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ฝ่ยประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองจัดท�ำหนังสือชุด  
ค�ำสอนของประธำนศำสนจักร เพื่อช่วยให้ทำ่นใกล้ชิดพระบิดำบนสวรรค์
และมีควำมเข้ำใจลึกซึง้ยิ่งขึน้ในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต ์เมื่อศำสนจักรเพิ่มหนังสือในชุดน้ี ทำ่นจะมีหนังสือ
อ้ำงอิงพระกิตตคิณุสะสมไว้ ใช้ที่บำ้นมำกขึน้ หนังสือเหล่ำน้ีออกแบบ
ไว้ ให้ ใช้ศึกษำส่วนตวัและใช้เป็นแหล่งข้อมูลกำรสอน อีกทัง้สำมำรถ
ช่วยท่ำนเตรยีมบทเรยีนกำรสังสรรค์ ในครอบครวั เตรยีมบทเรยีนอื่น
หรอืเตรยีมค�ำพูด และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับหลักค�ำสอนของศำสนจักร

หนังสือเล่มน้ีเน้นค�ำสอนของประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์ผู้รบัใช้
เป็นประธำนศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย
ตัง้แตว่นัที่ 12 มีนำคม ค ศ  1995 จนถึงวนัที่ 27 มกรำคม ค ศ  2008

ศกึษาสว่นตัว

ขณะที่ทำ่นศึกษำค�ำสอนของประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์ จง
แสวงหำกำรดลใจจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์รว่มกับกำรสวดอ้อนวอน 
ค�ำถำมท้ำยบทแตล่ะบทจะช่วยให้ท่ำนไตรต่รอง เขำ้ใจ และประยุกต์
ใช้ค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์ แนวคดิตอ่ไปน้ีอำจช่วยท่ำนไดเ้ช่นกัน:

• เขียนควำมคดิและควำมรูสึ้กที่มำถึงทำ่นจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์
ขณะที่ทำ่นศึกษำ

• ขีดเส้นใตข้้อควำมที่ท่ำนตอ้งกำรจ�ำ ทำ่นอำจท่องจ�ำข้อควำมเหล่ำน้ี
หรอืเขียนในพระคมัภีรข์องทำ่นใกล้กับข้อที่เกี่ยวข้อง
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• อำ่นบทเรยีนหรอืข้อควำมมำกกวำ่หน่ึงครัง้เพื่อท่ำนจะเข้ำใจไดล้ึก
ซึง้มำกขึน้

• ถำมค�ำถำมตวัท่ำนเองเช่น “ค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์ท�ำให้ฉัน
เข้ำใจหลักธรรมพระกิตตคิณุเพิ่มขึน้อยำ่งไร” หรอื  “พระเจ้ำทรง
ตอ้งกำรให้ฉันเรยีนรูอ้ะไรจำกค�ำสอนเหลำ่น้ี พระองคท์รงตอ้งกำร
ให้ฉันท�ำอะไร”

• ถำมตวัทำ่นวำ่ค�ำสอนในหนังสือเล่มน้ีจะช่วยท่ำนเรือ่งควำมท้ำทำย
และข้อกังวลส่วนตวัไดอ้ย่ำงไร

• แบ่งปันส่ิงที่ท่ำนเรยีนรูก้ับสมำชิกครอบครวัและเพื่อนๆ

สอนจากหนังสอืเล่มน้ี

แนวทำงตอ่ไปน้ีจะช่วยทำ่นสอนจำกหนังสือเล่มน้ี ไม่วำ่จะที่บ้ำน
หรอืที่ โบสถ์

เตรยีมสอน

แสวงหำกำรน�ำทำงจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์ขณะเตรยีมสอน ศึกษำ
บทเรยีนเพื่อให้มั่นใจวำ่ท่ำนเข้ำใจค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์ และ
สวดอ้อนวอนเลือกค�ำสอนที่ท่ำนรูสึ้กวำ่จะเป็นประโยชน์มำกที่สุด

ท่ำนอำจตอ้งกำรกระตุน้คนที่ทำ่นสอนให้ศึกษำบทน้ันดว้ยตนเอง
และให้ควำมเอำใจใส่เป็นพิเศษกับหมวด “ข้อเสนอแนะส�ำหรบัศึกษำ
และสอน” ที่อยู่ท้ำยบท

ส่งเสรมิให้มีกำรสนทนำเกีย่วกับค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์

ขณะที่ทำ่นสอนจำกหนังสือเล่มน้ี จงเชือ้เชิญให้คนอื่นๆ แบ่งปัน
ควำมคดิ ถำมค�ำถำม เป็นพยำน และสอนกัน เมื่อพวกเขำมีส่วนรว่ม
อย่ำงกระตอืรอืรน้ พวกเขำจะพรอ้มเรยีนรูแ้ละรบักำรเปิดเผยส่วนตวั
มำกขึน้

ปล่อยให้กำรสนทนำที่ดดี�ำเนินตอ่ไปแทนที่จะพยำยำมสอน
ครอบคลุมค�ำสอนทัง้หมด น�ำกำรสนทนำเพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนรว่มได้
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อ่ำนค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์และคน้พบวธิีประยุกต์ ใช้ค�ำสอนเหล่ำ
น้ันในชีวติพวกเขำ

ค�ำถำมท้ำยบทแตล่ะบทเป็นแหล่งข้อมูลอันมีคำ่ส�ำหรบักระตุน้กำร
สนทนำ ทำ่นอำจตัง้ค�ำถำมของทำ่นเองเพื่อใช้ถำมเฉพำะคนที่ทำ่น
ก�ำลังสอน แนวคดิอื่นๆ ส�ำหรบักระตุน้กำรสนทนำมีดงัตอ่ไปน้ี

• ขอให้ผู้มีส่วนรว่มแบ่งปันส่ิงที่พวกเขำเรยีนรูจ้ำกกำรศึกษำบทเรยีน
เป็นส่วนตวั

• มอบหมำยค�ำถำมที่เลือกมำจำกท้ำยบทให้แตล่ะคนหรอืกลุ่มเล็ก ขอ
ให้ผู้มีส่วนรว่มมองหำค�ำสอนในบทที่เกี่ยวข้องกับค�ำถำมน้ัน จำก
น้ันเชือ้เชิญให้พวกเขำแบ่งปันควำมคดิเห็นและข้อคดิ

• อำ่นค�ำสอนบำงส่วนของประธำนฮิงคล์ีย์ ในบทน้ันดว้ยกัน ขอให้ผู้
มีส่วนรว่มยกตวัอย่ำงจำกพระคมัภีรห์รอืจำกประสบกำรณ์ของพวก
เขำเองที่เช่ือมโยงกับค�ำสอนเหลำ่น้ัน

• ขอให้ผู้มีส่วนรว่มเลือกหน่ึงหัวข้อและอำ่นในใจ เชิญคนที่เลือก
หัวข้อเดยีวกันรวมกันเป็นกลุ่มๆ ละสองหรอืสำมคนและสนทนำส่ิง
ที่พวกเขำเรยีนรู้

กระตุน้ให้ประยุกต์ ใช้และแบ่งปัน

ค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์จะมีควำมหมำยมำกที่สุดเมื่อแตล่ะ
คนประยุกต์ ใช้ค�ำสอนในชีวติของเขำและแบ่งปันกับผู้อื่น ท่ำนอำจ
ตอ้งกำรใช้แนวคดิตอ่ไปน้ีหน่ึงข้อหรอืมำกกวำ่น้ัน

• ถำมผู้มีส่วนรว่มวำ่พวกเขำจะประยุกต์ ใช้ค�ำสอนของประธำน 
ฮิงคล์ีย์ ในควำมรบัผิดชอบของพวกเขำที่บ้ำน ในศำสนจักร และใน
สภำวะแวดล้อมอื่นไดอ้ย่ำงไร

• เชือ้เชิญให้พวกเขำแบ่งปันประสบกำรณ์ที่เคยมีเมื่อท�ำตำม 

ค�ำแนะน�ำของประธำนฮิงคล์ีย์

• กระตุน้ให้ผู้เขำ้เรยีนแบ่งปันค�ำสอนบำงอยำ่งของประธำนฮิงคล์ีย์กับ
สมำชิกครอบครวัและเพื่อนๆ
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สรปุกำรสนทนำ

สรปุบทเรยีนพอสังเขปหรอืขอให้คนหน่ึงหรอืสองคนสรปุ เป็น
พยำนถึงค�ำสอนที่ท่ำนสนทนำไปแล้ว และกระตุน้ให้ผู้เข้ำชัน้เรยีน
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวกเขำเรยีนรู ้ท่ำนอำจตอ้งกำรเชิญคนอื่นๆ แบ่งปัน
ประจักษ์พยำนของพวกเขำ

ข้อมูลเก่ียวกับเน้ือหา

ค�ำสอนในหนังสือเล่มน้ีเป็นข้อควำมอ้ำงอิงโดยตรงจำกโอวำท ข้อ
เขียน และบทสัมภำษณ์ของประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์ ข้อควำม
อ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เคยจัดพิมพ์ยังคงมีเครือ่งหมำยวรรคตอน ตวั
สะกด ตวัเขียนใหญ่ และกำรแบ่งย่อหน้ำของตน้ฉบับเดมิ เวน้แตต่อ้ง
เปลี่ยนบทบรรณำธิกำรหรอืเทคนิคกำรพิมพ์เพื่อให้อ่ำนงำ่ยขึน้ เพรำะ
ข้อควำมอำ้งอิงคงควำมถูกตอ้งของแหล่งข้อมูลที่จัดพิมพ์ ทำ่นอำจ
เห็นควำมลักลั่นบ้ำงเล็กน้อยในเน้ือควำม ตวัอยำ่งเช่น สรรพนำมที่
กล่ำวถึงพระผู้เป็นเจำ้เป็นตวัพิมพ์เล็กในข้อควำมอำ้งอิงบำงตอนและ
เป็นตวัพิมพ์ ใหญ่ ในที่อื่น

ประธำนฮิงคล์ีย์มักจะใช้ค�ำวำ่ มนุษย ์และ มนุษยชำต ิเพื่อหมำยถึง
คนทัง้ปวง ทัง้ชำยและหญิง ท่ำนมักจะใช้สรรพนำม เขำ และ ของเขำ 
เพื่อหมำยถึงคนทัง้สองเพศ แบบแผนทำงภำษำเหล่ำน้ีมี ให้เห็นทั่วไป
ในยุคของทำ่น
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ล�ำดบัเหตกุำรณ์ตำมวนัเวลำตอ่ไปน้ีจะสรปุเหตกุำรณ์ส�ำคญัใน
ชีวติของประธำนกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์

23 มิถุนำยน 1910 เกิดจำกไบรอันท์ เอส  ฮิงคล์ีย์กับอดำ  
บิทเนอร ์ฮิงคล์ีย์ ในซอลท์เลคซิตี ้ยูทำห์

1922 เข้ำรว่มกำรประชุมฐำนะปุโรหิตสเตคกับ
บิดำและไดร้บัประจักษ์พยำนเกี่ยวกับกำร
เรยีกโจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์

1932 ส�ำเรจ็กำรศึกษำจำกมหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์ 
โดยไดศึ้กษำภำษำอังกฤษ วำรสำรศำสตร ์
และภำษำโบรำณ

1933 ถึง 1935 รบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำในคณะ
เผยแผ่ยุโรปโดยใช้เวลำทัง้หมดในอังกฤษ

1935 ถึง 1943 ท�ำงำนเป็นเลขำธิกำรของคณะกรรมกำร
วทิยุ ประชำสัมพันธ์ และข้อมูลขำ่วสำรงำน
เผยแผ่ของศำสนจักร

1937 ไดร้บัเรยีกให้อยู่ ในคณะกรรมกำรโรงเรยีน 
วนัอำทิตย์สำมัญ

29 เมษำยน 1937 แตง่งำนกับมำรจ์อร ีเพย์ ในพระวหิำร
ซอลท์เลค

1943 ถึง 1945 ท�ำงำนเป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับกำรรถไฟสำย
เดนเวอรแ์ละรีโอกรนัเดในซอลท์เลคซิตี ้ 
ยูทำห์ และเดนเวอร ์โคโลรำโด
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1945 ถึง 1958 กลับไปท�ำงำนให้ศำสนจักร; ในปี 1951 เริม่
ควบคมุดแูลกำรด�ำเนินงำนในแตล่ะวนัของ
แผนกผู้สอนศำสนำที่ตัง้ใหม่

1953 ถึง 1955 เสนอและควบคมุดแูลกำรสรำ้งภำพยนตร์
เรือ่งเอ็นดำวเมนท์พระวหิำรเพื่อรองรบั
หลำยภำษำภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของ
ประธำนเดวดิ โอ  แมคเคย์

28 ตลุำคม 1956 ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นประธำนสเตค 
อีสตม์ิลตค์รกี

6 เมษำยน 1958 ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นผู้ช่วยอัครสำวก 
สิบสอง

5 ตลุำคม 1961 ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอัครสำวกและรบักำรวำงมือ
มอบหน้ำที่เป็นสมำชิกโควรมัอัครสำวก 
สิบสองโดยประธำนเดวดิ โอ  แมคเคย์

23 กรกฎำคม 1981 ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษำในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด ช่วยประธำนสเป็นเซอร ์
ดบัเบิลย ู คมิบลัล ์ประธำนมำเรยีน จ ี รอมนีย ์ 
และประธำนเอ็น  เอลดนั แทนเนอร์

2 ธันวำคม 1982 ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่สองของ
ประธำนคมิบัลล์

10 พฤศจิกำยน 1985 ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่หน่ึงของ
ประธำนเอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน

5 มิถุนำยน 1994 ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่หน่ึงของ
ประธำนฮำเวริด์ ดบัเบิลยู  ฮันเตอร์

3 มีนำคม 1995 กลับมำเป็นอัครสำวกอำวโุสเมื่อประธำน 
ฮันเตอรถ์ึงแก่กรรม

12 มีนำคม 1995 รบักำรวำงมือมอบหน้ำที่เป็นประธำน
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดทำ้ย
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23 กันยำยน 1995 ออก “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” ระหวำ่ง
กำรประชุมสมำคมสงเครำะห์สำมัญ

กุมภำพันธ์ 1996 จ�ำนวนสมำชิกศำสนจักรนอกสหรฐัมี
มำกกวำ่จ�ำนวนสมำชิกศำสนจักรในสหรฐั

7 เมษำยน 1996 ปรำกฏตวัในรำยกำรโทรทัศน์สหรฐั  
60 Minutes

26 พฤษภำคม 1996 อุทิศพระวหิำรฮ่องกง ประเทศจีน ซ่ึงเป็น
พระวหิำรแห่งแรกใน 77 แห่งที่ ไดร้บักำร
อุทิศในช่วงที่ท่ำนเป็นประธำน ทำ่นอุทิศ  
63 แห่งดว้ยตนเอง

5 เมษำยน 1997 จัดตัง้โควรมัสำวกเจ็ดสิบใหม่สำมโควรมั
4 ตลุำคม 1997 ประกำศแผนสรำ้งพระวหิำรขนำดเล็กทั่ว

โลก
1 มกรำคม 2000 โดยรว่มกับมิตรสหำย อัครสำวกในฝ่ำย

ประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสอง 
จัดพิมพ์ “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: 
ประจักษ์พยำนของอัครสำวก” 

1 ตลุำคม 2000 อุทิศพระวหิำรบอสตนั แมสซำชูเซตส์ พระ
วหิำรที่เปิดด�ำเนินกำรเป็นแห่งที่ 100 

8 ตลุำคม 2000 อุทิศศนูย์กำรประชุมใหญ่
31 มีนำคม 2001 ประกำศตัง้กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ
8 กุมภำพันธ์ 2002 ตอ้นรบัผู้มำเยือนจำกทั่วโลกสู่ซอลท์เลคซิตี ้

ส�ำหรบัโอลิมปิกฤดหูนำว
27 มิถุนำยน 2002 อุทิศพระวหิำรนอว ูอิลลินอยส์เน่ืองในโอกำส

ครบรอบมรณสักขีปีที่ 158 ของโจเซฟกับ 
ไฮรมั สมิธ

11 มกรำคม 2003 เป็นประธำนควบคมุกำรถำ่ยทอดกำรอบรม
ผู้น�ำทั่วโลกครัง้แรก
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8 กุมภำพันธ์ 2003 พูดกับเด็กปฐมวยัหน่ึงลำ้นคนผำ่นกำร
ถ่ำยทอดทำงดำวเทียมเพื่อฉลองครบรอบ 
125 ปีของปฐมวยั

6 เมษำยน 2004 อำลัยกำรจำกไปของมำรจ์อรภีรรยำทำ่น
23 มิถุนำยน 2004 ไดร้บัรำงวลั Presidential Medal of Freedom 

(เหรยีญแห่งอิสรภำพของประธำนำธิบด)ี 
เครือ่งอิสรยิำภรณ์สูงสุดของสหรฐั

26 มิถุนำยน 2007 ประกำศวำ่สมำชิกภำพศำสนจักรเกิน 13 
ล้ำนและผู้สอนศำสนำคนที่หน่ึงล้ำนรบัใช้
ตัง้แตจ่ัดตัง้ศำสนจักร

27 มกรำคม 2008 ถึงแก่กรรมที่บำ้นของท่ำนในซอลท์เลคซิตี ้
ยูทำห์



1

ชีวติและกำรปฏิบัตศิำสนกิจ
ของกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์

วนัที่ 16 กุมภำพันธ์ ค ศ  1998 วสุิทธิชนยุคสุดทำ้ยประมำณ 6,700 
คนมำชุมนุมกันที่อินดเิพนเดนซ์สแควร์ ในเมืองอักกรำ ประเทศกำนำ 
พวกเขำมำตอ้นรบัประธำนกอรด์อน บี ฮิงคล์ีย์ศำสดำพยำกรณ์ของ
พวกเขำ 1 ท่ำนยืนตอ่หน้ำพวกเขำ มีรอยยิม้บนใบหน้ำ และประกำศ
ขำ่วที่รอคอยมำนำนวำ่จะสรำ้งพระวหิำรในบ้ำนเกิดเมืองนอนของพวก
เขำ เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง
กล่ำววำ่เมื่อประธำนฮิงคล์ีย์ประกำศเรือ่งน้ี ผู้คน “ยืนเปล่งเสียงไชโย 
หลั่งน� ้ำตำ เตน้ระบ�ำ จับมือกัน และรอ้งไห้” 2 หลำยปีตอ่มำ หลังจำก
สรำ้งและอุทิศพระวหิำรแล้ว สตรผีู้หน่ึงที่อยู่ ในวนัน้ันจ�ำควำมรูสึ้กปีติ
ไดแ้ละบอกวำ่พระวหิำรเป็นพรแก่เธออยำ่งไร

“ดฉัินยังคงมีภำพชัดเจนในควำมคดิเมื่อครัง้ประธำนกอรด์อน บ ี 
ฮิงคล์ีย์มำเยือนกำนำและประกำศสรำ้งพระวหิำรในแผ่นดนิเกิดของ
เรำ ควำมตืน่เตน้ทำงสีหน้ำของทุกคน ควำมสุข เสียงโห่รอ้งยินดยีังคง
ชัดเจนในควำมคดิของดฉัิน      

“วนัน้ี เพรำะพระวหิำรในแผ่นดนิของเรำ ดฉัินจึงแตง่งำนและ
รบักำรผนึกกับสำมีเพื่อกำลเวลำและช่ัวนิจนิรนัดร พรของกำรอยู่กับ
ครอบครวัหลังควำมเป็นมรรตยัให้ควำมหวงัอันยิ่งใหญ่ขณะที่ดฉัิน
พยำยำมท�ำสุดควำมสำมำรถเพื่อจะไดอ้ยู่กับครอบครวัช่ัวนิรนัดร”์ 3

ประธำนฮิงคล์ีย์ช่วยให้คนทั่วโลกพบ “ควำมหวงัอันยิ่งใหญ่” น้ี
ในกำรพยำยำมด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
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เหตกุำรณ์ในกำนำแสดงให้เห็นวำ่ท่ำนมักจะปฎิบัตศิำสนกิจตอ่คน
หลำยพันคนในเวลำเดยีวกัน ทำ่นเอือ้มไปหำพวกเขำทีละคนเช่นกัน 
เอ็ลเดอรแ์อดนีย์ วำย  โคมัตสุแห่งสำวกเจ็ดสิบพูดถึงควำมรูสึ้กของ
เขำสมัยเป็นประธำนคณะเผยแผ่เมื่อประธำนฮิงคล์ีย์ ไปเยี่ยมคณะ
เผยแผ่ของเขำวำ่

“ทำ่นไม่เคยวจิำรณ์ขำ้พเจ้ำแม้แตค่รัง้เดยีวในช่วงสำมปีของ
ขำ้พเจ้ำ ทัง้ที่ขำ้พเจ้ำมีควำมอ่อนแอสำรพัด       และน่ันท�ำให้
ขำ้พเจ้ำมีก�ำลังใจ       ทุกครัง้ที่ทำ่นลงจำกเครือ่งบินท่ำนจะจับมือ
ขำ้พเจ้ำเหมือนทำ่นก�ำลังสูบน� ้ำออกจำกบ่อดว้ยควำมกระตอืรอืรน้
มำก ‘ประธำนโคมัตสุครบั คณุเป็นอย่ำงไรบำ้ง       คณุท�ำงำนไดด้ี
มำกครบั’ ท่ำนให้ก�ำลังใจข้ำพเจ้ำเช่นน้ัน       และเมื่อท่ำนจำกไปทำ่น
ท�ำให้ขำ้พเจำ้รูสึ้กวำ่ขำ้พเจ้ำควรให้ 105 เปอรเ์ซ็นต ์ไม่ ใช่แค ่100 
เปอรเ์ซ็นต”์ 4

ผู้คนรูสึ้กไดร้บัก�ำลังใจจำกประธำนฮิงคล์ีย์ ไม่เพียงเพรำะค�ำพูดที่
สรำ้งแรงบันดำลใจของท่ำนเทำ่น้ันแตเ่พรำะวธิีที่ท่ำนด�ำเนินชีวติดว้ย 
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม  เนลสันแห่งโควรมัอัครสำวกสิบสองเล่ำวำ่

“ขณะ [ประธำนและซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์] ออกจำกโบสถ์ ไปสนำมบินใน
อเมรกิำกลำง รถที่ทำ่นน่ังประสบอุบัตเิหต ุซิสเตอรเ์นลสันกับข้ำพเจำ้
เดนิทำงตำมหลังพวกท่ำนและเห็นเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้ รถบรรทุก 
[ที่] ขนท่อนเหล็กมำเต็มคนัรถแต่ไม่ผูกให้ดวีิง่เขำ้หำพวกทำ่นตรง
ทำงแยก เพื่อไม่ ให้ชนประสำนงำ คนขับรถบรรทุกจึงหยุดรถทันที ส่ง
ผลให้ท่อนเหล็กเหลำ่น้ันพุ่งใส่รถของฮิงคล์ีย์เหมือนหอกซัด กระจก
หน้ำตำ่งแตก บังโคลนรถกับประตเูป็นรอยบุบ อำจเป็นอุบัตเิหตทุี่
รนุแรงมำก ขณะเอำเศษกระจกที่แตกละเอียดออกจำกเสือ้ผ้ำและเน้ือ
ตวัของพวกท่ำน ประธำนฮิงคล์ีย์พูดวำ่ ‘ขอบพระทัยพระเจ้ำส�ำหรบัพร
ของพระองค ์ตอนน้ีเรำไปขึน้รถอีกคนัเพื่อเดนิทำงตอ่กันเถอะ’” 5

ข้อควำมน้ีที่พูดขึน้มำทันที ในช่วงวกิฤตแิสดงให้เห็นถึงชีวติและ
กำรปฏิบัตศิำสนกิจของประธำนฮิงคล์ีย์ ในฐำนะสำนุศิษย์ของพระเยซู
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ครสิต ์เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดต์ัง้ข้อสังเกตวำ่ ท่ำน “เป่ียมดว้ยศรทัธำใน
พระผู้เป็นเจ้ำและในอนำคตเสมอ” 6

มรดกครอบครวั- รากฐานของศรทัธาและความวริยิะอุตสาหะ

กอรด์อน บิทเนอร ์ฮิงคล์ีย์เกิดเมื่อวนัที่ 23 มิถุนำยน ค ศ  1910 
ท่ำนเป็นลูกคนแรกของมำรดำท่ำน แตพ่ี่ๆ แปดคนยินดตีอ้นรบัท่ำน
เข้ำมำในครอบครวั ไบรอ์ันท์ สตรงิแฮม ฮิงคล์ีย์ บิดำของกอรด์อน
แตง่งำนกับเอดำ บิทเนอร ์หลังจำกครสิตนีภรรยำคนแรกของเขำสิน้
ชีวติ เอดำกับไบรอันท์มีลูกอีกส่ีคนตอ่จำกกอรด์อนพวกเขำเลีย้งดู
ครอบครวัใหญ่ดว้ยควำมรกั- โดยไม่มีกำรแบ่งลูกเขำและลูกเรำ  
กอรด์อนเรยีนรูค้ณุคำ่ของครอบครวัตัง้แตท่ำ่นอำยุยังน้อยมำก

นำมสกุลและช่ือกลำงของกอรด์อนเป็นเครือ่งเตอืนใจให้นึกถึง
มรดกอันสูงคำ่ของทำ่น บรรพชนฮิงคล์ีย์รวมไปถึงนักแสวงบุญยุค
แรกในแผ่นดนิที่จะกลำยเป็นสหรฐัอเมรกิำ บำงคนถูกเนรเทศไปแผ่น
ดนิน้ันในทศวรรษ 1600 เพรำะควำมเช่ือในครสิตศ์ำสนำของพวกเขำ 
หลำยคนเคยเป็นผู้ โดยสำรในปี ค ศ  1620 บนเรอื Mayflower หน่ึงใน
เรอืชุดแรกที่ขนผู้อพยพจำกยุโรปไปอเมรกิำเหนือ กวำ่สองศตวรรษ
ตอ่มำ ไอรำ นำธำเนียล ฮิงคล์ีย์คณุปู่ของกอรด์อนเป็นผู้บุกเบิกวสุิทธิ
ชนยุคสุดทำ้ยรุน่แรกๆ คนหน่ึง ในปี 1843 ไอรำเด็กก�ำพรำ้วยั 14 ปีเขำ้
รว่มศำสนจักรในเมืองนอว ูรฐัอิลลินอยส์หลังจำกไดย้ินโจเซฟกับไฮรมั 
สมธิส่ังสอน แอนนำ บำร ์มสัเซอร ์บทิเนอร ์สตำรค์ณุยำยทวดของกอร-์
ดอนเป็นผู้บุกเบิกเช่นกัน ตอ่มำเบรเนแมน บำร ์บิทเนอรบ์ุตรชำยของ
เธอ ซ่ึงเป็นคณุตำของกอรด์อนพูดถึงกำรเดนิทำงไปหุบเขำซอลท์เลค
ในปี 1849 วำ่ “ผม [อำยุ 11 ขวบ] ขับรถเทียมววัสองตวัที่บรรทุกของ
หนักฝ่ำรอ้นหนำวขำ้มทะเลทรำย แม่น� ้ำ และเทือกเขำมำหุบเขำแห่ง
น้ี” 7

ไบรอันท์ ฮิงคล์ีย์มักจะเตอืนลูกหลำนของเขำให้นึกถึงมรดกอัน
ล�ำ้คำ่ของตน เมื่อพูดถึงกำรเดนิทำงที่เต็มไปดว้ยภยันตรำยของนัก
แสวงบุญบนเรอื Mayflower และฤดหูนำวที่หนำวเหน็บยำวนำนเมื่อ
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พวกเขำมำถึงจุดหมำย เขำกล่ำวดงัน้ี “เมื่อ Mayflower พรอ้มจะ
กลับในฤดใูบไม้ผลิ มีเพียง 49 คน [จำก 102 คน] รอดชีวติ ไม่มี ใคร
กลับ [ไปอังกฤษ] ควำมตัง้ใจเช่นน้ีเกิดมำพรอ้มสหำยอย่ำงพวกทำ่น
—ควำมตัง้ใจวำ่จะไม่มีวนัหวนกลับ” 8 เมื่อกอรด์อนยึดมั่นหลักธรรมน้ี 
ท่ำนไดม้ี โอกำสเรยีนรู ้รบัใช้ และเป็นพยำนอยำ่งที่ท่ำนไม่นึกไม่ฝันมำ
ก่อน

วยัเด็ก—เรยีนรูก้ารเป็นคนมองโลกในแง่ดี ขยัน
หม่ันเพียร และเป่ียมด้วยศรทัธา

สมัยเด็ก กอรด์อน ฮิงคล์ีย์ ไม่ ใช่คนแข็งแรงมีก�ำลังวงัชำอย่ำงที่รู้
ในระยะหลัง ท่ำนเป็น “เด็กผอมสูงอ่อนแอ” ขี ้โรค 9 เมื่อกอรด์อนวยั
สองขวบ “ตดิโรคไอกรนขัน้รนุแรง       แพทย์บอกอดำวำ่วธิีรกัษำมีอยู่
วธิีเดยีวคอือำกำศปลอดโปรง่แบบชนบท ไบรอันท�ำตำมโดยซือ้ฟำรม์
ห้ำเอเคอร ์      และสรำ้งบ้ำนฤดรูอ้นหลังเล็ก” 10 ฟำรม์ดงักล่ำวตัง้อยู่
ในเขตหุบเขำซอลท์เลคเรยีกวำ่อีสตม์ิลล์ครกี เป็นพรแก่ทุกคนใน
ครอบครวั ท�ำให้เด็กๆ มีที่วิง่เล่นและเรยีนรูบ้ทเรยีนอันล�ำ้คำ่ขณะพวก
เขำท�ำงำนดว้ยกัน

เอดำกับไบรอันท์ ฮิงคล์ีย์เป็นพ่อแม่ที่ขยันขันแข็งและมองโลกใน
แง่ดผีู้สรำ้งโอกำสให้ลูกๆ ไดเ้ตบิโตและประสบควำมส�ำเรจ็ พวกท่ำน
จัดสังสรรค์ ในครอบครวัทันทีที่แนะน�ำโปรแกรมน้ีในปี 1915 พวก
ท่ำนเลำ่นิทำนก่อนนอนซ่ึงบ่อยครัง้มำจำกพระคมัภีร ์พวกท่ำนจัด
ห้องหน่ึงในบำ้นเป็นห้องสมุดให้ลูกๆ ไดอ้ำ่นหนังสือดีๆ  พวกทำ่นสรำ้ง
วนัิยให้ลูกๆ โดยให้ก�ำลังใจและคำดหวงัให้พวกเขำท�ำให้ดทีี่สุด

ขณะที่กอรด์อนเตบิใหญ่ ศรทัธำของท่ำนเพิ่มขึน้เพรำะอิทธิพล
ของศรทัธำที่บิดำมำรดำมีมำไม่ขำดสำย วนัหน่ึง ท่ำนมีประสบกำรณ์ที่
ช่วยก่อรำกฐำนของประจักษ์พยำนที่ทำ่นมีเกี่ยวกับศำสดำพยำกรณ์ 
โจเซฟ สมิธ

“เมื่อข้ำพเจำ้เป็นเด็กอำยุสิบสองขวบ คณพ่อพำขำ้พเจำ้ไปกำร
ประชุมของฐำนะปุโรหิตในสเตคที่เรำอยู่ ขำ้พเจำ้น่ังแถวหลังขณะ
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ท่ำนน่ังบนยกพืน้ในฐำนะประธำนสเตค ขณะเปิดกำรประชุมที่
ขำ้พเจ้ำเคยเข้ำรว่มแบบน้ันครัง้แรก ชำยสำมถึงส่ีรอ้ยคนลุกขึน้ยืน 
พวกเขำเป็นชำยที่มีพืน้เพตำ่งกันและอำชีพหลำกหลำย แตทุ่กคนมี
ควำมเช่ือมั่นในใจแบบเดยีวกัน และพรอ้มใจกันรอ้งเพลงที่มีเน้ือรอ้งดี
มำกดงัน้ี

สรรเสรญิบุรษุผู้ตดิตอ่พระเยโฮวำห์
พระเยซูเจิมศำสดำพยำกรณ์
รบัพรไดเ้ปิดสมัยกำรประทำนสุดทำ้ย
กษัตรยิ์ถวำยเกียรตทิ่ำนชนชำตวินัทำ

“มีบำงอยำ่งเกิดขึน้ในใจข้ำพเจำ้ขณะฟังบุรษุผู้มีศรทัธำเหลำ่น้ีรอ้ง
เพลง พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงใส่ควำมรูเ้ขำ้มำในใจวยัเด็กของขำ้พเจำ้
วำ่โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพอย่ำง
แท้จรงิ” 11

การศกึษาต่อเน่ืองและช่วงเวลาท่ียากล�าบาก

ในวยัเด็กของกอรด์อน ทำ่นไม่ชอบไปโรงเรยีน แตช่อบอยู่นอกบำ้น
มำกกวำ่อยู่ ในผนังห้องเรยีนและโตะ๊เรยีน แตเ่มื่อทำ่นเป็นผู้ ใหญ่ 
ท่ำนเริม่เห็นคณุคำ่ของหนังสือ โรงเรยีน และห้องสมุดที่บ้ำนมำกเท่ำๆ 
กับท้องทุ่งที่ท่ำนเคยวิง่เทำ้เปล่ำสมัยเด็ก ทำ่นเรยีนจบมัธยมปลำยในปี 
1928  และเริม่ศึกษำที่มหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์ปีเดยีวกัน

ส่ีปีที่มหำวทิยำลัยมีปัญหำท้ำทำยที่แทบจะรบัไม่ไหว ครสิตศั์กรำช 
1929  ตลำดหุ้นสหรฐัล่ม และเกิดภำวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ครัง้ใหญ่ทั่ว
ประเทศและทั่วโลก จ�ำนวนคนวำ่งงำนมีประมำณ 35 เปอรเ์ซ็นต์ ใน
ซอลท์เลคซิตี ้แตก่อรด์อนโชคดีไดง้ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ซ่อมบ�ำรงุมีเงิน
มำจ่ำยคำ่เลำ่เรยีนและอุปกรณ์กำรเรยีน ไบรอันท์ซ่ึงท�ำงำนเป็นผู้จัด
กำรที่เดเซเรท็ยิมของศำสนจักรลดเงินเดอืนของทำ่นเพื่อลูกจำ้งคน
อื่นๆ จะยังท�ำงำนของพวกเขำได้ 12

ที่สำหัสกวำ่ภำวะกดดนัดำ้นกำรเงินคอืกำรคน้พบวำ่คณุแม่ของ 
กอรด์อนเป็นมะเรง็ เธอสิน้ชีวติในปี 1930 เมื่ออำยุ 50 ปี ขณะกอร์
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ดอนอำยุ 20 ปี บำดแผลที่มำกับกำรสิน้ชีวติของมำรดำ “ลึกและเจ็บ
ปวด” กอรด์อนกลำ่ว 13 กำรทดลองส่วนตวัครัง้น้ี ผสมผสำนกับอิทธิพล
ของปรชัญำทำงโลกและกำรเยำะเย้ยถำกถำงในสมัยน้ันท�ำให้ท่ำนเกิด
ค�ำถำมที่ตอบยำก “น่ันเป็นเวลำของควำมท้อแท้อย่ำงยิ่ง” กอรด์อน
เลำ่ “และควำมรูสึ้กน้ันแรงกลำ้มำกที่ โรงเรยีน ตวัขำ้พเจ้ำรูสึ้กท้อบำ้ง 
ขำ้พเจ้ำเริม่ตัง้ค�ำถำมบำงอย่ำง รวมทัง้เรือ่งศรทัธำของคณุพ่อคณุแม ่
ขำ้พเจ้ำในระดบัหน่ึงดว้ย น่ันไม่ ใช่เรือ่งแปลกส�ำหรบันักศึกษำ
มหำวทิยำลัย แตบ่รรยำกำศเวลำน้ันสำหัสนัก” 14

ควำมสงสัยที่เกิดขึน้แม้จะรบกวนจิตใจแต่ไม่ไดท้�ำให้กอรด์อนหวัน่
ไหวในศรทัธำ “ขำ้พเจ้ำมีรำกฐำนของควำมรกัที่มำจำกบิดำมำรดำผู้

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์สมัยเป็นเยำวชนชำย
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ประเสรฐิและครอบครวัที่ด ีอธิกำรที่ยอดเยี่ยม ครทูี่เป่ียมดว้ยศรทัธำ
และทุ่มเท มีพระคมัภีร์ ให้อ่ำนและไตรต่รอง” ท่ำนหวนคดิ เมื่อพูด
ถึงควำมท้ำทำยในเวลำน้ันส�ำหรบัทำ่นและคนวยัเดยีวกัน ทำ่นกล่ำว
วำ่ “แม้เรำไม่เข้ำใจหลำยเรือ่งในวยัเยำว ์แต่ ในใจเรำมีควำมรกัตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำและงำนอันส�ำคญัยิ่งของพระองคท์ี่พำเรำให้อยู่เหนือควำม
สงสัยและควำมกลัว เรำรกัพระเจ้ำ เรำรกัเพื่อนๆ ที่ดแีละน่ำเคำรพ
นับถือ เรำดงึพลังมำกมำยมำจำกควำมรกัเช่นน้ัน” 15

การรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาและการเปล่ียนใจเล่ือมใส

กอรด์อนส�ำเรจ็กำรศึกษำจำกมหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์ ในเดอืน
มิถุนำยน ปี 1932 โดยเรยีนภำษำอังกฤษเป็นวชิำเอกและภำษำโบรำณ
เป็นวชิำโท ปีตอ่มำท่ำนพบตนเองอยู่ตรงทำงแยก ท่ำนตัง้ใจวำ่จะ
ศึกษำตอ่เพื่อเป็นนักหนังสือพิมพ์ แม้จะอยู่ ในช่วงเศรษฐกิจตกต�ำ่ แต่
ท่ำนเก็บเล็กผสมน้อยจนมีเงินออมมำกพอจะช่วยเรือ่งกำรศึกษำของ
ท่ำน ทำ่นก�ำลังคดิเรือ่งแตง่งำนเช่นกัน ท่ำนกับมำรจ์อร ีเพย์ หญิงสำว
ที่อยู่ถนนฝ่ังตรงข้ำมชอบพอกันมำกขึน้

ตอ่จำกน้ัน ก่อนวนัคลำ้ยวนัเกิดปีที่ 23 ของท่ำน กอรด์อนพบกับ
จอห์น ซี  ดนัแคนอธิกำรของท่ำน เขำถำมวำ่ทำ่นเคยคดิเรือ่งรบัใช้
งำนเผยแผ่หรอืไม่ น่ีเป็น “ค�ำแนะน�ำที่น่ำตกใจ” ส�ำหรบักอรด์อน 16 
เพรำะมีชำยหนุ่มไม่กี่คนไดร้บัเรยีกให้เป็นผู้สอนศำสนำในช่วงภำวะ
เศรษฐกิจตกต�ำ่ เพียงเพรำะวำ่ครอบครวัไม่มีเงินสนับสนุนพวกเขำ

กอรด์อนบอกอธิกำรดนัแคนวำ่ทำ่นจะรบัใช้ แตเ่ป็นห่วงวำ่
ครอบครวัทำ่นจะบรหิำรกำรเงินอยำ่งไร ควำมกังวลของทำ่นเพิ่มขึน้
เมื่อทรำบวำ่ธนำคำรที่มีบัญชีออมทรพัย์ของท่ำนล้ม “กระน้ันก็ตำม” 
ท่ำนกลำ่ว “ข้ำพเจ้ำยังจ�ำที่คณุพ่อพูดได ้‘เรำจะท�ำสุดควำมสำมำรถ
เพื่อให้แน่ใจวำ่ลูกมีส่ิงที่ลูกจ�ำเป็นตอ้งใช้’ และท่ำนกับพี่ชำยขำ้พเจำ้
รบัปำกวำ่จะดแูลข้ำพเจำ้จนจบงำนเผยแผ่ เวลำน้ันเองที่เรำคน้พบ
เงินออมเล็กๆ น้อยๆ ที่คณุแม่ทิง้ไว—้เงินทอนที่เก็บจำกกำรซือ้ของช�ำ
และของอื่น ๆ ดว้ยควำมช่วยเหลือเพิ่มอีกนิดหน่อย ปรำกฏวำ่ขำ้พเจำ้
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สำมำรถไปเป็นผู้สอนศำสนำได ้ทำ่นถือวำ่เงินเหรยีญของคณุแม่เป็น
เงินศักดิสิ์ทธิ์ “ข้ำพเจ้ำพิทักษ์เงินเหลำ่น้ันดว้ยเกียรตขิองขำ้พเจ้ำ” 
ท่ำนกลำ่ว 17 ท่ำนไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่ยูโรเปียน

โดยรูสึ้กวำ่บุตรชำยยังรูสึ้กกังวลใจ ไบรอันท์ ฮิงคล์ีย์จึงเตรยีมบำง
อย่ำงเพื่อเตอืนสตเิขำให้นึกถึงแหล่งพลังที่แท้จรงิ “เมื่อขำ้พเจ้ำไปเป็น
ผู้สอนศำสนำ” กอรด์อนกล่ำวในเวลำตอ่มำ “คณุพ่อที่แสนดยีื่นกำรด์
ใบหน่ึงซ่ึงมีข้อควำมเขียนไว้ ในน้ันให้ขำ้พเจ้ำ ‘อยำ่วติกเลย จงเช่ือ
เทำ่น้ัน’ (มำระโก 5:36)” 18 ข้อควำมน้ันสรำ้งแรงบันดำลใจให้เอ็ลเดอร์
กอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์รบัใช้งำนเผยแผ่อย่ำงซ่ือสัตย์และสมเกียรต ิโดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อผนวกกับข้อควำมจำกปำกกำของบิดำท่ำนในอีก
หลำยสัปดำห์ตอ่มำ

ข้อควำมน้ันมำถึงทำ่นขณะที่ทำ่นเกิดควำมท้อใจแสนสำหัส ซ่ึงเริม่
เกิดขึน้เมื่อวนัที่ 29 มิถุนำยน ค ศ  1933 วนัแรกของเอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์
ในเมืองเพรสตนั ประเทศอังกฤษ เมื่อมำถึงอพำรต์เมนต ์คูข่องทำ่น
บอกวำ่พวกท่ำนจะพูดที่จัตรุสักลำงเมืองเย็นน้ัน  “คณุชวนผิดคน
แล้ว” เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ตอบ แตสุ่ดท้ำยก็พบตนเองก�ำลังรอ้งเพลงและ
พูดบนยกพืน้ในอีกไม่กี่ช่ัวโมงตอ่มำ เผชิญหน้ำกับกลุ่มผู้ฟังที่ ไม่ ให้
ควำมรว่มมือ 19

เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์คน้พบวำ่คนจ�ำนวนมำกไม่เต็มใจฟังข่ำวสำรของ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู ควำมยำกจนอันเกิดจำกภำวะเศรษฐกิจ
ตกต�ำ่ทั่วโลกดเูหมือนจะแทงทะลุจิตวญิญำณของคนที่ทำ่นพบเจอ
บนท้องถนน และท่ำนไม่มีเหตใุห้ตอ้งเข้ำไปสนิทชิดเชือ้กับพวกเขำ 
นอกจำกน้ีท่ำนยังรูสึ้กไม่สบำยกำยดว้ย ท่ำนจ�ำไดว้ำ่ “ ในอังกฤษหญ้ำ
ส่งละอองเกสรและกลำยเป็นเมล็ดปลำยเดอืนมิถุนำยนและตน้เดอืน
กรกฎำคม ซ่ึงเป็นเวลำที่ข้ำพเจ้ำมำถึงพอด”ี 20 น่ีท�ำให้อำกำรภูมิแพ้
ของข้ำพเจำ้ก�ำเรบิ ซ่ึงท�ำให้ทุกอย่ำงแย่ลง ทำ่นคดิถึงครอบครวัของ
ท่ำน ทำ่นคดิถึงมำรจ์อร ีทำ่นคดิถึงควำมคุน้เคยกับประเทศของท่ำน 
งำนท�ำให้ท้อแท้ ทำ่นกับเพื่อนผู้สอนศำสนำมีโอกำสสอนผู้สนใจน้อย
มำก แตก็่สอนและพูดในสำขำเล็กๆ ทุกวนัอำทิตย์
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ควำมรูสึ้กวำ่ท่ำนก�ำลังเสียเวลำและท�ำให้ครอบครวัเสียเงินโดยใช่
เหต ุเอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์จึงเขียนจดหมำยถึงบิดำอธิบำยสถำนกำรณ์ที่
ท่ำนไม่มีควำมสุขให้ฟัง ไบรอัน ฮิงคล์ีย์ตอบโดยให้ค�ำแนะน�ำที่บุตร
ชำยท�ำตำมช่ัวชีวติ “กอรด์อนลูกรกั” เขำเขียน “พ่อไดร้บัจดหมำย 
ฉบับลำ่สุดของลูกแล้ว พ่อมีค�ำแนะน�ำอยำ่งเดยีว” และค�ำแนะน�ำน้ัน
ไดเ้พิ่มน� ้ำหนักให้กับข้อควำมที่ท่ำนเขียนไวก้่อนหน้ำน้ี “ลืมตนเอง
และไปท�ำงำน” 21 ค�ำแนะน�ำดงักล่ำวสะท้อนพระคมัภีรข์้อหน่ึงที ่
เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์อ่ำนกับคู่ ในช่วงเช้ำวนัน้ัน “เพรำะวำ่ใครตอ้งกำรจะ
เอำชีวติรอด คนน้ันจะเสียชีวติ แต่ ใครยอมเสียชีวติเพรำะเห็นแก่เรำ
และขำ่วประเสรฐิ คนน้ันจะไดชี้วติรอด” (มำระโก 8:35)

เอ็ลเดอรก์อรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์สมัยเป็นผู้สอนศำสนำเต็ม
เวลำก�ำลังส่ังสอนในไฮดพ์ำรค์ของลอนดอน
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เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์วยัหนุ่มถือจดหมำยของบิดำ ท่ำนคกุเข่ำและ
ปฏิญำณวำ่ท่ำนจะถวำยตนแดพ่ระเจำ้ ผลเกิดขึน้แทบจะทันที “ทัง้
โลกเปลี่ยนไป” ท่ำนกล่ำว “หมอกหำยไป ดวงตะวนัเริม่ส่องแสงในชีวติ
ขำ้พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมสนใจใหม่ ขำ้พเจำ้เห็นควำมสวยงำมของแผ่น
ดนิน้ี ขำ้พเจ้ำเห็นควำมยิ่งใหญ่ของผู้คน ขำ้พเจ้ำเริม่รูสึ้กเหมือนอยู่
บ้ำนในดนิแดนอันแสนวเิศษน้ี” 22

เมื่อนึกถึงวนัเวลำเหล่ำน้ัน กอรด์อนอธิบำยวำ่ท่ำนไดร้บัควำมช่วย
เหลือจำกมำรดำทำ่นเช่นกัน ทำ่นรูสึ้กเหมือนเธออยู่ปลอบโยนท่ำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำท้อแท้และมืดมน “ตอ่จำกน้ันและนับ
แตน้ั่นขำ้พเจำ้พยำยำมด�ำเนินชีวติและปฎิบัตหิน้ำที่เพื่อน�ำเกียรตยิศ
ช่ือเสียงมำให้คณุแม่” ทำ่นกล่ำว “ควำมคดิที่วำ่จะด�ำเนินชีวติต�ำ่กวำ่
ควำมคำดหวงัของมำรดำขำ้พเจำ้น้ันช่ำงแสนเจ็บปวดและตอ้งใช้วนัิย
ที่ข้ำพเจ้ำอำจจะยังขำดอยู่” 23

ท่ำนกลำยเป็นผู้สอนศำสนำที่มีจุดประสงคแ์ละควำมกระตอืรอืรน้ 
บันทึกจำกงำนเผยแผ่ของทำ่นช่วงแปดเดอืนแรกแสดงให้เห็นวำ่ถึง
แม้ท่ำนไม่ได้ ให้บัพตศิมำใครเลย แตท่่ำนแจกจุลสำร 8,785 ฉบับ  
ใช้เวลำกับสมำชิกมำกกวำ่ 440 ช่ัวโมง เขำ้รว่มกำรประชุม 191 แห่ง  
มีกำรสนทนำพระกิตตคิณุ 220 ครัง้และยืนยันหน่ึงคน 24

ในเดอืนมีนำคม ปี 1934 เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ถูกย้ำยจำกเพรสตนัไป
ลอนดอนเพื่อท�ำงำนเป็นผู้ช่วยของเอ็ลเดอร์ โจเซฟ เอฟ  เมอรร์ลิล์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสองผู้เป็นประธำนดแูลคณะเผยแผ่บรติชิและ
ยูโรเปียน 25 ท่ำนใช้ช่วงงำนเผยแผ่ที่เหลือท�ำงำนในส�ำนักงำนช่วงกลำง
วนัและสอนพระกิตตคิณุในช่วงเย็น บัพตศิมำผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมีไม่
มำก แต่ ในใจบุตรชำยของไบรอันกับเอดำ ฮิงคล์ีย์น้ัน ประกำยของกำร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสกลำยเป็นเปลวเพลิงที่ ไม่รูด้บั 

โอกาสใหม่ ให้รบัใช้พระเจ้า

เมื่อกอรด์อนกลับจำกงำนเผยแผ่ ทำ่นกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้ไม่อยำก
เดนิทำงอีกเลย ข้ำพเจ้ำไดเ้ดนิทำงไกลเท่ำที่อยำกเดนิทำงแล้ว” 26 ท่ำน
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กับคูผู่้สอนศำสนำสองคนทัวรย์ุโรปและสหรฐัระหวำ่งทำงกลับบำ้นซ่ึง
เป็นกำรปฏิบัตทิั่วไปในสมัยน้ัน และทำ่นเหน่ือย เมื่อครอบครวัท่ำน
ไปพักผ่อนในวนัหยุดหลังจำกทำ่นกลับมำไม่นำน ทำ่นอยู่บ้ำน แม้จะ
หมดแรง แตท่ำ่นมีควำมพอใจอยู่บ้ำงเมื่อใครค่รวญกำรเดนิทำงของ
ท่ำน ทำ่นรูสึ้กวำ่ท่ำนไดเ้ห็นสัมฤทธิผลของปิตพุรส่วนหน่ึงของท่ำน 
หลำยปีตอ่มำท่ำนกล่ำววำ่

“ข้ำพเจำ้ไดร้บัปิตพุรเมื่อยังเด็ก ในพรน้ันกล่ำววำ่ขำ้พเจ้ำจะเปล่ง
เสียงแสดงประจักษ์พยำนถึงควำมจรงิในประเทศตำ่งๆ ของแผ่นดนิ
โลก ขำ้พเจ้ำไดท้�ำงำนในลอนดอนนำนมำก และแสดงประจักษ์พยำน
ที่น่ันหลำยครัง้ เรำ [ไปอัมสเตอรด์มั] ข้ำพเจำ้มี โอกำสพูดสัน้ๆ ในกำร
ประชุมและแสดงประจักษ์พยำน จำกน้ันเรำไปเบอรล์ิน ที่น่ันข้ำพเจ้ำ
มี โอกำสคลำ้ยกัน จำกน้ันเรำไปปำรสี ที่น่ันข้ำพเจ้ำมี โอกำสคลำ้ยกัน 
จำกน้ันเรำไปสหรฐั ไปวอชิงตนั ด ีซี  และในวนัอำทิตย์วนัหน่ึงเรำ
มี โอกำสคลำ้ยกันที่น่ัน เมื่อขำ้พเจ้ำกลับถึงบ้ำน ข้ำพเจ้ำเหน่ือย       
ขำ้พเจ้ำกล่ำววำ่ ‘      ข้ำพเจำ้ท�ำปิตพุรส่วน [น้ัน] ส�ำเรจ็ ขำ้พเจ้ำได้
เปล่งเสียงในเมืองหลวงของโลก      ’ และขำ้พเจำ้รูสึ้กอยำ่งน้ันจรงิๆ” 27

ก่อนกอรด์อนจะถือวำ่พันธกิจของทำ่นลุล่วง ทำ่นตอ้งท�ำงำนมอบ
หมำยอีกอย่ำงให้ส�ำเรจ็ เอ็ลเดอร์ โจเซฟ เอฟ  เมอรร์ลิล์ขอให้ทำ่นนัด
หมำยกับฝ่ำยประธำนสูงสุดของศำสนจักรเพื่อรำยงำนส่ิงที่ตอ้งท�ำใน
คณะเผยแผ่บรติชิและยูโรเปียน เช้ำวนัที่ 20 สิงหำคม ค ศ  1935 หลัง
จำกกลับบำ้นไม่ถึงเดอืน มีคนน�ำกอรด์อนเขำ้ไปในห้องสภำที่อำคำร
บรหิำรงำนศำสนจักร ขณะจับมือทักทำยสมำชิกแตล่ะทำ่นในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด—ประธำนฮีเบอร ์เจ  แกรนท์ ประธำนเจ  รเูบ็น คลำรก์  
จูเนียร ์และประธำนเดวดิ โอ  แมคเคย์—ท่ำนรูสึ้กหนักใจทันทีกับ
ภำรกิจที่ ไดร้บัมอบหมำย ประธำนแกรนท์กลำ่ววำ่ “บรำเดอรฮิ์งคล์ีย์ 
เรำจะให้เวลำคณุสิบห้ำนำทีบอกเรำวำ่เอ็ลเดอรเ์มอรร์ลิล์ตอ้งกำรให้เรำ
รบัฟังเรือ่งอะไร” 28

สิบห้ำนำทีตอ่จำกน้ัน ผู้สอนศำสนำที่เพิ่งกลับมำน�ำเสนอข้อกังวล
ของเอ็ลเดอรเ์มอรร์ลิล์—วำ่ผู้สอนศำสนำตอ้งมีส่ือส่ิงพิมพ์ที่ดกีวำ่น้ีไว้
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ในงำนของพวกเขำ ประธำนแกรนท์กับที่ปรกึษำของทำ่นรบัฟังและ
ถำมหลำยค�ำถำม กำรประชุมยืดเวลำจำกที่วำงแผนไวอ้อกไปอีกหน่ึง
ช่ัวโมง

ระหวำ่งกลับจำกกำรประชุม กอรด์อนไม่สำมำรถคำดเดำไดเ้ลย
วำ่ 75 นำทีน้ันจะมีผลตอ่ชีวติท่ำนอย่ำงไร สองวนัตอ่มำทำ่นไดร้บั
โทรศัพท์จำกประธำนแมคเคย์ผู้เสนองำนให้ท่ำนเป็นเลขำธิกำร
ของคณะกรรมกำรวทิยุ โฆษณำ และข้อมูลข่ำวสำรงำนเผยแผ่ของ
ศำสนจักรที่เพิ่งจัดตัง้ คณะกรรมกำรชุดน้ีซ่ึงประกอบดว้ยสมำชิก 

โควรมัอัครสำวกสิบสองหกคน จะท�ำงำนสนองควำมตอ้งกำรที่กอร์
ดอนสรปุไว้ ในกำรประชุมของทำ่นกับฝ่ำยประธำนสูงสุด 29

กอรด์อนตอ้งเลื่อนแผนกำรเรยีนมหำวทิยำลัยและอำชีพเป็นนัก
หนังสือพิมพ์ออกไปอีกครัง้  ท่ำนไปท�ำงำนเขียนบทให้รำยกำรวทิยุและ
ฟิล์มภำพยนตร ์เขียนจุลสำรให้ผู้สอนศำสนำ พัฒนำควำมสัมพันธ์

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์สมัยเป็นเจ้ำหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรวทิยุ 
โฆษณำ และข้อมูลข่ำวสำรงำนเผยแผ่ของศำสนจักร
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ดำ้นอำชีพกับผู้บุกเบิกดำ้นส่ือ อีกทัง้ท�ำกำรคน้ควำ้และเขียนประวตัิ
ศำสนจักรดว้ย ทำ่นเขียนข้อควำมที่ออกแบบไวส้รำ้งศรทัธำของสมำชิก
ศำสนจักรและเช่ือมโยงกับคนนอกศำสนจักร เพื่อนคนหน่ึงเคยส่ง
จดหมำยมำชมท่ำนเรือ่งบทวทิยุและถำมวำ่ท่ำนพัฒนำของประทำนใน
กำรเขียนและพูดเช่นน้ันอยำ่งไร กอรด์อนตอบวำ่

“ถ้ำผมมีพรสวรรคด์ำ้นกำรพูดหรอืกำรเขียน ผมส�ำนึกคณุพระบิดำ
ในสวรรคข์องผมอย่ำงยิ่ง ผมไม่คดิวำ่ผมมีควำมสำมำรถน้ีแตก่�ำเนิด 
ถ้ำจะพูดให้ถูกคอื พลังควำมสำมำรถใดก็ตำมที่ผมมีมำจำกโอกำสที่
เปิดให้ผม” 30

งำนของกอรด์อนกับคณะกรรมกำรขัดเกลำทักษะกำรเป็นนักเขียน
ของทำ่น อีกทัง้มอบโอกำสที่มีคำ่ให้ทำ่นไดเ้รยีนรูจ้ำกอัครสำวกและ
ศำสดำพยำกรณ์ เมื่อกอรด์อนเห็นสมำชิกอัครสำวกสิบสองหกทำ่น
พินิจพิเครำะห์กำรตดัสินใจและสอนกัน ท�ำให้ทำ่นเข้ำใจมำกขึน้ถึง
กำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์ของบุรษุที่ตำ่งกันเหล่ำน้ีและขัน้ตอนกำรเปิด
เผยที่เกิดขึน้เมื่อพวกท่ำนหำรอืกัน

เอ็ลเดอรส์ตเีฟน แอล  รชิำรด์ส์ผู้รบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่หน่ึงในฝ่ำย
ประธำนสูงสุดในเวลำตอ่มำไดเ้ป็นประธำนคณะกรรมกำร  
กอรด์อนอธิบำยวำ่เขำเป็น “คนช่ำงคดิ สุขุม รอบคอบ และฉลำด เขำ
ไม่ผลีผลำมแตพ่ิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนก่อนลงมือท�ำ ข้ำพเจำ้เรยีนรูว้ำ่จะ
ดทีี่สุดถ้ำท่ำนลงมือท�ำงำนน้ีอยำ่งรอบคอบ ไม่วำ่ทำ่นจะตดัสินใจอะไร
ย่อมมีผลกระทบยำวไกลตอ่ชีวติคนมำกมำย” 31

สมำชิกคณะกรรมกำรอีกหำ้ทำ่นคอืเอ็ลเดอรเ์มลวนิ เจ  บัลลำรด์ 
เอ็ลเดอรจ์อห์น เอ  วดิท์ โซ เอ็ลเดอรช์ำรล์ส์ เอ  คอลลิส เอ็ลเดอร ์
อลอนโซ เอ  ฮิงคล์ีย์ (ลุงของกอรด์อน) และเอ็ลเดอรอ์ัลเบิรต์ อ ี  
โบเวน็ เกี่ยวกับคนเหลำ่น้ี กอรด์อนกลำ่ววำ่

“ข้ำพเจำ้เข้ำกันไดด้กีับบุรษุผู้ยิ่งใหญ่เหลำ่น้ีซ่ึงมีน� ้ำใจตอ่ขำ้พเจ้ำ
มำก แตข่ำ้พเจำ้เรยีนรูว้ำ่พวกท่ำนเป็นมนุษย์ พวกทำ่นมีควำมอ่อนแอ
และปัญหำ แตน่ั่นไม่ท�ำให้ขำ้พเจ้ำกังวลใจ ข้ำพเจำ้นับถือพวกท่ำน
มำกขึน้เพรำะข้ำพเจำ้มองเห็นองคป์ระกอบของควำมเป็นพระเจ้ำ
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เหนือควำมเป็นมนุษย์ของพวกทำ่น หรอือย่ำงน้อยที่สุดก็มองเห็นองค์
ประกอบของกำรอุทิศถวำยเพื่ออุดมกำรณ์อันยิ่งใหญ่ที่มำเป็นอันดบั
แรกในชีวติพวกท่ำน ข้ำพเจำ้เห็นกำรดลใจที่เกิดผลในชีวติพวกท่ำน 
ขำ้พเจ้ำไม่มีควำมสงสัยเกี่ยวกับกำรเรยีกเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพวก
ท่ำนหรอืข้อเท็จจรงิที่วำ่พระเจ้ำตรสัและทรงด�ำเนินงำนผ่ำนพวกทำ่น 
ขำ้พเจ้ำเห็นดำ้นมนุษย์ ข้อบกพรอ่งเล็กๆ น้อยๆ ของพวกทำ่น—และ
พวกท่ำนทัง้หมดมีไม่มำก แตข่ำ้พเจ้ำมองเห็นพลังมหำศำลของ
ศรทัธำและควำมรกัที่พวกท่ำนมีตอ่พระเจำ้ ควำมภักดีโดยสมบูรณ์ตอ่
งำนและตอ่ควำมไวว้ำงใจที่มอบให้พวกท่ำน” 32

การแต่งงาน ครอบครวั และการรบัใช้ศาสนจักร

แน่นอนวำ่กอรด์อนไม่คดิเฉพำะเรือ่งงำนเท่ำน้ัน กำรผูกสมัครรกั
ใครก่ับมำรจ์อร ีเพย์ด�ำเนินตอ่เน่ืองเมื่อทำ่นกลับจำกอังกฤษ กำรจำก
ไปของท่ำนเป็นเรือ่งยำกส�ำหรบัมำรจ์อรแีละส�ำหรบัทำ่นดว้ย “ดฉัิน
กังวลมำกเมื่อท่ำนรบัใช้งำนเผยแผ่” มำรจ์อรกีล่ำวในเวลำตอ่มำ “ดฉัิน
จะไม่มีวนัลืมควำมวำ่งเปลำ่และควำมเหงำที่ดฉัินรูสึ้กเมื่อรถไฟขบวน
น้ันเคลื่อนออกจำกสถำนี” 33

ในฤดใูบไม้รว่งปี 1929 ส่ีปีก่อนกอรด์อนไปอังกฤษ มำรจ์อรลีง
ทะเบียนเรยีนที่มหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์แล้วจึงพบวำ่บิดำของเธอ
ตกงำนเน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ครัง้ใหญ่ เธอหยุดเรยีนทันทีและ
ไดง้ำนเป็นเลขำนุกำรช่วยจุนเจือพ่อแม่กับน้องอีกห้ำคน—เธอยังคง
ท�ำงำนน้ันหลังกอรด์อนกลับจำกงำนเผยแผ่ของเขำในปี 1935 เธอไม่มี
โอกำสศึกษำในระบบ แตต่ัง้ใจวำ่จะเรยีนรูอ้ยู่เรือ่ยๆ เธอจึงหำควำมรู้ ให้
ตนเองโดยกำรอ่ำน

นิสัยรำ่เรงิของมำรจ์อร ีจรรยำบรรณในกำรท�ำงำน ควำมมุง่มัน่ลกึ
ซึง้ตอ่พระกิตตคิณุท�ำใหก้อรด์อนรกัเธอ  ส�ำหรบัมำรจ์อรเีธอประทบั
ใจควำมดงีำมและศรทัธำของทำ่น “เมือ่เรำใกลจ้ะแตง่งำนกัน” เธอ
กล่ำว “ดฉัินรูสึ้กมัน่ใจเต็มทีว่ำ่กอรด์อนรกัดฉัิน แตด่ฉัินรูเ้ช่นกัน
วำ่ส�ำหรบัเขำแลว้ดฉัินจะไมม่ำเป็นอนัดบัแรก ดฉัินรูว้ำ่ดฉัินจะเป็น
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อนัดบัสองในชีวติเขำและพระเจำ้จะเป็นอนัดบัหน่ึง และน่ันไมเ่ป็นไร” 
เธอกล่ำวตอ่ไปวำ่ “ส�ำหรบัดฉัินดเูหมอืนวำ่ถำ้คณุเข้ำใจพระกิตตคิณุ
และจดุประสงคข์องกำรด�ำรงอยูท่ีน่ี่ คณุจะอยำกให้สำมี ให้พระเจำ้มำ
เป็นอันดบัแรก ดฉัินรูสึ้กสบำยใจทีรู่ว้ำ่เขำเป็นคนแบบน้ัน” 34

กอรด์อนกับมำรจ์อรแีตง่งำนกันในพระวหิำรซอลท์เลคเมื่อวนัที่ 29 
เมษำยน ค ศ  1937 จำกน้ันจึงย้ำยไปอยู่บ้ำนฤดรูอ้นของตระกูลฮิงคล์ีย์
ในอิสตม์ิลล์ครกี พวกทำ่นตัง้เตำเผำ ปรบัปรงุส่ิงอื่นๆ ที่จ�ำเป็นตอ่กำร
ใช้ชีวติตลอดปี ดแูลสวนผักสวนผลไม้ และเริม่สรำ้งบ้ำนของตนเอง
บนที่ดนิละแวกน้ัน ดว้ยเหตน้ีุแถบชนบทที่กอรด์อนชอบในช่วงฤดู
รอ้นวยัเด็กจึงกลำยเป็นที่ซ่ึงท่ำนกับมำรจ์อรสีรำ้งครอบครวัและเลีย้งดู
ลูกๆ—แคธลีน  รชิำรด์ เวอรจ์ิเนีย คลำรก์ และเจน

กอรด์อนกับมำรจ์อรสีรำ้งบ้ำนแห่งควำมรกั ควำมเคำรพกัน กำร
ท�ำงำนหนัก และกำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุ กำรสวดอ้อนวอน
เป็นครอบครวัทุกวนัเปิดหน้ำตำ่งให้ลูกๆ มองเห็นศรทัธำและควำมรกั
ของบิดำมำรดำ เมื่อครอบครวัสวดอ้อนวอนดว้ยกัน ลูกๆ รูสึ้กเข้ำใกล้
พระบิดำในสวรรคข์องพวกเขำเช่นกัน

บ้ำนฮิงคล์ีย์เป็นสถำนที่ซ่ึงมีกฎเกณฑ์ ไม่มำกแตม่ีควำมคำดหวงั
สูง มำรจ์อรพีูดเกี่ยวกับเรือ่งที่ ไม่ควรทะเลำะกัน เธอพูดถึงวธิีที่เธอกับ
สำมี ใช้ ในกำรเป็นบิดำมำรดำดงัน้ี “ดฉัินเรยีนรูว้ำ่ดฉัินตอ้งไว้ ใจลูกๆ 
ดว้ยเหตน้ีุจึงพยำยำมไม่ตอบปฏิเสธถำ้ดฉัินสำมำรถตอบรบัได ้เมื่อ
เรำเลีย้งดคูรอบครวั น่ันเป็นเรือ่งของกำรผำ่นพ้นในแตล่ะวนัไปให้ ได้
และมีควำมสนุกสนำนเล็กๆ น้อยๆ ไปตำมทำง เมื่อดฉัินเห็นวำ่ดฉัิน
ไม่สำมำรถตดัสินใจทัง้หมดแทนลูกๆ ได ้ดฉัินจะพยำยำมไม่วติกกับ
เรือ่งเล็กๆ น้อยๆ ทัง้หลำย” 35 เน่ืองจำกควำมไวว้ำงใจของบิดำมำรดำ 
ลูกจึงรูสึ้กวำ่ตนไดร้บัควำมเคำรพ ประสบกำรณ์ และควำมมั่นใจ เมื่อ
ตอบวำ่ไม่ ลูกเข้ำใจวำ่น่ันไม่ ใช่กำรบังคบัควบคมุโดยไรเ้หตผุล

บ้ำนฮิงคล์ีย์เต็มไปดว้ยเสียงหัวเรำะเช่นกัน ครัง้หน่ึงมำรจ์อรกีล่ำว
วำ่ “วธิีเดยีวที่จะเอำชนะอุปสรรคในชีวติคอืหัวเรำะจนเรำชนะ คณุจะ
หัวเรำะหรอืรอ้งไห้ก็ ได ้แตด่ฉัินชอบหัวเรำะมำกกวำ่ กำรรอ้งไห้ท�ำให้
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ดฉัินปวดศีรษะ” 36 เน่ืองจำกบิดำมำรดำหัวเรำะตนเองและมีอำรมณ์
ขันในชีวติประจ�ำวนั ลูกๆ จึงเห็นบ้ำนเป็นที่หลบภัยอันน่ำเบิกบำนใจ

กำรรบัใช้ศำสนจักรเป็นส่วนหน่ึงของชีวติกอรด์อนและมำรจ์อรี
เสมอ กอรด์อนรบัใช้เป็นประธำนโรงเรยีนวนัอำทิตย์สเตคจำกน้ันจึง
ไดร้บัเรยีกให้อยู่ ในคณะกรรมกำรโรงเรยีนวนัอำทิตย์สำมัญที่ทำ่นรบัใช้
นำนเกำ้ปี ตอ่มำท่ำนรบัใช้เป็นที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสเตคและเป็น
ประธำนสเตค ส่วนมำรจ์อรรีบัใช้ ในปฐมวยั เยำวชนหญิง และสมำคม
สงเครำะห์ ลูกๆ ของพวกทำ่นเป็นพยำนวำ่กำรรบัใช้ ในศำสนจักรเป็น
สิทธิพิเศษอันน่ำยินด—ีตน้แบบที่พวกเขำจะด�ำเนินตำมในช่วงเป็น
ผู้ ใหญ่

มำรจ์อร ีเพย์
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การเตรยีมผ่านงานอาชีพ

ในช่วงชีวติแตง่งำนหกปีแรกของมำรจ์อรกีับกอรด์อน กอรด์อนยัง
คงท�ำงำนกับคณะกรรมกำรวทิยุ ประชำสัมพันธ์ และข้อมูลข่ำวสำร
งำนเผยแผ่ของศำสนจักร ทำ่นทุ่มเทให้งำนของทำ่น โครงกำรตำ่งๆ 
และเส้นตำยมักจะท�ำให้ท่ำนตอ้งพยำยำมใช้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์อย่ำงเต็มที่—และมำกกวำ่น้ัน ในจดหมำยถึงเพื่อนคน
หน่ึง ทำ่นเขียนวำ่

“มีงำนมำกมำยให้ท�ำ  งำนของคณะกรรมกำรที่มีช่ือยำวๆ ชุดน้ีก�ำลัง
เตบิโตมำกขึน้ ซับซ้อนมำกขึน้ และน่ำสนใจมำกขึน้      

“      วทิยุ ภำพยนตร ์และข้อมูลขำ่วสำรหลำกหลำยแบบ       ท�ำให้
ขำ้พเจ้ำตอ้งสวดอ้อนวอนเสมอ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยัน และอยู่ที่
ท�ำงำนหลำยช่ัวโมง       ทัง้หมดน้ีท�ำให้ขำ้พเจำ้ตอ้งใช้แวน่ตำมำกขึน้
อีกนิด       หลังคอ้มลงอีกหน่อย  ใจเย็นขึน้อีกเล็กน้อย และเต็มไป
ดว้ยควำมสงสัยมำกขึน้เล็กน้อยวำ่ทัง้หมดน้ีจะท�ำให้เกิดอะไรขึน้ 37

ตน้ทศวรรษ 1940 สงครำมโลกครัง้ที่สองท�ำให้กอรด์อนตอ้งเปลี่ยน
งำนอำชีพ งำนเผยแผ่ศำสนำเต็มเวลำหยุดชะงักเพรำะสงครำม ดว้ย
เหตน้ีุงำนดำ้นจัดเตรยีมส่ือกำรเรยีนกำรสอนให้ผู้สอนศำสนำจึงลด
ลง โดยรูสึ้กวำ่ท่ำนมีหน้ำที่ตอ้งช่วยเรือ่งสงครำม ท่ำนจึงสมัครเขำ้
โรงเรยีนคดัเลือกนำยทหำรในกองทัพเรอืสหรฐั แตป่ระวตัภิูมิแพ้ท�ำให้
ท่ำนไม่มีสิทธิ์เป็นทหำร “ข้ำพเจ้ำเศรำ้ใจที่ถูกปฏิเสธ” ท่ำนยอมรบัใน
เวลำตอ่มำ “สงครำมยังไม่ยุต ิและทุกคนก�ำลังท�ำบำงอยำ่งเพื่อช่วย 
ขำ้พเจ้ำรูสึ้กวำ่ควรมีส่วนรว่มทำงใดทำงหน่ึง” 38 ควำมปรำรถนำน้ีน�ำ
ท่ำนไปสมัครงำนเป็นผู้ช่วยหัวหน้ำคมุทำงรถไฟสำยเดนเวอรแ์ละรีโอ
กรนัเด เพรำะรถไฟส�ำคญัตอ่กำรเคลื่อนพลและล�ำเลียงเสบียงสงครำม 
กอรด์อนจึงรูสึ้กวำ่งำนน้ีช่วยให้ทำ่นไดร้บัใช้ชำต ิบรษัิทจ้ำงทำ่นในปี 
1943 ทำ่นท�ำงำนที่คลังพลำธิกำรในซอลท์เลคซิตีจ้นท่ำนกับครอบครวั
ยำ้ยไปเมืองเดนเวอร ์รฐัโคโลรำโดในปี 1944

หัวหน้ำกำรทำงรถไฟประทับใจกำรท�ำงำนของกอรด์อน และเมื่อ
สงครำมสิน้สุดในปี 1945 พวกเขำเสนอต�ำแหน่งถำวรให้ทำ่นที่ดู
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เหมือนอนำคตดำ้นอำชีพจะสดใส ขณะเดยีวกัน เอ็ลเดอรส์ตเีฟน 
แอล  รชิำรด์ส์ โทรศัพท์มำขอให้กอรด์อนกลับไปท�ำงำนเต็มเวลำให้
ศำสนจักร ถึงแม้ทำงรถไฟจะให้เงินเดอืนสูงกวำ่ศำสนจักรมำก แต ่
กอรด์อนท�ำตำมที่ ใจท่ำนเรยีกรอ้งและกลับไปซอลท์เลคซิตี ้39

ไม่นำนงำนอำชีพของกอรด์อนที่ส�ำนักงำนใหญ่ของศำสนจักรก็
ขยำยจำกควำมรบัผิดชอบก่อนหน้ำน้ีของทำ่น ครสิตศั์กรำช 1951 
ท่ำนไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรผู้สอนศำสนำสำมัญ
ของศำสนจักรและรบัผิดชอบดแูลกำรด�ำเนินงำนในแตล่ะวนัของ
แผนกผู้สอนศำสนำที่ตัง้ใหม่ แผนกน้ีควบคมุดแูลทุกอยำ่งที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเผยแผ่พระกิตตคิณุ รวมไปถึงกำรผลิต กำรแปล และกำร

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ ค.ศ. 1951
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จ�ำหน่ำยส่ือกำรเรยีนกำรสอนที่ผู้สอนศำสนำใช้ กำรอบรมผู้สอนศำสนำ
และประธำนคณะเผยแผ่ รวมทัง้ส่ือประชำสัมพันธ์ที่ ใช้สรำ้งควำม
สัมพันธ์และขจัดควำมคดิผิดๆ เกี่ยวกับศำสนจักร 40

ในฤดใูบไม้รว่งปี 1953 ประธำนเดวดิ โอ  แมคเคย์เรยีกกอรด์อนมำ
ที่ส�ำนักงำนของทำ่นและขอให้พิจำรณำค�ำถำมที่ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับหน้ำที่ ในแผนกผู้สอนศำสนำ “บรำเดอรฮิ์งคล์ีย์” ทำ่นเริม่ “เท่ำที่
คณุทรำบ เรำก�ำลังสรำ้งพระวหิำรในสวติเซอรแ์ลนด ์และพระวหิำรที่
น่ันจะตำ่งจำกที่อื่นคอืตอ้งรบัใช้สมำชิกที่พูดหลำยภำษำ ผมอยำกให้
คณุหำวธิีน�ำเสนอกำรสอนในพระวหิำรเป็นภำษำตำ่งๆ ของยุโรปโดย
ใช้เจำ้หน้ำที่พระวหิำรให้น้อยที่สุด” 41

ประธำนแมคเคย์จัดเตรยีมที่หน่ึงให้กอรด์อนไดแ้สวงหำกำรดลใจ
และพ้นจำกข้อเรยีกรอ้งของกำรท�ำงำนในแผนกผู้สอนศำสนำ ช่วง
เย็นของวนัธรรมดำ วนัเสำร ์และวนัอำทิตย์บำงวนั กอรด์อนท�ำงำนใน
ห้องเล็กๆ บนชัน้ห้ำของพระวหิำรซอลท์เลค เช้ำวนัอำทิตย์หลำยวนั 
ประธำนแมคเคย์มำรว่มแบ่งปันควำมคดิ ดกูำรน�ำเสนอเอ็นดำวเม้นท์
อย่ำงใกล้ชิด และสวดอ้อนวอนขอกำรน�ำทำง

หลังจำกไตรต่รอง สวดอ้อนวอน และแสวงหำกำรเปิดเผย กอรด์อน 
แนะน�ำให้น�ำเสนอเอ็นดำวเมนท์เป็นภำพยนตร ์โดยบันทึกเสียงกำร
สอนอันศักดิสิ์ทธิ์น้ันเป็นภำษำตำ่งๆ หลำยภำษำ ประธำนแมคเคย ์
และคนอื่นๆ อนุมัตขิ้อเสนอดงักล่ำวและมอบหมำยให้ท่ำนผลิต
ภำพยนตร ์กอรด์อนท�ำงำนกับทีมมืออำชีพที่มีพรสวรรคแ์ละซ่ือสัตย์
ผู้ท�ำโครงกำรแล้วเสรจ็ในเดอืนกันยำยน ค ศ  1955 ตอ่จำกน้ันท่ำนน�ำ
ภำพยนตร์ ไปพระวหิำรเบิรน์ สวติเซอรแ์ลนดด์ว้ยตนเองและควบคมุ
ดแูลกำรเตรยีมดำ้นเทคนิคส�ำหรบัเอ็นดำวเมนท์ภำคแรก 42

กอรด์อนตืน้ตนัใจที่เห็นงำนของท่ำนน�ำปีตมิำให้วสุิทธิชนในยุโรป 
“ขณะขำ้พเจ้ำมองดคูนเหล่ำน้ันจำกสิบประเทศมำรว่มศำสนพิธี
พระวหิำร  ขณะข้ำพเจ้ำมองดผูู้สูงอำยุจำกหลังม่ำนเหล็กผู้สูญเสีย
ครอบครวัในสงครำมกวำดลำ้งพวกเขำ เห็นสีหน้ำเบิกบำนและน� ้ำตำ
แห่งควำมยินดซ่ึีงมำจำกใจของพวกเขำเน่ืองจำกโอกำสที่มี ให้ ขณะ
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ขำ้พเจ้ำมองดสูำมีภรรยำหนุ่มสำวกับครอบครวัของพวกเขำ—ลูกๆ 
ที่น่ำรกัสดใสของพวกเขำ—และมองดคูรอบครวัเหลำ่น้ันเป็นหน่ึง
เดยีวกันในควำมสัมพันธ์นิรนัดร ์ข้ำพเจ้ำรูแ้น่นอนแม้มำกกวำ่ที่เคย
รูก้่อนหน้ำน้ันวำ่ [ประธำนแมคเคย์] ไดร้บักำรดลใจและกำรน�ำทำง
จำกพระเจำ้ให้น�ำพรอันประมำณคำ่มิไดน้ี้เขำ้มำในชีวติชำยหญิงผู้มี
ศรทัธำเหล่ำน้ันที่มำรวมกันจำกประเทศตำ่งๆ ของยุโรป” 43

ยี่สิบปีผ่ำนไปตัง้แตก่อรด์อนกลับจำกงำนเผยแผ่ ท่ำนไม่ไดท้�ำฝัน
ให้เป็นจรงิเรือ่งเรยีนปรญิญำและเป็นนักหนังสือพิมพ์ แตท่่ำนได้
ฝึกใช้เทคโนโลยี ใหม่เผยแพรพ่ระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ พัฒนำ
ควำมสัมพันธ์อันดกีับผู้นับถือศำสนำอื่น ศึกษำและเขียนงำนประวตัิ
ศำสนจักร ช่วยเตรยีมทำงให้วสุิทธิชนยุคสุดทำ้ยหลำยพันคนไดร้บัพร
ของพระวหิำร ประสบกำรณ์เหล่ำน้ีจะเป็นรำกฐำนส�ำหรบักำรรบัใช้ที่
ท่ำนจะให้ตลอดชีวติที่เหลือ

การรบัใช้เป็นผู้ช่วยอัครสาวกสบิสอง

วนัเสำรท์ี่ 5 เมษำยน ค ศ  1958 รชิำรด์บุตรชำยของกอรด์อนกับ
มำรจ์อรรีบัโทรศัพท์ คนที่ โทรมำไม่บอกช่ือ แตร่ชิำรด์จ�ำเสียงของ
ประธำนเดวดิ โอ  แมคเคย์ ไดแ้ละรบีบอกให้คณุพ่อทรำบ หลังจำกพูด
สัน้ๆ กับประธำนแมคเคย์ กอรด์อนรบีอำบน� ้ำ เปลี่ยนเสือ้ผ้ำ และขับ
รถไปส�ำนักงำนของประธำนศำสนจักร เพรำะท่ำนเคยไดร้บังำนมอบ
หมำยจำกประธำนแมคเคย์มำก่อน ทำ่นจึงคำดวำ่ประธำนจะขอให้ช่วย
เตรยีมบำงอย่ำงส�ำหรบัภำคกำรประชุมใหญ่สำมัญวนัรุง่ขึน้ ทำ่นตกใจ
มำกเมื่อพบวำ่ประธำนแมคเคย์มีเรือ่งอื่นในใจ หลังจำกทักทำยอยำ่ง
เป็นมิตร ประธำนแมคเคย์ขอให้กอรด์อนรบัใช้เป็นผู้ช่วยอัครสำวกสิบ
สอง พี่น้องชำยที่รบัใช้ ในต�ำแหน่งน้ี ซ่ึงยกเลิกในปี 1976 ถือเป็นเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของศำสนจักร กอรด์อนก�ำลังรบัใช้เป็นประธำน 
สเตคอีสตม์ิลล์ครกีเมื่อประธำนแมคเคย์ ให้กำรเรยีกน้ี

วนัรุง่ขึน้ เอ็ลเดอรก์อรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ ไดร้บัเสียงสนับสนุนในกำร
ประชุมใหญ่สำมัญ ถึงแม้ทำ่นยอมรบัในค�ำพูดกำรประชุมใหญ่ครัง้แรก
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วำ่ทำ่น “หนักใจกับควำมรูสึ้กไม่คูค่วร” แตท่่ำนก็น้อมรบัควำม 
รบัผิดชอบใหม่น้ีดว้ยศรทัธำและควำมกระตอืรอืรน้ 44

หน้ำทีห่ลักอยำ่งหน่ึงทีม่ำถงึเอ็ลเดอรฮิ์งคล์ยี์ ในฐำนะผูช่้วยอัครสำวก 

สิบสองคอืควบคมุดแูลกำรท�ำงำนของศำสนจักรในเอเชียทัง้หมด ทำ่น
รูเ้ล็กน้อยเกี่ยวกับคนที่น่ันและพูดภำษำของพวกเขำไม่ไดเ้ลย แต่
ท่ำนรกัพวกเขำอย่ำงรวดเรว็ และพวกเขำก็รกัท่ำน เคนจิ ทำนำกะวิ
สุทธิชนยุคสุดทำ้ยชำวญี่ปุ่นพูดถึงกำรประชุมครัง้แรกของเอ็ลเดอร์
ฮิงคล์ีย์ ในญี่ปุ่นวำ่ “ควำมตืน่เตน้ของเอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์เห็นได้ ในดวงตำ
เป็นประกำยของท่ำน ค�ำแรกที่ทำ่นพูดกับเรำคอื ซูบำรำชิ! [‘ยอดเยี่ยม’] 
บรรยำกำศของที่ประชุมเปลี่ยนจำกเครง่ขึมและพิธีรตีองเป็นควำม
ใกล้ชิดและควำมเป็นมิตรกับทำ่น  ควำมรูสึ้กอบอุ่นแผ่ซ่ำนไปทั่ว” 45

น่ีเป็นควำมรูสึ้กที่ท่ำนท�ำให้เกิดขึน้ทุกแห่งที่ทำ่นไปในเอเชีย ท่ำน
ช่วยให้ผู้คนเห็นวำ่ ดว้ยศรทัธำในพระเจ้ำ พวกเขำสำมำรถท�ำงำนใหญ่
ส�ำเรจ็และช่วยให้ศำสนจักรเตบิโตในบำ้นเกิดเมืองนอนของตน ทำ่น
มีควำมสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้สอนศำสนำเต็มเวลำเช่นกัน โดยรูว้ำ่ควำม
ขยันหมั่นเพียรของพวกเขำจะมีผลโดยตรงตอ่คนที่พวกเขำรบัใช้

พยานพิเศษถึงพระนามของพระครสิต์

มีเสียงโทรศัพท์เปลี่ยนชีวติอีกครัง้ในวนัเสำรอ์ีกวนัหน่ึง—วนัที่ 
30 กันยำยน ค ศ  1961 ครัง้น้ีมำรจ์อรผีู้ ไดย้ินเสียงคุน้หูของประธำน
แมคเคย์อยู่ ในสำย กอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์รบีไปส�ำนักงำนของประธำน
ศำสนจักรอีกครัง้ ทำ่นประหลำดใจและหมดก�ำลังอีกครัง้เมื่อทรำบ
เหตผุลของกำรเขำ้พบครัง้น้ี เมื่อมำถึง ประธำนแมคเคย์บอกท่ำนวำ่ 
“ผมรูสึ้กวำ่ตอ้งเสนอช่ือคณุให้ด�ำรงต�ำแหน่งวำ่งในโควรมัอัครสำวก 
สิบสอง และเรำจะสนับสนุนคณุวนัน้ีในกำรประชุมใหญ่” 46 เอ็ลเดอร์
ฮิงคล์ีย์ก้ำวไปขำ้งหน้ำดว้ยศรทัธำและควำมกระตอืรอืรน้อีกครัง้แม้จะ
รูสึ้กไม่คูค่วร
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ในฐำนะอัครสำวก เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ ไดร้บัควำมรบัผิดชอบเพิ่มเตมิ 
ท่ำนเข้ำพบหัวหน้ำรฐับำลและผู้ทรงเกียรตอิีกหลำยทำ่นเป็นครัง้
ครำว มีผู้ขอให้ทำ่นพูดตอ่หน้ำสำธำรณชนแทนศำสนจักรบ่อยครัง้เพื่อ
แก้ ไขค�ำวพิำกษ์วจิำรณ์และควำมวุน่วำยทำงวฒันธรรมในสหรฐั ท่ำน
เป็นผู้น�ำในควำมพยำยำมเสรมิสรำ้งสมรรถภำพกำรออกอำกำศของ
ศำสนจักรและใช้เทคโนโลยีเผยแพรพ่ระกิตตคิณุไปทั่วโลก แม้จะมี
บทบำทกวำ้งขวำงเหล่ำน้ี แตท่่ำนไม่เคยมองขำ้มควำมรบัผิดชอบใน
กำรเสรมิสรำ้งศรทัธำของแตล่ะบุคคลและครอบครวั ไม่วำ่ท่ำนจะพูด
กับคนหน่ึงคนหรอืคนหมื่นคน ค�ำพูดของทำ่นมีผลตอ่พวกเขำเป็น
ส่วนตวั ค�ำพูดที่กลำยเป็นตรำสัญลักษณ์กำรปฏิบัตศิำสนกิจของท่ำน
คอื จงน�ำผู้คนมำหำพระครสิตท์ีละคน

เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ดแูลกำรท�ำงำนในเอเชียเจ็ดปีตดิตอ่กันและท่ำน
ช่ืนชมยินดทีี่ ไดเ้ห็นกำรเตบิโตของเพื่อนๆ ที่น่ัน ทำ่นตัง้ข้อสังเกตวำ่ 
“นับเป็นประสบกำรณ์ที่สรำ้งแรงบันดำลใจ       เมื่อไดเ้ห็นรปูแบบวธิี
ที่พระเจำ้ทรงถักทอผืนพรมตำมแบบแผนอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ใน
ภูมิภำคเหลำ่น้ันของแผ่นดนิโลก” 47

เมื่องำนมอบหมำยเปลี่ยนไปในโควรมัอัครสำวกสิบสอง เอ็ลเดอร์
ฮิงคล์ีย์ ไดร้บัโอกำสให้รบัใช้ ในภูมิภำคอื่นของโลก ทุกแห่งที่ท่ำนไป 
ท่ำนแสดงควำมห่วงใยแตล่ะคน ครสิตศั์กรำช 1970 เมื่อทำ่นก�ำลัง
ตรวจตรำกำรท�ำงำนของศำสนจักรในอเมรกิำใต ้ทำ่นเดนิทำงไปชิลี
หลังจำกเป็นประธำนกำรประชุมใหญ่สเตคในเปร ูสองวนัหลังจำก
มำถึงชิลี ท่ำนทรำบวำ่ไดเ้กิดแผ่นดนิไหวท�ำลำยล้ำงเปร ูและผู้สอน
ศำสนำส่ีคนหำยไป ท่ำนวำงแผนกลับไปเปรทูันทีแม้จะตอ้งเลื่อนวนั
กลับบำ้นออกไป “ข้ำพเจำ้จะกลับบ้ำนดว้ยควำมรูสึ้กดีไม่ไดข้ณะที ่
ผู้สอนศำสนำยังหำยสำบสูญ” ท่ำนกล่ำว 48

ท่ำนมำถึงเมืองลิมำ ประเทศเปรเูช้ำวนัตอ่มำ เมื่อผู้สอนศำสนำที่
หำยสำบสูญพบนักวทิยุสมัครเล่น พวกเขำสำมำรถโทรมำลิมำได ้และ
เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์พูดกับพวกเขำ ผู้สอนศำสนำอยู่ ในห้องเล็กๆ ที่เต็มไป
ดว้ยผู้รอดชีวติคนอื่นๆ กำรสนทนำของพวกเขำออกอำกำศผำ่นเครือ่ง



24

ชีวติและกำรปฏิบัตศิำสนกิจของกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์

ขยำยเสียง “เมื่อเสียงของเอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ดงัออกเครือ่งขยำยเสียง
ในห้องที่คนเบียดกันแน่นขณะแย่งกันพูดออกวทิยุ ห้องเงียบกรบิ
ทันที แม้ท่ำนจะพูดเป็นภำษำอังกฤษ และคนเหล่ำน้ีพูดภำษำสเปน 
แตพ่วกเขำเริม่กระซิบกันและถำมวำ่ ‘คนน้ันเป็นใคร’ มีควำมรูสึ้ก
ท่ำมกลำงควำมโกลำหลวำ่เสียงน้ันเป็นเสียงของคนไม่ธรรมดำ” 49

ในช่วงสองปีแรกของกำรตรวจตรำศำสนจักรในอเมรกิำใต ้เอ็ลเดอร์
ฮิงคล์ีย์ ไปเยี่ยมคณะเผยแผ่ทุกแห่ง ตัง้คณะเผยแผ่ ใหม่ ในโคลัมเบีย
และเอกวำดอร ์ช่วยตัง้สเตคใหม่ ในลิมำ เปร ูและเซำเปำลู บรำซิล 
ช่วยแก้ ไขอุปสรรคเรือ่งวซ่ีำของผู้สอนศำสนำที่ ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ใน
อำรเ์จนตนิำ ท่ำนอยู่ระหวำ่งท�ำมำกขึน้เมื่อท่ำนไดร้บัมอบหมำยใน
เดอืนพฤษภำคม ค ศ  1971 ให้ดแูลคณะเผยแผ่แปดแห่งในยุโรป 50

เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์มักจะรูสึ้กเหน่ือยล้ำจำกก�ำหนดกำรรดัตวัของ
ท่ำน ทำ่นมีควำมสุขเสมอเมื่อไดก้ลับบ้ำนและใช้เวลำอยู่กับมำรจ์อรี
และลูกๆ แตม่ำรจ์อรบีอกวำ่เมื่อท่ำนออกจำกบ้ำนไปท�ำงำนนำนเกิน
ไป ทำ่นจะไม่ไดพ้ักผ่อน กำรเรยีกเป็นอัครสำวกของท่ำน—หน่ึงใน 
“พยำนพิเศษถึงพระนำมของพระครสิต์ ในทั่วโลก” (คพ  107:23)—
ไม่เคยอยู่หำ่งจำกควำมคดิท่ำนเลย

ความรบัผิดชอบอันหนักหน่วงในฐานะท่ี
ปรกึษาของฝ่ายประธานสูงสุด

วนัที่ 15 กรกฎำคม ค ศ  1981 หลังจำกรบัใช้ ในโควรมัอัครสำวกสิบ
สองประมำณ 20 ปี เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ ไดร้บักำรเรยีกที่ท�ำให้ประหลำดใจ
อีกครัง้ ประธำนสเป็นเซอร ์ดบัเบิลย ู คมิบัลล์ผู้เป็นประธำนศำสนจักร
ในเวลำน้ันขอให้ท่ำนรบัใช้เป็นที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสูงสุด นอก
เหนือจำกประธำนเอ็น  เอลดนั แทนเนอร ์และประธำนมำเรยีน จี  
รอมนีย์ น่ีเป็นเรือ่งแปลกแตก่ำรด�ำเนินงำนตำ่งจำกรปูแบบกำรมีที่
ปรกึษำสองคนใช่วำ่จะไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน ประธำนคมิบัลล์กับที่
ปรกึษำของท่ำนสุขภำพไม่ดแีละตอ้งไดร้บักำรสนับสนุนช่วยเหลือเป็น
พิเศษในฝ่ำยประธำน 51
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ที่กำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้แรกของทำ่นในต�ำแหน่งใหม่น้ี ประธำน
ฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่ “ควำมปรำรถนำเพียงอยำ่งเดยีวของขำ้พเจำ้คอืรบัใช้
ดว้ยควำมภักดีไม่วำ่จะไดร้บัเรยีกให้ท�ำอะไร       กำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์
น้ีท�ำให้ขำ้พเจ้ำรูค้วำมอ่อนแอของตนเอง ถำ้ข้ำพเจำ้ท�ำให้ขุ่นเคอืงเมื่อ
ใด ข้ำพเจำ้ขอโทษและหวงัวำ่ท่ำนจะให้อภัยข้ำพเจำ้ ไม่วำ่งำนมอบ
หมำยน้ีจะมีระยะเวลำนำนหรอืไม่นำน ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่จะพยำยำมสุด
ควำมสำมำรถ จะท�ำดว้ยควำมรกัและศรทัธำ” 52

ศำสนจักรตอ้งกำรให้ท่ำนท�ำสุดควำมสำมำรถเมื่อประธำนคมิบัลล์  
ประธำนแทนเนอร ์และประธำนรอมนีย์มีปัญหำดำ้นสุขภำพ ในแตล่ะ
วนังำนส่วนใหญ่ของฝ่ำยประธำนสูงสุดตกอยู่กับประธำนฮิงคล์ีย์  
ท่ำนแบกภำระรบัผิดชอบมำกมำยที่ตอ้งพยำยำมมำกขึน้เช่นกัน อำทิ 
กำรอุทิศพระวหิำรจอรแ์ดนรเิวอร ์ยูทำห์ นอกจำกน้ี ทำ่นยังเผชิญกับ
เสียงวพิำกษ์วจิำรณ์ศำสนจักรและผู้น�ำทัง้ในอดตีและปัจจุบันจำก

ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ ในกำรประชุมใหญ่สำมัญครำวทีท่ำ่นเป็นสมำชิก
คนเดยีวในฝ่ำยประธำนสูงสุดทีสุ่ขภำพดพีอจะเข้ำรว่มกำรประชุมได้
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ประชำชนทั่วไปดว้ย ในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน ปี 1982 
ท่ำนแนะน�ำวำ่

“เรำมีชีวติอยู่ ในสังคมที่ชอบวพิำกษ์วจิำรณ์       ขำ้พเจำ้ขอให้ทำ่น 
มองภำพใหญ่และเลิกวติกกับค�ำต�ำหนิเล็กๆ น้อยๆ       น่ีเป็นเพียง
ส่วนประกอบของควำมส�ำคญัในกำรรบัใช้ [ของผู้น�ำศำสนจักร] และ
ควำมยิ่งใหญ่ของผลงำนของทำ่นเหล่ำน้ัน” 53

ประธำนแทนเนอรถ์ึงแก่กรรมวนัที่ 2 พฤศจิกำยน ค ศ  1982 
สุขภำพของประธำนคมิบัลล์และประธำนรอมนีย์เส่ือมลงจนถึงจุดที่ ใน
กำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน ปี 1983 ประธำนฮิงคล์ีย์ผู้ซ่ึงเวลำ
น้ันไดร้บัเรยีกเป็นที่ปรกึษำที่สองในฝ่ำยประธำนสูงสุด ตอ้งน่ังข้ำง
เกำ้อีว้ำ่งสองตวับนยกพืน้ โดยส่วนตวัแล้วท่ำนรูสึ้กลึกๆ  ในใจถึงส่ิงที่
ท่ำนเคยเรยีกวำ่ “ควำมโดดเดีย่วของกำรเป็นผู้น�ำ” 54

ประธำนฮิงคล์ีย์ด�ำเนินงำนดว้ยควำมระมัดระวงัและกำรสวด
อ้อนวอน ทำ่นไม่ตอ้งกำรขำ้มหน้ำศำสดำพยำกรณ์ ทำ่นขอให้สมำชิก
อำวโุสของโควรมัอัครสำวกสิบสอง—โดยเฉพำะเอ็ลเดอรเ์อสรำ แทฟท์ 
เบ็นสันประธำนโควรมั—ช่วยด�ำเนินธุรกิจประจ�ำวนัของศำสนจักร 
ประธำนฮิงคล์ีย์ท�ำงำนคูก่ับโควรมัอัครสำวกสิบสองโดยรบัค�ำแนะน�ำ
จำกประธำนคมิบัลล์เสมอ กระน้ันก็ตำม ท่ำนยังรูสึ้กวำ่แบกภำระใหญ่
หลวง

ถึงแม้ควำมรบัผิดชอบของประธำนฮิงคล์ีย์ ในฝ่ำยประธำนสูงสุด
ท�ำให้ท่ำนอยู่ ในซอลท์เลคซิตีเ้ป็นส่วนใหญ่ แตท่่ำนเดนิทำงเป็นครัง้
ครำวไปปฏิบัตศิำสนกิจตอ่สมำชิกและผู้สอนศำสนำในภูมิภำคอื่นของ
โลกดว้ย ครสิตศั์กรำช 1984 ทำ่นกลับไปฟิลิปปินส์ สิบแปดปีก่อนท่ำน
อุทิศโบสถ์หลังแรกที่น่ัน  ครำวน้ีทำ่นจะอุทิศพระวหิำรแห่งแรก ในค�ำ
สวดอ้อนวอนอุทิศ ท่ำนทูลวำ่

“ประเทศฟิลิปปินสตเ์ป็นประเทศที่มีเกำะมำกมำย ประชำชนรกั
อิสรภำพ ควำมจรงิ ใจของพวกเขำละเอียดอ่อนตอ่ประจักษ์พยำนของ
ผู้รบัใช้พระองค ์และตอบรบัข่ำวสำรของพระกิตตคิณุนิรนัดร ์พวก
ขำ้พระองคข์อบพระทัยส�ำหรบัศรทัธำของพวกเขำ พวกขำ้พระองค์
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ขอบพระทัยส�ำหรบัวญิญำณแห่งกำรเสียสละของพวกเขำ พวกข้ำ
พระองคข์อบพระทัยส�ำหรบัปำฏิหำรยิ์แห่งควำมก้ำวหน้ำในงำนของ
พระองค์ ในแผ่นดนิน้ี” 55

ควำมก้ำวหน้ำตอ่เน่ืองของศำสนจักรประจักษ์ชัดในเดอืนมิถุนำยน 
ปี 1984 เมื่อประธำนฮิงคล์ีย์ ในนำมของฝ่ำยประธำนสูงสุด ประกำศ
กำรเรยีกฝ่ำยประธำนภำค—สมำชิกสำวกเจ็ดสิบผู้จะอยู่ทั่วโลกและ
ตรวจตรำงำนของศำสนจักรในเขตภูมิศำสตรท์ี่ ไดร้บัมอบหมำย โดย
ท�ำงำนภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมัอัคร-
สำวกสิบสอง พี่น้องชำยเหลำ่น้ีจะจัดหำผู้น�ำและให้กำรอบรมมำกเท่ำ
ที่จ�ำเป็นในเขตของพวกเขำ “เรำจะตดัสินใจทุกอย่ำงในซอลท์เลคซิตี ้
ไม่ ได”้ ท่ำนกลำ่ว “เรำตอ้งท�ำบำงอย่ำงเกี่ยวกับกำรกระจำยอ�ำนำจ” 56 
ประมำณหน่ึงปีตอ่มำ ขณะพูดกับผู้น�ำศำสนจักรจำกทั่วโลก ประธำน
ฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่ “ขำ้พเจ้ำมั่นใจวำ่น่ีเป็นก้ำวส�ำคญัที่ ไดร้บักำรดลใจใน
ช่วงไม่กี่เดอืนหลังน้ี ข้ำพเจ้ำมั่นใจวำ่กำรที่คนดีๆ  เหล่ำน้ีอยู่ท่ำมกลำง
พวกท่ำนบ่อยๆ ท�ำให้พวกทำ่นมีควำมเช่ือมั่นมำก พี่น้องชำยเหลำ่น้ี
ก�ำลังผูกทัง้ศำสนจักรไวด้ว้ยกัน” 57

หลังจำกน�ำศำสนจักรตลอด 12 ปีของกำรเตบิโตอย่ำงน่ำทึ่ง 
ประธำนสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู  คมิบัลล์ถึงแก่กรรมวนัที่ 5 พฤศจิกำยน 
ค ศ  1985 ในฐำนะอัครสำวกอำวโุส ประธำนเอสรำ แทฟท์ เบ็นสันได้
รบักำรวำงมือมอบหน้ำที่เป็นประธำนศำสนจักร ทำ่นขอให้กอรด์อน บ ี 
ฮิงคล์ีย์รบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่หน่ึงในฝ่ำยประธำนสูงสุดและโธมัส เอส  
มอนสันรบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่สอง เน่ืองจำกสมำชิกสำมทำ่นในฝ่ำย
ประธำนสูงสุดมีสุขภำพด ีประธำนฮิงคล์ีย์จึงรูสึ้กวำ่ภำระของทำ่นเบำ
ลงและมีโอกำสไปเยี่ยมวสุิทธิชนทั่วโลกมำกขึน้

ภำยในไม่กี่ปี สุขภำพของประธำนเบ็นสันเริม่อ่อนแอ และควำมรบั
ผิดชอบวนัตอ่วนัของกำรด�ำเนินงำนศำสนจักรตกอยู่กับประธำน 
ฮิงคลี์ยอี์กครัง้ อยำ่งไรก็ด ีครำวน้ีทำ่นไม่ โดดเดีย่วในฝ่ำยประธำนสูงสุด 
ประธำนฮิงคล์ีย์และประธำนมอนสันด�ำเนินงำนศำสนำจักรอย่ำงตอ่
เน่ืองอยำ่งมีชีวติชีวำและเป่ียมดว้ยพละก�ำลัง โดยเคำรพกำรเรยีกของ
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ประธำนเบ็นสันในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยเสมอ 
พวกท่ำนพัฒนำควำมสัมพันธ์และมิตรภำพอันแน่นแฟ้นยั่งยืน

ประธำนเบ็นสันถึงแก่กรรมวนัที่ 30 พฤษภำคม ค ศ  1994 และ
ประธำนฮำเวริด์ ดบัเบิลยู  ฮันเตอรเ์ป็นประธำนศำสนจักร ประธำน
ฮิงคล์ีย์และประธำนมอนสันรบัใช้เป็นที่ปรกึษำอีกครัง้ ในเดอืน
มถินุำยน ประธำนและซิสเตอรฮิ์งคล์ยีเ์ดนิทำงรว่มกับประธำนฮันเตอร ์
และไอนิสภรรยำ กับเอ็ลเดอรเ์อ็ม  รสัเซลล์ เนลสันและบำรบ์ำรำ
ภรรยำไปนอว ูอิลลินอยส์เพื่อรว่มงำนร�ำลึกมรณสักขีของโจเซฟและ
ไฮรมั สมิธครบ 150 ปี กำรเดนิทำงครัง้น้ีคงจะเป็นครัง้เดยีวที่ประธำน
ฮันเตอรก์ับประธำนฮิงคล์ีย์เดนิทำงดว้ยกัน ประธำนฮันเตอรต์อ่สู้กับ
ปัญหำสุขภำพหลำยปี สุขภำพของท่ำนเส่ือมโทรมอย่ำงรวดเรว็หลัง
จำกกำรเดนิทำงครัง้น้ี วนัที่ 27 กุมภำพันธ์ ค ศ  1995 ทำ่นขอพรฐำนะ
ปุโรหิตจำกประธำนฮิงคล์ีย์ ในพรน้ัน ประธำนฮิงคล์ีย์วงิวอนขอชีวติ
ประธำนฮันเตอรแ์ตทู่ลดว้ยวำ่ทำ่นอยู่ ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ 58 ไม่กี่
วนัตอ่มำ วนัที่ 3 มีนำคม ค ศ  1995 ประธำนฮันเตอรถ์ึงแก่กรรม

ประธำนเอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน (กลำง) กับทีป่รกึษำของทำ่น ประธำนกอรด์อน บี. 
ฮิงคล์ีย์ (ซ้ำย) และประธำนโธมัส เอส. มอนสัน (ขวำ) ในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
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ศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ังรู ้ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักร

มรณกรรมของประธำนฮันเตอร ์แม้ ไม่น่ำแปลกใจ แตก็่ท�ำให้ครอบ
ครวัฮิงคล์ีย์ตอ้งรบัภำระหนัก ในฐำนะอัครสำวกอำวโุส ประธำนฮิงคล์ีย์
จะเป็นประธำนศำสนจักรคนตอ่ไป ซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์กล่ำวถึงช่ัวขณะที่
พวกท่ำนทรำบข่ำวมรณกรรมของประธำนฮันเตอรว์ำ่ “ประธำน 
ฮันเตอรจ์ำกไปแล้วและเรำถูกทิง้ให้สำนตอ่ ดฉัินรูสึ้กเศรำ้มำก วำ้เหว่
มำก กอรด์อนก็เช่นกัน เขำพูดไม่ออก และเขำรูสึ้กวำ้เหวม่ำกๆ เขำไม่
เหลือคนที่เขำ้ใจวำ่เขำก�ำลังประสบอะไร” 59

หลังจำกพิธีศพของประธำนฮันเตอร ์ประธำนฮิงคล์ีย์พบกำร
ปลอบโยนในพระวหิำร ขณะอยู่เพียงล�ำพังในห้องประชุมของฝ่ำย
ประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองในพระวหิำรซอลท์เลค ทำ่น
ตัง้ใจอำ่นพระคมัภีรแ์ละตรกึตรองส่ิงที่อ่ำน ทำ่นใครค่รวญพระชนม์
ชีพ กำรปฏิบัตศิำสนกิจ และกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต ์จำกน้ันทำ่น
จึงศึกษำภำพเหมือนบนผนังซ่ึงเป็นภำพของประธำนศำสนจักรทุก
ท่ำนตัง้แต่ โจเซฟ สมิธจนถึงฮำเวริด์ ดบัเบิลยู  ฮันเตอร ์ท่ำนบันทึก
ประสบกำรณ์ครัง้น้ีลงในบันทึกส่วนตวัวำ่

“ข้ำพเจำ้เดนิวนหน้ำภำพเหมือนเหล่ำน้ีและมองเขำ้ไปในดวงตำ
ของบุรษุที่อยู่ ในภำพ ข้ำพเจำ้รูสึ้กประหน่ึงพูดกับพวกท่ำนได ้ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กรำวกับวำ่พวกท่ำนก�ำลังพูดกับข้ำพเจ้ำและท�ำให้ข้ำพเจำ้เกิด
ควำมเช่ือมั่นอีกครัง้       ข้ำพเจำ้น่ังเก้ำอีต้วัที่ข้ำพเจำ้เคยน่ังสมัยเป็น
ที่ปรกึษำที่หน่ึงของประธำน ข้ำพเจ้ำใช้เวลำมองดภูำพเหมือนเหลำ่
น้ันนำนมำก ทุกคนดเูหมือนจะมีชีวติ ดวงตำของพวกทำ่นดเูหมือน
จะจ้องมองขำ้พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำรูสึ้กวำ่พวกทำ่นก�ำลังให้ก�ำลังใจขำ้พเจำ้
และตัง้ใจจะสนับสนุนข้ำพเจำ้ ดเูหมือนพวกทำ่นจะพูดกับขำ้พเจ้ำวำ่
พวกท่ำนไดพู้ดแทนข้ำพเจำ้ในสภำที่จัดในสวรรคว์ำ่ขำ้พเจำ้ไม่มีควำม
จ�ำเป็นตอ้งกลัว ขำ้พเจำ้จะไดร้บัพรและกำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจของขำ้พเจำ้
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“ข้ำพเจำ้คกุเขำ่ทูลวงิวอนพระเจำ้ ข้ำพเจ้ำพูดกับพระองคน์ำนมำก
ในกำรสวดอ้อนวอน       ข้ำพเจำ้มั่นใจวำ่โดยอ�ำนำจของพระวญิญำณ  
ขำ้พเจ้ำไดย้ินพระด�ำรสัของพระเจ้ำ ไม่ ใช่ไดย้ินเสียง แตเ่ป็นควำม
อบอุ่นที่ข้ำพเจำ้รูสึ้กในใจเกี่ยวกับค�ำถำมที่ขำ้พเจ้ำถำมในค�ำสวด
อ้อนวอน” 60

หลังจำกประสบกำรณ์น้ีทำ่นบันทึกควำมคดิอีกครัง้วำ่ “ข้ำพเจำ้
รูสึ้กดขีึน้ และขำ้พเจ้ำมีควำมเช่ือมั่นมำกยิ่งขึน้ในใจวำ่พระเจำ้ทรง
ก�ำลังท�ำงำนตำมพระประสงคข์องพระองคเ์กี่ยวกับอุดมกำรณ์และ
อำณำจักรของพระองค ์ขำ้พเจ้ำจะไดร้บักำรสนับสนุนในฐำนะประธำน
ศำสนจักร ศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และรบัใช้ตำมเวลำ
ที่พระเจำ้ทรงมีพระประสงค ์ดว้ยกำรยืนยันของพระวญิญำณในใจ 
เวลำน้ีข้ำพเจำ้จึงพรอ้มจะก้ำวไปท�ำงำนให้ดทีี่สุดเท่ำที่ข้ำพเจ้ำรูว้ธิีท�ำ  
ขำ้พเจ้ำแทบไม่อยำกเช่ือวำ่พระเจ้ำทรงมอบควำมรบัผิดชอบอันสูงส่ง
และศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดน้ีให้ข้ำพเจำ้       ข้ำพเจ้ำหวงัวำ่พระเจ้ำไดท้รงฝึก
ขำ้พเจ้ำให้ท�ำส่ิงที่ทรงคำดหวงัจำกข้ำพเจ้ำแล้ว ขำ้พเจำ้จะถวำยควำม
จงรกัภักดทีัง้หมดแดพ่ระองค ์และขำ้พเจ้ำจะแสวงหำค�ำแนะน�ำของ
พระองคแ์น่นอน” 61

ประธำนกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ ไดร้บักำรวำงมือมอบหน้ำที่เป็น
ประธำนศำสนจักรเมื่อวนัที่ 12 มีนำคม ค ศ  1995 วนัรุง่ขึน้ท่ำนพูดที่
กำรประชุมแถลงข่ำวและตอบค�ำถำมของนักขำ่ว เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์  
อำร ์ ฮอลแลนดร์ำยงำนวำ่ “เมื่อใกล้จบช่วงกำรสนทนำที่เป็นกันเอง 
เป่ียมดว้ยควำมรู ้และโน้มน้ำวใจเสมอเกี่ยวกับค�ำถำมหลำยข้อที่นัก
ขำ่วถำมในกำรประชุมแถลงขำ่ว นักขำ่วคนหน่ึงถำมประธำนฮิงคล์ีย์วำ่ 
‘ทำ่นจะเน้นเรือ่งอะไรครบั หัวข้อกำรบรหิำรงำนของทำ่นคอือะไรครบั’

“ทำ่นตอบตำมสัญชำตญำณวำ่ ‘สำนตอ่ ครบั หัวข้อของเรำคอืจะ
สำนตอ่งำนอันส�ำคญัยิ่งที่ผู้มำก่อนเรำท�ำไวค้รบั’” 62

ประธำนฮิงคล์ีย์รกัษำค�ำปฏิญำณน้ัน ดว้ยควำมเคำรพเหลำ่ศำสดำ
พยำกรณ์ผู้ล่วงลับไปก่อนท่ำน ทำ่นสำนตอ่งำนที่ท่ำนเหล่ำน้ันท�ำไว ้
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ดว้ยศรทัธำในพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระเยซูครสิต ์ทำ่นท�ำตำม
กำรเปิดเผยให้ด�ำเนินงำนน้ันในวธิี ใหม่ๆ

กำรน�ำศำสนจักร “ออกมำจำกกำรปิดบัง” (คพ. 1:30)

ตัง้แตเ่ริม่กำรปฏิบัตศิำสนกิจของประธำนฮิงคล์ีย์  เอ็ลเดอรนี์ล เอ  
แม็กซ์เวลล์แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสองตัง้ข้อสังเกตวำ่ “ประธำน 

ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ทีแ่ท่นพูดในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
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ฮิงคล์ีย์ก�ำลังช่วยน�ำศำสนจักรออกมำจำกกำรปิดบัง ศำสนจักรจะ
ก้ำวหน้ำเทำ่ที่จ�ำเป็นไม่ไดถ้้ำเรำถูกซ่อนไว้ ในถัง บำงคนตอ้งก้ำวออก
มำ และประธำนฮิงคล์ีย์เต็มใจท�ำเช่นน้ัน ทำ่นเป็นคนเขำ้ใจอดตีและ
เข้ำใจปัจจุบันไปพรอ้มๆ กัน ทำ่นมีของประทำนอันน่ำอัศจรรย์ของกำร
แสดงควำมคดิเห็นที่ท�ำให้ทำ่นสำมำรถน�ำเสนอขำ่วสำรในวธิีที่ดงึดดู
ใจคนทุกแห่งหน” 63

ควำมรูก้วำ้งขวำงของประธำนฮิงคล์ีย์ดำ้นส่ือและกำรถ่ำยทอดเสียง
ช่วยเตรยีมท่ำนส�ำหรบังำนน้ี ในฐำนะประธำนศำสนจักร ท่ำนให้
สัมภำษณ์บ่อยครัง้กับนักหนังสือพิมพ์ทั่วโลก ตอบค�ำถำมของพวกเขำ
เกี่ยวกับหลักค�ำสอนและนโยบำยของศำสนจักร แสดงประจักษ์พยำน
ถึงพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู แตล่ะครัง้
ท�ำให้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้และมิตรภำพแน่นแฟ้นขึน้

ตวัอย่ำงที่เดน่ชัดครัง้หน่ึงคอืกำรสัมภำษณ์ในปี 1996 กับไมค ์
วอลเลซนักขำ่วผู้มำกประสบกำรณ์ของรำยกำรโทรทัศน์ช่ือ 60 Min-

utes คณุวอลเลซขึน้ช่ือวำ่เป็นผู้สัมภำษณ์ที่ ไม่ ไวห้น้ำใคร ประธำน
ฮิงคล์ีย์ยอมรบัวำ่ท่ำนกังวลพอสมควรก่อนรำยกำรออกอำกำศทำง
โทรทัศน์ในสหรฐั “ถ้ำผลออกมำน่ำพอใจ ข้ำพเจำ้ก็ยินด”ี ท่ำนกลำ่ว 
“แตถ่ำ้ไม่ ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่จะไม่ก้ำวเขำ้ไปตดิกับดกัแบบน้ันอีก” 64

กำรสัมภำษณ์เป็นที่น่ำพอใจ โดยแสดงให้เห็นดำ้นบวกมำกมำยของ
ศำสนจักร ผลที่เกิดขึน้อีกอยำ่งหน่ึงคอืไมค ์วอลเลซกับประธำน 

ฮิงคล์ีย์กลำยเป็นเพื่อนกัน

ครสิตศั์กรำช 2002 ซอลท์เลคซิตีเ้ป็นเจำ้ภำพโอลิมปิกฤดหูนำว 
ท�ำให้ศำสนจักรกลำยเป็นจุดสนใจของนำนำประเทศ ประธำนฮิงคล์ีย ์
กับที่ปรกึษำของทำ่นให้ค�ำปรกึษำในเรือ่งกำรวำงแผน “เรำตดัสิน
ใจอย่ำงรอบคอบวำ่เรำจะไม่ ใช้ โอกำสน้ีเป็นเวลำหรอืสถำนที่เผยแผ่
ศำสนำ” ท่ำนกลำ่ว “แตเ่รำมั่นใจวำ่จำกเหตกุำรณ์ส�ำคญัครัง้น้ีจะมีส่ิง
อัศจรรย์เกิดขึน้กับศำสนจักร” 65 ท่ำนพูดถูก ประชำชนหลำยหมื่นคน
ไปเยือนหุบเขำซอลท์เลคและไดร้บักำรตอ้นรบัจำกเจำ้ภำพที่มีมำรยำท
—วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยและคนอื่นๆ ท�ำงำนดว้ยกันเพื่อสรำ้งสรรค์ ให้
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กีฬำโอลิมปิกประสบผลส�ำเรจ็ ผูม้ำเยอืนเหลำ่น้ีเดนิรอบเทมเปิลสแควร ์ 
ฟังคณะนักรอ้งประสำนเสียงแทเบอรน์ำเคลิ และไปเยือนหอสมุด
ประวตัคิรอบครวั ประชำชนหลำยพันล้ำนคนเห็นพระวหิำรซอลท์เลค 
ทำงโทรทัศน์และเห็นนักขำ่วน�ำเสนอเรือ่งรำวของศำสนจักรไดอ้ย่ำง
น่ำพอใจ ตำมที่ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำว น่ันเป็น “เรือ่งอัศจรรย์ส�ำหรบั
ศำสนจักร”

นอกจำกจะใช้ช่องทำงกำรส่ือสำรที่มีมำนำน ประธำนฮิงคล์ีย์ยังยอม
ใช้นวตักรรมใหม่ดว้ย ตวัอยำ่งเช่น ทำ่นถือวำ่อินเทอรเ์น็ตเป็นวธิีท�ำให้
ศำสนจักรใกล้ชิดกับสมำชิกและแบ่งปันพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู
กับคนที่นับถือศำสนำอื่น ในช่วงกำรบรหิำรงำนของทำ่น ศำสนจักร
เปิดตวั LDS.org, FamilySearch.org, และ Mormon.org

วนัที่ 23 มิถุนำยน ค ศ  2004 วนัที่ประธำนฮิงคล์ีย์อำยุ 94 ปี ทำ่น
ไดร้บัรำงวลัเหรยีญแห่งอิสรภำพจำกประธำนำธิบด ีซ่ึงเป็นเครือ่ง
อิสรยิำภรณ์สูงสุดที่มอบให้ ในสหรฐั ท่ำนตอบรบัดงัน้ี “ข้ำพเจำ้รูสึ้ก
เป็นเกียรตอิย่ำงยิ่งที่ ไดร้บัรำงวลัอันทรงเกียรตน้ีิจำกประธำนำธิบดี
สหรฐั ข้ำพเจำ้ซำบซึง้ใจเป็นอย่ำงยิ่ง ในควำมหมำยที่กวำ้งขึน้คอืรำงวลั
ดงักลำ่วเป็นเกียรตแิก่ศำสนจักรซ่ึงได้ ให้ โอกำสมำกมำยแก่ขำ้พเจ้ำ
และประโยชน์ที่ขำ้พเจ้ำไดพ้ยำยำมท�ำให้เกิดขึน้” 66 ท่ำนมองวำ่รำงวลั
น้ีเป็นสัญลักษณ์ของช่ือเสียงในทำงดขีึน้ของศำสนจักรและเป็นหลัก
ฐำนยืนยันวำ่ท่ำนน�ำศำสนจักรออกมำจำกกำรปิดบังอย่ำงแท้จรงิ

กำรเดนิทำงในหมู่วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

ประธำนฮิงคล์ีย์ ไม่ชอบควำมล�ำบำกของกำรเดนิทำง แตค่วำม
ปรำรถนำจะรบัใช้บรรดำวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยมีพลังมำกกวำ่ควำม
ปรำรถนำจะอยู่บ้ำน ทำ่นกลำ่ววำ่ท่ำนตอ้งกำร “ออกไปอยู่ทำ่มกลำง
ผู้คนของเรำเพื่อกลำ่วช่ืนชม ให้ก�ำลังใจ   และแสดงประจักษ์พยำนถึง
ควำมศักดิสิ์ทธิ์ ในงำนของพระเจำ้” 67 ช่วงแรกในกำรบรหิำรงำนทำ่น
แสดงควำมเห็นวำ่ “ขำ้พเจ้ำตัง้ใจวำ่ขณะยังมีเรีย่วแรงข้ำพเจ้ำจะออก
ไปอยู่ทำ่มกลำงผู้คนของเรำทัง้ที่บำ้นและตำ่งแดน       ขำ้พเจำ้ตัง้ใจ
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จะท�ำงำนดว้ยควำมกระตอืรอืรน้ตรำบเทำ่ที่จะท�ำได ้ข้ำพเจ้ำประสงค์
จะพบปะผู้คนที่ขำ้พเจำ้รกั” 68

ในช่วงรบัใช้เป็นประธำนศำสนจักร ท่ำนเดนิทำงทั่วสหรฐัและ
ไปเยือนประเทศตำ่งๆ นอกสหรฐักวำ่ 90 ครัง้ สรปุคอืทำ่นเดนิทำง
มำกกวำ่หน่ึงลำ้นไมล์ (1 6 ลำ้นกิโลเมตร) เมื่อครัง้เป็นประธำน
ศำสนจักร โดยไปพบปะวสุิทธิชนในทุกภูมิภำคของโลก 69

ในบำงพืน้ที่ คนตอ้งพยำยำมมำพบทำ่นมำกกวำ่ทำ่นพยำยำมมำ
พบพวกเขำ ตวัอยำ่งเช่น ในปี 1996 ทำ่นกับซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์ ไปเยือน
ฟิลิปปินส์ สมำชิกภำพศำสนจักรที่น่ันเพิ่มขึน้จนมีมำกกวำ่ 375,000 
คน ประธำนและซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์มีก�ำหนดพูดเย็นวนัหน่ึงที่กำรประชุม
ในสนำมกีฬำอรำเนตำ้ของมะนิลำ ประมำณเที่ยงของวนัน้ัน สนำม
กีฬำ “เต็มเกินพืน้ที่รองรบั คนเริม่ตอ่แถวตัง้แต ่7 โมงเช้ำเพื่อรอเขำ้
รว่มกำรประชุมที่จะเริม่ในอีกสิบสองช่ัวโมงข้ำงหน้ำ จ�ำนวนที่นับได้
คอืสมำชิกรำว 35,000 คนแออัดอยู่ ในที่น่ัง 25,000 ที่ของสนำมกีฬำ 
25,000 ที่น่ังเช่นเดยีวกับช่องทำงเดนิและลำนกลำงสนำม วสุิทธิชน

ประธำนฮิงคล์ีย์ชอบ “ออกไปอยู่ท่ำมกลำงผู้คนทัง้ทีบ่้ำนและตำ่งแดน”
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จ�ำนวนมำกโดยสำรเรอืและรถโดยสำรยี่สิบช่ัวโมงเพื่อมำที่มะนิลำ บำง
คนจ่ำยคำ่เดนิทำงเท่ำกับเงินเดอืนหลำยเดอืนของพวกเขำ      

“เมื่อมีคนแจ้งประธำนฮิงคล์ีย์วำ่สนำมกีฬำเต็มและผู้จัดกำรอำคำร
สงสัยวำ่เป็นไปได้ ไหมที่พวกเขำจะเริม่กำรประชุมเรว็ขึน้ ท่ำนตอบ
ทันทีวำ่ ‘ ไดเ้ลย’ ทำ่นกับซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์เข้ำมำในสนำมกีฬำกวำ้งใหญ่ 
      ประหน่ึงมีคนน�ำ ที่ประชุมลุกขึน้ยืนอย่ำงพรอ้มเพรยีง ปรบมือ
ตอ้นรบั แล้วเริม่รอ้งเพลงสวด ‘เรำขอบพระทัยส�ำหรบัศำสดำ’” 70

โดยรูว้ำ่ท่ำนกับเจำ้หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ไม่สำมำรถไปไดทุ้กแห่งที่
ตอ้งกำร ประธำนฮิงคล์ีย์จึงสนับสนุนให้ ใช้เทคโนโลยีแนะน�ำส่ังสอน
ผู้น�ำทั่วโลก ทำ่นใช้เทคโนโลยีดำวเทียมควบคมุกำรถ่ำยทอดกำรอบรม
ผู้น�ำทั่วโลกซ่ึงจัดขึน้ครัง้แรกในเดอืนมกรำคม ปี 2003

กำรส่งเสรมิควำมส�ำคญัของกำรเรยีนและกำร
สอนควำมจรงิทำงโลกและทำงวญิญำณ

ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำวตอ่ไปวำ่ “พวกเรำไม่มี ใคร      รูม้ำกพอ ขัน้
ตอนกำรเรยีนรูเ้ป็นขัน้ตอนที่ ไม่จบสิน้ เรำตอ้งอำ่น เรำตอ้งสังเกต เรำ
ตอ้งรบัไว ้และเรำตอ้งไตรต่รองส่ิงซ่ึงเผยตอ่ควำมคดิของเรำ” 71 ท่ำน
กล่ำวเช่นกันวำ่ “กำรสอนที่มีประสิทธิภำพเป็นส่วนส�ำคญัของกำร
เป็นผู้น�ำในศำสนจักร ชีวตินิรนัดรจ์ะมำก็ตอ่เมื่อชำยหญิงไดร้บักำร
สอนอยำ่งมีประสิทธิภำพจนเปลี่ยนและขัดเกลำชีวติพวกเขำ เรำไม่
สำมำรถบังคบัพวกเขำให้เป็นคนชอบธรรมหรอืไปสวรรค์ ได ้พวกเขำ
ตอ้งไดร้บักำรน�ำ และน่ันหมำยถึงกำรสอน” 72

ประธำนฮิงคล์ีย์ปรำรถนำจะให้กำรบ�ำรงุเลีย้งทำงวญิญำณแก่วสุิทธิ
ชนยุคสุดทำ้ยทั่วโลกมำกขึน้ ครสิตศั์กรำช 1995 ทำ่นอนุมัตแิผนอยำ่ง
กระตอืรอืรน้ให้จัดพิมพ์หนังสือชุดหน่ึงซ่ึงจะท�ำให้สมำชิกศำสนจักร
มีคลังพระกิตตคิณุ ไม่นำนศำสนจักรเริม่จัดพิมพ์หนังสือชุดน้ีเรยีกวำ่ 
ค�ำสอนของประธำนศำสนจักร ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีก็เป็นหน่ึงในน้ัน

กำรเรยีนรูท้ำงโลกส�ำคญัตอ่ประธำนฮิงคล์ีย์เช่นกัน ท่ำนห่วงใย
สมำชิกของศำสนจักรในพืน้ที่ยำกไรข้องโลกผู้ ไม่มีเงินจ่ำยคำ่เรยีน
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ขัน้อุดมศึกษำหรอืฝึกอำชีพ หำกไม่มีกำรศึกษำและกำรฝึกเช่นน้ัน 
พวกเขำส่วนใหญ่จะยังอยู่ ในควำมยำกไร ้ในภำคฐำนะปุโรหิตของกำร
ประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน ปี 2001 ประธำนฮิงคล์ีย์กลำ่ววำ่

“เพื่อแก้ ไขสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว เรำจึงเสนอแผนหน่ึง—ซ่ึงเรำเช่ือ
วำ่ไดร้บักำรดลใจจำกพระเจำ้ ศำสนจักรก�ำลังจัดตัง้กองทุนซ่ึงส่วน
ใหญ่จะมำจำกเงินบรจิำคของวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่ซ่ือสัตย์ผู้บรจิำค
เพื่อจุดประสงคน้ี์ เรำรูสึ้กขอบคณุพวกเขำอย่ำงสุดซึง้       เรำจะเรยีก
วำ่กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ” 73

ประธำนฮิงคล์ีย์อธิบำยวำ่ผู้รบัประโยชน์จำกโปรแกรมจะไดเ้งินกู้ยืม
จำกกองทุนที่สมำชิกศำสนจักรบรจิำคให้เป็นคำ่เรยีนหรอืคำ่ฝึกอำชีพ 
หลังจำกเรยีนจบหรอืฝึกเสรจ็แล้ว ศำสนจักรคำดหวงัวำ่พวกเขำจะคนื
เงินกู้เพื่อจะสำมำรถใช้เงินกองทุนช่วยคนอื่นตอ่ไป ประธำนฮิงคล์ีย์
อธิบำยเช่นกันวำ่กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำจะ “ยึดหลักธรรมคล้ำย

“เรำขอแนะน�ำบิดำมำรดำและลูกๆ ให้ควำมส�ำคญัสูงสุดแก่กำรสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครวั กำรสังสรรค์ ในครอบครวั กำรศกึษำและ

กำรสอนพระกิตตคิณุ และกิจกรรมทีด่งีำมของครอบครวั”
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กับกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรอพยพ” ซ่ึงศำสนจักรตัง้ขึน้ในทศวรรษ 
1800 เพื่อช่วยวสุิทธิชนที่ขัดสนอพยพไปไซอัน 74

ภำยในหกเดอืน วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยบรจิำคเงินหลำยลำ้นดอลลำร์
เข้ำกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ 75 หน่ึงปีหลังจำกแนะน�ำแผนดงั
กล่ำว ประธำนฮิงคล์ีย์ประกำศวำ่ “เวลำน้ีควำมพยำยำมดงักลำ่วอยู่
บนรำกฐำนที่มั่นคง       เยำวชนชำยหญิงในพืน้ที่ดอ้ยโอกำสของโลก 
เยำวชนชำยหญิงที่ส่วนใหญ่เป็นอดตีผู้สอนศำสนำ จะไดร้บักำรศึกษำ
ที่ด ีซ่ึงจะยกพวกเขำออกจำกปลักของควำมยำกไรท้ี่บรรพบุรษุของ
พวกเขำหลำยรุน่ตอ่สู้ดิน้รนมำ” 76 โปรแกรมน้ียังคงเป็นพรแก่วสุิทธิ
ชนยุคสุดทำ้ยทัง้ผู้รบัและผู้ ให้

กำรเป็นพยำนถึงควำมศกัดิสิ์ทธิ์ของกำรแตง่งำนและครอบครวั

ในกำรประชุมสมำคมสงเครำะห์สำมัญซ่ึงจัดเมื่อวนัที่ 23 กันยำยน 
ค ศ  1995 ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่

“ดว้ยกำรอ้ำงเหตผุลมำกมำยจนหลอกให้คนยอมรบัวำ่เป็นควำมจรงิ 
ดว้ยกำรหลอกลวงมำกมำยเกี่ยวกับมำตรฐำนและคำ่นิยม ดว้ยส่ิงเยำ้
ยวนและส่ิงล่อใจมำกมำยให้ยอมรบัควำมสกปรกโสมมที่เกิดขึน้ช้ำๆ 
ของโลก เรำจึงรูสึ้กวำ่ตอ้งเตอืนและเตอืนล่วงหน้ำ เพื่อท�ำเช่นน้ี เรำ
ฝ่ำยประธำนสูงสุดและสภำอัครสำวกสิบสองจึงไดอ้อกถ้อยแถลงตอ่
ศำสนจักรและตอ่โลกเป็นกำรประกำศและกำรยืนยันมำตรฐำน หลัก
ค�ำสอน และหลักปฏิบัตอิันเกี่ยวข้องกับครอบครวัซ่ึงศำสดำพยำกรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยของศำสนจักรน้ีกล่ำวย�ำ้หลำยครัง้ตลอด
ประวตัศิำสตรข์องศำสนจักร” 77

ตอ่จำกค�ำเกริน่น�ำน้ี ประธำนฮิงคล์ีย์อ่ำน “ครอบครวั:  ถ้อยแถลงตอ่
โลก” ตอ่สำธำรณชนเป็นครัง้แรก

ควำมศักดิสิ์ทธิ์ของกำรแตง่งำนและครอบครวัเป็นหัวข้อส�ำคญัใน
ขำ่วสำรของประธำนฮิงคล์ีย์เสมอ ท่ำนประณำมกำรกระท�ำทำรณุกรรม
ทุกรปูแบบ ทำ่นกระตุน้ให้บิดำมำรดำและบุตรอดทนตอ่กัน รกักัน 
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สอนกัน และรบัใช้กัน ในจดหมำยลงวนัที่ 11 กุมภำพันธ์ ค ศ  1999 
ท่ำนกับที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสูงสุดกลำ่ววำ่

“เรำขอรอ้งให้บิดำมำรดำพยำยำมทุ่มเทเต็มที่กับกำรสอนและกำร
เลีย้งดบูุตรธิดำในหลักธรรมพระกิตตคิณุซ่ึงจะท�ำให้พวกเขำใกล้ชิด
ศำสนจักร บำ้นคอืพืน้ฐำนของชีวติที่ชอบธรรม ไม่มีเครือ่งมือใดมำ
แทนที่หรอืมีสัมฤทธิผลในกำรด�ำเนินงำนส�ำคญัยิ่งอันเป็นควำมรบัผิด
ชอบที่พระผู้เป็นเจ้ำประทำนให้

“เรำขอแนะน�ำบิดำมำรดำและลูกๆ ให้ควำมส�ำคญัสูงสุดแก่กำรสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครวั กำรสังสรรค์ ในครอบครวั กำรศึกษำและกำร
สอนพระกิตตคิณุ ตลอดจนกิจกรรมที่ดงีำมของครอบครวั แม้อำจจะ
มีข้อเรยีกรอ้งหรอืกิจกรรมอื่นที่เหมำะสมและทรงคณุคำ่ แตต่อ้งไม่
ยอมให้ส่ิงเหลำ่น้ีเข้ำมำแทนหน้ำที่ซ่ึงพระเจำ้ทรงก�ำหนดไวเ้ฉพำะบิดำ
มำรดำและครอบครวัเท่ำน้ันที่จะท�ำไดด้พีอ” 78

กำรยืน่มือช่วยเหลือผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสใหม่

ประธำนฮิงคล์ีย์ชอบเห็นคนจ�ำนวนมำกเข้ำรว่มศำสนจักร แตท่่ำน
เป็นห่วงแตล่ะบุคคลที่อยู่ ในกลุ่มคนเหล่ำน้ัน ช่วงแรกของกำรบรหิำร
งำน ทำ่นกลำ่ววำ่

“เน่ืองจำกจ�ำนวนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง เรำจึงตอ้ง
พยำยำมช่วยพวกเขำมำกขึน้ขณะพวกเขำหำทำงของตนเอง พวกเขำ
ทุกคนตอ้งกำรสำมส่ิง เพื่อน ควำมรบัผิดชอบ และกำรบ�ำรงุเลีย้งดว้ย 
‘พระวจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจำ้’ ( โมโรไน 6:4) หน้ำที่และ
โอกำสของเรำคอืจัดหำส่ิงเหล่ำน้ีให้พวกเขำ” 79

กำรท�ำใหผู้เ้ปลีย่นใจเลือ่มใสใหมเ่ขม้แข็งเป็นหัวข้อทีป่ระธำนฮิงคล์ยี ์

พูดถึงเสมอ เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร ์ ฮอลแลนดเ์ล่ำเรือ่งที่ประธำน 
ฮิงคล์ีย์เน้นหัวข้อน้ีวำ่ “เมื่อไม่นำนมำน้ี ท่ำนกล่ำวกับอัครสำวกสิบสอง
ดว้ยดวงตำเป็นประกำยพลำงตบโตะ๊ตรงหน้ำท่ำนวำ่ ‘พี่น้องทัง้หลำย 
เมื่อชีวติข้ำพเจ้ำสิน้สุดและพิธีศพเสรจ็สิน้ ข้ำพเจำ้จะลุกขึน้น่ังขณะ
อยู่ ในโลง มองตำทำ่นแตล่ะคน และพูดวำ่ “กำรรกัษำให้คงอยู่ ไปถึง
ไหนแล้ว”’” 80
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กำรสรำ้งพระวหิำร

ครสิตศั์กรำช 1910 ปีก่อนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์เกิด มีพระวหิำรเปิด
ด�ำเนินกำร 4 แห่งในโลกและทัง้หมดอยู่ ในยูทำห์ ประมำณปี 1961 
เมื่อท่ำนไดร้บักำรวำงมือแตง่ตัง้เป็นอัครสำวก จ�ำนวนพระวหิำรเพิ่ม
เป็น 12 แห่ง ควำมก้ำวหน้ำครัง้น้ีส�ำคญัอย่ำงยิ่ง แตเ่อ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์
มักแสดงควำมห่วงใยที่คนมำกมำยทั่วโลกไปรบัพรพระวหิำรไดจ้�ำกัด 
ครสิตศั์กรำช 1973 ขณะรบัใช้เป็นประธำนคณะกรรมกำรพระวหิำร
ของศำสนจักร ทำ่นเขียนในบันทึกส่วนตวัวำ่ “ศำสนจักรสรำ้งพระ
วหิำร [ขนำดเล็กหลำยแห่ง] ไดด้ว้ยเงินที่ ใช้สรำ้งพระวหิำรวอชิงตนั 
[เวลำน้ันอยู่ระหวำ่งก่อสรำ้ง] เงินน้ีจะน�ำพระวหิำรไปให้ผู้คนแทนที่จะ
ให้ผู้คนเดนิทำงไกลไปพระวหิำร” 81

เมื่อท่ำนไดร้บักำรสนับสนุนเป็นประธำนศำสนจักรในปี 1995 
จ�ำนวนพระวหิำรที่เปิดด�ำเนินกำรเพิ่มเป็น 47 แห่ง แตค่วำมปรำรถนำ
จะสรำ้งพระวหิำรเพิ่มยังคงแรงกล้ำเหมือนเดมิ ท่ำนกลำ่ววำ่ “ควำม
ปรำรถนำแรงกล้ำของข้ำพเจำ้คอืมีพระวหิำรทุกแห่งที่จ�ำเป็นเพื่อให้
ผู้คนของเรำ ไม่วำ่พวกเขำจะอยู่ที่ ใด สำมำรถมำท�ำศำสนพิธีของตนที่
พระนิเวศน์ของพระเจ้ำได้ โดยไม่ตอ้งเสียสละมำกเกินไปและมีโอกำส
ท�ำงำนแทนผู้วำยชนม์” 82

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม ปี 1997 ประธำนฮิงคล์ีย์
ท�ำกำรประกำศครัง้ประวตัศิำสตรว์ำ่ ศำสนจักรจะเริม่สรำ้งพระวหิำร
ขนำดเล็กทั่วโลก 83 ท่ำนกลำ่วในเวลำตอ่มำวำ่ “ข้ำพเจำ้เช่ือวำ่แนวคดิ
เรือ่งพระวหิำรขนำดเล็กเป็นกำรเปิดเผยโดยตรง 84 ปี 1998 ท่ำน
ประกำศวำ่พระวหิำรขนำดเล็กอีก 30 แห่ง พรอ้มดว้ยพระวหิำรอื่นที่
วำงแปลนแล้วหรอืก�ำลังก่อสรำ้ง จะท�ำให้ “มีพระวหิำรใหม่ทัง้หมด 47 
แห่งเพิ่มจำกที่เปิดด�ำเนินกำรอยู่เวลำน้ี 51 แห่ง” ยังควำมปลำบปลืม้
แก่ทุกคนที่ฟัง ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำวเพิ่มจำกน้ันวำ่ “ข้ำพเจำ้คดิวำ่
เรำน่ำจะเพิ่มอีก 2 แห่งเพื่อให้มีพระวหิำรครบ 100 แห่งในช่วงปลำย
ศตวรรษน้ี ซ่ึงเป็น 2000 ปี ‘นับแตก่ำรเสด็จมำในเน้ือหนังของ
พระเจ้ำและพระผู้ช่วยให้รอดของเรำพระเยซูครสิต’์ (คพ  20:1)” 
ท่ำนสัญญำตอ่จำกน้ันวำ่ “จะยังมีมำอีกหลำยแห่ง” 85
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วนัที่ 1 ตลุำคม ค ศ  2000 ประธำนฮิงคล์ีย์อุทิศพระวหิำรบอสตนั 
แมสซำชูเซตส์ พระวหิำรที่เปิดด�ำเนินกำรเป็นแห่งที่ 100 ก่อนปลำย
ปี 2000 ท่ำนอุทิศพระวหิำรอีกสองแห่ง เมื่อท่ำนถึงแก่กรรมในปี 2008 
ศำสนจักรมีพระวหิำรเปิดด�ำเนินกำร 124 แห่ง และประกำศสรำ้งเพิ่ม
อีก 13 แห่ง ประธำนฮิงคล์ีย์มีส่วนรว่มในกำรวำงแผนและกำรก่อสรำ้ง
พระวหิำรส่วนใหญ่ ท่ำนอุทิศดว้ยตนเอง 85 แห่งและอุทิศซ�ำ้ 13 แห่ง 
(8 แห่งที่อุทิศซ�ำ้เป็นพระวหิำรที่ท่ำนเคยอุทิศ)

ศนูย์กำรประชุมใหญ่

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม ปี 1995 ประธำนฮิงคล์ีย์แย้ม
ควำมคดิที่อยู่ ในใจทำ่นมำนำน ท่ำนพูดจำกแทเบอรน์ำเคลิบรเิวณ
เทมเปิลสแควรว์ำ่ “แทเบอรน์ำเคลิใหญ่โตหลังน้ีดเูหมือนเล็กลงทุกปี 
เวลำน้ีเรำประชุมกับคนกลุ่มใหญ่ขึน้มำกภำยใตห้ลังคำเดยีวกันในกำร

ประธำนฮิงคล์ีย์ฉำบปูนในพิธีวำงศลิำมุมเอกก่อนอุทิศ
พระวหิำรนอว ูอิลลินอยส์ ในปี 2002
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ประชุมระดบัเขตบำงครัง้” 86 ในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน 
ปี 1996 ประธำนฮิงคล์ีย์พูดถึงควำมคดิน้ีเพิ่มเตมิ

“ข้ำพเจำ้เสียใจที่คนจ�ำนวนมำกผู้ประสงคจ์ะประชุมกับเรำในแท-
เบอรน์ำเคลิเช้ำน้ีไม่สำมำรถเขำ้มำขำ้งในได ้ มีคนมำกมำยอยู่ ในสนำม
ดำ้นนอก หอประชุมพิเศษน่ำทึ่งน้ีที่บรรพชนผู้บุกเบิกของเรำสรำ้ง
และอุทิศเพื่อกำรนมัสกำรพระเจ้ำมีที่น่ังสะดวกสบำยประมำณ 6,000 
ที่น่ัง บำงท่ำนที่น่ังอยู่บนมำ้น่ังแข็งนำนสองช่ัวโมงอำจสงสัยค�ำวำ่ 
สะดวกสบำย

“ ใจขำ้พเจำ้นึกถึงคนที่ประสงคจ์ะเข้ำมำขำ้งในและไม่มีที่น่ังให้
พวกเขำ ประมำณหน่ึงปีก่อนขำ้พเจำ้เสนอตอ่เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่วำ่
น่ำจะถึงเวลำที่เรำตอ้งศึกษำควำมเป็นไปไดข้องกำรก่อสรำ้งบำ้นแห่ง
กำรนมัสกำรอีกแห่งให้ ใหญ่กวำ่เดมิมำกเพื่อจะรองรบัคนไดส้ำมถึงส่ี
เทำ่ของจ�ำนวนคนที่น่ังในอำคำรหลังน้ี” 87

วนัที่ 24 กรกฎำคม ค ศ  1997 วนัครบรอบ 150 ปีที่ผู้บุกเบิกมำถึง
หุบเขำซอลท์เลค มีพิธีเบิกดนิส�ำหรบัอำคำรหลังใหม่—เรยีกวำ่ศนูย์
กำรประชุมใหญ่—ทำงทิศเหนือของเทมเปิลสแควร ์ไม่ถึงสำมปีตอ่มำ 
ในเดอืนเมษำยน ปี 2000 ศำสนจักรจัดกำรประชุมใหญ่สำมัญภำคแรก
ที่น่ัน แม้อำคำรจะยังไม่เสรจ็สมบูรณ์ ประธำนฮิงคล์ีย์อุทิศศนูย์กำร
ประชุมใหญ่ที่กำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม ปี 2000 ก่อนกล่ำว
ค�ำสวดอ้อนวอนอุทิศ ท่ำนยืนที่แท่นพูดซ่ึงท�ำจำกตน้วอลนัทด�ำที่ท่ำน
ปลูกในสวนของท่ำน และกลำ่ววำ่

“วนัน้ีเรำจะอุทิศพระวหิำรแห่งน้ีให้เป็นพระนิเวศน์ที่ ใช้นมัสกำร
พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรแ์ละพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดของ
พระองค ์พระเจ้ำพระเยซูครสิต ์เรำหวงัและเรำสวดอ้อนวอนขอให้กำร
ประกำศประจักษ์พยำนและหลักค�ำสอน ศรทัธำในพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
พระชนม์ และควำมส�ำนึกคณุตอ่กำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้
ของพระผู้ ไถ่ของเรำ”จะยังคงออกจำกแท่นพูดน้ีไปสู่ชำวโลก” 88
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ประจักษ์พยำนในพระเยซูครสิต์

วนัที่ 1 มกรำคม ค ศ  2000 ประธำนฮิงคล์ีย์ ที่ปรกึษำของทำ่นใน
ฝ่ำยประธำนสูงสุด และโควรมัอัครสำวกสิบสองจัดพิมพ์ถ้อยแถลงเรือ่ง 
“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยำนของอัครสำวก” ทำ่นเหล่ำ
น้ันประกำศเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดดงัน้ี “ ไม่มีผู้ ใดอื่นอีกแล้วที่มี
อิทธิพลลึกซึง้เช่นน้ันตอ่ผู้คนที่มีชีวติอยู่และยังจะมีชีวติอยู่ตอ่ไปบน
แผ่นดนิโลก” 89

