งอิสรำเอล พวกเขำจะมีพลงัต่อสู้

อิทธิพลชัว่ร้ำยและกำรล่อลวงซ่ึงรุมเร้ำพวกเขำ” เรำยนืยนัพรท่ีสญัญำไวอี้กคร้ังกบัคน

ท่ีจดัสงัสรรคใ์นครอบครัวอยำ่งซ่ือสตัย์

เยน็วนัจนัทร์ควรสงวนไวส้�ำหรับกำรสงัสรรคใ์นครอบครัว ผูน้�ำในทอ้งท่ีพึงแน่ใจ

วำ่อำคำรและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกของศำสนจกัรปิด ไม่วำงแผนจดักิจกรรมวอร์ด

หรือสเตคช่วงเยน็วนัจนัทร์ และหลีกหล่ียงส่ิงอ่ืนท่ีขดัจงัหวะกำรสงัสรรคใ์นครอบครัว

ส่ิงแรกท่ีควรเนน้เก่ียวกบักำรสงัสรรคใ์นครอบครัวคือใหค้รอบครัวมำอยูก่นัพร้อม

หนำ้เพ่ือศึกษำพระกิตติคุณ เรำเตือนทุกคนวำ่พระเจำ้ทรงตกัเตือนบิดำมำรดำใหส้อน
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บุตรธิดำเร่ืองพระกิตติคุณ กำรสวดออ้นวอน และกำรถือปฏิบติัวนัสะบำโต พระคมัภีร์

เป็นแหล่งขอ้มูลส�ำคญัท่ีสุดส�ำหรับกำรสอนพระกิตติคุณ 16

จงสวดออ้นวอนเป็นครอบครัวทั้งเชำ้ค�่ำ พรมำกมำยมำสู่ชีวติบุตรธิดำผูไ้ดย้นิบิดำ

มำรดำทูลวงิวอนพระเจำ้เพื่อควำมผำสุกของพวกเขำ โดยแทแ้ลว้บุตรธิดำผูม้ำอยูภ่ำย

ใตอิ้ทธิพลของบิดำมำรดำท่ีชอบธรรมเช่นนั้นจะไดรั้บควำมคุม้ครองใหร้อดพน้อิทธิพล

ของปฏิปักษม์ำกข้ึน 17

เพ่ือใหบิ้ดำมำรดำและบุตรธิดำเขำ้ใจกนัมำกข้ึน ศำสนจกัรจึงไดน้�ำแผนหน่ึงมำใช้

เรียกวำ่ “สภำครอบครัว” บิดำมำรดำจะเรียกประชุมและด�ำเนินสภำน้ี สมำชิกทุกคนใน

ครอบครัวจะเขำ้ร่วม สภำครอบครัวจะกระชบัควำมสมัพนัธ์ในครอบครัว ท�ำใหบุ้ตรธิดำ

เช่ือมัน่วำ่พวกเขำ “เป็นคนในครอบครัว” และท�ำใหพ้วกเขำมัน่ใจวำ่บิดำมำรดำสนใจ

ปัญหำของพวกเขำ กำรประชุมครอบครัวเช่นน้ีจะสอนใหเ้คำรพกนั ขจดัควำมเห็นแก่

ตวั และเนน้กฎทองค�ำ [ดู มทัธิว 7:12] ในบำ้นและกำรด�ำเนินชีวติท่ีสะอำด สภำครอบ

ครัวสอนเร่ืองกำรนมสักำรและกำรสวดออ้นวอนเป็นครอบครัว พร้อมกบับทเรียนเร่ือง

ควำมเมตตำกรุณำและควำมซ่ือสตัย ์ปัญหำของครอบครัวมกัเกิดใกลต้วัมำกจนอำจไม่

เห็นคุณค่ำของมิติท่ีแทจ้ริงและควำมส�ำคญัของครอบครัว แต่เม่ือครอบครัวเขม้แขง็และ

เป็นหน่ึงเดียวขณะพยำยำมรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจำ้และรักษำพระบญัญติัของพระองค ์ปัญหำ

มำกมำยของเรำท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะหมดไป 18

[พ่ีนอ้งชำยทั้งหลำย] จงท�ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบของท่ำนอยำ่งจริงจงัในกำรสอนพระ

กิตติคุณแก่ครอบครัวผำ่นกำรสงัสรรคใ์นครอบครัวเป็นประจ�ำ กำรสวดออ้นวอนเป็น

ครอบครัว เวลำของกำรใหข้อ้คิดทำงวญิญำณกบักำรอ่ำนพระคมัภีร์ และช่วงกำรสอน 

อ่ืนๆ จงเนน้เป็นพิเศษเร่ืองกำรเตรียมตวัเป็นผูส้อนศำสนำและกำรแต่งงำนในพระวหิำร 

ในฐำนะปิตุของบำ้น จงใชฐ้ำนะปุโรหิตของท่ำนผำ่นกำรประกอบศำสนพิธีท่ีเหมำะ

สมส�ำหรับครอบครัวท่ำนและโดยกำรใหพ้รภรรยำและบุตรธิดำ พี่นอ้งทั้งหลำย ถดั

จำกควำมรอดของท่ำนไม่มีส่ิงใดส�ำคญัต่อท่ำนเท่ำควำมรอดของภรรยำและบุตรธิดำ 19
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4

บิดามารดาทีป่ระสบความส�าเร็จคอืบิดามารดาทีรั่ก เสีย

สละ ห่วงใย สอน และดูแลความต้องการของบุตรธิดา

เจำ้หนำ้ท่ีชั้นผูใ้หญ่มีโอกำสไดพ้บปะและท�ำควำมรู้จกักบัสมำชิกศำสนจกัรทัว่โลก

ผูด้ �ำเนินชีวติดีเสมอตน้เสมอปลำยและเล้ียงดูครอบครัวในอิทธิพลของพระกิตติคุณ วิ

สุทธิชนเหล่ำน้ีไดรั้บพรมำกและควำมอุ่นใจท่ีมำจำกกำรหวนนึกถึงควำมพยำยำมต่อ

เน่ืองยำวนำนของตนในฐำนะบิดำมำรดำ ปู่ยำ่ตำยำย และทวดเพื่อจะเป็นบิดำมำรดำท่ี

ประสบควำมส�ำเร็จ แน่นอนวำ่มีบำงอยำ่งท่ีเรำแต่ละคนตอ้งกำร

อยำ่งไรกดี็ มีคนมำกมำยในศำสนจกัรและในโลกท่ีด�ำเนินชีวิตดว้ยควำมรู้สึกผดิ

และควำมไม่มีค่ำควรเพรำะบุตรและธิดำบำงคนของพวกเขำออกนอกเสน้ทำงหรือหลง

ไปจำกฝงู . . .

. . . เรำเขำ้ใจวำ่บิดำมำรดำท่ีรอบคอบพยำยำมสุดควำมสำมำรถ แต่แทบทุกคนท�ำ

ผดิพลำด คนเรำตระหนกัแทบจะทนัทีท่ีเขำ้สู่โครงกำรของกำรเป็นบิดำมำรดำวำ่จะมี

ขอ้ผดิพลำดมำกมำยระหวำ่งทำง แน่นอนวำ่พระบิดำบนสวรรคข์องเรำทรงทรำบเม่ือ

“เรำต้องสวดอ้อนวอนเสมอและ . . . ให้บตุรธิดำของเรำรู้ว่ำเรำรักและห่วงใยพวกเขำ”
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ทรงมอบบุตรธิดำทำงวญิญำณของพระองคใ์หอ้ยูใ่นควำมดูแลของพอ่แม่อำยนุอ้ยและ

ไม่มีประสบกำรณ์วำ่จะมีควำมผดิพลำดและกำรตดัสินใจผดิ . . .

. . . เรำแต่ละคนไม่เหมือนกนั เดก็แต่ละคนไม่เหมือนกนั เรำแต่ละคนเร่ิมตรงจุดต่ำง

กนัในกำรแข่งขนัของชีวติ และเรำแต่ละคนมีควำมเขม้แขง็ ควำมอ่อนแอ และพรสวรรค์

ต่ำงกนั ดว้ยเหตุน้ีเดก็แต่ละคนจึงไดรั้บพรดว้ยบุคลิกภำพพิเศษของตน เรำตอ้งไม่คิดเอำ

เองวำ่พระเจำ้จะทรงตดัสินควำมส�ำเร็จของคนๆ หน่ึงในวธีิเดียวกบัท่ีใชก้บัอีกคนหน่ึง 

ในฐำนะบิดำมำรดำเรำมกัคิดเอำเองวำ่ถำ้บุตรธิดำของเรำไม่ประสบควำมส�ำเร็จมำกกวำ่

ใครในทุกๆ ดำ้น ถือวำ่เรำลม้เหลว เรำควรระมดัระวงัในกำรตดัสินของเรำ . . .. . .

บิดำมำรดำท่ีประสบควำมส�ำเร็จคือบิดำมำรดำท่ีรัก บิดำมำรดำท่ีเสียสละ และบิดำ

มำรดำท่ีห่วงใย สอน และดูแลควำมตอ้งกำรของบุตรธิดำ ถำ้ท่ำนท�ำทั้งหมดน้ีแลว้และ

บุตรธิดำยงัคงด้ือร้ันหรือสร้ำงปัญหำหรือฝักใฝ่ทำงโลก กย็งัถือวำ่ท่ำนเป็นบิดำมำรดำท่ี

ประสบควำมส�ำเร็จ บำงทีอำจมีบุตรธิดำท่ีเขำ้มำในโลกเพื่อทำ้ทำยบิดำมำรดำบำงคน

ภำยใตส้ภำวกำรณ์บำงอยำ่ง ในท�ำนองเดียวกนั อำจมีบุตรธิดำอีกหลำยคนผูจ้ะเป็นพร

แก่ชีวติ และเป็นปีติของบิดำหรือมำรดำเกือบทุกคน

ควำมกงัวลของขำ้พเจำ้เวลำน้ีคือมีบิดำมำรดำท่ีอำจจะก�ำลงัประกำศค�ำตดัสินตนเอง

อยำ่งรุนแรงและอำจจะยอมใหค้วำมรู้สึกเหล่ำน้ีท�ำลำยชีวติพวกเขำ ทั้งท่ีขอ้เทจ็จริงคือ

พวกเขำท�ำดีท่ีสุดแลว้และควรมีศรัทธำต่อไป 20

บิดำหรือมำรดำ [ท่ีบุตรธิดำหลงผดิ] ไม่โดดเด่ียว บิดำมำรดำแรกของเรำรู้จกัควำม

เจบ็ปวดและควำมทุกขเ์ม่ือเห็นบุตรธิดำบำงคนของพวกเขำปฏิเสธค�ำสอนเก่ียวกบัชีวติ

นิรันดร์ (ดู โมเสส 5:27) หลำยศตวรรษต่อมำยำโคบรู้วำ่บุตรชำยผูพ้ี่อิจฉำและรู้สึกไม่

ดีต่อโยเซฟบุตรท่ีรักของเขำ (ดู ปฐมกำล 37:1–8) แอลมำศำสดำพยำกรณ์ท่ียิง่ใหญ่ผู ้

มีบุตรช่ือแอลมำสวดออ้นวอนพระเจำ้หลำยคร้ังเก่ียวกบัควำมด้ือร้ันของบุตรชำยและ

เขำวติกกงัวลมำกแน่นอนเก่ียวกบัควำมแตกแยกและควำมชัว่ร้ำยท่ีบุตรชำยเป็นผูก่้อ

เหตุในบรรดำผูค้นของศำสนจกัร (ดู โมไซยำห์ 27:14) “พระบิดำในสวรรคข์องเรำ

ทรงสูญเสียบุตรธิดำทำงวญิญำณมำกมำยของพระองคใ์หแ้ก่โลก พระองคท์รงทรำบ

ควำมรู้สึกของใจท่ำน . . .

. . . อยำ่ส้ินหวงักบับุตรชำยหรือบุตรสำวท่ีหลงผดิ หลำยคนท่ีดูเหมือนจะหลงไปไกล

ลิบไดก้ลบัมำแลว้ เรำตอ้งสวดออ้นวอนเสมอและหำกอยูใ่นวสิยัท่ีท�ำได ้จงใหบุ้ตรธิดำ

ของเรำรู้วำ่เรำรักและห่วงใยพวกเขำ . . .
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. . . จงรู้วำ่พระบิดำบนสวรรคข์องเรำจะทรงยอมรับควำมรักและกำรเสียสละ ควำม

วติกกงัวลและควำมห่วงใย ถึงแมเ้รำพยำยำมมำกแลว้แต่ไม่ส�ำเร็จ ใจของบิดำมำรดำมกั

จะแตกสลำย แต่พวกเขำตอ้งตระหนกัวำ่ควำมรับผดิชอบสุดทำ้ยอยูก่บับุตรธิดำหลงัจำก

บิดำมำรดำไดส้อนหลกัธรรมท่ีถกูตอ้งแลว้

. . .ไม่วำ่จะโศกเศร้ำเร่ืองใด ไม่วำ่จะกงัวลเร่ืองใด ไม่วำ่จะเจบ็ปวดและกลดักลุม้

เร่ืองใด จงมองหำวธีิเปล่ียนเร่ืองนั้นใหเ้ป็นประโยชน—์บำงทีอำจจะช่วยใหผู้อ่ื้นหลีก

เล่ียงปัญหำเดียวกนั หรือบำงทีอำจท�ำให้ผูอ่ื้นเขำ้ใจควำมรู้สึกของผูท่ี้ก�ำลงัต่อสู้ใน

ลกัษณะเดียวกนัมำกข้ึน แน่นอนวำ่เรำจะมีควำมเขำ้ใจลึกซ้ึงข้ึนในควำมรักของพระ

บิดำบนสวรรคเ์ม่ือเรำรู้ผำ่นกำรสวดออ้นวอนในทำ้ยท่ีสุดวำ่พระองคเ์ขำ้พระทยัและ

ทรงตอ้งกำรใหเ้รำมองไปขำ้งหนำ้ . . .

เรำไม่ควรปล่อยใหซ้ำตำนลวงเรำใหคิ้ดวำ่เรำสูญส้ินทุกอยำ่ง ขอใหเ้รำภำคภูมิใจ

ในส่ิงดีและถูกตอ้งท่ีเรำท�ำ ปฏิเสธและขบัไล่ส่ิงผดิเหล่ำนั้นออกไปจำกชีวติเรำ มอง

ไปท่ีพระเจำ้เพื่อขอกำรใหอ้ภยั ควำมเขม้แขง็ และกำรปลอบโยน แลว้เดินหนำ้ต่อไป 21

5

บ้านของเราควรเป็นสถานทีศั่กดิ์สิทธ์ิทีเ่ราสามารถด�าเนินชีวติตามหลกั

ธรรมแห่งพระกติตคุิณและพระวญิญาณของพระเจ้าสามารถสถติอยู่

เรำหวงัวำ่ท่ำนจะไม่ทอ้แทห้มดก�ำลงัใจขณะพยำยำมเล้ียงดูครอบครัวในควำม

ชอบธรรม พึงจดจ�ำวำ่พระเจำ้ทรงบญัชำดงัน้ี “แต่สำนุศิษยข์องเรำจะยนือยูใ่นสถำนท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิ, และจะไม่หวัน่ไหว” (คพ. 45:32)

แมบ้ำงคนจะตีควำมขอ้น้ีวำ่น่ีหมำยถึงพระวหิำร ซ่ึงแน่นอนวำ่ใช่ แต่หมำยถึงบำ้น

ท่ีเรำอยูเ่ช่นกนั ถำ้ท่ำนจะเพียรพยำยำมน�ำครอบครัวในควำมชอบธรรม โดยกระตุน้

และมีส่วนร่วมในกำรสวดออ้นวอนเป็นครอบครัวทุกวนั อ่ำนพระคมัภีร์ สงัสรรคใ์น

ครอบครัว รักและสนบัสนุนกนัในกำรด�ำเนินชีวติตำมค�ำสอนของพระกิตติคุณ ท่ำน

จะไดรั้บพรท่ีพระเจำ้ทรงสญัญำไวใ้นกำรเล้ียงดูลกูหลำนท่ีชอบธรรม

ในโลกท่ีชัว่ร้ำยมำกข้ึน จ�ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีเรำแต่ละคนจะ “ยนือยูใ่นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ” 

และตั้งใจวำ่จะแน่วแน่และซ่ือสตัยต่์อค�ำสอนของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 22

เพ่ือบรรลุควำมส�ำเร็จในครอบครัว บิดำมำรดำตอ้งรักและเคำรพกนั สำมีผูด้ �ำรงฐำนะ

ปุโรหิตทั้งหลำยควรยกยอ่งภรรยำต่อหนำ้บุตรธิดำใหม้ำกท่ีสุด และภรรยำควรรักและ
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สนบัสนุนสำมี ในทำงกลบักนั บุตรธิดำจะรักบิดำมำรดำและรักกนั เม่ือนั้นบำ้นจะกลำย

เป็นสถำนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเรำสำมำรถด�ำเนินชีวติตำมหลกัธรรมแห่งพระกิตติคุณไดดี้ท่ีสุด

และพระวญิญำณของพระเจำ้สำมำรถสถิตอยู ่กำรเป็นบิดำท่ีประสบควำมส�ำเร็จหรือ

มำรดำท่ีประสบควำมส�ำเร็จยิง่ใหญ่กวำ่มำกกบักำรไดเ้ป็นผูน้�ำหรือด�ำรงต�ำแหน่งสูง

ในธุรกิจ กำรปกครอง หรือกิจกำรงำนฝ่ำยโลก บำงคร้ังอำจดูเหมือนบำ้นเป็นสถำน

ท่ีธรรมดำท่ีมีหนำ้ท่ีประจ�ำวนัในนั้น ทวำ่ควำมส�ำเร็จของบำ้นควรจะเป็นควำมส�ำเร็จ

สูงสุดของกิจกำรงำนทั้งหมดในชีวติเรำ23

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• พิจำรณำควำมส�ำคญัของครอบครัวขณะทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ใน

หวัขอ้ 1  ศำสนจกัรมีควำมรับผดิชอบอะไรต่อครอบครัว เรำจะคุม้ครองและเสริม

สร้ำงควำมเขม้แขง็ใหค้รอบครัวเรำไดอ้ยำ่งไร

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ท่ีวำ่บิดำมำรดำเป็นหุน้ส่วนในกำรน�ำ

ครอบครัว (ดู หวัขอ้ 2) ค �ำสอนเหล่ำน้ีจะช่วยทั้งบิดำและมำรดำไดอ้ยำ่งไร บิดำมำรดำ

จะเป็นหน่ึงเดียวกนัในกำรเล้ียงดูบุตรธิดำไดอ้ยำ่งไร พิจำรณำวำ่ท่ำนจะปรับปรุง 

“บรรยำกำศทำงวญิญำณ” ของบำ้นท่ำนไดอ้ยำ่งไร

• ในหวัขอ้ 3 ประธำนฮนัเตอร์ใหค้ �ำแนะน�ำส�ำหรับกำรสร้ำงครอบครัวท่ีเขม้แขง็ เรำจะ

สร้ำง “ควำมเป็นหน่ึงเดียวกนัและควำมซ่ือตรงในครอบครัว” ใหม้ำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร 

กำรสงัสรรคใ์นครอบครัวเป็นพรแก่ครอบครัวท่ำนอยำ่งไร กำรศึกษำพระคมัภีร์เป็น

ครอบครัว และกำรสวดออ้วอนเป็นครอบครัวเป็นพรแก่ครอบครัวท่ำนอยำ่งไร

• ค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 4 จะช่วยบิดำมำรดำของบุตรธิดำท่ีหลงผดิได้

อยำ่งไร บิดำมำรดำท่ีก�ำลงัประสบควำมเศร้ำโศกเสียใจและควำมเจบ็ปวดจะเปล่ียน

ส่ิงนั้นใหเ้ป็นประโยชนไ์ดอ้ยำ่งไร บิดำมำรดำ ปู่ยำ่ตำยำย ผูน้�ำเยำวชน และคนอ่ืนๆ 

จะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อช่วยเดก็ท่ีหลงผดิ

• หลงัจำกอ่ำนหวัขอ้ 5 ใหใ้คร่ครวญค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบักำรท�ำบำ้น

ของเรำใหเ้ป็น “สถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ” เรำเผชิญควำมทำ้ทำยอะไรบำ้งขณะท�ำส่ิงน้ี เรำ

จะพยำยำมท�ำใหบ้ำ้นของเรำเป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไดอ้ยำ่งไร



บทท่ี 17

232

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

อพยพ 20:12; เฉลยธรรมบญัญติั 6:4–7; สดุดี 127:3–5; เอเฟซสั 6:1–4; อีนสั 1:1–3; 

โมไซยำห์ 4:14–15; แอลมำ 56:45–48; 3 นีไฟ 18:21; คพ. 68:25–28; 93:40; 121:41–46

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

ขอใหส้มำชิกชั้นเรียนท�ำงำนเป็นคู่และวำงแผนวำ่จะสอนหน่ึงหวัขอ้ของบทน้ีท่ี

กำรสงัสรรคใ์นครอบครัวอยำ่งไร เรำจะท�ำใหค้ �ำสอนเก่ียวเน่ืองกบัเดก็และเยำวชนได้

อยำ่งไร เชิญบำงคู่แบ่งปันแผนกบัชั้นเรียน
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เราเช่ือในการเป็นคนซ่ือสัตย์

“ถ้ำเรำอยำกมีควำมเป็นเพ่ือนของพระอำจำรย์และพระ

วิญญำณของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เรำต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 

ซ่ือสัตย์ต่อพระผู้ เป็นเจ้ำ และต่อเพ่ือนมนุษย์ของเรำ” 

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ขณะรอไปเท่ียวชมปรำสำทเฮิร์สตใ์นแคลิฟอร์เนีย ประธำนกบัซิสเตอร์ฮนัเตอร์และ

สำมีภรรยำอีกคู่หน่ึงขบัรถไปร้ำนเลก็ๆ แห่งหน่ึง ขณะพวกท่ำนก�ำลงัมองไปรอบๆ 

ร้ำน “เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ไปท่ีเคำน์เตอร์ นบัชะเอมออกเสียง [และ] จ่ำยเงินใหค้นขำย

ไป 10 เพนนี” ต่อจำกนั้นทั้งสองคู่กก็ลบัไปข้ึนรถและเร่ิมขบักลบัไปเท่ียวชมปรำสำท 

ระหวำ่งทำง “เอล็เดอร์ฮนัเตอร์แจกชะเอมเวียนไปหน่ึงรอบ แลว้กแ็จกอีกรอบ และ

ทนัใดนั้นท่ำนกพ็บวำ่ท่ำนนบัผดิเพรำะเรำนบัไดท้ั้งหมด 11 เมด็แทนท่ีจะนบัได ้10 

เมด็เท่ำท่ีท่ำนจ่ำย

“ท่ำนจะมองขำ้มควำมผดิพลำดน้ีกไ็ด ้ยงัไงกแ็ค่เพนนีเดียว และตอนน้ีเรำตอ้งรีบ

ไปใหท้นักำรน�ำเท่ียว ใครจะรู้วำ่นบัผดิหรือใครจะสนใจ แต่ท่ำนไม่คิดเร่ืองน้ีเป็นคร้ัง

ท่ีสอง ท่ำนเล้ียวรถและขบักลบัไปร้ำนนั้น . . . ท่ำนอธิบำยปัญหำใหพ้นกังำนขำยอีก

คนทรำบ ขอโทษท่ีนบัผดิ และจ่ำยอีกเพนนีใหพ้นกังำนท่ีรู้สึกประหลำดใจคนนั้น” 1

ส�ำหรับฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์แลว้ ส�ำคญัท่ีตอ้งซ่ือสตัยใ์นเร่ืองเลก็เช่นเดียวกบั

เร่ืองใหญ่

ท่ำนสอนบุตรชำยเร่ืองควำมซ่ือตรงจำกแบบอยำ่งของท่ำน “ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้รู้เก่ียวกบั

ควำมซ่ือสตัยแ์ละควำมซ่ือตรงส่วนมำกไดย้นิจำกคนท่ีเล่ำเร่ืองคุณพอ่ใหข้ำ้พเจำ้ฟัง” 

ริชำร์ด ฮนัเตอร์กล่ำว คร้ังหน่ึงริชำร์ดไปกำรประชุมธุรกิจกบับิดำซ่ึงก�ำลงัสนทนำกนั

เก่ียวกบัโครงกำรซบัซอ้นโครงกำรหน่ึง ขณะอยูน่อกหอ้งช่วงพกั ริชำร์ดกบัชำยคนหน่ึง

คุยกนัเก่ียวกบักำรประชุม ริชำร์ดบอกวำ่อำจตอ้งรอนำนกวำ่จะไดเ้ร่ิมโครงกำรเพรำะ
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พระบัญญติัสิบประกำรมีค�ำตักเตือนนีอ้ยู่ในน้ันด้วย “ห้ำม

เป็นพยำนเทจ็ใส่ร้ำยเพ่ือนบ้ำน” (อพยพ 20:16)
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ตอ้งใชเ้อกสำรทำงกฎหมำยจ�ำนวนมำก ชำยคนนั้นแกไ้ขค�ำพดูของริชำร์ดโดยบอกเขำ

วำ่โครงกำรจะเร่ิมก่อนงำนเอกสำรเสร็จเพรำะพวกเขำรู้วำ่ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์จะ

ท�ำอยำ่งท่ีท่ำนบอกวำ่จะท�ำ 2

คริสตศ์กัรำช 1962 ประธำนฮนัเตอร์ปรำศรัยกบัเยำวชนของศำสนจกัรและแสดง

ควำมเช่ือมัน่เก่ียวกบัควำมส�ำคญัของกำรเป็นคนซ่ือสตัย ์ดงัน้ี

“ชีวติท่ีมีควำมสุขจะมำถึงเรำแต่ละคนถำ้เรำจะเพียงซ่ือสตัย—์ซ่ือสตัยต่์อบิดำมำรดำ

ของเรำ ไม่วำ่จะเก่ียวกบักำรออกเดทของเรำ งำนโรงเรียน คนท่ีเรำคบ หรือกำรเขำ้ร่วม

ประชุมท่ีโบสถ;์ ซ่ือสตัยต่์ออธิกำรของเรำ—รับค�ำแนะน�ำของพวกเขำ บอกควำมจริง

เก่ียวกบัตวัเรำ จ่ำยส่วนสิบอยำ่งซ่ือสัตย ์ ด�ำเนินชีวิตใหส้ะอำดบริสุทธ์ิ; ซ่ือสัตยต่์อ

โรงเรียนของเรำ—อยำ่โกงในกำรกระท�ำทุกอยำ่งของเรำ ไม่วำ่จะในชั้นเรียนหรือใน

ร้ัวมหำวทิยำลยั; ซ่ือสตัยใ์นกำรจ่ำยส่วนท่ีตอ้งจ่ำย ไม่วำ่จะค่ำเขำ้ชมกำรแข่งขนัหรือ

ภำพยนตร์ หรือในกำรท�ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบในส่วนของเรำท่ีงำนเล้ียง; ซ่ือสตัยต่์อคู่รัก

ของเรำ—อยำ่เอำเปรียบพวกเขำ อยำ่หลอกพวกเขำ อยำ่น�ำพวกเขำไปสู่กำรล่อลวง; 

ซ่ือสตัยต่์อพระเจำ้” 3

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระเจ้าทรงตกัเตอืนให้เราเป็นคนซ่ือสัตย์

พระคมัภีร์เตม็ไปดว้ยค�ำตกัเตือนใหเ้ป็นคนซ่ือสตัย ์และมีพระบญัญติัหลำยขอ้บอก

วำ่เรำควรเป็นคนซ่ือสตัย ์เรำนึกถึงพระบญัญติัเหล่ำนั้นในแบบตวัพิมพใ์หญ่ หำ้ม—หำ้ม

ลกัขโมย หำ้มเป็นพยำนเทจ็ หำ้มโลภ [ดู อพยพ 20:15 17] . . .

ตวัอยำ่งท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปของควำมไม่ซ่ือสตัยมี์ดงัน้ี

1. กำรลกัขโมย แทบทุกคร้ังท่ีอ่ำนหนงัสือพิมพข์ำ้พเจำ้จะพบรำยงำนข่ำวเก่ียวกบั

กำรยอ่งเบำ โจรกรรม ฉกชิงวิง่รำว ขโมยของตำมร้ำน ขโมยรถ และอีกนบัพนัอยำ่ง 

แมแ้ต่ในโบสถข์องเรำกมี็รำยงำนเร่ืองลกัเลก็ขโมยนอ้ย

2. กำรคดโกง หนงัสือพิมพมี์เร่ืองรำวคลำ้ยกนัของธุรกรรมฉอ้ฉลในขอ้สญัญำค�้ำ

ประกนั ในธุรกรรมดำ้นธุรกิจ คดโกงกำรลงทุน และอ่ืนๆ ท่ีสำธำรณชนใหค้วำมสนใจ 

มีบำงคนจะโกงขณะก�ำลงัเรียนและบำงคนจะโกงในกำรสอบ
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3. กำรท�ำผิดมำตรฐำนพระค�ำแห่งปัญญำ น่ีคือมำตรฐำนศำสนจกัร น่ีไม่ใช่กำรท�ำผดิ

มำตรฐำนของโลก แต่ท่ำนไดรั้บพระวจนะของพระเจำ้ในเร่ืองน้ีแลว้

4. กำรท�ำผิดกฎจรำจร ตำมหลกัแลว้คนเรำจะเป็นคนซ่ือสตัยไ์ม่ไดถ้ำ้ท�ำผดิกฎท่ี

สงัคมและฝ่ำยปกครองก�ำหนดไวเ้พื่อควำมผำสุกของผูอ่ื้น 4

“หำ้มเป็นพยำนเทจ็ใส่ร้ำยเพือ่นบำ้น” [อพยพ 20:16] โดยพ้ืนฐำนแลว้พระบญัญติัขอ้

น้ีมีควำมเก่ียวโยงกบัค�ำใหก้ำรเทจ็ในกำรพิจำรณำคดี แต่ขยำยครอบคลุมถึงค�ำใหก้ำร

เทจ็ทั้งหมดดว้ย ควำมเทจ็ทุกอยำ่งซ่ึงมุ่งหมำยท�ำใหอี้กฝ่ำยเสียหำยในทรัพย ์ร่ำงกำย 

หรือช่ือเสียงลว้นขดักบัเจตนำและตวับทของกฎขอ้น้ี กำรปกปิดควำมจริงซ่ึงส่งผลให้

เกิดควำมเสียหำยแบบเดียวกนัถือเป็นกำรท�ำผดิพระบญัญติัขอ้น้ีดว้ย

“หำ้มโลภบำ้นเรือนของเพ่ือนบำ้น หำ้มโลภภรรยำของเพือ่นบำ้น หรือทำสทำสีของ

เขำ หรือโค ลำของเขำ หรือส่ิงใดๆ ซ่ึงเป็นของของเพ่ือนบำ้น” [อพยพ 20:17] โลภหมำย

ถึงปรำรถนำ อยำกมี อยำกไดส่ิ้งซ่ึงเป็นของอีกคนหน่ึง ควำมปรำรถนำอยำกไดส่ิ้งดีๆ 

ไม่ใช่กำรท�ำผดิ แต่ควำมปรำรถนำจะเอำไปจำกอีกคนหน่ึงโดยมิชอบถือเป็นควำมผดิ 

ในประเดน็น้ี เรำพึงเขำ้ใจอยำ่งดีวำ่ควำมดีหรือควำมชัว่ไม่ไดเ้ร่ิมเม่ือลงมือกระท�ำ แต่

เร่ิมเม่ือใจอยำกไดส่ิ้งนั้น 5

พระเจำ้ทรงเกลียดดวงตำยโส ล้ินมุสำ ใจท่ีคิดแผนเลวร้ำย เทำ้ท่ีรีบวิง่ไปสู่ควำมชัว่ 

พยำนเทจ็ท่ีพดูค�ำมุสำ [และ] คนท่ีหวำ่นควำมแตกร้ำว [ดู สุภำษิต 6:16 19] ในฐำนะวิ 

สุทธิชนยคุสุดทำ้ย เรำจะท�ำส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงเกลียดไดห้รือ พระองคท์รงเตือนเร่ืองควำม

ไม่ซ่ือสตัยบ่์อยเหลือเกิน! 6

2

เราปลูกฝังความซ่ือสัตย์ในเร่ืองเลก็น้อยธรรมดาๆ ของชีวติ

ถำ้เรำละเอียดอ่อนต่อควำมสมัพนัธ์ของเรำกบัพระเจำ้ เรำตอ้งซ่ือสตัยใ์นเร่ืองเลก็

เช่นเดียวกบัเร่ืองใหญ่ 7

ขณะท่ีเรำพยำยำมบรรลุผลส�ำเร็จและควำมส�ำเร็จ เรำใชเ้วลำส่วนใหญ่ไปกบักำร

คิดและศึกษำควำมซบัซอ้นจนเรำใชเ้วลำนอ้ยมำกกบัควำมเรียบง่ำย—ส่ิงเรียบง่ำย ส่ิง

เลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีในควำมเป็นจริงแลว้คือพ้ืนฐำนท่ีเรำสร้ำงบนนั้นและหำกปรำศจำกส่ิง

น้ีรำกฐำนอนัแขง็แกร่งจะด�ำรงอยูไ่ม่ได ้ ส่ิงปลูกสร้ำงอำจสูงเทียมฟ้ำ และเรำอำจมอง

ดูดว้ยควำมท่ึงเพรำะรูปร่ำงและควำมสูงของส่ิงนั้น แต่มนัจะตั้งอยูไ่ม่ไดห้ำกรำกฐำน

ไม่ตรึงแน่นอยูใ่นหินหรือในเหลก็กลำ้หรือคอนกรีต
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อุปนิสยัตอ้งมีรำกฐำนเช่นนั้น ขำ้พเจำ้ดึงควำมสนใจของท่ำนมำท่ีหลกัธรรมแห่ง

ควำมซ่ือสตัย ์ เหตุใดหลำยคนเช่ือในหลกัธรรมอนัสูงส่งของควำมซ่ือสตัยแ์ต่นอ้ยคน

เตม็ใจซ่ือสตัยอ์ยำ่งเคร่งครัด

[หลำย] ปีมำแลว้มีโปสเตอร์ตรงโถงทำงเดินและทำงเขำ้หอ้งนมสักำรของเรำมีช่ือ

หวัขอ้วำ่ “จงซ่ือสตัยต่์อตนเอง”   โปสเตอร์ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเลก็นอ้ยธรรม

ดำๆ ของชีวติ   น่ีคือวธีิท่ีเรำปลูกฝังหลกัธรรมแห่งควำมซ่ือสตัย์

มีบำงคนยอมรับวำ่กำรเป็นคนไม่ซ่ือสตัยใ์นเร่ืองใหญ่เป็นควำมผดิทำงศีลธรรมแต่

เช่ือวำ่พอจะยกโทษใหไ้ดถ้ำ้เร่ืองนั้นส�ำคญันอ้ยกวำ่ . . .

ขำ้พเจำ้นึกถึงเยำวชนชำยคนหน่ึงท่ีอยูใ่นสเตคของเรำเม่ือขำ้พเจำ้รับใชเ้ป็นประธำน

สเตค เขำออกไปกบัคนกลุ่มหน่ึงท่ีคิดวำ่กำรท�ำส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้งเป็นเร่ืองฉลำด เขำถกูจบั

สองสำมคร้ังในกำรท�ำผดิเลก็ๆ นอ้ยๆ บำงอยำ่ง วนัหน่ึงขำ้พเจำ้ไดรั้บโทรศพัทจ์ำก

สถำนีต�ำรวจแจง้วำ่เขำถูกจบัเพรำะท�ำผดิกฎจรำจร เขำถูกจบัเร่ืองควำมเร็ว เหมือนท่ี

เคยถูกจบัมำแลว้ก่อนหนำ้นั้นสองสำมคร้ัง โดยรู้วำ่ส่ิงท่ีเขำท�ำอยูน่ั้นอำจท�ำใหเ้ขำไม่

ไดเ้ป็นผูส้อนศำสนำ เขำจึงแกไ้ข และเม่ืออำย ุ19 ปีเขำไดรั้บหมำยเรียก

ขำ้พเจำ้จะไม่มีวนัลืมกำรพดูคุยของเรำเม่ือเขำกลบัมำ เขำบอกขำ้พเจำ้วำ่ขณะอยูใ่น

สนำมเผยแผเ่ขำมกัจะนึกถึงควำมเดือดร้อนท่ีเขำก่อเพรำะควำมเช่ือผดิๆ ท่ีวำ่กำรท�ำผดิ

เลก็ๆ นอ้ยๆ ไม่ส�ำคญั แต่กำรเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เกิดข้ึนในชีวติเขำ เขำตระหนกัวำ่

ไม่มีควำมสุขหรือควำมพอใจในกำรท�ำผดิกฎ ไม่วำ่จะกฎของพระผูเ้ป็นเจำ้หรือกฎท่ี

สงัคมก�ำหนดใหเ้รำท�ำ 8

3

เราสามารถรับใช้พระผู้เป็นเจ้าได้โดยเป็นคนซ่ือสัตย์และ

ยุตธิรรมในการตดิต่อธุรกจิและในเร่ืองส่วนตวั

ศำสนำสำมำรถเป็นส่วนหน่ึงของงำนประจ�ำวนัของเรำ ธุรกิจของเรำ กำรซ้ือขำย

ของเรำ กำรสร้ำง กำรขนส่ง  กำรผลิต กำรคำ้หรืออำชีพของเรำ หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีเรำ

ท�ำ  เรำสำมำรถรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ยควำมซ่ือสตัยแ์ละด�ำเนินธุรกรรมดำ้นธุรกิจอยำ่ง

เท่ียงตรงในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีเรำท�ำในกำรนมสักำรวนัอำทิตย ์หลกัธรรมท่ีแทจ้ริง

ของศำสนำคริสตจ์ะแยกออกจำกธุรกิจและกิจกำรงำนประจ�ำวนัของเรำไม่ได้ 9
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ถำ้ศำสนำมีควำมหมำยต่อเรำ นัน่ควรเป็นส่ิงผลกัดนัชีวติเรำ ขำ้พเจำ้ไม่เช่ือวำ่ศำสนำ

จะถกูลดเป็นค�ำเทศนำหน่ึงชัว่โมงของบำทหลวงในวนัอำทิตยแ์ลว้จะมีควำมหมำยบำง

อยำ่งในชีวติเรำ ถำ้ศำสนำไม่เขำ้มำในชีวติเรำแต่ละคน—ชีวติครอบครัวเรำ—ชีวติดำ้น

ธุรกิจของเรำ—และทุกอยำ่งท่ีเรำท�ำ เม่ือนั้นศำสนำยอ่มมีควำมหมำยเลก็นอ้ยต่อเรำและ

กลำยเป็นเพียงรูปเคำรพท่ีตั้งไวบ้นห้ิงใหก้รำบไหวเ้ป็นคร้ังครำว 10

คงจะเกิดกำรเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทัว่โลกถำ้เรำทุกคนจะเช่ือใจคนอ่ืนไดใ้นเร่ือง

ควำมซ่ือสตัย ์มนุษยค์งจะมีควำมเช่ือใจกนัอยำ่งสมบูรณ์ในเร่ืองส่วนตวัและกำรติดต่อ

ทำงธุรกิจ คงจะไม่มี . . . ควำมคลำงแคลงใจระหวำ่งกำรท�ำงำนกบักำรบริหำร คงจะมี

ควำมซ่ือตรงในต�ำแหน่งรำชกำรและในงำนฝ่ำยปกครอง ประเทศชำติจะอยูใ่นควำม

สงบไม่ใช่ควำมโกลำหลเช่นท่ีเรำรู้ในโลกปัจจุบนั . . .

ในกำรติดต่อธุรกิจมีบำงคนจะฉวยโอกำสเอำเปรียบถำ้โอกำสนั้นวำงอยูต่รงหนำ้

พวกเขำ พวกเขำหำเหตุผลและขอ้แกต่้ำงใหมุ้มมองของตนโดยพดูวำ่ในธุรกิจเรำคำด

หวงัใหค้นฉวยโอกำสทุกอยำ่งท่ีพึงได ้กำรกระท�ำเช่นนั้นท�ำใหไ้ดเ้งินจ�ำนวนมำก แต่

ในหลกัธรรมถือวำ่ไม่ต่ำงอะไรกบักำรไม่คืนเงินหน่ึงเพนนีท่ีแคชเชียร์จ่ำยเกินใหค้น

ท่ีสงัเกตเห็นขอ้ผดิพลำด นัน่คือรูปแบบหน่ึงของกำรโกง 11

ขำ้พเจำ้ขอเสนอนิยำมของ “งำนอำชีพท่ีมีเกียรติ” งำนอำชีพท่ีสมเกียรติคืองำนอำชีพ

ท่ีซ่ือสตัย ์งำนท่ีใหค่้ำจำ้งอยำ่งเป็นธรรม ไม่มีกำรฉอ้ฉล คดโกง หรือหลอกลวง ผล

ของงำนหรือกำรบริกำรมีคุณภำพสูง และนำยจำ้ง ลูกคำ้ ลูกควำม หรือผูป่้วยไดรั้บ

มำกกวำ่ท่ีคำดหวงั งำนอำชีพท่ีมีเกียรติจะสอดคลอ้งกบัศีลธรรม ไม่พวัพนักบัส่ิงใดท่ี

จะท�ำลำยควำมดีงำมหรือศีลธรรมของส่วนรวม ตวัอยำ่งเช่น ไม่พวัพนักบักำรลกัลอบ

คำ้สุรำ ยำเสพติดท่ีผดิกฎหมำย หรือกำรพนนั งำนอำชีพท่ีมีเกียรติจะมีประโยชน ์งำน

น้ีใหป้ระโยชนห์รือกำรบริกำรซ่ึงท�ำใหโ้ลกน่ำอยูม่ำกข้ึน 12

4

ความซ่ือตรงคุ้มครองเราจากความช่ัวร้าย ช่วยให้เราประสบ

ความส�าเร็จ และจะช่วยจติวญิญาณเราให้รอด

กำรล่อลวงของควำมชัว่ร้ำยหอ้มลอ้มเรำทุกดำ้น หำกไม่มีควำมซ่ือตรงคุม้ครองเรำ 

เรำยอ่มอยูภ่ำยใตเ้ง้ือมมือของบำปและกำรท�ำผดิทุกประเภท

โยบไม่มีอุปสรรคกบัปัญหำเหล่ำน้ี เขำไดรั้บควำมคุม้ครองจำกควำมซ่ือตรงของ

เขำเอง เขำรู้สึกดงัน้ี
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“ลมหำยใจยงัอยูใ่นตวัขำ้ตรำบใด และลมปรำณจำกพระเจำ้ยงัอยูใ่นจมูกของขำ้ตรำบ

ใด

“ริมฝีปำกขำ้จะไม่พดูควำมเทจ็ และล้ินขำ้จะไม่เปล่งค�ำหลอกลวง . . .

