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ยารักษาแห่งกิเลอาด,  โดย แอนนี เฮนรี

“‘ไม่มียารักษาในกิเลอาดหรือ?’ (เยเรมีย์ 8:22) . . . ความรักคือยาที่น�าการรักษามาสู่จิตวิญญาณ. . . พระบุตร แม้พระเจ้าพระเยซูคริสต ์
ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระบิดาและต่อเรานั้นใหญ่หลวงยิ่งนัก”  

(โธมัส เอส. มอนสัน, “A Doorway Called Love,” Ensign, พ.ย. 1987, 66)
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ภาคเช้าวันเสาร์
	 4	 ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
	 	 ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน
	 6	 การประชุมใหญ่สามัญ:	เสริมสร้างศรัทธา	
	 	 และประจักษ์พยาน	
	 	 เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต	ดี.	เฮลส์
	 9	 จงมีความอ่อนโยนและใจนอบน้อม
	 	 เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส	ซวาเรส
	 12	 เรารู้ไหมว่าเรามีอะไร?
	 	 แคโรล	เอ็ม.	สตีเฟนส์
	 15	 จงมองไปข้างหน้าและเชื่อ
	 	 เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ด	ดูเบ
	 17	 หน้าต่างในฟ้าสวรรค์
	 	 เอ็ลเดอร์เดวิด	เอ.	เบดนาร์
	 21	 เชิญมาร่วมกับเรา
	 	 ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ

ภาคบ่ายวันเสาร์
	 25	 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
	 	 ประธานเฮนรีย์	บี.	อายริงก์
	 26	 กุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณ
	 	 ประธานบอยด์	เค.	แพคเกอร์
	 29	 พลังศีลธรรมของสตรี
	 	 เอ็ลเดอร์ดี.	ทอดด์	คริสทอฟเฟอร์สัน
	 33	 เร่งกลยุทธ์ของพระเจ้า!
	 	 เอ็ลเดอร์เอส.	กิฟฟอร์ด	นีลเซ็น
	 35	 เรื่องเล็กและเรียบง่าย
	 	 เอ็ลเดอร์อาร์นุลโฟ	วาเลนซูเอลา
	 37	 ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?
	 	 เอ็ลเดอร์ทิโมธี	เจ.	ไดคส์
	 40	 เหมือนภาชนะแตก
	 	 เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์	อาร์.	ฮอลแลนด์
	 43	 จงวางใจในพระเจ้า
	 	 เอ็ลเดอร์เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด

ภาคฐานะปุโรหิต
	 46	 หลักคำาสอนและหลักธรรมที่มีอยู่ใน 
	 	 หลักแห่งความเชื่อ
	 	 เอ็ลเดอร์แอล.	ทอม	เพอร์รีย์
	 49	 พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป
	 	 อธิการเจราลด์	คอสเซ
	 52	 ได้	รับ	การ	เรียก	จาก	พระองค์	ให้	ประกาศ		
	 	 พระ	วจนะ	ของพระองค์
	 	 เอ็ลเดอร์แรนดีย์	ดี.	ฟังก์
	 55	 ท่านสามารถทำาได้!
	 	 ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ
	 58	 เอาผ้ามาพันให้
	 	 ประธานเฮนรีย์	บี.	อายริงก์
	 61	 เมษบาลแท้
	 	 ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน

ภาคเช้าวันอาทิตย์
	 69	 ถึงหลานๆ	ของข้าพเจ้า
	 	 ประธานเฮนรีย์	บี.	อายริงก์
	 72	 ห้ามมีพระผู้เป็นเจ้าอื่น
	 	 เอ็ลเดอร์ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์
	 76	 จงเปลี่ยนใจเลื่อมใส
	 	 บอนนี่	แอล.	ออสคาร์สัน
	 79	 พลังเพื่ออดทน
	 	 เอ็ลเดอร์ริชาร์ด	เจ.	เมนส์
	 82	 ความเข้มแข็งส่วนบุคคลผ่านการชดใช้	
	 	 ของพระเยซูคริสต์
	 	 เอ็ลเดอร์ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์
	 85	 “เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า”
	 	 ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน

ภาคบ่ายวันอาทิตย์
	 88	 เพลงคร่ำาครวญของเยเรมีย์:	  
	 	 จงระวังการเป็นทาส
	 	 เอ็ลเดอร์เควนทิน	แอล.	คุก
	 92	 พลังอำานาจในฐานะปุโรหิต
	 	 เอ็ลเดอร์นีล	แอล.	แอนเดอร์เซ็น
	 96	 การสอนโดยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจ 
	 	 ของพระผู้เป็นเจ้า
	 	 เดวิด	เอ็ม.	แมคคองกี
	 99	 จงยึดไว้แน่นตลอดเวลา
	 	 เอ็ลเดอร์เควิน	เอส.	แฮมิลตัน
	102	 จงเงยหน้า
	 	 เอ็ลเดอร์เอเดรียน	โอชวา
	104	 เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น
	 	 เอ็ลเดอร์เทเรนซ์	เอ็ม.	วินสัน
	106	 การตัดสินใจเพื่อนิรันดร
	 	 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์	เอ็ม.	เนลสัน
	110	 จนกว่าเราจะพบกันอีก
	 	 ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน

การประชุมสมาคมสงเคราะห์
สามัญ
	111	 พลังอำานาจ	ปีติ	และความรักจากการ 
	 	 รักษาพันธสัญญา
	 	 ลินดา	เค.	เบอร์ตัน
	115	 เรามีเหตุผลสำาคัญที่จะชื่นชมยินดี
	 	 แคโรล	เอ็ม.	สตีเฟนส์
	118	 จงมารับพรแห่งพันธสัญญาของท่าน
	 	 ลินดา	เอส.	รีฟส์
	121	 เราไม่มีวันเดินตามลำาพัง
	 	 ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน
	 64	 เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของ	
	 	 พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
	124	 ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ
	125	 ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
	126	 ข่าวศาสนจักร

สารบัญ พฤศจิกายน 2013
ปีที่	19	•	เล่มที่	11
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เช้าวันเสาร์ 5 ตุลาคม 2013 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  ผู้
สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์ ผู้
สวดอ้อนวอนปิด: แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน ดนตรีโดย
คณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; แมค วิล-
เบิร์ก และไรอัน เมอร์ฟีย์, ผู้อำานวยเพลง; แอนดรูว์ 
อันสเวิร์ธ และเคลย์ คริสเตียนเซ็น, ผู้เล่นออร์แกน: 
“งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 135; “จงมาร่าเริงยินดี,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
3; “อิสเร็ล อิสเร็ล  พระเป็นเจ้าเรียก,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 6, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์;  
“มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 120; “รักษาพระบัญญัติ,” หนังสือเพลงสำ�หรับ
เด็ก, 68, เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์; “เชิญ
ประชาผู้รู้พระคุณ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 40, เรียบ
เรียงโดย วิลเบิร์ก, ตีพิมพ์โดย ออกซฟอร์ด

บ่ายวันเสาร์ 5 ตุลาคม 2013 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 
ดอร์ฟ  ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์พอล วี. จอห์น
สัน  ผู้สวดอ้อนวอนปิด: แครอล เอฟ. แมคคองกี  
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงครอบครัวจาก
สเตคในรอย, เคนส์วิลล์, ฮูเปอร์, เละเวสต์เฮเวน 
รัฐยูทาห์; เจน เฟลด์สเตด, ผู้อำานวยเพลง; ลินดา 
มาร์เก็ตส์, ผู้เล่นออร์แกน: “On This Day of Joy 
and Gladness,” Hymns, บทเพลงที่ 64, เรียบเรียง
โดย เฟลด์สเตด/มาร์เก็ตส์, ไม่ตีพิมพ์; “ฉันรู้พระผู้
ช่วยทรงรักฉัน,” การนำาเสนอการประชุมศีลระลึก
ของเด็ก 2010, โดย เบลล์และครีเมอร์, เรียบเรียง
โดยเฟลด์สเตด/มาร์เก็ตส์, ไม่ตีพิมพ์; “รีบรุดสิทธิชน,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 32; “รักที่บ้าน,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 144, เรียบเรียงโดยเฟลด์ สเตด/ 
มาร์เก็ตส์, ไม่ตีพิมพ์

ค่ำาวันเสาร์ 5 ตุลาคม 2013 ภาคฐานะปุโรหิต
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์   
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์พอล อี. โคล์ลิเคอร์  
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอน-
ซาเลซ  ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนจากสเตคในเมอร์เรย์ รัฐยูทาห์; 
เคลลีย์ เดอฮาน, ผู้อำานวยเพลง; ริชาร์ด เอลเลียตต์, 
ผู้เล่นออร์แกน: “Sing Praise to Him,” Hymns, 
บทเพลงที่ 70, เรียบเรียงโดย เคมป์ตัน, ไม่ตีพิมพ์; 
“Like Ten Thousand Legions Marching,” 
Hymns, บทเพลงที่ 253, เรียบเรียงโดย เอลเลียตต์, 
ไม่ตีพิมพ์; “ทำาแต่ความดี,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
117; “พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษพวกเรา,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 31, เรียบเรียงโดย ฮัฟฟ์, ไม่ตีพิมพ์

วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม 2013 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 
ดอร์ฟ  ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เชอริล เอ. เอสพลิน 
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์ฟรานซิสโก เจ. วินญัส  
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; 
แมค วิลเบิร์ก, ผู้อำานวยเพลง; เคลย์ คริสเตียนเซ็น 
และริชาร์ด เอลเลียตต์, ผู้เล่นออร์แกน: “แสนหวาน 
งานเลิศ,” เพลงสวด, บทเพลงท่ี 71; “จงยินดีพระเจ้า 
ทรงเป็นราชัน!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 27; “อาจารย์
พายุกำาลังโหมหนัก,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 46, 
เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์;  “มาช่วยให ้
ไหล่หนุนล้อเดิน,” เพลงสวด,  บทเพลงที่ 130;  
“O Divine Redeemer,” โดย กูโน; “เราขอบพระทัย
สำาหรับศาสดา,” เพลงสวด, บทเพลงท่ี 10, เรียบเรียง 
โดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์

บ่ายวันอาทิตย์ 6 ตุลาคม 2013 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ 
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เดวิด แอล. เบค  ผู้สวดอ้อน 
วอนปิด: เอ็ลเดอร์คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา  
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; 
แมค วิลเบิร์ก และไรอัน เมอร์ฟีย์, ผู้อำานวยเพลง: 
บอนนี่ กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออร์แกน: “They, the 
Builders of the Nation,” Hymns, บทเพลงที่ 36, 
เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน;  
“คราพระเสด็จมา,” หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,  
46–47, เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์; “ถูก
เรียกให้รับใช้,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 126; “สถิต 
กับข้าสายัณห์วันนี้,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 75, 
เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์

ค่ำาวันเสาร์ 28 กันยายน 2013 การประชุม
สมาคมสงเคราะห์สามัญ
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ดำาเนินการประชุม: ลินดา เค. เบอร์ตัน  ผู้สวด 
อ้อนวอนเปิด: ลาเรน สเวนสัน  ผู้สวดอ้อนวอนปิด: 
แอนา ดี อากอสตินี  ดนตรีโดยคณะนักร้องประสาน
เสียงสมาคมสงเคราะห์จากศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาโพรโว; เอมิลีย์ วอดลีย์, ผู้อำานวยเพลง; 
บอนนี่ กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออร์แกน: “พระผู้ไถ่แห่ง
อิสราเอล,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 5; “ออกไปด้วย
ศรัทธา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 134; “ดั่งพี่น้องใน 
ไซอัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 156, เรียบเรียงโดย 
แซลลีย์ ดีฟอร์ด, ไม่ตีพิมพ์; “ข้าจะไปที่พระองค์
บัญชา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 136, เดสคานต์เรียบ
เรียงโดย วอดลีย์, ไม่ตีพิมพ์; “เพิ่มความศักดิ์สิทธิ ์
ให้ฉัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 56, เรียบเรียงโดย  
ลียง, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน

คำาปราศรัยการประชุมใหญ่ในสื่อต่างๆ 
เข้าไปใช้งานคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ทาง
อินเทอร์เน็ตได้หลายภาษาที่ conference.lds.org  
จากนั้นเลือกภาษา  โดยปกติภายในสองเดือนหลัง
การประชุมใหญ่ ไฟล์บันทึกเสียงจะมีจำาหน่ายที่
ศูนย์หนังสือเช่นกัน

ข่าวสารสำาหรับการสอนประจำาบ้านและ 
ข่าวเยี่ยมสอน
โปรดเลือกคำาปราศรัยหนึ่งเรื่องซึ่งตอบรับความ
ต้องการของผู้ที่ท่านเยี่ยมได้ดีที่สุดสำาหรับข่าวสาร
การสอนประจำาบ้านและข่าวเยี่ยมสอน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย โคดีย์ เบลล์
ปกหลัง: ภาพถ่ายโดย โคดีย์ เบลล์

ภาพการประชุมใหญ่
ภาพถ่ายการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตี ้
โดย เวลเดน ซี. แอนเดอร์เซ็น, โคดีย์ เบลล์, แรนดีย ์
โคลิเออร์, เวสตัน โคลตัน, สก็อตต์ เดวิส, เครก 
ไดมอนด์, ลอยด์ เอลเดร็ดจ์, คอลลิน คิงก์, จอห์น 
ลูค, เลสลี นิลส์สัน, แมทธิว ไรเออร์, คริสตินา สมิธ, 
และไบรอน วอร์เนอร์; ในอาร์ไรฮาน ปานามาโดย 
โฮซเว เปนญา; ในบราซีเลีย บราซิลโดย โตเม ซี- 
เกย์รา; ในกาวีเต ฟิลิปปินส์โดย ดานิโล โซเลตา; 
ในคอลลีย์วิลล์ เทกซัส สหรัฐอเมริกาโดย มาร์ก 
มาไบรย์; ในฟูซดูอีกวาซู บราซิลโดย ลินคอล์น  
ปาร์เมซัน เด เมโล; ในกัวเตมาลาซิตี้ กัวเตมาลา
โดย ดอน เซิร์ล; ในลิมา เปรูโดย สเตฟานี นาวา-
เรตต์; ในลอนดอน อังกฤษโดย เพรสตัน จูดีย์;  
ในลียง ฝรั่งเศสโดย แคโรลีน คาร์เตอร์; ในปานามา
ซิตี้ ปานามาโดย โฮซเว เปนญา; ในโรม อิตาลี
โดย มัสสิโม คริสโชเน; ในซานเตียโก ชิลีโดย 
คริสเตียน เอฟ. คาสโตร มาริน

สรุปการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปี 
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ปรากฏต่อสานศุษิย์สบิเอด็คนในกาลลิ ี พระ- 
องค์ตรัสว่า “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจง
ออกไปและนำาชนทุกชาติมาเป็นสาวกของ
เรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระ-
บิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”2  
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิประกาศว่า “จาก 
ทั้งหมดที่กล่าวมา หน้าที่ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดและ
สำาคัญที่สุดคือสั่งสอนพระกิตติคุณ”3 บาง
ท่านที่นี่ในวันนี้ยังคงจำาถ้อยคำาของประธาน
เดวิด โอ. แมคเคย์ได้ ท่านกล่าวประโยคคุ้น
หูว่า “สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา!”4

ข้าพเจ้าขอเสรมิคำาพดูของท่านเหล่านัน้ว่า 
บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สมาชิกและผู้สอนศาสนา
จะพร้อมใจลงแรงทำางานด้วยกันในสวนองุ่น
ของพระเจ้าเพ่ือนำาจติวญิญาณมาหาพระองค์  
พระองค์ทรงเตรยีมหนทางให้เราแบ่งปันพระ- 
กิตติคุณมากมายหลายวิธี และพระองค์จะ
ทรงช่วยเราในการลงแรงนั้นถ้าเราจะกระทำา
ด้วยศรัทธาเพื่อให้งานของพระองค์เกิดสัม- 
ฤทธิผล

เพื่อช่วยประคับประคองกองกำาลังผู้สอน
ศาสนาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาข้าพ- 
เจ้าได้ขอให้สมาชิกบริจาคตามกำาลังความ
สามารถเข้ากองทุนผู้สอนศาสนาวอร์ดหรือ
กองทนุผูส้อนศาสนาทัว่ไปของศาสนจกัร  การ 

ช่
างดีเหลือเกิน พี่น้องที่รักทั้งหลาย ที่
ได้พบกันอีกครั้ง  กว่า 183 ปีล่วงมา
แล้วนับตั้งแต่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธจัดตั้งศาสนจักรภายใต้การกำากับดูแล
ของพระเจ้า  ณ การประชุมนั้นเมื่อวันที่ 6 
เมษายน ปี 1830 มีสมาชิกศาสนจักรอยู่ที่
นั่นหกคน1

ข้าพเจ้ามีความสุขที่จะประกาศว่าสอง
สัปดาห์ก่อน  สมาชิกภาพของศาสนจักรมี
จำานวนถึง 15 ล้านคนแล้ว  ศาสนจักรเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทุกปี และกำาลังแผ่ขยายไปทั่วโลกขณะกอง
กำาลังผู้สอนศาสนาเสาะหาคนเหล่านั้นผู้
กำาลังแสวงหาความจริง

ผ่านมาแล้วปีเศษนบัตัง้แต่ข้าพเจ้าประกาศ 
ลดอายุผู้ต้องการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา  นับ
แต่นั้นเป็นต้นมา จำานวนผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาที่รับใช้เพ่ิมจาก 58,500 คนในเดือน
ตุลาคม ปี 2012 เป็น 80,333 คนในปัจจุบัน  
นบัเป็นการตอบรับอนัมหาศาลและน่าประทับ 
ใจยิ่งที่เราได้เห็น!

พระคมัภร์ีศกัด์ิสทิธ์ิไม่มถ้ีอยแถลงใดเกีย่ว 
ข้อง ไม่มีความรับผิดชอบใดผูกมัด ไม่มีคำา
แนะนำาใดตรงประเด็นมากไปกว่าโอวาทที่
พระเจ้าผูฟ้ื้นคนืพระชนม์ประทานให้ขณะทรง 

ตอบรับคำาขอนั้นน่าพอใจอย่างยิ่งและได้ช่วย
สนับสนุนผู้สอนศาสนาหลายพันคนที่สภาว-
การณ์ไม่เอื้ออำานวยให้พวกเขาสนับสนุน
ตนเอง  ข้าพเจ้าขอบคุณการบริจาคอย่าง
เอื้อเฟื้อของท่าน  เรายังต้องการความช่วย
เหลือต่อไป เพื่อช่วยผู้ที่ปรารถนาจะรับใช้
อย่างมากแต่ไม่มหีนทางทำาเช่นนัน้ด้วยตนเอง

ภาคเช้าวันเสาร์  |  5 ตุลาคม 2013

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ขอต้อนรับสู่
การประชุมใหญ่
คำ�สวดอ้อนวอนของข้�พเจ้�คือขอให้เร�เปี่ยมด้วยพระวิญญ�ณพระเจ้� 
ขณะฟังและเรียนรู้
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บัดนี้ พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย เรามาที่นี่
เพือ่รับคำาสอนและการดลใจ  ข่าวสารมากมาย 
ครอบคลุมหัวข้อพระกิตติคุณหลากหลายจะ
มีให้ในช่วงสองวันนี้  บุรุษและสตรีที่จะพูด
กับท่านได้ทูลขอความช่วยเหลือจากสวรรค์
เกี่ยวกับข่าวสารที่พวกเขาจะให้

คำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือขอให้เรา

เปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระเจ้าขณะฟังและ
เรียนรู้  ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 แม้จะมีผู้คนมากถึงยี่สิบสามสิบคนในวันก่อตั้ง

ศาสนจักร	แต่มีสมาชิกเพียงหกคนอยู่ในรายชื่อ
อย่างเป็นทางการ	

2.	 มัทธิว	28:19.

3.	 ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:	โจเซฟ	สมิธ	
(2007), 356.

4.	 เดวิด	โอ,	แมคเคย์,	ใน	Conference	Report,		
เม.ย.	1959,	122.
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ขอบคุณครับ ประธานมอนสัน สำาหรับ
การสอนพร้อมกับแบบอย่างของท่าน
ในการรับใช้ดังเช่นพระคริสต์และคำา

แนะนำาของท่านให้เราทกุคนเป็นผูส้อนศาสนา  
เราสวดอ้อนวอนให้ท่านเสมอ

ในสมัยการประทานของเรา  พระผู้ช่วยให้
รอด พระเยซูคริสต์ทรงอ้างถึงการมารวมกัน
ของวิสุทธิชนว่าเป็น “การประชุมใหญ่สามัญ 
ของเร�”1

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ เราก็จะได้รับ
ชมการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญนี้ 
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเรามารวมกันในการ
ประชุมใหญ่ ของพระองค์  ข้าพเจ้าขอเป็น
พยานด้วยว่าเราจะได้ยินพระคำาของพระองค์ 
เพราะพระองค์ตรัสว่า “ไม่ว่าโดยเสียงของเรา
เอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, 
ก็เหมือนกัน” 2

การประชมุใหญ่เป็นส่วนหนึง่ของศาสนจักร 
ทีแ่ท้จริงของพระเยซูครสิต์เสมอ  อาดมัรวบรวม 
ลูกหลานของท่านและพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะมา 
ถงึ โมเสสรวมลกูหลานอสิราเอลและสอนพระ- 
บัญญัติที่ท่านได้รับแก่พวกเขา  พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนฝูงชนที่มารวมกันทั้งในแผ่นดิน

ต้องการและปรารถนาอะไรจากพระบิดาบน
สวรรค์ และเราสวดอ้อนวอนเพื่อที่จะเข้าใจ
และนำาคำาสอนที่ได้รับไปใช้  เมื่อช่วงเวลาการ
ประชุมใหญ่มาถึง เราเสียสละกิจกรรมอื่นๆ  
“ละทิ้งสิ่งต่างๆ ของโลกนี้, [เพื่อ]  แสวงหา 
สิ่งต่างๆ ของโลกที่ดีกว่า” 5 แล้วเราก็รวม 
ครอบครัวเข้าด้วยกันเพื่อฟังพระวจนะของ
พระเจ้า ดังเช่นผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินทำา6

เด็กและเยาวชนชอบมีส่วนร่วม  เราทำาผิด
พลาดอย่างร้ายแรงหากเราทึกทักเอาว่าการ
ประชุมใหญ่อยู่เหนือระดับสติปัญญาและ
วิญญาณของพวกเขา  ถึงสมาชิกผู้เยาว์วัย
ของศาสนจักร ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าหากท่าน
จะฟัง ท่านจะสัมผัสถึงพระวิญญาณภายใน
ท่าน  พระเจ้าจะทรงบอกให้ท่านรู้ว่าพระองค์
ต้องการให้ท่านทำาอะไรกับชีวิตของท่าน

ในการประชุมใหญ่เราสามารถได้รับพระ-
วจนะของพระเจ้าที่มีความหมายสำาหรับเรา
โดยเฉพาะ  สมาชิกท่านหนึ่งเป็นพยานว่า 
“ขณะผมฟังคำาพูดของท่าน  ผมประหลาดใจ
มาก . . .คำาพูดของท่านเป็นการเปิดเผยส่วนตัว
โดยตรงจากพระเจ้าต่อครอบครวัผม  ผมไม่เคย 
ได้รับการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณ 
ที่ทรงพลังอย่างนี้มาก่อนในชีวิตดังเช่นในช่วง
นาทีนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับผม
โดยตรง”

อีกท่านหนึ่งพูดว่า “ผมไม่เคยรู้สึกลึกซึ้ง
อย่างนี้มาก่อนว่าคำาปราศรัยนั้นกำาลังพูดกับ
ผม”

สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์
นำาพระวจนะของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราใน
ความหมายทีเ่ราเข้าใจได้7 เมือ่ข้าพเจ้าจดบนัทกึ 
การประชุมใหญ่  ข้าพเจ้าไม่ได้จดทุกคำาพูด
ของผู้พูดเสมอ แต่บันทึกการทรงนำาส่วนตัวที่
พระวิญญาณประทานให้ข้าพเจ้า

สิ่งที่ พูด ไม่สำาคัญเท่าสิ่งที่เรา ได้ยิน และ 
รู้สึก8  นั่นเป็นเหตุที่เราพยายามทำาให้ประสบ-
การณ์การประชุมใหญ่เป็นที่ซึ่งเสียงสงบแห่ง
ความสมบรูณ์ของพระวิญญาณสามารถได้ยนิ 
รู้สึกและเข้าใจได้อย่างชัดเจน

โอ เราต้องการการประชมุใหญ่สามญัอย่าง 
ยิง่  โดยผ่านการประชุมใหญ่ศรทัธาของเราจะ 
แข็งแกร่งและประจักษ์พยานของเราจะลึกซึ้ง  
และเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนใจเลื่อมใส เราจะ
เสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อยืนหยัดต่อต้าน
ลูกศรเพลิงของวันเวลาสุดท้ายนี้9

ในทศวรรษที่ผ่านมาศาสนจักรหลุดรอด
จากความเข้าใจผิดอันเลวร้ายและการข่มเหง
ที่บรรดาวิสุทธิชนในยุคเริ่มแรกต้องเผชิญ  มัน

ศักดิ์สิทธิ์และในทวีปอเมริกา  เปโตรรวมผู้ที่
เชื่อในเยรูซาเล็ม การประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกในวันเวลาสุดท้ายเหล่านี้จัดขึ้นสองเดือน
หลังจากศาสนจักรได้รับการจัดตั้งและการ
ประชุมใหญ่ดำาเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้

การประชุมใหญ่อยู่ภายใต้การนำาของพระ-
เจ้าเสมอโดยการทรงนำาของพระวิญญาณของ
พระองค์3  เราไม่ได้รับมอบหมายหัวข้อเฉพาะ  
หลายสัปดาห์หลายเดือนและบ่อยครั้งที่ไม่ได้
นอนเพือ่รอคอยพระเจ้า  โดยผ่านการอดอาหาร 
สวดอ้อนวอน ศึกษา และไตร่ตรอง เราเรียนรู้
ข่าวสารที่ พระองค์ ประทานให้เรา

บางคนอาจถามว่า “ทำาไมการดลใจจึงไม่
มาง่ายๆ และรวดเร็ว?” พระเจ้าทรงสอน 
ออลเิวอร์ คาวเดอรว่ีา “เจ้าต้องศกึษาไตร่ตรอง 
ในความคิดของเจ้า; จากนั้นเจ้าต้องถามเรา
ว่ามันถูกต้องหรือไม่” 4  ข่าวสารการประชุม
ใหญ่มาถึงเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์หลัง
จากการเตรียมที่เต็มไปด้วยการสวดอ้อนวอน

หลักธรรมนี้เป็นความจริงต่อสมาชิกทุกคน
ของศาสนจักรขณะที่เราเตรียมเข้าร่วมการ
ประชุมในวอร์ด สเตคและการประชุมใหญ่
สามัญ  เราศึกษาในความคิดของเราว่าเรา

โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การประชุมใหญ่สามัญ: 
เสริมสร้างศรัทธาและ
ประจักษ์พยาน
โอ เร�ต้องก�รก�รประชุมใหญ่ส�มัญอย่�งยิ่ง  โดยผ่�นก�รประชุมใหญ ่
ศรัทธ�ของเร�จะแข็งแกร่งและประจักษ์พย�นของเร�จะลึกซึ้ง
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จะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป  โลกเคลื่อนห่างออก
จากพระเจ้าเร็วข้ึนอย่างไม่เคยมีมาก่อน  ปฏิ-
ปักษ์ถูกปลดปล่อยบนแผ่นดินโลก  เราเฝ้าดู 
ได้ยิน ได้อ่าน ศึกษาและแบ่งปันถ้อยคำาของ
ศาสดาพยากรณ์ที่เตือนและปกป้องเราล่วง
หน้า  ตัวอย่างเช่น  “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อ
โลก” มอบให้ไว้ล่วงหน้านานก่อนทีเ่ราจะเผชญิ 
การท้าทายทีค่รอบครวัเผชญิอยูข่ณะนี ้ “พระ- 
คริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัคร
สาวก” เตรียมไว้ล่วงหน้าเมื่อเราต้องการมาก
ที่สุดขณะนี้

เราอาจไม่ทราบเหตุผลทั้งหมดว่าเหตุใด
ศาสดาพยากรณ์และผู้พูดในการประชุมใหญ่
จึงพูดหัวข้อนั้นๆ กับเราในการประชุมใหญ่ 
แต่พระเจ้าทรงทราบ  ประธานฮาโรลด์ บี. ลี 
สอนว่า “ “ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวที่
เรามีในฐานะสมาชิกของศาสนจักรนี้ คือ . . . 
เอาใจใส่พระคำาและพระบัญญัติที่พระเจ้าจะ
ประทานผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ . . . 
มีบางส่ิงที่ต้องอาศัยความอดทนและศรัทธา 
ท่านอาจจะไม่ชอบสิ่งที่มาจากเจ้าหน้าที่ของ
ศาสนจักร  ซึ่งอาจตรงข้ามกับความคิดเห็น 
[ส่วนตัว] ของท่าน ความคิดเห็นทางสังคม
ของท่าน และขัดกับชีวิตทางสังคมของท่าน 
 แต่หากท่านฟังสิ่งเหล่านี้ ราวกับมาจากปาก
ของพระเจ้าพระองค์เอง ด้วยความอดทนและ
ศรัทธา คำาสัญญาคอื ‘ประตแูห่งนรกจะเอาชนะ 
ท่านไม่ได้; . . .และพระเจ้า พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรง 
ทำาให้พลงัแห่งความมดืกระจายไปต่อหน้าเจ้า, 
และทำาให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนเพื่อความดี
ของเจ้า, และรัศมีภาพของพระนามของพระ-
องค์’ (คพ. 21:6)”10

ประธาน ลี ทราบได้อย่างไรว่าเรากำาลัง
เผชิญอะไรอยู่ในปัจจุบัน?  ท่านรู้เพราะท่าน
เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย 
และถ้าเราฟังและเชือ่ฟังศาสดาพยากรณ์ขณะ 
นี้ รวมถึงผู้ที่จะพูดกับเราในการประชุมใหญ่นี้ 
เราจะได้รับการเสริมสร้างและปกป้อง

พรทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุของการประชมุใหญ่สามญั 
มาถึงเราเมื่อการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นไปแล้ว  
จงระลึกถึงรูปแบบที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์อยู่
บ่อยครั้ง: เรามารวมกันเพื่อฟังพระวจนะของ
พระเจ้าและเรากลับไปบ้านเพื่อดำาเนินชีวิต
ตามนั้น

หลังจากกษัตริย์เบ็นจามินสอนผู้คนของ
ท่าน “ท่านให้ฝูงชนแยกย้ายกันไป, และพวก
เขากลับไป, ทุกคน, ตามครอบครัวของตน, สู่
บ้านของตน”11  กษัตริย์ลิมไฮก็ทำาเช่นเดียวกัน
ในวันเวลาของท่าน12  หลังจากทรงสอนและ

ปฏิบัติศาสนกิจแก่ผู้คนที่พระวิหารในแผ่นดิน
อุดมม่ังคั่ง  พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอผู้คนว่า 
“เจ้าจงไปบ้านของเจ้า, และไตร่ตรองเรื่องที่
เราพูด, และทูลถามพระบิดา, ในนามของเรา, 
เพื่อจะได้เข้าใจ, และจงเตรียมจิตใจไว้สำาหรับ
วันพรุ่ง, และเราจะมาหาเจ้าอีก.”13

เรายอมรบัคำาเชือ้เชญิของพระผูช่้วยให้รอด 
เมือ่เราไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเพือ่จะเข้าใจ 
ในสิง่ทีเ่ราได้รบัการสอนและจากนัน้ไปทำาตาม 
พระประสงค์ของพระองค์  จงระลึกถึงคำาพูด
ของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
“ข้าพเจ้าตัดสินใจเม่ือกลับไปบ้านจากการ
ประชุมใหญ่ [สามญั] นี ้. . .  มีหลายเรื่องหลาย 
ด้านเหลือเกินที่ข้าพเจ้าสามารถทำาให้ตนเองดี
พร้อมได้  ข้าพเจ้าจดรายการไว้ในความคิด 
และคาดหวังว่าจะไปทำาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้” 14  ประธานมอนสันกล่าวเม่ือไม่
นานมานี้ว่า “ขอให้ท่านอ่านคำาปราศรัย. . .
และไตร่ตรองข่าวสารในนั้น  ข้าพเจ้าพบใน
ชีวิตตนเองว่าข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จาก
โอวาทที่ได้รับการดลใจเหล่านี้มากกว่าเดิม
เมื่อศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้น”15

นอกเหนือจากเชื้อเชิญให้เรามีการศึกษา
พระคมัภร์ีส่วนตวัและครอบครวัแล้ว  พระบดิา 
บนสวรรค์ทรงต้องการให้เราศกึษาและประยกุต์ 
ใช้สิง่ทีเ่ราเรยีนรูจ้ากการประชมุใหญ่เป็นประจำา  
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าผู้ที่วางใจในพระเจ้าและ
เช่ือฟังคำาแนะนำาเหล่านี้ในศรัทธาจะมีพละ
กำาลังเพิ่มขึ้นมหาศาลเพื่อเป็นพรต่อตัวเขาเอง

และครอบครัวหลายชั่วอายุที่จะมาถึง
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมทาง  ในการ

ประชมุใหญ่ครัง้นี ้ 97 เปอร์เซน็ต์ของศาสนจกัร 
สามารถได้ยินข่าวสารนี้ในภาษาของตนเอง  
สมาชิกหลายล้านคนใน 197 ประเทศจะเฝ้า
ชมการประชุมใหญ่นี้ใน 95 ภาษา  และอีก
สองสามวันข่าวสารภาษาอังกฤษจะปรากฏ
อยู่ใน LDS.org และภายในหนึ่งสัปดาห์ก็จะ
เริ่มมีในภาษาต่างๆ อีก 52 ภาษา  ปัจจุบันเรา
ได้รับวารสารที่ตีพิมพ์การประชุมใหญ่สามัญ
นี้ของศาสนจักรภายในสามสัปดาห์  เราไม่
จำาเป็นต้องรอคำาปราศรัยที่จะส่งทางจดหมาย
เป็นเดอืนๆ อีกต่อไป  ในคอมพวิเตอร์ โทรศพัท์  
หรือเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เราสามารถ
อ่าน ฟัง ชม และแบ่งปันคำาสอนของศาสดา
พยากรณ์  เราสามารถเพิ่มความรู้ เสริมสร้าง
ศรัทธาและประจักษ์พยาน ปกป้องครอบครัว
ของเรา และนำาพวกเขากลบับ้านอย่างปลอดภยั 
เวลาใดก็ได้ ที่ไหนก็ได้

ข่าวสารในการประชุมใหญ่นี้จะนำาไปรวม
ไว้ในหลักสูตรออนไลน์ของเยาวชนด้วย  ท่าน
ผู้ปกครอง  ท่านสามารถเข้าไปในบทเรียน
เยาวชนด้วยตัวท่านเองใน LDS.org  ดูว่าลูก
ของท่านกำาลังเรียนอะไรและใช้เป็นหัวข้อที่
ท่านจะศกึษาเอง ในการสนทนาของครอบครวั  
การสังสรรค์ในครอบครัว สภาครอบครัว และ
การสัมภาษณ์ส่วนตัวกับลูกแต่ละคนของท่าน
เกี่ยวกับสิ่งที่เขาจำาเป็นต้องได้รับการสอนเป็น 
การส่วนตัว
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ข้าพเจ้าขอให้สมาชิกทุกคนใช้แหล่งข้อมูล
ต่างๆ บนเวบ็ไซต์และโมบายแอพส์ของศาสน- 
จักร  สิ่งนี้ได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
จะใช้ได้ง่ายขึ้นและเหมาะสมกับการดำาเนิน
ชีวิตของเรา  ใน LDS.org ท่านจะพบแหล่ง
ข้อมูลที่จะช่วยท่านศึกษาพระกิตติคุณ เสริม
สร้างบ้านและครอบครัวของท่าน และสนับ-
สนุนการเรียกของท่าน  ท่านสามารถค้นหา
บรรพชนของท่านผูต้้องการศาสนพธิพีระวหิาร 
และเป็นแหล่งช่วยสนับสนุนท่านในงานแห่ง
ความรอด รวมทั้งการแบ่งปันพระกิตติคุณ  ผู้
ปกครองสามารถนำาไปสู่การเตรียมลูกรับบัพ-
ติศมา ฐานะปุโรหิต รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 
และพระวิหาร  สิ่งนี้จะช่วยเราเดินในทางคับ
แคบและแคบของศาสนพิธีและพันธสัญญา
พระวิหารและให้มีคุณสมบัติรับพรแห่งชีวิต 
นิรันดร์

ในการประชุมใหญ่เดือนเมษายนที่ผ่านมา 
ในการประชุมฐานะปุโรหิตสามัญ ข้าพเจ้าเล่า
เร่ืองคุณพ่อของข้าพเจ้าวาดรูปอัศวินในเสื้อ
เกราะเพื่อสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการสวมยุทธ-
ภณัฑ์ทัง้หมดของพระผูเ้ป็นเจ้าและการปกป้อง 
ทางวิญญาณที่มาด้วยกัน

หลังจากการประชุมวาระนั้นเสร็จสิ้น  คุณ
พ่อท่านหนึ่งรายงานว่าครอบครัวของเขาได้
รับการสอนเป็นส่วนตัว  ลูกชายคนเล็กเจสัน
ได้รบัการดลใจให้ค้น LDS.org เพือ่ฟังข่าวสาร 
ด้วยตวัเขาเอง  สองสามวนัต่อมาเขามาสงัสรรค์ 

ในครอบครัวเพื่อแบ่งปันบทเรียนให้กับพี่ๆ 
ของเขา  นี่คือเจสัน

ข่าวสารการประชุมใหญ่ที่เรียบง่าย ซึ่งได้
รับการดลใจจากพระเจ้าถึงเด็กชายคนหนึ่ง 
ได้นำาไปสอนแก่ครอบครัวเป็นส่วนตัวในวิธีที่
ทรงพลัง  ข้าพเจ้าชอบเกราะอกแห่งความ
ชอบธรรมของเขา  ข้าพเจ้าชอบโล่แห่งศรัทธา
ที่สกัดกั้นลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ของเขา  นี่
คือพรของการประชุมใหญ่

พี่น้องของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขอเป็นพยาน
พิเศษว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์
อยู่และทรงยืนเป็นประมุขของศาสนจักรนี้  นี่
คือการประชุมใหญ่สามัญ ของพระองค์  
ข้าพเจ้าสัญญาท่านในพระนามของพระองค์
ว่าหากท่านสวดอ้อนวอนด้วยความปรารถนา
อย่างจรงิใจเพือ่จะฟังพระสรุเสยีงของพระบดิา 
บนสวรรค์ในข่าวสารของการประชุมใหญ่นี้  
ท่านจะพบว่าพระองค์ตรัสกับท่านเพื่อช่วย

ท่าน เสริมสร้างท่าน และนำาท่านกลับบ้านสู่ที่
ประทับของพระองค์  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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เองว่า “จง. . .เรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพ
อ่อนโยนและใจอ่อนน้อม” 9

เราได้รับพรที่เกิดมาพร้อมเมล็ดแห่งความ
อ่อนโยนในใจเรา  เราต้องเข้าใจว่า เป็นไปไม่
ได้ที่เมล็ดนั้นจะเติบโตและพัฒนาในชั่วพริบ
ตาแต่ต้องผ่านขั้นตอนที่ใช้เวลา  พระคริสต์
ทรงขอให้เรา “รับกางเขนของ [เรา] แบกทุก
วัน” 10  ซึ่งหมายความว่าต้องมุ่งเน้นและ
ปรารถนาอยู่เป็นประจำา

ประธานลอเรนโซ สโนว์ ศาสดาพยากรณ์
คนที่ห้าในสมัยการประทานของเราสอนว่า 
“หน้าทีข่องเราคอืต้องพยายามเป็นคนดพีร้อม 
. . .พัฒนาทุกวัน และพิจารณาสิ่งที่เราทำาเมือ่
สปัดาห์ก่อนแล้วทำาสิง่ต่างๆ ในสปัดาห์ นี้ให ้
ดีขึ้น สิ่งที่เราทำาวันนี้ต้องดีกว่าที่ทำาไว้เมื่อ
วานนี้ ” 11 ดังนั้นขั้นแรกที่จะมีความอ่อนโยน
คือปรับปรุงวันแล้ววันเล่า  แต่ละวันเราต้อง
พยายามทำาดีขึ้นกว่าครั้งก่อนขณะเรารุดหน้า
ไปตามขั้นตอนนี้

ประธานสโนว์เสริมว่า
“เรามีความโง่เขลาและความอ่อนแอเล็ก

น้อย เราควรพยายามเอาชนะให้เร็วที่สุด. . . 
เราควร [ใส่] ความรูส้กึนีไ้ว้ในใจลูกหลานของ 
เรา. . .เพือ่พวกเขาจะเรยีนรูท้ีจ่ะ [ประพฤตติน] 
อย่างเหมาะสมต่อพระพักตร์พระองค์ภายใต้
สภาวการณ์ทุกอย่าง

“ถ้าสามีอยู่กับภรรยาหนึ่งวันได้โดยไม่
ทะเลาะกนัหรอืไม่ปฏบิตัต่ิอกนัอย่างไร้เมตตา 
หรือไม่ทำาให้พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า
เศร้าโศกเลย . . . เท่ากับว่าวันน้ันเขาดีพร้อม 
ต่อจากนั้นให้เขาพยายามเป็นเหมือนเดิมใน
วันถัดไป แต่สมมติว่าเขาล้มเหลวในเรื่องนี้
ขณะพยายามในวันถัดไป นั่นไม่ใช่เหตุผลที่
เขาจะไม่ประสบความสำาเร็จขณะทำาเช่นนั้น
ในวันที่สาม”12

โดยทรงรบัรูถ้งึการอทุศิตนและความมานะ 
บากบั่นของเรา พระเจ้าจะประทานสิ่งที่เรา
ไม่สามารถมีได้เพราะความไม่ดีพร้อมและ
ความอ่อนแออย่างมนุษย์ของเรา

อกีขัน้ตอนหนึง่ทีส่ำาคญัสำาหรับการเป็นคน 
อ่อนโยนคือการเรียนรู้วิธีควบคุมอารมณ์ของ
เรา  เพราะความเป็นมนุษย์ปุถุชนท่ีมีอยู่ใน
เราแต่ละคนและเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไป
ด้วยแรงกดดัน การควบคุมอารมณ์อาจเป็น 
การท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตเรา  ฉุกคิดสัก

สานุศิษย์ของพระองค์ดังนี้  “เพราะฉะนั้น
พวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่
พระบิดาของท่าน  ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดี
พร้อม” 6 ถ้าเรา “มาหาพระคริสต.์ . .ปฏิเสธ 
(ตัวเรา) จากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้าทุกอย่าง;. . .และรักพระผู้เป็นเจ้า,” โดย
พระคุณของพระคริสต์ วันนั้นจะมาถึงเมื่อ 
เราจะดีพร้อมในพระองค์7

“คุณลักษณะเหมือนอย่างพระคริสต์เป็น
ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า [คุณลักษณะ
เหล่านี้] เกิดขึ้นเมื่อ [เรา] ใช้สิทธิ์เสรี [ของ
เรา] อย่างชอบธรรม. . .[เราต้อง] ยอมรับ
ความอ่อนแอ [ของเรา]  เต็มใจและเร่ง
ปรับปรุงเพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย”8

ความอ่อนโยนสำาคญัย่ิงต่อการเป็นเหมอืน 
พระคริสต์  ปราศจากความอ่อนโยนเราไม่
สามารถพัฒนาคณุธรรมสำาคญัอืน่ๆ ได้ ความ 
อ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอ  แต่
หมายถึงความประพฤติที่ประกอบด้วยความ
ดีและความกรุณา แสดงถึงพลัง ความสงบ
เยือกเย็น เห็นคุณค่าตนเอง และควบคุม
ตนเองได้

ความอ่อนโยนเป็นพระคุณลักษณะที่
สมบูรณ์ที่สุดข้อหนึ่งในพระชนม์ชีพของพระ-
ผู้ช่วยให้รอด ทรงสอนสานุศิษย์ด้วยพระองค์

โดย เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

จงมีความอ่อนโยน
และใจนอบน้อม
ก�รเป็นคนอ่อนโยนไม่ได้หม�ยคว�มว่�อ่อนแอ แต่หม�ยถึงคว�มประพฤต ิ
ที่ประกอบด้วยคว�มดีและคว�มกรุณ�

มอรมอนสอนว่า มนุษย์ “จะมีความ
หวังและศรัทธาไม่ได้, นอกจากเขา
จะมคีวามอ่อนโยน, และใจนอบน้อม”1 

ท่านเสริมว่าปราศจากคุณลักษณะเช่นนั้น 
“ศรทัธาและความหวังของเขาเปล่าประโยชน์, 
เพราะไม่มีใครจะเป็นที่ยอมรับต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า, นอกจากผู้ที่มีความอ่อนโยน
และใจนอบน้อม”2

ความอ่อนโยนเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ 
“เกรงกลัวพระเจ้า, ชอบธรรม, ถ่อมตน, สอน
ได้, และอดทนภายใต้ความทุกข์ทรมาน”3  ผู้
ที่มีคุณลักษณะนี้ยินดีทำาตามพระเยซูคริสต์
และพวกเขามีอารมณ์สงบ เชื่อฟัง อดทน 
และว่าง่าย

อัครสาวกเปาโลสอนว่าความอ่อนโยน
เป็นผลของพระวิญญาณ4  ดังน้ันเราจะมี
คุณสมบัตินี้ได้ง่ายที่สุดถ้าเรา “มีชีวิตอยู่โดย
พระวิญญาณ” 5 และการมีชีวิตอยู่โดยพระ-
วิญญาณนั้น ชีวิตเราต้องสะท้อนความชอบ
ธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า

เมื่อเรารับพระนามของพระคริสต์  เราต้อง
พยายามสุดความสามารถที่จะเลียนแบบ
พระคณุลกัษณะของพระองค์และเปล่ียนแปลง 
อุปนิสัยของเราให้เป็นเหมือนพระองค์มาก
ขึ้นในแต่ละวัน  พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือน
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สองสามวินาทีว่าเราจะทำาอย่างไรเมื่อมีคน
ไม่ทำาตามสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเราต้องการ
ให้เขาทำาเช่นนั้น  หรือเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดเรา แม้ท่านจะแน่ใจที่สุดว่าความ
คดินัน้จะแก้ปัญหาได้  ท่านจะตอบรับอย่างไร 
เม่ือมีคนทำาผดิต่อท่าน วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน 
ของท่าน  หรือใจร้ายต่อท่านเพียงเพราะเขา
หรือเธออารมณ์เสีย  ในช่วงเวลาเช่นนี้และ
ในสถานการณ์ที่ยากลำาบากอื่นๆ เราต้อง
เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และแสดงความ
รู้สึกของเราด้วยความอดทนและการชักชวน
ที่สุภาพ  สิ่งนี้สำาคัญที่สุดภายในบ้านและใน
ความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตนิรันดร์ของเรา ในช่วง
เวลา 31 ปีหลงัแต่งงานกบัสดุท่ีรักของข้าพเจ้า  
เธอมักจะเตือนข้าพเจ้าอย่างสุภาพในเรื่องนี้
เมื่อเราเผชิญกับความยากลำาบากเพราะชีวิต
ไม่ลงตัว

ในบรรดาคำาแนะนำาทีพ่บในสาส์นถงึทโิมธี 
ฉบับที่สอง อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า

“ส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้อง
ไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะ แต่ต้องมีใจเมตตา
ต่อทุกคน เป็นอาจารย์เหมาะสมและมีความ
อดทน 

“แก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วย
ความสภุาพอ่อนโยน เพราะพระเจ้าอาจโปรด 
ให้พวกเขากลับใจ และมาถึงความรู้ในความ
จริง 

“และหลุดพ้นจากบ่วงของมาร” 13

โดยการควบคุมปฏิกิริยาของเรา  สงบ  
ควบคุมอารมณ์ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
เราจะเริ่มมีคุณสมบัติคู่ควรกับของประทาน
แห่งความอ่อนโยน  ประธานเฮนรย์ี บ.ี อายรงิก์ 
กล่าวว่า “เมื่อใดที่เราใช้ศรัทธาควบคุมความ
ฉุนเฉียวและกำาราบความจองหองของเรา 
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานความเห็น
ชอบ จากนัน้สญัญาและพนัธสญัญาศกัดิส์ทิธิ์ 
ย่อมเกิดผล” 14 

อีกขั้นตอนหนึ่งที่จะมีความอ่อนโยนคือ
ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน  พระเจ้าทรงสอนโธมัส 
บี. มาร์ชผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
โดยตรัสว่า “เจ้าจงอ่อนน้อมถ่อมตน; และ
พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรงจูงมือนำา
เจ้าไป, และให้คำาตอบคำาสวดอ้อนวอนของ
เจ้าแก่เจ้า.” 15

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเพียงคน
อ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นที่จะรับรู้และเข้าใจ
การตอบคำาสวดอ้อนวอนจากพระเจ้า คน

อ่อนน้อมคือคนที่สอนได้  พวกเขายอมรับว่า
พวกเขาต้องพ่ึงพาพระผูเ้ป็นเจ้าและปรารถนา 
จะยอมรบัพระประสงค์ของพระองค์  คนอ่อน 
น้อมถ่อมตนและอ่อนโยนเป็นแรงจูงใจให้ผู้
อืน่ทำาอย่างเดยีวกันได้  พระผูเ้ป็นเจ้าประทาน 
สัญญาแก่คนอ่อนน้อมถ่อมตนว่าจะทรงจูง 
มอืนำาพวกเขา  ข้าพเจ้าเชือ่ว่าเราจะหลกีเลีย่ง 
ทางวกวนและความเศร้าในชีวิตเราได้เสมอ
ตราบที่เราเดินจูงมือกับพระเจ้า

แบบอย่างของความอ่อนโยนซึ่งสวยงาม
ที่สุดในยุคปัจจุบันเท่าที่ข้าพเจ้ารู้จักคือเรื่อง
ของบราเดอร์โมเสส มาห์ลังกู  การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของเขาเริ่มในปี 1964 เมื่อเขาได้รับ
พระคัมภีร์มอรมอน  เขาพอใจมากเมื่อได้
อ่านหนังสือเล่มนี้ แต่จนกระทั่งต้นทศวรรษ 
70 ขณะเดนิไปตามถนนเขาจงึเหน็ป้ายศาสน- 
จักรแอลดีเอสที่อาคารแห่งหนึ่งในโจฮันเนส-
เบร์ิก แอฟรกิาใต้  บราเดอร์มาห์ลังกดูใีจมาก 
และเข้าไปในอาคารเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยว
กับศาสนจักร  มีคนบอกเขาอย่างสุภาพว่า
เขาจะเข้าประชมุหรอืรบับพัตศิมาไม่ได้เพราะ 
ในเวลานัน้กฎหมายของประเทศยงัไม่อนญุาต

บราเดอร์มาห์ลังกูยอมรับกฎระเบียบนั้น
อย่างอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนโดยปราศจาก 
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ความขุ่นเคือง  แต่เขายังคงมีความปรารถนา
อนัแรงกล้าทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัศาสนจกัร 
เขาขอให้ผู้นำาศาสนจักรเปิดหน้าต่างอาคาร
ประชุมไว้ขณะมีการประชุมวันอาทิตย์เพื่อที่
เขาจะนัง่ฟังการประชมุอยูน่อกอาคารได้ หลาย 
ปีทเีดยีวทีค่รอบครวัและเพือ่นๆ ของบราเดอร์ 
มาห์ลังกูเข้าโบสถ์ “ทางหน้าต่าง” เป็นประจำา  
วันหนึ่งในปี 1980 พวกเขาทราบว่าสามารถ
เข้าโบสถ์และรับบัพติศมาได้แล้ว  ช่างเป็น
วันที่สดใสอะไรเช่นนั้นสำาหรับบราเดอร์มาห์
ลังกู

ต่อมาศาสนจักรจดัต้ังสาขาในละแวกบ้าน 
ของเขาที่โซวีโต  เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพียงเพราะ
มีผู้คนที่มุ่งมั่น กล้าหาญและซื่อสัตย์อย่าง 
บราเดอร์มาห์ลังกูผู้คงความซื่อสัตย์ไว้ได้
หลายปีแม้จะอยู่ในสภาวการณ์ที่ยากลำาบาก
เช่นนั้น

เพื่อนคนหน่ึงของบราเดอร์มาห์ลังกูซึ่ง
เป็นสมาชิกศาสนจักรพร้อมเขาเล่าเรื่องนี้ให้
ฟังเมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมสเตคโซวีโต  เมื่อจบ
การสนทนา เขากอดข้าพเจ้า  พี่น้องทั้งหลาย 
ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยู่ในอ้อม
พระพาหุแห่งความรักของพระผู้ช่วยให้รอด  
นัยน์ตาของบราเดอร์ผู้ประเสริฐท่านนี้ฉาย
แววอ่อนโยน  ด้วยใจที่เปี่ยมคุณความดีและ
ความสำานึกคุณ  เขาขอเพียงให้ข้าพเจ้าบอก
ประธานโธมนั เอส. มอนสนัว่าเขากบัอกีหลาย 
คนซาบซึ้งและได้รับพรอย่างไรสำาหรับการมี
พระกติตคิณุทีแ่ท้จริงในชวิีต  แบบอย่างความ 
อ่อนโยนของบราเดอร์มาห์ลังกูและเพื่อนๆ มี
อิทธิพลอย่างแท้จริงต่อหลายชีวิตให้ทำาดี— 
โดยเฉพาะชีวิตข้าพเจ้า

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระผู้ช่วย
ให้รอดพระเยซูคริสต์คือแบบอย่างสูงสุดของ
ความอ่อนโยน  แม้ในช่วงสุดท้ายของพระ-
ชนม์ชีพมรรตัย  ทรงถูกกล่าวหาและกล่าว
โทษโดยอยุติธรรม ต้องทรงแบกกางเขนขึ้นสู่
กลโกธาด้วยความเจ็บปวด ถูกศัตรูเยาะเย้ย
สาปแช่ง  หลายคนท่ีรู้จกัและเห็นการอศัจรรย์ 
ของพระองค์ด้วยตาตนเองก็ทอดทิ้งพระองค์
ไป  พระองค์ถูกตรึงกางเขน

แม้หลังจากการทนทุกข์แสนสาหัสทาง
พระวรกาย  พระเจ้าทรงเงยพระพักตร์หา
พระบิดาและทูลจากส่วนลึกของพระทัยท่ี

อ่อนโยนและอ่อนน้อมว่า “พระบิดาเจ้าข้า 
ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำาลัง 
ทำาอะไร”16  พระคริสต์ทรงเผชิญความทุกข์
ทางพระวรกายและพระวิญญาณเพื่อประ-
ทานโอกาสให้เราเปลีย่นอปุนสิยัทางวญิญาณ 
และอ่อนโยนเช่นเดียวกับพระองค์

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่าพระเยซูคริสต์
คือพระผู้ช่วยให้รอด  ข้าพเจ้าน้อมขอบพระ-
ทัยและเป็นพยานต่อท่านว่า การเปลีย่นแปลง 
เกิดขึ้นได้  เราละทิ้งความอ่อนแอของเราได้  
เราปฏิเสธอิทธิพลร้ายในชีวิตเราได้  ควบคุม
ความโกรธของเรา  อ่อนโยน และพัฒนา
คุณลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้ 
พระองค์ทรงแสดงทางแก่เรา  ประทานแบบ
อย่างทีด่พีร้อมและทรงบญัชาเราให้เป็นเหมอืน 
พระองค์  ทรงเชื้อเชิญให้เราติดตามพระองค์ 
ทำาตามแบบอย่างและเป็นเหมือนพระองค์  
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ใน
พระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์ แม้พระเยซู 
คริสต์ เอเมน  

อ้างอิง
1.	 โมโรไน	7:43.
2.	 โมโรไน	7:44.
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scriptures.lds.org.
4.	 ดู	กาลาเทีย	5:22–23.
5.	 กาลาเทีย	5:25.
6.	 มัทธิว	5:48.
7.	 โมโรไน	10:32.
8.	 สั่งสอนกิตติคุณของเร�: แนวท�งก�รรับใช้ง�น

เผยแผ่ศ�สน�	(2005),	125-126.
9.	 มัทธิว	11:29.
10.	 ลูกา	9:23.
11.	 ลอเรนโซ	สโนว์,	ใน	Conference	Report,	 

เม.ย.	1898,	13.
12.	 ค�าสอนของประธานศาสนจักร:	ลอเรนโซ	สโนว์	

(2012), 101.
13.	 2	ทิโมธี	2:24–26.
14.	 เฮนรีย์	บี.	อายริงก์,	“ครอบครัวภายใต้ 

พันธสัญญา,”	เลียโฮน�,	พ.ค.	2012,	62.
15.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	112:10.
16.	 ลูกา	23:34.
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ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยเขาในการทำางาน 
ในการอบรมบ่มนิสัยลูกๆ ในการให้คำา
ปรึกษาลูกๆ และคนที่อยู่ในความดูแล  พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ถูกจำากัดไว้สำาหรับ
ผู้ชาย อัครสาวก หรือศาสดาพยากรณ์ แต่
เป็นของชายหญิงทุกคนที่ซื่อสัตย์ และเด็ก
ทุกคนที่โตพอจะรับพระกิตติคุณของพระ
คริสต์ได้”3 

เราต้องการได้รับเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร  
เอ็ลเดอร์ เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดกล่าวว่า 
“เมื่อชายและหญิงไปยังพระวิหาร  ทั้งสอง
จะได้รับเอ็นดาวด้วยอำานาจเดียวกัน ซึ่งโดย
นิยามนั้นคืออำานาจฐานะปุโรหิต. . .เอ็นดาว
เม้นท์คือของประทานแห่งอำานาจจริงๆ”4

เราต้องการศาสนพิธีผนึก ที่นำาเราไปสู่
ชีวิตนิรันดร์ซึ่ง “สำาคัญที่สุดในบรรดาของ
ประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า”5 เฉพาะ
ชายและหญิงร่วมกันเท่านั้นที่จะได้รับศาสน-
พิธีฐานะปุโรหิตนี้  เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันสอนว่า “สิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิต
ได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้ครอบครัวสามารถผนึก
ด้วยกันชั่วนิรันดร์”6

เราต้องการโอกาสต่อพันธสัญญาของเรา
ทุกสัปดาห์ขณะรับส่วนศีลระลึก ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกในยุคสุดท้ายสอนว่า
เมือ่เรารบัส่วนศลีระลกึอย่างมค่ีาควร ไม่เพียง 

ใ
น “ครอบครัว : ถ้อยแถลงต่อโลก” 
ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองประกาศว่า “มนุษย์ทั้ง

หลาย—ชายและหญิง—ได้รับการสร้างใน
รูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า  แต่ละคนเป็น
ปิยบุตรหรือปิยธิดาทางวิญญาณของพระ-
บิดาพระมารดาบนสวรรค์  และด้วยเหตุนี้
แต่ละคนจึงมีลักษณะและจุดหมายปลาย
ทางแห่งสวรรค์”1  เพื่อบรรลุจุดหมายปลาย
ทางแห่งสวรรค์นี้ บุตรและธิดาแต่ละคนของ
พระผู้เป็นเจ้าจำาเป็นต้องได้รับศาสนพิธีฐานะ
ปุโรหิตและพันธสัญญา

เราจำาเป็นต้องรับบัพติศมา  เมื่อเราถูกจุ่ม
ลงไปในนำ้าแห่งบัพติศมา  เราทำาพันธสัญญา
ที่จะรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับเรา จะ
ระลกึถึงพระองค์ตลอดเวลา รกัษาพระบญัญตัิ 
ของพระองค์ และรับใช้พระองค์จนกว่าชีวิต
จะหาไม่ เพื่อเราจะมีพระวิญญาณของพระ-
องค์อยู่กับเราตลอดเวลา2

เราต้องการของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์  ผ่านทางศาสนพิธีนั้น เราจะมีพระ-
วญิญาณอยู่เป็นเพือ่นตลอดเวลาได้ ประธาน 
วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์สอนว่า “ชายหรือหญิงทุก
คนที่เข้ามาในศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า
และรับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปย่อมมี
สิทธิ์รับการเปิดเผย มีสิทธิ์รับพระวิญญาณ

เราสามารถต่อพันธสัญญาบัพติศมาเท่านั้น
แต่ต่อ “พันธสญัญาทัง้หมดทีท่ำาไว้กบัพระเจ้า 
ด้วย”7

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญา
เหล่านีเ้ตรยีมเราให้ได้รบัพรอันบริบูรณ์ท่ีพระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ให้เรา ซึ่งเป็นไปได้
โดยการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  ส่ิงน้ี
ป้องกันบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าด้วย
เดชานุภาพ ซึ่งคือเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้า8  และให้โอกาสเราที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ 
---เพื่อกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า
และอยู่กับพระองค์ในครอบครัวนิรันดร์ของ
พระองค์

ไม่นานมานี้ดิฉันได้ไปเยี่ยมบ้านของสตรี
สี่คนในฮอนดูรัสพร้อมกับผู้นำาฐานะปุโรหิต  
ซิสเตอร์เหล่านี้และครอบครัวต้องการกุญแจ
ฐานะปุโรหิตและสิทธิอำานาจ ศาสนพิธีฐานะ
ปุโรหิตและพันธสัญญา และอำานาจและพร
ฐานะปุโรหิต

เราไปเยีย่มซสิเตอร์ทีร่กัท่านหนึง่ทีแ่ต่งงาน 
แล้วและมีลูกน่ารักสองคน  เธอซื่อสัตย์และ
แข็งขันในศาสนจักร และเธอสอนลูกๆ ให้
เลือกสิ่งที่ถูกต้อง  สามีของเธอสนับสนุน
กิจกรรมในศาสนจักรของเธอ แต่เขาไม่ใช่
สมาชิก  ครอบครัวพวกเขามั่นคง แต่เพื่อจะ
ชื่นชมพลังอันยิ่งใหญ่  พวกเขาต้องการพร
ฐานะปุโรหิตเพิ่มเติม  พวกเขาจำาเป็นต้อง 
มีบิดาที่ได้รับศาสนพิธีบัพติศมาและของ 
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และได ้
รับการประสาทฐานะปโุรหติ พวกเขาต้องการ
อำานาจ ฐานะปุโรหิตที่ผ่านมาทางเอ็นดาว-
เม้นท์และการผนึก

การเยีย่มต่อมาของเราคอืบ้านของซสิเตอร์ 
โสดสองท่าน  สตรผีูม้ศีรทัธายิง่ใหญ่  ซสิเตอร์ 
ท่านหนึ่งมีลูกชายที่กำาลังเตรียมตัวเป็นผู้สอน
ศาสนา  ซิสเตอร์อีกท่านหนึ่งกำาลังได้รับการ
บำาบัดจากโรคมะเร็ง  ในช่วงเวลาแห่งความ
ท้อถอยและสิน้หวงั พวกเธอจดจำาถงึการชดใช้ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดและเต็มเปี่ยมไปด้วย
ศรัทธาและความหวัง  ทั้งสองต้องการพร
และพลังเพิ่มเติมโดยผ่านศาสนพิธีพระวิหาร  
เรากระตุ้นให้พวกเธอร่วมกับอนาคตผู้สอน
ศาสนาในบ้านของพวกเธอเพื่อเตรียมรับ
ศาสนพิธีเหล่านั้น

โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

เรารู้ไหมว่าเรามีอะไร?
ศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิตและพันธสัญญ�เตรียมเร�ให้ได้รับพรอันบริบูรณ์ที่
พระผู้เป็นเจ้�ทรงสัญญ�ไว้ให้เร� ซึ่งเป็นไปได้โดยก�รชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอด
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การเย่ียมสุดท้ายของเราเป็นบ้านของ 
ซสิเตอร์ทีส่ามีเพิง่เสียชวิีตจากอบุติัเหตุอนัน่า 
สลดใจเมือ่ไม่นานมานี ้ เนือ่งจากเป็นผูเ้ปลีย่น 
ใจเลือ่มใสใหม่ เธอยงัไม่เข้าใจว่าเธอสามารถ 
รับเอ็นดาวเม้นท์ส่วนตัวและผนึกกับสามีของ
เธอได้  เมื่อเราสอนเธอว่าเธอและสามีที่สิ้น
ชีวิตสามารถได้รับพรเหล่านี้ เธอเต็มไปด้วย
ความหวัง  การที่รู้ว่าครอบครัวสามารถได้รับ
การผนึกด้วยกันโดยผ่านศาสนพิธีและพันธ-
สัญญาพระวิหาร ทำาให้เธอมีศรัทธาและตัด 
สินใจที่จะเผชิญกับการทดลองที่รออยู่เบื้อง
หน้า

ลกูชายของหญงิหม้ายผูน้ีก้ำาลงัเตรยีมเพือ่ 
รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน  การแต่งตั้งของ
เขาจะเป็นพรอนัยิง่ใหญ่ต่อเธอและครอบครวั 
พวกเขาจะมีผู้ดำารงฐานะปุโรหิตในบ้าน  

เมื่อดิฉันพบบรรดาสตรีผู้สื่อสัตย์เหล่านี้
ในฮอนดูรัส  ดิฉันเห็นว่าพวกเธอพยายาม
รักษาครอบครัวให้แข็งขันในพระกิตติคุณ  
พวกเธอแสดงความซาบซึ้งต่อสมาชิกวอร์ด 
ผู้รักษาพันธสัญญา พวกเขาดูแลเอาใจใส่
และช่วยเหลือสนับสนุนทั้งฝ่ายโลกและฝ่าย
วิญญาณ  อย่างไรก็ตามซิสเตอร์เหล่านี้ยังคง
ต้องการบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์

ในแต่ละบ้านทั้งสามหลังที่เราไปเยี่ยม ผู้
ดำารงฐานะปุโรหิตที่ฉลาดท่านหนึ่งได้ถาม 
ซิสเตอร์แต่ละคนว่าเคยได้รับพรฐานะปุโรหิต
บ้างไหม  แต่ละครั้งคำาตอบคือไม่   ซิสเตอร์
แต่ละคนได้ขอและรับพรฐานะปุโรหิตในวัน
นัน้  พวกเธอหลัง่นำา้ตาขณะแสดงความซาบ- 
ซึ้งต่อการปลอบประโลม การนำาทาง กำาลังใจ 
การดลใจที่มาจากพระบิดาบนสวรรค์ผ่านผู้
ดำารงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควร

ซิสเตอร์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉัน  
พวกเธอแสดงความคารวะต่อพระผู้เป็นเจ้า
และอำานาจและสิทธิอำานาจของพระองค์  
ดิฉันซาบซึ้งต่อผู้นำาฐานะปุโรหิตผู้ไปเยี่ยม
บ้านเหล่านั้นกับดิฉัน  เมื่อเราจากบ้านแต่ละ
หลงัมา เราปรกึษากนัเกีย่วกบัการช่วยครอบ- 
ครัวเหล่านี้ให้ได้รับศาสนพิธีที่จำาเป็นเพื่อ
ก้าวหน้าไปในทางแห่งพันธสัญญาและเสริม
สร้างบ้านของพวกเธอ

มีสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ สิ่งจำาเป็นมากที่สุด
สำาหรับชายและหญิงในการเพิ่มพูนความ
เคารพซึ่งกันและกันในฐานะบุตรและธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าและให้ความคารวะต่อ 
พระบิดาในสวรรค์และฐานะปุโรหิตของพระ-
องค์---อำานาจและสิทธิอำานาจของพระองค์

พระองค์ทรงมีแผนให้เรา และเมื่อเราใช้
ศรทัธาและวางใจในแผนของพระองค์  ความ 
คารวะของเราต่อพระองค์และอำานาจและ
สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตของพระองค์จะแข็ง 
แกร่งขึ้น

ในการอบรมผูน้ำาทัว่โลกเรือ่ง ก�รเสรมิสร้�ง 
ครอบครัวและศ�สนจักรผ่�นฐ�นะปุโรหิต 
เราได้รับการสอนว่า ซิสเตอร์ท่ีไม่มีผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตในบ้านไม่จำาเป็นต้องรู้สึกโดด
เดี่ยว  พวกเธอได้รับพรและการเสริมสร้าง
ผ่านทางศาสนพิธีที่พวกเธอได้รับและพันธ-
สัญญาที่เธอรักษา  พวกเธอไม่ควรรีรอท่ีจะ
เอื้อมออกไปเมื่อมีความต้องการรับการช่วย
เหลือ  เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดสอน
ว่าสตรีทุกคนในศาสนจักรจำาเป็นต้องรู้ว่าเธอ
มีอธิการ  ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ผู้สอน 
ประจำาบ้าน และผูด้ำารงฐานะปุโรหติทีม่ค่ีาควร 
คนอื่นที่พวกเธอพึ่งพาได้ ท่ีจะให้มาท่ีบ้าน
และให้ความช่วยเหลือเธอ และที่จะ “ให้พร” 
ดังที่ซิสเตอร์โรสแมรี เอ็ม. วิกซอมพูดไว้9

เอล็เดอร์บลัลาร์ดสอนด้วยว่า “พระบิดาใน 
สวรรค์ทรงเอือ้เฟ้ีอในเดชานุภาพของพระองค์ 
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 ชายและหญิงทุกคนสามารถเข้าถึงอำานาจนี้
เพื่อขอความช่วยเหลือในชีวิตของเราเอง  ผู้ที่
ทำาพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์กับพระเจ้าและผู้
ที่ให้เกียรติพันธสัญญาเหล่านั้น มีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับการเปิดเผยส่วนตัว และได้รับพรโดย
การปฏิบัติศาสนกิจของเทพ [และ] อยู่ร่วม
กับพระผู้เป็นเจ้า”10

เราทุกคนต้องการกันและกัน  บุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าต้องการธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  
และธิดาของพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องการบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า

เรามีของประทานและความเข้มแข็งที่ต่าง
กนั  ในหนึง่โครนิธ์บทท่ี 12 ยำา้ว่าบตุรและธิดา 
ของพระผูเ้ป็นเจ้าต่างต้องการกนัและกนั เพือ่ 
บรรลุบทบาทและความรับผิดชอบส่วนตัว
ของเราตามแผนของพระเจ้า เพื่อประโยชน์
ร่วมกัน11

บุตรของพระผู้เป็นเจ้า  ท่านรู้ไหมว่าท่าน
เป็นใคร  ท่านรู้ไหมว่าท่านมีอะไร  ท่านมีค่า
ควรไหมที่จะใช้ฐานะปุโรหิตและรับอำานาจ
และพรของฐานะปุโรหิต  ท่านนำาบทบาท
และความรับผิดชอบของท่านเข้ามาเสริม
สร้างบ้านในฐานะบิดา คุณปู่คุณตา บุตร พี่
ชายน้องชาย และลุงบ้างไหม  ท่านให้ความ
เคารพต่อสตรี ความเป็นสตรี และความเป็น
มารดาไหม

ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เรารู้ไหมว่าเราเป็น
ใคร  เรารู้ไหมว่าเรามีอะไร  เรามีค่าควรไหม
ที่จะรับอำานาจและพรฐานะปุโรหิต เรารับ
ของประทานที่ให้กับเราด้วยความซาบซึ้งใจ 
ด้วยความสง่างาม และด้วยความมีเกียรติ
ไหม และเรานำาบทบาทและความรับผิดชอบ
ของเราเข้ามาเสริมสร้างบ้านในฐานะมารดา 
คุณย่าคุณยาย ธิดา พี่สาวน้องสาว และคุณ
ป้าบ้างไหม  เราให้ความเคารพต่อบรุษุ ความ 
เป็นบุรุษ และความเป็นบิดาไหม

ในฐานะบตุรและธดิาในพนัธสญัญา เราม ี
ศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และแผนนิรันดร์
ของพระองค์ที่มีให้เราไหม เรามีศรัทธาใน
พระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ไหม 
เราเชื่อไหมว่าเรามีธรรมชาติและจุดหมาย
ปลายทางแห่งสวรรค์ และในความพยายาม
ของเราที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางนี้และ
รับทุกสิ่งที่พระบิดาของเรามี12 เราเข้าใจถึง
ความสำาคญัของการรบัศาสนพิธฐีานะปโุรหติ 
และที่จะทำา รักษา และต่อพันธสัญญาของ
เรากับพระเจ้าไหม?

เราเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณผู้เป็นที่รัก
ของบดิามารดาแห่งสวรรค์ พร้อมกบัลกัษณะ 
และจดุหมายปลายทางแห่งสวรรค์  พระผูช่้วย 
ให้รอด พระเยซูคริสต์ทรงรักเรามากพอที่จะ
ประทานชีวิตของพระองค์ให้เรา การชดใช้

ของพระองค์เตรียมทางให้เราก้าวหน้าในหน 
ทางสูบ้่านแห่งสวรรค์ ผ่านทางศาสนพธิฐีานะ 
ปุโรหิตและพันธสัญญา

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญา
เหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูมาสู่โลกโดยศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ และในวันนี้ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันถือกุญแจทั้งหมดของ
ฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลก  

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันสอน
ว่า “ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์แห่งวสิทุธชิน 
ยุคสุดท้ายมีอำานาจฐานะปุโรหิตไว้ประกอบ
ศาสนพิธีให้เราได้เข้าสู่พันธสัญญากับพระ-
บิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระบุตรศักดิ์-
สทิธิข์องพระองค์. . .พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรงรักษา 
สัญญาเมื่อท่านให้เกียรติพันธสัญญาท่ีทำา
กับพระองค์”13

ดิฉันเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์  เอเมน 
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เรียกเราให้รับใช้ในการเรียกที่หลากหลาย
ผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ ซี่งเรายอมรับ
ด้วยคำามั่นอันเต็มเปี่ยม  เมื่อมีการปลดและ
มีการเรียกในงานมอบหมายใหม่ เรายอมรับ
ด้วยปีติ  โดยรู้ดังที่บรรพชนของเรารู้ว่า “ใน
การรับใช้พระเจ้า มันไม่สำาคัญว่าท่านรับใช้
ท่ีไหนแต่สิง่สำาคญัคอืรบัใช้อย่างไร” (เจ. รเูบน 
คลาค จเูนยีร์, ใน Conference Report, เม.ย. 
1951, 154)

ดังนั้นเมื่อมีการปลดประธานสเตคหรือ
อธิการ ท่านยอมรับการปลดด้วยปีติ และ
เมื่อมีการเรียกอื่นให้รับใช้ในหน้าที่ใดๆ ซึ่ง
พระเจ้าทรงเรียกผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ที่ 
“ทรงเห็นควร” (โมไซยาห์ 3:19) เขาจะไม่ถูก
ครอบงำาโดยประสบการณ์ของเขาก่อนหน้านี้ 
และจะไม่มองย้อนกลับไปและคิดว่าเขาได้
รับใช้เพียงพอแล้ว  เขา  “ไม่เบื่อหน่ายในการ
ทำาดี”  เพราะเขารู้ว่าเขา  “กำาลังวางรากฐาน
ของงานอันสำาคัญยิ่ง” ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ว่าความพยายามนั้นเป็นพรต่อหลายชีวิตไป
ชั่วนิรันดร์ ว่า “จากสิ่งเล็กน้อยบังเกิดเป็นสิ่ง
ที่ยิ่งใหญ่” (ค.พ. 64:33)

เราทุกคนควร “ทำางานอย่างทุ่มเทในอุดม 
การณ์ดี, และทำาสิ่งสารพันด้วยเจตจำานง
อิสระ [ของเรา], และทำาให้เกิดความชอบ

สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กทำางานอยูใ่นไร่กบั 
คณุแม่ ท่านสอนบทเรยีนทีส่ำาคญัทีส่ดุ 
บทหนึ่งในชีวิต  เป็นช่วงสาย เมื่อ

ตะวันขึ้นเต็มที่และเรากำาลังขุดวัชพืชทิ้งซึ่ง
ข้าพเจ้าคิดว่าใช้เวลายาวนานมาก  ข้าพเจ้า
หยุดแล้วมองกลับไปดูผลงานที่ทำาเสร็จแล้ว
และบอกคุณแม่ว่า “ดูผลงานของเราสิครับ”  
คุณแม่ไม่ตอบ ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงไม่ได้ยิน 
ข้าพเจ้าบอกซำ้าอีกและพูดเสียงดังขึ้น  ท่านก็
ยังไม่ตอบ ข้าพเจ้าเปล่งเสียงดังขึ้นอีกหน่อย 
และพูดซำา้อกี  ในทีส่ดุท่านกห็นัมาและพดูว่า 
“เอ็ดเวิร์ด ไม่ต้องมองย้อนหลัง  มองไปข้าง
หน้าดูว่าเรายังคงต้องทำาอะไรอีก”

พ่ีน้องทีรั่ก พนัธสญัญาท่ีเราทำากบัพระเจ้า 
เมื่อเรารับบัพติศมาในการ “ยืนเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, 
และในทุกแห่งที่[เรา]อยู่” (โมไซยาห์ 18:9) 
เป็นคำาม่ันตลอดท้ังชวิีต  ประธานดีเทอร์ เอฟ. 
อุคท์ดอร์ฟ ให้คำาแนะนำาว่า “คนที่เข้าสู่นำ้า
แห่งบัพติศมาและรับของประทานแห่งพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้วางเท้าของตนบน
เส้นทางแห่งการเป็นสานุศิษย์และมีหน้าที่
เดินตามรอยพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างแน่วแน่และเต็มที่” (“วิสุทธิชนทุกฤดู 
กาล,” เลียโฮน�, ก.ย. 2013, 5)  พระเจ้าทรง

ธรรมยิ่ง” (ค.พ. 58:27)
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองให้คำาแนะนำาว่า 
“อดีตมีไว้เรียนรู้มิใช่อยู่กับมัน เราเหลียวไป
มองเพือ่รบัเอาถ่านทีย่งัคอุยูจ่ากประสบการณ์ 
อนัโชตช่ิวงแต่ไม่ใช่เถ้าถ่าน เมือ่ใดท่ีเรารู้แล้ว 
ว่าเราต้องเรยีนรูอ้ะไรและนำาส่วนดท่ีีสุดท่ีเคย 
ประสบมากับเรา เมื่อนั้นเรามองไปข้างหน้า
และจำาไว้ว่า ศรทัธาชีบ้อกอนาคตเสมอ” (“ส่ิง 
ดีเลิศจะตามมา,” เลียโฮน�, ม.ค. 2010, 18)

แม้บทเรียนของคุณแม่ข้าพเจ้าเร่ืองการ
มองไปข้างหน้าจะชี้ไปยังวัชพืชที่มองเห็นใน
ไร่ แต่การท้าทายนั้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่ง
ที่วิสุทธิชนในยุคต้นๆ เผชิญ  เอ็ลเดอร์โจเซฟ 
บี. เวิร์ธลินอธิบายประสบการณ์นี้ไว้ว่า “ในปี 
1846 ผู้คนมากกว่า 10,000 [คน] ละทิ้งเมือง 
[นอวู] อันงดงามที่พวกเขาสร้างบนฝั่งแม่นำ้า
มิสซิสซิปปี  ด้วยศรัทธาในผู้นำาที่เป็นศาสดา
พยากรณ์  สมาชิกของศาสนจักรในยุคแรกๆ 
เหล่านี้ได้ละทิ้ง “เมืองงาม”ของพวกเขาและ
ออกเดินทางสู่แดนทุรกันดารของแผ่นดิน
อเมริกา  พวกเขาไม่รู้แน่ชัดว่าจะไปท่ีไหน 
ระยะทางข้างหน้าจะยาวไกลเพยีงใด การเดนิ 
ทางนี้จะนานเพียงไหน หรืออนาคตที่รอพวก
เขาอยูจ่ะเป็นเช่นไร  แต่พวกเขา รู้อย่�งแน่นอน 
ว่าพวกเขาได้รับการนำาโดยพระเจ้าและผู้รับ
ใช้ของพระองค์” (“ศรัทธาของบรรพบุรุษเรา,” 
เลียโฮน�, ก.ค. 1996, 40)

พวกเขารู้ว่าการมองไปข้างหน้าและเชื่อ
เป็นอย่างไร  หนึ่งทศวรรษครึ่งต่อมา สมาชิก
เหล่านีบ้างคนยงัอยูแ่ละได้รับการเปิดเผยว่า

“เพราะตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, คน
ที่รักษาบัญญัติของเราย่อมเป็นสุข, ไม่ว่าใน
ชีวิตหรือในความตาย; และคนท่ีซื่อสัตย์ใน
ความยากลำาบาก, รางวลัของคนคนน้ันยิง่ใหญ่ 
กว่าในอาณาจักรแห่งสวรรค์.

