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เช้าวันเสาร์ 1 ตุลาคม 2011 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ 
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์แกรีย์ เจ. โคลแมน 
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์โลเวลล์ เอ็ม. สโนว์ 
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; 
แมค วิลเบิร์ก และ ไรอัน เมอร์ฟีย์ ผู้อำานวยเพลง;  
ริชาร์ด เอลเลียต และ แอนดรูว์ อันสเวิร์ธ ผู้เล่น 
ออร์แกน: “อรุณรุ่งเริ่ม” เพลงสวด บทเพลงที่ 1;  
“With Songs of Praise,” Hymns, บทเพลงที่ 71;  
“เราสวดให้ท่านเสมอ” เพลงสวด บทเพลงที่ 12  
เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์; “พระผู้ไถ่แห่ง
อิสราเอล” เพลงสวด บทเพลงที่ 5; “ฉันลูกพระ
ผู้เป็นเจ้า” หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก หน้า 2–3, 
เรียงเรียงโดย เมอร์ฟีย์ ไม่ตีพิมพ์; “รีบรุดสิทธิชน” 
เพลงสวด บทเพลงที่ 81 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่
ตีพิมพ์

บ่ายวันเสาร์ 1 ตุลาคม 2011 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์วัน ยอง โค ผู้สวด 
อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์  
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงปฐมวัยจาก 
เพลเซนต์วิวและออกเด็นนอร์ท ยูทาห์; แวนจา 
วาย. วัทคินส์ ผู้อำานวยเพลง; ลินดา มาร์เก็ตส์  
ผู้เล่นออร์แกน: “การดูแลทุกวันของพระผู้เป็นเจ้า” 
เพลงสวด บทเพลงที่ 152 และ “พระบิดาที่รัก  
ข้าพระองค์ขอบพระทัย” หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก  
หน้า 9, เรียบเรียงเพลงเรียงร้อยโดย วัทคินส์ ไม่ 
ตีพิมพ์; “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” 
เพลงสวด บทเพลงที่ 148 เรียบเรียงโดย วัทคินส์ 
ไม่ตีพิมพ์; “สรรเสริญบุรุษ” เพลงสวด บทเพลงที่ 
14; “พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน” หนังสือเพลง
สำ�หรับเด็ก หน้า 16–17 และ “ฉันรู้ว่าพระบิดาทรง
พระชนม์” เพลงสวด บทเพลงที่ 8 จัดพิมพ์โดย 
แจ็คแมน เรียบเรียงเพลงเรียงร้อยโดย วัทคินส์  
ไม่ตีพิมพ์ 

ค่ำาวันเสาร์ 1 ตุลาคม 2011 ภาคฐานะปุโรหิต
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 
ดอร์ฟ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. ฮิงค์- 
ลีย์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์โคอิชิ อาโอยากิ 
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคจากเพลเซนต์โกรฟ ยูทาห์; จัสติน 
บิลส์ ผู้อำานวยเพลง; เคลย์ คริสเตียนเซ็น ผู้เล่น
ออร์แกน: “Rise Up, O Men of God,” Hymns, 
บทเพลงที่ 324, เรียบเรียงโดย สตาเฮลี จัดพิมพ์
โดย แจ็คแมน; “ขอพึ่งพระทุกโมงยาม” เพลง
สวด บทเพลงที่ 44 เรียบเรียงโดย บิลส์ ไม่ตีพิมพ์;  

“จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน!” เพลงสวด บทเพลง 
ที่ 27; “มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า” เพลงสวด 
บทเพลงที่ 20 เรียบเรียงโดย บิลส์ ไม่ตีพิมพ์

เช้าวันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2011 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์พอล เค. ซีบราวสกี 
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์เจมส์ บี. มาร์ติโน  
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; 
แมค วิลเบิร์ก ผู้อำานวยเพลง; แอนดรูว์ อันสเวิร์ธ  
และ เคลย์ คริสเตียนเซ็น ผู้เล่นออร์แกน: “นำาฉัน 
ทีสู่ชีวีนิรันดร์” เพลงสวด บทเพลงที่ 26; “พระเย- 
โฮวาห์โปรดทรงนำาเรา” เพลงสวด บทเพลงที่ 35  
เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์; “Consider the 
Lilies” ฮอฟฟ์แมน เรียบเรียงโดย ลีออน จัดพิมพ์
โดย แจ็คแมน; “เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา” 
เพลงสวด บทเพลงที่ 10; “ข้าจะไปที่พระองค์
บัญชา” เพลงสวด บทเพลงที่ 136 เรียบเรียงโดย 
วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์; “ฉันเชื่อในพระคริสต์” เพลง
สวด บทเพลงที่ 57 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่ตี
พิมพ์

บ่ายวันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2011 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เอฟ. ไมเคิล วัทสัน  
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์เกรกอรีย์ เอ. ชไวทเซอร์ 
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; 
แมค วิลเบิร์ก และ ไรอัน เมอร์ฟีย์ ผู้อำานวย
เพลง; บอนนี กู๊ดลิฟฟ์ และ ลินดา มาร์เก็ตส์  
ผู้เล่นออร์แกน: “Arise, O God, and Shine” Hymns,  
บทเพลงที่ 265 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์; 
“ฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย” หนังสือเพลง 
สำ�หรับเด็ก หน้า 42–43 เรียบเรียงโดย คาร์ดอน 
ไม่ตีพิมพ์; “จงมาร่าเริงยินดี” เพลงสวด บทเพลงที่ 
3; “ก่อนเราลาขอพระอวยพร” เพลงสวด บทเพลง
ที่ 70 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์

ค่ำาวันเสาร์ 24 กันยายน 2011 การประชุม
สมาคมสงเคราะห์สามัญ
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ผู้ดำาเนินการประชุม: จูลี บี. เบค ผู้สวดอ้อนวอน
เปิด: บาร์บารา ซี. แบรดชอว์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: 
แซนดรา โรเจอร์ส ดนตรีโดยคณะนักร้องประสาน
เสียงสมาคมสงเคราะห์จากอีเกิลเมาน์เทนและ 
ซาราโทกาสปริงส์ ยูทาห์; เอมิลีย์ วัดลีย์ ผู้อำานวย
เพลง; บอนนี กู๊ดลิฟฟ์ และ ลินดา มาร์เก็ตส์ ผู้
เล่นออร์แกน: “อรุณรุ่งเริ่ม” เพลงสวด บทเพลงที่ 
1, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์; “แสนหวาน
งานเลิศ” เพลงสวด บทเพลงที่ 71 เรียบเรียงโดย 

มานูคิน จัดพิมพ์โดย แจ็คแมน; “ทุกชนชาติจง 
ฟัง!” เพลงสวด บทเพลงที่ 132; “จงมาร่าเริงยินดี” 
เพลงสวด บทเพลงที่ 3

คำาปราศรัยการประชุมใหญ่ในสื่อต่างๆ 
ท่านสามารถฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ 
ได้ในหลายภาษาที่ conference.lds.org แล้วเลือก 
ภาษา โดยปกติ หลังการประชุมใหญ่ไม่เกินสอง 
เดือนจะมีแผ่นบันทึกเสียงการประชุมใหญ่ภาค 
ต่างๆ อยู่ที่ศูนย์หนังสือ

ข่าวสารสำาหรับการสอนประจำาบ้านและข่าว
เยี่ยมสอน
โปรดเลือกคำาปราศรัยหนึ่งเรื่องซึ่งตอบรับความ 
ต้องการของผู้ที่ท่านเยี่ยมได้ดีที่สุดสำาหรับข่าวสาร
การสอนประจำาบ้านและข่าวเยี่ยมสอน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย จอห์น ลูค 
ปกหลัง: ภาพถ่ายโดย เลส นิลส์สัน

ภาพการประชุมใหญ่
ถ่ายภาพการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตี้ 
โดย เครก ไดมอนด์, เวลเดน ซี. แอนเดอร์เซ็น,  
จอห์น ลูค, คริสตินา สมิธ, โคดีย์ เบลล์, เลส  
นิลส์สัน, เวสตัน โคลตัน, ซาราห์ เจนเซ็น, เดเร็ก  
อิสราเอลเซ็น, แดนนี ลา, สก็อตต์ เดวิส, คริสตี 
จอร์แดน และ คารา คอลล์; ในบราซิลโดย  
บาร์บารา อัลเวส, เดวิด แมคนามี และ แซนดรา 
โรซาดอส; ในแคนาดาโดย ลอเร็นท์ ลูคูอิกซ์; ใน 
เอลซัลวาดอร์โดย โฮซวย เปนา; ในอังกฤษโดย 
ไซมอน โจนส์; ในญี่ปุ่นโดย จุน โอโนะ; ใน
เม็กซิโกโดย โมนิกา โมรา; ในฟิลิปปินส์โดย  
วิลเมอร์ ลาทอรร์ และ แอน โรซาส; ในแอฟริกาใต้
โดย รอบ มิลเน; ในสวีเดนโดย แอนนา พีเตอร์สัน; 
และในอุรุกวัยโดย มานูเอล เปนา

สรุปการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปี 
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พี่น้องทั้งหลาย ยินดีต้อนรับท่าน

เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญกึ่ง

ปีครั้งที่ 181 ของศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

การประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นปีที่ 48— 

ลองคิดดูว่า 48 ปี—ที่ข้าพเจ้าได้รับเรียก 

มาสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองโดยประธาน 

เดวิด โอ. แมคเคย์ เมื่อเดือนตุลาคมปี 

1963  แทบไม่น่าเชื่อว่าผ่านมาและผ่านไป 

หลายปีเหลือเกินนับแต่นั้น

เมื่อเรามีเรื่องให้ทำามากมาย ดูเหมือน

เวลาจะผ่านพ้นรวดเร็วเกินไป หกเดือน 

ที่ ผ่านมาเป็นเช่นนั้นสำาหรับข้าพเจ้า   

เหตุการณ์สำาคัญในช่วงเวลาน้ันคือข้าพเจ้า 

มีโอกาสได้อุทิศซ้ำาพระวิหารแอตแลนตา 

จอร์เจีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยร่วม 

เดินทางไปกับเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เอ็ม. 

รัสเซลล์ บัลลาร์ด, เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ 

วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ, พร้อมทั้งเอ็ล- 

เดอร์และซิสเตอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์

ช่วงการฉลองทางวัฒนธรรมชื่อ “แสง 

วันต่อมาพระวิหารได้รับการอุทิศซ้ำาใน 

สองภาค พระวิญญาณของพระเจ้าทรง 

สถิตกับเราอย่างล้นเหลือ

ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ประธานเฮนรีย์ 

บี. อายริงก์ อุทิศพระวิหารซานซัลวาดอร์ 

เอลซัลวาดอร์ พร้อมด้วยซิสเตอร์อายริงก์, 

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟ- 

เฟอร์สัน, เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วิลเลียม 

อาร์. วอล์กเกอร์, ซิสเตอร์ซิลเวีย เอช.  

ออล์เรด จากฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ 

สามัญและเจฟฟรีย์ สามีของเธอ  ประธาน 

อายริงก์รายงานว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเปี่ยม 

ด้วยพระวิญญาณแรงกล้าที่สุด

ช่วงปลายปีนี้ ประธานดีเทอร์ เอฟ.  

ใต้” ในคืนก่อนการอุทิศซ้ำาเป็นการแสดง 

จากเยาวชนชายหญิง 2,700 คนจากทั่ว

ท้องถิ่นพระวิหาร  นับเป็นโปรแกรมยอด 

เยี่ยมที่สุดโปรแกรมหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยเห็น 

มา ทำาให้ผู้ชมต้องลุกข้ึนยืนปรบมือให้หลาย 

ต่อหลายครั้ง

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พบกันอีกครา
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระเจ้าขณะฟัง
ข่าวสารในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ขอให้เราเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงมี 
พระประสงค์ให้เรารู้

ภาคเช้าวันเสาร ์| 1 ตุลาคม 2011
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อุคท์ดอร์ฟ จะเดินทางไปเกตซัลเตนังโก 

ประเทศกัวเตมาลากับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 

ท่านอื่นๆ เพื่ออุทิศพระวิหารของเราที่นั่น

พี่น้องทั้งหลาย การสร้างพระวิหารยัง

ดำาเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  วันนี้ข้าพเจ้า 

รู้สึกเป็นเกียรติท่ีจะประกาศสร้างพระวิหาร 

แห่งใหม่อีกหลายแห่ง

ก่อนอ่ืน ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าไม่มีอาคาร 

ก่อสร้างใดของศาสนจักรสำาคัญไปกว่า 

พระวิหาร  พระวิหารเป็นสถานที ่ผนึก 

สัมพันธภาพทั้ งหลายให้ยั่ งยืนตลอด 

นิรันดร  เราสำานึกในพระกรุณาธิคุณสำาหรับ 

พระวิหารทุกแห่งที่มีอยู่มากมายทั่วโลก

และพรในชีวิตสมาชิกเรา

ช่วงปลายปีที่แล้วโพรโวแทเบอร์นาเคิล 

ในยูทาห์เคาน์ตี้เสียหายอย่างหนักจาก 

เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งรุนแรง  อาคาร 

สวยงามอันเป็นที่ รักของวิสุทธิชนยุค 

สุดท้าย หลายยุคหลายสมัยแห่งนี้เหลือ 

เพียงกำาแพงด้านนอก  หลังจากศึกษาอย่าง 

ละเอียดรอบคอบ เราจึงตัดสินใจสร้าง

อาคารหลังนี้ขึ้นใหม่เป็นพระวิหารแห่ง 

ที่สองของศาสนจักรในเมืองโพรโวโดย 

บูรณะด้านนอกให้อยู่ในสภาพเดิมทุก 

อย่าง  พระวิหารแห่งเดิมในโพรโวเป็นพระ 

วิหารท่ีมีงานมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในศาสนจักร 

พระวิหารแห่งท่ีสองจะอำานวยความสะดวก 

ให้สมาชิกศาสนจักรผู้ซื่อสัตย์จากโพรโว 

ซึ่งเข้าพระวิหารเพิ่มมากขึ้นและชุมชน 

ต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

ข้าพเจ้ายินดีเช่นกันที่จะประกาศสร้าง 

พระวิหารแห่งใหม่ในสถานที่ต่อไปนี้ บาร์- 

รันกียา โคลัมเบีย, เดอร์บัน แอฟริกาใต้,  

กินชาซาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก และสตาร์แวลลีย์ ไวโอมิง นอก 

จากนี้ เรายังเดินหน้าวางแผนสร้างพระ 

วิหารในปารีส ฝรั่งเศส

รายละเอียดเกี่ยวกับพระวิหารเหล่านี้ 

จะแจ้งให้ทราบในภายหน้าเมื่อได้สถาน

ที่ก่อสร้างและได้รับอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่

จำาเป็น

ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในการประชุมใหญ่ 
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ครั้งที่ผ่านมาถึงความก้าวหน้าของเราใน 

การสร้างพระวิหารให้อยู่ใกล้สมาชิกมาก 

ขึ้น  แม้สมาชิกจำานวนมากในศาสนจักร 

สามารถไปพระวิหารได้อย่างสะดวก แต่

ยังมีอีกหลายภูมิภาคของโลกที่พระวิหาร

ยังอยู่ห่างไกลจากสมาชิกที่ไม่สามารถ

จ่ายค่าเดินทางไปได้  ด้วยเหตุนี้คนเหล่า 

นั้นจึงไม่สามารถได้รับพรนิรันดร์อันศักดิ์- 

สิทธิ์จากพระวิหาร  เพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี ้

เราจึงจัดให้มีกองทุนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้เดินทางไปพระวิหาร  กองทุนนี้ออกค่าใช ้

จ่ายการเดินทางไปพระวิหารครั้งเดียว 

สำาหรับผู้ที่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปพระ 

วิหารแต่ไม่สามารถไปได้หากไม่ได้รับ 

ความช่วยเหลือ  ผู้ที่ต้องการบริจาคให้กอง 

ทุนนี้สามารถเขียนข้อมูลลงในใบบริจาค 

ที่มอบให้อธิการในแต่ละเดือน

บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าสวด 

อ้อนวอนให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ 

พระเจ้าขณะฟังข่าวสารในวันนี้และวัน 

พรุ่งนี้ ขอให้เราเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงมี 

พระประสงค์ให้เรารู้  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

เราทุกคนที่มาตรงแท่นพูดนี้ระหว่าง 
การประชุมใหญ่สัมผัสได้ถึงพลังคำา 
สวดอ้อนวอนของท่าน เราต้องการ

คำาสวดอ้อนวอนเหล่านั้น และขอบคุณ
ท่านมา ณ ที่นี้

พระบิดาในสวรรค์ของเราเข้าพระทัย 
ว่าการที่เราจะก้าวหน้าได้ดังพระประสงค์ 
ในช่วงการทดลองมรรตัย เราจะต้องเผชิญ 
การท้าทายอันยากลำาบาก การท้าทาย 
บางอย่างเหล่านี้แทบจะมีอำานาจครอบงำา 
เราได้ พระองค์จึงทรงจัดเตรียมเครื่องมือ 
เพื่อช่วยเราให้ประสบความสำาเร็จในช่วง 
การทดลองมรรตัยของเรา เครื่องมือชุด 
หนึ่งได้แก่พระคัมภีร์

ตลอดทุกยุคทุกสมัยพระบิดาในสวรรค์ 
ทรงดลใจชายหญิงที่ทรงเลือกให้ค้นพบ 
ทางออกของปัญหายุ่งยากที่สุดในชีวิต 
โดยผ่านการนำาทางของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ พระองค์ทรงดลใจผู้รับใช้ที่ได้รับ 
มอบอำานาจให้บันทึกทางออกเหล่านั้นไว้ 
เป็นคู่มืออย่างหนึ่งสำาหรับบุตรธิดาของ 
พระองค์ซึ่งมีศรัทธาในแผนแห่งความ 
สุขและพระบุตรที่รักของพระองค์ พระเยซู 
คริสต์ เรารับการนำาทางเช่นนี้ได้ทุกเมื่อ 

ผ่านสมบัติอันล้ำาค่าที่ เราเรียกว่างาน
มาตรฐาน—นั่นคือ พันธสัญญาเดิมและ 
พันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา และไข่มุก
อันล้ำาค่า

เนื่องจากพระคัมภีร์มาจากการสื่อสาร 
ท่ีได้รับการดลใจผ่านพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
จึงเป็นความจริงอันถ่องแท้ เราไม่ต้อง 
กังวลว่าแนวคิดที่อยู่ในงานมาตรฐานถูก 
ต้องหรือไม่ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ทรงเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นและดลใจผู้บันทึก 
พระคัมภีร์

พระคัมภีร์เป็นเหมือนแสงสว่างดวง 
เล็กๆ ที่ส่องสว่างความคิดเราและเตรียม 
เราให้พร้อมรับการนำาทางและการดลใจ 
จากเบ้ืองบน พระคัมภีร์สามารถเป็นกุญแจ 
เปิดช่องทางการสื่อสารกับพระบิดาใน 
สวรรค์ของเราและพระบุตรของพระองค์  
พระเยซูตริสต์

พระคัมภีร์เพิ่มพลังแห่งสิทธิอำานาจให้ 
คำาประกาศของเราเมื่อเราอ้างอิงอย่าง 
ถูกต้อง พระคัมภีร์สามารถเป็นเพื่อนผู้ 
ซื่อสัตย์ที่ไม่มีข้อจำากัดด้านภูมิศาสตร์หรือ 
ปฏิทินเวลา พระคัมภีร์ว่างเสมอเมื่อเรา

พลังแห่งพระคัมภีร์
พระคัมภีร์เป็นเหมือนแสงสว่างดวงเล็กๆ ที่ส่องสว่างความคิดเราและ
เตรียมเราให้พร้อมรับการนำาทางและการดลใจจากเบื้องบน

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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ต้องการ การใช้พระคัมภีร์จะสร้างรากฐาน 
แห่งความจริงซึ่งปลุกขึ้นมาได้ด้วยพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ การเรียนรู้ ไตร่ตรอง  
ค้นคว้า และท่องจำาพระคัมภีร์เป็นเหมือน 
การเก็บมิตรสหาย คุณค่า และความจริง 
เข้าตู้เอกสารซึ่งจะเรียกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
บนโลกนี้

พลังยิ่งใหญ่อาจมาจากการท่องจำา 
พระคัมภีร์ การท่องจำาพระคัมภีร์เป็นการ 
สร้างมิตรภาพใหม่ เปรียบเสมือนการค้น 

พบบุคคลอีกคนหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ 
ยามจำาเป็น ให้การดลใจและการปลอบโยน 
ตลอดจนเป็นบ่อเกิดของแรงจูงใจให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงที่จำาเป็น ตัวอย่างเช่น  
ความมุ่งมั่นที่จะจดจำาบทสดุดีต่อไปนี้ 
เป็นที่มาของพลังและความเข้าใจให้แก่
ข้าพเจ้ามาโดยตลอด

“แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของ 
พระเจ้า ท้ังพิภพกับบรรดาผู้ท่ีอยู่ในพิภพน้ัน

“เพราะพระองค์เองทรงประดิษฐาน 

แผ่นดินไว้บนทะเล และทรงสถาปนามัน 
ไว้เหนือน้ำา

“ผู้ใดจะข้ึนไปบนภูเขาของพระเจ้า และ 
ผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์

“คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่ 
มิได้ปลงใจในส่ิงเท็จ และมิได้สาบานอย่าง 
หลอกลวง

“เขาจะรับพระพรจากพระเจ้า และ 
ความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอด 
ของเขา” (สดุดี 24:1–5)

การไตร่ตรองพระคัมภีร์เช่นนั้นให้แนว 
ทางสำาคัญแก่ชีวิต พระคัมภีร์วางรูปแบบ
รากฐานของการเกื้อหนุน สามารถจัดหา 
แหล่งมิตรสหายที่ยินดีช่วยเหลือเราได้ 
อย่างมากมายเหลือเชื่อ ข้อพระคัมภีร์ที่ 
ท่องได้กลายเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนและไม่ 
เสื่อมคลายไปตามกาลเวลา

การไตร่ตรองข้อความในพระคัมภีร์ 
สามารถเป็นกุญแจไขการเปิดเผยรวมถึง 
การนำาทางและการดลใจจากพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ พระคัมภีร์สามารถปลอบจิตวิญ- 
ญาณที่ร้อนรุ่ม ให้สันติสุข ความหวัง และ 
ฟื้นความเชื่อมั่นในความสามารถของ 
ตนเองที่จะเอาชนะการท้าทายในชีวิต  
พระคัมภีร์มีพลังแรงกล้าในการเยียวยา
ปัญหาทางอารมณ์เมื่อมีศรัทธาในพระ 
ผู้ช่วยให้รอด พระคัมภีร์สามารถเร่งการ 
เยียวยาทางร่างกายเช่นกัน

พระคัมภีร์สามารถสื่อสารความหมาย 
ต่างออกไปในช่วงชีวิตที่ต่างกันตามความ 
จำาเป็นของเรา พระคัมภีร์ข้อที่เราเคยอ่าน 
มาแล้วหลายครั้งอาจให้นัยที่ต่างออกไป 
ซึ่งมีความสดใหม่และความเข้าใจลึกซึ้ง 
เมื่อเราเผชิญการท้าทายอื่นในชีวิต

ท่านใช้พระคัมภีร์โดยส่วนตัวอย่างไร 
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ท่านทำาเครื่องหมายในพระคัมภีร์ของ 
ท่านหรือไม่ ตรงขอบว่างริมหน้าท่านเขียน 
ข้อความเตือนใจถึงช่วงเวลาที่ได้รับการ 
นำาทางวิญญาณหรือประสบการณ์ที่สอน 
บทเรียนลึกซึ้งให้แก่ท่านหรือไม่ ท่านใช้ 
งานมาตรฐานทุกเล่มรวมทั้งพันธสัญญา
เดิมหรือไม่ ข้าพเจ้าพบความจริงอันล้ำาค่า 
ในพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นส่วนประกอบ 
สำาคัญต่อรากฐานความจริงที่นำาทางชีวิต 
ข้าพเจ้าและเป็นแหล่งช่วยเมื่อข้าพเจ้า 
พยายามแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณกับ
คนอื่นๆ ด้วยเหตุผลนี้ข้าพเจ้าจึงรักพันธ-
สัญญาเดิม ข้าพเจ้าพบอัญมณีล้ำาค่าแห่ง
ความจริงกระจายอยู่ทั่วเล่ม ตัวอย่างเช่น

“และซามูเอลกล่าวว่า ‘พระเจ้าทรงพอ 
พระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตว- 
บูชามากเท่ากับการท่ีจะเช่ือฟังพระสุรเสียง 
ของพระองค์หรือ ดูเถิด ท่ีจะเช่ือฟังก็ดีกว่า 
เครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่า 
ไขมันของบรรดาแกะผู้’” (1 ซามูเอล 15:22)

“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า 
และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง

“จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า 
และพระองค์จะทรงกระทำาให้วิถีของเจ้า
ราบรื่น

“อย่าคิดว่าตนฉลาด จงยำาเกรงพระเจ้า 
และหันจากความชั่วร้าย…

“บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิ่นพระ 
ดำารัสสอนของพระเจ้า หรือเบื่อหน่ายต่อ 
พระดำารัสเตือนของพระองค์

“เพราะพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ท่ีพระองค์ 
ทรงรัก ดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ท่ีเขาปีติช่ืนชม

“มนุษย์ผู้ประสบปัญญา และผู้ได้ความ 
เข้าใจ เป็นสุขจริงหนอ” (สุภาษิต 3:5–7, 
11–13)

พันธสัญญาใหม่เป็นแหล่งความจริง 
อันล้ำาค่าเช่นกัน

“พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักพระองค์ 
ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของ 
เจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า

“น่ันแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และ 
ข้อต้น

“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อน 
บ้านเหมือนรักตนเอง

“ธรรมบัญญัติและคำาของผู้เผยพระ
วจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อ
นี้” (มัทธิว 22:37–40)

“ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอ 
พวกท่านไว้ เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าว
สาลี

“แต่เราได้อธิษฐานเผ่ือตัวท่าน เพ่ือความ 
เชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านได้
หันกลับแล้ว จงชูกำาลังพี่น้องทั้งหลายของ
ท่าน

“ฝ่ายท่านจึงทูลพระองค์ว่า ‘พระองค์ 
เจ้าข้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับ 
พระองค์ ถึงจะต้องติดคุกหรือถึงความตาย 
ก็ดี’

“พระองค์ตรัสว่า ‘เปโตรเอ๋ย เราจะบอก 
ท่านวันนี้ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้
จักเราถึงสามครั้ง’…

“มีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ใน 
แสงไฟ จึงเพ่งดูแล้วว่า‘คนนี้ได้อยู่กับคน
นั้นด้วย’

“แต่เปโตรปฏิเสธว่า ‘แม่เอ๋ย คนนั้นข้า
ไม่รู้จัก’

“สักครู่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตร จึง 
ว่า ‘เจ้าเป็นคนในพวกนั้นด้วย’ เปโตรจึง
ว่า ‘พ่อเอ๋ย ข้ามิได้เป็น’

“อยู่มาประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งมีอีกคน 

หนึ่งยืนยันแข็งแรงว่า ‘แน่แล้ว คนนี้อยู่กับ
เขาด้วย เพราะเขาเป็นชาวกาลิลี’

“แต่เปโตรพูดว่า ‘พ่อเอ๋ย ที่ท่านว่านั้น 
ข้าไม่รู้เรื่อง’ เมื่อเปโตรกำาลังพูดยังไม่ทัน
ขาดคำา ในทันใดนั้นไก่ก็ขัน

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตร  
แล้วเปโตรก็ระลึกถึงคำาขององค์พระผู้เป็น 
เจ้า ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่า ‘วันนี้ 
ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง’”

“แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้
เป็นทุกข์นัก” (ลูกา 22:31–34, 56–62)

ข้าพเจ้าปวดร้าวใจย่ิงนักกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
กับเปโตรในช่วงเวลานั้น

พระคัมภีร์จากหลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญาต่อไปนี้ เป็นพรให้ชีวิตข้าพเจ้า
อย่างมากมาย “อย่าหมายมั่นจะประกาศ 
คำาของเรา, แต่ก่อนอื่น จงหมายมั่นให้ได้ 
คำาของเรา, และจากนั้นเราจะปลดปล่อย
ลิ้นของเจ้า; จากนั้น, หากเจ้าปรารถนา, 
เจ้าจะมีพระวิญญาณของเราและคำาของ 
เรา, แท้จริงแล้ว, อำานาจของพระผู้เป็นเจ้า 
ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่มนุษย์” (คพ. 
11:21)

ในดุลพินิจของข้าพเจ้า พระคัมภีร์ 
มอรมอนสอนความจริงด้วยความชัดเจน 
และพลังอำานาจพิเศษสุด ตัวอย่างเช่น

“และบัดน้ีข้าพเจ้าอยากให้ท่านถ่อมตน, 
และว่าง่ายและอ่อนโยน; รับฟังคำาวิงวอน 
จากผู้อ่ืน; เป่ียมด้วยความอดทนและความ 
อดกลั้น; รู้จักยับยั้งตนในทุกสิ่ง; ขยันหมั่น 
เพียรในการรักษาพระบัญญัติของพระ 
ผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา; ขอในสิ่งใดก็ตามที่
ท่านขัดสน, ทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลก; 
น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าเสมอในสิ่ง
ใดก็ตามที่ท่านได้รับ.
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“และจงดูว่าท่านมีศรัทธา, ความหวัง,  
และจิตกุศล, และเมื่อนั้นท่านจะมีงานดี 
อย่างมากมายเสมอไป” (แอลมา 7:23–24)

อีกข้อความหนึ่งคือ
“และจิตกุศลอดทนนาน, และมีน้ำาใจ,  

และไม่ริษยา, และไม่ผยอง, ไม่แสวงหา 
เพื่อตน, ไม่ขุ่นเคืองง่าย, ไม่คิดชั่ว, และ 
ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้าสามานย์แต่ 
ชื่นชมยินดีในความจริง, ทนทุกสิ่ง, เชื่อ 
ทุกสิ่ง, หวังทุกสิ่ง, อดทนทุกสิ่ง.

“ดังนั้น, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, หาก 
ท่านไม่มีจิตกุศล, ท่านก็ไม่เป็นอะไรเลย,  
เพราะจิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น. ดังนั้น, จง 
แนบสนิทอยู่กับจิตกุศล, ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ 
ที่สุดในสิ่งทั้งปวง, เพราะสิ่งทั้งปวงต้อง 
สูญสิ้น—

“แต่จิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของ 
พระคริสต์, และส่ิงน้ีย่ังยืนตลอดกาล; และ 
ผู้ใดท่ีถูกพบว่าครอบครองมันในวันสุดท้าย, 
ย่อมจะดีกับเขา.

“ดังนั้น, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, จง 
สวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ, 
เพื่อท่านจะเปี่ยมด้วยความรักนี้, ซึ่งพระ 
องค์ประทานให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่ 
แท้จริงของพระบุตรของพระองค์, พระเยซู 
คริสต์; เพื่อท่านจะกลับกลายเป็นบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า; เพื่อว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จ 
มาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์ ,  
เพราะเราจะเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรง 
ดำารงอยู่; เพื่อเราจะมีความหวังนี้; เพื่อ 
พระองค์จะทรงทำาให้เราบริสุทธิ์แม้ดังที่
พระองค์ทรงบริสุทธิ์” (โมโรไน 7:45–48)

จีนีน ภรรยาที่รักของข้าพเจ้ารักพระ 
คัมภีร์มอรมอน ในวัยเยาว์สมัยเธอเป็นวัย 
รุ่น พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นรากฐานสำาคัญใน 

ชีวิตเธอ เป็นที่มาของประจักษ์พยานและ 
คำาสอนช่วงที่เธอรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลาในฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ 
สหรัฐ เมื่อเรารับใช้ในสนามเผยแผ่ที่กอร์-
โดบา อาร์เจนตินา เธอกระตุ้นอย่างจริงจัง
ให้มีการใช้พระคัมภีร์มอรมอนในงานสอน
ศาสนาของเรา จีนีนยืนยันตั้งแต่ช่วงแรกๆ 
ของชีวิตเธอว่าผู้ที่อ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นประจำาได้รับพรด้วยการมีพระวิญญาณ 
ของพระเจ้าเพ่ิมมากข้ึน มีความมุ่งม่ันมาก 
ขึ้นที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์  
และมีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งขึ้นเกี่ยว 
กับความศักดิ์สิทธิ์ของพระบุตรแห่งพระผู้ 
เป็นเจ้า1 ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นเวลานาน
นับกี่ปีที่ได้เห็นเธอนั่งเงียบๆ ตั้งใจอ่าน
พระคัมภีร์มอรมอนให้จบอีกครั้งก่อนสิ้นปี

ในปี 1991 ข้าพเจ้าต้องการมอบของ 

ขวัญคริสต์มาสพิเศษให้ครอบครัว ข้าพเจ้า 

เขียนไว้ในบันทึกประจำาวันเก่ียวกับสัมฤทธิ- 

ผลในความปรารถนาครั้งนั้นว่า “ขณะนี้ 

เวลาเที่ยงคืนสามสิบแปดนาที วันพุธที่ 

18 ธันวาคม ค.ศ. 1991 ข้าพเจ้าเพิ่งเสร็จ 

การบันทึกเสียงพระคัมภีร์มอรมอนให้ 

ครอบครัวข้าพเจ้า นี่เป็นประสบการณ์ 

ที่ เพิ่มพูนประจักษ์พยานของข้าพเจ้า

เกี่ยวกับงานศักดิ์สิทธิ์นี้และเสริมสร้างให้ 

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะศึกษาพระ 

คัมภีร์อย่างละเอียดมากขึ้นเพื่อเรียนรู้ 

ความจริงในพระคัมภีร์และนำามาใช้ในงาน 

รับใช้พระเจ้า ข้าพเจ้ารักหนังสือเล่มนี้ 

ข้าพเจ้าเป็นพยานสุดจิตวิญญาณของ 

ข้าพเจ้าว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความจริง เป็น 

หนังสือที่เตรียมไว้เพื่อเป็นพรแก่เชื้อสาย 

แห่งอิสราเอลและส่วนต่างๆ ที่กระจัด 

กระจายอยู่ทั่วโลก ทุกคนที่จะศึกษาข่าว 

สารในนั้นด้วยความนอบน้อม ด้วยศรัทธา 

ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ จะรู้ถึงความจริง 

และพบขุมทรัพย์อันจะนำาพวกเขาไปสู่ 

ความสุข สันติสุข และความสำาเร็จที ่

ล้ำาเลิศกว่าเดิมในชีวิตน้ี ข้าพเจ้าเป็นพยาน 

ด้วยความเคารพสูงสุดว่าหนังสือเล่มนี้

เป็นความจริง”

ขอให้เราแต่ละคนได้รับประโยชน์จาก

พรอันมั่งคั่งที่มาจากการศึกษาพระคัมภีร์ 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1. ดู กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “ประจักษ์พยาน

อันแน่วแน่และมีพลัง,” เลียโฮนา, ส.ค. 
2005 หน้า 2.
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หลายปีก่อนสมัยดิฉันเป็นนัก 

ศึกษา ดิฉันฟังการประชุมใหญ่ 

สามัญทางวิทยุเนื่องจากเรา 

ไม่มีทีวีในอพาร์ตเม้นต์เล็กๆ ของเรา ผู้พูด 

การประชุมใหญ่ยอดเยี่ยมมาก และดิฉัน

ชอบความรู้สึกแรงกล้าจากพระวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์

ดิฉันจำาได้แม่นเมื่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 

ท่านหนึ่งพูดเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 

และการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ จาก 

นั้นก็แสดงประจักษ์พยานอันทรงพลัง 

พระวิญญาณศักดิ์ สิทธิ์ ยืนยันกับจิต 

วิญญาณดิฉันว่าท่านพูดความจริง ขณะ 

นั้นดิฉันไม่สงสัยเลยว่าพระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงพระชนม์ ดิฉันไม่สงสัยเช่นกันว่าดิฉัน 

กำาลังประสบกับการเปิดเผยส่วนตัวซึ่ง

ยืนยันกับดิฉัน “ว่าพระเยซูคริสต์คือพระ

บุตรของพระผู้เป็นเจ้า”1

สมัยเป็นเด็กอายุแปดขวบดิฉันได้รับ 

บัพติศมา การยืนยัน และได้รับของประทาน 

แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นเป็นพรที่ 

วิเศษย่ิงในเวลาน้ัน แต่สำาคัญเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

เมื่อดิฉันเติบโตขึ้นและมีประสบการณ์ 

เกี่ยวกับของประทานแห่งพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ในหลายๆ ด้านนับแต่นั้น

บ่อยครั้งขณะที่เราเติบโตจากวัยเด็ก 

สู่วัยรุ่น แล้วเป็นผู้ใหญ่ เรามีการท้าทาย 

และประสบการณ์ตลอดทางซึ่งทำาให้เรา 

รู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือผ่านทาง 

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ขณะได้รับความ 

ยากลำาบากเราอาจถามตัวเราเองว่า “อะไร 

คือคำาตอบสำาหรับปัญหาของฉัน” และ  

“ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำาอะไร”

ดิฉันมักจะนึกถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

มอรมอนเกี่ยวกับลีไฮสอนพระกิตติคุณแก่ 

ครอบครัว เขาเล่าการเปิดเผยและคำาสอน 

มากมายให้ครอบครัวฟังเกี่ยวกับสิ่งที่จะ 

เกิดขึ้นในยุคสุดท้าย นีไฟแสวงหาการนำา 

ทางจากพระเจ้าเพื่อจะเข้าใจคำาสอนของ 

บิดาถ่องแท้มากขึ้น เขาเบิกบานใจ ได้รับ 

พร และการดลใจให้รู้ว่าคำาสอนของบิดา 

เป็นความจริง นั่นทำาให้นีไฟสามารถทำา 

ตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างตั้งใจ

และดำาเนินชีวิตได้อย่างชอบธรรม เขาได้ 

รับการเปิดเผยส่วนตัวเพื่อนำาทางเขา

ในทางกลับกัน พี่ชายของเขากำาลังโต้ 

เถียงกันเพราะพวกเขาไม่เข้าใจคำาสอน 

ของบิดา จากนั้นนีไฟถามคำาถามที่สำาคัญ 

มาก “พี่ทูลถามพระเจ้าแล้วหรือ?”2

คำาตอบของพวกเขาง่ายเกินไป “เรา 

มิได้ทูลถาม; เพราะพระเจ้ามิได้ทรงทำาให้

เรื่องเช่นนั้นเป็นที่รู้แก่เรา.”3

นีไฟใช้โอกาสนั้นสอนพี่ๆ ให้รู้วิธีรับการ 

เปิดเผยส่วนตัว เขากล่าวว่า “พี่มิได้จำาสิ่ง 

ท่ีพระเจ้าตรัสไว้หรือ?—หากเจ้าจะไม่ทำาใจ 

แข็งกระด้าง, และถามเราด้วยศรัทธา, โดย 

เช่ือว่าเจ้าจะได้รับ, ด้วยความขยันหม่ันเพียร 

ในการรักษาบัญญัติของเรา, สิ่งเหล่านี้จะ

เป็นที่รู้แก่เจ้าโดยแน่แท้.”4

วิธีได้รับการเปิดเผยส่วนตัวชัดเจนที 

เดียว เราต้องปรารถนาจะได้รับการเปิด 

เผย เราต้องไม่ทำาใจแข็งกระด้าง จากนั้น 

เราต้องทูลถามด้วยศรัทธา โดยเชื่อจริงๆ  

ว่าเราจะได้รับคำาตอบ แล้วรักษาพระบัญ- 

ญัติของพระผู้เป็นเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร

การทำาตามแบบแผนนี้มิได้หมายความ 

ว่าทุกครั้งที่เราทูลถามพระผู้เป็นเจ้า คำา 

ตอบจะปรากฏทันทีพร้อมรายละเอียด 

ทุกอย่างที่เราต้องทำา อย่างไรก็ดี นี่หมาย 

ความว่าถ้าเรารักษาพระบัญญัติอย่าง 

ขยันหมั่นเพียรและทูลถามด้วยศรัทธา คำา 

ตอบจะมาตามวิธีของพระเจ้าและในเวลา 

ของพระองค์

เมื่อเป็นเด็กดิฉันคิดว่าการเปิดเผยส่วน 

โดย บาร์บารา ธอมพ์สัน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

การเปิดเผยส่วนตัว
และประจักษ์พยาน 
ถ้าเรารักษาพระบัญญัติอย่างขยันหมั่นเพียรและทูลถามด้วยศรัทธา  
คำาตอบจะมาตามวิธีของพระเจ้าและในเวลาของพระองค์
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ตัวหรือคำาตอบการสวดอ้อนวอนจะมาใน 

รูปของเสียงที่ได้ยิน ความจริงแล้วการ 

เปิดเผยบางอย่างมาโดยการได้ยินเสียง 

จริงๆ แต่ดิฉันเรียนรู้ว่าพระวิญญาณตรัส 

หลายวิธี

หลักคำาสอนและพันธสัญญาภาค 6  

อธิบายหลายวิธีที่เราสามารถรับการเปิด

เผยได้

“เจ้าสอบถามเรา, และดูเถิด, บ่อยเท่า 

ที่เจ้าสอบถาม เจ้าก็ได้รับคำาแนะนำาจาก 

พระวิญญาณของเรา.”5

“ เราได้ทำาให้ความนึกคิดของเจ้า

สว่าง.”6

“เรามิได้พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้า

หรือเกี่ยวกับเรื่องนี้?”7

ในพระคัมภีร์ข้ออื่นเราเรียนรู้มากขึ้น

เกี่ยวกับการได้รับการเปิดเผย

“เราจะบอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและ 

ในใจเจ้า, โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่ง 

จะเสด็จมายังเจ้า และซึ่งจะสถิตอยู่ในใจ 

เจ้า. บัดนี้, ดูเถิด, นี่คือวิญญาณแห่งการ

เปิดเผย”8

“เราจะทำาให้ทรวงอกของเจ้าเผาไหม้ 

อยู่ภายในเจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะรู้สึกว่ามัน 

ถูกต้อง.”9

“เราจะเผยพระวิญญาณของเราส่วน 

หนึ่งให้เจ้า, ซึ่งจะให้ความสว่างแก่ความ 

คิดเจ้า, ซึ่งจะทำาให้จิตวิญญาณเจ้าเปี่ยม

ด้วยปีติ.”10

ส่วนใหญ่การเปิดเผยส่วนตัวมักจะมา 

เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ ฟังและทำาตาม 

คำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์และผู้นำา 

ศาสนจักรท่านอื่นๆ และพยายามดำาเนิน 

ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และชอบธรรม บางครั้ง 

การดลใจจะมาจากพระคัมภีร์ข้อเดียวหรือ 

จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่บรรทัด 

เดียว บางทีคำาตอบจะมาเมื่อเด็กปฐมวัย 

กำาลังร้องเพลงที่ไพเราะ ทั้งหมดนี้คือรูป

แบบของการเปิดเผย

ในยุคแรกของการฟื้นฟู สมาชิกจำานวน 

มากพากเพียรแสวงหาการเปิดเผย และ 

ได้รับพรตลอดจนการดลใจให้รู้ว่าต้องทำา

อะไร

ซิสเตอร์เอลีซา อาร์. สโนว์ได้รับหน้าที่ 

จากศาสดาพยากรณ์บริคัม ยังก์ให้ช่วย 

หนุนใจและสอนพี่น้องสตรีของศาสนจักร  

เธอสอนว่าสตรีแต่ละคนสามารถรับการ 

ดลใจเพื่อนำาทางพวกเธอในชีวิตส่วนตัว 

ครอบครัว และความรับผิดชอบในศาสนจักร 

เธอกล่าวว่า “จงบอกพี่น้องสตรีให้ออกไป 

ทำาหน้าที่ของพวกเธอด้วยความอ่อนน้อม 

ถ่อมตนและความซื่อสัตย์ และพระวิญ- 

ญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะพำานักอยู่กับ 

พวกเธอและพวกเธอจะได้รับพรในการ 

ทำางาน จงให้พวกเธอแสวงหาปัญญาไม่ใช่ 

อำานาจ และพวกเธอจะมีอำานาจทั้งหมดที่ 

พวกเธอมีปัญญาใช้’”11

ซิสเตอร์สโนว์สอนพ่ีน้องสตรีให้แสวงหา 

การนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอ 

กล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ “ให้ความ 

พอใจและเติมเต็มความปรารถนาทุกอย่าง 

ของใจมนุษย์ และเติมเต็มความว่างเปล่า

ทั้งหมด เมื่อดิฉันเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ

นั้น จิตวิญญาณของดิฉันอิ่มเอม’”12

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟสอน 

ว่า “การเปิดเผยและประจักษ์พยานไม่ได้
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มากับพลังแรงกล้าเสมอไป สำาหรับหลาย

คนแล้ว ประจักษ์พยานเกิดขึ้นช้าๆ—ทีละ

เล็กละน้อย” ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอให้

เราตั้งใจแสวงหาความสว่างของการเปิด

เผยส่วนตัว ขอให้เราทูลวิงวอนพระเจ้าให้

ประทานประกายแห่งศรัทธาแก่ความคิด

และจิตวิญญาณของเราเพื่อจะสามารถ

รับและรู้ซึ้งถึงการปฏิบัติศาสนกิจจาก

เบื้องบนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์”13

ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งและมี

พลังมากขึ้นเมื่อเราเผชิญการท้าทายใน

ชีวิตประจำาวัน บางคนต่อสู้กับปัญหายุ่ง

ยากด้านสุขภาพ บ้างก็ประสบปัญหาการ

เงิน หลายคนมีการท้าทายในชีวิตสมรส

หรือกับลูกๆ บ้างก็ทนทุกข์จากความเหงา

หรือความหวังและความฝันที่ไม่บรรลุ

ผล แต่ประจักษ์พยานของเรา ผนวกกับ

ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และความ

รู้เรื ่องแผนแห่งความรอด จะช่วยให้เรา

ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการทดลองและยาก

ลำาบากเหล่านี้ไปได้

ในหนังสือ Daughters in My Kingdom 

เราอ่านเรื่องของซิสเตอร์เฮดวิก บีริเคิล 

สตรีในเยอรมนีผู้ประสบความทุกข์โศก

และการสูญเสียในช่วงสงครามโลกครั้ง 

ที่สอง เพราะความรักและจิตกุศลที่เธอมี 

แม้ในยามขัดสนอย่างยิ่ง เธอก็ยังยินดี 

แบ่งปันอาหารให้เชลยสงครามที่อดอยาก  

ต่อมา เมื่อถามว่าเธอสามารถ “รักษา 

ประจักษ์พยานในยามยากลำาบากเช่น

นั้น” ไว้ได้อย่างไร เธอตอบว่า “ดิฉันไม่ได้ 

 

รักษาประจักษ์พยานในช่วงนั้นไว้หรอกค่ะ 

—ประจักษ์พยานรักษาดิฉันไว้ต่างหาก”14

เพราะเรามีประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง

ไม่ได้หมายความว่าประจักษ์พยานจะยัง 

คงเข้มแข็งตลอดไป เราต้องบำารุงเลี้ยง 

และทำาให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้มีพลังมาก 

พอจะค้ำาจุนเรา นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำาไม 

เราจึงต้อง “ประชุมกันบ่อย” เพื่อเราจะ

สามารถรับส่วนศีลระลึก ต่อพันธสัญญา

ของเรา และ “บำารุงเลี้ยงด้วยพระวจนะ

อันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า” พระวจนะ

อันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่ 

ทำาให้เรา “เอาใจใส่ต่อการสวดอ้อนวอน 

ตลอดเวลา, โดยวางใจแต่ในคุณความดี 

ของพระคริสต์, ซึ่งเป็นพระผู้ทรงลิขิตและ

พระผู้ทรงประสิทธิ์ศรัทธาของ [เรา].”15

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์สอนเราว่า 

“เมื่อท่านแสวงหาและใช้วิญญาณแห่ง 

การเปิดเผยอย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าสัญญา 

ว่าท่านจะ ‘เดินไปในความสว่างแห่งพระ 

เจ้า’ (อิสยาห์ 2:5; 2 นีไฟ 12:5) บางครั้ง 

วิญญาณแห่งการเปิดเผยจะทำางานทันที 

และอย่างแรงกล้า บางครั้งทำางานอย่าง 

แยบยลและค่อยเป็นค่อยไป และมักจะ

ละเอียดอ่อนมากจนท่านอาจไม่รู้ตัวว่า 

เกิดขึ้น แต่ไม่ว่ารูปแบบของการได้รับพรนี้ 

จะเป็นอย่างไร ความสว่างที่พรนี้มีให้จะ 

ฉายส่องและขยายจิตวิญญาณท่าน ให้ 

ความสว่างแก่ความเข้าใจของท่าน (ดู 

แอลมา 5:7; 32:28) และนำาทางตลอดจน

ปกป้องคุ้มครองท่านกับครอบครัว”16

พระเจ้าทรงปรารถนาจะประทานพร 

เราด้วยการนำาทาง ปัญญา และการชี้นำา 

ในชีวิตเรา พระองค์ทรงปรารถนาจะเท 

พระวิญญาณของพระองค์มาบนเรา อนึ่ง 

สำาหรับการเปิดเผยส่วนตัว เราต้องมีความ 

ปรารถนาที่จะได้รับ เราต้องไม่ทำาใจแข็ง

กระด้าง และจากนั้นเราต้องทูลถามด้วย

ศรัทธา โดยเช่ือจริงๆ ว่าเราจะได้รับคำาตอบ 

แล้วรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

อย่างขยันหมั่นเพียร ต่อจากนั้นเมื่อเรา

แสวงหาคำาตอบเกี่ยวกับปัญหา พระองค์ 

ย่อมประทานพรเราด้วยพระวิญญาณของ 

พระองค์ ดิฉันเป็นพยานถึงส่ิงน้ีในพระนาม 

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 46:13
2. 1 นีไฟ 15:8
3.  1 นีไฟ 15:9
4.  1 นีไฟ 15:11; ดู ข้อ 10 ด้วย
5.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 6:14
6.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 6:15
7.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 6:23
8.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 8:2–3
9.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 9:8
10. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 11:13
11. Daughters in My Kingdom: The 

History and Work of Relief  
Society (2011), 45.

12. Daughters in My Kingdom, 46.
13. ดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ “ศักยภาพของ

ท่าน เอกสิทธิ์ของท่าน” เลียโฮนา พ.ค. 
2011 หน้า 76

14. ดู Daughters in My Kingdom, 79.
15. โมโรไน 6:4–6
16. เดวิด เอ. เบดานาร์ “วิญญาณแห่งการ

เปิดเผย” เลียโฮนา พ.ค. 2011 หน้า 113
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เศียรของพระองค์บนพระแท่นนั้นเป็นดังนี้ 

พระเจ้าข้า” ดาเนียลบอกว่าพระราชาเห็น 

ปฏิมากรที่น่ากลัวในรูปของศีรษะ ลำาตัว  

แขน ขา และเท้า หินก้อนหนึ่งถูกตัดออก 

จากภูเขาโดยปราศจากมือและกลิ้งออก 

ไปจนเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หินก้อนนั้น 

กระทบปฏิมากรทำาให้แตกเป็นชิ้นๆ “แต่ 

ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็น

ภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ”

ดาเนียลอธิบายว่าปฏิมากรหมายถึง 

ราชอาณาจักรในอนาคตและ “ในสมัยของ 

พระราชา [ในอนาคต] เหล่านั้น พระเจ้า 

แห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณา- 

จักรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวันทำาลายเสียได้…ราช 

อาณาจักรนั้นจะกระทำาให้ราชอาณาจักร 

เหล่านี้แตกเป็นชิ้นๆ ถึงอวสาน และราช 

อาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิตย์”1

เราจะอ้างจากพระคัมภีร์ในยุคปัจจุบัน  

เทพโมโรไนปรากฏครั้งแรกต่อโจเซฟ สมิธ 

ในปี 1823 และบอกเขาว่าพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงมีงานให้ [เขา] ทำา; และชื่อ [ของเขา] 

จะท้ังดีและช่ัวในบรรดาประชาชาติ, ตระกูล, 

และภาษาท้ังปวง”2 ข่าวสารของโมโรไนคง 

ทำาให้โจเซฟผู้อายุเพียง 17 ปีประหลาดใจ 

อย่างแท้จริง

ในปี 1831 พระเจ้ารับสั่งกับโจเซฟว่า 

กุญแจทั้งหลายของอาณาจักรแห่งพระ 

ผู้เป็นเจ้า “มอบไว้ให้มนุษย์บนแผ่นดินโลก” 

พระองค์ตรัสว่า “พระกิตติคุณ [จะ] รุดไป 

จนถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, ดังก้อนหินซึ่ง 

ถูกสกัดจากภูเขาโดยปราศจากมือ… , 

จนเต็มทั้งแผ่นดินโลก”3 เฉกเช่นที่ดาเนียล 

บอกเนบูคัดเนสซาร์

หลายสิ่งเปลี่ยนไปในเปรูตั้งแต่ข้าพเจ้า 

เป็นผู้สอนศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สำาหรับศาสนจักร มีสมาชิกศาสนจักร 

ประมาณ 11,000 คนที่นั่นในเวลานั้นและ 

มีเพียงหน่ึงสเตค ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 

500,000 คนและเกือบ 100 สเตค ในเมือง 

ที่มีสมาชิกกลุ่มเล็กๆ ประชุมกัน เวลานี้ 

มีสเตคที่แข็งขันและอาคารประชุมที่ชวน 

มองและเพิ่มสีสันให้แผ่นดิน เรื่องแบบนี้ 

เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

การเติบโตอย่างน่าทึ่งของศาสนจักร 

สมควรได้รับคำาอธิบาย เราเริ่มด้วยคำา 

พยากรณ์จากพันธสัญญาเดิม

ดาเนียลเป็นทาสชาวฮีบรูในบาบิโลน  

เขามีโอกาสแปลความฝันของพระราชา 

เนบูคัดเนสซาร์ ดาเนียลทูลขอให้พระผู้เป็น 

เจ้าทรงเปิดเผยความฝันและคำาทำานาย

ฝันต่อเขา และคำาสวดอ้อนวอนของเขาได้ 

รับคำาตอบ เขาบอกเนบูคัดเนสซาร์ว่า “ม ี

พระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผย 

ความลึกลับทั้งหลาย และพระองค์ทรงให้ 

พระราชาเนบูคัดเนสซาร์รู้ถึงส่ิงซ่ึงจะบังเกิด 

ขึ้นในวาระภายหลัง นิมิตที่ผุดขึ้นในพระ-

ข้าพเจ้ารับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

วัยหนุ่มอยู่หลายเดือนบริเวณ 

ใจกลางเมืองลิมา เปรู ด้วยเหตุนี้ 

จึงต้องเดินผ่าน the Plaza de Armas ของ 

เมืองลิมาหลายครั้ง ทำาเนียบรัฐบาล ที่

พำานักและที่ทำางานของประธานาธิบดีเปรู 

หันหน้าเข้าหาพลาซ่า ข้าพเจ้ากับคู่เช้ือเชิญ 

ผู้คนในพลาซ่าให้ฟังพระกิตติคุณที่ได้รับ 

การฟื้นฟู ในเวลานั้นข้าพเจ้ามักสงสัยว่า 

จะเป็นอย่างไรถ้าได้เข้าไปในทำาเนียบ แต่ 

ความคิดจะทำาเช่นนั้นดูเหมือนไกลเกิน

จริงมาก

ปีที่แล้ว เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟ- 

เฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองและ 

คนอ่ืนๆ อีกไม่ก่ีคน รวมท้ังข้าพเจ้า เข้าพบ 

อลัน การ์เซีย ซ่ึงเวลาน้ันเป็นประธานาธิบดี 

ของเปรู ในทำาเนียบรัฐบาล เจ้าหน้าที่พา 

พวกเราชมห้องต่างๆ ที่สวยงามและ 

ประธานาธิบดีการ์เซียต้อนรับพวกเรา 

อย่างอบอุ่น ความสงสัยของข้าพเจ้าสมัย 

เป็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มในปี 1970 เกี่ยว 

กับทำาเนียบกลายเป็นจริงอย่างที่ข้าพเจ้า 

ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นได้

โดย เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

เวลาจะมาถึง
ข้าพเจ้ารู้สึกอัศจรรย์ใจไปพร้อมกับท่านขณะที่งานนี้ก้าวหน้าอย่าง 
น่าประหลาด น่าพิศวง และไม่อาจต้านไว้ได้
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ในวันคริสต์มาสปี 1925 ในบัวโนสไอเรส 

อาร์เจนตินา เอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ด 

อุทิศทั้งทวีปอเมริกาใต้เพื่อการสั่งสอน 

พระกิตติคุณ ราวเดือนสิงหาคม 1926  

ผู้ เปลี่ยนใจเลื่อมใสจำานวนไม่มากรับ 

บัพติศมา พวกเขาเป็นสมาชิกกลุ่มแรก 

ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในอเมริกาใต้ทั้งหมด  

นั่นเมื่อ 85 ปีก่อน ในช่วงชีวิตของหลาย 

คนที่กำาลังฟังการประชุมใหญ่วันนี้

บัวโนสไอเรสวันนี้ มีสเตคแห่งไซอัน 

23 สเตคที่นั่น โดยมีอีกหลายสิบสเตค

และสมาชิกศาสนจักรหลายหมื่นคนใน

• ชื่อของโจเซฟ สมิธจะเป็นที่รู ้จักไป 
ทั่วโลก และ

• ศาสนจักรจะเต็มทวีปอเมริกาและ
เต็มแผ่นดินโลก

อาจดูเหมือนน่าหัวเราะเยาะเมื่อ 170  
ปีก่อน ผู้เชื่อกลุ่มเล็กหาเลี้ยงปากท้องไป 
วันๆ ตามแนวชายแดนอเมริกา และย้าย 
หนีการข่มเหง ดูไม่เหมือนว่ารากฐานแห่ง 
ศรัทธาจะข้ามเขตประเทศและเจาะลึก 
เข้าไปในใจทุกหนแห่ง

แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าจะยก

ตัวอย่าง

ในปี 1898 ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ 

เล่าประสบการณ์ที่ท่านมีเมื่อครั้งเป็น 

สมาชิกใหม่ในปี 1834 ในการประชุมฐานะ 

ปุโรหิตในเคิร์ทแลนด์ ท่านเล่าว่า “ท่าน 

ศาสดาพยากรณ์เรียกผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 

ทุกคนมารวมกันในบ้านไม้ซุงหลังเล็กที่ใช้ 

เป็นโรงเรียน บ้านหลังนั้นมีพื้นที่ประมาณ  

14 ตารางฟุต (4.3 ตารางเมตร) เมื่อมากัน 

พร้อมหน้าแล้วท่านศาสดาพยากรณ์ได้ 

ขอให้เอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล… แสดง 

ประจักษ์พยานถึงงานนี้… เมื่อพูดครบ 

ทุกคนแล้วท่านศาสดาพยากรณ์กล่าวว่า  

‘พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้รับคำาแนะนำา 

สั่งสอนมากมายในประจักษ์พยานของ 

ท่านที่นี ่คืนนี้ แต่ข้าพเจ้าประสงค์จะพูด 

กับท่านต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าว่า ท่าน 

ไม่รู้ เกี่ ยวกับจุดหมายปลายทางของ 

ศาสนจักรและอาณาจักรนี้มากไปกว่าเด็ก 

ทารกบนตักมารดา ท่านไม่เข้าใจ…นี่คือ 

ฐานะปุโรหิตเพียงหยิบมือเดียวท่ีท่านเห็น 

ท่ีน่ีคืนน้ี แต่ศาสนจักรน้ีจะเต็มอเมริกาเหนือ 

และอเมริกาใต้—มันจะเต็มแผ่นดินโลก’”4

คำาพยากรณ์ที่ว่า

• อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่เปรียบ 

เสมือนก้อนหินถูกตัดจากภูเขาจะ 

เต็มแผ่นดินโลก

มอนเตวิเดโอ อุรุกวัย



15พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 1

ข้อความในพระคัมภีร์มอรมอนให้กุญแจ 

สู่การเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ของศาสนจักร 

ในปัจจุบัน “และยิ่งกว่านั้น, ข้าพเจ้ากล่าว 

แก่ท่าน, ว่าเวลาจะมาถึงเมื่อความรู้เรื่อง 

พระผู้ช่วยให้รอดจะแผ่ไปท่ัวทุกประชาชาติ, 

ตระกูล, ภาษา, และผู้คน”7

ข่าวสารสำาคัญที่สุดของเรา ที่เราได้รับ 

มอบหมายและรับบัญชาจากเบื้องบนให้ 

นำาไปทุกหนแห่งในโลก คือ มีพระผู้ช่วย 

ให้รอด พระองค์ทรงพระชนม์ในความ 

เรืองโรจน์แห่งเวลา พระองค์ทรงชดใช้บาป 

ของเรา ถูกตรึงกางเขน และฟ้ืนคืนพระชนม์ 

ข่าวสารท่ีไม่มีส่ิงใดเทียบได้ ซ่ึงเราประกาศ 

โดยสิทธิอำานาจจากพระผู้เป็นเจ้าคือเหตุ 

ผลแท้จริงที่ศาสนจักรนี้เติบโตดังที่เป็น

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงปรากฏ 

พร้อมพระบิดาต่อโจเซฟ สมิธ ภายใต้การ 

กำากับดูแลของพระบิดา พระองค์ทรง

สถาปนาพระกิตติคุณขึ้นใหม่บนแผ่นดิน 

โลก พระองค์ทรงส่งอัครสาวก ศาสดา 

พยากรณ์ และกุญแจฐานะปุโรหิตมาแผ่น 

ดินโลกอีกครั้ง พระองค์ทรงนำาศาสนจักร 

มากที่ เราต้องทำา… งานของเราไม่มี  

พรมแดน…ประเทศที่ปิดรับเราเวลานี้ 

สักวันหนึ่งจะเปิดรับ”5

ปัจจุบันเราเห็นว่าสัมฤทธิผลของคำา 

พยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนใกล้เข้า 

มาแล้ว

“และ… เหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือ 

บรรดากษัตริย์จะปิดปาก; เพราะพวกเขา 

จะเห็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกพวกเขา; และ

พวกเขาจะเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยได้ยิน.

“เพราะในวันนั้น, เพื่อเห็นแก่เราพระ

บิดาจะทรงงานงานหนึ่ง, ซึ่งจะเป็นงาน

สำาคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์ในบรรดาพวก

เขา”6

งานนี้ของพระเจ้าสำาคัญยิ่งและน่า 

อัศจรรย์นัก แต่จำาเป็นต้องก้าวหน้าโดยที่ 

ผู้นำาหลายคนด้านการเมือง วัฒนธรรม  

และวิชาการของมวลมนุษย์มองข้าม งาน 

นี้ทำาให้ใจก้าวหน้าทีละดวงและครอบครัว 

ก้าวหน้าทีละครอบครัวอย่างเงียบๆ และ 

สุขุมรอบคอบ ข่าวสารและจุดประสงค์อัน

ศักดิ์สิทธิ์เป็นพรแก่ผู้คนทุกหนแห่ง

เมืองใหญ่น้อยทั่วอาร์เจนตินา ปัจจุบันมี 

กว่า 600 สเตคและสมาชิกศาสนจักร 

หลายล้านคนทั่วอเมริกาใต้ ขณะที่เราเฝ้า 

ดูอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ากำาลังเต็ม 

ทวีปนี้ และชื่อของโจเซฟ สมิธขจรขจาย 

ทั้งโดยเราและโดยผู้กล่าวร้ายท่านใน 

ประเทศที่ไม่เคยได้ยินชื่อของท่านในช่วงที่

ท่านมีชีวิตอยู่

มีประมาณ 3,000 สเตคในศาสนจักร 

ทั่วโลกเวลานี้ จากบอสตันถึงกรุงเทพและ 

จากเม็กซิโกซิตี้ถึงมอสโคว์ เรากำาลังจะมี 

วอร์ดและสาขา 29,000 แห่ง ในหลาย 

ประเทศมีสเตคโตเต็มที่แล้ว พร้อมด้วย 

สมาชิกท่ีบรรพชนของพวกเขาเป็นผู้เปล่ียน 

ใจเลื่อมใส ในประเทศอื่น สมาชิกใหม่

กลุ่มเล็กๆ ประชุมกันในสาขาเล็กๆ ของ 

ศาสนจักรในบ้านเช่า ทุกปีศาสนจักรขยาย 

ออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก

คำาพยากรณ์เหล่านี้เกี่ยวกับการทำาให้ 

เต็มแผ่นดินโลกและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  

ไร้สาระอย่างนั้นหรือ อาจจะใช่ ไม่น่าเป็น 

ไปได้อย่างนั้นหรือ ใช่เลย เป็นไปไม่ได้ 

อย่างนั้นหรือ แน่นอน แต่สิ่งนี้กำาลังเกิด

ขึ้นต่อหน้าต่อตาท่าน

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ตั้งข้อ

สังเกตว่า

“กล่าวกันว่าจักรวรรดิอังกฤษเรือง

อำานาจอยู่ระยะหนึ่ง เวลานี้จักรวรรดิดัง 

กล่าวหมดอำานาจแล้ว แต่เป็นความจริงที่ 

ว่างานของพระเจ้าจะเรืองอำานาจตลอด 

ไปขณะสัมผัสชีวิตของคนทั่วโลก

“นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น ยังมีงานอีก 

ซัลวาดอร์ บราซิล
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พระผู้ช่วยให้รอดเราแสดงความรักต่อพระ 

บิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์  

พระเยซูคริสต์ เราเป็นเหมือนพระองค์ 

มากขึ้น

กษัตริย์เบ็นจามินพูดถึงคุณค่าของการ 

รับใช้โดยกล่าวว่าเมื่อเรา “ อยู่ ใน การ รับใช้  

เพื่อนมนุษย์ ของ [เรา] [เรา]  ก็ อยู่ ใน การ รับ  

ใช้ พระผู้เป็นเจ้า ของ [เรา]  นั่นเอง”1 ทุกคน

มีโอกาสรับใช้และแสดงความรัก

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ขอให้เรา 

“ออกไปช่วยชีวิต” และรับใช้ผู้อื่น ท่าน 

กล่าวว่า “เราจะค้นพบว่าคนที่เรารับใช้ 

คนที่รู้สึกถึงรอยสัมผัสจากพระหัตถ์ของ 

พระอาจารย์โดยผ่านการทำางานของเรา  

ไม่อาจอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่มาสู่

ชีวิตเขาได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่มีความ

ปรารถนาจะรับใช้อย่างซื่อสัตย์ เดินด้วย 

ผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต ประธาน 

โธมัส เอส. มอนสัน ศาสนจักรของพระองค์ 

คือหินก้อนนั้นที่ถูกตัดจากภูเขาโดยปราศ- 

จากมือ กลิ้งออกไปทั่วโลก

เรารู้สึกขอบคุณโจเซฟ สมิธ และเฝ้า 

ดูด้วยความสงสัยขณะชื่อของท่านเป็นที่ 

เคารพ และแม้ถูกประจานอย่างกว้างขวาง 

มากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก แต่เราทราบว่างาน 

ยุคสุดท้ายอันเกรียงไกรน้ีไม่เก่ียวกับโจเซฟ 

น่ีคืองานของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 

และพระบุตรของพระองค์ เจ้าชายแห่ง 

สันติ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์คือ 

พระผู้ช่วยให้รอดและข้าพเจ้ารู้สึกอัศจรรย์

ใจไปพร้อมกับท่านขณะที่งานนี้ก้าวหน้า 

อย่างน่าประหลาด น่าพิศวง และไม่อาจ 

ต้านไว้ได้ โดยแท้แล้ว “เวลา [ได้]มาถึงเมื่อ 

ความรู้เรื่องพระผู้ช่วยให้รอด…แผ่ไปทั่ว 

ทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และผู้คน”  

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์  

พระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์ และถึง 

งานนี ้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์  

เอเมน 

อ้างอิง
1. ดาเนียล 2:28, 35, 44; ดู ข้อ 1–45 ด้วย

2. โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:33

3. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 65:2

4. คำาสอนของประธานศาสนาจักร:  

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (2004) หน้า 25–26

5. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ “สถานะของ

ศาสนจักร” เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้า 7

6. 3 นีไฟ 21:8–9

7. โมไซยาห์ 3:20

โดยเอ็ลเดอร์โฮเซ แอล. อาลอนโซ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ใ
นยุคสมัยของเรามีผู้คนมากมาย 

กำาลังดำาเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความ 

เศร้าและความสับสนวุ่นวาย พวก

เขาไม่พบคำาตอบต่อข้อสงสัยและไม่  

สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตนเองได้ บางคนสูญเสียความรู้สึกอัน 

เป็นความสุขและปีติ ศาสดาพยากรณ์

ประกาศว่าความสุขที่แท้จริงพบได้ในการ 

ทำาตามแบบอย่างและคำาสอนของพระ 

คริสต์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด  

ทรงเป็นพระอาจารย์ของเรา และทรงเป็น

แบบอย่างที่ดีพร้อม

พระชนม์ชีพของพระองค์เป็นพระชนม์ 

ชีพแห่งการรับใช้ เมื่อเรารับใช้เพื่อนบ้าน  

เราช่วยผู้ที ่ต้องการความช่วยเหลือ ใน 

กระบวนการนี้เราอาจพบวิธีแก้ปัญหาของ 

เราเอง ขณะที่เราทำาตามแบบอย่างของ

ทำาสิ่งที่ถูกต้อง
ในเวลาที่ถูกต้อง
โดยไม่ชักช้า
พระผู้ช่วยให้รอด…ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐแก่เราในการไม่รีรอ 
ที่จะปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ผู้ที่สูญเสียความสุขและปีติ
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มือ ออกไปค้นหาผู้ที ่หายไป เราเรียนรู้ 

ด้วยว่าลูกชายเราไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยว่าเขา

หายไป

พ่ีน้องท้ังหลาย มีหลายคนท่ีด้วยเหตุผล 

บางประการได้หายไปจากสายตาเราและ 

ไม่ทราบว่าตนเองหายไป ถ้าเราชักช้าเรา

อาจสูญเสียเขาไปตลอดกาล

เพราะมีหลายคนที่ต้องการความช่วย 

เหลือจากเรา ไม่จำาเป็นต้องสร้างโปรแกรม 

ใหม่ หรือดำาเนินการด้วยวิธีซับซ้อนค่าใช้ 

จ่ายสูง พวกเขาต้องการเพียงให้เรามุ่งมั่น

รับใช้—ทำาสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง

โดยไม่ชักช้า

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏต่อ 

ผู้คนในพระคัมภีร์มอรมอน พระองค์ทรง 

เป็นแบบอย่างอันประเสริฐแก่เราในการ 

ไม่รีรอที่จะปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ผู้ที่สูญ 

เสียความสุขและปีติ ทรงสอนผู้คนเหล่า 

นั้น ทรงเห็นว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าใจ 

พระคำาทั้งหมดของพระองค์ได้ พระองค์ 

ครอบครัวเราไปที่ย่านกลางเมืองเม็กซิโก 

ซิตี้ เพื่อซื้อเสื้อผ้าให้ลูกสองคนของเรา  

พวกเขายังเล็กมาก ลูกชายคนโตของเรา 

เพิ่งอายุสองขวบและลูกชายคนเล็กอายุ 

หนึ่งขวบ ถนนแออัดด้วยผู้คน ขณะเดิน 

ซื้อของพร้อมกับจูงลูกไปด้วย เราแวะด ู

สินค้าบางอย่าง โดยท่ีไม่ทันสังเกต ลูกชาย 

คนโตของเราหายไป เราไม่รู้ว่าหายไปได้ 

อย่างไร แต่เขาไม่อยู่กับเรา โดยไม่ชักช้า  

เราว่ิงออกไปตามหาเขา เราค้นหาและเรียก 

เขา เราทุกข์ใจมาก คิดว่าเราอาจสูญเสีย 

เขาไปตลอดกาล ใจเราวิงวอนพระบิดาบน 

สวรรค์ให้ช่วยเราหาเขาให้พบ

หลังจากนั้นไม่นานเราพบเขา เขายืนดู

ของเล่นทางหน้าต่างร้านอย่างไร้เดียงสา 

เรากอดและจูบเขา เราให้คำามั่นว่าจะดูแล 

ลูกๆ ของเราอย่างพากเพียรเพื่อจะไม่ยอม 

ให้เขาหายไปอีกแม้แต่คนเดียว เราเรียน 

รู้ว่าการออกไปช่วยชีวิตลูกของเรา ไม่จำา 

เป็นต้องมีการประชุมวางแผน เราต้องลง 

ความนอบน้อมและดำาเนินชีวิตให้เหมือน 

พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น หลังจากได้รับ 

สายตาทางวิญญาณและมองเห็นคำา 

สัญญาแห่งนิรันดร แม้เพียงแวบหนึ่ง เขา 

จะสะท้อนคำาของชายตาบอดที่พระเยซู 

ทรงทำาให้เขามองเห็นว่า “ส่ิงเดียวท่ีข้าพเจ้า 

ทราบคือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้

ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว’”2

แต่ละวันเรามีโอกาสให้ความช่วยเหลือ 

และรับใช้—ทำาสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูก 

ต้อง โดยไม่ชักช้า ลองนึกถึงคนจำานวน 

มากที่ตกอยู่ในช่วงเวลายากลำาบากใน 

การหางานหรือผู้ที่เจ็บป่วย ผู้ที่อ้างว้าง  

กระทั่งผู้ที่คิดว่าพวกเขาสูญเสียทุกอย่าง  

ท่านจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร ลองนึกถึง 

เพือ่นบา้นทีร่ถเสยีและตากฝนอยู ่โทรศพัท์ 

มาขอความช่วยเหลือจากท่าน สิ่งที่ท่าน 

ควรทำาคืออะไร เวลาที่ถูกต้องที่จะทำาสิ่ง 

นั้นคือเวลาใด

ข้าพเจ้านึกถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อ 
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จึงทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้กลับไปบ้าน

และไตร่ตรองสิ่งที่พระองค์ตรัสกับพวกเขา 

พระองค์ทรงบอกให้พวกเขาสวดอ้อนวอน

พระบิดาและเตรียมตัวกลับมาอีกในวัน

รุ่งขึ้น เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาสอนพวก

เขา3

เมื่อทรงจบพระดำารัสทรงมองไปที่ฝูง 

ชนและทรงเห็นพวกเขาน้ำาตาไหล เพราะ 

พวกเขาอยากให้พระองค์ประทับอยู่กับ

พวกเขา

“และ พระองค์ ตรัส กับ พวก เขา ว่า: ดูเถิด, 

อุทร ของ เรา เต็ม ไป ด้วย ความสงสาร ต่อ 

พวก เจ้า

“เจ้า มี ผู้ ใด ที่ เจ็บป่วย ใน บรรดา พวก เจ้า  

ไหม? จง นำา เขา มา ที่ นี่. พวก เจ้า มีค น ใด ที่  

เป็น ง่อย, หรือ ตาบอด, หรือ ขา เสีย, หรือ  

พิการ, หรือ เป็น โรค เรื้อน, หรือ ที่ ผอมแห้ง,  

หรือ ที่ หู หนวก, หรือ ที่ รับ ทุกข์ ด้วย ประการ 

ใดๆ ไหม? จง นำา พวก เขา มา ที่ นี่ และ เรา จะ 

 รักษา พวก เขา, เพราะ เรา มีค วาม สงสาร เจ้า; 

อุทร ของ เรา เต็ม ไป ด้วย ความ เมตตา”4

พวกเขานำาคนป่วยมาเฝ้าพระองค์ และ 

พระองค์ทรงรักษาพวกเขา ฝูงชนน้อมกาย 

ลงแทบพระบาทและนมัสการพระองค์  

จูบพระบาทพระองค์ “ถึงขนาด ที่ พวก เขา  

อาบ พระ บาท ด้วย น้ำาตา ของ พวก เขา” จาก 

นั้นพระองค์ทรงบัญชาพวกเขาให้นำาเด็ก

เล็กๆ ของพวกเขามา พระองค์ประทาน 

พรแก่เด็กทีละคน5 นี่คือแบบอย่างที่พระ

ผู้ช่วยให้รอดประทานแก่เรา ความรักของ 

พระองค์มีให้ทุกคนแต่พระองค์ไม่เคยละ 

สายพระเนตรจากใครแม้แต่คนเดียว

ข้าพเจ้าทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงรัก เข้าพระทัย และทรงอดทน พระ 

บุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงรัก 

เราเช่นกัน พระองค์ทรงช่วยเหลือเราผ่าน 

ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ข้าพเจ้า 

เรียนรู้ว่ามีความปลอดภัยอย่างมากถ้าเรา 

ทำาตามศาสดาพยากรณ์ “การช่วยชีวิต” 

ยังคงดำาเนินต่อไป ประธานมอนสันกล่าว 

ว่า “พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราคิด พระองค์ 

ทรงคาดหวังให้เราทำา พระองค์ทรงคาด

หวังให้เราลงแรง พระองค์ทรงคาดหวังให้ 

เรามีประจักษ์พยาน พระองค์ทรงคาดหวัง 

ให้เราอุทิศตน”6

เรามีความรับผิดชอบและโอกาสอัน 

ยิ่งใหญ่ มีคนเป็นจำานวนมากที่ต้องการ 

ประสบกับรสชาติอันหวานชื่นแห่งความ 

สุขและปีติผ่านความแข็งขันในศาสนจักร 

อีกคร้ัง ความสุขน้ันมาจากการได้รับศาสน- 

พิธี การทำาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ และการ 

รักษาพันธสัญญาเหล่านั้น พระเจ้าทรง 

ประสงค์ให้เราช่วยพวกเขา ขอให้เราทำาสิ่ง 

ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้ เป็นเจ้า 

ทรงพระชนม์และทรงเป็นพระบิดาของ 

เรา พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์และทรง

สละพระชนม์ชีพเพื่อเราจะได้กลับไปที่ 

ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้า 

ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้ 

รอดของเรา ข้าพเจ้าทราบว่าพระเมตตา

อันหาที่สุดมิได้จะยังคงประจักษ์ชัดต่อไป 

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่าประธานโธมัส 

เอส. มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ของ

พระองค์และนี่คือศาสนจักรที่แท้จริงเพียง 

แห่งเดียวบนผืนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าทราบ 

ว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธคือศาสดา 

พยากรณ์แห่งการฟื้นฟู ข้าพเจ้าเป็นพยาน 

ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของ 

พระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์ให้การนำาทางและ 

เป็นแบบอย่างให้เราทำาตามเพื่อจะเป็น 

เหมือนพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรที่รัก 

ของพระองค์มากขึ้น ข้าพเจ้าประกาศใน 

พระนามพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์  

เอเมน 
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ข้าพเจ้าพูดกับเยาวชนเป็นส่วนตัว 

มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยเปรียบ 

เทียบวัยเยาว์ของข้าพเจ้ากับท่าน

ท่านมีคุณค่าเกินจะประมาณได้ ข้าพเจ้า 

เคยเห็นท่านในหลายสิบประเทศและใน 

ทุกทวีป ท่านดีกว่าเรามากในสมัยที่เรายัง 

เด็ก ท่านรู้เรื่องพระกิตติคุณมากกว่า ท่าน 

มีวุฒิภาวะและซื่อสัตย์มากกว่า

เวลานี้ข้าพเจ้าอายุ 87 ปี ท่านอาจ 

สงสัยว่าวัยขนาดนี้จะให้ข้อคิดอะไรแก่ 

ชีวิตท่านได้บ้าง ข้าพเจ้าเคยอยู่ในวัยของ 

ท่านและรู้ว่าท่านกำาลังจะไปทางใด แต่ 

ท่านยังไม่เคยอยู่ในวัยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอ 

ยกข้อความบางตอนจากบทกวีในความ 

ทรงจำาดังนี้

กาเฒ่าเริ่มบินเชื่องช้า

กาหนุ่มบินถลาหาช้าไม่

แต่สิ่งที่กาหนุ่มไม่รู้อะไร

กาเฒ่ากลับรู้ได้มากมาย

ความคิดและการกระทำาของทุกคน อิทธิ- 

พลนี้เป็นเรื่องทางวิญญาณ และเขา “อยู่

ไปทั่วแผ่นดิน”3

ถึงแม้จะมีฝ่ายตรงข้าม การทดลอง และ 

การล่อลวง แต่ท่านไม่จำาเป็นต้องเพลี่ยง

พล้ำาหรือหวาดหวั่น

สมัยอายุ 17 ปี ช่วงใกล้จบมัธยมปลาย  

ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองเป็นนักเรียนธรรมดา 

คนหนึ่งที่มีความบกพร่อง แต่ทุกอย่าง 

รอบตัวเปลี่ยนไปทันทีในเช้าวันอาทิตย์ 

วันหนึ่ง วันต่อมาเราถูกเรียกให้ไปที่หอ 

ประชุมโรงเรียน บนเวทีมีเก้าอี้หนึ่งตัวกับ 

วิทยุเครื่องเล็ก ผู้อำานวยการโรงเรียนเปิด 

วิทยุ เราได้ยินเสียงประธานาธิบดีแฟรงกลิน 

เดลาโน รูสเวลต์ประกาศว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์ 

โดนทิ้งระเบิด สหรัฐกำาลังทำาสงครามกับ 

ญี่ปุ่น

ต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดซำ้าอีกครั้ง 

เมื่อเสียงประธานาธิบดีรูสเวลต์ประกาศ 

ว่าประเทศเรากำาลังทำาสงครามกับเยอรมนี 

สงครามโลกครั้งที่สองปะทุไปทั่วโลก

ทันใดน้ันเองอนาคตของเราเร่ิมไม่ม่ันคง 

เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า  

เราจะมีชีวิตอยู่จนได้แต่งงานมีครอบครัว

หรือไม่

ปัจจุบันมี “สงครามและข่าวลือเรื่อง 

สงคราม, และทั้งแผ่นดินโลก [อยู่] ใน 

ความโกลาหล”4 เยาวชนทั้งหลาย ท่าน 

อาจรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตท่าน  

ข้าพเจ้าต้องการแนะนำาท่านและสอนท่าน  

เตือนท่านเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำาและไม่ควร

ทำา

แผนพระกิตติคุณคือ “แผนอันสำาคัญ 

ยิ่งแห่งความสุข”5 ครอบครัวคือศูนย์กลาง 

กาเฒ่านั้นย่อมรอบรู้

ยังเป็นครูกาหนุ่มได้เหลือหลาย

แต่สิ่งที่กาเฒ่าหารู้ไม่

—คือจะบินอย่างไรให้เร่งแรง

กาหนุ่มโฉบฉิวขึ้นลง

เวียนเป็นวงรอบกาเฒ่าอย่างขันแข็ง

กาหนุ่มแสนว่องไวไปได้แรง

—แต่ไม่รู้จะไปทางไหนดี1

แม้จะไม่ได้มาจากเวิร์ดสเวิร์ธ แต่นับ

ว่าเป็นบทกวีในความทรงจำาอยู่นั่นเอง

ด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กำาลังเกิดขึ้น 

ในโลก ด้วยมาตรฐานตกต่ำาทางศีลธรรม  

เยาวชนทั้งหลาย ท่านกำาลังเติบโตขึ้นใน

อาณาเขตศัตรู

เรารู้จากพระคัมภีร์ว่ามีสงครามเกิดขึ้น 

ในสวรรค์ ลูซิเฟอร์กบฏและ “ถูกผลักทิ้ง 

ลงไปในแผ่นดินโลก”2 พร้อมกับบรรดาผู้ 

ติดตามของเขา เขามุ่งขัดขวางแผนของ

พระบิดาบนสวรรค์และพยายามควบคุม 

โดย ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

คำาแนะนำา
สำาหรับเยาวชน
ถึงแม้จะมีฝ่ายตรงข้าม การทดลอง และการล่อลวง แต่ท่านไม่จำาเป็นต้องเพลี่ยงพล้ำา

หรือหวาดหวั่น



20 เ ลี  ย โ ฮ น า

ในแผนนั้น ครอบครัวขึ้นอยู่กับการใช้ 

อำานาจให้กำาเนิดชีวิตในร่างกายท่านอย่าง 

มีค่าควร

ใน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”  

เอกสารที่มาจากการดลใจซึ่งออกโดย 

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก 

สิบสอง เราเรียนรู้ว่าในการดำารงอยู่ก่อน 

เกิด “มนุษย์ทั้งหลาย—ชายและหญิง— 

ได้รับการสร้างในรูปลักษณ์ของพระผู้เป็น 

เจ้า แต่ละคนเป็นปิยบุตรหรือปิยธิดาทาง 

วิญญาณของพระบิดาพระมารดาบน 

สวรรค์ และด้วยเหตุน้ีแต่ละคนจึงมีลักษณะ 

และจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์ เพศ

เป็นบุคลิกภาพสำาคัญยิ่ง [และกำาหนดมา

ตั้งแต่การดำารงอยู่ก่อนเกิด]…
“…เราขอประกาศต่อไปว่าพระผู้เป็น 

เจ้าทรงบัญชาว่าอำานาจการสร้างอันศักดิ์-

สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ระหว่างชายและหญิง

ผู้ซึ่งแต่งงานตามกฎหมายในฐานะสามี

ภรรยาเท่านั้น”6

บทลงโทษรุนแรงท่ีลูซิเฟอร์กับผู้ติดตาม 

เขานำามาสู่ตนเองคือพวกเขาไม่สามารถมี 

ร่างกายมรรตัย

การล่อลวงหลายอย่างที่ท่านเผชิญ  

แน่นอนว่าสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดเกี่ยวข้องกับ 

ร่างกายท่าน ท่านไม่เพียงมีอำานาจให้กำาเนิด 

ร่างกายแก่คนอีกรุ่นหน่ึง แต่ท่านมีสิทธ์ิเสรี 

ด้วยเช่นกัน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า 

“ทุกสัตภาวะที่มีร่างกายมีอำานาจเหนือ 

สัตภาวะที่ไม่มีร่างกาย”7 ดังนั้นทุกจิตวิญ- 

ญาณที่มีชีวิตและร่างกายย่อมมีอำานาจ 

เหนือปฏิปักษ์ ท่านถูกล่อลวงเนื่องจาก 

ธรรมชาติทางร่างกายของท่าน แต่ท่านมี 

อำานาจเหนือปฏิปักษ์กับเหล่าเทพของเขา

กอ่นจบมธัยมปลาย เพือ่นรว่มชัน้หลาย 

คนของเราออกไปประจำาการในสงคราม

แล้ว บางคนไม่เคยได้กลับมา อีกไม่นาน 

พวกเราที่เหลือต้องเข้าประจำาการกองทัพ  

เราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เรา 

จะรอดจากสงครามหรือไม่ จะมีสิ่งที่เรา 

คุ้นเคยหลงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดเมื่อ

เรากลับมา

เพราะแน่ใจว่าถึงอย่างไรก็ต้องถูกเกณฑ์ 

ข้าพเจ้าจึงเข้าร่วมกองทัพอากาศ ไม่นาน 

ข้าพเจ้าก็อยู่ในแซนตาแอนา แคลิฟอร์เนีย 

เพื่อฝึกอบรมก่อนบิน

เวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้มีประจักษ์พยาน 

ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง แต่ข้าพเจ้า 

รู้ว่าครูเซมินารีของข้าพเจ้า เอเบล เอส. 

ริช และจอห์น พี. ลิลลีย์ไวท์รู้ว่าเป็นความ 

จริง ข้าพเจ้าได้ยินพวกเขาเป็นพยานและ 

ข้าพเจ้าเช่ือพวกเขา ข้าพเจ้าคิดว่า “ข้าพเจ้า 

จะพึ่งพาประจักษ์พยานของพวกเขาจน 

กว่าจะได้รับประจักษ์พยานด้วยตนเอง”  

และข้าพเจ้าทำาเช่นนั้น

ข้าพเจ้าได้ยินมาเกี่ยวกับปิตุพรแต่ยัง 

ไม่ได้รับในเวลาน้ัน แต่ละสเตคมีผู้ประสาท 

พรที่ได้รับแต่งตั้งหนึ่งคนซึ่งมีวิญญาณ 

แห่งการพยากรณ์และวิญญาณแห่งการ 

เปิดเผย ผู้ประสาทพรมีอำานาจให้พรเฉพาะ 

บุคคลโดยให้เป็นส่วนตัวแก่ผู้ที่อธิการรับ 

รอง ข้าพเจ้าจึงเขียนไปขอใบรับรองจาก

อธิการของข้าพเจ้า

เจ. โรแลนด์ แซนด์สตรอม เป็นผู้ 

ประสาทพรที่ได้รับแต่งตั้งและอาศัยอยู่ใน
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พูดกับพี่ด้วยเสียงสงบแผ่วเบา, แต่ใจพี่ 

เกินกว่าจะ รู้สึก, พี่จึง สัมผัส พระวจนะ 

ของพระองค์ไม่ได้”10

มีนักวิจารณ์บางคนกล่าวว่าข้อความ 
ดังกล่าวคลาดเคลื่อนเนื่องจากเรา ได้ยิน  
พระวจนะ ไม่ใช่ สัมผัส พระวจนะ แต่
หากว่าท่านรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการสื่อสาร
ทางวิญญาณ ท่านจะรู้ว่าคำาที่จะอธิบาย
ส่วนนั้นได้ดีที่สุดคือคำาว่า สัมผัส

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
จะนำาทางและปกป้องท่าน แม้กระท่ังแก้ไข 
การกระทำาของท่าน หากท่านยอมให้ทำา 
เช่นนั้น เสียงทางวิญญาณนั่นเองที่เข้ามา 
สู่จิตใจในลักษณะของความคิดหรือความ 
รู้สึกที่ใส่ไว้ในใจเรา ศาสดาพยากรณ์อีนัส 
กล่าวว่า “สุรเสียงของพระเจ้าเข้ามาใน 
จิตใจข้าพเจ้า”11 พระเจ้าตรัสกับออลิเวอร์ 
คาวเดอรีว่า “ดูเถิด, เราจะบอกเจ้าใน
ความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้า, โดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่งจะเสด็จมายังเจ้า”12

ไม่มีใครคาดหวังว่าท่านจะดำาเนินชีวิต 
โดยโดยปราศจากข้อผิดพลาด แต่ท่านจะ 
ไม่ทำาข้อผิดพลาดใหญ่ๆ โดยไม่ได้รับการ 
กระตุ้นเตือนล่วงหน้าจากพระวิญญาณ  
คำาสัญญานี้ ใช้ได้กับสมาชิกทุกคนใน
ศาสนจักร

บางคนจะทำาความผิดที่เป็นอันตราย 
ร้ายแรง โดยล่วงละเมิดกฎของพระกิตติคุณ 
นี่คือเวลาที่จะเตือนให้ท่านระลึกถึงการ 
ชดใช้ การกลับใจ และการให้อภัยโดย 
สมบูรณ์เพื่อให้ท่านกลับมาสะอาดบริสุทธิ์ 
อีกครั้ง พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด, คนที่ 
กลับใจจากบาปของเขา, คนคนนั้นได้รับ 
การให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จำามัน

อีก”13

พระคริสต์. ดังนั้น,…จงดื่มด่ำาพระวจนะ 

ของพระคริสต์; เพราะดูเถิด, พระวจนะ 

ของพระคริสต์จะบอกท่านทุกสิ่งที่ท่าน

ควรทำา”9

บางทีส่ิงสำาคัญท่ีสุดอย่างเดียวท่ีข้าพเจ้า 

เรียนรู้จากการอ่านพระคัมภีร์มอรมอนคือ 

สุรเสียงของพระวิญญาณมาในลักษณะ 

ของ ความรู้สึก ไม่ใช่เสียง ท่านจะเรียนรู้ 

เช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่จะคอย “ฟัง” เสียง

ที่ท่าน รู้สึก ไม่ใช่เสียงที่ท่าน ได้ยิน 

นีไฟตำาหนิพี่ชายของท่านว่า “พี่เห็น 

เทพแล้ว, และท่านพูดกับพี่; แท้จริงแล้ว,  

พี่ได้ยินเสียงท่านเป็นครั้งคราว; และท่าน 

สเตคแซนตาแอนา เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ 

ข้าพเจ้าเลย ไม่เคยพบข้าพเจ้ามาก่อน แต่ 

เขาให้พรข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับคำาตอบ 

และคำาแนะนำาในพรนั้น

แม้ว่าปิตุพรจะเป็นเรื่องส่วนตัวมาก  

แต่ข้าพเจ้าจะอ้างอิงข้อความหนึ่งจาก 

ปิตุพรของข้าพเจ้า “ท่านจะได้รับการนำา 

ทางผ่านการกระซิบของพระวิญญาณ 

ศักดิ์สิทธิ์และท่านจะได้รับการเตือนให้ 

รู้ถึงอันตราย หากท่านเอาใจใส่คำาเตือน 

เหล่านั้น พระบิดาบนสวรรค์ของเราจะ 

ประทานพรให้ท่านได้กลับไปอยู่กับผู้คนที่

ท่านรักอีกครั้ง”8

คำาว่า หาก แม้จะเป็นคำาสั้นๆ แต่ด ู

เหมือนจะมีขนาดใหญ่เท่าหน้ากระดาษ  

ข้าพเจ้าจะได้กลับจากสงคราม หาก ข้าพเจ้า 

รักษาพระบัญญัติและ หาก ข้าพเจ้าเอาใจ 

ใส่การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ แม้ว่าข้าพเจ้าได้รับของประทาน 

นั้นเมื่อครั้งบัพติศมา แต่ข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่า 

พระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรหรือการ 

กระตุ้นเตือนทำางานอย่างไร

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นเตือนอยู่ 

ในพระคัมภีร์มอรมอน ข้าพเจ้าอ่านว่า  

“เทพพูดโดยอำานาจของพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์; ดังนั้น, เทพจึงพูดพระวจนะของ 

เลสเตอร์ อังกฤษ
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พระวจนะ”14 พระเจ้าทรงจัดตั้งศาสนจักร

ของพระองค์บนหลักธรรมแห่งกุญแจและ

สภา

หัวหน้าของศาสนจักรมีชาย 15 คนที่ได ้

รับการสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์  

ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย ฝ่ายประธานสูงสุด 

และโควรัมอัครสาวกสิบสองแต่ละคนถือ 

กุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมดที่จำาเป็นต่อ 

การกำากับดูแลศาสนจักร อัครสาวกอาวุโส 

คือศาสดาพยากรณ์-ประธานโธมัส เอส. 

มอนสัน ผู้มีสิทธิอำานาจแต่เพียงผู้เดียวที่

จะใช้กุญแจเหล่านั้นทุกประการ

พระคัมภีร์กำาหนดให้ฝ่ายประธานสูงสุด 

และโควรัมอัครสาวกสิบสองทำางานใน 

รูปแบบสภาและการตัดสินใจในสภา 

เหล่านั้นต้องเป็นเอกฉันท์ และนั่นคือสิ่ง 

ที่เกิดขึ้น เราวางใจให้พระเจ้าทรงนำาทาง 

และเราพยายามทำาตามพระประสงค์ของ 

พระองค์เท่าน้ัน เรารู้ว่าพระองค์วางพระทัย 

เราอย่างมากทั้งโดยส่วนตัวและโดยรวม

ท่านต้องเรียนรู้ที่จะ “วางใจในพระเจ้า 

ด้วยสุดใจของ [ท่าน] และอย่าพึ่งพา 

ความรอบรู้ของตนเอง”15 ท่านต้องเป็นผู้ 

ที่ไว้วางใจได้และให้ตัวท่านอยู่ในแวดวง 

ของเพื่อนที่ปรารถนาจะเป็นเช่นเดียวกัน

บางครั้ งท่านอาจถูกล่อลวงให้คิด 

เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยคิดบางครั้งใน 

วัยเยาว์ว่า “โลกกำาลังจะสิ้นสุดเพราะสิ่ง 

ที่กำาลังเกิดขึ้น จุดจบของโลกกำาลังจะมา 

ถึงก่อนที่ฉันจะไปถึงจุดที่ฉันควรอยู่” นั่น 

ไม่ใช่เลย! ท่านสามารถเฝ้ารอวันที่จะทำา

สิ่งถูกต้อง—แต่งงาน มีครอบครัว มองดู

ลูกหลาน หรือแม้แต่เหลนของท่าน

พรเป็นพิเศษเพราะเหตุนั้น ท่านไม่เคยอยู่ 

ห่างไกลจากสายพระเนตรของพระบิดา

บนสวรรค์ผู้ทรงรักท่าน

ความเข้มแข็งในประจักษ์พยานของ

ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันที่รู้สึกว่า 

ต้องพึ่งพาประจักษ์พยานของครูเซมินารี  

ปัจจุบันข้าพเจ้าพ่ึงพาคนอ่ืนเวลาเดินเน่ือง 

จากวัยและโรคโปลิโอสมัยเด็ก แต่มิใช่ 

เพราะความสงสัยเรื่องทางวิญญาณ  

ข้าพเจ้าได้มาสู่ความเช่ือ ความเข้าใจ และ 

ความรู้เกี่ยวกับความจริงอันล้ำาค่าของ 

พระกิตติคุณและพระผู้ช่วยให้รอด พระ 

เยซูคริสต์

ในฐานะพยานพิเศษคนหนึ่งของพระ 

องค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าผลของการสู้รบ 

ครั้งนี้ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ชีวิตก่อนเกิดไม่มีทาง 

เป็นอย่างอื่นไปได้ ลูซิเฟอร์จะพ่ายแพ้

เราพูดถึงฝูงกาก่อนหน้านี้ กาหนุ่มทั้ง 

หลาย ท่านไม่ต้องบินไปมาอย่างไร้จุด 

หมายโดยไม่มั่นใจในเส้นทางข้างหน้า มี 

คนท่ีรู้เส้นทางอยู่แล้ว “แท้จริงพระเจ้ามิได้ 

ทรงกระทำาอะไรเลย โดยมิได้เปิดเผยความ 

ลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผย 

หากปฏิปักษ์ทำาให้ท่านตกเป็นนักโทษ 

เนื่องจากการกระทำาผิด ข้าพเจ้าขอเตือน 

ให้ท่านถือกุญแจซึ่งจะไขประตูคุกจาก 

ด้านใน ท่านได้รับการชำาระล้างให้สะอาด

ผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ

พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์

ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาท่านอาจคิดว่า

ท่านไม่มีค่าพอจะได้รับความรอดเพราะ 

ท่านทำาความผิด ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และ 

ท่านคิดว่าท่านหมดหนทางแล้ว นั่น ไม่

เคย เป็นความจริง! การกลับใจเท่านั้นจะ

เยียวยาความเจ็บปวดได้ และการกลับใจ 

จะ เยียวยาความเจ็บปวด ไม่ว่าความเจ็บ

ปวดนั้นเป็นอย่างไร

หากท่านเผลอมีส่วนในพฤติกรรมที่ 

ไม่ควร หรือหากท่านกำาลังคบหาคนที่ดึง 

ท่านออกไปในทางที่ผิด นั่นเป็นเวลาให้ 

ท่านประกาศอิสรภาพและสิทธิ์เสรีของ

ท่าน จงฟังสุรเสียงของพระวิญญาณ และ

ท่านจะไม่ถูกชักนำาให้ออกนอกทาง

ข้าพเจ้าขอย้ำาอีกคร้ังว่าเยาวชนทุกวันน้ี 

กำาลังเติบโตในอาณาเขตศัตรูที่มาตรฐาน 

ทางศีลธรรมเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ แต่ใน 

ฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า ข้าพเจ้าสัญญา 

ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองและการ 

ปกป้องให้พ้นจากการโจมตีของปฏิปักษ์  

หาก ท่านจะเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนจาก 

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

จงแต่งกายสุภาพ พูดจาด้วยความ 

เคารพนอบน้อม ฟังเพลงจรรโลงใจ จง 

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทุกอย่างที่ไร้ศีลธรรม 

และลดคุณค่าตนเอง จงควบคุมชีวิตของ 

ท่านและบัญชาการตนเองให้องอาจ เรา 

หวังพึ่งพาท่านอย่างมาก ท่านย่อมได้รับ
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หากท่านจะทำาตามหลักธรรมเหล่านี้  

ท่านจะได้รับการคุ้มครองดูแล ท่านจะรู้ 

โดยการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ว่าควรเดินไปทางใด เพราะ “โดย 

อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะรู้

ความจริงของทุกเรื่อง”16 ข้าพเจ้าสัญญา 

ว่าจะเป็นเช่นนั้นและทูลวิงวอนให้ท่านทั้ง 

หลายได้รับพร เยาวชนที่รักของเรา ใน 

พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1. John Ciardi, “Fast and Slow,” Fast and 

Slow: Poems for Advanced Children 
and Beginning Parents (1975), 1. © 1975 
by John L. Ciardi. อ้างอิงโดยได้รับ
อนุญาตจาก Houghton Mifflin Harcourt 
Publishing Company. สงวนสิทธิ์ 
ทุกประการ

2. วิวรณ์ 12:9; ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
76:25–26

3. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 52:14
4. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 45:26
5.  แอลมา 42:8
6.  “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2010, ปกหลังด้านใน
7.  คำาสอนของประธานศาสนาจักร:  

โจเซฟ สมิธ (2007), หน้า 226
8.  ปิตุพรของบอยด์ เค. แพคเกอร์,  

ให้โดยเจ. โรแลนด์ แซนด์สตอร์ม,  
15 ม.ค. 1944.