“ขำ้ยดึควำมชอบธรรมของขำ้ไวม้ัน่ไม่ยอมปล่อยไป จิตใจของขำ้ไม่ต�ำหนิขำ้ ไม่วำ่

วนัใดในชีวติของขำ้” (โยบ 27:3 4, 6)

ช่ำงสร้ำงแรงบนัดำลใจยิง่นกั เพรำะควำมเขม้แขง็ของเขำ เขำจึงไม่กงัวลกบักำรล่อ

ลวงเลก็ๆ นอ้ยๆ ตรงหนำ้ซ่ึงคนส่วนใหญ่พำ่ยแพม้ำแลว้ โยบไดส้ร้ำงควำมเขม้แขง็และ

ควำมพอใจในชีวติจนซำตำนไม่สำมำรถท�ำใหพ้งัได ้น่ำสนใจเช่นกนัท่ีเห็นวำ่พระผูเ้ป็น

เจำ้ทรงปลำบปล้ืมในตวัเขำ “ในแผน่ดินโลกไม่มีใครเหมือนเขำ เป็นคนดีพร้อมและ

เท่ียงธรรม เป็นผูย้ �ำเกรงพระเจำ้และหนัจำกควำมชัว่ร้ำย เขำยงัยดึมัน่ในควำมซ่ือสตัย์

ของเขำอยู”่ (โยบ 2:3)

คุณภำพอนัดียิง่น้ีของควำมซ่ือตรงมีผลต่อเรำอยำ่งสมบูรณ์ ถำ้ใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ควำมซ่ือตรงจะแกปั้ญหำทั้งหมดของเรำในกำรปกครอง ศำสนำ อุตสำหกรรม และ

ชีวติส่วนตวัของเรำ จะกวำดลำ้งหำยนะอนัน่ำสะพรึงกลวัของอำชญำกรรม กำรหยำ่

ร้ำง ควำมยำกไร้ และควำมเศร้ำหมอง จะท�ำใหเ้รำประสบควำมส�ำเร็จท่ีน่ีและช่วยจิต

วญิญำณเรำใหร้อดหลงัจำกน้ี

โยบประกำศว่ำ “ข้ำจะไม่ยอมทิง้ควำมซ่ือสัตย์ของข้ำจนวนัตำย” (โยบ 27:5)
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ควำมส�ำเร็จสูงสุดอยำ่งหน่ึงของชีวติเรำคือกำรส่งเสริมควำมซ่ือตรงและควำม

ซ่ือสตัยสุ์จริตในตวัเรำเอง น่ีหมำยควำมวำ่เรำจะเขม้แขง็ทำงวญิญำณ จริงใจทำงปัญญำ 

ซ่ือสตัยท์ำงศีลธรรม และรับผดิชอบโดยตรงต่อพระผูเ้ป็นเจำ้เสมอ ควำมซ่ือตรงเป็น

กญุแจทองค�ำซ่ึงจะไขประตูควำมส�ำเร็จเกือบทุกบำน 13

5

ปีตทิีแ่ท้จริงเกดิจากการเป็นคนซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อืน่ และต่อพระผู้เป็นเจ้า

เรำมกัพดูถึงพระคมัภีร์อำ้งอิงขอ้น้ี “มนุษยเ์ป็นอยู,่ เพ่ือพวกเขำจะมีปีติ’ [2 นีไฟ 2:25] 

มีปีติมำสู่เรำจำกกำรเป็นคนซ่ือสตัย ์ขำ้พเจำ้จะบอกท่ำนวำ่มำไดอ้ยำ่งไร โดยวธีิน้ีท่ำน

จะมีควำมเป็นเพ่ือนของพระอำจำรยแ์ละท่ำนจะมีพระวญิญำณของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

กำรท�ำผดิหลกัเกณฑข์องควำมซ่ือสตัยจ์ะตดัสิทธ์ิท่ำนจำกพรอนัประเสริฐสองประกำร

น้ี ท่ำนเช่ือหรือวำ่คนท่ีกล่ำวเทจ็หรือคดโกง . . . จะมีควำมเป็นเพ่ือนของพระอำจำรย์

หรือมีพระวญิญำณของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ

. . .เรำควรจ�ำไวเ้สมอวำ่เรำไม่เคยโดดเด่ียว ไม่มีกำรกระท�ำใดท่ีมองไม่เห็น ไม่มีค�ำ

พดูใดท่ีไม่ไดย้นิ ไม่มีควำมคิดใดเกิดข้ึนในใจมนุษยท่ี์พระผูเ้ป็นเจำ้ไม่ทรงทรำบ ไม่มี

ควำมมืดท่ีสำมำรถปกปิดส่ิงท่ีเรำท�ำ  เรำตอ้งคิดก่อนท�ำ

ท่ำนคิดหรือไม่วำ่ท่ำนอยูต่ำมล�ำพงัเม่ือท่ำนกระท�ำกำรไม่ซ่ือสตัย ์ท่ำนคิดหรือไม่วำ่

จะไม่มีคนเห็นเม่ือท่ำนโกงในกำรสอบ ถึงแมจ้ะอยูใ่นหอ้งคนเดียวกต็ำม เรำตอ้งซ่ือสตัย์

ต่อตวัเรำเอง ถำ้เรำอยำกมีควำมเป็นเพ่ือนของพระอำจำรยแ์ละพระวญิญำณของพระ

วญิญำณบริสุทธ์ิ เรำตอ้งซ่ือสตัยต่์อตนเอง ซ่ือสตัยต่์อพระผูเ้ป็นเจำ้ และต่อเพือ่นมนุษย์

ของเรำ ส่ิงน้ีส่งผลใหเ้กิดปีติอยำ่งแทจ้ริง 14

พระเจำ้ทรงทรำบควำมนึกคิดในส่วนลึกท่ีสุดของเรำ [ดู คพ. 6:16] พระองคท์รง

ทรำบกำรกระท�ำแต่ละอยำ่งท่ีเรำท�ำ  สกัวนัเรำจะพบพระองค ์และเรำจะมองพระพกัตร์

พระองค ์เรำจะภมิูใจในบนัทึกของชีวติเรำหรือไม่

เรำท�ำบนัทึกนั้นทุกวนั กำรกระท�ำแต่ละอยำ่ง ควำมคิดแต่ละเร่ืองเป็นส่วนหน่ึงของ

บนัทึกนั้น เรำจะภมิูใจไหม เรำจะภมิูใจถำ้เรำท�ำดีท่ีสุดแลว้—ถำ้เรำซ่ือสตัยต่์อตวัเรำเอง 

ต่อคนท่ีเรำรัก ต่อมิตรสหำยของเรำ และต่อมวลมนุษยชำติ . . .

คนท่ีซ่ือสตัยย์อ่มไดรั้บพร . . .

คนท่ีเช่ือฟังพระเจำ้ยอ่มไดรั้บพร
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พวกเขำคือคนท่ีเป็นอิสระ—มีควำมสุข—คนท่ีสำมำรถเดินดว้ยควำมภำคภมิูใจ พวก

เขำมีควำมเคำรพตนเอง พวกเขำไดค้วำมเคำรพจำกคนท่ีรู้จกัพวกเขำดีท่ีสุด

เหนือส่ิงอ่ืนใด พวกเขำไดรั้บควำมเคำรพและพรจำกพระบิดำในสวรรคข์องเรำ พระ

เยซูทรงเช้ือเชิญใหเ้รำติดตำมพระองค ์เสน้ทำงของพระองคต์รง สะอำด ยติุธรรม และ

ซ่ือสตัย ์ขอใหเ้รำติดตำมพระองคเ์ขำ้ไปในชีวติท่ีอุดมไปดว้ยควำมสุข น่ีเป็นทำงเดียว

เท่ำนั้น 15

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ทบทวนตวัอยำ่งควำมไม่ซ่ือสตัยท่ี์ประธำนฮนัเตอร์ระบุไวใ้นหวัขอ้ 1 กำรปฏิบติัท่ี

ไม่ซ่ือสตัยเ์หล่ำน้ีส่งผลอะไรบำ้ง ผลเหล่ำนั้นสอนอะไรเรำไดบ้ำ้งวำ่เหตุใดพระเจำ้

ทรงเนน้มำกเร่ืองกำรเป็นคนซ่ือสตัย์

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบักำรเป็นคนซ่ือสตัยใ์นเร่ืองเลก็นอ้ย

และซ่ือสตัยต่์อตวัเรำเอง (ดู หวัขอ้ 2) เหตุใดเรำจึงตอ้งซ่ือสตัยใ์น “เร่ืองเลก็นอ้ย” 

ซ่ือสตัยต่์อตวัเรำเองหมำยควำมวำ่อยำ่งไร เรำจะเอำชนะกำรล่อลวงใหพ้ดูแกต้วัแม้

ดูเหมือนจะเป็นกำรกระท�ำไม่ซ่ือสตัยเ์ลก็ๆ นอ้ยๆ ไดอ้ยำ่งไร

• ประธำนฮนัเตอร์เนน้ถึงควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำใหศ้ำสนำเป็นส่วนหน่ึงของทุกอยำ่ง

ท่ีเรำท�ำในชีวติประจ�ำวนั (ดู หวัขอ้ 3) เรำจะด�ำเนินชีวติตำมค�ำสอนในหวัขอ้น้ีใหดี้

ข้ึนไดอ้ยำ่งไร เรำจะสอนเร่ืองควำมซ่ือสตัยอ์ยำ่งมีประสิทธิภำพในบำ้นของเรำได้

อยำ่งไร

• ในหวัขอ้ 4 ประธำนฮนัเตอร์กล่ำวถึงพรหลำยประกำรท่ีมำจำกกำรด�ำเนินชีวติดว้ย

ควำมซ่ือตรง คนเรำจะพฒันำควำมซ่ือตรงไดอ้ยำ่งไร ท่ำนไดรั้บพรอยำ่งไรเม่ือท่ำน

ด�ำเนินชีวติตำมมำตรฐำนของพระเจำ้

• กำรเป็นคนซ่ือสตัยน์�ำปีติมำใหเ้รำอยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 5) เหตุใดกำรเป็นคนซ่ือสตัยจึ์ง

จ�ำเป็นต่อกำรมีควำมเป็นเพ่ือนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ กำรเป็นคนซ่ือสตัยท์ �ำใหเ้รำ

เป็นอิสระอยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

โยบ 27:5; 31:5–6; สดุดี 15; สุภำษิต 20:7; แอลมำ 53:20–21; คพ. 10:25–28; 42:20–

21, 27; 51:9; 124:15; 136:20, 25–26; หลกัแห่งควำมเช่ือ 1:13
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ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

ขณะท่ีท่ำนอ่ำนให ้“ขีดเสน้ใตแ้ละท�ำเคร่ืองหมำยค�ำหรือวลีเพ่ือใหเ้ห็นควำมแตกต่ำง

ระหวำ่งแนวคิดใน [ขอ้ควำม] นั้น  . . . เขียนขอ้พระคมัภีร์อำ้งอิงท่ีท�ำใหข้อ้ควำมท่ีท่ำน

ศึกษำชดัเจนข้ึนไวต้รงท่ีวำ่งริมหนำ้ (ส่ังสอนกิตติคุณของเรำ [2004], 23)
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 2. ดู ดอน แอล. เซียร์, “President Howard W. 

Hunter, Acting President of the 

Quorum of the Twelve Apostles,” 

Ensign, Apr. 1986, 24.
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ค�ามัน่สัญญาของเราต่อพระผู้เป็นเจ้า

“ชีวิตท่ีประสบควำมส�ำเร็จ . . . เรียกร้องค�ำมัน่สัญญำ—สุดจิต

วิญญำณ เข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึง และยึดมัน่ช่ัวนิรันดร์ต่อหลกัธรรมท่ี

เรำรู้ว่ำเป็นควำมจริงในพระบัญญติัท่ีพระผู้ เป็นเจ้ำประทำน”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

เม่ือฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ไดรั้บเรียกเป็นสมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบสอง ท่ำน

ประกำศวำ่ “ขำ้พเจำ้ยอมรับกำรเรียก . . . ท่ีมอบใหข้ำ้พเจำ้โดยไม่ลงัเล และขำ้พเจำ้

เตม็ใจอุทิศชีวติและทั้งหมดท่ีขำ้พเจำ้มีเพื่อกำรรับใชน้ี้” 1

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ด�ำเนินชีวิตตำมค�ำมัน่สญัญำของท่ำน หลงัจำกไดรั้บแต่งตั้งเป็น

อคัรสำวก ท่ำนกลบัไปแคลิฟอร์เนียเพื่อท�ำหนำ้ท่ีในศำสนจกัรและขอ้ผกูมดัทำงธุรกิจ

ใหส้�ำเร็จลุลวงก่อนเตรียมยำ้ยไปซอลทเ์ลคซิต้ี เป็นเร่ืองยำกส�ำหรับเอล็เดอร์และซิส 

เตอร์ฮนัเตอร์ท่ีตอ้งจำกครอบครัวและมิตรสหำยในแคลิฟอร์เนีย—และส�ำหรับเอล็เดอร์ฮนั 

เตอร์ท่ีตอ้งท้ิงงำนทนำยควำมของท่ำน เม่ือท่ำนส้ินสุดอำชีพทนำยควำม ท่ำนเขียนวำ่

“วนัน้ีขำ้พเจำ้ท�ำงำนส่วนใหญ่ท่ีส�ำนกังำนจนเสร็จ ท�ำงำนท่ีคำ้งไวเ้สร็จเกือบหมด 

วนัน้ีขำ้พเจำ้อยูค่นเดียวในส�ำนกังำนดว้ยควำมตระหนกัวำ่งำนทนำยควำมของขำ้พเจำ้

ส้ินสุดแลว้ ขำ้พเจำ้เขียนขอ้ควำมสั้นๆ ไวบ้นแฟ้มจ�ำนวนหน่ึงแลว้วำงไวบ้นโตะ๊ . . . 

ขำ้พเจำ้รู้สึกเศร้ำขณะออกจำกส�ำนกังำน ขำ้พเจำ้ชอบงำนทนำยควำมและท�ำงำนน้ีมำ

นำนหลำยปี แต่กพ็อใจและมีควำมสุขท่ีไดต้อบรับกำรเรียกอนัส�ำคญัยิง่ท่ีมำถึงขำ้พเจำ้

ในศำสนจกัร” 2

เอล็เดอร์ฮนัเตอร์ทรำบจำกประสบกำรณ์ส่วนตวัวำ่ “กำรยอมรับพระประสงคข์อง

พระบิดำไม่ง่ำยเสมอไป” 3 กระนั้นกต็ำม ท่ำนทรำบควำมส�ำคญัของกำรทุ่มเทใหพ้ระ

ผูเ้ป็นเจำ้เตม็ท่ี เก่ียวกบัค�ำมัน่สญัญำดงักล่ำว ท่ำนเขียนวำ่ “คนส่วนใหญ่ไม่เขำ้ใจวำ่

เหตุใดคนในศำสนำเรำจึงตอบรับกำรเรียกใหรั้บใชห้รือค�ำมัน่สญัญำท่ีเรำท�ำไวว้ำ่จะ
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วิธีหน่ึงท่ีเรำจะแสดงให้เห็นว่ำเรำรักษำ “ค�ำมัน่สัญญำท้ังหมด” 

และ “อุทิศตนเตม็ท่ี” คือ รับใช้คนตกทุกข์ได้ยำก
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สละทั้งหมด ขำ้พเจำ้ชอบงำนทนำยควำมมำก แต่กำรเรียกท่ีมำถึงขำ้พเจำ้ส�ำคญักวำ่งำน

อำชีพหรือกำรแสวงหำผลประโยชนเ์ร่ืองเงิน” 4

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงเรียกร้องค�ามัน่สัญญา

ทั้งหมดของเราไม่ใช่แค่การเสียสละ

ขณะนึกถึงพรท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ประทำนแก่เรำและควำมสวยงำมมำกมำยในพระ

กิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ขำ้พเจำ้ตระหนกัวำ่ตลอดชีวติเรำพระองคท์รงขอใหเ้รำเสีย

สละบำงอยำ่งเป็นกำรตอบแทน เสียสละเวลำหรือเงินทองหรือทรัพสินอ่ืน ทั้งหมดน้ีมี

ค่ำและจ�ำเป็น แต่ไม่เท่ำกำรถวำยทั้งหมดแด่พระผูเ้ป็นเจำ้ สุดทำ้ยแลว้ ส่ิงท่ีพระบิดำใน

สวรรคจ์ะทรงเรียกร้องจำกเรำเป็นมำกกวำ่กำรเสียสละ แต่คือค�ำมัน่สญัญำทั้งหมด กำร

อุทิศตนเตม็ท่ี ทั้งหมดท่ีเรำเป็นและทั้งหมดท่ีเรำจะเป็นได้

โปรดเขำ้ใจวำ่ขำ้พเจำ้ไม่ไดพ้ดูเฉพำะค�ำมัน่สญัญำต่อศำสนจกัรและกิจกรรมของ

ศำสนจกัร แมจ้ะตอ้งรักษำค�ำมัน่สญัญำนั้นเสมอกต็ำม ไม่ ขำ้พเจำ้พดูเจำะจงมำกข้ึนเก่ียว

กบัค�ำมัน่สญัญำท่ีแสดงใหเ้ห็นในพฤติกรรมส่วนตวัของเรำ ในควำมซ่ือตรงของตวัเรำ 

ในควำมภกัดีของเรำต่อบำ้น ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนศำสนจกัร . . .

ขำ้พเจำ้ขอยกตวัอยำ่งท่ีดีงำมเหล่ำนั้นสั้นๆ สกัหน่ึงเร่ืองจำกพระคมัภีร์เม่ือชำยหนุ่ม

สำมคนยนืหยดัสนบัสนุนหลกัธรรมและยดึหลกัควำมซ่ือตรงแมดู้เหมือนวำ่กำรท�ำเช่น

นั้นจะท�ำใหพ้วกเขำถึงแก่ควำมตำย

ประมำณ 586 ปีก่อนคริสตกำล เนบูคดัเนสซำร์กษตัริยแ์ห่งบำบิโลนเดินทพัไปตี

เมืองเยรูซำเลม็และยดึเมืองได ้เขำประทบัใจในคุณภำพและควำมรอบรู้ของลูกหลำน

อิสรำเอลมำกถึงขนำดน�ำหลำยคนมำอยูใ่นอยูใ่นวงั [ในบำบิโลน]

ควำมเดือดร้อนมำถึงชำวอิสรำเอลในวนัท่ีเนบูคดัเนสซำร์สร้ำงปฏิมำกรทองค�ำและ

สัง่ใหทุ้กคนในมณฑลบำบิโลนกรำบนมสักำร ซ่ึงเป็นค�ำสัง่ท่ีหนุ่มชำวอิสรำเอลสำม

คน—ชดัรัค เมชำค และอำเบดเนโก—ปฏิเสธไม่ยอมท�ำตำม กษตัริย ์“กร้ิวจดั” และสัง่

ใหน้�ำพวกเขำมำเขำ้เฝ้ำ (ดำเนียล 3:13) เขำบอกคนทั้งสำมวำ่ถำ้พวกเขำไม่คุกเข่ำกรำบ

ปฏิมำกรทองค�ำตำมเวลำท่ีก�ำหนด “จะตอ้งโยนเจำ้เขำ้ไปในเตำท่ีไฟลุกอยูท่นัที” ต่อ
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จำกนั้นเขำถำมดว้ยควำมพอใจพอสมควรวำ่ “แลว้พระองคไ์หนจะช่วยกูเ้จำ้ใหพ้น้จำก

มือของเรำได?้” [ดำเนียล 3:15]

ชำยหนุ่มทั้งสำมตอบอยำ่งสุภำพแต่ไม่ลงัเลวำ่

“ขำ้แต่พระรำชำ” พวกเขำกล่ำว “[ถำ้ท่ำนข่มขู่เรำดว้ยควำมตำย] ถำ้พระเจำ้ของพวก

ขำ้พระบำทผูซ่ึ้งพวกขำ้พระบำทปรนนิบติันั้นพอพระทยัจะช่วยกูพ้วกขำ้พระบำทให้

พน้จำกเตำท่ีไฟลุกอยู ่พระองคก์จ็ะทรงช่วยกูพ้วกขำ้พระบำทใหพ้น้จำกพระหตัถข์อง

ฝ่ำพระบำท

“ถึงแมไ้ม่เป็นเช่นนั้น [ถำ้พระองคท์รงเลือกไม่ช่วยพวกขำ้พระองคใ์หพ้น้จำกไฟดว้ย

เหตุผลใดกต็ำม] ขอฝ่ำพระบำททรงทรำบวำ่ พวกขำ้พระบำทจะไม่ปรนนิบติัพระองคฝ่์ำ

พระบำท หรือนมสักำรปฏิมำกรทองค�ำซ่ึงฝ่ำพระบำทไดท้รงตั้งข้ึน” [ดำเนียล 3:17–18]

แน่นอนวำ่เนบูคดัเนสซำร์เกร้ียวกรำดยิง่กวำ่เดิมและสัง่ใหเ้พ่ิมควำมร้อนของเตำไฟ

เจด็เท่ำจำกอุณหภมิูปกติ ต่อจำกนั้นเขำสัง่ใหโ้ยนชำยหนุ่มท่ีกลำ้หำญทั้งสำมเขำ้ไปใน

ไฟขณะยงัสวมเส้ือผำ้ครบชุด กษตัริยย์นืกรำนและเปลวไฟร้อนมำกจนทหำรท่ีอุม้ชดั

รัค เมชำค และอำเบดเนโกลม้ตำยเพรำะควำมร้อนของเตำไฟขณะพวกเขำโยนเชลย

เขำ้ไปในเตำ

หลงัจำกนั้นเกิดปำฏิหำริยค์ร้ังใหญ่ซ่ึงคนซ่ือสตัยมี์สิทธ์ิไดรั้บตำมพระประสงคข์อง

พระผูเ้ป็นเจำ้ ชำยหนุ่มทั้งสำมยนืเดินอยำ่งสงบกลำงเตำไฟและไม่ถกูเผำไหม ้ต่อมำเม่ือ

กษตัริยท่ี์ประหลำดใจร้องบอกพวกเขำใหอ้อกจำกเตำไฟ เส้ือผำ้ของพวกเขำไม่เสียหำย 

เน้ือหนงัของพวกเขำไม่มีรอยไหม ้ผมบนศีรษะไม่งอแมแ้ต่เส้นเดียว ไม่มีแมแ้ต่กล่ิน

ควนับนตวัชำยหนุ่มท่ีมุ่งมัน่และกลำ้หำญเหล่ำน้ี

“สำธุกำรแด่พระเจำ้ของชดัรัค เมชำค และอำเบดเนโก” กษตัริยก์ล่ำว “ผูท้รง . . . ช่วย

กูผู้รั้บใชข้องพระองคผ์ูท่ี้วำงใจในพระองค ์. . . ยอมพลีชีวติของเขำเสียดีกว่ำปรนนิบติั

และนมสักำรพระอ่ืน นอกจำกพระเจำ้ของพวกเขำเอง

“. . . แลว้กษตัริยท์รงเล่ือนยศชดัรัด เมชำค และอำเบดเนโกใหสู้งข้ึนอีกในมณฑล

บำบิโลน” (ดำเนียล 3:28, 30)

ควำมสำมำรถในกำรยนืหยดัสนบัสนุนหลกัธรรม ด�ำเนินชีวติดว้ยควำมซ่ือตรงและ

ศรัทธำตำมควำมเช่ือของเขำ—นัน่เป็นเร่ืองส�ำคญั นัน่คือควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรเสีย

สละกบัค�ำมัน่สญัญำ กำรอุทิศตนเช่นนั้นต่อหลกัธรรมท่ีแทจ้ริง—ในชีวติส่วนตวัของเรำ 
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ในบำ้นและครอบครัวเรำ และในทุกแห่งท่ีเรำพบและมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น—กำรอุทิศตน

เช่นนั้นคือส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเรียกร้องจำกเรำในทำ้ยท่ีสุด . . .

ชีวติท่ีประสบควำมส�ำเร็จ ชีวติท่ีดี ชีวติคริสตศ์ำสนิกชนท่ีชอบธรรมเรียกร้องบำง

อยำ่งมำกกวำ่กำรเสียสละเป็นคร้ังครำว แมก้ำรเสียสละทุกคร้ังจะมีค่ำ ในท่ีสุดแลว้ชีวติ

เช่นนั้นเรียกร้องค�ำมัน่สญัญำ—ค�ำมัน่สญัญำสุดจิตวญิญำณ เขำ้ใจอยำ่งลึกซ้ึง และยดึ

มัน่ชัว่นิรันดร์ต่อหลกัธรรมท่ีเรำรู้วำ่เป็นจริงในพระบญัญติัท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ประทำน . . .

ถำ้เรำจะแน่วแน่และซ่ือสตัยต่์อหลกัธรรมของเรำ มุ่งมัน่ด�ำเนินชีวติดว้ยควำมซ่ือสตัย์

และซ่ือตรง เม่ือนั้นกษตัริยห์รือควำมทำ้ทำยหรือเตำท่ีไฟลุกอยูจ่ะไม่สำมำรถท�ำใหเ้รำ

ยนิยอมได ้เพ่ือควำมส�ำเร็จของอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้บนแผน่ดินโลก ขอใหเ้รำยนื

เป็นพยำนส�ำหรับพระองค ์“ทุกเวลำและในทุกส่ิง, และในทุกแห่งท่ี [เรำ] อยู,่ แมจ้นถึง

ควำมตำย”  (โมไซยำห์ 18:9)5

2

จงมุ่งมัน่เช่ือฟังพระเจ้าไม่ว่าผู้อืน่ตดัสินใจท�าอะไรกต็าม

เม่ือสัง่ใหโ้ยชูวำท�ำลำยเมืองเยรีโคท่ีอยูต่รงหนำ้ [เผำ่อิสรำเอล] ก�ำแพงขนำดใหญ่

ของเมืองตั้งขวำงไม่ใหช้ำวอิสรำเอลประสบควำมส�ำเร็จ—หรืออยำ่งนอ้ยกดู็เหมือน

จะเป็นเช่นนั้น โยชูวำไม่รู้วธีิ แต่มัน่ใจในควำมส�ำเร็จ จึงท�ำตำมค�ำแนะน�ำท่ีไดรั้บจำก

ผูส่้งสำรของพระเจำ้ ค �ำมัน่สญัญำของเขำคือเช่ือฟังทั้งหมด ควำมสนใจของเขำคือ ท�ำ

ตำมท่ีไดรั้บค�ำแนะน�ำอยำ่งครบถว้นเพ่ือสญัญำของพระเจำ้จะเกิดสมัฤทธิผล ไม่เป็น

ท่ีสงสยัเลยวำ่ค�ำแนะน�ำนั้นค่อนขำ้งประหลำด แต่ศรัทธำในผลลพัธ์ผลกัดนัเขำใหท้�ำ

ตำม แน่นอน ผลท่ีเกิดข้ึนคือปำฏิหำริยจ์ �ำนวนมำกมำยอีกคร้ังท่ีชำวอิสรำเอลประสบ

ขณะโมเสส โยชูวำ และศำสดำพยำกรณ์อีกหลำยท่ำนผูมุ่้งมัน่ท�ำตำมพระบญัชำและค�ำ

แนะน�ำของพระเจำ้น�ำพวกเขำตลอดหลำยปี

ขณะท่ีโยชูวำกบัผูค้นของเขำเขำ้ใกลเ้มืองเยรีโค พวกเขำท�ำตำมค�ำแนะน�ำของพระเจำ้

อยำ่งเคร่งครัด และตำมเร่ืองรำวในพระคมัภีร์ “ก�ำแพงกพ็งัลงรำบ ประชำชนจึงข้ึนไป

ในเมือง ทุกคนต่ำงตรงไปขำ้งหนำ้ตนและเขำ้ยดึเมืองนั้น” (โยชูวำ 6:20)

บนัทึกกล่ำววำ่หลงัจำกอิสรำเอลพกัท�ำสงครำมกบัศตัรู โยชูวำผูซ่ึ้งเวลำน้ีชรำมำก

แลว้ ไดเ้รียกอิสรำเอลทั้งหมดมำรวมกนั ในกำรปรำศรัยอ�ำลำของเขำ เขำเตือนคนเหล่ำ

นั้นวำ่พวกเขำไดช้ยัชนะเพรำะพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงต่อสูเ้พื่อพวกเขำ แต่ถำ้ตอนน้ีพวกเขำ

หยดุรับใชพ้ระเจำ้และเลิกรักษำกฎของพระองคพ์วกเขำจะถูกท�ำลำย . . .
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ต่อจำกนั้นผูน้�ำทำงวิญญำณและทำงทหำรท่ียิง่ใหญ่คนน้ีไดข้อค�ำมัน่สญัญำ และ

ตวัเขำเองกบัครอบครัวก็ใหค้ �ำมัน่สัญญำเช่นกนั “ท่ำนก็จงเลือกเสียในวนัน้ีว่ำท่ำน

จะปรนนิบติัใคร . . . แต่ส่วนขำ้พเจำ้และครอบครัวของขำ้พเจำ้ เรำจะปรนนิบติัพระ

ยำห์เวห์”  (โยชูวำ 24:15)

น่ีเป็นขอ้ควำมส�ำคญัยิง่ของค�ำมัน่สญัญำท่ีสมบูรณ์แบบของมนุษยต่์อพระผูเ้ป็น

เจำ้ ของศำสดำพยำกรณ์ต่อควำมปรำรถนำของพระเจำ้ ของชำยช่ือโยชูวำต่อพระผูเ้ป็น

เจำ้ของเขำผูท้รงอวยพรกำรเช่ือฟังของเขำมำแลว้หลำยคร้ัง เขำก�ำลงับอกชำวอิสรำเอล

วำ่ไม่วำ่พวกเขำจะตดัสินใจอยำ่งไร เขำจะท�ำส่ิงท่ีเขำรู้วำ่ถูกตอ้ง เขำก�ำลงัพดูวำ่กำร

ตดัสินใจรับใชพ้ระเจำ้ของเขำไม่ข้ึนกบัส่ิงท่ีคนเหล่ำนั้นตดัสินใจ กำรกระท�ำของคน

เหล่ำนั้นจะไม่มีผลต่อเขำ ค�ำมัน่สญัญำวำ่เขำจะท�ำตำมพระประสงคข์องพระเจำ้จะไม่

แปรเปล่ียนไปตำมส่ิงท่ีคนเหล่ำนั้นหรือคนอ่ืนจะท�ำ  โยชูวำหนกัแน่นในกำรควบคุม

กำรกระท�ำของตนและจบัตำมองท่ีพระบญัญติัของพระเจำ้ เขำตั้งใจมัน่วำ่จะเช่ือฟัง 6

3

จงตดัสินใจเดีย๋วนีว่้าจะเลอืกเส้นทางของการเช่ือฟังอย่างเคร่งครัด

หลงัจำกเขำ้ใจกฎของพระกิตติคุณและพระประสงคข์องพระเจำ้โดยกำรอ่ำนและ

ศึกษำพระคมัภีร์ตลอดจนถอ้ยค�ำของศำสดำพยำกรณ์แลว้ จะเกิดควำมเขำ้ใจเพิ่มข้ึนวำ่

เหตุใดจึงพดูกนับ่อยคร้ังวำ่กำรเช่ือฟังเป็นกฎขอ้แรกของสวรรคแ์ละเหตุใดกำรเช่ือฟัง

จึงจ�ำเป็นต่อกำรไดรั้บควำมรอด ส่ิงน้ีน�ำเรำมำถึงกำรทดสอบขั้นสูงสุด เรำเตม็ใจเช่ือ

ฟังกฎของพระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งครบถว้นหรือไม่ ตอ้งมีสกัคร้ังในชีวติท่ีเรำตอ้งตดัสินใจ

ใหแ้น่ชดั 7

โดยแทแ้ลว้พระเจำ้ทรงรักควำมตั้งใจแน่วแน่ในกำรเช่ือฟังค�ำแนะน�ำของพระองค์

มำกกวำ่ส่ิงอ่ืนใด โดยแทแ้ลว้ประสบกำรณ์ของศำสดำพยำกรณ์ท่ียิง่ใหญ่ในพนัธสญัญำ

เดิมบนัทึกไวเ้พื่อช่วยใหเ้รำเขำ้ใจควำมส�ำคญัในกำรเลือกเสน้ทำงของกำรเช่ือฟังอยำ่ง

เคร่งครัด พระเจำ้ตอ้งพอพระทยัอยำ่งแน่นอนเม่ืออบัรำฮมัท�ำตำมท่ีพระองคท์รงแนะน�ำ

โดยไม่สงสยัและไม่ลงัเลหลงัจำกไดรั้บบญัชำใหถ้วำยอิสอคั บุตรคนเดียวเป็นเคร่ือง

บูชำ บนัทึกกล่ำววำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ตรัสกบัอบัรำฮมัดงัน้ี

“จงพำบุตรของเจำ้คืออิสอคั บุตรคนเดียวของเจำ้ผูท่ี้เจำ้รักไปยงัดินแดนโมริยำห์ 

และถวำยเขำท่ีนัน่เป็นเคร่ืองบูชำ บนภเูขำลกูหน่ึงซ่ึงเรำจะบอกแก่เจำ้” (ปฐมกำล 22:2)
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ขอ้ต่อไปกล่ำวเพียงวำ่

“อบัรำฮมัจึงลุกข้ึนแต่เชำ้มืด . . . พำ . . .อิสอคับุตรของท่ำน . . . ไปยงัท่ีซ่ึงพระเจำ้

ทรงบอกแก่ท่ำน” (ปฐมกำล 22:3)

หลำยปีต่อมำ เม่ือถำมเรเบคำห์วำ่เธอจะไปกบัคนใชข้องอบัรำฮมัเพ่ือเป็นภรรยำของ 

อิสอคัหรือไม่ และเธอรู้โดยไม่สงสยัวำ่พนัธกิจของคนใชมี้พรของพระเจำ้ เธอจึงตอบ

เพียงวำ่ “ฉนัจะไป” (ปฐมกำล 24:58)

รุ่นต่อมำ เม่ือแนะน�ำยำโคบใหก้ลบัไปแผน่ดินคำนำอนั ซ่ึงหมำยถึงท้ิงทุกอยำ่งท่ี

อุตส่ำห์ท�ำมำหลำยปี เขำเรียกรำเชลกบัเลอำห์เขำ้ไปในทุ่งเล้ียงสตัวแ์ละอธิบำยส่ิงท่ี

พระเจำ้ตรัส ค�ำตอบของรำเชล [กบัเลอำห์] เรียบง่ำย ตรงไปตรงมำ และบ่งบอกค�ำมัน่

สญัญำ [ของพวกเธอ] “จงท�ำทุกส่ิงท่ีพระเจำ้ตรัสกบัท่ำน” (ปฐมกำล 31:16)

ต่อจำกนั้นเรำมีแบบอยำ่งจำกพระคมัภีร์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่เรำควรพิจำรณำและ

ประเมินพระบญัญติัของพระเจำ้อยำ่งไร ถำ้เรำเลือกตอบสนองเหมือนโยชูวำ อบัรำฮมั 

“พระเจ้ำต้องพอพระทัยแน่นอนเม่ืออับรำฮัม . . . ท�ำตำมท่ี

พระองค์ทรงแนะน�ำโดยไม่สงสัยและไม่ลงัเล”
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เรเบคำห์ และรำเชล [กบัเลอำห์] ค �ำตอบของเรำจะเป็นเพียงวำ่ จงไปและท�ำส่ิงท่ีพระเจำ้

ทรงบญัชำเถิด

มีเหตุผลท่ีดีในกำรตดัสินใจ เด๋ียวนี ้วำ่จะรับใชพ้ระเจำ้ เชำ้วนัอำทิตยน้ี์ [ของกำร

ประชุมใหญ่สำมญั] เม่ือควำมสลบัซบัซอ้นและกำรล่อลวงของชีวติถกูตดัออกไปหลำย

ส่วน เม่ือเรำมีเวลำและมีแนวโนม้วำ่จะมองไกลถึงนิรันดรมำกข้ึน เรำจะประเมินได้

ชดัเจนข้ึนวำ่อะไรจะน�ำควำมสุขใหญ่หลวงท่ีสุดเขำ้มำในชีวติ เรำควรตดัสินใจเด๋ียวน้ี 

ในควำมสวำ่งของยำมเชำ้ วำ่เรำจะท�ำอยำ่งไรเม่ือควำมมืดยำมรำตรีและเม่ือพำยแุห่ง

กำรทดลองมำถึง

ขำ้พเจำ้สวดออ้นวอนขอใหเ้รำมีพลงัตดัสินใจเด๋ียวน้ีวำ่จะท�ำส่ิงท่ีเรำควรท�ำ  ขำ้พเจำ้

สวดออ้นวอนขอใหเ้รำตดัสินใจเด๋ียวน้ีวำ่จะรับใชพ้ระเจำ้ 8

4

ความเช่ืออย่างเดยีวไม่พอ เราต้องท�าตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ด้วย

เม่ือก�ำลงัรับสัง่กบัฝงูชน พระอำจำรยต์รัสวำ่ “ไม่ใช่ทุกคนท่ีเรียกเรำวำ่ ‘องคพ์ระผู ้

เป็นเจำ้’ จะไดเ้ขำ้ในแผน่ดินสวรรค ์แต่ผูท่ี้ปฏิบติัตำมพระทยัพระบิดำของเรำผูส้ถิตใน

สวรรคจึ์งจะเขำ้ได”้ (มทัธิว 7:21)

ขณะขำ้พเจำ้ฟังพระด�ำรัสเหล่ำน้ี ดูเหมือนพระเจำ้ก�ำลงัตรัสวำ่ “เพียงเพรำะคนหน่ึง

ยอมรับสิทธิอ�ำนำจของเรำหรือมีควำมเช่ือในควำมเป็นพระเจำ้ของเรำ หรือเพียงแสดง

ศรัทธำในค�ำสอนของเรำหรือกำรพลีพระชนมชี์พท่ีเรำท�ำ กมิ็ไดห้มำยควำมวำ่เขำจะได้

เขำ้อำณำจกัรสวรรคห์รือไดรั้บควำมสู่งส่งในระดบัท่ีสูงกวำ่” พระองคก์�ำลงัตรัสเป็น

นยัวำ่ “ควำมเช่ืออยำ่งเดียวไม่พอ” พระองคต์รัสเพิ่มต่อจำกนั้นอยำ่งชดัแจง้วำ่ “. . . แต่

ผูท่ี้ปฏิบติัตำมพระทยัของพระบิดำ” กล่ำวคือ คนท่ีท�ำงำนและตดัแต่งสวนองุ่น คนนั้น

จะน�ำผลดีออกมำ . . .

ดูเหมือนธรรมชำติทั้งหมดซ่ึงเป็นอำณำเขตของพระผูเ้ป็นเจำ้จะแสดงใหเ้ห็นหลกั

ธรรมเดียวกนัน้ี ผึ้งท่ีไม่ “ปฏิบติั” ไม่นำนจะถกูขบัออกจำกรัง ขณะขำ้พเจำ้เฝ้ำดูมดเดิน

รอบรัง ขำ้พเจำ้ประทบัใจกบัขอ้เทจ็จริงท่ีวำ่มดเป็นผูป้ฏิบติัและไม่เป็นผูเ้ช่ือแต่อยำ่ง

เดียว กำรร้องกุ๊กๆ ไม่ท�ำใหแ้ม่ไก่มีอำหำร เธอตอ้งคุย้เข่ีย สระน�้ำน่ิงท่ีมีตะไคร่น�้ำสีเขียว

และครำบสกปรกลอยบนผวิน�้ำท่ีไม่ไหลเป็นแหล่งเพำะเช้ือโรคของหนองน�้ำ แต่ธำรน�้ำ

ใสไหลกระทบโขดหินลงมำตำมหุบผำชนัเป็นน�้ำท่ีชวนใหด่ื้ม
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พระด�ำรัสของพระอำจำรยเ์ก่ียวกบับำ้นท่ีไม่มีรำกฐำนบอกขำ้พเจำ้วำ่คนเรำไม่

สำมำรถมีควำมคิดต้ืนๆ และเลินเล่อไดว้ำ่เขำพึ่งตนเองไดแ้ละสำมำรถสร้ำงชีวติตนเอง

ไดบ้นฐำนท่ีเกิดข้ึนง่ำยๆ และน่ำพอใจ [ดู มทัธิว 7:26 27] ตรำบใดท่ีสภำพอำกำศปลอด

โปร่ง ควำมโง่ของเขำอำจไม่ประจกัษ ์แต่วนัหน่ึงจะเกิดน�้ ำท่วม น�้ ำโคลนของควำม

หลงใหลชัว่วบู กระแสอนัเช่ียวกรำกของกำรล่อลวงท่ีมองไม่เห็นล่วงหนำ้ ถำ้อุปนิสยั

ของเขำไม่มีรำกฐำนมัน่คงมำกกวำ่ถอ้ยค�ำท่ีพดู โครงสร้ำงทำงศีลธรรมทั้งหมดของ

เขำจะพงัทลำย 9

ยำกอบกล่ำววำ่ “ธรรมะท่ีบริสุทธ์ิไร้มลทินเฉพำะพระพกัตร์พระเจำ้พระบิดำนั้นคือ 

กำรช่วยเหลือเดก็ก�ำพร้ำและหญิงม่ำยท่ีมีควำมทุกขร้์อน และกำรรักษำตวัใหพ้น้จำก

รำคีของโลก” (ยำกอบ 1:27)

อีกนยัหน่ึงคือ ศำสนำเป็นมำกกวำ่ควำมรู้เร่ืองพระผูเ้ป็นเจำ้หรือกำรเล่ือมใสศรัทธำ 

และเป็นมำกกวำ่เทววทิยำ ศำสนำคือกำรท�ำตำมพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจำ้ ศำสนำคือ

กำรเป็นผูดู้แลพี่นอ้งของเรำนอกเหนือจำกส่ิงอ่ืน . . .