“เจ้าจะมองเหน็แผนของพระผูเ้ป็นเจ้าของ 
เจ้าด้วยดวงตาฝ่ายธรรมชาติของเจ้าไม่ได้, 
ในเวลานี้, เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะมาถึงใน

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ด ดูเบ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

จงมองไปข้างหน้า 
และเชื่อ
ในส�ยพระเนตรของพระเจ้� สิ่งที่เร�เคยทำ�หรือจุดที่เร�เคยอยู่นั้นไม่สำ�คัญ
เท่�กับที่ที่เร�เต็มใจจะไป
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ภายหน้า, และรัศมีภาพซึ่งจะตามมาหลัง
จากความยากลำาบากยิ่ง” (ค.พ. 58:2-3)

เราเองก็เช่นกันสามารถมองไปข้างหน้า
และเชือ่  เราสามารถยอมรบัการเชือ้เชญิจาก 
พระเจ้าของเราซึ่งทรงยื่นพระหัตถ์เชื้อเชิญว่า

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก 
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้
หยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อน
น้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก

“ด้วยว่าแอกของเรากพ็อเหมาะ และภาระ 
ของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28-30)

ศาสดาพยากรณ์ผูเ้ป็นทีร่กัของเรา ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน  ที่ปรึกษาของท่าน  และ
โควรัมอัครสาวกสิบสองเชื้อเชิญเราทุกคนให้
มีส่วนร่วมในงานแห่งความรอด  ผู้เปลี่ยนใจ
ใหม่  เยาวชน คนหนุม่สาว  คนทีเ่กษยีณจาก 
งานอาชีพ และผู้สอนศาสนาเต็มเวลาจำาเป็น

ต้องช่วยกันแบกแอกนี้ในการเร่งงานแห่ง
ความรอด

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธาน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง ครั้งหนึ่งเคยเข้าชม
การแข่งขันวัวลากเลื่อนซึ่งท่านนำามาเป็น
อุปมา  ท่านพูดถึงประสบการณ์นี้ว่า “เลื่อน
ไม้ถูกถ่วงนำ้าหนักด้วยก้อนซีเมนต์ หนึ่งหมื่น
ปอนด์ [4,535 กก.]—ห้าตัน . . .จุดประสงค์
เพือ่ให้ววัลากเลือ่นนีไ้ปให้ได้สามฟตุ [91 ซม.] 
. . . ข้าพเจ้าสังเกตเห็นคู่ที่เหมาะมากระหว่าง
วัวสีผสมนำ้าเงินเทา. . .กับวัวสีนำ้าเงินตัวใหญ่
จากการแข่งขันปีที่แล้ว”

เมื่อพูดถึงผลการแข่งขันครั้งนั้นท่านกล่าว
ว่า “ทมีถูกตดัออกทลีะคู.่ . .ววัสนีำา้เงนิตวัใหญ่ 
ไม่ติดอันดับใด  แต่คู่ที่ไม่น่าสนใจตัวเล็กๆ 
ซึ่งขนาดเปรียบกันไม่ได้ กลับสามารถลาก
เลื่อนได้ถึงสามครั้ง”

แล้วท่านก็อธิบายถึงผลที่ออกมาอย่างน่า
ประหลาดใจนั้นว่า “วัวสีนำ้าเงินตัวใหญ่และ

แข็งแรงและขนาดเข้าคู่กันได้ดีกว่าทุกทีม  
แต่วัวตัวเล็กทำางานเป็นทีมและประสานงาน
กันได้ดีกว่า ทั้งสองตัวดันแอกด้วยกัน  ท้ัง
สองตัวลากเลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกันและ
บังคับการเคลื่อนไหวพร้อมกัน” (“Equally 
Yoked Together,” สนุทรพจน์ในการสัมมนา 
ตัวแทนเขต, 3 เม.ย. 1975; ใน Teaching 
Seminary: Preservice Readings [2004], 
30)

ขณะที่เรามองไปข้างหน้าและเชื่อ  เรา
จำาเป็นต้องมีการทำางานเป็นทีมแบบเดียวกัน
นี้ในการเร่งงานแห่งความรอดขณะที่เราเชื้อ
เชิญผู้อื่นมาสู่พระคริสต์  ในความสามารถ
ส่วนตัวของเรา เราจำาเป็นต้องทำาตามคำาแนะ 
นำาของประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ให้
เรา “ยืนชิดกันและยืนตรงไหนยกตรงน้ัน” 
(“ยนืตรงไหนยกตรงนัน้,” เลยีโฮน�, พ.ย. 2008, 
70)  เราสามารถค้นพบศกัยภาพอันเตม็เป่ียม 
ของเรา  ดงัทีเ่อล็เดอร์แอล. ทอม เพอร์รย์ี แห่ง
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แบบแผนที่น่าสนใจ  ค่าใช้จ่ายในการพบ
แพทย์และค่ายาของครอบครัวน้อยกว่าที่
คาดไว้   จากนั้นท่านเชื่อมโยงการค้นพบนี้
กับพระกิตตคิณุของพระเยซคูริสต์และอธบิาย 
ให้ลูกสาวฟังถึงความจริงอันมีพลังว่า เมื่อเรา
ดำาเนินชีวิตตามกฎส่วนสิบ เรามักจะได้รับพร
สำาคัญแต่เร้นลับซึ่งมักไม่ใช่ส่ิงเราคาดหวัง
และง่ายต่อการมองข้าม  ครอบครัวไม่ได้มี
รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นทันทีหรือเห็นได้ชัด  
แต่พระบดิาบนสวรรค์ผูท้รงรักเราประทานพร 
อนัเรยีบง่ายในวธิทีีด่รูาวกบัว่าเป็นเร่ืองธรรมดา  
ซสิเตอร์เบดนาร์จำาบทเรยีนสำาคญันีจ้ากมารดา 
อยู่เสมอถึงความช่วยเหลือที่เราได้รับผ่าน
หน้าต่างในฟ้าสวรรค์ ดังที่มาลาคีสัญญาไว้
ในพันธสัญญาเดิม (ดู มาลาคี 3:10)

บ่อยครั้งขณะที่เราสอนและเป็นพยาน
เรื่องกฎส่วนสิบ  เราเน้นถึงพรทางโลกที่เห็น
ได้อย่างไม่น่าเชื่อและทันทีทันใดที่เราได้รับ  
แน่นอนว่าพรเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง  ทว่าพรบาง
อย่างที่เราได้รับเมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัต ิ
ข้อนี้เป็นพรสำาคัญแต่เร้นลับ  พรเช่นนี้จะเล็ง
เห็นได้ก็ต่อเมื่อเรามีทั้งความเอาใจใส่และ
ช่างสังเกตเรื่องทางวิญญาณเท่านั้น (ดู 1  
โครินธ์ 2:14)

จินตภาพของ “หน้าต่าง” ในฟ้าสวรรค์
ที่มาลาคีใช้เป็นการสอนที่ดีท่ีสุด  หน้าต่าง
ช่วยให้แสงสว่างตามธรรมชาตเิข้ามาในอาคาร   

ข้
าพเจ้าต้องการอธิบายถึงบทเรียน
สำาคัญสองข้อที่ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยว
กับกฎส่วนสิบ  บทเรียนแรกให้ความ

สำาคัญแก่พรที่มาสู่บุคคลและครอบครัวขณะ
ท่ีพวกเขาเชือ่ฟังพระบญัญตัข้ิอนีอ้ย่างซือ่สตัย์  
บทเรียนที่สองเน้นความสำาคัญของส่วนสิบ
กบัการเตบิโตของศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก  ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยืนยัน
กับเราทุกคนถึงความจริงของหลักธรรมที่
ข้าพเจ้าพูดถึง

บทเรียน ข้อที่ 1—พรสำาคัญแต่เร้นลับ

มารดาของซิสเตอร์เบดนาร์เป็นสตรีที่
ซื่อสัตย์และเป็นแม่บ้านที่มีแรงบันดาลใจ  
จากช่วงเวลาต้นๆ ของชีวิตแต่งงาน ท่านทำา
บันทึกการเงินครัวเรือนอย่างรอบคอบ  เป็น
เวลาหลายทศวรรษที่ท่านทำาบัญชีรายรับราย
จ่ายของครอบครัวอย่างจริงจังโดยใช้ระบบ
บัญชีแยกประเภทที่เรียบง่ายมาก  ข้อมูลที่
เธอเกบ็ไว้ตลอดหลายปีทีผ่่านมามข้ีอมลูครบ 
ถ้วนเข้าใจง่าย

สมัยที่ซิสเตอร์เบดนาร์เป็นเยาวชนหญิง  
มารดาของเธอใช้ข้อมูลจากบัญชีเหล่านี้มา
เน้นหลักธรรมพื้นฐานของการดำาเนินชีวิต
อย่างรอบคอบและการจัดการดูแลบ้านอย่าง
มัธยัสถ์  วันหนึ่งขณะพวกเธอทบทวนค่าใช้
จ่ายประเภทต่างๆ มารดาของเธอสังเกตเห็น

โควรัมอัครสาวกสิบสองได้สังเกตเห็น “ขณะ
ที่ข้าพเจ้าเดินทางไปทั่วศาสนจักรข้าพเจ้า
ประหลาดใจต่อสิง่ดีๆ  ทัง้หลายทัง้ปวงทีก่ำาลงั 
เกิดขึ้น  ข้าพเจ้ายังไม่เคยรู้สึกว่าเราได้บรรลุ
ถึงศักยภาพที่แท้จริง  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรายัง
ไม่ได้ทำางานร่วมกนัตลอดเวลา  และเรายงัให้ 
ความสนใจกับเป้าหมายของการให้เกียรติ
บคุคลและความสำาเรจ็ส่วนตวัมากเกนิไป และ 
แสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อเป้าหมาย
ร่วมในการสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” 
(“United in Building the Kingdom of God,” 
Ensign, พ.ค. 1987, 35)

ขอให้เรามาเป็นหนึง่เดยีวกนัในวตัถปุระสงค์ 
เดียวกัน “คือการทำาให้เกิดความเป็นอมตะ 
และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)  

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ผู ้
ทรงเห็นตั้งแต่กาลเริ่มต้นจนถึงอวสาน ทรงรู ้
จักเส้นทางที่จะเสด็จไปยังเกทเสมนีและกล- 
โกธาได้ดีมากเมื่อพระองค์ทรงประกาศว่า 
“ไม่มีใครเอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับ 
จะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า” (ลูกา 9: 
62)  ในสายพระเนตรของพระเจ้า ส่ิงทีเ่ราเคย 
ทำาหรือจุดที่เราเคยอยู่นั้นไม่สำาคัญเท่ากับที่ที่
เราเต็มใจจะไป

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้สอนหลัก
ธรรมแห่งการนำาทางแก่เราว่า “หลักธรรมพื้น
ฐานของศาสนาเราคือประจักษ์พยานของ
อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ ท่ีเกี่ยวกับ
พระเยซูคริสต์ ว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ ทรง
ถูกฝัง ทรงฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งในวันที่สาม 
และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์  เรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยว 
ข้องกับศาสนาเราล้วนเป็นเพยีงส่วนประกอบ 
ของเรื่องดังกล่าว” (คำาสอนของประธาน
ศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ [2007] , 52-53)

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าขณะที่เราทำาตาม
แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระ-
เยซคูริสต์ และยกมอืของเราขึน้ต้ังฉากในการ 
สนับสนุนศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักของเรา 
ประธานโธมสั เอส. มอนสนั  เราจะพบสันติสุข 
การปลอบประโลม และปีติ แล้วเรา “จะกิน
สิ่งดีของแผ่นดิน . . .ในวันเวลาสุดท้ายนี้” 
(ค.พ. 64:34) ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หน้าต่างในฟ้าสวรรค์
พรท�งวิญญ�ณและท�งโลกที่ม�สู่ชีวิตเร�เมื่อเร�ดำ�เนินชีวิตต�มกฎส่วนสิบ
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ในทำานองเดียวกัน  ความสว่างและทัศนคติ
ทางวิญญาณเทผ่านหน้าต่างในฟ้าสวรรค์
เข้าสู่ชีวิตเราเมื่อเราปฏิบัติตามกฎส่วนสิบ

ตัวอย่างเช่น พรที่เร้นลับแต่มีความสำาคัญ
ที่เราได้รับคือของประทานทางวิญญาณแห่ง
ความสำานึกคุณที่ทำาให้เราสามารถชื่นชมสิ่ง
ที่เรามีเพื่อยับยั้งความปรารถนาในสิ่งที่เรา
ต้องการ  บคุคลท่ีสำานึกคุณเป็นผูท้ีร่ำา่รวยด้วย 
ความอิ่มเอมใจ  บุคคลที่ไร้ความสำานึกคุณ
ทนทุกข์ในความยากไร้ของความไม่รู้จักอิ่ม
ไม่รู้จักพอ (ดู ลูกา 12:15)

เราอาจต้องการและสวดอ้อนวอนทูลขอ
ความช่วยเหลอืให้พบการจ้างงานทีเ่หมาะสม  
อย่างไรก็ตาม ดวงตาและหูแห่งศรัทธา (ดู  
อเีธอร์ 12:19) จำาเป็นต่อการจดจำาของประทาน 
ทางวญิญาณแห่งการเล็งเห็นทีดี่ขึน้ซึง่จะช่วย 
ให้เราพบโอกาสในการได้งานที่คนอื่นอาจ 
มองข้ามไป—หรอืพรแห่งความมุง่มาดปรารถนา 
ส่วนตัวที่จะค้นหาให้หนักกว่าและยาวนาน
กว่าสำาหรับตำาแหน่งที่คนอื่นอาจทำาได้หรือ
เต็มใจทำา  เราอาจต้องการและคาดหวังว่า
จะมีคนจ้างเราทำางาน แต่พรที่มาสู่เราผ่าน
หน้าต่างในฟ้าสวรรค์อาจเป็นความสามารถ
มากขึ้นในการทำาและเปลี่ยนสภาพการณ์
ของเราเองแทนที่จะคาดหวังให้มีใครบางคน
หรืออะไรบางอย่างมาเปลี่ยนแปลงสภาพ-
การณ์ของเรา

เราอาจตั้งความปรารถนาอย่างเหมาะสม

และทำางานให้มีรายได้มากขึ้นจากงานอาชีพ

ของเราเพื่อจัดหาสิ่งจำาเป็นในชีวิตได้ดีขึ้น  

แต่เราต้องมีตาและหูแห่งศรัทธาเพื่อสังเกต

ความสามารถทางวิญญาณและทางโลกที่

เพิม่ขึน้ด้วย (ด ูลกูา 2:52) เพือ่ให้เกดิประโยชน์ 

สูงและประหยัดสุด  มีความสามารถที่แหลม 

คมขึ้นในการจัดลำาดับความสำาคัญและทำาให้

ง่าย  มีความสามารถมากขึ้นที่จะดูแลสมบัติ

ทางโลกที่เรามีอยู่แล้วได้อย่างเหมาะสม  เรา

อาจต้องการและคาดหวังว่าจะได้เงินเดือน

เพิ่มขึ้น แต่พรที่มาสู่เราผ่านหน้าต่างในฟ้า

สวรรค์อาจเป็นความสามารถมากขึ้นในการ

ทำาและเปลี่ยนสภาพการณ์ของเราเองแทนที่

จะคาดหวังให้มีใครบางคนหรืออะไรบาง

อย่างมาเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของเรา
นกัรบหนุม่สองพนัคนในพระคมัภร์ีมอรมอน 

(ดู แอลมา 53; 56-58) สวดอ้อนวอนอย่าง
จริงจังว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสริมสร้างพละ
กำาลังและปลดปล่อยพวกเขาจากเงื้อมมือ
ศัตรู  เป็นที่น่าสนใจว่า คำาตอบต่อคำาสวด
อ้อนวอนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการผลิตอาวุธเพิ่ม
หรือเพิ่มกำาลังพล  แต่เป็นการที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานความเชื่อมั่นแก่นักรบผู้ซื่อสัตย์เหล่า
นีว่้าพระองค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขา ความ 
สงบในจิตวิญญาณ ศรัทธาและความหวังอัน

แรงกล้าว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขา
(ด ูแอลมา 58:11) ด้วยเหตนุี ้บตุรของฮลีามนั 
จึงมีความกล้าหาญ มุ่งมั่นต่อชัยชนะ และ 
ออกไปด้วยสุดกำาลังเพื่อต่อสู้กับชาวเลมัน (ดู 
แอลมา 58:12-13)  ความเชื่อมั่น สันติสุข 
ศรทัธา และความหวงั ในเบือ้งต้นอาจดเูหมอืน 
ไม่ใช่พรที่เหล่านักรบต้องการในยามสู้รบ แต่
สิ่งเหล่านี้เป็นพรที่ชายหนุ่มผู้กล้าหาญเหล่า
นี้ต้องการอย่างแท้จริงเพื่อก้าวไปข้างหน้า
และมีชัยชนะทั้งทางร่างกายและวิญญาณ

บางครั้งเราทูลขอความสำาเร็จจากพระผู้
เป็นเจ้า พระองค์ประทานความเข้มแข็งทาง
ร่างกายและทางจิตใจแก่เรา  เราอาจวิงวอน
ขอความรุ่งเรืองและเราได้รับทัศนคติที่ขยาย
และความอดทนที่เพิ่มขึ้น  หรือเราอ้อนวอน
ขอการเติบโตและได้รับพรด้วยของประทาน
แห่งพระคุณ  พระองค์อาจประสาทความเชื่อ
ที่มั่นคงและความมั่นใจแก่เราขณะที่เรา
พยายามบรรลุเป้าหมายที่คู ่ควร  เมื่อเรา
วิงวอนขอให้ความยากลำาบากทางร่างกาย
จิตใจและวิญญาณบรรเทาลง พระองค์จะ
ทรงเพิ่มวิจารณญาณและความอดทนให้เรา

ข้าพเจ้าสัญญาว่าขณะที่ท่านกับข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามและรักษากฎส่วนสิบ แน่นอนว่า
หน้าต่างในฟ้าสวรรค์จะเปิด พรทางวญิญาณ 
และพรทางโลกจะเทลงมาจนไม่มีที่พอจะรับ
พรเหล่านั้น (ดู มาลาคี 3:10) เราจะระลึกถึง
พระดำารัสของพระเจ้าเช่นกัน

 “เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิด
ของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของ
เรา  พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้

“เพราะฟ้าสวรรค์สงูกว่าแผ่นดนิโลกอย่างไร  
ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้า  และ
ความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้า
อย่างนั้น” (อิสยาห์ 55:8-9)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราเอาใจใส่และ
ช่างสังเกตเรื่องทางวิญญาณ  เราจะได้รับพร
ด้วยตาที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น หูท่ีจะได ้
ยินอย่างต่อเนื่อง และจิตใจที่เข้าใจอย่างเต็ม
ที่มากข้ึนถึงความสำาคัญและความเร้นลับ
แห่งวิถีของพระองค์ พระดำาริ และพรของ
พระองค์ในชีวิตเรา
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บทเรียน ข้อที่ 2—ความเรียบง่ายแห่งวิถ ี
ของพระเจ้า

ก่อนการเรียกให้ข้าพเจ้ารับใช้เป็นสมาชิก
โควรัมอัครสาวกสิบสอง  ข้าพเจ้าอ่านหลัก
คำาสอนและพันธสัญญาหลายรอบเกี่ยวกับ
สภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลและเบิกจ่ายเงิน
ทุนส่วนสิบอันศักดิ์สิทธิ์  สภาควบคุมส่วนสิบ
จัดตั้งขึ้นจากการเปิดเผย ประกอบด้วยฝ่าย
ประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และ
ฝ่ายอธิการควบคุม (ดู คพ. 120)  ขณะท่ี
ข้าพเจ้าเตรียมตัวเข้าประชุมสภานี้เป็นครั้ง
แรกในเดือนธันวาคม ปี 2004  ข้าพเจ้าคาด
หวังอย่างยิ่งถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่พิเศษ
ที่สุด

ข้าพเจ้ายังจำาได้ถึงสิ่งต่างๆ ท่ีข้าพเจ้า
ประสบและรู้สึกในสภานั้น  ข้าพเจ้าชื่นชม
และเคารพกฎการเงินของพระเจ้าที่ประทาน
ไว้สำาหรับบุคคล ครอบครัว และศาสนจักร
ของพระองค์  โปรแกรมการเงินพื้นฐานของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย—ทั้งรายรับและรายจ่าย—มีนิยาม
อยู่ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาภาคที่ 
119 และ120  ข้อความสองประโยคที่อยู่ใน
การเปิดเผยเหล่านี้ให้พื้นฐานสำาหรับกิจธุระ
ด้านการคลังของศาสนจักร

ในภาคที่ 119 กล่าวอย่างเรียบง่ายว่า
สมาชิกทุกคน “พึงจ่ายหนึ่งในสิบส่วนของผล
ประโยชน์ทัง้หมดของพวกเขาเป็นรายปี; และ 
นี่พึงเป็นกฎถาวรสำาหรับพวกเขาตลอดกาล, 
. . . พระเจ้าตรัส” (ข้อ 4)

เกี่ยวกับการจ่ายเงินท่ีได้รับอนุมัติของ
ส่วนสิบ  พระเจ้าตรัสว่า “พึงจัดการกับสิ่งนี้
โดยสภา, ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด
แห่งศาสนจักรของเรา, และด้วยอธิการและ
สภาของเขา, และโดยสภาสูงของเรา; และ
โดยเสียงของเราเองถึงพวกเขา, พระเจ้าตรัส” 
(คพ. 120:1)  “อธิการและสภาของเขา” และ 
“สภาสูงของเรา”  ที่อ้างถึงในการเปิดเผยนี้
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าคือฝ่ายอธิการควบ 
คุมและโควรัมอัครสาวกสิบสองตามลำาดับ  
เงินทุนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ใช้ในศาสนจักรที่เติบ 
โตขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นพรทางวิญญาณ
แก่บุคคลและครอบครัวโดยใช้ก่อสร้างและ

ทะนุบำารุงพระวิหารตลอดจนบ้านแห่งการ

นมัสการ สนับสนุนงานเผยแผ่ศาสนา การ

แปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์  ส่งเสริมการ

ค้นคว้าประวัติครอบครัว  เงินทุนโรงเรียน

และการศกึษาด้านศาสนา  รวมทัง้การดำาเนนิ 

งานตามจุดประสงค์อื่นๆ ของศาสนจักรให้

บรรลุผลสำาเร็จโดยมีผู้รับใช้ที่ได้รับแต่งตั้ง

จากพระเจ้าเป็นผู้กำากับดูแล

ข้าพเจ้าประหลาดใจในความชัดเจนและ

ความกระชับของการเปิดเผยทั้งสองนี้เมื่อ

เปรียบเทียบกับแนวทางและระเบียบปฏิบัติ

ของการบริหารการเงินที่ซับซ้อนในองค์กร

ของรัฐและเอกชนหลายแห่งทั่วโลก  กิจธุระ

ทางโลกขององค์กรขนาดใหญ่ดงัเช่นศาสนจกัร 

ของพระเยซูคริสต์สามารถดำาเนินการไปท่ัว

ทั้งโลกโดยใช้คำาแนะนำาที่กระชับเช่นน้ันได้

อย่างไร  สำาหรับข้าพเจ้าคำาตอบน้ีค่อนข้าง

ตรงไปตรงมา  นี่คืองานของพระเจ้า พระองค์

ทรงสามารถทำางานของพระองค์เอง (ด ู2 นไีฟ 

27:20)  พระผู้ช่วยให้รอดทรงดลใจและทรง

กำากบัดแูลผูร้บัใช้ของพระองค์ขณะท่ีพวกเขา 

ประยุกต์ใช้แนวทางของพระองค์และทำางาน

ในอุดมการณ์ของพระองค์

ในการประชุมสภาครั้งแรกนั้น ข้าพเจ้า

ประทบัใจความเรยีบง่ายของหลกัธรรมทีช่ีแ้นะ 
การไตร่ตรองและการตัดสินใจของเรา  ใน
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การดำาเนินงานด้านการเงินของศาสนจักร มี
หลักธรรมพื้นฐานและแน่นอนอยู่สองข้อ ข้อ
แรก ศาสนจักรใช้จ่ายเงินตามรายได้และไม่
ใช้เงินเกินกว่าที่ได้รับ  สอง ส่วนหนึ่งของราย
ได้ประจำาปีจะเก็บสำารองไว้เผื่อสถานการณ์
ฉุกเฉินและความจำาเป็นที่เกิดขึ้นโดยไม่คาด
คิด  เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ศาสนจักรสอน
สมาชิกถึงหลักธรรมในการเก็บสำารองอาหาร 
เชื้อเพลิง และเงินเพิ่มเติมเพื่อรองรับสถาน-
การณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้  ศาสนจกัรในฐานะ 
สถาบนัได้ทำาตามหลกัธรรมเดียวกนักบัท่ีสอน 
และเน้นยำ้าสมาชิกในเรื่องนี้

ขณะที่การประชุมดำาเนินต่อไป ข้าพเจ้า
รู้สึกตัวว่ามีความปรารถนาจะให้สมาชิกทุก
คนของศาสนจักรสามารถปฏิบัติตามความ
เรียบง่าย ความชัดเจน ความเป็นระเบียบ 
จิตกุศล และอำานาจแห่งวิถีของพระเจ้า (ดู 
คพ. 104:16) สำาหรับการดำาเนินกิจธุระทาง
โลกในศาสนจกัรของพระองค์  ปัจจบุนัข้าพเจ้า 
มีส่วนร่วมในสภาควบคุมส่วนสิบเป็นเวลา
หลายปี  ความสำานึกคุณและความเคารพ
แบบแผนของพระเจ้าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และ
บทเรียนที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ใจข้าพเจ้าพองโตด้วยความรักและชื่นชม
สมาชิกที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังของศาสนจักรนี้
จากทุกประชาชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คน  
เมื่อข้าพเจ้าเดินทางรอบโลก ข้าพเจ้าเรียนรู้
ถงึความหวงัและความใฝ่ฝันของท่าน  สภาพการ 
ดำาเนินชีวิตและสภาวการณ์ที่แตกต่างกัน

ของท่าน ตลอดจนปัญหาของท่าน  ข้าพเจ้า
เข้าการประชุมศาสนจักรกับท่านและเยี่ยม
บ้านของบางท่าน  ศรัทธาของท่านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ศรัทธาข้าพเจ้า  การอุทิศตน
ของท่านทำาให้ข้าพเจ้าอุทิศตนมากขึ้น  ความ
ดีและความเต็มใจเชื่อฟังกฎส่วนสิบของท่าน
เป็นแรงบนัดาลใจให้ข้าพเจ้าเป็นคนดขีึน้ เป็น 
สามี บิดา และผู้นำาศาสนจักรที่ดีขึ้น ข้าพเจ้า 
จดจำาและนึกถึงท่านทุกครั้งที่มีส่วนร่วมใน
สภาควบคุมส่วนสิบ  ขอบคุณในความดีงาม
และความซื่อสัตย์ขณะที่ท่านให้เกียรติพันธ-
สัญญาของท่าน

ผูน้ำาศาสนจกัรทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟขูองพระเจ้า 
รู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างมากในการดูแล
เงินบริจาคที่สมาชิกศาสนจักรได้อุทิศถวาย
อย่างเหมาะสม  เราตระหนักดีถึงลักษณะอัน
ศักดิ์สิทธิ์แห่งเหรียญทองแดงของหญิงม่าย

“พระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวาย  
ทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้น  และ
มีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่

“แต่มหีญงิม่ายยากจนคนหนึง่เดนิมา นาง 
เอาเหรียญทองแดงสองอัน  มีค่าประมาณ
โคดรันเทสหนึ่งมาใส่ไว้

“พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับ
พวกเขาว่า  เราบอกความจรงิกับท่านทัง้หลาย 
ว่า  หญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงิน
ถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้น

“เพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้ของ
พวกเขามาใส่  แต่หญงิคนนีใ้นสภาพทีย่ากจน  

เอาเงนิเลีย้งชพีทัง้สิน้ของนางใส่ลงไปจนหมด” 
(มาระโก 12:41-44)

ข้าพเจ้าทราบจากประสบการณ์ตรงว่า

สภาควบคุมส่วนสิบดูแลเหรียญทองแดงของ

หญิงม่ายอย่างรอบคอบ  ข้าพเจ้าขอบคุณ

ประธานโธมสั เอส. มอนสนัและท่ีปรึกษาของ 

ท่านสำาหรับการเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพใน

การทำาหน้าที่ผู้พิทักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้  ข้าพเจ้า

ขอบพระทัยสุรเสียง (ดู คพ. 120:1) และ

พระหัตถ์ของพระเจ้าที่สนับสนุนผู้รับใช้ที่ได้

รบัแต่งตัง้ของพระองค์ในการทำาหน้าทีต่วัแทน 

พระองค์ให้เกิดสัมฤทธิผล

คำาเชื้อเชิญและประจักษ์พยาน

การจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์เป็นมากกว่า

หน้าที ่สิง่นีเ้ป็นขัน้ตอนสำาคญัในกระบวนการ 

ชำาระให้บริสุทธิ์  ถึงผู้ที่จ่ายส่วนสิบ ข้าพเจ้า

ขอชมเชยท่าน

ถึงผู้ที่ปัจจุบันไม่ได้เชื่อฟังกฎส่วนสิบ  

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้พิจารณาหนทางของ

ท่านและกลับใจ  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการ

เชือ่ฟังทีท่่านมต่ีอกฎข้อนีข้องพระเจ้า หน้าต่าง 

ในฟ้าสวรรค์จะเปิดแก่ท่าน  โปรดอย่าผัดวัน

แห่งการกลับใจของท่าน

ข้าพเจ้าเป็นพยานถงึพรทางวญิญาณและ 

ทางโลกที่มาสู่ชีวิตเราเมื่อเราดำาเนินชีวิตตาม

กฎส่วนสบิ ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่าบ่อยครัง้ที่ 

พรเช่นนัน้สำาคญัและเร้นลบั ข้าพเจ้าประกาศ 

ด้วยว่าความเรียบง่ายแห่งวิถีของพระเจ้าท่ี

เหน็ได้ชดัเจนในกจิธรุะทางโลกของศาสนจกัร 

ให้แบบแผนที่สามารถนำาเราในฐานะบุคคล

และครอบครัว  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เรา

แต่ละคนเรียนรู้และได้รับประโยชน์จากบท

เรียนสำาคัญนี้ ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด
ประการแรก ศาสนจักรได้รับการฟื้นฟูใน

ยุคสมัยของเราด้วยพระเยซูคริสต์พระองค์
เอง  ที่นี่ท่านจะพบสิทธิอำานาจที่จะกระทำาใน
พระนามของพระองค์—ในการให้บัพติศมา
เพื่อการปลดบาป ประสาทของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผนึกบนแผ่นดินโลก
และในสวรรค์1

ผู้คนเข้าร่วมศาสนจักรนี้รักพระผู้ช่วยให้
รอด พระเยซูคริสต์ และปรารถนาจะติดตาม
พระองค์  พวกเขาชื่นชมยินดีในความรู้ที่ว่า
พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับมนุษยชาติอีกครั้ง  เมื่อ
รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์และทำา
พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาสัมผัส
ได้ถึงเดชานุภาพของพระองค์ในชีวิต2  เมื่อ
เข้าไปในพระวิหาร พวกเขารู้สึกว่าอยู่ในท่ี
ประทับของพระองค์  เมื่ออ่านพระคัมภีร์ 3 

และดำาเนินชีวิตตามคำาสอนจากศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์ พวกเขายิ่งเข้าใกล้
พระผู้ช่วยให้รอดที่พวกเขารักมาก

ศรัทธาแข็งขัน
อีกเหตุผลหนึ่งคือเพราะศาสนจักรเปิด

โอกาสให้กระทำาคุณความดี
การเชือ่ในพระผูเ้ป็นเจ้าเป็นส่ิงทีน่่าสรรเสรญิ 

 แต่คนส่วนใหญ่ต้องการมากกว่าการฟัง
โอวาทสร้างแรงบันดาลใจหรือฝันแต่สวรรค์
เลศิลำา้ของตนเอง4  พวกเขาต้องการนำาศรทัธา 
ไปสู่การปฏิบัติ  พวกเขาต้องการพับแขนเสื้อ
ลงมือทำางานในอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่นี้

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าร่วมกับ
เรา—พวกเขามีโอกาสแปลงพรสวรรค์ ความ
กรณุา และเวลาของตนเองให้ออกมาเป็นงาน 
ดี  เนื่องจากเราไม่มีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาใน
ท้องที่คนใดได้รับค่าจ้างในโบสถ์ทุกแห่งของ
เราทั่วโลก สมาชิกเราจึงปฏิบัติศาสนกิจด้วย
ตนเอง  พวกเขาได้รับเรียกจากการดลใจ  
บางครัง้เรารบัอาสาเอง บางคร้ังม ี“ผูอ้�ส�ให้ 
เร�ทำ�”  เราไม่ได้มองงานมอบหมายเป็นภาระ 
แต่เป็นโอกาสให้เรามสีมัฤทธผิลในพนัธสัญญา 
ที่เรายินดีทำาเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและบุตร
ธิดาของพระองค์

พรอันล้ำาค่า
เหตุผลที่สามว่าทำาไมผู้คนจึงเข้าร่วม

ศาสนจักรคือ เพราะการเดินในเส้นทางของ

นานเท่าไร”
“สามชั่วโมง ทุกวันอาทิตย์!”
“โอ้โฮ” ชายคนนัน้กล่าว “สมาชกิศาสนจกัร 

ของพวกคุณทำาอย่างที่ว่ามาจริงหรือ”
“ยิ่งกว่านั้นอีก  เรายังไม่ได้พูดถึงประวัติ

ครอบครัว  ค่ายเยาวชน  การให้ข้อคิดทาง
วิญญาณ การศึกษาพระคัมภีร์ การอบรมผู้นำา 
กิจกรรมเยาวชน เซมินารีช่วงเช้าตรู่ การดูแล
อาคารประชุมศาสนจักร และที่ขาดไม่ได้คือ
กฎแห่งสุขภาพของพระเจ้า การอดอาหาร
เป็นประจำาทุกเดือนเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ 
และส่วนสิบเลยนะ”

ชายคนนัน้กล่าวว่า “ตอนนีผ้มงงแล้ว  ใคร 
จะอยากเข้าร่วมศาสนจักรแบบนั้นทำาไม”

สามีภรรยายิ้มพลางตอบว่า “นึกว่าคุณจะ
ไม่ถามแล้ว”

ใครจะอยากเข้าร่วมศาสนจักรแบบนั้นทำาไม
ช่วงเวลาที่บรรดาศาสนจักรหลายแห่งทั่ว

โลกกำาลังประสบภาวะที่จำานวนสมาชิกลดลง
อย่างมาก แต่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย—แม้จะมีขนาดเล็ก
เมื่อเทียบกับหลายแห่ง—กลับเป็นศาสนจักร
หนึง่ทีเ่ตบิโตเรว็ทีส่ดุในโลก  ณ เดอืนกนัยายน 
ปี 2013 ศาสนจักรมีสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 
15 ล้านคน

มเีหตผุลหลายประการ แต่ข้าพเจ้าขอกล่าว 
เพียงบางประการ

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

เคยมีชายคนหนึ่งฝันว่าอยู่ในห้องโถงขนาด
ใหญ่ทีมี่ศาสนาต่างๆ จากท่ัวโลกมาชมุนมุ 
กัน  เขาตระหนักว่าแต่ละศาสนามีหลาย

สิ่งหลายอย่างที่พึงปรารถนาและมีคุณค่า
เขาพบกับสามีภรรยาแสนดีคู่หนึ่งซึ่งเป็น

ตัวแทนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึงถามว่า “พวกคุณ เรียก
ร้องอะไรจากสมาชิก”

“เร� ไม่ได้เรยีกร้องอะไรเลย” พวกเขาตอบ  
“แต่ พระเจ้� ทรงขอให้เราอทุศิถวายทกุอย่าง”

สามีภรรยาคู่นั้นอธิบายต่อไปเกี่ยวกับการ
เรียกในศาสนจักร การสอนประจำาบ้านและ
การเย่ียมสอน งานเผยแผ่เต็มเวลา การ
สงัสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ งานพระวิหาร 
สวัสดิการและการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
มนุษยธรรม ตลอดจนงานมอบหมายการ
สอนต่างๆ

“พวกคุณจ่ายค่าจ้างสำาหรับงานทุกอย่าง
ที่สมาชิกทำาหรือไม่” ชายคนนั้นถาม

“ไม่เลย” สามภีรรยาคู่น้ันอธิบาย  “พวกเขา 
ยินดีสละเวลาโดยไม่รับค่าจ้าง”

“นอกจากนัน้” สามีภรรยากล่าวต่อ “ทุกหก 
เดือนสมาชิกศาสนจักรเรายังใช้เวลาช่วงวัน
หยุดสุดสัปดาห์เข้าร่วมหรือรับชมการประชุม
ใหญ่สามัญเป็นเวลา 10 ชั่วโมงอีกด้วย”

“มผีูพ้ดูตลอดสบิชัว่โมงเชยีวหรอื” ชายคน 
นั้นประหลาดใจ

“การประชมุท่ีโบสถ์ทุกสปัดาห์เล่า ใช้เวลา 

เชิญมาร่วมกับเรา
ไม่ว่�สภ�วก�รณ์ ประวัติส่วนตัว หรือคว�มเข้มแข็งในประจักษ์พย�นของ
ท่�นจะเป็นอย่�งไร ยังมีที่ว่�งในศ�สนจักรนี้สำ�หรับท่�น
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ความเป็นสานุศิษย์นำาไปสู่พรอันลำ้าค่า
เรามองว่าบัพติศมาเป็นจุดเริ่มต้นการเดิน

ทางของเราในความเป็นสานุศิษย์  การเดิน
กับพระเยซูคริสต์ทุกวันนำาไปสู่สันติสุขและ
จุดประสงค์ในชีวิตนี้ นำาไปสู่ปีติอันลำ้าลึกและ
ความรอดนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง

ผู้ที่ดำาเนินตามเส้นทางนี้อย่างซื่อสัตย์จะ
หลีกเลี่ยงกับดัก โทมนัส และความเสียดาย
ในชีวิตได้เป็นอันมาก

ผู้ที่ยากจนทางวิญญาณแต่ซื่อสัตย์ในใจ
จะพบขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่แห่งความรู้ที่นี่

ผู้ที่ทนทุกข์หรือเศร้าโศกจะพบการรักษา 
ที่นี่

ผู้ที่แบกภาระบาปจะพบการให้อภัย 
เสรีภาพ และการพักผ่อน

ถึงผู้ที่ทิ้งศาสนจักร
การค้นหาความจริงนำาผู้คนหลายล้านคน

มาสูศ่าสนจกัรของพระเยซคูริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยคุสดุท้าย  อย่างไรกต็าม มบีางคนทิง้ศาสน- 
จักรที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยรัก

บางคนอาจถามว่า “ถ้าพระกิตติคุณดีเลิศ
ขนาดนั้น ใครจะทิ้งศาสนจักรไปทำาไม”

บางคร้ังเราคดิไปเองว่าเป็นเพราะคนเหล่า 
นั้นขุ่นเคืองหรือเกียจคร้านหรือบาปหนา  แต่

ความจรงิไม่ใช่เรือ่งเรยีบง่ายเช่นนัน้  อนัทีจ่รงิ 
ไม่ได้มเีพยีงเหตผุลเดยีวทีใ่ช้ได้กบัสถานการณ์ 
ต่างๆ

สมาชิกที่เรารักบางคนต่อสู้อยู่หลายปีกับ
คำาถามที่ว่าพวกเขาควรแยกตัวออกจาก
ศาสนจักรหรือไม่

ในศาสนจักรนี้ที่เคารพสิทธิ์เสรีส่วนบุคคล
เป็นอย่างยิ่ง ศาสนจักรที่ฟื้นฟูโดยเด็กหนุ่มผู้
ถามคำาถามและแสวงหาคำาตอบ เราเคารพผู้
ที่ตั้งใจแสวงหาความจริง  ใจเราอาจสลาย
เมื่อการเดินทางทำาให้พวกเขาออกห่างจาก
ศาสนจักรที่เรารักและความจริงที่เราค้นพบ 
แต่เราเคารพสิทธิ์ในการนมัสการพระผู้เป็น
เจ้าผูท้รงฤทธานภุาพตามวนิจิฉยัจากมโนธรรม 
ของพวกเขา เช่นเดียวกับที่เราอ้างเอกสิทธิ์
นั้นสำาหรับตัวเราเอง5

คำาถามที่ไม่ได้รับคำาตอบ
บางคนต่อสู้กับคำาถามที่ไม่ได้รับคำาตอบ

เกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดหรือทำาในอดีต  เรายอม 
รับอย่างเปิดเผยว่าในประวัติศาสตร์เกือบ 
200 ปีของศาสนจักร—พร้อมด้วยเหตุการณ์
ที่ได้รับการดลใจ น่าสรรเสริญ และศักดิ์สิทธิ์
ซึง่เกดิขึน้ไม่ขาดสาย—มคีำาพดูหรอืการกระทำา 
บางอย่างในอดีตที่อาจทำาให้ผู้คนเกิดคำาถาม

บางครั้งคำาถามเกิดขึ้นเพียงเพราะเรามี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนและเราเพียงแต่ต้องอดทน
อกีนดิ  เมือ่ความจรงิทัง้หมดเป็นทีรู่ใ้นทีส่ดุ สิง่ 
ทีเ่ราไม่เข้าใจมาก่อนจะคลีค่ลายสมปรารถนา

บางครั้งมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปว่า 
“ข้อเท็จจริง” นั้นๆ แท้จริงแล้วหมายความว่า
อย่างไร  คำาถามที่สร้างข้อสงสัยให้แก่บาง
คนอาจสร้างศรัทธาในคนอื่นๆ หลังจาก
ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด

ความผิดพลาดของผู้ไม่ดีพร้อม
หากจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมาท่ีสุดคือ 

มช่ีวงเวลาทีส่มาชกิหรอืผูน้ำาในศาสนจกัรเคย 
ทำาผิดพลาด  อาจมีสิ่งที่เราพูดหรือทำาลงไป
ไม่สอดคล้องกับค่านิยม หลักธรรม หรือหลัก
คำาสอนของเรา

ข้าพเจ้าคิดว่าศาสนจักรจะดีพร้อมได้ก็ต่อ
เมื่อดำาเนินงานโดยผู้ที่ดีพร้อม  พระผู้เป็นเจ้า
ทรงดีพร้อม และหลักคำาสอนของพระองค์
บรสิทุธิ ์ แต่พระองค์ทรงทำางานผ่านเรา—บตุร 
ธิดาผู้ไม่ดีพร้อมของพระองค์—และคนที่ไม่ดี
พร้อมย่อมทำาผิดพลาด 

ในหน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอนเรา
อ่านว่า “และบัดนี้, หากจะมีข้อบกพร่องก็
เป็นด้วยความผิดของมนุษย์; ดังนั้น, จงอย่า
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ตำาหนิเร่ืองของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อจะได้พบ
ว่าท่านไม่มีจุดด่างพร้อยที่บัลลังก์พิพากษา
ของพระคริสต์.”6

นี่คือวิถีที่เป็นมาโดยตลอดและจะเป็นไป
จนกว่าจะถึงวันที่สมบูรณ์เมื่อพระคริสต์ทรง
ปกครองแผ่นดินโลกด้วยพระองค์เอง

น่าเสียดายที่บางคนสะดุดเนื่องจากความ
ผดิพลาดจากนำา้มอืมนษุย์  แต่ท้ังๆ ทีเ่ป็นเช่น 
นี้ ความจริงนิรันดร์ของพระกิตติคุณที่ได้รับ
การฟื้นฟูในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายก็มิได้แปดเปื้อน เสื่อม
ถอย หรือพินาศแต่อย่างใด

ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซู
คริสต์และผู้ที่ได้เห็นด้วยตนเองถึงสภาและ
การทำางานของศาสนจักรนี้ ข้าพเจ้ากล่าวคำา
พยานอย่างจริงจังว่าไม่มีการตัดสินใจสำาคัญ
เร่ืองใดซึง่ส่งผลต่อศาสนจกัรแห่งนีห้รอืสมาชกิ 
ศาสนจกัร ทีก่ระทำาลงไปโดยไม่ผ่านการแสวง 
หาอย่างตั้งใจจริงเพื่อให้ได้รับการดลใจ การ 
นำาทาง และความเหน็ชอบจากพระบดิานรินัดร์  
นี่คือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ พระผู้เป็น-
เจ้าจะไม่ทรงยอมให้ศาสนจักรของพระองค์
พลดัออกนอกเส้นทางทีก่ำาหนดไว้หรอืล้มเหลว 
ในการบรรลุจุดหมายอันศักดิ์สิทธิ์

มีที่ว่างสำาหรับท่าน
สำาหรับผู้ที่แยกตนเองออกจากศาสนจักร 

ข้าพเจ้ากล่าวกับท่าน มิตรสหายที่รักของ
ข้าพเจ้า ยังมีที่สำาหรับท่านที่นี่

เชิญมาเติมพรสวรรค์ ของประทาน และ
พลังงานของท่านให้เรา  เราทุกคนจะดีขึ้น
เพราะการนั้น

บ�งคนอ�จถ�มว่� “แต่คว�มสงสัยของฉัน
ล่ะ”

เป็นเร่ืองธรรมชาติที่จะมีคำาถาม—เมล็ด
เลก็ของความอยากรูอ้ย่างจรงิใจมกัจะงอกงาม 
เติบโตเป็นต้นโอ๊คสูงใหญ่ของความเข้าใจ  มี
สมาชกิศาสนจกัรเพยีงไม่กีค่น ในต่างช่วงต่าง 
วาระกัน ทียั่งไม่เคยต่อสู้กบัคำาถามหนกัหน่วง 
หรอืคำาถามละเอียดอ่อน  จดุประสงค์หน่ึงของ 
ศาสนจักรคือบำารุงเลี้ยงและบ่มเพาะเมล็ด
แห่งศรัทธา—บางครั้งแม้กระทั่งในดินทราย
แห่งความสงสัยไม่แน่ใจ  ศรัทธาคือความ
หวังในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นความจริง7

ดงันัน้ พีน้่องทีร่กัทัง้หลาย—มติรสหายทีร่กั 
ของข้าพเจ้า—โปรดจงสงสัยความสงสัยของ

ท่านก่อนที่ท่านจะสงสัยศรัทธาของท่านเอง8  
เราต้องไม่มีวันยอมให้ความสงสัยกักขังเรา
และกันเราออกจากความรักจากสวรรค์ 
สันติสุข และของประทานที่มาจากศรัทธา 
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์

บ�งคนอ�จกล่�วว่� “ฉันเข้�กับคนที่โบสถ์
ของคุณไม่ได้”

หากท่านสามารถมองทะลุจิตใจเราได้ 
บางทีท่านอาจจะพบว่าเราเข้ากันได้มากกว่า
ที่ท่านคิด  ท่านอาจแปลกใจที่พบว่าเรามี
ความใฝ่ฝัน การต่อสู้ดิ้นรน และความหวัง
คล้ายกับท่าน  ภูมิหลังหรือการเลี้ยงดูที่ท่าน
ได้รับอาจดูต่างไปจากที่ท่านเห็นในวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายหลายคน แต่นั่นอาจเป็นพรก็ได้  
พี่น้องทั้งหลาย มิตรสหายที่รักยิ่ง เราต้องการ
พรสวรรค์และมุมมองพิเศษของท่าน  ความ
หลากหลายของแต่ละบุคคลและหมู่คนทั่ว
โลกคือจุดแข็งของศาสนจักรนี้

บ�งคนอ�จบอกว่� “ฉันไม่คิดว่�จะดำ�เนิน
ชีวิตต�มม�ตรฐ�นของคุณได้”

มีเหตุผลที่ดีกว่านั้นอีก!  ศาสนจักรมีจุด
ประสงค์เพื่อบำารุงเลี้ยงผู้ไม่ดีพร้อม ผู้ที่กำาลัง
ต่อสู้ดิ้นรน และผู้อ่อนล้า  ศาสนจักรเต็มไป
ด้วยผู้คนที่ ปร�รถน� สุดใจที่จะรักษาพระ-
บัญญัติ แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ เชี่ยวช�ญ ใน
การทำาเช่นนั้นก็ตาม

บ�งคนอ�จกล่�วว่� “ฉันรู้จักสม�ชิกหน้�
ซื่อใจคดคนหนึ่งในศ�สนจักรของคุณ  ฉันคง
เข้�ร่วมศ�สนจักรที่มีคนแบบนั้นเป็นสม�ชิก
ไม่ได้หรอก”

หากท่านนิยามคำาว่า หน้�ซื่อใจคด คือคน
ที่ยังดำาเนินชีวิตไม่สมบูรณ์แบบตามความ
เชื่อของตนเอง เราย่อมเป็นคนหน้าซื่อใจคด
กันทั้งสิ้น  ไม่มีใครเป็นเหมือนพระคริสต์เท่า
ที่เราทราบว่าควรจะเป็น  แต่เราปรารถนา
อย่างจริงจังที่จะเอาชนะความผิดและแนว
โน้มที่จะทำาบาปของเรา  เราปรารถนาสุดใจ
และสุดจิตวิญญาณของเราที่จะเป็นคนดีขึ้น
ด้วยความช่วยเหลอืจากการชดใช้ของพระเยซู 
คริสต์

หากสิ่งเหล่านี้คือความปรารถนาของท่าน
แล้ว ไม่ว่าสภาวการณ์ ประวัติส่วนตัว หรือ
ความเข้มแข็งในประจักษ์พยานของท่านจะ
เป็นอย่างไร ยังมีที่ว่างในศาสนจักรนี้สำาหรับ
ท่าน  เชิญมาเข้าร่วมกับเรา!

เชิญมาเข้าร่วมกับเรา!
แม้เราจะไม่ดพีร้อมแบบมนษุย์ แต่ข้าพเจ้า 

มั่นใจว่าในบรรดาสมาชิกศาสนจักรแห่งนี้
ท่านจะพบจิตวิญญาณมากมายซึ่งดีที่สุด
เท่าทีโ่ลกมใีห้  ดเูหมอืนว่าศาสนจกัรของพระ- 
เยซูคริสต์จะดึงดูดผู้มีใจกรุณา ผู้ห่วงใยผู้อื่น 

กัวเตมาลาซิตี้ กัวเตมาลา
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ผู้ซื่อสัตย์ และผู้มีวิริยะอุตสาหะมาทั้งนั้น
หากท่านคาดหวังที่จะพบคนดีพร้อมที่นี่ 

ท่านจะผิดหวัง  แต่หากท่านแสวงหาหลักคำา
สอนบริสุทธิ์ของพระคริสต์ พระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า “ซึ่งรักษาจิตวิญญาณที่บาด
เจ็บ”9 และอิทธิพลการชำาระให้บริสุทธิ์ของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะพบสิ่งเหล่านั้น
ที่นี่  ในยุคที่ศรัทธากำาลังเสื่อมโทรม—ในยุค
นี้ที่หลายคนรู้สึกห่างไกลจากอ้อมกอดของ
สวรรค์—ทีน่ีท่่านจะพบผูค้นทีมุ่ง่มาดปรารถนา 
จะรู้จกัและเข้าใกล้พระผูช่้วยให้รอดโดยรบัใช้ 
พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกับ
ท่าน  เชิญมาร่วมกับเรา!

พวกท่านก็จะไปจากเราด้วยหรือ?

ข้าพเจ้านกึถงึช่วงเวลาหนึง่ในพระชนม์ชพี 
ของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อคนจำานวนมากทอด
ทิ้งพระองค์10  พระเยซูตรัสถามสานุศิษย์สิบ
สองคนของพระองค์ว่า

“พวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือ?”
“ซโีมนเปโตรทลูตอบพระองค์ว่า ‘องค์พระ- 

ผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใคร
ได้? พระองค์ทรงมีถ้อยคำาแห่งชีวิตนิรันดร์”11

มีช่วงเวลาที่เราต้องตอบคำาถามเดียวกันนี้  
เราจะจากพระองค์ไปด้วยหรือ?  หรือเราจะ
ยึดมั่นในพระคำาแห่งชีวิตนิรันดร์เช่นเดียวกับ 
เปโตร?

หากท่านแสวงหาความจริง ความหมาย 
และวิธีแปลงศรัทธาเป็นการกระทำา หากท่าน
กำาลงัมองหาสถานทีเ่ข้ามาเป็นส่วนหน่ึง เชญิ 
มาเข้าร่วมกับเรา!

หากท่านละทิ้งความเชื่อท่ีคร้ังหน่ึงท่าน
เคยน้อมรับ เชิญกลับมาเข้าร่วมกับเราอีก
ครั้ง!

หากท่านถูกล่อลวงให้ยอมแพ้ ขอให้อยู่
ต่ออีกหน่อย  มีที่ว่างให้ท่านที่นี่

ข้าพเจ้าวิงวอนทุกท่านที่จะได้ยินหรืออ่าน
ถ้อยคำานี้: เชิญมาร่วมกับเรา  เชิญมาสดับ
ฟังสุรเสียงเรียกจากพระคริสต์ผู้สุภาพอ่อน
โยน  แบกกางเขนของท่านและติดตามพระ-
องค์ไป12

เชิญมาร่วมกับเรา!  เพราะที่นี่ท่านจะพบ
สิ่งลำ้าค่าเกินกว่าจะตีราคา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าทีน่ี่ท่านจะพบถ้อยคำา 
แห่งชีวิตนิรันดร์ คำาสัญญาถึงพรแห่งการไถ่ 
ตลอดจนเส้นทางสู่สันติและความสุข

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังขอให้ 
การค้นหาความจริงของท่านทำาให้ความ
ปรารถนาที่จะมาร่วมกับเราติดตรึงอยู่ในใจ
ท่าน  ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ดู	มัทธิว	6:18–19;	ฮีลามัน	10:7.
2.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:20.
3.	 ดู	2	นีไฟ	33:10.
4.	 ดู	“ฉันท�าความดีบ้างหรือไม่?”	เพลงสวด, 

บทเพลงที่	109.
5.	 ดู	หลักแห่งความเชื่อข้อ	11.
6.	 หน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน;	 

ดู	มอรมอน	8:17.
7.	 ดู	ฮีบรู	11:1;	แอลมา	32:21.
8.	 ดู	เอฟ.	เอฟ.	บอสเวิร์ธ,	Christ the Healer 

(1924),	23.
9.	 เจคอบ	2:8.
10.	 ดู	ยอห์น	6:66.
11.	 ยอห์น	6:67-68.
12.	 ดู	มัทธิว	16:24.
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ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูท้ีเ่หน็ตรงข้าม หากม ีโปรดทำาเช่นเดยีวกนั
ขอเสนอปลดเอ็ลเดอร์จอห์น บี. ดิคสัน, 

พอล อี. โคล์ลิเคอร์, และเอฟ. ไมเคิล วัทสัน
จากสมาชิกในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ
และแต่งตัง้ให้พวกท่านเป็นเจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่ 
เกียรติคุณ

ขอเสนอปลดเอ็ลเดอร์เคนท์ ดี. วัทสันจาก
สมาชกิในโควรมัทีส่องแห่งสาวกเจด็สบิเช่นกัน

ขอเสนอว่าเราสนบัสนนุโธมสั สเป็นเซอร์ 
มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้
หย่ังรู้ ผูเ้ปิดเผย และประธานศาสนจกัร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  
เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์  ในฐานะทีป่รกึษา
ทีห่นึง่ในฝ่ายประธานสูงสดุ และดีเทอร์ ฟรดีรกิ 
อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูค้ดัค้าน หากม ีโปรดยกมอื
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ 

แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ดังต่อไปนี้: 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
ผูค้ดัค้านโปรดทำาเช่นเดยีวกนั
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย

ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

เราขอแสดงความขอบคุณเอ็ลเดอร์ซีซาร์ 
เอช. ฮูเคอร์และเครก ที. ไรท์ ด้วยเช่นกัน ผู้
ซึ่งได้รับการปลดจากสาวกเจ็ดสิบภาค

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ
การรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรด
ยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้
ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: ฮูลิโอ เอ. 
อันกูโล, ปีเตอร์ เอฟ. อีแวนส์, และเจนนาดีย์ 
เอ็น. พอดโวโดฟ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูค้ดัค้าน หากมี
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนแรนดัลล์ แอล. 

ริดด์เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
เยาวชนชายสามัญ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูท้ีค่ดัค้าน โปรดทำาเช่นเดยีวกนั
ขอเสนอว่าเราสนบัสนนุเจ้าหน้าทีช่ัน้

ผูใ้หญ่  สาวกเจด็สบิภาค และฝ่ายประธาน
องค์การช่วยสามญัดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูท้ีค่ดัค้าน โปรดทำาเช่นเดยีวกนั
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำาหรับการออก

เสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา และการ
สวดอ้อนวอนตลอดมาของท่าน 

ภาคบ่ายวันเสาร์  |  5 ตุลาคม 2013

นำาเสนอโดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

การสนับสนุน 
เจ้าหน้าที่ศาสนจักร
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“ไร้มนุษยธรรม  ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน  
ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี 

“ทรยศ มทุะล ุโอหงั รกัความสนกุมากกว่า 
พระเจ้า

“ยดึถอืทางพระเจ้าแต่เพยีงเปลอืกนอก  แต่ 
ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น  จงอย่าเกี่ยวข้อง
กับคนพวกนั้น”1

เปาโลพยากรณ์ด้วยว่า “ในขณะที่คนชั่ว
และคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงกว่าเก่า  อีกทั้งยังล่อ 
ลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วย”2

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นคำาเตือนซึ่งแสดง
ให้เหน็ว่าแบบแผนใดทีค่วรหลกีเลีย่ง  เราต้อง 
ระวังและพากเพียรมากกว่าเดิม  เราสามารถ
ทบทวนคำาพยากรณ์เหล่านี้ทีละเรื่องและทำา
เครื่องหมายไว้กับเรื่องที่มองเห็นและเป็นที่
กังวลในโลกปัจจุบันนี้

เวลาที่น่ากลัว—ปรากฏอยู่  เราอาศัยอยู่
ในเวลาที่ไม่ปลอดภัย

รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส—คนทุก
ประเภทปรากฏอยู่และอยู่ท่ามกลางเรา

ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู 
ชั่วร้าย ไร้มนุษยธรรม—สิ่งทั้งหมดนี้เป็นที่
รู้จักกันเป็นอย่างดี 

ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน  และอื่นๆ —
ทุกสิ่งนี้สามารถทำาเครื่องหมายได้เพราะหลัก

เมื่อไม่นานมานี้  ข้าพเจ้าผนึกคู่สามีภรรยา
หนุ่มสาวในพระวิหาร  สามีภรรยาคู่นี้ได้
รักษาตนเองให้มีค่าควรเพื่อมาถึงวันอัน

น่าอัศจรรย์เมื่อบุตรชายและบุตรสาวออก
จากบ้านที่อาศัยอยู่ในวัยหนุ่มสาวและมา
เป็นสามีภรรยา  ในเหตุการณ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ 
พวกเขาสะอาดบริสุทธิ์  เมื่อถึงเวลา พวกเขา
จะเร่ิมเลี้ยงลูกของตนเองให้สอดคล้องกับ
แบบแผนที่กำาหนดไว้โดยพระบิดาสวรรค์
ของพวกเขา  ความสขุของพวกเขา  และความ 
สุขของอนุชนในอนาคต ขึ้นอยู่กับการดำาเนิน
ชวีติตามมาตรฐานทีก่ำาหนดโดยพระผูช่้วยให้ 
รอดและอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์

ปัจจุบันนี้บิดามารดาสงสัยว่ายังมีสถานที่
ปลอดภัยที่จะเลี้ยงดูลูกไหม  ยัง มี สถานที่
ปลอดภยัอยู่  ทีน่ัน่อยูใ่นบ้านทีม่พีระกติติคุณ 
เป็นศูนย์กลาง  เราให้ความสำาคัญกับครอบ-
ครัวในศาสนจักรและเราให้คำาแนะนำาบิดา
มารดาทุกหนแห่งให้เลี้ยงดูบุตรธิดาของพวก
เขาในความชอบธรรม

อัครสาวกเปาโลพยากรณ์และเตือนว่า 
“วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว

“เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว  รักเงินทอง 
โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ 
อกตัญญู ชั่วร้าย 

ฐานที่มีอยู่ทั่วไปที่ปรากฏอยู่รอบเรา
โมโรไนพูดถึงความชั่วร้ายในยุคสมัยของ

เราเมื่อท่านเตือนว่า
“เมื่อ ท่าน จะ เห็น สิ่ง เหล่า นี้ เกิด ใน บรรดา 

พวก ท่าน  . . .ท่าน จะ ตื่น ขึ้น สู่ ความ รู้สึก ของ 
สภาพ อัน น่า พรั่นพรึง ของ ท่าน . . .

“ดงันัน้, ข้าพเจ้า, โม โร ไน, ได้ รบั พระ บญัชา  
ให้ เขียน เรื่อง เหล่า นี้ เพื่อ ความ ชั่ว อาจ หมด ไป, 
และ เพื่อ เวลา อาจ มา ถึง เมื่อ ซา ตาน จะ ไม่มี 
อำานาจ ใน ใจ ลูก หลาน มนุษย์, แต่ พวก เขา จะ 
ได้ รับ การชักจูง ให้ ทำา ดี ตลอด เวลา, เพื่อ พวก 
เขา จะ มา สู่ แหล่ง แห่ง ความชอบ ธรรม ทั้งมวล 
และ ได้ รับ การ ช่วย ให้ รอด.”3

การพรรณนาที่เปาโลและโมโรไนให้ไว้ถึง
ยุคสมัยของเรานั้นแม่นยำามากจนพลาดส่ิง
เหล่านี้ไม่ได้  เพราะหลายอย่างอาจเป็นสิ่งที่
รวบกวนจิตใจแม้กระทั่งทำาให้ท้อแท้  กระนั้น 
เมื่อข้าพเจ้านึกถึงอนาคต ข้าพเจ้าเต็มตื้นไป
ด้วยความรู้สึกในแง่ดี

ในการเปิดเผยของเปาโล  นอกเหนือจาก
การท้าทายและปัญหาเหล่านี้ เขายังบอกเรา
ถึงสิ่งที่เราสามารถทำาได้เพื่อป้องกันตนเอง

“แต่ท่านจงดำาเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้
แล้วและเชื่อมั่นคง  และท่านก็รู้ว่าท่านเรียน
มาจากใคร

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว  ท่านก็ได้เรียนรู้
พระคมัภร์ีอนัศกัดิส์ทิธิ ์ ซึง่สามารถให้ปัญญา 
แก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อใน
พระเยซูคริสต์”4

พระคัมภีร์มีกุญแจสู่การคุ้มครองทาง
วิญญาณ  ประกอบด้วยหลักคำาสอน กฎ 
และศาสนพิธีที่จะนำาลูกแต่ละคนของพระผู้
เป็นเจ้าไปสู่ประจักษ์พยานของพระเยซูคริสต์
ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่

โดยทีม่เีวลาเตรยีมมาหลายปี มกีารทำางาน 
เป็นจำานวนมากเพือ่ผลติพระคมัภร์ีในทกุภาษา 
ให้มีเชิงอรรถและข้อพระคัมภีร์เชื่อมโยง  เรา
พยายามทำาให้ทุกคนที่ปรารถนาจะเรียนรู้มี
พระคัมภีร์  พระคัมภีร์สอนเราว่าให้ไปที่ไหน
และทำาอะไร  ให้ความหวังและความรู้

หลายปีก่อน เอ็ลเดอร์เอส. ดิลเวิร์ธ ยังก์
แห่งสาวกเจด็สบิสอนบทเรียนหน่ึงแก่ข้าพเจ้า 
เรื่องการอ่านพระคัมภีร์  สเตคหนึ่งกำาลังมี
ปัญหาเรื่องความตึงเครียดและความยาก
ลำาบากในบรรดาสมาชิก และจำาต้องให้คำา
แนะนำาพวกเขา

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

กุญแจสู่การคุ้มครอง
ทางวิญญาณ
สันติสุขส�ม�รถเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนที่หันไปห�พระคัมภีร์และปลด
ปล่อยคำ�สัญญ�แห่งก�รคุ้มครองและก�รไถ่
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ข้าพเจ้าถามประธานยงัก์ “ผมควรพดูอะไร”
เขาตอบอย่างเรียบง่าย “บอกให้พวกเขา

อ่านพระคัมภีร์”
ข้าพเจ้าถาม “พระคัมภีร์ข้อไหน”
เขาตอบ “นั่นไม่สำาคัญ ตัวอย่างเช่น บอก

ให้พวกเขาเปิดอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและ
เร่ิมอ่าน  ไม่นานความรู้สึกแห่งสันติสุขและ
การดลใจจะเข้ามา และทางออกจะเกดิขึน้เอง” 

จงทำาให้การอ่านพระคัมภีร์เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจวัตรของท่าน และพรจะตามมา  ใน
พระคัมภีร์มีเสียงเตือน แต่มีการบำารุงเลี้ยงที่
สำาคัญด้วย

ถ้าภาษาในพระคัมภีร์อาจฟังดูแปลก
สำาหรับท่านในตอนแรก จงอ่านต่อไป  ไม่
นานท่านจะตระหนักถึงความสวยงามและ
พลังอำานาจที่มีอยู่ในหน้าพระคัมภีร์

เปาโลกล่าวว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับ
การดลใจจากพระเจ้า  และเป็นประโยชน์ใน
การสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่ง
ผิด และการอบรมในความชอบธรรม”5

ท่านสามารถทดสอบคำาสัญญานี้ได้ด้วย
ตนเอง

เรามีชีวิตอยู่ในเวลาที่น่ากลัว แต่กระนั้น 
เราสามารถมีความหวังและสันติสุขสำาหรับ

ตนเองและสำาหรับครอบครัวเรา  ผู้ที่มีชีวิต
อยู่ในความเศร้าโศก  ไร้ซึ่งความหวังว่าจะมี
โอกาสที่ช่วยลูกจากโลกที่พรากพวกเขาไป 
จงอย่ายอมแพ้ “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้น”6  
ความชอบธรรมมอีำานาจมากกว่าความชัว่ร้าย 

ลูกที่ได้รับการสอนความเข้าใจพระคัมภีร์
ตั้งแต่วัยเยาว์ในชีวิตจะรู้ว่าพวกเขาควรเดิน
บนเส้นทางใดและจะมีแนวโน้มที่จะอยู่บน
เส้นทางนั้น  ผู้ที่ออกนอกทางจะมีความ
สามารถที่จะกลับมาและโดยมีความช่วย
เหลอืพวกเขาจะสามารถค้นหาทางกลบัมาได้

บตุรของโมไซยาห์ต่อสูข้ดัขนืกบัศาสนจกัร 
อยู่ขณะหนึ่งแต่ต่อมาได้กลับใจและประสบ
กบัการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวง ในแอลมา 
เราอ่านว่า “บัดนี้ พวก บุตร ของ โม ไซ ยาห์นี ้
. . .มั่นคง ขึ้น ใน ความ รู้ เรื่อง ความ จริง; และ 
พวก ท่าน เป็น คน มี พื้นฐาน ความ เข้าใจ ที่ ถูก 
ต้อง และ พวก ท่านค้นคว้า พระ คัมภีร์ อย่าง 
ขยัน หมั่น เพียร, เพื่อ พวก ท่าน จะ รู้ พระ วจนะ 
ของ พระผู้เป็นเจ้า.”7

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธอายุห้าขวบเมื่อ
ไฮรัม บิดาของท่าน เสียชีวิตในคุกคาร์เทจ  
ต่อมาโจเซฟข้ามทุง่ราบกบัมารดาม่ายของท่าน

“เมื่ออายุ 15 ปี ท่านได้รับเรียกให้ทำางาน

เผยแผ่ที่ฮาวาย  ท่านรู้สึกอ้างว้างและเดียว
ดายโดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโดนบีบ
บังคับ . . .ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับข้าพเจ้าไร้ค่า
เพราะสภาพอันข้นแค้น ขาดสติปัญญาและ
ความรู้ เป็นเพียงเด็กหนุ่ม ซึ่งข้าพเจ้าไม่กล้า
จะมองหน้า [ใคร]”

คืนหนึ่งขณะที่ไตร่ตรองถึงสภาพอันเลว
ร้าย โจเซฟหนุ่มฝันว่าท่านเดินทางอยู่อย่าง
เร่งรีบ  ท่านมีห่อเล็กๆ ติดตัว  ในท่ีสุดท่าน
มาถึงคฤหาสน์อันงดงามซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทาง  ขณะที่ท่านเข้าไป มีป้ายบอกว่า 
“อาบนำ้า” ท่านรีบไปชำาระล้าง  ท่านเปิดห่อ
เล็กๆ และพบเสื้อผ้าสีขาวท่ีสะอาด “ส่ิงน้ัน” 
ท่านกล่าว “ที่ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นมาเป็นเวลา
นาน”  ท่านสวมเสื้อผ้าและรีบไปท่ีประตู
คฤหาสน์

“ผมเคาะ” ท่านกล่าว “และประตเูปิด และ 
ชายทีย่นือยูต่รงนัน้คอืศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมธิ  ท่านมองเชงิตำาหนเิลก็น้อยมาทีผ่ม และ 
คำาแรกที่ท่านกล่าว [คือ] ‘โจเซฟ เธอมาสาย’ 
แต่ผมก็ใช้ความมั่นใจตอบว่า

“‘ครับแต่ผมสะอาด—ผมสะอาด’”8

และสิง่นีส้ามารถเกดิขึน้ได้กบัเราแต่ละคน
ถ้าท่านอยูบ่นเส้นทางแห่งศรัทธาและความ 
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เข้มแข็งในศาสนจักร  จงอยู่บนเส้นทางนั้น
และรักษาพันธสัญญาของท่าน  จงรุดหน้า
ต่อไปจนกระทั่งเวลาที่พรของพระเจ้าจะมา
ถึงท่านและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับ
การเปิดเผย

ถ้าปัจจุบันท่านอยู่บนเส้นทางที่หันไปจาก
เส้นทางที่กำาหนดไว้ในพระคัมภีร์  ขอให้
ข้าพเจ้ายืนยันกับท่านว่ายังมีทางกลับมา

พระเยซูคริสต์ทรงกำาหนดวิธีที่ชัดเจนมาก
ให้เราเพื่อจะกลับใจและได้รับการรักษาใน
ชีวิตเรา  วิธีแก้ไขความผิดพลาดส่วนใหญ่จะ
พบโดยการแสวงหาการให้อภัยผ่านการสวด
อ้อนวอนส่วนตัว  อย่างไรก็ตาม มีความเจ็บ
ป่วยทางวิญญาณบางอย่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่สิง่ทีเ่กีย่วกบัการล่วงละเมิดกฎทางศีลธรรม 
ซึ่งแน่นอนว่าเรียกร้องความช่วยเหลือและ
การเยียวยาจากแพทย์ทางวิญญาณที่เหมาะ
สม

เมื่อหลายปีก่อน  มีสตรีคนหนึ่งและบิดาที่
สูงวัยของเธอมาที่สำานักงานของข้าพเจ้า เธอ 
พาเขาเดินทางมาหลายร้อยไมล์เพื่อหาทาง
แก้ไขความรู้สึกผิดที่เขามี  สมัยเป็นหนุ่มเขา
ทำาความผิดร้ายแรง และในวัยชราความทรง
จำานีก้ลบัมาหาเขา  เขาไม่สามารถสลดัความ 
คิดที่ผิดนี้ออกไปได้  เขาไม่สามารถกลับไป
แก้ไขปัญหาในวัยหนุ่มด้วยตนเอง  แต่เขา
สามารถเริ่มต้นจากที่เขาอยู่พร้อมความช่วย

เหลือเพื่อลบความรู้สึกผิดที่ติดตามเขามา
ตลอดหลายปีนี้

ข้าพเจ้าขอบคุณที่ได้สอนเขาถึงหลักธรรม
จากพระคัมภีร์มอรมอนซึ่งทำาให้นำ้าหนักอัน
มหึมาบนไหล่เขาได้รับการยกออกไป  เมื่อ
เขาและลูกสาวขับรถกลับบ้านเป็นระยะทาง
หลายไมล์ ชายชราละทิ้งความผิดจากการ
ล่วงละเมิดในอดีตไว้เบื้องหลัง

ถ้าท่าน “ตื่น ขึ้น สู่ ความ รู้สึก ของ สภาพ อัน 
น่า พรั่นพรึง ของ ท่าน”9 และปรารถนาที่จะ
กลับไปสู่ความเข้มแข็งทางวิญญาณ ให้พบ
กบัอธกิารของท่าน  เขาถอืกญุแจและสามารถ 
ช่วยท่านไปตามเส้นทางของการกลับใจ

การกลับใจเป็นเรื่องส่วนบุคคล  และการ
ให้อภัยก็เช่นเดียวกัน  พระเจ้าทรงเรียกร้อง
เพียงต่อผู้ที่หันไปจากบาปของเขา และ 
“[พระองค์] จะให้อภัยความผิดบาปของเขา 
และ  . . . ไม่จดจำาบาปของเขาอีกต่อไป”10

เมื่อกระบวนการกลับใจเสร็จสิ้น  ท่านจะ
เข้าใจถึงความหมายของคำาสัญญาของอิส-
ยาห์ที่เกี่ยวกับการชดใช้ “มาเถิด  ให้พวกเรา
สู้ความกัน  ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดง
เข้มก็จะขาวอย่างหิมะ  ถึงมันจะแดงเหมือน
ผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะ”11

เช่นเดียวกับที่ชอล์กที่สามารถลบออก
จากกระดาน  โดยการกลับใจอย่างแท้จริง

ผลของการล่วงละเมิดของเราสามารถลบได้
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  คำาสัญญา
นั้นประยุกต์ใช้ได้ในทุกกรณี

พระกติตคิณุสอนให้เรามคีวามสขุ มศีรทัธา 
แทนที่จะกลัว มีความหวังและเอาชนะความ
ท้อแท้ ออกจากความมืดและหันไปสู่แสง
สว่างแห่งพระกิตติคุณอันเป็นนิจ

เปาโลและคนอื่นๆ เตือนถึงการทดลองใน
ยุคสมัยของเราและวันเวลาท่ีจะมาถึง  แต่
สันติสุขสามารถเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนที่
หนัไปหาพระคมัภร์ีและปลดปล่อยคำาสัญญา 
แห่งการคุ้มครองและการไถ่ท่ีสอนไว้ในน้ัน  
เราเชื้อเชิญให้ทุกคนหันไปหาพระผู้ช่วยให้
รอดพระเยซูคริสต์ ไปหาคำาสอนของพระองค์
ที่มีอยู่ในพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ 
พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและพันธ-
สัญญาและไข่มุกอันลำ้าค่า

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานถึงพระคัมภีร์ว่า
เป็นกุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณของ
เรา  ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานด้วยถึงอำานาจ
แห่งการเยียวยาแห่งการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์  “โดย ผ่าน พระองค์ คน ทั้งปวง จะ ได้ รับ 
การ ช่วย ให้รอด”12   ผู้จะได้รับการช่วยให้รอด  
ศาสนจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาบน
แผ่นดินโลกอีกครั้ง  ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยาน
ถึงความจริงแห่งพระกิตติคุณ  ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 2	ทิโมธี	3:1-5.
2.	 2	ทิโมธี	3:13.
3.	 อีเธอร์	8:24,	26.
4.	 2	ทิโมธี	3:14-15.
5.	 2	ทิโมธี	3:16.
6.	 มาระโก	5:36.
7.	 แอลมา	17:2.
8.	 Joseph	F.	Smith,	Gospel Doctrine,	5th	ed.	

(1939),	542.
9.	 อีเธอร์	8:24.
10.	 เยเรมีห์	31:34.
11.	 อิสยาห์	1:18.
12.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	76:42.