ไม่มีผู้ ใดอื่นมีอิทธิพลลึกซึง้ตอ่ชีวติของประธำนกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์
มำกเท่ำน้ี เป็นเวลำกวำ่ 46 ปีที่ทำ่นรบัใช้เป็นพยำนพิเศษถึงพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์ ไม่กี่เดอืนหลังจำกท่ำนและพี่น้องชำยจัดพิมพ์ 
“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์” ประธำนฮิงคล์ีย์ยืนตอ่หน้ำวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยและกลำ่ววำ่ “ ในบรรดำส่ิงสำรพัดที่ข้ำพเจำ้รูสึ้กส�ำนึกคณุเช้ำ
น้ี มีอยู่ส่ิงหน่ึงที่ โดดเดน่กวำ่อยำ่งอื่น น่ันคอืประจักษ์พยำนที่มีชีวติ

ศนูย์กำรประชุมใหญ่ซึง่ประธำนฮิงคล์ีย์อุทิศในกำร
ประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม ปี 2000
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เกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงฤทธำนุภำพ 
เจ้ำชำยแห่งสันต ิพระผู้บรสุิทธิ์” 90

กำรทดลองและควำมหวงั

ช่วงทำ้ยกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน ปี 2004 ประธำน 
ฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่ “ขำ้พเจ้ำใครข่อช่วงเวลำน้ีกล่ำวถึงควำมรูสึ้กส่วนตวั
ของข้ำพเจำ้สักครู ่บำงท่ำนอำจจะสังเกตวำ่วนัน้ีซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์ ไม่ ได้
อยู่ที่น่ี เป็นครัง้แรกในรอบ 46 ปีนับตัง้แตข่้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ที่เธอไม่มำรว่มกำรประชุมใหญ่       ตอนที่เธอล้มพับดว้ยควำม
อ่อนเพลียเรำก�ำลังเดนิทำงกลับบำ้น [จำกแอฟรกิำในเดอืนมกรำคม] 
เธอไม่คอ่ยสบำยนับแตน้ั่น       ข้ำพเจำ้คดิวำ่เข็มนำฬิกำก�ำลังหมุนช้ำ
ลง และเรำไม่รูว้ธิีหมุนกลับ

“น่ีคอืเวลำที่เศรำ้หมองส�ำหรบัข้ำพเจ้ำ เรำแตง่งำนครบ 67 ปีเดอืน
น้ี เธอเป็นคณุแม่ของลูกๆ ห้ำคนที่มีพรสวรรคแ์ละควำมสำมำรถ เป็น
คณุยำยของหลำนๆ 25 คนและเหลนที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึน้ เรำเดนิเคยีง
ขำ้งกันตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เคยีงบำ่เคยีงไหล่เป็นมิตรแท้ทัง้ใน
ยำมทุกข์และยำมสุข เธอพูดไวล้ึกซึง้และครอบคลุมในประจักษ์พยำน
ของงำนน้ี โดยให้ควำมรกั ก�ำลังใจ และศรทัธำไม่วำ่เธอจะไปที่ ใด
ก็ตำม” 91

สองวนัตอ่มำ วนัที่ 6 เมษำยน มำรจ์อร ีเพย์ ฮิงคล์ีย์ถึงแก่กรรม คน
หลำยลำ้นคนที่รกัเธอเพรำะใจห่วงหำอำทร ไหวพรบิปฏิภำณ และ
ศรทัธำอันมั่งของเธอพลอยโศกเศรำ้ไปกับประธำนฮิงคล์ีย์ดว้ย ท่ำน
ขอบคณุส�ำหรบัจดหมำยแสดงควำมรกัและให้ก�ำลังใจที่หลั่งไหลมำ
จำกทั่วโลก ท่ำนกลำ่ววำ่ กำรแสดงออกเหล่ำน้ี “ ให้กำรปลอบโยนใน
ยำมที่เรำทุกข์ โศก” 92 คนจ�ำนวนมำกท�ำกำรบรจิำคในนำมของซิสเตอร์
ฮิงคล์ีย์เขำ้กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ

แม้จะท�ำใจไดย้ำกเรือ่งกำรสูญเสียมำรจ์อรแีตป่ระธำนฮิงคล์ีย์ยังคง
ท�ำงำนของศำสนจักรตอ่ไปแม้สุขภำพของท่ำนจะเส่ือมโทรมไปบ้ำง 
ท่ำนเริม่ถือไม้เทำ้ บำงครัง้ท่ำนใช้ ไม้เทำ้ประคองตนเอง แตบ่่อยกวำ่
น้ันคอืใช้ โบกทักทำยสมำชิกศำสนจักร ประธำนโธมัส เอส  มอนสัน
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จ�ำกำรสนทนำกับแพทย์ประจ�ำตวัประธำนฮิงคล์ีย์ ได ้เขำกังวลกับวธิี
ที่ประธำนฮิงคล์ีย์ ใช้—และไม่ ใช้—ไม้เท้ำ แพทย์คนน้ันพูดวำ่ “เรือ่ง
สุดท้ำยที่เรำไม่ตอ้งกำรให้เกิดกับทำ่นคอืหกล้มสะโพกหักหรอืไม่ก็แย่
กวำ่น้ัน แตท่่ำนโบกไม้เท้ำไปทั่วแล้วก็ ไม่ ใช้ ไม้เท้ำเวลำเดนิ บอกท่ำน
หน่อยสิครบัวำ่แพทย์ประจ�ำตวัส่ังให้ ใช้ ไม้เทำ้ และท่ำนตอ้งใช้ตำมที่
มี ไว้ ให้ ใช้” ประธำนมอนสันตอบวำ่ “คณุหมอครบั ผมเป็นที่ปรกึษำ
ของประธำนฮิงคล์ีย์นะครบั คณุเป็นหมอของทำ่น คณุ บอกท่ำนเองสิ
ครบั!” 93

ตน้ครสิตศั์กรำช 2006 เมื่อประธำนฮิงคล์ีย์อำยุ 95 ปีแพทย์วนิิจฉัย
วำ่ทำ่นเป็นมะเรง็ ที่กำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคมปีน้ัน ท่ำน
กล่ำววำ่ “พระเจ้ำทรงอนุญำตให้ขำ้พเจำ้มีชีวติอยู่ ขำ้พเจ้ำไม่ทรำบ
วำ่นำนเท่ำใด แต่ไม่วำ่เวลำใด ข้ำพเจ้ำจะยังคงท�ำภำรกิจที่ ไดร้บัมอบ
หมำยให้ดทีี่สุด       ข้ำพเจำ้รูสึ้กด ีสุขภำพของขำ้พเจ้ำดพีอสมควร แต่
เมื่อถึงเวลำของผู้สืบทอด กำรเปลี่ยนแปลงจะรำบรืน่และเป็นไปตำม 

พระประสงคข์องพระองคผ์ู้เป็นเจำ้ของศำสนจักรน้ี” 94

ปีตอ่มำในเดอืนตลุำคม ค ศ  2007 ประธำนฮิงคล์ีย์ปิดกำรประชุม
ใหญ่สำมัญครัง้สุดท้ำยของท่ำนโดยกล่ำววำ่ “เรำตัง้ตำรอพบทำ่นอีก
ครัง้ในเดอืนเมษำยนครัง้หน้ำ ข้ำพเจ้ำอำยุ 97 ปี แตห่วงัวำ่ขำ้พเจ้ำจะ
อยู่ถึงเวลำน้ัน ขอให้พรของสวรรคส์ถิตกับทำ่นในระหวำ่งน้ี น่ีคอืค�ำ
สวดอ้อนวอนดว้ยควำมอ่อนน้อมจรงิใจของเรำในพระนำมของพระผู้
ไถ่ แม้พระเจำ้พระเยซูครสิต ์เอเมน” 95

เวอรจ์ิเนียบุตรสำวของประธำนและซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์เรยีกส่ีปีหลังจำก
ซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์ถึงแก่กรรมวำ่เป็น “ช่วงสุดทำ้ย” ของชีวติประธำน 
ฮิงคล์ีย์ เธอกลำ่วตอ่จำกน้ันเกี่ยวกับค�ำสวดอ้อนวอนของทำ่นเมื่อวนั
ที่ 20 มกรำคม ค ศ  2008 หน่ึงสัปดำห์ก่อนท่ำนถึงแก่กรรม ครำวอุทิศ
โบสถ์ที่บูรณะใหม่ ในซอลท์เลคซิตี ้

“ ในค�ำสวดอ้อนวอนที่ผิดธรรมดำมำกครัง้น้ัน ท่ำนวงิวอนพระเจำ้
เพื่อตวัทำ่นเองในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ท่ำนทูลดว้ยควำมส�ำนึกใน
พระกรณุำธิคณุวำ่ ‘นับจำกวนัเวลำของโจเซฟ สมิธจนถึงปัจจุบัน 
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พระองคท์รงเลือกและทรงแตง่ตัง้ศำสดำพยำกรณ์ให้คนเหล่ำน้ี 
พวกขำ้พระองคข์อบพระทัยพระองคแ์ละทูลวงิวอนขอพระองคท์รง
ปลอบโยนและสนับสนุนเขำ ทรงอวยพรเขำตำมควำมตอ้งกำรของเขำ
และตำมจุดประสงคอ์ันยิ่งใหญ่ของพระองค’์” 95

วนัพฤหัสบดทีี่ 24 มกรำคม ค ศ  2008 ประธำนฮิงคล์ีย์รูสึ้กเป็น 
ครัง้แรกวำ่ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำรว่มกำรประชุมประจ�ำสัปดำห์ ในพระ
วหิำรกับเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของท่ำนได ้วนัอำทิตย์ตอ่มำ วนัที่ 27 
มกรำคม ประธำนมอนสันให้พรฐำนะปุโรหิตแก่ทำ่น โดยมีประธำน 
เฮนรยี์ บ ี อำยรงิก์และประธำนบอยด ์เค  แพคเคอรเ์ป็นผู้ช่วย สำยวนั
น้ัน ประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์จำกไปอย่ำงสงบที่บ้ำน รำยล้อมไปดว้ย
บุตรธิดำของทำ่นและคูส่มรสของพวกเขำ

ไม่กี่วนัตอ่มำ คนหลำยพันคนแสดงควำมเคำรพขณะพวกเขำ
เดนิผ่ำนหีบศพของประธำนฮิงคล์ีย์ที่เปิดให้สำธำรณชนแสดงควำม
อำลัยในหอรปูป้ันศำสดำพยำกรณ์ของศนูย์กำรประชุมใหญ่ ผู้น�ำจำก
ศำสนจักรอื่นๆ และคณะรฐับำลตลอดจนแวดวงธุรกิจส่งจดหมำย
แสดงควำมอำลัยโดยแสดงควำมส�ำนึกคณุตอ่อิทธิพลและค�ำสอนของ
ประธำนฮิงคล์ีย์

พิธีศพจัดที่ศนูย์กำรประชุมใหญ่และแพรภ่ำพไปอำคำรศำสนจักร
ทั่วโลก คณะนักรอ้งประสำนเสียงแทเบอรน์ำเคลิรอ้งเพลงสวดเพลง
ใหม่อันเป็นส่วนหน่ึงของกำรประชุม เพลงน้ันช่ือวำ่ “What Is This 

Thing That Men Call Death?” ค�ำรอ้งของเพลงสวดเพลงน้ีประพันธ์
โดยประธำนฮิงคล์ีย์—ประจักษ์พยำนสุดท้ำยของท่ำนเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิตถ์ึงมิตรสหำยผู้นับถือท่ำนเป็นศำสดำพยำกรณ์

ใดฤำคอืมนุษย์เรยีกมรณำ
สงบงันผ่ำนมำในรำตรี
มิ ใช่อวสำน แตค่อืปฐมกำล
แห่งโลกเลิศเลอเจิดจ้ำรศัมี
โอ พระเจ้ำ ขอทรงสัมผัสใจรำ้วรำน
บรรเทำควำมหวำดหวัน่ตำมรำวี
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ให้ควำมหวงั ศรทัธำ พิศทุธิ์พ้น
ดลพลังลบหยำดน� ้ำตำขำ้
เพียงเปลีย่นแปลงแต่ไม่มีมรณำ
ดว้ยกำรชดใช้จึงมีชัยเหนือกวำ่
ของขวญัจำกพระองคผ์ู้ทรงรกับุตรธิดำ
องคบ์รสุิทธิ์ พระบุตรพระผู้เป็นเจ้ำ 97
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บทที่ 1

กำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ—
รุง่อรณุของวนัแจ่มจ้ำกวำ่

“พระกิตตคิณุอันรุง่โรจน์น้ีเริม่ตน้พรอ้มกับกำรปรำกฏ
ของพระบิดำและพระบุตรตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ตลอดชีวติของประธำนกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ ทำ่นมีควำมเคำรพลึก
ซึง้ตอ่ผู้คนและสถำนที่ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ ทำ่น
ส�ำนึกคณุเป็นพิเศษตอ่โจเซฟ สมิธและบทบำทของเขำในกำรฟ้ืนฟู 
ท่ำนพูดถึง “แรงผลักดนัที่เพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ให้แสดงประจักษ์พยำนถึง
ควำมเป็นพระเจำ้ของพระเจำ้และพันธกิจของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธ” 1

ครสิตศั์กรำช 1935 เมื่อกอรด์อนก�ำลังเดนิทำงกลับจำกงำนเผยแผ่
ในอังกฤษ ทำ่นกับอดตีผู้สอนศำสนำคนอื่นๆ ไปเยือนป่ำศักดิสิ์ทธิ์และ
เนินเขำคำโมรำห์ พวกทำ่นแวะที่คกุคำรเ์ทจดว้ย สถำนที่ซ่ึงศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟและไฮรมั สมิธถูกสังหำรเป็นมรณสักขี พวกทำ่น
เดนิไปตำมถนนดนิของนอว ูซ่ึงวสุิทธิชนพลัดถิ่นไดเ้ปลี่ยนบรเิวณ
หนองน� ้ำให้กลำยเป็นเมืองงำม กำรใครค่รวญเกี่ยวกับกำรทดลองและ
ชัยชนะของวสุิทธิชนสมัยแรกบีบคัน้จิตใจกอรด์อนอย่ำงไม่ตอ้งสงสัย
ขณะอยู่ ในสถำนที่เหล่ำน้ีและเมื่อทำ่นเดนิทำงตำมรอยผู้บุกเบิกไป
ทำงตะวนัตกจนถึงซอลท์เลคซิตี ้
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กอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์กลับไปสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์ของกำรฟ้ืนฟูอีกหลำย
ครัง้ในทศวรรษตอ่ๆ มำ ที่กำรประชุมให้ข้อคดิทำงวญิญำณจำกฝ่ำย
ประธำนสูงสุดเน่ืองในเทศกำลครสิตม์ำส เมื่อวนัที่ 3 ธันวำคม ค ศ  
2000 ทำ่นแบ่งปันประสบกำรณ์ส่วนตวัจำกกำรเยือนป่ำศักดิสิ์ทธิ์ดงัน้ี

“หลำยปีก่อนขำ้พเจำ้ไดร้บัมอบหมำยให้ ไปกำรประชุมใหญ่สเตค 
โรเชสเตอร ์นิวยอรก์ วนัเสำรข์ำ้พเจำ้กลำ่วกบัพีน้่องชำยทีอ่ยูก่บัขำ้พเจ้ำ
วำ่ ‘พรุง่น้ีให้เรำตืน่แตเ่ช้ำ เช้ำตรูว่นัอำทิตย์  เรำจะไปป่ำศักดิสิ์ทธิ์ก่อน
กำรประชุมใหญ่’ ทุกคนเห็นดว้ย ดงัน้ัน เช้ำตรูข่องวนัสะบำโตในฤดู
ใบไม้ผลิน้ัน ประธำนคณะเผยแผ่ ประธำนสเตค ตวัแทนเขต และ
ขำ้พเจ้ำจึงเดนิเข้ำไปในป่ำที่พอลไมรำ ไม่มีคนอื่นอยู่ที่น่ัน ป่ำเงียบ
สงบและสวยงำม ฝนตกช่วงกลำงคนื ตน้ไม้ระบัดใบอ่อน

“เรำพูดคยุกันเบำๆ เรำคกุเข่ำบนดนิชืน้และสวดอ้อนวอน เรำไม่
ไดย้ินเสียงใดๆ  เรำไม่เห็นนิมิต แตเ่รำตระหนักแน่แก่ ใจเรำแตล่ะ
คนอยำ่งไม่อำจอธิบำยไดว้ำ่ ใช่ เหตกุำรณ์น้ันเกิดขึน้ที่น่ีตำมที่ โจเซฟ
บอก ที่น่ีพระผู้เป็นเจำ้พระบิดำนิรนัดรข์องเรำและพระบุตรที่รกัของ
พระองค ์พระเจ้ำพระเยซูครสิตผ์ู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ ทรงปรำกฏตอ่
เด็กหนุ่มวยั 14 ปีและตรสักับท่ำน แสงสวำ่งอันหำที่เปรยีบมิไดข้อง
พระองคต์กตอ้งทำ่นและพระองคร์บัส่ังกับทำ่นในส่ิงที่ทำ่นควรท�ำ

“ โอกำสอันล�ำ้เลิศน้ันหรอืนิมิตแรกแหวกมำ่นให้กำรฟ้ืนฟูศำสนจักร
ของพระครสิตบ์นแผ่นดนิโลก ศำสนจักรออกจำกแดนทุรกันดำรแห่ง
ควำมมืด ออกจำกควำมสิน้หวงัของอดตีกำลเข้ำสู่รุง่อรณุเจิดจ้ำของ
วนัใหม่ พระคมัภีรม์อรมอนตำมมำเป็นพยำนอีกเล่มหน่ึงของพระเจำ้
พระเยซูครสิต ์ฐำนะปุโรหิตอันสูงส่งและศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์ ได้
รบักำรฟ้ืนฟูภำยใตม้ือผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตน้ีในสมัยโบรำณ ท่ำนเหล่ำ
น้ันมอบกุญแจและพลังอ�ำนำจให้ท่ำนศำสดำพยำกรณ์และเพื่อนรว่ม
งำน ศำสนจักรสมัยโบรำณอยู่บนแผ่นดนิโลกอีกครัง้พรอ้มดว้ยพร 
พลังอ�ำนำจ หลักค�ำสอน กุญแจ และหลักธรรมทุกประกำรของสมัย
กำรประทำนทัง้หลำยก่อนหน้ำน้ี น่ีคอืศำสนจักร [ของพระครสิต]์ มี
พระนำมของพระองค ์ปกครองโดยฐำนะปุโรหิตของพระองค ์ไม่มีนำม
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อื่นใดภำยใตฟ้้ำสวรรคซ่ึ์งมนุษย์ตอ้งไดร้บักำรช่วยให้รอดโดยนำมน้ัน 
โจเซฟ สมิธ     กลำยเป็นพยำนคนส�ำคญัของพระองค”์ 2

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดสิน้พระชนม์ ศาสนจักรท่ี
พระองค์ทรงสถาปนาค่อยๆ ก้าวไปสูก่ารละทิง้ความเช่ือ

[พระเยซูครสิต]์ ทรงเป็นพระบุคคลที่ส�ำคญัยิ่งของประวตัศิำสตร์
มนุษย์ ทรงเป็นจุดสูงสุดของยุคสมัยและกำลเวลำของมนุษย์ทัง้ปวง

ก่อนกำรสิน้พระชนม์ พระองคท์รงแตง่ตัง้อัครสำวกสิบสอง พวก
ท่ำนด�ำเนินงำนอยู่ช่วงหน่ึง ศำสนจักรของพระองคด์�ำเนินไปตำม
ระเบียบแบบแผน 3

หลังจำกพระผู้ช่วยให้รอดสิน้พระชนม์ ศำสนจักรที่พระองคท์รง
สถำปนำคอ่ยๆ ก้ำวไปสู่กำรละทิง้ควำมเช่ือ ถ้อยค�ำของอิสยำห์เกิด 
สัมฤทธิผล ท่ำนกลำ่ววำ่ “ โลกเป็นมลทินเน่ืองดว้ยผู้อำศัยของมัน 
เพรำะเขำทัง้หลำยละเมิดธรรมบัญญัต ิฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ และหักท�ำลำย
พันธสัญญำนิรนัดรน้ั์น” (อิสยำห์ 24:5)4

จดหมำยของเปำโลรอ้งขอควำมเข้มแข็งในหมู่ผู้ตดิตำมพระครสิต ์
ดว้ยเกรงวำ่พวกเขำจะตกไปในทำงของคนช่ัวคนน้ัน แต่ ในที่สุด
วญิญำณของกำรละทิง้ควำมเช่ือก็มีอ�ำนำจเหนือกวำ่ 5

หลำยศตววรษผำ่นไป เมฆหมอกแห่งควำมมืดปกคลุมแผ่นดนิโลก 
อิสยำห์บรรยำยวำ่ “เพรำะวำ่ดสิู ควำมมืดจะปกคลุมแผ่นดนิโลก และ
ควำมมืดทึบคลุมชนชำตทิัง้หลำย” (อสย  60:2)

น่ีเป็นฤดกูำลของกำรปล้นและควำมทุกข์ทรมำนอันเกิดจำกตอ่สู้
อย่ำงกระหำยเลือดมำยำวนำน       น่ีเป็นยุคของควำมสิน้หวงั เวลำของ
เจ้ำนำยและข้ำทำสบรวิำร

พันปีแรกผ่ำนไป และพันปีที่สองเริม่ตน้ ศตวรรษตน้ๆ ตอ่เน่ืองมำ
จำกพันปีก่อน เป็นเวลำที่เต็มไปดว้ยควำมกลัวและควำมทุกข์ทรมำน 6
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2
ยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการและยุคปฏิรปูช่วยเตรยีม

ทางส�าหรบัการฟ้ืนฟูพระกิตติคุณ

ดว้ยเหตผุลบำงอย่ำง ในฤดกูำลอันยำวนำนของควำมมืดน้ัน มีผู้จุด
เทียนไข ยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยำกำรมำพรอ้มกับช่วงเวลำที่เบ่งบำนของกำร
เรยีนรู ้ศิลปะ และวทิยำศำสตร ์มีกำรเคลื่อนไหวของชำยหญิงที่องอำจ
กล้ำหำญผู้แหงนมองสวรรคด์ว้ยควำมรูสึ้กขอบคณุพระผู้เป็นเจ้ำและ
พระบุตรของพระองค ์เรำพูดถึงยุคน้ีวำ่เป็นยุคปฏิรปู 7

นักปฏิรปูมุ่งไปที่กำรเปลี่ยนศำสนำ [ครสิต]์ มีหลำยคนที่ โดดเดน่ 
อำทิ ลูเธอร,์ เมลันคท์อน, ฮัส, ซวงิลี, และทินเดล คนเหลำ่น้ีกล้ำ
หำญมำก บำงคนทนรบัควำมตำยที่ โหดรำ้ยเพรำะควำมเช่ือของพวก
เขำ นิกำยโปรเตสแตนท์ถือก�ำเนิดพรอ้มกำรเรยีกรอ้งให้ปฏิรปู เมื่อ
กำรปฏิรปูไม่บรรลุผลส�ำเรจ็ นักปฏิรปูจึงจัดตัง้ศำสนจักรของตน พวก
เขำท�ำเช่นน้ันโดยปรำศจำกสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิต ควำมปรำรถนำ
ประกำรหน่ึงของพวกเขำคอืหำช่องเล็กๆ บนผนังไวบู้ชำพระผู้เป็นเจ้ำ
ที่พวกเขำรูสึ้กวำ่ควรบูชำ

ขณะที่ควำมสับสนอลหม่ำนครัง้ใหญ่น้ีก�ำลังสรำ้งควำมระส�่ำระสำย
ทั่วโลกของชำวครสิต ์ทัพกำรเมืองก็เคลื่อนไหวเช่นกัน ตำมมำดว้ย
สงครำมปฏิวตัอิเมรกิำ ส่งผลให้เกิดประเทศที่รฐัธรรมนูญประกำศวำ่
ฝ่ำยปกครองไม่ควรยื่นมือเขำ้มำเกี่ยวข้องกับเรือ่งศำสนำ วนัใหม่เริม่
ตน้แล้ว วนัอันน่ำช่ืนชมยินด ีอเมรกิำไม่มีศำสนำประจ�ำรฐัอีกตอ่ไป 
ไม่มีศำสนำหน่ึงเป็นที่นิยมชมชอบมำกกวำ่อีกศำสนำหน่ึง

หลังจำกหลำยศตวรรษของควำมมืด ควำมเจ็บปวด และกำร
ล้มลุกคลุกคลำน เวลำก็สุกงอมส�ำหรบักำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ ศำสดำ
พยำกรณ์สมัยโบรำณกลำ่วถึงวนัที่เฝ้ำรอมำนำนน้ี

ประวตัศิำสตรท์ัง้หมดในอดตีบ่งชีช่้วงเวลำน้ี หลำยศตวรรษที่มีทัง้
ควำมทุกข์ทรมำนและควำมหวงัทัง้หมดของพวกเขำล้วนผ่ำนมำแล้ว
ก็ผ่ำนไป พระผู้พิพำกษำผู้ทรงฤทธำนุภำพของประชำชำต ิพระผู้เป็น
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เจ้ำผู้ทรงพระชนม์ ทรงตดัสินวำ่เวลำที่ศำสดำพยำกรณ์พูดไวม้ำถึง
แล้ว ดำเนียลมองเห็นล่วงหน้ำวำ่หินก้อนหน่ึงถูกตดัจำกภูเขำไม่ ใช่
ดว้ยมือมนุษย์และกลำยเป็นภูเขำลูกใหญ่เต็มแผ่นดนิโลก [ด ูดำเนียล  
2:35, 44] 8

3
การฟ้ืนฟูเริม่ต้นพรอ้มกับการปรากฏของ 

พระบิดาและพระบุตรต่อโจเซฟ สมิธ

หลังจำกคนหลำยรุน่ด�ำเนินชีวติบนแผ่นดนิโลก—หลำยคนตกอยู่
ในควำมขัดแย้ง ควำมเกลียดชัง ควำมมืด และควำมช่ัวรำ้ย—วนัใหม่
อันส�ำคญัยิ่งของกำรฟ้ืนฟูก็มำถึง พระกิตตคิณุอันรุง่โรจน์น้ีเริม่ตน้
พรอ้มกับกำรปรำกฏของพระบิดำและพระบุตรตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ 9

นิมิตในปี ค ศ  1820 น่ำทึ่งยิ่งนักเมื่อโจเซฟสวดอ้อนวอนในป่ำและ
ที่น่ันทัง้พระบิดำและพระบุตรทรงปรำกฏตรงหน้ำท่ำน องคห์น่ึง
รบัส่ังกับท่ำน โดยทรงเรยีกช่ือท่ำนและตรสัพลำงชีพ้ระหัตถ์ ไปที่อีก
องคห์น่ึง “น่ีคอืบุตรที่รกัของเรำ จงฟังท่ำน!” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:17)

ไม่เคยเกิดเหตกุำรณ์เช่นน้ีมำก่อน เหตกุำรณ์อันชวนให้สงสัยวำ่
เพรำะเหตใุดจึงส�ำคญัมำกที่ทัง้พระบิดำและพระบุตรตอ้งทรงปรำกฏ 
ขำ้พเจ้ำคดิวำ่เป็นเพรำะทัง้สองพระองคจ์ะทรงเริม่สมัยกำรประทำน
ควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ สมัยกำรประทำนสุดท้ำยและทำ้ยสุดของพระ
กิตตคิณุ เมื่อจะรวมองคป์ระกอบของทุกสมัยกำรประทำนก่อนหน้ำน้ี
ให้เป็นหน่ึงเดยีว เหตกุำรณ์น้ีตอ้งเป็นบทสุดท้ำยในประวตัศิำสตรอ์ัน
ยำวนำนที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงตดิตอ่กับชำยและหญิงบนแผ่นดนิโลก 10

สิทธิ์ทุกอย่ำงที่เรำอ้ำงเกี่ยวกับสิทธิอ�ำนำจจำกสวรรค ์ควำมจรงิทุก
ประกำรที่เรำมอบให้เกี่ยวกับควำมถูกตอ้งของงำนน้ี ล้วนมีรำกฐำน
อยู่ ในนิมิตแรกของศำสดำพยำกรณ์หนุ่ม หำกปรำศจำกนิมิตแรกเรำ
คงไม่มีเรือ่งใดจะกล่ำวไดม้ำกนัก น่ีเป็นกำรยกมำ่นครัง้ใหญ่ของสมัย
กำรประทำนควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ เมื่อพระผู้เป็นเจ้ำทรงสัญญำวำ่
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พระองคจ์ะทรงฟ้ืนฟูพลังอ�ำนำจ ของประทำน และพรทัง้หลำยของ
สมัยกำรประทำนก่อนหน้ำน้ีทัง้หมด 11

4
สทิธิอ�านาจและกุญแจฐานะปุโรหิตได้รบัการฟ้ืนฟู

ในกำรฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน ยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำที่ฟ้ืน
คนืชีวติแล้วไดว้ำงมือบนศีรษะโจเซฟ สมิธและออลิเวอร ์คำวเดอร ี
และกล่ำววำ่ “แก่ทำ่นเพื่อนผู้รว่มรบัใช้ทัง้หลำยของขำ้พเจ้ำ, ใน
พระนำมของพระเมสสิยำห์ ข้ำพเจำ้ประสำทฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน,  
ซ่ึงถือกุญแจทัง้หลำยแห่งกำรปฏิบัตขิองเหล่ำเทพ, และของพระ
กิตตคิณุแห่งกำรกลับใจ, และของบัพตศิมำโดยลงไปในน� ้ำทัง้ตวัเพื่อ
กำรปลดบำป” (คพ  13:1)12

เหตกุำรณ์ดงักลำ่วตำมมำดว้ยกำรเยือนของเปโตร ยำกอบ และ
ยอห์น เหล่ำอัครสำวกของพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์ผู้ประสำทฐำนะ

สิทธิอ�ำนำจและกุญแจของฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลกเพือ่เป็นส่วนหน่ึงของกำรฟ้ืนฟู



บทที ่1

57

ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคให้ โจเซฟและออลิเวอร ์คำวเดอร ีซ่ึง 
อัครสำวกเหล่ำน้ีไดร้บัภำยใตพ้ระหัตถ์ของพระเจ้ำพระองคเ์อง 13

อัครสำวกทัง้สำมท่ำน [ของพระผู้ช่วยให้รอด]—เปโตร ยำกอบ 
และยอห์น—ปรำกฏตอ่โจเซฟและออลิเวอรท์ี่ ใดที่หน่ึง “ ในแดน
ทุรกันดำร” รมิแม่น� ้ำซัสเควฮันนำ (ด ูคพ  128:20) อัครสำวกทัง้สำม
วำงมือบนศีรษะพวกทำ่นและประสำทสิทธิอ�ำนำจอันศักดิสิ์ทธิ์น้ี      

ขำ้พเจ้ำสำมำรถสืบสำยอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตของขำ้พเจ้ำย้อนกลับไป
ถึงเหตกุำรณ์ครัง้น้ีได ้ดงัตอ่ไปน้ี ผู้วำงมือแตง่ตัง้ข้ำพเจำ้คอืเดวดิ โอ  
แมคเคย์ ผู้วำงมือแตง่ตัง้เดวดิคอืโจเซฟ เอฟ  สมิธ ผู้วำงมือแตง่ตัง้
โจเซฟคอืบรคิมั ยังก์ ผู้วำงมือแตง่ตัง้บรคิมัคอืพยำนสำมคน ผู้วำงมือ
แตง่ตัง้ทำ่นทัง้สำมคอืโจเซฟ สมิธ จูเนียร ์และออลิเวอร ์คำวเดอร ีผู้
วำงมือแตง่ตัง้ทำ่นทัง้สองคอืเปโตร ยำกอบ และยอห์น ซ่ึงทัง้สำมท่ำน
น้ีพระเจ้ำพระเยซูครสิตท์รงวำงพระหัตถ์แตง่ตัง้

[ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคแตล่ะคน] มีสำยอ�ำนำจใน
ท�ำนองเดยีวกัน พี่น้องชำยแตล่ะทำ่นที่ด�ำรงฐำนะปุโรหิตน้ีล้วนไดร้บั
ฐำนะปุโรหิตสำยตรงจำกเปโตร ยำกอบ และยอห์น 14

5
โดยผ่านโจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงเปิดเผย 
ความจรงิท่ีท�าให้เราต่างจากศาสนจักรอ่ืน

ขำ้พเจ้ำขออนุญำตบอกหลักค�ำสอนและหลักปฏิบัตบิำงประกำรซ่ึง
ท�ำให้เรำตำ่งจำกศำสนจักรอื่นทัง้หมด และหลักค�ำสอนทัง้หมดน้ีมำ
จำกกำรเปิดเผยตอ่ทำ่นศำสดำพยำกรณ์วยัหนุ่ม  พวกทำ่นรูจ้ักด ีแต่
สมควรน�ำมำกลำ่วย�ำ้และใครค่รวญ

พระผู้เป็นเจำ้สูงสุด

เรือ่งแรก       คอืกำรปรำกฏองคข์องพระผู้เป็นเจำ้และพระบุตร
ที่รกัของพระองค ์พระเจ้ำพระเยซูครสิตผ์ู้คนืพระชนม์ กำรปรำกฏ
ครัง้ใหญ่น้ี ในควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ ถือเป็นเหตกุำรณ์ยิ่งใหญ่ที่สุด
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นับตัง้แตก่ำรประสูต ิพระชนม์ชีพ กำรสิน้พระชนม์ และกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเจ้ำในควำมเรอืงโรจน์แห่งเวลำ

เรำไม่มีบันทึกเหตกุำรณ์ใดทัดเทียมเหตกุำรณ์น้ี

หลำยศตวรรษที่มนุษย์มำชุมนุมกันและโตเ้ถียงกันเกี่ยวกับพระ
ลักษณะของพระผู้เป็นเจำ้ คอนสแตนตนิเรยีกประชุมนักวชิำกำร
หลำยฝ่ำยที่เมืองไนเซียในปี 325 หลังจำกถกเถียงกันอยำ่งเผ็ดรอ้น
สองเดอืน พวกเขำจึงตกลงกันไดเ้กี่ยวกับนิยำมซ่ึงเป็นถ้อยแถลงหลัก
ค�ำสอนในบรรดำชำวครสิตม์ำหลำยรุน่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจำ้สูงสุด

ขำ้พเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนอำ่นนิยำมดงักล่ำวและเปรยีบเทียบกับค�ำ
กล่ำวของเด็กหนุ่มโจเซฟ ทำ่นกลำ่วเพียงวำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงยืนตรง
หน้ำท่ำนและตรสักับท่ำน โจเซฟเห็นพระองคแ์ละไดย้ินพระองค ์
พระองคท์รงมีรปูกำยเหมือนมนุษย์ องคสั์ตภำวะที่จับตอ้งได ้ประทับ
ขำ้งพระองคค์อืพระเจ้ำผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์แล้ว พระสัตภำวะอีกองค์
หน่ึง ผู้ที่พระองคท์รงแนะน�ำวำ่เป็นพระบุตรที่รกัของพระองคแ์ละ 

โจเซฟพูดกับพระองคเ์ช่นกัน

ขำ้พเจ้ำยอมรบัวำ่ในช่วงเวลำสัน้ๆ ของนิมิตอันน่ำทึ่งน้ันโจเซฟ 
สมิธเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจำ้มำกกวำ่นักวชิำกำรและพระรำชำ
คณะทุกคนในอดตี

กำรเปิดเผยจำกเบือ้งบนครัง้น้ียืนยันอีกครัง้อย่ำงไม่ตอ้งสงสัยเกี่ยว
กับควำมเป็นจรงิของกำรฟ้ืนคนืพระชนม์จรงิๆ ของพระเจ้ำพระเยซู
ครสิต์

ควำมรูเ้รือ่งพระผู้เป็นเจำ้ ซ่ึงปิดไว้ ไม่ ให้ โลกรูม้ำหลำยศตวรรษ 
เป็นเรือ่งส�ำคญัเรือ่งแรกที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงเปิดเผยตอ่ผู้รบัใช้ที่
พระองคท์รงเลือก 15

พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยำนคูก่ับพระคมัภีร์ ไบเบิล

ขำ้พเจ้ำพูดถึงเรือ่งส�ำคญัมำกอีกเรือ่งหน่ึงซ่ึงพระผู้เป็นเจ้ำทรง 

เปิดเผย
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“พระคมัภีรม์อรมอน . . . พูดดงัเสียงจำกภัสมธุลี ใน
ประจักษ์พยำนถึงพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้”

โลกของครสิตศ์ำสนำยอมรบัวำ่พระคมัภีร์ ไบเบิลเป็นพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้ำ ส่วนใหญ่ไม่ทรำบวำ่พระคมัภีร์ ไบเบิลมำถึงเรำอย่ำงไร

ขำ้พเจ้ำเพิ่งอำ่นหนังสือเล่มหน่ึงจบ เป็นหนังสือที่เพิ่งจัดพิมพ์ โดย
นักวชิำกำรมีช่ือเสียงคนหน่ึง จำกข้อมูลที่เขำให้ปรำกฏชัดวำ่หนังสือ
ตำ่งๆ ของพระคมัภีร์ ไบเบิลตำมที่เห็นถูกน�ำมำรวมกันอยำ่งไม่เป็น
ระบบ ในบำงกรณี ไม่ไดผ้ลิตงำนเขียนออกมำจนหลังจำกเหตกุำรณ์
ผำ่นไปนำนแล้ว จึงมีคนถำมวำ่ “พระคมัภีร์ ไบเบิลจรงิหรอืไม่ เป็น
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำจรงิหรอื”

เรำตอบวำ่จรงิตรำบเทำ่ที่แปลถูกตอ้ง พระหัตถ์ของพระเจ้ำทรงอยู่
ในกำรน้ัน แตเ่วลำน้ีพระคมัภีร์ ไบเบิลไม่อยู่ โดดเดีย่ว มีพยำนอีกเล่ม
หน่ึงยืนยันควำมจรงิอันส�ำคญัยิ่งที่อยู่ ในน้ัน
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พระคมัภีรป์ระกำศวำ่  “ข้อกลำ่วหำใดๆ ตอ้งมีพยำนสองสำมปำกจึง
จะเป็นที่เช่ือถือได”้ (2 โครนิธ์ 13:1)

พระคมัภีรม์อรมอนออกมำโดยของประทำนและเดชำนุภำพของ
พระผู้เป็นเจ้ำ พระคมัภีรเ์ล่มน้ีพูดดงัเสียงจำกภัสมธุลี ในประจักษ์
พยำนถึงพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ พระคมัภีรม์อรมอนพูดถึงกำร
ประสูต ิกำรปฏิบัตศิำสนกิจ กำรตรงึกำงเขนและกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ 
กำรปรำกฏองคต์อ่คนชอบธรรมในแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ที่ทวปีอเมรกิำ

น่ีเป็นหนังสือที่จับตอ้งได ้อำ่นได ้และทดสอบได ้ในปกหนังสือมีค�ำ
สัญญำถึงที่มำอันศักดิสิ์ทธิ์ของหนังสือ เวลำน้ีคนหลำยลำ้นคนทดสอบ
แล้วและพบวำ่เป็นบันทึกศักดิสิ์ทธิ์และจรงิ      

พระคมัภีร์ ไบเบิลเป็นพยำนหลักฐำนของโลกเกำ่ฉันใด พระคมัภีร์
มอรมอนเป็นพยำนหลักฐำนของโลกใหม่ฉันน้ัน ทัง้สองรว่มกัน
ประกำศวำ่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระบิดำ      

พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์เล่มน้ี ซ่ึงออกมำเป็นกำรเปิดเผยของพระผู้ทรง
ฤทธำนุภำพ เป็นพยำนหลักฐำนอีกเล่มหน่ึงถึงควำมเป็นพระเจ้ำของ
พระเจ้ำของเรำ 16

สิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตและกำรจัดตัง้ศำสนจักร

ฐำนะปุโรหิตคอืสิทธิอ�ำนำจที่จะกระท�ำในพระนำมของพระผู้เป็น
เจ้ำ       ขำ้พเจ้ำอ่ำนหนังสือ [เล่มหน่ึง] เมื่อเรว็ๆ น้ีเกี่ยวกับกำรละทิง้
ควำมเช่ือของศำสนจักรแตแ่รกเริม่ ถำ้สิทธิอ�ำนำจของศำสนจักรน้ัน
สูญสิน้ เรำจะน�ำกลับมำไดอ้ยำ่งไร

สิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตมำจำกที่เดยีวที่มำได ้และน่ันคอืจำกสวรรค ์
โดยไดร้บัมอบภำยใตม้อืผูด้�ำรงสิทธอิ�ำนำจน้ันเมือ่ครัง้พระผูช่้วยให้รอด 
ทรงด�ำเนินบนแผ่นดนิโลก      

กำรเผยรปูแบบกำรฟ้ืนฟูซ่ึงน�ำไปสู่กำรจัดตัง้ศำสนจักรในปี 1830 
เป็นเรือ่งดงีำม       ช่ือของศำสนจักรมำจำกกำรเปิดเผย ศำสนจักรเป็น
ของใคร ของโจเซฟ สมิธหรอื ของออลิเวอร ์คำวเดอรหีรอื เปล่ำเลย 
แตเ่ป็นศำสนจักรของพระเยซูครสิตท์ี่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลก
ในยุคสุดท้ำยน้ี 17
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ครอบครวั

กำรเปิดเผยที่ยอดเยี่ยมและโดดเดน่อีกเรือ่งหน่ึงที่ประทำนแก่ทำ่น
ศำสดำพยำกรณ์คอืแผนส�ำหรบัชีวตินิรนัดรข์องครอบครวั

ครอบครวัเป็นงำนสรำ้งของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ ถือวำ่ศักดิสิ์ทธิ์
ที่สุดในบรรดำควำมสัมพันธ์ทัง้หมด และจรงิจังที่สุดในบรรดำภำระ
หน้ำที่ทัง้หมด ครอบครวัเป็นองคก์รพืน้ฐำนของสังคม

หลักค�ำสอนและสิทธิอ�ำนำจที่ผนึกครอบครวัไวด้ว้ยกันไม่เฉพำะ
ส�ำหรบัชีวติน้ีเท่ำน้ันแตช่ั่วนิจนิรนัดรด์ว้ยผ่ำนมำทำงกำรเปิดเผยของ
พระผู้เป็นเจ้ำตอ่ศำสดำพยำกรณ์ของพระองค์ 18

ควำมไรเ้ดยีงสำของเด็กเล็ก

ควำมไรเ้ดยีงสำของเด็กเล็กเป็นกำรเปิดเผยอีกเรือ่งหน่ึงซ่ึงพระผู้
เป็นเจำ้ประทำนผำ่นกำรเป็นเครือ่งมือของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
กำรปฏิบัตทิั่วไปคอืกำรบัพตศิมำทำรกเพื่อน�ำผลของส่ิงที่เรยีกวำ่บำป
ของอำดมัและเอวำออกไป แตภ่ำยใตห้ลกัค�ำสอนเรือ่งกำรฟ้ืนฟู บัพตศิ-
มำมีไวเ้พื่อกำรปลดบำปของแตล่ะคน บัพตศิมำกลำยเป็นพันธสัญญำ
ระหวำ่งพระผู้เป็นเจำ้กับมนุษย์ บุคคลรบับัพตศิมำเมื่อถึงวยัรบัผิด
ชอบได ้คอืเมื่อบุคคลน้ันมีอำยุมำกพอจะแยกแยะถูกผิดได ้บัพตศิมำ
ท�ำโดยกำรจุ่มลงไปในน� ้ำทัง้ตวัอันเป็นสัญลักษณ์ของกำรสิน้พระชนม์ 
กำรฝังพระเยซูครสิต ์และทรงออกมำในกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ 19

ควำมรอดส�ำหรบัคนตำย

ขำ้พเจ้ำจะกลำ่วถึงควำมจรงิที่เปิดเผยอีกเรือ่งหน่ึง เรำทรำบวำ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำไม่ทรงเลือกที่รกัมักที่ชัง แต่ ในศำสนจักรที่ข้ำพเจำ้รูจ้ักไม่มี
ศำสนจักรใดเตรยีมกำรให้คนที่อยู่หลังม่ำนแห่งควำมตำยไดร้บัพรทุก
ประกำรที่คนเป็นไดร้บั หลักค�ำสอนอันส�ำคญัยิ่งเรือ่งควำมรอดส�ำหรบั
คนตำยมีเฉพำะในศำสนจักรน้ีเทำ่น้ัน       คนตำยไดร้บัโอกำสเช่น
เดยีวกับคนเป็น อีกครัง้ที่กำรจัดเตรยีมของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ
ผำ่นกำรเปิดเผยตอ่ศำสดำพยำกรณ์ของพระองคช่์ำงน่ำช่ืนชมและ
วเิศษยิ่ง 20
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ธรรมชำต ิจุดประสงค ์และศกัยภำพของบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ

ธรรมชำตนิิรนัดรข์องมนุษย์เปิดเผยไวแ้ล้ว  เรำเป็นบุตรและธิดำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ พระผู้เป็นเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของวญิญำณเรำ เรำ
มีชีวติก่อนเรำมำที่น่ี เรำมีลักษณะเฉพำะตวั เรำเกิดมำในชีวติน้ีภำยใต้
แผนของสวรรค ์เรำอยู่ที่น่ีเพื่อทดสอบควำมมีคำ่ควรของเรำ โดยท�ำ 

ตำมสิทธิ์เสรทีี่พระผู้เป็นเจ้ำประทำนแก่เรำ เมื่อเรำตำยเรำจะมีชีวติอีก 
ชีวตินิรนัดรข์องเรำมีสำมช่วง หน่ึง กำรด�ำรงอยู่ก่อนชีวติมรรตยั สอง 
กำรด�ำรงอยู่ ในชีวติมรรตยั และสำม กำรด�ำรงอยู่หลังชีวติมรรตยั ใน
ควำมตำยเรำตำยจำกโลกน้ีและก้ำวผ่ำนม่ำนเข้ำไปในอำณำเขตที่เรำ
มีคำ่ควรเข้ำไป น่ีเป็นหลักค�ำสอนอันล�ำ้คำ่ โดดเดน่ และมีเฉพำะใน
ศำสนจักรน้ีซ่ึงมำจำกกำรเปิดเผย 21

กำรเปิดเผยยุคปัจจุบัน

ขำ้พเจ้ำขอสรปุสัน้ๆ เรือ่งกำรหลั่งเทควำมรูแ้ละสิทธิอ�ำนำจครัง้ยิ่ง
ใหญ่จำกพระผู้เป็นเจำ้บนศีรษะศำสดำพยำกรณ์ของพระองค ์      มี
อีกเรือ่งที่ขำ้พเจ้ำตอ้งกล่ำวถึง น่ันคอืหลักธรรมของกำรเปิดเผยยุค
ปัจจุบัน หลักแห่งควำมเช่ือซ่ึงท่ำนศำสดำพยำกรณ์เขียนไวป้ระกำศวำ่

“เรำเช่ือทุกส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงเปิดเผยมำแล้ว, ทุกส่ิงที่พระองค์
ทรงเปิดเผยขณะน้ี, และเรำเช่ือวำ่พระองคจ์ะยังทรงเปิดเผยเรือ่ง
ส�ำคญัและยิ่งใหญ่อีกหลำยเรือ่งเกี่ยวกับอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ” 
(หลักแห่งควำมเช่ือ 1:9)

ศำสนจักรที่ก�ำลังเตบิโต ศำสนจักรที่ก�ำลังแผ่ขยำยไปทั่วโลกในยุค
สมัยที่ซับซ้อนน้ีตอ้งไดร้บักำรเปิดเผยสม�่ำเสมอจำกบัลลังก์สวรรคเ์พื่อ
น�ำทำงและท�ำให้ศำสนจักรกำ้วหน้ำ

ดว้ยกำรสวดอ้อนวอนและมุ่งแสวงหำพระประสงคข์องพระเจ้ำ เรำ
เป็นพยำนวำ่เรำไดร้บักำรน�ำทำง กำรเปิดเผยมำถึงเรำ และพระเจ้ำ
ประทำนพรศำสนจักรของพระองคข์ณะศำสนจักรก้ำวไปสู่จุดหมำย

บนฐำนมั่นคงของกำรเรยีกศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธและกำร
เปิดเผยของพระผู้เป็นเจำ้ซ่ึงผำ่นมำทำงท่ำน เรำก้ำวไปข้ำงหน้ำ 22
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ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์คนที่ 15 นับจำกโจเซฟ สมิธและในฐำนะ
กระบอกเสียงของพระผู้เป็นเจ้ำ ข้ำพเจ้ำประกำศประจักษ์พยำนวำ่
เรือ่งรำวใน [เหตกุำรณ์เรือ่งกำรฟ้ืนฟู] ของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ
เป็นควำมจรงิ พระบิดำทรงเป็นพยำน       ถึงควำมเป็นพระเจ้ำของ
พระบุตร พระบุตรทรงสอนศำสดำพยำกรณ์วยัหนุ่ม และมีเหตกุำรณ์
มำกมำยเกิดขึน้ตอ่จำกน้ันซ่ึงน�ำไปสู่กำรจัดตัง้ “ศำสนจักรที่แท้จรงิ
และด�ำรงอยู่แห่งเดยีวตลอดทัง้พืน้พิภพ” [คพ  1:30] 23

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดคนของโลกจึงตอ้งกำรให้ฟ้ืนฟูศำสนจักรและพระกิตตคิณุ

ของพระเยซูครสิต ์(ด ูหัวข้อ 1) พระเจ้ำทรงเตรยีมทำงอะไรบ้ำง
ส�ำหรบักำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ (ด ูหัวข้อ 2)

• ไตรต่รองค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับนิมิตแรก (ด ูหัวข้อ 3) 
ประจักษ์พยำนของท่ำนเกี่ยวกับนิมิตแรกมีอิทธิพลตอ่ทำ่นอยำ่งไร

• เหตใุดจึงจ�ำเป็นที่ผู้ส่งสำรจำกสวรรคต์อ้งฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิต (ด ู
หัวข้อ 4) เหตใุดจึงส�ำคญัที่ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
ตอ้งสำมำรถสืบสำยอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตของตนย้อนไปถึงพระเยซู
ครสิต์ ได้

• ในหัวข้อ 5 ให้ทบทวนบทสรปุของควำมจรงิบำงประกำรที่มำโดยกำร
เปิดเผยตอ่ศำสดำพยำกรณ์โจซฟ สมิธ ควำมจรงิเหล่ำน้ีเป็นพรแก่
ชีวติทำ่นอยำ่งไร เรำจะช่วยให้เด็กๆ เขำ้ใจและเห็นคณุคำ่ของควำม
จรงิเหล่ำน้ีไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
อิสยำห์ 2:1–3; กิจกำรของอัครทูต 3:19–21; ววิรณ์ 14:6–7; 2 นีไฟ 

25:17–18; คพ  128:19–21



บทที ่1

64

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“กำรศึกษำพระกิตตคิณุจะมีประสิทธิภำพมำกที่สุดเมื่อพระ

วญิญำณบรสุิทธิ์สอนทำ่น ทุกครัง้ที่ท่ำนจะศึกษำพระกิตตคิณุจงเริม่
ตน้ดว้ยกำรสวดอ้อนวอนให้พระวญิญำณบรสุิทธิ์ช่วยในกำรเรยีนรู”้ (ส่ัง

สอนกิตตคิณุของเรำ [2004], 18)

อ้ำงอิง

 1  ใน เชอร ีแอล  ดวิ, Go Forward with 
Faith: Teachings of Gordon B. Hinckley 
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ธงสัญญำณให้ประชำชำต ิ
แสงสวำ่งส่องโลก

“น่ีเป็นช่วงเวลำทีต่อ้งเข้มแข็ง น่ีเป็นเวลำทีต่อ้งก้ำว
ไปข้ำงหน้ำโดยไม่ลังเล โดยรูค้วำมหมำย ขอบข่ำย 

และควำมส�ำคญัในพันธกิจของเรำเป็นอยำ่งด”ี

จากชีวติของกอรด์อน  บี. ฮิงค์ลีย์

ไม่นำนหลังกลับจำกงำนเผยแผ่ ในอังกฤษ กอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์
ท�ำงำนมอบหมำยชิน้สุดทำ้ยจำกโจเซฟ เอฟ  เมอรร์ลิล์ประธำนคณะ
เผยแผ่ของทำ่นส�ำเรจ็ ประธำนเมอรร์ลิล์เป็นสมำชิกโควรมัอัครสำวก
สิบสองเช่นกัน ทำ่นขอให้กอรด์อนรำยงำนตอ่ฝ่ำยประธำนสูงสุดซ่ึง
ไดแ้ก่ ประธำนฮีเบอร ์เจ  แกรนท์ ประธำนเจ  รเูบ็น คลำรก์ จูเนียร ์
และประธำนเดวดิ โอ  แมคเคย์ กอรด์อนตดิตอ่เลขำนุกำรของฝ่ำย
ประธำนสูงสุดเพื่อนัดหมำย

เมื่อกอรด์อนเข้ำไปในห้องสภำของฝ่ำยประธำนสูงสุด ประธำนแก
รนท์และที่ปรกึษำของทำ่นทักทำยทำ่นอย่ำงอบอุ่น จำกน้ันประธำน
แกรนท์พูดวำ่ “บรำเดอรฮิ์งคล์ีย์ เรำจะให้เวลำคณุสิบหำ้นำทีบอกเรำ
วำ่เอ็ลเดอรเ์มอรร์ลิล์ตอ้งกำรให้เรำทรำบเรือ่งอะไร” หน่ึงช่ัวโมงสิบ
ห้ำนำทีตอ่มำ กอรด์อนออกจำกห้องน้ัน ในสิบห้ำนำทีที่จัดให้ ท่ำนน�ำ
เสนอข้อกังวลของประธำนคณะเผยแผ่—วำ่ผู้สอนศำสนำจ�ำเป็นตอ้ง
มีส่ือส่ิงพิมพ์ช่วยพวกเขำในกำรท�ำงำนมำกขึน้ กำรน�ำเสนอสัน้ๆ ของ
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“พันธกิจของศำสนจักรน้ีคอืยืนเป็นธงสัญญำณให้
ประชำชำตแิละเป็นแสงสวำ่งส่องโลก”
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ท่ำนน�ำไปสู่กำรซักถำมจำกฝ่ำยประธำนสูงสุดและกำรสนทนำนำนหน่ึง
ช่ัวโมง

เมื่อท�ำงำนมอบหมำยน้ีส�ำเรจ็ กอรด์อนรูสึ้กวำ่ “พันธกิจของทำ่น
เวลำน้ีสิน้สุดแล้ว ถึงเวลำเดนิหน้ำและวำงแผนส�ำหรบัอนำคต” ท่ำน
เรยีนจบมหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์สำขำวชิำภำษำอังกฤษ และทำ่น
ตอ้งกำรเรยีนตอ่ปรญิญำโทดำ้นวำรสำรศำสตรท์ี่มหำวทิยำลัยโคลัมเบีย
ในนิวยอรก์ซิต ีแต่ โทรศัพท์ที่มำถึงทำ่นสองวนัหลังจำกประชุมกับฝ่ำย
ประธำนสูงสุดเปลี่ยนแผนของท่ำน โทรศัพท์จำกประธำนแมคเคย ์
บอกวำ่ “บรำเดอรฮิ์งคล์ีย์ครบั เมื่อวำนน้ีเรำปรกึษำหำรอืกันในกำร
ประชุมฝ่ำยประธำนและอัครสำวกสิบสองถึงส่ิงที่เรำคยุกันในช่วง
สัมภำษณ์กับคณุ เรำไดจ้ัดตัง้คณะกรรมกำรชุดหน่ึงประกอบดว้ย
สมำชิกอัครสำวกสิบสองหกคน โดยมีเอ็ลเดอรส์ตเีฟน แอล  รชิำรด์ส์
เป็นประธำน เพื่อด�ำเนินกำรตำมที่คณุสรปุให้ฟัง เรำตอ้งกำรเชิญคณุ
มำท�ำงำนกับคณะกรรมกำรชุดน้ี” 1

กอรด์อนยอมรบัค�ำเชิญ ท่ำนไดร้บัวำ่จ้ำงเป็นเลขำธิกำรของคณะ
กรรมกำรวทิยุ โฆษณำและข้อมูลข่ำวสำรงำนเผยแผ่ของศำสนจักร 
ท่ำนไม่ได้ ไปเรยีนมหำวทิยำลัยโคลัมเบีย และไม่ไดท้�ำงำนเป็นนัก
หนังสือพิมพ์เพื่อตพีิมพ์ข่ำวของโลก แตท่่ำนเริม่งำนช่ัวชีวติตพีิมพ์
ขำ่วประเสรฐิของพระกิตตคิณุ ควำมรบัผิดชอบเหล่ำน้ีขยำยในเวลำ
ตอ่มำเมื่อท่ำนรบัใช้เป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่

โดยไดพ้ัฒนำควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิหรอืควำมรูสึ้กออก
มำอย่ำงชัดเจนแม้ ในสถำนกำรณ์ยำกๆ กอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์จึงมักได้
รบังำนมอบหมำยให้นักขำ่วสัมภำษณ์ เมื่อเป็นประธำนศำสนจักร ท่ำน
ยังคงไดร้บัโอกำสเช่นน้ี โดยท�ำส่วนของท่ำนเพื่อช่วยน�ำศำสนจักรของ
พระเยซูครสิต ์“ออกมำจำกกำรปิดบัง” (คพ  1:30) ทำ่นประกำศวำ่

“ข้ำพเจำ้เช่ือและเป็นพยำนวำ่พันธกิจของศำสนจักรน้ีคอืยืนเป็นธง
สัญญำณให้ประชำชำตแิละเป็นแสงสวำ่งส่องโลก เรำไดร้บัพระบัญชำ
ครอบคลุมทั่วทุกดำ้นและส�ำคญัยิ่งซ่ึงเรำไม่สำมำรถย่อท้อหรอืปฏิเสธ
ได ้เรำยอมรบัพระบัญชำน้ันและตัง้ใจวำ่จะท�ำให้ส�ำเรจ็ ดว้ยควำมช่วย
เหลือจำกพระผู้เป็นเจ้ำเรำจะท�ำส�ำเรจ็” 2
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ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

เฉกเช่นก้อนหินในนิมิตของดาเนียล ศาสนจักร
ก�าลังกลิง้ออกไปจนเต็มทัง้แผ่นดินโลก

ศำสนจักรน้ีเริม่ตน้ดว้ยกำรสวดอ้อนวอนอย่ำงนอบน้อมของเด็ก
หนุ่มโจเซฟ สมิธในป่ำที่บ้ำนไรข่องบิดำท่ำน จำกประสบกำรณ์อันน่ำ
ทึ่งน้ี ซ่ึงเรำเรยีกวำ่นิมิตแรก ท�ำให้งำนน้ีเตบิโต       น่ีเป็นภำพพจน์
เปรยีบเทียบจำกนิมิตของดำเนียลเกี่ยวกับก้อนหินถูกตดัออกจำกภูเขำ 
ไม่ ใช่ดว้ยมอืมนุษย ์และกลิง้ออกไปจนเต็มทัง้แผน่ดนิโลก (ด ูดำเนียล  
2:44- 45)3

ครำวจัดตัง้ศำสนจักรในปี ค ศ  1830 มีสมำชิกเพียงหกคน [และ] ผู้
เช่ือเพียงหยิบมือเดยีว ทุกคนอยู่ ในหมู่บ้ำนที่คนส่วนใหญ่ไม่รูจ้ัก       
สเตคแห่งไซอันปัจจุบันเจรญิรุง่เรอืงในทุกรฐัของสหรฐั ในทุกจังหวดั
ของแคนำดำ ในทุกรฐัของเม็กซิโก ในทุกประเทศของอเมรกิำกลำง 
และทั่วอเมรกิำใต้

ที่ประชุมมีอยู่ทั่วบรติชิไอลส์และยุโรปที่มีหลำยพันคนเข้ำรว่ม
ศำสนจักรตลอดหลำยปี งำนน้ีออกไปถึงประเทศแถบบอลตกิและลง
มำทำงบัลแกเรยี แอลแบเนีย และเขตอื่นๆ ในภูมิภำคน้ันของโลก 
ครอบคลุมพืน้ที่กวำ้งใหญ่ของรสัเซีย ขึน้ไปถึงมองโกเลียและลงมำทำง
ประเทศแถบเอเชียจนถึงหมู่เกำะแปซิฟิก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
เข้ำไปในอินเดยีและอินโดนีเซีย ศำสนจักรก�ำลังเจรญิรุง่เรอืงในหลำย
ประเทศของแอฟรกิำ      

และน่ีเป็นเพียงจุดเริม่ตน้เท่ำน้ัน งำนน้ีจะเตบิโต รุง่เรอืง และ
ก้ำวหน้ำตอ่ไปทั่วแผ่นดนิโลก 4
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2
ผู้น� าศาสนจักรสมัยแรกมองเห็นจุดหมายใน

งานของพระเจ้าตามการพยากรณ์

วนัที่ 24 กรกฎำคม ค ศ  1847 คณะผู้บุกเบิกซ่ึงเป็นผู้คนของเรำ
เข้ำมำในหุบเขำ [ซอลท์เลค] กลุ่มที่ล่วงหน้ำมำก่อนมำถึงหน่ึงหรอืสอง
วนัแล้ว บรคิมั ยังก์มำถึงวนัเสำร ์วนัตอ่มำกำรนมัสกำรวนัสะบำโตจัด
ทัง้ช่วงเช้ำและช่วงบำ่ย ไม่มีห้องหรอืบ้ำนหลังใหญ่ ให้ประชุม ข้ำพเจ้ำ
คดิวำ่ทำ่มกลำงอำกำศรอ้นจัดของวนัอำทิตย์เดอืนกรกฎำคมน้ันพวก
เขำน่ังบนเดอืยเกวยีนและพิงกงล้อขณะฟังเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่พูด 
เวลำน้ันเป็นช่วงปลำยฤด ูพวกเขำมีงำนใหญ่และเรง่ดว่นตอ้งท�ำถำ้จะ
เพำะปลูกในฤดถูัดไป แตป่ระธำนยังก์ขอรอ้งพวกเขำวำ่อย่ำละเมิดวนั
สะบำโตไม่วำ่เวลำน้ันหรอืในอนำคต

เช้ำวนัรุง่ขึน้พวกเขำแบ่งกลุ่มออกส�ำรวจอำณำบรเิวณโดยรอบ 
บรคิมั ยังก์ วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ และผู้รว่มงำนกลุ่มเล็กออกเดนิจำก
บรเิวณคำ่ยพักแรมของพวกเขำ       พวกเขำปีนยอดเขำรปูโดม 
ประธำนยังก์ปีนล�ำบำกเพรำะทำ่นเพิ่งหำยป่วย

เมื่อพี่น้องชำยยืนบนยอดเขำ พวกเขำมองข้ำมหุบเขำไปทำงทิศใต ้
ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่แห้งแล้ง ยกเวน้ตน้หลิวและตน้กกซ่ึงงอกงำมตำม
ล�ำธำรที่มีน� ้ำไหลจำกภูเขำไปจนถึงทะเลสำบ ไม่มีตกึรำมบ้ำนช่อง แต่
บรคิมั ยังก์พูดเมื่อวนัเสำรท์ี่แล้ววำ่ “ตรงน้ีแหละ”

ยอดเขำที่พวกทำ่นยืนอยู่น้ันเรยีกขำนกันวำ่เอ็นไซน์พีคตำมค�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์อิสยำห์ที่วำ่ “พระองค ์[หมำยถึงพระผู้เป็นเจ้ำ] จะ
ทรงให้สัญญำณแก่ประชำชำตทิี่อยู่ ไกล และผิวพระโอษฐ์เรยีกเขำมำ
จำกที่สุดปลำยแผ่นดนิโลก และน่ีแน่ะ เขำจะมำอย่ำงเรว็และรบีเรง่” 
(อสย  5:26)

“พระองคจ์ะทรงชูธงสัญญำณขึน้ให้แก่ประชำชำตทิัง้หลำย และจะ
ชุมนุมอิสรำเอลที่พลัดพรำก และรวบรวมยูดำห์ที่กระจัดกระจำยจำก
มุมทัง้ส่ีของแผ่นดนิโลก” (อสย  11:12)      
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ในโอกำสน้ันขำ้พเจำ้คดิวำ่ [พี่น้องชำยเหลำ่น้ัน] อำจพูดถึงอำคำร
พระวหิำรดว้ย       ตำมสัมฤทธิผลจำกถ้อยค�ำของอิสยำห์ที่วำ่

“ ในวำระสุดท้ำยจะเป็นดงัน้ี คอืภูเขำแห่งพระนิเวศของพระ
ยำห์เวห์จะถูกสถำปนำขึน้เป็นที่สูงสุดของภูเขำทัง้หลำย และจะถูกยก
ขึน้ให้อยู่เหนือบรรดำเนินเขำ ประชำชำตทิัง้หมดจะหลั่งไหลเข้ำมำหำ

“และชนชำตจิ�ำนวนมำกจะมำและกล่ำววำ่ มำเถิด ให้เรำขึน้ไปยัง
ภูเขำของพระยำห์เวห์ ไปยังพระนิเวศของพระเจ้ำของยำโคบ แล้ว
พระองคจ์ะทรงสอนวถิีของพระองคแ์ก่เรำ และเพื่อเรำจะเดนิใน
มรรคำของพระองค ์เพรำะวำ่ธรรมบัญญัตจิะออกมำจำกศิโยน และ
พระวจนะของพระยำห์เวห์จะออกมำจำกเยรซูำเล็ม” (อสย  2:2- 3)

เช้ำวนัน้ันเดอืนกรกฎำคม ค ศ  1847 อำจมีคนไดย้ินแล้วพูดวำ่ช่ำง
โง่จรงิ พวกเขำดไูม่เหมือนรฐับุรษุที่มีควำมฝันอันยิ่งใหญ่ พวกเขำดไูม่
เหมือนนักปกครองที่มุ่งมั่นศึกษำแผนที่และวำงแผนสรำ้งจักรวรรด ิ
พวกเขำถูกเนรเทศ ถูกขับออกจำกเมืองงำมรมิฝ่ัง [แม่น� ้ำ] มิสซิสซิปปี
เข้ำไปในเขตทะเลทรำยทำงตะวนัตก แตพ่วกเขำมีแรงจูงใจจำกนิมิต
ที่ดงึมำจำกพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�ำแห่งกำรเปิดเผย

ขำ้พเจ้ำอัศจรรย์ ใจกับกำรมองเห็นล่วงหน้ำของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่ม
น้ัน พวกเขำองอำจกล้ำหำญ แทบไม่น่ำเช่ือ พวกเขำอยู่ที่น่ี รำวหน่ึง
พันไมล์ [1,600 กิโลเมตร] จำกถิ่นฐำนใกล้สุดทำงตะวนัออกและรำว
แปดรอ้ยไมล์ [1,300 กิโลเมตร] จำกชำยฝ่ังแปซิฟิก พวกเขำอยู่ ใน
บรเิวณที่ยังไม่มีกำรตรวจสอบ เน้ือดนิตำ่งจำกดนิรว่นของอิลลินอยส์
กับไอโอวำที่พวกเขำเคยอยู่ครัง้ล่ำสุด พวกเขำไม่เคยเพำะปลูกที่น่ี 
พวกเขำไม่เคยประสบฤดหูนำว พวกเขำไม่ไดส้รำ้งส่ิงปลูกสรำ้งใดๆ  
ศำดำพยำกรณ์เหล่ำน้ีสวมเสือ้ผำ้ที่ ใส่เดนิทำงจนเก่ำ สวมรองเทำ้บู๊ตที่
ใส่เดนิมำกกวำ่หน่ึงพันไมล์จำกนอวถูึงหุบเขำแห่งน้ี และพวกท่ำนพูด
ถึงวสัิยทัศน์ของมิลเลเนียม พวกทำ่นพูดจำกภำพที่ศำสดำพยำกรณ์
มองเห็นจุดหมำยอันน่ำอัศจรรย์ของอุดมกำรณ์น้ี วนัน้ันพวกท่ำนลง
มำจำกยอดเขำและไปท�ำงำนเพื่อท�ำให้ฝันของพวกท่ำนเป็นจรงิ 5
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สองวนัหลังจำกมำถึงหุบเขำซอลท์เลค บรคิมั ยังก์และพีน้่องชำยอีกหลำยคน
ปีนเขำรปูโดมซึง่ตัง้ชือ่วำ่เอ็นไซน์พีค และส�ำรวจอำณำบรเิวณโดยรอบ

3
เราต้องไม่สูญเสยีวสิยัทัศน์อันสูงสง่ในงานของ

พระผู้เป็นเจ้าและบทบาทของเราในงานน้ัน

บำงครัง้ในสมัยของเรำ ขณะที่เรำเดนิตำมทำงแคบของเรำและ
ท�ำควำมรบัผิดชอบเล็กๆ น้อยๆ ของเรำ เรำมักมองไม่เห็นภำพใหญ่ 
สมัยข้ำพเจ้ำเป็นเด็ก มำ้ลำกเกวยีนมี ให้เห็นอยู่ทั่วไป ส่วนส�ำคญัของ
เครือ่งเทียมม้ำคอืบังเหียน บนบังเหียนแตล่ะขำ้งมีที่ปิดตำม้ำ ม้ำจะใส่
ที่ปิดตำเพื่อให้มันมองตรงไปข้ำงหน้ำเทำ่น้ัน ไม่มองดำ้นขำ้ง ที่ปิดตำ
มำ้ออกแบบไวเ้พื่อกันไม่ ให้ม้ำตืน่ตกใจหรอืวอกแวก และให้มำ้จดจ่ออยู่
ที่ถนนตรงเท้ำของมัน

พวกเรำบำงคนท�ำงำนของเรำประหน่ึงเรำมีที่ปิดตำ เรำมองเฉพำะ
ถนนเล็กๆ แคบๆ ของเรำ เรำจับวสัิยทัศน์ที่กวำ้งกวำ่ไม่ได ้เรำอำจมี
ควำมรบัผิดชอบเล็กน้อยในศำสนจักร กำรท�ำควำมรบัผิดชอบน้ันให้
เกิดสัมฤทธิผลดว้ยควำมขยันหมั่นเพียรเป็นเรือ่งด ีและกำรรูว้ำ่ควำม
รบัผิดชอบน้ันเอือ้ประโยชน์อย่ำงไรตอ่โปรแกรมทัง้หมดในอำณำจักร
ที่ก�ำลังเตบิโตของพระผู้เป็นเจำ้เป็นเรือ่งดเีช่นกัน
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ประธำนฮำโรลด ์บี  ลีเคยกล่ำว       โดยอำ้งอิงจำกนักเขียนนิรนำม
คนหน่ึงวำ่ “จงส�ำรวจทุ่งกวำ้งและเพำะปลูกบนทุ่งเล็ก”

ขำ้พเจ้ำตคีวำมประโยคน้ีวำ่เรำควรจะมองให้ออกทัง้ควำม
กวำ้ง ควำมลึก และควำมสูง—ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยม กวำ้งไกลและ
ครอบคลุมทั่วทุกดำ้น—ของโปรแกรมของพระเจำ้ และตอ่จำกน้ันให้
เรำท�ำงำนดว้ยควำมขยันหมั่นเพียรตำมควำมรบัผิดชอบในส่วนที่เรำ
ไดร้บัมอบหมำยของโปรแกรมน้ัน

เรำแตล่ะคนมีทุ่งเล็กให้เพำะปลูก ขณะท�ำเช่นน้ัน เรำตอ้งไม่มอง
ขำ้มภำพที่ ใหญ่กวำ่ ส่วนประกอบใหญ่ของจุดหมำยอันสูงส่งของงำนน้ี 
พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรป์ระทำนงำนน้ีแก่เรำ และเรำแตล่ะคน
มีบทบำทในกำรทอพรมผืนงำมวจิิตรน้ี เรำแตล่ะคนอำจเอือ้ประโยชน์
เล็กน้อย แต่ ใช่วำ่จะไม่ส�ำคญั           

      ขณะก�ำลังท�ำส่วนซ่ึงทำ่นไดร้บัเรยีก อย่ำสูญเสียวสัิยทัศน์ที่งำม
เลิศในจุดประสงคข์องสมัยกำรประทำนควำมสมบูรณ์แห่งเวลำน้ี จง
ทอดำ้ยเส้นเล็กของทำ่นในพรมผืนใหญ่ ให้สวยตำมแบบที่พระผู้เป็น
เจ้ำแห่งสวรรคท์รงจัดเตรยีมไว้ ให้เรำ ชูธงที่เรำเดนิอยู่ ใตน้ั้นให้สูงส่ง 
จงขยันหมั่นเพียร ซ่ือตรง ใฝ่คณุธรรม เป่ียมดว้ยศรทัธำ เพื่อจะไม่มี
จุดดำ่งพรอ้ยในธงผืนน้ัน

นิมิตเกี่ยวกับอำณำจักรน้ีไม่ ใช่ควำมฝันเพียงผิวเผินตอนกลำงคนื
ที่จำงหำยไปกับแสงอรโุณทัย แตเ่ป็นแผนและงำนของพระผู้เป็นเจ้ำ
พระบิดำนิรนัดรข์องเรำอย่ำงแท้จรงิ ทัง้หมดน้ีเกี่ยวข้องกับบุตรธิดำ
ทุกคนของพระองค์

ขณะขุดรำกเสจบรชัในบรเิวณหุบเขำทำงตะวนัตก [ของยูทำห์] 
เพื่อวำงรำกฐำนของรฐั ขณะท�ำส่ิงสำรพันของโลกมนุษย์ที่จ�ำเป็นตอ้ง
ท�ำเพื่อด�ำรงชีวติและเตบิโต บรรพชน [ผู้บุกเบิก] ของเรำมีภำพควำม
ยิ่งใหญ่ของอุดมกำรณ์อันส�ำคญัยิ่งที่พวกเขำมีส่วนรว่มอยู่ตรงหน้ำ
พวกเขำเสมอ น่ีเป็นงำนที่เรำตอ้งท�ำดว้ยวสัิยทัศน์เหมือนกับพวก
เขำ น่ีเป็นงำนที่จะด�ำเนินตอ่ไปหลังเรำออกจำกฉำกชีวติน้ี พระผู้เป็น
เจ้ำทรงช่วยเรำท�ำสุดควำมสำมำรถในฐำนะผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัเรยีกภำยใต้
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พระประสงคข์องพระองคเ์พื่อผลักดนัและสรำ้งอำณำจักรดว้ยมือที่
บกพรอ่งโดยพรอ้มใจกันด�ำเนินตำมแบบแผนที่สมบูรณ์ 6

4
เราสามารถเป็นธงสญัญาณให้ประชาชาติซ่ึง

คนของโลกจะได้มารวมพลังกันท่ีน่ัน

พี่น้องทัง้หลำย ถึงเวลำแล้วที่เรำตอ้งยืนอย่ำงภำคภูมิ ยกระดบั
สำยตำและขยำยควำมคดิให้เข้ำใจพันธกิจแห่งมิลเลเนียมอันยิ่งใหญ่
ของศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยมำกขึน้ น่ี
เป็นช่วงเวลำที่ตอ้งเข้มแข็ง น่ีเป็นเวลำที่ตอ้งกำ้วไปข้ำงหน้ำโดยไม่
ลังเล โดยรูค้วำมหมำย ขอบข่ำย และควำมส�ำคญัในพันธกิจของเรำ
เป็นอย่ำงด ีน่ีเป็นเวลำที่ตอ้งท�ำส่ิงถูกตอ้งไม่วำ่ผลที่ตำมมำจะเกิดอะไร
ขึน้ก็ตำม น่ีเป็นเวลำที่ตอ้งพบวำ่เรำก�ำลังรกัษำพระบัญญัต ิน่ีเป็นช่วง
เวลำทีต่อ้งยืน่มอืช่วยเหลอืผู้ทีต่กระก�ำล�ำบำกและคนทีก่�ำลงัระหกระเหนิ 

ในควำมมืดและควำมเจ็บปวดดว้ยควำมเมตตำและควำมรกั น่ีเป็น
เวลำที่ตอ้งนึกถึงผู้อื่นและท�ำด ีโอบอ้อมอำรแีละมีมำรยำทตอ่กันใน
ควำมสัมพันธ์ทัง้หมดของเรำ กล่ำวอีกนัยหน่ึงคอื จงเป็นเหมือนพระ
ครสิตม์ำกขึน้ 7

เวน้แต่ โลกเปลี่ยนวถิีแนวโน้มในปัจจุบัน (ซ่ึงดไูม่น่ำจะเปลี่ยน) 
และในอีกกรณีหน่ึงคอืถ้ำเรำท�ำตำมค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์ตอ่ไป 
เรำจะกลำยเป็นคนพิเศษและโดดเดน่มำกขึน้เรือ่ยๆ จนโลกจะสังเกต
เห็น ตวัอย่ำงเช่น เมื่อควำมซ่ือสัตย์สุจรติของครอบครวัสูญสลำย
ภำยใตแ้รงกดดนัทำงโลก จุดยืนของเรำเกี่ยวกับควำมศักดิสิ์ทธิ์ของ
ครอบครวัจะชัดเจนขึน้และพิเศษมำกขึน้ถ้ำเรำมีศรทัธำที่จะรกัษำ
จุดยืนน้ัน

ขณะที่เจตคตขิองกำรท�ำตำมใจในเรือ่งเพศขยำยไปทั่ว หลักค�ำสอน
ของศำสนจักรตำมที่สอนกันมำนำนกวำ่หน่ึงศตวรรษครึง่จะผิดแผก
มำกขึน้และแม้เป็นเรือ่งแปลกส�ำหรบัหลำยคน
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ขณะที่กำรบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และกำรใช้ยำผิดประเภท
เพิ่มขึน้ทุกปีตำมคำ่นิยมของสังคมเรำ จุดยืนของเรำตำมที่พระเจำ้ทรง
ก�ำหนดมำนำนกวำ่หน่ึงศตวรรษครึง่จะแปลกประหลำดตอ่โลกมำก
ขึน้      

เมื่อวนัสะบำโตกลำยเป็นวนัคำ้ขำยและควำมบันเทิง คนเหล่ำน้ันผู้
เช่ือฟังหลักเกณฑ์ของกฎที่เขียนโดยน้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้ำบนเขำ
ซีนำยและกำรเปิดเผยยุคปัจจุบันจะดแูปลกประหลำดมำกขึน้

ไม่งำ่ยเสมอไปที่จะอยู่ ในโลกและไม่เป็นส่วนหน่ึงของโลก เรำไม่
สำมำรถอยู่กับตนเองหรอืเพื่อตนเองไดท้ัง้หมด และเรำคงไม่ปรำรถนำ
จะท�ำเช่นน้ัน เรำตอ้งสมำคมกับผู้อื่น ขณะท�ำเช่นน้ัน เรำจะมีมำรยำท 
เรำจะไม่ท�ำให้ผู้อื่นขุ่นเคอืง เรำจะหลีกเลี่ยงเจตนำหรอืเจตคตขิองกำร
คดิวำ่ตนเป็นฝ่ำยถูก แตเ่รำรกัษำมำตรฐำนของเรำได ้     

ขณะที่เรำถือปฏิบัตมิำตรฐำนเหล่ำน้ีและอื่นๆ ที่ศำสนจักรสอน คน
มำกมำยในโลกจะเคำรพเรำและพบพลังท�ำตำมส่ิงที่พวกเขำรูเ้ช่นกัน
วำ่ถูกตอ้ง

ในถ้อยค�ำของอิสยำห์ “และชนชำตจิ�ำนวนมำกจะมำและกล่ำววำ่ มำ
เถิด ให้เรำขึน้ไปยังภูเขำของพระยำห์เวห์ ไปยังพระนิเวศของพระเจ้ำ
ของยำโคบ แล้วพระองคจ์ะทรงสอนวถิีของพระองคแ์ก่เรำ และเพื่อ
เรำจะเดนิในมรรคำของพระองค”์ (อสย  2:3)

เรำไม่จ�ำเป็นตอ้งประนีประนอม เรำตอ้งไม่ประนีประนอม เทียนที่
พระเจ้ำทรงจุดไว้ ในสมัยกำรประทำนน้ีสำมำรถเป็นแสงสวำ่งให้คนทัง้
โลกได ้และคนอื่นๆ ที่เห็นงำนดขีองเรำจะสรรเสรญิพระบิดำในสวรรค์
ของเรำและพยำยำมท�ำตำมส่ิงที่พวกเขำสังเกตเห็นในชีวติเรำ

เริม่จำกตวัทำ่นและขำ้พเจำ้ โดยคณุธรรมของชีวติเรำในบ้ำนของ
เรำ ในอำชีพของเรำ แม้แต่ ในกิจกรรมบันเทิงของเรำ คนทัง้ปวงจะ
สำมำรถเป็นนครบนภูเขำซ่ึงมนุษย์จะไดม้องเห็นและเรยีนรู ้ เป็นธง
สัญญำณให้ประชำชำตซ่ึิงคนของโลกจะไดม้ำรวมพลังกันที่น่ัน 8

ถ้ำเรำจะยกศำสนจักรน้ีขึน้เป็นธงสัญญำณให้ประชำชำตแิละแสง
สวำ่งส่องโลก เรำตอ้งรบัเอำแสงสวำ่งจำกพระชนม์ชีพของพระครสิต์
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มำไวก้ับเรำแตล่ะคนและในสภำวกำรณ์ส่วนตวัของเรำมำกขึน้ ในกำร
ยืนหยัดเพื่อควำมถูกตอ้ง เรำตอ้งไม่กลัวผลที่จะเกิดขึน้ เรำตอ้งไม่กลัว 
เปำโลกล่ำวกับทิโมธีวำ่

“เพรำะวำ่พระเจ้ำไม่ไดป้ระทำนใจที่ขลำดกลัวแก่เรำ  แตป่ระทำน
ใจที่ประกอบดว้ยฤทธำนุภำพ ควำมรกั และกำรบังคบัตนเองแก่เรำ

“เพรำะฉะน้ันอย่ำอับอำยที่เป็นพยำนขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ำของ
เรำ” (2 ทิโมธี 1:7–8)9

ท่ำนไม่สำมำรถเพิกเฉยตอ่อุดมกำรณ์น้ีซ่ึงเป็นอุดมกำรณ์ของพระ
ครสิต ์ท่ำนไม่สำมำรถยืนอยู่แคข่อบสนำมดกูำรแสดงระหวำ่งกลุ่มคน
ดกีับกลุ่มคนช่ัวได ้     

      ข้ำพเจำ้ขอรอ้งทำ่นสุดควำมสำมำรถให้ทำ่นยื่นมือออกไปท�ำ
หน้ำที่ซ่ึงนอกเหนือข้อก�ำหนดของชีวติประจ�ำวนั น่ันคอื ยืนหยัดเข้ม
แข็ง แม้เป็นผู้น�ำในกำรพูดเพื่ออุดมกำรณ์เหลำ่น้ันซ่ึงท�ำให้ควำมมี
อำรยธรรมของเรำส่องสวำ่ง ซ่ึงให้กำรปลอบโยนและสันตสุิขแก่ชีวติ
เรำ ทำ่นเป็นผู้น�ำได ้ในฐำนะสมำชิกของศำสนจักรน้ี ท่ำนตอ้งเป็น
ผู้น�ำในอุดมกำรณ์เหลำ่น้ันที่ศำสนจักรสนับสนุน อย่ำปล่อยให้ควำม
กลัวเอำชนะควำมพยำยำมของทำ่น 10

เรำไม่มีอะไรตอ้งกลัว พระผู้เป็นเจำ้ทรงกุมหำงเสือ พระองคจ์ะทรง
ปกครองเพื่อประโยชน์ของงำนน้ี พระองคจ์ะทรงเทพรลงมำให้คนที่
ด�ำเนินชีวติดว้ยกำรเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค ์น่ันเป็นสัญญำ
ของพระองค ์เรำจะสงสัยพระปรชีำสำมำรถของพระองค์ ในกำรรกัษำ
สัญญำน้ันไม่ได้

      พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ ผู้ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของเรำ พระเยโฮ
วำห์ผู้ยิ่งใหญ่ พระเมสสิยำห์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงสัญญำไวว้ำ่ “เรำจะ
ไปเบือ้งหน้ำเจำ้  เรำจะอยู่ทำงขวำมือเจำ้และทำงซ้ำยเจ้ำ, และพระ
วญิญำณของเรำจะอยู่ ในใจเจ้ำ, และเหลำ่เทพของเรำห้อมล้อมเจ้ำ, 
เพื่อประคองเจ้ำไว”้ (คพ  84:88)
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“ฉะน้ัน,” พระองคต์รสั  “อย่ำกลัวเลย, เจ้ำฝูงแกะน้อย; จงท�ำดเีถิด; 
ตอ่ให้แผ่นดนิโลกและนรกรวมกันตอ่ตำ้นเจ้ำ, แตห่ำกเจ้ำสรำ้งขึน้บน
ศิลำของเรำ, พวกเขำจะเอำชนะไม่ได ้      

“จงดทูี่เรำในควำมนึกคดิทุกอยำ่ง; อย่ำสงสัย, อยำ่กลัว 

“จงดแูผลถูกแทงที่สีข้ำงเรำ, และรอยตะปูที่มือและเท้ำของเรำดว้ย; 
จงซ่ือสัตย์, รกัษำบัญญัตขิองเรำ, และเจ้ำจะสืบทอดอำณำจักรแห่ง
สวรรคเ์ป็นมรดก” (คพ  6:34, 36–37)

“ถ้ำเรำจะยกศำสนจักรน้ีขึน้เป็นธงสัญญำณให้ประชำชำตแิละแสงสวำ่งส่อง
โลก เรำตอ้งรบัเอำแสงสวำ่งจำกพระชนม์ชีพของพระครสิตม์ำกขึน้”
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เมื่อเรำท�ำงำนดว้ยควำมสมัครสมำนสำมัคค ีเรำจะก้ำวหน้ำในฐำนะ
ผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจำ้ผู้ทรงพระชนม์ โดยท�ำงำนของพระบุตรที่รกั
ของพระองค ์พระอำจำรย์ของเรำ ผู้ที่เรำรบัใช้และผู้ที่เรำหมำยมั่น
สรรเสรญิพระองค์ 11

เรำตอ้งยืนหยัดมั่นคง เรำตอ้งยับยัง้ควำมช่ัวรำ้ยของโลก หำกเรำ
ท�ำเช่นน้ัน พระผู้ทรงฤทธำนุภำพจะทรงเป็นก�ำลังของเรำและผู้
คุม้ครองเรำ ผู้น�ำทำงและผู้เปิดเผยของเรำ เรำจะอุ่นใจที่รูว้ำ่เรำก�ำลัง
ท�ำส่ิงที่พระองคท์รงประสงค์ ให้เรำท�ำ คนอื่นอำจไม่เห็นดว้ยกับเรำ 
แตเ่รำมั่นใจวำ่พวกเขำจะเคำรพเรำ เรำจะไม่ถูกทิง้ให้ โดดเดีย่ว มีคน
มำกมำย [ผู้ที่] นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำแตรู่สึ้กเหมือนเรำ  พวกเขำจะ
สนับสนุนเรำ พวกเขำจะช่วยเหลือเรำในควำมพยำยำมของเรำ 12

ขอให้เรำปลำบปลืม้ในช่วงเวลำวเิศษสุดน้ีของงำนของพระเจ้ำ ขอ
เรำอย่ำไดจ้องหองอวดด ีขอให้เรำน้อมขอบพระทัย และขอให้เรำแตล่ะ
คนตัง้ปณิธำนวำ่เรำจะเพิ่มแสงสวำ่งให้งำนอันล�ำ้เลิศน้ีของพระผู้ทรง
ฤทธำนุภำพ เพื่อแสงน้ันจะส่องสวำ่งทั่วโลกดจุดวงประทีบแห่งพลัง
และควำมดงีำมให้คนทัง้โลกมองดู 13

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ขณะที่ทำ่นอ่ำนหัวข้อ 1 ทำ่นรูสึ้กอย่ำงไรขณะพิจำรณำกำรเตบิโต

ของศำสนจักรตัง้แต ่ค ศ  1830 จนถึงปัจจุบัน

• ทบทวนเรือ่งรำวของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับผู้บุกเบิกกลุ่มแรก
ที่มำถึงหุบเขำซอลท์เลค (ด ูหัวข้อ 2) เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้ำงจำก
เรือ่งน้ี เรำไดป้ระโยชน์อย่ำงไรจำกนิมิตของศำสดำพยำกรณ์ของ
ผู้น�ำศำสนจักรสมัยแรก ทำ่นคดิวำ่ “ธงสัญญำณให้ประชำชำต”ิ 
หมำยควำมวำ่อย่ำงไร (ด ูอิสยำห์ 5:26; 11:12)

• ในหัวข้อ 3 ประธำนฮิงคล์ีย์กระตุน้ให้เรำมอง “ภำพใหญ่” และมี 
“วสัิยทัศน์ที่กวำ้งกวำ่” เกี่ยวกับงำนของพระผู้เป็นเจ้ำ เหตใุดเรำจึง
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ตอ้งเห็นภำพใหญ่น้ี เหตใุดบำงครัง้เรำจึงสูญเสียวสัิยทัศน์ ควำม
พยำยำมเล็กๆ น้อยๆ ของเรำเอือ้ตอ่กำรเตบิโตของอำณำจักรของ
พระผู้เป็นเจ้ำในดำ้นใด

• ทบทวนดำ้นที่ประธำนฮิงคล์ีย์กลำ่ววำ่วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
ก�ำลัง“เป็นคนพิเศษและโดดเดน่” มำกขึน้ (หัวข้อ 4) เรำจะมีวสัิย
ทัศน์และควำมกล้ำหำญมำกขึน้ไดอ้ย่ำงไรในกำรท�ำให้งำนของพระ
ผู้เป็นเจ้ำก้ำวหน้ำ เรำจะอยู่ ในโลกโดยไม่เป็นของโลกไดอ้ย่ำงไร เรำ
จะ “รบัเอำแสงสวำ่งจำกพระชนม์ชีพของพระครสิตม์ำกขึน้” ได้
อย่ำงไร เหตใุดจึงส�ำคญัที่เรำตอ้งยืนหยัดสนับสนุนส่ิงถูกตอ้ง

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
มัทธิว 5:14–16; 1 นีไฟ 14:14; คพ  1:1–6; 65:1–6; 88:81; 115:5–6

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
 “จงแน่ใจวำ่ทำ่นไม่ไดเ้ช่ือวำ่ตนเองเป็น ‘ครตูวัจรงิ’ น่ันเป็นควำม

ผดิพลำดใหญห่ลวง       จงระวงัทีจ่ะไมก่ำ้วกำ่ย บทบำทส�ำคญัของ
ครคูอืเตรยีมทำงทีผู่ค้นจะมปีระสบกำรณ์ทำงวญิญำณกับพระเจำ้” 
(จนี อำร ์ คกุ, อ้ำงองิใน ไมม่กีำรเรยีกใดยิง่ใหญก่วำ่กำรสอน [1999], 41)

อ้ำงอิง

 1  ด ูเชอร ีแอล  ดวิ, Go Forward with Faith: 
Teachings of Gordon B. Hinckley (1996), 

83–85.

 2  “ธงสัญญำณตอ่ประชำชำต ิควำมสวำ่งตอ่
โลก,”   , พ ย  2003, 99 

 3  “ ให้คณุธรรมประดบัควำมนึกคดิของท่ำน
ไม่เส่ือมคลำย,”  เลียโฮนำ, พ ค  2007,  
144 

 4  “ก้อนหินถูกสกัดจำกภูเขำ,”  เลียโฮนำ, 
พ ย  2007, 107 

 5  “An Ensign to the Nations,” Ensign, Nov. 

1989, 51–52.

 6  “An Ensign to the Nations,” 52–54.

 7  “This Is the Work of the Master,” Ensign, 
May 1995, 71.

 8  “A City upon a Hill,” Ensign, July 1990, 

4–5.

 9  “An Ensign to the Nations, a Light to 

the World,” 84.

 10  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

138.

 11  “This Is the Work of the Master,” 71.

 12  “ธงสัญญำณตอ่ประชำชำต ิควำมสวำ่งตอ่
โลก,” 99 

 13  “สถำนะของศำสนจักร,”  เลียโฮนำ, พ ย  
2004, 6 
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บทที่ 3

กำรปลูกฝังเจตคตขิอง
ควำมสุขและเจตนำรมณ์
ของกำรมองโลกในแง่ดี

“จงเชือ่ จงมีควำมสุข อย่ำท้อใจ สถำนกำรณ์จะคลีค่ลำย”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

เอดำ บิทเนอร ์ฮิงคล์ีย์มำรดำของประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์พูด
บ่อยครัง้วำ่ “เจตคตทิี่มีควำมสุขและสีหน้ำยิม้แย้มสำมำรถช่วยให้คนๆ 
หน่ึงผ่ำนพ้นควำมโชครำ้ยแทบทุกอยำ่งและทุกคนตอ้งรบัผิดชอบ
ควำมสุขของตน” 1  ไบรอันท์ เอส  ฮิงคล์ีย์บิดำของทำ่นมี “ทัศนะเชิง
บวกอยู่ ในตวั” เช่นกัน 2  ประธำนฮิงคล์ีย์จ�ำไดว้ำ่ “สมัยข้ำพเจ้ำเป็น
เยำวชนชำยและชอบพูดวพิำกษ์วจิำรณ์ คณุพ่อจะบอกวำ่ ‘คนชอบ
ถำกถำงไม่มีส่วนช่วยเหลือ คนสงสัยไม่สรำ้งสรรค ์คนคลำงแคลงใจ
ไม่ประสบผลส�ำเรจ็’” 3  โดยไดร้บัอิทธิพลจำกค�ำแนะน�ำและแบบอย่ำง
ของบิดำมำรดำ เด็กหนุ่มกอรด์อน ฮิงคล์ีย์จึงเรยีนรูว้ำ่ตอ้งมองชีวติใน
แง่ดแีละมีศรทัธำ

สมัยเป็นผู้สอนศำสนำในอังกฤษ เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์พยำยำมท�ำตำมค�ำ
แนะน�ำของบิดำมำรดำท่ำน ทำ่นกับคูจ่ับมือทักทำยกันทุกเช้ำและบอก
กันวำ่  “ชีวติดจีัง” 4  เกือบ 70 ปีตอ่มำทำ่นแนะน�ำผู้สอนศำสนำกลุ่ม
หน่ึงในฟิลิปปินส์ ให้ปฏิบัตแิบบเดยีวกัน “เมื่อวำนเป็นวนัส�ำคญัใน
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“เรำมีเหตผุลทุกอย่ำงให้มองโลกในแง่ด”ี
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ชีวติข้ำพเจ้ำ” ทำ่นบอกพวกเขำ “ทุกวนัเป็นวนัส�ำคญัในชีวติข้ำพเจำ้ 
ขำ้พเจ้ำหวงัให้ทุกวนัเป็นวนัส�ำคญัในชีวติทำ่น—ทุกๆ ท่ำน ข้ำพเจ้ำ
หวงัวำ่ทำ่นจะพรอ้มออกไปในตอนเช้ำ จับมือทักทำยคูข่องทำ่น และ
พูดวำ่ ‘บรำเดอร ์(ซิสเตอร)์ ครบั ชีวติดจีัง ออกไปกันเถอะ ขอให้มีวนั
ดีๆ ’ และเมื่อทำ่นกลับมำตอนกลำงคนื ข้ำพเจำ้หวงัวำ่ท่ำนจะพูดกัน
ไดว้ำ่ ‘วนัน้ีดจีรงิๆ เรำมีเวลำที่ด ีเรำไดช่้วยคนอื่นตลอดทำง       เรำจะ
ตดิตำมผลกับพวกเขำ สวดอ้อนวอน และหวงัวำ่พวกเขำจะมำโบสถ์’ 
ทุกวนัควรเป็นวนัดีๆ  ในสนำมเผยแผ่” 5

ค�ำแนะน�ำดงักล่ำวแสดงให้เห็นวธิี ใช้ชีวติของประธำนฮิงคล์ีย์ 
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม  เนลสันแห่งโควรมัอัครสำวกสิบสองบอกข้อ
สังเกตตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับประธำนฮิงคล์ีย์และมำรจ์อรภีรรยำของทำ่น 
“พวกทำ่นไม่เสียเวลำไตรต่รองอดตีหรอืวติกกังวลกับอนำคต พวกท่ำน
สู้ ไม่ถอยแม้จะมีควำมยำกล�ำบำก” 6 เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร ์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสองแสดงควำมเห็นดงัน้ี “‘สถำนกำรณ์จะ
คลี่คลำย’ อำจเป็นค�ำยืนยันที่ประธำนฮิงคล์ีย์พูดกับครอบครวั มิตร
สหำย และเพื่อนรว่มงำนบ่อยที่สุด ‘พยำยำมตอ่ไป’ ท่ำนจะพูด ‘จงเช่ือ 
จงมีควำมสุข อยำ่ท้อใจ สถำนกำรณ์จะคลี่คลำย’” 7

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

แม้เม่ือคนมากมายคิดลบและมองโลกในแง่รา้ย เราสามารถ
ปลูกฝังเจตนารมณ์ของความสุขและการมองโลกในแง่ดีได้

มีโรครำ้ยของกำรมองโลกในแง่รำ้ยในแผ่นดนิ โรคน้ีระบำดเกือบ
ทุกที่ เรำกินอำหำรเน่ำเสียของกำรใส่รำ้ยป้ำยสี กำรจับผิด และกำรพูด
ให้รำ้ยกันเป็นประจ�ำ      

ขำ้พเจ้ำมำ       พรอ้มค�ำขอรอ้งให้เรำเลิกเสำะหำพำยุและดืม่ด�ำ่กับ
แสงตะวนัมำกขึน้ ข้ำพเจ้ำก�ำลังแนะน�ำให้เรำเน้นคดิบวก ข้ำพเจำ้
ก�ำลังขอให้เรำมองหำควำมดลีึกขึน้อีกนิด เลิกพูดจำดแูคลนประชด
ประชัน ขอให้เรำช่ืนชมคณุงำมควำมดแีละควำมพยำยำมมำกขึน้
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ขำ้พเจ้ำไม่ไดข้อให้หยุดวพิำกษ์วจิำรณ์ทุกเรือ่ง  กำรเตบิโตมำกับ
กำรแก้ ไข ควำมเข้มแข็งมำกับกำรกลับใจ ชำยหรอืหญิงที่ฉลำดจะ
เปลี่ยนวถิีของตนโดยยอมรบัควำมผิดพลำดที่ผู้อื่นชี ้ให้เห็น ขำ้พเจ้ำ
ไม่ไดบ้อกวำ่กำรสนทนำของเรำตอ้งหวำนตลอด วำจำหลักแหลมจรงิใจ
และตรงไปตรงมำเป็นทักษะที่พึงแสวงหำและปลูกฝัง ส่ิงที่ขำ้พเจำ้
ก�ำลังแนะน�ำและขอคอืให้เรำเปลี่ยนจำกกำรมองในแง่ลบซ่ึงแทรกซึม
ไปทั่วสังคมของเรำและมองหำควำมดทีี่ ไม่ธรรมดำในแผ่นดนิและ
ยุคสมัยที่เรำมีชีวติอยู่ ขอให้เรำพูดถึงคณุงำมควำมดขีองกันและ
กันมำกกวำ่พูดถึงควำมผิดของกันและกัน ขอให้กำรมองโลกในแง่ดี
แทนที่กำรมองโลกในแง่รำ้ย ขอให้ศรทัธำของเรำแทนที่ควำมกลัวของ
เรำ 8

เรำมีเหตผุลทุกอย่ำงให้มองโลกน้ีในแง่ด ีเรือ่งเศรำ้สลดมีอยู่รอบขำ้ง 
ใช่ ปัญหำมีอยู่ทุกที่ ใช่ แต ่      ทำ่นไม่สำมำรถสรำ้ง ท่ำนไม่ไดส้รำ้งส่ิง
ใดจำกกำรมองโลกในแง่รำ้ยหรอืกำรเยำะเย้ยถำกถำง ท่ำนมองโลกใน
แง่ด ีท�ำงำนดว้ยศรทัธำ และควำมส�ำเรจ็เกิดขึน้ 9

อย่ำสิน้หวงั อย่ำยอมแพ้ จงมองหำแสงตะวนัผ่ำนเมฆหมอก ใน
ที่สุดโอกำสจะเปิดให้ท่ำน อยำ่ปล่อยให้คนที่คดิแตว่ำ่เรือ่งรำ้ยจะเกิด
ขึน้ท�ำลำยโอกำสของทำ่น 10

จงปลูกฝังเจตคตขิองควำมสุข จงปลูกฝังเจตนำรมณ์ของกำรมอง
โลกในแง่ด ีจงด�ำเนินชีวติดว้ยศรทัธำ พลำงช่ืนชมควำมสวยงำมของ
ธรรมชำต ิควำมดงีำมของคนที่ทำ่นรกั ประจักษ์พยำนซ่ึงทำ่นมีอยู่ ใน
หัวใจเกี่ยวกับเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์ 11

แผนของพระเจ้ำเป็นแผนแห่งควำมสุข ทำงจะสวำ่งขึน้ ควำมวติก
กังวลจะน้อยลง กำรเผชิญหน้ำจะงำ่ยขึน้ถำ้เรำปลูกฝังเจตนำรมณ์ของ
ควำมสุข 12
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2
แทนท่ีจะหมกมุ่นกับปัญหา เราสามารถปล่อยให้เจตนารมณ์

ของการน้อมขอบพระทัยน�าทางและเป็นพรแก่เรา

พรที่เรำไดร้บัช่ำงเลิศเลอ! เรำควรขอบพระทัยอยำ่งยิ่ง!       จงปลูก
ฝังเจตนำรมณ์ของกำรขอบพระทัยส�ำหรบัพรแห่งชีวติและส�ำหรบั
ของประทำนอันน่ำอัศจรรย์ตลอดจนสิทธิพิเศษที่เรำแตล่ะคนไดร้บั 
พระเจ้ำตรสัไวว้ำ่คนอ่อนโยนจะไดร้บัแผ่นดนิโลกเป็นมรดก (ด ูมัทธิว 
5:5) ข้ำพเจำ้ไม่สำมำรถหนีพ้นกำรตคีวำมที่วำ่ควำมอ่อนโยนหมำยถึง
เจตนำรมณ์ของควำมส�ำนึกคณุซ่ึงตรงขำ้มกับเจตคตขิองควำมทะนง
ตน คอืกำรยอมรบัวำ่มีพลังอ�ำนำจยิ่งใหญ่กวำ่ตน คอืกำรยอมรบัพระผู้
เป็นเจำ้ และกำรยอมรบัพระบัญญัตขิองพระองค ์น่ีคอืจุดเริม่ตน้ของ
ปัญญำ จงด�ำเนินชีวติดว้ยควำมส�ำนึกคณุตอ่พระผู้ประทำนชีวติและ
ของประทำนอันดงีำมทุกอย่ำง 13

ไม่เคยมีเวลำใดในประวตัศิำสตรข์องโลกจะน่ำอยู่บนแผ่นดนิโลก
มำกกวำ่เวลำน้ี เรำทุกคนควรรูสึ้กส�ำนึกคณุอยำ่งยิ่งที่ ไดม้ีชีวติอยู่ ใน
เวลำที่วเิศษสุดน้ีกับพรอันน่ำอัศจรรย์ทัง้หมดที่เรำมี 14

เมื่อขำ้พเจ้ำนึกถึงควำมมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึน้ในช่วงชีวติข้ำพเจำ้
—มำกกวำ่ในช่วงที่เหลือของประวตัศิำสตรม์นุษย์ทัง้หมดรวมกัน—
ขำ้พเจ้ำยืนดว้ยควำมคำรวะและควำมส�ำนึกคณุ ข้ำพเจำ้นึกถึงรถยนต์
และเครือ่งบิน คอมพิวเตอร ์เครือ่งโทรสำร อีเมล และอินเทอรเ์น็ต 
ทัง้หมดน้ีน่ำอัศจรรย์และน่ำพิศวงยิ่งนัก ขำ้พเจำ้นึกถึงก้ำวใหญ่ดำ้น
กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข       และเน่ืองดว้ยทัง้หมดน้ีจึงมีกำร
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุที่บรสุิทธิ์ของพระเยซูครสิต ์ท่ำนและข้ำพเจ้ำเป็น
ส่วนหน่ึงของปำฏิหำรยิ์และควำมน่ำพิศวงของอุดมกำรณ์อันยิ่งใหญ่น้ี
และอำณำจักรที่ก�ำลังขยำยไปทั่วแผ่นดนิโลกโดยเป็นพรแก่ชีวติคนที่
อำณำจักรน้ันไปถึง ข้ำพเจำ้รูสึ้กขอบพระทัยอย่ำงสุดซึง้ 15

เรำมีชีวติอยู่ ในควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ จงท�ำเครือ่งหมำยประโยค
ดงักลำ่ว ท�ำเครือ่งหมำยค�ำวำ่ ควำมสมบูรณ์ น่ันชี ้ให้เห็น [ควำม] ดงีำม
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ทัง้หมดที่ถูกน�ำมำรวมกัน [ตัง้แต]่ อดตีและไดร้บักำรฟ้ืนฟูบนแผ่น
ดนิโลกในสมัยกำรประทำนสุดทำ้ยน้ี

ใจข้ำพเจ้ำ      อิ่มเอิบดว้ยควำมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
ฤทธำนุภำพ โดยผำ่นของประทำนแห่งพระบุตรของพระองคผ์ู้ทรง
เป็นพระผู้เป็นเจ้ำของโลกน้ี เรำไดร้บัพรมหำศำล ใจขำ้พเจ้ำส่ันระรวั
ไปกับเน้ือรอ้งของเพลงสวด “นับพระพรน้ัน นับดทูีละอัน นับพระพร
ของทำ่นดส่ิูงพระเจ้ำกระท�ำ” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 118)16

ดว้ยควำมส�ำนึกคณุในใจ ขอให้เรำอยำ่หมกมุ่นกับปัญหำไม่กี่อย่ำง
ที่เรำมี แตข่อให้เรำนับพรของเรำและออกไปสรำ้งอำณำจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้ำในแผ่นดนิโลกดว้ยเจตนำรมณ์ของควำมส�ำนึกคณุโดยมี
ศรทัธำแรงกล้ำเป็นแรงผลักดนั 17

ขอให้เจตนำรมณ์ของกำรขอบพระทัยน�ำทำงและอวยพรวนัคนืของ
ท่ำน จงท�ำให้ ได ้ทำ่นจะพบวำ่น่ันส่งผลดเียี่ยม 18

3
พระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์เป็นเหตุให้มีความยินดีปรดีา

พระเจ้ำตรสัวำ่ “ดงัน้ัน, จงรืน่เรงิใจและช่ืนชมยินด,ี และแนบสนิท
กับพันธสัญญำซ่ึงเจำ้ท�ำไว”้ [คพ  25:13] ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่พระองคก์�ำลัง
ตรสักับเรำแตล่ะคนวำ่ จงมีควำมสุข พระกิตตคิณุเป็นเรือ่งของควำม
ปีตยิินด ีพระกิตตคิณุเป็นเหตใุห้เรำมีควำมยินดปีรดีำ 19

อย่ำลืมวำ่ทำ่นเป็นใคร        ทำ่นเป็นลูกของพระผู้เป็นเจำ้อย่ำง
แท้จรงิ        พระองคท์รงเป็นพระบิดำนิรนัดรข์องทำ่น พระองคท์รง
รกัท่ำน         พระองคท์รงตอ้งกำรให้บุตรและธิดำของพระองคม์ีควำม
สุข บำปไม่เคยเป็นควำมสุขเลย กำรล่วงละเมิดไม่เคยเป็นควำมสุข
เลย กำรไม่เช่ือฟังไม่เคยเป็นควำมสุขเลย หนทำงแห่งควำมสุขพบ
ในแผนของพระบิดำในสวรรคแ์ละในกำรเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระ
บุตรที่รกัของพระองค ์พระเจ้ำพระเยซูครสิต์ 20

ไม่วำ่วธิีที่ทำ่นท�ำส่ิงตำ่งๆ ในอดตีเป็นอย่ำงไร ข้ำพเจำ้ขอท้ำทำย
ท่ำน       จงท�ำชีวติท่ำนให้สอดคล้องกับค�ำสอนของพระกิตตคิณุ มอง
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 “ ในกำรด�ำรงอยู่ทัง้หมดมีควำมสนุกสนำนและเสียงหัวเรำะ
มำกพอกัน จงเพลิดเพลินกับชีวติ ไม่ ใช่แคอ่ดทน”

ศำสนจักรน้ีเหมือนเป็นบ่อเกิดศรทัธำของท่ำนดว้ยควำมรกั ควำม
เคำรพ และควำมช่ืนชม ด�ำเนินชีวติเป็นแบบอย่ำงของส่ิงที่พระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตจ์ะท�ำในกำรน�ำควำมสุขมำให้แตล่ะคน 21

กำรกลับใจเป็นหลักธรรมข้อแรกประกำรหน่ึงของพระกิตตคิณุ กำร
ให้อภัยเป็นเครือ่งหมำยของควำมเป็นพระเจำ้ มีควำมหวงัส�ำหรบัท่ำน 
ชีวติทำ่นอยู่ข้ำงหน้ำ และเป่ียมดว้ยควำมสุขไดเ้แม้อดตีจะมีรอยบำป 
น่ีเป็นงำนแห่งกำรช่วยผู้คนให้รอดและช่วยผู้คนแก้ปัญหำ น่ีคอืจุด
ประสงคข์องพระกิตตคิณุ 22

ขำ้พเจ้ำพบคนมำกมำยที่พร�ำ่บ่นเรือ่งภำระในหน้ำที่รบัผิดชอบ
ของพวกเขำ แรงกดดนัมีมำกแน่นอน มีมำกมำยให้ท�ำ มำกมำยเหลือ
เกิน  มีภำระกำรเงินเข้ำมำเพิ่มแรงกดดนัทัง้หมดน้ี เรำมักจะบ่นเรือ่ง
ทัง้หมดน้ีบ่อยๆ ที่บำ้น และบ่อยครัง้ในที่สำธำรณะ จงเปลี่ยนวธิีคดิ
ของทำ่น พระกิตตคิณุเป็นข่ำวประเสรฐิ มนุษย์เป็นอยู่เพื่อพวกเขำ
จะมีปีต ิ[ด ู2 นีไฟ 2:25] จงมีควำมสุข! ขอให้ควำมสุขน้ันฉำยทำง
สีหน้ำของทำ่นและพูดผ่ำนประจักษ์พยำนของทำ่น ท่ำนคำดไดว้ำ่
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จะมีปัญหำ อำจเกิดเรือ่งเศรำ้สลดเป็นครัง้ครำว แตก่ำรส่องสวำ่งผ่ำน
ทัง้หมดน้ีเป็นค�ำขอรอ้งของพระเจ้ำ

“บรรดำผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภำระหนัก จงมำหำเรำ และเรำจะให้
ท่ำนทัง้หลำยไดห้ยุดพัก

“จงเอำแอกของเรำแบกไว ้แล้วเรยีนจำกเรำ เพรำะวำ่เรำสุภำพอ่อน
โยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกทำ่นจะไดห้ยุดพัก

“ดว้ยวำ่แอกของเรำก็พอเหมำะ และภำระของเรำก็เบำ” (มัทธิว 
11:28- 30)

ขำ้พเจ้ำช่ืนชอบค�ำพูดเหลำ่น้ีของเจนคนิส์ ลอยด ์โจนส์ซ่ึงข้ำพเจำ้
ตดัมำจำกคอลัมน์หน่ึงใน Deseret News เมื่อหลำยปีก่อน ข้ำพเจำ้ส่ง
ตอ่ให้ท่ำน       เขำกล่ำววำ่

“ ใครก็ตำมที่คดิวำ่ควำมส�ำรำญเป็นเรือ่งปรกตจิะเสียเวลำมำกกับ
กำรวิง่ตะโกนไปทั่ววำ่เขำถูกปล้น

“กำรตกีอล์ฟส่วนใหญ่ไม่ลงหลุม เน้ือววัส่วนใหญ่เหนียว เด็กส่วน
ใหญ่โตขึน้มำเป็นแคค่นธรรมดำ ชีวติแตง่งำนที่ประสบควำมส�ำเรจ็
ส่วนใหญ่เรยีกรอ้งให้ทัง้สองฝ่ำยอดทนมำก งำนส่วนใหญ่มักจะน่ำเบื่อ
มำกกวำ่งำนอื่น      

“ชีวติเปรยีบเสมือนกำรเดนิทำงดว้ยรถไฟสมัยก่อน—ลำ่ช้ำ ตกรำง 
ควนั ฝุ่น เถ้ำถำ่น และกระตกุ มีทิวทัศน์สวยงำมประปรำยเพียงบำง
ช่วงสลับกับเสียงเรง่ควำมเรว็จนน่ำหวำดเสียว

“เคล็ดลับคอืขอบพระทัยพระเจำ้ที่ทรงให้ท่ำนได้ โดยสำรรถไฟ” 
(Deseret News, 12 June 1973.)

ขำ้พเจ้ำย�ำ้ พี่น้องทัง้หลำย เคล็ดลับคอืขอบพระทัยพระเจำ้ที่ทรง
ให้ท่ำนได้ โดยสำรรถไฟ และน่ันไม่ ใช่กำรโดยสำรที่วเิศษสุดหรอกหรอื 
จงเพลิดเพลินกับมัน! หัวเรำะ! รอ้งเพลง! จงจดจ�ำถ้อยค�ำของผู้เขียน
สุภำษิตดงัน้ี

“ ใจรำ่เรงิเป็นยำอย่ำงด ีแตจ่ิตใจชอกช�ำ้ท�ำให้กระดกูแห้ง” (สุภำษิต 
17:22)23
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จงมีควำมรำ่เรงิแจ่มใสบำ้งในชีวติทำ่น จงมีควำมสุขสนุกสนำน มี
อำรมณ์ขัน และสำมำรถหัวเรำะไดเ้ป็นครัง้ครำวกับเรือ่งสนุกๆ 24

ในกำรด�ำรงอยู่ทัง้หมดมีควำมสนุกสนำนและเสียงหัวเรำะมำก
พอกัน จงเพลิดเพลินกับชีวติ ไม่ ใช่แคอ่ดทน 25

4
พระกิตติคุณเป็นข่าวสารแห่งชัยชนะท่ีต้องน้อมรบัด้วย

ความกระตือรอืรน้ ความรกั และการมองโลกในแง่ดี

ขำ้พเจ้ำยืนที่น่ีวนัน้ีในฐำนะผู้มองโลกในแง่ดเีกี่ยวกับงำนของ
พระเจ้ำ ข้ำพเจำ้ไม่สำมำรถเช่ือไดว้ำ่พระผู้เป็นเจำ้ทรงสถำปนำงำนน้ี
ในแผ่นดนิโลกเพื่อให้งำนล้มเหลว ขำ้พเจ้ำไม่สำมำรถเช่ือไดว้ำ่งำนน้ี
อ่อนแอลงเรือ่ยๆ ขำ้พเจ้ำรูว้ำ่งำนน้ีแข็งแกรง่ขึน้เรือ่ยๆ       ขำ้พเจำ้มี
ศรทัธำเรยีบง่ำยและจรงิจังวำ่ควำมถูกตอ้งจะชนะและควำมจรงิจะมี
ชัย 26

เรือ่งรำวของคำเลบกับโยชูวำและคนสอดแนมคนอื่นๆ ของ
อิสรำเอลท�ำให้ขำ้พเจ้ำเกิดควำมสนใจเสมอ โมเสสน�ำลูกหลำน
อิสรำเอลเข้ำไปในแดนทุรกันดำร ในกำรระหกระเหินปีที่สอง ท่ำน
เลือกตวัแทนเผำ่ละคนจำกสิบสองเผ่ำให้ ไปคน้หำแผ่นดนิคำนำอัน
และกลับมำรำยงำนเกี่ยวกับทรพัยำกรรวมทัง้ผู้คนของที่น่ัน คำเลบ
เป็นตวัแทนของเผ่ำยูดำห์ โยชูวำเป็นตวัแทนของเผ่ำเอฟรำอิม ทัง้สิบ
สองคนเขำ้ไปในแผ่นดนิคำนำอัน พวกเขำพบวำ่แผ่นดนิน้ันผลิดอก
ออกผล พวกเขำไปที่น่ันส่ีสิบวนั พวกเขำน�ำ “ผลองุ่นรุน่แรก” กลับมำ
เป็นหลักฐำนยืนยันควำมอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดนิ (กันดำรวถิี 13:20)

พวกเขำมำอยู่ตอ่หน้ำโมเสสกับอำโรนรวมทัง้ชุมนุมชนทัง้หมดของ
ลูกหลำนอิสรำเอลและพูดถึงแผ่นดนิคำนำอันวำ่ “ที่น่ันมีน� ้ำนมและ
น� ้ำผึง้ไหลบรบิูรณ์จรงิ และน่ีเป็นผลไม้ของแผ่นดนิน้ัน” (ข้อ 27)

แตค่นสอดแนมสิบคนเป็นเหยื่อควำมสงสัยและควำมกลัวของตน 
พวกเขำให้รำยงำนในแง่ลบเกี่ยวกับจ�ำนวนและก�ำลังคนของชำวคำนำ
อัน คนเหล่ำน้ันสรปุวำ่ “พวกเขำมีก�ำลังมำกกวำ่เรำ” (ข้อ 31) พวกเขำ
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เปรยีบเทียบตนเองเป็นตัก๊แตนกับคนตวัโตที่พวกเขำเห็นในแผ่นดนิ
น้ัน พวกเขำเป็นเหยื่อควำมขลำดเขลำของตนเอง

ตก่จำกน้ันโยชูวำกับคำเลบยืนตอ่หน้ำประชำชนและพูดวำ่  “แผ่น
ดนิที่เรำไปสอดแนมดมูำตลอดน้ันเป็นแผ่นดนิที่ดเีหลือเกิน

“ถ้ำพระยำห์เวห์พอพระทัยในเรำ พระองคจ์ะทรงน�ำเรำเข้ำไป
และประทำนแผ่นดนิน้ีแก่เรำ เป็นแผ่นดนิที่มีน� ้ำนมและน� ้ำผึง้ไหล
บรบิูรณ์

“ขอเพียงอยำ่ให้เรำกบฏตอ่พระยำเวห์ อยำ่กลัวชำวแผ่นดนิน้ัน 
เพรำะเขำทัง้หลำยเป็นเหมือนขนมปังของเรำแล้ว เกรำะก�ำบังของ
พวกเขำก็ถูกน�ำออกไปแล้ว พรำะยำห์เวห์สถิตกับเรำ อยำ่กลัวพวกเขำ
เลย” (14:7–9)

แตป่ระชำชนยอมเช่ือคนสงสัยสิบคนน้ันมำกกวำ่จะเช่ือคำเลบและ
โยชูวำ

ตอนน้ันเองที่พระเจำ้ทรงประกำศวำ่ลูกหลำนอิสรำเอลจะระหก 
ระเหินในแดนทุรกันดำรส่ีสิบปีจนกวำ่คนที่ด�ำเนินชีวติดว้ยควำมสงสัย
และควำมกลัวรุน่น้ีจะตำยจำกไป พระคมัภีรบ์ันทึกวำ่ “พวกที่มำและ
กล่ำวรำ้ยแผ่นดนิน้ันตำ่งตำยดว้ยโรคภัยเฉพำะพระพักตรพ์ระยำห์เวห์

“เหลือเพียงโยชูวำ       และคำเลบ       จำกคนที่ ไปสอดแนมแผ่น
ดนิที่ยังมีชีวติอยู่” (ข้อ 37–38) พวกเขำเพียงสองคนในกลุ่มน้ันรอด
ชีวติตลอดกำรเดนิทำงระหกระเหินส่ีสิบปีและมีสิทธิ์เข้ำไปในแผ่นดนิ
ที่สัญญำไวซ่ึ้งพวกเขำไดร้ำยงำนในแง่ดี

เรำเห็นคนรอบขำ้งเรำบำงคนเมินเฉยกับอนำคตของงำนน้ี เฉ่ือยชำ  
พูดถึงข้อจ�ำกัด แสดงควำมกลัว ใช้เวลำขุดคุย้และเขียนส่ิงที่พวกเขำ
ถือเป็นควำมอ่อนแอซ่ึงจรงิๆ แล้วไม่มีผลอะไรเลย ดว้ยควำมสงสัย
เกี่ยวกับอดตี พวกเขำจึงไม่มีวสัิยทัศน์เกี่ยวกับอนำคตของงำนน้ี

มีผู้กล่ำวไว้ ในสมัยโบรำณวำ่ “ที่ที่ ไม่มีนิมิต ประชำชนก็ปล่อยตวั” 
(สุภำษิต 29:18) ในงำนน้ีไม่มีที่ส�ำหรบัคนเหลำ่น้ันผู้เช่ือเฉพำะพระ
กิตตคิณุของควำมหำยนะและควำมเศรำ้หมอง พระกิตตคิณุเป็นข่ำว
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ประเสรฐิ เป็นขำ่วสำรแห่งชัยชนะ เป็นอุดมกำรณ์ที่ตอ้งน้อมรบัดว้ย
ควำมกระตอืรอืรน้

พระเจ้ำไม่เคยตรสัวำ่จะไม่มีควำมทุกข์ยำกเดอืดรอ้น คนของเรำ
รูจ้ักควำมทุกข์นำนัปกำรเช่นเดยีวกับคนเหล่ำน้ันผู้ตอ่ตำ้นงำนน้ี แต่
พวกเขำแสดงศรทัธำผำ่นโทมนัสทัง้หมดของพวกเขำ งำนน้ีกำ้วหน้ำ
อย่ำงตอ่เน่ืองและไม่เคยกำ้วถอยหลังนับตัง้แตเ่ริม่ตน้      

      น่ีเป็นงำนของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ ตวัเรำไปข้ำงหน้ำหรอืไม่
ขึน้อยู่กับเรำ แตศ่ำสนจักรจะไม่มีวนัหยุดก้ำวหน้ำ      

เมื่อพระเจ้ำทรงรบัโมเสสมำไวก้ับพระองค ์พระองคต์รสักับโยชูวำ
หลังจำกน้ัน “จงเข้มแข็งและกลำ้หำญเถิด อยำ่ครัน่ครำ้มหรอืตกใจ
เลย เพรำะวำ่พระยำห์เวห์พระเจำ้ของเจ้ำสถิตกับเจำ้ทุกแห่งที่เจ้ำไป” 
( โยชูวำ 1:9) น่ีคอืงำนของพระองค ์ ขอจงอย่ำลืม จงน้อมรบังำนน้ีดว้ย
ควำมกระตอืรอืรน้และควำมรกั 27

5
ด้วยความรูว้า่เราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เรา

สามารถยืนอย่างภาคภูมิ สูงขึน้อีกนิด และเป็นคนดีขึน้อีกหน่อย

ในโลกเรำทุกวนัน้ีมีแนวโน้มอันน่ำเศรำ้วำ่คนเรำจะไม่ ให้เกียรตกิัน 
ท่ำนเคยตระหนักหรอืไม่วำ่เรำมักใช้สมองไม่มำกนักในกำรกล่ำววำจำ
ท�ำรำ้ยกัน ลองท�ำตรงข้ำม ลองแจกจ่ำยค�ำชม      

ในสังคมเรำมีแนวโน้มอันน่ำเศรำ้วำ่เรำจะดแูคลนตนเองเช่นกัน 
เรำอำจดเูหมือนวำ่คนอื่นมั่นใจในตนเอง แตข่้อเท็จจรงิคอืพวกเรำ
ส่วนใหญ่มีควำมรูสึ้กวำ่ตนดอ้ยกวำ่ ส่ิงส�ำคญัคอือย่ำพูดถึงตนเองอย่ำง
น้ัน       ส่ิงส�ำคญัคอืท�ำให้ดทีี่สุดเท่ำที่เรำจะท�ำได้

อย่ำเสียเวลำรูสึ้กสงสำรตนเอง อย่ำดแูคลนตนเอง อย่ำลืมวำ่ท่ำน
เป็นลูกของพระผู้เป็นเจำ้ ท่ำนมีสิทธิก�ำเนิดอันสูงส่ง ลักษณะบำง
อย่ำงของพระผู้เป็นเจ้ำอยู่ ในตวัทำ่น 28
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เรำรอ้งเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้ำ” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 149) 
น่ันไม่ ใช่เรือ่งที่กุขึน้ ไม่ ใช่บทประพันธ์ที่กุขึน้—น่ันเป็นควำมจรงิแท้
แน่นอนที่สุด มีบำงอย่ำงของควำมเป็นพระเจ้ำอยู่ ในเรำแตล่ะคนที่
ตอ้งปลูกฝัง ตอ้งท�ำให้เห็น ตอ้งหำวธิีแสดงออก บิดำมำรดำทัง้หลำย 
ท่ำนจงสอนลูกๆ วำ่พวกเขำเป็นบุตรและธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำจรงิๆ 
ไม่มีควำมจรงิใดในโลกส�ำคญัยิ่งกวำ่น้ี—ที่จะคดิวำ่เรำมีบำงอย่ำงของ
ควำมเป็นพระเจำ้อยู่ ในเรำ 29

จงเช่ือใจตนเอง จงเช่ือวำ่ท่ำนสำมำรถท�ำส่ิงดแีละส�ำคญัยิ่งได ้จง
เช่ือวำ่ไม่มีภูเขำลูกใดสูงจนท่ำนปีนขึน้ไปไม่ได ้จงเช่ือวำ่ไม่มีพำยุลูก
ใดใหญ่จนท่ำนตำ้นไม่ไหว        ทำ่นเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้ำ มีควำม
สำมำรถไม่จ�ำกัด 30

จงยืนอย่ำงภำคภูมิ สูงขึน้อีกนิด และเป็นคนดขีึน้อีกหน่อย จง
พยำยำมเป็นพิเศษ ทำ่นจะมีควำมสุขมำกขึน้ ท่ำนจะรูจ้ักควำมพอใจที่
เข้ำมำใหม่ ควำมยินดทีี่เข้ำมำใหม่ ในใจท่ำน 31

แน่นอนวำ่จะมีปัญหำบำงอย่ำงระหวำ่งทำง จะมีควำมยำกให้เอำชนะ 
แตป่ัญหำยุ่งยำกเหล่ำน้ันจะไม่ยั่งยืนตลอดไป [พระผู้เป็นเจ้ำ] จะไม่
ทรงทอดทิง้ทำ่น      

จงมองในแง่บวก จงรูว้ำ่พระองคท์รงดแูลท่ำนอยู่ พระองคท์รง
ไดย้ินค�ำสวดอ้อนวอนของท่ำนและจะทรงตอบ พระองคท์รงรกัทำ่น
และจะทรงแสดงควำมรกัน้ันให้ประจักษ์ 32

มีควำมอ่อนหวำน ควำมนุ่มนวล และควำมสวยงำมมำกมำยให้สรำ้ง
บนน้ัน เรำเป็นผู้รบัพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์พระกิตตคิณุ
หมำยถึง “ขำ่วประเสรฐิ!” ขำ่วสำรของพระเจ้ำเป็นข่ำวสำรแห่งควำม
หวงัและควำมรอด! สุรเสียงของพระเจ้ำเป็นสุรเสียงของขำ่วอันน่ำ
ยินด!ี งำนของพระเจ้ำเป็นงำนแห่งควำมส�ำเรจ็อันรุง่โรจน์

ในยำมมืดมนและทุกข์ ใจพระเจำ้ตรสักับคนที่พระองคท์รงรกัวำ่ 
“อยำ่ให้ ใจของท่ำนเป็นทุกข์ อยำ่กลัวเลย”  (ยอห์น 14:27)
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พระด�ำรสัที่ ให้ควำมมั่นใจเหล่ำน้ีเป็นดวงประทีปส�ำหรบัเรำแตล่ะ
คน เรำวำงใจพระองค์ ไดอ้ย่ำงแท้จรงิ เพรำะพระองคแ์ละค�ำสัญญำ
ของพระองคจ์ะไม่มีวนัท�ำให้ผิดหวงั 33

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• นึกถึงค�ำแนะน�ำของประธำนฮิงคล์ีย์ ให้ “มองหำ [ควำมด]ี ลึกขึน้” 

และ “ปลูกฝังเจตคตขิองควำมสุข [และ] เจตนำรมณ์ของกำรมอง
โลกในแง่ด”ี (หัวข้อ 1) เหตใุดเรำจึงตอ้งกำรค�ำแนะน�ำน้ีในปัจจุบัน 
เรำจะปลูกฝังเจตคตขิองควำมสุขไดอ้ย่ำงไร

• ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่ “ผลดเียี่ยม”  เกิดขึน้เมื่อเรำ  “ ให้
เจตนำรมณ์ของกำรขอบพระทัยน�ำทำง [เรำ]” (หัวข้อ 2) ทำ่นคดิวำ่
เหตใุด ”ผลดเียี่ยม” เหลำ่น้ีจึงเกิดขึน้ ทำ่นไดร้บัพรอย่ำงไรเมื่อท่ำน
มีเจตนำรมณ์ของกำรน้อมขอบพระทัย

• ท่ำนคดิอยำ่งไรบำ้งเรือ่งกำรเปรยีบชีวติ “เหมือนกำรเดนิทำงดว้ย
รถไฟสมัยก่อน” (ด ูหัวข้อ 3) “ขำ่วประเสรฐิ” ของพระกิตตคิณุส่ง
ผลตอ่วธิีที่ท่ำนใช้ ในกำรเดนิทำงน้ันอยำ่งไร

• ท่ำนคดิวำ่เรือ่งของคำเลบกับโยชูวำประยุกต์ ใช้กับชีวติเรำไดอ้ยำ่งไร 
(ด ูหัวข้อ 4) ทำ่นเคยเห็นตวัอย่ำงอะไรบ้ำงของคนที่น้อมรบัพระ
กิตตคิณุดว้ยควำมกระตอืรอืรน้ ถำ้เรำพบวำ่ตนเองรูสึ้กท้อแท้ เรำ
จะมองโลกในแง่ดมีำกขึน้ไดอ้ยำ่งไร ประสบกำรณ์ใดเพิ่มกำรมอง
โลกในแง่ดขีองท่ำนเกี่ยวกับงำนของพระเจ้ำ

• ท่ำนคดิวำ่เหตใุดจึงมีแน้วโน้มวำ่เรำจะดแูคลนผู้อื่นและตวัเรำเอง 
เรำจะเอำชนะแนวโน้มน้ีไดอ้ย่ำงไร เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งทัง้เป็นส่วน
ตวัและเป็นครอบครวัเพื่อช่วยให้ผู้อื่น “ยืนอย่ำงภำคภูมิ” และ “สูง
ขึน้อีกนิด” (ด ูหัวข้อ 5)
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ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
ยอห์น 16:33; ฟิลิปปี 4:13; โมไซยำห์ 2:41; แอลมำ 34:38; อีเธอร ์

12:4; คพ  19:38–39; 128:19–23

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“กำรท�ำตำมส่ิงที่ทำ่นเรยีนรูจ้ะท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้อย่ำง

ไม่มีที่สุด (ด ูยอห์น 7:17)” (ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ [2004], 19) ทำ่น
อำจถำมตวัท่ำนเองวำ่จะประยุกต์ ใช้ค�ำสอนพระกิตตคิณุที่บ้ำน ที่
ท�ำงำน และในควำมรบัผิดชอบของท่ำนในศำสนจักรไดอ้ย่ำงไร

อ้ำงอิง

 1  เชอร ีแอล  ดวิ, Go Forward with Faith: 
The Biography of Gordon B. Hinckley 

(1996), 37.

 2  เชอร ีแอล  ดวิ, Go Forward with Faith, 
37 

 3  “The Continuing Pursuit of Truth,” 

Ensign, Apr. 1986, 4.

 4  ด ูเชอร ีแอล  ดวิ, Go Forward with 

Faith, 76 
 5  Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005), 

343.

 6  รสัเซลล์ เอ็ม  เนลสัน, “ควำมสำมำรถทำง
วญิำณ,” เลียโฮนำ, ม ค  1998, 18 

 7  เจฟฟรยี์ อำร ์ ฮอลแลนด,์ “President 

Gordon B. Hinckley: Stalwart and 

Brave He Stands,” Ensign, June 1995, 4.

 8  “The Lord Is at the Helm” (Brigham 

Young University devotional, Mar. 6, 

1994), 3–4, speeches.byu.edu 
 9  อำ้งอิงใน เจฟฟรยี์ อำร ์ ฮอลแลนด,์ 

“President Gordon B. Hinckley: 

 Stalwart and Brave He Stands,” 4.

 10  “The Continuing Pursuit of Truth,” 4.

 11  “If Thou Art Faithful,” Ensign, Nov. 

1984, 92.

 12  “แตล่ะคนตอ้งเป็นคนที่ดขีึน้,”  
เลียโฮนำ, พ ย  2002, 125 

 13  “With All Thy Getting Get Understand-

ing,” Ensign, Aug. 1988, 3–4.

 14  “The Spirit of Optimism,” New Era, July 

2001, 4.

 15  “Keep the Chain Unbroken” (Brigham 

Young University devotional, Nov. 30, 

1999), 1–2, speeches.byu.edu 
 16  “My Redeemer Lives,” Ensign, Feb. 

2001, 70.

 17  “The Lord Is at the Helm,” 6.

 18  “ค�ำแนะน�ำและกำรสวดอ้อนวอนของ
ศำสดำเพื่อเยำวชน,” เลียโฮนำ, เม ย  
2001, 37 

 19  “If Thou Art Faithful,” 91–92.

 20  “Stand True and Faithful,” Ensign, May 

1996, 93–94.

 21  “True to the Faith,” Ensign, June  

1996, 4.

 22  “Stand True and Faithful,” 94.

 23  “Four Imperatives for Religious Educa-

tors” (address to religious educators, 

Sept. 15, 1978), 4.
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 24  “A Challenging Time—a Wonderful 

Time” (address to religious educators, 

Feb. 7, 2003), 4.

 25  “Stand True and Faithful,” 94.

 26  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

410.

 27  “Stay the Course—Keep the Faith,” 

Ensign, Nov. 1995, 71–72.

 28  “Strengthening Each Other,” Ensign, 
Feb. 1985, 3–4.

 29  One Bright Shining Hope: Messages for 
Women from Gordon B. Hinckley (2006), 

90–91.

 30  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 

452.

 31  “The Quest for Excellence” (Brigham 

Young University devotional, Nov. 10, 

1998), 5, speeches.byu.edu 
 32  “เรำจะเป็นสตรอียำ่งที่ฝันไว้ ไดอ้ยำ่งไร?” 