9.  2 นีไฟ 32:3
10. 1 นีไฟ 17:45; เน้นตัวเอน
11.  อีนัส 1:10
12.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 8:2
13.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 58:42
14.  อาโมส 3:7
15.  สุภาษิต 3:5
16.  โมโรไน 10:5

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

โ
มเสส ศาสดาพยากรณ์ยิ่งใหญ่ที่สุด

คนหนึ่งเท่าที่โลกเคยรู้จัก ได้รับการ 

เลี้ยงดูจากธิดาของฟาโรห์และใช้ 

ชีวิตช่วง 40 ปีแรกในราชสำานักอียิปต์  

ท่านรู้ด้วยประสบการณ์ตรงถึงความ

รุ่งโรจน์และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร

สมัยโบราณนั้น

หลายปีต่อมา บนยอดเขาอันไกลโพ้น 

ห่างไกลจากความวิจิตรอลังการของมหา 

อำานาจอียิปต์ โมเสสยืนอยู่เบ้ืองพระพักตร์ 

พระผู้เป็นเจ้าและพูดกับพระองค์ตรงหน้า

เฉกเช่นชายคนหนึ่งพูดกับเพื่อน1 ระหว่าง 

การเสด็จเยือนครั้งนั้น พระผู้เป็นเจ้าทรง 

แสดงให้โมเสสเห็นหัตถศิลป์จากพระหัตถ์ 

ของพระองค์ ประทานให้ท่านเห็นส่วนหน่ึง 

ของงานและรัศมีภาพของพระองค์ ครั้น 

พอนิมิตสิ้นสุด โมเสสล้มลงกับพื้นดินเป็น 

เวลาหลายชั่วโมง เมื่อในที่สุดพละกำาลัง 

ของท่านกลับคืนมา ท่านตระหนักถึงบาง

สิ่งที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนตลอดเวลาที่อยู่ 

ในราชสำานักของฟาโรห์

“ข้าพเจ้าจึงรู้” ท่านกล่าว “ว่ามนุษย์

ไม่ได้เป็นอะไรเลย”2

เราไม่สลักสำาคัญอย่างที่เราคิด
ย่ิงเราเรียนรู้เก่ียวกับจักรวาลมากเท่าใด 

เรายิ่งเข้าใจ—อย่างน้อยในส่วนเล็กๆ 

—ของสิ่งที่โมเสสรู้มากเท่านั้น จักรวาล 

กว้างใหญ่ไพศาล ลี้ลับ และล้ำาเลิศจน

ยากเกินกว่าความคิดมนุษย์จะเข้าใจได้  

“โลกสุดที่จะคณานับเราสร้างไว้” พระ 

ผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสส3 ความน่าพิศวง

ของท้องฟ้ายามคำ่าคืนเป็นประจักษ์พยาน

อันงดงามถึงความจริงข้อนี้

มีไม่กี่อย่างที่ทำาให้ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วย 

ความอัศจรรย์ใจเช่นนั้นขณะบินอยู่ท่าม 

กลางคำ่าคืนอันมืดมิดข้ามมหาสมุทรและ 

ทวีปต่างๆ แล้วมองผ่านหน้าต่างห้อง

นักบินออกไปดูรัศมีภาพอันไม่มีขอบเขต

ของดวงดาวหลายล้านดวง

นักดาราศาสตร์พยายามนับจำานวน

ดวงดาวในท้องจักรวาล นักวิทยาศาสตร์

กลุ่มหนึ่งคาดคะเนว่าจำานวนดวงดาว

ภายในพิสัยกล้องโทรทรรศน์ของเรามี

มากกว่าจำานวนเม็ดทรายบนหาดทราย

และทะเลทรายในโลกนี้ถึง 10 เท่า4

ข้อสรุปนี้คล้ายกันอย่างน่าทึ่งกับคำา

ประกาศของศาสดาพยากรณ์เอโนคใน

ท่านสำาคัญต่อพระองค์
พระเจ้าทรงใช้มาตรวัดต่างจากโลกในการวัดค่าจิตวิญญาณ
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ในโลกมรรตัยเป็นเพียงระยะเวลา “ชั่วครู่” 

ในกาลอวกาศ10 คนเหล่านั้นรู้ว่าคุณค่าที่ 

แท้จริงของบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องน้อยมาก 

กับสิ่งที่โลกถือว่าน่ายกย่องสรรเสริญ คน 

เหล่านั้นรู้ว่าถึงท่านจะนำาเงินทั้งโลกมา 

กองรวมกันก็ไม่สามารถซื้อขนมปังสัก 

ก้อนในเศรษฐกิจสวรรค์ได้

ผู้ที่จะ “สืบทอดอาณาจักรของพระผู้ 

เป็นเจ้าเป็นมรดก”11 คือผู้ที่เป็น “ดังเด็ก, 

ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อมตน, อดทน, เปี่ยม

ด้วยความรัก”12 “เพราะว่าทุกคนที่ยกตัว

ขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อม

ตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น”13 สานุศิษย์เช่นนั้น

เข้าใจเช่นกัน “ว่าเมื่อท่านอยู่ในการรับใช้

เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับ

ใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง”14

เรามิได้ถูกลืม
ซาตานหลอกลวงอีกวิธีหนึ่งโดยผ่าน

ความท้อแท้ เขาพยายามปรับสายตาเรา 

ให้มองเห็นแต่ความไม่สลักสำาคัญของตัว 

เราเองจนเริ่มสงสัยว่าเรามีค่าขนาดนั้น

จริงหรือ เขาบอกว่าเราต่ำาต้อยเกินกว่าที่ 

ใครจะสังเกตเห็น ว่าเราถูกลืม—โดยเฉพาะ 

พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ 

อาจเป็นประโชน์บ้างต่อผู้ที่รู้สึกว่าตนเอง 

ไม่สำาคัญ ถูกลืม หรือโดดเดี่ยว

เมื่อหลายปีที่ก่อน ข้าพเจ้าเข้าร่วมการ

ฝึกนักบินในกองทัพอากาศสหรัฐ ข้าพเจ้า 

อยู่ไกลบ้าน เป็นทหารหนุ่มชาวเยอรมัน 

ตะวันตกคนหนึ่งที่เกิดในเช็กโกสโลวะเกีย  

เติบโตในเยอรมันตะวันออกและพูดภาษา 

อังกฤษได้กระท่อนกระแท่น ข้าพเจ้าจำาได้ 

ชัดเจนถึงการเดินทางไปฐานฝึกในเทกซัส 

อะไรเลย แต่กระนั้นเรายังเป็นทุกสิ่งทุก 

อย่างสำาหรับพระผู้เป็นเจ้า เม่ือเปรียบเทียบ 

กับการสร้างอันไร้ขอบเขต อาจดูเหมือน 

เราไม่มีความหมาย แต่เรามีประกายไฟ 

แห่งนิรันดรจุดอยู่ในตัวเรา เรามีคำาสัญญา 

อันยากจะเข้าใจถึงความสูงส่ง—ชั่วกัป 

ช่ัวกัลป์—อยู่ในเง้ือมมือเรา ความปรารถนา 

อันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าคือช่วยให้เรา

บรรลุสิ่งนั้น

ความโง่เขลาของความจองหอง
นักหลอกลวงชั้นเลิศรู้ว่าเครื่องมือหนึ่ง 

ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการชักจูงบุตร 

ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าให้ออกนอกทาง 

คือการดึงออกไปสุดขั้วในเรื่องปฏิทรรศน์ 

ของมนุษย์ กับบางคน ด้วยการล่อนิสัย

หยิ่งจองหองออกมา โดยยกยอให้ลำาพอง 

และยุยงให้เชื่อในความเพ้อฝันเรื่องความ

สำาคัญและความเก่งกาจของตนเอง บอก

ว่าพวกเขาเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไป 

และนั่นเป็นเพราะความสามารถ สิทธิ 

กำาเนิด หรือสถานะทางสังคมที่ทำาให้พวก

เขาดีกว่าสารพัดสิ่งธรรมดารอบข้าง เขา 

ชักจูงให้คนเหล่านั้นสรุปว่าด้วยเหตุนี้พวก 

เขาจึงไม่ต้องขึ้นกับกฎระเบียบของผู้อื่น

และไม่ต้องทุกข์ร้อนกับปัญหาของใคร

กล่าวกันว่าอับราฮัม ลินคอล์นชื่นชอบ 

กวีบทนี้

โอ้ เหตุใดวิญญาณมนุษย์จึงยโสโอหัง

ดุจดังดาววูบผ่านฟากฟ้า เมฆาลิ่วละล่อง

ดังสายฟ้าแลบ ดังคลื่นแตกฟอง

ผองชนก้าวพ้นชีวิตสู่สนิทนิทราชั่วกาล9

สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์เข้าใจว่า

เมื่อเทียบกับนิรันดร การดำารงอยู่ของเรา 

สมัยโบราณ “หากอยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะ 

นับอนุภาคทั้งหลายของแผ่นดินโลกได้,  

แท้จริงแล้ว, แผ่นดินโลกนับล้านๆ เฉก 

เช่นโลกนี้, ก็ยังไม่ถือว่านี่คือการเริ่มต้น

จำานวนงานสร้างทั้งหลายของพระองค์”5

เม่ือพิจารณาถึงความกว้างใหญ่ไพศาล 

ในงานสร้างของพระผู้เป็นเจ้า ไม่น่าสงสัย 

เลยที่กษัตริย์เบ็นจามินผู้ยิ่งใหญ่แนะนำา 

ผู้คนของท่านให้ “เก็บไว้ในความทรงจำา 

เสมอ, ถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า, 

และความไม่สลักสำาคัญของท่านเอง”6

เราสลักสำาคัญกว่าที่เราคิด
แม้ว่ามนุษย์จะไม่มีความสลักสำาคัญ 

แต่ข้าพเจ้ากลับเปี่ยมด้วยความพิศวงและ

ยำาเกรงเมื่อคิดว่า “ค่าของจิตวิญญาณยิ่ง

ใหญ่ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า”7

ขณะที่เราอาจมองดูความกว้างใหญ่

ไพศาลของจักรวาลและกล่าวว่า “มนุษย์

เป็นอะไรเล่าเมื่อเทียบกับรัศมีภาพของ 

งานสร้าง” แต่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เอง 

ตรัสว่าเราคือเหตุผลที่พระองค์ทรงสร้าง 

จักรวาล! งานและรัศมีภาพของพระองค์

—จุดประสงค์ของจักรวาลอันบรรเจิด 

งดงามนี้—คือเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด 

และได้รับความสูงส่ง8 หรืออีกนัยหน่ึง ความ 

กว้างใหญ่ไพศาลของนิรันดร รัศมีภาพ

และความลี้ลับของกาลอวกาศล้วนสร้าง 

ขึ้นเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ธรรมดาเช่น 

ท่านกับข้าพเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ของ 

เราทรงสร้างจักรวาลเพื่อให้ เราบรรลุ 

ศักยภาพของเราในฐานะบุตรธิดาของ 

พระองค์

ปฏิทรรศน์ของมนุษย์คือ เมื่อเปรียบ 

เทียบกับพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์ไม่สลักสำาคัญ 
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ข้าพเจ้านั่งอยู่บนเครื่องบินข้างผู้โดยสาร 

คนหน่ึงท่ีพูดสำาเนียงทางใต้ชัดเจน ข้าพเจ้า 

แทบไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแม้แต่น้อย อันที่ 

จริงข้าพเจ้าสงสัยว่าข้าพเจ้าคงเรียนภาษา 

ผิดมาโดยตลอด ข้าพเจ้าหวั่นใจเมื่อคิดว่า 

ต้องไปแย่งชิงอันดับต้นๆ ในการฝึกนักบิน 

กับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษ

เม่ือเดินทางมาถึงฐานทัพอากาศท่ีเมือง 

เล็กๆ ชื่อบิกสปริงก์ในเทกซัส ข้าพเจ้ามอง 

หาจนพบสาขาของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่ง 

มีสมาชิกยอดเยี่ยมจำานวนหยิบมือเดียว 

มาประชุมกันในห้องเช่าที่ฐานทัพอากาศ

นั่นเอง สมาชิกเหล่านั้นกำาลังอยู่ระหว่าง 

ก่อสร้างอาคารประชุมหลังเล็กซึ่งจะเป็น 

อาคารถาวรสำาหรับศาสนจักร ย้อนกลับ 

ไปในสมัยนั้นสมาชิกลงแรงก่อสร้าง 

อาคารใหม่เองเป็นส่วนใหญ่

วันแล้ววันเล่าข้าพเจ้าเข้าร่วมการฝึก 

นักบินและศึกษาหนักที่สุดเท่าที่ทำาได้  

จากน้ันใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ทำางานก่อสร้าง 

อาคารประชุมหลังใหม่ ที่นั่นข้าพเจ้าเรียน 

รู้ว่าสองคูณสี่ไม่ใช่จังหวะเต้นรำาแต่เป็น 

ชิ้นไม้ ข้าพเจ้าเรียนรู้ทักษะสำาคัญในการ

เอาตัวรอดได้แก่การตอกตะปูไม่ให้โดน 

นิ้วโป้ง

ข้าพเจ้าใช้เวลาทำางานก่อสร้างอาคาร 

ประชุมมากจนประธานสาขา—ซึ่งบังเอิญ 

เป็นครูฝึกบินของข้าพเจ้า—แสดงความ 

ห่วงใยว่าข้าพเจ้าน่าจะใช้เวลาศึกษามาก 

กว่านี้

เพ่ือนๆ และนักเรียนการบินร่วมรุ่นของ 

ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างทำากิจกรรมเช่นกัน  

แม้จะกล่าวได้ว่ากิจกรรมบางอย่างเหล่า 

นั้นคงไม่สอดคล้องกับจุลสาร เพื่อความ 

เข้มแข็งของเยาวชน ในปัจจุบันก็ตาม  

ข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เป็น 

เรี่ยวแรงในสาขาเวสต์เทกซัสเล็กๆ แห่งนี้  

ฝึกฝนทักษะใหม่ในการเป็นช่างไม้ และ 

ปรับปรุงภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าขณะมี 

สัมฤทธิผลในการเรียกโดยสอนในโควรัม

เอ็ลเดอร์และโรงเรียนวันอาทิตย์

ช่วงเวลานั้น บิกสปริงก์ซึ่งแม้จะมีชื่อ 
เช่นน้ีแต่เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีไม่มีความสำาคัญ 

และไม่มีใครรู้จัก ข้าพเจ้าจึงมักจะรู้สึกกับ 

ตนเองในทำานองเดียวกัน—ว่าไม่มีความ 

สำาคัญ ไม่มีใครรู้จัก และค่อนข้างโดดเด่ียว 

แม้กระนั้น ข้าพเจ้ายังไม่เคยสงสัยว่าพระ 

เจ้าทรงหลงลืมข้าพเจ้าหรือจะทรงทราบ 

ว่าข้าพเจ้าอยู่ที ่นั ่นหรือไม่ ข้าพเจ้ารู้ว่า 

พระบิดาบนสวรรค์ ไม่สนพระทัยว่ า

ข้าพเจ้าอยู่ตรงไหน อยู่ในลำาดับที่เท่าไหร่ 

เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในชั้นเรียนฝึกนักบิน  

หรือตำาแหน่งการเรียกในศาสนจักรของ 

ข้าพเจ้าคืออะไร สิ่งที่สำาคัญต่อพระองค์ 

คือข้าพเจ้ากำาลังทำาสุดความสามารถหรือ 

ไม่ ใจข้าพเจ้าน้อมเข้าหาพระองค์หรือไม่  

และข้าพเจ้าเต็มใจช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง 

หรือไม่ ข้าพเจ้ารู้ว่าหากข้าพเจ้าทำาสุด

ความสามารถ ทุกอย่างย่อมเป็นไปด้วยดี

และทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี15
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ครบรอบต่างๆ

ที่มาเยี่ยมเธอกลับไปด้วยความรู้สึกดี 

ข้ึนกับชีวิตและตนเอง พวกเขาสัมผัสได้ถึง 

ความรักของเธอ พวกเขารู้ว่าเธอห่วงใย 

เธอไม่เคยบ่นว่าแต่ใช้วันเวลาของเธอเป็น 

พรแก่ชีวิตผู้อ่ืน เพ่ือนคนหน่ึงของเธอกล่าว 

ว่าสตรีผู้นี้ เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เธอรู้จัก 

ผู้เป็นแบบอย่างถึงความรักและพระชนม ์

ชีพของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง

สามีภรรยาคู่นี้คงเป็นคนแรกๆ ที่กล่าว 

ว่าพวกเขาไม่ได้มีความสำาคัญมากมายใน 

โลกนี้ แต่พระเจ้าทรงใช้มาตรวัดต่างจาก 

โลกในการวัดค่าจิตวิญญาณ พระองค์

ทรงรู้จักสามีภรรยาที่ซื่อสัตย์คู่นี้ พระองค์

ทรงรักพวกเขา การกระทำาของพวกเขา

เป็นพยานที่ดำารงอยู่ถึงศรัทธาอันแรงกล้า

ในพระองค์

ท่านสำาคัญต่อพระองค์
พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า อาจเป็นความ 

จริงที่มนุษย์ไม่สลักสำาคัญเมื่อเทียบกับ 

ความยิ่งใหญ่ของจักรวาล บางครั้งเราถึง 

กับรู้สึกไม่สำาคัญ ไม่มีตัวตน โดดเดี่ยว  

หรือถูกลืม แต่พึงระลึกเสมอว่า—ท่านสำาคัญ 

ต่อพระองค์! หากท่านเคยสงสัยเร่ืองน้ัน ให้ 

พิจารณาหลักธรรมศักดิ์สิทธิ์สี่ข้อนี้

หนึ่ง พระผู้เป็นเจ้าทรงรักผู้ที่อ่อนน้อม

ถ่อมตน เพราะคนเหล่านั้น “เป็นใหญ่ใน

แผ่นดินสวรรค์”17

สอง พระเจ้าทรงฝากฝัง “ความสมบูรณ์ 

แห่งกิตติคุณ [ของพระองค์ให้] ได้รับการ 

ประกาศโดยคนอ่อนแอและคนต่ำาต้อย 

ถึงสุดแดนแผ่นดินโลก”18 พระเจ้าทรงเลือก 

“สิ่งอ่อนแอของโลก [ให้] ออกมาและ 

เห็นเข้าจึงหัวเราะเยาะและท้าทายความ 

เชื่อของเขา เมื่อใดก็ตามที่เป็นเช่นนี้ เขา 

จะพูดกับคนเหล่านั้นด้วยความเมตตา 

และความเช่ือม่ัน โดยไม่ยอมให้การดูหม่ิน 

ของคนเหล่าน้ันทำาให้เขาโกรธหรือไม่พอใจ

หลายปีต่อมาคนหนึ่งที่พูดจาเยาะเย้ย 

มากกว่าคนอื่นล้มป่วยลง ก่อนสิ้นใจเขา 

ขอให้ชายผู้อ่อนน้อมคนนี้พูดในพิธีศพ— 

และชายผู้นี้ตอบรับคำาขอนั้น

สมาชิกศาสนจักรที่ซื่อสัตย์ผู้นี้ไม่เคย

มีสถานะทางสังคมหรือร่ำารวยแต่อย่างใด  

แต่อิทธิพลของเขาส่งผลอย่างลึกซึ้งต่อทุก 

คนที่รู้จัก เขาถึงแก่กรรมจากอุบัติเหตุอัน 

เนื่องจากการทำางานขณะหยุดเพื่อช่วยคน

งานอีกคนที่ติดอยู่ในหิมะ

ภายในหนึ่งปีภรรยาม่ายของเขาต้อง 

รับการผ่าตัดสมอง ทำาให้เธอไม่สามารถ 

เดินได้ แต่ผู้คนชอบมาเยี่ยมเธอเพราะเธอ 

รับฟัง เธอจดจำา เธอห่วงใย ทั้งที่เขียนไม่ 

ได้ แต่เธอจดจำาหมายเลขโทรศัพท์ของ 

หลานๆ ได้ เธอชอบจดจำาวันเกิดและวัน 

พวกหลังจะเป็นพวกแรก
พระเจ้ามิได้ทรงสนใจเลยว่าเราใช้ชีวิต 

ทำางานอยู่ในตึกหินอ่อนหรือคอกสัตว์  

พระองค์ทรงทราบว่าเราอยู่ตรงไหน ไม่ว่า 

สภาวการณ์เราจะต่ำาต้อยเพียงใด พระ 

องค์จะทรงใช้—ผู้ท่ีมีใจน้อมเข้าหาพระองค์ 

—ในวิธีของพระองค์และเพื่อจุดประสงค์

อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าจิตวิญญาณ 

ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บางคนไม่เคย

มีชื่อบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ คนเหล่า

นั้นคือจิตวิญญาณที่เป็นสุขและอ่อนน้อม 

ผู้ดำาเนินตามแบบอย่างของพระผู้ช่วย 

ให้รอดและใช้วันเวลาในชีวิตกระทำาคุณ 

ประโยชน์16

สามีภรรยาคู่หน่ึงเป็นเช่นน้ัน บิดามารดา 

ของเพื่อนข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างของ 

หลักธรรมข้อนี้สำาหรับข้าพเจ้า ผู้เป็นสามี 

ทำางานที่โรงงานตีเหล็กในยูทาห์ ช่วงพัก 

กลางวันเขาจะหยิบพระคัมภีร์หรือนิตยสาร 

ศาสนจักรขึ้นมาอ่าน เมื่อคนงานคนอื่นๆ 
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the stars,” BBC News, 22 ก.ค. 2003, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/
nature/3085885.stm

5. โมเสส 7:30
6. โมไซยาห์ 4:11
7. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 18:10
8. ดู โมเสส 1:38–39
9. William Knox, “Mortality,” ใน James 

Dalton Morrison, ed., Masterpieces of 
Religious Verse (1948), 397

10. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:7
11. 3 นีไฟ 11:38
12. โมไซยาห์ 3:19
13. ลูกา 18:14; ดู ข้อ 9–13 ด้วย
14. โมไซยาห์ 2:17
15. ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ จบด้วยคะแนน

เป็นอันดับหนึ่งในชั้นเรียนของท่าน
16. ดู กิจการ 10:38
17. มัทธิว 18:4; ดู ข้อ 1–3 ด้วย
18. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:23
19. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:19
20. 1 โครินธ์ 1:27
21. ดู ฮีบรู 13:5
22. 1 โครินธ์ 2:9

พี่น้องทั้งหลาย พระสัตภาวะที่ทรง

เดชานุภาพมากที่สุดในจักรวาลคือพระ 

บิดาของวิญญาณท่าน พระองค์ทรงรู้จัก 

ท่าน พระองค์ทรงรักท่านด้วยความรักอัน 

บริสุทธิ์

พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงเห็นท่านเป็นเพียง 

สัตภาวะมรรตัยในดาวเคราะห์ดวงเล็กๆ 

ซ่ึงมีชีวิตอยู่เพียงระยะเวลาส้ันๆ—แต่พระ- 

องค์ทรงเห็นท่านเป็นบุตรธิดาของพระองค์ 

พระองค์ทรงเห็นท่านเป็นสัตภาวะที่มี
ความสามารถและทรงกำาหนดมาให้เป็น 

เช่นนั้น พระองค์ทรงต้องการให้ท่านรู้ว่า

ท่านสำาคัญต่อพระองค์

ขอให้เราเชื่อเสมอ วางใจเสมอ และ 

ดำาเนินชีวิตในแบบที่เราจะเข้าใจคุณค่า 

และศักยภาพนิรันดร์ที่แท้จริงของเรา  

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามีค่าควรรับ 

พรล้ำาค่าที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียม 

ไว้เพื่อเรา ในพระนามของพระบุตรของ 

พระองค์ แม้พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1. ดู โมเสส 1:2
2. โมเสส 1:10
3. โมเสส 1:33
4. ดู Andrew Craig, “Astronomers count 

ปราบผู้ทรงอำานาจและทรงอิทธิพลทั้ ง 

หลาย”19 และทำาให้ “คนที่แข็งแรง” อับ- 

อาย20

สาม ไม่ว่าท่านจะอาศัยอยู่ที่ใด สภาว- 
การณ์ของท่านจะต่ำาต้อยเพียงใด อาชีพ 
การงานของท่านจะอัตคัดขัดสนเพียงใด  
ความสามารถของท่านจะมีจำากัดเพียงใด  
รูปร่างหน้าตาของท่านจะธรรมดาเพียงใด  
หรือการเรียกของท่านในศาสนจักรจะดู 
เล็กน้อยเพียงใดสำาหรับท่าน พระบิดาบน 
สวรรค์มิได้ทรงเห็นท่านไร้ตัวตน พระองค์ 
ทรงรักท่าน พระองค์ทรงทราบถึงใจอ่อน 
น้อมของท่านและการกระทำาจากความรัก 
ความเมตตาของท่าน ทั้งหมดนี้ประกอบ 
กันเป็นประจักษ์พยานอันเป็นนิจถึงความ
จงรักภักดีและศรัทธาของท่าน

สี่ ท้ายสุดนี้ โปรดเข้าใจว่าสิ่งที่ท่าน 
เห็นและประสบในเวลานี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิด 
ขึ้นตลอดไป ท่านจะไม่รู้สึกอ้างว้าง เศร้า 
โศก เจ็บปวด หรือท้อแท้ตลอดไป เรามี 
คำาสัญญาที่ซื่อสัตย์จากพระผู้เป็นเจ้าว่า 
พระองค์จะไม่ทรงหลงลืมหรือทอดทิ้งผู้ที่ 
มีใจน้อมเข้าหาพระองค์21 จงมีความหวัง 
และมีศรัทธาในคำาสัญญานั้น จงเรียนรู้ที่ 
จะรักพระบิดาบนสวรรค์ของท่านและเป็น 
สานุศิษย์ของพระองค์ทั้งในคำาพูดและ
การกระทำา

ขอให้มั่นใจว่าหากท่านจะอดทน เชื่อ
ในพระองค์ และยังคงซื่อสัตย์ในการรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ วันหนึ่งท่านจะ
ประสบด้วยตนเองถึงคำาสัญญาที่เปิดเผย
ต่ออัครสาวกเปาโลว่า “สิ่งที่ตาไม่เห็นหู
ไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำาหรับคนที่รัก

พระองค์”22

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานอุคท์ดอร์ฟ โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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นำ�เสนอโดย ประธ�นเฮนรีย ์บี. อ�ยริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณ โปรด

ยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์แทด 

อาร์. คอลลิสเตอร์ ในฐานะสมาชิกในฝ่าย

ประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

ขอเสนอปลดเอ็ลเดอร์แกรีย์ เจ. โคล- 

แมน, เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. ฮิงค์ลีย์,  

เอ็ลเดอร์โยชิฮิโกะ คิคุชิ, เอ็ลเดอร์คาร์ล  

บี. แพรทท์ และเอ็ลเดอร์เซซิล โอ. แซมู-

เอลสัน จูเนียร์ ในฐานะสมาชิกโควรัมที่

หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบและตั้งท่านเหล่านี้

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณ

ขอเสนอปลดเอ็ลเดอร์วัน ยอง โค, 

เอ็ลเดอร์โลเวลล์ เอ็ม. สโนว์ และเอ็ลเดอร์ 

พอล เค. ซีบราวสกี ในฐานะสมาชิกโควรัม 

ที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ท่ีปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ 

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ในการรับใช้ที่

ยอดเยี่ยมของท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส  

สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะ 

ศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ังรู้ ผู้เปิด 

เผย  และประธานศาสนจักรของพระเยซ ู

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เฮนรีย์  

เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง 

ในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก 

อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย

ประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ 

แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวก 

สิบสองดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์,  

แอล. ทอม เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม.  

เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์  

บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. 

เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด  

เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์  

คริสทอฟเฟอร์สัน, และ นีล แอล.  

แอนเดอร์เซ็น

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำาเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่า เราสนับสนุนที่ปรึกษาใน 

ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสอง 

ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และ 

ผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำาเช่น 

เดียวกัน

เอ็ลเดอร์คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา 

ได้รับการปลดจากสมาชิกในฝ่ายประธาน

ภาคบ่ายวันเสาร์  |  1 ตุลาคม 2011

การสนับสนุนเจ้า
หน้าที่ศาสนจักร
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สว่างเจิดจ้าจนห้อง “สว่างยิ่งกว่าตอน 
เที่ยงวัน” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:30)  
บุคคลผู้หนึ่งปรากฏที่ข้างเตียงท่าน เรียก 
ชื่อเด็กหนุ่มและประกาศว่า “ท่านเป็นผู้ 
ส่งสารที่ส่งมาจากที่ประทับของพระผู้เป็น 
เจ้า …   และชื่อของท่านคือโมโรไน” (ข้อ  
33) ท่านแนะนำาโจเซฟเกี่ยวกับการออกมา 
ของพระคัมภีร์มอรมอน จากนั้นโมโรไน 
อ้างข้อความจากหนังสือมาลาคีในพันธ- 
สัญญาเดิมด้วยภาษาที่แตกต่างจากใน 
ฉบับคิงเจมส์เล็กน้อยว่า 

“ดูเถิด, เราจะเปิดเผยฐานะปุโรหิตแก ่
เจ้า, โดยมือของเอลียาห์ศาสดาพยากรณ์, 
ก่อนการมาของวันสำาคัญยิ่งและน่าพรั่น- 
พรึงของพระเจ้า.

“…และท่านจะปลูกสัญญาที่ทำากับ 
บรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลาน, และใจ 
ของลูกหลานจะหันไปหาบรรพบุรุษของ 
พวกเขา. หากไม่เป็นเช่นน้ัน, ท้ังแผ่นดินโลก 
จะร้างลงส้ิน ณ การเสด็จมาของพระองค์” 

(ข้อ 38, 39)

คำาแนะนำาท่ีโมโรไนให้แก่ศาสดาพยากรณ์ 

เม่ือเราศึกษา เรียนรู้ และดำาเนินชีวิต 

ตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  

ลำาดับเหตุการณ์ต่างๆ มักจะสอน 

เราอยู่บ่อยครั้ง พิจารณา ตัวอย่างเช่น  

บทเรียนเก่ียวกับลำาดับความสำาคัญทาง 

วิญญาณท่ีเราเรียนรู้จากลำาดับเหตุการณ์ 

สำาคัญที่เกิดขึ้นเมื่อความสมบูรณ์แห่ง 

พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดได้ 

รับการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย

ในป่าศักดิ์สิทธิ์ โจเซฟ สมิธเห็นและ 

สนทนากับพระบิดานิรันดร์และพระเยซู 

คริสต์ นอกจากเรื่องอื่นๆ โจเซฟได้เรียน 

รู้เกี่ยวกับพระลักษณะที่แท้จริงของพระ 

ผู้เป็นเจ้าสามพระองค์และเรียนรู้ถึงการ 

เปิดเผยต่อเนื่อง นิมิตอันยิ่งใหญ่นี้เริ่ม 

เข้ามา “เมื่อเวลากำาหนดครบบริบูรณ์ 

แล้ว”  (เอเฟซัส 1:10) และเป็นเหตุการณ์

หนึ่งที่สำาคัญยิ่งในประวัติศาสตร์โลก

ประมาณสามปีต่อมา ในการตอบ 

คำาสวดอ้อนวอนที่จริงจังเมื่อค่ำาวันที่ 21 

กันยายน ปี 1823 ห้องนอนของโจเซฟ 

เอ็ลเดอร์ราล์ฟ ดับเบิลยู. ฮาร์ดีย์  

จูเนียร์, เอ็ลเดอร์จอน เอ็ม. ฮันท์สแมน 

ซีเนียร์, เอ็ลเดอร์อเล็กซานเดอร์ เอ็น.  

มานโซส และเอ็ลเดอร์เจ. วิลลาร์ด แมร์

เรียตต์ จูเนียร์ ได้รับการปลดในฐานะ

สาวกเจ็ดสิบภาค

ขอเสนอว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับความ

ขอบคุณสำาหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของ

ท่าน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้น 

ผู้ใหญ่  สาวกเจ็ดสิบภาค และ ฝ่ายประธาน 

องค์การช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำาเช่นเดียวกัน

ประธานมอนสันครับ เท่าที่สังเกตเห็น  

การสนับสนุนในศูนย์การประชุมใหญ่เป็น

เอกฉันท์

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำาหรับการออก

เสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา การอุทิศ

ตน  และการสวดอ้อนวอนของท่าน 

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดน�ร์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ใจของ
ลูกหลานจะหันไป
ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้เยาวชนของศาสนจักรเรียนรู้และมีประสบการณ์ 
ในวิญญาณแห่งเอลียาห์
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หนุ่มมีสาระสำาคัญสองอย่างคือ (1) พระ 

คัมภีร์มอรมอน และ (2) ถ้อยคำาของมาลาคี 

ซึ่งบอกล่วงหน้าถึงบทบาทของเอลียาห์ 

ในการฟ้ืนฟู “ส่ิงสารพัด… ตามซ่ึงพระเจ้า 

ได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้เผยพระวจนะ 

บริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณ 

มา” (กิจการ 3:21) เหตุการณ์เริ่มต้นของ 

การฟื้นฟูจึงเผยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว 

กับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ เน้นความ 

สำาคัญของพระคัมภีร์มอรมอน และมุ่งหวัง 

งานแห่งความรอดและความสูงส่งเพื่อคน 

เป็นและคนตาย ลำาดับเหตุการณ์ที่สร้าง 

แรงบันดาลใจนี้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 

ในเรื่องทางวิญญาณที่เป็นลำาคับความ 

สำาคัญสูงสุดต่อพระเจ้า

ข่าวสารของข้าพเจ้ามุ่งเน้นเรื่องการ 

ปฏิบัติศาสนกิจและวิญญาณแห่งเอลียาห์ 

ตามที่โมโรไนบอกไว้ล่วงหน้าในคำาแนะนำา 

เบื้องต้นที่ให้แก่โจเซฟ สมิธ ข้าพเจ้าสวด 

อ้อนวอนอย่างจริงจังเพื่อให้ได้รับความ 

ช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ก�รปฏิบัติศ�สนกิจของเอลีย�ห์
เอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์ยุคพันธ- 

สัญญาเดิมที่แสดงปาฏิหาริย์น่าพิศวง  

ท่านปิดผนึกฟ้าสวรรค์ไม่ให้มีฝนตกใน 

บรรดาชาวอิสราเอลโบราณเป็นเวลา 3 ปี 

ครึ่ง ท่านทวีปริมาณแป้งและน้ำามันของ 

หญิงม่าย ท่านชุบชีวิตเด็กหนุ่มจากความ 

ตาย และท่านเรียกไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์ 

ในการท้าทายต่อผู้เผยพระวจนะของพระ 

บาอัล (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 17–18) ช่วงท้าย 

ของการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก 

ของเอลียาห์ ท่าน “ได้ขึ้นไปโดยพายุเข้า 

สวรรค์” (2 พงศ์กษัตริย์ 2:11) และแปร

สภาพ
“เราเรียนรู้จากการเปิดเผยยุคสุดท้าย 

ว่าเอลียาห์ถืออำานาจการผนึกของฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและเป็นศาสดา 
พยากรณ์คนสุดท้ายที่ถืออำานาจนี้ก่อนยุค 
สมัยของพระเยซูคริสต์” (Bible Dictionary,  
“Elijah”) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
อธิบายว่า “วิญญาณ พลังอำานาจ และ
การเรียกของเอลียาห์คือ เจ้ามีอำานาจ 
ถือกุญแจแห่ง… ความบริบู รณ์ของ
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค… และ 
ได้มาซึ่ง…ศาสนพิธีทุกอย่างที่เป็นของ 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (ดู คำาสอน 
ของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ  
[2007], 335; เน้นตัวเอน) อำานาจการผนึก 
อันศักดิ์สิทธิ์นี้จำาเป็นต่อศาสนพิธีฐานะ 
ปุโรหิตเพื่อให้การผูกไว้บนแผ่นดินโลก 
และในสวรรค์มีผลบังคับใช้

เอลียาห์ปรากฏต่อโมเสสบนภูเขาแห่ง 
การเปลี่ยนสภาพ (ดู มัทธิว 17:3) และ 
ประสาทสิทธิอำานาจนี้ให้เปโตร ยากอบ  
และยอห์น เอลียาห์ปรากฏตัวอีกครั้ง
พร้อมด้วยโมเสสและคนอื่นๆ เมื่อวันที่ 3  
เมษายน ปี 1836 ในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ 
และประสาทกุญแจเดียวกันนี้ให้แก่โจเซฟ 
สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี
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เอลียาห์ผู้เผยพระวจนะมายังเจ้า’” (คำา 

สอน: โจเซฟ สมิธ, หน้า 511)

โจเซฟอธิบายต่อว่า

“แต่อะไรคือวัตถุประสงค์ของ [การมา 

ของเอลียาห์] หรือสิ่งนั้นจะบังเกิดสัมฤทธิ- 

ผลได้อย่างไร ต้องมีการมอบกุญแจ ต้อง 

มีวิญญาณแห่งเอลียาห์ พระกิตติคุณต้อง 

ได้รับการสถาปนา วิสุทธิชนของพระผู้เป็น 

เจ้ามารวมกัน มีการสร้างไซอัน และวิสุทธิ- 

ชนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอัน  

[ดู โอบาดีห์ 1:21]

“แต่พวกเขาจะเป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขา 

ไซอันได้อย่างไร เป็นได้โดยสร้างพระวิหาร   
…และออกไปรับศาสนพิธีทั้งหมด…  
แทนบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน… 
และนี่คือสายโซ่ที่ผูกมัดใจบรรพบุรุษกับ 

ลูกหลาน และลูกหลานกับบรรพบุรุษ อัน 

จะทำาให้พันธกิจของเอลียาห์บังเกิดสัม- 

ฤทธิผล” (ดู คำาสอน: โจเซฟ สมิธ, 509)

ในปี 1836 จำาเป็นต่อการเตรียมโลกให ้

พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ 

ช่วยให้รอดและส่งผลให้ผู้คนทั่วโลกหันมา 

สนใจค้นคว้าประวัติครอบครัวกันมากขึ้น 

อย่างมหาศาล

วิญญ�ณและง�นของเอลีย�ห์
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศ 

ว่า “ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่สุด 

ในโลกนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้เราคือ 

เสาะหาคนตายของเรา … เพราะจำาเป็น 

ที่อำานาจการผนึกจะอยู่ในมือเราเพื่อผนึก 

ลูกหลานของเราและคนตายของเรา 

สำาหรับสมัยการประทานความสมบูรณ์

แห่งเวลา—สมัยการประทานตามสัญญา 

ที่พระเยซูคริสต์ทรงทำาไว้ก่อนการวาง 

รากฐานของโลกเพื่อความรอดของมนุษย์   
… พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ ‘เราจะส่ง 

พระคัมภีร์บันทึกว่าศาสดาพยากรณ์

เอลียาห์ยืนกล่าวต่อหน้าโจเซฟและ 

ออลิเวอร์ว่า

“ดูเถิด, เวลามาถึงโดยสมบูรณ์แล้ว,  

ซึ่งพูดไว้โดยปากของมาลาคี—โดยเป็น 

พยานว่าจะทรงส่งท่าน [เอลียาห์] มา,  

ก่อนวันสำาคัญยิ่งและน่าพรั่นพรึงของ 

พระเจ้าจะมาถึง—

“เพื่อหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน,  

และลูกหลานมาหาบรรพบุรุษ, เกลือกทั้ง 

แผ่นดินโลกจะถูกลงทัณฑ์ด้วยคำาสาป

แช่ง—

“ฉะนั้น, จึงมอบหมายกุญแจทั้งหลาย 

ของสมัยการประทานนี้ไว้ในมือท่าน; และ 

โดยการนี้ท่านจะรู้ว่าวันอันน่าพรั่นพรึง 

และสำาคัญยิ่งของพระเจ้าอยู่ใกล้, แม้ที่ 

ประตู” (คพ. 110:14–16)

การฟื้นฟูอำานาจการผนึกโดยเอลียาห์ 
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เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน สอนว่า 
วิญญาณแห่งเอลียาห์คือ “ปรากฏการณ์ 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพยาน 
ถึงลักษณะอันสูงส่งของครอบครัว” (“A  
New Harvest Time,” Ensign, พ.ค. 1998, 
34) อิทธิพลพิเศษเช่นนี้ของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ดึงผู้คนให้ค้นหา บันทึก และ 
หวงแหนบรรพชนกับสมาชิกครอบครัวของ 
ตน—ทั้งผู้มีชีวิตอยู่ในอดีตและปัจจุบัน

วิญญาณแห่งเอลียาห์มีผลต่อผู้คนทั้ง
ในและนอกศาสนจักร อย่างไรก็ตาม ใน 
ฐานะสมาชิกศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู 
ของพระคริสต์ เราทำาพันธสัญญาและมี 
หน้าที่รับผิดชอบในการค้นหาบรรพชน
ของเราและประกอบศาสนพิธีแห่งความ 
รอดในพระกิตติคุณให้ท่านเหล่านั้น  
“พวกเขาจะดีพร้อมไม่ได้หากไม่มีพวกเรา” 
(ฮีบรู 11:40; ดู คำาสอน: โจเซฟ สมิธ, 511  
ด้วย) และ “ทั้งเราโดยไม่มีคนตายของเรา 
พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อมก็ไม่ได้” (คพ. 
128:15)

ด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจึงค้นคว้างาน 
ประวัติครอบครัว สร้างพระวิหาร และ
ประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย ด้วยเหตุผล 
เหล่านี้พระองค์จึงทรงส่งเอลียาห์มาฟื้นฟู 
อำานาจการผนึกที่ผูกไว้บนแผ่นดินโลก 
และในสวรรค์ เราเป็นตัวแทนของพระเจ้า 
ในงานแห่งความรอดและความสูงส่งที่จะ 
ป้องกัน “ทั้งแผ่นดินโลก [จากการ] ถูกลง 
ทัณฑ์ด้วยคำาสาปแช่ง” (คพ. 110:15) เมื่อ 
พระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้ง นี่คือหน้าที่
และพรอันยิ่งใหญ่ของเรา

คำ�เชื้อเชิญม�ยังอนุชนรุ่นหลัง
ข้าพเจ้าขอให้เยาวชนชาย เยาวชนหญิง 

และเด็กทั้งหลายซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังเอา 

ใจใส่ขณะข้าพเจ้าเน้นความสำาคัญของ 
วิญญาณแห่งเอลียาห์ในชีวิตท่านวันนี้ 
ข่าวสารของข้าพเจ้ามีเจตนาเพ่ือศาสนจักร 
ทั้งหมดโดยรวม—แต่เพื่อท่านโดยเฉพาะ

หลายท่านอาจคิดว่างานประวัติครอบ- 
ครัวต้องทำาโดยผู้ใหญ่เป็นหลัก แต่ข้าพเจ้า 
ไม่เห็นข้อจำากัดเรื่องอายุบอกไว้ในพระ 
คัมภีร์หรือแนวทางท่ีผู้นำาศาสนจักรประกาศ 
ว่างานสำาคัญนี้กำาหนดไว้เฉพาะผู้ใหญ่ที่ 
มีวุฒิภาวะเท่านั้น ท่านเป็นบุตรธิดาของ 
พระผู้เป็นเจ้า ลูกหลานแห่งพันธสัญญา  
และผู้สร้างอาณาจักร ท่านไม่จำาเป็นต้อง 
รอให้ถึงวัยอันควรท่ีจะมีสัมฤทธิผลในหน้า 
ที่รับผิดชอบของท่านในการช่วยงานแห่ง 
ความรอดเพื่อครอบครัวมนุษย์

ปัจจุบันพระเจ้าประทานให้เรามีแหล่ง 
ช่วยอันน่าทึ่งที่ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้ 
และรักงานนี้ซึ่ งจุดประกายความคิด 

ด้วยวิญญาณแห่งเอลียาห์ ตัวอย่างเช่น 
FamilySearch เป็นการรวบรวมบันทึก แหล่ง 
ค้นคว้า และความช่วยเหลือ ซึ่งเข้าไปใช้ 
งานได้ง่ายจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและ 
อุปกรณ์มือถือหลากหลายประเภท จัดทำา 
ไว้ เพื่อช่วยผู้คนค้นหาและเก็บบันทึก 
ประวัติครอบครัวของตนเอง แหล่งช่วย 
เหล่านี้มีอยู่ที่ศูนย์ประวัติครอบครัวตาม 
อาคารศาสนจักรของเราหลายแห่งทั่วโลก 
เช่นกัน

ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ FamilySearch และ 
เครื่องมืออื่นๆ มีขึ้นในเวลาที่เยาวชนคุ้น 
เคยกับเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบ นิ้วของท่านผ่านการ 
ฝึกฝนให้รู้วิธีส่งข้อความและทวีตเพื่อเร่ง 
ทำาให้งานของพระเจ้ารุดหน้า—มิใช่เพียง 
เพื่อใช้สื่อสารกับเพื่อนๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
เท่านั้น ทักษะความสามารถที่มีอยู่ใน
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ประวัติครอบครัวได้”
เจเร็นเล่าว่าเมื่อเขาเรียนรู้เกี่ยวกับงาน 

ประวัติครอบครัวเขาตระหนัก “ว่าช่ือเหล่า 
นี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อแต่เป็นบุคคลจริง ผม
ตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆ กับการนำารายชื่อไป 
พระวิหาร”

อันดรูว์แสดงความคิดเห็นว่า “ผมหัน 
มาสนใจประวัติครอบครัวด้วยความรักและ 
ความกระตือรือร้นอย่างที่ผมไม่รู้มาก่อน 
ว่าผมจะเป็นแบบนี้ได้ เมื่อผมเตรียมตัว 
สอนแต่ละสัปดาห์ ผมมักจะได้รับการกระตุ้น 
เตือนจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้ลงมือ 
ทำาและลองใช้วิธีการบางอย่างที่สอนใน 
ชั้นเรียน ก่อนหน้านี้ประวัติครอบครัวเป็น 
เรื่องน่ากลัว แต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือ 
จากพระวิญญาณผมสามารถทำาการเรียก 
ได้สำาเร็จและช่วยหลายคนในวอร์ดของเรา”

เยาวชนท่ีรักของข้าพเจ้า ประวัติครอบ- 
ครัวมิได้เป็นเพียงโปรแกรมที่น่าสนใจหรือ 
กิจกรรมที่ศาสนจักรให้การสนับสนุนเท่า 
นั้น หากแต่เป็นส่วนสำาคัญยิ่งในงานแห่ง 
ความรอดและความสูงส่ง ท่านได้รับการ 
เตรียมมาเพื่อยุคสมัยนี้และเพื่อสร้าง 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ท่านอยู่บน 
แผ่นดินโลกในปัจจุบันเพื่อช่วยงานอัน
รุ่งโรจน์นี้

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเอลียาห์กลับมา 
บนแผ่นดินโลกและฟื้นฟูอำานาจการผนึก 
อันศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่ผูกไว้บน 
แผ่นดินโลกและส่ิงท่ีผูกไว้ในสวรรค์ ข้าพเจ้า 
ทราบว่าเยาวชนซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังมี 
บทบาทสำาคัญในความบากบั่นนี้ ข้าพเจ้า 
เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนามอัน
ศักดิ์ สิทธิ์ ของพระเจ้ าพระเยซูคริสต์   
เอเมน 

สามารถทำาสิ่งที่ข้าพเจ้าแนะนำาได้โดยใช้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที ่มีใน lds.org/family 
historyyouth ฝ่ายประธานโควรัมฐานะ 
ปุโรหิตแห่งอาโรนและฝ่ายประธานช้ันเรียน 
เยาวชนหญิงสามารถมีบทบาทสำาคัญใน 
การช่วยให้เยาวชนทุกคนคุ้นเคยกับแหล่ง 
ช่วยพื้นฐานเหล่านี้ เยาวชนต้องเป็นผู้ 
เรียนรู้ที่ลงมือทำาจึงจะได้รับแสงสว่างและ 
ความรู้เพ่ิมข้ึนโดยอำานาจของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์—ต้องไม่เป็นนักเรียนเฉยเฉื่อยที่ 
ส่วนใหญ่แล้วถูกกระทำา (ดู 2 นีไฟ 2:26)

บิดามารดาและผู้นำาทั้งหลาย ท่านจะ 
เฝ้าพิศวงว่าเด็กและเยาวชนในศาสนจักร 
กลายเป็นผู้มีทักษะอย่างมากในการใช้ 
เครื่องมือเหล่านี้ อันที่จริงท่านจะเรียนรู้ 
บทเรียนมีค่าจากคนรุ่นเยาว์เหล่าน้ีเก่ียวกับ 
การใช้แหล่งช่วยดังกล่าวอย่างมีประสิทธิ- 
ภาพ เยาวชนสามารถให้ความช่วยเหลือ 
ได้มากแก่ผู้ใหญ่ที่ไม่สะดวกหรือไม่กล้าใช้ 
เทคโนโลยีหรือไม่คุ้นเคยกับ FamilySearch 
นอกจากนี้ท่านจะนับพระพรมากมายของ
ท่านเมื่อคนรุ่นเยาว์อุทิศเวลามากขึ้นให ้
งานประวัติครอบครัวกับงานพระวิหาร  
และใช้เวลาน้อยลงกับวิดีโอเกม การเล่น
อินเทอร์เน็ต และการเล่นเฟสบุค

ทรอย แจ็คสัน, เจเร็น โฮป และอันดรูว์  
อัลเลน เป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ที่ได้รับเรียกโดยอธิการผู้ได้รับการดลใจ 
ให้สอนชั้นเรียนประวัติครอบครัวด้วยกัน 
ในวอร์ด เยาวชนชายเหล่านี้เป็นตัวแทน 
หลายท่านในความกระตือรือร้นที่จะเรียน
รู้และความปรารถนาที่จะรับใช้

ทรอยกล่าวว่า “ผมเคยมาโบสถ์และแค่ 
นั่งเฉยๆ แต่เวลานี้ผมตระหนักว่าผมต้อง 
กลับบ้านไปทำาอะไรสักอย่าง เราทุกคนทำา 

บรรดาเยาวชนทุกวันนี้ เป็นการเตรียม 
ความพร้อมเพื่ออำานวยประโยชน์ให้แก่
งานแห่งความรอด

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้เยาวชนของศาสน- 
จักรเรียนรู้และมีประสบการณ์ในวิญญาณ 
แห่งเอลียาห์ ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ท่านศึกษา 
ค้นหาบรรพชนของท่าน และเตรียมตนเอง 
ให้พร้อมจะประกอบพิธีบัพติศมาแทน 
ญาติพี่น้องผู้วายชนม์ ของท่าน ในพระ 
นิเวศน์ของพระเจ้า (ดู คพ. 124:28–36)  
ข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยคนอื่นๆ ค้นหา 
ประวัติครอบครัวของพวกเขาเช่นกัน

เม่ือท่านขานรับคำาเช้ือเชิญน้ีด้วยศรัทธา 
ใจของท่านจะหันไปหาบรรพบุรุษ คำาสัญญา 
ที่ทำาไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 
จะฝังอยู่ในใจท่าน ปิตุพรของท่านพร้อม 
ด้วยคำาประกาศเชื้อสายในนั้นจะเชื่อมโยง 
ท่านไปสู่บรรพบุรุษเหล่านี้และจะมีความ 
หมายต่อท่านมากข้ึน ความรักความกตัญญู 
ที่ท่านมีต่อบรรพชนจะเพิ่มพูน ประจักษ์ 
พยานและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ท่านมี 
ต่อพระผู้ช่วยให้รอดจะลึกซึ้งและยั่งยืน  
ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะได้รับความคุ้ม 
ครองจากอิทธิพลที่รุนแรงขึ้นของปฏิปักษ์  
เมื่อท่านรักและมีส่วนร่วมในงานศักดิ์สิทธิ์ 
นี้ ท่านจะได้รับการปกป้องระหว่างที่ท่าน 
อยู่ในวัยเยาว์และตลอดชีวิตของท่าน

บิดามารดาและผู้นำาท้ังหลาย โปรดช่วย 
ให้เด็กและเยาวชนของท่านเรียนรู้และมี 
ประสบการณ์ในวิญญาณแห่งเอลียาห์  
แต่โปรดอย่าเข้มงวดจนเกินไปในเรื่องนี้ 
หรือให้รายละเอียดข้อมูลหรือการอบรม 
มากเกินไป เชื้อเชิญให้เยาวชนลองค้นหา  
ทดลองทำา และเรียนรู้ด้วยตนเอง (ดู  
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:20) เยาวชนทุกคน 
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เมื่อเรามองเข้าไปในดวงตาของเด็ก 

คนหนึ่ง เราจะเห็นบุตรหรือธิดาของ 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ยืนอยู่กับเราในชีวิต 

ก่อนเกิด

นับเป็นสิทธิพิเศษสูงสุดของสามีภรรยา 

ที่สามารถให้กำาเนิดบุตรเพื่อจัดเตรียมร่าง 

กายมรรตัยให้ลูกทางวิญญาณเหล่านี้ของ 

พระผู้เป็นเจ้า เราเชื่อมั่นในครอบครัวและ 

เราเชื่อมั่นในบุตรธิดา

เมื่อสามีภรรยาให้กำาเนิดเด็กคนหนึ่ง  

พวกเขากำาลังทำาให้แผนส่วนหนึ่งของพระ 

บิดาบนสวรรค์ในการนำาเด็กมายังแผ่นดิน 

โลกเกิดสัมฤทธิผล พระเจ้าตรัสว่า “นี่คือ 

งานของเราและรัศมีภาพของเรา—คือการ 

ทำาให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์

ของมนุษย์”1 ก่อนความเป็นอมตะ จะต้อง 

มีความเป็นมรรตัย

ครอบครัวได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็น 

เจ้า ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของ 

พระบิดาบนสวรรค์บนโลกนี้และตลอด 

นิรันดร หลังจากให้อาดัมและเอวาอยู่ด้วย 

กันโดยการแต่งงาน พระคัมภีร์อ่านว่า 

“พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่ 

“การเกิดของลูกคนที่หกของเราเป็น 

ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง ขณะที่ผมจ้อง 

มองลูกสาวแสนสวยคนใหม่ในห้องบริบาล 

เพียงไม่กี่นาทีหลังจากเธอเกิด ผมได้ยิน 

เสียงประกาศชัดเจนว่า ‘ยังจะมีอีกคนหน่ึง 

และจะเป็นเด็กผู้ชาย’ ผมรีบกลับไปอยู่ 

ข้างเตียงภรรยาที่อ่อนล้ามากและบอก 

ข่าวดีให้เธอทราบ น่ันเป็นจังหวะเวลาท่ีแย่ 

มากในส่วนของผม”5 ปีแล้วปีเล่าครอบครัว 

เมสันรอคอยการเกิดของลูกคนที่เจ็ด สาม  

สี่ ห้า หก เจ็ดปีผ่านไป ในที่สุด แปดปี 

ผ่านพ้นไปลูกคนที่เจ็ดเกิด—เด็กผู้ชาย 

เดือนเมษายนที่ผ่านมา ประธานโธมัส 

เอส. มอนสันประกาศดังนี้

“ครั้งหนึ่งมาตรฐานของศาสนจักรกับ 

มาตรฐานของสังคมสอดคล้องกันแทบทุก 

อย่าง แต่บัดนี้มีความแตกต่างกว้างขึ้น 

ระหว่างเรา ซ่ึงกำาลังกว้างออกไปเร่ือยๆ…
“พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติทรง 

อธิบายว่าพระองค์ทรงอยู่ในโลกแต่ทรง 

มิใช่ของโลก เราสามารถอยู่ในโลกแต่ไม่ 

เป็นของโลกได้เช่นกันเมื่อเราปฏิเสธแนว 

คิดและคำาสอนผิดๆ และแน่วแน่ต่อสิ่งที่ 

พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา”6

เสียงมากมายในโลกทุกวันนี้ลดความ 

สำาคัญของการมีบุตรหรือบอกให้ประวิง 

เวลาหรือจำากัดจำานวนบุตรในครอบครัว  

บุตรสาวของข้าพเจ้าเพิ่งให้อ่านบล็อกใน 

อินเทอร์เน็ตที่เขียนโดยมารดาชาวคริสต์  

(ศาสนาอื่น) ที่มีลูกห้าคน เธอเขียนว่า 

“[โดยที่เติบใหญ่] ในวัฒนธรรมนี้ จึงยาก 

ที่จะเข้าใจมุมมองของพระคัมภีร์ไบเบิล 

เกี่ยวกับการเป็นมารดา… ลูกถูกจัด 

อันดับให้อยู่ต่ำากว่าวิทยาลัย ต่ำากว่าการ 

เขาว่า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่น 

ดิน”2 ในสมัยของเราศาสดาพยากรณ์และ 

อัครสาวกประกาศว่า “พระบัญญัติข้อแรก 

ท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดัมและเอวา 

เกี่ยวข้องกับศักยภาพของคนทั้งสองที่จะ 

เป็นบิดามารดาในฐานะสามีภรรยา เรา 

ประกาศว่าพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 

ที่ให้บุตรธิดาของพระองค์ขยายเผ่าพันธุ์ 

และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลกยังมีผล 

บังคับ”3

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิ- 

ชนยุคสุดท้ายไม่ได้ลืมหรือเมินเฉยพระ 

บัญญัติข้อน้ี4 เราแสดงความขอบคุณอย่าง 

สุดซ้ึงต่อศรัทธามากมายท่ีสามีภรรยาแสดง 

ให้เห็น (โดยเฉพาะภรรยาของพวกเรา) ใน 

การเต็มใจมีบุตร ต้องมีบุตรเมื่อใดและ 

ต้องมีบุตรกี่คนเป็นการตัดสินใจส่วนตัวที่ 

ต้องทำาระหว่างสามีภรรยากับพระเจ้า นี่ 

เป็นการตัดสินใจที่ศักดิ์สิทธิ์—การตัดสิน 

ใจที่ควรทำาด้วยการสวดอ้อนวอนอย่าง 

จริงใจและทำาตามด้วยศรัทธาอย่างมาก

หลายปีก่อนเอ็ลเดอร์เจมส์ โอ. เมสัน 

แห่งสาวกเจ็ดสิบเล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟัง 

โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

บุตรธิดา
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพรอันสำาคัญยิ่งของบุตรธิดาและความสุขที่พวกเขา
จะนำามาให้เราในชีวิตนี้และในนิรันดร 
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เดินทางไปทั่วโลก ต่ำากว่าการสามารถ 

ออกไปเที่ยวยามราตรี ต่ำากว่าการออก 

กำาลังกายที่โรงยิม ต่ำากว่างานใดๆ ที่คุณ 

มีหรือหวังว่าจะมี” เธอเขียนเพิ่มเติมว่า 

“การเป็นมารดาไม่ใช่งานอดิเรก แต่เป็น 

การเรียก คุณอย่าสะสมลูกเพราะคุณเห็น 

ว่าพวกเขาน่ารักกว่าแสตมป์ ลูกไม่ใช่สิ่ง 

ที่คุณจะต้องเจียดเวลา แต่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานเวลาให้คุณก็เพื่อสิ่งนี้”7

การมีลูกเล็กๆ ไม่ง่ายเลย มีหลายวัน 

ที่ยากพอสมควร คุณแม่วัยสาวขึ้นรถโดย 

สารกับลูกเจ็ดคน คนขับรถถามว่า “นี่ลูก 

ของคุณทั้งหมดเลยหรือครับ หรือแค่พา

เด็กๆ ไปปิกนิก” 

“ลูกของดิฉันทั้งหมดเลยค่ะ” เธอตอบ 

“ไม่ใช่ปิกนิก!”8

ขณะที่ชาวโลกถามมากขึ้นเรื่อยๆว่า 

“น่ีลูกของคุณท้ังหมดเลยหรือ” เราขอบคุณ 

ครับสำาหรับการสร้างสถานศักดิ์สิทธิ์ให้ 

ครอบครัวในศาสนจักร ที่ซึ่งเราให้เกียรติ 

และช่วยมารดาที่มีบุตร

ถึงบิดาที่ชอบธรรม ไม่มีคำาพูดใดแสดง 

ความขอบคุณและความรักที่ท่านรู้สึกได้ 

มากพอต่อของขวัญอันประมาณค่ามิได้ 

ของภรรยาท่านในการให้กำาเนิดและดูแล 

บุตรธิดาของพวกเธอ

เอ็ลเดอร์เมสันมีอีกประสบการณ์หนึ่ง 

หลังจากแต่งงานเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ช่วย 

ให้เขาจัดความรับผิดชอบต่อครอบครัวไว้ 

เป็นอันดับแรก เขากล่าวว่า

“ผมกับมารีอ้างว่าการท่ีผมจะเรียนแพทย์ 

เธอจำาเป็นต้องทำางานไปก่อน แม้เราจะไม่ 

[อยาก] ทำาเช่นนั้น แต่ลูกต้องมาทีหลัง 

[ขณะดูนิตยสารศาสนจักรที่บ้านของพ่อ 

แม่ผม] ผมเห็นบทความของเอ็ลเดอร์ 

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ตอนนั้น 

ท่านอยู่ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง [โดย 

เน้น] ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการ 

แต่งงาน จากคำาพูดของเอ็ลเดอร์คิมบัลล์ 

ความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง 

คือขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่น 

ดินโลก บ้านของพ่อแม่ผมอยู่ [ใกล้] กับ

อาคารบริหารงานศาสนจักร ผมจึงเดินไป 

ที่สำานักงานทันทีและ 30 นาทีหลังจาก 

อ่านบทความของท่าน ผมก็พบตนเองนั่ง 

อยู่ตรงข้ามกับเอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 

คิมบัลล์” [สมัยนี้ไม่ง่ายขนาดนั้น] 

“ผมอธิบายว่าผมอยากเป็นหมอ ไม่มี 

ทางเลือกนอกจากเลื่อนเวลาการมีบุตร 

ออกไป เอ็ลเดอร์คิมบัลล์ฟังอย่างอดทน 

และจากนั้นก็ตอบด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่า 

‘บราเดอร์เมสัน พระเจ้าทรงต้องการให้ 

คุณฝ่าฝืนพระบัญญัติสำาคัญข้อหนึ่งเพื่อ 

คุณจะได้เป็นหมออย่างน้ันหรือ ด้วยความ 

ช่วยเหลือของพระเจ้า คุณสามารถมีครอบ- 

ครัวและจะยังเป็นหมอได้ ศรัทธาของคุณ

อยู่ที่ไหน”

เอ็ลเดอร์เมสันเล่าต่อไปว่า “ลูกคนแรก 

ของเราเกิดอีกไม่ถึงปีหลังจากนั้น ผมกับ 

มารีทำางานขยันขันแข็งและพระเจ้าทรง 

เปิดหน้าต่างสวรรค์” ครอบครัวเมสันได้รับ 

พรด้วยลูกอีกสองคนก่อนที่เขาจะเรียนจบ

คณะแพทย์ศาสตร์ในอีกสี่ปีต่อมา9
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“ไปท้ิงเสียในแม่น้ำา”14 ท่านทราบเร่ืองท่ีเหลือ 

ทารกน้อยน่ารักนอนอยู่ในเรือเล็กที่สาน 

จากต้นกก วางไว้ที่แม่นำ้า มีพี่สาวยืนดูอยู่ 

ธิดาของฟาโรห์มาพบเข้า และมารดาของ 

เขาเองเป็นแม่นมคอยดูแล จากนั้นก็คืน 

เด็กชายให้ธิดาของฟาโรห์ผู้รับเขาเป็น

บุตรและเรียกว่าโมเสส

ในเรื่องราวที่น่าจดจำาที่สุดเกี่ยวกับการ 

ถือกำาเนิดของทารก ไม่มีห้องเด็กที่ตกแต่ง 

สวยงามหรือเตียงเด็กราคาแพง—มีแต่ 

รางหญ้าสำาหรับพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

ใน “เวลาดีที่สุด [และ]…เวลาแย่ที่ 

สุด”15 วิสุทธิชนที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า  

โดยกระทำาด้วยศรัทธา ไม่เคยลืม ไม่เคย 

เมินเฉย หรือละเลย “พระบัญญัติของ

พระผู้เป็นเจ้าที่ให้…ขยายเผ่าพันธุ์และ 

เพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลก”16 เราออกไป 

ด้วยศรัทธา—โดยตระหนักว่าการตัดสิน 

ใจจะมีบุตรกี่คนและมีเมื่อใดเป็นการ 

พวกเขาเริ่มขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้

เต็มแผ่นดินโลก”11

ไม่ใช่ในบ้านที่เยรูซาเล็มกับทอง เงิน  

และของมีค่า ที่ลีไฮกับซาไรยาห์ให้กำาเนิด 

เจคอบและโจเซฟโดยกระทำาด้วยศรัทธา  

แต่ในแดนทุรกันดาร ลีไฮพูดถึงเจคอบบุตร 

ชายว่าเป็น “ลูกคนแรกของพ่อในวันเวลา 

แห่งความยากลำาบากของพ่อในแดน 

ทุรกันดาร”12 ลีไฮพูดถึงโจเซฟว่า “ลูก 

กำาเนิดในแดนทุรกันดารแห่งความทุกข์  

[ของเรา]; แท้จริงแล้ว, ในวันแห่งโทมนัส 

อันใหญ่หลวงที่สุด [ของเรา] แม่ของลูกได้ 

ให้กำาเนิดลูก”13

ในหนังสืออพยพ ชายหญิงคู่หนึ่งแต่ง- 

งานกัน และโดยกระทำาด้วยศรัทธา ให ้

กำาเนิดทารกเพศชาย ไม่มีป้ายต้อนรับอยู่ 

หน้าประตูเพื่อประกาศการเกิดของเขา  

พ่อแม่ซ่อนเขาไว้เพราะฟาโรห์แนะนำาให้ 

นำาชาวอิสราเอลเกิดใหม่ทุกคนท่ีเป็นชาย 

น่ีเป็นช่วงของความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

และความไม่มั่นคงทางการเงินทั่วโลก ใน 

การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน  

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน กล่าวว่า  

“หากท่านกังวลเรื่องหาเงินเลี้ยงดูภรรยา 

และครอบครัว ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่า 

ไม่ใช่เรื่องน่าละอายเลยที่จะต้องประหยัด 

อดออมในชีวิตคู่ โดยทั่วไประหว่างช่วง

เวลาท้าทายนี้เองที่ท่านจะใกล้ชิดกันมาก 

ขึ้นขณะเรียนรู้การเสียสละและการตัดสิน 

ใจในเรื่องยากๆ”10

คำาถามเสียดแทงใจของเอ็ลเดอร์คิม- 

บัลล์ “ศรัทธาของคุณอยู่ที่ไหน” ทำาให้เรา 

ต้องหันไปหาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

ไม่ใช่ในสวนเอเดนท่ีอาดัมกับเอวามีบุตร 

คนแรก เมื่อออกจากสวน “อาดัม [และ

เอวา] เริ่มทำาไร่ไถนา…อาดัมเสพสมกับ 

ภรรยา, และนาง [ให้กำาเนิด] บุตรและ 

ธิดา…, และ [โดยกระทำาด้วยศรัทธา] 

ดาเวา ฟิลิปปินส์
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ตัวนี้

“[พระเยซู] จึงทรงเอาเด็ก…คนหนึ่ง

มา…ทรงอุ้มเด็กนั้นไว้ [และ] ตรัส…
“ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้คนหนึ่ง

ในนามของเรา ผู้นั้นก็รับเรา และผู้ใดได้

รับเรา ผู้นั้นก็รับ…พระองค์ผู้ทรงใช้เรา

มา”19

นับเป็นพรอย่างยิ่งที่ เรารับบุตรธิดา 

ของพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในบ้านของเรา

ขอให้เราพยายามเข้าใจและยอมรับ 

พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความ 

อ่อนน้อมร่วมกับการสวดอ้อนวอน โดย

ฟังเสียงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วย 

ความคารวะ

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนนิรันดร์ 

ของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพร 

อันสำาคัญยิ่งของบุตรธิดาและความสุข 

ที่พวกเขาจะนำามาให้เราในชีวิตน้ีและ 

ในนิรันดร ในพระนามของพระเยซูคริสต์  

เอเมน 

ย้ายหลายครั้ง การแนะนำาตัวในสภาพ

แวดล้อมใหม่แต่ละที่ทำาให้อึดอัดใจและ 

บางครั้งเจ็บปวด สมาชิกวอร์ดสงสัยว่า 

ทำาไมเรา [ไม่มี] บุตร ไม่ใช่พวกเขาเท่านั้น

ที่สงสัย เราเองก็สงสัยเช่นกัน

“เมื่อผมได้รับเรียกเป็นอธิการ สมาชิก 

วอร์ด [แสดง] ความเป็นห่วงที่ผมไม่มี 

ประสบการณ์กับเด็กและวัยรุ่น ผมขอบคุณ 

พวกเขาสำาหรับเสียงสนับสนุนและขอให้

พวกเขายอมให้ผมฝึกทักษะการเลี้ยงเด็ก

กับลูกๆ ของพวกเขา พวกเขายินยอม

“เรารอ มีมุมมองใหม่ๆ และฝึกความ 

อดทน หลังจากแต่งงาน 25 ปี หนูน้อย 

มหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตเรา เรารับนิโคล 

วัยสองขวบกับนิโคลายเด็กแรกเกิดมา 

เป็นบุตรบุญธรรม เวลาน้ีคนแปลกหน้าชม 

หลานที่น่ารักของเรา เราหัวเราะและพูด 

ว่า ‘พวกเขาเป็นลูกของเรา เรามีชีวิตล้า

หลัง’”18

พี่น้องทั้งหลาย เราไม่ควรตัดสินกันใน 

ความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นส่วน 

ตัดสินใจระหว่างสามีภรรยากับพระเจ้า 

เราไม่ควรตัดสินกันในเรื่องนี้

การให้กำาเนิดบุตรเป็นเรื่องละเอียด 

อ่อนท่ีเจ็บปวดมากสำาหรับสตรีท่ีชอบธรรม 

ผู้ไม่มีโอกาสแต่งงานและมีครอบครัว ถึง 

สตรีท่ีประเสริฐเช่นท่าน พระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงรู้คำาสวดอ้อนวอนและความปรารถนา 

ของท่าน เราซาบซึ้งยิ่งสำาหรับอิทธิพลอัน 

น่าทึ่งของท่าน รวมไปถึงการยื่นแขนแห่ง 

ความรักให้เด็กที่ต้องการศรัทธาและพลัง

ของท่าน

การให้กำาเนิดบุตรเป็นเรื่องที่สามารถ 

ทำาร้ายจิตใจสามีภรรยาที่ชอบธรรมผู้  

แต่งงานและพบว่าไม่สามารถมีบุตรที่พวก 

เขารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ หรือทำาร้าย 

จิตใจสามีภรรยาที่วางแผนจะมีครอบครัว

ใหญ่แต่ได้รับพรให้มีครอบครัวเล็ก

เราไม่สามารถอธิบายได้เสมอไปถึง 

ความยุ่งยากของความเป็นมรรตัย บาง 

ครั้งชีวิตดูเหมือนไม่ยุติธรรม—โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเมื่อความปรารถนาสูงสุดของเรา 

คือทำาทุกอย่างที่พระเจ้าทรงบัญชา ใน 

ฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าข้าพเจ้ารับรอง 

กับท่านว่าสัญญานี้แน่นอน “สมาชิกที่ 

ซื่อสัตย์ซึ่งสภาวการณ์ไม่เอื้ออำานวยให้ได้ 

รับพรของการแต่งงานนิรันดร์และการเป็น 

บิดามารดาในชีวิตนี้จะได้รับพรที่สัญญา 

ไว้ทั้งหมดในนิรันดร เมื่อสมาชิกรักษา 

พันธสัญญาที่ทำาไว้กับพระผู้เป็นเจ้า”17

ประธานเจ. สก็อตต์ โดเรียส แห่งคณะ 

เผยแผ่ลิมาตะวันตก เปรูเล่าเรื่องของพวก 

เขาให้ข้าพเจ้าฟัง เขาเล่าว่า

“ผมกับเบคกี้แต่งงานกันมา 25 ปีโดย 

ไม่สามารถมี [หรือรับบุตรบุญธรรมได้] เรา 
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โดย เอ็ลเดอร์เอียน เอส. อ�ร์เดิร์น
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

บทที่แปดใน สั่งสอนกิตติคุณ 

ของเรา มุ่งเน้นให้เราเอาใจใส่ 

เรื่องการใช้เวลาอย่างฉลาด  

ในบทนี้เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 

เตือนว่าเราต้องตั้งเป้าหมายและเรียนรู้วิธี 

ฝึกเทคนิคให้เชี่ยวชาญจนบรรลุเป้าหมาย  

(ดู สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการ 

รับใช้งานเผยแผ่ศาสนา [2004] หน้า 159)  

การฝึกเทคนิคให้เชี่ยวชาญเพื่อบรรลุเป้า 

หมายของเราได้แก่การเป็นผู้มีทักษะดี 

เยี่ยมในการบริหารเวลาของตนเอง 

ข้าพเจ้าขอบคุณแบบอย่างของประธาน 

โธมัส เอส. มอนสัน จากสิ่งทั้งปวงที่ท่าน 

ทำาในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผู้ 

เป็นเจ้า ท่านทำาให้มั่นใจว่ายังพอมีเวลา 

ไปเยี่ยมผู้ป่วยเหมือนดังที่พระผู้ช่วยให้ 

รอดทรงทำา (ดู ลูกา 17:12–14) ให้กำาลัง 

ใจผู้ยากไร้ทางวิญญาณ และเป็นผู้รับใช้ 

ของคนทั้งปวง ข้าพเจ้าขอบคุณเช่นกัน 

สำาหรับแบบอย่างของผู้อื่นอีกมากมาย 

ท่ีอุทิศเวลารับใช้เพ่ือนมนุษย์ ข้าพเจ้าเป็น 

พยานว่าการให้เวลาของเราในการรับใช้ 

ผู้อื่นเป็นที่ชอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าและ 

โดยการทำาเช่นนั้นจะทำาให้เราเข้าใกล้ 

พระองค์มากขึ้น พระผู้ช่วยให้รอดจะทรง 

แน่วแน่ต่อพระดำารัสของพระองค์ท่ีว่า “ คน 

 ที่ ซื่อสัตย์ และฉลาด ใน กาล เวลา ถือว่า 

มี ค่า ควร จะ สืบ ทอดปราสาท ทั้งหลาย ที่ 

พระ บิดา ของ เรา ทรง เตรียม ไว้ ให้ เขา เป็น 

มรดก” (คพ. 72:4) 

เวลาไม่ได้มีไว้ขาย เวลาเป็นสินค้าที่ 

ซื้อหาไม่ได้ตามร้านค้า พยายามเท่าไรก็ 

ป่วยการ ไม่ว่าท่านจะต้ังราคาสักเท่าไร จง 

ใช้เวลาอย่างฉลาดเพราะเวลานั้นหาค่า 

มิได้ แต่ละวันเราได้เวลามาเปล่าๆ โดย

มีจำานวนนาทีและชั่วโมงไว้ใช้เท่ากัน ต่อ

มาไม่นานเราจึงเรียนรู้ ดังเพลงสวดที่คุ้น

เคยสอนไว้อย่างถี่ถ้วนว่า “เวลารุดเร็วราว

สายฟ้า เราไม่อาจคว้าคืนได้” (“ปรับปรุง

โอกาสที่เรืองรอง” เพลงสวด บทเพลงที่  

111) เราต้องใช้เวลาที่เรามีอยู่อย่างฉลาด 

ประธานบริคัม ยังก์กล่าวว่า “เราทุกคน 

เป็นหน้ีพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับความสามารถ 

ในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และพระ 

องค์ทรงเรียกร้องให้เรารับผิดชอบอย่าง 

จริงจังต่อวิธีท่ีเราจัดการกับเวลา” (คำาสอน 

ของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยัง [1997]  

หน้า 321) 

เวลาในการเตรียม
เราต้องอุทิศเวลาของเราให้สิ่งสำาคัญที่สุด
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(2010),	1.3.3
18.		อีเมลจากประธานเจ.	สก็อตต์	ดอเรียส	

28	ส.ค.	2011
19.		มาระโก	9:36–37
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การเข้าถึงระบบสื่อสารและข้อมูลได้ 

ง่ายมีประโยชน์มาก ข้าพเจ้าพบว่าเป็น 

ประโยชน์ที่จะเข้าถึงบทความวิจัย คำา 

ปราศรัยการประชุมใหญ่ บันทึกบรรพชน 

การรับอีเมล์ คำาเตือนจากเฟสบุ๊ค ทวีต 

และข้อความ แต่ไม่ว่าจะดีอย่างไรเราจะ 

ไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มาแทนที่สิ่งสำาคัญที่ 

สุด เป็นเรื่องเศร้าเพียงไรถ้าความล้ำาสมัย 

ของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์มาบดบัง 

ความเรียบง่ายของการสวดอ้อนวอนอย่าง 

จริงใจถึงพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา  

ขอให้เรารวดเร็วต่อการคุกเข่าเท่าๆ กับที่ 

เราส่งข้อความ

เกมคอมพิวเตอร์และเพื่อนออนไลน์ไม่ 

ใช่ส่ิงชดเชยท่ีย่ังยืนของเพ่ือนแท้ผู้สามารถ 

กอดให้กำาลังใจ ผู้สามารถสวดอ้อนวอน 

ให้เราและแสวงหาประโยชน์สูงสุดให้เรา  

ข้าพเจ้าขอบคุณอย่างยิ่งที่ เห็นสมาชิก 

ต้องให้พระเจ้าและครอบครัวของเราอยู่ 

ในลำาดับสูงสุด ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 

ดอร์ฟเตือนเราว่า “ในความสัมพันธ์ของ 

ครอบครัว ความรัก คือ เ-ว-ล-า” (“เกี่ยว 

กับสิ่งสำาคัญที่สุด” เลียโฮนา พ.ย. 2010  

หน้า 26) ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราแสวง 

หาความช่วยเหลืออย่างจริงใจร่วมกับการ 

สวดอ้อนวอน พระบิดาบนสวรรค์จะทรง 

ช่วยเราให้ความสำาคัญต่อสิ่งที่คู่ควรแก่

เวลาของเราเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น 

การใช้เวลาอย่างไม่ถูกต้องเป็นญาติ 

สนิทของความเกียจคร้าน เมื่อเราทำาตาม 

พระบัญชาให้เลิกเกียจคร้าน (คพ. 88:124)  

เราต้องแน่ใจว่าขณะที่เราไม่ว่างนั้นเรา 

กำาลังทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น  

เป็นเรื่องดีมากที่มีวิธีติดต่อสื่อสารได้ฉับ- 

พลันเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส แต่ขอให้เรา 

แน่ใจว่าเราไม่ได้ลุ่มหลงกับการเป็นผู้ส่ือสาร 

ด้วยปลายนิ้ว ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีบางคนติด 

บ่วงของการเสพติดแบบใหม่ที่กินเวลา 

มาก—สิ่งที่ทำาให้เราเป็นทาสของการอ่าน 

และส่งข้อความทางสังคมตลอดเวลาแล้ว 

ยังเกิดความประทับใจผิดๆ ว่ากำาลังยุ่ง 

และทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์

มีสิ่งที่เรียกร้องให้เราทำามากมาย เรา 

ต้องเรียนรู้การจัดลำาดับความสำาคัญของ 

การเลือกเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

หรือความเสี่ยงต่อการที่จะถูกสายลมของ 

การผัดวันประกันพรุ่งพัดพาไปสู่กิจกรรม 

เสียเวลาซึ่งมีอยู่มากมาย เราเรียนรู้มา 

อย่างดีเกี่ยวกับการจัดลำาดับความสำาคัญ 

จากพระปรมาจารย์ เมื่อพระองค์ทรง 

ประกาศในคำาเทศนาบนภูเขา “ดังนั้น  

อย่าแสวงหาสิ่งต่างๆ ของโลกนี้ แต่เจ้า 

จงแสวงหาเพื่อสร้างอาณาจักรของพระ 

ผู้เป็นเจ้าก่อน, และสถาปนาความชอบ 

ธรรมของพระองค์” (มัทธิว 6:33 เชิงอรรถ  

ก; จากงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว  

6:38) (ดู ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ “การพินิจ 

พิเคราะห์และการลำาดับความสำาคัญ”  

เลียโฮนา ก.ค. 2001 หน้า 118-122) 

แอลมาพูดถึงการจัดลำาดับความสำาคัญ 

เมื่อท่านสอนว่า “ชีวิต นี้ จึง มา เป็น สภาพ  

แห่ง การ ทดลอง; เป็น เวลา ที่เตรียม พบ พระ 

ผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 12:24) วิธีใช้มรดกอัน 

ล้ำาค่าในเรื่องของเวลาให้มีประสิทธิภาพ 

ที่สุดเพื่อเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าอาจเรียก 

ร้องแนวทางบางอย่างแต่แน่นอนว่าเรา 

ซัลวาดอร์ บราซิล
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สุขมากขึ้นเมื่อเราใช้เวลาของเราแสวงหา 

สิ่งที่ “เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือ กล่าว 

ขวัญ กัน ว่า ดี หรือ ควร ค่า แก่ การ สรรเสริญ”  

(หลักแห่งความเชื่อข้อ 13) 

เวลาเดินเร็วตามจังหวะเข็มนาฬิกา  

วันนี้เป็นวันดี ขณะนาฬิกาแห่งความเป็น 

มรรตัยเดินไป เราจะทบทวนสิ่งที่เราทำา

อยู่เพื่อเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า 

เป็นพยานว่ามีรางวัลยิ่งใหญ่สำาหรับผู้ที่ใช้ 

เวลาในความเป็นมรรตัยเพื่อเตรียมรับ 

ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ ในพระ 

นามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ดู	Provo	Utah	Stake	General	Minutes,	 

Apr.	6,	1856,	LR	9629	11,	Vol.	10	 

(1855–1860),	ห้องสมุดประวัติศาสนจักร	 

ซอลท์เลคซิตี	้หน้า	273	(ปรับเปลี่ยน 

ตัวสะกด	เครื่องหมายวรรคตอนให้เป็น

ปัจจุบัน:	“คุณพ่อ	[อีเมอร์]	แฮร์ริส	พูด

ว่า	อัครสาวกกล่าวว่าเราต้องต่อสู้กับ 

เทพผู้ครองและศักดิเทพจากเบื้องบน	 

บราเดอร์ไฮรัม	เพจ	ขุดศิลาสีดำาออกมา

จากดินและเก็บไว้ในกระเป๋า	เมื่อเขา

กลับบ้านเขามองไปที่ศิลาก้อนนี้และเห็น

ว่ามีข้อความจารึกอยู่ราวกับเขียนไว้บน

กระดาษ	ทันทีที่เขาจดข้อความนั้นก็จะมี

ข้อความใหม่อีกข้อความหนึ่งปรากฏขึ้น

บนศิลาจนกระทั่งเขาเขียนได	้16	หน้า	 

มีคนนำาเรื่องนี้ไปเล่าให้บราเดอร์โจเซฟ

ฟัง	คนหนึ่งถามโจเซฟว่าเป็นเรื่องที่ถูก

ต้องหรือไม	่ท่านตอบว่าไม่ทราบแต่ท่าน

จะสวดอ้อนวอน	ท่านได้รับการเปิดเผย 

ว่าศิลาก้อนนั้นเป็นของมาร	จากนั้นจึง 

ทุบศิลาจนแตกละเอียดเป็นฝุ่นและเผา

งานเขียนนั้น	นั่นเป็นงานที่มาจากอำานาจ

ของความมืด	เอเมน”

ขณะที่เราสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าในการ 

สวดอ้อนวอนที่จริงใจ อ่าน และศึกษา 

พระคัมภีร์ทุกวัน ไตร่ตรองสิ่งที่เราอ่าน 

และรู้สึก จากนั้นนำาไปประยุกต์ใช้และ 

ดำาเนินชีวิตตามบทเรียนที่ได้เรียนรู้ เราจะ 

เข้าใกล้พระองค์มากขึ้น คำาสัญญาของ 

พระผู้เป็นเจ้าคือเม่ือเราแสวงหาอย่างขยัน 

หมั่นเพียรจากหนังสือดีที่สุด “[พระองค์]  

จะ ประทาน ความรู้ แก่ [เรา]   โดย พระ 

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ของ พระองค์” (คพ.  

121:26; ดู คพ. 109:14–15 ด้วย) 

ซาตานจะล่อลวงเราให้ใช้เวลาไปใน 

ทางที่ผิดผ่านความบันเทิงที่แฝงไว้ด้วย 

สิ่งล่อใจ ถึงแม้การล่อลวงจะเกิดขึ้น แต่ 

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกสอนว่า  

“วิสุทธิชนที่ตอบรับข่าวสารของพระผู้ช่วย 

ให้รอดจะไม่ถูกพฤติกรรมเสื่อมเสียและ 

ผิดเพี้ยนชักนำาให้หลงผิด” (ดู “ท่านเป็น 

สิทธิชนหรือไม่” เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้า 

115) ไฮรัม เพจ พยานหนึ่งในแปดคนของ 

พระคัมภีร์มอรมอนสอนบทเรียนอันล้ำาค่า 

เกี่ยวกับสิ่งล่อใจ เขามีศิลาอยู่ก้อนหนึ่ง 

และโดยการมองศิลาก้อนนั้นเขาบันทึก 

สิ่งที่ เขาคิดว่าเป็นการเปิดเผยสำาหรับ 

ศาสนจักร (ดู คพ. 28) หลังจากไฮรัมถูก 

ตำาหนิ บันทึกกล่าวว่าศิลาก้อนนั้นถูกทุบ 

เป็นผงเพื่อจะไม่เป็นสิ่งล่อใจอีก1 ข้าพเจ้า 

เชื้อเชิญท่านให้หาสิ่งล่อใจที่ทำาให้เสีย 

เวลาในชีวิตและอาจจำาเป็นต้องทุบเป็นผง  

เราต้องใช้วิจารณญาณอย่างฉลาดเพื่อให้ 

แน่ใจว่าตารางเวลาของเรามีดุลยภาพถูก 

ต้องโดยมีพระเจ้า ครอบครัว งาน และ

กิจกรรมนันทนาการที่ดีงาม เช่นเดียวกับ 

ที่หลายท่านค้นพบมาแล้ว ชีวิตจะมีความ 

โควรัม ชั้นเรียน และสมาคมสงเคราะห์ 

ร่วมมือช่วยเหลือกัน ในโอกาสเช่นนั้น 

ข้าพเจ้าเข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งที่อัครสาวก 

เปาโลกล่าวว่า “ท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าว 

ต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียว 

กันกับธรรมิกชน” (เอเฟซัส 2:19) 

ข้าพเจ้าทราบว่าเรามีความสุขที่สุดเมื่อ 

เราใส่ใจพระเจ้า (ดู แอลมา 37:37) และ 

สิ่งที่จะนำารางวัลอันเป็นนิจมาให้แทนที่ 

จะใส่ใจทุ่มเทเวลาให้การอัพเดทสถานะ  

การทำาฟาร์มบนอินเทอร์เน็ตและยิงแอง- 

กรี้เบิร์ดเข้ากำาแพง ข้าพเจ้าขอให้เราทุก 

คนเลิกใส่ใจสิ่งที่ปล้นเวลาอันมีค่าจากเรา 

โดยควบคุมสิ่งเหล่านี้แทนที่จะยอมให้มัน 

มาควบคุมเราด้วยลักษณะของการเสพ 

ติด 

การมีสันติสุขดังที่พระผู้ช่วยให้รอด 

ตรัสไว้นั้น (ดู ยอห์น 14:27) เราต้องอุทิศ 

เวลาของเราให้สิ่งสำาคัญที่สุดและสิ่งที่ 

พระผู้ เป็นเจ้าทรงให้ความสำาคัญที่สุด  
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เอ็ลเดอร์ค�ร์ล บี. คุก
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ซึ่งข้าพเจ้าจะได้รับการรักษาและเพิ่มพละ 

กำาลังผ่านการชดใช้ของพระคริสต์ นั่นคือ 

สิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ทำาเพื่อเรา พวกท่าน 

นำาเราไปสู่พระผู้เป็นเจ้า2

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าประธานมอนสัน 

ไม่ได้เป็นเพียงศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ 

และผู้เปิดเผยเท่าน้ัน แต่ท่านเป็นแบบอย่าง 

ที่ดียิ่งของการดำาเนินชีวิตตามหลักธรรม 

ของการมองข้ึนไป โดยท่ีมีความรับผิดชอบ 

ต่อผู้คนทั้งปวง ท่านอาจรู้สึกถึงภาระอัน 

หนักหน่วง ทว่า ท่านใช้ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ 

และเต็มไปด้วยการมองในแง่ดี ความรอบรู้ 

และความรักที่มีต่อผู้อื่น เจตคติของท่าน 

คือความคิดที่ว่า “ทำาได้” และ “จะทำา”  

ท่านวางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ 

เพื่อเพิ่มพละกำาลังและพระเจ้าทรงอวยพร

ท่าน

ประสบการณ์ได้สอนข้าพเจ้าว่า ถ้า

เราใช้ศรัทธาของเราและวางใจพระผู้เป็น 

เจ้าสำาหรับความช่วยเหลือ เช่นเดียวกับ 

ประธานมอนสัน เราจะไม่ต้องแบกรับภาระ 

อย่างท่วมท้นในชีวิตเรา เราจะไม่รู้สึกไร้ 

ความสามารถในการทำาสิ่งที่เราได้รับการ 

เรียกให้ทำาหรือต้องทำา เราจะได้รับการเพ่ิม 

พละกำาลัง และชีวิตของเราจะเต็มไปด้วย 

สันติและปีติ3 เราจะตระหนักว่าสิ่งที่เรา 

วิตกกังวลส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นส่ิงสำาคัญ 

สำาหรับนิรันดร—และถ้าสำาคัญพระเจ้า 

จะทรงช่วยเรา แต่เราต้องมีศรัทธาที่จะ

มองขึ้นไปและกล้าทำาตามคำาแนะนำาของ

พระองค์

เหตุใดจึงเป็นสิ่งท้าทายที่เราต้องมอง 

ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรา บางที 

เราขาดศรัทธาในการกระทำาสิ่งง่ายๆ ซึ่ง

“มองขึ้นไปจะดีกว่า” เมื่อเราลงมาอีกหนึ่ง 

ชั้น ท่านอธิบายอย่างแจ่มใสว่าท่านกำาลัง 

จะไปพระวิหาร ขณะท่านกล่าวลา ”สาย 

ตาที่กำ าลังลาจากกล่าวกับหัวใจของ

ข้าพเจ้าอีกครั้งว่า “ขอให้จำาไว้ มองขึ้นไป

จะดีกว่า

และเมื่อเราแยกกัน ถ้อยคำาจากพระ 

คัมภีร์เข้ามาสู่ใจข้าพเจ้า “จงเชื่อในพระ 

ผู้เป็นเจ้า; จงเชื่อว่าพระองค์ทรงดำารงอยู่ 

…; จงเชื่อว่าพระองค์ทรงมีปรีชาญาณ 

ทั้งหมด, และเดชานุภาพทั้งหมด, ทั้งในฟ้า 

สวรรค์และในแผ่นดินโลก.”1 ขณะท่ีข้าพเจ้า 

คิดถึงพลังอำานาจของพระบิดาบนสวรรค์ 

และพระเยซูคริสต์ หัวใจข้าพเจ้าพบความ 

อบอุ่นซึ่งข้าพเจ้าค้นหาอย่างไม่ได้ผลจาก 

พื้นในลิฟต์ที่กำาลังเคลื่อนลง

นับแต่นั้นมาข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงประ- 

สบการณ์นั้นและบทบาทของศาสดา

พยากรณ์ ข้าพเจ้ามีภาระหนักและคอตก  

เมื่อศาสดาพยากรณ์พูดและข้าพเจ้ามอง 

ไปที่ท่าน ท่านชี้ทิศทางใหม่ให้แก่จุดสนใจ 

ข้าพเจ้า โดยให้มองไปที่พระผู้เป็นเจ้า ที่

เมื่อถึงเวลาเลิกงานของวันที่เหน็ด 

เหนื่อยมากวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นสุด 

สัปดาห์แรกของการรับหน้าที่สาวก 

เจ็ดสิบของข้าพเจ้า กระเป๋าเอกสารของ

ข้าพเจ้าหนักอึ้งและข้าพเจ้ายังครุ่นคิดกับ 

คำาถามที่ว่า “เป็นไปได้อย่างไรที่ข้าพเจ้า 

จะทำางานนี้” ข้าพเจ้าออกจากห้องทำางาน 

ของสาวกเจ็ดสิบและเข้าไปในลิฟท์ของ 

อาคารบริหารงานของศาสนจักร ขณะลิฟท์ 

เล่ือนลง ข้าพเจ้ายืนคอตกและจ้องมองพ้ืน

ประตูลิฟท์เปิด มีคนก้าวเข้ามาแต่ข้าพ- 

เจ้าไม่ได้เงยข้ึนดู ขณะประตูปิดข้าพเจ้าได้ 

ยินใครคนหนึ่งถามว่า “กำาลังมองดูอะไรที่ 

พื้นหรือครับ” ข้าพเจ้าจำาเสียงได้—เสียง 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ข้าพเจ้ารีบเงยหน้าขึ้นและตอบว่า  

“เปล่าครับ ไม่มีอะไร” (ข้าพเจ้าแน่ใจว่า 

คำาตอบท่ีฉลาดของข้าพเจ้าเป็นแรงบันดาล 

ใจให้เช่ือม่ันในความสามารถของข้าพเจ้า!)

แต่ท่านเห็นสีหน้าท่ีอ่อนล้าและกระเป๋า 

เอกสารหนักอึ้งของข้าพเจ้า ท่านยิ้มพลาง 

แนะนำาด้วยความรักและช้ีข้ึนไปบนท้องฟ้า 

มองขึ้นไปจะดีกว่า
ถ้าเราใช้ศรัทธาของเราและวางใจพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับความช่วยเหลือ 
เช่นเดียวกับประธานมอนสัน เราจะไม่ต้องแบกรับภาระอย่าง
ท่วมท้นในชีวิตเรา
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การกระทำาง่ายๆ โดยการปล่อยลูกโป่ง 
ของเราเป็นสิ่งเตือนใจที่ดียิ่งของความปีติ 
อย่างสุดซึ้งที่มาจากการมองขึ้นไปและ 
การคิดถึงพระคริสต์

ไม่เหมือนกับการปล่อยลูกโป่งก๊าซ 
ฮีเลียม การมองขึ้นไปทางจิตวิญญาณไม่ 
ได้เป็นประสบการณ์ครั้งเดียว เราเรียนรู้ 
จากคำาสวดศีลระลึกว่าเราจะระลึกถึง
พระองค์ตลอดเวลาและรักษาบัญญัติของ
พระองค์ เพื่อเราจะมีพระวิญญาณของ 
พระองค์อยู่กับเราทุกวันเพื่อนำาทางเรา8

เมื่อลูกหลานชาวอิสราเอลกำาลังเดิน 
ทางในแดนทุรกันดาร พระเจ้าทรงนำาทาง 
ในการเดินทางของพวกเขาในแต่ละวัน 
โดยท่ีพวกเขามองมายังพระองค์เพ่ือกำาหนด 
ทิศทาง ในหนังสืออพยพเราอ่านว่า “พระ 
เจ้าเสด็จนำาทางพวกเขาในเวลากลางวัน 

ด้วยเสาเมฆ และตอนกลางคืนด้วยเสา 

การทนทุกข์ของเรา นั่นเป็นหนทางที่เรา 

สามารถได้รับการให้อภัยและการรักษา

จากความเจ็บปวดเพราะบาปของเรา นั่น 

เป็นหนทางซึ่งเราจะได้รับศรัทธาและพละ 

กำาลังที่จะอดทนกับทุกสิ่ง7

เมื่อเร็วๆ นี้ ซิสเตอร์คุกและข้าพเจ้า 
ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสตรีใน 
อัฟริกาใต้ หลังจากท่ีเราได้ฟังข่าวสารท่ีให้ 
แรงดลใจเกี่ยวกับการนำาการชดใช้มา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา ประธานสมาคม 
สงเคราะห์สเตคเชิญเราทุกคนออกไปข้าง 
นอก เราทุกคนได้รับลูกโป่งใส่ก๊าซฮีเลียม  
เธออธิบายว่าลูกโป่งเป็นตัวแทนของภาระ  
การทดลอง หรือความยากลำาบากใดๆ ก็ 
ตามที่กำาลังขัดขวางเราในชีวิต เมื่อนับถึง 
สาม ให้เราปล่อยลูกโป่งหรือ “ภาระ” ออก 
ไป ขณะที่เรามองขึ้นไปและดูภาระของเรา 
ลอยไป มีเสียง “อ้า” ดังให้ได้ยินไปทั่ว 

สามารถแก้ไขปัญหาของเราได้ ตัวอย่าง 

เช่น เมื่อบรรดาลูกหลานอิสราเอลถูกงูพิษ 

กัด โมเสสได้รับบัญชาให้ยกงูทองเหลือง 

ขึ้นไว้บนเสา งูทองเหลืองเป็นตัวแทนของ 

พระคริสต์ บรรดาผู้มองขึ้นไปที่งูตามที่

ศาสดาพยากรณ์แนะนำาได้รับการรักษา4 

แต่คนจำานวนมากที่ไม่มองขึ้นไปและพวก

เขาตาย5

แอลมา เห็นด้ วยกับ เหตุผลที่ ชาว 

อิสราเอลไม่มองขึ้นไปที่งู เพราะพวกเขา 

ไม่เชื่อว่าการทำาดังกล่าวจะช่วยรักษาพวก

เขา ถ้อยคำาของแอลมายังใช้ได้กับเราทุก

วันนี้ :

“โอ้พี่น้องข้าพเจ้า, หากท่านได้รับการ 

บำาบัดรักษาโดยเพียงแต่กวาดสายตาดู 

เพื่อท่านจะได้รับการบำาบัดรักษา, ท่านจะ 

ไม่มองดูโดยเร็วหรือ, หรือท่านอยากจะทำา 

ใจท่านแข็งกระด้างอยู่ในความไม่เชื่อ

มากกว่า, และเกียจคร้าน…?”