ปานามาซิตี้ ปานามา
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คนนี้ฉายอำานาจศีลธรรมจากความดีงามอัน
ส่งผลต่อทุกคนรอบข้างเธออย่างถาวร  เธอ
กับสามีเสียสละความรื่นเริงและทรัพย์สมบัติ
ส่วนหนึ่งเพื่อสิ่งสำาคัญยิ่งกว่าโดยไม่ลังเล  
ความสามารถของเธอในการหนุนใจ ปรับตัว 
และสร้างสมดุลกับลูกๆ แทบเป็นเรื่องเหนือ
มนุษย์  สิ่งที่เรียกร้องจากเธอมีมากมาย และ
งานของเธอมกัจะจำาเจและธรรมดา แต่ภายใต้ 
ทั้งหมดนั้นคือความสงบนิ่งอันงดงาม สำานึก
ในการทำางานของพระผู้เป็นเจ้า  เฉกเช่นพระ
ผู้ช่วยให้รอด เธอสูงส่งด้วยการเป็นพรแก่ผู้
อื่นผ่านการรับใช้และการเสียสละ  เธอเป็น
บุคคลตัวอย่างด้านความรัก

ข้าพเจ้าได้รับพรอย่างน่าทึ่งจากอิทธิพล
ศีลธรรมของสตรี โดยเฉพาะจากคุณแม่และ
ภรรยาของข้าพเจ้า  ในบรรดาสตรีอื่นที่ข้าพ- 
เจ้ามองด้วยความสำานึกคุณคือแอนนา เดนส์  
แอนนากบัเฮนรสีามขีองเธอและลกูๆ สีค่นอยู่ 
ในบรรดาผู้บุกเบิกของศาสนจักรที่นิวเจอร์ซีย์
ในสหรฐั  เริม่ตัง้แต่ทศวรรษ 1930 เมือ่เฮนรย์ี 
เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรัต- 
เจอร์ส เขากับแอนนาทำางานไม่หยุดหย่อน
กับสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ
ในเมืองเมทูเช็นที่อาศัยอยู่ เพื่อเอาชนะอคติ
ทีห่ยัง่รากลกึต่อชาวมอรมอนและทำาให้ชมุชน 
แห่งนั้นเหมาะมากขึ้นที่บิดามารดาทุกคนจะ
เลี้ยงดูบุตร

ยกตวัอย่างเช่น แอนนาไปเป็นอาสาสมคัร 

ต้ั
งแต่สมัยดึกดำาบรรพ์ สงัคมพึง่พาพลัง 
ศีลธรรมของสตรีมาโดยตลอด  แม้ว่า
นีจ่ะไม่ใช่อทิธิพลบวกเพยีงอย่างเดียว 

ที่ดำาเนินอยู่ในสังคม แต่รากฐานทางศีลธรรม
จากสตรีได้พิสูจน์แล้วว่าส่งผลดีต่อประโยชน์
ส่วนรวมอย่างหาสิง่ใดเหมอืน  อาจเป็นเพราะ 
ความสำาคัญของสิ่งนี้ คุณูปการดังกล่าวของ
สตรีจึงไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควร  ข้าพเจ้า
ขอแสดงความสำานึกคุณต่ออิทธิพลของสตรี
ทีด่ ีกล่าวถงึปรชัญาและแนวโน้มบางประการ 
ที่คุกคามความเข้มแข็งและจุดยืนของสตรี 
และเปล่งเสียงวิงวอนให้สตรีพัฒนาศีลธรรม
ที่ติดตัวมาแต่กำาเนิด

สตรีนำาคุณธรรมบางอย่างติดตัวมาในโลก
นี้ด้วย ของประทานศักดิ์สิทธิ์ที่ทำาให้พวกเธอ
เชีย่วชาญในการปลูกฝังคุณสมบติัเช่น ศรัทธา 
ความกล้าหาญ การเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น 
ตลอดจนการปรับปรุงด้านความสัมพันธ์และ
ด้านวัฒนธรรม  เมื่อกล่าวสรรเสริญ “ความ
เชื่ออย่างจริงใจ” ท่ีพบในทิโมธี เปาโลชี้ให้
เห็นว่าศรัทธานี้ “โลอิส ยายของท่านมีเป็น
คนแรก แล้วมีในยูนีส มารดาของท่าน”1

หลายปีก่อนขณะอาศัยอยู่ในเม็กซิโก 
ข้าพเจ้าสังเกตด้วยตนเองว่าเปาโลหมายถึง
อะไร  ข้าพเจ้านึกถึงมารดาสาวคนหนึ่งจาก
บรรดาสตรขีองศาสนจกัรในเมก็ซโิก ผูท้ีศ่รทัธา 
ในพระผู้เป็นเจ้าแต่งเติมชีวิตอย่างเป็นธรรม-
ชาติจนพวกเธอแทบไม่รู้สึกตัว  สตรีผู้น่ารัก

ที่ YMCA เมทูเช็น จนกลายเป็นบุคคลสำาคัญ
ที่ขาดไม่ได้  ภายในหนึ่งปีเธอได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานองค์กรช่วยเหลือมารดา หลัง
จากนั้นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหนึ่งในสาม
ของตำาแหน่งสตรีในคณะกรรมการบริหาร 
YMCA  เธอชนะโดยไร้เสียงคัดค้าน แล้วได้
เข้าร่วมกับสภานั้นเพียงไม่กี่ปีก่อนที่สภาจะ
ปฏิเสธให้วิสุทธิชนประชุมกันในอาคารของ
พวกเขา!”2

ครอบครัวข้าพเจ้าย้ายเข้ามาในวอร์ดนิว- 
บรนัสวกิสมยัข้าพเจ้าเป็นวยัรุ่น ซสิเตอร์เดนส์ 
เอาใจใส่ข้าพเจ้าและมักจะแสดงความเชื่อ
มัน่ในความสามารถและศกัยภาพของข้าพเจ้า 
อยู่บ่อยครั้ง นั่นสร้างแรงบันดาลให้ข้าพเจ้า
เอื้อมสูง—สูงกว่าที่ข้าพเจ้าจะเอื้อมหาก
ปราศจากแรงกระตุ้นจากเธอ  ครั้งหนึ่งเนื่อง 
จากความรอบคอบและคำาเตอืนของเธออย่าง 
ทันท่วงที ข้าพเจ้าจึงหลีกเล่ียงสถานการณ์
หนึง่ซึง่จะนำาไปสูค่วามเศร้าสลดอย่างแน่นอน  
แม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไป แต่อิทธิพล
ของแอนนา เดนส์ยังสัมผัสได้และสะท้อนอยู่
ในชีวิตลูกหลานของเธอและคนอ่ืนๆ อีกนับ
ไม่ถ้วน รวมทั้งตัวข้าพเจ้าเอง

คณุยายข้าพเจ้า อะเดนา วอร์นิค สเวนซนั 
สอนให้ข้าพเจ้าเอาการเอางานในงานรับใช้
ของฐานะปุโรหิต  เธอส่งเสริมให้ข้าพเจ้าท่อง 
จำาพรศีลระลึกทั้งขนมปังและนำ้า โดยอธิบาย
ว่าด้วยวิธีนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวคำาเหล่านั้นออก
มาด้วยความเข้าใจและความรู้สึกท่ีดขีึน้  การ 
เฝ้าสังเกตวิธีที่เธอสนับสนุนคุณตาซึ่งเป็นผู้
ประสาทพรสเตค สร้างความเคารพต่อส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า  คุณยาย 
สเวนซันไม่เคยรู้วิธีขับรถ แต่เธอรู้วิธีช่วยให้
เด็กชายเป็นชายฐานะปุโรหิต

ไม่มีที่ใดที่อิทธิพลศีลธรรมของสตรีจะมี
พลังหรือนำาไปใช้อย่างมีประโยชน์มากไป
กว่าในบ้าน  ไม่มีสภาพแวดล้อมใดเหมาะ
สำาหรับการเลี้ยงดูอนุชนรุ่นหลังมากไปกว่า
ครอบครัวตามแบบแผนดั้งเดิม ท่ีมีพ่อแม่
ทำางานด้วยความกลมเกลียวเพื่อหาเลี้ยง สั่ง
สอน และอบรมเลี้ยงดูลูกๆ  เมื่ออุดมการณ์
เช่นนีไ้ม่มอียู ่ผูค้นจงึขวนขวายท่ีจะเลียนแบบ 
ส่วนดีของสิ่งนั้นอย่างสุดความสามารถตาม
สภาวการณ์จำาเพาะของตน  

ในทุกสถานการณ์ มารดาสามารถแผ่
อทิธพิลอนัเทยีบมไิด้จากใครอ่ืนในสัมพนัธภาพ 

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พลังศีลธรรมของสตรี
สัญช�ตญ�ณของท่�นคือต้องทำ�ดีและเป็นคนดี และเมื่อท่�นทำ�ต�ม 
พระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ อำ�น�จและอิทธิพลศีลธรรมของท่�นจะเติบโต
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อื่นใด  ด้วยพลังแห่งแบบอย่างและคำาสอน
ของเธอ บุตรชายของเธอจึงเรียนรู้ที่จะเคารพ
สตรีและใส่วินัยกับมาตรฐานศีลธรรมขั้นสูง
ไว้ในชวีติ  บตุรสาวของเธอจงึเรยีนรูท่ี้จะปลูก 
ฝังคุณธรรมของตนเองและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่
ถูกต้องครั้งแล้วครั้งเล่า แม้จะไม่ได้รับความ
นิยมก็ตาม  ความรักและความคาดหวังสูง
ของมารดานำาลูกๆ  ของเธอให้กระทำาด้วย
ความรับผิดชอบโดยปราศจากข้ออ้าง จริงจัง
เรื่องการศึกษาและการพัฒนาตนเอง ตลอด
จนกระทำาคุณประโยชน์เพื่อความผาสุกของ
คนรอบข้าง  เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์เคย
ถามว่า “เมื่อประวัติศาสตร์ท่ีแท้จริงของ
มนุษยชาติเผยออกมาจนหมดสิ้น จะมีเสียง
ยิงปืนหรือเสยีงบนัดาลใจของเพลงกล่อมเด็ก
หรือไม่ การสงบศึกครั้งสำาคัญๆ กระทำาโดย 
ชายชาติทหารหรือโดยสตรีผู้สร้างสันติใน
บ้านและละแวกใกล้เคียงหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้น
ในเปลนอนและห้องครวัจะพสิจูน์ว่ามอีทิธิพล 
มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลหรือไม่”3

บทบาทของสตรีมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใน
การสร้างชีวิต  เราทราบว่าร่างกายของเรามี
ต้นกำาเนดิอนัศกัดิส์ทิธิ์4 และเราต้องรบัประสบ-

การณ์ในการถือกำาเนิดทั้งทางร่างกายและ
เกดิใหม่ทางวญิญาณเพือ่ไปให้ถงึราชอาณา- 
จักรสูงสุดในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้
เป็นเจ้า5  ด้วยเหตนุีส้ตรจีงึมส่ีวนสำาคญั (บาง 
ครั้งถึงกับต้องเสี่ยงชีวิตตนเอง) ในงานและ
รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า “เพื่อทำาให้เกิด
ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”6  
ในฐานะคุณย่าคุณยาย มารดา และต้นแบบ 
สตรีเป็นผู้พิทักษ์แหล่งนำ้าแห่งชีวิต โดยสอน
คนแต่ละรุ่นถึงความสำาคัญของความสะอาด
ทางเพศ—ความบรสิทุธิท์างเพศก่อนแต่งงาน 
และความซื่อสัตย์ในชีวิตแต่งงาน  ในวิธีนี้
พวกเธอจึงเป็นอิทธิพลสร้างอารยธรรมใน
สังคม พวกเธอดึงส่วนที่ดีที่สุดของผู้ชายออก
มา พวกเธอทำาให้สภาพแวดล้อมอันดีงามใน
การเลี้ยงดูบุตรที่มีจิตใจมั่นคงและสุขภาพ
แข็งแรงดำารงอยู่สืบไป

พี่น้องสตรีทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ต้องการ
ยกย่องท่านจนเกนิไปดงัทีเ่ราทำาในสนุทรพจน์ 
วันแม่บางครั้งจนทำาให้ท่านอึดอัด  ท่านไม่
จำาเป็นต้องสมบูรณ์แบบ7 และข้าพเจ้าไม่ได้
เรยีกร้องให้ท่านเป็นเช่นนัน้ (อาจจะยกเว้นได้ 
คนเดียวที่นั่งอยู่ใกล้ๆ เวลานี้)  ข้าพเจ้าหมาย 

ความว่า ไม่ว่าท่านจะโสดหรือแต่งงานแล้ว 
ไม่ว่าท่านจะเคยให้กำาเนิดบุตรหรือไม่  ไม่ 
ว่าท่านจะสูงวัย อายุน้อย หรือวัยกลางคน 
อำานาจศีลธรรมของท่านสำาคัญยิ่ง และบางที
เราอาจเริ่มที่จะมองข้ามความสำาคัญของ
ท่านและอำานาจนั้นไป  แน่นอนว่ามีแนวโน้ม
และพลังต่างๆ ดำาเนินอยู่ซึ่งจะบ่ันทอนและ
แม้กระทัง่กำาจดัอทิธพิลของท่านจนไปสู่ความ 
เสียหายใหญ่หลวงต่อบุคคล ครอบครัว และ
สงัคมในวงกว้าง  ข้าพเจ้าขอกล่าวถงึเพือ่เป็น 
คำาเตือนและข้อควรระวังสามประการดังนี้

ปรชัญาอนัตรายข้อหน่ึงท่ีกดักร่อนอิทธพิล 
ศลีธรรมของสตรคีอืการลดคณุค่าการแต่งงาน 
รวมถึงความเป็นมารดาและความเป็นแม่ศรี
เรือนว่าเป็นเพียงอาชีพหนึ่ง  บางคนดูหมิ่น
ความเป็นแม่ศรีเรือนอย่างเปิดเผย โดยอ้าง
เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ลดเกียรติสตรี และการ
เรยีกร้องตลอดเวลาให้เลีย้งดบุูตรเป็นรูปแบบ 
หนึ่งของการเอารัดเอาเปรียบ8  คนเหล่าน้ี
เย้ยหยันสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “เส้นทางสาย
คุณแม่” ให้เป็นเพียงงานอาชีพหน่ึง  ความ
คิดเช่นนี้ไม่ยุติธรรมหรือถูกต้องแต่อย่างใด  
เราไม่ได้ลดคุณค่าสิ่งที่ชายหรือหญิงประสบ
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ความสำาเร็จในความพยายามหรืออาชีพที่น่า
ยกย่องใดๆ—เพราะเราต่างได้รับประโยชน์
จากความสำาเร็จเหล่านั้น—แต่เรายังคงยอม 
รับว่าไม่มีสิ่งดีอันใดสูงส่งไปกว่าความเป็น
บิดามารดาในชีวิตแต่งงาน  ไม่มีอาชีพใด
เหนือกว่า และไม่มีเงินจำานวนใด อำานาจใด 
หรือการยกย่องสรรเสริญใดจากสาธารณชน
ทีจ่ะลำา้ค่ากว่ารางวัลจากครอบครัว  ไม่ว่าสตรี 
จะทำาสิง่อืน่ใดสำาเรจ็ อทิธิพลศีลธรรมของเธอ 
จะไม่ใช้ไปอย่างเหมาะสมมากไปกว่าใน
ครอบครัวอีกแล้ว

เจตคติต่อเรื่องทางเพศของมนุษย์คุกคาม
อำานาจศีลธรรมของสตรีในหลายๆ ด้าน  การ
ทำาแท้งเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวหรือ
ทางสังคมโจมตีหัวใจอำานาจอันศักดิ์สิทธิ์ที ่
สุดของสตรีและทำาลายอำานาจศีลธรรมของ
เธอ  เช่นเดยีวกับการผดิศีลธรรมทางเพศและ 
การแต่งกายเปิดเผยที่มิได้ลดคุณค่าของสตรี
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความ
เทจ็ทีว่่าพฤตกิรรมทางเพศของสตรคีอืสิง่นยิาม 
คุณค่าของเธอ

มีวัฒนธรรมสองมาตรฐานที่คาดหวังให้
สตรีระมัดระวังเรื่องทางเพศขณะที่แก้ตัวให้ 
การผิดศีลธรรมของผู้ชาย  ความไม่ยุติธรรม
ของลักษณะสองมาตรฐานเช่นนั้นเห็นได้ชัด 
ทั้งยังถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกปฏิเสธโดย
ชอบด้วยเหตุผล  ในการปฏิเสธนั้น เราหวัง
ว่าผู้ชายจะเลื่อนไปสู่มาตรฐานเดียวที่สูงขึ้น 
แต่กลับตรงกันข้าม—สตรีและเด็กหญิงเป็น
ฝ่ายที่ถูกส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสำาส่อนเช่น
เดยีวกับทีส่องมาตรฐานคาดหวังให้ผู้ชายเป็น  
เมื่อก่อนมาตรฐานที่สูงกว่าของสตรีเรียกร้อง
การผกูมัดและความรบัผิดชอบจากผู้ชาย แต่ 
ปัจจุบันเรามีความสัมพันธ์ทางเพศท่ีขาด
มโนธรรม มีครอบครัวขาดพ่อ และมีความ
ยากจนมากขึ้นเรื่อยๆ  โอกาสสำาส่อนที่เท่า
เทียมกันของชายและหญิงปล้นอิทธิพลศีล-
ธรรมไปจากสตรีและทำาให้สังคมเสื่อมทราม9  
ในการต่อรองแบบไร้ค่าเช่นนี้ ผู้ชายนั่นเองที่ 
“เป็นอิสระ” แต่สตรีและเด็กต้องเป็นฝ่ายทน
ทุกข์มากที่สุด

ข้อกังวลเรื่องท่ีสามมาจากผู้ท่ีต้องการ
ลบล้างความแตกต่างระหว่างบุรุษเพศกับ
สตรีเพศโดยอ้างความเสมอภาค  บ่อยคร้ัง
มักจะใช้รูปแบบของการผลักดันให้สตรีรับ
เอาลักษณะนิสัยของบุรุษเพศมาใช้มากขึ้น

—มีความก้าวร้าวมากขึ้น  ใจแข็งมากขึ้น 
และชอบปะทะกันมากขึ้น  ปัจจุบันเป็นเรื่อง
ธรรมดาไปแล้วในภาพยนตร์และวิดีโอเกมที่
จะเห็นสตรีในบทบาทรุนแรงอย่างน่ากลัว 
โดยทิ้งศพและความหายนะไว้เบื้องหลัง  จิต
วิญญาณเรามึนชาเมื่อได้เห็นชายในบทบาท
เช่นนั้น และไม่มีทางยิ่งหย่อนไปกว่ากันเมื่อ
สตรีเป็นผู้กระทำาชั่วและทนทุกข์จากความ
รุนแรงดังกล่าว

อดีตประธานเยาวชนหญิงสามัญ มาร์กา- 
เรต็ ด.ี เนเดอลด์ สอนว่า “โลกมสีตรทีีก่ระด้าง 
มากพอแล้ว เราต้องการสตรีนุ่มนวล  มีสตรี
ที่แข็งกร้าวมากพอแล้ว เราต้องการสตรีที่มี
เมตตา  มีสตรีที่หยาบคายมากพอแล้ว เรา
ต้องการสตรีที่สุภาพเรียบร้อย  เรามีสตรีที่มี 
ชื่อเสียงและรำ่ารวยมากพอแล้ว เราต้องการ
สตรีแห่งศรัทธามากขึ้น  เรามีความโลภมาก 
พอแล้ว เราต้องการความดีงามมากขึ้น  เรา
มีความหยิ่งยโสมากพอแล้ว เราต้องการคุณ- 
ธรรมมากขึ้น  เรามีความนิยมมากพอแล้ว 
เราต้องการความบริสุทธิ์มากขึ้น”10 การลด
ความแตกต่างระหว่างสตรีเพศและบุรุษเพศ 
เราจะสูญเสียของประทานที่แตกต่างอย่าง
สอดคล้องกันของหญิงและชาย  ซึ่งเมื่ออยู่
ด้วยกันแล้วจะสร้างความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอวิงวอนสตรีและเด็กหญิงทุกวัน
นี้ให้ปกป้องและพัฒนาอิทธิพลศีลธรรมที่มี
อยู่ในตัวท่าน  พิทักษ์รักษาคุณธรรมและของ
ประทานเฉพาะตัวที่ท่านนำาติดตัวเข้ามาใน
โลกนี ้ สญัชาตญาณของท่านคอืต้องทำาดแีละ 
เป็นคนดี และเมื่อท่านทำาตามพระวิญญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์ อำานาจและอิทธิพลศีลธรรมของ
ท่านจะเตบิโต  ข้าพเจ้ากล่าวต่อเยาวชนหญงิ 
ว่า จงอย่าสูญเสียพลังศีลธรรมนั้น แม้ก่อนที่
ท่านจะมีพลังนั้นสมบูรณ์เต็มที่  จงระวังเป็น
พิเศษให้ภาษาของท่านสะอาด ไม่หยาบโลน  
ให้ชดุแต่งกายของท่านสะท้อนถงึความสภุาพ 
เรยีบร้อย มใิช่ความฟุง้เฟ้อ  และให้การกระทำา 
ของท่านแสดงออกถึงความสะอาดบริสุทธิ์ 
มิใช่ความสำาส่อน  ท่านไม่สามารถยกคนอื่น
ขึ้นสู่คุณธรรมได้หากท่านกำาลังเพลิดเพลิน
อยู่กับความชั่วร้าย

พีน้่องสตรทีัง้หลาย ในบรรดาสมัพนัธภาพ 
ทั้งหมดของท่าน ความสัมพันธ์ของท่านกับ
พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป็น
ขุมพลังศีลธรรมของท่านนั่นเองที่ท่านต้อง

วางไว้เป็นอันดับแรกในชีวิต  พึงระลึกว่าพลัง
อำานาจของพระเยซูมาผ่านทางการอุทิศพระ-
องค์ด้วยพระทัยมุ่งมั่นต่อพระประสงค์ของ
พระบิดา  พระองค์ทรงไม่เคยแปรผันไปจาก
สิ่งที่ทำาให้พระบิดาพอพระทัย11  จงพยายาม
ที่จะเป็นสานุศิษย์เช่นนั้นของพระบิดาและ
พระบุตร และอิทธิพลของท่านจะไม่มีวันลบ
เลือน

อย่ากังวลที่จะนำาอิทธิพลนั้นมาใช้โดยไม่
ต้องกลัวหรือต้องขออภัย  “จงเตรียมพร้อม
เสมอ ที่จะอธิบายกับ [ชาย หญิง และเด็ก] 
ทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวัง
ของพวกท่าน”12  “จงประกาศพระวจนะ จงทำา 
อย่างขะมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและ
ไม่สนใจ จงชักชวน ตักเตือน และหนุนใจ 
ด้วยความอดทนและด้วยการส่ังสอนอย่าง
เต็มที่”13  “เลี้ยงดูลูกๆ ของ [ท่าน] ในแสง
สว่างและความจริง”14  “สอน [พวกเขา] ให้
สวดอ้อนวอนด้วย, และให้ดำาเนินชีวิตอย่าง
ซื่อตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า.”15

ในคำาแนะนำาต่อสตรีที่กล่าวมานี้ ขออย่า
มีผู้ใดจงใจเข้าใจผิด  การที่ข้าพเจ้าสรรเสริญ
สตรแีละส่งเสรมิพลงัศลีธรรมในสตรี มใิช่การ 
กล่าวว่าผูช้ายและเดก็ชายจะรอดพ้นจากหน้า 
ที่ของพวกเขาในการยืนหยัดเพื่อความจริง
และความชอบธรรม อีกทั้งหน้าที่รับผิดชอบ
ในการรับใช้ การเสียสละ และการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพวกเขาก็มิได้น้อยไปกว่าสตรี
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หรือไม่อาจทิ้งไว้เป็นภาระของสตรีได้  พี่น้อง
ชายทั้งหลาย ขอให้เรายืนเคียงข้างสตรี แบ่ง
เบาภาระของพวกเธอ และพัฒนาอำานาจศีล
ธรรมของความเป็นคู่ครองในตัวเรา  ขอให้
เราตั้งปณิธานว่าจะคู่ควรกับความไว้วางใจ
ของพวกเธอ

สตรีที่รักทั้งหลาย เราพึ่งพาพลังศีลธรรมที่
ท่านนำามาสู่โลกนี้ สู่ชีวิตแต่งงาน สู่ครอบครัว 
และสู่ศาสนจักร  เราพึ่งพาพรที่ท่านดึงลงมา
จากสวรรค์ด้วยคำาสวดอ้อนวอนและศรัทธา
ของท่าน  เราสวดอ้อนวอนเพื่อสวัสดิภาพ 
ความสุข และสันติสุขของท่าน  ขอพระผู้เป็น
เจ้าทรงขยายสตรขีองศาสนจกัรนีแ้ละประทาน 
พรสตรีทุกแห่งหน  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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ครั้งที่	2,	เมืองเจนีวา,	การประชุมเต็มคณะภาคที่	
4,	16	พ.ย.	1999],	http://worldcongress.org/
wcf2_spkrs/wcf2_hafen.htm).

9.	 มารดาคนหนึ่งในบทบรรณาธิการ	Wall Street 
Journal ให้ข้อสังเกตว่า	“ยกเว้นชาวมอรมอน	
ชาวอีแวนเจลิค	และชาวออร์ทอดอกซ์ยิวบาง
ส่วน	เราจ�านวนมากไม่รู้วิธีสอนบุตรธิดาไม่ให้
ปล่อยเนื้อปล่อยตัวง่ายเกินไป	…	แต่ในหมู่เพื่อน
ผู้หญิงของดิฉันเอง	ความปรารถนาที่จะหวน
กลับไปแก้ตัวยังมีอยู่ชัดเจน		ทุกคนที่ดิฉันรู้จัก
ล้วนมีความรู้สึกไม่สบายใจติดค้างเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศในอดีต		และทุกคนที่ดิฉัน 
เคยถามถึงเรื่องนี้ไม่มีใครบอกว่าน่าจะ	‘ทดลอง’	
มากกว่านี้”	(เจนนิเฟอร์	โมเสส,	“Why	Do	We	
Let	Them	Dress	Like	That?”	Wall Street 
Journal,	19	มี.ค.	2011,	C3).

10.	 ดู	มาร์กาเร็ต	เนเดอลด์,	“ความสุขในการเป็น
สตรี,”	เลียโฮน�,	ม.ค.	2001,	19.

11.	 ดู	ยอห์น	8:29.
12.	 1	เปโตร	3:15.
13.	 2	ทิโมธี	4:2.
14.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	93:40.
15.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	68:28.
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broadcasts)
เราได้ฟังหรือยัง
สเตค ท้องถิ่น  และคณะเผยแผ่ทั่วโลก

กำาลังประสบกับความกระตือรือร้นระดับใหม่ 
เมื่อคำาประกาศที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสแก ่
โจเซฟ สมิธในปี 1832 กำาลังเกิดสัมฤทธิผล 
“ดูเถิด, เราจะเร่งงานของเราเมื่อถึงเวลา” 
(คพ. 88:73)

พี่น้องทั้งหลาย เวลานั้น ม�ถึงแล้ว!  
ข้าพเจ้ารู้สึกได้  และมั่นใจว่าท่านก็รู้สึกได้
เช่นกัน

ข้าพเจ้าต้องการนำาความตืน่เต้นและศรทัธา 
ในพระเยซูคริสต์ของข้าพเจ้ามาลงมือปฏิบัติ
จริง  เมื่อข้าพเจ้าเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอล 
ข้าพเจ้าคิดในรูปแบบของกลยุทธ์  ไม่สงสัย
เลยว่าทีมเราจะประสบความสำาเร็จในการ
แข่งขันหากเราเตรียมพร้อมด้วยกลยุทธ์ที่
เหมาะสม  อย่างไรกต็าม ไม่นานมานีข้้าพเจ้า 
พดูกับลาเวลล์ เอด็เวร์ิดส์ โค้ชแห่งตำานานของ 
บีวายยูเก่ียวกับกลยุทธ์ของเรา เขาบอกว่า 
“ผมไม่สนหรอกว่าคณุจะเล่นวธิไีหนตราบเท่า 
ท่ีเราทำาแต้มทชัดาวน์ได้!”  ในฐานะควอร์เตอร์ 
แบก็คนหนึง่ของเขา ข้าพเจ้าคดิว่ามนัซบัซ้อน 
มากกว่านั้น แต่อาจเป็นเพราะปรัชญา เรียบ
ง่ายนี่เองที่ทำาให้มีสนามกีฬาตั้งชื่อตามเขา

เนื่องจากเราทุกคนอยู่ในทีมของพระเจ้า 
เราแต่ละคนมกีลยทุธ์สูช่ยัชนะไหม  เราพร้อม 
เล่นหรอืเปล่า  ถ้าเราในฐานะสมาชกิ รกัครอบ- 

หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าต้องการพูด
กบัภรรยาของอธิการคนหน่ึงในสเตค 
ของเรา ข้าพเจ้าจึงโทรไปที่บ้านเธอ  

ลูกชายของเธอรับโทรศัพท์  ข้าพเจ้าพูดว่า 
“สวัสดีครับ คุณแม่อยู่ไหมครับ”

เขาตอบว่า “อยู่ครับ  ผมจะไปตามให้  ไม่
ทราบใครพูดครับ”

ข้าพเจ้าตอบ: “บอกคุณแม่ว่าประธานนีล
สันครับ”

เงียบไปครู่หนึ่ง จากนั้นด้วยนำ้าเสียงร่าเริง 
ข้าพเจ้าได้ยิน “แม่ครับ ประธาน ฮิงค์ลีย์  โทร
มา!”

ข้าพเจ้านกึไม่ออกเลยว่าเธอจะคดิอย่างไร  
คงเป็นการเดินมารับโทรศัพท์ที่ยาวนานที่สุด
ในชวีติเธอ  ความคิดแวบเข้ามาในใจข้าพเจ้า 
ว่า “ควรแกล้งเธอดีไหม”  ข้าพเจ้าไม่ได้ทำา
แต่เราหัวเราะกัน  เมื่อลองคิดถึงตอนนั้น เธอ
คงผิดหวังที่กลับเป็นข้าพเจ้าแทน

ท่านจะทำาอย่างไรถ้าศาสดาพยากรณ์ของ
พระเจ้าโทรเรียกท่านจริงๆ  ท่านเรียกแล้ว! 
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเรียกเราแต่ละ
คนมายังงานที่สำาคัญมาก ดังที่ท่านเรียกเรา
อีกครั้งเมื่อเช้านี้  ท่านบอกว่า “บัดนี้ถึงเวลา
แล้วที่สมาชิกและผู้สอนศาสนาจะร่วมมือกัน 
ทำางานด้วยกัน เพื่อลงแรงในสวนองุ่นของ
พระเจ้าในการนำาจติวิญญาณมาหาพระองค์” 
(“ศรัทธาในงานแห่งความรอด” [การถ่ายทอด 
การอบรมผู้นำาทั่วโลก, มิ.ย. 2013]; lds.org/

ครัว เพื่อน และผู้ร่วมงานของเราจริง  เราจะ
ไม่อยากแบ่งปันประจักษ์พยานของเราใน
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูกับพวกเขาหรือ

ที่การประชุมสัมนาสำาหรับประธานคณะ
เผยแผ่คนใหม่ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 
ประธานคนใหม่ 173 คนพร้อมด้วยภรรยาได้
รบัคำาแนะนำาสดุท้ายก่อนเริม่การรบัใช้ สมาชกิ 
ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบ
สองทั้งสิบห้าคนพูดกับคนพิเศษกลุ่มนี้  

เอล็เดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์เพิม่ความเห็น 
สุดท้ายว่า “นี่คือยุคที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติ- 
ศาสตร์ของศาสนจักร  นี่คือสิ่งซึ่งเทียบได้กับ
เหตุการณ์สำาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติ-
ศาสตร์ที่ผ่านมา เช่นนิมิตแรก ของประทาน
แห่งพระคมัภร์ีมอรมอน การฟ้ืนฟพูระกติตคิณุ 
และทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสร้างรากฐานให้เรามุ่ง
ไปข้างหน้าและสอนในอาณาจกัรของพระบิดา 
ในสวรรค์ของเรา” (“Concluding Remarks”  
[คำาปราศรยัให้ไว้ในการประชมุสมัมนาสำาหรบั 
ประธานคณะเผยแผ่คนใหม่, 26 ม.ิย. 2013], 
1, หอสมุดประวัติศาสนจักร, ซอลท์เลคซิตี้)

เราต้องทุ่มเทอย่างที่ไม่เคยทำามาก่อนเพื่อ
ให้ทัดเทียมกับความตื่นเต้นของผู้นำาและ
คำามั่นสัญญาของผู้สอนศาสนาเต็มเวลาของ
เรา  งานนี้จะไม่รุดหน้าตามวิธีที่พระเจ้าทรง
ประสงค์ไว้หากปราศจากเรา!  ดังที่ประธาน
เฮนรย์ี บ.ี อายรงิก์กล่าวไว้ “ไม่ว่าเราจะมอีาย ุ
เท่าใด มีความสามารถอะไร มีการเรียกใดใน
ศาสนจักร หรืออยู่ที่ใด เราเป็นหนึ่งเดียวกันที่
ได้รับเรียกให้ทำางานเพื่อช่วยพระองค์ในการ
เก็บเกี่ยวจิตวิญญาณ” (“เราเป็นหนึ่งเดียว,” 
เลียโฮน�, พ.ค. 2013, 62)

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันกับท่านถึงกลยุทธ์ท่ี
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องนำาไปใช้หลังจากสวด
อ้อนวอน และอ่าน สั่งสอนกิตติคุณของเร� 
บทที่ 13 และไตร่ตรองถึงประสบการณ์ท่ี
ผ่านมา  ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านพิจารณา
ประเด็นทั้งสามนี้เมื่อท่านนึกถึงกลยุทธ์ของ
ท่าน

อย่างแรก สวดอ้อนวอนเป็นพิเศษเพื่อนำา
ใครสักคนมาเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดและ
พระกิตติคุณของพระองค์ทุกวัน  ท่านทำาได้
โดยการมองทกุคนเป็นบตุรและธดิาของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าซึ่งช่วยเหลือกันในการเดินทางกลับ
บ้าน  นึกถึงเพื่อนใหม่ๆ ที่ท่านจะมี

สอง สวดอ้อนวอนให้ผู้สอนศาสนาที่รับใช้

โดย เอ็ลเดอร์เอส. กิฟฟอร์ด นีลเซ็น
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เร่งกลยุทธ์ของพระเจ้า!
เร�แต่ละคนต้องคิดค้นและใช้กลยุทธ์ส่วนตัวของเร�เองที่จะรับใช้ด้วย 
คว�มกระตือรือร้นเคียงข้�งผู้สอนศ�สน�เต็มเวล�
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อยู่ในเขตของท่านและผู้สนใจของพวกเขา
โดยออกชื่อทุกวัน  วิธีเดียวที่จะทำาได้คือต้อง
ทกัทายพวกเขา ดูป้ายชือ่ของเขา เรยีกชือ่เขา 
และถามเขาว่ากำาลังสอนใครอยู่  เอ็ลเดอร ์
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวอย่างชาญฉลาด
ว่า “พระเจ้าจะทรงช่วยท่านให้รู้ใจเขาไม่ได้
จนกว่าท่านจะรู้ชื่อและใบหน้าของเขา” 

ข้าพเจ้าเข้าร่วมพิธีบัพติศมาของซิสเตอร์
ที่แสนดีคนหนึ่งผู้แบ่งปันประจักษ์พยานของ
เธอ  ข้าพเจ้าจะจำาสิ่งที่เธอพูดไว้ตลอดไป 
เธอพูดว่า “ไม่เคยมีคนสวดอ้อนวอนให้ดิฉัน
มากมายขนาดนี้และดิฉันไม่เคยสัมผัสถึง
ความรักมากมายขนาดนี้มาก่อนเลย! ดิฉันรู้
ว่างานนี้จริง!”

สาม เชือ้เชญิเพือ่นเข้าร่วมกจิกรรมในบ้าน 
หรือนอกบ้านท่าน  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำา
อะไรกต็าม จงไตร่ตรองว่าใครจะชอบกจิกรรม 
นั้น จากนั้นฟังพระวิญญาณทรงนำาท่าน

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนข้าพเจ้าถึงบท
เรียนที่แยบยลในการศึกษาพระกิตติคุณส่วน
ตวัซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่านำามาประยกุต์ใช้ใน “การ 
เร่ง” ได้อย่างสวยงาม  เมื่อข้าพเจ้าตื่นเต้น
เก่ียวกับสิ่งใด จะแสดงออกมาในการเขียน

ของข้าพเจ้าและมกัจะลงท้ายด้วยเครือ่งหมาย 
อัศเจรีย์ ซึ่งมีคำานิยามที่แสดงถึง “ความ 
รู้สึกแรงกล้า [หรือ] บ่งบอกว่าสำาคัญมาก” 
(Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 
11th ed. [2003], “exclamation point”)

ข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งเมื่อพระคัมภีร์เกี่ยวกับ 
“การรวม” ที่ลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรค
ตอนนี้ เริ่มปรากฏขึ้นมา เช่นคำาวิงวอนจาก
ใจของแอลมา “โอ้หากข้าพเจ้าเป็นเทพ, และ
มีความปรารถนาได้ตามใจข้าพเจ้า, เพื่อ
ข้าพเจ้าจะออกไปและพูดด้วยแตรของพระผู้
เป็นเจ้า, ด้วยเสยีงทีจ่ะเขย่าแผ่นดนิโลก, และ 
ป่าวร้องการกลับใจแก่ทุกผู้คน!” (แอลมา 
29:1)

จากค้นคว้าพบว่ามี 65 ข้อความแสดงถึง
อารมณ์อันแรงกล้าเช่นนี้ของผู้สอนศาสนา 
รวมถึงข้อความเหล่านี้

“และปีติของพระองค์ในจิตวิญญาณที่
กลับใจใหญ่หลวงเพียงใดเล่า!. . .

“และหากเป็นไปว่าเจ้าจะทำางานตลอดวนั 
เวลาของเจ้าในการป่าวร้องการกลับใจแก่คน
พวกนี้, และนำา, แม้จิตวิญญาณเดียวมาหา
เรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่หลวง

เพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา!
“และบัดนี้, หากปีติของเจ้าจะใหญ่หลวง

ด้วยจิตวิญญาณเดียวที่เจ้านำามาหาเราใน
อาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา, ปีติของเจ้า
จะใหญ่หลวงสักเพียงใดหากเจ้าจะนำาจิต
วิญญาณมากมายมาหาเรา!” (คพ. 18:13, 
15—16)

การค้นพบข้อพระคัมภีร์พิเศษเหล่านี้เป็น
บทบาทสำาคัญในงานมอบหมายแรกของ
ข้าพเจ้าในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค  ข้าพเจ้า
ประหม่าเล็กน้อยที่ได้เป็นคู่กับอัครสาวก 
เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกที่การประชุมใหญ่
สเตคแห่งหนึ่ง  เมื่อข้าพเจ้าเดินเข้าไปในห้อง
ทำางานของประธานสำาหรับการประชุมแรก
ในสุดสัปดาห์นั้น ข้าพเจ้าสังเกตเห็นรองเท้า
ทองสัมฤทธ์ขาดรุ่งริ่งคู่หน่ึงบนชั้นหลังโต๊ะ
ทำางาน พร้อมข้อความพระคัมภีร์ท่ีลงท้าย
ด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์  เมื่ออ่านข้อความ
นั้น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าทรงทราบถึงสิ่งที่
ข้าพเจ้าไตร่ตรอง ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน
และทรงทราบแน่ชัดว่าข้าพเจ้าต้องการสิ่งใด
ที่จะทำาให้ใจอันว้าวุ่นสงบลง  

ข้าพเจ้าขอให้ประธานสเตคเล่าเรื่องของ
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และ สำาคัญ ยิ่ง ของ พระองค์; และ โดย วิธี เล็กๆ 
น้อยๆ พระเจ้า ทรง ทำาให้ ผู้ มี ปัญญา จำานน 
และ ทรง ทำาให้ ความ รอด เกิด แก่ จิต วิญญาณ 
เป็นอันมาก” (แอลมา 37:6–7)

ความไร้เดียงสาและเยาว์วัยของผู้สอน
ศาสนาของเราเป็นตัวอย่างของวิถีของพระ-
เจ้า—ว่าคนเหล่านั้นที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะ 
“เชื้อเชิญผู้คนให้มาหาพระคริสต์โดยช่วยเขา
ให้รบัพระกติตคิณุทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟโูดยศรัทธา 
ในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ 
การกลับใจ บัพติศมา รับของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทนจนกว่าชีวิต
จะหาไม่” (ดู สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนว 
ทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา [2004], 1)

ในฐานะสมาชิกของศาสนจักร โดย เรื่อง
เลก็ และ เรยีบ ง่ายของเรา เราสามารถ “ทำาให้  
หลาย คน ตระหนกั ถงึ ความ ผิด ของ วถิ ีแห่ง ตน” 
และ นำา  “พวก เขา มา สู่ ความ รู้ ถึง พระผู้เป็นเจ้า  
ของ ตน อัน ไป สู่ ความ รอด ของ จิต วิญญาณ” 
(แอลมา 37:8)

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปกับประธานสเตคและ
อธิการเพื่อเยี่ยมสมาชิกที่แข็งขันน้อยคนหนึ่ง 
เราสอนเขาเกี่ยวกับพรของวันสะบาโตโดย วิธี 
เรียบง่ายมาก เราแสดงความรักต่อเขาอย่าง
จริงใจ เขาตอบกลับว่า “ทั้งหมดที่ผมต้องการ
คอือยากให้มใีครสกัคนมาหาและมอบ อะบร�โซ 

พี่
น้องที่รักของข้าพเจ้า ไม่กี่สัปดาห ์
ที่ผ่านมาข้าพเจ้าอยู่ที่ศูนย์อบรมผู้
สอนศาสนาในเม็กซิโกซิตี้ เพื่อแบ่ง

ปันข่าวสารกับผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าและ
ภรรยาตั้งใจไปถึงล่วงหน้าก่อนหลายชั่วโมง 
ขณะที่เราเดินชมสวนอันสวยงามและถนนที่
ดูแลอย่างดีในเอ็มทีซี เราสังเกตเห็นความสุข
ที่ฉายส่องออกมาจากใบหน้าของเอ็ลเดอร์
และซิสเตอร์หนุ่มสาวหลายร้อยคน แต่ละคน
มุ่งเรียนรู้ทักษะภาษาใหม่และเรียนรู้ที่จะ
ซาบซึง้มากขึน้กบัจดุประสงค์ของตนในฐานะ 
ผู้สอนศาสนา

ขณะที่ข้าพเจ้าหยุดมองภาพอันน่าทึ่งนี้ 
ข้าพเจ้านึกถึงคำาของแอลมาเมื่อท่านสั่งฮีลา
มันบุตรชายของท่านให้รักษาประวัติศาสตร์
ของผู้คนของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งในบันทึก
ซึ่งมอบไว้กับท่านและเพื่อรักษาสิ่งทั้งหมดนี้
ให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อว่าวันหนึ่งจะถูกนำาออกมาสู่
ทุก ประชาชาติ ตระกูล ภาษา และ ผู้คน

จากนั้นแอลมาบอกท่านว่า:
“บัดนี้ ลูก จะ คิด ว่า นี่ เป็นความ โง่เขลา ของ 

พ่อ; แต่ ดูเถิด พ่อ กล่าว แก่ ลูก, ว่า โดย เรื่องเล็ก 
และ เรียบ ง่าย สิ่ง สำาคัญ จะ เกิด ขึ้น; และ วิธี 
เล็กน้อย ใน หลาย ครั้ง ทำาให้ ผู้ มี ปัญญา จำานน

“และ พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า ทรง ทำา งาน โดย
วิธี ต่างๆ ที่ จะ นำา มา ซึ่ง พระ ประสงค์ อัน นิรันดร์

รองเท้าคู่นั้น
ท่านเล่าว่า:
“นี่คือรองเท้าของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหนุ่ม

คนหนึ่งซึ่งสถานการณ์ครอบครัวเขาลำาบาก
มาก แต่เขามุ่งมัน่ทีจ่ะรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนา 
และเขาก็ทำาอย่างประสบความสำาเร็จใน
กัวเตมาลา  เมื่อเขากลับมา ผมพบกับเขา
เพื่อจะปลดเขาอย่างสมเกียรติและเห็นว่า
รองเท้าของเขาเก่ามาก  ชายหนุ่มคนนี้ถวาย
ทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระเจ้าโดยไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากครอบครัว

“เขาสังเกตเห็นผมจ้องไปที่รองเท้าจึงถาม
ว่า ‘ประธานครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ’

“ผมตอบ ‘ไม่มีครับ เอ็ลเดอร์ทุกอย่างปกติ
ดี! ผมขอรองเท้าคู่นั้นได้ไหม’”

ประธานสเตคเล่าต่อไปว่า “ผมเคารพและ 
รักอดีตผู้สอนศาสนาคนนี้อย่างท่วมท้น!  ผม
อยากจะจดจำาประสบการณ์นั้นไว้ ผมจึงเอา
รองเท้าของเขาไปชุบทองสัมฤทธ์  เพื่อเตือน
ผมเมือ่ผมเดนิเข้ามาในห้องน้ีถงึความพยายาม 
ที่เราทุกคนต้องมีไม่ว่าสภาวการณ์ของเราจะ
เป็นอย่างไร  ข้อความนั้นมาจากพระคัมภีร์
อสิยาห์ทีต่ดิไว้ ‘เท้าของผูน้ำาข่าวซึง่อยูบ่นภเูขา 
นั้นช่างงดงามจริง  คือผู้นำาข่าวท่ีประกาศ
สันติภาพ และผู้ท่ีนำาข่าวอันน่ายินดี ท้ังเท้า
ของผูป้ระกาศความรอด และผูก้ล่าวกบัศิโยน 
ว่า พระเจ้าของท่านทรงครอบครอง [!]’ (อิส-
ยาห์ 52:7)”

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ภรรยาของอธิการ
ผู้แสนดีอาจสงสัยว่าทำาไมศาสดาพยากรณ์
จึงโทรเรียกเธอ   ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเธอ
และเราไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป—เครื่องหมาย
อัศเจรีย์!

ข้าพเจ้าทราบว่าเราแต่ละคนต้องคิดค้น
และใช้กลยุทธ์ส่วนตัวของเราเองเพื่อรับใช้
ด้วยความกระตือรอืร้นเคียงข้างผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลา—เครื่องหมายอัศเจรีย์!

ข้าพเจ้าเสริมประจักษ์พยานของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “และบัดนี้, หลังจาก
ประจกัษ์พยานจำานวนมากท่ีให้ไว้ถงึพระองค์, 
นี่คือประจักษ์พยาน, สุดท้ายของทั้งหมด, ซึ่ง
เราให้ไว้ถึงพระองค์: ว่าพระองค์ทรงพระชนม์
อยู่!” (คพ. 76:22)  ในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

โดย เอ็ลเดอร์อาร์นุลโฟ วาเลนซูเอลา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เรื่องเล็ก 
และ เรียบ ง่าย
ขอให้เร�เอื้อมออกไปห�ผู้อื่นด้วยศรัทธ�และด้วยคว�มรัก
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(abrazo)” หรืออ้อมกอดให้ผม  ข้าพเจ้ายืนขึ้น
ทนัทแีละโอบกอดเขา วันต่อมาเป็นวันอาทิตย์ 
บราเดอร์คนเดยีวกนันีม้าทีก่ารประชมุศลีระลกึ 
พร้อมกับทุกคนในครอบครัวของเขา

ระหว่างการเยี่ยมสอน มาร์ธา สมาชิกคน
หนึ่งในวอร์ดของเรา บอกภรรยาผมและคู่
เยี่ยมของเธอว่าไม่ให้กลับมาอีก เธอตัดสิน
ใจแล้วว่าจะเลิกไปโบสถ์ ผู้เยี่ยมสอนคนหนึ่ง
ถามมาร์ธาว่าพวกเขาจะร้องเพลงสวดด้วย
กันเป็นคร้ังสดุท้ายได้หรอืไม่และเธอยอม เมือ่ 
พวกเขาร้อง มีบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้น ทีละเล็ก
ละน้อย พระวิญญาณเริ่มปกคลุมห้อง พวก
เขาแต่ละคนรู้สึกได้ ใจของมาร์ธาเริ่มอ่อนลง 
เธอบอกความรู้สึกในใจของเธอให้กับผู้เยี่ยม
สอนด้วยนำา้ตาคลอเบ้า ในขณะนัน้เธอตระหนกั 
ว่าเธอรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง ตอนนี้
เธอขอบคุณผู้เย่ียมสอนของเธอและแสดง
ความปรารถนาให้พวกเขากลับมาอีก จาก

วันนั้นเป็นต้นมา เธอต้อนรับพวกเขาอย่าง
ยินดี

มาร์ธาเริ่มมาโบสถ์กับลูกสาวคนเล็กของ
เธอ หลายปีที่พวกเขามาโบสถ์เป็นประจำา
โดยที่มาร์ธาไม่เคยหมดหวังว่าสามีอาจเลือก
มาโบสถ์กับพวกเขาในท้ายที่สุด ในที่สุดวัน
นั้นที่พระเจ้าทรงสัมผัสใจเขาก็มาถึง และเขา
เร่ิมมาโบสถ์ เช่นเดียวกันกับลูกสาวอีกคน
หนึ่งซึ่งตามมาไม่นานหลังจากนั้น ครอบครัว
นี้เริ่มรู้สึกถึงปีติแท้จริงที่มาจากการมีพรพระ-
กิตติคุณในบ้าน นับแต่นั้นมาร์ธารับใช้เป็น
ประธานสมาคมสงเคราะห์ในวอร์ดเราอย่าง
ซื่อสัตย์ และสามีของเธอก็รับใช้ในการเรียก
หลายตำาแหน่งในสเตคเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้
เริ่มจากการร้องเพลงสวด  เรื่องเล็ก และ เรียบ 
ง่ายที่สัมผัสใจของมาร์ธา

นาอามานเป็นผู้บัญชาการกองทัพของ
พระราชาแห่งซีเรีย เป็นชายที่มีเกียรติ เป็น

คนองอาจกล้าหาญ แต่เขาเป็นโรคเรื้อนด้วย 
(ดู 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1)  หลังจากไม่ประสบ
ความสำาเรจ็ในการรบัการรักษาจากพระราชา 
แห่งอิสราเอลสำาหรับโรคเรื้อน นาอามานไป
ที่บ้านของเอลีชา ผู้เผยพระวจนะ เอลีชาส่งผู้
ส่งสารไปบอกเขาว่า

“จงไปชำาระตัวในแม่นำ้าจอร์แดนเจ็ดคร้ัง 
และเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิม และ
ท่านจะสะอาด

“แต่นาอามานโกรธและไปเสีย บ่นว่า ดูสิ 
ข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆ และมายืน
อยูแ่ละออกพระนามของพระเจ้าของเขา และ 
โบกมือเหนือที่นั้น ให้โรคเรื้อนหาย

“แต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้ 
และทัดทานท่านว่า บิดาของข้าพเจ้า ถ้าผู้
เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านทำาส่ิงใหญ่อย่าง
หนึ่ง ท่านจะไม่ทำาหรือ? ถ้าเช่นน้ันเมื่อผู้เผย
พระวจนะสั่งท่านว่า จงไปล้างและสะอาด
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คนที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้
ในภาพวาดนี ้ชายผูท้กุข์ยากนอนในร่มเงา 

บนพื้น เหน็ดเหนื่อยและส้ินหวังจากการทน
ทุกข์ในความเจ็บป่วยเป็นเวลาถึง 38 ปี

ขณะที่พระผู้ช่วยให้รอดยกผ้าคลุมขึ้นมือ
หนึ่ง  พระองค์กวักมือเรียกอีกข้างหนึ่ง และ
ถามตรงๆ ว่า  “ท่านอยากจะหายเป็นปกติ
หรือเปล่า?”

ชายคนนั้นทูลตอบว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อนำ้า
กำาลังกระเพื่อมนั้น ไม่มีใครเอาตัวข้าพเจ้าลง
ไปในสระ แล้วพอจะลงไปเองคนอื่นก็ลงไป
ก่อนแล้ว” (ยอห์น 5:6-7)

สำาหรับชายคนนี้แล้วดูเหมือนว่าเป็นการ
ท้าทายที่เป็นไปไม่ได้  แต่พระเยซูทรงตอบ
อย่างลึกซึ้งและเหนือความคาดหมายว่า

“ลุกขึ้นเถิด จงยกแคร่ของท่านเดินไป
“ทันใดนั้นเขาก็หายเป็นปกติและยกแคร่

ของเขาเดินไป” (ยอห์น 5:8-9)
มอีกีครัง้หนึง่เกีย่วกบัความอ่อนโยนนี ้ลกูา 

บอกเราว่าพระผู้ช่วยให้รอดขณะท่ีเดินทาง
ไปยังเยรูซาเล็ม  ทรงพบคนโรคเร้ือน 10 คน  
เพราะการเจ็บป่วยของเขา พวกเขา “ยืนอยู่
แต่ไกล” (ลูกา 17:12)  พวกเขาถูกขับไล่— 
 ไม่สะอาดและไม่เป็นที่ต้องการ

พวกเขาร้องข้ึน “เยซ ูนายเจ้าข้า โปรดเมตตา 

ระหว่างช่วงเวลาเทศกาลที่เต็มไปด้วย
ความปีติในเยรูซาเล็ม  พระผู้ช่วยให้
รอดทรงละจากฝูงชนออกเสาะหาผู้ที่

ขัดสนที่สุด  พระองค์พบพวกเขาที่เบธซาธา 
สระนำ้าที่มีศาลาห้าหลังที่ริมประตูแกะซึ่งเป็น
ทีรู่ก้นัว่าเป็นทีร่วมของคนทกุข์ยากจำานวนมาก

พระกิตติคุณของยอห์นสอนเราว่าใกล้
สระนำ้านั้น “มีคนป่วยจำานวนมาก มีทั้งคน
ตาบอด คนง่อย และคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ 
คอยนำ้ากระเพื่อม

“เพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า
ลงมากวนนำ้าในสระเป็นครั้งคราว และเมื่อ
นำ้ากระเพื่อมอยู่ ใครก้าวลงไปในนำ้าก่อนก็จะ
หายจากโรคร้ายที่เขาเป็นอยู่นั้น” (ยอห์น 5: 
3-4)

การมาเยือนของพระผู้ช่วยให้รอดถูก
พรรณาไว้อย่างสวยงามในภาพวาดของ
คาร์ล บล็อค ชื่อภาพ พระคริสต์ทรงรักษ�
คนป่วยที่เบธซ�ธ�  บล็อควาดภาพพระเยซู
กำาลังยกกันสาดชั่วคราวขึ้นเพื่อมองเห็น “คน
ป่วยคนนั้น” (ยอห์น 5:7) ผู้นอนอยู่ใกล้สระ
และรอคอย  คำาว่า คนป่วย  ในที่นี้หมายถึง
คนที่หมดกำาลังและเน้นให้เห็นถึงพระเมตตา
และพระกรุณาธิคุณของพระผู้ช่วยให้รอด ผู้
เสด็จมาอย่างเงียบๆ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจแก่

โดย เอ็ลเดอร์ ทิโมธี เจ. ไดคส์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ท่านอยากจะหาย 
เป็นปกติหรือเปล่า?
เมื่อเร�กลับใจและเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระเจ้� เร�ห�ยเป็นปกติ คว�มรู้สึกผิด
ของเร�ถูกลบล้�งออกไป

เถิด ท่านยิ่งควรจะทำาสักเท่าไร?
“ท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดคร้ังในแม่นำ้า

จอร์แดน ตามถ้อยคำาของคนของพระเจ้าและ 
เนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็ก
เลก็ และท่านกส็ะอาด” (2 พงศ์กษตัรย์ิ 5:10– 
11, 13–14)

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ศาสดาพยา-
กรณ์ของเราเชื้อเชิญเราทุกคนให้ออกไปและ
ช่วยชีวิตพี่น้องชายหญิงของเราให้รอด ท่าน
กล่าวว่า “โลกต้องการความช่วยเหลือจาก
ท่าน มีเท้าทีต้่องยนืหยดัให้ได้ มมีอืท่ีต้องคว้า 
ไว้ให้มั่น มีความคิดที่ต้องสร้างสรรค์ มีใจที่
ต้องจรรโลง  และจิตวิญญาณที่ต้องช่วยให้
รอด พรนรัินดร์รอท่านอยู”่ (“ออกไปช่วยชวิีต” 
เลียโฮน� ก.ค. 2001 หน้า 67)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าคนจำานวนมากเหล่า
นั้นที่ต้องการความช่วยเหลือของเรากำาลังรอ
คอยเราอยู่ที่นั่น พวกเขาพร้อมให้พี่น้องชาย
หญิงที่ซื่อสัตย์เอื้อมออกไปหาพวกเขาและ
ช่วยพวกเขาให้รอดผ่านสิ่งเล็กๆ และเรียบ
ง่าย ข้าพเจ้าเองใช้เวลาหลายชั่วโมงเยี่ยม
สมาชกิทีแ่ขง็ขนัน้อยของศาสนจกัรผูท่ี้พระเจ้า 
ทรงทำาให้หัวใจพวกเขาอ่อนลง ผู้ท่ีขณะน้ี
พร้อมจะรับประจักษ์พยานของเราและการ
แสดงออกถึงความรักอย่างจริงใจของเรา 
เมื่อเราเอื้อมออกไปและเชื้อเชิญพวกเขา 
พวกเขาจะกลับมาสู่ศาสนจักรโดยไม่ลังเล

ขอให้เราเอื้อมออกไปหาผู้อื่นด้วยศรัทธา
และด้วยความรัก ขอให้เราจดจำาความสญัญา 
ของพระเจ้า:

“และ หาก เป็น ไป ว่า เจ้า จะ ทำา งาน ตลอด 
วัน เวลา ของ เจ้า ใน การ ป่าวร้อง การก ลับ ใจ แก่ 
คน พวก นี้, และ นำา, แม้ จิตวิญญาณ เดียว มา 
หา เรา, ปีติ ของ เจ้า พร้อม กับ เขา จะ ใหญ่ หลวง 
เพียง ใด ใน อาณาจักร แห่ง พระ บิดา ของ เรา!

“และ บัดนี้, หาก ปีติ ของ เจ้า จะ ใหญ่ หลวง 
ด้วย จิต วิญญาณ เดียว ที่ เจ้า นำา มา หา เรา ใน
อาณาจักร แห่ง พระ บิดา ของ เรา, ปีติ ของ เจ้า 
จะ ใหญ่ หลวง สัก เพียง ใด หาก เจ้า จะนำา จิต 
วญิญาณ มากมาย มา หา เรา!” (คพ.18:15–16)

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้า
ที่มีต่อลูกๆ ทุกคนของพระองค์ ข้าพเจ้าทราบ
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์และว่าพระองค์เป็น
พระผู้ไถ่ของเรา ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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เราเถิด” (ลูกา 17:13) ถ้าจะพูดอีกนัยหนึ่งก็
คือ “มีอะไร ที่พระองค์จะช่วยพวกเราบ้างได้
ไหม?”

แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์น้ี  เต็มไปด้วย
สงสาร  และยังรู้ว่าศรัทธาจะทำาให้เกิดปาฏิ-
หาริย์ ดังนั้นพระองค์จึงบอกพวกเขาว่า “จง
ไปสำาแดงตวัต่อพวกปโุรหิตเถดิ” (ลกูา 17:14)

เมื่อเขาจากไปโดยศรัทธา  ปาฏิหาริย์จึง
เกิดขึ้น  พวกท่านจินตนาการได้ไหมถึงปีติที่
เปี่ยมล้นในแต่ละย่างก้าวเมื่อเขาได้รับพยาน
ในช่วงเวลานั้นจริงๆ เมื่อร่างกายถูกชำาระให้
สะอาด รักษาให้หาย และได้รับการฟื้นฟูต่อ
หน้าต่อตา? 

“คนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหาย
โรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วย
เสียงดัง

“และกราบลงทีพ่ระบาท [ของพระอาจารย์] 
ขอบพระคุณพระองค์. . . ”

“แล้ว [พระเยซ]ู ตรสักบัคนนัน้ว่า จงลกุขึน้ 
และไปเถิด ความเชื่อของท่านทำาให้ท่านหาย
ปกติแล้ว” (ลูกา 17:15-16, 19)

การทำางานในอดีตในฐานะแพทย์และ
ศัลยแพทย์  ข้าพเจ้าเน้นไปท่ีการซ่อมแซม
แก้ไขร่างกาย  พระเยซูคริสต์ทรงรักษาท้ัง
ร่างกาย จิตใจและวิญญาณ  และการรักษา

ของพระองค์เริ่มต้นที่ศรัทธา
ท่านจำาได้ไหมเมื่อศรัทธาและปีติของท่าน

ล้นปริม่  ท่านจำาชัว่ขณะทีท่่านค้นพบประจกัษ์ 
พยานของท่านเอง หรือเมื่อพระผู้เป็นเจ้ายืน 
ยันกับท่านว่าท่านเป็นบุตรหรือธิดาของพระ-
องค์และว่าพระองค์ทรงรักท่านมากและท่าน
รู้สึกว่าหายเป็นปกติ  หากช่วงเวลานั้นหาย
ไป ท่านจะหาพบได้อีก

พระผูช่้วยให้รอดทรงแนะนำาเราว่าทำาอย่างไร 
จึงหายเป็นปกติ สมบูรณ์ หรือรักษาหาย

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก 
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้
หยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อน
น้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก

“ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระ
ของเราก็เบา” (มัทธิว 11: 28-30)

“จงกลบัมาตดิตามเรา” (ลกูา 18: 22) เชือ้ 
เชิญให้เราทิ้งชีวิตเก่าและความปรารถนา
ฝ่ายโลกไว้เบื้องหลังและมาเป็นคนใหม่ผู้ซึ่ง  
“สิ่งสารพัดที่เก่าๆ  ก็ล่วงไป  [และ] นี่แน่ะ
กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) แม้
ด้วยหัวใจดวงใหม่ที่ซื่อสัตย์  และเราจะหาย
เป็นปกติ  

“จงมาอยู่ใกล้เราและเราจะเข้ามาอยู่ใกล้
เจ้า; จงแสวงหาเราอย่างขยันหมั่นเพียรและ
เจ้าจะได้พบเรา; ขอ, และเจ้าจะได้รับ; เคาะ, 
และจะเปิดมันให้เจ้า” (คพ. 88:63)

ขณะที่เราอยู่ใกล้พระองค์ เราจะตระหนัก
ว่ามรรตัยหมายถึงความยากลำาบาก และ “มี
การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง” (2 นีไฟ 2:11)
ไม่ได้เป็นจุดอ่อนในแผนแห่งความรอด  แต่
ทีจ่รงิแล้ว  การตรงกันข้ามเป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นของ 
ความเป็นมรรตัยและเสริมสร้างจุดประสงค์ 
ของเราและชำาระล้างทางเลือกของเรา สถาน- 
การณ์ที่ไม่คาดคิดของชีวิตช่วยสร้างสัมพันธ- 
ภาพนิรันดร์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า—และ
จารึกรูปลักษณ์ของพระองค์ไว้บนสีหน้า
ของเราเมื่อเรามอบใจของเราใหพระองค์ (ดู 
แอลมา 5:19)

“จงทำาอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา” (ลูกา 
22:19) เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงขอเมื่อ
พระองค์ทรงสถาปนาสิง่ทีเ่ราเรยีกว่าศลีระลกึ  
ศาสนพิธีนี้ที่มีขนมปังและนำ้าต่อพันธสัญญา
ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ราทำากับพระผูเ้ป็นเจ้าและเชือ้เชญิ 
อำานาจแห่งการชดใช้มาสู่ชีวิตเรา  เราได้รับ
การรักษาโดยการทิ้งนิสัยและวิถีชีวิตที่ทำาให้
ใจเราแข็งกระด้างและดื้อรั้น  เมื่อเราวาง 
“อาวุธแห่งการกบฏ [ของเราเอง]” (แอลมา 



3938 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 3

23: 7) เราเป็น “ผู้มีสิทธิ์เสรี[ของเราเอง]” 
(คพ. 58:28) อย่างแท้จริง ไม่มืดบอดอยู่ใน
กลลวงของซาตานอีกต่อไปหรืองงงวยกับ
เสียงอึกทึกของความรู้ฝ่ายโลกอีกต่อไป

เมื่อเรากลับใจและเปล่ียนใจเลื่อมใสสู่
พระเจ้า เราหายเป็นปกติ ความรู้สึกผิดของ
เราถูกลบล้างออกไป  เราอาจสงสัยเช่นเดียว
กับอีนัสว่า “นี่เป็นไปได้อย่างไรหรือ?” พระ-
เจ้าทรงตอบ  “เพราะศรัทธาของเจ้าในพระ-
คริสต์. . .ดังนั้น, จงไปเถิด, ศรัทธาของเจ้าทำา 
ให้เจ้าสมบูรณ์แล้ว” (อีนัส 1:7, 8)

คอรี เทน บูม สตรีคริสตศาสนิกชนชาว 
ดัดช์ผู้อุทิศตน ได้ค้นพบการรักษาดังกล่าว
แม้ว่าจะถกูจบัเป็นเชลยในค่ายกกักนัระหว่าง 
สงครามโลกครั้งที่ 2  เธอต้องทนทุกข์อย่าง
ใหญ่หลวง  แต่ไม่เหมือนพี่สาวที่รักของเธอ 
เบทซี่ ที่ถูกสังหารในอีกค่ายหน่ึง  คอรีรอด
ชีวิต

หลังสงคราม เธอได้เล่าประสบการณ์ของ
เธอต่อสาธารณชนหลายคร้ังถงึเร่ืองการรักษา 
และการให้อภัย  มีอยู่ครั้งหนึ่งอดีตยามนาซี
ผู้ที่เป็นต้นเหตุให้คอรีถูกคุมขังอย่างทุกข์
ทรมานในราเวนเบิร์ก  เยอรมันนี  ได้เข้ามา
หาเธอและชื่นชมข่าวสารเกี่ยวกับการให้อภัย
และความรักของพระคริสต์ที่เธอพูด

“ผมทราบซึง้ในข่าวสารของคณุ ฟรอเลยีน” 
เขาพูด ‘ตามทีคุ่ณพดู  ผมคิดว่าพระองค์ชำาระ 
ล้างบาปของผมไปแล้ว!’

“เขาย่ืนมือที่หยาบกร้านมาสัมผัสมือกับ
ดิฉัน” คอรีเล่า “และดิฉัน ผู้ซึ่งสั่งสอน. . . เรื่อง
ความจำาเป็นของการให้อภัยอยู่บ่อยๆ  ปล่อย
มือลงข้างกาย”

“แม้จะโกรธ และความคิดพยาบาทเพิ่ม
ขึ้น  ดิฉันมองเห็นบาปเหล่านั้น . . .พระเยซู
เจ้า ดิฉันสวดอ้อนวอน โปรดทรงให้อภัยข้า
พระองค์ด้วยและโปรดช่วยข้าพระองค์ให้
อภัยเขาด้วยเถิด

“ดิฉันฝืนยิ้ม [และ] พยายามอย่างยิ่งที่จะ
ยกมือขึ้น ดิฉันทำาไม่ได้  ไม่มีแต่ประกายของ
ความอบอุ่นหรือจิตกุศล  และดิฉันก็หายใจ
ลึกๆ อีกคร้ังและสวดอ้อนวอนในใจ  ข้าแต่
พระเยซู ข้าพระองค์ให้อภัยเขาไม่ได้ ขอประ-
ทานการให้อภยัของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถดิ

“ขณะที่ดิฉันจับมือของเขาได้มีสิ่งอัศจรรย์
เกิดขึ้น ดูเหมือนว่าความรักอันท่วมท้นที่มีต่อ
ชายแปลกหน้าคนน้ีได้หล่ังไหลออกจากหัวใจ

ผ่านหัวไหล่ลงไปยังแขนของดิฉันผ่านไปยัง
ตัวเขา 

“และดิฉันได้ค้นพบว่าไม่ใช่การให้อภัย
ของเราบนความดีงามที่รักษาโลกใบนี้แต่
เป็นของพระองค์  เมื่อพระองค์บอกให้เรารัก
ศัตรูของเรา  พระองค์ทรงมอบความรักของ
พระองค์เองควบคู่ไปกับพระบัญชา”1

คอรี เทน บูมหายเป็นปกติแล้ว
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวไว้ว่า “มี

ชีวิตหนึ่งที่สนับสนุนผู้ที่กำาลังลำาบากหรือ
กำาลังแบกภาระของความเศร้าโศกและปวด
ร้าว—แม้พระเจ้าพระเยซูคริสต์”2

หากท่านรู้สึกไม่สะอาด ไม่เป็นที่รัก  ไม่มี
ความสุข ไม่มีค่าควร หรือไม่บริสุทธิ์ จงจำาไว้
ว่า “ความอยุติธรรมทั้งหลายในชีวิตจะได้รับ
การแก้ไขโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์” 3  จงมีศรัทธาและอดทนต่อเวลาและ
พระประสงค์ของพระผู้ให้รอดสำาหรับท่าน  
“อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้น” (มาระโก 5:36) 

ให้มั่นใจว่าพระผู้ช่วยให้รอดยังแสวงหาที่
จะซ่อมแซมจติวญิญาณท่านและรักษาจิตใจ
ของเรา  พระองค์ทรงรอคอยอยู่ที่ประตูและ
เคาะ  ขอให้เราต้อนรับพระองค์ด้วยการเริ่ม
ต้นอีกครั้งที่จะสวดอ้อนวอน กลับใจ ให้อภัย 
และลืม  ขอให้เรารักพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้
เพื่อนบ้านของเราและยืนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ด้วยชีวิตที่ชำาระสะอาดแล้ว  คนป่วยที่สระ
นำ้าเบธซาธา  คนเป็นเรื้อนตามเส้นทางสู่
เยรูซาเล็ม และคอรี เทน บูมหายเป็นปกติ 
“ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?  จง
ลุกขึ้น และเดิน  “การมีพระคุณของพระองค์
ก็เพียงพอแล้ว” (2 โครินธ์ 12:9) และท่านจะ
ไม่เดินตามลำาพัง

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์  
ข้าพเจ้ารู้ว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระองค์
และพระองค์ทรงรักเราดังที่เราเป็นอยู่และดัง
ทีเ่ราจะเป็น  ข้าพเจ้ารูว่้าพระองค์ทรงส่งพระ- 
บตุรของพระองค์ลงมายังโลกเพือ่พลพีระชนม์ 
ชีพเพื่อชดใช้ให้แก่มนุษยชาติทั้งปวง และแก่
ผูเ้ตม็ใจยอมรบัพระกติตคุิณของพระองค์และ 
ตดิตามพระองค์จะหายเป็นปกตแิละสมบูรณ์ 
—“ ใน เวลา ของ พระองค์ เอง, และ ใน วิธีการ 
ของ พระองค์ เอง, และ ตาม พระ ประสงค์ ของ 
พระองค์ เอง.” (คพ. 88:68) ด้วยพระเมตตา
อันละเอียดอ่อนของพระองค์  นี่คือพยานของ
ข้าพเจ้าถึงท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 คอรี	เทน	บูม,	The Hiding Place	(1971),	215;	
2.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“Meeting	Life’s	

Challenges,”	Ensign,	พ.ย.	1993,	71.
3. สั่งสอนกิตติคุณของเร� : แนวท�งก�รรับใช้ง�น

เผยแผ่ศ�สน� (2004), 54.



4140 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 3

จะหยัง่ถงึทัง้สำาหรบัพระบดิาผูท้รงส่งพระองค์ 
มาและพระบตุรผูเ้สดจ็มา  การสำานกึในความ 
รักแห่งสวรรค์นี้เท่านั้นที่จะทำาให้ความทุกข์ที่
เรามีน้อยกว่าพระองค์เป็นสิ่งที่ทนรับได้ จาก
นั้นจึงเข้าใจได้ และในที่สุดจึงเป็นการไถ่

ข้าพเจ้าขอไม่พูดถึงความเจ็บป่วยพิเศษ
ต่างๆ ที่กล่าวมา แต่จะเน้นถึงโรค MDD—
“ภาวะซึมเศร้ารุนแรง”—หรือที่เรียกกันทั่วไป
ว่า “โรคซึมเศร้า”  เมื่อข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ 
ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงวันผมยุ่งไม่ได้ดั่งใจ วัน
กำาหนดจ่ายภาษี หรือช่วงเวลาท้อแท้ใจที่เรา
ทุกคนมี  ทุกคนจะวิตกกังวลหรือท้อแท้เป็น
บางครั้ง  พระคัมภีร์มอรมอนบอกว่าแอมัน
กับพี่น้องของท่านใจหดหู่ ณ ช่วงเวลาที่ยาก
ลำาบากมาก2 และเราที่เหลือก็เป็นได้เช่นกัน  
แต่วันนี้ข้าพเจ้ากำาลังพูดถึงบางสิ่งที่ร้ายแรง
กว่า โรคภัยที่สาหัสมากจนทำาให้สมรรถภาพ
ของบุคคลหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ที่ แผลในใจที่ลึกมากจนไม่มีใครรับผิดชอบที่
จะบอกได้ว่าแผลนั้นจะหายไปถ้าผู้เคราะห์
ร้ายเหล่านั้นเพียงแค่ยืนอกผายไหล่ผึ่งและ
คิดแต่ในแง่บวก—แม้กระนั้นข้าพเจ้าก็สนับ-
สนุนอย่างเต็มที่ในการยืนอกผายไหล่ผึ่งและ
คิดในแง่บวก!