เลียโฮนำ, ก ค  2001, 138 
 33  “The Continuing Pursuit of Truth,” 6.
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“พลังขับเคลือ่นบรรพชนในพระกิตตคิณุของเรำคอืพลังแห่งศรทัธำในพระผู้เป็นเจำ้”
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บทที่ 4

มรดกแห่งศรทัธำและกำร
เสียสละของผู้บุกเบิก

“ ไม่วำ่ท่ำนจะมีบรรพชนเป็นผู้บุกเบิกหรอืเพิ่งเข้ำมำ
ในศำสนจักรเมือ่วำนน้ี ท่ำนเป็นส่วนหน่ึงของภำพ

ใหญ่ภำพน้ีทีช่ำยหญิงเหลำ่น้ันฝันถึง . . . พวกเขำวำง
รำกฐำน หน้ำทีข่องเรำคอืสรำ้งบนรำกฐำนน้ัน”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ทีก่ำรอุทิศพระวหิำรโคลัมบัส โอไฮโฮ ประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์
นึกถึงบรรพชนผู้บุกเบิกของท่ำน ทำ่นเลำ่ในเวลำตอ่มำวำ่

“ขณะขำ้พเจำ้น่ังอยู่ ในหอ้งซีเลสเชียล ขำ้พเจำ้นึกถงึคณุปู่ทวดของ
ขำ้พเจำ้        ขำ้พเจำ้เพิง่ไปเยอืนสถำนทีฝ่ังศพของทำ่นในแคนำดำ
ทำงภำคเหนือของชำยแดนนิวยอรก์       ทำ่นถงึแก่กรรมเมือ่อำย ุ38 ปี”

เมื่อคณุปู่ทวดของประธำนฮิงคล์ีย์เสียชีวติ ไอรำบุตรชำยของท่ำนผู้
เป็นคณุปู่ของประธำนฮิงคล์ีย์อำยุยังไม่ถึงสำมขวบ ไม่นำนคณุแม่ของ
ไอรำก็แตง่งำนใหม่และภำยในไม่กี่ปีก็ย้ำยไปโอไฮโอ จำกน้ันจึงย้ำยไป
อิลลินอยส์ เธอสิน้ชีวติในปี 1842 ทิง้ไอรำให้เป็นเด็กก�ำพรำ้เมื่ออำยุ 13 
ปี ประธำนฮิงคล์ีย์เลำ่เรือ่งน้ีตอ่ไปวำ่

“คณุปู่ของขำ้พเจ้ำ [ไอรำ ฮิงคล์ีย์] รบับัพตศิมำในนอวแูละ       ดว้ย
เหตน้ีุจึงอพยพข้ำมทุ่งรำบไปกับ [ผู้บุกเบิก] ” ระหวำ่งกำรเดนิทำงครัง้
น้ันในปี 1850 “ภรรยำสำว [ของไอรำ] กับ [น้องชำยคนละพ่อ] สิน้ชีวติ
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ในวนัเดยีวกัน ท่ำนท�ำโลงศพแบบลวกๆ และฝังคนทัง้สอง จำกน้ันจึง
อุ้มลูกซ่ึงยังเป็นทำรกของท่ำนพำไปหุบเขำ [ซอลท์เลค]

“ทำ่นสรำ้งโคฟฟอรท์ตำมค�ำขอของบรคิมั ยังก์ ท่ำนเป็นประธำน
คนแรกของสเตคในฟิลล์มอร ์[ยูทำห์] และท�ำส่ิงตำ่งๆ นับพันอย่ำง
เพื่อให้งำนน้ีกำ้วหน้ำ

“ตอ่จำกน้ันก็มำถึงบิดำขำ้พเจ้ำ        ท่ำนเป็นประธำนของสเตค
ใหญ่ที่สุดในศำสนจักร มีสมำชิกมำกกวำ่ 15,000 คน”

ไม่นำนประธำนฮิงคล์ีย์เปลี่ยนจำกนึกถึงบรรพชนของท่ำนมำเป็น
นึกถึงลูกหลำนของทำ่น ทำ่นกลำ่วตอ่ไปวำ่

“ขณะขำ้พเจ้ำน่ังอยู่ ในพระวหิำรพลำงครุน่คดิถึงชีวติของชำย
สำมท่ำนน้ี ข้ำพเจ้ำมองไปที่บุตรสำวของข้ำพเจำ้ บุตรสำวของเธอซ่ึง
เป็นหลำนของข้ำพเจ้ำ และมองไปที่ลูกๆ ของเธอ ซ่ึงเป็นเหลนของ
ขำ้พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำตระหนักในทันใดวำ่ขำ้พเจ้ำอยู่ตรงกลำงคนเจ็ดรุน่น้ี
พอด—ีสำมรุน่ก่อนข้ำพเจ้ำและสำมรุน่หลังขำ้พเจ้ำ

“ ในพระนิเวศน์อันบรสุิทธิ์และศักดิสิ์ทธิ์น้ันข้ำพเจำ้ส�ำนึกวำ่
ขำ้พเจ้ำมีภำระหน้ำที่ ใหญ่หลวงตอ้งส่งตอ่ทัง้หมดที่ ไดร้บัเป็นมรดก
จำกบรรพชนไปให้คนรุน่ตอ่จำกข้ำพเจำ้” 1

นอกจำกจะแสดงควำมส�ำนึกคณุตอ่บรรพชนผูบ้กุเบกิของทำ่นและ
มรดกของผู้บุกเบิกวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยสมัยแรกแล้ว ประธำนฮิงคล์ีย์
มักจะเน้นเช่นกันวำ่สมำชิกศำสนจักรทั่วโลกเป็นผู้บุกเบิกในปัจจุบัน 
ครสิตศั์กรำช 1997 ทำ่นบอกวสุิทธิชนของกัวเตมำลำวำ่ “ปีน้ีเรำเฉลิม
ฉลองครบรอบ 150 ปีที่ผู้บุกเบิกมอรมอนมำถึงหุบเขำซอลท์เลค พวก
เขำเดนิทำงมำไกลดว้ยเกวยีนและรถลำก พวกเขำเป็นผู้บุกเบิก แต่
กำรบุกเบิกยังด�ำเนินตอ่ไป เรำมีผู้บุกเบิกอยู่ทั่วโลก และทำ่นอยู่ ในหมู่
ผู้บุกเบิกเหลำ่น้ัน” 2  ทำ่นประกำศกับวสุิทธิชนในประเทศไทยวำ่ “ท่ำน
เป็นผู้บุกเบิกในกำรผลักดนังำนของพระเจำ้ในประชำชำตทิี่ยิ่งใหญ่น้ี” 3  
ขณะเยือนยูเครนในปี 2002 ทำ่นพูดท�ำนองเดยีวกันวำ่ “ศำสนจักรม ี
ผู้บุกเบิกในสมัยแรก และเวลำน้ีทำ่นเป็นผู้บุกเบิกในสมัยน้ี” 4
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เมื่อประธำนฮิงคล์ีย์พูดถึงผู้บุกเบิกสมัยแรก จุดประสงคข์องท่ำน
ใหญ่กวำ่กำรมุ่งเน้นไปที่ผู้คนในอดตี ทำ่นมองไปที่อนำคตโดยหวงัวำ่
ศรทัธำและกำรเสียสละของวสุิทธิชนเหลำ่น้ันจะ “กลำยเป็นแรงผลัก
ดนัที่มีผลมำกตอ่เรำทุกคน เพรำะเรำแตล่ะคนเป็นผู้บุกเบิกในชีวติเรำ
เอง และบ่อยครัง้ในชีวติครอบครวัของเรำเอง” 5

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

ด้วยวสิยัทัศน์ การท�างานหนัก และความเช่ือม่ันในเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้าท่ีก�าลังท�างานผ่านพวกเขา ผู้บุกเบิกวสุิทธิ

ชนยุคสุดท้ายสมัยแรก ท�าให้ศรทัธาของพวกเขาเป็นจรงิ

ศรทัธำท�ำให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสยุคแรกกลุ่มเล็ก [ทำงภำคตะวนัออก
ของสหรฐั] ย้ำยจำกรฐันิวยอรก์ไปรฐัโอไฮโอ และจำกรฐัโอไฮโอไปรฐั
มิสซูร ีและจำกรฐัมิสซูรี ไปรฐัอิลลินอยส์เพื่อแสวงหำควำมสงบสุขและ
เสรภีำพในกำรนมัสกำรพระผู้เป็นเจ้ำตำมกำรวนิิจฉัยจำกมโนธรรม

พวกเขำมองเห็นเมืองงำม [รฐันอว]ู ผ่ำนดวงตำแห่งศรทัธำเมื่อ
พวกเขำเดนิข้ำมหนองน� ้ำของเมืองคอมเมิรซ์ รฐัอิลลินอยส์เป็นครัง้
แรก ดว้ยควำมเช่ือมั่นวำ่ศรทัธำที่ปรำศจำกกำรกระท�ำก็ตำยแล้ว พวก
เขำจึงระบำยน� ้ำออกจำกบรเิวณหนองน� ้ำ วำงผังเมือง สรำ้งบ้ำนหลำย
หลัง บำ้นส�ำหรบักำรนมัสกำรและกำรศึกษำ และส�ำคญัยิ่งกวำ่ทัง้หมด
คอืพระนิเวศน์ที่งดงำม ซ่ึงตอ่มำเป็นอำคำรสวยที่สุดในรฐัอิลลินอยส์

       กำรข่มเหง [ตำมมำไม่นำน] พรอ้มกับกลุ่มคนรำ้ยที่ ไม่นับถือ
พระเจ้ำและกระท�ำฆำตกรรม ศำสดำพยำกรณ์ของพวกเขำถูกสังหำร 
ควำมฝันของพวกเขำสูญสลำย อีกครัง้ที่ศรทัธำดงึพวกเขำมำรวม
กันภำยใตแ้บบแผนที่พระองคท์รงวำงไวแ้ล้วและจัดกลุ่มส�ำหรบักำร
อพยพอีกครัง้

พวกเขำออกจำกบำ้นที่สะดวกสบำย ทิง้งำนของพวกเขำดว้ยน� ้ำตำ
และใจที่ปวดรำ้ว พวกเขำเหลียวหลังมองพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ และ
ดว้ยศรทัธำพวกเขำมองไปทำงตะวนัตก ดนิแดนที่ ไม่รูจ้ัก ไม่คุน้เคย 
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ถึงแม้หิมะของฤดหูนำวตกใส่พวกเขำ แตพ่วกเขำก็ยังขำ้ม [แม่น� ้ำ] 
มิสซิสซิปปีในเดอืนกุมภำพันธ์ปี 1846 และลุยโคลนข้ำมทุ่งหญำ้
ไอโอวำ

ดว้ยศรทัธำพวกเขำสถำปนำวนิเทอรค์วอเตอรร์มิฝ่ัง [แม่น� ้ำ] มิสซูร ี
หลำยรอ้ยคนเสียชีวติเมื่อโรคระบำด โรคบิด และโรคคอตบีครำ่ชีวติ
พวกเขำ แตศ่รทัธำค�ำ้จุนคนที่รอดชีวติ พวกเขำฝังคนที่พวกเขำรกัไว้
ที่น่ัน บนตลิ่งกวำ้งชันเหนือแม่น� ้ำ และในฤดใูบไม้ผลิปี 1847 พวกเขำ
เริม่       ไปถึงเทือกเขำฝ่ังตะวนัตก

โดยศรทัธำที่บรคิมั ยังก์มองเห็นหุบเขำ [ซอลท์เลค] ซ่ึงสมัยน้ัน
ทัง้รอ้นและแห้งแล้ง ท่ำนประกำศวำ่ “ตรงน้ีแหละ” ส่ีวนัตอ่มำ โดย
ศรทัธำ ท่ำนแตะดนิดว้ยไม้เท้ำของท่ำน       และพูดวำ่ “น่ีจะเป็น
พระวหิำรของพระผู้เป็นเจ้ำของเรำ” [พระวหิำรซอลท์เลค] ที่งดงำม
และศักดิสิ์ทธิ์เป็นประจักษ์พยำนยืนยันศรทัธำ ไม่เฉพำะศรทัธำของ
คนสรำ้งเท่ำน้ันแตศ่รทัธำของคนที่ ใช้พระวหิำรเวลำน้ีดว้ยในงำนอัน
ส�ำคญัยิ่งที่พวกเขำท�ำดว้ยใจรกัโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย

เปำโลเขียนถึงชำวฮีบรดูงัน้ี “[ศรทัธำ] คอืควำมมั่นใจในส่ิงที่หวงั
ไว ้เป็นควำมแน่ใจในส่ิงที่มองไม่เห็น” (ฮีบร ู11:1) ผลสัมฤทธิ์ทัง้หมด
ที่ข้ำพเจ้ำพูดไปแล้วเป็นเพียง “ควำมมั่นใจในส่ิงที่หวงัไว ้เป็นควำม
แน่ใจในส่ิงที่มองไม่เห็น” แตด่ว้ยวสัิยทัศน์ กำรท�ำงำนหนัก และควำม
มั่นใจในเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจำ้ที่ท�ำงำนผ่ำนพวกเขำ พวกเขำ
ท�ำให้ศรทัธำเป็นจรงิ 6

พลังที่ผลักดนับรรพชนในพระกิตตคิณุของเรำคอืพลังแห่งศรทัธำ
ในพระผู้เป็นเจ้ำ น่ีเป็นพลังเดยีวกับที่ท�ำให้กำรอพยพจำกอียิปต ์กำร
ขำ้มทะเลแดง กำรเดนิทำงไกลผำ่นถิ่นทุรกันดำร และกำรสถำปนำ
อิสรำเอลในแผ่นดนิที่สัญญำไวเ้กิดขึน้ได ้     

เรำจ�ำเป็นตอ้งมีพลังศรทัธำแรงกลำ้มำกๆ ในพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
พระชนม์และในพระบุตรผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์และทรงพระชนม์อยู ่
ของพระองค ์เพรำะน่ีคอืศรทัธำอันยิ่งใหญ่ที่ผลักดนับรรพชนใน 
พระกิตตคิณุของเรำ
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วสัิยทัศน์ของพวกเขำส�ำคญัยิ่งกวำ่ส่ิงอื่นทัง้หมดที่ควรพิจำรณำ 
เมือ่พวกเขำมำตะวนัตกพวกเขำอยูห่ำ่งจำกถิน่ฐำนใกล้สุดไปทำงตะวนั
ออกหน่ึงพันไมล์ หน่ึงพันไมล์อันน่ำเอือมระอำ [1,600 กิโลเมตร] และ
แปดรอ้ยไมล์ [1,300 กิโลเมตร] จำกถิ่นฐำนเหล่ำน้ันไปทำงตะวนัตก 
กำรยอมรบัพระผู้เป็นเจำ้พระบิดำนิรนัดรท์ี่พวกเขำแตล่ะคนพึ่งพำ
ได้ ในศรทัธำเป็นส่วนส�ำคญัมำกในควำมเข้มแข็งของพวกเขำ พวกเขำ
เช่ือในพระบัญชำจำกพระคมัภีรท์ี่ส�ำคญัยิ่งน้ัน “พึ่งพำพระผู้เป็นเจ้ำ
และมีชีวติ” (แอลมำ 37:47) ดว้ยศรทัธำพวกเขำหมำยมั่นท�ำตำมพระ
ประสงคข์องพระองค ์ดว้ยศรทัธำพวกเขำอ่ำนและยอมรบัค�ำสอนของ
พระเจ้ำ ดว้ยศรทัธำพวกเขำท�ำงำนหนักจนกระทั่งพวกเขำล้ม ดว้ย
ควำมเช่ือมั่นเสมอวำ่จะตอ้งตอบพระองคผ์ู้ทรงเป็นพระบิดำและ 
พระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำ 7

เบือ้งหลังเรำคอืประวตัศิำสตรอ์ันรุง่โรจน์ ตกแตง่ดว้ยวรีกรรม กำร
ยึดมั่นหลักธรรม และควำมซ่ือสัตย์ภักดีไม่เส่ือมคลำย ประวตัศิำสตร์
ดงักลำ่วเป็นผลพวงของศรทัธำ ตรงหน้ำเรำคอือนำคตที่ส�ำคญัยิ่ง เริม่
จำกวนัน้ี เรำจะหยุดไม่ได ้เรำจะช้ำลงไม่ได ้เรำจะก้ำวช้ำลงหรอืกำ้วสัน้
ลงไม่ได้ 8

2
ผู้บุกเบิกวสุิทธิชนยุคสุดท้ายสมัยเริม่แรกมอง

อนาคตด้วยความฝันใหญ่โตเก่ียวกับไซอัน

สมควรที่เรำจะหยุุดสักครูเ่พื่อแสดงควำมคำรวะตอ่คนที่วำงรำกฐำน
ของงำนอันส�ำคญัยิ่งน้ี       วตัถุประสงค์ ใหญ่ของพวกเขำคอืไซอัน 
[ด ูคพ  97:21; โมเสส 7:18] พวกเขำรอ้งเพลงเกี่ยวกับไซอัน พวกเขำ
ฝันถึงไซอัน น่ันเป็นควำมหวงัอันยิ่งใหญ่ของพวกเขำ กำรเดนิทำงอัน
เกรกิก้องของพวกเขำตอ้งยืนยงตลอดกำลเสมือนหน่ึงเป็นภำระหน้ำที่
อันหำที่เปรยีบมิได ้กำรเคลื่อนย้ำยคนหลำยหมื่นคนไปทำงตะวนัตก
เต็มไปดว้ยภยันตรำยนำนัปกำรเท่ำที่จะนึกออก รวมถึงควำมตำย ซ่ึง
ขบวนเกวยีนทุกขบวนและคณะรถลำกทุกคณะของพวกเขำคุน้เคยดี
กับควำมเป็นจรงิที่ โหดรำ้ยเหลำ่น้ัน
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ขำ้พเจ้ำขอแสดงควำมคำรวะตอ่บรคิมั ยังก์ ทำ่นเห็นหุบเขำ
ซอลท์เลคในนิมิตมำนำนแล้วก่อนจะมำเห็นดว้ยตำตนเอง มิฉะน้ัน
ขำ้พเจ้ำสงสัยวำ่ท่ำนคงไม่หยุดที่น่ี ที่ดนิในแคลิฟอรเ์นียและออรกิอน
เขียวกวำ่ที่น่ี ที่อื่นมีดนิลึกกวำ่และอุดมสมบูรณ์กวำ่ ที่อื่นมีทุ่งไม้สัก
ขนำดใหญ่ มีน� ้ำมำกกวำ่มำก สภำพอำกำศน่ำอยู่และเงียบสงบกวำ่

ที่น่ีมีล�ำธำรระหวำ่งช่องเขำก็จรงิ แตล่�ำธำรเหล่ำน้ันไม่ ใหญ่มำก 
ไม่เคยมีกำรตรวจสอบเน้ือดนิวำ่จะให้ผลผลิตหรอืไม่ ไม่มีรอยไถบน
ผิวดนิแตกระแหงของที่น่ัน ข้ำพเจำ้ประหลำดใจ ขำ้พเจ้ำเพียงแค่
ประหลำดใจที่ประธำนยังก์น�ำคนกลุ่มใหญ่       มำถึงที่ซ่ึงไม่เคยมีกำร
ไถ่หวำ่นและเก็บเกี่ยวมำก่อน      

พวกเขำเป็นผู้บุกเบิกที่เดนิทำงตรำกตร�ำ ท่ำนใช้เวลำ 111 วนัน�ำ
พวกเขำออกจำกวนิเทอรค์วอเตอรส์มำหุบเขำซอลท์เลค พวกเขำ
เหน็ดเหน่ือย เสือ้ผ้ำของพวกเขำขำดวิน่ สัตวข์องพวกเขำอ่อนเพลีย 
สภำพอำกำศรอ้นแห้ง—อำกำศรอ้นของเดอืนกรกฎำคม แตท่ี่น่ีพวก
เขำเป็นควำมฝันอันยิ่งใหญ่ของไซอันขณะมองไปที่อนำคตและฝันถึง
มิลเลเนียม 9

เมื่อวนัก่อนข้ำพเจ้ำยืนอยู่บนอู่เรอืเกำ่ๆ ของเมืองลิเวอรพ์ูล 
ประเทศอังกฤษ ไม่มีกิจกรรมใดๆ ในเช้ำวนัศกุรเ์มื่อเรำอยู่ที่น่ัน แต่
ที่น่ีเคยเป็นเหมือนผึง้แตกรงั ในช่วงทศวรรษ 1800 คนของเรำหลำย
หมื่นคนเดนิบนถนนศิลำสำยเดยีวกันกับที่เรำเดนิ พวกเขำมำจำก
ทั่วบรติชิไอลส์และจำกประเทศแถบยุโรป เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ศำสนจักร พวกเขำมำพรอ้มประจักษ์พยำนที่รมิฝีปำกและศรทัธำใน
ใจ ยำกไหมที่พวกเขำตอ้งจำกบำ้นเข้ำไปในดนิแดนที่ ไม่รูจ้ักของโลก
ใหม่ แน่นอนวำ่ยำก แตพ่วกเขำจำกมำดว้ยกำรมองโลกในแง่ดแีละ
ควำมกระตอืรอืรน้ พวกเขำลงเรอื พวกเขำรูด้วีำ่กำรขำ้มมหำสมุทรน้ัน
อันตรำยที่สุด ไม่นำนพวกเขำก็พบวำ่กำรเดนิทำงส่วนใหญ่ยำกแคน้
ล�ำเค็ญ พวกเขำอำศัยอยู่ ในที่แออัดสัปดำห์แล้วสัปดำห์เล่ำ พวกเขำ
อดทนตอ่มรสุม และโรคภัยไข้เจ็บ หลำยคนเสียชีวติระหวำ่งทำงและ
ถูกฝังในทะเล น่ันเป็นกำรเดนิทำงที่ตรำกตร�ำและน่ำกลัว พวกเขำมี
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ควำมสงสัย ใช่ แตศ่รทัธำของพวกเขำอยู่เหนือควำมสงสัยเหลำ่น้ัน  
กำรมองโลกในแง่ดขีองพวกเขำอยู่เหนือควำมกลัว พวกเขำฝันถึง 
ไซอัน และพวกเขำอยู่ระหวำ่งท�ำให้ฝันเป็นจรงิ 10

3
การช่วยชีวติผู้บุกเบิกรถลากมารติ์นและวลิลีแสดงให้

เราเห็นเน้ือแท้ ในพระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์

ขำ้พเจ้ำน�ำท่ำนย้อนกลับไปใน       เดอืนตลุำคม ค ศ  1856 วนัเสำร์
ที่ [4 ตลุำคม]  แฟรงคลิน ด ี รชิำรด์ส์กับเพื่อนรว่มทำงกลุ่มเล็กเดนิ
ทำงมำถงึหบุเขำ [ซอลทเ์ลค]  พวกเขำเดนิทำงจำกวนิเทอรค์วอเตอรส์์ 
ดว้ยม้ำที่แข็งแรงและรถมำ้ขนำดย่อมท�ำให้สำมำรถเดนิทำงไดเ้รว็
กวำ่ปรกต ิบรำเดอรร์ชิำรด์ส์ตำมหำประธำนยังก์ทันที เขำรำยงำน
วำ่มีชำยหญิงและเด็กหลำยรอ้ยคนกระจำยอยู่ตลอดทำง       มำถึง
หุบเขำ [ซอลท์เลค] พวกเขำส่วนใหญ่ก�ำลังลำกรถลำก        ทำงเดนิ
ขำ้งหน้ำพวกเขำเป็นเนินไปตลอดทำงจนถึงเส้นแบ่งทวปีและยังตอ้ง
ไปอีกหลำยไมล์ พวกเขำล�ำบำกเหลือแสน       พวกเขำทัง้หมดจะตำย
แน่นอนถำ้ไม่มี ใครไปช่วย

ขำ้พเจ้ำคดิวำ่คนืน้ันประธำนยังก์ ไม่ไดน้อน ขำ้พเจ้ำคดิวำ่ภำพคน
ล�ำบำกยำกแคน้       เหล่ำน้ันผ่ำนเข้ำมำในควำมคดิท่ำนไม่ขำดสำย

เช้ำวนัรุง่ขึน้ทำ่น       พูดกับผู้คนวำ่

“ตอนน้ีข้ำพเจ้ำจะบอกหัวข้อและเน้ือหำที่เอ็ลเดอรจ์ะพูด        คอื 
      พี่น้องชำยหญิงของเรำจ�ำนวนมำกอยู่กับรถลำกบนทุ่งรำบ และ
ตอนน้ีหลำยคนน่ำจะอยู่หำ่งจำกที่น่ีเจ็ดรอ้ยไมล์ [1,100 กิโลเมตร] เรำ
ตอ้งไปพำพวกเขำมำที่น่ี เรำตอ้งส่งคนไปช่วยพวกเขำ ข้อควำมคอื ‘ ไป
พำพวกเขำมำที่น่ี’

“น่ันคอืศำสนำของข้ำพเจำ้ น่ันคอืค�ำบัญชำของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ที่ขำ้พเจ้ำไดร้บั เรำตอ้งช่วยชีวติผู้คน

“ข้ำพเจำ้จะเรยีกประชุมอธิกำรวนัน้ี ข้ำพเจำ้จะไม่รอรถเทียมล่อ
ดีๆ  60 คนักับรถเทียมมำ้ 12 ถึง 15 คนัจนถึงวนัพรุง่น้ี หรอืมะรนืน้ี  
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ขำ้พเจ้ำไม่ตอ้งกำรส่งววัไป ข้ำพเจ้ำตอ้งกำรม้ำและล่อดีๆ  พวกน้ันอยู่
แถวน้ี และเรำตอ้งใช้ นอกจำกคนขับรถมำ้แล้ว ตอ้งมีคนขับมือดอีีก 
40 คนและแป้ง 12 ตนัดว้ย

“ข้ำพเจำ้จะบอกท่ำนทุกคนวำ่ศรทัธำ ศำสนำ และกำรนับถือศำสนำ
ของทำ่นจะไม่ช่วยจิตวญิญำณทำ่นให้รอดในอำณำจักรซีเลสเชียล
ของพระผู้เป็นเจ้ำแม้แตจ่ิตวญิญำณเดยีว เวน้แตท่่ำนจะปฏิบัตอิย่ำง
เครง่ครดัตำมหลักธรรมที่ข้ำพเจ้ำก�ำลังสอนท่ำนอยู่ขณะน้ี  จงไปพำ

คนทีอ่ยู่บนทุ่งรำบมำเดีย๋วน้ี” ( ใน LeRoy R. Hafen and Ann W. Hafen, 

Handcarts to Zion [1960], 120–21)

บ่ำยวนัน้ันบรรดำสตรรีวบรวมอำหำร เครือ่งนอน และเครือ่งนุ่งห่ม
ไดเ้ป็นจ�ำนวนมำก

“เมือ่คนช่วยชีวติมำถึงวสุิทธิชนทีย่ำกล�ำบำก พวกเขำ
เปรยีบเสมือนเหล่ำเทพจำกสรวงสวรรค”์
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เช้ำวนัรุง่ขึน้ พวกเขำใส่เกือกมำ้ ซ่อมรถม้ำ และขนของขึน้รถมำ้

เช้ำวนัอังคำรตอ่มำ รถเทียมล่อ 16 คนัมุ่งหน้ำไปทำงตะวนัออก  รำว
ปลำยเดอืนตลุำคมบนถนนมีรถเทียมล่อ 250 คนัไปช่วยบรรเทำทุกข์ 11

เมื่อคนช่วยชีวติมำถึงวสุิทธิชนที่ยำกล�ำบำก พวกเขำเปรยีบเสมือน
เหลำ่เทพจำกสรวงสวรรค ์ผู้คนหลั่งน� ้ำตำดว้ยควำมส�ำนึกคณุ คนใช้รถ
ลำกถูกย้ำยเขำ้มำอยู่ ในรถม้ำเพื่อพวกเขำจะสำมำรถเดนิทำงไปชุมชน
ซอลท์เลคไดเ้รว็ขึน้

มีผู้เสียชีวติประมำณสองรอ้ยคน แตห่น่ึงพันคนรอดชีวติ 12

เรือ่งรำวของวสุิทธิชนที่ยำกล�ำบำก [เหลำ่น้ัน] ควำมทุกข์ทรมำน 
และควำมตำยของพวกเขำจะน�ำมำเล่ำขำนอีกครัง้       เรือ่งรำวกำร
ช่วยชีวติของพวกเขำตอ้งน�ำมำเลำ่ขำนครัง้แล้วครัง้เล่ำ  เรือ่งรำวเหล่ำ
น้ันแสดงให้เห็นเน้ือแท้ ในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

      ข้ำพเจำ้ขอบพระทัยที่เรำไม่มีพี่น้องคนใดตดิอยู่ ในหิมะ  หนำว
จนแข็งตำย ขณะพยำยำมมำให้ถึง       ไซอันในเทือกเขำของพวกเขำ 
แตม่ีคนไม่มำกนักที่สภำวกำรณ์ของพวกเขำเข้ำตำจน พวกเขำรอ้งขอ
ควำมช่วยเหลือและกำรบรรเทำทุกข์

มีคนหิวโหยและอัตคดัขัดสนอยู่มำกมำยทั่วโลกน้ีที่ตอ้งกำรควำม
ช่วยเหลือ ขำ้พเจำ้รูสึ้กปลำบปลืม้ยินดทีี่สำมำรถพูดไดว้ำ่เรำก�ำลังช่วย
คนจ�ำนวนมำกที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำแตพ่วกเขำเดอืดรอ้นแสน
สำหัสและเรำมีแหล่งช่วยคนเหล่ำน้ัน แตเ่รำไม่ตอ้งมองไกลตวั เรำมี
คนของเรำที่รอ้งไห้เพรำะควำมเจ็บปวด ควำมทุกข์ทรมำน ควำมเหงำ 
และควำมกลัว หน้ำที่ส�ำคญัยิ่งและจรงิจังของเรำคอืยื่นมือช่วยเหลือ
พวกเขำ พยุงพวกเขำ ให้อำหำรพวกเขำหำกพวกเขำหิวโหย บ�ำรงุเลีย้ง
วญิญำณของพวกเขำหำกพวกเขำกระหำยควำมจรงิและควำมชอบ
ธรรม

มีคนหนุ่มสำวจ�ำนวนมำกที่เรร่อ่นไรจุ้ดหมำยและเดนิไปตำมเส้น
ทำงอันน่ำโศกสลดของยำเสพตดิ พวกมิจฉำชีพ กำรผิดศีลธรรม และ
ควำมเดอืดรอ้นสำรพัดที่มำกับส่ิงเหล่ำน้ี มีหญิงม่ำยผู้ โหยหำเสียงอัน
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เป็นมิตรและควำมรูสึ้กห่วงใยซ่ึงแสดงถึงควำมรกั มีคนที่เคยอบอุ่นใน
ศรทัธำ แตศ่รทัธำของพวกเขำเริม่เย็นชำ พวกเขำหลำยคนประสงคจ์ะ
กลับมำแต่ไม่รูว้ำ่จะท�ำอยำ่งไร พวกเขำตอ้งกำรมือฉันมิตรเอือ้มมำช่วย
พวกเขำ ดว้ยควำมพยำยำมเล็กน้อย เรำสำมำรถน�ำพวกเขำหลำยคน
กลับมำกินเลีย้งที่ โตะ๊เสวยของพระเจ้ำอีกครัง้

พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจำ้หวงั ขำ้พเจำ้สวดอ้อนวอน ขอให้เรำทุกคน 
      ตัง้ใจแน่วแน่วำ่จะเสำะหำคนที่ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ คนที่อยู่
ในสภำพสิน้หวงัและยำกล�ำบำก ขอให้พยุงพวกเขำดว้ยวญิญำณแห่ง
ควำมรกัเขำ้มำในอ้อมกอดของศำสนจักรซ่ึงมีมืออันแข็งแรงและหัวใจ
เป่ียมรกัจะท�ำให้พวกเขำอบอุ่นใจ ปลอบโยนพวกเขำ ค�ำ้จุน และวำง
พวกเขำไวบ้นวถิีของชีวติที่อุดมสมบูรณ์และมีควำมสุข 13

4
เราแต่ละคนเป็นผู้บุกเบิก

เป็นเรือ่งดทีี่จะมองอดตีเพื่อจะเห็นคณุคำ่ของปัจจุบันและเห็น
ภำพอนำคต เป็นเรือ่งดทีี่จะมองดคูณุงำมควำมดขีองคนที่ล่วงลับ
ไปก่อนเรำ เพื่อจะมีพลังรบัมือกับส่ิงที่อยู่ข้ำงหน้ำ เป็นเรือ่งดทีี่จะ
ใครค่รวญงำนของคนเหล่ำน้ันผู้ท�ำงำนหนักมำกและแทบไม่ไดอ้ะไร
ตอบแทนในโลกน้ี แตจ่ำกควำมฝันและแผนในตอนแรกของผู้คน
เหลำ่น้ันท�ำให้เรำไดเ้ก็บเกี่ยวผลประโยชน์ แบบอยำ่งที่ดมีำกของพวก
เขำกลำยเป็นแรงผลักดนัเรำทุกคน เพรำะเรำแตล่ะคนเป็นผู้บุกเบิก
ในชีวติเรำเอง บ่อยครัง้ในครอบครวัของเรำเอง และพวกเรำหลำยคน
บุกเบิกทุกวนัขณะพยำยำมวำงฐำนพระกิตตคิณุในภูมิภำคหำ่งไกล
ของโลก 14

เรำยังคงบุกเบิก เรำไม่เคยหยุดบุกเบิกนับจำกเวลำ       ที่ผู้คนของ
เรำออกจำกนอวแูละมำ       ถึงหุบเขำเกรทซอลท์เลคในที่สุด มีกำร
ผจญภัยในน้ัน แตจุุ่ดประสงคข์องกำรผจญภัยคอืหำที่ซ่ึงพวกเขำจะ
สำมำรถสถำปนำตนเองและนมัสกำรพระผู้เป็นเจำ้ตำมกำรวนิิจฉัย
จำกมโนธรรม      
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“ ไม่วำ่ทำ่นจะมีบรรพชนเป็นผู้บุกเบิกหรอืเพิ่งเข้ำมำในศำสนจักรเมือ่วำน
น้ี ท่ำนเป็นส่วนหน่ึงของภำพรวมภำพใหญ่น้ีทีช่ำยหญิงเหล่ำน้ันฝันถึง

เวลำน้ีเรำยังคงขยำยงำนออกไปทั่วโลกเขำ้ไปในที่ซ่ึง [ครัง้หน่ึง] ดู
เหมือนจะเข้ำไม่ถึง       ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนส่วนตวัถึงกำรเตบิโตของ
ศำสนจักรในฟิลิปปินส์ ขำ้พเจ้ำไดร้บัเกียรติ ให้เปิดงำนเผยแผ่ศำสนำ
ที่น่ันในปี 1961 เวลำน้ันเรำไดพ้บสมำชิกชำวฟิลิปปินส์พืน้เมืองคน
หน่ึงของศำสนจักรในกำรประชุมซ่ึงเรำจัดเมื่อเดอืนพฤษภำคม ค ศ  
1961 [ครสิตศั์กรำช 1996] เรำอยู่ ในมะนิลำและมีผู้เข้ำรว่มกำรประชุม 
      ประมำณ 35,000 คนในสนำมกีฬำอรำเนตำ้        ส�ำหรบัขำ้พเจ้ำ
น่ันเป็นปำฏิหำรยิ์ [ตัง้แต]่ เรำเปิดงำนในแผ่นดนิอันยิ่งใหญ่ของ
ฟิลิปปินส์ [ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับประสบกำรณ์น้ีในหน้ำ 29- 30 ]

เรำก�ำลังขยำยงำนไปทุกที่ และน่ันอำศัยกำรบุกเบิก ผู้สอนศำสนำ
ของเรำอยู่ ในสถำนกำรณ์ ไม่สู้ดเีมื่อพวกเขำเข้ำไปพืน้ที่เหลำ่น้ีบำงแห่ง 
แตพ่วกเขำออกไปท�ำงำน และน่ันเกิดผล ไม่นำนมำน้ีเรำมีสมำชิกแค่
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หยิบมือ ตอ่มำมีรอ้ยคน จำกน้ันมีห้ำรอ้ยคน และตอ่จำกน้ันมีหน่ึงพัน
คน 15

ยคุของกำรบกุเบกิในศำสนจกัรยงัอยูก่บัเรำ ยคุน้ันไม่ไดสิ้น้สุดพรอ้ม
รถมำ้มปีระทนุและรถลำก        เรำพบผูบ้กุเบกิอยู่ ในบรรดำผูส้อน
ศำสนำทีส่อนพระกติตคิณุและอยู่ ในบรรดำผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใสทีเ่ข้ำมำ
ในศำสนจกัร ปกตแิลว้จะยำกส�ำหรบัพวกเขำแตล่ะคน มักจะเกีย่วข้อง
กบักำรเสียสละเสมอ และอำจเกีย่วขอ้งกบักำรข่มเหงดว้ย แตน่ี่เป็น
รำคำทีเ่ต็มใจจำ่ย และรำคำทีจ่ำ่ยจรงิจะเทำ่กนักับรำคำของคนข้ำมทุง่
รำบในกำรพยำยำมบกุเบกิครัง้ใหญน้ั่นเมือ่หน่ึงรอ้ยกวำ่ปีทีแ่ล้ว 16

ไม่วำ่ท่ำนจะมีบรรพชนเป็นผู้บุกเบิกหรอืเพิ่งเข้ำมำในศำสนจักร
เมื่อวำนน้ี ทำ่นเป็นส่วนหน่ึงของภำพรวมภำพใหญ่น้ีที่ชำยหญิงเหลำ่
น้ันฝันถึง ภำระหน้ำที่ของพวกเขำใหญ่หลวง ควำมรบัผิดชอบของเรำ
ตอ่เน่ืองและส�ำคญัยิ่ง พวกเขำวำงรำกฐำน เรำมีหน้ำที่สรำ้งบนรำกฐำน
น้ัน

พวกเขำท�ำเครือ่งหมำยเส้นทำงและน�ำทำง ภำระผูกพันของเรำคอื
ขยำย  ท�ำให้กวำ้ง และเสรมิเส้นทำงน้ันให้แข็งแรงจนกวำ่จะล้อมทัง้
แผ่นดนิโลก        ศรทัธำเป็นหลักน�ำทำงในวนัเวลำยุ่งยำกเหล่ำน้ัน 
ศรทัธำเป็นหลักน�ำทำงที่เรำตอ้งเดนิตำมในปัจจุบัน 17

5
เรายกย่องการเสยีสละและมรดกของผู้บุกเบิกโดยท�าตาม
แบบอย่างของพวกเขาและสรา้งบนรากฐานของพวกเขา

นับเป็นส่ิงอัศจรรย์ยิ่งที่มีมรดกตกทอดมำกมำย พี่น้องทัง้หลำย นับ
เป็นส่ิงส�ำคญัยิ่งที่รูว้ำ่มีคนล่วงหน้ำไปก่อนเรำและไดว้ำงผังเส้นทำงที่
เรำควรเดนิ โดยสอนหลักธรรมนิรนัดรเ์หลำ่น้ันที่ตอ้งเป็นดำวน�ำทำง
ชีวติเรำและชีวติคนที่มำหลังจำกเรำ ทุกวนัน้ีเรำสำมำรถท�ำตำมแบบ
อย่ำงของพวกเขำได ้ผู้บุกเบิกเป็นผู้มีศรทัธำแรงกล้ำ มีควำมจงรกัภักดี
อย่ำงมำก มีควำมอุตสำหะอยำ่งนึกไม่ถึง เช่ือใจไดแ้น่นอน และซ่ือสัตย์
สุจรติไม่คดิคด 18
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ปัจจุบันเรำเป็นผู้รบัผลจำกควำมวริยิะอุตสำหะของ [ผู้บุกเบิก] 
ขำ้พเจ้ำหวงัวำ่เรำจะขอบคณุ ขำ้พเจำ้หวงัวำ่เรำจะรูสึ้กส�ำนึกคณุอย่ำง
สุดซึง้ในใจเรำส�ำหรบัทัง้หมดที่พวกเขำท�ำเพื่อเรำ

      มีกำรคำดหวงัส่ิงตำ่งๆ มำกมำยจำกพวกเขำฉันใด ย่อมคำดหวงั
จำกพวกเรำฉันน้ัน เรำสังเกตส่ิงที่พวกเขำท�ำกับส่ิงที่พวกเขำมี เรำมี
มำกกวำ่น้ันมำก พรอ้มดว้ยควำมท้ำทำยอันน่ำหนักใจให้ก้ำวตอ่ไปและ
สรำ้งอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ มีงำนมำกมำยให้เรำท�ำ เรำไดร้บัพระ
บัญชำให้น�ำพระกิตตคิณุไปถึงทุกประชำชำต ิตระกูล ภำษำ และผู้คน 
เรำมีหน้ำที่ตอ้งสอนและให้บัพตศิมำในพระนำมของพระเจ้ำพระเยซู
ครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ตรสัวำ่ “พวกท่ำนจงออกไป
ทั่วโลกประกำศขำ่วประเสรฐิแก่มนุษย์ทุกคน” [มำระโก 16:15]      

บรรพชนของเรำไดว้ำงรำกฐำนอันมั่นคงและน่ำอัศจรรย์ บัดน้ี
โอกำสอันส�ำคญัยิ่งของเรำคอืสรำ้งส่วนที่อยู่เหนือฐำน ประกอบให้
ทัง้หมดเขำ้กันไดพ้อดกีับพระครสิตผ์ู้ทรงเป็นศิลำหัวมุม 19

ท่ำนเป็นผลของกำรวำงแผนทัง้หมด [ของผู้บุกเบิก] และกำร
ท�ำงำนทัง้หมดของพวกเขำ       พวกเขำเป็นผู้คนที่ยอดเยี่ยม ไม่มี
ส่ิงใดเท่ำเทียมกับควำมวริยิะอุตสำหะของพวกเขำในประวตัศิำสตร์
ทัง้หมด       ขอพระผู้เป็นเจำ้ทรงอวยพรให้เรำระลึกถึงพวกเขำเพื่อ
ประโยชน์ของเรำ เมื่อทำงดเูหมือนยำก เมื่อเรำท้อแท้ขณะคดิวำ่ทุก
อย่ำงสูญสิน้ เรำสำมำรถเหลียวมองพวกเขำและดวูำ่สภำพของพวกเขำ
เลวรำ้ยเพียงใด เมื่อเรำสงสัยเกี่ยวกับอนำคต เรำสำมำรถมองไปที่พวก
เขำและแบบอย่ำงอันดเียี่ยมของศรทัธำที่พวกเขำมี      

เรำตอ้งมุ่งไปขำ้งหน้ำพรอ้มดว้ยมรดกอันยิ่งใหญ่น้ัน เรำตอ้งไม่ละ
ควำมพยำยำม เรำตอ้งเชิดศีรษะ เรำตอ้งด�ำเนินชีวติดว้ยควำมซ่ือสัตย์
สุจรติ เรำตอ้ง “ท�ำแตค่วำมด ี[และ] ให้ผลลัพธ์มีมำ” (“ท�ำแตค่วำมด,ี” 
เพลงสวด, 1985, บทเพลงที่ 117)20
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดศรทัธำจึงจ�ำเป็นส�ำหรบัผู้บุกเบิกที่ตอ้งกำรมำรวมกันในหุบ

เขำซอลท์เลค (ด ูหัวข้อ 1) พวกเขำท�ำให้ศรทัธำเป็นกำรปฏิบัติ
อย่ำงไร เรำจะท�ำให้ศรทัธำของเรำเป็นกำรปฏิบัติไดอ้ย่ำงไรเพื่อช่วย
ท�ำให้เกิด “อนำคตที่ส�ำคญัยิ่ง” ตรงหน้ำเรำ

• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่ผู้บุกเบิกสมัยก่อนมองไปที่อนำคต โดยม ี
ไซอันเป็น “วตัถุประสงค์ ใหญ่” “ควำมหวงัอันยิ่งใหญ่” และ “ควำม
ฝัน” ของพวกเขำ (หัวข้อ 2) ทำ่นคดิวำ่เหตใุดส่ิงน้ีจึงเป็นแรงผลัก
ดนัอันทรงอำนุภำพส�ำหรบัผู้บุกเบิกสมัยก่อน มีควำมหวงัอะไรบ้ำงที่
คลำ้ยคลึงกันและเป็นแรงผลักดนัเรำในทุกวนัน้ี

• ท่ำนประทับใจอะไรในเรือ่งรำวของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับกำร
ช่วยชีวติผู้บุกเบิกรถลำกวลิลีกับมำรต์นิ (ด ูหัวข้อ 3) กำรที่บรคิมั 
ยังก์ขอรอ้งให้ ไปช่วยชีวติแสดงให้เห็นกำรดลใจในฐำนะศำสดำ
พยำกรณ์ของทำ่นอยำ่งไร เรำจะเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้ำงจำกคนที่ขำนรบั
ค�ำขอรอ้งของทำ่น เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อช่วยเหลือและยกระดบั
ชีวติของคนตกทุกข์ ไดย้ำกในทุกวนัน้ี

• กำรมองไปที่อดตีช่วยให้ท่ำน “เห็นคณุคำ่ของปัจจุบันและเห็นภำพ
อนำคต” อยำ่งไร (ด ูหัวข้อ 4) เรำแตล่ะคนเป็นผู้บุกเบิกในดำ้นใด

• เหตใุดกำรยกย่องผู้บุกเบิกสมัยแรกจึงดสี�ำหรบัเรำ (ด ูหัวข้อ 5) 
สมำชิกทุกคนของศำสนจักรไดร้บัพรในแง่ ใดจำกศรทัธำและกำร
เสียสละของผู้บุกเบิกเหลำ่น้ัน แบบอยำ่งของผุ้บุกเบิกสมัยแรกจะ
ช่วยเรำไดอ้ยำ่งไรขณะที่เรำเผชิญควำมท้ำทำย

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
มัทธิว 25:40; อีเธอร ์12:6–9; คพ  64:33–34; 81:5; 97:8–9; 98:1–3

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“กำรสนทนำที่เต็มไปดว้ยควำมหมำยเป็นรำกฐำนของกำรสอนพระ

กิตตคิณุ       โดยผ่ำนกำรสนทนำที่ด�ำเนินไปดว้ยด ีควำมสนใจและ
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ควำมใส่ ใจของผู้เรยีนจะเพิ่มขึน้ ทุกคนที่อยู่ ในที่น้ันจะไดร้บักำรกระ
ตุน้ให้เขำ้รว่มกระบวนกำรเรยีนรูอ้ย่ำงกระตอืรอืรน้       ถำมค�ำถำมที่
กระตุน้ให้เกิดกำรแสดงควำมคดิเห็นที่เต็มไปดว้ยสำระทำงควำมคดิ
และช่วยให้ทุกท่ำนไตรต่รองอยำ่งแท้จรงิ” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำร

สอน [1999], 63)

อ้ำงอิง

 1  “Keep the Chain Unbroken” (Brigham 

Young University devotional, Nov. 30, 

1999), 2, speeches.byu.edu 
 2  ค�ำปรำศรยัที่กำรประชุมระดบัเขตทำง

ภำคเหนือและใตข้องกัวเตมำลำซิต,ี 26 
ม ค , 1997, 2; Church History Library, 

Salt Lake City.

 3  ปรำศรยัที่กำรประชุมสมำชิกในกรงุเทพฯ 
ประเทศไทย, 13 ม ิย  2000, 2; Church 

History Library, Salt Lake City.

 4  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000- 2004 (2005), 

360-61.

 5  “The Faith of the Pioneers,” Ensign, July 

1984, 3.

 6  “God Grant Us Faith,” Ensign, Nov. 

1983, 52–53.

 7  “The Faith of the Pioneers,” 5–6.

 8  “God Grant Us Faith,” 53.

 9  “These Noble Pioneers” (Brigham 

Young University devotional, Feb. 2, 

1997), 1–2, speeches.byu.edu 

 10  “Stay the Course—Keep the Faith,” 

Ensign, Nov. 1995, 72.

 11  “Reach with a Rescuing Hand,” Ensign, 
Nov. 1996, 85–86.

 12  “ศรทัธำที่จะเลื่อนภูเขำ,”  เลียโฮนำ, พ ย  
2006, 104 

 13  “Reach with a Rescuing Hand,” 86.

 14  “The Faith of the Pioneers,” 3.

 15  ใน เชอร ีแอล  ดวิ, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 592.

 16  ใน เกอรร์ยี์ อแวนท์, “Present- Day Pio-

neers: Many Are Still Blazing Gospel 

Trails,” Church News, July 24, 1993, 6.

 17  “These Noble Pioneers,” 2, 4.

 18  “These Noble Pioneers,” 2.

 19  “มั่นคงตอ่ศรทัธำ,” เลียโฮนำ, ก ค  1997, 
81 

 20  “These Noble Pioneers,” 2, 6.
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“แตล่ะท่ำนเป็นธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ จงใครค่รวญควำมหมำย
อันน่ำพิศวงทัง้หมดของควำมจรงิอันส�ำคญัยิ่งดงักล่ำว”
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บทที่ 5

ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ

“พลังของสตรทีีม่ีศรทัธำช่ำงน่ำอัศจรรย์นัก”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ตลอดชีวติของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ ทำ่นแสดงควำมช่ืนชมในควำม
สำมำรถและผลงำนของสตร ีทำ่นกล่ำวค�ำพยำนหนักแน่นยืนยันควำม
ส�ำคญัของสตรี ในแผนนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้ำเช่นกัน ท่ำนดี ใจใน
เรือ่งโอกำสที่เพิ่มขึน้ของสตร ีศรทัธำของพวกเธอในพระผู้ช่วยให้รอด 
และกำรอุทิศตนให้ครอบครวัของพวกเธอและศำสนจักร

เอดำมำรดำของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ฉลำดหลักแหลม มีกำรศึกษำ 
รกัวรรณกรรม ดนตร ีและศิลปะ เมื่ออำยุ 29 ปี เธอแตง่งำนกับพ่อม่ำย
ไรอันท์ ฮิงคล์ีย์ และรบัผิดชอบดแูลเด็กแปดคนที่ก�ำลังทุกข์ โศกกับ
กำรสิน้ชีวติของมำรดำ เธออบรมเลีย้งดพูวกเขำดว้ยควำมรกั ให้กำร
สนับสนุนช่วยเหลือที่พวกเขำตอ้งกำร และฝึกบรหิำรจัดกำรครวัเรอืน
ขนำดใหญ่ กอรด์อนเป็นบุตรคนแรกในจ�ำนวนบุตรหำ้คนที่เกิดจำก
เอดำกับไบรอันท์ ถึงแม้เอดำจะสิน้ชีวติเมื่อกอรด์อนอำยุ 20 ปี แตค่�ำ
สอนและแบบอยำ่งของเธอยังคงส่งผลดตีลอดชีวติท่ำน เมื่อท่ำนพูด
ถึงเธอ ท่ำนมักจะกล่ำวถึงอิทธิพลดมีำกมำยที่เธอมีตอ่ท่ำน

มำรจ์อร ีเพย์ภรรยำของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์มีอิทธิพลลึกซึง้ตอ่ทำ่น
เช่นกัน เธอเป็นสตรทีี่เข้มแข็งผู้อุทิศตนให้พระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์เธอมีศรทัธำมำกเป็นพิเศษ นิสัยรำ่เรงิ และรกัชีวติ ในจดหมำย
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ที่ประธำนฮิงคล์ีย์เขียนถึงเธออยำ่งรกัใคร ่ทำ่นแสดงควำมรกัและ
ควำมเคำรพเธอ

“เรำเดนิทำงกวำ้งไกลมำดว้ยกัน เรำไปเยือนทุกทวปี เรำจัดกำร
ประชุมในเมืองใหญ่ๆ ของโลกและในเมืองเล็กๆ มำกมำย       เรำพูด
กับคนหลำยลำ้นคนที่ช่ืนชมคณุอยำ่งมำก ค�ำพูดที่เป็นกันเองของ
คณุท�ำให้ทุกคนที่ ไดย้ินไดฟ้ังรกัคณุ ควำมไม่ถือตวัของคณุ ปฏิภำณ
ไหวพรบิของคณุ ปัญญำสุขุมลุ่มลึกของคณุ และศรทัธำอันมั่นคงของ
คณุเอำชนะใจทุกคนที่ฟังคณุ       ควำมปรำรถนำในกำรอ่ำนแบบไม่รู้
จักพอของคณุและกำรใฝ่ใจศึกษำหำควำมรูข้องคณุท�ำให้คณุสดช่ืน
กระปรีก้ระเปรำ่ตลอดชีวติที่ยำวนำนและเกิดผล” 1

ประธำนฮิงคล์ีย์พูดบ่อยครัง้เกี่ยวกับธรรมชำตอิันสูงส่งของสตรแีละ
ขอให้พวกเธอก้ำวสู่ควำมส�ำเรจ็และศรทัธำมำกขึน้ ท่ำนประกำศกับ
เยำวชนหญิงวำ่ “ท่ำนเป็นธิดำของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพอยำ่งแท้จรงิ 
ศักยภำพของท่ำนไม่มีขีดจ�ำกัด ถ้ำทำ่นจะควบคมุชีวติท่ำน อนำคตจะ
เต็มไปดว้ยโอกำสและควำมยินด ีทำ่นจะปล่อยให้พรสวรรคห์รอืเวลำ
ของทำ่นเสียเปล่ำไม่ได ้โอกำสมำกมำยอยู่ขำ้งหน้ำท่ำน” 2  เกี่ยวกับ
สตรทีี่เป็นผู้ ใหญ่ ทำ่นกล่ำววำ่ “ โลกตอ้งกำรอิทธิพลของสตร ีควำม
รกั กำรปลอบโยน และควำมเข้มแข็งของพวกเธอ สภำพแวดล้อมที่
แข็งกรำ้วของเรำตอ้งกำรเสียงให้ก�ำลังใจของพวกเธอ ควำมสวยงำมที่ดู
เหมือนจะอยู่ ในธรรมชำตขิองพวกเธอ และวญิญำณแห่งจิตกุศลที่เป็น
มรดกของพวกเธอ” 3

ที่กำรประชุมใหญ่สำมัญหลังกำรสิน้ชีวติของมำรจ์อรคีูชี่วติที่ทำ่น
รกั ประธำนฮิงคล์ีย์ทิง้ท้ำยค�ำปรำศรยัครัง้หน่ึงของท่ำนดว้ยควำม
ส�ำนึกคณุจำกใจวำ่ “ขำ้พเจำ้รูสึ้กขอบคณุอย่ำงยิ่ง เรำทุกคนตอ้งรูสึ้ก
ขอบคณุอย่ำงยิ่งตอ่สตรี ในชีวติเรำ ขอพระผู้เป็นเจ้ำทรงอวยพรพวก
เธอ ขอให้ควำมรกัอันยิ่งใหญ่ของพระองคก์ลั่นลงมำบนพวกเธอและ
สวมมงกุฎแห่งควำมแวววำว ควำมงดงำม พระคณุ และศรทัธำบน
ศีรษะพวกเธอ” 4
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ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

สตรมีีบทบาทอันศกัด์ิสทิธ์ิและสูงสง่ใน
แผนนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้า

แตล่ะท่ำนเป็นธิดำของพระผู้เป็นเจำ้ จงใครค่รวญควำมหมำยอัน
น่ำพิศวงทัง้หมดของควำมจรงิอันส�ำคญัยิ่งดงักล่ำว      

ขำ้พเจ้ำเตอืนทำ่นให้นึกถึงค�ำพูดที่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟกล่ำวแก่
สตรสีมำคมสงเครำะห์ ในเดอืนเมษำยน ค ศ  1842 ทำ่นกล่ำววำ่ “หำก
ท่ำนจะด�ำเนินชีวติให้สมกับเอกสิทธิ์ของทำ่น คงจะห้ำมเหล่ำเทพเป็น
สหำยของท่ำนไม่ได”้ [ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 
488] ศักยภำพในตวัทำ่นน่ำอัศจรรย์นัก 5

แตล่ะท่ำนมีคำ่มำก         ทำ่นครองบทบำทอันศักดิสิ์ทธิ์และสูงส่ง
ในแผนนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจำ้ พระบิดำในสวรรคข์องเรำ ทำ่น
เป็นธิดำของพระองค ์มีคำ่ตอ่พระองค ์พระองคท์รงรกัทำ่น และทำ่น
ส�ำคญัตอ่พระองคม์ำก แบบแผนอันยิ่งใหญ่ของพระองคจ์ะส�ำเรจ็ไม่
ไดห้ำกไม่มีทำ่น 6

ขำ้พเจ้ำขอพูดกับท่ำนวำ่ท่ำนไม่ไดค้รองอันดบัสองในแผนของพระ
บิดำเพื่อควำมผำสุกและควำมสุขนิรนัดรข์องบุตรธิดำพระองค ์ทำ่น
เป็นส่วนจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งของแผนน้ัน หำกไม่มีทำ่นแผนจะบังเกิดผล
ไม่ได ้หำกไม่มีท่ำนโปรแกรมทัง้หมดจะล้มเหลว 7

มีส่ิงที่สวยงำม ศักดิสิ์ทธิ์ และสูงส่งมำถึงท่ำนเน่ืองจำกสิทธิก�ำเนิด
ของทำ่น อย่ำลืมเรือ่งน้ี พระบิดำนิรนัดรข์องทำ่นทรงเป็นเจ้ำนำยที่ยิ่ง
ใหญ่ของจักรวำล พระองคท์รงปกครองทัง้หมด แตพ่ระองคจ์ะทรงฟัง
ค�ำสวดอ้อนวอนของท่ำนในฐำนะธิดำของพระองคแ์ละทรงไดย้ินทำ่น
เมื่อท่ำนพูดกับพระองค ์พระองคจ์ะทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอนของทำ่น 
พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยให้ท่ำนโดดเดีย่ว 8
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2
ค�าแนะน�าท่ีพระเจ้าประทานแก่เอ็มมา สมิธประยุกต์ ใช้กับทุกคน

พระคมัภีรห์ลักค�ำสอนและพันธสัญญำภำคที่ยี่สิบห้ำ       เป็นกำร
เปิดเผยที่ประทำนผ่ำนโจเซฟศำสดำพยำกรณ์ตอ่เอ็มมำภรรยำท่ำน 
      พระองคต์รสักับเอ็มมำ และกับเรำทุกคนวำ่

“เรำให้กำรเปิดเผยแก่เจ้ำเกี่ยวกับควำมตอ้งกำรของเรำ; และหำก
เจ้ำซ่ือสัตย์และเดนิในวถิีแห่งคณุธรรมตอ่หน้ำเรำ, เรำจะปกปักรกัษำ
ชีวติเจำ้, และเจำ้จะไดร้บัมรดกในไซอัน” [คพ  25:2; see also verse 
16]       

ส่วนใหญ่แล้วเรำแตล่ะคนถือกุญแจไขพรที่พระผู้ทรงฤทธำนุภำพ
ทรงมอบให้เรำ หำกเรำตอ้งกำรพร เรำตอ้งจำ่ยรำคำ ส่วนหน่ึงของรำคำ
น้ันคอืกำรเป็นคนซ่ือสัตย์ ซ่ือสัตย์ตอ่อะไร ซ่ือสัตย์ตอ่ตนเอง ตอ่ส่วน
ดทีี่สุดที่อยู่ ในตวัเรำ ไม่มีสตรคีนใดสำมำรถดหูมิ่นตนเอง ดแูคลน
ตนเอง และมองข้ำมควำมสำมำรถของตนเองได ้ขอให้เรำแตล่ะคน
ซ่ือสัตย์ตอ่คณุลักษณะอันสูงส่งและส�ำคญัยิ่งที่อยู่ ในตวัเธอ จงซ่ือสัตย์
ตอ่พระกิตตคิณุ จงซ่ือสัตย์ตอ่ศำสนจักร รอบตวัเรำทุกคนล้วนมีคน
ที่หมำยมั่นบ่อนท�ำลำยศำสนจักร มองหำควำมอ่อนแอในผู้น�ำสมัย
แรก จับผิดโปรแกรมของศำสนจักร และพูดวพิำกษ์วจิำรณ์ศำสนจักร 
ขำ้พเจ้ำให้ประจักษ์พยำนตอ่ท่ำนวำ่น่ีคอืงำนของพระผู้เป็นเจ้ำและ
คนที่พูดตอ่ตำ้นงำนน้ีเท่ำกับพูดตอ่ตำ้นพระองค์

จงซ่ือสัตย์ตอ่พระองค ์พระองคท์รงเป็นแหล่งพลังที่แท้จรงิแหล่ง
หน่ึงของท่ำน พระองคท์รงเป็นพระบิดำในสวรรคข์องท่ำน พระองค์
ทรงพระชนม์ พระองคท์รงไดย้ินและทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอน จง
ซ่ือสัตย์ตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ

พระเจ้ำตรสักับเอ็มมำตอ่ไปวำ่ “หำกเจ้ำ       เดนิในวถิีแห่ง
คณุธรรม”

ขำ้พเจ้ำคดิวำ่สตรทีุกคน       เข้ำใจควำมหมำยของข้อควำมน้ี 
ขำ้พเจ้ำรูสึ้กวำ่พระเจำ้ประทำนพระด�ำรสัเหล่ำน้ีแก่เอ็มมำ สมิธ และ
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ดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นเงื่อนไขที่เรำตอ้งถือปฏิบัตถิ้ำเรำตอ้งกำรไดร้บัมรดก
ในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ กำรขำดคณุธรรมตรงข้ำมโดยสิน้เชิง
กับกำรเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจำ้ ไม่มีส่ิงใดสวยงำมกวำ่
คณุธรรม ไม่มีพลังใดยิ่งใหญ่กวำ่พลังแห่งคณุธรรม ไม่มีควำมสง่ำงำม
ใดเทียบเทำ่ควำมสง่ำงำมของคณุธรรม ไม่มีคณุสมบัติ ใดน่ำยกย่อง
มำกเท่ำน้ี ไม่มีเครือ่งแตง่กำยใดมีเสน่ห์ชวนมองมำกเทำ่น้ี      

พระองคท์รงเรยีกเอ็มมำวำ่ “สตรทีี่เรำเลือกไว”้ [คพ  25:3] ถำ้
ใช้พระคมัภีรอ์ีกบรรทัดหน่ึง เธอคอื  “ภำชนะที่เลือกสรรแล้วของ
พระเจ้ำ” (ด ูโมโรไน 7:31) ทำ่นทัง้หลำยคอืสตรแีตล่ะท่ำนที่ทรงเลือก
ไว ้ทำ่นออกมำจำกโลกในฐำนะผู้รบักิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระ
เยซูครสิต ์ทำ่นเลือกของท่ำนแล้ว และถ้ำท่ำนด�ำเนินชีวติคูค่วรกับ
กำรเลือกน้ัน พระเจำ้จะทรงให้เกียรตทิ่ำนและทรงสรรเสรญิท่ำน      

เอ็มมำไดร้บัแตง่ตัง้ 9 ภำยใตม้ือโจเซฟเพื่อ “อรรถำธิบำยพระคมัภีร,์ 
และให้แนะน�ำศำสนจักร, ตำมที่จะให้แก่เจ้ำโดยพระวญิญำณของเรำ” 
[คพ  25:7]

เธอตอ้งเป็นคร ูเธอตอ้งเป็นครสูอนควำมชอบธรรมและควำมจรงิ  
เพรำะพระเจำ้ตรสัเกี่ยวกับกำรเรยีกน้ีกับเธอวำ่ “เจ้ำจะไดร้บัพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์, และเจำ้จงให้เวลำแก่กำรเขียน, และแก่กำรเรยีนรู้ ให้
มำก” [คพ  25:8]

เธอตอ้งศึกษำพระกิตตคิณุ เธอตอ้งศึกษำเรือ่งตำ่งๆ ของโลกที่
เธออำศัยอยู่เช่นกัน พระด�ำรสัน้ันชัดเจนในกำรเปิดเผยตอ่ๆ มำที่
ประยุกต์ ใช้ ไดก้ับเรำทุกคน เธอตอ้งทุ่มเทเวลำ “เรยีนรู้ ให้มำก” เธอ
ตอ้งเขียนควำมนึกคดิของเธอออกมำ

กับสตรยีุคปัจจุบัน ไม่วำ่อำยุมำกหรอืน้อย ขำ้พเจำ้ขอแนะน�ำท่ำนให้
เขียน จดบันทึกส่วนตวั และเขียนควำมนึกคดิของท่ำนลงบนกระดำษ 
กำรเขียนตอ้งมีวนัิยมำก ตอ้งพยำยำมศึกษำให้มำก กำรเขียนจะช่วย
ท่ำนในหลำยๆ ดำ้น และทำ่นจะเป็นพรแก่ชีวติคนมำกมำย      

ในภำษำของกำรเปิดเผย [เอ็มมำ] ตอ้ง “อรรถำธิบำยพระคมัภีร,์ 
และให้แนะน�ำศำสนจักร, ตำมที่จะให้แก่เจ้ำโดยพระวญิญำณของเรำ ”



บทที ่5

116

น่ีเป็นหน้ำที่เดน่ชัดส�ำหรบัเธอและส�ำหรบัสตรทีุกคนของ
ศำสนจักรน้ี ตอ้งมีกำรเรยีนรู ้ตอ้งมีกำรเตรยีม ตอ้งมีกำรล�ำดบัควำม
คดิ ตอ้งมีกำรอรรถำธิบำยพระคมัภีร ์ตอ้งมีกำรแนะน�ำงำนดตีำมที่
พระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ทรงน�ำทำง

พระเจ้ำตรสัตอ่ไปวำ่ “เรำกลำ่วแก่เจ้ำวำ่เจำ้จงละทิง้ส่ิงตำ่งๆ ของ
โลกน้ี, และแสวงหำส่ิงตำ่งๆ ของโลกที่ดกีวำ่” [คพ  25:10]

ขำ้พเจ้ำรูสึ้กวำ่พระองคม์ิไดร้บัส่ังกับเอ็มมำวำ่เธอไม่ควรรูสึ้กกังวล
เรือ่งที่อยู่อำศัย อำหำรบนโตะ๊ และเครือ่งนุ่งห่ม พระองคก์�ำลังตรสักับ
เธอวำ่เธอไม่ควรหมกมุ่นกับส่ิงเหล่ำน้ี เพรำะพวกเรำจ�ำนวนมำกมักจะ
เป็นเช่นน้ัน พระองคก์�ำลังบอกให้เธอนึกถึงเรือ่งของชีวติที่สูงกวำ่น้ัน 
เรือ่งของควำมชอบธรรมและควำมดงีำม เรือ่งของจิตกุศลและควำมรกั
ที่มีตอ่ผู้อื่น เรือ่งของนิรนัดร      

พระเจ้ำตรสัตอ่ไปวำ่ “ดงัน้ัน, จงรืน่เรงิใจและช่ืนชมยินด,ี และแนบ
สนิทกับพันธสัญญำซ่ึงเจ้ำท�ำไว”้ [คพ  25:13]

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่พระองคก์�ำลังตรสักับเรำทุกคนวำ่ จงมีควำมสุข พระ
กิตตคิณุเป็นเรือ่งของควำมปีตยิินด ีท�ำให้เรำมีเหตใุห้ยินด ีแน่นอนวำ่
มีเวลำของควำมเศรำ้โศก แน่นอนวำ่มี โมงของควำมวติกกังวล เรำทุก
คนกลัดกลุ้ม แตพ่ระเจำ้รบัส่ังกับเรำให้รืน่เรงิใจและช่ืนชมยินดี 10

3
มารดามีการเรยีกอันศกัด์ิสทิธ์ิ ให้เลีย้งดูบุตร

ธิดาในความชอบธรรมและความจรงิ

พลังแท้จรงิของประเทศชำต ิสังคม หรอืครอบครวัอยู่ ในคณุสมบัติ
เหลำ่น้ันที่ส่วนใหญ่บุตรธิดำไดม้ำจำกกำรสอนเงียบๆ เรยีบง่ำยทุกวนั
ของมำรดำ 11

บ้ำนเป็นที่ผลิตตน้กล้ำของคนรุน่ใหม่ ข้ำพเจำ้หวงัวำ่ท่ำนที่เป็น
มำรดำจะตระหนักวำ่เมื่อพิจำรณำทุกอย่ำงแล้ว ไม่มีควำมรบัผิดชอบ
ใดน่ำสนใจ และให้รำงวลัตอบแทนท่ำนมำกเท่ำกำรอบรมเลีย้งดบูุตร
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“ขอพระผู้เป็นเจ้ำทรงอวยพรทำ่น มำรดำทัง้หลำย!  . . . ท่ำนจะ
อยู่ทีน่ั่น ท่ำนตอ้งอยู่ทีน่ั่น เป็นขวญัก�ำลังใจให้คนรุน่ใหม่”

ธิดำในสภำพแวดล้อมของควำมปลอดภัย ควำมสงบ ควำมเป็นเพื่อน 
ควำมรกั และแรงจูงใจให้เตบิโตและท�ำดี 12

ขำ้พเจ้ำเตอืนมำรดำทุกหนแห่งให้นึกถึงควำมศักดิสิ์ทธิ์ ในกำรเรยีก
ของทำ่น ไม่มี ใครท�ำหน้ำที่ของทำ่นไดด้พีอ ไม่มีควำมรบัผิดชอบใดยิ่ง
ใหญ่กวำ่ ไม่มีภำระใดผูกมัดมำกกวำ่กำรที่ท่ำนเลีย้งดคูนที่ท่ำนน�ำเขำ้
มำในโลกดว้ยควำมรกั ควำมสงบ และควำมซ่ือสัตย์สุจรติ 13

จงเลีย้งดบูุตรธิดำในควำมสวำ่งและควำมจรงิ จงสอนให้พวกเขำ
สวดอ้อนวอนในขณะที่พวกเขำยังเด็ก อำ่นพระคมัภีร์ ให้พวกเขำฟังถึง
แม้พวกเขำอำจจะไม่เข้ำใจทัง้หมดที่ท่ำนอำ่น สอนพวกเขำให้จ่ำยส่วน
สิบและเงินบรจิำคเมื่อไดร้บัเงินครัง้แรก จงให้พวกเขำปฏิบัตเิช่นน้ี
จนเป็นนิสัยในชีวติ จงสอนบุตรชำยวำ่ตอ้งให้เกียรตสิตร ีสอนบุตรสำว
ให้ด�ำเนินชีวติในควำมบรสุิทธิ์ ยอมรบัหน้ำที่รบัผิดชอบในศำสนจักร 
และวำงใจวำ่พระเจ้ำจะทรงท�ำให้ทำ่นทัดเทียมกับกำรเรยีกที่ท่ำนไดร้บั 
แบบอย่ำงของท่ำนจะเป็นแบบฉบับให้บุตรธิดำของท่ำน 14
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ขอพระผู้เป็นเจำ้ทรงอวยพรทำ่น มำรดำทัง้หลำย! เมื่อผลแห่งควำม
พยำยำมของมนุษย์มีทัง้ควำมมีชัยและควำมปรำชัย เมื่อฝุ่นสงครำม
ของชีวติเริม่สงบ เมื่อชัยชนะทัง้หมดที่เรำเพียรพยำยำมให้ ไดม้ำใน
โลกน้ีจำงหำยไปตอ่หน้ำเรำ ท่ำนจะอยู่ที่น่ัน ท่ำนตอ้งอยู่ที่น่ันเป็นพลัง
ให้คนรุน่ใหม่ เป็นพลังขับเคลื่อนเผ่ำพันธุ์มนุษย์ ไปข้ำงหน้ำ คณุภำพ
ของพลังน้ันจะขึน้อยู่กับทำ่น 15

4
สตรมีีความรบัผิดชอบมากมายในงานแห่งความรอด

สตรขีองศำสนจักรน้ีมีควำมเข้มแข็งและควำมสำมำรถมำก พวก
เธอน�ำและชีแ้นวทำง มีเจตนำจะเป็นตวัของตวัเอง พอใจมำกที่ ได้
เป็นส่วนหน่ึงของอำณำจักรของพระเจำ้ และไดท้�ำงำนคูก่ับ [ผู้ด�ำรง] 
ฐำนะปุโรหิตเพื่อท�ำให้งำนน้ีกำ้วหน้ำ 16

พระผู้เป็นเจ้ำประทำนงำนให้สตรขีองศำสนจักรน้ีท�ำในกำรสรำ้ง
อำณำจักรของพระองค ์งำนดงักล่ำวเกี่ยวข้องกับควำมรบัผิดชอบอัน
ส�ำคญัยิ่งทัง้สำมดำ้นไดแ้ก่ หน่ึง สอนพระกิตตคิณุให้ชำวโลก สอง 
เสรมิสรำ้งศรทัธำและสรำ้งควำมสุขของกำรเป็นสมำชิกศำสนจักร และ
สำม ด�ำเนินงำนอันส�ำคญัยิ่งของควำมรอดให้ผู้วำยชนม์ 17

สตรี ในศำสนจักรเป็นผู้รว่มงำนกับพี่น้องชำยในกำรด�ำเนินงำนอัน
ยิ่งใหญ่น้ีของพระเจำ้       สตรมีีควำมรบัผิดชอบมำกมำยและพวกเธอ
มีหน้ำที่ตอ้งท�ำควำมรบัผิดชอบเหล่ำน้ันให้ส�ำเรจ็ พวกเธอเป็นผู้น�ำ
องคก์ำรของพวกเธอ และองคก์ำรเหล่ำน้ันเข้มแข็ง ใช้กำรได ้และ
เป็นก�ำลังส�ำคญัตลอดไปในโลก พวกเธอมีบทบำทเป็นผู้ช่วยของฐำนะ
ปุโรหิต ทุกคนล้วนพยำยำมช่วยกันสรำ้งอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ
บนแผ่นดนิโลก เรำยกย่องและเคำรพท่ำนส�ำหรบัควำมสำมำรถของ
ท่ำน เรำคำดหวงักำรเป็นผู้น�ำและควำมเข้มแข็ง ตลอดจนผลอันน่ำ
ประทับใจจำกกำรบรหิำรองคก์ำรที่ท่ำนตอ้งรบัผิดชอบ เรำสนับสนุน
และส่งเสรมิท่ำนในฐำนะธิดำของพระผู้เป็นเจำ้ ขณะทำ่นท�ำหน้ำที่
หุ้นส่วนใหญ่ช่วยเหลือพระองค์ ในกำรท�ำให้เกิดควำมเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดรข์องบุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำ 18
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5
สมาคมสงเคราะห์เป็นแหล่งของพรนับไม่ถ้วน

พระพำหุแห่งพระเจำ้ของเรำทรงโอบสตรขีองสมำคมสงเครำะห์
ไวช่ั้วนิรนัดร ์ในควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ น่ีเป็นองคก์ำรใหญ่ที่สุดใน
โลกของสตร ีเป็นองคก์ำรที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงก่อตัง้ โจเซฟ สมิธพูด
และท�ำหน้ำที่ศำสดำพยำกรณ์เมื่อทำ่นจัดตัง้สมำคมสงเครำะห์ ในปี 
1842 19

ส�ำคญัอยำ่งยิง่ทีส่ตรขีองศำสนจกัรจะไมห่วัน่ไหวและยนืหยดั
สนับสนุนส่ิงถกูตอ้งและเหมำะสมภำยใตแ้ผนของพระเจำ้  ข้ำพเจำ้
เช่ือมัน่วำ่ไมม่อีงคก์ำรอืน่ใดไมว่ำ่ที่ ใดเทยีบไดกั้บสมำคมสงเครำะห์ของ
ศำสนจกัรน้ี       ถำ้ [สมำชิกขององคก์ำรน้ี] จะเป็นหน่ึงเดยีวกันและ
พดูเป็นเสียงเดยีวกนั ควำมเขม้แข็งของพวกเธอจะเหลอืคณำนับ 20

ขำ้พเจ้ำเข้ำรว่มกำรประชุมใหญ่สเตคที่หญิงสำวคนหน่ึงซ่ึงเป็น
ประธำนสมำคมสงเครำะห์ของวอรด์คนโสดพูดถึงกำรรบัใช้และ
โอกำสอันดยีิ่งที่หญิงสำวในวอรด์ของเธอไดร้บั ทำ่นมีทัง้หมดน้ี ท่ำนมี
องคก์ำรของทำ่นเอง ท่ำนมีผู้น�ำที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถคอยแนะน�ำ
ท่ำน ทำ่นมีคนที่จะยื่นมือช่วยเหลือท่ำนยำมท่ำนเดอืดรอ้นและทุกข์
ใจ 21

ใครเลยจะสำมำรถวดัผลอันน่ำอัศจรรย์ที่เกิดขึน้กับชีวติสตรหีลำย
ล้ำนคนผู้ซ่ึงบทเรยีนนับไม่ถ้วนที่สอนและเรยีนรูอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรประชุมสมำคมสงเครำะห์ ไดเ้พิ่มพูนควำมรูข้องพวกเธอ ขยำย
วสัิยทัศน์ของพวกเธอ ท�ำให้ชีวติพวกเธอเปิดกวำ้งมำกขึน้ และยก
ระดบัควำมเข้ำใจของพวกเธอในเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้ำ 

ใครเลยจะสำมำรถวดัปีตทิี่เข้ำมำในชีวติสตรเีหล่ำน้ีไดข้ณะพวกเธอ
มำรวมกลุ่มกัน สมำคมกันในบรรยำกำศของวอรด์หรอืสำขำ ยกระดบั
ชีวติให้แก่กันผำ่นควำมเป็นเพื่อนที่มีคำ่และน่ำช่ืนใจ

แม้ ในจินตนำกำรกวำ้งไกลที่สุด ใครเลยจะเขำ้ใจกำรกระท�ำนับไม่
ถ้วนอันเกิดจำกจิตกุศลที่แสดงออกมำ อำหำรที่น�ำไปวำงไวบ้นโตะ๊
ยำมขำดแคลน ศรทัธำที่ ไดร้บักำรบ�ำรงุเลีย้งในยำมเจ็บป่วยสิน้หวงั 
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บำดแผลที่ ไดร้บักำรเยียวยำ ควำมเจ็บปวดที่บรรเทำลงดว้ยมือเป่ียมรกั
และค�ำพูดให้ก�ำลังใจเบำๆ กำรปลอบโยนที่มี ให้ยำมประสบควำมตำย
และควำมเหงำที่เกิดขึน้      

ไม่มี ใครสำมำรถนับโครงกำรที่สมำคมสงเครำะห์ ในท้องที่ลงมือท�ำ
และท�ำส�ำเรจ็ ไม่มี ใครสำมำรถประเมินควำมดงีำมที่เขำ้มำในชีวติสตรี
ผู้เป็นสมำชิกขององคก์ำรเหล่ำน้ีและสตรเีหล่ำน้ันผู้ ไดป้ระโยชน์ผ่ำน
งำนดขีองพวกเธอ      

ขอพระผู้เป็นเจำ้ทรงอวยพรสมำคมสงเครำะห์ของศำสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย ขอให้วญิญำณแห่งควำมรกัซ่ึง
เป็นแรงกระตุน้สมำชิกขององคก์ำร       เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองและรูสึ้กได้
ทั่วโลก ขอให้งำนแห่งจิตกุศลของพวกเธอสัมผัสชีวติคนนับไม่ถ้วน
เพื่อควำมดตีลอดไปในทุกแห่งหนที่พวกเธอท�ำงำนน้ัน ขอให้แสงสวำ่ง
และควำมเข้ำใจ กำรเรยีนรูแ้ละควำมรู ้อีกทัง้ควำมจรงินิรนัดรก์ล่อม
เกลำชีวติสตรหีลำยรุน่ที่จะมำ ทั่วทุกประเทศของแผ่นดนิโลก เพรำะ
สถำบันพิเศษน้ีที่พระเจำ้ทรงสถำปนำ 22

“ข้ำพเจำ้ . . . เชือ้เชิญสตรทีุกแห่งหนให้ลุกขึน้ท�ำให้เต็มศกัยภำพในตวัท่ำน”
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6
ขึน้ถึงระดับความเป็นพระเจ้าในตัวท่าน

ท่ำนเป็นสตรกีลุ่มใหญ่ของศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยุคสุดทำ้ย       ไม่มี ใครสำมำรถค�ำนวณพลังควำมดทีี่ทำ่นมีอย่ำง
มำกมำยมหำศำลได ้      ข้ำพเจ้ำแนะน�ำให้ทำ่นยืนหยัดและเข้มแข็ง
ในกำรปกป้องคณุธรรมส�ำคญัเหล่ำน้ันซ่ึงเป็นกระดกูสันหลังของควำม
ก้ำวหน้ำทำงสังคมของเรำ เมื่อทำ่นเป็นหน่ึงเดยีวกัน พลังของทำ่นไร้
ขีดจ�ำกัด ท่ำนสำมำรถประสบควำมส�ำเรจ็ไดทุ้กอย่ำงที่ท่ำนประสงค ์
และโอ้ ในโลกที่คณุคำ่ของสังคมก�ำลังสูญสลำยและดเูหมือนปฏิปักษ์
เข้ำควบคมุอยำ่งมำก โลกน้ีตอ้งกำรทำ่นอยำ่งยิ่ง 23

ขำ้พเจำ้รูสึ้กวำ่ตอ้งเชือ้เชิญสตรทีกุแหง่หนให้ลกุขึน้ท�ำทกุอยำ่งเต็ม
ศักยภำพอันยิง่ใหญ่ ในตวัทำ่น ขำ้พเจำ้ไม่ไดข้อให้ทำ่นท�ำเกินก�ำลงั
ควำมสำมำรถ ขำ้พเจำ้หวงัวำ่ทำ่นจะไมห่มกมุน่อยูกั่บควำมคดิทีว่ำ่ทำ่น
ล้มเหลว ขำ้พเจำ้หวงัวำ่ทำ่นจะไมพ่ยำยำมตัง้เป้ำหมำยไกลเกินกวำ่ทำ่น
จะสำมำรถบรรลผุลส�ำเรจ็ได ้ขำ้พเจำ้หวงัวำ่ทำ่นจะท�ำส่ิงทีท่ำ่นท�ำได้ ให้
ดทีีสุ่ด หำกทำ่นท�ำเช่นน้ัน ทำ่นจะเห็นปำฏหิำรยิเ์กดิขึน้ 24

ขำ้พเจ้ำแสดงควำมส�ำนึกคณุตอ่สตรวีสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่ซ่ือสัตยฺ์ 
ซ่ึงเวลำน้ีมีจ�ำนวนหลำยลำ้นคนและพบอยู่ทั่วโลก พลังเพื่อควำมดี
ของทำ่นยิ่งใหญ่นัก พรสวรรคแ์ละควำมภักดขีองทำ่นน่ำอัศจรรย์นัก 
ศรทัธำและควำมรกัที่ทำ่นมีตอ่พระเจำ้ งำนของพระองค ์และบุตรธิดำ
ของพระองคม์ำกมำยยิ่งนัก จงด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุตอ่ไป จง
ท�ำให้เพื่อนรว่มงำนทุกคนของทำ่นเห็นเช่นน้ัน งำนดขีองท่ำนจะมีน� ้ำ
หนักมำกกวำ่ถ้อยค�ำที่ท่ำนพูด จงด�ำเนินชีวติในคณุธรรมและควำม
จรงิ ดว้ยศรทัธำและควำมซ่ือสัย์ ทำ่นเป็นส่วนหน่ึงของแผนนิรนัดร์
ที่พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรข์องเรำทรงออกแบบไว ้แตล่ะวนัเป็น
ส่วนหน่ึงของนิรนัดรน้ัน

ขำ้พเจ้ำทรำบวำ่พวกทำ่นหลำยคนแบกภำระหนักมำก ขอให้เพื่อน
รว่มงำนของทำ่นในศำสนจักร พี่น้องของท่ำน ช่วยทำ่นแบกภำระเหลำ่
น้ัน ขอให้ค�ำสวดอ้อนวอนของท่ำนขึน้ถึงพระองคผ์ู้ทรงเดชำนุภำพทัง้
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มวล ผู้ทรงรกัทำ่น และทรงสำมำรถท�ำให้เกิดพลังและมูลเหตซ่ึุงจะ
ช่วยท่ำนได ้น่ีเป็นงำนแห่งปำฏิหำรยิ์ ท่ำนรูเ้ช่นน้ัน และข้ำพเจ้ำรูเ้ช่น
น้ัน ข้ำพเจำ้บอกทำ่นได้ ไม่ยำกเลยวำ่อย่ำท้อ แตข่้ำพเจ้ำก็ยังจะบอก
เช่นน้ันขณะขอให้ท่ำนก้ำวไปขำ้งหน้ำดว้ยศรทัธำ 25

พลังของสตรทีี่มีศรทัธำช่ำงน่ำอัศจรรย์นัก เรำเห็นพลังเช่นน้ัน
หลำยตอ่หลำยครัง้ในประวตัศิำสตรข์องศำสนจักรน้ี และยังมีอยู่ ใน
บรรดำพวกเรำทุกวนัน้ี ขำ้พเจ้ำคดิวำ่น่ีเป็นส่วนหน่ึงของควำมเป็น
พระเจ้ำในตวัท่ำน

พี่น้องสตรทีัง้หลำย จงขึน้ให้ถึงระดบัของควำมเป็นพระเจ้ำ ควำม
พยำยำมเช่นน้ันท�ำให้ โลกที่ทำ่นอยู่ดขีึน้ส�ำหรบัตวัท่ำนและส�ำหรบัทุก
คนที่จะตำมท่ำนมำ 26

ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจำ้ส�ำหรบัสตรทีี่ยอดเยี่ยมของศำสนจักรน้ี 
ขอให้ท่ำนปลูกฝังควำมรูสึ้กภำคภูมิ ใจในควำมสำมำรถของทำ่นและ
ควำมเช่ือมั่นในควำมจรงิซ่ึงจะเป็นเหมือนหำงเสือพำท่ำนฝ่ำมรสุมทุก
ลูกไปอยำ่งปลอดภัย 27

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เรำเรยีนรูอ้ะไรจำกประธำนฮิงคล์ีย์วำ่พระบิดำบนสวรรคท์รงรูสึ้ก

อย่ำงไรเกี่ยวกับธิดำของพระองค ์(ด ูหัวข้อ 1) เหตใุดจึงส�ำคญัที่เรำ
ตอ้งเขำ้ใจ “บทบำทอนัศักดิสิ์ทธิแ์ละสูงส่ง” ของสตรี ในแผนนิรนัดร ์
ของพระผู้เป็นเจ้ำ

• ค�ำแนะน�ำที่พระเจำ้ประทำนแก่เอ็มมำ สมิธ มีดำ้นใดเกิดประโยชน์
ตอ่ท่ำนเป็นพิเศษ (ด ูหัวข้อ 2) เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้ำงจำกหัวข้อ 2 
เกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์ เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้ำงเกี่ยวกับกำรเป็น “สตรทีี่
เลือกไว”้ เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้ำ้งเกี่ยวกับวธิีประยุกต์ ใช้พระคมัภีรก์ับ
ตวัเรำ
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• ท่ำนประทับใจอะไรบำ้งขณะอ่ำนค�ำแนะน�ำที่ประธำนฮิงคล์ีย์ ให้แก่
มำรดำทัง้หลำย (ด ูหัวข้อ 3) ทำ่นไดร้บัพรอย่ำงไรจำกอิทธิพลของ
มำรดำ ส�ำหรบับิดำมำรดำ เหตใุดจึง “ ไม่มีภำระใดผูกมัดมำก” กวำ่
กำรเลีย้งดบูุตรธิดำของพวกเขำ “ดว้ยควำมรกั ควำมสงบสุข และ
ควำมซ่ือสัตย์สุจรติ”

• ท่ำนเคยเห็นแบบอย่ำงอะไรบ้ำงของ “ควำมเข้มแข็งและควำม
สำมำรถมำก” ของสตรี ในศำสนจักร (ด ูหัวข้อ 4) สตรจีะช่วยท�ำให้
เกิด “ควำมเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์องบุตรธิดำทุกคนของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ” ไดอ้ย่ำงไรบำ้ง เหตใุดจึงส�ำคญัที่ชำยหญิงตอ้งท�ำงำนดว้ย
กันเพื่อท�ำให้งำนของพระเจ้ำก้ำวหน้ำ ท่ำนเคยเห็นแบบอยำ่งอะไร
บ้ำงของเรือ่งน้ี

• ทบทวนพรที่มำจำกสมำคมสงเครำะห์ ดงัที่ประธำนฮิงคล์ีย์สรปุไว้
ในหัวข้อ 5 พรใดมำถึงทำ่นบ้ำงจำกควำมพยำยำมของพี่น้องสตรี
สมำคมสงเครำะห์ รวมถึงคนที่ก�ำลังรบัใช้ ในเยำวชนหญิงและ
ปฐมวยั ทำ่นจะเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้สมำคมสงเครำะห์ ใน
วอรด์ของทำ่นไดอ้ย่ำงไร สมำคมสงเครำะห์จะช่วยสตรเีพิ่มอิทธิพล
ดขีองพวกเธอไดอ้ยำ่งไร

• พิจำรณ์กำรกระตุน้ของประธำนฮิงคล์ีย์ ให้ “ลุกขึน้ท�ำให้เต็ม
ศักยภำพในตวัท่ำน” (หัวข้อ 6) เรำจะมองเห็นศักยภำพของเรำ
อย่ำงที่พระเจำ้ทรงมองเห็นชัดขึน้ไดอ้ยำ่งไร เรำจะกำ้วหน้ำจนบรรลุ
ศักยภำพของเรำไดอ้ยำ่งไร ทำ่นเคยเห็น “พลัง       [อันน่ำอัศจรรย์] 
ของสตรทีี่มีศรทัธำ” เมื่อใด

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
สุภำษิต 31:10–31; ลูกำ 10:38–42; กิจกำรของอัครทูต 9:36–40; 

โรม 16:1–2; 2 ทิโมธี 1:1–5; แอลมำ 56:41–48

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“เมื่อทำ่นเตรยีมสอนแตล่ะบท จงสวดอ้อนวอนขอให้พระวญิญำณ

ช่วยท่ำนรูว้ำ่เวลำใดที่ท่ำนจะแบ่งปันควำมรูสึ้กที่ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุด ท่ำน
อำจไดร้บักำรกระตุน้ให้แสดงประจักษ์พยำนหลำยครัง้ในระหวำ่งบท
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เรยีน ไม่เฉพำะในตอนสรปุเท่ำน้ัน” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน 
[1999], 44)

อ้ำงอิง

 1  ใน Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, ed. Virginia H. 

Pearce (1999), 194–95.

 2  “ ให้คณุธรรมประดบัควำมนึกคดิของท่ำน
ไม่เส่ือมคลำย”  เลียโฮนำ, พ ค  2007,  
144 

 3  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 

509–10.

 4  “สตรี ในชีวติเรำ,”  เลียโฮนำ, พ ค  2004, 
106 

 5  “ยืนหยัดตอ่ตำ้นแผนกำรรำ้ยของโลก” 
เลียโฮนำ, ม ค  1996, 109 

 6  “Daughters of God,” Ensign, Nov. 1991, 

97.

 7  “สตรี ในศำสนำจักร,” เลียโฮนำ, ม ค  
1997, 80 

 8  “อยู่บนถนนหลวง,”   เลียโฮนำ, พ ค  
2004, 139 

 9  กำรใช้ค�ำวำ่ แตง่ตัง้ ของประธำนฮิงคล์ีย์
สะท้อนให้เห็นกำรใช้ค�ำน้ีใน หลักค�ำสอน
และพันธสัญญำ 25:7, ส่วนที่ท่ำนยกมำ
อำ้งในประโยคน้ี  ในพระคมัภีรฉ์บับภำษำ
อังกฤษ เชิงอรรถของค�ำวำ่ แตง่ตัง้ ใน
ข้อน้ีคอื “หรอืวำงมือมอบหน้ำที่” ในยุค
แรกของกำรฟ้ืนฟู ค�ำวำ่ แตง่ตัง้ และ 
วำงมือมอบหน้ำที ่มักใช้สลับกันบ่อยๆ; 
แตง่ตัง้ ไม่ไดห้มำยถึงต�ำแหน่งฐำนะ
ปุโรหิตเสมอไป (ด ูตวัอยำ่งใน คพ  63:45)

 10  “If Thou Art Faithful,” Ensign, Nov. 

1984, 90–92.

 11  Motherhood: A Heritage of Faith (pam-

phlet, 1995), 6.

 12  “ยืนหยัดตอ่ตำ้นแผนกำรรำ้ยของโลก,” 
109 

 13  “Bring Up a Child in the Way He 

Should Go,” Ensign, Nov. 1993, 60.

 14  “ยืนหยัดตอ่ตำ้นแผนกำรรำ้ยของโลก,” 
109 

 15  Motherhood: A Heritage of Faith, 13.

 16  “สตรี ในศำสนจักร,” 81 
 17  “Live Up to Your Inheritance,” Ensign, 

Nov. 1983, 84.

 18  “If Thou Art Faithful,” 89.

 19  “ ในพำหุแห่งควำมรกัของพระองค,์”   เลีย
โฮนำ, พ ย  2006, 146 

 20  “จงยืนหยัดและไม่หวัน่ไหว,” กำร
ประชุมอบรมผู้น�ำทั่วโลก, 10 ม ค  
2004, 23 

 21  “The BYU Experience” (Brigham 

Young University devotional, Nov. 4, 

1997), 2, speeches.byu.edu 
 22  “Ambitious to Do Good,” Ensign, Mar. 

1992, 4–6.

 23  “มำรดำ กำรท้ำทำยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ทำ่น,” เลียโฮนำ, ม ค  2001, 132 

 24  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

696.

 25  “Daughters of God,” 100.

 26  “Rise to the Stature of the Divine within 

You,” Ensign, Nov. 1989, 97–98.

 27  “Live Up to Your Inheritance,” 84.
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บทที่ 6

ส่ิงที่ทรงพลังยิ่งคอืกำร
สวดอ้อนวอน

“กำรรอ้งทูลพระเจ้ำเพือ่ขอปัญญำเหนือปัญญำ
ของเรำ ขอพลังท�ำส่ิงทีเ่รำควรท�ำ ขอควำม

สบำยกำยและควำมสบำยใจ ขอวธิีแสดงควำม
กตญัญูรูค้ณุถือเป็นเรือ่งส�ำคญัและดเียีย่ม”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

“ ไม่มี ใครในพวกเรำท�ำคนเดยีวได”้ ประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์
กล่ำว “เรำตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ ควำมช่วยเหลืออย่ำงที่เกิดขึน้ได้ ใน
ค�ำตอบกำรสวดอ้อนวอน” 1  ประธำนฮิงคล์ีย์ปฏิบัตหิลักธรรมน้ีในกำร
ตดัสินใจที่ทำ่นเผชิญขณะเป็นประธำนศำสนจักร เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด ี 
เฮลส์ แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสองกลำ่วถึงท่ำนดงัน้ี “ทำ่นเป็นคน
ฉลำดหลักแหลมที่มีวจิำรณญำณไม่ธรรมดำ แตเ่มื่อทำ่นประสบกับ
ปัญหำที่แก้ ไม่ตก ทำ่นจะคกุเข่ำสวดอ้อนวอน” 2

ประธำนฮิงคล์ีย์กับมำรจ์อรภีรรยำทำ่นปฏิบัตหิลักธรรมน้ีในบ้ำน
เช่นกัน รชิำรด์บุตรชำยของพวกทำ่นกลำ่ววำ่ “ผมนึกไม่ออกวำ่มีวนัใด
ที่เรำไม่มีกำรสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั เมื่อถึงครำวคณุพ่อ ทำ่นสวด
อ้อนวอนจรงิใจมำกแต่ไม่ ใช่สวดอ้อนวอนเหมือนอ่ำนบทละครหรอื
ใส่อำรมณ์เกินเหต ุเรำเรยีนรูม้ำกมำยเกี่ยวกับควำมลึกซึง้ของศรทัธำ
ท่ำนโดยฟังทำ่นสวดอ้อนวอน ทำ่นทูลพระผู้เป็นเจ้ำดว้ยควำมคำรวะ
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“จงขอแล้วจะได ้จงหำแล้วจะพบ จงเคำะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่ำน” (มัทธิว 7:7)
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อย่ำงยิ่ง เสมือนพระองคท์รงเป็นอำจำรย์หรอืครพูี่เลีย้งที่ปรำดเปรือ่ง
และน่ำนับถือ ท่ำนกลำ่วถึงพระผู้ช่วยให้รอดดว้ยควำมรูสึ้กซำบซึง้ 
สมัยเด็กผมรูว้ำ่พระองคท์รงเป็นบุคคลจรงิๆ ส�ำหรบัคณุพ่อ—ท่ำนรกั
และเคำรพพระองค”์ 3  มำรจ์อรตีัง้ข้อสังเกตวำ่ “ดฉัินคดิวำ่กำรสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครวัเกี่ยวข้องอยำ่งยิ่งกับวธิีที่ลูกๆ ตอบสนองเรำ 
ถึงแม้กอรด์อนไม่ไดส่ั้งสอนพวกเขำ แตพ่วกเขำไดย้ินทุกอยำ่งที่เรำ
ตอ้งกำรให้พวกเขำไดย้ินในกำรสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั” 4

ตลอดกำรรบัใช้เป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ประธำนฮิงคล์ีย์กระตุน้ให้
สมำชิกของศำสนจักร “เช่ือในกำรสวดอ้อนวอนและพลังของกำรสวด
อ้อนวอน” 5  ทำ่นเป็นพยำนวำ่ “กำรสวดอ้อนวอนไขพลังอ�ำนำจของ
สวรรคเ์พื่อประโยชน์ของเรำ” 6  ทำ่นสัญญำวำ่ “จงสวดอ้อนวอน พระ
ผู้เป็นเจ้ำแห่งสวรรคจ์ะแย้มสรวลให้ทำ่นและอวยพรท่ำน ประทำน
ควำมสุขในใจทำ่นและควำมรูสึ้กสงบในชีวติท่ำน” 7

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา พระองค์ทรง 
เชือ้เชิญให้เราสวดอ้อนวอนพระองค์เป็นการสว่นตัว

ในบรรดำค�ำสัญญำที่ยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยม และสรำ้งแรงบันดำลใจ
ทัง้หมดที่ขำ้พเจ้ำเคยอำ่น ค�ำสัญญำที่ท�ำให้ขำ้พเจ้ำมั่นใจมำกที่สุดคอื
พระด�ำรสัของพระผู้ช่วยให้รอดที่วำ่ “จงขอแล้วจะได ้จงหำแล้วจะพบ 
จงเคำะแล้วจะเปิดให้แก่พวกทำ่น” (มัทธิว 7:7)8

อย่ำลืมวำ่ทำ่นเป็นใคร        ทำ่นเป็นลูกของพระผู้เป็นเจำ้อยำ่ง
แท้จรงิ        พระองคท์รงเป็นพระบิดำนิรนัดรข์องท่ำน พระองคท์รง
รกัท่ำน  ทำ่นสำมำรถเข้ำเฝ้ำพระองค์ ในกำรสวดอ้อนวอน พระองค์
ทรงเชือ้เชิญให้ทำ่นท�ำเช่นน้ัน        น่ีเป็นเรือ่งวเิศษยิ่งนัก พระองค์
ทรงเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของทัง้หมด พระองคท์รงเป็นพระผู้สรำ้ง
และพระผู้ปกครองจักรวำล และพระองคย์ังทรงฟังค�ำสวดอ้อนวอน
ของทำ่น! 9
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เรำสำมำรถเข้ำใกล้พระเจ้ำมำกขึน้ในกำรสวดอ้อนวอนของเรำ กำร
สวดอ้อนวอนสำมำรถเป็นกำรสนทนำเพื่อขอบพระทัย ขำ้พเจ้ำไม่
เข้ำใจถ่องแท้วำ่พระผู้เป็นเจำ้ผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวำล พระผู้ทรงฤทธำนุ
ภำพ ทรงเชือ้เชิญเรำซ่ึงเป็นบุตรธิดำของพระองค์ ให้พูดกับพระองค์
เป็นส่วนตวัอย่ำงไร น่ีเป็นโอกำสที่มีคำ่ยิ่ง ส่ิงที่เกิดขึน้จรงิช่ำงวเิศษ
ยิ่งนัก ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระองคท์รงไดย้ินและทรงตอบค�ำสวด
อ้อนวอนที่เรำทูลพระองคด์ว้ยควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและจรงิใจ กำร
สวดอ้อนวอนเป็นเรือ่งน่ำอัศจรรย์ แตเ่ป็นจรงิ 10

พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจำ้รูว้ำ่ท่ำนเป็นคนชอบสวดอ้อนวอน น่ันเป็น
เรือ่งวเิศษสุดในยุคสมัยน้ีที่กำรปฏิบัตกิำรสวดอ้อนวอนไม่ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงในชีวติคนมำกมำยอีกตอ่ไป กำรรอ้งทูลพระเจ้ำเพื่อทูลขอสติ
ปัญญำที่เหนือกวำ่ของเรำ ขอพลังท�ำส่ิงที่เรำควรท�ำ ขอกำรปลอบโยน
และควำมสบำยใจ ขอวธิีแสดงควำมกตญัญูเป็นเรือ่งส�ำคญัและ 
ดเียี่ยม 11

ขำ้พเจ้ำขอรอ้งแตล่ะทำ่นให้หมำยมั่นด�ำเนินชีวติใกล้ชิดพระเจ้ำ
มำกขึน้และส่ือสำรกับพระองคบ์่อยขึน้และดว้ยศรทัธำมำกขึน้

บิดำและมำรดำทัง้หลำย จงสวดอ้อนวอนให้ลูกๆ ของพวกทำ่น สวด
อ้อนวอนให้พวกเขำไดร้บัควำมคุม้ครองจำกควำมช่ัวรำ้ยของโลก สวด
อ้อนวอนให้พวกเขำเตบิโตในศรทัธำและควำมรู ้สวดอ้อนวอนให้พวก
เขำไดร้บักำรชีน้�ำสู่ชีวติที่จะเป็นประโยชน์และดงีำม สำมีทัง้หลำย จง
สวดอ้อนวอนให้ภรรยำของทำ่น ทูลพระเจำ้วำ่ท่ำนส�ำนึกคณุพวกเธอ
และวงิวอนพระองคเ์พื่อพวกเธอ ภรรยำทัง้หลำย จงสวดอ้อนวอนให้
สำมีของท่ำน พวกเขำหลำยคนเดนิบนถนนที่ยำกมำก มีปัญหำนับไม่
ถ้วน และควำมสับสนมำกมำย จงทูลวงิวอนพระผู้ทรงฤทธำนุภำพขอ
ให้พวกเขำไดร้บักำรน�ำทำง ไดร้บัพร ควำมคุม้ครอง และกำรดลใจใน
ควำมมำนะบำกบั่นอันชอบธรรมของพวกเขำ

จงสวดอ้อนวอนขอสันตสุิขในแผ่นดนิโลก ขอให้พระผู้ทรงฤทธำ
นุภำพผู้ทรงปกครองจักรวำลเหยียดพระหัตถ์ออกมำและให้พระ
วญิญำณของพระองคส์ถิตกับผู้คน ขอให้ประชำชำตทิัง้หลำยยุตคิวำม
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รนุแรงตอ่กัน       จงสวดอ้อนวอนขอปัญญำและควำมเข้ำใจขณะที่
ท่ำนเดนิบนเส้นทำงล�ำบำกของชีวติท่ำน 12

ส่ิงอัศจรรย์เกี่ยวกับกำรสวดอ้อนวอนคอืกำรพูดคยุกับพระบิดำใน
สวรรคข์องท่ำนในพระนำมของพระเจำ้พระเยซูครสิตเ์ป็นเรือ่งส่วน
ตวั เป็นเรือ่งส่วนบุคคล เป็นส่ิงที่ ไม่มี ใครเข้ำไปก้ำวก่ำยได ้จงสวด
อ้อนวอน ทูลขอพระเจำ้ให้ทรงอภัยบำปของทำ่น ทูลขอพระเจ้ำให้ทรง
ช่วยท่ำน ทูลขอพระเจำ้ให้ทรงอวยพรท่ำน ทูลขอพระเจ้ำให้ทรงช่วย
ท่ำนท�ำให้ควำมใฝ่ฝันอันชอบธรรมของทำ่นกลำยเป็นจรงิ       ทูลขอ
พระเจ้ำส�ำหรบัเรือ่งส�ำคญัทัง้หมดที่มีควำมหมำยตอ่ท่ำนมำกในชีวติ
ของทำ่น พระองคท์รงพรอ้มจะช่วยท่ำน อยำ่ลืมเรือ่งน้ี 13

2
การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวัท�าให้เกิดปาฏิหารย์ิ

กับแต่ละบุคคล ครอบครวั และสงัคม

เรำจ�ำเป็นตอ้งเน้นใหม่เรือ่งควำมซ่ือสัตย์ อุปนิสัย และควำมสุจรติ
ในเวลำของเรำ คณุธรรมที่เป็นเน้ือแท้ของอำรยธรรมที่แท้จรงิจะ
เปลี่ยนรปูแบบยุคสมัยของเรำก็ตอ่เมื่อเรำท�ำให้คณุธรรมเหลำ่น้ันอยู่
ในเน้ือในตวัเรำ ค�ำถำมที่เรำเผชิญคอืเรำจะเริม่ตรงไหน

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่เรำตอ้งเริม่จำกกำรยอมรบัพระผู้เป็นเจ้ำเป็นพระบิดำ
นิรนัดรข์องเรำ ควำมสัมพันธ์ของเรำกับพระองค์ ในฐำนะบุตรธิดำของ
พระองค ์เริม่จำกกำรส่ือสำรกับพระองค์ โดยยอมรบัวำ่พระองคท์รง
เป็นพระผู้สูงสุด และจำกกำรทูลขอกำรน�ำทำงจำกพระองคท์ุกวนัใน
กิจกำรงำนของเรำ

ขำ้พเจ้ำยอมรบัวำ่กำรกลับไปใช้กำรสวดอ้อนวอนแบบเดมิ กำร
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครวัในบำ้นของผู้คน เป็นกำรบ�ำบัดพืน้ฐำน
ประกำรหน่ึงซ่ึงจะตรวจสอบโรครำ้ยที่ก�ำลังกัดกรอ่นลักษณะของ
สังคมเรำ เรำจะคำดหวงัปำฏิหำรยิ์ ในหน่ึงวนัไม่ได ้แต่ ในรุน่หน่ึงเรำจะ
มีปำฏิหำรยิ ์     
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มีบำงอย่ำงในท่ำคกุเข่ำซ่ึงขัดแย้งกับเจตคตทิี่เปำโลเรยีกวำ่ “หยิ่ง
ยโส       มุทะลุ โอหัง”

มีบำงอย่ำงในกำรปฏิบัตขิองบิดำมำรดำและบุตรธิดำขณะคกุเข่ำ
ดว้ยกันซ่ึงขจัดคณุสมบัตเิหล่ำน้ันที่เปำโลเรยีกวำ่ “ ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ 
      ไรม้นุษยธรรม”

มีบำงอย่ำงในกำรเอ่ยถึงพระเจ้ำที่หักลำ้งแนวโน้มของกำรชอบดู
หมิ่นและกำรรกัควำมสนุกมำกกวำ่รกัพระเจ้ำ [ด ู2 ทิโมธี 3:1- 4]

ควำมโน้มเอียงไปในทำงช่ัวรำ้ย ตำมที่เปำโลเรยีก ไปในทำงอกตญัญู 
ถูกท�ำลำยเมื่อสมำชิกครอบครวัขอบพระทัยพระเจ้ำดว้ยกันส�ำหรบั
ชีวติ สันตสุิข และทัง้หมดที่พวกเขำมี เมื่อพวกเขำขอบพระทัย
พระเจ้ำที่มีกันและกัน ควำมส�ำนึกคณุ ควำมเคำรพ ควำมรกักันจะ
พัฒนำขึน้ใหม่ ในครอบครวั      

ในกำรระลึกถึงคนยำกไร ้คนขัดสน และคนถูกกดขี่ข่มเหงตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้ำดว้ย จะมีกำรพัฒนำควำมรกัผู้อื่นมำกกวำ่ตนเอง ควำม
เคำรพผู้อื่น ควำมปรำรถนำจะรบัใช้ตำมควำมตอ้งกำรของผู้อื่นอยำ่ง
แท้จรงิโดยไม่รูต้วั คนๆ หน่ึงจะทูลขอพระผู้เป็นเจ้ำให้ช่วยเพื่อนบ้ำน
ที่ก�ำลังทุกข์ยำกไม่ไดห้ำกไม่รูสึ้กถึงแรงจูงใจให้ท�ำบำงอย่ำงเพื่อช่วย
เพื่อนบ้ำนคนน้ัน ปำฏิหำรยิ์อะไรจะเกิดขึน้ในชีวติบุตรธิดำของชำว
โลกถ้ำพวกเขำจะทิง้ควำมเห็นแก่ตวัของตนและสละตนเองในกำรรบั
ใช้ผู้อื่น เรำปลูกและบ�ำรงุเลีย้งเมล็ดพันธุ์จำกไม้ผลดกที่ ให้รม่เงำตน้น้ี
ไดด้ทีี่สุดในกำรทูลวงิวอนทุกวนัของครอบครวั      

ขำ้พเจ้ำทรำบวำ่ไม่มีส่ิงใดจะช่วยคลำยควำมตงึเครยีดของครอบครวั 
จะท�ำให้เกิดควำมเคำรพบิดำมำรดำซ่ึงน�ำไปสู่กำรเช่ือฟัง จะส่งผลตอ่
วญิญำณของกำรกลับใจซ่ึงส่วนใหญ่จะลบรอยโรคของครอบครวัที่แตก
สลำย มำกไปกวำ่กำรสวดอ้อนวอนดว้ยกัน กำรสำรภำพควำมอ่อนแอ
ดว้ยกันตอ่พระพักตรพ์ระเจำ้ และกำรทูลขอพระเจ้ำประทำนพรแก่
บ้ำนและคนที่อำศัยอยู่ ในน้ัน      
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เรำสำมำรถเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้ครอบครวัได้ โดยคกุเข่ำสวดอ้อนวอนดว้ยกัน

ครอบครวัเป็นหน่วยพืน้ฐำนของสังคม ครอบครวัที่สวดอ้อนวอน
เป็นควำมหวงัของสังคมที่น่ำอยู่มำกขึน้ “จงแสวงหำพระยำห์เวห์ 
ขณะที่จะพบพระองค์ ได”้ (อสย  55:6)14

ขำ้พเจ้ำประทับใจ       กับค�ำพูดที่น่ำสลดใจของ [ผู้สอนศำสนำ] วยั
หนุ่มคนหน่ึง เขำพูดวำ่ “ผมอยู่ที่น่ีหลำยเดอืนแล้ว ผมเรยีนภำษำไม่
ได ้ผมไม่ชอบผู้คน ตอนกลำงวนัผมซึมเศรำ้และรอ้งไห้ตอนกลำงคนื 
ผมอยำกตำย ผมเขียนจดหมำยถึงคณุแม่และขอข้ออำ้งกลับบำ้น ผม
ไดร้บัค�ำตอบของเธอ เธอเขียนวำ่ ‘เรำก�ำลังสวดอ้อนวอนให้ลูก ไม่มีวนั
ใดผ่ำนไปโดยที่เรำทุกคนไม่ไดค้กุเขำ่ดว้ยกันตอนเช้ำก่อนรบัประทำน
อำหำร ตอนกลำงคนืก่อนเข้ำนอนและทูลขอให้พระเจ้ำทรงอวยพร
ลูก เรำไดเ้พิ่มกำรอดอำหำรเขำ้ไปในกำรสวดอ้อนวอนของเรำ เมื่อน้อง
ชำยน้องสำวของลูกสวดอ้อนวอนพวกเขำทูลวำ่ “พระบิดำบนสวรรค ์
ขอทรงอวยพรจอห์นนี        ขอทรงช่วยให้เขำเรยีนรูภ้ำษำและท�ำงำนที่
พระองคท์รงเรยีกให้เขำท�ำ”’”
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จำกน้ันชำยหนุ่มคนน้ีก็พูดผำ่นน� ้ำตำวำ่ “ผมจะพยำยำมอีกครัง้ ผม
จะเพิ่มกำรสวดอ้อนวอนของผมเข้ำกับกำรสวดอ้อนวอนของพวกเขำ
และเพิ่มกำรอดอำหำรของผมเข้ำกับกำรอดอำหำรของพวกเขำ”

ส่ีเดอืนตอ่มำ ข้ำพเจำ้ไดร้บัจดหมำยจำกเขำซ่ึงเขียนวำ่ “ปำฏิหำรยิ์
เกิดขึน้แล้ว ผมพูดภำษำไดแ้ล้วเหมือนเป็นของประทำนจำกพระเจำ้ 
ผมเรยีนรูท้ี่จะรกัผู้คนในแผ่นดนิที่สวยงำมน้ี ขอบพระทัยพระผู้เป็น
เจ้ำส�ำหรบัค�ำสวดอ้อนวอนของครอบครวัผม” 15

เรำจะท�ำให้บำ้นของเรำสวยงำมขึน้ไดห้รอืไม่ ได ้โดยผ่ำนกำรสวด
อ้อนวอนของเรำเป็นครอบครวัถึงพระองคผ์ู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งควำม
สวยงำมทัง้มวล เรำจะเสรมิสรำ้งสังคมและท�ำให้สังคมน่ำอยู่มำกขึน้ได้
หรอืไม่ ได ้โดยเสรมิสรำ้งคณุธรรมของชีวติครอบครวัผ่ำนกำรคกุเขำ่
ดว้ยกันและทูลวงิวอนพระผู้ทรงฤทธำนุภำพในพระนำมของพระบุตร
ที่รกัของพระองค์

กำรปฏิบัตน้ีิ กำรกลับไปนมัสกำรเป็นครอบครวั ถ้ำกระจำยไปทั่ว
แผ่นดนิและทั่วโลก จะขจัดอิทธิพลส่วนใหญ่ที่ก�ำลังท�ำลำยเรำภำยใน
ช่ัวอำยุคน ส่ิงน้ีจะฟ้ืนฟูควำมสุจรติ ควำมเคำรพกัน และวญิญำณของ
ควำมขอบคณุในใจผู้คน 16

กำรสวดอ้อนวอนเป็นเรือ่งยำกหรอืไม่ เป็นเรือ่งยำกไหมที่จะกระตุน้
ให้บิดำมำรดำคกุเข่ำกับลูกเล็กๆ และสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อ
แสดงควำมส�ำนึกคณุตอ่พร สวดอ้อนวอนให้คนที่ก�ำลังเดอืดรอ้น
และให้ตนเอง ทูลขอในพระนำมของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่
ของโลก ส่ิงที่ทรงพลังยิ่งคอืกำรสวดอ้อนวอน ขำ้พเจำ้เป็นพยำนเรือ่ง
น้ีได ้และท่ำนสำมำรถเป็นพยำนได ้กำรสูญเสียช่ำงน่ำเศรำ้ส�ำหรบั
ครอบครวัที่ ไม่ ใช้ประโยชน์จำกกำรปฏิบัตอิันเรยีบง่ำยและมีคำ่น้ี 17

หำกมี ใครในพวกท่ำนไม่ไดส้วดอ้อนวอนเป็นครอบครวั จงเริม่
ปฏิบัตเิดีย๋วน้ี คกุเข่ำดว้ยกันทุกเช้ำค�ำ่หำกทำ่นท�ำได ้ทูลพระเจ้ำและ
แสดงควำมขอบพระทัย ขอพระองคป์ระทำนพรคนขัดสนของแผ่น
ดนิโลกและทูลพระองคเ์กี่ยวกับควำมผำสุกของท่ำนเอง 18
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ขำ้พเจ้ำให้ประจักษ์พยำนกับทำ่นวำ่หำกทำ่นสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครวัอยำ่งจรงิใจ ทำ่นจะไม่ออกไปโดยไม่ไดบ้�ำเหน็จ กำร
เปลี่ยนแปลงอำจไม่เกิดขึน้ทันตำเห็น กำรเปลี่ยนแปลงอำจละเอียด
อ่อนอย่ำงยิ่ง แตจ่ะเกิดขึน้ เพรำะพระผู้เป็นเจำ้ “ทรงเป็นผู้ประทำน
บ�ำเหน็จแก่คนเหล่ำน้ันที่แสวงหำพระองค”์ (ฮีบร ู11:6)

ขอให้เรำซ่ือสัตย์ ในกำรเป็นแบบอยำ่งตอ่ชำวโลกในกำรปฏิบัตน้ีิ
และในกำรกระตุน้ผู้อื่นให้ท�ำเช่นเดยีวกัน 19

3
เราต้องสวดอ้อนวอนและฟัง เพราะค�าสวด

อ้อนวอนของเราจะได้รบัค�าตอบ

อย่ำทึกทักวำ่ท่ำนท�ำคนเดยีวได ้ทำ่นตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำก
พระเจ้ำ อย่ำลังเลที่จะคกุเข่ำในที่ส่วนตวัและพูดกับพระองค ์กำรสวด
อ้อนวอนเป็นส่ิงอัศจรรย์และวเิศษยิ่งนัก ลองนึกด ูเรำสำมำรถพูดกับ
พระบิดำในสวรรคข์องเรำไดจ้รงิๆ พระองคจ์ะทรงไดย้ินและทรงตอบ 
แตเ่รำตอ้งฟังค�ำตอบน้ัน ไม่มีเรือ่งใดรำ้ยแรงและไม่มีเรือ่งใดไรค้วำม
ส�ำคญัเกินกวำ่จะแบ่งปันกับพระองค์ 20

จงสวดอ้อนวอนพระเจำ้โดยคำดวำ่จะไดร้บัค�ำตอบ       ปัญหำที่มำ
กับกำรสวดอ้อนวอนส่วนใหญ่ของเรำคอืเรำสวดอ้อนวอนประหน่ึงเรำ
ก�ำลังยกโทรศัพท์ส่ังของ—พอส่ังเสรจ็ก็วำงหู เรำจ�ำเป็นตอ้งพิจำรณำ 
ตรกึตรอง และคดิวำ่เรำก�ำลังสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับอะไรและเพื่อ
อะไร จำกน้ันจึงทูลพระเจำ้ประหน่ึงคนหน่ึงพูดกับอีกคนหน่ึง “พระ
ยำห์เวห์ตรสัวำ่ มำเถิด ให้พวกเรำสู้ควำมกัน” (อสย  1:18)21

ไม่มีส่ิงใดช่วยไดม้ำกเท่ำกับวำงเรือ่งรำวไว้ ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ 
      ข้ำพเจำ้ไม่ลังเลที่จะพูดวำ่ขำ้พเจ้ำไดร้บัค�ำตอบกำรสวดอ้อนวอน
แล้ว ข้ำพเจ้ำทรำบเช่นน้ัน ขำ้พเจ้ำไม่อำจปฏิเสธได ้เรำตอ้งสวด
อ้อนวอนขอกำรน�ำทำงในยุคที่ยำกน้ี       ส่ิงอัศจรรย์คอืทำ่นไม่ตอ้งเป็น
อัจฉรยิะจึงจะสวดอ้อนวอน พระองคจ์ะทรงฟังเสียงของคนอ่อนน้อม



บทที ่6

134

ถ่อมตนที่สุด       จงเรยีกหำพระเจำ้ พระองคท์รงเชือ้เชิญท่ำน และ
พระองคจ์ะทรงตอบ 22

จงเช่ือในพลังและอ�ำนำจสูงสุดของกำรสวดอ้อนวอน พระเจำ้ทรง
ตอบค�ำสวดอ้อนวอนของเรำ ขำ้พเจำ้ทรำบเช่นน้ัน ข้ำพเจำ้เคยเห็น
ส่ิงน้ีเกิดขึน้มำแล้วครัง้แล้วครัง้เล่ำ กำรสวดอ้อนวอนน�ำเรำเข้ำสู่กำร
เป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้ำ กำรสวดอ้อนวอนให้ โอกำสเรำไดพู้ด
กับพระองค ์ขอบพระทัยพระองคส์�ำหรบัพรอันล�ำ้เลิศของพระองค ์ 
ทูลขอกำรน�ำทำงและควำมคุม้ครองขณะที่เรำเดนิบนเส้นทำงแห่ง
ชีวติ งำนอันส�ำคญัยิ่งน้ีซ่ึงก�ำลังแผ่ขยำยไปทั่วโลก โดยหยั่งรำกในกำร
สวดอ้อนวอนของเด็กหนุ่มคนหน่ึง ทำ่นอ่ำนในพระคมัภีร์ ไบเบิลของ
ครอบครวัวำ่ “แตถ่ำ้ใครในพวกทำ่นขำดสตปิัญญำ ให้คนน้ันทูลขอจำก
พระเจ้ำผู้ประทำนให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวำ้งขวำงและไม่ทรงต�ำหนิ 
แล้วเขำก็จะไดร้บัตำมที่ทูลขอ แตจ่งขอดว้ยควำมเช่ือ และไม่สงสัย 
เพรำะวำ่คนที่สงสัยน้ันเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมำ” 
(ยำกอบ 1:5–6) น่ันคอืสัญญำ มีค�ำสัญญำใดในโลกยิ่งใหญ่กวำ่ค�ำสัญญำ
น้ันหรอืไม่ 23

จงสวดอ้อนวอน เพื่อนทัง้หลำย และฟัง ทำ่นอำจไม่ไดย้ินเสียง 
ท่ำนจะไม่ไดย้ิน แต่ ในรปูแบบที่ทำ่นไม่สำมำรถอธิบำยได ้ท่ำนจะได้
รบักำรกระตุน้เตอืนและไดร้บัพร เพรำะพระเจำ้ทรงสัญญำวำ่ “เรำ
จะบอกเจ้ำใน       ใจเจ้ำ, โดยพระวญิญำณบรสุิทธิ์, ซ่ึงจะเสด็จมำยัง
เจ้ำ      ” (คพ  8:2)

จงสวดอ้อนวอน ทำ่นจะรูว้ำ่พระผู้เป็นเจำ้ทรงไดย้ินและทรงตอบ 
เรำอำจไม่ตอ้งกำรให้พระองคท์รงตอบเสมอไป แตเ่มื่อล่วงเลยไปหลำย
ปี เรำจะรูแ้น่แก่ ใจเหมือนดวงอำทิตย์ขึน้วำ่พระองคท์รงไดย้ินและทรง
ตอบ 24

จงมคีวำมอ่อนน้อมถอ่มตนน้ันซ่ึงจะท�ำใหท้ำ่นคกุเข่ำสวดอ้อนวอน
ขณะยอมรบัเดชำนุภำพและพระคณุควำมดขีองพระองค ์พระองคจ์ะ
ไมท่รงท�ำใหท้ำ่นผดิหวงั พระองคจ์ะทรงไดย้นิค�ำสวดอ้อนวอนของทำ่น 
พระองคจ์ะทรงตอบค�ำสวดออ้นวอนของทำ่น ในควำมเงยีบสงดัยำม
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รำตร ีทำ่นจะไดย้นิสุรเสียงกระซิบจำกพระวญิญำณของพระองคชี์น้�ำ
ทำ่นในยำมทีท่ำ่นเป็นทกุขแ์ละเดอืดเน้ือรอ้นใจ เวลำเหลำ่น้ันจะมำถงึ
ทำ่นเช่นทีม่ำถงึทกุคน จงยดึมัน่ศรทัธำทีม่ตีอ่พระผูเ้ป็นเจำ้ พระองค์
จะไมท่รงท�ำใหท้ำ่นผดิหวงั พระองคจ์ะไมท่รงหันหลงัให้ทำ่น 25

จงให้พระบิดำในสวรรคเ์ป็นเพื่อนของท่ำนเสมอ พระองคผ์ู้ที่ท่ำน
เข้ำเฝ้ำได้ ในกำรสวดอ้อนวอน 26

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• กำรสวดอ้อนวอนช่วยให้ทำ่นใกล้ชิดพระบิดำบนสวรรคม์ำกขึน้

อย่ำงไร ทบทวนค�ำแนะน�ำของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับส่ิงที่จะทูล
ในกำรสวดอ้อนวอน (ด ูหัวข้อ 1) กำรสวดอ้อนวอนช่วยให้ทำ่น “พบ
ปัญญำเหนือปัญญำ [ของท่ำนเอง] ไดอ้ยำ่งไร กำรสวดอ้อนวอนท�ำให้
ท่ำนเกิด “ควำมสบำยกำยและควำมสบำยใจ” เมื่อใด เหตใุดกำรสวด
อ้อนวอนบำงครัง้จึงควรเป็น “กำรสนทนำขอบพระทัย”

• ไตรต่รองพรแตล่ะข้อที่ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่สำมำรถผ่ำนมำ
ทำงกำรสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั (ด ูหัวข้อ 2) ครอบครวัไดร้บัพร
ดำ้นใดบำ้งเมื่อสวดอ้อนวอนดว้ยกัน อะไรเป็นอุปสรรคของกำรสวด
อ้อนวอนสม�่ำเสมอเป็นครอบครวั สมำชิกครอบครวัจะช่วยกันเอำ
ชนะอุปสรรคเหล่ำน้ีไดอ้ย่ำงไร

• กำรประยุกต์ ใช้ค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 3 จะช่วยเรำ
ท�ำให้กำรสวดอ้อนวอนมีควำมหมำยมำกขึน้ไดอ้ย่ำงไร ท่ำนเรยีนรู้
อะไรเกี่ยวกับวธิีที่พระบิดำบนสวรรคท์รงตอบค�ำสวดอ้อนวอน เหตุ
ใดกำรสวดอ้อนวอนจึงมีพลังน�ำเรำ “เขำ้สู่กำรเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้
เป็นเจำ้”

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
มัทธิว 6:5–15; ลูกำ 18:9–18; 2 นีไฟ 32:8–9; แอลมำ 34:17–28; 

37:36–37; 3 นีไฟ 18:15–25; คพ  19:28
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ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“เขำ้ใจภำพโดยรวมให้ ได้ โดยเรว็ ไม่วำ่โดยอำ่นหนังสือ บทเรยีน 

หรอืข้อควำม หรอืโดยกำรทบทวนหัวบท พยำยำมเข้ำใจบรบิทแวดล้อม
และภูมิหลัง” (ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ [2004], 23) อำ่นบทเรยีนหรอื
ข้อควำมมำกกวำ่หน่ึงครัง้เพื่อท่ำนจะเข้ำใจไดล้ึกซึง้มำกขึน้ ขณะท�ำ
เช่นน้ัน ท่ำนจะคน้พบข้อคดิที่ลึกซึง้

อ้ำงอิง

 1  “Stand True and Faithful,” Ensign, May 

1996, 94.

 2  โรเบิรต์ ด ี เฮลส์, ใน เชอร ีแอล  ดวิ, Go 
Forward with Faith: The Biography of 
Gordon B. Hinckley (1996), 444.

 3  รชิำรด์ จ ี ฮิงคล์ีย์, ใน เชอร ีแอล  ดวิ, Go 

Forward with Faith, 171 
 4  มำรจ์อร ีเพย์ ฮิงคล์ีย์, ใน เชอร ีแอล  ดวิ, 

Go Forward with Faith, 171 
 5  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

469.

 6  Teachings of Gordon B. Hinckley, 470.

 7  “Dedication of Gordon B. Hinckley 

Building” (Brigham Young Univer-

sity–Idaho, Oct. 22, 2002), byui.edu/

Presentations/transcripts/devotion-

als/2002_10_22_hinckley.htm; accessed 

Sept. 21, 2015.

 8  “Pillars of Truth,” Ensign, Jan. 1994, 2.

 9  “Stand True and Faithful,” 93.

 10  “An Humble and a Contrite Heart,” 

Ensign, Nov. 2000, 89.

 11  “The Fabric of Faith and Testimony,” 

Ensign, Nov. 1995, 89.

 12  “ค�ำอวยพร,”   เลียโฮนำ, พ ค  2003, 
125- 126 

 13  Teachings of Gordon B. Hinckley, 468.

 14  “The Blessings of Family Prayer,” En-
sign, Feb. 1991, 2, 4–5.

 15  ใน Conference Report, Apr. 1963, 128.

 16  “The Blessings of Family Prayer,” 5.

 17  “Four Simple Things to Help Our Fam-

ilies and Our Nations,” Ensign, Sept. 

1996, 8.

 18  Teachings of Gordon B. Hinckley, 217.

 19  “The Blessings of Family Prayer,” 5.

 20  “อยู่บนถนนหลวง,”   เลียโฮนำ, พ ค  
2004, 139 

 21  Teachings of Gordon B. Hinckley, 469.

 22  Teachings of Gordon B. Hinckley, 469.

 23  “Fear Not; Only Believe,” New Era, Jan. 

2000, 6; น�ำตวัหนำและตวัเอนออก 
 24  “Watch the Switches in Your Life,” 

Ensign, Jan. 1973, 93.

 25  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 

346.

 26  “Daughters of God,” Ensign, Nov. 1991, 

100.
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บทที่ 7

สุรเสียงกระซิบของพระวญิญำณ

“ขำ้พเจ้ำขอรอ้งให้เรำแสวงหำกำรดลใจจำก
พระเจำ้และควำมเป็นเพือ่นของพระวญิญำณ
ศกัดิสิ์ทธิ์อยู่เสมอเพือ่เป็นพรแก่เรำขณะทีเ่รำ

พยำยำมรกัษำระดบัควำมสูงทำงวญิญำณ”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

วนัที่ 24 มิถุนำยน ค ศ  1995 ประธำนกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์พูดที่
กำรประชุมส�ำหรบัประธำนคณะเผยแผ่คนใหม่และภรรยำโดยให้ค�ำ
แนะน�ำเพื่อน�ำทำงกำรรบัใช้ของพวกเขำในสำมปีตอ่จำกน้ัน ท่ำนพูด
ถึงค�ำแนะน�ำที่ท่ำนไดร้บัเมื่อประธำนฮำโรลด ์บี  ลีสมำชิกโควรมั 
อัครสำวกสิบสองเวลำน้ัน วำงมือมอบหน้ำที่ทำ่นเป็นประธำนสเตค

“ข้ำพเจำ้จ�ำไดอ้ย่ำงเดยีวที่ทำ่นพูด ‘จงฟังสุรเสียงกระซิบของพระ
วญิญำณตอนกลำงคนืและตอบรบัสุรเสียงกระซิบเหล่ำน้ัน’ ข้ำพเจำ้
ไม่ทรำบวำ่เหตใุดบำงครัง้กำรเปิดเผยมำตอนกลำงคนื แตม่ำ และ
แน่นอนวำ่มำตอนกลำงวนัดว้ย แตจ่งฟังสุรเสียงกระซิบของพระ
วญิญำณ ของประทำนแห่งกำรเปิดเผยซ่ึงท่ำนมีสิทธิ์ ไดร้บั” 1

ท่ำนพูดถึงประสบกำรณ์เมื่อท่ำนท�ำตำมค�ำแนะน�ำน้ี ท่ำนกล่ำววำ่ 
“พระเจำ้ตรสัเบำๆ       ตอนกลำงคนื ควำมคดิตำ่งๆ เขำ้มำในสมองซ่ึง
ขำ้พเจ้ำคดิวำ่เป็นกำรพยำกรณ์” 2  ยกตวัอย่ำงเช่น ในเดอืนกรกฎำคม 
ปี 1992 ทำ่นอยู่ ในฮ่องกงกับผู้น�ำศำสนจักรคนอื่นๆ ก�ำลังหำสถำนที่
สรำ้งพระวหิำร คนืหน่ึง ทำ่นเข้ำนอนพลำงรูสึ้กวุน่วำยใจเกี่ยวกับกำร
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พระวหิำรฮ่องกง ประเทศจีน
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ตดัสินใจที่ตอ้งท�ำ ตอ่จำกน้ันสุรเสียงกระซิบของพระวญิญำณก็ปลุก
ท่ำนให้ตืน่แตเ่ช้ำตรูว่นัรุง่ขึน้

“บำงอย่ำงน่ำสนใจมำกเข้ำมำในควำมคดิขำ้พเจ้ำ” ทำ่นเขียนไว้
ในบันทึกส่วนตวั “ขำ้พเจำ้ไม่ไดย้ินเสียงกับหู แตสุ่รเสียงของพระ
วญิญำณเขำ้มำในควำมคดิข้ำพเจำ้ วำ่ ‘ทำ่นกังวลเรือ่งน้ีท�ำไม ท่ำนมี
ที่ดนิดมีำกผืนหน่ึงซ่ึงบำ้นพักคณะเผยแผ่และโบสถ์เล็กๆ ตัง้อยู่ ที่
ตรงน้ันอยู่ ใจกลำงเกำลูน ในท�ำเลที่กำรคมนำคมสะดวกที่สุด       สรำ้ง
ตกึ [หลำย] ชัน้ที่น่ันสิ ให้ โบสถ์และห้องเรยีนอยู่สองชัน้แรกและพระ
วหิำรอยู่สองหรอืสำมชัน้บน’” เมื่อไดร้บักำรเปิดเผยดงักล่ำว ประธำน
ฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่ “ขำ้พเจ้ำโล่งอกและกลับไปนอน” 3

ปัจจุบันในเกำลูน ส่วนที่ประชำกรหนำแน่นของฮ่องกง มีอำคำรหลัง
หน่ึงตัง้อยู่ตรงที่ซ่ึงเคยเป็นโบสถ์และบำ้นพักคณะเผยแผ่ อำคำรหลัง
น้ันซ่ึงเป็นโบสถ์ บ้ำนพักคณะเผยแผ่ ส�ำนักงำนคณะเผยแผ่ และ
พระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ เป็นพยำนถึงสุรเสียงกระซิบของพระวญิญำณตอ่
ศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรงเป็นพระผู้ปลอบโยน
และพระผู้เป็นพยานถึงความจรงิ

พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเป็นสมำชิกองคท์ี่สำมของพระผู้เป็นเจ้ำ
สูงสุด พระผู้ปลอบโยนที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญำวำ่จะทรงสอน
ผู้ตดิตำมพระองค์ ให้รูค้วำมจรงิทัง้มวลและระลึกถึงทุกส่ิงไม่วำอะไร
ก็ตำมที่พระองคต์รสักับพวกเขำ (ด ูยอห์น 14:26)4

พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงแสดงประจักษ์พยำนในใจเรำเกี่ยวกับ 
พระบิดำและพระบุตร 5
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ประจักษ์พยำน [ของข้ำพเจ้ำถึงพระเยซูครสิต]์ มำโดยอ�ำนำจของ
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ น่ีเป็นของประทำน ศักดิสิ์ทธิ์และดเียี่ยม โดย
กำรเปิดเผยจำกสมำชิกองคท์ี่สำมของพระผู้เป็นเจ้ำสูงสุด 6

พระวญิญำณบรสุิทธิ์คอืพระผู้เป็นพยำนถึงควำมจรงิ ผู้ทรงสำมำรถ
สอน [เรำ] ให้รูส่ิ้งที่ [เรำ] ไม่สำมำรถสอนกันได ้ในค�ำท้ำทำยที่ส�ำคญัยิ่ง
ของโมโรไน สัญญำวำ่เรำจะไดค้วำมรูเ้รือ่งควำมจรงิของพระคมัภีร ์
มอรมอน “ โดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิ์” โมโรไนประกำศตอ่
จำกน้ันวำ่ “และโดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ท่ำนจะรูค้วำมจรงิ
ของทุกเรือ่ง” ( โมโรไน 10:4–5)

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่อ�ำนำจน้ี ของประทำนน้ี มี ให้เรำทุกวนัน้ี 7

2
เราต้องมีพระวญิญาณบรสุิทธ์ิน� าทางเราใน

การรบัใช้ท่ีบ้านและในศาสนจักร

ไม่มีพรใดที่สำมำรถเขำ้มำในชีวติเรำจะส�ำคญัยิ่งไปกวำ่ของประทำน
แห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์—ควำมเป็นเพื่อนของพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์
เพื่อน�ำทำงเรำ คุม้ครองเรำ และอวยพรเรำ เป็นเสมือนเสำเพลิงตรง
หน้ำเรำและเปลวเพลิงน�ำเรำไปในเส้นทำงแห่งควำมชอบธรรมและ
ควำมจรงิ อ�ำนำจกำรน�ำทำงดงักล่ำวของสมำชิกองคท์ี่สำมของพระผู้
เป็นเจำ้สูงสุดจะเป็นของเรำไดถ้ำ้เรำด�ำเนินชีวติคูค่วร 8

เรำตอ้งมีพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ ในควำมรบัผิดชอบดำ้นกำรบรหิำร
มำกมำยของเรำ เรำตอ้งมีขณะที่เรำสอนพระกิตตคิณุในชัน้เรยีนและ
ตอ่ชำวโลก เรำตอ้งมี ในกำรปกครองและกำรสอนครอบครวัเรำ

ขณะที่เรำชีแ้นวทำงและสอนภำยใตอ้ิทธิพลของพระวญิญำณองค์
น้ัน เรำจะน�ำควำมเข้มแข็งทำงวญิญำณเข้ำมำในชีวติคนที่เรำรบัผิด
ชอบ      

      ผลของกำรสอนภำยใตก้ำรดลใจของพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์จะ
ช่ืนใจ ผลเหล่ำน้ันป้อนวญิญำณและบ�ำรงุเลีย้งจิตวญิญำณ
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ขำ้พเจ้ำขอให้ค�ำแนะน�ำพิเศษกับบิดำมำรดำผู้เป็นหัวหน้ำ
ครอบครวั น่ันคอื เรำตอ้งมีกำรชีน้�ำของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ ในภำรกิจ
ที่ยอดเยี่ยมและละเอียดอ่อนของเรำในกำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็ง
ทำงวญิญำณให้ครอบครวัเรำ 9

จงฟังกำรกระตุน้เตอืนของพระวญิญำณ จงอ่อนน้อมถ่อมตน 
พระหัตถ์ของพระเจ้ำอำจน�ำทำ่นไปหำคนบำงคนเพรำะเจตนำรมณ์
ของทำ่น เจตคตขิองท่ำน ควำมรูสึ้กของท่ำน และควำมอ่อนน้อมถ่อม
ตนของท่ำน 10

3
การเปิดเผยแทบทุกครัง้มาถึงเราผ่านสุรเสยีงสงบ

แผ่วเบา—สุรเสยีงกระซิบของพระวญิญาณ

ขำ้พเจ้ำไดร้บักำรสัมภำษณ์จำกตวัแทนส่ือเป็นครัง้ครำว พวกเขำ
ถำมแทบทุกครัง้วำ่ “กำรเปิดเผยมำถึงศำสดำพยำกรณ์ของศำสนจักร
อย่ำงไร”

ขำ้พเจ้ำตอบวำ่มำเวลำน้ีเหมือนที่มำในอดตี เกี่ยวกับเรือ่งน้ี ข้ำพเจ้ำ
เลำ่ประสบกำรณ์ของเอลียำห์หลังจำกแข่งขันกับพวกปุโรหิตของพระ
บำอัลให้ตวัแทนส่ือฟังวำ่

“และน่ีแน่ะ พระยำห์เวห์ก�ำลังทรงผำ่นไป และลมพำยุรนุแรงไดพ้ัด
พังภูเขำ และท�ำให้หินแตกเป็นเส่ียงๆ เฉพำะพระพักตรพ์ระยำห์เวห์ 
แตพ่ระยำห์เวห์ ไม่ไดส้ถิตในลมน้ัน ภำยหลังลมก็เกิดแผ่นดนิไหว แต่
พระยำห์เวห์ ไม่ไดส้ถิตในแผ่นดนิไหวน้ัน

“ภำยหลังแผ่นดนิไหวก็เกิดไฟ แตพ่ระยำห์เวห์ ไม่ไดส้ถิตในไฟน้ัน 
ภำยหลังไฟก็มีเสียงเบำๆ” (1 พงศ์กษัตรยิ์ 19:11–12)

น่ันคอืวถิีที่พึงเป็น มีสุรเสียงสงบแผ่วเบำ สุรเสียงน้ันมำในกำรตอบ
ค�ำสวดอ้อนวอน มำโดยสุรเสียงกระซิบของพระวญิญำณ อำจมำใน
ควำมเงียบตอนกลำงคนื
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ขำ้พเจ้ำมีข้อกังขำในเรือ่งน้ันหรอืไม่ ไม่มีเลย ขำ้พเจ้ำเคยเห็นเช่น
น้ันมำแล้วหลำยครัง้ 11

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำมักจะมำถึงเรำในลักษณะน้ีเสมอ ไม่ ใช่
ดว้ยเสียงแตร ไม่ ใช่จำกหอประชุมของผู้คงแก่เรยีน แต่ ในสุรเสียง
สงบแผ่วเบำของกำรเปิดเผย ขณะฟังคนที่แสวงหำปัญญำโดยไร้
ประโยชน์และคนที่ประกำศเสียงดงัวำ่ตนมียำขนำนวเิศษ [หรอืวธิี
รกัษำ] ควำมป่วยไข้ของชำวโลก คนๆ หน่ึงมักจะตอบพรอ้มกับผู้เขียน
สดดุวีำ่ “จงน่ิงเสีย และรูเ้ถิดวำ่เรำคอืพระเจำ้      ” (สดด  46:10) และ
พรอ้มกับพระผู้ช่วยให้รอดวำ่ “ ใครมีหูจงฟังเถิด” (มัทธิว 11:15)12

4
เรือ่งของพระวญิญาณจุดประกายความ

คิด สรา้ง และยกระดับจิตใจเรา

เรำรูเ้รือ่งของพระวญิญำณอย่ำงไร เรำรูอ้ย่ำงไรวำ่น่ันมำจำกพระผู้
เป็นเจำ้ รู้ โดยผลของส่ิงน้ัน หำกน�ำไปสู่กำรเตบิโตและพัฒนำ หำกน�ำ
ไปสู่ศรทัธำและประจักษ์พยำน หำกน�ำไปสู่วธิีท�ำส่ิงตำ่งๆ ไดด้ขีึน้ หำก
น�ำไปสู่ควำมเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจำ้ น่ันย่อมมำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ 
หำกน่ันท�ำลำยเรำ หำกน�ำเรำเข้ำไปในควำมมืด หำกท�ำให้เรำสับสน
และกังวล หำกน�ำไปสู่ควำมไม่ซ่ือสัตย์ น่ันย่อมมำจำกมำร 13

ท่ำนรูจ้ักกำรกระตุน้เตอืนของพระวญิญำณโดยผลของพระวญิญำณ
—ซ่ึงให้ควำมกระจ่ำง เสรมิสรำ้ง เช่ือถือได ้ยืนยันวำ่จรงิ ยกระดบัจิตใจ 
และน�ำเรำให้มีควำมคดิดขีึน้ มีค�ำพูดดขีึน้ และกำรกระท�ำดขีึน้ น่ัน
ย่อมมำจำกพระวญิญำณของพระผู้เป็นเจ้ำ ส่ิงซ่ึงท�ำลำย ซ่ึงน�ำเรำไป
ในทำงตอ้งหำ้ม—น่ันมำจำกปฏิปักษ์ ข้ำพเจำ้คดิวำ่น่ันชัดเจน น่ัน
เรยีบง่ำย 14

นักวชิำกำรคนหน่ึงเคยแสดงทัศนะวำ่ศำสนจักรเป็นศัตรกูับปัญญำ
นิยม หำกเขำคดิวำ่ปัญญำนิยมหมำยถึงสำขำปรชัญำซ่ึงสอน “หลัก
ค�ำสอนที่วำ่โดยรวมแล้วหรอืตำมหลักแล้วควำมรู้ ไดม้ำจำกเหตผุลที่
บรสุิทธิ์” และ “เหตผุลน้ันคอืหลักควำมเป็นจรงิข้อสุดท้ำย” เมื่อน้ัน 
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“เรือ่งของพระผู้เป็นเจ้ำเข้ำใจได้ โดยพระวญิญำณของ
พระผู้เป็นเจ้ำ พระวญิญำณน้ันมีอยู่จรงิ”

เรำย่อมไม่เห็นดว้ยกับกำรตคีวำมให้แคบลงเพื่อจะน�ำมำใช้กับศำสนำ
ได ้(ข้อควำมอ้ำงอิงจำก Random House Dictionary of the English Lan-

guage, p. 738) กำรตคีวำมเช่นน้ันไม่นับรวมอ�ำนำจของพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์ ในกำรพูดกับเรำและผำ่น [เรำ] 

แน่นอนวำ่เรำเช่ือเรือ่งกำรปลูกฝังควำมคดิ แตส่ตปิัญญำไม่ ใช่แหล่ง
เดยีวของควำมรู ้ค�ำสัญญำที่ ให้ ไวภ้ำยใตก้ำรดลใจจำกพระผู้ทรงฤทธำ
นุภำพมีกล่ำวไว้ ในถ้อยค�ำที่ ไพเรำะเหล่ำน้ี “พระผู้เป็นเจำ้จะประทำน
ควำมรูแ้ก่เจ้ำโดยพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค,์ แท้จรงิแล้ว, 
โดยของประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ซ่ึงไม่อำจพูดถึงได”้  (คพ  
121:26)

นักมนุษยศำสตรท์ี่วพิำกษ์วจิำรณ์งำนของพระเจ้ำ คนที่เรยีกกันวำ่
ปัญญำชนผู้ดหูมิ่นงำนของพระองค ์คนเหลำ่น้ีพูดจำกควำมไม่รูอ้ะไร
เลยเกี่ยวกับกำรแสดงให้ประจักษ์ทำงวญิญำณ พวกเขำไม่เคยไดย้ิน
สุรเสียงของพระวญิญำณ พวกเขำไม่เคยไดย้ินเพรำะไม่เคยแสวงหำ
และไม่ไดเ้ตรยีมตนเองให้คูค่วรแก่กำรรบัสุรเสียงน้ัน โดยคดิวำ่ควำม
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รูม้ำจำกกำรใช้เหตผุลเท่ำน้ันและจำกกำรท�ำงำนของสมอง พวกเขำจึง
ปฏิเสธส่ิงซ่ึงมำโดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิ์

เรือ่งของพระผู้เป็นเจ้ำจะเขำ้ใจได้ โดยพระวญิญำณของพระผู้
เป็นเจำ้ พระวญิญำณองคน้ั์นมีจรงิ กับคนเหลำ่น้ันผู้เคยประสบกับ
กำรท�ำงำนของพระวญิญำณ ควำมรูท้ี่ ไดน้ั้นเป็นจรงิเทำ่กับที่ ไดร้บั
ผำ่นกำรท�ำงำนของประสำทสัมผัสทัง้ห้ำ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงส่ิงน้ี 
ขำ้พเจ้ำเช่ือมั่นวำ่สมำชิกส่วนใหญ่ของศำสนจักรเป็นพยำนเช่นน้ันได ้
ขำ้พเจ้ำขอให้แตล่ะท่ำนฝึกฝนจิตใจให้สอดคล้องกับพระวญิญำณตอ่
ไป หำกเรำจะท�ำเช่นน้ัน ชีวติเรำจะดขีึน้ เรำจะรูสึ้กสนิทกับพระผู้เป็น
เจ้ำพระบิดำนิรนัดรข์องเรำ เรำจะลิม้รสควำมหอมหวำนของปีตทิี่ ไม่
อำจมีได้ ในวธิีอื่น

ขอให้เรำอย่ำตดิกับกำรตบตำของโลก ซ่ึงส่วนใหญ่เช่ือถือไม่ไดแ้ละ
มักออกผลเปรีย้ว ขอให้เรำด�ำเนินชีวติดว้ยศรทัธำในอนำคต โดยพูด
อย่ำงมั่นใจและปลูกฝังเจตคตขิองควำมเช่ือมั่น ขณะท�ำเช่นน้ัน พลัง
ของเรำจะให้พลังแก่ผู้อื่น 15

ขำ้พเจ้ำขอรอ้งให้เรำแสวงหำกำรดลใจจำกพระเจำ้และควำมเป็น
เพื่อนของพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์อยู่เสมอเพื่อเป็นพรแก่เรำขณะที่เรำ
พยำยำมรกัษำระดบัควำมสูงทำงวญิญำณ ค�ำสวดอ้อนวอนเหล่ำน้ันจะ
ไดร้บัค�ำตอบแน่นอน 16

5
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิจะเป็นเพ่ือนท่ีย่ังยืนของ

เราเสมอเม่ือเราด�าเนินชีวติเพ่ือพรน้ี

พระเจ้ำคอืผู้ตรสัไวว้ำ่ถำ้เรำรกัษำพระบัญญัต ิ“พระวญิญำณบรสุิทธิ์
จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืน [ของเรำ]” (คพ  121:46) เพื่อให้ก�ำลังใจเรำ สอน
เรำ น�ำเรำ ปลอบโยนเรำ และค�ำ้จุนเรำ เพื่อให้ ไดค้วำมเป็นเพื่อนดงั
กล่ำว เรำตอ้งทูลขอ ด�ำเนินชีวติเพื่อส่ิงน้ี และภักดตีอ่พระเจ้ำ 17

“ทำ่นมีพระวญิญำณของพระเจำ้อยู่กับท่ำนตลอดเวลำไดอ้ยำ่งไร” 
ท่ำนด�ำเนินชีวติให้คูค่วร ทำ่นด�ำเนินชีวติให้คูค่วรแก่กำรรบัพระ
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วญิญำณของพระเจ้ำ น่ีคอืส่ิงที่ท่ำนท�ำ และท่ำนจะมีพระวญิญำณ       
แคด่�ำเนินชีวติให้ถูกตอ้ง อยู่หำ่งจำกควำมไม่ซ่ือสัตย์ อยู่ห่ำงจำกส่ือ
ลำมก อยู่ห่ำงจำกส่ิงเหล่ำน้ีที่ดงึทำ่นลงต�ำ่ หนังสือที่ท่ำนอำ่น นิตยสำร
ที่ท่ำนอำ่น วดีทิัศน์ที่ทำ่นด ูรำยกำรโทรทัศน์ที่ทำ่นด ูกำรแสดงที่
ท่ำนไปชม ทัง้หมดล้วนมีผลตอ่ท่ำนและจะมีผลถ้ำท่ำนยอมตกอยู่ ใต้
อิทธิพลของส่ิงกระตุน้เหล่ำน้ันซ่ึงออกแบบไวเ้พื่อท�ำให้ทำ่นยำกจน
และท�ำให้บำงคนร�ำ่รวย จงอยู่ห่ำงจำกส่ิงเหล่ำน้ี 18

ท่ำนใช้ทุกวนัอำทิตย์ตอ่สัญญำและพันธสัญญำวำ่จะรบัพระนำม
ของพระเจำ้พระเยซูครสิต์ ไวก้ับตวัท่ำน ทำ่นเคยคดิเรือ่งน้ีไหมวำ่
ส�ำคญัเพียงใด กำรรบัพระนำมของพระเจ้ำพระเยซูครสิต์ ไวก้ับตวั
ท่ำนดว้ยค�ำปฏิญำณและค�ำสัญญำวำ่จะรกัษำพระบัญญัตขิองพระองค์
หมำยควำมวำ่อย่ำงไร และพระองคท์รงท�ำสัญญำกับทำ่นวำ่จะประทำน
พระวญิญำณของพระองค์ ให้สถิตกับทำ่น ส่ิงน้ีวเิศษยิ่งนัก 19

นับเป็นพรอยำ่งยิ่งที่มีอิทธิพลกำรปฏิบัตศิำสนกิจของสมำชิกองค์
หน่ึงในพระผู้เป็นเจ้ำสูงสุด โดยไดร้บัของประทำนน้ันภำยใตม้ือของ
ผู้ที่ปฏิบัตดิว้ยสิทธิอ�ำนำจจำกเบือ้งบน หำกเรำยังคงด�ำเนินชีวติใน
คณุธรรม เรำจะประสบสัมฤทธิผลของค�ำสัญญำที่พระเจำ้ทรงท�ำไวเ้มื่อ
พระองคต์รสัวำ่ “พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของทำ่น, 
และคทำของทำ่นเป็นคทำอันไม่เปลี่ยนแปลงแห่งควำมชอบธรรมและ
ควำมจรงิ; และอ�ำนำจกำรปกครองของท่ำนจะเป็นอ�ำนำจกำรปกครอง
อันเป็นนิจ, และโดยปรำศจำกวธิีบังคบัส่ิงน้ีจะไหลมำสู่ทำ่นตลอดกำล
และตลอดไป ” (คพ  121:46)20

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดเรำจึงตอ้งมีพระวญิญำณบรสุิทธิ์ (ด ูหัวข้อ 1 และ 2) ทำ่น

รูสึ้กวำ่พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงสอนและน�ำทำงท่ำนเมื่อใด ท่ำนได้
เรยีนรูอ้ะไรจำกประสบกำรณ์เหลำ่น้ัน
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• เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้ำ้งจำกค�ำอธิบำยของประธำนฮิงคล์ีย์วำ่กำรเปิด
เผยมำถึงศำสดำพยำกรณ์อย่ำงไร (ด ูหัวข้อ 3) เหตใุดจึงส�ำคญัที่
ตอ้งรูว้ำ่พระวญิญำณบรสุิทธิ์มักจะส่ือสำรใน “สุรเสียงสงบแผ่วเบำ” 
ท่ำนไดเ้รยีนรูอ้ะไรจำกประสบกำรณ์ของท่ำนเองเมื่อท่ำนรบัรูก้ำร
ส่ือสำรจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์

• ทบทวน “ผลของพระวญิญำณ” ที่ประธำนฮิงคล์ีย์สรปุไว้ ในหัวข้อ 4 
ค�ำสอนเหลำ่น้ีจะช่วยให้เรำรบัรูอ้ิทธิพลของพระวญิญำณไดอ้ย่ำงไร 
อะไรคอือันตรำยของกำรเช่ือวำ่ “สตปิัญญำเป็น       แหล่งเดยีวของ
ควำมรู”้ ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์อะไรบำ้งกับกำรไดร้บัควำมรูท้ำง
วญิญำณ

• ท่ำนรูสึ้กอย่ำงไรขณะไตรต่รองค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 
5 เกี่ยวกับควำมเป็นเพื่อนของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ ท่ำนไดร้บัพรใน
ดำ้นใดบำ้งจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
1 โครนิธ์ 2:9–14; 1 นีไฟ 10:17; 2 นีไฟ 31:17–18; โมไซยำห์ 3:19; 

โมโรไน 8:25–26; คพ  11:12–14

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“เมื่อเรำรกัคนที่เรำสอน เรำจะสวดอ้อนวอนให้เขำ เรำจะท�ำทุกส่ิง

ที่ท�ำไดเ้พื่อจะรูถ้ึงควำมสนใจ ควำมส�ำเรจ็ ควำมตอ้งกำร และข้อกังวล
ของเขำ เรำจะปรบักำรสอนให้เข้ำกับควำมตอ้งกำรของเขำ  แม้ส่ิงน้ีจะ
ใช้เวลำและควำมพยำยำมมำกขึน้ก็ตำม เรำสังเกตเมื่อเขำไม่อยู่และ
ทักทำยเมื่อเขำมำ เรำให้ควำมช่วยเหลือเมื่อจ�ำเป็น” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่ง

ใหญ่กวำ่กำรสอน [1999], 32)

อ้ำงอิง

 1  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

556.

 2  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005), 

441.

 3  ใน เชอร ีแอล  ดวิ, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 481.

 4  “The Father, Son, and Holy Ghost,” 

Ensign, Nov. 1986, 51.
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 5  “Latter- day Counsel: Excerpts from Re-

cent Addresses of President Gordon B. 

Hinckley,” Ensign, July 1999, 72.

 6  “The Father, Son, and Holy Ghost,” 51.

 7  “The Father, Son, and Holy Ghost,” 51.

 8  Teachings of Gordon B. Hinckley, 259.

 9  “Feed the Spirit, Nourish the Soul,” 

Ensign, Oct. 1998, 2, 4–5.

 10  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, 440.

 11  “The Quorum of the First Presidency,” 

Ensign, Dec. 2005, 49.

 12  ใน Conference Report, Apr. 1964, 

38–39.

 13  “Inspirational Thoughts,” Ensign, July 

1998, 5.

 14  Teachings of Gordon B. Hinckley, หน้ำ 
261

 15  “The Continuing Pursuit of Truth,” 

Ensign, Apr. 1986, 6.

 16  “Feed the Spirit, Nourish the Soul,” 2.

 17  “Living with Our Convictions,” Ensign, 
Sept. 2001, 5.

 18  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, 377–78.

 19  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, 319.

 20  “Priesthood Restoration,” Ensign, Oct. 