“หากเป็นดังนั้น, วิบัติจะมาถึงท่าน; แต ่

หากไม่เป็นดังน้ัน, ก็จงกวาดสายตาท่านดู 

และเริ่มเชื่อในพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, 

ว่าพระองค์จะเสด็จมาไถ่ผู้คนของพระองค์, 

และว่าพระองค์จะทรงรับทุกขเวทนาและ 

สิ้นพระชนม์เพื่อชดใช้บาปของ [พวกเรา];  

และว่าพระองค์จะทรงลุกขึ้นจากบรรดา

คนตายอีก”6

การหนุนใจของประธานมอนสันที่ให้ 

มองขึ้นไปเป็นการอุปมาให้ระลึกถึงพระ 

คริสต์ เมื่อเราระลึกถึงพระองค์และวางใจ 

ในพลังอำานาจของพระองค์ เราได้รับพละ 

กำาลังผ่านการชดใช้ของพระองค์ นั่นป็น 

หนทางที่เราสามารถได้รับการบรรเทา 

จากความกังวลของเรา ภาระของเราและ 
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เพราะดังที่ประธานมอนสันกล่าว “มอง

ขึ้นไปจะดีกว่า”

ข้าพเจ้าให้ประจักษ์พยานว่าพระเยซู 

ทรงคือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โมไซยาห์	4:9
2.		ดู	2	นีไฟ	25:23,	26
3.		ดู	โมไซยาห์	24:15
4.		ดู	กันดารวิถ	ี21:8–9
5.		ดู	1	นีไฟ	17:41
6.		แอลมา	33:21–22;	ด	ูข้อ	19–20	ด้วย
7.		ดู	แอลมา	36:3,	17–21;	3	นีไฟ	9:13
8.		ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	20:77
9.		อพยพ	13:21
10.	ดู	2	นีไฟ	9:52;	31:13;	หลักคำาสอนและ

พันธสัญญา	121:46
11.		สุภาษิต	20:12
12.		“พระเจ้าเป็นแสงฉัน”	เพลงสวด  

บทเพลงที	่37
13.		2	นีไฟ	10:20

ท่ีเราได้รับ เราต้องมองข้ึนไปและก้าวข้ึนไป 

และเมื่อเราทำา ข้าพเจ้ารู้ว่าเราจะร่าเริง 

เพราะพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความสุข

เราคือลูกของพระบิดาบนสวรรค์ พระ 

องค์ทรงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา  

ประทานพรให้เรา และทรงช่วยเหลือเรา  

พระองค์จะทรงรักษาแผลของเรา เช็ดนำา 

ตาให้เราและช่วยเหลือเราตลอดเส้นทาง 

ในการกลับสู่ที่ประทับของพระองค์ ขณะ 

เรามองไปยังพระองค์ พระองค์จะทรงนำาเรา

พระเจ้าทรงเป็นแสงฉัน แล้วใยหวั่นชีวี

ทุกทิวาราตรี พระภูมีอยู่เคียง…
เป็นความสุขสันต์ เพลงปรีดา

ทิวาและราตรีภูมีทรงนำาฉัน…นำาฉัน12

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่า บาป 

ได้รับการให้อภัยและภาระถูกทำาให้เบา 

ลง เมื่อเรามองไปที่พระคริสต์ “ขอให้เรา 

จดจำาพระองค์,… และไม่ทำาคอตก”13  

เพลิง ให้เขามีแสงสว่าง”9 การทรงนำาของ 

พระองค์เป็นไปโดยต่อเนื่อง และข้าพเจ้า 

ให้คำาพยานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 

กับท่านว่า พระเจ้าจะทรงทำาสิ่งเดียวกันนี้

ให้เรา

พระองค์จะทรงนำาเราอย่างไร โดยผ่าน 

ศาสดาพยากรณ์ อัครสาวกและผู้นำาฐานะ 

ปุโรหิต และโดยความรู้สึกที่มาหลังจาก 

เราเปิดใจกับพระบิดาบนสวรรค์ในคำาสวด 

อ้อนวอน พระองค์ทรงนำาเราเมื่อเราละทิ้ง 

สิ่งทางโลก กลับใจ และเปลี่ยนแปลง  

พระองค์ทรงนำาเราเมื่อเรารักษาบัญญัติ 

ของพระองค์และพยายามเป็นเหมือน 

พระองค์มากขึ้น และพระองค์ทรงนำาเรา 

ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์10

เพื่อจะได้รับการนำาทางสำาหรับการเดิน 

ทางในชีวิตและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เป็นเพื่อนตลอดเวลา เราต้องมี “หูที่ฟัง 

ได้” และ “ตาที่มองเห็น” ทั้งสองอย่างนี้ 

ต้องถูกนำาข้ึนไป11 เราต้องทำาตามคำาแนะนำา 
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ผู้เขียนเพลงสดุดีบันทึกไว้ว่า “แต่พระ 

เจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจาก 

ฤทธานุภาพของแดนผู้ตาย” (เพลงสดุดี  

49:15)

พระเจ้าทรงประกาศผ่านอิสยาห์ “เรา 

ได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆ 

และลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอก จง 

กลับมาหาเรา เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว”  

(อิสยาห์ 44:22)

แน่นอนว่า การไถ่ที่กล่าวถึงในข้อพระ 

คัมภีร์ทั้งสามข้อนี้หมายถึงการชดใช้ของ 

พระเยซูคริสต์นี่คือ “การไถ่อย่างสมบูรณ์” 

ที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก 

ทรงเตรียมไว้ให้เรา (เพลงสดุดี 130:7) แตก 

ต่างจากการไถ่ภายใต้กฎของโมเสสหรือ 

กระบวนการทางกฎหมายสมัยใหม่ การ 

ชดใช้นี้มิได้ไถ่ไว้ด้วย “สิ่งที่เสื่อมสลายได้ 

เช่นเงินและทอง” (1 เปโตร 1:18) “ใน  

[พระคริสต์] นั้น เราได้รับการไถ่บาปโดย 

พระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัย 

โทษบาปของเรา โดยพระกรุณาอันอุดม 

ของพระองค์” (เอเฟซัส 1:7) ประธานจอห์น 

เทย์เลอร์สอนว่าเนื่องจากการเสียสละของ 

พระผู้ไถ่ พระองค์ “ทรงชำาระหน้ี ทำาการไถ่ 

ทำาตามพันธสัญญา สนองความยุติธรรม 

ทำาตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  

และ… อำานาจทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ 

ของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้า” (คำาสอนของ

ประธานศาสนาจักร: จอห์น เทย์เลอร ์

[2001] หน้า 43)

ผลของการไถ่น้ีรวมถึงการเอาชนะความ 

ตายทางร่างกายเพื่อลูกทุกคนของพระผู้ 

เป็นเจ้า ซ่ึงหมายถึง การเอาชนะความตาย 

ทางโลกและทุกคนจะฟื้นคืนชีวิตการไถ่ 

สินคืนโดยการจ่ายเงิน (ดู เลวีนิติ 25:29-

32, 48-55)
การใช้คำาว่า ไถ่ อย่างเด่นชัดในพระ 

คัมภีร์เก่ียวข้องกับการปลดปล่อยลูกหลาน 
อิสราเอลจากความเป็นทาสในอียิปต์หลัง 
การปลดปล่อย โมเสสบอกพวกเขาว่า  
“แต่เพราะพระเจ้าทรงรักท่านทั้งหลาย 
…[พระองค์] จึงทรงพาท่านทั้งหลายออก 
มาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ 
ท่านท้ังหลายให้พ้นจากแดนทาส จากหัตถ์ 
ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 
7:8)

เรื่องราวของการที่พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ 
ชาวอิสราเอลจากความเป็นทาสกล่าวซ้ำา 
หลายต่อหลายครั้งในพระคัมภีร์ บ่อยครั้ง 
ทำาเพื่อเตือนผู้คนเกี่ยวกับพระคุณความ 
ดีของพระเจ้าในการปลดปล่อยลูกหลาน 
อิสราเอลจากชาวอียิปต์แต่นอกเหนือจาก 
นั้น ทำาเพื่อสอนพวกเขาว่าจะมีการไถ่ 
อิสราเอลอีกครั้งซึ่งสำาคัญกว่าเดิม ลีไฮ 
สอนว่า “และ พระ เม ส สิยาห์ เสด็จ มา ใน  
ความ สมบูรณ์ แห่ง เวลา, เพื่อ พระองค์ จะ  
ทรงไถ่ ลูก หลาน มนุษย์ จาก การ ตก” (2 นีไฟ 
2:26)

ชื่
อที่ใช้สื่อความหมายถึงพระเจ้า 

พระเยซูคริสต์มีอยู่หลายชื่อ ชื่อ 

เหล่านี้ทำาให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

ในพระพันธกิจแห่งการชดใช้ของพระเจ้า 

ในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ “พระผู้ 

ช่วยให้รอด” เราทุกคนพอจะรู้ว่าการได้รับ 

การช่วยให้รอดเป็นอย่างไรเพราะเราแต่ละ

คนเคยได้รับการช่วยให้รอดจากบางสิ่งมา

แล้ว สมัยเด็ก ข้าพเจ้ากับน้องสาวเล่นอยู่

ในเรือลำาเล็กๆ ในแม่น้ำา ด้วยความเขลา  

เราออกไปเล่นนอกบริเวณปลอดภัยและ 

พบว่ากระแสน้ำาพัดเราไปสู่ภยันตรายที่ 

เราไม่รู้ คุณพ่อว่ิงมาช่วยเราเม่ือได้ยินเสียง 

ร้อง ท่านช่วยชีวิตเราจากอันตรายของ

แม่น้ำา เมื่อข้าพเจ้านึกถึงการช่วยให้รอด 

ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์นั้น

ชื่อ “พระผู้ไถ่” นำามาซึ่งความเข้าใจ 

ลึกซึ้งที่คล้ายคลึงกัน“การไถ่” คือการซื้อ 

หรือซื้อคืนในทางกฎหมาย การไถ่ถอน 

ทรัพย์สินทำาได้โดยการจ่ายคืนค่าจำานอง 

หรือเงินกู้ในยุคสมัยของพันธสัญญาเดิม 

กฎของโมเสสกำาหนดวิธีการต่างๆ ที่จะ 

ปลดปล่อยหรือไถ่ถอนคนรับใช้หรือทรัพย ์

โดย เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ อ�ร์. เคอร์ทิส จูเนียร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

การไถ่
ผ่านทางพระคริสต์ ผู้คนสามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้จริงและ 
รับการไถ่
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พระคัมภีร์ วรรณกรรม และประสบ- 

การณ์ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวการไถ่โดย 

ทางพระคริสต์ ผู้คนสามารถเปลี่ยนชีวิต 

และทำาได้จริง และได้รับการไถ่ ข้าพเจ้า 

ชอบเรื่องราวการไถ่

ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่ไม่ได้ทำาตามคำาสอน 

ของศาสนจักรในช่วงวัยรุ่นเมื่อเขาเป็น 

หนุ่มโสด เขาตระหนักถึงสิ่งที่เขาขาดไป 

เมื่อไม่ได้ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เขา 

กลับใจ เปลี่ยนชีวิตของตนเอง และอุทิศ 

ตนเพื่อดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมวันหนึ่ง 

หลายปีหลังจากที่ข้าพเจ้ารู้จักเขาสมัย

เป็นวัยรุ่น ข้าพเจ้าเจอเขาในพระวิหารแสง 

แห่งพระกิตติคุณเปล่งประกายจากดวงตา 

เขา ข้าพเจ้ารับรู้ได้ว่าเขาเป็นสมาชิกท่ีอุทิศ 

ตนของศาสนจักร และพยายามดำาเนิน 

ชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างเต็มท่ี เร่ืองราว 

ของเขาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไถ่

ความช่วยเหลือของพระคริสต์ดังนั้น การ 

ไถ่อันเปี่ยมด้วยความรักนี้ทำาให้กฎแห่ง 

ความยุติธรรมและกฎแห่งความเมตตา 

บังเกิดผลในชีวิตของทุกคนที่กลับใจและ

ติดตามพระคริสต์

ช่างรุ่งโรจน์สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ 

โอ้ แผนงานแห่งการไถ่

ซึ่งความเที่ยงธรรมความรักเมตตา

ประสานปรองดองเมืองฟ้า

(“ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่” เพลงสวด 

บทเพลงที่ 88)

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ สอนว่า 

“มีพระผู้ไถ่ พระผู้ทรงเป็นสื่อกลาง ผู้เต็ม 

พระทัยและสามารถสนองข้อเรียกร้องแห่ง 

ความยุติธรรมและแผ่ขยายความเมตตา 

ไปสู่คนเหล่านั้นซึ่งสำานึกผิด” (“The 

Mediator,” Ensign, May 1977, 56)

ของพระคริสต์อีกด้านหน่ึงคือการมีชัยชนะ 

เหนือความตายทางวิญญาณโดยผ่าน 

ความทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนม์ 

ของพระองค์ พระคริสต์ทรงจ่ายราคาค่า 

บาปให้มนุษยชาติโดยมีเงื่อนไขคือการ 

กลับใจของแต่ละบุคคล

ฉะนั้น หากเรากลับใจ เราจะได้รับการ 

ให้อภัยบาปของเรา ด้วยราคาที่พระผู้ไถ่ 

ของเราทรงจ่ายนี่เป็นข่าวดีสำาหรับเราทุก 

คน “เพราะว่าทุกคนทำาบาป และเสื่อม 

จากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23) คน 

เหล่านั้นซึ่งหลงไปจาก ทาง แห่ง ความชอบ  

ธรรม ต้องการการไถ่นี้เป็นที่สุด และหาก 

พวกเขากลับใจโดยสมบูรณ์ การไถ่นี้เป็น 

ของพวกเขา แต่คนเหล่านั้นซึ่งพยายาม 

อย่างมากที่จะใช้ชีวิตที่ดีก็ต้องการการไถ่ 

นี้เป็นที่สุดด้วย เพราะไม่มีใครสามารถไป 

ยังที่ประทับของพระบิดาได้โดยปราศจาก
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ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าสัมภาษณ์สตรีท่าน 

หน่ึงท่ีจะรับบัพติศมา สตรีท่านน้ีทำาผิดบาป 

ร้ายแรง ระหว่างการสัมภาษณ์ข้าพเจ้า

ถามว่าเธอเข้าใจหรือไม่ว่าเธอไม่สามารถ 

กลับไปทำาบาปนั้นได้อีก  ด้วยความรู้สึก 

ตื้นตันในแววตาและในน้ำาเสียง เธอกล่าว

ว่า “ประธานคะ ดิฉันไม่มีวันทำาบาปนั้น

อีก นั่นเป็นเหตุผลที่ดิฉันต้องการรับบัพ- 

ติศมา—เพื่อชำาระดิฉันจากผลของบาปอัน

เลวร้ายนั้น” เรื่องราวของเธอเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับการไถ่

ขณะไปเยี่ยมการประชุมสเตคและการ 

ประชุมอื่นๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้า 

จดจำาคำาเตือนของประธานโธมัส เอส.  

มอนสันที่ให้ช่วยสมาชิกแข็งขันน้อยของ

ศาสนจักร ในการประชุมสเตคแห่งหนึ่ง

ข้าพเจ้าเล่าเรื่องสมาชิกที่แข็งขันน้อยคน

หนึ่งซึ่งกลับมาแข็งขันหลังจากอธิการและ 

ผู้นำาคนอื่นๆ ไปเยี่ยมเขาที่บ้าน บอกกับ 

เขาว่าเขาเป็นท่ีต้องการ และเรียกเขารับใช้ 

ในวอร์ด  ชายในเรื่องนี้ไม่เพียงรับการเรียก 

เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยของ

ตนเองด้วยและแข็งขันเต็มที่ในศาสนจักร

เพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งอยู่ในการประชุม

ที่ข้าพเจ้าเล่าเรื่องดังกล่าวด้วย สีหน้าเขา

เปลี่ยนไปเมื่อข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ เขาส่ง

อีเมลมาหาข้าพเจ้าในวันรุ่งขึ้นและบอก

ข้าพเจ้าว่าปฏิกิริยาที่อ่อนไหวของเขาต่อ

เรื่องราวนั้นเป็นเพราะเรื่องการกลับมา

แข็งขันในศาสนจักรของพ่อตาเขาคล้าย

กันมากกับเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่า เขาบอกว่า

ผลของการที่อธิการไปเยี่ยมเยียนคล้ายๆ 

กันและการเชิญมารับใช้ในศาสนจักร คือ 

พ่อตาของเขาประเมินชีวิตและประจักษ์

พยานของเขาใหม่ เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้ง 

ใหญ่ และรับการเรียก ปัจจุบัน ชายที่กลับ 

มาแข็งขันนี้ มีลูกหลาน 88 คน ทุกคน 

แข็งขันในศาสนจักร
การประชุมสองสามวันต่อมาข้าพเจ้า

เล่าเรื่องราวสองเรื่องนี้ วันรุ่งขึ้นข้าพเจ้า
ได้รับอีเมลอีกฉบับหนึ่งซึ่งขึ้นต้นด้วยข้อ 
ความว่า “นั่นเป็นเรื่องราวของคุณพ่อผม
เช่นเดียวกัน” อีเมลนั้นมาจากประธาน 
สเตค บอกเรื่องที่คุณพ่อของเขาได้รับคำา 
เชื้อเชิญให้รับใช้ในศาสนจักรแม้เขาจะไม่ 
แข็งขันและมีนิสัยบางอย่างที่ต้องเปลี่ยน 
แปลง เขายอมรับการเรียกและในขณะ 
เดียวกัน เขากลับใจ จนท้ายที่สุดได้รับใช้ 
เป็นประธานสเตคและประธานคณะ
เผยแผ่ในเวลาต่อมา เขาวางรากฐานให้ 
ลูกหลานของเขาเป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ 
ของศาสนจักร

สองสามสัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้าเล่าเรื่อง

ราวทั้งสามเรื่องในการประชุมสเตคอีก

แห่งหนึ่ง หลังการประชุม ชายคนหนึ่งมา

หาข้าพเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่านั่น ไม่ใช่ 

เรื่องราวของคุณพ่อเขา แต่เป็นเรื่องราว 

ของเขา เอง เขาบอกข้าพเจ้าถึงเหตุการณ์ 
ที่นำาเขาไปสู่การกลับใจและกลับมามี 

ส่วนร่วมในศาสนจักรอย่างเต็มท่ี เร่ืองราว 

ดำาเนินไปอย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่า กล่าว

คือ เมื่อข้าพเจ้ารับคำาเตือนให้ช่วยสมาชิก

ที่แข็งขันน้อย ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินเรื่อง

ราวเรื่องแล้วเรื่องเล่าของผู้คนที่ตอบรับคำา

เชิญให้กลับมาและเปลี่ยนแปลงชีวิต

ตนเอง ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวของการไถ่

เรื่องแล้วเรื่องเล่า

แม้เราจะไม่มีวันจ่ายคืนพระผู้ไถ่ในสิ่ง 

ที่พระองค์ทรงจ่ายให้เราได้  แต่แผนแห่ง 

การไถ่เรียกร้องให้เราพยายามอย่างสุด 

ความสามารถที่จะกลับใจและทำาตาม 

พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า อัครสาวก 
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เริ่มสั่งสอนผู้คนในทางตรงกันข้ามกับคำา 

พยากรณ์… เกี่ยวกับการเสด็จมาของ 

พระคริสต์” (แอลมา 30:6) คำาสั่งสอนของ 

คอริฮอร์ตั้งใจให้เกิดความรู้สึก “ว่าจะมี 

การชดใช้เพื่อบาปของมนุษย์เกิดขึ้นไม่ได้, 

แต่มนุษย์ทุกคนรับประสบการณ์ในชีวิตนี้ 

ตามการดำาเนินชีวิตของตน; ฉะนั้นมนุษย์ 

ทุกคนรุ่งเรืองตามอัจฉริยภาพของตน,  

และว่ามนุษย์ทุกคนมีชัยชนะตามกำาลัง 

ของตน; และอะไรก็ตามท่ีมนุษย์ทำาไปย่อม 

ไม่เป็นความผิด” (แอลมา 30:17) ศาสดา 

พยากรณ์ปลอมเหล่านี้กับผู้ติดตามของ 

พวกเขา “ไม่เชื่อในการกลับใจจากบาป 

ของตน” (แอลมา 15:15)

เช่นเดียวกับในสมัยของนีฮอร์และ 

คอริฮอร์ เราอยู่ในช่วงเวลาไม่นานก่อนการ 

เสด็จมาของพระเยซูคริสต์—ในกรณีของ 

เราคือช่วงเตรียมการเสด็จมาครั้งที่สอง 

ของพระองค์ ข่าวสารเกี่ยวกับการกลับใจ

มักจะไม่ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกัน  บาง 

พระคัมภีร์มอรมอนมีเรื่องราว 

ของชายผู้หนึ่งนามว่านีฮอร์ 

เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายว่าเหตุ 

ใดมอรมอนจึงคิดว่าสำาคัญที่จะรวมเรื่อง 

บางอย่างเกี่ยวกับชายผู้นี้และอิทธิพล 

ยั่งยืนของหลักคำาสอนของเขาไว้ในการย่อ 

บันทึกหลายพันปีของชาวนีไฟ มอรมอน 

พยายามเตือนเรา เพราะรู้ว่าปรัชญาดัง 

กล่าวจะเป็นที่รู้อีกครั้งในยุคปัจจุบัน

นีฮอร์ปรากฏตัวราว 90 ปีก่อนการ 

ประสูติของพระคริสต์เขาสอน “ว่ามนุษย- 

ชาติทั้งปวงจะได้รับการช่วยให้รอดในวัน 

สุดท้าย…, เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ 

ทั้งปวง, และทรงไถ่คนทั้งปวงด้วย; และ 

ในที่สุดมนุษย์ทั้งปวงจะมีชีวิตนิรันดร์”  

(แอลมา 1:4)

ประมาณ 15 ปีต่อมา คอริฮอร์มาสั่ง 

สอนและเผยแพร่หลักคำาสอนของนีฮอร์ใน 

บรรดาชาวนีไฟพระคัมภีร์มอรมอนบันทึก 

ว่า “เขาเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์, เพราะเขา

ออร์สัน เอฟ. วิทนีย์ เขียนไว้ดังนี้

พระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ไถ่จิตวิญญาณ 

ข้าพระองค์

พระหัตถ์อันทรงมหิทธิฤทธิ์ทำาให้ข้า

พระองค์สมบูรณ์

พลังอันอัศจรรย์ของพระองค์ได้ยกข้า

พระองค์ขึ้น

และทำาให้ถ้วยอันขมขื่นของข้าพระองค์

กลับหวาน

ลิ้นผู้ใดจะบอกได้ถึงความสำานึกคุณของ

ข้าพระองค์

ข้าแต่ พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรง

พระกรุณา

ข้าพระองค์ไม่มีวันจ่ายคืนพระองค์ได้ 

พระเจ้า

แต่ข้าพระองค์รักพระองค์ได้ พระคำาอัน

บริสุทธิ์ของพระองค์

เป็นความปลาบปลื้มใจของข้าพระองค์

ความสุขของข้าพระองค์ในทิวา ความฝัน

ของข้าพระองค์ในราตรี

จากนั้นให้ริมฝีปากข้าพระองค์ประกาศ

พระคำา

ให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อน 

พระประสงค์ของพระองค์

(“Savior, Redeemer of My Soul,” Hymns, 

no. 112)

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพลังแห่งการชดใช้ 

ของพระคริสต์เม่ือเรากลับใจมาหาพระองค์ 

เราสามารถรับพรทุกประการของชีวิต 

นิรันดร์ ขอให้เราทำาเช่นน้ัน โดยได้รับเร่ือง

ราวแห่งการไถ่ของเราเอง นี่คือคำาสวด

อ้อนวอนของข้าพเจ้า ในพระนามของ 

พระเยซูคริสต์ เอเมน 

โดย เอ็ลเดอร์ดี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ของประทานอันสูงส่ง
แห่งการกลับใจ
โดยผ่านทางการกลับใจเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสได้รับพระคุณอันเนื่อง
มาจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
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คนอ้างว่าหากมีพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ก็ 

มิได้ทรงเรียกร้องจากเราอย่างจริงจัง (ด ู

แอลมา 18:5) ปัจจุบันบางคนถือว่าพระ 

ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงให้ 

อภัยบาปทั้งปวงโดยยึดตามการสารภาพ 

ง่ายๆ หรือหากมีการลงโทษเมื่อทำาบาป  

“พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงตีเราสองสามที,  

และในที่สุดเราจะได้รับการช่วยให้รอด 

ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 

28:8) คนอื่นๆ กับคอริฮอร์ปฏิเสธการ

ดำารงอยู่ของพระคริสต์และสิ่งที่มีอยู่จริง 

เช่นบาป หลักคำาสอนของพวกเขาคือคุณค่า 

มาตรฐาน และแม้แต่ความจริงล้วนแปรผัน 

ไปตามเรื่องอื่นๆ ดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตาม

ที่คนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำาถูกต้อง  

คนอื่นไม่สามารถตัดสินว่าผิดหรือเป็น 

ความผิดบาป

โดยผิวเผินปรัชญาเช่นนั้นดูน่าสนใจ 

เพราะยอมให้เราหมกหมุ่นอยู่กับความ 

ทะยานอยากหรือความปรารถนาโดยไม่ 

ต้องคำานึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมา เมื่อใช้คำา 

สอนของนีฮอร์และคอริฮอร์เราสามารถ

หาเหตุผลมารองรับได้ทุกกรณี ครั้นพอ 

ศาสดาพยากรณ์มาประกาศการกลับใจ 

จึงทำาให้ “งานเล้ียงหมดสนุก” แต่ในความ 

เป็นจริงผู้คนควรมีปีติยินดีเมื่อได้ยินคำา 

ป่าวร้องของศาสดาพยากรณ์ หากปราศ- 

จากการกลับใจ ชีวิตย่อมไม่มีความก้าว 

หน้าอย่างแท้จริงหรือไม่มีอะไรดีขึ้น การ 

แสร้งว่าไม่มีบาปมิได้ทำาให้ภาระและความ 

เจ็บปวดของบาปลดน้อยลง ความทุกข์ 

ทรมานจากบาปมิได้เปลี่ยนแปลงอะไร 

ให้ดีขึ้นด้วยตัวมันเอง การกลับใจเท่านั้น 

ที่นำาไปสู่ชีวิตที่สดใสขึ้นแน่นอนว่าโดย

ผ่านทางการกลับใจเท่าน้ันท่ีเราจะมีโอกาส 

ได้รับพระคุณอันเนื่องมาจากการชดใช้ 

ของพระเยซูคริสต์และความรอดการ 

กลับใจเป็นของประทานอันสูงส่ง และเรา 

ควรมีรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อกล่าวถึงเร่ือง

ดังกล่าว การกลับใจนำาเราไปสู่อิสรภาพ 

ความเชื่อมั่น และสันติสุขแทนที่จะเป็น 

เหตุขัดจังหวะงานเลี้ยงฉลอง แต่ของ 

ประทานแห่งการกลับใจเป็นเหตุแห่งการ

เลี้ยงฉลองอย่างแท้จริง

การกลับใจเป็นทางเลือกหน่ึงได้ก็เพราะ 

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์  การเสียสละ 

อันไม่มีขอบเขตของพระองค์นั่นเองที่  

“นำามาซึ่งหนทางให้มนุษย์เพื่อพวกเขา 

จะมีศรัทธาสู่การกลับใจ” (แอลมา 34:15)

การกลับใจเป็นเงื่อนไขที่จำาเป็น และพระ

คุณของพระคริสต์เป็นพลังอำานาจซึ่งโดย 

พลังอำานาจนี้ “ความเมตตาจะสนองข้อ 

เรียกร้องแห่งความยุติธรรมได้” (แอลมา 

34:16) พยานที่เรามีคือ

“เรารู้ว่าการรับรองความชอบธรรมโดย 

ทางพระคุณของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้ 

รอดของเรา พระเยซูคริสต์ เที่ยงธรรมและ 

จริง;

“และเรารู้ด้วย, ว่าการชำาระให้บริสุทธิ์  

[หรือการทำาให้สะอาดบริสุทธิ์จากผลของ 

บาป] โดยทางพระคุณของพระเจ้าและ 

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์  

เที่ยงธรรมและจริง, ต่อคนทั้งปวงผู้ที ่รัก 

และรับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความ 

นึกคิด, และพละกำาลังของพวกเขา” (คพ. 

20:30–31)
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นางเอง” (คพ. 88:40)

ด้วยการกลับใจเราสามารถปรับปรุง 

สมรรถภาพของเราได้เร่ือยๆ ในการดำาเนิน 

ชีวิตตามกฎซีเลสเชียล เพราะเราตระหนัก 

ว่า “คนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของ 

อาณาจักรซีเลสเชียลก็ทนรัศมีภาพซีเลส-

เชียลไม่ได้” (คพ. 88:22)

สาม การกลับใจมิได้หมายถึงการละท้ิง 

บาปเท่านั้นแต่หมายถึงการผูกมัดตนที่จะ 

เชื่อฟังด้วยเช่นกัน Bible Dictionary  

(พจนานุกรมพระคัมภีร์ไบเบิล) กล่าวว่า  

“การกลับใจหมายถึงการหันเหใจและ 

ความต้องการไปหาพระผู้เป็นเจ้า [ตลอด 

จน] การละทิ้งบาปที่เรามีแนวโน้มจะทำา 

โดยนิสัย”1 ตัวอย่างหนึ่งของคำาสอนนี้จาก 

พระคัมภีร์มอรมอนอยู่ในถ้อยคำาที่แอลมา 

พูดกับบุตรของท่าน

“ฉะนั้นพ่อสั่งเจ้า, ลูกพ่อ, ด้วยความ 

เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า, ให้ลูกละเว้นจาก 

ความชั่วช้าสามานย์ของลูก;

“ให้ลูกหันไปหาพระเจ้าด้วยสุดความ 

นึกคิด, พลัง, และพละกำาลังทั้งหมดของ 

ลูก (แอลมา 39:12–13; ดู โมไซยาห์ 7:33; 

3 นีไฟ 20:26; มอรมอน 9:6 ด้วย)

เพ่ือให้หันไปหาพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ 

อย่างน้อยเราต้องทำาพันธสัญญาว่าจะเชื่อ 

ฟังพระองค์ เรามักจะเรียกพันธสัญญานี้ 

ว่าพันธสัญญาบัพติศมาเนื่องจากแสดง 

ให้เห็นโดยการบัพติศมาในน้ำา (ดู โมไซยาห์ 

18:10) การบัพติศมาของพระผู้ช่วยให้รอด 

เป็นแบบอย่างและยืนยันพันธสัญญาของ 

พระองค์ที่จะเชื่อฟังพระบิดา “แต่ทั้งที่ 

พระองค์ทรงบริสุทธ์ิ, พระองค์ยังทรงแสดง 

แก่ลูกหลานมนุษย์ว่า, ตามเน้ือหนังพระองค์ 

สอง การกลับใจหมายถึงการพยายาม 

เปลี่ยนแปลง คงเป็นการล้อเลียนความ 

ทุกข์ทรมานที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนรับ 

เพื่อเราในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน 

หากเราคิดว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนเรา 

ให้เป็นคนดีโดยที่เราไม่ได้พยายามอย่าง 

จริงจัง ตรงกันข้าม เราแสวงหาพระคุณ

ของพระองค์มาเติมเต็มและปูนบำาเหน็จ

ความพยายามสุดความขยันหมั่นเพียร 

ของเรา (ดู 2 นีไฟ 25:23) บางทีเราควรทูล 

ขอเวลาและโอกาสในการเพียรพยายาม 

และเอาชนะ พอๆ กับที่เราสวดอ้อนวอน 

ทูลขอความเมตตา แน่นอน พระเจ้าย่อม 

ประทานพรแก่ผู้ที่ปรารถนาจะมาสู่การ 

พิพากษาอย่างมีค่าควร ผู้มุ่งมั่นทำางาน 

แต่ละวันเพื่อแทนที่ความอ่อนแอด้วย 

ความเข้มแข็งการกลับใจหรือการเปลี่ยน 

แปลงท่ีแท้จริงอาจเรียกร้องความพยายาม 

ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า แต่มีบางอย่างบริสุทธิ์และ 

ศักดิ์สิทธิ์ในความพยายามเช่นนั้น การ 

ให้อภัยและการรักษาจากสวรรค์ย่อม 

หลั่งไหลมาสู่จิตวิญญาณเช่นนั้นอย่าง 

แน่นอน เพราะโดยแท้แล้ว “คุณธรรมรัก 

คุณธรรม; ความสว่างแนบสนิทกับความ 

สว่าง; [และ] ความเมตตามีความสงสาร 

ต่อความเมตตาและอ้างสิทธิ์ในคนของ

การกลับใจเป็นหัวข้อใหญ่ แต่วันนี ้
ข้าพเจ้าต้องการกล่าวเพียงห้าแง่มุมจาก 
หลักธรรมพระกิตติคุณพื้นฐานที่ข้าพเจ้า 
หวังว่าจะเป็นประโยชน์

หนึ่ง คำาเชื้อเชิญให้กลับใจเป็นการ 
แสดงออกถึงความรักเมื่อพระผู้ช่วยให้ 
รอด “ทรงตั้งต้นประกาศว่า จงกลับใจเสีย 
ใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว”  
(มัทธิว 4:17) นั่นคือข่าวสารแห่งความรัก 
เช้ือเชิญผู้ท่ีจะทำาตามให้มีคุณสมบัติคู่ควร 
มาร่วมกับพระองค์ “และยินดีกับถ้อยคำา 
แห่งชีวิตนิรันดร์ในโลกนี้, และชีวิตนิรันดร์ 
ในโลกที่จะมาถึง” (โมเสส 6:59) หากเรา 
ไม่ได้เชื้อเชิญให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงหรือ 
หากเราไม่ได้เรียกร้องให้ตนเองกลับใจ 
เราย่อมล้มเหลวในหน้าที่หลักที่เรามีต่อ 
กันและต่อตนเอง ในความเป็นจริงบิดา 
มารดาที่ตามใจ เพื่อนที่ยอมผ่อนผัน ผู้นำา
ศาสนจักรที่เกรงกลัวล้วนแต่ห่วงตนเอง
มากกว่าความผาสุกและความสุขสบาย 
ของผู้ท่ีตนอาจช่วยได้ จริงอยู่ บางคร้ังผู้คน 
มองว่าการเรียกให้กลับใจเป็นการไม่ผ่อน 
ปรนหรือทำาให้ขุ่นเคือง และอาจถูกแค้น 
เคืองได้ แต่เมื่อได้รับการนำาทางจากพระ
วิญญาณ ความจริงแล้วนั่นคือการกระทำา
ที่มาจากความห่วงใยอย่างแท้จริง (ดู คพ. 

121:43–44)
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“เพราะดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทน

ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขา

จะได้ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจ;

“แต่หากพวกเขาจะไม่กลับใจ พวกเขา

ต้องทนทุกข์แม้ดังเรา;

“ซึ่งความทุกขเวทนานี้ทำาให้ตัวเรา, แม้ 

พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่ง 

ทั้งปวง, ต้องสั่นเพราะความเจ็บปวด, และ 

เลือดออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์ทั้ง 

ร่างกายและวิญญาณ—และปรารถนา 

ที่เราจะไม่ต้องดื่มถ้วยอันขมขื่น” (คพ.  

19:16–18)

ห้า ไม่ว่าการกลับใจต้องเจ็บปวดเพียง 

ใด แต่ความเจ็บปวดนั้นจะกลืนไปในปีติ 

ของการให้อภัยในคำาปราศรัยการประชุม 

ใหญ่สามัญหัวข้อ “ความแจ่มใสของเช้า 

แห่งการให้อภัย” ประธานบอยด์ เค.  

แพคเกอร์ เล่าเรื่องเปรียบเทียบต่อไปนี้

“ในเดือนเมษายนปี 1847 บริคัม ยังก์ 

นำากลุ่มผู้บุกเบิกกลุ่มแรกออกจากวินเทอร ์

ควอร์เตอร์สในช่วงเวลาเดียวกัน ห่างออก 

ไป 1,600 ไมล์ [2,575 กม.] ทางตะวันตก  

ผู้รอดชีวิตที่น่าเวทนาของคณะดอนเนอร์ 

พลัดหลงตามทางลาดของเทือกเขาเซียร์รา 

เนวาดาลงไปในหุบเขาแซคราแมนโต

“พวกเขาใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอันโหด 

ร้ายติดอยู่ในกองหิมะใต้สันเขา การมีชีวิต 

อยู่ได้หลายวัน หลายสัปดาห์ และหลาย 

เดือนในความอดอยากและความทุกข์ 

ทรมานสุดจะพรรณนาแทบเป็นเรื่องเหลือ

เชื่อ

“ในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนหนึ่งชื่อ 

จอห์น บรีน วัยสิบห้าปี ในคืนวันที่ 24  

เมษายน เขาเดินเข้าไปในฟาร์มจอห์นสัน

กว่านั้น ชักนำาให้ผู้อื่นทำาบาป ความปวด 

ร้าวอย่างสุดซึ้งนี่เอง การมองเรื่องดังที่มัน 

เป็นจริงเช่นนี้ ที่ทำาให้คนคนหนึ่งประกาศ 

เช่นแอลมาว่า ‘ข้าแต่พระเยซู, พระบุตร 

ของพระผู้เป็นเจ้า, ขอพระองค์ทรงเมตตา 

ข้าพระองค์, ผู้อยู่ในดีแห่งความขมขื่น,  

และถูกล้อมรอบด้วยโซ่อันเป็นนิจแห่ง

ความตาย” (แอลมา 36:18)

ด้วยศรัทธาในพระผู้ไถ่ผู้ทรงพระเมตตา 

และเดชานุภาพของพระองค์ ความหมด 

หวังจึงกลับกลายเป็นความหวังใจและ 

ความปรารถนาของบุคคลหนึ่งเปลี่ยนไป 

บาปซึ่งเคยดึงดูดใจกลับน่ารังเกียจขึ้น 

เรื่อยๆ ปณิธานที่จะเลิกและละทิ้งบาป 

มาชดใช้ความเสียหายที่ตนก่ออย่างสุด 

ความสามารถ บัดนี้ได้เกิดขึ้นในใจดวง

ใหม่แล้ว อีกไม่นานปณิธานน้ีจะเติบโตข้ึน

เป็นพันธสัญญาที่จะเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อทำาพันธสัญญานั้นแล้ว พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ ผู้ส่งสารอภัยโทษจากเบื้องบน จะ

ทรงนำาการบรรเทาทุกข์และการอภัยมา

ให้บุคคลนั้นจะประกาศดังเช่นแอลมาอีก

ครั้งว่า “และโอ้, พ่อได้เห็นปีติ, และความ

สว่างอัศจรรย์อะไรเช่นนั้น; แท้จริงแล้ว, 

จิตวิญญาณพ่อเปี่ยมด้วยปีติยิ่งเท่ากับ

ความเจ็บปวดของพ่อ!” (แอลมา 36:20)

ความเจ็บปวดใดอันเนื่องมาจากการ 

กลับใจ ย่อมน้อยกว่าความทุกข์ทรมาน

ที่เรียกร้องเพื่อสนองความยุติธรรมให้แก่ 

การล่วงละเมิดที่ยังไม่แก้ไข พระผู้ช่วยให้ 

รอดตรัสเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่พระ 

องค์ทรงต้องทนเพื่อสนองข้อเรียกร้องแห่ง 

ความยุติธรรมและชดใช้เพื่อบาปของเรา  

แต่พระองค์ทรงเปิดเผยว่า

ทรงนอบน้อมถ่อมพระองค์ต่อพระพักตร์ 

พระบิดา, และทรงเป็นพยานต่อพระบิดา 

ว่าพระองค์จะทรงเชื่อฟังพระบิดาในการ 

รักษาพระบัญญัติของพระองค์” (2 นีไฟ 

31:7) หากปราศจากพันธสัญญา การกลับ 

ใจย่อมไม่สมบูรณ์และการปลดบาปย่อม 

ไม่เกิดข้ึน2 ศาสตราจารย์โนเอล เรย์โนลด์ส 

กล่าวไว้อย่างน่าจดจำาว่า “การเลือกที่จะ 

กลับใจเป็นการเลือกที่จะเผาสะพานทุกๆ  

ด้าน [ด้วยใจมุ่งมั่น] ที่จะเดินตามเส้นทาง  

เดียว ตลอดไปเส้นทาง เดียว ที่จะนำาไปสู่ 

ชีวิตนิรันดร์”3

สี่ การกลับใจเรียกร้องความตั้งใจจริง 

และยินดีที่จะมานะบากบั่น แม้ต้องผ่าน 

ความเจ็บปวดก็ตาม ความพยายามที่จะ 

ระบุขั้นตอนการกลับใจอาจเป็นประโยชน์ 

กับบางคน แต่อาจนำาไปสู่วิธีการกลับใจ

ตามขั้นตอนแบบเครื่องจักรโดยปราศจาก

ความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง 

การกลับใจที่แท ้จริงไม่ใช่ เรื่องผิวเผิน 

พระเจ้าประทานข้อเรียกร้องสำาคัญยิ่ง 

สองประการ นั่นคือ “โดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้ว่า 

ถ้าคนกลับใจจากบาปของเขา—ดูเถิด, 

เขาจะสารภาพและละทิ้งมัน” (คพ. 58:43)

การสารภาพและการละทิ้งเป็นหลัก 

การสำาคัญ การสารภาพเป็นมากกว่าการ 

กล่าวแบบขอไปทีว่า “ฉันยอมรับผิด ฉัน 

เสียใจ” แต่เป็นการยอมรับจากส่วนลึกและ 

บางครั้งด้วยความเจ็บปวดต่อความผิด 

พลาดและการกระทำาผิดต่อพระผู้เป็นเจ้า 

และมนุษย์ น้ำาตาแห่งความเสียใจและ 

ความขมข่ืนมักจะมาพร้อมกับการสารภาพ 

โดยเฉพาะเมื่อการกระทำาของบุคคลนั้น 

เป็นเหตุให้ผู้อื ่นเจ็บปวด หรือที่ร้ายแรง 
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	 ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาเช่นกัน	

(ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	35:5;	

107:20)“บัพติศมาแห่งการกลับใจหรือ

สู่การกลับใจ”	เกี่ยวโยงไปถึงข้อเท็จจริง

ที่ว่าบัพติศมาพร้อมด้วยพันธสัญญาแห่ง

การเชื่อฟังเป็นก้าวสุดท้ายไปสู่การกลับ

ใจด้วยการกลับใจอย่างแท้จริงรวมทั้งการ

บัพติศมา	บุคคลหนึ่งจะมีคุณสมบัติคู่ควร

รับการวางมือเพื่อของประทานแห่งพระ

วิญญาณบริสุทธิ	์และโดยพระวิญญาณ

บริสุทธิ์นั่นเองที่บุคคลนั้นได้รับบัพติศมา 

ด้วยพระวิญญาณ	(ดู	ยอห์น	3:5)	และ 

การให้อภัยบาป	“เพราะประตูซึ่งโดยทาง

นั้นท่านต้องเข้าไปคือการกลับใจและ 

บัพติศมาโดยน้ำา;	และเมื่อนั้นการปลด

บาปของท่านจะมาถึงโดยไฟและโดย 

พระวิญญาณบริสุทธิ์”	(2	นีไฟ	31:17)

3.	 Noel	B.	Reynolds,	“The	True	Points	

of	My	Doctrine,”	Journal of Book of 

Mormon Studies,	vol.	5,	no.	2	(1996):	

35;	เน้นตัวเอน

4.	 Boyd	K.	Packer,	ใน	Conference	

Report,	ต.ค.	1995,	21;	ด	ู“ความแจ่มใส

ของเช้าแห่งการให้อภัย”	เลียโฮนา,	ม.ค.	

1996,	หน้า	18	ด้วย

ชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้า 

ของเรา “ทำาให้เกิดเง่ือนไขแห่งการกลับใจ” 

(ฮีลามัน 14:18) ของประทานอันสูงส่งแห่ง 

การกลับใจเป็นกุญแจไขไปสู่ความสุขใน 

ปัจจุบันและหลังจากนี้ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญ 

ทุกท่านด้วยความอ่อนน้อมและความรัก 

อย่างสุดซึ้งในพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้ 

รอดว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่า 

แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 4:17)  

ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อท่านยอมรับคำาเชื้อเชิญนี้  

ท่านจะพบปีติทั้งในเวลานี้และตลอดกาล 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 Bible	Dictionary,	“Repentance.”

2.	 พระคัมภีร์มอรมอนกล่าวถึงบ่อยครั้ง

เกี่ยวกับการ	“รับบัพติศมาสู่การกลับใจ”	

(ดู	โมไซยาห	์26:22;	แอลมา	5:62;	6:2;	

7:14;	8:10;	9:27;	48:19;	49:30;	ฮีลามัน	

3:24;	5:17,	19;	3	นีไฟ	1:23;	7:24–26;	

โมโรไน	8:11)	ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาใช้

ถ้อยคำาเดียวกันนี	้(ดู	มัทธิว	3:11)	และ

เปาโลพูดถึง	“บัพติศมาสำาแดงถึงการ 

กลับใจใหม่”	(กิจการ	19:4)วลีนี้ปรากฏ

หลายปีต่อมาเขาเขียนว่า

“‘เรามาถึงฟาร์มจอห์นสันเมื่อดึกมาก

แล้ว ผมจึงได้เห็นฟาร์มนี้ครั้งแรกตอนเช้า 

ตรู่ อากาศแจ่มใส พื้นดินปกคลุมไปด้วย 

หญ้าเขียวชอุ่ม นกร้องเพลงอยู่บนยอดไม้  

และการเดินทางสิ้นสุดลงแทบไม่น่าเชื่อ

ว่าผมยังมีชีวิตอยู่

“‘ดูเหมือนว่าภาพที่ผมเห็นเช้าวันนั้น 

จะบันทึกอยู่ในใจผม เรื่องราวต่างๆ ลบ 

เลือนไปจากความทรงจำาแทบหมดสิ้น แต่

ผมยังสามารถมองเห็นค่ายใกล้ๆ ฟาร์ม

จอห์นสันเสมอ’”

ประธานแพคเกอร์กล่าวว่า “ทีแรก 

ข้าพเจ้างุนงงที่เขากล่าวว่า ‘เรื่องราวต่างๆ 

ลบเลือนไปจากความทรงจำาแทบหมดสิ้น’ 

เวลายาวนานหลายเดือนของความทุกข์ 

ทรมานและโทมนัสจะลบเลือนไปจากใจ 

ได้อย่างไร เช้าอันสดใสเพียงวันเดียวจะมา 

แทนที่ฤดูหนาวอันมืดมนแสนโหดร้าย 

ยามนั้นได้อย่างไร

“เมื่อใคร่ครวญต่อสักหน่อย ข้าพเจ้า 

จึงคิดได้ว่านั่นไม่ใช่เรื ่องน่าพิศวงแม้แต่ 

น้อยข้าพเจ้าเคยเห็นเรื่องคล้ายกันนี้เกิด 

ขึ้นกับคนที่ข้าพเจ้ารู้จักข้าพเจ้าเคยเห็น 

บางคนที่จมอยู่กับฤดูหนาวแห่งความรู้สึก 

ผิดและความอดอยากทางวิญญาณออก 

มาสู่ยามเช้าแห่งการให้อภัยเมื่อยามเช้า

มาถึง พวกเขาเรียนรู้สิ่งนี้

“‘ดูเถิด, คนที่กลับใจจากบาปของเขา, 

คนคนนั้นได้รับการให้อภัย, และเรา, พระ 

เจ้า, ไม่จำามันอีก’ [คพ. 58:42]”4

ข้าพเจ้ายอมรับและเป็นพยานด้วย 

ความสำานึกคุณว่าความทุกข์ทรมานอัน 

ยากเกินความเข้าใจตลอดจนการสิ้นพระ- 
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ศาสนจักรกำาลังได้รับความสนใจจาก 
ทั่วโลกมากกว่าแต่ก่อน สื่อต่างๆ เขียน
หรือพูดถึงศาสนจักรทุกวันเพื่อรายงาน 
กิจกรรมมากมายของศาสนจักร ช่องราย 
การข่าวเด่นที่สุดหลายช่องในสหรัฐพูด 
ถึงศาสนจักรหรือสมาชิกศาสนจักรเป็น 
ประจำา การพูดถึงนี้ขยายไปทั่วโลกเช่นกัน

ศาสนจักรดึงดูดความสนใจทางอินเทอร์- 
เน็ตด้วย ซ่ึงตามท่ีท่านทราบ ได้ปล่ียนวิธีท่ี 
ผู้คนแบ่งปันข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดทั้ง 
วันทั่วโลก คนที่ไม่เคยเขียนหนังสือหรือ 
นิตยสารจะพูดถึงศาสนจักรและคำาสอน 
ของศาสนจักรทางอินเทอร์เน็ต บนบล็อก  
และเครือข่ายสังคม พวกเขาทำาวีดิทัศน์ 
และแบ่งปันทางออนไลน์ น่ีคือคนธรรมดา 
ทั่วไป—ทั้งสมาชิกในศาสนจักรและนอก 
ศาสนจักร—ผู้กำาลังพูดถึงศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

การเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารอธิบายได้ 
ระดับหนึ่งว่าเหตุใดเรา “ชาวมอรมอน” 
ได้รับความสนใจมากกว่าแต่ก่อน ทว่า 
ศาสนจักรกำาลังเติบโตและก้าวหน้าขึ้น 
เรื่อยๆ มีคนเป็นเพื่อนบ้านและมิตรสหาย 
กับสมาชิกของศาสนจักรมากขึ้น และมี 
สมาชิกที่มีชื่อเสียงของศาสนจักรในฝ่าย 
ปกครอง ในธุรกิจ การบันเทิง การศึกษา  
และทุกหนแห่ง ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น  
แม้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักรก็ 
สังเกตเห็น และพวกเขาสงสัยว่ากำาลังเกิด 
อะไรขึ้น เป็นเรื่องดีที่เวลานี้คนมากมาย

รู้จักศาสนจักรและวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

แม้ศาสนจักรจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ แต่ 

ก็ยังมีคนจำานวนมากไม่เข้าใจศาสนจักร 

บางคนได้รับการสอนให้ระแวงศาสนจักร 

และเช่ือทัศนคติในแง่ลบเก่ียวกับศาสนจักร 

เล็กน้อย เกือบทุกคนที่มาเยือนพระวิหาร 

แห่งใหม่ประหลาดใจกับความสวยงามทั้ง 

ภายนอกและภายใน พวกเขาประทับใจใน 

งานฝีมือและความใส่ใจในรายละเอียด 

ทุกส่วนของพระวิหาร นอกจากน้ีผู้มาเยือน 

จำานวนมากยังรู้สึกว่ามีบางอย่างพิเศษ 

และโดดเด่นไม่ซำ้าใครเมื่อเราพาพวกเขา 

ชมทั่วพระวิหารที่ยังไม่ได้รับการอุทิศ 

นี่ เป็นการตอบรับทั่วไปของผู้มาเยือน 

โอเพ่นเฮาส์ของเรา แต่นั่นไม่ใช่การตอบ 

รับที่เกิดขึ้นมากที่สุด สิ่งที่ทำาให้ผู้มาเยือน 

ประทับใจมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดคือ 

สมาชิกของศาสนจักรที่พวกเขาพบตอน 

โอเพ่นเฮาส์ พวกเขากลับไปด้วยความ 

ประทับใจในเจ้าภาพวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

อย่างไม่มีวันลืม

ประธานมอนสันครับ เราทุกคน 

ตื่นเต้นมากกับข่าวอันน่ายินดี 

ของพระวิหารแห่งใหม่ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งตื่นเต้นดีใจกับญาติหลายๆ  

คนของเราในรัฐไวโอมิง

ศาสนจักรทำาบางอย่างทั่วโลกเมื่อสร้าง 

พระวิหารแห่งใหม่ซึ่งเป็นประเพณีที่เกิด 

ขึ้นทั่วไปในสหรัฐและแคนาดา—เราจัด 

โอเพ่นเฮาส์ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนการ 

อุทิศพระวิหารแห่งใหม่ เราจะเปิดประต ู

และเชิญหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้นำา

ศาสนาในท้องที่ สมาชิกของศาสนจักรใน 

ท้องที่ ตลอดจนผู้นับถือศาสนาอื่นให้มา

ชมพระวิหารของเราที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ

นี่เป็นเหตุการณ์ดีเยี่ยมที่ช่วยให้ผู้ไม่ 

คุ้นเคยกับศาสนจักรได้เรียนรู้มากขึ้นอีก 

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ความรักที่สมบูรณ์
นั้นก็ได้ขจัดความ
กลัวเสีย
ถ้าท่านจะตอบรับคำาเชื้อเชิญให้แบ่งปันความเชื่อและความรู้สึกของท่าน
เกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ วิญญาณของ
ความรักและความกล้าหาญจะอยู่เป็นเพื่อนท่านเสมอ
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พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา โดย 

ผ่านองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ความรอด 

ของเราจะเกิดขึ้นได้ นี่คือเหตุที่เราเชื่อว่า 

พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำาคัญในประวัติ- 

ศาสตร์มนุษย์ทั้งหมด จุดหมายนิรันดร์ 

ของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เสมอ 

การเชื่อในพระองค์และยอมรับว่าพระองค์ 

ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้า และ

พระอาจารย์ของเราเป็นเรื่องน่ายินดี

เราเช่ือด้วยว่าโดยผ่านพระคริสต์เท่าน้ัน 

ที่เราจะพบความพอใจ ความหวัง และ 

ความสุขสูงสุด—ท้ังในชีวิตน้ีและในนิรันดร 

ตัวแบบเดียวกับที่เราทำาเมื่อเราเป็นเจ้า 

ภาพโอเพ่นเฮาส์พระวิหาร มิตรสหายและ

เพื่อนบ้านจะเข้าใจเราดีขึ้น ความระแวง 

ของพวกเขาจะจางหายไป ทัศนคติในแง่ 

ลบจะหมดไป และพวกเขาจะเริ่มเข้าใจ

ศาสนจักรอย่างที่เป็นจริง

ข้าพเจ้าขอเสนอแนวคิดบางอย่างเกี่ยว

กับสิ่งที่เราทำาได้

หนึ่ง เราต้องกล้าประกาศเรื่องพระเยซ ู

คริสต์ เราต้องการให้ผู้อ่ืนรู้ว่าเราเช่ือว่าพระ 

องค์ทรงเป็นบุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์ 

มนุษย์ทั้งหมด พระชนม์ชีพและคำาสอน 

ของพระองค์คือหัวใจของพระคัมภีร์ไบเบิล 

และหนังสือเล่มอื่นที่เราถือเป็นพระคัมภีร์ 

ศักดิ์สิทธิ์ พันธสัญญาเดิมเตรียมสำาหรับ 

การปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์บนโลก  

พันธสัญญาใหม่อธิบายการปฏิบัติศาสน 

กิจบนโลก พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยาน 

ที่สองถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์

บนโลก พระองค์เสด็จมาแผ่นดินโลกเพื่อ

ประกาศให้พระกิตติคุณของพระองค์เป็น

รากฐานสำาหรับมวลมนุษย์เพื่อให้ลูกทุก 

คนของพระผู้เป็นเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

พระองค์และคำาสอนของพระองค์จากนั้น 

พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อเป็น

โดยไม่สงสัยแหล่งที่มาและความถูกต้อง  

มีข้อมูลผิดๆ และความสับสนมากมาย 

เก่ียวกับศาสนจักรและจุดยืนของศาสนจักร 

นี่เป็นมาตั้งแต่สมัยของศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธ

โจเซฟ สมิธเขียนประวัติของท่านส่วน 

หนึ่งก็ “เพื่อกำาจัดอคติในความคิดของ 

สาธารณชน, และให้ข้อเท็จจริงแก่คนทั้ง 

ปวงที่ค้นหาความจริง” (โจเซฟ สมิธ— 

ประวัติ 1:1) เป็นเรื่องจริงที่มักจะมีคนบิด 

เบือนความจริงและเจตนาตีความคำาสอน

ของศาสนจักรผิดๆ แต่คนส่วนใหญ่ที่มี

ข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสนจักรต้องการเพียง

เข้าใจ คนมีใจเที่ยงธรรมเหล่านี้อยากรู้

เรื่องของเราจริงๆ 

ความเด่นชัดและชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของ 

ศาสนจักรเสนอโอกาสอันน่าทึ่งบางอย่าง 

ให้แก่สมาชิกอย่างเรา เราสามารถช่วย  

“กำาจัดอคติในความคิดของสาธารณชน”  

และแก้ไขข้อมูลผิดๆ ที่พูดถึงเราอย่างที่ 

เราไม่ได้เป็นท่ีสำาคัญกว่าน้ันคือ เราสามารถ 

บอกได้ว่าเราเป็นใคร

มีหลายสิ่งที่เราทำาได้—ที่ท่านทำาได้— 

เพื่อขยายความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนจักร 

ถ้าเราทำาด้วยวิญญาณเดียวกันและปฏิบัติ 



5554 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 1เ ลี  ย โ ฮ น า

หลักคำาสอนของเราตามที่สอนไว้ในพระ 

คัมภีร์มอรมอน เน้นว่า “ดังนั้น, ท่านต้อง 

มุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์,  

โดยมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความ 

หวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและ 

ต่อมนุษย์ทั้งปวง. ดังนั้น, หากท่านจะมุ่ง 

หน้า, ดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์, และ 

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด พระ 

บิดาตรัสดังน้ี: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์” (2 นีไฟ 

31:20)

เราประกาศความเช่ือของเราในพระเยซู 

คริสต์และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วย 

ให้รอด พระองค์จะประทานพรเราและทรง 

นำาทางเราในความพยายามทั้งหมด ขณะ 

เราทำางานที่นี่ในโลก พระองค์จะทรงเพิ่ม 

พละกำาลังและทำาให้เราเกิดสันติสุขใน 

ยามยากลำาบาก สมาชิกศาสนจักรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ดำาเนินชีวิตด้วยศรัทธาในพระองค์ผู้เป็น

เจ้าของศาสนจักร

สอง จงเป็นแบบอย่างที่ชอบธรรมต่อ 

ผู้อื่นหลังจากเราประกาศความเชื่อแล้ว  

เราต้องทำาตามแนะนำาที่ ให้แก่ เราใน  

1 ทิโมธี 4:12 “แต่จงเป็นแบบอย่างแก ่

คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการ 

ประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และใน

ความบริสุทธิ์”

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเรื่องความ 

สำาคัญของการเป็นแบบอย่างในความเชื่อ 

ของเราโดยตรัสว่า “จงส่องสว่างแก่คน 

ทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่

ท่านทำา เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของ

ท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:16)

ชีวิตเราควรเป็นแบบอย่างของความ 

ดีงามและคุณธรรมขณะที่เราพยายาม 

เลียนแบบอย่างของพระองค์ให้โลกเห็น 

งานดีของเราแต่ละคนจะนำาเกียรติยศชื่อ

เสียงมาสู่พระผู้ช่วยให้รอดและศาสนจักร

ของพระองค์ ขณะท่ีเราทุ่มเททำาดี เป็นชาย 

และหญิงท่ีน่ายกย่องและซ่ือตรง แสงสว่าง 

ของพระคริสต์จะสะท้อนในชีวิตเรา

ข้อต่อไป พูดถึงศาสนจักรในวิถีชีวิต 

ประจำาวันของเรา เราได้รับพรที่มีโอกาส 

มากมายให้แบ่งปันความเชื่อของเรากับ 

ผู้อื่น เมื่อคนใกล้ตัวและเพื่อนร่วมงานซัก 

ถามเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของเรา  

พวกเขากำาลังเชื้อเชิญเราให้แบ่งปันว่าเรา

เป็นใครและเราเชื่ออะไร พวกเขาอาจจะ

สนใจหรือไม่สนใจศาสนจักรก็ได้ แต่พวก

เขาจะสนใจอยากรู้จักเราให้ลึกซึ้งขึ้น

คำาแนะนำาของข้าพเจ้าคือ ขอให้ท่าน

ยอมรับคำาเช้ือเชิญของพวกเขา มิตรสหาย 

ของท่านไม่ได้เช้ือเชิญท่านให้สอน ส่ังสอน 

อรรถาธิบาย หรือแนะนำา จงให้พวกเขาได้ 

สนทนาสองทาง—แบ่งปันบางสิ่งเกี่ยวกับ 

ความเชื่อของศาสนาเราแต่ถามพวกเขา 

เกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขา ประเมิน 

ระดับความสนใจของพวกเขาจากคำาถาม

ที่พวกเขาถาม ถ้าพวกเขาถามคำาถาม

หลายข้อ จงเน้นการสนทนาไปที่การตอบ

คำาถามเหล่านั้น จำาไว้เสมอว่าให้พวกเขา 

ถามดีกว่าให้ท่านบอก

สมาชิกบางคนดูเหมือนต้องการเก็บ 

เรื่องการเป็นสมาชิกในศาสนจักรไว้เป็น 

ความลับ พวกเขามีเหตุผลส่วนตัว อาทิ  

พวกเขาอาจเชื่อว่าพวกเขาไม่อยู่ในฐานะ 

จะแบ่งปันความเช่ือได้ บางทีพวกเขาอาจ 

กลัวตอบผิดหรือกลัวถูกถามคำาถามท่ีพวก 

เขาตอบไม่ได้ ถ้าท่านคิดเช่นน้ัน ข้าพเจ้ามี 

คำาแนะนำาบางอย่างให้ท่าน ขอเพียงจดจำา 

ถ้อยคำาของยอห์น “ในความรักนั้นไม่มี 

ความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้

ขจัดความกลัวเสีย” (1 ยอห์น 4:18) ถ้าเรา 

เพียงแต่รักพระผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนบ้าน 

เราได้รับสัญญาว่าเราจะเอาชนะความ

กลัวของเรา

ถ้าเมื่อเร็วๆ นี้ท่านเข้า Mormon.org ซึ่ง 

เป็นเว็บไซต์ศาสนจักรสำาหรับคนที่สนใจ 

จะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักร ท่านจะเห็น 

สมาชิกอัพโหลดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

พวกเขากำาลังสร้างโพรไฟล์ออนไลน์เพื่อ 

อธิบายว่าพวกเขาเป็นใครและเหตุใด 

ความเชื่อทางศาสนาจึงสำาคัญต่อพวกเขา 

พวกเขากล้าพูดถึงความเชื่อของตน
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ตอบรับคำาเชื้อเชิญให้แบ่งปันความเชื่อ 

และความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับพระกิตติ- 

คุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  

วิญญาณของความรักและความกล้าหาญ 

จะอยู่เป็นเพื่อนท่านเสมอ เพราะ “ความ 

รักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย” 

(1 ยอห์น 4:18)

นี่เป็นยุคที่โอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้อื่นมีมากขึ้น ขอ 

ให้เราเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ 

ให้เราแบ่งปันความเชื่อ ข้าพเจ้าน้อมสวด 

อ้อนวอน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 

เอเมน 

บางครั้งมีความแตกต่างอย่างมาก

—ช่องว่างของความเข้าใจ—ระหว่าง 

ประสบการณ์ที่เราได้รับข้างในศาสนจักร 

กับที่คนอื่นมองจากข้างนอก นี่คือเหตุผล

หลักที่เราจัดโอเพ่นเฮาส์พระวิหารก่อน

อุทิศพระวิหารแต่ละแห่ง สมาชิกที่อาสา 

ทำางานโอเพ่นเฮาส์พระวิหารกำาลังพยายาม 

ช่วยให้ผู้อื่นเห็นศาสนจักรอย่างที่พวก 

เขาเห็นจากข้างใน พวกเขาตระหนักว่า 

ศาสนจักรคืองานอัศจรรย์แม้การอันน่า 

พิศวง และพวกเขาต้องการให้ผู้อื่นรู้เช่น

นั้น ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำาเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าถ้าท่านจะ 

เราควรเห็นคุณค่าและดำาเนินการ

สนทนาเช่นนั้นด้วยความรักเหมือนพระ

คริสต์ นำ้าเสียงของเรา ไม่ว่าพูดหรือเขียน 

ควรนอบน้อมและมีมารยาท ไม่ว่าผู้อื่นจะ 

ตอบสนองเช่นไรเราควรซื่อสัตย์ เปิดใจ 

และพยายามพูดให้ชัดเจน เราพึงหลีกเล่ียง 

การโต้แย้งหรือการขัดแย้งทุกรูปแบบ

อัครสาวกเปโตรอธิบายว่า “แต่เพราะ 

พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านท้ังหลายน้ันบริสุทธ์ิ 

ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อม

ทุกประการ” (1 เปโตร 1:15)

“รูปแบบการสนทนา” ในปัจจุบันด ู

เหมือนจะเก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

เรื่อยๆ เราขอกระตุ้นทั้งคนอายุน้อยและ

มากให้ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อทางสังคม 

แบ่งปันความเชื่อทางศาสนาของพวกเขา

ขณะที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประ- 

โยชน์ ท่านอาจเข้าไปมีส่วนในการสนทนา 

เกี่ยวกับศาสนจักรเมื่อพระวิญญาณทรง 

นำา อย่าลังเลที่จะเพิ่มเติมความคิดเห็น

ของท่านเข้าไปในการสนทนาเหล่านี้

ข่าวสารพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

ไม่เหมือนเรื่องอื่นที่ท่านเคยแบ่งปันให้กับ 

ผู้อื่น ในยุคข้อมูล ข่าวสารดังกล่าวมีค่าที่ 

สุดในบรรดาข้อมูลในโลก ไม่มีข้อสงสัย

เกี่ยวกับคุณค่าของข่าวสารพระกิตติคุณ

นั่นคือไข่มุกอันลำ้าค่า (ดู มัทธิว 13:46)

เมื่อพูดเกี่ยวกับศาสนจักร เราอย่า 

พยายามทำาให้ฟังดูดีกว่าที่เป็นอยู่ เราไม่ 

ต้องโฆษณาชวนเชื่อ เราพึงถ่ายทอดข่าว- 

สารอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ถ้าเราจะ 

เปิดช่องการสื่อสาร ข่าวสารพระกิตติคุณ 

ที่ ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์จะ 

พิสูจน์ตนเองต่อคนที่พร้อมจะรับ
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เช่นนั้นเหนือข้าพเจ้าเพื่อจะผูกลิ้นข้าพเจ้า 

ไว้จนพูดไม่ได้”1

ดังที่ประธานบอยด์เค.แพคเกอร์สอน 

ในเช้านี้ ซาตานคร่าชีวิตเราโดยตรงไม่ได้ 

นั่นคือหนึ่งในบรรดาหลายสิ่งที่เขาทำาไม่ 

ได้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือความพยายามของเขา 

ที่จะหยุดงานนี้จะเกิดผลถ้าเขาสามารถ 

ผูกลิ้นผู้คนที่ซื่อสัตย์ไว้ได้ พี่น้องชาย ถ้า

นี่คือเหตุผล คืนนี้ข้าพเจ้ามองหาชายทั้ง 

หนุ่มและสูงวัย ที่เป็นห่วงเรื่องการต่อสู้ 

ระหว่างความดีและความชั่วร้ายให้มามี 

ส่วนร่วมและเอ่ยปากพูดเราอยู่ในสงคราม 

และในเวลาอีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้ ข้าพเจ้า 

อยากจะเป็นคนคัดเลือกคนท่ีอาสาเข้าร่วม

ข้าพเจ้าจำาต้องฮัมเพลง “เราผองต้อง 

ถูกเกณฑ์”สักสองสามท่อนไหมท่านรู้จัก 

ท่อนที่ร้องว่า “เรากำาลังรอทหารใครจะ 

อาสาวันนี้?”2 แน่นอน สิ่งสำาคัญของการ 

เรียกมาต่อสู้คือว่าเรา ไม่ได้ ขออาสามา 

ยิงปืนหรือขว้างระเบิดมือเราต้องการกอง 

ทัพของผู้ท่ีมี“พระคำาทุกคำาท่ีออกจากโอษฐ์ 

ของพระผู้เป็นเจ้า”3 เป็นอาวุธ ดังนั้นคืน

นี้ข้าพเจ้ากำาลังมองหาผู้สอนศาสนาผู้ที่ไม่ 

ได้อาสาผูกลิ้นตนเองแต่จะอ้าปากและพูด 

สิ่งอัศจรรย์ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า 

และอำานาจฐานะปุโรหิตของพวกเขา คำา 

พูดเช่นนี้พี่น้องชายในสมัยแรกๆสอนว่า

จะเป็นวิธีซึ่ง “เคยทำาและจะทำางานอันยิ่ง

ใหญ่”4ของศรัทธา

ข้าพเจ้าขอให้เยาวชนชายฐานะปุโรหิต 

แห่งอาโรนตั้งใจนั่งฟังข้าพเจ้าขอเล่าเรื่อง 

เปรียบเทียบในเชิงกีฬาให้ท่านฟัง นี่คือ 

การแข่งขันระหว่างความเป็นกับความตาย 

เยาวชนชายดังนั้นข้าพเจ้าจะยืนตรงหน้า 

ข้อหนึ่ง ซาตานหรือลูซิเฟอร์หรือบิดา 

แห่งความเท็จ—ไม่ว่าท่านจะเรียกชื่อเขา 

อย่างไร—มีอยู่จริง เป็นการมีตัวตนของ 

ความชั่วร้าย เจตนาของเขาคือความมุ่ง 

ร้าย และเขาตัวสั่นเมื่อแสงสว่างแห่งการ 

ไถ่ปรากฏทันทีที่คิดถึงความจริง ข้อสอง 

เขาต่อต้านความรักของพระผู้ เป็นเจ้า 

อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการชดใช้ของพระเยซ ู

คริสต์ และงานแห่งสันติสุขและความรอด 

เขาจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ทุกเมื่อ ทุกที่ซึ่ง 

เขาทำาได้เขารู้ว่าเขาจะพ่ายแพ้และถูกขับ 

ไล่ในท่ีสุด แต่เขาต้ังใจจะพาผู้คนไปกับเขา 

ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำาได้

แล้วกลยุทธ์ของมารในการต่อสู้นี้คือ 

อะไรเม่ือมีชีวิตนิรันดร์เป็นเดิมพันประสบ- 

การณ์ในป่าศักดิ์สิทธิ์สอนเรื่องนี้แก่เราอีก 

ครั้ง โจเซฟบันทึกว่าด้วยความพยายามที่ 

จะหยุดยั้งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ลูซิเฟอร์พยายามใช้“อิทธิพลท่ีน่าประหลาด 

ใ
นวิญญาณของเพลงสวดท่ีปลุก 

เร้าใจและกับคำาสวดอ้อนวอนเปิด 

ที่เปี่ยมด้วยวาทศิลป์ของเอ็ลเดอร์ 

ริชาร์ด จี. ฮิงค์ลีย์ที่อยู่ในใจ พี่น้องชาย 

คืนน้ีข้าพเจ้าอยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมา 

ข้าพเจ้าจะพูดอย่างเปิดเผยกับเยาวชน 

ชายฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนด้วย

เมื่อเราพูดถึงความยิ่งใหญ่แห่งนิมิต 

แรกของโจเซฟ สมิธ บางครั้งเราพูดเพียง 

เล็กน้อยถึงการเผชิญหน้าที่เป็นอันตราย 

ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนนิมิตการเผชิญหน้าน้ันมีจุด 

ประสงค์ถ้าเป็นไปได้จะทำาลายเด็กหนุ่ม 

แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามสิ่งนั้นเกิด 

ขึ้นเพื่อจะสกัดกั้นการเปิดเผยที่จะมีต่อมา 

เราไม่พูดถึงปฏิปักษ์เกินกว่าท่ีจำาเป็น และ 

ข้าพเจ้าไม่ชอบพูดถึงเขาเลยแต่ประสบ- 

การณ์ของโจเซฟหนุ่มเตือนเราผู้ชายทุก 

คน รวมถึงเยาวชนชายด้วย ซึ่งอยู่ในที่ 

ประชุมนี้ถึงสิ่งที่จะต้องจดจำา

ภาคฐานะปุโรหิต  |  1 ตุลาคม 2011

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เราผองต้องถูกเกณฑ์
ข้าพเจ้าขอจากชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทุกคน ไม่ว่าอายุมากหรือน้อย 
ให้เข้มแข็งมากขึ้นและอุทิศตนมากขึ้นในการประกาศ…ประกาศ 
เพื่อความดี เพื่อพระกิตติคุณ เพื่อพระผู้เป็นเจ้า
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แต่มีคำาตอบสำาหรับการท้าทายนี้ให้ 

ท่านเท่ากับมีให้ผู้สนใจที่ท่านจะไปหา ไม่ 

ว่าท่านจะเป็นใครและไม่ว่าท่านเคยทำาสิ่ง 

ใดท่านสามารถได้รับการให้อภัยเยาวชน 

ชายทุกคนสามารถละทิ้งการล่วงละเมิดที ่

ท่านกำาลังเผชิญสิ่งนี้คือ “ปาฏิหาริย์ของ 

การให้อภัย”ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้ของ 

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ แต่ท่านจะทำาไม่ได้ 

หากไม่มีคำามั่นสัญญาอันแข็งขันต่อพระ 

กิตติคุณ และท่านจะทำาไม่ได้หากไม่กลับ 

ใจในเรื่องที่จำาเป็น ข้าพเจ้าขอให้ท่าน

เยาวชนชายจงแข็งขันและสะอาด หาก 

จำาเป็นข้าพเจ้าขอให้ท่านเป็นคนเข้มแข็ง 

และเป็นคนที่สะอาด

บัดนี้พี่น้องชาย เราพูดอย่างตรงไป 

ตรงมากับท่านสิ่งใดที่พูดเป็นนัยดูเหมือน 

จะไม่ค่อยเกิดผล เราพูดตรงไปตรงมา 

เพราะซาตานเป็นสัตวภาวะที่มีอยู่จริงซึ่ง 

คอยทำาลายท่าน ท่านเผชิญกับอิทธิพล 

ของเขาในอายุน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นเราจับ

ท่านไว้และร้องตะโกนดังที่เรารู้ว่า

ค่าควรมากพอที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น

เอ็ลเดอร์และรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ดัง 

นั้นเราต้องการเยาวชนชายที่อยู่ในทีมแล้ว 

ให้ อยู่ ในทีมต่อไปและหยุดเลี้ยงลูกออก 

นอกสนามในยามที่เราต้องการให้ท่าน 

เข้าไปแข่งและเล่นอย่างสุดความสามารถ 

ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทที่ข้าพเจ้า 

รู้จักมีเส้นขีดไว้บนพื้นหรือในสนามให้นัก 

กีฬาทุกคนอยู่ในเส้นเพื่อแข่งขัน และพระ 

เจ้าทรงขีดเส้นของความมีค่าควรสำาหรับ 

ผู้ที่ได้รับเรียกให้ทำางานกับพระองค์ในงาน 

นี้ ไม่มีผู้สอนศาสนาคนใดจะไม่กลับใจ 

จากการล่วงละเมิดทางเพศหรือใช้ภาษา 

ไม่สุภาพหรือหมกมุ่นอยู่กับสื่อลามกและ 

จากนั้นหวังว่าจะท้าทายผู้อื่นให้กลับใจ 

จากสิ่งเดียวกัน ท่านไม่สามารถทำาสิ่งนี้ 

ได้พระวิญญาณจะไม่อยู่กับท่านและเมื่อ 

ท่านพูดสิ่งหล่านี้ท่านจะพูดได้ไม่เต็มปาก 

ท่านไม่สามารถเดินบนเส้นทางที่ลีไฮเรียก

ว่า “ทางที่ต้องห้าม”5 และคาดหวังจะ 

แนะนำาผู้อื ่นไป“ทางคับแคบและแคบ”6 

—สิ่งนี้ไม่สามารถทำาได้

ท่าน ประชิดติดกัน โดยข้าพเจ้าจะพูด

ด้วยเสียงที่มีไฟพอที่จะเผาไหม้คิ้วของ 

ท่าน เหมือนกับที่โค้ชทำาเมื่อการแข่งขัน 

ใกล้จบและชัยชนะคือทุกสิ่งทุกอย่าง โดย 

ท่ีการแข่งขันแขวนอยู่บนเส้นด้าย ส่ิงท่ีโค้ช 

คนนี้จะบอกท่านก็คือ ถ้าจะแข่งในเกมนี้ 

บางท่านจะต้องมีความสะอาดทางศีลธรรม 

มากกว่าที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ ในการต่อสู้ 

นี้ระหว่างความดีและความชั่ว ไม่มีใคร 

เล่นให้ปฏิปักษ์เมื่อมีการล่อลวงมาถึงจาก 

นั้นคาดหวังว่าจะแต่งตัวเพื่อพระผู้ช่วย 

ให้รอดที่พระวิหารและในเวลาเผยแผ่ราว 

กับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อนเยาวชนของ

ข้าพเจ้าท่านก็ไม่สามารถทำาได้พระผู้เป็น 

เจ้าจะถูกล้อเลียนไม่ได้

ดังนั้นคืนนี้เราท่านกับข้าพเจ้ามีเรื่อง 

ยุ่งยากใจเรามีเยาวชนชายวัยฐานะปุโรหิต 

แห่งอาโรนที่อยู่ในบันทึกของศาสนจักรนี้ 

ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่สามารถสมัครทำางาน 

รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาจำานวนหลายหมื่น 

คน แต่การท้าทายก็คือการให้มัคนายก 

ผู้สอน และปุโรหิตมีความแข็งขันและมี 



5958 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 1เ ลี  ย โ ฮ น า

ฟังเสียงโรมรันสนั่นคึกกึกก้องปฐพี

มาร่วมเหล่าซี มาร่วมเหล่าซ ี7

สหายรุ่นเยาว์ของข้าพเจ้า เราต้องการ 

ผู้สอนศาสนาอีกหลายแสนคนในวันเวลา 

ข้างหน้าพวกเขาจะต้องมาจากฐานะปุโรหิต 

แห่งอาโรนท่ีเพ่ิมข้ึนผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง 

แข็งขันสะอาดและมีค่าควรในการรับใช้

ถึงผู้ที ่เคยรับใช้หรือกำาลังรับใช้ เรา 

ขอบคุณสำาหรับความดีที่ท่านทำาและ 

สำาหรับชีวิตที่ท่านได้สัมผัสขอให้ท่านได้ 

รับพร! เรายอมรับว่ามีบางคนผู้หวังมา 

ตลอดชีวิตที่จะรับใช้งานเผยแผ่แต่เพราะ 

เหตุผลทางสุขภาพหรืออุปสรรคอื่นที่เกิน 

กว่าพวกเขาจะควบคุมได้ ทำาให้พวกเขา 

ไม่สามารถทำาได้ เราภูมิใจที่จะสรรเสริญ 

คนกลุ่มนี้อย่างเปิดเผย เราทราบถึงความ 

ปรารถนาของท่านและเรายกย่องการอุทิศ

ตนของท่าน เรารักและชื่นชมท่าน ท่าน

“อยู่ในทีม” และท่านจะอยู่ตลอดไป ถึง

แม้ท่านได้รับอนุญาตอย่างสมเกียรติไม่ 

ต้องรับใช้เต็มเวลาแต่เราต้องการพวกท่าน 

ที่เหลืออยู่

บัดน้ีพ่ีน้องฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 

อย่านั่งยิ้มอย่างสบายใจข้าพเจ้ายังพูดไม่ 

จบ เราต้องการคู่สามีภรรยาหลายพันคู่รับ 

ใช้ในคณะเผยแผ่ของศาสนจักร ประธาน 

คณะเผยแผ่ทุกคนวิงวอนขอพวกเขามา 

รับใช้ไม่ว่าพวกเขารับใช้ท่ีใดคู่สามีภรรยา 

ของเราทำาให้งานเติบโตซึ่งคนอายุ 19ปี 

จำานวนเท่าใดก็ตามหรือจะเก่งเท่าใดก็ตาม 

ไม่สามารถทำาได้

เพื่อสนับสนุนให้มีคู่สามีภรรยาจำานวน 

มากขึ้นในการรับใช้ฝ่ายประธานสูงสุด 

และโควรัมอัครสาวกสิบสองทำาสิ่งที่กล้า- 

หาญที่สุดและมีน้ำาใจมากที่สุดเท่าที่เคย 

เห็นในงานเผยแผ่ใน 50 ปีที่ผ่านมา ใน 

เดือนพฤษภาคมปีนี้ผู้นำาฐานะปุโรหิตใน 

สนามเผยแผ่ได้รับแจ้งว่าค่าที่พักอาศัย 

สำาหรับคู่สามีภรรยา (และเราพูดถึงค่าที่

พักอาศัย เท่านั้น ) จะได้รับการสนับสนุน 

จากเงินทุนงานเผยแผ่ของศาสนจักรถ้า 

ค่าใช้จ่ายเกินกว่าจำานวนที่กำาหนดไว้ใน 

ต่อเดือน ช่างเป็นพรอย่างยิ่ง ความช่วย 

เหลือจากสวรรค์น้ีมีให้กับค่าใช้จ่ายจำานวน 

มากที่สุดที่คู่สามีภรรยาของเราเผชิญใน 

งานเผยแผ่ของพวกเขา เจ้าหน้าที่ชั ้น 

ผู้ใหญ่ได้พิจารณาด้วยว่างานเผยแผ่ของ 

คู่สามีภรรยาสามารถใช้เวลา 6 หรือ 12 

เดือน เช่นเดียวกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้ 

เวลา18หรือ 23 เดือนมีการแสดงออก 

ที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งคือมีการอนุญาต

ให้คู่สามีภรรยากลับบ้านเป็นช่วงเวลา

สั้นๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองสำาหรับ

เหตุการณ์วิกฤติของครอบครัว และเลิก 

กังวลว่าท่านจะต้องไปเคาะประตูหรือมี 

ตารางเวลาเช่นเดียวกับคนหนุ่มอายุ19ปี 

เราไม่ได้ขอให้ท่านทำาเช่นนั้นแต่เรามีสิ่ง 

ต่างๆมากมายให้ท่านทำาโดยให้อิสระแก่

ท่านว่าจะทำาอย่างไร

พี่น้องชายทั้งหลาย ด้วยเหตุผลว่า 

สุขภาพของท่านไม่แข็งแรงพอปัญหาทาง 

ครอบครัวหรือทางเศรษฐกิจเราทราบว่า 

บางท่านไม่สามารถไปได้ในตอนนี้หรือ 

อาจไปไม่ได้เลย แต่ถ้าวางแผนสักเล็กน้อย 

บางท่านสามารถไปได้

อธิการและประธานสเตคจงสนทนาถึง 

ความต้องการนี้ในสภาและการประชุม 

ใหญ่ของท่าน จงนั่งบนยกพื้นในการประ- 

ชุมของท่านและมองไปที่ผู้เข้าร่วมประชุม

มอนทรีออล ควิเบก, แคนาดา
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จงยืนเคียงธงทิวพริ้วปลิวสง่า!

เราเปรมปรีดา เปรมปรีดา ยกโยธากลับ

บ้าน11

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระ

อาจารย์ของเราเอเมน

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	สมิธ–ประวัติ	1:15
2.	 “เราผองต้องถูกเกณฑ์”	เพลงสวด 

บทเพลงที	่127
3.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	84:44;	ดู	

เฉลยธรรมบัญญัต	ิ8:3;	มัทธิว	4:4	ด้วย
4.	 LECTURE ON FAITH (1985),	73.
5.	 1	นีไฟ	8:28
6.	 2	นีไฟ	31:18
7.	 เพลงสวด	บทเพลงที	่127
8.	 มัทธิว	28:19
9.	 2	นีไฟ	33:9
10.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	123:12
11. เพลงสวด	บทเพลงที	่127

นิรันดร์ เราต้องการผู้สอนศาสนาจำานวน 

มากเพื่อเปิดประตูนั้นและช่วยผู้คนให้ 

เข้าไป

ข้าพเจ้าขอจากชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 

ทุกคนไม่ว่าอายุมากหรือน้อยให้เข้มแข็ง 

มากข้ึนและอุทิศตนมากข้ึนในการประกาศ 

ไม่เพียงแต่ประกาศต้านทานความชั่วร้าย 

และคนคนน้ันผู้เป็นตัวตนของความช่ัวร้าย 

แต่ประกาศเพื่อความดี เพื่อพระกิตติคุณ 

เพื่อพระผู้เป็นเจ้า พี่น้องทั้งหลายไม่ว่า 

ท่านจะอายุเท่าไรปลดปล่อยลิ้นของท่าน

และเฝ้าดูคำาพูดของท่านทำางานอัศจรรย์ 

ในชีวิตของ“ผู้ที่ถูกกันไว้จากความจริง 

เพราะพวกเขาหารู้ไม่ว่าจะพบได้จากที่

ใด”10

รีบเร่งเข้ายุทธ์รุดเร้าเข้าสู้ยิง

ความจริงเป็นหมวกโล่กั้นสรรพ์ศัสตรา

ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะได้รับ 

ความรู้สึกว่าใครสมควรได้รับการเรียก 

จากนั้นปรึกษากับพวกเขาและช่วยให้ 

พวกเขากำาหนดวันรับใช้ พี่น้องชาย เมื่อ 

สิ่งนี้เกิดขึ้น จงบอกภรรยาของท่านว่าถ้า 

ท่านจะสามารถละทิ้งเก้าอี้นวมและรีโมท 

คอนโทรลได้หลายเดือน พวกเธอก็สามารถ 

ละทิ้งหลานได้เช่นกัน หลานๆ ที่น่ารักจะ 

สบายดีและข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะทำา 

บางสิ่งให้พวกเขาในการรับใช้พระเจ้าซึ่ง 

ชั่วกัปชั่วกัลป์ท่านจะไม่มีวันทำาได้ถ้าท่าน 

อยู่บ้านคอยแต่เฝ้าดูพวกเขาของขวัญอัน 

ประเสริฐใดท่ีปู่ย่าตายายสามารถให้หลาน 

ได้มากกว่าการพูดด้วยคำาพูดและการกระ- 

ทำาว่า “ในครอบครัวน้ี เรารับใช้เป็นผู้สอน 

ศาสนา”

งานสอนศาสนาไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราต้อง 

ทำาในศาสนจักรที่กว้างใหญ่นี้แต่เกือบทุก 

สิ่งที่เราต้องทำานั้นขึ้นอยู่กับผู้คนที่ฟังพระ 

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์และเข้าร่วมกับ 

ศาสนาเราก่อน แน่นอนว่านั่นคือสาเหตุที่ 

พระบัญชาสุดท้ายของพระเยซูที่ประทาน 

แก่อัครสาวกสิบสองจึงเรียบง่ายว่า—“เจ้า 

ทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้ 

รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา

พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์”8 หลัง 

จากสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น พรแห่งพระ 

กิตติคุณที่ เหลือจึงจะมาอย่างเต็มที่— 

ความเป็นหน่ึงเดียวของครอบครัว โปรแกรม 

เยาวชนคำาสัญญาของฐานะปุโรหิตและ 

ศาสนพิธีที่นำาเราไปสู่พระวิหาร ดังที่นีไฟ 

เป็นพยาน สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคน 

นั้นจะ“เข้าไปใน…ประตู”9เพราะทุกสิ่ง 

ที่จำาเป็นต้องทำาควบคู่ไปกับหนทางสู่ชีวิต 
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ปุโรหิตมีความเต็มใจ เชื่อถือได้ และ 

สามารถทำาหน้าที่ตามที่เราคาดหวังให้ 

ท่านเป็น เราชื่นชมท่าน ความมีชีวีตชีวา 

ของท่านทำาให้เรามีชีวิตชีวาความสามารถ 

ของท่านทำาให้เรารู้สึกทึ่ง การได้พบปะ 

สนทนากับท่านทำาให้เรามีกำาลังวังชา ท่าน 

และตำาแหน่งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่ 

ท่านดำารงอยู่มีความสำาคัญยิ่งต่องานของ 

พระบิดาบนสวรรค์กับลูกๆของพระองค์ 

และในการเตรียมแผ่นดินโลกนี้เพื่อรับการ 

เสด็จมาครั้งที่สองของพระบุตรผู้บริสุทธิ์

ของพระองค์ เรามองท่านและหน้าที่ของ 

ท่านไกลกว่าอายุของท่าน เปาโลพูดถึง 

ท่านว่า “อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความ

หนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่าง 

แก่คนท่ีเช่ือท้ังปวงท้ังในทางวาจาและการ 

ประพฤติในความรักในความเชื่อและ

ในความบริสุทธิ์”8

มาสู่ผู้คนสมัยโบราณตามกาลเวลา

ฐานะปุโรหิตนามว่า อาโรน

โดยผ่านคนเลวี ปุโรหิต และศาสดา

พยากรณ์

เป็นพรแก่บุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า

พระผู้ช่วยให้รอดของโลกจึงเสด็จมา

ทรงค้นหาผู้มีนามว่า ยอห์น

ทรงรับบัพติศมาโดยอำานาจเดียวกันนี้

อรุโณทัยของความรอดจึงเริ่มมี

ด้วยอำานาจเดียวกันนี้ในยุคสุดท้าย

ฟื้นฟูสู่โลกได้อีกครา

ความจริงแห่งพระกิตติคุณจากปฐมสู่

อวสาน

ล้วนบังเกิดขึ้นในจิตวิญญาณ

“หน้าที่แรกสุดของท่านคือเรียนรู้พระ 

ประสงค์ของพระเจ้าแล้วใช้พลังอำานาจ 

และความแข็งแกร่งแห่งฐานะปุโรหิตอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ขยายการเรียกให้

ผู้คนของท่านเห็นจนเขายินดีปฏิบัติตาม”4

พระเจ้าของเราตรัสถึงหน้าที่ของพระ 

องค์ว่า “เรามิได้มุ่งที่จะทำาตามใจของเรา 

เอง แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรง 

ใช้เรามา”5 “เราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่ 

เพื่อกระทำาตามความประสงค์ของเราเอง 

แต่เพื่อกระทำาตามพระประสงค์ของพระ 

องค์ผู้ทรงใช้เรามา”6 เพราะพระเยซูคริสต์ 

ทรงทำาหน้าที่ของพระองค์ “มนุษยชาติ 

ทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและ

ศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ.”7 พี่ 

น้องชายท้ังหลาย น่ีคือมาตรฐานท่ีเราต้อง 

ทำาตาม

จากประสบการณ์ข้าพเจ้าสังเกตเห็น 

ว่าท่านที่รับใช้เป็นมัคนายก ผู้สอน และ

ใ
นภาคการอบรมเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 

ครั้งที่ผ่านมา ประธานโธมัส เอส. 

มอนสันยำ้าอีกครั้ งถึงหน้าที่และ 

โอกาสของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน1 

ข้าพเจ้าขอพูดด้วยวิญญาณแห่งคำาแนะนำา 

เดียวกันนั้นกับท่าน

การทำาหน้าที่ให้สมบูรณ์อย่างถูกต้อง 

กำาหนดจุดหมายปลายทางของผู้คนและ 

ประชาชาติ หลักธรรมแห่งหน้าที่เป็นพื้น 

ฐานที่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตได้รับการเตือน 

“ดังนั้น,บัดนี้ให้ทุกคนพึงเรียนรู้หน้าที่ของ 

ตน,และกระทำาในตำาแหน่งซ่ึงตนได้รับการ 

กำาหนดไว้,ด้วยความขยันหมั่นเพียรจน

สุดความสามารถ”2

ประธานมอนสันอธิบายว่า “การเรียก 

ให้ทำาหน้าที่อาจเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ เมื่อ 

เราผู้ดำารงฐานะปุโรหิตตอบสนองงาน

มอบหมายที่ได้รับ”3 ประธานมอนสัน

อ้างอิงคำาพูดของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 

โดยอธิการคีธ บี. แมคมุลลิน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุม

พลังอำานาจของ
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
ท่านและตำาแหน่งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่ท่านดำารงอยู่มีความสำาคัญ 
ย่ิงต่องานของพระบิดาบนสวรรค์กับลูกๆ ของพระองค์และในการเตรียม 
แผ่นดินโลกนี้เพื่อรับการเสด็จมาครั้งที่สอง
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ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ความจริงอัน

สูงส่ง

จงมาจัดเตรียม—

ผู้คนทั้งหลายจะได้รับการไถ่นั้น

โดยผ่านพระบุตรผู้ทรงเป็นที่รักของ 

พระผู้เป็นเจ้า

และเขาผู้ใช้อำานาจนี้—

มิใช่เด็กหนุ่มธรรมดาจะทำาได้

ด้วยเสื้อคลุมฐานะปุโรหิตที่สวมใส่

เรากล่าวว่า “นี่อย่างไรชายผู้นั้น”9

“พลังอำานาจและสิทธิอำานาจของฐานะ 

ปุโรหิต…แห่งอาโรน, คือการถือกุญแจ 

ทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ, 

และปฏิบัติศาสนพิธีภายนอก, ตัวอักษร 

ของพระกิตติคุณ, บัพติศมาแห่งการกลับ

ใจเพื่อการปลดบาป, ให้สอดคล้องกับ 

พันธสัญญาและพระบัญญัติ”10ประธาน

บอยด์เค.แพคเกอร์กล่าวว่า“เราทำาได้ดี 

ทีเดียวในการกระจายสิทธิอำานาจ ฐานะ 

ปุโรหิตเรามีอำานาจฐานะปุโรหิตสถาปนา

ขึ้นเกือบทุกหนทุกแห่ง…แต่เมื่อมีการ 

กระจายสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตอย่าง

รวดเร็ว ข้าพเจ้าคิดล่วงหน้าไปถึงการ 

กระจายพลังอำานาจฐานะปุโรหิตด้วย”11 

เพื่อความผาสุกอันเป็นนิจของบุตรธิดา 

ของพระผู้เป้นเจ้า ปัญหานี้ต้องได้รับการ 

แก้ไข

ศาสดาพยากรณ์บอกเราถึงวิธีทำาสิ่งนี้ 

โดยที่อ้างอิงจากจอร์จ คิว. แคนนอน 

ประธานมอนสันกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยาก 

เห็นพลังอำานาจของฐานะปุโรหิตท่ีเข้มแข็ง 

…ข้าพเจ้าอยากเห็นความเข้มแข็งและ 

พลังอำานาจนี้จากฐานะปุโรหิตทุกคนจาก 

ผู้นำาสูงสุดลงไปจนถึง…มัคนายกซึ่งเล็ก 

สุดและอ่อนน้อมถ่อมตนท่ีสุดในศาสนจักร 

ชายทุกคนควรแสวงหาและรับประโยชน์ 

จากการเปิดเผยของพระผู้ เป็นเจ้าซึ่ง

เป็นความสว่างจากสวรรค์ที่ฉายส่องจิต 

วิญญาณและให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ 

ของเขา เกี่ยวกับงาน…ซึ่งเป็นความรับ

ผิดชอบในฐานะปุโรหิตของเขา”12

มัคนายก ผู้สอน หรือปุโรหิตจะทำาสิ่ง 

ใดเพื่อให้ได้รับวิญญาณแห่งการเปิดเผย 

และขยายการเรียกของตน เขาสามารถ

ดำาเนินชีวิตในวิธีที่เขาจะรับประโยชน์จาก

พลังอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง

ชำาระให้สะอาดบริสุทธิ์และไขความเข้าใจ

ให้กระจ่าง

ความสำาคัญในเรื่องนี้พบได้ในถ้อยคำา 

ของแอลมา “และบัดนี้ข้าพเจ้ากล่าวแก่

ท่านว่านี่คือระเบียบซึ่งตามนี้ข้าพเจ้าได้ 

รับเรียกมา… เพื่อสั่งสอน…อนุชนรุ่น 

หลัง…ว่าพวกเขาต้องกลับใจและ เกิด 

ใหม่”13เมื่อคนเกิดใหม่ใจของเขาเปลี่ยน 

เขาไม่ปรารถนาสิ่งชั่วร้ายหรือไม่สะอาด 

เขารู้สึกถึงความรักอันลึกซึ้งและยั่งยืน 

ของพระผู้เป็นเจ้า เขาต้องการเป็นคนดี

รับใช้ผู้อื่นและรักษาพระบัญญัติ14

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธอธิบายถึง 

ประสบการณ์ของท่านกับการเปล่ียนแปลง 

อันลึกซึ้งนี้ “ความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีคือ 

สันติสุขอย่างแท้จริง ความรักและแสง 

สว่าง ข้าพเจ้ารู้สึกอยู่ในจิตวิญญาณของ 

ข้าพเจ้าว่าหากข้าพเจ้าทำาบาป…บาป 

นั้นก็ได้รับการให้อภัยแล้ว แน่นอนว่า 

ข้าพเจ้าสะอาดแล้วจากบาป จิตใจของ 

ข้าพเจ้าได้รับการสัมผัสและรู้สึกว่าข้าพเจ้า 

จะไม่ทำาร้ายแม้แต่แมลงตัวกระจิริดที่อยู่ 
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บริจาคอดอาหารสมาชิกจะได้รับการกระ- 

ตุ้นให้ทำางานของพวกเขาตามแบบอย่าง 

พระผู้ช่วยให้รอดพระเจ้าทรงดูแลคนยาก 

จนและคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง พระองค์ทรง

เชื้อเชิญว่า “จงตามเรามา”20การรับใช้

ของท่านในการดูแลผู้ด้อยโอกาสทำาให้เรา 

มีส่วนร่วมในงานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 

และช่วยให้เราได้รับการอภัยบาปในอดีต 

ของเรา21

ขณะที่ท่าน “เยี่ยมบ้านสมาชิกแต่ละ

คน”22 จงอย่ากลัวหรืออย่าเขินอาย พระ 

วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยประทานสิ่งที่ 

ท่านจะพูด แสดงประจักษ์พยาน และรับ 

ใช้ในชั่วขณะนั้น

ความมานะพยายามของท่านที่จะ “ด ู

แลศาสนจักรเสมอ”23จะเกิดผลมารยาท 

ท่ีไม่เสแสร้งของท่านจะสยบใจท่ีไม่เล่ือมใส 

ศรัทธาและคลายการควบคุมของปฏิปักษ์ 

การเชื้อเชิญผู้อื่นมาโบสถ์กับท่าน มารับ 

ส่วนศีลระลึก และมารับใช้กับท่านจะเป็น 

พรในการต้อนรับผู้ที่หลงหายอยู่ในความ 

มืดซึ่งแสงแห่งพระกิตติคุณอาจจะยังริบ

หรี่หรือส่องไปไม่ถึง

น้องๆ ที่รักของข้าพเจ้า “อย่าละเลย 

ความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่าน”24ซึ่งท่าน 

รับไว้เมื่อท่านได้รับการประสาทฐานะ 

ปุโรหิตแห่งอาโรนและได้รับแต่งตั้ง

“พระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาด 

กลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปร 

ด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเอง 

ให้แก่เรา

“อย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์

พระผู้เป็นเจ้าของเรา…แต่จงมี…ข่าว 

ประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้า

ของท่านด้วยอำานาจจากเบื้องบน

พวกเราที่เหลือจะทำาส่วนของเรา ใน

ฐานะบิดาและปู เราจะเตรียมท่านสู่การ 

รับใช้อย่างองอาจในอาณาจักรของพระ 

ผู้เป็นเจ้า ในฐานะพี่น้องชาย เราจะเป็น 

แบบอย่างเพื่อให้ท่านทำาตาม เราจะเพิ่ม 

ความเข้มแข็งในโควรัมของท่าน เราจะ 

สนับสนุนฝ่ายประธานโควรัมเมื่อพวกเขา 

ใช้กุญแจแห่งการควบคุมของพวกเขา เรา 

จะจัดหาโอกาสให้ท่านทำาหน้าที่ฐานะ 

ปุโรหิตแห่งอาโรนอย่างเต็มที่และขยาย 

การเรียกของท่านในการทำาสิ่งนั้น

ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจของท่าน พร

อันยิ่งใหญ่จะมาสู่ศาสนจักร“เทพพูดโดย 

อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์”19 ท่าน 

จะทำาได้เช่นกัน เมื่อท่านพูดโดยอำานาจ 

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และปฏิบัติ

เครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์ ชายหญิงและ 

เด็กหนุ่มเด็กสาวจะพยายามกลับใจ เพิ่ม 

พูนศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระคริสต์ และ 

มีพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่กับพวกเขา 

ตลอดเวลา

เมื่อท่านอดอาหารและออกไปรับเงิน 

ใต้เท้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่าต้อง 

การทำาความดีท่ัวทุกหนแห่ง กับทุกคนและ 

ทุกส่ิงข้าพเจ้ารู้สึกความใหม่ของชีวิตความ 

ใหม่ของความปรารถนาท่ีจะทำาส่ิงท่ีถูกต้อง 

ไม่มีแม้เศษน้อยนิดของความปรารถนา

สิ่งชั ่วร้ายหลงเหลืออยู่ในจิตวิญญาณ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงเด็กเล็กๆ นี่ 

คือความจริง…แต่นี่คืออิทธิพลที่เกิดกับ 

ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าทราบว่าสิ่งนี้มาจาก 

พระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งเป็นพยานที่ดำารงอยู่ 

ตลอดไปถึงการท่ีข้าพเจ้ายอมรับพระเจ้า”15

ดังนั้นเราจึงเรียกพี่น้องชายรุ่นเยาว์ 

ที่ยอดเยี่ยมให้มานะบากบั่นที่จะ “เกิด 

ใหม่”  ”16 จงสวดอ้อนวอนให้ได้รับการ 

เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งนี้ในชีวิตท่าน จง 

ศึกษาพระคัมภีร์ จงปรารถนาย่ิงกว่าส่ิงใด 

ให้ได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าและเป็นเหมือน

พระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ จงชื่นชม

ความเยาว์วัยของท่านแต่จง “เลิกอาการ

เด็กเสีย”17

หลีกเล่ียงวาจาลบหลู่และคำาพูดไร้สาระ

หลบเลี่ยงความชั่วร้ายทั้งปวง

หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

กลับใจเมื่อจำาเป็น18

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ท่านเติบโตเป็นลูก 

ผู้ชายที่มีศักดิ์ศรีและวุฒิภาวะ ท่านจะมี 

ความกล้าหาญ คู่ควรแก่การไว้วางใจ มี 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ศรัทธา และคุณ 

ความดี มิตรสหายจะชื่นชมท่าน บิดา 

มารดาจะชมเชยท่าน พี่น้องชายฐานะ 

ปุโรหิตจะพึ่งพาท่านเยาวชนหญิงจะนิยม 

ชมชอบท่านและเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะท่าน 

พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเกียรติแก่ท่าน 

และประสาทพรการรับใช้ฐานะปุโรหิต
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12.	George	Q.	Cannon,	Deseret Weekly, 
Nov.	2,	1889,	593;	quoted	by	
Thomas S. Monson in a General 
Authority	training	meeting,	Apr.	2010.

13.	แอลมา	5:19;	เน้นตัวเอน
14.	See	Marion	G.	Romney,	“According	

to	the	Covenants,”	Ensign, Nov.	1975,	
71–73.