เรำเคร่งศำสนำไดใ้นกำรนมสักำรวนัสะบำโต และเรำเคร่งศำสนำไดใ้นหนำ้ท่ีของ

เรำในอีกหกวนัของสปัดำห์ . . . ส�ำคญั [เพียงใด] ท่ีควำมนึกคิดทั้งหมดของเรำ ค�ำพดูท่ี

เรำพดู กำรกระท�ำ ควำมประพฤติ กำรติดต่อกบัเพื่อนบำ้น ธุรกรรมดำ้นธุรกิจ และกำร

งำนประจ�ำวนัทั้งหมดของเรำตอ้งสอดคลอ้งกบัควำมเช่ือทำงศำสนำของเรำ ในถอ้ยค�ำ

ของเปำโล “จะท�ำอะไรกต็ำม จงท�ำเพื่อถวำยพระเกียรติแด่พระเจำ้” (1 โครินธ์ 10:31) 

ดว้ยเหตุน้ีเรำจะตดัศำสนำออกจำกกำรงำนประจ�ำวนัและจดัใหศ้ำสนำอยูเ่ฉพำะวนัสะ 

บำโตไดห้รือ แน่นอนวำ่ไม่ได ้ถำ้เรำท�ำตำมค�ำตกัเตือนของเปำโล 10

5

“สมาชิกทีด่�ารงอยู่” พยายามรักษาค�ามัน่สัญญาทั้งหมด

พระเจำ้ทรงเปิดเผยในค�ำน�ำของพระคมัภีร์หลกัค�ำสอนและพนัธสัญญำว่ำ น่ีคือ 

“ศำสนจกัรท่ีแทจ้ริงและด�ำรงอยูแ่ห่งเดียวตลอดทั้งพ้ืนพิภพ”  พระองคท์รงเพิ่มเติม

ต่อจำกนั้นวำ่ “ซ่ึงศำสนจกัรนั้น เรำ, พระเจำ้, พอใจมำก, โดยพดูกบัศำสนจกัรโดยรวม

และไม่เฉพำะคน” (คพ. 1:30) น่ีควรก่อใหเ้กิดค�ำถำมในใจเรำเก่ียวกบัควำมส�ำคญันิ 

รันดร์น้ี เรำรู้วำ่สถำบนัน้ีคือศำสนจกัรท่ีแทจ้ริงและด�ำรงอยู ่แต่ฉนัเป็นสมำชิกท่ีแทจ้ริง

และด�ำรงอยูห่รือไม่
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. . . เม่ือขำ้พเจำ้ถำมวำ่ “ฉนัเป็นสมำชิกท่ีแทจ้ริงและด�ำรงอยูห่รือไม่” ค�ำถำมของ

ขำ้พเจำ้คือ ฉนัอุทิศตนอยำ่งลึกซ้ึงเตม็ท่ีต่อกำรรักษำพนัธสญัญำท่ีฉนัไดท้�ำไวก้บัพระเจำ้

หรือไม่ ฉนัมุ่งมัน่ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตติคุณ ฉนัเป็นผูป้ฏิบติัพระวจนะและไม่เป็นผู ้

ฟังเท่ำนั้นหรือไม่ ฉนัด�ำเนินชีวติตำมศำสนำของฉนัหรือไม่ ฉนัจะซ่ือตรงหรือไม่ ฉนั

ยนืหยดัต่อตำ้นกำรล่อลวงของซำตำนหรือไม่ . . .

กำรตอบค�ำถำมวำ่ “ฉนัเป็นสมำชิกท่ีด�ำรงอยูห่รือไม่” ไดเ้ตม็ปำกจะยนืยนัค�ำมัน่

สญัญำของเรำ นัน่หมำยควำมวำ่เรำจะรักพระผูเ้ป็นเจำ้และรักเพือ่นบำ้นเหมือนรักตนเอง

เด๋ียวน้ีและตลอดไป นัน่หมำยควำมวำ่กำรกระท�ำของเรำจะสะทอ้นวำ่เรำเป็นใครและ

เรำเช่ืออะไร นัน่หมำยควำมวำ่เรำเป็นคริสตศ์ำสนิกชนทุกวนั โดยเดินตำมท่ีพระคริสต์

ทรงประสงคใ์หเ้รำเดิน

สมำชิกท่ีด�ำรงอยูคื่อคนท่ีพยำยำมรักษำค�ำมัน่สญัญำทั้งหมด . . .

สมำชิกท่ีด�ำรงอยูรู้่หนำ้ท่ีของตนวำ่ตอ้งมุ่งหนำ้ พวกเขำรับบพัติศมำซ่ึงเป็นขั้นแรก

ของกำรเดินทำงในชีวติพวกเขำ นัน่เป็นสญัญำณต่อพระผูเ้ป็นเจำ้ ต่อเหล่ำเทพ และต่อ

ฟ้ำสวรรคว์ำ่พวกเขำจะท�ำตำมพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้ . . .

สมำชิกท่ีด�ำรงอยูเ่อำใจใส่พระวญิญำณ ซ่ึงชุบชีวติจิตใจ พวกเขำแสวงหำกำรน�ำทำง

จำกพระวญิญำณเสมอ พวกเขำสวดออ้นวอนขอพลงัและเอำชนะควำมยุง่ยำก ใจพวกเขำ

ไม่หมกมุ่นอยูก่บัส่ิงต่ำงๆ ของโลกน้ีแต่อยูก่บัเร่ืองของสวรรค ์พวกเขำไม่ท้ิงกำรฟ้ืนฟู

ทำงวญิญำณเพื่อใหไ้ดค้วำมพอใจทำงกำย

สมำชิกท่ีด�ำรงอยูใ่หพ้ระคริสตม์ำเป็นอนัดบัแรกในชีวิต โดยรู้วำ่ชีวิตและควำม

กำ้วหนำ้ของพวกเขำมำจำกแหล่งใด มีแนวโนม้วำ่มนุษยจ์ะใหต้นเองเป็นศูนยก์ลำง

ของจกัรวำลและคำดหวงัใหผู้อ่ื้นท�ำตำมควำมตอ้งกำร ควำมจ�ำเป็น และควำมปรำรถนำ

ของตน ทวำ่ธรรมชำติไม่ยกยอ่งสมมติฐำนท่ีผดินั้น บทบำทส�ำคญัในชีวติเป็นของพระ

ผูเ้ป็นเจำ้ แทนท่ีจะขอใหพ้ระองคท์รงท�ำตำมค�ำสัง่ของเรำ เรำควรพยำยำมท�ำใหต้วัเรำ

สอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระองค ์และดว้ยเหตุน้ีเรำจึงกำ้วหนำ้ต่อไปในฐำนะ

สมำชิกท่ีด�ำรงอยู ่. . .

สมำชิกท่ีด�ำรงอยู ่ทนัทีท่ีพวกเขำเปล่ียนใจเล่ือมใส จะท�ำตำมพระบญัญติัใหชู้ก�ำลงั

พ่ีนอ้งชำยหญิงของพวกเขำ [ดู ลูกำ 22:32] พวกเขำกระตือรือร้นท่ีจะแบ่งปันปีติของ

พวกเขำกบัผูอ่ื้น และพวกเขำไม่เคยสูญส้ินควำมปรำรถนำน้ี . . .
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สมำชิกท่ีด�ำรงอยูรั่บรู้วำ่ตอ้งน�ำควำมเช่ือของพวกเขำมำปฏิบติั วสุิทธิชนเหล่ำน้ีทุ่มเท

ท�ำใหเ้กิดงำนดีและงำนสูงส่งมำกมำยดว้ยเจตจ�ำนงอิสระและควำมสมคัรใจของพวก

เขำ [ดู คพ. 58:27] . . .

สมำชิกท่ีด�ำรงอยูรั่กกนั พวกเขำไปเยีย่มเดก็ก�ำพร้ำบิดำและหญิงม่ำยท่ีอยูใ่นควำม

ทุกข ์พวกเขำรักษำตวัใหพ้น้จำกรำคีของโลก [ดู ยำกอบ 1:27] . . .

เรำมีควำมเช่ืออนัมัน่คงในค�ำกล่ำวท่ีวำ่น่ีคือศำสนจกัรท่ีแทจ้ริงและด�ำรงอยูข่องพระ

ผูเ้ป็นเจำ้ท่ีแทจ้ริงและด�ำรงอยู ่ค �ำถำมท่ีเรำตอ้งตอบคือ ฉนัเป็นสมำชิกท่ีแทจ้ริงและด�ำรง

อยูท่ี่อุทิศตนและท�ำตำมค�ำมัน่สญัญำหรือไม่

ขอใหเ้รำยนืหยดัเป็นสมำชิกท่ีแทจ้ริงและด�ำรงอยูข่องศำสนจกัร และไดรั้บรำงวลัท่ี

สญัญำไวเ้พ่ืออยูใ่นหมู่คนท่ีพระคมัภีร์หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำกล่ำวถึง “คนท่ีมำถึง

ภเูขำไซอนัแลว้, และมำถึงเมืองของพระผูเ้ป็นเจำ้ผูท้รงพระชนม,์ สถำนท่ีแห่งสวรรค,์ 

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในบรรดำสถำนท่ีทั้งปวง” (คพ. 76:66)11

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัควำมแตกต่ำงระหวำ่ง “กำรเสียสละ” 

กบั “ค�ำมัน่สญัญำทั้งหมด” (หวัขอ้ 1) เกิดควำมแตกต่ำงอะไรในชีวติเรำเม่ือเรำรักษำ

ค�ำมัน่สญัญำทั้งหมดท่ีท�ำไวก้บัพระผูเ้ป็นเจำ้ เร่ืองของชดัรัค เมชำค และอำเบดเนโก

ประยกุตใ์ชก้บัเรำไดอ้ยำ่งไร

• ทบทวนเร่ืองรำวของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัโยชูวำในหวัขอ้ 2 ท่ำนเรียนรู้อะไร

ไดบ้ำ้งจำกเร่ืองน้ีเก่ียวกบักำรทุ่มเทใหพ้ระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งเตม็ท่ี เรำจะพฒันำค�ำมัน่

สญัญำวำ่จะเช่ือฟังพระผูเ้ป็นเจำ้โดยไม่ค�ำนึงวำ่ผูอ่ื้นจะท�ำอะไรไดอ้ยำ่งไร เรำจะ

ช่วยใหเ้ดก็และเยำวชนพฒันำค�ำมัน่สญัญำดงักล่ำวไดอ้ยำ่งไร

• ท่ำนประทบัใจอะไรบำ้งขณะทบทวนเร่ืองรำวพระคมัภีร์ในหวัขอ้ 3 ตวัอยำ่งกำร

เช่ือฟังอะไรอีกบำ้งในพระคมัภีร์มีอิทธิพลต่อท่ำน ท่ำนคิดวำ่เหตุใด “พระเจำ้ทรง

รัก . . . ควำมตั้งใจแน่วแน่วำ่จะเช่ือฟังค�ำแนะน�ำของพระองค”์

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 4 เหตุใดควำมเช่ืออยำ่งเดียวจึง “ไม่

พอ” กำรท�ำตำมพระประสงคข์องพระบิดำบนสวรรคจ์ะช่วยเรำเตรียมรับเวลำท่ีเรำ
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เดือดร้อนอยำ่งไร เรำจะประยกุตใ์ชค้ �ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบักำรด�ำเนิน

ชีวติตำมศำสนำของเรำไดอ้ยำ่งไร

• ทบทวนค�ำอธิบำยแต่ละอยำ่งของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบั “สมำชิกท่ีด�ำรงอยู”่ ใน

หวัขอ้ 5 เรำพฒันำคุณสมบติัเหล่ำน้ีของ “สมำชิกท่ีด�ำรงอยู”่ ไดอ้ยำ่งไร พิจำรณำวำ่

ท่ำนจะเป็น “สมำชิกท่ีแทจ้ริงและด�ำรงอยู”่ ของศำสนจกัรไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

1 ซำมูเอล 15:22–23; สดุดี 1:1–3; ยำกอบ 2:14–26; 2 นีไฟ 32:9; ออมไน 1:26; โม 

ไซยำห์ 2:41; แอลมำ 37:35–37; 3 นีไฟ 18:15, 18–20; คพ. 58:26–29; 97:8; อบัรำฮมั 

3:24–26

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

อ่ำนขอ้ควำมอำ้งอิงหลำยขอ้จำกบทน้ีดว้ยกนั หลงัจำกอ่ำน ขอใหส้มำชิกชั้นเรียนยก

ตวัอยำ่งจำกพระคมัภีร์หรือจำกประสบกำรณ์ส่วนตวัเก่ียวกบัค�ำสอนในขอ้ควำมอำ้งอิง

อ้ำงอิง

 1. ใน Conference Report, Oct. 1959, 121.

 2. ใน เอลีนอร์ โนวส์, Howard W. Hunter 

(1994), 153.

 3. “The Opening and Closing of Doors,” 

Ensign, Nov. 1987, 54.

 4. ใน โนวส์, Howard W. Hunter, 151.

 5. “Standing As Witnesses of God,” 

Ensign, May 1990, 60–62.

 6. “Commitment to God,” Ensign, Nov. 

1982, 57–58.

 7. “Obedience” (ปรำศรัยท่ีกำรประชุมใหญ่

ภำคฮำวำย, 18 มิ.ย., 1978), 5, Church 

History Library, Salt Lake City.

 8. “Commitment to God,” 58.

 9. ใน Conference Report, Oct. 1967, 11, 12, 

 13.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 111–12.

 11. “Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, May 

1987, 16–18.
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ด�าเนินตามเส้นทางแห่งจติกศุล

ของพระผู้ช่วยให้รอด

“มำตรฐำนทดสอบควำมสงสำรคือระดบักำรเป็นสำนุศิษย์ของ

เรำ คือระดบัควำมรักของเรำต่อพระผู้ เป็นเจ้ำและต่อกัน”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ประธำนฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์สอนวำ่พระผูช่้วยใหร้อด “ประทำนควำมรัก

ของพระองค ์กำรรับใชข้องพระองค ์และพระชนมชี์พของพระองคแ์ก่เรำ . . . เรำควร

พยำยำมใหเ้หมือนกบัท่ีพระองคท์รงให”้ 1 ท่ีพิเศษสุดคือประธำนฮนัเตอร์กระตุน้สมำชิก

ศำสนจกัรใหท้�ำตำมแบบอยำ่งจิตกศุลของพระผูช่้วยใหร้อดในชีวติประจ�ำวนัของพวก

เขำ

กำรกระท�ำท่ีมำจำกจิตกศุลเป็นแง่มุมท่ีชดัเจนในอำชีพกฎหมำยของฮำเวร์ิด ดบัเบิล

ย.ู ฮนัเตอร์ เพื่อนทนำยคนหน่ึงอธิบำยวำ่

“ท่ำนใชเ้วลำส่วนใหญ่ใหบ้ริกำรดำ้นกฎหมำย [ฟรี] . . . เพรำะท่ำนรู้สึกวำ่ไม่ควร

เรียกเกบ็เงินลกูควำม .. พวกเขำเห็นท่ำนเป็นเพื่อน คนน�ำทำง ท่ีปรึกษำ และมืออำชีพ

ผูส้นใจจะเห็นคนเหล่ำนั้นไดรั้บควำมช่วยเหลือท่ีตอ้งกำรยิง่กวำ่ไดเ้งินค่ำตอบแทน” 2

จิตกศุลเป็นตรำสญัลกัษณ์กำรรับใชศ้ำสนจกัรของประธำนฮนัเตอร์เช่นกนั สตรี

คนหน่ึงท่ีพดูวำ่ท่ำนเป็นครูผูมี้อิทธิพลต่อเธอมำกท่ีสุดอธิบำยเหตุผลบำงประกำรดงัน้ี

“ดิฉนัสงัเกตมำตลอดวำ่ชำยคนน้ีรักผูอ่ื้นโดยใหค้วำมส�ำคญักบัพวกเขำก่อน ฟังจน

เขำ้ใจ และแบ่งปันประสบกำรณ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นควำมเบิกบำนใจมำกอยำ่งหน่ึงของ

ท่ำน ท่ำนสอนดิฉนัใหเ้ขำ้ใจควำมส�ำคญัของคุณธรรมเหล่ำน้ีและรู้สึกปีติในกำรปฏิบติั

คุณธรรมดงักล่ำว” 3

สตรีอีกคนหน่ึงจำกสเตคของประธำนฮนัเตอร์ในแคลิฟอร์เนียกล่ำวสรรเสริญดงัน้ี
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พระเยซูคริสต์ทรง “สอนบทเรียนเร่ืองควำมรักและทรงแสดงให้เห็นถึงกำรรับใช้ผู้

อ่ืนอย่ำงไม่เห็นแก่ตัวหลำยต่อหลำยคร้ัง ทุกคนเป็นผู้รับควำมรักของพระองค์”
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“ประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู อนัเตอร์เป็นประธำนสเตคของเรำหลำยปีเม่ือครอบครัว

เรำอยูใ่นสเตคแพซำดีนำ คุณพอ่ของดิฉนัส้ินชีวิตแลว้ ท้ิงคุณแม่ใหเ้ล้ียงดูดิฉนักบัพ่ี

สำว ถึงแมเ้รำไม่ไดเ้ป็นครอบครัวท่ีโดดเด่นในสเตค ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีกวำ้งขวำงทำง

ภมิูศำสตร์ แต่ประธำนฮนัเตอร์ยงัรู้จกัเรำเป็นส่วนตวั

“ควำมทรงจ�ำท่ีมีควำมหมำยต่อดิฉนัมำกท่ีสุดเก่ียวกบัท่ำนคือควำมทรงจ�ำท่ีช่วยให้

ดิฉนัรู้สึกถึงคุณค่ำของตนเอง หลงัจำกกำรประชุมใหญ่สเตคแต่ละคร้ัง เรำจะยนืต่อแถว

รอจบัมือกบัท่ำน ท่ำนมกัจะจบัมือคุณแม่ของดิฉนัและพดูวำ่ ‘เป็นอยำ่งไรบำ้ง ซิส 

เตอร์เซสชนัส์ เบททีกบัแครอลีนเป็นอยำ่งไรบำ้ง’ ดิฉนัรู้สึกต่ืนเตน้เม่ือไดย้นิท่ำนเรียก

ช่ือเรำ ดิฉนัรู้วำ่ท่ำนรู้จกัเรำและห่วงใยควำมเป็นอยูข่องเรำ ควำมทรงจ�ำเร่ืองน้ียงัคง

ท�ำใหใ้จดิฉนัอบอุ่น” 4

ประธำนฮนัเตอร์เคยกล่ำวไวว้ำ่ “ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่พนัธกิจของเรำคือกำรรับใชแ้ละช่วย

ใหร้อด สร้ำงและท�ำใหสู้งส่ง” 5  ควำมเห็นจำกพี่นอ้งของท่ำนในโควรัมอคัรสำวกสิบ

สองแสดงใหเ้ห็นวำ่ท่ำนท�ำพนัธกิจดงักล่ำวดีเพียงใด “ท่ำนมีวิธีท�ำใหผู้อ่ื้นรู้สึกผอ่น

คลำย” คนหน่ึงรำยงำน “ท่ำนไม่ข่มพวกเขำ ท่ำนเป็นผูฟั้งท่ีดี” อีกคนหน่ึงกล่ำววำ่ “เม่ือ

คุณเดินทำงไปกบัท่ำน ท่ำนจะคอยดูใหแ้น่ใจวำ่ทุกคนไดรั้บกำรดูแลและไม่มีใครไม่

สะดวกกำยหรือไม่สบำยใจ” อีกคนหน่ึงรำยงำนวำ่ “ท่ำนห่วงใยและใส่ใจผูอ่ื้น” ท่ำนมี

จิตกศุลและใจท่ีใหอ้ภยั ท่ำนเป็นนกัเรียนท่ีศึกษำเก่ียวกบัพระกิตติคุณ มนุษยชำติ และ

ธรรมชำติมนุษย”์ 6

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระบัญญตัข้ิอใหญ่สองข้อเป็นมาตรฐานทีพ่ระเจ้า

ทรงใช้ทดสอบการเป็นสานุศิษย์ของเรา

ในสมยัโบรำณ วธีิทดสอบควำมบริสุทธ์ิของทองวธีิหน่ึงคือทดสอบกบัหินเรียบสี

ด�ำท่ีมีสำรซิลิกำเจือปนเรียกวำ่หินทดสอบควำมบริสุทธ์ิของทอง เม่ือน�ำทองมำถูกบั

หินทดสอบ ทองจะท�ำใหเ้กิดร้ิวลำยหรือรอยขีดบนพื้นผวิของหินทดสอบ ช่ำงทองจบั

คู่รอยขีดกบัสีบนตำรำงสี รอยขีดแดงข้ึนตำมปริมำณทองแดงหรืออลัลอยท่ีเพ่ิมข้ึน หรือ

เหลืองข้ึนตำมเปอร์เซ็นตท์องท่ีเพ่ิมข้ึน กระบวนกำรน้ีแสดงใหเ้ห็นควำมบริสุทธ์ิของ

ทองไดแ้ม่นย �ำทีเดียว
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วธีิทดสอบควำมบริสุทธ์ิของทองดว้ยหินทดสอบไดผ้ลเร็วและน่ำพอใจตรงตำมจุด

ประสงคจ์ริงๆ มำกท่ีสุด แต่ช่ำงทองท่ียงัสงสยัควำมบริสุทธ์ิจะท�ำกำรทดสอบท่ีแม่นย �ำ

กวำ่นั้นคือใชก้ระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟ

ขำ้พเจำ้บอกท่ำนวำ่พระเจำ้ไดท้รงเตรียมหินทดสอบไวส้�ำหรับท่ำนและขำ้พเจำ้ นัน่

คือ มำตรกำรภำยนอกท่ีใชว้ดักำรเป็นสำนุศิษยภ์ำยในท่ีบ่งบอกควำมซ่ือสตัยข์องเรำและ

จะช่วยใหเ้รำรอดพน้จำกไฟท่ีจะมำถึง

คร้ังหน่ึงขณะพระเยซูทรงสอนผูค้น ทนำยคนหน่ึงมำหำพระองคแ์ละตั้งค �ำถำมน้ี 

“ท่ำนอำจำรย ์ขำ้พเจำ้จะตอ้งท�ำอะไรเพื่อจะไดรั้บชีวตินิรันดร์”

พระเยซู องคป์รมำจำรย ์ทรงตอบชำยคนนั้นผูรู้้ขอ้กฎหมำยเป็นอยำ่งดีดว้ยกำรยอ้น

ถำมวำ่ “ในธรรมบญัญติัเขียนวำ่อยำ่งไร? ท่ำนอ่ำนแลว้เขำ้ใจอยำ่งไร?”

ชำยคนนั้นตอบดว้ยกำรสรุปพระบญัญติัขอ้ส�ำคญัสองขอ้น้ี “พวกท่ำนจงรักองคพ์ระ

ผูเ้ป็นเจำ้ผูเ้ป็นพระเจำ้ของท่ำนดว้ยสุดใจของท่ำน ดว้ยสุดจิตของท่ำน ดว้ยสุดก�ำลงัของ

ท่ำน และดว้ยสุดควำมคิดของท่ำน และจงรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตนเอง” 

พระคริสตท์รงเห็นดว้ยและตรัสตอบดงัน้ี “จงไปท�ำอยำ่งนั้นแลว้จะไดชี้วติ” (ลูกำ 

 10:25 28)

ชีวตินิรันดร์ ชีวติของพระผูเ้ป็นเจำ้ ชีวติท่ีเรำแสวงหำ หย ัง่รำกในพระบญัญติัสองขอ้

น้ี พระคมัภีร์กล่ำววำ่ “ธรรมบญัญติัและค�ำของผูเ้ผยพระวจนะทั้งหมดกข้ึ็นอยูก่บัพระ

บญัญติัสองขอ้น้ี” (มทัธิว 22:40) รักพระผูเ้ป็นเจำ้และรักเพื่อนบำ้นของท่ำน งำนสอง

อยำ่งน้ีไปดว้ยกนั แยกกนัไม่ออก ในควำมหมำยสูงสุดอำจถือวำ่มีควำมหมำยเหมือน

กนั และเป็นพระบญัญติัท่ีเรำแต่ละคนด�ำเนินชีวติตำมได้

พระด�ำรัสตอบทนำยของพระเยซูอำจถือไดว้ำ่เป็นมำตรฐำนทดสอบของพระเจำ้ 

พระองคต์รัสในอีกวำระหน่ึงวำ่ “ซ่ึงท่ำนไดท้�ำกบัคนใดคนหน่ึงท่ีเลก็นอ้ยท่ีสุดในพ่ี

นอ้งของเรำน้ีกเ็หมือนท�ำกบัเรำดว้ย” (มทัธิว 25:40) พระองคจ์ะทรงวดัระดบัควำม

ภกัดีของเรำต่อพระองคโ์ดยดูวำ่เรำรักและรับใชเ้พ่ือนมนุษยข์องเรำอยำ่งไร เรำก�ำลงั

ท้ิงรอยขีดแบบใดไวบ้นหินทดสอบของพระเจำ้ เรำเป็นเพ่ือนบำ้นท่ีดีจริงๆ หรือ กำร

ทดสอบแสดงใหเ้ห็นวำ่เรำเป็นทอง 24 กะรัต หรือสำมำรถตรวจหำสำยแร่ท่ีดูเหมือน

ทองไดไ้หม 7
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2

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนให้เรารักทุกคน รวมไปถงึคนทีอ่าจรักได้ยาก

ประหน่ึงก�ำลงัแกต้วัเพรำะถำมค�ำถำมง่ำยๆ กบัพระอำจำรย ์ทนำยจึงพยำยำมรักษำ

หนำ้ของตนโดยถำมอีกวำ่ “ใครเป็นเพื่อนบำ้นของขำ้พเจำ้” (ลูกำ 10:29)

เรำทุกคนควรส�ำนึกคุณชัว่นิรันดร์ต่อค�ำถำมนั้น เพรำะในพระด�ำรัสตอบของพระผู ้

ช่วยใหร้อดมีอุปมำล�้ำค่ำท่ีสุดและทรงคุณค่ำเร่ืองหน่ึง อุปมำท่ีเรำแต่ละคนเคยอ่ำนและ

ไดย้นิมำแลว้หลำยคร้ัง

“มีชำยคนหน่ึงลงจำกกรุงเยรูซำเลม็ไปยงัเมืองเยรีโค และเขำถกูพวกโจรปลน้ พวก

โจรแยง่ชิงเส้ือผำ้ของเขำ ทุบตีเขำ แลว้ท้ิงเขำไวใ้นสภำพท่ีเกือบจะตำยแลว้

“เผอิญมีปุโรหิตคนหน่ึงเดินมำตำมทำงนั้น เม่ือเห็นคนนั้นแลว้กเ็ดินเลยไปเสียอีก

ฟำกหน่ึง

“คนเลวกีเ็หมือนกนั เม่ือมำถึงท่ีนัน่และเห็นแลว้กเ็ลยไปเสียอีกฟำกหน่ึง

“แต่เม่ือชำวสะมำเรียคนหน่ึงเดินทำงผำ่นมำใกลค้นนั้น เห็นแลว้กมี็ใจสงสำร

“จึงเขำ้ไปหำเขำ เอำเหลำ้องุ่นกบัน�้ำมนัเทใส่บำดแผลและเอำผำ้มำพนัให ้แลว้ใหเ้ขำ

ข้ึนข่ีสตัวข์องตนเองพำมำถึงโรงแรม และดูแลรักษำพยำบำลเขำ

“วนัรุ่งข้ึนก่อนจะไป เขำเอำเงินสองเดนำริอนัใหก้บัเจำ้ของโรงแรม บอกวำ่ ช่วย

รักษำเขำดว้ย ส�ำหรับเงินท่ีตอ้งเสียเกินกวำ่น้ีจะใชใ้หเ้ม่ือกลบัมำ” (ลูกำ 10:30–35)

พระเยซูตรัสถำมทนำยต่อจำกนั้นวำ่ “ท่ำนเห็นวำ่ในสำมคนนั้นคนไหนถือไดว้ำ่เป็น

เพ่ือนบำ้นของคนท่ีถูกปลน้” (ลูกำ 10:36) ท่ีนัน่พระอำจำรยท์รงยืน่หินทดสอบควำม

เป็นคริสตศ์ำสนิกชน พระองคท์รงขอใหว้ดัรอยขีดของท่ำนบนนั้น

ทั้งปุโรหิตและคนเลวใีนอุปมำของพระคริสตค์วรนึกถึงขอ้ก�ำหนดของกฎน้ี “ถำ้ท่ำน

เห็นลำหรือโคของพ่ีนอ้งลม้ลงตำมทำง อยำ่น่ิงเฉยเสีย ท่ำนจงช่วยเขำพยงุสตัวเ์หล่ำนั้น

ข้ึนอีก” (เฉลยธรรมบญัญติั 22:4) และถำ้เป็นโค บุคคลนั้นควรเตม็ใจช่วยพี่นอ้งท่ีเดือด

ร้อนมำกข้ึนไปอีก แต่ตำมท่ีเอล็เดอร์เจมส์ อี. ทำลเมจเขียน “ขอ้อำ้ง [ท่ีจะไม่ท�ำเช่นนั้น] 

หำไดง่้ำย มนัเกิดข้ึนรวดเร็วและมำกมำยเหมือนวชัพืชริมทำง” (Jesus the Christ, 3d 
ed., Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 
1916, p. 431)
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ชำวสะมำเรียเป็นแบบอยำ่งของควำมรักท่ีบริสุทธ์ิแบบชำวคริสต ์เขำมีควำมสงสำร 

เขำไปดูชำยท่ีไดรั้บบำดเจบ็เพรำะถูกโจรท�ำร้ำยและพนัแผลให ้เขำพำชำยคนนั้นไป

ท่ีโรงแรม ดูแลเขำ ช�ำระค่ำใชจ่้ำยให ้และใหเ้งินเพ่ิมถำ้ตอ้งใชดู้แลเขำ น่ีเป็นเร่ืองรำว

ควำมรักของเพื่อนบำ้นคนหน่ึงต่อเพื่อนบำ้นของเขำ

ภำษิตเก่ำแก่กล่ำววำ่ “คนท่ีหมกมุ่นกบัตวัเองมีค่ำนอ้ยมำก” ควำมรักมีวธีิบำงอยำ่ง

ท่ีท�ำใหค่้ำของคนเพิ่มข้ึน กญุแจคือรักเพื่อนบำ้นของเรำ รวมทั้งเพื่อนบำ้นท่ีรักไดย้ำก 

เรำตอ้งจ�ำไวว้ำ่แมเ้รำจะเลือกเพื่อนได ้แต่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเลือกคนท่ีจะเป็นเพื่อนบำ้น

ของเรำ—พวกเขำอยูทุ่กท่ี ควำมรักไม่ควรมีพรมแดน เรำไม่ควรมีควำมจงรักภกัดีท่ีจ�ำกดั 

พระคริสตต์รัสวำ่ “เพรำะวำ่ถำ้พวกท่ำนรักคนท่ีรักท่ำน พวกท่ำนจะไดบ้�ำเหน็จอะไร? 

พวกคนเกบ็ภำษีกท็ �ำอยำ่งนั้นไม่ใช่หรือ?” (มทัธิว 5:46)8

3

เราควรรักและรับใช้ผู้อืน่ขณะพวกเขามคีวามทุกข์

โจเซฟ สมิธเขียนจดหมำยถึงวิสุทธิชนซ่ึงจดัพิมพไ์วใ้น Messenger and 
Advocate เก่ียวกบัเร่ืองท่ีวำ่กำรรักกนัจะไดรั้บกำรตดัสินวำ่ถกูตอ้งต่อพระพกัตร์พระ

ผูเ้ป็นเจำ้ ท่ำนเขียนวำ่

“พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลำย—หนำ้ท่ีหน่ึงซ่ึงวสุิทธิชนพึงปฏิบติัต่อพี่นอ้งของเขำโดยเสรี

—คือรักคนเหล่ำนั้นเสมอ และช่วยเหลือพวกเขำตลอดไป เพื่อจะไดรั้บกำรตดัสินวำ่

ถูกตอ้งต่อพระพกัตร์พระผูเ้ป็นเจำ้เรำตอ้งรักกนั เรำตอ้งเอำชนะควำมชัว่ เรำตอ้งไป

เยีย่มเยยีนเดก็ก�ำพร้ำบิดำและหญิงม่ำยขณะท่ีพวกเขำตกอยูใ่นควำมทุกข ์และเรำตอ้ง

รักษำตวัใหพ้น้จำกรำคีของโลก เพรำะคุณธรรมเช่นนั้นหลัง่ไหลมำจำกแหล่งใหญ่ของ

ศำสนำท่ีบริสุทธ์ิ กำรเสริมสร้ำงศรัทธำของเรำโดยเพ่ิมคุณสมบติัอนัดีทุกอยำ่งท่ีท�ำให้

ลกูของพระเยซูผูท้รงสูงส่งมีคุณค่ำจะท�ำใหเ้รำสำมำรถสวดออ้นวอนในช่วงเวลำของ

กำรสวดออ้นวอน ท�ำใหเ้รำสำมำรถรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตนเอง และซ่ือสตัยใ์นยำม

ยำกล�ำบำกโดยรู้วำ่รำงวลัของกำรท�ำเช่นนั้นใหญ่หลวงกวำ่ในอำณำจกัรแห่งสวรรค ์ช่ำง

เป็นควำมอุ่นใจกระไรเช่นน้ี! ช่ำงเป็นปีติกระไรเช่นน้ี! ขอใหข้ำ้พเจำ้ด�ำเนินชีวติอยำ่งคน

ชอบธรรม และขอใหร้ำงวลัของขำ้พเจำ้เป็นเช่นน้ี!” (History of the Church, 2:229)

เรำตอ้งมีคุณธรรมสองอยำ่งน้ี คือควำมรักและกำรรับใช ้ถำ้เรำตอ้งกำรเป็นเพ่ือน

บำ้นท่ีดีและพบสนัติสุขในชีวติเรำ คุณธรรมดงักล่ำวอยูใ่นใจของเอล็เดอร์วลิลำร์ด ริ 

ชำร์ดส์อยำ่งไม่ตอ้งสงสยั ขณะอยูใ่นคุกคำร์เทจตอนบ่ำยวนัมรณสกัขีของโจเซฟและ
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ไฮรัม ผูคุ้มบอกวำ่พวกท่ำนอยูใ่นหอ้งขงัจะปลอดภยักวำ่ โจเซฟหนัไปถำมเอล็เดอร์ริ 

ชำร์ดส์วำ่ “ถำ้เรำไปอยูใ่นหอ้งขงัคุณจะไปกบัเรำไหม”

ค�ำตอบของเอล็เดอร์ริชำร์ดส์เป็นค�ำตอบของควำมรัก  “บรำเดอร์โจเซฟ คุณไม่ได้

ขอใหผ้มขำ้มน�้ำมำกบัคุณ—คุณไม่ไดข้อใหผ้มมำคำร์เทจกบัคุณ—คุณไม่ไดข้อใหผ้ม

มำอยูใ่นคุกกบัคุณ—และคุณคิดวำ่ผมจะท้ิงคุณตอนน้ีหรือ แต่ผมจะบอกคุณวำ่ผมจะ

ท�ำอะไร ถำ้พวกเขำตดัสินใหคุ้ณถกูแขวนคอขอ้หำ ‘กบฏ’  ผมยอมถกูแขวนคอแทนคุณ 

เพื่อใหคุ้ณเป็นอิสระ”

โจเซฟตอบดว้ยอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีต้ืนตนัใจมำกวำ่ “แต่คุณจะท�ำอยำ่งนั้นไม่ได”้

เอ็ลเดอร์ริชำร์ดส์ตอบหนกัแน่นว่ำ “ผมจะท�ำ” (ดู บี. เอช. โรเบิร์ตส์, A 
Comprehensive History of the Church, 2:283)

บำงทีกำรทดสอบของเอล็เดอร์ริชำร์ดส์อำจใหญ่หลวงกวำ่พวกเรำส่วนใหญ่จะเผชิญ 

เป็นกำรทดสอบดว้ยไฟไม่ใช่ดว้ยหินทดสอบ แต่ถำ้ขอใหเ้รำท�ำเช่นนั้น เรำจะยอมสละ

ชีวติเพื่อครอบครัวเรำ มิตรสหำย และเพื่อนบำ้นของเรำไหม 

พระเจ้ำ “จะทรงวดัระดบักำรอุทิศตนของเรำต่อพระองค์โดย

ดวู่ำเรำรักและรับใช้เพ่ือนมนุษย์ของเรำอย่ำงไร”
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มำตรฐำนทดสอบควำมสงสำรคือระดบักำรเป็นสำนุศิษยข์องเรำ คือระดบัควำมรัก

ของเรำต่อพระผูเ้ป็นเจำ้และต่อกนั เรำจะท้ิงรอยขีดของทองค�ำบริสุทธ์ิไวห้รือเดินไป

อีกฟำกหน่ึงเหมือนปุโรหิตและคนเลวี 9

4

เราต้องเดนิตามเส้นทางแห่งจติกศุลทีพ่ระเยซูทรง

แสดงให้เห็นด้วยความเดด็เดีย่วมากขึน้

ในข่ำวสำรส�ำคญัถึงวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยในนอวเูพียงหน่ึงปีก่อนมรณสกัขีอนัน่ำโศก

สลดท่ีเกิดข้ึนก่อนเวลำอนัควร ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธกล่ำววำ่

“ถำ้เรำประสงคจ์ะมีและปลูกฝังควำมรักต่อผูอ่ื้น เรำตอ้งรักผูอ่ื้น แมก้ระทัง่ศตัรู

เช่นเดียวกบัมิตรสหำยของเรำ . . .  คริสตศ์ำสนิกชนควรเลิกทะเลำะและขดัแยง้กนั แต่

ควรปลูกฝังหลกัธรรมแห่งเอกภำพและมิตรภำพท่ำมกลำงพวกเขำ” (History of the 
Church, 5:498–99.)

นัน่เป็นค�ำแนะน�ำท่ีล�้ำเลิศในสมยัน้ี แมเ้ช่นเดียวกบัใน [สมยันั้น] โลกท่ีเรำอำศยัอยู ่

ไม่วำ่ใกลบ้ำ้นหรือไกลบำ้น ตอ้งกำรพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์พระกิตติคุณจดั

เตรียมหนทำงเดียวใหโ้ลกรู้จกัสนัติสุข เรำตอ้งเมตตำกนัมำกข้ึน อ่อนโยนมำกข้ึน ให้

อภยัมำกข้ึน  เรำตอ้งโกรธชำ้ลงและพร้อมช่วยเหลือมำกข้ึน เรำตอ้งยืน่มือแห่งมิตรภำพ

และตำ้นมือแห่งกำรแกแ้คน้ สรุปคือ เรำตอ้งรักกนัดว้ยควำมรักอนับริสุทธ์ิของพระ

คริสต ์ดว้ยจิตกศุลอนัแทจ้ริงและควำมสงสำร และร่วมทุกขห์ำกจ�ำเป็น เพรำะนัน่คือ

วธีิท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงรักเรำ

ในพิธีนมสักำรของเรำ เรำมกัจะร้องเพลงสวดอนัแสนไพเรำะท่ีซูซำน อีแวนส์ แมค็

คลำวดเ์ขียนเน้ือร้อง ขำ้พเจำ้ขอใหท่้ำนนึกถึงเพลงนั้นบำงท่อน

พระผู้ช่วยขอข้ำเรียนรักพระองค์

เดินตำมทำงทรงสอนส่ัง

หยดุเพ่ือช่วยเหลือยกคนหมดหวงั

เพ่ือหำก�ำลงัเสริมเพ่ิมขึน้ . . .

ข้ำเป็นใครใยไปตัดสินพ่ีน้อง

เม่ือยงับกพร่องนำนำ

ในใจเงียบงันน้ันซ่อนโศกำ
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ซ่ึงดวงตำค้นหำไม่พบ . . .