1988, 72.
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“พืน้ฐำนจรงิๆ ของศรทัธำเรำคอืประจักษ์พยำนของเรำใน 
พระเยซูครสิตพ์ระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ . . . พระองคท์รงเป็น

ศลิำหัวมุมของศำสนจักรซึง่มีพระนำมของพระองค”์
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บทที่ 8

เรำมองไปที่พระครสิต์

“เรำเชือ่ในพระครสิต ์เรำสอนเรือ่งพระครสิต ์เรำ
มองไปทีพ่ระครสิต ์พระองคท์รงเป็นพระผู้ ไถ่ของ
เรำ พระเจ้ำของเรำ และพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน ค ศ  1975 เอ็ลเดอร ์
กอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์ สมำชิกโควรมัอัครสำวกสิบสองเวลำน้ันไดแ้บ่งปัน
ประสบกำรณ์ตอ่ไปน้ี 

“เมื่อเรว็ๆ น้ีเรำเปิดให้เขำ้ชมพระวหิำร [เมซำ] แอริโซนำ หลังจำก
บูรณะอำคำรหลังน้ันเสรจ็สมบูรณ์ มีคนประมำณสองแสนห้ำหมื่นคน
เห็นภำยในอำคำรที่สวยงำม วนัแรกที่เปิดให้ชม เรำเชิญผู้น�ำศำสนำอื่น
มำเป็นแขกพิเศษ มีผู้ตอบรบัหลำยรอ้ยคน ขำ้พเจ้ำมี โอกำสพูดคยุกับ
พวกเขำและตอบค�ำถำมช่วงทำ้ยของกำรชมพระวหิำร ข้ำพเจำ้บอก
พวกเขำวำ่เรำยินดตีอบค�ำถำมทุกข้อที่พวกเขำมี พวกเขำถำมหลำยข้อ 
ค�ำถำมข้อหน่ึงมำจำกบำทหลวงนิกำยโปรเตสแตนท์

“เขำพูดวำ่ ‘ผมดทูั่วอำคำรแล้ว พระวหิำรหลังน้ีมีพระนำมของพระ
เยซูครสิตอ์ยู่ดำ้นนอกแตผ่มไม่เห็นมีเครือ่งหมำยไม้กำงเขนซ่ึงเป็น
สัญลักษณ์ของศำสนำครสิตท์ี่ ไหนเลย ผมสังเกตวำ่อำคำรของคณุทุก
ที่ ไม่มี ไม้กำงเขน ท�ำไมเป็นอยำ่งน้ันล่ะครบัในเมื่อคณุบอกวำ่คณุเช่ือ
ในพระเยซูครสิต์
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“ข้ำพเจำ้ตอบวำ่ ‘ผมไม่ประสงคจ์ะสรำ้งควำมขุ่นเคอืงให้พี่น้องชำว
ครสิตค์นใดที่ ใช้ ไม้กำงเขนบนยอดหลังคำโบสถ์และที่แท่นบูชำใน
ห้องนมัสกำรของพวกเขำ คนที่ตดิไม้กำงเขนไวบ้นเสือ้คลุม และพิมพ์
ไม้กำงเขนไวบ้นหนังสือและวรรณกรรมอื่น แตส่�ำหรบัเรำ ไม้กำงเขน
เป็นสัญลักษณ์ของพระครสิตผ์ู้สิน้พระชนม์ ส่วนข่ำวสำรของเรำคอื
กำรประกำศเรือ่งพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์’

“เขำถำมตอ่จำกน้ันวำ่ ‘ถำ้คณุไม่ ใช้ ไม้กำงเขน แล้วอะไรเป็น
สัญลักษณ์ของศำสนำคณุล่ะครบั’

“ข้ำพเจำ้ตอบวำ่ชีวติผู้คนของเรำตอ้งเป็นส่ิงเดยีวที่แสดงให้เห็น
ศรทัธำของเรำและดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นสัญลักษณ์ของกำรนมัสกำรของ
เรำ      

“      ไม่มีเครือ่งหมำย ไม่มีงำนศิลปะ ไม่มีส่ิงใดเหมำะจะแสดงให้
เห็นถึงรศัมีภำพและควำมมหัศจรรย์ของพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ ได ้
พระองคท์รงบอกเรำวำ่สัญลักษณ์น้ันควรเป็นอะไรเมื่อพระองคต์รสั
วำ่ ‘ถำ้พวกท่ำนรกัเรำ ท่ำนก็จะประพฤตติำมบัญญัตขิองเรำ’ (ยอห์น 
14:15)

“ ในฐำนะผู้ตดิตำมพระองค ์เรำจะไม่ท�ำเรือ่งเลวทรำมต�ำ่ช้ำหรอืไม่
สุภำพหยำบคำยโดยไม่มีทำงท�ำให้ภำพลักษณ์ของพระองคม์ัวหมอง
ลงได ้ทัง้เรำจะไม่ท�ำด ีมีมำรยำท และโอบอ้อมอำร ีโดยไม่มีทำงท�ำให้
สัญลักษณ์ของพระองคผ์ู้ที่เรำรบัพระนำมไวก้ับตวัเรำสุกใสแวววำวมำก
ขึน้ได้

“ดว้ยเหตน้ีุชีวติเรำจึงตอ้งแสดงให้เห็นชัดที่สุด ตอ้งเป็นสัญลักษณ์
ยืนยันค�ำประกำศของเรำและประจักษ์พยำนของเรำในพระครสิต์
ผู้ทรงพระชนม์ พระบุตรนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์

“น่ันเรยีบง่ำย พี่น้องทัง้หลำย และลึกซึง้และเรำไม่น่ำจะลืม” 1
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ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระเยซูครสิต์ทรงเป็นพระบุตรผู้ทรงพระชนม์
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

พืน้ฐำนแท้จรงิของศรทัธำเรำคอืประจักษ์พยำนของเรำในพระเยซู
ครสิตพ์ระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้       พระองคท์รงเป็นศิลำหัวมุมของ
ศำสนจักรซ่ึงมีพระนำมของพระองค์ 2

เรำเช่ือในพระครสิต ์เรำสอนเรือ่งพระครสิต ์เรำมองไปที่พระครสิต ์
พระองคท์รงเป็นพระผู้ ไถ่ของเรำ พระเจ้ำของเรำ และพระผู้ช่วยให้
รอดของเรำ 3

กำรปฏิบัตศิำสนกิจบนแผ่นดนิโลก

พระองคผ์ู้ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ พระบุตรองคเ์ดยีว
ที่ถือก�ำเนิด ทรงละจำกรำชส�ำนักซีเลสเชียลของพระบิดำมำรบัควำม
เป็นมรรตยั เมื่อครัง้พระองคป์ระสูต ิเหล่ำเทพขับขำนบทเพลงและ
นักปรำชญ์มำถวำยของขวญั พระองคท์รงเตบิโตเช่นเด็กคนอื่นๆ ใน
เมืองนำซำเรธ็ แควน้กำลิลี ที่น่ันพระองค ์“เจรญิขึน้ในดำ้นสตปิัญญำ
และดำ้นรำ่งกำย เป็นที่ชอบตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำและตอ่หน้ำคนทัง้
หลำยดว้ย” (ลูกำ 2:52)

พระองคเ์สด็จเยือนเยรซูำเล็มพรอ้มมำรยี์และโยเซฟเมื่อพระ
ชนมำยุ 12 พรรษำ ระหวำ่งเดนิทำงกลับบำ้น ทัง้สองไม่เห็นพระองค ์
พวกเขำกลับมำเยรซูำเล็มและพบพระองค์ ในพระวหิำรก�ำลังสนทนำ
กับปรชัญำเมธีทัง้หลำย เมื่อมำรยี์ต�ำหนิพระองคเ์พรำะไม่อยู่กับพวก
เขำ พระองคต์รสัตอบวำ่ “พ่อกับแม่ไม่รูห้รอืวำ่ลูกตอ้งอยู่ ในพระนิเวศ
ของพระบิดำ?” (ลูกำ 2:49) พระด�ำรสัของพระองคเ์ป็นกำรบอกล่วง
หน้ำเรือ่งกำรปฏิบัตศิำสนกิจในอนำคตของพระองค์

กำรปฏิบัตศิำสนกิจดงักล่ำวเริม่ดว้ยบัพตศิมำของพระองค์ ในแม่น� ้ำ
จอรแ์ดนดว้ยมือยอห์นลูกพี่ลูกน้องของพระองค ์เมื่อพระองคเ์สด็จ
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ขึน้จำกน� ้ำ พระวญิญำณบรสุิทธิ์เสด็จลงมำบนพระองค์ ในสัณฐำนของ
นกพิรำบ และไดย้ินสุรเสียงของพระบิดำตรสัวำ่ “ท่ำนผู้น้ีเป็นบุตร
ที่รกัของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” (มัทธิว 3:17) ค�ำประกำศดงักลำ่ว
เป็นกำรยืนยันควำมเป็นพระเจำ้ของพระองค์

พระองคท์รงอดพระกระยำหำร 40 วนัและทรงถูกมำรล่อลวง  เขำ
หมำยมั่นน�ำพระองค์ ไปจำกพระพันธกิจที่พระบิดำทรงมอบหมำยให้
พระองคท์�ำ พระองคท์รงตอบค�ำเชือ้เชิญของปฏิปักษ์วำ่ “อยำ่ทดลอง
องคพ์ระผู้เป็นเจ้ำผู้เป็นพระเจ้ำของทำ่น” (มัทธิว 4:7) โดยทรง
ประกำศควำมเป็นพระบุตรของพระองคอ์ีกครัง้

พระองคเ์สด็จไปบนถนนคลุ้งฝุ่นของปำเลสไตน์ พระองค์ ไม่ทรง
มีบำ้นที่เรยีกไดว้ำ่เป็นของพระองค ์ไม่มีที่ ให้วำงศีรษะ ข่ำวสำรของ
พระองคค์อืพระกิตตคิณุแห่งสันต ิค�ำสอนของพระองคค์อืค�ำสอน
แห่งควำมโอบอ้อมอำรแีละควำมรกั “ถำ้ใครตอ้งกำรจะฟ้องศำลเพื่อจะ
ปรบัเอำเสือ้ของทำ่นไป ก็จงสละเสือ้คลุมให้เขำดว้ย” (มัทธิว 5:40)

พระองคท์รงสอนดว้ยอุปมำ พระองคท์รงแสดงปำฏิหำรยิ์อย่ำงที่
ไม่เคยมี ใครแสดงมำก่อนหรอืนับแตน้ั่น พระองคท์รงรกัษำคนที่เจ็บ
ป่วยมำนำน พระองคท์รงท�ำให้คนตำบอดมองเห็น คนหูหนวกไดย้ิน 
คนง่อยเดนิได ้พระองคท์รงท�ำให้คนตำยฟ้ืน และพวกเขำมีชีวติอีก
ครัง้เพื่อกล่ำวสรรเสรญิพระองค ์โดยแท้แล้วไม่มี ใครเคยท�ำเช่นน้ันมำ
ก่อน

น้อยคนตดิตำมพระองค ์แตส่่วนมำกเกลียดชังพระองค ์พระองค์
ตรสัวำ่พวกธรรมำจำรย์และพวกฟำรสีิเป็นคนหน้ำซ่ือใจคด เหมือน
อุโมงคฝ์ังศพที่ฉำบดว้ยปูนขำว พวกเขำวำงแผนให้รำ้ยพระองค ์
พระองคท์รงขับไล่คนรบัแลกเงินออกจำกพระนิเวศน์ของพระเจ้ำ 
พวกเขำไปสมทบโดยไม่ยัง้คดิกับคนที่วำงแผนจะท�ำลำยพระองค ์แต่
ไม่มี ใครขัดขวำงพระองค์ ได ้พระองค ์“เสด็จไปท�ำคณุประโยชน์” 
(กิจกำรของอัครทูต 10:38)

ทัง้หมดน้ีไม่มำกพอจะท�ำให้เรำระลึกถึงพระองคต์ลอดไปหรอื น่ัน
ไม่มำกพอจะวำงพระนำมของพระองค์ ไว้ ในหมู่คนที่ยิ่งใหญ่ผู้เคยอยู่
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บนแผ่นดนิโลกและผู้ที่ โลกจดจ�ำส่ิงที่พวกเขำพูดหรอืท�ำหรอกหรอื 
พระองคจ์ะไดร้บักำรจัดล�ำดบัให้อยู่ ในหมู่ศำสดำพยำกรณ์ที่ยิ่งใหญ่
ตลอดกำลแน่นอน

แตท่ัง้หมดน้ีไม่มำกพอส�ำหรบัพระบุตรของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ 
น่ีเป็นเพียงอำรมัภบทของเรือ่งใหญ่กวำ่ที่จะเกิดขึน้ เรือ่งเหลำ่น้ันเกิด
ขึน้ในวธิีแปลกๆ และน่ำสยดสยอง 4

กำรจับกุม กำรตรงึกำงเขน และกำรสิน้พระชนม์

พระองคท์รงถูกทรยศ ถูกจับกุม ถูกกล่ำวโทษให้ถึงตำย 
สิน้พระชนม์ ในควำมปวดรำ้วอันน่ำสะพรงึกลัวโดยกำรตรงึกำงเขน 
พระวรกำยที่ทรงพระชนม์ถูกตรงึกับไม้กำงเขน พระชนม์ชีพของ
พระองคสิ์น้ลงอย่ำงช้ำๆ ในควำมเจ็บปวดสุดพรรณนำ  แตข่ณะทรง
หำยพระทัย พระองคท์รงรอ้งออกมำวำ่ “พระบิดำเจ้ำขำ้ ขอทรงยกโทษ
พวกเขำเพรำะเขำไม่รูว้ำ่ก�ำลังท�ำอะไร” (ลูกำ 23:34)

แผ่นดนิโลกส่ันสะเทือนขณะวญิญำณของพระองคจ์ำกไป นำยรอ้ย
ที่เห็นทัง้หมดน้ีประกำศดว้ยควำมจรงิจังวำ่ “ท่ำนผู้น้ีเป็นพระบุตรของ
พระเจ้ำจรงิๆ” (มัทธิว 27:54)

คนที่รกัพระองคน์�ำพระวรกำยลงจำกไม้กำงเขน พวกเขำแตง่ 
พระวรกำยและวำงไว้ ในอุโมงค์ ใหม ่     

มิตรสหำยของพระองคร์�ำ่ไห้ เหลำ่อัครสำวกที่พระองคท์รงรกัและ
ทรงเรยีกให้เป็นพยำนถึงควำมเป็นพระเจ้ำของพระองคร์�ำ่ไห้ เหล่ำสตรี
ที่รกัพระองคร์�ำ่ไห้ ไม่มี ใครเข้ำใจส่ิงที่พระองคต์รสัเกี่ยวกับกำรเป็นขึน้
มำในวนัที่สำม พวกเขำจะเข้ำใจไดอ้ยำ่งไรเล่ำ เรือ่งน้ีไม่เคยเกิดขึน้มำ
ก่อน เป็นประวตักิำรณ์โดยสิน้เชิง ไม่น่ำเช่ือ แม้ส�ำหรบัพวกเขำ

ตอ้งมีควำมรูสึ้กเศรำ้ใจอยำ่งมำก ควำมสิน้หวงั และควำมเศรำ้หมอง
แน่นอนขณะพวกเขำนึกถึงพระเจำ้ที่ถูกควำมตำยพรำกไปจำกพวก
เขำ 5
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กำรฟ้ืนคนืพระชนม์

แตน่ั่นไม่ ใช่จุดจบ เช้ำวนัที่สำม มำรยี์ชำวมักดำลำกับมำรยี์อีกคน
กลับมำที่อุโมงค ์ยังควำมประหลำดใจแก่พวกเธอเป็นที่สุดเมื่อก้อนหิน
ถูกกลิง้ออกไปแล้วและอุโมงคเ์ปิดอยู่ พวกเธอมองเขำ้ไปข้ำงใน เห็น
คนสวมชุดขำวสองคนน่ังอยู่ตรงที่ฝังคนละมุม เทพองคห์น่ึงปรำกฏ
ตอ่พวกเธอและกลำ่ววำ่ “พวกท่ำนแสวงหำคนเป็นในพวกคนตำย
ท�ำไม?

“พระองค์ ไม่ไดอ้ยู่ที่น่ี แตท่รงเป็นขึน้มำแล้ว จงระลึกถึงค�ำที่
พระองคต์รสักับพวกท่ำนขณะที่พระองคย์ังอยู่ ในแควน้กำลิลี

“วำ่บุตรมนุษย์จะตอ้งถูกมอบไว้ ในมือของพวกคนบำป และจะตอ้ง
ถูกตรงึที่กำงเขน และวนัที่สำมจะเป็นขึน้มำใหม่” (ลูกำ 24:5–7)

ถ้อยค�ำเรยีบง่ำยน้ี—“พระองค์ ไม่ไดอ้ยู่ที่น่ี แตท่รงเป็นขึน้มำ
แล้ว”—ลึกซึง้ที่สุดในวรรณกรรมทัง้หมด น่ันเป็นกำรประกำศวำ่
อุโมงคว์ำ่งเปลำ่ น่ันเป็นสัมฤทธิผลของทัง้หมดที่พระองคต์รสัไวเ้กี่ยว

“ข่ำวสำรของพระองคค์อืพระกิตตคิณุแห่งสันตสุิข ค�ำสอนของ
พระองคเ์ป็นค�ำสอนแห่งควำมโอบอ้อมอำรแีละควำมรกั”
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กับกำรเป็นขึน้มำอีกครัง้ น่ันเป็นค�ำตอบอันดเีลิศแก่ข้อข้องใจของชำย
หญิงและเด็กทุกคนที่เคยเกิดมำบนแผ่นดนิโลก

พระเจ้ำผู้คนืพระชนม์ตรสักับมำรยี์ และเธอตอบ พระองค์ ไม่ ใช่ผี
ปีศำจ น่ีไม่ ใช่จินตนำกำร พระองคท์รงด�ำรงอยู่จรงิ จรงิเฉกเช่นทรง
ด�ำรงอยู่ ในพระชนม์ชีพมรรตยั พระองค์ ไม่ทรงอนุญำตให้เธอสัมผัส
พระองค ์พระองคย์ังไม่ไดเ้สด็จขึน้ไปหำพระบิดำในสวรรค ์เหตกุำรณ์
น้ันจะเกิดขึน้อีกไม่นำน น่ันจะตอ้งเป็นกำรพบกันอีกครัง้ พระบิดำ
ผู้ทรงรกัพระองคแ์ละตอ้งทรงกันแสงในช่วงที่พระองคท์รงเจ็บปวด
ทรมำนจะทรงโอบกอดพระองค์

พระองคจ์ะทรงปรำกฏตอ่ชำยสองคนบนถนนไปหมู่บำ้นเอมมำอูส 
พระองคจ์ะทรงสนทนำกับพวกเขำและเสวยกับพวกเขำ พระองคจ์ะ
ทรงพบกับเหลำ่อัครสำวกหลังประตทูี่ปิดและสอนพวกเขำ ครัง้แรก
โธมัสไม่อยู่ ครัง้ที่สองพระเจ้ำทรงเชือ้เชิญให้เขำมำคล�ำพระหัตถ์และ
พระปรศัวข์องพระองค ์เขำอุทำนดว้ยควำมพิศวงอย่ำงที่สุดวำ่ “องค์
พระผู้เป็นเจ้ำของขำ้พระองค ์พระเจำ้ของขำ้พระองค”์ (ยอห์น 20:28) 
พระองคต์รสักับคน 500 คน [อีกครัง้หน่ึง]      

และมีพยำนอีกคนหน่ึง พระคมัภีรม์อรมอนที่ควบคูก่ับระคมัภีร์
ไบเบิลเป็นพยำนวำ่พระองคท์รงปรำกฏไม่เพียงตอ่คนในโลกเก่ำ
เทำ่น้ัน แตค่นในโลกใหม่ดว้ย เพรำะพระองค์ ไม่ไดป้ระกำศสักครัง้
หรอืวำ่ “แกะอื่นที่ ไม่ ไดเ้ป็นของคอกน้ีเรำก็มีอยู่ แกะพวกน้ันเรำก็ตอ้ง
พำมำดว้ย และแกะพวกน้ันจะฟังเสียงของเรำแล้วจะรวมเป็นฝูงเดยีว
และมีผู้เลีย้งเพียงผู้เดยีว” (ยอห์น 10:16)

พระองคท์รงปรำกฏตอ่คนซีกโลกน้ีหลังจำกพระองคฟ้ื์นคนื
พระชนม์ เมื่อพระองคเ์สด็จผ่ำนเมฆแห่งสวรรคล์งมำ ผู้คนไดย้ิน
สุรเสียงของพระผู้เป็นเจำ้พระบิดำนิรนัดรอ์ีกครัง้ในค�ำประกำศที่
จรงิจังวำ่ “จงดบูุตรที่รกัของเรำ, ผู้ที่เรำพอใจมำก, ในเขำเรำแผ่รศัมี
ภำพนำมของเรำ—เจ้ำจงฟังเขำ” (3 นีไฟ 11:7)      

และถ้ำทัง้หมดน้ีไม่มำกพอ ยังมีประจักษ์พยำนที่แน่นอน แน่ชัด 
และชัดเจนของโจเซฟ สมิธศำสดำพยำกรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของสมัยกำร
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ประทำนน้ี เมื่อเป็นหนุ่ม ท่ำนเข้ำไปในป่ำเพื่อสวดอ้อนวอนทูลขอแสง
สวำ่งและควำมเข้ำใจ ที่น่ันพระอตริปูสองพระองคท์รงปรำกฏตรง
หน้ำท่ำน ควำมเจิดจ้ำและรศัมีภำพของทัง้สองพระองคเ์กินกวำ่จะ
พรรณนำได ้พระองคท์รงยืนอยู่เหนือขำ้พเจ้ำในอำกำศ องคห์น่ึงรบัส่ัง
กับข้ำพเจ้ำ โดยทรงเรยีก “ช่ือขำ้พเจ้ำและตรสั, พลำงชีพ้ระหัตถ์ ไปที่
อีกองคห์น่ึง—น่ีคอืบุตรทีร่กัของเรำ. จงฟังทำ่น! ” [ โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:17]

โจเซฟคนเดยีวกันน้ีประกำศในโอกำสตอ่มำวำ่ “และเรำเห็นรศัมี
ภำพของพระบุตร, ทำงพระหัตถ์ขวำของพระบิดำ, และไดร้บัควำม
สมบูรณ์แห่งพระองค;์      

“และบัดน้ี, หลังจำกประจักษ์พยำนจ�ำนวนมำกที่ ให้ ไวถ้ึงพระองค,์ 
น่ีคอืประจักษ์พยำน, สุดทำ้ยของทัง้หมด, ซ่ึงเรำให้ ไวถ้ึงพระองค ์:  วำ่
พระองคท์รงพระชนม์อยู่!” (คพ  76:20, 22)6

ถึงทุกคนที่อำจมีควำมสงสัย ข้ำพเจ้ำย�ำ้พระด�ำรสัที่ตรสักับโธมัส
เมื่อเขำคล�ำรอยแผลที่พระหัตถ์พระเจำ้วำ่ “อย่ำสงสัยเลย แตจ่ง
เช่ือ” [ยอห์น 20:27] จงเช่ือในพระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้ำ องคย์ิ่งใหญ่ที่สุดของกำลเวลำและนิรนัดร จงเช่ือวำ่พระชนม์ชีพ
อันหำใดเทียบไดข้องพระองคเ์ริม่ตน้นำนแล้วก่อนสรำ้งโลก จงเช่ือ
วำ่พระองคท์รงเป็นพระผู้สรำ้งแผ่นดนิโลกที่เรำอำศัยอยู่ จงเช่ือวำ่
พระองคท์รงเป็นพระเยโฮวำห์แห่งพันธสัญญำเดมิ พระองคท์รงเป็น
พระเมสสิยำห์แห่งพันธสัญญำใหม่ พระองคสิ์น้พระชนม์และฟ้ืน
คนืพระชนม์ พระองคเ์สด็จเยือนทวปีตะวนัตกและทรงสอนผู้คนที่
น่ี พระองคท์รงน�ำเข้ำสู่สมัยกำรประทำนพระกิตตคิณุสุดท้ำยน้ี และ
พระองคท์รงพระชนม์ พระบุตรผู้ทรงพระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้ำ
ผู้ทรงพระชนม์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรำและพระผู้ ไถ่ของเรำ 7
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2
เราแต่ละคนสามารถรู้ ได้วา่พระเยซูครสิต์ทรง

เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ ไถ่ของ
โลก พระองค์ฟ้ืนคืนพระชนม์จากหลุมศพ

มี       กำรตอ่สู้แย่งชิงศรทัธำของมนุษย์ แต่ไม่ไดล้ำกเส้น       แบ่ง
ชัดเจนเสมอไป เพรำะแม้ ในหมู่คนของศำสนำครสิตก็์ยังมีคนคอย
ท�ำลำยควำมเป็นพระเจำ้ของพระครสิตพ์ระนำมที่พวกเขำพูดถึง พวก
เขำอำจถูกเมินเฉยถำ้เสียงของพวกเขำไม่ดงึดดูใจ ถ้ำอิทธิพลของพวก
เขำไม่กวำ้งไกล ถำ้เหตผุลของพวกเขำไม่เฉียบคม

      ฝูงชนจะมำรวมกันบนเนินเขำพันลูกเพื่อตอ้นรบัอรณุรุง่ของ
วนัอีสเตอรแ์ละเพื่อเตอืนตนเองให้นึกถึงเรือ่งรำวของพระครสิตผ์ู้ซ่ึง
พวกเขำจะเฉลิมฉลองกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์นักเทศน์ของ
หลำยศำสนำจะเล่ำเรือ่งอุโมงคท์ี่วำ่งเปล่ำในภำษำที่ ไพเรำะและเป่ียม
ดว้ยควำมหวงั กับพวกเขำ—และกับพวกท่ำน—ข้ำพเจ้ำตัง้ค�ำถำมวำ่ 
“ทำ่นเช่ือเรือ่งน้ีจรงิหรอื”

ท่ำนเช่ือจรงิหรอืวำ่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ทำยำทองคจ์รงิของพระบิดำ

ท่ำนเช่ือหรอืไม่วำ่มีผู้ ไดย้ินสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำ 
นิรนัดร ์เหนือแม่น� ้ำจอรแ์ดนประกำศวำ่ “ท่ำนผู้น้ีเป็นบุตรที่รกัของ
เรำ เรำชอบใจท่ำนมำก”  (มัทธิว 3:17)

ท่ำนเช่ือหรอืไม่วำ่พระเยซูองคเ์ดยีวกันน้ีทรงเป็นผู้ท�ำปำฏิหำรยิ์ 
พระผู้ทรงรกัษำคนเจ็บป่วย พระผู้ทรงท�ำให้คนอ่อนแอแข็งแรง  
พระผู้ประทำนชีวติให้คนตำย

ท่ำนเช่ือหรอืไม่วำ่หลังจำกสิน้พระชนม์บนเนินเขำคลัวำรแีละฝัง
พระองค์ ในอุโมงคข์องโยเซฟ พระองคเ์สด็จออกมำมีพระชนม์ชีพใน
วนัที่สำม
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ท่ำนเช่ือจรงิหรอืวำ่พระองคท์รงพระชนม์—ด�ำรงอยู่จรงิ มีตวัตน
จรงิ—และพระองคจ์ะเสด็จมำอีกครัง้ตำมที่เหล่ำเทพสัญญำไวค้รำว
พระองคเ์สด็จขึน้สวรรค์

ท่ำนเช่ือเรือ่งเหลำ่น้ีจรงิๆ หรอื หำกท่ำนเช่ือ ท่ำนย่อมเป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่มคนที่เช่ือวำ่พระคมัภีร์ ไบเบิลหมำยควำมอย่ำงที่พูดผู้ซ่ึงนับ
วนัจะถูกนักปรชัญำยิม้เยำะมำกขึน้ ผู้ซ่ึงนับวนัจะถูกนักกำรศึกษำบำง 

คนเยย้หยนัมำกขึน้ ผูซ่ึ้งนับวนัจะถกูกลุม่บำทหลวงและนักศำสนศำสตร ์
ที่มีอิทธิพลถือวำ่เป็น “คนลำ้สมัย” มำกขึน้

      ในสำยตำของปัญญำชนเหลำ่น้ี น่ีเป็นเรือ่งหลอกลวง—กำร
ประสูตขิองพระเยซูในฐำนะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำผู้ซ่ึงเหลำ่เทพ
รอ้งสรรเสรญิบนทุ่งรำบของยูเดยี ผู้ท�ำปำฏิหำรยิ์ที่ทรงรกัษำคนป่วย

พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์เสด็จไปกับชำย
สองคนบนถนนไปหมู่บ้ำนเอมมำอูส
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และท�ำให้คนตำยฟ้ืน พระครสิตผ์ู้ฟ้ืนคนืพระชนม์จำกหลุมศพ  กำร
เสด็จขึน้สวรรคแ์ละกำรเสด็จกลับมำตำมสัญญำ

นักศำสนศำสตรย์ุคใหม่เหลำ่น้ีเพิกถอนควำมเป็นพระเจ้ำไปจำก
พระองคแ์ล้วสงสัยวำ่เหตใุดมนุษย์จึงไม่นมัสกำรพระองค์

นักวชิำกำรที่ฉลำดเหล่ำน้ีไดน้�ำอ�ำนำจของควำมเป็นพระผู้เป็นเจ้ำ
ไปจำกพระเยซูและเหลือไวเ้พียงมนุษย์คนหน่ึง พวกเขำพยำยำมปรบั
ให้พระองคเ์ข้ำกับควำมคดิแคบๆ ของพวกเขำ พวกเขำช่วงชิงควำม
เป็นพระบุตรไปจำกพระองคแ์ละน�ำองคก์ษัตรยิ์ที่ชอบธรรมไปจำก
โลก      

      ข้ำพเจำ้กล่ำวค�ำพยำนที่จรงิจังของเรำวำ่พระผู้เป็นเจ้ำไม่ ใช่คน
ตำย พระองค์ ไม่ได้ ไรชี้วติอยำ่งที่คนมอง      

      จ�ำตอ้งมีบำงอย่ำงมำกกวำ่ควำมเช่ือที่มีเหตผุล จ�ำตอ้งมีควำม
เข้ำใจในเรือ่งพระฐำนะอันหำใดเทียบไดแ้ละพิเศษเฉพำะของ
พระองค์ ในฐำนะพระผู้ ไถ่ ควำมกระตอืรอืรน้เรือ่งพระองคแ์ละ
ขำ่วสำรของพระองค์ ในฐำนะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ

ควำมเข้ำใจและควำมกระตอืรอืรน้ดงักลำ่วมีผลตอ่ทุกคนที่ยอมจ่ำย
รำคำ ทัง้หมดน้ันเทียบไดก้ับกำรศึกษำขัน้สูง แตจ่ะไม่เกิดจำกกำรอ่ำน
ปรชัญำเทำ่น้ัน ไม่เลย แตเ่กิดจำกขัน้ตอนที่เรยีบงำ่ยกวำ่น้ัน เรือ่งของ
พระผู้เป็นเจ้ำเขำ้ใจได้ โดยพระวญิญำณของพระผู้เป็นเจ้ำ (1 โครนิธ์ 
2:11) ดงัน้ันจงประกำศถ้อยค�ำแห่งกำรเปิดเผย

กำรไดค้วำมเข้ำใจและควำมกระตอืรอืรน้เรือ่งพระเจำ้มำจำกกำรท�ำ
ตำมกฎเกณฑ์ที่เรยีบง่ำย       ข้ำพเจ้ำใครข่อแนะน�ำองคป์ระกอบพืน้
ฐำนสำมประกำรในแนวคดิเหลำ่น้ันที่กล่ำวซ�ำ้จนเบื่อหู แตเ่ป็นหลัก
พืน้ฐำนในกำรประยุกต์ ใช้และเกิดผล      

ประกำรแรกคอือ่ำน—อำ่นพระวจนะของพระเจ้ำ       ตวัอยำ่งเช่น 
อ่ำนกิตตคิณุของยอห์นตัง้แตต่น้จนจบ จงให้พระเจ้ำตรสักับท่ำนดว้ย
พระองคเ์อง และพระวจนะของพระองคจ์ะมำกับควำมเช่ือมั่นเงียบๆ 
ที่จะท�ำให้ค�ำพูดของพวกนักวจิำรณ์ ไรค้วำมหมำย จงอำ่นพระคมัภีร์
มอรมอนพยำนหลักฐำนของโลกใหม่เช่นกัน ซ่ึงพระองคน์�ำออกมำ
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เพื่อเป็นพยำนวำ่ “พระเยซูคอืพระครสิต,์ พระผู้เป็นเจ้ำนิรนัดร,์ และ
ทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์แก่ประชำชำตทิัง้ปวง ” (หน้ำช่ือเรือ่ง พระ
คมัภีรม์อรมอน)

ตอ่ไปคอืกำรรบัใช้—รบัใช้ ในงำนของพระเจำ้       อุดมกำรณ์ของ
พระครสิต์ ไม่ตอ้งกำรควำมสงสัยของท่ำน แตต่อ้งกำรควำมเข้มแข็ง 
เวลำ และพรสวรรคข์องทำ่น และเมื่อท่ำนใช้ส่ิงเหลำ่น้ีในกำรรบัใช้ 
ศรทัธำของท่ำนจะเพิ่มขึน้และควำมสงสัยของท่ำนจะลดลง      

ประกำรที่สำมคอืสวดอ้อนวอน จงพูดกับพระบิดำนิรนัดรข์องทำ่น
ในพระนำมของพระบุตรที่รกัของพระองค ์“น่ีแน่ะ” พระองคต์รสั 
“เรำยืนเคำะอยู่ที่ประต ูถำ้ใครไดย้ินเสียงของเรำและเปิดประต ูเรำ
จะเขำ้ไปหำเขำ และจะรบัประทำนอำหำรรว่มกับเขำ และเขำจะรบั
ประทำนอำหำรรว่มกับเรำ” (ววิรณ์ 3:20)

น่ีเป็นพระด�ำรสัเชือ้เชิญของพระองค ์และค�ำสัญญำน้ันแน่นอน 
ท่ำนอำจจะไม่ไดย้ินเสียงจำกสวรรค ์แตจ่ะมีควำมเช่ือมั่นอันเป่ียมดว้ย
สันตสุิขและแน่ชัดส่งมำจำกสวรรค ์     

      พยำนของพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ที่วำ่พระเยซูทรงเป็นพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจำ้จรงิๆ ประสูติ ในเน้ือหนัง พระผู้ ไถ่ของโลกฟ้ืน
คนืพระชนม์จำกหลุมศพ และพระเจ้ำผู้จะเสด็จมำปกครองในฐำนะ
กษัตรยิ์ของกษัตรยิ์ทัง้หลำยจะส่องสวำ่งผ่ำนควำมสับสนของปรชัญำ
ทัง้หมด บทวจิำรณ์ขัน้สูง และศำสนศำสตรเ์ชิงลบ โอกำสของท่ำนคอื
รู ้ข้อผูกมัดของท่ำนคอืหำให้พบ 8

3
เราต้องถามตนเองอยู่เสมอวา่ “เราจะท�าอย่างไร

กับพระเยซูท่ีเรยีกวา่พระครสิต์”

ขำ้พเจ้ำถำมค�ำถำมที่ปีลำตถำมเมื่อสองพันปีก่อนอีกครัง้ “เรำจะท�ำ
อย่ำงไรกับพระเยซูที่เรยีกวำ่พระครสิต?์” (มัทธิว 27:22) โดยแท้แล้ว 
เรำตอ้งถำมตนเองอยู่เสมอวำ่ เรำ จะท�ำอยำ่งไรกับพระเยซูที่เรยีกวำ่
พระครสิต ์เรำจะท�ำอยำ่งไรกับค�ำสอนของพระองค ์และเรำจะท�ำให้ค�ำ
สอนเหล่ำน้ันแยกจำกชีวติเรำไม่ออกไดอ้ย่ำงไร      
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       “จงดพูระเมษโปดกของพระเจำ้ผู้ทรงรบับำปของโลกไป”  
(ยอห์น 1:29) ชีวติเรำจะย�่ำแย่เพียงใดหำกปรำศจำกอิทธิพลของค�ำ
สอนและแบบอยำ่งอันหำใดเทียบไดข้องพระองค ์บทเรยีนเรือ่งกำรหัน
แก้มอีกขำ้งหน่ึงให้ กำรไปกิโลเมตรที่สอง กำรกลับมำของบุตรเสเพล 
และค�ำสอนอันหำใดเทียบไดอ้ีกหลำยเรือ่งเผยแพรม่ำหลำยยุคหลำย
สมัยจนกลำยเป็นตวัเรง่ให้เกิดควำมเมตตำกรณุำจนไม่เหลือควำมไร้
มนุษยธรรมตอ่ผู้คนส่วนใหญ่

ควำมป่ำเถื่อนเข้ำครอบง�ำเมื่อพระครสิตถ์ูกเนรเทศ ควำมกรณุำ
และควำมอดกลัน้ปกครองเมื่อผู้คนยอมรบัพระครสิตแ์ละท�ำตำม 
ค�ำสอนของพระองค์

แล้วเรำจะท�ำอยำ่งไรกับพระเยซูที่เรยีกวำ่พระครสิต ์“มนุษย์
เอ๋ย พระองคท์รงส�ำแดงแก่เจ้ำแล้ววำ่อะไรด?ี และพระยำห์เวห์ทรง
ประสงคอ์ะไรจำกเจำ้? นอกจำกให้ท�ำควำมยุตธิรรมและให้รกัควำม
เมตตำ” (มีคำห์ 6:8)

“ดงัน้ัน, เรำกล่ำวแก่เจ้ำ, วำ่เจ้ำควรให้อภัยกัน; เพรำะคนที่ ไม่
ให้อภัยควำมผิดแก่พี่น้องตนย่อมอยู่ ในสภำพที่ถูกกล่ำวโทษตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้ำ; เพรำะบำปที่รำ้ยแรงกวำ่ยังคงอยู่กับเขำ ” (คพ  
64:9)      

แล้วเรำจะท�ำอยำ่งไรกับพระเยซูที่เรยีกวำ่พระครสิต ์“เพรำะวำ่เมื่อ
เรำหิว พวกท่ำนก็จัดหำให้เรำกิน  เรำกระหำยน� ้ำ ท่ำนก็ ให้เรำดืม่ เรำ
เป็นแขกแปลกหน้ำพวกท่ำนก็ตอ้นรบัเรำ เรำเปลือยกำยพวกท่ำนก็
ให้เสือ้ผ้ำเรำนุ่งห่ม เมื่อเรำเจ็บป่วยทำ่นก็มำดแูลเรำ เมื่อเรำอยู่ ในคกุ 
พวกท่ำนก็มำเยี่ยมเรำ” (มัทธิว 25:35- 36)      

เรำจะท�ำอยำ่งไรกับพระเยซูที่เรยีกวำ่พระครสิต์

เรยีนจำกพระองค ์คน้ควำ้พระคมัภีรเ์พรำะพระคมัภีรเ์ป็นพยำนถึง
พระองค ์ไตรต่รองปำฏิหำรยิ์แห่งพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของ
พระองค ์เพียรพยำยำมท�ำตำมแบบอยำ่งของพระองคแ์ละปฏิบัตติำม
ค�ำสอนของพระองคม์ำกขึน้อีกนิด 9
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4
เรามองไปท่ีพระครสิต์เสมือนศลิาแห่งความรอด

ของเรา ความเข้มแข็งของเรา การปลอบโยน
ของเรา และศูนย์รวมศรทัธาของเรา

เรำหำรู้ ไม่วำ่อะไรอยู่ขำ้งหน้ำเรำ เรำหำรู้ ไม่วำ่วนัข้ำงหน้ำจะเกิด
อะไรขึน้ เรำมีชีวติอยู่ ในโลกของควำมไม่แน่นอน ส�ำหรบับำงคน จะมี
ควำมส�ำเรจ็มำก ส�ำหรบัหลำยคน จะมีควำมผิดหวงั ส�ำหรบับำงคนจะ
มีควำมช่ืนชมยินดแีละปรดีำมำก สุขภำพด ีและมีชีวติที่ดงีำม ส�ำหรบั
หลำยคน อำจจะมีควำมเจ็บป่วยและควำมเศรำ้โศกระดบัหน่ึง เรำไม่รู ้
แตส่ิ่งหน่ึงที่เรำรู ้เหมือนดำวเหนือในท้องฟ้ำ ไม่วำ่อนำคตจะเป็นเช่น
ไร พระผู้ ไถ่ของโลก พระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ทรงด�ำรงอยู่เป็นสมอ
ของชีวติอมตะของเรำที่น่ันแน่นอน พระองคท์รงเป็นศิลำแห่งควำม
รอด ควำมเข้มแข็ง กำรปลอบโยน และศนูย์รวมศรทัธำของเรำ

ยำมแดดจำ้และฟ้ำมืดเรำมองไปที่พระองค ์พระองคท์รงอยู่ที่น่ัน
เพื่อให้ควำมมั่นใจและทรงแย้มสรวลให้เรำ 10

ฉันรูว้ำ่พระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์
พระผู้ช่วยคนรอด พระบุตรำ
พระเจ้ำพระผู้น�ำและรำชำ
ทรงชนะควำมตำยควำมปวดรำ้ว

ศลิำศรทัธำฉันทรงชีวงั
องคค์วำมหวงัแห่งประชำในหลำ้
องคป์ระทีปสู่ทำงทีด่กีวำ่
องคแ์สงจำ้ส่องหลังมำ่นควำมตำย

โปรดประทำนพระวญิญำณแก่ฉัน
ทัง้สันตทิีม่ำจำกพระองค์
และศรทัธำให้เดนิทำงแคบตรง
ทีน่� ำส่งฉันสู่นิรนัดร 11
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ทบทวนถ้อยค�ำประจักษ์พยำนของประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 1 และ

ใช้เวลำไตรต่รองประจักษ์พยำนของตวัท่ำนเองเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิต ์เหตใุดท่ำนจึงส�ำนึกคณุตอ่กำรปฏิบัตศิำสนกิจและกำรชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด เรือ่งรำวและค�ำสอนอะไรจำกพระชนม์ชีพ
ของพระผู้ช่วยให้รอดมีควำมหมำยตอ่ท่ำนเป็นพิเศษ

• ถำมค�ำถำมแตล่ะข้อในหัวข้อ 2 กับตวัทำ่น ค�ำตอบของทำ่นมีผล 
อย่ำงไรตอ่กำรด�ำเนินชีวติของท่ำนในแตล่ะวนั ในหัวข้อเดยีวกัน ให้
ทบทวน “กฎเกณฑ์ที่เรยีบง่ำย” สำมประกำรของประธำนฮิงคล์ีย์
เพื่อให้ ไดค้วำมเข้ำใจใน “เรือ่งของพระผู้เป็นเจ้ำ” หลักธรรมเหลำ่น้ี
ช่วยให้ท่ำนมีควำมเข้ำใจทำงวญิญำณลึกซึง้ขึน้อย่ำงไร

• ประธำนฮิงคล์ีย์ถำมย�ำ้วำ่ “เรำจะท�ำอย่ำงไรกับพระเยซูที่เรยีกวำ่
พระครสิต”์ (หัวข้อ 3) เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้ำงจำกพระด�ำรสัตอบของ
พระองค ์พิจำรณำวำ่ท่ำนจะตอบค�ำถำมน้ีอย่ำงไร ชีวติทำ่นจะตำ่ง
ไปอย่ำงไรถ้ำท่ำนไม่รูจ้ักค�ำสอนและแบบอยำ่งของพระผู้ช่วยให้รอด

• ประธำนฮิงคล์ีย์เน้นวำ่พระเยซูครสิตท์รงเป็นสมอให้เรำยึดเหน่ียว
ในโลกของควำมไม่แน่นอน (ด ูหัวข้อ 4) ทำ่นรูสึ้กถึงควำมเข้มแข็ง
และกำรปลอบโยนของพระผู้ช่วยให้รอดยำมท่ำนเดอืดเน้ือรอ้น
ใจเมื่อใด ไตรต่รองเพลงสวดแตล่ะบรรทัดของประธำนฮิงคล์ีย์ ใน
หัวข้อ 4 พระครสิตท์รงเป็น “องคค์วำมหวงั” ในดำ้นใด พระองค์
ทรงเป็น “องคป์ระทีปสู่ทำงที่ดกีวำ่” อย่ำงไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
ลูกำ 24:36–39; ยอห์น 1:1–14; กิจกำรของอัครทูต 4:10–12; 2 นีไฟ 

2:8; 25:26; แอลมำ 5:48; คพ  110:3–4

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“วำงแผนกิจกรรมกำรศึกษำซ่ึงจะสรำ้งศรทัธำของทำ่นในพระผู้ช่วย

ให้รอด” (ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ [2004], 22) ตวัอย่ำงเช่น ขณะที่ท่ำน
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ศึกษำท่ำนอำจจะถำมค�ำถำมตอ่ไปน้ี ค�ำสอนเหลำ่น้ีจะช่วยฉันเพิ่มพูน
ควำมเข้ำใจเรือ่งกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ยำ่งไร ค�ำสอนเหลำ่น้ี
จะช่วยให้ฉันเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมำกขึน้ไดอ้ย่ำงไร

อ้ำงอิง
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280.
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บทที่ 9

ของประทำนอันล�ำ้คำ่
ของประจักษ์พยำน

“เรำพูดคนละภำษำ เรำด�ำเนินชีวติภำยใตส้ภำวกำรณ์หลำก
หลำย แต่ ในใจเรำแตล่ะคนมีประจักษ์พยำนเหมือนกัน”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

“ครัง้แรกสุดที่ข้ำพเจำ้จ�ำควำมรูสึ้กทำงวญิญำณได”้ ประธำน
กอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์กล่ำว “คอืเมื่อข้ำพเจ้ำอำยุรำวห้ำขวบ ยังเด็กมำก 
ขำ้พเจ้ำรอ้งไห้เพรำะปวดหู       คณุแม่เตรยีมเกลือปรงุอำหำรถุงหน่ึง
และผิงไวบ้นเตำให้อุ่น คณุพ่อวำงมือบนศีรษะข้ำพเจ้ำอย่ำงเบำมือ
และให้พรโดยใช้สิทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ ในพระนำม
ของพระเยซูครสิตห์ยุดยัง้ควำมเจ็บปวดและควำมป่วยไข้ จำกน้ันท่ำน
ดงึข้ำพเจำ้เข้ำไปในวงแขนของท่ำนอย่ำงนุ่มนวลและประคบถุงเกลือ
อุ่นๆ ที่หูข้ำพเจำ้ ควำมเจ็บปวดทุเลำและหำยไป ขำ้พเจ้ำหลับอยู่ ใน
อ้อมกอดที่ปลอดภัยของคณุพ่อ ขณะหลับอยู่น้ัน ค�ำให้พรของทำ่นวน
เวยีนอยู่ ในควำมคดิขำ้พเจำ้ น่ันเป็นควำมทรงจ�ำแรกสุดที่ขำ้พเจ้ำมี
ตอ่กำรใช้สิทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิตในพระนำมของพระเจำ้

“ตอ่มำเมื่อเป็นเยำวชน ขำ้พเจำ้กับน้องชำยนอนหลับอยู่ ในห้อง
นอนที่ ไม่มีเครือ่งท�ำควำมรอ้นในฤดหูนำว       ก่อนล้มตวัลงบนเตยีง
อุ่นๆ เรำคกุเขำ่สวดอ้อนวอน เรำแสดงควำมส�ำนึกคณุอยำ่งเรยีบง่ำย 
      ข้ำพเจำ้จ�ำไดว้ำ่กระโดดขึน้เตยีงหลังกล่ำวเอเมน ดงึผ้ำมำห่มถึง
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ในฐำนะวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เรำเป็นหน่ึงเดยีวกันใน
ประจักษ์พยำนของเรำถึงพระเยซูครสิต์
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คอ และคดิถึงส่ิงที่เพิ่งพูดกับพระบิดำในสวรรค์ ในพระนำมของพระ
บุตร ขำ้พเจำ้ไม่ไดม้ีควำมรูม้ำกมำยในพระกิตตคิณุ แตม่ีสันตสุิขและ
ควำมมั่นใจบำงอย่ำงอยู่ ในกำรส่ือสำรกับสวรรค์ ในพระเจ้ำพระเยซูและ
โดยผำ่นพระองค ์     

“ประจักษ์พยำนน้ันเตบิโตในใจข้ำพเจำ้สมัยเป็นผู้สอนศำสนำขณะ
อ่ำนพันธสัญญำใหม่และพระคมัภีรม์อรมอน ซ่ึงกล่ำวค�ำพยำนเพิ่ม
เตมิถึงพระองค ์ควำมรูด้งักลำ่วกลำยเป็นรำกฐำนของชีวติขำ้พเจ้ำ ตัง้
อยู่บนฐำนอันมั่นคงของค�ำสวดอ้อนวอนที่ ไดร้บัค�ำตอบในวยัเด็ก นับ
จำกน้ันเป็นตน้มำศรทัธำของข้ำพเจ้ำเตบิโตขึน้มำก ข้ำพเจ้ำกลำย
เป็นอัครสำวกของพระองค ์ไดร้บัแตง่ตัง้ให้ท�ำตำมพระประสงคข์อง
พระองคแ์ละสอนพระวจนะของพระองค ์ขำ้พเจ้ำกลำยเป็นพยำนของ
พระองคต์อ่โลก” 1

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

ประจักษ์พยานเป็นพลังอันย่ิงใหญ่ของศาสนจักร 
เป็นบ่อเกิดของศรทัธาและความแข็งขัน

เรำกลำยเป็นครอบครวัใหญ่ที่แผ่ขยำยไปในโลกกวำ้งใบน้ี เรำพูด
คนละภำษำ เรำด�ำเนินชีวติภำยใตส้ภำวกำรณ์หลำกหลำย แต่ ในใจเรำ
แตล่ะคนมีประจักษ์พยำนเหมือนกัน ทำ่นและขำ้พเจ้ำตำ่งรูว้ำ่พระผู้
เป็นเจำ้ทรงพระชนม์และทรงกุมหำงเสือของงำนอันศักดิสิ์ทธิ์น้ีของ
พระองค ์เรำรูว้ำ่พระเยซูทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของเรำผู้ทรงเป็นประมุข
ของศำสนจักรน้ีซ่ึงมีพระนำมของพระองค ์เรำรูว้ำ่โจเซฟ สมิธเคยเป็น
และยังคงเป็นศำสดำพยำกรณ์ผู้ยืนเป็นหัวหน้ำของสมัยกำรประทำน
ควำมสมบูรณ์แห่งเวลำน้ี เรำรูว้ำ่ฐำนะปุโรหิตไดร้บักำรฟ้ืนฟูบนศีรษะ
ท่ำนและมำถึงเรำในสมัยน้ีในสำยอ�ำนำจที่ ไม่ขำดตอน เรำรูว้ำ่พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นพยำนหลักฐำนแท้จรงิของกำรด�ำรงอยู่จรงิและ
ควำมเป็นพระเจำ้ของพระเจำ้พระเยซูครสิต์ 2
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ส่ิงน้ีซ่ึงเรำเรยีกวำ่ประจักษ์พยำนเป็นพลังยิ่งใหญ่ของศำสนจักร 
เป็นบ่อเกิดของศรทัธำและควำมแข็งขัน       มีจรงิและทรงพลังเท่ำกับ
พลังอื่นๆ บนแผ่นดนิโลก พระเจ้ำทรงพรรณนำถึงพลังน้ีเมื่อตรสักับ
นิโคเดมัสวำ่ “ลมจะพัดไปที่ ไหนก็พัดไปที่น่ัน และท่ำนไดย้ินเสียงลม
น้ันแต่ไม่รูว้ำ่ลมมำจำกไหนและไปที่ ไหน คนที่เกิดจำกพระวญิญำณ
ก็เป็นอยำ่งน้ันทุกคน” (ยอห์น 3:8) ส่ิงน้ีซ่ึงเรำเรยีกวำ่ประจักษ์พยำน
ให้ค�ำจ�ำกัดควำมไดย้ำก แตผ่ลของส่ิงน้ีประจักษ์ชัดเจน น่ันคอืพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ก�ำลังเป็นพยำนผำ่นเรำ 3

2
ประจักษ์พยานเป็นเสยีงกระตุ้นเบาๆ ท่ีผลักดันเรา
ขณะด�าเนินชีวติในศรทัธาและผลักดันเราให้กระท�า

ประจักษ์พยำนส่วนตวัเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนกำรด�ำเนินชีวติของผู้คน
เมื่อพวกเขำเข้ำมำในศำสนจักร เป็นส่วนประกอบที่จูงใจสมำชิกให้
ละทิง้ทัง้หมดในกำรรบัใช้พระเจำ้ เป็นเสียงกระตุน้เบำๆ ที่ผลักดนัคน
เหลำ่น้ันผู้ด�ำเนินชีวติในศรทัธำไปจนถึงวนัเวลำสุดทำ้ยของชีวติพวก
เขำโดยไม่หยุดชะงัก

เป็นส่ิงลีล้ับและน่ำพิศวง เป็นของประทำนจำกพระผู้เป็นเจ้ำมอบ
ให้มนุษย์ ประจักษ์พยำนส่วนตวัส�ำคญักวำ่ควำมมั่งคัง่หรอืควำม
ยำกจนเมื่อคนๆ หน่ึงไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ประจักษ์พยำนน้ีที่มีอยู่ ใน
ใจผู้คนของเรำจูงใจพวกเขำให้ปฏิบัตหิน้ำที่ ประจักษ์พยำนน้ีมีอยู่
ในคนอำยุน้อยและคนอำยุมำก มีอยู่ ในนักเรยีนเซมินำร ีในผู้สอน
ศำสนำ ในอธิกำรและประธำนสเตค ในประธำนคณะเผยแผ่ ในพี่น้อง
สตรสีมำคมสงเครำะห์ และในเจำ้หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ทุกทำ่น เรำไดย้ิน
ประจักษ์พยำนน้ีจำกคนที่ ไม่ ไดด้�ำรงต�ำแหน่งใดๆ นอกเหนือจำก
กำรเป็นสมำชิก ประจักษ์พยำนเป็นเน้ือแท้ของงำนน้ี เป็นส่ิงที่ก�ำลัง
ท�ำให้งำนของพระเจำ้ก้ำวหน้ำไปทั่วโลก ผลักดนัให้กระท�ำ เรยีกรอ้งให้
เรำท�ำส่ิงที่เรำไดร้บักำรขอให้ท�ำ มำพรอ้มกับควำมเช่ือมั่นวำ่ชีวติมีจุด
ประสงค ์บำงส่ิงมีควำมส�ำคญัยิ่งกวำ่ส่ิงอื่น เรำอยู่ระหวำ่งกำรเดนิทำง 
นิรนัดร ์และเรำสำมำรถตอบพระผู้เป็นเจ้ำได ้     
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ส่วนประกอบน้ีที่เปรำะบำงและอ่อนแรงในตอนแรกจะน�ำผู้สนใจ
ทุกคนไปสู่กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใส ผลักดนัผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนให้
ไปสู่ควำมมั่นคงในศรทัธำ      

ไม่วำ่จะจัดตัง้ศำสนจักรที่ ใด ผู้คนรูสึ้กถึงพลังอ�ำนำจของศำสนจักร
ได ้เรำยืนดว้ยเทำ้ของเรำและกล่ำววำ่เรำรู ้      ควำมจรงิอันเรยีบง่ำย
คอืเรำรู ้แน่นอน วำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงพระชนม์ พระเยซู ทรงเป็น พระ
ครสิต ์และน่ีเป็นอุดมกำรณ์และอำณำจักรของพระองค ์ถ้อยค�ำน้ัน
เรยีบง่ำย ค�ำพูดมำจำกใจ ไม่วำ่จะจัดตัง้ศำสนจักรที่ ใด ไม่วำ่จะมีผู้สอน
ศำสนำสอนพระกิตตคิณุที่ ใด ไม่วำ่จะมีสมำชิกแบ่งปันควำมเช่ือของ
พวกเขำที่ ใด ประจักษ์พยำนบังเกิดผล

ประจักษ์พยำนเป็นส่ิงที่ ไม่สำมำรถหักล้ำงได ้ฝ่ำยตรงข้ำมอำจอ้ำง
พระคมัภีรแ์ละแย้งหลักค�ำสอนไม่รูจ้ักจบสิน้ พวกเขำฉลำดและโน้ม
น้ำวเก่ง แตเ่มื่อคนหน่ึงพูดวำ่ “ฉันรู”้ จะไม่มีกำรโตแ้ย้งอีกตอ่ไป อำจมี
บ้ำงที่ ไม่ยอมรบั แต่ ใครเลยจะสำมำรถหักล้ำงหรอืปฏิเสธเสียงแผ่วเบำ
จำกจิตวญิญำณภำยในที่ก�ำลังพูดดว้ยควำมเช่ือมั่นได้ 4

“แสงสวำ่งในชีวติเรำ”

[เดวดิ คำสตำเนดำ] โตมำซำภรรยำของเขำ กับลูกๆ อำศัยอยู่ ใน
ฟำรม์ปศสัุตวท์ีค่อ่นขำ้งทรดุโทรมและแหง้แลง้แหง่หน่ึงใกล้ โตรเ์รออน  

[ ในเม็กซิโก] พวกเขำเป็นเจ้ำของไก่ 30 ตวั หมู 2 ตวั กับมำ้ผอมๆ  
1 ตวั ไก่ออกไข่ ให้พวกเขำไม่กี่ฟองและมีรำยได้ ไม่กี่เปโซ พวกเขำมี
ชีวติอยู่ ในควำมยำกไร ้จำกน้ันผู้สอนศำสนำแวะเยี่ยมพวกเขำ ซิสเตอร์
คำสตำเนดำกล่ำววำ่ “เอ็ลเดอรน์�ำเอำม่ำนบังตำเรำออกไป และน�ำแสง
สวำ่งเขำ้มำในชีวติเรำ เรำไม่รูอ้ะไรเลยเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์เรำไม่รู้
อะไรเลยเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจำ้จนกระทั่งพวกเขำมำ”

เธอเคยเรยีนหนังสือสองปี แตส่ำมีเธอไม่ไดเ้รยีน เอ็ลเดอรส์อนพวก
เขำ และในที่สุดพวกเขำรบับัพตศิมำ       พวกเขำสรำ้งธุรกิจที่เจรญิ
รุง่เรอืงทีละน้อยซ่ึงบิดำกับบุตรชำยห้ำคนของเขำท�ำธุรกิจน้ีดว้ยกัน 
พวกเขำจ่ำยส่วนสิบดว้ยศรทัธำอันเรยีบงำ่ย พวกเขำวำงใจในพระเจ้ำ 
พวกเขำด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุ พวกเขำรบัใช้ ไม่วำ่จะไดร้บั
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เรยีกให้ท�ำอะไร บุตรชำยส่ีคนและบุตรสำวสำมคนเป็นผู้สอนศำสนำ 
      พวกเขำถูกนักวจิำรณ์พูดเสียดสี ค�ำตอบของพวกเขำคอืประจักษ์
พยำนถึงเดชำนุภำพของพระเจ้ำในชีวติพวกเขำ

ครอบครวัและมิตรสหำยของพวกเขำประมำณ 200 คนเข้ำรว่ม
ศำสนจักรเพรำะอิทธิพลของพวกเขำ บุตรชำยหญิง 30 กวำ่คนของ
ครอบครวัและเพื่อนๆ ไดร้บัใช้งำนเผยแผ่ พวกเขำบรจิำคที่ดนิซ่ึง
เวลำน้ีเป็นที่ตัง้ของโบสถ์แห่งหน่ึง

เด็กๆ ซ่ึงเวลำน้ีโตเป็นผู้ ใหญ่แล้ว กับพ่อแม่ของพวกเขำผลัดกัน
ไปท�ำงำนพระวหิำรในเม็กซิโกซิตทีุกเดอืน พวกเขำยืนเป็นประจักษ์
พยำนที่มีชีวติถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของงำนน้ีของพระเจ้ำเพื่อยกระดบั
และเปลี่ยนผู้คน พวกเขำเป็นแบบฉบับของคนหลำยตอ่หลำยพัน
คนทั่วโลกผู้ประสบปำฏิหำรยิ์ตำมควำมเช่ือของชำวมอรมอนอันเป็น
ประจักษ์พยำนยืนยันควำมศักดิสิ์ทธิ์ของงำนน้ีในชีวติพวกเขำ 5

“พระกิตตคิณุเป็นควำมจรงิไม่ ใช่หรอืครบั แล้วอะไรจะส�ำคญัอีกเลำ่”

ขำ้พเจ้ำพบทหำรเรอืนำยหน่ึงจำกประเทศหำ่งไกล เขำเป็นคนหนุ่ม
ฉลำดหลักแหลมที่ถูกส่งมำสหรฐัเพื่อรบักำรฝึกขัน้สูง เพื่อนรว่มงำน
บำงคนของเขำในกองทัพเรอืสหรฐัที่ควำมประพฤตดิงึดดูใจเขำได้
แบ่งปันควำมเช่ือทำงศำสนำตำมค�ำขอของเขำ เขำไม่ไดนั้บถือศำสนำ
ครสิต ์แตเ่ขำสนใจ คนเหลำ่น้ันบอกเขำเรือ่งพระผู้ช่วยให้รอดของ
โลก พระเยซูครสิต ์ผู้ประสูติ ในเบธเลเฮม ผู้พลีพระชนม์ชีพเพื่อมวล
มนุษยชำต ิคนเหลำ่น้ันบอกเขำเรือ่งกำรปรำกฏของพระผู้เป็นเจ้ำพระ
บิดำนิรนัดรแ์ละพระเจำ้ผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ 
พวกเขำพูดถึงศำสดำพยำกรณ์ยุคปัจจุบัน พวกเขำสอนพระกิตตคิณุ
ของพระอำจำรย์ พระวญิญำณทรงสัมผัสใจเขำ และเขำรบับัพตศิมำ

มีคนแนะน�ำเขำให้ขำ้พเจ้ำรูจ้ักก่อนที่เขำจะกลับไปประเทศบำ้น
เกิด เรำพูดถึงเรือ่งเหล่ำน้ีและขำ้พเจ้ำพูดตอ่จำกน้ันวำ่ “คนของคณุ
ไม่ไดนั้บถือศำสนำครสิต ์จะเกิดอะไรขึน้เมื่อคณุเป็นชำวครสิตก์ลับ
บ้ำน และพิเศษกวำ่น้ันคอืเป็นชำวครสิตม์อรมอน”
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สีหน้ำเขำหม่นหมอง และตอบวำ่ “ครอบครวัผมจะผิดหวงัแน่นอน 
พวกเขำอำจไล่ผมออกจำกบำ้นและถือวำ่ผมตำยแล้ว ส่วนอนำคตและ
งำนอำชีพของผม ผมอำจจะถูกตดัโอกำสหมด”

ขำ้พเจ้ำถำมวำ่ “คณุยอมจ่ำยแพงมำกขนำดน้ันเพื่อพระกิตตคิณุ
หรอื”

นัยน์ตำสีเข้มของเขำมีน� ้ำตำคลอแตส่่องประกำยแวววำวจำกผิวหน้ำ
สีน� ้ำตำลที่หล่อเหลำของเขำขณะตอบวำ่ “พระกิตตคิณุเป็นควำมจรงิ
ไม่ ใช่หรอืครบั”

ช่ำงน่ำอำยที่ขำ้พเจ้ำถำมไปแบบน้ัน ข้ำพเจ้ำตอบวำ่ “ ใช่ พระ
กิตตคิณุเป็นควำมจรงิ”

เขำตอบกลับมำวำ่ “แล้วอะไรจะส�ำคญัอีกเลำ่”

น่ีเป็นค�ำถำมที่ขำ้พเจ้ำตอ้งกำรฝำกไวก้ับท่ำน “พระกิตตคิณุเป็น
ควำมจรงิไม่ ใช่หรอืครบั แล้วอะไรจะส�ำคญัอีกเล่ำ” 6

ทัศนะใหม่เกีย่วกับชีวติ

ขำ้พเจ้ำเคยฟังประสบกำรณ์ของวศิวกรคนหน่ึงที่เพิ่งเข้ำรว่ม
ศำสนจักร ผู้สอนศำสนำแวะมำที่บ้ำนของเขำและภรรยำเขำเชิญผู้สอน
ศำสนำเข้ำบ้ำน  เธอตอบรบัข่ำวสำรของพวกเขำอย่ำงกระตอืรอืรน้ 
ส่วนเขำรูสึ้กวำ่ตนก�ำลังถูกบังคบั ค�ำ่วนัหน่ึงเธอบอกวำ่เธอตอ้งกำรรบั
บัพตศิมำ เขำโมโหขึน้มำทันที เธอไม่รูห้รอืวำ่น่ีจะหมำยถึงอะไร น่ีจะ
หมำยถึงเวลำ น่ีจะหมำยถึงกำรจำ่ยส่วนสิบ น่ีจะหมำยถึงกำรยอมทิง้
เพื่อน น่ีจะหมำยถึงกำรไม่สูบบุหรีอ่ีก เขำรบีสวมเสือ้นอก ปิดประตดูงั
ปัง และเดนิออกไปในคนืน้ัน เขำเดนิไปตำมท้องถนน ก่นดำ่ภรรยำ 
ก่นดำ่ผู้สอนศำสนำ ก่นดำ่ตวัเองที่ยอมให้พวกเขำสอน พอเหน่ือยมำก
ขึน้ควำมโกรธก็คลำยลง และวญิญำณของกำรสวดอ้อนวอนเข้ำมำใน
ใจเขำ เขำสวดอ้อนวอนขณะเดนิ เขำวงิวอนพระผู้เป็นเจ้ำขอค�ำตอบ
ส�ำหรบัค�ำถำมของเขำ จำกน้ันควำมรูสึ้กชัดเจนและไม่คลุมเครอืจึง
เกิดขึน้ประหน่ึงเสียงน้ันพูดเป็นค�ำวำ่ “น่ันจรงิ”
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“น่ันจรงิ” เขำพูดกับตนเองครัง้แล้วครัง้เลำ่ “น่ันจรงิ” สันตสุิขเข้ำ
มำในใจเขำ ขณะเดนิกลับบ้ำน ข้อจ�ำกัด ข้อเรยีกรอ้ง และข้อก�ำหนดที่
ท�ำให้เขำโกรธจัดเริม่เห็นเป็นโอกำส เมื่อเขำเปิดประต ูเขำพบภรรยำ
ก�ำลังคกุเข่ำสวดอ้อนวอน

      เขำเล่ำเรือ่งน้ีตอ่หน้ำผู้เข้ำรว่มประชุม เขำพูดถึงควำมยินดทีี่
เข้ำมำในชีวติพวกเขำ ส่วนสิบไม่ ใช่ปัญหำ กำรแบ่งทรพัย์สินเงินทอง
ของพวกเขำถวำยแดพ่ระผู้เป็นเจำ้ผู้ประทำนทุกอยำ่งให้พวกเขำดู
เหมือนจะไม่มำกพอ เวลำส�ำหรบักำรรบัใช้ ไม่ ใช่ปัญหำ เรือ่งน้ีเรยีกรอ้ง
แคจ่ัดเวลำของสัปดำห์ ให้รอบคอบสักหน่อย ควำมรบัผิดชอบไม่ ใช่
ปัญหำ ควำมรบัผิดชอบท�ำให้เตบิโตและมีทัศนะใหม่เกี่ยวกับชีวติ ตอ่
จำกน้ันชำยผู้มีปัญญำและกำรฝึกฝนคนน้ี วศิวกรคนน้ีที่รบัมือกับข้อ
เท็จจรงิของโลกที่เรำอำศัยอยู่จนชิน ไดแ้สดงประจักษ์พยำนอย่ำง
จรงิจังดว้ยน� ้ำตำคลอหน่วยเกี่ยวกับปำฏิหำรยิ์ที่เขำ้มำในชีวติเขำ 7

“ ใครเลยจะสำมำรถหักลำ้งหรอืปฏิเสธเสียงแผ่วเบำใน
จิตวญิญำณทีก่�ำลังพูดดว้ยควำมเชือ่มั่นได”้
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“ส่ิงมีคำ่ทีสุ่ดในชีวติดฉัิน”

หลำยปีก่อนหญิงสำวที่ฉลำดหลักแหลมและมีกำรศึกษำสูงพูดใน
เมืองเบอรช์เตนกำเดน เยอรมนีตอ่ที่ประชุมของบุคลำกรในกองทัพผู้
เป็นสมำชิกของศำสนจักร ขำ้พเจ้ำอยู่ที่น่ันและไดย้ินเธอ เธอเป็นพัน
ตรี ในกองทัพ เป็นแพทย์ และผู้เช่ียวชำญที่ ไดร้บัควำมนับถืออยำ่งสูง
ในวงกำรของเธอ เธอกล่ำววำ่

“ดฉัินตอ้งกำรรบัใช้พระเจำ้มำกกวำ่ส่ิงอื่นใดในโลก ดฉัินพยำยำม
แล้วแต่ไม่พบพระองค ์ปำฏิหำรยิ์ของทัง้หมดคอืพระองคท์รงพบดฉัิน 
บ่ำยวนัเสำรว์นัหน่ึงในเดอืนกันยำยนปี 1969 ดฉัินอยู่ที่บำ้นในเมือง
เบิรก์ลีย์ แคลิฟอรเ์นีย และไดย้ินเสียงกริง่ประตบู้ำน ชำยหนุ่มสองคน
ยืนอยู่ตรงน้ัน ใส่สูท สวมเสือ้เชิต้สีขำวผูกเน็กไท ผมของพวกเขำเรยีบ
แปล้ ดฉัินประทับใจพวกเขำจนพูดวำ่ ‘ดฉัินไม่รูว้ำ่พวกคณุขำยอะไร 
แตด่ฉัินจะซือ้’ ชำยหนุ่มคนหน่ึงพูดวำ่ ‘เรำไม่ไดข้ำยของครบั เรำ
เป็นผู้สอนศำสนำของศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำย  เรำอยำกคยุกับคณุ’ ดฉัินเชิญพวกเขำเข้ำมำในบ้ำน และพวก
เขำพูดเกี่ยวกับควำมเช่ือของพวกเขำ

“น่ีเป็นจุดเริม่ตน้ของประจักษ์พยำนของดฉัิน ดฉัินขอบพระทัย
เกินกวำ่จะกลำ่วส�ำหรบัสิทธิพิเศษและเกียรตขิองกำรเป็นสมำชิก
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย ปีตแิละสันตสุิข
ที่พระกิตตคิณุอันน่ำยินดน้ีีน�ำเขำ้มำในใจดฉัินเป็นสวรรคบ์นแผ่น
ดนิโลก ประจักษ์พยำนของดฉัินเกี่ยวกับงำนน้ีเป็นของล�ำ้คำ่ที่สุดใน
ชีวติ ของขวญัจำกพระบิดำบนสวรรค ์ซ่ึงดฉัินจะขอบพระทัยไปช่ัว 
นิรนัดร”์ 8

เช่นเดยีวกบัหลำยแสนคนในหลำยประเทศ—ชำยหญงิผูม้คีวำม
สำมำรถและไดร้บักำรฝึกฝน นักธรุกิจและผูเ้ช่ียวชำญ คนดือ้รัน้ [คน] 
ทีท่�ำส่ิงตำ่งๆ ในงำนของโลก ผูมี้พยำนเงียบๆ เผำไหม้ ในใจพวกเขำวำ่
พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงพระชนม ์พระเยซคูอืพระครสิต ์งำนน้ีศักดิสิ์ทธ์ิ และ
ไดร้บักำรฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลกเพือ่เป็นพรแกท่กุคนที่จ่ะรบัโอกำสน้ี 9
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3
เราแต่ละคนสามารถมีประจักษ์พยานถึงการด�ารง

อยู่จรงิของพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรท่ีรกัของ
พระองค์และการฟ้ืนฟูงานของพระองค์

พยำนน้ี ประจักษ์พยำนน้ี มีคำ่ที่สุดในบรรดำของประทำนทัง้หมด
ของพระผู้เป็นเจ้ำ สวรรคม์อบให้เมื่อมีควำมพยำยำมตำมสมควร น่ี
เป็นโอกำส น่ีเป็นควำมรบัผิดชอบของชำยหญิงทุกคนในศำสนจักร
ที่จะท�ำให้ตนเองเช่ือมั่นในควำมจรงิของงำนยุคสุดทำ้ยอันส�ำคญัยิ่ง
น้ีและในผู้เป็นประมุข แม้พระผู้เป็นเจำ้ผู้ทรงพระชนม์และพระเจ้ำ
พระเยซูครสิต์

พระเยซูทรงชีท้ำงให้ ไดร้บัประจักษ์พยำนเช่นน้ันเมื่อพระองคต์รสั
วำ่ “ค�ำสอนของเรำไม่ ใช่ของเรำเอง แตเ่ป็นของผู้ทรงใช้เรำมำ

“ถ้ำใครตัง้ใจประพฤตติำมพระประสงคข์องพระองค ์คนน้ันก็จะ
รูว้ำ่ค�ำสอนน้ีมำจำกพระเจำ้ หรอืวำ่เรำพูดตำมใจชอบเอง” (ยอห์น 
7:16–17)

เรำเพิ่มพูนในศรทัธำและควำมรูเ้มื่อเรำรบัใช้ เมื่อเรำศึกษำ เมื่อเรำ
สวดอ้อนวอน

เมื่อพระเยซูทรงเลีย้งอำหำรคน 5,000 คน พวกเขำยอมรบัและ
ประหลำดใจกับปำฏิหำรยิ์ที่พระองคท์รงท�ำ บำงคนกลับมำอีกครัง้ กับ
คนเหลำ่น้ีพระองคท์รงสอนหลักค�ำสอนเรือ่งควำมเป็นพระเจ้ำของ
พระองค ์เรือ่งพระองคท์รงเป็นอำหำรแห่งชีวติ พระองคท์รงตอ่วำ่ที่
พวกเขำไม่สนใจหลักค�ำสอน มัวแตส่นองควำมหิวของรำ่งกำยตน เมื่อ
ไดย้ินพระองคแ์ละหลักค�ำสอนของพระองค ์บำงคนพูดวำ่ “ค�ำสอน
เรือ่งน้ียำกนัก ใครจะรบัได?้” (ยอห์น 6:60) ใครจะเช่ือส่ิงที่ชำยคนน้ี
ก�ำลังสอน

“ตัง้แตน้ั่นมำสำวกของพระองคห์ลำยคนท้อถอยไม่ตดิตำมพระองค์
อีกตอ่ไป 

“พระเยซูตรสักับสิบสองคนน้ันวำ่ [ขำ้พเจ้ำคดิดว้ยควำมรูสึ้กท้อพอ
สมควร] พวกทำ่นก็จะจำกเรำไปดว้ยหรอื?
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“ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองคว์ำ่ องคพ์ระผู้เป็นเจ้ำ พวกขำ้
พระองคจ์ะจำกไปหำใครได?้ พระองคท์รงมีถ้อยค�ำแห่งชีวตินิรนัดร์

“และพวกข้ำพระองคก็์เช่ือและทรำบแล้ววำ่พระองคท์รงเป็นองค์
บรสุิทธิ์ของพระเจ้ำ” (ยอห์น 6:66–69)

น่ีเป็นค�ำถำมส�ำคญัยิ่ง และค�ำตอบของค�ำถำมน้ันซ่ึงเรำทุกคน
ตอ้งเผชิญ ถำ้ไม่ไปหำพระองค ์“องคพ์ระผู้เป็นเจ้ำ พวกขำ้พระองค์
จะจำกไปหำใครได?้ พระองคท์รงมีถ้อยค�ำแห่งชีวตินิรนัดร ์และพวก
ขำ้พระองคก็์เช่ือและทรำบแล้ววำ่พระองคท์รงเป็นองคบ์รสุิทธิ์ของ
พระเจ้ำ”

ควำมเช่ือมั่นเช่นน้ี ควำมมั่นใจเงียบๆ เช่นน้ีถึงกำรด�ำรงอยู่จรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์ ถึงควำมเป็นพระเจ้ำของพระบุตร
ที่รกัของพระองค ์ถึงกำรฟ้ืนฟูงำนของพระองค์ ในเวลำน้ี และถึง
ปรำกฏกำรณ์อันน่ำช่ืนชมยินดทีี่เกิดขึน้หลังจำกน้ีกลำยเป็นรำกฐำน
ศรทัธำของเรำแตล่ะคน ทัง้หมดน้ีกลำยเป็นประจักษ์พยำนของเรำ

      เมื่อไม่นำนมำน้ีขำ้พเจ้ำอยู่ ในพอลไมรำ นิวยอรก์ [ ใกล้กับสถำน
ที่ซ่ึงโจเซฟ สมิธไดร้บันิมิตแรก] จำกเหตกุำรณ์ที่เกิดขึน้บรเิวณน้ัน
ท�ำให้เรำตอ้งพูดวำ่ “เหตกุำรณ์เหลำ่น้ันเกิดขึน้หรอืไม่เกิดขึน้ ตอ้งรู้
ให้แน่ชัด จะคลุมเครอืไม่ได”้

จำกน้ันเสียงของศรทัธำกระซิบวำ่ “ทัง้หมดเกิดขึน้ เกิดขึน้ตำมที่
ท่ำนพูดวำ่เกิดขึน้”

ใกล้ๆ กันคอืเนินเขำคำโมรำห์ บันทึกโบรำณมำจำกที่น่ันซ่ึงไดร้บั
กำรแปลเป็นพระคมัภีรม์อรมอน คนเรำตอ้งยอมรบัหรอืไม่ก็ปฏิเสธตน้
ก�ำเนิดอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระคมัภีรเ์ล่มน้ี กำรพิจำรณำเหตกุำรณ์ดงั
กล่ำวอยำ่งมีวตัถุประสงคพ์ึงชักน�ำชำยหญิงทุกคนที่อ่ำนดว้ยศรทัธำให้
กล่ำววำ่ “น่ีเป็นควำมจรงิ”

และเป็นเช่นเดยีวกันกับองคป์ระกอบอื่นของส่ิงอัศจรรย์น้ีซ่ึงเรำ
เรยีกวำ่กำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุสมัยโบรำณ ฐำนะปุโรหิตสมัยโบรำณ 
และศำสนจักรสมัยโบรำณ
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เวลำน้ีและเช่นที่เคยเป็นมำ ประจักษ์พยำนน้ีเป็นกำรประกำศ 
เป็นกำรยืนยันควำมจรงิตำมที่เรำรูอ้ยำ่งตรงไปตรงมำ 10

4
เราต้องด�าเนินชีวติตามประจักษ์พยาน

ของเราและแบ่งปันกับผู้อ่ืน

เปำโลกล่ำวกับทิโมธีวำ่ “จงเอำใจใส่ทัง้ตวัท่ำนและค�ำสอนของ
ท่ำน จงประพฤตส่ิิงเหล่ำน้ีอยู่เสมอ เพรำะเมื่อท�ำอย่ำงน้ีแล้ว ทำ่นจะ
สำมำรถช่วยทัง้ตวัท่ำนและทุกคนที่ฟังท่ำนให้รอดได”้ (1 ทิโมธี 4:16) 
ค�ำแนะน�ำที่เปำโลให้แก่เด็กหนุ่มทิโมธีช่ำงยอดเยี่ยมยิ่งนัก

เขำกล่ำวตอ่ไปวำ่ “เพรำะวำ่พระเจ้ำไม่ไดป้ระทำนใจที่ขลำดกลัวแก่
เรำ แตป่ระทำนใจที่ประกอบดว้ยฤทธำนุภำพ ควำมรกั และกำรบังคบั
ตนเองแก่เรำ” (2 ทิโมธี 1:7) พระผู้เป็นเจำ้ไม่ไดป้ระทำนใจที่ขลำด
กลัวแก่เรำ แตป่ระทำนฤทธำนุภำพ—ฤทธำนุภำพของขำ่วสำร และ
ของควำมรกั—รกัผู้คน รกัส่ิงที่เรำมี ให้ และกำรบังคบัตนเอง—หลัก
ธรรมที่เรยีบง่ำยและเข้ำใจงำ่ยของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต์

“เพรำะฉะน้ันอย่ำอับอำยที่เป็นพยำนขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ำของ
เรำ” (2 ทิโมธี 1:8) พี่น้องทัง้หลำย อยำ่อับอำยที่จะเป็นพยำนถึง
พระเจ้ำของเรำ       ตอ่ไปน้ีเป็นหน้ำที่อันส�ำคญัยิ่ง เป็นพระบัญชำที่
ให้แก่เรำ “เพรำะวำ่พระเจำ้ไม่ไดป้ระทำนใจที่ขลำดกลัวแก่เรำ  แต่
ประทำนใจที่ประกอบดว้ยฤทธำนุภำพ ควำมรกั และกำรบังคบัตนเอง
แก่เรำ เพรำะฉะน้ันอย่ำอับอำยที่เป็นพยำนขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ำของ
เรำ“ 11

น่ีคอืงำนศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ น่ีคอืศำสนจักรและอำณำจักร
ของพระองค ์นิมิตที่เกิดขึน้ในป่ำศักดิสิ์ทธิ์เป็นเช่นที่ โจเซฟกล่ำว 
ในใจขำ้พเจ้ำเข้ำใจถ่องแท้ถึงควำมส�ำคญัของส่ิงที่เกิดขึน้ที่น่ัน พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นควำมจรงิ พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยำนถึง
พระเจ้ำพระเยซูครสิต ์ฐำนะปุโรหิตของพระองค์ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูและ
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อยู่ ในบรรดำพวกเรำ เรำใช้กุญแจของฐำนะปุโรหิตน้ัน ซ่ึงมำจำกสัต
ภำวะบนสวรรค ์เพื่อเป็นพรนิรนัดรแ์ก่เรำ น่ันคอืประจักษ์พยำนของ
เรำ—ของทำ่นและของข้ำพเจ้ำ—ประจักษ์พยำนที่เรำตอ้งด�ำเนิน
ตำมและที่เรำตอ้งแบ่งปันกับผู้อื่น ข้ำพเจำ้ฝำกประจักษ์พยำนน้ี พร
ของข้ำพเจำ้ และควำมรกัที่มีตอ่ทุกทำ่น และขำ้พเจ้ำขอเชือ้เชิญให้
เป็นส่วนหน่ึงของปำฏิหำรยิ์อันยิ่งใหญ่ของยุคสุดท้ำยน้ีตอ่ไปซ่ึงก็คอื
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย 12

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ประจักษ์พยำนส่วนตวัของท่ำนเอือ้ตอ่ควำมเข้มแข็งของศำสนจักร

ในดำ้นใด (ด ูหัวข้อ 1)

• ประธำนฮิงคล์ีย์เน้นวำ่ประจักษ์พยำนประคบัประคองเรำและ “ผลัก
ดนั [เรำ] ให้กระท�ำ” (หัวข้อ 2) ประจักษ์พยำนของท่ำนประคบั
ประคองท่ำนอย่ำงไร ประจักษ์พยำนของทำ่นมีอิทธิพลตอ่กำร 
กระท�ำของทำ่นอย่ำงไร ทำ่นจะประยุกต์ ใช้เรือ่งตำ่งๆ ในหัวข้อ 2 กับ
ตวัทำ่นเองอยำ่งไร

• เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้ำ้งจำกค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับกำร
ไดร้บัประจักษ์พยำน (ด ูหัวข้อ 3) ประสบกำรณ์อะไรช่วยให้ท่ำนมี
ประจักษ์พยำน เรำจะท�ำอะไรไดบ้้ำงเพื่อเสรมิสรำ้งประจักษ์พยำน
ของเรำ

• ทำ่นคดิวำ่เหตใุดประจกัษ์พยำนของเรำจงึเข้มแข็งขึน้เมือ่เรำแบง่
ปัน ทำ่นเอำชนะควำมรูสึ้กกลวัเรือ่งกำรแสดงประจกัษ์พยำนอยำ่งไร 
ทำ่นไดร้บัพรอยำ่งไรจำกประจกัษ์พยำนของผูอื้น่ (ด ูหัวข้อ 4)

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
1 โครนิธ์ 12:3; 1 เปโตร 3:15; แอลมำ 5:43–46; 32:26–30; โมโรไน 

10:3–5; คพ  8:2–3; 80:3–5
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ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“เมื่อทำ่นรูจ้ักและเข้ำใจแตล่ะคน ท่ำนจะเตรยีมสอนบทเรยีนที่

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของแตล่ะคนไดด้ขีึน้ ควำมเข้ำใจน้ีจะช่วย
ให้ท่ำนพบวธิีที่จะช่วยให้แตล่ะบุคคลมีส่วนรว่มในกำรสนทนำและ
กิจกรรมกำรเรยีนรูอ้ื่น” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999], 34)

อ้ำงอิง

 1  “ประจักษ์พยำนของขำ้พเจำ้,” เลียโฮนำ, 
ก ค  2000, 89–90 

 2  “ฟังโดยอ�ำนำจของพระวญิญำณ,”  
เลียโฮนำ, ม ค  1997, 5 

 3  “ประจักษ์พยำน,” เลียโฮนำ, ก ค  1998, 
78 

 4  “ประจักษ์พยำน,” 79- 80 
 5  “ประจักษ์พยำน,” 80 
 6  “It’s True, Isn’t It?” Ensign, July 1993, 2.

 7  “It’s True, Isn’t It?” 5.

 8  “It’s True, Isn’t It?” 6.

 9  “It’s True, Isn’t It?” 5.

 10  “ประจักษ์พยำน,” 80 
 11  Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 

369.

 12  “A Perfect Brightness of Hope: To New 

Members of the Church,” Ensign, Oct. 

2006, 5.



179

บทที่ 10

บ�ำรงุเลีย้งกำรเป็นหุ้นส่วน
นิรนัดรข์องชีวติแตง่งำน

“ควำมรูสึ้กหวำนชืน่ทีสุ่ดของชีวติ แรงผลักดนัอันน่ำพึงใจ
และเผือ่แผ่ทีสุ่ดของใจมนุษย์ ล้วนแสดงออกอย่ำงเต็มที่ ใน
ชีวติแตง่งำนทีบ่รสุิทธิ์ ไรม้ลทินเหนือควำมช่ัวรำ้ยของโลก” 

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ค่ำำวนัหน่ึงเมื่อประธำนและซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์น่ังอยู่เงียบๆ ดว้ยกัน  
ซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์พูดวำ่ “คณุให้ปีกฉันบินเสมอ และฉันรกัคณุก็เพรำะ
เหตน้ีุ” 1  ประธำนฮิงคล์ีย์แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับค�ำพูดจำกภรรยำ
ดงัน้ี “ข้ำพเจำ้พยำยำมยอมรบัควำมเป็นปัจเจก [ของเธอ] บุคลิกภำพ
ของเธอ ควำมปรำรถนำของเธอ ภูมิหลังของเธอ ควำมใฝ่ฝันของเธอ 
ปล่อยให้เธอบิน ใช่ ปล่อยให้เธอบิน! ปล่อยให้เธอพัฒนำพรสวรรค์
ของเธอ ปล่อยให้เธอท�ำส่ิงตำ่งๆ ตำมวธิีของเธอ หลีกทำงให้เธอ และ
ประหลำดใจกับส่ิงที่เธอท�ำ” 2 ซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์สนับสนุนสำมี ในท�ำนอง
เดยีวกัน—ในฐำนะบิดำ ในควำมสนใจส่วนตวัของเขำ และในกำรรบัใช้
ศำสนจักรอยำ่งกวำ้งขวำงของเขำ

ช่วงที่เตบิโตมำดว้ยกันส่วนใหญ่กอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์กับมำรจ์อร ี
เพย์อยู่ ในวอรด์เดยีวกัน และพวกทำ่นอยู่บ้ำนตรงข้ำมกันนำนหลำยปี 
“ข้ำพเจำ้เห็นเธอครัง้แรกในปฐมวยั” ประธำนฮิงคล์ีย์เล่ำในเวลำตอ่มำ 
“เธออ่ำนพระคมัภีรอ์อกเสียงตอ่หน้ำเด็กคนอื่นๆ ขำ้พเจ้ำไม่รูว้ำ่ท�ำไม
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ประธำนและซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์มีชีวติแตง่งำนทีเ่ป็นสุขและรกักัน เข้มแข็งขึน้เพรำะ 
“ควำมเชือ่มั่นแน่นอนในใจวำ่จะไดพ้บกันอีกครัง้และครองคูก่ันช่ัวนิรนัดร”์
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จึงมีผลตอ่ข้ำพเจำ้มำกนัก แตข่้ำพเจำ้ไม่เคยลืม แล้วเธอก็ โตเป็นสำว
สวยขำ้พเจ้ำมีควำมรูสึ้กวำ่ตอ้งแตง่งำนกับเธอ” 3

พวกท่ำนออกเดทดว้ยกันครัง้แรก—ที่งำนเตน้ร�ำของศำสนจักร—
เมื่อท่ำนอำยุ 19 ปีและเธออำยุ 18 ปี “ชำยหนุ่มคนน้ีจะประสบควำม
ส�ำเรจ็มำก” มำรจ์อรบีอกคณุแม่ของเธอหลังจำกน้ัน 4  สัมพันธภำพ
ของพวกทำ่นพัฒนำตอ่เน่ืองขณะกอรด์อนเข้ำเรยีนที่มหำวทิยำลัย
แห่งยูทำห์ จำกน้ันในปี 1933 หลังจำกท่ำนเรยีนจบ ท่ำนไดร้บัเรยีกให้
รบัใช้งำนเผยแผ่ ในอังกฤษ เมื่อทำ่นกลับมำในปี 1935 พวกท่ำนผูก
สมัครรกัใครก่ันอีกครัง้ และในปี 1937 พวกทำ่นแตง่งำนกันใน 
พระวหิำรซอลท์เลค เมื่อนึกถึงชีวติแตง่งำนช่วงแรก ซิสเตอรม์ำรจ์อรี
กล่ำววำ่

 “เงินขำดมือ แตเ่รำเป่ียมดว้ยควำมหวงัและกำรมองโลกในแง่ด ี
ช่วงเวลำแรกๆ เหลำ่น้ันใช่วำ่จะสุขส�ำรำญไปทุกเรือ่ง แตเ่ต็มไปดว้ย
ควำมมุ่งมั่นและควำมปรำรถนำจะสรำ้งครอบครวัที่มีควำมสุข เรำรกั
กัน ไม่มีควำมสงสัยในเรือ่งน้ัน แตเ่รำตอ้งท�ำควำมคุน้เคยกันดว้ย 
ดฉัินคดิวำ่ทุกคูต่อ้งท�ำควำมคุน้เคยกัน

“ช่วงแรกดฉัินคดิวำ่จะดกีวำ่ถ้ำเรำพยำยำมคุน้เคยกันมำกกวำ่จะ
พยำยำมเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรือ่ย—ซ่ึงดฉัินคน้พบวำ่เป็นไปไม่ได ้
       จะตอ้งมีกำรประนีประนอม และผ่อนสัน้ผ่อนยำวมำกๆ เพื่อสรำ้ง
ครอบครวัที่มีควำมสุข” 5

ประธำนฮิงคล์ีย์ ไดร้บัเรยีกเป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ในปี 1958 ใน
ช่วงรบัใช้ปีแรกๆ ซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์อยู่บำ้นดแูลลูกหำ้คนเป็นหลักขณะ
ท่ำนเดนิทำงไปท�ำงำนมอบหมำยของศำสนจักร เมื่อลูกๆ โตแล้ว 
ท่ำนทัง้สองเดนิทำงดว้ยกันบ่อยครัง้—น่ีเป็นส่ิงที่พวกทำ่นมุ่งมำด
ปรำรถนำ ในเดอืนเมษำยน ปี 1977 กำรฉลองแตง่งำนครบรอบ 40 ปี
เกิดขึน้ระหวำ่งพวกทำ่นเดนิทำงไปพบกับวสุิทธิชนในออสเตรเลีย วนั
น้ันประธำนฮิงคล์ีย์เขียนในบันทึกส่วนตวัของท่ำนวำ่

“วนัน้ีเรำอยู่ ในเมืองเพิรท์ ออสเตรเลีย กำรอยู่ที่น่ันบ่งบอกวำ่หลำย
ปีมำน้ีไดน้�ำอะไรมำให้เรำบ้ำง เรำใช้วนัน้ันประชุมกับผู้สอนศำสนำใน
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คณะเผยแผ่เพิรท์ ออสเตรเลีย วนัน้ันเป็นวนัที่ดมีำกๆ เพรำะเรำไดฟ้ัง
ประจักษ์พยำนและค�ำชีแ้นะ ผู้สอนศำสนำมอบช่อดอกไม้ ให้มำรจ์อร ี
น่ันเป็นส่ิงที่ขำ้พเจ้ำไม่มีเวลำท�ำให้เธอดว้ยตนเอง

“เรำน่ำจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ 40 ปีที่ผ่ำนมำสักเล่ม        เรำมีเรือ่ง
ตอ้งตอ่สู้ดิน้รนและปัญหำของเรำ แต่ โดยทั่วไปแล้วชีวติด ีเรำไดร้บัพร
อย่ำงน่ำอัศจรรย์ ในวยัน้ี เรำเริม่รูค้วำมหมำยของนิรนัดรและคณุคำ่
ของกำรเป็นคูนิ่รนัดร ์หำกเรำอยู่ที่บ้ำนคนืน้ี เรำคงจะรบัประทำน
อำหำรเย็นกับครอบครวั แตเ่รำอยู่รบัใช้พระเจำ้ไกลบ้ำน และน่ันเป็น
ประสบกำรณ์อันช่ืนใจ” 6

ยี่สิบสองปีตอ่มำ ขณะรบัใช้เป็นประธำนศำสนจักร ประธำน 
ฮิงคล์ีย์เขียนจดหมำยถึงซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์บอกควำมรูสึ้กของท่ำนหลัง
จำกแตง่งำนมำนำนกวำ่ 60 ปีวำ่ “คณุเป็นคูชี่วติที่มีคำ่มำกเหลือเกิน” 
ท่ำนกลำ่ว “ตอนน้ีเรำแก่ตวัไปดว้ยกัน และน่ันเป็นประสบกำรณ์อัน
ช่ืนใจ        ในวนัใดวนัหน่ึงข้ำงหน้ำเมื่อมือมัจจุรำชแตะเรำคนใดคน
หน่ึงอย่ำงแผ่วเบำ จะมีน� ้ำตำแน่นอน แตจ่ะมีควำมเช่ือมั่นในใจเช่น
กันวำ่เรำจะพบกันอีกและจะเป็นคูชี่วตินิรนัดร”์ 7

ตน้ครสิตศั์กรำช 2004 ประธำนและซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์อยู่ระหวำ่งเดนิ
ทำงกลับจำกกำรอุทิศพระวหิำรอักกรำ กำนำเมื่อซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์ล้ม
ป่วยเพรำะควำมเหน่ือยล้ำ เธอไม่แข็งแรงเหมือนเดมิและถึงแก่กรรม
ในวนัที่ 6 เมษำยน ค ศ  2004 หกเดอืนตอ่มำในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
เดอืนตลุำคม ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่

“ขณะจับมือเธอและเห็นชีวติมรรตยัคอ่ยๆ ไหลออกจำกน้ิวมือเธอ 
ขำ้พเจ้ำยอมรบัวำ่สะเทือนใจมำก ก่อนแตง่งำนกับเธอ เธอเป็นหญิง
สำวที่ข้ำพเจำ้ใฝ่ฝัน        เธอเป็นคูชี่วติที่ขำ้พเจำ้รกัมำนำนกวำ่สอง
ในสำมของศตวรรษ เรำเทำ่เทียมกันตอ่พระพักตรพ์ระเจำ้ ที่จรงิเธอ
เหนือกวำ่ขำ้พเจ้ำ เวลำน้ีในวยัชรำของข้ำพเจำ้ เธอกลำยเป็นหญิงสำว
ที่ข้ำพเจ้ำฝันถึงอีกครัง้” 8

ในควำมเศรำ้โศกของท่ำน ประธำนฮิงคล์ีย์ ไดร้บักำรหนุนใจจำก
กำรรูว้ำ่ท่ำนกับมำรจ์อรรีบักำรผนึกดว้ยกันช่ัวนิรนัดรแ์ล้ว “กำรที่
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คนๆ หน่ึงสูญเสียหุ้นส่วนที่เขำรกัมำกและผำ่นรอ้นผ่ำนหนำวดว้ยกัน
มำนำนเป็นเรือ่งน่ำสลดหดหู่อย่ำงยิ่ง” ทำ่นกล่ำว “มีควำมโดดเดีย่ว
อ้ำงวำ้งเกำะกุมจิตใจรนุแรงมำกขึน้ และกัดกรอ่นจิตวญิญำณของคน
น้ันอย่ำงเจ็บปวด แต่ ในควำมเงียบสงัดยำมรำตร ีข้ำพเจ้ำไดย้ินเสียง
กระซิบแผ่วเบำวำ่ ‘ทุกอยำ่งด ีทุกอย่ำงด’ี เสียงจำกนิรนำมคนน้ันท�ำให้
เกิดปีต ิควำมแน่นอน และควำมเช่ือมั่นไม่ส่ันคลอนวำ่ควำมตำยไม่ ใช่
จุดจบ ชีวติด�ำเนินตอ่ไป มีงำนตอ้งท�ำและตอ้งไดชั้ยชนะ เสียงเบำๆ 
น้ัน แม้หูมนุษย์ ไม่ไดย้ิน แตท่�ำให้เกิดควำมเช่ือมั่นวำ่มีกำรแยกจำก
กันฉันใดย่อมจะมีกำรพบกันอย่ำงช่ืนบำนอีกครัง้ฉันน้ัน” 9

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระบิดาบนสวรรค์ทรงออกแบบการแต่งงานตัง้แต่ต้น

กำรแตง่งำนภำยใตแ้ผนของพระบิดำนิรนัดรเ์ป็นเรือ่งวเิศษอย่ำง
ยิ่ง แผนน้ันจัดเตรยีมไว้ ในพระปรชีำญำณของพระองคเ์พื่อควำมสุข
และควำมมั่นคงของบุตรธิดำพระองคแ์ละควำมตอ่เน่ืองของเผำ่พันธุ์
มนุษย์

พระองคท์รงเป็นพระผู้สรำ้งของเรำและทรงออกแบบกำรแตง่งำน
นับจำกกำลเริม่ตน้ ขณะที่ทรงสรำ้งเอวำ “ชำยน้ันจึงวำ่ น่ีแหละกระดกู
จำกกระดกูของเรำ เน้ือจำกเน้ือของเรำ        เพรำะเหตน้ัุนผู้ชำยจะละ
จำกบิดำมำรดำของเขำไปผูกพันอยู่กับภรรยำ และเขำทัง้สองจะเป็น
เน้ือเดยีวกัน” (ปฐม  2:23–24)

เปำโลเขียนถึงวสุิทธิชนชำวโครนิธ์วำ่ “แตอ่ย่ำงไรก็ด ีในองคพ์ระผู้
เป็นเจำ้ผู้ชำยก็ขำดผู้หญิงไม่ได ้และผู้หญิงก็ขำดผู้ชำยไม่ได”้  
(1 โครนิธ์ 11:11)

ในกำรเปิดเผยยุคปัจจุบัน พระเจ้ำตรสัวำ่ “และอน่ึง, ตำมจรงิแล้ว
เรำกลำ่วแก่เจำ้, วำ่ผู้ ใดที่หำ้มกำรแตง่งำนมิไดร้บัแตง่ตัง้จำก 
พระผู้เป็นเจ้ำ, เพรำะกำรแตง่งำนไดร้บัแตง่ตัง้จำกพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อ
มนุษย์ ” (คพ  49:15)      
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โดยแท้แล้วคนที่อ่ำนพระคมัภีร ์ทัง้ในอดตีและปัจจุบัน ไม่มีสัก
คนสงสัยแนวคดิอันสูงส่งเรือ่งกำรแตง่งำน ควำมรูสึ้กหวำนช่ืนที่สุด
ของชีวติ แรงผลักดนัอันน่ำพึงใจและเผื่อแผ่ที่สุดของใจมนุษย์ ล้วน
แสดงออกอยำ่งเต็มที่ ในชีวติแตง่งำนที่บรสุิทธิ์ ไรม้ลทินเหนือควำมช่ัว
รำ้ยของโลก

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่กำรแตง่งำนเช่นน้ันเป็นควำมปรำรถนำ—ควำมหวงั 
ควำมใฝ่ฝัน ควำมปรำรถนำที่สวดอ้อนวอนขอ—ของชำยหญิงทุกแห่ง
หน 10

2
ในพระวหิาร สามีภรรยาจะได้รบัการผนึกไวด้้วยกันช่ัวนิรนัดร์

พระวหิำร       มอบพรที่ ไม่มีที่อื่นใดมอบให้ ทัง้หมดที่เกิดขึน้ใน
พระนิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์เหล่ำน้ีเกี่ยวข้องกับธรรมชำตนิิรนัดรข์องมนุษย์ 
ที่น่ี สำมีภรรยำและบุตรธิดำไดร้บักำรผนึกดว้ยกันเป็นครอบครวัช่ัว 
นิรนัดร ์กำรแตง่งำนไม่ ใช่ “จนกวำ่ควำมตำยจะพรำกเจ้ำไป” แตค่งอยู่
ตลอดกำลถ้ำทัง้สองฝ่ำยด�ำเนินชีวติคูค่วรกับพรน้ัน 11

มีชำยที่รกัหญิงจรงิๆ หรอืหญิงที่รกัชำยจรงิๆ ผู้ ไม่สวดอ้อนวอน
ขอให้ควำมสัมพันธ์ของพวกเขำคงอยู่ตอ่ไปหลังควำมตำยไหม มีพ่อ
แม่ที่ฝังลูกแล้วไม่ปรำรถนำหลักประกันวำ่ลูกที่พวกเขำรกัจะเป็นของ
พวกเขำอีกครัง้ในโลกที่จะมำถึงไหม ใครก็ตำมที่เช่ือเรือ่งชีวตินิรนัดร์
จะข้องใจไดห้รอืวำ่พระผู้เป็นเจำ้แห่งสวรรคจ์ะประทำนคณุลักษณะ
อันล�ำ้คำ่ที่สุดของชีวติแก่บุตรธิดำของพระองค ์ซ่ึงคอืควำมรกัที่
แสดงออกไดอ้ย่ำงมีควำมหมำยมำกที่สุดในสัมพันธภำพครอบครวั 
ไม่เลย เหตผุลที่ ไม่ ไดค้อืสัมพันธภำพของครอบครวัจะด�ำเนินตอ่ไป
หลังควำมตำย  ใจมนุษย์ปรำรถนำอย่ำงมำกและพระผู้เป็นเจ้ำแห่ง
ฟ้ำสวรรคท์รงเปิดเผยวธิี ให้ ไดสั้มพันธภำพดงักล่ำว  ศำสนพิธีอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ ในพระนิเวศน์ของพระเจำ้จัดเตรยีมไวเ้พื่อกำรน้ัน 12

หอมหวำนยิ่งนักคอืควำมเช่ือมั่น ปลอบโยนยิ่งนักคอืสันตทิี่มำจำก
ควำมรูว้ำ่ถ้ำเรำแตง่งำนถูกตอ้งและด�ำเนินชีวติถูกตอ้ง สัมพันธภำพ
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ของเรำจะด�ำเนินตอ่ไป แม้เวลำจะล่วงเลยและควำมตำยน้ันแน่นอน 
มนุษย์อำจเขียนเพลงรกัและรอ้งเพลงน้ัน พวกเขำอำจโหยหำ หวงั 
และฝัน แตท่ัง้หมดน้ีจะเป็นแคค่วำมเพ้อฝันหำกไม่มีกำรใช้สิทธิ
อ�ำนำจที่เหนือกวำ่อ�ำนำจของเวลำและควำมตำย 13

3
สามีภรรยาเดินเคียงคู่กันระหวา่งการเดินทางนิรนัดร์

ในแบบแผนอันยิ่งใหญ่ของพระองค ์เมื่อพระผู้เป็นเจ้ำทรงสรำ้ง
มนุษย์ครัง้แรก พระองคท์รงสรำ้งเพศชำยและเพศหญิง กำรครองคู่
อย่ำงสมเกียรตพิบในกำรแตง่งำน ฝ่ำยหน่ึงเสรมิอีกฝ่ำยหน่ึง 14

ในกำรเป็นคูแ่ตง่งำนไม่มีควำมดอ้ยกวำ่หรอืควำมเหนือกวำ่ ฝ่ำย
หญิงไม่เดนิน�ำหน้ำฝ่ำยชำย และฝ่ำยชำยไม่เดนิน�ำหน้ำฝ่ำยหญิง พวก
เขำเดนิเคยีงคูก่ันฉันบุตรและธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำระหวำ่งกำรเดนิ
ทำงนิรนัดร์ 15

กำรแตง่งำนในควำมหมำยที่ถูกตอ้งที่สุดคอืกำรเป็นหุ้นส่วนเทำ่
เทียมกัน ไม่มีฝ่ำยใดใช้อ�ำนำจบำตรใหญ่เหนืออีกฝ่ำย แต่ ให้ก�ำลังใจกัน 
ช่วยเหลือกันในควำมรบัผิดชอบและควำมมุ่งมำดปรำรถนำทุกอย่ำงที่
ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงอำจจะมี 16

ภรรยำทัง้หลำย จงถือวำ่สำมีท่ำนเป็นคูชี่วติที่เลอคำ่และด�ำเนิน
ชีวติให้คูค่วรกับควำมสัมพันธ์น้ัน สำมีทัง้หลำย จงถือวำ่ภรรยำท่ำน
เป็นทรพัย์สินมีคำ่ที่สุดในกำลเวลำหรอืนิรนัดร เธอเป็นธิดำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ เป็นหุ้นส่วนที่ท่ำนสำมำรถเดนิจูงมือฝ่ำแดดและพำยุ ฝ่ำ
ภยันตรำยและชัยชนะของชีวติไปดว้ยได้ 17

ขำ้พเจ้ำนึกถึง [เพื่อน] สองคนที่ข้ำพเจำ้รูจ้ัก       สมัยเรยีนมัธยม
ปลำยและมหำวทิยำลัย เขำเป็นหนุ่มชนบท รปูรำ่งหน้ำตำธรรมดำ 
ไม่มีเงินหรอือนำคตชัดเจน เขำโตมำกับฟำรม์ และถ้ำเขำมีคณุสมบัติ
ใดดงึดดูใจ คณุสมบัตน้ัินคอืควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน       แตด่ว้ย
รปูลักษณ์ภำยนอกแบบชำวชนบท เขำจึงมีรอยยิม้และบุคลิกภำพที่ดู
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เหมือนจะแสดงให้เห็นควำมดงีำมชัดเจน เธอเป็นสำวชำวกรงุ มำจำก
บ้ำนที่สะดวกสบำย      

มนตว์เิศษบำงอยำ่งเกิดขึน้ระหวำ่งพวกเขำ พวกเขำตกหลุมรกั 
      [พวกเขำ] หัวเรำะ เตน้ร�ำ และศึกษำดว้ยกันตลอดหลำยปีน้ัน 
พวกเขำแตง่งำนกันทัง้ที่คนอื่นสงสัยวำ่พวกเขำจะมีรำยไดพ้อเลีย้ง
ชีพไดอ้ยำ่งไร เขำมุมำนะเรยีนวชิำชีพจนจบและไดค้ะแนนน�ำเกือบ
สูงสุดของชัน้ เธอประหยัด อดออม ท�ำงำน และสวดอ้อนวอน เธอให้
ก�ำลังใจเขำ สนับสนุนเขำ และเมื่อสถำนกำรณ์ย�่ำแย่มำกเธอพูดเบำๆ 
วำ่ “เดีย๋วเรำก็ผ่ำนไปได”้ ศรทัธำที่เธอมี ในตวัเขำท�ำให้เขำมีก�ำลัง
ใจฟันฝ่ำชีวติช่วงยำกๆ เหลำ่น้ัน ลูกๆ ของพวกเขำเกิด พวกเขำรกั 
อบรมส่ังสอน และให้ควำมมั่นคงปลอดภัยที่มำจำกแบบอยำ่งควำมรกั
ควำมภักดทีี่พวกเขำมีตอ่กัน ส่ีสิบห้ำปีล่วงไป ลูกๆ ของพวกเขำเตบิ
ใหญ่และน�ำช่ือเสียงมำให้พวกเขำ ให้ศำสนจักร และชุมชนที่พวกเขำ
อำศัยอยู่

เมื่อเรว็ๆ น้ีขณะน่ังเครือ่งบินจำกนิวยอรก์ ข้ำพเจำ้เดนิไปตำม
ช่องทำงเดนิในห้องโดยสำรเปิดไฟสลัวและเห็นผู้หญิงคนหน่ึงผม
สีดอกเลำนอนซบไหล่สำมี เขำจับมือเธอแน่นอยำ่งรกัใคร ่เขำตืน่อยู่
และจ�ำขำ้พเจ้ำได ้เธอตืน่เมื่อเรำเริม่พูดคยุกัน พวกเขำก�ำลังกลับจำก
นิวยอรก์เช่นกัน เขำไปยื่นเอกสำรให้สมำคมที่มีคนรูจ้ักมำกที่สุดแห่ง
หน่ึงของประเทศ เขำพูดเรือ่งน้ันเล็กน้อย แตเ่ธอพูดถึงเกียรตทิี่เขำ
ไดร้บัอย่ำงภำคภูมิ ใจ      

ขำ้พเจ้ำคดิเรือ่งน้ันขณะกลับไปยังที่น่ังของขำ้พเจ้ำบนเครือ่งบิน 
ขำ้พเจ้ำพูดกับตนเองวำ่ เพื่อนๆ ของพวกเขำสมัยน้ันเห็นพวกเขำเป็น
เพียงหนุ่มชำวไรจ่ำกชนบทและสำวหน้ำตำยิม้แย้มมีรอยกระที่จมูก 
แตส่องคนน้ีเห็นควำมรกั ควำมภักด ีสันตสุิข ศรทัธำ และอนำคตใน
กันและกัน ถำ้จะเรยีกวำ่เคมีตรงกันก็ ได ้แตม่ีมำกยิ่งกวำ่น้ัน ส่ิงที ่
พระบิดำผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจำ้ของเรำทรงปลูกไวท้ี่น่ันก�ำลังเบ่ง
บำน ในสมัยเรยีนพวกเขำด�ำเนินชีวติคูค่วรกับกำรเบ่งบำนน้ัน พวก
เขำด�ำเนินชีวติดว้ยคณุธรรมและศรทัธำ ดว้ยควำมช่ืนชม ดว้ยควำม
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เคำรพตนเองและเคำรพในกันและกัน ในช่วงปีที่มีควำมยำกล�ำบำก
ในดำ้นอำชีพและขัดสนเศรษฐกิจ พวกเขำพบพลังทำงโลกมำกที่สุด
ในคูข่องตน เวลำน้ีในวยัชรำพวกเขำหำสันตสุิข หำควำมพอใจเงียบๆ 
ดว้ยกัน นอกจำกน้ีพวกเขำยังเช่ือมั่นเรือ่งควำมเป็นนิรนัดรข์องควำม
สัมพันธ์อันน่ำยินดภีำยใตพ้ันธสัญญำที่ท�ำไวน้ำนแล้วและสัญญำที่ ให้
ไวน้ำนแล้วในพระนิเวศน์ของพระเจำ้ 18

4
พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงระงับพรใดจากผู้มีค่าควรท่ี ไม่ได้แต่งงาน

ไม่ทรำบเพรำะเหตใุดเรำจึงตดิป้ำยให้กับกลุ่มคนที่มีควำมส�ำคญั
มำกในศำสนจักร ป้ำยอ่ำนวำ่ “คนโสด” ข้ำพเจำ้ปรำรถนำวำ่เรำจะไม่
ท�ำเช่นน้ัน ท่ำนเป็นปัจเจก ชำยและหญิง บุตรและธิดำของพระผู้เป็น
เจ้ำ ไม่ ใช่กลุ่มคนที่ “ทำ่ทำงเหมือนกัน” หรอื “ท�ำเหมือนกัน” เพรำะ
ท่ำนบังเอิญไม่ไดแ้ตง่งำน โดยพืน้ฐำนแล้วน่ันไม่ท�ำให้ท่ำนตำ่งจำก
คนอื่นๆ เรำทุกคนเหมือนกันมำกในรปูลักษณ์ภำยนอกและกำรตอบ
สนองทำงอำรมณ์ ควำมสำมำรถในกำรคดิ หำเหตผุล เศรำ้หมอง มี
ควำมสุข รกั และเป็นที่รกั

ท่ำนส�ำคญัเทำ่กับคนอื่นๆ ในแผนของพระบิดำในสวรรค ์และภำย
ใตพ้ระเมตตำของพระองค ์ไม่มีพรใดซ่ึงท่ำนมีสิทธิ์ ไดร้บัจะถูกระงับ
ไวต้ลอดไป 19

ขำ้พเจ้ำขออนุญำตพูดสักเล็กน้อยกับคนที่ ไม่มี โอกำสแตง่งำน 
ขำ้พเจ้ำรบัรองกับทำ่นวำ่เรำรบัรูค้วำมเหงำที่พวกท่ำนหลำยคนรูสึ้ก 
ควำมเหงำเป็นเรือ่งขมขื่นและเจ็บปวด ข้ำพเจำ้คดิวำ่ทุกคนเคยรูสึ้ก
อย่ำงน้ันมำบ้ำงแล้ว เรำส่งใจถึงท่ำนดว้ยควำมเข้ำใจและควำมรกั      

      ทำ่นสำมำรถท�ำให้ชีวติช่วงน้ีวเิศษสุดได ้ทำ่นมีวฒุิภำวะ ท่ำน
มีวจิำรณญำณ พวกท่ำนส่วนใหญ่ไดร้บักำรฝึกฝนและมีประสบกำรณ์ 
ท่ำนมีควำมเข้มแข็งทำงรำ่งกำย จิตใจ และวญิญำณที่จะพยุง ช่วย
เหลือ และให้ก�ำลังใจ
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มีคนข้ำงนอกมำกมำยตอ้งกำรทำ่น       ชำรต์แบตเตอรทีำงวญิญำณ
ของทำ่นให้เต็มอยู่เสมอและจุดตะเกียงของผู้อื่น 20

ถึงทำ่นที่ ไม่ ไดแ้ตง่งำน       พระผู้เป็นเจำ้ประทำนพรสวรรค์ ให้
ท่ำนไม่อยำ่งใดก็อยำ่งหน่ึง พระองคป์ระทำนควำมสำมำรถให้ท่ำนรบั
ใช้ตำมควำมตอ้งกำรของผู้อื่นและเป็นพรแก่ชีวติพวกเขำดว้ยควำม
เมตตำและห่วงใย จงยื่นมือช่วยเหลือคนตกทุกข์ ไดย้ำก      

ให้ควำมรูเ้พิ่มควำมรู ้ขัดเกลำควำมคดิและทักษะของท่ำนในสำขำ
วชิำที่ท่ำนเลือก มี โอกำสมำกมำยให้ทำ่นหำกท่ำนพรอ้มจะใช้ โอกำส
เหลำ่น้ันให้เป็นประโยชน์       อยำ่รูสึ้กวำ่เพรำะทำ่นเป็นโสด พระ
ผู้เป็นเจ้ำจึงทรงทอดทิง้ทำ่น โลกตอ้งกำรทำ่น ศำสนจักรตอ้งกำร
ท่ำน คนมำกมำยและอุดมกำรณ์มำกมำยตอ้งกำรพลัง ปัญญำ และ
พรสวรรคข์องท่ำน

จงสวดอ้อนวอน และอยำ่สิน้หวงั       ด�ำเนินชีวติให้ดทีี่สุดเท่ำที่
ท่ำนสำมำรถท�ำได ้พระเจ้ำจะประทำนค�ำตอบกำรสวดอ้อนวอนให้ทำ่น
ตำมพระปรชีำญำณอันยิ่งใหญ่กวำ่ของพระองคแ์ละในช่วงเวลำนิรนัดร ์
ของพระองค์ 21

ถึงทำ่นที่หย่ำรำ้ง โปรดรูเ้ถิดวำ่เรำไม่ไดม้องวำ่ท่ำนล้มเหลวเพรำะ
ชีวติแตง่งำนล้มเหลว       หน้ำที่ของเรำไม่ ใช่ประณำม แต่ ให้อภัยและ
ลืม หนุนใจและช่วยเหลือ ในยำมที่ท่ำนรูสึ้กหดหู่จงหันไปหำพระเจ้ำ 
ผู้ตรสัวำ่ “บรรดำผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภำระหนัก จงมำหำเรำ และ
เรำจะให้ทำ่นทัง้หลำยไดห้ยุดพัก       ดว้ยวำ่แอกของเรำก็พอเหมำะ 
และภำระของเรำก็เบำ” (มัทธิว 11:28, 30)

พระเจ้ำจะไม่เบือนพระพักตรห์รอืทรงปฏิเสธทำ่น ค�ำตอบกำรสวด
อ้อนวอนของท่ำนอำจไม่ยิ่งใหญ่ อำจเขำ้ใจหรอืเห็นคำ่ได้ ไม่ง่ำย แตจ่ะ
ถึงเวลำน้ันเมื่อท่ำนจะรูว้ำ่ทำ่นไดร้บัพร 22
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5
ความสุขในชีวติแต่งงานมาจากการแสดงความ

รกัความห่วงใยต่อความผาสุกของคู่ชีวติ

จงบ�ำรงุเลีย้งและท�ำให้ชีวติแตง่งำนของท่ำนดขีึน้ ปกป้องและ
พยำยำมรกัษำชีวติแตง่งำนให้เป็นปึกแผ่นและสวยงำม       ชีวติ
แตง่งำนเป็นสัญญำ เป็นข้อตกลง เป็นเอกภำพระหวำ่งชำยหญิงภำย
ใตแ้ผนของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ ชีวติแตง่งำนเปรำะบำง เรยีกรอ้งให้
บ�ำรงุเลีย้งและตอ้งพยำยำมมำก 23

หลังจำกจัดกำรกับสถำนกำรณ์หย่ำรำ้งหลำยรอ้ยรำยตลอดหลำย
ปีมำน้ี ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่กำรปฏิบัตอิย่ำงหน่ึงจะแก้ ไขปัญหำรำ้ยแรงดงั
กล่ำวไดม้ำกกวำ่อย่ำงอื่นทัง้หมด

ถ้ำสำมีทุกคนและภรรยำทุกคนจะท�ำทุกอยำ่งที่ท�ำไดอ้ย่ำงสม�่ำเสมอ
เพื่อให้คูชี่วติสบำยใจและมีควำมสุข กำรหย่ำรำ้งจะมีน้อยมำก ถำ้ตอ้ง
มี จะไม่ไดย้ินกำรโตเ้ถียง จะไม่มีกำรกล่ำวหำคูค่รอง จะไม่มีกำรระเบิด
อำรมณ์โกรธ แตค่วำมรกัและควำมห่วงใยจะเข้ำมำแทนที่กำรกระท�ำ
ทำรณุกรรมและควำมใจแคบ      

กำรแก้ปัญหำชีวติสมรสส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ที่กำรหย่ำรำ้ง แตอ่ยู่ที่
กำรกลับใจและกำรให้อภัย กำรแสดงควำมเมตตำและควำมห่วงใย พบ
วธิีแก้ ในกำรใช้กฎทองค�ำ

ช่ำงเป็นภำพที่งดงำมยิ่งนักเมื่อชำยหนุ่มหญิงสำวประสำนมือกันที่
แท่นขณะท�ำพันธสัญญำตอ่พระเจำ้วำ่พวกเขำจะให้เกียรตกิันและรกั
กัน ช่ำงเป็นภำพชวนหดหู่ยิ่งนักเมื่อสองสำมเดอืนตอ่มำ หรอืสองสำม
ปีตอ่มำ มีกำรใช้วำจำหยำบคำย พูดจำไรน้� ้ำใจและเชือดเฉือน ขึน้เสียง 
และกล่ำวหำให้เจ็บช�ำ้น� ้ำใจ

ตอ้งไม่เป็นเช่นน้ันพี่น้องที่รกัทัง้หลำย เรำสำมำรถเอำชนะองค์
ประกอบอันเป็นควำมใจรำ้ยและต�ำ่ช้ำเหลำ่น้ีในชีวติเรำได ้(ด ูกำลำเทยี  
4:9) เรำสำมำรถมองหำและรบัรูธ้รรมชำตอิันสูงส่งในกันและกัน ซ่ึง
มีมำถึงเรำในฐำนะบุตรธิดำของพระบิดำในสวรรค ์เรำอยู่ดว้ยกันได้



บทที ่10

190

ในแบบแผนกำรแตง่งำนที่พระผู้เป็นเจำ้ประทำนเพื่อท�ำส่ิงซ่ึงเรำ
สำมำรถท�ำให้ส�ำเรจ็ไดห้ำกเรำจะฝึกวนัิยให้ตนเองและไม่พยำยำมฝึก
วนัิยให้คูชี่วติ 24

ชีวติแตง่งำนทุกคูต่อ้งประสบกับสภำพอำกำศที่มีมรสุมเป็นครัง้
ครำว แตด่ว้ยควำมอดทน ควำมเคำรพกัน และวญิญำณของควำมอด
กลัน้ เรำสำมำรถตำ้นมรสุมเหล่ำน้ีได ้ไม่วำ่ท�ำควำมผิดพลำดที่ ใด ที่
น่ันจะตอ้งมีกำรขอโทษ กำรกลับใจ และกำรให้อภัย แตท่ัง้สองฝ่ำยจะ
ตอ้งเต็มใจท�ำเช่นน้ัน      

ขำ้พเจ้ำเรยีนรูว้ำ่เน้ือแท้ของควำมสุขในชีวติแตง่งำนอยู่ที่       ควำม
กังวลห่วงใยควำมสุขสบำยและควำมผำสุกของคูชี่วติ กำรเห็นแก่ตน
เป็นใหญ่และกำรสนองควำมปรำรถนำของตนจะไม่สรำ้งควำมไวว้ำงใจ 
ควำมรกั หรอืควำมสุข ควำมรกักับคณุสมบัตทิี่เกิดขึน้พรอ้มกันจะผลิ
ดอกเบ่งบำนก็ตอ่เมื่อมีควำมไม่เห็นแก่ตวัเทำ่น้ัน 25

พวกเรำหลำยคนตอ้งเลิกมองหำข้อผิดพลำดและเริม่มองหำคณุ
งำมควำมด ี      น่ำเสียดำยที่สตรบีำงคนตอ้งกำรปรบัปรงุแก้ ไขสำมี

“จงบ�ำรงุเลีย้งและท�ำให้ชีวติแตง่งำนของทำ่นดขีึน้ ปกป้องและ
พยำยำมรกัษำชีวติแตง่งำนให้เป็นปึกแผ่นและสวยงำม”
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ตำมแบบที่ตนพอใจ สำมีบำงคนถือวำ่ตนมีสิทธิ์บังคบัภรรยำให้ท�ำตำม
มำตรฐำนทีต่นคดิวำ่ดเีลศิ น่ันไม่ไดผ้ล รงัแตจ่ะท�ำให้เกิดควำมขัดแยง้  
ควำมเข้ำใจผิด และควำมเสียใจ

พวกเขำจะตอ้งเคำรพควำมสนใจของกันและกัน พวกเขำจะตอ้งให้
โอกำสและให้ก�ำลังใจกันพัฒนำและแสดงพรสวรรคข์องตน 26

จงแน่วแน่และซ่ือสัตย์ตอ่คูชี่วติที่ทำ่นเลือก ในแง่ของเวลำและ
นิรนัดร เธอหรอืเขำจะเป็นทรพัย์สินมีคำ่ที่สุดที่ท่ำนจะมีตลอดไป เธอ
หรอืเขำจะสมควรไดร้บัส่ิงดทีี่สุดที่อยู่ ในตวัท่ำน 27

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่พระบิดำบนสวรรคท์รงออกแบบกำรแตง่งำน

ระหวำ่งชำยกับหญิง “เพื่อควำมสุขและควำมมั่นคงของบุตรธิดำ
พระองค”์ (หัวข้อ 1) ควำมรูน้ี้จะมีอิทธิพลตอ่ควำมสัมพันธ์ระหวำ่ง
สำมีกับภรรยำไดอ้ย่ำงไร สำมีภรรยำจะท�ำให้ชีวติแตง่งำนของพวก
เขำ “บรสุิทธิ์และไรม้ลทินเหนือควำมช่ัวรำ้ยของโลก” ไดอ้ยำ่งไร

• พรของกำรแตง่งำนนิรนัดร์ ในชีวติน้ีและในนิรนัดรมีอะไรบำ้ง (ด ู
หัวข้อ 2) ประสบกำรณ์ใดท�ำให้ทำ่นเห็นคำ่ควำมสัมพันธ์นิรนัดร์
มำกขึน้ เรำจะสอนบุตรธิดำให้รูค้วำมส�ำคญัของกำรแตง่งำนนิรนัดร์
ไดอ้ยำ่งไร

• เหตใุดชีวติแตง่งำนจึงตอ้งเป็น “หุ้นส่วนเทำ่เทียมกัน” (ด ูหัวข้อ 3) 
ท่ำนเรยีนรูอ้ะไรจำกเรือ่งรำวในหัวข้อ 3 สำมีภรรยำจะปลูกฝังควำม
เข้มแข็งแบบน้ีในชีวติแตง่งำนไดอ้ยำ่งไร

• ค�ำสัญญำและค�ำแนะน�ำของประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 4 จะช่วย
คนที่ ไม่ ไดแ้ตง่งำนไดอ้ยำ่งไร ค�ำสอนในหัวข้อน้ีประยุกต์ ใช้กับทุก
คนอยำ่งไร เหตใุดกำรใช้พรสวรรคแ์ละทักษะของเรำรบัใช้ผู้อื่นจึง
ส�ำคญั
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• สำมีภรรยำสำมำรถ “บ�ำรงุเลีย้งและท�ำให้ชีวติแตง่งำนดขีึน้” ดว้ย
วธิี ใดบำ้ง (ด ูหัวข้อ 5) ทำ่นไดเ้รยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับวธิีที่สำมีภรรยำ
สำมำรถเอำชนะปัญหำท้ำทำยและมีควำมสุขดว้ยกันมำกขึน้ ทำ่น
เคยเห็นตวัอย่ำงอะไรบ้ำง

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
1 โครนิธ์ 11:11; มัทธิว 19:3–6; คพ  42:22; 132:18–19; โมเสส 

2:27–28; 3:18, 21–24

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“เมื่อทำ่นอุทิศเวลำทุกวนัทัง้ส่วนตวัและกับครอบครวัเพื่อศึกษำ

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ ชีวติทำ่นจะเต็มไปดว้ยสันตสุิข สันตสุิข
ดงักลำ่วไม่ไดม้ำจำกโลกภำยนอก แตม่ำจำกภำยในบำ้น ภำยใน
ครอบครวั และจำกภำยในใจของท่ำนเอง” (รชิำรด์ จี  สก็อตต,์ “ท�ำให้
กำรใช้ศรทัธำเป็นส่ิงส�ำคญัอันดบัแรก,”  เลียโฮนำ, พ ย  2014, 93)

อ้ำงอิง

 1  ใน “สตรี ในชีวติเรำ,”   เลียโฮนำ, พ ย  
2004, 105 

 2  ใน “At Home with the Hinckleys,” 

Ensign, Oct. 2003, 22.

 3  ใน เจฟฟรยี์ อำร ์ ฮอลแลนด,์ “President 

Gordon B. Hinckley: Stalwart and 

Brave He Stands,” Ensign, June 1995, 

10–11.

 4  ใน Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, ed. Virginia H. 

Pearce (1999), x.

 5  ใน Glimpses, 184.

 6  Gordon B. Hinckley journal, Apr. 29, 

1977.

 7  ใน เกอรร์ยี์ อแวนท์, “A Tender Farewell 

to an Elect Lady,” Church News, Apr. 17, 

2004, 4.

 8  “สตรี ในชีวติเรำ,” 102 

 9  ใน มำรจ์อร ีเพย์ ฮิงคล์ีย์, Letters (2004), 

264; see also R. Scott Lloyd, “Apostle’s 

Work Continues beyond Veil,” Church 
News, July 31, 2004, 3.

 10  “What God Hath Joined Together,” 

Ensign, May 1991, 71.

 11  “เรือ่งที่ขำ้พเจ้ำทรำบ,”   เลียโฮนำ, พ ค  
2007, 106 

 12  “Why These Temples?” Ensign, Oct. 

2010, 24; see also Ensign, Aug. 1974, 

39–40.

 13  “The Marriage That Endures,” Ensign, 
July 2003, 6–7; ด ูEnsign, May 1974, 24 
ดว้ย 

 14  “สตรี ในชีวติเรำ,” 103 
 15  “Personal Worthiness to Exercise the 

Priesthood,” Ensign, May 2002, 54.

 16  “I Believe,” Ensign, Aug. 1992, 6.

 17  “What God Hath Joined Together,” 74.
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 18  “And the Greatest of These Is Love” 

(Brigham Young University devotional, 

Feb. 14, 1978), 2–3, speeches.byu.edu 
 19  “To Single Adults,” Ensign, June 1989, 

72.

 20  “To Single Adults,” 72–73.

 21  “Live Up to Your Inheritance,” Ensign, 
Nov. 1983, 82–83.

 22  “To Single Adults,” 74.

 23  “Walking in the Light of the Lord,” 

Ensign, Nov. 1998, 99.

 24  “สตรี ในชีวติเรำ,” 105 
 25  “I Believe,” 5–6.

 26  Cornerstones of a Happy Home (pam-

phlet, 1984), 5–6.

 27  “Thou Shalt Not Covet,” Ensign, Mar. 

1990, 6.
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“เรำขอให้บิดำมำรดำทุ่มเทควำมพยำยำมจนสุดควำม
สำมำรถในกำรสอนและเลีย้งดบูุตรธิดำของตน”
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บทที่ 11

บ้ำน—รำกฐำนของ
ชีวติที่ชอบธรรม

“ยิ่งทำ่นเลีย้งดบูุตรธิดำในทำงพระกิตตคิณุของ 
พระเยซูครสิตด์ว้ยควำมรกัและควำมคำดหวงัสูงมำก
เพียงใด จะยิ่งมีสันตสุิขในชีวติพวกเขำมำกเพียงน้ัน”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ปลำยครสิตศั์กรำช 1973 กอรด์อนกับมำรจ์อร ีฮิงคล์ีย์จ�ำตอ้ง
ตดัสินใจยำ้ยออกจำกบำ้นในอีสตม์ิลล์ครกี ยูทำห์เพื่อจะไดม้ำอยู่ ใกล้
ส�ำนักงำนใหญ่ของศำสนจักรในซอลท์เลคซิตีม้ำกขึน้ ประธำน 

ฮิงคล์ีย์ซ่ึงเวลำน้ันเป็นสมำชิกโควรมัอัครสำวกสิบสอง ใช้เวลำในวนั
ก่อนขึน้ปีใหม่ของปีน้ันเขียนเกี่ยวกับบำ้นของพวกทำ่น ค�ำพูดของ
ท่ำนเผยควำมรูสึ้กเกี่ยวกับสถำนที่ แตย่ิ่งกวำ่น้ันคอืเผยควำมรูสึ้กเกี่ยว
กับครอบครวัที่ท่ำนรกัดว้ย

“เรำเศรำ้ใจมำกที่ตอ้งออกจำกบ้ำนน้ี” ท่ำนเขียน ทำ่นนึกถึงเวลำที่
ครอบครวัลงแรงสรำ้งบ้ำนและพัฒนำที่ดนิโดยรอบ จำกน้ันท่ำนนึกถึง
ควำมสัมพันธ์—ที่มีตอ่กันและกับพระผู้เป็นเจำ้

“ที่น่ีเรำเล่นดว้ยกันขณะลูกๆ เตบิใหญ่ และที่น่ีเรำสวดอ้อนวอน
ดว้ยกัน ที่น่ีเรำกับลูกๆ ไดรู้จ้ักพระบิดำบนสวรรค ์รูว้ำ่พระองคท์รง
พระชนม์ ทรงฟัง และทรงตอบ
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“ข้ำพเจำ้อำจจะเขียนหนังสือสักเล่ม       ไม่ ใช่ส�ำหรบัชำวโลก แต่
ส�ำหรบัลูกทัง้ห้ำคน คูค่รองและลูกหลำนของพวกเขำ ถ้ำขำ้พเจ้ำ
รอ้ยเรยีงค�ำพูดเป็นเรือ่งรำวของบ้ำนหลังน้ันได ้จะตอ้งมีน� ้ำตำ เสียง
หัวเรำะ วญิญำณของควำมรกัที่ยิ่งใหญ่ เงียบสงบ และอบอวลไปทั่วซ่ึง
จะสัมผัสใจคนที่อำ่น เพรำะคนที่อยู่และเตบิโตที่น่ันรกักัน พวกเขำรกั
เพื่อนบ้ำน พวกเขำรกัพระผู้เป็นเจ้ำและพระเจ้ำพระเยซูครสิตข์อง
พวกเขำ” 1

ตลอดกำรปฏิบัตศิำสนกิจของประธำนฮิงคล์ีย์ ทำ่นเป็นพยำนถึง
ควำมส�ำคญัของครอบครวัที่เป่ียมดว้ยศรทัธำและรกักัน ภำยใตก้ำร
ก�ำกับดแูลของทำ่น ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสอง
ออก “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” ซ่ึงเอ็ลเดอรเ์อ็ม  รสัเซลล์  
บัลลำรด์แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสองเรยีกวำ่เป็น “เสียงเรยีกรอ้งให้
คุม้ครองและเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้ครอบครวั” 2 หลังจำกอ่ำน
ถ้อยแถลงในกำรประชุมสมำคมสงเครำะห์สำมัญเดอืนกันยำยน ค ศ  
1995 ประธำนฮิงคล์ีย์ประกำศวำ่ “ควำมมั่นคงของทุกชำตหิยั่งรำก
ในก�ำแพงบำ้นของชำตน้ัิน เรำขอให้คนของเรำทุกแห่งหนเสรมิสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งให้ครอบครวัของตนเองให้สอดคล้องกับคณุคำ่อันเก่ำ
แก่มำกเหล่ำน้ี” 3

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

สมัพันธภาพครอบครวัศกัด์ิสทิธ์ิท่ีสุดใน
บรรดาสมัพันธภาพทัง้หมด

ครอบครวัมำจำกพระเจำ้ พระบิดำบนสวรรคท์รงตัง้สถำบัน
ครอบครวั ครอบครวัครอบคลุมควำมศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดของสัมพันธภำพ
ทัง้หมด โดยผำ่นองคก์รครอบครวัเทำ่น้ันที่จุดประสงคข์องพระเจ้ำจะ
เกิดสัมฤทธิผลได้ 4

เรำเป็นศำสนจักรที่มีประจักษ์พยำนถึงควำมส�ำคญัของครอบครวั—
บิดำ มำรดำ บุตรธิดำ—และข้อเท็จจรงิที่วำ่เรำทุกคนเป็นบุตรธิดำของ
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พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรข์องเรำ บิดำมำรดำผู้น�ำบุตรธิดำเขำ้มำ
ในโลกมีควำมรบัผิดชอบที่ตอ้งรกับุตรธิดำเหลำ่น้ัน อบรมส่ังสอนและ
ดแูลพวกเขำ สอนให้พวกเขำรูค้ณุคำ่เหลำ่น้ันซ่ึงจะเป็นพรแก่ชีวติ
พวกเขำทัง้น้ีเพื่อพวกเขำจะเตบิโตเป็นพลเมืองด ี      ขำ้พเจำ้ตอ้งกำร
เน้นเรือ่งที่ท่ำนคุน้เคยดอียู่แล้ว น่ันคอืควำมส�ำคญัของกำรท�ำให้
ครอบครวัเรำผูกพันกันดว้ยควำมรกัและควำมอ่อนโยน ดว้ยควำม
ช่ืนชมและควำมเคำรพ ดว้ยกำรสอนให้รูท้ำงของพระเจ้ำทัง้น้ีเพื่อบุตร
ธิดำของทำ่นจะเตบิโตในควำมชอบธรรมและหลีกเลี่ยงเรือ่งเศรำ้สลด
ทัง้หลำยซ่ึงก�ำลังมีผลตอ่ครอบครวัจ�ำนวนมำกทั่วโลก 5

ส่ิงน้ีบอกเป็นนัยวำ่ท่ำนตอ้งไม่ละเลยครอบครวัของท่ำน ไม่มีส่ิงใด
ล�ำ้คำ่กวำ่น้ีอีกแล้ว 6

2
บิดาและมารดามีสทิธิพิเศษในการดูแลบุตรธิดาของตน

และสอนให้พวกเขารูพ้ระกิตติคุณของพระเยซูครสิต์

เรำขอให้บิดำมำรดำทุ่มเทควำมพยำยำมสุดควำมสำมำรถในกำร
สอนและเลีย้งดบูุตรธิดำของตนในหลักธรรมพระกิตตคิณุซ่ึงจะท�ำให้
พวกเขำใกล้ชิดศำสนจักร บำ้นคอืรำกฐำนของชีวติที่ชอบธรรม ไม่มี
เครือ่งมือใดสำมำรถแทนที่หรอืปฏิบัตหิน้ำที่อันส�ำคญัยิ่งของบำ้นได้
ในกำรท�ำควำมรบัผิดชอบน้ีที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงมอบให้ 7

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่ไม่มีส่ิงใดจะรบัประกันควำมส�ำเรจ็ในภำระหน้ำที่อัน
เส่ียงภัยของกำรเป็นบิดำมำรดำมำกไปกวำ่โปรแกรมของชีวติครอบครวั
ที่มำจำกค�ำสอนอันน่ำอัศจรรย์ของพระองคท์ี่วำ่ บิดำของบำ้นจะถูก
ห่อหุ้มดว้ยฐำนะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจำ้ สิทธิพิเศษและข้อผูกมัด
ของเขำคอืเป็นผู้พิทักษ์บุตรธิดำของพระบิดำบนสวรรคเ์พื่อจัดหำให้
ตำมควำมตอ้งกำรของพวกเขำ เขำตอ้งปกครองในบำ้นในวญิญำณของ
ฐำนะปุโรหิต “ โดยกำรชักชวน, โดยควำมอดกลัน้, โดยควำมสุภำพ
อ่อนน้อมและควำมอ่อนโยน, และโดยควำมรกัที่ ไม่เสแสรง้” (คพ  
121:41- 42) มำรดำในบ้ำนเป็นธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ จิตวญิญำณที่มี
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ปฏิภำณไหวพรบิ อุทิศตน และควำมรกัผู้ถูกห่อหุ้มดว้ยพระวญิญำณ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ สิทธิพิเศษและข้อผูกมัดของเธอคอืเป็นผู้พิทักษ์
บุตรธิดำของพระบิดำบนสวรรคเ์พื่อเลีย้งดบูุตรธิดำเหลำ่น้ันตำมควำม
ตอ้งกำรประจ�ำวนั เธอกับสำมีตอ้งสอนให้บุตรธิดำ “เข้ำใจหลักค�ำสอน
เรือ่งกำรกลับใจ, ศรทัธำในพระครสิตพ์ระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
พระชนม์, และเรือ่งบัพตศิมำและของประทำนแห่งพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ โดยกำรวำงมือ       [และ] สวดอ้อนวอน, และให้ด�ำเนินชีวติ
อย่ำงซ่ือตรงตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำ” (คพ  68:25, 28)

ในบำ้นเช่นน้ัน บุตรธิดำจะรกัและไม่หวำดกลัวบิดำมำรดำ แตจ่ะ
ช่ืนชมและไม่กลัวพวกเขำ บิดำมำรดำถือวำ่บุตรธิดำเป็นของประทำน
จำกพระเจำ้ ตอ้งดแูล เลีย้งด ูให้ก�ำลังใจ และชีท้ำงให้พวกเขำ

อำจจะมีควำมเห็นไม่ตรงกันบำ้งบำงครัง้ อำจจะมีกำรโตเ้ถียงเล็ก
น้อย แตถ่้ำมีกำรสวดอ้อนวอนในครอบครวั ควำมรกั และกำรถนอม
น� ้ำใจ ย่อมจะมีรำกฐำนของควำมเอือ้อำทรผูกมัดพวกเขำไวด้ว้ยกัน
ตลอดไปและมีควำมภักดคีอยน�ำทำง 8

ตอนน้ีข้ำพเจำ้จะพูดกับบิดำหรอืมำรดำที่เลีย้งลูกดว้ยตนเอง       
ในกำรสู้ศึกแตล่ะวนั [ท่ำน] แบกภำระอันแสนเหน่ือยยำกที่มำกับกำร
เลีย้งดบูุตรธิดำและคอยสนองควำมตอ้งกำรของพวกเขำ น่ีเป็นหน้ำที่
ซ่ึงโดดเดีย่ว แตท่่ำนไม่จ�ำเป็นตอ้งท�ำคนเดยีวทัง้หมด มีมำกมำย
หลำยคน มำกมำยในศำสนจักรน้ีที่จะยื่นมือช่วยเหลือทำ่นดว้ยควำม
เห็นใจและควำมเข้ำใจ พวกเขำไม่ประสงคจ์ะรกุล�ำ้หำกทำ่นไม่ตอ้งกำร 
แตค่วำมสนใจของพวกเขำจรงิใจไม่เสแสรง้ พวกเขำเป็นพรแก่ชีวติ
ตนเองขณะพวกเขำเป็นพรแก่ชีวติทำ่นและบุตรธิดำของทำ่น จง
ยินดรีบัควำมช่วยเหลือของพวกเขำ พวกเขำตอ้งกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เพื่อประโยชน์ของพวกเขำเองและเพื่อประโยชน์ของทำ่น

เรำมีอธิกำรที่ดหีลำยพันคนในศำสนจักรน้ี เรำมีเจ้ำหน้ำที่ โควรมัที่ดี
หลำยพันคน เรำมีสตรสีมำคมสงเครำะห์ที่ยอดเยี่ยมหลำยพันคน เรำ
มีผู้สอนประจ�ำบ้ำนและผู้เยี่ยมสอน พวกเขำเป็นเพื่อนท่ำน พระเจ้ำ
ทรงวำงพวกเขำไว้ ในที่ซ่ึงพวกเขำจะใช้พลังช่วยท่ำน และอย่ำลืมวำ่
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พระเจ้ำพระองคเ์องทรงเป็นบ่อเกิดแห่งพลังยิ่งกวำ่ใครอื่นทัง้หมด 
ขำ้พเจ้ำซำบซึง้ใจกับประสบกำรณ์หน่ึงของ       มำรดำตวัคนเดยีวที่
เลีย้งลูกเจ็ดคนตำมล�ำพัง เธอเล่ำวำ่เธอทูลวงิวอนพระบิดำในสวรรค์
ขอให้เธอได้ ไปเข้ำเฝ้ำพระองคสั์กคนืหน่ึงเพื่อรบักำรปลอบโยนและ
มีพลังรบัมือกับกำรทดลองของวนัพรุง่น้ี ค�ำตอบที่อ่อนโยนเข้ำมำใน
ควำมคดิเธอเกือบจะเหมือนกำรเปิดเผยดงัน้ี “เจ้ำมำหำเรำไม่ไดห้รอก 
แตเ่รำจะมำหำเจ้ำ” 9

ยิ่งท่ำนเลีย้งดบูุตรธิดำในทำงพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตด์ว้ย
ควำมรกัและควำมคำดหวงัสูงมำกเพียงใด จะยิ่งมีสันตสุิขในชีวติพวก
เขำมำกเพียงน้ัน 10

3
บุตรธิดาเติบโตด้วยศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง

พระชนม์ผ่านการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั

จงดเูด็กเล็กๆ ของเจ้ำ  สวดอ้อนวอนกับพวกเขำ สวดอ้อนวอนให้
พวกเขำและอวยพรพวกเขำ โลกที่พวกเขำจะเข้ำไปอยู่เป็นโลกที่ซับ
ซ้อนยุ่งยำก พวกเขำจะวิง่เข้ำไปในคลื่นลูกใหญ่ของควำมยำกล�ำบำก 
พวกเขำจะตอ้งกำรควำมเข้มแข็งทัง้หมดและศรทัธำทัง้หมดที่ท่ำน
สำมำรถให้พวกเขำไดข้ณะพวกเขำยังอยู่ ใกล้ทำ่น พวกเขำจะตอ้งกำร
ควำมเข้มแข็งมำกขึน้จำกพลังอ�ำนำจที่สูงกวำ่เช่นกัน พวกเขำตอ้งท�ำ
มำกกวำ่คล้อยตำมส่ิงที่พวกเขำพบ พวกเขำตอ้งยกโลกขึน้ไป ชะแลง
ที่พวกเขำมีคอืแบบอยำ่งจำกชีวติของพวกเขำ พลังโน้มน้ำวที่จะมำ
จำกประจักษ์พยำนและควำมรูข้องพวกเขำในเรือ่งพระผู้เป็นเจ้ำ พวก
เขำจะตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ ขณะพวกเขำอำยุยังน้อย จง
สวดอ้อนวอนกับพวกเขำเพื่อพวกเขำจะไดรู้จ้ักแหล่งควำมเข้มแข็งน้ัน
ซ่ึงจะมี ให้พวกเขำเสมอในทุกโมงยำมที่ตอ้งกำร 11

ขำ้พเจ้ำรูว้ำ่ไม่มีกำรปฏิบัติ ใดจะอ�ำนวยผลดตีอ่ชีวติท่ำนเท่ำกับ
กำรคกุเขำ่สวดอ้อนวอนดว้ยกัน กล่ำวคอื พระบิดำในสวรรคข์องเรำมี
บทบำทมำกมำยมหำศำล ทำ่นจะพูดเรือ่งน้ีดว้ยควำมจรงิใจและดว้ย



บทที ่11

200

ควำมส�ำนึกไม่ไดห้ำกไม่มีควำมรูสึ้กวำ่ตอ้งรบัผิดชอบตอ่พระผู้เป็น
เจ้ำ      

กำรสนทนำประจ�ำวนัของท่ำนกับพระองคจ์ะน�ำสันตสุิขเขำ้มำในใจ
ท่ำนและน�ำปีตเิขำ้มำในชีวติท่ำนซ่ึงจะมำจำกแหล่งอื่นไม่ได ้      ควำม
รกัของทำ่นจะแน่นแฟ้นขึน้ ควำมช่ืนชมกันจะเพิ่มขึน้

บุตรธิดำของทำ่นจะไดร้บัพรดว้ยควำมรูสึ้กมั่นคงปลอดภัยที่มำจำก
กำรอำศัยอยู่ ในบ้ำนที่พระวญิญำณของพระผู้เป็นเจ้ำสถิตอยู่ พวกเขำ
จะรูจ้ักและรกับิดำมำรดำผู้เคำรพกัน วญิญำณของควำมเคำรพจะเพิ่ม
ขึน้ในใจพวกเขำ พวกเขำจะประสบควำมมั่นคงปลอดภัยจำกค�ำพูด
อ่อนโยนที่พูดกันเบำๆ พวกเขำจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกบิดำมำรดำ
ผู้ด�ำเนินชีวติอย่ำงซ่ือสัตย์ตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ ด�ำเนินชีวติอยำ่งซ่ือสัตย์
ตอ่กัน และตอ่เพื่อนมนุษย์ พวกเขำจะเตบิใหญ่ดว้ยควำมรูสึ้กส�ำนึก
คณุเพรำะไดย้ินบิดำมำรดำกล่ำวขอบพระทัยส�ำหรบัพรใหญ่น้อยใน
กำรสวดอ้อนวอน พวกเขำจะเตบิโตดว้ยศรทัธำในพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
พระชนม์ 12

4
การสงัสรรค์ ในครอบครวัสามารถดึงบิดามารดาและ

บุตรธิดามาเรยีนรูท้างของพระเจ้าด้วยกัน

ขำ้พเจ้ำจ�ำไดเ้มื่อเป็นเด็กเล็กอำยุห้ำขวบ ประธำนโจเซฟ เอฟ  สมิธ
ประกำศให้ทุกคนในศำสนจักรทรำบวำ่พวกเขำควรน�ำครอบครวัมำอยู่
กันพรอ้มหน้ำเมื่อมีกำรกำรสังสรรค์ ในครอบครวั คณุพ่อของขำ้พเจำ้
พูดวำ่ “ประธำนศำสนจักรขอให้เรำท�ำ และเรำจะท�ำ”

ดว้ยเหตน้ีุเรำทุกคนมำจึงมำรวมกันที่กำรสังสรรค์ ในครอบครวั พวก
เรำหัวเรำะสนุกสนำน ทำ่นพูดวำ่ “เรำจะรอ้งเพลง” เรำไม่ ใช่นักรอ้ง 
      เรำแคพ่ยำยำมรอ้งเพลงและหัวเรำะกัน เรำท�ำอีกมำกมำยหลำย
อย่ำง แตจ่ำกประสบกำรณ์น้ันมีเรือ่งดบีำงอยำ่งเกิดขึน้ทีละเล็กละ
น้อย—กำรปฏิบัตทิี่ช่วยเรำ ดงึเรำมำอยู่ดว้ยกันเป็นครอบครวั เสรมิ
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สรำ้งควำมเข้มแข็งให้เรำ และใจเรำมีควำมเช่ือมั่นมำกขึน้ถึงคณุคำ่
ของกำรสังสรรค์ ในครอบครวั 13

ขำ้พเจ้ำส�ำนึกคณุที่ศำสนจักรเรำมีกำรปฏิบัตกิำรสังสรรค์ ใน
ครอบครวัทุกสัปดำห์เป็นส่วนพืน้ฐำนในโปรแกรมของเรำ เรือ่งส�ำคญั
คอืในยุคสมัยที่วุน่วำยเหล่ำน้ีหลำยพันครอบครวัทั่วโลกก�ำลังพยำยำม
อย่ำงจรงิจังเพื่ออุทิศค�ำ่วนัหน่ึงในสัปดำห์มำรอ้งเพลงดว้ยกัน สอนกัน
ในทำงของพระเจ้ำ คกุเข่ำสวดอ้อนวอนดว้ยกัน ขอบพระทัยพระเจ้ำ
ส�ำหรบัพระเมตตำและทูลขอให้มีพรเกิดขึน้ในชีวติเรำ บำ้นของ
เรำ กำรงำนของเรำ และแผ่นดนิของเรำ ข้ำพเจ้ำคดิวำ่เรำประเมิน
ประโยชน์มหำศำลที่มำจำกโปรแกรมน้ีน้อยไป 14

หำกท่ำนมีควำมสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับประสิทธิผลของกำร
สังสรรค์ ในครอบครวั ลองท�ำด ูให้บุตรธิดำมำอยู่พรอ้มหน้ำ สอนพวก
เขำ แสดงประจักษ์พยำนให้พวกเขำฟัง อำ่นพระคมัภีรด์ว้ยกัน และมี
เวลำสนุกสนำนดว้ยกัน 15

5
บิดามารดาควรเริม่สอนบุตรธิดาเม่ือพวกเขายังเล็กมาก

หลังจำกเรำแตง่งำนไม่นำน เรำสรำ้งบำ้นหลังแรก เรำมีเงินเล็กน้อย 
ขำ้พเจ้ำท�ำงำนหนัก งำนจัดสวนเป็นควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้
ทัง้หมด ตน้ไม้ตน้แรกที่ข้ำพเจ้ำปลูกคอืตน้ฮันนีโลคสัที่ ไม่มีหนำม 
ขำ้พเจ้ำนึกภำพวนัที่รม่เงำของตน้ไม้ตน้น้ันจะช่วยท�ำให้บ้ำนเย็นลง
ในหน้ำรอ้น  ข้ำพเจำ้ปลูกตรงมุมที่ลมจำกหุบเขำลึกทำงตะวนัออก
พัดแรงที่สุด ข้ำพเจำ้ขุดหลุมๆ หน่ึง วำงรำกลงไปในหลุม แล้วกลบ
ดว้ยดนิรอบๆ หลุม รดน� ้ำ และลืมสนิท มันเป็นแคต่น้เล็กๆ เส้นผ่ำ
ศนูย์กลำงน่ำจะสำมส่วนส่ีน้ิว [2 เซนตเิมตร] ตน้อ่อนมำกจนขำ้พเจ้ำ
สำมำรถดดัไปไดทุ้กทำง ขำ้พเจำ้ไม่ได้ ใส่ ใจตน้ไม้ตน้น้ันจนเวลำ
ล่วงไปหลำยปี และแล้ววนัหน่ึงในฤดหูนำวเมื่อตน้ไม้ทิง้ใบ ขำ้พเจ้ำ
บังเอิญมองออกไปนอกหน้ำตำ่ง ข้ำพเจำ้สังเกตเห็นตน้ไม้ตน้น้ันเอน
ไปทำงตะวนัตก ผิดรปูผิดรำ่ง และไม่สมดลุ ขำ้พเจำ้แทบไม่อยำกเช่ือ 
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ขำ้พเจ้ำออกไปนอกบ้ำนและพยำยำมใช้ตวัเองดนัตน้ไม้ ให้ตัง้ตรง แต่
เวลำน้ีล�ำตน้มีเส้นผำ่ศนูย์กลำงรำวหน่ึงฟุต พละก�ำลังของขำ้พเจำ้
ไม่มีผลอะไร ข้ำพเจำ้ไปหยิบเครือ่งชักรอกจำกโรงเก็บเครือ่งมือ ยึด
ปลำยดำ้นหน่ึงกับตน้ไม้และอีกดำ้นกับเสำที่ปักไวอ้ยำ่งด ีขำ้พเจ้ำดงึ
เชือก รอกขยับนิดน่อย และล�ำตน้ส่ันเล็กน้อย แตท่�ำไดเ้ท่ำน้ัน ดู
เหมือนตน้ไม้จะพูดกับข้ำพเจ้ำวำ่ “คณุดดัฉันให้ตรงไม่ไดห้รอก มัน
สำยเกินไปแล้ว ฉันโตมำแบบน้ีก็เพรำะคณุไม่ ใส่ ใจ และฉันไม่ยอมให้
ดดัหรอก”

ในที่สุดดว้ยควำมสิน้หวงัขำ้พเจำ้จึงใช้เลื่อยตดักิ่งใหญ่ดำ้นตะวนัตก
ออก ข้ำพเจ้ำถอยออกมำส�ำรวจส่ิงที่ท�ำลงไป ข้ำพเจ้ำไดต้ดัส่วนส�ำคญั
ของตน้ เหลือแตร่อยบำกตำมขวำงกวำ้งรำวแปดน้ิว [20 เซนตเิมตร] 
และเหลือกิ่งเล็กกิ่งเดยีวที่ก�ำลังชีข้ึน้ฟ้ำ

      ข้ำพเจำ้มองดตูน้น้ันอีกครัง้เมื่อเรว็ๆ น้ี ตน้ใหญ่ รปูรำ่งดขีึน้ 
และเป็นทรพัย์สินมีคำ่ของบำ้น แตแ่ผลเกำ่ขณะเป็นตน้อ่อนช่ำง
สำหัสนักและส่ิงที่ข้ำพเจ้ำท�ำเพื่อดดัตน้ไม้ตน้น้ันให้ตรงช่ำงเจ็บปวด

“ ให้บุตรธิดำมำอยู่พรอ้มหน้ำ สอนพวกเขำ แสดงประจักษ์พยำนให้พวก
เขำฟัง อ่ำนพระคมัภีรด์ว้ยกัน และมีเวลำสนุกสนำนดว้ยกัน”
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ยิ่งนัก ตอนปลูกตน้ไม้ครัง้แรก ขำ้พเจำ้น่ำจะใช้เชือกสักเส้นยึดตน้ไม้
ให้ตำ้นแรงลม ขำ้พเจ้ำน่ำจะและควรจะพยำยำมใช้เชือกเส้นน้ัน แต่
ขำ้พเจ้ำไม่ท�ำ ตน้ไม้จึงเอนตำมแรงที่มำปะทะ

เด็กก็เหมือนตน้ไม้ เมื่ออำยุยังน้อย โดยปกตเิรำใช้ควำมพยำยำม
เพียงเล็กน้อยก็สำมำรถชีน้�ำและดดัชีวติพวกเขำให้เป็นรปูเป็นรำ่งได ้
ผู้เขียนสุภำษิตกล่ำววำ่ “จงฝึกเด็กในทำงที่เขำควรจะเดนิไป และเมื่อ
เขำเตบิใหญ่ เขำจะไม่พรำกจำกทำงน้ัน” [สุภำษิต 22:6] กำรฝึกดงั
กล่ำวหยั่งรำกในบำ้น 16

อิสยำห์กล่ำววำ่ “บุตรทุกคนของเจ้ำจะไดร้บักำรส่ังสอนจำกพระ 
ยำเวห์ และบุตรทัง้หลำยของเจ้ำจะมีสวสัดภิำพเป็นอย่ำงมำก” (อสย  
54:13)

ดว้ยเหตน้ีุ จงน�ำบุตรและธิดำของทำ่น จงน�ำทำงและชีแ้นวทำงให้
พวกเขำตัง้แตเ่วลำที่พวกเขำยังเล็กมำก จงสอนพวกเขำในทำงของ
พระเจ้ำ เพื่อสันตสุิขจะอยู่เป็นคูข่องพวกเขำตลอดชีวติ 17

6
หากบุตรธิดาดือ้รั ้น้ บิดามารดาควรสวดอ้อนวอนให้พวก

เขา รกัพวกเขา และย่ืนมือช่วยเหลือพวกเขาต่อไป

ขำ้พเจ้ำทรำบดวีำ่มีบิดำมำรดำที่แม้จะทุ่มเทควำมรกัและเพียร
พยำยำมสอนบุตรธิดำอย่ำงซ่ือสัตย์เพียงใด ก็ยังเห็นบุตรธิดำเตบิโตใน
ทำงตรงกันขำ้มและตอ้งหลั่งน� ้ำตำขณะบุตรธิดำที่ดือ้ดงึจงใจเดนิตำม
วถิีที่ส่งผลอันน่ำเศรำ้สลด ส�ำหรบับิดำมำรดำเช่นน้ัน ขำ้พเจำ้เห็นใจ
มำก และขำ้พเจำ้ตอ้งกำรหยิบยกถ้อยค�ำของเอเสเคยีลมำพูดกับพวก
เขำ “บุตรไม่ตอ้งรบัโทษควำมผิดบำปของบิดำ บิดำก็ ไม่ตอ้งรบัโทษ
ควำมผิดบำปของบุตร” (เอเสเคยีล 18:20)18

นำนๆ ทีจะมีบุตรธิดำที่ดือ้รัน้ทัง้ที่ทำ่นพยำยำมท�ำทุกอย่ำงแล้ว 
แตจ่งพยำยำมตอ่ไป อยำ่ยอมแพ้ ทำ่นไม่มีวนัสูญเสียตรำบใดที่ท่ำน
พยำยำม พยำยำมตอ่ไป 19
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หำกพวกท่ำนคนใดมีบุตรธิดำหรอืคนที่ทำ่นรกัอยู่ ในสภำพน้ัน 
[ของควำมดือ้รัน้] จงอยำ่ยอมแพ้ จงสวดอ้อนวอนให้พวกเขำ รกัพวก
เขำ และยื่นมือช่วยเหลือพวกเขำ 20

บำงครัง้อำจจะดเูหมือนสำยเกินแก้       แตจ่งนึกถึงตน้โลคสัไร้
หนำมของข้ำพเจำ้ [ดหูน้ำ 201-203] กำรผำ่ตดัและควำมทุกข์ท�ำให้
เกิดส่ิงสวยงำม ชีวติหลังจำกน้ันให้รม่เงำบังควำมรอ้นตอนกลำงวนั 21

7
เราเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัเม่ือ

เราทูลขอความช่วยเหลือจากสวรรค์ บ�ารงุเลีย้ง
วญิญาณของความรกัและความเคารพกัน

[กำรเลีย้งดคูรอบครวั] อำจไม่งำ่ย อำจเต็มไปดว้ยควำมผิดหวงั
และควำมท้ำทำย จะตอ้งใช้ควำมกล้ำหำญและควำมอดทน       ควำม
รกัสรำ้งสรรคส่ิ์งพิเศษได—้จงมอบควำมรกัให้อย่ำงเผื่อแผ่ ในวยัเด็ก
จนถึงวยัหนุ่มสำว ส่ิงน้ีจะก่อให้เกิดส่ิงที่แม้ ใช้เงินจ�ำนวนมำกกับเด็กก็
ไม่สำมำรถท�ำได้

—ควำมอดทน ดว้ยกำรหักห้ำมวำจำและควบคมุควำมโกรธ      

—กำรให้ก�ำลังใจ น่ันคอืชมเรว็และต�ำหนิช้ำ

ส่ิงเหล่ำน้ีกับกำรสวดอ้อนวอนจะท�ำให้กำรอันน่ำพิศวงเกิดขึน้ ท่ำน
คำดหวงัจะท�ำส่ิงน้ีตำมล�ำพังไม่ได ้ท่ำนตอ้งไดร้บัควำมช่วยเหลือจำก
สวรรค์ ในกำรเลีย้งดบูุตรธิดำของสวรรค—์บุตรธิดำของทำ่นผู้เป็นบุตร
ธิดำของพระบิดำบนสวรรคเ์ช่นกัน 22

เด็กทุกคนเป็นผลผลิตของบำ้น ไม่วำ่จะด ีเลว หรอืเฉยๆ โดยมีข้อ
ยกเวน้ไม่มำก ขณะที่เด็กเตบิโตตำมเวลำที่ผ่ำนไป ชีวติพวกเขำส่วน
ใหญ่จะเป็นกำรเพิ่มพูนและสะท้อนกำรสอนในครอบครวั หำกมีควำม
เกรีย้วกรำด กำรกระท�ำทำรณุกรรม ควำมโกรธที่ ไม่ควบคมุ ควำมไม่
ภักด ีผลจะแน่นอนและมองเห็นชัด เป็นไปไดว้ำ่คนรุน่ตอ่ๆ ไปจะท�ำ
ตำม ในทำงตรงกันข้ำม หำกมีควำมอดกลัน้ กำรให้อภัย ควำมเคำรพ 
กำรถนอมน� ้ำใจ ควำมอ่อนโยน ควำมเมตตำ และควำมเห็นใจ เรำจะ



บทที ่11

205

มองเห็นผล และจะคุม้คำ่ช่ัวนิรนัดร ์ผลน้ันจะด ีหอมหวำน และวเิศษ
ยิ่ง เมื่อบิดำมำรดำสอนและให้ควำมเมตตำ คนรุน่ตอ่ไปจะด�ำเนินชีวติ
และปฏิบัตติำม

ขำ้พเจ้ำขอรอ้งบิดำและมำรดำทุกแห่งหนให้เลิกเกรีย้วกรำด หัก
ห้ำมควำมโกรธ ลดเสียงลง และแก้ ไขปัญหำดว้ยควำมเมตตำ ควำมรกั 
และควำมเคำรพกันในบำ้นของเรำ 23

มีค�ำกลำ่วในสมัยโบรำณวำ่  “ค�ำตอบนุ่มนวลช่วยละลำยควำมโกรธ
เกรีย้วให้หำยไป” (สภษ  15:1) เรำแทบจะไม่มีปัญหำรอ้นใจเมื่อเรำ
พูดจำนุ่มนวล จอมปลวกจะกลำยเป็นภูเขำลูกใหญ่ของควำมขัดแย้ง
ทันทีที่เรำขึน้เสียง       เสียงของสวรรคเ์ป็นเสียงสงบแผ่วเบำ [ด ู 1 
พงศ์กษัตรยิ์ 19:11- 12]  ในท�ำนองเดยีวกัน เสียงของสันตสุิขในบ้ำน
เป็นเสียงเบำๆ 24

แน่นอนวำ่ตอ้งใช้กำรลงโทษกับครอบครวั แตก่ำรลงโทษดว้ยควำม
รนุแรง กำรลงโทษดว้ยควำมโหดรำ้ยไม่ท�ำให้เกิดกำรแก้ ไขแตเ่กิด
ควำมไม่พอใจและควำมเคยีดแคน้ ไม่เยียวยำส่ิงใด รงัแตจ่ะท�ำให้
ปัญหำเลวรำ้ยยิ่งขึน้ และท�ำลำยตวัเอง 25

ไม่มีกำรลงโทษใดในโลกน้ีเหมือนกำรลงโทษดว้ยควำมรกั เพรำะมี
มนตรข์ลังในตวัมันเอง 26

ขอให้เรำพยำยำมเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้ครอบครวัตอ่ไป ขอให้
สำมีภรรยำปลูกฝังวญิญำณของควำมภักดตีอ่กัน ขอให้เรำอย่ำไม่เห็น
คำ่ของกันและกัน แตข่อให้เรำพยำยำมบ�ำรงุเลีย้งวญิญำณของควำม
รกัและควำมเคำรพกันอยู่เสมอ 27

ขำ้แตพ่ระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำนิรนัดรข์องพวกขำ้พระองค ์ขอทรง
อวยพรให้บิดำมำรดำสอนคนเหลำ่น้ันผู้มีคำ่มำกที่สุด บุตรธิดำผู้มำ
จำกพระองคด์ว้ยควำมรกั ควำมอดทน และกำรให้ก�ำลังใจ เพื่อพวกเขำ
จะไดร้บัควำมคุม้ครองและกำรน�ำทำงตลอดไป และระหวำ่งที่พวกเขำ
เตบิโตขอให้พวกเขำน�ำพรมำสู่โลกที่พวกเขำจะเป็นส่วนหน่ึง 28
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่ครอบครวั “ครอบคลุมควำมศักดิสิ์ทธิ์

ที่สุดของสัมพันธภำพทัง้หมด” (หัวข้อ 1) ควำมจรงิน้ีจะมีผลตอ่
สัมพันธภำพของเรำกับสมำชิกครอบครวัอย่ำงไร จะมีผลอย่ำงไรตอ่
วธิีที่เรำจัดล�ำดบัควำมส�ำคญัของเวลำและกิจกรรมของเรำ

• เหตใุดบิดำมำรดำจึงควร “ทุ่มเทควำมพยำยำมจนสุดควำมสำมำรถ
ในกำรสอนและเลีย้งดบูุตรธิดำของตนในหลักธรรมพระกิตตคิณุ” 
(ด ูหัวข้อ 2) กำรสอนพระกิตตคิณุในบ้ำนเป็นพรแก่ครอบครวัทำ่น
อย่ำงไร บิดำมำรดำจะพยำยำมช่วยบุตรธิดำให้ด�ำเนินชีวติตำมพระ
กิตตคิณุไดด้ขีึน้อย่ำงไร

• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับพรของกำรสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครวั (หัวข้อ 3) ทำ่นคดิวำ่เหตใุดกำรสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครวัจึงน�ำพรมำให้ ท่ำนเคยประสบพรอะไรบ้ำง
จำกกำรสวดอ้อนวอนกับครอบครวัเป็นประจ�ำ เรำสูญเสียอะไรถ้ำเรำ
ละเลยกำรสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั

• เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้ำ้งจำกประสบกำรณ์กำรสังสรรค์ ในครอบครวั
เมื่อครัง้กอรด์อน  บ ี ฮิงคล์ีย์เป็นเด็ก (ด ูหัวข้อ 4) พรอะไรมำถึง
ครอบครวัทำ่นผ่ำนกำรสังสรรค์ ในครอบครวั

• ทบทวนเรือ่งตน้ฮันนีโลคสัของประธำนฮิงคล์ีย์ (ด ูหัวข้อ 5) เรือ่งน้ี
ประยุกต์ ใช้กับท่ำนไดอ้ยำ่งไร

• ค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 6 จะช่วยบิดำมำรดำของบุตร
ธิดำที่ดือ้ดงึไดอ้ย่ำงไร บิดำมำรดำและคนอื่นๆ สำมำรถหยิบยื่น
ควำมรกัดว้ยวธิี ใดบำ้ง

• เหตใุดจึงส�ำคญัที่บิดำมำรดำตอ้งลงโทษบุตรธิดำดว้ยควำมรกั
ไม่ ใช่ควำมโกรธ บิดำมำรดำจะท�ำส่ิงใดไดบ้ำ้งเพื่อลงโทษดว้ยควำม
รกั สมำชิกครอบครวัจะบ�ำรงุเลีย้งวญิญำณของควำมรกัและควำม
เคำรพกันไดอ้ย่ำงไร (ด ูหัวข้อ 7)
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ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
เฉลยธรรมบัญญัต ิ11:19; อีนัส 1:1–5; โมไซยำห์ 4:14–15; แอลมำ 

56:45–48; 3 นีไฟ 18:21; ด ู“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,”  เลียโฮนำ, 
พ ย  2010, 165 ดว้ย

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“ทำ่นอำจรูสึ้กวำ่ท่ำนขำดควำมเข้ำใจในหลักธรรมบำงข้อที่ทำ่นก�ำลัง

เตรยีมสอน อยำ่งไรก็ด ีเมื่อท่ำนศึกษำดว้ยกำรสวดอ้อนวอน พยำยำม
ด�ำเนินชีวติตำมน้ัน เตรยีมสอน และแบ่งปันส่ิงน้ันกับผู้อื่น ประจักษ์
พยำนของท่ำนจะถูกท�ำให้แข็งแกรง่และลึกซึง้ยิ่งขึน้” (ไม่มีกำรเรยีกใด

ยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999], 19)

อ้ำงอิง

 1  ใน เชอร ีแอล  ดวิ, Go Forward with 
Faith: Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1996), 333.