15.	โจเซฟ	เอฟ.	สมิธ	ใน	Conference	
Report	ต.ค.	1898	หน้า	66

16.	ด	ูยอห์น	3:3–7;	แอลมา	5:14–21,	49
17.	1	โครินธ	์13:11
18.	ด	ู2	ทิโมธี	2:16,	22–26
19.	2	นีไฟ	32:3
20.	ลูกา	18:22;	ด	ูยอห์น	14:12–14	ด้วย
21.	ด	ูโมไซยาห	์4:26
22.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	20:47
23.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	20:53
24.	1	ทิโมธ	ี4:14
25.	2	ทิโมธ	ี1:7–9
26.	Thomas	S.	Monson,	General	Authority	

training	meeting,	Apr.	2010.	

อ้างอิง
1.	 Thomas	S.	Monson,	General	Authority	

training	meeting,	Apr.	2010.
2.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	107:27
3.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน	“การเรียกอัน

ศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับใช้”	เลียโฮนา  
พ.ค.	2005	หน้า	68

4.	 จอร์จ	อัลเบิร์ต	สมิธ	ในรายงานการ
ประชุมใหญ	่เม.ย.	1942	หน้า	14;	 
ดู	โธมัส	เอส.	มอนสัน	เลียโฮนา	พ.ค.	
2005	หน้า	68

5.	 ยอห์น	5:30
6.	 ยอห์น	6:38
7.	 หลักแห่งความเชื่อข้อ	3
8.	 1	ทิโมธี	4:12
9.	 Poem	by	Keith	B.	McMullin;	see	

Keith	B.	McMullin,	“Behold	the	
Man,”	Ensign,	Nov.	1997,	42.

10.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	107:20
11.	บอยด	์เค.	แพ็คเกอร	์“พลังอำานาจของ

ฐานะปุโรหิต”	เลียโฮนา พ.ค.	2010	หน้า	7

“ผู้ทรง… ให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของ 

พระองค์…ซึ่งทรงประทานแก่เราในพระ 

เยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำาบรรพ์มานั้น”25

ศาสดาพยากรณ์ผู้ เป็นที่รักของเรา 

“เรียกท่านมาที่ธงแห่งฐานะปุโรหิต”26 เรา 

เคารพท่าน สวดอ้อนวอนให้ท่าน ยินดี 

ที่ได้รับใช้กับท่าน และน้อมขอบพระทัย 

พระผู้เป็นเจ้าสำาหรับอำานาจในการปฏิบัติ

ศาสนกิจแห่งความรอดของท่าน

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่า พระผู้เป็น 

เจ้าทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ของเราและ 

ทรงสถิตอยู่บนฟ้าสวรรค์ พระเยซูพระ 

คริสต์คือพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็น 

เจ้า พระผู้ไถ่ของโลก และท่านในฐานะผู้ 

ดำารงปุโรหิตแห่งอาโรนที่ซื่อสัตย์เป็นทูต 

ของพระองค์บนแผ่นดินโลก ในพระนาม 

ของพระเยซูคริสต์เอเมน
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เหตุการณ์สำาคัญในชีวิตของผู้สอน 

ศาสนาคือการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย 

หรือสัมภาษณ์ “จบ” กับประธาน 

คณะเผยแผ่ช่วงเด่นๆในช่วงสำาคัญของ 

การสัมภาษณ์จะมีการสนทนาถึงสิ่งซึ่ง 

เป็นประสบการณ์อันน่าจดจำาตลอดชีวิต 

และบทเรียนสำาคัญๆ ที่ได้รับในเวลาเพียง

18-24เดือน

แม้ว่าประสบการณ์และบทเรียนมาก 

มายเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาใน 

การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาแต่ละงานเผย 

แผ่นั้นก็มีลักษณะเฉพาะตัว ประกอบไป 

ด้วยความท้าทายและโอกาสที่ทดสอบ

เราตามความต้องการและบุคลิกลักษณะ

เฉพาะตัวของเรา

ก่อนที่จะจากบ้านบนโลกของเราไป 

รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา เราได้จากบิดา 

มารดาบนสวรรค์มานานมากแล้วเพื่อทำา 

พันธกิจมรรตัยของเราให้เกิดสัมฤทธิผล 

เรามีพระบิดาในสวรรค์ ผู้ทรงรู้จักเรา— 

หนุ่มส่วนใหญ่จากสเปนได้รับการเรียกให้ 

รับใช้ในประเทศของพวกเขาเอง

เมื่อไฟร์ไซด์ของสเตคแห่งหนึ่งที่เขา 

และคู่ของเขาได้รับการเชิญให้เข้าร่วมได้ 

จบลงสมาชิกที่แข็งขันน้อยของศาสนจักร 

คนหนึ่งได้เข้ามาหาเอ็ลเดอร์มิเซียโก นี่ 

เป็นคร้ังแรกท่ีชายผู้น้ีเข้ามาท่ีโบสถ์ในเวลา 

หลายปีโดยมีเพื่อนชวนมาชายคนนี้ถาม 

เอ็ลเดอร์มิเซียโกว่ารู้จักโฮเซ มิเซียโกจาก 

มาดริดหรือไม่ เมื่อเอ็ลเดอร์มิเซียโกตอบ 

ว่าบิดาของเขาชื่อโฮเซ มิเซียโก ชายคน 

นั้นตื่นเต้น เขาถามคำาถามเพิ่มเติมเพื่อให้ 

แน่ใจว่าเป็นโฮเซมิเซียโกคนเดียวกันเม่ือ 

แน่ใจว่าพวกเขาพูดถึงชายคนเดียวกัน 

สมาชิกที่แข็งขันน้อยคนนี้เริ่มร้องให้“คุณ 

พ่อของคุณเป็นคนเดียวที่ผมให้บัพติศมา 

ตลอดทั้งงานเผยแผ่ของผม” เขาอธิบาย 

เกี่ยวกับงานเผยแผ่ของเขา เขาคิดเสมอ

ว่างานเผยแผ่ของเขาล้มเหลว เขาใช้เวลา 

ทั้งหมดในช่วงที่ไม่แข็งขันในศาสนจักรจม 

อยู่กับความรู้สึกว่าตนเองบกพร่องและ 

กังวลโดยที่เชื่อว่าเขาได้ทำาให้พระเจ้าทรง

ผิดหวัง

จากนั้นเอ็ลเดอร์มิเซียโกได้อธิบายว่า 

ส่ิงท่ีเหมือนจะเป็นความล้มเหลวของผู้สอน 

ศาสนาคนหน่ึงน้ีมีความหมายต่อครอบครัว 

ของเขาเขาได้บอกชายคนน้ีว่าคุณพ่อของ 

เขาบัพติศมาตอนเป็นหนุ่มโสดนั้นได้แต่ง 

งานในพระวิหารและเอ็ลเดอร์มิเซียโกเป็น 

ลูกคนท่ีส่ีในบรรดาลูกหกคนและว่าลูกชาย 

ทั้งหมดสามคนและลูกสาวอีกหนึ่งคนรับ 

ใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและทั้งหมด 

ยังคงแข็งขันในศาสนจักร และทุกคนที่ 

แต่งงานแล้วได้ผนึกในพระวิหาร

ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ ความ 

สามารถและศักยภาพของเราพระองค์ทรง 

ทราบว่าประธานคณะเผยแผ่ คู่ สมาชิก 

และผู้สนใจคนใดที่เราต้องการเพื่อให้เรา

กลายเป็นผู้สอนศาสนาบิดาสามีและผู้ 

ดำารงฐานะปุโรหิตที่เราสามารถเป็นได้

ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิด 

เผยมอบหมายหน้าที่ให้ผู้สอนศาสนา 

ภายใต้การนำาทางและอิทธิพลของพระ 

วิญญาณบริสุทธิ์ ประธานคณะเผยแผ่ที่ 

ได้รับการดลใจควบคุมการย้ายในทุกๆ 

หกสัปดาห์และเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่า 

พระเจ้าทรงทราบอย่างแน่ชัดว่าพระองค์

ประสงค์ให้ผู้สอนศาสนาแต่ละคนรับใช้

ที่ไหน

เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี เอ็ลเดอร์ฮาเวียร์ มิเซียโก 

จากมาดริด ประเทศสเปน กำาลังรับใช้งาน 

เผยแผ่เต็มเวลาในแอริโซนาในขณะนั้น 

การเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ท่ีสหรัฐดูเหมือน 

เป็นเรื่องไม่ปกติเท่าใดนัก เนื่องจากเด็ก 

โดย เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

โอกาสพิเศษ
ครั้งหนึ่งในชีวิต
ผ่านทางการรับใช้อย่างอุทิศตนและการเสียสละด้วยความเต็มใจของท่าน 
งานเผยแผ่ของท่านจะเป็นประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์สำาหรับท่าน
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ถวายเครื่องบูชา ลูกแกะที่ “ปราศจาก 

ตำาหนิ” (ข้อ 5) และเก็บเลือดจากการ 

พลีบูชา จากนั้นพวกเขา “นำาเอาเลือด” 

และทาไว้ที่ทางเข้าบ้านแต่ละหลัง—“ไม้ 

วงกบประตูทั้งสองข้างและ…ไม้ข้างบน” 

(ข้อ7)—เพราะสัญญานี้“เมื่อเราเห็นเลือด

นั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มี

ภัยพิบัติบังเกิดแก่เจ้า”(ข้อ13)

“แล้วคนชาติอิสราเอลก็ไปทำาตามคำา 

สั่งทุกประการ” (ข้อ 28) พวกเขาถวาย 

เครื่องบูชา เก็บเลือด และทาเลือดที่บ้าน 

ของพวกเขา “ในเวลาเที่ยงคืน พระเจ้า 

ทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในประเทศ 

อียิปต์”(ข้อ29)โมเสสและผู้คนของเขาได้ 

รับการปกป้องตามคำาสัญญาของพระเจ้า

เลือดที่ใช้โดยชาวอิสราเอล อันเป็น 

สัญลักษณ์ของการชดใช้ในอนาคตของ 

พระผู้ช่วยให้รอด เป็นผลผลิตจากการพลี 

บูชาที่พวกเขาถวายอย่างไรก็ตามการ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พรดำาเนินต่อไปหลัง 

จากงานเผยแผ่ มีเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องทำา 

ตามในหลักคำาสอนและพันธสัญญาบอก 

ว่า “เพราะคนทั้งปวงที่ปรารถนารับพร 

จากมือเราจะปฏิบัติตามกฎซึ่งกำาหนดไว้ 

สำาหรับพรนั้น, และเงื่อนไขในนั้น” (คพ. 

132:5) มีการสอนหลักธรรมนี้ผ่านทาง

เรื่องราวในอพยพ

หลังจากรับมอบหมายหน้าที่จากพระ 

เจ้า โมเสสกลับไปอียิปต์เพื่อนำาลูกหลาน 

ของอิสราเอลออกจากการเป็นเชลย ภัย

พิบัติที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ทำาให้ 

พวกเขาได้รับอิสรภาพที่นำาไปสู่ภัยพิบัติ 

ครั้งที่สิบซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย:“เพราะในคืน 

วันน้ันเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และ 

เราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในประเทศ

อียิปต์”(อพยพ12:12)

เพื่อปกป้องจาก “ผู้สังหาร” (ข้อ 23) 

พระเจ้าทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ให้ 

อดีตผู้สอนศาสนาที่แข็งขันน้อยคนนั้น 

ก็เริ่มสะอื้น ผ่านทางความพยายามของ 

เขา เขาเรียนรู้แล้วในเวลานี้ว่ามีหลาย 

ชีวิตได้รับพร และพระเจ้าทรงส่งเอ็ลเดอร์ 

คนหนึ่งจากมาดริด สเปน มาไกลถึงไฟร์- 

ไซด์ในแอริโซนาเพื่อบอกเขาว่าเขาไม่ได้ 

ล้มเหลวพระเจ้าทรงทราบว่าพระองค์ทรง

ประสงค์ให้ผู้สอนศาสนาแต่ละคนรับใช้

ที่ไหน

ไม่ว่าพระเจ้าอาจเลือกประทานพรเรา 

ระหว่างช่วงเวลางานเผยแผ่แบบใด พร 

ของการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาก็ไม่ได้ 

กำาหนดให้จบลงเม่ือประธานสเตคปลดเรา 

งานเผยแผ่ของท่านเป็นการฝึกอบรมเพื่อ 

ช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตประสบการณ์ 

บทเรียน และประจักษ์พยานที่รับมาผ่าน 

การรับใช้ที่ซื่อสัตย์มีไว้เพื่อเป็นรากฐาน 

อันมีศูนย์กลางอยู่บนพระกิตติคุณซึ่งจะ 

คงอยู่ตลอดทั้งมรรตัยและสู่ชั่วนิรันดร 
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พลีบูชาและเลือดเพียงอย่างเดียวไม่ 

เพียงพอเพื่อได้รับพรที่สัญญาไว้ หาก 

ปราศจากการทาเลือดไว้ที่วงกบประตู  

การพลีบูชานั้นก็เปล่าประโยชน์

ประธานโทมัส เอส. มอนสันสอนว่า

“งานสอนศาสนาเป็นงานที่ยากต้องใช้ 

พลังงานของคนใดคนหนึ่ง ดึงเอาความ

สามารถของคนคนหนึ่ง และเรียกร้อง 

ความพยายามที่สุดของคนใดคนหนึ่งออก 

มา…ไม่มีงานใดท่ีจำาต้องใช้เวลายาวนาน 

หลายชั่วโมงหรือการอุทิศตนที่ยิ่งใหญ่ 

หรือการเสียสละและการสวดอ้อนวอน 

อย่างมากมายเช่นนี้” (“That All May

Hear,”Ensign, May1995,49)

เนื่องจากผลของการเสียสละนั้น เรา 

กลับจากงานเผยแผ่พร้อมกับของประทาน 

ของเราเอง ของประทานแห่งศรัทธา ของ 

ประทานแห่งประจักษ์พยานของประทาน 

แห่งความเข้าใจบทบาทของพระวิญญาณ 

ของประทานแห่งการศึกษาพระกิตติคุณ 

ทุกวัน ของประทานแห่งการได้รับใช้พระ 

ผู้ช่วยให้รอดของประทานที่ถูกห่อไว้อย่าง 

ดีในพระคัมภีร์ที่หลุดลุ่ย หนังสือ สั่งสอน 

กิตติคุณของเรา ที่ยับเยิน บันทึกประจำา 

วันของผู้สอนศาสนา และใจที่เต็มไปด้วย 

ความขอบคุณอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกัน

กับลูกหลานของอิสราเอล พรอันต่อเนื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา

นั้นจำาต้องได้รับการนำาไปปฏิบัติหลังจาก

การเสียสละ

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ขณะที่ซิสเตอร์วัดเดลล์ 

และข้าพเจ้าดูแลคณะเผยแผ่บาร์เซโลนา 

สเปนข้าพเจ้าให้งานมอบหมายช้ินสุดท้าย 

แก่ผู้สอนศาสนาแต่ละคนระหว่างการ 

สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของพวกเขา ทันที

ที่พวกเขาถึงกลับบ้าน ขอให้พวกเขาใช้

เวลาพิจารณาบทเรียนและของประทาน 

ต่างๆที่พระบิดาในสวรรค์มอบให้พวกเขา 

ข้าพเจ้าขอให้เขาเขียนรายการและพิจารณา 

ร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าจะนำาบท 

เรียนเหล่านี้มาใช้กับชีวิตหลังงานเผยแผ่ 

ได้ดีท่ีสุดอย่างไร—บทเรียนท่ีจะส่งผลต่อ 

ทุกๆ ด้านในชีวิตของพวกเขา: การศึกษา 

และการเลือกอาชีพการแต่งงานและลูกๆ 

การรับใช้ศาสนจักรในอนาคต และท่ีสำาคัญ 

ที่สุดพวกเขาจะยังคงเป็นคนแบบใดต่อไป 

และการพัฒนาอันต่อเนื่องของพวกเขาใน 

ฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์

ไม่เคยสายเกินไปสำาหรับอดีตผู้สอน

ศาสนาที่จะพิจารณาถึงบทเรียนที่ได้รับ

ผ่านทางการรับใช้อย่างซื่อสัตย์และนำา

บทเรียนนั้นมาประยุกต์ใช้อย่างพากเพียร

เมื่อเราทำาเช่นนั้น เราจะรู้สึกถึงอิทธิพล

ของพระวิญญาณได้เต็มที่มากขึ้นในชีวิต

เรา ครอบครัวเราจะแข็งแกร่งขึ้น และเรา

จะใกล้ชิดกับพระผู้ช่วยให้รอดของเราและ

พระบิดาในสวรรค์มากขึ้น ในการประชุม

ใหญ่สามัญที่ผ่านมาเอ็ลเดอร์แอล.ทอม

เพอร์รีย์เชื้อเชิญดังนี้ “ข้าพเจ้าขอให้อดีต

ผู้สอนศาสนาอุทิศตนอีกครั้ง ซึมซับความ

ปรารถนาและวิญญาณแห่งการรับใช้งาน

สอนเผยแผ่อีกครั้ง  ข้าพเจ้าขอให้ท่าน

แสดงตัวเป็นผู้รับใช้และประพฤติตนเยี่ยง

ผู้รับใช้ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา…
ข้าพเจ้าต้องการสัญญากับท่านว่ามีพรยิ่ง

ใหญ่เก็บไว้ให้ท่านถ้าท่านจะมุ่งหน้าต่อ

ไปด้วยความกระตือรือร้นแบบเดียวกับที่

ท่านเคยมีเมื่อครั้งเป็นผู้สอนศาสนาเต็ม

เวลา” (“อดีตผู้สอนศาสนา” เลียโฮนา 

มกราคม 2002 หน้า 103, Ensign, Nov.

2011,77)

บัดนี้ ถึงชายหนุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับใช้งาน 

เผยแผ่เต็มเวลา ข้าพเจ้าแบ่งปันคำาแนะนำา 

ของประธานมอนสันจากเดือนตุลาคมที่ 

แล้ว:“ข้าพเจ้าขอย้ำาสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ 

สอนมานาน—ว่าชายหนุ่มที่สามารถและ 

มีค่าควรทุกคนควรเตรียมรับใช้งานเผยแผ่ 

การรับใช้งานเผยแผ่เป็นหน้าท่ีฐานะปุโรหิต 

—ข้อผูกมัดที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากเรา 

ผู้ได้รับมากมาย” (“เมื่อเราพบกันอีก”

เลียโฮนาพฤศจิกายน2010หน้า5–6)

เช่นเดียวกันกับผู้สอนศาสนาในอดีต 
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เช่นกัน และท่านจะได้รับประสาทพรด้วย 

อำานาจที่จะเสริมสร้างและป้องกันอาณา- 

จักรของพระองค์ได้เช่นกัน เราต้องการให้ 

ท่านทำาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์อย่างมีค่า 

ควร ดังนักรบเหล่านั้นทำา เราต้องการให้ 

ท่านเชื่อฟังและซื่อสัตย์อย่างไม่ขาดตก 

บกพร่อง ดังนักรบเหล่านั้นเป็น” (ดู 

“ผู้สอนศาสนารุ่นเยี่ยมยอด” เลียโฮนา 

พฤศจิกายน2002หน้า57)

เมื่อท่านรับคำาเชิญนี้ ท่านจะเรียนรู้ 

บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับเอ็ลเดอร์ 

มิเซียโกและท้ังหมดท่ีรับใช้กลับบ้านและ 

ประยุกต์ใช้บทเรียนนั้นอย่างซื่อสัตย์ท่าน 

จะเรียนรู้ว่าคำาของศาสดาพยากรณ์ประธาน 

โธมัสเอส.มอนสันเป็นความจริง“โอกาส 

งานสอนศาสนาตลอดชีวิตนี้เป็นของท่าน 

พรแห่งนิรันดรรอท่านอยู่ โอกาสของท่าน 

นี้คือสิทธิพิเศษที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สังเกต- 

การณ์แต่เป็นผู้มีส่วนในขั้นตอนของการ 

รับใช้ฐานะปุโรหิต”( Ensign,May1995,49) 

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าสิ่งนี้เป็นความจริง

ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน

ท่านต้องมีประจักษ์พยานส่วนตัวก่อน 

ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง… 
ประจักษ์พยานน้ีจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

จะเป็นศูนย์กลางของการสอนของท่าน(ดู 

สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับ 

ใช้งานเผยแผ่ศาสนา [2004] หน้า 111,

116)

จงไปถึงคณะเผยแผ่ของท่านโดยมีค่า 

ควรต่อการมีพระวิญญาณเป็นเพื่อน ใน 

คำาพูดจากประธานเอสราแทฟท์เบ็นสัน:

“พระวิญญาณเป็นส่วนประกอบสำาคัญ

ที่สุดของงานนี้ ท่านจะทำาสิ่งอัศจรรย์เพื่อ 

พระผู้เป็นเจ้าในงานเผยแผ่ได้ก็ต่อเมื่อ 

พระวิญญาณทรงขยายการเรียกของท่าน 

หากปราศจากพระวิญญาณแล้วท่านจะ 

ไม่ประสบความสำาเร็จเลยไม่ว่าท่านจะมี

พรสวรรค์และความสามารถมากเพียงใด”

(ในสั่งสอนกิตติคุณของเราหน้า190)

จงไปถึงคณะเผยแผ่ของท่านโดยพร้อม 

ท่ีจะทำางาน “ความสำาเร็จของท่านในฐานะ 

ผู้สอนศาสนาประเมินจากการรักษาคำาม่ัน 

สัญญาที่ท่านจะค้นหาสอนให้บัพติศมา 

และยืนยันผู้คน”ท่านได้รับความคาดหวัง 

ให้ “ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพทุกวันทำา 

สุดความสามารถ…เพื่อนำาจิตวิญญาณ 

มาสู่พระคริสต์” (ดู สั่งสอนกิตติคุณของ

เรา หน้า10)

ข้าพเจ้าขอยำ้าคำาเชิญของเอ็ลเดอร์เอ็ม. 

รัสเซลล์ บัลลาร์ด ที่ให้แก่กลุ่มชายหนุ่ม 

ที่เตรียมรับใช้ก่อนหน้านี้ “เราจึงหมายพึ่ง 

ท่าน เยาวชนฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของ 

ข้าพเจ้า เราต้องการท่านเช่นเดียวกันกับ 

นักรบหนุ่ม 2,000 คนของฮีลามัน ท่าน

คือบุตรทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า 

และปัจจุบัน พระเจ้ารู้จักท่านและทรง

เตรียมประสบการณ์งานเผยแผ่ศาสนา

ไว้ให้ท่าน พระองค์ทรงรู้จักประธานคณะ 

เผยแผ่ของท่านและภรรยาที่ยอดเยี่ยม 

ของเขา ผู้จะรักท่านเฉกเช่นลูกของพวก 

เขาเองและเป็นผู้ที่จะแสวงหาการดลใจ 

และการนำาทางเพื่อท่าน พระองค์ทรงรู้จัก 

คู่ทุกคนของท่านและสิ่งที่ท่านจะเรียนรู้ 

จากพวกเขา พระองค์ทรงรู้จักเขตแต่ละ 

เขตที่ท่านจะทำางาน สมาชิกที่ท่านจะพบ

ผู้คนที่ท่านจะสอน และหลายๆ ชีวิตที่

ท่านจะส่งผลต่อเขาไปชั่วนิรันดร์

ผ่านทางการรับใช้อย่างอุทิศตนและ 

การเสียสละด้วยความเต็มใจของท่าน 

งานเผยแผ่ของท่านจะเป็นประสบการณ์ 

อันศักด์ิสิทธ์ิสำาหรับท่านท่านจะเห็นความ 

อัศจรรย์ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใจขณะที่

พระวิญญาณทำางานผ่านท่านเพื่อสัมผัส

จิตใจของคนเหล่านั้นที่ท่านสอน

ขณะที่ท่านเตรียมตัวรับใช้ มีหลายสิ่ง 

มากมายที่ต้องทำาการเป็นผู้รับใช้ของพระ 

เจ้าอย่างมีประสิทธิภาพเรียกร้องมากกว่า 

การได้รับการวางมือมอบหน้าที่ การติด 

ป้ายช่ือหรือการเข้าศูนย์การฝึกอบรมผู้สอน 

ศาสนามันเป็นกระบวนการที่เริ่มยาวนาน 

ก่อนจะเรียกท่านว่า“เอ็ลเดอร์”

จงไปคณะเผยแผ่ของท่านพร้อมด้วย 

ประจักษ์พยานของท่านเองเกี่ยวกับพระ

คัมภีร์มอรมอน ท่ีท่านได้มาผ่านการศึกษา 

และสวดอ้อนวอน พระคัมภีร์มอรมอนคือ 

หลักฐานอันทรงพลังที่ยืนยันถึงความเป็น 

พระเจ้าของพระคริสต์ อีกทั้งเป็นเครื่อง 

พิสูจน์ถึงการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟสมิธด้วย…ในฐานะผู้สอนศาสนา 
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หกสิบห้าปีก่อน ไม่นานหลัง 

จากสงครามโลกครั้งที่สอง 

ข้าพเจ้าได้รับพรโดยตรงจาก 

โปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักร ถึงแม้ 

ข้าพเจ้ายังเด็กมากแต่ยังจำาได้ถึงรสหวาน 

ชื่นใจของลูกพีชกระป๋องกับข้าวโอ๊ตและ 

กลิ่นพิเศษของเสื้อผ้าบริจาคที่สมาชิก 

ศาสนจักรในสหรัฐส่งมาให้วิสุทธิชนชาว

เยอรมันหลังสงครามข้าพเจ้าจะไม่มีวัน 

ลืมและจะจดจำาการกระทำาอันเกิดจาก

ความรักความเมตตาที่มีต่อผู้ยากไร้ของ

เราไปตลอด

ประสบการณ์ส่วนตัวนี้และวันครบรอบ 

75 ปีของแผนสวัสดิการท่ีมาจากการดลใจ 

เป็นเหตุให้ข้าพเจ้านึกถึงหลักธรรมพื้น 

ฐานอีกครั้งในการดูแลคนยากจนและคน 

ขัดสนการเป็นคนพึ่งพาตนเองได้และรับ 

ใช้เพื่อนมนุษย์ของเรา

บ่อเกิดแห่งศรัทธาของเรา
บางครั้งเรามองว่าสวัสดิการเป็นเพียง 

หัวข้อพระกิตติคุณหัวข้อหนึ่ง—เป็นกิ่ง 

หนึ่งในบรรดากิ่งก้านสาขาของต้นพระ 

กิตติคุณ แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าในแผนของ

พระเจ้าคำามั่นสัญญาที่เรามีต่อหลักธรรม 

สวัสดิการควรเป็นบ่อเกิดแห่งศัทธาและ 

การอุทิศตนต่อพระองค์

นับต้ังแต่กาลเร่ิมต้นพระบิดาบนสวรรค์ 

ของเราตรัสถึงหัวข้อนี้ไว้อย่างแจ้งชัดจาก

คำาวิงวอนที่อ่อนโยน เช่น “หากเจ้ารักเรา

…เจ้าจงนึกถึงคนจน,และอุทิศทรัพย์สิน 

ของเจ้าเพื่อเป็นการค้ำาจุนพวกเขา”1ไปจน 

ถึง พระบัญชาอย่างตรงไปตรงมาว่า “ใน 

สิ่งทั้งปวงจงระลึกถึงคนจนและคนขัดสน, 

คนเจ็บป่วยและคนทุกข์ยาก, เพราะคนที่ 

ไม่ทำาสิ่งเหล่านี้, คนคนนั้นมิใช่สานุศิษย์

ของเรา.”2จนถึงการเตือนอย่างเฉียบขาด

ว่า “หากคนหนึ่งคนใดจะรับจากความ 

อุดมสมบูรณ์ซึ่งเราสร้างไว้,และหาได้แบ่ง

ปันส่วนของเขาไม่,ตามกฎแห่งกิตติคุณ 

ของเรา,แก่คนจนและคนขัดสน,เขา,พร้อม 

ด้วยคนชั่วร้าย, จะแหงนหน้าขึ้นมาจาก

นรก,โดยอยู่ในความทรมาน”3

สิ่งทางโลกและสิ่งทางวิญญาณ
ผูกมัดอยู่ด้วยกัน

พระบัญญัติข้อใหญ่สองข้อ—รักพระ 

ผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเรา—เป็น 

การหลอมรวมกันของสิ่งทางโลกกับทาง 

วิญญาณ เป็นสิ่งสำาคัญที่จะรู้ว่าเราเรียก 

พระบัญญัติสองข้อนี้ว่า “ข้อใหญ่” ก็ 

เพราะพระบัญญัติข้ออื่นทุกข้อขึ้นอยู่กับ

พระบัญญัติสองข้อนี้4 กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

คือลำาดับความสำาคัญส่วนตัวครอบครัว 

และศาสนจักรต้องเริ่มต้นที่นี่ เป้าหมาย 

และการกระทำาอื่นทั้งหมดควรมีต้นกำาเนิด 

จากพระบัญญัติข้อใหญ่สองข้อนี้—นั่นคือ 

จากความรักที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าและ 

ต่อเพื่อนบ้านของเรา

เช่นเดียวกับเหรียญสองด้าน ส่ิงทางโลก 

และสิ่งทางวิญญาณแยกจากกันไม่ได้

พระผู้ประทานชีวิตทั้งปวงทรงประกาศ 

ว่า “สำาหรับเราทุกสิ่งเป็นฝ่ายวิญญาณ, 

และไม่มีสักครั้งที่เราให้กฎแก่เจ้าซึ่งเป็น 

ฝ่ายโลก”5 สำาหรับข้าพเจ้าแล้วนี่หมาย 

ความว่า“ชีวิตทางวิญญาณคือการมีชีวิต 

ท่ีเหนือส่ิงอ่ืนใดท้ังหมด ไม่ใช่ส่ิงท่ีต้องรู้หรือ 

ศึกษาเท่านั้นแต่ต้องใช้ดำาเนินชีวิต”6

น่าเสียดายท่ีมีคนมองข้าม“ส่ิงทางโลก” 

เพราะพวกเขาคิดว่าสำาคัญน้อยกว่า พวก 

เขาให้ความสำาคัญแก่สิ่งทางวิญญาณโดย 

แทบไม่สนใจสิ่งทางโลก การทำาให้ความ

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

การจัดหาให้ใน
วิธีของพระเจ้า
หลักธรรมสวัสดิการของศาสนจักรไม่เพียงเป็นแนวคิดที่ดี แต่เป็น 
ความจริงที่เปิดเผยมาจากพระผู้เป็นเจ้า—เป็นวิธีของพระองค์ 
ในการช่วยเหลือคนขัดสน
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คิดเรามุ่งไปสู่สวรรค์เป็นเร่ืองสำาคัญแต่เรา 

จะไม่เห็นแก่นแท้ของศาสนาเราถ้ามือเรา

ไม่ยื่นออกไปหาเพื่อนมนุษย์

ตัวอย่างเช่น เอโนคสร้างสังคมไซอัน 

ผ่านกระบวนการทางวิญญาณของการ

สร้างผู้คนที่มีจิตใจเดียวและความคิด 

เดียว และ งานทางโลกที่ต้องทำาให้แน่ใจ 

ว่าไม่มี“คนจนในบรรดาพวกเขา”7

ดังที่เป็นอยู่ เราสามารถมองดูรูปแบบ 

ของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ 

ประเสริฐสุดดังท่ีประธานเจ.รูเบนคลาร์ก 

สอน “เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาแผ่น 

ดินโลกพระองค์ทรงมีพระพันธกิจสำาคัญ 

สองประการ อันดับแรกคือทรงทำาหน้าที่ 

เป็นพระเมสสิยาห์ ทำาการชดใช้เพื่อการ 

ตก และมีสัมฤทธิผลในกฎ อีกประการ 

หนึ่งคือทำางานที่พระองค์ทรงทำาท่ามกลาง 

พี่น้องชายหญิงของพระองค์ในเนื้อหนัง 

โดยการบรรเทาทุกข์พวกเขา”8

ในวิธีที่คล้ายกัน ความก้าวหน้าทาง 

วิญญาณของเราผูกไว้ด้วยกันอย่างแยก

ไม่ได้กับการรับใช้ทางโลกที่เรามอบให้กัน

คนเราต้องเติมให้กัน คนที่ไม่ใส่ใจผู้อื่น 

เป็นสิ่งแปลกปลอมในแผนแห่งความสุข 

ของพระผู้เป็นเจ้า

วิธีของพระเจ้า
มีผู้คนและองค์กรที่ดีอยู่มากมายใน 

โลกซึ่งพยายามตอบรับความจำาเป็นเร่ง 

ด่วนของคนยากจนและคนขัดสนทุกหน 

แห่ง เราขอบคุณสำาหรับสิ่งนี้ แต่วิธีของ 

พระเจ้าในการดูแลคนขัดสนแตกต่างไป 

จากวิธีของโลกพระเจ้าตรัสว่า“แต่จำาเป็น

ต้องทำาในวิธีของเราเอง”9พระองค์มิได้สน

พระทัยเฉพาะความจำาเป็นเร่งด่วนของเรา 

เท่านั้น แต่พระองค์ทรงห่วงใยเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้านิรันดร์ของเราเช่นกัน ด้วย

เหตุผลนี้ วิธีของพระเจ้าจึงมักรวมถึงการ

พึ่งพาตนเองและการรับใช้เพื่อนบ้านของ

เรานอกเหนือจากการดูแลคนยากจน

ในปี 1941 แม่น้ำาฮีลาล้นตลิ่งและท่วม 

หุบเขาดันแคนในแอริโซนา ประธานสเตค 

หนุ่มคนหนึ่งชื่อสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 

คิมบัลล์ประชุมหารือกับที่ปรึกษาประเมิน 

ความเสียหายและส่งโทรเลขไปซอลท์เลค 

ซิตี้เพื่อขอเงินจำานวนมาก

แทนที่จะส่งเงิน ประธานฮีเบอร์ เจ. 

แกรนท์ส่งชายสามคนมาได้แก่ เฮนรีย์ ดี. 

มอยล์ มาเรียน จี. รอมนีย์ และฮาโรลด์ 

บี. ลี พวกเขาไปพบประธานคิมบัลล์และ 

สอนบทเรียนสำาคัญให้ท่านว่า “นี่ไม่ใช่ 

โปรแกรม ‘ให้ฉัน’” พวกเขากล่าว “นี่คือ 

โปรแกรม‘การช่วยเหลือตนเอง’”

หลายปีต่อมา ประธานคิมบัลล์กล่าว 

ว่า“ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่เจ้าหน้าที่ 

ชั้นผู้ใหญ่จะส่ง [เงิน]มาให้เราและไม่เป็น 

เรื่องยากเกินไปที่จะนั่งในสำานักงานและ 

แจกจ่ายเงิน แต่มีสิ่งดีมากมายเกิดขึ้นกับ 

เราเมื่อเราส่งคน [ของเราเอง] หลายร้อย 

คนไปดันแคนและสร้างรั้ว ขนฟาง ปรับ 

พื้นที่ตลอดจนทำาทุกอย่างที่พวกเขาต้อง 

ทำานั่นคือการช่วยเหลือตนเอง”10

โดยการทำาตามวิธีของพระเจ้า สมาชิก 

ในสเตคของประธานคิมบัลล์ไม่เพียงได้ 

รับการตอบสนองความต้องการโดยฉับ 

พลันเท่านั้น แต่พวกเขาพัฒนาการพึ่งพา 

ตนเอง บรรเทาความทุกข์ยาก รักและ 

สามัคคีกันมากขึ้นด้วยเมื่อพวกเขารับใช้

กัน

เราผองต้องถูกเกณฑ์
ณเวลานี้มีสมาชิกศาสนจักรจำานวน

ซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์
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องค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบน 
แผ่นดินโลก

ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำาครั้งใหญ่ เจ้า 

หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ขอให้ฮาโรลด์บี.ลีขณะ 

นั้นรับใช้เป็นประธานสเตค หาคำาตอบให้ 

แก่ความอัตคัดขัดสน ความโศกเศร้าหิว 

โหยจนสุดจะทนได้ที่มีอยู่ทั่วโลกในเวลา 

น้ันท่านกระวนกระวายใจต่อการหาคำาตอบ 

และนำาเรื่องนี้ทูลถามพระเจ้าว่า “พวกข้า

พระองค์ควรจะมีองค์การแบบใดเพื่อ… 

ดำาเนินการในเรื่องนี้”

และ “นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัส [กับท่าน] 

ว่า ‘ดูเถิดลูกเอ๋ย เจ้าไม่ต้องการองค์การ 

ใดอีก เราให้องค์การที่ดีที่สุดแก่เจ้าแล้ว 

บนผืนแผ่นดินโลกไม่มีองค์การใดยิ่งใหญ่

กว่าองค์การฐานะปุโรหิต สิ่งที่เจ้าต้องทำา

คือให้ฐานะปุโรหิตทำางานก็เท่านั้น’”12

นั่นคือจุดเริ่มต้นในสมัยของเราเช่นกัน 

เรามีองค์การของพระเจ้าอยู่แล้ว การท้า 

ทายของเราคือตัดสินใจว่าจะใช้องค์การนี้

อย่างไร

เราจะเริ่มต้นได้โดยทำาความคุ้นเคยกับ 

สิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยไว้แล้ว เราไม่ควร 

ทึกทักว่าเรารู้แล้ว เราต้องศึกษาหัวข้อด้วย 

ความอ่อนน้อมถ่อมตนของเด็ก คนทุกรุ่น 

ต้องเรียนรู้หลักคำาสอนที่รองรับวิธีของ 

พระเจ้าในการดูแลคนขัดสนอีกครั้ง ดังที่ 

ศาสดาพยากรณ์หลายท่านแนะนำาเราไว้ 

ในช่วงหลายปีนี้ หลักธรรมสวัสดิการของ 

ศาสนจักรไม่เพียงเป็นแนวคิดที่ดี แต่เป็น 

ความจริงที่เปิดเผยมาจากพระผู้เป็นเจ้า 

—เป็นวิธีของพระองค์ในการช่วยเหลือคน

ขัดสน

แก้ไขปัญหาได้ทุกเร่ืองแทนท่ีจะทำาเช่นน้ัน 

พระเจ้าทรงนำาฐานะปุโรหิตและองค์การ

ฐานะปุโรหิตมาที่ประตูบ้านในทุกประชา- 

ชาติที่ศาสนจักรได้รับการจัดตั้ง และทรง 

นำาสมาคมสงเคราะห์มาอยู่เคียงข้าง ดังที่ 

เราผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทราบไม่มีโปรแกรม 

สวัสดิการใดประสบความสำาเร็จถ้าโปรแกรม 

นั้นไม่ใช้ของประทานอันโดดเด่นและพร 

สวรรค์จากพี่น้องสตรีของเรา

วิธีของพระเจ้าไม่ใช่การนั่งอยู่ข้างสาย 

นำ้าแล้วรอให้น้ำาไหลผ่านไปก่อนจึงจะข้าม 

แต่คือการร่วมแรงร่วมใจกัน พับแขนเสื้อ 

ไปทำางานต่อสะพานหรือเรือเพื่อข้ามสาย 

น้ำาแห่งการท้าทายของเราท่านคือบุรุษ

แห่งไซอัน ท่านผู้ดำารงฐานะปุโรหิต คือ 

ผู้ที่นำาการบรรเทาทุกข์ออกไปสู่วิสุทธิชน 

โดยใช้หลักธรรมที่มาจากการดลใจ ได้แก่ 

โปรแกรมสวัสดิการพันธกิจของท่านคือ 

มองไปรอบๆใช้ฐานะปุโรหิตของท่านและ 

ออกไปทำางานในวิธีของพระเจ้า

มากที่กำาลังทุกข์ยาก พวกเขาหิวโหย 

ประสบภาวะตึงเครียดด้านการเงินต้อง 

ดิ้นรนกับความทุกข์ทางร่างกายอารมณ์ 

และวิญญาณ พวกเขาสวดอ้อนวอนจน 

สุดพลังใจเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอการ 

บรรเทาทุกข์

พี่น้องชายทั้งหลาย โปรดอย่าคิดว่านี่ 

คือความรับผิดชอบของผู้อื่น นี่คือความ 

รับผิดชอบของข้าพเจ้าและท่านเราผองต้อง 

ถูกเกณฑ์“ผอง”หมายถึงทุกคน—ผู้ดำารง 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคีเซเดค 

ทุกคนคนจนคนมั่งมีในทุกประชาชาติใน

แผนของพระเจ้าทุกคนสามารถช่วยบาง

อย่างได้11

บทเรียนที่เราเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นคือคน 

จนและคนมั่งมี ทุกคน อยู่ภายใต้พันธะ 

รับผิดชอบอันศักด์ิสิทธ์ิเดียวกันในการช่วย 

เพื่อนบ้านของพวกเขา เราทุกคนจึงต้อง 

ทำางานร่วมกันเพื่อประยุกต์ใช้หลักธรรม 

สวัสดิการและการพึ่งพาตนเองอย่าง

ประสบความสำาเร็จ

บ่อยครั้งที่เราเห็นคนขัดสนรอบข้างเรา 

หวังว่าจะมีใครบางคนจากแดนไกลมา 

ปรากฏกายอย่างน่าอัศจรรย์เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการเหล่านั้น บางทีเรารอให้ผู้ 

เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางมาแก้ไข 

ปัญหาที่ตรงจุด เมื่อเราทำาเช่นนี้ เราปิด 

กั้นเพื่อนบ้านของเราจากการรับใช้ที่เรา 

สามารถทำาได้และเราปิดกั้นตนเองจาก 

โอกาสในการรับใช้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยัง 

คงเหมาะสม แต่เราต้องยอมรับความจริง 

ว่าไม่มีผู้ เชี่ยวชาญจำานวนมากพอที่จะ 

เลสเตอร์ อังกฤษ
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เป็นเหมือนเที่ยงวัน และพระเจ้าจะนำาเจ้า

อยู่เป็นนิตย์”15

ไม่ว่าเราจะยากดีมีจน ไม่ว่าเราจะอยู่ 

ที่ไหน เราต่างต้องการกันและกัน เพราะ 

ในการสละเวลาพรสวรรค์และทรัพยากร 

วิญญาณเราจะมีวุฒิภาวะและได้รับการ

ขัดเกลา

งานของการจัดหาให้ในวิธีของพระเจ้า 

นี้ไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมอีกรายการหนึ่ง 

ของศาสนจักรไม่สามารถละเลยหรือทอด 

ทิ้งได้ แต่เป็นศูนย์กลางในหลักคำาสอน 

ของเรา เป็นแก่นแท้ในศาสนาของเรา พี่ 

น้องชายทั้งหลายนี่คือเอกสิทธิ์พิเศษและ 

สำาคัญยิ่งที่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตจะบรรลุ 

ความสำาเร็จในการทำางาน เราจะต้องไม่

หันเหใจหรือความคิดของเราไปจากการ 

พึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ดูแลคนขัดสนให้

มากข้ึนและรับใช้ด้วยการุณยธรรมมากข้ึน

สิ่งทางโลกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 

สิ่งทางวิญญาณ พระผู้เป็นเจ้าประทาน 

ประสบการณ์มรรตัยและการท้าทายทาง 

โลกแก่เราพร้อมด้วยห้องทดลองที่ เรา 

สามารถเติบโตไปสู่สัตภาวะที่พระบิดาบน 

สวรรค์ทรงประสงค์ให้เราเป็น ขอให้เรา 

สมาคมสงเคราะห์ สิ่งนี้จะนำาเราผ่านพ้น 

แบบแผนที่ได้รับการดลใจของการพึ่งพา 

ตนเอง

ท่านจะต้องวางแผนท่ีสอดคล้องกับหลัก 

คำาสอนของพระเจ้าและเข้ากับสภาวการณ์ 

ที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศของท่าน การจะ 

เริ่มใช้หลักธรรมสวัสดิการอันลำ้าเลิศ ท่าน 

ไม่ต้องดูที่ซอลท์เลคซิตี้เสมอไปแต่ท่าน 

ต้องมองดูในคู่มือมองดูใจท่านและสวรรค์ 

จงวางใจการดลใจจากพระเจ้าและทำาตาม 

วิธีของพระองค์

ในที่สุดท่านต้องทำาสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ของ 

ท่านให้เหมือนส่ิงท่ีสานุศิษย์ของพระคริสต์ 

ทำาในทุกสมัยการประทาน ปรึกษาหารือ 

กันใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีแสวงหาการ 

ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทูลถาม 

การยืนยันจากพระเจ้า จากน้ันพับแขนเส้ือ 

และออกไปทำางาน

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าถ้าท่านทำา 

ตามแบบแผนนี้ ท่านจะได้รับการนำาทาง 

ที่เจาะจงแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดหา 

สิ่งใด ให้ใคร เมื่อไรและที่ไหนในวิธีของ

พระเจ้า

พรของการจัดหาให้ในวิธีของ
พระเจ้า

คำาสัญญาและพรที่เป็นคำาพยากรณ์ 

ของสวัสดิการศาสนจักร การจัดหาให้ใน 

วิธีของพระเจ้าเป็นส่ิงสำาคัญและยอดเย่ียม 

ที่สุดที่พระเจ้าประทานแก่บุตรธิดาของ 

พระองค์ พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเจ้าทุ่มเท 

ชีวิตของเจ้าแก่คนหิว และให้ผู้ถูกข่มใจได้ 

อิ่มใจแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าใน 

ความมืด และความมืดคลุ้มของเจ้าจะ 

พี่น้องชายทั้งหลายจงศึกษาหลักธรรม 

และหลักคำาสอนที่ได้รับการเปิดเผยก่อน 

อ่านคู่มือเก่ียวกับสวัสดิการของศาสนจักร13 

ใช้เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตprovidentliving.

org ให้เกิดประโยชน์ อ่านบทความเรื่อง 

แผนสวัสดิการศาสนจักรอีกคร้ังในเลียโฮนา 

เดือนมิถุนายน2011ค้นหาวิธีของพระเจ้า 

ในการจัดหาให้วิสุทธิชนของพระองค์

เรียนรู้วิธีท่ีหลักธรรมของการดูแลคนขัดสน 

การรับใช้เพื่อนบ้าน และการพึ่งพาตนเอง 

เติมเต็มกันอย่างไร วิธีของพระเจ้าในการ 

พ่ึงพาตนเองเก่ียวข้องกับวิธีสร้างดุลยภาพ 

ให้แก่ชีวิตในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา 

สุขภาพการจ้างงานการเงินของครอบครัว 

และความเข้มแข็งทางวิญญาณให้ตนเอง 

คุ้นเคยกับโปรแกรมสวัสดิการแบบใหม่ 

ของศาสนจักร14

เมื่อท่านศึกษาหลักคำาสอนและหลัก 

ธรรมของสวัสดิการศาสนจักรพยายาม

ประยุกต์ใช้สิ่งที่ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับความ 

ต้องการของผู้ที่อยู่ในความพิทักษ์ของ 

ท่าน นี่หมายความว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว 

ท่านต้องหาทางออกด้วยตนเองทุกครอบ- 

ครัวทุกโบสถ์ทุกพ้ืนท่ีของโลกมีความแตก 

ต่างกัน ไม่มีคำาตอบเดียวที่ใช้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ในเรื่องสวัสดิการของศาสนจักร 

นี่คือโปรแกรมช่วยเหลือตนเองที่บุคคล 

รับผิดชอบสำาหรับการพึ่งพาตนเองของตน 

ทรัพยากรของเราได้แก่การสวดอ้อนวอน 

พรสวรรค์และความสามารถของเราที่พระ 

ผู้เป็นเจ้าประทาน ทรัพย์สินที่มีให้เราจาก 

ครอบครัวและญาติ แหล่งช่วยต่างๆ ของ 

ชุมชน และแน่นอน ความช่วยเหลือจาก 

ความห่วงใยของโควรัมฐานะปุโรหิตและ 
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โดย ประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่น้องชายที่รักข้าพเจ้าปลื้มปีติที่ ได้อยู่กับท่านในการประชุมทั่ว 

โลกของฐานะปุโรหิตของพระผู้ 

เป็นเจ้า คืนนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการเตรียม 

ฐานะปุโรหิต ทั้งของเราเองและซึ่งเราจะ

ช่วยเตรียมผู้อื่น

พวกเราส่วนใหญ่คงจะสงสัยตนเอง 

บางครั้งว่า “ผมพร้อมทำางานมอบหมาย

นี้ในฐานะปุโรหิตแล้วหรือ”คำาตอบของ 

ข้าพเจ้าคือ “พร้อมครับ ท่านได้รับการ 

เตรียมแล้ว” จุดประสงค์ของข้าพเจ้าวันนี้ 

คือเพื่อช่วยให้ท่านตระหนักถึงการเตรียม 

พร้อมนั้นและดึงความกล้าออกมา

ดังท่ีท่านทราบฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

ถูกกำาหนดให้เป็นฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม 

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนส่วนใหญ่ 

คือเยาวชนที่เป็นมัคนายก ผู้สอน และ 

ปุโรหิตอายุระหว่าง12ถึง19ปี

เราอาจจะคิดว่าการเตรียมฐานะปุโรหิต 

เกิดขึ้นในวัยฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน แต่ 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมเราตั้งแต่เรา 

ได้รับการสอน ณ ที่ประทับในอาณาจักร 

ของพระองค์ก่อนเราเกิดพระองค์ทรงกำาลัง 

เตรียมเราคืนนี้ และจะยังคงเตรียมเรา

ตราบที่เราจะยอมให้พระองค์เตรียม

จุดประสงค์ในการเตรียมทั้งหมดของ 

ฐานะปุโรหิต ทั้งในการดำารงอยู่ก่อนเกิด 

และในชีวิตนี้ คือเพื่อเตรียมเราและคนที่ 

เรารับใช้แทนพระองค์ให้พร้อมรับชีวิต 

นิรันดร์บทเรียนแรกๆบางบทในการดำารง 

การเตรียมใน
ฐานะปุโรหิต: 
“ผมต้องการความ
ช่วยเหลือของคุณ”
อย่ากังวลถ้าท่านขาดประสบการณ์หรือคิดว่าขาด แต่พึงนึกถึงสิ่งที่ท่าน
จะเป็นได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า

เข้าใจหน้าที่และพรอันยิ่งใหญ่ที่มาจาก

การทำาตามและการจัดหาให้ในวิธีของ

พระเจ้านี่คือคำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า

ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน

อ้างอิง
1.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	42:29,	30
2.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	52:40
3.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	104:18
4.		ดู	มัทธิว	22:36–40
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คืนนี้คือเพื่อชี้ให้เห็นการเลือกที่สำาคัญ 

มากบางอย่างซึ่งจำาเป็นต่อการเตรียม

ฐานะปุโรหิตให้ประสบผลสำาเร็จ

การเลือกที่ดีทั้งโดยคนที่อบรมและคน 

ที่รับการอบรมขึ้นอยู่กับความเข้าใจพอ 

สมควรว่าพระเจ้าทรงเตรียมผู้รับใช้ฐานะ

ปุโรหิตของพระองค์อย่างไร

หนึ่ง พระองค์ทรงเรียกทั้งคนวัยหนุ่ม 

และคนสูงวัยผู้อาจปรากฏต่อสายตาชาว 

โลกและแม้ต่อตนเองว่าเป็นคนอ่อนแอ 

และต่ำาต้อย พระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยน 

ความอ่อนแอที่เห็นให้เป็นพลังได้ นั่นจะ

ช่วยผู้นำาที่ฉลาดเปลี่ยนวิธีเลือกคนที่จะ 

อบรมและวิธีอบรม และสามารถเปลี่ยน 

วิธีที่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตตอบสนองต่อ 

โอกาสพัฒนาที่เสนอให้เขา

ลองพิจารณาตัวอย่างบางประการ 

ข้าพเจ้าเป็นปุโรหิตที่ด้อยประสบการณ์ใน 

ของเราการเตรียมฐานะปุโรหิตมักรวมคน 

อื่นๆที่พร้อมจะเสนอโอกาสให้เรายอมรับ 

พระกิตติคุณไว้ด้วยแล้วเลือกกระทำาโดย 

รักษาพันธสัญญาต่างๆ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ 

เข้าไปในใจเราเพ่ือเราจะมีคุณสมบัติคู่ควร 

รับชีวิตนิรันดร์ การรับใช้ในชีวิตนี้จึงต้อง 

รวมถึงการทำางานด้วยสุดใจ พลัง ความ 

นึกคิดและพละกำาลังของเราและพยายาม 

เตรียมคนอื่นๆให้กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า

พร้อมกับเรา

ดังนั้นส่วนหนึ่งของการเตรียมฐานะ 

ปุโรหิตที่เราจะมีในชีวิตนี้จะเป็นโอกาสให้ 

รับใช้และสอนผู้อื่นอาจรวมถึงการเป็นครู 

ในศาสนจักร เป็นบิดาที่ฉลาดและเปี่ยม 

ด้วยความรัก สมาชิกโควรัม และผู้สอน 

ศาสนาสำาหรับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระ 

เจ้าจะทรงเสนอโอกาส แต่เราจะพร้อมรับ 

หรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับเราเจตนาของข้าพเจ้า 

อยู่ก่อนเกิดรวมแผนแห่งความรอดไว้ด้วย 

โดยมีพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของ 

พระองค์เป็นศูนย์กลาง เราไม่เพียงได้รับ 

การสอนเรื่องแผนเท่านั้นแต่เราอยู่ในสภา

ที่เราเลือกแผนนั้นด้วย

เนื่องจากมีม่านของความหลงลืมบด 

บังความทรงจำาของเราตอนเกิดเราจึงต้อง 

หาวิธีเรียนรู้อีกครั้งในชีวิตนี้ถึงสิ่งที่เราเคย 

รู้และปกป้อง ส่วนหนึ่งของการเตรียมใน 

ชีวิตนี้คือค้นหาความจริงอันลำ้าค่านั้นเพื่อ 

เราจะให้คำามั่นอีกครั้งโดยพันธสัญญา 

การนี้จึงเรียกร้องศรัทธาความนอบน้อม 

และความกล้าหาญในส่วนของเรารวม

ทั้งความช่วยเหลือจากคนที่พบความจริง

แล้วและแบ่งปันกับเรา

คนเหล่าน้ันอาจได้แก่บิดามารดาผู้สอน 

ศาสนา หรือเพื่อนๆ แต่ความช่วยเหลือ 

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อม 
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วอร์ดใหญ่ อธิการโทรศัพท์มาหาข้าพเจ้า 

ตอนบ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้า 

รับโทรศัพท์ เขาพูดว่า “คุณมีเวลาไปกับ 

ผมไหมครับ ผมต้องการความช่วยเหลือ

ของคุณ”เขาอธิบายเพียงว่าเขาต้องการ

ให้ข้าพเจ้าไปเป็นเพื่อน เพื่อเยี่ยมสตรีผู้ 

หนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่รู้จัก เธอไม่มีอาหารและ 

จำาเป็นต้องเรียนรู้วิธีบริหารเงินให้ดีขึ้น

ข้าพเจ้าทราบดีว่าเขามีที่ปรึกษาที่ผ่าน 

ชีวิตมาอย่างโชกโชนสองคนในฝ่ายอธิการ 

ทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มาก ที่

ปรึกษาคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจขนาด 

ใหญ่ซึ่งต่อมาเป็นประธานคณะเผยแผ่ 

และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ที่ปรึกษาอีกคน

เป็นผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงในเมือง

ข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยคนแรกของอธิการ 

ที่เพิ่งได้รับเรียกในโควรัมปุโรหิต เขารู้ว่า 

ข้าพเจ้าเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับหลัก- 

ธรรมสวัสดิการ ข้าพเจ้ารู้น้อยมากเกี่ยว 

กับการบริหารเงิน ข้าพเจ้ายังเขียนเช็คไม่ 

เป็น ไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่เคยเห็นแม้ 

กระทั่งงบประมาณส่วนตัว แต่แม้จะขาด 

ประสบการณ์ ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเขาจริงจัง 

มากเมื่อพูดว่า “ผมต้องการความช่วย 

เหลือของคุณ”

ข้าพเจ้ามาเข้าใจภายหลังถึงส่ิงท่ีอธิการ 

ผู้ได้รับการดลใจหมายถึง เขาเห็นโอกาส 

ทองในตัวข้าพเจ้าในการเตรียมผู้ดำารง 

ฐานะปุโรหิตคนหนึ่ง ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเขา 

ไม่เห็นล่วงหน้าว่าเด็กที่ขาดการฝึกฝน 

อย่างข้าพเจ้าจะได้เป็นสมาชิกในฝ่าย 

อธิการควบคุม แต่เขาปฏิบัติต่อข้าพเจ้า 

วันนั้นและตลอดช่วงที่ข้าพเจ้ารู้จักเขามา 

หลายปี เสมือนหนึ่งเป็นโครงการเตรียม 

พร้อมที่ต้องประสบความสำาเร็จอย่าง

แน่นอน

ดูเหมือนเขาจะสนุกกับโครงการนี้ แต่ 

นั่นคืองานสำาหรับเขา ระหว่างทางกลับ 

บ้านหลังจากเราเยี่ยมหญิงม่ายที่ขัดสน 

เขาจอดรถ เขาเปิดพระคัมภีร์ที่ใช้จนเก่า 

และทำาเครื่องหมายเต็มไปหมด เขาบอก 

อย่างอ่อนโยนถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าควรแก้ไข

เขาบอกว่าข้าพเจ้าต้องศึกษาพระคัมภีร์

และเรียนรู้มากขึ้น แต่เขาคงจะเห็นว่า 

ข้าพเจ้าอ่อนแอและต่ำาต้อยพอจะสอนได้ 

จนถึงวันนี้ข้าพเจ้ายังจำาสิ่งที่เขาสอนใน 

บ่ายวันนั้นได้ แต่ที่จำาได้มากกว่านั้นคือ 

เขามีความเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าสามารถ

เรียนรู้และดีขึ้นได้—และว่าข้าพเจ้าจะทำา

อย่างนั้น

เขามองไกลกว่าที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่จริง 

จนเห็นความเป็นไปได้ในคนที่รู้สึกอ่อนแอ 

และตำ่าต้อยมากพอจะต้องการความช่วย 

เหลือจากพระเจ้าและเชื่อว่าความช่วย

เหลือนั้นจะมา

อธิการประธานคณะเผยแผ่และบิดา 

สามารถเลือกกระทำาตามความเป็นไปได้ 

เหล่านั้น ข้าพเจ้าเห็นเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น 

เมื่อเร็วๆ นี้ในการประชุมอดอาหารเมื่อ 

ประธานโควรัมมัคนายกคนหนึ่งแสดง 

ประจักษ์พยาน เขากำาลังจะเป็นผู้สอน 

และทิ้งสมาชิกโควรัมไว้เบื้องหลัง

เขาเป็นพยานด้วยความรู้สึกปลาบปล้ืม 

ในน้ำาเสียงถึงการเติบโตในคุณความดี 

และพลังอำานาจในสมาชิกโควรัมของเขา 

ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินใครยกย่องสรรเสริญ 

องค์กรได้ดีเท่าเขา เขายกย่องการรับใช้ 

ของคนเหล่านั้น และพูดต่อจากนั้นว่าเขา 

รู้ว่าเขาสามารถช่วยมัคนายกคนใหม่เมื่อ 

พวกเขารู้สึกหนักใจได้ก็เพราะเขาเคยรู้สึก

หนักใจเมื่อมาสู่ฐานะปุโรหิต

การที่เขารู้สึกถึงความอ่อนแอทำาให้เขา 

อดทนมากขึ้น เห็นใจมากขึ้น และด้วย

เหตุนี้จึงสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

และรับใช้ผู้อ่ืนได้ดีข้ึนในสองปีน้ันในฐานะ 

ปุโรหิตแห่งอาโรน สำาหรับข้าพเจ้าแล้วด ู

เหมือนเขามีประสบการณ์มากขึ้นและ 

ฉลาดขึ้น เขาเรียนรู้ว่าการที่เขาจำาความ 

ต้องการของตนได้อย่างชัดเจนเมื่ออายุ 

น้อยกว่าน้ีสองปีได้ช่วยเขาในฐานะประธาน 

โควรัม การท้าทายของเขาในอนาคตใน

การเป็นผู้นำาของเขาและของเราจะเกิดขึ้น 

เมื่อความทรงจำาเช่นนั้นค่อยๆ เลือนหาย 

ไปตามกาลเวลาและความสำาเร็จของเรา

เปาโลคงมองเห็นอันตรายดังกล่าวใน 

การแนะนำาคู่ที่อายุน้อยกว่าเขาในฐานะ 

ปุโรหิต เขากระตุ้นและสอนทิโมธีทั้งใน

เรื่องการเตรียมฐานะปุโรหิตของตนเอง

และในการช่วยพระเจ้าเตรียมผู้อื่น

ลองฟังสิ่งที่เปาโลกล่าวแก่ทิโมธีคู่ที่

อายุน้อยกว่า

“อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่ม 

แน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนท่ี 

เช่ือท้ังปวงท้ังในทางวาจาและการประพฤติ 

ในความรัก ในความเชื่อ และในความ

บริสุทธิ์

“จงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ 

ประชุม ในการเทศนา และในการสั่งสอน

จนกว่าเราจะมา

“อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ใน 

ตัวท่าน ซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำา 

พยากรณ์เม่ือ…ได้เอามือวางบนท่าน…
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ข้าพเจ้าทำางานเหนื่อยมาทั้งวัน แน่นอน 

ว่าประธานคิมบัลล์ก็เช่นกัน ท่านเริ่มการ 

สนทนาโดยพูดว่า “ผมได้ยินว่าคุณอยู่ใน 

เมือง ผมรู้ว่าดึกแล้วและคุณอาจจะเข้า

นอนแล้ว…แต่คุณจะช่วยผมได้ไหมครับ 

ผมต้องการให้คุณไปเป็นเพื่อนผมเพื่อดู 

สภาพโบสถ์ทุกหลังในเมืองนี้” น้องชาย 

ข้าพเจ้าไปกับท่านคืนนั้นโดยไม่มีความรู้ 

เรื่องการซ่อมบำารุงโบสถ์หรือเรื่องเกี่ยวกับ 

โบสถ์เลยและไม่รู้ว่าเหตุใดประธานคิมบัลล์ 

ทำาอย่างนั้นหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันหรือ

ทำาไมท่านจึงต้องการคนช่วย

หลายปีต่อมาข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ 

คล้ายกันตอนดึกที่โรงแรมในญี่ปุ่น เวลา 

นั้นข้าพเจ้าเป็นกรรมาธิการการศึกษาคน 

ใหม่ของศาสนจักร ข้าพเจ้ารู้ว่าประธาน 

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อยู่ที ่ใดสักแห่งใน 

โรงแรมเดียวกันเพื่อทำางานมอบหมายต่าง 

หากของท่านในญี่ปุ่นข้าพเจ้ารับโทรศัพท์ 

หลังจากเพิ่งเอนกายนอนอยู่บนเตียง 

เพราะหมดแรงจากการทำาทุกอย่างที่คิด 

ว่ามีเรี่ยวแรงจะทำา

ประธานฮิงค์ลีย์ถามด้วยน้ำาเสียงเชิง 

หยอกล้อว่า “ทำาไมคุณนอนอยู่ละครับใน 

เมื่อผมกำาลังอ่านต้นฉบับที่ขอให้เราตรวจ 

ทานอยู่” ข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นไปทำางานทั้งที่

รู้ว่าประธานฮิงค์ลีย์จะตรวจทานต้นฉบับ 

ได้ดีกว่าข้าพเจ้าแต่ท่านทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึก 

ว่าท่านต้องการความช่วยเหลือ

ประธานโธมัส เอส. มอนสันถาม

เลขาธิการในฝ่ายประธานสูงสุดตอนจบ 

การประชุมแทบทุกคร้ังว่า“ผมทำางานของ 

ผมทันไหมครับ” และท่านมักจะยิ้มเสมอ 

เมื่อคำาตอบกลับมาว่า “โอ้ ทันครับท่าน 

พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้เราเตรียม 

พร้อมโดยบางสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่า 

“คำาปฏิญาณและพันธสัญญา[ของ]ฐานะ 

ปุโรหิต”3

นี่คือพันธสัญญาที่เราทำากับพระผู้เป็น 

เจ้าว่าจะรักษาพระบัญญัติทั้งหมดและ 

รับใช้เฉกเช่นพระองค์จะทรงรับใช้ถ้าพระ 

องค์ประทับท่ีน่ี การดำาเนินชีวิตตามมาตร- 

ฐานนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะสร้างความเข้ม

แข็งที่เราจะต้องมีเพื่ออดทนจนกว่าชีวิต 

จะหาไม่

ผู้อบรมฐานะปุโรหิตที่ยอดเยี่ยมได้ 

แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นวิธีสร้างความเข้มแข็ง 

ดังกล่าวนั่นคือสร้างนิสัยของการเอาชนะ 

ความอ่อนล้าและความกลัวที่อาจทำาให้ 

ท่านคิดจะเลิก ครูพี่เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมของ 

พระเจ้าแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าพลังยืน

หยัดทางวิญญาณมาจากการทำางานผ่าน 

จุดที่คนอื่นหยุดพักไปนานแล้ว

ท่านผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ผู้ได้ 

สร้างพลังทางวิญญาณในวัยเยาว์ของท่าน 

ยังคงมีพลังนั้นทั้งที่พลังกายถดถอย

น้องชายข้าพเจ้าไปทำาธุรกิจในเมือง 

เล็กๆแห่งหน่ึงของยูทาห์เขาได้รับโทรศัพท์ 

ท่ีโรงแรมจากประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 

คิมบัลล์ คืนนั้นดึกแล้วหลังจากน้องชาย

“จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำาสอนของ

ท่าน1 จงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น เพราะเมื่อ 

กระทำาดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเอง

และคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้”2

เปาโลให้คำาแนะนำาท่ีดีสำาหรับเราทุกคน 

อย่ากังวลถ้าท่านขาดประสบการณ์หรือ 

คิดว่าขาด แต่พึงนึกถึงสิ่งที่ท่านจะเป็นได้ 

ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า

หลักคำาสอนที่เปาโลเตือนเราให้ดื่มด่ำา 

ในการเตรียมพร้อมในฐานะปุโรหิตของ 

เราคือพระวจนะของพระคริสต์และทำา

ตนให้มีคุณสมบัติคู่ควรรับพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ เมื่อนั้นเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรง

ประสงค์ให้เราทำาสิ่งใดในการรับใช้ของ 

เราและรับความกล้าเพื่อทำาสิ่งดังกล่าวไม่ 

ว่าเราจะเผชิญความยุ่งยากใดในอนาคต

เรากำาลังได้รับการเตรียมให้รับใช้ใน 

ฐานะปุโรหิตซ่ึงจะท้าทายมากข้ึนตามกาล 

เวลา ตัวอย่างเช่น กล้ามเนื้อและสมอง 

ของเราเสื่อมตามอายุ ความสามารถใน 

การเรียนรู้และจดจำาส่ิงท่ีเราอ่านจะลดน้อย 

ลงเพ่ือรับใช้ในฐานะปุโรหิตตามท่ีพระเจ้า 

ทรงคาดหวังจากเราเราต้องมีวินัยในตน 

เองมากข้ึนเร่ือยๆทุกวันในชีวิตเราสามารถ 

พร้อมรับการทดสอบนั้นโดยสร้างศรัทธา

ผ่านการรับใช้ในแต่ละวัน

ดาเวา ฟิลิปปินส์



7776 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 1เ ลี  ย โ ฮ น า

ปัญญาให้ท่านพระองค์จะทรงเตรียมท่าน 
ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าคนที่ท่านอบรม 
และเป็นแบบอย่างจะสรรเสริญนามของ
ท่านเช่นวันนี้ที่ข้าพเจ้าสรรเสริญผู้อบรมที่
ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารู้จัก

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าพระ 
บิดาทรงพระชนม์และทรงรักท่านพระองค์ 
ทรงรู้จักท่านพระองค์และพระเยซูคริสต์ 
พระบุตรผู้ทรงรัศมีภาพและฟ้ืนคืนพระชนม์ 
ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธเด็กหนุ่มที่ขาด
ประสบการณ์ พระองค์ทรงวางใจเขาด้วย 
การฟื้นฟูความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ 
และศาสนจักรที่แท้จริงพระองค์ทรงให้
กำาลังใจเขาเมื่อเขาต้องการ พระองค์ทรง 
ให้เขารู้สึกถึงการตีสอนด้วยความรักเมื่อ 
การตีสอนจะนำาเขาให้ต่ำาลงมาเพื่อยกเขา 
ขึ้น พระองค์ทรงเตรียมเขา และพระองค์ 
ทรงกำาลังเตรียมเราเพื่อให้มีพลังทำางาน 
จนได้รัศมีภาพซีเลสเชียลซึ่งเป็นเป้าหมาย
และเหตุผลของการรับใช้ทั้งหมดในฐานะ
ปุโรหิต

ข้าพเจ้าฝากพรไว้กับท่านเพื่อท่านจะ 
สามารถตระหนักถึงโอกาสอันทรงเกียรติ 
ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ท่านในการ 
เรียกและเตรียมท่านให้พร้อมรับใช้พระองค์ 
และรับใช้ผู้อื่นในพระนามของพระผู้ทรง
เป็นผู้นำาและครูที่ทรงรักเราพระเยซูคริสต์
เอเมน

อ้างอิง
1.		ดู	2	นีไฟ	32:3–6
2.		1	ทิโมธี	4:12–14,	16
3.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	84:39

ท่านเป็นครูของเราในช่วงที่ท่านแทบ 
จะเอาชีวิตไม่รอด เรายกเก้าอี้ของท่าน 
คนละข้างออกจากห้องประชุมไปตามโถง 
ทางเดินของอาคารบริหารงานศาสนจักร 
ท่านลืมตาครึ่งเดียว ยังคงมึนงง และพูด 
ว่า“โอ้ได้โปรดระวังหน่อยครับอย่าทำาให้ 
หลังคุณเจ็บ”ขณะเข้าใกล้ห้องทำางานของ 
ท่าน ท่านพูดว่า “โอ้ ผมรู้สึกแย่จังเลยที่ 
ขัดจังหวะการประชุม”หลายนาทีหลังจาก 
เราพาท่านเข้าไปในห้องทำางานโดยที่ยัง 
ไม่รู้ว่าปัญหาของท่านคืออะไร ท่านเงย 
หน้ามองเราและพูดว่า “คุณไม่คิดหรือว่า
คุณน่าจะกลับไปประชุมได้แล้ว”

เรารีบกลับไปโดยรู้ว่าอย่างไรเสียการ 
อยู่ที่นั่นของเราคงสำาคัญต่อพระเจ้าเป็น 
แน่ ประธานคิมบัลล์ผลักดันตนเองตั้งแต่ 
วัยเด็กให้อยู่เหนือขีดจำากัดของความอด- 
ทนเพื่อรับใช้และรักพระเจ้านั่นเป็นนิสัยที่ 
ฝังแน่นอยู่กับท่านจนถึงเวลาที่ท่านต้องใช้ 
ท่านพร้อมด้วยเหตุนี้จึงสามารถสอนและ 
แสดงให้เราเห็นวิธีเตรียมตนเองให้พร้อม 
รักษาคำาปฏิญาณและพันธสัญญาโดย 
การเตรียมสม่ำาเสมอตลอดหลายปีผ่าน 
ความความเข้มแข็งทั้งหมดของเราในสิ่งที่ 
ดูเหมือนเป็นภารกิจเล็กๆที่ส่งผลเล็กน้อย

คำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือขอให้
เรารักษาพันธสัญญาฐานะปุโรหิตเพื่อให้
ตัวเราและทุกคนที่เราได้รับเรียกให้อบรม
มีคุณสมบัติพร้อมรับชีวิตนิรันดร์ ข้าพเจ้า 
สัญญากับท่านว่าถ้าท่านทำาสุดความ 
สามารถพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพ่ิมพลังและ 

ประธาน” รอยยิ้มแสดงความพอใจของ 

ประธานมอนสันส่งข่าวสารอย่างหนึ่งให้ 

ข้าพเจ้า ทำาให้ข้าพเจ้าคิดว่า “มีอะไรอีก 

ไหมที่ข้าพเจ้าจะทำาได้ในงานมอบหมาย 

ของข้าพเจ้า” จากนั้นข้าพเจ้าก็กลับไป 

ห้องทำางานเพื่อทำางาน
ครูที่ยิ่งใหญ่แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นวิธี 

เตรียมรักษาคำาปฏิญาณและพันธสัญญา 
เมื่อเวลาและอายุจะทำาให้ยากขึ้น พวก 
เขาแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นและสอนวิธีสร้าง 
วินัยในตนเองเพื่อทำางานให้หนักกว่าที่คิด 
ว่าจะทำาได้ขณะยังมีสุขภาพดีและแข็งแรง

ข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นผู้รับใช้ท่ีสมบูรณ์ 
แบบทุกชั่วโมงได้ แต่ข้าพเจ้าสามารถทำา 
มากกว่าที่คิดว่าจะทำาได้ ด้วยนิสัยนั้นที่ 
สร้างแต่เนิ่นๆ ข้าพเจ้าจะพร้อมรับการ 
ทดลองในเวลาต่อมา ท่านและข้าพเจ้า 
สามารถเตรียมพร้อมด้วยพลังที่จะรักษา 
คำาปฏิญาณและพันธสัญญาของเรา 
ตลอดการทดสอบที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อ 
เราเข้าใกล้บั้นปลายชีวิต

ข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นในการ 
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของ 
ศาสนจักร ในเวลานั้นประธานสเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล์รับใช้มานานหลายปี 
ขณะอดทนต่อการท้าทายมากมายด้าน 
สุขภาพที่โยบเท่านั้นจะเข้าใจ ท่านเป็น 
ประธานการประชุมเช้าวันนั้น

จู่ๆท่านก็หยุดพูดทรุดฮวบลงบนเก้าอี้
ตาปิด ศีรษะตกจนคางชิดอก ข้าพเจ้านั่ง
อยู่ใกล้ท่าน เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์นั่งติดกับ 
เรา เราสองคนลุกขึ้นช่วยท่าน ทั้งที่ขาด 
ประสบการณ์ขณะอยู่ในภาวะคับขันแต่ 
เราก็ตัดสินใจแบกท่านขณะยังนั่งอยู่ใน
เก้าอี้ไปยังห้องทำางานของท่านที่อยู่ใกล้ๆ

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานอายริงก์ โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่น้องชายที่รัก นับเป็นเกียรติ 

อย่างยิ่งที่ได้อยู่กับท่านคืนนี้ 

เราผู้ดำารงฐานะปุโรหิตของพระ 

ผู้เป็นเจ้าสร้างสายสัมพันธ์และภารดรภาพ 

อันยิ่งใหญ่

เราอ่านในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 

ภาค121ข้อ36ดังนี้“ว่าสิทธิของฐานะ 

ปุโรหิตเกี่ยวข้องกับอำานาจแห่งสวรรค์ 

อย่างแยกจากกันไม่ได้”น่ีเป็นของประทาน 

สุดวิเศษท่ีเราได้รับ—การดำารงฐานะปุโรหิต 

ซึ่ง “เกี่ยวข้องกับอำานาจแห่งสวรรค์อย่าง 

แยกจากกันไม่ได้”อย่างไรก็ดีของประทาน 

อันล้ำาค่านี้มิเพียงนำาพรพิเศษมาให้เท่านั้น 

แต่นำาความรับผิดชอบที่จริงจังมาด้วยเรา 

พึงดำาเนินชีวิตเพื่อให้มีค่าควรต่อฐานะ 

ปุโรหิตที่เราดำารงอยู่ เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่ 

แวดล้อมไปด้วยส่ิงต่างๆมากมายซ่ึงเจตนา 

จะชักจูงเราไปในเส้นทางที่อาจนำาไปสู่ 

หายนะได้ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นเรา 

ต้องมีความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ

ข้าพเจ้านึกถึงช่วงเวลาหนึ่ง—บางท่าน 

ในที่นี้คงนึกออกเช่นกัน—เมื่อมาตรฐาน 

ของคนส่วนใหญ่คล้ายกับมาตรฐานของ

เรามาก แต่นี่ไม่เป็นจริงอีกต่อไปแล้ว 

บทความเขียนต่อไปว่า

“ข้ออ้างอัตโนมัติท่ีพวกเขาส่วนใหญ่นำา 

กลับมาพูดครั้งแล้วครั้งเล่าคือ การเลือก 

ทางศีลธรรมเป็นเพียงรสนิยมส่วนตัว ผู้ 

ตอบพูดแต่เพียงว่า‘เป็นเรื่องส่วนตัว’‘ขึ้น

อยู่กับแต่ละคนผมจะพูดอะไรได้’

“โดยปฏิเสธความยำาเกรงสิทธิอำานาจ 

ที่พึงมีอย่างชัดเจน คนหนุ่มสาวจำานวน 

มากจึงไปสู่ความสุดโต่งอีกด้านหนึ่ง [โดย 

พูดว่า] ‘ผมจะทำาสิ่งที่ผมคิดหรือรู้สึกว่า 

ทำาให้ผมมีความสุข ผมไม่มีทางรู้ได้เลย

ว่าต้องทำาอะไรนอกจากทำาตามความรู้สึก

ข้างใน’”

คนที่ดำาเนินการสัมภาษณ์เน้นว่าคน 

หนุ่มสาวส่วนใหญ่ที่พวกเขาพูดคุยด้วย 

“ไม่มีแหล่งช่วยใด—จากโรงเรียนสถาบัน 

หรือครอบครัว—ปลูกฝังสำานึกทางศีลธรรม 

ให้พวกเขา”1

พี่น้องทั้งหลาย ไม่ควรมีใครที่ได้ยิน 

เสียงข้าพเจ้าสงสัยว่าอะไรถูกต้องและ 

อะไรไม่ถูกต้องทางศีลธรรม ทั้งไม่ควรมี 

ใครสงสัยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวัง 

อะไรจากพวกเราผู้ดำารงฐานะปุโรหิตของ 

พระองค์ เราได้รับการสอนและยังได้รับ 

การสอนเรื่องกฎของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่า 

ท่านจะเห็นหรือได้ยินอะไรที่อื่นกฎเหล่านี้ 

ไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่เราดำาเนินชีวิตในแต่ละวัน แทบ 

หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ศรัทธาของเราจะถูก 

ทดสอบบางคร้ังเราอาจรู้สึกตัวว่ามีใครต่อ 

ใครแวดล้อมเราอยู่ แต่เรายังเป็นคนกลุ่ม 

น้อยหรือแม้เป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าอะไร 

ยอมรับได้และอะไรยอมรับไม่ได้ เรามี 

ความกล้าหาญทางศีลธรรมเพื่อยืนหยัด 

ข้าพเจ้าเพิ่งอ่านบทความเรื่องหนึ่งใน 

New York Timesเก่ียวกับการศึกษาซ่ึงเกิด 

ขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี 2008 นักสังคมวิทยา 

ที่มีชื่อเสียงแห่งโนเตรอร์ดามนำาทีมวิจัย 

ดำาเนินการสัมภาษณ์คนหนุ่มสาว230คน 

ทั่วอเมริกาแบบเจาะลึกข้าพเจ้าเชื่อว่าเรา 

สันนิษฐานได้ว่าผลที่ออกมาจะคล้ายกัน

ในภูมิภาคส่วนใหญ่ของโลก

ข้าพเจ้าจะอ่านส่วนหนึ่งของบทความ

นี้ซึ่งมีข้อมูลอยู่มากให้ท่านฟัง

“ผู้สัมภาษณ์ถามคำาถามปลายเปิด 

เก่ียวกับความถูกผิดทางแยกแห่งศีลธรรม 

และความหมายของชีวิตในคำาตอบที่ยาว

และสับสน…คุณเห็นคนหนุ่มสาวต้อง

ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อพูดเรื่อง

เหล่านี้ด้วยเหตุและผล แต่พวกเขาไม่มี

แนวคิดหรือคำาศัพท์ที่จะนำามาพูดได้

“เม่ือขอให้อธิบายทางแยกแห่งศีลธรรม 

ที่พวกเขาเผชิญคนหนุ่มสาวสองในสาม 

ไม่สามารถตอบคำาถามหรืออธิบายปัญหา 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมได้เลยเช่นพวก 

เขาจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเม้นต์ได้หรือไม่หรือ

พวกเขามีเหรียญหยอดค่าที่จอดรถหรือ 

ไม่”

กล้ายืนคนเดียว
ขอให้เรากล้าหาญและพร้อมจะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อ
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ลูกหลานมนุษย์กำาลังชี้นิ้วมาทางพวกเขา 

เยาะเย้ยพวกเขา และพวกเขาตกลงไปใน 

ทางที่ต้องห้ามและหายไป3 การเย้ยหยัน

หัวเราะเยาะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล

ยิ่งของปฏิปักษ์! พี่น้องทั้งหลาย เรากล้า 

ยืนหยัดอย่างม่ันคงขณะเผชิญการต่อต้าน 

ที่ยากขนาดนั้นหรือไม่

ข้าพเจ้าเชื่อว่าประสบการณ์ครั้งแรก 

ของข้าพเจ้าในการใช้ความกล้าดำาเนิน 

ชีวิตตามความเชื่อมั่นของตนเองเกิดขึ้น 

เมื่อข้าพเจ้าประจำาการกองทัพเรือสหรัฐ 

เมื่อใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

ค่ายฝึกทหารเรือรุ่นใหม่ไม่ใช่ประสบ- 

การณ์ที่ง่ายเลยสำาหรับข้าพเจ้าหรือใคร 

ก็ตามที่จะผ่านค่ายนี้ได้ สามสัปดาห์แรก 

ทำาให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าชีวิตข้าพเจ้าตกอยู่ 

ในอันตราย กองทัพเรือไม่ได้พยายามฝึก

ข้าพเจ้าแต่กำาลังพยายามฆ่าข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจำาได้เสมอเมื่อวันอาทิตย์เวียน

มาหลังจากสัปดาห์แรก เราได้รับข่าวอัน 

น่ายินดีจากจ่าทหารเรือ เรายืนแถวตรง 

อยู่ในสนามฝึกท่ามกลางลมโชยอ่อนๆ 

ของแคลิฟอร์เนีย เราได้ยินเขาสั่งว่า “วัน 

นี้ทุกคนไปโบสถ์—ทุกคน ยกเว้นผม ผม 

จะพักผ่อน!”จากนั้นเขาก็ตะโกนว่า“ทุก 

คนท่ีเป็นคาทอลิกประชุมท่ีค่ายเดคาเตอร์ 

—และอย่ากลับมาจนกว่าจะบ่ายสามโมง 

หน้าเดิน!”กลุ่มคนค่อนข้างใหญ่เดินออก 

ไปจากน้ันเขาก็ออกคำาส่ังต่อ“คนท่ีนับถือ 

ศาสนายิว ประชุมท่ีค่ายเฮนรีย์—และอย่า 

กลับมาจนกว่าจะบ่ายสามโมงหน้าเดิน!” 

กลุ่มเล็กกว่ากลุ่มแรกเดินออกไป จากนั้น 

เขาพูดว่า “ส่วนพวกคุณที่เหลืออยู่ พวก 

โปรเตสแตนต์ ประชุมที่หอประชุมของ 

เป็นพิเศษ ถ้าประจักษ์พยานของเราไม่

หยั่งรากมั่นคงพอคำาวิพากษ์วิจารณ์เช่น

นั้นจะทำาให้เราสงสัยความเชื่อของเราหรือ

ไม่ก็หวั่นไหวในความมุ่งมั่นของเรา

ในนิมิตของลีไฮเรื่องต้นไม้แห่งชีวิต ใน 

1นีไฟ8นอกจากคนอื่นๆแล้วลีไฮเห็น 

คนที่ยึดราวเหล็กจนพวกเขาออกมารับ 

ส่วนผลของต้นไม้แห่งชีวิตด้วย ซึ่งเรารู้ว่า 

เป็นสิ่งแทนความรักของพระผู้เป็นเจ้า แต่ 

น่าเสียดายที่หลังจากรับส่วนผลนั้น บาง 

คนละอายเพราะคนใน “อาคารใหญ่และ 

กว้าง” ผู้เป็นตัวแทนความจองหองของ

ตามความเชื่อของเราหรือไม่ แม้ต้องยืน

หยัดคนเดียวขณะทำาเช่นนั้น เราทั้งหลาย 

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตของพระผู้ เป็นเจ้า 

จำาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสามารถเผชิญ 

การท้าทายทุกอย่างที่เข้ามา—ด้วยความ 

กล้าหาญ จงจดจำาถ้อยคำาของเทนนีย์สัน 

“พละกำาลังของข้าเท่ากับคนสิบคนเพราะ

ใจข้าบริสุทธิ์”2

นับวันคนมีชื่อเสียงบางคนและคนอื่นๆ 

ที่อยู่ในสายตาประชาชน—ด้วยเหตุผล 

บางอย่าง—มีแนวโน้มจะเยาะเย้ยศาสนา 

โดยทั่วไปและบางครั้งศาสนจักรของเรา 
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ค่ายฟาร์รากัท—และอย่ากลับมาจนกว่า

จะบ่ายสามโมงหน้าเดิน!
ทันใดนั้นมีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาใน 

สมองข้าพเจ้า“มอนสันนายไม่ใช่คาทอลิก 
นายไม่ใช่ยิวนายไม่ใช่โปรเตสแตนต์นาย 
เป็นมอรมอน นายยืนอยู่กับที่ก็แล้วกัน!” 
ข้าพเจ้ายืนยันกับท่านว่าข้าพเจ้ารู้สึกโดด 
เดี่ยวจริงๆ กล้าและเด็ดเดี่ยว ใช่—แต่ว่า
โดดเดี่ยว

จากนั้นข้าพเจ้าได้ยินคำาพูดไพเราะที่ 
สุดเท่าที่เคยได้ยินจ่าทหารเรือคนนั้นเอ่ย 
ออกมา เขามองมาทางข้าพเจ้าและถามว่า 
“แล้วพวกนายเรียกตัวเองว่าอะไร” จนถึง 
วินาทีนั้นข้าพเจ้าไม่นึกว่าจะมีคนยืนอยู่ 
ข้างๆ หรือข้างหลังข้าพเจ้าในสนามฝึก
เราทุกคนตอบแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่า 
“มอรมอนครับ!” ใจข้าพเจ้าเปี่ยมปีติสุด 
พรรณนาขณะเหลียวหลังและเห็นทหาร 
เรืออีกสี่ห้าคน

จ่าทหารเรือเกาศีรษะ สีหน้างุนงง แต่ 
ในที่สุดก็พูดว่า “พวกนายไปหาที่ประชุม 
ก็แล้วกัน และอย่ากลับมาจนกว่าจะบ่าย 
สามโมงหน้าเดิน!”

ขณะพวกเราเดินออกมา ข้าพเจ้านึก 
ถึงเนื้อร้องในท่วงทำานองที่เคยเรียนสมัย 

อยู่ปฐมวัย

กล้าเป็นมอรมอน

กล้ายืนเดียวดาย

กล้ายึดมั่นในเป้าหมาย

กล้าบอกให้รู้ทั่วกัน

แม้ประสบการณ์จะออกมาต่างจากที่ 

ข้าพเจ้าคาดหวัง แต่ข้าพเจ้าก็เต็มใจยืน 

คนเดียวหากจำาเป็นต้องทำาเช่นนั้น

ตั้งแต่วันนั้นมีหลายครั้งที่ไม่มีใครเลย 

ยืนอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายืนคน 

เดียว จริงๆ ข้าพเจ้าซาบซึ้งยิ่งที่ได้ตัดสิน 

ใจไว้นานแล้วว่าจะยืนหยัดแน่วแน่เตรียม 

และพร้อมเสมอที่จะปกป้องศาสนาของ

ตนหากจำาเป็นต้องทำา

เม่ือใดก็ตามท่ีเรารู้สึกไม่คู่ควรกับภารกิจ 

ตรงหน้า พี่น้องชายทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอ 

แบ่งปันคำาพูดของประธานศาสนจักรใน 

เวลานั้นประธานเอสราแทฟท์เบ็นสันใน 

ปี1987ขณะปราศรัยกับสมาชิกกลุ่มใหญ่

ในแคลิฟอร์เนียประธานเบ็นสันกล่าวว่า

“ในทุกยุคทุกสมัย ศาสดาพยากรณ์

มองตามทางเดินของเวลามาถึงสมัยของ 

เรา หลายพันล้านคนที่ล่วงลับและที่ยังไม่ 

เกิดมองเราอยู่ อย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้—

ท่านคือรุ่นที่ทรงเลือกไว้…

“ราวหกพันปีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสงวน 

ท่านไว้ให้ปรากฏตัวในวันเวลาสุดท้ายก่อน 

การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเจ้าบางคน 

จะตกไป แต่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 

จะยังอยู่ครบถ้วนเพื่อต้อนรับการกลับมา 

ขององค์พระประมุข—แม้พระเยซูคริสต์

“ถึงแม้ความชั่วร้ายของคนรุ่นนี้เทียบ 

ได้กับสมัยของโนอาห์ เมื่อพระเจ้าทรง 

ชำาระล้างโลกด้วยน้ำาท่วม แต่ยุคนี้มีความ 

แตกต่างอย่างมาก [นั่นคือ] พระผู้เป็น

เจ้าทรงสงวนลูกที่เข้มแข็งที่สุดบางคนไว้ 

สำาหรับวันเวลาสุดท้าย ผู้จะช่วยทำาให้ 

อาณาจักรได้รับชัยชนะ”4

ถูกต้องแล้ว พี่น้องชายทั้งหลาย เรา 

เป็นตัวแทนของลูกที่เข้มแข็งที่สุดบางคน 

ของพระองค์ หน้าที่รับผิดชอบของเราคือ 

มีค่าควรรับพรอันน่ายินดีทั้งหมดที่พระ 

บิดาในสวรรค์ทรงเตรียมไว้ให้เราไม่ว่า 

เราจะไปที่ใด ฐานะปุโรหิตไปกับเราด้วย 

เรายืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ได้ 

โปรด ก่อนท่ีท่านจะทำาให้ตนเองและฐานะ 

ปุโรหิตตกอยู่ในอันตราย จงหยุดสักครู่และ 

พิจารณาผลท่ีจะเกิดข้ึนเราแต่ละคนได้รับ 

การประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแล้ว 

ระหว่างนั้นแต่ละคนได้รับอำานาจซึ่งถือ 

กุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่า 

เทพประธานกอร์ดอนบี.ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า

“ท่านไม่สามารถทำาสิ่งใดก็ตามที่จะ

ขวางกั้นระหว่างตัวท่านกับการปฏิบัติของ

เหล่าเทพในนามของท่านได้

“ท่านทำาผิดศีลธรรมไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท่านทุจริตไม่ได้ คดโกงหรือพูดปดไม่ได้ 

หากท่านออกพระนามพระผู้เป็นเจ้าโดย 

ไม่สมควรหรือใช้ภาษาหยาบคายท่านย่อม 
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นี้ผ่านโจเซฟสมิธ—รวมถึงการฟื้นฟูทั้ง 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิต

แห่งเมลคีเซเดค

เมื่อเรามีประจักษ์พยาน เรามีหน้าที่ 

ต้องแบ่งปันประจักษ์พยานกับผู้อื่นพี่น้อง 

ชายหลายท่านเคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

มาแล้วทั่วโลก เยาวชนชายหลายท่านจะ 

รับใช้ จงเตรียมตัวให้พร้อมรับโอกาสนั้น 

เดี๋ยวนี้จงแน่ใจว่าท่านมีค่าควรรับใช้

ถ้าเราพร้อมแบ่งปันพระกิตติคุณ เท่า 

กับเราพร้อมตอบรับคำาแนะนำาของอัคร- 

สาวกเปโตรผู้เตือนว่า “จงเตรียมตัวไว้ให้ 

พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุก

คนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้

ด้วยเหตุผลประการใด”10

เราจะมีโอกาสแบ่งปันความเชื่อของ 

เราตลอดชีวิต แม้ไม่รู้เสมอไปว่าเม่ือใดเรา 

จะได้รับเรียกให้ทำาเช่นนั้น โอกาสเช่นนั้น 

มาถึงข้าพเจ้าในปี 1957 เมื่อข้าพเจ้าทำา 

งานในธุรกิจสิ่งพิมพ์และต้องไปดัลลัส 

เทกซัส ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “เมืองหลาย 

ศาสนา”เพื่อพูดที่การประชุมทางธุรกิจ 

หลังเลิกประชุมข้าพเจ้าน่ังรถไปชมทิวทัศน์ 

แถบชานเมืองเม่ือผ่านโบสถ์แต่ละแห่งคน 

ขับจะบอกว่า “ทางซ้ายคุณจะเห็นโบสถ์

เมโธดิสต์”หรือ“ทางขวาตรงนั้นคือโบสถ์ 

คาทอลิก”

อย่างแล้วมากเท่าท่ีคนคนหน่ึงจะสามารถ 

ทำาได้สุดท้าย”เขากล่าว“ผมได้แต่ความ 

ว่างเปล่า ความมืด และความโดดเดี่ยว 

ที่ซาตานเตรียมไว้ให้คนเหล่านั้นที่เชื่อคำา 

หลอกลวง ความคิดผิดๆ และคำาโป้ปด

ของเขา”

เพื่อเราจะเข้มแข็งและต้านแรงดึงทั้ง 

หมดที่กำาลังดึงเราไปผิดทางหรือเสียงทุก 

เสียงที่กระตุ้นเราให้เดินทางผิด เราต้องมี 

ประจักษ์พยานของเราเอง ไม่ว่าท่านจะ 

อายุ 12 ขวบหรือ 112 ปี—หรืออายุ

ระหว่างนั้น—ท่านสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง 

ว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็น 

ความจริงจงอ่านพระคัมภีร์มอรมอนไตร่- 

ตรองคำาสอนในนั้น ทูลถามพระบิดาบน 

สวรรค์ว่าจริงหรือไม่เรามีสัญญาว่า“หาก 

ท่านจะทูลถามด้วยใจจริง, ด้วยเจตนาแท้ 

จริง, โดยมีศรัทธาในพระคริสต์, พระองค์ 

จะทรงแสดงความจริงของเร่ืองให้ประจักษ์ 

แก่ท่าน, โดยอำานาจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์.”9

เมื่อเรารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น 

ความจริง เราจะรู้ด้วยว่าโจเซฟ สมิธเป็น 

ศาสดาพยากรณ์และท่านเห็นพระผู้เป็น 

เจ้าพระบิดานิรันดร์และพระบุตรของ 

พระองค์ พระเยซูคริสต์ เราจะรู้ด้วยว่า 

พระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูในยุคสุดท้าย 

หมดสิทธิ์ในการปฏิบัติของเหล่าเทพ”5

หากท่านใดสะดุดในการเดินทางข้าพ- 

เจ้าต้องการให้ท่านเข้าใจโดยไม่สงสัยเลย 

ว่ามีทางกลับไป ขั้นตอนนั้นเรียกว่าการ 

กลับใจ พระผู้ช่วยให้รอดทรงพลีพระชนม์ 

ชีพเพื่อให้ท่านและข้าพเจ้าได้รับของ

ประทานอันเป็นพรนั้น จริงอยู่ที่เส้นทาง 

ของการกลับใจไม่ง่ายเลย แต่คำาสัญญา

นั้นจริง เราทราบมาว่า “ถึงบาปของเจ้า 

เหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ”6 

“และจะไม่จดจำาบาปของเขาทั้งหลายอีก 

ต่อไป”7 นี่คือพระดำารัส นี่คือพร นี่คือคำา

สัญญา

อาจมีคนที่กำาลังนึกในใจว่า “ผมไม่ได้ 

ดำาเนินชีวิตตามพระบัญญัติทั้งหมดและ 

ไม่ได้ทำาทุกอย่างที่ควรทำา แต่ชีวิตผมก็ไป 

ได้ดี ผมคิดว่าผมจับปลาพร้อมกันสองมือ 

ได้” พี่น้องชายทั้งหลาย ข้าพเจ้าสัญญา 

กับท่านว่านี่จะไม่ได้ผลในระยะยาว

ไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาข้าพเจ้าได้รับจดหมาย 

จากชายคนหนึ่งที่เคยคิดว่าเขาจับปลา 

สองมือได้ เวลานี้เขากลับใจแล้วและยอม 

ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ 

และพระบัญญัติ ข้าพเจ้าต้องการแบ่งปัน 

ย่อหน้าหนึ่งจากจดหมายของเขา เพราะ 

ข้อความน้ีแสดงถึงการมีความคิดบกพร่อง 

“ผมต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (ในวิธีที่ยาก) 

ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกต้องที่สุดเมื่อ

พระองค์ตรัสว่า ‘ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้า 

บ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้าง 

หนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับ 

ถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่าย 

หนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติ 

เงินทองพร้อมกันไม่ได้’8ผมลองทำาทั้งสอง 
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมารวมกันในสถานที่ต่างๆ 
ท่ัวโลกเพ่ือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ 
“ในภาษาของ [ตน] เอง” (คพ. 90:11) 
ภาพถ่ายวนตามเข็มนาฬิกาจากบนซ้ายได้แก่  
สมาชิกศาสนจักรในโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้; 
ซัลวาดอร์ บราซิล; ซานซัลวาดอร์  
เอลซัลวาดอร์; มอนทรีออล ควิเบก, แคนาดา;  
มอนทัลบัน ฟิลิปปินส์; โกเมซปาลาเซียว 
เม็กซิโก; และโตเกียว ญี่ปุ่น
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2.	 อัลเฟรด,	ลอร์ด	เทนนีย์สัน	“Sir	
Galahad”	ใน	Poems of the English 
Race,	sel.	Raymond	Macdonald	Alden	
(1921),	296.