ข้ำจะคอยอุ้มชูดแูลพ่ีน้อง

จะเรียนท่องกำรเยียวยำ

ใจข้ำจะอำรีมีเมตตำ

ต่อผู้อ่อนล้ำผู้บำดเจบ็

ข้ำจะคอยอุ้มชูดแูลพ่ีน้อง

ข้ำจะตำมพระองค์

(เพลงสวด, 1985, บทเพลงท่ี 106)

เรำตอ้งเดินตำมเสน้ทำงท่ีพระเยซูทรงแสดงใหเ้ห็นดว้ยควำมเดด็เด่ียวมำกข้ึนและ

ดว้ยจิตกศุลมำกข้ึน เรำตอ้ง “หยดุเพ่ือช่วยเหลือยกอีกคนหน่ึง” และเรำจะพบ “ก�ำลงั

เสริมเพิ่มข้ึน” แน่นอน ถำ้เรำจะท�ำมำกข้ึนเพื่อเรียนรู้ “กำรเยยีวยำ” เรำจะมีโอกำสนบั

ไม่ถว้นใหใ้ช ้ใหส้มัผสั “ผูอ่้อนลำ้ผูบ้ำดเจบ็” และแสดง “ใจอำรี” ต่อทุกคน พระเจำ้ 

ขำ้จะตำมพระองค์ 10

5

“จติกศุลคอืความรักอนับริสุทธ์ิของพระคริสต์และจะไม่มวีนัสูญส้ิน

“เรำใหบ้ญัญติัใหม่ไวก้บัพวกท่ำน” [พระเยซู] ตรัส “ใหรั้กซ่ึงกนัและกนั . . . ถำ้

ท่ำนรักกนัและกนั ดงัน้ีแหละทุกคนกจ็ะรู้วำ่ท่ำนเป็นสำวกของเรำ” (ยอห์น 13:34 35) 

ควำมรักน้ีท่ีเรำควรมีใหพ่ี้นอ้งชำยหญิงในครอบครัวมนุษย ์และท่ีพระคริสตท์รงมีต่อ

พวกเรำทุกคน เรียกวำ่จิตกศุลหรือ “ควำมรักอนับริสุทธ์ิของพระคริสต”์ (มทัธิว 7:47) 

น่ีคือควำมรักท่ีก่อใหเ้กิดควำมทุกขเวทนำและกำรเสียสละเน่ืองดว้ยกำรชดใชข้องพระ

คริสต ์น่ีเป็นจุดสูงสุดท่ีจิตวิญญำณมนุษยเ์อ้ือมถึงและเป็นกำรแสดงควำมรู้สึกลึกซ้ึง

ท่ีสุดของใจมนุษย์

. . . จิตกศุลครอบคลุมคุณธรรมอ่ืนทั้งหมดตำมวถีิของพระผูเ้ป็นเจำ้ จิตกศุลท�ำให้

เห็นทั้งจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของแผนแห่งควำมรอด เม่ืออยำ่งอ่ืนทั้งหมดส้ินสุด จิต

กศุล—ควำมรักของพระคริสตจ์ะ ไม่ ส้ินสุด จิตกศุลเป็นคุณลกัษณะยิง่ใหญ่ท่ีสุดใน

บรรดำคุณลกัษณะอนัสูงส่งทั้งมวล

พระเยซูตรัสดว้ยพระทยักวำ้งขวำงกบัคนยำกจน คนถูกเหยยีบย �ำ่ หญิงม่ำย เดก็เลก็ 

ชำวนำและชำวประมง คนเล้ียงแกะและคนเล้ียงแพะ คนแปลกหนำ้และคนต่ำงชำติ คน
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ร�่ ำรวย คนมีอ�ำนำจทำงกำรเมือง เช่นเดียวกบัพวกฟำริสีและพวกธรรมำจำรยท่ี์ไม่เป็น

มิตร พระองคท์รงปฏิบติัต่อคนยำกจน คนหิวโหย คนขำดแคลน และคนป่วย พระองค์

ประทำนพรคนง่อย คนตำบอด คนหูหนวก และคนอ่ืนๆ ท่ีร่ำงกำยพิกำร พระองคท์รง

ขบัผแีละวญิญำณร้ำยท่ีท�ำใหเ้กิดควำมเจบ็ป่วยทำงใจหรืออำรมณ์ พระองคท์รงท�ำใหผู้ท่ี้

แบกรับบำปเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ พระองคท์รงสอนบทเรียนเร่ืองควำมรักและทรงแสดงใหเ้ห็น

กำรรับใชผู้อ่ื้นอยำ่งไม่เห็นแก่ตวัหลำยต่อหลำยคร้ัง ทุกคนเป็นผูรั้บควำมรักของพระองค ์

ทุกคน “ไดรั้บอภิสิทธ์ิคนหน่ึงเหมือนกบัอีกคนหน่ึง, และไม่มีใครถูกหำ้ม” (2 นีไฟ 

26:28) น่ีคือกำรแสดงออกและแบบอยำ่งทั้งหมดของจิตกศุลอนัไร้ขอบเขตของพระองค์

โลกท่ีเรำอำศยัอยูจ่ะไดป้ระโยชนม์ำกถำ้ชำยหญิงทุกแห่งหนจะแสดงควำมรักอนั

บริสุทธ์ิของพระคริสต ์ซ่ึงเมตตำ อ่อนโยน และถ่อมตน จิตกศุลปรำศจำกควำมอิจฉำ

หรือควำมจองหอง จิตกุศลไม่เห็นแก่ตวัเพรำะไม่แสวงหำส่ิงตอบแทน จิตกุศลไม่

ยอมรับควำมชัว่หรือเจตนำร้ำย ไม่ช่ืนชมยนิดีในควำมชัว่ชำ้สำมำนย ์ไม่มีท่ีใหแ้ก่อคติ 

ควำมเกลียดชงั หรือควำมรุนแรง จิตกศุลไม่ยอมเห็นดว้ยกบักำรหวัเรำะเยำะ ควำมหยำบ

คำย กำรกระท�ำทำรุณกรรม หรือกำรเนรเทศ จิตกศุลกระตุน้ใหค้นต่ำงกนัอยูด่ว้ยกนัใน

ควำมรักแบบชำวคริสตโ์ดยไม่ค�ำนึงถึงควำมเช่ือทำงศำสนำ เช้ือชำติ สญัชำติ ฐำนะกำร

เงิน กำรศึกษำ หรือวฒันธรรม

พระผูช่้วยใหร้อดทรงบญัชำใหเ้รำรักกนัเฉกเช่นพระองคท์รงรักเรำ ห่อหุม้ตวัเรำ 

“ดว้ยพนัธะแห่งจิตกศุล” (คพ. 88:125) เฉกเช่นพระองคท์รงห่อหุม้พระองคเ์อง พระองค์

ทรงขอใหเ้รำท�ำใหค้วำมรู้สึกภำยในใจเรำบริสุทธ์ิ เปล่ียนแปลงใจเรำ ท�ำใหก้ำรกระท�ำ

และลกัษณะภำยนอกของเรำสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเรำพดูวำ่เรำเช่ือและรู้สึกภำยในใจ เรำ

ตอ้งเป็นสำนุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระคริสต์ 11

6

การรักผู้อืน่เป็น “วธีิทีป่ระเสริฐยิง่กว่า”

สมยัหนุ่ม บรำเดอร์เวร์ิน โครวลี์ยก์ล่ำววำ่เขำเรียนรู้บำงอยำ่งจำกบทเรียนอนัส�ำคญั

ยิง่ท่ีศำสดำพยำกรณ์โจเซฟสอนวสุิทธิชนสมยัแรกในนอวเูม่ือท่ำนบอกใหพ้วกเขำ “รัก 

ผูอ่ื้น แมก้ระทัง่ศตัรูเช่นเดียวกบัมิตรสหำยของเรำ” น่ีเป็นบทเรียนท่ีดีส�ำหรับเรำ 

แต่ละคน

หลงัจำกบิดำของเขำป่วย เวร์ิน โครวลี์ยต์อ้งรับผดิชอบด�ำเนินกิจกำรแยกส่วนรถท่ี

ไม่ใชแ้ลว้ของครอบครัว แมต้อนนั้นเขำจะอำยเุพียงสิบหำ้ปี บำงคร้ังลูกคำ้บำงคนเอำ
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เปรียบเขำ และช้ินส่วนเคร่ืองจกัรหำยไปจำกอู่ช่วงกลำงคืน เวร์ินโกรธและสำบำนวำ่

จะจบัคนบำงคนมำลงโทษเพ่ือใหเ้ป็นเยีย่งอยำ่ง เขำจะตอ้งแกแ้คน้ใหไ้ด้

หลงัจำกบิดำของเขำเร่ิมฟ้ืนจำกอำกำรป่วย เวร์ินเดินตรวจตรำไปรอบๆ ก่อนจะปิดอู่ 

ตอนนั้นใกลค้ �่ำแลว้ ตรงมุมท่ีอยูไ่กลๆ เขำเห็นใครบำงคนก�ำลงัแบกช้ินส่วนเคร่ืองจกัร

ขนำดใหญ่ตรงไปท่ีร้ัวดำ้นหลงั เขำวิง่เหมือนนกักีฬำเหรียญทองไปจบัหนุ่มหวัขโมยคน

นั้น ควำมคิดแรกของเขำคือระบำยควำมไม่พอใจดว้ยก�ำป้ันแลว้ลำกเดก็หนุ่มคนนั้นไป

หนำ้อู่และเรียกต�ำรวจ ใจเขำอดัแน่นดว้ยควำมโกรธและควำมแคน้ เขำจบัหวัขโมยได้

แลว้ และเขำตั้งใจจะลงโทษใหส้ำสม

คุณพอ่ของเวร์ินเดินมำจำกไหนไม่ทรำบ วำงมือท่ีอ่อนลำ้ไร้เร่ียวแรงบนบ่ำลูกชำย 

และพดูวำ่ “พอ่เห็นลูกอำรมณ์ไม่ค่อยดีนะเวร์ิน พอ่จะจดักำรเร่ืองน้ีไดไ้หม” จำกนั้น

ท่ำนกเ็ดินไปหำหวัขโมยคนนั้นและโอบไหล่เขำ มองตำเขำครู่หน่ึง และพดูวำ่ “หนุ่ม

นอ้ย บอกหน่อยซิวำ่ท�ำไมท�ำแบบน้ี” ท�ำไมถึงพยำยำมขโมยระบบเกียร์รถยนต”์ จำก

นั้นคุณโครวลี์ยก์เ็ร่ิมเดินไปท่ีหอ้งท�ำงำนพลำงโอบเดก็หนุ่มคนนั้นไปดว้ย เขำถำมถึง

ปัญหำเก่ียวกบัรถยนตข์องเดก็หนุ่มขณะเดินไปดว้ยกนั เม่ือมำถึงหอ้งท�ำงำน คุณพอ่

พดูวำ่ “เอำละ ลุงคิดวำ่คลตัชพ์งัและนัน่ท�ำใหเ้กิดปัญหำ”

ระหวำ่งนั้นเวร์ินพลุ่งพล่ำนดว้ยควำมโกรธ “ใครสนคลตัชข์องเขำ” เขำคิด “เรียก

ต�ำรวจเถอะ เร่ืองจะไดจ้บๆ” แต่คุณพอ่ยงัพดูต่อ “เวิร์น เอำคลตัชม์ำใหเ้ขำ เอำตลบั

ลกูปืนคลตัชม์ำใหด้ว้ย แลว้กแ็ผน่อดัคลตัช ์นัน่คงจะแกไ้ขเร่ืองคลตัชไ์ด”้ คุณพอ่ยืน่ช้ิน

ส่วนทั้งหมดใหช้ำยหนุ่มท่ีพยำยำมขโมยและพดูวำ่ “เอำน่ีไป แลว้กเ็อำกระปุกเกียร์ไป

ตวัย เธอไม่ตอ้งขโมยหรอกพอ่หนุ่ม แค่ขอ ปัญหำทุกอยำ่งมีทำงออก มีคนเตม็ใจช่วย”

บรำเดอร์เวร์ิน โครวลี์ยบ์อกวำ่วนันั้นเองท่ีเขำเรียนรู้บทเรียนอมตะในเร่ืองควำมรัก 

ชำยหนุ่มคนนั้นกลบัมำท่ีอู่บ่อยๆ เขำสมคัรใจจ่ำยค่ำอะไหล่ทั้งหมดท่ีวคิ โครวลี์ยใ์หเ้ขำ

ทีละเดือน รวมทั้งกระปุกเกียร์ดว้ย ระหวำ่งกำรเยีย่มเยยีนเหล่ำนั้น เขำถำมเวร์ินวำ่ท�ำไม

พอ่ของเขำเป็นอยำ่งนั้นและท�ำไมเขำท�ำอยำ่งนั้น เวร์ินบอกเขำบำงอยำ่งเก่ียวกบัควำม

เช่ือของวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย คุณพอ่ของเขำรักพระเจำ้และรักคนอ่ืนๆ มำก ในท่ีสุดคนท่ี

เกือบเป็นขโมยกรั็บบพัติศมำ เวร์ินกล่ำวในเวลำต่อมำวำ่ “ตอนน้ีผมไม่สำมำรถอธิบำย

ควำมรู้สึกท่ีมีและส่ิงท่ีผมไดรั้บในประสบกำรณ์นั้น ผมอำยนุอ้ยดว้ย ผมจบัขโมยได ้ผม

จะลงโทษเขำใหถึ้งท่ีสุด แต่คุณพอ่สอนวธีิท่ีต่ำงออกไป”

วธีิท่ีต่ำงออกไปหรือ วธีิท่ีดีกวำ่หรือ วธีิท่ีสูงส่งกวำ่หรือ วธีิท่ีประเสริฐยิง่กวำ่หรือ 

โอ ้โลกจะไดป้ระโยชนเ์พียงใดจำกบทเรียนอนัล�้ำค่ำเช่นนั้น ดงัท่ีโมโรไนประกำศวำ่
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“ดงันั้น, ผูใ้ดท่ีเช่ือในพระผูเ้ป็นเจำ้จะหวงัไดอ้ยำ่งแน่แทเ้พื่อโลกท่ีดีกวำ่น้ี . . .

“ในของประทำนแห่งพระบุตรของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเตรียมทำงท่ีประเสริฐ

ยิง่กวำ่” (อีเธอร์ 12:4, 11)12

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประธำนฮนัเตอร์หมำยควำมวำ่อยำ่งไรเม่ือท่ำนเรียกพระบญัญติัขอ้ใหญ่สองขอ้

วำ่เป็น “หินทดสอบของพระเจำ้” (ดู หวัขอ้ 1) ใคร่ครวญวำ่ท่ำนจะตอบค�ำถำมท่ี

ประธำนฮนัเตอร์ถำมเม่ือจบหวัขอ้ 1 อยำ่งไร

• ทบทวนเร่ืองรำวของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัอุปมำเร่ืองชำวสะมำเรียผูใ้จดี (ดู หวัขอ้ 

2) เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกค�ำสอนเหล่ำน้ีเก่ียวกบักำรรักเพื่อนบำ้น เรำจะเพิ่มพนู

ควำมรักของเรำต่อคนท่ีอำจจะ “รักไดย้ำก” ไดอ้ยำ่งไร

• ในหวัขอ้ 3 ประธำนฮนัเตอร์สอนวำ่เรำควรรักและรับใชผู้อ่ื้นในเวลำท่ีพวกเขำมีทุกข ์

ท่ำนไดรั้บพรอยำ่งไรจำกคนท่ีรักและรับใชท่้ำนในยำมตอ้งกำร

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบักำรท�ำตำมแบบอยำ่งจิตกศุลของพระ

ผูช่้วยใหร้อด (ดู หวัขอ้ 4) เรำจะรักผูอ่ื้นมำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร มีวธีิใดบำ้งท่ีเรำจะแสดง

ควำมรักของเรำไดม้ำกข้ึน

• ในหวัขอ้ 5 ประธำนฮนัเตอร์ทบทวนบำงวธีิท่ีพระคริสตท์รงแสดงควำมรัก ท่ำนรู้สึก

ถึงควำมรักของพระผูช่้วยใหร้อดในชีวติท่ำนเม่ือใด ท่ำนไดรั้บพรอะไรบำ้งเม่ือท่ำน 

“แสดงควำมรักอนับริสุทธ์ิของพระคริสต”์

• เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกเร่ืองของเวร์ิน โครวลี์ยท่ี์ประธำนฮนัเตอร์เล่ำ (ดู หวัขอ้ 

6) เรำจะแทนท่ี “ควำมโกรธและควำมแคน้” ดว้ยจิตกศุลไดอ้ยำ่งไร ประสบกำรณ์

ใดช่วยใหท่้ำนเรียนรู้วำ่จิตกศุลเป็น “ทำงท่ีประเสริฐยิง่กวำ่”

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

มทัธิว 25:31–46; 1 โครินธ์ 13; เอเฟซสั 4:29–32; 1 ยอห์น 4:20; โมไซยำห์ 4:13–27; 

แอลมำ 34:28–29; อีเธอร์ 12:33–34; โมโรไน 7:45–48; คพ. 121:45–46
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ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

“กำรท�ำตำมส่ิงท่ีท่ำนเรียนรู้จะท�ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจเพิม่ข้ึนอยำ่งไม่มีท่ีสุด (ดู ยอห์น 

7:17)” (ส่ังสอนกิตติคุณของเรำ [2004], 19) ท่ำนอำจถำมตวัท่ำนเองวำ่จะประยกุตใ์ชค้ �ำ

สอนท่ีบำ้น ท่ีท�ำงำน และในควำมรับผดิชอบของท่ำนในศำสนจกัรไดอ้ยำ่งไร
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ศรัทธาและประจกัษ์พยาน

“สัมฤทธิผลสูงสุดของชีวิตคือพบพระผู้เป็น

เจ้ำและรู้ว่ำพระองค์ทรงพระชนม์”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เร่ิมพฒันำประจกัษพ์ยำนของท่ำนในช่วงวยัเดก็ตอนตน้ท่ี

บอยซี ไอดำโฮ ถึงแมเ้วลำนั้นบิดำท่ำนไม่ไดเ้ป็นสมำชิกศำสนจกัร แต่มำรดำท่ำนเล้ียงดู

ท่ำนในพระกิตติคุณ “เรำเรียนรู้กำรสวดออ้นวอนท่ีเข่ำของเธอ” ท่ำนจ�ำได ้“ขำ้พเจำ้ได้

รับประจกัษพ์ยำนเม่ือยงัเดก็ท่ีเข่ำของคุณแม่” 1

ประจกัษพ์ยำนของฮำเวร์ิดเติบโตตลอดหลำยปี เม่ือท่ำนอยูใ่นวยั 20 และอำศยัอยูใ่น

เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ำนเร่ิมรับรู้ควำมส�ำคญัของกำรศึกษำพระกิตติคุณ

อยำ่งจริงจงั ท่ำนเขียนวำ่ “ถึงแมข้ำ้พเจำ้เขำ้ชั้นเรียนของศำสนจกัรมำเป็นส่วนใหญ่ใน

ชีวติ แต่ควำมสนใจพระกิตติคุณจริงๆ เกิดข้ึนคร้ังแรกในชั้นเรียนโรงเรียนวนัอำทิตย์

ท่ีวอร์ดอดมัส์ สอนโดยบรำเดอร์ปีเตอร์ เอ. เคลยต์นั เขำมีควำมรู้มำกมำยมหำศำลและ

มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจใหเ้ยำวชน ขำ้พเจำ้ศึกษำบทเรียน อ่ำนงำน

มอบหมำยนอกหอ้งเรียนท่ีเขำใหเ้รำ และร่วมวงสนทนำเก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมำย 

. . . ขำ้พเจำ้คิดวำ่ช่วงน้ีของชีวติเป็นเวลำท่ีขำ้พเจำ้เร่ิมเขำ้ใจควำมจริงของพระกิตติคุณ 

ขำ้พเจำ้มีประจกัษพ์ยำนในพระกิตติคุณเสมอ แต่จู่ๆ กเ็ร่ิมเขำ้ใจ” 2

หลำยปีต่อมำ ประธำนฮนัเตอร์อธิบำยวำ่ “เวลำจะมำถึงเรำ เวลำท่ีเรำเขำ้ใจหลกัธรรม

แห่งกำรสร้ำงและเขำ้ใจวำ่เรำเป็นใคร จู่ๆ เร่ืองเหล่ำน้ีกก็ระจ่ำงต่อเรำและสำยใจของ

เรำเตน้รัว น่ีเป็นเวลำท่ีประจกัษพ์ยำนเขำ้มำสู่จิตวญิญำณเรำและเรำรู้โดยไม่สงสยัเลย

วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเป็นบิดำของเรำ—พระองคท์รงพระชนม ์พระองคท์รงด�ำรงอยูจ่ริง 

เรำเป็นลกูของพระองคจ์ริงๆ” 3
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เก่ียวกบัศรัทธำและประจกัษพ์ยำนของประธำนฮนัเตอร์ ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงค์

ลียก์ล่ำววำ่

“ส�ำหรับประธำนฮนัเตอร์ . . . มีพลงัมหำศำลของศรัทธำ มีควำมมัน่ใจในควำมรู้เร่ือง

ต่ำงๆ เก่ียวกบัพระเจำ้และส่ิงท่ีด�ำรงอยูช่ัว่นิรันดร์ . . . [ท่ำน] มีประจกัษพ์ยำนมัน่คง

แน่นอนถึงกำรทรงพระชนมอ์ยูจ่ริงของพระผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำนิรันดร์ของเรำ ท่ำนกล่ำว

ค�ำพยำนดว้ยควำมเช่ือมัน่อยำ่งยิง่ถึงควำมเป็นพระเจำ้ของพระเจำ้พระเยซูคริสต ์พระผู ้

ไถ่ของมนุษยชำติ” 4

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

โดยผ่านศรัทธา เราจะพบพระผู้เป็นเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์

สมัฤทธิผลสูงสุดของชีวติคือพบพระผูเ้ป็นเจำ้และรู้วำ่พระองคท์รงพระชนม ์เหมือ

นสมัฤทธิผลอนัมีค่ำอ่ืนๆ คนท่ีจะเช่ือและมีศรัทธำในส่ิงซ่ึงอำจไม่ชดัเจนในตอนแรก

เท่ำนั้นจึงจะเกิดสมัฤทธิผลในเร่ืองนั้ีได้ 5

เม่ือควำมคิดมนุษยห์นัไปหำพระผูเ้ป็นเจำ้และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระผูเ้ป็นเจำ้ มนุษย์

ยอ่มประสบกบักำรเปล่ียนแปลงทำงวิญญำณ กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวยกเขำจำกคน

ธรรมดำและใหอุ้ปนิสยัอนัสูงส่งเหมือนพระผูเ้ป็นเจำ้แก่เขำ ถำ้เรำมีศรัทธำในพระผูเ้ป็น

เจำ้ เรำก�ำลงัใชก้ฎอนัส�ำคญัยิง่กฎหน่ึงของชีวติ พลงัแรงกลำ้ท่ีสุดในธรรมชำติมนุษยคื์อ

พลงัทำงวญิญำณของศรัทธำ 6

กำรแสวงหำคร้ังใหญ่ท่ีสุดคือกำรคน้หำพระผูเ้ป็นเจำ้—มุ่งมัน่คน้หำกำรด�ำรงอยู่

จริงของพระองค ์ คุณลกัษณะส่วนพระองค ์และครอบครองควำมรู้เร่ืองพระกิตติคุณ

ของพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูคริสต ์ไม่ง่ำยท่ีจะพบควำมเขำ้ใจอนัสมบูรณ์เก่ียว

กบัพระผูเ้ป็นเจำ้ กำรคน้หำเรียกร้องควำมพยำยำมต่อเน่ืองยำวนำน และมีบำงคนท่ีไม่

เคยขยบัเขยื้อนเสำะหำควำมรู้ . . .

ไม่วำ่จะแสวงหำควำมรู้เร่ืองควำมจริงทำงวทิยำศำสตร์หรือเพ่ือคน้พบพระผูเ้ป็นเจำ้ 

คนนั้นตอ้งมีศรัทธำ น่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ มีผูนิ้ยำมศรัทธำไวห้ลำยดำ้น แต่นิยำมดั้งเดิมท่ีสุด

ใหไ้วโ้ดยผูเ้ขียนจดหมำยถึงชำวฮีบรูในถอ้ยค�ำท่ีมีควำมหมำยดงัน้ี “[ศรัทธำ] คือควำม

มัน่ใจในส่ิงท่ีหวงัไว ้เป็นควำมแน่ใจในส่ิงท่ีมองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1) อีกนยัหน่ึงคือ 
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ศรัทธำท�ำใหเ้รำเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีเรำหวงัไวแ้ละมัน่ใจในส่ิงท่ีเรำไม่เห็น . . . คนท่ีแสวงหำ

พระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งจริงใจไม่เห็นพระองค ์แต่พวกเขำรู้โดยศรัทธำวำ่พระองคท์รงด�ำรง

อยูจ่ริง ศรัทธำเป็นมำกกวำ่ควำมหวงั ศรัทธำท�ำใหค้วำมหวงัเป็นควำมเช่ือมัน่—ควำม

แน่ใจส่ิงท่ีเรำไม่เห็น

ผูเ้ขียนจดหมำยถึงชำวฮีบรู [อคัรสำวกเปำโล] กล่ำวต่อไปวำ่ “โดย [ศรัทธำ] เรำจึง

เขำ้ใจวำ่พระเจำ้ไดท้รงสร้ำงจกัรวำลดว้ยพระด�ำรัสของพระองค ์ ดงันั้นส่ิงท่ีมองเห็น

จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจำกส่ิงท่ีไม่ปรำกฏใหเ้ห็น” (ฮีบรู 11:3) ในท่ีน้ีอธิบำยวำ่ศรัทธำคือกำร

เช่ือหรือมีควำมเช่ือมัน่วำ่โลกสร้ำงข้ึนตำมพระด�ำรัสของพระผูเ้ป็นเจำ้ เรำจะหำพยำน

มำพิสูจนข์อ้เทจ็จริงน้ีไม่ได ้แต่ศรัทธำใหค้วำมรู้วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงสร้ำงส่ิงท่ีเรำเห็น

ในควำมน่ำพิศวงของแผน่ดินโลกและในธรรมชำติทั้งหมด . . .

ขำ้พเจำ้มีควำมเช่ือมัน่แน่นอนวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงด�ำรงอยูจ่ริง—พระองคท์รง

พระชนม ์พระองคท์รงเป็นพระบิดำบนสวรรคข์องเรำ และเรำเป็นบุตรธิดำทำงวญิญำณ

ของพระองค ์พระองคท์รงสร้ำงฟ้ำสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ทรงสร้ำงส่ิงทั้งปวงบนแผน่

ดินโลก และทรงเป็นพระผูลิ้ขิตกฎนิรันดร์ซ่ึงใชป้กครองจกัรวำล มนุษยค์น้พบกฎเหล่ำ

น้ีทีละนอ้ยขณะแสวงหำต่อเน่ือง แต่กฎเหล่ำน้ีด�ำรงอยูเ่สมอและจะยงัคงไม่เปล่ียนแปลง

ตลอดไป 7

2

เพือ่ให้ได้ความรู้เร่ืองการด�ารงอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้า เราต้องพยายามด้วย

ศรัทธา ท�าตามพระประสงค์ของพระองค์ และสวดอ้อนวอนทูลขอความเข้าใจ

เพ่ือจะพบวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงด�ำรงอยูจ่ริง เรำตอ้งเดินตำมวถีิท่ีพระองคท์รงช้ีใหเ้รำ

แสวงหำ เส้นทำงนั้นคือเส้นทำงท่ีน�ำข้ึนขำ้งบน ตอ้งใชศ้รัทธำและควำมพยำยำม วถีิ

นั้นไม่ง่ำยเลย ดว้ยเหตุผลน้ีคนมำกมำยจึงไม่อุทิศตนต่อภำรกิจอนัหนกัหน่วงของกำร

พิสูจน์กำรด�ำรงอยูจ่ริงของพระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ยตวัเขำเอง ในทำงกลบักนั คนบำงคนใช้

เสน้ทำงสะดวกและปฏิเสธกำรด�ำรงอยูข่องพระองคห์รือเพียงเดินตำมวถีิแห่งควำมไม่

แน่นอนของคนช่ำงสงสยัเท่ำนั้น . . .

. . . บำงคร้ังศรัทธำหมำยถึงกำรเช่ือวำ่ส่ิงหน่ึงเป็นจริงทั้งท่ีมีหลกัฐำนไม่พอจะให้

พิสูจน์ควำมรู้นั้น เรำตอ้งคน้หำควำมรู้ต่อไปและท�ำตำมค�ำตกัเตือนน้ี “จงขอแลว้จะ

ได ้จงหำแลว้จะพบ จงเคำะแลว้จะเปิดใหแ้ก่ท่ำน เพรำะวำ่ทุกคนท่ีขอกไ็ด ้และทุกคน

ท่ีแสวงหำกพ็บ ทุกคนท่ีเคำะกจ็ะเปิดใหเ้ขำ” (มทัธิว 7:7–8) . . .
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หลกัเกณฑท์ัว่ไปคือเรำไม่ไดส่ิ้งมีค่ำเวน้แต่เรำเตม็ใจจ่ำยรำคำ นกัวชิำกำรจะยงัไม่

รอบรู้เวน้แต่เขำเร่ิมลงมือท�ำและพยำยำมจนส�ำเร็จ ถำ้เขำไม่เตม็ใจท�ำเช่นนั้น เขำจะพดู

ไดห้รือวำ่ไม่มีเร่ืองอยำ่งเช่นควำมส�ำเร็จดำ้นวชิำกำร . . . คงเป็นควำมโง่ส�ำหรับมนุษย์

ถำ้เขำพดูวำ่ไม่มีพระผูเ้ป็นเจำ้เพียงเพรำะเขำไม่มีควำมปรำรถนำจะแสวงหำพระองค์

. . . เพ่ือใหแ้ต่ละบุคคลไดค้วำมรู้แน่นอนถึงกำรด�ำรงอยูจ่ริงของพระผูเ้ป็นเจำ้ เขำตอ้ง

ด�ำเนินชีวติตำมพระบญัญติัและหลกัค�ำสอนท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงประกำศไวใ้นช่วง

กำรปฏิบติัศำสนกิจของพระองค ์. . . คนท่ีเตม็ใจคน้หำ มุมำนะ และท�ำตำมพระประสงค์

ของพระผูเ้ป็นเจำ้จะมีควำมรู้เก่ียวกบักำรด�ำรงอยูจ่ริงของพระผูเ้ป็นเจำ้มำถึงพวกเขำ

เม่ือมนุษยพ์บพระผูเ้ป็นเจำ้และเขำ้ใจวิถีของพระองค ์ เขำเรียนรู้วำ่ไม่มีส่ิงใดใน

จกัรวำลเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ แต่ทุกอยำ่งเกิดจำกแผนซ่ึงพระองคท์รงเตรียมกำรไวล่้วง

หนำ้ ส่ิงท่ีเขำ้มำในชีวติเขำช่ำงมีควำมหมำยยิง่นกั! เขำจะเขำ้ใจส่ิงท่ีอยูเ่หนือควำมรอบรู้

ทำงโลก ควำมสวยงำมของโลกจะสวยงำมมำกข้ึน ระเบียบของจกัรวำลจะมีควำมหมำย

มำกข้ึน และงำนสร้ำงทั้งหมดของพระผูเ้ป็นเจำ้จะเขำ้ใจไดม้ำกข้ึนเม่ือเขำเห็นวนัของ

พระผูเ้ป็นเจำ้มำแลว้กไ็ปและฤดูกำลหลงัจำกแต่ละวนัตำมระเบียบของมนั 8

ในช่วงกำรปฏิบติัศำสนกิจของพระคริสตพ์ระองคท์รงอธิบำยวธีิท่ีเรำจะรู้จกัควำม

จริงเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจำ้ พระองคต์รัสวำ่ “ถำ้ใครตั้งใจประพฤติตำมพระประสงคข์อง

พระองค ์คนนั้นกจ็ะรู้วำ่ค �ำสอนนั้นมำจำกพระเจำ้ หรือวำ่เรำพดูตำมใจชอบเอง”  (ยอห์น 

7:17) พระอำจำรยท์รงอธิบำยพระประสงคข์องพระบิดำและพระบญัญติัขอ้ใหญ่ใน

ท�ำนองน้ีเช่นกนั “จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของท่ำนดว้ยสุดใจของท่ำน ดว้ยสุดจิตของ

ท่ำน และดว้ยสุดควำมคิดของท่ำน” (มทัธิว 22:37) คนท่ีจะพยำยำมท�ำตำมพระประสงค์

ของพระผูเ้ป็นเจำ้และรักษำพระบญัญติัของพระองคจ์ะไดรั้บกำรเปิดเผยส่วนตวัเก่ียวกบั

ควำมศกัด์ิสิทธ์ิของงำนของพระเจำ้ในกำรแสดงประจกัษพ์ยำนถึงพระบิดำ

กบัคนท่ีปรำรถนำควำมเขำ้ใจ ถอ้ยค�ำของยำกอบอธิบำยวำ่จะไดค้วำมเขำ้ใจนั้น

อยำ่งไร “แต่ถำ้ใครในพวกท่ำนขำดสติปัญญำ ใหค้นนั้นทูลขอจำกพระเจำ้ผูป้ระทำน

ใหก้บัทุกคนดว้ยพระทยักวำ้งขวำงและไม่ทรงต�ำหนิ แลว้เขำกจ็ะไดรั้บตำมท่ีทูลขอ”  

(ยำกอบ 1:5) เห็นไดช้ดัวำ่ยำกอบไม่ไดก้ล่ำวถึงควำมรู้ตำมขอ้เทจ็จริงในแง่วทิยำศำสตร์ 

แต่กล่ำวถึงกำรเปิดเผยท่ีมำจำกเบ้ืองบนซ่ึงตอบค�ำถำมของมนุษยอ์นัเป็นผลจำกกำรท�ำ

ตำมค�ำตกัเตือนใหส้วดออ้นวอน . . .

ดว้ยเหตุน้ีเรำจึงมีสูตรส�ำหรับกำรคน้หำพระผูเ้ป็นเจำ้และเคร่ืองมือท่ีจะช่วย

ใหก้ำรแสวงหำนั้นบรรลุผลส�ำเร็จ—นัน่คือ ศรัทธำ ควำมรัก และกำรสวดออ้นวอน 
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วทิยำศำสตร์ท�ำส่ิงอศัจรรยใ์หม้นุษย ์แต่ไม่สำมำรถท�ำส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งท�ำดว้ยตนเอง ส่ิง

ส�ำคญัท่ีสุดนั้นคือพบกำรด�ำรงอยูจ่ริงของพระผูเ้ป็นเจำ้ ภำรกิจนั้นไม่ง่ำยเลย งำนหนกั

ไม่เบำ แต่ตำมท่ีพระอำจำรยก์ล่ำว “ส่ิงล�้ำค่ำจะเป็นรำงวลัของพวกเขำ และนิรันดรจะ

เป็นรัศมีภำพของพวกเขำ” (คพ. 76:6)9

3

เราต้องเช่ือจงึจะเห็น

โธมสัต้องกำรเห็นก่อนจึงจะเช่ือ

ตอนค�่ำของวนัแห่งกำรฟ้ืนคืนพระชนม ์พระเยซูทรงปรำกฏและทรงยนืท่ำมกลำง

เหล่ำสำวกในหอ้งท่ีปิดประตู พระองคท์รงใหพ้วกเขำดูพระหตัถท่ี์ถูกตอกตะปูและ

พระปรัศวท่ี์ถกูหอกแทง โธมสัอคัรสำวกคนหน่ึงไม่อยูข่ณะเกิดเหตุกำรณ์น้ี แต่คนอ่ืนๆ 

บอกเขำวำ่เห็นพระเจำ้และพระองคต์รัสกบัพวกเขำ . . . โธมสัสงสยั และเขำพดูกบัเหล่ำ

สำวกวำ่

“. . . ถำ้ขำ้ไม่เห็นรอยตะปูท่ีพระหตัถข์องพระองค ์และไม่ไดเ้อำน้ิวของขำ้แยงเขำ้ไป

ท่ีรอยตะปูนั้น และไม่ไดเ้อำมือแยงเขำ้ไปท่ีสีขำ้งของพระองคแ์ลว้ ขำ้จะไม่เช่ือเลย” 

(ยอห์น 20:25)

. . . ในควำมหมำยหน่ึง โธมสัแสดงใหเ้ห็นเจตนำรมณ์ของคนทัว่ไปในยคุสมยัของ

เรำ เขำจะไม่พอใจเร่ืองใดท่ีเขำไม่เห็น ถึงแมจ้ะเคยอยูก่บัพระอำจำรยม์ำแลว้กต็ำมและ

รู้ค�ำสอนของพระองคเ์ก่ียวกบัศรัทธำและควำมสงสยั . . . ศรัทธำจะแทนท่ีควำมสงสยั

ไม่ไดเ้ม่ือตอ้งรู้สึกหรือเห็นจึงจะเช่ือ

โธมสัไม่เตม็ใจยนืบนศรัทธำ เขำตอ้งกำรหลกัฐำนยนืยนัขอ้เทจ็จริง เขำตอ้งกำรควำม

รู้ ไม่ใช่ศรัทธำ ควำมรู้เช่ือมโยงกบัอดีตเพรำะประสบกำรณ์ในอดีตของเรำคือส่ิงซ่ึงให้

ควำมรู้แก่เรำ แต่ศรัทธำเช่ือมโยงกบัอนำคต—กบัควำมไม่รู้ท่ีเรำยงัไม่เคยประสบ

เรำคิดวำ่โธมสัเป็นคนท่ีเคยเดินทำงและพดูคุยกบัพระอำจำรยม์ำแลว้ และพระองค์

ทรงเลือกเขำ ในใจเรำตอ้งกำรใหโ้ธมสัหนัไปมองอนำคตดว้ยควำมมัน่ใจในส่ิงท่ีมอง

ไม่เห็น ณ เวลำนั้น แทนท่ีจะพดูวำ่ “เห็นจึงจะเช่ือ” . . .
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ศรัทธำให้ควำมเช่ือมัน่แก่เรำในส่ิงท่ีมองไม่เห็น

สปัดำห์ต่อมำ เหล่ำสำวกมำรวมกนัอีกคร้ังในบำ้นหลงัเดิมท่ีเยรูซำเลม็ ครำวน้ีโธมสั

อยูก่บัพวกเขำ ประตูปิด แต่พระเยซูเสดจ็มำยนืท่ำมกลำงพวกเขำและตรัสวำ่ “สนัติสุข

จงด�ำรงอยูก่บัท่ำนทั้งหลำย

“แลว้พระองคต์รัสกบัโธมสัวำ่ เอำน้ิวของท่ำนแยงท่ีน่ี และดูท่ีมือของเรำ ยืน่มือของ

ท่ำนออกมำคล�ำท่ีสีขำ้งของเรำ อยำ่สงสยัเลย แต่จงเช่ือ” (ยอห์น 20:26 27) . . .

“พระเยซูตรัสกบัเขำวำ่เพรำะท่ำนเห็นเรำท่ำนจึงเช่ือหรือ? คนท่ีไม่เห็นเรำแต่เช่ือก็

เป็นสุข” ([ยอห์น] 20:29)

เหตุกำรณ์คร้ังน้ีเป็นบทเรียนส�ำคญัยิง่บทหน่ึงของทุกยคุทุกสมยั โธมสักล่ำววำ่ “เห็น

จึงเช่ือ” แต่พระคริสตต์รัสตอบวำ่ “เช่ือจึงเห็น” . . .

ตวัอยำ่งอนัดีเลิศของศรัทธำน่ำจะมำจำกอคัรสำวกเปำโลในสำส์นถึงชำวฮีบรู 

“[ศรัทธำ] คือควำมมัน่ใจในส่ิงท่ีหวงัไว ้เป็นควำมแน่ใจในส่ิงท่ีมองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

ขอ้ควำมดงักล่ำวไม่ไดห้มำยถึงควำมรู้อนัสมบูรณ์ แต่อธิบำยวำ่ศรัทธำคือส่ิงท่ีให้

ควำมมัน่ใจหรือควำมเช่ือมัน่แก่คนนั้นในส่ิงท่ียงัอยูใ่นอนำคต ส่ิงเหล่ำน้ีอำจจะด�ำรง

อยู ่แต่โดยผำ่นศรัทธำจึงจะรู้วำ่ด�ำรงอยูจ่ริง ศรัทธำใหค้วำมรู้สึกมัน่ใจในส่ิงท่ีมองไม่

เห็นหรือพิสูจนห์ลกัฐำนแน่ชดัไม่ได้

เห็นไดว้ำ่โธมสัสูญเสียควำมมัน่ใจในอนำคต เขำมองอดีต เขำตอ้งกำรหลกัฐำน

พิสูจนส่ิ์งท่ีเขำไม่เห็นในเวลำนั้น คนท่ีสูญเสียหรือขำดศรัทธำจะมีชีวติอยูก่บัอดีต—สูญ

ส้ินควำมหวงัส�ำหรับอนำคต กำรเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เกิดข้ึนในชีวติคนท่ีพบวำ่ศรัทธำ

อนัย ัง่ยนืใหค้วำมมัน่ใจและควำมเช่ือมัน่

ชำยท่ีเกิดมำตำบอดไม่สงสัย เขำเช่ือในพระผู้ช่วยให้รอด

ถำ้เรำกลบัไปดูยอห์นบทท่ีเกำ้ เรำอ่ำนอีกเหตุกำรณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนในเยรูซำเลม็ ใน

เหตุกำรณ์นั้นชำยท่ีเกิดมำตำบอดมองเห็น วนันั้นเป็นวนัสะบำโต และพระเยซูทรงอยู่

บริเวณพระวหิำรเม่ือทอดพระเนตรเห็นชำยตำบอด และเหล่ำสำวกทูลถำมพระองคว์ำ่

“. . . พระอำจำรย ์ใครท�ำบำป คนน้ีหรือพอ่แม่ของเขำ เขำถึงเกิดมำตำบอด?