ไม่ คำ่าคืนมืดมนของจิตใจและวิญญาณ
เช่นนี้เป็นมากกว่าความรู้สึกท้อแท้  ข้าพเจ้า
เคยเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับชายที่ดีมากคนหนึ่ง
เมื่อผู้เป็นภรรยาที่รักของเขากว่า 50 ปีสิ้น

อั
ครสาวกเปโตรบันทึกไว้ว่าสานุศิษย์
ของพระเยซคูรสิต์ต้อง “เหน็อกเหน็ใจ 
กัน”1  ในเร่ืองน้ัน ข้าพเจ้าอยากจะ

พูดถึงผู้ที่ทนทุกข์จากความเจ็บป่วยทางจิต
หรือความผิดปกติทางอารมณ์ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง  ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือร้ายแรง 
หรอืไม่ว่าเป็นระยะเวลาสัน้หรือเร้ือรังไปตลอด 
ชีวิตก็ตาม  เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของ
เรื่องเช่นนั้นเมื่อเราได้ยินผู้เชี่ยวชาญพูดถึง
โรคประสาทและโรคจิต ถึงความโน้มเอียง
ทางกรรมพันธุ์และโครโมโซมผิดปกติ ถึงโรค
ไบโพลาร์ โรคจติหวาดระแวง และโรคจติเภท  
ไม่ว่าจะเข้าใจยากสักเพียงใด โรคภัยไข้เจ็บ
เหล่านีค้อืความเป็นจรงิในชวิีตมรรตัย ไม่ควร 
มีความละอายใจในการยอมรับสิ่งเหล่านั้น
มากไปกว่าการยอมรับเมื่อต้องต่อสู้กับความ
ดนัโลหติสงูหรอืเน้ือร้ายท่ีเกดิขึน้อย่างฉบัพลัน 

ในการพยายามหาสันติสุขและความเข้าใจ 
ในเร่ืองยากๆ เหล่านี้ จำาเป็นที่ต้องระลึกว่า
เรากำาลังอาศัยอยู่—และเลือกที่จะอาศัยอยู่
—ในโลกที่ตก ที่ซึ่งจุดประสงค์แห่งสวรรค์ 
การแสวงหาของเราในการเป็นเหมือนพระผู้
เป็นเจ้าจะถูกทดสอบและทดลองครั้งแล้ว
คร้ังเล่า  คำารับรองสำาคัญที่สุดในแผนของ
พระผู้เป็นเจ้าคือจะมีพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้
ไถ่ ผู้จะทรงยกเราขึ้นอย่างมีชัยเหนือการทด 
สอบและการทดลองเหล่านั้นเมื่อเรามีศรัทธา
ในพระองค์ แม้ว่าราคาในการทำาเช่นนั้นยาก

ชวีติ  ข้าพเจ้าได้เหน็สิง่นัน้เกดิขึน้กบัมารดาท่ี 
มอีาการภาวะซมึเศร้าหลงัคลอด  กบันักเรียน 
ที่กระวนกระวายใจ กับทหารผ่านศึก และกับ
คุณย่าคุณยายที่กังวลเก่ียวกับความเป็นอยู่
ของลูกหลานที่โตแล้ว

ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับบิดาวัยหนุ่ม
ที่พยายามเลี้ยงดูครอบครัว และครั้งหนึ่ง
ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตนเองอย่างน่า
กลัว  ช่วงหนึ่งในชีวิตแต่งงานของเราเมื่อ
ความกลัวเรื่องปัญหาทางการเงินปะทะกับ
ความเหนื่อยล้าสุดๆ ข้าพเจ้าเสียสติ ซึ่งเป็น
สิ่งที่คาดไม่ถึงพอๆ กับที่เป็นความจริง  แต่
ด้วยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าและความรัก
ของครอบครวั ข้าพเจ้ายงัสมประกอบอยูแ่ละ 
ยังทำางานต่อไป แต่แม้หลายปีหลังจากน้ัน
ข้าพเจ้ายังคงรู้สึกสงสารอย่างมากต่อผู้ที่ต้อง
มีทุกข์มากกว่าหรือนานกว่าข้าพเจ้ากับความ
หดหู่เช่นนั้น  อย่างไรก็ดี  ตามถ้อยคำาของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ เราได้รับกำาลังใจจาก
ผูท้ี ่“[ได้] สำารวจ . . .และเพ่งพนิจิเหวลกึทีส่ดุ”3 
และบากบั่นจนออกมาได้—ดังบรรดาผู้ยิ่ง
ใหญ่ทัง้หลายเช่น อบัราฮมั ลนิคอล์น, วนิสตนั 
เชอร์ชิลล์, และเอ็ลเดอร์จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 
ซึ่งในอดีตคือหนึ่งในผู้ที่อ่อนโยนและเป็น
เหมอืนพระครสิต์มากทีส่ดุในสมยัการประทาน 
ของเรา ผู้เคยต่อสู้กับโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้น
ประจำาหลายปีก่อนทีจ่ะมาเป็นศาสดาพยากรณ์ 
ผู้เป็นที่รักของคนทั่วไปและเป็นประธานคน 
ที่แปดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ดังนั้นท่านควรจะตอบรับอย่างไรให้ดีที่สุด
เมื่อท่านหรือคนที่ท่านรักเผชิญการท้าทาย
ทางจิตใจหรือทางอารมณ์  เหนือสิ่งอื่นใด จง
อย่าสญูเสยีศรทัธาในพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรง 
รักท่านมากกว่าที่ท่านจะเข้าใจได้  ดังที่ประ-
ธานมอนสันกล่าวกับสตรีสมาคมสงคราะห์
อย่างจบัใจเมือ่คนืวนัเสาร์ท่ีผ่านมาว่า “ความ 
รักนั้นไม่มีวันเปลี่ยน . . .มีให้ท่านยามท่าน
ทุกข์หรือสุข สิ้นหวังหรือมีหวัง  ความรักของ
พระผูเ้ป็นเจ้ามใีห้ท่านไม่ว่าท่านจะรูส้กึสมควร 
ได้รับหรือไม่ก็ตาม  ความรักนั้นมีให้ท่าน
เสมอ”4  จงอย่าสงสัยสิ่งนั้น และอย่าทำาใจ
ของท่านแข็งกระด้าง  จงดำาเนินต่อไปอย่าง
ซื่อสัตย์ในการอุทิศตนที่ได้รับการพิสูจน์ด้วย
เวลาว่าจะนำาพระวิญญาณของพระเจ้ามาสู่
ชวีติท่าน แสวงหาคำาแนะนำาจากผูท้ีถ่อืกญุแจ

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เหมือนภาชนะแตก
ท่�นควรจะตอบรับอย่�งไรให้ดีที่สุดเมื่อท่�นหรือคนที่ท่�นรักเผชิญก�ร
ท้�ท�ยท�งจิตใจหรือท�งอ�รมณ์
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สำาหรบัความผาสกุทางวญิญาณของท่าน ขอ 
และยึดมั่นพรแห่งฐานะปุโรหิต  จงรับส่วน
ศีลระลึกทุกสัปดาห์ และยึดมั่นคำาสัญญาที่
จะดีพร้อมจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  
จงเชื่อในปาฏิหาริย์  ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์
มากมายเกิดขึ้นแม้เมื่อสิ่งบ่งชี้อื่นๆ บอกว่า
ไม่มีความหวังแล้ว  ความหวัง ไม่มีวัน สูญ
สิ้น  ถ้าปาฏิหาริย์เหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นใน
เร็วๆ นี้หรือไม่สมบูรณ์หรือดูเหมือนจะไม่เกิด
ขึน้เลย จงจำาแบบอย่างความทกุข์ทรมานของ 
พระผู้ช่วยให้รอด ถ้าถ้วยอันขมขื่นยังไม่ผ่าน
ไป จงดื่มมันและเข้มแข็งไว้ วางใจในวันแห่ง
ความสุขข้างหน้า5

เมื่อเป็นไปได้ในการป้องกันความเจ็บป่วย 
จงมองหาตัวบ่งชี้ความเครียดในตัวท่านและ
ในผู้อื่นซึ่งท่านอาจช่วยได้  เช่นเดียวกับยาน
ยนต์ของท่าน จงตื่นตัวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น 
ความเร็วที่มากเกิน หรือเมื่อนำ้ามันใกล้หมด
ถัง  เมื่อท่านเผชิญกับ “โรคซึมเศร้าที่เกิดจาก

ความเหนื่อยล้า” จงปรับสิ่งที่จำาเป็น  ความ
อิดโรยคือศัตรูของเราทุกคน—ดังนั้นจงชะลอ
ความเร็ว พักผ่อนเต็มที่ เติมให้พอ และเติม
ใหม่ให้เตม็  แพทย์สญัญาว่าถ้าเราไม่ใช้เวลา 
รักษาตนเอง เราจะใช้เวลาเจ็บป่วยในภาย
หลังอย่างแน่นอน

ถ้าเรื่องต่างๆ ยังคงทำาให้เหนื่อยล้า จง
แสวงหาคำาแนะนำาจากผู้ที่น่าเชื่อถือและผ่าน
การอบรมในเรือ่งนี ้มทีกัษะของมอือาชพีและ 
เป็นที่เคารพนับถือ  จงซื่อสัตย์กับพวกเขา
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่านและ
เร่ืองที่ท่านทุกข์ใจ  พิจารณาร่วมกับสวด
อ้อนวอนถึงคำาแนะนำาและวิธีแก้ปัญหาที่
ท่านได้รับ  ถ้าท่านเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ พระ-
ผู้เป็นเจ้าจะทรงคาดหวังให้ท่านแสวงหาพร
ฐานะปุโรหิต และ ไปรับการรักษา  ความผิด
ปกติทางอารมณ์ก็เช่นกัน  พระบิดาในสวรรค์
ทรงคาดหวังให้เราใช้ของประทานอันน่าอัศ-
จรรย์ ทุกอย่�ง ที่พระองค์ประทานให้ในสมัย

การประทานอันเรืองโรจน์นี้
ถ้าท่านเองเป็นคนป่วยหรือเป็นผู้ดูแลคน

ป่วย พยายามอย่ารู้สึกหนักใจกับขนาดของ
ภาระที่ท่านมีอยู่  อย่าคิดว่าท่านแก้ไขทุก
อย่างได้ แต่จงแก้ไขเท่าที่ทำาได้  ถ้าสิ่งเหล่า
นั้นเป็นเพียงชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ จงซาบซึ้งใจ
และอดทน  หลายครั้งในพระคัมภีร์ พระเจ้า
ทรงบญัชาให้บางคน “สงบ” หรือ “น่ิง”—และ 
รอ6  การรอคอยบางสิ่งด้วยความอดทนเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาชีวิตมรรตัยของเรา

สำาหรับคนดูแลผู้ป่วย ในความพยายาม
อุทิศตนเพื่อช่วยผู้อื่น จงอย่าทำาลายสุขภาพ
ของท่านเอง  จงฉลาดในเรื่องเหล่านี้  อย่าวิ่ง
ไปเร็วเกินกำาลังของตน7  ไม่ว่าอะไรก็ตามท่ี
ท่านจดัหาได้หรอืไม่อาจจดัหาได้ ท่านสามารถ 
สวดอ้อนวอนและให้ “ความรักที่ไม่เสแสร้ง”8  
“ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี . . . 
ทนได้ทุกอย่าง…มีความหวังและความทรหด
อดทนอยู่เสมอ  ความรัก ไม่มีวัน เสื่อมสูญ”9
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ขอให้เราจำาไว้เช่นกนัว่าโดยผ่านความเจบ็ 
ป่วยหรือการท้าทายท่ียากลำาบากใดก็ตาม 
ยังมีหลายสิ่งในชีวิตท่ีทำาให้เรามีความหวัง
และซาบซึ้งใจ  เราอยู่เหนือข้อจำากัดหรือ
ความทุกข์ยากของเราอย่างไร้ขอบเขต!  
สเตฟานี คลาร์ก นีลสันและครอบครัวเป็น
เพื่อนกับเรามานานกว่า 30 ปี  เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม ปี 2008 สเตฟานีและคริสเตียน
สามีของเธอประสบอุบัติเหตุเคร่ืองบินตก
และไฟไหม้ที่ตามมาซึ่งทำาให้เกิดแผลเหวอะ-
หวะจนเหลือเพียงสีเล็บเท้าที่สังเกตได้เมื่อ
สมาชิกครอบครัวมาระบุตัวผู้เคราะห์ร้าย  
แทบจะไม่มีโอกาสเลยที่สเตฟานีจะรอด หลัง 
จากรักษาอาการในสภาพโคม่าสามเดือน เธอ 
ก็ตื่นขึ้นมาเห็นตัวเอง  แผลในจิตใจและโรค
ซึมเศร้าขั้นรุนแรงก็เกิดขึ้น  สเตฟานีมีลูกสี่
คนอายุตำ่ากว่าเจ็ดขวบ  เธอไม่ต้องการให้
พวกเขาเห็นเธออีกเลย  เธอรู้สึกว่าเป็นการดี
กว่าที่จะไม่มีชีวิตอยู่  “ฉันคิดว่ามันง่ายกว่า” 
คร้ังหนึง่สเตฟานเีคยบอกข้าพเจ้าทีห้่องทำางาน 
“ถ้าพวกเขาลืมฉันไปและฉันออกไปจากชีวิต

ของพวกเขาอย่างเงียบๆ” 
แต่ด้วยเกียรตินิรันดร์ของเธอ พร้อมกับคำา

สวดอ้อนวอนของสามี ครอบครัว มิตรสหาย 
ลูกๆ ที่น่ารักทั้งสี่คน และคนที่ห้าซึ่งเพิ่งเกิด
ในครอบครัวนีลสันเมื่อ 18 เดือนที่ผ่านมา  
สเตฟานีดิ้นรนต่อสู้ออกจากห้วงลึกแห่งการ
ทำาลายตนเองจนกลายเป็น “คุณแม่นักเขียน
บลอ็ก” คนหนึง่ทีผู่ค้นนยิมมากทีส่ดุในประเทศ 
ผู้ประกาศอย่างเปิดเผยแก่ผู้ติดตามบล็อกสี่
ล้านคนของเธอว่า “จุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์” 
ในชีวิตของเธอคือการเป็นแม่และการชื่นชม 
วันทุกวัน ที่เธอได้รับบนโลกที่สวยงามใบนี้

พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ไม่ว่าท่านจะ
ต่อสู้ดิ้นรนกับอะไร—ทางจิตหรือทางอารมณ์
หรือทางร่างกายหรืออื่นๆ—จงอย่าโหวตให้
ความลำา้ค่าของชวีติโดยการจบชวีติ! จงวางใจ 
ในพระผู้เป็นเจ้า  ยึดมั่นในความรักของพระ-
องค์  จงรู้ว่าวันหนึ่งอรุณจะเบิกฟ้าอย่างเจิด
จรัสและเงามืดทั้งปวงแห่งความเป็นมรรตัย
จะจากไป  แม้เราอาจรูส้กึเป็น “เหมอืนภาชนะ 
แตก” ดังที่ผู้เขียนสดุดีบอกไว้10 แต่เราต้อง

ระลึกว่าภาชนะนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของช่าง 
ปั้นหม้อผู้สูงส่ง จิตที่แตกสลายจะได้รับการ
เยียวยาเช่นเดียวกับกระดูกที่หักและใจที่
ชอกชำา้ ขณะทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้าทรงกำาลงัซ่อมแซม 
เราที่เหลือสามารถช่วยได้โดยการมีเมตตา
ต่อกัน ไม่ตัดสินกัน และกรุณาปรานี

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงการฟื้นคืนชีวิตอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นของประทานสำาคัญสุดจะ
พรรณนาในการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซู
คริสต์!  ข้าพเจ้าเป็นพยานเช่นเดียวกับอัคร
สาวกเปาโลว่าสิ่งที่หว่านลงในความเส่ือม
สลายนั้นวันหนึ่งจะถูกยกขึ้นมาในความไม่
เสือ่มสลายและสิง่ทีห่ว่านลงในความอ่อนแอ
ก็จะเป็นขึ้นมาอย่างมีพลัง11 ข้าพเจ้ากล่าวคำา
พยานถึงวนันัน้เมือ่คนทีเ่รารกัและรูจ้กัผูพ้กิาร 
ในความเป็นมรรตยัจะยนือยูต่่อหน้าเราอย่าง 
สง่างาม  ด้วยร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์
อย่างน่าอัศจรรย์  คงจะเป็นชั่วขณะที่น่าตื่น
เต้นยิ่งนัก!  ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเราจะมีความ
สุขมากขึ้นที่ได้เห็นปาฏิหาริย์เช่นน้ันหรือมี
ความสขุแทนพวกเขาทีส่มบรูณ์แบบและ “เป็น 
อิสระแล้ว”12  ในที่สุด  จนกว่าจะถึงเวลานั้น
เมื่อเราทุกคนเห็นประจักษ์ถึงของประทาน
อันดีเลิศของพระคริสต์ ขอให้เราดำาเนินชีวิต
ตามศรัทธา ยึดมั่นในความหวัง และแสดง
ความ “เห็นอกเห็นใจกัน”13  ข้าพเจ้าสวดอ้อน 
วอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 1	เปโตร	3:8.
2.	 ดู	แอลมา	26:27;	ดู	แอลมา	56:16	ด้วย.
3. คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร: โจเซฟ สมิธ 

(2007), 267.
4.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“เราไม่มีวันเดินตามล�าพัง,”	

การประชมุสมาคมสงเคราะห์สามญั,	28	ก.ย.	2013.
5.	 ดู	มัทธิว	26:39.
6.	 ดู	ตัวอย่างเช่น	สดุดี	4:4;	หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา	101:16.
7.	 ดู	โมไซยาห์	4:27.
8.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	121:41.
9.	 1	โครนิธ์	13:4–8;	เน้นตวัเอน;	ด	ูโมโรไน	7:45–46	ด้วย.
10.	 สดุดี	31:12.
11.	 ดู	1	โครินธ์	15:42—43.
12.	 “Free	at	Last,”	ใน	จอห์น	ดบัเบลิย.ู	เวร์ิค,	ผู้ประพนัธ์, 

American	Negro	Songs:	230	Folk	Songs	and	
Spirituals,	Religious	and	Secular	(1998),	197.

13.	 1	เปโตร	3:8.
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สำาหรับงานเผยแผ่ศาสนาคือ เพื่อให้โลกมี
โอกาสได้ยินและยอมรับพระกิตติคุณ  พระ-
คัมภีร์เต็มไปด้วยพระบัญชา คำาสัญญา ข้อ
เรียกร้อง และรางวลัสำาหรบัการสอนพระกติต-ิ 
คณุ  ข้าพเจ้าเจตนาใช้คำาว่า พระบญัช� เพราะ 
ดูเหมือนว่านี่เป็นคำาสั่งยืนกรานที่เราจะหนี
ไม่พ้น ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม” (“When the 
World Will Be Converted,” Ensign, ต.ค. 
1974, 4)

ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้น ข้าพเจ้า
กับซิสเตอร์บัลลาร์ดเดินทางไปพร้อมลูกๆ 
เพือ่ควบคมุดแูลคณะเผยแผ่แคนาดา โตรอน- 
โต  ถ้อยคำาของประธานคิมบัลล์ดังอยู่ในหู
ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านพูดว่า 
“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าสงสัยว่าเรากำาลังทำา
สุดความสามารถอยู่หรือไม่  เราพอใจในวิธ ี
ที่เราสอนคนทั่วโลกเช่นนั้นหรือ?  เวลานี้เรา
เผยแผ่มา 144 ปีแล้ว  เราพร้อมที่จะก้าวให้
ยาวขึน้หรอืไม่  พร้อมทีจ่ะขยายวสิยัทศัน์ของ 
เราหรือไม่” (Ensign, ต.ค. 1974, 5)

นอกจากนี ้ท่านยงัขอให้เราเร่งฝีเท้า ทำางาน 
ร่วมกันเพื่อสร้างศาสนจักรและอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ประธานโธมัส 
เอส. มอนสนัพดูข่าวสารเดยีวกนันีก้บัสมาชกิ 
ศาสนจักรอีกครั้ง  ศาสดาพยากรณ์กล่าวว่า 

ไ
ม่นานมานี้ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์บัล
ลาร์ดเพิ่งกลับจากงานมอบหมายให้
ไปเยี่ยมห้าประเทศในยุโรป  ที่นั่นเรา

มีโอกาสได้พบกับผู้สอนศาสนาของเราหลาย
คน บางทบีางคนอาจเป็นลกูๆ บางคนของท่าน  
ตั้งแต่ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศ 
ลดอายุการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของคน
หนุ่มสาว ข้าพเจ้ามีโอกาสพิเศษได้พบปะ
กับพวกเขามากกว่า 3,000 คน  แสงสว่าง
ของพระคริสต์ฉายอยู่บนใบหน้าพวกเขา 
และพวกเขากระตือรือร้นที่จะขับเคลื่อนงาน
นี้ไปข้างหน้า—ค้นหาและสอน ให้บัพติศมา 
ทำาให้แข็งขัน และเสริมสร้างอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า  ขณะพบปะกัน พวกเขาเรียน
รู้อย่างรวดเร็วว่าไม่สามารถทำางานนี้ได้
เพียงลำาพัง  วันนี้ข้าพเจ้าต้องการพูดกับ
สมาชิกศาสนจักรทุกคน เพราะเป็นเรื่องเร่ง
ด่วนสำาหรับเราแต่ละคนทีจ่ะมส่ีวนร่วมใน
การแบ่งปันพระกติติคุณ

ดงัทีม่กีารอ้างองิหลายครัง้ ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธประกาศว่า “จากทั้งหมดที่กล่าว
มา หน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำาคัญที่สุดคือสั่ง
สอนพระกิตติคุณ” (คำ�สอนของประธ�น

ศ�สนจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 353)
ในปี 1974 ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 

คิมบัลล์กล่าวว่า “บางทีเหตุผลสำาคัญที่สุด

“บดันีถ้งึเวลาแล้วทีส่มาชิกและผู้สอนศาสนา
จะร่วมมือกัน. . . [และ] ลงแรงในสวนองุน่ของ 
พระเจ้าในการนำาจิตวิญญาณมาหาพระองค์  
พระองค์ทรงเตรียมวิธีการมากมายไว้ให้เรา
แบ่งปันพระกิตติคุณ  และพระองค์จะทรง
ช่วยเหลือการทำางานของเราถ้าเราจะลงมือ
ทำาด้วยศรัทธาเพื่อทำาให้งานของพระองค์เกิด
สัมฤทธิผล” (“ศรัทธาในงานแห่งความรอด” 
[คำาปราศรัยในการถ่ายทอดพิเศษ, 23 มิ.ย. 
2013]; lds.org/broadcasts)

พี่น้องทั้งหลาย เป็นการดีท่ีจะใคร่ครวญ
คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ตัง้แต่สมยัโจเซฟ 
สมิธจนถึงปัจจุบัน  ท่านเหล่านั้นกระตุ้นและ
เรยีกร้องให้ผูน้ำาและสมาชิกศาสนจกัรทำางาน 
อย่างทุ่มเทในการนำาข่าวสารแห่งการฟื้นฟู
พระกติตคิณุไปสูบ่ตุรธดิาทุกคนของพระบิดา 
 บนสวรรค์ในทั่วโลก

ข่าวสารของข้าพเจ้าบ่ายวันนี้คือ พระเจ้า 
ทรงกำ�ลัง เร่งงานของพระองค์  ในสมัยของ
เราสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมาชิกศาสนจักร
ทุกคนเอื้อมออกไปด้วยความรักเพื่อแบ่งปัน
ความจริงแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระเยซูคริสต์  เราต้องทำางานร่วมมือกับ
ผูส้อนศาสนาของเรา 80,000 คนท่ีกำาลังรับใช้ 
อยู่  ข้อมูลเกี่ยวกับงานสำาคัญน้ี โดยเฉพาะ 
งานมอบหมายสำาหรับผู้นำาสภาสเตคและ
สภาวอร์ด มีสรุปใจความไว้อย่างชัดเจนบน
เวบ็ไซต์ LDS.org ชือ่หวัข้อ “เร่งงานแห่งความ 
รอด”

จากการวิจัยเราทราบว่าสมาชิกศาสนจักร
ที่แข็งขันเกือบทุกคนต้องการให้พรพระกิตติ-
คุณอยู่ในชีวิตคนที่พวกเขารัก แม้แต่ผู้ที่พวก
เขาไม่เคยพบมาก่อน  แต่เราทราบด้วยว่า
สมาชิกหลายคนลังเลที่จะทำางานเผยแผ่และ
แบ่งปันพระกิตติคุณเนื่องด้วยเหตุผลพื้นฐาน
สองประการ

• เหตุผลแรกคือความกลัว  สมาชิกหลาย
คนไม่แม้แต่จะสวดอ้อนวอนขอโอกาส
แบ่งปันพระกิตติคุณ เพราะกลัวว่าจะได้
รับการกระตุ้นจากสวรรค์ให้ทำาบางสิ่งที่
พวกเขาคิดว่าไม่สามารถทำาได้

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

จงวางใจในพระเจ้า
จงมีส่วนร่วมโดยทำ�สิ่งที่ท่�นทำ�ได้ในก�รแบ่งปันข่�วส�รสำ�คัญแห่งก�ร
ฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
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• เหตุผลที่สองคือความเข้าใจผิดว่างาน
เผยแผ่ศาสนาคืออะไร

เรารู้ว่าเมื่อใครบางคนเป็นผู้พูดในการ
ประชุมศีลระลึกและกล่าวว่า “วันนี้ผมจะพูด
เรื่องงานเผยแผ่ศาสนา” หรือบางทีแม้กระทั่ง
เมื่อเอ็ลเดอร์บัลลาร์ดลุกขึ้นพูดแบบเดียวกัน
ในการประชุมใหญ่สามัญ บางท่านฟังแล้ว
อาจคิดว่า “ไม่นะ เรื่องนี้อีกแล้วหรือ เราเคย
ฟังมาแล้ว” 

เราทราบว่าไม่มีใครชอบที่จะรู้สึกผิด  บาง 
ทีท่านรู้สึกว่าถูกขอให้ทำาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับมิตรสหายหรือ
เพื่อนบ้าน  ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
ข้าพเจ้าขอลบความกลัวที่ท่านหรือผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลาคนใดก็ตามมีในการแบ่งปัน
พระกิตติคุณกับผู้อื่น

จงตดัสนิใจทำาสิง่ท่ีพระเยซคูรสิต์ทรงขอให้ 
เราทำา  พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า

“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะ
แล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน

“เพราะว่าทุกคนท่ีขอก็ได้ และทุกคนท่ี
แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

“ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้
ลูกเมื่อเขาขอขนมปัง?

“หรือให้งูเมื่อลูกขอปลา?
“เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่าน. . .ยังรู้จักให้

ของดแีก่ลกูของตน ยิง่กว่าน้ันสกัเท่าใด พระ- 

บิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดี
แก่พวกที่ขอต่อพระองค์” (มัทธิว 7:7–11)

พี่น้องทั้งหลาย ความกลัวจะแทนที่ด้วย
ศรทัธาและความมัน่ใจเมือ่สมาชกิและผูส้อน 
ศาสนาเตม็เวลาคกุเข่าสวดอ้อนวอนทลูขอให้ 
พระเจ้าประทานพรพวกเขาด้วยโอกาสทำางาน 
เผยแผ่ จากนั้นเราต้องแสดงศรัทธาและมอง 
หาโอกาสที่จะแนะนำาพระกิตติคุณของพระ-
เยซูครสิต์แก่ลกูๆ ของพระบดิาบนสวรรค์ และ 
โอกาสเหล่านั้นจะมาอย่างแน่นอน  โอกาส
เหล่านี้จะไม่มีวันเรียกร้องให้เราฝืนตอบรับ
หรือเล่นตามบท  แต่จะเป็นไปอย่างลื่นไหล
เนื่องจากความรักที่เรามีต่อพี่น้องของเรา ขอ 
เพียงคิดในแง่บวก และคนที่ท่านพูดด้วยจะ
สัมผัสถึงความรักของท่าน  พวกเขาจะไม่ลืม
ความรู้สึกนั้น แม้จะยังไม่ถึงเวลาที่พวกเขา
จะน้อมรับพระกิตติคุณ  สิ่งนั้นอาจเปลี่ยน-
แปลงในอนาคตเมื่อสภาวการณ์ของพวกเขา
เปลี่ยนไป  

เป็นไปไม่ได้ที่เราจะล้มเหลวเมื่อเราทำากิจ
ธุระของพระเจ้าอย่างสดุความสามารถ แม้ว่า 
ผลลัพธ์จะเป็นผลจากการใช้สิทธิ์เสรีของคน
คนหนึ่ง แต่หน้าที่รับผิดชอบของเราคือการ
แบ่งปันพระกิตติคุณ

จงวางใจพระเจ้า  พระองค์ทรงเป็นพระผู้
เลี้ยงที่ดี ทรงรู้จักแกะของพระองค์ และแกะ
เหล่านั้นรู้จักเสียงของพระองค์ และในวันนี้ 

เสียงของผู้เลี้ยงแกะที่ดีคือเสียงของท่านและ
ของข้าพเจ้า  และถ้าเราไม่มีส่วนร่วม หลาย
คนก็จะไม่ได้ยินข่าวสารแห่งการฟื้นฟู  กล่าว
โดยง่ายคือ นี่เป็นเรื่องของศรัทธาและการ 
กระทำาในส่วนของเรา  หลกัธรรมเรียบง่ายน้ัน 
คือ—สวดอ้อนวอนทั้งส่วนตัวและเป็นครอบ-
ครัวสำาหรับโอกาสงานเผยแผ่  พระเจ้าตรัสไว้
ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาว่าหลายคน
ถูกกันไว้จากความจริงเพียง “เพราะพวกเขา
หารู้ไม่ว่าจะพบได้จากที่ใด” (คพ. 132:12)  

ท่านไม่จำาเป็นต้องเป็นคนเข้าสังคมหรือ
เป็นครูที่พูดโน้มน้าวใจเก่ง  หากท่านมีความ
รักและความหวังมั่นคงในตัวท่าน พระเจ้า
ทรงสญัญาว่าหากท่าน “เปล่งเสยีงของ [ท่าน] 
แก่ผู้คนเหล่านี้; . . . [และ] พูดความนึกคิดที่ 
[พระองค์] จะใส่ไว้ในใจ [ท่าน], . . .  [ท่าน] 
จะไม่ถูกทำาให้จำานนต่อหน้าคน;  

“[และ] จะให้มันแก่ [ท่าน]. . .ในชั่วขณะ
นั้นนั่นเอง, สิ่งที่ [ท่าน] จะกล่าว” (คพ. 100: 
5–6)

สั่งสอนกิตติคุณของเร� เตือนเราทุกคนว่า 
“ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในงานสอนศาสนาจนกว่า 
[เรา] จะพบคนให้สอน  พูดคุยกับผู้คนให้
มากที่สุดในแต่ละวัน  เป็นธรรมดาที่จะรู้สึก
หวาดกลัวอยู่บ้างกับการพูดคุยกับผู้คน แต่ 
[เรา] สามารถสวดอ้อนวอนขอศรัทธาและ
พลังให้มีความกล้ามากขึ้นในการเปิดปาก
ประกาศพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู” 
([2004], 170)  ท่านที่เป็นผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลา ถ้าท่านต้องการสอนมากขึ้น ท่านต้อง
พูดคุยกับผู้คนมากขึ้นทุกวัน  พระเจ้าทรงส่ง
ผู้สอนศาสนาออกไปทำาเช่นนี้เสมอมา

พระเจ้าทรงรู้จักเรา ทรงทราบว่าเรามีอุป- 
สรรคส่วนตัว  ข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านบางคน
อาจรู้สึกมีภาระหนักอึ้ง แต่ข้าพเจ้าสวดอ้อน 
วอนขอให้ท่านไม่รูส้กึว่าการเอ้ือมออกไปด้วย 
ไมตรีตามปกติวิสัยเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ
เป็นภาระ แต่นั่นคือสิทธิพิเศษ!  ไม่มีปีติใด
ในชีวิตยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำางานอย่างทุ่มเท
ในการรับใช้พระเจ้า  

กุญแจสำาคัญคือท่านต้องได้รับการดลใจ
จากพระผู้เป็นเจ้า ทูลขอการนำาทางจากพระ- 



4544 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 3

องค์ แล้วออกไปทำาตามที่พระวิญญาณทรง
กระตุ้น  เมื่อสมาชิกมองงานแห่งความรอด
เป็นความรับผิดชอบของตนแต่ผู้เดียว อาจ
ทำาให้รู้สึกกลัวได้  แต่เมื่อเขามองว่าเป็นคำา
เชื้อเชิญให้ทำาตามพระเจ้าในการนำาจิต
วิญญาณมาสู่พระองค์เพื่อให้เอ็ลเดอร์และ 
ซิสเตอร์เต็มเวลาสอน งานนั้นจะสร้างแรง
บันดาลใจ เติมพลัง และยกระดับจิตใจ 

เราไม่ได้ขอให้ทุกคนทำาทุกสิ่ง  เราเพียง
ขอให้สมาชิกทุกคนสวดอ้อนวอน เพราะรู้ว่า
ถ้าสมาชิกทุกคน ท้ังเยาว์วัยและสูงวัย จะ
เอื้อมออกไปหาแม้เพียง “คนเดียว” ระหว่าง
ช่วงนีจ้นถึงคริสต์มาส หลายล้านคนจะสมัผสั 
ถึงความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์  และ
เป็นของขวัญแสนวิเศษแด่พระผู้ช่วยให้รอด

หกสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้รับจดหมาย
จากสมาชิกผู้สอนศาสนาครอบครัวหน่ึงท่ี
ประสบความสำาเร็จมาก ครอบครัวมุนส์จาก
ฟลอริดา เขียนว่า

“เรียนเอ็ลเดอร์บัลลาร์ด  30 นาทีหลังจาก
การถ่ายทอดทั่วโลกเรื่องการเร่งงานแห่ง
ความรอด เราประชุมสภาผู้สอนศาสนาใน
ครอบครัวของเรา  เราตื่นเต้นที่หลานวัยรุ่น
ของเราต้องการมีส่วนร่วมด้วย  เราดีใจที่จะ
รายงานว่าตั้งแต่การประชุมสภาครั้งนั้น เรา
ได้ขยายกลุ่มการสอนของครอบครัวเราถึง 
200 เปอร์เซ็นต์

“หลานๆ ของเราพาเพื่อนมาโบสถ์ เราได้
เข้าร่วมการประชุมศีลระลึกกับเพื่อนที่แข็ง
ขันน้อยบางคน และคนที่เราเพิ่งติดต่อบาง
คนตกลงจะเรียนกับผู้สอนศาสนา  สตรีแข็ง
ขันน้อยของเราคนหนึ่งกลับมาโบสถ์พร้อม
กับพาผู้สนใจคนใหม่ๆ มาด้วย

“ไม่มีใครปฏิเสธคำาเชื้อเชิญให้เรียนกับผู้
สอนศาสนา  ช่างเป็นช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้น
ของการเป็นสมาชิกศาสนจักรแห่งนี้” (จด 
หมายส่วนตัว, 15 ส.ค. 2013)

จงเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนของพระวิญ- 

ญาณ  ทูลอ้อนวอนพระองค์ในการสวดอ้อน 
วอนอย่างกระตือรือร้น  จงมีส่วนร่วมโดยทำา
สิ่งที่ท่านทำาได้ในการแบ่งปันข่าวสารสำาคัญ
แห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้าขอยกคำาพูดของสมาชิกผู้สอน
ศาสนาที่ประสบความสำาเร็จอีกท่านหนึ่ง 
เคลย์ตัน คริสเต็นเซ็น: “ทุกครั้งที่ท่านนำาใคร
สักคน อุปมาว่าด้วยการจูงมือ และแนะนำา
เขาแก่พระเยซูคริสต์ ท่านจะสัมผัสถึงความ
รักอันลึกซึ้งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อท่าน
และผู้ที่ท่านจูงมืออยู่” (The Power of Every-

day Missionaries: The What and How of 

Sharing the Gospel [2013], 1)
พี่น้องทั้งหลาย ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวย 

พรให้ท่านพบปีติใหญ่หลวงที่มาจากประสบ- 
การณ์ปาฏิหาริย์ผ่านทางศรัทธาของท่าน  ดัง
ที่เราได้รับการสอนในโมโรไนบทที่ 7 ว่า

“และพระคริสต์ตรัสไว้ว่า: หากเจ้าจะมี
ศรัทธาในเราเจ้าจะมีพลังความสามารถทำา
สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นสมควร. . . .

“. . . เพราะเป็นด้วยศรัทธาที่ปาฏิหาริย์
กระทำาขึ้น; และเป็นด้วยศรัทธาที่เทพมา
ปรากฏและปฏิบัติต่อมนุษย์; ดังนั้น, หากสิ่ง
เหล่านี้หมดไปวิบัติย่อมมีแก่ลูกหลานมนุษย์, 
เพราะเป็นด้วยความไม่เชื่อ, และทั้งหมด
เปล่าประโยชน์.” (โมโรไน 7:33, 37)

จากประสบการณ์ส่วนตัว ข้าพเจ้าเป็น
พยานได้ว่าพระเจ้าจะทรงรับฟังคำาสวดอ้อน 
วอนของท่านและท่านจะมีโอกาสมากมาย
เวลานี้ไปจนอีกหลายปีที่จะแนะนำาพระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์แก่บุตรธิดาอันลำ้าค่า
ของพระบิดาบนสวรรค์  ประธานมอนสัน
ครับ เราฟังถ้อยคำาของท่าน  เราทุกคนจะ
ค้นหาให้พบคนคนนั้น  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ขอให้เราทุกคนได้สัมผัสถึงปีติใหญ่หลวงซึ่ง
มาจากงานเผยแผ่ศาสนา ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ของเธอในการเดินขึ้นเขา แต่คำาสัญญาคือ
ข้อผูกมัดของเธอและเธอก็เต็มใจทำาตามเรา

เริ่มแรก เราปีนขึ้นไปบนเนินเขาเล็กๆ  ใน
วันที่เราไปไม่มีแนวสายไฟกั้นทางเข้า ด้วย
ความช่วยเหลือ ครูของเราก็ขึ้นมาบนเนินเขา
ได้สำาเร็จ  เมื่อมาถึงยอดเขาแล้ว เราเดินลง
ไปตรงสันเขาหินเพื่อไปยังสถานที่ซึ่งเราเรียก
ว่า “หลังเต่า”

หลังจากที่เรามาถึง  ครูของเราใช้เวลา
หายใจให้ทันอยู่พักหนึ่ง  ก่อนที่เราเตรียมจะ
นั่งลงรับประทาน เธอหายใจเป็นปกติพอที่จะ
สอนบทเรียนสุดท้ายแก่เรา  เธอบอกว่าเธอมี
ความสุขเพียงใดในสองปีที่ผ่านมาที่ได้สอน
เราในปฐมวัย  เธอชมเราที่เราเชี่ยวชาญหลัก
แห่งความเชื่อ เธอสามารถบอกเลขข้อใดก็ได้
ในหลักแห่งความเชื่อและเราก็ท่องข้อนั้นให้
ฟังได้  จากนั้น เธอกล่าวว่าการท่องจำาหลัก
แห่งความเชื่อจะไม่มีความหมายมากไปกว่า
คำามากมาย เว้นแต่เราเข้าใจหลกัคำาสอนและ 
หลักธรรมที่อยู่ในนั้น  เธอกระตุ้นให้เราศึกษา
หลกัคำาสอนพระกติตคิณุทีส่อนไว้ในหลกัแห่ง 
ความเชือ่แต่ละข้อ  เธออธบิายว่าหลกัคำาสอน 

เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้พูดในภาค
ฐานะปุโรหิตของการประชุมใหญ่สามัญ  
ข้าพเจ้านึกถึงครูปฐมวัยท่ียอดเยี่ยมท่าน

หนึ่งขึ้นมาทันที  ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่
ของเธอคือการเตรียมเราให้มีค่าควรรับฐานะ
ปุโรหิต  เธอทดสอบเราตามข้อกำาหนดการ
จบจากปฐมวยัในสมยันัน้—นัน่คือการท่องจำา 
ชื่อสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองและหลัก
แห่งความเชื่อ  เธอสัญญากับเราด้วยว่า— 
หากเราทุกคนสามารถท่องจำาหลักแห่งความ
เชื่อทั้งสิบสามข้อได้ เราสามารถเลือกไปชั้น
เรียนครั้งสุดท้ายนอกสถานที่ได้

เราเลือกสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งที่เราชอบ
เดินเขาตามแนวโขดหินลาดชันเหนือเขื่อน
แรกตรงทางเข้าโลแกนแคนยอน ในยูทาห์
ตอนเหนือ  มีพื้นที่ราบขนาดเล็กตรงหน้าผา
หินเหล่านี้ซึ่งมีบริเวณก่อไฟแบบธรรมชาติที่
ท่านสามารถป้ิงฮอทดอกและย่างมาร์ชเมโลว์ 
ได้  อย่างไรก็ดี เมื่อเราเลือกสถานที่เราไม่ได้
นึกถึงครูของเราซึ่งอายุมากกว่าและไม่ใช่นัก 
กีฬาแน่นอน  หากเราคิดถงึเรือ่งน้ีให้รอบคอบ 
มากกว่านี ้อาจทำาให้เรานกึถงึความยากลำาบาก 

หลักคำาสอนและ 
หลักธรรมที่มีอยู่ใน
หลักแห่งความเชื่อ
หลักแห่งคว�มเชื่อแต่ละข้อเพิ่มเติมคุณค่�เป็นพิเศษให้กับคว�มเข้�ใจ 
ที่เร�มีต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ทีพ่บในหลกัแห่งความเชือ่แบ่งออกเป็นหลาย 
ส่วน

I. พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์และหลักคำาสอน
พื้นฐานของพระคริสต์

เราเรียนรู้จากหลักแห่งความเชื่อข้อแรก
ว่าพระผูเ้ป็นเจ้าสามพระองค์ทรงเป็นพระอต-ิ 
รูปสามพระองค์ คือ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
พระเยซ ูพระครสิต์ และพระวญิญาณบริสุทธิ์

หลกัแห่งความเชือ่ข้อท่ีสองสอนว่าเราต้อง 
รับผิดชอบต่อการกระทำาของเราเองบนแผ่น
ดินโลก

ข้อที่สามให้วิสัยทัศน์เรื่องพระพันธกิจของ
พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อความรอดของบุตรธิดา
ของพระบิดาในสวรรค์

ข้อที่สี่สอนความสำาคัญของหลักธรรมและ
ศาสนพิธีเบื้องต้น

พลังจากคำาพูดของครูเป็นแหล่งการดลใจ
แก่ข้าพเจ้าเพราะความสำาคญัท่ีเธอให้กบัการ 
ศึกษาพระกิตติคุณ  พระคัมภีร์นำาเราไปสู่
มาตรฐานแห่งความจริงซึ่งโดยการนั้นเรา
สามารถตัดสินความรู้ที่เรากำาลังได้รับว่าจริง
หรือเท็จ  หลักคำาสอนที่แท้จริงมาจากพระผู้
เป็นเจ้า ที่มาและรากฐานของความจริงทั้ง
ปวง  คำาสอนและหลักการของหลักคำาสอน
ที่แท้จริงค้นพบในพระกิตติคุณของพระเจ้า 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา  คำาสอนเท็จมาจาก
ซาตาน บิดาของความเท็จท้ังปวง  ความ
ปรารถนาของเขาคือ บิดเบือน เปลี่ยนแปลง 
และดัดแปลงความจริงที่ได้รับการเปิดเผย  
เขาต้องการหลอกเรา เราบางคนจึงหลงทาง
ไประหว่างการเดินทางกลับไปยังบ้านแห่ง
สวรรค์ของเรา

พระคัมภีร์สอนเราถึงวิธีหลีกเลี่ยงคำาสอน
เท็จ  ตัวอย่างเช่น ในจดหมายของเปาโลถึง 
ทิโมธีมีความว่า

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจาก
พระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การ
ตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขส่ิงผิด และการ
อบรมในความชอบธรรม:

“เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถ
และพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 
3:16–17)

หลักคำาสอนนี้สำาคัญต่อศาสนจักรเหมือน
กับแบตเตอรี่สำาคัญต่อโทรศัพท์มือถือ  เมื่อ
เอาแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์มือถือ  โทร-
ศัพท์จะใช้การไม่ได้   ศาสนจักรที่ไม่ได้สอน
หลักคำาสอนที่แท้จริงอีกต่อไปฉันใดย่อมไร้

ภาคฐานะปุโรหิต  |  5 ตุลาคม 2013

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
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ประโยชน์ฉันนั้น ศาสนจักรย่อมไม่สามารถ
นำาเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์และบ้าน
นิรันดร์ของเราได้

II. การจัดตั้งและระเบียบของฐานะปุโรหิต
หลังจากที่เราเริ่มเข้าใจหลักคำาสอนเบื้อง

ต้นของพระคริสต์ หลักแห่งความเชื่อข้อที่ห้า
และหกสอนเราเรื่องการจัดตั้งและระเบียบ
ของฐานะปุโรหิต  ภายใต้การกำากับดูแลจาก
พระเจ้า  โจเซฟ สมิธ จัดตั้งศาสนจักรของ
พระผู้ช่วยให้รอดโดยใช้สิทธิอำานาจฐานะ
ปโุรหติ—อำานาจของพระผูเ้ป็นเจ้า  ศาสนจกัร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือ
การจัดตั้งเดียวกันกับที่พระคริสต์ทรงจัดตั้ง
และกำากับดูแลขณะทรงอยู่บนแผ่นดินโลก

ช่างเป็นวนัอนัรุ่งโรจน์เพยีงใดสำาหรับโจเซฟ 
สมิธ และออลิเวอร์ คาวเดอรี ในเดือนพฤษ-
ภาคม ค.ศ. 1829 เมื่อพวกท่านเข้าไปในป่า
เพื่อสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับหลักคำาสอนเรื่อง
การบัพติศมาเพื่อการปลดบาปที่พวกท่านได้
อ่านระหว่างการแปลพระคัมภีร์มอรมอน  มี
คำาสอนเก่ียวกับบพัติศมาทีไ่ด้รบัการสอนโดย 
ศาสนจักรต่างๆ ในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1800 
และโจเซฟกับออลิเวอร์ทราบว่าคำาสอนเหล่า

น้ันไม่เป็นความจรงิทัง้หมด  พวกท่านต้องการ 
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติบัพติศมาที่ถูกต้อง
และอีกทั้งใครมีสิทธิอำานาจที่จะให้บัพติศมา

ในคำาตอบการสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้า 
ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ผู้ส่งสารจากสวรรค์
มาปรากฏต่อพวกท่าน ยอห์นวางมอืบนศรีษะ 
คนทั้งสอง และประสาทสิทธิอำานาจการให้
บัพติศมาแก่พวกท่านพร้อมด้วยถ้อยคำาเหล่า
น้ี “แก่ท่านเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ทั้งหลายของ
ข้าพเจ้า,  ในพระนามของพระเมสสิยาห์ 
ข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน” 
(คพ. 13:1)

ช่างเป็นวนัอนัน่าอศัจรรย์ในประวตัศิาสตร์ 
ของโลก!  ฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟูมาสู่
แผ่นดินโลก 

เมื่อเราได้รับฐานะปุโรหิต เราได้รับสิทธิ
อำานาจที่จะกระทำาในพระนามของพระผู้เป็น
เจ้าและนำาในทางแห่งความจริงและความ
ชอบธรรม  สิทธิอำานาจนี้เป็นที่มาอันสำาคัญ
ยิ่งของอำานาจที่ชอบธรรมและอิทธิพลเพื่อ
ประโยชน์ของบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดินโลก และจะคงอยู่ต่อไปหลังม่าน  
จำาเป็นที่ฐานะปุโรหิตจะได้รับการฟื้นฟูก่อน
ศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์จะได้รับ

การจัดตั้ง  นี่คือบทเรียนพื้นฐานที่เราเรียนรู้
จากหลักแห่งความเชื่อข้อที่ห้าและหก

III. แหล่งช่วยนิรันดร์ในการเดินทางแห่ง 
มรรตัย

หลกัแห่งความเชือ่สามข้อต่อไป—เจด็ แปด 
และเก้า—อธิบายถึงแหล่งช่วยท่ีมีไว้เพื่อให้
คำาแนะนำาในการเดินทางแห่งมรรตัยของเรา  
เราได้รับของประทานจากพระวิญญาณเพื่อ
นำาทางเราเมื่อเราทำาตามคำาสอนของพระเจ้า
และเพื่อปกป้องเราจากความชั่วร้าย  พระ-
คัมภีร์เป็นการนำาทางอีกทางหนึ่ง—หากเรา
อ่านพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้าอย่างละเอียด 
พระองค์จะทรงเปิดเผยเส้นทางกลับไปสู่ชีวิต
นิรันดร์ให้แก่เรา

หลกัแห่งความเชือ่ข้อท่ีเก้าสอนเราว่าพระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว ทรงเปิดเผย
ขณะนี้ และจะทรงเปิดเผยความจริงสำาคัญ
และย่ิงใหญ่อกีหลายเรือ่งแก่ศาสดาพยากรณ์ 
ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยของพระองค์  เราเรียนรู้
ว่านอกจากการฟังพระสรุเสยีงอนัสงบแผ่วเบา 
ของพระวิญญาณและการอ่านพระคัมภีร์
แล้ว ที่มาของการนำาทางอีกอย่างหนึ่งคือ 
ผู้นำาศาสนจักรของเรา ผู้ได้รับเลือก ได้รับ
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เรียก และวางมือมอบหน้าที่เพื่อเป็นพรแก่
ชีวิตเราตลอดบทเรียนที่พวกเขาสอน

IV.  สมาชิกผู้สอนศาสนา
หลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบ สิบเอ็ด และ

สิบสองสอนเราถึงการดำาเนินงานเผยแผ่
ศาสนาและแบ่งปันพระกิตติคุณในโลกที่มี
หลายประเทศและกฎหมายที่แตกต่างกัน  
เราเรียนรู้เก่ียวกับการรวบรวมอิสราเอลใน
การเตรียมสำาหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระผู้ช่วยให้รอด  เราได้รับคำาแนะนำาว่าชาย
และหญิงมีสิทธิ์เสรีของตนเอง และพวกเขา
สามารถยอมรับหรือปฏิเสธพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าตามมโนธรรมของพวกเขาเอง
ได้  สุดท้าย เราเรียนรู้ขณะที่เราเผยแผ่พระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปสู่สี่มุมโลกว่า
เราต้องเคารพการปกครองของแต่ละประเทศ
ที่เราเข้าไป  ตามจริงแล้ว เราเชื่อในการเชื่อ-
ฟัง การยกย่อง และการสนับสนุนกฎหมาย
ในแต่ละประเทศ

V.  คุณสมบัติที่พึงปรารถนา
หลักแห่งความเชื่อข้อที่สิบสามให้ข้อคิด

พิเศษว่าเราพึงดำาเนินชีวิตและปฏิบัติตน
อย่างไร  โดยมีใจความว่า “เราเชื่อในการ

เป็นคนซื่อสัตย์, แน่วแน่, บริสุทธิ์, มีเมตตา, 
มคีณุธรรม, และในการทำาดต่ีอมนษุย์ทัง้ปวง; 
โดยแท้แล้ว, เราอาจกล่าวได้ว่าเราทำาตามคำา 
แนะนำาของเปาโล—เราเชื่อทุกสิ่ง, เราหวังทุก
สิ่ง, เรายืนหยัดมาแล้วหลายสิ่ง, และหวังว่า
จะสามารถยืนหยัดได้ทุกสิ่ง.  หากมีสิ่งใดที่
เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่า
ดีหรือควรค่าแก่การสรรเสริญ, เราแสวงหา
สิ่งเหล่านี้”

เราทกุคนควรทำาตนให้มคีณุสมบตัดิงักล่าว 
และนำาชีวิตทั้งหลายโดยเป็นแบบอย่างใน
การทำาตามสิ่งเหล่านี้  ความจริงที่สอนใน
หลักแห่งความเชื่อคำ้าจุนกันและกันดังส่วน
ประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือที่เกื้อหนุน
กัน เสมือนชิ้นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างสลับ
ซับซ้อนซึ่งเป็นส่วนประกอบของโทรศัพท์มือ
ถือ  หลักแห่งความเชื่อก็เสริมสร้างหลักคำา
สอนแห่งการฟื้นฟูที่สำาคัญแก่เรา  หลักแห่ง
ความเชื่อแต่ละข้อเพิ่มเติมคุณค่าเป็นพิเศษ
ให้กับความเข้าใจที่เรามีต่อพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์

ครูปฐมวัยของข้าพเจ้าค่อยๆ ช่วยข้าพเจ้า
เพิ่มปณิธานในการศึกษาหลักคำาสอนของ
อาณาจกัร  เธอสอนข้าพเจ้าให้แสวงหาความ- 

หมายอันลึกซึ้งที่มีอยู่ในหลักแห่งความเชื่อ
อนัเรยีบง่ายเหล่านี ้ เธอสญัญากบัข้าพเจ้าว่า 
หากข้าพเจ้าทุ่มเทเรียนรู้ความจริงศักดิ์สิทธิ ์
เหล่านี้ ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้มาจะเปลี่ยนชีวิต
ข้าพเจ้าให้ดีขึ้น และข้าพเจ้าเป็นพยานต่อ
ท่านว่าความรู้นี้ได้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าจริงๆ 

หลังจากบทเรียนอันยอดเยี่ยมของครู
ข้าพเจ้า บนภูเขาในโลแกนแคนยอน เรา
สังเกตว่าเราอยู่ที่นั่นนานกว่าที่ตั้งใจไว้เล็ก
น้อย  ใกล้หมดวันเต็มทีและเราตระหนักว่า
เรามีปัญหาแล้ว

ครูของข้าพเจ้าฟันฝ่ามาถึงสถานท่ีพิเศษ
ของเรา แต่การกลบับ้านเป็นการท้าทายท่ียิง่
ใหญ่สำาหรับเรา  อันเกิดจากการเลือกสถาน
ที่ซึ่งไม่ดนีกัให้กบัชัน้เรยีนนอกสถานทีข่องเรา 
การ ปีนกลับไปเป็นเรื่องยากสำาหรับเรา และ
ยากยิ่งกว่าสำาหรับคนในวัยของครู

ขณะพยายามช่วยเธอกลับไปบนเนินเขา 
ตำารวจสองคนก็มาถึง  ประธานปฐมวัยส่ง
พวกเขามาตามหาเรา เพราะกลัวเราหลงทาง  
เรื่องราวของเหตุการณ์และบทเรียนที่สอน
ทำาให้เกิดประสบการณ์ที่น่าจดจำาในชีวิต
ข้าพเจ้า

ท่าน เยาวชนชาย—ข้าพเจ้ากระตุ้นท่าน
ให้ใช้สติปัญญาในการศึกษาและเรียนรู้หลัก
แห่งความเชื่อและหลักคำาสอนที่สอนไว้ใน
นั้น   นี่เป็นสิ่งสำาคัญที่สุดและแน่นอน  เป็น
ถ้อยแถลงทีก่ระชบัทีส่ดุในบรรดาหลกัคำาสอน 
ในศาสนจักร  หากท่านจะใช้เป็นแนวทาง
เพื่อนำาทางการศึกษาพระกิตติคุณของพระ-
เยซูคริสต์ของท่าน  ท่านจะพบว่าท่านพร้อม
จะประกาศคำาพยานถึงความจริงที่ได้รับการ
ฟื้นฟูต่อโลก  ท่านจะสามารถประกาศความ
เชื่อพื้นฐานที่ท่านยึดมั่นในวิธีที่เรียบง่าย ตรง
ไปตรงมา และลึกซึ้งได้ในฐานะสมาชิกของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย

ข้าพเจ้าเพิ่มเติมประจักษ์พยานของข้าพ- 
เจ้าต่อความเป็นจริงของหลักแห่งความเชื่อ
สิบสามข้อ ในพระนามของพระเจ้าและพระ-
ผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้พระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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เมื่อข้าพเจ้ามองไปยังผู้เข้าร่วมการประชุม
ต่างๆ บ่อยครั้งข้าพเจ้าเห็นสมาชิกจากหลาย
ประเทศ หลายภาษา และหลายวัฒนธรรม  
ความอัศจรรย์ในแง่มุมหนึ่งของพระกิตติคุณ
ในสมยัการประทานของเราคอื ไม่ได้ถกูจำากดั 
อยู่เพียงในพื้นที่หนึ่งหรือกลุ่มชนชาติหนึ่ง  
แต่เป็นของทั่วโลกและเป็นสากล  ซึ่งเตรียม
พร้อมรับการกลับมาอย่างมีรัศมีภาพของ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าโดยการรวม “ลูกๆ 
ของพระองค์จากสี่เสี้ยวของแผ่นดินโลก”1

แม้ว่าสมาชิกภาพของศาสนจักรมีความ
หลากหลายเพิ่มขึ้น  แต่มรดกอันศักดิ์สิทธิ์
ของเราอยู่เหนือความแตกต่างของเรา  ใน
ฐานะสมาชิกของศาสนจักร เราถูกรับมาเป็น
เชื้อสายแห่งอิสราเอล  เรากลายเป็นพี่น้อง
กัน เป็นทายาทผู้เท่าเทียมกันของเชื้อสาย
ทางวิญญาณเดียวกัน  พระผู้เป็นเจ้าทรง
สัญญากับอับราฮัมว่า “มากเท่าที่ได้รับพระ-
กิตติคุณนี้จะได้รับเรียกตามชื่อของ [เขา], 
และจะนับไว้เป็นพงศ์พันธุ์ของ [เขา], และจะ
ลุกขึ้นและอวยพร [เขา], เป็นบิดา พวกเข�.”2

มีคำาสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนที่เป็นสมาชิก
ของศาสนจักร: “เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม ่
ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็น
พลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็น
ครอบครัวของพระเจ้า”3

เราเกือบทุกคนในช่วงเวลาหนึ่งเคยอยู่ใน
สถานการณ์ที่แปลกใหม่สำาหรับเรา ในที่
ซึง่เรารูส้กึแปลกและไม่มัน่ใจ  สถานการณ์ 

นี้เกิดกับครอบครัวข้าพเจ้าเมื่อประมาณห้าปี
ที่แล้วหลังจากประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เรียกข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของ
ศาสนจักร  การเรียกนี้ทำาให้เราต้องย้ายออก
จากสถานที่สวยงามซึ่งเราอยู่อย่างมีความ
สุขมากว่าสองทศวรรษ  ข้าพเจ้ากับภรรยายัง
จำาได้ถึงปฏิกิริยาของลูกๆ ของเราเมื่อพวก
เขารู้เรื่องนี้  ลูกชายวัย 16 ปีพูดเสียงดังว่า 
“ไม่ใช่ปัญหา คุณพ่อไปได้เลย ผมจะอยู่ที่นี่!”

จากนั้นเขาก็ตกลงใจอย่างรวดเร็วที่จะไป
กับเราและยอมรับโอกาสใหม่นี้ในชีวิตของ
เขาอย่างซือ่สตัย์  การได้อยูใ่นสภาพแวดล้อม 
แปลกใหม่ตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมากลายเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานสำาหรับ
ครอบครัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพราะ
การต้อนรับอย่างอบอุ่นและความดีของ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เมื่อเราอาศัยอยู่ต่าง
ประเทศ เราได้เรียนรู้ว่าความเป็นเอกภาพ
ของผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าทั่วโลกนั้นมีจริง
และจับต้องได้  

การเรียกของข้าพเจ้าทำาให้ข้าพเจ้าได้เดิน
ทางไปหลายประเทศและให้โอกาสพิเศษแก่
ข้าพเจ้าที่จะอยู่ควบคุมการประชุมหลายแห่ง  

คำาว่า คนนอก (stranger) มาจากคำาภาษา
ลาติน extraneus หมายถึง “ภายนอก” หรือ 
“ข้างนอก”  โดยทั่วไปคำานี้กำาหนดบางคนผู้
เป็น “คนนอก” ด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่
ว่าจะเป็นถิ่นกำาเนิด วัฒนธรรม ความเห็น 
หรือศาสนา  ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซู
คริสต์ผู้พยายามอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก 
บางครั้งเรารู้สึกเหมือนเป็นคนนอก  เรารู้มาก
กว่าผู้อื่นว่าประตูบางประตูจะปิดใส่ผู้ที่ถือว่า
แตกต่าง

ตลอดยุคสมัยพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้
ผู้คนห่วงใยทุกคนผู้เป็นคนนอกหรือถูกมอง
ว่าแตกต่าง  ในสมัยโบราณ คนนอกได้รับ
ไมตรีจิตแบบเดียวกันกับหญิงหม้ายหรือเด็ก
กำาพร้า  เช่นเดียวกับพวกเขา คนนอกอยู่ใน
สภาพไร้การคุ้มครองอย่างยิ่ง และการเอาตัว
รอดของเขาขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่เขาได้
รบัจากประชาชนในท้องท่ี  ผู้คนแห่งอิสราเอล 
ได้รับคำาแนะนำาที่เฉียบขาดในเร่ืองน้ี: “คน
ต่างด้าวทีอ่าศยัอยู่กับพวกเจ้านัน้กเ็ป็นเหมอืน 
กับคนท้องถิ่นของเจ้า จงรักเขาเหมือนกับรัก
ตนเอง เพราะว่าพวกเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าว
ในแผ่นดินอียิปต์”4

ช่วงที่พระองค์ปฏิบัติศาสนกิจบนโลก 
พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของผู้ท่ีทำามาก 
กว่าแค่การมีไมตรีจิตและความอดทนอัน
เรียบง่าย  พระองค์ทรงเมตตาและเคารพผู้
ถูกกีดกันออกจากสังคม ผู้ถูกทอดท้ิงและ

โดย อธิการเจราลด์ คอสเซ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุม

พวกท่านจึงไม่ใช่
คนนอกอีกต่อไป
ในศ�สนจักรนี้  ไม่มีคนนอกและคนที่ถูกทอดทิ้ง มีเพียงพี่น้องกัน

ปานามาซิตี้ ปานามา
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ถือว่าไม่บริสุทธ์ิโดยผู้ท่ีคิดว่าตนเองดีกว่า  
พวกเขาได้รับการสอนและการปฏบิตัศิาสนกจิ 
ของพระองค์เท่าเทียมกัน

ตัวอย่างเช่น พระผู้ช่วยให้รอดทรงฝ่าฝืน
ขนบธรรมเนียมในสมัยของพระองค์เพื่อจะ
พูดกับหญิงชาวสะมาเรียและขอนำ้าจากเธอ  
พระองค์ทรงนั่งเสวยอาหารกับพวกคนเก็บ
ภาษี  พระองค์ไม่ทรงลังเลที่จะเข้าหาคนโรค
เร้ือน เพื่อสัมผัสและรักษาเขา  โดยชื่นชม
ศรัทธาของนายร้อยชาวโรมัน พระองค์ตรัส
กับฝูงชนว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้ง
หลายว่า เราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่า
นี้แม้ในอิสราเอล”5   

พระเยซูทรงขอให้เรารักษากฎแห่งความ
รักอนัสมบรูณ์แบบ ซึง่เป็นของประทานทีเ่ป็น 
สากลและไม่มีเงื่อนไข  พระองค์ตรัสว่า

“เพราะว่าถ้าพวกท่านรกัคนทีร่กัท่าน พวก 
ท่านจะได้บำาเหน็จอะไร? พวกคนเก็บภาษีก็
ทำาอย่างนั้นไม่ใช่หรือ?”

“ถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่า 
นัน้ ท่านได้ทำาอะไรพเิศษยิง่กว่าคนอืน่ๆ? พวก 
[คนเก็บภาษี] ก็ทำาอย่างนั้นไม่ใช่หรือ?

“เพราะฉะน้ันพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม 
เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตใน
สวรรค์ทรงดีพร้อม”6

ในศาสนจักรนี้  ไม่มีคนนอกและคนที่ถูก
ทอดทิ้ง มีเพียงพี่น้องกัน  ความรู้ที่เรามีเรื่อง

พระบิดานิรันดร์ช่วยให้เรารู้สึกละเอียดอ่อน
มากขึน้ต่อความเป็นพีน้่องซึง่ควรมท่ีามกลาง
ชายและหญิงทุกคนบนแผ่นดินโลก

ข้อความหนึ่งจากวรรณกรรม เลมิเซร�บล์ 
แสดงถึงวิธีที่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตสามารถ 
ปฏิบัติกับคนแต่ละคนที่ถูกมองว่าเป็นคน 
นอก ฌอง วัลฌองเพิ่งถูกปล่อยตัวจากการ
เป็นนักโทษ เขาเหนื่อยล้าจากการเดินทาง
แสนไกลทัง้หวิและกระหายสดุชวีติ เขามาถงึ
เมอืงเล็กๆ แห่งหนึ่งและหาอาหารและที่พัก
พิงสำาหรับคนืนัน้  เมือ่ข่าวเรือ่งการมาถงึของ
เขากระจายไปทั่ว  ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดแต่ละ
คนต่างปิดประตูใส่เขา  ทั้งโรงแรม โรงเตี้ยม 
และแม้แต่เรือนจำาก็ไม่เชิญเขาเข้าไป  เขา
ถูกทอดทิ้ง ขับไสไล่ส่งออกไป  ในที่สุดเขา
หมดกำาลังและล้มลงต่อหน้าประตูบ้านของ
สังฆราชเมืองนั้น  

บาทหลวงแสนดีคนนี้รู้ถึงประวัติภูมิหลัง
ของวัลฌองอย่างดี กระนั้นเขาก็เชื้อเชิญคน
พเนจรเข้าบ้านของเขาพร้อมถ้อยคำาอันเปี่ยม
ด้วยเมตตา:

“‘ที่นี่ไม่ใช่บ้านของผม เป็นบ้านของพระ-
คริสตเจ้า  ประตูบานนี้ไม่ถามคนที่เดินเข้า
มาหรอกว่ามีชื่อเสียงเรียงนามหรือไม่ แต่จะ
ถามว่ามีความทุกข์มาหรือไม่  คุณมีทุกข์ 
คุณหิวและกระหาย คุณจึงได้รับการต้อนรับ 
. . .จำาเป็นอย่างไรเล่าทีผ่มจะรูจ้กันามของคณุ? 

นอกจากนี้ ก่อนที่คุณจะบอกผม คุณมีชื่อที่
ผมรู้จักอยู่แล้ว’

“[วัลฌอง] ลืมตาด้วยความประหลาดใจ
“‘จริงหรือครับ?  ท่านรู้ชื่อผมหรือครับ?’
“‘ใช่’ สังฆราชตอบ ‘คุณมีชื่อว่า น้องชาย

ของผม’”7

ในศาสนจักรนี้ วอร์ดและโควรัมของเราไม่
ได้เป็นของเรา  แต่เป็นของพระเยซูคริสต์  
ใครก็ตามที่เข้ามาสู่อาคารประชุมควรรู้สึก
เหมือนบ้าน  ความรับผิดชอบที่จะต้อนรับ
ทุกๆ คนนั้นมีความสำาคัญมากขึ้น  โลกที่เรา
อาศยัอยู่นีก้ำาลงัผ่านช่วงเวลาแห่งความสบัสน 
วุ่นวายใหญ่หลวง  เนื่องจากมีการเข้าถึงการ
คมนาคมมากขึ้น ความเร็วในการติดต่อส่ือ 
สาร และเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์ที่เพิ่ม
มากขึ้น  แผ่นดินโลกกลายมาเป็นหมู่บ้าน
ใหญ่แห่งเดียวซึ่งผู้คนและชนชาติพบเจอ 
ติดต่อ และผสมผสานกันอย่างไม่เคยเป็น 
มาก่อน

การเปลี่ยนแปลงมโหฬารทั่วโลกเหล่านี้
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพ  การรวมผู้ที่พระองค์ทรง
เลือกไว้จากสี่มุมของแผ่นดินโลกเกิดขึ้นไม่ใช่
จากการส่งผู้สอนศาสนาไปยังประเทศห่าง
ไกลเท่านั้น  แต่รวมถึงการท่ีผู้คนจากท่ีอ่ืน 
เข้ามาสู่เมืองและหมู่บ้านของเราด้วย  ผู้คน
จำานวนมาก โดยที่ไม่รู้ถึงเรื่องนี้ ได้รับการทรง
นำาจากพระเจ้าให้มาอยู่ในท่ีซึ่งเขาจะได้ยิน
พระกิตติคุณและเข้ามาสู่ฝูงของพระองค์ได้

เป็นไปได้สูงว่าคนถัดไปที่จะเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสสู่พระกิตติคุณในวอร์ดของท่านจะ
เป็นคนที่ไม่ได้มาจากแวดวงเพื่อนหรือผู้ร่วม
งานของท่าน  ท่านจะสังเกตได้จากรูปร่าง
หน้าตา ภาษา การแต่งกาย หรือสีผิวของเขา  
บุคคลนี้อาจเติบโตในศาสนาอื่น มีภูมิหลังที่
แตกต่างหรือมีรูปแบบการดำาเนินชีวิตที่ต่าง
ออกไป

การผกูมติรเป็นความรบัผดิชอบสำาคญัของ 
ฐานะปุโรหิต  โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
และเมลคีเซเดคจะต้องทำางานร่วมกันกับพี่
น้องสตรีภายใต้การกำากับดูแลของอธิการ
เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคนได้รับการต้อนรับ
ด้วยความรักและเมตตา  ผู้สอนประจำาบ้าน
และผู้เยี่ยมสอนจะคอยเฝ้าดูเพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่มีใครถูกลืมหรือถูกมองข้าม

ซานตีอาโก ชิลี
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เราทุกคนต้องทำางานร่วมกันเพื่อสร้าง
ความเป็นเอกภาพทางวิญญาณภายในวอร์ด
และสาขาของเรา  แบบอย่างของความเป็น
เอกภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดมีอยู่ท่ามกลาง
ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากพระคริสต์
เสด็จเยือนอเมริกา  บันทึกบอกไว้ว่าไม่มี 
“ชาวเลมัน, หรือชาวใดๆ; แต่คนทั้งหลายอยู่
กันเป็นหนึ่งเดียว, เป็นลูกของพระคริสต์, 
และทายาทแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า”8

การมองข้ามและแบ่งแยกสมาชิกที่แตก
ต่างหรืออ่อนแอกว่าและเพียงคบหาสมาคม
กับผู้คนที่เหมือนกับเราเท่านั้นไม่นำามาซึ่ง
ความเป็นเอกภาพ  ในทางตรงกันข้าม ความ
เป็นเอกภาพมาจากการต้อนรับและรับใช้ผู้ที่
ยังใหม่และผูท้ีม่คีวามต้องการพเิศษ  สมาชกิ 
เหล่านี้เป็นพรแก่ศาสนจักรและให้โอกาสเรา
ทีจ่ะรบัใช้เพือ่นบ้านของเราและดงันัน้จงึชำาระ 
ใจของเราให้บริสุทธิ์

ดังนั้นพี่น้องชาย เป็นหน้าที่ของท่านที่จะ
เอื้อมออกไปหาใครก็ตามที่ปรากฏตัวที่ประตู
อาคารศาสนจักรของท่าน  ต้อนรับพวกเขา

ด้วยความซาบซึ้งและไม่มีอคติ  ถ้ามีคนที่
ท่านไม่รู้จักเดินเข้ามาในการประชุมของท่าน 
ทักทายเขาด้วยความอบอุ่นและเชิญเขาให้
นั่งกับท่าน  โปรดเป็นคนเริ่มผูกมิตรก่อนเพ่ือ
ช่วยให้เขารูส้กึอบอุน่และได้รบัความรกัแทนที่ 
จะรอให้เขามาหาท่าน

หลงัจากท่านต้อนรบัครัง้แรกแล้ว พจิารณา 
หาวิธีที่ท่านจะดูแลเขาต่อไป  ข้าพเจ้าได้ยิน
เรื่องของวอร์ดหนึ่งซึ่งหลังจากพี่น้องสตรีที่
เป็นใบ้สองคนรับบัพติศมา  สตรีสมาคม
สงเคราะห์ผู้ยอดเยี่ยมสองคนตัดสินใจเรียน
ภาษามือเพื่อจะได้สื่อสารรู้เรื่องมากขึ้นกับผู้
เปลีย่นใจเลือ่มใสใหม่สองคนนี ้ ช่างเป็นแบบ 
อย่างที่วิเศษแห่งความรักสำาหรับพี่น้องชาย
หญิงในพระกิตติคุณ!

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าไม่มีใครเป็นคนนอก
ต่อพระบดิาบนสวรรค์ของเรา  ไม่มจีติวิญญาณ 
ใดที่ไร้ค่าต่อพระองค์  ข้าพเจ้าเป็นพยานเช่น
เดียวกับเปโตรว่า “พระเจ้าไม่ทรงลำาเอียง แต่
ทุกคนในทุกชนชาติที่เกรงกลัวพระองค์ และ
ประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระ-
ทัยพระองค์”9

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเมื่อพระเจ้าทรง
รวมฝูงแกะของพระองค์ในวันสุดท้าย พระ-
องค์จะตรัสแก่เราแต่ละคน “เราเป็นแขก
แปลกหน้า พวกท่านก็ต้อนรับเรา”

จากนัน้เราจะกล่าวกบัพระองค์ “ท่ีพวกข้า- 
พระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า
และได้ต้อนรับไว้ตั้งแต่เมื่อไร?”

และพระองค์จะทรงตอบเรา “เราบอก
ความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้
ทำากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้อง
ของเรานี้ ก็เหมือนทำากับเราด้วย”10

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 1	นีไฟ	22:25.
2.	 อับราฮัม	2:10;	เน้นตัวเอน.
3.	 เอเฟซัส	2:19.
4.	 เลวีนิติ	19:34.
5.	 มัทธิว	8:10;	ดู	มัทธิว	8:2—3;	มาระโก	1:40–42;	

2:15;	ยอห์น	4:7–9	ด้วย.
6.	 มัทธิว	5:46–48.
7.	 วิกเตอร์	อูโก,	Les misérables,(เหยื่ออธรรม), 

แปลโดยวิภ�ด� กิตติโกวิต, (2003), ภ�คที่ 1, 
ตอนที่ 2, บทที่ 3.

8.	 4	นีไฟ	1:17.
9.	 กิจการ	10:34–35.
10.	 มัทธิว	25:35,	38,	40.
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อยู่ที่เนปาลสักระยะ เขากลับมาที่อินเดียเพื่อ
เรียนต่อ  ตั้งแต่เดือนมกราคมเขารับใช้เป็น
ประธานสาขาในนิวเดลี  เพราะการเติบโต
ที่แท้จริงที่เขาประสบขณะเป็นผู้สอนศาสนา  
เขายงัคงมส่ีวนช่วยต่อการเตบิโตอย่างแท้จริง 
ของศาสนจักรในอินเดีย

ชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ที่ไม่เคยเห็นผู้สอน
ศาสนามาก่อนกลายเป็นคนที่มีความเข้ม
แข็งทางวิญญาณเช่นนี้ได้อย่างไร  ท่านจะ
ได้รับพลังอำานาจทางวิญญาณในฐานะผู้
สอนศาสนาเพื่อเปิดประตู  กล่องข้อความ 
และจิตใจของผู้ที่อยู่ในคณะเผยแผ่ที่ท่านจะ 
รบัใช้ได้อย่างไร ตามปกติแล้ว คำาตอบมอียู ่
ในพระคมัภร์ีและถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่

เมื่อมีการสั่งสอนพระกิตติคุณครั้งแรกใน
อังกฤษเมื่อเดือนกรกฎาคม 1837  พระเจ้า
ทรงเปิดเผยว่า “ผู้ ใด ก็ตาม ที่ เจ้า จะ ส่ง ไป ใน 
นาม ของ เรา, โดย เสียง ของ พี่น้อง เจ้า, อัคร-
สาวก สบิสอง, ที ่เจ้า รบัรอง และ ให้ สิทธอิำานาจ 
 อย่าง ถกู ต้อง, จะ ม ีอำานาจ เปิด ประต ูแห่ง อาณา- 
จักร ของ เรา ให้ ประชาชาติ ใด ก็ได้ ไม่ ว่าท่ี ใด 
ก็ตาม ที่ เจ้า จะ ส่ง พวก เขา ไป”4

ไม่ว่าท่านจะถูกส่งไปที่ใด  ไปยังคณะ
เผยแผ่ใดที่ท่านได้รับมอบหมาย  จงรู้ว่า
สมาชิกคนหนึ่งของโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เสนองานมอบหมายนั้นไว้อย่างเหมาะสม
และท่านได้รับเรียกจากศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านได้รับเรียก  “โดย  
การพยากรณ์, และ โดย การวางมือ” 5

พระเจ้าประทานเงื่อนไขสำาหรับการทำาให้
คำาสัญญานี้เกิดสัมฤทธิผล  พระองค์ตรัสว่า 
“ตราบเท่า ที่  [ซึ่งหมายถึงคำาสัญญาที่จะทำา
ให้เกิดสัมฤทธิผล ถ้�] พวก เขา [หมายถึงผู้
สอนศาสนาผู้ที่ส่งไป]  จะ [1]  นอบน้อม ถ่อม 
ตน ต่อหน้า เรา, และ [2]  ยัง อยู่ ใน คำาขอ ง เรา, 
และ [3]  สดับฟัง เสียง พระ วิญญาณ ของ 
เรา.”6

คำาสัญญาของพระเจ้าชัดเจน  เพื่อที่จะมี
พลังอำานาจทางวิญญาณอันจำาเป็นต่อการ
เปิดประตูแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าใน
ประชาชาตทิีส่่งท่านไป  ท่านจะต้องนอบน้อม 
ถ่อมตน เชื่อฟัง และมีความสามารถที่จะฟัง
และทำาตามพระวิญญาณ

คณุลกัษณะทัง้สามอย่างน้ีมคีวามสัมพนัธ์ 
กนัอย่างใกล้ชดิ  ถ้าท่านอ่อนน้อมถ่อมตน ท่าน 

คำาพูดของเขา มี “กางเกงยีนห้าตัว  เสื้อยืด
สองสามตัว และเจลใส่ผมหลายขวด”2

แม้ว่าเขาได้รับเสื้อผ้าที่เหมาะสม  เขา
กล่าวว่าเขารู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอทุกวัน
ระหว่างสองสามสัปดาห์แรก  เขาอธิบายถึง
ช่วงเวลานั้นในคณะเผยแผ่ของเขาว่า “ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษที่ยากเท่านั้น แต่งานก็ท้าทาย
ด้วย … เหนือสิ่งอื่นใดผมหิว เหนื่อย และ
คิดถึงบ้าน … ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยาก 
แต่ผมก็มุ่งมั่น  ผมรู้สึกอ่อนแอและไม่ดีพอ  
ในช่วงเวลาเหล่านั้นผมจะสวดอ้อนวอนให้
พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยผม  โดยไม่ผิด
หวัง ทุกครั้งที่ผมสวดอ้อนวอน ผมจะรู้สึกว่า
ได้รับการปลอบโยน”3

ถึงแม้ว่างานเผยแผ่จะเป็นเรื่องใหม่และ
ท้าทายสำาหรับเอ็ลเดอร์โพเครล เขารับใช้
ด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่และซื่อสัตย์  แสวงหา
ความเข้าใจและทำาตามสิ่งที่เขาเรียนรู้จาก
พระคัมภีร์ สั่งสอนกิตติคุณของเร� และผู้นำา
คณะเผยแผ่  เขาเป็นครผููม้พีลงัแห่งพระกติต-ิ 
คุณ—ในภาษาอังกฤษ—และเป็นผู้นำาที ่
ยอดเยี่ยม  หลังจากงานเผยแผ่และใช้เวลา

โดย เอ็ลเดอร์แรนดีย์ ดี. ฟังก์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนให้เป็นเจ้า
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่าน
มา  ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานคณะ

เผยแผ่ในอินเดีย  ข้าพเจ้าสังเกตเห็นด้วย
ตนเองถึงสิ่งที่ประธานคณะเผยแผ่คนก่อน
บอกกับข้าพเจ้า “ผูส้อนศาสนาของศาสนจกัร 
นี้น่าประทับใจยิ่ง”1

ผู้สอนศาสนาที่โดดเด่นคนหนึ่งที่ข้าพเจ้า
กับซิสเตอร์ฟังก์รับใช้ด้วยคือเอ็ลเดอร์โพเครล
จากเนปาล  หลังจากเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรเพียงสองปี เขาได้รับเรียกให้รับใช้
ในคณะเผยแผ่อินเดีย บังกาลอร์ คณะ
เผยแผ่ที่พูดภาษาอังกฤษ  เขาจะบอกท่าน
ว่าเขาไม่ได้รับการเตรียมตัวให้ดีพอ  นั่นเป็น
สิ่งที่เข้าใจได้  เขาไม่เคยเห็นผู้สอนศาสนา
มาก่อนจนกระทั่งเขาได้เป็นผู้สอนศาสนา
เพราะว่าไม่มีผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวรับใช้ใน
เนปาล  เขาอ่านภาษาอังกฤษได้ไม่ดีพอที่จะ
เข้าใจคำาแนะนำาที่อยู่ในการเรียกของเขา  
เมื่อเขารายงานตัวที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนา แทนทีจ่ะนำากางเกงทรงสภุาพ เส้ือเชิต้ 
สีขาว และเน็คไทไปด้วย เขาจัดกระเป๋า นี่คือ

ได้ รับ การ เรียก จาก 
พระองค์ ให้ ประกาศ 
พระ วจนะ ของพระองค์
ถ้�ท่�นนอบน้อมถ่อมตน เชื่อฟัง และฟังสุรเสียงของพระวิญญ�ณ ท่�นจะมี
คว�มสุขอันใหญ่ยิ่งในก�รรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�
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อยากจะเชื่อฟัง ถ้าท่านเชื่อฟัง ท่านจะรู้สึกถึง
พระวิญญาณ  พระวิญญาณเป็นส่วนสำาคัญ 
เพราะดงัทีป่ระธานเอสรา แทฟท์ เบน็สนัสอน 
ไว้ “หากปราศจากพระวิญญาณแล้วท่านจะ
ไม่ประสบความสำาเร็จเลย ไม่ว่� ท่านจะมี
พรสวรรค์และความสามารถมากเพียงใด”7

ในฐานะประธานคณะเผยแผ่ บางคร้ัง
ข้าพเจ้าสัมภาษณ์ผู้สอนศาสนาท่ีประสบ
ปัญหาเพราะพวกเขาไม่สะอาดอย่างเต็มที่  
พวกเขาดำาเนินชีวิตตำ่ากว่าศักยภาพทางวิญ-
ญาณของพวกเขา  ไม่ว่าพวกเขาจะทำางาน
หนกัหรือทำางานดีเพยีงใด พวกเขาไม่สามารถ 
รู้สึกสงบและชื่นชมกับการเป็นเพื่อนของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิจนกระท่ังพวกเขาได้อ่อน 
น้อมถ่อมตน กลับใจอย่างหมดจด และรับ
ส่วนของพระเมตตาและพระคุณของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเจ้าทรงสอนผู้รับใช้ของพระองค์ให้
อ่อนน้อมถ่อมตน เพราะขั้นตอนของการทำา 
ให้หายดีทางวิญญาณเริ่มต้นด้วยใจที่ชอกชำ้า  
ลองนึกถึงสิ่งดีที่มาจากสิ่งที่แตกหัก ดินต้อง 
ไถให้แตกก่อนหว่านเมล็ดข้าว  ข้าวสาลีต้อง
นำามาบดเพื่อทำาขนมปัง  ต้องฉีกขนมปังเพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ของศีลระลึก  เมื่อคนหนึ่งรับ
ส่วนศีลระลึกอย่างกลับใจโดยมีใจที่ชอกชำ้า 
และวิญญาณที่สำานึกผิด  เขาหรือเธอจะได้

รับการรักษาให้หาย8  เมื่อเรากลับใจและได้
รับการรักษาให้หายผ่านการชดใช้ของพระ-
เยซูคริสต์ เราจะมีอะไรอีกมากที่จะถวายให้
พระผู้ช่วยให้รอดขณะที่เรารับใช้พระองค์ 
“แท้จริงแล้ว จง มา หา พระองค์, และถวาย 
 ทั้ง จิต วิญญาณ ของ ท่าน เป็นเครื่องบูชา แด ่
พระองค์”9 

ถ้าท่านแบกรบัภาระจากบาปและต้องการ 
กลับใจ  โปรดทำาในทันที  เมื่อพระผู้ช่วยให้
รอดทรงเยียวยาผู้ที่เจ็บป่วย พระองค์มักเชื้อ- 
เชิญให้พวกเขาลุกขึ้น  พระคัมภีร์บันทึกว่า
พวกเขาทำาทันทีหรือทันใด10  เพื่อจะได้รับ
การรักษาจากการเจ็บป่วยทางวิญญาณของ
ท่าน โปรดยอมรับคำาเชิญของพระองค์ให้ลุก
ขึน้  โดยไม่รรีอ จงไปพดูคยุกบัอธกิาร ประธาน 
สาขา หรือประธานคณะเผยแผ่ของท่านและ
เริ่มกระบวนการกลับใจเดี๋ยวนี้

อำานาจการเยียวยาของการชดใช้จะนำา
สันติสุขมาสู่จิตวิญญาณท่านและช่วยให้
ท่านรู้สึกถึงพระวิญญาณ  การพลีพระชนม์
ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดเกินกว่าจะวัดได้ 
แต่บาปของเรา ถึงแม้จะมีมากมายและร้าย
แรงเพยีงไร จะถกูนบัและสารภาพ ละทิง้และ 
ได้รับการให้อภัย “และปีติ ของ พระองค์ ใน จิต 
วิญญาณ ที่ กลับ ใจ ใหญ่ หลวง เพียง ใด เล่า !”11

คำาสัญญานี้ที่อยู่ในหลักคำาสอนและพันธ-

สัญญานั้นทรงพลัง “ให้คุณธรรม ประดับ 
ความนึกคิด ของ ท่าน ไม่ เสื่อม คลาย, เมื่อนั้น 
ความ มั่นใจ ของ ท่าน จะ แข็งแกร่ง ขึ้น ใน การ 
ประทับ อยู่ ของ พระผู้เป็นเจ้า”12  ขณะท่ีท่าน
ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ท่านจะรู้สึกถึง
ความมั่นใจอย่างสันติสุขในการยืนอยู่เบ้ือง
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าและท่านจะมีพลัง
อำานาจของพระวิญญาณอยู่กับท่าน13

บางท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ของศาสนจักร
หรือผู้ที่เพิ่งกลับมาแข็งขันอย่างเต็มที่อาจ
กล่าวว่า  “ตอนนี้ฉันมีค่าควรและมีความ
ปรารถนาจะรบัใช้  แต่ฉนัไม่ทราบว่าฉนัรูม้าก 
พอไหม”  ในเดือนเมษายน ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันสอนเรา “ความรู้เรื่องความจริง
และคำาตอบของคำาถามสำาคัญท่ีสุดมาสู่เรา
เมือ่เราเชือ่ฟังพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจ้า”14  
ช่างเป็นความมัน่ใจเสยีจริงท่ีรู้ว่าโดยผ่านการ 
เชื่อฟังเราจะได้รับความรู้

คนอื่นๆ อาจรู้สึกว่าพวกเขามีพรสวรรค์ 
ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่จำากัดที่จะ
ให้  ถ้าท่านมข้ีอกงัวลเช่นนี ้จงระลกึถงึประสบ- 
การณ์ของเอ็ลเดอร์โพเครล จงเตรียมตัวให้ดี
เท่าที่ท่านทำาได้และรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์
จะทรงขยายความพยายามอันนอบน้อมถ่อม
ตนและเชื่อฟังของท่าน  เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์ให้คำาแนะนำาที่ให้กำาลังใจว่า “เมื่อเรา
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เชือ่ฟังพระบญัญัติพระเจ้าและรับใช้บตุรธิดา 
ของพระองค์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  
ผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือพลังอำานาจจาก
พระผู้เป็นเจ้า—ที่ให้เราทำาได้มากกว่าความ
สามารถของตน  วิจารณญาณ พรสวรรค์
และความสามารถของเราขยายเพราะได้รับ
ความเข้มแข็งและพลังอำานาจจากพระเจ้า”15

ขณะทีท่่านวางใจในพระเจ้าและคุณความ 
ดขีองพระองค์  พระผูเ้ป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ 
จะประทานพรลูกหลานของพระองค์ผ่าน
ท่าน16  เอ็ลเดอร์โฮลลิงส์จากเนวาดาเรียนรู้
สิ่งนั้นในตอนต้นของงานเผยแผ่ของเขา  วัน
ที่สองที่เขามาถึงอินเดีย เขาเดินทางไปกับ
ข้าพเจ้าและซิสเตอร์ฟังก์ไปยังราชมนตรี เขต
แรกของเขา  บ่ายวันนั้นเอ็ลเดอร์โฮลลิงส์
และเอ็ลเดอร์กรรณพระรามไปเยี่ยมสมาชิก
ศาสนจกัรคนหนึง่และคุณแม่ของเธอ  คุณแม่ 
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักรเพราะเธอ
เหน็ว่าพระกิตตคุิณเป็นพรแก่ชวิีตของลกูสาว 
เธออย่างไร  ซิสเตอร์ฟังก์ไปกับพวกเขาเพื่อ
ผูกมิตร  เพราะบทเรียนจะต้องสอนในภาษา
อังกฤษและคุณแม่พูดภาษาเทลูกู สมาชิก
ชายในสาขาอยู่ที่นั่นเพื่อแปลสิ่งที่สอน

งานมอบหมายของเอ็ลเดอร์โฮลลิงส์ใน
การนัดสอนครั้งแรกคือให้สอนนิมิตแรก โดย

ใช้ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  เมือ่ถงึ 
ตอนนั้นในบทเรียนเขาหันไปหาซิสเตอร์ฟังก์
และถามว่า “ผมควรพูดทุกคำาไหม” เพราะรู้
ว่าจะมีการแปล

เธอตอบว่า “พูดทุกคำาเพื่อพระวิญญาณ
จะเป็นพยานในสิ่งที่คุณพูด”

เมื่อผู้สอนศาสนาคนใหม่สอนเรื่องนิมิต
แรกอย่างจริงใจ  โดยใช้ถ้อยคำาของศาสดา
พยากรณ์ สีหน้าของสตรีผู้เป็นที่รักเปลี่ยน-
แปลง  นำา้ตาปรากฏ  ขณะทีเ่อล็เดอร์โฮลลงิส์ 
จบข่าวสารอันงดงาม และก่อนที่จะแปลสิ่งที่
เขาพูด เธอถามทั้งนำ้าตาในภาษาถิ่นของเธอ
ว่า “ขอฉนัรบับพัตศิมาได้ไหม และคณุจะสอน 
ลูกชายของฉันไหม”

ผูร้บัใช้ทีเ่ป็นสหายหนุม่ของข้าพเจ้า ประต ู
และจิตใจเปิดขึ้นทุกวันต่อข่าวสารพระกิตติ-
คุณ—ข่าวสารที่นำาความหวัง สันติสุข และ
ปีติมาสู่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทั่วโลก  
ถ้าท่านนอบน้อมถ่อมตน เชื่อฟัง และฟัง
สุรเสียงของพระวิญญาณ ท่านจะมีความสุข
อันใหญ่ยิ่งในการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา17  
ช่างเป็นช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมที่จะเป็นผู้สอน
ศาสนา—เวลาที่พระเจ้าทรงเร่งงานของพระ-
องค์!