 2  เอ็ม  รสัเซลล์ บัลลำรด์, ใน “Today’s Fam-

ily: Proclamation Still a Clarion Call,” 

lds.org/prophets- and- apostles/unto- 

all- the- world/proclamation- on- family- 

is- still- a- clarion- call; เขำ้ไดเ้มื่อวนัที่ 12 
พฤษภำคม 2015 

 3  “ยืนหยัดตอ่ตำ้นแผนกำรรำ้ยของโลก” 
เลียโฮนำ, ม ค  1996, 109 

 4  “Pillars of Truth,” Ensign, Jan. 1994, 5 
 5  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

208.

 6  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 

387.

 7  จดหมำยจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด, 11 ก พ , 
1999, in “Policies, Announcements, and 

Appointments,” Ensign, June 1999, 80.

 8  “Pillars of Truth,” 5.

 9  “To Single Adults,” Ensign, June 1989, 

74.

 10  “ยืนหยัดตอ่ตำ้นแผนกำรรำ้ยของโลก,” 
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 11  “Behold Your Little Ones,” Ensign, June 

2001, 5.

 12  Cornerstones of a Happy Home (pam-

phlet, 1984), 10–11.

 13  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2, 402.

 14  ใน Conference Report, Oct. 1965, 51.

 15  Teachings of Gordon B. Hinckley, 212.

 16  “Four Simple Things to Help Our 

 Families and Our Nations,” Ensign, 
Sept. 1996, 6–7.

 17  “สันตขิองลูกหลำนของเจ้ำจะใหญ่ยิ่ง,” 
เลียโฮนำ, ม ค  2001, 77 

 18  “These, Our Little Ones,” Ensign, Dec. 

2007, 8.

 19  “Inspirational Thoughts,” Ensign, Aug. 

1997, 4.

 20  Teachings of Gordon B. Hinckley, 54.

 21  “Four Simple Things to Help Our 

 Families and Our Nations,” 8.
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 22  “Bring Up a Child in the Way He 

Should Go,” Ensign, Nov. 1993, 60.

 23  “Blessed Are the Merciful,” Ensign, May 

1990, 70.

 24  “Except the Lord Build the House . . .” 

Ensign, June 1971, 72.

 25  “Behold Your Little Ones,” 4.

 26  “The Environment of Our Homes,” 

Ensign, June 1985, 6.

 27  “Thanks to the Lord for His Blessings,” 

Ensign, May 1999, 88–89.

 28  “Bring Up a Child in the Way He 

Should Go,” 60.
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บทที่ 12

กำรเช่ือฟัง: ด�ำเนินชีวติอย่ำง
เรยีบง่ำยตำมพระกิตตคิณุ

“ทำงของพระกิตตคิณุเป็นทำงทีเ่รยีบง่ำย . . . จง
อ่อนน้อมถ่อมตนและด�ำเนินชีวติดว้ยกำรเชือ่ฟัง”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

เมื่อกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์อำยุประมำณ 14 ปี ท่ำนมีประสบกำรณ์
ในแทเบอรน์ำเคลิซอลท์เลคที่ท�ำให้ท่ำนตอ้งตดัสินใจครัง้ส�ำคญั ท่ำน
เลำ่ในเวลำตอ่มำวำ่

“ข้ำพเจำ้ [ไดย้ิน] ประธำนฮีเบอร ์เจ  แกรนท์เล่ำประสบกำรณ์ของ
ท่ำนในกำรอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอนสมัยที่ทำ่นเป็นเด็ก ทำ่นพูดถึง
นีไฟและอิทธิพลส�ำคญัยิ่งที่นีไฟมีตอ่ชีวติท่ำน จำกน้ัน ท่ำนหยิบยก
ค�ำพูดเหลำ่น้ันของนีไฟขึน้มำกล่ำวดว้ยเสียงก้องกังวำนดว้ยควำม
เช่ือมั่นที่ข้ำพเจ้ำจะไม่มีวนัลืม ‘ข้ำพเจ้ำจะไปและท�ำส่ิงที่พระเจ้ำทรง
บัญชำ, เพรำะข้ำพเจ้ำรูว้ำ่พระเจำ้ไม่ทรงให้บัญญัตแิก่ลูกหลำนมนุษย์, 
นอกจำกพระองคจ์ะทรงเตรยีมทำงไว้ ให้พวกเขำ เพื่อพวกเขำจะท�ำ
ส�ำเรจ็ในส่ิงซ่ึงพระองคท์รงบัญชำพวกเขำ’ (1 นีไฟ 3:7)

“ตอนน้ันเองที่ควำมตัง้ใจวำ่จะพยำยำมท�ำส่ิงที่พระเจำ้ทรงบัญชำได้
เข้ำมำในใจข้ำพเจำ้” 1

กอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีมีควำมตัง้ใจน้ันอยู่ ในใจท่ำนเสมอ หลำยปีตอ่มำ 
เมื่อท่ำนเป็นประธำนศำสนจักร ค�ำสอนของทำ่นสะท้อนข่ำวสำรที่ท่ำน
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แบบอยำ่งกำรเชือ่ฟังของนีไฟสรำ้งแรงบันดำลใจให้เด็กหนุ่มกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์
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ไดย้ินเมื่อครัง้เป็นเยำวชน ทำ่นพูดกับวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยกลุ่มหน่ึงที่
กำรประชุมใหญ่เขตวำ่

“นักขำ่วหลำยคนเคยสัมภำษณ์ข้ำพเจำ้ เรือ่งหน่ึงที่พวกเขำถำมคอื 
‘ ในช่วงที่ท่ำนเป็นประธำน หัวข้อของท่ำนคอือะไร’ ขำ้พเจ้ำตอบเพียง
วำ่ ‘หัวข้อเดยีวกับที่ขำ้พเจ้ำไดย้ินซ�ำ้ๆ ในศำสนจักรน้ีจำกประธำนของ
ศำสนจักรและอัครสำวกเทำ่ที่ข้ำพเจ้ำจ�ำไดค้อื จงด�ำเนินชีวติอย่ำง
เรยีบง่ำยตำมพระกิตตคิณุ และทุกคนที่ท�ำเช่นน้ันจะเกิดควำมเช่ือ
มั่นในใจเขำถึงควำมจรงิที่เขำด�ำเนินตำม’” 2

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้แรกของทำ่นในฐำนะประธำน
ศำสนจักร ประธำนฮิงคล์ีย์ขอรอ้งทุกคนให้พยำยำมด�ำเนินชีวติตำม 
พระกิตตคิณุให้มำกขึน้

“บัดน้ี พี่น้องทัง้หลำย ถึงเวลำแล้วที่เรำตอ้งยืนอยำ่งภำคภูมิ ยก
ระดบัสำยตำและขยำยควำมคดิให้เขำ้ใจพันธกิจมิลเลเนียมอันยิ่งใหญ่
ของศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยมำกขึน้ น่ี
เป็นช่วงเวลำที่ตอ้งเข้มแข็ง น่ีเป็นเวลำที่ตอ้งกำ้วไปข้ำงหน้ำโดยไม่
ลังเล โดยรูค้วำมหมำย ขอบเขต และควำมส�ำคญัของพันธกิจของเรำ
เป็นอย่ำงด ีน่ีเป็นเวลำที่ตอ้งท�ำส่ิงถูกตอ้งโดยไม่ค�ำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะ
ตำมมำ น่ีเป็นเวลำที่ตอ้งพบวำ่เรำรกัษำพระบัญญัต ิน่ีเป็นช่วงเวลำที่
ตอ้งเอือ้มออกไปดว้ยควำมรกัและควำมอ่อนโยนเพื่อช่วยเหลือคนทุกข์
ทนหม่นหมองและคนที่ก�ำลังระหกระเหินไปในควำมมืดและควำมเจ็บ
ปวด น่ีเป็นเวลำที่ตอ้งถนอมน� ้ำใจ เป็นคนด ีสุภำพ และมีมำรยำทตอ่
กันในควำมสัมพันธ์ทัง้หมดของเรำ กลำ่วอีกนัยหน่ึงคอื จงเป็นเหมือน
พระครสิตม์ำกขึน้” 3

ประธำนฮิงคล์ีย์ยังคงเน้นข่ำวสำรน้ี สิบปีตอ่มำท่ำนย�ำ้ค�ำพูดเหลำ่
น้ีในกำรประชุมใหญ่สำมัญและกลำ่วตอ่จำกน้ันวำ่ “ท่ำนตอ้งเป็นผู้
ตดัสินวำ่เรำมำไกลเพียงใดในกำรท�ำให้ค�ำเชือ้เชิญที่ ให้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
เกิดสัมฤทธิผล” 4
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ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

เราเป็นผู้คนแห่งพันธสญัญา และภาระผูกพัน
ท่ีมาพรอ้มพันธสญัญาน้ันใหญ่หลวง

เรำเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญำ และน่ันเป็นเรือ่งส�ำคญัมำก เมื่อฟ้ืนฟู
งำนน้ีและพระเจำ้ทรงอรรถำธิบำยจุดประสงคข์องกำรฟ้ืนฟู พระองค์
ตรสัวำ่เหตผุลประกำรหน่ึงส�ำหรบักำรฟ้ืนฟูคอืเพื่อสถำปนำพันธ
สัญญำอันเป็นนิจของพระองคอ์ีกครัง้ พันธสัญญำดงักล่ำว        ท�ำ
ระหวำ่งอับรำฮัมกับพระเยโฮวำห์เมื่อพระเยโฮวำห์ผู้ทรงฤทธำนุภำพ
ไดท้�ำสัญญำที่จรงิจังและส�ำคญัยิ่งกับอับรำฮัม พระองคต์รสัวำ่ลูกหลำน
ของอับรำฮัมจะเป็นเหมือนเม็ดทรำยบนฝ่ังทะเล ทุกประชำชำตจิะได้
รบัพรผำ่นเขำ พระองคท์รงท�ำพันธสัญญำน้ีกับเขำวำ่พระองคจ์ะทรง
เป็นพระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำและพวกเขำจะเป็นผู้คนของพระองค ์
      ตอ่จำกน้ันพระองคท์รงสถำปนำควำมสัมพันธ์ซ่ึงมีผลนิรนัดร์ ใน
ชีวตินิรนัดรข์องทุกคนที่จะเขำ้ไปในน้ัน ควำมหมำยโดยนัยของพันธ
สัญญำน้ีน่ำอัศจรรย์ น่ันคอื หำกเรำจะกระท�ำเช่นบุตรธิดำของพระผู้
เป็นเจำ้พึงกระท�ำ พระองคจ์ะทรงเป็นพระผู้เป็นเจำ้ของเรำเพื่อทรง
อวยพรเรำ รกัเรำ ชีแ้นวทำง และช่วยเรำ

บัดน้ี ในสมัยกำรประทำนน้ี พันธสัญญำอันเป็นนิจดงักล่ำวไดร้บั
กำรยืนยันอีกครัง้ เรำท�ำพันธสัญญำน้ันเมื่อเรำรบับัพตศิมำ เรำกลำย
เป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัพระเจ้ำ บุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจำ้
มำจำกครอบครวัของพระองค ์แตม่ีควำมสัมพันธ์พิเศษและยอดเยี่ยม
ระหวำ่งพระผู้เป็นเจำ้กับบุตรธิดำแห่งพันธสัญญำของพระองค ์เมื่อ
เรำเข้ำมำในศำสนจักร        เรำกลำยเป็นส่วนหน่ึงของผู้คนแห่งพันธ
สัญญำ และทุกครัง้ที่เรำรบัส่วนศีลระลึก เรำไม่เพียงท�ำในควำมระลึก
ถึงกำรเสียสละของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำผู้สละพระชนม์ชีพเพื่อ
เรำแตล่ะคนเทำ่น้ัน แตม่ีองคป์ระกอบเพิ่มเตมิที่วำ่เรำรบัพระนำม
ของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับเรำและปฏิญำณตนวำ่จะรกัษำพระบัญญัติ
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“ทุกครัง้ทีเ่รำรบัส่วนศลีระลึก . . .  เรำรบัพระนำมของพระเยซูครสิต์ ไว้
กับตวัเรำ และปฏิญำณตนวำ่จะรกัษำพระบัญญัตขิองพระองค”์

ของพระองคแ์ละพระองคท์รงปฏิญำณกับเรำวำ่พระองคจ์ะประทำน
พรเรำดว้ยพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์

เรำเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญำ และภำระผูกพันที่มำกับพันธสัญญำ
น้ันใหญ่หลวง เรำจะเป็นคนธรรมดำไม่ได ้เรำตอ้งประพฤตดิกีวำ่ฝูง
ชน เรำตอ้งยืนอยำ่งภำคภูมิ เรำตอ้งเป็นคนดขีึน้อีกเล็กน้อย มีน� ้ำใจ
มำกขึน้อีกนิด โอบอ้อมอำรมีำกขึน้อีกหน่อย มีมำรยำทมำกขึน้อีกเล็ก
น้อย เอำใจใส่ผู้อื่นมำกขึน้อีกนิด และยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นมำกขึน้อีก
หน่อย 5

เรำเป็นผู้คนที่ ไดร้บัพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์และพระนำมของพระเจำ้
พระเยซูครสิต์ ไวก้ับเรำ ขอให้เรำพยำยำมรกัษำพระบัญญัตมิำกขึน้อีก
นิด ด�ำเนินชีวติตำมที่พระเจ้ำทรงขอให้เรำด�ำเนิน 6
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2
พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราด�าเนินชีวติ

ตามพระกิตติคุณในทุกๆ ด้าน

เรำมีชีวติอยู่ ในยุคของกำรโอนอ่อนผ่อนตำมและกำรคล้อยตำม ใน
สถำนกำรณ์ที่เรำเผชิญทุกวีว่นั เรำรูว้ำ่อะไรถูก แตภ่ำยใตแ้รงกดดนั
จำกเพื่อนวยัเดยีวกันและเสียงล่อหลอกของคนที่เกลีย้กล่อมเรำ เรำ
ยอมท�ำตำม เรำโอนอ่อนผ่อนตำม เรำคล้อยตำม เรำยอม และเรำ
ละอำยแก่ ใจ        เรำตอ้งสรำ้งพลังท�ำตำมควำมเช่ือมั่นของเรำ 7

ทำงของพระกิตตคิณุเป็นทำงที่เรยีบงำ่ย ข้อก�ำหนดบำงประกำร
อำจดเูหมือนธรรมดำและไม่จ�ำเป็น อยำ่ปัดข้อก�ำหนดเหลำ่น้ันทิง้ จง
อ่อนน้อมถ่อมตนและด�ำเนินชีวติในกำรเช่ือฟัง ข้ำพเจ้ำสัญญำกับทำ่น
วำ่ผลที่ตำมมำจะน่ำอัศจรรย์และประสบกำรณ์จะน่ำพอใจ 8

ค�ำวงิวอนของขำ้พเจ้ำคอืขอให้เรำพยำยำมมำกขึน้อีกนิดในกำร
ด�ำเนินชีวติให้สมกับสภำพของควำมเป็นพระเจำ้ที่อยู่ ในตวัเรำ เรำ
สำมำรถท�ำไดด้กีวำ่ที่ท�ำอยู่ เรำสำมำรถเป็นไดด้กีวำ่ที่เป็นอยู่ ถ้ำเรำ
อยำกเก็บภำพมรดกจำกสวรรค ์ภำพกำรเป็นพระบิดำของพระผู้เป็น
เจ้ำและกำรเป็นพี่น้องของมนุษย์ ไวต้รงหน้ำเรำเสมอ เรำจะตอ้ง
อดทนมำกขึน้อีกนิด เมตตำมำกขึน้อีกหน่อย ยื่นมือออกไปพยุง ช่วย
เหลือ และประคองคนที่อยู่ ในหมู่พวกเรำมำกขึน้อีกเล็กน้อย เรำจะ
ตอ้งไม่ลดตวัลงไปท�ำส่ิงเหลำ่น้ันซ่ึงเห็นชัดวำ่ไม่เหมำะกับเรำ 9

ศำสนำที่ท่ำนเป็นส่วนหน่ึงคอืเจ็ดวนัตอ่สัปดำห์ ไม่ ใช่แคว่นัอำทิตย์ 
       น่ันคอืเวลำทัง้หมด—ยี่สิบส่ีช่ัวโมงตอ่วนั เจ็ดวนัตอ่สัปดำห์ 365 
วนัตอ่ปี 10

พระเจ้ำทรงคำดหวงัให้ชีวติเรำมีระเบียบเสมอ คำดหวงัให้เรำ
ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุทุกดำ้น 11
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3
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเทพรมาให้คนท่ีด�าเนินชีวติ

ในการเช่ือฟังพระบัญญัติของพระองค์

พระเจ้ำรบัส่ังกับเอลียำห์ ให้ ไปซ่อนตวัข้ำงล�ำธำรเครที ที่น่ันเขำจะ
ดืม่น� ้ำจำกล�ำธำร และกำจะเลีย้งเขำที่น่ัน พระคมัภีรบ์ันทึกข้อควำมที่
เรยีบง่ำยและดเียี่ยมเกี่ยวกับเอลียำห์ “ท่ำนจึงไปและท�ำตำมพระวจนะ
ของพระยำห์เวห์” (1 พกษ  17:5)

ไม่มีกำรโตแ้ย้ง ไม่มีกำรแก้ตวั ไม่มีกำรหลบเลี่ยง เอลียำห์เพียงแค ่
“ ไปและท�ำตำมพระวจนะของพระยำห์เวห์” ทำ่นรอดจำกภัยพิบัตอิัน
น่ำกลัวที่เกิดขึน้กับคนเยำะเย้ย โตแ้ย้ง และสงสัย 12

เรือ่งรำวทัง้หมดของพระคมัภีรม์อรมอนคอืเรือ่งรำวที่พูดถึงคนที่
รุง่เรอืงในแผ่นดนิและไดร้บัพรอยำ่งมำกจำกพระเจำ้เมื่อพวกเขำชอบ
ธรรม เมื่อพวกเขำนมัสกำรพระเยซูครสิต ์พวกเขำตกอยู่ ในควำมเศรำ้
หมอง สงครำม และควำมเดอืดรอ้นเมื่อพวกเขำท�ำบำป หลงผิด และ
ลืมพระผู้เป็นเจำ้  ควำมปลอดภัยของทำ่น สันตสุิขของท่ำน ควำม
รุง่เรอืงของทำ่นอยู่ ในกำรเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้ทรงฤทธำนุ
ภำพ 13

“จงรกัษำบัญญัตขิองเรำตลอดไป, และมงกุฎแห่งควำมชอบธรรม
เจ้ำจะไดร้บั ” (คพ  25:15) น่ันคอืสัญญำของพระเจ้ำกับเอ็มมำ เฮล 
สมิธ น่ันคอืสัญญำของพระเจำ้กับท่ำนแตล่ะคน ควำมสุขอยู่ ในกำร
รกัษำพระบัญญัต ิส�ำหรบัวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย       จะมีแตค่วำมเศรำ้
หมองเท่ำน้ันในกำรละเมิดพระบัญญัตเิหลำ่น้ัน ส�ำหรบัทุกคนที่ปฏิบัติ
ตำม มีสัญญำถึงมงกุฎ        ควำมชอบธรรมและควำมจรงินิรนัดร์ 14

อิสรภำพที่แท้จรงิอยู่ ในกำรเช่ือฟังค�ำแนะน�ำของพระผู้เป็นเจ้ำ 
คนในสมัยโบรำณกล่ำววำ่ “พระบัญญัตเิป็นประทีป และค�ำสอนเป็น
แสงสวำ่ง” (สภษ  6:23)

พระกิตตคิณุไม่ ใช่ปรญัชำของควำมอดกลัน้ตำมที่คนจ�ำนวนมำก
เห็นเป็นเช่นน้ัน แตเ่ป็นแผนแห่งอิสรภำพที่ฝึกควบคมุควำมอยำก
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และชีแ้นวทำงควำมประพฤต ิผลของพระกิตตคิณุหอมหวำนและ
รำงวลัน้ันมำกมำย      

“เพื่อเสรภีำพน้ันเองพระครสิตจ์ึงไดท้รงให้เรำเป็นไท เพรำะฉะน้ัน 
จงตัง้มั่นและอย่ำเข้ำเทียมแอกของกำรเป็นทำสอีกเลย” (กำลำเทีย 
5:1)

“พระวญิญำณขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ำทรงอยู่ที่ ไหน เสรภีำพก็มีอยู่ที่
น่ัน” (2 โครนิธ์ 3:17)15

ควำมปลอดภัยของเรำอยู่ ในกำรกลับใจ ควำมเข้มแข็งของเรำเกิด
จำกกำรเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจำ้       ขอให้เรำยืนหยัดตอ่
ตำ้นควำมช่ัวรำ้ย ทัง้ที่บำ้นและตำ่งแดน ขอให้เรำด�ำเนินชีวติคูค่วรกับ
พรของสวรรค ์โดยปฏิรปูชีวติเรำตรำบที่จ�ำเป็นและหมำยพึ่งพระองค ์
พระบิดำของเรำทุกคน 16

เรำไม่มีอะไรตอ้งกลัว พระผู้เป็นเจำ้ทรงกุมหำงเสือ พระองคจ์ะทรง
ปกครองเพื่อประโยชน์ของงำนน้ี พระองคจ์ะทรงเทพรให้คนที่ด�ำเนิน
ชีวติในกำรเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค ์น่ันคอืสัญญำของพระองค ์
พวกเรำจะสงสัยไม่ไดว้ำ่พระองคท์รงสำมำรถรกัษำสัญญำน้ันของ
พระองค์ 17

4
ผู้น� าศาสนจักรชีท้างและเชือ้เชิญสมาชิก

ให้ด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ

มีคนพูดวำ่ “ศำสนจักรจะไม่บงกำรวำ่ฉันตอ้งคดิเรือ่งน้ี เรือ่งน้ัน 
หรอืเรอืงอื่นอยำ่งไร หรอืจะด�ำเนินชีวติอย่ำงไร”

ขำ้พเจ้ำตอบวำ่ ไม่ ศำสนจักรจะไม่บงกำรใครวำ่เขำควรคดิอย่ำงไร
หรอืเขำควรท�ำอะไร  ศำสนจักรจะชีท้ำงและเชือ้เชิญสมำชิกทุกคน
ให้ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุและไดร้บัพรที่มำจำกกำรด�ำเนิน
ชีวติเช่นน้ัน ศำสนจักรจะไม่บงกำรใคร แตจ่ะแนะน�ำ จะชักชวน จะ
กระตุน้ และจะคำดหวงัควำมภักดจีำกคนที่แสดงตนวำ่เป็นสมำชิกใน
ศำสนจักร
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เมื่อขำ้พเจ้ำเป็นนักศึกษำมหำวทิยำลัย ข้ำพเจำ้พูดกับคณุพ่อครัง้
หน่ึงวำ่ขำ้พเจ้ำรูสึ้กวำ่เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ใช้สิทธิ์เกินขอบเขตเมื่อ
พวกท่ำนให้กำรสนับสนุนเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง คณุพ่อเป็นคนดแีละฉลำด
มำก ท่ำนพูดวำ่ “ประธำนศำสนจักรแนะน�ำส่ังสอนเรำ พ่อสนับสนุน
ท่ำนในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย พ่อตัง้ใจจะท�ำ
ตำมค�ำแนะน�ำของท่ำน”

ขำ้พเจ้ำ       รบัใช้ ในสภำสำมัญของศำสนจักรน้ีมำนำน [หลำย] ปี  
      ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรแสดงประจักษ์พยำนตอ่ท่ำนวำ่ถึงแม้ข้ำพเจำ้น่ัง
อยู่ ในกำรประชุมหลำยพันครัง้ที่ถกกันเกี่ยวกับนโยบำยและโปรแกรม
ศำสนจักรแตข่ำ้พเจำ้ไม่เคยอยู่ ในกำรประชุมที่ ไม่แสวงหำกำรน�ำทำง
ของพระเจำ้และไม่มี ใครที่น่ันปรำรถนำจะให้กำรสนับสนุนหรอืท�ำส่ิง
ใดซ่ึงจะท�ำรำ้ยหรอืบีบบังคบัใคร 18

ขำ้พเจ้ำพูดแทนแตล่ะทำ่นและทุกทำ่นวำ่เรำ [ผู้น่ังอยู่ ในสภำ
สำมัญของศำสนจักร] ไม่มีวำระส่วนตวั เรำมีเพียงวำระของพระเจำ้ มี
คนวพิำกษ์วจิำรณ์เมื่อเรำออกถ้อยแถลงค�ำแนะน�ำหรอืค�ำเตอืน ขอ
ให้รู้ ไวเ้ถิดวำ่ค�ำขอรอ้งของเรำไม่ไดเ้กิดจำกควำมปรำรถนำที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน ขอให้รู้ ไวเ้ถิดวำ่ค�ำเตอืนของเรำหำได้ ไรส้ำระและไร้
เหตผุลไม่ ขอให้รู้ ไวเ้ถิดวำ่เรำจะไม่ตดัสินใจพูดเรือ่งใดโดยไม่ปรกึษำ
หำรอื สนทนำ และสวดอ้อนวอน ขอให้รู้ ไวเ้ถิดวำ่ควำมใฝ่ฝันเดยีวของ
เรำคอืช่วยแตล่ะทำ่นเรือ่งปัญหำของทำ่น อุปสรรคของทำ่น ครอบครวั
ของทำ่น และชีวติของท่ำน        เรำไม่มีควำมปรำรถนำจะสอนเรือ่งใด
นอกจำกเรือ่งที่พระเจำ้ทรงประสงค์ ให้สอน      

ควำมรบัผิดชอบของเรำเป็นไปตำมที่เอเสเคยีลสรปุไว ้“บุตรมนุษย์
เอ๋ย เรำไดต้ัง้เจำ้ให้เป็นยำมของพงศ์พันธุ์อิสรำเอล เมื่อเจ้ำไดย้ิน
ถ้อยค�ำจำกปำกของเรำ เจ้ำจงกลำ่วค�ำตกัเตอืนจำกเรำแก่พวกเขำ” 
(อสค  3:17)

เรำไม่มีควำมปรำรถนำจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในเรือ่งน้ี 
นอกจำกประสงคจ์ะให้พี่น้องชำยหญิงของเรำมีควำมสุข พบสันตสุิข
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และควำมรกัในบ้ำนของพวกเขำ ไดร้บัพรโดยเดชำนุภำพของพระ
ผู้ทรงฤทธำนุภำพในกำรท�ำภำระหน้ำที่ตำ่งๆ ดว้ยควำมชอบธรรม 19

พระผู้เป็นเจ้ำทรงท�ำให้รูพ้ระประสงคข์องพระองคเ์กี่ยวกับผู้คน
ของพระองค์ ในวธิีของพระองคเ์สมอ ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนกับทำ่นวำ่
ผู้น�ำของศำสนจักรน้ีจะไม่ขอให้เรำท�ำส่ิงใดที่เรำไม่สำมำรถท�ำไดด้ว้ย
ควำมช่วยเหลือของพระเจ้ำ เรำอำจรูสึ้กไม่คูค่วร เรำอำจไม่ชอบส่ิงที่
ขอให้เรำท�ำหรอืไม่ตรงกับควำมคดิของเรำ แตถ่ำ้เรำจะพยำยำมดว้ย
ศรทัธำ กำรสวดอ้อนวอน และควำมตัง้ใจ เรำจะท�ำส�ำเรจ็

ขำ้พเจ้ำแสดงประจักษ์ตอ่ท่ำนวำ่ควำมสุขของวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย 
สันตสุิขของวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย ควำมก้ำวหน้ำของวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำย ควำมรุง่เรอืงของวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย ควำมรอดนิรนัดรแ์ละ
ควำมสูงส่งของคนเหล่ำน้ีอยู่ ในกำรด�ำเนินชีวติดว้ยกำรเช่ือฟังค�ำ
แนะน�ำของฐำนะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ำ 20

5
การตัดสนิใจเล็กๆ น้อยๆ ก่อให้เกิดผลมากมายมหาศาลได้

ขำ้พเจ้ำจะอธิบำยถึงหลักธรรมหน่ึง        ซ่ึงถ้ำปฏิบัตติำมจะท�ำให้
เป็นไปไดม้ำกขึน้วำ่กำรตดัสินใจของเรำจะถูกตอ้ง ดว้ยเหตน้ีุจึงเพิ่ม
ควำมกำ้วหน้ำและควำมสุขของเรำในชีวติอยำ่งมิอำจประมำณ หลัก
ธรรมพระกิตตคิณุข้อน้ีคอื จงจรรโลงศรทัธำ      

ขำ้พเจ้ำบอกรำยละเอียดท่ำนไม่ไดว้ำ่จะตดัสินใจทุกเรือ่งอยำ่งไร 
 แตข่ำ้พเจ้ำสัญญำไดว้ำ่ถำ้ทำ่นจะท�ำกำรตดัสินใจตำมมำตรฐำนของ
พระกิตตคิณุและค�ำสอนของศำสนจักร และถำ้ท่ำนจะจรรโลงศรทัธำ 
ชีวติทำ่นจะออกผลดมีำกและท่ำนจะรูจ้ักควำมสุขและควำมส�ำเรจ็
มำกมำย 21

หลำยปีก่อนขำ้พเจ้ำท�ำงำนให้ทำงรถไฟสำยหน่ึง        สมัยน้ันแทบ
ทุกคนโดยสำรรถไฟ เช้ำวนัหน่ึงข้ำพเจำ้ไดร้บัโทรศัพท์จำกผู้รว่มงำน
ในเมืองนวรก์ รฐันิวเจอรซี์ย์ เขำบอกวำ่ “รถไฟขบวนน้ันมำถึงแล้ว แต่
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ประธำนฮิงคล์ีย์เปรยีบกำรตดัสินใจของเรำกับบำนพับของประตฟูำรม์

ไม่มีตูล้�ำเลียงกระเป๋ำ กระเป๋ำของผู้ โดยสำร 300 คนหำยไปไหนไม่รู ้
พวกเขำโกรธมำก”

ขำ้พเจ้ำไปท�ำงำนทันทีเพื่อสืบดวูำ่ตูน้ั้นไปที่ ไหน ขำ้พเจ้ำพบวำ่
พวกเขำขนกระเป๋ำขึน้ถูกตูแ้ละเช่ือมขบวนอย่ำงถูกตอ้งในเมืองโอก-
แลนด ์รฐัแคลิฟอรเ์นีย และตูน้ั้นยำ้ยเข้ำรำงรถไฟของเรำในซอลท์เลค
ซิตี ้[และในที่สุดก็มำถึง] เซนตห์ลุยส์ ที่น่ันทำงรถไฟอีกสำยหน่ึงตอ้ง
จัดกำรขนกระเป๋ำไปเมืองนวรก์ รฐันิวเจอรซี์ย์ แตค่นควบคมุแผง
วงจรปิดเปิดในสถำนีเซนตห์ลุยส์เลินเล่อขยับเหล็กชิน้เล็กๆ แคส่ำม
น้ิว [7 5 เซนตเิมตร] ตรงจุดสับรำงแล้วดงึคนัโยกปลดตู ้เรำคน้พบวำ่
ตูล้�ำเลียงกระเป๋ำที่ตอ้งอยู่ ในเมืองนวรก์ รฐันิวเจอรซี์ย์ กลับไปอยู่ ใน
เมืองนิวออรล์ีนส์ รฐัลุยเซียนำ—หำ่งจำกจุดหมำย 1,500 ไมล์ [2,400 
กิโลเมตร]  แคพ่นักงำนเลินเล่อขยับเหล็กตรงจุดสับรำงสำมน้ิวที่
สถำนีเซนตห์ลุยส์ก็ท�ำให้รถไฟเริม่ไปผิดทำง และวิง่ออกหำ่งจำกจุด
หมำยที่แท้จรงิเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ วถิีชีวติของเรำก็เช่นกัน แทนที่จะไปตำม
เส้นทำงเดมิ เรำกลับถูกแนวคดิผิดๆ บำงอยำ่งดงึไปอีกทำง เรำอำจ
ขยับออกจำกจุดหมำยเดมิของเรำไม่มำก แตถ่้ำขยับออกไปเรือ่ยๆ  กำร
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ขยับเล็กน้อยจะเกิดช่องวำ่งขนำดใหญ่และเรำพบตนเองอยู่ห่ำงจำก
จุดที่เรำตัง้ใจจะไป        ส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ที่มีผลตอ่ชีวติเรำท�ำให้เกิดผล 

กระทบใหญ่หลวงในชีวติเรำ 22

วนัหน่ึงข้ำพเจ้ำเดนิไปที่ประตฟูำรม์บำนใหญ่ ขำ้พเจ้ำยกสลักประตู
และเปิดประต ูบำนพับขยับน้อยมำกจนแทบมองไม่ออก แตอ่ีกดำ้น
ของประตตูี โคง้เป็นวงกวำ้งรศัมีสิบหกฟุต ถ้ำมองดบูำนพับขยับแต่
อย่ำงเดยีว คงจะไม่มี ใครนึกฝันวำ่กำรขยับเล็กน้อยน้ันจะส่งผลมำก
ขนำดน้ัน

กำรตดัสินใจในชีวติเรำก็เช่นกนั ควำมคดิเล็กน้อยบำงเรือ่ง ค�ำพดู
เล็กน้อยบำงค�ำ กำรกระท�ำเล็กน้อยบำงอยำ่งสำมำรถส่งผลมหำศำลได้ 23

6
การด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณจะเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งให้ศาสนจักรและช่วยให้งานของ

พระผู้เป็นเจ้าเติบโตท่ัวแผ่นดินโลก

ท่ำนสำมำรถท�ำให้ [ศำสนจักร] แข็งแกรง่ขึน้ไดต้ำมรปูแบบกำร
ด�ำเนินชีวติของท่ำน จงให้พระกิตตคิณุเป็นดำบและโล่ของทำ่น      

       อนำคตจะงดงำมเพียงใดเมื่อพระผู้ทรงฤทธำนุภำพทรงด�ำเนิน
งำนอันรุง่โรจน์ของพระองค ์โดยส่งผลดตีอ่ทุกคนที่จะยอมรบัและ
ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุของพระองค์ 24

ขำ้พเจ้ำเห็นอนำคตอันน่ำพิศวงในโลกที่ ไม่แน่นอน ถำ้เรำจะแนบ
สนิทกับคณุคำ่ของเรำ ถ้ำเรำจะสรำ้งบนมรดกของเรำ ถำ้เรำจะด�ำเนิน
ชีวติในกำรเช่ือฟังตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำ ถำ้เรำจะด�ำเนินชีวติอยำ่ง
เรยีบง่ำยตำมพระกิตตคิณุ เรำจะไดร้บัพรอยำ่งงดงำมและน่ำพิศวง 
พวกเขำจะมองวำ่เรำเป็นคนไม่ธรรมดำผู้พบกุญแจสู่ควำมสุขที่ ไม่
ธรรมดำ 25

ขอให้ชำยหญิงและเด็กทุกคนตัง้ใจวำ่จะท�ำให้งำนของพระเจำ้ดกีวำ่ 
เข้มแข็งกวำ่ และยิ่งใหญ่กวำ่ที่เคยเป็นมำ คณุภำพของชีวติเรำก่อให้
เกิดควำมแตกตำ่ง ควำมตัง้ใจวำ่จะด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุของ
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พระเยซูครสิตก์่อให้เกิดควำมแตกตำ่ง น่ีเป็นเรือ่งใกล้ตวั ถ้ำเรำทุก
คนสวดอ้อนวอน ศำสนจักรจะเข้มแข็งขึน้มำก และเป็นเช่นเดยีวกัน
กับหลักธรรมทุกข้อของพระกิตตคิณุ ขอให้เรำเป็นส่วนหน่ึงของ
อุดมกำรณ์ก้ำวไกลอันยิ่งใหญ่น้ีที่ก�ำลังเตบิโตทั่วแผ่นดนิโลก เรำจะยืน
อยู่เฉยๆ ไม่ได ้เรำตอ้งกำ้วไปข้ำงหน้ำ เรำจ�ำเป็นตอ้งท�ำเช่นน้ัน ควำม
เช่ือมั่นส่วนตวัที่อยู่ ในใจเรำแตล่ะคนคอืพลังแท้จรงิของศำสนจักร 
หำกปรำศจำกควำมเช่ือมั่นดงักลำ่ว เรำมีน้อยมำก แตห่ำกมีควำม 
เช่ือมั่น เรำมีทุกอยำ่ง26

ขำ้พเจ้ำเชือ้เชิญทุกท่ำน ไม่วำ่ท่ำนจะเป็นสมำชิกของศำสนจักร
น้ีที่ ใด ให้ลุกขึน้ยืน และก้ำวไปขำ้งหน้ำพรอ้มกับรอ้งเพลงในใจ โดย
ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุ รกัพระเจำ้ และสรำ้งอำณำจักร เรำจะ
อยู่ ในวถิีและจรรโลงศรทัธำไปดว้ยกันเพรำะพระผู้ทรงฤทธำนุภำพทรง
เป็นพลังของเรำ 27

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดจึงเป็นวำ่เรำในฐำนะผู้คนแห่งพันธสัญญำจะ “เป็นคน

ธรรมดำไม่ได”้ (ด ูหัวข้อ 1) พันธสัญญำที่ท่ำนท�ำกับพระผู้เป็นเจ้ำมี
ผลตอ่กำรด�ำเนินชีวติประจ�ำวนัของทำ่นในดำ้นใดบ้ำง

• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่ “เรำตอ้งสรำ้งพลังท�ำตำมควำมเช่ือมั่นของ
เรำ” (หัวข้อ 2) บำงครัง้เรำทิง้ควำมเช่ือมั่นของเรำอย่ำงไร เรำจะ
ท�ำให้ตวัเรำมีพลังตอ่ตำ้นกำรล่อลวงไดอ้ยำ่งไร

• เรือ่งของเอลียำห์ที่ประธำนฮิงคล์ีย์เลำ่ประยุกต์ ใช้กับเรำไดอ้ยำ่งไร 
(ด ูหัวข้อ 3) ทำ่นจะตอบคนที่รูสึ้กวำ่พระบัญญัตเิครง่ครดัเกินไป
อย่ำงไร ท่ำนเคยเห็นอย่ำงไรวำ่กำรเช่ือฟังพระบัญญัตทิ�ำให้เกิด
อิสรภำพ ควำมปลอดภัย และสันตสุิข
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• ทบทวนค�ำอธิบำยของประธำนฮิงคล์ีย์ที่วำ่ผู้น�ำศำสนจักรให้ค�ำ
แนะน�ำและค�ำเตอืนอย่ำงไร (ด ูหัวข้อ 4) ทำ่นเคยไดร้บัพรอย่ำงไร
จำกกำรท�ำตำมค�ำแนะน�ำของผู้น�ำศำสนจักร

• เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้ำ้งจำกเรือ่งตูล้�ำเลียงกระเป๋ำของประธำนฮิงคล์ีย์ 
(ด ูหัวข้อ 5) เหตใุดกำรตดัสินใจหรอืกำรกระท�ำเล็กๆ น้อยๆ จึงส่ง
ผลกระทบใหญ่หลวงในชีวติเรำ กำรตดัสินใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ส่งผล 
กระทบใหญ่หลวงตอ่ชีวติท่ำนคอือะไร เรำจะรูจ้ักควำมคลำดเคลื่อน
เล็กน้อยที่อำจน�ำเรำออกนอกเส้นทำงของพระผู้เป็นเจ้ำไดอ้ยำ่งไร

• กำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุจะช่วยเรำเผชิญกับควำมไม่
แน่นอนในโลกไดอ้ย่ำงไร (ด ูหัวข้อ 6) กำรด�ำเนินชีวติตำมพระ
กิตตคิณุจะท�ำให้ชีวติเรำเรยีบงำ่ยไดอ้ยำ่งไร พิจำรณำวำ่ทำ่นจะเสรมิ
สรำ้งควำมเข้มแข็งให้ศำสนจักรมำกขึน้และช่วยให้งำนของพระผู้
เป็นเจำ้เตบิโตทั่วแผ่นดนิโลกไดอ้ย่ำงไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:39–40; ฮีบร ู5:8–9; คพ  64:33–34; 93:26–28; 

98:22; อับรำฮัม 3:24–26; หลักแห่งควำมเช่ือ 1:3

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“กำรอ่ำน กำรศึกษำ และกำรไตรต่รองไม่เหมือนกัน เรำอำ่นถ้อยค�ำ

และเรำอำจไดแ้นวคดิ เรำศึกษำและเรำอำจคน้พบรปูแบบตลอดจน
ควำมเช่ือมโยงในพระคมัภีร ์แตเ่มื่อเรำไตรต่รอง เรำเชือ้เชิญกำรเปิด
เผยโดยพระวญิญำณ กำรไตรต่รองส�ำหรบัขำ้พเจำ้คอืกำรคดิและกำร
สวดอ้อนวอนที่ข้ำพเจำ้ท�ำหลังจำกอำ่นและศึกษำพระคมัภีรอ์ย่ำง
ถี่ถ้วนแล้ว” (ด ูเฮนรยี์ บ ี อำยรงิก์, “รบัใช้ดว้ยพระวญิญำณ,”  เลียโฮนำ, 
พ ย  2010, 76)
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“ ไม่มีส่ิงใดภำยใตฟ้้ำสวรรคแ์ทนทีก่ำรลงแรงท�ำงำนให้
เกิดผลได ้น่ีเป็นขัน้ตอนทีท่�ำให้ฝันเป็นจรงิ”
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บทที่ 13

สันตสุิขและควำมช่ืนบำนผำ่น
กำรพึ่งพำตนเองทำงโลก

“เรำสอนกำรพึง่พำตนเองเป็นหลักธรรมแห่งชีวติ เรำ
ควรหำเลีย้งตนเองและดแูลควำมตอ้งกำรของตน”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

สมัยเด็ก กอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์เรยีนรูห้ลักธรรมเรือ่งกำรพึ่งพำตนเอง
ขณะท�ำงำนกับพ่อแม่พี่น้องของท่ำน ทำ่นเลำ่ในเวลำตอ่มำวำ่

“เรำอำศัยอยู่ ในบำ้นที่ขำ้พเจ้ำคดิวำ่เป็นบำ้นหลังใหญ่       มีสนำม
หญ้ำกวำ้งใหญ่ มีตน้ไม้หลำยตน้ที่ผลัดใบหลำยลำ้นใบ และมีงำน
มำกมำยมหำศำลให้ท�ำตลอดเวลำ

“       เรำมีเตำลูกหน่ึงอยู่ ในครวัและเตำอีกลูกอยู่ ในห้องอำหำร ตอ่
มำเรำตดิตัง้เตำเผำ และน่ันวเิศษยิ่ง แตเ่ตำเผำใช้ถ่ำนเยอะมำก และ
ไม่มีตวัควบคมุไฟอัตโนมัต ิเรำตอ้งใช้พลั่วตกัถ่ำนใส่เตำเผำและน�ำ
ถ่ำนมำกองเรยีงไวทุ้กคนื

“ข้ำพเจำ้เรยีนรูบ้ทเรยีนส�ำคญยิ่งจำกเตำเผำขนำดมหึมำวำ่ถ้ำทำ่น
ตอ้งกำรให้อุ่นตลอดเวลำ ทำ่นตอ้งใช้พลั่วตกัถ่ำน

“คณุพ่อข้ำพเจ้ำมีควำมคดิวำ่ลูกชำยควรฝึกท�ำงำน ทัง้ในฤดรูอ้น
และในฤดหูนำว และดว้ยเหตน้ีุทำ่นจึงซือ้ฟำรม์ห้ำเอเคอร ์[รำว 
20,000 ตำรำงเมตร] ซ่ึงในที่สุดก็เพิ่มขึน้จนมีมำกกวำ่สำมสิบเอเคอร ์
เรำอำศัยอยู่ที่น่ันในฤดรูอ้นและกลับเข้ำเมืองเมื่อโรงเรยีนเปิดเทอม
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“เรำมีสวนผลไม้กวำ้งมำก และตอ้งลิดกิ่งไม้ทุกฤดใูบไม้ผลิ คณุพ่อ
พำเรำไปดผูู้ช�ำนำญกำรจำกวทิยำลัยเกษตรสำธิตกำรลิดกิ่ง เรำเรยีน
รูค้วำมจรงิอันส�ำคญัยิ่ง—วำ่ท่ำนสำมำรถก�ำหนดลักษณะของผลที่
ท่ำนจะเก็บในเดอืนกันยำยนได้ โดยดจูำกวธิีที่ทำ่นลิดกิ่งในเดอืน
กุมภำพันธ์” 1

เน่ืองจำกควำมจรงิเหล่ำน้ีเป็นรำกฐำนส่วนหน่ึงของตวัทำ่น 
ประธำนฮิงคล์ีย์จึงมักจะสอนบทเรยีนที่ ใช้ ไดจ้รงิของกำรด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุบ่อยๆ ท่ำนเป็นพยำนถึงพรที่มำจำกกำรท�ำงำนหนัก 
ท่ำนกระตุน้ให้วสุิทธิชนยุคสุดทำ้ยด�ำเนินชีวติตำมรำยไดแ้ละเตรยีม
ตนเองให้พรอ้มรบัภัยพิบัตทิี่จะเกิดขึน้ในอนำคต

นอกจำกจะสอนหลักธรรมเหลำ่น้ีแล้ว ประธำนฮิงคล์ีย์ยังไดช่้วยหำ
วธิี ให้วสุิทธิชนท�ำตำมดว้ย ตวัอย่ำงเช่น ในเดอืนเมษำยน ปี 2001 ทำ่น
แนะน�ำกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำซ่ึงทำ่นกล่ำววำ่ไดร้บักำรดลใจ
จำกพระเจำ้ 2 ผู้คนสำมำรถบรจิำคเข้ำกองทุนผ่ำนโปรแกรมน้ีที่จะให้
เงินกู้ยืมระยะสัน้เพื่อช่วยสมำชิกศำสนจักรที่มีคณุสมบัตติำมก�ำหนด 
ส่วนใหญ่จะเป็นอดตีผู้สอนศำสนำ ให้ ไดร้บักำรศึกษำหรอืกำรฝึกอำชีพ
เพื่อจะมีอำชีพที่ดตีอ่ไป เมื่อผู้คนคนืเงินกู้เหลำ่น้ัน ศำสนจักรจะรวม
เงินดงักล่ำวไว้ ในกองทุนเพื่อช่วยผู้ขอกู้เงินรุน่ตอ่ไป กองทุนตอ่เน่ือง
เพื่อกำรศึกษำไดช่้วยให้สมำชิกหลำยหมื่นคนพึ่งพำตนเอง ประธำน
ฮิงคล์ีย์เคยกลำ่ววำ่กองทุนน้ีให้ “ล�ำแสงเจิดจ้ำของควำมหวงั” 3

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

เม่ือเราท�างานด้วยความซ่ือสตัย์สุจรติ ชีวติเราได้รบัพรตลอดไป

ขำ้พเจ้ำเช่ือในพระกิตตคิณุแห่งกำรท�ำงำน ไม่มีส่ิงใดภำยใตฟ้้ำ
สวรรคแ์ทนที่กำรลงแรงท�ำงำนให้เกิดผลได ้น่ีเป็นขัน้ตอนที่ท�ำให้ฝัน
เป็นจรงิ น่ีเป็นขัน้ตอนที่ภำพควำมเกียจครำ้นกลำยเป็นควำมส�ำเรจ็ที่
ให้พลังขับเคลื่อน 4
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กำรเล่นนิดหน่อยและกำรพักผ่อนเล็กน้อยเป็นเรือ่งด ีแตก่ำร
ท�ำงำนสรำ้งควำมแตกตำ่งในชีวติของชำยหรอืหญิง กำรท�ำงำนให้
อำหำรเรำกิน ให้เสือ้ผ้ำเรำสวมใส่ ให้บำ้นเรำอยู่อำศัย เรำจะปฏิเสธไม่
ไดว้ำ่ตอ้งท�ำงำนดว้ยมือที่ช�ำนำญและมันสมองที่รอบรูถ้ำ้เรำแตล่ะคน
และส่วนรวมตอ้งกำรเตบิโตและรุง่เรอืง 5

ขำ้พเจ้ำคน้พบวำ่ชีวติไม่ ใช่กำรสรำ้งวรีกรรมอันยิ่งใหญ่อยำ่งตอ่
เน่ือง ชีวติที่ดทีี่สุดเป็นเรือ่งของควำมดงีำมและควำมประพฤตดิเีสมอ
ตน้เสมอปลำย โดยไม่ตอ้งตฆี้องรอ้งป่ำวเมื่อท�ำส่ิงที่ตอ้งท�ำ ข้ำพเจำ้

“บุตรธิดำตอ้งท�ำงำนกับบิดำมำรดำ . . . พวกเขำจะเรยีนรูว้ำ่กำรลงแรงท�ำงำน
เป็นส่ิงทีต่อ้งท�ำจึงจะไดค้วำมสะอำด ควำมเจรญิก้ำวหน้ำ และควำมรุง่เรอืง”
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สังเกตวำ่คนเป็นอัจฉรยิะไม่ไดส้รำ้งควำมแตกตำ่งในโลกน้ี ข้ำพเจำ้
สังเกตวำ่ส่วนใหญ่งำนของโลกท�ำโดยชำยหญิงที่มีพรสวรรคธ์รรมดำผู้
ท�ำงำนในวธิีที่ ไม่ธรรมดำ 6

บุตรธิดำตอ้งท�ำงำนกับบิดำมำรดำ—ลำ้งจำนกับพวกเขำ ถูพืน้กับ
พวกเขำ ตดัหญำ้ ลิดกิ่งไม้ ใหญ่และไม้พุ่ม ทำสี ซ่อมแซม ท�ำควำม
สะอำด และท�ำอีกนับรอ้ยอย่ำงที่พวกเขำจะเรยีนรูว้ำ่กำรลงแรงท�ำงำน
เป็นส่ิงที่ตอ้งท�ำจึงจะไดค้วำมสะอำด ควำมเจรญิก้ำวหน้ำ และควำม
รุง่เรอืง 7

อัจฉรยิภำพยิ่งใหญ่ของศำสนจักรน้ีคอืกำรท�ำงำน ทุกคนท�ำงำน 
ท่ำนไม่เตบิโตถำ้ไม่ท�ำงำน ศรทัธำ ประจักษ์พยำนถึงควำมจรงิ เปรยีบ
เสมือนกล้ำมเน้ือแขน ถำ้ท่ำนใช้ กลำ้มเน้ือจะแข็งแรง ถ้ำท่ำนคล้อง
ผำ้ไว ้กลำ้มเน้ือจะลีบและอ่อนแรง เรำให้ผู้คนท�ำงำน เรำคำดหวงัส่ิงยิ่ง
ใหญ่จำกพวกเขำ ส่ิงอัศจรรย์และน่ำพิศวงผ่ำนมำทำงพวกเขำ พวกเขำ
ท�ำให้เกิดขึน้ 8

ไม่มีส่ิงใดเกิดขึน้ในศำสนจักรน้ีถ้ำท่ำนไม่ท�ำงำน เปรยีบเสมือนรถ
เข็นล้อเดยีว มันไม่ขยับจนกวำ่ท่ำนจับแขนสองข้ำงของรถและดนัไป
ขำ้งหน้ำ กำรท�ำงำนหนักท�ำให้งำนของพระเจำ้ก้ำวหน้ำ และหำกท่ำน
เรยีนรูว้ำ่ตอ้งท�ำงำนดว้ยควำมซ่ือสัตย์สุจรติ น่ันจะเป็นพรแก่ชีวติทำ่น
ตลอดกำล ข้ำพเจ้ำหมำยถึงท�ำงำนสุดหัวใจ น่ันจะเป็นพรแก่ชีวติท่ำน
ตลอดกำล 9

2
เรามีความรบัผิดชอบในการช่วยผู้อ่ืนยก

ระดับตนเองและพ่ึงพาตนเอง

มีภำษิตเก่ำแก่กลำ่ววำ่ถำ้ท่ำนให้ปลำชำยคนหน่ึง เขำจะมีอำหำรกิน
หน่ึงวนั แตถ่้ำท่ำนสอนเขำตกปลำ เขำจะมีกินตลอดชีวติ      

ขอพระเจำ้ประทำนวสัิยทัศน์และควำมเข้ำใจแก่เรำในกำรท�ำส่ิง
เหลำ่น้ันซ่ึงจะช่วยสมำชิกของเรำไม่เฉพำะทำงวญิญำณเท่ำน้ันแตท่ำง
โลกดว้ย เรำมีภำระผูกพันที่จรงิจังมำกตกอยู่กับเรำ ประธำนโจเซฟ 
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เอฟ  สมิธกลำ่ว       วำ่ศำสนำที่ ไม่ช่วยมนุษย์ ในชีวติน้ีคงจะช่วยเขำได้
ไม่มำกนักในชีวติที่จะมำถึง (ด ู“The Truth about Mormonism,” Out 

West magazine, Sept. 1905, 242)

ที่ ใดมีควำมยำกไรแ้พรก่ระจำยในหมู่คนของเรำ เรำตอ้งท�ำสุดควำม
สำมำรถเพื่อช่วยพวกเขำยกระดบัตนเอง และวำงชีวติพวกเขำบน
รำกฐำนของกำรพึ่งพำตนเองอันเกิดจำกกำรฝึกฝน กำรศึกษำเป็น
กุญแจไขสู่โอกำส      

ภำระผูกพันที่จรงิจังของเรำคอื       “ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่
อ่อนแรง, และให้ก�ำลังเขำ่ที่อ่อนล้ำ” (คพ  81:5) เรำตอ้งช่วยให้พวก
เขำพึ่งพำตนเองและประสบควำมส�ำเรจ็

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่พระเจำ้ไม่ประสงคจ์ะเห็นผู้คนของพระองคต์กอยู่ ใน
สภำพของควำมยำกไร ้ข้ำพเจำ้เช่ือวำ่พระองคจ์ะทรงให้คนซ่ือสัตย์ ได้
รบัส่ิงดขีองแผ่นดนิโลก พระองคท์รงยอมให้เรำท�ำส่ิงเหลำ่น้ีเพื่อช่วย
พวกเขำ 10

ตำมที่เรำสอน แตล่ะคนควรท�ำทัง้หมดที่ท�ำไดด้ว้ยตนเอง เมื่อเขำ
ใช้ทรพัย์สินเงินทองของเขำจนหมด เขำควรหันไปขอให้ครอบครวั
ช่วยเหลือเขำ เมื่อครอบครวัช่วยไม่ได ้ศำสนจักรจะเข้ำมำช่วย เมื่อ
ศำสนจักรเขำ้มำช่วย ส่ิงที่เรำปรำรถนำมำกคอืดแูลควำมตอ้งกำร
เรง่ดว่นของเขำก่อน จำกน้ันจึงช่วยเขำเทำ่ที่เขำตอ้งกำรให้ช่วย แต่
ในระหวำ่งน้ันจะช่วยเขำฝึกฝน มีงำนอำชีพที่มั่นคง หำวธิียืนดว้ย
ล�ำแข้งของตนเองอีกครัง้ น่ันเป็นวตัถุประสงค์ โดยรวมของโปรแกรม
สวสัดกิำรอันยิ่งใหญ่ [ของศำสนจักร] 11

คนเหลำ่น้ันผู้มีส่วนรว่มในฐำนะผู้รบัของโปรแกรมน้ีตำ่งรอดพ้น 
“ค�ำสำปแช่งของควำมเกียจครำ้นและควำมช่ัวรำ้ยของกำรไดเ้ปล่ำ” 
ศักดิศ์รแีละควำมเคำรพตนเองของพวกเขำยังคงอยู่ ชำยหญิงมำกมำย
เหลำ่น้ันที่ ไม่ ไดเ้ป็นผู้รบัโดยตรง แตม่ีส่วนในกำรปลูกและแปรรปู
อำหำร ในกำรท�ำงำนสำรพัดที่เกี่ยวข้อง ตำ่งแสดงประจักษ์พยำนถึง
ปีตทิี่พบในกำรรบัใช้ผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน



บทที ่13

230

ผู้รูเ้ห็นส่ิงตำ่งๆ มำกมำยที่ซ่อนอยู่ ในโปรแกรมน้ีและผลลัพธ์
มำกมำยมหำศำลที่เกิดขึน้ในน้ันไม่มี ใครสงสัยวญิญำณของกำรเปิด
เผยที่ท�ำให้เกิดโปรแกรมน้ีและไดข้ยำยประสิทธิผลตอ่เน่ืองสืบไป 12

เรำจะท�ำงำนน้ีตอ่ไป จะมีควำมตอ้งกำรเสมอ ควำมหิวโหย ควำม
ขำดแคลน และเภทภัยทัง้หลำยจะอยู่กับเรำตลอด และมักจะมีคนที่
ใจพวกเขำสัมผัสแสงสวำ่งของพระกิตตคิณุผู้เต็มใจรบัใช้ ท�ำงำน และ
พยุงคนขัดสนของแผ่นดนิโลก

เรำไดป้ระสำนควำมรว่มมือเพื่อก่อตัง้กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ 
กองทุนน้ีเกิดขึน้เพรำะเงินบรจิำคดว้ยควำมเอือ้เฟ้ือของทำ่น       
เงินกู้ยืมขยำยผลกำรศึกษำให้ชำยหนุ่มหญิงสำวที่มีคำ่ควร หำไม่แล้ว
พวกเขำคงจะตดิกับดกัของควำมยำกจนข้นแคน้ที่บิดำมำรดำและ
บรรพบุรษุของพวกเขำรูจ้ักมำหลำยช่ัวอำยุ      

พระวญิญำณของพระเจ้ำทรงน�ำทำงงำนน้ี กิจกรรมสวสัดกิำรเป็น
กิจกรรมฝ่ำยโลก ออกมำในรปูของข้ำวสำรอำหำรแห้ง ผ้ำห่มและเต็นท์ 
เครือ่งนุ่งห่มและเวชภัณฑ์ งำนอำชีพและกำรศึกษำเพื่อให้มีอำชีพ
ดขีึน้ แตง่ำนฝ่ำยโลกดงักล่ำวเป็นเพียงส่ิงภำยนอกที่แสดงให้เห็น
วญิญำณภำยใน—พระวญิญำณของพระเจ้ำผู้ที่กล่ำวกันวำ่พระองค ์
“เสด็จไปท�ำคณุประโยชน์” (กิจกำรของอัครทูต 10:38)13

3
ศาสดาพยากรณ์กระตุ้นให้เราเตรยีมตนเองทางวญิญาณ

และทางโลกเพ่ือพรอ้มรบัเภทภัยทัง้หลายท่ีจะเกิดขึน้

เรำสอนกำรพึ่งพำตนเองเป็นหลักธรรมแห่งชีวติ สอนวำ่เรำควรหำ
เลีย้งชีพและดแูลควำมจ�ำเป็นของตน ดว้ยเหตน้ีุเรำจึงกระตุน้ผู้คน
ของเรำให้มีบำงอย่ำง ให้วำงแผนล่วงหน้ำ มี       อำหำรไม่ขำดมือ และ
เปิดบัญชีออมทรพัย์ ไว้ ใช้ยำมขำดแคลนหำกอยู่ ในวสัิยที่ท�ำได ้เภทภัย
ทัง้หลำยเกิดขึน้กับผู้คนบำงครัง้อยำ่งน้อยก็ ในเวลำที่นึกไม่ถึง—วำ่ง
งำน เจ็บป่วย และเรือ่งท�ำนองเดยีวกัน 14
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โลกเกำ่ใบน้ีไม่ ใช่คนแปลกหน้ำส�ำหรบัภัยพิบัตแิละเภทภัยทัง้
หลำย พวกเรำที่อำ่นและเช่ือพระคมัภีรร์ูอ้ยู่แก่ ใจเรือ่งค�ำเตอืนของ
ศำสดำพยำกรณ์เกี่ยวกับเภทภัยที่เกิดขึน้แล้วและจะเกิดขึน้      

ถ้อยค�ำของกำรเปิดเผยที่พบในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำภำค 
88 พยำกรณ์ถึงภัยพิบัตทิี่จะเกิดขึน้หลังจำกประจักษ์พยำนของเหล่ำ
เอ็ลเดอร ์พระเจ้ำตรสัดงัน้ี

“เพรำะหลังจำกประจักษ์พยำนของเจ้ำ ประจักษ์พยำนของแผ่นดนิ
ไหวก็จะตำมมำ, ซ่ึงจะท�ำให้เกิดเสียงครวญครำง ณ ใจกลำงของนำง, 
และมนุษย์จะล้มลงสู่พืน้ดนิและจะไม่สำมำรถยืนได ้

“และประจักษ์พยำนของเสียงฟ้ำค�ำรนค�ำรำมก็ตำมมำดว้ย, และ
เสียงสำยฟ้ำฟำด, และเสียงพำยุฝนฟ้ำคะนอง, และเสียงคลื่นแห่ง
ทะเลโหมกระหน�่ ำถั่งโถมขึน้เหนือฝ่ังของมัน 

“และส่ิงทัง้ปวงจะอยู่ ในควำมโกลำหล; และแน่นอน, ใจมนุษย์จะ
ท้อแท้; เพรำะควำมกลัวจะมำสู่ผู้คนทัง้ปวง” (คพ  88:89–91)      

      ในอดตีมีภัยพิบัตฉัินใด เรำคำดวำ่ในอนำคตจะมีมำกขึน้ฉันน้ัน 
เรำท�ำอะไร

บำงคนพูดวำ่ฝนไม่ตกเมื่อโนอำห์ตอ่เรอื แตเ่ขำก็ตอ่เรอื และฝนตก

พระเจ้ำตรสัวำ่ “หำกเจ้ำพรอ้มเจ้ำจะไม่กลัว” (คพ  38:30)

กำรเตรยีมที่ส�ำคญัที่สุดอธิบำยไว้ ในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ
เช่นกัน ในน้ันกลำ่ววำ่ “ดงัน้ัน, เจ้ำจงยืนอยู่ ในสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์, และ
ไม่หวัน่ไหว, จนวนัของพระเจ้ำมำถึง” (คพ  87:8)      

เรำสำมำรถด�ำเนินชีวติจนเรำสำมำรถรอ้งทูลพระเจ้ำเพื่อขอควำม
คุม้ครองและกำรน�ำทำง น่ีเป็นควำมส�ำคญัอันดบัแรก เรำจะคำดหวงั
ควำมช่วยเหลือจำกพระองค์ ไม่ไดถ้้ำเรำไม่เต็มใจรกัษำพระบัญญัตขิอง
พระองค ์เรำในศำสนจักรน้ีมีหลักฐำนยืนยันบทลงโทษส�ำหรบักำรไม่
เช่ือฟังมำกพอในตวัอย่ำงของทัง้ประชำชำตชิำวเจเรด็และประชำชำติ
ชำวนีไฟ ทัง้สองกลุ่มออกจำกรศัมีภำพเข้ำสู่ควำมพินำศสิน้เพรำะ
ควำมช่ัวรำ้ย
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เรำรูแ้น่นอนวำ่ฝนตกบนคนชอบธรรมและคนอธรรม (ด ูมัทธิว 
5:45) แตถ่ึงแม้คนชอบธรรมสิน้ชีวติพวกเขำก็ ไม่หำยไปไหน แตร่อด
ผำ่นกำรชดใช้ของพระผู้ ไถ่ เปำโลเขียนถึงชำวโรมันวำ่ “ถ้ำเรำมีชีวติก็
เพื่อองคพ์ระผู้เป็นเจ้ำ และถ้ำเรำตำยก็เพื่อองคพ์ระผู้เป็นเจ้ำ” ( โรม 
14:8)      

ผู้คนของเรำ       ไดร้บัค�ำแนะน�ำและกำรกระตุน้ให้เตรยีมพรอ้ม
เช่นน้ันเพื่อจะอยู่รอดยำมเกิดภัยพิบัติ

เรำสำมำรถเก็บน� ้ำ อำหำรหลัก ยำรกัษำโรค และเครือ่งนุ่มหุ่มไว้ ให้
เรำอุ่น เรำควรมีเงินออมเล็กน้อยในกรณีขัดสน 15

เรำมี โปรแกรมสวสัดกิำรที่ยอดเยี่ยมพรอ้มส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกไว้
เก็บส่ิงตำ่งๆ อย่ำงเช่นกำรสะสมธัญพืชในหลำยพืน้ที่ น่ีเป็นเรือ่งส�ำคญั
ที่เรำท�ำ แตส่ถำนที่เก็บอำหำรไดด้ทีี่สุดอยู่ ในบ้ำนของเรำ พรอ้มกับเงิน
ออมเล็กน้อย โปรแกรมสวสัดกิำรที่ดทีี่สุดคอืโปรแกรมสวสัดกิำรของ
เรำเอง ข้ำวโพดหำ้หกกระป๋องในบ้ำนดกีวำ่ขำ้วโพดหน่ึงบุชเชลในฉำง
สวสัดกิำร      

เรำเริม่สะสมทีละเล็กทีละน้อยได ้เรำสำมำรถเริม่สะสมอำหำรไว้
หน่ึงสัปดำห์และคอ่ยๆ เพิ่มเป็นหน่ึงเดอืน จำกน้ันก็เป็นสำมเดอืน 
ขำ้พเจ้ำก�ำลังพูดถึงอำหำรที่ครอบคลุมควำมตอ้งกำรพืน้ฐำน เท่ำที่
ทุกทำ่นทรำบ ค�ำแนะน�ำน้ีไม่ ใช่เรือ่งใหม่ แตข่ำ้พเจ้ำเกรงวำ่หลำยคน
รูสึ้กวำ่กำรเก็บอำหำรระยะยำวเป็นเรือ่งเหลือบ่ำกวำ่แรงจนพวกเขำไม่
พยำยำมท�ำเลย

จงเริม่ทีละน้อย        และคอ่ยๆ สะสมเพิ่มจนบรรลุเป้ำหมำยที่สม
เหตสุมผล เก็บออมเงินเล็กน้อยเป็นประจ�ำ และทำ่นจะประหลำดใจ
กับเงินที่สะสมได้ 16
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4
เรายืนอยู่บนล�าแข้งของตนเอง เราเป็นอิสระเม่ือเราหลีกเล่ียง

หน้ีสนิเท่าท่ีอยู่ ในวสิยัจะท�าได้และเก็บเงินไวย้ามขัดสน

เรำไดร้บัค�ำแนะน�ำครัง้แล้วครัง้เลำ่เกี่ยวกับกำรพึ่งพำตนเอง หน้ี
สิน และควำมมัธยัสถ์ คนของเรำจ�ำนวนมำกเป็นหน้ีก้อนโตในส่ิงที่ ไม่
จ�ำเป็นเลย       ขำ้พเจำ้กระตุน้ท่ำนในฐำนะสมำชิกของศำสนจักรน้ีให้
ปลอดหน้ีและมีเก็บไวเ้ล็กน้อยเผื่อวนัขำดแคลน 17

ถึงเวลำแล้วที่ตอ้งท�ำให้บำ้นของเรำอยู่ ในระเบียบ      

ประธำนเจ  รเูบ็น คลำรก์ จูเนียร ์[พูด] ในกำรประชุมฐำนะปุโรหิต
ของกำรประชุมใหญ่ปี 1938 วำ่ “ทันทีที่เป็นหน้ี ดอกเบีย้เป็นเหมือน
เงำตำมตวัทำ่นทุกนำทีทัง้วนัคนื ท่ำนเลี่ยงไม่พ้นหรอืหลบไม่ได ้ทำ่น
เมินเฉยไม่ได ้ดอกเบีย้ไม่ยอมตำมค�ำอ้อนวอน ค�ำขอรอ้ง หรอืค�ำส่ัง 
และเมื่อทำ่นเข้ำไปในทำงของมันหรอืขำ้มวถิีของมันหรอืไม่ท�ำตำม
ควำมตอ้งกำรของมัน มันจะบดขยีท้ำ่น” ( ใน Conference Report, 

Apr. 1938, 103)

ขำ้พเจ้ำทรำบดวีำ่เรำอำจจ�ำเป็นตอ้งยืมเงินซือ้บ้ำน แตข่อให้เรำซือ้
บ้ำนที่เรำจ่ำยไหวเพื่อลดคำ่ใช้จำ่ยซ่ึงจะวนเวยีนอยู่ ในสมองเรำตลอด
เวลำอย่ำงไรเ้มตตำหรอืกำรผ่อนผัน      

พระเจ้ำตรสัเรือ่งหน้ีสินตัง้แตเ่ริม่ตน้ศำสนจักร  พระองคต์รสักับ
มำรต์นิ แฮรร์สิผ่ำนกำรเปิดเผยวำ่ “จงช�ำระหน้ีที่เจ้ำท�ำสัญญำกับผู้
พิมพ์    จงปลดเปลือ้งตนจำกพันธะ” (คพ  19:35)

ประธำนฮีเบอร ์เจ  แกรนท์พูดย�ำ้เรือ่งน้ี        ท่ำนกลำ่ววำ่ “หำก
มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่จะน�ำสันตสุิขและควำมช่ืนบำนมำสู่ ใจมนุษย์ และ
ครอบครวั ส่ิงน้ันคอืกำรด�ำเนินชีวติตำมรำยไดข้องเรำ และหำกมีส่ิง
หน่ึงส่ิงใดที่จะบีบคัน้ ท�ำให้ท้อแท้หมดก�ำลังใจ ส่ิงน้ันคอืกำรมีหน้ี
สินและพันธะที่ ไม่มีวนัไถ่ถอน” (Gospel Standards, comp. G. Homer 

Durham [1941], 111)
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เรำก�ำลังน�ำข่ำวสำรเรือ่งกำรพึ่งพำตนเองไปทั่วศำสนจักร กำรพึ่งพำ
ตนเองจะเกิดขึน้ไม่ไดเ้มื่อครวัเรอืนมีหน้ีสินล้นพ้นตวั คนเรำจะไม่มี
อิสรภำพหรอืเสรภีำพจำกพันธนำกำรเมื่อตอ้งมีพันธะกับผู้อื่น

ในกำรบรหิำรกิจจำนุกิจของศำสนจักร เรำพยำยำมเป็นแบบอย่ำง ใน
เรือ่งของนโยบำยเรำท�ำตำมหลักปฏิบัตขิองกำรเก็บรำยไดศ้ำสนจักรปี
ละสิบเปอรเ์ซ็นต์ ไวเ้ผื่อวนัที่เรำขัดสน

ขำ้พเจ้ำรูสึ้กยินดทีี่สำมำรถบอกไดว้ำ่ศำสนจักรด�ำเนินงำนทัง้หมด 
ด�ำเนินภำระหน้ำที่ทัง้หมด และสำมำรถด�ำเนินงำนในทุกแผนกได้
โดยไม่ตอ้งยืมเงิน ถำ้เรำไม่สำมำรถท�ำงำนให้ลุล่วงได ้เรำจะตดัทอน
โปรแกรมของเรำ เรำจะลดรำยจ่ำยเพื่อให้พอกับรำยรบั เรำจะไม่ยืม      

นับเป็นควำมรูสึ้กที่วเิศษยิ่งถ้ำเรำปลอดหน้ี มีเงินเก็บเล็กน้อยเผื่อ
ไวย้ำมคบัขันที่สำมำรถน�ำออกมำใช้ ไดเ้มื่อจ�ำเป็น      

ขำ้พเจ้ำขอให้ท่ำน       ตรวจสอบสภำพกำรเงินของทำ่น ข้ำพเจ้ำ
ขอให้ท่ำนใช้จำ่ยอย่ำงประหยัด สรำ้งวนัิยในกำรจับจ่ำยเพื่อหลีกเลี่ยง
หน้ีสินจนถึงที่สุด จงช�ำระหน้ีให้เรว็ที่สุด และปลดเปลือ้งตวัทำ่นจำก
พันธะ

น่ีเป็นส่วนหน่ึงของพระกิตตคิณุฝ่ำยโลกที่เรำเช่ือ ขอพระเจำ้ทรง
อวยพรทำ่น       ในกำรจัดบำ้นท่ำนให้อยู่ ในระเบียบ หำกทำ่นช�ำระหน้ี
แล้วและมีเงินส�ำรอง แม้เพียงเล็กน้อย ทำ่นและครอบครวัจะรูสึ้กอุ่น
ใจมำกขึน้และจะมีควำมสงบสุขมำกขึน้ในใจท่ำน 18

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่ “ ไม่มีส่ิงใดแทนที่       กำรลงแรงท�ำงำนให้

เกิดผล” (หัวข้อ 1) กำรท�ำงำนเป็นพรในชีวติท่ำนอย่ำงไร ท่ำนได้
เรยีนรูอ้ะไรผำ่นกำรท�ำงำนหนัก บิดำมำรดำจะช่วยบุตรธิดำเรยีนรู้
กำรท�ำงำนไดอ้ย่ำงไร
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• เรำมีควำมรบัผิดชอบอะไรบ้ำงตอ่คนที่มีควำมจ�ำเป็นทำงโลก (ด ู
หัวข้อ 2) เรำจะช่วยให้ผู้อื่นพึ่งพำตนเองไดอ้ย่ำงไร ชีวติท่ำนไดร้บั
อิทธิพลจำกกำรรบัใช้ที่ท่ำนให้และรบัอย่ำงไร

• ทบทวนกำรเตรยีมที่ประธำนฮิงคล์ีย์แนะน�ำให้เรำท�ำเผื่อยำมขัดสน 
(ด ูหัวข้อ 3) ทำ่นเคยเห็นควำมส�ำคญัของกำรเตรยีมเผื่อยำมขัดสน
เมื่อใด เรำจะท�ำส่ิงเล็กๆ น้อยๆ อะไรไดบ้้ำงเพื่อเตรยีมตวัเรำให้
พรอ้ม

• ทบทวนค�ำแนะน�ำของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับหน้ีสินและควำม
มัธยัสถ์ (ด ูหัวข้อ 4) เหตใุดกำรมีวนัิยในกำรใช้เงินจึงส�ำคญั หน้ีสิน
จะส่งผลตอ่เรำทำงโลกและทำงวญิญำณไดอ้ย่ำงไร บิดำมำรดำจะ
สอนบุตรธิดำให้ ใช้เงินอยำ่งฉลำดไดอ้ยำ่งไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
1 เธสะโลนิกำ 4:11–12; คพ  1:11–13; 78:13–14; 104:13–18; 

โมเสส 5:1

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“จงระวงัอยำ่จบกำรสนทนำที่ดเีรว็เกินไปเพื่อจะไดน้�ำเสนอเน้ือหำ

ทัง้หมดที่ท่ำนเตรยีมไว ้แม้วำ่เป็นส่ิงส�ำคญัที่จะครอบคลุมเน้ือหำ
ทัง้หมด แตส่�ำคญักวำ่ที่จะช่วยให้ผู้เรยีนรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระ
วญิญำณ แก้ ไขปัญหำของเขำ เพิ่มควำมเข้ำใจในพระกิตตคิณุ และ
ผูกมัดตนมำกขึน้ที่จะรกัษำพระบัญญัต”ิ (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำร

สอน [1999], 64)

อ้ำงอิง

 1  “Some Lessons I Learned as a Boy,” 

Ensign, May 1993, 52.

 2  ด ู“กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ,”  

เลียโฮนำ, ก ค  2001, 72 
 3  “ยื่นมือออกไปพยุงอีกคนหน่ึง,”  

เลียโฮนำ, ม ค  2002, 74 
 4  “I Believe,” New Era, Sept. 1996, 6.

 5  “I Believe,” 6.

 6  One Bright Shining Hope: Teachings of 
Gordon B. Hinckley (2006), 24.

 7  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

707.

 8  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 

532.
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 9  “Inspirational Thoughts,” Ensign, Aug. 

2000, 5.

 10  “กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ,” 73- 74 
 11  “This Thing Was Not Done in a 

Corner,” Ensign, Nov. 1996, 50.

 12  “President Harold B. Lee: An Appre-

ciation,” Ensign, Nov. 1972, 8; see also 

Heber J. Grant, in Conference Report, 

Oct. 1936, 3.

 13  “เมื่อเรำหิว ท่ำนทัง้หลำยก็ ไดจ้ัดหำให้เรำ
กิน,”   เลียโฮนำ, พ ค  2004, 81 

 14  “This Thing Was Not Done in a 

Corner,” 50.

 15  “หำกเจำ้พรอ้มเจ้ำจะไม่กลัว,”    
เลียโฮนำ, พ ย  2005, 73–74 

 16  “ชำยผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต,”   เลียโฮนำ, 
พ ย  2002, 72 

 17   “ยุคสมัยที่เรำอำศัยอยู่,” เลียโฮนำ, ม ค  
2002, 99 

 18  “ถึงบรรดำเด็กหนุ่มและบุรษุทัง้หลำย,” 
เลียโฮนำ, ม ค  1999, 65 



237

บทที่ 14

สละตนเองในกำรรบัใช้ผู้อื่น

“ขอให้ควำมหมำยทีแ่ท้จรงิของพระกิตตคิณุกลั่นมำ
สู่ ใจเรำเพือ่ให้เรำตระหนักวำ่เรำตอ้งใช้ชีวติทีพ่ระผู้
เป็นเจำ้พระบิดำประทำนแก่เรำในกำรรบัใช้ผู้อืน่”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

เอ็ลเดอรก์อรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์วยัหนุ่มพยำยำมมำกตลอดช่วงสองสำม
สัปดำห์แรกขณะเป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำในอังกฤษ ทำ่นป่วยเมื่อมำ
ถึง และทำ่นพยำยำมส่ังสอนพระกิตตคิณุแตถู่กปฏิเสธหลำยครัง้ ใน
ช่วงเวลำที่ยำกน้ัน ทำ่นไดร้บัพรดว้ยส่ิงที่ท่ำนเรยีกในเวลำตอ่มำวำ่ “วนั
ตดัสินใจ”—ประสบกำรณ์ที่มีผลตอ่กำรรบัใช้ของท่ำนช่ัวชีวติ

“ข้ำพเจำ้ท้อแท้” ท่ำนจ�ำได ้“ข้ำพเจำ้เขียนจดหมำยถึงคณุพ่อที่
แสนดแีละบอกวำ่ขำ้พเจ้ำรูสึ้กวำ่ตนก�ำลังเสียเวลำและท�ำให้ทำ่นเสีย
เงินโดยเปล่ำประโยชน์ ทำ่นเป็นคณุพ่อและเป็นประธำนสเตคของ
ขำ้พเจ้ำ ท่ำนเป็นคนฉลำดและไดร้บักำรดลใจ ท่ำนเขียนจดหมำยถึง
ขำ้พเจ้ำสัน้มำกวำ่ ‘กอรด์อนลูกรกั พ่อไดร้บัจดหมำยฉบับล่ำสุดของ
ลูกแล้ว พ่อมีค�ำแนะน�ำข้อเดยีว ลืมตนเองและออกไปท�ำงำน’ เช้ำตรู่
วนัน้ันในชัน้เรยีนพระคมัภีร ์ขำ้พเจ้ำกับคูอ่่ำนพระด�ำรสัของพระเจ้ำ
ดงัน้ี ‘เพรำะวำ่ใครตอ้งกำรจะเอำชีวติรอด คนน้ันจะเสียชีวติ แต่ ใคร
ยอมเสียชีวติเพรำะเห็นแก่เรำและขำ่วประเสรฐิ คนน้ันจะไดชี้วติรอด’ 
(มำระโก 8:35)
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“หำกเรำจะเรยีกรอ้งสิทธิ์ ในกำรนมัสกำรและตดิตำมพระอำจำรย์ เรำตอ้ง
ไม่พยำยำมท�ำตำมพระชนม์ชีพแห่งกำรรบัใช้ของพระองคห์รอกหรอื”
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“พระด�ำรสัเหล่ำน้ันของพระอำจำรย์ ตำมดว้ยจดหมำยของคณุพ่อ
กับค�ำแนะน�ำของท่ำนให้ลืมตนเองและออกไปท�ำงำน เสียดแทงจิต
วญิญำณข้ำพเจ้ำ ขำ้พเจำ้ถือจดหมำยของคณุพ่อเขำ้ไปในห้องนอนใน
บ้ำนเลขที่ 15 ตรงถนนแวดแฮมที่เรำอยู่ และคกุเข่ำทูลวงิวอนพระเจ้ำ 
ขำ้พเจ้ำท�ำพันธสัญญำวำ่จะพยำยำมลืมตนเองและสละตนเองในกำร
รบัใช้พระองค์

“เดอืนกรกฎำคมวนัน้ันในปี 1933 เป็นวนัตดัสินใจของข้ำพเจำ้ 
แสงใหม่เข้ำมำในชีวติข้ำพเจำ้และปีติ ใหม่เข้ำมำในใจข้ำพเจำ้” 1

แสงน้ันไม่เคยไปจำกชีวติของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ นับจำกวนัน้ัน
ท่ำนอุทิศตนแดพ่ระเจ้ำในกำรรบัใช้ผู้อื่น ในพิธีศพของประธำน 
ฮิงคล์ีย์ ประธำนเฮนรยี์ บี  อำยรงิก์กลำ่วถึงผลงำนส่วนหน่ึงของ
ประธำนฮิงคล์ีย์ ไดแ้ก่ กำรสรำ้งพระวหิำรทั่วโลก กำรสรำ้งพระวหิำร
ขนำดเล็กเพื่อเรง่งำนพระวหิำร กำรจัดตัง้กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำร
ศึกษำ และกำรสรำ้งศนูย์กำรประชุมใหญ่ ทำ่นอธิบำยตอ่จำกน้ันวำ่

“มรดกที่ท่ำนทิง้ไวม้ีมำกกวำ่รำยกำรสัน้ๆ น้ันและมำกเกินกวำ่พลัง
ของข้ำพเจำ้ที่จะพรรณนำ แตค่วำมส�ำเรจ็ของทำ่นมีเหมือนกันอยู่
อย่ำงหน่ึง น่ันคอืกำรให้แตล่ะบุคคลมีโอกำส และท่ำนมักจะนึกถึงคน
ที่มี โอกำสน้อย คนธรรมดำที่ก�ำลังเผชิญกับควำมยำกของชีวติประจ�ำ
วนัและปัญหำของกำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
หลำยครัง้ที่ทำ่นใช้น้ิวเคำะอกขำ้พเจ้ำเมื่อขำ้พเจ้ำเสนอบำงอย่ำงและ
พูดวำ่ ‘ฮัล คณุจ�ำคนที่ก�ำลังมีปัญหำคนน้ันได้ ไหม’” 2

“ข้ำพเจำ้ประสงคจ์ะลุกขึน้ไปท�ำ ” ประธำนฮิงคล์ีย์กลำ่ววำ่ “ข้ำพเจำ้
ประสงคจ์ะเผชิญแตล่ะวนัดว้ยควำมตัง้ใจแน่วแน่และจุดประสงค ์
ขำ้พเจ้ำประสงคจ์ะใช้ทุกช่ัวโมงที่ตืน่อยู่ ให้ก�ำลังใจ เป็นพรแก่คนที่
แบกภำระหนัก สรำ้งศรทัธำและพลังแห่งประจักษ์พยำน” 3
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ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

ชีวติเราเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า  
และพึงใช้ชีวติในการรบัใช้ผู้อ่ืน

มี       ควำมยำกจนข้นแคน้และควำมอัตคดัขัดสนอยู่ทั่วโลก มีกำร
กบฏและควำมคกึคะนองมำกมำย มีควำมทุจรติและควำมสกปรก
มำกมำย มีครอบครวัที่แตกแยกและถูกท�ำลำยมำกมำย มีคนเหงำ
มำกมำยที่ ใช้ชีวติไรสี้สันปรำศจำกควำมหวงั มีควำมอำดรูมำกมำยอยู่
ทุุกที่

และดว้ยเหตน้ีุขำ้พเจ้ำจึงขอรอ้งท่ำน ข้ำพเจ้ำขอรอ้งท่ำนวำ่ขอให้
ท่ำนสละทุกอยำ่งที่ ไดม้ำเพื่อท�ำให้ โลกน่ำอยู่ขึน้อีกนิด 4

หำกโลกดขีึน้แล้ว กระบวนกำรควำมรกัตอ้งท�ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในใจมนุษย์ เรำจะเป็นเช่นน้ันไดเ้มื่อเรำมองเลยตวัเรำ
ไปให้ควำมรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและผู้อื่น จงท�ำเช่นน้ันสุดใจ สุดจิต
วญิญำณ และสุดควำมนึกของเรำ

พระเจ้ำทรงประกำศในกำรเปิดเผยยุคปัจจุบันวำ่ “หำกดวงตำของ
เจ้ำเห็นแก่รศัมีภำพของเรำอย่ำงเดยีว, ทั่วรำ่งของเจ้ำจะเต็มไปดว้ย
แสงสวำ่ง, และจะไม่มีควำมมืดในเจำ้” (คพ  88:67)

เมื่อเรำมองไปที่พระผู้เป็นเจำ้ดว้ยควำมรกัและควำมส�ำนึกคณุ เมื่อ
เรำรบัใช้พระองคด์ว้ยดวงตำเห็นแก่รศัมีภำพของพระองคอ์ยำ่งเดยีว 
เมื่อน้ันควำมมืดของบำป ควำมมืดของควำมเห็นแก่ตวั และควำมมืด
ของควำมจองหองย่อมไปจำกเรำ  เรำจะเพิ่มพูนควำมรกัที่มีตอ่พระ
บิดำนิรนัดรข์องเรำ และพระบุตรที่รกัของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ ไถ่ของเรำ เรำจะมีส�ำนึกมำกขึน้วำ่ตอ้งรบัใช้เพื่อนมนุษย์ 
โดยคดิถึงตนเองน้อยลงและยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นมำกขึน้

หลักธรรมแห่งควำมรกัน้ีเป็นแก่นพืน้ฐำนของพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์ 5
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หำกเรำจะเรยีกรอ้งสิทธิ์ ในกำรนมัสกำรและตดิตำมพระอำจำรย์ เรำ
ตอ้งไม่พยำยำมท�ำตำมพระชนม์ชีพแห่งกำรรบัใช้ของพระองคห์รอก
หรอื ไม่มี ใครในพวกเรำพูดไดอ้ย่ำงถูกตอ้งวำ่ชีวติเป็นของเขำเอง 
ชีวติเรำเป็นของประทำนจำกพระผู้เป็นเจ้ำ เรำมำในโลกไม่ ใช่จำกกำร
ตดัสินใจของเรำเอง เรำจำกไปไม่ ใช่ตำมควำมประสงคข์องเรำ ตวัเรำ
ไม่ไดนั้บวนัเวลำของเรำ แตนั่บตำมพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำ”

พวกเรำหลำยคนใช้ชีวติประหน่ึงชีวติเป็นของเรำเองโดยสิน้เชิง 
เรำเลือกใช้ชีวติให้เสียเปล่ำไดห้ำกเรำประสงคเ์ช่นน้ัน แตน่ั่นคอืกำร
ทรยศตอ่ควำมไวว้ำงใจอันศักดิสิ์ทธิ์และส�ำคญัยิ่ง ตำมที่พระอำจำรย์
ตรสัไวอ้ยำ่งชัดเจนวำ่“เพรำะวำ่ใครตอ้งกำรจะเอำชีวติรอด คนน้ันจะ
เสียชีวติ แต่ ใครยอมเสียชีวติเพรำะเห็นแก่เรำและขำ่วประเสรฐิ คน
น้ันจะไดชี้วติรอด” (มำระโก 8:35)6

พี่น้องที่รกัทัง้หลำย กำรทำ้ทำยใหญ่หลวง โอกำสมีอยู่รอบตวัเรำ 
พระผู้เป็นเจ้ำทรงประสงค์ ให้เรำท�ำงำนของพระองค—์และท�ำดว้ย
ควำมกระตอืรอืรน้และควำมเบิกบำน งำนน้ัน ดงัที่พระองคท์รงนิยำม 
คอืกำร “ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้ก�ำลังเข่ำที่อ่อน
ล้ำ” (คพ  81:5)

คอืกำรปฏิบัตศิำสนกิจตอ่คนตกทุกข์ ไดย้ำก คอืกำรปลอบโยนคน
ที่สูญเสีย คอืกำรเยี่ยมเยียนหญิงม่ำยและเด็กก�ำพรำ้ในควำมทุกข์ของ
พวกเขำ คอืกำรให้อำหำรคนขัดสน ให้เสือ้ผ้ำคนเปลือยเปล่ำ ให้ที่พัก
พิงแก่คนไม่มีหลังคำคุม้ศีรษะ คอืกำรท�ำดงัที่พระอำจำรย์ผู้ “เสด็จไป
ท�ำคณุประโยชน์” ทรงท�ำ (กิจกำรของอัครทูต 10:38)7

ขำ่วสำรของขำ้พเจำ้ถงึทำ่นวนัน้ี        คอืให้ทำ่นตัง้ใจวำ่เมือ่ทำ่น
วำงแผนงำนของชีวติ ทำ่นจะอทุศิเวลำส่วนหน่ึงให้ผู้เดอืดรอ้นและ
คนขดัสน โดยไมค่�ำนึงถงึผลตอบแทน เรำตอ้งกำรทกัษะของทำ่นไม่
วำ่จะเป็นอะไรก็ตำม มอืทีช่่วยเหลอืของทำ่นจะยกคนบำงคนออกจำก
ปลักของควำมอำดรู เสียงทีสุ่ขมุเยือกเย็นของทำ่นจะให้ก�ำลงัใจคนที่
อำจจะยอมแพง้ำ่ยๆ ทกัษะของทำ่นจะเปลีย่นชีวติคนขัดสนไดอ้ยำ่งน่ำ
อัศจรรยแ์ละเหลอืเช่ือ ถำ้ไม่ ใช่ตอนน้ีแลว้เมือ่ใด ถำ้ไม่ ใช่ทำ่นแลว้ใคร 8



บทที ่14

242

ขอให้ควำมหมำยที่แท้จรงิของพระกิตตคิณุกลั่นมำสู่ ใจเรำเพื่อเรำ
จะตระหนักวำ่เรำตอ้งใช้ชีวติที่พระผู้เป็นเจำ้พระบิดำประทำนแก่เรำ
ในกำรรบัใช้ผู้อื่น

ถ้ำเรำจะให้กำรรบัใช้เช่นน้ัน วนัเวลำของเรำจะเป่ียมดว้ยปีตแิละ
ควำมยินด ีที่ส�ำคญักวำ่น้ันคอื เรำจะอุทิศวนัเวลำเหล่ำน้ันแดพ่ระเจ้ำ
และพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์และเพื่อเป็นพรแก่ทุกชีวติที่เรำ
สัมผัส 9

2
การรบัใช้เป็นยารกัษาความสมเพชตัวเอง ความเห็น

แก่ตัว ความสิน้หวงั และความเหงาได้ดีท่ีสุด

ขำ้พเจ้ำจ�ำไดค้รำวไปเยี่ยมมหำวทิยำลัยแห่งหน่ึงที่ขำ้พเจ้ำไดย้ิน
เยำวชนบ่นกันหนำหูเรือ่งแรงกดดนัของโรงเรยีน—ประหน่ึงเป็น
ภำระไม่ ใช่ โอกำสที่จะรบัควำมรูข้องแผ่นดนิโลก—บ่นเรือ่งที่พักและ
อำหำร      

ขำ้พเจ้ำให้ค�ำแนะน�ำเยำวชนเหลำ่น้ันวำ่ถำ้แรงกดดนัของโรงเรยีน
หนักเกินไป ถำ้พวกเขำรูสึ้กอยำกบ่นเรือ่งที่พักและอำหำร ขำ้พเจ้ำ
เสนอวธิีแก้ปัญหำให้ ได ้ข้ำพเจ้ำเสนอให้พวกเขำวำงหนังสือสักสอง
สำมช่ัวโมง ออกจำกห้องไปเยี่ยมคนชรำและตอ้งอยู่ตำมล�ำพัง หรอืผู้
ป่วยและคนท้อใจ โดยทั่วไปแล้วขำ้พเจ้ำเห็นวำ่ถำ้เรำบ่นเรือ่งชีวติ น่ัน
เพรำะเรำก�ำลังนึกถึงแตต่วัเรำเอง

หลำยปีมำแล้วมีป้ำยบนผนังรำ้นซ่อมรองเท้ำแห่งหน่ึงที่ขำ้พเจำ้
อุดหนุน ป้ำยน้ันเขียนวำ่ “ฉันบ่นเพรำะฉันไม่มีรองเทำ้จนกระทั่งฉัน
เห็นคนไม่มีเท้ำ” ยำรกัษำโรคสมเพชตวัเองที่ ไดผ้ลชงัดที่สุดคอืสละ
ตนเองในกำรรบัใช้ผู้อื่น 10

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่ส�ำหรบัพวกเรำส่วนใหญ่ ยำรกัษำควำมเหงำไดผ้ล
ที่สุดคอืกำรท�ำงำนและกำรรบัใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ข้ำพเจำ้
ไม่ดถููกปัญหำของทำ่น แตข่ำ้พเจ้ำไม่ลังเลที่จะพูดวำ่มีคนอีกมำกที่
ปัญหำของพวกเขำรำ้ยแรงกวำ่ของท่ำน จงยื่นมือออกไปรบัใช้พวกเขำ 
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“มีคนมำกมำยขำ้งนอกทีท่ำ่นสำมำรถยกภำระพวกเขำ”

ช่วยพวกเขำ ให้ก�ำลังใจพวกเขำ มีเด็กหนุ่มเด็กสำวมำกมำยที่ล้มเหลว
เรือ่งเรยีนเพรำะตอ้งกำรควำมเอำใจใส่และก�ำลังใจเล็กน้อย มีคนสูง
อำยุมำกมำยที่อยู่ ในควำมเศรำ้หมอง ควำมเหงำ และควำมกลัว ผู้ซ่ึง
กำรสนทนำที่เรยีบง่ำยจะน�ำควำมหวงัและควำมสดใสมำให้พวกเขำ      

มีคนมำกมำยที่บำดเจ็บและตอ้งกำรให้ชำวสะมำเรยีผู้ ใจดมีำพัน
บำดแผลและช่วยพวกเขำระหวำ่งทำง น� ้ำใจเล็กๆ น้อยๆ สำมำรถน�ำ
พรใหญ่หลวงมำให้ผู้ที่ก�ำลังเดอืดรอ้นและน�ำควำมรูสึ้กช่ืนใจมำให้คน
ที่เป็นเพื่อนกับเขำ 11

มีคนมำกมำยอยู่ขำ้งนอกที่ท่ำนสำมำรถยกภำระของพวกเขำได ้มี
คนเรร่อ่น มีคนหิวโหย มีคนอัตคดัขัดสนอยู่รอบข้ำงทำ่น มีคนชรำที่
อยู่คนเดยีวในบ้ำนพัก มีเด็กพิกำร และเยำวชนตดิยำ ผู้ป่วยและคนที่
ออกจำกบ้ำนไม่ไดผู้้รอ้งหำค�ำพูดที่อ่อนโยน ถ้ำท่ำนไม่ท�ำ แล้วใครจะท�ำ

ยำถอนพิษควำมกังวลไดผ้ลที่สุดที่ข้ำพเจ้ำรูจ้ักคอืกำรท�ำงำน ยำ
รกัษำควำมสิน้หวงัไดผ้ลที่สุดคอืกำรรบัใช้ วธิีแก้ควำมเหน่ือยลำ้ไดผ้ล
ที่สุดคอืกำรท้ำทำยให้ช่วยคนที่เหน่ือยกวำ่ 12
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เหตใุดผู้สอนศำสนำจึงมีควำมสุข เพรำะพวกเขำสละตนเองในกำร
รบัใช้ผู้อื่น

เหตใุดคนที่ท�ำงำนในพระวหิำรจึงมีควำมสุข เพรำะงำนที่ท�ำดว้ยใจ
รกัสอดคล้องกันอย่ำงแท้จรงิกับงำนใหญ่ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำเพื่อ
มนุษยชำต ิพวกเขำไม่ขอหรอืคำดหวงัค�ำขอบคณุส�ำหรบัส่ิงที่พวกเขำ
ท�ำ  เพรำะส่วนใหญ่แล้วพวกเขำรู้ ไม่มำกไปกวำ่ช่ือของคนที่พวกเขำ
ท�ำงำนให้ 13

จงแสดงควำมปรำรถนำอันสูงส่งที่อยู่ ในใจท่ำนดว้ยกำรยื่นมือไป
ปลอบโยน สนับสนุน และสรำ้งผู้อื่น ขณะท�ำเช่นน้ัน พิษรำ้ยของ
ควำมเห็นแก่ตวัจะไปจำกทำ่น และจะถูกแทนที่ดว้ยควำมรูสึ้กช่ืนใจ
และวเิศษสุดที่ดเูหมือนจะไม่เกิดขึน้ในวธิีอื่น 14

3
เม่ือเราย่ืนมือช่วยเหลือผู้อ่ืน เราพบตัวตนท่ีแท้จรงิของเรา

เช้ำวนัอำทิตย์วนัหน่ึงเมื่อหลำยปีก่อน ข้ำพเจำ้อยู่ ในบำ้นของ
ประธำนสเตคในเมืองเล็กๆ ของไอดำโฮ ก่อนสวดอ้อนวอนตอนเช้ำ 
ครอบครวัอ่ำนพระคมัภีรส์องสำมข้อดว้ยกัน ข้อหน่ึงเป็นพระด�ำรสั
ของพระเยซูที่บันทึกไว้ ใน ยอห์น 12:24 “เรำบอกควำมจรงิกับพวก
ท่ำนวำ่ ถ้ำเมล็ดขำ้วไม่ไดต้กลงดนิและตำยไป ก็จะคงอยู่เมล็ดเดยีว 
แตถ่้ำตำยไปแล้วก็จะงอกขึน้เกิดผลมำก”

ไม่ตอ้งสงสัยวำ่พระอำจำรย์ก�ำลังหมำยถึงกำรสิน้พระชนม์ของ
พระองคท์ี่ก�ำลังจะเกิดขึน้ โดยทรงประกำศวำ่ถ้ำพระองค์ ไม่
สิน้พระชนม์ พระพันธกิจในชีวติของพระองคส่์วนใหญ่คงสูญเปล่ำ แต่
ขำ้พเจ้ำเห็นควำมหมำยเพิ่มเตมิในพระด�ำรสัเหลำ่น้ี ส�ำหรบัขำ้พเจำ้
ดเูหมือนวำ่พระเจ้ำก�ำลังตรสักับเรำแตล่ะคนวำ่หำกเรำไม่สละตนเอง
ในกำรรบัใช้ผู้่อื่น ชีวติเรำส่วนใหญ่อยู่ ไปก็ ไรจุ้ดประสงคท์ี่แท้จรงิ 
เพรำะพระองคต์รสัตอ่ไปวำ่ “คนที่รกัชีวติตวัเองตอ้งเสียชีวติ และคน
ที่เกลียดชังชีวติตวัเองในโลกน้ีจะรกัษำชีวติน้ันไวนิ้รนัดร”์ (ยอห์น 
12:25) หรอืดงัที่บันทึกไว้ ในลูกำ “เพรำะวำ่ใครตอ้งกำรจะเอำชีวติรอด 
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คนน้ันจะเสียชีวติ แต่ ใครยอมเสียชีวติเพรำะเห็นแก่เรำ คนน้ันจะ
ไดชี้วติรอด” (ลูกำ 17:33) กลำ่วอีกนัยหน่ึงคอื คนที่มีชีวติเพื่อตนเอง
เทำ่น้ันจะเฉำตำย ส่วนคนที่ลืมนึกถึงตนเองในกำรรบัใช้ผู้อื่นจะ
เตบิโตและเบ่งบำนในชีวติน้ีและในนิรนัดร

เช้ำวนัน้ันในกำรประชุมใหญ่สเตค ประธำนคนที่ข้ำพเจำ้พักอยู่ดว้ย
ไดร้บักำรปลดหลังจำกรบัใช้อย่ำงซ่ือสัตย์มำสิบสำมปี มีคนมำแสดง
ควำมรกัและควำมขอบคณุมำกมำย ไม่ ใช่เพรำะเขำร�ำ่รวย ไม่ ใช่เพรำะ
ควำมส�ำเรจ็ของเขำในแวดวงธุรกิจ แตเ่พรำะกำรรบัใช้อันยิ่งใหญ่ที่
เขำให้อยำ่งไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย เขำขับรถหลำยหมื่นไมล์ ในสภำพ
อำกำศทุกรปูแบบโดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตน เขำใช้เวลำหลำยพัน
ช่ัวโมงให้ควำมสนใจผู้อื่น เขำทิง้เรือ่งส่วนตวัเพื่อไปช่วยคนที่ตอ้งกำร
ควำมช่วยเหลือ ในกำรท�ำเช่นน้ันเขำมีชีวติและยิ่งใหญ่ ในสำยตำคนที่
เขำรบัใช้ 15

หลำยปีก่อนขำ้พเจ้ำอำ่นเรือ่งรำวของหญิงสำวคนหน่ึงที่ออกไปเป็น
ครชูนบท เด็กคนหน่ึงในชัน้เรยีนของเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่เคยสอบ
ตกมำแล้วและสอบตกอีกครัง้ เธออ่ำนไม่ออก เธอมำจำกครอบครวัที่
ไม่มีเงินพำเธอไปตรวจในเมืองใหญ่เพื่อดวูำ่เธอมีปัญหำที่รกัษำไดห้รอื
ไม่ ครสูำวคนน้ีรูสึ้กวำ่เด็กคนน้ีอำจมีปัญหำเรือ่งตำ จึงจัดแจงพำเธอไป
ตรวจตำโดยออกคำ่ใช้จ่ำยให้ ปรำกฏวำ่สำยตำมีปัญหำและแก้ ไขไดด้ว้ย
กำรสวมแวน่ตำ ไม่นำนโลกใหม่ทัง้ใบเปิดให้เธอ เป็นครัง้แรกในชีวติ
ที่เธอเห็นค�ำตรงหน้ำเธอชัดเจน เงินเดอืนของครชูนบทคนน้ันน้อย
มำก แตจ่ำกเล็กน้อยที่เธอมี เธอลงทุนเปลี่ยนชีวตินักเรยีนที่สอบตก
คนน้ันโดยสมบูรณ์ และในกำรท�ำเช่นน้ันเธอพบมิติ ใหม่ ในชีวติเธอ
เอง 16

เมื่อท่ำนรบัใช้ มิติ ใหม่จะเพิ่มเขำ้มำในชีวติท่ำน ทำ่นจะพบควำม
สัมพันธ์ ใหม่ที่เชิดชูใจ ทำ่นจะพบมิตรภำพและควำมสัมพันธ์อันดกีับ
ผู้อื่น ทำ่นจะเตบิโตในควำมรู ้ควำมเข้ำใจ ปัญญำ และในควำมสำมำรถ
ที่จะท�ำ 17
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ขำ้พเจ้ำเป็นพยำนวำ่เมื่อทุกท่ำนยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น ทำ่นจะพบ
ตวัตนที่แท้จรงิของท่ำนและเป็นพรอย่ำงมำกแก่ โลกที่ท่ำนอำศัยอยู่ 18

4
ศาสนจักรจัดหาโอกาสมากมายให้รบัใช้

อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย

พี่น้องทัง้หลำย ท่ำนจะไม่มีควำมสุขเลยถ้ำท่ำนด�ำเนินชีวติ
โดยนึกถึงแตต่นเอง จงสละตนเองให้อุดมกำรณ์ดทีี่สุดในโลก—
อุดมกำรณ์ของพระเจ้ำ งำนของโควรมั องคก์ำรช่วย งำนพระวหิำร 
งำนรบัใช้ดำ้นสวสัดกิำร งำนเผยแผ่ศำสนำ ท่ำนจะเป็นพรแก่ชีวติทำ่น
เองเมื่อท่ำนเป็นพรแก่ชีวติผู้อื่น 19

ไม่มีงำนอื่นใดในโลกน้ีเต็มไปดว้ยควำมสุขเท่ำงำนน้ี ควำมสุขน้ัน
พิเศษอยำ่งยิ่ง เกิดจำกกำรรบัใช้ผู้อื่น มีอยู่จรงิ หำที่เปรยีบมิได ้และ
วเิศษสุด 20

จงให้ศำสนจักรเป็นเพื่อนรกัของท่ำน จงให้ศำสนจักรเป็นมิตรคน
ส�ำคญัของท่ำน จงรบัใช้ ไม่วำ่ทำ่นไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ที่ ใด จงท�ำส่ิงที่
ขอให้ท่ำนท�ำ  ทุกต�ำแหน่งที่ทำ่นด�ำรงอยู่จะเพิ่มควำมสำมำรถให้ท่ำน 
ขำ้พเจ้ำเคยรบัใช้ ในควำมรบัผิดชอบมำกมำยในองคก์รใหญ่น้ี กำรรบั
ใช้ทุกอยำ่งน�ำรำงวลัมำให้

ส่ิงน้ี       จะเรยีกรอ้งกำรอุทิศตนอย่ำงไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย ควำม
ภักดแีละศรทัธำอันเด็ดเดีย่วของท่ำน ทำ่นจะรบัใช้หลำยๆ ต�ำแหน่ง
ก่อนชีวติท่ำนจะจบสิน้ บำงต�ำแหน่งอำจดเูหมือนเล็ก แต่ไม่มีกำร
เรยีกใดในศำสนจักรน้ีเล็กหรอืไม่ส�ำคญั ทุกกำรเรยีกส�ำคญั ทุกกำร
เรยีกจ�ำเป็นตอ่ควำมก้ำวหน้ำของงำน อย่ำดถููกควำมรบัผิดชอบใน
ศำสนจักร      

จงหำที่วำ่งในชีวติท่ำนให้ศำสนจักร จงให้ควำมรูเ้รือ่งหลักค�ำสอน
มำกขึน้ จงให้ควำมเข้ำใจเรือ่งองคก์รศำสนจักรเพิ่มพูน จงให้ควำมรกั
ที่ท่ำนมีตอ่ควำมจรงินิรนัดรข์องศำสนจักรแน่นแฟ้นขึน้เรือ่ยๆ
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ศำสนจักรอำจขอให้ทำ่นเสียสละ อำจขอให้ท่ำนสละส่ิงดทีี่สุดที่
ท่ำนมี ให้ ทำ่นจะไม่สูญเสียส่ิงใดในกำรน้ีเพรำะท่ำนจะคน้พบวำ่น่ัน
จะกลำยเป็นกำรลงทุนที่จะจ่ำยเงินปันผลให้ทำ่นตรำบที่ทำ่นมีชีวติอยู่ 
ศำสนจักรเป็นแหล่งรวมควำมจรงินิรนัดรแ์หล่งใหญ่ จงน้อมรบัและ
จับไว้ ให้แน่น 21

ท่ำนอยำกมีควำมสุขหรอืไม่ จงลืมตนเองและสละตนเองให้
อุดมกำรณ์อันยิ่งใหญ่น้ี จงพยำยำมช่วยผู้คน ปลูกฝังวญิญำณของ
กำรให้อภัยในใจท่ำนตอ่คนที่อำจท�ำให้ท่ำนขุ่นเคอืง มองไปที่พระเจ้ำ 

“เมือ่ท่ำน . . . รบัใช้ มิติ ใหม่จะเพิ่มเข้ำมำในชีวติทำ่น 
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ด�ำเนินชีวติ และท�ำงำนเพื่อพยุงและรบัใช้บุตรธิดำของพระองค ์ทำ่น
จะไดรู้จ้ักควำมสุขที่ท่ำนไม่เคยรูม้ำก่อนถ้ำท่ำนจะท�ำเช่นน้ัน ข้ำพเจำ้
ไม่สนใจวำ่ท่ำนอำยุเท่ำใด ทำ่นอ่อนเยำวแ์ค่ไหน ไม่วำ่อะไรก็ตำม ทำ่น
สำมำรถพยุงผู้อื่นและช่วยพวกเขำ สวรรคร์ูว้ำ่มีคนมำกมำยเหลือเกิน
ในโลกน้ีที่ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ โอ้ มีมำกมำยเหลือเกิน จงน�ำเอำ
เจตคตทิี่กัดกรอ่นและเห็นแก่ตวัออกจำกชีวติเรำ พี่น้องทัง้หลำย และ
ยืนอยำ่งภำคภูมิและเอือ้มสูงขึน้อีกนิดในกำรรบัใช้ผู้อื่น       ยืนอย่ำง
ภำคภูมิ ยืนให้สูงขึน้ พยุงคนที่เข่ำอ่อนล้ำ ยกแขนคนที่อ่อนแรง จง
ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์จงลืมตนเอง 22

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่ชีวติเรำเป็นของประทำนจำกพระผู้เป็นเจ้ำ 

จงใช้ชีวติในกำรรบัใช้ผู้อื่น (ด ูหัวข้อ 1) เรำจะท�ำให้กำรรบัใช้ผู้อื่น
เป็นวถิีชีวติไดอ้ย่ำงไร ทำ่นคดิวำ่กำรรบัใช้ดว้ยดวงตำเห็นแก่รศัมี
ภำพของพระผู้เป็นเจ้ำหมำยควำมวำ่อย่ำงไร กำรรบัใช้ของผู้อื่นเป็น
พรแก่ทำ่นอยำ่งไร

• เหตใุดกำรรบัใช้จึงช่วยเรำเอำชนะควำมสงสำรตนเอง  ควำมเห็น
แก่ตวั และควำมเหงำ (ด ูหัวข้อ 2) กำรรบัใช้ท�ำให้ทำ่นเกิดควำมสุข
อย่ำงไร เมื่อทำ่นอ่ำนค�ำอธิบำยของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับคนตก
ทุกข์ ไดย้ำก จงพิจำรณำวำ่ท่ำนและครอบครวัจะสำมำรถยื่นมือรบั
ใช้ ไดอ้ย่ำงไร

• เหตใุดกำรสละตนเองในกำรรบัใช้ผู้อื่นจึงช่วยให้เรำ “พบตวัตนที่แท้
จรงิ [ของเรำ]” (ด ูหัวข้อ 3) เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้ำงจำกเรือ่งตำ่งๆ ใน
หัวข้อ 3

• ประธำนฮิงคล์ีย์แนะน�ำวำ่ “จงสละตนเองให้อุดมกำรณ์ที่ดทีี่สุดใน
โลก—อุดมกำรณ์ของพระเจ้ำ” (หัวข้อ 4) กำรรบัใช้ ในศำสนจักรน�ำ
พรอะไรเข้ำมำในชีวติท่ำน
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ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
มัทธิว 20:25–28; 25:34–40; ยอห์น 13:35; โมไซยำห์ 2:16–18; 

18:8–9; คพ  64:33

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“ขณะศึกษำ จงหมั่นเอำใจใส่แนวคดิที่จะมำสู่ควำมรูสึ้กนึกคดิของ

ท่ำนซ่ึงจะมำสู่ ใจทำ่น” (ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ [2004], 18) ทำ่นอำจ
บันทึกควำมประทับใจที่ท่ำนไดร้บั แม้ดเูหมือนไม่เกี่ยวข้องกับถ้อยค�ำ
ที่ท่ำนก�ำลังอำ่น น่ันอำจเป็นเรือ่งที่พระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้ทำ่นเรยีนรู้

อ้ำงอิง

 1  “Taking the Gospel to Britain: A Dec-

laration of Vision, Faith, Courage, and 

Truth,” Ensign, July 1987, 7.

 2  Henry B. Eyring, “Things Will Work 

Out,” In Memoriam: President Gordon B. 
Hinckley, 1910–2008 (supplement to the 

Ensign, Mar. 2008), 27; see also page 

26.

 3  “Testimony,” Ensign, May 1998, 69.

 4  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 (2005), 

543.

 5  “And the Greatest of These Is Love,” 

Ensign, Mar. 1984, 5.

 6  “The Gift of Self,” Tambuli, Dec. 1986, 

3; see also lds.org/liahona/1986/12/

the- gift- of- self.

 7  “To Single Adults,” Ensign, June 1989, 

75.

 8  Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, 544–45.

 9  “Giving Ourselves to the Service of the 

Lord,” Ensign, Mar. 1987, 5.

 10  “Whosoever Will Save His Life,” Ensign, 
Aug. 1982, 5.

 11  “A Conversation with Single Adults,” 

Ensign, Mar. 1997, 61.

 12  “To Single Adults,” 73–74.

 13  “Giving Ourselves to the Service of the 

Lord,” 5.

 14  “To a Man Who Has Done What 

This Church Expects of Each of Us” 

(Brigham Young University devotional, 

Oct. 17, 1995), 6, speeches.byu.edu.

 15  “Whosoever Will Save His Life,” 3–4.

 16  “And the Greatest of These Is Love,” 4.

 17  “สตรี ในศำสนำจักร,” เลียโฮนำ, ม ค  
1997, 80 

 18  “Whosoever Will Save His Life,” 6.

 19  “Pillars of Truth,” Ensign, Jan. 1994, 7.

 20  “Rejoicing in the Privilege to Serve,” 

Worldwide Leadership Training Meeting, 
June 21, 2003, 23.

 21  “Life’s Obligations,” Ensign, Feb. 1999, 

4.