3.	 ดู	1	นีไฟ	8:26–28.
4.	 เอสรา	แทฟท	์เบ็นสัน	“In	His	Steps”	
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8.	 มัทธิว	6:24
9.	 โมโรไน	10:4
10.	 1	เปโตร	3:15
11.	 3	นีไฟ	18:24

เชื่อในสิ่งใด ขอให้เรากล้าหาญและพร้อม 

จะยืนหยัดในส่ิงท่ีเราเช่ือถ้าเราต้องยืนคน 

เดียวในระหว่างนั้นขอให้เรายืนอย่างกล้า 

หาญ ได้รับพลังจากความรู้ที ่ว่าแท้จริง 

แล้วเราไม่มีวันโดดเดี่ยวเมื่อเรายืนกับพระ 

บิดาในสวรรค์ของเรา

ขณะที่เราตรึกตรองของประทานอัน 

สำาคัญย่ิงท่ีเราได้รับ—“สิทธิของฐานะปุโรหิต 

เกี่ยวข้องกับอำานาจแห่งสวรรค์อย่างแยก 

จากกันไม่ได้”—ขอให้เราตั้งใจพิทักษ์และ 

ปกป้องสิทธินั้นและมีค่าควรรับคำาสัญญา 

อันประเสริฐของสิทธิดังกล่าว พี่น้องทั้ง

หลายขอให้เราทำาตามคำาแนะนำาที่พระ 

ผู้ช่วยให้รอดประทานแก่เรา ในหนังสือ

3 นีไฟ “จงชูแสงสว่างของเจ้าขึ้นเพื่อมัน

จะส่องโลก. ดูเถิดเราเป็นแสงสว่างซึ่งเจ้า

จะชูขึ้น—ซึ่งเจ้าเห็นเราทำา.”11

ขอให้เราติดตามแสงสว่างนั้นและชูให้ 

โลกเห็น นี่คือคำาสวดอ้อนวอนและพรของ 

ข้าพเจ้าถึงทุกคนที่ได้ยินเสียงข้าพเจ้า ใน 

พระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน

ขณะผ่านอาคารอิฐแดงสวยงามหลัง 

หน่ึงท่ีต้ังอยู่บนเนินคนขับอุทานว่า“อาคาร 

หลังน้ันเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมอรมอนประชุม 

กัน” สุภาพสตรีที่นั่งอยู่ด้านหลังถามว่า 

“คนขับคะคุณพอจะบอกเราเพ่ิมเติมเก่ียว 

กับชาวมอรมอนได้ไหมคะ”

คนขับจอดรถเข้าข้างทาง แล้วหันมา 

ตอบว่า “คุณครับ เท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับชาว 

มอรมอนคือพวกเขาประชุมกันในอาคาร 

อิฐแดงหลังน้ัน มีใครในรถคันน้ีรู้เร่ืองเก่ียว 

กับชาวมอรมอนมากกว่านี้บ้างครับ”

ข้าพเจ้ารอให้คนอื่นตอบ ข้าพเจ้ามอง 

หน้าแต่ละคนเพื่อดูว่ามีใครรู้บ้าง มีใคร 

ปรารถนาจะแสดงความเห็นบ้าง ไม่มีใคร 

ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้อง 

อธิบายดังอัครสาวกเปโตรแนะนำาว่า “จง 

เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะ 

สามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมี

ความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด”

ข้าพเจ้าตระหนักเช่นกันถึงความจริงของ

ถ้อยคำาดังกล่าว “เมื่อถึงคราวต้องตัดสิน

ใจเวลาเตรียมก็ผ่านไปแล้ว”

เป็นเวลาประมาณ 15 นาทีที่ข้าพเจ้า 

มีโอกาสแบ่งปันประจักษ์พยานกับคนบน 

รถเกี่ยวกับศาสนจักรและความเชื่อของ 

เรา ข้าพเจ้าสำานึกคุณสำาหรับประจักษ์ 

พยานของข้าพเจ้าและสำานึกคุณท่ีข้าพเจ้า 

พร้อมจะแบ่งปัน

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนสุดใจและสุดจิต 

วิญญาณขอให้ชายทุกคนที่ดำารงฐานะ

ปุโรหิตให้เกียรติฐานะปุโรหิตและซื่อสัตย์ 

ต่อความไว้วางใจท่ีมอบให้เม่ือคร้ังประสาท 

ฐานะปุโรหิตให้เขา ขอให้ผู้ดำารงฐานะ

ปุโรหิตแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้ารู้ว่าเขา 

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้ารู้ว่าคำาสวดอ้อนวอนเหล่านั้น 

ได้รับคำาตอบอย่างน้อยก็ในวอร์ดหนึ่ง  

สมาชิกกว่า 120 คนอาสาช่วย ในสาม 

ชั่วโมงพวกเขาแปลงโฉมสนามของโบสถ์ 

แห่งหนึ่งในชุมชนของเรา นั่นเป็นงานหนัก

แต่มีความสุข นักบวชของโบสถ์นั้นแสดง

ความขอบคุณ ทุกคนที่ทำางานด้วยกันวัน

นั้นรู้สึกถึงความสามัคคีและรักกันมากขึ้น 

บางคนถึงกับพูดว่าพวกเขารู้สึกเบิกบาน

ใจขณะถอนวัชพืชและตัดแต่งไม้พุ่ม

ถ้อยคำาจากพระคัมภีร์มอรมอนช่วย 

ให้พวกเขารู้ว่าเหตุใดจึงรู้สึกปีติเช่นนั้น  

กษัตริย์เบ็นจามินกล่าวกับผู้คนดังนี้ “[จง] 

เรียนรู้ว่าเมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อน

มนุษย์ของท่าน ท่าน…อยู่ในการรับใช้ 

พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง”2 และมอรมอน 

สอนในพระคัมภีร์มอรมอนด้วยถ้อยคำา 

ต่อไปนี้ “จิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์

ของพระคริสต์, และสิ่งนี้ยั่งยืนตลอดกาล; 

และผู้ใดที่ถูกพบว่าครอบครองมันในวัน

สุดท้าย, ย่อมจะดีกับเขา.”3

พระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์ 

กับท่านเมื่อท่านรักษาสัญญาของท่าน  

ขณะรับใช้ผู้อื่นแทนพระองค์ พระองค์จะ 

ทรงให้ท่านรู้สึกถึงความรักของพระองค์  

และในไม่ช้า ความรู้สึกแห่งจิตกุศลจะ

กลายเป็นนิสัยส่วนหนึ่งของท่าน ท่านจะ 

รู้สึกถึงคำารับรองของมอรมอนในใจท่าน 

ขณะท่านยังคงรับใช้ผู้อื่นในชีวิตว่าทุก 

อย่างจะดีกับท่าน

เฉกเช่นท่านสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า 

ว่าจะมีจิตกุศล ท่านสัญญาเช่นกันว่าจะ 

เป็นพยานของพระองค์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ 

ข้าพเจ้าปลื ้มปีติที่ได้พูดกับท่าน

ในวันสะบาโตนี้ในการประชุม 

ใหญ่สามัญของศาสนจักรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  

สมาชิกทุกคนของศาสนจักรมีหน้าที่

ศักดิ์สิทธิ์เดียวกัน เรายอมรับหน้าที่นั ้น 

และสัญญาว่าจะลุกขึ้นทำาเมื่อครั้งรับ 

บัพติศมา เราเรียนรู้จากถ้อยคำาของแอลมา 

ศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ 

มอรมอนว่าจะ “เต็มใจท่ีจะโศกเศร้ากับคน 

ที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบโยน

คนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็น

พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและ

ในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่, แม้จน 

ถึงความตาย, เพื่อท่านจะได้รับการไถ่จาก 

พระผู้เป็นเจ้า, และนับอยู่กับบรรดาคน 

ของการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก, เพื่อท่านจะมี

ชีวิตนิรันดร์”1

นั่นคือหน้าที่อันสูงส่งและสัญญาอัน 

ทรงเกียรติจากพระผู้เป็นเจ้า ข่าวสารของ 

ข้าพเจ้าวันน้ีเป็นการให้กำาลังใจ พระคัมภีร์ 

มอรมอนทำาให้เราเข้าใจหน้าที่แจ่มแจ้ง 

ฉันใด ย่อมนำาเรามุ่งหน้าไปบนเส้นทางสู่ 

ชีวิตนิรันดร์ด้วยฉันนั้น

ข้อแรก เราสัญญาไว้ว่าจะมีจิตกุศล  

สอง เราสัญญาว่าจะเป็นพยานของพระผู้ 

เป็นเจ้า และสาม เราสัญญาว่าจะอดทน  

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องนำาทางให้ 

เราเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดว่าเรากำาลังทำาได้ดีเพียง 

ใดและจะทำาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

เราจะเริ่มด้วยการมีจิตกุศล ข้าพเจ้า 

ขอให้ท่านนึกถึงประสบการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ 

หลายท่านมีส่วนร่วมในวันบำาเพ็ญประโยชน์ 

เราจัดให้มีวันบำาเพ็ญประโยชน์หลายพัน 

วันทั่วโลก

เพื่อนวิสุทธิชนของท่านสวดอ้อนวอน 

ในสภาเพื่อให้รู้ว่าจะวางแผนบำาเพ็ญ

ประโยชน์อย่างไร พวกเขาทูลถามพระผู้ 

เป็นเจ้าเพ่ือให้รู้ว่าเราควรบำาเพ็ญประโยชน์ 

ให้ใคร อย่างไร และจะเชิญใครเข้าร่วม  

แม้กระทั่งสวดอ้อนวอนขออย่าได้ลืมพลั่ว

หรือน้ำาดื่ม เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาสวด

อ้อนวอนให้ทุกคนที่บำาเพ็ญประโยชน์และ 

ทุกคนที่รับประโยชน์รู้สึกถึงความรักของ

ภาคเช้าวันอาทิตย์  |  2 ตุลาคม 2011

พยาน
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องนำ�ท�งให้เร�เรียนรู้ได้ดีที่สุดว�่เร�กำ�ลัง
ทำ�ได้ดีเพียงใดและจะทำ�ให้ดีขึ้นได้อย�่งไร
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ที่เดือดร้อนมาก ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้า 

รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบ่อเกิดของพร 

ที่เข้ามาในชีวิตคนเหล่านั้นที่เราและพวก 

เขารับใช้

หลังจากการประชุมผู้ฟังลุกขึ้นยืนปรบ 

มือซึ่งผิดธรรมดาเล็กน้อยสำาหรับข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าแปลกใจแต่ก็ยังกังวลนิดหน่อย  

ข้าพเจ้าจำาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอบินาได  

มีแต่แอลมาเท่านั้นที่ยอมรับพยานของ 

เขา แต่คืนนั้น ที่งานเลี้ยงอาหารค่ำาอย่าง

เป็นทางการ ข้าพเจ้าได้ยินอธิการบดีของ 

มหาวิทยาลัยกล่าวว่าเขาได้ยินพระวจนะ 

ของพระผู้เป็นเจ้าในสุนทรพจน์ของข้าพเจ้า

คำาปรารภอันน่าอัศจรรย์เช่นนี้เกิดขึ้น 

ไม่บ่อยนักในประสบการณ์การเป็นพยาน 

ถึงพระคริสต์ของข้าพเจ้า แต่ประสิทธิผล 

ข้าพเจ้าตระหนักว่าแบบอย่างของนีไฟ  

อบินาได แอลมา อมิวเล็ค และพวกบุตร 

ของโมไซยาห์ทำาให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างท่ีเป็น 

อยู่ พวกท่านเป็นพยานที่กล้าหาญของ 

พระเยซูคริสต์ขณะเผชิญอันตรายถึงชีวิต

ด้วยเหตุนี้ทางเลือกเดียวที่มีคือจะ 

เตรียมตัวอย่างไร ข้าพเจ้าขุดค้นทุกอย่าง 

ที่จะเรียนรู้ได้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่ง 

นั้น ยิ่งใกล้ถึงวันที่ต้องพูด ข้าพเจ้ายิ่ง 

กังวลและตั้งใจสวดอ้อนวอนมากขึ้น

ในปาฏิหาริย์ เหมือนการแยกทะเล  

ข้าพเจ้าพบข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวหนึ่ง ทาง 
มหาวิทยาลัยได้รับยกย่องเพราะทำาสิ่งที่ 

ศาสนจักรเรียนรู้ที่จะทำาในงานเพื่อมนุษย- 

ธรรมของเราทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึง 

พูดถึงสิ่งที่เราและพวกเขาทำาเพื่อช่วยคน

ใดตลอดชีวิตท่าน อน่ึง พระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นเครื่องนำาทางที่ข้าพเจ้ารู้ว่าจะช่วยเรา

รักษาสัญญานั้นได้ดีที่สุด

ข้าพเจ้าเคยได้รับเชิญให้พูดในพิธี 

สำาเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  

อธิการบดีต้องการเชิญประธานกอร์ดอน  

บี. ฮิงค์ลีย์แต่พบว่าท่านไม่ว่าง ด้วยเหตุนี ้

ข้าพเจ้าจึงได้รับเชิญโดยปริยาย เวลานั้น 

ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่อาวุโสน้อยสุดใน 

โควรัมอัครสาวกสิบสอง

บุคคลที่เชิญข้าพเจ้าให้เป็นผู้พูดกังวล 

มากเมื่อเธอรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพันธะรับผิด 

ชอบของข้าพเจ้าในฐานะอัครสาวก เธอ

โทรศัพท์บอกข้าพเจ้าว่าเวลานี้เธอเข้าใจ

แล้วว่าหน้าที่ของข้าพเจ้าคือเป็นพยานถึง

พระเยซูคริสต์

เธอบอกข้าพเจ้าด้วยน้ำาเสียงเฉียบขาด 

มากว่าข้าพเจ้าทำาอย่างน้ันไม่ได้เม่ือข้าพเจ้า 

พูดท่ีน่ัน เธออธิบายว่ามหาวิทยาลัยเคารพ 

คนทุกความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งคนที่ 

ปฏิเสธการดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าด้วย  

เธอย้ำาว่า “ท่านจะทำาหน้าที่ของท่านที่นี่ 

ไม่ได้นะคะ”

ข้าพเจ้าวางโทรศัพท์พร้อมคำาถามอัน 

หนักหน่วงในใจ ข้าพเจ้าควรจะบอกทาง 

มหาวิทยาลัยหรือไม่ว่าจะไม่เป็นผู้พูดตาม 

ที่รับปากไว้ อีกสองสัปดาห์ก็จะถึงวันงาน 

มีประกาศออกไปแล้วว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่

นั่น การไม่รักษาสัญญาของข้าพเจ้าจะมี

ผลกระทบต่อชื่อเสียงอันดีของศาสนจักร

อย่างไรบ้าง

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าพระ 

ผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ข้าพเจ้าทำาอะไร 

คำาตอบมาถึงอย่างที่ข้าพเจ้าประหลาดใจ
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ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงนำาเด็กเล็กๆ มาทีละ 
คน ทรงอวยพรพวกเขา และทรงกันแสง 
ด้วยปีติ4 เธอประสบปีติน้ันด้วยตนเองนาน 
พอจนสามารถอดทนในการรับใช้พระองค์
ด้วยความรักจวบจนวาระสุดท้าย

ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์แบบเดียวกันนี้ 
ในห้องนอนของชายคนหนึ่งที่รับใช้อย่าง 
ซื่อสัตย์มานานจนมากพอที่เขาควรจะพัก 
ผ่อนได้แล้ว

ข้าพเจ้ารู้ว่าเขาได้รับการรักษาที่เจ็บ 
ปวดและยาวนานสำาหรับโรคที่คณะแพทย์
บอกว่าเป็นระยะสุดท้าย พวกเขาไม่ให้การ 
รักษาหรือความหวังใดๆ อีก

ภรรยาของเขาพาข้าพเจ้าไปถึงห้องนอน 
ของเขาในบ้าน เขากำาลังเอนหลังอยู่บน
เตียงที่เก็บที่นอนแล้วเรียบร้อย เขาสวม
เส้ือเช้ิตสีขาวท่ีเพ่ิงรีดเสร็จใหม่ๆ ผูกเนกไท 
และสวมรองเท้าคู่ใหม่

เขาเห็นความแปลกใจในดวงตาข้าพเจ้า 

หัวเราะเบาๆ และอธิบายว่า “หลังจากท่าน 

ครอบครัวเธออยู่กันพร้อมหน้า รอบเตียง 

ของเธอตอนที่เราเข้าไป
เธอเงยหน้าและย้ิม ข้าพเจ้าจะจำาสีหน้า 

ของเธอตลอดไปเมื่อเธอเห็นข้าพเจ้ากับ 
ภรรยาพาลูกสาวของเรามาเยี่ยม เธอบอก 
ให้พวกเขาเข้ามาใกล้ๆ เธอบนเตียง เธอ 
ลุกขึ้นนั่ง กอดพวกเขา แนะนำาพวกเขาให ้
รู้จักครอบครัวเธอ เธอพูดถึงความดีของ
เด็กผู้หญิงสองคนนี้ ประหนึ่งกำาลังแนะนำา
เจ้าหญิงต่อราชสำานัก

ข้าพเจ้าคาดหวังให้การเยี่ยมของเรา 
ส้ินสุดโดยเร็ว ข้าพเจ้าคิดว่าเธอเหน่ือย แต่ 
ขณะมองดูเธอข้าพเจ้าเห็นประหนึ่งความ 
ชราของเธอเลือนหายไป เธอผุดผ่องและ 
เปี่ยมด้วยความรักต่อเราทุกคนอย่างเห็น
ได้ชัด

ดูเหมือนเธอมีความสุขกับช่วงเวลานั้น 

ราวกับเวลาได้หยุดเดิน เธอใช้ชีวิตส่วนใหญ่ 

ช่วยเด็กๆ แทนพระเจ้า เธอรู้จากเรื่องราว

ในพระคัมภีร์มอรมอนว่าพระผู้ช่วยให้รอด 

ของพระคัมภีร์มอรมอนต่ออุปนิสัย พลัง 

อำานาจ และความกล้าหาญของท่านใน 

การเป็นพยานสำาหรับพระผู้เป็นเจ้านั้น 

แน่นอน หลักคำาสอนและแบบอย่างที่ 

กล้าหาญในหนังสือเล่มนั้นจะหนุนใจ นำา 

ทาง และทำาให้ท่านกล้า

ผู้สอนศาสนาทุกคนท่ีกำาลังประกาศพระ 

นามและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

จะได้รับพรเมื่อท่านดื่มด่ำาจากพระคัมภีร์ 

มอรมอนทุกวัน บิดามารดาที่พยายามใส่ 

พยานเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดไว้ในใจ 

บุตรธิดาจะได้รับความช่วยเหลือขณะหา

วิธีนำาถ้อยคำาและอิทธิพลของพระคัมภีร์

มอรมอนเข้าไปในบ้านและทุกชีวิตใน

ครอบครัว นั่นพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเป็น

ความจริง

ข้าพเจ้าเห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในการ 

ประชุมศีลระลึกทุกครั้งและชั้นเรียนทุกชั้น 

ที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมในศาสนจักร ผู้พูดและ 

ครูแสดงความรักและความเข้าใจอันดีใน

พระคัมภีร์ โดยเฉพาะพระคัมภีร์มอรมอน 

ประจักษ์พยานส่วนตัวมาจากส่วนลึกของ

ใจพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด พวกเขาสอน

ด้วยความเชื่อมั่นมากขึ้นและกล่าวคำา

พยานด้วยพลัง

ข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นกันว่าเรากำาลัง 

ทำาได้ดีขึ้นในคำาสัญญาส่วนที่สามที่เรา 

ทุกคนทำาไว้เมื่อครั้งบัพติศมา เราทำาพันธ- 

สัญญาว่าจะอดทน รักษาพระบัญญัติของ 

พระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่

ข้าพเจ้าไปเย่ียมเพ่ือนเก่าท่ีโรงพยาบาล 

แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย 

ข้าพเจ้าพาลูกสาวสองคนของข้าพเจ้าไป 

ด้วย ข้าพเจ้าไม่คิดว่าเธอจะจำาพวกเขาได้  
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ปลาย และไร้ความกลัวในฐานะพยานของ 

พระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณของ 

พระองค์ และตั้งใจอดทนจนกว่าชีวิตจะ

หาไม่

โมโรไนสอนเราถึงสิ่งที่เรียกร้องจากเรา 

เขากล่าวว่าข้ันแรกสู่การเปล่ียนใจเล่ือมใส 

อย่างสมบูรณ์คือศรัทธา การศึกษาพระ

คัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอน 

จะสร้างศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา  

ในพระบุตรที่รักของพระองค์ และในพระ 

กิตติคุณของพระองค์ จะสร้างศรัทธาของ 

ท่านในศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 

ทั้งอดีตและปัจจุบัน

พระคัมภีร์มอรมอนจะดึงท่านให้ใกล้ชิด 

พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าหนังสือเล่มอ่ืนใดจะ 

เปลี่ยนชีวิตท่านให้ดีขึ้น ข้าพเจ้ากระตุ้น 

ท่านให้ทำาอย่างที่คู่ผู้สอนศาสนาของ 

ข้าพเจ้าทำา เขาหนีออกจากบ้านสมัยเป็น 

วัยรุ่นและมีคนวางพระคัมภีร์มอรมอนไว้

ในกล่องที่เขาขนไปด้วยระหว่างออกไป

แสวงหาความสุขให้มากกว่าที่เป็นอยู่

หลายปีผ่านไป เขาย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ  

ท่ัวโลก วันหน่ึงเขาเห็นกล่องใบน้ันขณะอยู่
คนเดียวและไม่มีความสุข กล่องเต็มไป
ด้วยสิ่งของที่เขาขนมา เขาพบพระคัมภีร์ 

ท่านจะเกิดความกล้าได้เช่นข้าพเจ้าเม่ือ 

ดูจากแบบอย่างความอดทนที่โมโรไนให้ 

เรา เขาอยู่เพียงลำาพังในการปฏิบัติศาสน- 

กิจ เขารู้ว่าใกล้ถึงจุดจบของชีวิตเขาแล้ว 

แต่จงฟังสิ่งที่เขาเขียนเพื่อเห็นแก่คนที่ยัง 

ไม่เกิดมาและลูกหลานของศัตรูในชีวิต 

มรรตัย “แท้จริงแล้ว, จงมาหาพระคริสต์,  

และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์,  

และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือน 

พระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง; และหากท่านจะ 

ปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระ 

ผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, และรักพระผู้เป็นเจ้า 

ด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำาลัง 

ของท่าน, เมื่อนั้นพระคุณของพระองค์จึง 

เพียงพอสำาหรับท่าน, เพื่อโดยพระคุณของ

พระองค์ท่านจะดีพร้อมในพระคริสต์”7

โมโรไนให้พยานนั้นเป็นการกล่าวคำา 

อำาลาชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของ 

เขา เขากระตุ้นให้มีจิตกุศลเช่นเดียวกับ 

ศาสดาพยากรณ์ท้ังหลายตลอดพระคัมภีร์ 

มอรมอน เขาเพิ่มเติมพยานของเขาเกี่ยว 

กับพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อความตายอยู่ตรง 

หน้า เขาเป็นลูกที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสจริงๆ  

ของพระผู้เป็นเจ้า ดังที่เราเป็นได้เช่นกัน  

เป็นผู้เปี่ยมด้วยจิตกุศล เสมอต้นเสมอ 

ให้พรผม ผมก็อยากจะพร้อมตอบรับการ 

เรียกให้ลุกจากเตียงไปทำางาน” เห็นชัดว่า 

เขาพร้อมแล้วสำาหรับการเข้าเฝ้าที่อีกไม่ 

นานจะได้เข้าเฝ้าพระอาจารย์ผู้ซึ่งเขาทำา 

งานถวายพระองค์อย่างซื่อสัตย์

เขาคือแบบอย่างของวิสุทธิชนยุคสุด 

ท้ายที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างสมบูรณ์ซึ่ง 

ข้าพเจ้ามักพบหลังจากพวกเขาได้อุทิศ

ชีวิตรับใช้อย่างทุ่มเท พวกเขาก้าวต่อไป

อย่างแน่วแน่

ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์อธิบายไว้ 

ดังนี้ “ในคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้ 

จริง ความปรารถนาในสิ่งที่ขัดแย้งกับพระ 

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์สูญสิ้นไป และ 

ด้วยเหตุนี้จึงถูกแทนที่ด้วยความรักของ

พระผู้เป็นเจ้า พร้อมด้วยเจตนารมณ์อัน

แน่วแน่คอยนำาทางให้รักษาพระบัญญัติ

ของพระองค์”5

ข้าพเจ้ามักเห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ 

เช่นนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในสานุศิษย์ที่ผ่าน 

ชีวิตมาอย่างโชกโชนของพระเยซูคริสต์ 

เช่นเดียวกับสตรีที่ต้อนรับลูกสาวของ 

ข้าพเจ้าและชายท่ีสวมรองเท้าคู่ใหม่พร้อม 

จะลุกข้ึนทำางานให้พระเจ้า พวกเขาทำาตาม 

พระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดจวบจน

วาระสุดท้าย ทุกท่านเคยเห็นมาแล้ว

ท่านจะเห็นอีกครั้งถ้าท่านเปิดอ่านพระ 

คัมภีร์มอรมอน ข้าพเจ้ายังคงรู้สึกชื่นชม 

ในใจเมื่ออ่านถ้อยคำาเหล่านี้ของผู้รับใช้ที่ 

สูงวัยและแน่วแน่คนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า 

“เพราะแม้ในเวลานี้, ทั้งร่างของข้าพเจ้าก็ 

สั่นอย่างยิ่งเมื่อพยายามพูดกับท่าน; แต่ 

พระเจ้า…ทรงค้ำาจุนข้าพเจ้า, และทรง

ยอมให้ข้าพเจ้าพูดกับท่าน”6
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ใ
นเช้าสะบาโตวันนี้ เราขอบพระทัย 

และเป็นพยานถึงการทรงพระชนม์ 

อยู่จริงของพระผู้ช่วยให้รอด พระ 

กิตติคุณของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูผ่าน 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระคัมภีร์ 

มอรมอนเป็นความจริง ศาสดาพยากรณ์ 

ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ประธานโธมัส เอส.  

มอนสันนำาเรา เหนือสิ่งอื่นใด เราเป็น 

พยานอย่างจริงจังถึงการชดใช้ของพระเยซู 

คริสต์และพรนิรันดร์ที่มาจากการชดใช้

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ 

มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ 

การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ 

พระผู้ช่วยให้รอดและวิธีที่พระองค์ทรง 

เตรียมพระองค์ให้พร้อมเพื่อเป็นเครื่อง 

ถวายนิรันดร์สำาหรับเราแต่ละคน

การเตรียมของพระองค์เริ่มในชีวิตก่อน 

เกิดเมื่อพระองค์ทรงรอคอยพระบิดา โดย 

ตรัสว่า “ขอให้บังเกิดขึ้นตามพระประสงค์ 

ของพระองค์เถิด, และให้รัศมีภาพเป็นของ 

พระองค์ตลอดกาล”1 พระองค์ทรงใช้สิทธิ์ 

เสรีตั้งแต่ต้นในขณะนั้นจนถึงทุกวันนี้เพื่อ 

ยอมรับและดำาเนินการตามแผนของพระ 

บิดาบนสวรรค์ พระคัมภีร์สอนเราว่าขณะ 

ทรงพระเยาว์ พระองค์ทรง “อยู่ในพระ 

นิเวศแห่งพระบิดาของ[พระองค์]”2 และ 

ทรง “เฝ้ารอพระเจ้าเพื่อให้ถึงเวลาที่พระ 

องค์จะทรงปฏิบัติศาสนกิจ”3 เมื่อพระชน 

มายุ 30 พรรษาพระองค์ทรงทนทุกข์ต่อ 

การล่อลวง กระนั้นทรงเลือกที่จะขัดขืน 

โดยตรัสว่า “อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น”4 

ในเกทเสมนี พระองค์ทรงวางพระทัยพระ 

บิดาโดยประกาศว่า “แต่อย่างไรก็ดีอย่า 

ให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไป

ตามพระทัยของพระองค์เถิด”5 และจาก 

นั้นทรงใช้สิทธิ์เสรีทนทุกข์เพราะบาปของ

โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การรอคอยพระเจ้า: 
ขอให้เป็นไปตาม 
พระทัยของพระองค์
จุดประสงค์ของชีวิตเร�บนแผ่นดินโลกคือเพื่อเติบโต พัฒน� และเข้ม
แข็งขึ้นผ่�นประสบก�รณ์ของเร�เอง

มอรมอนวางอยู่ก้นกล่อง เขาอ่านคำาสัญญา
ในนั้นและทดสอบ เขารู้ว่าเป็นความจริง 
พยานนั้นเปลี่ยนชีวิตเขา เขาพบความสุข 
เกินกว่าความฝันลมๆ แล้งๆ ทั้งหลายของ
เขา

พระคัมภีร์มอรมอนของท่านอาจถูก 
ซ่อนจากสายตาท่านเพราะความห่วงกังวล 
และควสามเอาใจใส่ต่อทั้งหมดที่ท่าน 
สั่งสมมาในการเดินทางของท่าน ข้าพเจ้า 
ขอร้องท่านให้ศึกษาพระคัมภีร์เล่มน้ีบ่อยๆ 
ในนั้นมีความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะ 
กลับบ้านไปหาพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าฝากพยานที่แน่นอนไว้กับท่าน 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และจะทรง 
ตอบคำาสวดอ้อนวอนของท่าน พระเยซ ู
คริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานแท้จริงและ 
แน่นอนว่าพระองค์ทรงพระชนม์และพระ 
องค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระ 
ชนม์และทรงพระชนม์อยู่

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานล้ำาค่า 
ข้าพเจ้าฝากพยานไว้กับท่านในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โมไซยาห์	18:9
2.	 โมไซยาห์	2:17
3.	 โมโรไน	7:47
4.	 ดู	3	นีไฟ	17:21–22
5.	 มาเรียน	จี.	รอมนีย	์ใน	Conference	

Report,	ต.ค.	1963,	23.
6.	 โมไซยาห์	2:30
7.	 โมโรไน	10:32

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานอายริงก์ โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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ข้าพเจ้านึกถึงบรรพบุรุษผู้บุกเบิกของ 

เรา ถูกขับออกจากนอวูและข้ามทุ่งราบ  

โดยใช้สิทธิ์เสรีทำาตามศาสดาพยากรณ์ 

แม้ขณะประสบความเจ็บป่วย ความขาด 

แคลน และบางคนถึงกับเสียชีวิต เหตุใด 

จึงประสบความยากลำาบากเช่นนั้น จุดสิ้น 

สุดอยู่ตรงไหน เพื่อจุดประสงค์ใด

ขณะถามคำาถามเหล่านี้ เราตระหนัก 

ว่าจุดประสงค์ของชีวิตเราบนแผ่นดินโลก 

คือเพื่อเติบโต พัฒนา และเข้มแข็งขึ้น 

ผ่านประสบการณ์ของเราเอง เราทำาสิ่งนี้ 

อย่างไร พระคัมภีร์ให้คำาตอบในวลีที่เรียบ 

ง่ายวลีหนึ่ง เรา “รอคอยพระเจ้า”12 การ 

ทดสอบและการทดลองเกิดแก่เราทุกคน 

การท้าทายเหล่านี้ทำาให้เราและพระบิดา

บนสวรรค์เห็นว่าเราจะใช้สิทธิ์เสรีเพื่อติด 

ตามพระบุตรหรือไม่ พระองค์ทรงรู้แล้ว 

และเรามีโอกาสเรียนรู้ว่าไม่ว่าสภาวการณ์ 

ของเราจะยากเพียงใด “ส่ิงท้ังหลายท้ังปวง 

เหล่านี้ [เป็นไปเพื่อ] ประสบการณ์ [ของ

เรา], และ…เพื่อความดี [ของเรา]”13

น่ีหมายความว่าเราจะเข้าใจการท้าทาย 

ของเราเสมออย่างนั้นหรือ บางครั้งเราทุก 

คนมีเหตุให้ถามอย่างนั้นหรือว่า “ข้าแต่ 

พระผู้เป็นเจ้า, พระองค์ประทับอยู่ที ่ใด 

เล่า?”14 ใช่! เม่ือคู่สมรสส้ินชีวิต อีกฝ่ายจะ 

เกิดความสงสัย เมื่อเกิดความยากลำาบาก 

ด้านการเงินกับครอบครัว บิดาจะถาม เม่ือ 

ลูกออกนอกเส้นทาง มารดาและบิดาจะ

ร้องออกมาด้วยความเศร้าโศก ใช่ “การ 

ร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ 

ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า”15 จากนั้น 

ตอนฟ้าสางเมื่อศรัทธาและความเข้าใจ 

ของเราเพิ่มขึ้น เราจะลุกขึ้นและเลือกรอ 

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และศาสดา 

พยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ และ 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์ทั้งหมดจึง 

มีการทดลองและความยากลำาบากทั้งที่ 

พยายามทำาตามพระประสงค์ของพระบิดา 

เหตุใดจึงยากนักโดยเฉพาะสำาหรับท่าน

เหล่านั้น

ข้าพเจ้านึกถึงโจเซฟ สมิธที่เจ็บป่วย 

เมื่อเป็นเด็กและถูกข่มเหงตลอดชีวิต เฉก 

เช่นพระผู้ช่วยให้รอด ท่านร้องออกมาว่า 

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ประทับอยู่ที่ 

ใดเล่า?”11 แต่กระนั้นเมื่อดูเหมือนพระองค์ 

ทรงอยู่เพียงลำาพัง พระองค์ทรงใช้สิทธิ์เสรี 

รอคอยพระเจ้าและทำาตามพระประสงค์

ของพระบิดาบนสวรรค์

เรา ผ่านความอัปยศของการไต่สวนต่อ

หน้าสาธารณชนและความปวดร้าวของ 

การตรึงกางเขน พระองค์ทรงรอคอยพระ 

บิดา โดยเต็มพระทัย “ถูกบาดเจ็บเพราะ 

ความทรยศของเราทั้งหลาย [และ] ท่าน 

ฟกชำ้าเพราะความบาปผิดของเรา”6 แม้จน 

พระองค์ทรงร้องออกมาว่า “พระเจ้าของ

ข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉน

ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย”7 พระองค์ทรง 

รอคอยพระบิดา—โดยทรงใช้สิทธิ์เสรีให้ 

อภัยศัตรูของพระองค์8 ทรงดูว่ามีคนดูแล 

พระมารดาของพระองค์9 และอดทนจนกว่า 

พระชนม์ชีพและพระพันธกิจแห่งมรรตัย 

ของพระองค์สำาเร็จ10

ข้าพเจ้าไตร่ตรองบ่อยครั้ง ว่าเหตุใด 
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ท่านก็ยังรอคอยพระเจ้าและแสดงประจักษ์ 

พยานอันทรงพลังว่า

“แต่ส่วนข้า ข้าทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้า

ทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะ

ทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก

“และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำาลาย

ไปอย่างนี้แล้ว ในเนื้อหนังของข้า ข้าจะ

เห็นพระเจ้า”30

“ดูเถิด พระองค์จะทรงประหารข้าเสีย 

ข้าไม่มีความหวังใจ”31

แม้จะมีแบบอย่างที่โดดเด่นของโยบ  

ศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย และพระผู้ช่วย 

ให้รอด เราก็จะยังพบว่าการรอคอยพระเจ้า 

เป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

เราไม่สามารถเข้าใจแผนและจุดประสงค์ 

ของพระองค์สำาหรับเราได้อย่างถ่องแท้  

ความเข้าใจนั้นมักได้มาโดย “บรรทัดมา 

เติมบรรทัด [และ] กฎเกณฑ์มาเติมกฎ

เกณฑ์”32

ในชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าบาง 

ครั้งข้าพเจ้าไม่ได้รับคำาตอบการสวดอ้อน 

วอนเพราะพระเจ้าทรงรู้ว่าข้าพเจ้าไม่พร้อม 

เมื่อพระองค์ทรงตอบ มักจะทรงตอบ “ที

นี่นิดที่นั่นหน่อย”33 เพราะนั่นคือทั้งหมด 

ที่ข้าพเจ้าสามารถทนได้หรือทั้งหมดที่

ข้าพเจ้าเต็มใจทำา

บ่อยครั้งที่เราสวดอ้อนวอนให้มีความ 

อดทน แต่เราต้องการเดี๋ยวนั้น! สมัยเป็น 

เด็กหนุ่ม ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์สวด 

อ้อนวอนขอพยานถึงความจริงของพระ

กิตติคุณ หลายปีต่อมาขณะที่ท่านรับใช้

งานเผยแผ่ในสก็อตแลนด์ ในที่สุดพยาน 

ก็มา ภายหลังท่านเขียนว่า “นั่นทำาให้

ข้าพเจ้ามั่นใจว่าการสวดอ้อนวอนด้วย 

ดีของพระคริสต์”24 และ “โดยพระคุณของ 

พระองค์ทรงช่วย [พวกเรา โดยกล่าวว่า]: 

ขอให้บังเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของ 

พระองค์, ข้าแต่พระเจ้า, และมิใช่ของพวก 

ข้าพระองค์.”25

ขณะที่เรารอคอยพระเจ้า เรา “ไม่หวั่น 
ไหวในการรักษาพระบัญญัติ”26 โดยรู้ว่า  
“วันหนึ่ง [เรา] จะพักผ่อนจากความทุกข์
ทั้งหมด [ของเรา]”27

และเรา “อย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจ  
[ของเรา]”28 ว่า “สิ่งทั้งปวงเหล่านั้นที่ [เรา]  
เป็นทุกข์มาก็จะร่วมกันส่งผลเพื่อความดี 
[ของเรา]”29

ความทุกข์เหล่านั้นจะมาในรูปแบบ 
ต่างๆ ประสบการณ์ของโยบเตือนเราถึง
ส่ิงท่ีอาจเรียกร้องให้เราอดทน โยบสูญเสีย 
ทรัพย์สินทั้งหมด รวมทั้งที่ดิน บ้าน สัตว์ 

ท้ังหลาย สมาชิกครอบครัว ช่ือเสียง สุขภาพ 

ร่างกาย และแม้ความผาสุกทางใจ แต่ 

คอยพระเจ้าโดยกล่าวว่า “ขอให้เป็นไปตาม 

พระทัยของพระองค์”16

แล้วการรอคอยพระเจ้าหมายถึงอะไร  

ในพระคัมภีร์ คำาว่า รอ หมายถึง หวัง 

คาดหวัง และวางใจ การหวังและวางใจ 

ในพระเจ้าเรียกร้องศรัทธา ความอดทน  

ความอ่อนน้อม ความอ่อนโยน ความ

อดกลั้น การรักษาพระบัญญัติ และการ

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

การรอคอยพระเจ้าหมายถึงการหว่าน 

เมล็ดแห่งศรัทธาและบำารุงเลี้ยง “ด้วย

ความขยันหมั่นเพียรยิ่ง, และ…ความ

อดทน”17

นั่นหมายถึงการสวดอ้อนวอนเฉกเช่น 

พระผู้ช่วยให้รอด—ถึงพระผู้เป็นเจ้า พระ 

บิดาบนสวรรค์ของเรา—โดยทูลว่า “ขอให้ 

อาณาจักรของพระองค์ตั้งอยู่ ขอให้พระ 

ประสงค์ของพระองค์สำาเร็จ”18 นี่คือคำา

สวดอ้อนวอนที่เราถวายสุดจิตวิญญาณ 

ของเราในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด 

ของเรา พระเยซูคริสต์

การรอคอยพระเจ้าหมายถึงการไตร่- 

ตรองในใจเราและ “[การ] รับพระวิญญาณ 

บริสุทธ์” เพื่อเราจะรู้ “สิ่งทั้งปวงที่[เรา]

ควรทำา”19

ขณะที่เราทำาตามการกระตุ้นเตือนของ 

พระวิญญาณ เราค้นพบว่า “ความทุกข์ 

ยากนั้นทำาให้เกิดความอดทน”20 และเรา 

เรียนรู้ที่จะ “ดำาเนินต่อไปด้วยความอดทน 

จนกว่า [เรา] จะได้รับการทำาให้ดีพร้อม”21

การรอคอยพระเจ้าหมายถึง “ยึดมั่น”22 

และ “มุ่งหน้า” ด้วยศรัทธา “โดยมีความ

เจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง”23

หมายถึงการ “วางใจแต่ในคุณความ 
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เรามีพลังเข้มแข็งเพื่อเฝ้าอยู่กับพระองค์

และรอคอยพระองค์ตลอดวันเวลาทั้งหมด

ของเรา

ในเช้าสะบาโตวันน้ี ข้าพเจ้าแสดงความ 
กตัญญูที่ในเกทเสมนีของข้าพเจ้า43 และ 
ของท่าน เราไม่ได้อยู่ลำาพัง พระองค์ซึ่ง 
ทรงดูแล เรา “จะไม่ทรงหลับสนิทหรือ
นิทรา”44 เหล่าเทพของพระองค์ทั้งที่นี่และ
หลังม่าน “ห้อมล้อม [เรา], เพื่อประคอง  
[เรา] ไว้”45 ข้าพเจ้าเป็นพยานพิเศษต่อ 
ท่านว่าสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดของ 
เราเป็นจริง เพราะพระองค์ตรัสว่า “แต่ 
เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยว 
แรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนก 
อินทรี เขาจะว่ิงและไม่เหน็ดเหน่ือย เขาจะ 
เดินและไม่อ่อนเปลี้ย”46 ขอให้เรารอคอย
พระองค์โดยมุ่งหน้าด้วยศรัทธา เพื่อเรา
จะกล่าวในคำาสวดอ้อนวอนของเราได้ว่า  
“ให้เป็นไปตามน้ำาพระทัยของพระองค์”47  
และกลับไปหาพระองค์อย่างสมเกียรติ  
ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้ 

รอดและพระผู้ไถ่ของเรา แม้พระเยซูคริสต์ 

เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โมเสส	4:2
2.	 ลูกา	2:49
3.	 งานแปลของโจเซฟ	สมิธ,	มัทธิว	3:24	

ในภาคผนวกของพระคัมภีร์ไบเบิล
4.	 ลูกา	4:8
5.		ลูกา	22:42
6.		อิสยาห	์53:5;	โมไซยาห์	14:5
7.		มัทธิว	27:46;	มาระโก	15:34
8.		ดู	ลูกา	23:34
9.		ดู	ยอห์น	19:27
10.		ดู	ยอห์น	19:30
11.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	121:1

กระทำาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของ 

เรานี้ ถึงแม้จะตำ่าต้อยเพียงไร ก็เหมือน 

ได้กระทำาแก่เราด้วย”35 พระองค์ทรงรู้การ 

เสียสละของท่าน และโทมนัสของท่าน  

พระองค์ทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของท่าน 

สันติสุขและสถานพักผ่อนของพระองค์

จะเป็นของท่านขณะท่านรอคอยพระองค์ 

ด้วยศรัทธาต่อไป

เราทุกคนเป็นที่รักต่อพระเจ้ามากเกิน 

กว่าเราจะเข้าใจหรือจินตนาการได้ ขอให้ 

เราจงเมตตากันและมีเมตตาต่อกันมาก 

ขึ้นและมีเมตตาต่อตนเองมากขึ้น ขอให้ 

เราจำาไว้ว่าขณะรอคอยพระเจ้า เรากำาลัง 

เป็น “วิสุทธิชนโดยผ่านการชดใช้ [ของ

พระองค์] … ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อมตน, 

อดทน, เปี่ยมด้วยความรัก, เต็มใจยอมใน

สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัติแก่ 

[เรา], แม้ดังเด็กยินยอมต่อบิดาตน.”36

นั่นคือความว่าง่ายของพระผู้ช่วยให้ 

รอดต่อพระบิดาในสวนเกทเสมนี พระองค์ 

ทรงขอร้องเหล่าสาวกของพระองค์ให้ “เฝ้า 

อยู่กับเรา” แต่สามครั้งที่พระองค์ทรงกลับ 

ไปหาพวกเขาและพบพวกเขานอนหลับ

อยู่37 โดยไม่มีเหล่าสาวกอยู่เป็นเพื่อนและ 

ไม่มีพระสิริของพระบิดา พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงเลือกทนทุกข์กับ “ความเจ็บปวดและ 

ความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง” 38  

โดยมีเทพมาชูกำาลังพระองค์39 พระองค์ไม่ 

ทรงระย่อต่อการดื่มถ้วยอันขมขื่น40 พระ 

องค์ทรงรอคอยพระบิดาโดยตรัสว่า “ให้

เป็นไปตามน้ำาพระทัยของพระองค์”41 และ

พระองค์ทรงเหยียบบ่อย่ำาองุ ่นแต่เพียง 

ผู้เดียว42 ในฐานะอัครสาวกสิบสองคนหน่ึง 

ในยุคสุดท้ายน้ี ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ 

ความจริงใจจะได้รับตอบ ‘สักวันหนึ่ง ณ 

ที่ใดที่หนึ่ง’”34

เราอาจไม่รู้ว่าจะได้รับคำาตอบของพระ 

เจ้าเมื่อใดหรืออย่างไร แต่ในเวลาและวิธี 

ของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าคำาตอบ 

ของพระองค์จะมา คำาตอบบางข้อเราอาจ 

ต้องรอจนหลังจากชีวิตนี้ อาจเป็นเช่นนั้น 

ด้วยกับสัญญาบางข้อในปิตุพรของเรา 

และกับพรบางประการสำาหรับสมาชิก 

ครอบครัว ขอให้เราอย่าได้หมดหวังใน 

พระเจ้า พรของพระองค์เป็นนิรันดร์ ไม่ใช่

ชั่วคราว 

การรอคอยพระเจ้าเปิดโอกาสอันล้ำาค่า 

ให้เราค้นพบว่ามีคนมากมายรอคอยเรา 

ลูกๆ รอคอยให้เราแสดงความอดทน ความ 

รัก และความเข้าใจต่อพวกเขา พ่อแม ่

รอคอยให้เราแสดงความกตัญญูและ 

ความเห็นใจ พี่น้องรอคอยให้เราใจกว้าง  

มีเมตตา และให้อภัย คู่ชีวิตรอคอยให้เรา

รักพวกเขาเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรง

รักเราแต่ละคน

ขณะที่เราอดทนต่อความทุกข์เวทนา 

ทางกาย เรารับรู้มากขึ้นว่ามีคนมากมาย 

เท่าใดรอคอยเราแต่ละคน ถึงมารีย์และ 

มารธาทั้งหลาย ถึงชาวสะมาเรียผู้ใจดีทั้ง 

หลายที่ปรนนิบัติคนป่วย ช่วยเหลือคน 

อ่อนแอ และดูแลผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย 

และจิตใจ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณต่อพระ 

บิดาบนสวรรค์และพระบุตรที่รักของพระ 

องค์ผู้ทรงเป่ียมด้วยความรัก ในการปฏิบัติ 

ศาสนกิจประจำาวันเช่นพระคริสต์ ท่านกำาลัง 

รอคอยพระเจ้าและทำาตามพระประสงค์ 

ของพระบิดาบนสวรรค์ การรับรองของ 

พระองค์ต่อท่านนั้นชัดเจน “ซึ่งท่านได้
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หลายปีก่อนคุณพ่อของทวด 

ข้าพเจ้าหยิบพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นคร้ังแรก ท่านเปิดกลางเล่ม 

และอ่านสองสามหน้า จากน้ันก็ประกาศว่า 

“หนังสือเล่มนี้พระผู้เป็นเจ้าเขียนหรือไม่ 

ก็มารเขียน ผมต้องรู้ให้ได้ว่าใครเขียน”  

10 วันต่อมาท่านอ่านจบสองรอบแล้ว 

ประกาศว่า “มารเขียนไม่ได้หรอก—หนังสือ 

เล่มนี้ต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน”1

นั่ นคืออัจฉริยภาพของพระคัมภี ร์  

มอรมอน—ไม่มีความกำ้ากึ่ง ถ้าไม่ได้เป็น 

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าดังกล่าวอ้าง  

ก็เป็นการหลอกลวงทั้งเพ หนังสือเล่มนี้ไม่ 

เพียงอ้างว่าเป็นบทความทางศีลธรรมหรือ 

บทวิจารณ์ด้านศาสนาหรือเป็นฉบับรวม

เล่มงานเขียนที่เต็มไปด้วยข้อคิดเท่านั้น 

แต่อ้างว่าเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 

ด้วย—ทุกประโยค ทุกข้อ ทุกหน้า โจเซฟ  

สมิธประกาศว่าเทพของพระผู้เป็นเจ้านำา 

ท่านไปเอาแผ่นจารึกทองคำา ซึ่งประกอบ 

ด้วยข้อเขียนของศาสดาพยากรณ์ท้ังหลาย 

ในอเมริกาสมัยโบราณ และท่านแปลแผ่น 

จารึกเหล่านั้นโดยอำานาจจากเบื้องบน ถ้า 

เรื่องดังกล่าวเป็นจริงแสดงว่าพระคัมภีร์ 

มอรมอนเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว 

อ้าง ถ้าไม่จริง แสดงว่าตบตาคนได้ แต่ก็

เป็นการหลอกลวงอย่างร้ายกาจที่สุด

ซี. เอส. ลูอิสพูดถึงสภาพกลืนไม่เข้า 

คายไม่ออกคล้ายกับที่บางคนต้องเลือก 

ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธความเป็นพระเจ้า 

ของพระผู้ช่วยให้รอด—ไม่มีความก้ำากึ่ง  

“ข้าพเจ้ากำาลังพยายามป้องกันไม่ให้ใคร 

พูดจาโง่เขลาที่คนมักพูดกันเกี่ยวกับพระ 

องค์ เช่น ‘ฉันพร้อมยอมรับว่าพระเยซูทรง 

เป็นครูศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่ แต่ไม่ยอมรับที่ 

พระองค์ทรงอ้างตนเป็นพระผู้เป็นเจ้า’ นั่น

โดย เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

พระคัมภีร์มอรมอน—
พระคัมภีร์จาก
พระผู้เป็นเจ้า
พร้อมกับพระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพย�นที่ข�ดไม่ได ้
ซ่ึงใช้ยืนยันหลักคำ�สอนของพระคริสต์และคว�มเป็นพระเจ้�ของพระองค์ 

12.		สดุดี	37:9;	123:2;	อิสยาห์	8:17;	40:31;	
2	นีไฟ	18:17

13.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	122:7
14.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	121:1
15.		สดุดี	30:5
16.		มัทธิว	6:10;	3	นีไฟ	13:10;	ดู	มัทธิว	

26:39	ด้วย
17.		แอลมา	32:41
18.		มัทธิว	6:10;	ลูกา	11:2
19.		2	นีไฟ	32:5
20.		โรม	5:3
21.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	67:13
22.		แอลมา	45:17
23.		2	นีไฟ	31:20
24.		โมโรไน	6:4
25.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	109:44
26.		แอลมา	1:25
27.		แอลมา	34:41
28.		ฮีบรู	10:35
29.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	98:3
30.		โยบ	19:25–26
31.		โยบ	13:15
32.		2	นีไฟ	28:30
33.		2	นีไฟ	28:30
34.		คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: 

เดวิด โอ. แมคเคย์ (2003),	xviii
35.		มัทธิว	25:40
36.		โมไซยาห์	3:19
37.		มัทธิว	26:38;	ดู	ข้อ	39–45
38.		แอลมา	7:11
39.		ดู	ลูกา	22:43
40.		“In	Memory	of	the	Crucified,”	Hymns, 

no.	190;	ดู	3	นีไฟ	11:11;	หลักคำาสอน
และพันธสัญญา	19:18–19

41.		มัทธิว	26:42
42.		ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	76:107;	

88:106;	133:50
43.		“หาสันติได้ที่ใด”	เพลงสวด	บทที	่54
44.		สดุดี	121:4
45.		หลักคำาสอนและพันธสัญญา	84:88
46.		อิสยาห	์40:31
47.		มัทธิว	26:42
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ไร้อคติและซื่อสัตย์จะนำาคนนั้นมาสู่ข้อ 

สรุปเดียวกับคุณพ่อของทวดข้าพเจ้า คือ  

“มารเขียนพระคัมภีร์เล่มนี้ไม่ได้ ต้องมา 

จากพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน”

แต่เหตุใดพระคัมภีร์มอรมอนจึงจำาเป็น 

ถ้าเรามีพระคัมภีร์ไบเบิลสอนเราเกี่ยวกับ 

พระเยซูคริสต์อยู่แล้ว ท่านเคยสงสัยหรือ

ไม่ว่าเหตุใดจึงมีศาสนาคริสต์มากมาย 

หลายนิกายในโลกทุกวันนี้ทั้งที่พวกเขาได้ 

รับหลักคำาสอนจากพระคัมภีร์ไบเบิลเล่ม 

เดียวกัน นั่นเป็นเพราะพวกเขาตีความ 

พระคัมภีร์ไบเบิลต่างกัน ถ้าพวกเขาตีความ 

เหมือนกัน พวกเขาจะเป็นศาสนจักรเดียว 

กัน นี่ไม่ใช่สภาพที่พระเจ้าทรงปรารถนา  

เพราะอัครสาวกเปาโลประกาศว่ามี “องค์ 

พระผู้เป็นเจ้าเดียว ความเช่ือเดียว บัพติศ- 

มาเดียว” (เอเฟซัส 4:5) เพื่อช่วยให้เกิด 

ความเป็นหนึ่งเช่นนี้ พระเจ้าจึงทรงตั้งกฎ 

แห่งพยานขึ้นมา เปาโลสอนว่า “ข้อกล่าว 

หาใดๆ ต้องมีพยานสองสามปากจึงจะ 
เป็นที่เชื่อถือได้” (2 โครินธ์ 13:1)

พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพยานเล่มหนึ่ง 

ของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นอีกเล่มหนึ่ง เหตุใดพยานทั้งสองเล่ม

นี้จึงสำาคัญอย่างยิ่ง ภาพตัวอย่างต่อไปนี้

อาจช่วยได้ ท่านลากเส้นตรงผ่านจุดเดียว 

ที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก” (ฮีลามัน 

5:12)

หรือถ้อยคำาเหล่าน้ีของศาสดาพยากรณ์ 

“จงมาหาพระคริสต์, และได้รับการทำาให้

ดีพร้อมในพระองค์” (โมโรไน 10:32)

ข้อความเหล่าน้ีจากพระคัมภีร์มอรมอน 

เขียนโดยคนชั่วได้หรือ หลังจากพระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงขับผีออก พวกฟาริสีอ้างว่า

พระองค์ทรงทำาเช่นนั้น “เพราะใช้อำานาจ 

เบเอลเซบูลผู้เป็นนายผี” พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงตอบว่าข้อสรุปเช่นนั้นไร้เหตุผล “ราช- 

อาณาจักรใดๆ” พระองค์ตรัส “ซ่ึงแตกแยก 

กันแล้วก็คงพินาศ…ครัวเรือนใดๆ ซึ่ง 

แตกแยกกันแล้วจะต้ังอยู่ไม่ได้” และประเด็น 

สุดท้ายของพระองค์คือ “และถ้าซาตาน

ขับซาตานออก มันก็แตกแยกกันในตัวมัน 

เอง แล้วอาณาจักรของมันจะต้ังอยู่อย่างไร 

ได้” (มัทธิว 12:24–26; เน้นตัวเอน)

ถ้าข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวข้างต้นจาก 

พระคัมภีร์มอรมอนสอนเราให้นมัสการ รัก 

และรับใช้พระผู้ช่วยให้รอด (ซึ่งสอนอย่าง 

น้ันจริงๆ) แล้วจะมาจากมารได้อย่างไร ถ้า 

เช่นน้ัน เขาก็แตกแยกกันในตัวเขาเองและ 

กำาลังทำาลายอาณาจักรของตน ซึ่งเป็น 

สภาพที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าไม่อาจ

ตั้งอยู่ได้ การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนโดย 

คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่พูด คนที่เป็นเพียง 

มนุษย์และพูดทำานองเดียวกับที่พระเยซู

ตรัสคงไม่ใช่ครูศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่… ท่าน 

ต้องเลือก ถ้าชายผู้นี ้ไม่ได้เป็นพระบุตร 

ของพระผู้เป็นเจ้า ก็คงเป็นคนเสียสติหรือ 

อะไรที่แย่กว่านั้น…แต่ขอให้เราอย่ามี 

ความคิดเหลวไหลเกี่ยวกับการเป็นครูที่ยิ่ง 

ใหญ่แบบมนุษย์ของพระองค์ พระองค์ไม่ 

ทรงเปิดช่องให้เราตีความเช่นนั้น พระองค์

ไม่ประสงค์เช่นนั้น”2

เราต้องทำาการเลือกที่ เรียบง่ายกับ 

พระคัมภีร์มอรมอนเช่นกันว่าพระคัมภีร์ 

เล่มนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือมาร ไม่มี 

ทางเลือกอื่น ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำาการ

ทดสอบในขณะนี้ เพื่อจะช่วยให้ท่านรู้ 

ลักษณะแท้จริงของพระคัมภีร์เล่มนี้ ถาม 

ตัวท่านว่าข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้จากพระ 

คัมภีร์มอรมอนดึงท่านเข้าใกล้พระผู้เป็น

เจ้าหรือมาร

“จงดื่มดำ่าพระวจนะของพระคริสต์;  

เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสต์จะ

บอกทุกสิ่งที่ท่านควรทำา” (2 นีไฟ 32:3)

หรือคำาพูดต่อไปนี้ของบิดาที่รักบุตร 

ของตน “และบัดนี้, ลูกพ่อ, จงจำา, จงจำา 

ไว้ว่าบนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรง 

เป็นพระคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, 
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เป็นประจักษ์พยานถึงรูปแบบการเปิดเผย 

ของพระผู้เป็นเจ้ามานานกว่า 4,000 ปี 

เกี่ยวกับการดำารงอยู่ของมนุษย์ แต่หลัก 

คำาสอนท่ีไม่ถูกต้องเช่นน้ีเป็นเหมือนโดมิโน 

ตัวหน่ึงท่ีทำาให้โดมิโนตัวอ่ืนล้มหรือในกรณี 

นี้คือความเสื่อมของหลักคำาสอนที่ถูกต้อง  

ความเชื่อว่าการเปิดเผยสิ้นสุดแล้วเป็น 

เหตุให้หลักคำาสอนท่ีว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรง 

เป็นเหมือนกันทั้งวันวาน วันนี้ และตลอด 

กาล” (มอรมอน 9:9) เสื่อมลง เป็นเหตุ 

ให้หลักคำาสอนที่สอนโดยอาโมสเสื่อมลง  

หลักคำาสอนนั้นกล่าวว่า “แท้จริงพระเจ้า 

มิได้ทรงกระทำาอะไรเลย โดยมิได้เปิดเผย 

ความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือ

ผู้เผยพระวจนะ” (อาโมส 3:7) และเป็น

เหตุให้หลักคำาสอนที่ว่า “พระเจ้าไม่ทรง

เลือกหน้าผู้ใด” (กิจการ 10:34) และด้วย 

เหตุนี้จึงตรัสกับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเสื่อม 

ลง แต่โชคดีที่พระคัมภีร์มอรมอนเน้นย้ำา

ความสำาคัญของความจริงในพระคัมภีร์

ไบเบิลอีกครั้งเกี่ยวกับการเปิดเผยต่อเนื่อง

“และอนึ่ง, ข้าพเจ้าพูดกับท่านผู้ที่ปฏิ- 

เสธการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า, และ 

กล่าวว่ามันหมดไปแล้ว, ว่าไม่มีการเปิด

เผย…
“เราไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง

เป็นเหมือนกันทั้งวันวาน วันนี้ และตลอด

กาล… ” (มอรมอน 9:7, 9)

อีกนัยหนึ่ง ถ้าพระผู้เป็นเจ้าผู้ไม่ทรง 

เปลี่ยนแปลงตรัสในสมัยโบรารณ พระองค์ 

ย่อมจะตรัสเช่นเดียวกันในสมัยปัจจุบัน

การยืนยันและการอรรถาธิบายหลักคำา

สอนมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีข้อความ

ใดทรงอานุภาพหรือสะเทือนอารมณ์เท่า 

ว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำาและ 

พระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของ 

พระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:5) อย่างไรก็ดีพระ 

คัมภีร์มอรมอนขจัดความสงสัยทั้งหมดใน

เรื่องนี้ “และพระองค์ทรงบัญชาคนทั้งปวง 

ว่าพวกเขาต้องกลับใจ, และรับบัพติศมา 

ในพระนามของพระองค์,…มิฉะนั้นพวก 

เขาจะไม่สามารถรับการช่วยให้รอดใน 

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 9:23)

มีการบัพติศมาหลากหลายรูปแบบใน 

โลกทุกวันนี้ทั้งที่พระคัมภีร์ไบเบิลบอกวิธี 

ท่ีพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง 

อันประเสริฐ ทรงรับบัพติศมา “[พระองค์]  

เสด็จขึ้นจากน้ำา” (มัทธิว 3:16) พระองค์จะ 

เสด็จขึ้นจากนำ้าได้หรือถ้าไม่ได้เสด็จลงไป 

ในน้ำาก่อน เกลือกจะมีความไม่สอดคล้อง 

กันในเรื่องนี้ พระคัมภีร์มอรมอนจึงขจัด 

ออกไปด้วยข้อความที่ตรงไปตรงมาของ 

หลักคำาสอนเกี่ยวกับวิธีบัพติศมาที่ถูกต้อง 

“และแล้วเจ้าจงจุ่มพวกเขาในนำ้า” (3 นีไฟ 

11:26)

หลายคนเช่ือว่าการเปิดเผยส้ินสุดพร้อม 

กับพระคัมภีร์ไบเบิลทั้งที่พระคัมภีร์ไบเบิล

บนกระดาษแผ่นนี้ได้กี่เส้น คำาตอบคือไม่ 

จำากัด ลองฉุกคิดสักครู่ว่าจุดเดียวหมาย 

ถึงพระคัมภีร์ไบเบิลและเส้นตรงหลายร้อย

เส้นที่ลากผ่านจุดดังกล่าวหมายถึงการ

ตีความพระคัมภีร์ไบเบิลไปต่างๆ นานา 

ซึ่งการตีความแต่ละอย่างหมายถึงนิกาย

ต่างๆ

แต่เกิดอะไรขึ้นถ้าบนกระดาษแผ่นนี้มี 

จุดที่สองซึ่งหมายถึงพระคัมภีร์มอรมอน  

ท่านสามารถลากเส้นตรงระหว่างจุดสอง 

จุดนี้ พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ 

มอรมอน ได้กี่เส้น เส้นเดียว การตีความ

หลักคำาสอนของพระคริสต์เพียงหนึ่งเดียว 

ทำาให้ประจักษ์พยานของพยานทั้งสอง 

เล่มนี้คงอยู่

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระคัมภีร์มอรมอน 

ทำาหน้าที่เป็นพยานยืนยัน อรรถาธิบาย  

และรวมหลักคำาสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล 

ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะมี “องค์พระ

ผู้เป็นเจ้าเดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมา 

เดียว” ตัวอย่างเช่น บางคนสับสนว่า

บัพติศมาจำาเป็นต่อความรอดหรือไม่ทั้งที่ 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศต่อนิโคเดมัส 

จุนเดียอี บราซิล
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จากนั้นเด็กสาวที่น่ารักคนนี้ตอบว่า  

“แสดงว่าเธอไม่ได้ค้นคว้าเรื่องศาสนจักร 

ของฉันเพราะฉันอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 

ทุกหน้าและรู้ว่าเป็นความจริง”

ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุก 

หน้าเช่นกัน อ่านหลายรอบ ข้าพเจ้าขอ 

กล่าวคำาพยานด้วยความเคารพ เช่นเดียว

กับคุณพ่อของทวดข้าพเจ้าว่า พระคัมภีร์ 

เล่มนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้า ในพระนาม 

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 วิลลาร์ด	ริชาร์ดส	์ใน	เลอแกรนด์	 

ริชาร์ดส	์A Marvelous Work and a 
Wonder,	rev.	ed.	(1972),	81,	82.

2.	 C.	S.	Lewis,	Mere Christianity	(1952),	
40–41.

หลายปีก่อนข้าพเจ้าเข้าร่วมพิธีนมัสการ 

ของเราครั้งหนึ่งในโตรอนโต แคนาดา  

เด็กสาวอายุ 14 ปีเป็นผู้พูด เธอกล่าวว่า 

เธอพูดคุยเรื่องศาสนากับเพื่อนคนหนึ่งที่ 

โรงเรียน เพ่ือนถามเธอว่า “เธอเป็นสมาชิก 

ของศาสนาอะไร”

เธอตอบว่า “ศาสนจักรของพระเยซ ู

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หรือชาว 

มอรมอน”

เพื่อนตอบว่า “ฉันรู้จักศาสนจักรนั้น 

และรู้ว่าไม่จริง”

“เธอรู้ได้ยังไง” เธอถาม

เพื่อนเธอตอบว่า “ฉันเคยค้นคว้าเรื่อง

นี้”

“เธอเคยอ่านพระคัมภีร์มอรมอนไหม”

“ไม่” เพื่อนตอบ “ไม่เคยอ่าน”

คำาบรรยายในพระคัมภีร์มอรมอนเกี่ยวกับ 

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ท่านประสงค์ 

จะให้พยานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ยืนยันกับ 

จิตวิญญาณท่านหรือไม่ว่าพระผู้ช่วยให้ 

รอดเสด็จลงมาใต้บาปของท่านและว่า 

ไม่มีบาป ไม่มีสภาพเลวร้ายทางศีลธรรม 

อยู่นอกเหนือพระหัตถ์อันเปี่ยมด้วยพระ 

เมตตาแห่งการชดใช้ของพระองค์—สำาหรับ 

การต่อสู้ของเราแต่ละคนพระองค์ทรงมี 

วิธีเยียวยาด้วยพลังการรักษาที่เหนือกว่า  

จงอ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์เล่ม 

นี้จะสอนท่านและเป็นพยานต่อท่านว่า 

การชดใช้ของพระคริสต์ไม่มีขอบเขตเพราะ 

ครอบคลุม คำานึงถึง และอยู่เหนือความ

อ่อนแอทุกอย่างที่มนุษย์รู้จัก นี่คือสาเหตุ

ที่ศาสดาพยากรณ์มอรมอนประกาศว่า 

“ท่านจะมีความหวังโดยผ่านการชดใช้

ของพระคริสต์” (โมโรไน 7:41)

ไม่แปลกที่พระคัมภีร์มอรมอนประกาศ 

ด้วยความกล้าหาญว่า “และหากท่านจะ 

เชื่อพระคริสต์ท่านจะเชื่อถ้อยคำาเหล่านี้, 

เพราะถ้อยคำาเหล่านี้เป็นพระวจนะของ 

พระคริสต์” (2 นีไฟ 33:10) พร้อมกับพระ 

คัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยาน 

ที่ขาดไม่ได้ซึ่งใช้ยืนยันหลักคำาสอนของ 

พระคริสต์และความเป็นพระเจ้าของพระ 

องค์ พร้อมกับพระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร ์

มอรมอน “สอนคนทั้งปวงว่าพวกเขาควร 

ทำาดี” (2 นีไฟ 33:10) และพร้อมกับพระ 

คัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอนนำาเรามา

สู่ “องค์พระผู้เป็นเจ้าเดียว ความเชื่อเดียว  

บัพติศมาเดียว” นั่นคือสาเหตุที่พระคัมภีร์

มอรมอนสำาคัญอย่างยิ่งในชีวิตเรา
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ไ
ม่มีคำาใดสามารถอธิบายโอกาส 

ศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณพ่อคนใหม่อุ้มลูก 

สาวตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนเป็นครั้ง 

แรก ปีนี้ลูกชายสามคนของเรากลายเป็น 

คุณพ่อของเด็กหญิงตัวน้อยๆ ขณะดิฉัน 

เฝ้ามองจอน ลูกชายซึ่งเป็นนักรักบี้ผู้แข็ง 

แรงบึกบึนอุ้มลูกสาวคนแรกไว้ในอ้อมแขน 

เขามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนแฝงด้วย

ความชื่นชมแล้วมองมาที่ดิฉันคล้ายจะ

พูดว่า “ผมจะเลี้ยงลูกสาวอย่างไรดี”

เช้าวันนี้ดิฉันต้องการพูดกับลูกชาย 

ของเราและบิดาทุกท่าน บิดาจะเลี้ยงดูให้ 

บุตรสาวมีความสุขและปรับตัวได้ดีในโลก 

ที่มีพิษสงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นี้ได้อย่างไร  
คำาตอบนั้นสอนโดยศาสดาพยากรณ์ของ 

พระเจ้า เป็นคำาตอบที่เรียบง่ายและเป็น 

ความจริง—“ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีบิดาจะทำาได้ 

เพื่อ [บุตรสาว] ของตนคือรักมารดา [ของ

เธอ]”1 ด้วยวิธีท่ีท่านรักมารดาของเธอ ท่าน 

จะสอนบุตรสาวของท่านถึงความอ่อนโยน  

ความซื่อสัตย์ ความเคารพ ความเมตตา 

กรุณา และความจงรักภักดี เธอจะเรียน

รู้จากแบบอย่างของท่านว่าจะคาดหวัง 

อะไรจากชายหนุ่มและคุณสมบัติใดที่จะ 

แสวงหาจากคู่ครองในอนาคต ท่านแสดง 

ให้บุตรสาวเห็นได้จากวิธีที่ท่านรักและให้ 

เกียรติภรรยาท่านเพื่อให้เธอไม่ยอมรับ 

อะไรที่น้อยกว่านี้ แบบอย่างของท่านจะ 

สอนบุตรสาวให้เห็นคุณค่าของความเป็น 
สตรี ท่านกำาลังแสดงให้เธอเห็นว่าเธอเป็น 

ธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ผู้ทรง

รักเธอ

จงรักมารดาของเธอให้มากจนการแต่ง- 

งานของท่านเป็นซีเลสเชียล การแต่งงาน 

ในพระวิหารเพื่อกาลเวลาและนิจนิรันดร์ 

ควรค่าต่อการที่ท่านจะพยายามสุดความ 

สามารถและให้ความสำาคัญสูงสุด หลัง 

จากนีไฟสร้างพระวิหารในแดนทุรกันดาร 

เสร็จนั่นเอง ท่านจึงได้กล่าวว่า “และ … 
เรามีชีวิตอยู่ตามทางแห่งความสุข”2 “ทาง 

แห่งความสุข” มีอยู่ในพระวิหาร ทางนั้น 

คือการรักษาพันธสัญญา อย่าปล่อยให้ 

อิทธิพลใดเข้ามาในชีวิตท่านหรือบ้านของ 

ท่านแล้วทำาให้ท่านต้องยอมผ่อนผันพันธ- 

สัญญาหรือข้อผูกมัดที่ท่านมีต่อภรรยา 

และครอบครัว

ในองค์การเยาวชนหญิง เรากำาลังช่วย 

ให้บุตรสาวของท่านเข้าใจอัตลักษณ์ตนเอง 

ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและความ 

สำาคัญของการดำารงตนให้บริสุทธิ์ ตลอด 

จนมีค่าควรรับพรพระวิหารและพรของ 

การแต่งงานในพระวิหาร เรากำาลังสอนบุตร 

สาวของท่านถึงความสำาคัญของการทำา 

และรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ เรากำาลัง 

สอนให้เธอปวารณาตนตั้งแต่เวลานี้ที่จะ 

ดำาเนินชีวิตให้มีค่าควรเสมอต่อการเข้า 

พระวิหารและไม่ยอมให้สิ่งใดมาเลื่อน 

เวลา หันเหความสนใจ หรือตัดสิทธิ์เธอ 

จากเป้าหมายนั้น แบบอย่างของท่านใน 

ฐานะบิดามีผลยิ่งกว่าสิ่งสำาคัญที่เราพูด  

เยาวชนหญิงวิตกเกี่ยวกับบิดาของเธอ  

หลายคนบอกว่าความปรารถนาสูงสุดของ 

เธอคือการได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว 

นิรันดร์ พวกเธอต้องการให้ท่านอยู่กับ 

เธอเมื่อไปพระวิหารหรือแต่งงานในพระ 

วิหาร จงใกล้ชิดกับธิดาของท่าน ช่วยเธอ 

เตรียมพร้อมและดำารงตนให้มีค่าควรเข้า 

พระวิหาร เมื่อเธออายุ 12 ปี ขอให้พาเธอ 

ไปพระวิหารกับท่านบ่อยๆ เพื่อประกอบ 

พิธีบัพติศมาให้บรรพชนของท่านและคน

โดย อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

จงรักมารดาของเธอ
บิด�จะเลี้ยงดูให้บุตรส�วมีคว�มสุขและปรับตัวได้ดีในโลกที่มีพิษสง
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นี้ได้อย่�งไร คำ�ตอบนั้นสอนโดยศ�สด�พย�กรณ ์
ของพระเจ้� 
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เป็นอย่างไร เมื่อท่านเป็นผู้พิทักษ์ความ 

บริสุทธิ์ในชีวิตส่วนตัวท่าน ในบ้านท่าน 

และในชีวิตบุตรธิดาของท่าน ท่านกำาลัง 

แสดงให้ภรรยาและบุตรสาวของท่านเห็น

ว่าแท้จริงแล้วความรักที่แท้จริงเป็นเช่นไร  

ความสะอาดบริสุทธิ์ส่วนตัวจะเป็นพลังให้

แก่ท่าน

ท่านเป็นผู้พิทักษ์ธิดาของท่านมากกว่า 

ที่ท่านเป็นในแง่ของกฎหมาย จงมีส่วน 

แข็งขันในชีวิตบุตรสาวท่าน ให้เธอรู้ถึง

มาตรฐานของท่าน ความคาดหวังของ 

ท่านความหวังและความฝันท่ีท่านอยากให้ 

เธอประสบความสำาเร็จและมีความสุข 

สนทนาไต่ถามเธอ ทำาความรู้จักเพื่อนๆ  

ของเธอ รวมถึงเพ่ือนชายของเธอเม่ือเวลา 

มาถึง ช่วยให้เธอเข้าใจความสำาคัญของ 

การศึกษา ช่วยให้เธอเข้าใจว่าหลักธรรม 

ของความสุภาพเรียบร้อยเป็นสิ่งคุ้มภัย  

ช่วยเธอเลือกดนตรีและสื่อที่อัญเชิญพระ 

วิญญาณและสอดคล้องกับอัตลักษณ์อัน 

สูงส่งของเธอ มีส่วนแข็งขันในชีวิตเธอ หาก 

ในช่วงวัยรุ่น เธอบังเอิญไม่กลับบ้านตรง

เวลาเมื่อออกเดท จงออกไปตาม เธอจะ 

ต่อต้านและบอกว่าท่านทำาลายชีวิตสังคม 

ของเธอ แต่เธอจะรู้อยู่แก่ใจว่าท่านรักเธอ 

และเป็นห่วงเธอมากพอที่จะเป็นผู้พิทักษ์ 

ของเธอ

ท่านไม่ใช่ชายธรรมดาทั่วไป เนื่องจาก 

ความองอาจในอาณาจักรก่อนเกิด ท่าน 

จึงมีคุณสมบัติคู่ควรจะเป็นผู้นำาและ 

ครอบครองอำานาจฐานะปุโรหิต ที่นั่นท่าน 

แสดงออกถึง “ศรัทธายิ่งและงานดี” และ 

ท่านมาที่นี่เวลานี้เพื ่อทำาอย่างเดียวกัน8 

ฐานะปุโรหิตของท่านทำาให้ท่านแตกต่าง 

ความบริสุทธิ์ พฤติกรรมที่บริสุทธิ์บอกเป็น 

นัยว่า [ท่านมี] ความคิดบริสุทธิ์และการ 

กระทำาที่สะอาด … ความบริสุทธิ์คือ …  

คุณลักษณะอย่างหนึ่งของความเป็นพระ

ผู้เป็นเจ้า … คล้ายกับความศักดิ์สิทธิ์”5 

คุณค่าต่างๆ ของเยาวชนหญิงเป็นคุณ- 

ลักษณะแบบพระคริสต์ซึ่งรวมคุณค่าของ 

ความบริสุทธิ์ไว้ด้วย เวลานี้เราเรียกท่าน 

ให้มาสมทบกับเราในการนำาโลกหวนคืน 

สู่ความบริสุทธิ์ การจะทำาเช่นนั้นได้ ท่าน 

“ต้องบ่มเพาะคุณธรรมและความบริสุทธ์ิ”6 

โดยกำาจัดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายและไม่ 

สอดคล้องกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตศักด์ิสิทธ์ิ 

ของพระผู้เป็นเจ้า “ให้คุณธรรมประดับ

ความนึกคิดของท่านไม่เสื่อมคลาย, เมื่อ 

นั้นความมั่นใจของท่านจะแข็งแกร่งขึ้นใน 

การประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า; และ … 
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืน

ของท่าน”7 ดังนั้นจงระวังเกี่ยวกับสิ่งที่ท่าน 

ดูในสื่อบันเทิงหรือสิ่งพิมพ์ ความบริสุทธิ์ 

ส่วนตัวของท่านจะเป็นต้นแบบให้บุตรสาว 

และบุตรชายของท่านเห็นว่าความเข้มแข็ง 

ที่แท้จริงและความกล้าหาญทางศีลธรรม 

อื่นๆ เธอจะเก็บรักษาความทรงจำาเหล่านี้ 

ไว้ตลอดไป

วัฒนธรรมยอดนิยมในปัจจุบันพยายาม 

บ่อนทำาลายและลดคุณค่าบทบาทนิรันดร ์

ของท่านในฐานะปิตุและบิดา ทั้งยังดูถูก 

ความรับผิดชอบสำาคัญที่สุดของท่าน สิ่ง

เหล่านี้ประทานให้ท่าน “โดยแบบแผน 

ของพระผู้เป็นเจ้า” ในฐานะบิดาท่านต้อง  

“เป็นผู้นำาครอบครัวด้วยความรัก ด้วย 

ความชอบธรรม และรับผิดชอบที่จะจัดหา

สิ่งจำาเป็นต่างๆ ของชีวิต และคุ้มครอง

ครอบครัว [ของท่าน]”3

บิดาทั้งหลาย ท่านเป็นผู้พิทักษ์บ้าน 

ของท่าน ภรรยาของท่าน และบุตรธิดา

ของท่าน ปัจจุบัน “ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ

ปกป้องครอบครัวไม่ให้ความชั่วร้ายรุกล้ำา 

เข้ามาในความคิดและวิญญาณ [ของ 

พวกเขา]…อิทธิพลเหล่านี้สามารถเข้า 

มาในบ้านได้อย่างง่ายดายและมันเกิดขึ้น 

เช่นนั้น ซาตาน [ฉลาดล้ำาเลิศ] เขาไม่ต้อง 

พังประตูเข้ามาด้วยซ้ำา”4

บิดาทั้งหลาย ท่านต้องเป็นผู้พิทักษ ์

ความบริสุทธิ์ “ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต มี 
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ในพระคัมภีร์มอรมอน เอบิชเปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสเพราะบิดาของเธอเล่านิมิตอันน่า 

ทึ่งให้ฟัง ตลอดหลายปีหลังจากนั้นเธอ 

เก็บประจักษ์พยานไว้ในใจและดำาเนินชีวิต 

อย่างชอบธรรมในสังคมท่ีช่ัวร้ายเหลือแสน 

ครั้นถึงเวลาที่เธอไม่อาจนิ่งนอนใจ เธอ

จึงประกาศไปทั่วถึงประจักษ์พยานและ 

สิ่งอัศจรรย์ที่ เธอเห็นในราชสำานักของ 

กษัตริย์ อำานาจการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและ 

ประจักษ์พยานของเอบิชผู้นี้เป็นเครื่องมือ

เปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมด ผู้คนที่ได้ยิน

เธอเป็นพยานกลายเป็นผู้คนที่ “เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสมาหาพระเจ้า, [และ] จะไม่เคยตก

เลย” บุตรชายของพวกเขากลายเป็นเหล่า

นักรบหนุ่ม!10

ดังเพลงสวดกล่าวว่า “จงลุกขึ้นเถิด  

บุรุษแห่งพระผู้เป็นเจ้า!”11 นี่คือการเรียก 

ถึงท่านบุรุษทั้งหลายผู้ดำารงฐานะปุโรหิต

อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า ขอให้ท่าน

ได้รับการกล่าวถึงเช่นเดียวกับโมโรไนว่

“[เขา] เป็นบุรุษที่แข็งแรงและทรงพลัง; 

… เป็นคนมีความเข้าใจอันสมบูรณ์; 

… เป็นคนที่มั่นคงด้วยศรัทธาแห่งพระ

คริสต์. …
“…หากคนทั้งปวงได้เป็นแล้ว, และ 

ได้เป็น, และจะเป็นอยู่ตลอดไป, เหมือน

กับโมโรไน, ดูเถิด, พลังนั้นของนรกจะสั่น

สะเทือนตลอดกาล;…มารจะไม่มีวันมี

อำานาจเหนือใจลูกหลานมนุษย์.”12

พี่น้องชายทั้งหลาย บิดาทั้งหลาย  

เยาวชนชายทั้งหลาย “ขอให้ท่านภักดีต่อ

ความสูงศักดิ์ในตัวท่าน”13

ดังนั้นท่านจะเลี้ยงดูลูกสาวอย่างไร จง 

รักมารดาของเธอ จงนำาครอบครัวท่านไป 

และให้ดิฉันยืนบนรองเท้าคู่ใหญ่ของท่าน 

แล้วพาดิฉันเต้นรำาเข้าไปในบ้านอย่าง 

ร่าเริง” ดิฉันชอบความท้าทายเม่ือพยายาม 

เดินตามรอยเท้าของท่านทุกฝีก้าว ดิฉัน

ยังคงรู้สึกเช่นนั้น

ท่านรู้หรือไม่ว่าประจักษ์พยานของท่าน 

มีอิทธิพลอันทรงพลังต่อบุตรสาว ดิฉันรู้ 

ว่าคุณพ่อของดิฉันมีประจักษ์พยาน ดิฉัน 

รู้ว่าท่านรักพระเจ้า เพราะคุณพ่อดิฉันรัก 

พระเจ้า ดิฉันจึงรักเช่นกัน ดิฉันรู้ว่าท่าน 

ห่วงใยหญิงม่ายเพราะท่านลาพักร้อน 

ไปทาสีบ้านให้หญิงม่ายข้างบ้าน ดิฉัน 

คิดว่านั่นเป็นช่วงพักร้อนซึ่งดีที่สุดเท่าที่ 

ครอบครัวเราเคยมีเพราะท่านสอนวิธีทาสี 

ให้ดิฉัน! ท่านจะเป็นพรให้ชีวิตบุตรสาวของ 

ท่านตลอดหลายปีข้างหน้าหากท่านจะหา 

เวลาใกล้ชิดกับเธอและแบ่งปันประจักษ์ 

พยานกับเธอ

ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ บุตรชายสาม 

คนของเราจะให้พรและตั้งชื่อลูกสาวตัว 

น้อยของพวกเขา ดิฉันหวังว่านี่จะเป็นพร 

แรกและมีพรฐานะปุโรหิตอื่นๆ ตามมา 

จากคุณพ่อของเธอ เพราะในโลกที่พวก

เธอจะเติบโตขึ้น พวกเธอจำาเป็นต้องได้รับ

พรเหล่านั้น บุตรสาวของท่านจะหวงแหน

ฐานะปุโรหิตและตั้งปณิธานอยู่ในใจว่านี่

คือสิ่งที่เธอต้องการในบ้านและครอบครัว

เธอในอนาคต พึงระลึกเสมอ “ว่าสิทธิ

ของฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องกับอำานาจแห่ง 

สวรรค์อย่างแยกจากกันไม่ได้” และสามารถ 

“ควบคุม … ได้ … ตามหลักธรรมแห่ง

ความชอบธรรมเท่านั้น”9

บิดาทั้งหลาย ท่านเป็นวีรบุรุษของบุตร 

สาวท่าน คุณพ่อเป็นวีรบุรุษของดิฉัน ดิฉัน 

เคยรอท่านกลับมาถึงทุกคืนตรงทางขึ้น 

บ้าน ท่านจะอุ้มดิฉันขึ้นเหวี่ยงไปรอบๆ  
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เอ็ลเดอร์เฮลส์ครับ ในฐานะที่เป็น

ตัวแทนของเราทุกคน เราขอแสดง

ความรักอย่างสุดซึ้งและซาบซึ้งยิ่งที่

ท่านอยู่ที่นี่เช้านี้

ตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุด 

เมื่อเดือนเมษายน ข้าพเจ้าคิดทบทวน 

หลายครั้งถึงความสำาคัญของชื่อ ในช่วง 

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เหลนหลายคนเกิดใน 

ครอบครัวเรา แม้ดูเหมือนพวกเขามาเร็ว 

เกินกว่าจะตามทัน แต่ครอบครัวเราก็ยินดี 

ต้อนรับเด็กทุกคน แต่ละคนได้รับชื่อพิเศษ 

ที่พ่อแม่ของเขาหรือเธอเลือกให้ ชื่อที่คน 

จะรู้จักพวกเขาไปชั่วชีวิต แยกแยะเขา

จากคนอื่นๆ ทุกครอบครัวเป็นเช่นนี้ และ

ศาสนาทั้งหลายในโลกก็เช่นกัน

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงทราบว่า 

สำาคัญเพียงใดที่จะตั้งชื่อศาสนจักรของ 

พระองค์ในยุคสุดท้ายให้ชัดเจน ในภาค  

115 ของหลักคำาสอนและพันธสัญญา 

พระองค์ทรงตั้งชื่อศาสนจักร “เพราะจะ

เรียกศาสนจักรของเราในวันเวลาสุดท้าย 

ดังนี้, แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย” (ข้อ 4)

และกษัตริย์เบ็นจามินสอนผู้คนในสมัย

พระคัมภีร์มอรมอนดังนี้

“ข้าพเจ้าจึงอยากให้ท่านรับพระนาม 

ของพระคริสต์ไว้กับท่าน, ท่านทั้งหมดที่ 

เข้ามาในพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่า 

ท่านจะเช่ือฟังไปจนท่ีสุดแห่งชีวิตท่าน …
“และข้าพเจ้าอยากให้ท่านจำาไว้ด้วย,  

ว่านี่คือชื่อที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะ 

ให้ท่านซึ่งจะไม่มีวันถูกลบเลย, เว้นแต่จะ 

เป็นโดยการล่วงละเมิด; ฉะนั้น, จงระวัง

เพื่อท่านจะไม่ล่วงละเมิด, เพื่อชื่อนี้จะไม่ 

ถูกลบจากใจท่าน” (โมไซยาห์ 5:8, 11)

เรารับพระนามของพระคริสต์ไว้กับ 

เราในผืนน้ำาแห่งบัพติศมา เราต่อผลของ 

บัพติศมานั้นทุกสัปดาห์เมื่อเรารับส่วน 

ศีลระลึก โดยแสดงให้เห็นว่าเราเต็มใจรับ 

พระนามของพระองค์และสัญญาว่าจะ

ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา (ดู คพ.  

20:77, 79)

เราตระหนักหรือไม่ว่าเป็นพรเพียงใดที่ 

เรารับพระนามของพระบุตรที่รักพระองค์

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ความสำาคัญของชื่อ
ขอให้เร�สร�้งนิสัย…ของก�รชี้ให้เห็นชัดเจนว�่ศ�สนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยคือชื่อที่พระเจ�้ทรงกำ�หนดเพื่อให้เร�เป็น
ที่รู้จัก

สู่พระวิหาร จงเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์  

และขยายฐานะปุโรหิตของท่าน บิดาทั้ง 

หลาย ท่านได้รับการฝากฝังไว้ด้วยธิดาผู้ 

สูงศักดิ์ของพระบิดาบนสวรรค์ พวกเธอ 

บริสุทธิ์และเป็นผู้ที ่ทรงเลือก ดิฉันสวด 

อ้อนวอนขอให้ท่านดูแลพวกเธอ เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้พวกเธอ เป็นต้นแบบของ 

พฤติกรรมที่บริสุทธิ์ และสอนพวกเธอให้ 

เดินตามรอยพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอด 

ทุกฝีก้าว—เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่! 

 ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ประธานเดวิด	โอ.	แมคเคย์มักจะอ้างอิง

ข้อความนี้ของธีโอดอร์	เฮสเบอร์ก,	 
ใน	“Quotable	Quotes,”	Reader’s 
Digest,	ม.ค.	1963,	25;	ดู	Richard 
Evans’ Quote Book	(1971),	11	ด้วย

2.	 2	นีไฟ	5:27
3.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก”	 

เลียโฮน� พ.ย.	2010	ปกหลังด้านใน
4.	 A.	Theodore	Tuttle,	“The	Role	of	

Fathers,”	Ensign,	ม.ค.	1974,	67.
5.	 Ezra	Taft	Benson,	“Godly	

Characteristics	of	the	Master,”	 
Ensign,	พ.ย.	1986,	46.

6.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	46:33
7.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	121:45,	46
8.	 แอลมา	13:3;	ดู	ข้อ	2	ด้วย
9.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	121:	36
10.	 แอลมา	23:6;	ดู	แอลมา	19:16–17;	

53:10–22
11.	 “Rise	Up,	O	Men	of	God,”	Hymns, 

บทเพลงที่	323
12.	 แอลมา	48:11,	13,	17
13.	 ใน	Harold	B.	Lee,	“Be	Loyal	to	the	

Royal	within	You,”	ใน	Speeches of the 
Year: BYU Devotional and Ten-Stake 
 Fireside Addresses 1973	(1974),	100.
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หากศาสนจักรเรียกตามชื่อของโมเสส 

มันก็เป็นศาสนจักรของโมเสส; หรือหาก

ศาสนจักรเรียกชื่อตามชื่อของชายคนหนึ่ง  

[เช่นมอรมอน] มันก็เป็นศาสนจักรของชาย 

คนหนึ่ง; แต่หากเรียกตามชื่อของเราก็เป็น 

ศาสนจักรของเรา, หากเป็นไปว่าพวกเขา 

สร้างบนกิตติคุณของเรา” (3 นีไฟ 27:8)

ยุคสุดท้าย อธิบายว่านี่คือศาสนจักร 

เดียวกันกับศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ 

ทรงสถาปนาในช่วงที่พระองค์ทรงปฏิบัติ 

ศาสนกิจบนแผ่นดินโลกแต่ฟื้นฟูใหม่ 

ในยุคสุดท้ายนี้ เรารู้ว่ามีการทรยศ หรือ 

การละทิ้งความเชื่อ จึงจำาเป็นต้องฟื้นฟ ู

ศาสนจักรที่แท้จริงและสมบูรณ์ของพระ 

องค์ในสมัยของเรา

วิสุทธิชน หมายความว่าสมาชิกติดตาม 

พระองค์และพยายามทำาตามพระประสงค์ 

ของพระองค์ รักษาพระบัญญัติ และเตรียม 

อยู่ในที่ประทับของพระองค์และพระบิดา 

บนสวรรค์ของเราอีกครั้ง วิสุทธิชน หมาย 

ถึงคนที่พยายามทำาชีวิตให้บริสุทธิ์โดยทำา 

พันธสัญญาว่าจะติดตามพระคริสต์

เจ้าพระเยซูคริสต์ น่ีคือช่ือท่ีพระเจ้าจะทรง 

เรียกเราในวันสุดท้าย น่ีคือช่ือท่ีจะแยกแยะ 

ศาสนจักรของพระองค์จากศาสนจักรอื่น 

ทั้งหมด

ข้าพเจ้าขบคิดว่าเหตุใดพระผู้ช่วยให้ 

รอดจึงประทานชื่อยาวหลายพยางค์ให้ 

ศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์  

แต่ถ้าเราคิดว่านั่นคือภาพรวมของสิ่งที่ 

ศาสนจักรเป็นอยู่ ชื่อนั้นจะกลายเป็นชื่อ 

ที่สั้น กระชับ และตรงไปตรงมาอย่างยิ่ง  

คำาอธิบายใดจะชัดเจนตรงไปตรงมาได้ 

มากกว่านั้นและครอบคลุมความหมาย

ด้วยคำาเพียงไม่กี่คำา

ทุกคำาให้ความกระจ่างและสำาคัญมาก

จนขาดไม่ได้ คำาแรก The ในภาษาอังกฤษ 

บ่งบอกว่าศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูไม่ 

เหมือนศาสนาใดในโลก

คำาว่า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 

ประกาศว่านี่คือศาสนจักรของพระองค์  

ในพระคัมภีร์มอรมอนพระเยซูทรงสอนว่า  

“และจะเป็นศาสนจักรของเราได้อย่างไร 

นอกจากจะเรียกตามชื่อของเรา? เพราะ 

เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระผู้เป็นเจ้า เรา 

เข้าใจหรือไม่ว่าน่ันสำาคัญเพียงใด พระนาม 

ของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเพียงพระนาม

เดียวภายใต้ฟ้าสวรรค์ซึ่งโดยพระนามนั้น

มนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอด (ดู 2 นีไฟ 

31:21)

ท่านคงจำาได้ ประธานบอยด์ เค. แพค- 

เกอร์พูดถึงความสำาคัญของชื่อศาสนจักร 

ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุดเมื่อ 

เดือนเมษายน ท่านอธิบายว่าเพื่อ “เชื่อ 

ฟังการเปิดเผยน้ัน จึงเรียกตนเองว่าศาสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 

สุดท้ายมิใช่ศาสนจักรมอรมอน” (“ได้รับ 

การนำาทางโดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์”  

เลียโฮนา พ.ค. 2011 หน้า 37)

เพราะชื่อเต็มของศาสนจักรสำาคัญมาก 

ข้าพเจ้าจึงขอย้ำาการเปิดเผยจากพระ 

คัมภีร์ คำาแนะนำาของฝ่ายประธานสูงสุด 

ในจดหมายปี 1982 กับปี 2001 และถ้อย 

คำาของอัครสาวกท่านอื่นที่กระตุ้นสมาชิก 

ศาสนจักรให้สนับสนุนและสอนชาวโลก 

ว่าศาสนจักรมีชื่อตามพระนามของพระ 
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กว้างขึ้นเพื่อรวมและกล่าวถึงคนที่ออก 

จากศาสนจักรไปตั้งกลุ่มย่อยต่างๆ การ 

ใช้เช่นนั้นรังแต่จะนำาไปสู่ความสับสน เรา 

ขอบคุณสื่อทั้งหลายที่พยายามหลีกเลี่ยง 

ไม่ใช้คำาว่า มอรมอน ในทางที่จะทำาให้ 

สาธารณชนสับสนระหว่างศาสนจักรกับ 

กลุ่มนิกายแต่งภรรยาหลายคนหรือกลุ่ม 

ลัทธิศาสนาดั้งเดิมอื่นๆ ข้าพเจ้ากล่าวชัด 

เจนว่ากลุ่มนิกายแต่งภรรยาหลายคน รวม 

ทั้งกลุ่มที่เรียกตนเองว่า Fundamentalist  

Mormons (ฟันดาเมนทอลิสต์มอรมอน)  

หรือกลุ่มที่แตกแขนงจากชื่อของเรา ไม่มี 

ความเกี่ยวข้องใดๆ กับศาสนจักรของพระ 

เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

แม้ มอรมอน จะไม่ใช่ชื่อเต็มและชื่อ 

ที่ถูกต้องของศาสนจักร และแม้เป็นชื่อที่ 

เดิมทีผู้กล่าวร้ายต้ังให้เราในช่วงสมัยแรกๆ 

ของการข่มเหง แต่ก็เป็นชื่อเล่นที่ยอมรับ

ได้เมื่อใช้กับสมาชิกไม่ใช่สถาบัน เราไม่ 

จำาเป็นต้องเลิกใช้ชื่อ มอรมอน เมื่อเห็น 

เหมาะสม แต่เราจะยังคงเน้นชื่อเต็มและ 

ชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักร อีกนัยหนึ่งคือ 

ชัดเจนแต่อ่อนน้อมว่าเราเป็นสมาชิก 

ศาสนจักรของพระองค์ เราติดตามพระองค์ 

โดยเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย—สานุศิษย์

ยุคสุดท้าย

คนทั่วไปมักตั้งชื่อเล่นให้ผู้คนและองค์ 

กรต่างๆ ชื่อเล่นอาจเป็นชื่อที่ย่อให้สั้นลง 

หรืออาจกลายมาจากเหตุการณ์หรือลักษณะ 

ทางกายภาพบางอย่างหรือลักษณะอื่นๆ 

แม้ชื่อเล่นจะไม่มีสถานะหรือความสำาคัญ

เท่าชื่อจริง แต่ก็ใช้อย่างเหมาะสมได้

ศาสนจักรของพระเจ้าท้ังในสมัยโบราณ 

และปัจจุบันมีช่ือเล่น วิสุทธิชนในสมัยพันธ- 

สัญญาใหม่มีชื่อว่า ชาวคริสต์ เพราะพวก 

เขาแสดงตนว่าเช่ือในพระเยซูคริสต์ ช่ือน้ัน 

เดิมทีคนที่กล่าวร้ายพวกเขาใช้เรียกอย่าง 

ดูแคลน ปัจจุบันเป็นชื่อเฉพาะ และเรา 

รู้สึกเป็นเกียรติที่เรียกเราว่าศาสนจักรของ

ชาวคริสต์

สมาชิกของเรามีช่ือเรียกว่า ชาวมอรมอน 

เพราะเราเชื่อในพระคัมภีร์มอรมอน:  

พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซู 

คริสต์ คนอื่นอาจพยายามใช้คำา มอรมอน 

ชื่อที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่

ศาสนจักรของพระองค์บอกเราว่าเราเป็น 

ใครและเราเชื่ออะไร เราเชื่อว่าพระเยซู 

คริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระ 

ผู้ไถ่ของโลก พระองค์ทรงชดใช้ให้ทุกคน 

ที่จะกลับใจจากบาป พระองค์ทรงทำาให้ 

สายรัดแห่งความตายขาดและทำาให้เกิด 

การฟื้นคืนชีวิตจากบรรดาคนตาย เราติด 

ตามพระเยซูคริสต์ และดังกษัตริย์เบ็นจามิน 

กล่าวแก่ผู้คนของท่าน ข้าพเจ้ายืนยันเช่น 

นั้นอีกครั้งต่อเราทุกคนในวันนี้ให้ “ท่าน 

จดจำาที่จะจารึกพระนาม [ของพระองค์] 

อยู่ในใจท่านเสมอไป” (โมไซยาห์ 5:12)

พระองค์ทรงขอให้เรายืนเป็นพยาน 

เกี่ยวกับพระองค์ “ทุกเวลาและในทุกสิ่ง 

และในทุกแห่ง” (โมไซยาห์ 18:9) นี่หมาย 

ความว่าเราต้องเต็มใจให้ผู้อื่นรู้ว่าเราติด 

ตามใครและเราเป็นสมาชิกศาสนจักร 

ของใคร ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ เรา 

ต้องการทำาเช่นนี้ด้วยวิญญาณของความ 

รักและประจักษ์พยาน เราต้องการติดตาม 

พระผู้ช่วยให้รอดโดยเพียงประกาศอย่าง
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ของเรากับเราในฐานะองค์กรชาวคริสต์  

พวกเขาจะเข้าใจง่ายขึ้นแน่นอนว่าเราเชื่อ

และติดตามพระผู้ช่วยให้รอดถ้าเราพูดถึง

ตัวเราว่าเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ 

เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถ้าทำา 

อย่างนี้คนที่ได้ยินชื่อ มอรมอน จะเชื่อม

โยงคำานั้นกับชื่อที่ได้รับการเปิดเผยของ 

เราและกับคนที่ติดตามพระเยซูคริสต์

ดังท่ีฝ่ายประธานสูงสุดร้องขอในจดหมาย 

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2001 “การใช้ชื่อ 

ที่ได้รับการเปิดเผย ศาสนจักรของพระเยซู 

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นับวันจะ 

ทวีความสำาคัญในหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการ 

ประกาศพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดไป 

ทั่วทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ ศาสนจักรจึงใคร่ขอ 

ว่าเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงศาสนจักรขอให้เรา

ใช้ชื่อเต็มทุกครั้งหากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้”

ย้อนกลับไปในปี 1948 ที่การประชุม 

ใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ประธานจอร์จ  

อัลเบิร์ต สมิธกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย  

เม่ือท่านกลับบ้านวันน้ี ท่านอาจต้องสนทนา 

วิสาสะกับนิกายต่างๆ ของโลก แต่พึงจำา 

ไว้ว่ามีศาสนจักรเพียงแห่งเดียวเท่านั้นใน 

โลกที่มีพระนามพระเยซูคริสต์ พระเจ้า

ของเราตามบัญชาสวรรค์” (ใน Conference 

Report, Oct. 1948, 167)

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราจดจำาเรื่องนี้ 

ขณะออกจากการประชุมใหญ่วันนี้ ขอให้ 

ผู้คนได้ยินประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับ 

พระองค์และขอให้ความรักที่เรามีต่อพระ 

องค์อยู่ในใจเราเสมอ ข้าพเจ้าน้อมสวด 

อ้อนวอนในพระนามของพระองค์ พระเจ้า

พระเยซูคริสต์ เอเมน 

ข้างต้น การเรียกสมาชิกโดยรวมว่าชาว 

มอรมอน บางครั้งก็ถือว่าเหมาะสม ใน 

ทางปฏิบัติแล้วคนนอกศาสนจักรมาหา 

เราโดยค้นหาคำานั้น แต่เมื่อท่านเปิด  

Mormon.org ชื่อที่เหมาะสมของศาสนจักร

จะอธิบายไว้ในหน้าหลักและปรากฏอยู่ 

บนไซต์ทุกหน้า เป็นไปไม่ได้ที่จะคาดหวัง 

ให้คนพิมพ์ชื่อเต็มของศาสนจักรเมื่อพยา- 

ยามค้นหาเราหรือเมื่อลงชื่อเข้าเว็บไซต์

ของเรา

แม้จะยังใช้ในลักษณะน้ี แต่สมาชิกควร 

ใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรทุกครั้งเมื่ออยู่ใน 

วิสัยท่ีทำาได้ ขอให้เราสร้างนิสัยในครอบครัว 

ในกิจกรรมของศาสนจักร และการปฏิ- 

สัมพันธ์ในชีวิตประจำาวันของเราโดยชี้ให้ 

เห็นชัดเจนว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือชื่อที่พระเจ้า

ทรงกำาหนดเพื่อให้เราเป็นที่รู้จัก

ผลสำารวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆ นี้บ่ง 

บอกว่ามีคนมากมายเหลือเกินที่ยังเข้าใจ

ไม่ถูกต้องว่า มอรมอน หมายถึงสมาชิก 

ศาสนจักรของเรา และคนส่วนใหญ่ยังไม่ 

แน่ใจว่าชาวมอรมอนคือชาวคริสต์ แม้เม่ือ 

พวกเขาอ่านรายงานเก่ียวกับมือท่ีช่วยเหลือ 

ของเราทั่วโลกเพื่อขานรับเฮอร์ริเคน แผ่น 

ดินไหว อุทกภัย และความอดอยาก แต่ 

พวกเขาไม่ได้เช่ือมโยงงานเพ่ือมนุษยธรรม 

เราควรหลีกเลี่ยงและเลิกใช้คำาว่า “ศาสน- 

จักรมอรมอน”

ตลอดหลายปีที่ข้าพเจ้าทำางานมอบ

หมายทั่วโลก มีคนถามข้าพเจ้าหลายครั้ง 

ว่าข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของศาสนจักร 

มอรมอนหรือ ข้าพเจ้าตอบว่า “ผมเป็น 

สมาชกิศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต ์เพราะ 

เราเชื่อในพระคัมภีร์มอรมอน ที่ตั้งชื่อตาม 

ผู้นำาซึ่งเป็นศาสดาพยากรณ์ชาวอเมริกัน 

สมัยโบราณและเป็นพยานหลักฐานอีก 

เล่มหน่ึงของพระเยซูคริสต์ บางคร้ังจึงมีคน 

เรียกเราว่า ‘ชาวมอรมอน’” ในทุกกรณี 

ถือว่าคำาตอบนี้ยอมรับได้และเปิดโอกาส

มากมายให้ข้าพเจ้าได้อธิบายการฟื้นฟู 

ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณในยุคสุด 

ท้ายนี้

พี่น้องทั้งหลาย ลองนึกดูว่าจะมีผล 

กระทบอะไรบ้างเมื่อเราตอบโดยใช้ชื่อเต็ม 

ของศาสนจักรตามที่พระเจ้าทรงประกาศ 

ให้เราใช้ ถ้าท่านไม่สามารถใช้ชื่อเต็มได้ 

ทันที อย่างน้อยก็ขอให้พูดว่า “ผมเป็น

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์” จาก

นั้นจึงค่อยอธิบายคำาว่า “แห่งวิสุทธิชนยุค

สุดท้าย”