“พระเยซูตรัสตอบวำ่ ไม่ใช่คนน้ีหรือพอ่แม่ของเขำท่ีท�ำบำป แต่เขำเกิดมำตำบอด

เพื่อใหพ้ระรำชกิจของพระเจำ้ปรำกฏในตวัเขำ
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“เรำตอ้งท�ำพระรำชกิจของผูท้รงใชเ้รำมำเม่ือยงัวนัอยู ่กลำงคืนอนัเป็นเวลำท่ีไม่มี

ใครท�ำงำนนั้นก�ำลงัใกลเ้ขำ้มำ

“ตรำบใดท่ีเรำยงัอยูใ่นโลก เรำกเ็ป็นควำมสวำ่งของโลก” (ยอห์น 9:2–5)

จำกนั้นพระเยซูทรงบว้นน�้ำลำยลงท่ีดินและทรงเอำน�้ำลำยนั้นผสมกบัดินของแผน่

ดินโลกท�ำเป็นโคลน พระองคท์รงทำตำของชำยตำบอดดว้ยโคลนนั้น และรับสัง่ให้

เขำไปลำ้งโคลนออกในสระสิโลอมั ถำ้ชำยคนน้ีเป็นโธมสั เขำจะตำมไปดงัท่ีไดรั้บ

บญัชำไหมหรือเขำจะถำมค�ำถำมวำ่ “จะไดอ้ะไรจำกกำรไปลำ้งในน�้ำขุ่นคลัก่ของสระ

สกปรกแห่งนั้น” หรือ “มีตวัยำอะไรในน�้ำลำยผสมกบัดินของแผน่ดินโลก” น่ีดูเหมือน

จะเป็นค�ำถำมท่ีสมเหตุสมผล แต่ถำ้ชำยตำบอดสงสยัและตั้งค �ำถำม เขำคงจะตำบอดอยู่

อยำ่งนั้น เขำมีศรัทธำ เขำเช่ือและท�ำตำมท่ีไดรั้บบญัชำ   เขำไปลำ้งในสระและกลบัมำ 

เช่ือคือเห็น . . .

“คนท่ีไม่เห็นแต่เช่ือกเ็ป็นสุข”

ชำยตำบอดเช่ือและไดรั้บอนุญำตใหม้องเห็น โธมสัไม่ยอมเช่ือจนกวำ่จะไดเ้ห็น โลก

เตม็ไปดว้ยคนแบบโธมสั แต่มีมำกมำยเหมือนชำยตำบอดท่ีเยรูซำเลม็ ผูส้อนศำสนำของ

ศำสนจกัรพบคนทั้งสองประเภทน้ีทุกวนัขณะพวกเขำน�ำข่ำวสำรไปสู่ชำวโลก ข่ำวสำร

ของพระกิตติคุณท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต ์. . . บำงคนเช่ือ มีศรัทธำ และรับ

บพัติศมำ บำงคนจะไม่ยอมรับเพรำะพวกเขำไม่เห็นหรือไม่รู้สึก

ไม่มีหลกัฐำนยนืยนัแน่ชดัเป็นรูปธรรมวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนม ์แต่หลำยลำ้น

คนมีควำมรู้วำ่พระองคท์รงพระชนมผ์ำ่นศรัทธำนั้นซ่ึงประกอบเป็นหลกัฐำนยนืยนั

ส่ิงท่ีมองไม่เห็น หลำยคนพดูกบัผูส้อนศำสนำวำ่ “ฉนัจะยอมรับบพัติศมำถำ้ฉนัเช่ือ

ไดว้ำ่พระบิดำและพระบุตรเสดจ็มำเยอืนโจเซฟ สมิธ” ส�ำหรับขอ้เทจ็จริงดงักล่ำวไม่มี

หลกัฐำนยนืยนัแน่ชดัเป็นรูปธรรม แต่กบัคนท่ีพระวญิญำณทรงสมัผสัใจเขำ ศรัทธำจะ

แทนท่ีหลกัฐำนของส่ิงท่ีมองไม่เห็น จงจ�ำพระด�ำรัสของพระอำจำรยท่ี์ถูกตรึงกำงเขน

ขณะทรงยนืต่อหนำ้โธมสั

“คนท่ีไม่เห็นเรำแต่เช่ือกเ็ป็นสุข” ([ยอห์น] 20:29)
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คนท่ีเช่ือผ่ำนศรัทธำจะเห็น

ขำ้พเจำ้เพิ่มพยำนของขำ้พเจำ้เขำ้กบัประจกัษพ์ยำนของผูส้อนศำสนำหลำยพนัคน

วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนม ์พระเยซูคือพระผูช่้วยใหร้อดของโลก คนท่ีจะเช่ือผำ่น

ศรัทธำจะท�ำใหเ้ขำมองเห็น 10

4

การปฏิบัตติามศรัทธาท�าให้เกดิประจกัษ์พยานส่วนตวั

เม่ือเป็นเดก็เรำยอมรับส่ิงท่ีพอ่แม่หรือครูบอกเรำเพรำะควำมเช่ือมัน่ท่ีเรำมีในพวก

ท่ำน เดก็ชำยตวันอ้ยจะกระโดดจำกท่ีสูงโดยไม่กลวัถำ้บิดำบอกเขำวำ่จะรับเขำได ้เดก็

นอ้ยมีศรัทธำวำ่บิดำจะไม่ปล่อยใหเ้ขำตก เม่ือเดก็โตข้ึน พวกเขำเร่ิมนึกถึงตนเอง ตั้ง

“ชำยตำบอดเช่ือ เขำจึงได้รับอนุญำตให้มองเห็น”
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ค�ำถำมและมีควำมสงสยัเก่ียวกบัส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงไม่มีหลกัฐำนเป็นรูปธรรม ขำ้พเจำ้เห็นใจ

เยำวชนชำยและเยำวชนหญิงเม่ือควำมสงสยัตำมประสำซ่ือเขำ้มำในควำมคิดพวกเขำ

และพวกเขำเขำ้ไปพวัพนักบัควำมขดัแยง้ใหญ่โตของกำรขจดัควำมสงสยั ควำมสงสยั

เหล่ำน้ีขจดัได ้ถำ้พวกเขำมีควำมปรำรถนำท่ีจริงใจอยำกรู้ควำมจริง โดยใชค้วำมพยำยำม

ทำงศีลธรรม ทำงวิญญำณ และจิตใจ พวกเขำจะออกจำกควำมขดัแยง้เขำ้สู่ศรัทธำท่ี

มัน่คงข้ึน แรงกลำ้ข้ึน และกวำ้งข้ึนเพรำะควำมพยำยำมดงักล่ำว จำกศรัทธำท่ีเรียบง่ำย

และเช่ือถือ ผำ่นควำมสงสยัและควำมขดัแยง้ เปล่ียนไปเป็นศรัทธำท่ีหนกัแน่นมัน่คง

ซ่ึงกลำยเป็นประจกัษพ์ยำน 11

นกัศึกษำใชเ้วลำหลำยชัว่โมงในหอ้งทดลองทำงวิทยำศำสตร์เพ่ือหำควำมจริง ถำ้

พวกเขำจะท�ำส่ิงเดียวกนัดว้ยศรัทธำ กำรสวดออ้นวอน กำรใหอ้ภยั ควำมอ่อนนอ้มถ่อม

ตน และควำมรัก พวกเขำจะพบประจกัษพ์ยำนในพระเยซูคริสตพ์ระผูป้ระทำนหลกั

ธรรมเหล่ำน้ี 12

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไ์ม่เพียงเป็นพระกิตติคุณแห่งควำมเช่ือเท่ำนั้น แต่

เป็นแผนแห่งกำรปฏิบติัดว้ย . . . พระองคไ์ม่ไดต้รัสให ้“สงัเกต” พระกิตติคุณของเรำ 

แต่ตรัสให ้“ด�ำเนินชีวติ” ตำมนั้น! พระองคไ์ม่ไดต้รัสให ้“สงัเกตโครงสร้ำงและภำพ

ท่ีสวยงำมของพระกิตติคุณ” แต่ตรัสให ้“ไป ท�ำ ดู รู้สึก ให ้และเช่ือ!” . . .

กำรกระท�ำเป็นรำกฐำนส�ำคญัประกำรหน่ึงของประจกัษพ์ยำนส่วนตวั พยำนท่ี

แน่นอนท่ีสุดคือพยำนท่ีมำจำกประสบกำรณ์ส่วนตวั เม่ือชำวยวิทำ้ทำยหลกัค�ำสอนท่ี

พระเยซูทรงสอนในพระวหิำร พระองคต์รัสตอบวำ่ “. . . ค �ำสอนของเรำไม่ใช่ของเรำเอง 

แต่เป็นของผูท้รงใชเ้รำมำ” ต่อจำกนั้นพระองคท์รงเพิ่มประเดน็ส�ำคญัเขำ้กบัประจกัษ์

พยำนส่วนตวัดงัน้ี “ถำ้ใครตั้งใจประพฤติตำมพระประสงคข์องพระองค ์คนนั้นกจ็ะรู้

วำ่ค �ำสอนน้ีมำจำกพระเจำ้ หรือวำ่เรำพดูตำมใจชอบเอง”  (ยอห์น 7:16 17)

เรำไดย้นิขอ้บงัคบัในค�ำประกำศน้ีของพระผูช่้วยใหร้อดไหม “ถำ้ใครตั้งใจ ประพฤติ 

. . . คนนั้นจะ รู้! ” ยอห์นเขำ้ใจควำมส�ำคญัของขอ้บงัคบัน้ีและเนน้ควำมหมำยของขอ้

บงัคบัดงักล่ำวใน [สำส์น] ของเขำ เขำกล่ำววำ่ “ผูท่ี้กล่ำววำ่ตนอยูใ่นพระองค ์ผูน้ั้นก็

ควรด�ำเนินชีวติเหมือนพระองค”์ (1 ยอห์น 2:6)

กำรเพียงแต่พดู ยอมรับ และเช่ือเท่ำนั้นไม่พอ ส่ิงเหล่ำนั้นไม่สมบูรณ์จนกวำ่ส่ิงท่ี

พวกเขำบอกแปรเปล่ียนเป็นกำรด�ำเนินชีวติตำมควำมเช่ือนั้นทุกวนั น่ีคือแหล่งท่ีดีท่ีสุด

ของประจกัษพ์ยำนส่วนตวั คนๆ นั้นรู้เพรำะเขำประสบมำแลว้ เขำไม่ตอ้งพดูวำ่ “บรำ
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เดอร์โจนส์บอกวำ่จริง และผมเช่ือเขำ” เขำพดูไดว้ำ่ “ผมไดด้�ำเนินชีวติตำมหลกัธรรม

น้ีในชีวติผมเอง และผมรู้ผำ่นประสบกำรณ์ส่วนตวัวำ่ไดผ้ล” ผมเคยรู้สึกถึงอิทธิพลดงั

กล่ำว เคยทดสอบประโยชนข์องอิทธิพลนั้นมำแลว้ และรู้วำ่ดี ผมเป็นพยำนยนืยนัควำม

รู้ของผมเองไดว้ำ่น่ีเป็นหลกัธรรมท่ีแทจ้ริง”

คนมำกมำยมีประจกัษพ์ยำนเช่นนั้นในชีวติพวกเขำ และไม่เห็นคุณค่ำ เม่ือเร็วๆ น้ี

หญิงสำวคนหน่ึงพดูวำ่ “ดิฉนัไม่มีประจกัษพ์ยำนในพระกิตติคุณ ดิฉนัอยำกมี ดิฉนั

ยอมรับค�ำสอนของพระกิตติคุณ ดิฉนัรู้วำ่พระกิตติคุณเกิดผลในชีวิต ดิฉนัเห็นพระ

กิตติคุณเกิดผลในชีวติผูอ่ื้น ถำ้เพียงพระเจำ้จะทรงตอบค�ำสวดออ้นวอนของดิฉนัและ

ประทำนประจกัษพ์ยำนแก่ดิฉนั ดิฉนัคงจะเป็นคนมีควำมสุขท่ีสุดคนหน่ึงแน่นอน!” ส่ิง

ท่ีหญิงสำวคนน้ีตอ้งกำรคือกำรแทรกแซงอนัน่ำอศัจรรย ์แต่เธอเคยเห็นปำฏิหำริยข์อง

พระกิตติคุณขยำยและยกระดบัชีวติเธอมำแลว้ พระเจำ้ ได้ทรง ตอบค�ำสวดออ้นวอน

ของเธอแลว้ เธอมีประจกัษพ์ยำน แล้ว แต่เธอไม่รู้วำ่คืออะไร 13

ในฐำนะอคัรสำวกท่ีไดรั้บแต่งตั้งและพยำนพิเศษของพระคริสต ์ขำ้พเจำ้กล่ำวค�ำ

พยำนอนัศกัด์ิสิทธ์ิต่อท่ำนวำ่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่ง

แทจ้ริง .. ขำ้พเจำ้กล่ำวค�ำพยำนโดยอ�ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ขำ้พเจำ้รู้ถึงกำร

ด�ำรงอยูจ่ริงของพระคริสตป์ระหน่ึงเห็นดว้ยตำตนเองและไดย้นิกบัหู ขำ้พเจำ้รู้เช่นกนั

วำ่พระวญิญำณศกัด์ิสิทธ์ิจะทรงยนืยนัควำมจริงของค�ำพยำนดงักล่ำวในใจทุกคนท่ีฟัง

ดว้ยหูแห่งศรัทธำ 14

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประธำนฮนัเตอร์สอนว่ำ “สัมฤทธิผลสูงสุดของชีวิตคือพบพระผูเ้ป็นเจำ้และรู้

วำ่พระองคท์รงพระชนม”์ (หวัขอ้ 1) อะไรคือบทบำทของศรัทธำท่ีจะท�ำใหก้ำร

แสวงหำนั้นบรรลุผลส�ำเร็จ ประสบกำรณ์ใดช่วยใหท่้ำนพบพระผูเ้ป็นเจำ้และรู้วำ่

พระองคท์รงพระชนม์

• ประธำนฮนัเตอร์กล่ำววำ่ “ภำรกิจน้ีไม่ง่ำยเลย” และ “งำนหนกัไม่เบำ” ในกำรได้

ควำมรู้เร่ืองกำรด�ำรงอยูจ่ริงของพระผูเ้ป็นเจำ้ ท่ำนคิดว่ำเหตุใดกำรทุ่มเทควำม

พยำยำมจึงส�ำคญัต่อกำรไดค้วำมรู้นั้น เหตุใดกำรรักษำพระบญัญติัจึงส�ำคญัต่อกำร

รู้จกัพระผูเ้ป็นเจำ้
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• ในหวัขอ้ 3 ประธำนฮนัเตอร์ใชก้ำรเปรียบเทียบระหวำ่งโธมสักบัชำยท่ีเกิดมำตำบอด

เพ่ือสอนวำ่ถำ้เรำเช่ือ เรำจะมองเห็นได ้ขอ้คิดของประธำนฮนัเตอร์ในเร่ืองเหล่ำน้ีจะ

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติท่ำนอยำ่งไร กำรใชศ้รัทธำท�ำใหท่้ำนมองเห็นไดอ้ยำ่งไร

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์ท่ีวำ่กำรปฏิบติัตำมศรัทธำของเรำเป็นส่ิงส�ำคญั

ต่อกำรไดรั้บประจกัษพ์ยำน (ดู หวัขอ้ 4) ท่ำนจะปฏิบติัตำมศรัทธำของท่ำนดว้ยวธีิใด

ไดบ้ำ้ง? ศรัทธำจะชนะควำมสงสยัไดอ้ยำ่งไร กำรปฏิบติัตำมศรัทธำช่วยใหป้ระจกัษ์

พยำนของท่ำนเขม้แขง็ข้ึนอยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

ยอห์น 17:3; ฮีบรู 11:1–6; แอลมำ 5:45–48; 30:40–41; 32:26–43; อีเธอร์ 12:4, 6–22; 

โมโรไน 10:4–5; คพ. 42:61

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ถำมค�ำถำมท่ีตอ้งกำรใหผู้เ้รียนหำค�ำตอบในพระคมัภีร์และค�ำสอนของศำสดำยคุ

สุดทำ้ย” (ไม่มีกำรเรียกใดย่ิงใหญ่กว่ำกำรสอน [1999], 62)
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การสอนพระกติตคุิณ

“จุดประสงค์ของกำรสอน . . . [คือ] เพ่ือเรำจะเป็นเคร่ืองมือ

ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำในกำรเปล่ียนใจแต่ละบคุคล”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ในกำรประชุมสำมญัใหญ่เดือนเมษำยน ค.ศ. 1972 เอล็เดอร์ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ 

เวลำนั้นเป็นสมำชิกโควรัมอคัรสำวกสิบสอง ท่ำนเป็นผูพ้ดูคนสุดทำ้ยในกำรประชุม

ภำคหน่ึง ท่ำนเตรียมค�ำพดูไวแ้ลว้ แต่เวลำในภำคนั้นเหลือไม่มำกพอใหท่้ำนพดู “เม่ือ

ดูนำฬิกำ” เอล็เดอร์ฮนัเตอร์กล่ำว “ขำ้พเจำ้จึงพบักระดำษท่ีเตรียมค�ำพดูและใส่ไวใ้น

กระเป๋ำเส้ือดำ้นใน แต่ขำ้พเจำ้ขอใชเ้วลำสกัครู่เล่ำเหตุกำรณ์เลก็นอ้ย ท่ีท�ำใหข้ำ้พเจำ้

ประทบัใจในวยัเดก็ เร่ืองน้ีเขำ้มำในใจขำ้พเจำ้เม่ือคนหน่ึงพดูวำ่บ่ำยวนัน้ีมีคนกลุ่มใหญ่

ท่ีทุ่มเทสอนเยำวชนของเรำอยูก่บัเรำในกำรประชุมดว้ย

“เชำ้ตรู่ของวนัหน่ึงในฤดูร้อน ขำ้พเจำ้ก�ำลงัยนือยูใ่กลห้นำ้ต่ำง ม่ำนหนำ้ต่ำงบงัส่ิง

มีชีวติตวัเลก็ๆ สองตวับนสนำมหญำ้ ตวัหน่ึงเป็นนกตวัใหญ่ และอีกตวัเป็นนกตวัเลก็ 

เห็นชดัวำ่เพิง่ออกจำกรัง ขำ้พเจำ้เห็นนกตวัใหญ่กระโดดไปมำบนสนำมหญำ้ จำกนั้นก็

ใชเ้ทำ้เข่ียแรงๆ และจิกลงไป มนัดึงหนอนอว้นตวัใหญ่ข้ึนมำจำกสนำมหญำ้ แลว้กระ

โดดกลบัมำ นกตวัเลก็อำ้ปำกวำ้ง แต่นกตวัใหญ่กลืนหนอนตวันั้น

“ต่อจำกนั้นขำ้พเจำ้เห็นนกตวัใหญ่บินข้ึนไปบนตน้ไม ้มนัจิกเปลือกไมค้รู่หน่ึงแลว้ 

กลบัมำพร้อมแมลงตวัใหญ่ในปำก นกตวัเลก็อำ้ปำกกวำ้ง แต่นกตวัใหญ่กลืนแมลงตวั

นั้น มีกำรส่งเสียงทกัทว้ง

“นกตวัใหญ่บินหนี และขำ้พเจำ้ไม่เห็นมนัอีกเลย แต่ขำ้พเจำ้เฝ้ำดูนกตวัเลก็ หลงัจำก

นั้นครู่หน่ึงนกตวัเลก็กระโดดไปมำบนสนำมหญำ้ ใชเ้ทำ้เข่ียแรงๆ เอำปำกจิก และดึง

หนอนตวัใหญ่ข้ึนมำจำกสนำมหญำ้

“พระผูเ้ป็นเจำ้ประทำนพรคนดีท่ีสอนเดก็และเยำวชนของเรำ”
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ข่ำวสำรสั้นๆ ของเอล็เดอร์ฮนัเตอร์ตีพิมพใ์นเวลำต่อมำใตช่ื้อ “ครู” 1

ฮำเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เนน้ควำมส�ำคญัของกำรสอนท่ีดีในศำสนจกัร ท่ำนน�ำ

เสนอหลกัธรรม—อำทิ ควำมส�ำคญัของกำรสอนโดยแบบอยำ่งโดยใชเ้ร่ืองนกเป็น

ตวัอยำ่ง—ท่ีจะช่วยใหค้รูมีประสิทธิภำพมำกข้ึนในกำรเป็นพรแก่ชีวติคนท่ีพวกเขำสอน 

บ่อยคร้ังท่ีท่ำนพดูกบัครูสอนเดก็และเยำวชน โดยช่วยใหพ้วกเขำเขำ้ใจควำมรับผดิชอบ

อนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีต่ออนุชนรุ่นหลงั ในโอกำสเช่นนั้นคร้ังหน่ึงท่ำนกล่ำววำ่

“ตรงหนำ้ขำ้พเจำ้ตอนน้ีขำ้พเจำ้เห็นวิญญำณเลิศเลอบำงดวงของแผน่ดินโลก . . . 

ขำ้พเจำ้พยำยำมนึกภำพ [ครู] แต่ละคนก�ำลงัท�ำงำนมอบหมำยในส่วนของท่ำน ขำ้พเจำ้

สงสยัวำ่งำนของท่ำนจะออกผลลกัษณะใด บำงผลจะเห่ียวแหง้เพรำะท่ำนไม่ไดไ้ถหรือ

พรวนดินท่ีมอบใหท่้ำนดูแลหรือไม่ หรือท่ำนพรวนดินทั้งหมดเพ่ือใหอ้อกผลดีมำก

ท่ีสุดไหม

“ในวอร์ดและสเตคของท่ำน . . . มีบุตรธิดำจ�ำนวนมำกของพระบิดำเรำอยูใ่นนั้น 

พวกเขำเหมือนท่ำนคือเลิศเลอในสำยพระเนตรของพระองค ์แต่ไม่เหมือนท่ำนตรงท่ี

หลำยคนขำดประสบกำรณ์และหลำยคนยงัใหม่ในพระกิตติคุณ ควำมรับผดิชอบท่ีท่ำน

มีต่อพวกเขำยิง่ใหญ่อยำ่งแทจ้ริง ชีวติพวกเขำวำ่ง่ำย สอนง่ำย ป้ันง่ำย น�ำง่ำย ถำ้ท่ำนจะ

ไดค้วำมไวว้ำงใจจำกพวกเขำและชนะใจพวกเขำ ท่ำนคือ ‘เมษบำล’ ของพวกเขำ ท่ำน

ตอ้งน�ำพวกเขำไป ‘ทุ่งหญำ้เขียวขจี’ . . .

“น่ีเป็นควำมทำ้ทำย น่ีเป็นภำรกิจอนัน่ำยนิดี และน่ีเป็นควำมรับผดิชอบอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

ส�ำหรับท่ำนเวลำน้ี! . . . ท่ำนจะตอ้งคิดใหถ้ว้นถ่ี พิจำรณำอยำ่งรอบคอบ เมตตำ อ่อน

โยน บริสุทธ์ิในใจ ครอบครองควำมรักท่ีไม่เห็นแก่ตวัเช่นเดียวกบัพระเจำ้ของเรำทรง

ครอบครอง อ่อนนอ้มถ่อมตน และเตม็ไปดว้ยกำรสวดออ้นวอนเม่ือท่ำนรับงำนของ

ท่ำนในกำรเล้ียงลกูแกะตำมท่ีพระเจำ้รับสัง่ใหท่้ำนท�ำ!” 2

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

ช่วยให้ผู้อืน่มคีวามเช่ือมัน่ในพระคมัภร์ี

ขำ้พเจำ้สนบัสนุนท่ำนเตม็ท่ีใหใ้ชพ้ระคมัภีร์ในกำรสอนและท�ำทุกอยำ่งในอ�ำนำจ

ของท่ำนเพื่อช่วยใหน้กัเรียนใชพ้ระคมัภีร์และสบำยใจเม่ืออ่ำนพระคมัภีร์  ขำ้พเจำ้ใคร่
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ขอใหค้นหนุ่มสำวของเรำมีควำมเช่ือมัน่ในพระคมัภีร์ และขำ้พเจำ้ใคร่ขอใหท่้ำนตีควำม

วลีนั้นสองแบบ

แบบแรก เรำตอ้งกำรใหน้กัเรียนมีควำมเช่ือมัน่ในพลงัและควำมจริงของพระคมัภีร์ 

ควำมเช่ือมัน่วำ่พระบิดำบนสวรรคข์องพวกเขำก�ำลงัตรัสกบัพวกเขำจริงๆ ผำ่นพระ

คมัภีร์ และควำมเช่ือมัน่วำ่พวกเขำสำมำรถหนัไปพ่ึงพระคมัภีร์และพบค�ำตอบของ

ปัญหำตลอดจนกำรสวดออ้นวอนของพวกเขำ นัน่คือควำมเช่ือมัน่แบบหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้

หวงัวำ่ท่ำนจะใหน้กัเรียนของท่ำน และท่ำนจะใหพ้วกเขำไดถ้ำ้ท่ำนแสดงใหพ้วกเขำ

เห็นทุกวนัทุกชัว่โมงวำ่ท่ำนวำงใจในพระคมัภีร์โดยวธีินั้น จงแสดงใหพ้วกเขำเห็นวำ่

ตวัท่ำนเช่ือมัน่วำ่พระคมัภีร์มีค �ำตอบใหแ้ก่ปัญหำมำกมำย—ปัญหำส่วนใหญ่—ของ

ชีวติ ดงันั้นเม่ือท่ำนสอน จงสอนจำกพระคมัภีร์

ควำมหมำย [ท่ีสอง] ท่ีบอกไวใ้นวลี “ควำมเช่ือมัน่ในพระคมัภีร์” คือสอนงำน

มำตรฐำนใหน้กัเรียนอยำ่งละเอียดจนพวกเขำสำมำรถอ่ำนไดด้ว้ยควำมเช่ือมัน่ โดยเรียน

รู้ขอ้พระคมัภีร์ โอวำท และเน้ือหำท่ีจ�ำเป็นในนั้น เรำหวงัวำ่จะไม่มีนกัเรียนคนใดของ

ท่ำนออกจำกหอ้งเรียนดว้ยควำมกลวัหรืออึดอดัหรือละอำยใจท่ีพวกเขำไม่สำมำรถพบ

ควำมช่วยเหลือท่ีตอ้งกำรเพรำะพวกเขำไม่รู้จกัพระคมัภีร์ดีพอจะหำขอ้ควำมท่ีเหมำะ

สมได ้จงใหเ้ยำวชนเหล่ำน้ีมีประสบกำรณ์มำกพอในพระคมัภีร์ไบเบิล พระคมัภีร์มอร 

มอน หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ และไข่มุกอนัล�้ำค่ำเพื่อพวกเขำจะมีควำมเช่ือมัน่ทั้ง

สองแบบท่ีขำ้พเจำ้เพิ่งกล่ำวถึง 

ขำ้พเจำ้คิดบ่อยๆ วำ่คนหนุ่มสำวของเรำในศำสนจกัรจะเหมือนคนหนุ่มสำวอ่ืนๆ 

นอกศำสนจกัรมำกถำ้พวกเขำไม่รอบรู้และใชง้ำนมำตรฐำนไม่คล่องแคล่ว ทุกท่ำนคง

จ�ำขอ้ท่ีศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธเขียนจำกท่ีคุมขงัในคุกลิเบอร์ต้ีได ้ส่วนหน่ึงท่ีท่ำน

เขียนมีควำมวำ่ “เพรำะยงัมีอยูห่ลำยคนบนแผน่ดินโลกในบรรดำลทัธิ, กลุ่ม, และนิกำย

ทั้งหลำยทั้งปวง, ผูท่ี้มืดบอดโดยเล่ห์กลอนัแยบยลของมนุษย,์ ซ่ึงโดยกำรนั้นพวกเขำ

ซุ่มคอยทีหลอกลวง, และ ผู้ ท่ีถกูกันไว้จำกควำมจริงเพรำะพวกเขำหำรู้ไม่ว่ำจะพบได้

จำกท่ีใด” (คพ. 123:12; เนน้ตวัเอน) 

เรำมีควำมรับผดิชอบอนัส�ำคญัยิง่ในฐำนะ [ครู] ในศำสนจกัรท่ีตอ้งแน่ใจวำ่สมำชิก

ของเรำ คนหนุ่มสำวของเรำไม่อยูข่่ำยโชคร้ำยคือมืดบอด เป็นชำยหนุ่มหญิงสำวท่ีดีมีค่ำ

ควรแต่ถกูกนัไวจ้ำกควำมจริงของพระคมัภีร์เพรำะพวกเขำไม่รู้วำ่จะหำควำมจริงเหล่ำ

นั้นไดท่ี้ไหนและเพรำะพวกเขำไม่มีควำมเช่ือมัน่ [ในกำรใช]้ งำนมำตรฐำนของพวกเขำ 3
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2

สอนด้วยพระวญิญาณ

จงเตรียมและด�ำเนินชีวติจนท่ำนมีพระวญิญำณของพระเจำ้ในกำรสอนของท่ำน มี

หลำยส่ิงในโลกเรำท่ีท�ำลำยควำมรู้สึกถึงพระวญิญำณและมีหลำยส่ิงท่ีจะกีดกั้นเรำจำก

กำรมีพระวญิญำณสถิตกบัเรำ เรำตอ้งท�ำสุดควำมสำมำรถเพ่ือคนหนุ่มสำวเหล่ำน้ีผูถ้กู

คนฝักใฝ่ทำงโลกรอบขำ้งพวกเขำจู่โจมและโจมตี เรำตอ้งท�ำทุกอยำ่งท่ีท�ำไดเ้พ่ือใหพ้วก

เขำรู้สึกถึงกำรรับรองน่ำยนิดีของพระวญิญำณของพระเจำ้ . . .

ในกำรเปิดเผยขั้นพื้นฐำนท่ีสุดประกำรหน่ึงของสมยักำรประทำนน้ี พระเจำ้ตรัสวำ่ 

“และจะประทำนพระวญิญำณแก่เจำ้โดยค�ำสวดออ้นวอนจำกศรัทธำ; และหำกเจำ้ไม่

ไดรั้บพระวญิญำณเจำ้จะไม่สอน” (คพ. 42:14)

ขำ้พเจำ้ใชข้อ้น้ีไม่เพียงหมำยควำมวำ่เรำ ไม่ควร สอนหำกไม่มีพระวญิญำณเท่ำนั้น 

แต่เรำจะสอน ไม่ได้เลย หำกไม่มีพระวญิญำณ กำรเรียนรู้เร่ืองทำงวญิญำณจะเกิดข้ึน

ไม่ไดห้ำกปรำศจำกกำรยนืยนัและกำรแนะน�ำสัง่สอนของพระวญิญำณของพระเจำ้ โจ

เซฟ สมิธคงจะเห็นดว้ย “ทุกคนพึงสัง่สอนพระกิตติคุณดว้ยอ�ำนำจและอิทธิพลของพระ

วญิญำณบริสุทธ์ิ และไม่มีใครสัง่สอนพระกิตติคุณไดห้ำกไม่มีพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” 

[ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 359)

. . . ขำ้พเจำ้เป็นห่วงเม่ือเห็นเรำคิดวำ่อำรมณ์รุนแรงหรือน�้ำตำพร่ังพรูคือกำรมีพระ

วิญญำณ แน่นอนวำ่พระวิญญำณของพระเจำ้ท�ำใหเ้กิดควำมรู้สึกรุนแรงทำงอำรมณ์

ได ้รวมถึงน�้ำตำ แต่กำรแสดงออกภำยนอกไม่ควรน�ำมำปะปนกบักำรมีพระวญิญำณ

ขำ้พเจำ้เฝ้ำดูพ่ีน้องชำยหลำยคนของขำ้พเจำ้ตลอดหลำยปี เรำมีประสบกำรณ์

ทำงวญิญำณบำงอยำ่งร่วมกนัท่ีไม่ค่อยปรำกฏและไม่สำมำรถอธิบำยเป็นค�ำพดู 

ประสบกำรณ์เหล่ำนั้นต่ำงกนัโดยส้ินเชิง แต่ละคร้ังมีควำมพิเศษในตวัเอง และช่วง

เวลำศกัด์ิสิทธ์ิเช่นนั้นอำจมีน�้ำตำควบคู่มำดว้ยหรืออำจไม่มี บ่อยคร้ังมำกท่ีมีน�้ ำตำ แต่

บำงคร้ังมีเพียงควำมเงียบงนั อีกหลำยคร้ังมีปีติ ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ�ำคือมีปรำกฏกำรณ์

อนัยิง่ใหญ่ของควำมจริง ของกำรเปิดเผยต่อใจ

จงใหค้วำมจริงพระกิตติคุณท่ีสอนอยำ่งมีพลงัแก่นกัเรียนของท่ำน นัน่เป็นวิธีให้

ประสบกำรณ์ทำงวญิญำณแก่พวกเขำ ใหป้ระสบกำรณ์นั้นเกิดข้ึนตำมธรรมชำติและ

ตำมท่ีจะเป็น บำงทีอำจจะดว้ยกำรหลัง่น�้ ำตำ แต่บำงทีอำจจะไม่ ถำ้ส่ิงท่ีท่ำนพดูเป็น

ควำมจริง ท่ำนพดูอยำ่งบริสุทธ์ิ และดว้ยควำมเช่ือมัน่จริงใจ นกัเรียนเหล่ำนั้นจะรู้สึกถึง
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วญิญำณของควำมจริงท่ีก�ำลงัสอนพวกเขำและจะยอมรับกำรดลใจรวมทั้งกำรเปิดเผยท่ี

เขำ้มำในใจพวกเขำ นัน่คือวธีิท่ีเรำสร้ำงศรัทธำ นัน่คือวธีิท่ีเรำเสริมสร้ำงประจกัษพ์ยำน

—ดว้ยพลงัแห่งพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจำ้ท่ีสอนในควำมบริสุทธ์ิและดว้ยควำมเช่ือมัน่

จงฟังควำมจริง สดบัฟังหลกัค�ำสอน และใหป้รำกฏกำรณ์ของพระวญิญำณเกิดข้ึน

ตำมท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นรูปแบบต่ำงๆ มำกมำย จงอยูก่บัหลกัธรรมท่ีเช่ือถือได ้จงสอนจำก

ใจท่ีบริสุทธ์ิ จำกนั้นพระวญิญำณจะทะลุทะลวงควำมรู้สึกนึกคิดและจิตใจท่ำนรวมทั้ง

ควำมรู้สึกนึกคิดและจิตใจของนกัเรียนของท่ำน 4

3

เช้ือเชิญให้นักเรียนแสวงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์โดยตรง

ขำ้พเจำ้แน่ใจวำ่ท่ำนรู้ถึงอนัตรำยท่ีจะเกิดข้ึน . . . ถำ้นกัเรียนของท่ำนสร้ำงควำมจงรัก

ภกัดีต่อท่ำนแทนท่ีจะจงรักภกัดีต่อพระกิตติคุณ . . . นัน่คือสำเหตุท่ีท่ำนตอ้งเช้ือเชิญ

นกัเรียนเขำ้ไปในพระคมัภีร์ดว้ยตวัพวกเขำเอง ไม่เพียงตีควำมและบรรยำยพระคมัภีร์

ใหพ้วกเขำฟังเท่ำนั้น นัน่คือสำเหตุท่ีท่ำนตอ้งเช้ือเชิญนกัเรียนใหรู้้สึกถึงพระวญิญำณ

ของพระเจำ้ ไม่ใช่ใหแ้ค่เงำสะทอ้นของท่ำนในส่ิงนั้น สุดทำ้ย นัน่คือสำเหตุท่ีท่ำนตอ้ง

เช้ือเชิญนกัเรียนใหม้ำหำพระคริสตโ์ดยตรง ไม่เพียงมำหำคนท่ีสอนหลกัค�ำสอนของ

พระองคเ์ท่ำนั้น ไม่วำ่เขำคนนั้นจะเก่งกำจเพียงใดกต็ำม ท่ำนจะไม่อยูก่บันกัเรียนเหล่ำ

น้ีตลอดเวลำ . . .. . .

ภำรกิจส�ำคญัของเรำคือวำงฐำนมัน่คงใหน้กัเรียนเหล่ำน้ีในส่ิงท่ี สำมำรถ ติดตวัไปกบั

พวกเขำตลอดชีวติ ช้ีทำงใหพ้วกเขำไปหำพระองคผ์ูท้รงรักพวกเขำและสำมำรถน�ำทำง

พวกเขำในท่ีซ่ึงพวกเรำจะไม่ไป โปรดแน่ใจวำ่นกัเรียนเหล่ำน้ีมีควำมภกัดีต่อพระคมัภีร์ 

ต่อพระเจำ้ และหลกัค�ำสอนของศำสนจกัรท่ีไดรั้บกำรฟ้ืนฟ ูช้ีทำงใหพ้วกเขำไปหำพระ

ผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำและพระบุตรองคเ์ดียวท่ีถือก�ำเนิดจำกพระองค ์พระเยซูคริสต ์และไป

หำผูน้�ำของศำสนจกัรท่ีแทจ้ริง . . . ใหข้องประทำนท่ีจะน�ำพวกเขำไปตลอดรอดฝ่ังเม่ือ

พวกเขำตอ้งยนืคนเดียว เม่ือท่ำนท�ำเช่นน้ี ทั้งศำสนจกัรจะไดรั้บพรเพระคนรุ่นต่อๆ มำ 5

4

พยายามเข้าถงึแต่ละคน

ขำ้พเจำ้ประทบัใจตลอดมำท่ีพระเจำ้ทรงติดต่อกบัเรำแต่ละคนเป็นส่วนตวั ใน

ศำสนจกัรเรำท�ำมำกมำยหลำยอยำ่งเป็นกลุ่ม และเรำตอ้งมีองคก์รใหญ่พอสมควรเพ่ือ
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เรำจะบริหำรศำสนจกัรไดดี้ แต่ส่ิงส�ำคญัมำกมำย—ส่ิงส�ำคญั ท่ีสุด —ตอ้งท�ำเป็นรำย

บุคคล เรำใหพ้รเดก็ทำรกทีละคน ถึงแมพ้วกเขำจะเป็นแฝดสองหรือแฝดสำม เรำให้

บพัติศมำและยนืยนัเดก็ทีละคน เรำรับศีลระลึก รับกำรแต่งตั้งสู่ฐำนะปุโรหิต หรือรับ

ศำสนพิธีแห่งพระวหิำรเป็นรำยบุคคล—ขณะท่ีคนๆ นั้นก�ำลงัพฒันำควำมสมัพนัธ์กบั

พระบิดำในสวรรคข์องเรำ อำจจะมีคนใกลต้วัเรำในประสบกำรณ์เหล่ำน้ี และมีอีกหลำย

คนในหอ้งเรียนของท่ำน แต่ท่ีสวรรคเ์นน้คือเนน้รำยบุคคล แต่ละคน

เม่ือพระคริสตท์รงปรำกฏต่อชำวนีไฟ พระองคต์รัสวำ่

“จงลุกข้ึนและออกมำหำเรำ, เพ่ือเจำ้จะไดแ้ยงมือเขำ้ไปในสีขำ้งของเรำ, และเพือ่เจำ้

จะไดส้มัผสัรอยตะปูท่ีมือเรำและเทำ้เรำดว้ย . . .. . .

“และเหตุกำรณ์ไดบ้งัเกิดข้ึนคือฝงูชนไดอ้อกไป, และยืน่มือพวกเขำเขำ้ไปในพระ

ปรัศวข์องพระองค,์ และสมัผสัรอยตะปูท่ีพระหตัถข์องพระองคแ์ละท่ีพระบำทของ

พระองค;์ และกำรน้ีพวกเขำท�ำ, โดยออกไปทีละคน จนพวกเขำทั้งหมดไดอ้อกไป, 

“พยำยำมนึกถึง [นักเรียน] แต่ละคนให้มำกท่ีสุด ให้พวกเขำมีควำมรู้สึก

พิเศษบำงอย่ำงในเร่ืองท่ีท่ำน ครูของพวกเขำ ห่วงใยพวกเขำ”
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และเห็นด้วยตำของตนและสัมผสัด้วยมือของตน, และรู้แน่แก่ใจและเป็นพยำน” (3 นี 

ไฟ 11:14–15; เนน้ตวัเอน)

ประสบกำรณ์นั้นใชเ้วลำ แต่ส�ำคญัท่ีแต่ละคนตอ้งมีประสบกำรณ์ ดวงตำแต่ละคู่

และมือทั้งสองขำ้งของแต่ละคนตอ้งไดรั้บพยำนยนืยนั เป็นส่วนตัว  ต่อมำพระคริสต์

ทรงปฏิบติัต่อเดก็ๆ ชำวนีไฟแบบเดียวกนั “พระองคท์รงพำเดก็เลก็ ๆ ของพวกเขำมำ, 

ทีละคน, และประทำนพรใหพ้วกเขำ, และทรงสวดออ้นวอนถึงพระบิดำเพื่อพวกเขำ” 

(3 นีไฟ 17:21; เนน้ตวัเอน)

กำรใหค้วำมสนใจเป็นส่วนตวัต่อควำมตอ้งกำรและควำมจ�ำเป็นของนกัเรียนบำงคน

จะยำกส�ำหรับท่ำน แต่จงพยำยำมสุดควำมสำมำรถเพ่ือนึกถึงพวกเขำแต่ละคน ใหพ้วก

เขำรู้สึกพิเศษบำงอยำ่งวำ่ท่ำน ครูของพวกเขำ ห่วงใยพวกเขำ จงสวดออ้นวอนใหรู้้วำ่

นกัเรียนคนไหนตอ้งกำรควำมช่วยเหลือแบบใด และไวต่อกระตุน้เตือนเหล่ำนั้นเม่ือ

มำถึง . . . พึงจดจ�ำวำ่กำรสอนท่ีดีท่ีสุดคือกำรสอนตวัต่อตวัและบ่อยคร้ังเกิดข้ึนนอก

หอ้งเรียน . . .