 22  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

597.
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“กับ [ฐำนะปุโรหิต] ไม่มีส่ิงใดเป็นไปไม่ได้ ในกำร
ด�ำเนินงำนของอำณำจักรพระผู้เป็นเจำ้”
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บทที่ 15

ฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์

“ขำ้พเจ้ำรกัฐำนะปุโรหิตของศำสนจักรน้ี ฐำนะปุโรหิตเป็น
ส่ิงส�ำคญัยิ่งและมีชีวติ เป็นหัวใจและควำมเข้มแข็งของงำน
น้ี เป็นพลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจทีพ่ระผู้เป็นเจำ้พระบิดำ
นิรนัดรข์องเรำใช้ท�ำงำนของพระองค์ ในโลกน้ีให้ส�ำเรจ็”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ครสิตศั์กรำช 1980 เอ็ลเดอรก์อรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์กับมำรจ์อรภีรรยำ
ของทำ่นรว่มเดนิทำงไปเยือนเอเชียสำมสัปดำห์ พูดที่กำรประชุมใหญ่
ภำคและเข้ำรว่มกำรอุทิศพระวหิำรโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อนกลับ
บ้ำน พวกท่ำนเดนิทำงไปคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น เซ็นดะอิ ที่เอ็ลเดอร ์
ฮิงคล์ีย์เป็นประธำนควบคมุกำรจัดตัง้สเตคแรกในคณะเผยแผ่ ก่อน
กำรประชุมกับฝ่ำยประธำนสเตคชุดใหม่ เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์เดนิเข้ำไป
หำคิโยชิ ซำคำอิประธำนคณะเผยแผ่ “ทำ่นถำมประธำนซำคำอิที่ท�ำ
หน้ำประหลำดใจวำ่เขำมีน� ้ำมันที่ท�ำให้ศักดิสิ์ทธิ์แล้วไหม และพูดตอ่วำ่ 
‘ผมหมดแรง คณุจะให้พรผมได้ ไหม’ ประธำนซำคำอิจ�ำไดว้ำ่ ‘ผมกลัว
มำกและรูสึ้กอ่อนแอเกินกวำ่จะให้พรอัครสำวกของพระเจำ้ ผมบอก
ท่ำนวำ่ผมให้พรเป็นภำษำอังกฤษไม่เป็น เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์บอกวำ่เป็น
ภำษำญี่ปุ่นก็ ได ้ผมกับเอ็ลเดอรฮิ์โตชิ คำชิครูะตวัแทนเขตจึงให้พร’ 
หลังจำกให้พร เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์พูดเพียงวำ่ ‘ขอบคณุครบั ขอบคณุ 
ตอนน้ีผมกลับบำ้นพรุง่น้ีไดแ้ล้ว’
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“เช้ำวนัรุง่ขึน้เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ดแูข็งแรงและสุขภำพด ีเมื่อประธำน
ซำคำอิถำมวำ่ท่ำนรูสึ้กอย่ำงไร ทำ่นตอบวำ่ ‘Dai Jobu ยิ่งกวำ่สบำยด ี
ผมสบำยสุดๆ’ ไม่กี่วนัตอ่มำประธำนซำคำอิไดร้บัจดหมำยขอบคณุจำก
เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ ทำ่นเขียนวำ่ ‘      ผมซำบซึง้ใจมำกกับพรที่คณุให้ผม 
ผมเริม่รูสึ้กดขีึน้ทันทีหลังจำกไดร้บัพร ผมฟ้ืนตวัเรว็และหำยเป็นปลิด
ทิง้ ผมกับซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์ขอบคณุอย่ำงสุดซึง้ที่ ไดม้ี โอกำสอยู่ ในบ้ำน
พักคณะเผยแผ่ของคณุ” 1

ประธำนฮิงคล์ีย์เป็นพยำนบ่อยครัง้ถึงพรของฐำนะปุโรหิต ตัง้แต ่
พรอันน่ำอัศจรรย์แตช่ั่วครำวของกำรรกัษำรำ่งกำยไปจนถึงพรถำวร 
นิรนัดรผ์่ำนศำสนพิธีพระวหิำร ทำ่นประกำศวำ่ “ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่ใน
ฐำนะปุโรหิตของพระองคม์ีสิทธิอ�ำนำจอันศักดิสิ์ทธิ์—พลังกำรให้พร 
พลังกำรรกัษำ พลังกำรปกครองในกิจจำนุกิจฝ่ำยโลกของพระผู้เป็น
เจ้ำ พลังกำรผูกมัดส่ิงซ่ึงถูกผูกมัดบนแผ่นดนิโลกไว้ ในสวรรค”์ 2

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระผู้เป็นเจ้าทรงฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตและ
กุญแจของอาณาจักรสวรรค์

พระเจ้ำประทำนพลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตแก่ผู้ชำย
ในสมัยโบรำณ พระเจำ้ประทำนสิทธิอ�ำนำจที่ต�ำ่กวำ่ให้บุตรของอำโรน
ปฏิบัติ ในเรือ่งฝ่ำยโลกและในศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์บำงอยำ่ง พระเจ้ำ
ประทำนฐำนะปุโรหิตที่สูงกวำ่แก่อัครสำวกของพระองคต์ำมค�ำ
ประกำศของพระองคต์อ่เปโตรที่วำ่ “เรำจะมอบลูกกุญแจตำ่งๆ แห่ง
แผ่นดนิสวรรค์ ให้ ไวแ้ก่ทำ่น ส่ิงใดที่ท่ำนกล่ำวหำ้มในโลก ส่ิงน้ันก็จะ
ถูกกลำ่วห้ำมในสวรรค ์และส่ิงใดที่ท่ำนกลำ่วอนุญำตในโลก ส่ิงน้ันก็จะ
ไดร้บัอนุญำตในสวรรค”์ (มัทธิว 16:19)

กำรฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิตเต็มรปูแบบเกี่ยวข้องกับกำรมำของยอห์น
ผู้ถวำยบัพตศิมำ       และกำรมำของเปโตร ยำกอบ และยอห์น       
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เกี่ยวข้องกับโมเสส อิไลอัส และเอลียำห์ แตล่ะทำ่นน�ำกุญแจฐำนะ
ปุโรหิตมำเพื่อท�ำให้งำนแห่งกำรฟ้ืนฟูกำรปฏิบัตแิละศำสนพิธีทัง้หมด
ของสมัยกำรประทำนพรเสรจ็สมบูรณ์ในสมัยกำรประทำนควำม
สมบูรณ์แห่งเวลำอันยิ่งใหญ่และสุดทำ้ยน้ี

ฐำนะปุโรหิตอยู่ที่น่ี       เรำรูจ้ักพลังอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิตน้ี
เพรำะเรำเคยเห็น เรำเคยเห็นผู้ป่วยหำยป่วย คนง่อยเดนิได ้ควำม
สวำ่ง ควำมรู ้และควำมเข้ำใจมำถึงคนที่เคยอยู่ ในควำมมืด 3

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธพูดถึง [ฐำนะปุโรหิต] ในโอกำสหน่ึงไว้
ดงัน้ี “ฐำนะปุโรหิตคอืหลักธรรมอันเป็นนิจ และด�ำรงอยู่กับพระผู้เป็น
เจ้ำจำกนิรนัดรและจะด�ำรงอยู่ ไปถึงนิรนัดร ปรำศจำกกำรเริม่ตน้ของ
วนัหรอืกำรสิน้สุดของปี” (History of the Church, 3:386)

พระผู้ทรงฤทธำนุภำพประทำนพลังอ�ำนำจให้มนุษย์กระท�ำใน
พระนำมของพระองคแ์ละกระท�ำแทนพระองค ์ฐำนะปุโรหิตคอืกำร
มอบสิทธิอ�ำนำจอันศักดิสิ์ทธิ์ ตำ่งจำกพลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจอื่น
ทัง้หมดบนพืน้พิภพ ไม่แปลกที่สัตภำวะซ่ึงฟ้ืนคนืชีวติแล้วผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตในสมัยโบรำณมำฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิตให้มนุษย์ ไม่แปลกที่
ไม่มีค�ำถำมใดเกี่ยวกับสิทธิอ�ำนำจและควำมถูกตอ้งของฐำนะปุโรหิต 
หำกปรำศจำกฐำนะปุโรหิตคงจะมีศำสนจักรแต่ ในนำม ขำดสิทธิ
อ�ำนำจในกำรบรหิำรงำนในเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้ำ ดว้ยฐำนะปุโรหิต 
ไม่มีส่ิงใดเป็นไปไม่ได้ ในกำรด�ำเนินงำนของอำณำจักรพระผู้เป็นเจ้ำ 
ฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ตำมธรรมชำต ิสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตมีทัง้
ช่ัวครำวและช่ัวนิรนัดร ์เป็นพลังอ�ำนำจเดยีวบนแผ่นดนิโลกที่เอือ้ม
พ้นม่ำนแห่งควำมตำย 4

2
ฐานะปุโรหิตเป็นพลังอ�านาจและสทิธิอ�านาจท่ี 

พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ท�างานของพระองค์ ให้ส�าเรจ็

ขำ้พเจ้ำรกัฐำนะปุโรหิตของศำสนจักรน้ี ฐำนะปุโรหิตเป็นส่ิงส�ำคญั
ยิ่งและมีชีวติ เป็นหัวใจและควำมเข้มแข็งของงำนน้ี เป็นพลังอ�ำนำจ
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และสิทธิอ�ำนำจที่พระผู้เป็นเจำ้พระบิดำนิรนัดรข์องเรำทรงใช้ท�ำงำน
ของพระองค์ ในโลกน้ีให้ส�ำเรจ็ 5

ฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์มีสิทธิอ�ำนำจในกำรควบคมุกิจจำนุกิจของ
อำณำจักรพระผู้เป็นเจำ้บนแผ่นดนิโลก ภำยใตก้ำรเปิดเผยของ
พระเจ้ำ ศำสนจักรมีมหำปุโรหิตควบคมุสำมท่ำนเป็นประธำน พวก
ท่ำนไดร้บัควำมช่วยเหลือจำกสภำอัครสำวกสิบสอง ผู้ ไดร้บัควำมช่วย
เหลือจำก       สำวกเจ็ดสิบตำมล�ำดบั ฝ่ำยอธิกำรควบคมุสำมท่ำน
รบัผิดชอบกิจจำนุกิจฝ่ำยโลกภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของฝ่ำยประธำน 
ทัง้หมดน้ีคอืเจ้ำหน้ำที่ฐำนะปุโรหิต พลังอ�ำนำจจำกเบือ้งบนน้ันเป็น
สิทธิอ�ำนำจที่พวกทำ่นใช้ปกครอง เป็นเช่นน้ันในสเตคและวอรด์กับ
ฝ่ำยประธำนและฝ่ำยอธิกำร เป็นเช่นน้ันในโควรมั เจำ้หน้ำที่องคก์ำร
ช่วยด�ำเนินงำนภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลและกำรมอบหมำยจำกฐำนะ
ปุโรหิต หำกปรำศจำกฐำนะปุโรหิตอำจมีก่อตัง้ศำสนจักร แต่ไม่ ใช่
ศำสนจักรที่แท้จรงิ น่ีคอืศำสนจักรของพระเยซูครสิตท์ี่ปกครองโดย
สิทธิอ�ำนำจน้ันซ่ึงเป็นไป “ตำมระเบียบของพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้ำ” (คพ  107:3)6

3
ทุกคนจะได้รบัพรของฐานะปุโรหิต

[ฐำนะปุโรหิต]       เป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ
นิรนัดรข์องเรำเพื่อเป็นพรแก่ชีวติบุตรธิดำของพระองคท์ุกรุน่ 7

ฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์รวมถึงพลังอ�ำนำจในกำรให้พร ผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตแห่งอำโรนมีสิทธิอ�ำนำจในกำรปฏิบัตเิครือ่งหมำยแห่งพระ
มังสำและพระโลหิตของพระเจ้ำผู้ทรงสละพระชนม์ชีพเป็นเครือ่ง
พลีบูชำให้ทุกคน ศีลระลึกและกำรรบัส่วนเครือ่งหมำยเหล่ำน้ีเป็น
หัวใจของกำรนมัสกำรในวนัสะบำโตของเรำ รวมถึงกำรตอ่พันธสัญญำ
กับพระผู้เป็นเจำ้ ซ่ึงมำพรอ้มค�ำสัญญำวำ่พระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองคจ์ะสถิตกับเรำ น่ันคอืพรที่ทุกคนไดร้บัเท่ำกันและเป็นไปได้
โดยสิทธิอ�ำนำจที่มอบให้เยำวชนชำยที่มีคำ่ควร      
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ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคมีสิทธิอ�ำนำจที่จะมอบพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ นับเป็นพรอย่ำงยิ่งที่มีอิทธิพลแห่งกำรปฏิบัตขิองสมำชิกองค์
หน่ึงในพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค ์โดยไดร้บัของประทำนน้ันภำยใต้
มือคนที่กระท�ำดว้ยสิทธิอ�ำนำจอันศักดิสิ์ทธิ์ ถ้ำเรำด�ำเนินตอ่ไปใน
คณุธรรม เรำจะไดร้บัสัมฤทธิผลของค�ำสัญญำที่พระเจ้ำทรงท�ำไวเ้มื่อ
พระองคต์รสัวำ่ “พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของทำ่น, 
และคทำของทำ่นเป็นคทำอันไม่เปลี่ยนแปลงแห่งควำมชอบธรรมและ
ควำมจรงิ; และอ�ำนำจกำรปกครองของท่ำนจะเป็นอ�ำนำจกำรปกครอง
อันเป็นนิจ, และโดยปรำศจำกวธิีบังคบัส่ิงน้ีจะไหลมำสู่ทำ่นตลอดกำล
และตลอดไป ” (คพ  121:46)

ฐำนะปุโรหิตรวมถึงพลังอ�ำนำจในกำรให้พรผู้ป่วย คนที่ ไดย้ิน
ขำ้พเจ้ำมี ใครไม่เคยใช้หรอืไม่เคยรูสึ้กถึงพลังอ�ำนำจน้ันบ้ำง คนใด
ในพวกเรำจะสงสัยไดห้รอืเกี่ยวกับประสิทธิผลของพลังอ�ำนำจน้ี เรำ
สำมำรถเล่ำเรือ่งปำฏิหำรยิ์อันศักดิสิ์ทธิ์และน่ำพิศวงที่เรำรูเ้ห็นจำก
ประสบกำรณ์ของเรำเองได ้     

ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคอันศักดิสิ์ทธิ์น้ีมีพลังอ�ำนำจในกำร
ให้พรดว้ยกำรพยำกรณ์ ปลอบโยน สนับสนุน และน�ำทำง เรำมีผู้
ประสำทพรอยู่ทำ่มกลำงเรำ ผู้ประกำศเชือ้สำยและพรส�ำหรบัน�ำทำง
เรำภำยใตสิ้ทธิอ�ำนำจที่พวกเขำด�ำรงอยู่ พรเหลำ่น้ีจะเป็นสมอให้เรำยึด
เหน่ียวเพื่อท�ำให้เรำแน่วแน่ท่ำมกลำงมรสุมของชีวติ

ขัน้สูงสุดของกำรใช้ฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์คอืสิทธิอ�ำนำจในกำร
ผนึกบนแผ่นดนิโลกและท�ำให้กำรผนึกน้ันมีผลในสวรรค ์น่ันเป็น
สิทธิอ�ำนำจอันหำที่เปรยีบมิไดแ้ละวเิศษยิ่ง เป็นสิทธิอ�ำนำจที่ ใช้ ใน
พระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้ำ เกี่ยวข้องทัง้กับคนเป็นและคนตำย น่ัน
คอืแก่นแท้ของนิรนัดร เป็นพลังอ�ำนำจที่พระผู้ทรงฤทธำนุุภำพมอบ
ให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนอันยิ่งใหญ่ของพระองคเ์พื่อควำมเป็นอมตะ
และชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์

ของประทำนของพระผู้เป็นเจ้ำที่มำถึงเรำช่ำงล�ำ้คำ่ยิ่งนัก 8
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4
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ด�ารงสทิธิอ�านาจของพระองค์

ต้องซ่ือตรงต่อสว่นดีท่ีสุดท่ีอยู่ ในตัวพวกเขา

ชำยที่มีคำ่ควรทุกคน ไม่วำ่จะมีสัญชำต ิเชือ้ชำต ิ หรอืองคป์ระกอบ
ใด ล้วนมีสิทธิ์ ไดร้บัฐำนะปุโรหิต กำรเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจำ้กลำยเป็นตวัก�ำหนด กำรมอบฐำนะปุโรหิตขึน้อยู่กับควำมมีคำ่
ควรตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำเทำ่น้ัน      

น่ันคอืควำมน่ำพิศวงของฐำนะปุโรหิตน้ี ควำมร�ำ่รวยไม่ ใช่ตวั
ก�ำหนด กำรศึกษำไม่ ใช่ตวัก�ำหนด เกียรตขิองมนุษย์ ไม่ ใช่ตวัก�ำหนด 
ตวัควบคมุคอืกำรยอมรบัของพระเจ้ำ 9

ถึงเวลำแล้วที่เรำทุกคนผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนหรอื
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค และสู่ต�ำแหน่งใดก็ตำมในฐำนะปุโรหิต
น้ัน จะใครค่รวญชีวติเรำ ประเมินข้อบกพรอ่งของเรำ และกลับใจจำก
ควำมประพฤตเิหลำ่น้ันที่ ไม่สอดคล้องกับงำนมอบหมำยอันสูงส่งและ
ศักดิสิ์ทธิ์ที่เรำไดร้บั      

ไม่มีชำยใด ไม่วำ่อำยุมำกหรอืน้อย       ผู้       ไดร้บัแตง่ตัง้แล้ว จะ
สำมำรถเพิกเฉยส่ิงที่เขำด�ำรงอยู่ ได ้เขำเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจำ้
และมีข้อผูกมัดอันศักดิสิ์ทธิ์วำ่ตอ้งด�ำเนินชีวติให้คูค่วรแก่กำรพูดและ
กระท�ำในพระนำมของพระผู้เป็นเจำ้ในฐำนะตวัแทนที่มีคณุสมบัติ
เหมำะสมของพระองค์ 10

ถึงแม้ผู้มีสิทธิอ�ำนำจวำงมือบนศีรษะเรำและเรำไดร้บัแตง่ตั ้ง้ เรำ
อำจไม่มีสิทธิ์และสูญเสียสิทธิ์ ในกำรใช้สิทธิอ�ำนำจอันศักดิสิ์ทธิ์น้ีเพรำะ
ควำมประพฤตขิองเรำ

      “ ไม่มีอ�ำนำจหรอือิทธิพลใดสำมำรถหรอืจะธ�ำรงไว้ ได้ โดยอำศัย
ฐำนะปุโรหิต, นอกจำกโดยกำรชักชวน, โดยควำมอดกลัน้, โดยควำม
สุภำพอ่อนน้อมและควำมอ่อนโยน, และโดยควำมรกัที่ ไม่เสแสรง้;

“ โดยควำมกรณุำ, และควำมรูบ้รสุิทธิ์, ซ่ึงจะขยำยจิตวญิญำณออก
ไปอย่ำงกวำ้งขวำงโดยปรำศจำกควำมหน้ำซ่ือใจคด, และปรำศจำก
มำรยำ” (คพ  121:41–42)
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พี่น้องชำยทัง้หลำย น่ันเป็นข้อจ�ำกัดซ่ึงฐำนะปุโรหิตน้ีตอ้งหำวธิี
แสดงออกภำยในข้อจ�ำกัดน้ัน ไม่ ใช่เสือ้คลุมที่ ใส่แล้วถอดไดต้ำมใจ
ชอบ แตเ่มื่อใช้ ในควำมชอบธรรมจะเป็นเน้ือเยื่อของรำ่งกำยเรำ เป็น
ส่วนหน่ึงของเรำตลอดเวลำและในทุกสถำนกำรณ์ 11

เรำตอ้งซ่ือตรงตอ่ส่วนดทีี่สุดที่อยู่ ในตวัเรำ เรำเป็นบุตรของพระผู้
เป็นเจำ้ที่ ไดร้บัเกียรติ ให้ด�ำรงสิทธิอ�ำนำจของพระองค ์แตเ่รำมีชีวติ
อยู่ ในโลกของควำมช่ัวรำ้ย มีพลังอ�ำนำจที่คอยดงึเรำลงไปตลอดเวลำ 
โดยเชือ้เชิญให้เรำรบัส่ิงเหลำ่น้ันซ่ึงไม่สอดคล้องแตอ่ย่ำงใดกับฐำนะ
ปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ที่เรำด�ำรงอยู ่     

บุรษุทัง้หลำยขำ้พเจำ้ขอท้ำทำยทำ่น จงหนีจำกกระแสควำมหยำบ
ช้ำที่จะครอบง�ำท่ำน จงหลบหนีจำกควำมช่ัวรำ้ยของโลก จงภักดตีอ่ตวั
ตนที่ดกีวำ่ของทำ่น จงภักดตีอ่ส่วนดทีี่สุดที่อยู่ ในท่ำน จงซ่ือสัตย์และ
ซ่ือตรงตอ่พันธสัญญำที่เกี่ยวข้องกับฐำนะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ำ 12

ถึงเจำ้หน้ำที่ทุกทำ่น ถึงครทูุกทำ่นในศำสนจักรน้ีผู้ปฏิบัตหิน้ำที่
ฐำนะปุโรหิต ท่ำนมีควำมรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์ ในกำรขยำยกำรเรยีก
ฐำนะปุโรหิต เรำแตล่ะคนตอ้งรบัผิดชอบควำมผำสุก กำรเตบิโต และ
กำรพัฒนำของผู้อื่น เรำไม่อยู่เพื่อตวัเรำเท่ำน้ัน ถ้ำเรำตอ้งขยำยกำร
เรยีกของเรำ เรำจะอยู่เพื่อตวัเรำเท่ำน้ันไม่ได้ 13

ชำยหลำยคนดเูหมือนจะคดิวำ่เพรำะพวกเขำไดร้บัแตง่ตัง้แล้ว 
ฐำนะปุโรหิตจึงเป็นของพวกเขำตลอดไปและใช้ ไดต้ำมที่พวกเขำ
เลือก พวกเขำรูสึ้กวำ่พวกเขำสำมำรถฝ่ำฝืนพันธสัญญำและพระ
บัญญัตขิ้อน้ันข้อน้ี ท�ำบำปแบบน้ันแบบน้ี และยังคงมีพลังอ�ำนำจของ
ฐำนะปุโรหิตอยู่ ในพวกเขำ พระผู้เป็นเจำ้จะทรงยืนยันส่ิงที่พวกเขำ
พูดในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองคแ์ละในพระนำมของพระผู้ ไถ่  
น่ีเป็นกำรเย้ยพระองค ์ข้ำพเจำ้เช่ือวำ่หำกเขำใช้ฐำนะปุโรหิตเช่นน้ัน 
เทำ่กับพวกเขำรบัพระนำมของพระผู้เป็นเจำ้อยำ่งไม่สมควร พวกเขำ
ลบหลู่พระนำมของพระบุตรที่รกัของพระองค ์พวกเขำดหูมิ่นของ
ประทำนอันศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงผำ่นมำทำงกำรแตง่ตัง้ และสิทธิอ�ำนำจซ่ึง
พวกเขำสูญเสียเพรำะกำรล่วงละเมิด      
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      ขำ้พเจำ้เปล่งเสียงเตอืนทุกท่ำน ทัง้เด็กหนุ่มและบุรษุทัง้หลำย 
จงหลบเลี่ยงบำป กำรล่วงละเมิดเข้ำไม่ไดก้ับสิทธิอ�ำนำจอันศักดิสิ์ทธิ์ 
จงหลีกเลี่ยงส่ือลำมกเหมือนท่ำนจะหลีกเลี่ยงโรคระบำด จงหลีกเลี่ยง
บำปทำงเพศทุกระดบั จงหลบเลี่ยงควำมไม่ซ่ือสัตย์และกำรหลอกลวง 
ขำ้พเจ้ำวงิวอนท่ำนให้ควบคมุควำมจองหองหรอืควำมทะเยอทะยำน
อันไรป้ระโยชน์ทุกรปูแบบ ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำนส�ำรวจตนเองเพื่อดวูำ่
ไม่มีเจตคตขิองกำรใช้อ�ำนำจบำตรใหญ่หรอืกำรบังคบัควบคมุภรรยำ
หรอืบุตรธิดำของท่ำน      

      ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่พระบิดำในสวรรค์ ไม่พอพระทัยบุรษุหรอืเด็ก
หนุ่มคนใดที่ยอมรบักำรวำงมือแตง่ตัง้แล้วหลงระเรงิอยู่กับควำมช่ัว
รำ้ย ในขัน้ตอนของกำรยอมรบักำรวำงมือแตง่ตัง้ เขำเขำ้สู่ค�ำปฏิญำณ
และพันธสัญญำระหวำ่งตวัเขำกับพระผู้เป็นเจ้ำของเขำ 14

ไม่มีชำยใด ไม่วำ่เป็นเยำวชนหรอืผู้สูงวยั ก�ำลังด�ำเนินชีวติตำม
มำตรฐำนของฐำนะปุโรหิตแตด่หูมิ่นเหยียดหยำมสตร ีไม่ยกย่องธิดำ
ของพระผูเ้ป็นเจำ้ซ่ึงพระบดิำในสวรรคข์องเรำจะทรงยกยอ่งพวกเธอ 15

ขอให้เรำเป็นสำมีและบิดำที่ด ีชำยใดเป็นผู้ปกครองที่เผด็จกำรใน
บ้ำนของตนย่อมไม่คูค่วรกับฐำนะปุโรหิต เขำไม่เหมำะจะเป็นเครือ่ง
มือในพระหัตถ์ของพระเจ้ำเมื่อเขำไม่แสดงควำมเคำรพ ควำมอ่อน
โยน และควำมรกัตอ่คูชี่วติที่เขำเลือก ในท�ำนองเดยีวกัน ชำยใดที่
เป็นแบบอยำ่งไม่ดตีอ่บุตรธิดำ ผู้ ไม่ควบคมุอำรมณ์ หรอืมีส่วนในกำร
ประพฤตทิุจรติหรอืผิดศีลธรรมจะพบวำ่พลังอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตของ
เขำเส่ือม 16

ภรรยำที่ท่ำนเลือกจะทัดเทียมกับท่ำน       เธอไม่ ใช่คนรบัใช้ของ
ท่ำน ทำสของท่ำน หรอือะไรท�ำนองน้ัน กำรกระท�ำทำรณุกรรมภรรยำ
เป็นปรำกฏกำรณ์อันน่ำเศรำ้สลดและน่ำรงัเกียจที่สุด ชำยใดใน
ศำสนจักรน้ีทำรณุกรรมภรรยำ ดหูมิ่นเธอ ดถููกเธอ ใช้อ�ำนำจปกครอง
เธออย่ำงไม่ชอบธรรม ชำยคนน้ันไม่คูค่วรด�ำรงฐำนะปุโรหิต ถึงแม้
เขำจะไดร้บัแตง่ตัง้ไปแล้ว แตส่วรรคย์่อมถอนตวั  พระวญิญำณของ
พระเจ้ำจะเศรำ้โศก พระองคจ์ะเอเมนกับสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตของ
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ชำยคนน้ัน ชำยใดมีส่วนในกำรปฏิบัตน้ีิย่อมไม่คูค่วรถือใบรบัรอง 
พระวหิำร      

      หำกมีชำยใด       ประพฤตผิิดเช่นน้ัน ข้ำพเจำ้ขอให้ทำ่นกลับใจ 
จงคกุเข่ำและทูลขอพระเจำ้ให้ทรงอภัยทำ่น จงสวดอ้อนวอนพระองค์
ขอพลังควบคมุลิน้และมืออันหนักหน่วงของทำ่น จงขออภัยภรรยำ
และบุตรธิดำของทำ่น      

ขำ้พเจ้ำมั่นใจวำ่เมื่อเรำยืนอยู่หน้ำบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้ำ แทบจะ
ไม่ถำมเลยวำ่เรำสะสมทรพัย์สมบัติไว้ ในชีวติมำกเท่ำใดหรอืเรำไดร้บั
เกียรติ ใดบำ้ง แตจ่ะเป็นค�ำถำมตรวจสอบควำมสัมพันธ์ ในบ้ำนของเรำ 
ขำ้พเจ้ำเช่ือมั่นวำ่เฉพำะคนที่ด�ำเนินชีวติดว้ยควำมรกั ควำมเคำรพ 
และควำมช่ืนชมตอ่คูชี่วติและบุตรธิดำเทำ่น้ันจึงจะไดร้บัค�ำสรรเสรญิ
จำกพระผู้พิพำกษำนิรนัดรข์องเรำวำ่ “ดแีล้ว เจ้ำเป็นบ่ำวที่ดแีละ
ซ่ือสัตย์       เจ้ำจงรว่มยินดกีับนำยของเจ้ำเถิด” (มัทธิว 25:21)17

5
โควรมัฐานะปุโรหิตสามารถเป็นเครือ่งยึด

เหน่ียวความเข้มแข็งให้สมาชิกโควรมั

ขำ้พเจ้ำมั่นใจวำ่พระเจ้ำทรงประสงค์ ให้ โควรมัฐำนะปุโรหิตเป็นยิ่ง
กวำ่ชัน้เรยีนศำสนำช่วงเช้ำวนัอำทิตย์ แน่นอนวำ่กำรสรำ้งควำมเข้ม
แข็งทำงวญิญำณและกำรเสรมิสรำ้งประจักษ์พยำนผ่ำนกำรสอนพระ
กิตตคิณุอยำ่งมีประสิทธิภำพเป็นควำมรบัผิดชอบส�ำคญัของฐำนะ
ปุโรหิต แตน่ี่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของหน้ำที่ โควรมั แตล่ะโควรมัตอ้ง
เป็นพี่น้องที่ท�ำงำนกับสมำชิกทุกคนถำ้จะให้บรรลุจุดประสงคข์อง 
โควรมั      

      โควรมัฐำนะปุโรหิตเป็นองคก์รของพระเจำ้ส�ำหรบัชำยใน
ศำสนจักร เช่นเดยีวกับสมำคมสงเครำะห์เป็นองคก์ำรของพระเจำ้
ส�ำหรบัสตรี ในศำสนจักร แตล่ะองคก์รมีควำมรบัผิดชอบประกำรหน่ึง 
ซ่ึงเป็นเหตผุลพืน้ฐำนของกำรมีองคก์รดงักลำ่วน่ันคอื ช่วยคนตก
ทุกข์ ไดย้ำก
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      เมื่อครัง้จัดตัง้สมำคมสงเครำะห์ ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟกล่ำว
ถึงสตรขีองสมำคมดงัน้ี “พวกเธอจะรบีรดุไปบรรเทำทุกข์ของคน
แปลกหน้ำ พวกเธอจะน�ำเอำน� ้ำมันกับเหล้ำองุ่นเทใส่ ใจที่บำดเจ็บของ
คนระทมทุกข์ พวกเธอจะซับน� ้ำตำเด็กก�ำพรำ้และให้ ใจของหญิงมำ่ย
ปลำบปลืม้ยินด”ี [ค�ำสอนของประธำนของศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 
486] ข้ำพเจำ้หวงัวำ่จะพูดแบบเดยีวกันน้ีไดก้ับบุรษุของฐำนะปุโรหิต

วนัน้ันจะเป็นวนัน่ำยินด ี       เมื่อโควรมัฐำนะปุโรหิตของเรำเป็น
เครือ่งยึดเหน่ียวควำมเข้มแข็งให้ชำยทุกคนที่เป็นสมำชิกของโควรมั 
เมื่อชำยแตล่ะคนจะพูดไดอ้ย่ำงเหมำะสมวำ่ “ผมเป็นสมำชิกโควรมั
ฐำนะปุโรหิตของศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย 
ผมพรอ้มจะช่วยเหลือพี่น้องทุกเรือ่งที่พวกเขำตอ้งกำรให้ผมช่วย และ
ผมมั่นใจวำ่พวกเขำจะช่วยเหลือผมเช่นกัน เมื่อท�ำงำนดว้ยกันเรำจะ
เตบิโตทำงวญิญำณในฐำนะบุตรแห่งพันธสัญญำของพระผู้เป็นเจ้ำ 
เมื่อท�ำงำนดว้ยกันเรำจะสำมำรถยืนตำ้นลมแห่งควำมยำกล�ำบำกทุก

ผู้น�ำและสมำชิกศำสนจักร—ทัง้ชำยและหญิง—ท�ำงำนดว้ยกันเพือ่ “ด�ำเนิน
งำนของพวกเขำภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลและกำรมอบหมำยจำกฐำนะปุโรหิต”
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ลูกที่พัดมำโดยไม่อึดอัดและไม่กลัว ไม่วำ่จะทำงเศรษฐกิจ สังคม หรอื
วญิญำณ” 18

6
ในบ้านและในศาสนจักร ชายหญิงท�างานด้วยกัน

เพ่ือท�าให้อาณาจักรของพระเจ้าก้าวหน้า

ใช่ ชำยด�ำรงฐำนะปุโรหิต   แตภ่รรยำเป็นคูชี่วติของเขำ ใน
ศำสนจักรน้ีชำยไม่เดนิน�ำหน้ำภรรยำทัง้ไม่เดนิตำมหลังภรรยำแตเ่ดนิ
เคยีงข้ำงเธอ พวกเขำเทำ่เทียมกันในชีวติน้ีในกิจกำรใหญ่ 19

สตรขีองศำสนจักรน้ีมีควำมเข้มแข็งและควำมสำมำรถมำก มีควำม
เป็นผู้น�ำและกำรชีแ้นวทำง เจตนำของกำรเป็นตวัของตวัเอง และ
ควำมพอใจอยำ่งมำกในกำรเป็นส่วนหน่ึงของอำณำจักรของพระเจ้ำ
และกำรท�ำงำนคูก่ับ [ผู้ด�ำรง] ฐำนะปุโรหิตเพื่อท�ำให้อำณำจักร
ก้ำวหน้ำ 20

ขำ้พเจ้ำขอบพระทัยพระบิดำนิรนัดรส์�ำหรบักำรฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิต
ศักดิสิ์ทธิ์เพื่อ “มนุษย์ทุกคนจะไดพู้ดในพระนำมของพระผู้เป็นเจ้ำ
พระเจ้ำ, แม้พระผู้ช่วยให้รอดของโลก” (คพ  1:20) ขำ้พเจ้ำเคยเห็น
ควำมสวยงำมและควำมน่ำพิศวงของฐำนะปุโรหิตน้ันในกำรปกครอง
ศำสนจักรอันน่ำทึ่งน้ี ข้ำพเเจ้ำเคยรูสึ้กวำ่พลังอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตไหล
ผำ่นขำ้พเจำ้เพื่อให้พรและรกัษำคนป่วย ขำ้พเจ้ำเคยเห็นควำมสง่ำ
งำมที่พลังอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตให้กับชำยซ่ึงอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ ไดร้บั
เรยีกให้ท�ำหน้ำที่รบัผิดชอบอันส�ำคญัยิ่งและจรงิจัง ข้ำพเจ้ำเคยเห็น
พลังอ�ำนำจน้ันเมื่อพวกเขำพูดดว้ยพลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจจำก
เบือ้งบนประหน่ึงสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้ำก�ำลังตรสัผ่ำนพวกเขำ

ขำ้พเจ้ำขอบพระทัยพระเจำ้ส�ำหรบัประจักษ์พยำนที่ประทำนแก่
ขำ้พเจ้ำถึงควำมบรบิูรณ์ ขอบเขต ประสิทธิผล และควำมลึกซึง้ของ
พระกิตตคิณุ พระกิตตคิณุออกแบบไวเ้พื่อเป็นพรแก่บุตรธิดำทุกรุน่
ทุกสมัย—ทัง้คนเป็นและคนตำย 21
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ทบทวนค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 1 เกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟู

ฐำนะปุโรหิต ประสบกำรณ์ใดช่วยให้ท่ำนไดร้บัประจักษ์พยำนถึง
ควำมจรงิเหลำ่น้ี

• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่ “ฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์มีสิทธิอ�ำนำจในกำร
ควบคมุกิจจำนุกิจของอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลก” 
(หัวข้อ 2) ควำมจรงิน้ีประยุกต์ ใช้ ในสเตคและวอรด์ ในโควรมั ใน
สมำคมสงเครำะห์อย่ำงไร สิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตเพิ่มพลังกำรรบั
ใช้ของท่ำนในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงไร

• ในหัวข้อ 3 ทบทวนพรที่เรำทุกคนจะไดร้บัผ่ำนฐำนะปุโรหิต ท่ำน
เคยประสบพลังอ�ำนำจและพรของฐำนะปุโรหิตในดำ้นใด

• เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้ำ้งจำกค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับควำม
แตกตำ่งระหวำ่งสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตกับพลังอ�ำนำจฐำนะ
ปุโรหิต (ด ูหัวข้อ 4) ท่ำนคดิวำ่ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต “ซ่ือตรงตอ่
ส่วนดทีี่สุดที่อยู่ ใน [เขำ]” หมำยควำมวำ่อย่ำงไร เหตใุดผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตจึงตอ้ง “ ไม่อยู่เพื่อ [พวกเขำ] เทำ่น้ัน”

• ในหวัขอ้ 5 ทำ่นประทบัใจอะไรเกีย่วกบัค�ำอธบิำยของประธำนฮิงคล์ยี ์
ในเรือ่งโควรมัฐำนะปุโรหิตและสมำคมสงเครำะห์ เรำจะท�ำอะไรได้
บ้ำงในวอรด์หรอืสำขำของเรำเพื่อท�ำตำมค�ำแนะน�ำน้ี

• เหตใุดชำยหญิงจึงตอ้งท�ำงำน “ทัดเทียม” กันเพื่อท�ำให้งำนของ
พระเจ้ำบรรลุผลส�ำเรจ็ (ด ูหัวข้อ 6)

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
ฮีบร ู5:1–4; 1 นีไฟ 14:12–14; แอลมำ 13:1–9; คพ  84:33–44; 

88:133; 112:30–32

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“ถำมค�ำถำมที่ตอ้งกำรให้ผู้เรยีนหำค�ำตอบในพระคมัภีรแ์ละค�ำสอน

ของศำสดำยุคสุดทำ้ย” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999], 62)
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“พยำนยืนยันควำมจรงิและควำมถูกตอ้ง [ของพระคมัภีรม์อรมอน] อยู่ภำยใน
ปกหนังสือเล่มน้ี กำรทดสอบควำมจรงิอยู่ ในกำรอำ่นหนังสือเล่มน้ี”
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พลังของพระคมัภีรม์อรมอน

“ถึงชำวโลกทีห่วัน่ไหวในศรทัธำ พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
พยำนอันทรงพลังถึงควำมเป็นพระเจ้ำของพระเจ้ำ”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

เมื่อกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์เป็นหนุ่ม ทำ่นไดว้ำงรปูแบบกำรศึกษำพระ
คมัภีรอ์ย่ำงหน่ึง “สมัยเป็นผู้สอนศำสนำ ข้ำพเจำ้อ่ำนพระคมัภีรม์อร-
มอนสองสำมบทก่อนนอนทุกคนื” ทำ่นกล่ำว “และมีควำมเช่ือมั่นเข้ำ
มำในใจข้ำพเจำ้ซ่ึงไม่เคยจำกไปวำ่น่ีคอืพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ไดร้บักำรฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลกโดยเดชำนุภำพของพระผู้ทรงฤทธำ
นุภำพ แปลโดยของประทำนและเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อ
ท�ำให้ชำวยิวและคนตำ่งชำตมิั่นใจวำ่พระเยซูคอืพระครสิต”์ 1

ควำมรูแ้ละประจักษ์พยำนของทำ่นเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนมี
อิทธิพลตอ่คนมำกมำยหลังจบงำนเผยแผ่ เมื่อทำ่นท�ำงำนเป็นลูกจำ้ง
ของคณะกรรมกำรวทิยุ ประชำสัมพันธ์ และข้อมูลข่ำวสำรงำนเผยแผ่
ของศำสนจักร ทำ่นไดร้บังำนมอบหมำยให้เขียนบทส�ำหรบัรำยกำรวทิยุ
ช่ือวำ่ พยำนใหม่ส�ำหรบัพระครสิต ์รำยกำรน้ีท�ำให้ข้อควำมในพระคมัภีร์
มอรมอนน่ำสนใจและน่ำตืน่เตน้ส�ำหรบัผู้ฟัง เวลำน้ัน ท่ำนแสดง
ควำมเห็นตอ่เพื่อนรว่มงำนคนหน่ึงวำ่ “ผมคดิเสมอวำ่เรำจะท�ำงำน
ดทีี่สุดของเรำเมื่อเรำท�ำให้ผู้คนสนใจพระคมัภีรม์อรมอนจนถึงจุดที่
พวกเขำจะอำ่นพระคมัภีรเ์ล่มน้ี น่ันเป็นเวลำที่พระวญิญำณจะทรง
สำมำรถเป็นพยำนถึงควำมศักดิสิ์ทธิ์ของพระคมัภีรม์อรมอน” 2



บทที ่16

266

ประธำนฮิงคล์ีย์เน้นควำมส�ำคญัของพระคมัภีรม์อรมอนตลอดกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจของท่ำน ในเดอืนสิงหำคม ปี 2005 ในฐำนะประธำน
ศำสนจักร ทำ่นทำ้ทำยวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ยให้อำ่นจบเล่มก่อนสิน้
ปี ท่ำนรำยงำนในเวลำตอ่มำวำ่ “น่ำทึ่งที่มีหลำยคนท�ำตำมค�ำท้ำน้ัน 
ทุกคนที่อำ่นไดร้บัพรเพรำะควำมพยำยำมของตน ขณะที่พวกเขำ
ใฝ่ใจศึกษำพยำนเพิ่มเตมิของพระผู้ ไถ่ของเรำ ใจพวกเขำมีชีวติและ
วญิญำณพวกเขำตืน้ตนั” 3

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระคัมภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระเยซู
ครสิต์คู่กับพระคัมภีร์ ไบเบิล

คนในสมัยโบรำณกล่ำว และพระผู้ช่วยให้รอดตรสัวำ่ดว้ยปำกของ
พยำนสองคนหรอืมำกกวำ่น้ันทุกส่ิงจะไดร้บักำรสถำปนำ 4

พระคมัภีร์ ไบเบิลเป็นพยำนหลักฐำนของโลกเกำ่ฉันใด พระคมัภีร์
มอรมอนเป็นพยำนหลักฐำนของโลกใหม่ฉันน้ัน พระคมัภีรท์ัง้สองเล่ม
ประกำศคูก่ันวำ่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระบิดำ 5

พระคมัภรีม์อรมอน       เป็นพยำนถงึพระองคผ์ูป้ระสูติ ในเบธเลเฮม 
แควน้ยูเดยีและสิน้พระชนม์บนเนินเขำคลัวำร ีตอ่ชำวโลกที่หวัน่ไหว
ในศรทัธำ พระคมัภีรม์อรมอนเป็นหลักฐำนอันทรงพลังอีกเล่มหน่ึง
ถึงควำมเป็นพระเจ้ำของพระเจำ้ ค�ำน�ำที่ศำสดำพยำกรณ์ผู้เดนิอยู่บน
พืน้ที่ของทวปีอเมรกิำเมื่อหน่ึงพันหำ้รอ้ยปีก่อนเขียนไวบ้่งบอกชัดเจน
วำ่พระคมัภีรเ์ล่มน้ีเขียนไวเ้พื่อ “ ให้ชำวยิวและคนตำ่งชำตมิั่นใจดว้ยวำ่
พระเยซูคอืพระครสิต,์ พระผู้เป็นเจ้ำนิรนัดร,์ และทรงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์แก่ประชำชำตทิัง้ปวง ” 6

ไม่มีส่ิงใดที่เรำท�ำไดจ้ะส�ำคญักวำ่กำรมีควำมเช่ือมั่นไม่ส่ันคลอนใน
ชีวติเรำแตล่ะคนวำ่พระเยซูคอืพระครสิต ์      และ พี่น้องทัง้หลำย 
น่ันคอืจุดประสงคข์องกำรออกมำของพระคมัภีรอ์ันน่ำทึ่งและวเิศษ
สุดน้ี 7
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2
โดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเราจะได้รบัพยาน

ยืนยันท่ีมาอันศกัด์ิสทิธ์ิของพระคัมภีรม์อรมอน

ขำ้พเจ้ำไดอ้่ำนพระคมัภีรม์อรมอนซ่ึง [ โจเซฟ สมิธ] แปลโดย
ของประทำนและเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ โดยอ�ำนำจของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ขำ้พเจ้ำไดร้บัประจักษ์พยำนและพยำนยืนยันที่มำอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของบันทึกศักดิสิ์ทธิ์น้ี 8

ที่มำของพระคมัภีรเ์ล่มน้ีน่ำอัศจรรย์ เมื่อเลำ่เรือ่งรำวของที่มำดงั
กล่ำวให้คนที่ ไม่เคยฟังเป็นครัง้แรก พวกเขำแทบไม่เช่ือ แตพ่ระ
คมัภีรอ์ยู่ที่น่ี ให้พวกเขำสัมผัส จับ และอ่ำน ไม่มี ใครแย้งกำรมีหนังสือ
เล่มน้ีได ้ทุกคนที่พยำยำมอธิบำยที่มำของหนังสือเล่มน้ีนอกเหนือจำก
เรือ่งรำวที่ โจเซฟ สมิธให้ ไวล้้วนแสดงให้เห็นวำ่ขำดข้อมูลจรงิ 9

หลักฐำนยืนยันควำมจรงิของพระคมัภีรม์อรมอน ยืนยันควำมถูก
ตอ้งของพระคมัภีรม์อรมอนในโลกที่มักเรยีกรอ้งหลักฐำน ไม่ไดอ้ยู่ ใน
โบรำณคดหีรอืมำนุษยวทิยำ แม้ส่ิงเหล่ำน้ีจะเป็นประโยชน์บ้ำงก็ตำม 
ไม่อยู่ ในงำนวจิัยภำษำหรอืกำรวเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร ์แม้ส่ิงเหลำ่
น้ีอำจมีหลักฐำนยืนยัน หลักฐำนยืนยันควำมจรงิและควำมถูกตอ้งของ
พระคมัภีรม์อรมอนอยู่ภำยในปกหนังสือเล่มน้ี กำรทดสอบควำมจรงิ
อยู่ ในกำรอ่ำน น่ีเป็นหนังสือของพระผู้เป็นเจ้ำ คนมีเหตผุลอำจตัง้
ค�ำถำมอยำ่งจรงิใจถึงที่มำของหนังสือเล่มน้ี แตค่นที่อ่ำนรว่มกับกำร
สวดอ้อนวอนจะรู้ โดยอ�ำนำจเหนือสัมผัสตำมธรรมชำตขิองพวกเขำวำ่
น่ีเป็นควำมจรงิ ในน้ันบรรจุพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ สรปุควำม
จรงิเกี่ยวกับควำมรอดของพระกิตตคิณุอันเป็นนิจ และ “ออกมำโดย
ของประทำนและเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ       เพื่อให้ชำวยิวและ
คนตำ่งชำตมิั่นใจดว้ยวำ่พระเยซูคอืพระครสิต”์ 10

[ โมโรไน] เขียนพยำนหลักฐำนสุดท้ำยของท่ำนในพระคมัภีรซ่ึ์ง
มีช่ือของท่ำนและซ่ึงสรปุบันทึกชำวนีไฟ ท่ำนเขียนในฐำนะผู้มีควำมรู้
แน่ชัดวำ่สุดทำ้ยแล้วบันทึกน้ีจะเผยออกมำ      
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ในบทสุดท้ำยที่ท่ำนเรยีบเรยีง ท่ำนแสดงประจักษ์พยำนยืนยัน
บันทึกของผู้คนของท่ำนและสัญญำชัดเจนวำ่คนที่อ่ำนจะรู้ โดยอ�ำนำจ
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์วำ่พระคมัภีรเ์ล่มน้ีเป็นควำมจรงิจรงิ  
[ด ูโมโรไน 10:3- 5]

ไม่มีหนังสือเล่มใดมีค�ำสัญญำเช่นน้ัน ถ้ำโมโรไนไม่ไดเ้ขียนอะไรอีก 
ค�ำสัญญำน้ีในประจักษ์พยำนทิง้ทำ้ยของทำ่นคงจะท�ำให้ทำ่นไดช่ื้อวำ่
เป็นพยำนฝีปำกเอกของควำมจรงินิรนัดร์ ไปช่ัวกำลนำน เพรำะทำ่น
กล่ำววำ่ “ โดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ท่ำนจะรูค้วำมจรงิของ
ทุกเรือ่ง” ( โมโรไน 10:5)11

3
ประจักษ์พยานของพระคัมภีรม์อรมอนท�าให้เกิด

ความม่ันใจในความจรงิอีกหลายเรือ่ง

ทุกครัง้ที่เรำกระตุน้ให้คนอื่นๆ อ่ำนพระคมัภีรม์อรมอน เรำท�ำเพื่อ
ประโยชน์ของพวกเขำ ถำ้พวกเขำอ่ำนรว่มกับกำรสวดอ้อนวอนและ
ดว้ยควำมปรำรถนำจะรูค้วำมจรงิดว้ยใจจรงิ พวกเขำจะรู้ โดยอ�ำนำจ
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์วำ่พระคมัภีรเ์ล่มน้ีจรงิ

จำกควำมรูน้ั้นจะมีควำมมั่นใจในควำมจรงิอีกหลำยเรือ่ง เพรำะถำ้
พระคมัภีรม์อรมอนจรงิ พระผู้เป็นเจำ้ย่อมทรงพระชนม์ ประจักษ์
พยำนหลำยตอ่หลำยเรือ่งวิง่ผ่ำนหน้ำหนังสือพระคมัภีรม์อรมอน
ยืนยันควำมจรงิอันทรงคณุคำ่วำ่พระบิดำของเรำทรงด�ำรงอยู่จรงิ 
พระองคท์รงเป็นพระบุคคล พระองคท์รงรกับุตรธิดำของพระองคแ์ละ
ทรงมุ่งหมำยให้พวกเขำมีควำมสุข

ถ้ำพระคมัภีรม์อรมอนจรงิ เมื่อน้ันพระเยซูย่อมเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้ำ พระองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดจำกพระบิดำในเน้ือหนัง 
ประสูตจิำกมำรยี์ “หญิงพรหมจำรนีำงหน่ึง, สวย       เหนือกวำ่หญิง
พรหมจำรอีื่นทัง้สิน้” (ด ู1 นีไฟ 11:13- 21) เพรำะพระคมัภีรเ์ล่มน้ีเป็น
พยำนไดด้กีวำ่ค�ำพรรณนำในวรรณกรรมอื่นทัง้หมด
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ถ้ำพระคมัภีรม์อรมอนจรงิ พระเยซูย่อมทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของเรำ 
พระผู้ช่วยให้รอดของโลกจรงิๆ      

ถ้ำพระคมัภีรม์อรมอนจรงิ โจเซฟ สมิธย่อมเป็นศำสดำพยำกรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้ำ เพรำะทำ่นเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็น
เจ้ำในกำรเปิดเผยประจักษ์พยำนน้ีและควำมเป็นพระเจ้ำของพระเจ้ำ
ของเรำ

ถ้ำหนังสือเล่มน้ีจรงิ [ประธำนศำสนจักร] ย่อมเป็นศำสดำพยำกรณ์ 
เพรำะทำ่นถือกุญแจ ของประทำน พลังอ�ำนำจ และสิทธิอ�ำนำจ
ทัง้หมดที่ถือโดยศำสดำพยำกรณ์โจเซฟผู้น�ำงำนยุคสุดท้ำยน้ีออกมำ

ถ้ำพระคมัภีรม์อรมอนจรงิ ศำสนจักรย่อมจรงิ เพรำะสิทธิอ�ำนำจ
เดยีวกับที่น�ำบันทึกศักดิสิ์ทธิ์น้ีออกมำยังคงอยู่และประจักษ์ชัดในหมู่
พวกเรำในปัจจุบัน พระผู้ช่วยให้รอดในปำเลสไตน์ทรงจัดเตรยีมกำร
ฟ้ืนฟูศำสนจักร พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดเตรยีมกำรฟ้ืนฟูศำสนจักร
เมื่อพระองคเ์สด็จเยือนทวปี [อเมรกิำ] ดงัที่อธิบำยไว้ ในบันทึก
ศักดิสิ์ทธิ์น้ี

ถ้ำพระคมัภีรม์อรมอนจรงิ พระคมัภีร์ ไบเบิลย่อมจรงิ พระคมัภีร์
ไบเบิลเป็นพยำนหลักฐำนของโลกเก่ำ พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยำน
หลักฐำนของโลกใหม่ เล่มหน่ึงเป็นบันทึกของยูดำห์ อีกเล่มหน่ึงเป็น
บันทึกของโยเซฟ และทัง้สองมำอยู่ดว้ยกันในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
ในกำรท�ำให้ค�ำพยำกรณ์ของเอเสเคยีลเกิดสัมฤทธิผล (ด ูเอเสเคยีล 
37:19) ทัง้สองเล่มประกำศควำมเป็นกษัตรยิ์ของพระผู้ ไถ่ของโลก 
และกำรด�ำรงอยู่จรงิของอำณำจักรของพระองค์ 12

4
พระคัมภีรม์อรมอนเสนอค�าสอนท่ีสามารถช่วย

ให้เราพบวธีิแก้ปัญหาของสงัคมปัจจุบัน

ควำมเรยีงเชิงบรรยำยของ [พระคมัภีรม์อรมอน] เป็นล�ำดบั
เหตกุำรณ์ของประชำชำตติำ่งๆ ที่ด�ำรงอยู่เมื่อนำนมำแล้ว แต่ ในค�ำ
พรรณนำของพระคมัภีรม์อรมอนเกี่ยวกับปัญหำสังคมทุกวนัน้ีเป็น
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ปัจจุบันเท่ำๆ กับหนังสือพิมพ์รอบเช้ำ และมีควำมน่ำเช่ือถือ ไดร้บักำร
ดลใจ และสรำ้งแรงบันดำลใจยิ่งกวำ่เกี่ยวกับวธิีแก้ปัญหำเหลำ่น้ัน 13

ขำ้พเจ้ำเปิดอ่ำนหน้ำหนังสือพระคมัภีรม์อรมอน ในน้ันมีภำษำที่
ไพเรำะและยกระดบัจิตใจ บันทึกสมัยโบรำณที่แปลแล้วน้ันออกมำ
จำกแผ่นดนิโลกประหน่ึงเสียงพูดจำกภัสมธุลี เป็นประจักษ์พยำนของ
ชำยหญิงหลำยรุน่ผู้มีชีวติบนแผ่นดนิโลก ตอ่สู้กับควำมยำกล�ำบำก 
ทะเลำะเบำะแวง้และตอ่สู้กัน หลำยครัง้ด�ำเนินชีวติตำมกฎสวรรคแ์ละ
รุง่เรอืง หลำยครำวก็ทอดทิง้พระผู้เป็นเจำ้และลงไปสู่ควำมพินำศ 14

ขำ้พเจ้ำรูว้ำ่ไม่มีงำนเขียนใดอรรถำธิบำยผลอันน่ำเศรำ้สลดตอ่สังคม
ที่ด�ำเนินตำมวถิีตรงข้ำมกับพระบัญชำของพระผู้เป็นเจ้ำไดชั้ดเจน
เช่นน้ัน หน้ำหนังสือพระคมัภีรม์อรมอนบอกเล่ำเรือ่งรำวของสอง
อำรยธรรมที่แตกตำ่งกันชัดเจนและเจรญิรุง่เรอืงทำงซีกโลกตะวนัตก 
แตล่ะอำรยธรรมเริม่ตน้เป็นประชำชำตเิล็กๆ ผู้คนด�ำเนินชีวติในควำม
เกรงกลัวพระเจำ้ ทัง้สองรุง่เรอืง แตค่วำมรุง่เรอืงท�ำให้ควำมช่ัวเพิ่มขึน้ 
ผู้คนยอมจ�ำนนตอ่กลลวงของผู้น�ำที่มักใหญ่ ใฝ่สูงและเจ้ำเล่ห์ผู้กดขี่
พวกเขำดว้ยภำษีหนักมำก ผู้กล่อมพวกเขำดว้ยค�ำสัญญำจอมปลอม 
ผู้สนับสนุนและส่งเสรมิกำรด�ำเนินชีวติผิดศีลธรรมและช่ัวรำ้ย ผู้น�ำ
พวกเขำเข้ำสู่สงครำมอันโหดรำ้ยซ่ึงส่งผลให้ผู้คนหลำยลำ้นคนเสีย
ชีวติและสองอำรยธรรมที่ยิ่งใหญ่ ในสองยุคที่ตำ่งกันดบัสูญ

ไม่มีพยำนหลักฐำนอื่นใดเขียนอธิบำยข้อเท็จจรงิไดชั้ดเจนวำ่เมื่อ
ผู้คนและประชำชำตดิ�ำเนินชีวติดว้ยควำมเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้ำและ
เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค ์พวกเขำจะเจรญิรุง่เรอืง แตเ่มื่อพวก
เขำไม่น�ำพำพระองคแ์ละพระค�ำของพระองค ์ควำมเส่ือมถอยจะน�ำ
พวกเขำไปสู่ควำมอ่อนแอและควำมตำยเวน้แตจ่ะใช้ควำมชอบธรรม
หยุดยัง้ส่ิงเหลำ่น้ัน พระคมัภีรม์อรมอนเป็นกำรยืนยันสุภำษิตของ
พันธสัญญำเดมิที่วำ่ “ควำมชอบธรรมย่อมเชิดชูประชำชำต ิแตบ่ำป
เป็นส่ิงที่น่ำอำยมำกแก่ชนชำต”ิ (สภษ  14:34)15
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5
พระคัมภีรม์อรมอนมีพลังเปล่ียนชีวติและมุมมองของเรา

ในเดอืนสิงหำคม ปี 1830 พำรล์ีย์ พำรค์เกอร ์แพรทท์นักเทศน์
ที่เป็นฆรำวำส เดนิทำงจำกโอไฮโอไปทำงตะวนัออกของนิวยอรก์ ที่
เมืองนวรก์ รมิคลองอิร ีเขำทิง้เรอืและเดนิสิบไมล์ [16 กิโลเมตร] 
เข้ำไปในชนบทแห่งหน่ึง เขำพบผู้ช่วยบำทหลวงนิกำยแบปทิสต์
ช่ือแฮมลิน บำทหลวงบอกเขำ “เรือ่ง หนังสือเล่มหน่ึง หนังสือแปลก 
หนังสือที่แปลกมำกเล่มหน่ึง!        เขำบอกวำ่มีคนอ้ำงวำ่หนังสือเล่ม
น้ีเดมิทีเขียนไวบ้นแผ่นจำรกึทองค�ำหรอืไม่ก็ทองเหลือง โดยคนหน่ึง
ของเผำ่อิสรำเอล ชำยหนุ่มคนหน่ึงใกล้พอลไมรำ ในรฐันิวยอรก์คน้
พบและแปลโดยควำมช่วยเหลือของนิมิตที่เห็นหรอืกำรปฏิบัตขิอง
เหลำ่เทพ ข้ำพเจ้ำถำมเขำวำ่ไดห้นังสือน้ีมำอย่ำงไรและจำกที่ ไหน เขำ
สัญญำวำ่จะน�ำมำให้ขำ้พเจำ้ดทูี่บ้ำนของเขำวนัรุง่ขึน้        เช้ำวนัรุง่ขึน้
ขำ้พเจ้ำแวะที่บำ้นเขำ น่ันเป็นครัง้แรกที่ขำ้พเจ้ำเห็น ‘พระคมัภีรม์อร-
มอน’—หนังสือที่ส�ำคญักวำ่หนังสือเล่มอื่น        ซ่ึงเป็นช่องทำงหลัก
ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ำดว้ยกำรชีน้�ำวถิีชีวติอนำคตทัง้หมดของ
ขำ้พเจ้ำ

“ข้ำพเจำ้เปิดพระคมัภีรด์ว้ยควำมกระหำยใครรู่ ้และอ่ำนหน้ำช่ือ
เรือ่ง จำกน้ันจึงอ่ำนประจักษ์พยำนของพยำนหลำยๆ ท่ำนเกี่ยวกับวธิี
ที่พบและแปลพระคมัภีรเ์ล่มน้ี หลังจำกน้ีข้ำพเจำ้เริม่อำ่นเน้ือหำตำม
ล�ำดบั ขำ้พเจำ้อ่ำนทัง้วนั กำรกินเป็นภำระ ข้ำพเจำ้ไม่อยำกอำหำร กำร
นอนเป็นภำระเมื่อถึงเวลำกลำงคนื เพรำะข้ำพเจำ้ชอบอำ่นมำกกวำ่
นอน

“ขณะอ่ำน พระวญิญำณของพระเจ้ำสถิตกับข้ำพเจ้ำ และขำ้พเจ้ำรู้
และเข้ำใจวำ่หนังสือเล่มน้ีเป็นควำมจรงิ ชัดเจนและประจักษ์ชัดเทำ่
ที่ชำยคนหน่ึงเข้ำใจและรูว้ำ่เขำด�ำรงอยู่” (Autobiography of Parley P. 

Pratt, 3rd ed., Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938, pp. 36–37.)

เวลำน้ันพำรล์ีย์ แพรทท์อำยุยี่สิบสำมปี กำรอำ่นพระคมัภีรม์อรมอน 
มีผลตอ่เขำอย่ำงลึกซึง้จนเขำรบับัพตศิมำเข้ำมำในศำสนจักรอีกไม่
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นำนและกลำยเป็นผู้แก้ตำ่งที่มีประสิทธิภำพและมีพลังมำกที่สุดคน
หน่ึงของพระคมัภีรม์อรมอน      

ประสบกำรณ์ของพำรล์ีย์ แพรทท์กับพระคมัภีรม์อรมอนไม่ ใช่เรือ่ง
แปลก เมื่อแจกจำ่ยและอ่ำนฉบับพิมพ์ครัง้แรก ชำยหญิงที่เข้มแข็ง
หลำยรอ้ยคนซำบซึง้ใจอย่ำงยิ่งจนพวกเขำยอมสละทุกอยำ่งที่ครอบ
ครอง และในปีตอ่ๆ มำ คนไม่น้อยสละชีวติเพื่อพยำนที่พวกเขำมี ใน
ใจถึงควำมจรงิของพระคมัภีรอ์ันน่ำทึ่งเล่มน้ี

พระคมัภีรม์อรมอนมีผลลึกซึง้ตอ่พำรล์ีย์ พี. แพรทท์ผู้เป็นอัครสำวกในเวลำตอ่มำ
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ปัจจบุนั        มคีนอำ่นแพรห่ลำยมำกกวำ่เวลำใดในประวตัศิำสตร์
ของพระคมัภรีเ์ลม่น้ี              ควำมน่ำสนใจของพระคมัภรีอ์ยูเ่หนือกำล
เวลำเช่นเดยีวกบัควำมจรงิ และเป็นสำกลเช่นเดยีวกับมวลมนุษย์ 16

[พระคมัภีรม์อรมอน] สัมผัสชีวติหลำยลำ้นคนผู้ ไดอ้่ำนรว่มกับกำร
สวดอ้อนวอนและไตรต่รองส่ิงที่เขียนไว ้ ข้ำพเจำ้ขอเลำ่เรือ่งคนๆ หน่ึง
ที่เป็นเช่นน้ัน      

เขำเป็นนักธุรกิจ ประสบควำมส�ำเรจ็ในกิจกำรของเขำ ระหวำ่ง
เดนิทำงครัง้หน่ึงเขำพบผู้สอนศำสนำของเรำสองคน ผู้สอนศำสนำ
พยำยำมขอนัดหมำยเพื่อสอนเขำ เขำบ่ำยเบี่ยง แต่ ในที่สุดก็ตกลงจะ
ฟัง เขำยอมรบัพอเป็นพิธี ในส่ิงที่ผู้สอนศำสนำพูด เขำเกิดควำมเช่ือ
มั่นในใจวำ่ผู้สอนศำสนำพูดควำมจรงิ แตเ่ขำไม่ประทับใจ

เขำตดัสินใจวำ่จะอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอน เขำพูดวำ่เขำเป็นคนของ
โลก ไม่มีวนัหลั่งน� ้ำตำ แตเ่มื่อเขำอำ่น น� ้ำตำเขำไหลอำบแก้ม น่ันมีผล
บำงอย่ำงตอ่เขำ เขำอ่ำนอีกครัง้และรูสึ้กเหมือนเดมิ ส่ิงที่เคยเป็นกำร
เปลี่ยนควำมคดิกลับกลำยเป็นกำรเปลี่ยนใจ

วถิีชีวติของเขำเปลี่ยนไป ทัศนะของเขำเปลี่ยนแปลง เขำทุ่มเท
ท�ำงำนของพระเจำ้ ปัจจุบันเขำท�ำกำรเรยีกอันสูงส่งและศักดิสิ์ทธิ์ ใน
อุดมกำรณ์ที่เขำรกั 17

ขำ้พเจ้ำจะขอเลำ่ [อีกเรือ่งหน่ึง] เกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน 
ขำ้พเจ้ำไดย้ินชำยคนหน่ึงที่เป็นนำยธนำคำรในแคลิฟอรเ์นียเล่ำเรือ่ง
น้ี เขำบอกวำ่เลขำนุกำรของเขำสูบบุหรีต่ลอดเวลำ เธอตดิบุหรี ่เธอ
ไม่สำมำรถเลิกได ้เธอพูดกับเขำวนัหน่ึงวำ่ “ดฉัินจะเลิกสูบบุหรี่ ได้
อย่ำงไรคะ”

เขำหยิบพระคมัภีรม์อรมอนจำกโตะ๊ของเขำและยื่นให้เธอ เขำพูดวำ่ 
“อ่ำนน่ีสิ”

เธอพูดวำ่ “ ไดค้ะ่ ดฉัินจะอ่ำน”

อีกสองวนัเธอกลับมำและพูดวำ่ “ดฉัินอ่ำนไปแล้ว 200 หน้ำ และ
ไม่เห็นค�ำวำ่ สูบบุหรี ่เลย ดฉัินไม่เห็นค�ำวำ่ บุหรี ่เลย ดฉัินไม่เห็นวำ่ตรง
ไหนพูดถึงบุหรี”่



บทที ่16

274

เขำพูดวำ่ “อ่ำนตอ่ไปสิครบั”

อีกสองวนัเธอกลับมำและพูดวำ่ “ดฉัินอ่ำนอีก 200 หน้ำ—ไม่มีข้อ
ไหนพูดถึงกำรสูบบุหรี ่นิโคตนิ หรอืพูดเรือ่งเกี่ยวกับบุหรีเ่ลย”

เขำพูดวำ่ “อ่ำนตอ่ไปสิครบั”

อีกสำมส่ีวนัเธอกลับมำ เธอพูดวำ่ “ดฉัินอ่ำนจบเล่มแล้วคะ่ ดฉัินไม่
เห็นค�ำวำ่บุหรี ่ไม่เห็นค�ำวำ่สูบบุหรี ่แต”่ เธอกล่ำว “มีอิทธิพลบำงอย่ำง 
พลังบำงอย่ำงเข้ำมำในใจดฉัินอันเป็นผลจำกกำรอ่ำนพระคมัภีรเ์ล่ม
น้ัน ท�ำให้ควำมอยำกบุหรีห่ำยไป และน่ันวเิศษมำก” 18

ขำ้พเจ้ำจะเล่ำเรือ่งจดหมำยฉบับหน่ึงที่เรำไดร้บัให้ทำ่นฟัง       ชำย
คนหน่ึงเขียนวำ่ “ผมอยู่ ในเรอืนจ�ำกลำง เมื่อเรว็ๆ น้ีผมบังเอิญเจอ
พระคมัภีรม์อรมอนเล่มหน่ึงในห้องสมุดเรอืนจ�ำ ผมอ่ำน และเมื่ออำ่น
ค�ำคร�ำ่ครวญของมอรมอนเกี่ยวกับผู้คนที่ตก—‘ โอ้พวกท่ำนผู้งดงำม, 
ท่ำนออกไปจำกทำงของพระเจ้ำไดอ้ย่ำงไร! โอ้พวกทำ่นผู้งดงำม, ท่ำน
ปฏิเสธพระเยซูองคน้ั์นไดอ้ยำ่งไร, ผู้ทรงยืนกำงพระพำหุรบัทำ่นอยู่ ! 
ดเูถิด, หำกท่ำนไม่ท�ำเช่นน้ี, ทำ่นจะไม่ล้มตำย‘ (มอรมอน 6:17- 18)—
ผมรูสึ้กวำ่มอรมอนก�ำลังพูดถึงผม ผมอยำกไดห้นังสือเล่มน้ีสักเล่ม”

เรำส่งไปให้เขำหน่ึงเล่ม ตอ่มำไม่นำน เขำเดนิเข้ำมำในส�ำนักงำน
ของผมโดยไม่ ใช่คนเดมิ วญิญำณของพระคมัภีรม์อรมอนสัมผัสใจ
เขำและเวลำน้ีเขำประสบควำมส�ำเรจ็ กอบกู้ช่ือเสียงคนื โดยท�ำงำนหำ
เลีย้งตนเองและครอบครวัอย่ำงซ่ือสัตย์

น่ันคอืพลังของพระคมัภีรเ์ล่มน้ีในชีวติคนที่อ่ำนรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอน

พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจำ้สัญญำกับท่ำนโดยไม่ลังเลวำ่ถำ้ท่ำนจะอ่ำน
พระคมัภีรม์อรมอนรว่มกับกำรสวดอ้อนวอน ไม่วำ่ท่ำนเคยอ่ำนมำแล้ว
กี่ครัง้ จะมีพระวญิญำณของพระเจ้ำเขำ้มำในใจท่ำนเพิ่มมำกขึน้ จะมี
ควำมตัง้ใจแน่วแน่มำกขึน้วำ่จะด�ำเนินชีวติดว้ยกำรเช่ือฟังพระบัญญัต ิ
และจะมีประจักษ์พยำนเข้มแข็งขึน้ถึงกำรทรงพระชนม์อยู่จรงิของ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ 19
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดเรำจึงตอ้งกำรพระคมัภีรม์อรมอน พระคมัภีรข์้อใดบ้ำงใน

พระคมัภีรม์อรมอนที่เสรมิสรำ้งประจักษ์พยำนของทำ่นในพระเยซู
ครสิต ์ท่ำนเคยเห็นตวัอยำ่งอะไรบำ้งในกำรเป็นพยำน “คูก่ัน” ของ
พระคมัภีรม์อรมอนกับพระคมัภีร์ ไบเบิลเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
(ด ูหัวข้อ 1)

• ท่ำนคดิวำ่เหตใุดค�ำสัญญำใน โมโรไน 10:3–5 จึงส�ำคญักวำ่หลัก
ฐำนที่เป็นรปูธรรมของพระคมัภีรม์อรมอน (ด ูหัวข้อ 2) ทำ่นเคยมี
ประสบกำรณ์อะไรบำ้งกับค�ำสัญญำน้ี

• ขณะทบทวนหัวข้อ 3 ให้สังเกตควำมจรงิที่เรำจะรู้ ไดเ้มื่อเรำมี
ประจักษ์พยำนเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน พระคมัภีรม์อรมอน
เป็นพยำนถึงควำมจรงิเหลำ่น้ีอย่ำงไร

• นึกถึง “ปัญหำ (บำงอย่ำง) ของสังคมทุกวนัน้ี”  (หัวข้อ 4) พระ
คมัภีรม์อรมอนจะช่วยให้เรำพบวธิีแก้ ไขปัญหำเหล่ำน้ันได้ ในวธิี ใด
บ้ำง ข้อใดบ้ำงในพระคมัภีรม์อรมอนเคยช่วยทำ่นในเวลำที่ท่ำน
ประสบปัญหำท้ำทำย

• ไตรต่รองเรือ่งรำวในหัวข้อ 5 ถำ้มีคนถำมท่ำนเกี่ยวกับพระคมัภีร ์
มอรมอน ทำ่นจะพูดอะไรบ้ำงเพื่อบอกวำ่พระคมัภีรม์อรมอนมี
อิทธิพลตอ่ชีวติทำ่นอยำ่งไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
อสิยำห ์29:9–18; 1 นีไฟ 13:35–41; 2 นีไฟ 29:6–9; โมโรไน 10:27–29; 

คพ  20:8–12; 42:12–13

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“ข้ำพเจำ้รูสึ้กส�ำนึกคณุที่เน้นให้อำ่นพระคมัภีร ์ข้ำพเจ้ำหวงัวำ่ท่ำน

จะมีควำมสุขกับกำรท�ำส่ิงน้ีมำกกวำ่ท�ำไปเพรำะหน้ำที่ น่ันจะกลำย
เป็นเรือ่งรำวควำมรกัที่ท่ำนมีตอ่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ
สัญญำกับทำ่นวำ่เมื่อทำ่นอำ่น พระคมัภีรเ์ล่มน้ีจะจุดประกำยควำม
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คดิท่ำนและยกระดบัวญิญำณทำ่น ในเบือ้งตน้อำจดนู่ำเบื่อ แตน่ั่นจะ
เปลี่ยนเป็นประสบกำรณ์อันน่ำพิศวงกับควำมคดิและค�ำพูดเกี่ยวกับ
เรือ่งศักดิสิ์ทธิ์” (กอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์, “The Light within You,” Ensign, 

May 1995, 99)
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บทที่ 17

ด�ำเนินขัน้ตอนอันส�ำคญั
ยิ่งของกำรเรยีนรู้

“เรำตอ้งเตบิโตตอ่ไป เรำตอ้งเรยีนรูต้ลอดเวลำ เรำได้
รบับัญชำจำกสวรรค์ ให้เพิ่มพูนควำมรูข้องเรำเสมอ”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

“ขำ้พเจ้ำชอบเรยีนรู”้ ประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์กล่ำว “ข้ำพเจ้ำ
ช่ืนชอบโอกำสที่ ไดร้บัควำมรู ้โดยแท้แล้ว ขำ้พเจ้ำเช่ือและสนับสนุน
อย่ำงแข็งขันมำตลอดชีวติข้ำพเจ้ำเรือ่งกำรแสวงหำควำมรู—้เพื่อตวั
ขำ้พเจ้ำเองและเพื่อผู้อื่น       จำกทัศนะของข้ำพเจำ้ กำรเรยีนรูเ้ป็นทัง้
เรือ่งที่ตอ้งปฏิบัตแิละเรือ่งฝ่ำยวญิญำณ” 1

เพื่อนผู้รบัใช้ของประธำนฮิงคล์ีย์ ในกลุ่มผู้น�ำศำสนจักรอัศจรรย์ ใจ
กับของประทำนของท่ำนในกำรส่ังสมควำมรูแ้ละประยุกต์ ใช้ควำมรู้
น้ันในงำนของทำ่น เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด ี เฮลส์ แห่งโควรมัอัครสำวก
สิบสองตัง้ข้อสังเกตวำ่ “ขำ้พเจำ้ไม่เคยพบคนที่สำมำรถรบัรูข้้อมูลได้
ดผี่ำนกำรอ่ำนและกำรตดิตอ่กับผู้คนมำกขนำดน้ี เมื่อท่ำนใช้เวลำรบั
ประทำนอำหำรเย็นกับใคร เมื่อจำกกันทำ่นจะรูบ้ำงอยำ่งเกี่ยวกับควำม
รูค้วำมช�ำนำญของบุคคลน้ัน” เอ็ลเดอรนี์ล เอ  แม็กซ์เวลล์แห่งโควรมั
อัครสำวกสิบสองกล่ำววำ่ “ส่ิงที่ท�ำให้ประธำนฮิงคล์ีย์ ไม่เหมือนใครคอื
ท่ำนจดจ�ำส่ิงที่อ่ำนและกลั่นกรองเอำแตส่ิ่งที่ท่ำนประสงคจ์ะเก็บไว ้
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“แสวงหำกำรเรยีนรู,้ แม้ โดยกำรศกึษำและโดยศรทัธำดว้ย”  (คพ. 88:118)
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เชำวป์ัญญำของทำ่นเป็นแบบผสมผสำน ทำ่นสำมำรถดงึส่ิงที่ท่ำนรูม้ำ
ตดัสินใจไดอ้ยำ่งสุขุมรอบคอบ” 2

ในกำรพยำยำมเรยีนรูแ้ละปรบัปรงุตนเองช่ัวชีวติ ประธำนฮิงคล์ีย์
ท�ำตำมแบบอย่ำงของบิดำมำรดำ ท่ำนเลำ่เรือ่งตอ่ไปน้ีวำ่ไบรอันท์ เอส  
ฮิงคล์ีย์บิดำท่ำนใส่ ใจเรยีนรูอ้ย่ำงไร

“เมื่อคณุพ่ออำยุเทำ่ขำ้พเจ้ำเวลำน้ี ทำ่นเกษียณเต็มตวั แตท่่ำน
กระฉับกระเฉง ทำ่นอำศัยอยู่ ในบ้ำนที่คอ่นขำ้งเรยีบง่ำยแตส่ะดวก
สบำยในเขตชนบท ทำ่นมีสวนผลไม้รอบบ้ำนและชอบแจกผลไม้ รอบ
บ้ำนท่ำนมีทัง้สนำมหญ้ำ ไม้พุ่ม และไม้ ใหญ่ มีก�ำแพงหินสูงรำวสอง
ฟุตแบ่งระดบั ทุกครัง้ที่สภำพอำกำศดที่ำนจะน่ังบนก�ำแพง สวมหมวก
เกำ่ๆ เพื่อกันแสงแดดหน้ำรอ้นเข้ำตำ เมื่อเรำไปเยี่ยมท่ำน ข้ำพเจ้ำจะ
น่ังข้ำงๆ ทำ่น พอกระตุน้หน่อยท่ำนก็จะพูดถึงชีวติทำ่น      

“ทำ่นเป็นนักกำรศึกษำ ทำ่นเป็นนักธุรกิจที่ประสบควำมส�ำเรจ็ ทำ่น
เป็นประธำนสเตคใหญ่ที่สุดของศำสนจักร มีสมำชิกมำกกวำ่ 15,000 
คน ท่ำนรบัใช้เป็นประธำนคณะเผยแผ่และอีกมำกมำยหลำยต�ำแหน่ง 
เวลำน้ีทำ่นเกษียณ และท่ำนน่ังบนก�ำแพง ท่ำนเป็นนักอำ่นตวัยงที่มี
ห้องสมุดสุดวเิศษ ทำ่นเป็นนักพูดและนักเขียนที่ดเีลิศ ช่วงบัน้ปลำย
ชีวติ ก่อนทำ่นอำยุ 94 ปี ทำ่นอ่ำน เขียน และตรกึตรองควำมรูท้ี่มำถึง
ท่ำน

“ข้ำพเจำ้คน้พบวำ่เมื่อท่ำนน่ังบนก�ำแพง ครัง้ละหลำยช่ัวโมงในวนั
ที่อุ่นสบำย ทำ่นจะใครค่รวญส่ิงที่ท่ำนเคยอ่ำนจำกห้องสมุดของทำ่น

“ข้ำพเจำ้คดิวำ่ท่ำนเขำ้สู่วยัชรำอย่ำงสงำ่งำมและยอดเยี่ยม ท่ำนมี
หนังสือเป็นสมบัตลิ�ำ้คำ่ที่บรรจุควำมคดิของบุรษุและสตรทีี่ยิ่งใหญ่ทุก
ยุคทุกสมัย ท่ำนไม่เคยหยุดเรยีนรู ้และขณะน่ังบนก�ำแพงทำ่นคดิลึก
ซึง้ถึงส่ิงที่ทำ่นอ่ำนเมื่อคนื      

“      ท�ำไมขำ้พเจำ้จึงเล่ำเรือ่งชำยสูงอำยุและก�ำแพงที่เขำน่ังให้ทำ่น
ฟัง ข้ำพเจ้ำก�ำลังบอกทำ่นวำ่เพรำะข้ำพเจ้ำคดิวำ่น่ันเป็นบทเรยีน
ส�ำหรบัเรำแตล่ะคน เรำตอ้งไม่หยุดเรยีนรู ้เรำเช่ือเรือ่งควำมก้ำวหน้ำ
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นิรนัดรแ์ละชีวติน้ีเป็นส่วนหน่ึงของนิรนัดรที่พึงใช้ ให้ ไดป้ระโยชน์
จนถึงที่สุด” 3

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระเจ้าทรงต้องการให้เราศกึษาหาความรูเ้พ่ือเรา
จะก้าวหน้าและเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม

ท่ำนเป็นสมำชิกศำสนจักรที่สอนเรือ่งควำมส�ำคญัของกำรศึกษำ 
ท่ำนไดร้บับัญชำจำกพระเจ้ำให้ศึกษำหำควำมรูเ้พื่อควำมคดิ จิตใจ 
และมือของทำ่น พระเจ้ำตรสัไวว้ำ่ “เจ้ำจงสอนอย่ำงขยันหมั่นเพียร 
      เกี่ยวกับส่ิงตำ่งๆ ทัง้ในฟ้ำสวรรคแ์ละในแผ่นดนิโลก, และใตแ้ผ่น
ดนิโลก; ส่ิงที่เป็นมำ, ส่ิงที่เป็นอยู่, ส่ิงที่ตอ้งบังเกิดในไม่ช้ำ; ส่ิงซ่ึงอยู่ที่
บ้ำน, ส่ิงซ่ึงอยู่ตำ่งแดน; สงครำมและควำมยุ่งเหยิงของประชำชำตทิัง้
หลำย, และกำรพิพำกษำซ่ึงมีอยู่บนแผ่นดนิ; และควำมรูเ้รือ่งประเทศ
ตำ่งๆ และเรือ่งอำณำจักรตำ่งๆ ดว้ย—เพื่อเจ้ำจะพรอ้มในส่ิงทัง้ปวง” 
(คพ  88:78–80)4

เรำผู้เป็นสมำชิกของศำสนจักรน้ีไดร้บัค�ำสัญญำอันน่ำอัศจรรย์
จำกพระเจำ้ พระองคต์รสัวำ่ “ส่ิงซ่ึงมำจำกพระผู้เป็นเจ้ำเป็นควำม
สวำ่ง; และคนที่รบัควำมสวำ่ง, และด�ำเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ำตอ่ไป, 
รบัควำมสวำ่งมำกขึน้; และควำมสวำ่งน้ันเจิดจำ้ยิ่งขึน้ๆ จนถึงวนัที่
สมบูรณ์” (คพ  50:24)

น่ีเป็นพระด�ำรสัอันทรงคณุคำ่ เป็นพระคมัภีรข์้อหน่ึงที่ข้ำพเจำ้ช่ืน
ชอบ ข้อน้ีพูดถึงกำรเตบิโต กำรพัฒนำ และกำรกำ้วไปสู่ควำมเป็นพระ
ผู้เป็นเจ้ำ ข้อน้ีมำคูก่ับค�ำประกำศอันส�ำคญัยิ่งเหล่ำน้ี “รศัมีภำพของ
พระผู้เป็นเจ้ำคอืควำมรูแ้จ้ง, หรอื, อีกนัยหน่ึง, ควำมสวำ่งและควำม
จรงิ” (คพ  93:36); “และหำกคนคนหน่ึงไดค้วำมรูแ้ละควำมรูแ้จ้งเพิ่ม
ขึน้ในชีวติน้ีโดยผ่ำนควำมขยันหมั่นเพียรและกำรเช่ือฟังของเขำยิ่ง
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กวำ่อีกคนหน่ึงเท่ำใด, เขำก็จะเหนือกวำ่ยิ่งขึน้เท่ำน้ันในโลกที่จะมำ
ถึง” (คพ  130:19)      

ในข้อควำมที่น่ำอัศจรรย์เหล่ำน้ีมีค�ำทำ้ทำยอันลึกซึง้ยิ่ง เรำตอ้ง
เตบิโตตอ่ไป เรำตอ้งเรยีนรูต้ลอดเวลำ เรำไดร้บับัญชำจำกสวรรค์ ให้
เพิ่มพูนควำมรูข้องเรำเสมอ      

      พระเจำ้ตรสักับทำ่นและกับข้ำพเจำ้วำ่ “เจ้ำจงแสวงหำถ้อยค�ำ
แห่งปัญญำจำกบรรดำหนังสือดทีี่สุด; แสวงหำกำรเรยีนรู,้ แม้ โดย
กำรศึกษำและโดยศรทัธำดว้ย       จงวำงระเบียบตนเอง       เลิก
เกียจครำ้น” (คพ  88:118–119, 124)5

พระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้ท่ำนฝึกฝนควำมคดิและมือของท่ำน ไม่วำ่
สำขำวชิำใดก็ตำมที่ทำ่นเลือก ไม่วำ่จะซ่อมตูเ้ย็น หรอืงำนของศัลย-
แพทย์ผู้เช่ียวชำญ ท่ำนตอ้งฝึกฝนตนเอง จงแสวงหำระบบกำรศึกษำที่
ดทีี่สุด จงเป็นช่ำงฝีมือผู้มีควำมซ่ือสัตย์สุจรติในโลกที่อยู่ขำ้งหน้ำท่ำน 
      ทำ่นจะน�ำเกียรตยิศช่ือเสียงมำสู่ศำสนจักรและทำ่นจะไดร้บัพร
อย่ำงมำกเพรำะกำรฝึกฝนดงักล่ำว

“ ให้เด็กเริม่อำ่นหนังสือตัง้แตอ่ำยุยังน้อย”
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ท่ำนจะมีควำมสงสัยไม่ได ้ไม่วำ่อะไรก็ตำม วำ่กำรศึกษำมีประโยชน์ 
อย่ำปิดกัน้ชีวติทำ่น ถ้ำท่ำนท�ำเช่นน้ัน ทำ่นจะตอ้งรบัผลครัง้แล้วครัง้
เลำ่ 6

แคม่ีชีวติอยู่รอดไปวนัๆ เทำ่น้ันไม่พอ เรำแตล่ะคนตอ้งเตรยีมตวั
เรำให้พรอ้มท�ำส่ิงที่มีคณุคำ่ในสังคม—ไดแ้สงสวำ่งเพิ่มมำกขึน้เพื่อ
แสงสวำ่งของตวัเรำจะช่วยท�ำให้ โลกที่มืดมนส่องสวำ่ง ทัง้หมดน้ีอยู่ ใน
วสัิยที่ท�ำได้ โดยผำ่นกำรเรยีนรู ้ผ่ำนกำรศึกษำหำควำมรู้ ให้ตนเอง ผ่ำน
กำรเตบิโตและกำ้วหน้ำทัง้ในควำมคดิและวญิญำณ 7

2
บิดามารดาสามารถสรา้งบรรยากาศของการเรยีนรู้ ใน

บ้านได้ด้วยการวางแผนและสรา้งวนัิยให้ตนเอง

กำรเฝ้ำดจูิตใจเด็กพัฒนำและเข้มแข็งขึน้เป็นเรือ่งที่น่ำสนใจ
และน่ำอัศจรรย์ยิ่ง ข้ำพเจ้ำเป็นคนหน่ึงที่เห็นคณุคำ่อันไพศำลของ
โทรทัศน์ แตข่้ำพเจ้ำเป็นคนหน่ึงเช่นกันที่ประณำมกำรใช้เวลำและ
โอกำสไปโดยเปลำ่ประโยชน์เมื่อเด็กในบ้ำนบำงหลังดรูำยกำรโทรทัศน์
ที่ ไม่ส่งเสรมิสตปิัญญำหรอืควำมเข้มแข็ง

สมัยข้ำพเจ้ำเป็นเด็กเรำอำศัยอยู่ ในบ้ำนเกำ่หลังใหญ่ ห้องหน่ึงเรยีก
วำ่ห้องสมุด ห้องน้ันมีโตะ๊แข็งแรงหน่ึงตวักับตะเกียงอย่ำงด ีเก้ำอีน่ั้ง
สบำยสำมถึงส่ีตวั แสงสวำ่งพอเหมำะ และหนังสือในกล่องเล็กๆ ที่เรยีง
รำยตำมฝำผนัง มีหนังสือหลำยเล่ม—บิดำมำรดำของข้ำพเจ้ำรวบรวม
มำนำนหลำยปี

เรำไม่เคยถูกบังคบัให้อำ่น แตพ่วกท่ำนวำงหนังสือไว้ ใกล้มือและเรำ
สำมำรถหยิบมำอำ่นไดทุ้กเมื่อ

ในห้องน้ันเงียบสงบ เรำเข้ำใจวำ่น่ันเป็นสถำนที่ศึกษำ

มีนิตยสำรเช่นกัน—นิตยสำรศำสนจักรและนิตยสำรดีๆ  อีกสอง
สำมเล่ม มีหนังสือประวตัศิำสตรแ์ละวรรณกรรม หนังสือวชิำช่ำง 
พจนำนุกรม สำรำนุกรมหน่ึงชุด และหนังสือแผนที่ โลก แน่นอนวำ่
สมัยน้ันไม่มี โทรทัศน์ มีวทิยุเมื่อข้ำพเจำ้โตเป็นผู้ ใหญ่ แตม่ีสภำพ
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แวดล้อม สภำพแวดล้อมของกำรเรยีนรู ้ขำ้พเจ้ำจะไม่ท�ำให้ท่ำนเช่ือวำ่
เรำเป็นผู้คงแก่เรยีน แตเ่รำมีวรรณกรรมที่ดมีำก แนวคดิที่ดมีำกจำก
นักคดิที่ยิ่งใหญ่ ภำษำของชำยหญิงที่คดิอย่ำงลึกซึง้และเขียนอย่ำง
สละสลวย

ในบำ้นหลำยหลังของเรำทุกวนัน้ีไม่มีห้องสมุดเช่นน้ัน ครอบครวั
ส่วนใหญ่มีที่จ�ำกัด แตด่ว้ยกำรวำงแผนเรำสำมำรถมีมุมๆ หน่ึง เรำ
สำมำรถมีพืน้ที่ ไวส้�ำหรบัหลบเสียงหนวกหูรอบตวัเรำที่เรำจะน่ัง
อ่ำนและคดิได ้กำรมี โตะ๊สักตวัเป็นเรือ่งด ีโตะ๊ธรรมดำๆ ไวว้ำงงำน
มำตรฐำนของศำสนจักร หนังสือดีๆ  สักส่ีห้ำเล่ม นิตยสำรที่ศำสนจักร
ตพีิมพ์ และหนังสืออื่นที่ควรอ่ำน

จงให้เด็กเริม่อ่ำนหนังสือตัง้แตอ่ำยุยังน้อย มำรดำที่ ไม่อ่ำนหนังสือ
ให้ลูกเล็กๆ ฟังท�ำให้ลูกเสียประโยชน์และท�ำให้ตนเองเสียประโยชน์ 
กำรท�ำเช่นน้ันตอ้งใช้เวลำ ใช่ ใช้เวลำมำก ตอ้งมีวนัิยในตนเอง ตอ้งวำง
ระเบียบและจัดเวลำเป็นนำทีและช่ัวโมงตอ่วนั แตท่่ำนจะไม่มีวนัเบื่อ
เมื่อท่ำนเฝ้ำมองควำมคดิลูกๆ รบัรูต้วัอักษร ส�ำนวน และแนวคดิ กำร
อ่ำนหนังสือที่ดจีะกลำยเป็นเรือ่งรำวควำมรกั บังเกิดผลในระยะยำว
มำกกวำ่กิจกรรมอีกมำกมำยที่เด็กใช้เวลำของพวกเขำ      

บิดำมำรดำทัง้หลำย       จงให้บุตรธิดำของทำ่นเปิดรบัควำมคดิที่
ดมีำก แนวคดิที่ดมีำก ควำมจรงิอันเป็นนิจ ตลอดจนส่ิงเหล่ำน้ันซ่ึง
จะสรำ้งแรงจูงใจให้ท�ำด ี      พยำยำมสรำ้งบรรยำกำศของกำรเรยีนรู้
ภำยในบ้ำนของทำ่นและกำรเตบิโตซ่ึงจะเกิดจำกบรรยำกำศเช่นน้ัน 8

3
การศกึษาไขประตูเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนหนุ่มสาว

น่ีเป็นวนัดยีิ่งของโอกำสส�ำหรบัคนหนุ่มสำว เวลำอันน่ำอัศจรรย์
ที่ ไดอ้ยู่บนแผ่นดนิโลก ทำ่นยืนอยู่ตรงจุดสูงสุดของยุคสมัยทัง้หมด
ที่ผ่ำนมำ ท่ำนมีกำรเรยีนรูท้ัง้หมดของทุกคนที่เคยเดนิบนแผ่นดนิ
โลก กำรเรยีนรูท้ี่ถูกกลั่นกรองไว้ ในหลักสูตรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถตกัตวง
ควำมรู้ ได้ ในเวลำคอ่นข้ำงสัน้ ควำมรูซ่ึ้งมนุษย์เรยีนรูอ้ย่ำงยำกล�ำบำก
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ตลอดหลำยศตวรรษที่ผำ่นมำ อยำ่ประเมินตนเองต�ำ่เกินไป อย่ำพลำด
โอกำสอันส�ำคญัยิ่งของทำ่น ควำ้โอกำส ท�ำให้ ได ้ เรยีนให้หนัก 9

น่ีเป็นเรือ่งส�ำคญัอย่ำงยิ่งที่เยำวชนชำยและเยำวชนหญิงอยำ่งท่ำน
จะตกัตวงควำมรูท้ัง้หมดเทำ่ที่ท่ำนจะท�ำได ้      กำรศึกษำเป็นกุญแจ
ซ่ึงจะไขประตเูปิดโอกำสให้ทำ่น น่ันคุม้กับกำรเสียสละเพื่อให้ ไดม้ำ 
ทัง้หมดน้ีคุม้คำ่ที่จะท�ำ หำกท่ำนศึกษำหำควำมรู้ ให้ควำมคดิและมือ
ของทำ่น ท่ำนจะสำมำรถท�ำคณุประโยชน์ใหญ่หลวงตอ่สังคมที่ท่ำน
เข้ำไปเกี่ยวข้อง และทำ่นจะสำมำรถเป็นแบบอยำ่งอันน่ำยกย่องของ
ศำสนจักรที่ทำ่นเป็นสมำชิก พี่น้องเยำวชนคนหนุ่มสำวที่รกัทัง้หลำย 
จงใช้ โอกำสกำรศึกษำทุกโอกำสที่ทำ่นจะหำมำได ้และบิดำมำรดำทัง้
หลำย จงกระตุน้บุตรธิดำของท่ำนให้ศึกษำหำควำมรูซ่ึ้งจะเป็นพรแก่
ชีวติพวกเขำ 10

ท่ำนอำจไม่มีเงินทุนในกำรศึกษำทุกอย่ำงที่ทำ่นปรำรถนำ จงใช้เงิน
ของทำ่นท�ำให้ท่ำนก้ำวหน้ำมำกที่สุดเทำ่ที่จะท�ำได ้ใช้ประโยชน์จำก
ทุนกำรศึกษำ เงินช่วยเหลือ และเงินกู้ยืมเทำ่ที่ทำ่นจะจ่ำยคนืได้ 11

ขำ้พเจ้ำไม่สนใจส่ิงที่ท่ำนตอ้งกำรเป็นตรำบเท่ำที่ส่ิงน้ันน่ำยกย่อง 
ช่ำงซ่อมรถยนต ์คนก่ออิฐ ช่ำงประชำ ช่ำงไฟฟ้ำ แพทย์ ทนำยควำม 
พ่อคำ้ แต่ไม่ ใช่ขโมย แต่ไม่วำ่ท่ำนเป็นอะไร จงใช้ โอกำสฝึกฝนและ
ท�ำโอกำสน้ันให้ดทีี่สุด สังคมจะให้รำงวลัท่ำนตำมคณุคำ่ของทำ่นตำม
ที่สังคมรบัรู ้วนัน้ีเป็นวนัส�ำคญัยิ่งที่แตล่ะทำ่นจะเตรยีมให้พรอ้ม ถำ้
น่ันหมำยถึงกำรเสียสละ จงเสียสละ กำรเสียสละน้ันจะกลำยเป็นกำร
ลงทุนที่ดทีี่สุดเทำ่ที่ท่ำนเคยท�ำ เพรำะทำ่นจะเก็บเกี่ยวคนืจำกกำรเสีย
สละน้ันตลอดวนัเวลำของชีวติท่ำน 12

ขำ้พเจ้ำกระตุน้เยำวชนหญิงทุกคนให้ศึกษำทุกอย่ำงที่ทำ่นจะ
ท�ำได ้ท่ำนจะตอ้งศึกษำเพรำะท่ำนจะตอ้งเขำ้ไปอยู่ ในโลก ชีวติมี
กำรแข่งขันมำกเหลือเกิน       โลกก�ำลังเปลี่ยน และส�ำคญัมำกที่เรำ
ตอ้งเตรยีมตวักำ้วพรอ้มกับกำรเปลี่ยนแปลงน้ัน แตม่ีดำ้นสวำ่งของ
ทัง้หมดน้ี ไม่มีคนรุน่ใดในประวตัศิำสตรท์ัง้หมดให้ โอกำสสตรมีำกเท่ำ
น้ี วตัถุประสงคแ์รกของท่ำนควรเป็นชีวติแตง่งำนที่มีควำมสุข รบักำร
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ผนึกในพระวหิำรของพระเจ้ำ และตำมดว้ยกำรเลีย้งดคูรอบครวัให้ด ี
กำรศึกษำจะเตรยีมท่ำนให้พรอ้มท�ำอุดมคตเิหล่ำน้ันให้เป็นจรงิไดด้ี
ขึน้ 13

มีควำมรบัผิดชอบมำกมำยส�ำหรบัสตรี ในศำสนจักรและในชุมชนที่
สอดคล้องและประสำนกลมกลืนกับชีวติแตง่งำน กำรเป็นมำรดำ กำร
เลีย้งดบูุตรธิดำให้เป็นคนดมีีควำมสำมำรถ 14

บัดน้ีโอกำสดำ้นงำนอำชีพเปิดให้แก่สตร ีไม่มีส่ิงใดที่ท่ำนท�ำไม่ได้
ถ้ำท่ำนจะตัง้ใจท�ำ ทำ่นสำมำรถใฝ่ฝันถึงภำพของสตรทีี่ท่ำนอยำกเป็น
ซ่ึงเป็นสตรผีู้มีคณุสมบัตพิรอ้มรบัใช้สังคมและท�ำคณุประโยชน์ใหญ่
หลวงตอ่โลกที่เธอจะเข้ำไปเกี่ยวข้อง 15

ขำ้พเจ้ำปลำบปลืม้ยินดทีี่สตรทีุกวนัน้ีไดร้บัโอกำสเดยีวกับ [บุรษุ] 
ในกำรศึกษำวทิยำศำสตร ์วชิำชีพ และควำมรูด้ำ้นอื่นทัง้หมดของ
มนุษย์ ทำ่นมีสิทธิ์รบัพระวญิญำณของพระครสิตเ์ทำ่กับบุรษุ พระ
วญิญำณซ่ึงจุดประกำยควำมคดิให้แก่ชำยหญิงทุกคนที่เขำ้มำในโลก 
(ด ูค พ  84:46) จงจัดล�ำดบัควำมส�ำคญัของท่ำนในเรือ่งกำรแตง่งำน
และครอบครวั แตจ่งเริม่โปรแกรมกำรศึกษำซ่ึงจะท�ำให้ ไดง้ำนที่น่ำ
พอใจและอำชีพที่ก่อเกิดประโยชน์ในกรณีที่ท่ำนไม่ไดแ้ตง่งำน หรอื
เพื่อควำมมั่นคงและควำมส�ำเรจ็ในกรณีที่ท่ำนแตง่งำน 16

[ชำยหนุ่ม] อย่ำงท่ำนเผชิญควำมท้ำทำยมำกมำยที่อยู่ตรงหน้ำ 
ท่ำนก�ำลังกำ้วเข้ำไปในโลกของกำรแข่งขันที่ดเุดอืด ท่ำนตอ้งศึกษำ
หำควำมรู้ ให้ ไดม้ำกที่สุด พระเจำ้ทรงสอนเรำเกี่ยวกับควำมส�ำคญัของ
กำรศึกษำ กำรศึกษำจะท�ำให้ทำ่นมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัโอกำสมำกขึน้ 
กำรศึกษำจะเตรยีมท่ำนให้พรอ้มท�ำบำงส่ิงที่คุม้คำ่ในโลกแห่งโอกำสที่
อยู่ขำ้งหน้ำ ถ้ำท่ำนไปเรยีนมหำวทิยำลัยได ้และน่ันเป็นควำมปรำรถนำ
ของทำ่น จงไป ถ้ำท่ำนไม่ปรำรถนำจะเรยีนมหำวทิยำลัย จงไปเรยีน
โรงเรยีนพำณิชย์หรอือำชีวศึกษำเพื่อปรบัปรงุทักษะและเพิ่มพูนควำม
สำมำรถ 17

ขำ้พเจ้ำหวงัวำ่ [คนหนุ่มสำว] อย่ำงท่ำนจะมองวำ่โอกำสกำรศึกษำที่
ท่ำนมีเป็นพรอันประเสรฐิ ข้ำพเจำ้รูว้ำ่กำรศึกษำเป็นงำนหนัก ข้ำพเจำ้
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รูว้ำ่ยำก ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่บำงครัง้ทำ่นท้อแท้ ข้ำพเจำ้รูว้ำ่บำงครัง้ทำ่นสงสัย
วำ่ท�ำไมตอ้งศึกษำหำควำมรู ้แตจ่งศึกษำตอ่ไป มุมำนะตอ่ไป และเรยีน
รูต้อ่ไป ทำ่นจะไม่มีวนัเสียใจตรำบใดที่ท่ำนมีชีวติอยู่แตจ่ะนับวำ่เป็น
พรอันประเสรฐิ 18

4
การให้ความรูแ้ก่วญิญาณส�าคัญเท่ากับหรอื

มากกวา่การให้ความรูท้างความคิด

ขำ้พเจ้ำครัน่ครำ้มกับพลังมหำศำลของควำมรูท้ี่มีอยู่ ในสมัยของเรำ 
ไม่เคยมีคนไดร้บักำรศึกษำมำกเทำ่น้ีมำก่อนในกำรเรยีนรูข้องโลก กำร
ศึกษำเป็นส่ิงที่มีอำนุภำพยิ่ง—กำรคร�ำ่เครง่ศึกษำของเยำวชนส่วน
ใหญ่ ในโลกผู้พบกันทุกวนัแทบเท้ำครบูำอำจำรย์เพื่อเก็บเกี่ยวควำมรู้
จำกทุกยุคทุกสมัยของมนุษย์

ขอบเขตของควำมรูน้ั้นน่ำทึ่ง ครอบคลุมเรือ่งดวงดำวของจักรวำล 
ธรณีวทิยำของแผ่นดนิโลก ประวตัศิำสตรข์องประชำชำต ิวฒันธรรม
และภำษำของผู้คน กำรด�ำเนินงำนของรฐับำล กฎหมำยพำณิชย์ 
คณุสมบัตขิองอะตอม หน้ำที่ของรำ่งกำย และควำมน่ำพิศวงของ
สมอง

ดว้ยควำมรูม้ำกมำยเช่นน้ันคนเรำจึงคดิวำ่โลกน่ำจะอยู่ ใกล้สภำพ
ของควำมดพีรอ้ม แตเ่รำรบัรูเ้สมอวำ่เหรยีญมีอีกดำ้นหน่ึง—ควำมเจ็บ
ป่วยของสังคม ควำมขัดแย้ง และควำมวุน่วำยที่น�ำควำมเศรำ้หมองเข้ำ
มำในชีวติหลำยลำ้นคน

แตล่ะวนัเรำรบัรูข้้อเท็จจรงิมำกขึน้เรือ่ยๆ วำ่ชีวติเป็นมำกกวำ่
วทิยำศำสตรแ์ละคณิตศำสตร ์เป็นมำกกวำ่ประวตัศิำสตรแ์ละ
วรรณกรรม เรำจ�ำเป็นตอ้งศึกษำอีกดำ้นหน่ึง หำไม่แล้วสำระควำม
รูท้ำงโลกก็มีแตจ่ะน�ำไปสู่หำยนะ ขำ้พเจ้ำหมำยถึงกำรศึกษำเรือ่ง
จิตใจ มโนธรม อุปนิสัย และวญิญำณ—บุคลิกภำพในแง่มุมที่ ไม่อำจ
อธิบำยไดเ้หล่ำน้ีมีอิทธิพลแน่นอนตอ่ส่ิงที่เรำเป็นและส่ิงที่เรำท�ำใน
สัมพันธภำพที่เรำมีตอ่กัน
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“เรำจ�ำเป็นตอ้งแสวงหำควำมรูเ้กีย่วกับพระอำจำรย์รว่มกับกำรศกึษำทัง้หมดของเรำ”

      ขณะรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำในอังกฤษ ข้ำพเจำ้ไปวำยเอ็มซีเอ 
ที่ลอนดอนตอนกลำง ข้ำพเจ้ำคดิวำ่อำคำรเก่ำแก่หลังน้ันไม่อยู่ที่น่ัน
แล้ว แตข่ำ้พเจ้ำจะไม่มีวนัลืมข้อควำมตรงห้องโถงที่ผู้มำเยือนจะเห็น
ทุกครัง้เมื่อเข้ำไป ข้อควำมน้ันเป็นค�ำพูดของโซโลมอน “ ไม่วำ่เจ้ำจะ
ไดอ้ะไรก็ตำม จงเอำควำมรอบรู้ ไว”้ (สภษ  4:7)

ควำมรอบรูค้อือะไร คอืกำรเขำ้ใจตนเอง เขำ้ใจจุดประสงคข์องชีวติ 
เข้ำใจสัมพันธภำพของเรำกับพระผู้เป็นเจำ้ผู้ทรงเป็นพระบิดำของเรำ 
เข้ำใจหลักธรรมส�ำคญัยิ่งที่พระเจ้ำประทำนซ่ึงให้แหล่งควำมก้ำวหน้ำ
แท้จรงิของมนุษย์มำหลำยศตวรรษ!      

ขณะที่เรำศึกษำทำงโลก เรำจงเพิ่มกำรปลูกฝังพระวญิญำณเขำ้ไป
ในชีวติเรำดว้ย ถ้ำเรำท�ำเช่นน้ัน พระผู้เป็นเจำ้จะทรงอวยพรให้เรำมี
สันตสุิขและพรเหลำ่น้ันซ่ึงมำจำกพระองคแ์ตผู่้เดยีว 19

พระเยซูตรสัวำ่ “เรยีนจำกเรำ       ดว้ยวำ่แอกของเรำก็พอเหมำะ 
และภำระของเรำก็เบำ” (มัทธิว 11:29–30)
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ขำ้พเจ้ำขอแนะน�ำให้เรำท�ำตำมพระบัญชำน้ันของพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้ำ จงเรยีนจำกพระองคร์ว่มกับกำรเรยีนรูท้ัง้หมดของเรำ 
เรำจ�ำเป็นตอ้งแสวงหำควำมรูเ้กี่ยวกับพระอำจำรย์รว่มกับกำรศึกษำ
ทัง้หมดของเรำ ควำมรูด้งักล่ำวจะส่งเสรมิกำรฝึกฝนทำงโลกของเรำ
อย่ำงดยีิ่งและจะให้หลักควำมประพฤตแิละควำมบรบิูรณ์แก่ชีวติที่ ไม่
สำมำรถไดม้ำในวธิีอื่น 20

ขำ้พเจ้ำท้ำทำยทำ่น กำรให้ควำมรูแ้ก่วญิญำณส�ำคญัเทำ่กับหรอื
มำกกวำ่กำรให้ควำมรูท้ำงควำมคดิ 21

โปรแกรมใหญ่ดำ้นกำรศึกษำของศำสนจักรก้ำวไปขำ้งหน้ำ งำนกำร
อบรมนักเรยีนผ่ำนโปรแกรมเซมินำรแีละสถำบันขยำยใหญ่ขึน้อย่ำง
ตอ่เน่ือง       ทำ่นที่เป็นผู้รบัตำ่งรูค้ณุคำ่มหำศำลของโปรแกรมน้ี เรำ
ขอให้ทุกทำ่นใช้ โปรแกรมน้ีให้เป็นประโยชน์ เรำไม่ลังเลที่จะสัญญำวำ่
ควำมรูข้องท่ำนในพระกิตตคิณุจะเพิ่มขึน้ ศรทัธำของท่ำนจะมั่นคง
ขึน้ และท่ำนจะพัฒนำควำมสัมพันธ์อันดี 22

ขอให้เรำรบัพระนำมของพระเจำ้ไวก้ับเรำ จำกน้ันจงออกไปแบ่งปัน
ดว้ยศรทัธำเกี่ยวกับส่ิงซ่ึงจะมีผลตอ่ชีวติมนุษยชำตแิละน�ำสันตสุิข
และปีตเิขำ้มำในโลก โลกตอ้งกำรชำยหญิงรุน่ที่มีควำมรูแ้ละมีอิทธิพล
ผู้สำมำรถจะยืนขึน้ประกำศดว้ยควำมจรงิใจและไม่คลุมเครอืวำ่พระผู้
เป็นเจำ้ทรงพระชนม์ พระเยซูคอืพระครสิต์ 23

5
ไม่วา่เราจะอายุเท่าใด เราสามารถเสาะหาความรู ้ 

สะสมปัญญา และเติบโตต่อไป

ส่ิงที่น่ำสนใจคอืกำรเรยีนรู ้กระบวนกำรที่ ใช้สรปุและกลั่นกรอง
ควำมรูท้ี่ส่ังสมมำหลำยศตวรรษเพื่อให้เรำสำมำรถเรยีนรูส่ิ้งซ่ึงเดมิที
เรยีนรูผ้ำ่นกำรคน้ควำ้ กำรทดลอง และควำมผิดพลำดมำยำวนำนได้
ในเวลำอันสัน้

กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรส�ำคญัยิ่งของกำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสซ่ึง
ท�ำให้ควำมรูท้ี่เป็นนำมธรรมกลำยเป็นกิจกรรมที่ก่อประโยชน์และ



บทที ่17

289

เกิดผล กำรศึกษำตอ้งเป็นส่ิงที่ ไม่มีวนัหยุด ไม่วำ่เรำจะอำยุเทำ่ใด เรำ
สำมำรถเสำะหำควำมรูแ้ละใช้ควำมรูน้ั้น เรำสำมำรถสะสมปัญญำและ
ใช้ประโยชน์จำกปัญญำน้ัน เรำสำมำรถสนุกสนำนเพลิดเพลินผ่ำน
ปำฏิหำรยิ์ของกำรอ่ำน กำรเปิดรบัศิลปะ กำรเพิ่มเตมิพรและสัมฤทธิ
ผลของกำรด�ำเนินชีวติ ยิ่งมีวยัสูงขึน้ ขำ้พเจำ้ยิ่งชอบค�ำของนักเขียนที่
ละเอียดรอบคอบทัง้ในสมัยโบรำณและสมัยใหม่ ตลอดจนอรรถรสของ
ส่ิงที่พวกเขำเขียนไว้ 24

พวกเรำไม่มี ใคร        รูม้ำกพอ กระบวนกำรเรยีนรูเ้ป็นกระบวนกำร
ที่ ไม่มีวนัจบสิน้ เรำตอ้งอ่ำน เรำตอ้งสังเกต เรำตอ้งรบัไว ้และเรำตอ้ง
ไตรต่รองส่ิงที่เรำเปิดใจรบั        ขำ้พเจำ้เช่ือเรือ่งกำรปรบัปรงุให้ดขีึน้ 
ขำ้พเจ้ำเช่ือเรือ่งกำรเตบิโต      

จงเตบิโตตอ่ไป พี่น้องทัง้หลำย ไม่วำ่ทำ่นจะอำยุสำมสิบปีหรอืเจ็ด
สิบปี  ควำมอุตสำหะของท่ำนในกำรท�ำเช่นน้ันจะท�ำให้เวลำผ่ำนไปเรว็
กวำ่ที่ท่ำนมุ่งหวงั แตจ่ะเต็มไปดว้ยควำมสนุกสนำนและควำมยินดทีี่
จะเพิ่มรสชำติ ให้ชีวติท่ำนและเพิ่มพลังให้กำรสอนของทำ่น 25

มีภูเขำลูกหน่ึงอยู่ทำงทิศตะวนัออกของ [มหำวทิยำลัยบรคิมั ยังก์
ในเมืองโพรโว รฐัยูทำห์]  ข้ำพเจำ้มั่นใจวำ่ [หลำยคน] มองดภููเขำลูก
น้ันและคดิวำ่ “ถำ้ฉันปีนขึน้ไปบนยอดเขำได ้คงจะน่ำสนใจถ้ำไดเ้ห็น
หุบเขำอีกดำ้น” แตท่ำ่นที่เคยปีนแล้วพบวำ่หุบเขำเป็นเพียงแอ่งเล็กๆ 
คอ่นขำ้งตืน้ และเลยเขำลูกน้ันไปมีภูเขำที่สูงกวำ่ให้ปีนอีกหลำยลูก

ขำ้พเจ้ำจึงหวงัวำ่ท่ำนจะเป็นอยำ่งน้ัน       ทำ่นจะตระหนักวำ่แม้
ประสบกำรณ์กำรเรยีนรูข้องทำ่น [อำจ] ยิ่งใหญ่ แตม่ี โอกำสและควำม
ท้ำทำยอีกมำกอยู่ข้ำงหน้ำ จงเพิ่มคลังข้อมูลของทำ่น เพิ่มพูนควำมรู้
ของทำ่น และท�ำให้กระบวนกำรเรยีนรูด้�ำเนินตอ่ไป 26

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดกำร “ ไดแ้สงสวำ่งเพิ่มมำกขึน้” ผำ่นกำรศึกษำจึงเป็นเรือ่ง

ส�ำคญั (ด ูหัวข้อ 1) กำรเรยีนรูจ้ะช่วยให้เรำแตล่ะคนก้ำวหน้ำได้
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อย่ำงไร กำรเรยีนรูจ้ะช่วยเรำ “ท�ำให้ โลกที่มืดมนส่องสวำ่ง” ได้
อย่ำงไร

•  ทบทวนเรือ่งรำวของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับวธิีที่บิดำมำรดำของ
ท่ำนสรำ้งบรรยำกำศกำรเรยีนรู้ ในบ้ำน (ด ูหัวข้อ 2) เรำจะช่วยให้
เด็กรกักำรเรยีนรูม้ำกขึน้ไดอ้ย่ำงไร เรำจะช่วยให้เด็กปรำรถนำจะ
แสวงหำกำรเรยีนรูจ้ำกแหล่งที่จุดประกำยควำมคดิและสรำ้งแรง
จูงใจให้ท�ำควำมดีไดอ้ย่ำงไร

• กำรศึกษำ “ ไขประตเูปิดโอกำส” ให้เยำวชนและคนหนุ่มสำวอย่ำงไร 
(ด ูหัวข้อ 3) เยำวชนและคนหนุ่มสำวจะคดิหำวธิี ใช้ โอกำสส�ำหรบั
กำรศึกษำให้เป็นประโยชน์ ไดอ้ย่ำงไร

• ท่ำนจะอธิบำยควำมหมำยของวลี “กำรให้ควำมรูแ้ก่วญิญำณ” 
อย่ำงไร (ด ูหัวข้อ 4) เรำจะให้ควำมรูแ้ก่จิตใจ อุปนิสัย และวญิญำณ
ไดอ้ยำ่งไร ในชีวติทำ่น กำรเรยีนรูฝ่้ำยวญิญำณและกำรเรยีนรูฝ่้ำย
โลกเสรมิกันอย่ำงไร

• เหตใุดเรำจึงควรเรยีนรูต้ลอดชีวติเรำ (ด ูหัวข้อ 5) เรำจะรกักำรเรยีน
รูช่ั้วชีวติไดอ้ย่ำงไร เมื่อเรว็ๆ น้ีท่ำนเรยีนรูอ้ะไรที่มีคำ่ตอ่ท่ำนเป็น
พิเศษ

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
สุภำษิต 1:5; 2 เปโตร 1:1–8; 2 นีไฟ  9:28–29; 28:29–30; คพ  6:7; 

90:15; 131:6; 136:32–33

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
แนวคดิหน่ึงที่กระตุน้กำรสนทนำเกี่ยวกับค�ำสอนของประธำน 

ฮิงคล์ีย์คอืขอให้ผู้มีส่วนรว่มแบ่งปันส่ิงที่พวกเขำเรยีนรูจ้ำกกำรศึกษำ
บทน้ีเป็นส่วนตวั (ดแูนวคดิเพิ่มเตมิหน้ำ viii-x ในหนังสือเล่มน้ี)
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ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์แนะน�ำวำ่ “จงให้คณุธรรม
เป็นศลิำมุมเอกทีท่่ำนสรำ้งชีวติไวบ้นน้ัน”



293

บทที่ 18

คณุธรรม—ศิลำมุมเอกที่
เรำสรำ้งชีวติบนน้ัน

“แตล่ะท่ำนเป็นบุตรธิดำของพระบิดำในสวรรค ์พระองค์
ทรงสรำ้งท่ำนตำมแบบแผนของพระองค์ ในรปูลักษณ์
ของพระผู้สรำ้ง รำ่งกำยท่ำนศกัดิสิ์ทธิ์ รำ่งกำยเป็นวหิำร

ของวญิญำณทำ่น อย่ำท�ำให้รำ่งกำยแปดเป้ือนบำป”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์พูดกับนักศึกษำที่มหำวทิยำลัยบรคิมั 
ยังก์ ในปี 2007 ดงัน้ี

“ข้ำพเจำ้สังเกตเห็นส่ิงน่ำสนใจมำกเมื่อวนัก่อน ในซอลท์เลคซิตี ้
ตอนเช้ำตรูว่นัเสำร ์มีกำรทุบอำคำรคยี์แบ็งคล์งมำดว้ยกำรวำงระเบิด
เป็นระบบอยำ่งดี ในอำคำร ทัง้หมดเกิดขึน้ภำยในสำมถึงส่ีวนิำที ฝุ่น
ควนักลุ่มใหญ่ลอยไปทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ กระบวนกำรน้ีเรยีก
วำ่กำรระเบิดภำยใน ซ่ึงตรงข้ำมกับกำรระเบิดภำยนอก

“อำคำรดงักลำ่วสรำ้งขึน้ประมำณ 30 ปีที่แล้ว ขำ้พเจ้ำคดิวำ่กำร
ก่อสรำ้งใช้เวลำอย่ำงน้อยหน่ึงปีหรอือำจจะสองปี แตเ่วลำน้ีหำยไปใน
ช่ัวพรบิตำ

“เพื่อนรกัทัง้หลำย น่ันเป็นเรือ่งรำวของชีวติคนจ�ำนวนมำก เรำดแูล
เอำใจใส่ชีวติเรำอย่ำงดตีลอดช่วงหลำยปี จำกน้ันเรำก็พบตนเองอยู่ ใน
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สภำวกำรณ์ตงึเครยีดมำก เรำท�ำผิดพลำด เรำละทิง้ควำมบรสุิทธิ์ทำง
เพศ มีกำรระเบิดภำยใน และทัง้หมดที่หลงเหลือคอืก้อนฝุ่น

“น่ีท�ำให้ข้ำพเจำ้นึกถึงชำยหนุ่มและหญิงสำวที่เข้ำมำในห้องท�ำงำน
ของข้ำพเจำ้ เขำเป็นหนุ่มรปูงำมและเธอเป็นสำวสวย พวกเขำเป็น
นักศึกษำมหำวทิยำลัย อนำคตของพวกเขำดสูดใสและสวยงำม แต่
พวกเขำพ่ำยแพ้ตอ่กำรล่อลวง      

“พวกเขำน� ้ำตำคลอขณะพูดกับขำ้พเจำ้ แต่ไม่มี ใครหนีพ้นควำม
เป็นจรงิที่อยู่ตรงหน้ำพวกเขำ ชีวติพวกเขำทนทุกข์จำกแรงระเบิด
ภำยใน และหอคอยแห่งควำมฝันพังทลำย

“อยำ่ปล่อยให้เรือ่งเช่นน้ีเกิดขึน้กับทำ่น อยำ่มองข้ำมคณุคำ่ของ
ท่ำนโดยทิง้ค�ำมั่นสัญญำของท่ำนในเรือ่งศีลธรรม แตล่ะท่ำนเป็นบุตร
ธิดำของพระบิดำในสวรรค ์พระองคท์รงสรำ้งทำ่นตำมแบบแผนของ
พระองค์ ในรปูลักษณ์ของพระผู้สรำ้ง รำ่งกำยทำ่นศักดิสิ์ทธิ์ รำ่งกำย
เป็นวหิำรของวญิญำณทำ่น อย่ำท�ำให้รำ่งกำยแปดเป้ือนบำป

“บัดน้ี ย้อนกลับไปพูดถึงตกึสูงที่พังลงมำ ข้ำพเจำ้บอกทำ่นวำ่ตรง
น้ันจะมีกำรสรำ้งอำคำรสวยหลังใหม่ขึน้มำแทน ท�ำนองเดยีวกัน คน
ที่ล่วงละเมิดสำมำรถหันมำหำพระผู้ ไถ่ของพวกเขำ พระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิตข์องเรำ พลังอ�ำนำจแห่งกำรชดใช้ของพระองคจ์ะท�ำให้
พวกเขำสะอำดและเป็นคนใหม่อีกครัง้” 1

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

การด�าเนินชีวติมีคุณธรรมน�าพรอันน่าอัศจรรย์และวเิศษสุดมาให้

ไม่มีส่ิงใดในโลกน้ีงดงำมเทำ่คณุธรรม ส่องแสงแวววำวไม่มัวหมอง 
มีคำ่และสวยงำม ประมำณคำ่มิได ้ซือ้ขำยไม่ได ้คณุธรรมเป็นผลของ
กำรบังคบัใจตน

      พระเจ้ำไดป้ระทำนพระบัญชำที่ดเียี่ยม พระองคต์รสัวำ่ “ ให้
คณุธรรมประดบัควำมนึกคดิของท่ำนไม่เส่ือมคลำย” (คพ  121:45) 
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ข้อควำมน้ีกลำยเป็นพระบัญญัตทิี่ตอ้งถือปฏิบัตดิว้ยควำมขยันหมั่น
เพียรและวนัิย พรอันน่ำอัศจรรย์และวเิศษสุดคอืค�ำสัญญำที่มำกับพระ
บัญญัตขิ้อน้ี พระองคต์รสักับคนที่ด�ำเนินชีวติดว้ยคณุธรรมวำ่

“เมื่อน้ันควำมมั่นใจของทำ่นจะแข็งแกรง่ขึน้ในกำรประทับอยู่ของ
พระผู้เป็นเจำ้       

“พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่ำน, และคทำของ
ท่ำนเป็นคทำอันไม่เปลี่ยนแปลงแห่งควำมชอบธรรมและควำมจรงิ; 
และอ�ำนำจกำรปกครองของทำ่นจะเป็นอ�ำนำจกำรปกครองอันเป็นนิจ, 
และโดยปรำศจำกวธิีบังคบัส่ิงน้ีจะไหลมำสู่ท่ำนตลอดกำลและตลอด
ไป” (คพ  121:45–46)

จะมีค�ำสัญญำใดยิ่งใหญ่กวำ่และไพเรำะกวำ่น้ีไดห้รอื 2

มีเหตผุลที่ดพีอให้สนับสนุนคณุธรรมหรอืไม่ น่ีเป็นหนทำงเดยีว
ที่จะเป็นอิสระจำกควำมเสียใจ ควำมสงบในมโนธรรมซ่ึงไหลมำจำก
คณุธรรมเป็นควำมสงบส่วนตวัเพียงอยำ่งเดยีวที่ ไม่ปลอมแปลง

เหนือส่ิงทัง้หมดน้ีคอืค�ำสัญญำที่ ไม่เปลี่ยนแปลงของพระผู้เป็นเจ้ำ
กับคนเหลำ่น้ันผู้ด�ำเนินชีวติในคณุธรรม พระเยซูแห่งนำซำเรธ็ทรง
ประกำศบนภูเขำวำ่ “คนที่มี ใจบรสุิทธิ์ก็เป็นสุขเพรำะวำ่เขำทัง้หลำย
จะไดเ้ห็นพระเจ้ำ” (มัทธิว 5:8) น่ันคอืพันธสัญญำที่ท�ำโดยพระองค์
ผู้ทรงมีเดชำนุภำพจะท�ำให้เกิดสัมฤทธิผล 3

ท่ำนควรยอมรบั ทำ่น ตอ้ง ยอมรบัวำ่ทัง้ประสบกำรณ์และปัญญำบ่ง
บอกวำ่คณุธรรมและควำมสะอำดทำงศีลธรรมเป็นวธิีท�ำให้เกิดควำม
แข็งแกรง่ของอุปนิสัย ควำมสงบในใจ และควำมสุขในชีวติ 4

จงให้คณุธรรมเป็นศิลำมุมเอกที่ทำ่นสรำ้งชีวติไวบ้นน้ัน 5

2
เม่ือเราอยู่เหนือความสกปรกและการผิดศลีธรรมของโลก เราจะ
มีความสุข ความม่ันคงปลอดภัย และความสงบในจิตใจมากขึน้

เมื่อเรำมองออกไปทั่วโลกดเูหมือนพวกเขำจะละทิง้ศีลธรรม กำร
ละเมิดมำตรฐำนเกำ่แก่กลำยเป็นเรือ่งที่พบเห็นไดท้ั่วไป งำนวจิัยหลำย
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ตอ่หลำยชิน้แสดงให้เห็นวำ่มีกำรละทิง้หลักธรรมที่ถือปฏิบัตกิันมำ
นำน พวกเขำหลงลืมวนัิยในตนเอง และกำรส�ำส่อนทำงเพศแพร่ไปทั่ว

แตเ่พื่อนรกัทัง้หลำย เรำจะยอมรบัส่ิงซ่ึงพบเห็นทั่วไปในโลกไม่ได ้
ในฐำนะสมำชิกของศำสนจักรน้ี มำตรฐำนของทำ่นสูงกวำ่และเรยีก
รอ้งมำกกวำ่ มำตรฐำนของท่ำนประกำศเป็นสุรเสียงจำกเขำซีนำยวำ่
อย่ำปล่อยตวั ทำ่นตอ้งควบคมุควำมปรำรถนำของทำ่น 6

ถ้อยค�ำของเปำโลถึงวสุิทธิชนชำวโครนิธ์น�ำมำใช้กับเรำในทุกวนัน้ีได้
เทำ่ๆ กับผู้คนที่ทำ่นเขียนถึง ทำ่นกลำ่ววำ่

“ทำ่นทัง้หลำยรูแ้ล้วไม่ ใช่หรอืวำ่พวกท่ำนเป็นวหิำรของพระเจ้ำ 
และพระวญิญำณของพระเจ้ำสถิตอยู่ ในพวกทำ่น

“ถ้ำใครท�ำลำยวหิำรของพระเจ้ำ พระเจ้ำจะทรงท�ำลำยคนน้ัน 
เพรำะวำ่วหิำรของพระเจ้ำเป็นที่บรสุิทธิ์ และพวกท่ำนเป็นวหิำรน้ัน” 
(1 โครนิธ์ 3:16–17)7

เปำโลแนะน�ำทิโมธีอีกครัง้วำ่ “จงรกัษำตวัให้บรสุิทธิ์” (1 ทิโมธี 
5:22)

ควำมบรสุิทธิ์ทำงเพศเป็น “หนทำงสู่ควำมสุขในกำรด�ำเนินชีวติ” 
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น่ันเป็นค�ำพูดที่เรยีบงำ่ย แตส่�ำคญัมำกตลอดกำล เปำโลก�ำลัง
บอกให้อยู่หำ่งจำกส่ิงเหล่ำน้ันซ่ึงจะดงึทำ่นลงไปและท�ำลำยท่ำนทำง
วญิญำณ จงอยู่ห่ำงจำกรำยกำรโทรทัศน์ที่ท�ำให้เกิดควำมคดิไม่สะอำด
และภำษำไม่สะอำด จงอยู่ห่ำงจำกวดีทิัศน์ที่จะท�ำให้เกิดควำมคดิ
ช่ัวรำ้ย ส่ิงเหลำ่น้ันจะไม่ช่วยทำ่น รงัแตจ่ะท�ำรำ้ยท่ำน จงอยู่หำ่งจำก
หนังสือและนิตยสำรที่มีภำพและข้อควำมสกปรกโสมม จงรกัษำตวัให้
บรสุิทธิ์ 8

กำรแตง่งำนไดร้บัแตง่ตัง้จำกพระผู้เป็นเจ้ำ กำรแตง่งำนระหวำ่ง
ชำยกับหญิง กำรแตง่งำนเป็นขนบประเพณีที่พระองคท์รงออกแบบ
ให้บุตรธิดำเข้ำมำในโลก ควำมสัมพันธ์ทำงเพศภำยใตส้ภำวกำรณ์อื่น
ถือเป็นกำรล่วงละเมิดและขัดกับค�ำสอนในพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์ โดยสิน้เชิง 9

เรำเช่ือในเรือ่งควำมบรสุิทธิ์ทำงเพศก่อนแตง่งำนและควำมภักดี
โดยสมบูรณ์หลังแตง่งำน น่ันคอืข้อสรปุ  น่ันคอืหนทำงสู่ควำมสุข
ในกำรด�ำเนินชีวติ  น่ันคอืหนทำงสู่ควำมพึงพอใจ  ส่ิงน้ีท�ำให้ ใจเกิด
ควำมสงบและท�ำให้บำ้นเกิดควำมสงบ 10

ไม่มีครอบครวัใดมีควำมสงบ ไม่มีชีวติใดรอดพ้นมรสุมของควำม
ยำกล�ำบำกหำกครอบครวัน้ันหรอืบ้ำนน้ันไม่สรำ้งบนรำกฐำนของศีล
ธรรม ควำมภักด ีและควำมเคำรพกัน จะมีควำมสงบไม่ไดห้ำกไม่มี
ควำมไวว้ำงใจ จะมีเสรภีำพไม่ไดห้ำกไม่มีควำมจงรกัภักด ีแสงแดด
อบอุ่นของควำมรกัจะไม่ขึน้มำจำกปลักตมของกำรผิดศีลธรรม 11

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่ส่ิงน้ีควรเป็นพรของเด็กทุกคน คอื เกิดมำในบ้ำนที่
บิดำมำรดำยินดตีอ้นรบัพวกเขำ อบรมเลีย้งด ูรกั และเป็นพรแก่พวก
เขำ บิดำและมำรดำที่ด�ำเนินชีวติดว้ยควำมจงรกัภักดตีอ่กันและตอ่
บุตรธิดำของตน        จงยืนหยัดตอ่ตำ้นแผนกำรรำ้ยของโลก ผู้สรำ้ง
ควำมบันเทิงของเรำ ผู้จ�ำหน่ำยวรรณกรรมมำกมำยของเรำ จะท�ำให้
ท่ำนเช่ือในส่ิงตรงกันขำ้ม ปัญญำที่ส่ังสมมำหลำยศตวรรษประกำศ
ดว้ยควำมชัดเจนและดว้ยควำมแน่นอนวำ่เฉพำะผู้ด�ำเนินชีวติตำม
มำตรฐำนที่ถือปฏิบัตกิันมำช้ำนำนของควำมบรสุิทธิ์ก่อนแตง่งำนและ



บทที ่18

298

ควำมภักดีโดยสมบูรณ์ในชีวติแตง่งำนเทำ่น้ันจึงจะประสบควำมสุข
มำกขึน้ ควำมมั่นคงปลอดภัยมำกขึน้ ควำมสงบของใจมำกขึน้ และ
ควำมรกัลึกซึง้ขึน้ 12

เรำมีชีวติอยู่ ในโลกที่สกปรก ผิดศีลธรรม และวุน่วำย จงอยู่เหนือ
โลกน้ัน ยืนอย่ำงภำคภูมิ ทิง้โลกไวเ้บือ้งหลัง และด�ำเนินชีวติตำมที่
พระเจ้ำทรงประสงค์ ให้ทำ่นด�ำเนิน 13

3
สือ่ลามกท�าให้เสพติดและบ่อนท�าลาย แต่เราเอาชนะได้

ขำ้พเจ้ำตอ้งกัดฟันพูดถึงหัวข้อที่ข้ำพเจำ้เคยแก้ปัญหำมำก่อน 
ขำ้พเจ้ำแก้ปัญหำโดยมีเจตนำตำมค�ำพูดของแอลมำผู้กลำ่ววำ่ “น่ี
คอืควำมปลำบปลืม้ของข้ำพเจำ้, วำ่ขำ้พเจ้ำอำจจะเป็นเครือ่งมือใน
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ำที่จะน�ำจิตวญิญำณสักดวงมำสู่กำรกลับใจ” 
(แอลมำ 29:9)

      ข้ำพเจำ้พูดถึงส่ือลำมกทุกรปูแบบที่เห็นกันดำษดืน่       มันเป็น
ส่ิงช่ัวรำ้ย มันไม่สอดคล้องโดยสิน้เชิงกับเจตนำรมณ์ของพระกิตตคิณุ 
กับประจักษ์พยำนส่วนตวัในเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้ำ      

      ทุกคนที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นเหยื่อ เด็กๆ ถูกน�ำไปแสวงหำผล
ประโยชน์ และชีวติพวกเขำเสียหำยอยำ่งหนัก ควำมคดิของเยำวชน
บิดเบือนดว้ยแนวคดิผิดๆ  ถำ้ขืนดส่ืูอลำมกตอ่ไปย่อมท�ำให้เสพตดิจน
ไม่อำจเลิกเสพได ้      หลำยคน       พบวำ่พวกเขำเลิกเกี่ยวข้องกับมัน
ไม่ได ้พลังงำนและควำมสนใจของพวกเขำสูญไปกับกำรไล่ล่ำหำภำพ
สกปรกหยำบช้ำที่ ไม่ส่งผลดี

ข้อแก้ตวัของพวกเขำคอืหลีกเลี่ยงไดย้ำก มันอยู่แคป่ลำยน้ิว และ
ไม่มีทำงหนีพ้น

สมมตวิำ่พำยุก�ำลังพัดกระหน�่ ำ ลมค�ำรำม และหิมะซัดสำดรอบตวั
ท่ำน ทำ่นไม่สำมำรถหยุดยัง้มันได ้แตท่ำ่นสำมำรถแตง่กำยให้เหมำะ
สม หำที่ก�ำบัง และพำยุก็จะท�ำอะไรทำ่นไม่ได้
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ในท�ำนองเดยีวกัน แม้อินเทอรเ์น็ตจะมีภำพสกปรกเต็มไปหมด แต่
ท่ำนตอ้งไม่ด ูท่ำนสำมำรถถอยกลับมำหำที่หลบภัยของพระกิตตคิณุ
และค�ำสอนเรือ่งควำมสะอำด คณุธรรม และควำมบรสุิทธิ์ของชีวติได้

ขำ้พเจำ้รูว้ำ่ขำ้พเจำ้ก�ำลงัพดูอย่ำงตรงไปตรงมำและชัดเจน ทีพ่ดู
เช่นน้ีเพรำะอินเทอรเ์น็ตท�ำใหเ้ปิดเขำ้ไปดภูำพลำมกไดง้ำ่ยขึน้บวกกับ
ทีห่ำดไูด้ ในดวีดีแีละวดีทิศัน์ ในโทรทัศน์และนิตยสำร ส่ือลำมกน�ำไปสู่
ควำมเพอ้ฝันที่บ่อ่นท�ำลำยควำมเคำรพตนเอง น�ำไปสู่ควำมสัมพนัธท่ี์
ผดิท�ำนองคลองธรรม บอ่ยครัง้ท�ำใหเ้กดิโรค และกำรก่ออำชญำกรรม14

ท่ำนมีชีวติอยู่ ในโลกของกำรล่อลวงที่น่ำกลัว ส่ือลำมกกับควำม
สกปรกโสมมของมันท่วมแผ่นดนิโลกเหมือนคลื่นอันน่ำสยดสยอง
ที่ก�ำลังกลืนกิน มันเป็นพิษ อยำ่ดหูรอือยำ่อ่ำน มันจะท�ำลำยทำ่นถำ้
ท่ำนดหูรอือำ่น มันจะท�ำให้ท่ำนสูญเสียควำมเคำรพตนเอง มันจะน�ำ
เอำควำมรูสึ้กวำ่ชีวติสวยงำมไปจำกท่ำน มันจะดงึท่ำนลงและดงึท่ำน
เข้ำไปในปลักของควำมคดิที่ช่ัวรำ้ยและอำจเกิดกำรกระท�ำที่ช่ัวรำ้ยได ้
จงอยู่หำ่งจำกส่ือลำมก หลีกเลี่ยงมันเสมือนทำ่นจะหลีกเลี่ยงโรคน่ำ
รงัเกียจ เพรำะมันเป็นอันตรำยถึงตำย จงบรสุิทธิ์ ในควำมนึกคดิและ
ในกำรกระท�ำ 15

มีควำมสกปรก ตณัหำรำคะ และส่ือลำมกมำกมำยในโลกน้ี เรำซ่ึง
เป็นวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ยตอ้งอยู่เหนือส่ิงน้ันและยืนตอ่ตำ้นอย่ำงภำค
ภูมิ ทำ่นจะหมกมุ่นกับส่ือลำมกไม่ได ้ท่ำนจะหมกมุ่นกับส่ือลำมกไม่ได้
โดยเด็ดขำด ท่ำนตอ้งท�ำให้ส่ือลำมกห่ำงไกลจำกใจทำ่น เหมือนยำสูบ
ที่สูบแล้วตดิ ส่ือลำมกจะท�ำลำยคนที่เกี่ยวข้องกับมัน “ ให้คณุธรรม
ประดบัควำมนึกคดิของทำ่นไม่เส่ือมคลำย” [คพ  121:45] 16

4
เราควบคุมความคิดและการกระท�าของเรา

ได้ด้วยวนัิยและความพยายาม

จงสะอำดในควำมคดิ และเมื่อน้ันท่ำนจะควบคมุรำ่งกำยไดม้ำกขึน้ 
คนในสมัยโบรำณกล่ำววำ่ “[ ใจมนุษย์คดิอยำ่งไร เขำก็เป็นอยำ่งน้ัน]” 
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(เปรยีบเทียบกับสภษ  23:7) ควำมคดิที่ ไม่สะอำดน�ำไปสู่กำรกระท�ำที่
ไม่สะอำด 17

เมื่อถูกล่อลวงเรำสำมำรถแทนควำมนึกคดิที่ช่ัวรำ้ยไดด้ว้ยกำรคดิ
เรือ่งของ [พระผู้ช่วยให้รอด] และค�ำสอนของพระองค ์พระองคต์รสั
วำ่ “และหำกดวงตำของเจำ้เห็นแก่รศัมีภำพของเรำอยำ่งเดยีว, ทั่วรำ่ง
ของเจำ้จะเต็มไปดว้ยแสงสวำ่ง, และจะไม่มีควำมมืดในเจ้ำ; และรำ่ง
น้ันซ่ึงเต็มไปดว้ยแสงสวำ่งเข้ำใจส่ิงทัง้ปวง 

“ฉะน้ัน, จงช�ำระตนเองให้บรสุิทธิ์เพื่อให้ควำมคดิของเจ้ำเห็นแก่
พระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงเดยีว, และวนัเวลำจะมำถึงเมื่อเจ้ำจะเห็นพระองค;์ 
เพรำะพระองคจ์ะทรงเปิดผำ้คลุมพระพักตรพ์ระองคแ์ก่เจำ้” (คพ  
88:67–68)18

พระเยซูประทำนพระบัญญัติ ให้ควบคมุควำมนึกคดิเช่นเดยีวกับ
กำรกระท�ำของเรำ พระองคต์รสัวำ่ “ ใครมองผู้หญิงดว้ยใจก�ำหนัดใน
หญิงน้ัน คนน้ันไดล้่วงประเวณีในใจของเขำกับหญิงน้ันแล้ว” (มัทธิว 
5:28)      

กำรควบคมุจิตใจตอ้งแข็งแกรง่กวำ่ควำมอยำกทำงกำยหรอืควำม
ปรำรถนำของเน้ือหนัง เมื่อใดควำมนึกคดิสอดคล้องโดยสมบูรณ์กับ
ควำมจรงิที่ ไดร้บักำรเปิดเผย เมื่อน้ันกำรกระท�ำจะเหมำะสม       เรำ
แตล่ะคนมีควำมสำมำรถในกำรควบคมุควำมคดิและกำรกระท�ำของ
เรำดว้ยวนัิยและควำมพยำยำม น่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรพัฒนำ
วฒุิภำวะทำงวญิญำณ รำ่งกำย และอำรมณ์      

เรำขอรอ้งผู้คนทุกแห่งหนให้ด�ำเนินชีวติสอดคล้องกับค�ำสอนของ
พระผู้สรำ้งเรำ และเอำชนะแรงดงึดดูทำงกำมำรมณ์ที่มักส่งผลให้เกิด
เรือ่งเศรำ้สลดหลังจำกกำรล่วงละเมิดทำงศีลธรรม 19
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5
คนท่ีมีสว่นในการประพฤติผิดศลีธรรมสามารถ

รบัการให้อภัยและอยู่เหนืออดีตได้

ขำ้พเจ้ำไม่ประสงคจ์ะคดิลบ ขำ้พเจำ้มีนิสัยมองโลกในแง่บวก แต่
ในเรือ่งเช่นน้ี [ส่ือลำมกและกำรผิดศีลธรรม] ข้ำพเจำ้เป็นคนที่ยึดถือ
ควำมจรงิ ถำ้เรำเกี่ยวข้องกับควำมประพฤตเิช่นน้ัน ถึงเวลำแล้วที่ตอ้ง
เปลี่ยน ขอให้เวลำน้ีเป็นเวลำของควำมตัง้ใจแน่วแน่ ขอให้เรำเปลี่ยน
มำท�ำชีวติให้ดขีึน้ 20

ถ้ำท่ำนพบตนเองก�ำลังลื่นไถลภำยใตแ้รงกดดนัของสภำวกำรณ์ จง
ฝึกวนัิยให้ตนเอง หยุดก่อนสำยเกินแก้ ท่ำนจะส�ำนึกคณุตลอดไปที่
ท่ำนท�ำเช่นน้ัน

จงซ่ือสัตย์ตอ่ตนเองและส่วนดทีี่สุดในตวัทำ่น 21

ขำ้พเจ้ำขอ        รบัรองกับทำ่นวำ่ถำ้ท่ำนท�ำผิดพลำด ถ้ำทำ่น
เกี่ยวข้องกับกำรประพฤตผิิดศีลธรรม ยังมีควำมหวงั ควำมทรงจ�ำถึง
ควำมผิดพลำดน้ันดเูหมือนจะคงอยู่  แตก่ำรกระท�ำสำมำรถไดร้บักำร
อภัยบำปได ้ทำ่นสำมำรถอยู่เหนืออดตีเพื่อด�ำเนินชีวติจนพระเจ้ำ
ทรงยอมรบัอย่ำงสมบูรณ์วำ่ท่ำนไดก้ลับใจแล้ว พระองคท์รงสัญญำวำ่
พระองคจ์ะทรงให้อภัยบำปของท่ำนและจะไม่จดจ�ำอีก (ด ูคพ  58:42)

       ผู้น�ำศำสนจักร [สำมำรถ] ช่วยท่ำนได้ ในควำมยุ่งยำกของทำ่น 
ท่ำนสำมำรถทิง้ควำมช่ัวที่ทำ่นเคยพัวพันไวเ้บือ้งหลัง ทำ่นสำมำรถกำ้ว
ไปข้ำงหน้ำดว้ยควำมหวงัใหม่และยอมรบัวถิีชีวติที่ดกีวำ่เดมิ 22

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่มี “เหตผุลให้สนับสนุนคณุธรรม” (หัวข้อ 1) 

ท่ำนจะตอบสนองอย่ำงไรตอ่คนที่เถียงวำ่ ไม ่มีเหตผุลให้สนับสนุน
คณุธรรม
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• เหตใุดควำมบรสุิทธิ์ทำงเพศจึงเป็น “หนทำงสู่ควำมสุขในกำร
ด�ำเนินชีวติ” เหตใุดควำมบรสุิทธิ์ทำงเพศจึงท�ำให้ “ ใจเกิดควำม
สงบและบ้ำนเกิดควำมสงบ” (ด ูหัวข้อ 1 และ 2)

• ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่ “เรำซ่ึงเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยตอ้งอยู่เหนือ 
[ส่ือลำมก] และยืนตอ่ตำ้นอย่ำงภำคภูมิ” (หัวข้อ 3) เรำจะท�ำอะไร
ไดบ้ำ้งเพื่ออยู่เหนือส่ิงน้ัน เรำจะช่วยคนอื่นๆ ให้อยู่เหนือส่ิงน้ันได้
อย่ำงไร ทำ่นคดิวำ่ยืนตอ่ตำ้นอย่ำงภำคภูมิหมำยควำมวำ่อย่ำงไร

• ขณะที่ทำ่นอ่ำนค�ำแนะน�ำของประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 4 ทำ่นเรยีน
รูอ้ะไรเกี่ยวกับกำรควบคมุควำมนึกคดิของท่ำน เรำจะปฏิบัตอิะไรได้
บ้ำงเพื่อรกัษำควำมนึกคดิของเรำให้สะอำด

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
สดดุ ี24:3–4; มัทธิว 5:27–28; ฟิลิปปี 4:6–8; เจคอบ 3:2;  

คพ  46:31–33; 59:6; หลักแห่งควำมเช่ือ 1:13

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
ขณะที่ทำ่นอ่ำนให้ “ขีดเส้นใตแ้ละท�ำเครือ่งหมำยค�ำหรอืวลีเพื่อ

ให้เห็นควำมแตกตำ่งระหวำ่งแนวคดิใน [ข้อควำม] น้ัน        เขียนข้อ
พระคมัภีรอ์้ำงอิงที่ท�ำให้ข้อควำมที่ท่ำนศึกษำชัดเจนขึน้ไวต้รงที่วำ่งรมิ
หน้ำ (ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ [2004], 23)

อ้ำงอิง

 1  “True to the Faith” (Brigham Young 

University devotional, Sept. 18, 2007), 

2–3, speeches.byu.edu.

 2  “How Can I Become the Woman of 

Whom I Dream?” Ensign, May 2001, 95.

 3  “Words of the Prophet: Blessed Are the 

Pure in Heart,” New Era, July 1999, 4.

 4  “Reverence and Morality,” Ensign, May 

1987, 48.

 5  ใน Conference Report, Oct. 1964, 118.

 6  “อยู่บนถนนหลวง,”   เลียโฮนำ, พ ค  
2004, 140 

 7  “ขำ้พเจ้ำเช่ือในสำมพระองค,์” เลียโฮนำ, 
ก ค  2006, 4 

 8  “ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและคนหนุ่ม,”  
เลียโฮนำ, ก ค  1997, 57 

 9  “True to the Faith,” Ensign, June 1996, 5.

 10  “This Thing Was Not Done in a 

 Corner,” Ensign, Nov. 1996, 49.

 11  “In Search of Peace and Freedom,” 

Ensign, Aug. 1989, 5.

 12  “ยืนหยัดตอ่ตำ้นแผนกำรรำ้ยของโลก,” 
เลียโฮนำ, ม ค  1996, 109 
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 13  “Inspirational Thoughts,” Ensign, Feb. 

2007, 7.

 14  “ควำมช่ัวรำ้ยอันน่ำโศกสลดในหมู่พวก
เรำ,”   เลียโฮนำ, พ ย  2004, 74- 75 

 15  “Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service,” 

Ensign, Nov. 1997, 51.

 16  “Inspirational Thoughts,” Ensign, Aug. 

1997, 6–7.

 17  “Be Ye Clean,” Ensign, May 1996, 48.

 18  “ควำมช่ัวรำ้ยอันน่ำโศกสลดในหมู่พวก
เรำ,” 75 

 19  “Reverence and Morality,” 47.

 20  “ควำมช่ัวรำ้ยอันน่ำโศกสลดในหมู่พวก
เรำ,” 75 

 21  “Stand True and Faithful,” Ensign, May 

1996, 92.