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานถึงพระผู้ช่วยให้

รอด พระเยซูคริสต์และ “พระบัญชาจาก
สวรรค์”18 ของพระองค์ ให้ “จงออกไปและ 
นำาทุกชนชาติมาเป็นสาวกของเรา”19  นี่คือ
ศาสนจักรของพระองค์  พระองค์ทรงนำาผ่าน
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่  
ในชัว่โมงถดัไป ฝ่ายประธานสูงสุดจะสอนเรา  
ขอให้เรา “ช่างสังเกต”20 เหมือนกับมอรมอน  
เพื่อเมื่อการเรียกมาถึง เราจะมีค่าควรและ
สามารถประกาศด้วยพลังอำานาจของพระ-
วิญญาณว่า “ดูเถิด, ข้าพเจ้า เป็น สานุศิษย์ 
ของ พระ เยซู คริสต์, พระ บุตร ของ พระผู้เป็น
เจ้า. ข้าพเจ้า ได้ รับ การ เรียก จาก พระองค์ ให้ 
ประกาศ พระ วจนะ ใน บรรดา ผูค้น ของ พระองค์, 
เพื่อ พวก เขา จะ มี ชีวิต อันเป็น นิจ.”21 ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ข้าพเจ้ายังคงไม่เข้าใจกับเรื่องนี้  สิ่งที่ดู
เหมือนว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อวินาทีก่อนทันใด
นั้นกลับเป็นไปได้ เพราะเด็กชายอายุ 12 ปี 
ยืน่แขนมาหาข้าพเจ้าและพดูว่า “คณุปูท่ำาได้” 
สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว นั่นทำาให้ความมั่นใจ 
ความกระตือรือร้น และพละกำาลังเพิ่มขึ้น

พี่น้องชาย อาจมีหลายครั้งในชีวิตของเรา
ที่การลุกขึ้นและก้าวต่อไปอาจดูเหมือนเกิน
ความสามารถของเรา  วันนั้นบนทางลาดที่
ปกคลุมด้วยหิมะข้าพเจ้าเรียนรู้บางสิ่ง  ถึง
แม้ว่าเราจะคิดว่าอาจลุกขึ้นไม่ได้ แต่ก็ยังมี
ความหวัง  บางครั้งในชีวิต เราเพียงแต่ต้อง 
การบางคนที่จะมองตาเรา จับมือเรา และพูด
ว่า “คุณสามารถทำาได้”

การเข้าใจผิดในเรื่องความแข็งแกร่ง
เราอาจคิดว่าผู้หญิงรู้สึกมากกว่าผู้ชายใน

เรื่องของความบกพร่องและความล้มเหลว— 
ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อพวกเขามากกว่า
เรา  ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จริง  ผู้ชายก็
ประสบกับความรูส้กึผดิ ซมึเศร้า และล้มเหลว  
เราอาจเสแสร้งว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้
รบกวนเรา แต่สิ่งนี้รบกวน  เราสามารถรู้สึก
หนักใจจากความล้มเหลวและความไม่ดี
พร้อมซึ่งเราเริ่มคิดว่าเราจะไม่มีวันประสบ
ความสำาเร็จ  เราอาจทึกทักว่าเพราะเราล้ม
มาก่อน การล้มจึงเป็นจุดหมายปลายทาง
ของเรา  เหมือนกับที่นักเขียนคนหนึ่งกล่าวไว้

เมื่อข้าพเจ้ายังอายุน้อย การล้มและการลุก
ขึน้ดเูหมอืนจะทำาได้ในทันที  อย่างไรกต็าม 
เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีข้าพเจ้าได้ข้อสรุป

ทีย่งัไม่เป็นทีย่อมรับว่ากฎของฟิสิกส์ได้เปลีย่น 
ไป—และไม่ได้อยู่ฝ่ายข้าพเจ้าอีกต่อไป

เมือ่ไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าไปเล่นสกกีบัหลาน 
ชายอายุ 12 ปี  เรามีความสุขกับเวลาที่ได้อยู่
ด้วยกันเม่ือข้าพเจ้าสะดุดตรงจดุท่ีเป็นนำา้แขง็ 
และนั่นทำาให้กลิ้งลงมาอย่างไม่เป็นท่า

ข้าพเจ้าพยายามใช้ทุกกลยุทธ์เพื่อจะลุก
ขึ้นแต่ข้าพเจ้าทำาไม่ได้—ข้าพเจ้าล้มและลุก
ไม่ขึ้น

ร่างกายข้าพเจ้าปกติ แต่ศักดิ์ศรีข้าพเจ้า
ฟกชำ้าเล็กน้อย  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้แน่ใจว่า
ยงัใส่หมวกนริภยัและแว่นตาอยูเ่พราะข้าพเจ้า 
ไม่อยากให้นกัสกคีนอืน่จำาข้าพเจ้าได้  ข้าพเจ้า 
จินตนาการได้ว่าตัวข้าพเจ้านั่งอยู่ที่นัน่อย่าง
สิ้นหวังขณะที่พวกเขาสกีผ่านข้าพเจ้าอย่าง 
สง่างาม ตะโกนอย่างรื่นเริงว่า “สวัสดี บรา-
เดอร์อุคท์ดอร์ฟ”

ข้าพเจ้าเริ่มสงสัยว่าจะต้องทำาอะไรที่ช่วย
ข้าพเจ้าได้  นั่นเป็นเวลาที่หลานชายมาอยู่
ข้างๆ  ข้าพเจ้าบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขา
ดเูหมอืนไม่สนใจในคำาอธบิายว่าทำาไมข้าพเจ้า 
ลุกไม่ขึ้น  เขามองตาข้าพเจ้า ยื่นแขนมาจับ
มือข้าพเจ้า และพูดด้วยเสียงที่หนักแน่น  
“โอ คุณปู่ทำาได้”

ทันใดนั้นเอง ข้าพเจ้ายืนขึ้น

ว่า “เราพยายามฟันผ่าเหมอืนเรือทวนกระแส 
นำ้าที่มักพัดกลับไปยังที่เดิม”1

ข้าพเจ้าเฝ้าดูชายที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ
และสง่างามไม่มีส่วนร่วมในงานอันท้าทาย
ของการสร้างอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าเพราะ
พวกเขาล้มเหลวครั้งหรือสองครั้ง  ชายแห่ง
คำาสัญญาเหล่านี้ผู้สามารถเป็นผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตที่ยอดเยี่ยมและผู้รับใช้ของพระผู้เป็น
เจ้า  แต่เพราะพวกเขาสะดุดล้มและท้อแท้ 
พวกเขาถอนตวัจากคำามัน่สญัญาฐานะปโุรหติ 
ของพวกเขาและดำาเนนิตามสิง่อืน่ๆ ทีม่คีณุค่า 
น้อยกว่า

ดังนั้นพวกเขาดำาเนินชีวิตต่อไป อาศัยอยู่
ในเงาของชีวิตที่พวกเขาสามารถทำาได้ ไม่
เคยขึ้นไปถึงศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำาเนิด  
ดังกวีรำาพันว่าคนเหล่านี้อยู่ท่ามกลางจิตวิญ- 
ญาณที่โชคร้ายที่ “เสียชีวิตโดยมีเสียงรำ่าร้อง 
[ส่วนใหญ่] [ยังคง] อยู่กับพวกเขา”2

ไม่มใีครชอบความล้มเหลว  และโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งไม่ชอบสิ่งนี้เมื่อคนอ่ืน—โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนที่เรารัก—เห็นเราล้มเหลว  เราทุก
คนต้องการความเคารพและยกย่อง  เราต้อง 
การเป็นผู้ชนะ  แต่เราผู้ที่เป็นมรรตัยไม่ได้
เป็นผู้ชนะโดยไม่มีความพยายาม วินัย หรือ
ปราศจากความผิดพลาด

พี่น้องชาย จุดหมายปลายทางของเราไม่
ได้กำาหนดไว้จากจำานวนครั้งที่เราสะดุดล้ม
แต่จากจำานวนครั้งที่เราลุกขึ้น ปัดฝุ่นออก 
และรุดหน้าไป

ความเสียใจตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
เรารู้ว่าชีวิตมรรตัยนี้เป็นการทดสอบ  แต่

เพราะพระบิดาบนสวรรรค์ของเราทรงรักเรา
ด้วยความรักที่ดีพร้อม  พระองค์แสดงให้เรา
เหน็ว่าจะหาคำาตอบได้ทีใ่ด  พระองค์ประทาน 
แผนที่ ซึ่งช่วยให้เราหาหนทางจัดการกับภูมิ- 
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงและการทดสอบที่ไม่
คาดคดิซึง่เราทกุคนเผชญิ  ถ้อยคำาของศาสดา 
พยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นี้

เมื่อเราออกนอกลู่นอกทาง—เมื่อเราล้ม
หรอืออกไปจากเส้นทางของพระบดิาบนสวรรค์ 
—ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์บอกให้เราลุก
ขึ้นและกลับไปอยู่บนเส้นทาง

จากหลักธรรมทั้งหมดท่ีสอนโดยศาสดา
พยากรณ์มาหลายศตวรรษ  สิ่งหนึ่งที่เน้นซำ้า
แล้วซำ้าเล่าคือข่าวสารที่เปี่ยมด้วยความหวัง
และอุ่นใจที่มนุษย์สามารถกลับใจ เปล่ียน

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ท่านสามารถทำาได้!
ตร�บเท่�ที่เร�เต็มใจลุกขึ้นและเดินต่อไปบนเส้นท�ง. . . เร�ส�ม�รถเรียนรู้
บ�งสิ่งจ�กคว�มล้มเหลวและทำ�ได้ดีขึ้นและมีคว�มสุขขึ้น
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เส้นทาง และกลับไปสู่เส้นทางแห่งความจริง
ของการเป็นสานุศิษย์

นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรสบายใจ
กับความอ่อนแอ ความผิดพลาด หรือบาป  
แต่มีความแตกต่างระหว่างความเสียใจจาก
บาปที่นำาไปสู่การกลับใจและความเสียใจที่
นำาไปสู่ความสิ้นหวัง

อัครสาวกเปาโลสอนว่า “คว�มเสียใจต�ม 
พระประสงค์ของพระเจ้� ทำาให้เกิดการกลับ
ใจ … แต่ความ เสียใจอย่�งโลก นั้นย่อมนำาสู่
ความตาย”3 คว�มเสียใจต�มพระประสงค์
ของพระเจ้� ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ความหวังผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  
คว�มเสียใจอย่�งโลก ดึงเราลง ทำาลายความ
หวัง และชักจูงให้เรายอมแพ้ต่อการล่อลวงที่
จะเข้ามา

คว�มเสียใจต�มพระประสงค์ของพระเจ้� 
นำาไปสูก่ารเปลีย่นใจเลือ่มใส4 และการเปล่ียน 
แปลงของใจ5  สิ่งนี้ทำาให้เราเกลียดชังบาป
และรักความดี6  อีกทั้งกระตุ้นให้เรายืนขึ้น
และเดินในแสงสว่างแห่งความรักของพระ-
คริสต์ การกลับใจที่แท้จริงเป็นเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงไม่ไช่ความเจ็บปวดและความ
ทรมาน  ใช่ ความเสียใจอย่างจริงใจและการ
สำานึกผิดอย่างแท้จริงต่อการไม่เชื่อฟังมัก
เป็นสิ่งที่เจ็บปวดและเป็นขั้นตอนสำาคัญใน
กระบวนการอันศักดิ์สิทธิ์ของการกลับใจ แต่
เมื่อความผิดนำาเราไปสู่การเกลียดชังตนเอง
หรือเป็นอุปสรรคแก่เราในการลุกขึ้นอีกครั้ง 
สิ่งนี้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งมากกว่าจะเป็นการ
กระตุ้นให้เรากลับใจ

พีน้่องทัง้หลาย มหีนทางทีด่กีว่า  ขอให้เรา 
 ลุกขึ้นและเป็นบุรุษของพระผู้เป็นเจ้า  เรามี
ผู้ชนะเลิศ พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ดำาเนินผ่าน
หุบเขาแห่งเงามรณะแทนเรา  พระองค์ทรง
สละพระองค์เองเป็นค่าไถ่บาปของเรา  ไม่มี
ใครมีความรักยิ่งใหญ่เท่านี้—พระเยซูคริสต์ 
ลูกแกะที่ไม่มีตำาหนิ เต็มใจที่จะวางตนเอง
บนแท่นบูชาและจ่ายราคาบาปของเราโดย 
“ใช้หนี้หมด”7  พระองค์รับเอาทุกข์ทรมาน 
พระองค์ทรงแบกรับภาระ ความผิดไว้บนบ่า
ของพระองค์  เพื่อนที่รักของข้าพเจ้า เมื่อเรา
ตัดสินใจมาหาพระองค์ เมื่อเรารับพระนาม
ของพระองค์  และเดินอย่างกล้าหาญในเส้น
ทางแห่งการเป็นสานุศิษย์ จากนั้นโดยผ่าน
การชดใช้ เราได้รับสัญญาไม่เฉพาะความสุข
และ “สันติสุขในโลกนี้” แต่ “ชีวิตนิรันดร์ใน
โลกที่จะมาถึง”8 ด้วย

เมื่อเราทำาผิด เมื่อเราทำาบาปและตก ขอ
ให้เรานึกว่าการกลับใจอย่างแท้จริงหมาย 
ความว่าอะไร  นั่นหมายถึงการหันใจและ
ความปรารถนาของเราไปหาพระผู้เป็นเจ้า
และละทิ้งบาป  การกลับใจอย่างแท้จริงนำา
ความเชือ่มัน่จากสวรรค์ว่า “เราสามารถทำาได้”

ท่านคือใคร
วิธีหนึ่งของปฏิปักษ์ที่ขัดขวางเราจากการ

เจริญก้าวหน้าคือทำาให้เราสับสนว่าเราคือ
ใครและเราปรารถนาสิ่งใดอย่างแท้จริง

เราต้องการใช้เวลากับลูกของเรา แต่เรา
ต้องการทำางานอดิเรกที่เราชื่นชอบสำาหรับ
ผู้ชายโดยเฉพาะด้วย  เราต้องการลดนำ้าหนัก 

แต่เราต้องการกินอาหารอร่อยๆ  เราต้องการ
เป็นเหมือนพระคริสต์ แต่เรายังโกรธคนที่ขับ
รถตัดหน้าเรา

จุดประสงค์ของซาตานคือล่อลวงให้เรา
แลกไข่มุกอันประเมินค่าไม่ได้ของความสุข
ที่แท้จริงและคุณค่านิรันดร์กับเครื่องประดับ
พลาสติกปลอมๆ ที่เป็นเพียงภาพลวงตาและ
เป็นการปลอมแปลงของความสุขและปีติ

วิธีอื่นที่ปฏิปักษ์ใช้เพื่อทำาให้เราท้อแท้จาก
การลกุขึน้คอืทำาให้เรามองว่าพระบัญญตัเิป็น 
สิง่ทีบ่งัคบัเรา  ข้าพเจ้าคดิว่าน่ันเป็นธรรมชาต ิ
ของมนุษย์ที่จะต่อต้านอะไรก็ตามที่ดูเหมือน
ว่าไม่ได้เป็นความคิดของเราตั้งแต่แรก

ถ้าเรามองว่าการรับประทานอาหารอย่าง
มีประโยชน์และการออกกำาลังกายเป็นสิ่งที่
แพทย์ของเราเท่านั้นที่คาดหวังให้เราทำา เรา
มีแนวโน้มที่จะล้มเหลว  ถ้าเรามองการเลือก
เหล่านี้ว่าเราเป็นใครและต้องการเป็นใคร 
เราจะมีโอกาสมากกว่าที่จะยังอยู่บนเส้นทาง
และประสบความสำาเร็จ

ถ้าเราเหน็ว่าการสอนประจำาบ้านเป็นเพยีง 
เป้าหมายของประธานสเตค  เราอาจจะให้
ความสำาคญัทีจ่ะทำาสิง่นีน้้อยลง ถ้าเราเห็นว่า 
นีค่อืเป้าหมายของเรา—บางสิง่ทีเ่ราปรารถนา 
ที่จะทำาเพื่อเป็นเหมือนพระเยซูและดูแลผู้อื่น
—เราจะไม่ทำาให้คำามั่นสัญญาของเราเกิด
สัมฤทธิผลเท่านั้นแต่จะทำาให้สำาเร็จในวิธีที่
เป็นพรแก่ครอบครัวที่เราเยี่ยมและครอบครัว
เราเองด้วยเช่นกัน

บ่อยครั้ง เราคือผู้ที่เพื่อนหรือครอบครัว
ช่วยให้ลุกขึ้น  แต่ถ้าเราคอยสังเกตรอบตัว
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เราและมีใจที่ห่วงใย เราจะเห็นโอกาสที่พระ- 
เจ้าทรงวางไว้หน้าเราเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้
ลุกขึ้นอีกคร้ังและรุดไปสู่ศักยภาพที่แท้จริง
ของพวกเขา  พระคัมภีร์แนะนำาว่า “ไม่ว่า
พวกท่านจะทำาสิง่ใด  กจ็งทำาด้วยความเต็มใจ 
เหมือนทำาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า”9

นี่เป็นแหล่งอันยอดเยี่ยมของพลังทาง
วญิญาณเพือ่ดำาเนนิชวีติด้วยความสจุรติและ 
ความชอบธรรม และมุ่งเน้นไปสถานที่ที่เรา
ต้องการอยู่ในนิรันดร์  ถึงแม้ว่าเราจะมอง
เห็นจุดหมายปลายทางอันสูงส่งนี้ด้วยดวงตา
แห่งศรัทธา สิ่งนี้จะช่วยให้เราอยู่บนเส้นทาง

เมื่อความสนใจของเราในแต่ละวันอยู่ที่
ความสำาเร็จหรือความล้มเหลว  เราอาจหลง
ทาง ไม่มีจุดหมาย และล้มลง  การมองไปยัง
เป้าหมายที่สูงกว่าจะช่วยให้เราจะสามารถ
อยู่บนเส้นทางและเป็นบุตรและพี่ชายที่ดีขึ้น 
เป็นบิดาที่อ่อนโยนขึ้นและเป็นสามีที่มีความ
รักมากขึ้น

แม้ผู้ที่ให้ใจของเขามุ่งมั่นอยู่กับเป้าหมาย
นิรันดร์อาจสะดุดล้มเป็นครั้งคราว แต่พวก
เขาจะไม่พ่ายแพ้  พวกเขาวางใจและพึ่งพา
คำาสญัญาของพระผูเ้ป็นเจ้า พวกเขาจะลกุขึน้ 
ด้วยความหวังอันสว่างไสวในพระผู้เป็นเจ้า
ที่ชอบธรรมและวิสัยทัศน์ที่ดลใจของอนาคต 
อนัรุง่โรจน์  พวกเขารูว่้าพวกเขาสามารถทำาได้

ท่านสามารถทำาได้
ทกุคน ไม่ว่าเดก็หรอืคนสงูอายไุด้มปีระสบ- 

การณ์ส่วนตัวกับการล้ม  การล้มเป็นส่ิงท่ี
มนุษย์เราทำา  แต่ตราบเท่าที่เราเต็มใจลุกขึ้น
และเดินต่อไปบนเส้นทางสู่เป้าหมายทาง
วิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้  เรา
สามารถเรียนรู้บางสิ่งจากความล้มเหลวและ
ผลก็คือจะทำาได้ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น

พ่ีน้องชายทีร่กั  สหายทีร่กัของข้าพเจ้า จะ 
มีเวลาเมื่อท่าน คิด ว่าท่านไม่สามารถเดินต่อ
ไปได้ จงวางใจในพระผูช่้วยให้รอดและความ 
 รักของพระองค์  ด้วยศรัทธาในพระเจ้าพระ-
เยซคูริสต์ และอำานาจแห่งความหวังของพระ- 
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู  ท่าน จะ สามารถ
เดินอย่างภาคภูมิต่อไปได้

พี่น้องชาย  เรารักท่าน  เราสวดอ้อนวอน
ให้ท่าน   ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะสามารถได ้
ยินที่ประธานมอนสวดอ้อนวอนให้ท่าน  ไม่
ว่าท่านเป็นบิดาหนุ่ม หรือผู้ดำารงฐานปุโรหิต

สูงวยั หรอืมคันายกทีเ่พ่ิงได้รบัการแต่งตัง้ใหม่  
เราห่วงใยท่าน  พระเจ้าทรงห่วงใยท่าน

เราทราบว่าหนทางของท่านจะยากลำาบาก 
ในบางครั้ง  แต่ข้าพเจ้าจะให้สัญญาแก่ท่าน
ในพระนามของพระเจ้า  จงลุกขึ้นและเดิน
ตามรอยพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ไถ่  และวันหนึ่งท่านจะมองย้อนกลับ
ไปและเตม็ไปด้วยความสำานกึคณุทีท่่านเลอืก 
ไว้ใจการชดใช้และพลังอำานาจของการชดใช้
ที่จะยกท่านขึ้นและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ท่าน

เพื่อนและพี่น้องชายที่รักของข้าพเจ้า  ไม่
ว่าจะท่านลืน่หรอืล้มกีค่รัง้ จงลกุขึน้ จดุหมาย 
ปลายทางของท่านนั้นรุ่งโรจน์  จงยืนอย่าง
สง่างามและเดนิไปสูค่วามสว่างของพระกิตต-ิ 
คุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  ท่าน
เข้มแขง็เกนิกว่าทีท่่านรู ้ ท่านมคีวามสามารถ 
มากกว่าทีท่่านจตินาการ  ท่านสามารถทำาได้!  

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงสิ่งนี้ในพระ- 
นามอันศักดิ์สิทธ์ของพระอาจารย์และพระผู้
ไถ่ของเรา พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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นั้นเป็นเวลาบ่ายต้นๆ  เป็นวันที่มีการประชุม
ศาสนจักรช่วงเย็น  ท่านสัญญากับภรรยาไว้
แล้วว่าจะช่วยโครงการทำางานบ้านในวันนั้น  
ลูกๆ ขอให้ท่านทำาบางอย่างกับพวกเขา แต่
ท่านยังไม่มีเวลาทำา

ท่านรู้ว่าสมาชิกในโควรัมของท่าน โดย
เฉพาะคนที่ซื่อสัตย์ที่สุด คนที่โดยปกติท่าน
จะร้องขอความช่วยเหลือ ก็ดูเหมือนจะตก 
อยู่ในสถานการ์ยุ่งยากเหมือนกับท่าน

พระเจ้าทรงทราบว่าท่านจะมีวันเช่นนั้น
เมื่อพระองค์ทรงเรียกท่านในตำาแหน่งนี้  ดัง
นั้นพระองค์จึงประทานเรื่องๆ หนึ่งเพื่อให้
กำาลังใจท่าน  เป็นอุปมาของผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตที่มีงานหนักเกินไป  บางครั้งเราเรียก
ว่าเรือ่งของชาวสะมาเรยีผูใ้จด ี แต่จรงิๆ แล้ว 
เป็นเรื่องของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตในวันเวลา
สุดท้ายอันยากลำาบากที่วุ่นวายนี้

เรื่องนี้เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้รับใช้ฐานะ
ปุโรหิตที่งานหนักเกินไป  ขอให้ระลึกว่าท่าน
คือชาวสะมาเรียไม่ใช่ปุโรหิตหรือชาวเลวีซึ่ง
เดินผ่านชายที่ได้รับบาดเจ็บ

ท่านอาจจะไม่ทันนึกถึงเรื่องนี้เมื่อท่าน
เผชิญการท้าทาย  แต่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ให้ท่านนึกถึงเมื่อวันเวลาเช่นนั้นมาถึงอีกครั้ง  
เพราะจะมาแน่นอน

ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่าเหตุใดชาว

เราทุกคนได้รับพรให้มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้อื่น  การดำารงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็น
เจ้าคือความรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้า

ในชีวิตนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์  นั่น
คือความจริง นั่นเป็นสิ่งยอดเยี่ยม  และบาง
ครั้งทำาให้หนักใจได้

มีประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ในคืนนี้ที่ฟังอยู่
และทราบว่าข้าพเจ้าหมายถึงอะไร  นี่คือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับพวกท่านหนึ่งคน  น่าจะเกิดขึ้น
กับพวกท่านหลายคน — และมากกว่าครั้ง
เดยีว  รายละเอยีดอาจต่างกนัแต่สถานการณ์ 
เหมือนกัน

เอ็ลเดอร์คนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรดีพอขอความ
ช่วยเหลือจากท่าน  เขาเพิ่งรู้ว่าเขาต้องย้าย
ภรรยากับลูกชายแบเบาะของเขาออกจาก 
อพาร์ทเม้นท์ที่เขาพักอยู่ไปอีกแห่งหนึ่งซึ่ง 
อยู่ใกล้ๆ

เขากับภรรยาบอกเพื่อนแล้วว่าพวกเขา
ขอยืมรถบรรทุกหนึ่งวันเพื่อขนย้ายข้าวของ
เครื่องใช้ภายในบ้านและของใช้ส่วนตัว  
เพื่อนให้ยืมรถบรรทุก  คุณพ่อวัยหนุ่มเริ่มขน
ของขึ้นรถบรรทุก แต่ทำาได้ไม่กี่นาทีเขาก็เจ็บ
หลัง  เพื่อนคนที่ให้ยืมรถบรรทุกไม่ว่างพอจะ
มาช่วยได้  คุณพ่อวัยหนุ่มรู้สึกสิ้นหวัง  เขา
นึกถึงท่าน ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ของเขา

ถึงเวลาที่เขาต้องขอความช่วยเหลือ ตอน

สะมาเรียจึงเดินทางบนถนนจากเยรูซาเล็ม
ไปเยรีโค  ไม่น่าเป็นไปได้ท่ีเขาจะเดินทาง
ตามลำาพังเพราะเขาต้องรู้ว่าโจรรอพวกที่ไม่
ระวังตัว  เขาอยู่ในเส้นทางอันตราย และเป็น
ธรรมเนียมที่เขาจะมีสัตว์พาหนะขนของ
พร้อมด้วยนำ้ามันและเหล้าองุ่น

ในพระวจนะของพระเจ้า เมือ่ชาวสะมาเรยี 
เห็นคนบาดเจ็บ ได้หยุดดูเขาเพราะ “เขามีใจ
สงสาร”

นอกจากมีใจสงสารแล้ว เขายังลงมือทำา  
จงระลึกอยู่เสมอถึงความพิเศษจำาเพาะของ
เรื่องนี้

“จึงเข้าไปหาเขา เอาเหล้าองุ่นกับนำ้ามัน
เทใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพันให้ แล้วให้
เขาขึน้ขีส่ตัว์ของตนเองพามาถงึโรงแรม  และ 
ดูแลรักษาพยาบาลเขา 

“วันรุ่งขึ้นก่อนจะไป เขาเอาเงินสองเดนา- 
ริอันให้กับเจ้าของโรงแรม บอกว่า ช่วยรักษา
เขาด้วย  สำาหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้
ให้เมื่อกลับมา”1

ท่านและผู้ดำารงฐานะปุโรหิต ท่านได้รับ
เรยีกให้นำา จงึสามารถมคีวามมัน่ใจอย่างน้อย 
สามข้อ  ข้อแรก พระเจ้าจะประทานให้ท่าน
ถ้าท่านขอความรูส้กึสงสารท่ีพระองค์ทรงรู้สึก 
ต่อคนขัดสน  สอง พระองค์จะทรงเตรียมคน
อื่นให้มาสมทบกับท่านขณะที่ท่านรับใช้ เช่น 
เจ้าของโรงแรม  และสาม เช่นเดียวกับชาว
สะมาเรียผู้ใจดี พระเจ้าจะประทานบำาเหน็จ
ที่เกินคุ้มให้ทุกคนที่ร่วมช่วยเหลือคนขัดสน

ประธานโควรัมของท่านน่าจะกระทำาตาม
ความเชื่อมั่นเหล่านั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง ท่าน
ขอคนอื่นที่มีฐานะปุโรหิตของพระเจ้าให้มา
ช่วย พร้อมกับมั่นใจว่าพวกเขาจะตอบรับ
ด้วยความสงสาร  ท่านไม่กลัวที่จะขอคนที่
ตอบรับบ่อยที่สุดในอดีตเพราะท่านรู้ว่าพวก
เขารู้สึกสงสารง่าย  ท่านขอพวกเขาเพราะรูว่้า
ในอดตีพวกเขา สำานึกในพระกรุณาธิคุณของ
พระเจ้าเมื่อพวกเขาเลือกจะช่วยเหลือ  ท่าน
ขอบางคนที่แบกรับภาระหนักอยู่แล้ว โดยรู้
ว่ายิ่งพวกเขาเสียสละมากขึ้นเท่าไร พวกเขา
จะได้รับบำาเหน็จจากพระเจ้ามากขึน้เท่านัน้  
คนทีเ่คยช่วยเหลอื ในอดตีสำานกึในพระกรณุา- 
ธคิณุอนัล้นพ้นของ พระผู้ช่วยให้รอด

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

เอาผ้ามาพันให้
ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนขอให้เร�เตรียมตัวเพื่อก�รรับใช้ฐ�นะปุโรหิตใดก็ต�ม
ที่พระเจ้�ทรงกำ�หนดให้เร�ในก�รเดินท�งมรรตัยของเร�
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ท่านอาจได้รับการดลใจไม่ให้ขอบางคน
ช่วยยกของขึน้รถและจากน้ันยกของลงจากรถ 
บรรทุกคันนั้น  ในฐานะผู้นำา ท่านรู้จักสมาชิก
โควรัมและครอบครัวพวกเขาเป็นอย่างดี  
พระเจ้าทรงรู้จักพวกเขาดีที่สุด

พระองค์ทรงทราบว่าภรรยาของใครที่ใกล้
จะหมดความอดทนเพราะสามีหาเวลาทำาสิ่ง
ที่เธออยากให้ทำาเพื่อดูแลความต้องการของ
เธอไม่ได้  พระองค์ทรงทราบว่าเด็กคนใดจะ
ได้รับพรโดยการเห็นบิดาของพวกเขาไปช่วย
คนอื่นอีกครั้งหรือถ้าเด็กคนนั้นต้องการรู้สึก
ว่าพวกเขาสำาคัญต่อบิดามากพอที่บิดาจะใช้
เวลาอยู่กับพวกเขาในวันนั้น  แต่พระองค์
ทรงทราบด้วยว่าใครต้องการคำาเชื้อเชิญให้
รับใช้แต่อาจดูเหมือนว่าไม่น่าจะใช่ หรือไม่
เต็มใจจะช่วยเหลือ

ท่านไม่สามารถรู้จกัสมาชกิโควรัมของท่าน 
ทุกคนเป็นอย่างดี แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จัก 
ดังที่ท่านเคยทำามาหลายครั้ง ท่านสวดอ้อน 
วอนทูลถามว่าจะขอใครไปช่วยรับใช้ผู้อื่น  
พระเจ้าทรงทราบว่าใครจะได้รับพรโดยจะมี
ผูข้อให้ช่วย และครอบครวัของใครจะได้รบัพร 
โดยไม่มผีูข้อ นัน่คอืการเปิดเผยทีท่่านคาดหวงั 
ได้ว่าจะได้รับขณะที่ท่านนำาในฐานะปุโรหิต

ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าเป็น
เยาวชนชาย  ข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยคนแรกใน 
โควรัมปุโรหิต  วันหนึ่งอธิการโทรศัพท์มาหา
ข้าพเจ้าที่บ้าน  เขาอยากให้ข้าพเจ้าไปกับ
เขา ไปเยี่ยมหญิงม่ายที่มีความขัดสนอย่าง
หนัก  เขาบอกว่าเขาต้องการข้าพเจ้า

ขณะรอเขามารับที่บ้าน ข้าพเจ้าข้องใจ  
ข้าพเจ้ารู้ว่าอธิการมีที่ปรึกษาที่เข้มแข็งและ
ฉลาด คนหนึ่งเป็นผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียง อีก 
คนหนึ่งบริหารบริษัทขนาดใหญ่และต่อมา
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่  อธิการเองดูเหมือน
ว่าสักวันหนึ่งจะรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่   
แต่เหตุใดอธิการจึงพูดกับปุโรหิตที่ไร้ประสบ-
การณ์ว่า “ผมต้องการความช่วยเหลอืจากคณุ”

ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้ดีแล้วว่าเขาบอกอะไรกับ
ข้าพเจ้า  “พระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณได้รับ
พร”  ที่บ้านของหญิงม่าย ข้าพเจ้าประหลาด
ใจที่เห็นเขาบอกสตรีคนนั้นว่าเธอจะไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือจากศาสนจักรจนกว่าเธอจะ
กรอกแบบฟอร์มงบประมาณที่เขาให้เธอไว้

ก่อนหน้านี้  ระหว่างทางกลับบ้าน ขณะที่เขา

เห็นข้าพเจ้าประหลาดใจมาก เขาหวัเราะเบาๆ 

ที่ข้าพเจ้าประหลาดใจและพูดว่า “ฮัล เมื่อ

เธอควบคุมรายจ่ายของเธอได้ เธอจะช่วยคน

อื่นได้”

อกีครัง้หนึง่ อธกิารพาข้าพเจ้าไปเย่ียมบ้าน 

ซึ่งมีบิดามารดาติดสุรา เขาส่งลูกสาวตัวน้อย

ขวัญผวาสองคนมาคุยกับเราที่ประตู  หลัง

จากพูดคุยกับเด็กน้อยทั้งสองคน เราหันกลับ

และเขาพูดกับข้าพเจ้าว่า “ตอนนี้เรายัง

เปลี่ยนแปลงเรื่องสลดใจในชีวิตพวกเขาไม่

ได้  แต่พวกเขาจะรู้สึกได้ว่าพระเจ้าทรงรัก

พวกเขา”

อีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็น เขาพาข้าพเจ้าไป

บ้านชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มาโบสถ์หลายปี  

อธิการบอกเขาว่ารักเขามากเพียงไรและ

วอร์ดต้องการเขามากเพียงไร  ดูเหมือนจะ

ไม่มีผลเท่าไรนักสำาหรับชายคนนี้  แต่เวลา

นั้นและทุกครั้งที่อธิการพาข้าพเจ้าไปด้วย  

มีผลอย่างมากต่อข้าพเจ้า

ไม่มีทางที่ข้าพเจ้าจะพบคำาตอบได้ว่า

อธิการสวดอ้อนวอนหรือไม่เพื่อจะรู้ว่าปุโรหิต

คนไหนควรจะได้รับพรจากไปกับเขาเพื่อทำา 

การเยี่ยมเหล่านั้น  เขาอาจพาปุโรหิตคนอื่น

ไปด้วยหลายครั้ง  แต่พระเจ้าทรงทราบว่าสัก

วันหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นอธิการที่เชื้อเชิญให้ผู ้

มีศรัทธามอดดับกลับมาสู่ความอบอุ่นใน

พระกิตติคุณ  พระเจ้าทรงทราบว่าสักวันหนึ่ง

ข้าพเจ้าจะมีความรับผิดชอบฐานะปุโรหิตต่อ

บุตรธิดาหลายร้อยหลายพันคนของพระบิดา

บนสวรรค์ ซึ่งคนเหล่านั้นกำาลังต้องการความ

ช่วยเหลือทางโลกอย่างมาก

เยาวชนชายทัง้หลาย ท่านไม่อาจรู้ว่าพระ- 

เจ้าทรงเตรียมสิ่งใดไว้ให้ท่านทำาในการรับใช้

ฐานะปโุรหติ  แต่การท้าทายยิง่กว่านัน้สำาหรบั 

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทุกคนคือต้องให้ความ

ช่วยเหลือทางวิญญาณ  เราทุกคนมีหน้าที่ดัง

กล่าว  หน้าที่นี้ควบคู่มากับการเป็นสมาชิก

โควรมั  ควบคูม่ากับการเป็นสมาชกิครอบครวั 

ถ้าศรัทธาของใครในโควรัมหรือในครอบครัว
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ท่านถูกซาตานโจมตี ท่านจะรู้สึกสงสาร  เช่น
เดียวกับการรับใช้และความเมตตาของชาว
สะมาเรยี ท่านจะดูแลพวกเขาด้วยขีผ้ึง้ทาแผล 
ในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ

การรับใช้ของท่านในฐานะผู้สอนศาสนา  
ท่านจะไปหาคนหลายพันคนที่มีความต้อง 
การทางวิญญาณอย่างมาก  จนท่านได้สอน
เขา มีหลายคนไม่รู้ว่าตนเองมีบาดแผลทาง
วิญญาณที่ยังไม่ได้รักษา ซึ่งจะนำาความทุกข์
ยากไม่รู้จบมาให้  ท่านจะไปทำากิจธุระของ
พระเจ้าเพื่อช่วยชีวิตพวกเขา มีเพียงพระเจ้า
เท่านั้นที่ทรงพันแผลทางวิญญาณเมื่อพวก
เขายอมรับศาสนพิธีที่นำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์

ในฐานะสมาชิกโควรัม ผู้สอนประจำาบ้าน 
และผู้สอนศาสนา ท่านไม่สามารถช่วยผู้อื่น
ซ่อมแซมความเสียหายทางวิญญาณเว้นแต่
ศรัทธาของท่านจะแรงกล้า  นั่นหมายความ
ว่าสิ่งนี้เป็นมากกว่าการอ่านพระคัมภีร์เป็น
ประจำาและการสวดอ้อนวอนให้  การสวด
อ้อนวอนในเวลานั้นและการอ่านพระคัมภีร์
แบบผ่านๆ  ไม่ใช่การเตรียมตัวที่เพียงพอ  
ความมั่นใจในสิ่งที่ท่านจะต้องการมาพร้อม
กับคำาแนะนำาใน ภาคที่ 84 ของหลักคำาสอน
และพันธสัญญา “ท้ัง เจ้า อย่า คิด ไว้ ก่อน ว่า 

เจ้า จะ กล่าวอะไร; แต่ จงสั่งสม ถ้อยคำา แห่ง 
ชีวิต ไว้ ใน ความ คิด เจ้า เสมอ ไป, และ จะให้ มัน 
แก่ เจ้า ใน โมง นั้น เอง ส่วน นั้น ที่ จะ แบ่ง สรร ให้ 
แก่ มนุษย์ ทุก คน.”2

คำาสัญญานั้นจะอ้างสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเรา 
“สั่งสม” ถ้อยคำาแห่งชีวิตและทำาสิ่งนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง สำาหรับข้าพเจ้า การสั่งสมพระคัมภีร์ 
หมายถงึเรือ่งราวความรูส้กึบางอย่างเกีย่วกบั 
ถ้อยคำานัน้  ตวัอย่างเช่น เมือ่ข้าพเจ้าพยายาม 
ไปช่วยคนบางคนที่ศรัทธาของเขาสั่นคลอน
เกี่ยวกับการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ความรู้สึกนั้นกลับมา 
ที่ข้าพเจ้า

ไม่เฉพาะถ้อยคำาที่มาจากพระคัมภีร์มอร-
มอนเท่านั้น  นั่นเป็นความรู้สึกมั่นใจถึงความ
จริงที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าอ่านพระ-
คัมภร์ีมอรมอนเพยีงสองสามบรรทดั ข้าพเจ้า 
ไม่อาจสัญญาได้ว่าจะเกิดข้ึนกับทุกคนที่
สงสัยเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
หรือพระคัมภีร์มอรมอน  แต่ข้าพเจ้าทราบ 
ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการ
ฟื้นฟู ข้าพเจ้าทราบว่าพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า เพราะข้าพเจ้า
สั่งสมพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าทราบจากประสบการณ์ว่าท่านได้
รบัความเชือ่มัน่ถงึความจรงิจากพระวญิญาณ 
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า  ท่านและข้าพ- 
เจ้าต้องมีความเชื่อมั่นนั้นก่อนท่ีพระเจ้าจะ
ทรงวางเราไว้ในเส้นทางสัญจรของคนที่เรา
รักซึ่งบาดเจ็บจากศัตรูของความจริง

มีการเตรียมพร้อมอีกอย่างหนึ่งที่เราต้อง
ทำา  นี่คืออุปนิสัยของมนุษย์ที่เฉยชาต่อความ
เจ็บปวดของผู้อื่น  นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าเหตุ
ใดพระผู้ช่วยให้รอดจึงพยายามบอกเล่าถึง
การชดใช้ของพระองค์และการที่พระองค์ทรง
ยอมรบัความเจบ็ปวดและโทมนัสในบุตรธดิา 
ทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อพระองค์จะ
ทรงทราบวิธีช่วยพวกเขา

แม้แต่คนดีที่สุดของผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
ในมรรตัยของพระบิดาบนสวรรค์ก็ไม่ขึ้นมาสู่
มาตรฐานของความสงสารอย่างง่ายดาย  
แนวโน้มของมนุษย์เราคือไร้ความอดทนกับ 
ผู้ที่มองไม่เห็นความจริงซ่ึงเป็นเรื่องง่าย
สำาหรับเรา  เราต้องระวังว่าความไม่อดทน
ของเราจะไม่ถูกตีความเป็นการประณาม
หรือปฏิเสธ

ขณะที่เราเตรียมให้ความช่วยเหลือแทน
พระเจ้าในฐานะผู้รับใช้ฐานะปุโรหิต  มีพระ-
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อยู่บนหลังม้า---ไม่มีบังเหียนมีแต่เชือกจูง  
เขานั่งหลับบนอานม้าเป็นครั้งคราวเพราะม้า
รู้ว่าจะไปทางไหนและสุนัขเห่าตามหน้าที่
ของมัน

ลองเทียบกับเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าเห็นใน 
มิวนิก เยอรมนีเมื่อหลายปีก่อน  วันนั้นเป็น
เช้าวันอาทิตย์ และเราต้องเดินทางไปการ
ประชุมผู้สอนศาสนา  ขณะมองออกนอก
หน้าต่างรถยนต์ของประธานคณะเผยแผ่ 
ข้าพเจ้าเห็นคนเลี้ยงแกะถือไม้เท้า นำ� ฝูง
แกะ  แกะเหล่านั้นเดินตามเขาไม่ว่าเขาจะ
ไปทางไหน  ถ้าเขาเดินไปทางซ้าย แกะจะ
ตามไปทางซ้าย  ถ้าเขาเดินไปทางขวา แกะ
จะตามไปทางขวา   ข้าพเจ้าเปรียบเทียบ
ระหว่างเมษบาลแท้ที่อยู่หน้าแกะกับคนเลี้ยง
แกะรับจ้างที่ขี่ม้าตามหลังแกะ

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จัก
แกะของเรา”2  พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่
ดีพร้อมผู้ทรงแสดงให้เห็นว่าเมษบาลแท้ควร
เป็นอย่างไร

พี่น้องชายทั้งหลาย เราเป็นฐานะปุโรหิต
ของพระผูเ้ป็นเจ้าและมหีน้าทีเ่ลีย้งแกะ พระ-
ปรชีาญาณของพระเจ้าจดัเตรยีมแนวทางให้
เราเป็น คนเลีย้งทีค่อยดแูลครอบครวัในศาสน- 
จกัร ซึง่เราสามารถรบัใช้ สอน และเป็นพยาน 
ต่อพวกเขา แนวทางเช่นนัน้เรียกกว่าการสอน

คื
นนี้ในศูนย์การประชุมใหญ่ในซอลท์-
เลคซติีแ้ละในทีใ่กล้ไกลมผีูด้ำารงฐานะ 
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ามาชุมนุมกัน  

พวกท่านเป็น “ ปุโรหิตหลวง” อย่างแท้จริง 
–เป็น “พงศ์พันธุ์ที่เลือกสรร” ดังอัครสาวก 
เปโตรประกาศ1   ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้
ปราศรัยกับท่าน

สมัยที่ข้าพเจ้าเติบใหญ่ ทุกฤดูร้อนครอบ-
ครัวเราจะขับรถไปโพรโวแคนยอน ลงใต้ไป
ประมาณ 45 ไมล์ (72 กม.) ค่อนไปทาง
ตะวันออกของซอลท์เลคซิตี้  เราจะพักใน
กระท่อมครอบครัวที่นั่นหลายสัปดาห์ พวก
เราเด็กผู้ชายมักใจร้อนอยากไปตกปลาที่
ลำาธารหรือว่ายนำ้าเร็วๆ เราจึงพยายามเร่ง
คุณพ่อให้ขับรถเร็วขึ้นอีกนิด  ในสมัยนั้น 
รถยนต์ที่คุณพ่อขับคือ โอลด์สโมบิล 1928  
ถ้าท่านขับเร็วกว่า 35 ไมล์ (56 กม.) ต่อ
ชั่วโมง คุณแม่จะบอกว่า “ชะลอหน่อยค่ะ! 
ชะลอหน่อย!”  ข้าพเจ้าจะบอกว่า “เหยียบ
คันเร่งเลยครับพ่อ! เหยียบเลย!”

คุณพ่อจะขับประมาณ 35 ไมล์ต่อชั่วโมง
ตลอดทางจนถึงโพรโวแคนยอนหรือจนกว่า
เราจะมาถึงทางโค้งและการเดินทางจะหยุด
ชะงักเพราะฝูงแกะ  เราจะนั่งมองแกะหลาย
ร้อยตัวเดินแถวผ่านเราไป ราวกับไม่มีคน
เลี้ยง มีสุนัขสองสามตัวคอยเห่าต้อนพวกมัน
ขณะเดินไป  ด้านหลังเราจะเห็นคนเลี้ยงแกะ

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

เมษบาลแท้
ก�รสอนประจำ�บ้�นตอบคำ�สวดอ้อนวอนม�กม�ยและทำ�ให้เร�เห็น 
ก�รเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตผู้คน

คัมภีร์ที่นำาทางเรา ซึ่งกล่าวถึงของประทานที่
เราต้องมีไว้สำาหรับการเดินทาง ไม่ว่าพระเจ้า
จะทรงส่งเราไปที่ใด  ชาวสะมาเรียผู้ใจดีมี
ของประทานที่เราต้องการ พระเจ้าทรงบอก
วิธีที่เราจะพบของประทานนั้น

“ดังนั้น, พี่น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, หาก ท่าน 
ไม่ มี จิต กุศล, ท่าน ก็ ไม่ เป็น อะไร เลย, เพราะ 
จิต กุศล ไม่ มี วัน สูญ สิ้น. ดังนั้น, จง แนบ สนิท 
อยู่ กับ จิต กุศล, ซึ่ง เป็น สิ่ง ที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่สุด ใน สิ่ง 
ทั้งปวง, เพราะ สิ่ง ทั้งปวง ต้อง สูญ สิ้น—

“แต่ จิตกุศล คือ ความรัก อัน บริสุทธิ์ ของ 
พระ คริสต์, และ สิ่ง นี้ ยั่งยืน ตลอด กาล; และ ผู้ 
ใด ที่ ถูก พบ ว่า ครอบครอง มัน ใน วัน สุดท้าย, 
ย่อม จะ ดี กับ เขา.

“ดังนั้น, พี่น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, จง สวด
อ้อนวอน พระ บิดา จน สุด พลัง ของ ใจ, เพื่อ 
ท่าน จะ เปี่ยม ด้วย ความ รัก นี้,  ซึ่ง พระองค์ 
ประทาน ให้ ทุก คน ซึ่ง เป็น ผู้ติดตาม ที่แท้ จริง 
ของ พระ บุตร ของ พระองค์, พระ เยซู คริสต์; 
เพื่อ ท่าน จะ กลับกลาย เป็น บุตร ของ พระผู้เป็น
เจ้า; เพื่อ ว่า เมื่อ พระองค์ จะ เสด็จ มา ปรากฏ 
เรา จะ เป็นเหมือน พระองค์, เพราะ เรา จะ เห็น 
พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรง ดำารง อยู่; เพื่อ เรา 
จะ มีค วาม หวัง นี้; เพื่อ พระองค์ จะ ทรง ทำาให้ 
เราบริสุทธิ์ แม้ ดัง ที่ พระองค์ ทรง บริสุทธิ์.  
เอ เมน.”3

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะเตรียมตัว
ให้การรับใช้ฐานะปุโรหิตใดก็ตามที่พระเจ้า
ทรงกำาหนดให้เราในการเดินทาง  ในพระนาม 
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ลูกา	10:33-35.
2.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:85.
3.	 โมโรไน	7:46-48.
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ประจำาบ้าน และข้าพเจ้าประสงค์จะพูดเรื่อง
ดังกล่าวกับท่านคืนนี้

อธิการของแต่ละวอร์ดในศาสนจักรกำากับ
ดูแลงานมอบหมายให้ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
เป็นผู้สอนประจำาบ้านไปเยี่ยมบ้านสมาชิก
ทุกเดือน  พวกเขาไปเป็นคู่  หากอยู่ในวิสัยที่
ทำาได้ เยาวชนชายที่เป็นปุโรหิตหรือผู้สอนใน
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะคู่กับผู้ใหญ่คน
หนึ่งที่ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค  
เมื่อเข้าไปในบ้านของคนท่ีพวกเขารับผิด
ชอบ ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนควรมี
ส่วนในการสอนที่เกิดขึ้น งานมอบหมายเช่น
นั้นจะช่วยเตรียมเยาวชนชายสำาหรับงาน
เผยแผ่  และตลอดชีวิตของการรับใช้ใน
ฐานะปุโรหิต

โปรแกรมการสอนประจำาบ้านเป็นการขาน 
รับการเปิดเผยสมัยใหม่ เป็นการมอบหมาย
ให้ผูด้ำารงฐานะปโุรหติไป “สอน, อรรถาธบิาย, 
แนะนำา, ให้บพัตศิมา. . .และเยีย่มบ้านสมาชกิ 
แต่ละคน, และแนะนำาพวกเขาให้สวดอ้อน 
วอนโดยออกเสียงและในที่ลับตาและปฏิบัติ
หน้าทีท่กุอย่างในครอบครวั,. . .ดแูลศาสนจกัร 
เสมอ, และอยู่กับพวกเขาและทำาให้พวกเขา
เข้มแข็งขึ้น; และดวู่าไม่มคีวามชัว่ช้าสามานย์
ในศาสนจกัร, ทั้งไม่โกรธเคืองกัน, ทั้งไม่พูด
เท็จ, ลอบกัด, หรือพูดให้ร้าย.”3

ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์เตือนว่า “การ
สอนประจำาบ้านเป็นโอกาสเร่งด่วนที่สุดและ
คุ้มค่าที่สุดโอกาสหนึ่งในการบำารุงเลี้ยง สร้าง
แรงบันดาลใจ ให้คำาปรึกษา และชี้นำาบุตร
ธิดาของพระบดิาเรา. . . เป็นการรบัใช้อนัสงูส่ง 
การเรียกอันสูงส่ง  หน้าที่ของเราเหล่าผู้สอน
ประจำาบ้านคือนำา . . .พระวิญญาณเข้าไปใน
บ้านทุกหลังและใจทุกดวง  การรักงานนี้และ
ทำาสุดความสามารถจะนำาสันติสุข ปีติ และ
ความพอใจอันหาที่สุดมิได้มาสู่ [ผู้สอน] [ที่
ทรงเกียรติ] และอุทิศตนของบุตรธิดาพระผู้
เป็นเจ้า”4

จากพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านว่าแอลมา 
“อุทิศถวายปุโรหิตทั้งหมดของพวกเขาและผู้
สอนทั้งหมดของพวกเขา; และไม่มีผู้ใดได้รับ
การอุทิศถวายเว้นแต่พวกเขาเป็นคนเที่ยง
ธรรม.

“ฉะนั้นพวกเขาดูแลผู้คนของตน, และ
บำารุงเลี้ยงคนเหล่านั้นด้วยสิ่งที่เกี่ยวกับความ
ชอบธรรม”5

ในการทำาหน้าที่สอนประจำาบ้านของเรา 
เราฉลาดถ้าเราเรยีนรูแ้ละเข้าใจปัญหาท้าทาย 
ของสมาชิกแต่ละครอบครัว เพื่อเราจะเกิด
ประสิทธิผลในการสอนและการให้ความช่วย
เหลือที่ต้องการ

การเยี่ยมสอนประจำาบ้านจะประสบความ
สำาเร็จมากขึ้นเช่นกันถ้ากำาหนดนัดหมายไว้
ล่วงหน้า  เพื่ออธิบายประเด็นนี้ ข้าพเจ้าจะ
เล่าประสบการณ์เมื่อหลายปีก่อน  เวลานั้น
คณะกรรมการบริหารผู้สอนศาสนาประกอบ 
ด้วยสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์, กอร์ดอน 
บี. ฮิงค์ลีย์ และโธมัส เอส. มอนสัน  เย็นวัน

หนึง่ บราเดอร์และซสิเตอร์ฮงิค์ลย์ีเลีย้งอาหาร 
คำ่าสมาชิกคณะกรรมการและภรรยาในบ้าน
พวกท่าน  เรารับประทานอาหารเสร็จพอดี
เมื่อมีเสียงเคาะประตูบ้าน  ประธานฮิงค์ลีย์
เปิดประตูและพบผู้สอนประจำาบ้านคนหนึ่ง
ของท่านยืนอยู่ที่นั่น  ผู้สอนประจำาบ้านบอก
ว่า “ผมทราบว่าผมไม่ได้นัดไว้ และผมไม่ได้
มากับคู่ แต่ผมรู้สึกว่าควรมาคืนนี้  ผมไม่
ทราบว่าท่านมีแขก”

ประธานฮิงค์ลีย์เชิญผู้สอนประจำาบ้านเข้า
มาข้างในอย่างสภุาพ เขานัง่ลงสอนอคัรสาวก 
สามคนพร้อมภรรยาเกี่ยวกับหน้าที่การเป็น
สมาชิกของเรา  ผู้สอนประจำาบ้านทำาสุด
ความสามารถด้วยความหวาดหวั่นเล็กน้อย  
ประธานฮิงค์ลีย์ขอบคุณที่เขามา จากนั้นเขา
ก็รีบออกไป

ข้าพเจ้าจะพูดถึงอีกตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่
ไม่ถูกต้องในการสอนประจำาบ้าน  ประธาน
มาเรียน จี. รอมนีย์ผู้เป็นที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานสูงสุดเมื่อหลายปีก่อน เคยเล่าเกี่ยว
กบัผูส้อนประจำาบ้านของท่านทีไ่ปบ้านรอมนย์ี 
ในคืนฤดูหนาว  เขายืนถือหมวกและท่าทาง
ลุกลนเมื่อท่านเชิญเขานั่งและให้ข่าวสาร  
ขณะยังยืนอยู่ เขาพูดว่า “ผมจะบอกคุณ 
บราเดอร์รอมนย์ี ข้างนอกหนาว ผมตดิเคร่ือง
ทิ้งไว้ให้รถอุ่น ผมแค่แวะมาเพื่อผมจะบอก
อธิการได้ว่าผมมาเยี่ยมแล้ว”6

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน หลังจาก
เล่าประสบการณ์ของประธานรอมนีย์ในการ
ประชุมผู้นำาฐานะปุโรหิตว่า “เราทำาได้ดีกว่า
นั้น พี่น้องชายทั้งหลาย---ดีกว่านั้นมาก!”7 
ข้าพเจ้าเห็นด้วย

การสอนประจำาบ้านเป็นมากกว่าการเยีย่ม 
ตามหน้าที่เดือนละครั้ง  ความรับผิดชอบของ
เราคือสอน สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น หาก
ไปเยี่ยมคนไม่แข็งขันต้องนำาเขากลับสู่ความ
แข็งขัน และเพื่อความสูงส่งในท้ายที่สุดของ
บุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อช่วยงานของเรา ข้าพเจ้าจะแบ่งปัน
คำาแนะนำาอันปราดเปรื่องนี้ซึ่งใช้ได้แน่นอน
กับผู้สอนประจำาบ้าน มาจากอับราฮัม ลิน-
คอล์นผู้กล่าวว่า “หากท่านอยากได้คนร่วม
อุดมการณ์ ท่านต้องทำาให้เขาเชื่อมั่นก่อนว่า
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ตามถ้อยคำาของประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

การประชุมใหญ่นี้ “ครอบคลุมข้ามทวีปไปยัง

ผู้คนทุกหนแห่ง”  ภาพตามเข็มนาฬิกาจาก

ซ้ายบน คือสมาชิกและผู้สอนศาสนาในโรม 

อิตาลี; กาวีเต ฟิลิปปินส์; ลิมา เปรู; คอลลีย์

วิลล์ เทกซัส; ฟูซดู อีกวาซู บราซิล; ลอนดอน 

อังกฤษ; อาร์ไรฮาน ปานามา: และลียง ฝรั่งเศส 
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ท่านเป็นเพื่อนที่จริงใจ”8  ประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสันเตือนว่า “เหนือสิ่งอื่นใด จง
เป็นเพื่อนแท้ของแต่ละบุคคลและครอบครัว
ที่ท่านสอน”. . . เพื่อนทำามากกว่าไปเยี่ยมตาม
หน้าที่ในแต่ละเดือน  เพื่อนกังวลเรื่องช่วย
คนมากกว่าการได้ความดีความชอบ  เพื่อน
ห่วงใย  เพื่อน [แสดง] ความรัก  เพื่อนฟัง 
และเพื่อนยื่นมือช่วยเหลือ”9

การสอนประจำาบ้านตอบคำาสวดอ้อนวอน
มากมายและทำาให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตผู้คน

ตัวอย่างของเรื่องนี้คือดิค แฮมเมอร์ ผู้มา
ยูทาห์กับ Civilian Conservation Corps ใน
ช่วงเศรษฐกิจตกตำ่าครั้งใหญ่   เขาพบและ
แต่งงานกับหญิงสาววิสุทธิชนยุคสุดท้าย  
เขาเปิดดิคส์คาเฟ่ในเซนต์จอร์จ ยูทาห์ซึ่ง
กลายเป็นจุดนัดพบที่โด่งดัง

คนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนประจำา
บ้านของครอบครัวแฮมเมอร์คือวิลลาร์ด มิลเน 
เพื่อนข้าพเจ้า  เน่ืองจากข้าพเจ้ารู้จักดิค 
แฮมเมอร์เพราะเคยพิมพ์รายการอาหารให้
คาเฟ่ของเขา ข้าพเจ้าจึงถามบราเดอร์มิลเน
เพื่อนข้าพเจ้าเมื่อไปเยือนเซนต์จอร์จว่า “ดิค 
แฮมเมอร์เพื่อนของเราก้าวหน้าไปถึงไหน
แล้ว”

คำาตอบจะเหมือนเดิมคือ “เขากำาลังก้าว 
หน้า แต่ช้าหน่อย”

เมื่อวิลลาร์ด มิลเนกับคู่ของเขาไปเยี่ยม
บ้านแฮมเมอร์แต่ละเดือน พวกเขามักจะนำา
เสนอข่าวสารพระกิตติคุณและแบ่งปันประ-
จักษ์พยานกับดิคและครอบครัว

หลายปีผ่านไป และแล้ววันหนึ่ง วิลลาร์ด
โทรมาบอกข่าวดีกับข้าพเจ้า  “บราเดอร์มอน
สันครับ” เขาเร่ิม “ดิค แฮมเมอร์เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสแล้วและกำาลังจะรับบัพติศมา  เขา
อายุ 90 แล้วครับ เราเป็นเพื่อนกันมาตลอด
ชีวิตผู้ใหญ่ของเรา  การตัดสินใจของเขาทำา 
ให้ผมอุ่นใจ  ผมเป็นผู้สอนประจำาบ้านของ
เขามาหลายปี”  เสียงของวิลลาร์ดสั่นเครือ
ขณะแจ้งข่าวอันน่ายินดี

บราเดอร์แฮมเมอร์รับบัพติศมา ปีต่อมา
เขาไปเข้าพระวิหารเซนต์จอร์จที่สวยงาม รับ
เอ็นดาวเม้นท์และพรการผนึกที่นั่น

ข้าพเจ้าถามวิลลาร์ดว่า “คุณเคยท้อบ้าง

ไหมกับการเป็นผู้สอนประจำาบ้านของเขา
ยาวนานขนาดนั้น”

เขาตอบว่า  “ไม่ครับ มันคุ้มค่าความ
พยายามทั้งหมด  เมื่อผมเห็นปีติมาถึงคนใน
ครอบครัวแฮมเมอร์ ใจผมเปี่ยมด้วยความ
สำานึกคุณต่อพรที่พระกิตติคุณนำาเข้ามาใน
ชีวิตพวกเขาและต่อสิทธิพิเศษที่ผมได้ช่วย
บางอย่าง  ผมมีความสุขครับ”

พี่น้องทั้งหลาย สิทธิพิเศษของเราตลอด
หลายปีคือการไปเยี่ยมและสอนคนหลายคน
—คนทีแ่ข็งขันน้อยและคนทีท่ำาอย่างครบถ้วน  
ถ้าเราเอาใจใส่การเรยีกของเรา เราจะมโีอกาส 
มากมายเพื่อเป็นพรแก่ชีวิต  การเยี่ยมคนที่
เหินห่างจากความแข็งขันในศาสนจักรเป็น

กุญแจซึ่งจะเปิดประตูรับพวกเขากลับมาได้
ในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้เรายื่นมือออกไปช่วย
เหลือคนที่เรารับผิดชอบและพาพวกเขามา 
ที่โต๊ะเสวยของพระเจ้าเพ่ือดื่มดำ่าพระวจนะ
และชื่นชมความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ 
และ “ไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป 
แต่เป็นพลเมอืงเดยีวกบับรรดาธรรมกิชนและ 
เป็นครอบครัวของพระเจ้า”10

หากท่านคนใดเยน็ใจเกีย่วกบัการเยีย่มสอน 
ประจำาบ้าน  ข้าพเจ้าขอบอกว่าไม่มีเวลาใด
เหมอืนปัจจบุนัทีจ่ะให้ท่านอุทิศตนอีกคร้ังเพือ่ 
ทำาหน้าที่สอนประจำาบ้านให้เกิดสัมฤทธิผล  
จงตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่าจะทำาทุกอย่างที่จำาเป็น
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เพื่อช่วยเหลือคนที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ  
บางครั้งอาจต้องกระตุ้นอีกเล็กน้อยเพื่อช่วย
ให้คู่สอนประจำาบ้านของท่านหาเวลาไปกับ
ท่าน แต่ถ้าท่านไม่ย่อท้อ  ท่านจะประสบ
ความสำาเร็จ

พี่น้องทั้งหลาย เราต้องพยายามอย่างต่อ
เนื่องในการสอนประจำาบ้าน  งานจะไม่มีวัน
จบจนกว่าพระเจ้าและพระอาจารย์ของเรา
ตรัสว่า “พอแล้ว”  มีชีวิตต้องปรับปรุง มีใจ
ต้องสัมผัส  มีจิตวิญญาณต้องช่วยให้รอด  
สิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของเราคือปรับปรุง 
สัมผัส และช่วยให้ความรอดแก่จิตวิญญาณ
ลำ้าค่าเหล่านั้นที่ทรงฝากฝังให้เราดูแล  เรา
ควรทำาเช่นนั้นอย่างซื่อสัตย์และด้วยใจยินดี

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอยกแบบอย่างของบุคคล
หนึ่งเพื่อพูดถึงผู้สอนประจำาบ้านในแบบที่เรา
ควรเป็น  มีผู้สอนที่พระชนม์ชีพของพระองค์
เหนือกว่าคนอื่นทั้งหมด  พระองค์ทรงสอน
เรื่องชีวิตและความตาย หน้าที่และจุดหมาย  
พระองค์มิได้อยู่ให้รับใช้แต่ทรงรับใช้  ไม่รับ

แต่ทรงให้ ไม่ช่วยให้พระองค์เองรอดแต่ทรง
สละพระชนม์ชีพเพื่อผู้อื่น  พระองค์ตรัสว่า
ความรักสวยงามกว่าความลุ่มหลง  ความ
ยากไร้รำ่ารวยกว่าความมั่งคั่ง  กล่าวกันว่าผู้
สอนพระองค์นี้ทรงสอนด้วยสิทธิอำานาจไม่
เหมือนพวกธรรมาจารย์11  กฎของพระองค์
ไม่ได้จารึกไว้บนศิลาแต่จารึกไว้ในใจมนุษย์

ข้าพเจ้าพูดถึงองค์ปรมาจารย์ แม้พระเยซู
คริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วย
ให้รอดและพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์  เรื่องราว
ในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าพระองค์ “เสด็จ
ไปทำาคุณประโยชน์”12  เนื่องจากพระองค์
ทรงเป็นผู้นำาทางและแบบอย่างที่ไม่ผันแปร 
เราจึงคู่ควรรับความช่วยเหลือจากพระองค์
ในการสอนประจำาบ้าน  ชีวิตจะได้รับพร ใจ
จะได้รับการปลอบโยน จิตวิญญาณจะได้รับ
การช่วยให้รอด  เราจะกลายเป็นเมษบาลแท้  
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นนั้น ใน
พระนามของพระเมษบาลผู้ยิ่งใหญ่ พระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 1	เปโตร	2:9.
2.	 ยอห์น	10:14.
3.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	20:42,	47,	53–54.
4.	 เดวิด	โอ.	แมคเคย์,	ใน	Priesthood Home 

Teaching Handbook,	rev.	ed.	(1967),	ii–iii.
5.	 โมไซยาห์	23:17–18.
6.	 อ้างอิงใน	มาเรียน	จี.	รอมนีย์,	ปราศรัยที่สัมมนา

การสอนประจ�าบ้านของฐานะปุโรหิต,	 
9	สิงหาคม	ค.ศ.	1963.

7.	 เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	“To	the	Home	Teachers	
of	the	Church,”	Ensign,	พ.ค.	1987,	50.

8.	 อับราฮัม	ลินคอล์น,	ใน	David	Decamp	
Thompson,	Abraham Lincoln, the First 
American	(1895),	226.

9.	 เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	Ensign,	พ.ค.	1987,	50.
10.	 เอเฟซัส	2:19.
11.	 ดู	มัทธิว	7:28-29.
12.	 กิจการ	10:38.
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ได้กับทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาว-
การณ์ใด  พระบัญญัติข้อนี้มีผู้กล่าวถึงครั้ง
แล้วครั้งเล่าทั้งในพระคัมภีร์และคำาสอนของ
ศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเรา  นี่คือคำา
แนะนำาของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ไบเบิล 
ถึงทุกคนที่ต้องการอยู่ด้วยกันตลอดกาลใน
ความสุขที่เปี่ยมด้วยรัก

“มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขา
มาทดสอบพระองค์ว่า

“ท่านอาจารย์ ในธรรมบญัญตันิัน้ พระบญั- 
ญัติข้อไหนสำาคัญที่สุด?

“พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักองค์พระผู้
เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุด 
จิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน

นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำาคัญอันดับ
แรก

“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง

“ธรรมบัญญัติและคำาของผู้เผยพระวจนะ
ทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้”1

จากข้อความเรียบง่ายนั้น ไม่ยากเลยที่จะ
สรปุทัง้หมดทีข้่าพเจ้าเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเลอืก 
ซึ่งนำาไปสู่ความสุขในครอบครัว  ข้าพเจ้าเริ่ม
โดยถามว่า “การเลอืกใดนำาข้าพเจ้าไปสูค่วาม 
รกัพระเจ้าด้วยสดุใจ สดุจติ และด้วยสดุความ 

หลานคนแรกของเราสองคนจะแต่ง-
งานปีนี้  ภายในไม่กี่ปีลูกพี่ลูกน้อง
ของพวกเขานับ 10 คนก็คงจะถึง

ช่วงหนึ่งของชีวิตที่พวกเขาจะตามไปสู่โลก
แห่งการสร้างครอบครัวแสนวิเศษเช่นกัน

โอกาสแห่งความสุขเหล่านัน้ทำาให้ข้าพเจ้า 
ต้องคิดหนักเมื่อพวกเขาขอคำาแนะนำาจาก
ข้าพเจ้า  พวกเขาถามว่า “หนูต้องเลือกอะไร
ที่จะนำาไปสู่ความสุขได้” และอีกนัยหนึ่งถาม
ว่า “ทางเลือกอะไรที่จะทำาให ้ไม่มี ความสุข”

พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำาให้เราแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน  ไม่มีคนสองคนที่จะมีประสบ-
การณ์แบบเดียวกันทุกอย่าง  ไม่มีครอบครัว
สองครอบครัวทีเ่หมอืนกนั  ดังน้ันจงึไม่แปลก 
ที่การให้คำาแนะนำาเรื่องการเลือกความสุขใน
ชีวิตครอบครัวจึงเป็นเรื่องยาก กระนั้นพระ-
บิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงวางหนทางสู่
ความสุขไว้ให้บุตรธิดาทุกคน  ไม่ว่าเราจะมี
อุปนิสัยเช่นไรหรือประสบการณ์อะไร แผน
แห่งความสุขมีเพียงแผนเดียว  แผนนั้นคือ
ทำาตามพระบัญญัติทุกข้อของพระผู้เป็นเจ้า

สำาหรับเราทุกคน รวมถึงหลานข้าพเจ้าที่
คดิจะแต่งงาน มพีระบญัญัติข้อหน่ึงซึง่จะช่วย 
เรารับมือกับการท้าทายและนำาไปสู่หัวใจ
ของชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ประยุกต์ใช้ 

คิดข้าพเจ้า” สำาหรับข้าพเจ้า นั่นคือการเลือก
ที่จะนำาตนเองไปยังที่ซึ่งข้าพเจ้าจะสัมผัสปีติ
ของการให้อภัยผ่านการชดใช้ของพระเจ้า

หลายปีมาแล้วข้าพเจ้าให้บัพติศมาเด็ก
หนุ่มคนหนึ่งที่แอลบูเคอร์คี นิวเม็กซิโก ซึ่ง
ข้าพเจ้ากับคู่ผู้สอนศาสนาเคยสอน  ข้าพเจ้า
จุ่มเด็กหนุ่มคนนี้ลงในนำ้าและยกขึ้นมา  เขา
คงจะสูงเกือบเท่าข้าพเจ้าเพราะเขาพูดใส่หู
ข้าพเจ้าโดยตรง  ทั้งนำ้าจากอ่างและนำ้าตา
อาบแก้มพร้อมกับปีติในนำ้าเสียง เขาพูดว่า 
“ผมสะอาดแล้ว ผมสะอาดแล้ว”

ข้าพเจ้าเคยเห็นนำ้าตาแห่งความสุขแบบ
เดียวกันนี้ในดวงตาของคนที่เล่าถึงถ้อยคำา
ของอัครสาวกของพระผู้เป็นเจ้า  หลังจาก
สัมภาษณ์เธออย่างถี่ถ้วนและอ่อนโยน ท่าน
บอกกับเธอว่า “ในพระนามของพระเจ้าผม
ให้อภัยคุณ  พระองค์จะประทานคำารับรอง
ถึงการให้อภัยของพระองค์แก่คุณในเวลา
ของพระองค์เองและในวิธีของพระองค์เอง”  
พระองค์ทรงทำาเช่นนั้นจริง 

ข้าพเจ้าได้เห็นว่าเหตุใดพระเจ้าจึงตรัสว่า
เมื่ออภัยบาปแล้วพระองค์จะไม่ทรงจำามันอีก 
โดยเดชานุภาพแห่งการชดใช้ ผู้คนที่ข้าพเจ้า
รูจ้กัและรกักลบักลายเป็นคนใหม่ ผลของบาป 
ถูกลบออกไป  ใจข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความรกั
สำาหรับพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดา ที่รัก
ผู้ทรงส่งพระองค์มา

พรยิ่งใหญ่นั้นมาจากการกระตุ้นผู้คนท่ี
ข้าพเจ้าห่วงใยให้ไปหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อ
บรรเทาความเจบ็ปวด การบรรเทาซึง่พระองค์ 
เท่านั้นทรงทำาได้  เพราะเหตุน้ันข้าพเจ้าจึง
กระตุ้นผู้ที่ข้าพเจ้ารักให้รับและขยายการ
เรียกของเขาทุกอย่างในศาสนจักร  การเลือก
นั้นคือกุญแจสำาคัญดอกหนึ่งที่นำาไปสู่ความ
สุขในครอบครัว  

ความกดดันในทุกช่วงชีวิตจะล่อลวงเรา
ให้ปฏิเสธหรือละทิ้งการเรียกให้รับใช้พระผู้
ช่วยให้รอด  ซึ่งจะทำาให้เราตกอยู่ในภัยทาง
วิญญาณสำาหรับเรา คู่ครอง และครอบครัว  
การเรียกบางอย่างอาจดูเหมือนไม่สำาคัญ แต่
ชีวิตและครอบครัว ข้�พเจ้� เปลี่ยนไปในทาง
ทีด่ข้ึีนเมือ่ข้าพเจ้ารบัการเรยีกทีจ่ะสอนโควรมั 
มคันายก ข้าพเจ้าสมัผสัถึงความรกัทีม่คันายก 
เหล่านั้นมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและความรักที่

ภาคเช้าวันอาทิตย์  |  6 ตุลาคม 2013

โดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ถึงหลานๆ ของข้าพเจ้า
มีพระบัญญัติข้อหนึ่งซึ่งจะช่วยเร�รับมือกับก�รท้�ท�ยและนำ�ไปสู่หัวใจของ
ชีวิตครอบครัวที่มีคว�มสุข
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ทรงมีต่อพวกเขา
ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของอดีต

ประธานสเตคและประธานคณะเผยแผ่เมื่อ
เขารับการเรียกเป็นผู้ให้คำาปรึกษาโควรัมผู้
สอน  ข้าพเจ้ารูจั้กอกีคนหน่ึงซึง่เคยเป็นอธิการ 
และสาวกเจ็ดสิบภาค พระเจ้าทรงเรียกให้
เขาช่วยเหลือเด็กชายในโควรัมผู้สอนที่ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  สิ่งอัศจรรย์จากการ
รับใช้นั้นสัมผัสชีวิตของหลายคน รวมถึง
ข้าพเจ้าด้วย และเพิ่มพูนความรักที่พวกเขา
มีต่อพระผู้ช่วยให้รอด

ขณะรบัใช้ผูอ่ื้น เราวิงวอนขอพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์มาเป็นเพื่อน  ความสำาเร็จในการรับ
ใช้พระเจ้าสร้างปาฏิหาริย์เหนือพลังอำานาจ
ของเราเสมอ  บิดามารดาที่เผชิญกับลูกดื้อ
รั้นจะรู้ว่านี่เป็นความจริง เช่นเดียวกับผู้เยี่ยม
สอนที่มีสตรีคนหนึ่งเข้ามาหาการปลอบโยน
เพราะสามีบอกจะทิ้งเธอไป  ผู้รับใช้ทั้งสอง
คนขอบพระทัยที่ได้สวดอ้อนวอนเช้าวันนั้น
เพื่อทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นเพื่อน

ต่อเมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อน
เท่านั้นเราจึงจะคาดหวังแอกที่เท่าเทียมกัน

ในชีวิตแต่งงานที่ราบรื่น  ข้าพเจ้าเห็นว่าการ
มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนจำาเป็นอย่าง
ยิง่สำาหรบัความสขุในชวีติแต่งงาน ปาฏิหารย์ิ 
ของความเป็นหนึ่งเดียวเรียกร้องความช่วย
เหลือจากสวรรค์และต้องใช้เวลา  เป้าหมาย
คือการอยู่ด้วยกันตลอดกาลในที่ประทับของ
พระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา

คุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าแตกต่างกันมาก  
คุณแม่เป็นนักร้องและศิลปิน  คุณพ่อชอบ
วิชาเคมี  ที่การแสดงดนตรีครั้งหนึ่ง คุณแม่
ตกใจเมื่อคุณพ่อลุกขึ้นยืนและเริ่มเดินออก
ไปก่อนจะมีการปรบมือ  คุณแม่ถามว่าจะไป
ไหน  คุณพ่อตอบอย่างจริงใจว่า “การแสดง
จบแล้วไม่ใช่หรือ”  เป็นเพราะอิทธิพลอัน
อ่อนโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่
พาเขาไปอยู่ที่นั่นกับเธอตั้งแต่แรกและพา
เขากลับไปชมการแสดงดนตรีอีกครั้งแล้ว
ครั้งเล่า

คุณแม่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์เป็น
เวลา 16 ปีเพื่อให้คุณพ่อได้เลี้ยงดูครอบครัว
โดยทำางานวิจัยและสอนวิชาเคมี  เป็นการ

เสียสละที่คุณแม่ต้องแยกจากคุณยายซึ่ง
เป็นหม้ายและพี่สาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน ซึ่ง
เคยดูแลเธอสมัยอยู่ที่บ้านหลังเก่า  ท้ังสอง
ท่านถึงแก่กรรมขณะคุณแม่ข้าพเจ้าอยู่ใน
นิวเจอร์ซีย์ที่ห่างไกล  นั่นเป็นคร้ังเดียวท่ี
ข้าพเจ้าเห็นคุณแม่ร้องไห้

หลายปีต่อมามีผู้เสนองานให้คุณพ่อทำาที่
ยูทาห์  ท่านถามคุณแม่อย่างจริงใจอีกครั้งว่า 
“มิลเดรด ผมควรทำาอย่างไรดี”

คุณแม่ตอบว่า “เฮนรีย์ ทำาในสิ่งที่คุณคิด
ว่าดีที่สุด”

คุณพ่อปฏิเสธข้อเสนอน้ัน  เช้าวันรุ่งขึ้น
คุณแม่เขียนจดหมายซึ่งข้าพเจ้าเสียดายที่ไม่
ได้เก็บไว้  ข้าพเจ้าจำาได้เมื่อคุณแม่พูดกับ
คุณพ่อว่า “อย่าเปิดจดหมายที่นี่  ให้ไปเปิด
ในที่ทำางาน”  จดหมายเริ่มต้นด้วยการต่อว่า  
คุณพ่อเคยสัญญากับคุณแม่เมื่อหลายปีมา
แล้วว่าถ้าเป็นไปได้ ท่านจะพาคุณแม่ไปอยู่              
ใกล้ครอบครัวของเธอ คุณพ่อตกใจกับความ 
ขุ่นเคืองที่เธอแสดงออกมา  ท่านจำาสิ่งที่ใจ
เธอปรารถนาไม่ได้  ท่านตอบรับข้อเสนอของ
งานนั้นทันที

คณุพ่อพดูว่า “มลิเดรด ทำาไมไม่บอกผมล่ะ”
คุณแม่ตอบว่า “คุณควรจะจำาได้”
คุณพ่อพูดเสมอว่าท่านเองที่เลือกย้ายมา

ยูทาห์  ไม่ได้เป็นการเสียสละงานอาชีพของ
ท่านเลย  ท่านทัง้สองได้รบัปาฏิหาริย์ของการ 
เป็นหนึ่งเดียว  คงจะดีกว่าถ้าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเตือนคุณพ่อถึงสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ
หลายปีก่อนหน้านี้  แต่คุณพ่อก็ยอมให้พระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำาให้ใจท่านอ่อนลงเพื่อ
ให้การเลือกของคุณแม่เป็นของท่านเช่นกัน

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นล่วงหน้า ทรง
รูจ้กัเราและทรงทราบอนาคตของเรา พระองค์ 
ทรงทราบว่าเราจะผ่านความยากลำาบากเช่นไร  
ทรงส่งพระบตุรมาทนทกุขเวทนาเพือ่พระองค์ 
จะทรงทราบวิธีช่วยเหลือเราในการทดลอง
ทั้งหมด

เราทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์มีบุตรธิดา
ทางวิญญาณในโลกนี้ที่บางครั้งเลือกบาป
และความทกุข์ใจ  พระองค์จงึทรงส่งพระบุตร 
หัวปีมาเป็นพระผู้ไถ่ของเรา เป็นการแสดง
ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง  
เราจึงต้องคาดหวังที่จะรับความช่วยเหลือ



7170 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 3

จากพระผู้เป็นเจ้าและใช้เวลาขัดเกลาเราให้
พร้อมรับชีวิตนิรันดร์ เพื่ออยู่กับพระบิดาของ
เรา

ชีวิตในครอบครัวจะทดสอบเรา  นั่นคือ 
จุดประสงค์หนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบของ
ประทานแห่งความเป็นมรรตัยให้เรา—เพื่อ
เราจะเข้มแข็งขึ้นโดยผ่านการทดสอบ  ซึ่ง
เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตครอบครัว
ที่เราจะพบปีติและความเศร้ากับการท้าทาย
ซึ่งบางคร้ังดูเหมือนอยู่นอกเหนือพลังที่เรา 
จะอดทน

ประธานจอร์จ คิว. แคนนอนกล่าวถึงการ
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมท่านและข้าพเจ้า
ตลอดจนลูกหลานของเราให้พร้อมรับมือกับ
การทดสอบที่เราจะเผชิญว่า “ไม่มีใครใน
พวกเราที่ไม่ได้รับความรักจากพระผู้เป็นเจ้า  
ไม่มีใครที่พระองค์ไม่ทรงห่วงใยและทรงโอบ
กอดด้วยความรัก  ไม่มีใครในพวกเราที่พระ-
องค์ไม่ทรงปรารถนาจะช่วยและไม่ทรงเตรยีม 
หาหนทางช่วยเหลือ  ไม่มีใครที่พระองค์มิได้
ทรงมอบหมายให้ทวยเทพรับผิดชอบดูแล  
เราอาจมองตนเองด้อยค่าน่าชิงชัง ในสายตา
ของผู้อื่นก็เช่นกัน แต่ความจริงยังเหมือนเดิม 

เราคอืบตุรธดิาของพระผูเ้ป็นเจ้า และพระองค์ 
ทรงมอบหมายให้ทวยเทพ—สัตภาวะแห่ง
ฤทธานุภาพซึ่งมองไม่เห็น—มีหน้าที่รับผิด
ชอบเรา และท่านเหล่านัน้เฝ้าดแูลและพิทกัษ์ 
รักษาเรา”2

สิ่งที่ประธานแคนนอนสอนเป็นเรื่องจริง  
ท่านต้องการความมัน่ใจนัน้ ดงัทีข้่าพเจ้าต้อง 
การและพึ่งพาสิ่งนั้น

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาว่าคนที่
ข้าพเจ้ารักจะแสวงหาและสัมผัสถึงอำานาจ
แห่งการชดใช้  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วย
ศรัทธาว่าทวยเทพมนุษย์จะมาช่วยพวกเขา 
และพวกเขาก็มา

พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมหนทางที่จะช่วย
ชีวิตบุตรธิดาแต่ละคนของพระองค์ สำาหรับ
หลายคนนั่นรวมถึงการได้มีพี่น้องหรือปู่ย่า
ตายายผู้รักเขาไม่ว่าเขาจะทำาสิ่งใดก็ตาม

หลายปีมาแล้วเพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งพูด
ถึงคุณย่าของเขา  เธอดำาเนินชีวิตอย่างชอบ
ธรรม ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและศาสนจักรของ
พระองค์เสมอ  แต่หลานชายคนหนึ่งของเธอ
เลือกชีวิตเป็นอาชญากร  ในที่สุดเขาถูก
พิพากษาจำาคุก  เพื่อนข้าพเจ้าเล่าว่าขณะ 

ที่คุณย่าขับรถตามทางหลวงเพื่อไปเยี่ยม
หลานของเธอในคุก เธอร้องไห้สวดอ้อนวอน
ด้วยความปวดร้าว “ฉันพยายามดำาเนินชีวิต
ที่ดี  ทำาไมล่ะ ทำาไมฉันถึงมีหลานชายน่าสลด
ใจคนนี้ซึ่งดูเหมือนจะทำาลายชีวิตตนเอง”

คำาตอบมาสู่ใจของเธอด้วยถ้อยคำานี้ “เรา
ให้เขาแก่เจ้าเพราะเรารู้ว่าเจ้าสามารถรัก
และจะรักเขาไม่ว่าเขาจะทำาสิ่งใดก็ตาม” 

มบีทเรยีนลำา้เลศิสำาหรบัเรา หนทางสำาหรบั 
บิดามารดาปู่ย่าตายายผู้รักเราและผู้รับใช้
ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ง่ายเลยในโลก
ที่กำาลังเสื่อมโทรม  เราไม่สามารถบังคับบุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าให้เลือกทางไปสู่ความ
สุข  พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาเช่นนั้นไม่ได้เพราะ
พระองค์ประทานสิทธิ์เสรีแก่เรา

พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรที่รักของ
พระองค์ทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็น
เจ้าไม่ว่าพวกเขาจะเลือกทำาอะไรหรือเป็น
อะไร  พระผู้ช่วยให้รอดทรงชดใช้ค่าบาปทั้ง
ปวง ไม่ว่าจะเลวร้ายเพียงใด  แม้จะต้องมี
ความยุติธรรม แต่ก็มีโอกาสสำาหรับความ
เมตตาซึ่งจะไม่ขโมยจากความยุติธรรม

แอลมาแสดงความหวังแก่โคริแอนทอน 
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6)  ความหมายของ หวงแหน คือเผยให้รู้  
รากศัพท์ภาษาฮีบรูของคำานี้หมายถึง “มี
ความรู้สึกลึกซึ้งและละเอียดอ่อน” (อพยพ 
20:5 ดู เชิงอรรถ ข ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ
ภาษาอังกฤษ)  ดังนั้นเราทำาให้พระผู้เป็นเจ้า
ขุ่นเคืองเมื่อเรา “ปรนนิบัติ” พระผู้เป็นเจ้าอื่น
—เมื่อเราให้ลำาดับความสำาคัญอื่นๆ มาก่อน1

I.
ลำาดับความสำาคัญอื่นๆ อะไรบ้างที่คนเรา

—แม้แต่คนเคร่งศาสนา—ก ็“ปรนนิบัต”ิ ก่อน 
พระผู้เป็นเจ้า—ในสมัยของเรา ลองพิจารณา 
ความเป็นไปได้เหล่านี้ที่พบเห็นทั่วไปในโลก:

•  วัฒนธรรมและประเพณีครอบครัว
• ความถูกต้องทางการเมือง
• ความมุ่งหวังด้านอาชีพ
• ทรัพย์สินทางโลก
• การหาความบันเทิง
• อำานาจ ชื่อเสียง และบารมี

ถ้าตัวอย่างเหล่านี้ใช้กับเราไม่ได้ เราอาจ
จะเสนอตัวอย่างอื่นที่ปรับใช้กับเราได้  แต่
หลักธรรมสำาคัญกว่าตัวอย่าง  หลักธรรมไม่
ได้อยู่ที่ว่าเรามีลำาดับความสำาคัญอื่นๆ หรือ
ไม่  คำาถามที่พระบัญญัติข้อสองถามคือ 
“อะไรคือลำาดับความสำาคัญ สูงสุด ของเรา”  
เรากำาลังปรนนิบัติสิ่งสำาคัญหรือพระผู้เป็น
เจ้าเหล่านั้นก่อนพระผู้เป็นเจ้าที่เราประกาศ

พระบัญญัติสิบประการเป็นรากฐาน
ของศาสนาคริสต์และศาสนายิว  
พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ลูกหลาน

อิสราเอลผ่านศาสดาพยากรณ์โมเสส พระ-
บัญญัติสองข้อแรกมุ่งเน้นการนมัสการและ
ลำาดบัความสำาคญัของเรา  ในข้อแรกพระเจ้า 
ทรงบัญชาว่า “ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือ
จากเรา” (อพยพ 20:3)  หลายศตวรรษต่อมา 
เมื่อมีคนหนึ่งถามพระเยซูว่า “พระบัญญัติ
ข้อไหนสำาคัญที่สุด” พระองค์ตรัสตอบว่า 
“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจ
ของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุด
ความคิดของท่าน” (มัทธิว 22:36-37)

พระบัญญัติข้อสองในสิบข้อนั้นให้ราย
ละเอียดเกี่ยวกับคำาแนะนำาห้ามมีพระผู้เป็น
เจ้าอื่นและระบุสิ่งที่ควรมีความสำาคัญสูงสุด
ในชีวิตลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า  “ห้ามทำารูป
เคารพสำาหรับตน เป็นรูปสิ่งใด” ในฟ้าเบื้อง
บนหรือบนแผ่นดินโลก (อพยพ 20:4)  จาก
นั้นพระบัญญัติเพิ่มเติมว่า “ห้ามกราบไหว้
หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น” (อพยพ 20:5) ไม่
เพียงห้ามรูปเคารพทางวัตถุเท่านั้น แต่ข้อนี้
กล่าวถึงลำาดับความสำาคัญขั้นพื้นฐานด้วย  
พระเยโฮวาห์ทรงอธิบายว่า “เพราะเราคือ
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่
หวงแหน . . .แต่แสดงความรัก. . .ต่อคนที่รัก
เรา และรักษาบัญญัติของเรา” (อพยพ 20:5-

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ห้ามมีพระผู้เป็นเจ้าอ่ืน
เร�กำ�ลังปรนนิบัติสิ่งสำ�คัญหรือพระผู้เป็นเจ้�เหล่�นั้นก่อนพระผู้เป็นเจ้�ที่
เร�ประก�ศว่�นมัสก�รหรือไม่

บตุรของท่านด้วยถ้อยคำาเหล่านี ้“ฉะนัน้, ตาม 
ความยุติธรรม, แผนแห่งการไถ่จะเกิดขึ้นไม่
ได้, เว้นแต่โดยเงื่อนไขการกลับใจของมนุษย์
ในสภาพแห่งการทดลองนี้,  แท้จริงแล้ว, 
สภาพแห่งการเตรียมนี้; เพราะนอกจากจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้, ความเมตตาจะ
เกิดผลไม่ได้เว้นแต่จะทำาลายงานแห่งความ
ยุติธรรมเสีย. บัดนี้งานแห่งความยุติธรรมจะ
ถูกทำาลายไม่ได้; หากเป็นเช่นนั้น, พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงยุติการเป็นพระผู้เป็นเจ้า”3

ดังนั้นข่าวสารถึงหลานข้าพเจ้าและถึงเรา
ทุกคนที่พยายามสร้างครอบครัวนิรันดร์ คือผู้
ที่ซื่อสัตย์จะมีปีติแน่นอน  ก่อนที่โลกนี้มีมา 
พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเราและพระบุตร
ที่รักของพระองค์ทรงรักและทำางานร่วมกับผู้
ที่พระองค์ทั้งสองทรงทราบว่าจะระหกระเหิน
ไป พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักพวกเขาตลอดกาล

ท่านได้เปรียบท่ีทราบว่าพวกเขาเรียนรู้
แผนแห่งความรอดจากคำาสอนที่ได้รับในโลก
วิญญาณ  ท่านกับพวกเขาซื่อสัตย์มากพอที่
จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในโลกนี้ขณะที่คน
อื่นๆ หลายคนไม่ได้รับอนุญาต

ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณ
บริสทุธิ ์เราจะระลกึถงึความจรงิทกุอย่าง เรา 
บังคับผู้อื่นไม่ได้ แต่เราทำาให้เขาเห็นสิ่งนี้ใน
ชีวิตเราได้  เรากล้าหาญได้เสมอจากความ
เชื่อมั่นที่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยสัมผัสปีติของการ
ได้อยูด้่วยกนัเป็นสมาชกิในครอบครัวพระบดิา 
บนสวรรค์ของเรา  พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วย
ให้เราทุกคนสัมผัสถึงความหวังและปีตินั้นได้
อีก  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราทุกคนเป็น
เช่นนัน้ในพระนามของพระเจ้า พระเยซคูริสต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 มัทธิว	22:35–40.
2.	 จอร์จ	คิว.	แคนนอน,	“Our	Pre-existence	and	

Present	Probation,”	Contributor, ต.ค. 1890, 
476.

3.	 แอลมา	42:13.
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ว่านมัสการหรือไม่  เราลืมที่จะทำาตามพระผู้
ช่วยให้รอดผู้ทรงสอนว่าถ้าเรารักพระองค์ 
เราจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ 
(ดู ยอห์น 14:15)  หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่า
ความเฉื่อยชาทางวิญญาณและความอยาก
ตามอำาเภอใจที่พบเห็นทั่วไปในสมัยของเรา
ทำาให้เราจัดลำาดับความสำาคัญผิดด้าน

II.
สำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแล้ว พระบัญ-

ญัติของพระผู้เป็นเจ้าตั้งอยู่บนและแยกไม่
ออกจากแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับลูกๆ 
พระองค์---แผนอันสำาคัญยิ่งแห่งความรอด  
แผนนี้ บางครั้งเรียกว่า “แผนอันสำาคัญยิ่ง
แห่งความสุข” (แอลมา 42:8) อธิบายต้น
กำาเนิดและจุดหมายของเรา ลูกๆ พระผู้เป็น
เจ้า---เรามาจากไหน เราอยู่ที่นี่ทำาไม และเรา
จะไปที่ไหน  แผนแห่งความรอดอธิบายจุด
ประสงค์ของการสร้างและสภาพของความ
เป็นมรรตัย รวมถึงพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้า ความจำาเป็นที่ต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด 
และบทบาทสำาคญัยิง่ของครอบครัวในมรรตัย 
และนรินัดร  หากเราเหล่าวิสุทธิชนยคุสุดท้าย 
ผู้ได้รับความรู้นี้ ไม่จัดลำาดับความสำาคัญของ
เราตามแผนนั้น เราย่อมอยู่ในอันตรายของ
การปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้าอื่น

ความรู้เรื่องแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับ
ลูกๆ พระองค์ให้มุมมองไม่เหมือนใครแก ่
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเกี่ยวกับการแต่งงานและ
ครอบครวั เป็นท่ีรู้กนัอย่างถกูต้องว่าศาสนจกัร 
เรามีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  คำาสอนของ
ศาสนาเราเริ่มต้นด้วยบิดามารดาบนสวรรค์ 
ความมุ่งหวังสูงสุดของเราคือได้รับความ
สมบูรณ์แห่งความสูงส่งนิรันดร์ เรารู้ว่าสิ่งนี้
เป็นไปได้ในความสัมพันธ์ฉันครอบครัว
เท่านั้น  เรารู้ว่าการแต่งงานของชายหญิง
จำาเป็นต่อการทำาให้แผนของพระผู้เป็นเจ้า
บรรลุผล  การแต่งงานน้ีเท่าน้ันจะเตรียม
สภาพที่สมควรกับการเกิดและเตรียมสมาชิก
ครอบครัวให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์ เราถือว่า
การแต่งงาน การให้กำาเนิด และการเลี้ยงดู
บุตรธิดาเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระผู้เป็น
เจ้า และเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ได้รับ
โอกาสให้ทำาเช่นนั้น  เราเชื่อว่าสมบัติลำ้าค่า
ที่สุดบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์คือบุตร
ธิดาและลูกหลานของเรา

III.
เพราะสิง่ทีเ่ราเข้าใจเกีย่วกบับทบาทนรินัดร์ 

ของครอบครัว เราจึงเศร้าใจกับจำานวนการ
เกิดและการแต่งงานที่ลดลงมากในประเทศ
ฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ซึ่งผู้คนนับถือศาสนา
คริสต์และศาสนายิวมาตลอด  แหล่งรับผิด
ชอบรายงานดังนี้:

• ปัจจุบันสหรัฐมีอัตราการเกิดตำ่าสุดใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศ2  อัตราการ
เกิดในหลายประเทศของสหภาพยุโรป
และประเทศพัฒนาแล้วอีกหลายประเทศ
ตำ่ากว่าระดับที่จำาเป็นต่อการรักษาระดับ
ประชากรไว้3 สิ่งนี้คุกคามความอยู่รอด
ของวัฒนธรรมและแม้ของประเทศชาติ

• ในอเมริกา เปอร์เซ็นต์ของคนหนุ่มสาว
อายุ 18 ถึง 29 ปีที่แต่งงานลดจาก 59 
เปอร์เซ็นต์ในปี 1960 เป็น 20 เปอร์เซ็นต์
ในปี 20104  ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของการ
แต่งงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดในประ-
วัติศาสตร์คือ  26 ปีสำาหรับผู้หญิง และ
เกือบ 29 ปีสำาหรับผู้ชาย5

• ในหลายประเทศหลายวัฒนธรรม (1) 
ครอบครัวแบบดั้งเดิมที่บิดามารดาแต่ง-
งานกันและมีบุตรกำาลังเป็นข้อยกเว้นมาก 
กว่ากฎ (2) การประกอบอาชีพแทนการ

แต่งงานและการให้กำาเนิดบุตรเป็นส่ิงท่ี
หญงิสาวจำานวนมากเลือกทำามากขึน้ และ 
(3) บทบาทและความจำาเป็นของบิดาลด
น้อยลง

ท่ามกลางแนวโน้มที่น่ากังวลเหล่านี้ เรา
ยังคงสำานึกว่าแผนของพระผู้เป็นเจ้ามีไว้
สำาหรับลูกทุกคนของพระองค์และพระผู้เป็น
เจ้าทรงรักลูกทุกคนของพระองค์ทุกแห่งหน6  
พระคัมภีร์มอรมอนบทที่หนึ่งประกาศว่า 
“เดชานุภาพ [ของพระผู้เป็นเจ้า], และพระ-
คุณความดี, และพระเมตตาอยู่เหนือผู้อยู่
อาศัยทั้งปวงของแผ่นดินโลก” (1 นีไฟ 1:14)  
บทหลังๆ ประกาศว่า “พระองค์ประทาน 
[ความรอดของพระองค์] ให้มนุษย์ท้ังปวง
เปล่าๆ” และ “มนุษย์ทั้งปวงได้รับอภิสิทธิ์ 
คนหนึ่งเหมือนกับอีกคนหนึ่ง, และไม่มีใคร
ถูกห้าม” (2 นีไฟ 26:27-28) ด้วยเหตุนี้ พระ-
คัมภีร์จึงสอนว่าเรามีหน้าที่ต้องเห็นอกเห็นใจ
และมีจิตกุศล (รัก) คนทั้งปวง (ดู 1 เธสะโล-
นิกา 3:12; 1 ยอห์น 3:17; คพ. 121:45)

IV.
เราเคารพความเชื่อทางศาสนาของคนทุก

คนเช่นกัน แม้แต่คนไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่
นับวันจะเพิ่มขึ้น  เรารู้ว่าโดยผ่านอำานาจการ
เลือกที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน หลายคนจะมี
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ความเชื่อขัดกับของเรา แต่เราหวังว่าคนอื่น
จะเคารพความเชือ่ทางศาสนาของเราทดัเทยีม 
กันและเข้าใจว่าความเชื่อของเราผลักดันให้
เราต้องเลือกและประพฤติบางอย่างต่างจาก
พวกเขา  ตัวอย่างเช่น เราเชื่อว่า ส่วนจำาเป็น
ของแผนแห่งความรอดคือ พระผู้เป็นเจ้าทรง
วางมาตรฐานนิรันดร์ว่าความสัมพันธ์ทาง
เพศควรเกิดขึ้นระหว่างชายหญิงที่แต่งงาน
กันเท่านั้น

อำานาจการสร้างชีวิตมรรตัยเป็นอำานาจ
สูงส่งที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ลูกๆ 
ของพระองค์ เราใช้อำานาจดังกล่าวตามพระ- 
บัญชาครั้งแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่
อาดัมและเอวา (ดู ปฐมกาล 1:28) แต่พระ-
องค์ประทานพระบัญญัติสำาคัญข้ออื่นเพื่อ
ห้ามไม่ให้ใช้อำานาจนี้อย่างผิดๆ (ดู อพยพ 
20:14; 1 เธสะโลนิกา 4:3) เราเน้นเรื่องกฎ
แห่งความบริสุทธิ์ทางเพศเพราะเราเข้าใจจุด
ประสงค์ของอำานาจการให้กำาเนิดในการทำาให้ 
แผนของพระผูเ้ป็นเจ้าบรรลผุล การใช้อำานาจ 
การให้กำาเนิดท้ังหมดนอกพันธะของการ
แต่งงานระหว่างชายหญิงถือเป็นบาประดับ
หนึ่งและขัดกับแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ
ความสูงส่งของลูกๆ พระองค์

ความสำาคญัทีเ่ราให้กบักฎแห่งความบรสิทุธิ ์
ทางเพศอธิบายความมุ่งมั่นของเราในการทำา
ตามแบบแผนการแต่งงานที่เริ่มจากอาดัม
และเอวา และต่อเนื่องมายาวนาน อันเป็น

แบบแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับความ
สัมพันธ์ระหว่างบุตรธิดาของพระองค์ในการ
ให้กำาเนิดและเลี้ยงดูลูกๆ ของพระองค์  โชค
ดีที่ผู้นับถือนิกายอื่นหรือองค์กรอื่นจำานวน
มากเห็นด้วยกับเราในเรื่องธรรมชาติและ
ความสำาคัญของการแต่งงาน บางคนเห็น
ด้วยกับพื้นฐานของหลักคำาสอนด้านศาสนา 
และคนอื่นๆ เห็นด้วยกับพื้นฐานของสิ่งที่
พวกเขาเห็นว่าดีที่สุดสำาหรับสังคม

ความรู้ของเราเรื่องแผนของพระผู้เป็นเจ้า
สำาหรับลูกๆ พระองค์7 อธิบายว่าเหตุใดเรา 
จงึหดหูใ่จทีม่เีดก็เกดินอกสมรสมากขึน้เรือ่ยๆ 
---ปัจจุบัน 41 เปอร์เซ็นต์ของการเกิดทั้งหมด
ในสหรัฐ8---และจำานวนชายหญิงที่อยู่ด้วยกัน
โดยไม่แต่งงานเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในครึ่ง
ศตวรรษทีผ่่านมา ห้าทศวรรษทีแ่ล้ว เปอร์เซน็ต์ 
การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานครั้งแรกมีเพียง
น้อยนิด  ปัจจุบันการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน
มีมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์9 และคนทั่วไปยอม 
รับเรื่องนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ข้อ 
มลูการสำารวจเมือ่เรว็ๆ นีพ้บว่าวยัรุน่ประมาณ 
 50 เปอร์เซ็นต์บอกว่าการให้กำาเนิดบุตรนอก
สมรสเป็น “วิถีชีวิตที่คุ้มค่า”10

V.
มีแรงกดดันมากมายทางการเมืองและ

สังคมให้เปลี่ยนกฎหมายและนโยบายเพื่อ
กำาหนดพฤติกรรมขัดกับประกาศิตของพระผู้

เป็นเจ้าเกี่ยวกับศีลธรรมทางเพศ และขัดกับ
ธรรมชาตินิรันดร์และจุดประสงค์ของการ
แต่งงานและการให้กำาเนิด  แรงกดดันเหล่านี้
อนญุาตให้คนหลายรฐัหลายประเทศแต่งงาน 
กับเพศเดียวกัน  แรงกดดันอ่ืนทำาให้สับสน
เรื่องเพศหรือเปลี่ยนความต่างระหว่างชาย
หญิงซึ่งจำาเป็นต่อการทำาให้แผนอันสำาคัญยิ่ง
แห่งความสุขบรรลุผลเป็นความเหมือน

การเข้าใจแผนของพระผู้เป็นเจ้าและหลัก
คำาสอนของพระองค์ให้มุมมองนิรันดร์ท่ีไม่
ยอมให้เราประพฤติปฏิบัติเช่นน้ันหรือหาข้อ
อ้างในกฎหมายทีอ่นญุาตให้ทำา และไม่เหมอืน 
องค์กรอืน่ทีส่ามารถเปลีย่นนโยบายแม้กระทัง่ 
หลักคำาสอนได้ นโยบายของเรากำาหนดโดย
ความจรงิทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้าทรงระบวุ่าไม่สามารถ 
เปลี่ยนแปลงได้

หลักแห่งความเชื่อข้อสิบสองกล่าวว่าเรา
เชื่อในการอยู่ใต้อาณัติของเจ้าหน้าท่ีบ้าน
เมือง “ในการเชื่อฟัง, การยกย่อง, และการ
สนับสนุนกฎหมาย” แต่กฎหมายของมนุษย์
ไม่สามารถทำาให้สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประกาศ
ว่าผิดศีลธรรมกลายเป็นถูกศีลธรรมได้  การ
ยึดลำาดับความสำาคัญสูงสุดของเรา---รักและ
ปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้า---เรียกร้องให้เราถือว่า
กฎของพระองค์เป็นมาตรฐานความประพฤติ
ของเรา ตวัอย่างเช่น เรายังอยูใ่ต้บญัชาสวรรค์ 
ไม่ให้ล่วงประเวณหีรอืมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่ง- 
งานแม้ว่ากฎหมายของรัฐหรือของประเทศที่
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เราอาศัยอยู่ถือว่าการกระทำาเหล่านั้นไม่ผิด   
ทำานองเดียวกันกฎหมายที่อนุญาตให้ “แต่ง-
งานกับเพศเดียวกัน”  ไม่ได้เปลี่ยนกฎการ
แต่งงานของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบัญญัติ
ของพระองค์และมาตรฐานของเราเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้น  เรายังคงอยู่ภายใต้พันธสัญญาว่า
จะรักพระผู้เป็นเจ้า รักษาพระบัญญัติ ละเว้น
จากการปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้าอื่นและสิ่ง
สำาคัญอื่นใด---แม้กระทั่งคนมีชื่อเสียงในยุค
สมัยที่เราอยู่

ในความแน่วแน่เช่นนี้ คนอื่นอาจเข้าใจ
เราผิด และเราอาจถูกกล่าวหาว่าดื้อรั้น หัว
แข็ง เลือกปฏิบัติ หรือต้องทนต่อการรุกลำ้า
การนับถือศาสนาของเราอย่างเสรี หากเป็น
เช่นนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจดจำาความ
สำาคัญอันดับแรกของเรา---ปรนนิบัติพระผู้
เป็นเจ้า---และเช่นเดียวกับผู้บุกเบิกก่อนหน้า
เรา จงดันรถลากของตัวเราไปข้างหน้าด้วย
ความทรหดเหมือนพวกท่านเหล่านั้น

คำาสอนของประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ปรบัใช้กบัสภาวการณ์น้ีได้ ท่ีการประชมุใหญ่ 
เมื่อ 27 ปีก่อน ท่านประกาศอย่างองอาจ 
ว่า “ขอให้เรากล้าคัดค้านประชามติ กล้ายึด
มั่นหลักธรรม ความกล้า ไม่ใช่การคล้อยตาม 
ทำาให้พระผู้เป็นเจ้าทรงแย้มสรวลเห็นชอบ  
ความกล้ากลายเป็นการดำาเนินชีวิตและคุณ- 
ธรรมดึงดูดใจเมื่อเราถือว่าความกล้าไม่ใช่
แค่การยอมตายอย่างลูกผู้ชาย แต่คือการ
ตั้งใจดำาเนินชีวิตให้ถูกทำานองคลองธรรม  
คนขี้ขลาดทางศีลธรรมคือคนขี้กลัวไม่กล้า
ทำาสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้องเพราะเกรงคนอื่นจะ
ไม่เหน็ด้วยหรอืหวัเราะ จำาไว้ว่าทุกคนมคีวาม 
กลวั แต่คนทีเ่ผชญิความกลวัอย่างสง่าผ่าเผย 
มีความกล้าเช่นกัน”11

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราอย่าปล่อย
ให้เรื่องท้าทายชั่วคราวของความเป็นมรรตัย
เป็นเหตุให้เราลืมพระบัญญัติข้อใหญ่และ
ลำาดับความสำาคัญที่พระผู้สร้างและพระผู้
ช่วยให้รอดของเราประทานแก่เรา  เราต้อง
ไม่ให้ใจเราหมกมุ่นกับสิ่งของทางโลกและมุ่ง
หวังเกียรติของมนุษย์ (ดู คพ. 121:35) จน
เราหยุดพยายามที่จะไปถึงจุดหมายนิรันดร์  
เราผู้รู้จักแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับลูกๆ 
พระองค์---เราผู้ได้ทำาพันธสัญญาว่าจะมีส่วน
ในแผนนั้น---มีความรับผิดชอบชัดเจน  เรา

ต้องไม่เบี่ยงเบนจากความปรารถนาสูงสุด
ของเรา ซึ่งคือบรรลุชีวิตนิรันดร์12  เราต้องไม่
เจือจางความสำาคัญอันดับแรกของเรา---ห้าม
มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นและไม่ปรนนิบัติสิ่งสำาคัญ
อื่นก่อนพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร
ของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระ-
เยซูคริสต์

ขอพระผูเ้ป็นเจ้าทรงช่วยให้เราเข้าใจลำาดบั 
ความสำาคัญดังกล่าวและช่วยให้คนอื่นเข้าใจ
ขณะที่เราพยายามทำาตามนั้นอย่างฉลาด
และด้วยความรัก  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เธอไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้ลูกคนหนึ่งใดของ
เธอสญูเสยีสิง่ทีเ่ธอมาไกลขนาดน้ี หากปุถชุน 
คนหนึง่พงึให้ได้”2 ครอบครัวท่ีรำา่รวยน้ันใช้ข้อ 
โต้แย้งทุกเรื่องที่เป็นไปได้ และตัวอิซาเบล
เองร้องไห้และวิงวอนขออนุญาตให้เธอไป 
แต่แอ็กเนสยืนยันหนักแน่น อย่างที่ท่านจะ
จินตนาการได้ อิซาเบลเด็กสาวอายุ 16 ปี
รู้สึกอย่างกับว่าชีวิตเธอถูกทำาลาย

อิซาเบล ฮอกแกนเป็นทวดของดิฉัน และ
ดิฉันสำานึกคุณสำาหรับประจักษ์พยานและ
ความเชื่อมั่นซึ่งลุกโชติช่วงในใจของแม่เธอ
เป็นอย่างมาก ที่ไม่ยอมให้เธอแลกสมาชิก
ภาพในศาสนจักรของลูกสาวเธอไปกับคำา
สัญญาทางโลก ในวันนี้ ลูกหลานหลายร้อย
คนของเธอที่มีความสุขกับพรของการเป็น
สมาชิกในศาสนจักรเป็นผู้ได้รับประโยชน์
จากศรัทธาอันหยั่งรากลึกและการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสสู่พระกิตติคุณของแอ็กเนส

เพื่อนวัยเยาว์ของดิฉัน เราอยู่ในเวลาท่ี
เต็มไปด้วยอันตรายและการตัดสินใจที่ท่าน
ต้องทำาในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมงมีผลนิรันดร์ 
การตัดสินใจที่ท่านทำาในชีวิตประจำาวันของ
ท่านจะตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง หากท่านยังไม่ได้มีประจักษ์พยาน
และความเชื่อที่หยั่งรากลึกว่าศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็น
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนโลก บัดนี้ถึง
เวลาที่ท่านต้องทำาทุกอย่างเพื่อได้รับความ
เชื่อเช่นนั้น การเลื่อนความพยายามเพื่อได้
มาซึ่งความเชื่อมั่นเช่นนั้นออกไปจะเป็นอัน-
ตรายต่อจิตวิญญาณของท่าน

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเป็นมาก 
กว่าการมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมพระกิตติ- 
คุณเท่านั้นและหมายถึงต้องมีมากกว่าแค่
ประจักษ์พยานเก่ียวกับหลักธรรมเหล่านั้น 
เป็นไปได้ที่จะมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระ-
กิตติคุณโดยไม่ได้ดำาเนินชีวิตตามน้ัน การ
เปลีย่นใจเลือ่มใสทีแ่ท้จรงิหมายถงึเรากระทำา 
ตามสิ่งที่เราเชื่อและยอมให้สิ่งนั้นทำาการ 
“เปลี่ยนแปลงอันลำ้าลึกในเรา,หรือในใจเรา”3  
ในจุลสาร แน่วแน่ต่อศรัทธ� เราเรียนรู้ว่า 
“การเปลีย่นใจเลือ่มใสเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ท่านเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเนื่องจาก. . .ความพยายามอันชอบ
ธรรมในการติดตามพระผู้ช่วยให้รอด”4  สิ่งนี้
ใช้เวลา ความพยายาม และการทำางาน คุณ 

คนและทำางานหนักเพื่อให้พวกเขามีอาหาร
และเสื้อผ้า อิซาเบล ลูกสาววัย 12 ปีของเธอ
โชคดมีากทีไ่ด้ทำางานเป็นคนรบัใช้ให้กบัครอบ- 
ครัวที่รำ่ารวยแต่ไม่ใช่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

อซิาเบลอาศยัอยู่ในบ้านหลงัใหญ่และช่วย 
ดูแลลูกเล็กๆ ของพวกเขา เพื่อเป็นการตอบ 
แทนการทำางานของเธอ มีการจ่ายค่าจ้างเล็ก
น้อยให้แม่ของเธอทกุสปัดาห์ ไม่นานอซิาเบล 
ถูกรับเป็นสมาชิกของครอบครัวและเริ่มได้รับ
สทิธิพิเศษต่างๆ เช่นเดยีวกับสมาชกิในครอบ- 
ครัวคนอื่น อาทิ เรียนเต้นรำา ใส่เสื้อผ้าที่สวย 
งาม และไปดลูะคร สิง่นีด้ำาเนนิไปสีปี่จนกระ- 
ทัง่ครอบครวัทีอ่ซิาเบลทำางานอยูด้่วยต้องย้าย 
ไปอีกรัฐ พวกเขารักอิซาเบลมากจนพวกเขา
ไปพบแม่ของเธอและขออนุญาตรับเธอเป็น
บุตรบุญธรรมอย่างถูกกฎหมาย  พวกเขา
สัญญาว่าพวกเขาจะให้เธอได้รับการศึกษาที่
ดี ดูว่าเธอจะแต่งงานออกเรือนไปด้วยดี และ
ให้เธอเป็นผู้รับมรดกในทรัพย์สินของพวกเขา
ร่วมกับลูกๆ ของพวกเขา และพวกเขาจะยัง
คงจ่ายเงินให้กับแอ็กเนสต่อไป

มารดาหม้ายที่ลำาบากคนนี้ต้องตัดสินใจ
ยากลำาบาก แต่เธอไม่ลังเลสักนิด ฟังดูคำาพูด
ของหลานสาวเธอที่เขียนไว้หลายปีถัดมา: 
“หากความรกัของเธอไม่ได้ทำาให้ [เธอ] ปฏิเสธ 
เธอก็มีเหตุผลที่ดีกว่านั้นมากนัก—เธอจาก
สก็อตแลนด์มาและต้องผ่านกับความยาก
ลำาบากและการทดลองเพือ่พระกติตคิณุ และ 

โดย บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

จงเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นเมื่อท่�นประพฤติต�มคำ�สอนที่ท่�นรู้ว่� 
จริงและรักษ�พระบัญญัติต่อไป วันแล้ววันเล่� ปีแล้วปีเล่�

พี่
น้องชายหญิง ช่างเป็นประสบการณ์ 
อันนอบน้อมที่ได้ยืนอยู่ตรงแท่นนี้ที่
วีรชนหลายๆ ท่านในชีวิตดิฉันเคย

ยืน ดิฉันอยากแบ่งปันความรู้สึกบางอย่างใน
ใจของดิฉันกับท่านและส่งถึงเยาวชนเป็น
พิเศษ

วีรชนที่ย่ิงใหญ่ท่านหนึ่งจากพระคริสต์
ธรรมคัมภีร์เดิมคือนักรบศาสดาพยากรณ์โย- 
ชูวา ท่านเชื้อเชิญลูกหลานของอิสราเอลผู้ที่
ท่านนำาให้ดังนี้ “ท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่า
ท่านจะปรนนิบัติใคร. . .แต่ส่วนข้าพเจ้าและ
ครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระ-
ยาห์เวห์”1 ถ้อยแถลงของโยชูวาแสดงออกถึง
การเปลีย่นใจเลือ่มใสอย่างแท้จรงิสูพ่ระกติติ- 
คุณ สำาหรับโยชูวาและเราทุกคน การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสสู่หลักธรรมพระกิตติคุณมาโดย
การดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่งพระกิตติ-
คณุอย่างชอบธรรมและซือ่สตัย์ต่อพนัธสญัญา 
กับพระเจ้าของเรา

ดิฉันอยากแบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสจากประวัติครอบครัวของดิฉันเกี่ยว
กับวรีชนอกีท่านหนึง่ของดฉินั ท่านชือ่แอก็เนส 
ฮอกแกน เธอและสามีของเธอเข้าร่วมกับ
ศาสนจักรในสก็อตแลนด์ในปี ค.ศ. 1861 
เนื่องจากต้องทุกข์ทรมานกับการข่มเหงอย่าง
แสนสาหสัในบ้านเกดิของพวกท่าน พวกท่าน 
จึงอพยพไปที่อเมริกากับลูกๆ หลายปีถัดมา 
แอ็กเนสกลายเป็นหม้ายที่ต้องดูแลลูกแปด
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ย่าทวดของดฉินัมีความเชือ่มัน่ว่าพระกติติคุณ 
สำาคัญสำาหรับลูกๆ ของเธอมากกว่าสิ่งที่โลก
เสนอให้ไม่ว่าจะเป็นความรำ่ารวยหรือความ
สบายเพราะเธอได้เสยีสละ อดทนและดำาเนนิ 
ชีวิตตามพระกิตติคุณมาแล้ว การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของเธอเกิดจากการดำาเนินชีวิตตาม
หลักธรรมแห่งพระกิตติคุณและเสียสละเพื่อ
สิ่งนั้น

เราจำาเป็นต้องผ่านกระบวนการเดียวกัน
นั้นหากเราต้องการมีข้อผูกมัดเดียวกัน พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ถ้าใครตัง้ใจประพฤต ิ
ตามพระประสงค์ของพระองค์  คนนั้นก็จะรู้
ว่าคำาสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตาม 
ใจชอบเอง”5 บางครั้งเราพยายามทำากลับกัน 
ตัวอย่างเช่น เราอาจทำาตามวิธีนี้ นั่นคือ ดิฉัน
จะทำาตามกฎส่วนสบิอย่างมคีวามสขุ แต่ดิฉนั 
ต้องรู้ก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่ บางครั้ง
เราอาจสวดอ้อนวอนเพือ่ได้รบัประจกัษ์พยาน 
เกี่ยวกับกฎส่วนสิบและหวังว่าพระเจ้าจะ
ประทานพรเราด้วยประจักษ์พยานนั้นก่อนที่
เราเขยีนใบบรจิาคส่วนสบิด้วยซำา้ แต่ประจกัษ์ 
พยานในหลักธรรมไม่ได้ทำางานเช่นนั้น พระ- 
เจ้าทรงคาดหวังให้เราแสดงศรัทธา เราต้อง
จ่ายส่วนสิบเต็มและอย่างซื่อสัตย์สมำ่าเสมอ
เพื่อได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับส่วนสิบ รูป
แบบเดียวกันนี้นำามาใช้กับทุกหลักธรรมแห่ง
พระกิตติคุณไม่ว่าจะเป็นกฎความบริสุทธิ์
ทางเพศ หลกัธรรมเรือ่งการแต่งกายให้สุภาพ 
เรียบร้อย พระคำาแห่งปัญญา หรือกฎการอด
อาหาร

ดิฉันขอยกตัวอย่างว่าการดำาเนินชีวิตตาม
หลักธรรมช่วยเราเปล่ียนใจเลื่อมใสสู่หลัก
ธรรมนั้นได้อย่างไร ดิฉันเป็นเยาวชนหญิงใน
ช่วงยุค 60 และเป็นเด็กสาววิสุทธิชนยุคสุด 
ท้ายคนเดียวในโรงเรียนมัธยมปลาย ตอนนั้น
เป็นยุคปฏิวัติท่ีมีลักษณะปฏิเสธศีลธรรม
ดั้งเดิม มีการใช้ยาเสพติด และมีแนวคิดว่า 
“ทำาอะไรก็ได้” เพื่อนของดิฉันจำานวนมาก
เป็นคนดีแต่ก็หลงอยู่กับความตื่นเต้นเรื่องศีล
ธรรมใหม่นี้โดยง่าย ซึ่งในความเป็นจริงก็คือ
ความไร้ศีลธรรมแบบเก่านั่นเอง คุณพ่อคุณ
แม่และครูที่โบสถ์ของดิฉันได้ปลูกฝังดิฉัน
เร่ืองคุณค่าของการปฏิบัติต่อร่างกายด้วย
ความเคารพ มคีวามคิดท่ีสะอาด และท่ีสำาคัญ 
ที่สุดคือเรียนรู้ที่จะวางใจในพระบัญญัติของ
พระเจ้า ดิฉันตัดสินใจหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ที่ดิฉันรู้ว่ามีแอลกอฮอล์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
บุหรี่และยาเสพติดเลย นั่นหมายถึงว่าดิฉัน
ไม่ได้ไปร่วมงานสังสรรค์บ่อยๆ และออกเดท
น้อยมาก การใช้ยาเสพติดเริ่มจะเป็นเรื่อง
ปกติมากขึ้นในบรรดาคนหนุ่มสาว และอัน- 
ตรายของยาเสพติดยังไม่เป็นที่รู้กันดีเช่นที่
เรารู้ในปัจจุบันนี้ เพื่อนดิฉันหลายคนต้องทน
ทุกข์ต่อผลร้ายจากยาเสพติดเปลี่ยนแปลง
จิตใจอย่างถาวรหรือตกอยู่ในการเสพติด
อย่างรุนแรง ดิฉันสำานึกคุณที่ได้รับการสอน
ให้ดำาเนนิชวีติตามพระคำาแห่งปัญญาในบ้าน 
ของดิฉัน และดิฉันได้รับประจักษ์พยานอัน
ลึกซึ้งในหลักธรรมนั้นแห่งพระกิตติคุณขณะ
ท่ีดฉินัใช้ศรทัธาและดำาเนนิชวีติตามหลกัธรรม 
นั้น ความรู้สึกดีที่มาสู่ดิฉันจากการดำาเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณที่แท้จริงคือ
พระวิญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
ยืนยันว่าหลักธรรมนั้นจริง นี่เป็นช่วงที่การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้น

ศาสดาพยากรณ์โมโรไนสอนในพระคมัภร์ี 
มอรมอนว่า “ข้าพเจ้าจะแสดงต่อโลกว่าศรทัธา 
คือสิ่งที่หวังไว้และมองไม่เห็น; ดังนั้น, จง
อย่างเถียงกันเลยเพราะท่านไม่เห็น, เพราะ
ท่านไม่ได้รับพยานจนหลังการทดลองศรัทธา
ของท่าน”6 ในโลกของเราที่ความสมหวังทันที

คือความคาดหวัง  บ่อยครั้งเรารู้สึกผิดที่คาด
หวังรางวัลโดยที่ไม่ได้ออกแรงทำา ดิฉันเชื่อว่า
โมโรไนกำาลงับอกเราว่าเราต้องทำาก่อนและใช้ 
ศรัทธาโดยการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
แล้วเราจะได้รับพยานว่าเป็นความจริง การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นเมื่อท่านประพฤติ
ตามคำาสอนทีท่่านรูว่้าจรงิและรักษาพระบัญ- 
ญัติต่อไป วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า

นี่เป็นเวลาอันรุ่งโรจน์ที่จะเป็นเยาวชนใน
ศาสนจักร ท่านเป็นรุ่นแรกที่ได้มีส่วนในหลัก 
สตูรเยาวชน จงต�มเร�ม� ซึง่หน่ึงในวตัถปุระ- 
สงค์หลักมีไว้สำาหรับการเปล่ียนใจเล่ือมใส
ของท่านสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ นี่
เป็นสิง่สำาคญัทีจ่ะจดจำาไว้ว่า ไม่ว่าบดิามารดา 
และผู้นำาเยาวชนของท่านจะได้รับการดลใจ
เพียงใด “ท่านมีความรับผิดชอบเบ้ืองต้นต่อ
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านเอง ไม่มีใคร
จะเปลี่ยนใจเลื่อมใสแทนท่านได้ และไม่มี
ใครจะบังคับท่านให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้” 7 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นเมื่อเราหมั่น
สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ ไปโบสถ์ และ
มีค่าควรในการเข้าร่วมศาสนพิธีในพระวิหาร  
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นเมื่อเราประพฤติ
ตามหลกัธรรมอนัชอบธรรมทีเ่ราเรยีนรูใ้นบ้าน 
และในชัน้เรยีนของเรา  การเปล่ียนใจเล่ือมใส
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เกิดขึ้นเมื่อเราดำาเนินชีวิตอย่างสะอาดและ
บริสุทธิ์และชื่นชมการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์
อยู่เป็นเพื่อน การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้น
เมื่อเราเข้าใจการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
ตระหนักว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ไถ่ของเรา และให้การชดใช้นั้นเกิดผล
ในชีวิตของเรา

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตัวของท่านจะ
ช่วยท่านขณะเตรียมทำาพันธสัญญาในพระ-
วิหาร รับใช้งานเผยแผ่ และสร้างครอบครัว
ของท่านในอนาคต เมือ่ท่านเปลีย่นใจเลือ่มใส 
ท่านจะมีความปรารถนาท่ีจะแบ่งปันส่ิงท่ี
ท่านได้เรียนรู้กับผู้อื่น และความมั่นใจและ

ความสามารถของท่านในการเป็นพยานต่อผู้
อื่นด้วยความเชื่อและพลังจะเพิ่มขึ้น ความ
ปรารถนาในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่น
และความมั่นใจในการเป็นพยานอย่างกล้า
หาญนี้เป็นผลโดยธรรมชาติจากการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสที่แท้จริง พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนเปโตรว่า “เมื่อท่านหันกลับแล้ว จงชู
กำาลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน”8

ท่านจำาโยชวูา นกัรบผูเ้ป็นศาสดาพยากรณ์ 
ได้หรือไม่ ท่านไม่เพียงแต่เปลี่ยนใจเลื่อมใส
เอง แต่ท่านยังทำางานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ด- 
เหนือ่ยจนสิน้สดุชวีติของท่านเพือ่นำาลกูหลาน 
ของอิสราเอลมาสู่พระผู้เป็นเจ้า เราอ่านใน

พันธสัญญาเดิมว่า “คนอิสราเอลได้ปรนนิบัติ
พระเจ้าตลอดสมัยของโยชูวา”9 บุคคลที่
เปลีย่นใจเลือ่มใสแท้จรงิดึงพลังแห่งการชดใช้ 
มาและได้รับความรอดสำาหรับจิตวิญญาณ
ตนเอง จากนั้นเอื้อมออกไปเพื่อเป็นอิทธิพล
อย่างมากต่อคนเหล่านั้นที่รู้จักเขา

การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและการ
ยืนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายหรือสบาย
เสมอไป แต่ดิฉันเป็นพยานว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่า 
พระเจ้าทรงแนะนำาเอ็มมา สมิธให้ “ละทิ้งสิ่ง
ต่างๆ ของโลกนี้, และแสวงหาสิ่งต่างๆ ของ
โลกที่ดีกว่า”10  ดิฉันคิดว่าเราคงไม่สามารถ
แม้แต่เริม่จนิตนาการได้เลยว่า “ส่ิงต่างๆ ของ 
โลกที่ดีกว่า” นั้นยิ่งใหญ่สักเพียงใด

ดิฉันเป็นพยานว่าเรามีพระบิดาบนสวรรค์
ที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักผู้ซึ่งพระประสงค์อัน
ยิ่งใหญ่ของพระองค์คือเพื่อช่วยและประทาน
พรเราในความพยายามของเราเพื่อดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณและเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
พระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ศูนย์รวมและ
งานหลกัของพระองค์คอื “ความเป็นอมตะและ 
ชีวิตนิรันดร์”11 ของเรา พระองค์ทรงปรารถนา
ทีจ่ะนำาเรากลบับ้านไปสูท่ีป่ระทบัของพระองค์ 
ดิฉันเป็นพยานว่าเมื่อเราทำาตามหลักคำาสอน
ของพระกิตติคุณและนำามาปฏิบัติในชีวิต
ประจำาวัน เราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสและจะ
ทำาให้เกิดความสำาเร็จในการทำาดีมากมายใน
ครอบครัวของเราและในโลก ขอให้เราทุกคน
ได้รับพรในความพยายามทุกวันของเราเพื่อ
ไปถึงเป้าหมายนั้น  นี่คือคำาสวดอ้อนวอน
ของดิฉัน ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โยชูวา	24:15.
2.	 ฟูเซีย	สตริงแฮม,	“เรื่องราวชีวิตของอิซาเบล	 

ฮันเตอร์	ฮอกแกน	สตริงแฮม”	(ประวัติส่วนตัว
ที่ไม่ได้ตีพิมพ์,	1934),	4.

3.	 โมไซยาห์	5:2.
4.	 แน่วแน่ต่อศรัทธา	:	ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ	

(2004), 41.
5.	 ยอห์น	7:17.
6.	 อีเธอร์	12:6.
7.	 แน่วแน่ต่อศรัทธา,	43.
8.		 ลูกา	22:32
9.		 โยชูวา	24:31.
10.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	25:10.
11.	 โมเสส	1:39.
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อยู่ในเรือนจำา  ศาสดาพยากรณ์โจเซฟทูล
วิงวอนพระเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอนอัน
อ่อนน้อมเพื่อให้วิสุทธิชนได้รับการบรรเทา
จากความทุกข์ทรมานในตอนนั้น  พระเจ้า
ทรงตอบโดยสอนศาสดาพยากรณ์โจเซฟ
และเราทุกคนว่า การท้าทายทั้งหลายที่เรา
เผชิญจะเป็นไป เพื่อ ประโยชน์สูงสุด ของเรา 
หากเราทนได้สำาเร็จ  ต่อไปนี้คือคำาตอบของ
พระเจ้าต่อคำาวิงวอนของโจเซฟ

“ลูก เอ๋ย, สันติ สุข จง มี แก่ จิต วิญญาณ เจ้า; 
ความ ยากลำาบาก ของ เจ้า และ ความ ทุกข์ ของ 
เจ้า จะ อยู่ เพียง ชั่ว ครู่; 

“และ จาก นั้น, หาก เจ้าอดทน มัน ด้วย ดี, 
พระผู้เป็นเจ้า จะ ทรง ยก เจ้า ให้ สูงส่ง สู่ เบื้อง
บน.”1

พระบิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมการเดิน
ทางในชวีติของเราเพือ่เป็นการทดสอบอปุนสิยั 
เรา เราต้องเจอทัง้อทิธพิลทีด่แีละชัว่ร้าย จาก 
นั้นได้รับสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมให้เลือกด้วยตน 
เองว่าเราจะไปเส้นทางไหน  ดังที่แซมิวเอล 
ศาสดาพยากรณ์พระคัมภีร์มอรมอนสมัย
โบราณสอนไว้ว่า “ท่าน เป็นอิสระ; ท่าน ได้ รับ 
อนุญาต ให้ ทำา เพื่อ ตน เอง; เพราะ ดูเถิด, พระผู้
เป็นเจ้า ประทาน ความรู้ ให้ท่า น และ ทรง ทำาให้ 
ท่าน มี อิสระ.” 2

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเข้าพระทัยด้วยว่า
เนื่องจากความเป็นมรรตัยของเรา เราจะไม่

เม่ือเราตืน่ขึน้มาทุกเช้า เราเผชญิกบัวันใหม่ 
ทีเ่ตม็ไปด้วยการท้าทายในชวีติ  การท้าทาย 
เหล่านี้มาในหลายรูปแบบ: การท้าทาย

ทางกายภาพ ภาวะทรุดตัวทางการเงิน ปัญหา 
ความสัมพันธ์ การทดลองทางอารมณ์ และ
แม้แต่การต่อสู้ดิ้นรนกับความเชื่อของคนๆ 
หนึ่ง

การท้าทายหลายอย่างที่เราเผชิญในชีวิต
สามารถแก้ไขหรือเอาชนะได้อย่างไรก็ตาม 
การท้าทายอื่นๆ อาจยากเกินเข้าใจและเป็น
ไปไม่ได้ที่จะเอาชนะ และจะคงอยู่กับเราจน
กระทั่งเราผ่านไปสู่ชีวิตหน้า ขณะที่เราอดทน 
ชั่วคราวต่อการท้าทายท่ีเราแก้ได้ และขณะ
ที่เรายังคงอดทนต่อการท้าทายที่เราแก้ไม่ได้ 
เป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องจดจำาว่าความเข้มแข็ง
ทางวิญญาณที่เราสร้างขึ้นมาจะช่วยให้เรา
อดทนต่อการท้าทายที่เราเผชิญในชีวิตได้
สำาเร็จ

พี่น้องทั้งหลาย เรามีพระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรักเรา ผู้ทรงออกแบบการดำารงอยู่ของ
เราบนแผ่นดนิโลกเพือ่ให้เราแต่ละคนสามารถ 
เรียนรู้บทเรียนทีจ่ำาเป็นต้องเรยีนรู ้เพือ่จะคูค่วร 
ได้รับชีวิตนิรันดร์ในที่ประทับของพระองค์

เรื่องราวชีวิตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธแสดงให้เห็นหลักธรรมข้อนี้  ศาสดา
พยากรณ์และเพื่อนหลายคนเป็นผู้ต้องขังใน
ลิ เบอร์ตี้ รัฐ มิ สซูรีหลายเดือน  ขณะทนทุกข์

ได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องหรือชอบธรรมเสมอไป  
เพราะเราไม่ดีพร้อมและเราทำาผิดพลาด เรา
จึงต้องการความช่วยเหลือในการกลับไปอยู่
กับพระองค์  ความช่วยเหลือท่ีจำาเป็นมีให้
ผ่านทางคำาสอน แบบอย่าง และการพลีพระ- 
ชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  การ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดทำาให้เป็นไปได้ที่เราจะได้รับความ
รอดและความสูงส่งในอนาคตผ่านหลักธรรม
แห่งการกลับใจ  หากเรากลับใจด้วยความ
ซื่อสัตย์และจริงใจ การชดใช้จะช่วยให้เรา
สะอาด เปลี่ยนธรรมชาติวิสัยของเรา และ
อดทนต่อการท้าทายได้สำาเร็จ

ความอดทนเป็นหลักธรรมสำาคัญที่พบใน
หลักคำาสอนของพระเยซูคริสต์  ความอดทน
เป็นสิง่สำาคญัเนือ่งจากคณุภาพอนาคตนรินัดร์ 
ของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราท่ีจะ
อดทนในความชอบธรรม

ใน 2 นีไฟ 31 ศาสดาพยากรณ์นีไฟสอน
เราว่า หลังจากเรารับศาสนพิธีแห่งความรอด
ของบพัตศิมาแบบเดยีวกบัพระเยซคูริสต์แล้ว 
รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เราต้อง “มุ่งหน้า , ดื่มดำ่า พระ วจนะ ของ พระ - 
คริสต์, และอดทน จนกว่า ชีวิต จะ หาไม่ , [และ
จากนั้น] ดูเถิด, พระ บิดา ตรัส ดังนี้: [เรา] จะ มี 
ชีวิตนิรันดร์.” 3

ดังนั้น เพื่อรับพรประเสริฐสุดของพระบิดา
บนสวรรค์ ซึ่งคือชีวิตนิรันดร์ เราต้องทำางาน
ศาสนพิธีอันเหมาะสมให้เสร็จสมบูรณ์และ
จากนั้นรักษาพันธสัญญาท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
หรืออีกนัยหนึ่งคือ เราต้องอดทนได้สำาเร็จ

ความสามารถของเราในการอดทนใน
ความชอบธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับพลังประจักษ์พยานของเราและ
ความลึกซึ้งของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรา  
เมือ่ประจกัษ์พยานเราเข้มแขง็และเราเปล่ียน 
ใจเลือ่มใสมาสูพ่ระกิตตคิณุของพระเยซคูรสิต์ 
อย่างแท้จริง การเลือกของเราจะได้รับการ
ดลใจจากพระวญิญาณบรสิทุธิ ์จะมศีนูย์กลาง 
อยูท่ีพ่ระครสิต์ และจะส่งเสรมิให้เราปรารถนา 
ที่จะอดทนในความชอบธรรม  หากประจักษ์
พยานของเราอ่อนแอและการเปลี่ยนใจเลื่อม 
ใสของเราผิวเผิน เราจะเสี่ยงยิ่งนักต่อการถูก
ชักนำาโดยประเพณีผิดๆ ของโลกให้เลือกสิ่งที่
ไม่ดี

ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันประสบการณ์ทีแ่สดง 

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

พลังเพื่ออดทน
คว�มส�ม�รถของเร�ในก�รอดทนจนกว่�ชีวิตจะห�ไม่ในคว�มชอบธรรม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังประจักษ์พย�นของเร�และคว�มลึกซึ้งของก�ร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเร�
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ถึงความพยายามที่ต้องใช้ในการอดทนทาง
ร่างกาย จากนัน้เปรยีบเทยีบกบัความพยายาม 
ทีต้่องใช้ในการอดทนทางวิญญาณ  เมือ่กลบั 
จากงานเผยแผ่ ข้าพเจ้ามโีอกาสเล่นบาสเกต- 
บอลให้โค้ชผู้เป็นที่นับถือคนหนึ่งที่วิทยาลัย
ในแคลิฟอร์เนีย  โค้ชท่านนี้จริงจังมากเรื่องที่
ผู้เล่นต้องแข็งแรงก่อนเร่ิมฤดูกาลแข่งขัน
บาสเกตบอล  ข้อกำาหนดอย่างหนึ่งในการฝึก
ของเขาก่อนที่เราจะได้แตะบอลในสนามฝึก
คือต้องวิ่งวิบากบนเนินเขาใกล้โรงเรียนให้
ครบรอบภายในเวลาที่กำาหนด  ข้าพเจ้าจำาได้
ถึงครั้งแรกที่พยายามวิ่งตามเส้นทางนี้ทันที
หลังกลับจากสนามเผยแผ่ ข้าพเจ้าคิดว่า
ข้าพเจ้าจะตาย

ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการฝึกหนัก
เพื่อวิ่งให้ได้ทันเวลาตามที่โค้ชตั้งเป้าหมาย
ไว้  เป็นความรู้สึกยอดเยี่ยมที่ไม่เพียงวิ่งได้
ครบรอบเท่านั้น แต่ยังสามารถเร่งฝีเท้าวิ่ง
เข้าเส้นชัยด้วย

การจะเล่นบาสเกตบอลให้ประสบความ
สำาเร็จ ท่านต้องแขง็แรง  การมสีภาพร่างกาย 
ที่ดีต้องแลกกับบางสิ่ง สิ่งนั้นคือการอุทิศตน 
ความอตุสาหะ และวนิยัในตนเอง ความทรหด 
อดทนทางวิญญาณต้องแลกกับบางสิ่งเช่น
กัน  สิ่งที่ต้องแลกเป็นสิ่งเดียวกัน นั่นคือ การ
อุทิศตน ความอุตสาหะ และวินัยในตนเอง

เช่นเดียวกับร่างกายของท่าน ประจักษ์
พยานจำาเป็นต้องแข็งแรงหากท่านต้องการ
ให้มันทนทาน  เราจะทำาให้ประจักษ์พยาน
ของเราแข็งแรงอย่างไร เราไม่สามารถทำาให้

ร่างกายของเราแข็งแรงแบบนักบาสเกตบอล
ได้ด้วยการดูบาสเกตบอลในโทรทัศน์เพียง
เท่านั้น  ทำานองเดียวกัน เราไม่สามารถทำาให้
ประจักษ์พยานแข็งแรงได้ด้วยการดูการ
ประชุมใหญ่สามัญทางโทรทัศน์อย่างเดียว  
เราต้องศึกษาเรียนรู้หลักธรรมพื้นฐานของ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ แล้วเราต้อง
ทำาสุดความสามารถเพื่อดำาเนินชีวิตตามนั้น  
นั่นคือวิธีที่เราจะเป็นสานุศิษย์ของพระเยซู
คริสต์  และนั่นคือวิธีที่เราสร้างประจักษ์
พยานให้ยั่งยืน

เมื่อเราเผชิญความ ยากลำาบากในชีวิต 
และ ความปรารถนาของเราคือเลียนแบบ
คุณลักษณะของพระเยซูคริสต์ จำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่เราต้องพร้อมทางวิญญาณ  การพร้อม
ทางวิญญาณหมายถึงเราได้พัฒนาความ
แข็งแกร่งหรือพลังทางวิญญาณมาแล้ว—

เราจะแข็งแรงทางวิญญาณ  เราจะจะแข็ง
แรงทางวิญญาณมากจนเราจะเลือกสิ่งที่ถูก
ต้องได้เสมอ  เราจะไม่หวั่นไหวในความ
ปรารถนาและความสามารถของเราในการ
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  ผู้ประพันธ์
นิรนามท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ท่านต้องเป็นหิน
ที่แม่นำ้ามิอาจซัดไปได้”

เพราะเราเผชิญการท้าทายทุกวัน เป็นสิ่ง
สำาคัญที่เราต้องสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิญญาณของเราทุกวัน  เมื่อเราพัฒนาความ
แข็งแกร่งทางวิญญาณ ประเพณีที่ผิดๆ ของ
โลกและการท้าทายส่วนตัวของเราในแต่ละ
วันจะมีผลทางลบเพียงเล็กน้อยต่อความ
สามารถของเราทีจ่ะอดทนในความชอบธรรม

แบบอย่างสำาคัญของความแข็งแกร่งทาง
วิญญาณมาจากประวัติครอบครัวของเราเอง  
ในบรรดาเรื่องราวทั้งหลายจากบรรพชนของ
เรา เราจะสามารถพบแบบอย่างท่ีแสดงถึง
อุปนิสัยด้านบวกของความอดทน

เรื่องราวหนึ่งจากประวัติครอบครัวของ
ข้าพเจ้าแสดงถึงหลักธรรมน้ี  คุณทวดของ
ข้าพเจ้า โจเซฟ วัตสัน เมนส์ เกิดปี 1856 ใน
ฮัลล์ ยอร์กเชียร์ ประเทศอังกฤษ  ครอบครัว
ท่านเข้าร่วมกับศาสนจักรในอังกฤษแล้วเดิน
ทางไปซอลท์เลคซิตี้  ท่านแต่งงานกับเอมิลี 
คีปในปี 1883 และเป็นบิดามารดาของลูก
แปดคน  โจเซฟได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลาในเดือนมิถุนายนปี 1910 
เมื่อท่านอายุ 53 ปี  ด้วยการสนับสนุนจาก
ภรรยาและลูกทั้งแปดคน ท่านจึงกลับไป
บ้านเกิดที่อังกฤษและรับใช้งานเผยแผ่

หลังจากรับใช้อย่างซื่อสัตย์ได้ประมาณ
สองปี ขณะกำาลงัขีจ่กัรยานกบัคูไ่ปการประชมุ 

โจเซฟ วัทสัน เมนส์ (ขวา) กับคู่ของเขา กิลพิน เอส. วูลีย์
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โรงเรียนวันอาทิตย์ในกลอสเตอร์  ประเทศ
อังกฤษ ยางจักรยานของท่านก็ระเบิด  ท่าน
ลงจากจักรยานมาสำารวจความเสียหาย เมื่อ
เห็นว่าเสียหายหนักและต้องใช้เวลาซ่อมสัก
พัก ท่านจึงบอกคู่ของท่านให้ล่วงหน้าไปก่อน
เพือ่เริม่การประชมุวันอาทิตย์และท่านจะตาม 
ไปโดยเร็ว  เมื่อพูดข้อความนี้จบ ท่านล้มลง
กับพื้น และเสียชีวิตทันทีเนื่องจากหัวใจล้ม
เหลว

โจเซฟ วัตสัน เมนส์ไม่ได้เห็นภรรยาและ
ลูกทั้งแปดของท่านอีกเลยในชีวิตนี้  พวกเขา
จัดการส่งร่างของท่านกลับมาซอลท์เลคซิตี้
และจัดพิธีศพที่หอประชุมวอเตอร์ลูอันเก่า
แก่ คำาพูดที่เอ็ลเดอร์แอนโทนี ดับเบิลยู. ไอ
วินส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวใน
พิธีศพของท่านสอนบทเรียนสำาคัญเกี่ยวกับ
ชีวิต ความตาย และความอดทนกับเราว่า  
“นี่คือสิ่งที่พระกิตติคุณให้แก่เรา—ไม่ใช่ภูมิ 
คุ้มกันจากความตาย แต่เป็นชัยชนะเหนือ
ความตายผ่านทางความหวังที่เรามีในการ
ฟื้นคืนชีวิตอันรุ่งโรจน์ . . .ซึ่งใช้ได้กับกรณี
ของ [โจเซฟ เมนส์]. . .ถือเป็นความยินดี เป็น
ความพึงพอใจและปีติที่รู้ว่ามนุษย์สละชีวิต
ของเขาในความชอบธรรม ในศรัทธา ด้วย
ความแน่วแน่ต่อศรัทธา” 4

เรื่องราวครอบครัวเรื่องนี้เป็นแรงบันดาล
ใจให้ข้าพเจ้าทำาสุดความสามารถเพือ่ทำาตาม 
แบบอย่างความอดทนและความแข็งแกร่ง
ทางวิญญาณดังที่คุณทวดของข้าพเจ้าแสดง
ให้เห็น  ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจเท่าเทียม
กันจากศรัทธาของเอมิลี ภรรยาของท่าน ซึ่ง
ชีวิตของเธอหลังจากการตายของโจเซฟต้อง
แบกภาระหนัก  ประจักษ์พยานของเธอเข้ม
แขง็และการเปลีย่นใจเล่ือมใสของเธอสมบรูณ์ 
เพราะเธอแน่วแน่ต่อศรทัธาตลอดชวิีตทีเ่หลอื 
ขณะดูแลลูกๆ ทั้งแปดคนด้วยตนเอง

อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “ขอให้เราละทิ้ง
ทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้
เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการ
แข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา” 5  การแข่งขันเบื้อง
หน้าเราบนแผ่นดินโลกน้ีเป็นการแข่งขันท่ี
ทรหดและเต็มไปด้วยขวากหนาม  ขวาก
หนามในการแข่งขันนี้คือการท้าทายที่เราตื่น
ขึ้นมาเผชิญทุกเช้า  เราอยู่บนโลกนี้เพื่อวิ่ง
แข่ง เพื่อใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมของเรา และ
เพื่อเลือกระหว่างสิ่งถูกและสิ่งผิด  เพื่อจะวิ่ง

แข่งให้สำาเร็จลงอย่างมีเกียรติและกลับไปหา
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา เราจะต้องแลก
ด้วยการอุทิศตน ความอุตสาหะ และวินัยใน
ตัวเอง  เราต้องแข็งแรงทางวิญญาณ  เรา
ต้องพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิญญาณ  เรา
ต้องมีประจักษ์พยานอันเข้มแข็งที่จะนำาไปสู่
การเปลี่ยนใจเสื่อมใสที่แท้จริง และผลที่ตาม
มาคือเราจะพบสันติสุขและพลังภายในที่
จำาเป็นต่อการอดทนในการท้าทายอะไรกต็าม 
ที่เราจะเผชิญ

ดงันัน้ไม่ว่าท่านจะตืน่มาเจอกบัการท้าทาย 
อะไรในแต่ละเช้า พึงระลึกว่า—ด้วยพลังทาง
วิญญาณที่ท่านสร้างข้ึนมา บวกกับความ
ช่วยเหลือของพระเจ้า เมื่อจบการแข่งขัน
ท่านจะสามารถมีความมั่นใจที่อัครสาวก
เปาโลบอกไว้เมื่อท่านกล่าวว่า

“เพราะว่าข้าพเจ้าถกูเทลงเหมอืนดัง่เครือ่ง 
ด่ืมบูชาแล้ว และถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้อง
จากไป

“ข้าพเจ้าได้ต่อสูอ้ย่างเตม็กำาลงั ข้าพเจ้าได้ 
วิง่แข่งจบครบถ้วน ข้าพเจ้าได้รกัษาความเชือ่ไว้

“ตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็ 
จะเป็นของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้
พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัล
แก่ข้าพเจ้าในวันนั้น”6

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานและเป็น
พยานถึงความจริงแท้ของพระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรักเราและแผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่
และเป็นนิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งนำาเรามาบน
แผ่นดินโลกในเวลานี้  ขอพระวิญญาณของ
พระเจ้าทรงดลใจเราทุกคนให้พัฒนาพลังใน
ตัวเราเพื่ออดทน  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	121:7–8.
2.	 ฮีลามัน	14:30.
3.	 2	นีไฟ	31:20.
4.	 แอนโทนี	ดับเบิลยู.	ไอวินส์,	สุนทรพจน์

ที่พิธีศพของโจเซฟ	วัตสัน	เมนส์	(บันทึก
ส่วนตัวของครอบครัวเมนส์).