ในกำรคน้หำวธีิสอนนกัเรียนเป็นรำยตวั ท่ำนจะคน้พบแน่นอนท่ีสุดวำ่บำงคนท�ำได้

ไม่ดีเท่ำคนอ่ืนและบำงคนไม่มำชั้นเรียนเลย จงเอำใจใส่นกัเรียนเช่นนั้น พยำยำมมำก

เป็นพิเศษเพ่ือเชิญชวนและช่วยแกะท่ีหลงหำยกลบัเขำ้ฝงู “จ�ำไวว้ำ่ค่ำของจิตวญิญำณ

ยิง่ใหญ่ในสำยพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ (คพ. 18:10) พระผูช่้วยใหร้อดทรงจ่ำยรำคำ

เกินจะนบัไดใ้หเ้รำทุกคน และเรำจ�ำเป็นตอ้งท�ำสุดควำมสำมำรถเพือ่ช่วยพระองคใ์นงำน

ของพระองค ์เรำจ�ำเป็นตอ้งแน่ใจวำ่ของประทำนแห่งกำรชดใชข้ยำยไปถึงเยำวชนชำย

หรือเยำวชนหญิงทุกคนท่ีเรำรับผดิชอบ ในสถำนกำรณ์ของท่ำน นัน่หมำยถึงกำรท�ำให้

พวกเขำแขง็ขนัเตม็ท่ีในชั้นเรียนของท่ำน

จงเอำใจใส่เป็นพิเศษต่อคนท่ีอำจจะก�ำลงัมีปัญหำ และออกไปหำแกะท่ีหลงหำยเม่ือ

จ�ำเป็น โปสกำร์ดท่ีเขียนขอ้ควำม โทรศพัท ์หรือกำรไปเยีย่มบำ้นหำกอยูใ่นวสิยัท่ีท�ำได ้

ในหลำยกรณีจะใหผ้ลดีเยีย่ม ควำมเอำใจใส่คนรุ่นเยำวท่ี์เพิ่งเร่ิมหลงผดิเป็นรำยตวัอำจ

ช่วยประหยดัเวลำหลำยต่อหลำยชัว่โมง—แทท่ี้จริงหลำยต่อหลำยปี—กบักำรพยำยำม

ในภำยหนำ้เพ่ือน�ำคนนั้นกลบัสู่ควำมแขง็ขนั ท่ำนท�ำสุดควำมสำมำรถหรือไม่เพ่ือให้

ก�ำลงัใจคนเขม้แขง็และดึงคนท่ีออกนอกลู่นอกทำงในวยัน้ีกลบัมำอีกคร้ัง 6
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5

สอนโดยแบบอย่าง

จ�ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีเรำ [ในฐำนะครู] ตอ้งเป็นแบบอยำ่งท่ีเหมำะสม ขยนัหมัน่เพียรและ 

ระแวดระวงัในชีวิตเรำเอง รักษำวนัสะบำโตใหศ้กัด์ิสิทธ์ิ ให้เกียรติผูน้�ำของวอร์ด  

สเตค และศำสนจกัร ไม่ควรมีค�ำพดูไม่เหมำะสมออกจำกปำกเรำอนัจะท�ำใหเ้ดก็คนใด

คนหน่ึงมีสิทธ์ิหรืออภิสิทธ์ิในกำรท�ำผดิ แน่นอนวำ่ถำ้เรำพดูหรือท�ำผดิบำงอยำ่ง เดก็

ยอ่มมีสิทธ์ิท�ำตำม

แบบอยำ่งมีอิทธิพลยิง่กวำ่ค�ำสัง่สอนอนัทรงพลงั คนท่ีจะชกัชวนผูอ่ื้นใหท้�ำถกูตอ้ง 

ตนเองควรท�ำถกูตอ้ง เป็นควำมจริงท่ีวำ่ผูป้ฏิบติัตำมค�ำสัง่สอนท่ีดีเพรำะพวกเขำเป็นคน

ดีและไม่ยอมใหค้วำมประพฤติมิชอบของผูอ่ื้นมีอิทธิพลต่อตวัเขำจะไดร้ำงวลัมำกยิง่กวำ่

คนท่ีพดูแต่ไม่ท�ำ . . .เดก็มีแนวโนว้จะเลียนแบบคนท่ีพวกเขำไวว้ำงใจ ยิง่ไวว้ำงใจมำก 

พวกเขำจะยิง่รับอิทธิพลจำกคนนั้นมำก ไม่วำ่ดีหรือเลว วสุิทธิชนท่ีดีทุกคนเคำรพควำม

ดีแทจ้ริงไม่วำ่จะเห็นท่ีใดและจะพยำยำมท�ำตำมแบบอยำ่งท่ีดีทั้งปวง 7

สูตรส�ำหรับครูท่ียิง่ใหญ่คือไม่เพียงด�ำเนินชีวติตำมพระบญัญติัของพระเจำ้และ

สนบัสนุนพระบญัญติัของพระเจำ้เท่ำนั้น แต่รับวิญญำณของกำรสอนโดยกำรสวด

ออ้นวอนดว้ย เม่ือใดท่ีเรำไดว้ิญญำณนั้นและถือปฏิบติัพระบญัญติัของพระเจำ้โดย

ด�ำเนินในกำรเช่ือฟังต่อพระพกัตร์พระองค ์เม่ือนั้นชีวติคนท่ีเรำสอนจะเปล่ียนและพวก

เขำจะไดรั้บแรงผลกัดนัใหด้�ำเนินชีวติตำมควำมชอบธรรม 8

ครูแต่ละคนตอ้งมีประจกัษพ์ยำนส่วนตวัวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนม ์ในพระพนัธ

กิจอนัสูงส่งของพระเยซูคริสต ์และกำรปรำกฎของพระบิดำและพระบุตรต่อโจเซฟเป็น

ควำมจริง เขำตอ้งไม่เพยีงมีควำมรู้และประจกัษพ์ยำนดงักล่ำวเท่ำนั้น แต่เขำควรมุ่งหมำย

จะแสดงควำมเช่ือของตนต่อคนท่ีมำเรียนรู้โดยไม่พดูก�ำกวม 9

6

จงเป็นเคร่ืองมอืในพระหัตถ์ของพระเจ้าในการช่วยให้นักเรียน

ประสบการเปลีย่นแปลงอนัน่าอศัจรรย์ของใจ

เม่ือครูปฏิบติัตำมท่ีพระเจำ้ทรงมุ่งหมำย ปำฏิหำริยค์ร้ังใหญ่จะเกิดข้ึน ปำฏิหำริยข์อง

ศำสนจกัรทุกวนัน้ีไม่ใช่กำรรักษำซ่ึงมีมำกมำย ไม่ใช่ใหค้นง่อยเดิน คนตำบอดมองเห็น 

คนหูหนวกไดย้นิ หรือผูป่้วยลุกข้ึนมำ ปำฏิหำริยค์ร้ังใหญ่ของศำสนจกัรและอำณำจกัร
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ของพระผูเ้ป็นเจำ้ในยคุสมยัของเรำคือกำรปฏิรูปจิตวญิญำณมนุษย ์ขณะท่ีเรำเดินทำง

ไปทัว่สเตคและคณะเผยแผข่องศำสนจกัร น่ีคือส่ิงท่ีเรำเห็น—กำรเปล่ียนแปลงของจิต

วญิญำณมนุษยเ์พรำะมีคนสอนหลกัธรรมแห่งควำมจริง

เป็นดงัท่ีแอลมำประกำศในสมยัของท่ำนในกำรสอนผูค้น เม่ือท่ำนกล่ำววำ่ “และ

บดัน้ีดูเถิด, ขำ้พเจำ้ถำมท่ำน, พี่นอ้งขำ้พเจำ้ในศำสนจกัร, ท่ำนเกิดทำงวิญญำณจำก

พระผูเ้ป็นเจำ้แลว้หรือ? ท่ำนไดรั้บรูปลกัษณ์ของพระองคไ์วใ้นสีหนำ้ท่ำนแลว้หรือ? 

ท่ำนประสบกบักำรเปล่ียนแปลงอนัลึกซ้ึงในใจท่ำนแลว้หรือ?” (แอลมำ 5:14) น่ีคือ

จุดประสงคข์องกำรสอน น่ีคือเหตุผลท่ีเรำท�ำงำนหนกัมำก แสวงหำพระวญิญำณ และ

เตรียมควำมรู้สึกนึกคิดของเรำดว้ยส่ิงดีตำมท่ีพระเจำ้ทรงบญัชำ เพ่ือเรำจะเป็นเคร่ือง

มือในพระหตัถข์องพระเจำ้ในกำรเปล่ียนใจแต่ละคน เป้ำหมำยของเรำคือหวำ่นควำม

ปรำรถนำจะเป็นคนดี ควำมปรำรถนำจะเป็นคนชอบธรรม ควำมปรำรถนำจะรักษำพระ

บญัญติัของพระเจำ้ ควำมปรำรถนำจะด�ำเนินชีวติดว้ยควำมอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อพระ

พกัตร์พระองคไ์วใ้นใจเดก็ ถำ้เรำสำมำรถเป็นเคร่ืองมือในพระหตัถข์องพระเจำ้ในกำร

ท�ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงอนัลึกซ้ึงน้ีในใจเดก็ เม่ือนั้นเรำกไ็ดท้ �ำใหป้ำฏิหำริยค์ร้ังใหญ่

ของครูเกิดข้ึน และโดยแทแ้ลว้นัน่คือปำฏิหำริย ์เรำไม่เขำ้ใจวำ่พระเจำ้ทรงเปล่ียนแปลง

ใจมนุษยอ์ยำ่งไร แต่พระองคท์รงเปล่ียน . . .

กำรสอนพระกิตติคุณท่ีมีประสิทธิภำพท�ำให้เกิด “กำรเปล่ียนแปลงจิตวิญญำณมนุษย์”
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ขำ้พเจำ้เป็นพยำนต่อท่ำนถึงเดชำนุภำพของพระวญิญำณในกำรเปล่ียนชีวติสมำชิก

ของศำสนจกัร ขำ้พเจำ้ขอร้องท่ำน . . . ใหท้�ำงำนโดยไม่หยดุย ั้งดว้ยควำมชอบธรรม

และควำมศกัด์ิสิทธ์ิต่อพระพกัตร์พระเจำ้ในกำรท�ำภำรกิจท่ีมอบหมำยแก่ท่ำนใหส้�ำเร็จ

ลุล่วง” 10

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

หมำยเหต:ุ ท่ำนอำจต้องกำรสนทนำค�ำถำมบำงข้อต่อไปนีจ้ำกทัศนะของบิดำมำรดำ

ในกำรสอนบตุรธิดำ

• ประธำนฮนัเตอร์กระตุน้ครูใหช่้วยนกัเรียนมี “ควำมเช่ือมัน่ในพระคมัภีร์” (หวัขอ้ 1) 

พระคมัภีร์เคยช่วยท่ำนในชีวติท่ำนเองเม่ือใด ท่ำนเคยพบค�ำตอบใหค้ �ำถำมของท่ำน

ในพระคมัภีร์เม่ือใด เรำจะช่วยใหผู้อ่ื้น รวมทั้งคนในบำ้นของเรำ เรียนรู้ท่ีจะรักพระ

คมัภีร์และไดป้ระโยชนจ์ำกพลงัพระคมัภีร์ไดอ้ยำ่งไร

• เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกหวัขอ้ 2 เก่ียวกบักำรสอนโดยพระวิญญำณ ท่ำนเคยมี

ประสบกำรณ์ใดบำ้งกบักำรสอนและกำรเรียนรู้โดยพระวญิญำณ ท่ำนจะท�ำส่ิงใด

ไดบ้ำ้งเพื่อช่วยใหท่้ำนสอนโดยพระวญิญำณ

• ครูจะช่วยใหน้กัเรียนสร้ำงควำมภกัดีต่อพระคมัภีร์และพระกิตติคุณ ไม่ใช่ต่อตวัครู

ไดอ้ยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 3) ครูจะช่วยช้ีทำงใหน้กัเรียนไปหำพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระ

เยซูคริสตไ์ดอ้ยำ่งไร ครูจะช่วยใหน้กัเรียนมีฐำนมัน่คงในพระกิตติคุณไดอ้ยำ่งไรเพือ่

พวกเขำจะยงัคงเขม้แขง็ “เม่ือตอ้งยนืคนเดียว”

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนฮนัเตอร์เก่ียวกบัควำมส�ำคญัของแต่ละบุคคล (ดู หวัขอ้ 

4) ท่ำนจะช่วยคนท่ีท่ำนสอนพฒันำประจกัษพ์ยำนวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงรู้จกัและรัก

พวกเขำแต่ละคนไดอ้ยำ่งไร พิจำรณำส่ิงท่ีท่ำนท�ำไดใ้นฐำนะครูเพื่อเขำ้ถึงแต่ละคน

ท่ีท่ำนสอน

• ประธำนฮนัเตอร์เนน้ควำมส�ำคญัของกำรสอนโดยแบบอยำ่ง (ดู หวัขอ้ 5) เหตุใด

แบบอยำ่งของเรำจึงมีพลงัยิง่กวำ่ค�ำพดูของเรำ ท่ำนไดรั้บพรอยำ่งไรจำกครูท่ีเป็น

แบบอยำ่งท่ีดี แบบอยำ่งของบิดำมำรดำสอนบุตรธิดำอยำ่งไร

• ท่ำนเคยประสบ “ปำฏิหำริยค์ร้ังใหญ่” ท่ีประธำนฮนัเตอร์อธิบำยในหวัขอ้ 6 เม่ือใด 

ไม่วำ่จะในฐำนะครูหรือผูเ้รียน นึกถึงครูบำงคนท่ีเป็นอิทธิพลดีในชีวติท่ำน อะไร



บทท่ี 22

291

ท�ำใหพ้วกเขำเป็นอิทธิพลท่ีมีประสิทธิภำพ เรำจะสอนพระกิตติคุณดว้ยพลงัมำกข้ึน

ไดอ้ยำ่งไร—ไม่วำ่ท่ีบำ้น ในหอ้งเรียน หรือในสภำวะแวดลอ้มอ่ืน

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

ยอห์น 21:15–17; 1 โครินธ์ 12:28; 2 ทิโมธี 3:14–17; 2 นีไฟ 33:1; แอลมำ 17:2–3; 

31:5; คพ. 11:21–22; 50:17–22; 88:77–80

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

เขียนค�ำถำมทำ้ยบทหรือค�ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนลงในกระดำษแผน่ละขอ้ เช้ือ

เชิญสมำชิกชั้นเรียนใหเ้ลือกค�ำถำมและคน้ควำ้บทเรียนเพ่ือหำค�ำสอนท่ีช่วยตอบค�ำถำม

นั้น ขอใหพ้วกเขำแบ่งปันส่ิงท่ีเรียนรู้

อ้ำงอิง

 1. “A Teacher,” Ensign, July 1972, 85.

 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 210–11.

 3. “Eternal Investments” (address to CES 

religious educators, Feb. 10, 1989), 2; si. 

lds. org 

 4. “Eternal Investments,” 3–4.

 5. “Eternal Investments,” 2 3.

 6. “Eternal Investments,” 4 5.

 7. “Formula for a Great Teacher” (address 

given at Primary conference, Apr. 1965), 

3–4, Church History Library, Salt Lake 

City.

 8. “Formula for a Great Teacher,” 1.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 

188.

 10. “Formula for a Great Teacher,” 4–6.
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คนมำกมำย “ผู้ไม่ได้เป็นจุดสนใจ ผู้ไม่ได้รับควำมสนใจ

จำกชำวโลก” ต่ำงให้กำรรับใช้ท่ีเปล่ียนชีวิต
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“หาได้รับใช้น้อยไปกว่า”

“พวกเรำส่วนใหญ่จะเป็นคนสงบเสง่ียมไม่ค่อยมีใครรู้จัก

ผู้  . . . ท�ำงำนของเรำโดยไม่ป่ำวประกำศ กับท่ำนท่ีอำจ

พบว่ำ . . . ไม่มีคนสนใจ ข้ำพเจ้ำกล่ำวว่ำ ท่ำน ‘หำได้รับ

ใช้น้อยไปกว่ำ’ ผู้ ร่วมงำนท่ีคนสนใจมำกท่ีสุดไม่” 

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ไม่เพียงเป็นผูน้�ำท่ีอุทิศตนและศำสดำพยำกรณ์

ท่ีคนรักเท่ำนั้น แต่คนรู้จกัท่ำนเพรำะวิธีรับใชแ้บบเงียบๆ ของท่ำนดว้ย ท่ำนรู้วำ่กำร

รับใชส้�ำคญัในตวัมนัเอง ไม่วำ่จะมีคนรับรู้หรือไม่กต็ำม เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์เวลล์

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสองเคยพดูถึงท่ำนดงัน้ี “ประธำนฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์

เป็นคนอ่อนโยน . . . เม่ือขำ้พเจำ้ต่ืนนอนหลงัจำกวนัท่ีเหน่ือยลำ้และมอมแมมหลงัจำก 

ท�ำงำนมอบหมำยกบัท่ำนในอียปิต ์ขำ้พเจำ้เห็นชำยท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตนคนน้ีนัง่ขดั รองเทำ้ 

ใหข้ำ้พเจำ้อยำ่งเงียบๆ งำนท่ีท่ำนหวงัวำ่จะท�ำใหเ้สร็จเรียบร้อยโดยไม่ใหข้ำ้พเจำ้เห็น” 1

ประธำนโธมสั เอส. มอนสนัสงัเกตเห็นกำรรับใชอ้ยำ่งอ่อนนอ้มถ่อมตนของประธำน

ฮนัเตอร์คร้ังแรกเม่ืออุทิศพระวหิำรลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนียในปี 1956 หลำยปีก่อน

พวกท่ำนไดรั้บเรียกเป็นอคัรสำวก ท่ำนเล่ำวำ่

“ขำ้พเจำ้ . . . เร่ิมรู้จกัประธำนฮนัเตอร์ครำวท่ีท่ำนรับใชเ้ป็นประธำนสเตคแพซำ

ดีนำ แคลิฟอร์เนียและมีหนำ้ท่ีประสำนงำนในระดบัทอ้งท่ีเพ่ือเตรียมอุทิศพระวิหำร

ลอสแอนเจลิส (แคลิฟอร์เนีย)  ขำ้พเจำ้รู้สึกเป็นเกียรติท่ีไดพิ้มพต์ัว๋ งำนมอบมำยของ

ท่ำนมหึมำ ขำ้พเจำ้เห็นเฉพำะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋ซ่ึงเป็นรหสัสี ตวัหนงัสือปรำ 

ณีต และตวัเลขเรียงเป็นระเบียบท่ีสุดเท่ำท่ีขำ้พเจำ้เคยเห็น ท่ำนยกควำมดีควำมชอบให้

ผูอ่ื้นอยำ่งใจกวำ้งและไม่ใหใ้ชช่ื้อท่ำนมำกเกินไปถึงแมท่้ำนจะเป็นพลงัผลกัดนัเบ้ือง

หลงัภำรกิจส�ำคญัเหล่ำน้ี” 2
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เอล็เดอร์เจมส์ อี. เฟำสทแ์ห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสองสงัเกตวำ่ “ท่ำนไม่ตอ้งกำรค�ำ

สรรเสริญเยนิยอ ดว้ยควำมเฉลียวฉลำดของท่ำน ท่ำนจะนัง่อยูใ่นหมู่พ่ีนอ้งของท่ำนและ

พดูนอ้ยมำก ท่ำนอยูเ่งียบๆ กบัตนเอง”3 

ประธำนฮนัเตอร์เขำ้ใจวำ่กำรรับใชทุ้กคร้ังส�ำคญัในสำยพระเนตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ 

ไม่วำ่จะมีคนรับรู้หรือสงัเกตเห็นหรือไม่กต็ำม หลำยสปัดำห์ก่อนประธำนฮนัเตอร์จะ

ถึงแก่กรรม เพ่ือนคนหน่ึงถำมวำ่ “ประธำนครับ ต�ำแหน่งหรือกำรเรียกใดสูงส่งท่ีสุด

ครับ—เพ่ือนรักและไวใ้จได ้หรือศำสดำพยำกรณ์ของพระผูเ้ป็นเจำ้” หลงัจำกฟังค�ำถำม 

“ท่ำนประธำนไตร่ตรองอยำ่งเงียบๆ ดูเหมือนจะหลำยนำที จำกนั้นกจ็บัมือเพื่อนมำกมุ

ไว ้และหนัหนำ้มองเขำตรงๆ น�้ำตำไหลอำบแกม้ท่ีบอบบำงของท่ำน และตอบวำ่ ‘ ท้ัง

สอง เป็นกำรเรียกอนัศกัด์ิสิทธ์ิของควำมไวว้ำงใจ’” 4

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

คนทีรั่บใช้อย่างเงยีบๆ และไม่มใีครสังเกตเห็น “หาได้รับผู้คน

ใช้น้อยไปกว่า” คนทีไ่ด้รับการสรรเสริญของโลกไม่

มีคนกล่ำวถึงแม่ทพัโมโรไนท่ีกลำ้หำญและอำยยุงันอ้ยวำ่ “หำกคนทั้งปวงไดเ้ป็น

แลว้, และไดเ้ป็น, และจะเป็นอยูต่ลอดไป, เหมือนกบัโมโรไน, ดูเถิด, พลงันั้นของ

นรกจะสัน่สะเทือนตลอดกำล; แทจ้ริงแลว้, มำรจะไม่มีวนัมีอ�ำนำจเหนือใจลูกหลำน

มนุษย.์” (แอลมำ 48:17)

น่ีเป็นค�ำชมเชยส�ำหรับชำยท่ีมีช่ือเสียงและเก่งกลำ้สำมำรถ! ขำ้พเจำ้นึกค�ำสรรเสริญ

ท่ีคนหน่ึงมีใหอี้กคนหน่ึงท่ีไพเรำะกวำ่น้ีไม่ออก สองขอ้ต่อมำเป็นกำรกล่ำวถึงฮีลำมนั

กบัพ่ีนอ้งของเขำผูมี้บทบำทเด่นชดันอ้ยกวำ่โมโรไน “บดัน้ีดูเถิด, ฮีลำมนัและพ่ีนอ้ง

ท่ำนหำไดรั้บใชผู้ค้นนอ้ยไปกวำ่โมโรไนไม่” (แอลมำ 48:19)

อีกนยัหน่ึงคือ ถึงแมฮี้ลำมนัจะไม่โดดเด่นหรือไม่เป็นท่ีสนใจเท่ำโมโรไน แต่ท่ำน

รับใช ้นัน่คือท่ำนมีส่วนช่วยหรือมีประโยชนเ์ท่ำๆ กบัโมโรไน

เห็นไดช้ดัวำ่เรำจะไดป้ระโยชนม์ำกจำกกำรศึกษำชีวติของแม่ทพัโมโรไน ท่ำนเป็น

แบบอยำ่งของศรัทธำ กำรรับใช ้กำรอุทิศตน ค�ำมัน่สญัญำ และคุณลกัษณะตำมชอบ

พระทยัพระเจำ้อีกมำกมำย อยำ่งไรกดี็ แทนท่ีจะสนใจเฉพำะชำยท่ียอดเยีย่มคนน้ี ขำ้พเจำ้
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กลบัเลือกมองคนท่ีไม่เป็นจุดสนใจ คนท่ีไม่ไดรั้บควำมสนใจจำกชำวโลก แต่เป็นคนดงั

ท่ีพระคมัภีร์เขียน คือ “หำไดรั้บใชน้อ้ยไปกวำ่” ไม่

ใช่วำ่เรำทุกคนจะเป็นเหมือนโมโรไน คือไดรั้บค�ำสรรเสริญจำกเพื่อนร่วมงำนของ

เรำทั้งวนัทุกวนั พวกเรำส่วนใหญ่จะเป็นคนสงบเสง่ียมไม่ค่อยมีใครรู้จกัผูไ้ปๆ มำๆ 

และท�ำงำนของเรำโดยไม่มีกำรป่ำวประกำศ กบัท่ำนท่ีอำจพบ [เคยคิด] วำ่ตนโดดเด่ียว 

หรือน่ำหวำดหวัน่ หรือแค่ไม่มีคนสนใจ ขำ้พเจำ้กล่ำววำ่ ท่ำน “หำไดรั้บใชน้อ้ยไปกวำ่” 

ผูร่้วมงำนท่ีคนสนใจมำกท่ีสุดไม่  ท่ำนเป็นส่วนหน่ึงในกองทพัของพระผูเ้ป็นเจำ้ดว้ย

ตวัอยำ่งเช่น ลองพิจำรณำกำรทุ่มเทรับใชอ้ยำ่งเงียบๆ ของมำรดำหรือบิดำในบำ้น

วิสุทธิชนยคุสุดทำ้ยท่ีมีค่ำควร ลองนึกถึงครูสอนหลกัค�ำสอนพระกิตติคุณ คณะนกั

ร้องปฐมวยั ครูลกูเสือ และผูเ้ยีย่มสอนของสมำคมสงเครำะห์ท่ีรับใชแ้ละเป็นพรแก่คน

หลำยลำ้นคนแต่ช่ือของพวกเขำไม่เคยไดรั้บเสียงปรบมือชมเชยจำกสำธำรณชนหรือ

เป็นบทควำมเด่นในส่ือของประเทศ

คนท่ีไม่มีใครเห็นหลำยแสนคนท�ำใหโ้อกำสและควำมสุขของเรำเกิดข้ึนไดทุ้กวนั 

ดงัท่ีพระคมัภีร์กล่ำววำ่ พวกเขำ “หำไดรั้บใชน้อ้ยไปกวำ่’ คนท่ีชีวิตพวกเขำข้ึนหนำ้

แรกของหนงัสือพิมพไ์ม่

จุดสนใจของประวติัศำสตร์และควำมสนใจร่วมสมยัมกัจะเนน้ คนหน่ึงคน ไม่ใช่ คน

หลำยคน บุคคลหน่ึงมกัไดรั้บเลือกออกจำกหมู่มิตรและพำกนัยกใหเ้ป็นวรีบุรุษ ขำ้พเจำ้

ยอมรับวำ่ควำมสนใจลกัษณะน้ีเป็นวธีิหน่ึงท่ีบอกใหรู้้วำ่ผูค้นช่ืนชมหรือเห็นส่ิงใดมีค่ำ 

แต่บำงคร้ังกำรยกยอ่งเช่นนั้นไม่สมควรเกิดข้ึนหรืออำจเป็นกำรฉลองคุณคำ่ท่ีไม่ถกูตอ้ง 

เรำตอ้งเลือกวรีบุรุษและแบบอยำ่งของเรำอยำ่งฉลำดขณะขอบคุณผองเพื่อนและ

พลเมืองเหล่ำนั้นผูไ้ม่มีช่ือเสียงแต่ “หำไดรั้บใชน้อ้ยไปกวำ่” คนแบบโมโรไนในชีวติ

เรำไม่ 5

2

ในพระคมัภร์ี คนมากมายทีรั่บใช้ในเงาของคนอืน่ ได้ท�าคุณประโยชน์ส�าคญัมากมาย

บำงทีท่ำนกบัขำ้พเจำ้น่ำจะพิจำรณำคนบำงคนท่ีน่ำสนใจจำกพระคมัภีร์ท่ีไม่ไดรั้บ

ควำมสนใจแต่ไดพ้ิสูจนต์นผำ่นเลนส์ยำวของประวติัศำสตร์วำ่เป็นวรีบุรุษอยำ่งแทจ้ริง

หลำยคนท่ีอ่ำนเร่ืองรำวของนีไฟศำสดำพยำกรณ์ท่ียิง่ใหญ่แทบจะไม่นึกถึงบุตรชำย

ท่ีกลำ้หำญอีกคนหน่ึงของลีไฮ ช่ือของเขำคือแซม  นีไฟเป็นคนมีช่ือเสียงท่ีสุดคนหน่ึง
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ในพระคมัภีร์มอรมอน แต่แซมเล่ำ พระคมัภีร์มอรมอนเอ่ยช่ือแซมเพียงสิบคร้ัง เม่ือลีไฮ

ใหค้ �ำแนะน�ำและอวยพรลกูหลำน เขำกล่ำวกบัแซมวำ่

“ลูกและพงศพ์นัธ์ุของลูก, เป็นสุขแลว้; เพรำะลูกจะรับแผน่ดินนั้นเป็นมรดกเช่น

เดียวกบันีไฟนอ้งชำยลกู. และพงศพ์นัธ์ุของลกูจะนบัเขำ้กบัพงศพ์นัธ์ุของเขำ; และลกู

จะเป็นแมเ้หมือนนอ้งชำยลูก, และพงศพ์นัธ์ุของลูกจะเป็นเสมือนหน่ึงพงศพ์นัธ์ุของ

เขำ; และลกูจะไดรั้บพรตลอดวนัเวลำของลกู.” (2 นีไฟ 4:11)

โดยทัว่ไปแลว้บทบำทของแซมคือสนบัสนุนและช่วยเหลือนอ้งชำยท่ีไดรั้บกำร

สรรเสริญมำกกวำ่ และในท่ีสุดเขำไดรั้บพรเหมือนท่ีสญัญำไวก้บันีไฟและลกูหลำนของ

ท่ำน ไม่มีส่ิงใดท่ีสญัญำกบันีไฟแลว้แซมผูซ่ื้อสตัยจ์ะไม่ไดรั้บ แต่เรำรู้รำยละเอียดนอ้ย

มำกเก่ียวกบักำรรับใชแ้ละกำรท�ำคุณประโยชนข์องแซม เขำเป็นคนท่ีแทบจะไม่มีใคร

รู้จกัชีวติเขำ แต่เห็นไดช้ดัวำ่เขำเป็นผูน้�ำท่ีก�ำชยัชนะและเป็นผูช้นะในบนัทึกของนิรันดร

คนมำกมำยท�ำคุณประโยชน์ในวิธีท่ีไม่มีใครแซ่ซอ้งสรรเสริญ อิชมำเอลเดินทำง

กบัครอบครัวของนีไฟโดยท่ีตวัเขำเสียสละมำก ทนรับ “ควำมทุกข,์ ควำมหิว, ควำม

กระหำย, และควำมเหน็ดเหน่ือยมำมำก” (1 นีไฟ 16:35) ต่อจำกนั้นท่ำมกลำงควำมทุกข์

ทั้งหมดน้ี เขำส้ินชีวติในแดนทุรกนัดำร มีพวกเรำไม่ก่ีคนเร่ิมเขำ้ใจกำรเสียสละของชำย

คนนั้นในสมยัเร่ิมแรกและในสภำพเหล่ำนั้น บำงทีถำ้เรำส�ำเหนียกและเขำ้ใจมำกกวำ่น้ี 

เรำคงจะอำลยัเหมือนธิดำของเขำในแดนทุรกนัดำร ส�ำหรับส่ิงท่ีชำยคนน้ีมอบไว ้—และ

เสียสละ!—ทั้งน้ีเพื่อเรำจะไดมี้พระคมัภีร์มอรมอนในปัจจุบนั

ช่ือและเร่ืองรำวท่ีน่ำจดจ�ำของชำยหญิงผู ้“หำไดรั้บใชน้อ้ยไปกวำ่” มีมำกมำยใน

พระคมัภีร์มอรมอน ไม่วำ่จะเป็นคุณแม่ซำไรยำห์หรือเอบิชหญิงรับใชข้องรำชินีชำวเล

มนั แต่ละคนท�ำคุณประโยชนท่ี์ตำมนุษยไ์ม่รับรู้แต่พระเนตรของพระผูเ้ป็นเจำ้มองเห็น

เรำมีพระคมัภีร์เพียงสิบสองขอ้เก่ียวกบัชีวิตของโมไซยำห์ กษตัริยป์กครองแผน่

ดินแห่งเซรำเฮม็ลำและบิดำของกษตัริยเ์บน็จำมินผูมี้ช่ือเสียง ทวำ่กำรรับใชผู้ค้นของ

เขำจะขำดเสียมิได ้เขำน�ำผูค้นโดย “กำรสัง่สอนและกำรพยำกรณ์หลำยประกำร” และ 

“ไดรั้บค�ำแนะน�ำอยูต่ลอดเวลำโดยพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจำ้” (ออมไน 1:13) ลิมไฮ 

อมิวเลค็ และเพโฮรัน—ซ่ึงคนหลงัสุดเป็นมีจิตวญิญำณสูงส่ง เขำไม่กล่ำวโทษเม่ือเขำ

ถกูกล่ำวหำอยำ่งไม่เป็นธรรม—เป็นตวัอยำ่งของคนท่ีรับใชอ้ยำ่งไม่เห็นแก่ตวัขณะท่ี

คนอ่ืนๆ เป็นจุดสนใจ 
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นำยทหำรทีแอนคมัผูส้ละชีวติ หรือเลโคนิอสัหวัหนำ้ผูพิ้พำกษำท่ีสอนผูค้นใหก้ลบั

ใจในช่วงควำมทำ้ทำยของชำวแกดิแอนทนั หรือออมเนอร์และฮิมไนซ่ึงเป็นผูส้อน

ศำสนำท่ีไม่ถูกกล่ำวถึง เขำเหล่ำนั้น “หำไดรั้บใชน้อ้ยไปกวำ่” คู่ของพวกเขำไม่ แต่

พวกเขำกย็งัไดรั้บควำมสนใจในพระคมัภีร์นอ้ยมำก

เรำรู้ไม่มำกเก่ียวกบัชิบลนับุตรชำยท่ีซ่ือสตัยข์องแอลมำ ซ่ึงเร่ืองรำวของเขำแทรก

อยูร่ะหวำ่งเร่ืองรำวของฮีลำมนัผูน้�ำในอนำคตกบัโคริแอนทอนผูล้่วงละเมิด แต่ท่ีส�ำคญั

คือ ในพระคมัภีร์บรรยำยวำ่เขำเป็น “คนเท่ียงธรรม [ผู]้ ด�ำเนินชีวติอยำ่งซ่ือตรงต่อพระ

พกัตร์พระผูเ้ป็นเจำ้” (แอลมำ 63:2) นีไฟศำสดำพยำกรณ์ท่ียิง่ใหญ่ผูถู้กกล่ำวถึงใน

หนงัสือของฮีลำมนั มีนอ้งชำยช่ือลีไฮ ซ่ึงดูเหมือนจะกล่ำวถึงเขำเพียงผำ่นๆ แต่บนัทึก

หลงัจำกเอบิช (ซ้ำย) จับมือรำชำนีชำวเลมนั รำชินีกล็กุจำกพืน้ (ด ูแอลมำ 19:15- 29)
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บอกไวว้ำ่เขำ “ไม่ไดด้อ้ยกวำ่ [นีไฟ] แมแ้ต่นอ้ยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัควำมชอบธรรม.” [ฮี 

ลำมนั 11:19; ดู ขอ้ 18ดว้ย] 6

3

ถงึแม้ไม่มใีครรู้จกัเราด ีแต่เราสามารถให้การรับใช้อนัส�าคญัยิง่ในอาณาจกัร

แน่นอนวำ่มีแบบอยำ่งของบุคคลท่ีไดรั้บใชใ้นสมยักำรประทำนของเรำเช่นกนั ออ

ลิเวอร์ แกรนเจอร์เป็นคนสงบเสง่ียมและคอยช่วยเหลืองำนในยคุสุดทำ้ยท่ีพระเจำ้ทรง

ระลึกถึงเขำในภำค 117 ของหลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ หลำยคนอำจไม่คุน้ช่ือออ

ลิเวอร์ ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงขอถือวสิำสะท�ำใหท่้ำนคุน้เคยกบัชำยท่ีสตัยซ่ื์อในยคุแรก

ออลิเวอร์ แกรนเจอร์อำยแุก่กวำ่โจเซฟ สมิธสิบเอด็ปี และมำจำกเขตภำคเหนือของ

นิวยอร์กเหมือนท่ำนศำสดำพยำกรณ์ เพรำะเป็นหวดัรุนแรงเม่ืออำยสุำมสิบสำมปี ออ 

ลิเวอร์จึงสูญเสียกำรมองเห็นไปมำก แมจ้ะมองเห็นจ�ำกดั แต่เขำรับใชง้ำนเผยแผเ่ตม็

เวลำสำมคร้ัง เขำท�ำงำนท่ีพระวหิำรเคิร์ทแลนดแ์ละรับใชใ้นสภำสูงเคิร์ทแลนดด์ว้ย

เม่ือวสุิทธิชนส่วนใหญ่ถกูขบัออกจำกเคิร์ทแลนด ์โอไฮโฮ ศำสนจกัรเหลือหน้ีบำง

ส่วนท่ียงัไม่ไดช้�ำระ ออลิเวอร์ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนของโจเซฟ สมิธและฝ่ำย

ประธำนสูงสุดโดยกลบัไปเคิร์ทแลนดเ์พ่ือจดักำรกิจธุระของศำสนจกัร พระคมัภีร์หลกั

ค�ำสอนและพนัธสญัญำบนัทึกเก่ียวกบัภำรกิจน้ีวำ่ “ฉะนั้น, ใหเ้ขำแขง็ขนัอยำ่งจริงจงัเพ่ือ

กำรไถ่ฝ่ำยประธำนสูงสุดแห่งศำสนจกัรของเรำ, พระเจำ้ตรัส” (คพ. 117:13)

เขำท�ำงำนมอบหมำยน้ีดว้ยกำรท�ำใหเ้จำ้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งพอใจจนคนหน่ึงในนั้นเขียน

วำ่ “กำรบริหำรของออลิเวอร์ แกรนเจอร์ในกำรจดักำรกิจธุระท่ียงัไม่แลว้เสร็จของคน

ท่ียำ้ยไปฟำร์เวสต ์ในกำรไถ่ถอนทรัพยสิ์นท่ีพวกเขำจ�ำนองไว ้และยนืยนัควำมซ่ือสตัย์

ของพวกเขำดว้ยวธีินั้น ถือวำ่น่ำสรรเสริญอยำ่งยิง่ และท�ำใหข้ำ้พเจำ้นบัถือมำกท่ีสุด และ

ทุกคนระลึกถึงเขำดว้ยควำมส�ำนึกคุณ” (Horace Kingsbury, ตำมท่ีอำ้งใน Joseph 
Smith, History of the Church, 3:174.)

ช่วงท่ีออลิเวอร์อยูใ่นเคิร์ทแลนด ์บำงคนรวมทั้งสมำชิกท่ีไม่พอใจศำสนจกัร ก�ำลงั

พยำยำมลดควำมน่ำเช่ือของฝ่ำยประธำนสูงสุดและท�ำใหค้นสงสยัควำมซ่ือสตัยข์อง

พวกท่ำนโดยกำรเผยแพร่ขอ้กล่ำวหำเทจ็ ออลิเวอร์ แกรนเจอร์ “ไถ่ฝ่ำยประธำนสูงสุด” 

โดยแทผ้ำ่นกำรรับใชท่ี้ซ่ือสตัยข์องเขำ . . . พระเจำ้ตรัสถึงออลิเวอร์ แกรนเจอร์วำ่ “ช่ือ

เขำจะมีอยูใ่นควำมทรงจ�ำอยำ่งมีเกียรติจำกรุ่นสู่รุ่น, ตลอดกำลและตลอดไป.” (คพ. 

117:12) “เรำจะยกออลิเวอร์ผูรั้บใชข้องเรำข้ึน และท�ำใหเ้ขำมีช่ือเสียงเกริกกอ้งบนแผน่
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ดินโลก และในหมู่คนของเรำ เพรำะควำมซ่ือตรงของจิตวญิญำณเขำ” (History of 
the Church, 3:350)

เม่ือเขำส้ินชีวติในปี 1841 ถึงแมจ้ะมีวสุิทธิชนเพียงไม่ก่ีคนอยูใ่นเขตเคิร์ทแลนด ์และ

แมเ้พื่อนของวสุิทธิชนมีนอ้ยลง แต่คนจ�ำนวนมำกจำกเมืองใกลเ้คียงมำร่วมพิธีศพของ

ออลิเวอร์ แกรนเจอร์

แมปั้จจุบนัมีคนรู้จกัออลิเวอร์ แกรนเจอร์ไม่มำกเท่ำผูน้�ำรุ่นแรกๆของศำสนจกัร แต่

เขำเป็นคนยิง่ใหญ่และส�ำคญัในกำรรับใชอ้ำณำจกัร และถึงแมไ้ม่มีใครจดจ�ำช่ือของเขำ

นอกจำกพระเจำ้ แต่นัน่เป็นพรมำกแลว้ส�ำหรับเขำ—หรือส�ำหรับเรำทุกคน 7

4

นีไฟเป็นแบบอย่างของการจดจ�าว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแหล่งพลงัและพรของเขา

ขำ้พเจำ้คิดวำ่เรำควรตระหนกัวำ่อนัตรำยทำงวญิญำณเกิดข้ึนไดก้บัคนท่ีเขำ้ใจผดิเร่ือง

กำรท่ีคนคนหน่ึงตอ้งเป็นจุดเด่นเสมอ พวกเขำอำจโลภควำมมีช่ือเสียงและดว้ยเหตุน้ีจึง

ลืมควำมส�ำคญัของกำรรับใชท่ี้ให้

เรำตอ้งไม่ยอมใหต้วัเรำสนใจแต่แสงแวบเดียวของควำมนิยมชมชอบหรือมวัแต่ดึง

ควำมสนใจแทนท่ีจะลงแรงท�ำจริงโดยไม่บอกใครเพื่อดึงควำมสนพระทยัของพระผู ้

เป็นเจำ้ แมไ้ม่ไดเ้ป็นข่ำวรับอรุณ ควำมจริงแลว้เสียงปรบมือและควำมสนใจอำจกลำย

เป็นจุดอ่อนทำงวญิญำณของผูมี้พรสวรรคม์ำกท่ีสุดในบรรดำพวกเรำได้

ถำ้จุดสนใจของประชำนิยมตกกบัท่ำนบำงช่วงในชีวติ อำจจะดีถำ้ท่ำนท�ำตำมแบบ

อยำ่งของคนมีช่ือเสียงในพระคมัภีร์ นีไฟเป็นหน่ึงในแบบอยำ่งท่ียอดเยีย่ม หลงัจำก

เขำเดินทำงในแดนทุรกนัดำรกบัครอบครัวจนถึงท่ีหมำย เจตคติของเขำยงัคงอยูก่บัเร่ือง

ส�ำคญัท่ีสุด เขำกล่ำวดงัน้ี

“และเม่ือขำ้พเจำ้ปรำรถนำจะช่ืนชมยินดี, ใจขำ้พเจำ้ครวญครำงเพรำะบำปของ

ขำ้พเจำ้; กระนั้นกต็ำม, ขำ้พเจำ้รู้วำ่ขำ้พเจำ้ไดว้ำงใจผูใ้ด.