บางคนอาจถามว่า แล้วไซต์อินเทอร์เน็ต 

อย่างเช่น Mormon.org และในสื่อต่างๆ  

ท่ีใช้แนะนำาศาสนจักรเล่า ดังข้าพเจ้ากล่าว 
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ที่เขาเขียนคือ “ในสังคมตะวันตกทุกแห่ง 

ในทศวรรษ 1960 มีการปฏิวัติทางศีลธรรม 

ทิ้งจารีตประเพณีของการยับยั้งชั่งใจจน 

หมดสิ้น วงเดอะบีเทิลส์ร้องเพลง สิ่งเดียว 

ท่ีคุณต้องการคือรัก มาตรฐานทางศีลธรรม 

ของชาวยิวและชาวคริสต์ถูกโยนทิ้ง และ 

แทนที่ด้วย [ภาษิต] ว่า [ทำา] อะไรก็ได้ 

ที่เป็นประโยชน์กับคุณ พระบัญญัติสิบ 

ประการถูกเขียนขึ้นใหม่เป็นข้อเสนอแนะ 

ที่สร้างสรรค์สิบประการ”

แรบไบแซคส์ครำ่าครวญต่อไปว่า

“ที่ผ่านมาเราใช้ต้นทุนทางศีลธรรม 

ของเราอย่างไม่ยี่หระเหมือนเราใช้เงินเป็น

เบี้ย…
“มีหลายภูมิภาคของ [โลก] ที่ศาสนา 

เป็นเรื่องของอดีตและไม่มีเสียงคัดค้าน 

วัฒนธรรมของการซื้อ ใช้ สวม และอวด

เพราะเราอวดได้ ข่าวสารคือศีลธรรมเป็น 

เรื ่องล้าสมัย มโนธรรมเป็นเรื่องของคน 

อ่อนแอ และพระบัญญัติข้อสำาคัญที่สุด

คือ ‘อย่าให้ใครจับได้’”1

พี่น้องทั้งหลาย นี่หมายถึงคนส่วนใหญ ่

ของโลกรอบตัวเรา—น่าเสียดาย—ที่เป็น 

เช่นนั้น เราบีบมือแสดงความผิดหวังและ

สงสัยหรือไม่ว่าเราจะรอดชีวิตได้อย่างไร 

ในสภาพเช่นนี้ ไม่เลย เรามีพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ในชีวิตเรา และเรารู้ว่า 

ศีลธรรมไม่ใช่เรื่องล้าสมัย มโนธรรมมีไว้ 

เพื่อนำาทางเรา และเราต้องรับผิดชอบการ 

กระทำาของเรา

แม้โลกเปลี่ยนไป แต่กฎของพระผู้เป็น 

เจ้ายังเหมือนเดิม กฎของพระองค์ไม่เคย 

เปลี่ยน และจะไม่เปลี่ยน พระบัญญัติสิบ 

ประการเป็น—พระบัญญัติ ไม่ใช่ ข้อ

ไปในช่วง 84 ปีนับแต่นั้น นานมาแล้วที่ 

มนุษย์ไปดวงจันทร์และกลับมา นิยาย 

วิทยาศาสตร์ของวันวานกลายเป็นความ 

จริงของวันนี้ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีใน 

สมัยของเรา ความเป็นจริงดังกล่าวกำาลัง 

เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนเราตามแทบไม่ 

ทัน—ตามไม่ทันเลย สำาหรับพวกเราที่จำา 

โทรศัพท์แบบหมุนตัวเลขและเครื่องพิมพ์ 

ดีดธรรมดาได้ เทคโนโลยียุคปัจจุบันน่าท่ึง 

กว่านั้นมาก

สิ่งที่พัฒนาเร็วพอกันคือเข็มทิศทาง 

ศีลธรรมของสังคม พฤติกรรมซึ่งเคยถือว่า 

ไม่เหมาะสมและไร้ศีลธรรมเวลานี้ไม่เพียง 

ทนรับได้เท่านั้นแต่คนจำานวนมากเห็นเป็น 

เรื่องที่ยอมรับได้ด้วย

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าอ่านบทความตอน 

หนึ่งใน  Wall Street Journal  โดย โจนาธาน 

แซคส์ หัวหน้าแรบไบของอังกฤษ สิ่งหนึ่ง 

พี่น้องที่รักทั้งหลาย เราได้ฟัง 

ข่าวสารที่ดีเยี่ยมเช้านี้ ข้าพเจ้า 

ชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนร่วม เรา 

ดีใจเป็นพิเศษที่เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ 

อยู่กับเราอีกครั้งและรู้สึกดีขึ้น เรารักคุณ  

บ็อบ

ขณะไตร่ตรองสิ่งที่ข้าพเจ้าประสงค์จะ 

พูดกับท่านเช้านี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องแบ่ง 

ปันความคิดและความรู้สึกบางอย่างซึ่ง

ข้าพเจ้าคิดว่าตรงประเด็นและเหมาะกับ 

ยุคสมัย ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ได้รับ 

การนำาทางในคำาพูดของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้มาได้ 84 ป ี

แล้ว เพ่ือให้มุมมองท่านสักเล็กน้อย ข้าพเจ้า 

เกิดปีเดียวกับที่ชาร์ลส์ ลินด์เบิร์จบินเดี่ยว 

ครั้งแรกจากนิวยอร์กไปปารีสโดยไม่แวะ 

พัก ด้วยเครื่องบินปีกชั้นเดียว ที่นั่งเดียว  

และเครื่องยนต์เดียว หลายอย่างเปลี่ยน 

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ยืนอยู่ในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์
ก�รสื่อส�รกับพระบิด�ในสวรรค์—รวมถึงก�รสวดอ้อนวอนถึง
พระองค์และก�รดลใจต่อเร�—จำ�เป็นทั้งนี้ เพื่อเร�จะต้�นพ�ยุและ 
ก�รทดลองของชีวิตได้ 
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เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่า 

จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วย

วิญญาณ”4 คำาว่า มนุษย์ปุถุชน สามารถ

หมายถึงพวกเราคนใดคนหนึ่งถ้าเรายอม

ให้ตัวเราเป็นเช่นนั้น 

เราต้องตื่นตัวเสมอในโลกที่ออกห่าง 

จากเรื่องทางวิญญาณ เราจำาเป็นต้องปฏิ- 

เสธส่ิงใดก็ตามท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ของเรา โดยไม่ยอมทิ้งสิ่งซึ่งเราปรารถนา 

มากที่สุด นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้า พายุจะยังโหมกระหน่ำา 

ท่ีประตูบ้านของเราคร้ังแล้วคร้ังเล่า เพราะ 

นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดำารงอยู่ในความ 

เป็นมรรตัยที่เราหนีไม่พ้น แต่เราจะพร้อม 

รับมือมากข้ึน เรียนรู้จากส่ิงน้ัน และเอาชนะ 

บางครั้งท่านอาจเห็นว่าคนที่ออกไปอยู่ 

ในโลกมีความสนุกสนานยิ่งกว่าเรา บาง 

ท่านอาจรู้สึกถูกจำากัดให้อยู่กับมาตรฐาน 

ความประพฤติซึ่งเรายึดมั่นในศาสนจักร  

พ่ีน้องท้ังหลาย ข้าพเจ้าประกาศต่อท่านว่า 

ไม่มีส่ิงใด สามารถนำาปีติมาสู่ชีวิตท่านหรือ 

นำาสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณท่านได้มาก 

กว่าพระวิญญาณซึ่งมาหาเราได้เมื่อเรา 

ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดและรักษาพระ 

บัญญัติ พระวิญญาณองค์นั้นไม่สามารถ 

อยู่ร่วมกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ของโลกเข้า

ร่วมได้ อัครสาวกเปาโลประกาศความจริง 

ดังนี้ “มนุษย์ธรรมดา (ปุถุชน) จะรับสิ่ง 

เหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่ง 

พระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่- 

เสนอแนะ จำาเป็นในทุกวันนี้เท่าๆ กับใน 

สมัยที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ลูกหลาน 

อิสราเอล ถ้าเราฟัง เราจะได้ยินเสียงสะท้อน 

ของพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราขณะนี้ว่า

“อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

“อย่าทำารูปเคารพสำาหรับตน…
“อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่าง 

ไม่สมควร …
“จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวัน

บริสุทธิ์ …
“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า…
“อย่าฆ่าคน

“อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา

“อย่าลักทรัพย์

“อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน 

…
“อย่าโลภ”2

มาตรฐานความประพฤติของเราแน่ชัด  

ไม่สามารถต่อรองได้ ไม่พบเฉพาะในพระ 

บัญญัติสิบประการเท่านั้นแต่ในคำาเทศนา 

บนภูเขาที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่

เราเมื่อครั้งพระองค์ดำาเนินพระชนม์ชีพ 

บนแผ่นดินโลก พบทั่วไปในคำาสอนของ 

พระองค์ และพบในถ้อยคำาแห่งการเปิด 

เผยสมัยใหม่ด้วย

พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงเป็นเหมือน 

เดิมท้ังวันวาน วันน้ี และตลอดกาล ศาสดา 

พยากรณ์มอรมอนบอกเราว่าพระผู้เป็นเจ้า 

“ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงจากชั่วนิรันดรถึง 

ชั่วนิรันดร”3 ในโลกนี้ที่แทบทุกอย่างกำาลัง 

เปลี่ยน ความเสมอต้นเสมอปลายของ 

พระองค์เป็นสิ่งที่เราพึ่งพาได้ เป็นสมอที่ 

เรายึดเหนี่ยวได้และเราจะปลอดภัย หาไม่ 

แล้วเราจะถูกพัดพาไปในสายนำ้าที่ไม่รู้จัก
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ข้าพเจ้าหันไปพึ่งพระบิดาในสวรรค์และ 

วิงวอนขอให้พระองค์ทรงเก็บรักษาเงินนั้น 

ไว้ให้ปลอดภัยในกระเป๋าจนกว่าผ้าเปียก

ของเราจะกลับมา

สองวันที่ยาวนานมากหลังจากนั้น เมื่อ 

ข้าพเจ้ารู้ว่าจวนจะได้เวลาท่ีรถส่งผ้านำาผ้า 

มาให้เรา ข้าพเจ้าจึงนั่งรออยู่ริมหน้าต่าง  

ขณะรถจอดที่ขอบถนน ใจข้าพเจ้าเต้น 

ตูมตาม ทันทีท่ีผ้าเปียกอยู่ในบ้าน ข้าพเจ้า

คว้ายีนของข้าพเจ้าวิ่งเข้าไปในห้องนอน  

เอามือที่สั่นเทาล้วงลงไปในกระเป๋า เมื่อ 

ไม่พบทันทีข้าพเจ้าคิดว่าหายแน่นอน แต่ 

แล้วน้ิวมือก็สัมผัสธนบัตรห้าดอลลาร์ ขณะ 

ดึงออกจากกระเป๋า ข้าพเจ้ารู้สึกโล่งอก 

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระองค์อย่างจริงใจ 

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระบิดาใน 

สวรรค์ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรง 

ตอบคำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าแล้ว

นับจากนั้นเมื่อนานแล้ว ข้าพเจ้าได้รับ 

คำาตอบการสวดอ้อนวอนนับครั้งไม่ถ้วน  

ไม่มีวันใดผ่านไปโดยท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ส่ือสาร 

กับพระบิดาในสวรรค์ผ่านการสวดอ้อน 

วอน นี่คือความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้ายึดมั่น 

—ข้าพเจ้าสิ้นหวังแน่นอนหากปราศจาก 

ความสัมพันธ์ดังกล่าว ถ้าเวลานี้ท่านไม่มี 

ความสัมพันธ์เช่นน้ันกับพระบิดาในสวรรค์ 

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำาให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 

ขณะทำาเช่นน้ี ท่านย่อมมีสิทธ์ิรับการดลใจ 

และการนำาทางจากพระองค์ในชีวิตท่าน

—ซึ่งจำาเป็นสำาหรับเราแต่ละคนถ้าเราต้อง 

การอยู่รอดทางวิญญาณระหว่างการเดิน 

ทางของเราบนโลกนี้ การดลใจและการ 

นำาทางดังกล่าวเป็นของขวัญที่พระองค์ 

ประทานให้เปล่าๆ ถ้าเราแสวงหา สิ่งนี้จะ

ใหญ่ เงินห้าดอลลาร์เป็นเงินที่มากพอ 

สมควร—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับเด็ก 

ชายวัย 12 ขวบ ข้าพเจ้านำาเงินเหรียญ 

ทั้งหมด รวมห้าดอลลาร์ให้คุณพ่อ และ 

ท่านให้ธนบัตรห้าดอลลาร์มาแทน ข้าพเจ้า 

รู้ว่ามีของบางอย่างที่ข้าพเจ้าวางแผนจะ 

ซื้อด้วยเงินห้าดอลลาร์ แม้หลายปีที่ผ่าน 

มาข้าพเจ้าจำาไม่ได้ว่าของสิ่งนั้นคืออะไร 

แต่จำาได้ว่าเงินนั้นสำาคัญต่อข้าพเจ้ามาก

สมัยก่อนเราไม่มีเครื่องซักผ้า คุณแม่ 

จึงส่งเสื้อผ้าที่จำาเป็นต้องซักไปร้านซักรีด 

ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นสองวัน ทางร้าน 

จะส่งสิ่งที่เราเรียกว่า “ผ้าเปียก” คืนให้ 

เรา และคุณแม่จะแขวนตากไว้บนราวตาก 

ผ้าหลังบ้าน

ข้าพเจ้าพับธนบัตรห้าดอลลาร์ ใส่ 

กระเป๋ากางเกงยีนและท่านคงเดาได้ ยีน

ของข้าพเจ้าถูกส่งไปร้านซักรีดทั้งที่เงินยัง 

อยู่ในกระเป๋า เมื่อนึกขึ้นได้ว่าเกิดอะไรขึ้น 

ข้าพเจ้าร้อนใจมาก ข้าพเจ้ารู้ว่าที่ร้านซัก 

รีดจะตรวจกระเป๋าก่อนซักเสมอ ถ้าเขา 

ไม่เห็นเงินของข้าพเจ้า ไม่มีคนหยิบเงิน

ไประหว่างนั้น ข้าพเจ้ารู้ค่อนข้างแน่ชัดว่า 

เงินจะหลุดออกจากกระเป๋าระหว่างซัก 

และพนักงานซักรีดที่ไม่ทราบจะคืนเงิน 

ให้ใครอาจเก็บไว้เอง แม้เขาจะไม่อยากได้ 

ก็ตาม โอกาสจะได้เงินห้าดอลลาร์คืนมา 

ริบหร่ีเต็มที น่ันคือความจริงท่ีคุณแม่ยืนยัน 

เม่ือข้าพเจ้าบอกท่านว่าลืมเงินไว้ในกระเป๋า 

กางเกง 

ข้าพเจ้าต้องการเงินนั้น ข้าพเจ้าจำาเป็น 

ต้องใช้เงินนั้น ข้าพเจ้ามุมานะทำางานเพื่อ 

ให้ได้เงินนั้นมา ข้าพเจ้าตระหนักว่ามีสิ่ง 

เดียวที่ข้าพเจ้าทำาได้ ในยามเข้าตาจน  

ได้ถ้าเรามีพระกิตติคุณเป็นรากฐานของ 

ชีวิตและมีความรักของพระผู้เป็นเจ้าในใจ 

เรา ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ประกาศว่า 

“ผลของความชอบธรรมจะเป็นศานติภาพ 

และผลของความชอบธรรมคือความสงบ

และความวางใจเป็นนิตย์”5

วิธีหนึ่งของการอยู่ ใน โลกแต่ไม่เป็น 
ของ โลกคือเราจำาเป็นต้องสื ่อสารกับ 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราผ่านการสวด 
อ้อนวอนพระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำา 
เช่นนั้น พระองค์จะทรงตอบ พระผู้ช่วยให้ 
รอดทรงเตือนเราดังบันทึกไว้ใน 3 นีไฟ 18 
ให้ “เฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอเกลือก
เจ้าจะเข้าไปสู่การล่อลวง; เพราะซาตาน
ปรารถนาจะได้เจ้า…

“ฉะนั้นเจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึงพระ
บิดาเสมอในนามของเรา;

“และอะไรก็ตามท่ีเจ้าจะทูลขอพระบิดา 
ในนามของเรา, ซึ่งถูกต้อง, โดยเชื่อว่าเจ้า 
จะได้รับ, ดูเถิดพระองค์จะประทานให้

เจ้า.”6

ข้าพเจ้าได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับ 

พลังแห่งการสวดอ้อนวอนเมื่อข้าพเจ้า 

อายุประมาณ 12 ขวบ ข้าพเจ้ามุมานะ 

ทำางานเพื่อให้มีรายได้และจัดเก็บไว้ห้า

ดอลลาร์ นี่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำาครั้ง 
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เขาแทบไม่เชื่อหูตนเอง เขาพูดว่าเขารู้ว่า 

ข้าพเจ้าได้รับข้อความแล้ว ข้าพเจ้าอ่าน 

แล้ว และเขาไม่เข้าใจว่าทำาไมข้าพเจ้า

ประกาศว่าบราเดอร์มูริคเป็นผู้พูดคนแรก 

ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่อยู่ในพระวิหาร

ในช่วงเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ปีเตอร์  

มูริคอยู่ในการประชุมที่สำานักงานภาคใน 

พอร์ธสแตรสซี ขณะที่การประชุมดำาเนิน

อยู่นั้น จู่ๆ เขาก็เหลียวมองเอ็ลเดอร์โธมัส  

เอ. ฮอว์คส์ซึ่งเวลานั้นเป็นตัวแทนเขตและ 

ถามว่า “คุณจะพาผมไปพระวิหารได้เร็ว

แค่ไหน”

เอ็ลเดอร์ฮอว์คส์ผู้เลื่องลือเรื่องขับรถ 

ดลใจที่แจ่มแจ้งชัดเจนอีกครั้งว่าต้องประ 

กาศให้บราเดอร์มูริคเป็นผู้พูดคนแรก ซึ่ง 

ค้านกับสัญชาตญาณทั้งหมดของข้าพเจ้า  

เพราะข้าพเจ้าเพ่ิงได้ยินจากเอ็ลเดอร์อเซย์ 

ว่าบราเดอร์มูริค ไม่ ได้อยู่ในพระวิหาร  

แต่โดยวางใจในการดลใจนั้น ข้าพเจ้าจึง 

ประกาศบทเพลงของคณะนักร้อง การ 

สวดอ้อนวอน และบอกว่าผู้พูดคนแรกคือ

บราเดอร์ปีเตอร์ มูริค

ขณะกลับไปนั่งที่ ข้าพเจ้าชำาเลืองมอง 

เอ็ลเดอร์อเซย์และเห็นสีหน้าตกใจของ 

เขา ต่อมาเขาบอกข้าพเจ้าว่าตอนข้าพเจ้า 

ประกาศว่าบราเดอร์มูริคเป็นผู้พูดคนแรก  

เป็นสมบัติอันล้ำาค่ายิ่ง!

ข้าพเจ้ารู้สึกนอบน้อมและสำานึกคุณ 

เสมอเมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงสื่อสาร

กับข้าพเจ้าผ่านการดลใจของพระองค์ 

ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะตระหนัก วางใจ และ 

ทำาตามการดลใจนั้น หลายครั้งที่ข้าพเจ้า 

ได้รับการดลใจดังกล่าว ประสบการณ์ที่ 

น่าต่ืนเต้นคร้ังหน่ึงเกิดข้ึนในเดือนสิงหาคม 

ปี 1987 ระหว่างอุทิศพระวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 

เยอรมนี ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 

อยู่กับข้าพเจ้าเพียงวันหรือสองวันแรก

ของการอุทิศแล้วกลับบ้าน ด้วยเหตุนี้จึง 

เป็นโอกาสของข้าพเจ้าที่ต้องดำาเนินการ 

ประชุมที่เหลือ

ในวันเสาร์เรามีภาคการประชุมสำาหรับ 

สมาชิกชาวดัทช์ผู้อยู่ในเขตพระวิหาร 

แฟรงก์เฟิร์ต ข้าพเจ้าคุ้นเคยดีกับผู้นำาที่ 

โดดเด่นคนหนึ่งของเราจากเนเธอร์แลนด์  

บราเดอร์ปีเตอร์ มูริค ก่อนการประชุม  

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกชัดเจนว่าควรขอให้ 

บราเดอร์มูริคพูดกับเพื่อนสมาชิกชาวดัทช ์

ระหว่างการประชุมภาคนั้นและเขาควร 

เป็นผู้พูดคนแรก โดยที่ไม่เห็นเขาในพระ 

วิหารเช้านั้น ข้าพเจ้าจึงส่งจดหมายสั้นๆ  

ถามเอ็ลเดอร์คาร์ลอส อี. อเซย์ ประธาน 

ภาคของเราว่าบราเดอร์มูริคเข้าร่วมการ 

ประชุมภาคนั้นหรือไม่ ก่อนจะยืนขึ้นเพื่อ 

เร่ิมการประชุม ข้าพเจ้าได้รับข้อความตอบ 

กลับจากเอ็ลเดอร์อเซย์บอกว่าบราเดอร์ 

มูริค ไม่ ได้เข้าร่วมการประชุม เขามีกิจ 

ธุระที่อื่น เขาวางแผนจะเข้าร่วมภาคการ 

อุทิศพระวิหารในวันถัดไปกับสเตคทหาร

ขณะยืนที่แท่นพูดเพื่อต้อนรับผู้คนและ 

สรุปโปรแกรมคร่าวๆ ข้าพเจ้าได้รับการ 
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อันมีชัยของเรา”9

นี่คือสัญญา! ขอให้สิ่งนี้เป็นพรของ

เรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจใน 

พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและ 

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์  

เอเมน 
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นั้นได้ฟังประจักษ์พยานอันทรงพลังและ

จับใจของบราเดอร์ปีเตอร์ มูริคผู้รับใช้ของ

พระองค์
พี่น้องที่รักทั้งหลาย การสื่อสารกับพระ 

บิดาในสวรรค์—รวมถึงการสวดอ้อนวอน 
ถึงพระองค์และการดลใจต่อเรา—จำาเป็น 
ทั้งนี้เพื่อเราจะต้านพายุและการทดลอง 
ของชีวิตได้ พระเจ้าทรงเช้ือเชิญเราว่า “จง 
เข้ามาอยู่ใกล้เราและเราจะเข้ามาอยู่ใกล้
เจ้า; จงแสวงหาเราอย่างขยันหมั่นเพียร
และเจ้าจะได้พบเรา”7 ขณะทำาเช่นนั้น เรา 
จะรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระองค์ใน 
ชีวิตเรา โดยประทานความปรารถนาและ 
ความกล้าหาญให้เราเพื่อยืนหยัดมั่นคง
ในความชอบธรรม—“ยืนอยู่ในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่นไหว”8 

ขณะที่ลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัด 
อยู่รอบตัวเราและเส้นใยทางศีลธรรมของ 
สังคมยังคงเสื่อมโทรมต่อหน้าต่อตาเรา 
ขอให้เราจดจำาสัญญาอันล้ำาค่าของพระเจ้า 
ถึงผู้วางใจในพระองค์ “อย่ากลัวเลย เพราะ 
เราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็น 
พระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำาลังเจ้า เออ  
เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวา

ค่อนข้างเร็วในรถสปอร์ตคันเล็กของเขา 

ตอบว่า “ผมสามารถพาคุณไปถึงที่นั่นได้ 

ภายใน 10 นาที! แต่ทำาไมคุณต้องไปพระ

วิหารล่ะครับ”

บราเดอร์มูริคยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าทำาไม 

ต้องไปพระวิหาร รู้แต่ว่าต้องไปที่นั่น ทั้ง 

สองคนออกเดินทางไปพระวิหารทันที

ระหว่างที่คณะนักร้องขับขานบทเพลง 

ไพเราะ ข้าพเจ้ากวาดตามองรอบๆ พลาง 

คิดว่าน่าจะเห็นปีเตอร์ มูริค ข้าพเจ้าไม่ 

เห็น แต่น่าแปลกที่ข้าพเจ้าไม่รู้สึกตกใจ  

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นที่ไม่อาจปฏิเสธได้

ว่าทุกอย่างจะราบรื่น

บราเดอร์มูริคเข้าประตูหน้าของพระ 

วิหารขณะที่การสวดอ้อนวอนเปิดจบพอดี 

โดยยังไม่รู้ว่าทำาไมเขาอยู่ที่นั่น ขณะรีบ 

เดินมาตามโถงทางเดิน เขาเห็นรูปภาพ 

ของข้าพเจ้าบนจอและได้ยินข้าพเจ้าประ 

กาศว่า “ต่อไปนี้เราจะได้ฟังจากบราเดอร์ 

ปีเตอร์ มูริค”

ยังความประหลาดใจแก่เอ็ลเดอร์อเซย์  

ปีเตอร์ มูริคเดินเข้าไปในห้องทันทีและขึ้น 

ไปยืนที่แท่นพูด

หลังจากการประชุม ข้าพเจ้ากับบรา- 

เดอร์มูริคสทนากันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเขา 

จะมาพูด ข้าพเจ้าไตร่ตรองการดลใจซึ่ง

มาถึงในวันนั้น ไม่เพียงต่อข้าพเจ้าเท่านั้น 

แต่ปีเตอร์ มูริคด้วย ประสบการณ์อันน่า 

อัศจรรย์ครั้งนั้นให้พยานที่ไม่อาจปฏิเสธ 

ได้ต่อข้าพเจ้าถึงความสำาคัญของการมีค่า

ควรรับการดลใจดังกล่าว และวางใจ—ทำา 

ตามการดลใจนั้น—เมื่อมาถึง ข้าพเจ้ารู้ 

โดยไม่สงสัยว่าพระเจ้าทรงมุ่งหมายให้คน 

ท่ีอยู่ในการอุทิศพระวิหารแฟรงค์เฟิร์ตภาค 

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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กับพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้กำาหนด 

เงื่อนไข แต่ละคนอาจเลือกที่จะยอมรับ 

เงื่อนไขเหล่านั้น หากบุคคลใดยอมรับ

เงื่อนไขพันธสัญญาและเชื่อฟังกฎของ 

พระผู้เป็นเจ้า เขาย่อมได้รับพรอันเนื่องมา 

จากพันธสัญญาดังกล่าว เรารู้ว่า “เมื่อ 

เราได้รับพรประการใดจากพระผู้เป็นเจ้า,  

ย่อมเป็นไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎนั้นซึ่ง

ในนั้นทรงกำาหนดพรไว้”4

ตลอดทุกยุคทุกสมัย พระผู้เป็นเจ้าทรง 

ทำาพันธสัญญากับบุตรธิดาของพระองค์5 

พันธสัญญาของพระองค์เกิดขึ้นตลอดทั้ง 

แผนแห่งความรอด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นส่วน

หนึ่งในความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ

ของพระองค์6 ตัวอย่างเช่น พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงสัญญาว่าจะทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอด 

มาช่วยบุตรธิดาของพระองค์7 โดยทรงขอ 

ให้พวกเขาเชื่อฟังกฎของพระองค์เป็นการ

ตอบแทน8

ในพระคัมภีร์ไบเบิลเราอ่านเกี่ยวกับ 

ชายหญิงในโลกเก่าซึ่งเรียกว่าเป็นลูก 

หลานแห่งพันธสัญญา พันธสัญญาอะไร 

เล่า “พันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำา

ไว้กับบรรพบุรุษของ [พวกเขา] คือได้ตรัส 

กับอับราฮัมว่า บรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่น 

ดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า”9

ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านเกี่ยวกับ 

ผู้คนในโลกใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นลูกหลาน 

แห่งพันธสัญญาเช่นกัน10 พระเจ้าผู้ฟื้นคืน 

พระชนม์จึงทรงบอกพวกเขาดังนี้ “ดูเถิด,  

เจ้าเป็นลูกหลานของศาสดาพยากรณ์;  

และเจ้าเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอล;  

และเจ้าอยู่ในพันธสัญญาซึ่งพระบิดาทรง 

ทำากับบรรพบุรุษเจ้า, โดยตรัสกับอับราฮัม: 

แสดงประจักษ์พยานอันทรงพลังเกี่ยวกับ 

พระเจ้า พระกิตติคุณของพระองค์ และ 

ศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์  

เธอกับสามีได้รับการผนึกในพระวิหาร 

ศักดิ์สิทธิ์ เธอบอกว่าเธอกับสามีเป็นหนึ่ง 

เดียวกันตลอดไป ทั้งสองคนยังคงเป็นคู่ 

สอนศาสนา โดยท่ีเธออยู่ฝ่ังน้ีของม่านและ 

เขาอยู่อีกฝ่ัง3 เธอขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า 

ด้วยน้ำาตาแห่งปีติสำาหรับพันธสัญญา 

พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าร้องไห้เช่น 

กัน ด้วยตระหนักอย่างเต็มที่ว่าการเป็น 

หนึ่งเดียวกันตลอดกาลของสามีภรรยาที่ 

ซื่อสัตย์คู่นี้เป็นผลอันชอบธรรมเนื่องมา 

จากการทำา รักษา และให้เกียรติพันธสัญญา 

ศักดิ์สิทธิ์

แนวคิดสำาคัญที่สุดข้อหนึ่งของศาสนา 

ที่มาจากการเปิดเผยคือแนวคิดเกี่ยวกับ 

พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ ในเชิงกฎหมาย โดย 

ทั่วไปพันธสัญญาเป็นข้อตกลงระหว่าง 

บุคคลอย่างน้อยสองฝ่าย แต่ในบริบททาง 

ศาสนา พันธสัญญามีความสำาคัญยิ่งกว่า 

นั้น พันธสัญญาเป็นสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ทำา 

หนึ่งสัปดาห์หลังจากงานมอบ 

หมายให้จัดตั้งสเตคแห่งแรก 

ในมอสโก รัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้1  

ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมใหญ่ท้องถิ่น 

แห่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ขณะพูด 

เกี่ยวกับความสำานึกคุณที่ข้าพเจ้ามีต่อผู้ 

สอนศาสนาและผู้นำาในท้องที่ยุคแรกๆ ซึ่ง 

นำาความเข้มแข็งมาสู่ศาสนจักรในรัสเซีย  

ข้าพเจ้าพูดถึงช่ือของวียาเชสลาฟ เอฟิมอฟ 

ชาวรัสเซียคนแรกที่ได้เป็นประธานคณะ 

เผยแผ่ เขากับภรรยาทำางานมอบหมาย 

นั้นได้อย่างดีเยี่ยม ไม่นานหลังจบงาน 

เผยแผ่ ประธานเอฟิมอฟถึงแก่กรรมอย่าง 

กะทันหัน2 ยังความเศร้าเสียใจมาสู่เรา 

อย่างยิ่ง เขาอายุเพียง 52 ปีเท่านั้น

ขณะพูดถึงสามีภรรยาผู้บุกเบิกคู่นี้   

ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้ถามที่ 

ประชุมว่าซิสเตอร์เอฟิมอฟอยู่ที่นั่นหรือไม่  

ห่างออกไปทางด้านหลังห้องประชุมสตรี 

ท่านหน่ึงยืนข้ึน ข้าพเจ้าเชิญให้เธอออกมา 

ที่ไมโครโฟน ใช่แล้วนั่นคือซิสเตอร์กาลินา  

เอฟิมอฟ เธอพูดด้วยความเชื่อมั่นและ 

ภาคบ่ายวันอาทิตย ์|  2 ตุลาคม 2011

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พันธสัญญา
เมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญา เรารู้ว่าเราเป็นใคร
และพระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากเรา
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และในพงศ์พันธุ์เจ้าทุกตระกูลของแผ่นดิน

โลกจะได้รับพร”11

พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายความสำาคัญ 

ของการเรียกพวกเขาว่าเป็นลูกหลานแห่ง 

พันธสัญญา โดยตรัสว่า “พระบิดาโดยที่ 

ทรงยกเราขึ้นมาให้แก่เจ้าก่อน…ทรงส่ง 

เรามาให้พรเจ้าในการทำาให้เจ้าทุกคนหัน 

หลังให้ความชั่วช้าสามานย์ของตน; และ 

น่ีเพราะเจ้าเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญา”12

พันธสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำากับ 
อับราฮัม13 และยืนยันอีกครั้งกับอิสอัค14  

และยาโคบ15 มีความสำาคัญเป็นพิเศษ  
พันธสัญญาดังกล่าวประกอบด้วยคำา
สัญญาต่างๆ ต่อไปนี้

• พระเยซูพระคริสต์จะมาประสูติโดย 
ผ่านเชื้อสายของอับราฮัม

• ลูกหลานของอับราฮัมจะมีจำานวนมาก 

มีสิทธิ์ได้รับการเพิ่มพูนนิรันดร์และ 

มีสิทธิ์ดำารงฐานะปุโรหิตเช่นกัน

• อับราฮัมจะกลายเป็นบิดาของบรรดา

ประชาชาติ

• มีแผ่นดินกำาหนดไว้ให้ลูกหลานของ

ท่านสืบทอดเป็นมรดก

• ประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลกจะ

ได้รับพรผ่านพงศ์พันธุ์ของท่าน16

• และพันธสัญญานั้นจะเป็นนิจ—แม้

ถึง “พันชั่วอายุคน”17

พันธสัญญาบางข้อเกิดสัมฤทธิผลแล้ว  

แต่บางข้อยังไม่เกิด ข้าพเจ้าอ้างอิงจากคำา 

พยากรณ์สมัยก่อนในพระคัมภีร์มอรมอน 

ดังนี้ “บิดาเรา [ลีไฮ] ไม่ได้พูดถึงพงศ ์

พันธุ์ของเราเท่านั้น, แต่พูดถึงเชื้อสายแห่ง 

อิสราเอลท้ังหมดด้วย, โดยช้ีไปท่ีพันธสัญญา 

ซึ่งจะเกิดสัมฤทธิผล ในยุคสุดท้าย; ซึ่ง 

พันธสัญญานั้นพระเจ้าทรงทำาไว้กับอับ 

ราฮัมบรรพบุรุษของเรา”18 น่าอัศจรรย์มิใช่ 

หรือ ประมาณ 600 ปีก่อนพระเยซูประสูติ 

ในเบธเลเฮม ศาสดาพยากรณ์รู้ว่าในที่สุด 

พันธสัญญาแห่งอับราฮัมจะมีสัมฤทธิผล 

ในยุคสุดท้าย เท่านั้น

เพื่อให้คำาสัญญาดังกล่าวบังเกิดผล  

พระเจ้าจึงเสด็จมาปรากฏในยุคสุดท้าย 

นี้เพื่อต่อพันธสัญญาแห่งอับราฮัม พระ 

อาจารย์ตรัสกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธว่า

“อับราฮัมได้รับสัญญาเกี่ยวกับพงศ์- 

พันธุ์ของเขา, และเกี่ยวกับเลือดเนื้อเชื้อไข 

ของเขา—จากเอวของผู้นั้นที่เจ้า…คือ

ผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ…
“สัญญานี้เป็นของเจ้าเช่นกัน, เพราะ

เจ้าเป็นของอับราฮัม”19

ด้วยการต่อพันธสัญญาครั้งนี้ เราจึงได ้
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พระคัมภีร์มอรมอนคือเครื่องหมาย

อันเป็นรูปธรรมที่พระเจ้าทรงเริ่มรวบรวม 

อิสราเอลลูกหลานแห่งพันธสัญญา 30 

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อยุคสมัย ของเรา 

และระบุจุดประสงค์ข้อหนึ่งว่า “ท่านจะรู้ 

ว่าพันธสัญญาซึ่งพระบิดาทรงกระทำากับ 

ลูกหลานอิสราเอล…กำาลังเริ่มเกิดสัม- 

ฤทธิผลแล้ว…เพราะดูเถิด, พระเจ้าจะทรง 

ระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งทรง 

กระทำากับผู้คนของเชื้อสายแห่งอิสราเอล

ของพระองค์”31

พระเจ้ามิได้ทรงหลงลืมอย่างแน่นอน!  

พระองค์ประทานพรเราและคนอื่นๆ ทั่ว 

โลกด้วยพระคัมภีร์มอรมอน จุดประสงค์

หนึ่งของพระคัมภีร์มอรมอนคือเพื่อ “ให้ 

ชาวยิวและคนต่างชาติมั่นใจด้วยว่าพระ 

เยซูคือพระคริสต์”32 พระคัมภีร์มอรมอน 

ช่วยเราทำาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า 

เชื้อเชิญให้เราระลึกถึงพระองค์และทำา 

ความรู้จักพระบุตรที่รักของพระองค์ พระ 

คัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่ม

หนึ่งของพระเยซูคริสต์

ลูกหลานแห่งพันธสัญญามีสิทธิ์ได้รับ 

หลักคำาสอนและรู้ถึงแผนแห่งความรอด 

พวกเขา อ้าง สิทธิ์นั ้นโดยการทำาพันธ- 

สัญญาที่มีความสำาคัญอันศักดิ์สิทธิ์ บริคัม 

ยังก์กล่าวว่า “วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคน 

เข้าสู่พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจเมื่อเข้า

มาในศาสนจักรนี้…พวกเขาเข้าสู่พันธ- 

สัญญาใหม่และเป็นนิจเพื่อค้ำาจุนอาณา 

จักรของพระผู้เป็นเจ้า”33 พวกเขา รักษา  

พันธสัญญาโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติ 

ของพระองค์

เม่ือรับบัพติศมาเราทำาพันธสัญญาท่ีจะ 

ทำาให้ร่างกายของ [ท่าน] ใหม่อีกครั้ง”26 

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ชายที่รับฐานะปุโรหิต 

อย่างมีค่าควรย่อมรับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 

และผู้ที่รับพระเจ้าย่อมรับพระผู้เป็นเจ้า 

พระบิดา27 ผู้ที่รับพระบิดาย่อมรับทุกสิ่งที่ 

พระองค์ทรงมี28 พรล้ำาเลิศดังกล่าวหล่ังไหล 

จากคำาปฏิญาณและพันธสัญญานี้มายัง 

ชายหญิงและเด็กที่มีค่าควรทั่วโลก

หน้าที่รับผิดชอบของเราคือช่วยทำาให้ 

พันธสัญญาแห่งอับราฮัมเกิดสัมฤทธิผล 

พงศ์พันธุ์ของเราได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าและ 

ได้รับการเตรียมมาเพื่อเป็นพรแก่ผู้คนทั่ว

โลก29 นั่นเป็นเหตุผลที่หน้าที่ฐานะปุโรหิต 

มีงานเผยแผ่ศาสนารวมอยู่ด้วย หลังจาก 

ราว 4,000 ปีของการรอคอยและเตรียม 

พร้อม นี่คือวันเวลาที่กำาหนดไว้เมื่อพระ 

กิตติคุณจะออกไปสู่บรรดาประชาชาติบน 

แผ่นดินโลก นี่คือช่วงเวลาของการรวม 

อิสราเอลตามท่ีสัญญาไว้ และเราได้มีส่วน 

ร่วม! ไม่น่าตื่นเต้นหรอกหรือ พระเจ้า

ทรงหวังพึ่งเรากับบุตรทั้งหลายของเรา 

—พระองค์ปลื้มพระทัยอย่างยิ่งต่อธิดา 

ของเรา—ซึ่งรับใช้อย่างมีค่าควรในฐานะ 

ผู้สอนศาสนาในช่วงเวลาสำาคัญยิ่งนี้ของ 

การรวมอิสราเอล

รับฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์และพระกิตติคุณ 

อันเป็นนิจเช่นเดียวกับผู้คนในสมัยโบราณ 

เรามีสิทธิ์ได้รับความสมบูรณ์ของพระ 

กิตติคุณ ได้รับพรของฐานะปุโรหิต และ 

คู่ควรแก่พรยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า

—นั่นคือชีวิตนิรันดร์20

เราบางคนเป็นพงศ์พันธ์ุแท้ของอับราฮัม 

บางคนรวมอยู่ในครอบครัวของท่านโดย 

การรับเป็นบุตรบุญธรรม พระเจ้ามิได้ทรง 

แบ่งแยกผู้ใด21 เราต่างได้รับพรที่สัญญา 

ไว้นี้—หากเราแสวงหาพระเจ้าและเชื่อฟัง 

พระบัญญัติของพระองค์22 แต่หากเรา 

ไม่ทำาเช่นนั้น เราจะสูญเสียพรแห่งพันธ- 

สัญญา23 เพื่อช่วยเรา ศาสนจักรของ 

พระองค์จึงจัดเตรียมปิตุพรเพื่อให้ผู้รับปิตุ 

พรเข้าใจอนาคตของตนเอง รวมถึงความ 

เกี่ยวเนื่องกับอดีต แม้การประกาศเชื้อ

สายย้อนกลับไปจนถึงอับราฮัม อิสอัค 

และยาโคบ24

พี่น้องชายแห่งพันธสัญญามีสิทธิ์คู่ควร 

ได้รับคำาปฏิญาณและพันธสัญญาของ 

ฐานะปุโรหิต25 หากท่าน “ซื่อสัตย์ต่อการ

ได้รับฐานะปุโรหิตทั้งสองอย่างนี้…และ 

การขยายการเรียกของ [ท่าน], ย่อมถูก 

พระวิญญาณชำาระให้บริสุทธิ์จนถึงการ 

สตอกโฮล์ม สวีเดน
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รับใช้พระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของ 

พระองค์34 เมื่อเรารับส่วนศีลระลึก เราต่อ 

พันธสัญญานั้นและประกาศว่าเราเต็มใจ

ที่จะรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับ 

เรา โดยวิธีนี้เรามาเป็นบุตรธิดาบุญธรรม 

ของพระองค์และเรียกกันว่าพ่ีน้อง พระองค์ 

ทรงเป็นบิดาในชีวิตใหม่ของเรา35 ท้ายที่ 

สุดในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ เราจะกลายเป็น

ทายาทรับพรแห่งครอบครัวนิรันดร์ร่วมกับ 

พระองค์ ดังที่เคยสัญญาไว้กับอับราฮัม  

อิสอัค ยาโคบ และลูกหลานของท่านเหล่า 

นั้น36 ด้วยเหตุนี้การแต่งงานซีเลสเชียลจึง 

เป็นพันธสัญญาแห่งความสูงส่ง

เม่ือเราตระหนักว่าเราเป็นลูกหลานแห่ง 

พันธสัญญา เรารู้ว่าเราเป็นใครและพระ 

ผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากเรา37 กฎของ 

พระองค์จารึกไว้ในใจเรา38 พระองค์ทรง 

เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราและเราเป็นผู้คน

ของพระองค์39 ลูกหลานแห่งพันธสัญญา 

ปวารณาตนจะยังคงแน่วแน่ แม้อยู่ท่าม 

กลางความยากลำาบาก เมื่อหลักคำาสอน

นั้นหยั่งรากลึกในใจเรา แม้แผลจากเหล็ก 

ไนแห่งความตายจะได้รับการบรรเทาและ

ความแข็งแกร่งทางวิญญาณจะเพ่ิมมากข้ึน

คำาช่ืนชมซ่ึงสำาคัญท่ีสุดท่ีจะมีได้ในชีวิต 

นี้คือการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้รักษาพันธ- 

สัญญา ผู้รักษาพันธสัญญาจะได้รับรางวัล 

ทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้า พระคัมภีร์ประกาศ 

ว่า “ให้ท่านพิจารณาถึงสภาพอันเป็นพร 

และเป็นสุขของคนที่รักษาพระบัญญัติ 

ของพระผู้เป็นเจ้า. เพราะดูเถิด, พวกเขา

ได้รับพรในทุกสิ่ง…และหากพวกเขายืน 

หยัดอย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

แล้วพวกเขาจะได้รับเข้าสู่สวรรค์… [และ] 

พำานักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในสภาพแห่ง 

ความสุขอันไม่รู้จบ”40

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคือ 

พระคริสต์ ศาสนจักรของพระองค์ได้รับการ 

ฟื้นฟูเพื่อเป็นพรแก่คนทั้งปวง ประธาน

โธมัส เอส. มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ ์

ของเราในปัจจุบัน เราในฐานะลูกหลาน 

แห่งพันธสัญญาผู้ ซื่อสัตย์ จะได้รับพร 

เวลานี้และตลอดไป ข้าพเจ้าเป็นพยานใน 

พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.  สเตคมอสโก รัสเซีย จัดตั้งขึ้นเมื่อ 

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2011

2.  วียาเชสลาฟ เอฟิมอฟ เป็นประธาน 

คณะเผยแผ่เยคาเตรินบุร์ก รัสเซีย  

ตั้งแต่ปี 1995 ถึง 1998 ถึงแก่กรรม 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000

3.  ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 138:57

4.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 130:21

5.  ตัวอย่างเช่น หลังจากน้ำาท่วมครั้งใหญ่ 

พระองค์ตรัสว่า “เมื่อ … มีรุ้งขึ้นที่เมฆ

นั้น เราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรา

ระหว่างเรากับเจ้า … แล้วน้ำาจะไม่ท่วม

ทำาลายบรรดาสัตว์โลกอีกเลย” (ปฐมกาล 

9:14–15, เชิงอรรถ 15b; จาก Joseph 

Smith Translation, Genesis 9:20)

6.  ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 66:2; 

133:57

7.  ดู ยอห์น 3:16

8.  ดู อับราฮัม 3:25

9. กิจการ 3:25

10. ดู 3 นีไฟ 20:26

11. 3 นีไฟ 20:25

12. 3 นีไฟ 20:26
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33. ดู คำาสอนของประธานศาสนาจักร: 
บริคัม ยัง (1997), หน้า 72

34. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:37
35. “เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีใน

พระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, 
เราพยากรณ์ถึงพระคริสต์, … เพื่อลูก
หลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมองหา
แหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา” 
(2 นีไฟ 25:26)

36. ดู กาลาเทีย 3:29; หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 86:8–11

37. แนวคิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเราดังนี้ 
“หลายรุ่นหลังจากพระเมสสิยาห์จะ 
ทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์ในพระวรกาย
ต่อลูกหลานมนุษย์แล้ว, จากนั้นความ
สมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเมส- 
สิยาห์ย่อมมาสู่คนต่างชาติ, และจากคน 
ต่างชาติมาสู่พงศ์พันธุ์ของเราที่ยังเหลือ
อยู่—และในวันนั้นพงศ์พันธุ์ของเราที่ยัง
เหลืออยู่จะรู้ว่าพวกเขาเป็นของเชื้อสาย
แห่งอิสราเอล, และรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้คน
แห่งพันธสัญญาของพระเจ้า; และเวลา
นั้นพวกเขาจะรู้และเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับ
บรรพชนของพวกเขา, และความรู้เกี่ยว
กับพระกิตติคุณของพระผู้ไถ่ของพวก
เขาด้วย, ซึ่งพระกิตติคุณนี้พระองค์ทรง
ปฏิบัติศาสนกิจไว้กับบิดาทั้งหลายของ
พวกเขา; ดังนั้น, พวกเขาจะเข้าถึงความรู้
เกี่ยวกับพระผู้ไถ่ของพวกเขาและประเด็น
นั้นๆ ของหลักคำาสอนของพระองค์, เพื่อ
พวกเขาจะรู้ว่าจะมาหาพระองค์และรับ
การช่วยให้รอดได้อย่างไร”  
(1 นีไฟ 15:13–14)

38. ดู อิสยาห์ 55:3; เยเรมีย์ 31:33; โรม 
2:15; 2 โครินธ์ 3:2–3; ฮีบรู 10:16

39. ดู สดุดี 95:7; 100:3; เยเรมีย์ 24:7; 
31:33; 32:38; เอเสเคียล 11:20; 37:23, 
27; เศคาริยาห์ 8:8; 2 โครินธ์ 6:16;  
ฮีบรู 8:10

40. โมไซยาห์ 2:41

 ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทำาสิ่งที่เรากล่าว; แต่เมื่อ 
เจ้าไม่ทำาส่ิงท่ีเรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มีสัญญา” 
(หลักคำาสอนและพันธสัญญา 82:10)

24. เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1823, ความ
คิดเกี่ยวกับพันธสัญญานี้ได้รับการ 
เปิดเผยเป็นครั้งแรกแก่ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ จากนั้นเทพโมโรไน
ประกาศว่าศาสดาพยากรณ์เอลียาห์จะ
มาในฐานะผู้ส่งสารจากสวรรค์เพื่อ
ปลูกความรู้เกี่ยวกับสัญญาที่เคยทำากับ
บรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลาน  
(ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 2:1–3)

25. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา  
84:33–34, 39–40

26. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:33
27. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:35, 37
28. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:38
29. ดู แอลมา 13:1–9
30. ดู 3 นีไฟ 29
31. 3 นีไฟ 29:1, 3
32. หน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน: 

พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซู
คริสต์

13. ดู ปฐมกาล 17:1–10, 19; เลวีนิติ 
26:42; กิจการ 3:25; Bible Dictionary, 
“Abraham, Covenant of”

14. ดู ปฐมกาล 26:1–5, 24
15. ดู ปฐมกาล 28:1–4, 10–14; 35:9–13; 

48:3–4
16. ดูอ้างอิงที่ระบุไว้ข้างต้นในเชิงอรรถท้าย

เรื่อง 13–15
17. เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9; 1 พงศาวดาร 

16:15; สดุดี 105:8
18. 1 นีไฟ 15:18; เน้นตัวเอน
19. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 132:30 

พระเจ้าตรัสกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธว่า “เรากล่าวแก่อับราฮัมไว้ฉันใด
เกี่ยวกับตระกูลทั้งหลายของแผ่นดิน
โลก, เราก็กล่าวแก่ผู้รับใช้ของเราโจเซฟ 
ฉันนั้น: ในเจ้าและในพงศ์พันธุ์ของเจ้า
ตระกูลของแผ่นดินโลกจะได้รับพร” 
(หลักคำาสอนและพันธสัญญา 124:58)

20. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 14:7
21. ดู กิจการ 10:34–35
22. ดู อพยพ 19:5
23. พระคัมภีร์ประกาศว่า “เรา, พระเจ้า, 
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ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านผู้
นี้มาก จงเชื่อฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5)

พระเยซูทรงสอนเช่นกันว่าพระลักษณะ 

ของพระองค์เหมือนพระลักษณะของพระ 

บิดา พระองค์ตรัสกับเหล่าอัครสาวกว่า

“ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะ 

รู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านก็ 

จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์

“ฟีลิปทูลพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้าขอ 

สำาแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้

เห็น ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว

“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ฟีลิปเอ๋ย เรา 

ได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยัง 

ไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็น 

พระบิดา” (ยอห์น 14:7–9)

ต่อมา อัครสาวกเปาโลบรรยายว่าพระ 

บุตรทรงมี “สภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับ  

[พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา]” (ฮีบรู 1:3; ดู 

2 โครินธ์ 4:4)

พระผู้สร้าง
อัครสาวกยอห์นเขียนว่าพระเยซูผู้ที่ 

เขาเรียกว่า “พระวาทะ” ในปฐมกาล 

[พระองค์] ทรงดำารงอยู่กับพระเจ้า พระเจ้า 

ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ  

ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียว 

ที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ” (ยอห์น  

1:2–3) ด้วยเหตุนี้ ภายใต้แผนของพระ

บิดา พระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นพระผู้สร้าง

สิ่งทั้งปวง

พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแห่ง
อิสราเอล

ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้คนของ 

พระองค์ในปาเลสไตน์ พระเยซูทรงสอน

พระองค์ เพื่อปราศรัยกับพวกเขา ข้าพเจ้า 

จึงใช้พระดำารัสที่พระเยซูตรัสด้วยพระองค ์

เอง เราทุกคนพึงพิจารณาสิ่งที่พระองค์ 

ทรงสอนด้วยพระองค์เองว่าพระองค์เป็น

ใครและทรงส่งพระองค์มาแผ่นดินโลก

เพื่อทำาอะไร

พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิด
พระเยซูทรงสอนว่าพระองค์ทรงเป็น 

พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิด พระองค์
ตรัสว่า

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรง 
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

“เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้า 
มาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก  
แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น”  
(ยอห์น 3:16–17)

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงประกาศ
ยืนยันเช่นนี้ ในจุดสูงสุดของประสบการณ์ 
ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ 
พระองค์ทรงประกาศจากสวรรค์ว่า “ท่าน

“พวกท่านคิดอย่างไรด้วย 

เรื่องพระคริสต์” (มัทธิว  

22:42) ด้วยถ้อยคำานั้น 

พระเยซูทรงทำาให้พวกฟาริสีในสมัยของ 

พระองค์ยอมจำานน ด้วยถ้อยคำาเดียวกัน 

นี้ข้าพเจ้าถามเพื่อนวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

และชาวคริสต์คนอื่นๆ ว่าโดยแท้แล้วท่าน 

เชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และท่าน 

กำาลังทำาอะไรเนื่องจากความเชื่อนั้น

ข้ออ้างอิงส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าจะมา 

จากพระคัมภีร์ไบเบิล เพราะชาวคริสต์ 

ส่วนใหญ่คุ้นเคยดี การตีความของข้าพเจ้า 

จะดึงมาจากสิ่งที่พระคัมภีร์ยุคปัจจุบัน  

โดยเฉพาะพระคัมภีร์มอรมอน สอนเรา 

เกี่ยวกับความหมายของข้อพระคัมภีร์ใน 

ไบเบิลซึ่งกำากวมจนชาวคริสต์ต่างนิกาย 

ไม่เห็นด้วยกับความหมายในนั้น ข้าพเจ้า 

ปราศรัยกับผู้เชื่อและคนอื่นๆ เช่นกัน ตาม 

ที่เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์สอนเรา 

เช้าวันนี้ บางคนเรียกตนเองว่าชาวคริสต์ 

ยกย่องพระเยซูในฐานะครูผู้ยิ่งใหญ่แต่ 

ไม่ประกาศยืนยันความเป็นพระเจ้าของ

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

คำาสอนของพระเยซู
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิด… 
ของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาป 
และความตาย นี่คือความรู้สำาคัญที่สุดบนแผ่นดินโลก
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องค์ทรงทำาอะไรเพื่อดิฉันคะ” สำาหรับคน 

ที่ไม่เข้าใจว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาอะไร 

เพื่อเรา ข้าพเจ้าจะตอบคำาถามนั้นด้วย 

พระดำารัสของพระองค์เองและด้วยประจักษ์ 

พยานของข้าพเจ้า

ชีวิตของโลก
พระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกคำาสอนของ 

พระเยซูว่า “เราได้มาเพ่ือเขาท้ังหลายจะได้ 

ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น  

10:10) ต่อมาในโลกใหม่ พระองค์ทรง 

ประกาศว่า “เราเป็นแสงสว่างและเป็น 

ชีวิตของโลก” (3 นีไฟ 11:11) พระองค์ทรง 

เป็นชีวิตของโลกเพราะพระองค์ทรงเป็น 

พระผู้สร้างและเพราะโดยผ่านการฟื้นคืน 

พระชนม์ เราทุกคนต่างมั่นใจได้ว่าเราจะ 

มีชีวิตอีกครั้ง ชีวิตที่พระองค์ประทานแก่

เราไม่เพียงชีวิตมรรตัยเท่านั้น พระองค์

ทรงสอนว่า “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น  

แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใด 

แย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” 

(ยอห์น 10:28; ดู ยอห์น 17:2 ด้วย)

ความสว่างของโลก
พระเยซูทรงสอนด้วยว่า “เราเป็นความ

สว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินใน

ความมืด” (ยอห์น 8:12) พระองค์ทรงประ-

กาศเช่นกันว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความ

จริง และเป็นชีวิต” (ยอห์น 14:6) พระองค์

ทรงเป็นทางนั้นและพระองค์ทรงเป็น

ความสว่างนั้นเพราะคำาสอนของพระองค์

ส่องทางให้เราในชีวิตมรรตัยและแสดงให้

เราเห็นทางกลับไปหาพระบิดา

สิ่งที่พระองค์ทรงทำาเพื่อเรา
ที่การประชุมใหญ่สเตคเมื่อหลายปี 

ก่อน ข้าพเจ้าพบสตรีคนหนึ่งที่พูดว่ามีคน 

ขอให้เธอกลับมาโบสถ์หลังจากห่างหาย 

ไปหลายปีแต่นึกเหตุผลไม่ออกว่าทำาไม 

เธอควรกลับมา เพ่ือให้กำาลังใจเธอข้าพเจ้า 

พูดว่า “เมื่อคุณพิจารณาทุกอย่างที่พระ 

ผู้ช่วยให้รอดทรงทำาเพ่ือเรา คุณไม่มีเหตุผล 

มากมายหรอกหรือที่จะกลับมานมัสการ 

พระองค์ที่ โบสถ์และรับใช้พระองค ์”  

ข้าพเจ้าแปลกใจกับคำาตอบของเธอ “พระ

ว่าพระองค์คือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าพระ 

ผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล (ดู ยอห์น 8:58)  

ต่อมาในฐานะพระเจ้าผู้คืนพระชนม์ พระ 

องค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้คนของ

พระองค์ในทวีปอเมริกา ที่นั่นพระองค์ทรง

ประกาศว่า

“ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์, ผู้ท่ีศาสดา 

พยากรณ์เป็นพยานว่าจะมาในโลก. …
“…เราคือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล, 

และพระผู้เป็นเจ้าของทั้งแผ่นดินโลก” 

(3 นีไฟ 11:10, 14)
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ทำาตามพระประสงค์ของ 
พระบิดา

พระเยซูเทิดพระเกียรติพระบิดาและ 

ทำาตามพระองค์เสมอ แม้เม่ือทรงพระเยาว์ 

พระองค์ทรงประกาศต่อบิดามารดาใน 

โลกมนุษย์ว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่าฉัน 

ต้องกระทำาธุรกิจแห่งพระบิดาของฉัน”  

(ลูกา 2:49) “เพราะว่าเราได้ลงมาจาก 

สวรรค์” พระองค์ทรงสอนในเวลาต่อมา  

“มิใช่เพื่อกระทำาตามความประสงค์ของ 

เราเอง แต่เพื่อกระทำาตามพระประสงค์ 

ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา” (ยอห์น 6:38;  

ดู ยอห์น 5:19) พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน 

ว่า “ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะ 

มาทางเรา” (ยอห์น 14:6; ดู มัทธิว 11:27)

เรากลับไปหาพระบิดาโดยทำาตามพระ 

ประสงค์ของพระองค์ พระเยซูทรงสอนว่า  

“มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า พระองค์เจ้าข้า  

พระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์  

แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา  

ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มัทธิว  

7:21) พระองค์ทรงอธิบายว่า

“เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้อง

แก่เราว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า  

ข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนาม 

ของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนาม

ของพระองค์ และได้กระทำาการมหัศจรรย์

เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่

หรือ
“เมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่า เราไม่ 

เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำาความชั่ว จง 
ไปเสียให้พ้นหน้าเรา” (มัทธิว 7:22–23)

แล้วใครเล่าจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์  
ไม่ใช่คนที่เพียงแต่กระทำาการมหัศจรรย์ 
โดยใช้พระนามของพระเจ้า พระเยซูทรง 
สอนว่า แต่เฉพาะ “ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัย 
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์” 
เท่านั้น

พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง

ที่ยิ่งใหญ่
พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นวิธีทำาเช่น 

นี้ พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราครั้งแล้วครั้ง 
เล่าให้ตามพระองค์ “แกะของเราย่อมฟัง
เสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้น และ
แกะนั้นตามเรา” (ยอห์น 10:27)

อำานาจฐานะปุโรหิต
พระองค์ประทานอำานาจฐานะปุโรหิต 

แก่เหล่าอัครสาวกของพระองค์ (ดู มัทธิว  

10:1) และคนอื่นๆ กับเปโตร อัครสาวก 

อาวุโส พระองค์ตรัสว่า “เราจะมอบลูก 

กุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่าน 

จะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูก 

กล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าว 

อนุญาตส่ิงใดในโลก ส่ิงน้ันจะกล่าวอนุญาต 

ในสวรรค์ด้วย” (มัทธิว 16:19; ดู มัทธิว 

18:18 ด้วย)

ลูกาบันทึกว่า “พระเยซูทรงตั้งสาวก  

… เจ็ดสิบคนไว้ และใช้เขาออกไปทีละ 

สองคนๆ ให้ล่วงหน้าไปก่อนพระองค์ ให้ 

เข้าไปทุกเมืองและทุกตำาบลที่พระองค์จะ 

เสด็จไปนั้น” (ลูกา 10:1) ต่อมาสาวกเจ็ด 

สิบคนนี้ทูลพระเยซูด้วยความปีติยินดีว่า  

“ถึงผีทั้งหลายก็ได้อยู่ใต้บังคับของพวกข้า

พระองค์โดยพระนามของพระองค์” (ลูกา  

10:17) ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงอำานาจฐานะ

ปุโรหิตนั้น

การนำาทางโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่น 

ดินโลก พระเยซูทรงสอนเหล่าอัครสาวก 
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ยากนัก” และนับจากเวลานั้นผู้ติดตาม 

พระองค์จำานวนมากก็ “ท้อถอย ไม่ติดตาม 

พระองค์ต่อไปอีก” (ยอห์น 6:60, 66) เห็น 

ได้ชัดว่าพวกเขาไม่ยอมรับคำาสอนก่อน 

หน้าน้ีของพระองค์ท่ีว่าพวกเขาควร  “แสวง 

หาแผ่นดินของพระเจ้า…ก่อน” (มัทธิว 

6:33) แม้ในปัจจุบันบางคนที่อ้างตนเป็น 

ชาวคริสต์ก็ยังถูกสิ่งต่างๆ ของโลกดึงดูด 

—สิ่งที่ ค้ำาจุนชีวิตบนแผ่นดินโลกแต่ไม่ 

บำารุงเลี้ยงจนไปสู่ชีวิตนิรันดร์ สำาหรับบาง 

คน “ถ้อยคำา…ยากนัก” ของพระองค์ยัง 

คงเป็นเหตุผลที่จะไม่ติดตามพระคริสต์

พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต แหล่ง 

การบำารุงเลี้ยงนิรันดร์ เมื่อรับสั่งถึงการ 

บำารุงเลี้ยงในมรรตัยที่โลกมอบให้ รวมทั้ง 

มานาที่พระเยโฮวาห์ทรงส่งมาเป็นอาหาร 

ของลูกหลานอิสราเอลในแดนทุรกันดาร  

พระเยซูทรงสอนว่าคนที่พึ่งอาหารนี้ก็ตาย 

แล้ว (ดู ยอห์น 6:49) ในทางตรงกันข้าม  

การบำารุงเลี้ยงที่พระองค์ทรงมอบให้คือ  

“อาหารที่ธำารงชีวิต ซึ่งลงมาจากสวรรค์” 

และพระเยซูทรงสอนว่า “ถ้าผู้ใดกินอาหาร 

นี้ ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 6:51)

สาวกบางคนกล่าวว่า “ถ้อยคำาเหล่านี้ 

ของพระองค์ว่า “องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนาม 

ของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง 

และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่ งที่ เราได้ 

กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26) และ  

“พระองค์จะนำาท่านทั้งหลายไปสู่ความ

จริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:13)

การนำาทางโดยพระบัญญัติของ
พระองค์

พระองค์ทรงนำาทางเราโดยพระบัญญัติ 

ของพระองค์เช่นกัน ฉะนั้นพระองค์จึงทรง 

บัญชาชาวนีไฟว่าพวกเขาไม่ควรมีการ 

โต้เถียงเกี่ยวกับประเด็นของหลักคำาสอน  

เพราะพระองค์ตรัสว่า

“คนท่ีมีวิญญาณของความขัดแย้งย่อม 

ไม่เป็นของเรา, แต่เป็นของมาร, ผู้เป็น 

บิดาแห่งความขัดแย้ง, และเขายั่วยุใจ 

มนุษย์ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธ, ต่อกัน

“ดูเถิด, นี่ไม่ใช่หลักคำาสอนของเรา, ที่

จะยั่วยุใจมนุษย์ให้มีความโกรธกัน; แต่นี่ 

เป็นหลักคำาสอนของเรา, ว่าเรื่องเช่นนั้นจะ 

หมดไป” (3 นีไฟ 11:29–30)

มีใจจดจ่ออยู่กับชีวิตนิรันดร์
พระองค์ทรงท้าทายเราเช่นกันให้เรา 

มีใจจดจ่ออยู่กับพระองค์ ไม่ใช่สิ่งต่างๆ  

ของโลก ในการเทศนาครั้งสำาคัญยิ่งของ

พระองค์เรื่องอาหารแห่งชีวิต พระเยซูทรง 

อธิบายความแตกต่างระหว่างการบำารุง 

เลี้ยงในมรรตัยกับนิรันดร “อย่าขวนขวาย 

หาอาหารที่เสื่อมสิ้นไป” พระองค์ตรัส  

“แต่จงหาอาหารที่ดำารงอยู่คืออาหารแห่ง 

ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน” 

(ยอห์น 6:27) พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า 
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การชดใช้
จุดสูงสุดของการปฏิบัติศาสนกิจบน 

แผ่นดินโลกของพระผู้ช่วยให้รอด คือการ 

ฟ้ืนคืนพระชนม์และการชดใช้ของพระองค์ 

เพื่อบาปของโลก ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา 

พยากรณ์เรื่องนี้เมื่อเขากล่าวว่า “จงดูพระ 

เมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิด 

บาปของโลกไปเสีย” (ยอห์น 1:29) ต่อมา 

พระเยซูทรงสอนว่า “บุตรมนุษย์…มา 

เพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของ 

ท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก” (มัทธิว  

20:28) ที่พระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระ 

เยซูทรงอธิบาย ตามเรื่องราวในมัทธิวว่า  

เหล้าองุ่นที่พระองค์ทรงอวยพรคือ “โลหิต

ของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่ง

ต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอัน

มาก” (มัทธิว 26:28)

ขณะทรงปรากฏต่อชาวนีไฟ พระเจ้า 

ผู้คืนพระชนม์ทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้ออก 

มาสัมผัสรอยแผลที่พระปรัศว์ และรอย 

ตะปูในพระหัตถ์และพระบาท พระองค์

ทรงอธิบายว่า พระองค์ทรงทำาเช่นนี้ “เพื่อ 

เจ้าจะรู้ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล, 

และพระผู้เป็นเจ้าของทั้งแผ่นดินโลก, และ 

ถูกประหารเพื่อบาปของโลก” (3 นีไฟ 

11:14) เรื่องราวดำาเนินต่อไปว่า ฝูงชน 

“ทรุดลงแทบพระบาทของพระเยซู, และ 

นมัสการพระองค์” (ข้อ 17) เพราะเหตุนี้  

คนทั้งโลกจึงจะนมัสการพระองค์ในที่สุด

พระเยซูทรงสอนความจริงอันลำ้าค่า 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดใช้ของพระองค์  

พระคัมภีร์มอรมอนซึ่งให้รายละเอียดเพิ่ม 

เติมเกี่ยวกับคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอด 

และให้คำาอธิบายอันเป็นเลิศเกี่ยวกับ 

พระพันธกิจ รายงานคำาสอนนี้ว่า

“พระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพื่อเรา

จะได้ถูกยกขึ้นบนกางเขน… , เพื่อเราจะ

ดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเรา, …
“…เพื่อพวกเขาจะได้รับการพิพากษา 

ตามงานของตน.

“และ…ผู้ใดกลับใจและรับบัพติศมา 

ในนามของเราจะเต็มเปี่ยม; และหากเขา 

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ดูเถิด, เราจะ 

ถือว่าเขาไม่มีความผิดต่อพระพักตร์พระ

บิดาของเราในวันนั้นเมื่อเราจะยืนเพื่อ

พิพากษาโลก. …
“และไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดจะเข้าไปใน 

อาณาจักรของพระองค์ได้; ฉะนั้นไม่มีสิ่ง 

ใดเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระองค์  

นอกจากบรรดาผู้ที่ล้างอาภรณ์ของพวก 

เขาในเลือดของเรา, เพราะศรัทธาของ 

พวกเขา, และการกลับใจจากบาปทั้งหมด 

ของพวกเขา, และความซื่อสัตย์จนกว่า

ชีวิตจะหาไม่ของพวกเขา” (3 นีไฟ 27:14–

16, 19)

ดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าการชดใช้ของพระ

เยซูคริสต์เปิดโอกาสให้เราเอาชนะความ

ตายทางวิญญาณอันเกิดจากบาป และ

มีพรแห่งชีวิตนิรันดร์โดยผ่านการทำาและ

รักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์

การท้าทายและประจักษ์พยาน
พระเยซูตรัสท้าทายดังนี้ “พวกท่านคิด 

อย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์” (มัทธิว 22:42) 

อัครสาวกเปาโลท้าทายชาวโครินธ์ให้  

“พิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ใน 

ความเชื่อหรือไม่” (2 โครินธ์ 13:5) เรา 

ทุกคนควรตอบคำาท้าเหล่านี้ด้วยตัวเราเอง 

ความภักดีสูงสุดของเราอยู่ที ่ไหน เรา 

เหมือนชาวคริสต์ท่ีย้ายถ่ินพำานักไปสู่ไซอัน 

แต่ยังพยายามเก็บถิ่นพำานักแห่งที่สองใน 

บาบิโลนไว้1ดังคำาพรรณนาที่น่าจดจำาของ 

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์หรือไม่

ไม่มีท่ีตรงกลาง เราคือผู้ติดตามพระเยซู 

คริสต์ เราเป็นพลเมืองในศาสนจักรและ 

พระกิตติคุณของพระองค์ และเราไม่ควร 

ใช้วีซ่าไปเยือนบาบิโลนหรือทำาตัวเยี่ยงพล 
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เม่ือกลับถึงบ้าน ข้าพเจ้าเห็นชัดมากข้ึน 

เรื่อยๆ ว่าถึงแม้จะจบแล้ว แต่งานเผยแผ ่

ของข้าพเจ้ายังไม่จบ แม้ผ่านมาแล้วหลาย 

ปี แต่ข้าพเจ้ายังรู้สึกว่างานเผยแผ่เป็นสอง 

ปีที่ดีที่สุด สำาหรับ ชีวิตข้าพเจ้า บทเรียน 

ที่ไม่คาดฝันบทหนึ่งจากงานเผยแผ่ของ 

ข้าพเจ้าคือเสียงของเด็กผู้หญิงคนนั้น ถึง 

ตอนน้ีข้าพเจ้าก็ยังได้ยินในใจ “คุณยายขา 

นั่นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต จริงๆ หรือคะ”  

“คุณยายขา นั่นสามี จริงๆ หรือพ่อ จริงๆ  

หรือคะ” หรือ “คุณยายขา นั่นสมาชิก 

ศาสนจักร จริงๆ หรือคะ”

ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่ากุญแจสู่การเป็น จริงๆ 

ในทุกแง่มุมของชีวิตเราคือการสามารถ 

สอนได้ในระดับที่ไม่จำากัดการเรียนรู้ ชีวิต 

จริงเรียกร้อง การเรียนรู้จริง ซึ่งขึ้นอยู่กับ 

การสอนจริง ความรับผิดชอบในการสอน 

อย่างมีประสิทธิภาพไม่จำากัดเฉพาะผู้มี 

การเรียกอย่างเป็นทางการให้เป็นครูเท่า 

นั้น1 แท้จริงแล้ว สมาชิกครอบครัว ผู้นำา 

หลายปีก่อนข้าพเจ้าอยู่กับคู่ที่ 

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา 

เมื่อได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งพูด 

ว่า “คุณยายขา นั่นผู้สอนศาสนา จริงๆ  

หรือคะ” ข้าพเจ้าหันไปมองเด็กผู้หญิงที่ 

กำาลังจูงมือคุณยายและชี้มาที่ข้าพเจ้ากับ 

คู่ ข้าพเจ้ายิ้ม ยื่นมือให้ มองตาเธอ และ 

พูดว่า “สวัสดีครับ ผมชื่อเอ็ลเดอร์ริชาร์ด

สัน เราเป็นผู้สอนศาสนา จริงๆ” เธอยิ้ม 

กว้างขณะมองดูข้าพเจ้า เธอตื่นเต้นที่ได้ 

อยู่ต่อหน้าผู้สอนศาสนาตัวจริง

ข้าพเจ้าเดินออกจากประสบการณ์นั้น 

ด้วยการอุทิศตนใหม่อีกครั้ง ข้าพเจ้าต้อง 

การเป็นผู้สอนศาสนาในแบบที่พระผู้ช่วย 

ให้รอด ครอบครัวของข้าพเจ้า และเด็กผู้

หญิงคนนี้คาดหวังให้เป็น เป็นเวลาสอง 

ปีติดต่อกันที่ข้าพเจ้าทำางานหนักเพื่อให้ 

ดูเหมือน คิดเหมือน ทำาเหมือน และโดย

เฉพาะอย่างยิ่งสอนเหมือนผู้สอนศาสนา  

จริงๆ

เมืองที่นั่น เราควรเทิดพระเกียรติพระนาม 

ของพระองค์ รักษาพระบัญญัติ และ  

“อย่าแสวงหาสิ่งต่างๆ ของโลกนี้แต่… 

แสวงหาเพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้

เป็นเจ้าก่อน, และสถาปนาความชอบธรรม 

ของพระองค์” (จากงานแปลของโจเซฟ 

สมิธ, มัทธิว 6:38) 

พระเยซูคริสต์ทรง เป็น พระบุตรองค์ 

เดียวที่ถือกำาเนิดและทรงเป็นพระบุตรที่รัก 

ของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็น พระ 

ผู้สร้างของเรา พระองค์ทรง เป็น ความ 

สว่างของโลก พระองค์ทรง เป็น พระผู้ 

ช่วยให้รอดจากบาปและความตาย นี่คือ 

ความรู้สำาคัญที่สุดบนแผ่นดินโลก ท่านรู้ 

ส่ิงน้ีได้ด้วยตนเอง เช่นท่ีข้าพเจ้ารู้ด้วยตนเอง 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยานถึง 

พระบิดาและพระบุตรและทรงนำาเราไปสู่ 

ความจริง ทรงเปิดเผยความจริงเหล่านี้ต่อ 

ข้าพเจ้า และพระองค์จะทรงเปิดเผยต่อ 

ท่าน ทางนั้นคือความปรารถนาและการ

เชื่อฟัง เกี่ยวกับความปรารถนา พระเยซู 

ทรงสอนว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะ 

พบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” (มัทธิว 

7:7) เกี่ยวกับการเชื่อฟัง พระองค์ทรงสอน 

ว่า “ถ้าผู้ใดต้ังใจประพฤติตามพระประสงค์ 

ของพระองค์ ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำาสอนนั้นมา 

จากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบของ 

เราเอง” (ยอห์น 7:17) ข้าพเจ้าเป็นพยาน

ถึงความจริงของเรื่องเหล่านี้ในพระนาม

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1. ดู นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ A Wonderful Flood 

of Light (1990), 47.

โดย แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ

สอนตามวิธี
ของพระวิญญาณ
ถึงแม้เราทุกคนคือครู แต่เราต้องตระหนักเต็มที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์
คือครูที่แท้จริงและพยานยืนยันความจริงทั้งมวล
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ศาสนจักร และสมาชิกศาสนจักรทุกคน 

(รวมทั้งเยาวชนและเด็ก) ล้วนมีความรับ

ผิดชอบในการสอน

ถึงแม้เราทุกคนคือครู แต่เราต้องตระ- 

หนักเต็มที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือครู 

และพยาน แท้ จริงของความจริงทั้งมวล 

คนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้จะพยา- 

ยามทำาหน้าที่แทนพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

และทำาทุกอย่างเอง เชิญพระวิญญาณ 

อย่างสุภาพให้อยู่กับพวกเขาแต่อยู่ในบท 

บาทผู้สนับสนุนเท่าน้ัน หรือเช่ือว่าพวกเขา 

กำาลังมอบการสอนท้ังหมดให้พระวิญญาณ 

ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาเพียงแค่ “สอน 

โดยไม่เตรียม” บิดามารดา ผู้นำา และคร ู

ทุกคนมีความรับผิดชอบในการสอน “โดย 

พระวิญญาณ”2 พวกเขาไม่ควรสอน “ต่อ 

หน้าพระวิญญาณ” หรือ “หลังพระวิญ- 

ญาณ” แต่ “โดยพระวิญญาณ” เพื่อพระ 

วิญญาณจะทรงสามารถสอนความจริงได้

อย่างไม่จำากัด

โมโรไนช่วยให้เราเข้าใจว่าเราสามารถ  

“สอนโดยพระวิญญาณ” ได้โดยไม่แทนที่  

เจือจาง หรือมองข้ามพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ในฐานะครู ตัวจริง โมโรไนกล่าวว่าวิสุทธิ- 

ชนดำาเนินประสบการณ์ของพวกเขา “ตาม 

วิธีการทำางานของพระวิญญาณ”3 นี่เรียก 

ร้องมากกว่าการมีพระวิญญาณอยู่กับ 

เราเท่านั้น การดำารงตน “ตามวิธี” ของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าเรา 

อาจต้องเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อทำาตามวิธีที่

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอน เมื่อใดที่ 

เราปรับวิธีของเราให้อยู่ในแนวเดียวกับวิธ ี

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อนั้นพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์ย่อมสามารถสอนและเป็น 

พยานได้อย่างไม่จำากัด การวางแนวท่ีสำาคัญ 

แบบนี้อธิบายได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

หลายปีมาแล้วข้าพเจ้ากับลูกๆ ไต่ขึ้น 

ไปบนยอดเขาเซาธ์ซิสเตอร์ (South Sister)  

สูง 10,358 ฟุต (3,157 เมตร) ในโอเรกอน 

หลังจากเดินขึ้นไปหลายชั่วโมงเราเจอทาง 

ลาดชัน 45 องศา ทางเป็นกรวดก้อนเล็ก 

จิ๋วที่เกิดจากภูเขาไฟ เรามองเห็นยอด แต่ 

พอไต่ขึ้นไปก็พบว่าเท้าของเราทุกก้าวจะ 

จมอยู่ในก้อนกรวด ทำาให้เราลื่นไถลกลับ 

ลงมาหลายนิ้ว ลูกชายวัย 12 ขวบของ 

ข้าพเจ้าไต่ขึ้นไปตามไหล่เขา ส่วนข้าพเจ้า 

อยู่กับลูกสาววัย 8 ขวบ ไม่นานก็เริ ่ม 

เหนื่อยและท้อ เธอผิดหวังมาก พลางคิด 

ว่าเธอไม่น่าข้ึนมาบนยอดเขากับพ่ีชายเลย 

สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าอยากทำาคือแบกตัวเธอ  

ใจอยากทำาอย่างนั้นแต่เสียดายที่กายอ่อน 

กำาลัง เราน่ังบนโขดหิน ประเมินสถานการณ์ 

และวางแผนใหม่ ข้าพเจ้าบอกเธอให้เอา 

มือสอดไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของ 

ข้าพเจ้า จับให้แน่น และ—สำาคัญที่สุดคือ 

—ทันทีที่ข้าพเจ้ายกเท้าก้าวเดิน เธอต้อง 

รีบวางเท้าของเธอลงไปแทน เธอทำาตาม 

ข้าพเจ้าทุกก้าวและและยกเท้าตามจังหวะ 

มือที่สอดไว้ในกระเป๋ากางเกงของข้าพเจ้า  

หลังจากดูเหมือนนานชั่วกัปชั่วกัลป์ เราก็ 

ขึ้นถึงยอดเขา สีหน้าแสดงชัยชนะและ 

ความพอใจของเธอประมาณค่ามิได้ ใน 

ความเห็นของข้าพเจ้า เธอกับพี่ชายเป็น 

นักปีนเขา ตัวจริง
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คนที่สอนตามวิธีนี้ของพระวิญญาณ 

ช่วยผู้อื ่นโดยเชื้อเชิญ ส่งเสริม และหา 

โอกาสให้พวกเขาได้ใช้สิทธิ์เสรีของตน  

บิดามารดา ผู้นำา และครูทราบดีว่าพวก 

เขาไม่สามารถรู้สึก แทน เรียนรู้ แทน หรือ

แม้กลับใจ แทน ครอบครัว ที่ประชุม หรือ 

สมาชิกชั้นเรียนได้ แทนที่จะถามว่า “ฉัน 

จะทำาอะไรให้ลูกๆ สมาชิกชั้นเรียน หรือ 

คนอื่นๆ ได้บ้าง” พวกเขาถามว่า “ฉันจะ 

เชื้อเชิญและช่วยให้คนรอบตัวเรียนรู้ด้วย 

ตนเองได้อย่างไร” บิดามารดาที่ทำาตาม 

การทำางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์สร้าง 

บ้านที่ครอบครัวได้เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่า 

ไม่ใช่แค่เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่า ในทำานอง 

เดียวกัน แทนท่ีจะเพียงพูดคุยเก่ียวกับหลัก 

คำาสอน ครูจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและ

ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ 

ด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ถูกจำากัดเมื่อ 

แต่ละบุคคลใช้สิทธิ์เสรี ของตน อย่าง 

เหมาะสม

เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันของโลก เราจึง 

ต้องมีการเรียนรู้และการสอน จริง ในบ้าน 

ของเรา ในการประชุม และชั้นเรียนพระ 

กิตติคุณ ข้าพเจ้ารู้ว่าการพยายามปรับปรุง 

อาจทำาให้ท่านหนักใจบ้าง โปรดอย่าท้อ 

กับความก้าวหน้าของท่าน ข้าพเจ้านึกถึง 

ประสบการณ์การไต่เขากับลูกๆ เราตกลง 

กันว่าทุกครั้งที่เราหยุดสูดหายใจ แทนที่ 

จะเพ่งความสนใจอยู่กับว่าเราต้องไปอีก 

ไกลแค่ไหน แต่เราจะเหลียวมองลงเขา 

ทันที เราจะมองทิวทัศน์และพูดกันว่า “ดูสิ 

เรามาไกลมากเลย” จากนั้นเราจะสูดหาย 

ใจลึกๆ เหลียวกลับอย่างรวดเร็ว มองขึ้น 

เขา และเริ่มปีนอีกครั้งทีละก้าว พี่น้องทั้ง 

ทำาตามวิธีที่พระวิญญาณสอน ย่อมเรียน 

รู้อย่างรวดเร็วว่า การสอนจริง เกี่ยวข้อง 

มากกว่าการเพียงแต่พูดและบอก ด้วย

เหตุนี้พวกเขาจึงต้องหยุดฟังอย่างตั้งใจ  

สังเกตอย่างรอบคอบ และมองให้ออกว่า 

ตอ่ไปจะทำาอะไร6 เมือ่พวกเขาทำาเชน่นี ้พระ 

วิญญาณบริสุทธ์ิย่อมอยู่ในฐานะท่ีจะสอน 

ทั้งผู้เรียนและครูได้ถึงสิ่งที่พวกเขาควรทำา

และพูด7

ประการที่สอง พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ทรงสอนโดยการเชื้อเชิญ กระตุ้น ส่งเสริม 

และดลใจเราให้ปฏิบัติ พระคริสต์ทรงรับ 

รองกับเราว่าเราจะมาสู่ความจริงเมื่อเรา

ดำาเนินชีวิตและปฏิบัติตามหลักคำาสอน8  

พระวิญญาณทรงนำา แนะนำา และแสดง 

ให้เราเห็นสิ่งที่เราพึงทำา9 แต่จะไม่ทำาแทน 

เราในสิ่งที่เราสามารถทำาได้ด้วยตนเอง  

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถเรียน

แทน เรา รู้สึก แทน เรา หรือกระทำา แทน  

เราได้ เพราะนี่จะขัดกับหลักคำาสอนเรื่อง

สิทธิ์เสรี พระวิญญาณทรงสามารถช่วยให้ 

เรามีโอกาสและเชื้อเชิญเราให้เรียนรู้ รู้สึก  

และกระทำา

ความสำาเร็จของบุตรสาวเป็นผลจาก 

ความพยายามของเธอและเธอไต่เขาได้ดี 

ตามวิธีของข้าพเจ้า ขณะที่เธอก้าวพร้อม

ข้าพเจ้า เราก้าวในจังหวะเดียวกัน ส่งผล 

ให้ข้าพเจ้าได้ใช้พลังงานเต็มที่ กรณีเช่น 

นี้เกิดขึ้นเมื่อเราสอน “ตามวิธีการทำางาน 

ของพระวิญญาณ” เมื่อเราทำาให้วิธีสอน

ของเราเข้ากับวิธีสอนของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ พระวิญญาณจะเพิ่มพลังให้เรา 

และขณะเดียวกันก็ไม่ฝืนใจเรา เมื่อคิดถึง

เรื่องนี้ โปรดพิจารณาพื้นฐานสองประการ

ใน “การทำางานของพระวิญญาณ” ที่เรา

ควรเลียนแบบ

ประการแรก พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง 

สอนแต่ละคนในวิธีที่เป็นส่วนตัวมาก นี่ 

ทำาให้เราได้รู้ความจริงอย่างลึกซึ้งด้วย

ตนเอง เพราะความต้องการ สภาวการณ์  

และความก้าวหน้าของเราต่างกัน พระ 

วิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงสอนสิ่งที่เราต้อง 

รู้และทำาเพื่อเราจะเป็นอย่างที่เราต้องเป็น 

โปรดสังเกตว่าขณะท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ทรงสอน “ความจริงของทุกเร่ือง”4 พระองค์ 

ไม่ทรงสอนความจริงทั้งหมดในคราวเดียว  

พระวิญญาณทรงสอนความจริง เป็น  

“บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติม 

กฎเกณฑ์, ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อย”5

คนที่สอนตามวิธีของพระวิญญาณ 

เข้าใจว่าพวกเขาสอนคน ไม่ใช่สอนบท 

เรียน เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาย่อมเอาชนะ 

แรงกระตุ้นให้สอนครอบคลุมทุกเรื่องใน 

คู่มือหรือสอนทั้งหมดที่พวกเขาเรียนรู้มา 

เกี่ยวกับเรื่องนั้นและเน้นเรื่องเหล่านั้นที่ 

ครอบครัวหรือสมาชิกชั้นเรียนจำาเป็นต้อง 

รู้และทำาแทน บิดามารดา ผู้นำา และครูผู้
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คืนหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว ผู้สอน 

ศาสนาที่เพิ่งได้รับการเรียกคน 

หนึ่งชื่อเอ็ลเดอร์สวอนและคู่รุ่นพี่ 

ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยมบ้านของเรา โชค 

ดีที่ข้าพเจ้าอยู่บ้าน ข้าพเจ้าจึงเชิญพวก 

เขาเข้ามาข้างใน ขณะข้าพเจ้าต้อนรับพวก 

เขาที่ประตู สายตาข้าพเจ้าก็จ้องไปที่เสื้อ 

โค้ทซึ่งเอ็ลเดอร์สวอนสวมอยู่ โดยไม่คิด 

อะไรข้าพเจ้ากล่าวกับเขาว่า “เสื้อโค้ทที่ 

คุณสวมอยู่นี้สวยจริงๆ” อย่างไรก็ตามนี่ 

ไม่ใช่เสื้อใหม่ สีค่อนข้างจางแล้ว ข้าพเจ้า 

คิดเอาเองว่าเสื้อโค้ทตัวนี้เป็นเสื้อที่ผู้สอน 

ศาสนารุ่นก่อนตัดสินใจวางไว้ในห้องพัก 

ผู้สอนศาสนา

เอ็ลเดอร์สวอนตอบรับถ้อยคำาข้าพเจ้า 

โดยฉับพลัน ซึ่งตรงข้ามกันเลยกับสิ่งที่ 

ข้าพเจ้ากำาลังคิดอยู่ เขาตอบเป็นภาษา 

หลาย ท่าน สามารถ เป็นพ่อแม่ นำา และ

สอนตามวิธีการทำางานของพระวิญญาณ 

ได้ ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทำาได้ ข้าพเจ้าเป็น 

พยานว่าท่านทำาสิ่งนี้ได้ และชีวิตทั้งหลาย

จะเปลี่ยน

ชีวิตข้าพเจ้าได้รับพรจาก ครูตัวจริง ที่ 

สอนด้วยพระวิญญาณและโดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงโดยพระวิญญาณ ข้าพเจ้าเช้ือเชิญ 

ท่านให้ปรับวิธีสอนทั้งหมดของท่านให้อยู่ 

ในแนวเดียวกับวิธีของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรง

เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระกิต- 

ติคุณของพระองค์ได้รับการฟื้นฟู เพราะ

เหตุนี้เราจึงต้องเป็นพ่อแม่ จริงๆ ผู้นำา 

จริงๆ ครู จริงๆ และผู้เรียน จริงๆ ข้าพเจ้า

เป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยท่าน

ในความพยายามของท่าน ในพระนามอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู

คริสต์ เอเมน 
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6. ดู เดวิด เอ. เบดนาร์ “แสวงหาการเรียนรู ้

โดยศรัทธา” เลียโฮนา ก.ย. 2007  
หน้า 16–24

7. ดู ลูกา 12:12
8. ดู ยอห์น 7:17
9. ดู 2 นีไฟ 32:1–5

ญี่ปุ่นที่ยังไม่คล่องนักว่า “ใช่ครับ นี่เป็น 

เสื้อโค้ทที่ดีตัวหนึ่ง คุณพ่อผมสวมเสื้อตัว 

น้ีสมัยท่ีเขารับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในญ่ีปุ่น 

เมื่อกว่ายี่สิบปีมาแล้ว”

คุณพ่อของเขารับใช้ในคณะเผยแผ่ 

โอคายามะ ญี่ปุ่น เมื่อลูกชายเดินทางมา 

รับใช้งานเผยแผ่ที่ญี่ปุ่น เขามอบเสื้อตัวนี้ 

ให้ลูก ในภาพนี้เราจะเห็นเสื้อโค้ทตัวนั้นที่ 

เอ็ลเดอร์สวอนสองรุ่นสวมในญี่ปุ่น

ข้าพเจ้าซึ้งใจเมื่อได้ยินคำาพูดของเอ็ล- 

เดอร์สวอนและเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเอ็ล- 

เดอร์สวอนจึงสวมเสื้อโค้ทของคุณพ่อเมื่อ 

ออกไปประกาศพระวจนะ เอ็ลเดอร์สวอน 

เข้าสู่งานเผยแผ่โดยสืบทอดมรดกแห่ง

ความรักที่คุณพ่อของเขามีต่อประเทศ 

ญี่ปุ่นและผู้คนที่นั่น

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพวกท่านบางคนมี 

โดยเอ็ลเดอร์ คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ผู้สอนศาสนาคือ
สมบัติอันล้ำาค่า 
ของศาสนจักร
ข้าพเจ้าขอบคุณผู้สอนศาสนาซึ่งได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า 
พวกเขาขานรับการเรียกนั้น และกำาลังรับใช้อยู่ทั่วทั้งโลก
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นั้นด้วย ผู้สอนศาสนาทำาอ่างบัพติศมาขึ้น

เอง ไม่ค่อยน่ามองสักเท่าไร

เราได้รับการยืนยันหลังพิธีบัพติศมา 

สตรีท่านนั้นได้รับการยืนยันก่อนโดยเอ็ล- 

เดอร์ลอยด์ ข้าพเจ้านั่งอยู่กับสมาชิกคน 

อื่นๆ หลับตาฟังอยู่เงียบๆ เมื่อเอ็ลเดอร ์

ลอยด์กล่าวยืนยันเธอแล้วจึงเริ่มประกาศ 

คำาให้พรเธอ แต่จู่ๆ เอ็ลเดอร์ลอยด์ก็หยุด 

พูด ข้าพเจ้าจึงลืมตาขึ้นพลางจ้องมองไป

ที่เขา

แม้จนทุกวันนี้ข้าพเจ้ายังจำาภาพนั้นได้ 

ชัดเจน ดวงตาของเอ็ลเดอร์ลอยด์ท่วมท้น

ด้วยน้ำาตา เป็นคร้ังแรกในชีวิตข้าพเจ้าท่ีได้ 

รับการห่อหุ้มไว้ในพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์  

และโดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้า 

รู้โดยแน่ชัดว่าเอ็ลเดอร์ลอยด์รักเราและ 

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา

จากการเป็นประธานสเตคในไอดาโฮ  

ข้าพเจ้าไม่เคยได้พบเห็นเขาตั้งแต่รับ 

บัพติศมาเป็นสมาชิกใหม่แต่มีโอกาส 

แลกเปลี่ยนอีเมลกับเขาและพูดคุยกันทาง 

โทรศัพท์ ข้าพเจ้าไม่เคยลืมเขาเลย ใบหน้า 

ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสของเขาตราตรึงอยู่ใน 

ความทรงจำาของข้าพเจ้า เขามีความสุข 

มากที่รู้ว่าข้าพเจ้ากำาลังไปด้วยดี

เมื่ออายุ 17 ปีข้าพเจ้ายังไม่ค่อยเข้าใจ 

ข่าวสารท่ีผู้สอนศาสนาสอนข้าพเจ้า อย่าง 

ไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีความรู้สึกพิเศษเก่ียวกับ 

ผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าอยากเป็นเหมือน 

พวกเขา ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความรักย่ังยืน 

ลึกซึ้งของพวกเขา

ข้าพเจ้าขอเล่าถึงวันที่ข้าพเจ้ารับบัพ- 

ติศมา นั่นคือวันที่ 15 กรกฎาคม อากาศ 

ร้อนมาก สตรีคนหนึ่งรับบัพติศมาในวัน 

ประสบการณ์คล้ายกันนี้ ผู้สอนศาสนา 

จำานวนหนึ่งที่กำาลังรับใช้ในญี่ปุ่น คุณพ่อ  

คุณแม่ คุณปู่ คุณตา หรือคุณลุงคุณอา 

ของพวกเขาเคยรับใช้งานเผยแผ่ในญี่ปุ่น

ข้าพเจ้าอยากแสดงออกถึงความรัก 

ที่จริงใจ ความเคารพ และความรู้สึกขอบ 

คุณสำาหรับอดีตผู้สอนศาสนาทุกท่านที่ 

เคยรับใช้ทั่วโลก ข้าพเจ้าแน่ใจว่าผู้ที่ท่าน 

ช่วยให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่เคยลืมท่าน 

เลย “เท้าของผู้นำาข่าวดีมาก็งามสักเท่าใด

ที่บนภูเขา … ”1

ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้เปลี่ยน 

ใจเลื่อมใสเหล่านั้น ข้าพเจ้าเปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสเมื่ออายุ 17 ปี ขณะเป็นนักเรียน 

มัธยมปลาย ผู้สอนศาสนาที่ประกอบพิธี 

บัพติศมาข้าพเจ้าคือเอ็ลเดอร์รัพพ์ จาก 

ไอดาโฮ เมื่อไม่นานมานี้เขาได้รับการปลด 
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หลังจากนั้นก็ถึงคราวข้าพเจ้าที่จะรับ 

การยืนยัน อีกคร้ังหน่ึงท่ีเป็นเอ็ลเดอร์ลอยด์ 

เขาวางมือบนศีรษะข้าพเจ้าและยืนยัน 

ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกศาสนจักร ประสาท 

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

และเร่ิมประกาศคำาให้พร อีกคร้ังท่ีเขาหยุด 

แต่ข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วว่ากำาลังเกิดอะไร 

ขึ้น ข้าพเจ้ารู้อย่างแจ้งชัดผ่านทางพระ 

วิญญาณบริสุทธ์ิว่าผู้สอนศาสนารักข้าพเจ้า 

และพระผู้เป็นเจ้าทรงรักข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะกล่าวสักเล็กน้อยกับผู้สอน 

ศาสนาที่กำาลังรับใช้งานเผยแผ่อยู่ทั่วโลก 

ในเวลานี้ เจตคติของท่านและความรักที่ 

ท่านแสดงออกต่อผู้อื่นเป็นข่าวสารสำาคัญ 

ยิ่ง แม้ข้าพเจ้าไม่สามารถจับใจความได้ 

ทั้งหมดในทันทีจากหลักคำาสอนที่ผู้สอน 

ศาสนาสอนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึง 

ความรักอันยิ่งใหญ่ที่ผู้สอนศาสนามีต่อ 

ข้าพเจ้าและการกระทำาอันอ่อนโยนของ 

พวกเขาหลายครั้งได้สอนบทเรียนสำาคัญ 

ย่ิงต่อข้าพเจ้า ข่าวสารของท่านคือข่าวสาร 

แห่งความรัก ข่าวสารแห่งความหวัง และ 

ข่าวสารแห่งศรัทธา เจตคติของท่านและ 

การกระทำาของท่านจะอัญเชิญพระวิญญาณ 

และพระวิญญาณทำาให้เราสามารถเข้าใจ 

สิ่งสำาคัญ สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการนำามาถ่าย 

ทอดให้ท่านคือ โดยผ่านความรักของท่าน  

ท่านกำาลังมอบความรักของพระผู้เป็นเจ้า 

ท่านคือสมบัติอันล้ำาค่าของศาสนจักรนี้ 

ข้าพเจ้าขอบคุณพวกท่านทุกคนมากสำาหรับ 

การเสียสละของท่าน และการอุทิศตนของ

ท่าน

ข้าพเจ้าอยากพูดกับท่านผู้สอนศาสนา 

ในอนาคตด้วย ในครอบครัวของเรา ลูกๆ  

สี่คนของเรารับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ผู้สอน 

ศาสนาคนท่ีห้าของเราจะเข้าศูนย์ฝึกอบรม 

ผู้สอนศาสนาที่โพรโวสิ้นเดือนนี้ ปีหน้า 

ลูกคนสุดท้องของเรากำาลังวางแผนจะรับ 

ใช้งานเผยแผ่หลังจากเรียนจบโรงเรียน 

มัธยม

ดังนั้น ข้าพเจ้าพูดกับบุตรชายของ 

ข้าพเจ้าและทุกท่านที่กำาลังเตรียมรับใช้ 

งานเผยแผ่ ท่านจำาเป็นต้องนำาสามสิ่งไป 

งานเผยแผ่

1. ความปรารถนาที่จะสั่งสอนพระกิตติ- 

คุณ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ท่าน 

ค้นหาแกะของพระองค์และเที่ยวหา

มัน2 ผู้คนทั้งปวงรอบโลกกำาลังรอคอย 

ท่านอยู่ โปรดรีบไปหาพวกเขา ไม่มีใคร 

อีกแล้วที่จะมีความมุมานะในการช่วย 

เหลือผู้อื่นได้มากกว่าผู้สอนศาสนา  

ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ผู้สอนศาสนา 

ช่วยไว้

2. พัฒนาประจักษ์พยานของท่าน พระเจ้า 

ทรงเรียกร้อง “ใจและความคิดที่เต็ม 

ใจ”3

3. รักผู้อื่น เหมือนเอ็ลเดอร์สวอนที่นำาเสื้อ 

โค้ทของคุณพ่อและความรักที่คุณพ่อ 

เขามีต่อญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นไปกับเขา

ด้วยในงานเผยแผ่

และสำาหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าจะเตรียมตัว 

อย่างไรเพื่อรับใช้งานเผยแผ่ โปรดไปพบ 

อธิการของท่าน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเขาจะ

ช่วยท่าน

ข้าพเจ้าขอบคุณผู้สอนศาสนาซึ่งได้รับ 

เรียกจากพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาขานรับการ 

เรียกน้ัน และกำาลังรับใช้อยู่ท่ัวท้ังโลก ข้าพเจ้า 

ขอกล่าวกับอดีตผู้สอนศาสนาซึ่งเป็นที่รัก 

ของข้าพเจ้าทุกท่านว่า ข้าพเจ้าขอบคุณ 

อย่างจริงใจสำาหรับงานทุกอย่างของท่าน  

ท่านคือสมบัติอันล้ำาค่าของศาสนจักรนี้  

และขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้สอนศาสนา

ต่อไปตลอดเวลาและประพฤติตนเหมือน

สานุศิษย์ของพระคริสต์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า เราคือลูกๆ ของ 

พระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงรักเรา  

พระองค์ทรงส่งพระบุตรที่รักของพระองค์  

พระเยซูคริสต์ เพื่อที่เราจะกลับคืนสู่ที ่ 

ประทับของพระองค์ได้อีก ข้าพเจ้ากล่าว

สิ่งทั้งหมดนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ

พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1. อิสยาห์ 52:7
2. เอเสเคียล 34:11
3. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 64:34
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ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักยิ่งของเรา 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน สอนว่า  

“ข้าพเจ้าไม่สามารถเน้นได้มากนักว่าการ 

ตัดสินใจเป็นการกำาหนดจุดหมาย ท่าน 

ไม่สามารถทำาการตัดสินใจนิรันดร์โดย

ปราศจากผลนิรันดร์ได้”1

ทุกๆ ท่าน—ดังที่สอนเราในการประชุม 

ใหญ่คร้ังน้ี—เป็นบุตรหรือธิดาทางวิญญาณ 

ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระบิดามารดาสวรรค์  

ท่านมีคุณลักษณะและจุดหมายอันสูงส่ง2 

ในชีวิตก่อนเกิดท่านเรียนรู้ที่จะรักความ 

จริง ท่านทำาการเลือกนิรันดร์ท่ีถูกต้อง ท่าน 

รู้ว่าท่ีน่ีในความเป็นมรรตัย จะมีความทุกข์ 

และความยากลำาบาก ความเสียใจและ 

ทุกข์ทรมาน การทดสอบและการทดลอง 

เพื่อช่วยให้ท่านเติบโตและก้าวหน้า ท่าน 

รู้ด้วยว่าท่านสามารถทำาการเลือกให้ถูก 

ต้องต่อไปได้ กลับใจจากการเลือกที่ไม่ 

ถูกต้อง และรับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกโดย

ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ศาสดาพยากรณ์ลีไฮสอนอะไรเกี่ยวกับ 

การเลือก เขาแนะนำาว่าเราเป็น “อิสระที ่

จะ เลือก เสรีภาพและ ชีวิตนิรันดร์, โดย 

ผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของมวล 

มนุษย์, หรือจะเลือกการเป็นเชลยและ 

ความตาย, ตามการเป็นเชลยและอำานาจ 

ของมาร” เขาสอนต่อจากนั้นให้ “ลูกมอง 

หาพระผู้เป็นส่ือกลางท่ีย่ิงใหญ่องค์น้ี, และ 

สดับฟังพระบัญญัติอันสำาคัญยิ่งของพระ 

องค์; และซ่ือสัตย์ต่อพระวจนะของพระองค์, 

และ เลือกชีวิตนิรันดร์.”3

พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย ในสิ่งที่เรา 

เลือกคิด รู้สึก และทำา ท่านและข้าพเจ้า 

กำาลัง เลือกชีวิตนิรันดร์ หรือไม่

ลากข้าพเจ้าลงไปในท้องทะเลที่ลึกและ 

บ้าคล่ังไกลมากข้ึนเร่ือยๆ ข้าพเจ้าหมดแรง 

และเร่ิมสำาลักน้ำาเข้าปอด การจมน้ำาเกิดข้ึน 

ได้จริงๆ ข้าพเจ้าหมดเรี่ยวแรง ข้าพเจ้าตื่น 

กลัวและในที่สุดก็ร้องขอความช่วยเหลือ

น่าอัศจรรย์เมื่อเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตอยู่ 

ข้างข้าพเจ้าทันที ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขา 

เฝ้าดูขณะข้าพเจ้าลงไปในน้ำา เขารู้ว่า 

ข้าพเจ้าจะติดอยู่ในกระแสน้ำา และเขารู้ 

ว่ากระแสน้ำาจะพาข้าพเจ้าไปอยู่ตรงไหน 

เขาเล่ียงกระแสน้ำาโดยว่ายอ้อมไปอยู่เหนือ 

บริเวณที่ข้าพเจ้าตะเกียกตะกาย จากนั้น 

เขาก็อดทนรอจนข้าพเจ้าร้องขอความช่วย 

เหลือ ข้าพเจ้าอ่อนล้าเกินกว่าจะว่ายเข้า 

ฝั่งเองได้ และยังคงรู้สึกซาบซึ้งยิ่งที่เขา 

ช่วยชีวิต หากเขาไม่ช่วย ข้าพเจ้าคงไม่ได้ 

กลับมาหาครอบครัวอีก

วันน้ันข้าพเจ้าทำาการเลือกท่ีไม่ดีซ่ึงอาจ 

ส่งผลร้ายแรงต่อข้าพเจ้าและครอบครัว  

บัดนี้ขณะพิจารณาของประทานแห่งการ 

เลือกด้วยกัน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราแต่ละคน 

ประเมินการเลือกที่เราทำา

หลายปีมาแล้ว ขณะอยู่ที่ชาย 

หาดกับครอบครัว ข้าพเจ้า 

สังเกตเห็นป้ายและธงเตือน 

เราให้ระวังกระแสนำ้าที่กำาลังไหลเชี่ยวจาก 

ฝั่งสู่ทะเลลึกและปั่นป่วน ดวงตาข้าพเจ้า 

ไม่ได้ถูกฝึกมาจึงมองไม่เห็นแต่เจ้าหน้าที่

ช่วยชีวิตบนหอสังเกตการณ์ที่อยู่ใกล้ๆ  

สังเกตเห็นโดยง่าย กระแสน้ำาเชี่ยวเป็น 

อันตรายต่อทุกคนที่ออกจากที่ปลอดภัย 

บริเวณชายฝ่ังลงสู่ทะเล ข้าพเจ้าจำาเหตุผล 

ที่ยกมาอ้างได้ “ผมว่ายน้ำาแข็ง การว่าย 

น้ำาเป็นการออกกำาลังกายที่ดีเยี่ยม ผมจะ 

ปลอดภัยในน้ำาตื้น”

โดยไม่สนใจคำาเตือนและรู้สึกมั่นใจใน 

ดุลพินิจของตน ข้าพเจ้าจึงลงทะเลไปว่าย 

ในน้ำา “เย็นชื่นใจ” ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น 

ข้าพเจ้ามองหาครอบครัวบนชายหาดที่ 

อยู่ใกล้ๆ แต่ชายหาดไม่ได้อยู่ใกล้แล้ว!  