 22  “How Can I Become the Woman of 

Whom I Dream?” 95.
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ฝ่ำยประธำนสูงสุด 1995 ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (กลำง); ประธำนโธมัส เอส. 
มอนสัน ทีป่รกึษำทีห่น่ึง (ซ้ำย); และประธำนเจมส์ อี. เฟำสท์ ทีป่รกึษำทีส่อง (ขวำ)
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บทที่ 19

กำรเป็นผู้น�ำฐำนะปุโรหิตใน
ศำสนจักรของพระเยซูครสิต์

“พระเจ้ำทรงดแูลงำนน้ี น่ีคอือำณำจักรของพระองค ์ เรำ
ไม่ ใช่แกะที่ ไม่มีคนเลีย้ง เรำไม่ ใช่กองทัพที่ ไม่มีผู้น�ำ”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

ประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์ จ�ำไดว้ำ่ “ควำมรบัผิดชอบแรกของ
ขำ้พเจ้ำในศำสนจักร ต�ำแหน่งแรกของขำ้พเจำ้ คอืเป็นที่ปรกึษำของ
เด็กหนุ่มที่เป็นประธำนโควรมัมัคนำยกของเรำ อธิกำรที่ดเีรยีกข้ำพเจำ้
เข้ำไปพบและพูดกับข้ำพเจ้ำเกี่ยวกับกำรเรยีกน้ี ข้ำพเจ้ำประทับ
ใจอย่ำงยิ่ง ขำ้พเจ้ำวติกและกังวล ทำ่นจะเช่ือหรอืไม่ก็ตำมวำ่โดย
ธรรมชำตแิล้วข้ำพเจำ้เป็นคนคอ่นข้ำงเขินอำยและเก็บตวั ข้ำพเจ้ำ
คดิวำ่กำรเรยีกเป็นที่ปรกึษำในโควรมัมัคนำยกท�ำให้ข้ำพเจ้ำกังวลในแง่
ของอำยุและประสบกำรณ์มำกเท่ำๆ กับควำมรบัผิดชอบในปัจจุบันใน
แง่ของอำยุและประสบกำรณ์ของขำ้พเจำ้” 1

ประธำนฮิงคล์ีย์มีควำมรูสึ้กคล้ำยกันในปี 1961 เมื่อท่ำนไดร้บัเรยีก
ให้รบัใช้เป็นสมำชิกโควรมัอัครสำวกสิบสอง  ค�ำพูดในกำรประชุมใหญ่
สำมัญครัง้แรกในฐำนะอัครสำวก ทำ่นกลำ่ววำ่

“ข้ำพเจำ้คดิวำ่ขำ้พเจ้ำรูสึ้กถึงภำระของควำมรบัผิดชอบน้ีในกำร
ยืนเป็นพยำนของพระเจำ้พระเยซูครสิตต์อ่ชำวโลกที่ ไม่เต็มใจยอมรบั
พระองค ์‘ฉันเฝ้ำพิศวงตอ่ควำมรกัพระเยซูให้ฉัน’ ข้ำพเจำ้สงบลง
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เพรำะควำมเช่ือมั่นของศำสดำพยำกรณ์ของพระเจ้ำในตวัข้ำพเจำ้และ
ควำมรกัที่พี่น้องชำยเหลำ่น้ีแสดงตอ่ข้ำพเจำ้       ข้ำพเจำ้สวดอ้อนวอน
ขอควำมเข้มแข็ง ขำ้พเจำ้สวดอ้อนวอนขอควำมช่วยเหลือ และข้ำพเจำ้
สวดอ้อนวอนขอศรทัธำและควำมตัง้ใจวำ่จะเช่ือฟัง” 2

วนัที่ 1 เมษำยน ค ศ  1995 ประธำนฮิงคล์ีย์พูดในกำรประชุมใหญ่
สำมัญภำคฐำนะปุโรหิตหลังจำกสมำชิกสนับสนุนท่ำนครัง้แรกใน
ฐำนะศำสดำพยำกรณ์และประธำน 14 ปีก่อนหน้ำน้ีท่ำนรบัใช้เป็น
ที่ปรกึษำของประธำนศำสนจักรอีกสำมท่ำน ทำ่นเป็นพยำนครัง้แล้ว
ครัง้เล่ำถึงกำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์ของท่ำนประธำนเหล่ำน้ันและกระตุน้
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยให้ท�ำตำมค�ำแนะน�ำของพวกทำ่น บัดน้ี เมื่อท่ำน
อยู่ ในต�ำแหน่งดงักล่ำว ควำมรูสึ้กวำ่ท่ำนตอ้งพึ่งพำพระเจ้ำไม่ยิ่งหย่อน
ไปกวำ่เมื่อครัง้เป็นมัคนำยกหรอือัครสำวกที่เพิ่งไดร้บัเรยีก แตท่่ำน
ตระหนักมำกขึน้วำ่ทำ่นตอ้งกำรพลังสนับสนุนจำกพระเจ้ำ ทำ่นกล่ำว
วำ่

“มือที่ท่ำนยกขึน้ในกำรชุมนุมศักดิสิ์ทธิ์เช้ำน้ีแสดงให้เห็นวำ่ทำ่น
เต็มใจและปรำรถนำจะสนับสนุนเรำ พี่น้องของทำ่นและผู้รบัใช้ท่ำน 
ดว้ยควำมเช่ือมั่น ศรทัธำ และกำรสวดอ้อนวอนของท่ำน ข้ำพเจำ้
ส�ำนึกคณุอยำ่งสุดซึง้ตอ่ส่ิงที่ทำ่นแสดงให้เห็น ขำ้พเจ้ำขอบคณุทุก
ท่ำน ข้ำพเจ้ำรบัรองกับทำ่น เท่ำที่ท่ำนทรำบอยู่แล้ว วำ่ในกระบวนกำร
ของพระเจำ้ ไม่มี ใครแสวงหำต�ำแหน่ง ดงัพระเจ้ำตรสักับสำวกของ
พระองคว์ำ่ ‘ทำ่นไม่ไดเ้ลือกเรำ แตเ่รำเลือกพวกท่ำน และแตง่ตัง้ท่ำน’ 
(ยอห์น 15:16) ต�ำแหน่งน้ีไม่ ใช่ต�ำแหน่งที่ตอ้งแสวงหำ พระเจำ้ทรง
มีสิทธิ์เลือก พระองคท์รงเป็นเจ้ำชีวติและควำมตำย พระองคท์รงมี
เดชำนุภำพในกำรเรยีกชีวติ พระองคท์รงมีเดชำนุภำพในกำรน�ำชีวติ
ไป พระองคท์รงมีเดชำนุภำพในกำรรกัษำชีวติไว ้ทัง้หมดล้วนอยู่ ใน
พระหัตถ์ของพระองค์

“ข้ำพเจำ้ไม่ทรำบวำ่เหตใุดในแผนอันยิ่งใหญ่ของพระองคจ์ึงมีที่
ให้คนเช่นขำ้พเจำ้ แตเ่มื่อควำมรบัผิดชอบน้ีมำถึงข้ำพเจำ้ ข้ำพเจำ้
จึงอุทิศพละก�ำลัง หรอืเวลำ หรอืพรสวรรค ์หรอืชีวติ หรอือะไรก็ตำม
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ที่มีเพื่องำนของพระอำจำรย์ ในกำรรบัใช้พี่น้องของขำ้พเจ้ำ ข้ำพเจำ้
ขอบคณุทำ่นอีกครัง้       ส�ำหรบักำรกระท�ำของทำ่นวนัน้ี ขำ้พเจ้ำสวด
อ้อนวอนขอให้ข้ำพเจ้ำมีคำ่ควร ข้ำพเจำ้หวงัวำ่ท่ำนจะนึกถึงข้ำพเจ้ำใน
ค�ำสวดอ้อนวอนของท่ำน” 3

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระเจ้าทรงเรยีกประธานศาสนจักรแต่ละท่านหลัง
จากทดสอบ กล่อมเกลา และขัดเกลาท่านแล้ว

ขำ้พเจ้ำท�ำงำนกับประธำนศำสนจักรตัง้แตป่ระธำนฮีเบอร ์เจ   
แกรนท์เป็นตน้มำ       ข้ำพเจ้ำรูจ้ักที่ปรกึษำของทำ่นเหล่ำน้ี และรูจ้ัก
สภำอัครสำวกสิบสองในช่วงกำรบรหิำรงำนของประธำนเหล่ำน้ี  
บุรษุเหล่ำน้ีทุกทำ่นเป็นมนุษย์ พวกทำ่นมีลักษณะของมนุษย์และอำจ 
มีควำมอ่อนแอตำมประสำมนุษย์บ้ำง แตน่อกเหนือจำกทัง้หมดน้ัน  
ในชีวติของทำ่นเหลำ่น้ันทุกทำ่นล้วนมีปรำกฏกำรณ์อันทรงพลังใน
เรือ่งกำรดลใจจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ทำ่นที่เป็นประธำนศำสนจักรเป็น
ศำสดำพยำกรณ์อย่ำงแท้จรงิ ขำ้พเจำ้เห็นวญิญำณของกำรเปิดเผย 
มำถึงพวกทำ่นดว้ยตำตนเอง แตล่ะทำ่นเป็นฝ่ำยประธำนหลังจำก 
มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นสมำชิกสภำอัครสำวกสิบสองและต�ำแหน่ง 
อื่นๆ มำนำนหลำยปี พระเจำ้ทรงกล่อมเกลำและขัดเกลำแตล่ะท่ำน ให้
ท่ำนรูจ้ักควำมท้อใจและควำมล้มเหลว ให้ทำ่นประสบควำมป่วยไข้และ
โทมนัสอันสุดซึง้ในบำงกรณี ทัง้หมดน้ีกลำยเป็นกระบวนกำรขัดเกลำ
ครัง้ใหญ่ และผลของกระบวนกำรน้ันประจักษ์ชัดอย่ำงสวยงำมในชีวติ
พวกท่ำน

เพื่อนที่รกัทัง้หลำยในพระกิตตคิณุ น่ีคอืงำนของพระผู้เป็นเจำ้ 
น่ีคอืศำสนจักรของพระองคแ์ละศำสนจักรของพระบุตรที่รกัของ
พระองคซ่ึ์งมีพระนำมของพระองค ์พระผู้เป็นเจำ้จะไม่ทรงยอมให้
ตวัปลอมมำเป็นหัวหน้ำศำสนจักร พระองคจ์ะทรงระบุช่ือศำสดำ
พยำกรณ์ของพระองค ์จะทรงดลใจและก�ำกับดแูลพวกท่ำน 4
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บำงคนแสดงควำมกังวลที่ประธำนศำสนจักรมักจะเป็นชำยสูงอำยุ
เสมอ ซ่ึงค�ำตอบของขำ้พเจ้ำคอื “น่ันเป็นพรอยำ่งยิ่ง!”       ประธำน
ศำสนจักรไม่จ�ำเป็นตอ้งอำยุน้อย ทำ่นตอ้งให้และจะยังให้คนอำยุน้อย
กวำ่เดนิทำงไปทั่วโลกในงำนแห่งกำรปฏิบัตศิำสนกิจ ท่ำนเป็นมหำ
ปุโรหิตควบคมุ ผู้ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้ถือกุญแจทัง้หมดของฐำนะ
ปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ และสุรเสียงของกำรเปิดเผยจำกพระผู้เป็นเจ้ำมำถึง
ผู้คนของพระองค ์     

ขำ้พเจ้ำคดิวำ่มีบำงอยำ่งท�ำให้คลำยกังวลไปไดม้ำกเมื่อรูว้ำ่       เรำ
จะมีประธำนผู้ ไดร้บักำรฝึกฝนและฝึกปรอื ไดร้บักำรทดลองและกำร
ทดสอบ ผู้ซ่ึงควำมภักดตีอ่งำนและควำมสุจรติในอุดมกำรณ์ของพวก
ท่ำนแข็งแกรง่ขึน้ผำ่นกำรรบัใช้ ศรทัธำของพวกทำ่นแก่กล้ำ และ
ควำมใกล้ชิดพระผู้เป็นเจำ้ของพวกท่ำนไดร้บักำรบ่มเพำะมำตลอด
หลำยปี 5

ขำ้พเจ้ำพูด       ดว้ยควำมส�ำนึกคณุตอ่ศำสดำพยำกรณ์ผู้น�ำทำง
เรำในยุคสุดทำ้ยน้ี ข้ำพเจำ้วงิวอนขอควำมจงรกัภักดตีอ่ท่ำนผู้ที่
พระเจ้ำทรงเรยีกและทรงเจิม ข้ำพเจำ้วงิวอนขอควำมแน่วแน่ในกำร
สนับสนุนทำ่นและให้ควำมเอำใจใส่ค�ำสอนของท่ำน ข้ำพเจำ้กลำ่ว
ไว ้      วำ่ถำ้เรำมีศำสดำพยำกรณ์ เรำมีครบทุกอย่ำง ถำ้เรำไม่มีศำสดำ
พยำกรณ์ เรำไม่มีอะไรเลย เรำมีศำสดำพยำกรณ์ เรำมีศำสดำพยำกรณ์
มำตัง้แตก่่อตัง้ศำสนจักรน้ี เรำจะไม่มีวนัปรำศจำกศำสดำพยำกรณ์ถำ้
เรำจะด�ำเนินชีวติคูค่วรกับกำรมีศำสดำพยำกรณ์

พระเจ้ำทรงดแูลงำนน้ี น่ีคอือำณำจักรของพระองค ์เรำไม่ ใช่แกะที่
ไม่มีคนเลีย้ง เรำไม่ ใช่กองทัพที่ ไม่มีผู้น�ำ6

2
เม่ือประธานศาสนจักรถึงแก่กรรม อัครสาวก

อาวโุสจะเป็นประธานคนต่อไป

กำรส่งผำ่นสิทธิอ�ำนำจ [ ให้ประธำนศำสนจักรคนใหม่] ซ่ึงขำ้พเจ้ำ
มีส่วนรว่มหลำยครัง้ เป็นกำรส่งผ่ำนที่เรยีบงำ่ยสวยงำม ซ่ึงแสดงให้
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เห็นวธิีที่พระเจำ้ทรงท�ำส่ิงตำ่งๆ ภำยใตร้ะเบียบปฏิบัตขิองพระองค์
ศำสดำพยำกรณ์จะเลือกชำยคนหน่ึงเป็นสมำชิกสภำอัครสำวกสิบ
สอง เขำไม่ไดเ้ลือกส่ิงน้ีเป็นอำชีพ เขำไดร้บัเรยีกเฉกเช่นอัครสำวกใน
สมัยของพระเยซูผู้ซ่ึงพระเจ้ำตรสักับพวกท่ำนวำ่ “ท่ำนไม่ไดเ้ลือกเรำ 
แตเ่รำเลือกพวกท่ำนและแตง่ตัง้ทำ่น” (ยอห์น 15:16) หลำยปีผำ่น
ไป เขำไดร้บักำรฝึกปรอืและฝึกฝนในต�ำแหน่งหน้ำที่ของเขำ เขำเดนิ
ทำงไปทั่วโลกเพื่อท�ำกำรเรยีกในฐำนะอัครสำวกให้เกิดสัมฤทธิผล น่ัน
เป็นกำรเตรยีมที่ยำวนำน ซ่ึงท�ำให้เขำไดรู้จ้ักวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยไม่
วำ่คนเหลำ่น้ันจะอยู่ที่ ใด และวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยไดรู้จ้ักเขำ พระเจ้ำ
ทรงทดสอบใจและเน้ือแท้ของเขำ ตำมวถิีธรรมชำตขิองเหตกุำรณ์ทัง้
หลำย ต�ำแหน่งวำ่งเกิดขึน้ในสภำน้ันและตอ้งแตง่ตัง้คนใหม่ ภำยใต้
กระบวนกำรน้ีชำยคนน้ันจะกลำยเป็นอัครสำวกอำวโุส กุญแจทัง้หมด
ของฐำนะปุโรหิตมีอยู่ ในเขำ และในพี่น้องชำยที่รว่มรบัใช้กับเขำเมื่อ
ครัง้แตล่ะคนไดร้บักำรวำงมือแตง่ตัง้ แตสิ่ทธิอ�ำนำจในกำรใช้กุญแจ
เหลำ่น้ันจ�ำกัดเฉพำะประธำนศำสนจักร เมื่อ [ท่ำนศำสดำพยำกรณ์] 
ถึงแก่กรรม สิทธิอ�ำนำจดงักล่ำวมีผลในอัครสำวกอำวโุสผู้ซ่ึงตอ่จำกน้ัน
เพื่อนรว่มงำนในสภำอัครสำวกสิบสองจะไดร้บักำรเสนอช่ือ วำงมือมอบ
หน้ำที่ และแตง่ตัง้เขำเป็นศำสดำพยำกรณ์และประธำน

ไม่มีกำรหำเสียงเลือกตัง้ ไม่มีกำรรณรงค ์มีเพียงกำรด�ำเนินกำร
อย่ำงเงียบๆ และเรยีบงำ่ยตำมแผนของสวรรคเ์พื่อจัดหำผู้น�ำที่ ไดร้บั
กำรดลใจและผ่ำนกำรทดสอบมำแล้ว

ขำ้พเจ้ำเป็นพยำน พยำนส่วนตวั ถึงกระบวนกำรอันน่ำพิศวง
น้ี ข้ำพเจ้ำให้ประจักษ์พยำนแก่ท่ำนวำ่พระเจ้ำคอืผู้ [เลือกศำสดำ
พยำกรณ์] 7

เน่ืองดว้ยมรณกรรมของประธำน [ฮำเวริด์ ดบัเบิลย ู] ฮันเตอร ์ฝ่ำย
ประธำนสูงสุดจึงสิน้สุด ข้ำพเจ้ำกับบรำเดอรม์อนสันผู้รบัใช้เป็นที่
ปรกึษำของท่ำน กลับไปที่ของเรำในโควรมัอัครสำวกสิบสอง ซ่ึงกลำย
เป็นเจำ้หน้ำที่ควบคมุของศำสนจักร
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      อัครสำวกที่ ไดร้บัแตง่ตัง้ทุกคนที่มีชีวติอยู่มำชุมนุมกันใน
วญิญำณของกำรอดอำหำรและกำรสวดอ้อนวอนในห้องชัน้บนของพระ
วหิำร ที่น่ีเรำรอ้งเพลงสวดอันศักดิสิ์ทธิ์และสวดอ้อนวอนดว้ยกัน เรำ
รบัส่วนศีลระลึกแห่งพระกระยำหำรของพระเจำ้ ตอ่พันธสัญญำของ
เรำในสัญลักษณ์อันศักดิสิ์ทธิ์น้ันและฟ้ืนฟูควำมสัมพันธ์ของเรำกับ
พระองคผ์ู้ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของเรำ

ตอ่จำกน้ันจึงจัดตัง้ฝ่ำยประธำน ตำมรปูแบบที่ก�ำหนดไวต้ัง้แตรุ่น่
ก่อนๆ 

ไม่มีกำรรณรงค ์ไม่มีกำรแข่งขัน ไม่มีควำมทะเยอทะยำนอยำกได้
ต�ำแหน่ง แตเ่ป็นกำรจัดตัง้อย่ำงเงียบสงบ เรยีบงำ่ย และศักดิสิ์ทธิ์ 
ตำมรปูแบบที่พระเจ้ำทรงวำงไวด้ว้ยพระองคเ์อง 8

โควรมัอัครสำวกสิบสอง ค.ศ. 1965 น่ังจำกซ้ำยไปขวำ: เอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน, 
มำรค์ อี. ปีเตอรเ์ซ็น (น่ังบนพนักเก้ำอี)้, โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ (ประธำนโควรมั) 
และเลอแกรนด ์รชิำรด์ส์ ยืนจำกซ้ำยไปขวำ: กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, เดลเบิรต์ 

แอล. สแตพลีย์, โธมัส เอส. มอนสัน, สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์, ฮำโรลด ์บี. 
ลี, มำเรยีน จี. รอมนีย์, รชิำรด์ แอล. อีแวนส์, และฮำเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์
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3
พระเจ้าทรงก�าหนดหลักธรรมและระเบียบปฏิบัติส�าหรบัปกครอง

ศาสนจักรถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ได้อย่างสมบูรณ์

ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำวถ้อยแถลงตอ่ไปน้ีในปี 1992 เมือ่ท่ำนรบัใช้เป็นทีป่รกึษำ

ทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนสูงสุด: ประมุขของศำสนจักรคอืพระเจ้ำพระเยซู
ครสิต ์น่ีคอืศำสนจักรของพระองค ์ แตห่ัวหน้ำบนแผ่นดนิโลกคอื
ศำสดำพยำกรณ์ของเรำ ศำสดำพยำกรณ์คอืคนที่ ไดร้บักำรเรยีกจำก
พระเจ้ำ ถึงแม้กำรเรยีกน้ันมำจำกพระเจ้ำ แตพ่วกท่ำนเป็นมนุษย์ 
พวกท่ำนตอ้งประสบปัญหำของควำมเป็นมรรตยั

เรำรกั เคำรพ ยกย่อง และมองไปที่ศำสดำพยำกรณ์เวลำน้ี ประธำน
เอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน ทำ่นเป็นผู้น�ำที่ประเสรฐิและมีปัญญำเลิศ บุรษุ
ผู้เปล่งเสียงแสดงประจักษ์พยำนถึงงำนน้ีไปทั่วโลก ท่ำนถือกุญแจ
ทัง้หมดของฐำนะปุโรหิตบนแผ่นดนิโลกในเวลำน้ี แตท่่ำนถึงวยัที่ ไม่
สำมำรถท�ำหลำยอยำ่งที่เคยท�ำ ส่ิงน้ีไม่ไดล้ดคำ่กำรเรยีกของท่ำนใน
ฐำนะศำสดำพยำกรณ์ แตส่่งผลให้ทำ่นท�ำกิจกรรมทำงกำยไดจ้�ำกัด 9

ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำวถ้อยแถลงตอ่ไปน้ีในปี 1994 เมือ่ท่ำนรบัใช้เป็นทีป่รกึษำ

ทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนสูงสุด: คนทั่วศำสนจักรอยำกทรำบอำกำรของทำ่น
ประธำน เวลำน้ีประธำนเบ็นสันอำยุเกำ้สิบห้ำปีแล้ว       ท่ำนทรมำน
แสนสำหัสจำกผลกระทบของอำยุและควำมเจ็บป่วย ทำ่นไม่สำมำรถ
ท�ำหน้ำที่ส�ำคญัของต�ำแหน่งอันศักดิสิ์ทธิ์น้ีได ้น่ีไม่ ใช่สถำนกำรณ์
ที่ ไม่เคยเกิดขึน้ ประธำนศำสนจักรท่ำนอื่นเคยป่วยหรอืไม่สำมำรถ
ปฏิบัตหิน้ำที่ ไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ในช่วงเดอืนหรอืช่วงปีสุดทำ้ยของชีวติ
พวกท่ำน เป็นไปไดว้ำ่จะเกิดกรณีเช่นน้ีอีกในอนำคต

หลักธรรมและระเบียบปฏิบัตทิี่พระเจำ้ทรงวำงไวป้กครองศำสนจักร
ของพระองคจ์ัดเตรยีมไวเ้พื่อรบัสภำวกำรณ์เช่นน้ัน ที่ส�ำคญั       คอื
ตอ้งไม่มีควำมสงสัยหรอืควำมกังวลเกี่ยวกับกำรปกครองศำสนจักรและ
กำรใช้ของประทำนกำรเป็นศำสดำพยำกรณ์ รวมไปถึงสิทธิที่จะรบักำร
ดลใจและกำรเปิดเผยในกำรบรหิำรกิจจำนุกิจและโปรแกรมตำ่งๆ ของ
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ศำสนจักรเมื่อทำ่นประธำนป่วยหรอืไม่สำมำรถปฏิบัตหิน้ำที่ ไดอ้ย่ำง
สมบูรณ์

ฝ่ำยประธำนสูงสุดและสภำอัครสำวกสิบสองผู้ ไดร้บัเรยีกและวำงมือ
แตง่ตัง้ให้ถือกุญแจของฐำนะปุโรหิต มีสิทธิอ�ำนำจและควำมรบัผิด
ชอบในกำรปกครองศำสนจักร ปฏิบัตศิำสนพิธี อรรถำธิบำยหลักค�ำ
สอน วำงแนวทำงปฏิบัตแิละถือปฏิบัตติำมน้ัน บุรษุแตล่ะท่ำนที่ ไดร้บั
แตง่ตัง้เป็นอัครสำวกและรบักำรสนับสนุนเป็นสมำชิกสภำอัครสำวก
สิบสองล้วนไดร้บักำรสนับสนุนให้เป็นศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้
เปิดเผย เฉกเช่นคนเหลำ่น้ันก่อนหน้ำท่ำน ประธำนเบ็นสันเป็นอัคร-
สำวกอำวโุสเมื่อท่ำนไดร้บัเรยีกเป็นประธำนศำสนจักร ที่ปรกึษำของ
ทำ่นดงึมำจำกสภำอคัรสำวกสิบสอง ดว้ยเหตน้ีุสมำชิกทกุทำ่นในโควรมั 
ฝ่ำประธำนสูงสุดและสภำอัครสำวกสิบสองจึงเป็นผู้รบักุญแจ สิทธิ์ 
และสิทธิอ�ำนำจเกี่ยวกับกำรเป็นอัครสำวกศักดิสิ์ทธิ์

ขำ้พเจ้ำยกค�ำพูดจำกหลักค�ำสอนและพันธสัญญำมำกล่ำวดงัน้ี

“จำกฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค, มหำปุโรหิตควบคมุสำมคน, 
ซ่ึงไดร้บัเลือกโดยองคป์ระชุม, ซ่ึงก�ำหนดขึน้และแตง่ตัง้สู่ต�ำแหน่ง
น้ัน, และไดร้บักำรสนับสนุนโดยควำมไวว้ำงใจ, ศรทัธำ, และกำรสวด
อ้อนวอนของศำสนจักร, ประกอบเป็นโควรมัฝ่ำยประธำนสูงสุดของ
ศำสนจักร” (คพ  107:22)

เมื่อประธำนป่วยหรอืไม่สำมำรถปฏิบัตหิน้ำที่ ไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ใน
ต�ำแหน่งหน้ำที่ทัง้หมดของทำ่น ที่ปรกึษำทัง้สองของทำ่นประกอบ
เป็นโควรมัฝ่ำยประธำนสูงสุด พวกทำ่นด�ำเนินงำนของฝ่ำยประธำนใน
แตล่ะวนัตำมปรกต ิในสภำวกำรณ์พิเศษ เมื่อสำมำรถปฏิบัตหิน้ำที่ ได้
เพียงคนเดยีว ท่ำนจะปฏิบัติ ในสิทธิอ�ำนำจของต�ำแหน่งฝ่ำยประธำน
ดงัอธิบำยไว้ ในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ ภำค 102 ข้อ 10- 11      

      ที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสูงสุดด�ำเนินงำนประจ�ำของต�ำแหน่ง
น้ีตอ่ไป แตฝ่่ำยประธำนสูงสุดและอัครสำวกสิบสองจะพิจำรณำปัญหำ
ใหญ่ๆ ดว้ยกันอย่ำงรอบคอบรว่มกับกำรสวดอ้อนวอนในเรือ่งนโยบำย 
ระเบียบปฏิบัต ิโปรแกรม หรอืหลักค�ำสอน สองโควรมัน้ี ไดแ้ก่ โควรมั 
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ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองจะประชุมกันเพื่อ
พิจำรณำปัญหำใหญ่ทุกปัญหำโดยทุกคนมีอิสระเต็มที่ ในกำรแสดง
ควำมคดิเห็น 

และบัดน้ีข้ำพเจ้ำจะอ้ำงจำกพระด�ำรสัของพระเจ้ำอีกครัง้ “และค�ำ
ตดัสินทุกเรือ่งที่กระท�ำโดยโควรมัใดก็ตำมในโควรมัเหล่ำน้ีตอ้งเกิด
ขึน้โดยเสียงเอกฉันท์ของโควรมัเหลำ่น้ี; กล่ำวคอื, สมำชิกทุกคนในแต่
ละโควรมัตอ้งเห็นพ้องกันกับค�ำตดัสินของโควรมั, เพื่อท�ำให้ค�ำตดัสิน
ของโควรมัเหล่ำน้ันตำ่งฝ่ำยตำ่งมีอ�ำนำจหรอืผลบังคบัเทำ่กันในแตล่ะ
โควรมั” (คพ  107:27)      

      ขอให้เรำทุกคนเข้ำใจวำ่พระเยซูครสิตท์รงเป็นประมุขของ
ศำสนจักรน้ีซ่ึงมีพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงดแูลศำสนจักร พระองคท์รงน�ำทำง พระองคท์รงก�ำกับดแูลงำนน้ี 
ทรงยืนเบือ้งพระหัตถ์ขวำของพระบิดำ พระองคท์รงมีพระรำชอ�ำนำจ 
เดชำนุภำพ และสิทธิ์ ในกำรเรยีกคนมำสู่ต�ำแหน่งอันศักดิสิ์ทธิ์และ
สูงส่ง ทรงปลดพวกเขำตำมพระประสงคข์องพระองค์ โดยทรงเรยีก
พวกเขำกลับบำ้น พระองคท์รงเป็นเจ้ำชีวติและควำมตำย ขำ้พเจ้ำไม่
วติกเกี่ยวกับสภำวกำรณ์ที่เรำอยู่ ข้ำพเจำ้ยอมรบัวำ่สภำวกำรณ์เหลำ่
น้ีเป็นวธิีแสดงพระประสงคข์องพระองค ์ในท�ำนองเดยีวกัน ข้ำพเจ้ำ
ยอมรบัหน้ำที่รบัผิดชอบ โดยปฏิบัตหิน้ำที่รว่มกับพี่น้องชำยของ
ขำ้พเจ้ำ ในกำรท�ำสุดควำมสำมำรถเพื่อให้งำนศักดิสิ์ทธิ์น้ีก้ำวหน้ำดว้ย
วญิญำณของกำรอุทิศถวำย ควำมรกั ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน หน้ำที่ 
และควำมจงรกัภักดี 10

4
อัครสาวกเป็นพยานพิเศษถึงพระนามของพระครสิต์ ในท่ัวโลก

หลังจำก [รบั] กำรวำงมือแตง่ตัง้สู่กำรเป็นอัครสำวกศักดิสิ์ทธิ์และ 
      รบักำรวำงมือมอบหน้ำที่เป็นสมำชิกสภำอัครสำวกสิบสอง พระเจ้ำ
ทรงคำดหวงัให้ [อัครสำวก] อุทิศตนในเบือ้งตน้ให้แก่งำนแห่งกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจ พวกทำ่น       วำงควำมรบัผิดชอบในกำรยืนเป็นพยำน
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พิเศษถึงพระนำมของพระครสิต์ ในทั่วโลกไวเ้ป็นอันดบัแรกในชีวติ
พวกท่ำน เหนือเรือ่งอื่นทัง้หมด      

พวกท่ำนเป็นมนุษย์เช่นเดยีวกับเรำทุกคน พวกทำ่นมีควำมเข้ม
แข็งและควำมอ่อนแอ แตนั่บจำกน้ีตลอดชีวติที่เหลือ ตรำบเท่ำที่พวก
ท่ำนซ่ือสัตย์ ข้อกังวลหลักประกำรหน่ึงของพวกทำ่นคอืควำมก้ำวหน้ำ
ในงำนของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลก พวกทำ่นตอ้งห่วงใยควำม
ผำสุกของบุตรธิดำของพระบิดำ ทัง้ในศำสนจักรและนอกศำสนจักร 
พวกท่ำนตอ้งท�ำสุดควำมสำมำรถเพื่อให้กำรปลอบโยนคนโศกเศรำ้ 
เสรมิก�ำลังคนอ่อนแอ ให้ก�ำลังใจคนลังเล เป็นมิตรกับคนไม่มีเพื่อน 
เลีย้งดคูนอัตคดัขัดสน ให้พรผู้ป่วย กล่ำวค�ำพยำน ไม่ ใช่จำกควำมเช่ือ
แตจ่ำกควำมรูท้ี่แน่ชัดเกี่ยวกับพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ พระสหำย
และพระอำจำรย์ของพวกทำ่น ผู้ที่พวกทำ่นรบัใช้พระองค ์     

      ข้ำพเจำ้เป็นพยำนถึงควำมเป็นพี่น้องของพวกท่ำน ถึงควำม
ภักด ีศรทัธำ ควำมอุตสำหะ และกำรรบัใช้มำกมำยของพวกท่ำนในกำร
ท�ำให้อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำก้ำวหน้ำ 11

5
ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสบิสองแสวงหาการเปิด
เผยและความสมานฉันท์ก่อนพวกท่านท�าการตัดสนิใจ

ไม่มีกำรตดัสินใจใดออกมำจำกกำรพิจำรณำหำรอืของฝ่ำยประธำน
สูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ยอมรบัเป็น
เอกฉันท์ เมื่อเริม่พิจำรณำเรือ่งตำ่งๆ อำจมีควำมเห็นตำ่งกัน น่ีคอืส่ิง
ที่เกิดขึน้แน่นอน บุรษุเหล่ำน้ีมำจำกภูมิหลังตำ่งกัน พวกท่ำนเป็นคน
ที่คดิดว้ยตนเอง แตก่่อนกำรตดัสินใจขัน้สุดท้ำย ตอ้งมีควำมคดิและ
เสียงเป็นเอกฉันท์

น่ีคอืส่ิงที่จะเกิดขึน้ถ้ำจะท�ำตำมพระวจนะที่พระเจ้ำทรงเปิดเผย 
[ด ูคพ  107:27, 30- 31]      
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      [เมื่อ] ขำ้พเจ้ำรบัใช้เป็นสมำชิกสภำอัครสำวกสิบสอง และ 
[เมื่อ] ข้ำพเจ้ำรบัใช้ ในฝ่ำยประธำนสูงสุด เรือ่งส�ำคญัทุกเรือ่งไม่
เคยด�ำเนินกำรโดยไม่มีกำรออกควำมเห็น       จะมีกำรกลั่นกรอง
และประเมินควำมเห็นตลอดจนแนวคดิที่ ไดจ้ำกกระบวนกำรน้ี แต่
ขำ้พเจ้ำไม่เคยเห็นควำมขัดแย้งอย่ำงรนุแรงหรอืควำมเป็นปฏิปักษ์
ในบรรดำเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเคยเห็นแตเ่รือ่ง
สวยงำมและน่ำทึ่ง—เห็นทัศนะหลำกหลำยที่ออกมำภำยใตอ้ิทธิพล
น�ำทำงของพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์และภำยใตพ้ลังของกำรเปิดเผยจน
เกิดควำมปรองดองและควำมเห็นพ้องตอ้งกันอย่ำงสมบูรณ์      

ขำ้พเจ้ำไม่รูจ้ักกลุ่มปกครองกลุ่มใดที่เรำจะพูดถึงพวกเขำแบบน้ี 
ได้ 12

6
ประธานสเตคได้รบัเรยีกโดยการดลใจให้รบัใช้เป็น

ผู้ ให้ค�าปรกึษาแก่อธิการและเป็นผู้น�าของผู้คน

ประธำนสเตคเป็นเจำ้หน้ำที่ซ่ึงไดร้บัเรยีกภำยใตก้ำรเปิดเผยให้ยืน
อยู่ระหวำ่งอธิกำรของวอรด์กับเจำ้หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของศำสนจักร น่ี
เป็นควำมรบัผิดชอบส�ำคญัที่สุด เขำไดร้บักำรอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ และเขำอบรมอธิกำรตำมล�ำดบั      

ประธำนสเตครบัใช้เป็นผู้ ให้ค�ำปรกึษำแก่อธิกำร อธิกำรทุกคนรูว้ำ่
เมื่อเขำตอ้งจัดกำรแก้ ไขปัญหำยุ่งยำกมีคนหน่ึงอยู่ที่น่ันและพรอ้มจะ
ให้เขำไปบอกเรือ่งหนักใจและรบัค�ำแนะน�ำ

ประธำนสเตคประเมินควำมปลอดภัยเป็นอันดบัสองในกำรตดัสิน
คนที่มีคำ่ควรไปพระนิเวศน์ของพระเจำ้       ประธำนสเตคเป็นผู้
พิจำรณำอันดบัสองในกำรตดัสินควำมมีคำ่ควรของคนที่จะออกไปเป็น
ตวัแทนของศำสนจักรในสนำมเผยแผ่ เขำสัมภำษณ์ผู้สมัครดว้ย และ
เขำลงนำมรบัรองตอ่เมื่อเขำพอใจควำมมีคำ่ควรของบุคคลน้ัน เขำได้
รบัสิทธิอ�ำนำจให้วำงมือมอบหน้ำที่ผู้ ไดร้บัเรยีกเป็นผู้สอนศำสนำและ
ให้กำรปลดเมื่อบุคคลน้ันเสรจ็สิน้กำรรบัใช้
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ส�ำคญัที่สุดคอืเขำเป็นเจำ้หน้ำที่สภำวนัิยคนส�ำคญัที่สุดของสเตค 
      เขำแบกรบัหน้ำที่รบัผิดชอบหนักมำกที่ตอ้งดวูำ่หลักค�ำสอนที่สอน
ในสเตคบรสุิทธิ์และไม่แปดเป้ือน หน้ำที่ของเขำคอืดวูำ่ไม่มีกำรสอน
หลักค�ำสอนเท็จหรอืเกิดกำรปฏิบัตเิทียมเท็จ หำกผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดคคนใดประพฤติไม่เหมำะสม หรอืบุคคลใดท�ำเช่นน้ัน 
ภำยใตส้ภำวกำรณ์บำงอยำ่ง เขำตอ้งให้ค�ำแนะน�ำคนเหล่ำน้ัน และถ้ำ
คนน้ันยังขืนประพฤตเิช่นน้ัน ประธำนจ�ำตอ้งด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำง
หน่ึง เขำจะขอให้ผู้กระท�ำควำมผิดมำปรำกฏตวัตอ่หน้ำสภำวนัิย สภำ
ดงักลำ่วอำจด�ำเนินกำรภำคทัณฑ์ช่วงหน่ึงหรอืก�ำจัดสิทธิ์หรอืปัพพำ
ชนียกรรมบุคคลน้ันออกจำกศำสนจักร

น่ีเป็นภำรกิจที่ ไม่พึงปรำรถนำและยำกที่สุด แตป่ระธำนตอ้งยอมรบั
ท�ำโดยไม่กลัวหรอืเกรงจะท�ำให้บุคคลน้ันไม่พอใจ เขำตอ้งท�ำทัง้หมด
น้ีตำมกำรน�ำทำงของพระวญิญำณและดงัอธิบำยไว้ ในหลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำภำค 102

ตอ่จำกน้ันเขำตอ้งท�ำสุดดวำมสำมำรถเพื่อท�ำงำนกับคนที่ถูกลงโทษ
ทำงวนัิยและน�ำบุคคลน้ันกลับมำในเวลำที่เหมำะสม

ทัง้หมดน้ีและมำกกวำ่น้ันประกอบเป็นควำมรบัผิดชอบของเขำ 
ดว้ยเหตน้ีุชีวติเขำจึงตอ้งเป็นแบบอย่ำงตอ่คนของเขำ      

      เพรำะเรำมีควำมเช่ือมั่นเช่นน้ันใน [ประธำนสเตค] เรำจึง
ขอรอ้งสมำชิกในท้องที่ ไม่ ให้ขอค�ำปรกึษำหรอืขอพรจำกเจำ้หน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ ประธำนสเตคของพวกเขำไดร้บัเรยีกภำยใตก้ำรดลใจเช่นเดยีว
กับกำรเรยีกเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ 13

7
อธิการเป็นเมษบาลของฝูง

[ศำสนจักร] จะเตบิโตและเพิ่มจ�ำนวนแน่นอน เรำตอ้งน�ำพระ
กิตตคิณุไปให้ทุกประชำชำต ิตระกูล ภำษำ และผู้คน ในอนำคตที่มอง
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เห็นล่วงหน้ำไดส้มำชิกจะน่ิงดดูำยหรอืจะไม่ยื่นมือออกไปช่วยท�ำให้
ก้ำวหน้ำ สรำ้ง หรอืขยำยไซอันทั่วโลกไม่ได ้แตด่ว้ยทัง้หมดน้ีสมำชิก
ทุกคนตอ้งมีควำมสัมพันธ์แนบแน่นกับอธิกำรหรอืประธำนสำขำที่
ชำญฉลำดและห่วงใย คนเหลำ่น้ีคอืเมษบำลของฝูงผู้มีหน้ำที่รบัผิด
ชอบในกำรดแูลคนจ�ำนวนคอ่นขำ้งน้อยทัง้น้ีเพื่อจะไม่หลงลืม มอง
ขำ้ม หรอืละเลยใคร พระเยซูทรงเป็นเมษบำลแท้ผู้ทรงยื่นพระหัตถ์
ช่วยเหลือคนทุกข์ยำกทีละคนโดยมอบพรให้พวกเขำแตล่ะคน 14

ในควำมหมำยที่แท้จรงิอธิกำรของศำสนจักร       คอืเมษบำลของ
อิสรำเอล ทุกคน [ ในศำสนจักร] ตอ้งชีแ้จงตอ่อธิกำรหรอืประธำน
สำขำ อธิกำรแบกภำระมำกมำย ขำ้พเจ้ำเชือ้เชิญสมำชิกทุกคนของ
ศำสนจักรให้ท�ำสุดควำมสำมำรถเพื่อแบ่งเบำภำระที่อธิกำรและ
ประธำนสำขำแบกอยู่

เรำตอ้งสวดอ้อนวอนให้พวกเขำ พวกเขำตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ
ขณะแบกภำระอันหนักหน่วง เรำสำมำรถสนับสนุนพวกเขำมำกขึน้ได้
และพึ่งพวกเขำน้อยลง เรำสำมำรถช่วยเหลือพวกเขำไดทุ้กวถิีทำง เรำ
สำมำรถขอบคณุพวกเขำส�ำหรบัทัง้หมดที่พวกเขำท�ำเพื่อเรำ เรำก�ำลัง
ท�ำให้พวกเขำเหน็ดเหน่ือยมำกในเวลำอันสัน้กับภำระที่เรำยัดเยียดให้
พวกเขำ

      [อธิกำร] ทุกคนคอืผู้ ไดร้บัเรยีกโดยวญิญำณแห่งกำรพยำกรณ์
และกำรเปิดเผย ไดร้บัมอบหน้ำที่และแตง่ตัง้โดยกำรวำงมือ อธิกำร
ทุกคนถือกุญแจของฝ่ำยประธำนในวอรด์ของเขำ แตล่ะคนเป็นมหำ
ปุโรหิต มหำปุโรหิตควบคมุวอรด์ของเขำ แตล่ะคนแบกรบัหน้ำที่รบั
ผิดชอบมำกมำยในกำรเป็นผู้พิทักษ์ แตล่ะคนเป็นเสมือนบิดำของ
ผู้คนของเขำ

ไม่มี ใครไดร้บัเงินตอบแทนกำรรบัใช้ของเขำ ศำสนำจักรไม่มีคำ่
ตอบแทนให้อธิกำรวอรด์คนใดส�ำหรบักำรท�ำงำนเป็นอธิกำรของเขำ

ข้อก�ำหนดของอธิกำรในปัจจุบันเหมือนกับในสมัยของเปำโลผู้เขียน
ถึงทิโมธี [ด ู1 ทิโมธี 3:2- 6]      
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ในจดหมำยถึงทิตสั เปำโลเพิ่มเตมิวำ่ “[อธิกำร] ซ่ึงเป็นผู้รบัมอบ
ฉันทะของพระเจ้ำตอ้งไม่มีข้อต�ำหนิ      

“ยึดมั่นในพระวจนะอันสัตย์จรงิตำมค�ำสอน เพื่อจะสำมำรถหนุนใจ
ดว้ยค�ำสอนที่ถูกตอ้ง และชีแ้จงตอ่พวกคนที่คดัคำ้น” (ทิตสั 1:7, 9)

ถ้อยค�ำเหลำ่น้ันพูดอย่ำงเหมำะสมถึงอธิกำรยุคปัจจุบันในศำสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย 15

ขำ้พเจ้ำกระตุน้คนของศำสนจักร ไม่วำ่ท่ำนจะอยู่ที่ ใด เมื่อทำ่น
ประสบปัญหำ ลองแก้ ไขปัญหำเหลำ่น้ันดว้ยตวัท่ำนเองก่อน คดิ
พิจำรณำปัญหำ ศึกษำทำงเลือกที่มี ให้ สวดอ้อนวอน และพึ่งกำรน�ำ
ทำงของพระเจ้ำ ถำ้ทำ่นไม่สำมำรถจัดกำรไดด้ว้ยตนเอง ท่ำนจึงจะพูด
คยุกับอธิกำรหรอืประธำนสำขำ อธิกำรเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้ำ ไดร้บั
เรยีกภำยใตสิ้ทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ ให้เป็นเมษบำลของ
ฝูง 16

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดเรำจึงตอ้งมีศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่ ท่ำนประทับใจอะไร

เกี่ยวกับ “กระบวนกำรขัดเกลำ” ของพระเจำ้เพื่อเตรยีมและเรยีก
ประธำนศำสนจักร (ด ูหัวข้อ 1)

• ท่ำนประทับใจอะไรบำ้งขณะทบทวนค�ำอธิบำยของประธำนฮิงคล์ีย์
เกี่ยวกับวธิีเลือกประธำนศำสนจักรคนใหม่ (ด ูหัวข้อ 2) เหตใุดจึง
ส�ำคญัที่ตอ้งรูว้ำ่ประธำนศำสนจักรไดร้บัเลือกตำม “แผนของสวรรค์
เพื่อจัดหำผู้น�ำที่ ไดร้บักำรดลใจและผำ่นกำรทดสอบมำแล้ว”

• พระเจำ้ทรงวำงหลักธรรมและระเบียบปฏิบัตอิะไรบำ้งส�ำหรบักำร
ปกครองศำสนจักรถ้ำประธำนไม่สำมำรถปฏิบัตหิน้ำที่ ไดอ้ย่ำง
สมบูรณ์ในหน้ำที่ทัง้หมดของท่ำน (ด ูหัวข้อ 3)

• อัครสำวกยุคสุดท้ำยแสดงควำมห่วงใยบุตรธิดำทุกคนของพระผู้
เป็นเจำ้ “ทัง้ในศำสนจักรและนอกศำสนจักร” อยำ่งไร (ด ูหัวข้อ 4) 
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ค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่ครัง้ล่ำสุดสะท้อนควำมห่วงใยน้ีอย่ำงไร 
ท่ำนไดป้ระโยชน์อยำ่งไรจำกค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์และ 
อัครสำวกที่ยังมีชีวติอยู่

• ศึกษำค�ำสอนของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับวธิีที่ฝ่ำยประธำนสูงสุด
และโควรมัอัครสำวกสิบสองท�ำกำรตดัสินใจ (ด ูหัวข้อ 5) เรำเรยีนรู้
อะไรไดบ้ำ้งจำกวธิีที่พวกทำ่นตดัสินใจ เรำจะประยุกต์ ใช้หลักธรรม
เหลำ่น้ีในครอบครวัเรำและในศำสนจักรไดอ้ยำ่งไร

• ขณะที่ทำ่นทบทวนหัวข้อ 6 และ 7 ทำ่นเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับกำร
เรยีกประธำนสเตคและอธิกำร เรำจะสนับสนุนผู้น�ำศำสนจักรไดด้ี
ขึน้อย่ำงไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
เอเฟซัส 2:19–20; 4:11–14; คพ  1:38; 21:1–6; อับรำฮัม 3:22–23; 

หลักแห่งควำมเช่ือ 1:5–6

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“เป็นพยำนเมื่อใดก็ตำมที่พระวญิญำณกระตุน้เตอืนให้ทำ่นท�ำ

เช่นน้ัน ไม่เฉพำะแคต่อนจบบทเรยีนเทำ่น้ัน    เปิดโอกำสให้คนที่
ท่ำนสอนแสดงประจักษ์พยำนดว้ย” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน 
[1999], 45)

อ้ำงอิง

 1  “In . . . Counsellors There Is Safety,” 

Ensign, Nov. 1990, 49.

 2  ใน Conference Report, Oct. 1961, 

115–16;  อำ้งอิง “ฉันเฝ้ำพิศวง,”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 89

 3  “งำนน้ีเป็นงำนแห่งควำมห่วงใยในผู้คน,” 
เลียโฮนำ, ส ค 1995, 42 

 4  “Strengthening Each Other,” Ensign, 
Feb. 1985, 5.

 5  “He Slumbers Not, nor Sleeps,” Ensign, 
May 1983, 6–7.

 6  “Believe His Prophets,” Ensign, May 

1992, 53.

 7  “Come and Partake,” Ensign, May 1986, 

46–47.

 8  “This Is the Work of the Master,” Ensign, 
May 1995, 69.

 9  “The Church Is on Course,” Ensign, 
Nov. 1992, 53–54.

 10  “God Is at the Helm,” Ensign, May 1994, 

54, 59.
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 11  “Special Witnesses for Christ,” Ensign, 
May 1984, 49–51.

 12  “God Is at the Helm,” 54, 59.

 13  “ประธำนสเตค,” เลียโฮนำ, ก ค  2000, 
62- 64 

 14  “งำนน้ีเป็นงำนแห่งควำมห่วงใยในผู้คน,” 
42 

 15  “ผู้เลีย้งแกะแห่งอิสรำเอล,”   เลียโฮนำ, 
พ ย  2003, 72- 73, 79 

 16  “Live the Gospel,” Ensign, Nov. 1984, 

86.
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บทที่ 20

กำรผูกมิตรกับคนที่นับถือ
ศำสนำตำ่งจำกเรำ

“ขอให้เรำยืน่มือช่วยเหลือชำยหญิงผู้มี ไมตรจีิต ไม่วำ่
พวกเขำจะมีควำมเชือ่ในศำสนำใดและอำศยัอยู่ที่ ใด”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

เมื่อพูดที่กำรประชุมใหญ่ของผู้น�ำศำสนำในเดอืนพฤศจิกำยน ค ศ  
1994 ประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์กลำ่ววำ่

“เรำมีควำมเช่ือหลำกหลำยดำ้นหลักค�ำสอน แม้เรำจะยอมรบัควำม
ตำ่งดำ้นศำสนำ แตข่ำ้พเจ้ำคดิวำ่เรำเห็นดว้ยทุกอย่ำงในเรือ่งควำมช่ัว
รำ้ยรวมทัง้ปัญหำของโลกและสังคมที่เรำอยู่ ในเรือ่งควำมรบัผิดชอบ
และโอกำสอันส�ำคญัยิ่งของเรำที่จะพรอ้มใจกันสนับสนุนคณุสมบัติ
เหลำ่น้ันในชีวติส่วนตวัและในชีวติที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมซ่ึงพูดถึง
คณุธรรมและศีลธรรม กำรเคำรพชำยหญิงทุกคนในฐำนะบุตรธิดำของ
พระผู้เป็นเจ้ำ กำรที่เรำตอ้งมีควำมสุภำพอ่อนน้อมในสัมพันธภำพของ
เรำ และกำรปกปักรกัษำครอบครวัในฐำนะหน่วยพืน้ฐำนของสังคม
ตำมที่พระเจ้ำทรงก�ำหนด

“      เรำทุกคนมีควำมปรำรถนำในใจเรำที่จะช่วยคนยำกไร ้ยกฐำนะ
คนทุกข์ยำก ให้กำรปลอบโยน ควำมหวงั และควำมช่วยเหลือแก่ทุกคน
ที่เดอืดรอ้นและเจ็บปวดจำกสำเหตใุดก็ตำม
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ประธำนฮิงคล์ีย์กระตุน้ให้เรำรว่มมือกับคนทีนั่บถือศำสนำ
ตำ่งจำกเรำ “ ในอุดมกำรณ์ดขีองชุมชน”
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“เรำยอมรบัวำ่จ�ำเป็นตอ้งเยียวยำบำดแผลของสังคมและแทนที่กำร
มองโลกในแง่รำ้ยของยุคเรำดว้ยกำรมองโลกในแง่ดแีละศรทัธำ เรำ
ตอ้งยอมรบัวำ่เรำไม่จ�ำเป็นตอ้งโตแ้ย้งหรอืวพิำกษ์วจิำรณ์กัน เรำตอ้ง
ใช้อิทธิพลของเรำลดเสียงเกรีย้วโกรธและกำรโตเ้ถียงดว้ยเจตนำรำ้ย

“      พลังของเรำอยู่ที่อิสรภำพในกำรเลือกของเรำ มีพลังแม้ ใน
ควำมหลำกหลำยมำกมำยของเรำ แตม่ีพลังยิ่งกวำ่น้ันในข้อบัญญัตทิี่
พระผู้เป็นเจ้ำทรงมอบหมำยให้เรำแตล่ะคนท�ำเพื่อยกระดบัจิตใจและ
เป็นพรแก่บุตรธิดำทัง้หลำยของพระองค ์โดยไม่ค�ำนึงถึงเผ่ำพันธุ์หรอื
ชำตกิ�ำเนิดหรอืควำมแตกตำ่งดำ้นอื่น      

“ขอพระเจ้ำทรงอวยพรเรำให้พรอ้มใจกันขจัดองคป์ระกอบทัง้หลำย
ของควำมเกลียดชัง ทิฐิมำนะ กำรเหยียดผิว ค�ำพูดตลอดจนกำรกระ
ท�ำอันก่อให้เกิดควำมแตกแยกออกจำกใจเรำและสังคมของเรำ ค�ำพูด
เหยียดหยำม กำรดถููกชือ้ชำต ิกำรนินทำวำ่รำ้ย กำรกระพือข่ำวลือดว้ย
ควำมประสงคร์ำ้ยไม่ควรมีอยู่ ในหมู่พวกเรำ

“ขอพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงอวยพรใหเ้รำทกุคนมสัีนตสุิขทีม่ำจำก
พระองค ์ขอพระองคท์รงอวยพรใหเ้รำมี ใจรูค้ณุและตัง้ใจจะอยูร่วมกัน
ดว้ยควำมเคำรพกนั พรอ้มใจกนัเป็นพรแกช่มุชนซ่ึงเรำโชคดทีี่ ไดอ้ยู”่ 1

หน่ึงปีหลังจำกให้ขำ่วสำรน้ี ประธำนฮิงคล์ีย์พูดกับผู้น�ำทำงโลกกลุ่ม
หน่ึง พวกเขำเป็นกลุ่มเล็ก—ประมำณ 30 คนเทำ่น้ัน—แตเ่ป็นกลุ่ม
คนที่มีอิทธิพลกวำ้งขวำง อำทิ ประธำน หัวหน้ำบรรณำธิกำร ผู้ผลิต 
และนักขำ่วจำกแหล่งขำ่วใหญ่ๆ ในสหรฐั ใน “กำรสนทนำกันอย่ำง
ออกรสและเจืออำรมณ์ขันบำงครัง้” ท่ำนให้ “ภำพรวมของขอบขำ่ย
นำนำชำตขิองศำสนจักร แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับผู้สอนศำสนำ งำน
ดำ้นมนุษยธรรม และกำรศึกษำ จำกน้ันจึงตอบค�ำถำม       ท่ำนตอบ
ค�ำถำมแตล่ะข้ออย่ำงตรงไปตรงมำและไม่ลังเลหรอือึกอักแม้แตน้่อย” 
ผู้รว่มสนทนำแสดงควำมประหลำดใจพอสมควรกับควำมเป็นคนเปิด
เผยของทำ่น ซ่ึงท่ำนตอบวำ่ส่ิงเดยีวที่ท่ำนจะไม่พูดถึงคอืรำยละเอียด
ของศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ ในพระวหิำร “ประตเูปิดกวำ้งกับเรือ่งอื่นทุก
เรือ่งครบั” ท่ำนกลำ่ว
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ณ จุดหน่ึงในช่วงถำมตอบ ไมค ์วอลเลซ นักข่ำวอำวโุสของรำยกำร
โทรทัศน์ 60 Minutes กลำ่ววำ่เขำตอ้งกำรท�ำรำยงำนพิเศษเกี่ยวกับ
ประธำนฮิงคล์ีย์ ประธำนฮิงคล์ีย์หยุดคดิครูห่น่ึงและตอบวำ่ “ขอบคณุ
ครบั ผมจะลองเส่ียงสักครัง้” 2

ประธำนฮิงคล์ีย์ยอมรบัภำยหลังวำ่ท่ำนมีควำมหวัน่ใจอยู่บ้ำงกับกำร
ให้สัมภำษณ์ ไมค ์วอลเลซผู้มีกิตตศัิพท์วำ่เป็นนักขำ่วที่ดดุนั ทำ่น
อธิบำยสำเหตทุี่ท่ำนตกลงให้สัมภำษณ์ทัง้ที่หวัน่ใจวำ่

“ข้ำพเจำ้รูสึ้กวำ่น่ันเป็นโอกำสที่จะน�ำเสนอแง่มุมบำงอยำ่งที่
ยืนยันวฒันธรรมและขำ่วสำรของเรำตอ่คนหลำยล้ำนคน ขำ้พเจำ้ลง
ควำมเห็นวำ่กำรท�ำสุดควำมสำมำรถแม้สถำนกำรณ์ ไม่เป็นใจดกีวำ่
สถำนกำรณ์เป็นใจแต่ไม่ท�ำอะไรเลย” 3

กำรสัมภำษณ์ที่ครอบคลุมทุกหัวข้อน้ันมีกำรสนทนำดงัน้ี

คณุวอลเลซ: “คณุมองคนที่ ไม่ ไดเ้ป็นมอรมอนอยำ่งไรครบั”

ประธำนฮิงคล์ีย์: “มองดว้ยควำมรกัและควำมเคำรพ ผมมีเพื่อน
หลำยคนไม่ไดเ้ป็นมอรมอน ผมเคำรพพวกเขำ ผมมีควำมช่ืนชมพวก
เขำมำกที่สุด”

คณุวอลเลซ: “ทัง้ที่พวกเขำยังไม่เห็นแสงสวำ่งอย่ำงน้ันหรอืครบั”

ประธำนฮิงคล์ีย์: “ครบั ผมพูดกับทุกคนที่ ไม่เป็นสมำชิกของ
ศำสนจักรน้ีวำ่เรำยอมรบัคณุธรรมและควำมดงีำมทัง้หมดที่คณุมี จง
น�ำมำกับคณุและดวูำ่เรำจะเพิ่มให้ ไดห้รอืไม่” 4

เมื่อจบขัน้ตอนกำรสัมภำษณ์ ประธำนฮิงคล์ีย์กับไมค ์วอลเลซเป็น
เพื่อนกัน คณุวอลเลซพูดถึงประธำนฮิงคล์ีย์วำ่ท่ำนเป็น “ผู้น�ำที่อบอุ่น 
ละเอียดรอบคอบ น่ำนับถือ และมองโลกในแง่ด”ี ผู้ “สมควรไดร้บั
ควำมช่ืนชมอยำ่งเต็มที่จำกคนเกือบทัง้โลก” 5
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ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

เม่ือเราจดจ�าวา่ทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราจะ
ย่ืนมือช่วยเหลือและพยุงผู้คนท่ีอยู่รอบข้างเรามากขึน้

เรำตอ้งไม่ลืมวำ่เรำอยู่ ในโลกที่มีควำมหลำกหลำยมำก คนของโลก
ทุกคนเป็นลูกของพระบิดำและมีควำมเช่ือทำงศำสนำตำ่งกันไป เรำ
ตอ้งปลูกฝังควำมใจกวำ้ง ควำมส�ำนึกคณุ และควำมเคำรพกัน 6

ไม่จ�ำเป็นตอ้งมีควำมขัดแย้งในแผ่นดนิใดระหวำ่งคนหลำยกลุ่ม
หลำยพวก ขอให้มีกำรสอนในบำ้นของผู้คนวำ่เรำทุกคนเป็นบุตร
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรข์องเรำ และมีควำมเป็นบิดำ
แน่นอนฉันใด ย่อมสำมำรถมีและตอ้งมีควำมเป็นพี่น้องกันฉันน้ัน 7

ถ้ำเรำอยำกมีภำพมรดกอันสูงส่งน้ันอยู่ตรงหน้ำเรำเสมอ ภำพกำร
เป็นพระบิดำของพระผู้เป็นเจำ้และภรำดรภำพของมนุษย์ เรำจะ
ตอ้งใจกวำ้งมำกขึน้อีกนิด มีเมตตำมำกขึน้อีกหน่อย โอบอ้อมอำรมีำก
ขึน้อีกเล็กน้อยเพื่อพยุง ช่วยเหลือ และประคองคนเหล่ำน้ันในบรรดำ
พวกเรำ เรำน่ำจะท�ำส่ิงเหล่ำน้ันซ่ึงเห็นชัดวำ่ไม่เหมำะกับเรำให้น้อยลง 
เรำเป็นบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำและเรำรกัพระองค ์จงท�ำอยำ่งน้ัน
มำกขึน้อีกนิด 8

2
เราควรด�าเนินชีวติด้วยความเคารพ ความช่ืนชม และ

ความเป็นมิตรต่อคนท่ีนับถือศาสนาต่างจากเรา

“เรำอ้ำงเอกสิทธิ์แห่งกำรนมัสกำรพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงฤทธำนุภำพ
ตำมกำรวนิิจฉัยจำกมโนธรรมของเรำเอง, และยอมให้มนุษย์ทัง้ปวงมี
เอกสิทธิ์เช่นเดยีวกัน, ให้พวกเขำนมัสกำรโดยวธิี ใด, ณ สถำนที่ ใด, 
หรอืส่ิงใดก็ ไดท้ี่พวกเขำจะนมัสกำร” (หลักแห่งควำมเช่ือ 1:11)

เรือ่งน้ีส�ำคญัอย่ำงยิ่งคอื—แม้เรำเช่ือในกำรนมัสกำรพระผู้เป็นเจ้ำ
ตำมหลักค�ำสอนของเรำ แตเ่รำไม่ โอหังอวดดหีรอืคดิวำ่ตนเป็นฝ่ำย
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ถูกหรอืจองหอง แตเ่รำให้ผู้อื่นมีเอกสิทธิ์แห่งกำรนมัสกำรตำมควำม
ปรำรถนำของพวกเขำ ปัญหำส่วนใหญ่ ในโลกเกิดจำกควำมขัดแย้ง
ระหวำ่งศำสนำ ขำ้พเจ้ำมีควำมสุขที่พูดไดว้ำ่ข้ำพเจำ้สำมำรถน่ังอยู่
กับเพื่อนนิกำยคำทอลิกและพูดคยุกับพวกเขำ ขำ้พเจ้ำสำมำรถน่ัง
อยู่กับเพื่อนนิกำยโปรเตสแตนท์และพูดคยุกับพวกเขำ ข้ำพเจำ้จะ
ยืนปกป้องพวกเขำดงัที่ศำสนจักรน้ีท�ำมำแล้วและจะท�ำตอ่ไปในกำร
ปกป้องพวกเขำในโลกน้ี 9

ขำ้พเจ้ำขอรอ้งคนของเรำทุกที่ ให้ด�ำเนินชีวติดว้ยควำมเคำรพและ
ช่ืนชมคนที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำ เรำจ�ำเป็นอยำ่งยิ่งที่ตอ้งมีควำม
สุภำพและควำมนอบน้อมในหมู่คนที่ตำ่งควำมเช่ือและตำ่งปรชัญำ เรำ 
ตอ้งไม่เป็นพวกหัวรนุแรงที่สนับสนุนหลักค�ำสอนเรือ่งกำรกดขี่ชนลุ่ม 

กลุ่ม เรำอยู่ ในโลกของควำมหลำกหลำย เรำสำมำรถเคำรพและตอ้ง
เคำรพคนเหล่ำน้ันที่เรำอำจไม่เห็นดว้ยกับค�ำสอนของพวกเขำ เรำ
ตอ้งเต็มใจปกป้องสิทธิ์ของผู้อื่นซ่ึงอำจกลำยเป็นเหยื่อของควำมคลั่ง
ศำสนำ

ขำ้พเจ้ำดงึควำมสนใจของท่ำนมำที่ค�ำพูดกินใจเหลำ่น้ีของโจเซฟ 
สมิธในปี 1843

“หำกแสดงให้เห็นแล้ววำ่ข้ำพเจำ้ยอมตำยเพื่อ ‘มอรมอน’ ขำ้พเจ้ำ
กล้ำประกำศตอ่สวรรคเ์บือ้งบนวำ่ขำ้พเจ้ำพรอ้มจะตำยเพื่อปกป้อง
สิทธิ์ของเพรสไบทีเรยีน แบปทิสต ์หรอืคนดี ในทุกนิกำยเช่นเดยีวกัน 
เพรำะหลักธรรมเดยีวกันกับที่เหยียบย�่ำสิทธิ์ของวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย
จะเหยียบย�่ำสิทธิ์ของโรมันคำทอลิก หรอืของนิกำยอื่นซ่ึงอำจไม่เป็น
ที่นิยมชมชอบและอ่อนแอเกินกวำ่จะปกป้องตนเอง” (History of the 

Church, 5:498)10

เรำตอ้งไม่รกัแตพ่วกพ้องของตนเอง เรำตอ้งไม่คดิวำ่เรำเหนือกวำ่
ผู้อื่น เรำตอ้งไม่คดิวำ่ตนเป็นฝ่ำยถูก เรำตอ้งเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ใจกวำ้ง 
และเป็นมิตร เรำสำมำรถจรรโลงศรทัธำของเรำได ้เรำสำมำรถปฏิบัติ
ศำสนำของเรำได ้เรำสำมำรถยึดมั่นวธิีนมัสกำรของเรำโดยไม่ท�ำให้ผู้
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อื่นขุ่นเคอืง ขำ้พเจ้ำใช้ โอกำสน้ีรอ้งขอควำมใจกวำ้งและควำมเป็น
เพื่อนบ้ำน ควำมเป็นมิตรและควำมรกัตอ่คนที่นับถือศำสนำอื่น 11

เรำตอ้งไม่อำรมณ์เสียขณะพูดถึงควำมตำ่งดำ้นหลักค�ำสอน 
ไม่มีที่ส�ำหรบัควำมเกรีย้วกรำด แตเ่รำไม่สำมำรถละทิง้หรอืยอม
ประนีประนอมควำมรูน้ั้นซ่ึงมำถึงเรำผำ่นกำรเปิดเผย กำรมอบกุญแจ
และสิทธิอ�ำนำจโดยตรงภำยใตม้ือของผู้ถือกุญแจเหล่ำน้ันในสมัย
โบรำณ ขอเรำอย่ำลืมวำ่น่ีคอืกำรฟ้ืนฟูส่ิงซ่ึงพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
ทรงสถำปนำไว ้     

เรำสำมำรถเคำรพศำสนำอื่น และตอ้งท�ำเช่นน้ัน เรำตอ้งยอมรบัวำ่
พวกเขำท�ำควำมดมีำกมำย เรำตอ้งสอนลูกๆ ให้ ใจกวำ้งและเป็นมิตร
กับคนที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำ 12

เรำตอ้งไม่ออกไปท�ำรำ้ยศำสนจักรอื่น เรำตอ้งไม่ออกไปท�ำลำย
ศำสนจักรอื่น เรำไม่ โตเ้ถียงกับศำสนจักรอื่น เรำไม่ โตแ้ย้งกับศำสนำ
จักรอื่น เรำเพียงพูดกับคนที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำหรอืไม่มีศำสนำ
วำ่ “คณุน�ำควำมจรงิที่คณุมีมำกับคณุและให้เรำดวูำ่เรำจะเพิ่มให้คณุ
ไดห้รอืไม่” 13

3
เราสามารถท�างานกับผู้อ่ืนในอุดมการณ์ดีได้ โดย

ไม่ประนีประนอมหลักค�าสอนของเรา

เรำสำมำรถท�ำงำนและรว่มงำนกับผู้นับถือศำสนำอื่นได้ ในภำระ
หน้ำที่ตำ่งๆ ในกำรตอ่สู้อันไม่สิน้สุดกับควำมช่ัวรำ้ยทำงสังคมซ่ึง
คกุคำมคณุคำ่ที่ส�ำคญัตอ่เรำทุกคนมำก คนเหล่ำน้ีนับถือศำสนำตำ่ง
จำกเรำ แตพ่วกเขำเป็นมิตรสหำย เพื่อนบ้ำน และผู้รว่มงำนของเรำใน
อุดมกำรณ์ตำ่งๆ เรำยินดี ให้พลังสนับสนุนควำมพยำยำมของพวกเขำ

แต่ ในทัง้หมดน้ีไม่มีกำรประนีประนอมหลักค�ำสอน เรำไม่จ�ำเป็น
และตอ้งไม่ประนีประนอมหลักค�ำสอน แตม่ีมิตรภำพระดบัหน่ึงขณะ
ที่เรำท�ำงำนดว้ยกัน 14
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ขอเรำอยำ่ลืมวำ่เรำเช่ือในกำรเป็นคนมีเมตตำและในกำรท�ำดตีอ่
มนุษย์ทัง้ปวง ข้ำพเจำ้เช่ือมั่นวำ่เรำสำมำรถสอนลูกๆ ของเรำไดอ้ย่ำง
มีประสิทธิภำพมำกพอจนเรำไม่กลัววำ่พวกเขำจะสูญเสียศรทัธำขณะ
พวกเขำถนอมน� ้ำใจและเป็นมิตรกับคนที่ ไม่เช่ือหลักค�ำสอนของ
ศำสนจักรน้ี       ขอให้เรำมีส่วนรว่มในอุดมกำรณ์ดขีองชุมชน อำจจะ
มีสถำนกำรณ์ที่เรำไม่สำมำรถอ่อนข้อเรือ่งหลักธรรมในกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหำรำ้ยแรงทำงศีลธรรม แต่ ในกรณีเช่นน้ันเรำสำมำรถ
ไม่เห็นดว้ยอย่ำงสุภำพโดยไม่อำรมณ์เสีย เรำสำมำรถขอบคณุควำม
จรงิใจของคนที่เรำยอมรบัจุดยืนของพวกเขำไม่ได ้เรำสำมำรถพูดถึง
หลักธรรมแทนที่จะโจมตผีู้อื่น

ในอุดมกำรณ์เหลำ่น้ันซ่ึงยกระดบัสภำพแวดล้อมของชุมชน และ
ออกแบบไวเ้พื่อเป็นพรแก่พลเมืองทุกคนของชุมชนน้ัน ขอให้เรำก้ำว
ไปข้ำงหน้ำและมีส่วนช่วย      

      จงสอนคนที่ทำ่นรบัผิดชอบให้รูค้วำมส�ำคญัของกำรเป็น
พลเมืองด ีกระตุน้ให้พวกเขำมีส่วนรว่มโดยจ�ำไวว้ำ่ในกำรปรกึษำหำรอื
กันน้ัน เสียงเบำๆ ของกำรใช้เหตผุลอย่ำงแท้จรงิจะโน้มน้ำวใจได้

“ควำมออ่นโยนของเรำอำจเป็นกำรโตแ้ยง้ที่ โน้มน้ำวใหย้อมรบัส่ิงทีเ่รำเชือ่ไดม้ำกทีสุ่ด”
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มำกกวำ่เสียงเอะอะโวยวำยของกำรคดัคำ้น เมื่อยอมท�ำหน้ำที่รบัผิด
ชอบดงักล่ำว คนของเรำจะเป็นพรแก่ชุมชนของพวกเขำ ครอบครวั
ของพวกเขำ และศำสนจักร 15

เรำตอ้งไม่ยอมจ�ำนนตอ่อิทธิพลของควำมช่ัวรำ้ย เรำสำมำรถและ
ตอ้งธ�ำรงมำตรฐำนซ่ึงศำสนจักรน้ีสนับสนุนนับตัง้แตจ่ัดตัง้ มีวธิีที่ดี
กวำ่วธิีของโลก ถ้ำน่ันหมำยถึงกำรยืนเดยีวดำย เรำก็ตอ้งยืน

แตเ่รำจะไม่เดยีวดำย ข้ำพเจ้ำเช่ือมั่นวำ่มีหลำยลำ้นคนทั่วโลก 
ผู้ โศกเศรำ้กับควำมช่ัวรำ้ยที่พวกเขำมองเห็นอยู่ทั่วไป พวกเขำรกัคน
มีคณุธรรม คนด ีและคนจิตใจด ีพวกเขำจะเปล่งเสียงและให้พลัง
ปกป้องคณุคำ่เหล่ำน้ันซ่ึงคูค่วรให้ผดงุไวแ้ละปลูกฝัง 16

ขอให้เรำสวดอ้อนวอนขอพลังแห่งควำมดงีำม ขอให้เรำยื่นมือช่วย
เหลือชำยหญิงที่มี ไมตรจีิต ไม่วำ่พวกเขำจะนับถือศำสนำใดและอยู่ที่
ใด ขอให้เรำยืนหยัดตอ่ตำ้นควำมช่ัวรำ้ย ทัง้ที่บำ้นและตำ่งแดน       
เรำทุกคนสำมำรถเป็นอิทธิพลเพื่อควำมดี ในโลกน้ีได้ 17

4
เม่ือเราปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความรกั ความเคารพ 
และความอ่อนโยน เราแสดงให้เห็นวา่เราเป็น

สานุศษิย์ท่ีแท้จรงิของพระเยซูครสิต์

ขณะที่เรำด�ำเนินพันธกิจที่เดน่ชัดของเรำ เรำท�ำงำนภำยใตพ้ระ
บัญชำของพระเจ้ำผู้คนืพระชนม์ผู้ตรสัไว้ ในสมัยกำรประทำนสุดท้ำย
และท้ำยสุดน้ี น่ีเป็นอุดมกำรณ์อันล�ำ้เลิศและหำที่เปรยีบมิไดข้อง
พระองค ์เรำแสดงประจักษ์พยำนและเป็นพยำนถึงพระองค ์แตเ่รำ
ตอ้งไม่ท�ำเช่นน้ันดว้ยควำมโอหังอวดดหีรอืคดิวำ่ตนเป็นฝ่ำยถูก

ตำมที่เปโตรกล่ำวไว ้เรำเป็น “พงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวก
ปุโรหิตหลวง เป็นชนชำตบิรสุิทธิ์ เป็นประชำกรอันเป็นกรรมสิทธิ์
ของพระเจำ้” เพื่อเหตใุดหรอื เพื่อเรำจะ “ประกำศพระเกียรตคิณุของ
พระองคผ์ู้ ไดท้รงเรยีก [พวกเรำ] ให้ออกมำจำกควำมมืดเข้ำไปสู่ควำม
สวำ่งอันมหัศจรรย์ของพระองค”์ (1 เปโตร 2:9)      
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      ขอให้เรำเป็นสำนุศิษย์ที่แท้จรงิของพระครสิต ์โดยถือปฏิบัตกิฎ
ทองค�ำ โดยปฏิบัตติอ่ผู้อื่นเช่นที่เรำอยำกให้พวกเขำปฏิบัตติอ่เรำ ขอ
ให้เรำเสรมิสรำ้งศรทัธำของเรำและศรทัธำของบุตรธิดำของเรำขณะมี
มำรยำทตอ่คนที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำ ควำมรกัและควำมเคำรพจะ
เอำชนะองคป์ระกอบทุกอย่ำงของควำมเกลียดชัง ควำมอ่อนโยนของ
เรำอำจเป็นกำรโตแ้ย้งที่ โน้มน้ำวให้ยอมรบัส่ิงที่เรำเช่ือไดม้ำกที่สุด 18

ขำ้พเจ้ำตอ้งกำรเสนอแนะให้ทำ่นพัฒนำเจตคตขิองควำมโอบอ้อม
อำรเีพื่อช่วยคนที่ ไม่ ใช่คนของเรำ ให้ก�ำลังใจพวกเขำ น�ำพวกเขำอย่ำง
มีมำรยำทและอ่อนโยนจนน�ำไปสู่กำรคบคำ้สมำคมเหล่ำน้ัน ซ่ึงท�ำให้
พวกเขำเห็นโปรแกรมอันดงีำมของศำสนจักรได้

ขำ้พเจ้ำนึกถึงบทกวขีองเอ็ดวนิ มำรค์แฮมที่วำ่

เขำขีดวงกลมกีดกันฉันดว้ยข้อกลำ่วหำ
คนนอกคอก คนขบถ เหยียดหยำมตำ่งๆ นำนำ
แตฉั่นชนะใจดว้ยรกัและเชำวน์ปัญญำ
เรำขีดวงกลมเชิญเขำเข้ำมำ! 19

เรำไม่จ�ำเป็นตอ้งโอ้อวด [ศำสนำของเรำ] หรอืโอหังอวดดแีตอ่ย่ำงใด 
เพรำะน่ันเป็นกำรปฏิเสธพระวญิญำณของพระครสิตผ์ู้ที่เรำพยำยำม
ท�ำตำม พระวญิญำณองคน้ั์นหำวธิีแสดงออกในใจและจิตวญิญำณ ใน
ท่ำทีที่ ไม่ โอ้อวดและสงบเสงี่ยมของชีวติเรำ

เรำทุกคนเคยเห็นคนที่เรำเกือบอิจฉำเพรำะพวกเขำปลูกฝังท่ำทีที่
พูดถึงควำมงำมของพระกิตตคิณุที่รวมไว้ ในควำมประพฤตขิองพวก
เขำโดยไม่ตอ้งพูดสักค�ำ

เรำสำมำรถลดเสียงลงไดส้ำมส่ีเดซิเบล  เรำสำมำรถท�ำควำมดกีับคน
ที่ท�ำไม่ดกีับเรำ เรำยิม้ไดท้ัง้ที่ควำมโกรธอำจจะง่ำยกวำ่มำก เรำสำมำรถ
ใช้กำรควบคมุตนเองและวนัิยในตนอง โดยไม่สนใจค�ำปรำมำสใดๆ 20

เรำเข้ำใจจรงิหรอื เรำเข้ำใจควำมส�ำคญัอย่ำงยิ่งของส่ิงที่เรำมีหรอืไม่ 
น่ีเป็นผลรวมของคนหลำยรุน่ บททิง้ทำ้ยในปรำกฏกำรณ์ทัง้หมดของ
ประสบกำรณ์มนุษย์
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แตส่ิ่งน้ีไม่ไดท้�ำให้เรำอยู่ ในฐำนะเหนือกวำ่ผู้อื่น ตรงกันข้ำม น่ัน
ควรท�ำให้เรำเจียมตน ทัง้หมดน้ันวำงหน้ำที่รบัผิดชอบที่เรำหนีไม่พ้น
วำ่เรำตอ้งแสดงควำมห่วงใยคนทัง้ปวงในพระวญิญำณของพระอำจำรย์
ผู้ทรงสอนวำ่ “จงรกัเพื่อนบำ้นเหมือนรกัตนเอง” (มัทธิว 19:19) เรำ
ตอ้งขจัดควำมคดิที่วำ่ตนเป็นฝ่ำยถูกและเอำชนะควำมเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเล็กๆ น้อยๆ      

คนรุน่เรำเป็นผลเก็บเกี่ยวสุดท้ำยของคนทัง้หมดที่ล่วงหน้ำไปก่อน
เรำ กำรมีคนรูว้ำ่เรำเป็นสมำชิกของศำสนจักรเทำ่น้ียังไม่พอ ภำระ
ผูกพันที่จรงิจังตกอยู่กับเรำ ขอให้เรำเผชิญหน้ำและท�ำภำระผูกพันน้ี

เรำตอ้งด�ำเนินชีวติในฐำนะผู้ตดิตำมที่แท้จรงิของพระครสิตด์ว้ย
จิตกุศลตอ่คนทัง้ปวง โดยตอบแทนควำมช่ัวดว้ยควำมด ีสอนวถิีของ
พระเจ้ำโดยแบบอยำ่ง และท�ำกำรรบัใช้มำกมำยที่พระองคท์รงวำงไว้
ให้เรำจนส�ำเรจ็ลุล่วง 21

จำกค�ำสวดอ้อนวอนอุทิศศนูย์กำรประชุมใหญ่ ในซอลท์เลคซิตี ้ยูทำห ์ขอให้
พวกขำ้พระองคผ์ู้เป็นของศำสนจักรของพระองคเ์ป็นผู้มี ไมตรจีิตและ
สุภำพอ่อนน้อม รกัษำมำตรฐำนและกำรปฏิบัตทิี่พวกขำ้พระองคท์รำบ 
และยอมให้ผู้อื่นมีเอกสิทธิ์แห่งกำรนมัสกำรใคร “สถำนที่ ใด, หรอืส่ิงใด
ก็ ไดท้ี่พวกเขำจะนมัสกำร” [หลักแห่งควำมเช่ือ 1:11] ขอทรงอวยพร
พวกขำ้พระองค์ ให้เป็นเพื่อนบ้ำนที่ดแีละช่วยเหลือทุกคน ขอให้พวก
ขำ้พระองคย์กมือที่อ่อนแรงและให้ก�ำลังเข่ำที่อ่อนล้ำของคนทุกข์ยำก 
[ด ูคพ  81:5] ขอให้พวกข้ำพระองคท์ุกคนอยู่รว่มกันอย่ำงสงบดว้ย
ควำมช่ืนชมและเคำรพกัน 22

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ในควำมสัมพันธ์ของเรำกับผู้อื่น เหตใุดกำรจดจ�ำวำ่เรำทุกคนเป็น

บุตรธิดำของพระผู้เป็นเจำ้จึงเป็นประโยชน์ (ด ูหัวข้อ 1) เรำจะบ่ม
เพำะนิสัยให้ตวัเรำช่ืนชมและเคำรพผู้อื่นมำกขึน้ไดอ้ย่ำงไร ผู้ ใหญ่
จะสอนเด็กให้ช่ืนชมและเคำรพผู้อื่นไดอ้ยำ่งไร
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• ทบทวนค�ำแนะน�ำของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับสัมพันธภำพของเรำ
กับคนที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำ (ด ูหัวข้อ 2) เรำจะทรำบไดอ้ย่ำงไร
วำ่เรำก�ำลังแสดงควำมโอหังอวดดหีรอืคดิวำ่ตนเป็นฝ่ำยถูกใน
สัมพันธภำพเหล่ำน้ี เรำจะแสดงควำมเป็นเพื่อนและควำมรกัมำก
ขึน้ตอ่คนที่มีควำมเช่ือตำ่งจำกเรำไดอ้ย่ำงไร

• เหตใุดจึงส�ำคญัที่สมำชิกศำสนจักรจะท�ำงำนรว่มกับผู้อื่นใน
อุดมกำรณ์ด ี(ด ูหัวข้อ 3) มีแบบอย่ำงอะไรบ้ำงของควำมพยำยำม
เช่นน้ัน เรำจะเป็นอิทธิพลดมีำกขึน้ในชุมชนของเรำไดอ้ยำ่งไร

• เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้ำ้งเกี่ยวกับกำรเป็นสำนุศิษย์จำกค�ำสอนของ
ประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 4 ท่ำนเคยเห็นควำมรกัและควำมเคำรพ
เอำชนะควำมรูสึ้กเกลียดชังอยำ่งไร เหตใุดควำมประพฤตขิองเรำตอ่
ผู้อื่นจึงเป็น “ข้อพิสูจน์ที่น่ำจูงใจให้ยอมรบัส่ิงที่เรำเช่ือไดม้ำกที่สุด” 
ระบุวธิีที่ทำ่นจะสำมำรถยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
มัทธิว 7:12; ลูกำ 9:49–50; ยอห์น 13:34–35; 1 ยอห์น 4:7–8; คพ  

1:30; 123:12–14; หลักแห่งควำมเช่ือ 1:13

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“เมื่อทำ่นรูสึ้กถึงปีตสุิขซ่ึงมำจำกกำรเขำ้ใจพระกิตตคิณุ ท่ำนย่อม

ตอ้งกำรน�ำส่ิงที่ทำ่นเรยีนรู้ ไปใช้ ขอให้พยำยำมอย่ำงหนักที่จะด�ำเนิน
ชีวติสอดคล้องกับควำมเข้ำใจของท่ำน กำรกระท�ำดงักลำ่วจะท�ำให้
ศรทัธำ ควำมรู ้และประจักษ์พยำนของทำ่นเข้มแข็งขึน้” (ส่ังสอน

กิตตคิณุของเรำ [2004], 19)
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“ขอให้เรำเอือ้มไปหำชำวโลกในกำรรบัใช้งำนเผยแผ่ศำสนำของ
เรำ สอนทุกคนทีจ่ะฟังเกีย่วกับกำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ”



335

บทที่ 21

ปำฏิหำรยิ์ยุคสุดท้ำยของ
งำนเผยแผ่ศำสนำ

“ขำ้พเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนเป็นกองทัพใหญ่ทีม่ีควำม
กระตอืรอืรน้จะท�ำงำนน้ีและมีควำมปรำรถนำ

อย่ำงล้นเหลือทีจ่ะช่วยผู้สอนศำสนำในควำมรบั
ผิดชอบอันใหญ่หลวงทีเ่ขำเหลำ่น้ันมีอยู่”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

สมัยเป็นเด็กหนุ่ม กอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์เป็นผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตที่
ซ่ือสัตย์ แตท่่ำนไม่คำดคดิวำ่จะไดร้บัเรยีกให้รบัใช้งำนเผยแผ่เต็มเวลำ 
“เวลำน้ันภำวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ที่สุดในประวตัศิำสตรข์องโลก” ทำ่น
อธิบำยในเวลำตอ่มำ “จ�ำนวนคนวำ่งงำนใน [ซอลท์เลคซิตี]้ ประมำณ 
35 เปอรเ์ซ็นต ์คนวำ่งงำนส่วนใหญ่เป็นสำมีและบิดำเน่ืองจำกสตรี
ท�ำงำนใช้แรงงำนคอ่นขำ้งน้อย ผู้สอนศำสนำเข้ำสู่สนำมเผยแผ่ ใน
เวลำน้ันน้อยมำก       ขำ้พเจำ้เรยีนจบปรญิญำตรแีล้วและวำงแผนจะ
เรยีนตอ่ แตแ่ล้วอธิกำรก็มำพรอ้มส่ิงที่ดเูหมือนจะเป็นข้อเสนอที่ท�ำให้
ขำ้พเจ้ำตกใจมำก ท่ำนพูดถึงงำนเผยแผ่” 1

กอรด์อนยอมรบั “ข้อเสนอที่ท�ำให้ตกใจมำก” ของอธิกำร และในปี 
1933 ทำ่นไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในอังกฤษ—หน่ึงในผู้สอนศำสนำเพียง 
525 คนที่ ไดร้บัเรยีกในปีน้ัน 2  ทำ่นประสบกำรทดลองมำกมำยในช่วง
งำนเผยแผ่ แตก่ำรรบัใช้ท�ำให้ศรทัธำของทำ่นมั่นคง
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“งำนในสนำมเผยแผ่ไม่ง่ำย ยำกและน่ำท้อใจ แตน่ั่นเป็น
ประสบกำรณ์ที่ยอดเยี่ยม เมื่อนึกย้อนกลับไป ข้ำพเจ้ำยอมรบัวำ่
ขำ้พเจ้ำคงจะเป็นคนหนุ่มที่เห็นแก่ตวัเมื่อไปถึงอังกฤษ นับเป็นพร
อย่ำงยิ่งที่ข้ำพเจ้ำไดท้ิง้ควำมสนใจที่เห็นแก่ตวัและหันมำสนใจงำน
ของพระเจำ้มำกขึน้      

“ข้ำพเจำ้ส�ำนึกคณุอย่ำงสุดซึง้ส�ำหรบัประสบกำรณ์ในงำนเผยแผ่
ครัง้น้ัน ขำ้พเจ้ำสัมผัสชีวติคนไม่กี่คนผู้แสดงควำมขอบคณุตลอด
หลำยปีมำน้ี น่ันส�ำคญั แตข่้ำพเจำ้ไม่ไดส้นใจจ�ำนวนบัพตศิมำที่
ขำ้พเจ้ำมีหรอืที่ผู้สอนศำสนำคนอื่นมีมำกนัก ควำมพอใจของขำ้พเจำ้
มำจำกควำมเช่ือมั่นวำ่ขำ้พเจ้ำไดท้�ำส่ิงที่พระเจำ้ทรงตอ้งกำรให้ท�ำ
และขำ้พเจำ้เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระองคเ์พื่อท�ำให้บรรลุจุด
ประสงคข์องพระองค ์ในประสบกำรณ์น้ัน ข้ำพเจ้ำมีควำมเช่ือมั่นแรง
กล้ำและควำมรูว้ำ่โดยแท้แล้วน่ีคอืงำนที่มีอยู่จรงิและด�ำรงอยู่ของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูผ่ำนศำสดำพยำกรณ์เพื่อเป็นพรแก่ทุกคนที่
จะยอมรบัและด�ำเนินชีวติตำมหลักธรรม” 3

งำนเผยแผ่ของประธำนฮิงคล์ีย์ก�ำหนดเส้นทำงให้ท่ำนอุทิศเวลำช่ัว
ชีวติเพื่องำนของพระเจำ้ ระหวำ่งรบัใช้เป็นประธำนศำสนจักร ท่ำน
เดนิทำงกวำ่หน่ึงล้ำนไมล์ (1 6 ลำ้นกิโลเมตร) ไปมำกกวำ่ 70 ประเทศ
เพื่อแสดงประจักษ์พยำนถึงพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูของพระองค์ 4

ประธำนฮิงคล์ีย์ขอรอ้งสมำชิกศำสนจักรบ่อยครัง้ให้รว่มแบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับท่ำน ผู้สอนศำสนำเต็มเวลำกวำ่ 400,000 คนตอบรบัค�ำ
ขอรอ้งน้ันในช่วงที่ทำ่นเป็นประธำน กำรรบัใช้ของพวกเขำและงำน
ของสมำชิกผู้สอนศำสนำช่วยให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมำกกวำ่ 3,500,000 
คนรบับัพตศิมำในช่วงเวลำน้ัน 5

ประธำนฮิงคล์ีย์มองโลกในแง่ดเีสมอ ท่ำนแบ่งปันวสัิยทัศน์อันกวำ้ง
ไกลวำ่งำนของพระเจำ้จะเตบิโตตอ่ไปอย่ำงไร

“ถ้ำเรำจะรดุหน้ำไปโดยไม่ทิง้เป้ำหมำยของเรำ ไม่พูดให้รำ้ยใคร 
ด�ำเนินชีวติตำมหลักธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เรำทรำบวำ่จรงิ อุดมกำรณ์น้ี
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จะด�ำเนินตอ่ไปในควำมสง่ำงำมและพลังอ�ำนำจจนเต็มแผ่นดนิโลก 
บัดน้ีประตทูี่ปิดรบักำรส่ังสอนพระกิตตคิณุจะเปิดออก” 6

“ควำมหวงัของเรำเกี่ยวกับอนำคตน้ันยิ่งใหญ่และศรทัธำของเรำแรง
กล้ำ เรำรูว้ำ่เรำแคขู่ดพืน้ผิวของส่ิงซ่ึงจะบังเกิดขึน้ในอีกหลำยปีข้ำง
หน้ำ       ภำระของเรำในกำรไปขำ้งหน้ำน้ันใหญ่หลวง แต่ โอกำสของ
เรำโชตช่ิวง” 7

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

เราควรเอือ้มออกไปหาชาวโลกในการรบัใช้งาน
เผยแผ่ศาสนาของเรา สอนทุกคนท่ีจะฟัง

เรำไดร้บัพระบัญชำจำกพระเจำ้ให้น�ำพระกิตตคิณุไปให้ทุก
ประชำชำต ิตระกูล ภำษำ และผู้คน เรำมีหน้ำที่สอนและให้บัพตศิมำ 
ในพระนำมของพระเจำ้พระเยซูครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนื
พระชนม์ตรสัวำ่ “พวกท่ำนจงออกไปทั่วโลกประกำศข่ำวประเสรฐิแก่
มนุษย์ทุกคน” [มำระโก 16:15] เรำเข้ำรว่มในสงครำมศำสนำครัง้ใหญ่
และรนุแรงเพื่อควำมจรงิและควำมดี 8

ก่อนจัดตัง้ศำสนจักร มีงำนเผยแผ่ศำสนำ และยังคงมีเรือ่ยมำนับ
แตน้ั่น ทัง้ที่ผู้คนของเรำตอ้งผำ่นควำมยุ่งยำกมำกมำยหลำยครัง้ ขอให้
เรำทุกคนตดัสินใจแน่วแน่วำ่จะลุกขึน้มำรบัโอกำสใหม่ ส�ำนึกใหม่ของ
ควำมรบัผิดชอบ แบกรบัภำระผูกพันใหม่อีกครัง้ในกำรช่วยพระบิดำ
ในสวรรคด์�ำเนินงำนอันรุง่โรจน์ของพระองคเ์พื่อท�ำให้เกิดควำมเป็น
อมตะและชีวตินิรนัดรแ์ก่บุตรธิดำของพระองคท์ั่วโลก 9

ขอให้เรำเหล่ำวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยเอือ้มออกไปหำคนที่นับถือศำสนำ
ตำ่งจำกเรำ ขอให้เรำอย่ำท�ำดว้ยควำมโอหังอวดดหีรอืดว้ยเจตคตทิี่
คดิวำ่ตนเหนือกวำ่คนอื่น แตข่อให้เรำแสดงควำมรกั ควำมเคำรพ 
และช่วยเหลือพวกเขำ มีคนมำกมำยเขำ้ใจเรำผิด และข้ำพเจำ้เกรง
กวำ่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพรำะเรำท�ำเอง เรำสำมำรถใจกวำ้งมำกขึน้ มี
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ไมตรจีิตมำกขึน้ เป็นมิตรมำกขึน้ เป็นแบบอยำ่งมำกกวำ่ที่เรำเคยเป็น
มำในอดตี ขอให้เรำสอนบุตรธิดำให้ปฏิบัตติอ่ผู้อื่นดว้ยควำมเป็นมิตร 
ควำมเคำรพ ควำมรกั และควำมช่ืนชม น่ันจะส่งผลดยีิ่งกวำ่เจตคติ
ของควำมทะนงตน      

ขอให้เรำเอือ้มออกไปหำชำวโลกในกำรรบัใช้งำนเผยแผ่ศำสนำของ
เรำ โดยสอนทุกคนที่จะฟังเกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ พูดถึงนิมิต
แรกโดยไม่กลัวเกรงและไม่คดิวำ่ตนเองเป็นฝ่ำยถูก เป็นพยำนถึงพระ
คมัภีรม์อรมอนและกำรฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิต พี่น้องทัง้หลำย ขอให้เรำ
คกุเข่ำสวดอ้อนวอนขอโอกำสน�ำปีตขิองพระกิตตคิณุไปให้ผู้อื่น 10

ส่ิงอัศจรรย์และน่ำพิศวงคอืหลำยพันคนสัมผัสปำฏิหำรยิ์ของพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์จนพวกเขำเช่ือ ยอมรบั และกลำยเป็นสมำชิก พวก
เขำรบับัพตศิมำ  ชีวติพวกเขำไดร้บัอิทธิพลดตีลอดไป ปำฏิหำรยิ์เกิด
ขึน้ เมล็ดแห่งศรทัธำเกิดขึน้ในใจพวกเขำ และขยำยใหญ่ขึน้ขณะพวก
เขำเรยีนรู ้พวกเขำยอมรบัหลักธรรมเพิ่มขึน้ จนพวกเขำมีพรอันน่ำ
อัศจรรย์ทุกประกำรที่มำถึงผู้ด�ำเนินชีวติดว้ยศรทัธำในศำสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยน้ี 11

2
เราต้องช่วยผู้สอนศาสนาเต็มเวลาน�า 

ผู้อ่ืนมาสูค่วามรูเ้รือ่งความจรงิ

ขำ้พเจ้ำพบสตรคีนหน่ึงในอเมรกิำใตท้ี่เพิ่งเขำ้รว่มศำสนจักร ดว้ย
ควำมรกัอยำ่งมำกตอ่ส่ิงที่เธอพบเธอจึงออกไปบอกคนอื่นๆ อยำ่ง
กระตอืรอืรน้ ในช่วงเวลำเพียงเจ็ดเดอืนตัง้แตร่บับัพตศิมำ เธอให้รำย
ช่ือคนที่รูจ้ักสำมรอ้ยคนแก่ผู้สอนศำสนำเพื่อที่จะอธิบำยพระกิตตคิณุ
ให้คนเหล่ำน้ันฟัง เมื่อถึงจุดหน่ึง มีหกสิบคนเขำ้มำในศำสนจักร และ
น่ำจะเขำ้มำอีก  ในเซำเปำลู บรำซิลข้ำพเจำ้พบผู้สอนศำสนำวยัหนุ่มที่
สอนพระกิตตคิณุเธอครัง้แรก เขำเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเช่นกัน เขำ
ไปเป็นผู้สอนศำสนำเพื่อเป็นตวัแทนศำสนจักรดว้ยกำรเสียสละเงิน
จ�ำนวนมำก ผู้หญิงที่ขำ้พเจำ้พูดถึงเป็นหน่ึงในส่ีสิบสำมคนที่เขำช่วย
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น�ำเข้ำมำในศำสนจักรจนถึงจุดน้ัน ชำยหนุ่มจำกบรำซิลคนน้ีขยำย
ตวัเขำมำกกวำ่หน่ึงรอ้ยเทำ่—ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสส่ีสิบสำมคนของเขำ
เองและหกสิบคนผำ่นคนหน่ึงคนที่เขำท�ำให้เปลี่ยนใจเลื่อมใส กับอีก
หลำยคนจำกผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนอื่นๆ ที่เขำน�ำเข้ำมำ 12

พวกเรำหลำยคนมองวำ่งำนเผยแผ่ศำสนำเป็นเพียงกำรเคำะประต ู
ทุกคนที่คุน้เคยกับงำนน้ีรูว้ำ่มีวธิีที่ดกีวำ่น้ัน วธิีน้ันคอืผ่ำนสมำชิกของ
ศำสนจักร เมื่อใดก็ตำมที่มีสมำชิกคนหน่ึงแนะน�ำผู้สนใจ จะมีระบบ
สนับสนุนทันที สมำชิกแสดงประจักษ์พยำนถึงควำมจรงิของงำน เขำ
ปรำรถนำจะให้เพื่อนผู้สนใจของเขำมีควำมสุข เขำตืน่เตน้เมื่อเพื่อน
คนน้ันก้ำวหน้ำในกำรเรยีนพระกิตตคิณุ

ผู้สอนศำสนำเต็มเวลำอำจเป็นคนสอน แตส่มำชิกจะสนับสนุนกำร
สอนเท่ำที่ท�ำไดด้ว้ยกำรเสนอบำ้นของตนให้ด�ำเนินงำนเผยแผ่ศำสนำ 
เขำจะแสดงประจักษ์พยำนที่จรงิใจถึงควำมศักดิสิ์ทธิ์ของงำน เขำจะ
อยู่ตอบค�ำถำมเมื่อผู้สอนศำสนำไม่อยู่ เขำจะเป็นเพื่อนกับผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสที่ก�ำลังท�ำกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่และมักจะท�ำไดย้ำก

“ โอกำสในกำรแบ่งปันพระกิตตคิณุมีอยู่ทุกที”่



บทที ่21

340

พระกิตตคิณุไม่ ใช่เรือ่งน่ำอำย เป็นส่ิงที่ตอ้งภำคภูมิ ใจ “เพรำะ
ฉะน้ันอย่ำอับอำยที่เป็นพยำนขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ำของเรำ” เปำโล
เขียนถึงทิโมธี (2 ทิโมธี 1:8) โอกำสในกำรแบ่งปันพระกิตตคิณุมีอยู่
ทุกที ่     

กระบวนกำรน�ำคนใหม่เข้ำมำในศำสนจักรไม่ ใช่ควำมรบัผิดชอบ
ของผู้สอนศำสนำฝ่ำยเดยีว พวกเขำประสบควำมส�ำเรจ็มำกที่สุดเมื่อ
สมำชิกกลำยเป็นแหล่งหำผู้สนใจคนใหม่      

จงปลูกฝังควำมตระหนักรู้ ในใจสมำชิกทุกคนวำ่พวกเขำมีศักยภำพ
ในกำรน�ำผู้อื่นมำสู่ควำมรูเ้รือ่งควำมจรงิ จงให้เขำท�ำส่วนน้ัน จงให้เขำ
สวดอ้อนวอนดว้ยควำมตัง้ใจจรงิเกี่ยวกับงำนน้ี      

      พี่น้องทัง้หลำย เรำจะปล่อยให้ผู้สอนศำสนำพยำยำมท�ำฝ่ำย
เดยีว หรอืเรำจะช่วยพวกเขำได ้ถ้ำพวกเขำท�ำฝ่ำยเดยีว พวกเขำจะ
เคำะประตวูนัแล้ววนัเล่ำ และผลเก็บเกี่ยวจะน้อยมำก หรอืในฐำนะ
สมำชิกเรำจะช่วยพวกเขำหำและสอนผู้สนใจได ้     

ขอให้ทุกสเตคตระหนักมำกขึน้เรือ่งโอกำสหำคนที่จะฟังข่ำวสำร
พระกิตตคิณุ ในกระบวนกำรน้ีเรำตอ้งไม่ท�ำให้เป็นที่ขุ่นเคอืง เรำตอ้ง
ไม่ โอหังอวดด ีวธิีเคำะประตทูี่ ไดผ้ลมำกที่สุดคอืควำมดงีำมของชีวติ
และแบบอย่ำงของเรำ เมื่อเรำมีส่วนในกำรรบัใช้น้ี ชีวติเรำจะดขีึน้ 
เพรำะเรำจะคอยระวงัไม่ท�ำหรอืพูดส่ิงใดซ่ึงอำจขัดขวำงควำมก้ำวหน้ำ
ของคนที่เรำพยำยำมน�ำมำสู่ควำมจรงิ      

จ�ำเป็นตอ้งเพิ่มควำมกระตอืรอืรน้ในเรือ่งน้ีทุกระดบัในศำสนจักร 
ขอให้พูดเรือ่งน้ี [งำนเผยแผ่ศำสนำ] เป็นครัง้ครำวในกำรประชุมศีล
ระลึก ขอให้ฐำนะปุโรหิตและสมำคมสงเครำะห์สนทนำเรือ่งน้ีในกำร
ประชุมประจ�ำสัปดำห์ของพวกเขำ ขอให้องคก์ำรเยำวชนชำยและ
องคก์ำรเยำวชนหญิงพูดเรือ่งน้ีและวำงแผนวธิีช่วยในภำระหน้ำที่
อันส�ำคญัที่สุดน้ี แม้แตเ่ด็กปฐมวยัก็ขอให้คดิหำวธิีช่วย บิดำมำรดำ
จ�ำนวนมำกเข้ำมำในศำสนจักรเพรำะบุตรธิดำที่ ไดร้บัเชิญให้มำ
ปฐมวยั      
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พี่น้องทัง้หลำย ทุกท่ำนจำกในวอรด์และสเตค ในท้องถิ่นและสำขำ 
ขำ้พเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนเป็นกองทัพใหญ่ที่มีควำมกระตอืรอืรน้ในงำน
น้ีและมีควำมปรำรถนำอย่ำงยิ่งที่จะช่วยผู้สอนศำสนำท�ำหน้ำที่รบัผิด
ชอบอันใหญ่หลวงที่เขำเหลำ่น้ันมีอยู่ ในกำรน�ำพระกิตตคิณุไปให้ทุก
ประชำชำต ิตระกูล ภำษำ และผู้คน “ทุ่งขำว [และพรอ้ม] ที่จะเก็บ
เกี่ยว” (คพ  4:4) พระเจำ้ทรงประกำศเช่นน้ีซ�ำ้หลำยครัง้ เรำจะไม่
ปฏิบัตติำมพระด�ำรสัของพระองคห์รอื 13

ในนำมของผู้สอนศำสนำ       ข้ำพเจำ้ตอ้งกำรขอรอ้งให้วสุิทธิชนท�ำ
ทุกอย่ำงที่ทำ่นสำมำรถท�ำไดเ้พื่อให้ ใบแจ้งช่ือที่อยู่ [ของคน] ที่พวก
เขำจะสอนได ้ทำ่นจะมีควำมสุขถ้ำทำ่นท�ำเช่นน้ัน ทุกคนที่ท่ำนเห็น
เข้ำมำในศำสนจักรเพรำะควำมพยำยำมของท่ำนจะน�ำควำมสุขเข้ำมำ
ในชีวติท่ำน ข้ำพเจ้ำท�ำสัญญำน้ันกับทุกท่ำน 14

3
งานเผยแผ่ศาสนาเต็มเวลาน�าความสุขอันย่ังยืนมาให้คนท่ีรบัใช้

เรำตอ้งยกระดบัควำมมีคำ่ควรและคณุสมบัตขิองคนที่จะไปเป็นทูต
ของพระเจำ้พระเยซูครสิต์ ในโลก 15

โลกทุกวนัน้ีตอ้งกำรพลังของประจักษ์พยำนที่บรสุิทธิ์ ตอ้งกำรพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์และถำ้โลกจะตอ้งรบัฟังพระกิตตคิณุ ก็
ตอ้งมีผู้ส่งสำรสอนส่ิงน้ี

เรำขอให้บิดำมำรดำเริม่ฝึกบุตรธิดำแตเ่น่ินๆ [ส�ำหรบักำรรบัใช้
เป็นผู้สอนศำสนำ] ที่ ใดมีกำรสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั ที่ ใดมีกำร
สังสรรค์ ในครอบครวั ที่ ใดมีกำรอ่ำนพระคมัภีร ์ที่ ใดบิดำมำรดำแข็ง
ขันในศำสนจักรและพูดดว้ยควำมกระตอืรอืรน้เกี่ยวกับศำสนจักรและ
พระกิตตคิณุ บุตรธิดำในบำ้นน้ันจะไดร้บักำรปลูกฝังตำมธรรมชำติ ให้
มีควำมปรำรถนำจะสอนพระกิตตคิณุให้ผู้อื่น โดยทั่วไปจะมีประเพณี
ของงำนเผยแผ่ศำสนำในบำ้นเช่นน้ัน พวกเขำจะเปิดบัญชีออมทรพัย์
ให้บุตรธิดำขณะพวกเขำยังเล็กอยู่ เด็กชำยโตมำกับควำมคำดหวงัตำม
ธรรมชำตวิำ่พวกเขำจะไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำส�ำหรบั
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ศำสนจักร งำนเผยแผ่กลำยเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมชีวติของเด็ก
ชำยมำกเท่ำๆ กับกำรศึกษำ 16

งำนเผยแผ่ศำสนำเป็นควำมรบัผิดชอบหลักของฐำนะปุโรหิต ดว้ย
เหตน้ีุ เยำวชนชำยของเรำจึงตอ้งแบกภำระหนัก น่ีเป็นควำมรบัผิด
ชอบของพวกเขำและข้อผูกมัดของพวกเขำ 17

เยำวชน [ชำย] ทัง้หลำย ขำ้พเจ้ำหวงัวำ่ท่ำนจะเตรยีมและวำงแผน
รบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำ ข้ำพเจ้ำไม่สัญญำวำ่ทำ่นจะสนุก ข้ำพเจ้ำไม่
สัญญำวำ่ท่ำนจะสะดวกสบำย ขำ้พเจ้ำไม่สัญญำวำ่ท่ำนจะไม่มีควำม
ท้อแท้สิน้หวงั ควำมกลัว และควำมเศรำ้หมองเป็นครัง้ครำว แต่
ขำ้พเจ้ำสัญญำกับทำ่นไดว้ำ่ท่ำนจะเตบิโตอย่ำงที่ ไม่เคยเตบิโตในช่วง
เวลำคลำ้ยกันตลอดชีวติทำ่น ข้ำพเจ้ำสัญญำไดว้ำ่ท่ำนจะมีควำมสุขอัน
หำใดเทียบได ้ยอดเยี่ยม และยั่งยืน ขำ้พเจ้ำสัญญำกับท่ำนไดว้ำ่ท่ำน
จะประเมินชีวติตนเองอีกครัง้ ท่ำนจะจัดล�ำดบัควำมส�ำคญัใหม่ ทำ่น
จะด�ำเนินชีวติใกล้ชิดพระเจ้ำมำกขึน้ ท่ำนจะด�ำเนินดว้ยศรทัธำในผล
ของส่ิงดทีี่ท่ำนท�ำ 18

เรำตอ้งกำรให้เยำวชนหญิงบำงคน [รบัใช้งำนเผยแผ่] พวกเธอ
ท�ำงำนไดอ้ยำ่งน่ำทึ่ง พวกเธอสำมำรถเข้ำไปในบ้ำนที่เอ็ลเดอรเ์ข้ำไป
ไม่ได ้     

[อยำ่งไรก็ด]ี       เยำวชนหญิงไม่ควรรูสึ้กวำ่พวกเธอมีหน้ำที่เทียบ
เทำ่เยำวชนชำย พวกเธอบำงคนปรำรถนำจะไปมำก หำกเป็นเช่นน้ัน 
พวกเธอควรหำรอืกับอธิกำรและกับบิดำมำรดำ       ขำ้พเจ้ำพูดกับพี่
น้องสตรวีำ่ท่ำนจะเป็นที่เคำรพนับถืออยำ่งสูง และจะถือวำ่ท่ำนไดท้�ำ
หน้ำที่ของท่ำน พระเจำ้และศำสนจักรจะยอมรบัควำมพยำยำมของ
ท่ำนไม่วำ่ท่ำนจะเป็นผู้สอนศำสนำหรอืไม่เป็นผู้สอนศำสนำก็ตำม 19

ศำสนจักรตอ้งกำรเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรห์นุ่มสำวพรอ้มๆ กับ
ตอ้งกำรคูส่ำมีภรรยำมำกขึน้ในสนำมเผยแผ่ คูส่ำมีภรรยำสูงวยัก�ำลัง
ท�ำงำนไดอ้ยำ่งยอดเยี่ยมในคณะเผยแผ่ตำ่งๆ ศำสนจักรตอ้งกำรอีก
หลำยคู ่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนที่สำมำรถพูดภำษำตำ่งประเทศได ้พวก
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“ โลกทุกวนัน้ี . . . ตอ้งกำรพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์และถ้ำ
โลกจะตอ้งรบัฟังพระกิตตคิณุ ก็ตอ้งมีผู้ส่งสำรไปสอนส่ิงน้ัน” 

เขำสำมำรถรบัใช้ ในควำมรบัผิดชอบมำกมำยภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของ
ประธำนคณะเผยแผ่ผู้ละเอียดอ่อนและเอำใจใส่

เน่ืองดว้ยจ�ำนวนคนเกษียณเพิ่มขึน้ขณะพวกเขำยังมีสุขภำพดี
และมีก�ำลังวงัชำ จึงมีมำกมำยที่สำมำรถเตมิเต็มควำมตอ้งกำรอยำ่ง
มำกน้ีในงำนของพระเจำ้ 20

เรำ [มี] ชำยหญิงเกษียณแล้วก�ำลังรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำที่มีควำม
หมำยตอ่ศำสนจักรน้ีทั่วโลก พวกเขำมีจ�ำนวนเพิ่มขึน้ พวกเขำไปทุกที่
ซ่ึงไดร้บักำรเรยีก พวกเขำรบัใช้ทุกที่ซ่ึงตอ้งกำรให้รบัใช้ พวกเขำสรำ้ง
มิตรภำพ แบ่งปันทักษะ เปิดโอกำสให้คนเหล่ำน้ันผู้จะไม่มีวนัลืมชำย
หญิงที่มำอยู่ท่ำมกลำงพวกเขำดว้ยวญิญำณของควำมไม่เห็นแก่ตวัเพื่อ
สอนและท�ำควำมด ีพวกเขำไม่ไดร้บัเงิน พวกเขำออกคำ่ใช้จำ่ยเอง 
ปรมิำณกำรอุทิศของพวกเขำไรข้ีดจ�ำกัด ผลแห่งควำมพยำยำมของ
พวกเขำมิอำจประมำณได้ 21
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4
เม่ือเราแนะน�าผู้อ่ืนให้รูจั้กพระกิตติคุณ พระวญิญาณ

ของพระเจ้าช่วยพิชิตความต่างระหวา่งเรา

เพรำะเรำทุกคนมำจำกบิดำมำรดำเดยีวกัน [เป็นบุตรธิดำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ] เรำจึงขำนรบัควำมจรงิเดยีวกัน ข้อเท็จจรงิที่วำ่สีผิวอำจ
ตำ่งกันเล็กน้อย สีตำอำจตำ่งกันเล็กน้อย คนหน่ึงอำจสวมเสือ้ผ้ำใน
แบบที่ท�ำให้เขำตำ่งจำกคนอื่น แตช่ำยหญิงทั่วโลกขำนรบัแรงกระตุน้
เดยีวกันในวธิีเดยีวกัน พวกเขำแสวงหำควำมอบอุ่นเมื่อพวกเขำหนำว 
พวกเขำรูจ้ักควำมเจ็บปวดแบบเดยีวกัน พวกเขำประสบควำมเศรำ้
เสียใจ และพวกเขำรูจ้ักปีต ิ     

เมื่อควำมตำ่ง—ทัง้กับเพื่อนบำ้นของเรำหรอืในวฒันธรรมอื่น—ดู
เหมือนจะเป็นอุปสรรคขณะที่เรำพยำยำมแบ่งปันพระกิตตคิณุ 
อัธยำศัยไมตรแีบบเงียบๆ จะน�ำอุปสรรคเหล่ำน้ีออกไป เมื่อเรำรกัษำ
พระบัญญัตขิองพระเจ้ำในกำรแนะน�ำให้ผู้อื่นรูจ้ักพระกิตตคิณุ 
ขำ้พเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระวญิญำณของพระเจ้ำจะช่วยพิชิตควำม
ตำ่งระหวำ่งคนที่ก�ำลังสอนกับคนที่ก�ำลังเรยีน พระเจ้ำทรงท�ำให้
กระบวนกำรน้ีชัดเจนเมื่อพระองคต์รสัวำ่ “ดงัน้ัน, คนที่ส่ังสอนและ
คนที่รบั [ โดยพระวญิญำณ], เข้ำใจกัน, และทัง้สองไดร้บักำรจรรโลงใจ
และช่ืนชมยินดดีว้ยกัน”  (คพ  50:22)

ขำ้พเจ้ำพึงพอใจที่วธิีซ่ึงไดผ้ลที่สุดที่เรำแตล่ะคนมี ในกำรเรยีกให้
แบ่งปันพระกิตตคิณุคอืพระวญิญำณของพระเจำ้ เรำทุกคนเคยเห็น
มำแล้วในผู้อื่น เมื่อเรำท�ำงำนของพระเจ้ำ เรำรูสึ้กถึงพระวญิญำณน้ัน
ในตวัเรำ ในโอกำสเช่นน้ัน ควำมตำ่งอยำ่งผิวเผินระหวำ่งเรำกับคนที่
เรำสอนจะดเูหมือนสะเก็ดที่หลุดออกไปจำกดวงตำของเรำ (ด ู2 นีไฟ 
30:6) ควำมอบอุ่นของเครอืญำตแิละควำมเข้ำใจเกิดขึน้ซ่ึงประหลำด
มำกที่ ไดเ้ห็น เรำเข้ำใจกันจรงิๆ เรำจรรโลงใจและช่ืนชมยินดดีว้ยกัน22
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5
เม่ือเราออกไปด้วยศรทัธา พระเจ้าจะทรงอวยพรท่ี

เราพยายามแนะน�าผู้อ่ืนให้รูจั้กพระกิตติคุณ

เรำมีส่วนรว่มในงำนอัศจรรย์และกำรอันน่ำพิศวงอยำ่งแท้จรงิ       
พระผู้เป็นเจ้ำแห่งสวรรคท์รงท�ำให้เกิดปำฏิหำรยิ์ยุคสุดท้ำยน้ี และส่ิง
ที่เรำเห็นเป็นเพียงเคำ้ลำงของส่ิงส�ำคญักวำ่ที่จะมำถึง งำนจะส�ำเรจ็ได้
โดยชำยหญิงที่อ่อนน้อมถ่อมตน ทัง้เยำวว์ยัและสูงวยั 23

งำนจะส�ำเรจ็เพรำะพระเจ้ำทรงสัญญำไวด้งัน้ี

“และผู้ ใดที่รบัเจำ้, ที่น่ันเรำจะอยู่ดว้ย, เพรำะเรำจะไปเบือ้งหน้ำเจำ้  
เรำจะอยู่ทำงขวำมือเจำ้และทำงซ้ำยเจำ้, และพระวญิญำณของเรำจะ
อยู่ ในใจเจำ้, และเหลำ่เทพของเรำห้อมล้อมเจ้ำ, เพื่อประคองเจ้ำไว”้  
(คพ  84:88)

ดว้ยหน้ำที่ซ่ึงพระองคท์รงมอบให้ ดว้ยพรที่ทรงสัญญำ ขอให้
เรำออกไปดว้ยศรทัธำ ขณะท�ำเช่นน้ัน พระเจำ้จะทรงอวยพรควำม
พยำยำมของเรำ ขอให้เรำท�ำส่วนของเรำในกำรแบ่งปันพระกิตตคิณุ
กับคนรอบข้ำง โดยแบบอยำ่งก่อนและจำกน้ันโดยค�ำส่ังสอนที่ ไดร้บั
กำรดลใจ

ก้อนหินที่ถูกตดัจำกภูเขำไม่ ใช่ดว้ยมือมนุษย์จะยังคงกลิง้ตอ่ไปจน
เต็มทัง้แผ่นดนิโลก (ด ูดำเนียล 2) ข้ำพเจ้ำให้พยำนตอ่ท่ำนถึงควำม
จรงิน้ีและควำมจรงิที่เรำแตล่ะคนสำมำรถช่วยได้ ในวธิีที่เหมำะกับ
สภำวกำรณ์ของเรำถ้ำเรำจะแสวงหำกำรน�ำทำงและกำรดลใจจำกพระ
บิดำในสวรรค ์งำนที่เรำท�ำเป็นงำนของพระผู้เป็นเจ้ำ และดว้ยพรของ
พระองคเ์รำจะไม่ล้มเหลว 24
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดบำงครัง้เรำจึงไม่กล้ำแบ่งปันพระกิตตคิณุ เรำจะเอำชนะ

ควำมกลัวและเอือ้มออกไปหำผู้อื่นดว้ยวธิี ใดไดบ้้ำง (ด ูหัวข้อ 1) 
ท่ำนเคยเห็นปำฏิหำรยิ์อะไรบ้ำงของงำนเผยแผ่ศำสนำ

• เหตใุดผู้สอนศำสนำจึง “ประสบควำมส�ำเรจ็มำกที่สุดเมื่อสมำชิก
กลำยเป็นแหล่งหำผู้สนใจคนใหม่” (ด ูหัวข้อ 2) สมำชิกจะช่วยเหลือ
ผู้สอนศำสนำเต็มเวลำดว้ยวธิี ใดไดอ้ีกบำ้ง

• เหตใุดงำนเผยแผ่เต็มเวลำจึงมีอิทธิพลตอ่ชีวติคนที่รบัใช้ บิดำ
มำรดำจะช่วยบุตรธิดำเตรยีมรบัใช้งำนเผยแผ่เต็มเวลำไดอ้ยำ่งไร (ด ู
หัวข้อ 3) ครอบครวัจะช่วยคูส่ำมีภรรยำอำวโุสเตรยีมรบัใช้ ไดอ้ย่ำงไร

• ทบทวน หัวข้อ 4 คนทุกคนมีลักษณะอะไรเหมือนกันบำ้ง เรำ
จะพิชิตควำมตำ่งที่ดเูหมือนจะเป็นอุปสรรคตอ่กำรแบ่งปันพระ
กิตตคิณุไดอ้ย่ำงไร ทำ่นเคยเห็นพระวญิญำณของพระเจ้ำช่วยผู้คน
พิชิตควำมตำ่งอย่ำงไร

• ประธำนฮิงคล์ีย์เน้นวำ่พระเจำ้จะทรงอวยพรเมื่อเรำพยำยำมแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุถ้ำเรำ “ออกไปในศรทัธำ” (หัวข้อ 5) ทำ่นจะเพิ่ม
ควำมปรำรถนำและศรทัธำของทำ่นในกำรแบ่งปันพระกิตตคิณุได้
อย่ำงไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
อิสยำห์ 52:7; มัทธิว 28:19–20; แอลมำ 26:1–5; คพ  1:20–23; 4; 

18:15–16; 38:40–41

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“อยำ่กลัวควำมเงียบ บ่อยครัง้ผู้คนตอ้งกำรเวลำคดิและตอบค�ำถำม

หรอืแสดงควำมรูสึ้ก ท่ำนจะหยุดสักครูห่ลังจำกถำมค�ำถำม หลังจำก
แบ่งปันประสบกำรณ์ทำงวญิญำณ หรอืเมื่อคนหน่ึงก�ำลังมีอุปสรรคใน
กำรแสดงควำมคดิเห็นของเขำหรอืเธอ” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำร

สอน [1999], 67)
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บทที่ 22

กำรหยิบยื่นควำมรกัให ้
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ 

และสมำชิกที่แข็งขันน้อย

“เรำตอ้งตระหนัก [อยู่] เสมอวำ่เรำมีข้อผูกมัดในกำรผูกมิตร 
. . . ผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสทีเ่ข้ำมำในศำสนจักร และหยิบยืน่
ควำมรกัให้คนที ่. . . กำ้วเข้ำไปในเงำของควำมไม่แข็งขัน”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

หวัข้อหน่ึงที่ประธำนฮิงคล์ีย์เน้นย�ำ้ตลอดกำรรบัใช้เป็นประธำน
ศำสนจักรของทำ่นคอืควำมส�ำคญัของกำรยื่นมือช่วยเหลือผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสใหม่และคนที่ ไม่แข็งขันในศำสนจักร ทำ่นยกตวัอยำ่งมำกมำย
จำกควำมพยำยำมของทำ่นเองในเรือ่งน้ี มีตวัอยำ่งหน่ึงที่ทำ่นอธิบำย
ดว้ยควำมขมขื่นวำ่เป็น “หน่ึงในควำมล้มเหลวของข้ำพเจำ้” ท่ำน
อธิบำยวำ่

“ขณะรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำในบรติชิไอลส์ ข้ำพเจำ้กับคูส่อนชำย
หนุ่มคนหน่ึงและขำ้พเจ้ำดี ใจที่ ได้ ให้บัพตศิมำเขำ เขำเป็นคนมีกำร
ศึกษำ เขำสุภำพเรยีบรอ้ย เขำขยันเรยีน ข้ำพเจำ้ภูมิ ใจในตวัชำยหนุ่ม
ผู้มีพรสรรคค์นน้ีที่เขำ้มำในศำสนจักร ขำ้พเจ้ำรูสึ้กวำ่เขำมีคณุสมบัติ
พรอ้มจะเป็นผู้น�ำของเรำในวนัหน้ำ
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“เขำอยู่ระหวำ่งท�ำกำรปรบัเปลี่ยนครัง้ใหญ่จำกผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
มำเป็นสมำชิก ข้ำพเจ้ำมี โอกำสเป็นเพื่อนกับเขำช่วงสัน้ๆ ก่อนไดร้บั
กำรปลด จำกน้ันข้ำพเจำ้ไดร้บักำรปลดและกลับบ้ำน เขำมีควำมรบัผิด
ชอบเล็กน้อยในสำขำที่ลอนดอน เขำไม่รูว้ำ่ควำมรบัผิดชอบน้ันคำด
หวงัอะไรจำกเขำ เขำท�ำผิดพลำด หัวหน้ำขององคก์ำรที่เขำรบัใช้เป็น
คนที่ขำ้พเจ้ำพูดไดเ้ลยวำ่ขำดควำมรกัและชอบวพิำกษ์วจิำรณ์ เขำ
ต�ำหนิเพื่อนของข้ำพเจำ้ที่ท�ำผิดพลำดเล็กๆ น้อยๆ อย่ำงไรเ้มตตำ

“ชำยหนุ่มคนน้ันออกจำกห้องประชุมเช่ำของเรำคนืน้ันดว้ยควำม
ไม่พอใจและเจ็บปวด       เขำพูดกับตนเองวำ่ ‘ถ้ำพวกเขำเป็นคนแบบ
น้ี ผมจะไม่กลับไปอีก’

“เขำก้ำวไปสู่ควำมไม่แข็งขัน หลำยปีผ่ำนไป       เมื่อขำ้พเจ้ำอยู่ ใน
อังกฤษ [อีกครัง้] ข้ำพเจ้ำพยำยำมตำมหำเขำแต่ไม่พบ       ข้ำพเจำ้
กลับบำ้นและในที่สุดหลังจำกคน้หำอยู่นำนก็สำมำรถตดิตอ่เขำได้

“ข้ำพเจำ้เขียนถึงเขำ เขำตอบแต่ไม่พูดถึงพระกิตตคิณุเลย

“เมื่อข้ำพเจำ้อยู่ ในลอนดอนครัง้ตอ่มำ ข้ำพเจำ้ตำมหำเขำอีกครัง้ 
วนัที่ขำ้พเจ้ำจะออกจำกที่น่ัน ข้ำพเจำ้พบเขำ ขำ้พเจ้ำโทรศัพท์หำ
เขำ และเรำพบกันที่สถำนีใตด้นิ เขำกำงแขนโอบกอดขำ้พเจ้ำขณะ
ที่ข้ำพเจ้ำโอบกอดเขำ ข้ำพเจำ้มีเวลำน้อยมำกก่อนจะขึน้เครือ่งบิน 
แตเ่รำพูดคยุกันสัน้ๆ และดว้ยส่ิงที่ข้ำพเจ้ำคดิวำ่เป็นควำมเคำรพ
นับถือกันจรงิๆ เขำสวมกอดข้ำพเจำ้อีกครัง้ก่อนข้ำพเจำ้ออกเดนิทำง 
ขำ้พเจ้ำตัง้ใจวำ่จะไม่ขำดกำรตดิตอ่กับเขำอีก      

“หลำยปีผ่ำนไป ข้ำพเจ้ำมีอำยุมำกขึน้เช่นเดยีวกับเขำ เขำเกษียณ
จำกงำนและยำ้ยไปสวติเซอรแ์ลนด ์ครัง้หน่ึงเมื่อข้ำพเจ้ำอยู่ ในสวติ
เซอรแ์ลนด ์ข้ำพเจำ้ออกไปหำหมู่บำ้นที่เขำอยู่ เรำใช้เวลำส่วนใหญ่ของ
วนัน้ันดว้ยกัน—เขำกับภรรยำ และข้ำพเจำ้กับภรรยำ เรำมีช่วงเวลำที่ดี
มำก แตเ่ห็นชัดวำ่ไฟแห่งศรทัธำมอดไปนำนแล้ว ขำ้พเจำ้พยำยำมทุก
วถิีทำงที่รูแ้ต่ไม่พบวธิีจุดไฟให้ลุกอีกครัง้ ขำ้พเจ้ำยังคงเขียนจดหมำย
โตต้อบกับเขำ ส่งหนังสือ นิตยสำร แผน่เสียงของคณะนักรอ้งประสำน 
เสียงแทเบอรน์ำเคลิ และหลำยอย่ำงซ่ึงเขำแสดงควำมขอบคณุ
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“เขำสิน้ชีวติเมื่อไม่กี่เดอืนก่อน ภรรยำเขำเขียนมำบอกข้ำพเจำ้เรือ่ง
น้ี เธอเขียนวำ่ ‘คณุเป็นเพื่อนที่ดทีี่สุดเท่ำที่เขำเคยมี’

“ข้ำพเจำ้น� ้ำตำไหลอำบแก้มเมื่ออ่ำนจดหมำยฉบับน้ัน ขำ้พเจำ้รูว้ำ่
ขำ้พเจ้ำล้มเหลว บำงทีถำ้ขำ้พเจำ้อยู่ที่น่ันเพื่อพยุงเขำเมื่อเขำล้มลง
ครัง้แรก เขำอำจจะท�ำให้ชีวติเขำตำ่งจำกน้ี ข้ำพเจำ้คดิวำ่ขำ้พเจ้ำน่ำจะ
ช่วยเขำตอนน้ัน ขำ้พเจ้ำคดิวำ่ข้ำพเจำ้น่ำจะแตง่บำดแผลที่เขำไดร้บั 
ขำ้พเจ้ำมีเพียงค�ำปลอบใจที่วำ่ ขำ้พเจำ้พยำยำมแล้ว ขำ้พเจ้ำมีเพียง
ควำมเสียใจที่วำ่ ข้ำพเจ้ำล้มเหลว

“ควำมท้ำทำยเวลำน้ีรนุแรงกวำ่ที่เคยเป็นมำเพรำะจ�ำนวนผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสมีมำกกวำ่ที่เรำเคยรู ้      ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนมีคำ่ ผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนเป็นบุตรหรอืธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ ผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสทุกคนเป็นควำมรบัผิดชอบที่จรงิจังและส�ำคญัยิ่ง” 1

ควำมห่วงใยของประธำนฮิงคล์ีย์ตอ่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และ
สมำชิกที่แข็งขันน้อยเป็นผลสืบเน่ืองจำกประสบกำรณ์ของทำ่นที่เห็น
วำ่พระกิตตคิณุเป็นพรแก่ชีวติอย่ำงไร นักขำ่วคนหน่ึงเคยถำมท่ำน
วำ่ “อะไรท�ำให้คณุพอใจมำกที่สุดขณะมองดงูำนของศำสนจักรใน
ปัจจุบัน” ประธำนฮิงคล์ีย์ตอบวำ่

“ประสบกำรณ์ที่ผมพอใจมำกที่สุดคอืเมื่อผมเห็นวำ่พระกิตตคิณุน้ี
ท�ำอะไรให้ผู้คนบ้ำง พระกิตตคิณุให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวติ ให้ทัศนะ
ที่พวกเขำไม่เคยรูสึ้กมำก่อน ยกระดบัสำยตำให้พวกเขำเห็นส่ิงสูงคำ่
และศักดิสิ์ทธิ์ บำงอย่ำงเกิดขึน้กับพวกเขำที่เห็นแล้วเหลือเช่ือ พวก
เขำมองไปที่พระครสิตแ์ละมีชีวติ 2

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

เรามีความรบัผิดชอบอันส�าคัญย่ิงในการ
ดูแลช่วยเหลือบุคคลแต่ละคน

เรำตอ้งดแูลบุคคลแตล่ะคน พระครสิตม์ักจะตรสัถึงบุคคลแตล่ะ
คนเสมอ พระองคท์รงรกัษำผู้ป่วยแตล่ะคน พระองคต์รสัถึงบุคคล
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แตล่ะคนในอุปมำของพระองค ์ศำสนจักรน้ีเกี่ยวข้องกับบุคคลแตล่ะ
คน ไม่วำ่จะมีจ�ำนวนเท่ำไรก็ตำม ไม่วำ่จะมี 6 ลำ้น หรอื 10 ล้ำน หรอื 
12 ล้ำน หรอื 50 ลำ้น เรำตอ้งไม่มองข้ำมข้อเท็จจรงิที่วำ่บุคคลแตล่ะ
คนมีควำมส�ำคญั 3

เรำก�ำลังเป็นสังคมใหญ่ระดบัโลก แตค่วำมสนใจและควำมห่วงใย
ของเรำมักจะอยู่กับบุคคลแตล่ะคนเสมอ สมำชิกทุกคนของศำสนจักร
น้ีแตล่ะบุคคลเป็นชำยหรอืไม่ก็หญิง เด็กชำยหรอืไม่ก็เด็กหญิง ควำม
รบัผิดชอบอันส�ำคญัยิ่งของเรำคอืดวูำ่ เรำ “จดจ�ำและบ�ำรงุเลีย้ง 
[แตล่ะคน] ดว้ยพระวจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้ำ” ( โมโรไน 
6:4) ดวูำ่แตล่ะคนมีโอกำสเตบิโต แสดงออก ฝึกฝนในงำนและทำง
ของพระเจำ้ ไม่มี ใครขำดส่ิงจ�ำเป็นของชีวติ จัดหำส่ิงจ�ำเป็นให้คน
ยำกจน สมำชิกแตล่ะคนไดร้บัก�ำลังใจ กำรอบรม และโอกำสที่จะก้ำว
ไปข้ำงหน้ำบนถนนแห่งควำมเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์     

งำนน้ีเกี่ยวข้องกับผู้คน บุตรหรอืธิดำแตล่ะคนของพระผู้เป็นเจ้ำ 
เมื่อพูดถึงควำมส�ำเรจ็ของงำนน้ีเรำพูดในแง่ของจ�ำนวน แตค่วำม
พยำยำมทัง้หมดของเรำตอ้งอุทิศให้พัฒนำกำรของแตล่ะบุคคล 4

ขำ้พเจ้ำตอ้งกำรเน้นวำ่มีกำรเตบิโตสุทธิ ในศำสนจักรดมีำกและเป็น
บวกมำก       เรำมีเหตผุลทุกอย่ำงที่ท�ำให้รูสึ้กมีก�ำลังใจ แตผู่้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสคนใดศรทัธำอ่อนลง น่ันเป็นเรือ่งน่ำเศรำ้ สมำชิกคนใดตกไป
สู่ควำมไม่แข็งขัน น่ันเป็นเรือ่งที่ตอ้งใส่ ใจอย่ำงจรงิจัง พระเจ้ำทรงละ
แกะเก้ำสิบเกำ้ตวัไปตำมหำแกะที่หำยไปตวัน้ัน พระองคท์รงห่วงใย 
[คนหน่ึงคน] มำกจนพระองคท์รงท�ำให้เรือ่งน้ีเป็นหัวข้อบทเรยีนอัน
ส�ำคญัยิ่งบทหน่ึงของพระองค ์[ด ูลูกำ 15:1- 7] เรำจะปล่อยเลยตำม
เลยไม่ได ้เรำตอ้งท�ำให้เจำ้หน้ำที่และสมำชิกศำสนจักรตระหนักเสมอ
วำ่พวกเขำมีภำระหน้ำที่อันยิ่งใหญ่ที่ตอ้งผูกมิตรกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ที่เข้ำมำในศำสนจักรอยำ่งจรงิจัง อบอุ่น และดเียี่ยม หยิบยื่นควำมรกั
ให้คนที่กำ้วเขำ้ไปในเงำของควำมไม่แข็งขันไม่วำ่จะดว้ยเหตผุลใด
ก็ตำม มีหลักฐำนมำกมำยยืนยันวำ่เรำท�ำไดห้ำกเรำตัง้ใจจะท�ำ 5
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2
ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสทุกคนมีค่า และเป็นความ

รบัผิดชอบอันส�าคัญย่ิงและจรงิจัง

ขำ้พเจ้ำรูสึ้กวำ่เรือ่งเศรำ้ที่สุดในศำสนจักรคอืกำรสูญเสียคนที่เข้ำ
รว่มศำสนจักรแล้วตกไป น่ันตอ้งไม่เกิดขึน้ หำกเกิดก็ตอ้งเกิดน้อย
มำก ข้ำพเจ้ำเช่ือมั่นวำ่เกือบทั่วโลกคนที่ผู้สอนศำสนำให้บัพตศิมำได้
รบักำรสอนมำกพอ ไดร้บัควำมรูแ้ละประจักษ์พยำนมำกพอจะรบับัพ-
ตศิมำได ้แตก่ำรเปลี่ยนเขำ้มำรว่มศำสนจักรน้ีไม่ ใช่เรือ่งง่ำย น่ันหมำย
ถึงกำรตดัสำยสัมพันธ์เดมิๆ หมำยถึงกำรจำกเพื่อนๆ อำจหมำยถึงกำร
ทิง้ควำมเช่ือที่ยึดถือ อำจเรยีกรอ้งให้เปลี่ยนนิสัยและข่มควำมอยำก ใน
หลำยกรณีอำจหมำยถึงควำมเหงำ แม้ถึงกับกลัวส่ิงที่ ไม่รูจ้ัก จะตอ้งมี
กำรบ�ำรงุเลีย้งและเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งในช่วงเวลำที่ยำกน้ีของชีวติ
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส กำรอยู่ ในศำสนจักรของเขำท�ำให้ตอ้งเสียสละมำก 
ควำมพยำยำมที่ยำวนำนของผู้สอนศำสนำและมูลคำ่กำรรบัใช้ของพวก
เขำ กำรแยกจำกควำมสัมพันธ์เดมิๆ และควำมบอบช�ำ้ทำงใจอันเกี่ยว
เน่ืองกับทัง้หมดน้ีบ่งบอกวำ่เรำจ�ำเป็นตอ้งตอ้นรบัจิตวญิญำณล�ำ้คำ่
เหลำ่น้ี ท�ำให้คลำยกังวล และช่วยในยำมที่พวกเขำอ่อนแอ ให้ควำม
รบัผิดชอบซ่ึงจะท�ำให้พวกเขำเข้มแข็งขึน้ ให้ก�ำลังใจ และขอบคณุ
ส�ำหรบัทุกอย่ำงที่พวกเขำท�ำ 6

แน่นอนวำ่จะไม่มีประโยชน์ในกำรท�ำงำนเผยแผ่ศำสนำเวน้แตเ่รำ
จะท�ำตอ่ไปจนไดร้บัผลของควำมพยำยำมน้ัน สองอยำ่งน้ีตอ้งไม่แยก
จำกกัน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเหล่ำน้ีมีคำ่       ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคน
คอืควำมรบัผิดชอบที่จรงิจังและส�ำคญัยิ่ง ส่ิงน้ีบ่งบอกชัดเจนวำ่เรำ
ตอ้งดแูลคนที่มำเป็นส่วนหน่ึงของเรำ      

วนัหน่ึง ข้ำพเจ้ำไดร้บัจดหมำยที่น่ำสนใจมำก สตรทีี่เข้ำรว่ม
ศำสนจักรเมื่อหน่ึงปีก่อนเขียนมำ เธอเขียนวำ่

“กำรที่ดฉัินเดนิทำงเขำ้มำในศำสนจักรท้ำทำยมำกทีเดยีวและ
พิเศษมำก ปีที่ผ่ำนมำเป็นปีที่ยำกที่สุดเทำ่ที่ดฉัินมีชีวติมำ อีกทัง้เป็น
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ปีที่ ให้ผลคุม้คำ่ที่สุด ในฐำนะสมำชิกใหม่ ดฉัินยังคงไดร้บัควำมท้ำทำย
ทุกวนั”      

เธอกลำ่ววำ่ “สมำชิกศำสนจักรไม่รูว้ำ่กำรเป็นสมำชิกใหม่ของ
ศำสนจักรน้ันเป็นอยำ่งไร ดว้ยเหตน้ีุจึงแทบเป็นไปไม่ไดท้ี่พวกเขำจะรู้
วธิีสนับสนุนเรำ”

ขำ้พเจ้ำท้ำทำยทำ่น พี่น้องทัง้หลำย หำกท่ำนไม่รูว้ำ่ป็นอย่ำงไร ให้
พยำยำมนึกภำพวำ่เป็นอย่ำงไร อำจจะเหงำมำก อำจจะผิดหวงั อำจ
จะน่ำกลัวมำก เรำซ่ึงเป็นสมำชิกของศำสนจักรน้ีแตกตำ่งไปจำกโลก
มำกกวำ่ที่เรำคดิ สตรผีู้น้ีกลำ่วตอ่ไปวำ่

“เมื่อผู้สนใจอยำ่งเรำเป็นสมำชิกของศำสนจักร เรำแปลกใจที่
คน้พบวำ่เรำเข้ำมำในโลกที่ตำ่งออกไปโดยสิน้เชิง โลกที่มีประเพณี 
วฒันธรรม และภำษำของตนเอง เรำคน้พบวำ่ไม่มีบุคคลใดหรอืแหล่ง
ใดที่เรำสำมำรถหันไปขอกำรน�ำทำงในกำรเดนิทำงเขำ้สู่ โลกใหม่ของ

“ข้ำพเจำ้เชือ้เชิญสมำชิกทุกคนให้หยิบยืน่มิตรภำพและควำม
รกัให้ผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสใหม่ทีเ่ข้ำมำในศำสนจักร”
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เรำ กำรเดนิทำงในช่วงแรกของเรำน่ำตืน่เตน้ ควำมผิดพลำดของเรำ
น่ำขบขัน จำกน้ันก็น่ำท้อใจ และสุดท้ำยควำมท้อใจกลำยเป็นควำม
โกรธ ระยะของควำมท้อใจและควำมโกรธน่ีเองที่เรำออกไป เรำกลับไป
สู่โลกที่เรำจำกมำ โลกที่เรำรูว้ำ่เรำเป็นใคร โลกที่เรำเอือ้ประโยชน์ ได ้
และโลกที่เรำจะพูดรูเ้รือ่ง” 7

บำงคนรบับัพตศิมำเทำ่น้ัน พวกเขำไม่ไดร้บักำรผูกมิตร และพวก
เขำกล่ำวลำในอีกสองสำมเดอืนตอ่มำ พี่น้องทัง้หลำย ส�ำคญัมำกที่ตอ้ง
ดวูำ่ [สมำชิกที่รบับัพตศิมำใหม่] เปลี่ยนใจเลื่อมใส ตอ้งดวูำ่พวกเขำ
มีควำมเช่ือมั่นในใจเกี่ยวกับงำนอันส�ำคญัยิ่งน้ี น่ีไม่ ใช่เรือ่งของควำม
คดิเทำ่น้ัน น่ีเป็นเรือ่งของใจและกำรรูสึ้กถึงพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์จน
พวกเขำรูว้ำ่งำนน้ีเป็นควำมจรงิ โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำจรงิๆ พระผู้เป็นเจำ้ทรงพระชนม์ พระเยซูครสิตท์รง
พระชนม์ ทัง้สองพระองคท์รงปรำกฏตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นควำมจรงิ และฐำนะปุโรหิตอยู่ที่น่ีพรอ้มดว้ยของ
ประทำนและพรทัง้หมด ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถเน้นไดห้นักแน่นกวำ่น้ีอีก
แล้ว 8

3
ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสทุกคนต้องการมิตรภาพ ความรบัผิด
ชอบ และการบ�ารงุเลีย้งด้วยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

เน่ืองดว้ยจ�ำนวนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ เรำจึงตอ้ง
พยำยำมมำกขึน้เพื่อช่วยเหลือพวกเขำขณะพวกเขำหำทำงของตน ผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนตอ้งกำรสำมส่ิง คอื เพื่อน ควำมรบัผิดชอบ 
และกำรบ�ำรงุเลีย้งดว้ย “พระวจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้ำ” 
( โมโรไน 6:4) หน้ำที่และโอกำสของเรำคอืจัดหำส่ิงเหล่ำน้ี 9

มิตรภำพ

[ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส] เข้ำมำในศำสนจักรดว้ยควำมกระตอืรอืรน้
เพรำะส่ิงที่พวกเขำพบ เรำตอ้งสรำ้งบนควำมกระตอืรอืรน้น้ันทันที 
      ฟังพวกเขำ น�ำทำงพวกเขำ ตอบค�ำถำมของพวกเขำ และคอยช่วย
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พวกเขำในทุกสภำวกำรณ์และในทุกสถำนกำรณ์       ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญ
ให้สมำชิกทุกคนหยิบยื่นมิตรภำพและควำมรกัให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่
เข้ำมำในศำสนจักร 10

เรำมีภำระหน้ำที่เช่นน้ันตอ่คนที่รบับัพตศิมำเข้ำมำในศำสนจักร 
เรำจะเพิกเฉยไม่ได ้เรำจะปล่อยให้พวกเขำยืนโดดเดีย่วไม่ได ้พวกเขำ
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือขณะท�ำควำมคุน้เคยกับวถิีและวฒันธรรมของ
ศำสนจักรน้ี กำรให้ควำมช่วยเหลือเช่นน้ันเป็นพรและโอกำสที่ดมีำก
ของเรำ       รอยยิม้ที่อบอุ่น กำรจับมือทักทำยอยำ่งเป็นมิตร และค�ำพูด
ให้ก�ำลังจะท�ำให้เกิดส่ิงมหัศจรรย์ 11

ขอใหเ้รำเอือ้มออกไปหำคนเหลำ่น้ี! ขอใหเ้รำเป็นเพือ่นกับพวกเขำ! 
ขอใหเ้รำมนี� ้ำใจตอ่พวกเขำ! ขอใหเ้รำใหก้�ำลงัใจพวกเขำ! ขอให้เรำเพิม่
ศรทัธำของพวกเขำและควำมรูข้องพวกเขำเกีย่วกับงำนน้ีของพระเจำ้ 12

ขำ้พเจ้ำขอรอ้งทำ่น       ให้ โอบกอดคนที่เข้ำมำในศำสนจักรและ
เป็นเพื่อนกับเขำเหลำ่น้ัน ท�ำให้พวกเขำรูสึ้กถึงกำรตอ้นรบั ปลอบโยน
พวกเขำ และเรำจะเห็นผลเลิศ พระเจำ้จะทรงอวยพรทำ่นที่ช่วยใน
กระบวนกำรอันส�ำคญัยิ่งน้ีของกำรรกัษำผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ 13

ควำมรบัผิดชอบ

ศำสนจักรน้ีคำดหวงับำงอย่ำงจำกผู้คน ศำสนจักรมีมำตรฐำนสูง มี
หลักค�ำสอนที่ชัดเจน คำดหวงักำรรบัใช้อย่ำงมำกจำกผู้คน พวกเขำไม่
ด�ำเนินชีวติอย่ำงเกียจครำ้น เรำคำดหวงัให้พวกเขำท�ำส่ิงตำ่งๆ ผู้คน
ตอบสนอง พวกเขำยินดรีบัโอกำสในกำรรบัใช้ และเมื่อท�ำเช่นน้ันพวก
เขำมีควำมสำมำรถมำกขึน้ มีควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้ และมีคณุสมบัติ
พรอ้มท�ำส่ิงตำ่งๆ และท�ำไดด้ี 14

จงให้บำงส่ิงแก่ [สมำชิกใหม่] ท�ำ พวกเขำจะไม่เข้มแข็งในศรทัธำ
หำกไม่ ใช้ศรทัธำ ศรทัธำและประจักษ์พยำนเหมือนกลำ้มเน้ือแขน ถำ้
ใช้กลำ้มเน้ือเหล่ำน้ันและบ�ำรงุเลีย้ง มันจะแข็งแรงขึน้ ถ้ำคล้องผ้ำไว้
เฉยๆ มันจะอ่อนแอและใช้กำรไม่ได ้ประจักษ์พยำนก็เช่นกัน

เวลำน้ีบำงทำ่นพูดวำ่พวกเขำไม่พรอ้มรบัผิดชอบ แต่ไม่มีพวกเรำ
สักคนพรอ้มเมื่อกำรเรยีกมำถึง ข้ำพเจ้ำพูดถึงตนเองเช่นกัน ทำ่นคดิ



บทที ่22

357

ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่ผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสใหม่ตอ้งมี โอกำสรบัใช้ ในศำสนจักร

หรอืวำ่ข้ำพเจำ้พรอ้มรบักำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์และส�ำคญัยิ่งน้ี ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กหนักใจมำก ข้ำพเจ้ำรูสึ้กไม่คูค่วร ขำ้พเจ้ำยังคงรูสึ้กหนักใจมำก 
ขำ้พเจ้ำยังคงรูสึ้กไม่คูค่วร แตข่ำ้พเจ้ำพยำยำมรดุหน้ำตอ่ไป โดย
แสวงหำพรของพระเจำ้และพยำยำมท�ำตำมพระประสงคข์องพระองค ์
หวงัและสวดอ้อนวอนวำ่กำรรบัใช้ของขำ้พเจำ้จะเป็นที่ยอมรบัตอ่
พระองค ์ควำมรบัผิดชอบแรกของขำ้พเจำ้ในศำสนจักรน้ีคอืเป็นที่
ปรกึษำของประธำนโควรมัมัคนำยกเมื่ออำยุสิบสองขวบ ขำ้พเจ้ำรูสึ้ก
ไม่คูค่วร ขำ้พเจ้ำรูสึ้กหนักใจมำก แตข่ำ้พเจ้ำพยำยำม เช่นเดยีวกับที่
ท่ำนพยำยำม และหลังจำกน้ันควำมรบัผิดชอบอื่นๆ ก็ตำมมำ อย่ำรูสึ้ก
วำ่ไม่คูค่วร แต่ ให้รูสึ้กขอบพระทัยพระองคแ์ละเต็มใจพยำยำมเสมอ 15

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนที่เข้ำมำในศำสนจักรน้ีควรมีควำมรบัผิด
ชอบทันที อำจจะเป็นควำมรบัผิดชอบเล็กๆ น้อยๆ แตจ่ะท�ำให้เกิด
ควำมแตกตำ่งในชีวติเขำ 16

แน่นอนวำ่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่จะไม่รูทุ้กอย่ำง เขำอำจจะท�ำผิด
พลำดบำ้ง แล้วไง เรำทุกคนล้วนท�ำผิดพลำด ส่ิงส�ำคญัคอืกำรเตบิโตที่
จะมำจำกควำมแข็งขัน 17
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กำรบ�ำรงุเลีย้งดว้ยพระวจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้ำ

ขำ้พเจ้ำเช่ือ       วำ่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเหลำ่น้ีมีประจักษ์พยำนใน
พระกิตตคิณุ ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่พวกเขำมีศรทัธำในพระเจ้ำพระเยซูครสิต์
และรูถ้ึงกำรด�ำรงอยู่จรงิของพระองค ์ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่พวกเขำกลับใจ
แล้วจรงิๆ จำกบำปของพวกเขำและมีควำมตัง้ใจวำ่จะรบัใช้พระเจ้ำ

โมโรไน [กลำ่ว] เกี่ยวกับพวกเขำหลังจำกรบับัพตศิมำวำ่ “และหลัง
จำกรบัพวกเขำเข้ำมำสู่บัพตศิมำ, และอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิ์
ทรงกระท�ำและช�ำระพวกเขำแล้ว, จึงนับพวกเขำอยู่ ในบรรดำผู้คน
ของศำสนจักรของพระครสิต;์ และรบัช่ือพวกเขำไว,้ เพื่อพวกเขำจะได้
รบักำรจดจ�ำและบ�ำรงุเลีย้งดว้ยพระวจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็น
เจ้ำ, เพื่อให้พวกเขำอยู่ ในทำงที่ถูกตอ้ง, เพื่อให้พวกเขำเอำใจใส่ตอ่กำร
สวดอ้อนวอนตลอดเวลำ, โดยวำงใจแต่ ในคณุควำมดขีองพระครสิต,์ 
ซ่ึงเป็นพระผู้ทรงลิขิตและพระผู้ทรงประสิทธิ์ศรทัธำของพวกเขำ” 
( โมโรไน 6:4)

ในสมัยน้ีเช่นเดยีวกับในสมัยน้ัน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส “นับอยู่ ใน
บรรดำผู้คนของศำสนจักร        จดจ�ำและบ�ำรงุเลีย้ง [พวกเขำ] ดว้ย
พระวจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้ำ, เพื่อให้พวกเขำอยู่ ในทำงที่
ถูกตอ้ง, เพื่อให้พวกเขำเอำใจใส่ตอ่กำรสวดอ้อนวอนตลอดเวลำ ”        
ขอให้เรำช่วยพวกเขำขณะที่พวกเขำเดนิกำ้วแรกๆ ในฐำนะสมำชิก 18

ทัง้หมดน้ีบ่งบอกวำ่ [ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ทุกคน] จ�ำเป็นตอ้ง
เข้ำรว่มกับโควรมัฐำนะปุโรหิต หรอืสมำคมสงเครำะห์ เยำวชนหญิง 
เยำวชนชำย โรงเรยีนวนัอำทิตย์ หรอืปฐมวยั เรำตอ้งกระตุน้ให้เขำมำ
กำรประชุมศีลระลึกเพื่อรบัส่วนศีลระลึก ตอ่พันธสัญญำที่ท�ำไวเ้มื่อครัง้
รบับัพตศิมำ 19
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4
การกลับสูค่วามแข็งขันในศาสนจักรมีแต่ได้และไม่มีเสยี

มีหลำยพันคนทั่วโลก        ที่เป็นสมำชิกของศำสนจักรแต่ ในนำม  
และตอนน้ีออกไปแล้ว เวลำน้ีในใจพวกเขำอยำกกลับมำ แต่ไม่ทรำบ
จะท�ำอยำ่งไรและเขินอำยเกินกวำ่จะพยำยำม      

พี่น้องทัง้หลำย ท่ำนที่ ไดร้บัมรดกทำงวญิญำณและจำกไปแล้ว บัดน้ี
พบควำมวำ่งเปล่ำในชีวติ ทำงเปิดให้ทำ่นกลับมำเสมอ        หำกท่ำน
จะเดนิกลับมำครัง้แรกดว้ยควำมเขินอำย ท่ำนจะพบแขนที่กำงออก
ตอ้นรบัท่ำนและเพื่อนที่อบอุ่นท�ำให้ท่ำนรูสึ้กถึงกำรตอ้นรบั

ขำ้พเจ้ำคดิวำ่ขำ้พเจำ้รูว้ำ่เหตใุดพวกท่ำนบำงคนจึงออกไป ท่ำนขุ่น
เคอืงคนที่พลัง้เผลอท�ำรำ้ยทำ่น และท่ำนเข้ำใจผิดคดิวำ่กำรกระท�ำ
ของเขำหมำยถึงกำรกระท�ำของศำสนจักร  หรอืทำ่นอำจยำ้ยจำกเขตที่
มีคนรูจ้ักไปอยู่ ในเขตที่ส่วนใหญ่ท่ำนอยู่คนเดยีว และเตบิโตที่น่ันดว้ย
ควำมรูเ้พียงเล็กน้อยเกี่ยวกับศำสนจักร

หรอืท่ำนอำจถูกดงึไปหำกลุ่มอื่นหรอืนิสัยที่ทำ่นรูสึ้กวำ่เข้ำไม่ไดก้ับ
กลุ่มคนในศำสนจักร หรอืท่ำนอำจรูสึ้กวำ่ในเรือ่งปัญญำของโลกตวั
ท่ำนฉลำดกวำ่คนที่ท่ำนคบหำในศำสนจักร และท่ำนถอนตวัออกจำก
กลุ่มของพวกเขำดว้ยควำมรงัเกียจ

ขำ้พเจ้ำไม่ไดอ้ยู่ที่น่ีเพื่อแจกแจงสำเหต ุขำ้พเจ้ำหวงัวำ่ทำ่นจะ
ไม่ จงวำงอดตีไวเ้บือ้งหลัง        ท่ำนมีแต่ไดแ้ละไม่มีเสีย กลับมำ
เถิดเพื่อนทัง้หลำย มีสันตสุิขในศำสนจักรมำกกวำ่ที่ทำ่นเคยรู ้มีคน
มำกมำยที่ท่ำนจะไดร้บัมิตรภำพของพวกเขำ 20

พี่น้องที่รกัของข้ำพเจำ้ผู้อำจ        ห่ำงหำยไป ศำสนจักรตอ้งกำร
ท่ำน และท่ำนตอ้งกำรศำสนจักร ทำ่นจะพบหูมำกมำยคอยฟังดว้ย
ควำมเข้ำใจ จะมีมือมำกมำยช่วยให้ท่ำนพบทำงกลับ จะมี ใจท�ำให้ ใจ
ท่ำนอบอุ่น จะมีน� ้ำตำ ไม่ ใช่น� ้ำตำของควำมขมขื่นแตเ่ป็นน� ้ำตำของ
ควำมยินดี 21
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5
ส�าหรบัวสุิทธิชนยุคสุดท้ายท่ีกลับมาแข็งขันใน

ศาสนจักร เขาจะรูส้กึดีท่ี ได้กลับบ้านอีกครัง้

วนัอำทิตย์วนัหน่ึงขำ้พเจ้ำเข้ำรว่มกำรประชุมใหญ่สเตคในเมือง
แคลิฟอรเ์นีย ช่ือและรปูของข้ำพเจำ้ปรำกฎในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
เช้ำวนัน้ัน เสียงโทรศัพทด์งัทีศ่นูยส์เตคขณะข้ำพเจำ้กับประธำนสเตค 
เข้ำไปในอำคำร มีคนโทรหำขำ้พเจำ้และผู้ โทรบอกช่ือของเขำ เขำ
ตอ้งกำรพบขำ้พเจำ้ ข้ำพเจำ้ขอตวัออกจำกกำรประชุมที่ข้ำพเจ้ำจัดเช้ำ
ตรูว่นัน้ันและขอให้ประธำนสเตคด�ำเนินกำรตอ่ ขำ้พเจ้ำมีส่ิงส�ำคญั
กวำ่ตอ้งท�ำ

เพื่อนคนน้ีมำพบข้ำพเจ้ำ ทำ่ทำงเขินอำยและคอ่นขำ้งกลัว เขำ
หำยไปนำน เรำโอบกอดกันเหมือนพี่น้องที่จำกกันไปนำน ตอนแรกเรำ
สนทนำกันอยำ่งเคอะเขิน แต่ไม่นำนก็เป็นกันเองเมื่อเรำพูดคยุกันถึง
วนัเวลำที่เรำคุน้เคยในอังกฤษเมื่อหลำยปีก่อน มีน� ้ำตำในดวงตำของ
ชำยที่เข้มแข็งคนน้ีขณะที่เขำพูดถึงศำสนจักรซ่ึงครัง้หน่ึงเคยเป็น
ส่วนหน่ึงของเขำ จำกน้ันจึงพูดถึงหลำยปีที่ยำวนำนและวำ่งเปล่ำตอ่
จำกน้ัน เขำพูดถึงเรือ่งน้ีเหมือนคนพูดถึงฝันรำ้ย เมื่อเขำบอกเลำ่ถึง
วนัเวลำที่เสียไปหลำยปีน้ัน เรำพูดถึงกำรกลับมำของเขำ เขำคดิวำ่คง
ยำก คงตะขิดตะขวงใจ แตเ่ขำรบัปำกวำ่จะพยำยำม

ขำ้พเจ้ำ [ไดร้บั] จดหมำยจำกเขำเมื่อไม่นำนมำน้ี เขำบอกวำ่ “ผม
กลับมำแล้ว ผมกลับมำแล้ว และรูสึ้กดมีำกเหมือนกลับบำ้นอีกครัง้”

ท่ำนก็เช่นกัน เพื่อนทัง้หลำยที่อยำกกลับมำเช่นเดยีวกับเขำ แต่
ลังเลไม่กลำ้เดนิกำ้วแรก ขอให้ท่ำนลอง ขอให้เรำพบทำ่นตรงจุดที่ทำ่น
ยืนเวลำน้ี จูงมือท่ำนและช่วยทำ่น ข้ำพเจำ้สัญญำกับทำ่นวำ่ท่ำนจะ
รูสึ้กดเีหมือนกลับบำ้นอีกครัง้ 22
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุด “ควำมสนใจและควำมห่วงใยของเรำมักจะอยู่กับบุคคล

แตล่ะคน” แม้ ในศำสนจักรที่ขยำยไปทั่วโลก (ด ูหัวข้อ 1) ทำ่นได้
รบัพรจำกคนที่สนใจท่ำนเป็นส่วนตวัเมื่อใด เรำจะละเอียดอ่อนมำก
ขึน้ไดอ้ย่ำงไรในกำรดแูลบุคคลแตล่ะคน

• เรำเรยีนรูแ้ละประยุกต์ ใช้อะไรไดบ้ำ้งจำกจดหมำยที่ประธำนฮิงคล์ีย์
แบ่งปันในหัวข้อ 2 ไตรต่รองส่ิงที่ทำ่นท�ำไดเ้พื่อเสรมิสรำ้งควำมเข้ม
แข็งให้คนที่ก�ำลังพยำยำมสรำ้งศรทัธำของพวกเขำ

• เหตใุดผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ทุกคนจึงตอ้งกำรมิตรภำพ ควำมรบั
ผิดชอบ และกำรบ�ำรงุเลีย้งดว้ยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ (ด ู
หัวข้อ 3) เรำจะเป็นเพื่อนกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ดว้ยวธิี ใดได้
บ้ำง เรำจะสนับสนุนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ ในควำมรบัผิดชอบของ
พวกเขำในศำสนจักรไดอ้ย่ำงไร เรำจะช่วยให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่
ไดร้บักำร “บ�ำรงุเลีย้งดว้ยพระวจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้ำ” 
ไดอ้ยำ่งไร

• เหตใุดบำงครัง้จึงยำกที่สมำชิกจะกลับมำแข็งขันในศำสนจักร (ด ู
หัวข้อ 4) เรำจะช่วยให้พวกเขำกลับมำไดอ้ยำ่งไร ท่ำนเคยประสบ
หรอืเห็นควำมช่ืนชมยินดทีี่มำกับกำรกลับมำแข็งขันในศำสนจักร
เมื่อใด

• ท่ำนเรยีนรูอ้ะไรจำกเรือ่งที่ประธำนฮิงคล์ีย์แบ่งปันในหัวข้อ 5 
พิจำรณำวำ่ท่ำนจะยื่นมือช่วยเหลือคนที่ ไม่แข็งขันในศำสนจักรให้ 
“กลับบ้ำนอีกครัง้” ไดอ้ย่ำงไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
ลูกำ 15; ยอห์น 10:1–16, 26–28; 13:34–35; โมไซยำห์ 18:8–10;  

ฮีลำมัน 6:3; 3 นีไฟ 18:32; โมโรไน 6:4–6; คพ  38:24
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ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“คนจ�ำนวนมำกพบวำ่เวลำดทีี่สุดในกำรศึกษำคอืช่วงเช้ำหลังจำก

พักผ่อนตอนกลำงคนื      บำงคนชอบศึกษำในเวลำเงียบสงบหลังเลิก
งำนและเรือ่งกลัดกลุ้มของวนัน้ันผ่ำนพ้นไปแล้ว      บำงทีส่ิงส�ำคญั
กวำ่เวลำของวนัคอืเวลำประจ�ำที่ก�ำหนดไวศึ้กษำ” (ฮำเวริด์ ดบัเบิลยู  
ฮันเตอร,์ “Reading the Scriptures,” Ensign, Nov. 1979, 64)

อ้ำงอิง

 1  “ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และคนหนุ่ม,” 
เลียโฮนำ, ก ค  1997, 57- 58 

 2  “ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และคนหนุ่ม,” 
58 

 3  “Inspirational Thoughts,” Ensign, Oct. 