“พระผูเ้ป็นเจำ้ของขำ้พเจำ้ทรงเคยเป็นผูส้นบัสนุนขำ้พเจำ้; พระองคท์รงน�ำขำ้พเจำ้

ผำ่นควำมทุกขข์องขำ้พเจำ้ในแดนทุรกนัดำร; และพระองคท์รงปกปักรักษำขำ้พเจำ้เหนือ

ผนืน�้ำแห่งหว้งลึกอนัใหญ่หลวง.

“พระองคท์รงท�ำใหข้ำ้พเจำ้เป่ียมไปดว้ยควำมรักของพระองค,์ แมจ้นจะเผำไหมเ้น้ือ

หนงัขำ้พเจำ้.
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“พระองคท์รงท�ำให้ศตัรูขำ้พเจำ้จ�ำนน, เป็นเหตุให้พวกเขำคร่ันคร้ำมต่อหน้ำ

ขำ้พเจำ้.” (2 นีไฟ 4:19 22)

กำรเป็นจุดสนใจไม่เคยท�ำใหนี้ไฟมองไม่เห็นแหล่งพลงัและพรของเขำ 8

5

เมือ่เราเข้าใจสาเหตุทีเ่รารับใช้ เราจะไม่สนใจว่าเรารับใช้ตรงไหน

ในช่วงท่ีคนสนใจและมองเห็น อำจเป็นประโยชนส์�ำหรับเรำเช่นกนัถำ้จะตอบค�ำถำม

วำ่ เหตุใดเรำจึงรับใช ้เม่ือเรำเขำ้ใจวำ่เหตุใด เรำจะไม่สนใจวำ่เรำรับใชต้รงไหน

ประธำน เจ. รูเบน คลำร์ก จูเนียร์สอนหลกัธรรมส�ำคญัยิง่น้ีในชีวติท่ำนเอง ท่ีกำร

ประชุมใหญ่สำมญัในเดือนเมษำยน ค.ศ. 1951 ประธำนเดวดิ โอ. แมคเคยไ์ดรั้บกำร

สนบัสนุนเป็นประธำนศำสนจกัรหลงัจำกมรณกรรมของประธำนจอร์จ อลัเบิร์ต สมิธ 

ก่อนหนำ้นั้นประธำนคลำร์กเคยรับใชเ้ป็นท่ีปรึกษำท่ีหน่ึงของประธำนฮีเบอร์ เจ.  

แกรนทจ์ำกนั้นจึงเป็นท่ีปรึกษำของประธำนจอร์จ อลัเบิร์ต สมิธ ประธำนแมคเคยเ์คย

เป็นท่ีปรึกษำท่ีสองของประธำนทั้งสอง

ระหวำ่งภำคสุดทำ้ยของกำรประชุมใหญ่เม่ือด�ำเนินกิจธุระของศำสนจกัร บรำเดอร์

สตีเฟน แอล. ริชำร์ดส์ไดรั้บเรียกใหอ้ยูใ่นฝ่ำยประธำนสูงสุดและไดรั้บกำรสนบัสนุน

เป็นท่ีปรึกษำท่ีหน่ึง ประธำน เจ. รูเบน คลำร์ก จูเนียร์ไดรั้บกำรสนบัสนุนเป็นท่ีปรึกษำ

ท่ีสอง หลงัจำกกำรสนบัสนุนเจำ้หนำ้ท่ีของศำสนจกัร ประธำนแมคเคยอ์ธิบำยสำเหตุท่ี

ท่ำนเลือกท่ีปรึกษำตำมล�ำดบันั้น ท่ำนกล่ำวดงัน้ี

“ขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่หลกัธรรมช้ีน�ำประกำรหน่ึงในกำรเลือกคร้ังน้ีคือกำรท�ำตำมล�ำดบั

อำวโุสในสภำ [อคัรสำวกสิบสอง] ชำยสองคนน้ีนัง่อยูใ่นต�ำแหน่งของพวกเขำในฝ่ำย

ประธำนในศำสนจกัร และขำ้พเจำ้รู้สึกวำ่ควรท�ำตำมล�ำดบัอำวโุสเดิมในโควรัมใหม่

ของฝ่ำยประธำนสูงสุด” (ใน Conference Report, 9 April 1951, p. 151.)

จำกนั้นท่ำนกข็อใหป้ระธำนคลำร์กพดูต่อจำกประธำนแมคเคย ์ค �ำกล่ำวของประธำน

คลำร์กคร้ังน้ีกระชบัแต่สอนบทเรียนอนัทรงพลงัยิง่ “ในกำรรับใชพ้ระเจำ้ ไม่ส�ำคญั

วำ่ท่ำนรับใชต้รงไหนแต่ส�ำคญัวำ่ท่ำนรับใชอ้ยำ่งไร ในศำสนจกัรของพระเยซูคริสต์

แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย คนหน่ึงรับต�ำแหน่งซ่ึงคนนั้นไดรั้บเรียกตำมสมควรแก่เวลำ 

ต�ำแหน่งซ่ึงเขำไม่แสวงหำทั้งไม่ปฏิเสธ ขำ้พเจำ้ปฏิญำณต่อประธำนแมคแคยแ์ละ

ประธำนริชำร์ดส์วำ่จะอุทิศตนรับใชด้ว้ยควำมภกัดีเตม็ท่ีในภำรกิจท่ีอำจมำถึงขำ้พเจำ้สุด
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พละก�ำลงัและควำมสำมำรถของขำ้พเจำ้ และตรำบเท่ำท่ีพวกท่ำนจะเปิดทำงใหข้ำ้พเจำ้

ปฏิบติัภำรกิจเหล่ำน้ี แมข้ำ้พเจำ้จะไม่ดีพอกต็ำม” (Ibid., p. 154.)

บทเรียนท่ีประธำนคลำร์กสอนบรรยำยไวใ้นบทกวขีองเมด แมค็ไกวร์ซ่ึงกล่ำวย �้ำ

หลำยคร้ังดงัน้ี

“พระบิดำ ข้ำจะท�ำท่ีใดวนันี”้

รักของข้ำอบอุ่นล้นปร่ี

จุดเลก็มำกท่ีพระองค์ทรงชี้

พลำงตรัส “ดตูรงน้ันที”

ข้ำตอบเร็วร่ี “ไม่นะ ไม่ไป!

ไม่มีใครเห็นงำนข้ำ

ไม่ว่ำจะท�ำงำนดีเพียงใด

ตรงน้ันไม่ใช่ท่ีของข้ำ”

พระด�ำรัสฟังดไูม่อึดอัด

ตรัสตอบข้ำอย่ำงนุ่มนวล

“ลกูพ่อ ส�ำรวจใจเจ้ำสักที

เจ้ำท�ำเพ่ือคนเหล่ำนีห้รือเพ่ือข้ำ

นำซำเร็ธเป็นเมืองเลก็

กำลีลีกเ็ลก็เช่นกัน

[ดู Best- Loved Poems of the LDS People, comp. Jack M. Lyon and 

others (1996), 152.]

กษตัริยเ์บน็จำมินประกำศวำ่ “ดูเถิด, ขำ้พเจำ้กล่ำวแก่ท่ำนวำ่เพรำะขำ้พเจำ้กล่ำว

แก่ท่ำนแลว้วำ่ขำ้พเจำ้ใชว้นัเวลำของขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บใชท่้ำน, ขำ้พเจำ้ไม่ปรำรถนำจะ

โออ้วด, เพรำะขำ้พเจำ้อยูใ่นกำรรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจำ้นัน่เอง. และดูเถิด, ขำ้พเจำ้บอกท่ำน

ถึงเร่ืองเหล่ำน้ีเพ่ือท่ำนจะเรียนรู้ปัญญำ; เพื่อท่ำนจะเรียนรู้วำ่เม่ือท่ำนอยูใ่นกำรรับใช้

เพื่อนมนุษยข์องท่ำน ท่ำนกอ็ยูใ่นกำรรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจำ้ของท่ำนนัน่เอง.” (โมไซยำห์ 

2:16–17)9



บทท่ี 23

302

6

เราควรรับใช้อย่างซ่ือสัตย์และเงยีบๆ โดยระวงัเร่ืองค�าสรรเสริญของผู้อืน่

คนท่ีมีควำมสุขและประสบควำมส�ำเร็จมำกท่ีสุดในชีวติคือคนท่ีควำมสนใจของเขำ

อยูคู่่กบักำรใหค้วำมช่วยเหลือผูอ่ื้นและช่วยใหพ้วกเขำพบทำง

ป้ำยตรงทำงขำ้มรำงรถไฟท่ีเตือนเรำใหห้ยดุ มอง และฟังจะเป็นเคร่ืองน�ำทำงส�ำหรับ

เรำ จงหยดุขณะท่ีเรำรีบผำ่นชีวติ จงมองหำทุกส่ิงท่ีสร้ำงมิตรไมตรี มีน�้ำใจ และสุภำพท่ี

เรำสำมำรถท�ำได ้และช่วยเติมเตม็ควำมตอ้งกำรเลก็ๆ นอ้ยๆ ทั้งหมดของมนุษย ์จงฟังผู ้

อ่ืนและเรียนรู้จำกควำมหวงัและปัญหำของพวกเขำเพ่ือเรำจะสำมำรถเอ้ือประโยชนใ์น

วธีิเลก็ๆ นอ้ยๆ ต่อควำมส�ำเร็จและควำมสุขของพวกเขำ 10

ประธำนเอสรำ แทฟท ์เบน็สนั กล่ำววำ่ . . . “กำรรับใชเ้ฉกเช่นพระคริสตท์�ำใหสู้งส่ง 

. . . พระเจำ้ทรงสญัญำวำ่คนท่ีสละชีวติรับใชผู้อ่ื้นจะพบตนเอง ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 

เรำ “มีควำมสุขและประสบควำมส�ำเร็จมำกท่ีสุดในชีวิต” เม่ือ “ควำมสนใจ

ของเรำอยู่ คู่กับกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ อ่ืนและช่วยให้พวกเขำพบทำง”
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สมิธบอกเรำวำ่เรำควร ‘ท�ำใหม้ำกในช่วงชีวิตของเรำ’ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์อง

พระองค ์(คพ. 123:13)” (Ensign, Nov. 1989, pp. 5–6.)

ถำ้ท่ำนรู้สึกวำ่ส่ิงต่ำงๆ มำกมำยท่ีท่ำนท�ำไม่ท�ำใหท่้ำนมีช่ือเสียงมำก อยำ่หวัน่ไหว 

คนดีท่ีสุดส่วนใหญ่ท่ีเคยมีชีวติอยูไ่ม่ไดมี้ช่ือเสียงมำกเช่นกนั จงรับใชแ้ละเติบโตอยำ่ง

ซ่ือสตัยแ์ละสงบเสง่ียม จงระวงัเร่ืองค�ำสรรเสริญของมนุษย ์พระเยซูตรัสไวใ้นค�ำเทศนำ

บนภเูขำวำ่

“จงระวงั อยำ่ท�ำศำสนกิจเพื่ออวดคนอ่ืน ถำ้ท�ำอยำ่งนั้นท่ำนทั้งหลำยจะไม่ไดรั้บ

บ�ำเหน็จจำกพระบิดำของท่ำนผูส้ถิตในสวรรค์

“เพรำะฉะนั้น เม่ือท่ำนท�ำทำนอยำ่เป่ำแตรขำ้งหนำ้เหมือนพวกคนหนำ้ซ่ือใจคดท่ีท�ำ

ในธรรมศำลำและตำมถนน เพื่อใหค้นสรรเสริญ เรำบอกควำมจริงแก่พวกท่ำนวำ่ พวก

เขำไดรั้บบ�ำเหน็จของพวกเขำแลว้

“แต่เม่ือท่ำนท�ำทำน อยำ่ใหมื้อซำ้ยรู้กำรกระท�ำของมือขวำ

“เพ่ือวำ่ทำนของท่ำนจะเป็นทำนลบั และพระบิดำของท่ำนผูท้รงเห็นในท่ีล้ีลบั จะ

ประทำนบ�ำเหน็จแก่ท่ำน” (มทัธิว 6:1–4)

ขอใหพ้ระบิดำในสวรรคข์องเรำประทำนบ�ำเหน็จแก่ท่ำนเสมอ 11

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประธำนฮนัเตอร์ก�ำลงัพยำยำมช่วยใหเ้รำเขำ้ใจอะไรโดยเนน้วำ่ฮีลำมนักบัพ่ีนอ้งของ

เขำ “หำไดรั้บใชน้อ้ยไปกวำ่” แม่ทพัโมโรไนไม่ (ดู หวัขอ้ 1) ควำมเขำ้ใจน้ีจะช่วย

ท่ำนไดอ้ยำ่งไร

• ตวัอยำ่งจำกพระคมัภีร์ในหวัขอ้ 2 สอนอะไรเรำไดบ้ำ้ง ตวัอยำ่งเหล่ำน้ีจะมีอิทธิพล

ต่อควำมรู้สึกของเรำขณะท่ีเรำรับใชไ้ดอ้ยำ่งไร ท่ำนไดรั้บพรอยำ่งไรจำกคนท่ีรับใช้

อยำ่งสงบเสง่ียมไม่มีใครแซ่ซอ้งสรรเสริญ

• เรำเรียนรู้อะไรไดบ้ำ้งจำกเร่ืองท่ีประธำนฮนัเตอร์เล่ำเก่ียวกบัออลิเวอร์ แกรนเจอร์ 

(ดู หวัขอ้ 3) เหตุใดเรำจึงไม่ควรห่วงเร่ืองกำรไดรั้บยกยอ่งเม่ือเรำรับใช้

• “จุดสนใจของประชำนิยม” หรือช่ือเสียงจะเป็นอนัตรำยไดอ้ยำ่งไร (ดู หวัขอ้ 4) แบบ

อยำ่งของนีไฟสอนอะไรท่ำนไดบ้ำ้งเก่ียวกบัวธีิ “จดจ่อกบัส่ิงส�ำคญัท่ีสุด”
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• ทบทวนเร่ืองรำวของประธำนฮนัเตอร์ในหวัขอ้ 5 ท่ำนประทบัใจอะไรเก่ียวกบัเจตคติ

และค�ำพดูของประธำนคลำร์ก พิจำรณำค�ำตอบของท่ำนต่อค�ำถำมท่ีวำ่ “เหตุใดฉนัจึง

รับใช”้ เรำจะพฒันำเจตคติของกำรท�ำใหดี้ท่ีสุดโดยไม่ค �ำนึงวำ่เรำรับใชต้รงไหนได้

อยำ่งไร

• ในหวัขอ้ 6 ประธำนฮนัเตอร์กล่ำวถึงสญัญำของพระเจำ้ท่ีวำ่ “คนท่ียอมสละชีวติตน

รับใชผู้อ่ื้นจะพบตนเอง” (ดู มทัธิว 10:39; 16:25) ขอ้ควำมน้ีหมำยควำมวำ่อยำ่งไร 

ท่ำนพบวำ่ขอ้ควำมน้ีเป็นควำมจริงอยำ่งไร กำรรับใชท้�ำใหท่้ำนเกิดควำมสุขอยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

มทัธิว 6:2–7, 24; 20:25–28; ยำกอบ 1:27; คพ. 76:5–7; 121:34–37

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ

“แบ่งปันส่ิงท่ีท่ำนเรียนรู้ เม่ือท่ำนท�ำดงัน้ี ควำมคิดของท่ำนจะกระจ่ำงชดัมำกข้ึน

และพลงัแห่งควำมทรงจ�ำจะเพิม่ข้ึน” (ไม่มีกำรเรียกใดย่ิงใหญ่กว่ำกำรสอน [1999], 17)
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การท�าตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์

“เรำควรถำมตัวเรำทุกโอกำสว่ำ ‘พระเยซูจะทรงท�ำ

อะไร’ และจำกน้ันให้กล้ำท�ำตำมค�ำตอบน้ันมำกขึน้”

จากชีวติของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

ประธำนโธมสั เอส. มอนสนัผูรั้บใชเ้ป็นท่ีปรึกษำท่ีสองของประธำนฮนัเตอร์กล่ำววำ่

ท่ำน “ด�ำเนินชีวติตำมท่ีท่ำนสอน ตำมแบบฉบบัของพระผูช่้วยใหร้อดผูท่ี้ท่ำนรับใช”้ 1

เพ่ือนสนิทคนหน่ึงตั้งขอ้สงัเกตวำ่ “คุณลกัษณะท่ีอยูใ่นพระเจำ้และพระผูช่้วยให้

รอดของเรำพระเยซูคริสตแ์สดงออกอยำ่งสวยงำมในชีวติท่ีน่ำท่ึงและไม่เห็นแก่ตวัของ

ประธำนฮนัเตอร์ มนุษยทุ์กคนเป็นเพื่อนของท่ำน” 2

เพื่อนร่วมงำนอีกคนหน่ึงท่ีท�ำงำนใกลชิ้ดกบัประธำนฮนัเตอร์มำนำนกวำ่สำม

ทศวรรษกล่ำววำ่ “[ท่ำน] รู้วถีิท่ีท่ำนจะเดินตำมโดยสญัชำตญำณ วถีิดงักล่ำวจะตอ้งท�ำ

ตำมพระอุปนิสยัของพระผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสตข์องท่ำน” 3

ตลอดกำรปฏิบติัศำสนกิจของประธำนฮนัเตอร์ ท่ำนกระตุน้สมำชิกศำสนจกัรดว้ย

ควำมรักให้ท�ำตำมแบบอยำ่งของพระผูช่้วยให้รอด ในถอ้ยแถลงคร้ังแรกในฐำนะ

ประธำนศำสนจกัร ท่ำนกล่ำววำ่

“ขำ้พเจำ้ใคร่ขอเช้ือเชิญสมำชิกทุกท่ำนของศำสนจกัรใหด้�ำเนินชีวติดว้ยควำมเอำใจ

ใส่มำกข้ึนต่อพระชนมชี์พและแบบอยำ่งของพระเจำ้พระเยซูคริสต ์โดยเฉพำะอยำ่งยิง่

ควำมรัก ควำมหวงั และควำมสงสำรท่ีพระองคท์รงแสดงใหเ้ห็น

“ขำ้พเจำ้สวดออ้นวอนขอใหเ้รำปฏิบติัต่อกนัดว้ยควำมเมตตำมำกข้ึน ควำมเอ้ือเฟ้ือ

มำกข้ึน ควำมอ่อนนอ้มถ่อมตน ควำมอดทน และกำรใหอ้ภยัมำกข้ึน เรำมีควำมคำดหวงั

สูงในกนัและกนั ทุกคนปรับปรุงใหดี้ข้ึนได ้โลกของเรำร้องขอใหด้�ำเนินชีวิตตำมพ

ระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจำ้อยำ่งมีวนิยัมำกข้ึน แต่วธีิท่ีเรำตอ้งใชก้ระตุน้ตำมท่ีพระเจำ้

รับสัง่กบัโจเซฟในควำมเยน็ยะเยอืกของคุกลิเบอร์ต้ีคือ ‘โดยกำรชกัชวน, โดยควำมอด
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“ถ้ำเรำประสงค์จะท�ำตำมแบบอย่ำงของพระคริสต์และเดินตำมรอยพระบำทของ

พระองค์ เรำต้องหมำยมัน่ท�ำส่ิงเดียวกันตำมแบบฉบับท่ีพระองค์ทรงวำงไว้”
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กลั้น, โดยควำมสุภำพอ่อนนอ้มและควำมอ่อนโยน, และโดยควำมรักท่ีไม่เสแสร้ง; . . . 

ปรำศจำกควำมหนำ้ซ่ือใจคด, และปรำศจำกมำรยำ’ (คพ. 121:41 42)” 4

ค�าสอนของฮาเวร์ิด ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

1

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างทีด่พีร้อมส�าหรับเรา

กำรเป็นแสงสวำ่งคือกำรเป็นแบบอยำ่ง—ผูเ้ป็นแบบอยำ่งและเป็นตน้แบบใหผู้อ่ื้น

ท�ำตำม . . . [เรำไดท้�ำพนัธสญัญำวำ่] จะติดตำมพระคริสตพ์ระผูท้รงเป็นแบบอยำ่งท่ียิง่

ใหญ่ เรำมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบต่อกำรเรียนรู้จำกพระองค ์ส่ิงท่ีพระองคท์รงสอนและส่ิงท่ี

พระองคท์รงท�ำในช่วงกำรปฏิบติัศำสนกิจบนแผน่ดินโลก เม่ือเรียนบทเรียนเหล่ำน้ีแลว้ 

เรำอยูภ่ำยใตพ้ระบญัชำใหท้�ำตำมแบบอยำ่งของพระองค ์และต่อไปเป็นแบบอยำ่งส่วน

หน่ึงท่ีพระองคท์รงวำงไวใ้หเ้รำ

1. พระคริสตท์รงเช่ือฟังและองอำจกลำ้หำญในพระชนมชี์พก่อนมรรตยั ดว้ยเหตุน้ี

จึงทรงไดรั้บสิทธิพิเศษใหม้ำสู่ควำมเป็นมรรตยัและรับร่ำงกำยเป็นเน้ือหนงัและกระดูก

2. พระองคท์รงรับบพัติศมำเพื่อใหป้ระตูสู่อำณำจกัรซีเลสเชียลเปิด

3. พระองคท์รงด�ำรงฐำนะปุโรหิตและไดรั้บศำสนพิธีแห่งควำมรอดและควำมสูงส่ง

ทั้งหมดของพระกิตติคุณ

4. พระเยซูทรงรับใชป้ระมำณสำมปีในกำรปฏิบติัศำสนกิจดำ้นกำรสอนพระกิตติคุณ 

กล่ำวค�ำพยำนถึงควำมจริง และสอนมนุษยว์ำ่พวกเขำตอ้งท�ำอะไรจึงจะพบปีติและควำม

สุขในชีวติน้ีและรัศมีภำพนิรันดร์ในโลกท่ีจะมำถึง

5. พระองคท์รงประกอบศำสนพิธีรวมถึงกำรใหพ้รเดก็ บพัติศมำ กำรใหพ้รผูป่้วย 

และกำรวำงมือแต่งตั้งสู่ฐำนะปุโรหิต

6. พระองคท์รงท�ำปำฏิหำริย ์ตำมบญัชำของพระองคค์นตำบอดมองเห็น คนหูหนวก

ไดย้นิ คนง่อยเดินได ้และคนตำยกลบัคืนสู่ชีวติ

7. ตำมพระด�ำริและพระประสงคข์องพระบิดำ พระเยซูทรงด�ำเนินพระชนมชี์พท่ี

ดีพร้อมปรำศจำกบำปและไดคุ้ณลกัษณะทั้งหมดของควำมเป็นเหมือนพระผูเ้ป็นเจำ้
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8. พระองคท์รงเอำชนะโลก กล่ำวคือ พระองคท์รงหกัหำ้มควำมลุ่มหลงทั้งหมดและ

ทรงอยูเ่หนือตณัหำและรำคจริตทั้งน้ีเพ่ือพระองคจ์ะทรงด�ำเนินพระชนมชี์พและด�ำเนิน

ตำมกำรน�ำทำงของพระวญิญำณ

9. พระองคท์รงท�ำใหเ้กิดกำรชดใช ้ดว้ยเหตุน้ีจึงทรงไถ่มนุษยจ์ำกควำมตำย [ทำง

วญิญำณและร่ำงกำย] อนัเน่ืองจำกกำรตกของอำดมั

10. เวลำน้ีพระองคฟ้ื์นคืนพระชนมแ์ลว้และทรงมีรัศมีภำพ ทรงไดรั้บเดชำนุภำพ

ทั้งหมดในสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ทรงไดรั้บควำมบริบูรณ์ของพระบิดำและทรงเป็น

หน่ึงเดียวกบัพระบิดำ

ถำ้เรำประสงคจ์ะท�ำตำมแบบอยำ่งของพระคริสตแ์ละเดินตำมรอยพระบำทพระองค ์

เรำตอ้งหมำยมัน่ท�ำส่ิงเดียวกนัตำมแบบฉบบัท่ีพระองคท์รงวำงไว้ 5

ส่ิงส�ำคญัคือตอ้งจดจ�ำว่ำพระเยซูทรงท�ำบำปได ้ พระองคจ์ะทรงยอมจ�ำนนก็ได ้

พระองคจ์ะทรงท�ำใหแ้ผนแห่งชีวติและควำมรอดลม้เหลวได ้แต่พระองคไ์ม่ทรงท�ำ หำก

ไม่เปิดโอกำสใหพ้ระองคท์รงยอมต่อกำรชกัจูงของซำตำน คงจะไม่มีกำรทดสอบท่ีแท้

จริง และไม่มีชยัชนะแทจ้ริงเกิดข้ึน ถำ้พระองคไ์ม่ทรงมีควำมสำมำรถในกำรท�ำบำป 

พระองคจ์ะไม่ทรงมีสิทธ์ิเสรีของพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง พระองคคื์อผูเ้สดจ็มำปกป้องและ

ท�ำใหม้นุษยมี์สิทธ์ิเสรี พระองคต์อ้งรักษำสมรรถภำพและควำมสำมำรถในกำรท�ำบำป

หำกพระองคท์รงประสงคจ์ะปกป้องสิทธ์ิเสรีของมนุษย์ 6

จนถึงวำระสุดทำ้ยแห่งพระชนมชี์พมรรตยั พระเยซูทรงแสดงใหเ้ห็นควำมสง่ำงำม

ของวญิญำณพระองคแ์ละระดบัควำมเขม้แขง็ของพระองค ์แมใ้นโมงสุดทำ้ย พระองค์

กไ็ม่ทรงหมกมุ่นกบัโทมนสัของพระองคห์รือทรงครุ่นคิดถึงควำมเจบ็ปวดท่ีก�ำลงัจะ

เกิดข้ึน พระองคท์รงขวนขวำยดูแลควำมตอ้งกำรในปัจจุบนัและอนำคตของผูติ้ดตำมท่ี

พระองคท์รงรัก พระองคท์รงทรำบวำ่ควำมปลอดภยัของพวกเขำแต่ละคนและศำสนจกัร

ข้ึนอยูก่บัควำมรักแบบไม่มีเง่ือนไขท่ีพวกเขำมีต่อกนัเท่ำนั้น  ดูเหมือนพระองคจ์ะ

ทรงทุ่มเทพลงังำนทั้งหมดใหแ้ก่ควำมตอ้งกำรของพวกเขำ ดว้ยเหตุน้ีจึงทรงสอนโดย

แบบอยำ่งในส่ิงท่ีพระองคท์รงก�ำลงัสอนโดยกฎเกณฑ ์พระองคป์ระทำนพระด�ำรัส

ปลอบโยน พระบญัญติั และค�ำเตือนแก่พวกเขำ 7

ในช่วงกำรปฏิบติัศำสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยัท่ำมกลำงผูค้นของพระองคใ์นแผน่

ดินศกัด์ิสิทธ์ิทั้งในกำรปฏิบติัศำสนกิจหลงัมรรตยัในหมู่แกะท่ีกระจดักระจำยทำงซีก

โลกตะวนัตก พระเจำ้ทรงแสดงใหเ้ห็นควำมรักและควำมห่วงใยแต่ละคน
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ในควำมแออดัของฝงูชน พระองคท์รงรู้สึกไดว้ำ่หญิงคนหน่ึงแตะชำยฉลองพระองค ์

เธอแสวงกำรบรรเทำควำมเจบ็ป่วยท่ีทนทุกขม์ำนำนสิบสองปี (ดู ลกูำ 8:43 48) อีกคร้ัง

หน่ึง พระองคท์รงมองเห็นควำมอคติของฝงูชนใจคบัแคบท่ีก�ำลงัประณำมบำปของเธอผู ้

ถกูกล่ำวหำ บำงทีอำจเป็นเพรำะพระคริสตท์รงทรำบวำ่เธอยนิดีกลบัใจ พระองคจึ์งทรง

เลือกมองคุณค่ำในตวัเธอและบอกเธอวำ่อยำ่ท�ำบำปอีก (ดู ยอห์น 8:1–11) อีกคร้ังหน่ึง 

“พระองคท์รงพำเดก็เลก็ๆ ของพวกเขำมำ, ทีละคน, และประทำนพรใหพ้วกเขำ, และ

ทรงสวดออ้นวอนถึงพระบิดำเพื่อพวกเขำ.” (3 นีไฟ 17:21; เนน้ตวัเอน)

ขณะท่ีกำรทดลอง ณ เกทเสมนีและคลัวำรีใกลจ้ะเกิดข้ึน ดว้ยพระทยัอนัหนกัอ้ึง พระ

ผูช่้วยใหร้อดทรงใชเ้วลำสงัเกตหญิงม่ำยใส่เหรียญทองแดงของเธอในตูเ้กบ็เงินถวำย (ดู 

มำระโก 12:41–44) ในท�ำนองเดียวกนั พระองคท์รงจอ้งมองศกัเคียสชำยร่ำงเลก็ผูม้อง

ไม่เห็นเพรำะมีคนหอ้มลอ้มพระผูช่้วยใหร้อดเป็นจ�ำนวนมำก เขำจึงปีนข้ึนตน้มะเด่ือ

เพื่อใหเ้ห็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ (ดู ลกูำ 19:1–5) ขณะท่ีทรงเจบ็ปวดรวดร้ำวจำก

กำรตรึงกำงเขน พระองคท์รงมองขำ้มควำมทุกขเวทนำของพระองคแ์ละทรงแสดงควำม

สนพระทยัห่วงใยหญิงท่ีก�ำลงัร�่ ำไหผู้ใ้หชี้วติพระองค ์(ดู ยอห์น 19:25 27)

น่ีเป็นแบบอยำ่งอนัดีเลิศท่ีเรำพึงท�ำตำม! แมท่้ำมกลำงโทมนสัและควำมเจบ็ปวด

ใหญ่หลวงของพระองค ์ พระผูท้รงเป็นแบบอยำ่งทรงเอ้ือมพระหตัถไ์ปใหพ้รผูอ่ื้น 

. . . พระชนมชี์พของพระองคไ์ม่ใช่พระชนมชี์พท่ีมุ่งหมำยส่ิงท่ีพระองคไ์ม่มี แต่เป็น

พระชนมชี์พของกำรเอ้ือมออกไปรับใชผู้อ่ื้น 8

2

ขอให้เราท�าตามพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าในการด�าเนินชีวติทุกด้าน

ค�ำถำมส�ำคญัท่ีสุดขอ้หน่ึงท่ีเคยถำมมนุษยม์รรตยัคือค�ำถำมท่ีพระบุตรของพระผูเ้ป็น

เจำ้พระผูช่้วยใหร้อดของโลกเคยตรัสถำม พระองคต์รัสถำมสำนุศิษยก์ลุ่มหน่ึงในโลก

ใหม่ กลุ่มท่ีปรำรถนำใหพ้ระองคท์รงสอนและแมป้รำรถนำมำกข้ึนไปอีกเพรำะพระองค์

จะเสดจ็จำกพวกเขำไปในไม่ชำ้วำ่ “เจำ้ควรเป็นคนอยำ่งไรเล่ำ?” ต่อจำกนั้นพระองค์

ประทำนค�ำตอบน้ีในเวลำเดียวกนั “แมด้งัท่ีเรำเป็น” (3 นีไฟ 27:27)

โลกเตม็ไปดว้ยคนท่ีเตม็ใจจะบอกใหเ้รำ “ท�ำอยำ่งท่ีฉนัพดู” แน่นอนวำ่เรำไม่ขำดผู ้

ใหค้ �ำแนะน�ำในทุกเร่ือง แต่มีนอ้ยคนท่ีพร้อมจะพดูวำ่ “ท�ำอยำ่งท่ีฉนัท�ำ” และแน่นอน

วำ่มีเพียงพระองคเ์ดียวในประวติัศำสตร์มนุษยท่ี์สมควรและคู่ควรประกำศเช่นนั้น 

ประวติัศำสตร์ใหต้วัอยำ่งมำกมำยของชำยหญิงท่ีดี แต่แมค้นดีท่ีสุดกย็งับกพร่องดำ้น
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ใดดำ้นหน่ึง ไม่มีใครสำมำรถเป็นตน้แบบท่ีดีพร้อมหรือเป็นตน้แบบท่ีไม่ผดิพลำดให้

ท�ำตำม ไม่วำ่พวกเขำจะเจตนำดีเพียงใดกต็ำม

เฉพำะพระคริสตเ์ท่ำนั้นทรงสำมำรถเป็นตน้แบบของเรำ เป็น “ดำวประจ�ำรุ่งอนั

สุกใส” ของเรำ (ววิรณ์ 22:16) เฉพำะพระองคเ์ท่ำนั้นทรงสำมำรถพดูไดโ้ดยไม่มีขอ้

จ�ำกดั ใดๆ วำ่ “จงตำมเรำมำ เรียนจำกเรำ [และ] ท�ำส่ิงท่ีเจำ้เห็นเรำท�ำ  จงด่ืมน�้ำของเรำ

และกินอำหำรของเรำ เรำเป็นทำงนั้น ควำมจริง และชีวติ เรำเป็นกฎและแสงสวำ่ง จงดู

ท่ีเรำและเจำ้จะมีชีวติ จงรักกนัดงัท่ีเรำรักเจำ้” (ดู มทัธิว 11:29; 16:24; ยอห์น 4:13–14; 

6:35, 51; 7:37; 13:34; 14:6; 3 นีไฟ 15:9; 27:21)

น่ีเป็นค�ำขอร้องท่ีชดัเจนและกงัวำนยิง่! น่ีเป็นควำมแน่นอนและแบบอยำ่งในวนัของ

ควำมไม่แน่นอนและกำรขำดแบบอยำ่ง . . .

. . . เรำควรส�ำนึกคุณเพียงใดท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงส่งพระบุตรองคเ์ดียวท่ีถือก�ำเนิด

จำกพระองคม์ำยงัแผน่ดินโลก . . . มำวำงแบบอยำ่งท่ีดีพร้อมของกำรด�ำเนินชีวติอยำ่ง

ถกูตอ้ง ของควำมเมตตำกรุณำและควำมสงสำร ทั้งน้ีเพ่ือใหม้นุษยชำติท่ีเหลือทั้งหมดรู้

วธีิด�ำเนินชีวติ รู้วธีิปรับปรุงใหดี้ข้ึน และรู้วธีิเป็นเหมือนพระผูเ้ป็นเจำ้มำกข้ึน

ขอใหเ้รำท�ำตำมพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจำ้ในชีวติทุกดำ้น ขอใหเ้รำเทิดทูนพระองค์

เป็นแบบอยำ่งและผูน้�ำทำงของเรำ เรำควรถำมตวัเรำทุกโอกำสวำ่ “พระเยซูจะทรงท�ำ

อะไร” และจำกนั้นจงกลำ้ท�ำตำมค�ำตอบนั้นมำกข้ึน เรำตอ้งท�ำตำมพระคริสตใ์หดี้

ท่ีสุด ในควำมหมำยท่ีดีท่ีสุดของค�ำนั้น เรำจะตอ้งท�ำงำนของพระองคเ์ฉกเช่นพระองค์

ทรงท�ำงำนของพระบิดำ  เรำควรพยำยำมเป็นเหมือนพระองค ์แมด้งัเดก็ปฐมวยัร้องวำ่ 

“พยำยำม” (หนังสือเพลงส�ำหรับเดก็, น. 34) เรำควรพยำยำมทุกวถีิทำงจนถึงระดบัท่ี

พลงัควำมสำมำรถของมนุษยอ์ยำ่งเรำเอ้ืออ�ำนวยใหเ้รำเป็นเหมือนพระคริสต—์แบบ

อยำ่งท่ีดีพร้อมและไม่มีบำปเท่ำท่ีโลกน้ีเคยเห็น 9

หลำยต่อหลำยคร้ังในช่วงกำรปฏิบติัศำสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั พระองคท์รง

ร้องขอซ่ึงเป็นกำรเช้ือเชิญและกำรทำ้ทำยในเวลำเดียวกนั กบัเปโตรและอนัดรูวน์อ้ง

ชำยของเขำ พระคริสตต์รัสวำ่ “จงตำมเรำมำ และเรำจะตั้งท่ำนใหเ้ป็นผูห้ำคนดัง่หำปลำ” 

(มทัธิว 4:19) กบัเศรษฐีหนุ่มท่ีถำมวำ่เขำตอ้งท�ำอะไรจึงจะมีชีวตินิรันดร์ พระเยซูตรัส

ตอบวำ่ “จงไปขำยทรัพยสิ์นของท่ำนท่ีท่ำนมีอยูแ่จกจ่ำยใหค้นยำกจน . . . และจงตำม

เรำมำ” (มทัธิว 19:21) และกบัเรำแต่ละคน พระเยซูตรัสวำ่ “ถำ้ใครจะปรนนิบติัเรำ คน

นั้นตอ้งตำมเรำมำ” (ยอห์น 12:26)10
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ขอใหเ้รำศึกษำค�ำสอนทั้งหมดของพระอำจำรยแ์ละอุทิศตนท�ำตำมแบบอยำ่งของ

พระองคอ์ยำ่งเตม็ท่ีมำกข้ึน พระองคป์ระทำน “ทุกส่ิงแก่เรำท่ีจ�ำเป็นต่อชีวติและต่อกำร

ด�ำเนินตำมทำงพระเจำ้” พระองคท์รง “เรียกเรำดว้ยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์

เอง” และ “ไดป้ระทำนพระสญัญำอนัล�้ำค่ำและยิง่ใหญ่แก่เรำ เพ่ือวำ่โดยพระสญัญำเหล่ำ

น้ี [พวกเรำ] . . .จะมีส่วนในพระลกัษณะของพระเจำ้” (2 เปโตร 1:3 4)11

คนท่ีติดตำมพระคริสตห์มำยมัน่ท�ำตำมแบบอยำ่งของพระองค ์ควำมทุกขเวทนำของ

พระองคเ์พื่อบำป ขอ้บกพร่อง โทมนสั และควำมเจบ็ป่วยของเรำควรผลกัดนัใหเ้รำยืน่

มือช่วยเหลือคนรอบขำ้งดว้ยจิตกศุลและควำมสงสำรเช่นเดียวกนั . . .

. . . จงหำโอกำสรับใช ้อยำ่กงัวลเกินเหตุกบัสถำนภำพ ท่ำนจ�ำพระด�ำรัสแนะน�ำของ

พระผูช่้วยใหร้อดเก่ียวกบัผูแ้สวงหำ “ท่ีนัง่โดดเด่น” หรือ “ท่ีนัง่อนัมีเกียรติ” ไดห้รือไม่ 

“คนท่ีเป็นใหญ่ในพวกท่ำนยอ่มตอ้งปรนนิบติัท่ำน”  (มทัธิว 23:6, 11) ส�ำคญัท่ีตอ้งมีคน

เห็นคุณค่ำ แต่จุดมุ่งหมำยของเรำควรเป็นเร่ืองควำมชอบธรรม ไม่ใช่ช่ือเสียง ควรเป็น

เร่ืองของกำรรับใช ้ไม่ใช่สถำนภำพ ผูเ้ยีย่มสอนท่ีซ่ือสตัย ์ผูอ้อกไปท�ำงำนของเธออยำ่ง

เงียบๆ เดือนแลว้เดือนเล่ำ ส�ำคญัต่องำนของพระเจำ้เท่ำๆ กบัคนเหล่ำนั้นผูด้ �ำรงต�ำแหน่ง

ท่ีบำงคนเห็นวำ่ส�ำคญักวำ่ในศำสนจกัร ส่ิงท่ีเห็นดว้ยสำยตำไม่ทดัเทียมเท่ำคุณค่ำ 12

3

ความรอดของเราขึน้อยู่กบัค�ามัน่สัญญาของเราว่าจะตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

พระด�ำรัสเช้ือเชิญใหติ้ดตำมพระเจำ้เป็นเร่ืองส่วนตวัและมีพลงัผลกัดนั เรำจะยนื

ระหวำ่งควำมคิดเห็นสองดำ้นตลอดไปไม่ได ้เรำแต่ละคนตอ้งเผชิญค�ำถำมส�ำคญัยิง่น้ี 

ณ เวลำใดเวลำหน่ึง “แลว้พวกท่ำนเล่ำวำ่เรำเป็นใคร” (มทัธิว 16:15) ควำมรอดของตวั

เรำข้ึนอยูก่บัค �ำตอบของเรำต่อค�ำถำมดงักล่ำวและค�ำมัน่สญัญำของเรำต่อค�ำตอบนั้น ค�ำ

ตอบท่ีเปิดเผยต่อเปโตรคือ “พระองคเ์ป็นพระคริสตพ์ระบุตรของพระเจำ้ผูท้รงพระชนม์

อยู”่ (มทัธิว 16:16). พยำนหลำยปำกใหค้ �ำตอบท่ีตรงกนัโดยอ�ำนำจเดียวกนั และขำ้พเจำ้

ร่วมเป็นพยำนกบัพวกเขำดว้ยควำมส�ำนึกคุณอยำ่งนอบนอ้ม ทวำ่เรำแต่ละคนตอ้งตอบ

ค�ำถำมดว้ยตนเอง—ถำ้ไม่ใช่ตอนน้ี กภ็ำยหลงั เพรำะในวนัสุดทำ้ยทุกเข่ำจะยอ่ลงและ

ทุกล้ินจะสำรภำพวำ่พระเยซูคือพระคริสต ์ควำมทำ้ทำยของเรำคือตอบใหถู้กตอ้งและ

ด�ำเนินชีวติตำมนั้นก่อนจะสำยเกินไปตลอดกำล เน่ืองจำกพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์

จริงๆ เรำตอ้งท�ำอะไร
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กำรเสียสละสูงสุดของพระคริสตจ์ะบงัเกิดผลเตม็ท่ีในชีวติเรำไดก้ต่็อเม่ือเรำยอมรับ

พระด�ำรัสเช้ือเชิญใหต้ำมพระองค ์[ดู คพ. 100:2] ค �ำร้องขอดงักล่ำวใช่วำ่ไม่เก่ียวเน่ืองกนั 

ไม่เป็นจริง หรือเป็นไปไม่ได ้กำรติดตำมคนๆ หน่ึงหมำยถึงกำรเฝ้ำดูเขำหรือตั้งใจฟังเขำ 

ยอมรับสิทธิอ�ำนำจของเขำ รับเขำเป็นผูน้�ำ เช่ือฟังเขำ สนบัสนุนและส่งเสริมควำมคิด

ของเขำ และรับเขำเป็นตน้แบบ เรำแต่ละคนสำมำรถยอมรับกำรทำ้ทำยน้ีได ้เปโตรกล่ำว 

วำ่ “พระคริสตท์รงทนทุกขเ์พ่ือพวกท่ำน พระองคท์รงวำงแบบอยำ่งแก่พวกท่ำน เพ่ือ

ท่ำนจะไดด้�ำเนินตำมรอยพระบำทของพระองค”์ (1 เปโตร 2:21) ค �ำสอนท่ีไม่สอดคลอ้ง

กบัหลกัค�ำสอนของพระคริสตเ์ป็นเทจ็ฉนัใด ชีวติท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแบบอยำ่งของพระ

คริสตย์อ่มด�ำเนินไปผดิทำงฉนันั้น และอำจไม่บรรลุจุดหมำยอนัสูงส่ง . . .