ข้าพเจ้าติดอยู่ในกระแสน้ำาลวงตาที่ได้รับ 

การเตือนให้ระวังและมันกำาลังดึงข้าพเจ้า 

ออกห่างจากครอบครัวอย่างรวดเร็ว

ตอนแรกมั่นใจต่อมาก็สิ้นหวัง ข้าพเจ้า 

พยายามว่ายเข้าฝ่ัง แต่กระแสน้ำาท่ีไร้ปรานี 

เลือกชีวิตนิรันดร์
จุดหมายนิรันดร์ของท่านจะไม่ใช่ผลของโอกาสแต่เป็นผลของการเลือก 
ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มเลือกชีวิตนิรันดร์!

โดย เอ็ลเดอร์แรนดอลล์ เค. เบนเนตต์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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หลานๆ ของเรากำาลังเรียนรู้ว่าเมื่อพวก 

เขาทำาการเลือก พวกเขาเลือกผลของมัน 

ด้วย เม่ือเร็วๆ น้ีหลานสาววัยสามขวบของ 

เราไม่ยอมกินอาหารเย็น แม่ของเธออธิบาย 

ว่า “จวนจะได้เวลาเข้านอนแล้วนะ ถ้า

ลูกเลือกกินอาหารเย็น ลูกกำาลังเลือกกิน 

ไอศกรีมเป็นของหวาน ถ้าลูกเลือกไม่กิน 

อาหารเย็น ลูกกำาลังเลือกจะเข้านอน โดย 

ไม่ได้กินไอศกรีม” หลานสาวพิจารณาทั้ง 

สองอย่างที่ต้องเลือกและพูดเน้นว่า “หนู 

อยากเลือก แบบนี้—เล่น และ กินแต่ 

ไอศกรีม และ ไม่เข้านอน”

พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย เราปรารถนา 

ว่าเราจะเล่น กินแต่ไอศกรีม ไม่เข้านอน  

และหลีกเลี่ยงผลอย่างเช่นการขาดสาร 

อาหารและไม่มีแรงอย่างนั้นหรือ

ในความเป็นจริงเรามีการเลือกนิรันดร์ 

เพียงสองอย่างเท่านั้น แต่ละอย่างมีผล 

นิรันดร์ เลือกติดตามพระผู้ช่วยให้รอดของ 

โลกและด้วยเหตุนี้จึงเลือกชีวิตนิรันดร์กับ 

พระบิดาบนสวรรค์ หรือเลือกติดตามโลก 

และด้วยเหตุนี้จึงเลือกแยกตัวเราจากพระ 

บิดาบนสวรรค์ชั่วนิรันดร์

เราจะเลือกทั้งความปลอดภัยของ 

ความชอบธรรมและอันตรายของความ 

ฝักใฝ่ทางโลกไม่ได้ การลุยนำ้าหรือจุ่มเท้า 

อยู่ในความฝักใฝ่ทางโลกอาจดูเหมือนไร้ 

พิษภัย และการว่ายนำ้า “เย็นชื่นใจ” ของ 

ข้าพเจ้าก็เช่นกัน!

เฉกเช่นกระแสนำ้าอาจเปลี่ยนวิถีชีวิต 

ของครอบครัวข้าพเจ้าได้ กระแสของโลก  

ปรัชญาหลอกลวง คำาสอนเท็จ และการ 

ผิดศีลธรรมที่ไม่ควบคุมในปัจจุบัน มุ่ง 

หมายจะลากเราออกไปและแยกเราจาก

ครอบครัวและจากพระบิดาบนสวรรค์ 

ชั่วนิรันดร์

ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิด 

เผยที่มีชีวิตอยู่ทั้งเห็นและหมายมั่นเตือน 

เราถึงกระแสของโลกที่คุกคามเราซึ่งมัก 

ไม่โจ่งแจ้งแต่อันตราย พวกท่านเชื้อเชิญ  

กระตุ้น สอน เตือนสติ และตักเตือนเรา 

ด้วยความรัก พวกท่านรู้ว่าความปลอดภัย 

ของเราข้ึนอยู่กับการเลือกทำาตาม (1) ความ 

เข้าใจท่ีเราได้รับในระหว่างศึกษาพระคัมภีร์ 

ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนในแต่ละวัน (2) 

การนำาทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ 

(3) คำาแนะนำาที่เป็นการพยากรณ์ของพวก 

ท่าน พวกท่านรู้ว่ามีความปลอดภัยและ 

ปีติในท้ายที่สุดเฉพาะในและผ่านพระผู้ 

ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ และการดำาเนิน

ชีวิตตามพระกิตติคุณเท่านั้น ดังเอ็ลเดอร์ 

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์เพิ่งสอนเรา พระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงประกาศว่า “เราเป็นทางนั้น  

เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมา 

ถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”4

ในช่วงความยากลำาบากและความทุกข์ 

ทรมานในสมัยที่ยังเป็นโซเวียตรัสเซีย  

มอนทรีออล ควิเบก, แคนาดา
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เจ้า หรือทำาตามวิถีทางโลกและความ

เห็นคัดค้านของผู้อื่น

• ฉันกำาลังแสวงหาการนำาทางของพระ 

วิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันในสิ่งที่ฉันเลือก 

คิด รู้สึก และทำาหรือไม่

• ฉันยื่นมือออกไปช่วยเหลือ รับใช้ หรือ 

ช่วยชีวิตผู้อื่นเสมอหรือไม่

พี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย จุดหมาย

นิรันดร์ของท่านจะไม่ใช่ผลของโอกาสแต่

เป็นผลของการเลือก ไม่สายเกินไปที่จะ

เริ่ม เลือกชีวิตนิรันดร์!

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเพราะแผนอัน 

ของเราและพระผู้ช่วยให้รอดจะไม่จำาบาป

ของเราอีก7

ในการประเมินการเลือกและผลของ 

การเลือก ท่านอาจถามตัวท่านเองว่า

• ฉันกำาลังแสวงหาการนำาทางจากเบ้ือง 

บนผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ ไตร่ตรอง 

และสวดอ้อนวอนทุกวัน หรือฉันเลือก 

มีงานยุ่งหรือเฉยเมยจนไม่ใช้เวลาศึกษา 

พระวจนะของพระคริสต์ ไตร่ตรอง และ 

สนทนากับพระบิดาบนสวรรค์

• ฉันกำาลังเลือกทำาตามคำาแนะนำาของ 

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระผู้เป็น

อนาโตลีและสเวทลานา เรเชทนิคอฟ เลือก 

ความชอบธรรมแทนความฝักใฝ่ทางโลก  

หลังจากเข้าร่วมศาสนจักร พวกเขาถูก 

ข่มเหง เขาถูกลดตำาแหน่งที่ทำางาน พวก 

เขาคิดอย่างกล้าหาญว่า “เรามีเวลารับใช้ 

พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นแล้ว!” พวกเขาได้รับ 

คำาข่มขู่ซ้ำาซาก แต่พวกเขาเลือกดำาเนินชีวิต 

ที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง เอ็ลเดอร์ 

อนาโตลี เรเชทนิคอฟได้รับเรียกเป็นสาวก 

เจ็ดสิบภาครัสเซียคนแรก โดยผ่านการ 

เลือกของพวกเขา เรเชทนิคอฟยังคง เลือก

ชีวิตนิรันดร์

เราล้วนเผชิญกับความยากลำาบาก เรา 

ล้วนมีการล่อลวง เราล้วนทำาผิดพลาด แต่ 

ไม่ยากและไม่สายเกินไปที่จะทำาการเลือก 

ให้ถูกต้อง การกลับใจเป็นการเลือกที่ถูก 

ต้องอย่างยิ่งประการหนึ่ง

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟสอน 

ดังนี้

“ความผิดพลาดและการออกห่างคำา 

สอนของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

เพียงเล็กน้อยจะนำาผลอันน่าเศร้ามาสู่ชีวิต 

เรา ด้วยเหตุนี้จึงสำาคัญอย่างยิ่งที่เราต้อง 

มีวินัยพอจะทำาการแก้ไขแต่เน่ินๆ เพ่ือกลับ 

มาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและไม่รอหรือ

หวังว่าความผิดพลาดจะแก้ไขตัวมันเอง

“ย่ิงเราแก้ไขช้าเท่าใด เราย่ิงต้องเปล่ียน 

มากขึ้น และยิ่งต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อ

กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง แม้มาถึงจุดที่ 

เห็นหายนะอยู่รำาไร”5

พระพาหุแห่งความเมตตาของพระผู้ช่วย 

ให้รอดยื่นมาให้เราแต่ละคนเสมอ6 เมื่อเรา 

กลับใจอย่างเต็มที่และจริงใจ เราจะได้รับ 

การให้อภัยอย่างสมบูรณ์ในความผิดพลาด 
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ยังเป็นแพทย์ฝึกหัดวัยหนุ่มที่โรงพยาบาล 

เด็กบอสตัน ข้าพเจ้าทำางานนานหลาย 

ช่ัวโมงและเดินทางไปมาระหว่างโรงพยาบาล 

กับบ้านของเราในวอเตอร์ทาวน์ รัฐแมส- 

ซาชูเซตส์ด้วยรถจักรยานเป็นส่วนใหญ่ 

เนื่องจากภรรยาและครอบครัวที่เพิ่งเริ่ม 

ต้นของเราต้องมีรถไว้ใช้ เย็นวันหน่ึงข้าพเจ้า 

ข่ีจักรยานกลับบ้านหลังเลิกงานท่ียาวนาน 

ในโรงพยาบาล ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยและ 

หิว ท้อใจอยู่เล็กน้อย ข้าพเจ้ารู้ว่าต้องไม่ 

เพียงมีเวลาและพลังงานให้ภรรยากับลูก 

น้อยสี่คน แต่ต้องมีทัศนคติที่เบิกบานด้วย

เส้นทางกลับบ้านต้องผ่านร้านไก่ทอด 

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าน่าจะหิวและเหนื่อยน้อย 

ลงมากถ้าได้ไก่สักช้ินบนเส้นทางกลับบ้าน 

ข้าพเจ้ารู้ว่าร้านไก่ทอดกำาลังขายสะโพก 

ไก่หรือขาไก่ลดราคาที่ชิ้นละ 29 เซ็นต์ แต่ 

เมื่อข้าพเจ้าตรวจดูกระเป๋าสตางค์ก็พบว่า 

มีเหรียญห้าเซ็นต์อยู่เพียงเหรียญเดียว 

ขณะขี่รถไปเรื ่อยๆ ข้าพเจ้าทูลบอก

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า พระผู้เป็น 

เจ้า พระบิดาของเรามิได้ทรงเป็น 

ความรู้สึก ความนึกคิด หรือพละ 

กำาลัง พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์  

ทรงมีพระหัตถ์ พระพักตร์ พระวรกายท่ีทรง 

รัศมีภาพและเป็นอมตะดังที่พระคัมภีร์ 

สอนไว้ พระองค์ทรงเป็นจริง ทรงรู้จักเรา 

แต่ละคนและทรงรักเราทุกคน พระองค์ 

ทรงประสงค์จะประทานพรเรา

พระเยซูตรัสว่า

“ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหิน 

ให้บุตร เมื่อเขาขอขนมปัง

“หรือให้งู เมื่อบุตรขอปลา

“เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็น 

คนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่ง 

กว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรง 

สถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอ 

ต่อพระองค์” (มัทธิว 7:9–11)

บางทีประสบการณ์ส่วนตัวจะช่วยให้ 

เห็นประเด็นสำาคัญในเรื่องนี้ เมื่อข้าพเจ้า

สำาคัญยิ่งแห่งความสุขของพระบิดาบน 

สวรรค์ เราแต่ละคนจะได้รับการทำาให้ดี

พร้อมผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เรา 

กับครอบครัวสามารถอยู่กับพระบิดาบน 

สวรรค์ชั่วนิรันดร์และได้รับความบริบูรณ์ 

แห่งปีติ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ใน 

พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์  

เอเมน 

อ้างอิง
1. โธมัส เอส. มอนสัน “การตัดสินใจ

กำาหนดจุดหมาย” (ไฟร์ไซด์ระบบการ
ศึกษาของศาสนจักรสำาหรับคนหนุ่มสาว 
6 พ.ย. 2005) institute.lds.org

2. ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”  
เลียโฮนา พ.ย. 2010 หน้า 165

3. 2 นีไฟ 2:27, 28; เน้นตัวเอน
4. ยอห์น 14:6
5. ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ “เรื่องเล็กๆ 

น้อยๆ” เลียโฮนา พ.ค. 2008 หน้า 72
6. ดู แอลมา 5:33
7. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 58:42

โดย เอ็ลเดอร์ เจ. เดฟน์ คอร์นิช
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สิทธิพิเศษของ
การสวดอ้อนวอน
การสวดอ้อนวอนเป็นหนึ่งในของประทานอันล้ำาค่าที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่มนุษย์
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องค์ โดยทั่วไปแล้วต้องทำาโดยผ่านการ

สวดอ้อนวอน การสวดอ้อนวอนเป็นหนึ่ง

ในของประทานอันล้ำาค่าที่สุดที่พระผู้เป็น

เจ้าประทานแก่มนุษย์

ครั้งหนึ่งสานุศิษย์ของพระเยซูทูลว่า  

“พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ 

ให้อธิษฐาน” (ลูกา 11:1) เพื่อเป็นคำาตอบ 

พระเยซูประทานแบบอย่างให้เราซึ่งเป็น 

การชี้ทางสู่หลักธรรมสำาคัญของการสวด 

อ้อนวอน (ดู รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “บท 

เรียนจากคำาสวดอ้อนวอนของพระเจ้า,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 56–60; ดู มัทธิว  

6:9–13; ลูกา 11:1–4 ด้วย) ตามแบบอย่าง

ของพระเยซูคริสต์

เราเริ่มต้นโดยการทูลต่อพระบิดาบน 

สวรรค์ของเรา “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระ 

องค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์” (มัทธิว  

6:9; ลูกา 11:2) เป็นสิทธิพิเศษของเราที่

เจ้าแห่งสวรรค์ พระผู้สร้างและพระผู้ทรง 

ปกครองสิ่งทั้งปวงทุกหนแห่งทรงได้ยิน 

คำาสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับสิ่งเล็กน้อยทุก 

สิ่ง อาจมีคนถามว่าเหตุใดพระองค์จึงใส่ 

พระทัยกับสิ่งเล็กน้อยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการ 

ทรงนำาให้เชื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ของ 

เราทรงรักเรามากจนสิ่งสำาคัญสำาหรับ

เรากลายเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับพระองค์ 

เนื่องจากพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึง

ทรงต้องการช่วยเรามากขึ้นในเรื่องใหญ่ๆ 

ที่เราทูลขอ ซึ่งเป็นเรื่องถูกต้อง (ดู 3 นีไฟ 

18:20)

เด็กเล็กๆ เยาวชน และบรรดาผู้ใหญ่ 

ทั้งหลายเช่นกัน ขอให้เชื่อว่าพระบิดาบน 

สรรค์ผู้ทรงเป่ียมด้วยความรัก ทรงประสงค์ 

จะประทานพร ท่าน อย่างมาก แต่เพราะ 

พระองค์มิได้ทรงทำาเกินสิทธิ์เสรีของเรา 

เราจึงต้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระ 

สถานการณ์กับพระเจ้าและทูลขอพระ 

องค์ว่า ด้วยพระเมตตาขอให้ข้าพเจ้าพบ 

เหรียญ 25 เซ็นต์ตกอยู่ข้างทาง ข้าพเจ้า 

ทูลว่าไม่ได้ต้องการสิ่งนี้เพื่อเป็นหมาย 

สำาคัญใดๆ แต่จะรู้สึกขอบพระทัยอย่างยิ่ง 

ถ้าจะทรงอนุญาตให้มีพรจากพระกรุณา 

น้ีแก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเริ่มจ้องมองพื้นถนนอย่าง 

ตั้งใจมากขึ้นแต่ยังไม่เจออะไร ขณะกำาลัง 

พยายามประคองเจตคติท่ีเป่ียมด้วยศรัทธา 

แต่ยอมรับพระประสงค์อยู่นั้น ข้าพเจ้าก็ 

ขี่รถเข้าใกล้ร้านไก่ทอด ครั้นแล้วใกล้กับ 

ถนนฟากตรงข้ามกับร้านไก่ทอดข้าพเจ้า 

พบเหรียญ 25 เซ็นต์บนพ้ืนถนน ด้วยความ 

ขอบพระทัยและโล่งใจข้าพเจ้าหยิบเหรียญ 

นั้นมาซื้อไก่ กินจนหมดอย่างเอร็ดอร่อย

และขี่จักรยานกลับบ้านอย่างเป็นสุข

ในพระเมตตาของพระองค์ พระผู้เป็น 
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จะเข้าใกล้พระบิดาได้โดยตรง เราไม่สวด 

อ้อนวอนสัตภาวะใดทั้งสิ้น จงระลึกว่าเรา 

ได้รับคำาแนะนำาให้เลี่ยงการสวดอ้อนวอน

ซ้ำาๆ ซึ่งรวมถึงการใช้พระนามพระบิดา 

บ่อยครั้งเกินไปขณะเราสวดอ้อนวอน1

“ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่  

เคารพสักการะ” (มัทธิว 6:9; ลูกา 11:2)  

พระเยซูทรงมีพระดำารัสถึงพระบิดาใน 

ลักษณะของความคารวะ ทรงยอมรับความ 

ยิ่งใหญ่ของพระบิดา ทรงสรรเสริญและ 

ขอบพระทัยพระองค์ แน่นอนว่าเรื่องราว 

ของความคารวะและการน้อมขอบพระทัย 

อย่างจริงใจและพิเศษนี้คือสิ่งสำาคัญที่ 

สุดอย่างหนึ่งของการสวดอ้อนวอนที่มี

ประสิทธิภาพ

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่  

ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”  

(มัทธิว 6:10; ลูกา 11:2) เรายอมรับโดย 

เสรีถึงการพึ่งพาพระเจ้าและแสดงออกถึง

ความปรารถนาที่จะทำาตามพระประสงค์ 

ของพระองค์แม้มิใช่สิ่งเดียวกันกับความ 

ประสงค์ของเรา พจนานุกรมพระคัมภีร์ 

ไบเบิลอธิบายว่า “การสวดอ้อนวอนคือ

การกระทำาที่พระประสงค์ของพระบิดา 

และความประสงค์ของบุตรธิดาสอดคล้อง 

ต้องกัน เป้าหมายของการสวดอ้อนวอน 

มิใช่การเปลี่ยนแปลงพระประสงค์ของ 

พระผู้เป็นเจ้า แต่เพื่อรับประกันว่าพรที่ 

พระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยจะประทานแก่เรา 

และผู้อื่นจะมีมา แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไข

ที่เราร้องขอสิ่งนั้น” (Bible Dictionary, 

“Prayer”)

“ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำา 

วัน” (มัทธิว 6:11; ดู ลูกา 11:3) เราทูลขอ 

สิ่งเหล่านั้นที่ เราต้องการจากพระเจ้า 

ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำาคัญในการทูลขอ 

สิ่งต่างๆ จากพระผู้เป็นเจ้า ตัวอย่างเช่น  

จะไม่เป็นการซื่อสัตย์โดยสมบูรณ์ที่จะทูล 

ขอพระเจ้าให้ทรงช่วยการสอบที่โรงเรียน

ถ้าข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่การเรียน ไม่ทำาการ

บ้านที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ศึกษาเพื่อ 

เตรียมสอบ บ่อยครั้งขณะข้าพเจ้าสวด

อ้อนวอน พระวิญญาณทรงกระตุ้นเตือน 

ให้ข้าพเจ้ายอมรับว่า มีสิ่งที่ข้าพเจ้าควร 

ทำามากขึ้นเพื่อจะได้รับความช่วยเหลือที่ 

ข้าพเจ้ากำาลังทูลขอจากพระเจ้า ข้าพเจ้า

จึงต้องมุ่งมั่นและทำาส่วนของข้าพเจ้า  

เป็นการตรงกันข้ามกับแผนของพระผู้เป็น 

เจ้าที่จะทูลขอให้พระองค์ทรงทำาให้เราใน

เมื่อเราทำาได้ด้วยตนเอง

“และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้า 

พระองค์” (มัทธิว 6:12) หรือในอีกความ 

หมาย “ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้า 

พระองค์ทั้งหลาย” (ลูกา 11:4) ส่วนที่

สำาคัญยิ่งและบางครั้งถูกลืมเกี่ยวกับการ 

สวดอ้อนวอนส่วนตัวคือการกลับใจ เพื่อ 

ให้การกลับใจเกิดผล การสวดอ้อนวอน

ต้องเจาะจง ลึกซึ้ง และยั่งยืน

“เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำาผิด 

ต่อข้าพระองค์นั้น” (มัทธิว 6:12; ดู ลูกา 

11:4 ด้วย) พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาให ้

ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการได้รับอภัยบาป 

ของเรากับการให้อภัยผู้อื่นที่ทำาผิดกับเรา 

ชัดเจน บางครั้งความผิดที่ผู้อื่นทำากับเรา 

เจ็บปวดมากและยากมากที่จะลืมหรือ 

ให้อภัย ข้าพเจ้าขอบพระทัยสำาหรับการ

ปลอบโยนและการรักษาที่ข้าพเจ้าพบใน

พระดำารัสเชื้อเชิญของพระเจ้า ที่ให้ปล่อย

วางความเจ็บปวดของเราและยกสิ่งนั้น 

ไว้กับพระองค์ ในพระคัมภีร์หลักคำาสอน 

และพันธสัญญา ภาค 64 พระองค์ตรัสว่า 
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ว่าวิธีที่พระองค์ตรัสกับเราโดยปกติไม่ได้ 

เป็นพระสุรเสียงที่เราได้ยิน ประธานบอยด์ 

เค. แพคเกอร์อธิบายว่า “เสียงนุ่มนวล 

แผ่วเบาของการดลใจมาในรูปของความ 

รู้สึกมากกว่าเสียง ความรู้แจ้งอันบริสุทธิ์ 

จะพูดในความคิดเรา…การนำาทางดัง 

กล่าวมาในรูปความคิด ความรู้สึกผ่านการ 

กระตุ้นเตือนและความประทับใจ” (“การ

สวดอ้อนวอนและการกระตุ้นเตือน,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 54)

บางครั้งดูเหมือนเราไม่ได้รับคำาตอบ 

สำาหรับการสวดอ้อนวอนที่จริงใจและด้วย 

สุดจิตสุดใจ เราต้องใช้ศรัทธาท่ีจะระลึกว่า 

พระเจ้าทรงตอบในเวลาของพระองค์และ 

ในวิธีของพระองค์ เพ่ือจะเป็นพรอันประเสริฐ 

สุดสำาหรับเรา หรือเมื่อคิดไกลไปกว่านั้น 

เรามักจะตระหนักว่า เราทราบดีอยู่แล้วว่า 

เราควรทำาสิ่งใด

โปรดอย่าท้อใจถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิด 

ผลทั้งหมดกับท่านโดยทันที ดังเช่นการ 

เรียนภาษาต่างประเทศต้องใช้การฝึกฝน 

และความพยายาม ถึงกระนั้นขอให้ท่าน 

ทราบว่าท่านสามารถเรียนภาษาของพระ 

วิญญาณได้ เม่ือท่านทำาได้ท่านจะมีศรัทธา 

ยิ่งใหญ่และพลังในความชอบธรรม

ข้าพเจ้าซึ้งใจในคำาแนะนำาของศาสดา 

พยากรณ์ผู้เป็นที่รักของเรา ประธานโธมัส 

เอส. มอนสัน ซึ่งกล่าวว่า “ถึงคนเหล่านั้น 

ที่ได้ยินเสียงข้าพเจ้าผู้กำาลังต่อสู้กับการ 

ท้าทายและความยุ่งยากใหญ่น้อย การ 

สวดอ้อนวอนเป็นการให้พลังทางวิญญาณ 

เป็นหนังสือเดินทางสู่สันติสุข การสวดอ้อน 

วอนเป็นวิธีที่เราเข้าเฝ้าพระบิดาในสวรรค์

ผู้ทรงรักเรา จงพูดกับพระองค์ในการสวด 

พระพลังอำานาจและรัศมีภาพทั้งปวงเรา 

กำาลังยอมรับว่าพระองค์ทรงบังคับบัญชา 

สิ่งทั้งปวงโดยแท้ พระองค์ทรงรักเราด้วย 

ความรักอันบริสุทธิ์และทรงต้องการให้ 

เรามีความสุข ข้าพเจ้าพบว่าหนึ่งในเคล็ด 

ลับที่จะนำาไปสู่ชีวิตอันเปี่ยมด้วยปีติคือ

การยอมรับว่า การทำาสิ่งต่างๆ ตามวิธี

ของพระเจ้าจะทำาให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

มากกว่าการทำาตามวิธีของข้าพเจ้าเอง

มีความเสี่ยงสำาหรับบุคคลที่อาจรู้สึก 

ว่าไม่ดีพอจะสวดอ้อนวอน ความคิดนี้มา 

จากวิญญาณร้ายผู้นั้นซึ่งสอนเราไม่ให้ 

สวดอ้อนวอน (ดู 2 นีไฟ 32:8) น่าเศร้า 

พอๆ กันท่ีจะคิดว่าเราเป็นคนบาปเกินกว่า 

จะสวดอ้อนวอน เปรียบได้กับคนที่คิดว่า 

ตนเองเจ็บป่วยมากเกินกว่าที่จะไปพบ

แพทย์

เราต้องไม่ทึกทักว่าคำาสวดอ้อนวอน 

ชนิดใด ไม่ว่าจริงใจเพียงไร จะมีประสิทธิ 

ภาพมาก ถ้าทั้งหมดที่เราทำาคือกล่าวคำา 

สวดอ้อนวอน เราต้องไม่เพียงกล่าวคำาสวด 

อ้อนวอนแต่เราต้องดำาเนินชีวิตตามนั้น 

ด้วย พระเจ้าพอพระทัยกับคนที่สวดอ้อน 

วอนแล้วออกไปทำางานมากกว่ากับคนที่ 

เพียงกล่าวคำาสวดอ้อนวอนเท่าน้ัน เฉกเช่น 

ยา คำาสวดอ้อนวอนจะได้ผลก็ต่อเมื่อเรา

ใช้ตามคำาแนะนำา

เมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่าการสวดอ้อนวอน 

เป็นสิทธิพิเศษอันน่าชื่นใจ ไม่ได้เป็นเพียง 

เพราะข้าพเจ้าซาบซึ้งใจที่สามารถสนทนา 

กับพระบิดาบนสวรรค์และรู้สึกถึงพระ

วิญญาณของพระองค์เมื่อข้าพเจ้าสวด

อ้อนวอน แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงตอบ 

และตรัสกับเราอย่างแท้จริงด้วย แน่นอน

“เรา, พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที ่เราจะ 

ให้อภัย, แต่เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัย 

มนุษย์ทั้งปวง. 

“และเจ้าควรกล่าวในใจเจ้า—ให้พระ 

ผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินระหว่างข้าพเจ้ากับ 

ท่าน, และให้รางวัลท่านตามการกระทำา

ของท่าน” (ข้อ 10–11)

เราจึงต้องลืมเรื่องนี้ให้หมดสิ้น ให้พระ 

เจ้าทรงรับไปจากจุดน้ันถ้าเราปรารถนาจะ 

ได้รับการเยียวยาจนหาย

“และขออย่าได้ทรงยอมให้พวกข้าพระ 

องค์ถูกนำาไปสู่การล่อลวง, แต่ขอทรงปลด 

ปล่อยพวกข้าพระองค์จากความชั่วร้าย.”  

(Matthew 6:13 เชิงอรรถ a; งานแปลของ 

โจเซฟ สมิธ, มัทธิว 6:14; ดู Luke 11:4,  

เชิงอรรถ c; จาก Joseph Smith Translation  

ด้วย) ดังนั้น ในการสวดอ้อนวอนของเรา  

เราอาจเริ่มกระบวนการคุ้มครองโดยการ 

สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระผู้เป็นเจ้า (ดู  

เอเฟซัส 6:11; คพ. 27:15) โดยการมองไป 

ยังวันข้างหน้าและทูลขอความช่วยเหลือ 

สำาหรับบางสิ่งซึ่งบางครั้งดูน่ากลัวมากที่

เราอาจเผชิญ เพื่อนๆ ทั้งหลาย ขอท่าน

อย่าลืมที่จะทูลขอให้พระองค์ทรงคุ้มครอง

และทรงอยู่กับท่าน

“เหตุว่าราชอำานาจ และฤทธิ์เดช และ 

พระสิริเป็นของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์” 

(มัทธิว 6:13) พระเยซูทรงจบคำาสวดอ้อน 

วอนนี้ด้วยแบบอย่างอันเป็นเลิศโดยการ 

สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง โดยการ

แสดงออกถึงความคารวะของพระองค์ 

และการยอมรับพระประสงค์ของพระบิดา  

เมื่อเราเชื่อโดยแท้จริงว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 

ปกครองอาณาจักรของพระองค์ ทรงมี
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เกิดข้ึน เราโศกเศร้าและพยายามแบกภาระ 

ของกันและกัน2 เราคร่ำาครวญเพราะส่ิงท่ีจะ 

ไม่บรรลุผลและบทเพลงที่จะไม่ได้ขับขาน

ในบรรดาสิ่งที่ผู้คนถามผู้นำาศาสนจักร 

บ่อยที่สุดมีคำาถามเหล่านี้ ทำาไมพระผู้เป็น 

เจ้าจึงทรงยอมให้เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งกับคนดีๆ ทำาไมผู้คนที่ชอบ 

ธรรมและอยู่ในการรับใช้พระเจ้าจึงไม่รอด 

พ้นจากโศกนาฏกรรมเช่นนั้น

แม้ว่าเราจะไม่ทราบคำาตอบทั้งหมด 

แต่เรารู้หลักธรรมสำาคัญที่ช่วยให้เราเผชิญ

โศกนาฏกรรมด้วยศรัทธาและความเชื่อ

มั่นว่ามีอนาคตอันสดใสรอเราแต่ละคนอยู่ 

หลักธรรมสำาคัญที่สุดบางหลักธรรมได้แก่

หนึ่ง เรามีพระบิดาในสวรรค์ ผู้ทรงรู้จัก 

และรักเราเป็นส่วนตัว พระองค์ทรงเข้าใจ 

ความทุกข์ทรมานของเราอย่างถ่องแท้

สอง พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ 

ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ 

ของเรา การชดใช้ของพระองค์ไม่เพียงจัด 

หลายคนเผชิญปัญหาหนักหรือ 

แม้กระท่ังโศกนาฏกรรมในช่วง 

ชีวิตมรรตัย เราเห็นตัวอย่าง

การทดลองและความทุกข์ยากทั่วโลก1  

เรารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งกับภาพข่าว 

การเสียชีวิต ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส  

และความสิ้นหวัง เราเห็นชาวญี่ปุ่นต่อสู้ 

อย่างวีรชนกับการทำาลายล้างจากแผ่นดิน 

ไหวและสึนามิ ภาพเหตุการณ์หลอกหลอน 

จากวินาศกรรมตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ที่ 

เราได้ดูไปเมื่อเร็วๆ นี้ในช่วงรำาลึกครบรอบ  

10 ปีทำาให้เจ็บปวดได้อีกครั้ง บางอย่าง 

ทำาให้เราสะเทือนใจเมื่อรับรู้โศกนาฏกรรม 

เช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริสุทธิ์ 

ต้องประสบเคราะห์กรรม

บางครั้งโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นส่วนตัว 

มาก บุตรธิดาเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยหรือ 

ตกเป็นเหยื่อของโรคร้าย บิดามารดาที่รัก 

เราถูกพรากชีวิตไปเพราะการกระทำาโดย 

ประมาทหรืออุบัติเหตุ เม่ือใดท่ีโศกนาฏกรรม 

อ้อนวอนและฟังคำาตอบ ปาฏิหาริย์เกิด

จากการสวดอ้อนวอน” (“เป็นตัวของตัว

เองให้ดีที่สุด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 89)

ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระองค์อย่างสุด 

ซึ้งสำาหรับสิทธิพิเศษที่ได้เข้าเฝ้าพระบิดา 

บนสวรรค์พระผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์โดยการสวด

อ้อนวอน ข้าพเจ้าน้อมขอบพระทัยสำาหรับ 

เวลานับครั้งไม่ถ้วนที่พระองค์ทรงได้ยิน 

และทรงตอบข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรง 

ตอบข้าพเจ้ารวมถึงบางครั้งในวิธีที่เป็น 

การบอกล่วงหน้าและอัศจรรย์ยิ่ง ข้าพเจ้า 

ทราบว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ข้าพเจ้า 

เป็นพยานอย่างนอบน้อมเช่นกันว่า พระ 

เยซูพระบุตรผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 

ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่ียังทรงพระชนม์ 

น่ีคือศาสนจักรและอาณาจักรของพระองค์ 

บนแผ่นดินโลก งานของพระองค์เป็นความ 
จริง โธมัส เอส. มอนสันผู้ซึ่งเราสวดอ้อน 

วอนให้อย่างสุดใจคือศาสดาพยากรณ์ของ 

พระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ 

ด้วยความมั่นใจอันเต็มเปี่ยม ในพระนาม

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1. ดู Francis M. Lyman, “Proprieties 

in Prayer,” in Brian H. Stuy, comp., 
Collected Discourses Delivered by 
President Wilford Woodruff, His Two 
Counselors, the Twelve Apostles,  
and Others, 5 vols. (1987–92),  
3:76–79; B. H. Roberts, comp.,  
The Seventy’s Course in Theology, 5 
vols. (1907–12), 4:120; Encyclopedia 
of Mormonism (1992), “Prayer,”  
1118–19; Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2nd ed.  
(1966), 583.

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

บทเพลง
ที่ขับขานไม่ได้
แม้ว่าเราจะไม่ทราบคำาตอบทั้งหมด แต่เรารู้หลักธรรมสำาคัญ 
ที่ช่วยให้เราเผชิญโศกนาฏกรรมด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่น
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เตรียมความรอดและความสูงส่งเท่านั้น  

แต่ยังชดเชยความอยุติธรรมทั้งปวงใน

ชีวิตอีกด้วย

สาม แผนแห่งความสุขของพระบิดา 

สำาหรับบุตรธิดาของพระองค์ไม่ได้มีอยู่ 

เฉพาะชีวิตก่อนเกิดและชีวิตมรรตัยเท่าน้ัน 

แต่มีอยู่ในชีวิตนิรันดร์ด้วย รวมถึงการคืน 

สู่เหย้าอันรุ่งโรจน์ครั้งใหญ่กับบรรดาผู้ที่ 

จากเราไป ความผิดพลาดทั้งปวงจะได้รับ 

การแก้ไขและเราจะเห็นด้วยความกระจ่าง 

ชัดพร้อมกับมุมมองและความเข้าใจที่ถูก

ต้อง

จากมุมมองที่จำากัดของผู้ไม่มีความรู้ 

ความเข้าใจหรือศรัทธาในแผนของพระ 

บิดา—ผู้ที่ได้แต่มองโลกผ่านเลนส์แห่ง

ความเป็นมรรตัยที่มีสงคราม ความรุนแรง  

โรคภัยไข้เจ็บ และความชั่วร้าย—ชีวิตนี้

อาจชวนหดหู่ สับสนอลหม่าน ไม่ยุติธรรม  

และไร้ความหมาย ผู้นำาศาสนจักรเปรียบ 

เทียบมุมมองนี้กับคนที่กำาลังเดินเข้าสู่ช่วง 

กลางของละครสามฉาก3 ผู้ที่ไม่มีความรู้ 

เกี่ยวกับแผนของพระบิดาไม่เข้าใจสิ่งที่ 

เกิดขึ้นในฉากแรกหรือชีวิตก่อนเกิด และ 

จุดประสงค์ที่กำาหนดขึ้นที่นั่น ทั้งยังไม่เข้า 

ใจคำาอธิบายและความชัดเจนที่เกิดขึ้นใน 

ฉากท่ีสาม ซ่ึงเป็นสัมฤทธิผลอันรุ่งโรจน์ใน 

แผนของพระบิดา

หลายคนไม่เข้าใจว่าภายใต้แผนอัน 

เป่ียมด้วยความรักความเข้าใจของพระองค์ 

ผู้ที่ ได้รับความเสียหายโดยปราศจาก

ความผิดของตนเองย่อมไม่ได้รับผลเสีย

ในท้ายที่สุด4

อีกไม่กี่เดือนจะครบรอบ 100 ปีนับ 

ตั้งแต่เรือเดินสมุทร ไททานิค อับปางอย่าง 

น่าเศร้าสลด สภาวะหายนะรอบๆ เหตุการณ์ 

ร้ายแรงครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้คน 

นานนับศตวรรษตั้งแต่นั้น ผู้โฆษณาเรือ 

เดินสมุทรลำาใหม่อันหรูหรา ความสูง 11 ช้ัน 

ความยาวขนาดเกือบเท่าสนามฟุตบอล 3 

สนาม5 กล่าวอ้างเกินควรโดยไม่มีเหตุผล 

มารองรับเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือ  

ไททานิค บนผืนน้ำาช่วงฤดูหนาวที่เต็มไป 

ด้วยภูเขาน้ำาแข็ง เรือลำานี้ควรเป็นเรือที่ไม่ 

วันอับปาง กระนั้นก็ยังอับปางลงไปใต้ผืน

น้ำามหาสมุทรแอตแลนติกอันเย็นยะเยือก  

ผู้คนกว่า 1,500 จิตวิญญาณเสียชีวิต6

ในหลายๆ ด้าน การอับปางของเรือ  

ไททานิค เป็นอุปมาเปรียบเทียบให้เห็น 

ชีวิตและหลักธรรมพระกิตติคุณหลาย 

ข้อเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงความยาก

ลำาบากเมื่อมองผ่านเลนส์ชีวิตนี้ เพียง 

อย่างเดียว ผลของการสูญเสียชีวิตเป็น 

ความหายนะแต่ลักษณะของการสูญเสีย 

ชีวิตเป็นอุบัติเหตุ เนื่องจากการสูญเสีย 

ชีวิตเป็นจำานวนมากในสงครามโลกท้ังสอง 

คร้ังและเพ่ิงครบรอบปีท่ี 10 ของวินาศกรรม 

ตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ ในชีวิตเราจึงมอง

ออกไปเห็นความตื่นตระหนก ความทุกข์ 

ทรมานแสนสาหัส และปัญหาศีลธรรม 

รอบตัวอันเกิดจากการใช้สิทธิ์เสรีในทาง 

ชั่วร้าย มีผลสะท้อนน่ากลัวเกิดขึ้นกับ 

ครอบครัว มิตรสหาย และประชาชาติอัน 

สืบเนื่องมาจากโศกนาฏกรรมเหล่านี้ ไม่ 

ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรก็ตาม

เมื่อพูดถึงเรือ ไททานิค บทเรียนที่ได้ 

เป็นเร่ืองเก่ียวกับภัยจากความหย่ิงจองหอง 
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เมื่อถึงเวลาออกเดินทาง เฟร็ดมาช้า 

ด้วยเหตุผลบางประการ เอ็ลเดอร์ซอนีจึง 

ยกเลิกตั๋วโดยสารทั้งหกใบที่จะเดินทาง 

บนเรือเดินสมุทรสุดหรูในเที่ยวแรกและ 

จองต๋ัวโดยสารเรือในเท่ียววันรุ่งข้ึน11 ผู้สอน 

ศาสนาสี่คนซึ่งตื่นเต้นที่จะได้เดินทางบน 

เรือ ไททานิค แสดงความผิดหวัง คำาตอบ 

ของเอ็ลเดอร์ซอนีราวกับถอดมาจากเรื่อง 

ราวของโยเซฟกับพี่น้องของท่านในอียิปต์ 

ซ่ึงบันทึกในปฐมกาลว่า “เราจะกลับไปหา 

ครอบครัวเราได้อย่างไร ถ้าเด็กหนุ่มมิได้ 

กลับไปกับเรา”12 ท่านอธิบายให้คู่ฟังว่า 

พวกเขาทุกคนมาอังกฤษด้วยกันและควร 

จะกลับบ้านด้วยกัน ต่อมาเอ็ลเดอร์ซอนี 

รู้ข่าวว่าเรือ ไททานิค จมและกล่าวกับ

เฟร็ดเพื่อนของท่านด้วยความขอบคุณว่า 

“นายช่วยชีวิตฉัน” เฟร็ดตอบว่า “ไม่หรอก 

นายต่างหากที่ช่วยชีวิตฉันโดยการชวนฉัน

มารับใช้งานเผยแผ่”13 ผู้สอนศาสนากลุ่ม

นี้ทุกคนขอบพระทัยพระเจ้าที่ทรงปกปัก

รักษาพวกเขา14

บางคร้ัง เช่นเดียวกับกรณีของเอ็ลเดอร์ 

ซอนีและเพื่อนผู้สอนศาสนาของท่าน พร

กบัการเดนิเรือในผืนน้ำาอนัตรายและ “พระ 

เจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด”7 คนที่อยู่ในเหตุ 

การณ์มาจากทุกสถานภาพ บางคนรำ่ารวย 

มีชื่อเสียง เช่นจอห์น เจคอบ แอสเตอร์  

แต่ก็มีกรรมกร ผู้อพยพ สตรี เด็ก และลูก

เรือเช่นกัน8

มีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเกี่ยวข้องกับ  

ไททานิค อย่างน้อยสองคน เรื่องของทั้งคู่ 

แสดงให้เห็นความท้าทายที่เราจะเข้าใจ 

การทดลอง ความยากลำาบาก และ 

โศกนาฏกรรม พร้อมทั้งให้ข้อคิดเกี่ยวกับ 

วิธีที่เราจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้น เรื่องแรก 

คือแบบอย่างของการสำานึกในพรที่เราได้ 

รับและการท้าทายที่เราหลีกเลี่ยง เรื่องนี้ 

เก่ียวกับแอลมา ซอนี ซ่ึงในเวลาต่อมารับใช้ 

เป็นเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่9 ท่านเป็นประธาน 

สเตคของข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าเกิดที่ 

โลแกน ยูทาห์ ข้าพเจ้าสัมภาษณ์เพื่อเป็น 

ผู้สอนศาสนากับเอ็ลเดอร์ซอนี ในสมัยนั้น 

ผู้หวังเป็นผู้สอนศาสนาทุกคนได้รับการ

สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ท่านมี

อิทธิพลอย่างมากในชีวิตข้าพเจ้า

เมื่อแอลมาเป็นหนุ่ม ท่านมีเพื่อนชื่อ 

เฟร็ดซึ่งแข็งขันน้อยในศาสนจักร ทั้งคู่ 

สนทนากันบ่อยครั้งเกี่ยวกับการรับใช้งาน 

เผยแผ่ ในที่สุดแอลมา ซอนีก็เกลี้ยกล่อม 

เฟร็ดให้เตรียมตัวและไปรับใช้ได้สำาเร็จ  

ทั้งสองคนได้รับเรียกไปคณะเผยแผ่บริติช  

ช่วงท้ายของการทำางานเผยแผ่ เอ็ลเดอร์

ซอนีซึ่งเป็นเลขานุการคณะเผยแผ่ตระ

เตรียมเรื่องการเดินทางกลับสหรัฐ โดย 

จองตั๋วโดยสารเรือ ไททานิค ให้ตนเอง 

เฟร็ด และผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ อีกสี่คนที่

จบการเป็นผู้สอนศาสนาเช่นกัน10 

ยิ่งใหญ่มาสู่ผู้คนที่ซื่อสัตย์ เราควรสำานึก 

ในพระกรุณาธิคุณสำาหรับพระเมตตาอัน 

ละเอียดอ่อนที่มาสู่ชีวิตเรา15 เราหารู้ไม่ถึง 

พรที่เราได้รับทุกๆ วัน เป็นเรื่องสำาคัญ 

อย่างยิ่งที่ เราจะมีวิญญาณแห่งความ

สำานึกคุณในใจเรา16

พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจน ผู้ที ่

ชอบธรรม ทำาตามพระผู้ช่วยให้รอด และ 

รักษาพระบัญญัติของพระองค์จะรุ่งเรือง 

ในแผ่นดิน17 องค์ประกอบสำาคัญที่สุดของ 

ความรุ่งเรืองคือการมีพระวิญญาณใน 

ชีวิตเรา

อย่างไรก็ตาม ความชอบธรรม การ 

สวดอ้อนวอน และความซื่อสัตย์ไม่ได้ส่ง 

ผลให้ชีวิตนี้จบลงอย่างมีความสุขเสมอไป 

หลายคนจะประสบการทดลองอันแสน 

สาหัส เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นการมีศรัทธาและ 

การแสวงหาพรฐานะปุโรหิตเป็นสิ่งที่พระ 

ผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบ พระเจ้าตรัสว่า  

“เอ็ลเดอร์ … พึงได้รับเรียก, และพึงสวด 

อ้อนวอนเพื่อพวกเขาและวางมือบนพวก 

เขาในนามของเรา; และหากพวกเขาตาย  

พวกเขาจะตายเพื่อเรา, และหากพวกเขา

อยู่ พวกเขาจะอยู่เพื่อเรา.”18

เป็นสิ่งสอนใจที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายคน 

ที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกับเรือ ไททานิค ไม่ได้ 

จบชีวิตลงอย่างมีความสุข ไอรีน คอร์เบตต์ 

อายุ 30 ปีในเวลานั้น เป็นภรรยาและ 

คุณแม่ยังสาวจากโพรโว ยูทาห์ เธอมี 

พรสวรรค์อย่างมากในฐานะศิลปินและ 

นักดนตรี นอกจากนี้เธอยังเป็นครูและ 

พยาบาลอีกด้วย ช่วงท่ีมีการต่ืนตัวเก่ียวกับ 

งานอาชีพด้านการแพทย์ในโพรโว เธอจึง 

เข้าร่วมหลักสูตรอบรมทักษะการผดุงครรภ์ 
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ติดเป็นเรื่องน่าตระหนก การกักขังในเรือน 
จำาและคุกอันเนื่องมาจากอาชญากรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด
เกิดขึ้นอยู่ทั่วไป24

ความถี่ของการหย่าร้างอันเนื่องมา 

จากการนอกใจมีมากเช่นกัน การทดลอง 

และความยากลำาบากที่กล่าวมานี้ หลาย 

อย่างอาจหลีกเลี่ยงได้โดยการเชื่อฟังพระ 

บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า25

ประธานคณะเผยแผ่ที่รักของข้าพเจ้า  
เอ็ลเดอร์มาเรียน ดี. แฮงก์ส (ซึ่งถึงแก่- 
กรรมเมื่อเดือนสิงหาคม) ขอให้เราเมื่อครั้ง 
เป็นผู้สอนศาสนาท่องข้อความหนึ่งเพื่อ
ต้านทานการท้าทายในชีวิต “ไม่มีโอกาส
ใด ไม่มีชะตากรรมใด ไม่มีจุดจบใดที่จะ 
หลีกเลี่ยงหรือยับยั้งหรือควบคุมความ
มั่นคงแน่วแน่ของจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นได้
เลย”26

ท่านรู้ว่าข้อความนี้ใช้ไม่ได้กับการท้า 
ทายทุกอย่างที่เราเผชิญแต่เป็นความจริง 
ในเรื่องทางวิญญาณ ข้าพเจ้ารู้ว่าคำาแนะ 

นำานี้เป็นจริงในชีวิตข้าพเจ้า

สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เกิดการสูญเสียครั้ง 

แก่เจ้า, และจะเกิดข้ึนเพ่ือความดีของเจ้า”20 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสรุปคำาแนะนำาดังนี้  

“วันเวลาของเจ้าเป็นที่รู้, และจะไม่นับปี 

ของเจ้าให้น้อยลง; ฉะนั้น, อย่ากลัว … ,  

เพราะพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับเจ้า 

ตลอดกาลและตลอดไป”21

การท้าทายบางอย่างเกิดจากสิทธิ์เสรี 
ของผู้อื่น สิทธิ์เสรีจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการ 
เติบโตและการพัฒนาทางวิญญาณของแต่ 
ละคน พฤติกรรมชั่วร้ายเป็นองค์ประกอบ 
หนึ่งของสิทธิ์เสรี แม่ทัพโมโรไนอธิบาย 
หลักคำาสอนสำาคัญข้อนี้ว่า “เพราะพระเจ้า 
ทรงยอมให้คนชอบธรรมถูกสังหารเพื่อ 
ความยุติธรรมและการพิพากษาของ
พระองค์จะมาถึงคนชั่วร้าย” ท่านกล่าวไว้
ชัดเจนว่าคนชอบธรรมมิได้สูญเสียไปแต่ 
“เข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของพวกเขา”22 คนชั่วร้ายจะต้อง
รับผิดชอบต่อสิ่งชั่วร้ายที่พวกเขาก่อ23

การท้าทายบางอย่างเกิดจากการไม่ 
เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้ เป็นเจ้า  
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเสพ 

ในลอนดอนเป็นเวลาหกเดือน เธอปรารถนา 

อย่างยิ่งที่จะทำาคุณประโยชน์ให้แก่โลก  

เธอเป็นคนรอบคอบ ช่างคิด สวดอ้อนวอน 

เป็นประจำา และกล้าหาญ เหตุผลหนึ่งที่ 

เธอเลือกเรือ ไททานิค ในการเดินทางกลับ 

สหรัฐเป็นเพราะเธอคิดว่าผู้สอนศาสนาจะ 

เดินทางพร้อมกับเธอและเธอจะปลอดภัย 

มากขึ้น ไอรีนเป็นคนหนึ่งในสตรีไม่กี่คน

ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมรุนแรงครั้งนี้  

สตรีและเด็กส่วนใหญ่ได้ลงเรือชูชีพและ 

รอดชีวิตในที่สุด เรือชูชีพมีไม่พอสำาหรับ 

ทุกคน แต่เป็นที่เชื่อว่าเธอไม่ได้ลงไปใน 

เรือชูชีพ ด้วยการฝึกอบรมพิเศษท่ีเธอได้รับ 

เธอจึงอยู่ช่วยผู้โดยสารจำานวนมากที่บาด

เจ็บจากการปะทะกับภูเขานำ้าแข็ง19

การท้าทายมีหลายชนิด บางชนิดให ้

ประสบการณ์ที่จำาเป็นต่อเรา ผลร้ายที่เกิด 

ขึ้นในชีวิตนี้ไม่ใช่สิ่งบ่งบอกถึงการขาด 

ศรัทธาหรือความบกพร่องในแผนโดยรวม 

ของพระบิดาในสวรรค์ ไฟของคนถลุงแร่ 

เป็นจริง คุณลักษณะของอุปนิสัยและความ 

ชอบธรรมที่หล่อหลอมผ่านเปลวไฟแห่ง 

ความทุกข์ยากทำาให้เราดีพร้อมและบริสุทธ์ิ 

ตลอดจนเตรียมเราให้พร้อมเข้าเฝ้าพระ 

ผู้เป็นเจ้า

สมัยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็น

นักโทษในเรือนจำาที่ลิเบอร์ตี้ พระเจ้าตรัส 

กับท่านว่าภัยพิบัติมากมายจะเกิดขึ้นกับ 

มนุษยชาติ พระผู้ช่วยให้รอดตรัสส่วนหนึ่ง 

ว่า “หากเจ้าถูกโยนลงไปในห้วงลึก; หาก 

คลื่นซัดโหมกระหน่ำาลงมากระแทกเจ้า;  

หากลมแรงกลายเป็นศัตรูเจ้า;…และ 

ธาตุทั้งปวงรวมกันสกัดกั้นทาง; … สิ่งทั้ง

หลายทั้งปวงเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ 
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ใหญ่บนเรือ ไททานิค คือมีเรือชูชีพไม่พอ  

ไม่ว่าการทดลองที่เราเผชิญในชีวิตจะเป็น 

อย่างไร การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจัด 

เตรียมเรือชูชีพไว้ให้ทุกคน สำาหรับผู้ที่คิด 

ว่าการทดลองที่ตนเผชิญอยู่ไม่ยุติธรรม  

การชดใช้จะชดเชยให้ความอยุติธรรมทุก 

อย่างในชีวิต27

การท้าทายพิเศษอย่างหนึ่งสำาหรับ 

ผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคือการหลีก

เลี่ยงไม่จมอยู่กับโอกาสที่สูญเสียไปใน 

ชีวิต ผู้ที่ตายก่อนวัยอันควรมักจะแสดงให้ 

เห็นความสามารถ ความสนใจ และพรสวรรค์ 

ไว้มากมาย ด้วยความเข้าใจอันจำากัดของ 

เรา เราคร่ำาครวญถึงสิ่งที่จะไม่บรรลุผล 

และบทเพลงที่จะไม่ได้ขับขาน มีผู้อธิบาย 

เอาไว้ว่าล่วงลับไปพร้อมกับบทเพลงในตัว 

ท่าน บทเพลงในที่นี้เป็นอุปมาถึงศักยภาพ 

ทุกอย่างที่ยังไม่เกิดสัมฤทธิผล บางครั้ง 

ผู้คนเตรียมพร้อมมามากแต่ไม่มีโอกาสได้

แสดงผลงานในชีวิตนี้28 บทกวีคลาสสิกที่

กล่าวอ้างกันมากที่สุดบทหนึ่งชื่อ กลอน

ดอกสร้อยรำาพึงในป่าช้า โดย โธมัส เกรย์ 

สะท้อนให้เห็นโอกาสที่พลาดไปเหล่านั้น

บุปผชาติชูสีและมีกลิ่น อยู่ในถิ่นที่ไกล

เช่นไพรสณฑ์ 

ไม่มีใครได้เชยเลยสักคน ย่อมบาน

หล่นเปล่าดายมากมายเอย29

โอกาสที่สูญเสียไปอาจเกี่ยวข้องกับ 

ครอบครัว อาชีพการงาน พรสวรรค์  

ประสบการณ์ หรืออื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 

ถูกบ่ันทอนไปในกรณีของซิสเตอร์คอร์เบตต์ 

มีบทเพลงหลายเพลงท่ีเธอยังไม่ได้ขับขาน 

และศักยภาพที่เธอยังไม่ได้บรรลุในชีวิต 

มรรตัยนี้ แต่เมื่อเรามองผ่านเลนส์ใสแผ่น 

กว้างของพระกิตติคุณ ไม่ใช่เลนส์ที่เห็น
เพียงการดำารงอยู่ในชีวิตนี้เท่านั้น เราจะ 
รู้ถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่พระบิดาในสวรรค์ 
ผู้ทรงรักเราทรงสัญญาไว้ในแผนของ 
พระองค์ ดังที่อัครสาวกเปาโลสอนว่า “สิ่ง 
ที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์ 
คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียม
ไว้สำาหรับคนที่รักพระองค์”30 บรรทัดหนึ่ง 
จากเพลงสวดท่ีเราช่ืนชอบให้ความสบายใจ 
คำาปลอบประโลม และมุมมองที่ชัดเจน 
“และพระเยซูสามารถได้ยินเพลงที่ข้าร้อง
ไม่ได้”31

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “ฉะนั้น, ให้ใจ 
ของเจ้าสบาย…จงนิ่งเถิดและรู้ว่าเรา 
คือพระผู้เป็นเจ้า.”32 เรามีคำาสัญญาจาก 
พระองค์ว่าเรากับลูกหลานของเราจะร่วม 
กันร้อง “ด้วยเพลงแห่งปีติอันเป็นนิจ”33 ใน 
พระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้
รอดของเรา เอเมน 

อ้างอิง
1. ดู ยอห์น 16:33

2. ดู โมไซยาห์ 18:8–9; ดู 2 นีไฟ 32:7 

ด้วย

3. ดู บอยด ์เค. แพคเกอร์, “The Play and 
the Plan” (ไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของ
ศาสนจักรสำาหรับคนหนุ่มสาว, 7 พ.ค. 
1995), หน้า 3: “ในความเป็นมรรตัย เรา
เป็นเหมือนคนที่เข้าไปในโรงละครขณะ
ที่ม่านเปิดขึ้นในองก์ที่สอง เราพลาดองก์
ที่ 1…ในองค์ที่สองไม่เคยมีข้อความ ว่า 
‘และทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขตลอด
ไป” เขียนไว้ ข้อความนี้อยู่ในองก์ที่
สามเมื่อความลี้ลับต่างๆ เปิดเผยและทุก
อย่างคลี่คลาย” ดู นีล เอ. แมกซ์เวลล์, 
All These Things Shall Give Thee 
Experience (1979), หน้า 37 ด้วย: “พระ
ผู้เป็นเจ้า … ทรงมองเห็นตั้งแต่ต้นจนจบ 
… เลขคณิต … เป็นสิ่งที่เรามนุษย์ไม่
อาจเข้าใจได้ เราไม่สามารถคำานวณยอด
รวมได้เพราะเราไม่มีตัวเลขทั้งหมด เรา
ถูกขังอยู่ในมิติแห่งเวลาและอยู่ในมุมมอง
ที่แคบของสถานะที่สองนี้

4. ผู้ที่ตายก่อนวัยที่รับผิดชอบได้จะรอด 
ในอาณาจักรซีเลสเชียล (ดู หลักคำาสอน
และพันธสัญญา 137:10) ผู้ที่ตายโดย
ปราศจากความรู้ถึงพระกิตติคุณและจะรับ
พระกิตติคุณหากได้รับโอกาสหยิบยื่นให้ 
คนเหล่านั้นจะเป็นทายาทของอาณาจักร
ซีเลสเชียลเช่นกัน (ดู หลักคำาสอนและ
พันธสัญญา 137:7) นอกจากนี้ แม้แต่ 
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20. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 122:7

21. 21. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 122:9

22. แอลมา 60:13

23. พระผู้ช่วยให้รอดตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า 

“จำาเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิด แต่วิบัต ิ

แก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั้น”  

(ลูกา 17:1)

24. ภาค 89 ใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา

—“ระเบียบและพระประสงค์ของพระ 

ผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับความรอดฝ่ายโลกของ 

วิสุทธิชนทั้งปวงในวันเวลาสุดท้าย”  

(ข้อ 2)—เป็นพรให้แก่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

มากขึ้นเรื่อยๆ

25. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา  

42:22–24.

26. ดู “Will,” Poetical Works of Ella 

Wheeler Wilcox (1917), 129.

27. ดู “การชดใช้,” สั่งสอนกิตติคุณของ

เรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา, 

(2004), หน้า 53–55

28. ดู “The Song That I Came to 

Sing,” ใน The Complete Poems of 

Rabrindranath Tagore’s Gitanjali, ed. 

S. K. Paul (2006), 64: “ข้าพเจ้าใช้วัน

เวลาของข้าพเจ้าปรับสายเครื่องดนตรี

ครั้งแล้วครั้งเล่า แม้ว่ายังไม่ได้ขับขาน

บทเพลงดังตั้งใจ”

29. Thomas Gray, “Elegy Written in a 

Country Church Yard,” ใน The Oxford 

Book of English Verse, ed. Christopher 

Ricks (1999), 279.

30. 1 โครินธ์ 2:9

31. “มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้,” เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 120

32. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 101:16;  

ดู สดุดี 46:10 ด้วย

33. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 101:18;  

ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 45:71 ด้วย

วันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1912 บนเรือ
ชื่อ Mauretania จากสหราชอาณาจักร
—แอลมา ซอนี, จอร์จ บี. แชมเบอร์, 
วิลเลียม ริชาร์ดส์, จอห์น อาร์. เซ
เยอร์, เอฟ. เอ. [เฟร็ด] ดาห์เล จาก
เนเธอร์แลนด์—แอล. เจ. เชอร์ทลิฟฟ์”

12. ดู ปฐมกาล 44:30–31, 34
13. ใน Frank Millward, “Eight Elders 

Missed Voyage on Titanic,” Deseret 
News, 24 ก.ค. 2008, M6.

14. ดู “Friend to Friend,” Friend, มี.ค. 
1977, 39.

15. ดู เดวิด เอ. เบดนาร์, “พระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้า,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2005, หน้า 122–126

16. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 59:21
17. ดู แอลมา 36:30
18. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 42:44
19. บทสัมภาษณ์กับโดนัลด ์ซี. คอร์เบตต์ 

หลานชายของไอรีน คอร์เบตต์, 30 ต.ค. 
2010, โดย แกรีย ์เอช. คุก

ผู้ไม่ได้ดำาเนินชีวิตอย่างองอาจก็ยังจะได้

รับพรด้วยชีวิตที่ดีกว่าชีวิตนี้ในที่สุด  

(ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 76:89)

5. ดู Conway B. Sonne, A Man Named 

Alma: The World of Alma Sonne 

(1988), 83.

6. ดู Sonne, A Man Named Alma, 84.

7. กิจการ 10:34; ดู “The Sinking of the 

World’s Greatest Liner,” Millennial 

Star, 18 เม.ย. 1912, หน้า 250 ด้วย

8. ดู Millennial Star, 18 เม.ย. 1912, 250.

9. เอ็ลเดอร์ซอนีเป็นคุณลุงของเอ็ลเดอร์

แอล. ทอม เพอร์รีย์

10. ดู Sonne, A Man Named Alma, 83.

11. ดู Sonne, A Man Named Alma, 

83–84; ดู “From the Mission Field,” 

Millennial Star, 18 เม.ย. 1912, 254 

ด้วย: “ปลดและออกเดินทาง—ผู้สอน

ศาสนาดังรายชื่อต่อไปนี้ได้รับการปลด

อย่างสมเกียรติและล่องเรือกลับบ้านเมื่อ
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พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าทราบว่า 
ท่านจะเห็นพ้องกับข้าพเจ้าว่านี่ 
เป็นการประชุมใหญ่ที่สร้างแรง 

บันดาลใจมากที่สุดครั้งหนึ่ง เรารู้สึกถึง 
พระวิญญาณของพระเจ้าอย่างล้นเหลือ 
ในสองวันที่ผ่านมาขณะที่เรารู้สึกซาบซึ้ง 
ใจและมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้นในงาน 
ศักดิ์สิทธิ์นี้ เราขอขอบคุณแต่ละท่านที่มี 
ส่วนร่วม รวมถึงเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ซ่ึงเป็น 
ผู้สวดอ้อนวอน

เราทุกคนอยู่ที่นี่เพราะเรารักพระเจ้า 
และต้องการรับใช้พระองค์ ข้าพเจ้าเป็น 
พยานต่อท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ของ 
เราทรงรู้จักเรา ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระหัตถ์ 
ของพระองค์ในทุกสิ่ง

อีกครั้งที่บทเพลงไพเราะมาก ข้าพเจ้า 
ขอขอบคุณเป็นการส่วนตัวและขอบคุณ 
แทนศาสนจักรทั้งมวลต่อผู้ที่เต็มใจแบ่ง
ปันพรสวรรค์กับเราในด้านเสียงเพลง

เราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ 
ชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการปลดระหว่างการ 
ประชุมใหญ่ครั้งนี้ พวกท่านรับใช้อย่าง 
ซื่อสัตย์และดีเยี่ยม กระทำาคุณประโยชน์ 
อันสำาคัญยิ่งต่องานของพระเจ้าตลอดมา

ข้าพเจ้าขอบคุณพี่น้องชายแห่งโควรัม 

อัครสาวกสิบสองสำาหรับการรับใช้ในงาน 

ของพระเจ้าอย่างสุดความสามารถโดยไม่ 

เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เช่นเดียวกันข้าพเจ้า 

ขอขอบคุณสมาชิกแห่งโควรัมสาวกเจ็ดสิบ 

และฝ่ายอธิการควบคุมสำาหรับการรับใช้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เห็นแก่เหน็ด 

เหนื่อย ข้าพเจ้าขอบคุณเช่นเดียวกันต่อ 

ชายหญิงผู้รับใช้เป็นเจ้าหน้าท่ีองค์การช่วย 

สามัญ

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่าน 

ว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงทราบ 

ถึงการท้าทายที่เราเผชิญในโลกทุกวันนี้ 

พระองค์ทรงรักเราแต่ละคนและจะประทาน 

พรแก่เราเม่ือเราพยายามรักษาพระบัญญัติ 

ของพระองค์และแสวงหาพระองค์ผ่าน

การสวดอ้อนวอน

ช่างเป็นพรเพียงไรที่เรามีพระกิตติคุณ 

ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ นี่คือ

ข้าพเจ้าขอแสดงความซาบซึ้งใจอย่าง 

มากต่อที่ปรึกษาที่ซื่อสัตย์และอุทิศตน 

ของข้าพเจ้า ขอแสดงความขอบคุณพวก 

ท่านไว้ ณ ที่นี้สำาหรับการสนับสนุนและ 

ความช่วยเหลือที่พวกท่านมีต่อข้าพเจ้า  

พวกท่านคือบุรุษที่แท้จริงผู้มีปัญญาและ 

ความเข้าใจ การรับใช้ของพวกท่านมีค่า 

อเนกอนันต์

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

จนเราเจอกันอีก
ขอให้พระวิญญาณที่เรารู้สึกที่นี่ยังคงสถิตกับเราขณะที่เราทำาภารกิจ
ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน



PB140 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 1เ ลี  ย โ ฮ น า

ขอให้บ้านท่านมีแต่ความรักสมัครสมาน 

กลมเกลียว ขอให้ท่านบำารุงเลี้ยงประจักษ์ 

พยานของท่านอยู่ เสมอเพื่อประจักษ์  

พยานจะคุ้มครองท่านจากปฏิปักษ์

ในฐานะผู้รับใช้ที่นอบน้อมของท่าน  

ข้าพเจ้าปรารถนาสุดใจที่จะทำาตามพระ 

ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า รับใช้พระองค์

และรับใช้ท่าน

ข้าพเจ้ารักท่าน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน

ให้ท่าน อีกครั้งที่ข้าพเจ้าขอให้ท่านระลึก 

ถึงข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทุกคน 

ในการสวดอ้อนวอนของท่าน เราเป็นหนึ่ง

เดียวกับท่านในการทำาให้งานอัศจรรย์นี้

ในตำาแหน่งที่ท่านได้รับเรียก ไม่ว่าการ 

เรียกนั้นคืออะไร การเรียกแต่ละอย่างมี

ความสำาคัญในการทำาให้งานของพระเจ้า

รุดหน้า

บัดน้ีการประชุมใหญ่ส้ินสุดลงแล้ว ขณะ 

ที่เรากลับบ้านขอให้เราเดินทางกลับอย่าง 

ปลอดภัย ขอให้ทุกอย่างราบรื่นระหว่าง 

ที่เราไม่ได้พบกัน ขอให้พระวิญญาณที่เรา 

รู้สึกที่นี่ยังคงสถิตกับเราขณะที่ เราทำา 

ภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน ขอให้เรา 

แสดงความเมตตาต่อกันมากขึ้น ขอให้เรา 

ทำางานของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา

ขอให้พรจากสวรรค์ดำารงอยู่กับท่าน  

สิ่งที่ให้คำาตอบต่อคำาถามที่ว่าเรามาจาก 

ไหน เหตุใดเราจึงอยู่ที่นี่ และเราจะไปที ่

ไหนเมื่อเราจากชีวิตนี้ นี่คือสิ่งที่ทำาให้ชีวิต 

เรามีความหมาย มีจุดประสงค์ และมี 

ความหวัง

ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับการรับใช้ที่ 

ท่านเต็มใจทำาให้กัน เราคือพระหัตถ์ของ 

พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก โดยได้รับ 

ประกาศิตให้รักและรับใช้บุตรธิดาของ

พระองค์

ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับทุกสิ่งที่ท่าน 

ทำาในวอร์ดและสาขาของท่าน ข้าพเจ้า 

ซาบซึ้งใจต่อความเต็มใจของท่านที่รับใช้ 
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การประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ  |  24 กันยายน 2011

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ปราศรัย 

กับท่าน ณ การประชุมครั้ง 

ประวัติศาสตร์น้ี นับเป็นพรท่ีเรา 

ได้อยู่ด้วยกัน ระหว่างที่ดิฉันรับใช้เป็น 

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ ดิฉัน 

พัฒนาความรักอันลึกซึ้งต่อท่านทั้งหลาย 

พ่ีน้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ของศาสนจักร 

นี้ และพระเจ้าทรงขยายวิสัยทัศน์ของ 

ดิฉันให้เห็นว่าพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรต่อ 

เราและทรงคาดหวังอะไรจากเรา

ดิฉันให้ชื่อข่าวสารนี้ว่า “สิ่งที่ดิฉันหวัง 

ให้หลานสาว (และหลานชาย) ของดิฉัน 

เข้าใจเกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์” หลาน 

สาวคนโตของดิฉันกำาลังขะมักเขม้นทำา 

ความก้าวหน้าส่วนบุคคลและพัฒนานิสัย 

ตลอดจนคุณสมบัติของการเป็นสตรีที่ 

ชอบธรรม ไม่นานพวกเธอและเพื่อนๆ จะ 

ต้องรับผิดชอบดูแลพี่น้องสตรีกลุ่มใหญ่

ทั่วโลก

ดิฉันหวังว่าสิ่งที่พูดในข่าวสารนี้จะช่วย 

ให้พวกเธอและทุกคนที่ได้ยินหรืออ่าน 

เข้าใจชัดเจนถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระดำาริ 

โดย จูลี บี. เบค
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

รุดหน้าต่อไป ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่าน 

ว่าเราอยู่ในงานนี้ด้วยกัน ชายหญิงและ 

เด็กทุกคนมีบทบาทในงานน้ี ขอพระผู้เป็น 

เจ้าประทานพละกำาลัง ความสามารถ และ 

ความมุ่งมั่นแก่เราเพื่อทำาส่วนของเราให้ดี

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานต่อท่าน 

ว่างานน้ีจริง พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ 

พระองค์ทรงนำาและทรงกำากับดูแลศาสน- 

จักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้า 

ฝากพยานและประจักษ์พยานของข้าพเจ้า 

ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ทรงพระ 

ชนม์และทรงรักเรา พระองค์ทรงเป็นพระ 

บิดาของเราอย่างแท้จริง พระองค์ทรงมี 

พระวรกายและทรงดำารงอยู่จริง ขอให้เรา 

ตระหนักและเข้าใจว่าพระองค์ทรงประสงค์ 

จะใกล้ชิดเรามากเพียงไร พระองค์ทรง

ประสงค์จะช่วยเรามากเพียงไร พระองค์

ทรงรักเรามากเพียงไร พระองค์ทรงทำา 

และเต็มพระทัยจะทำาเพื่อเรามากเพียงไร

ขอพระองค์ประทานพรท่าน ขอให ้

สันติสุขที่สัญญาไว้ของพระองค์สถิตอยู่

กับท่านในเวลานี้และตลอดไป

ข้าพเจ้ากล่าวคำาอำาลาท่านจนกว่าเรา 

จะเจอกันในอีกหกเดือน ข้าพเจ้ากล่าว 

ทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 

พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา  

เอเมน 

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled

สิ่งที่ดิฉันหวัง 
ให้หลานสาว  
(และหลานชาย) ของ
ดิฉันเข้าใจเกี่ยวกับ
สมาคมสงเคราะห์
นับจากวันที่เริ่มฟื้นฟูพระกิตติคุณในสมัยการประทานนี้ พระเจ้าทรง
ต้องการให้สตรีที่ซื่อสัตย์มีส่วนร่วมในฐานะสานุศิษย์ของพระองค์
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ต่อเหล่าธิดาของพระองค์เมื่อทรงจัดตั้ง 

สมาคมสงเคราะห์

แบบฉบับโบราณของการเป็น
สานุศิษย์

ดิฉันหวังว่าหลานสาวของดิฉันจะเข้าใจ 
ว่าสมาคมสงเคราะห์ในปัจจุบันจัดตั้งตาม 
แบบฉบับการเป็นสานุศิษย์ที่ดำารงอยู่ใน 
ศาสนจักรสมัยโบราณ เมื่อพระผู้ช่วยให้ 
รอดทรงจัดต้ังศาสนจักรในสมัยพันธสัญญา 
ใหม่ “สตรีเป็นผู้มีส่วนสำาคัญยิ่งในการ 
ปฏิบัติศาสนกิจ [ของพระองค์]”1 พระองค์ 
เสด็จเยือนมารธากับมารีย์ ผู้ติดตามที่จง 
รักภักดีที่สุดสองคน ในบ้านของมารธา  
ขณะมารธาฟังพระองค์และรับใช้พระองค์ 
ตามธรรมเนียมในสมัยนั้น พระองค์ทรง 
ช่วยให้เธอเห็นว่าเธอทำาได้มากกว่านั้น  
พระองค์ทรงช่วยให้มารธาและมารีย์เข้าใจ 
ว่าพวกเธอเลือก “ส่วนดีนั้น” ได้ ซึ่งจะไม่ 
ถูกนำาไปจากพวกเธอ2 ความเห็นท่ีอ่อนโยน 
ดังกล่าวเป็นการเชื้อเชิญให้มีส่วนร่วมใน 
การปฏบิตัศิาสนกจิของพระเจา้ และตอ่มา 
ในพันธสัญญาใหม่ ประจักษ์พยานที่เข้ม 
แข็งของมารธาเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้า 
ของพระผู้ช่วยให้รอดทำาให้เราเล็งเห็น 
ศรัทธาและการเป็นสานุศิษย์ของเธอพอ
สมควร3

เม่ือเราอ่านเพ่ิมเติมในพันธสัญญาใหม่ 

เราเรียนรู้ว่าอัครสาวกยังคงสถาปนา 

ศาสนจักรของพระเจ้า เราเรียนรู้เช่นกัน 

เกี่ยวกับสตรีที่ซื่อสัตย์ผู้ซึ่งแบบฉบับการ 

เป็นสานุศิษย์ของพวกเธอเอื้อต่อการ 

เติบโตของศาสนจักร เปาโลพูดถึงสานุศิษย์ 

สตรีในที่ต่างๆ เช่น เอเฟซัส4 และฟิลิปปี5 

แต่เมื่อศาสนจักรที่แท้จริงของพระเจ้าสูญ 

ส้ินไปในการละท้ิงความเช่ือ แบบฉบับการ 

เป็นสานุศิษย์ก็หายไปด้วย

เม่ือพระเจ้าทรงเร่ิมฟ้ืนฟูศาสนจักรผ่าน 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระองค์ทรง 

รวมสตรีไว้ในแบบฉบับการเป็นสานุศิษย์ 

อีกครั้ง ไม่กี่เดือนหลังจากจัดตั้งศาสนจักร 

อย่างเป็นทางการ พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ 

วางมือมอบหน้าที่เอ็มมา สมิธเป็นผู้นำา

และครูในศาสนจักรและเป็นผู้ช่วยอย่าง 

เป็นทางการของท่านศาสดาพยากรณ์ 

สามีเธอ6 ในการเรียกเธอให้ช่วยพระเจ้า 

สร้างอาณาจักร เธอได้รับคำาแนะนำาเกี่ยว 

กับวิธีเพิ่มพูนศรัทธาและความชอบธรรม

ของตนเอง วิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

ครัวเรือนของเธอ และวิธีรับใช้ผู้อื่น

ดิฉันหวังว่าหลานสาวจะเข้าใจว่านับ 

จากวันที่เริ่มฟื้นฟูพระกิตติคุณในสมัยการ 

ประทานนี้ พระเจ้าทรงต้องการให้สตรีที่

ซื่อสัตย์มีส่วนร่วมในฐานะสานุศิษย์ของ

พระองค์

ตัวอย่างหนึ่งในการอุทิศตนที่พิเศษ 

มากของพวกเธออยู่ในงานเผยแผ่ศาสนา  

การเติบโตอย่างยิ่งของศาสนจักรยุคต้น 

เกิดขึ้นได้เพราะชายที่ซื่อสัตย์ยอมจาก 

ครอบครัวเพื่อเดินทางไปในถิ่นที่ไม่รู้จัก  

ประสบความขาดแคลนและยากลำาบาก 

เพื่อสอนพระกิตติคุณ แต่ชายเหล่านี้ 

เข้าใจว่างานเผยแผ่ของพวกเขาจะเกิดขึ้น

ไม่ได้หากปราศจากศรัทธาโดยสมบูรณ์ 

และความร่วมมือของสตรีในชีวิตพวกเขา 

ผู้ประคับประคองบ้าน ธุรกิจ หารายได้ 

มาจุนเจือครอบครัวและผู้สอนศาสนาของ 

พวกเธอ พ่ีน้องสตรีดูแลผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

หลายพันคนที่มารวมตัวกันในชุมชนของ 

พวกเธอด้วย พวกเธอตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ 

ดำาเนินตามวิถีชีวิตใหม่โดยช่วยสร้าง 

อาณาจักรของพระเจ้าและมีส่วนร่วมใน

งานแห่งความรอด

เชื่อมโยงกับฐานะปุโรหิต
ดิฉันหวังว่าหลานสาวจะเข้าใจว่าพระ 

เจ้าทรงดลใจศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

ให้วางระเบียบสตรีของศาสนจักร “ภายใต้ 

ฐานะปุโรหิตตามแบบฉบับของฐานะ

ปุโรหิต”7 และสอนพวกเธอให้รู้ว่า “[พวก

เธอ] จะครอบครองสิทธิพิเศษ พร และของ 

ประทานแห่งฐานะปุโรหิตได้อย่างไร”8

เมื่อจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์อย่างเป็น 

ทางการ เอ็มมา สมิธยังคงอยู่ในการเรียก 

เป็นผู้นำา เธอได้รับแต่งตั้งเป็นประธานองค์ 

การ โดยมีที่ปรึกษาสองคนรับใช้กับเธอใน 
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ฝ่ายประธาน แทนท่ีจะคัดเลือกตามคะแนน 

นิยม เช่นที่ทำากันทั่วไปในองค์กรนอก 

ศาสนจักร ฝ่ายประธานชุดนี้ได้รับเรียก 

โดยการเปิดเผย สนับสนุนโดยผู้ที่พวกเธอ 

จะนำา และวางมือมอบหน้าท่ีโดยผู้นำาฐานะ 

ปุโรหิตให้รับใช้ในการเรียก ด้วยเหตุนี้จึง 

“ได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า, โดยการ 

พยากรณ์, และโดยการวางมือโดยผู้มีสิทธิ 

อำานาจ”9 การจัดตั้งภายใต้ฐานะปุโรหิต 

ทำาให้ฝ่ายประธานได้รับการนำาทางจาก 

พระเจ้าและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ 

สำาหรับงานที่กำาหนด องค์การสมาคม 

สงเคราะห์ช่วยให้สามารถบริหารคลังพร 

สวรรค์ เวลา และทรัพย์สินของพระเจ้า 

ด้วยปัญญาและระเบียบ

สตรีกลุ่มแรกนั้นเข้าใจว่าพวกเธอได้ 

รับสิทธิอำานาจให้สอน สร้างแรงบันดาลใจ 

และวางระเบียบพ่ีน้องสตรีให้เป็นสานุศิษย์ 

ช่วยงานแห่งความรอดของพระเจ้า ในการ 

ประชุมครั้งแรก พี่น้องสตรีได้รับการสอน

เกี่ยวกับจุดประสงค์ที่เป็นแนวทางของ 

สมาคมสงเคราะห์---เพิ่มพูนศรัทธาและ 

ความชอบธรรมส่วนตัว เสริมสร้างความ 

เข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้าน เสาะหา 

และช่วยคนขัดสน

ดิฉันหวังว่าหลานสาวจะเข้าใจว่าองค์ 

การสมาคมสงเคราะห์คือส่วนจำาเป็นของ 

การเตรียมวิสุทธิชนให้พร้อมรับสิทธิพิเศษ  

พร และของประทานที่พบเฉพาะในพระ 

วิหาร ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธสอน 

ว่าสมาคมสงเคราะห์ “เป็นส่วนสำาคัญยิ่ง 

ของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก” 

และ “ออกแบบและดำาเนินงานเพื่อช่วย 

ให้สมาชิกที่ซื่อสัตย์ได้รับชีวิตนิรันดร์ใน 

อาณาจักรของพระบิดา”10 เราจินตนาการ 

ได้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรเมื่อพี่น้องสตรี 

อยู่ในร้านอิฐสีแดงของโจเซฟ สมิธที่การ 

ประชุมสมาคมสงเคราะห์ครั้งแรกๆ พลาง 

หันหน้าไปทางเนินเขาที่กำาลังสร้างพระ 

วิหารขณะท่านศาสดาพยากรณ์สอนพวก

เธอว่า “ควรจะมีสมาคมชั้นหนึ่ง แยกจาก 

ความชั่วร้ายของโลก ดีเยี่ยม มีคุณธรรม  

และศักดิ์สิทธิ์”11

ดิฉันหวังว่าหลานสาวจะเห็นคุณค่า 

ของพระวิหารเช่นเดียวกับพี่น้องสตรีของ 

สมาคมสงเคราะห์รุ่นแรกผู้เชื่อว่าพรพระ 

วิหารเป็นรางวัลใหญ่และเป็นเป้าหมาย 

สำาคัญยิ่งของสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุก 

คน ดิฉันหวังเช่นเดียวกับพ่ีน้องสตรีสมาคม 

สงเคราะห์ยุคต้นว่าหลานสาวจะพยายาม 

ทุกวันเพื่อให้มีวุฒิภาวะมากพอจะทำาและ 

รักษาพันธสัญญาพระวิหารศักดิ์สิทธิ์และ 

เม่ือพวกเธอไปพระวิหาร พวกเธอจะเอาใจ 

ใส่ทั้งหมดที่กล่าวและทำาในนั้น โดยผ่าน 

พรของพระวิหารพวกเธอจะมีพลังเป็น 

อาวุธ12 และได้รับ “กุญแจแห่งความรู้ 

เรื่องพระผู้เป็นเจ้า”13 โดยผ่านศาสนพิธี

ของฐานะปุโรหิตที่พบเฉพาะในพระวิหาร  

พวกเธอจะได้รับพรให้มีสัมฤทธิผลใน 

ความรับผิดชอบนิรันดร์อันสูงส่งของพวก 
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เพราะไม่มีครอบครัวของตนเอง หลายคน 

ทนทุกข์จากผลการเลือกที่ไม่ดีของสมาชิก 

ครอบครัว บ้างก็ประสบกับสงคราม ความ 

หิวโหย หรือภัยธรรมชาติ อีกหลายคน 

กำาลังเรียนรู้แรงกดดันของการเสพติด การ 

ว่างงาน หรือการศึกษาอบรมไม่มากพอ  

ความยากลำาบากทั้งหมดนี้อาจทำาลาย 

พลังแห่งศรัทธา ทำาให้แต่ละบุคคลและ 

ครอบครัวอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรง จุดประสงค์ 

ประการหน่ึงของพระเจ้าในการวางระเบียบ 

พี่น้องสตรีสู่การเป็นสานุศิษย์คือเพื่อให้ 

การบรรเทาทุกข์ซึ่งจะยกพวกเธอให้อยู่ 

เหนือ “ทั้งหมดที่ขัดขวางปีติและความ 

ก้าวหน้าของสตรี”16 ในทุกวอร์ดและสาขา 

มีสมาคมสงเคราะห์พร้อมด้วยสตรีที่ 

สามารถแสวงหาและได้รับการเปิดเผย 

ตลอดจนหารือกับผู้นำาฐานะปุโรหิตเพื่อ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กันและหาวิธี 

แก้ไขซึ่งปรับใช้ได้ในบ้านและชุมชนของ

พวกเธอ

ดิฉันหวังว่าหลานสาวจะเข้าใจว่าโดย 

ผ่านสมาคมสงเคราะห์ การเป็นสานุศิษย์ 

ของพวกเธอขยายออกไปและพวกเธอ

ตั้งในยูทาห์ ผู้นำาสมาคมจึงมุ่งเน้นงาน 

องค์การและการเป็นสานุศิษย์ของพวก 

เธอในด้านโปรแกรมสังคมระดับท้องที่ 

และงานสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงกัน พวกเธอ 

พัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือนและดำาเนิน 

โครงการต่างๆ เพื่อสร้างโรงพยาบาลและ 

ยุ้งฉางสำาหรับเก็บธัญพืช งานสมาคม 

สงเคราะห์ในยุคต้นช่วยสถาปนาแบบ 

ฉบับการเป็นสานุศิษย์ซึ่งเวลานี้นำามาใช้ 

ทั่วโลก เมื่อศาสนจักรเจริญขึ้น สมาคม

สงเคราะห์จึงสามารถบรรลุจุดประสงค์ 

ในทุกวอร์ดและสาขา ในทุกสเตคและ 

ท้องถิ่น ขณะปรับใช้ในโลกที่เปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา

ทุกๆ วันพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ 

ทั่วโลกประสบการท้าทายของมวลมนุษย์ 

และประสบการณ์ที่หลากหลาย สตรีและ 

ครอบครัวของพวกเธอเวลานี้ประจันหน้า 

กับความคาดหวังที่ไร้ประสิทธิผล ความ 

เจ็บป่วยทางจิตใจ ร่างกาย และวิญญาณ  

อุบัติเหตุ และความตาย พี่น้องสตรีบาง 

คนทนกับความเหงาและความผิดหวัง

เธอ และสัญญาว่าจะดำาเนินชีวิตตามแบบ 

สานุศิษย์ที่มุ่งมั่น ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่จุด 

ประสงค์เบื้องต้นประการหนึ่งของพระเจ้า 

ในการจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์คือเพื่อให้ 

สตรีมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยกันเตรียมให้ 

พร้อม “รับพรท่ีสำาคัญกว่าของฐานะปุโรหิต 

ซึ่งพบในศาสนพิธีและพันธสัญญาของ

พระวิหาร”14

ที่หลบภัยและอิทธิพล 
ของพี่น้องสตรีทั่วโลก

ดิฉันหวังว่าหลานสาวจะเข้าใจอิทธิพล

สำาคัญและความสามารถของพี่น้องสตรี

สมาคมสงเคราะห์กลุ่มใหญ่ทั่วโลก ตั้งแต่

ปี 1842 ศาสนจักรขยายออกไปนอกนอวู 

และปัจจุบันสมาคมสงเคราะห์ก่อตั้งใน 

170 กว่าประเทศที่พี่น้องสตรีพูดภาษา

ต่างๆ มากกว่า 80 ภาษา ทุกสัปดาห์มี 

การจัดตั้งวอร์ดและสาขาใหม่ สมาคม

สงเคราะห์ใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ 

กลุ่มสตรีที่ขยายตัวทุกวัน “กระจายไป 

ตามทวีปต่างๆ”15 เมื่อสมาคมสงเคราะห์ 

มีจำานวนค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่จัด

อีตู บราซิล
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สามารถร่วมมือกับผู้อื่นในวีรกรรมและ 

งานที่น่าประทับใจประเภทเดียวกับที่พระ 

ผู้ช่วยให้รอดทรงทำา ประเภทของงานที่ 

ขอให้พี่น้องสตรีของศาสนจักรทำาในสมัย 

ของเราไม่เคยอยู่ในวงจำากัดหรือไม่สำาคัญ 

ต่อพระเจ้า โดยผ่านความซื่อสัตย์ของ

พวกเธอ พวกเธอสามารถรู้สึกได้ถึงความ

เห็นชอบของพระองค์และได้รับความเป็น

เพื่อนจากพระวิญญาณของพระองค์

หลานสาวของดิฉันควรรู้ด้วยว่าการ 

เป็นสตรีสมาคมสงเคราะห์สามารถให้ที่ 

ปลอดภัย ที่ลี้ภัย และที่คุ้มภัยได้17 ขณะ 

ที่ยุคสมัยของเรายากขึ้นทุกวัน พี่น้องสตรี 

ที่ซื่อสัตย์ของสมาคมสงเคราะห์จะช่วย 

คุ้มครองบ้านแห่งไซอันให้รอดพ้นจาก 

เสียงโหยหวนของโลก ตลอดจนอิทธิพล

ร้ายและเป็นภัยของปฏิปักษ์ โดยผ่าน 

สมาคมสงเคราะห์พวกเธอจะได้รับการ 

สอนและเสริมความเข้มแข็งและได้รับ 

การสอนและเสริมความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอีก 

และอิทธิพลของสตรีที่ชอบธรรมสามารถ 

เป็นพรแก่ลูกๆ ของพระบิดาเราอีกมากมาย

การเป็นสานุศิษย์ที่ดูแล 
เอาใจใส่และปฏิบัติศาสนกิจ

ดิฉันหวังว่าหลานสาวจะเข้าใจว่าการ 

เยี่ยมสอนคือวิธีแสดงออกถึงการเป็น 

สานุศิษย์ของพวกเธอและเป็นวิธีที่สำาคัญ 

ในการรักษาพันธสัญญา องค์ประกอบนี้ 

ของการเป็นสานุศิษย์คล้ายกันมากกับ 

การปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด  

ในยุคต้นของสมาคมสงเคราะห์ คณะ

กรรมการการเยี่ยมของแต่ละวอร์ดได้รับ 

งานมอบหมายให้ประเมินความต้องการ 

และรวบรวมสิ่งของบริจาคไปแจกจ่าย

ให้คนขัดสน ตลอดหลายปีนั้นพี่น้องสตรี 

และผู้นำาสมาคมสงเคราะห์ได้เรียนรู้ทีละ 

ขั้นและปรับปรุงความสามารถในการดูแล 

ผู้อื่น มีหลายครั้งที่พี่น้องสตรีเน้นเรื่องการ 

เยี่ยมให้ครบ การสอนบทเรียน และการ

ฝากข้อความเมื่อพวกเธอแวะเยี่ยมบ้าน 

ของพี่น้องสตรี การปฏิบัติเหล่านี้ช่วยให้ 

พี่น้องสตรีเรียนรู้แบบฉบับของการดูแล 

เอาใจใส่ เฉกเช่นผู้คนในสมัยของโมเสส 

มุ่งรักษากฎเกณฑ์ยาวเหยียด หลายครั้ง 

พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ใช้กฎเกณฑ์ 

ทั้ ง เป็นและไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อประโยชน์ของพวกเธอเองในความ 

ปรารถนาจะเข้าใจวิธีเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งให้กัน

เนื่องจากจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบรรเทา 

ทุกข์และช่วยชีวิตพี่น้องสตรีกับครอบครัว 

ของพวกเธอในปัจจุบัน พระบิดาบนสวรรค์ 

จึงทรงต้องการให้เราเดินตามเส้นทางที่

สูงกว่าและแสดงให้เห็นการเป็นสานุศิษย์ 

ของเราโดยดูแลลูกๆ ของพระองค์อย่าง 

จริงใจ ด้วยจุดประสงค์สำาคัญนี้ในใจ เรา 

จึงสอนผู้นำาให้ขอรายงานเกี่ยวกับความ 

ผาสุกทางโลกและทางวิญญาณของพ่ีน้อง 

สตรีและครอบครัว พร้อมทั้งรายงานการ 

รับใช้18 ปัจจุบันผู้เยี่ยมสอนมีหน้าที่ “ทำา 

ความรู้จักและรักพี่น้องสตรีทุกคนอย่าง

จริงใจ ช่วยพวกเธอเสริมสร้างศรัทธา และ

ทำาการรับใช้”19

ในฐานะสานุศิษย์ท่ีมุ่งม่ันของพระผู้ช่วย 

ให้รอด เรากำาลังปรับปรุงความสามารถ

เพื่อทำาสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ทำา 

หากพระองค์ประทับที่นี่ เรารู้ว่าพระองค์ 

ทรงถือว่าการดูแลของเราสำาคัญ ด้วยเหตุ 

นี้ เราจึงพยายามมุ่งดูแลพี่น้องของเรา 

แทนท่ีจะทำาหลายอย่างท่ีต้องทำา การปฏิบัติ 

ศาสนกิจที่แท้จริงวัดจากความลึกซึ้งของ 

จิตกุศลมากกว่าความครบถ้วนของสถิติ  

เราจะรู้ว่าเราประสบความสำาเร็จในการ 

ปฏิบัติศาสนกิจการเป็นผู้เยี่ยมสอนเมื่อ 

พี่น้องสตรีพูดได้ว่า “ผู้เยี่ยมสอนช่วยให้ 

ดิฉันเติบโตทางวิญญาณ” และ “ดิฉันรู้ว่า 

ผู้เยี่ยมสอนห่วงใยดิฉันกับครอบครัวมาก”  

และ “ถ้าดิฉันมีปัญหา ดิฉันรู้ว่าผู้เยี่ยม 

สอนจะลงมือช่วยโดยไม่ต้องรอให้เชิญ” 

ผู้นำาที่เข้าใจความสำาคัญของการปฏิบัติ
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นี้ประกอบด้วยบันทึกเกี่ยวกับมรดกของ 
สมาคมสงเคราะห์และสตรีของศาสนจักร 
นี้ จะช่วยให้พี่น้องสตรีทั่วโลกเป็นหนึ่ง 
เดียวกันและดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับจุด 
ประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์ แบบฉบับ  
และสิทธิพิเศษของสานุศิษย์ หนังสือดัง 
กล่าวเป็นพยานบทบาทที่จำาเป็นของสตรี 
ในแผนแห่งความสุขของพระบิดา และ 
ให้มาตรฐานอันไม่เรรวนของสิ่งที่เราเชื่อ  
สิ่งที่เราทำา และสิ่งที่เราจะปกป้อง ฝ่าย 
ประธานสูงสุดกระตุ้นเราให้ “ศึกษาหนัง 
สือเล่มนี้และยอมให้ความจริงที่ทันสมัย 
อยู่เสมอและแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาล 
ใจมีอิทธิพลต่อชีวิต [เรา]”21

โดยทราบว่าพระองค์ทรงสร้างสรรค์ 
องค์การสมาคมสงเคราะห์ ประธาน 
โจเซฟ เอฟ. สมิธจึงบอกพ่ีน้องสตรีสมาคม 
สงเคราะห์ว่า “ท่านมีหน้าที่นำาโลกและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำาสตรีของโลก…
ท่านต้องนำา” ท่านกล่าว “ไม่ใช่ตาม”22 

ขณะที่เวลาเสด็จกลับของพระเจ้าใกล้เข้า 
มาทุกที ดิฉันหวังว่าหลานสาวของดิฉันจะ 
เป็นสตรีที่ซื่อสัตย์และเข้มแข็งผู้ประยุกต์ 
ใช้หลักธรรมและแบบฉบับของสมาคม 
สงเคราะห์ในชีวิตพวกเธอ เมื่อสมาคม
สงเคราะห์เป็นวิถีชีวิตของพวกเธอ ดิฉัน 
หวังว่าพวกเธอจะรับใช้ด้วยความเป็นหนึ่ง 
เดียวกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในจุด 
ประสงค์อันสูงส่ง ดิฉันมีประจักษ์พยาน
ถึงศาสนจักรแท้จริงที่ได้รับการฟื้นฟูของ 
พระเยซูคริสต์ ดิฉันซาบซึ้งต่อแบบฉบับ 
การเป็นสานุศิษย์ที่ได้รับการฟื้นฟูเมื่อพระ 
เจ้าทรงดลใจศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ให้จัดตั้งสมาคมสงเคราะห์ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