5.	 ฮีบรู	12:1.
6.	 2	ทิโมธี	4:6–8.
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พวกเขา ผูค้นซึง่บดันีซ้ือ่สตัย์ยิง่เลอืกทีจ่ะยอม 
สยบต่อคมดาบแทนที่จะเสี่ยงชีวิตด้านวิญ- 
ญาณของพวกเขาโดยจับอาวุธขึ้นสู้  แบบ
อย่างอันชอบธรรมของพวกเขาช่วยให้ผู้คน
แม้จำานวนมากกว่าเปลี่ยนใจเลื่อมใสและ
วางอาวุธแห่งการกบฏ3

พระเจ้าทรงนำาทางพวกเขาผ่านแอมันให้
ลี้ภัยไปอยู่ท่ามกลางชาวนีไฟ  และเป็นที่รู้จัก
ในนามผู้คนของแอมัน4 ชาวนีไฟปกป้องพวก
เขาอยู่หลายปี แต่ในที่สุดกองทัพชาวนีไฟ
เริ่มถอยกำาลังลงและจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการกำาลังหนุน5

ผู้คนของแอมันตกอยู่ในวิกฤตการณ์ของ
ชีวิตด้านวิญญาณ  พวกเขาแน่วแน่ต่อพันธ-
สัญญาของพวกเขาและไม่มีวันจับอาวุธ  แต่
พวกเขาเข้าใจว่าบิดาต้องรับผิดชอบในการ
ปกป้องครอบครัวของตน6  ความต้องการนั้น
ดูเหมือนจะสำาคัญพอที่จะพิจารณาเลิกล้ม
พันธสัญญาของพวกเขา7

ฮลีามนั ผูน้ำาฐานะปโุรหติทีช่าญฉลาดของ 
พวกเขารู้ว่าการเลิกล้มพันธสัญญาที่ทำากับ
พระเจ้าไม่มีวันถูกต้อง  ท่านเสนอทางออกที่

ไ
ม่นานมานี้ ข้าพเจ้าได้รับพรโดยพบกับ
เยาวชนทีน่่าประทับใจท่ีสดุกลุม่หน่ึงจาก 
รัฐไอดาโฮ  เยาวชนหญิงผู้มีคุณธรรม

คนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่า
เป็นสิ่งสำาคัญที่สุดที่พวกเขาควรทำาในชีวิต
ช่วงนี้  ข้าพเจ้าแนะนำาให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะ
ตระหนักถึงพลังแห่งการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ในชีวิตพวกเขา วันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบาย 
แง่มุมหนึ่งของพลังนั้น ซึ่งคือเรื่องความเข้ม
แข็งส่วนบุคคลที่เราสามารถรับได้ผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ในพระคมัภร์ีมอรมอนเราอ่านเรือ่งของแอมนั 
และพี่น้องของเขาซึ่งสอนพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์แก่ผู้คนที่ “ป่าเถื่อนและแข็ง
กระด้างและดุร้าย”1 ผู้คนเหล่านั้นหลายคน
เปลีย่นใจเลือ่มใสและเลอืกทีจ่ะทิง้พฤตกิรรม 
ผิดบาปไว้เบื้องหลัง  การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของพวกเขาสมบูรณ์จนพวกเขาฝังอาวุธไว้
และทำาพันธสัญญากับพระเจ้าว่าจะไม่ใช้มัน
อีก2

ต่อมา พี่น้องที่ไม่ได้เปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
พวกเขาจำานวนมากเข้าโจมตีและเริ่มสังหาร

ได้รบัการดลใจ ท่านเตอืนพวกเขาว่าบุตรของ 
พวกเขาไม่เคยมีความผิดในบาปเดียวกันนั้น
ดังนั้นพวกเขาไม่ต้องทำาพันธสัญญานั้นด้วย8  
แม้บตุรเหล่านัน้จะยงัเยาว์ แต่ร่างกายแขง็แรง 
และที่สำาคัญกว่านั้นคือพวกเขาทรงคุณธรรม
และบริสุทธิ์  บุตรเหล่านั้นได้รับการเสริม
กำาลังโดยศรัทธาของมารดา9  ภายใต้การ
กำากับดูแลของผู้นำาที่เป็นศาสดาพยากรณ์
ของพวกเขา  ชายหนุ่มเหล่านี้เข้าแทนที่บิดา
ของพวกเขาในการป้องกันครอบครัวและ
บ้าน10

เหตุการณ์แวดล้อมการตัดสินใจในวิกฤต- 
การณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นวิธีท่ีการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์นำาความเข้มแข็งส่วนบุคคลมา
สู่ชีวิตลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า ลองพิจารณา
ความรู้สึกของบิดาเหล่านั้น  พวกเขารู้สึก
อย่างไรที่รู้ว่าการกระทำาอันเป็นกบฏในอดีต
ขัดขวางพวกเขาจากการปกป้องภรรยาและ
ลูกๆ ในช่วงเวลาที่จำาเป็นนั้น  โดยรู้ในใจตน 
เองถึงความโหดร้ายที่บุตรของตนจะต้อง
เผชญิขณะนัน้ พวกเขาต้องแอบร้องไห้แน่นอน  
ผู้ปกป้องครอบครัวต้องเป็นบิดาไม่ใช่ลูก11  

พวกเขาคงต้องโศกเศร้าอย่างยิ่ง
เหตุใดผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ได้รับการดลใจ

ของพวกเขาจึงเกรงว่าพวกเขาจะพิจารณา
นำาอาวุธกลับมาใช้ อีก “เกลือก. . . พวกเขาจะ
สูญเสียจิตวิญญาณของตน” 12  พระเจ้าทรง
ประกาศว่า “ดูเถิด, คนที่กลับใจจากบาปของ
เขา, คนคนนั้นได้รับการให้อภัย, และเรา, 
พระเจ้า, ไม่จำามันอีก.”13  บิดาผู้ซื่อสัตย์เหล่า
นี้กลับใจจากบาปของพวกเขามานานแล้ว
และสะอาดผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
เหตใุดพวกเขาจงึได้รบัคำาแนะนำาไม่ให้ปกป้อง 
ครอบครัว

เป็นความจริงพื้นฐานที่ว่าผ่านการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์ เราสะอาดได้  เรากลับมี
คุณธรรมและบริสุทธิ์  อย่างไรก็ตาม บางครั้ง
การเลือกผิดของเราทำาให้เราต้องยอมรับผล 
กระทบระยะยาว  ข้ันตอนที่สำาคัญมากของ
การกลับใจคือการยอมรับผลกระทบระยะสั้น
และระยะยาวของบาปในอดีต  การเลือกใน
อดีตของเขาผลักดันบิดาชาวแอมันเหล่านี้ให้
เผชญิกับความต้องการทางโลกทีร่นุแรง พวก 
เขาอาจกลับกลายเป็นจุดที่อ่อนแออีกครั้งซึ่ง
เป็นสิ่งที่ซาตานมุ่งหมายจะหาประโยชน์

โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ความเข้มแข็งส่วน
บุคคลผ่านการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์
ผ่�นก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์เร�แต่ละคนจะสะอ�ดและน้ำ�หนักแห่ง
คว�มกบฏของเร�จะถูกยกขึ้น
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ซาตานจะพยายามใช้ความทรงจำาเกี่ยว
กับความผิดในอดีตของเราล่อลวงเราให้ตก
อยู่ใต้อิทธิพลของเขาอีกครั้ง  เราต้องตื่นตัว
หลีกเลี่ยงการล่อลวงของเขาอยู่เสมอ  นั่นคือ
กรณีของบิดาชาวแอมันผู้ซื่อสัตย์  แม้จะ
ดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์มาหลายปี  เรื่องนี้
ยังทำาให้พวกเขาต้องปกป้องตนเองด้าน
วิญญาณจากแรงดึงดูดใดๆ ท่ีจะนำาไปสู่
ความทรงจำาของบาปในอดีต

ระหว่างการสู้รบหลายครั้ง แม่ทัพโมโรไน
สั่งให้เสริมแนวปราการของเมืองที่อ่อนแอ
ที่สุด “เขาให้พวกเขาสร้างที่กำาบังทำาด้วย
ท่อนซุงไว้บนฝั่งด้านในของคู; และพวกเขา
ขุดดินขึ้นจากคูใส่ไว้ในที่กำาบังที่ทำาด้วยท่อน
ซุง . . . จนกว่าพวกเขาจะล้อมเมือง . . . ด้วย
กำาแพงอันแข็งแรงทำาด้วยท่อนซุงและมูล
ดิน14 แม่ทัพโมโรไนเข้าใจความสำาคัญของ
การเสริมกำาลังบริเวณที่อ่อนแอเพื่อเสริม
สร้างความแข็งแกร่ง15

บิดาชาวแอมันเหล่านี้เป็นเช่นเดียวกัน  
พวกเขาต้องการปราการที่สูงขึ้นและกว้างขึ้น
กั้นระหว่างการดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์และ
พฤติกรรมที่ไม่ชอบธรรมในอดีตของพวกเขา 
บุตรของพวกเขาผู้ได้รับพรจากประเพณีอัน
ชอบธรรม ไม่มีความอ่อนแอต่อการล่อลวง
เช่นนั้น  พวกเขาสามารถปกป้องครอบครัว
ของตนได้อย่างซื่อสัตย์โดยไม่ต้องประนีประ- 
นอมตามความผาสุกทางวิญญาณ

ข่าวอันน่าปีติยินดีสำาหรับใครก็ตามที่
ปรารถนาจะขจัดผลกระทบของการเลือกผิด
ในอดีตคือการที่พระเจ้าทรงเห็นว่าความ
อ่อนแอแตกต่างจากการกบฏ  ดังที่พระเจ้า
ทรงเตือนว่าการกบฏที่ไม่กลับใจจะนำามาซึ่ง
การลงโทษ16แต่เมื่อพระเจ้าตรัสถึงความ
อ่อนแอ พระองค์ตรสัด้วยความเมตตาเสมอ17

ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายังมีความยินยอมอยู่
บ้างตรงที่บิดาชาวแอมันถูกสอนประเพณีที่
ไม่ถูกต้องจากบิดามารดาของพวกเขา  แต่

ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ทุกคนมาสู่ความ
เป็นมรรตัยพร้อมแสงสว่างของพระคริสต์  
โดยไม่คำานึงถึงเหตุแห่งการทำาบาปของพวก
เขา ผลคือการลุกลามไปสู่ความอ่อนแอทาง
วิญญาณซึ่งซาตานพยายามหาประโยชน์

ด้วยพระเมตตาพวกเขาได้รับการสอน
พระกิตติคุณ กลับใจและโดยผ่านการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์กลับเข้มแข็งทางวิญญาณ
มากกว่าการล่อลวงของซาตาน  ดูเหมือนว่า
พวกเขาไม่รู้สึกถึงการล่อลวงให้กลับไปสู่
อดีตอันโหดร้ายอีก แม้กระนั้นโดยการทำา
ตามผู้นำาที่เป็นศาสดาพยากรณ์ พวกเขาไม่
ได้เปิดโอกาสให้ซาตาน “[โกง] จิตวิญญาณ
พวกเขา, และค่อยๆ [พา] พวกเขาลงสูน่รก”18 
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงชำาระ
พวกเขาให้สะอาดจากบาปเท่านั้น แต่เพราะ
การเชื่อฟังคำาแนะนำาของผู้นำาฐานะปุโรหิต
ของพวกเขา  พระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถ
ปกป้องพวกเขาจากความอ่อนแอและเสริม
กำาลังพวกเขาได้ด้วย  ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน คำามั่นสัญญาที่จะละท้ิงบาปตลอดชีวิต 
ปกป้องครอบครัวของพวกเขาได้มากกว่าสิ่ง
ใดที่พวกเขาเคยทำามาแล้วในสนามรบ  การ
ยินยอมไม่ได้ตัดพวกเขาจากการรับพร  สิ่งนี้
เสริมกำาลังพวกเขาและเป็นพรแก่พวกเขา
และคนรุ่นหลัง

ตอนจบของเรือ่งแสดงให้เหน็ว่าพระเมตตา 
ของพระเจ้าทำาให้ “สิง่ทีอ่่อนแอกลบัเข้มแขง็”19 
บิดาที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ส่งบุตรของพวกเขาออก
ไปภายใต้การดูแลของฮีลามัน  แม้บุตรเหล่า
นีต่้อสูใ้นการสูร้บทีด่เุดอืดจนทุกคนอย่างน้อย 
ต้องได้รบับาดเจบ็  แต่ไม่มใีครเสียชวีติ20 ชาย 
หนุม่เหล่านีไ้ด้พสิจูน์ตนว่าเป็นการเสริมกำาลัง 
ทีส่ำาคญัยิง่แก่กองทพัชาวนีไฟท่ีอ่อนล้า  พวก 
เขาซื่อสัตย์และเข้มแข็งทางวิญญาณเพิ่มขึ้น
เมื่อกลับบ้าน  ครอบครัวของพวกเขาได้รับ
พร ได้รับการปกป้องและเข้มแข็งขึ้น21  ใน
สมัยของเรา  นักเรียนพระคัมภีร์มอรมอนนับ
ไม่ถ้วนได้รบัการจรรโลงใจโดยแบบอย่างของ 
บุตรที่บริสุทธิ์และชอบธรรมเหล่านี้

เราแต่ละคนต่างมีช่วงเวลาในชีวิตที่เลือก
ผิด  เราทุกคนต่างต้องการอำานาจการไถ่แห่ง
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์อย่างยวดยิ่ง เรา
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แต่ละคนต้องกลับใจจากการกบฏทุกอย่าง 
“เพราะเราพระเจ้าไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับ 
ความยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด” 22 พระองค์ไม่
ทรงสามารถทำาเช่นนั้นเพราะทรงรู้จักสิ่งที่จะ
ต้องได้รับเพื่อเป็นเหมือนพระองค์

พวกเราจำานวนมากยอมตนให้ความ
อ่อนแอทวขีึน้ในบคุลิกภาพ เช่นเดียวกบัชาว 
แอมันโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
เราสามารถสร้างปราการทางวิญญาณกั้น
ระหว่าง ตัวเรากับความผิดพลาดในอดีตทุก
อย่างที่ซาตานพยายามหาประโยชน์  การ
ปกป้องทางวิญญาณที่สร้างขึ้นรายรอบบิดา
ชาวแอมันเป็นพรและเสริมกำาลังพวกเขาเอง 
ครอบครัว ประเทศ และคนรุ่นหลังของพวก
เขา  สิ่งนี้เป็นจริงกับเราเช่นกัน

ฉะนั้นเราจะสร้างปราการนิรันดร์เหล่านี้
ได้อย่างไร  ขั้นตอนแรกต้องมีความจริงใจ 
กลับใจในทุกสิ่งอย่างหมดจด  โดยผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซคูรสิต์ เราแต่ละคนจะสะอาด 
และแรงกดดันแห่งการกบฏของเราจะถูกยก
ขึ้น  จำาไว้ว่าการกลับใจไม่ใช่การลงโทษ  แต่
เป็นวิถีทางแห่งความหวังที่นำาไปสู่อนาคตอัน
รุ่งโรจน์กว่า

พระบดิาในสวรรค์ทรงเตรียมเคร่ืองมอืท่ีจะ 
ช่วยสร้างปราการกัน้ระหว่างความอ่อนแอกบั 
ความซื่อสัตย์ของเรา  ไว้ให้เรา จงพิจารณา
คำาแนะนำาต่อไปนี้

• ทำาพันธสญัญาและรบัศาสนพิธเีพ่ือตนเอง  
แล้วทำางานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องเพื่อ
ประกอบศาสนพธิใีนพระวหิารเพือ่บรรพชน 
ของตนเอง

• แบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้ไม่เป็นสมาชิก
หรือสมาชิกครอบครัวที่แข็งขันน้อยหรือ
เพื่อน  การแบ่งปันความจริงเหล่านี้
สามารถทำาให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้น
ใหม่ในชีวิตท่าน

• รับใช้การเรียกในศาสนจักรทุกการเรียก
อย่างซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมอบ
หมายให้สอนประจำาบ้านและการเยี่ยม
สอน อย่าเป็นเพียงผู้สอนประจำาบ้านหรือ
ผู้เยี่ยมสอนเดือนละ 15 นาที แต่จงเข้าถึง
สมาชิกครอบครัวแต่ละคน  รู้จักพวกเขา
เป็นส่วนตัว  เป็นเพื่อนแท้  แสดงให้พวก
เขาเห็นว่าท่านห่วงใยพวกเขาแต่ละคน
เพียงใดด้วยการกระทำาที่มีนำ้าใจ

• สิ่งสำาคัญที่สุดคือการรับใช้สมาชิกใน
ครอบครัวของท่าน  จัดพัฒนาการทาง
วิญญาณของคู่สมรสและลูกๆ ของท่าน
ไว้ในลำาดับความสำาคัญต้นๆ จงเอาใจใส่
เรื่องที่ท่านจะช่วยแต่ละคนได้  ให้เวลา
และเอาใจใส่อย่างไม่มีข้อจำากัด

ในคำาแนะนำาแต่ละข้อมีแนวคิดร่วมคือ: 
เติมชีวิตท่านด้วยการรับใช้ผู้อื่น  ขณะท่าน
ทุม่เทในการรบัใช้ลกูๆ ของพระบดิาในสวรรค์23 

การล่อลวงของซาตานจะสูญเสียพลังอำานาจ
ในชีวิตท่าน

เพราะพระบิดาในสวรรค์ทรงรักท่านมาก 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์จึงทำาให้ความ
เข้มแข็งนั้นเป็นไปได้  นั่นยอดเยี่ยมใช่ไหม  
หลายท่านรู้สึกต้องแบกภาระของการเลือก
ผิด และท่านแต่ละคนสามารถรู้สึกถึงพลังที่
ยกขึ้นของการให้อภัย พระเมตตาและความ
เข้มแข็งของพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้ารู้สึกถึง
สิ่งนี้ และเป็นพยานว่าสิ่งน้ีมีพร้อมให้ท่าน
แต่ละคน ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 แอลมา	17:14;	ดูแอลมา	17–27	ด้วย.
2.	 ดู	แอลมา	23:4–7;	24:5–19.
3.	 ดู	แอลมา	24:20–27.
4.	 ดู	แอลมา	27.
5.	 ดูแอลมา	53:8–9;	56:10–17.
6.	 ดู	“ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก”	เลียโฮน�  

พ.ย.	2010	หน้า	165.
7.	 ดู	แอลมา	53:10–13.
8.	 ดูแอลมา	53:	14–16.
9.	 ดู	แอลมา	56:48.
10.	 ดู	แอลมา	53:17–22;	56:3–10,	30–57.
11.	 ดู	เลียโฮน� พ.ย.	2010,	165.
12.	 แอลมา	53:15.
13.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	58:42.
14.	 แอลมา	53:4
15.	 ดู	อีเธอร์	12:27.
16.	 ดู	1	ซามูเอล	12:15;	อิสยาห์	1:20;	1นีไฟ	2:23;	

โมไซยาห์	15:26;	แอลมา	9:24;	หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา	76:25;	โมเสส	4:3.

17.	 ดู	สุภาษิต	28:13;	1	โครินธ์	2:3;	15:43;	2	โครินธ์	
13:4;	ยากอบ	3:17;		2	นีไฟ	3:13;	ยากอบ	4:7;	
แอลมา	34:17;		3	นีไฟ	22:8;		อีเธอร์	12:26–28;		
หลักค�าสอนและพันธสัญญา	24:11;	35:17;	
38:14;	62:1.

18.	 2	นีไฟ	28:21.
19.	 อีเธอร์	12:27.
20.	 ดู	แอลมา	57:25;	58:39.
21.	 ดู	แอลมา	58:40.
22.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	1:31.
23.	 ดู	มัทธิว	16:25;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

88:125.
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สนับสนุนอย่างเต็มที่จากคู่ชีวิตที่แสนดีของ
ข้าพเจ้า  เธอเสียสละเหลือคณานับเพื่อให้
ข้าพเจ้ามีสัมฤทธิผลในการเรียก  ข้าพเจ้าไม่
เคยได้ยินถ้อยคำาบ่นว่าจากเธอเมื่อข้าพเจ้า
ต้องใช้เวลาหลายวันและบางครั้งหลายสัป-
ดาห์อยู่ห่างไกลจากเธอและลูกๆ  เธอเป็น
นางฟ้าอย่างแท้จริง

ข้าพเจ้าพร้อมครอบครวัปรารถนาจะแสดง 
ความขอบคุณ สำาหรับความรักที่หลั่งไหลมา
สู่เราอย่างมหาศาลนับตั้งแต่ฟรานเซสจาก
ไป  การ์ดและจดหมายหลายร้อยฉบับส่งมา 
จากทั่วโลกเพื่อแสดงความชื่นชมเธอและ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวเรา  เราได้รับ
ช่อดอกไม้สวยงามหลายสิบช่อ  เราขอบคุณ
สำาหรับเงินบริจาคจำานวนมากที่บริจาคใน
นามของเธอให้แก่กองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไป
ของศาสนจักร  ในนามของผู้ที่เธอทิ้งไว้เบื้อง
หลัง ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุด
ซึ้งสำาหรับความกรุณาและการแสดงออก
อย่างจริงใจของท่าน

สิ่งที่ปลอบโยนข้าพเจ้ามากที่สุดในช่วง
เวลาอ่อนไหวของการจากไปครัง้นีค้อืประจกัษ์ 
พยานในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และ
ความรูท้ีว่่าฟรานเซสทีร่กัของข้าพเจ้ายงัดำารง 
อยู่ต่อไป  ข้าพเจ้าทราบว่าการแยกจากกัน

ใ
นบันทึกส่วนตัวคืนนี้ ข้าพเจ้าจะเขียน
ว่า “นี่เป็นการประชุมภาคหนึ่งที่สร้าง
แรงบันดาลใจมากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้า

เคยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ  ทุกอย่าง
ดำาเนินไปในลักษณะที่ดีเยี่ยมและสร้างเสริม
จิตวิญญาณมากที่สุด”

พี่น้องทั้งหลาย หกเดือนที่แล้วเมื่อเราพบ
กันในการประชุมใหญ่สามัญ ภรรยาที่รักของ
ข้าพเจ้า ฟรานเซส นอนอยู่ท่ีโรงพยาบาล
เพราะบาดเจ็บจากการหกล้มอย่างรุนแรง
เพียงไม่ก่ีวนัก่อนหน้าน้ัน  ในเดือนพฤษภาคม 
หลงัจากต่อสูเ้พือ่เอาชนะอาการบาดเจบ็อย่าง 
กล้าหาญ เธอก็ล่วงลับไปสู่นิรันดร  การสูญ
เสียเธอเป็นเรื่องสะเทือนใจอย่างสุดซึ้ง ข้าพ- 
เจ้ากับเธอแต่งงานกันในพระวิหารซอลท์เลค
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ปี 1948  พรุ่งนี้จะเป็นวัน
ครบรอบแต่งงานปีที่ 65 ของเรา  เธอเป็นสุด
ที่รัก เป็นคู่ใจ และเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของ
ข้าพเจ้า  การพูดว่าข้าพเจ้าคิดถึงเธอไม่
สามารถสื่อความรู้สึกส่วนลึกของข้าพเจ้า
เลยแม้แต่น้อย

การประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้เป็นปีที่ 50 
นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเรียกเข้าสู่โควรัมอัคร
สาวกสิบสองโดยประธานเดวิด โอ. แมคเคย์  
ตลอดช่วงเวลาเหล่านี้ข้าพเจ้าได้รับแต่การ

ของเราเป็นเพียงชั่วคราว  เราผนึกกันในพระ-
นเิวศน์ของพระผูเ้ป็นเจ้าโดยผู้มสิีทธอิำานาจท่ี 
จะผกูไว้บนแผ่นดนิโลกและในสวรรค์ ข้าพเจ้า 
ทราบว่าวันหนึ่งเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกและ
จะไม่มีวันพรากจากกันตลอดไป  นี่คือความ
รู้ที่ช่วยคำ้าจุนข้าพเจ้า

พีน้่องทัง้หลาย เราอาจสันนิษฐานได้อย่าง 
ปลอดภัยว่าไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจาก
ความทุกข์และความโศกเศร้าเสียทีเดียว ทั้ง
ไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์มนุษย์ที่
ไม่ต้องพบกับความโกลาหลและความเศร้า
หมอง

เมื่อวิถีชีวิตผกผันอย่างโหดร้าย เราถูกล่อ- 
ลวงให้ถามว่า “ทำาไมต้องเป็นฉัน”  บางครั้งดู
เหมือนไม่มีแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์ ไม่มี
รุ่งอรุณมาดับความมืดยามราตรี  เรารู้สึกถูก
ห้อมล้อมด้วยความเศร้าซึมจากฝันสลาย
และสูญสิ้นจากความหวังที่อันตรธานไป  เรา
ร่วมวิงวอนกับถ้อยคำาจากพระคัมภีร์ไบเบิล
ว่า “ไม่มียารักษาในกิเลอาดหรือ?”1 เรารู้สึก
ถูกทอดทิ้ง ชอกชำ้า เดียวดาย  เรามีแนวโน้ม
ที่จะมองความอาภัพส่วนตัวผ่านปริซึมบิด
เบี้ยวของการมองโลกในแง่ร้าย  เรากลาย
เป็นคนใจร้อนต้องการทางออกเพื่อแก้ปัญหา 
โดยหลงลืมไปว่าบ่อยครั้งเราต้องมีคุณธรรม
แห่งสวรรค์ในเรื่องของความอดทน

ความยากลำาบากที่เกิดขึ้นให้บททดสอบ
ความสามารถของเราในการอดทน  คำาถาม
สำาคัญที่เราแต่ละคนยังต้องตอบคือ ฉันควร
ยอมแพ้ หรือฉันควรไปให้ถึงจุดหมาย  บาง
คนยอมแพ้เมื่อพบว่าตนเองไม่สามารถเอา 
ชนะการท้าทายได้  การไปให้ถึงจุดหมาย
ต้องใช้ความอดทนจนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิต

เมื่อเราไตร่ตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา
ทุกคน เราจะพูดได้เช่นเดียวกับโยบในสมัย
โบราณว่า  “มนุษย์เกิดมาเพื่อความยาก
ลำาบาก”2 โยบเป็นชายที่ “ดีพร้อมและเที่ยง
ธรรม” ผู้ “ยำาเกรงพระเจ้าและหันจากความ
ชัว่ร้าย”3 ด้วยความเคร่งครดัในศาสนา รุง่เรอืง 
ในทรัพย์สมบัติอันมั่งคั่ง โยบต้องเผชิญกับ
บททดสอบที่อาจทำาลายทุกคนได้  ขณะสูญ
สิ้นทรัพย์สมบัติในครอบครอง ถูกมิตรสหาย
เหยียดหยาม เจ็บปวดจากความทุกข์ทรมาน 
ใจแหลกสลายจากการสูญเสียครอบครัว เขา

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

“เราจะไม่ละเลยหรือ
ทอดทิ้งเจ้า”
พระบิด�บนสวรรค์ของเร�…ทรงทร�บว่�เร�เรียนรู้ เติบโต และเข้มแข็งขึ้น
เมื่อเร�เผชิญและเอ�ตัวรอดจ�กก�รทดลองที่เร�ต้องผ่�น
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ถูกยั่วยุให้ “แช่งพระเจ้าและตายเสีย”4 เขา
ต้านทานการล่อลวงนี้และประกาศจากส่วน
ลึกสุดของจิตวิญญาณอันสูงส่งว่า

“ดูเถิด เดี๋ยวนี้พยานของข้าก็ประทับในฟ้า
สวรรค์”5

“แต่ข้าเองทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรง
พระชนม์อยู่”6

โยบรักษาศรัทธา เราจะทำาเช่นเดียวกัน
หรือไม่หากเราเผชิญการท้าทายเหล่านั้นด้วย
ตนเอง

เมือ่ใดกต็ามทีเ่รามแีนวโน้มจะรูส้กึเหนือ่ย
ใจจากพายุของชีวิต ขอให้เราระลึกว่าคนอื่น
เคยผ่านเส้นทางนี้มาแล้ว อดทนมาแล้ว และ
เอาชนะมาแล้ว

ประวตัศิาสนจกัรในสมยัการประทานความ 
สมบูรณ์แห่งเวลานี้ เต็มไปด้วยประสบการณ์
ของผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนแต่ยังคงแน่วแน่และชื่นชม
ยินดี  เหตุใดน่ะหรือ  เพราะพวกเขาทำาให้
พระกิตตคิณุของพระเยซคูรสิต์เป็นศูนย์กลาง 
ในชีวิต นี่คือสิ่งที่จะฉุดดึงเราผ่านสิ่งใดก็ตาม 
ที่ขวางทางเรา  เราจะยังคงประสบสิ่งท้าทาย
ที่ยาก แต่เราจะสามารถเผชิญหน้ากับส่ิง
เหล่านั้น ปะทะกับปัญหา และออกมาพร้อม
ชัยชนะ

จากเตียงแห่งความเจ็บปวด จากหมอน
ชื้นด้วยนำ้าตา เราถูกยกขึ้นสู่สวรรค์ด้วยคำา
รับรองอันศักดิ์สิทธิ์และสัญญาอันลำ้าค่าที่ว่า 
“เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า”7 คำาปลอบ-
โยนเช่นนั้นหาค่ามิได้

ขณะข้าพเจ้าเดินทางไกลไปตามที่ต่างๆ 
ทั่วโลกเพ่ือทำาหน้าที่รับผิดชอบในการเรียก
ให้เกิดสัมฤทธิผล ข้าพเจ้าได้รู้ถึงหลายสิ่ง
หลายอย่าง—รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าความ
เศร้าเสียใจและความทุกข์เกิดขึ้นกับทุกคน  
ข้าพเจ้าไม่อาจตั้งต้นประเมินความปวดร้าว
และโทมนัสทั้งหมดที่เคยเห็นมาขณะเยี่ยม 
เยยีนผูท้ีก่ำาลงัรบัมอืกับความโศกเศร้า ประสบ 
ความเจ็บป่วย ต่อสู้กับบุตรธิดาที่ดื้อรั้น หรือ
ทนทุกข์จากผลของบาป  รายการอาจยาวไป
ได้เรื่อยๆ เพราะมีปัญหามากมายนับไม่ถ้วน
ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา  การจะเลือกมาสักหนึ่ง
ตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อใดก็ตามที่
นึกถึงการท้าทาย  ข้าพเจ้านึกถึงบราเดอร ์
เบรมส์ ครูโรงเรียนวันอาทิตย์คนหนึ่งสมัย
ข้าพเจ้ายังเด็ก  เขาเป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของ
ศาสนจักร ชายที่มีหัวใจทองคำา  เขากับเซดี
ภรรยามีบุตรแปดคน หลายคนอายุไล่เลี่ยกับ
ลูกๆ ในครอบครัวเรา

หลังจากฟรานเซสกับข้าพเจ้าแต่งงานกัน
และย้ายออกจากวอร์ดนัน้ เราได้เจอบราเดอร์ 
และซิสเตอร์เบรมส์กับสมาชิกครอบครัวเมื่อ
มีงานแต่งงาน งานศพ และงานคืนสู่เหย้า
ของวอร์ด

ในปี 1968 บราเดอร์เบรมส์สูญเสียเซดี 
ภรรยาของเขา  ลูกสองคนในจำานวนแปดคน
เสียชีวิตในเวลาต่อมาเช่นกัน

วันหนึ่งเมื่อเกือบ 13 ปีที่แล้ว หลานสาว
คนโตของบราเดอร์เบรมส์โทรศัพท์มาหา

ข้าพเจ้า เธออธิบายว่าคุณปู่ของเธอครบรอบ 
วันเกิดปีที่ 105 แล้ว และกล่าวว่า “ท่านอยู่
ในศนูย์ดแูลเลก็ๆ  แห่งหน่ึงแต่พบหน้าทุกคน 
 ในครอบครัวทุกวันอาทิตย์เพื่อสอนบทเรียน
พระกิตติคุณ” เธอกล่าวต่อว่า “วันอาทิตย์ที่
ผ่านมา คณุปูบ่อกกบัเราว่า ‘หลานรัก ปู่กำาลัง 
จะตายในสัปดาห์นี้  ช่วยโทรศัพท์หาทอมมี 
มอนสันให้หน่อย  เขาจะรู้ว่าต้องทำาอะไร”

ข้าพเจ้าไปเยี่ยมบราเดอร์เบรมส์เย็นวัน
ถดัมา  ข้าพเจ้าไม่ได้เจอเขามาระยะหน่ึงแล้ว  
ข้าพเจ้าพูดกับเขาไม่ได้ เพราะเขาสูญเสีย
การได้ยิน  ข้าพเจ้าเขียนข้อความให้เขาอ่าน
ไม่ได้ เพราะเขาสูญเสียการมองเห็น  มีคน
บอกว่าครอบครัวสื่อสารกับเขาโดยวิธีจับนิ้ว
มือข้างขวาของเขาเขียนชื่อผู้มาเยี่ยมลงบน
ฝ่ามือข้างซ้าย  ข่าวสารทุกอย่างต้องส่ือสาร
ด้วยวิธีเดียวกันนี้  ข้าพเจ้าทำาตามขั้นตอน
โดยจับนิ้วของเขาสะกดคำาว่า “ท-อ-ม-มี ม-
อ-น-สั-น” ชื่อที่เขารู้จักข้าพเจ้ามาโดยตลอด  
บราเดอร์เบรมส์เปลี่ยนเป็นตื่นเต้นและจับ
มือข้าพเจ้าวางบนศีรษะของเขา ข้าพเจ้ารู้ว่า
เขาปรารถนาจะได้รับพรฐานะปุโรหิต คนขับ
รถทีพ่าข้าพเจ้ามาทีศ่นูย์ดแูลวางมอืบนศรีษะ 
ของบราเดอร์เบรมส์ร่วมกับข้าพเจ้าและให้
พรตามความปรารถนานั้น  แล้วนำ้าตาก็ไหล
จากดวงตาที่มองไม่เห็นคู่นั้น  เขาคว้ามือเรา
มาจับไว้ด้วยความขอบคุณ  แม้ว่าเขาจะไม่
ได้ยินพรที่เราให้  แต่พระวิญญาณแรงกล้า 
และข้าพเจ้าเชือ่ว่าเขาได้รับการดลใจให้ทราบ 
ว่าเราได้ให้พรที่เขาต้องการ  ชายแสนดีผู้นี้
มองไม่เห็นอีกแล้ว ไม่ได้ยินอีกแล้ว  เขาถูก
จำากัดทั้งวันคืนให้อยู่ในห้องแคบๆ ที่ศูนย์
ดูแล  กระนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าและคำาพูด
ของเขาก็สัมผัสใจข้าพเจ้า  “ขอบคุณ” เขา
กล่าว “พระบิดาบนสวรรค์ของผมทรงดีต่อ
ผมมาก”

ภายในหนึ่งสัปดาห์บราเดอร์เบรมส์จาก
ไปดังที่ทำานายไว้  เขาไม่เคยจมอยู่กับส่ิงท่ี
ขาด แต่เขาสำานึกคุณอย่างสุดซึ้งเสมอต่อพร
มากมายที่ได้รับ

พระบิดาบนสวรรค์ของเรา ผู้ประทานมาก 
มายให้เราได้สุขใจ ทรงทราบว่าเราเรียนรู้ 
เติบโต และเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเผชิญและเอา
ตัวรอดจากการทดลองที่เราต้องผ่าน  เรารู้ว่า
มีช่วงเวลาเมื่อเราต้องประสบกับโทมนัสอัน
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ปวดร้าว เมื่อเราต้องโศกเศร้าเสียใจ และเมื่อ
เราต้องถูกทดสอบจนถึงขีดจำากัดของเรา  
อย่างไรก็ตาม ความยากลำาบากเช่นนั้นเปิด
โอกาสให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ปรับ
เปลี่ยนชีวิตเราในวิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ของ
เราทรงสอน และแตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคย
เป็น—ดีกว่าที่เราเคยเป็น เข้าใจสิ่งต่างๆ ดี
ขึ้น เข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมากขึ้น พร้อมด้วย
ประจักษ์พยานที่เข้มแข็งกว่าที่เราเคยมี

นี่ควรเป็นจุดประสงค์ของเรา—ใช่เพียง
เพื่อเพียรพยายามและอดทนเท่านั้น แต่ยัง
เพื่อให้เราได้รับการขัดเกลาทางวิญญาณ
มากขึ้นขณะเดินหน้าฝ่าแสงตะวันและความ
โศกเศร้า  หากมิใช่เพื่อการท้าทายที่ต้อง
เอาชนะและปัญหาที่ต้องแก้ เราคงไม่ต่าง
จากเดิมเท่าใดนัก และก้าวหน้าเพียงเล็ก
น้อยสู่เป้าหมายชีวิตนิรันดร์ของเราหรือไม่
ก้าวหน้าเลย  กวีกล่าวไว้ในทำานองเดียวกัน
ผ่านถ้อยคำาต่อไปนี้

ไม้ง�มไม่ได้เติบโตง่�ย
ลมยิ่งแรงป�นใด ต้นไม้ยิ่งแกร่ง
ท้องฟ้�ยิ่งกว้�งใหญ่ ต้นไม้ยิ่งสูง
พ�ยุยิ่งโหมกระหนำ่� คว�มแข็งแรงยิ่งเพิ่มพูน
ด้วยแสงแดดลมหน�ว หย�ดฝนและหิมะ
ไม้ง�มเติบโตในต้นไม้และมนุษย์8

พระอาจารย์เท่านั้นที่ทรงทราบถึงความ
สาหัสของการทดลอง ความเจ็บปวด และ
ความทุกข์ทรมานของเรา  พระองค์เท่านั้นที่
ทรงมอบสันติสุขนิรันดร์ให้เราในช่วงเวลา
แห่งความทุกข์ยาก  พระองค์เท่านั้นที่ทรง
สัมผัสจิตวิญญาณทุกข์ทนของเราด้วยพระ-
ดำารัสปลอบโยนที่ว่า

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก 
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้
หยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อน
น้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก

“ด้วยว่าแอกของเรากพ็อเหมาะ และภาระ 
ของเราก็เบา”9

ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือเลวร้าย
ที่สุด พระองค์ทรงอยู่กับเรา  พระองค์ทรง
สัญญาว่าสิ่งนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เรายึดคำามั่นสัญญา
ต่อพระบิดาบนสวรรค์ว่าจะไม่แปรปรวนตาม

กาลเวลาหรือวิกฤตการณ์ในชีวิต  เราไม่ควร
ต้องประสบกับความยากลำาบากเพื่อจะได้
จดจำาพระองค์ และเราไม่ควรต้องถูกบบีบงัคบั 
ให้อ่อนน้อมถ่อมตนก่อนที่จะถวายศรัทธา
และความไว้วางใจแด่พระองค์

ขอให้เราพยายามใกล้ชิดพระบิดาบน
สวรรค์ของเราอยู่เสมอ  การทำาเช่นนั้น เรา
ต้องสวดอ้อนวอนและสดับฟังพระองค์ทุกวัน  
เราต้องพึ่งพระองค์ทุกโมงยามอย่างแท้จริง 
ไม่ว่าจะเป็นโมงยามแห่งแสงแดดหรือสาย
ฝน  ขอคำาสัญญาของพระองค์เป็นถ้อยคำา
เตือนใจเราว่า “เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้ง
เจ้า”10

ด้วยสุดพลังแห่งจิตวิญญาณ ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และทรง
รักเรา พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของ
พระองค์ทรงพระชนม์และสิ้นพระชนม์เพื่อ
เรา และพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือ
แสงจ้าที่ส่องผ่านความมืดในชีวิตเรา  ขอจง

เป็นเช่นนั้นตลอดไป ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์  
เอเมน  

อ้างอิง
1.	 เยเรมีย์	8:22.
2.	 โยบ	5:7.
3.	 โยบ	1:1.
4.	 โยบ	2:9.
5.	 โยบ	16:19.
6.	 โยบ	19:25.
7.	 โยชูวา	1:5.
8.	 ดักลาส	มัลล็อค,	“Good	Timber,”	ใน	สเตอลิงก์	

ดับเบิลยู.	ซิลล์,	Making the Most of Yourself 
(1971),	23.

9.	 มัทธิว	11:28–30.
10.	 โยชูวา	1:5.
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พระราชาแห่งบาบิโลน  อุปรากรเรื่องนี้ได้
แนวคดิมาจากหนงัสอืเยเรมย์ี เพลงครำา่ครวญ 
และเพลงสดุดีในพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิม 
ซึ่งรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความปราชัยของเยรู- 
ซาเล็ม การตกเป็นเชลยและการเป็นทาสของ
ชาวยวิ  เพลงสดดุบีทที ่137 เป็นความซาบซึง้ 
และแรงบันดาลใจให้แวร์ดีประพันธ์เพลง 
“Chorus of Hebrew slaves” [เพลงของ
ทาสชาวฮีบรู]  หัวเรื่องของเพลงสดุดีบทนี้ใน
พระคัมภีร์สะเทือนใจมาก “ขณะเป็นเชลย 
ชาวยิวรำ่าไห้ริมฝั่งแม่นำ้าบาบิโลน—เพราะ
ความโศกเศร้า พวกเขาไม่อาจขับขาน
บทเพลงแห่งไซอัน” 

ข้าพเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะทบทวนรูปแบบ
ของการเป็นทาสและภาวะถูกกดขี่  ข้าพเจ้า
จะเปรียบเทียบสภาวการณ์บางอย่างใน
ปัจจุบันกับในสมัยของเยเรมีย์ก่อนการล่ม
สลายของเยรูซาเล็ม  ในการกล่าวเสียงเตือน 
ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจที่สมาชิกศาสนจักรเกือบ

ช่
วงแรกในชวิีตแต่งงานของเรา ข้าพเจ้า 
กับแมรี่ภรรยาข้าพเจ้าตัดสินใจว่าเรา
จะเลือกกิจกรรมที่เราสองคนจะเข้า

ร่วมได้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำาได้  แต่เราต้องรอบ 
คอบเรื่องงบประมาณของเราเช่นกัน  แมร่ี
ชอบดนตรีและเห็นได้ชัดว่าเธอกังวลว่าข้าพ- 
เจ้าอาจเลือกไปดูการแข่งขันกีฬามากกว่า 
เธอจึงต่อรองว่าทุกการแข่งขันกีฬาที่ต้องเสีย
เงินเข้าชม เราต้องไปดูละครเพลง อุปรากร 
หรือการแสดงสองอย่าง

ทีแรกข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบท่ีต้องไปดู
อุปรากร แต่เวลาผ่านไปข้าพเจ้าก็เปลี่ยน
ทัศนคติ  ข้าพเจ้ากลับชื่นชอบอุปรากรของ 
จูเซปเป แวร์ดี1 เป็นพิเศษ  สัปดาห์นี้จะครบ
ชาตกาล 200 ปี ของเขา

ในวัยเยาว์ของแวร์ดี  เขาสนใจศาสดา
พยากรณ์เยเรมีย์มาก เมือ่อาย ุ28 ในปี 1842 
เขามีชื่อเสียงจากอุปรากรเรื่อง น�บุคโก ซึ่ง
เป็นชื่อย่อในภาษาอิตาลีของเนบูคัดเนสซาร์ 

ทั้งหมดหลีกเลี่ยงความประพฤติท่ีก่อความ
ขุ่นเคอืงพระทยัพระเจ้าดงัเช่นสมยัของเยเรมย์ี 
อย่างชอบธรรม

คำาพยากรณ์และเพลงครำ่าครวญของเยเร-
มย์ีมคีวามสำาคญัต่อวิสทุธชินยคุสดุท้าย เยเร- 
มีย์และเยรูซาเล็มในสมัยของท่านเป็นภาพ
ภูมิหลังในบทแรกๆ ของพระคัมภีร์มอรมอน 
เยเรมีย์เป็นคนร่วมสมัยเดียวกันกับศาสดา
พยากรณ์ลีไฮ2  พระเจ้าตรัสให้เยเรมีย์ทราบ
ถึงการแต่งตั้งล่วงหน้าของท่าน  “เราได้รู้จัก
เจ้าก่อนทีเ่ราได้ก่อร่างตวัเจ้าขึน้ในครรภ์ และ 
ก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำาหนดตัว
เจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะ
แก่บรรดาประชาชาติ”3

ลไีฮมกีารเรยีก พนัธกจิ และงานมอบหมาย 
จากพระเจ้าที่ต่างออกไป  ท่านไม่ได้รับเรียก
เมื่อยังเยาว์วัยแต่ได้รับเรียกเมื่อท่านมีวุฒิ
ภาวะแล้ว  แรกเริ่มท่านกล่าวเสียงเตือน แต่
หลังจากประกาศข่าวสารเดียวกันกับเยเรมีย์
อย่างซื่อสัตย์ พระเจ้าทรงบัญชาให้ลีไฮพา
ครอบครัวออกไปในแดนทุรกันดาร4 เพราะ
การนี้ ลีไฮจึงเป็นพรไม่เพียงกับครอบครัว
ท่านเท่านั้นแต่กับผู้คนทั้งปวงเช่นกัน 

ในช่วงหลายปีก่อนความพินาศของเยรู-
ซาเล็ม5 ข่าวสารที่พระเจ้าประทานแก่เยเรมีย์
นั้นไม่อาจลืมเลือนได้  พระองค์ตรัสดังนี้

“ประชากรของเราได้เอาศักดิ์ศรีของเขา
แลกกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์…

“…เขาได้ทอดทิ้งเราซ่ึงเป็นนำ้าพุที่มีนำ้า
แห่งชีวิต แล้วสกัด…ไว้…เป็นบ่อแตกที่ขังนำ้า
ไม่ได้”6

เมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับผู้อยู่
อาศัยของเยรูซาเล็ม พระเจ้าทรงครำ่าครวญ
ว่า “ฤดูเกี่ยวก็ผ่านไป ฤดูแล้งก็ส้ินสุดแล้ว 
และ [เขา] ทั้งหลายก็ไม่รอด”7

พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ชายและ
หญิงมีอิสระที่จะเลือกระหว่างความดีกับ
ความชั่ว  เมื่อทางเลือกที่ชั่วร้ายกลายเป็น
ลักษณะที่เด่นกว่าของวัฒนธรรมหรือชนชาติ
หนึ่ง ผลลัพธ์ร้ายแรงก็จะตามมาทั้งในชีวิตนี้
และในชีวิตที่จะมาถึง  ผู้คนสามารถตกเป็น
ทาสไม่เพียงสิ่งเสพติดอันตรายเท่านั้น แต่
รวมถึงหลักปรัชญาที่อันตรายและเสพติด
ด้วยซึ่งหันเหจากการดำาเนินชีวิตที่ชอบธรรม

ภาคบ่ายวันอาทิตย์  |  6 ตุลาคม 2013

โดยเอ็ลเดอร์ เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เพลงคร่ำาครวญ 
ของเยเรมีย์:  
จงระวังการเป็นทาส
สิ่งที่ท้�ท�ยเร�คือหลีกเลี่ยงก�รเป็นท�สทุกรูปแบบ ช่วยพระเจ้�รวบรวม 
ผู้ที่ทรงเลือกไว้และเสียสละเพื่ออนุชนรุ่นหลัง
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เมื่อเราหันไปจากพระผู้เป็นเจ้าองค์จริง
และทรงพระชนม์อยู่ ไปนมัสการพระผู้เป็น
เจ้าปลอมเช่นความมั่งคั่ง ชื่อเสียง และความ
ประพฤติที่ไม่ชอบธรรม จึงส่งผลให้ต้องตก
เป็นทาสทุกอย่างที่แฝงไว้ด้วยเล่ห์เพทุบาย  
สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเป็นทาสทางวิญญาณ 
ร่างกาย และสติปัญญา  บางครั้งนำามาซึ่ง
การทำาลายล้าง  เยเรมีย์และลีไฮสอนไว้ว่าผู้
ที่ชอบธรรมต้องช่วยพระเจ้าสถาปนาศาสน-
จักรและอาณาจักรของพระองค์และรวบรวม
อิสราเอลที่กระจัดกระจาย8

ข่าวสารเหล่านีป้ระกาศก้องครัง้แล้วครัง้เล่า 
ตลอดหลายศตวรรษในทุกสมัยการประทาน  
นี่คือแก่นแท้แห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์ในสมัยการประทานสุดท้ายนี้

การตกเป็นเชลยของชาวยิวและการกระ- 
จัดกระจายของบรรดาชนเผ่าแห่งอิสราเอล 

รวมถึงสิบเผ่า เป็นองค์ประกอบของหลักคำา
สอนสำาคัญในการฟื้นฟูพระกิตติคุณ  สิบเผ่า
ท่ีสูญหายไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
อิสราเอลตอนเหนือ ชนเผ่าเหล่านี้ตกเป็น
เชลยและถูกนำาไปที่อัสซีเรียเมื่อ 721 ปีก่อน
คริสตกาล  พวกเขาไปยังแผ่นดินทางเหนือ9  
หลักแห่งความเชื่อข้อสิบกล่าวว่า “เราเชื่อใน
การรวมกันอย่างเป็นรูปธรรมของอิสราเอล
และในการนำากลับคืนมาของเผ่าทั้งสิบ”10  
เราเชื่อเช่นกันว่าในฐานะส่วนหนึ่งของพันธ-
สัญญาที่พระเจ้าทรงทำากับอับราฮัม ไม่เพียง
เชื้อสายของอับราฮัมเท่านั้นที่จะได้รับพรแต่
ผู้คนทั้งปวงของแผ่นดินโลกจะได้รับพรด้วย  
ดังที่เอ็ลเดอร์เนลสันกล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องของ
สถานที่ทางกายภาพ แต่เป็นเรื่องของคำามั่น
สัญญาส่วนตัว  ผู้คนจะได้รับการ ‘นำามาสู่
ความรู้เรื่องพระเจ้า’ [3 นีไฟ 20:13] โดยไม่

ต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน”11  
หลักคำาสอนของเราชัดเจน “พระเจ้าทรง

ทำาให้สบิสองเผ่าของอสิราเอลกระจดักระจาย 
และรับทุกข์ทรมานเนื่องจากความไม่ชอบ-
ธรรมและการกบฏของพวกเขา.  อย่างไรก็ 
ตาม, พระเจ้ายังทรงทำาให้การกระจดักระจาย 
ของผู้คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ในบรรดา
ประชาชาติของโลกเป็นพรแก่ประชาชาติ
เหล่านั้น.”12

เราเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าจากช่วงเวลาอัน
น่าสลดใจนี้  เราควรทำาทุกอย่างท่ีเราทำาได้
เพื่อหลีกเลี่ยงบาปและการกบฏซึ่งนำาไปสู่
การเป็นทาส13 เรายงัรูเ้ช่นกนัว่าเราต้องดำาเนนิ 
ชีวิตอย่างชอบธรรมก่อนจะช่วยพระองค์รวบ 
รวมผูค้นทีท่รงเลอืกไว้และในการรวมกนัอย่าง 
เป็นรูปธรรมของอิสราเอล

การเป็นทาส ภาวะถูกกดขี่ การเสพติด 
และภาวะจำายอมมาในหลายรูปแบบ สิ่ง
เหล่านี้อาจหมายถึงการตกเป็นทาสอย่าง
เป็นรูปธรรม แต่ก็อาจเป็นการสูญเสียหรือ
การบั่นทอนสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมซึ่งจะขัด
ขวางความก้าวหน้าของเราได้  เยเรมีย์บอก
ไว้ชัดเจนว่าคนไม่ชอบธรรมและพวกกบฏคือ
สาเหตุหลักที่ทำาให้เยรูซาเล็มพินาศและตก
เป็นเชลยในบาบิโลน14

การตกเป็นทาสในรูปแบบอ่ืนก็ทำาลาย
วิญญาณมนุษย์ได้เท่าเทียมกัน สิทธิ์เสรีทาง
ศีลธรรมอาจใช้ในทางที่ผิดได้มากมาย15  
ข้าพเจ้าจะพูดถึงพิษภัยสี่อย่างซึ่งอันตราย
เป็นพิเศษในวัฒนธรรมสมัยนี้  

อย่างแรก การเสพติดที่บั่นทอนสิทธิ์เสรี 
ขดัแย้งกบัความเชือ่ทางศลีธรรม และทำาลาย 
สุขภาพจนนำาไปสู่การเป็นทาส  ผลกระทบ
ของยาเสพตดิและแอลกอฮอล์ การผดิศลีธรรม 
สื่อลามก การพนัน ภาวะถูกกดขี่ทางการเงิน 
และความทกุข์อืน่ๆ ก่อภาระใหญ่หลวงแก่ผู้ท่ี 
ตกเป็นทาสและแก่สงัคมจนไม่อาจประมาณได้

อย่างที่สอง การเสพติดหรือความชื่นชอบ
บางอย่างซึ่งแม้ไม่ได้เลวร้ายแต่ก็อาจทำาให้
เราเสียเวลาอันมีค่าแทนที่จะไปทำาสิ่งดีงาม 
อื่นๆ  สิ่งเหล่านี้รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดีย 
วิดีโอเกม กีฬา นันทนาการ และอ่ืนๆ อีก
มากมายจนเกินความจำาเป็น16

เราจะแบ่งเวลาสำาหรบัครอบครวัได้อย่างไร 
คือหนึ่งในปัญหาสำาคัญที่สุดท่ีเราเผชิญใน
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เกือบทกุวฒันธรรม  สมยัทีข้่าพเจ้าเป็นสมาชกิ 
ศาสนจักรเพียงคนเดียวในบริษัทกฎหมาย
ของเรา ทนายสตรีคนหนึ่งอธิบายให้ข้าพเจ้า
ฟังว่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นนักเล่นจั๊กกล้ิงท่ี
พยายามโยนรับเลี้ยงลูกบอลไปมาในอากาศ
สามลูกพร้อมกัน ลูกบอลลูกหนึ่งคืองานกฎ 
หมายของเธอ อีกลูกคือชีวิตแต่งงาน และอีก
ลูกคือลูกๆ ของเธอ  เธอเกือบเลิกหวังแล้วที่
จะมีเวลาเป็นของตนเอง  เธอกังวลมากว่า
ลกูบอลลกูหนึง่ตกอยูท่ีพ่ืน้เสมอ ข้าพเจ้าเสนอ 
ให้เราเจอกันเป็นกลุ่มเพื่อสนทนาถึงการจัด 
ลำาดับความสำาคัญของเรา  เราลงความเห็น
ว่าสาเหตุสำาคัญที่เราทำางานคือเพื่อดูแล
ครอบครัว  เราเห็นด้วยว่าการหาเงินมากๆ 
ไม่สำาคัญเท่ากับครอบครัวของเรา แต่เรา
เข้าใจว่าการบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุด
นั้นเป็นสิ่งจำาเป็น  จากนั้นเราสนทนาถึงสิ่ง 
ที่เราทำาในที่ทำางานซึ่งไม่จำาเป็นและขัดกับ
เวลาทีเ่ราจะมีให้ครอบครวั มแีรงกดดันอะไร 
ไหมที่จะใช้เวลาในที่ทำางานโดยไม่จำาเป็น17  
เราตดัสนิใจว่าเป้าหมายของเราจะเป็นสภาพ 
แวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับครอบครัวของทั้ง
ชายและหญิง  ขอให้เราเป็นต้นแบบในการ
พิทักษ์เวลาสำาหรับครอบครัว  

อย่างที่สาม ภาวะถูกกดขี่ที่แพร่หลาย
ที่สุดในวันเวลาของเรา ดังที่เป็นมาตลอด
ประวัติศาสตร์ คือความเชื่อทางมโนคติและ
การเมืองซึ่งขัดแย้งกับพระกิตติคุณของพระ-
เยซคูริสต์  การแทนทีค่วามจรงิแห่งพระกติติ- 
คุณด้วยปรัชญามนุษย์อาจนำาเราออกจาก
ความเรียบง่ายในข่าวสารของพระผู้ช่วยให้
รอด  เมื่ออัครสาวกเปาโลเยี่ยมกรุงเอเธนส์ 
ท่านพยายามสอนเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์
ของพระเยซคูรสิต์  เราอ่านเร่ืองน้ีได้ในหนังสอื 
กิจการของอัครทูต “เพราะชาวเอเธนส์กับ
ชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจ
เรือ่งอะไรนอกจากจะกล่าวหรือฟัง สิง่ใหม่ๆ”18  
เมื่อฝูงชนตระหนักในถ้อยคำาทางศาสนาที่
เรียบง่ายจากข่าวสารของเปาโล ซึ่งไม่แปลก
ใหม่ พวกเขาจึงปฏิเสธ

เร่ืองนีแ้สดงให้เหน็วันเวลาของเรา ซึง่ความ 
จริงแห่งพระกิตติคุณมักจะถูกปฏิเสธหรือ
บิดเบือนเพื่อให้ถูกรสนิยมทางความคิดมาก
ขึ้นหรือเข้ากันได้กับกระแสค่านิยมทาง

วฒันธรรมและปรชัญาทางความคดิในปัจจบุนั  
ถ้าเราไม่ระวังให้ดี  เราอาจถูกจับไว้ด้วยค่า
นิยมเหล่านี้และตกเป็นทาสทางสติปัญญา  
เวลานี้มีเสียงหลายเสียงที่แนะนำาวิธีดำาเนิน
ชีวิตให้สตรี19  พวกเขามักขัดแย้งกันเอง ที่น่า
กังวลเป็นพิเศษคือปรัชญาที่วิพากษ์วิจารณ์
หรือเริ่มดูหมิ่นดูแคลนสตรีผู้เลือกการเสีย
สละที่จำาเป็นในการเป็นมารดา ครู ผู้เลี้ยงดู 
หรือเพื่อนแก่บรรดาเด็กๆ

ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลานสาวคนเล็กสุด
ของเราสองคนมาเยีย่มเรา—มาคนละสปัดาห์ 
กนั ข้าพเจ้าอยูบ้่านและเปิดประต ูแมรีภ่รรยา 
ข้าพเจ้าอยู่อีกห้องหนึ่ง  ทั้งสองครั้ง หลังจาก
กอดกัน พวกเขาพูดเกือบเหมือนกัน พวกเขา 
มองไปรอบๆ และพูดว่า “หนูชอบอยู่บ้าน
คุณยาย คุณยายอยู่ไหนคะ” ข้าพเจ้าไม่ได้
บอกพวกเขา แต่นึกในใจ “นี่ก็บ้านคุณตา
ด้วยไม่ใช่หรือ” แต่ข้าพเจ้าตระหนักว่าสมัย
ข้าพเจ้ายังเด็ก ครอบครัวของเราไปเยี่ยม
บ้านคุณยาย  เนื้อร้องจากเพลงที่คุ้นเคยเข้า
มาในความคิดข้าพเจ้า “เราข้ามแม่นำ้าและ
เดินผ่านป่าไปหาคุณยายที่บ้าน”

ข้าพเจ้าขอบอกอย่างไม่เคลือบแคลงว่า
ข้าพเจ้าปลาบปลื้มกับโอกาสทางการศึกษา
และโอกาสอื่นๆ ซึ่งมีให้สตรี  ข้าพเจ้าชื่นชอบ
ข้อเท็จจริงที่ว่ามีการเรียกร้องให้สตรีเกือบทั่ว
โลกลดการทำางานที่ต้องใช้แรงและงานบ้าน
ทีห่นกัมากเพราะความสะดวกสบายสมยัใหม่ 
และสตรีกำาลังสร้างผลงานที่ดีเลิศในการงาน
ทุกสาขาวิชา  แต่ถ้าเราปล่อยให้วัฒนธรรม

ของเราลดความสัมพันธ์พิเศษที่เด็กมีกับ
มารดาและคุณย่าคุณยายตลอดจนคนอื่นๆ 
ที่เลี้ยงดูเขา เราจะเสียใจในที่สุด

อย่างที่สี่ การบังคับซึ่งละเมิดหลักธรรม
ทางศาสนาอาจส่งผลให้ตกเป็นทาสได้ รูป
แบบที่ไม่พึงปรารถนาที่สุดอย่างหนึ่งคือเมื่อ
คนชอบธรรมทีรู่ส้กึว่าตนมภีาระรับผิดชอบต่อ 
พระผู้เป็นเจ้าในด้านความประพฤติ แต่กลับ
ถกูบงัคบัให้ทำากจิกรรมทีล่่วงละเมดิมโนธรรม 
ของตนเอง ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลสุขภาพถูก
บังคับให้เลือกระหว่างการช่วยทำาแท้งซึ่งขัด
ต่อมโนธรรมกับการสูญเสียงาน

ศาสนจกัรถอืเป็นชนกลุ่มน้อยแม้เมือ่เชือ่ม 
โยงกับผู้คนที่มีแนวคิดเหมือนกัน ยากมาก 
ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั่วไป แต่เราต้อง
ปรับปรุงวัฒนธรรมทางศีลธรรมรอบข้างเรา  
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในทุกประเทศควรเป็น
พลเมอืงด ีมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของบ้านเมอืง 
หาความรู้เรื่องนโยบายการเมืองและลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม เราควรเน้นที่การเสียสละ
ซึ่งจำาเป็นต่อการปกป้องครอบครัวของเรา
และอนุชนรุ่นหลัง20  พวกเขาส่วนใหญ่ยังไม่
ตกเป็นทาสของการเสพติดร้ายแรงหรือมโน-
คติที่ไม่ถูกต้อง  เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันเขา
จากโลกที่ฟังดูเหมือนเยรูซาเล็มซึ่งลีไฮและ
เยเรมย์ีได้ประสบ นอกจากน้ัน เราต้องเตรียม 
พวกเขาให้พร้อมจะทำาและรักษาพนัธสัญญา 
ศักดิ์สิทธิ์ ให้เขาเป็นทูตคนสำาคัญในการช่วย
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พระเจ้าสถาปนาศาสนจักรของพระองค์ รวบ 
รวมอสิราเอลทีก่ระจดักระจายและผูท้ีพ่ระเจ้า 
ทรงเลือกไว้จากทุกหนแห่ง21  ดังถ้อยคำาอัน
ไพเราะทีอ่่านจากหลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 
ว่า “เราจะรวมคนชอบธรรมจากบรรดาประชา- 
ชาติทั้งปวง, และจะมาสู่ไซอัน, พลางขับขาน
บทเพลงแห่งปีติอันเป็นนิจ.”22

สิ่งที่ท้าทายเราคือหลีกเลี่ยงการเป็นทาส
ทุกรูปแบบ ช่วยพระเจ้ารวบรวมผู้ที่ทรงเลือก
ไว้และเสยีสละเพือ่อนุชนรุ่นหลัง เราต้องระลึก 
ไว้เสมอว่าเราไม่ได้ช่วยชีวิตตนเอง  เราเป็น
อิสระด้วยความรัก พระคุณ และการพลีพระ- 
ชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  
เมื่อครอบครัวของลีไฮหนีออกมา ความสว่าง
ของพระเจ้านำาทางพวกเขา  ถ้าเราแน่วแน่ต่อ 
ความสว่างของพระองค์ ทำาตามพระบัญญัติ
และพึ่งพาคุณความดีของพระองค์ เราจะไม่
ตกเป็นทาสทางวิญญาณ ทางร่างกาย และ
สติปัญญา ไม่รำ่าไห้ระหกระเหินอยู่ในแดน
ทุรกันดารของเราเอง เพราะพระองค์ทรงมี
ฤทธานุภาพที่จะช่วยชีวิต   

ขอให้เราหลกีเล่ียงความสิน้หวังและความ 
โศกเศร้าของผูท่ี้ตกเป็นเชลยจนไม่อาจขบัขาน 
บทเพลงแห่งไซอันอีกต่อไป  ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 อุปรากรของแวร์ดีหลายเรื่องเช่น	Aida, La 

traviata,	และ	Il trovatore	เปิดการแสดงและ 
เป็นที่นิยมทั่วโลกในสมัยนี้.

2.	 ดู	1	นีไฟ	5:13;	7:14.
3.	 เยเรมีย์	1:5.
4.	 ดู	1	นีไฟ	2:2–3.
5.	 การท�าลายล้างพระวิหารซาโลมอน	การล่มสลาย

ของเยรูซาเล็ม	และการตกเป็นเชลยของชนเผ่า 
ยูดาห์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ	586	ปีก่อนคริสตกาล.

6.	 เยเรมีย์	2:11,	13.
7.	 เยเรมีย์	8:20		เยเรมีย์บันทึกค�าร้องเรียกให้กลับใจ

ของพระเจ้าไว้ก่อนหน้านี้	“ข้าบิดตัวด้วยความ
เจบ็ปวด	โอ	ผนงัดวงใจของข้าเอ๋ย”	(เยเรมย์ี	4:19) 
และวิงวอน	“หาสักคน…ที่ท�าการยุติธรรม	และ
แสวงหาความจริง	เพื่อเราจะได้อภัยโทษให้แก่
เมืองนั้น”	(เยเรมีย์	5:1).

8.	 ดู	เยเรมีย์	31;	1	นีไฟ	10:14.
9.	 ดู	2	พงศ์กษัตริย์	17:6;	หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา	110:11.
10.	 หลักแห่งความเชื่อ	1:10;	ดู	2	นีไฟ	10:22	ด้วย.
11.	 รัสเซลล์	เอ็ม.	เนลสันใน	“The	Book	of	

Mormon	and	the	Gathering	of	Israel,”	 
(ค�าปราศรัยให้ไว้	ณ	การประชุมสัมนาส�าหรับ
ประธานคณะเผยแผ่คนใหม่,	26	มิ.ย.	2013).

12.	 คู่มือพระคัมภีร์,	“อิสราเอล,”	scriptures.lds.org.
13.	 พระเจ้าตรัสในวันเวลาของเรา	“โลกทั้งโลกอยู่

ในบาป,	และครวญครางภายใต้ความมืดและภาย
ใต้พันธนาการแห่งบาป…เพราะพวกเขามิได้มา
หาเรา”	(หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:49–
50).

14.	 แน่นอนว่าคนบริสุทธิ์ก็อาจตกเป็นทาสได้เช่น
กัน.

15.	 หลักธรรมค�าสอนไม่เปลี่ยนแปลง	แต่วิธีการตก
เป็นทาส	ภาวะถูกกดขี่	และการท�าลายล้างได้
เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

16.	 สิ่งนี้เขียนอยู่บนปก	New York Times 
Magazine	ปีที่แล้ว	(8	เม.ย.	2012)	อย่างเหมาะ
สมและค่อนข้างน่าขัน	อ้างอิงถึงลักษณะเสพติด
ของเกมดิจิตัลต่างๆ		อ่านได้ว่า	“ติดที่สุด	ดูด
เวลา	ท�าลายความสัมพันธ์	พลังท�าลายสมองและ
การล่อใจของเกมดิจิตัลไร้สาระ”		จากนั้นเขียน
ไว้ตัวเล็กๆ	ว่า	“(ไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเล่น)”	อย่าง
ข�าขัน	นี่คือสิ่งที่เน้นถึงความจ�าเป็นที่เราต้องใช้
ปัญญาในการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยนีที่
น่าอัศจรรย์แห่งยุคสมัยของเรา 

17.	 มันตราทั่วไปในสภาพแวดล้อมของการงานคือ	
“ท�าหนักเล่นหนัก	ท�าจริงเล่นจริง”		แม้ความ
สัมพันธ์ระหว่างพนักงานเป็นเรื่องส�าคัญ	แต่ถ้า
การ	“ท�าและเล่น”	เบียดเบียนเวลาของ
ครอบครัว	สิ่งนั้นก็ท�าร้ายตัวเอง

18.	 กิจการ	17:21;	เพิ่มตัวเอน.
19.	 ดู	เคลิ	กอฟฟ์,	“Female	Ivy	League	Graduates	

Have	a	Duty	to	Stay	in	the	Workforce,”	
Guardian,	21	เม.ย.	2013,	www.theguardian.

com/commentisfree/2013/apr/21/female-ivy-
league-graduates-stay-home-moms;	เชอรีล	
แซนด์เบิร์ก,	Lean In: Women, Work, and the 
Will to Lead	(2013);	แอนน์-มารี	สลอเทอร์,	
“Why	Women	Still	Can’t	Have	It	All,”	 The 
Atlantic,	13	มิ.ย.	2012,	www.theatlantic.com/
magazine/print/2012/07/why-women-still-cant-
have-it-all/309020;	ลุยส์	เอ็ม.	คอลลินส์,	“Can	
Women	‘Have	It	All’	When	It	Comes	to	Work	
and	Family	Life?”	Deseret News,	28	ม.ิย.	2012, 
A3;	จูดิธ	วอร์เนอร์,	“The	Midcareer	Timeout	
(Is	Over),”	New York Times Magazine, 11 
ส.ค.	2013,	24—29,	38;	สก๊อตต์	ไชแมน,	
มาร์คัส	เชฟเฟอร์,	และ	มิทเชลล์	แม็คอีวอร์,	
“When	Leaning	In	Doesn’t	Pay	Off,”	New 
York Times, 11	ส.ค.	2013,	12.

20.	 ศาสนจักรกระตุ้นให้ฝ่ายอธิการช่วยเหลือ
ครอบครัวโดยการใช้เวลาให้มากขึ้นกับเยาวชน
ชาย	เยาวชนหญิง	และคนหนุ่มสาวโสด		ฝ่าย
อธิการได้รับการกระตุ้นให้มอบหมายความรับ
ผิดชอบเพิ่มเติมในสภาวอร์ดแก่โควรัมฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค	องค์การช่วย	และ
สมาชิกที่มีความสามารถพิเศษในการช่วยเหลือ
ผู้อื่นอย่างเหมาะสม

21.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	29:7.
22.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	45:71.
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ฐานะปุโรหิตในชีวิตนี้และชีวิตหน้าคือหนึ่ง
ในโอกาสและความรับผิดชอบสำาคัญของ
ความเป็นมรรตัย  ขณะเรามีค่าควร ศาสน-
พิธีของฐานะปุโรหิตสร้างเสริมชีวิตเราบน
แผ่นดนิโลกและเตรยีมเราให้พร้อมรบัสญัญา 
อันวิจิตรของโลกหน้า  พระเจ้าตรัสว่า “ใน
ศาสนพธิ ี. . . พลงัอำานาจของความเป็นเหมอืน 
พระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์” 3

มีพรพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับผู้มีค่า
ควรทุกคนที่รับบัพติศมา รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และรับส่วนศีลระลึกอย่างเป็นประจำา  
พระวิหารเพิ่มพูนความสว่างและนำาความ
เข้มแข็งมาพร้อมกับสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์4

ศาสนพธิทีัง้หมดเชือ้เชญิให้เราเพิม่ศรทัธา 
ในพระเยซคูรสิต์และทำาและรกัษาพนัธสญัญา 
กบัพระผูเ้ป็นเจ้า ขณะทีเ่รารกัษาพนัธสญัญา 
ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ เราได้รับพลังอำานาจและพร
ฐานะปุโรหิต

เราไม่รู้สึกถึงพลังอำานาจของฐานะปุโรหิต
นี้ในชีวิตของเราเองและเห็นอยู่ท่ามกลาง
สมาชิกศาสนจักรที่รักษาพันธสัญญาหรอก
หรือ  เราเห็นสิ่งนี้ในผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่
ขณะก้าวขึ้นจากนำ้าแห่งบัพติศมาด้วยความ
รู้สึกถึงการให้อภัยและสะอาด  เราเห็นเด็ก
และเยาวชนของเราไวต่อการกระตุ้นเตือน

พรฐานะปุโรหิตมีไว้เพื่อทุกคน

ขณะที่เด็กๆ ในการประชุมศีลระลึก
ร้องเพลงปฐมวัย “รักได้เอ่ยท่ีน่ี” อย่าง 
มีความสุข ทุกคนยิ้มด้วยความพึงพอ 

ใจ  คุณแม่ผู้กล้าหาญเลี้ยงดูลูกห้าคนตั้งใจ
ฟังจนถึงข้อสอง “นี่คือบ้านฉัน  ทุกวันได้รับ
พรโดยอำานาจฐานะปุโรหิต” 1  เธอคิดอย่าง
เศร้าใจว่า “ลูกๆ ของฉันไม่เคยรู้จักบ้านแบบ
นั้นเลย”2

ข่าวสารของข้าพเจ้าถึงสตรีที่ซื่อสัตย์และ
ทุกคนคือเราสามารถดำาเนินชีวิตทุกโมงยาม 
“ได้รับพรโดยอำานาจฐานะปโุรหติ” ไม่ว่าสภาว- 
การณ์ของเราจะเป็นเช่นไร

บางครั้งเราเชื่อมโยงพลังอำานาจของฐานะ
ปุโรหิตเข้ากับผู้ชายในศาสนจักรมากเกินไป  
ฐานะปุโรหิตเป็นพลังอำานาจและสิทธิอำานาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานไว้เพื่อความรอด
และพรของคนทั้งปวง—ชาย หญิง และเด็ก

ชายอาจเป็นผู้เปิดม่านเพื่อให้แสงแดดอัน
อบอุ่นส่องเข้ามาในห้อง  แต่ชายผู้นั้นไม่ได้
เป็นเจ้าของดวงอาทิตย์  หรือแสงสว่าง หรือ
ความอบอุ่นที่มากับแสง พรของฐานะปุโรหิต
ยิ่งใหญ่กว่าบุคคลท่ีทำาหน้าท่ีปฏิบัติของ
ประทานนี้อย่างสุดประมาณ

การรับพร พลังอำานาจและสัญญาของ

และการนำาทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์
มากขึ้น  เราเห็นศาสนพิธีพระวิหารเป็น
ประภาคารแห่งความเข้มแข็งและแสงสว่าง
สำาหรับชายหญิงที่ชอบธรรมทั่วโลก

เดือนที่แล้วข้าพเจ้าเฝ้าดูคู่สามีภรรยา
หนุ่มสาวที่ได้รับความเข้มแข็งมากมายจาก
สัญญาการผนึกในพระวิหารเนื่องจากทารก
ชายผู้ลำ้าค่าของพวกเขาเกิดและอยู่ได้เพียง
หนึ่งสัปดาห์  โดยผ่านศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิต  สามีภรรยาหนุ่มสาวคู่นี้และเราทุก
คนได้รับการปลอบโยน ความเข้มแข็ง ความ
คุ้มครอง สันติสุข และสัญญานิรันดร์5

เรารู้อะไรเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต
บางคนอาจถามด้วยความจริงใจว่า “ถ้า

พลังอำานาจและพรของฐานะปุโรหิตมีไว้
สำาหรับทุกคน ทำาไมผู้ชายจึงเป็นผู้ปฏิบัติ
ศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต”

เมื่อเทพถามนีไฟว่า “เจ้ารู้จักพระจริยวัตร
อันอ่อนน้อมของพระผู้เป็นเจ้าไหม?” นีไฟ
ตอบอย่างซื่อสัตย์ว่า “ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์
ทรงรักลูกๆ  ของพระองค์; กระน้ันก็ตาม, 
ข้าพเจ้าไม่รู้ความหมายของเรื่องทั้งหมด” 6

เมื่อเราพูดถึงฐานะปุโรหิต มีหลายสิ่งที ่
เรารู้

ทุกคนเหมือนกันหมด
เรารูว่้าพระผูเ้ป็นเจ้าทรงรกัลกูๆ ทกุคนของ 

พระองค์และไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด “พระองค์
ไม่ทรงปฏิเสธผู้ใดที่มาหาพระองค์เลย . . . 
ชาย [หรือ] หญิง; . . . และทุกคนเหมือนกัน
หมดสำาหรับพระผู้เป็นเจ้า” 7

แน่นอนเช่นเดียวกับที่เรารู้ว่าความรักของ
พระผู้เป็นเจ้า “เหมือนกัน” สำาหรับบุตรธิดา
ของพระองค์  เรารู้เช่นกันว่าพระองค์ไม่ได้
ทรงสร้างชายและหญิงให้เหมือนกันทุก
ประการ  เรารู้ว่าเพศคือลักษณะอันสำาคัญ 
ยิ่งของทั้งอัตลักษณ์และจุดประสงค์มรรตัย
และนิรันดร์ของเรา  ทั้งสองเพศต่างมีหน้าที่
รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์8

จากกาลเริ่มต้น
เรารู้ว่านับจากกาลเริ่มต้นพระเจ้าทรง

สถาปนาวิธีปฏิบัติฐานะปุโรหิตของพระองค์  
“อาดมัได้รบัฐานะปโุรหติเป็นคนแรก”9 โนอาห์ 
อับราฮัม และโมเสส ทุกท่านปฏิบัติศาสนพิธี

โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พลังอำานาจในฐานะ
ปุโรหิต
ช�ยอ�จเป็นผู้เปิดม่�นเพื่อให้แสงแดดอันอบอุ่นส่องเข้�ม�ในห้อง  แต่ช�ยผู้
นั้นไม่ได้เป็นเจ้�ของดวงอ�ทิตย์  หรือแสงสว่�ง หรือคว�มอบอุ่นที่ม�กับแสง



9392 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 3

ฐานะปุโรหิต  พระเยซูคริสต์ทรงเคยเป็นและ
ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรง
เรียกอัครสาวก  “ท่านไม่ได้เลือกเรา” พระ-
องค์ตรัส “แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้ง
ท่าน” 10  ในยุคของเราพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง
ทูตสวรรค์ ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา เปโตร 
ยากอบและยอห์น มาฟื้นฟูฐานะปุโรหิตบน
แผ่นดินโลกผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ11 นี่คือวิธีที่พระบิดาในสวรรค์ของเรา
ทรงปฏิบัติฐานะปุโรหิตของพระองค์12

ของประทานมากมายจากพระผู้เป็นเจ้า
เรารู้ว่าพลังอำานาจของฐานะปุโรหิตศักดิ์-

สทิธิท์ำางานโดยขึน้อยูก่บัศรทัธา พระวญิญาณ 
บริสุทธิ์และของประทานฝ่ายวิญญาณ พระ- 
คัมภีร์เตือนว่า “ไม่ให้ปฏิเสธของประทาน
ของพระผู้เป็นเจ้า, เพราะมีอยู่หลายอย่าง. . .  