ควำมชอบธรรมตอ้งเร่ิมในชีวติส่วนตวัของเรำเอง ตอ้งสอดประสำนกบักำรด�ำเนิน

ชีวติในครอบครัว บิดำมำรดำมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรท�ำตำมหลกัธรรมพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสตแ์ละสอนหลกัธรรมเหล่ำนั้นแก่บุตรธิดำ [ดู คพ. 68:25 28] ศำสนำ

ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกำรด�ำเนินชีวติของเรำ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตต์อ้งกลำย

วิธีหน่ึงท่ีเรำสำมำรถวำงแบบฉบับชีวิตเรำตำมแบบอย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอดคือท�ำตำมท่ีทรง 

บัญชำเปโตร “จงเลีย้งดลูกูแกะของเรำเถิด . . . จงเลีย้งดแูกะของเรำเถิด” (ยอห์น 21:15–17)
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เป็นอิทธิพลจูงใจในทุกส่ิงท่ีเรำท�ำ เรำตอ้งพยำยำมมำกข้ึนเพื่อท�ำตำมแบบอยำ่งอนัล�้ำ

เลิศท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงวำงไวถ้ำ้เรำตอ้งกำรเป็นเหมือนพระองคม์ำกข้ึน น่ีเป็นควำม

ทำ้ทำยใหญ่หลวงของเรำ 13

ถำ้เรำสำมำรถท�ำแบบแผนชีวติตำมพระอำจำรย ์และใชค้ �ำสอนตลอดจนแบบอยำ่ง

ของพระองคเ์ป็นแบบฉบบัสูงสุดส�ำหรับเรำ เรำจะพบวำ่กำรเป็นคนเสมอตน้เสมอปลำย

และภกัดีในชีวติทุกดำ้นท�ำไดไ้ม่ยำก เพรำะเรำจะท�ำตำมมำตรฐำนอนัศกัด์ิสิทธ์ิเพียง

หน่ึงเดียวของควำมประพฤติและควำมเช่ือ ไม่วำ่ท่ีบำ้นหรือในตลำด ไม่วำ่ท่ีโรงเรียน

หรือเรียนจบไปนำนแลว้ ไม่วำ่เรำก�ำลงัท�ำคนเดียวหรือท�ำกบัคนอ่ืนเป็นกลุ่ม วถีิของ

เรำชดัเจนและมำตรฐำนของเรำเป็นท่ีประจกัษ ์เรำจะตั้งใจ “ยนืเป็นพยำนเก่ียวกบัพระ

ผูเ้ป็นเจำ้ทุกเวลำและในทุกส่ิง, และในทุกแห่งท่ี [เรำ] อยู,่ แมจ้นถึงควำมตำย” ตำมท่ี

ศำสดำพยำกรณ์แอลมำกล่ำว (โมไซยำห์ 18:9)14

4

เราควรมทีีว่่างให้พระคริสต์

คืนนั้นในเบธเลเฮมไม่มีท่ีวำ่งใหพ้ระองคใ์นโรงแรม และน่ีไม่ใช่คร้ังเดียวในช่วง

สำมสิบสำมปีส�ำหรับกำรพกัแรมในควำมเป็นมรรตยัท่ีไม่มีท่ีวำ่งใหพ้ระองค ์เฮโรด

ส่งทหำรไปเบธเลเฮมเพื่อสงัหำรเดก็ ไม่มีท่ีวำ่งใหพ้ระเยซูในอำณำจกัรของเฮโรด ดว้ย

เหตุน้ีบิดำมำรดำจึงพำพระองคไ์ปอียปิต ์ในช่วงกำรปฏิบติัศำสนกิจของพระองค ์คน

มำกมำยไม่มีท่ีวำ่งใหค้ �ำสอนของพระองค—์ไม่มีท่ีวำ่งใหพ้ระกิตติคุณท่ีพระองคท์รง

สอน ไม่มีท่ีวำ่งใหป้ำฏิหำริยข์องพระองค ์พรของพระองค ์ไม่มีท่ีวำ่งใหค้วำมจริงจำก

สวรรคท่ี์พระองคต์รัส ไม่มีท่ีวำ่งใหค้วำมรักหรือศรัทธำของพระองค ์พระองคต์รัสกบั

พวกเขำวำ่ “หมำจ้ิงจอกยงัมีโพรง และนกในอำกำศกย็งัมีรัง แต่บุตรมนุษยไ์ม่มีท่ีท่ีจะ

วำงศีรษะ” (มทัธิว 8:20)

แมใ้นสมยัของเรำ ถึงแมส้องพนัปีผำ่นไป กย็งัมีคนมำกมำยพดูแบบเดียวกบัท่ีพดู

กนัคืนนั้นในเบธเลเฮม “ไม่มีท่ีวำ่ง ไม่มีท่ีวำ่ง” (ดู ลกูำ 2:7) เรำมีท่ีวำ่งส�ำหรับของขวญั 

แต่บำงคร้ังไม่มีท่ีส�ำหรับผูใ้ห ้เรำมีท่ีวำ่งส�ำหรับกำรจบัจ่ำยใชส้อยช่วงคริสตม์ำสและ

แมแ้ต่กำรแสวงหำควำมพอใจในวนัสะบำโต แต่มีหลำยคร้ังไม่มีท่ีว(297)่ำงส�ำหรับกำร

นมสักำร ควำมนึกคิดของเรำเตม็ไปดว้ยเร่ืองอ่ืน—ไม่มีท่ีวำ่ง 15
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แมก้ำรไดเ้ห็นไฟคริสตม์ำสจะเป็นภำพท่ีสวยงำม . . . แต่ส�ำคญักวำ่นั้นคือกำรให้

ชีวติมนุษยส่์องสวำ่งโดยกำรยอมรับพระองคผ์ูท้รงเป็นแสงสว่ำงของโลก [ดู แอลมำ 

38:9; คพ. 10:70] แทจ้ริงแลว้เรำควรเทิดทูนพระองคเ์ป็นผูน้�ำทำงและแบบอยำ่งของเรำ

ในคืนก่อนกำรประสูติ เหล่ำเทพร้องสรรเสริญวำ่ “ส่วนบนแผน่ดินโลก สนัติสุขจง

มีท่ำมกลำงมนุษยท์ั้งหลำย” (ลูกำ 2:14) ถำ้มนุษยจ์ะท�ำตำมแบบอยำ่งของพระองค ์โลก

คงจะเป็นโลกแห่งสนัติสุขและควำมรักต่อมนุษยท์ั้งปวง 16

อะไรคือควำมรับผดิชอบของเรำเวลำน้ีในฐำนะสมำชิกศำสนจกัรของพระเยซูคริสต์

แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย เรำตอ้งเห็นวำ่ชีวติเรำแต่ละคนสะทอ้นพระกิตติคุณในค�ำพดู

และกำรกระท�ำตำมท่ีพระเจำ้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรำพระเยซูคริสตท์รงสอน 

ทั้งหมดท่ีเรำท�ำและพดูควรมีรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัแบบอยำ่งของบุคคลคนหน่ึงซ่ึง

ปรำศจำกบำปผูด้ �ำเนินบนแผน่ดินโลก แมพ้ระเจำ้พระเยซูคริสต์ 17

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ทบทวนหลำยๆ ดำ้นท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงเป็นแบบอยำ่งส�ำหรับเรำ ดงัท่ีสรุปไว้

ในหวัขอ้ 1 แบบอยำ่งของพระผูช่้วยใหร้อดมีอิทธิพลต่อท่ำนอยำ่งไร เรำเรียนรู้อะไร

ไดบ้ำ้งจำกแบบอยำ่งของพระองคใ์นช่วงสุดทำ้ยของพระชนมชี์พมรรตยั

• ประธำนฮนัเตอร์แนะน�ำใหเ้รำ “ถำมตวัเรำเองวำ่ ‘พระเยซูจะทรงท�ำอะไร’ แลว้ 

กลำ้ท�ำตำมค�ำตอบนั้นมำกข้ึน” (หวัขอ้ 2) พิจำรณำวำ่ท่ำนจะกลำ้ท�ำตำมแบบอยำ่ง

ของพระผูช่้วยใหร้อดมำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร เรำจะสอนหลกัธรรมน้ีในครอบครัวเรำ

ไดอ้ยำ่งไร

• ค�ำสอนในหวัขอ้ 3 จะช่วยใหเ้รำเขำ้ใจอะไรเก่ียวกบักำรท�ำตำมพระเยซูคริสต ์ชีวติ

ท่ำนจะต่ำงไปอยำ่งไรถำ้ท่ำนไม่มีอิทธิพลของค�ำสอนและแบบอยำ่งของพระผูช่้วย

ใหร้อด เรำจะท�ำใหศ้ำสนำเป็นส่วนหน่ึงของกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวนัมำกข้ึนได้

อยำ่งไร

• ไตร่ตรองส่ิงท่ีประธำนฮนัเตอร์กล่ำวเก่ียวกบักำร “ไม่มีท่ีวำ่ง” ส�ำหรับพระผูช่้วยให้

รอด (หวัขอ้ 4) เรำจะมีท่ีวำ่งส�ำหรับพระผูช่้วยใหร้อดในชีวติเรำมำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร 

ท่ำนไดรั้บพรอยำ่งไรเม่ือท่ำนมีท่ีวำ่งส�ำหรับพระองคม์ำกข้ึน
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ข้อพระคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้อง

มทัธิว 16:24–27; ยอห์น 10:27–28; 14:12–15; 1 เปโตร 2:21–25; 2 นีไฟ 31:12–13; 

3 นีไฟ 12:48; 18:16; 27:20–22; คพ. 19:23–24
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หนำ้ 88: โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ โดย อลัวนิ  

กิททินส์

หนำ้ 94: กำรเปิดเผยท่ีประทำนแก่โจเซฟ 

สมิธ ณ กำรจัดต้ังศำสนจักร โดย จูดิธ เอ. 

เมอห์ร

หนำ้ 106: อย่ำหน่วงเหน่ียวเรำไว้  โดย มิเนอ

ร์วำ เค. เทยเ์ชิร์ท

หนำ้ 162: โจเซฟ สมิธให้ไม้เท้ำแก่โจเซฟ 

ไนท์ ซีเนียร์ โดย พอล แมนน์

หนำ้ 170: ส่วนหน่ึงจำกภำพ ช่วยแกะท่ีหำย

ไป โดย มิเนอร์วำ เทยเ์ชิร์ท

หนำ้ 198: ส่วนหน่ึงจำกภำพ ในควำมระลึก

ถึงเรำ โดย วอลเตอร์ เรน, © IRI

หนำ้ 203: ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลำ โดย 

โรเบิร์ต ที. บำร์เรตต์

หนำ้ 223: Busath Photography

หนำ้ 234: โมเสสผู้ให้กฎ โดย เทด เฮนนิง

เกอร์

หนำ้ 239: โยบ โดย แกรีย ์แอล. เคพพ์

หนำ้ 249: อับรำฮัมพำอิสอัคไปเป็นเคร่ือง

พลีบูชำ โดย เดล พำร์สนั, © IRI

หนำ้ 256: หญิงท่ีแตะต้องชำยฉลองพระองค์

ของพระผู้ช่วยให้รอด โดย จูดิธ เอ. เมอห์ร

หนำ้ 268: พระคริสต์ทรงรักษำคนเจบ็ป่วย 

โดย เจฟฟ์ ไฮน์

หนำ้ 276: รักษำคนตำบอด โดย คำร์ล 

ไฮนริ์ค บลอค เอ้ือเฟ้ือโดยพิพิธภณัฑ์

ประวติัศำสตร์แห่งชำติท่ีเฟรดริกส์เบิร์ก 

ในฮิลเลโรด เดนมำร์ก ไม่อนุญำตใหท้�ำ

ส�ำเนำ

หนำ้ 297: ข้ำแต่พระเยซูผู้ได้รับพร โดย  

วอลเทอร์ เรน

หนำ้ 306: ถ้อยค�ำซ่ึงเขียนไว้ไม่ได้ โดย  

แกรีย ์แอล. เคพพ์

หนำ้ 312: จงดแูลแกะของเรำเถิด โดย  

คำมิลลำ คอร์รีย์





319

ดชันี

ก

กำรชดใช.้ ด ูพระเยซูคริสต,์ กำรชดใช้

ของ

กำรทดลอง. ด ูยำกล�ำบำก (ควำม)

ค

ครอบครัว

กำรศึกษำพระคมัภีร์ใน, 146–147, 

148, 149, 150

กำรสวดออ้นวอนใน, 227

ไดรั้บพรจำกงำนพระวหิำร, 183186

บิดำมำรดำตอ้งคุม้ครองและรักบุตร

ธิดำ, 224–226

บิดำมำรดำเป็นหุน้ส่วนในกำรน�ำ, 

224–226

เป็นหน่วยส�ำคญัท่ีสุดในศำสนจกัร

และในสงัคม, 222–223

สภำ, 227

อยูเ่หนือควำมสนใจทุกอยำ่งในชีวติ, 

222

ครู

ช่วยใหน้กัเรียนประสบกำร

เปล่ียนแปลงของใจ, 288290

ช่วยใหน้กัเรียนพฒันำควำมเช่ือมัน่ใน

พระคมัภีร์, 282–283

เช้ือเชิญใหน้กัเรียนแสวงหำพระผูเ้ป็น 

เจำ้พระบิดำและพระเยซูคริสต,์ 285

พยำยำมเขำ้ถึงแต่ละบุคคล, 285287

ไม่ควรสร้ำงควำมภกัดีต่อตนเอง, 285

สอนดว้ยพระวญิญำณ, 284–285

สอนโดยแบบอยำ่ง, 281, 282, 288

ควำมบริสุทธ์ิทำงเพศ, 182

ควำมยิง่ใหญ่

เกิดจำกกำรท�ำส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรง

ก�ำหนดวำ่ส�ำคญั, 166167

เกิดจำกกำรรับใชใ้นลกัษณะท่ีมกัจะ

ไม่มีคนสงัเกตเห็น, 163164

เกิดจำกกำ้วเลก็ๆ ขำ้มช่วงเวลำอนั

ยำวนำน, 165

เกิดจำกควำมพยำยำมท�ำเร่ืองเลก็นอ้ย

อยำ่งสม�่ำเสมอ, 150161

เกิดจำกควำมมำนะบำกบัน่, 163164

นิยำมของโลก, มกัจะน�ำไปผดิทำง, 

158–160

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธแสดงให้

เห็น, 161163

ควำมสุข

กำรเปรียบเทียบท่ีไม่เหมำะสม

สำมำรถท�ำลำย, 158–160

เกิดจำกกำรรักษำพระบญัญติั, 69

เกิดจำกกำรรับใชผู้อ่ื้น, 301

เกิดจำกควำมซ่ือสตัย,์ 235, 240

เกิดจำกควำมพยำยำมรู้จกัและท�ำ

ตำมพระเยซูคริสต,์ 37
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ในชีวติแต่งงำน, 214, 215

ในเวลำของควำมยุง่ยำก, 67

ค�ำมัน่สญัญำ

ของชดัรัค เมชำค และอำเบดเนโก, 

245–246

ของโยชูวำ, 247248

ของอบัรำฮมั, 248–249

เป็นมำกกวำ่กำรอุทิศถวำย, 245–247

สมำชิกท่ีมีชีวติพยำยำมมีทั้งหมด, 

251–253

แสดงใหเ้ห็น, ไม่วำ่คนอ่ืนท�ำอะไร, 

247248

โ

โครงกำรสวสัดิกำร, 14

ง

งำนประวติัครอบครัว

กลำ้ท�ำ, 194196

ควำมรักของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์

ต่อ, 189, 190

ตอ้งเร่ง, 29, 194196

วตัถุประสงคข์อง, 192194

งำนเผยแผศ่ำสนำ

เป็นขอ้ผกูมดัส่วนตวั, 130–131

พระหตัถข์องพระเจำ้ใน, 125

พนัธกิจของศำสนจกัรในกำรท�ำ, 

128129

และกำรชดใช,้ 130–131

ส�ำหรับทุกประชำชำติ, 126130

เอำชนะอุปสรรคใน, 132–133

จ

จิตกศุล

ของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์, 255

257

ครอบคลุมคุณธรรมอยำ่งพระผูเ้ป็นเจำ้

ทั้งหมด, 263

จะไม่ลม้เหลว, 263264

เดินตำมเสน้ทำงแห่ง, อยำ่งแน่วแน่

มำกข้ึน, 262263

ท�ำใหเ้รำเกิดปีติ, 53

ในชีวติแต่งงำน, 215

โลกจะไดป้ระโยชนอ์ยำ่งมำกจำก, 264

ด ูรัก (ควำม) ดว้ย

โ

โจเซฟ สมิธ. ด ูสมิธ, โจเซฟ ดว้ย

เ

เช่ือฟัง (กำร)

ของโยชูวำ, 247–248

ของอบัรำฮมั, 248250

ตอ้งควบคู่กบัควำมเช่ือ, 250251

ไม่ค�ำนึงวำ่คนอ่ืนท�ำอะไร, 247–248

เลือกเสน้ทำงของกำรเช่ือฟังอยำ่ง

เคร่งครัด, 248–250

และกำรศึกษำพระคมัภีร์, 147–148

ด ูค�ำมัน่สญัญำ ดว้ย

ซ

ซ่ือตรง (ควำม)

ของชดัรัค เมชำค และอำเบดเนโก, 

245246

ของโยบ, 238–239
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ของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์, 11–12, 

233235

คุม้ครองเรำจำกควำมชัว่ร้ำยและช่วย

ใหเ้รำประสบควำมส�ำเร็จ, 238–240

เม่ือเขำ้พระวหิำร, 183

ซ่ือสตัย ์(ควำม)

ก่อใหเ้กิดปีติแทจ้ริง, 240241

กบัตนเอง, 237, 240241

กบัผูอ่ื้น, 240241

กบัพระผูเ้ป็นเจำ้, 240241

ของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์, 11–12, 

233235

ในกำรติดต่อส่วนตวัและกำรติดต่อ

ธุรกิจ, 237238

ในบำ้น, 226

ปลกูฝังในเร่ืองธรรมดำเลก็ๆ นอ้ยๆ, 

236–237

พระด�ำรัสตกัเตือนของพระเจำ้เก่ียว

กบั, 235236

เม่ือเขำ้พระวหิำร, 183

ด ูซ่ือตรง (ควำม)  ดว้ย

ฐ

ฐำนะปุโรหิต

ในชีวติแต่งงำน, 215, 230

ในบำ้น, 224–225, 227

และพระวหิำร, 190191, 192193

เ

เดก็

ควำมรับผดิชอบของบิดำมำรดำต่อ, 

221–231

ท่ีหลงผดิ, 228230

สอน, เก่ียวกบัพระวหิำร, 185

สอน, โดยแบบอยำ่ง, 281, 282, 288

สอน, พระกิตติคุณ, 282

แ

แต่งงำน (กำร, ชีวติ)

กระชบัควำมสมัพนัธ์ใน, 215218

ของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ กบั

แคลร์ เจฟฟ์ส, 8, 2324, 157, 158, 

209, 210, 221, 222

ของฮำเวร์ิดดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ กบั 

ไอนิส สแตนทนั, 26, 210

ควำมเป็นหน่ึงเดียวใน, 215

ควำมภกัดีใน, 215216

ควำมไม่เห็นแก่ตวัใน, 217218

ควำมรักใน, 211, 214218

ควำมสมัพนัธ์แนบชิดใน, 216217

ควำมสุขใน, 214, 215218

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคนท่ีก�ำลงัตดัสินใจ

เร่ือง, 211, 212

คือกำรเป็นหุน้ส่วนนิรันดร์กบัพระผู้

เป็นเจำ้, 211

จิตกศุลใน, 215

ในพระวหิำร, 185, 192, 211

เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้, 

214

พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงก�ำหนดและมุ่งหมำย

ใหด้�ำรงอยูช่ัว่นิรันดร์, 210211

ไม่ปฏิเสธพรใดจำกบุคคลท่ีมีค่ำควรผู ้

ไม่ไดแ้ต่งงำน, 212214

เรียกร้องใหพ้ยำยำมด�ำเนินชีวติตำม 

พระกิตติคุณสุดควำมสำมำรถ, 214
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น

นิมิตแรก, 7780, 90–91

โ

โนเวลล,์ แนนซี (คุณแม่ของยำยทวด), 

89

บ

บพัติศมำ

ของบิดำของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู  

ฮนัเตอร์, 6–7, 177

ของพระเยซู, 307

ของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์, 4–5, 

199

พนัธสญัญำแห่ง, 131, 171, 175

รูปแบบท่ีถกูตอ้งของ, 211

บพัติศมำแทนคนตำย, 185, 191192

บำ้น

ควรเป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ, 230231

ควรเป็นสถำนท่ีแห่งควำมรัก กำรสวด

ออ้นวอน และกำรสอน, 226–227

ควำมซ่ือตรงใน, 226

ควำมส�ำเร็จของ, ควรส�ำคญัท่ีสุดใน

บรรดำกำรเสำะแสวงหำทั้งหมด, 

231

ฐำนะปุโรหิตใน, 224–226

บิดำมำรดำก�ำหนดบรรยำกำศทำง

วญิญำณของ, 224

บิดำมำรดำเป็นแบบอยำ่งใน, 224

บิดำมำรดำเป็นหุน้ส่วนในกำรน�ำ, 

224226

บิดำ

ควำมรับผดิชอบของ, 148, 150, 

224–226, 227

ด ูครอบครัว; บิดำมำรดำ ดว้ย

บิดำมำรดำ

กำรเป็นหุน้ส่วนของ, 223

ของบุตรธิดำท่ีหลงผดิ, 228230

ตอ้งคุม้ครองและรักบุตรธิดำ, 223

ตอ้งสอนพระกิตติคุณแก่บุตรธิดำ, 

223227, 312

แ

แบบอยำ่ง

ของบิดำมำรดำ, 224

สอนโดย, 281, 282, 288

ป

ประจกัษพ์ยำน

กำรปฏิบติัตำมศรัทธำน�ำไปสู่, 276

278

กำรรู้จกั, 278

วธีิไดรั้บ, 269278

ปัสกำ, 103, 200204

โ

โปรแกรมเซมินำรี, 1213

แ

แผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิ, 2022, 3739

พ

พระกิตติคุณ

กำรด�ำเนินชีวติตำม, สร้ำงชีวติแต่งงำน

ท่ีมีควำมสุข, 214
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กำรสอน, 226–227, 281290

ไดรั้บกำรฟ้ืนฟใูนควำมสมบูรณ์, 90, 

92, 118, 191

น�ำ, ไปทัว่โลก, 125–133

เป็นข่ำวสำรแห่งควำมรักของพระเจำ้

ต่อคนทั้งปวง, 127

เป็นแผนของพระเจำ้เพื่อกำรเติบโต

ทำงวญิญำณ, 85

เป็นแผนแห่งกำรปฏิบติั, 277

เป็นหนทำงเดียวท่ีโลกจะรู้จกัสนัติสุข, 

52–56, 129, 262

โลกตอ้งกำร, 53, 129, 262

เอำชนะอุปสรรคของกำรแบ่งปัน, 

132–133

พระคริสต.์ ด ูพระเยซูคริสต ์ดว้ย

พระคมัภีร์

กำรเขำ้ใจ, เรียกร้องกำรศึกษำอยำ่ง

สม�่ำเสมอร่วมกบักำรสวดออ้นวอน, 

147150

กำรศึกษำ, ช่วยใหเ้รำไดรั้บกำรสอน

จำกเบ้ืองบน, 7880

กำรศึกษำ, ช่วยใหเ้รำเรียนรู้และเช่ือ

ฟังพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้, 

147–148

กำรศึกษำ, น�ำเรำใหใ้กลชิ้ดพระคริสต์

มำกข้ึน, 153–154

กำรศึกษำ, ในครอบครัว, 146–147, 

148, 149, 150

กำรศึกษำ, เป็นประโยชนม์ำกท่ีสุดใน

บรรดำกำรศึกษำทั้งหมด, 146–147

ช่วยผูอ่ื้นพฒันำควำมเช่ือมัน่ใน, 

282–283

แบบอยำ่งของกำรศึกษำอยำ่งลึกซ้ึง, 

151152

สอนจำก, 285

พระคมัภีร์มอรมอน, 146, 153–154

พระบิดำบนสวรรค์

กำรไดค้วำมรู้เก่ียวกบั, เรียกร้องควำม

พยำยำม กำรเช่ือฟัง และกำรสวด

ออ้นวอน, 271273

กำรสวดออ้นวอนถึง, 81–83

ครูเช้ือเชิญนกัเรียนใหแ้สวงหำ, 285

286

ควำมรักของ, 102103, 126–127

ค�ำมัน่สญัญำต่อ, 243–253

ทรงเปิดเผยพระองคใ์นนิมิตแรก, 

90–91

ทรงสญัญำจะช่วยและน�ำทำงเรำ, 77

หำพบ, เป็นควำมส�ำเร็จสูงสุดของ

ชีวติ, 270–271

พระผูเ้ป็นเจำ้พระบิดำ. ด ูพระบิดำ 

บนสวรรค ์ดว้ย

พระเยซูคริสต์

กำรชดใชข้อง, 42, 101, 102105, 

130–131, 204

กำรตรึงกำงเขนของ, 104105

กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์อง, 44, 101, 

102, 105110, 204

กำรศึกษำพระคมัภีร์น�ำเรำใหใ้กลชิ้ด, 

153–154

ครูเช้ือเชิญนกัเรียนใหแ้สวงหำ, 285

ควำมรักของ, 102103, 255, 263264, 

308309
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จ�ำเป็นตอ้งรู้จกั, 39–40

ทรงจดัตั้งศีลระลึก, 103, 202204

ทรงช่วยเรำในยำมยำกล�ำบำก, 4446, 

5159, 67–68, 104

ทรงเป็นพระประมุขของศำสนจกัร, 

113, 115

ทรงเปิดเผยพระองคใ์นนิมิตแรก, 79, 

90–91

ทรงสถำปนำศำสนจกัรของพระองค์

อีกคร้ังผำ่นศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 

สมิธ, 91–92

ท�ำตำมแบบอยำ่งและค�ำสอนของ, 1, 

3031, 42–44, 158, 240241, 262

263, 305314

ท�ำใหเ้ป็นศนูยร์วมของชีวติเรำ, 1, 

4546

เป็นบ่อเกิดแห่งควำมหวงัและปีติของ

เรำเพียงแห่งเดียว, 4142

เป็นบ่อเกิดแห่งสนัติสุขของเรำ, 41, 

5159

เป็นหนทำงแน่นอนเพียงหนทำงเดียว, 

37, 169

พระพนัธกิจของ, 37

มีท่ีวำ่งให,้ 313

รับเอำบำป ควำมทุพพลภำพ ควำม

เศร้ำโศก และควำมเจบ็ปวดของเรำ

ไวก้บัพระองค,์ 103104

ศรัทธำใน, 4246, 5459, 67–68

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ

กำรสอนดว้ย, 284–285

ควำมซ่ือสตัยจ์ �ำเป็นต่อกำรมี 

พระวญิญำณของ, 240241

ชุบกำรมองเห็นทำงวญิญำณของผูห้ย ัง่

รู้, 95

ใหค้วำมรู้ทำงวญิญำณ, 81, 84, 149

พระวหิำร

กำรแต่งงำนใน, 185, 192, 211

งำนใน, ตอ้งเร่ง, 29, 194196

บพัติศมำแทนคนตำยใน, 191192

เป็นคนชอบเขำ้พระวหิำร, 1, 3, 185

186, 194196

เป็นสถำนท่ีแห่งสนัติสุข, 3, 180, 186

เป็นสญัลกัษณ์ของกำรเป็นสมำชิก, 1, 

29, 177181

พรของงำนพระวหิำร, 183186

มีค่ำควรถือใบรับรอง, 1, 181183

ศำสนพิธีของ, จ�ำเป็นต่อควำมรอด, 

190191

ฟ

ฟ้ืนคืนชีวติ (กำร), 42, 45, 101, 102, 

105110, 204

ม

มำรดำ

ควำมรับผดิชอบของ, 148, 150, 223

ด ูครอบครัว; บิดำมำรดำ ดว้ย

ย

ยำกล�ำบำก (ควำม)

กำรชดใชช่้วยเรำเร่ือง, 4446, 5159, 

67–68, 104

โจเซฟ สมิธประสบ, 65–66

บำกบัน่ฟันฝ่ำ, น�ำควำมยิง่ใหญ่แทจ้ริง

มำให,้ 163164
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เป็นไปเพื่อกำรเติบโตและ

ประสบกำรณ์ของเรำ, 65–66

เป็นส่วนจ�ำเป็นของควำมเป็นมรรตยั, 

45, 56

เป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระผู ้

เป็นเจำ้เพื่อควำมกำ้วหนำ้ของเรำ, 

63–66

มองโลกในแง่ดีระหวำ่ง, 67

สำมำรถท�ำใหเ้รำอ่อนนอ้มถ่อมตน

และขดัเกลำเรำได,้ 27, 63, 65, 81

หนัไปพึ่งพระผูช่้วยใหร้อดในช่วง, 27, 

4446, 5459, 67–68

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ประสบ, 27, 

3132, 101

ยคุสุดทำ้ย

เป็นเวลำของควำมหวงัอนัยิง่ใหญ่และ

ควำมระส�่ำระสำย, 7173

วสุิทธิชนท่ีซ่ือสตัยไ์ม่จ�ำเป็นตอ้งกลวั

ควำมยำกล�ำบำกของ, 6971

ร

รัก (ควำม)

ต่อคนทั้งปวง, 52–53, 126–127, 257

265

ต่อคนท่ีอยูใ่นควำมทุกข,์ 260261

ต่อคนท่ีอำจจะรักไดย้ำก, 259260

ในครอบครัว, 224231

ในชีวติแต่งงำน, 211, 214218

เป็นทำงท่ีประเสริฐยิง่กวำ่, 264265

เป็นหินทดสอบกำรเป็นสำนุศิษย,์ 

257258, 261

ด ูจิตกศุล ดว้ย

รับใช ้(กำร)

เก่ียวขอ้งกบัเหตุใด ไม่ใช่ท่ีไหน, 

300–301, 311

ท�ำใหเ้กิดควำมสุข, 302

ท�ำใหเ้กิดปีติ, 55

น�ำมำซ่ึงควำมยิง่ใหญ่ท่ีแทจ้ริง, 157, 

158, 161, 163164

ในวธีิท่ีเลก็นอ้ยและเรียบง่ำย, 294299

เป็นเคร่ืองวดักำรอุทิศตนต่อ 

พระผูเ้ป็นเจำ้, 258

ผูอ่ื้นในควำมทุกขข์องพวกเขำ, 260

261

ระวงัค�ำสรรเสริญของผูอ่ื้นใน, 302

303

หำโอกำส, 311

อยำ่งเงียบๆ และไม่ดึงดูดควำมสนใจ, 

293, 294299, 302303

ศ

ศรัทธำ

ของชำยท่ีเกิดมำตำบอด, 274275

ในพระผูช่้วยใหร้อดในเวลำของควำม

ยำกล�ำบำก, 4446, 5459, 67–68

ในพระผูช่้วยใหร้อดเป็นควำมตอ้งกำร

เร่งด่วนท่ีสุดในโลก, 42–43

ปฏิบติัตำม, น�ำไปสู่ประจกัษพ์ยำน, 

276278

ยอมใหเ้รำพบพระผูเ้ป็นเจำ้และรู้วำ่

พระองคท์รงพระชนม,์ 270273

ใหค้วำมเช่ือมัน่แก่เรำในส่ิงท่ีมองไม่

เห็น, 273–275
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ศำสดำพยำกรณ์

กำรเปิดเผยต่อเน่ืองผำ่น, 113121

กำรสนบัสนุน, 182

กำรเอำใจใส่, ท�ำใหเ้กิดควำมอุดม

สมบูรณ์ทำงวญิญำณ, 118

กำรเอำใจใส่, ท�ำใหเ้รำอยูบ่นเสน้ทำง

ท่ีถกูตอ้ง, 118–120

ไดรั้บเลือกก่อนพวกท่ำนเกิด, 117

ในฐำนะผูห้ย ัง่รู้, 9395

เป็นกระบอกเสียงของพระผูเ้ป็นเจำ้ใน

ทุกสมยักำรประทำน, 93, 115–116

เป็นครูสอนควำมจริง, 93

ใหก้ำรน�ำทำงในทุกวนัน้ี, 117118

ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิ

ชนยคุสุดทำ้ย

ไดรั้บกำรน�ำทำงโดยกำรเปิดเผย, 116, 

117, 119–120

ไดรั้บกำรสถำปนำอีกคร้ังผำ่นศำสดำ

พยำกรณ์โจเซฟ สมิธ, 91–92

พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระประมุข

ของ, 113, 115

มีพนัธกิจในกำรสอนพระกิตติคุณต่อ

ทุกประชำชำติ, 128130

ศีลระลึก

จดัตั้งโดยพระผูช่้วยใหร้อด, 103, 

202204

ต่อพนัธสญัญำโดยรับส่วน, 131, 

204206

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ส่งผำ่นและ

ใหพ้ร, 4–5, 199, 200

ศนูยเ์ยรูซำเลม็. ด ูศนูยเ์ยรูซำเลม็มหำ 

วทิยำลยับริคมั ยงักส์�ำหรับกำรศึกษำ

เร่ืองตะวนัออกใกล้

ศนูยเ์ยรูซำเลม็มหำวทิยำลยับริคมั ยงัก์

ส�ำหรับกำรศึกษำเร่ืองตะวนัออกใกล,้ 

20–22, 49, 126

ศนูยว์ฒันธรรมโพลินีเซียน, 18–19

ส

สมำคมล�ำดบักำรสืบเช้ือสำยแห่งยทูำห์, 

18, 29, 190

สมำชิกท่ีแขง็ขนันอ้ย

ไดรั้บกำรเช้ือเชิญใหก้ลบัมำแขง็ขนัใน

ศำสนจกัร, 29, 169175

เสำะหำแกะหำย, 171175

สมิธ, โจเซฟ

ชีวติและงำนของ, 9598

ดูแลและรับใชผู้อ่ื้น, 161163

นิมิตแรกของ, 7880, 90–91

แบบอยำ่งของ, ในกำรสวดออ้นวอน, 

7880

แบบอยำ่งของ, ในกำรหนัไปพึ่งพระ

คมัภีร์, 7880

ประสบควำมยำกล�ำบำก, 65–66

เป็นศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิด

เผย, 9395

ศำสนจกัรไดรั้บกำรสถำปนำอีกคร้ัง

ผำ่น, 91–92

สวดออ้นวอน (กำร)

ไดรั้บควำมรู้และกำรน�ำทำงผำ่น, 81, 

83–84
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ตลอดเวลำ, 81–83

ในกำรมำรู้จกัพระผูเ้ป็นเจำ้, 271273

ในบำ้น, 224, 226–227

แบบอยำ่งของโจเซฟ สมิธ, 7880

และกำรศึกษำพระคมัภีร์, 149, 153–154

ส่วนสิบ

กฎ, ด�ำรงอยูต่ ั้งแต่ตน้, 137–138

กฎของ, เรียบง่ำย, 137

กำรจ่ำย, เป็นสิทธิพิเศษ ไม่ใช่ภำระ, 

139140

กำรใช,้ 139140

นิยำมของพระเจำ้, 137

เป็นทั้งของประทำนและขอ้ผกูมดั, 

139140

พรของกำรจ่ำย, 141142

ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์เป็นผูจ่้ำย

ส่วนสิบเตม็, 135

สอน (กำร)

ควำมส�ำคญัของกำรสอนท่ีดี, ใน

ศำสนจกัร, 279290

ดว้ยพระวญิญำณ, 284–285

โดยแบบอยำ่ง, 281, 282, 288

สอนประจ�ำบำ้น (กำร), 6, 169–171, 190, 

223

สงัสรรคใ์นครอบครัว (กำร), 12–13, 226

สนัติสุข

เกิดจำกกำรยอมจ�ำนนต่อพระผูช่้วยให้ 

รอดโดยไม่มีเง่ือนไข, 53

ในเวลำของควำมโกลำหล, 5659

ปลกูฝัง, โดยด�ำเนินชีวติตำม 

พระกิตติคุณ, 52–56

พระกิตติคุณเป็นหนทำงเดียวท่ีโลกจะ

รู้จกั, 52–56, 129, 262

พระเยซูทรงเป็นบ่อเกิดแห่ง, 42, 5159

พระวหิำรเป็นสถำนท่ีแห่ง, 3, 180, 186

อ

อ่อนนอ้มถ่อมตน (ควำม)

ของฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์, 157, 

158, 293, 294

ควำมยำกล�ำบำกจะช่วยเรำพฒันำ, 27, 

63, 65, 82

ฮ

ฮนัเตอร์, คลำรำ “แคลร์” เมย ์เจฟฟ์ส 

(ภรรยำคนแรก), 89, 11, 12, 2324, 

49, 135, 157158, 209, 210, 221, 222

ฮนัเตอร์, จอห์น วลิเลียม (วลิล)์ (บิดำ), 

3–4, 6–7, 1415, 177, 188

ฮนัเตอร์, โดโรธี (นอ้งสำว), 36, 15

ฮนัเตอร์, เนลลี มำรี แรสมุสเซ็น 

(มำรดำ), 3–5, 1415, 177, 188

ฮนัเตอร์, ไอนิส เบอร์นิซ เอแกน  

สแตนทนั (ภรรยำคนท่ีสอง), 26, 210

ฮนัเตอร์, ฮำเวร์ิด ดบัเบิลย.ู

กำรเกิดของ, 3

กำรตอบสนองของ, ต่อกำรขู่วำง

ระเบิด, 26–27, 49, 51

กำรแต่งงำนของ, กบัแคลร์ เจฟฟ์ส, 

8–9, 2324, 157, 158, 209, 210, 

221, 222

กำรแต่งงำนของ, กบัไอนิส สแตนทนั, 

2627, 210



ดชันี

328

กำรผนึกของ, กบับิดำมำรดำ, 1415, 

177

กำรรับใชข้อง, ในสมำคมล�ำดบักำร

สืบเช้ือสำยแห่งยทูำห์, 18, 29, 190

กำรรับใชเ้ป็นนกัประวติัศำสตร์

ศำสนจกัรของ, 19–20

กำรรับใชเ้ป็นประธำนโควรัมอคัรสำวก 

สิบสองของ, 2527

กำรรับใชเ้ป็นประธำนศนูยว์ฒันธรรม

โพลินีเซียน, 18–19

กำรรับใชเ้ป็นประธำนสเตคของ, 

1215

กำรรับใชเ้ป็นสมำชิกโควรัมอคัรสำวก

สิบสองของ, 1517, 243–245

กำรรับใชเ้ป็นอธิกำรของ, 10–11

กำรวำงมือแต่งตั้งฐำนะปุโรหิตแห่ง 

อำโรนของ, 5, 199

ควำมซ่ือสตัยข์อง, 1112, 233235

ควำมรักของ, ต่อกำรศึกษำพระ

กิตติคุณ, 78, 145, 269

ควำมรักของ, ต่อประวติัครอบครัว, 

189, 190

ควำมรักของ, ต่อแผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิ, 

2022, 3739

ควำมรักของ, ต่อพระคมัภีร์, 145146

ควำมอ่อนนอ้มถ่อมตนของ, 157, 158, 

293, 294

ควำมอุตสำหะของ, 5, 9, 14

จดัตั้งสเตคในเมก็ซิโกซิต้ี, 2223, 31

จิตกศุลของ, 56, 255257

ไดรั้บรำงวลัลกูเสืออีเกิล, 5

ทกัษะดำ้นดนตรีของ, 6, 7, 8, 221

ในฐำนะบิดำและคุณปู่คุณตำ, 12, 221, 

222

ในฐำนะสำมี, 2324, 49, 157, 158, 

209, 210

บพัติศมำของ, 4–5, 199

บิดำมำรดำของ, 37, 1415, 177, 188

ประจกัษพ์ยำนของ, 4, 27, 28, 3233, 

37, 63, 89, 90, 101, 102, 269, 270

ปัญหำสุขภำพของ, 22, 24, 26, 3133

เป็นประธำนศำสนจกัร, 2732, 113, 

115

เป็นผูจ่้ำยส่วนสิบเตม็, 135

มรณกรรมของ, 3233
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และศนูยเ์ยรูซำเลม็มหำวทิยำลยั

บริคมั ยงักส์�ำหรับกำรศึกษำเร่ือง

ตะวนัออกใกล,้ 20–22, 49, 123

วยัเดก็ของ, 4–6

ส่งผำ่นและใหพ้รศีลระลึก, 4–5, 199, 

200

สนัติสุขในใจของ, 2627, 46, 51, 294

อำชีพทนำยของ, 9, 10–11, 17, 32, 

243–245, 255

ฮนัเตอร์, ฮำเวร์ิด วลิเลียม จูเนียร์ (บิลลี) 

(บุตรชำย), 9, 101
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