ศาสนกิจต่อผู้อื่นจะหารือกันเพื่อแสวงหา 

และรับการเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีจรรโลงใจ 

ผู้เยี่ยมสอน วิธีวางระเบียบและปฏิบัติ

ศาสนกิจที่ได้รับการดลใจให้ลุล่วง

นอกจากนี้ การเยี่ยมสอนคือการขยาย 

หน้าที่ ของอธิการในการดูแลฝูงแกะ 

ของพระเจ้า อธิการและประธานสมาคม 

สงเคราะห์ต้องการการรับใช้ของผู้เยี่ยม 

สอนที่ได้รับการดลใจเพื่อช่วยให้พวกเขา 

มีสัมฤทธิผลในหน้าที่รับผิดชอบ โดยผ่าน 

การปฏิบัติศาสนกิจของผู้เย่ียมสอน ประธาน 

สมาคมสงเคราะห์จะทราบความผาสุก 

ของพี่น้องสตรีแต่ละคนในวอร์ด รายงาน 

ความผาสุกเหล่านั้นเมื่อเธอพูดคุยกับ

อธิการ

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนเราว่า  

“เมื่อเราต่อสู้ด้วยศรัทธาโดยไม่หวั่นไหว 

เพื่อให้มีสัมฤทธิผลในหน้าที่ซึ่งกำาหนด 

ให้เรา เมื่อเราแสวงหาการดลใจจากพระ 

ผู้ทรงฤทธานุภาพในการปฏิบัติหน้าที่รับ 

ผิดชอบ เราจะประสบผลสำาเร็จอย่างน่า 

อัศจรรย์”20 ดิฉันหวังว่าหลานสาวจะมีส่วน 

ในปาฏิหาริย์เมื่อพวกเธอช่วยให้การเยี่ยม 

สอนเป็นแบบฉบับของการเป็นสานุศิษย์ 

ที่พระเจ้าจะทรงยอมรับเมื่อพระองค์เสด็จ 

มาอีกครั้ง

มีสัมฤทธิผลในจุดประสงค์ 
ของสมาคมสงเคราะห์

คำาสอนที่จำาเป็นเหล่านี้และคำาสอน 

อื่นๆ เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์ปัจจุบัน 

มี ให้หลานสาวของดิฉันได้ศึกษาใน 

Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society หนังสือเล่ม



147146 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 1เ ล ี ย โ ฮ น า

เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันกับสามีไปเที่ยว 

เมืองนอวู อิลลินอยส์ ขณะนั่งอยู่ในห้อง 

ชั้นบนของเรดบริกสโตร์ซึ่งโจเซฟ สมิธใช้ 

เป็นสำานักงานและทำาธุรกิจ เราตั้งใจฟัง

มัคคุเทศก์ที่กำาลังเล่าเหตุการณ์สังเขป 

ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการฟื้นฟูซึ่ง 

เกิดขึ้นที่นั่น

ดิฉันคิดถึงการก่อตั้งสมาคมสงเคราะห์ 

และคำาสอนบางอย่างที่พี่น้องสตรีสมาคม 

สงเคราะห์ได้รับจากศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟในห้องนั้น คำาสอนเหล่านั้นกลาย

เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่สมาคมสงเคราะห ์

ยึดถือ จุดประสงค์ที่จะเพิ่มพูนศรัทธา  

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวใน 

ไซอัน รวมถึงแสวงหาและช่วยเหลือผู้คน 

ขัดสนล้วนกำาหนดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง  

และสอดคล้องกับสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ 

สอนมาโดยตลอด

ในการประชุมครั้งหนึ่งของยุคแรกๆ  

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอ้างข้อความ 

จากจดหมายของเปาโลถึงชาวโครินธ์ ใน 

งานเขียนอันทรงพลังเกี่ยวกับจิตกุศล  

เปาโลอ้างถึงศรัทธา ความหวัง และจิต

ท่านต้องรู้จักอดกลั้น ทนต่อข้อบกพร่อง 

และความผิดพลาดของมนุษย์ จิตวิญญาณ 

ของมนุษย์มีค่ามากเหลือเกิน!”3

คำาประกาศในพระคัมภีร์ “จิตกุศลไม่มี 

วันสูญสิ้น” กลายเป็นคติพจน์ของสมาคม 

สงเคราะห์เพราะยึดตามคำาสอนและหน้าท่ี 

ซึ่งศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให้ไว้แก่พี่ 

น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ที่จะ “บรรเทา 

ทุกข์คนยากจน” และ “ช่วยจิตวิญญาณ

ให้รอด”4

พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ทั่วโลก 

น้อมรับหลักธรรมพื้นฐานเหล่านี้ เพราะนี่ 

คือลักษณะงานของสมาคมสงเคราะห์

จิตกุศลคืออะไร เราจะมีจิตกุศลได้

อย่างไร

ศาสดาพยากรณ์มอรมอนนิยามจิต 

กุศลว่าเป็น “ความรักอันบริสุทธิ์ของพระ 

คริสต์”5 ขณะเปาโลสอนว่า “[จิตกุศล] … 
ผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์”6  

และนีไฟเตือนเราว่า “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า 

จึงประทานพระบัญญัติไว้ข้อหน่ึงว่ามนุษย์ 

ทั้งปวงควรมีจิตกุศล, ซึ่งจิตกุศลคือความ

รัก”7

เมื่อทบทวนคำาอธิบายของเปาโลก่อน 

หน้านี้เกี่ยวกับจิตกุศล เราเรียนรู้ว่าจิต 

กุศลไม่ใช่การกระทำาครั้งเดียวหรือสิ่งที่เรา 

ให้ไป แต่คือสภาวะที่เราเป็น สภาวะของ 

จิตใจ ความรู้สึกเมตตาอันทำาให้เกิดการ 

กระทำาที่แสดงออกถึงความรัก

มอรมอนสอนด้วยว่าจิตกุศลประทาน 

ให้ไว้แก่สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเจ้า 

และจิตกุศลนั้นทำาให้ผู้คนที่มีสิ่งนี้บริสุทธิ์8  

นอกจากนี้ เราเรียนรู้ว่าจิตกุศลเป็นของ

ประทานอันสูงส่งซึ่งเราต้องแสวงหาและ 

กุศล โดยสรุปว่า “แต่ [จิตกุศล] ใหญ่ 

ที่สุด”1

ท่านอธิบายคุณสมบัติต่างๆ ท่ีประกอบ 

กันเป็นจิตกุศลว่า

“[จิตกุศล] นั้นก็อดทนนานและกระทำา 

คุณให้ [จิตกุศล] ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่ 

หยิ่งผยอง

“… ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ 

ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำาความผิด

“ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด 

แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ

“ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น  

และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมี 

ความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

“[จิตกุศล] ไม่มีวันสูญสิ้น”2

เมื่อพูดกับพี่น้องสตรี ศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟกล่าวว่า “อย่ามีขีดจำากัดในการ 

มองหาคุณงามความดีของเพื่อนบ้าน … 
ท่านต้องขยายจิตวิญญาณท่านไปสู่ผู้อื่น 

ถ้าท่านต้องการทำาเหมือนพระเยซู…  

ขณะท่านเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ไร้มลทิน  

ขณะท่านเพ่ิมพูนคุณความดี ขอให้ใจท่าน 

เบิกบาน—ขอให้ใจท่านขยายไปสู่ผู้อื่น—

โดย ซิลเวีย เอช. ออล์เรด
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น
ทูลวิงวอนให้มีความปรารถนาที่จะเต็มไปด้วยของประทานแห่งจิตกุศล 
ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์
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ทูลขอ เราต้องมีจิตกุศลในใจเราจึงจะได้

รับอาณาจักรซีเลสเชียลเป็นมรดก9

เมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงขอให้เรา  

“ห่อหุ้มตนเองด้วยพันธะแห่งจิตกุศล”10 

เราต้องถามว่าคุณสมบัติใดบ้างที่จะช่วย

เราพัฒนาจิตกุศล

เราต้องเริ่มด้วยความปรารถนาที่จะ

เพิ่มพูนจิตกุศลและเป็นเหมือนพระคริสต์

มากขึ้น

ขั้นต่อไปคือสวดอ้อนวอน มอรมอน 

แนะนำาให้เรา “สวดอ้อนวอนพระบิดาจน 

สุดพลังของใจ, เพื่อ [เรา] จะเปี่ยมด้วย 

ความรักนี้” ความรักอันสูงส่งเช่นนี้คือจิต- 

กุศล และเมื่อเราเปี่ยมด้วยความรักนี้ “เรา 

จะเป็นเหมือนพระองค์”11

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันจะนำาความ 

คิดเราไปสู่พระผู้ช่วยให้รอดและความ 

ปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

ในห้องทำางาน ดิฉันเลือกแขวนภาพ 

เขียนของมิเนอร์วา ไทเชิร์ท ชื่อ ช่วยชีวิต 

ลูกแกะหลงทาง เป็นภาพพระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงยืนอยู่ท่ามกลางแกะของพระองค์ 

และทรงอุ้มลูกแกะตัวเล็กๆ ไว้ในพระพาหุ 

อย่างทะนุถนอม ภาพนี้ช่วยให้ดิฉันใคร่- 

ครวญถึงพระดำารัสวิงวอนของพระองค์

ที่ว่า “จงดูแลแกะของเราเถิด”12 สำาหรับ 

ดิฉันนั่นหมายถึงการดูแลผู้คนรอบข้าง 

และเอาใจใส่ผู้ขัดสนเป็นพิเศษ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างที่ 

ดีพร้อมของวิธีแสดงจิตกุศล ระหว่างการ 

ปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก พระองค์ 

ทรงแสดงการุณยธรรมต่อคนหิวโหย คน

บาป คนทุกข์ยาก และคนเจ็บไข้ พระองค ์

ทรงดูแลคนยากจนคนร่ำารวย ชายหญิง 

และเด็ก ทรงดูแลครอบครัว มิตรสหาย 

และคนแปลกหน้า พระองค์ทรงให้อภัย 

ผู้ที่กล่าวโทษพระองค์ ทรงทนทุกข์และ

สิ้นพระชนม์เพื่อมนุษยชาติทั้งปวง

ตลอดชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  

สมิธ ท่านปฏิบัติจิตกุศลเช่นกันเมื่อท่าน 

แสดงความรักฉันพี่น้องและความเคารพ 

ต่อผู้อื ่น เป็นที่รู ้กันว่าท่านมีใจเมตตา  

ความรัก การุณยธรรม และความห่วงใย

ให้แก่ผู้คนรอบข้าง

ปัจจุบันเราได้รับพรให้มีศาสดาพยากรณ์ 

ผู้เป็นแบบอย่างเร่ืองจิตกุศล ประธานโธมัส 

เอส. มอนสัน เป็นแบบอย่างให้เราและ 

โลก ท่านสวมเสื้อคลุมแห่งจิตกุศล ท่าน 

มีเมตตา มีการุณยธรรม และมีความ 

เอื้อเฟื้อ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่แท้ 

จริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

ประธานมอนสันสอนว่า “จิตกุศลคือ 

การมีความอดทนกับคนที่ทำาให้เราผิดหวัง  

คือการต้านแรงผลักดันที่ทำาให้เราโกรธ 

ง่าย คือการยอมรับความอ่อนแอและข้อ 

บกพร่อง คือการยอมรับคนอื่นอย่างที่เขา 

เป็น คือการมองข้ามรูปกายเพื่อให้เห็น

คุณลักษณะซึ่งจะไม่ถดถอยตามกาลเวลา  

คือการต้านแรงผลักดันให้แบ่งเขาแบ่ง

เรา”13

อีตู บราซิล
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สามครั้งแรก เคธีย์พบว่าเธออ่านหนังสือ 

ไม่ออกแต่ต้องการเรียนรู้ เคธีย์จึงอาสา 

ช่วยแม้จะรู้ว่าต้องใช้เวลา ความอดทน 

และเสมอต้นเสมอปลายก็ตาม

เอมิลีย์เป็นภรรยาสาวที่กำาลังค้นหา 

ความจริง ไมเคิลสามีของเธอไม่ค่อยสนใจ 

เรื่องศาสนา เมื่อเอมิลีย์ล้มป่วยและต้อง 

อยู่โรงพยาบาลสักระยะ คาลี พี่น้องสตร ี

สมาคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของ 

เธอนำาอาหารมาให้ครอบครัว ดูแลลูกน้อย 

ทำาความสะอาดบ้าน และนัดหมายให้ 

เอมิลีย์ได้รับพรฐานะปุโรหิต การกระทำา

อัมาจากจิตกุศลเช่นนี้ทำาให้ใจไมเคิลอ่อน 

ลง เขาตัดสินใจมาร่วมการประชุมที่โบสถ์ 

และพบผู้สอนศาสนา เอมิลีย์กับไมเคิล 

เพิ่งรับบัพติศมาเมื่อไม่นานมานี้

“จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น… จิตกุศล  

…กระทำาคุณให้…ไม่คิดเห็นแก่ตนเอง 

ฝ่ายเดียว… ทนได้ทุกอย่าง อดทนต่อทุก

อย่าง”14

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ กล่าวว่า

“ประวัติของสมาคมสงเคราะห์เต็มไป

ด้วยเรื่องราวการรับใช้อันน่าทึ่งอย่างไม่

เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย …
“สมาคมน้ีประกอบด้วยสตรีผู้มีจิตกุศล 

จากใจท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากมีคุณสมบัติ 

เหมาะสมและรักษาพันธสัญญาซึ่งมีอยู่ 

ในศาสนจักรที่แท้จริงของพระองค์เท่านั้น  

การมีจิตกุศลของพวกเธอมาจากพระองค์ 

ผ่านการชดใช้ของพระองค์ การกระทำา 

อันเกิดจากจิตกุศลของพวกเธอมาจาก 

แนวทางที่เป็นแบบอย่างของพระองค์— 

และเกิดจากความกตัญญูต่อของประทาน 

แห่งพระเมตตาอันเป็นนิจของพระองค์— 

สอนที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ว่า “โดยผ่านการกระ 

ทำาเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นอันมาจากจิต 

กุศล ท่านได้ดำาเนินตามพระผู้ช่วยให้รอด 

และกระทำาตนเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์

ของพระองค์เมื่อท่านช่วยเหลือ ห่วงใย  

หนุนใจ ปลอบโยน รับฟัง ให้กำาลังใจ 

บำารุงเลี้ยง สอน และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้พี่น้องสตรีภายใต้การดูแลของ

ท่าน” ดิฉันจะเล่าตัวอย่างสั้นๆ ของการ

ดูแลเช่นนั้น

โรซาอ่อนแอลงจากโรคเบาหวานและ 

อาการเจ็บป่วยอื่นๆ เธอเข้าร่วมศาสนจักร 

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธอเป็นแม่ตัวคนเดียว 

ที่มีลูกชายอยู่ในช่วงวัยรุ่น เธอต้องไปรับ 

การรักษาบ่อยๆ ครั้งละสองสามวัน ผู้

เยี่ยมสอนที่ใจดีของเธอไม่เพียงพาเธอไป 

โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังไปเยี่ยมและ

ปลอบโยนเธอที่โรงพยาบาลขณะดูแล 

ลูกชายของเธอทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  

ผู้ เยี่ยมสอนทำาหน้าที่ เป็นทั้งเพื่อนและ 

ครอบครัวของเธอ

หลังจากไปเยี่ยมซิสเตอร์คนหนึ่งสอง 

เมื่อเรามีจิตกุศล เราเต็มใจรับใช้และ 

ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่เรายุ่งยากโดยไม่หวัง 

ให้เป็นที่จดจำาหรือผลตอบแทนใดๆ เรา 

ช่วยโดยไม่ต้องรอให้มีคนมอบหมาย เพราะ 

นั่นกลายเป็นธรรมชาติของเรา เมื่อเรา

เลือกที่จะมีเมตตา ห่วงใย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  

อดทน ยอมรับ ให้อภัย ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม  

และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เราจะพบ 

ว่าเราเต็มไปด้วยจิตกุศล

สมาคมสงเคราะห์มีวิธีต่างๆ นับไม่ถ้วน 

ให้เราได้รับใช้ผู้อื่น วิธีสำาคัญที่สุดวิธีหนึ่ง 

ที่จะปฏิบัติจิตกุศลคือผ่านการเยี่ยมสอน  

โดยผ่านการเยี่ยมสอนที่มีประสิทธิภาพ 

เรามีโอกาสมากมายที่จะรัก ดูแล และ 

รับใช้ผู้อื่น การแสดงจิตกุศลหรือความรัก 

ชำาระและทำาให้จิตวิญญาณเราบริสุทธิ์  

ช่วยให้เราเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด 

มากขึ้น

ดิฉันพิศวงที่ได้เห็นการกระทำามากมาย 

อันแสดงถึงจิตกุศลจากผู้เย่ียมสอนท่ัวโลก 

ที่ดูแลความต้องการของพี่น้องสตรีแต่ละ 

คนและครอบครัว ดิฉันขอกล่าวแก่ผู้เยี่ยม 
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จิตกุศล ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ 

ใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่ท่านมีในการทำา 

ความดี นำาการบรรเทาทุกข์และความรอด 

มาสู่ผู้คนรอบข้างท่าน รวมถึงครอบครัว 

ท่านเอง พระเจ้าจะทรงอวยพรให้ท่านทำา 

ได้สำาเร็จ

ขอให้สิ่งที่เรารู้มีเกี่ยวกับความรักอันยิ่ง 

ใหญ่ซึ่งพระบิดาและพระบุตรทรงมีต่อเรา  

รวมทั้งศรัทธาและความสำานึกคุณที่เรา 

มีต่อการชดใช้ เป็นสิ่งจูงใจเราให้พัฒนา 

และใช้จิตกุศลต่อผู้คนรอบข้าง ดิฉันสวด

อ้อนวอนถึงสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซู 

คริสต์ เอเมน 
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เสาะหาและช่วยเหลือคนยากไร้ ในปัจจุบัน 

ก็เช่นกัน พี่น้องสตรีในอาณาจักรเป็นเสา 

หลักของความเข้มแข็งทางวิญญาณ การ 

รับใช้ด้วยการุณยธรรม และการอุทิศตน  

ผู้เยี่ยมสอนที่เสียสละจะเยี่ยมและดูแลซึ่ง 

กันและกัน พวกเธอดำาเนินตามแบบอย่าง

ของพระผู้ช่วยให้รอดและทำาเช่นเดียวกับ

ที่พระองค์ทรงทำา

สตรีทุกคนในสมาคมสงเคราะห์จะเต็ม 

ไปด้วยความรักโดยที่รู้ว่าการกระทำาเล็กๆ  

น้อยๆ อันมาจากจิตกุศลของพวกเธอมี 

อำานาจรักษาผู้อื่นและตัวพวกเธอเอง พวก 

เธอจะรู้อย่างแน่ชัดว่าจิตกุศลคือความรัก

ของพระคริสต์และไม่มีวันสูญสิ้น

เมื่อท่านอ่านประวัติสมาคมสงเคราะห์  

ท่านจะเกิดแรงบันดาลใจให้ค้นพบว่าหลัก 

ธรรมพระกิตติคุณสำาคัญข้อนี้เป็นสายใย

ที่ถักทออยู่ตลอดทั้งเล่ม

ดิฉันขอปิดท้ายด้วยคำาเชื้อเชิญให้สตรี 

ทุกท่านในศาสนจักรทูลวิงวอนให้มีความ 

ปรารถนาท่ีจะเต็มไปด้วยของประทานแห่ง 

และจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ 

ทรงส่งมาเป็นเพ่ือนกับผู้รับใช้ของพระองค์ 

ในพันธกิจแห่งความเมตตาของพวกเธอ  

ด้วยเหตุนี้พวกเธอจึงทำาและสามารถทำา 

สิ่งที่ ไม่ธรรมดาให้ผู้อื่นและเกิดปีติแม้ 

ในยามที่พวกเธอเองก็ยังยากไร้อย่าง

ที่สุด”15

การรับใช้และแสดงจิตกุศลต่อผู้อ่ืนช่วย 

ให้เราเอาชนะความยากลำาบากของเรา 

เองและทำาให้สิ่งเหล่านั้นดูเบาลง

ดิฉันขอกลับมาที่คำาสอนของศาสดา 

พยากรณ์โจเซฟที่ให้แก่พี่น้องสตรีในยุค 

แรกๆ ของการฟื้นฟู ท่านขอให้ผู้คนใช้

จิตกุศลและมีความเมตตา โดยกล่าวว่า 

“หากท่านดำาเนินชีวิตให้ได้ตามหลักธรรม 

เหล่านี้ รางวัลของท่านในอาณาจักรซีเลส- 

เชียลจะย่ิงใหญ่และน่าช่ืนชมยินดีเพียงไร! 

หากท่านดำาเนินชีวิตให้สมกับเอกสิทธิ์

ของท่าน คงไม่มีใครห้ามเหล่าเทพมาเป็น

สหายของท่านได้”16

ยุคแรกๆ ในนอวู พี่น้องสตรีออกไป 
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“จงรื่นเริงใจและชื่นชมยินดี, 

และแนบสนิทกับพันธ - 

สัญญาซ่ึงเจ้าทำาไว้.”1 ดิฉัน 

อดรู้สึกปีติไม่ได้เมื่ออ่านพระคัมภีร์ข้อนี้  

ใจดิฉันชื่นชมยินดีขณะนึกถึงคำาสัญญา 

และพรมากมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 

ดิฉันเมื่อดิฉันพยายามแนบสนิทกับพันธ 

สัญญาที่ทำาไว้กับพระบิดาบนสวรรค์

เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันถึงแก่ 

กรรมแล้วทั้งคู่ ปีนี้จึงจำาเป็นต้องทำาความ 

สะอาดบ้านของพวกท่านเพื่อเตรียมขาย  

ช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาขณะดิฉันกับพี่ๆ  

น้องๆ ทำาความสะอาดและจัดข้าวของ 

ในบ้านของท่าน เราพบประวัติครอบครัว  

กระดาษ และเอกสารสำาคัญจำานวนมาก  

พวกเราหลงรักการอ่านประวัติส่วนตัว 

และปิตุพรของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย  

ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้ดิฉันนึกถึงพันธ- 

สัญญาที่พวกท่านทำาและรักษา

คุณยายเอลเล็น แฮงค์ส ไรเมอร์เป็น 

คุณแม่วัยสาวในปี 1912 เม่ือท่านรับปิตุพร 

ขณะท่ีดิฉันอ่านพรของท่าน ข้อความเหล่า 

นี้ผุดขึ้นมาจากหน้ากระดาษและอยู่ใน 

ความคิดดิฉัน “ท่านได้รับเลือกตั้งแต่ก่อน 

การวางรากฐานของแผ่นดินโลก และเป็น 

วิญญาณที่ได้รับเลือกให้ออกมาในยุคนี้ 

…ประจักษ์พยานของท่านจะขยายและ 

ท่านจะสามารถเป็นพยาน…ผู้ทำาลาย 

หมายม่ันจะทำาลายท่าน แต่ถ้าท่านจะแนบ 

สนิทกับพระผู้เป็นเจ้า เขา [ผู้ทำาลาย] จะ 

ไม่มีอำานาจทำาร้ายท่าน ท่านจะมีอำานาจ 

ยิ่งใหญ่ผ่านความซื่อสัตย์ของท่านและผู้ 

ทำาลายจะหนีไปต่อหน้าท่านเพราะความ 

ชอบธรรมของท่าน … เมื่อโมงแห่งความ

หวาดหวั่นและความยากลำาบากเกิดแก่ 

ท่านหากท่านจะเข้าไปสวดอ้อนวอนในห้อง 

ส่วนตัว ใจท่านจะได้รับการปลอบโยนและ 

อุปสรรคจะหมดไป”2

คุณยายของดิฉันได้รับสัญญาว่าหาก 

ท่านจะรักษาพันธสัญญาและอยู่ใกล้ชิด 

พระผู้เป็นเจ้า ซาตานไม่สามารถมีอำานาจ 

เหนือท่านได้ ท่านจะพบการปลอบโยน 

และความช่วยเหลือในยามยากลำาบาก  

สัญญาเหล่านี้เป็นจริงในชีวิตท่าน

วันนี้ดิฉันต้องการพูดเรื่อง (1) ความ 

สำาคัญของการแนบสนิทกับพันธสัญญา 

(2) ปีติและความคุ้มครองที่มาจากการ 

รักษาพันธสัญญาของเรา

แบบอย่างบางส่วนที่ดิฉันใช้อ้างอิงมา 

จากหนังสือ Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society  

หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยแบบอย่างของ 

สตรีผู้พบปีติอย่างยิ่งในการรักษาพันธ-

สัญญา

ความสำาคัญของการแนบสนิท
กับพันธสัญญา

Bible Dictionary บอกเราว่าพันธสัญญา 

คือข้อตกลงระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ 

“พระผู้เป็นเจ้าทรงยินดีกำาหนดเงื่อนไขซึ่ง 

มนุษย์ยอมรับ…พระกิตติคุณจัดเตรียม 

ไว้เพื่อให้ได้รับหลักธรรมและศาสนพิธี 

ตามพันธสัญญาโดยวางผู้รับไว้ใต้ข้อผูกมัด 

และความรับผิดชอบที่แน่ชัดว่าจะปฏิบัติ 

ตามคำามั่นสัญญา”3 ในวลี “แนบสนิทกับ 

พันธสัญญา” คำาว่า แนบสนิท หมายถึง  

“ยึดมั่นและแนบแน่น” กับบางสิ่งบาง 

อย่าง4

ในพระคัมภีร์เราเรียนรู้จากชายหญิง 

ผู้ทำาพันธสัญญาไว้กับพระผู้เป็นเจ้า พระ 

ผู้เป็นเจ้าประทานคำาแนะนำาเกี่ยวกับสิ่งที่ 

ต้องทำาเพื่อให้เกีรติพันธสัญญาเหล่านั้น  

โดย บาร์บารา ธอมพ์สัน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

แนบสนิทกับ
พันธสัญญา
เมื่อเรามีศรัทธาในพระคริสต์และแนบสนิทกับพันธสัญญาของเรา  
เราจะได้รับปีติดังกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และสัญญาไว้ 
โดยศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย
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“วิสุทธิชนกว่า 5,000 คนมาชุมนุมกัน 

ที่พระวิหารนอวูหลังจากการอุทิศเพื่อรับ 

เอ็นดาวเม้นท์และศาสนพิธีผนึกก่อนเริ่ม 

ออกเดินทาง” ไปหุบเขาซอลท์เลค8 ประธาน 

บริคัม ยังก์และผู้นำาศาสนจักรหลายท่าน 

พร้อมกับเจ้าหน้าที่พระวิหารใช้เวลาทั้งวัน 

ทั้งคืนรับใช้ในพระวิหารเพื่อทำางานสำาคัญ

นี้ให้วิสุทธิชน

พันธสัญญาของเราค้ำาจุนเราไม่ว่า 

ในยามสุขสบายหรือในยามยากลำาบาก 

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์เตือนเราว่า  

“เราเป็นผู้คนในพันธสัญญา เราทำาพันธ- 

สัญญาว่าจะสละทรัพยากรของเราด้าน 

เวลา เงินทอง และพรสวรรค์—ทั้งหมดที่ 

เรามีและทั้งหมดที่เราครอบครอง—เพื่อ 

ประโยชน์แก่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 

บนแผ่นดินโลก กล่าวง่ายๆ คือ เราทำา 

พันธสัญญาว่าจะทำาดี เราเป็นผู้คนใน 

พันธสัญญา และพระวิหารเป็นศูนย์รวม 

แห่งพันธสัญญาของเรา เป็นบ่อเกิดของ 

พันธสัญญา”9

พระคัมภีร์เตือนเราว่า “และนี่จะเป็น 

พันธสัญญาของเราทั้งหลาย—ว่าเราจะ 

ดำาเนินชีวิตในศาสนพิธีทั้งปวงของพระ 

เจ้า.”10

เราได้รับพรอันสำาคัญยิ่งเมื่อเราแนบ

สนิทกับพันธสัญญาของเรา

ปีติและความคุ้มครองมาจาก
การรักษาพันธสัญญาของเรา

ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านโอวาท 

ของกษัตริย์เบ็นจามิน ท่านสอนผู้คนเกี่ยว 

กับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะเสด็จ 

มายังแผ่นดินโลกและทนรับความทุกข์

นานัปการ ท่านสอนผู้คนว่าพระคริสต์ 

พยากรณ์โจเซฟ สมิธปรารถนาให้วิสุทธิชน 

ได้รับพรท่ีสัญญาไว้ของพระวิหาร พระเจ้า

ตรัสว่า “ให้สร้างนิเวศน์นี้แด่นามของเรา, 

เพื่อเราจะเปิดเผยศาสนพิธีของเราในนั้น

ให้ผู้คนของเรา”6

“จุดประสงค์ประการหนึ่งของพระเจ้า 

ในการจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์คือเพื่อ 

เตรียมธิดาของพระองค์ให้พร้อมรับพรของ 

ฐานะปุโรหิตที่สำาคัญยิ่งกว่าเดิมดังพบใน 

ศาสนพิธีและพันธสัญญาของพระวิหาร  

…พี่น้องสตรีในนอวูรอคอยการสร้างพระ 

วิหารเสร็จสมบูรณ์ด้วยความตื่นเต้นอย่าง 

ยิ่ง เพราะพวกเธอรู้ดังศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธสัญญาไว้กับเมอร์ซี ฟิลดิงก์  

ธอมพ์สันว่าเอ็นดาวเม้นท์จะนำาพวกเธอ  

‘ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันน่า

อัศจรรย์’”7

และเมื่อรักษาพันธสัญญา พรที่สัญญาไว้

ย่อมตามมา

ตัวอย่างเช่น โดยผ่านศาสนพิธีบัพติศมา 

เราทำาพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ 

ของเรา เราเตรียมตัวรับบัพติศมาโดยมี 

ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ กลับใจ

จากบาปของเรา และเต็มใจรับพระนาม

ของพระคริสต์ เราให้คำาม่ันว่าจะรักษาพระ 

บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและระลึกถึง 

พระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา เราทำาพันธ- 

สัญญาว่าจะ “แบกภาระของกันและกัน, 

เพื่อมันจะได้เบา” เราบอกเป็นนัยว่าเรา 

เต็มใจโศกเศร้ากับคนที่ โศกเศร้าและ

ปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน5

ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ เรารับศาสนพิธ ี

ศักดิ์สิทธิ์อื ่นๆ และทำาพันธสัญญาอีก 

หลายอย่าง ในยุคแรกของการฟ้ืนฟู ศาสดา 
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จะทรงชดใช้บาปของมวลมนุษย์และพระ 

นามของพระองค์เป็นเพียงพระนามเดียว 

ที่มนุษย์จะได้รับความรอด11

หลังจากฟังคำาสอนอันเป็นเลิศนี้ ผู้คน 

พากันนอบน้อมและปรารถนาสุดหัวใจที่ 

จะเป็นอิสระจากบาปและรับการชำาระล้าง 

ให้บริสุทธ์ิ พวกเขากลับใจและแสดงศรัทธา 

ในพระเยซูคริสต์ พวกเขาทำาพันธสัญญา

กับพระผู้เป็นเจ้าว่าพวกเขาจะรักษาพระ

บัญญัติของพระองค์12

“พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาบน 

พวกเขา, และพวกเขาเปี่ยมด้วยปีติ, โดย 

ที่ได้รับการปลดบาปของพวกเขา, โดยที่มี 

ความสงบในมโนธรรม, เพราะศรัทธายิ่งที่

พวกเขามีในพระเยซูคริสต์”13

อีกตัวอย่างหนึ่งของปีติอันเกิดจาก 

ความซ่ือสัตย์ในการรักษาพระบัญญัติของ 

พระผู้เป็นเจ้าและการแบ่งปันพระกิตติคุณ 

กับผู้อื่นเห็นได้จากแอมัน แอมันกับพี่น้อง 

ของท่านเป็นเครื่องมือในการช่วยให้หลาย 

พันคนมาหาพระคริสต์ ต่อไปน้ีเป็นถ้อยคำา 

บางส่วนที่แอมันใช้บรรยายความรู้สึกของ 

ท่านเมื่อคนเป็นอันมากรับบัพติศมาและ 

ทำาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

“เรามีเหตุผลใหญ่หลวงเพียงใดที่จะ 

ชื่นชมยินดี”14

“ปีติของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม, แท้จริงแล้ว, 

ใจข้าพเจ้าปริ่มด้วยปีติ, และข้าพเจ้าจะ 

ช่ืนชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า.”15

“ข้าพเจ้าไม่สามารถกล่าวแม้ส่วนน้อย

ที่สุดซึ่งข้าพเจ้ารู้สึก”16

“ไม่เคยมีใครมีเหตุผลใหญ่หลวงเช่นนี้ 

ที่จะชื่นชมยินดีดังเรา”17

การทำาและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ 

ทำาให้เราสามารถมีพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ 

อยู่กับเรา นี่คือพระวิญญาณที่ “จะทำาให้

จิตวิญญาณเจ้าเปี่ยมด้วยปีติ”18

สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อความทุกข์ยาก 

ให้คนเป็นอันมากทั่วโลก วิสุทธิชนใน 

เยอรมนีอดทนต่อความยากลำาบากมาก 

มาย ประธานสมาคมสงเคราะห์ที่ซื่อสัตย์ 

ในสตุทท์การ์ท เยอรมนี คือซิสเตอร์มาเรีย 

สปีเดล เธอพูดถึงความยากลำาบากของ 

พวกเขาดังนี้ “ความวางใจที่เรามีต่อพระ 

เจ้าและประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับ 

ศาสนจักรของพระองค์เป็นขุมพลังของเรา 

… เราร้องเพลงแห่งไซอันด้วยปีติและ 

วางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงทำาให้ทุก 

อย่างราบรื่น”19

อนึ่ง เมื่อสมาชิกรักษาพันธสัญญาของ 

พวกเขา พวกเขาย่อมรู้สึกปีติแม้เผชิญ 

การท้าทายใหญ่หลวง

ซาราห์ ริชเป็นสตรีที่ชอบธรรมอาศัย 

อยู่ในนอวู เธอได้รับเรียกให้รับใช้ในพระ 

วิหารก่อนวิสุทธิชนจะถูกขับออกจากเมือง 

ต่อไปนี้เป็นคำาพูดของเธอเกี่ยวกับพรของ 

พันธสัญญาพระวิหาร “เราได้รับพรมากมาย 

ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ซึ่งทำาให้เราเกิด 

ปีติและการปลอบโยนท่ามกลางโทมนัส 

ทั้งหลายของเราและทำาให้เรามีศรัทธาใน 

พระผู้เป็นเจ้า โดยรู้ว่าพระองค์จะทรงนำา 

ทางเราและค้ำาจุนเราในการเดินทางอันไม่

อาจล่วงรู้ซึ่งกำาลังจะเกิดขึ้น”20

ก่อนหน้านั้นวิสุทธิชนสร้างพระวิหาร

เคิร์ทแลนด์เสร็จแล้ว และหลายคนมีส่วน 

ร่วมในการอุทิศ หลังจากการอุทิศ พระเจ้า 

ทรงรับพระวิหาร พระเจ้ารับสั่งว่าพวกเขา  

“จะชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นอันเป็นผล 

จากพรซึ่งจะเทลงมา…บนศีรษะผู้คน

ของ [พระองค์]”21

ขณะสร้างพระวิหารศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น 

ทั่วโลก ดิฉันยิ่งเห็นพรที่มาสู่ชีวิตของ 

สมาชิก ในปี 2008 ดิฉันเห็นปีติในสีหน้า 

ชายหญิงคู่หนึ่งจากยูเครนขณะพวกเขา 

เล่าให้ดิฉันฟังเกี่ยวกับการไปไฟรบูร์ก  

เยอรมนีเพื่อรับเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร  

การเดินทางไปพระวิหารของสมาชิกที่ 

อุทิศตนเหล่านี้ใช้เวลานั่งรถโดยสารเที่ยว 

ละ 27 ชั่วโมง และพวกเขาไม่สามารถไป 

ได้บ่อยๆ พวกเขาตื่นเต้นที่อีกไม่นานพระ

วิหารเคียฟ ยูเครนจะสร้างเสร็จและพวก

เขาจะได้เข้าพระวิหารบ่อยขึ้น เวลานี้พระ

วิหารดังกล่าวเปิดแล้วและหลายพันคนได้

รับพรที่นั่น

ในการอ่านประวัติส่วนตัวของคุณยาย  

ดิฉันเรียนรู้ เกี่ยวกับปีติ ใหญ่หลวงใน 
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ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย

พี่น้องที่รัก ดิฉันรักท่านและหวังว่าท่าน 

จะประสบปีติใหญ่หลวงนี้ในชีวิตท่านเอง  

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	25:13
2.	 ปิตุพรที่ให้โดย	วอลเตอร	์อี.	แฮงค์ส	25	

ต.ค.	1912	ในไลย์แมน	เทศมณฑลเวย์น	
ยูทาห์

3.	 Bible	Dictionary,	“Covenant.”
4.	 Merriam-Webster’s Collegiate 

Dictionary,11th	ed.	(2003),	“cleave.”
5.	 ดู	โมไซยาห์	18:8–9;	ดู	โธมัส	เอส.	

มอนสัน	“วันนี้ฉันทำาอะไรให้ใครบ้าง”	
เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	103

6.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	124:40
7.	 Daughters in My Kingdom: The 

History and Work of Relief Society 
(2011),	131–32.

8.	 Daughters in My Kingdom, 29.
9. Boyd K. Packer, The Holy Temple 

(1980),	170.
10.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	136:4
11.	 ด	ูโมไซยาห์	3:5–18
12.	 ด	ูโมไซยาห์	4:2;	5:5
13.	 โมไซยาห	์4:3
14.	 แอลมา	26:1
15.	 แอลมา	26:11
16.	 แอลมา	26:16
17.	 แอลมา	26:35
18.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	11:13
19.	 มารี	สปีเดล	ใน	Daughters in My 

Kingdom,	76.
20.	 ซาราห์	ริช	ใน	Daughters in My 

Kingdom, 30.
21.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	110:9–10
22.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน	“พระวิหาร

ศักดิ์สิทธิ์—ประภาคารส่องโลก”	 
เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	117

23.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	25:13

ใหญ่สามัญครั้งที่แล้วว่า “เมื่อท่านและ 

ข้าพเจ้าไปพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระ 

ผู้เป็นเจ้า เมื่อเราระลึกถึงพันธสัญญาที่ 

เราทำาไว้ในนั้น เราจะสามารถทนต่อการ

ทดลองทุกอย่างและเอาชนะการล่อลวง 

แต่ละอย่างได้ ในสถานศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะ 

พบสันติ เราจะมีกำาลังเสริมเพิ่มขึ้น”22

อีกครั้ง “จงรื่นเริงใจและชื่นชมยินดี,  

และแนบสนิทกับพันธสัญญาซึ่งเจ้าทำา 

ไว้”23 การรักษาพันธสัญญาเป็นปีติและ 

ความสุขแท้จริง นี่คือการปลอบโยนและ 

สันติ นี่คือการคุ้มครองให้พ้นจากความ 

ชั่วร้ายของโลก การรักษาพันธสัญญาของ

เราจะช่วยเราในยามยากลำาบาก

ดิฉันเป็นพยานว่าเมื่อเรามีศรัทธาใน 

พระคริสต์และแนบสนิทกับพันธสัญญา 

ของเรา เราจะได้รับปีติดังที่กล่าวไว้ใน 

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และสัญญาไว้โดย

พันธสัญญาของท่าน ท่านชอบไปพระ

วิหารและประกอบศาสนพิธีให้ผู้วายชนม์ 

หลายพันคน นั่นคือพันธกิจของชีวิตท่าน  

ท่านรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่พระวิหารมานาน 

กว่า 20 ปีในพระวิหารแมนไท ยูทาห์ ท่าน 

เขียนว่าท่านประสบการเยียวยาอันน่า 

อัศจรรย์มากมายเพื่อเลี้ยงดูลูกๆ และรับ 

ใช้ผู้อื่นโดยทำางานให้พวกเขาในพระวิหาร 

ในฐานะหลานสาวของท่าน ถ้าเรารู้เรื่อง 

บางอย่างเกี่ยวกับคุณยายไรเมอร์ เรื ่อง 

นั้นก็คือท่านเป็นสตรีที่ชอบธรรมผู้รักษา

พันธสัญญาของท่านและต้องการให้เรา 

ทำาเช่นเดียวกัน เมื่อผู้คนค้นหาทรัพย์สิน 

ของเราหลงัจากเราสิน้ชวีติแลว้ พวกเขาจะ 

พบหลักฐานหรือไม่ว่าเรารักษาพันธสัญญา 

ของเรา

ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรา ประธาน 

โธมัส เอส. มอนสันบอกเราในการประชุม 
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พี่น้องสตรีที่รักของข้าพเจ้า ช่างมี 

ความสุขอะไรเช่นนี้ที่ได้อยู่กับ 

ท่านในวันนี้ ข้าพเจ้ามักตั้งใจ 

คอยการประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ 

และข่าวสารท่ีพูดในการประชุมน้ี ขอบคุณ 

พ่ีน้องสตรี ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิง 

ที่ได้รับมอบหมายจากประธานโธมัส เอส.  

มอนสันให้เป็นผู้พูดในวันนี้และได้เพิ่มเติม 

ข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ แก่พี่น้องสตรีของ

ศาสนจักร

นานมาแล้วข้าพเจ้ากับภรรยาและลูก 

สาวเดินผ่านสวนท่ีสวยงาม ข้าพเจ้าช่ืนชม 

ความงามและความเรืองโรจน์ในการสร้าง 

ของพระผู้เป็นเจ้า จากนั้นข้าพเจ้าสังเกต 

เห็นดอกไม้เล็กๆ ขึ้นแซมดอกไม้ที่ผลิบาน 

อยู่เป็นจำานวนมาก ข้าพเจ้ารู้จักชื่อของ 

ดอกไม้นี้เพราะตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กมี 

ความผูกพันกับดอกไม้นี้ ดอกไม้นี้ชื่อว่า 

ฟอร์เก็ตมีน็อต ดอกไม้แห่งความหมาย 

“อย่าลืมฉัน”

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเหตุใดดอกไม้เล็กๆ  

นี้จึงมีความหมายต่อข้าพเจ้าอย่างมากใน 

ช่วงเวลาหลายปีนี้ มันไม่ได้ดึงดูดความ

ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า พระผู้เป็นเจ้าทรง

ทราบดีว่าผู้คนที่ท่านคิดว่าดีพร้อมนั้นไม่ดี

พร้อม

กระนั้นเราใช้เวลาและพลังงานมาก 

มายที่จะเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น—ซึ่ง 

ปกติแล้วจะเปรียบเทียบความอ่อนแอของ 

เรากับความเข้มแข็งของพวกเขา สิ่งนี้ทำา 

ให้เราตั้งความหวังของตนเองซึ่งไม่อาจ 

ทำาให้เกิดขึ้นได้ ผลก็คือเราไม่เคยฉลอง 

ความสำาเร็จเพราะสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนจะ 

ด้อยกว่าสิ่งที่ผู้อื่นทำา

ทุกคนมีความเข้มแข็งและความอ่อนแอ

เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ท่านมีความเข้ม

แข็ง

ส่วนหนึ่งของประสบการณ์มรรตัยคือ 

ท่านมีความอ่อนแอ

พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะช่วยทำาให ้

ความอ่อนแอของเรากลายเป็นความเข้ม

แข็งในที่สุด1 แต่พระองค์ทรงทราบว่านี่คือ 

เป้าหมายระยะยาว พระองค์ทรงประสงค์

ให้เราดีพร้อมเหมือนพระองค์2 และถ้าเรา 

ยังคงอยู่บนเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์  

สักวันหนึ่งเราจะดีพร้อม ไม่เป็นไรที่ท่าน 

ยังไม่ดีพร้อมในขณะนี้ จงพยายามต่อไป

แต่จงหยุดลงโทษตนเอง

พ่ีน้องสตรีท่ีรัก มีหลายท่านท่ีมีการุณย- 

ธรรมและความอดทนต่อความอ่อนแอ 

ของผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พึงระลึกไว้ว่า 

จงมีการุณยธรรมและความอดทนต่อตน 

เองด้วย

ในระหว่างนั้น จงขอบคุณสำาหรับความ 

สำาเร็จเล็กๆ น้อยๆ ในบ้าน ความสัมพันธ ์

ในครอบครัว การศึกษา ความเป็นอยู่ การ 

มีส่วนร่วมในศาสนจักรของท่าน และ 

สนใจในทันที เป็นการง่ายมากที่จะมอง 

ข้ามเมื่ออยู่ท่ามกลางดอกไม้สีสดใสที่มี 

ขนาดใหญ่กว่า แต่มันก็ยังคงงดงามด้วย 

สีสันสวยงามที่สะท้อนถึงท้องฟ้าอันสดใส  

บางที นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าชอบดอกไม้นี้

มาก

และช่ือของดอกไม้น้ีฟังเหมือนคำาขอร้อง 

มีตำานานเยอรมันเล่าว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 

ตั้งชื่อต้นไม้ทั้งหมด เหลืออยู่ต้นหนึ่งที่ไม่ 

ได้ตั้งชื่อ มีเสียงเบาๆ พูดออกมาว่า “อย่า 

ลืมฉัน โอ พระเจ้า” และพระผู้เป็นเจ้า 

ตรัสว่านั่นจะเป็นชื่อของดอกไม้

ค่ำาคืนน้ีข้าพเจ้าอยากจะใช้ดอกไม้เล็กๆ 

ดอกน้ีเป็นการอุปมา กลีบห้ากลีบของดอก 

“อย่าลืมฉัน” ดอกเล็กๆ เตือนให้ข้าพเจ้า

นึกถึงห้าสิ่งที่เราฉลาดพอที่ต้องไม่ลืม

ข้อแรก อย่าลืมที่จะอดทนกับ
ตนเอง

ข้าพเจ้าอยากบอกบางสิ่งแก่ท่านซึ่ง 

ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะเข้าใจในทันทีว่า  

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าและ 

ท่านไม่ดีพร้อม

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

อย่าลืมฉัน
นี่คือคำาสวดอ้อนวอนและพรที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมว่าท่านคือธิดาอัน
ล้ำาค่าอย่างแท้จริงในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
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ความก้าวหน้าส่วนตัวของท่าน เฉกเช่น 

ดอก “อย่าลืมฉัน” ความสำาเร็จเหล่านี้ 

อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำาหรับท่านและ 

คนอื่นอาจมองข้ามไป แต่พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงเห็นและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย 

สำาหรับพระองค์ ถ้าท่านคิดว่าความสำาเร็จ 

เป็นเพียงดอกกุหลาบดอกงามหรือดอก 

กล้วยไม้ที่สดใส ท่านจะพลาดกับประสบ 

การณ์อันหวานชื่นที่สุดในชีวิต

ตัวอย่างเช่น การยืนกรานท่ีท่านจะต้อง 

มีการสังสรรค์ในครอบครัวที่ “สมบูรณ์ 

แบบ” ทุกสัปดาห์—ถึงแม้ว่าการทำาเช่นน้ัน 

จะทำาให้ท่านและคนรอบข้างไม่มีความสุข 

—อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ในทางกลับ 

กันถ้าท่านจะถามตนเองว่า “เราจะทำา 

อะไรเป็นครอบครัวที่จะทำาให้มีความสุข  

มีพระวิญญาณ และทำาให้เราใกล้ชิดกัน”  

การสังสรรค์ในครอบครัวเช่นนั้น—ถึงแม้ 

จะดูว่ามีเนื้อหาไม่มากนักและทำาให้สำาเร็จ

ได้—อาจมีผลที่ดีกว่าในระยะยาว

การเดินทางไปสู่ความดีพร้อมนั้นยาว 

ไกล แต่เราจะพบกับความพิศวงและความ 

สุขแม้ในก้าวสั้นๆ ในการเดินทางนั้น

ข้อสอง อย่าลืมความแตกต่าง
ระหว่างการเสียสละที่ดีและ
การเสียสละที่โง่เขลา

การเสียสละที่ยอมรับได้คือเมื่อเรา

ละทิ้งบางสิ่งที่ดีเพื่อบางสิ่งที่มีค่ามากกว่า

การสละเวลานอนเพียงเล็กน้อยเพื่อ 

ช่วยเด็กที่ฝันร้ายเป็นการเสียสละที่ดี การ 

อดหลับอดนอนทั้งคืน ทำาลายสุขภาพของ 

เราเอง การทำาเครื่องประดับให้เข้ากับชุด 

ที่จะใส่วันอาทิตย์ของลูกอาจไม่ใช่การเสีย

สละที่ดี

การอุทิศเวลาบางช่วงของเราเพ่ือศึกษา 

พระคัมภีร์หรือเตรียมสอนบทเรียนเป็น 

การเสียสละที่ดี การใช้เวลาหลายชั่วโมง

ปักชื่อบทเรียนบนผ้าจับหูหม้อที่เย็บเองให้ 

สมาชิกทุกคนในช้ันเรียนอาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีดี

ทุกคนไม่เหมือนกันและสถานการณ์ก็

แตกต่างกัน การเสียสละท่ีดีในบางโอกาส 

อาจเป็นการเสียสละที่โง่เขลาสำาหรับคน

อื่น

เราจะบอกถึงความแตกต่างของสถาน 

การณ์ของเราเองได้อย่างไร เราสามารถ 

ถามตนเองว่า “ฉันใช้เวลาและแรงกายทำา 

สิ่งสำาคัญที่สุดหรือไม่” มีสิ่งดีมากมายที่ 

ทำาได้แต่เราไม่สามารถทำาทุกสิ่งได้หมด  

พระบิดาบนสวรรค์ทรงพอพระทัยมากที่ 

สุดเมื่อเราเสียสละบางสิ่งที่ดีเพื่อสิ่งที่ดี 

มากกว่าในมุมมองนิรันดร์ บางคร้ังน่ันอาจ 

หมายถึงการบำารุงเลี้ยงดอก “อย่าลืมฉัน” 

ต้นเล็กๆ แต่สวยงามแทนที่จะดูแลสวน

ใหญ่ที่มีดอกไม้ที่แปลกใหม่

ข้อสาม อย่าลืมที่จะมีความสุข
เดี๋ยวนี้

ในนิยายที่เด็กๆ ชื่นชอบ ชาร์ลีกับ 
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ตั๋วทองคำา ลืมตระหนักถึงพรที่เธอมี อยู่ 

เธอไม่มีเด็กๆ ที่บ้านแต่เธอมีพวกเขาราย 

ล้อมเธอในชั้นเรียน เธอไม่ได้รับพรโดยมี 

ครอบครัวแต่พระเจ้าประทานโอกาสให้ 

เธอซึ่งน้อยคนนักจะได้รับ—โอกาสที่จะ

เป็นอิทธิพลที่ดีให้แก่ชีวิตของเด็กหลาย

ร้อยคนและครอบครัวในฐานะครู
บทเรียนนี้ก็คือถ้าเราใช้เวลาของเรารอ 

คอยดอกกุหลาบที่งามเฉิดฉาย เราอาจ 
จะพลาดความสวยงามและความอัศจรรย์
ของดอก “อย่าลืมฉัน” ดอกเล็กๆ ที่อยู่
รอบๆ เรา

ข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่าเราควรละทิ้งความ 
หวังหรือปรับเปล่ียนเป้าหมายของเรา อย่า 
หยุดความพยายามที่จะทำาในสิ่งที่ดีที่สุด 
อย่างหยุดหวังในสิ่งที่เป็นความปรารถนา 
อันชอบธรรมของใจท่าน แต่อย่าปิดตา 
หรือปิดใจต่อความสวยงามอันเรียบง่าย 
และความงดงามของช่วงเวลาในแต่ละวัน  
ซึ่งทำาให้ชีวิตมีค่าและมีความสุข

ผู้คนซึ่งมีความสุขมากที่สุดที่ข้าพเจ้า 
รู้จักไม่ใช่ผู้คนที่มีตั๋วทองคำา พวกเขาคือผู้ 
ที่ค้นพบและเห็นคุณค่าของความงดงาม
และความหวานชื่นในทุกช่วงเวลาของ
แต่ละวันในขณะที่ติดตามเป้าหมายอัน 
มีค่า พวกเขาคือผู้ที่ก้าวเดินไปในแต่ละวัน 
ถักทอผืนผ้าแห่งความสำานึกคุณและ
ความพิศวงไปตลอดชีวิตของพวกเขา คน
เหล่านี้คือผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริง

ข้อสี่ อย่าลืมว่าเพราะ “เหตุใด” 
ต้องมีพระกิตติคุณ

บางคร้ังในกิจวัตรประจำาวันของเรา เรา 

มองข้ามถึงลักษณะที่สำาคัญแห่งพระ

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับ 

เรารอเหตุการณ์ในอนาคต—ตั๋วทองคำา

ของเรา—ให้ปรากฏขึ้น

สตรีคนหนึ่งมีความต้องการเหนือสิ่ง 

อื่นใดคือแต่งงานกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที ่

ชอบธรรมในพระวิหารและเป็นมารดากับ 

ภรรยา เธอมีความฝันเช่นนั้นตลอดชีวิต  

เธอจะเป็นมารดาที่ยอดเยี่ยมและภรรยา 

ที่น่ารักสักเพียงใด บ้านของเธอจะเต็มไป

ด้วยความรักอันอ่อนหวาน ไม่มีถ้อยคำาที่

เสียดแทง ไม่มีอาหารไหม้ และลูกๆ ของ

เธอแทนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ก็อยากจะ

อยู่บ้านในตอนเย็นและสุดสัปดาห์กับคุณ

พ่อคุณแม่

นี่คือตั๋วทองคำาของเธอ นี่คือสิ่งเดียวที่ 

เธอรู้สึกว่าเธอมีชีวิตอยู่เพื่อให้ได้มา นั่น 

คือสิ่งเดียวในโลกที่เธอปรารถนาอย่าง

สูงสุด

แต่ส่ิงน้ีไม่เคยเกิดข้ึน เวลาผ่านไปปีแล้ว 

ปีเล่า เธอเร่ิมเก็บเน้ือเก็บตัวมากข้ึน ขมข่ืน 

และโกรธ เธอไม่เข้าใจว่าเหตุใด พระผู้เป็น 

เจ้าจึงไม่ประทานสิ่งที่เธอปรารถนาอัน

ชอบธรรมนี้

เธอทำางานเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษา 

และมีเด็กอยู่รายรอบเธอทั้งวันเสมือน 

เครื่องเตือนใจว่าเธอไม่ได้รับตั๋วทองคำา  

เมื่อวันเวลาผ่านไปเธอเริ่มผิดหวังและเก็บ 

เนื้อเก็บตัว ผู้คนไม่อยากจะอยู่ใกล้เธอ 

และหลีกเลี่ยงเธอเท่าที่จะทำาได้ เธอยัง 

ระบายความผิดหวังกับเด็กๆ ที่โรงเรียน 

อีกด้วย เธอรู้ว่าตนเองควบคุมอารมณ์ไม่ 

ได้ และตนเองตกอยู่ในอารมณ์โกรธและ 

ความอ้างว้างอย่างที่สุดสลับกันไปมา

โศกนาฏกรรมของเรื่องนี้ก็คือสตรีที่น่า 

สงสารผู้นี ้ ด้วยความที่ผิดหวังเกี่ยวกับ

โรงงานช็อกโกแลต วิลลี วอนกาคนทำา 

ขนมลึกลับ ซ่อนตั๋วทองคำาในช็อกโกแลต 

ห้าแท่งของเขาและประกาศว่าถ้าใครพบ 

ตั๋วจะได้รางวัลเข้าไปชมโรงงานของเขา 

และได้รับผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตตลอด

ชีวิต

บนตั๋วทองคำาแต่ละใบมีข้อความเขียน 

ว่า “ยินดีต้อนรับผู้โชคดีที่พบตั๋วทองคำานี้ 

…! มีสิ่งยอดเยี่ยมมากมายรอท่านอยู ่

มีสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งรอท่านอยู่มาก 

มาย…มีส่ิงท่ีน่าประหลาดใจอันล้ีลับและ 

อัศจรรย์… น่ายินดี…น่าประหลาดใจ 

และงุนงง”3

ในนิยายคลาสสิกของเด็กเรื่องนี้ ผู้คน 

ทั่วโลกปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหาตั๋ว 

ทองคำา บางคนรู้สึกว่าความสุขทั้งหมดใน 

อนาคตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการที่จะได้ 

ตั๋วทองคำา ด้วยความกระวนกระวายใจที่

มีทำาให้ผู้คนเริ่มลืมความสุขอันเรียบง่ายที่

พวกเขาได้รับเมื่อรับประทานช็อกโกแลต 

ตัวช็อกโกแลตเองกลายเป็นความผิดหวัง

โดยสิ้นเชิงเมื่อไม่มีตั๋วทองคำาในนั้น

ดังเช่นทุกวันนี้ที่ผู้คนจำานวนมากรอตั๋ว 

ทองคำาของพวกเขา—ตั๋วที่พวกเขาเชื่อว่า

เป็นกุญแจสู่ความสุขที่พวกเขาใฝ่ฝันถึง 

โดยตลอด สำาหรับบางคนแล้วตั๋วทองคำา 

อาจเป็นชีวิตแต่งงานท่ีสมบูรณ์แบบ สำาหรับ 

บางคน บ้านในฝัน หรือบางที การมีอิสระ 

จากความเครียดหรือความกังวล

การมีความปรารถนาอันชอบธรรมไม่ใช่ 

สิ่งผิด—เราหวังและแสวงหาสิ่งที่ “ เป็น

คุณธรรม, งดงาม, หรือ กล่าวขวัญ กัน ว่า  

ดี หรือ ควร ค่า แก่ การ สรรเสริญ”4 ปัญหา 

เกิดขึ้นเมื่อเราผัดผ่อนความสุขไว้เพราะ
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ที่บางคนมองข้ามความสวยงาม ความ 

บอบบางของดอก “อย่าลืมฉัน” ในความ

พยายามอันพากเพียรของเราเพื่อจะทำา

หน้าที่และพันธะทุกอย่างที่เรารับมาใน

ฐานะสมาชิกของศาสนจักร บางครั้งเรา

มองดูพระกิตติคุณว่าเป็นรายการอันยาว

เหยียดของภาระหน้าที่ซึ่งต้องไปเพิ่มบน

รายการอันเป็นไปไม่ได้ที่ “ต้องทำา” และ

ต้องนำาไปจัดให้ลงในตารางอันวุ่นวายของ

เรา เราเน้นไปที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรา

ทำา อะไร และเราต้องทำา อย่างไร แต่บาง

ครั้งเราลืมว่าเพราะ เหตุใด

พี่น้องสตรีที่รัก พระกิตติคุณของพระ 

เยซูคริสต์ไม่ใช่พันธะ แต่เป็นหนทางที่

สร้างโดยพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความ 

รักของเรา ซึ่งนำาไปสู่ความสุขและสันติสุข 

ในชีวิตนี้ และความสำาเร็จอันรุ่งโรจน์เกิน 

คำาบรรยายในชีวิตที่จะมาถึง พระกิตติคุณ 

คือแสงสว่างที่ส่องเข้าไปในความเป็น

มรรตัยและส่องสว่างแก่ทางของเรา

ขณะที่การเข้าใจว่า “อะไร” และ “อย่าง 

ไร” เกี่ยวกับพระกิตติคุณเป็นสิ่งที่สำาคัญ  

ไฟอันเป็นนิรันดร์และอำานาจอันสูงส่งของ

พระกิตติคุณเกิดมาจาก “เหตุใด” เมื่อ 

เราเข้าใจว่าเพราะ เหตุใด พระบิดาบน 

สวรรค์ประทานแบบแผนของการดำาเนิน

ชีวิตให้เรา เมื่อเราจำาได้ว่า เหตุใด เราจึง 

รับปากให้พระกิตติคุณเป็นพื้นฐานของ 

ชีวิตเรา พระกิตติคุณจะไม่เป็นภาระอีก 

ต่อไป ในทางกลับกัน พระกิตติคุณจะเป็น

ปีติและความสุขใจ และเป็นสิ่งลำ้าค่าและ

หวานชื่น

อย่าให้เราเดินบนเส้นทางแห่งความ 

เป็นสานุศิษย์โดยก้มหน้ามองพื้นดิน คิด 

ถึงเพียงหน้าที่และพันธะที่เราต้องทำา ขอ 

อย่าให้เราเดินโดยไม่สนใจในความงามของ 

โลกที่สวยงามและภูมิทัศน์ทางวิญญาณที่

อยู่รอบข้างเรา

พี่น้องสตรีทั้งหลาย จงแสวงหาความ 

สง่างาม ความสวยงาม และปีติอันน่าตื่น 

เต้นของ “เหตุใด” ที่ต้องมีพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต์

การเชื่อฟัง “อะไร” กำาหนดวิถีและช่วย 

ให้เราอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง “เหตุใด”  

การเชื่อฟังชำาระการกระทำาของเราให้

บริสุทธิ์ แปรสภาพจากสิ่งที่เป็นของโลก 

ไปสู่ความสง่างาม สิ่งนี้ขยายการกระทำา

อันเล็กน้อยของการเชื่อฟังไปสู่การกระทำา

อันศักดิ์สิทธิ์แห่งการอุทิศถวาย

ข้อห้า อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงรัก
ท่าน

สมัยเป็นเด็ก เม่ือข้าพเจ้าเห็นดอก “อย่า 
ลืมฉัน” บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนกับ
ดอกไม้นั้น—ต่ำาต้อยและไร้ค่า ข้าพเจ้า 
สงสัยว่าครอบครัวหรือพระบิดาบนสวรรค์
จะลืมข้าพเจ้า

หลายปีต่อมาข้าพเจ้าสามารถมองย้อน 

กลับไปที่เด็กชายคนนั้นด้วยความอ่อน

โยนและเห็นอกเห็นใจ และข้าพเจ้ารู้แล้ว

ในเวลานี้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยถูกลืม
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กิตติคุณของพระเยซูคริสต์จะดลใจและ

ยกระดับจิตวิญญาณท่าน และต้องอย่า

ลืมว่าพระบิดาบนสวรรค์ของท่านทรงรู้จัก

ท่าน ทรงรักท่าน และทรงทะนุถนอมท่าน

ขอขอบคุณสำาหรับสิ่งที่ท่านเป็น ขอบ 

คุณสำาหรับการกระทำาอันนับไม่ถ้วนแห่ง 

ความรักและการรับใช้ที่ท่านทำาไว้อย่าง

มากมาย ขอบคุณสำาหรับสิ่งที่ท่านจะทำา

เพื่อนำาปีติแห่งพระกิตติคุณไปสู่ครอบครัว 

ศาสนจักร ชุมชนของท่าน และประชาชาติ

ของโลก

เรารักท่าน นี่คือคำาสวดอ้อนวอนและ 

พรที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมว่าท่านคือธิดา 

อันลำ้าค่าอย่างแท้จริงในอาณาจักรของ

พระผู้เป็นเจ้า ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ 

พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรักเรา พระเยซูคริสต์ 

เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ดูอีเธอร	์12:27

2.	 ดู	3	นีไฟ	12:48

3. Roald Dahl, Charlie and the Chocolate 

Factory	(1964),	55–56.

4.	 หลักแห่งความเชื่อ	ข้อ	13

5.	 สดุดี	8:3–5

คือการไถ่และการช่วยให้รอด หากท่านจะ 

ยอมให้ความรักอันสูงส่งของพระองค์เข้า

มาในชีวิตของท่าน ความรักนี้จะตกแต่ง 

บาดแผล เยียวยาความเจ็บปวด และ

บรรเทาความเศร้าโศก

พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ที่รักของ 

ข้าพเจ้า ท่านอยู่ใกล้กับฟ้าสวรรค์มากกว่า 

ที่ท่านคิด ท่านได้รับการแต่งตั้งมาไว้เกิน 

กว่าที่ท่านจะจินตนาการได้ จงเพิ่มพูน 

ศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตัวของ 

ท่านต่อไป ยอมรับพระกิตติคุณท่ีได้รับการ 

ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นวิถีของชีวิต 

ท่าน ทะนุถนอมของประทานแห่งการแข็ง 

ขันในศาสนจักรอันยิ่งใหญ่นี้ เก็บรักษา 

ของประทานแห่งการรับใช้ในองค์การ 

สมาคมสงเคราะห์ที่ได้รับพร จงเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้บ้านและครอบครัวต่อไป 

จงแสวงหาและช่วยผู้อื่นที่ต้องการความ

ช่วยเหลือของท่านและของพระเจ้าต่อไป

พี่น้องสตรี มีแรงบันดาลใจและความ 

สง่างามเกี่ยวกับดอก “อย่าลืมฉัน” ดอก 

เล็กๆ นี้ ข้าพเจ้าหวังว่าดอกไม้นี้จะเป็น

สัญลักษณ์ของสิ่งเล็กๆ ที่ทำาให้ชีวิตของ 

ท่านมีความสุขและหวานชื่น อย่าลืมว่า

ท่านจะต้องอดทนและเห็นอกเห็นใจต่อ 

ตนเอง การเสียสละบางอย่างดีกว่าอย่าง 

อื่น ท่านไม่จำาเป็นต้องรอตั๋วทองคำาเพื่อจะ 

มีความสุข ต้องอย่าลืมว่า “เหตุใด” พระ 

และข้าพเจ้ารู้สิ่งอื่นด้วย ในฐานะอัคร- 

สาวกของพระอาจารย์ของเรา พระเยซู

คริสต์ ข้าพเจ้าประกาศด้วยความแน่ใจ

และความเชื่อมั่นในใจ—ว่าท่านก็เช่นกัน

ท่านไม่ถูกลืม

ไม่ว่าวันเวลาของท่านจะมืดมนเพียงไร 

ไม่ว่าท่านจะรู้สึกว่าตนไร้ค่าเพียงไร ไม่ว่า 

ท่านจะลดคุณค่าของตนเองลงเพียงไร  

พระบิดาบนสวรรค์ของท่านไม่ทรงลืมท่าน 

แท้จริงแล้วพระองค์ทรงรักท่านด้วยความ

รักที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ลองนึกถึงสิ่งนี้ ท่านเป็นที่รู้จักและเป็น 

ที่จดจำาว่าเป็นสัตภาวะที่สง่างาม น่าเกรง 

ขามและรุ่งโรจน์ที่สุดในจักรวาล ท่านเป็น 

ที่รักของกษัตริย์แห่งห้วงอวกาศอันไม่มีที่

สิ้นสุดและเวลาอันเป็นนิจ

พระองค์ผู้ทรงสร้างและรู้จักดวงดาว  

ทรงรู้จักท่านและชื่อของท่าน—ท่านคือ 

ธิดาแห่งอาณาจักรของพระองค์ ผู้ประพันธ์ 

บทเพลงสดุดีเขียนว่า

“เม่ือข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็น 

ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และ

ดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้

“มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรง 

ระลึกถึงเขา …
“เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำากว่า 

พระเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับ

เกียรติให้แก่เขา”5

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านเพราะท่านคือ 

ลูกของพระองค์ พระองค์ทรงรักท่านถึง

แม้ว่าบางครั้งท่านอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือ 

ทำาผิดพลาด

ความรักของพระผู้เป็นเจ้าและพลัง 

อำานาจของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู 

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานอุคท์ดอร์ฟ โปรดสแกนภาพ
นี้ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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ดัชนีเรื่องราวในการประชุมใหญ่
  

ผู้พูด เรื่อง
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ (6) ริชาร์ด จี. สก็อตต์ บันทึกเสียงพระคัมภีร์มอรมอนให้ครอบครัว

เอ็ลเดอร์โฮเซ แอล. อลอนโซ (16) พ่อแม่ว้าวุ่นใจพลัดหลงกับลูกชายอายุน้อยในเมืองที่พลุกพล่านของเม็กซิโกซิตี้

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ (19) บอยด์ เค. แพคเกอร์ ได้รับปิตุพร

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ (23) ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ช่วยสร้างอาคารประชุมขณะเข้าร่วมการฝึกนักบินในกองทัพอากาศ
คู่สามีภรรยาที่ซื่อสัตย์เป็นอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้าง

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ (29) เยาวชนฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนสอนชั้นเรียนประวัติครอบครัว

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (34) เจมส์ โอ. เมสัน และภรรยาตัดสินใจไม่รอที่จะมีลูก

สก็อตต์และเบคกี้ โดเรียส รับบุตรบุญธรรมหลังจากแต่งงานมาเป็นเวลา 25 ปี

เอ็ลเดอร์คาร์ล บี. คุก (41) โธมัส เอส. มอนสัน แนะนำาคาร์ล บี. คุก ให้มองขึ้นไป

บรรดาสตรีปล่อย “ภาระ” ขึ้นสู่ท้องฟ้าในรูปแบบของลูกโป่งใส่ก๊าซฮีเลียม

เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ อาร์. เคอร์ทิส จูเนียร์ (44) สมาชิกที่แข็งขันน้อยค้นพบการไถ่ขณะที่พวกเขาได้รับเชื้อเชิญให้กลับสู่ศาสนจักร

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน (47) ผู้รอดชีวิตของคณะดอนเนอร์จำาเช้าวันที่เขาเห็นฟาร์มจอห์นสันได้

เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ (64) ฮาเวียร์ มิเซียโก ผู้สอนศาสนา พบกับชายที่ให้บัพติศมาคุณพ่อของเขา

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ (72) เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ในวัยหนุ่มและอธิการของเขาไปเยี่ยมสตรีคนหนึ่งในวอร์ด
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ และเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ตรวจทานต้นฉบับจนดึกดื่น

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (77) โธมัส เอส. มอนสัน คิดว่าตนเองเป็นสมาชิกศาสนจักรเพียงคนเดียวในค่ายฝึกทหาร
โธมัส เอส. มอนสัน พูดกับผู้คนบนรถบัสเกี่ยวกับศาสนจักร

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ (86) เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ปราศรัยที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งขอร้องไม่ให้ท่านแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับ 

พระเยซูคริสต์

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ พาบุตรสาวของท่านไปเยี่ยมเพื่อนที่กำาลังจะสิ้นชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็ง

ชายที่กำาลังจะสิ้นชีวิตแต่งตัวในชุดไปโบสถ์เพื่อรับพรฐานะปุโรหิต

หลายปีหลังจากหนีออกจากบ้าน ชายคนหนึ่งอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและได้รับประจักษ์พยาน

เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ (94) เด็กสาวคนหนึ่งเป็นพยานต่อเพื่อนของเธอถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (105) โธมัส เอส. มอนสัน เรียนรู้ถึงพลังของการสวดอ้อนวอนหลังจากพบเงินห้าดอลลาร์ที่คิดว่าสูญหายไปแล้ว
โธมัส เอส. มอนสันได้รับการดลใจที่จะประกาศให้ปีเตอร์ มูริค เป็นผู้พูดในพิธีอุทิศพระวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 
เยอรมนี 

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน (110) ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวรัสเซียเห็นคุณค่าของการแต่งงานในพระวิหาร

เอ็ลเดอร์แรนดอลล์ เค. เบนเนตต์ (126) แรนดอลล์ เค. เบนเนตต์ ไม่สนใจคำาเตือนเกี่ยวกับกระแสน้ำาที่กำาลังไหลเชี่ยว

เอ็ลเดอร์เจ. เดฟน์ คอร์นิช (129) เจ. เดฟน์ คอร์นิช พบเหรียญ 25 เซ็นต์อย่างน่าอัศจรรย์เป็นคำาตอบจากการสวดอ้อนวอน

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก (133) แอลมา ซอนี ยกเลิกตั๋วโดยสารเรือ ไททานิค
ไอรีน คอร์เบตต์ เสียชีวิตบนเรือ ไททานิค

ซิลเวีย เอช. ออล์เรด (147) สตรีที่กำาลังเจ็บป่วยด้วยหลายโรคได้รับการปลอบโยนจากผู้เยี่ยมสอน
ชายคนหนึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสหลังจากผู้เยี่ยมสอนรับใช้ครอบครัวของเขา

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ (155) สตรีคนหนึ่งขมขื่นเพราะไม่ได้แต่งงานและไม่มีลูก

ต่อไปนี้คือประสบการณ์ที่เลือกสรรมาจากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเพื่อใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ 
ในครอบครัว และการสอนอื่นๆ หมายเลขที่ให้ไว้คือหน้าแรกของคำาปราศรัย 
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บทเรียนฐานะปุโรหิต 
แห่งเมลคีเซเดคและ
สมาคมสงเคราะห์

ในวันอาทิตย์ที่สี่จะใช้ “คำาสอน
แห่งยุคสมัยของเรา”  แต่ละบท
เรียนจะเตรียมจากคำาปราศรัย
ในการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
ล่าสุดของผู้นำาหนึ่งท่านหรือมา
กกว่านั้นก็ได้ (ดูตารางด้านล่าง)   
ประธานสเตคและประธาน 
ท้องถิ่นจะเลือกว่าควรนำาคำา
ปราศรัยใดมาใช้ หรืออาจ 
มอบหมายความรับผิดชอบนี้แก่
อธิการและประธานสาขา ผู้นำา
ควรเน้นคุณค่าของการที่พี่น้อง
ชายฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
และพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์
จะศึกษาคำาปราศรัยเดียวกันใน
วันอาทิตย์เดียวกัน

ขอให้ผู้ที่เข้าเรียนบทเรียน
ในวันอาทิตย์ที่สี่ศึกษาและนำา
นิตยสารฉบับล่าสุดของการ
ประชุมใหญ่สามัญมาในชั้นเรียน

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รเตรียมบท
เรียนจ�กคำ�ปร�ศรัย

สวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์อยู่กับท่านขณะที่ท่าน
ศึกษาและสอนคำาปราศรัย   
ท่านอาจอยากเตรียมบทเรียน
โดยใช้เนื้อหาอื่น แต่คำาปราศรัย 

ของการประชุมใหญ่เป็นหลัก 
สูตรที่ได้รับความเห็นชอบให้นำา
มาใช้  งานมอบหมายของท่าน
คือช่วยเหลือผู้อื่นให้เรียนรู้และ
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
ตามที่สอนไว้ในการประชุมใหญ่
สามัญครั้งล่าสุดของศาสนจักร

ทบทวนคำาปราศรัย โดยมอง
หาหลักธรรมและหลักคำาสอนที่
ตรงกับความต้องการของสมาชิก 
ชั้นเรียน  นอกจากนี้ควรมอง
หาเรื่องเล่า ข้ออ้างอิงจากพระ
คัมภีร์ และข้อความจากคำา
ปราศรัยที่จะช่วยท่านสอน 
ความจริงเหล่านี้

ให้ท่านเขียนโครงร่างว่าจะ
ท่านจะสอนหลักธรรมและหลัก
คำาสอนอย่างไร  โครงร่างโดย
สังเขปของท่านควรมีคำาถามที่
จะช่วยสมาชิกชั้นเรียนให้:
• มองหาหลักธรรมและหลัก 

คำาสอนจากคำาปราศรัย 
• คิดถึงความหมายของหลัก

ธรรมและหลักคำาสอน
• แบ่งปันความเข้าใจ ข้อคิด 

ประสบการณ์ และประจักษ์
พยาน

• ประยุกต์ใช้หลักธรรมและ
หลักคำาสอนเหล่านั้นใน 
ชีวิต 

คำ�สอนแห่งยุคสมัยของเร�

เดือนที่สอนบทเรียน สื่อการเรียนการสอนบท
เรียนวันอาทิตย์ที่สี่

พฤศจิกายน 2011 – เมษายน 
2012

คำาปราศรัยลงพิมพ์ใน เลียโฮนา 
เดือนพฤศจิกายน 2011*

พฤษภาคม 2012 – ตุลาคม 
2012 

คำาปราศรัยลงพิมพ์ใน เลียโฮนา 
เดือนพฤษภาคม 2012*

* เข้าไปดูคำาปราศรัยเหล่านี้ในหลายภาษาได้ที ่conference.lds.org

ซิลเวีย เอช. ออล์เรด
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

จูลี บี. เบค
ประธาน 

บาร์บารา ธอมพ์สัน
ที่ปรึกษาที่สอง

แมรี เอ็น. คุก
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธาน

แอน เอ็ม. ดิบบ์
ที่ปรึกษาที่สอง

จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม 
ประธาน

เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สอง

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เดวิด แอล. เบค
ประธาน

เอเดรียน โอชาว
ที่ปรึกษาที่สอง

เดวิด เอ็ม. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ
ประธาน

แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน
ที่ปรึกษาที่สอง

ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ

สมาคมสงเคราะห์

เยาวชนหญิง

ปฐมวัย

เยาวชนชาย

โรงเรียนวันอาทิตย์
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Daughters in  
My Kingdom:  
A Historical Work 
for Today’s LDS 
Woman (ธิดาในอาณาจักร 
ของเรา : งานทางประวัติศาสตร์
สำาหรับสตรีแอลดีเอสในวันนี้)

โดย เชลซี ไนเบอร์กอลล์
นิตยสารศาสนจักร

Daughters in My Kingdom: The History  
and Work of Relief Society (ธิดาใน 
อาณาจักรของเรา : ประวัติและงาน 

ของสมาคมสงเคราะห์) หนังสือเล่มใหม่ที่จัด 
ทำ�ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของฝ่�ยประธ�น 
สูงสุด ประกอบด้วยบันทึกเกี่ยวกับมรดกของ 
สม�คมสงเคร�ะห์และสตรีของศ�สนจักร จูลี 
บี. เบคประธ�นสม�คมสงเคร�ะห์กล่�วใน 
ช่วงก�รประชุมสม�คมสงเคร�ะห์ส�มัญ
เดือนกันย�ยน 2011

“หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้พี่น้องสตรีทั่วโลก 
เป็นหนึ่งเดียวกันและดำ�เนินชีวิตสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์ของสม�คมสงเคร�ะห์ แบบ 
ฉบับ และสิทธิพิเศษของส�นุศิษย์” เธอกล่�ว 
“หนังสือดังกล่�วเป็นพย�นถึงบทบ�ทท่ีจำ�เป็น 
ของสตรีในแผนแห่งคว�มสุขของพระบิด�  
และให้ม�ตรฐ�นอันไม่เรรวนของสิ่งที่เร�เชื่อ  
สิ่งที่เร�ทำ� และสิ่งที่เร�จะปกป้อง” (หน้� 
113 ของฉบับนี้)

ซิสเตอร์เบคกล่�วว่�หนังสือเล่มนี้ให้พื้น 
ฐ�นแก่อัตลักษณ์ของสตรีในฐ�นะธิด�ของ 
พระผู้เป็นเจ้� เมื่อผู้คนศึกษ�หนังสือดังกล่�ว  
พวกเข�จะส�ม�รถเห็นว่�สม�คมสงเคร�ะห์ 
ควรดำ�เนินง�นอย่�งไรในชีวิตพ่ีน้องสตรีทุกคน

หนังสือเกิดขึ้นได้อย่างไร
โครงก�รนี้เริ่มต้นต�มง�นมอบหม�ยจ�ก 

ฝ่�ยประธ�นสูงสุด ซูซ�น ดับเบิลยู. แทน- 
เนอร์ อดีตประธ�นเย�วชนหญิงส�มัญ ได้ 

ไซต์ใหม่นี้มีเป้�หม�ยเพื่อช่วยเหลือเย�วชน 
ให้ค้นคว้�ประวัติครอบครัวและรับใช้บรรพชน 
ของพวกเข�โดยค้นห�บันทึกของคนเหล่�นั้น 
(ดูบทคว�มในหน้� 29)

ในระหว่�งภ�คนี้เอ็ลเดอร์คลอดิโอ อ�ร์.  
เอ็ม. คอสต�ได้รับก�รปลดจ�กฝ่�ยประธ�น 
ส�วกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์แทด อ�ร์. คอลลิสเตอร์ 
ได้รับก�รสนับสนุนเป็นฝ่�ยประธ�นส�วก
เจ็ดสิบ (ดูประวัติของท่�นในหน้� 164) ส�วก 
เจ็ดสิบและส�วกเจ็ดสิบภ�คสิบสองท่�นได้ 
รับก�รปลดหรือได้รับสถ�นะเกียรติคุณ (ด ู
ก�รสนับสนุนและก�รปลดในหน้� 28)

ระหว่�งก�รปร�ศรัยช่วงเช้�วันอ�ทิตย์  
ประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์ ที่ปรึกษ�ที่หนึ่ง 
ในฝ่�ยประธ�นสูงสุด เตือนแต่ละคนให้นึกถึง 
คำ�ขอร้องระหว่�งก�รประชุมใหญ่ส�มัญเดือน 
เมษ�ยนเมื่อต้นปีนี้ให้สม�ชิกทุกคนมีส่วน 
ร่วมในวันบำ�เพ็ญประโยชน์ช่วงปี 2011 (ดู  
เฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์ “โอก�สให้ทำ�ดี” เลียโฮนา 
และ Ensign พ.ค. 2011 หน้� 22)

สม�ชิกท่ัวโลกฟังก�รประชุมใหญ่ 93 ภ�ษ� 
ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำ�หนดเวล�บันทึกบทคว�ม  
เสียง และภ�พของก�รประชุมใหญ่ในภ�ษ�
ต่�งๆ ได้จ�ก lds.org/general-conference/
when-conference-materials-will-be-available 

มี
ผู้เข้�ร่วมประชุมม�กกว่� 100,000 
คนในก�รประชุมใหญ่ส�มัญกึ่งปี 
ครั้งที่ 181 ทั้งห้�ภ�คของศ�สนจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 
ในศูนย์ก�รประชุมใหญ่ที่ซอลท์เลคซิตี้ รัฐ 
ยูท�ห์ สหรัฐอเมริก� เม่ือวันท่ี 1 และ 2 ตุล�คม 
หล�ยล้�นคนรับชมหรือรับฟังก�รถ่�ยทอด
ท�งโทรทัศน์ วิทยุ ด�วเทียม และอินเทอร์เน็ต

ในระหว่�งภ�คแรกของวันเส�ร์ที่ 1 ตุล�- 
คม ประธ�นโธมัส เอส. มอนสันประก�ศ
สถ�นที่สร้�งพระวิห�รใหม่หกแห่ง ได้แก่ บ�ร์
รันกีย� โคลอมเบีย; เดอร์บัน แอฟริก�ใต้; 
กินช�ซ� ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยคองโก; 
ป�รีส ฝรั่งเศส; โพรโว รัฐยูท�ห์ สหรัฐอมริก�; 
และ สต�ร์วัลเลย์ รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริก�

ต่อจ�กก�รประก�ศข่�วน้ี ประธ�นมอนสัน 
เชื้อเชิญสม�ชิกให้บริจ�คเข้� General Temple 
Patron Assistance Fund (กองทุนทั่วไปเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้เดินท�งไปพระวิห�ร) ของศ�สน- 
จักร “กองทุนนี้ออกค่�ใช้จ่�ยก�รเดินท�งไป 
พระวิห�รครั้งเดียวสำ�หรับผู้ที่…ไม่ส�ม�รถ
ไปได้ห�กไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือ” ท่�นกล่�ว

ช่วงบ่�ยวันเส�ร์ เอ็ลเดอร์เดวิด เอ.  
เบดน�ร์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองประก�ศ 
youth.lds.org—FamilySearch Youth and Family 
History ตัวใหม่ (lds.org/familyhistoryyouth) 

การประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 181
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ข่าวศาสนจักร
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รับมอบหน้�ท่ีให้เขียนหนังสือดังกล่�ว ซิสเตอร์ 
เบคและที่ปรึกษ�ของเธอคือ ซิลเวีย เอช.  
ออล์เรด และบ�ร์บ�ร� ธอมพ์สัน ได้รับ 
มอบหม�ยให้บริห�รโครงก�รและทำ�ง�นกับ
ซิสเตอร์แทนเนอร์ บรรณ�ธิก�ร ผู้จัดทำ� และ 
คนอื่นๆ เพื่อกำ�หนดแนวท�งของหนังสือโดย 
วิญญ�ณแห่งก�รเปิดเผย “ดิฉันไม่เคยทำ� 
โครงก�รใดที่พระวิญญ�ณทรงนำ�ม�กเท่�
โครงก�รนี้” ซิสเตอร์เบคกล่�ว

ขั้นตอนส่วนหนึ่งได้แก่ก�รตัดสินใจว่� 
ควรจะรวมเรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์หล�ย 
พันหน้�เรื่องใดไว้ในหนังสือ ซิสเตอร์เบค ที่ 
ปรึกษ�ของเธอ และซิสเตอร์แทนเนอร์ตรวจ
ท�นบันทึกก�รประชุมต่�งๆ ของสม�คม
สงเคร�ะห์สมัยเริ่มแรกในนอวู ประวัติอื่นๆ  
รวมทั้งเรื่องร�วเกี่ยวกับสม�คมสงเคร�ะห์
และสตรีของศ�สนจักร

ซิสเตอร์เบคกล่�วว่�ผลที่ได้ไม่ใช่ก�รลำ� 
ดับเหตุก�รณ์ทั่วไปในประวัติศ�สตร์แต่เป็น 
ประวัติท�งวิญญ�ณของสตรีในศ�สนจักร 
และสม�คมสงเคร�ะห์

“เร�ศึกษ�ประวัติของเร�เพร�ะช่วยให้ 
เร�เปลี่ยน” ซิสเตอร์เบคกล่�วในคำ�ปร�ศรัย 
ก�รประชุมสม�คมสงเคร�ะห์ส�มัญเดือน 
กันย�ยน 2010 “สุดท้�ยแล้ว คุณค่�ของ 
ประวัติศ�สตร์ไม่ได้อยู่ในวันที่ เวล� และ 
สถ�นที่เลย ประวัติมีคุณค่�เพร�ะสอนเร�ให้
รู้หลักธรรม จุดประสงค์ และแบบฉบับที่เร�
พึงต�ม อีกทั้งช่วยให้เร�เข้�ใจว่�เร�เป็นใคร
และเร�ต้องทำ�อะไร ประวัติทำ�ให้เร�เป็นหนึ่ง

เดียวกันในก�รเสริมสร้�งบ้�นแห่งไซอันและ
สร้�งอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�บนแผ่นดิน
โลก” (“ธิด�ในอ�ณ�จักรของเร�: ประวัติ
และง�นของสม�คมสงเคร�ะห์” เลียโฮนา 
พ.ย. 2010 หน้� 146) 

แม้หนังสือจะเรียงต�มลำ�ดับเหตุก�รณ์ 
แต่คำ�สอนในบทต่�งๆ มีส�ระสำ�คัญเก่ียวข้อง 
กับเหตุก�รณ์นั้นๆ หนังสือจะใช้เรื่องเล่�และ 
ตัวอย่�งจ�กพระคัมภีร์และยุคปัจจุบัน จ�ก 
ถ้อยคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์ และจ�กผู้นำ� 
สม�คมสงเคร�ะห์เพ่ือสอนข่�วส�รสำ�คัญในน้ัน

อิทธิพลของหนังสือ
ซิสเตอร์เบคกล่�วว่�พี่น้องสตรีจะเรียนรู้ 

ผ่�นหนังสือเล่มนี้ว่�จะทำ�ให้จุดประสงค์ของ 
สม�คมสงเคร�ะห์บรรลุผลอย่�งไรในชีวิต 
พวกเธอและในฐ�นะกลุ่มสตรีของเหล่�ส�นุ- 
ศิษย์ที่กำ�ลังรักษ�พันธสัญญ�

“พวกเธอจะเรียนรู้ว่�ก�รเพิ่มพูนศรัทธ�
และคว�มชอบธรรมส่วนตัว ก�รเสริมสร้�ง
คว�มเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้�น ก�รเส�ะ 
ห�และช่วยคนขัดสนหม�ยคว�มว่�อย่�งไร” 
ซิสเตอร์เบคกล่�วในก�รให้สัมภ�ษณ์กับ 
นิตยส�รศ�สนจักร “เมื่อพี่น้องสตรีเข้�ใจ
บทบ�ทของตนในง�นของสม�คมสงเคร�ะห์ 
พวกเธอจะเข้�ใจว่�สตรีมีอิทธิพลเพียงใดใน
ก�รพัฒน�ศ�สนจักร ทั้งสมัยโบร�ณและใน
ยุคสุดท้�ย พวกเธอจะรู้จุดประสงค์และอัต-
ลักษณ์ของพวกเธอ”

ซิสเตอร์เบคเชื่อว่�คนที่อ่�นหนังสือเล่มนี้ 
จะเรียนรู้ผ่�นแบบอย่�งและคำ�สั่งสอนว่�จะ 
ฟังพระวิญญ�ณบริสุทธิ์และรับก�รเปิดเผย 
ส่วนตัวอย่�งไร พวกเธอจะแกร่งขึ้นและมี 
กำ�ลังใจในชีวิตประจำ�วัน ในก�รทดลองและ
คว�มย�กลำ�บ�กของพวกเธอ

“มีพลังม�กม�ยในหนังสือ—พลังม�กม�ย 
ที่เร�ส�ม�รถถือเป็นแบบอย่�งได้” ซิสเตอร์ 
เบคกล่�ว “ด้วยเหตุนี้ในวันย�กๆ ดิฉันจึงหวัง 
ว่�พวกเธอจะเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ใกล้มือและ 
หยิบขึ้นม�อ่�นสักเรื่องหรือสักตัวอย่�งหนึ่ง 
ซึ่งจะทำ�ให้มีกำ�ลังใจม�กขึ้น”

ซิสเตอร์เบคกล่�วด้วยว่�หนังสือจะไปอยู่ 
ในบ้�นของศ�สนจักรผ่�นมือพี่น้องสตรี แต่ 

เธอเช่ือว่�หนังสือจะเป็นแหล่งสำ�คัญท้ังสำ�หรับ 
ช�ยและหญิง อีกทั้งจะช่วยให้เย�วชนหญิง 
เข้�ใจว่�พวกเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของสตรี 
กลุ่มใหญ่ท่ัวโลกน้ีอย่�งไร และส�ม�รถทำ�ให้ 
ส�มีภรรย�เป็นหนึ่งเดียวกันในง�นอันศักดิ์- 
สิทธิ์ของก�รนำ�ท�งครอบครัวและก�รรับใช้
ในศ�สนจักร

หลังจ�กศึกษ�หนังสือเล่มนี้แล้ว เดล คุก 
ประธ�นสเตคบลัฟฟ์ ไซร�คูส ยูท�ห์กล่�ว 
ว่�หนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งสำ�คัญที่ไม่เพียง 
ช่วยให้สตรีของศ�สนจักรเข้�ใจบทบ�ทของ
พวกเธอในฐ�นะส�นุศิษย์ของพระคริสต์
เท่�นั้น แต่ช่วยบุรุษทั้งหล�ยด้วย “คุณอ่�น 
และจะเห็นว่� [สม�คมสงเคร�ะห์] เกี่ยวข้อง 
และสัมพันธ์กับฐ�นะปุโรหิตอย่�งไร” ประธ�น 
คุกกล่�ว “หนังสือช่วยให้ผมตระหนักถึงพลัง 
ในคู่ชีวิตของผมและรู้ว่�จะรักเธอ [ให้ม�ก 
ขึ้น] ช่วยเธอ และสนับสนุนเธอ [อย่�งไร]”

เกี่ยวกับหนังสือ
หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลสำ�หรับก�รศึกษ� 

ส่วนตัวและสำ�หรับก�รสอนในบ้�น ในสม�- 
คมสงเคร�ะห์ และในก�รจัดประชุมอื่นๆ ของ 
ศ�สนจักร โดยจะส่งให้อธิก�รและประธ�น 
ส�ข�ผู้จะทำ�ง�นกับประธ�นสม�คมสงเคร�ะห์ 
เพื่อตัดสินใจว่�จะทำ�ก�รแจกจ่�ยหนังสือ 
เหล่�นี้อย่�งไรเพื่อเป็นพรแก่พี่น้องสตรีใน
วอร์ดและส�ข�

ศ�สนจักรค�ดว่�หนังสือจะมีประม�ณยี่ 
สิบกว่�ภ�ษ�ตอนปล�ยเดือนมกร�คม 2012  
หล�ยภ�ษ�มีท�งออนไลน์แล้ว สม�ชิกส�ม�รถ 
ห�วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันข้อคว�ม และ 
อ่�นคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีใช้และแบ่งปันข่�ว 
ส�รในหนังสือได้โดยเข้�ไปที่ lds.org/relief-
society/daughters-in-my-kingdom คลิกตรง 
“Additional Languages (PDF)” ซึ่งอยู่
กล�งหน้�ใต้ “Related Resources” ร�ย 
ชื่อภ�ษ�ต่�งๆ จะปร�กฏด้�นขว�มือของ 
หน้�ถัดไป ศ�สนจักรจะแปลเว็บไซต์เป็น
ภ�ษ�ต่�งๆ โดยเร็วที่สุด

หนั ง สื อปกแข็ ง ฉบั บภ �ษ�อั ง กฤษ 
โปรตุเกส และสเปนจะจัดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์
หนังสือและ store.lds.org ในช่วงปล�ยปีนี้ 
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เอ็ลเดอร์แทด อาร์. 
คอลลิสเตอร์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ 

เอ็ลเดอร์แทด ริช�ร์ดส์ คอลลิสเตอร์  
เพิ่งได้รับก�รสนับสนุนให้อยู่ในฝ่�ย 
ประธ�นส�วกเจ็ดสิบและสม�ชิก 

ในโควรัมที่สองของส�วกเจ็ดสิบ ท่�นอธิบ�ยว่�เป้�หม�ยอย่�ง 
หนึ่งของเจ้�หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่คือทำ�ให้เกิด “คว�มเจริญก้�วหน้� 
จริงๆ” ในศ�สนจักร “ซ่ึงไม่เพียงต้องมีคนม�ก�รประชุมศีลระลึก 
ม�กขึ้นเท่�นั้น แต่ม�รับส่วนศีลระลึก รับศ�สนพิธีที่ศ�สนจักร 
มอบให้ และรักษ�พันธสัญญ�ของพวกเข�ม�กข้ึนด้วย” ท่�นกล่�ว

โดยปร�รถน�จะช่วยผู้นำ�ศ�สนจักรระดับท้องท่ีในง�นน้ี เอ็ลเดอร์ 
คอลลิสเตอร์จึงรู้สึกซ�บซึ้งยิ่งที่พระเจ้�ประท�นโอก�สให้ท่�นได้ 
รับใช้ในก�รเรียกต่�งๆ ม�กม�ย “หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รเจริญ 
รอยต�มบุคคลที่ผมทำ�ง�นด้วยเวล�นี้—ประธ�นสเตค อธิก�ร และ 
ประธ�นโควรัมเอ็ลเดอร์—จะทำ�ให้สัมผัสได้ไวขึ้นและรับรู้ม�กขึ้น
ถึงสิ่งที่พวกเข�ต้องก�ร” ท่�นอธิบ�ย

เอ็ลเดอร์คอลลิสเตอร์เคยรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�เต็มเวล�ใน 
คณะเผยแผ่อิสเทิร์น แอตแลนติก สเตทส์ ประธ�นโควรัมเอ็ลเดอร ์
ประธ�นคณะเผยแผ่สเตค ที่ปรึกษ�ของประธ�นสเตค อธิก�ร  
ประธ�นสเตค ตัวแทนเขต ส�วกเจ็ดสิบภ�ค ประธ�นคณะเผยแผ่ 
โตรอนโตตะวันออก แคน�ด� (2005–2008) และกำ�ลังรับใช้เป็น 
ประธ�นภ�คแปซิฟิกเม่ือได้รับเรียกให้อยู่ในฝ่�ยประธ�นส�วกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์คอลลิสเตอร์เป็นบุตรของรีดและโนรินเน คอลลิสเตอร์ 
ท่�นเกิดเมื่อเดือนธันว�คม ค.ศ. 1945 ในเกลนเดล รัฐแคลิฟอร์เนีย  
สหรัฐอเมริก� ได้รับปริญญ�ส�ข�ก�รบัญชีจ�กมห�วิทย�ลัยบริคัม 
ยังก์ในปี ค.ศ. 1968 ท่�นสำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กคณะนิติศ�สตร์ที่ 
มห�วิทย�ลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ในปี ค.ศ. 1971 ในปี  
ค.ศ. 1972 ท่�นได้รับปริญญ�นิติศ�สตร์มห�บัณฑิตด้�นกฎหม�ย 
ภ�ษีจ�กมห�วิทย�ลัยนิวยอร์ก ท่�นเป็นทน�ยคว�มตั้งแต่ปี ค.ศ.  
1972 ถึง 2005 และเขียนหนังสือหล�ยเล่มเกี่ยวกับก�รชดใช้ ก�ร 
ละทิ้งคว�มเชื่อ และก�รฟื้นฟู

ท่�นแต่งง�นกับแคธรีน หลุยส์ ซ�โปริตีในเดือนธันว�คม ค.ศ. 
1968 ที่พระวิห�รลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย มีบุตรธิด�หกคน

เอ็ลเดอร์คอลลิสเตอร์รู้ซึ้งถึงพระหัตถ์ของพระเจ้�ในชีวิตท่�น 
“คว�มรักของพระผู้ช่วยให้รอดท่วมท้นจนผมคิดว่�พระองค์และ
พระบิด�ในสวรรค์ทรงรอให้พรเร�ด้วยพระทัยร้อนรนแม้เมื่อเร�ทำ�
ดีน้อยที่สุด เพร�ะนั่นคือธรรมช�ติวิสัยของพระองค์” 

ไซต์ใหม่ช่วยวัยรุ่นเริ่ม
ประวัติครอบครัว

FamilySearch Youth and Family History ใหม่
ของ youth.lds.org (lds.org/familyhistoryyouth) 
มีเป้�หม�ยเพื่อช่วยเหลือเย�วชนค้นคว้�ประวัติ

ครอบครัวและรับใช้บรรพชนของพวกเข�โดยค้นห�
บันทึกของคนเหล่�นั้น

ลักษณะพิเศษของไซต์ดังกล่�วมี 
แหล่งข้อมูลที่สอนวัยรุ่นให้รู้ว่�จะเริ่มใช้ 
FamilySearch อย่�งไร เย�วชนจะได้ 
เรียนรู้ห้�ข้ันตอนง่�ยๆ ในก�รค้นคว้�วงศ์ 
ตระกูลของตน ทำ�บันทึกครอบครัว และ 
เตรียมชื่อไปพระวิห�ร ไซต์นี้มีแนวคิด 
เกี่ยวกับวิธีที่ชั้นเรียนและโควรัมจะใช้
ประวัติครอบครัวเป็นหนท�งรับใช้ผู้อื่น
รวมอยู่ในนั้นด้วย

ไซต์ ใหม่นี้ ปั จจุ บั นมี เป็ นภ�ษ�
อังกฤษ โปรตุเกส และสเปน ภ�ษ�อื่นๆ 
จะเพิ่มเติมเข้�ม�ในเดือนต่อๆ ไป 

การประกวดผลงาน
ศิลปะขอเชิญเยาวชนร่วม
แสดงผลงาน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศ�สตร์ศ�สนจักรขอเชิญเย�วชน
อ�ยุ 13 ถึง 18 ปีร่วมส่งผลง�นเข้�ประกวดง�น
ศิลปะน�น�ช�ติครั้งที่หนึ่งสำ�หรับเย�วชน

ศิลปินจะสร้�งสรรค์ผลง�นที่แสดงคว�มหม�ยของคำ�
ว่� “ลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไป” (ดู คพ. 115:4–6)

ผลง�นที่จะส่งเข้�ประกวดต้องทำ�หลังจ�กวันที่ 1 
มกร�คม 2009 ผู้ส่งเข้�ประกวดต้องอ�ยุครบ 13 ปีก่อนวัน
ที่ 1 มกร�คม 2012 และส�ม�รถส่งได้หนึ่งชิ้นท�งออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 2 มกร�คม 2012 จนถึงวันหมดเขต—วันศุกร์
ที่ 1 มิถุน�ยน 2012 ขน�ดของผลง�นไม่เกิน 84 นิ้ว (213 
เซนติเมตร) ยินดีรับสื่อและรูปแบบง�นศิลปะทุกประเภท

ดูข้อมูลก�รส่งผลง�นได้ที่ lds.org/youthartcomp
ศ�สนจักรจะขอให้ผู้ชนะก�รประกวดส่งง�นศิลปะของ

จริงม�ที่พิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงในง�นนิทรรศก�รตั้งแต่
วันที่ 16 พฤศจิก�ยน 2012 ถึง 17 มิถุน�ยน 2013 
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ภาพถ่ายโดย แมทธิว ไรเออร์



ข้
าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานต่อท่านว่า 

งานน้ีจริง พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ 

พระองค์ทรงนำาและทรงกำากับดูแล

ศาสนจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก” ประธาน 

โธมัส เอส. มอนสันกล่าวระหว่างภาคปิดการ 

ประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 181 “ข้าพเจ้าฝาก 

พยานและประจักษ์พยานของข้าพเจ้าว่าพระ 

ผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ทรงพระชนม์และทรงรัก 

เรา พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราอย่างแท้จริง  

พระองค์ทรงมีพระวรกายและทรงดำารงอยู่จริง  

ขอให้เราตระหนักและเข้าใจว่าพระองค์ทรง 

ประสงค์จะใกล้ชิดเรามากเพียงไร พระองค์ทรง

ประสงค์จะช่วยเรามากเพียงไร พระองค์ทรงรัก

เรามากเพียงไร พระองค์ทรงทำาและเต็มพระทัย

จะทำาเพื่อเรามากเพียงไร”

THAI

09691 425
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