2003, 5.

 4  “This Work Is Concerned with People,” 

Ensign, May 1995, 52–53.

 5  Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 

537–38.

 6  “There Must Be Messengers,” Ensign, 
Oct. 1987, 5.

 7  “จงคน้หำลูกแกะและจงดแูลแกะเถิด,” 
เลียโฮนำ, ก ค  1999, 147- 148 

 8  “Messages of Inspiration from President 

Hinckley,” Church News, Apr. 5, 1997, 2; 
ด ู“Inspirational Thoughts,” 3 ดว้ย 

 9  “ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และคนหนุ่ม,” 
57 

 10  “ควำมคดิบำงประกำรเกี่ยวกับพระวหิำร 
กำรรกัษำผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ และ
กำรรบัใช้งำนเผยแผ่,” เลียโฮนำ, ม ค  
1998, 64 

 11  “Inspirational Thoughts,” 4.

 12  “Latter- day Counsel: Excerpts from Re-

cent Addresses of President Gordon B. 

Hinckley,” Ensign, July 1999, 73.

 13  “Words of the Prophet: Reach Out,” 

New Era, Feb. 2003, 7.

 14  “Inspirational Thoughts,” 3–4.

 15  Teachings of Gordon B. Hinckley, 538.

 16  “Inspirational Thoughts,” Ensign, July 

1998, 4.

 17  “จงคน้หำลูกแกะและจงดแูลแกะเถิด,” 
148 

 18  “ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และคนหนุ่ม,” 
58 

 19  “จงคน้หำลูกแกะและจงดแูลแกะเถิด,” 
148 

 20  “Everything to Gain—Nothing to Lose,” 

Ensign, Nov. 1976, 95–96.

 21  “And Peter Went Out and Wept Bit-

terly,” Ensign, May 1979, 67.

 22  “Everything to Gain—Nothing to Lose,” 

97.
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บทที่ 23

พรของพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์

“ศำสนพิธีพระวหิำรเป็นพรสูงสุดทีศ่ำสนจักรมอบให้”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

“ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่ไม่มีสมำชิกคนใดของศำสนจักรสำมำรถรบัพร
สูงสุดของศำสนจักรน้ีไดจ้นกวำ่เขำจะไดร้บัพรพระวหิำรของตนใน
พระนิเวศน์ของพระเจ้ำ” ประธำนกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์กล่ำวในกำร
ประชุมใหญ่สำมัญภำคฐำนะปุโรหิตเดอืนตลุำคม ค ศ  1997 “ดงั
น้ันเรำจึงก�ำลังท�ำทุกส่ิงที่เรำสำมำรถท�ำไดเ้พื่อเรง่ด�ำเนินกำรก่อสรำ้ง
อำคำรศักดิสิ์ทธิ์เหล่ำน้ีและท�ำให้สมำชิกไดร้บัพรดงักลำ่วในพระวหิำร
มำกยิ่งขึน้” 1  ทำ่นบอกช่ือพระวหิำรหลำยแห่งที่อยู่ระหวำ่งวำงแผน
และก่อสรำ้ง จำกน้ันจึงประกำศวำ่น่ันจะเปลี่ยนชีวติผู้คนทั่วโลก

“มีหลำยพืน้ที่ของศำสนจักรที่อยู่ห่ำงไกล จ�ำนวนสมำชิกยังน้อย
และอำจจะเตบิโตไม่มำกนักในอนำคตอันใกล้ คนที่อยู่ ในสถำนที่เหลำ่
น้ีจะถูกปฏิเสธพรของศำสนพิธีพระวหิำรตลอดไปหรอื ขณะไปเยือน
บรเิวณน้ันเมื่อหลำยเดอืนก่อน เรำไตรต่รองค�ำถำมน้ีรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอน เรำเช่ือวำ่เรำไดร้บัค�ำตอบอย่ำงแจ่มแจ้งชัดเจน

“เรำจะก่อสรำ้งพระวหิำรขนำดเล็กในพืน้ที่เหลำ่น้ีบำงแห่ง       เรำ
จะสรำ้งตำมมำตรฐำนพระวหิำร ซ่ึงสูงกวำ่มำตรฐำนอำคำรประชุมมำก 
พระวหิำรขนำดเล็ก [จะ] รองรบักำรบัพตศิมำแทนคนตำย พิธีเอ็น-
ดำวเม้นท์ กำรผนึก และศำสนพิธีอื่นทัง้หมดที่มี ในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้ำทัง้ส�ำหรบัคนเป็นและคนตำย” 2
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พระวหิำรโคโลเนียฮัวเรซ ชิวำวำ เม็กซิโก
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กำรดลใจส�ำหรบัแผนน้ีเริม่ตน้เมื่อ 20 กวำ่ปีก่อน ขณะที่ประธำน
ฮิงคล์ีย์ก�ำลังรบัใช้เป็นประธำนคณะกรรมกำรพระวหิำรของศำสนจักร 
โดยที่กังวลวำ่วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยจ�ำนวนมำกจะเข้ำถึงพรพระวหิำร
ได้ ไม่สะดวก ทำ่นจึงเขียนในบันทึกส่วนตวัวำ่ “ศำสนจักรจะสรำ้งพระ
วหิำร [ขนำดเล็กหลำยแห่ง] เทำ่กับจ�ำนวนเงินที่ ใช้สรำ้งพระวหิำร
วอชิงตนั [ที่ก�ำลังก่อสรำ้งเวลำน้ัน] ศำสนจักรจะน�ำพระวหิำรไปให้
ผู้คนแทนที่จะให้ผู้คนเดนิทำงไกลมำกไปพระวหิำร” 3

ในปี 1997 กำรเปิดเผยจำกพระเจ้ำท�ำให้แนวคดิน้ีเป็นจรงิ ประธำน
ฮิงคล์ีย์แบ่งปันบำงอย่ำงเกี่ยวกับกำรเปิดเผยน้ันเมื่อท่ำนกลำ่วค�ำสวด
อ้อนวอนอุทิศพระวหิำรโคโลเนียฮัวเรซ ชิวำวำ เม็กซิโก “พระวหิำร
แห่งน้ีในเม็กซิโกตอนเหนือ” ทำ่นสวดอ้อนวอน “ที่พระองคท์รง
เปิดเผยแนวคดิและแผนกำรสรำ้งพระวหิำรขนำดเล็ก เสรจ็สมบูรณ์
ในรำยละเอียดทัง้หมดที่จ�ำเป็น มีขนำดตรงตำมควำมตอ้งกำรและ
สภำวกำรณ์ของสมำชิกศำสนจักรในเขตน้ีของสวนองุ่นของพระองค ์
กำรเปิดเผยน้ันเกิดจำกควำมปรำรถนำและกำรสวดอ้อนวอนเพื่อช่วย
ให้ผู้คนของพระองค์ ในอำณำนิคมเหล่ำน้ีที่ซ่ือสัตย์และภักด”ี 4

หกเดอืนหลังจำกประกำศแผนสรำ้งพระวหิำรขนำดเล็ก ประธำน
ฮิงคล์ีย์ประกำศครัง้ส�ำคญัอีกครัง้วำ่

“เรำเดนิทำงไกลไปในหมู่สมำชิกของศำสนจักร ข้ำพเจ้ำไดอ้ยู่กับ
คนจ�ำนวนมำกที่มีส่ิงของทำงโลกน้อยมำก แต่ ในใจพวกเขำมีศรทัธำที่
ลุกโชตช่ิวงเกี่ยวกับงำนยุคสุดทำ้ยน้ี พวกเขำรกัศำสนจักร พวกเขำรกั
พระกิตตคิณุ พวกเขำรกัพระเจำ้และตอ้งกำรท�ำตำมพระประสงคข์อง
พระองค ์พวกเขำก�ำลังจ่ำยส่วนสิบ แม้ ไม่มำกมำย พวกเขำเสียสละ
อย่ำงมำกเพื่อไปเยือนพระวหิำร พวกเขำเดนิทำงครัง้ละหลำยวนัดว้ย
รถโดยสำรรำคำถูกและเรอืเก่ำๆ พวกเขำเก็บออมเงินและเสียสละทุก
อย่ำงที่พวกเขำจะท�ำได้

“พวกเขำตอ้งกำรพระวหิำรใกล้บำ้น—พระวหิำรขนำดเล็กที่สวยงำม
และใช้ ไดจ้รงิ ดว้ยเหตน้ีุข้ำพเจ้ำจึงถือโอกำสน้ีประกำศโปรแกรมให้
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ทุกคนในศำสนจักรทรำบวำ่จะสรำ้งพระวหิำรขนำดเล็กประมำณ 30 
แห่งทันที      

“น่ีจะเป็นโครงกำรใหญ่มำก ศำสนจักรไม่เคยลองท�ำโครงกำรแบบ
น้ีมำก่อน       โครงกำรน้ีจะท�ำให้มีพระวหิำรใหม่ทัง้หมด 47 แห่งเพิ่ม
จำกที่เปิดด�ำเนินกำรเวลำน้ี 51 แห่ง ขำ้พเจ้ำคดิวำ่เรำน่ำจะเพิ่มอีกสอง
แห่งเพื่อให้ครบ 100 แห่งเมื่อสิน้ศตวรรษน้ี หรอื 2,000 ปี ‘นับแตก่ำร
เสด็จมำในเน้ือหนังของพระเจ้ำและพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ พระเยซู
ครสิต’์ (คพ  20:1) ในโปรแกรมน้ีเรำก�ำลังกำ้วหน้ำถึงระดบัที่เรำไม่เคย
เห็นมำก่อน” 5

วนัที่ 1 ตลุำคม ค ศ  2000 ประธำนฮิงคล์ีย์อุทิศพระวหิำรบอสตนั 
แมสซำชูเซตส์ พระวหิำรที่เปิดด�ำเนินกำรเป็นแห่งที่ 100 ก่อนสิน้
ปี ท่ำนอุทิศพระวหิำรสองแห่งในบรำซิล เมื่อท่ำนถึงแก่กรรมวนั
ที่ 27 มกรำคม ค ศ  2008 ศำสนจักรมีพระวหิำรเปิดด�ำเนินกำร 124 
แห่ง และประกำศสรำ้งอีก 13 แห่ง ประธำนฮิงคล์ีย์มีส่วนรว่มในกำร
วำงแผนและก่อสรำ้งพระวหิำรส่วนใหญ่จำกพระวหิำรที่เปิดด�ำเนิน
กำร 124 แห่ง และอุทิศดว้ยตวัทำ่นเอง 85 แห่ง

แม้เมื่อประธำนฮิงคล์ีย์ประกำศสรำ้งพระวหิำรใหม่จ�ำนวนมำก และ
แม้เมื่อท่ำนอัศจรรย์ ใจกับควำมสวยงำมของพระวหิำรดงักล่ำว แต่
ท่ำนไดเ้ตอืนวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยให้นึกถึงจุดประสงคข์องส่ิงปลูกสรำ้ง
อันศักดิสิ์ทธิ์เหล่ำน้ัน น่ันคอื เพื่อเป็นพรแก่บุคคลและครอบครวั ที
ละคน ทำ่นกลำ่วถึงพระวหิำรแซนดเีอโก แคลิฟอรเ์นียวำ่ “อำคำรหลัง
น้ีสวยงำมตระกำรตำอย่ำงยิ่ง แตด่ว้ยควำมสวยงำมทัง้หมดของอำคำร
หลังน้ี ส่ิงปลูกสรำ้งดงักล่ำวเป็นเพียงหนทำงบรรลุจุดประสงค์ ไม่ ใช่ตวั
จุดประสงค ์ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกหลังน้ีสรำ้งและอุทิศไวเ้พื่อประกอบ
ศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงพระเจำ้ทรงเปิดเผยในสมัยน้ี” 6

ท่ำนกลำ่วในอีกวำระหน่ึงวำ่ “ ไม่มี ใครมีพระกิตตคิณุทัง้หมด
จนกวำ่เขำสำมำรถรบั [ศำสนพิธีพระวหิำร] และควำมรบัผิดชอบของ
เรำคอืใช้ประโยชน์จำกส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบ
วำ่จะมีชีวติอยู่อีกนำนเทำ่ใด แตห่วงัวำ่ขณะมีชีวติจะสรำ้งพระวหิำร
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ของพระเจำ้เสรจ็ตำมที่หวงัไว ้โดยน�ำพระวหิำรไปให้ผู้คนเพื่อพวกเขำ
จะมีพรอันน่ำอัศจรรย์ที่ตอ้งไดจ้ำก [ที่น่ัน]” 7

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

พระวหิารเป็นเครือ่งแสดงประจักษ์พยานของเรา และเป็น
สญัลักษณ์แทนรปูแบบสูงสุดของการนมัสการของเรา

พระวหิำรแตล่ะแห่งที่ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดทำ้ยสรำ้งเป็นเครือ่งแสดงประจักษ์พยำนของคนเหล่ำน้ีวำ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรข์องเรำทรงพระชนม์ พระองคท์รงมีแผน
จะให้พรบุตรและธิดำของพระองคท์ุกรุน่ พระบุตรที่รกัของพระองค ์
พระเยซูครสิต ์ผู้ประสูติ ในเบธเลเฮมแควน้ยูเดยีและถูกตรงึกำงเขน
ที่กลโกธำ ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของโลก ผู้ซ่ึงกำรพลี
พระชนมชี์พเพือ่กำรชดใช้ท�ำใหแ้ผนน้ันเกิดสัมฤทธผิลในชีวตินิรนัดร ์
ของแตล่ะคนที่ยอมรบัและด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุ 8

ทุกอย่ำงที่เกิดขึน้ในพระวหิำรจะยกระดบัและท�ำให้จิตใจสูงขึน้ 
พระวหิำรพูดถึงชีวติที่น่ีและชีวติหลังควำมตำย พูดถึงควำมส�ำคญัของ
บุคคลแตล่ะคนในฐำนะลูกของพระผู้เป็นเจำ้ พูดถึงควำมส�ำคญัของ
ครอบครวัอันเป็นงำนสรำ้งของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ พูดถึงควำมเป็น
นิรนัดรข์องสัมพันธภำพกำรแตง่งำน พูดถึงกำรด�ำเนินไปสู่รศัมีภำพที่
ยิ่งใหญ่กวำ่ พระวหิำรเป็นสถำนที่ของควำมสวำ่ง สถำนที่ของควำมสงบ
สุข สถำนที่ของควำมรกัที่วำ่ดว้ยเรือ่งของนิรนัดร 9

พระวหิำรทุกแห่ง        ตัง้ตระหง่ำนเป็นอนุสรณ์ร�ำลึกถึงควำมเช่ือ
ของเรำในเรือ่งควำมเป็นอมตะของจิตวญิญำณมนุษย์  กล่ำวคอื ชีวติ 
มรรตยัช่วงน้ีที่เรำประสบเป็นส่วนหน่ึงของกำรปีนขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 
และจะมีชีวติหลังจำกน้ีแน่นอนเท่ำๆ กับมีชีวติที่น่ี น่ันเป็นควำมเช่ือ
มั่นของเรำ อันเกิดจำกกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด และเทำ่ที่เรำ
ทรำบพระวหิำรกลำยเป็นสะพำนเช่ือมชีวติน้ีกับชีวติหน้ำ พระวหิำร
เกี่ยวข้องกับเรือ่งของควำมเป็นอมตะ 10
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อำคำรที่ยอดเยี่ยมและพิเศษสุดเหล่ำน้ี ตลอดจนศำสนพิธีที่
ประกอบในน้ัน เป็นสัญลักษณ์แทนรปูแบบสูงสุดของกำรนมัสกำรของ
เรำ ศำสนพิธีเหล่ำน้ีกลำยเป็นเครือ่งแสดงควำมเช่ือทำงศำสนำของเรำ
ไดล้ึกซึง้ที่สุด 11

เรือ่งศักดิสิ์ทธิ์สมควรถือวำ่ศักดิสิ์ทธิ์       เมื่อท่ำนออกจำกประตพูระ
นิเวศน์ของพระเจ้ำ จงเครง่ครดัตอ่ควำมไวว้ำงใจอันศักดิสิ์ทธิ์วำ่จะไม่
พูดถึงเรือ่งศักดิสิ์ทธิน้ัน

พระเจ้ำตรสัวำ่ “จ�ำไวว้ำ่ส่ิงซ่ึงมำจำกเบือ้งบนย่อมศักดิสิ์ทธิ์ และ
ตอ้งพูดถึงดว้ยควำมระมัดระวงั และโดยกำรบีบคัน้ของพระวญิญำณ”  
(คพ  63:64) และอน่ึง “อยำ่ล้อเล่นกับส่ิงศักดิสิ์ทธิ์” (คพ  6:12)12

2
โดยผ่านศาสนพิธีพระวหิาร เราได้รบัพรสูงสุดของพระกิตติคุณ

พระวหิำรเหล่ำน้ีซ่ึงเวลำน้ีกระจำยอยู่ทั่วโลก จ�ำเป็นตอ่กำรท�ำให้กำร
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเกิดสัมฤทธิผลโดยครบถ้วน ศำสนพิธีเหล่ำ
น้ันซ่ึงประกอบที่น่ีภำยใตสิ้ทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ ไม่
เพียงน�ำไปสู่ควำมรอดเท่ำน้ัน แต่ไปสู่ควำมสูงส่งนิรนัดรด์ว้ย 13

พระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ ทรงสละพระชนม์ชีพ
บนกำงเขนแห่งคลัวำรเีพื่อกำรชดใช้บำปของมนุษยชำต ิพระองค์
ทรงพลีพระชนม์ชีพแทนเรำแตล่ะคน กำรพลีพระชนม์ชีพครัง้น้ัน
มำพรอ้มค�ำสัญญำของกำรฟ้ืนคนืชีวติส�ำหรบัทุกคน ส่ิงน้ีเกิดจำก
พระคณุของพระผู้เป็นเจ้ำโดยไม่ตอ้งพยำยำมในส่วนของมนุษย์ 
นอกจำกน้ี โดยผ่ำนกุญแจของฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ที่พระเจำ้ทรง
ประสำทให้อัครสำวกสิบสองเมื่อครัง้ทรงพระด�ำเนินในบรรดำพวกเขำ 
ซ่ึงผู้ถือกุญแจเหลำ่น้ันในสมัยโบรำณฟ้ืนฟูให้ ในสมัยกำรประทำนน้ี—
พรเพิ่มเตมิมำกมำยผ่ำนมำทำงกุญแจเหลำ่น้ี รวมถึงพรของศำสนพิธี
ที่ล�ำ้เลิศและพิเศษสุดซ่ึงประกอบในพระนิเวศน์ของพระเจำ้ เฉพำะ
ในศำสนพิธีเหล่ำน้ันที่ ใช้ “ควำมสมบูรณ์แห่งฐำนะปุโรหิต” (คพ  
124:28)14
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ศำสนพิธีพระวหิำร [เป็น] พรสูงสุดที่ศำสนจักรมอบให้ 15

พรของพระวหิำรส�ำหรบัชำยและหญิงผู้มีคำ่ควรที่จะเข้ำไปใน
น้ัน       ประกอบดว้ยพิธีล้ำงและเจิมเพื่อเรำจะสะอำดตอ่พระพักตร์
พระเจ้ำ ประกอบดว้ยกำรสอนซ่ึงในน้ันเรำไดร้บัเอ็นดำวเม้นท์ ในเรือ่ง
ข้อผูกมัดและพรที่กระตุน้ให้เรำประพฤตตินสอดคล้องกับหลักธรรม
ของพระกิตตคิณุ ประกอบดว้ยศำสนพิธีผนึกซ่ึงส่ิงที่ผูกไวบ้นแผ่นดนิ
โลกจะผูกไว้ ในสวรรค ์ท�ำให้เกิดควำมตอ่เน่ืองของครอบครวั 16

[ครัง้หน่ึง]  มีคนโทรเรยีกขำ้พเจำ้ไปอยู่ข้ำงเตยีงโรงพยำบำลของ
มำรดำคนหน่ึงที่ป่วยหนักระยะสุดทำ้ย เธอสิน้ชีวติในเวลำตอ่มำไม่
นำน ทิง้สำมี ให้อยู่กับลูกส่ีคนรวมทัง้ลูกชำยวยัหกขวบอีกหน่ึงคน มี
ควำมโศกเศรำ้ สะเทือนใจ และสลดใจ แตส่ิ่งที่ทอแสงผำ่นม่ำนน� ้ำตำ
คอืศรทัธำที่สวยงำมและแน่ชัดวำ่เวลำน้ีมีกำรพลัดพรำกอันน่ำเศรำ้
ฉันใด สักวนัจะมีกำรพบกันใหม่ดว้ยควำมยินดฉัีนน้ัน เพรำะชีวติ
แตง่งำนของพวกเขำเริม่ดว้ยกำรผนึกเพื่อกำลเวลำและนิรนัดรในพระ
นิเวศน์ของพระเจ้ำ ภำยใตสิ้ทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์      

หลำยทำ่นเดนิทำง [ไกลมำก] มำรบัพรของกำรแตง่งำนในพระ
วหิำร ข้ำพเจ้ำเคยเห็นวสุิทธิชนยุคสุดทำ้ยกลุ่มหน่ึงจำกญี่ปุ่น—ก่อน
สรำ้งพระวหิำรในแผ่นดนิเกิดของพวกเขำ—ยอมอดอำหำรเพื่อจะ
สำมำรถเดนิทำงไกลมำพระวหิำรลำเอีย ฮำวำย ก่อนเรำมีพระวหิำร
ในโจฮันเนสเบิรก์ เรำพบคนที่ยอมกระเหม็ดกระแหม่ทุกอยำ่งเพื่อ
เก็บเงินคำ่เครือ่งบินเดนิทำง 7,000 ไมล์ (11,000 กิโลเมตร) จำก
แอฟรกิำใตม้ำพระวหิำรในเมืองเซอรร์ยี์ ประเทศอังกฤษ มีแสงสวำ่ง
ในดวงตำของพวกเขำ รอยยิม้บนใบหน้ำ และประจักษ์พยำนจำก 
รมิฝีปำกของพวกเขำซ่ึงมีคำ่ยิ่งกวำ่ทัง้หมดที่เสียไป

ขำ้พเจ้ำนึกถึงหลำยปีก่อนในนิวซีแลนดข์ณะฟังประจักษ์พยำน
ของชำยคนหน่ึงจำกออสเตรเลียฝ่ังตะวนัตก เขำจดทะเบียนสมรสมำ
ก่อนแล้ว จำกน้ันจึงเขำ้รว่มศำสนจักรพรอ้มภรรยำและลูก เขำเดนิ
ทำงข้ำมทวปีกวำ้งใหญ่ ข้ำมทะเลแทสมันไปเมืองโอกแลนด ์ลงมำพระ
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วหิำรในหุบเขำที่สวยงำมของไวกำโต เทำ่ที่ข้ำพเจำ้จ�ำได ้เขำพูดวำ่ “เรำ
ไม่มีเงินพอที่จะมำ ทรพัย์สมบัตทิำงโลกของเรำมีเพียงรถยนตเ์ก่ำๆ 
เครือ่งเรอืน และถ้วยชำมเก่ำๆ ผมพูดกับครอบครวัวำ่ ‘เรำไม่มีเงิน
ไป’ แล้วผมก็มองหน้ำภรรยำแสนสวยและลูกที่น่ำรกัของเรำพลำงพูด
วำ่ ‘เรำไม่ไปไม่ได ้ถ้ำพระเจำ้จะประทำนพละก�ำลังให้พ่อ พ่อสำมำรถ
ท�ำงำนหำรำยไดพ้อที่จะซือ้รถยนตอ์ีกคนั เครือ่งเรอืน และถ้วยชำม
แบบน้ีแตถ่ำ้พ่อจะตอ้งสูญเสียคนเหลำ่น้ีที่พ่อรกั พ่อจะยำกจนทัง้ใน
ชีวติน้ีและในนิรนัดร’” 17

พี่น้องทัง้หลำย ไม่แปลกที่เมื่อเปิด       พระวหิำรขำ้พเจ้ำเห็นน� ้ำตำ
ของชำยที่แข็งแรงผู้ โอบกอดภรรยำของเขำ ณ แท่นในพระนิเวศน์
ศักดิสิ์ทธิ์เหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำเคยเห็นน� ้ำตำของบิดำและมำรดำขณะพวก
เขำโอบกอดบุตรธิดำ ณ แท่นเดยีวกันน้ี โดยผ่ำนพลังอ�ำนำจที่ ใช้ ใน
พระวหิำรพวกเขำไดรู้ว้ำ่เวลำหรอืควำมตำยไม่สำมำรถท�ำลำยควำม
สัมพันธ์ที่ผูกมัดพวกเขำไวด้ว้ยกัน 18

3
พระวหิารเป็นสถานศกัด์ิสทิธ์ิของการรบัใช้ท่ีเราสามารถรบัศาสน

พิธีแห่งความรอดแทนคนท่ีสิน้ชีวติโดยไม่ได้รบัพระกิตติคุณ

มีหลำยลำ้นคนนับไม่ถ้วนที่เคยเดนิบนแผ่นดนิโลกและไม่เคยมี
โอกำสไดย้ินพระกิตตคิณุ  คนเหล่ำน้ันจะถูกปฏิเสธพรที่มอบให้ ใน
พระวหิำรของพระเจ้ำหรอื

โดยผำ่นตวัแทนที่มีชีวติผู้ท�ำแทนคนตำย ศำสนพิธีเดยีวกันน้ีจึง
มีผลตอ่ผู้ล่วงลับไปจำกควำมเป็นมรรตยั ในโลกวญิญำณพวกเขำมี
อิสระที่จะยอมรบัหรอืปฏิเสธศำสนพิธีทำงโลกเหลำ่น้ันที่กระท�ำแทน
พวกเขำ รวมทัง้บัพตศิมำ กำรแตง่งำน และกำรผนึกควำมสัมพันธ์ ใน
ครอบครวั ตอ้งไม่มีกำรบังคบัในงำนของพระเจำ้ แตต่อ้งมี โอกำส 19

น่ีเป็นสถำนศักดิสิ์ทธิ์แห่งกำรรบัใช้ งำนส่วนใหญ่ที่ท�ำในพระ
นิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์น้ีกระแทนท�ำคนเหลำ่น้ันที่ล่วงลับไปอยู่หลังม่ำนแห่ง
ควำมตำย ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่ไม่มีงำนใดเทียบกับงำนน้ีได ้ไม่มีงำนใดที่
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ขำ้พเจ้ำรูจ้ักจะใกล้เคยีงกับกำรเสียสละของพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้
เพื่อมวลมนุษย์มำกเท่ำงำนน้ี คนที่อยู่ ในโลกหลังควำมตำยกลำยเป็น
ผู้รบัประโยชน์จำกกำรอุทิศตนรบัใช้ครัง้น้ีโดยผู้เสียสละไม่คำดหวงัค�ำ
ขอบคณุ น่ีคอืกำรรบัใช้ของคนเป็นเพื่อคนตำย น่ีคอืกำรรบัใช้ซ่ึงเกิด
จำกเน้ือแท้ของควำมไม่เห็นแก่ตวั 20

เด็กหนุ่มและเด็กสำวจ�ำนวนมำก        ไดร้บักำรเตอืนวำ่พระวหิำร
เหลำ่น้ีไม่เพียงมี ไวส้�ำหรบับิดำมำรดำเทำ่น้ันแตส่�ำหรบัพวกเขำดว้ย 
เมื่ออำยุ 12 ขวบ พวกเขำจะเข้ำพระนิเวศน์ของพระเจ้ำและเป็นผู้รบั
บัพตศิมำแทนคนที่อยู่หลังมำ่นแห่งควำมตำย นับเป็นกำรรบัใช้ที่ยิ่ง
ใหญ่และไม่เห็นแก่ตวั นับเป็นเรือ่งดทีี่เยำวชนของเรำไดม้ีส่วนรว่มใน
กำรกระท�ำที่ปรำศจำกควำมเห็นแก่ตวัแทนคนที่ ไม่สำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองได้

ควบคูก่ับ        กิจกรรมพระวหิำรที่เพิ่มขึน้คอืกำรเพิ่มงำนประวตัิ
ครอบครวัของเรำ คอมพิวเตอร์ ในที่ตำ่งๆ ก�ำลังเรง่งำนและผู้คนก�ำลัง
ใช้ประโยชน์จำกเทคนิคใหม่ที่มี ให้พวกเขำ คนเรำจะหนีพ้นข้อสรปุ
ที่วำ่พระเจ้ำทรงอยู่ ในทัง้หมดน้ีไดอ้ย่ำงไร เมื่อวทิยำกำรคอมพิวเตอร์
ก้ำวหน้ำ จ�ำนวนพระวหิำรย่อมเพิ่มตำมเพื่อรองรบังำนประวตัคิรอบ
ครวัที่เ้รง่เรว็ขึน้ 21

เรำตอ้งรบัผิดชอบพร พรนิรนัดร ์ของทุกคนที่เคยมีชีวติบนแผ่น
ดนิโลก ชำยหญิงหลำยรุน่มำกมำยนับไม่ถ้วนที่เคยมีชีวติบนแผ่นดนิ
โลก ทุกคนที่มีชีวติอยู่บนแผ่นดนิโลกเวลำน้ี และทุกคนที่จะมีชีวติอยู่
บนแผ่นดนิโลก ควำมรบัผิดชอบของเรำส�ำคญัยิ่งนัก เรำตอ้งยืนอย่ำง
ภำคภูมิและท�ำงำนหนักมำกขึน้อีกนิดเพื่อให้งำนน้ีส�ำเรจ็ลุล่วง 22

คนที่อยู่อีกดำ้นหน่ึง คนที่ ไม่ตำยแตม่ีชีวติทำงวญิญำณ จะช่ืนชม
ยินดแีละดี ใจเมื่อพวกเขำรูสึ้กตวัและก้ำวหน้ำไปบนเส้นทำงสู่ “ควำม
เป็นอมตะและชีวตินิรนัดร”์ ( โมเสส 1:39)23
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4
พรมากมายรอเราอยู่เม่ือเรารกัษาตัวให้มี

ค่าควรและไปพระวหิารบ่อยๆ

ขำ้พเจ้ำ        ท้ำทำยแตล่ะทำ่นวนัน้ีให้วำงระเบียบชีวติท่ำน มีคำ่
ควรไปพระนิเวศน์ของพระเจ้ำ และรบัส่วนพรที่เป็นของทำ่นโดย
เฉพำะ        ข้อก�ำหนดน้ันส�ำคญัยิ่ง แตพ่รส�ำคญัยิ่งกวำ่ 24

ขำ้พเจ้ำขอกระตุน้ผู้คนของเรำทุกแห่งหน ดว้ยพลังโน้มน้ำว
ทัง้หมดที่ขำ้พเจ้ำสำมำรถท�ำได ้ให้ด�ำเนินชีวติคูค่วรแก่กำรถือใบรบั
รองพระวหิำร เก็บรกัษำไว้ ให้ด ีและถือเป็นทรพัย์สินมีคำ่ยิ่ง พยำยำม
มำกขึน้เพื่อไปพระนิเวศน์ของพระเจ้ำและรบัส่วนวญิญำณและพรที่มี
อยู่ ในน้ัน 25

ไม่วำ่ท่ำนจะไป [พระวหิำร] ไดบ้่อยหรอืไม่บ่อย จงมีคณุสมบัตคิูค่วร
ถือใบรบัรองพระวหิำรและพกใบรบัรองไว้ ในกระเป๋ำตลอดเวลำ น่ันจะ
เป็นเครือ่งเตอืนใจทำ่นใหนึ้กถงึส่ิงทีค่ำดหวงัจำกทำ่นในฐำนะวสุิทธชิน 

ยุคสุดทำ้ย 26

ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่ชำยหรอืหญิงทุกคนที่ ไปพระวหิำรดว้ยควำมจรงิใจ
และศรทัธำจะเป็นชำยหรอืหญิงที่ดขีึน้เมื่อออกจำกพระนิเวศน์ของ
พระเจ้ำ เรำจ�ำเป็นตอ้งมีกำรปรบัปรงุอยู่เสมอในชีวติทุกดำ้นของเรำ 
บำงครัง้เรำจ�ำเป็นตอ้งออกจำกเสียงหนวกหูและเสียงอึกทึกของโลก 
และกำ้วเขำ้ไปในก�ำแพงพระนิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจำ้ เพื่อ
รูสึ้กถึงพระวญิญำณของพระองค์ ในสภำพแวดล้อมของควำมศักดิสิ์ทธิ์
และควำมสงบ 27

อำคำรศักดิสิ์ทธิ์น้ีกลำยเป็นโรงเรยีนของกำรส่ังสอนเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์
และน่ำยินดขีองพระผู้เป็นเจ้ำ ที่น่ีเรำไดส้รปุโครงรำ่งแผนของพระ
บิดำผู้ทรงรกัเรำเพื่อประโยชน์ของบุตรและธิดำของพระองคท์ุกรุน่ 
ที่น่ีเรำไดร้ำ่งภำพกำรผจญภัยที่ยำวนำนของกำรเดนิทำงนิรนัดรข์อง
มนุษย์ตัง้แตก่ำรด�ำรงอยู่ก่อนเกิดผ่ำนชีวติน้ีไปจนถึงชีวติหลังจำกน้ี  
ควำมจรงิพืน้ฐำนอันส�ำคญัยิ่งมีสอนไวอ้ย่ำงชัดเจนและเรยีบง่ำยภำยใน
ขอบเขตควำมเข้ำใจของทุกคนที่ ไดย้ิน      
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“จงไปพระนิเวศน์ของพระเจ้ำและรูสึ้กถึงพระวญิญำณของพระองคท์ีน่ั่น
และสือ่สำรกับพระองคแ์ละท่ำนจะรูจ้ักควำมสงบสุขทีท่่ำนจะไม่พบทีอ่ืน่”

พระวหิำรเป็นสถำนที่แห่งกำรดลใจและกำรเปิดเผยส่วนตวัเช่นกัน 
หลำยคนที่อยู่ ในช่วงตงึเครยีด เมื่อตอ้งตดัสินใจเรือ่งยำกๆ และตอ้ง
จัดกำรกับปัญหำที่ซับซ้อน พวกเขำมำพระวหิำรในวญิญำณของกำร
อดอำหำรและกำรสวดอ้อนวอนเพื่อแสวงหำกำรน�ำทำงจำกเบือ้งบน 
หลำยคนเป็นพยำนวำ่แม้ ไม่ไดย้ินสุรเสียงของกำรเปิดเผย แตพ่วกเขำ
ประสบควำมประทับใจเกี่ยวกับวถิีที่พึงด�ำเนินในเวลำน้ันหรอืในเวลำ
ตอ่มำซ่ึงกลำยเป็นค�ำตอบกำรสวดอ้อนวอนของพวกเขำ

พระวหิำรเป็นแหล่งรวมควำมจรงินิรนัดร ์“คนที่ดืม่น� ้ำที่เรำจะให้
กับเขำน้ันจะไม่มีวนักระหำยอีกเลย” (ยอห์น 4:14) ที่น่ีสอนควำมจรงิ
เหลำ่น้ันซ่ึงเน้ือหำสำระในน้ันมำจำกพระเจำ้และมีควำมนัยด�ำรงอยู่ช่ัว
นิรนัดร์

ส�ำหรบัทำ่นที่เข้ำไปในก�ำแพงเหล่ำน้ี พระนิเวศน์แห่งน้ีกลำยเป็น
บ้ำนแห่งพันธสัญญำ ที่น่ีเรำสัญญำอย่ำงจรงิจังและศักดิสิ์ทธิ์วำ่จะ
ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ให้ดทีี่สุด เรำท�ำพันธ
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สัญญำกับพระผู้เป็นเจำ้พระบิดำนิรนัดรข์องเรำวำ่จะด�ำเนินชีวติตำม
หลักธรรมเหลำ่น้ันซ่ึงเป็นฐำนมั่นคงของศำสนำที่จรงิแท้แน่นอน 28

ชีวติทำ่นเต็มไปดว้ยควำมกลัดกลุ้มหรอืไม่ ท่ำนมีปัญหำ ข้อกังวล 
และเรือ่งไม่สบำยใจหรอืไม่ ทำ่นตอ้งกำรสันตสุิขในใจและโอกำส
ส่ือสำรกับพระเจ้ำและตรกึตรองวถิีของพระองคห์รอืไม่ จงไปพระ
นิเวศน์ของพระเจ้ำและที่น่ันท่ำนจะรูสึ้กถึงพระวญิญำณของพระองค์
ที่ท่ำนจะไม่พบที่อื่น 29

ในยำมมืดมนลองเข้ำไปพระนิเวศน์ของพระเจำ้และอย่ำให้ โลกเขำ้
มำ จงรบัศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์และท�ำศำสนพิธีเหล่ำน้ีให้
บรรพชนของท่ำน ช่วงสุดทำ้ยในพระวหิำร ให้น่ังเงียบๆ ในห้องซีเลส
เชียลและไตรต่รองพรที่ทำ่นไดร้บัเพื่อประโยชน์ของทำ่นหรอืที่ท่ำน
เผื่อแผ่ ให้ผู้ที่ล่วงลับไปก่อนท่ำน ใจทำ่นจะอิ่มเอมดว้ยควำมส�ำนึกคณุ 
ควำมคดิเรือ่งควำมจรงินิรนัดรเ์กี่ยวกับแผนอันส�ำคญัยิ่งแห่งควำมสุข
ของพระเจำ้จะปลุกเรำ้จิตวญิญำณท่ำน 30

ในโลกที่อึกทึก วุน่วำย และแข่งขัน กำรมีพระนิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์ ให้
เรำประสบอิทธิพลอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระวญิญำณของพระเจ้ำนับเป็น
สิทธิพิเศษอยำ่งยิ่ง องคป์ระกอบของควำมเห็นแก่ตวัเบียดเรำตลอด
เวลำ เรำตอ้งเอำชนะ ไม่มีวธิี ใดดกีวำ่กำรไปพระนิเวศน์ของพระเจ้ำ
และรบัใช้ที่น่ันในควำมเกี่ยวดองกับคนที่อยู่หลังม่ำนแห่งควำม
ตำย      

      ข้ำพเจำ้กระตุน้ให้ท่ำนใช้ประโยชน์มำกขึน้จำกสิทธิพิเศษ
อันเป็นพรน้ี ซ่ึงจะขัดเกลำธรรมชำตวิสัิยของทำ่น จะลอกเปลือก
ของควำมเห็นแก่ตวัซ่ึงพวกเรำส่วนใหญ่ ใช้ชีวติอยู่ ในน้ัน จะน�ำองค์
ประกอบที่ศักดิสิ์ทธิ์เขำ้มำในชีวติเรำและท�ำให้เรำเป็นชำยที่ดขีึน้และ
เป็นหญิงที่ดขีึน้ 31

ขำ้พเจ้ำทรำบวำ่ชีวติทำ่นไม่มีเวลำวำ่ง ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่ท่ำนมีหลำย
อย่ำงตอ้งท�ำ แตข่้ำพเจำ้ท�ำสัญญำกับทำ่นวำ่ถำ้ทำ่นจะไปพระนิเวศน์
ของพระเจำ้ ท่ำนจะไดร้บัพร ชีวติทำ่นจะดขีึน้ บัดน้ี ได้ โปรด ได้ โปรด 
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พี่น้องที่รกัทัง้หลำย ให้ โอกำสตวัท่ำนได้ ไปพระนิเวศน์ของพระเจำ้
และรบัส่วนพรอันน่ำอัศจรรย์ทัง้หมดที่ท่ำนพึงไดร้บัที่น่ัน 32

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ประธำนฮิงคล์ีย์กล่ำววำ่ศำสนพิธีพระวหิำรเป็น “เครือ่งแสดงควำม

เช่ือทำงศำสนำของเรำไดล้ึกซึง้ที่สุด” (หัวข้อ 1) และเป็น “พรสูงสุด
ที่ศำสนจักรมอบให้” (หัวข้อ 2) ท่ำนเคยไดร้บัพรอะไรบ้ำงผ่ำน
ศำสนพิธีเหลำ่น้ี

• ประธำนฮิงคล์ีย์พูดถึงชำยหญิงที่หลั่งน� ้ำตำแห่งปีติ ในพระวหิำร (ด ู
หัวข้อ 2) จำกประสบกำรณ์ของท่ำน เหตใุดศำสนพิธีพระวหิำรจึง
กระตุน้ให้เกิดควำมรูสึ้กลึกซึง้เช่นน้ัน

• ประธำนฮิงคล์ีย์พูดถึงงำนไถ่คนตำยวำ่ “น่ีเป็นเรือ่งดอียำ่งยิ่งที่
เยำวชนของเรำไดม้ีส่วนรว่มในกระท�ำที่ปรำศจำกควำมเห็นแก่ตวั” 
(หัวข้อ 3) บิดำมำรดำและเยำวชนจะท�ำอะไรไดบ้้ำงเพื่อท�ำงำนรบัใช้
น้ีดว้ยกัน

• เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อจัดเวลำรบัใช้และนมัสกำรในพระวหิำร กำร
รบัใช้ของเรำในพระวหิำรจะมีอิทธิพลตอ่ชีวตินอกพระวหิำรของ
เรำในดำ้นใดบ้ำง (ดตูวัอยำ่งในหัวข้อ 4) กำรไปพระวหิำรเป็นพรแก่
ท่ำนอย่ำงไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
อพยพ 25:8; 1 พงศ์กษัตรยิ์ 6:11–13; คพ  88:119–20; 109:12–13, 

24–28; 110:1–10; 128:22–24

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรศกึษำ
“แบ่งปันส่ิงที่ทำ่นเรยีนรู ้เมื่อทำ่นท�ำดงัน้ี ควำมคดิของท่ำนจะ

กระจ่ำงชัดมำกขึน้และพลังแห่งควำมทรงจ�ำจะเพิ่มขึน้” (ไม่มีกำรเรยีก

ใดยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999], 17)
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กำรชดใช้ของพระเยซูครสิต:์ 
ครอบคลุมทุกคน มีผลเฉพำะคน

“ขำ้พเจ้ำเป็นพยำน [ถึง] กำรชดใช้ของพระเจ้ำพระเยซู
ครสิต ์หำกปรำศจำกกำรชดใช้ ชีวติย่อมไรค้วำมหมำย น่ี

เป็นศลิำหลักในประตโูคง้แห่งกำรด�ำรงอยู่ของเรำ”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

วนัที่ 1 มกรำคม ค ศ  2000 ประธำนกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์น�ำฝ่ำย
ประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองจัดพิมพ์ประจักษ์พยำน
ที่เป็นเอกภำพของพวกทำ่นเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ในข่ำวสำร
น้ี ช่ือวำ่ “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์” พวกทำ่นประกำศวำ่ “เรำมอบ
ประจักษ์พยำนของเรำถึงควำมจรงิในพระชนม์ชีพอันหำที่เปรยีบมิได้
ของพระองคแ์ละพระบำรมีอันหำที่สุดมิไดข้องกำรพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อกำรชดใช้อันยิ่งใหญ่ของพระองค ์“ ไม่มีผู้ ใดอื่นอีกแล้วที่มีอิทธิพล
ลึกซึง้เช่นน้ันตอ่ผู้คนที่มีชีวติอยู่และยังจะมีชีวติอยู่ตอ่ไปบนแผ่นดนิ
โลก” 1

ในค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่สำมัญสำมเดอืนตอ่มำ ประธำนฮิงคล์ีย์
เป็นพยำนถึงอิทธิพลอันลึกซึง้ของพระผู้ช่วยให้รอดตอ่ชีวติท่ำนเอง 
ท่ำนพูดอยำ่งอ่อนโยนและเป็นส่วนตวัจนบำงครัง้ตืน้ตนัจนพูดแทบ
ไม่ออกวำ่
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“ทุกอย่ำงขึน้อยู่กับพระองค—์กำรพลีพระชนม์ชีพเพือ่กำรชดใช้ของพระองค ์
. . . น่ันเป็นศลิำหลักในประตโูคง้ของแผนอันส�ำคญัยิ่ง [ของ] พระบิดำ”
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“ ในบรรดำทุกอย่ำงที่ข้ำพเจำ้รูสึ้กส�ำนึกคณุเช้ำน้ี มีอย่ำงหน่ึงที่
ส�ำนึกคณุเป็นพิเศษ น่ันคอืประจักษ์พยำนที่มีชีวติถึงพระเยซูครสิต ์
พระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ผู้ทรงฤทธำนุภำพ องคสั์นตริำช และพระผู้
บรสุิทธิ ์     

“พระเยซูทรงเป็นเพือ่นของขำ้พเจ้ำ ไม่มี ใครให้ขำ้พเจ้ำไดม้ำกไปกวำ่
น้ี ‘ ไม่มี ใครมีควำมรกัยิ่งใหญ่กวำ่น้ี คอืกำรสละชีวติเพื่อมิตรสหำย
ของตน’ (ยอห์น 15:13) พระองคท์รงสละพระชนม์ชีพเพื่อข้ำพเจำ้ 
พระองคท์รงเปิดทำงสู่ชีวตินิรนัดร ์มีเพียงพระผู้เป็นเจ้ำเท่ำน้ันท�ำส่ิง
น้ีได ้ขำ้พเจ้ำหวงัให้ตนมีคำ่ควรพอจะเป็นเพื่อนกับพระองค์

“พระองคท์รงเป็นแบบอย่ำงของขำ้พเจ้ำ กำรด�ำเนินพระชนม์ชีพ พระ
จรยิำวตัรที่ ไม่เห็นแก่พระองคอ์ยำ่งสิน้เชิง ควำมโอบอ้อมอำรตีอ่คน
ตกทุกข์ ไดย้ำก กำรพลีพระชนม์ชีพครัง้สุดท้ำย ทัง้หมดล้วนเป็น
แบบอย่ำงตอ่ข้ำพเจำ้ ข้ำพเจำ้ไม่สำมำรถเทียบเท่ำพระองค์ ไดเ้ลย แต่
ขำ้พเจ้ำจะพยำยำม      

“พระองคท์รงเป็นพระผู้ทรงรกัษำข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำพิศวงกับปำฏิหำรยิ์
อันน่ำพิศวงของพระองค ์แตก่ระน้ันก็รูว้ำ่เกิดขึน้ ขำ้พเจ้ำยอมรบั
ควำมจรงิของเรือ่งเหลำ่น้ีเพรำะข้ำพเจ้ำทรำบวำ่พระองคท์รงเป็นเจำ้
ชีวติและควำมตำย ปำฏิหำรยิ์แห่งกำรปฏิบัตศิำสนกิจของพระองคบ์่ง
บอกถึงควำมเห็นใจ ควำมรกั และส�ำนึกของควำมเป็นมนุษย์ที่ตอ้ง
พิศวงเมื่อไดเ้ห็น

“พระองคท์รงเป็นผู้น�ำของขำ้พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำไดร้บัเกียรติ ให้เป็นคนหน่ึง
ในขบวนแห่ของคนที่รกัพระองคแ์ละคนที่ตดิตำมพระองค์ ในช่วงสอง
สหัสวรรษที่ผำ่นมำตัง้แตก่ำรประสูตขิองพระองค ์     

“พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของข้ำพเจ้ำ โดยผ่ำน
กำรสละพระชนม์ชีพในควำมเจ็บปวดและควำมทุกขเวทนำจนสุด
พรรณนำ พระองคท์รงเอือ้มพระหัตถ์ลงมำยกข้ำพเจ้ำ เรำแตล่ะคน 
และบุตรธิดำทัง้หมดของพระผู้เป็นเจำ้ขึน้จำกเหวลึกของควำมมืด 
นิรนัดรห์ลังควำมตำย พระองคท์รงจัดเตรยีมบำงส่ิงที่ดกีวำ่—โลกแห่ง
ควำมสวำ่งและควำมเข้ำใจ กำรเตบิโตและควำมสวยงำมที่ซ่ึงเรำจะกำ้ว
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ไปข้ำงหน้ำบนถนนที่ทอดไปสู่ชีวตินิรนัดร ์ควำมกตญัญูของขำ้พเจำ้
ไม่มีขอบเขต ควำมขอบพระทัยพระเจ้ำของขำ้พเจำ้ไม่มีบทสรปุ

“พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้ำและกษัตรยิ์ของข้ำพเจ้ำ จำกควำมเป็นนิจ
ถึงควำมเป็นนิจ พระองคจ์ะทรงปกครองและทรงครองในฐำนะพระ
มหำกษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์ทัง้หลำยและพระเจ้ำเหนือพระเจ้ำทัง้หลำย 
อ�ำนำจกำรปกครองของพระองคจ์ะไม่มีที่สิน้สุด รศัมีภำพของพระองค์
จะไม่มีวนัมอด

“ ไม่มี ใครแทนที่พระองค์ ได ้ไม่มี ใครจะแทนที่ ไดต้ลอดไป พระองค์
ทรงเป็นพระเมษโปดกที่ ไรม้ลทินและปรำศจำกต�ำหนิของพระผู้เป็น
เจ้ำ ขำ้พเจ้ำขอน้อมค�ำนับและขำ้พเจำ้เข้ำใกล้พระบิดำในสวรรคผ์่ำน
ทำงพระองค ์     

“ข้ำพเจำ้กล่ำวค�ำพยำนถึงส่ิงเหล่ำน้ีดว้ยควำมส�ำนึกคณุและดว้ย
ควำมรกัที่ ไม่เส่ือมคลำยในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค”์ 2

ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

ความรกัของพระบิดาบนสวรรค์ของเราประจักษ์ ในของ
ประทานแห่งพระบุตรองค์เดียวท่ีถือก�าเนิดของพระองค์

ใจข้ำพเจ้ำอ่อนลงเมื่อนึกถึงควำมรกัอันยิ่งใหญ่ของพระบิดำบน
สวรรคข์องขำ้พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุอย่ำงยิ่งที่รูว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรง
รกัเรำ ควำมลึกซึง้อันหำใดเทียบไดข้องควำมรกัน้ันประจักษ์ ในของ
ประทำนแห่งพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดของพระองค ์ผู้เสด็จมำใน
โลกเพื่อน�ำควำมหวงัมำสู่ ใจเรำ น�ำควำมเมตตำและควำมเอือ้เฟ้ือมำสู่
ควำมสัมพันธ์ของเรำ เหนือส่ิงอื่นใดคอืช่วยให้เรำรอดจำกบำปและน�ำ
เรำไปบนเส้นทำงที่น�ำสู่ชีวตินิรนัดร์ 3

กำรปฏิบัตศิำสนกิจก่อนมรรตยัของพระผู้ช่วยให้รอด

พระบิดำของเรำทุกคน ดว้ยควำมรกัที่ทรงมีตอ่เรำผู้เป็นบุตร
ธิดำของพระองค ์ทรงมอบ       แผนหน่ึงซ่ึงภำยใตแ้ผนน้ันเรำจะมี
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อิสรภำพในกำรเลือกวถิีชีวติของเรำ พระบุตรหัวปีของพระองค ์ผู้ทรง
เป็นพี่ชำยคนโตของเรำ ทรงเป็นกุญแจไขแผนน้ัน มนุษย์จะมีสิทธิ์เสรี
ของเขำ และจะมีภำระรบัผิดชอบตดิมำกับสิทธิ์เสรน้ัีน มนุษย์จะเดนิ
ตำมวถิีของโลก ท�ำบำป และสะดดุ แตพ่ระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำจะ
ทรงรบัเอำเน้ือหนังไวก้ับพระองคเ์องและทรงถวำยองคเ์ป็นเครือ่งพลี
บูชำเพื่อชดใช้บำปของมนุษย์ทัง้ปวง โดยผำ่นควำมทุกขเวทนำจนสุด
พรรณนำ พระองคจ์ะทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของเรำ พระผู้ช่วยให้รอดของ
มวลมนุษยชำติ 4

กำรปฏิบัตศิำสนกิจบนแผ่นดนิโลกของพระผู้ช่วยให้รอด

ในประวตัศิำสตรท์ัง้สิน้ไม่มีควำมสง่ำงำมใดเหมือนควำมสง่ำ
งำมของพระองค ์พระองค ์พระเยโฮวำห์ผู้ทรงฤทธำนุภำพ ทรงลด
พระองคล์งมำประสูตเิป็นมนุษย์ ในรำงหญำ้แห่งเบธเลเฮม พระองค์
ทรงเตบิโตเป็นเด็กชำยในนำซำเรธ็และ “ทรงเจรญิขึน้ในดำ้นสติ
ปัญญำและดำ้นรำ่งกำย เป็นที่ชอบตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำและตอ่หน้ำ
คนทัง้หลำยดว้ย” (ลูกำ 2:52)

พระองคท์รงรบับัพตศิมำจำกยอห์นในแม่น� ้ำจอรแ์ดน “และใน
ทันใดน้ันฟ้ำก็แหวกออก และพระองคท์รงเห็นพระวญิญำณของ
พระเจ้ำเสด็จลงมำดจุนกพิรำบสถิตบนพระองค์

“และน่ีแน่ะ มีพระสุรเสียงตรสัจำกฟ้ำสวรรคว์ำ่ ท่ำนผู้น้ีเป็นบุตร
ที่รกัของเรำ เรำชอบใจท่ำนมำก” (มัทธิว 3:16- 17)

ในช่วงกำรปฏิบัตศิำสนกิจบนแผ่นดนิโลกสำมปี พระองคท์รงท�ำส่ิง
ที่ ไม่เคยมี ใครเคยท�ำมำก่อน พระองคท์รงสอนอยำ่งที่ ไม่เคยมี ใครเคย
สอนมำก่อน

จำกน้ันจึงถึงเวลำของพระองค ์มีพระกระยำหำรในห้องชัน้บน ครัง้
สุดท้ำยของพระองคก์ับอัครสำวกสิบสองในควำมเป็นมรรตยั ขณะทรง
ล้ำงเท้ำพวกเขำ พระองคท์รงสอนบทเรยีนเรือ่งควำมอ่อนน้อมถ่อมตน
และกำรรบัใช้ที่พวกเขำจะไม่มีวนัลืม 5
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ทรงทนทุกข์ ในสวนเกทเสมนี

หลังจำกควำมทุกขเวทนำในเกทเสมนี พระองคต์รสัวำ่ “ซ่ึงควำม
ทุกขเวทนำน้ีท�ำให้ตวัเรำ, แม้พระผู้เป็นเจำ้, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดำ
ส่ิงทัง้ปวง, ตอ้งส่ันเพรำะควำมเจ็บปวด, และเลือดออกจำกทุกขุมขน, 
และทนทุกข์ทัง้รำ่งกำยและวญิญำณ” (คพ  19:18)6

ในสวนเกทเสมนี พระองคท์รงทนทุกข์ ใหญ่หลวงจนพระเสโท
ซึมออกมำเป็นหยดโลหิตขณะทรงวงิวอนพระบิดำของพระองค ์แต่
ทัง้หมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ครัง้ใหญ่
ของพระองค์ 7

[ข้ำพเจำ้เคยน่ัง] ใตร้ม่ตน้มะกอกเก่ำแก่ [ ในสวนเกทเสมนี] และ
อ่ำนเรือ่งรำวกำรตอ่สู้อันน่ำกลัวของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำขณะ
ทรงเผชิญอนำคตที่จะเกิดขึน้อย่ำงแน่นอน พระเสโทซึมออกมำ
เป็นหยดโลหิตและทรงสวดอ้อนวอนพระบิดำขอให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้น
ไปหำกเป็นได—้แตต่รสัวำ่ กระน้ันก็ตำม ขอให้เป็นไปตำมพระทัย
ของพระองค ์ไม่ ใช่ของขำ้พระองค ์      ข้ำพเจำ้ตืน้ตนัใจอย่ำงยิ่งกับ
ควำมรูสึ้กที่วำ่พระองคม์ิไดท้รงวงิวอนเพื่อพระองคเ์อง พระองคม์ิได้
ทรงเผชิญกับควำมทรมำนน้ันอันเกี่ยวข้องกับควำมเจ็บปวดทำงพระ
วรกำยที่พระองคก์�ำลังจะเผชิญ ซ่ึงก็คอืกำรตรงึกำงเขนอันเหีย้มโหด
และน่ำหวำดหวัน่ น่ันเป็นส่วนหน่ึง ข้ำพเจำ้มั่นใจ แตส่่วนใหญ่แล้ว
ขำ้พเจ้ำคดิวำ่น่ันเป็นควำมรูสึ้กที่มีตอ่บทบำทส่วนหน่ึงของพระองค์
ในควำมผำสุกนิรนัดรข์องบุตรธิดำทัง้หมดของพระผู้เป็นเจ้ำ และของ
คนทุกรุน่

ทุกอย่ำงขึน้อยู่กับพระองค—์กำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้
ของพระองค ์น่ันคอืกุญแจ น่ันคอืศิลำหลักในประตโูคง้ของแผนอัน
ส�ำคญัยิ่งที่พระบิดำทรงน�ำออกมำเพื่อชีวตินิรนัดรข์องบุตรและธิดำ
ของพระองค ์น่ำหวำดหวัน่เพียงใดเมื่อตอ้งเผชิญ และเป็นภำระหนัก
เพียงใดเมื่อตอ้งรบัไว ้แตพ่ระองคท์รงเผชิญ พระองคท์รงท�ำให้บรรลุ
ผลส�ำเรจ็ น่ันคอืส่ิงน่ำอัศจรรย์และน่ำพิศวง น่ันอยู่นอกเหนือควำม
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เข้ำใจของเรำ ข้ำพเจ้ำเช่ือเช่นน้ัน กระน้ันก็ตำม เรำเห็นเพียงส่วนน้อย
และตอ้งเรยีนรูท้ี่จะส�ำนึกคณุมำกขึน้ มำกขึน้ และมำกขึน้เรือ่ยๆ 8

กำรจับกุม กำรตรงึกำงเขน และกำรสิน้พระชนม์

พระองคท์รงถูกมือที่ โหดเหีย้มและหยำบกระดำ้งจับกุม ในคนื
น้ัน พวกเขำพำพระองค์ ไปอยู่ตอ่หน้ำอันนำสอย่ำงผิดกฎหมำย จำก
น้ันก็คำยำฟำสนำยทหำรที่ช่ัวรำ้ยและเจ้ำเล่ห์แห่งซำนเฮดรนิ เช้ำตรู่
วนัรุง่ขึน้ทรงอยู่ตอ่หน้ำชำยช่ัวและเจำ้เล่ห์เพทุบำยคนน้ีเป็นครัง้ที่
สอง จำกน้ันพวกเขำพำพระองค์ ไปพบปีลำต เจ้ำเมืองโรมซ่ึงภรรยำ
ของเขำกล่ำวเตอืนวำ่ “อย่ำพัวพันกับเรือ่งของคนชอบธรรมน้ันเลย” 
(มัทธิว 27:19) ชำวโรมคนน้ันคดิจะหลบเลี่ยงควำมรบัผิดชอบ จึง
ส่งพระองค์ ไปหำเฮโรดขุนนำงช่ัว ทุจรติผิดศีลธรรมแห่งกำลิลี พระ
ครสิตท์รงถูกกระท�ำทำรณุกรรมและถูกเฆี่ยนต ีพระเศียรถูกสวมดว้ย
หนำมแหลมคมที่สำนเป็นมงกุฏ ฉลองพระองคสี์ม่วงถูกโยนไวบ้นพระ
ปฤษฎำงคท์ี่พระโลหิตไหลนอง พวกเขำพำพระองค์ ไปอยู่ตอ่หน้ำ 
ปีลำตอีกครัง้ ผู้ที่ฝูงชนรอ้งบอกเขำวำ่ “เอำไปตรงึ เอำไปตรงึที่
กำงเขน” (ลูกำ 23:21)

พระองคท์รงด�ำเนินอยำ่งซวนเซไปกลโกธำ ที่ซ่ึงพระวรกำยที่บำด
เจ็บของพระองคถ์ูกตอกตรงึกับกำงเขนอันเป็นวธิีประหำรชีวติที่เจ็บ
ปวดและเหีย้มโหดผิดมนุษย์มำกที่สุดเท่ำที่พวกชอบกระท�ำทำรณุ
กรรมจะคดิออก

กระน้ัน พระองคย์ังทรงรอ้งออกมำวำ่ “พระบิดำเจ้ำขำ้ ขอทรงยก
โทษพวกเขำเพรำะเขำไม่รูว้ำ่ก�ำลังท�ำอะไร” (ลูกำ 23:34)9

ไม่มีภำพใดในประวตัศิำสตรท์ัง้หมดจะสะเทือนอำรมณ์ ไปกวำ่ภำพ
พระเยซูในเกทเสมนีและบนกำงเขน พระผู้ ไถ่ของมนุษยชำต ิพระผู้
ช่วยให้รอดของโลกทรงท�ำให้กำรชดใช้เกิดขึน้

ขำ้พเจ้ำจ�ำไดค้รำวอยู่กับประธำนฮำโรลด ์บี  ลี       ในสวนเกทเสมนี
ที่เยรซูำเล็ม เรำรูสึ้กไดแ้ม้เพียงน้อยนิดถึงกำรตอ่สู้ที่เกิดขึน้ที่น่ัน กำร
ตอ่สู้ที่รนุแรงมำกขณะพระเยซูทรงดิน้รนเพียงล�ำพังในวญิญำณ จน
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พระโลหิตหลั่งออกจำกทุกขุมขน (ด ูลูกำ 22:44; คพ  19:18) เรำนึกถึง
กำรทรยศของคนที่ ไดร้บัเรยีกให้ด�ำรงต�ำแหน่งของควำมไวว้ำงใจ เรำ
นึกถึงคนช่ัวที่วำงมืออันแสนเหีย้มโหดไวบ้นพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้ำ เรำนึกถึงพระองคท์รงโดดเดีย่วบนกำงเขน ทรงรอ้งดว้ยควำมปวด
รำ้ววำ่ “พระเจ้ำของข้ำพระองค ์พระเจำ้ของข้ำพระองค ์ท�ำไมพระองค์
ทรงทอดทิง้ข้ำพระองคเ์สีย?” (มัทธิว 27:46) แตก่ระน้ัน พระผู้ช่วยให้
รอดของโลกทรงด�ำเนินกำรตอ่ไปเพื่อท�ำให้เกิดกำรชดใช้แก่เรำอย่ำง
กล้ำหำญ 10

หลำยช่ัวโมงผำ่นไปขณะพระชนม์ชีพของพระองคสิ์น้ลงดว้ยควำม
เจ็บปวด แผ่นดนิโลกส่ันสะเทือน มำ่นพระวหิำรฉีกขำด มีพระด�ำรสั
จำกพระโอษฐ์ที่แห้งผำกของพระองคว์ำ่ “ขำ้แตพ่ระบิดำ ข้ำพระองค์
ขอฝำกจิตวญิญำณของขำ้พระองค์ ไว้ ในพระหัตถ์ของพระองค”์ (ลูกำ 
23:46)

สิน้สุดแล้ว พระชนม์ชีพมรรตยัของพระองคจ์บลงแล้ว พระองค์
พลีพระชนม์ชีพเป็นคำ่ไถ่คนทัง้ปวง ควำมหวงัของคนที่รกัพระองค์
สิน้แล้ว พวกเขำลืมค�ำสัญญำที่พระองคท์รงท�ำไว ้พระวรกำยของ
พระองคถ์ูกวำงไวอ้ยำ่งเรง่รบีแตนุ่่มนวลในอุโมงคท์ี่มีคนให้ยืมเมื่อช่วง
ค�ำ่วนัสะบำโตของชำวยิว 11

กำรฟ้ืนคนืพระชนม์

เช้ำตรูว่นัอำทิตย์ มำรยี์ชำวมักดำลำและสตรคีนอื่นๆ มำที่อุโมงค ์
พวกเธอสงสัยขณะรบีไปที่น่ันวำ่ก้อนหินกลิง้ออกจำกประตสุูสำนได้
อย่ำงไร พอมำถึงพวกเธอจึงเห็นเทพองคห์น่ึงผู้กล่ำวแก่พวกเธอวำ่ 
“เรำรูแ้ล้ววำ่พวกท่ำนมำหำพระเยซูที่ถูกตรงึกำงเขน

“พระองค์ ไม่ไดอ้ยู่ที่น่ี เพรำะทรงเป็นขึน้มำแล้วตำมที่พระองคต์รสั
ไวน้ั้น” (มัทธิว 28:5- 6)

ไม่เคยเกิดเหตกุำรณ์เช่นน้ันมำก่อน อุโมงคว์ำ่งเปล่ำเป็นค�ำตอบ
ของค�ำถำมที่ถำมกันมำหลำยยุคหลำยสมัย เปำโลกล่ำวไวว้ำ่ “ โอ ควำม
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ตำย เหล็กในของเจ้ำอยู่ที่ ไหน? โอ ควำมตำย ชัยชนะของเจ้ำอยู่
ที่ ไหน?” (1 โครนิธ์ 15:55)12

2
โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการไถ่ของพระผู้

ช่วยให้รอด คนทัง้ปวงจะลุกขึน้จากหลุมศพ

ปำฏิหำรยิ์ของเช้ำวนัฟ้ืนคนืพระชนม์น้ัน       เป็นปำฏิหำรยิ์ส�ำหรบั
มวลมนุษยชำต ิเป็นปำฏิหำรยิ์แห่งเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ พระ
บุตรที่รกัของพระองคท์รงสละพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้บำปของทุกคน 
เป็นกำรพลีพระชนม์ชีพดว้ยควำมรกัที่มีตอ่บุตรและธิดำทุกคนของ

“พระองค์ ไม่ไดอ้ยู่ทีน่ี่ เพรำะทรงเป็นขึน้มำแล้ว” (มัทธิว 28:6)
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พระผู้เป็นเจ้ำ ในกำรท�ำเช่นน้้ันพระองคท์รงท�ำลำยตรำประทับของ
ควำมตำย 13

ไม่มีส่ิงใดเป็นสำกลเท่ำควำมตำย ไม่มีส่ิงใดเจิดจ้ำดว้ยควำมหวงั
เและศรทัธำเทำ่ควำมเช่ือมั่นเรือ่งควำมเป็นอมตะ โทมนัสที่มำพรอ้ม
กับควำมตำย ควำมระทมทุกข์หลังจำกกำรล่วงลับของบุคคลอันเป็น
ที่รกับรรเทำลงโดยควำมแน่นอนของกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจำ้เทำ่น้ัน      

เมื่อใดก็ตำมที่มือมัจจุรำชจู่ โจม องคพ์ระเจำ้พระเยซูครสิตผ์ู้ประสบ
ชัยชนะ พระองค ์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ ผู้ซ่ึงเดชำนุภำพอันหำ
ใดเทียบไดแ้ละเป็นนิรนัดรข์องพระองคม์ีชัยชนะเหนือควำมตำยทรง
ส่องสวำ่งผ่ำนควำมมืดครึม้และควำมมืดมิดของโมงน้ัน พระองคท์รง
เป็นพระผู้ ไถ่ของโลก พระองคท์รงสละพระชนม์ชีพเพื่อเรำแตล่ะ
คน พระองคท์รงรบัพระชนม์ชีพคนืมำอีกครัง้และทรงเป็นผลแรก
ในบรรดำคนทัง้หลำยที่ล่วงหลับไปแล้วน้ัน พระองค ์พระมหำกษัตรยิ์
เหนือกษัตรยิ์ทัง้หลำย ทรงมีชัยชนะเหนือกษัตรยิ์อื่นทัง้ปวง พระองค์
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงอยู่เหนือผู้ปกครองทัง้ปวง พระองคท์รงเป็นพระ
ผู้ปลอบโยนของเรำ พระผู้ปลอบโยนองคจ์รงิเพียงองคเ์ดยีวของเรำใน
เวลำที่ผ้ำห่อศพสีด�ำของรำตรน้ีีคลุมทับเรำขณะวญิญำณออกจำกรำ่ง
มนุษย์

พระเยซูพระครสิตท์รงยืนอยู่เหนือมวลมนุษยชำติ 14

ขำ้พเจ้ำจ�ำไดค้รำวพูดในพิธีศพของชำยที่ดคีนหน่ึง เขำเป็นเพื่อน
ที่คณุงำมควำมดขีองเขำท�ำให้ขำ้พเจำ้เป็นคนดขีึน้มำอีกนิด ตลอด
หลำยปีมำน้ีข้ำพเจำ้รูจ้ักรอยยิม้ของเขำ ค�ำพูดที่อ่อนโยนของเขำ วธิี
ที่เขำแสดงสตปิัญญำอันเฉียบแหลมของเขำ และกำรรบัใช้ผู้อื่นดว้ย
น� ้ำใจกวำ้งขวำงของเขำ แตแ่ล้วคนที่ฉลำดหลักแหลมและดอีย่ำงเขำก็
สิน้ชีวติอย่ำงกะทันหัน ข้ำพเจำ้มองดรูำ่งไรชี้วติของเขำ ไม่มีกำรแสดง
ควำมขอบคณุหรอืกำรโบกไม้ โบกมือหรอืค�ำพูดใดๆ      

ขำ้พเจ้ำมองดภูรรยำม่ำยกับลูกๆ ของเขำที่ก�ำลังรอ้งไห้ พวกเขำรู้
เหมือนที่ข้ำพเจำ้รูว้ำ่ในชีวติมรรตยัทุกคนจะไม่ไดย้ินเสียงเขำอีก แต่



บทที ่24

387

ควำมอ่อนโยนอ่อนหวำนที่ ไม่อำจพรรณนำได้ ในธรรมชำตวิสัิยของเขำ
ไดน้�ำสันตสุิขและควำมมั่นใจมำให้ ดเูหมือนพระองคจ์ะตรสัวำ่ “จงน่ิง
เสีย และรูเ้ถิดวำ่เรำคอืพระเจ้ำ” (สดด  46:10)

ดเูหมือนพระองคจ์ะตรสัตอ่ไปวำ่ “อย่ำห่วงเลย ทัง้หมดน้ีเป็นแผน
ส่วนหน่ึงของเรำ ไม่มี ใครหนีควำมตำยพ้น แม้พระบุตรที่รกัของเรำก็
ยังสิน้พระชนม์บนกำงเขน แต่ โดยผำ่นกำรสิน้พระชนม์น้ันพระองค์
จึงทรงเป็นผลแรกอันน่ำช่ืนชมยินดขีองกำรฟ้ืนคนืชีวติ พระองคท์รง
น�ำเหล็กในไปจำกควำมตำยและชัยชนะไปจำกหลุมศพ”

ขำ้พเจ้ำไดย้ินพระเจำ้ตรสักับมำรธำที่ก�ำลังโศกเศรำ้วำ่ “เรำเป็น
ชีวติและกำรเป็นขึน้จำกตำย คนที่วำงใจในเรำจะมีชีวติอีกแม้วำ่เขำ
จะตำยไป และทุกคนที่มีชีวติและวำงใจในเรำจะไม่ตำยเลย” (ยอห์น 
11:25–26)15

3
โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอด เราจะมีโอกาสได้รบัความสูงสง่และชีวตินิรนัดร์

ขอบพระทัยพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ พระบุตรผู้ทรงรศัมีภำพของ
พระองคท์รงท�ำลำยสำยรดัแห่งควำมตำย ชัยชนะครัง้ใหญ่ที่สุดใน
บรรดำชัยชนะทัง้ปวง       พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ผู้มีชัยของเรำ 
พระองคท์รงเป็นพระผู้ ไถ่ของเรำ ผู้ทรงชดใช้บำปของเรำ โดยผ่ำน
กำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรไถ่ มนุษย์ทัง้ปวงจะลุกขึน้จำกหลุมศพ 
พระองคท์รงเปิดทำงให้เรำไม่เพียงไดค้วำมเป็นอมตะเท่ำน้ันแต่ได้
ชีวตินิรนัดรด์ว้ย 16

ขำ้พเจ้ำรูค้วำมหมำยของกำรชดใช้ของพระองค์ ในระดบัหน่ึง 
ขำ้พเจ้ำไม่สำมำรถเข้ำใจไดท้ัง้หมด กำรชดใช้ครอบคลุมทุกคนและมี
ผลเฉพำะคนถึงขนำดที่ ไม่สำมำรถเข้ำใจได้ 17

ควำมส�ำคญัของกำรชดใช้อยู่นอกเหนือควำมสำมำรถที่เรำจะเข้ำใจ
ไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ ข้ำพเจำ้รูเ้พียงวำ่กำรชดใช้เกิดขึน้เพื่อขำ้พเจ้ำและ
เพื่อทำ่น ควำมทุกขเวทนำน้ันใหญ่หลวง ควำมปวดรำ้วน้ันรนุแรง 
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พวกเรำไม่มี ใครเขำ้ใจไดเ้มื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงสละพระองคเ์ป็นคำ่
ไถ่บำปของมวลมนุษยชำติ

โดยผำ่นพระองคเ์รำไดร้บักำรให้อภัย โดยผ่ำนพระองคม์ีค�ำสัญญำ
แน่นอนวำ่มวลมนุษยชำตจิะไดร้บัพรแห่งควำมรอด พรอ้มดว้ยกำร
ฟ้ืนคนืชีวติจำกบรรดำคนตำย โดยผ่ำนพระองคแ์ละกำรพลีพระชนม์
ชีพอันยิ่งใหญ่ฃองพระองคเ์รำมี โอกำสไดร้บัควำมสูงส่งและชีวติ 
นิรนัดรผ์่ำนกำรเช่ือฟัง 18

เรำทุกคนไม่ไดเ้ป็นบุตรธิดำเสเพลที่ตอ้งกลับใจและรบัส่วนพระ
เมตตำแห่งกำรให้อภัยของพระบิดำบนสวรรคแ์ละท�ำตำมแบบอย่ำง
ของพระองคห์รอกหรอื

พระบุตรที่รกัของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ ทรงเอือ้มมำ
หำเรำในกำรให้อภัยและพระเมตตำ แต่ ในกำรท�ำเช่นน้ันพระองคท์รง
บัญชำให้เรำกลับใจ       พระเจ้ำตรสั—และข้ำพเจ้ำอำ้งอิงจำกกำรเปิด
เผยที่ประทำนแก่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ

“ฉะน้ันเรำบัญชำให้เจำ้กลับ ใจ—จงกลับใจเถิด, เกลือกเรำจะลง
ทัณฑ์เจำ้ดว้ยไม้จำกปำกของเรำ, และดว้ยควำมเคอืงแคน้ของเรำ, 
และดว้ยควำมโกรธของเรำ, และควำมทุกขเวทนำของเจ้ำจะอำดรู—
อำดรูเพียงใดเจำ้หำรู้ ไม่, แสนสำหัสเพียงใดเจ้ำหำรู้ ไม่, แท้จรงิแล้ว, 
ยำกเหลือจะทนเพียงใดเจำ้หำรู้ ไม่ 

“เพรำะดเูถิด, เรำ, พระผู้เป็นเจำ้, ทนทุกข์กับส่ิงเหล่ำน้ีเพื่อทุกคน, 
เพื่อพวกเขำจะได้ ไม่ทนทุกข์หำกพวกเขำจะกลับใจ;

“แตห่ำกพวกเขำจะไม่กลับใจ พวกเขำตอ้งทนทุกข์แม้ดงัเรำ;

“ซ่ึงควำมทุกขเวทนำน้ีท�ำให้ตวัเรำ, แม้พระผู้เป็นเจ้ำ, ผู้ยิ่งใหญ่
ที่สุดในบรรดำส่ิงทัง้ปวง, ตอ้งส่ันเพรำะควำมเจ็บปวด, และเลือดออก
จำกทุกขุมขน, และทนทุกข์ทัง้รำ่งกำยและวญิญำณ      

“จงเรยีนรูจ้ำกเรำ, และฟังถ้อยค�ำของเรำ; จงเดนิดว้ยควำมสุภำพ
อ่อนน้อมแห่งพระวญิญำณเรำ, และเจ้ำจะมีสันตสุิขในเรำ ” (คพ  
19:15- 18, 23)19
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เมื่อพิจำรณำทุกๆ อยำ่งแล้ว เมื่อตรวจสอบประวตัศิำสตรท์ัง้หมด
แล้ว เมื่อส�ำรวจควำมลึกซึง้ที่สุดของควำมคดิมนุษย์แล้ว ไม่มีส่ิงใด
ยอดเยี่ยม สง่ำงำม และยิ่งใหญ่เทำ่กำรแสดงพระคณุครัง้น้ีเมื่อพระ
บุตรของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ เจำ้ชำยของครอบครวัพระบิดำของ
พระองค ์พระองคผ์ู้เคยตรสัในฐำนะพระเยโฮวำห์ พระองคผ์ู้ทรงลด
องคล์งมำแผ่นดนิโลกเป็นพระกุมำรประสูติ ในเบธเลเฮม ทรงสละ
พระชนม์ชีพในควำมอัปยศอดสูและควำมเจ็บปวดเพื่อให้บุตรและ
ธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจำ้ทุกรุน่ทุกสมัย ทุกคนที่ตอ้งตำย ไดเ้ดนิ
อีกครัง้และมีชีวตินิรนัดร ์พระองคท์รงท�ำเพื่อเรำในส่ิงที่เรำท�ำดว้ย
ตนเองไม่ได ้     

ศำสดำพยำกรณ์อิสยำห์ประกำศวำ่

“แน่ทีเดยีวท่ำนแบกควำมเจ็บไข้ของพวกเรำและหอบควำมเจ็บ
ปวดของเรำไป      

“     ท่ำนถูกแทงเพรำะควำมทรยศของเรำ ท่ำนบอบช�ำ้เพรำะควำม
ผิดบำปของเรำ กำรตสีอนที่ตกบนทำ่นน้ันท�ำให้พวกเรำมีสวสัดภิำพ” 
(อสย  53:4- 5)

น่ีเป็นเรือ่งจรงิอันน่ำพิศวงของครสิตม์ำส กำรประสูตขิองพระเยซู
ในเบธเลเฮมแห่งยูเดยีเป็นบทน�ำ กำรปฏิบัตศิำสนกิจสำมปีของพระ
อำจำรย์เป็นอำรมัภบท เน้ือหำที่งดงำมของเรือ่งน้ีคอืกำรพลีพระชนม์
ชีพของพระองค ์พระกรณียกิจที่ ไรค้วำมเห็นแก่ตวัโดยสิน้เชิงของกำร
สิน้พระชนม์ ในควำมเจ็บปวดบนกำงเขนแห่งคลัวำรเีพื่อชดใช้บำป
ของเรำทุกคน

บทส่งทำ้ยคอืปำฏิหำรยิ์แห่งกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ ท�ำให้เกิดควำม
เช่ือมั่นวำ่ “เพรำะวำ่เช่นเดยีวกับที่ทุกคนตอ้งตำยโดยเกี่ยวเน่ืองกับ
อำดมั ทุกคนก็จะไดร้บัชีวติโดยเกี่ยวเน่ืองกับพระครสิต”์ (1 โครนิธ์ 
15:22)

คงจะไม่มีครสิตม์ำสถ้ำไม่มีอีสเตอร ์พระกุมำรเยซูแห่งเบธเลเฮม
คงจะเป็นเพียงทำรกคนหน่ึงหำกปรำศจำกพระครสิตท์ี่ทรงไถ่ ใน 
เกทเสมนีและคลัวำร ีและชัยชนะของกำรฟ้ืนคนืพระชนม์
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ขำ้พเจ้ำเช่ือในพระเจำ้พระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ
ผู้ทรงพระชนม์ช่ัวนิรนัดร ์ไม่มี ใครที่เคยเดนิบนแผ่นดนิโลกยิ่งใหญ่
เทำ่พระองค ์ไม่มี ใครเสียสละไดเ้ท่ำเทียมพระองคห์รอืประทำนพรได้
เทำ่เทียมพระองค ์พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่
ของโลก ข้ำพเจำ้เช่ือในพระองค ์ขำ้พเจ้ำประกำศควำมเป็นพระเจ้ำ
ของพระองค์ โดยไม่อ้อมคอ้มหรอืประนีประนอม ขำ้พเจำ้รกัพระองค ์
ขำ้พเจ้ำพูดถึงพระนำมของพระองคด์ว้ยควำมคำรวะและควำมพิศวง 
ขำ้พเจ้ำนมัสกำรพระองคเ์ฉกเช่นนมัสกำรพระบิดำของพระองค ์ใน
วญิญำณและในควำมจรงิ ขำ้พเจ้ำขอบพระทัยพระองคแ์ละคกุเข่ำ
เบือ้งพระพักตรพ์ระบุตรที่รกัของพระองคผ์ู้ทรงเอือ้มออกมำนำนแล้ว
และตรสักับเรำแตล่ะคนวำ่ “บรรดำผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภำระหนัก 
จงมำหำเรำ และเรำจะให้ทำ่นทัง้หลำยไดห้ยุดพัก” (มัทธิว 11:28)

      ข้ำพเจำ้ประสงค์ ให้แตล่ะท่ำนใช้เวลำอำจจะเพียงหน่ึงช่ัวโมง
ตรกึตรองในใจและใครค่รวญอยำ่งเงียบๆ เกี่ยวกับควำมน่ำพิศวงและ
บำรมีของพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้องคน้ี์ 20

ขำ้พเจ้ำกล่ำวค�ำพยำน [ถึง] กำรชดใช้ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์
หำกปรำศจำกกำรชดใช้ ชีวติย่อมไรค้วำมหมำย กำรชดใช้เป็นศิลำหลัก
ในประตโูคง้ของกำรด�ำรงอยู่ของเรำ น่ันยืนยันวำ่เรำมีชีวติก่อนเรำเกิด
ในควำมเป็นมรรตยั ควำมเป็นมรรตยัเป็นเพียงหินปูทำงเดนิที่น�ำไปสู่
กำรด�ำรงอยู่อันรุง่โรจน์มำกขึน้ในอนำคต ควำมโศกเศรำ้เน่ืองจำกควำม
ตำยคลำยลงดว้ยค�ำสัญญำเรือ่งกำรชดใช้ 21

พระเยซูคอืพระครสิต ์พระบุตรที่ ไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้ำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ ผู้ทรงลดองคล์งมำแผ่นดนิโลก ผู้ประสูติ ในรำงหญำ้ ใน
ประเทศที่พำ่ยแพ้ ในหมู่ขุนนำงศักดนิำ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
พระองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดของพระบิดำในเน้ือหนัง พระบุตรหัวปีของ
พระบิดำและพระผู้ลิขิตควำมรอดของเรำ พระองคท์รงเป็นพระผู้ ไถ่
ของเรำ พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ ผู้ซ่ึงกำรชดใช้ของพระองคท์�ำให้ชีวติ
นิรนัดรเ์ป็นไปไดส้�ำหรบัทุกคนที่จะด�ำเนินชีวติในกำรเช่ือฟังค�ำสอน
ของพระองค์ 22
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ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• เหตใุดพระบิดำบนสวรรคจ์ึงประทำน “ของประทำนแห่งพระบุตร

องคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดของพระองค”์ (ด ูหัวข้อ 1) ทำ่นจะท�ำอะไรได้
บ้ำงเพื่อแสดงควำมส�ำนึกคณุตอ่ของประทำนดงักล่ำว ท่ำนมีควำม
คดิและควำมรูสึ้กอย่ำงไรบำ้งขณะอ่ำนบทสรปุของประธำนฮิงคล์ีย์
เกี่ยวกับส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำเพื่อเรำ

• ในหัวข้อ 2 ให้เปรยีบเทียบค�ำที่ประธำนฮิงคล์ีย์ ใช้พูดถึงควำมตำย
กับค�ำที่ท่ำนใช้พูดถึงกำรฟ้ืนคนืชีวติ ท่ำนเรยีนรูอ้ะไรจำกควำม
แตกตำ่งในค�ำเหล่ำน้ี ประจักษ์พยำนของท่ำนเกี่ยวกับกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดมีอิทธิพลตอ่ชีวติท่ำนอย่ำงไร

• ท่ำนเรยีนรูอ้ะไรจำกประจักษ์พยำนของประธำนฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับกำร
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์(ด ูหัวข้อ 3) กำรชดใช้เป็นพรแก่ตวัท่ำน
อย่ำงไร ท่ำนรูสึ้กอย่ำงไรบ้ำงขณะไตรต่รองกำรพลีพระชนม์ชีพของ
พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อทำ่น วำงแผนเวลำ “ตรกึตรองในใจและใคร่
ครวญเงียบๆ” เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
อิสยำห์ 53; ยอห์น 3:16; 11:25; 2 นีไฟ 9:6–13; แอลมำ 7:11–13; 

34:8–10; ฮีลำมัน 14:13–19; คพ  18:10–12

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“เมื่อทำ่นเตรยีมสอนรว่มกับกำรสวดอ้อนวอนท่ำนอำจไดร้บักำรน�ำ

ให้เน้นหลักธรรมข้อใดข้อหน่ึง ทำ่นอำจไดร้บัควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวธิี
ที่ดทีี่สุดในกำรน�ำเสนอแนวคดิบำงอย่ำง ทำ่นอำจคน้พบตวัอย่ำงบท
เรยีนที่ ใช้อุปกรณ์และเรือ่งเล่ำที่ ให้แรงบันดำลใจจำกกิจกรรมที่เรยีบ
ง่ำยของชีวติ ทำ่นอำจรูสึ้กวำ่ตอ้งเชิญบุคคลหน่ึงช่วยในบทเรยีน ท่ำน
อำจนึกขึน้ไดถ้ึงประสบกำรณ์ส่วนตวัที่จะแบ่งปัน” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่ง

ใหญ่กวำ่กำรสอน [1999], 48)
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บทที่ 25

ก้ำวไปข้ำงหน้ำดว้ยศรทัธำ

“หำกมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดทีท่่ำนและข้ำพเจำ้ตอ้งมี . . . [ส่ิงน้ัน
คอื] ศรทัธำในแบบทีผ่ลักดนัให้เรำคกุเข่ำและทูลขอกำรน�ำ
ทำงจำกพระเจำ้ และจำกน้ันเมือ่มีควำมมั่นใจระดบัหน่ึง
แล้วก็จะลุกขึน้ไปท�ำงำนเพือ่ช่วยให้เกิดผลสมปรำรถนำ”

จากชีวติของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์

“เมื่อข้ำพเจ้ำจำกไปเป็นผู้สอนศำสนำ [สมัยหนุ่ม]” ประธำน 
กอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์จ�ำได ้“คณุพ่อที่แสนดขีองขำ้พเจ้ำยื่นกำรด์ใบหน่ึง 

ซ่ึงมีข้อควำมเขียนไว้ ให้ข้ำพเจ้ำ   ข้อควำมในกำรด์เป็นพระด�ำรสัของ
พระเจ้ำตอ่นำยธรรมศำลำผู้ทรำบข่ำวกำรสิน้ชีวติของบุตรสำว ‘อย่ำ
วติกเลย จงเช่ือเท่ำน้ัน’ (มำระโก 5:36)” 1  สมัยเอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์วยั
หนุ่มรบัใช้ ในอังกฤษ ทำ่นประสบปัญหำทำ้ทำยมำกมำยซ่ึงท�ำให้ท่ำน
ตอ้งจดจ�ำข้อควำมน้ัน ตอ่มำท่ำนเลำ่ประสบกำรณ์เช่นน้ันครัง้หน่ึงวำ่

“วนัหน่ึงหนังสือพิมพ์ลอนดอนสำมถึงส่ีฉบับเขียนบทวจิำรณ์เรือ่ง
กำรพิมพ์ซ�ำ้หนังสือเกำ่แก่เล่มหน่ึงในท�ำนองเหยียดหยำมและน่ำ
เกลียดวำ่หนังสือเล่มน้ันเป็นประวตัศิำสตรข์องพวกมอรมอน ประธำน
เมอรร์ลิล์ [ประธำนคณะเผยแผ่ของข้ำพเจำ้] พูดกับข้ำพเจ้ำวำ่ ‘ผม
อยำกให้คณุไปพบผู้จัดพิมพ์และทักท้วงเรือ่งน้ี’ ข้ำพเจ้ำมองหน้ำเขำ
และก�ำลังจะพูดวำ่ ‘ ไม่ ใช่ผมแน่’ แตข่ำ้พเจ้ำพูดอยำ่งนอบน้อมวำ่ 
‘ครบัผม’
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“เมือ่พิจำรณำทุกๆ อยำ่งแล้ว ศรทัธำเป็นควำมหวงั
อันยั่งยืนแท้จรงิเพียงหน่ึงเดยีวของเรำ”
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“ข้ำพเจำ้ไม่ลังเลที่จะพูดวำ่ขำ้พเจ้ำกลัว ข้ำพเจ้ำเข้ำไปในห้องและ
รูสึ้กอยำ่งที่ข้ำพเจ้ำคดิวำ่โมเสสตอ้งรูสึ้กเมื่อพระเจ้ำทรงขอให้ท่ำน
ไปพบฟำโรห์ ขำ้พเจ้ำกล่ำวค�ำสวดอ้อนวอน ท้องไส้ป่ันป่วนขณะเดนิ
ไปที่สถำนีถนนกูดจ์เพื่อขึน้รถไฟใตด้นิไปถนนฟลีท ขำ้พเจ้ำพบ
ส�ำนักงำนของประธำนบรษัิทและยื่นนำมบัตรให้พนักงำนตอ้นรบั เธอ
รบันำมบัตรแล้วเขำ้ไปในห้องท�ำงำนชัน้ใน ไม่นำนก็กลับมำบอกวำ่
ประธำนบรษัิทไม่วำ่งที่จะพบข้ำพเจำ้ ข้ำพเจำ้ตอบไปวำ่ผมมำไกลถึง
ห้ำพันไมล์ [8,000 กิโลเมตร] และผมจะรอ ระหวำ่งช่ัวโมงตอ่มำเธอ
เดนิเขำ้ออกห้องท�ำงำนของเขำสองสำมรอบ ในที่สุดเขำก็เชิญขำ้พเจ้ำ
เข้ำไป  ข้ำพเจำ้จะไม่มีวนัลืมภำพขณะที่ข้ำพเจำ้เข้ำไป เขำก�ำลังสูบ
ซิกำรม์วนยำวมีสีหน้ำเหมือนจะบอกวำ่ ‘อย่ำกวนผม’

“ข้ำพเจำ้ถือบทวจิำรณ์ ไว้ ในมือ ข้ำพเจ้ำจ�ำไม่ไดว้ำ่พูดอะไรหลังจำก
น้ัน ดเูหมือนมีพลังอยำ่งหน่ึงพูดผ่ำนขำ้พเจ้ำ ตอนแรกเขำตัง้ป้อมแม้
ดว้ยทำ่ทำงไม่เป็นมิตร จำกน้ันจึงเริม่อ่อนลง เขำสรปุโดยสัญญำวำ่จะ
ท�ำบำงอย่ำง ภำยในหน่ึงช่ัวโมงมีข้อควำมถึงตวัแทนจ�ำหน่ำยหนังสือ
ทุกคนในอังกฤษให้ส่งหนังสือคนืผู้จัดพิมพ์ เขำใช้เงินจ�ำนวนมำก
พิมพ์และเขียนข้อควำมขึน้หน้ำหนังสือแตล่ะเล่มบอกวำ่หนังสือเล่ม
น้ีไม่ถือเป็นประวตัศิำสตร ์เป็นเพียงเรือ่งแตง่ และไม่มีเจตนำจะโจมตี
ชำวมอรมอนที่น่ำนับถือแตอ่ย่ำงใด หลำยปีตอ่มำเขำมอบของที่ระลึก
อีกชิน้หน่ึงให้ศำสนจักรซ่ึงมีคำ่มำก และขำ้พเจำ้ไดร้บับัตรอวยพร
ครสิตม์ำสจำกเขำทุกปีจนถึงเวลำที่เขำสิน้ชีวติ” 2

ในกำรยอมรบังำนมอบหมำยให้ ไปส�ำนักงำนของผู้จัดพิมพ์  
เอ็ลเดอรฮิ์งคล์ีย์ปฏิบัตส่ิิงซ่ึงกลำยเป็นแบบแผนช่ัวชีวติ น่ันคอื จง
ยอมรบัควำมท้ำทำยดว้ยศรทัธำ ทูลขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ 
แล้วไปท�ำงำน
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ค�าสอนของกอรด์อน บี. ฮิงค์ลีย์
1

ศรทัธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูครสิต์จะกลาย
เป็นจุดเริม่ต้นของการด�าเนินชีวติอย่างมีจุดประสงค์

หำกมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่ทำ่นและขำ้พเจ้ำตอ้งมี เพื่อช่วยให้เรำพบควำม
ส�ำเรจ็และสัมฤทธิผลในโลกน้ี ส่ิงน้ันคอืศรทัธำ—องคป์ระกอบที่มี
พลังขับเคลื่อนอันน่ำอัศจรรย์ซ่ึงเปำโลอธิบำยวำ่โดยศรทัธำพระเจ้ำ
ทรงสรำ้งโลกมำกมำย (ด ูฮีบร ู11:3) ขำ้พเจำ้ไม่ไดพู้ดถึงแนวคดิที่ล่อง
ลอยบำงประกำรแตพู่ดถึงศรทัธำที่เน้นปฏิบัตแิละไดผ้ล—ศรทัธำใน
แบบที่ผลักดนัให้เรำคกุเข่ำและทูลขอกำรน�ำทำงจำกพระเจ้ำ ตอ่จำก
น้ันเมื่อมีควำมมั่นใจระดบัหน่ึงก็จะลุกขึน้ไปท�ำงำนเพื่อช่วยให้เกิดผล
สมปรำรถนำ ศรทัธำเช่นน้ันเป็นทรพัย์สินที่มีคณุคำ่เกินเปรยีบปำน 
สุดท้ำยแล้ว ศรทัธำเช่นน้ันเป็นควำมหวงัอันยั่งยืนแท้จรงิเพียงหน่ึง
เดยีวของเรำ

      ศรทัธำสำมำรถเป็นจุดเริม่ตน้ของกำรด�ำเนินชีวติอยำ่งมีจุด
ประสงค ์ไม่มีแรงจูงใจใดคุม้คำ่ควำมพยำยำมมำกไปกวำ่ควำมรูท้ี่วำ่
เรำเป็นบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ พระผู้เป็นเจำ้ทรงคำดหวงัให้เรำ
ท�ำบำงส่ิงกับชีวติเรำ และพระองคจ์ะประทำนควำมช่วยเหลือเมื่อเรำ
แสวงหำ      

      เมื่อขำ้พเจำ้พูดถึงศรทัธำ ข้ำพเจำ้ไม่ไดห้มำยควำมในแง่
นำมธรรม ขำ้พเจำ้หมำยควำมวำ่ศรทัธำเป็นพลังชีวติที่มำกับกำร
ยอมรบัวำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็นพระบิดำและพระเยซูครสิตท์รงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ      

      ศรทัธำในองคพ์ระเจำ้ ในพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ เป็น  พลังขับ
เคลื่อนอันส�ำคญัยิ่งที่สำมำรถเปลี่ยนชีวติเรำได้ 3

นำนมำแล้วขำ้พเจ้ำท�ำงำนให้ทำงรถไฟสำยหน่ึงของเรำที่รำงรถไฟ
ทะลุผำ่นภูเขำหลำยลูก ข้ำพเจำ้โดยสำรรถไฟบ่อย สมัยน้ันรถไฟจะมี
หัวรถจักรไอน� ้ำ หัวรถจักรเหลำ่น้ันมีขนำดใหญ่มหึมำ แล่นเรว็ และ
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อันตรำย ข้ำพเจ้ำมักจะสงสัยวำ่วศิวกรกล้ำเดนิทำงไกลตลอดคนืได้
อย่ำงไร แตแ่ล้วข้ำพเจำ้ก็รบัรูว้ำ่น่ันไม่ ใช่กำรเดนิทำงไกลรวดเดยีว แต่
เป็นกำรเดนิทำงสัน้ๆ ตอ่เน่ืองตลอดสำย เครือ่งจักรมี ไฟหน้ำส่องทำง
ได้ ไกล 400 ถึง 500 หลำ วศิวกรเห็นระยะทำงเพียงเท่ำน้ัน และน่ัน
เพียงพอแล้ว เพรำะไฟส่องสม�่ำเสมอตรงหน้ำเขำตลอดคนืจนรุง่เช้ำ
ของวนัใหม ่     

กำรเดนิทำงนิรนัดรข์องเรำก็เช่นกัน เรำก้ำวทีละกำ้ว ขณะท�ำเช่น
น้ันเรำไปถึงจุดที่ ไม่รูจ้ัก แตศ่รทัธำส่องทำง ถ้ำเรำจะปลูกฝังศรทัธำน้ัน 
เรำจะไม่มีวนัเดนิในควำมมืด      

ควำมท้ำทำยที่อยู่ตรงหน้ำสมำชิกทุกคนของศำสนจักรคอืตอ้ง
ก้ำวตอ่ไป ยอมรบัควำมรบัผิดชอบที่เขำไดร้บัเรยีก ถึงแม้จะรูสึ้กไม่
ทัดเทียมกับกำรเรยีกน้ัน และท�ำกำรเรยีกดว้ยศรทัธำพรอ้มกับควำม
คำดหวงัเต็มเป่ียมวำ่พระเจ้ำจะทรงส่องทำงข้ำงหน้ำเขำ 4

2
ศรทัธาเป็นพืน้ฐานของประจักษ์พยานและความ
แข็งแกรง่ของงานของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

ควำมมั่งคัง่ที่แท้จรงิเพียงหน่ึงเดยีวของศำสนจักรคอืศรทัธำของ
ผู้คนในศำสนจักร 5

ส่ิงอัศจรรย์และน่ำพิศวงคอืคนหลำยพันคนไดร้บัอิทธิพลจำก
ปำฏิหำรยิ์ของพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ พวกเขำเช่ือ ยอมรบั และกลำย
เป็นสมำชิก [ของศำสนจักร] พวกเขำรบับัพตศิมำ  ชีวติพวกเขำไดร้บั
อิทธิพลดตีลอดกำล ปำฏิหำรยิ์เกิดขึน้ เมล็ดแห่งศรทัธำเข้ำมำในใจ
พวกเขำ และขยำยใหญ่ขึน้ขณะพวกเขำเรยีนรู ้พวกเขำยอมรบัหลัก
ธรรมทีละอย่ำง จนพวกเขำไดร้บัพรอันน่ำอัศจรรย์ทุกประกำรที่มำถึง
ผู้ด�ำเนินชีวติดว้ยศรทัธำในศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดทำ้ยแห่งน้ี

      ของประทำนอันล�ำ้คำ่และน่ำอัศจรรย์น้ีของศรทัธำ ของ
ประทำนน้ีจำกพระผู้เป็นเจำ้พระบิดำนิรนัดรข์องเรำ ยังคงเป็นควำม
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แข็งแกรง่ของงำนน้ีและพลังเงียบในขำ่วสำรของงำนน้ี ศรทัธำเป็นพืน้
ฐำนของทัง้หมดน้ี ศรทัธำเป็นเน้ือแท้ของทัง้หมดน้ี ไม่วำ่จะเป็นกำร
เข้ำสู่สนำมเผยแผ่ กำรด�ำเนินชีวติตำมพระค�ำแห่งปัญญำ กำรจ่ำยส่วน
สิบ ทัง้หมดล้วนเกิดจำกศรทัธำ ศรทัธำในตวัเรำประจักษ์ชัดในทุกส่ิงที่
เรำท�ำ

      ควำมแข็งแกรง่ของอุดมกำรณ์และอำณำจักรน้ีไม่อยู่ ใน
ทรพัย์สินทำงโลก แม้ทรพัย์สินเหล่ำน้ันจะน่ำประทับใจก็ตำม แต่
อยู่ ในใจคนของอำณำจักร น่ันคอืสำเหตทุี่ศำสนจักรประสบควำม
ส�ำเรจ็ น่ันคอืสำเหตทุี่ศำสนจักรแข็งแกรง่และเตบิโต น่ันคอืสำเหตุ
ที่ศำสนจักรสำมำรถท�ำส่ิงดมีำกมำยส�ำเรจ็ ทัง้หมดล้วนเกิดจำกของ
ประทำนแห่งศรทัธำที่พระผู้ทรงฤทธำนุภำพทรงมอบให้บุตรธิดำของ
พระองคผ์ู้ ไม่สงสัย และไม่กลัว แตก่ำ้วไปข้ำงหน้ำ      

ศรทัธำเป็นรำกฐำนของประจักษ์พยำน ศรทัธำเป็นพืน้ฐำนของ
ควำมจงรกัภักดตีอ่ศำสนจักร ศรทัธำเป็นเครือ่งหมำยของกำรเสียสละ
ที่ ให้ดว้ยใจยินดขีณะท�ำให้งำนของพระเจำ้ก้ำวหน้ำ 6

พระกิตตคิณุเป็นขำ่วประเสรฐิ เป็นข่ำวสำรแห่งชัยชนะ เป็น
อุดมกำรณ์ที่พึงน้อมรบัดว้ยควำมกระตอืรอืรน้      

ขอให้เรำอย่ำกลัว พระเยซูทรงเป็นผู้น�ำของเรำ ควำมเข้มแข็งของ
เรำ และกษัตรยิ์ของเรำ

น่ีเป็นยุคของกำรมองโลกในแง่รำ้ย พันธกิจของเรำเป็นพันธกิจแห่ง
ศรทัธำ ถึงพี่น้องชำยหญิงทุกแห่งหน ขำ้พเจ้ำขอรอ้งทำ่นให้ยืนยัน
ศรทัธำของท่ำนอีกครัง้ ท�ำงำนน้ีให้ก้ำวหน้ำไปทั่วโลก      

“พี่น้องทัง้หลำย, เรำจะไม่ก้ำวตอ่ไปในอุดมกำรณ์อันส�ำคญัยิ่งเช่น
น้ันหรอื? จงกำ้วไปข้ำงหน้ำและอย่ำถอยกลับ  ควำมกลำ้หำญ, พี่น้อง
ทัง้หลำย; และก้ำวตอ่ไป, ตอ่ไปถึงชัยชนะ!” (คพ  128:22) ศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟเขียนดงัน้ันในบทสดดุเีรือ่งศรทัธำ

อดตีของอุดมกำรณ์อันยิ่งใหญ่น้ีรุง่โรจน์ยิ่งนัก เต็มไปดว้ยวรีกรรม 
ควำมองอำจกลำ้หำญ และศรทัธำ ในปัจจุบันช่ำงน่ำพิศวงยิ่งนักเมื่อเรำ
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ก้ำวไปขำ้งหน้ำเพื่อเป็นพรแก่ชีวติผู้คนไม่วำ่พวกเขำจะฟังข่ำวสำรจำก
ผู้รบัใช้ของพระเจำ้ที่ ใดก็ตำม อนำคตช่ำงงดงำมเหลือเกินเมื่อพระ
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงด�ำเนินงำนอันรุง่โรจน์ของพระองคต์อ่ไปโดยเป็น
อิทธิพลดตีอ่ทุกคนที่ยอมรบัและด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุของ
พระองค ์ส่งผลตอ่พรนิรนัดรข์องบุตรธิดำของพระองคท์ุกรุน่ผำ่นกำร
ท�ำงำนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของคนเหลำ่น้ันผู้ที่ ใจพวกเขำ
เป่ียมดว้ยควำมรกัตอ่พระผู้ ไถ่ของโลก      

ขำ้พเจ้ำเชือ้เชิญทุกท่ำน ไม่วำ่ท่ำนจะเป็นสมำชิกของศำสนจักรน้ีที่
ใด ให้ลุกขึน้ยืนและก้ำวไปขำ้งหน้ำพรอ้มกับรอ้งเพลงในใจโดยด�ำเนิน
ชีวติตำมพระกิตตคิณุ รกัพระเจ้ำ และสรำ้งอำณำจักร เรำจะอยู่บนวถิี
และจรรโลงศรทัธำไปดว้ยกันโดยให้พระผู้ทรงฤทธำนุภำพเป็นพลัง
ของเรำ 7

3
ด้วยศรทัธาเราสามารถเอาชนะความกลัวและ
อุปสรรคหรอืความท้าทายทุกอย่างในชีวติเรา

ในบรรดำพวกเรำมี ใครจะพูดไดว้ำ่เขำไม่เคยรูสึ้กกลัว ขำ้พเจ้ำ
ไม่รูจ้ักใครที่ ไม่เคยพูดแบบน้ัน แน่นอนวำ่บำงคนประสบควำมกลัว
มำกกวำ่คนอื่นๆ บำ้งก็สำมำรถเอำชนะไดอ้ยำ่งรวดเรว็ แตห่ลำยคนตดิ
กับและถูกควำมกลัวดงึลงไปจนถึงกับตอ้งยอมแพ้ เรำเป็นทุกข์เพรำะ
กลัวกำรหัวเรำะเยำะ กลัวควำมล้มเหลว กลัวควำมเหงำ กลัวควำมไม่รู ้
บำงคนกลัวปัจจุบัน บำงคนกลัวอนำคต บำ้งก็แบกภำระของบำปและ
จะยอมสละแทบทุกอยำ่งเพื่อปลดโซ่ตรวนของภำระเหล่ำน้ันแตก่ลัว
ไม่กลำ้เปลี่ยนชีวติตนเอง ขอให้เรำรบัรูว้ำ่ควำมกลัวไม่ไดม้ำจำกพระ
ผู้เป็นเจ้ำ แตอ่งคป์ระกอบที่คอยบ่อนท�ำลำยและท�ำให้วติกกังวลน้ีมำ
จำกปฏิปักษ์ของควำมจรงิและควำมชอบธรรม ควำมกลัวตรงขำ้มโดย
สิน้เชิงกับศรทัธำ ผลของมันกัดกรอ่น แม้ท�ำให้ถึงตำย 8

เปำโลเขียนถึงทิโมธีดงัน้ี “พระเจ้ำไม่ไดป้ระทำนใจที่ขลำดกลัวแก่
เรำ แตป่ระทำนใจที่ประกอบดว้ยฤทธำนุภำพ ควำมรกั และกำรบังคบั
ตนเองแก่เรำ
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“เพรำะฉะน้ันอย่ำอับอำยที่เป็นพยำนขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ำของ
เรำ” (2 ทิโมธี 1:7- 8)

ขำ้พเจ้ำประสงค์ ให้สมำชิกทุกคนของศำสนจักรน้ีวำงถ้อยค�ำเหลำ่น้ี
ไวต้รงที่ซ่ึงพวกเขำจะมองเห็นไดทุ้กเช้ำขณะเริม่ตน้วนัใหม่ ถ้อยค�ำดงั
กล่ำวจะท�ำให้เรำกลำ้พูด จะท�ำให้เรำมีศรทัธำที่จะพยำยำมเสรมิสรำ้ง
ควำมเช่ือมั่นของเรำในพระเจำ้พระเยซูครสิต ์ขำ้พเจ้ำเช่ือวำ่ปำฏิหำรยิ์
จะเกิดขึน้อีกบนแผ่นดนิโลก 9

วนัหน่ึงข้ำพเจ้ำพูดกับเพื่อนคนหน่ึงที่หนีออกมำจำกประเทศบ้ำน
เกิด เพรำะประเทศของเขำล่มสลำย เขำจึงถูกจับและถูกกักตวั ภรรยำ
กับลูกๆ ของเขำหนีรอดออกมำได ้แตเ่ขำเป็นนักโทษสำมปีกวำ่โดย
ไม่มีช่องทำงตดิตอ่กับคนเหล่ำน้ันที่เขำรกั อำหำรคณุภำพแย่มำก 
สภำพควำมเป็นอยู่ยำกล�ำบำก ไม่มีวีแ่วววำ่จะดขีึน้

“อย่ำ . . . อับอำยทีเ่ป็นพยำนขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ำของเรำ” (2 ทิโมธี 1:8)
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“อะไรท�ำให้คณุอยู่รอดผำ่นวนัเวลำที่มืดมนเหล่ำน้ันมำได”้ ขำ้พเจ้ำ
ถำม

เขำตอบวำ่ “ศรทัธำของผมครบั ศรทัธำของผมในพระเจ้ำพระเยซู
ครสิต ์ผมวำงภำระไวก้ับพระองค ์จำกน้ันดเูหมือนจะเบำขึน้มำก” 10

ทกุอยำ่งจบลงดว้ยด ีอยำ่วติก ขำ้พเจำ้พดูกับตนเองแบบน้ีทกุเช้ำ 
ทกุอยำ่งจะจบลงดว้ยด ีถำ้ทำ่นท�ำดทีีสุ่ด ทกุอยำ่งจะจบลงดว้ยด ีจง
วำงใจในพระผูเ้ป็นเจำ้ กำ้วไปขำ้งหน้ำดว้ยศรทัธำและดว้ยควำมมัน่ใจ
ในอนำคต พระเจำ้จะไมท่รงทอดทิง้เรำ พระองคจ์ะไมท่รงทอดทิง้เรำ 11

พวกเรำคนใดจะพูดไม่ไดห้รอืวำ่ถ้ำเรำมีศรทัธำมำกยิ่งขึน้ในพระผู้
เป็นเจำ้เรำจะท�ำไดด้กีวำ่ที่เรำท�ำอยู่เวลำน้ี ไม่มีอุปสรรคใดใหญ่หลวง
เกินไป ไม่มีควำมทำ้ทำยใดยำกเกินไป ถำ้เรำมีศรทัธำ ดว้ยศรทัธำเรำ
สำมำรถเอำชนะองคป์ระกอบดำ้นลบเหล่ำน้ันในชีวติเรำที่คอยแตจ่ะ
ดงึเรำลง ดว้ยควำมพยำยำมเรำสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
สยบแรงผลักดนัเหลำ่น้ันที่ชักน�ำเรำให้ท�ำเรือ่งน่ำอับอำยและช่ัวรำ้ย 
ดว้ยศรทัธำเรำสำมำรถควบคมุควำมอยำกของเรำได ้เรำสำมำรถเอือ้ม
ไปหำคนท้อใจและคนพำ่ยแพ้ เรำสำมำรถท�ำให้พวกเขำอุ่นใจไดด้ว้ย
ควำมเข้มแข็งและพลังแห่งศรทัธำของเรำเอง 12

4
เม่ือเราใช้ศรทัธาของเรา พระเจ้าจะทรงช่วยให้ศรทัธาเพ่ิมขึน้

เมื่อท่ำนใช้เวลำและพรสวรรค์ ในกำรรบัใช้ ศรทัธำของทำ่นจะ
เตบิโตและควำมสงสัยจะลดลงตำมกำลเวลำ 13

ศำสนจักรจะขอให้ทำ่นท�ำหลำยส่ิงหลำยอยำ่ง จะขอให้ทำ่นรบัใช้ ใน
ดำ้นตำ่งๆ เรำไม่มีผู้ปฏิบัตศิำสนกิจที่ ไดร้บัคำ่จำ้ง ทำ่นเป็นผู้ปฏิบัติ
ศำสนกิจของศำสนจักรน้ี ไม่วำ่ท่ำนจะไดร้บักำรขอรอ้งให้รบัใช้เมื่อใด 
ขำ้พเจ้ำขอให้ท่ำนตอบรบั เมื่อท่ำนท�ำเช่นน้ัน ศรทัธำของทำ่นจะแรง
กล้ำและเพิ่มพูน ศรทัธำเปรยีบเสมือนกลำ้มเน้ือแขนของขำ้พเจ้ำ ถำ้
ขำ้พเจ้ำใช้ ถำ้ขำ้พเจำ้เพำะกล้ำม กล้ำมเน้ือจะแข็งแรงขึน้ และกลำ้ม
เน้ือจะท�ำหลำยอยำ่ง แตถ่้ำขำ้พเจำ้คล้องผ้ำไวเ้ฉยๆ โดยไม่ท�ำอะไรเลย 
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กล้ำมเน้ือจะอ่อนแรงและใช้กำรไม่ได ้ทำ่นก็เช่นกัน ถ้ำทำ่นยอมรบัทุก
โอกำส ถำ้ทำ่นยอมรบัทุกกำรเรยีก พระเจ้ำจะทรงท�ำให้ท่ำนสำมำรถ
ท�ำกำรเรยีกได ้ศำสนจักรจะไม่ขอให้ทำ่นท�ำส่ิงใดที่ท่ำนไม่สำมำรถ
ท�ำไดด้ว้ยควำมช่วยเหลือของพระเจ้ำ 14

น่ีเป็นค�ำสวดอ้อนวอนของข้ำพเจ้ำส�ำหรบัเรำทุกคน—“ขอพระองค์
โปรดให้ [ศรทัธำ] ของพวกข้ำพระองคเ์พิ่มมำกยิ่งขึน้” [ด ูลูกำ 17:5] 
ขอทรงเพิ่มพูนศรทัธำของพวกข้ำพระองคเ์พื่อเช่ือมช่องวำ่งของควำม
ไม่แน่นอนและควำมสงสัย      

      พระเจำ้ ขอทรงเพิ่มพูนศรทัธำของพวกข้ำพระองค์ ให้อยู่เหนือ
คนอ่อนแอที่กล่ำวรำ้ยงำนอันศักดิสิ์ทธิ์และยิ่งใหญ่น้ีของพระองค ์ขอ
พระองคท์รงเสรมิสรำ้งควำมตัง้ใจของพวกขำ้พระองค ์ขอทรงช่วย
พวกขำ้พระองคส์รำ้งและขยำยอำณำจักรของพระองคต์ำมพระบัญชำ
อันส�ำคญัยิ่งของพระองค ์เพื่อจะส่ังสอนพระกิตตคิณุน้ีทั่วโลกในฐำนะ
พยำนตอ่ทุกประชำชำต ิ     

      ขอพระองคป์ระทำนศรทัธำให้พวกขำ้พระองคม์องขำ้มปัญหำ
ในช่ัวขณะน้ันไปเห็นปำฏิหำรยิ์ของอนำคต ขอพระองคป์ระทำน
ศรทัธำให้พวกข้ำพระองคจ์ำ่ยส่วนสิบและเงินบรจิำค และวำงใจวำ่
พระองค ์พระผู้ทรงฤทธำนุภำพ จะทรงเปิดหน้ำตำ่งสวรรคต์ำมที่
พระองคท์รงสัญญำไว ้ขอพระองคป์ระทำนศรทัธำให้พวกขำ้พระองค์
ท�ำส่ิงถูกตอ้งและปล่อยให้ผลตำมมำ

ขอพระองคป์ระทำนศรทัธำให้พวกข้ำพระองคเ์มื่อมรสุมของควำม
ยำกล�ำบำกกระหน�่ ำพวกข้ำพระองคล์งสู่พืน้ดนิ ในยำมเจ็บป่วยขอให้
ควำมมั่นใจของพวกข้ำพระองคแ์ข็งแกรง่ขึน้ในพลังอ�ำนำจของฐำนะ
ปุโรหิต ขอให้พวกขำ้พระองคท์�ำตำมค�ำแนะน�ำของยำกอบที่วำ่

“มี ใครในพวกทำ่นเจ็บป่วยหรอื? จงให้คนน้ันเชิญบรรดำผู้ปกครอง
ของครสิตจักรมำ และให้ทำ่นเหลำ่น้ันอธิษฐำนเผื่อเขำและชโลมเขำ
ดว้ยน� ้ำมันในพระนำมขององคพ์ระผู้เป็นเจำ้

“ กำรอธิษฐำนดว้ยควำมเชือ่ จะรกัษำผู้ป่วยให้หำยโรค และองคพ์ระผู้
เป็นเจำ้จะทรงให้เขำลุกขึน้ได”้ (ยำกอบ 5:14–15; เน้นตวัเอน)      
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พระเจ้ำ เมื่อพวกข้ำพระองคเ์ดนิในหุบเขำเงำมัจจุรำช ขอพระองค์
ประทำนศรทัธำให้พวกขำ้พระองคย์ิม้ผำ่นน� ้ำตำ โดยรูว้ำ่ทัง้หมดน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนนิรนัดรข์องพระบิดำที่รกั รูว้ำ่ขณะพวกขำ้พระองค์
ขำ้มธรณีประตจูำกชีวติน้ี พวกขำ้พระองคเ์ข้ำไปอีกชีวติหน่ึงที่รุง่โรจน์
กวำ่ และโดยผำ่นกำรชดใช้ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำทุกคนจะ
ลุกขึน้จำกหลุมศพ คนซ่ือสัตย์จะด�ำเนินตอ่ไปสู่ควำมสูงส่ง

ขอพระองคป์ระทำนศรทัธำให้พวกข้ำพระองคท์�ำงำนแห่งกำรไถ่คน
ตำยให้บรรลุจุดประสงคนิ์รนัดรข์องพระองคเ์พื่อประโยชน์ของบุตร
และธิดำของพระองคท์ุกรุน่

พระบิดำ ขอพระองคป์ระทำนศรทัธำให้พวกขำ้พระองคท์�ำตำมค�ำ
แนะน�ำของพระองค์ ในเรือ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่มีควำมหมำยอยำ่งยิ่ง      

พระเจ้ำ ขอพระองคท์รงเพิ่มพูนศรทัธำของพวกขำ้พระองค์ ในกัน
และกัน ในตนเอง และในควำมสำมำรถที่พวกขำ้พระองคจ์ะท�ำส่ิงดี
และส่ิงส�ำคญัยิ่ง      

พระบิดำ ขอพระองคท์รงเพิ่มพูนศรทัธำของพวกขำ้พระองค ์
ในบรรดำทัง้หมดที่พวกขำ้พระองคจ์�ำเป็นตอ้งท�ำ ขำ้พระองคค์ดิ
วำ่ส�ำคญัที่สุดคอืเพิ่มพูนศรทัธำ และดว้ยเหตน้ีุ พระบิดำที่รกั ขอ
พระองคท์รงเพิ่มพูนศรทัธำของพวกข้ำพระองค์ ในพระองค ์และใน
พระบุตรที่รกัของพระองค ์ในงำนนิรนัดรอ์ันยิ่งใหญ่ของพระองค ์ใน
ตวัพวกข้ำพระองคเ์องในฐำนะบุตรธิดำของพระองค ์ในควำมสำมำรถ
ที่พวกข้ำพระองคจ์ะไปและท�ำตำมพระประสงคข์องพระองค ์และ
ตำมกฎเกณฑ์ของพระองค ์ข้ำพระองคน้์อมสวดอ้อนวอนในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน 15

ข้อเสนอแนะส�าหรบัศกึษาและสอน

ค�ำถำม
• ประธำนฮิงคล์ีย์สอนวำ่ศรทัธำในพระผู้เป็นเจ้ำเป็น “พลังขับเคลื่อน

อันส�ำคญัยิ่งที่สำมำรถเปลี่ยนชีวติเรำได”้ (ด ูหัวข้อ 1) ประสบกำรณ์
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ใดช่วยให้ทำ่นเรยีนรูเ้กี่ยวกับพลังแห่งศรทัธำ ทำ่นเคยเห็นเช่นน้ัน
อย่ำงไรเมื่อ “เรำไปถึงจุดที่ ไม่รูจ้ัก       ศรทัธำส่องทำง”

• เรำเรยีนรูอ้ะไรไดบ้ำ้งจำกหัวข้อ 2 เกี่ยวกับแหล่งควำมเข้มแข็งของ
ศำสนจักร ศรทัธำและกำรเสียสละเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร พิจำรณำ
วำ่ทำ่นจะเอำใจใส่ค�ำขอรอ้งของประธำนฮิงคล์ีย์ ให้ “ท�ำงำนน้ีให้
ก้ำวหน้ำไปทั่วโลก” ไดอ้ย่ำงไร

• ท่ำนคดิวำ่เหตใุดศรทัธำจึงมีพลังช่วยเรำในช่วงของกำรทดลอง (ด ู
หัวข้อ 3) ศรทัธำช่วยให้ทำ่นเอำชนะควำมกลัวเมื่อใด ศรทัธำช่วยให้
ท่ำนเอำชนะอุปสรรคอื่นเมื่อใด

• ทบทวนค�ำสวดอ้อนวอนของประธำนฮิงคล์ีย์ ในหัวข้อ 4 ค�ำใดในค�ำ
สวดอ้อนวอนเหล่ำน้ันมีควำมหมำยตอ่ท่ำนเป็นพิเศษ ศรทัธำจะ
ช่วยให้เรำเอำชนะควำมไม่แน่นอนและควำมสงสัยไดอ้ย่ำงไร ศรทัธำ
จะช่วยให้เรำมองขำ้มปัญหำไปเห็นปำฏิหำรยิ์ ไดอ้ย่ำงไร

ข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้อง
ยอห์น 14:12–14; โรม 5:1–5; 2 นีไฟ 26:12–13; โมโรไน 7:33–38; 

คพ  27:16–18

ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรสอน
“เมื่อเรำศึกษำพระคมัภีรเ์ป็นประจ�ำและแสวงหำกำรน�ำทำงจำก

พระวญิญำณอยำ่งพำกเพียรและตัง้ใจ เรำจะสำมำรถรบัควำมสวำ่งทำง
ปัญญำเกี่ยวกับเตรยีมบทเรยีน เรำจะพรอ้มรบัและท�ำตำมกำรกระตุน้
เตอืนจำกพระวญิญำณขณะที่เรำสอน” (ไม่มีกำรเรยีกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำร

สอน [1999], 14)
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337–338

ควำมเป็นหน่ึงเดยีว
กับผู้นับถือศำสนำอื่น, 321–324
ในบรรดำฝ่ำยประธำนสูงสุดและ

อัครสำวกสิบสอง, 314–315
ในบรรดำสมำชิกศำสนจักร, 77

ควำมสงบสุข
ผ่ำนกำรด�ำเนินชีวติอย่ำงมี

คณุธรรม, 295–298
ผ่ำนกำรพึ่งพำตนเอง, 225–234
พบได้ ในพระวหิำร, 372–375
สวดอ้อนวอนขอ, 128
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ควำมสุข
ในชีวติแตง่งำนมำจำกกำรแสดง

ควำมรกัควำมห่วงใย, 189–191
ผ่ำนกำรรบัใช้, 242–244
ผ่ำนกำรสวดอ้อนวอน, 125–127
ผ่ำนงำนเผยแผ่ศำสนำ, 341–343
แผนของพระเจำ้เป็นแผนแห่ง, 82
มำจำกควำมรูเ้รือ่งพระกิตตคิณุ, 

84–87, 116
สรำ้ง, 79–91

คณุธรรม
คณุคำ่ของ, 114–115, 294–295
น�ำมำซ่ึงพร, 294–295
ในควำมนึกคดิของเรำ, 299–300
สรำ้งชีวติเรำบน, 293–301

เคำรพ (ควำม)
ตอ่คนที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำ, 

325–327, 329–331
เสรมิสรำ้งสัมพันธภำพครอบครวั, 

204–205

ง

งำนเผยแผ่ศำสนำ
ของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์, 8–11, 79, 

237, 335–337, 393–395
ช่วยผู้สอนศำสนำเต็มเวลำใน, 

338–341
ไดร้บัควำมช่วยเหลือจำกกำร

สวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั, 
130–133

เตรยีมเด็กส�ำหรบั, 341–342
ท�ำให้เกิดควำมสุข, 341–343
ในยุคสุดท้ำย, 335–345

เป็นควำมรบัผิดชอบของฐำนะ
ปุโรหิต, 342

พระเจำ้จะทรงอวยพรควำม
พยำยำมของเรำใน, 345

เอือ้มออกไปช่วยโลกผ่ำน, 337–338

จ

โจเซฟ สมิธ  ด ูสมิธ, โจเซฟ ดว้ย

ช

เช่ือฟัง (กำร)
เป็นหนทำงสู่ควำมสุข, 84
พรมำจำก, 75, 215–216
เรำตอ้งมีทุกดำ้น, 214
เสรมิสรำ้งศำสนจักร, 220–221
หมำยถึงกำรด�ำเนินชีวติตำมพระ

กิตตคิณุ, 209–221

ฐ

ฐำนะปุโรหิต
ควำมมีคำ่ควรแก่กำรด�ำรง, 

256–259
โควรมัของ, สำมำรถให้เครือ่งยึด

เหน่ียวพลัง, 259–261
ชำยที่มีคำ่ควรทุกคนมีสิทธิ์ด�ำรง, 

256
เป็นพรแก่บุตรธิดำทุกคนของพระ

ผู้เป็นเจ้ำ, 254–255
พระผู้เป็นเจำ้ทรงท�ำงำนของ

พระองคส์�ำเรจ็ผำ่น, 253–254
พลังอ�ำนำจและพรของ, 251–261
เมลคเีซเดค, 255–256
และกำรจัดตัง้ศำสนจักร, 60, 

305–318
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สิทธิอ�ำนำจและกุญแจของ, ได้
รบักำรฟ้ืนฟู, 52–53, 56–57, 
167–168, 252–253

ด

เด็ก, บุตรธิดำ
ควรไดร้บักำรเตรยีมแตเ่น่ินๆ ให้

ท�ำงำนเผยแผ่ศำสนำ, 341–342
ควรไดร้บักำรเลีย้งดใูนแสงสวำ่ง

และควำมจรงิ, 117
ควรไดร้บักำรสอนแตว่ยัเยำว,์ 

201–203
ควำมไรเ้ดยีงสำของ, 61
ชีวติของ, จะสะท้อนกำรสอนของ

ครอบครวั, 204–205
ดือ้รัน้, ตอ้งกำรควำมรกัและค�ำสวด

อ้อนวอน, 203–204
เป็นของขวญัจำกพระเจ้ำ, 197

ต

ตน้ไม้เตบิโตโดยไม่มีสมดลุ, 201–203

ตดัสินใจ (กำร), 218–220

เตรยีมรบัสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (กำร), 
230–232

แตง่งำน (กำร, ชีวติ)
กำรเป็นหุ้นส่วนนิรนัดร,์ 179–191
ของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์กับมำรจ์อร ี

เพย์, 16–17, 111–112, 179–183
ควำมสุขใน, มำจำกกำรแสดงควำม

รกัควำมห่วงใย, 189–191
คอืกำรเป็นหุ้นส่วนเท่ำเทียมกัน, 

185
แน่วแน่และซ่ือสัตย์ภำยใน, 191

พระบิดำบนสวรรคท์รงออกแบบ, 
183–184

ถ

ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั, 37, 196

ท

ท�ำงำน (กำร)
ควำมจ�ำเป็นของ, 226–228
บทเรยีนจำก, 225
เป็นอัจฉรยิภำพของศำสนจักร, 228

น

นิมิตแรก, 52, 55–58, 68

บ

บ้ำน
ของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์, 195
เป็นพืน้ฐำนของชีวติที่ชอบธรรม, 

195–205
สรำ้งบรรยำกำศของกำรเรยีนรู้ ใน, 

282–283
ด ูครอบครวั ดว้ย

บิดำ
ควำมรบัผิดชอบของ, 197–198
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตตอ้งเป็นบิดำที่

ด,ี 257–259
ด ูครอบครวั; บิดำมำรดำ ดว้ย

บิดำมำรดำ
ควรเตรยีมบุตรธิดำแตเ่น่ินๆ ให้

พรอ้มท�ำงำนเผยแผ่ศำสนำ, 
341–342

ควรสรำ้งบรรยำกำศของกำรเรยีนรู้
ในบำ้นของพวกเขำ, 282–283
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ควรสวดอ้อนวอนให้บุตรธิดำ, 128, 
199, 203

ควรหักหำ้มควำมโกรธ, 204
ที่เป็นโสด, 197–199
มีควำมรบัผิดชอบในกำรสอนและ

ดแูลบุตรธิดำของตน, 196–199
ไม่ควรถอดใจกับลูกที่ดือ้รัน้, 203

ป

ประจักษ์พยำน
เกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน, 

266–268
ของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์, 5, 8, 42, 

165–167, 377–380, 390
ของประทำนแห่ง, 165–177
ค�ำ้จุนเรำเมื่อเรำด�ำเนินชีวติดว้ย

ศรทัธำ, 168–173
ชีวติเรำควรเป็นสัญลักษณ์ของ, 

150
เป็นพลังส�ำคญัยิ่งของศำสนจักร, 

167–168, 221, 397–399
เรำตอ้งแบ่งปันและด�ำเนินชีวติ

ตำม, 176–177

ประธำนศำสนจักร
พระเจ้ำทรงเรยีก, 307–308
เมื่อไม่สำมำรถปฏิบัตหิน้ำที่ ไดอ้ย่ำง

สมบูรณ์, 311–314
อัครสำวกอำวโุสเป็นคนตอ่ไป, 

308–310

ประธำนสเตค, 315–316

ผ

ผูกมิตร (กำร)
กับคนที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำ, 

321–331
กับสมำชิกใหม่และสมำชิกแข็งขัน

น้อย, 349–360

ผู้บุกเบิก
ของกลุ่มรถลำกวลิลีกับมำรต์นิ, 

101–104
ของศำสนจักรสมัยแรก, 4, 69–72, 

95–100
ท�ำให้ศรทัธำเป็นจรงิ, 97–99
มรดกของ, 95–107
ยุคปัจจุบัน, 96, 104–106
สมำชิกทุกคนของศำสนจักรเป็น, 

104–106

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสศำสนจักร
ตอ้งกำรกำรบ�ำรงุเลีย้งดว้ยพระ

วจนะของพระผู้เป็นเจำ้, 351, 
355, 358

ตอ้งกำรควำมรบัผิดชอบ, 351–352, 
355–357

ตอ้งกำรมิตรภำพ, 355–356
มีคำ่, 351–355

ผู้สอนศำสนำอำวโุส, 342–343

ผู้ ใหญ่ โสด, 187–188

แผนแห่งควำมรอด, 62, 372

พ

พระกิตตคิณุ
เป็นข่ำวสำรแห่งชัยชนะ, 87–89
ฟ้ืนฟูผ่ำนโจเซฟ สมิธ, 51–53, 

55–63
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ให้เรำมีเหตผุลให้ยินด,ี 84–87, 116

พระครสิต ์ ด ูพระเยซูครสิต์

พระคมัภีรม์อรมอน
ค�ำทำ้ทำยของกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์

ให้อำ่น, 265
โจเซฟ สมิธแปล, 267, 269
ช่วยให้เรำพบวธิีแก้ปัญหำใน

ปัจจุบัน, 269–270
ไดร้บัพยำนของ, 266–268
ประจักษ์พยำนเกี่ยวกับ, ท�ำให้เช่ือ

มั่นในควำมจรงิอื่นๆ, 268–269
เป็นพยำนคูก่ับพระคมัภีร์ ไบเบิล, 

58–60
เป็นพยำนถึงพระเยซูครสิต,์ 

58–60, 266
เปลี่ยนชีวติเรำและมุมมองของเรำ

ได,้ 271–274
พลังของ, 265–274
เรือ่งรำวของ, 215, 269–270

พระบิดำบนสวรรค์
ไดร้บัประจักษ์พยำนเกี่ยวกับ, 

174–176
ตัง้สถำบันครอบครวั, 196
ทรงเชือ้เชิญให้เรำสวดอ้อนวอนถึง

พระองค,์ 127–129
ทรงปรำกฏตอ่โจเซฟ สมิธ, 52, 

55–58
ทรงเป็นผู้กุมหำงเสือของศำสนจักร

น้ี, 75, 216
ทรงเป็นแหล่งพลังที่แท้จรงิ, 114
ทรงรกัเรำ, 380
ประทำนพรคนที่รกัษำพระบัญญัติ

ของพระองค,์ 76

เป็นพระบิดำของวญิญำณเรำ, 62, 
89–90, 127–129

มีรปูกำย, 57–58
และพระเยซูครสิตท์รงเป็นคนละ

องค,์ 57–58

พระผู้เป็นเจำ้พระบิดำ  ด ูพระบิดำ
บนสวรรค ์ดว้ย

พระผู้เป็นเจำ้สำมพระองค,์ 57–58

พระเยซูครสิต์
กำรชดใช้ของ, 153, 377–390
กำรตรงึกำงเขนของ, 153, 383–384
กำรปฏิบัตศิำสนกิจก่อนมรรตยั

ของ, 380–381
กำรปฏิบัตศิำสนกิจบนแผ่นดนิโลก

ของ, 151–153, 380–381
กำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของ, 154–156, 

384–385
ทรงปรำกฏตอ่โจเซฟ สมิธ, 52, 

55–58
ทรงเป็นองคศ์นูย์กลำงของ

ประวตัศิำสตรม์นุษย์, 53
ทรงสัญญำจะอยู่กับเรำ, 75, 345
บำงคนปฏิเสธควำมเป็นพระเจ้ำ

ของ, 157–159
“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: 

ประจักษ์พยำนของอัครสำวก”, 
42, 377

มีประจักษ์พยำนเกี่ยวกับ, 157–
162, 174–176

เรำมองไปที่, 149–162
และพระบิดำบนสวรรคท์รงเป็น

พระอตริปูแตล่ะองคแ์ยกกัน, 
57–58
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พระวญิญำณ  ด ูพระวญิญำณบรสุิทธิ์

พระวญิญำณบรสุิทธิ์
กระซิบกำรเปิดเผยตอ่เรำ, 137–

145
จุดประกำยควำมคดิ สรำ้ง และยก

ระดบัจิตใจของเรำ, 142–144
ช่วยเรำพิชิตควำมแตกตำ่งกับผู้

อื่น, 344
น�ำทำงเรำในกำรรบัใช้ที่บ้ำนและที่

โบสถ์, 139–141
เป็นพยำนถึงควำมจรงิ, 140, 

267–268
สำมำรถเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของเรำ, 

139–141, 144–145

พระวหิำร
กำรเปิดเผยให้สรำ้งพระวหิำรขนำด

เล็ก, 39–40, 363–366
ครอบครวัสำมำรถผนึกดว้ยกันใน, 

184–185, 369–370
เป็นเครือ่งแสดงประจักษ์พยำน

ของเรำ, 367–368
เป็นสถำนที่แห่งควำมสงบสุขและ

กำรเปิดเผย, 372–375
พรของ, 363–375
ศำสนพิธีส�ำหรบัคนตำยกระท�ำใน, 

370–371

พันธสัญญำ, 145, 212–213, 373–374

พึ่งพำตนเอง (กำร)
ช่วยให้ผู้อื่นประสบผลส�ำเรจ็, 

228–230
ท�ำให้เกิดควำมสงบสุข, 225–234

ผ่ำนกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ, 
35–37, 226, 230

แพรทท์, พำรล์ีย ์พ ี, 271–272

ฟ

ฟ้ืนคนืชีวติ (กำร)
เกิดขึน้ได้ โดยพระผู้ช่วยให้รอด, 

385–390
ของพระเยซูครสิต,์ 154–156, 

384–385

ฟ้ืนฟู (กำร)
กุญแจและสิทธิอ�ำนำจของฐำนะ

ปุโรหิต, 52, 56–57, 252–254
ผ่ำนโจเซฟ สมิธ, 51–53, 55–63
พระกิตตคิณุ, 51–63
เริม่จำกนิมิตแรก, 52, 55–56, 68
หลังยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยำกำรและยุค

ปฏิรปู, 54–55

ม

มองโลกในแง่ด ี(กำร), 79–91

มำรดำ
กำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์ของ, 116–118
ควำมรบัผิดชอบของ, 197–198
ด ูครอบครวั; บิดำมำรดำ ดว้ย

ย

ยำกล�ำบำก (ควำม)
เตรยีมรบั, 230–232
ในพระคมัภีรม์อรมอน, 270
ผู้บุกเบิกประสบ, 4, 95, 97, 99–104
มำนะบำกบั่นทัง้ที่, 81
ศรทัธำสำมำรถช่วยให้เรำอดทน, 

399–401
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ยืนอยำ่งภำคภูมิ, 89–91, 212–213, 
248, 298

ร

รกั (ควำม)
ครอบครวัเข้มแข็งผ่ำน, 204–205
จะเปลี่ยนแปลงใจ, 240
ตอ่คนที่นับถือศำสนำตำ่งจำกเรำ, 

329–331
ในชีวติแตง่งำน, 183–191
เป็นองคป์ระกอบพืน้ฐำนของพระ

กิตตคิณุ, 240
เอือ้มออกไปดว้ย, สมำชิกแข็งขัน

น้อย, 353

รบัใช้ (กำร)
ในพระวหิำร, 370–371
ในสมำคมสงเครำะห์, 119–120
เป็นยำรกัษำควำมทุกข์ ไดด้ทีี่สุด, 

242–244
พบตวัตนแท้จรงิของเรำใน, 

244–246
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงน�ำทำงเรำ

ใน, 140–141
ศำสนจักรให้ โอกำสส�ำหรบั, 

246–248
สละตนเองใน, 237–248

ล

ละทิง้ควำมเช่ือ (กำร), 53, 60

ว

วนัสะบำโต, 74, 145

ศ

ศรทัธำ
กำ้วไปข้ำงหน้ำดว้ย, 393–403
ของผู้บุกเบิก, 97–99
ของสตรทีี่ชอบธรรมก่อให้เกิดพลัง, 

121–122
ช่วยเรำเอำชนะควำมกลัวและควำม

ยำกล�ำบำก, 399–401
เป็นจุดเริม่ตน้ของกำรด�ำเนินชีวติ

อย่ำงมีจุประสงค,์ 396–397
เป็นพืน้ฐำนของประจักษ์พยำน, 

397–399
เพิ่มขึน้เมื่อใช้, 401–403

ศำสดำพยำกรณ์
แนะน�ำให้เรำเตรยีมพรอ้มทำง

วญิญำณและทำงโลก, 230–232
พระเจ้ำทรงเรยีก, 307–308
มักเป็นชำยสูงอำยุ, 308

ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวิ
สุทธิชนยุคสุดทำ้ย

กำรจัดตัง้, 60, 305–318
เต็มแผ่นดนิโลก, 55, 68, 345
เป็นธงสัญญำณให้ประชำชำต,ิ 

65–77
ผู้น�ำยุคแรกของ, เห็นจุดหมำยล่วง

หน้ำ, 69–70, 99
ฟ้ืนฟูผ่ำนโจเซฟ สมิธ, 51–52, 

55–63
สมำชิกแตล่ะคนของ, มีบทบำท

ส�ำคญั, 71–73
หลักค�ำสอนของ, แตกตำ่งจำก

ศำสนจักรอื่น, 57–63
ให้ โอกำสรบัใช้, 246–248
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ศำสนพิธี
ของพระวหิำรเป็นพรสูงสุดของ

ศำสนจักร, 368–370
ส�ำหรบัคนตำย, 61, 370–371

ศึกษำ (กำร)
ของกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์, 6–8
ตลอดชีวติ, 277–289
ทำงวญิญำณ, ส�ำคญัเท่ำทำงโลก, 

286–288
ท�ำให้มี โอกำส, 281, 283–286
ผ่ำนกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ, 

35–37, 226, 230

ส

สตรี
ควำมรบัผิดชอบของ, ในศำสนจักร, 

118
ท�ำงำนรว่มกับผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต, 

118, 261
ในฐำนะธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ, 

111–122
บทบำทอันศักดิสิ์ทธิ์ของ, ในแผน

ของพระผู้เป็นเจำ้, 113
พลังของสตรทีี่ซ่ือสัตย์, 121–122
โอกำสส�ำหรบั, 284–286

สมำคมสงเครำะห์, 119–120

สมำชิกที่แข็งขันน้อย
ไดร้บักำรเชือ้เชิญให้กลับมำแข็งขัน

ในศำสนจักร, 359–360
เอือ้มออกไปดว้ยควำมรกั, 352

สมิธ, โจเซฟ
นิมิตแรกของ, 52, 55–58
ประจักษ์พยำนของ, 155–156

แปลพระคมัภีรม์อรมอน, 267, 269
ศำสนจักรไดร้บักำรฟ้ืนฟูผ่ำน, 

51–53, 55–63, 167–168

สมิธ, เอ็มมำ, 114–116, 215

สวดอ้อนวอน (กำร)
ครอบครวั, ช่วยให้เด็กๆ เตบิโตใน

ศรทัธำ, 199–200
ครอบครวั, ท�ำให้เกิดปำฏิหำรยิ์, 

129–133
ครอบครวั, ในบ้ำนของกอรด์อน บ ี 

ฮิงคล์ีย์, 125
น�ำมำซ่ึงพรและควำมสุข, 125–127
พลังของ, 125–135
แสวงหำค�ำตอบของ, 133–135

สวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั (กำร)
ช่วยให้เด็กๆ เตบิโตในศรทัธำ, 

199–200
ท�ำให้เกิดปำฏิหำรยิ์, 129–133
ในบำ้นของกอรด์อน บ ี ฮิงคล์ีย์, 

127

สวสัดกิำร, 228–230, 232

สังสรรค์ ในครอบครวั (กำร), 200–201

ส�ำนึกคณุ (ควำม), 83–84

ส่ือลำมก, 145, 258, 295–300

ห

หน้ีสิน, 233–234

อ

อธิกำร, 316–318

อัครสำวก, 53, 308, 312–314
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ฮ

ฮิงคล์ีย์, กอรด์อน บ ี
กำรเกิดของ, 4
กำรเดนิทำงของ, 11–12, 33–35, 

51, 111, 181–182, 336
กำรแตง่งำนของ, กับมำรจ์อร ีเพย์, 

16–17, 111–112, 179–183
กำรรบัใช้ของ, ในโควรมัอัครสำวก

สิบสองของ, 21–22, 305
กำรรบัใช้ของ, ในฝ่ำยประธำน

สูงสุด, 24–28, 305–307
กำรศึกษำของ, 6–8
งำนเผยแผ่เต็มเวลำของ, 8–11, 

79–81, 237–239, 335–337, 
393–395

จัดท�ำภำพยนตรเ์อ็นดำวเม้นท์พระ
วหิำรส�ำหรบัพระวหิำรเบิรน์ สวติ
เซอรแ์ลนด,์ 19–20

ไดร้บักำรเปิดเผยให้สรำ้งพระวหิำร
ขนำดเล็ก, 39–40, 363–366

ไดร้บักำรสัมภำษณ์ในรำยกำร 60 

Minutes, 32, 324
ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเลขำธิกำรของ

คณะกรรมกำรผู้สอนศำสนำ
สำมัญ, 19

ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเลขำธิกำร
ของคณะกรรมกำรวทิยุ 
ประชำสัมพันธ์ และข้อมูล
ขำ่วสำรงำนเผยแผ่ของ
ศำสนจักร, 12–15, 18, 67, 265

ไดร้บัเหรยีญแห่งอิสรภำพของ
ประธำนำธิบด,ี 33

ท�ำงำนให้กำรทำงรถไฟสำยเดนเวอร์
และรีโอกรนัเด, 18

เน้นเรือ่งกำรรกัษำผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสให้คงอยู่, 38, 349–360

แนะน�ำกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำร
ศึกษำ, 35–37, 226, 230

แนะน�ำ “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่
โลก”, 37, 196

ในฐำนะบิดำ, 16–17, 125–127, 
195

ในฐำนะสำมี, 16, 179–183
บิดำมำรดำของ, 4–11, 79, 111, 

168, 277
ประกำศกำรเรยีกฝ่ำยประธำนภำค, 

27
ประจักษ์พยำนของ, 5, 8, 42, 

165–167, 377–380, 389–390
เป็นเจ้ำภำพโอลิมปิกฤดหูนำวปี 

2002 ที่ซอลท์เลคซิตี,้ 31–33
เป็นประธำนศำสนจักร, 29–31, 

305–307
ผูกสมัครรกัใครก่ับมำรจ์อร ีเพย์, 8, 

15–17, 179–181
เผชิญกำรทดลองศรทัธำเมื่อเป็น

ชำยหนุ่ม, 6–8
พิธีศพส�ำหรบั, 45–46
แพทย์วนิิจฉัยวำ่เป็นมะเรง็, 44
มรณกรรมของ, 45–46
มรดกครอบครวัของ, 4–5, 95–97
วยัเด็กของ, 5–6
ส่งเสรมิกำรเรยีนรูท้ำงโลกและทำง

วญิญำณ, 35–37, 277–289
ส�ำเรจ็กำรศึกษำจำกมหำวทิยำลัย

แห่งยูทำห์, 8, 67
อำลัยกำรจำกไปของมำรจ์อรภีรรยำ

ทำ่น, 43, 182–183
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อุทิศพระวหิำรที่เปิดด�ำเนินกำรเป็น
แห่งที่ 100, 39–40, 366

อุทิศศนูย์กำรประชุมใหญ่, 40–41

ฮิงคล์ีย์, ไบรอันท์ สตรงิแฮม (บิดำ), 
4–10, 79, 96, 111, 165, 225–226, 
237–239, 227–280

ฮิงคล์ีย์, มำรจ์อร ีเพย์ (ภรรยำ)
กำรแตง่งำนของ, กับกอรด์อน 

บี  ฮิงคล์ีย์, 16–17, 111–112, 
179–183

ผูกสมัครรกัใครก่ับกอรด์อน บี  ฮิงค์
ลีย์, 8, 15–16, 179

มรณกรรมของ, 43, 182–183

ฮิงคล์ีย์, อดำ บิทเนอร ์(มำรดำ), 4–9, 
11, 79, 111, 165



ค�ำสอนของประธำน
ศำสน

จักร: กอรด์อน
 บี. ฮิงคล์ีย์
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