และมีวิธีต่างๆ กันท่ีจะให้ของประทานเหล่า
นี้;  แต่เป็นพระผู้เป็นเจ้าเดียวกันทรงทำางาน
ในทุกสิ่งและใน [พวกเขา] ทุกคน” 13

ความมีค่าควร
เรารู้ว่าความมีค่าควรเป็นศูนย์กลางใน

การประกอบและรับศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
เสมอ  ซิสเตอร์ลินดา เค. เบอร์ตัน ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าวว่า “ความ
ชอบธรรมคือสิ่งที่บ่งบอกคุณสมบัติเหมาะ
สม . . . ที่จะเปิดทางให้อำานาจฐานะปุโรหิต
เข้ามาในชีวิตเรา” 14

ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาการแพร่ระบาด
ของสื่อลามกที่ลุกลามไปทั่วโลก  มาตรฐาน
แห่งความมีค่าควรของพระเจ้าไม่เปิดโอกาส
ให้สื่อลามกเข้ามาในหมู่ผู้คนที่ปฏิบัติหน้าที่
ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต  พระผู้ช่วยให้
รอดตรัสว่า

“จงกลับใจจาก. . .ความน่าชิงชังลับๆ ของ
เจ้า”15

“ตาเป็นประทีปของร่างกาย. . .ถ้าตาของ
ท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไป
ด้วย”16

“[เพราะ] ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำาหนัดใน
หญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขา
กับหญิงนั้นแล้ว”17

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์กล่าวว่าการ
ปฏิบัติหรือส่งผ่านศีลระลึก  การให้พรผู้ป่วย 
หรือมีส่วนร่วมในศาสนพิธีฐานะปุโรหิตอื่นๆ 
โดยไม่มีค่าควรเป็นการใช้พระนามของพระผู้
เป็นเจ้าโดยไม่สมควร18  ถ้าคนใดไม่มีค่าควร 
เขาพึงถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ในศาสน
พิธีฐานะปุโรหิตและเข้าพบอธิการร่วมกับ
การสวดอ้อนวอนเป็นขั้นตอนแรกของการ 
กลับใจและกลับสู่พระบัญญัติ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน

เรารู้อีกอย่างหนึ่งว่ามีพรของฐานะปุโรหิต
มากมายในครอบครัวที่บิดามารดาผู้ชอบ
ธรรมเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกันในการนำาทาง

ลูกๆ ของพวกเขา  แต่เรารู้เช่นกันว่าพระผู้
เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมพรเดียวกันนี้ให้แก่ผู้ที่
อยู่ในสถานการณ์อื่นอีกมากมายด้วยความ
กระตือรือร้น19

แม่คนหนึ่งผู้แบกภาระเลี้ยงดูครอบครัว
ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ  อธิบายด้วย
ความรู้สึกละเอียดอ่อนว่าการเรียกผู้สอน
ประจำาบ้านมาให้พรลูกของเธอคนหนึ่งต้อง
ใช้ความนอบน้อม  แต่เธอเสริมด้วยความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งว่าเธอไม่ต้องใช้ความนอบน้อม
มากไปกว่าผู้สอนประจำาบ้านของเธอที่ต้อง
ใช้เพื่อเตรียมให้พรลูกของเธอ20

กุญแจของฐานะปุโรหิต

เรารู้ว่าสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและ
โควรัมอัครสาวกสิบสองถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิตเพื่อกำากับดูแลงานของพระเจ้าบน
แผ่นดินโลก ประธานสเตคและอธิการได้รับ
การประสาทกุญแจฐานะปุโรหิตที่มีอำานาจ
เฉพาะสำาหรับหน้าที่รับผิดชอบในเขตภูมิ-
ศาสตร์ของตน  และโดยการเปิดเผยพวกเขา
เรียกชายหญิงผู้ได้รับการสนับสนุนและวาง 
มือมอบหน้าที่ให้ใช้สิทธิอำานาจที่ได้รับมอบ
เพื่อสอนและปฏิบัติ21  

ขณะทีเ่รารูว่้ามเีรือ่งมากมายเกีย่วกบัฐานะ 
ปุโรหิตที่การมองผ่านเลนส์แห่งความเป็น
มรรตัยทำาให้ไม่อาจเข้าใจการทำางานของ
พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างถ่องแท้เสมอไป  แต่
พระดำารัสเตือนอย่างอ่อนโยนที่ว่า “เพราะ
ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า  และ
ทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา” 22  ทำาให้
เรามั่นใจว่าด้วยเวลาและมุมมองนิรันดร์เรา
จะเห็นเรื่องต่างๆ “ดังที่มันเป็นจริง” 23 และ
เข้าใจความรักที่สมบูรณ์แบบของพระองค์
อย่างถ่องแท้มากขึ้น

เราทุกคนเต็มใจรับใช้  บางครั้งเรารู้สึกว่า 
การเรียกของเรานั้นน้อยเกินไปและปรารถนา
จะทำามากขึ้น  ครั้งอื่นๆ เราซาบซึ้งใจเมื่อถึง
เวลาได้รับการปลด เราไม่ได้ตัดสินใจสำาหรับ
การเรียกของเรา24 ข้าพเจ้าเรียนรู้บทเรียนนี้
ในช่วงแรกของชวีติแต่งงาน  ในฐานะคูส่มรส 
หนุ่มสาว ข้าพเจ้ากับเคธีภรรยาข้าพเจ้าอยู่
ในฟลอริดา  วันอาทิตย์นั้นที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานเสตคบอกข้าพเจ้าว่าพวกเขารู้สึก 



9594 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 3

ประทับใจที่จะเรียกแคธีเป็นครูเซมินารีเช้าตรู่
“เราจะทำาอย่างไร” ข้าพเจ้าถาม “เรามีลูก

เล็กๆ เซมินารีเริ่มตีห้า และข้าพเจ้าเป็นประ-
ธานเยาวชนชายวอร์ด”

ที่ปรึกษายิ้มพลางพูดว่า “เรื่องนั้นไม่เป็น
ปัญหา บราเดอร์แอนเดอร์เซ็น  เราจะเรียก
เธอแล้วปลดคุณ”

และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น 

ผลงานจากการอุทิศตนของสตรี

การสอบถาม การฟังความคิดเห็นและข้อ
กังวลจากสตรีเป็นเรื่องสำาคัญยิ่งในชีวิต ใน
การแต่งงาน  และการสร้างอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า

ยี่สิบปีก่อนในการประชุมใหญ่สามัญ  
เอล็เดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดกล่าวถึงการ
สนทนาของท่านกบัประธานสมาคมสงเคราะห์ 
สามัญ  มีการตั้งคำาถามเกี่ยวกับการเสริม
สร้างความมีค่าควรของเยาวชนเพื่อเตรียม
รับใช้งานเผยแผ่ ซิสเตอร์อีเลน แจ็คยิ้มพลาง 
กล่าวว่า “ท่านทราบไหมคะ เอล็เดอร์บลัลาร์ด 
[สตรี] ในศาสนจักรอาจให้คำาแนะนำาที่ดีได้ 
. . .ถ้าจะถามพวกเธอ  ถึงอย่างไร. . .เราก็ เป็น 
แม่พวกเขา!” 25

ประธานโธมัส เอส. มอนสันมีประวัติการ
ถามและตอบรับข้อกังวลของสตรียาวนาน

ตลอดชีวิตท่าน สตรีผู้มีอิทธิพลต่อท่านมาก
ที่สุดคือซิสเตอร์ฟรานเซส มอนสัน  เราทุกคน
คิดถึงเธอเหลือเกิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่าน
มานี้เอง ประธานมอนสันเตือนเจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้ใหญ่ในเรื่องเดียวกันนี้ว่าในฐานะอธิการ
ท่านเรียนรู้จากหญิงม่าย 84 คนในวอร์ดของ
ท่านอย่างไร  พวกเธอมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การรับใช้ของท่านและตลอดชีวิต

ก่อนการตดัสนิใจร่วมกบัการสวดอ้อนวอน 
ของประธานมอนสนัเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลง 
อายุผู้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ไม่น่าแปลกใจ
ที่มีการสนทนากันหลายครั้งกับฝ่ายประธาน
สามัญองค์การสมาคมสงเคราะห์ เยาวชน
หญิง และปฐมวัย

อธกิารทัง้หลาย เมือ่ท่านทำาตามแบบอย่าง 
ของประธานมอนสนั  ท่านจะรูส้กึว่าพระหตัถ์ 
แห่งการนำาทางของพระเจ้าเป็นพรต่องาน
ศักดิ์สิทธิ์ของท่านอย่างล้นเหลือ

เราอยู่ในบราซิลหลายปี  ไม่นานหลังจาก

ไปถึงที่นั่น ข้าพเจ้าพบกับอเดลสัน ปาเฮลลา 
ซึ่งรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบ  และน้องชาย 
ของเขาอดิลสันรับใช้ในฝ่ายประธานสเตค
ของเรา  ต่อมาข้าพเจ้าพบอดัลตันพี่ชายพวก
เขาซึ่งรับใช้เป็นประธานสเตคในโฟลเรียน 
อโปลิส และอเดลโมน้องชายอีกคนหนึ่งรับใช้
เป็นอธิการ  ข้าพเจ้าประทับใจศรัทธาของพี่
น้องชายเหล่านี้จึงถามถึงบิดามารดาของ
พวกเขา

เมื่อ 42 ปีก่อน ครอบครัวนี้รับบัพติศมาที่
ซานตูส บราซิล  อดิลสัน ปาเฮลลากล่าวว่า 
“ช่วงแรก คณุพ่อดจูะตืน่เต้นมากทีเ่ป็นสมาชกิ 
ศาสนจักร แต่ [ไม่นาน] ท่านกลับแข็งขัน
น้อยและขอคุณแม่ไม่ไปโบสถ์” 

อดิลสันเล่าว่า คุณแม่เย็บเสื้อผ้าให้เพื่อน
บ้านพอได้ค่ารถประจำาทางให้ลูกๆ ของเธอ
ไปโบสถ์  เด็กชายตัวเล็กสี่คนเดินไปด้วยกัน
ไกลกว่าสองกิโลเมตรเพื่อไปอีกเมืองหนึ่ง ขึ้น
รถประจำาทางนาน 45 นาที จากนั้นเดินอีก 
20 นาทีถึงอาคารนมัสการ

ถึงแม้จะไปโบสถ์กับลูกไม่ได้  แต่ซิสเตอร์
ปาเฮลลายังอ่านพระคัมภีร์กับลูกชายและ
ลูกสาว สอนพระกิตติคุณให้ลูกและสวดอ้อน 
วอนด้วยกัน  บ้านหลังเล็กของพวกเขาเปี่ยม
ไปด้วยพรของอำานาจฐานะปุโรหิต  เด็กชาย
ตัวเล็กๆ สี่คนเติบโต รับใช้คณะเผยแผ่ ได้รับวานีย์ ปาเฮลลา
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การศึกษา และแต่งงานในพระวิหาร บ้าน
ของพวกเขาเปี่ยมไปด้วยพรของฐานะปุโรหิต

หลายปีต่อมา ในฐานะสตรีโสด วานีย์ 
ปาเฮลลาเข้าพระวิหารเพื่อรับเอ็นดาวเมนท์
ของตนเองและยังคงรับใช้ในคณะเผยแผ่ที่
บราซลิสามคร้ัง ปัจจบุนัเธออาย ุ84 ปี ศรทัธา 
ของเธอดำาเนินต่อไปเพื่อเป็นพรแก่คนในรุ่น
ต่อๆ มา

ประจักษ์พยานและพระสัญญา
พลังอำานาจฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของ

พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่ในศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่า เมื่อท่านมีส่วนร่วมอย่างมีค่าควร
ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต  พระเจ้าจะ
ประทานความเข้มแข็ง สันติสุข และทัศนคติ
นิรันดร์แก่ท่าน  ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่น
ไร บ้านของท่านจะ “เป็นสุขด้วยความเข้ม
แข็งของพลังอำานาจฐานะปุโรหิต” และผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดท่านจะเต็มใจปรารถนาพรเหล่านี้ให้
ตนเอง

ในฐานะบุรุษและสตรี พี่น้องชายหญิง 
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เรารุดหน้าไปด้วย
กัน  นี่คือโอกาสและความรับผิดชอบของเรา  
และพรของเรา  นี่คือจุดหมายของเรา—ที่จะ
เตรียมอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับ
การเสด็จกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอด  ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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และข่าวสารของเราต่อโลกด้วยคำาพูดเพียง
สองคำา “พระผู้เป็นเจ้าตรัส”  พระองค์ตรัสมา
แล้วในสมัยโบราณ  พระองต์ตรัสกับโจเซฟ 
และพระองค์จะตรัสกับท่าน  นี่คือสิ่งที่ทำาให้
ท่านแตกต่างไปจากครูคนอื่นๆ ทุกคนในโลก
นี้  และนี่คือสาเหตุที่ท่านจะล้มเหลวไม่ได้

ท่านได้รับการเรียกโดยวิญญาณแห่งการ
พยากรณ์และการเปิดเผย ท่านได้รับการวาง 
มือมอบหน้าที่โดยสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต  

เราซาบซึ้งใจเกินกว่าจะบรรยายได้สำาหรับ
บรรดาครูทั้งหลายท่ัวศาสนจักร  เรารัก
ท่านและเชื่อมั่นในตัวท่านมาก  ท่านคือ

หนึ่งในบรรดาปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของพระ-
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

โดยแท้แล้วมีความลับประการหนึ่งในการ
เป็นครูสอนพระกติติคุณทีป่ระสบความสำาเรจ็ 
โดยสอนด้วยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้าใช้คำาว่า คว�มลับ 
เพราะหลักธรรมที่จะทำาให้ครูประสบความ
สำาเรจ็นัน้จะเข้าใจได้เฉพาะผูม้ปีระจกัษ์พยาน 
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าอันสวยงามต้น
ฤดูใบไม้ผลิของปี 1820

ในการตอบคำาสวดอ้อนวอนอันนอบน้อม
ของเดก็ชายอาย ุ14 ปี ทำาให้สวรรค์เปิด พระ- 
ผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงปรากฏและตรัส
กับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  การรอคอย
อันยาวนานถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งได้
เริ่มต้นขึ้นแล้วและหลักธรรมแห่งการเปิดเผย
ได้รบัการสถาปนาเป็นนจิในสมยัการประทาน 
ของเรา  เราสามารถสรุปข่าวสารของโจเซฟ 

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร?
ประการแรก หมายความว่าท่านอยู่ในธุระ

ของพระเจ้า  ท่านเป็นตัวแทนของพระองค์ 
ท่านมีสิทธิอำานาจและหน้าที่รับผิดชอบแทน
พระองค์และกระทำาในนามของพระองค์  ใน
ฐานะตัวแทนพระองค์ ท่านได้รับสิทธิ์ในการ
ช่วยพระองค์  ท่านต้องถามตนเองว่า “พระผู้
ช่วยให้รอดจะตรัสอะไรถ้าพระองค์กำาลังสอน
ชั้นเรียนของฉันในวันนี้ และพระองค์จะตรัส
อย่างไร?”  จากนั้นท่านต้องทำาเช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบนี้อาจทำาให้บางคนรู้สึก
ว่าตนเองไม่คู่ควรหรืออาจจะกลัวอยู่บ้างใน
บางครัง้ หนทางนัน้ไม่ยาก พระเจ้าทรงเตรยีม 
ทางไว้สำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้มีค่าควร
ทุกคนที่จะสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด

ประการที่สอง ท่านได้รับเรียกให้สั่งสอน
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ท่านจะต้อง
ไม่สอนแนวคิดหรือปรัชญาของท่านเอง แม้
จะผสมด้วยพระคัมภีร์ก็ตาม พระกิตติคุณคือ 
“ฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อ
ได้รับความรอด” 1 และโดยทางพระกิตติคุณ
เท่านั้นที่เรารอด

ประการที่สาม ท่านได้รับบัญชาให้สอน
หลกัธรรมพระกิตตคิณุตามท่ีพบในงานมาตร- 
ฐานของศาสนจักรเพื่อสอนถ้อยคำาของอัคร-
สาวกและศาสดาพยากรณ์ในสมัยปัจจุบัน 
และเพื่อสอนสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
สอนท่าน

ดังนั้นเราจะเริ่มจากที่ใด
ความรับผิดชอบสูงสุดอันดับแรกของเรา

คือการดำาเนินชีวิตเพื่อเราจะมีพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นเพื่อนและผู้นำาทางเรา  เมื่อไฮรัม 
สมิธพยายามมีส่วนร่วมในงานยุคสุดท้ายนี้  
พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด, นี่คืองานของเรา, ที่
จะรักษาบัญญัติของเรา, แท้จริงแล้ว, ด้วย
สดุพลงั, ความนกึคดิและพละกำาลังของเจ้า” 2 
นี่คือจุดเริ่มต้น คำาแนะนำาที่พระเจ้าประทาน
แก่ไฮรัมเป็นคำาแนะนำาเดียวกันกับที่พระองค์
ประทานแก่วิสุทธิชนในทุกยุคสมัย

ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวแก่บรรดาครูใน
ปัจจุบันนี้ว่า “ส่วนสำาคัญท่ีสุดในการรับใช้
ของท่านคือการเตรียมพร้อมทางวิญญาณ 
ในแต่ละวัน รวมถึงการสวดอ้อนวอน ศึกษา
พระคัมภีร์ และเชื่อฟังพระบัญญัติ เราใคร ่
ขอให้ท่านอุทิศตนในการดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณด้วยความตั้งใจมากกว่าแต่

โดย เดวิด เอ็ม. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ

การสอนโดยพลัง
อำานาจและสิทธิอำานาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้�ทรงเตรียมท�งไว้สำ�หรับวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยผู้มีค่�ควรทุกคน 
ที่จะสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด

โรม อิตาลี
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ก่อน”3

มีนัยสำาคัญท่ีฝ่ายประธานสูงสุดไม่ได้
กล่าวไว้ว่าส่วนสำาคัญที่สุดในการรับใช้ของ
ท่านคอืการเตรียมบทเรยีนให้ดีหรอืเชีย่วชาญ 
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  แน่นอนว่า 
ท่านต้องเตรียมบทเรียนแต่ละบทอย่างพาก-
เพียรและพยายามเรียนรู้วิธีที่ท่านจะสอน
เพื่อช่วยให้นักเรียนของท่านใช้สิทธิ์เสรีของ
ตนเองและยอมให้พระกิตติคุณเข้าไปในใจ
พวกเขา  แต่ส่วนแรกและสำาคัญที่สุดใน 
การรับใช้ของท่านคือการเตรียมพร้อมทาง
วิญญาณส่วนตัวของท่าน  ขณะที่ท่านทำา
ตามคำาแนะนำานี้ ฝ่ายประธานสูงสุดสัญญา
ว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้ท่าน 
รู้ว่าจะทำาอะไร ประจักษ์พยานของท่านจะ
เติบโต การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านจะลึก
ซึ้ง และท่านจะมีพลังเผชิญการท้าทายของ
ชีวิต”4

ครูปรารถนาพรใดที่สำาคัญกว่านี้
ต่อจากนั้น พระเจ้าทรงบัญชาว่าก่อนที่

เราจะพยายามประกาศพระคำาของพระองค์ 

เราต้องพยายามให้ได้พระคำาของพระองค์
ก่อน  ท่านต้องเป็นชายและหญิงที่มีพื้นฐาน
ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยค้นคว้าพระคัมภีร์
อย่างขยันหมั่นเพียร และโดยสั่งสมเรื่อง
เหล่านี้ไว้ในใจท่าน  จากนั้นขณะที่ท่านทูล
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า  พระองค์จะ
ประทานพรท่านด้วยพระวิญญาณและพระ-
คำาของพระองค์  ท่านจะมีอำานาจของพระผู้
เป็นเจ้าในการสร้างความเชื่อมั่นแก่มนุษย์

เปาโลบอกเราว่าพระกิตติคุณมาถึงมนุษย์
ในสองวิธี คือด้วยถ้อยคำาและด้วยฤทธิ์เดช6  
ถ้อยคำาของพระกิตติคุณมีเขียนไว้ในพระ-
คัมภีร์ และเราจะได้พระคำานั้นมาโดยการ
ค้นคว้าอย่างขยันหมั่นเพียร  พลังอำานาจของ
พระกิตติคุณมาสู่ชีวิตของผู้ที่ดำาเนินชีวิตโดย
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อน และผู้ที่ทำา
ตามการกระตุ้นเตือนที่ได้รับ  บางคนมุ่งเน้น
เจตนาของตนเพียงการได้รับพระวจนะและ
พวกเขากลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้
ข้อมูล  บางคนละเลยการเตรียมพร้อมและ
หวงัว่าพระเจ้าในคณุงามความดขีองพระองค์ 

จะทรงช่วยพวกเขาให้ผ่านพ้นช่วงการสอน
ในชั้นเรียนนั้นไปได้  พวกท่านจะคาดหวังไม่
ได้ว่าพระวิญญาณจะทรงช่วยท่านจำาพระ-
คัมภีร์และหลักธรรมที่ท่านไม่ได้ศึกษาหรือ
ไตร่ตรอง  เพื่อให้การสอนพระกิตติคุณให้
ประสบความสำาเร็จได้นั้น ท่านต้องมีทั้งถ้อย 
คำาและอำานาจของพระกิตติคุณในชีวิตท่าน

แอลมาเข้าใจหลักธรรมเหล่านี้เมื่อท่าน
ยินดีกับบุตรของโมไซยาห์ถึงวิธีท่ีพวกเขา
สอนโดยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจของ 
พระผู้เป็นเจ้า เราอ่านว่า

“พวกท่านเป็นคนมีพื้นฐานความเข้าใจที่
ถูกต้องและพวกท่านค้นคว้าพระคัมภีร์อย่าง
ขยันหมั่นเพียร, เพื่อพวกท่านจะรู้พระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า

“แต่นี่ยังไม่หมด; พวกท่านยอมตนในการ
สวดอ้อนวอน, และการอดอาหารอย่างมาก; 
ฉะนั้นพวกท่าน…จึงมีวิญญาณแห่งการเปิด
เผย” 7

ถัดไป ท่านต้องเรียนรู้ที่จะฟัง เอ็ลเดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์สอนหลักธรรมนี้ให้

อาร์ไรฮาน ปานามา
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ผู้สอนศาสนา  ข้าพเจ้าขออ้างอิงคำาพูดของ
เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์แต่ขออนุญาตเปลี่ยนคำา
ว่า ผู้สอนศาสนา และ ผู้สนใจ เป็น ครู และ 
นักเรียน ตามลำาดับ “ประการที่สอง ความรับ
ผิดชอบของ [ครู] ที่รองจากการฟังพระวิญ-
ญาณคือครูต้องฟัง [นักเรียน]…หากเราจะ
ฟังด้วยหูทางวิญญาณ… [นักเรียนของเรา]
จะบอกเรา ว่าพวกเขาต้องการได้ยินบทเรียน
อะไร!”

เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าวต่อไปว่า “ข้อ
เท็จจริงที่สำาคัญคือ [ครู] ยังคงมุ่งเน้นไปที่
การสอนบทเรียนอย่างสบายๆ ซำ้าแล้วซำ้าเล่า
มากเกินไปแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ [นักเรียน] 
เป็นรายบุคคล” 8

หลังจากที่ท่านเตรียมตัวและเตรียมบท
เรียนจนสุดความสามารถของท่านแล้ว ท่าน
ต้องเต็มใจให้พระวิญญาณทรงนำาท่าน  เมื่อ

การกระตุ้นเตือนเงียบๆ ของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เกิดขึ้น ท่านต้องกล้าพอที่จะทิ้งเนื้อ 
หาสาระที่เตรียมไว้นั้นและดำาเนินตามการ 
กระตุ้นเตือนเหล่านั้นที่นำาท่าน  เมื่อท่านทำา
ดังนี้ บทเรียนที่ท่านสอนจะไม่ใช่บทเรียนของ
ท่านอีกต่อไป แต่เป็นบทเรียนของพระผู้ช่วย
ให้รอด

ขณะที่ท่านอุทิศตนในการดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณด้วยจุดประสงค์สำาคัญอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อนและค้นคว้าพระคัมภีร์ สั่งสม
ไว้ในใจท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์
เดียวกันนี้  ผู้ทรงเปิดเผยถ้อยคำาเหล่านี้แก่
อคัรสาวกและศาสดาพยากรณ์ในสมยัโบราณ 
จะเป็นพยานถึงความจริงแท้ต่อท่าน  โดย
พื้นฐานเดียวกันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
ทรงเปิดเผยให้ท่านใหม่อีกครั้ง เมื่อสิ่งนี้เกิด
ขึน้ ถ้อยคำาทีท่่านอ่านจะไม่ใช่คำาของนไีฟ หรอื 

ของเปาโลหรือของแอลมาอีกต่อไป แต่จะ
เป็นถ้อยคำาของท่านเอง  จากนั้น ขณะที่ท่าน
สอน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำาให้ท่าน
ระลึกได้ทุกสิ่ง  ตามจริงแล้ว “จะให้มันแก่
เจ้าในโมงนั้นนั่นเอง, แท้จริงแล้ว, ในชั่วขณะ
นั้นนั่นเอง, สิ่งที่เจ้าจะกล่าว” 9  เมื่อสิ่งนี้เกิด
ขึ้น ท่านจะพบว่าตนเองพูดบางส่ิงท่ีไม่ได้
วางแผนจะพูด  และหากท่านเอาใจใส่ ท่าน
จะเรียนรู้บางสิ่งจากเรื่องที่ท่านพูดเมื่อท่าน
สอน  ประธานแมเรียน จี. รอมนีย์กล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าจะรู้เสมอเมื่อข้าพเจ้ากำาลังพูดภาย
ใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะ
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากเรื่อง 
ที่ข้าพเจ้าพูดเสมอ” 10 จงจำาไว้ ว่าครูก็คือ
นักเรียนเช่นกัน

สดุท้าย  ท่านต้องยนืเป็นพยานด้วยตนเอง 
ในเรื่องที่ท่านสอนและไม่ใช่ทำาแค่สะท้อน
ถ้อยคำาในคู่มือหรือความนึกคิดของคนอ่ืน  
ขณะที่ท่านดื่มดำ่าอยู่กับพระวจนะของพระ-
คริสต์และพยายามดำาเนินชีวิตตามพระกิตติ-
คุณด้วยจุดประสงค์ที่ย่ิงใหญ่กว่าที่เคยทำา 
มาก่อน  พระวิญญาณบริสุทธิ์จะแสดงให้
ประจักษ์แก่ท่านว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นจริง  นี่
คือวิญญาณแห่งการเปิดเผย และวิญญาณ
เดียวกันนี้จะนำาข่าวสารของท่านไปสู่จิตใจ
ของผู้ที่ปรารถนาและเต็มใจจะรับข่าวสารนั้น

บัดนี้ขอให้เราจบตรงที่ซึ่งเราเริ่มต้น—ใน
ป่าศักดิ์สิทธิ์  เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวัน
หนึ่งของฤดูใบไม้ผลิเมื่อไม่นานมานี้  ท่านมี
สทิธิท์ีจ่ะสอนด้วยพลงัอำานาจและสทิธอิำานาจ 
ของพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานอัน
ศกัดิส์ทิธิข์องตนเองถงึสิง่เหล่านี ้ ในพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์  เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โรม	1:16.
2.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	11:20.
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แหล่งข้อมลูการเรยีนรูส้�าหรบัเยาวชน	(2012),	2.

4.	 ฝ่ายประธานสูงสุด,	ใน	ก�รสอนพระกิตติคุณใน
วิธีของพระผู้ช่วยให้รอด, 2.
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7.	 แอลมา	17:2-3.
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Teach Ye Diligently	(1975),	304.
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เราที่อาจถูกล่อลวงให้เลือกหนทางที่แตกต่าง
ไป ศาสดาพยากรณ์ลไีฮในพระคมัภร์ีมอรมอน 
ได้แบ่งปันนิมิตให้ครอบครัวของท่านซึ่งท่าน 
“เห็นหมู่ชนเหลือคณานับ, ซึ่งจำานวนมาก
ของหมู่ชนนี้กำาลังเบียดเสียดกันออกมา, เพื่อ
พวกเขาจะได้มาถึงทางซึ่งพามาถึงต้นไม้ที่ 
[ท่าน] ยืนอยู่

“และ…พวกเขาออกมา, และเริ่มต้นเดิน
ในทางซึ่งนำาไปถึงต้นไม้นั้น.

“และ…เกิดหมอกแห่งความมืด…ถึงกับ
ว่าพวกเขาผู้เริ่มต้นเดินในทางนั้นแล้วหลง
ทาง, จนพวกเขาพลัดออกนอกทางและหลง
ไป”1

จากนั้นลีไฮก็เห็นคนกลุ่มที่สอง “เบียด
เสียดกันออกมา, และพวกเขาเข้ามาจับ
ปลายของราวเหล็ก; และพวกเขามุ่งหน้า
ผ่านหมอกแห่งความมืดไป, โดยยึดราว
เหล็ก, แม้จนพวกเขามารับส่วนผลของต้นไม้
นั้น”  แต่น่าเสียดาย “หลังจากพวกเขารับ
ส่วนผลของต้นไม้นั้นแล้วพวกเขากวาดตา
ของพวกเขาไปรอบๆ ประหนึ่งว่าพวกเขามี
ความละอาย” เพราะคนเหล่านั้นที่อยู่ใน 
“อาคารใหญ่และกว้างหลังหนึ่ง” ซึ่ง “อยู่ใน
อากัปกิริยาล้อเลียนและชี้นิ้วของพวกเขามา
ทางผู้คนซึ่งเข้ามา…และกำาลังรับส่วนผล

คุณพ่อข้าพเจ้ายังจำาวันนั้นได้แม่นยำา 
แม้แต่ช่วงเวลานั้น ที่ครอบครัวของ
ท่าน—คุณพ่อ คุณแม่ และลูกๆ สี่คน

—ทิ้งศาสนจักร มีหลายคนไม่เคยหวนกลับ
มาอีกในชีวิต  ท่านอายุ 13 ปีเป็นมัคนายก 
และในช่วงเวลานัน้ครอบครวัเข้าร่วมโรงเรยีน 
วนัอาทติย์ในตอนเช้าและการประชมุศีลระลึก 
ในตอนบ่าย  ในฤดูใบไม้ผลิที่สดใสวันหนึ่ง 
หลังจากกลับบ้านจากการนมัสการเช้าวัน
อาทิตย์และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เป็นครอบครัว  คุณแม่ของท่านหันไปหาคุณ
พ่อและถาม  “ที่รัก คุณคิดว่าเราควรกลับไป
การประชุมศีลระลึกตอนบ่ายนี้หรือขับรถพา
ครอบครัวไปเที่ยวในชนบทดี”

ความคิดที่ว่ามีทางเลือกในการไปประชุม
ศีลระลึกไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณพ่อข้าพเจ้าเลย  
แต่ท่านและพี่น้องวัยรุ่นสามคนลุกขึ้นนั่งและ
ตั้งใจฟัง  การขับรถเล่นในชนบทในบ่ายวัน
อาทิตย์คงจะเป็นกิจกรรมครอบครัวที่สนุก-
สนานที่สุด แต่การตัดสินใจเล็กๆ นั้นได้เริ่ม
การนำาทางแบบใหม่ขึ้นมา  ซึ่งในท่ีสุดนำา
ครอบครัวของท่านออกห่างจากศาสนจักรที่
ปลอดภยั มัน่คงและพรต่างๆ และไปสู่หนทาง 
ที่แตกต่างไป

ในฐานะเป็นบทเรียนหนึ่งต่อผู้คนในสมัย

นั้น” แล้วผู้คนเหล่านี้ “ตกลงไปในทางที่ต้อง
ห้ามและหายไป”2  พวกเขาไม่สามารถหรือ
อาจไม่ปรารถนาที่จะอดทนจนกว่าชีวิตจะ
หาไม่

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่สามไม่เพียงแต่ไปถึง
ต้นไม้แห่งชีวิตสำาเร็จเท่านั้น  แต่หลังจากนั้น
พวกเขาก็ไม่ได้ตกไป  พระคัมภีร์ได้อธิบาย
ถึงผู้คนเหล่านี้ว่าพวกเขา “ยึดร�วเหล็กไว้
แน่นตลอดเวล�, จนพวกเขาเข้ามาและทรุด
ตัวลงและรับส่วนผลของต้นไม้นั้น”3  สำาหรับ
กลุ่มนี้ราวเหล็กแทนความปลอดภัยและ
ความมั่นคงที่พวกเขาสามารถค้นพบ และ 
ยึดไว้แน่นตลอดเวลา พวกเขาปฏิเสธท่ีจะ
ปล่อยมือ แม้เพื่อบางสิ่งที่ง่ายๆ เช่นการไป 
ขับรถเล่นในชนบทในบ่ายวันอาทิตย์

เอ็ลเดอร์ เดวิด เอ. เบดนาร์สอนเกี่ยวกับ
คนกลุ่มนี้ว่า “วลีสำาคัญในข้อน้ีคือ ‘ยึดราว
เหล็กไว้แน่นตลอดเวลา’…บางทีกลุ่มที่สาม
นี้คงอ่าน และ ศึกษา และ ค้นพระคำาของ
พระคริสต์ ตลอดเวล�…นี่คือกลุ่มที่ท่านและ
ข้าพเจ้าควรพยายามเข้าร่วม”4  

เราที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระผู้- 
เป็นเจ้าในปัจจุบันได้ทำาพันธสัญญาที่จะติด 
ตามพระเยซูคริสต์และเชื่อฟังพระบัญญัติ

โดย เอ็ลเดอร์ เควิน เอส. แฮมิลตัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

จงยึดไว้แน่น 
ตลอดเวลา
ขอให้เร�ยึดร�วเหล็กให้แน่นตลอดเวล�ที่จะนำ�เร�ไปสู่ที่ประทับ 
ของพระบิด�บนสวรรค์
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ของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อรับบัพติศมาเราทำา
พันธสัญญาว่าจะยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระ-
ผู้ช่วยให้รอด5 ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอและ
ขัดสน6 รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
และกลับใจเมื่อจำาเป็น ดังเช่นที่อัครสาวก
เปาโลสอนว่า “เพราะว่าเราทุกคนทำาบาป 
และ[ตก] จากพระสิริของพระเจ้า”7 

ในแต่ละสัปดาห์เรามีโอกาสที่จะเข้าร่วม
การประชุมศีลระลึกซึ่งเราสามารถต่อพันธ-
สัญญาเหล่านี้โดยรับส่วนขนมปังและนำ้าของ
ศาสนพิธีศีลระลึก  การปฏิบัติง่ายๆ นี้ช่วยให้
เราปฏิญาณตนอีกครั้งว่าจะติดตามพระเยซู
คริสต์และกลับใจเมื่อเราตกไป  พระผู้เป็น-
เจ้าทรงสัญญาท่ีจะให้พระวิญญาณของ
พระองค์เป็นผู้นำาทางและปกป้องเรา

จาก สัง่สอนกติตคุิณของเร� ผูส้อนศาสนา 
สอนว่าการเปิดเผยและประจักษ์พยานมา
เมื่อเราเข้าร่วมการประชุมศาสนจักรในวัน
อาทิตย์ “เมื่อเราเข้าร่วมการประชุมต่างๆ 
ของศาสนจักรและนมัสการด้วยกัน  เราสร้าง
เสริมกันและกัน  การสมาคมกับมิตรสหาย
และครอบครัวทำาให้เรากระปรีก้ระเปร่า ศรทัธา 
ของเราจะแขง็แกร่งขึน้เมือ่เราศกึษาพระคมัภร์ี 
และเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้

รับการฟื้นฟู”8

อาจมีคนถามว่า ทำาไมเราจึงมีการแยก
เป็นสามการประชุมในวันอาทิตย์และเหตุใด
จึงจำาเป็นต้องมีแต่ละการประชุม  ขอให้เราดู
การประชุมทั้งสามนี้สั้นๆ

• การประชุมศีลระลึกให้โอกาสในการเข้า
ร่วมศาสนพธิศีลีระลกึ  เราต่อพนัธสญัญา 
ของเรา  เรารับพระวิญญาณในระดับที่
เพิ่มขึ้น  และได้รับพรเพิ่มเติมจากการ
สอนและการจรรโลงใจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

• โรงเรียนวันอาทิตย์ช่วยให้เรา “สอนหลัก
คำาสอนของอาณาจักรให้กัน”9 เพื่อทุกคน
จะ “ได้รับการจรรโลงใจและชื่นชมยินดี
ด้วยกัน”10 พลังอันยิ่งใหญ่และสันติสุข
ส่วนตัวมาถึงเมื่อเราเข้าใจหลักคำาสอน
ของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

• การประชุมฐานะปุโรหิตเป็นเวลาที่ผู้ชาย
และเยาวชนชาย “เรียนรู้หน้าที่ [ของพวก
เขา]”11และ “ได้รับการแนะนำาอย่าง
สมบูรณ์”12 และการประชุมสมาคม
สงเคราะห์ให้สตรีของศาสนจักรมีโอกาส
ทีจ่ะ”เพิม่ศรทัธา…เสรมิสร้างความเข้มแขง็ 

ให้ครอบครัวและบ้าน [ของเธอ] และช่วย
ผู้ขัดสน”13

เช่นเดียวกับเยาวชนหญิงและเด็กๆ ท่ีมี
การประชุมและชั้นเรียนของเขาเองท่ีได้รับ
การสอนพระกิตติคุณขณะเตรียมตัวสำาหรับ
ความรับผิดชอบสำาคัญที่จะมาถึง  ในการ
ประชุมที่มีเอกลักษณ์แต่เกี่ยวพันกันน้ี เรา
เรียนรู้หลักคำาสอน สัมผัสถึงพระวิญญาณ 
และรับใช้กันและกัน  แม้ว่าอาจจะมีข้อยก 
เว้นเนื่องจากระยะทาง ค่าเดินทาง หรือ
สุขภาพ เราควรพยายามเข้าร่วมทุกการ
ประชุมในวันอาทิตย์  ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า
พรแห่งปีติและสันติสุขอันยิ่งใหญ่จะมาจาก
การนมัสการระหว่างตารางการประชุมสาม
ชั่วโมงในวันอาทิตย์ของเรา

ครอบครัวของเราให้คำามั่นท่ีจะเข้าร่วม
การประชุมในวันอาทิตย์ทุกการประชุมของ
เรา  เราพบว่าสิ่งนี้เสริมสร้างศรัทธาของเรา
และทำาให้เราเข้าใจพระกิตติคุณได้ลึกซึ้งขึ้น  
เราเรียนรู้ว่าเรารู้สึกดีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เข้าร่วมการประชมุของศาสนจกัร  โดยเฉพาะ 
ขณะทีเ่รากลบับ้านและยงัคงรกัษาวนัสะบาโต  
เราเข้าร่วมทุกการประชุมในวันอาทิตย์แม้ว่า
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เราพักร้อนหรือเดินทาง  ไม่นานมานี้ลูกสาว
ของเราคนหนึ่งเขียนมาบอกว่าเธอเข้าโบสถ์
ในเมืองหนึ่งขณะที่กำาลังเดินทาง  และเธอ
กล่าวเพิ่มว่า “ใช่แล้วค่ะคุณพ่อ  หนูเข้าร่วม
การประชมุทัง้สามชัว่โมง” เรารูว่้าเธอได้รบัพร 
ในการตัดสินใจที่ชอบธรรมนี้

เราแต่ละคนมทีางเลอืกมากมายท่ีจะรักษา 
วันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์  มักจะมีกิจกรรม “ที่
ดี” บางอย่างอยู่เสมอ ที่เราสามารถและควร
จะเสียสละเพื่อเลือกสิ่งที่ดีกว่าในการเข้าร่วม
การประชุมของศาสนจักร  ที่จริงแล้วนี่คือ
ทางหนึ่งที่มาร “โกงจิตวิญญาณ [ของเรา] 
และค่อยๆ พา [เรา] ลงสู่นรก”14 เขาใช้กิจ- 
กรรมที่ “ดี” เข้าแทนกิจกรรมที่ “ดีกว่า” หรือ
แม้แต่ “ดีที่สุด”15

ยดึราวเหลก็ให้แน่นตลอดเวลาหมายความ 
ว่าเมื่อเป็นไปได้เราจะเข้าร่วมการประชุมใน
วันอาทิตย์  การประชุมศีลระลึก  โรงเรียนวัน
อาทิตย์  และการประชุมฐานะปุโรหิตหรือ
สมาคมสงเคราะห์ เด็กๆ และเยาวชนเข้าร่วม 
การประชุมในแต่ละกลุ่มของเขาในปฐมวัย 
เยาวชนชายและเยาวชนหญิง  เราไม่ควร
เลือกว่าเราจะเข้าร่วมการประชุมไหน  เรายึด
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นโดยนมัส-
การและเข้าร่วมการประชุมในวันสะบาโต
ของเรา

ยดึราวเหลก็ให้แน่นตลอดเวลาหมายความ 
ว่าเราพยายามรักษาพระบัญญัติทุกข้อของ
พระผู้เป็นเจ้า สวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและ
เป็นครอบครัวทุกวัน และศึกษาพระคัมภีร ์
ทุกวัน  

ยึดราวเหล็กให้แน่นตลอดเวลาเป็นส่วน
ของหลักคำาสอนของพระคริสต์ตามที่สอนไว้
ในพระคัมภีร์มอรมอน  เราแสดงศรัทธาของ
เราในพระเยซูคริสต์ กลับใจจากบาปของเรา 
เปลีย่นใจของเรา และจากน้ันทำาตามพระองค์ 
โดยลงไปในนำ้าแห่งบัพติศมาและรับการยืน 
ยันของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผู้ทรงนำาทางและปลอบประโลม  และแล้ว 
ดังที่นีไฟสอนไว้ เรา  “จะมุ่งหน้า, ดื่มดำ่าพระ-
วจนะของพระคริสต์” จนกว่าวาระสุดท้าย
ของชีวิต16

พี่น้องของข้าพเจ้า  เราเป็นผู้คนแห่งพันธ-
สัญญา  เราปรารถนาที่จะทำาและรักษาพันธ-
สัญญา  และคำาสัญญาคือเราจะได้รับ “ทุก

สิ่งที่พระบิดาของเรามี”17 ขณะที่เรายึดราว
เหล็กให้แน่นตลอดเวลาโดยการรักษาพันธ-
สัญญาของเรา  เราจะได้รับการเสริมกำาลัง
ให้ต้านทานการล่อลวงและอันตรายของโลก  
เราจะสามารถเดินอยู่ในชีวิตมรรตัยที่เต็มไป
ด้วยการท้าทายนี้จนกว่าเราจะมาถึงต้นไม้ที่
มีผลที่ “มีค่าที่สุดและน่าปรารถนาที่สุดเหนือ
ผลอื่นใดทั้งสิ้น”18

คณุพ่อของข้าพเจ้าโชคดมีากทีไ่ด้แต่งงาน 
กับสตรีที่ดีผู้กระตุ้นให้ท่านกลับมายังศาสน-
จักรเมื่อครั้งวัยเยาว์ของท่านอีกครั้งและเริ่ม
ต้นกระบวนการเดนิทางนัน้ใหม่  ชวีติทีซ่ือ่สตัย์ 
ของพวกท่านเป็นพรต่อลูกๆ และรุ่นหลานถัด
มา และบัดนี้ถึงรุ่นของเหลนแล้ว

เพียงการตัดสินใจง่ายๆ  ว่าจะเข้าร่วม 
หรือไม่เข้าร่วมการประชุมนมัสการหนึ่งในวัน
สะบาโตของเขามีผลแตกต่างอย่างมากมาย
ในชีวิตของครอบครัวคุณปู่ของข้าพเจ้า การ
ตัดสินใจในทุกวันของเรามีผลต่อชีวิตของเรา
ในวิธีที่สำาคัญมาก  การตัดสินใจที่ดูเหมือน
เล็กๆ เช่นจะเข้าร่วมหรือการไม่เข้าร่วมการ
ประชุมศีลระลึกสามารถส่งผลไปยาวนาน 
แม้จนถึงนิรันดร

ขอให้เราเลือกที่จะขยันหมั่นเพียรและ
เพิ่มพูนพรอันยิ่งใหญ่และการปกป้องที่มา

จากการรวมกลุ่มกันและรักษาพันธสัญญา  
ขอให้เรายึดราวเหล็กให้แน่นตลอดเวลาที่จะ
นำาเราไปสู่ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ นี่
คือคำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า ในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 1	นีไฟ	8:21–23.
2.	 1	นีไฟ	8:24–28.
3.	 1	นีไฟ	8:20;	เพิ่มตัวเอน.
4.	 เดวิด	เอ.	เบดนาร์	“A	Reservoir	of	Living	

Water”	(ค�าปราศรัยไฟร์ไซด์ระบบการศึกษา 
ของศาสนจักร	4	ก.พ.	2007),	8–9;	speeches.
byu.edu.

5.	 ดู	โมไซยาห์	18:9.
6.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	81:5.
7.	 โรม	3:23.
8.	 สั่งสอนกิตติคุณของเร�: แนวท�งก�รรับใช ้

ง�นเผยแผ่ศ�สน�	(2004),	79.
9.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	88:77.
10.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	50:22.
11.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	107:99.
12.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	88:78.
13. คู่มือเล่ม 2: ก�รบริห�รง�นศ�สนจักร 

(2010),	9.1.1.
14.	2	นีไฟ	28:21.
15.	ดู	ดัลลิน	เอช.	โอคส์ม	“ดี,	ดีกว่า,	ดีที่สุด”,	 

เลียโฮน�, พ.ย.	2007,	133-137.
16.	2	นีไฟ	31:20.
17.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:38.
18.	1	นีไฟ	15:36.
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เห็นเมื่อเข้ามาในเมือง ครอบครัวหนุ่มสาวที่
แสนดีมาช่วยดูแลเราให้แห้งสบายตัว เลี้ยง
เราด้วยเบอริโต้ถั่วแสนอร่อย แล้วให้เราไป
นอนรวมกันในห้อง  ไม่นานเราก็พบว่าห้อง
นั้นมีพื้นเป็นดินราบ เราเลยเกิดความคิดยอด
เยี่ยมอีกครั้ง  เราเขียนวงกลมบนพื้นและเริ่ม
เล่นเกมลูกแก้วต่อจนเราล้มตัวหลับอยู่ตรง
นั้นนั่นเอง

ในวัยเด็กเรามักจะนึกถึงแต่ตัวเรา  เราไม่
เคยนึกถึงคนที่เรารักซึ่งกำาลังตามหาเราอย่าง
สิ้นหวังให้เรากลับบ้าน—ถ้าเราคิดได้ เราจะ
ไม่ชะลอการเดนิทางและเล่นเกมทีไ่ร้ประโยชน์ 
นั้น  ถ้าเราฉลาดกว่านี้ เราจะแหงนมองฟ้า 
สังเกตกลุ่มเมฆที่ก่อตัว และเร่งเดินทางก่อน
ที่พายุจะมา  ตอนนี้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์
มากขึ้นเล็กน้อย  ข้าพเจ้าเตือนตนเองเสมอ
ว่า “อย่าลืมเงยหน้า”

ประสบการณ์ของข้าพเจ้ากับญาติ สอน
ข้าพเจ้าให้เอาใจใส่เครื่องหมายบอกเวลา
ของเรา  เราอยู่ในพายุ วันเวลาที่อันตรายซึ่ง
เปาโลอธิบายไว้ว่า  “เพราะผู้คนจะเห็นแก่
ตัว…ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย…ใส่
ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ…รักความสนุกมาก 
กว่ารักพระเจ้า” (2 ทิโมธี 3:2-4)

เมื่อพูดถึงวันเวลาเหล่านี้  เอ็ลเดอร์ดัลลิน 
เอช. โอ๊คส์กล่าวว่า “เราต้องเตรียมพร้อมทั้ง
ทางโลกและทางวิญญาณ…และการเตรียม

เมื่อข้าพเจ้าอายุแปดขวบ ครัวเรือนของเรา
ส่งข้าพเจ้ากับญาติสองคนไปยังเมืองใกล้
เคียง เพื่อรับของชำาที่จะใช้ในอีก 15 วัน

ข้างหน้า  เมื่อมองย้อนกลับไป ข้าพเจ้า
ประหลาดใจที่คุณยาย คุณป้าและคุณลุง
ต่างมั่นใจพวกเรามาก ท้องฟ้ายามเช้าสว่าง
สดใสขณะที่เราออกเดินทางในกองคาราวาน
เล็กๆ ด้วยม้าสามตัว

ขณะอยู่กลางทุ่ง  เราเกิดความคิดยอด
เย่ียมว่าเราควรจะหยุดพักและเล่นลูกแก้ว
กัน  เราเล่นกัน—เป็นเวลานาน  เรามัวแต่
หมกมุ่นในเกมจนไม่ได้สังเกตเห็น “เครื่อง 
หมายบอกเวลา”  เหนือศีรษะเมื่อเมฆครึ้ม
ปกคลุมทั่วท้องฟ้า  กว่าจะรู้ตัวว่าเกิดอะไร
ขึ้น  เราก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะย้ายม้าของเรา  
ฝนตกหนักมาก และลูกเห็บปะทะใบหน้าจน
เราคิดไม่ออกว่าจะทำาอะไรเว้นแต่ต้องปลด
อานม้าและดึงผ้ารองอานม้ามาคลุมตัวไว้

เราเดนิทางต่อไปโดยไม่มม้ีา ท้ังเปียกและ 
หนาว  แต่เราก็พยายามเคลื่อนไปให้เร็วที่สุด
เท่าที่ทำาได้  เมื่อเรามาถึงที่หมาย เราเห็นนำ้า
ท่วมถนนกว้างที่เข้าสู่เมืองเหมือนกับมีแม่นำ้า
ขวางอยู่ตรงหน้าเรา  ตอนนี้เรามีทางเลือกอยู่
ทางเดียวคือวางผ้าคลุมของเราและปีนข้าม
ร้ัวลวดหนามที่กั้นอยู่รอบเมือง  คืนนั้นดึก
มากแล้ว เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและเปียก
โชก  เรามองหาที่พักพิงในบ้านหลังแรกที่เรา

ที่ถูกละเลยก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งที่ยาก
—นั่นคือทางวิญญาณ” (“การเตรียมพร้อม
สำาหรับการเสด็จมาครั้งที่สอง,” เลียโฮน�, 
พ.ค. 2004,10)

การให้ความสำาคัญเร่งด่วนต่อการเตรียม
พร้อมทางวิญญาณในช่วงเวลาท่ีอันตราย
เช่นนั้น ข้าพเจ้าขอให้คำาเตือนเกี่ยวกับเครื่อง 
หมายบอกเวลาที่สำาคัญมากอย่างหน่ึง  ใน
งานอาชีพของข้าพเจ้าทำาให้ข้าพเจ้าอยู่แถว
หน้าของเทคโนโลยี ข้าพเจ้าจึงรู้คุณค่าของ
สิ่งนี้ โดยเฉพาะในด้านการส่ือสาร  ข้อมูล
ข่าวสารของมนุษย์ในปัจจุบันอยู่แค่ปลายนิ้ว
มอื  แต่อนิเทอร์เนต็กยั็งเตม็ไปด้วยสิง่สกปรก 
และการนำาทางทีผ่ดิ เทคโนโลยขียายเสรภีาพ 
ในการพูดของเรา แต่ก็ให้ความน่าเชื่อถือใน
ทางที่ผิดกับบล๊อกเกอร์ที่ไร้คุณภาพโดยวัด
จากพื้นฐานจำานวนคนที่เข้าชม  น่ีคือสาเหตุ
ที่เราต้องระลึกถึงหลักธรรมนิรันดร์นี้มากกว่า
เดิม นั่นคือ  “พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผล
ของพวกเขา” (มัทธิว 7:20)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ข้าพเจ้าขอเตือนว่า
อย่าดูภาพสกปรกหรือใส่ใจผู้กล่าวร้ายพระ-
คริสต์และศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  การ 
กระทำาทั้งสองอย่างส่งผลเหมือนกันคือ การ
สูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์และความคุ้ม 
ครองจากพระองค์ สูญเสียพลังคำ้าจุน  ตาม
ด้วยบาปและไม่มีความสุขเสมอ

พี่น้องที่รัก ถ้าท่านพบเห็นสิ่งที่เป็นเหตุให้
ท่านสงสยัประจกัษ์พยานในพระกติตคิณุของ 
ท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านเงยหน้า มองหาบ่อ
เกิดของปัญญาและความจริงทั้งปวง  บำารุง
เลี้ยงศรัทธาและประจักษ์พยานของท่านด้วย
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  มีคนพวกนั้นใน
โลกที่พยายามบั่นทอนศรัทธาของท่านโดย
ผสมคำาเทจ็กบัความจรงิคร่ึงหน่ึง  น่ีคอืสาเหต ุ
สำาคัญที่ท่านต้องคงไว้ซึ่งการมีค่าควรของ
พระวิญญาณอย่างสมำ่าเสมอ  การเป็นเพื่อน
กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสะดวก
สบายน่ายินดีเท่านั้น—แต่เป็นแก่นแท้ต่อ
ความรอดทางวิญญาณของท่าน  ถ้าท่าน 
ไม่สั่งสมพระคำาของพระคริสต์และฟังการ 
กระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณอย่างใกล้ชิด  
ท่านจะถูกหลอก (ดู โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 
1:37)  เราต้องทำาสิ่งเหล่านี้

พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งดีพร้อม และโจเซฟ 

โดยเอ็ลเดอร์เอเดรียน โอชวา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

จงเงยหน้า
วันนี้คือเวล�ที่ต้องมองห�แหล่งคว�มจริงและมั่นใจว่�ประจักษ์พย�น 
ของเร�เข้มแข็ง
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สมิธผู้ยอมรับว่าท่านเองไม่ได้ดีพร้อม ทั้งสอง
เสียชีวิตจากนำ้ามือผู้ใส่ร้ายและไม่ยอมรับ
ประจักษ์พยาน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประจักษ ์
พยานดังกล่าวเป็นความจริง—ว่าพระเยซู
คริสต์เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและ 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง

“พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวก
เขา” ผลดีจะมาจากต้นเลวได้ไหม  ข้าพเจ้า
ทราบด้วยตนเองว่าพระผู้ไถ่ทรงอภัยบาป
และปลดแอกให้ข้าพเจ้า ทรงนำาข้าพเจ้าสู่
สภาพของความสุขซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบด้วย
ซำ้าว่ามีอยู่จริง  ข้าพเจ้าทราบด้วยตนเองว่า
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์เพราะข้าพ- 
เจ้าทำาตามสัญญาในพระคัมภีร์มอรมอน  
“ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, ใน
พระนามของพระคริสต์ (โมโรไน 10:4)  ใน
ถ้อยคำาเรียบง่าย คือ จงเงยหน้า

บางคนอาจแนะนำาว่าท่านต้องมีหลักฐาน
เป็นรูปธรรมจึงจะเชื่อในการฟื้นคืนพระชนม์
ของพระคริสต์หรือความจริงของการฟื้นฟู
พระกิตติคุณ  สำาหรับคนเหล่านั้นข้าพเจ้า 
ขออ้างถ้อยคำาที่แอลมากล่าวแก่คอริฮอร์ ผู้
พยายามชักจูงคนอื่นไม่ให้เชื่อ “ท่านมีเครื่อง 
หมายเพียงพอแล้ว; ท่านจะทดลองพระผูเ้ป็น 
เจ้าของท่านหรือ? ท่านจะกล่าวหรือว่า, จง
แสดงเครื่องหมายแก่ข้าพเจ้า, ในเมื่อท่านมี
ประจักษ์พยานของพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้ของ

ท่าน, และศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด
ด้วย? พระคมัภร์ีวางอยูต่่อหน้าท่าน” (แอลมา 
30:44) 

ข้าพเจ้ากับท่านคือหลักฐานที่มีชีวิตของ
อำานาจแห่งการไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอด  เรา
คือหลักฐานที่มีชีวิตของการปฏิบัติศาสนกิจ
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟและความซือ่สตัย์ 
ของวิสุทธิชนในยุคต้นซึ่งยังคงเข้มแข็งใน
ประจักษ์พยาน  ปัจจุบัน ศาสนจักรของพระ-
เยซูคริสต์ขยายไปทั่วโลกและเติบโตอย่างไม่
เคยมมีาก่อน—เป็นทีน้่อมรบั เฉกเช่นช่วงเวลา 
ของพระคริสต์ จากผู้คนที่อ่อนน้อมโดยไม่
ต้องเห็นหรือสัมผัสจึงจะเชื่อ 

ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาอีกเมื่อใด  
แต่ตอนนี้เรากำาลังเผชิญช่วงเวลาอันตราย  
วันนี้คือเวลาที่ต้องมองหาแหล่งความจริง
และมั่นใจว่าประจักษ์พยานของเราเข้มแข็ง 

ขอย้อนกลบัไปทีเ่รือ่งของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า 
กบัญาตติืน่ขึน้ในเช้าทีแ่สงแดดจ้าและท้องฟ้า 
สดใส  มีชายคนหนึ่งมาเคาะประตูตามหา
เด็กชายที่หลงหายสามคน  เขาพาเราขึ้นม้า
และเริ่มกลับบ้านผ่านทุ่งหญ้าเดิม  ข้าพเจ้า
ไม่เคยลืม สิ่งที่เราเห็นระหว่างทางกลับบ้าน
—จำานวนคนมากมายที่ตามหาเราตลอดทั้ง
คืนนั้น รถแทรกเตอร์และรถบรรทุกของพวก
เขาติดอยู่ในหล่มโคลน  พวกเขาเจออานม้า

ที่นี่และเจอม้าที่โน่น  เมื่อพวกเขาเห็นเรา
กำาลังกลับบ้าน  ข้าพเจ้าสามารถสัมผัสได้ถึง
ความโล่งอกและความรักของพวกเขา  เมื่อ
เข้ามาในเมือง มีหลายคนกำาลังรอเราอยู่ 
และข้างหน้าพวกเขาคือคุณยายท่ีรักของ
ข้าพเจ้ากับคุณลุงคุณป้า พวกท่านสวมกอด
เราและร้องไห้ ปีตอิย่างล้นเหลอืเมือ่ได้พบเดก็ 
ที่หลงหาย  สิ่งนี้เตือนใจให้ข้าพเจ้าระลึกถึง
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักและห่วงใยเรา  
พระองค์ทรงรอเรากลบับ้านด้วยพระทยักระวน 
กระวาย

ใช่แล้ว มีสัญญาณของพายุก่อตัวขึ้นรอบ
ข้างเรา  ขอให้เราเงยหน้าและเตรียมตัวให้
พร้อม  มีความปลอดภัยในประจักษ์พยาน 
ที่เข้มแข็ง  ขอให้เรายึดมั่นและเสริมสร้าง
ประจักษ์พยานของเราทุกวัน

ข้าพเจ้าทราบว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็น
ครอบครัวนิรันดร์  พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง
รักเรากำาลังรอคอยบุตรธิดาของพระองค์ด้วย
พระพาหุที่เอื้อมออกมา  ข้าพเจ้าทราบว่า
พระเยซูคริสต์ พระผู้กอบกู้ยังทรงพระชนม์
อยู่   เช่นเดียวกับเปโตร มนุษย์ไม่ได้เปิดเผย
เรือ่งนีแ้ก่ข้าพเจ้า แต่พระบดิาผูส้ถติในสวรรค์ 
ทรงเปิดเผยแก่ข้าพเจ้า (ดู มัทธิว 16:15-19) 
ในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 

บราซีเลีย บราซิล
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ที่โอลิรู้สึกเกี่ยวกับข้าพเจ้า  พวกเขารักพระผู้- 
เป็นเจ้าในฐานะเพื่อนสนิท และพระองค์ทรง
ดูแลพวกเขา

สมาชิกของศาสนจักรนี้มีสิทธิ์และหลาย
คนได้รับพยานฝ่ายวิญญาณและทำาพันธ-
สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะติดตามพระเจ้า  
กระนั้นก็ตาม บางคนมุ่งหน้ามาหาพระองค์
ขณะที่คนอื่นไม่ได้ทำาเช่นนั้น  พวกท่านอยู ่
ในประเภทไหน

พระผู้เป็นเจ้าควรเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดใน
ชีวิตเรา— เป็นจุดสนใจที่แท้จริงของเรา ใช่
หรือเปล่า  หรือพระองค์ทรงอยู่ห่างจากความ
นึกคิดและเจตนาของใจเราบางครั้ง (ดู โม- 
ไซยาห์ 5:13)  ให้สังเกตว่าไม่เพียงความนึก 
คิดของใจเราเท่านั้นที่สำาคัญแต่ “เจตนา” 
ด้วย  พฤติกรรมและการกระทำาสะท้อนถึง
ความสุจริตในเจตนาของเราอย่างไร

เบ็นลูกชายเรา เมื่ออายุ 16 ปีได้เป็นผู้พูด
ในการประชุมใหญ่สเตค เขาถามว่า “ท่าน
รู้สึกอย่างไรถ้าคนบางคนสัญญาบางอย่าง
ทุกสัปดาห์แต่ไม่เคยรักษาสัญญานั้น” เขา
พูดต่อไปว่า “เราจริงจังต่อสัญญาที่เราทำา
เมื่อเรารับส่วนศีลระลึกและทำาพันธสัญญาที่
จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์และระลึก
ถึงพระองค์ตลอดเวลาหรือไม่”

โ
อลิ หลานชายอายุหกขวบของเราผู้ชอบ
เรียกข้าพเจ้าด้วยความรักว่า “ป๊อบปี้” 
ต้องไปเอาอะไรบางอย่างจากรถ  โอลิ

ไม่รู้ว่า คุณพ่อของเขายืนอยู่ในบ้านกดเปิด
ล็อคประตูรถด้วยรีโมทเมื่อโอลิจะเข้าไป แล้ว 
กดลอ็คอกีคร้ังเมือ่เขาออกมา  โอลว่ิิงเข้าบ้าน 
ยิ้มแก้มปริ

ทั้งครอบครัวถามเขาว่า “หนูทำาให้ประตู
รถเปิดได้อย่างไร แล้วก็ล็อคมันอีก” เขาเพียง
แต่ยิ้ม

ลูกสาวของเรา คุณแม่ของเขาพูดขึ้นว่า  
“สงสัยจะเหมือนที่ป๊อบปี้ทำา— สงสัยหนูจะมี
เวทมนตร์เหมือนคุณตา”

เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองในสอง
สามนาทีต่อมา เขาก็ตอบคำาถามดังกล่าว
เก่ียวกับความสามารถใหม่ของเขาว่า “มัน
เป็นสิ่งอัศจรรย์  ผมคิดว่าเพราะป๊อบปี้รักผม
และเป็นเพื่อนสนิทของผม ท่านจึงดูแลผม”

ข้าพเจ้าได้รับพรท่ีได้รูเ้รือ่งสิง่อศัจรรย์ท่ีแท้ 
จริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของวิสุทธิชนผู้ซื่อ- 
สัตย์ทั่วแอฟริกา  ปาปัวนิวกินี  ออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด์  และหมู่เกาะแปซิฟิก  ข้าพเจ้า
เห็นด้วยกับโอลิ—ข้าพเจ้าคิดว่าเพราะผู้คน 
ที่ซื่อสัตย์เหล่านั้นรู้สึกเกี่ยวกับพระบิดาบน
สวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดแบบเดียวกันกับ

โดย เอ็ลเดอร์เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า
มากขึ้น
พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องก�รให้เร�รักพระองค์จนถึงจุดที่คว�มประสงค์ของ
เร�เป็นพระประสงค์ของพระองค์

พระเจ้าประทานหลายวิธีเพื่อช่วยให้เรา
ระลึกถึงพระองค์และพลังคำ้าจุนจากพระองค์  
วิธีหนึ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ได้รับเหมือนๆ กัน
คือ—ความทุกข์ (ดู แอลมา 32:6)  เมื่อข้าพ- 
เจ้ามองย้อนไปถึงความยากลำาบากท่ีเคย
เผชิญ  เห็นได้ชัดว่ามีผลต่อการเติบโต ความ
เข้าใจ และความเอาใจใส่ของข้าพเจ้า สิ่ง
เหล่านั้นทำาให้ข้าพเจ้าใกล้ชิดกับพระบิดาบน
สวรรค์และพระบุตรของพระองค์มากขึ้นด้วย
ประสบการณ์และการชำาระใจให้บริสุทธิ์

การนำาทางและคำาแนะนำาของพระเจ้าเป็น 
สิง่สำาคญัยิง่ พระองค์ทรงช่วยพีช่ายของเจเร็ด 
แก้ปัญหาหนึ่งในการท้าทายสองอย่างของ
เขาเมื่อพระองค์ทรงบอกให้เขาหาอากาศ
บรสิทุธิเ์ข้าไปในยานทีเ่ขาสร้างขึน้ด้วยศรัทธา 
(ด ูอเีธอร์ 2:20) พระเจ้าไม่เพยีงปล่อยปัญหา 
ในการจัดหาแสงสว่างไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้น  
แต่ทรงทำาให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ พระเจ้า
ทรงยอมให้การตสีอนและการทดลองน้ีจำาเป็น 
ต่อการแก้ปัญหา และพระองค์น่ันเองท่ีทรง
ส่งลม ฝน และนำา้ท่วมมา (ด ูอเีธอร์ 2:23–24) 

เหตุใดพระองค์จึงทรงทำาเช่นนั้น  และเหตุ
ใดพระองค์จงึทรงเตอืนเราทกุคนให้พาตนเอง 
ออกห่างจากอันตราย ทั้งๆ ที่พระองค์ทรง
สามารถหยุดอันตรายนั้นไม่ให้เกิดขึ้นได้
อย่างง่ายดาย ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์เล่า
เรื่องการเตือนทางวิญญาณให้ย้ายรถม้าที่
ท่านกับภรรยาและลูกนอนอยู่  ท่านเห็นกับ
ตาว่าเพียงชั่วครู่หลังจากนั้นได้เกิดพายุหมุน
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กระชากต้นไม้ใหญ่หลุดลอยไปทั้งรากและ
หล่นลงตรงที่รถม้าเคยจอดอยู่ก่อนหน้านั้น 
(ดู คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร: วิลฟอร์ด 
วูดรัฟฟ์ [2004], 48)

ในกรณีตัวอย่างท้ังสองเร่ืองน้ี  ดินฟ้า
อากาศถูกปรับให้ลดอันตรายลงได้  แต่นี่คือ
ประเด็น— แทนที่จะทรงแก้ปัญหาด้วยพระ-
องค์เอง  พระเจ้าทรงต้องการให้เราพัฒนา
ศรัทธาเพื่อช่วยให้เราพึ่งพาพระองค์ในการ
แก้ปัญหาและวางใจพระองค์  จากนั้นเราจะ
สัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้อย่างมั่นคง
ยิ่งขึ้น ทรงพลังยิ่งขึ้น ชัดเจนขึ้น และเป็นส่วน
ตัวมากขึ้น  เราจะเป็นหน่ึงเดียวกันกับพระ-
องค์ และเราสามารถเป็นเหมือนพระองค์  
การที่เราเป็นเหมือนพระองค์คือเป้าหมาย
ของพระองค์  อันท่ีจริง น่ีคือรัศมีภาพเช่น
เดียวกับงานของพระองค์ (ดู โมเสส 1:39)

เด็กชายคนหนึ่งพยายามจะปรับพื้นดิน
หลังบ้านให้เรียบเพื่อเขาจะเล่นรถของเขาได้  
มีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเป็นอุปสรรค  เด็กคน
นัน้ทัง้ผลกัทัง้ลากจนสดุกำาลงั  แต่ไม่ว่าเขาจะ 
พยายามหนักแค่ไหน  หินก้อนนั้นก็ไม่ขยับ- 
เขยื้อนเลย

คุณพ่อเฝ้ามองอยู่ชั่วครู่ แล้วเข้ามาหา
ลูกชายพลางพูดว่า “ลูกต้องใช้กำาลังทั้งหมด
เพื่อเคลื่อนย้ายหินก้อนใหญ่ก้อนนี้”

เด็กชายตอบว่า “ผมใช้กำาลังทั้งหมดของ
ผมแล้วครับ”

คุณพ่อแย้งว่า “ไม่ ลูกยังใช้ไม่หมด ลูกยัง 
ไม่ได้ขอให้พ่อช่วย”

แล้วทัง้สองกช่็วยกนัเคลือ่นย้ายหินออกไป 
โดยง่าย

คุณพ่อของเพื่อนข้าพเจ้า ไวบา โรเม ประ-
ธานสเตคคนแรกของปาปัวนิวกินี ได้รับการ
สอนเช่นกันว่าเขาสามารถหันไปหาพระบิดา
ในสวรรค์ในยามที่ต้องการ  เขาและเพื่อนใน
หมู่บ้านจะรอดชีวิตได้ก็ด้วยพืชไร่ที่พวกเขา
เพาะปลูกไว้เท่านั้น  วันหนึ่งเขาจุดไฟเผาพื้น 
ที่ส่วนหนึ่งในไร่นาของหมู่บ้านเพื่อเตรียม
เพาะปลูก  แต่เป็นเพราะความแห้งแล้งท่ี
ยาวนาน และพืชผักที่ปลูกไว้แห้งมาก  ไฟ 
ที่เขาจุดจึงกลายเป็นไฟแบบเดียวกันกับที่
ประธานโธมัส เอส. มอนสันอธิบายไว้ในการ
ประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว (ดู “การเชื่อฟังนำามา
ซึ่งพร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 89—90)  มัน

เริ่มลามไปติดหญ้าและพุ่มไม้  ส่งผลให้เป็น 
“ทะเลเพลิง” ตามคำาบอกเล่าจากลูกชายของ
เขา  เขาเกรงว่าเพื่อนในหมู่บ้านจะสูญเสีย
พืชพันธุ์ธัญญาหาร  ถ้าถูกทำาลายหมด เขา
จะตกเป็นจำาเลยในการพิพากษาของหมู่บ้าน  
เนื่องจากไม่สามารถดับไฟได้ เขาจึงระลึกถึง
พระเจ้า

ข้าพเจ้าขออ้างอิงคำาพูดของลูกชายเขา 
เพื่อนข้าพเจ้า “คุณพ่อคุกเข่าลงบนเนินใน
พุม่ไม้และเริม่สวดอ้อนวอนพระบดิาบนสวรรค์ 
เพื่อให้ไฟหยุดลาม  ทันใดนั้นเกิดเมฆดำาก้อน
ใหญ่อยู่เหนือท่านขณะกำาลังสวดอ้อนวอน 
และฝนก็เทลงมาอย่างหนัก—แต่เฉพาะ
บริเวณที่ไฟไหม้เท่านั้น  เมื่อท่านเหลียวมอง
ไปรอบๆ ท้องฟ้าแจ่มใสทกุแห่งยกเว้นบรเิวณ 
ที่เปลวไฟลุกไหม้  ท่านแทบไม่เชื่อว่าพระเจ้า
จะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนคนธรรมดาเช่น
ท่าน ท่านคุกเข่าลงอีกและร้องไห้เหมือนเด็ก  
ท่านบอกว่าท่านชืน่ใจทีส่ดุ”  (ด ูแอลมา 36:3)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้เรารัก
พระองค์จนถึงจุดที่ความประสงค์ของเราเป็น
พระประสงค์ของพระองค์  แล้วเราจะรู้สึกได้
ถึงความรักนี้และรู้จักรัศมีภาพของพระองค์  
จากนั้นพระองค์จะประทานพรเราดังที่พระ-
องค์ทรงต้องการ  สิ่งนี้เกิดขึ้นกับนีไฟบุตร
ของฮีลามัน ผู้ก้าวไปถึงจุดที่พระเจ้าวาง
พระทัยเขาอย่างไม่ต้องสงสัย พระองค์จึง
ประทานพรทุกสิ่งที่เขาทูลขอ  (ดู ฮีลามัน 
10:4-5)

ในหนังสือนิยายเรื่อง “ก�รเดินท�งของ

พ�ย พ�เทล” เขียนโดยยานน์ มาร์เทล พระ-
เอกส่งเสียงที่เขารู้สึกเกี่ยวกับพระคริสต์ว่า 
“ผมให้พระองค์ออกจากหัวผมไม่ได้  ยังทำา
ไม่ได้  สามวันมานี้ผมคิดเกี่ยวกับพระองค์  
ยิ่งพระองค์อยู่ในหัวผมมากเท่าไร ผมก็ยิ่งลืม
พระองค์ไม่ได้  ยิ่งผมเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์
มากเท่าไร  ผมก็ยิ่งไม่อยากจากพระองค์มาก
เท่านั้น” ([2001], 57)

คอลลีย์วิลล์ เทกซัส
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บัญญัติเหล่านี้6 และเราพึงเคารพคุณค่าชีวิต 
มนษุย์เสมอ ตลอดช่วงชวีติมากมายแต่ละช่วง

พระคัมภีร์สอนว่าร่างกายและวิญญาณคอื
จติวิญญาณของมนษุย์7 ในฐานะสตัภาวะ ที่
ประกอบด้วยสองส่วน ท่านจึงสามารถขอบ 
พระทยัพระผูเ้ป็นเจ้าสำาหรบัของประทานอนัหา 
ค่ามิได้ของร่างกายและวิญญาณที่ท่านได้รับ

ร่างกายมนุษย์
หลายปีในอาชีพแพทย์ทำาให้ข้าพเจ้ามี

ความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อร่างกายมนุษย์  
เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเพื่อเป็นของ
ประทานแก่ท่าน ร่างกายจึงมหัศจรรย์อย่าง
ที่สุด!  ลองนึกถึงตาที่ท่านใช้มอง หูที่ท่านใช้
ฟัง และนิ้วที่ท่านสัมผัสสิ่งอัศจรรย์รอบกาย  
สมองทีใ่ห้ท่านเรยีนรู ้คดิ และหาเหตผุล หวัใจ 
ที่สูบฉีดไม่หยุดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยที่
ท่านแทบไม่รู้ตัว8

ร่างกายของท่านป้องกันตัวเอง  ความเจ็บ
ปวดเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตือนว่ามีบางอย่าง
ผิดปกติและต้องได้รับการดูแล  โรคติดเชื้อ
คุกคามเป็นครั้งคราว และเมื่อเป็นเช่นนั้น ภูมิ
ต้านทานจะก่อตัวขึ้นเพื่อเพิ่มแรงต้านทานการ
ติดเชื้อครั้งต่อไป

ร่างกายของท่านซ่อมแซมตัวเอง  บาดแผล
และรอยฟกชำ้าสมานดังเดิม  กระดูกหักกลับ
มาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง  ข้าพเจ้ายกมาเพียงตัว 
อย่างเลก็ ๆ น้อย ๆ ของคณุสมบติัอนัมหศัจรรย์ 
ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ร่างกายของท่าน

แม้กระนั้นยังดูเหมือนว่าในทุกครอบครัว 
หากไม่ใช่ในทุกคน  สภาพร่างกายที่เป็นอยู่

พี่
น้องทีร่กัทัง้หลาย แต่ละวนัคอืวนัแห่ง 
การตัดสินใจ ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันสอนเราว่า “การตัดสินใจ

กำาหนดจุดหมายปลายทาง”1 การใช้เสรีภาพ 
อย่างฉลาดในการตัดสินใจสำาคัญยิ่งต่อการ
เติบโตทางวิญญาณของท่าน ทั้งปัจจุบันและ 
เพื่อนิรันดร ท่านไม่เคยเด็กเกินกว่าจะเรียนรู้ 
ไม่เคยโตเกนิกว่าจะเปลีย่นแปลงความปรารถนา 
อย่างยิ่งที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเกิดจาก
ความมุ่งมั่นที่ปลูกฝังมาจากสวรรค์เพื่อให้ได้
รับความก้าวหน้านิรันดร ์2  แต่ละวันนำามาซึ่ง
โอกาสให้เราตัดสินใจเพื่อนิรันดร

เราเป็นสัตภาวะนิรันดร์—บุตรธิดาทาง
วิญญาณของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์  
พระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกว่า “พระเจ้าจึงทรง
สร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค…์
และทรงสร้างให้เป็นชายและเป็นหญิง”3  
เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ยินคณะนักร้อง
ปฐมวัยร้องเพลงที่เรารัก “ฉันลูกพระผู้เป็น
เจ้า”4  ข้าพเจ้าสงสัยว่า “ทำาไมจึงไม่ได้ยิน
เพลงนั้นจากมารดาที่ชอบร้องเพลงหรือบิดา 
ผู้ซื่อสัตย์บ่อยกว่านี้”  เรา ทุกคน มิใช่บุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ  ในความ
จริงแล้ว ไม่มีใครเลยที่จะ หยุด เป็นลูกของ
พระผู้เป็นเจ้าได้!

ในฐานะบตุรธดิาของพระผูเ้ป็นเจ้า เราควร 
รักพระองค์ด้วยสุดใจและสุดจิตวิญญาณ
ของเรา แม้มากกว่าบิดามารดาบนแผ่นดิน
โลกของเรา5  เราควรรักเพื่อนบ้านของเราดุจ 
พี่น้อง  ไม่มีพระบัญญัติใดยิ่งใหญ่กว่าพระ-

นั่นคือความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีต่อพระผู้ช่วย
ให้รอด  พระองค์อยู่ใกล้เสมอ โดยเฉพาะใน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และในยามต้องการ ในบาง
เวลาที่คาดหวังน้อยที่สุด  ข้าพเจ้ารู้สึกราว 
กบัว่าพระองค์ทรงแตะไหล่เพือ่ให้รู้ว่าพระองค์ 
ทรงรักข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะคืนความรักนั้นได้
ในวิธีที่ไม่ดีพร้อมของข้าพเจ้าโดยถวายใจแด่
พระองค์ (ดู ค.พ. 64:22, 34)

สองสามเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้านั่งอยู่กับ
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ขณะที่
ท่านมอบหมายผู้สอนศาสนาไปสนามเผยแผ่
ของพวกเขา  เมื่อเราออกไป ท่านรอข้าพเจ้า 
ขณะที่เราเดิน ท่านโอบไหล่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า
บอกท่านว่าท่านเคยทำาอย่างเดียวกันนี้ครั้ง
หนึ่งในออสเตรเลีย  ท่านพูดว่า “นั่นเพราะ
ผมรักคุณ” ข้าพเจ้าทราบว่าท่านพูดจริง

ข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าเราสามารถได้รับสิทธิ
พิเศษในการเดินอย่างเป็นรูปธรรมเคียงข้าง
พระผู้ช่วยให้รอด  เราจะรู้สึกถึงพระพาหุของ
พระองค์ที่โอบไหล่เราเช่นเดียวกัน  ดังเช่น
สานุศิษย์ที่มุ่งหน้าสู่เอมมาอูส “ใจเรารุ่มร้อน
ภายใน” (ลูกา 24:32)  น่ีคือข่าวสารของ
พระองค์  “มาดูเถิด” (ยอห์น 1:39) นี่คือคำา
เชื้อเชิญเป็นการส่วนตัวและการสวมกอดไว้
ด้วยคำาเชื้อเชิญให้เดินกับพระองค์ด้วยพระ-
พาหุที่โอบไหล่เรา

ขอให้เรามีความรู้สึกมั่นใจเช่นเดียวกับ 
อีนัส ที่แสดงออกในข้อสุดท้ายของหนังสือที่
สั้นแต่ลึกซึ้งของท่าน “ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีใน
วันที่ความเป็นมรรตัยของข้าพเจ้าจะสวม
ความเป็นอมตะ, และจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์
พระองค์; เมื่อนั้นข้าพเจ้าจะเห็นพระพักตร์
พระองค์ด้วยความสขุใจ, และพระองค์จะตรสั 
แก่ข้าพเจ้า: จงมาหาเราเถิด, เจ้าผู้ได้รับพร, 
มทีีเ่ตรยีมไว้ให้เจ้าอยูใ่นปราสาทของพระบดิา 
แห่งเรา” (อีนัส 1:27)

เนื่องจากประสบการณ์ที่หลากหลายและ
พลงัทีพ่ระวญิญาณทรงเป็นพยานต่อข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผูเ้ป็นเจ้าทรงพระชนม์  
ข้าพเจ้าสมัผสัความรกัของพระองค์  เป็นความ 
รู้สึกที่หอมหวานที่สุด ขอให้เราทำาสิ่งที่จำาเป็น 
เพ่ือให้ความประสงค์ของเราเป็นพระประสงค์ 
ของพระองค์และรักพระองค์อย่างแท้จริง  ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์  เอเมน 

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การตัดสินใจเพ่ือนิรันดร
ก�รใช้เสรีภ�พอย่�งฉล�ดในก�รตัดสินใจสำ�คัญยิ่งต่อก�รเติบโตท�งวิญญ�ณ 
ของท่�น ทั้งปัจจุบันและเพื่อนิรันดร
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บางอย่างต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ9  แบบ 
แผนทีใ่ช้รับมอืกบัสภาพท้าทายเช่นนัน้ประทาน 
มาจากพระเจ้า  พระองค์ตรัสว่า “เราให้ความ
อ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; … 
เพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อมตน…และมี
ศรัทธาในเรา, เมื่อนั้นเราจะทำาให้สิ่งที่อ่อนแอ
กลับเข้มแข็งสำาหรับพวกเขา.”10

วิญญาณที่แจ่มจรัสมักจะอยู่ในร่างกายที่
ไม่สมบูรณ์แบบ11  อันที่จริงของประทานของ
การมีร่างกายเช่นนั้นสามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัวได้เมื่อบิดามารดาและพี่
น้องเต็มใจปรับชีวิตเพื่อดูแลเด็กที่เกิดมา
พร้อมกับความต้องการพิเศษ

กระบวนการชราภาพเป็นของประทานจาก
พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับความตาย  ความ
ตายในบ้ันปลายชีวิตมรรตัยของท่านจำาเป็น
ต่อแผนอันสำาคัญยิ่งแห่งความสุขของพระผู้-

เป็นเจ้า12  เพราะเหตุใดเล่า  เพราะความตาย
จะทำาให้วิญญาณของท่านกลับบ้านไปหา
พระองค์ได้13 จากมุมมองนิรันดร์ ความตาย
เป็นเรื่องก่อนเวลาอันควรก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น
ไม่พร้อมที่จะพบพระผู้เป็นเจ้า

เพราะร่างกายของท่านเป็นส่วนสำาคัญยิ่ง
ในแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า จึงไม่ค่อยน่า
แปลกใจที่อัครสาวกเปาโลอธิบายว่าร่างกาย
เป็น “วิหารของพระเจ้า”14  แต่ละครั้งที่ท่าน
มองเข้าไปในกระจก จงมองว่าร่างกายเป็น
วิหารของท่าน  ความจริงดังกล่าว—ซึ่งเราควร
สำานกึคณุทกุวนั—สามารถเป็นอทิธิพลบวกต่อ 
การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่ท่านจะดูแลร่างกาย
และใช้ร่างกาย การตดัสนิใจเหล่านัน้จะกำาหนด 
จดุหมายปลายทางของท่าน  เป็นเช่นนีไ้ด้อย่าง 
ไร  เพราะร่างกายของท่านเป็นวิหารสำาหรับ
วิญญาณท่าน  และวิธีที่ท่านใชร้่างกายส่งผล

ต่อวิญญาณของท่าน  การตัดสินใจบางอย่าง
ทีจ่ะกำาหนดจดุหมายปลายทางนรินัดร์ของท่าน 
ได้แก่

• ท่านจะเลือกดูแลและใช้ร่างกายของท่าน
อย่างไร

• ท่านจะเลือกพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิญญาณข้อใด

วิญญาณมนุษย์
วิญญาณของท่านเป็นสิ่งนิรันดร์  พระเจ้า

ตรัสกับศาสดาพยากรณ์อับราฮัมว่า “ก่อนที่
เจ้าคลอดจากครรภ์  เราก็ได้กำาหนดตัวเจ้า
ไว้”15 พระเจ้าตรัสคล้าย ๆ กันนี้เกี่ยวกับเยเร-
มีย์16  และคนอื่น ๆ มากมาย17 พระองค์ตรัส 
แม้กระทั่งเกี่ยวกับท่านในเรื่องนี้18

พระบิดาบนสวรรค์ของท่านทรงรู้จักท่าน
มานาน  ท่านในฐานะบุตรหรือธิดาของพระ-
องค์ได้รับเลือกจากพระองค์ให้มายังแผ่นดิน
โลกในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะ เพื่อเป็นผู้นำาใน
งานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์บนแผ่นดินโลก19  
ท่านได้รับเลือก ไม่ใช่ เพราะลักษณะทาง
ร่างกายแต่เพราะคุณลักษณะ ท�งวิญญ�ณ 
เช่น ความเก่งกาจ ความกล้าหาญ ความสจุรติ 
ของใจ ความกระหายความจริง ความหิวโหย
ปัญญา และความปรารถนาจะรับใช้ผู้อื่น

ท่านพัฒนาคุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้
มาแล้วก่อนเกิด คุณลักษณะอื่น ๆ ท่าน
สามารถพัฒนาได้ที่นี่บนแผ่นดินโลก20 เมื่อ
ท่านเพียรแสวงหา21

คุณลักษณะสำาคัญยิ่งทางวิญญาณคือการ
ควบคุมตนเอง—ความเข้มแข็งที่จะให้เหตุผล
มาก่อนความต้องการ  การควบคุมตนเอง
สร้างมโนธรรมอันแข็งแกร่ง  และมโนธรรม
ของท่านกำาหนดปฏิกิริยาตอบสนองทางศีล- 
ธรรมในสถานการณ์ยาก ๆ ที่ล่อลวงและทด- 
ลองเรา  การอดอาหารช่วยให้วิญญาณท่าน
พัฒนาการควบคุมความต้องการทางร่างกาย  
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงความช่วย
เหลือจากสวรรค์ เพราะทำาให้การสวดอ้อน 
วอนของท่านมีพลังมากขึ้น  เหตุใดจึงต้อง
ควบคมุตนเอง  พระผูเ้ป็นเจ้าทรงปลกูฝังความ 
ต้องการอันทรงพลังไว้ในตัวเราสำาหรับการ
บำารุงเลี้ยงและความรัก ซึ่งสำาคัญยิ่งต่อการ
ทำาให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ดำารงอยู่ต่อไป22  เมื่อเรา
ควบคุมความต้องการของเราภายในขอบเขต
กฎของพระผู้เป็นเจ้า เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น 
มีความรักมากขึ้น และปีติอันบริบูรณ์23

จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า การล่อลวงส่วน
ใหญ่ที่จะเบี่ยงเบนจากแผนแห่งความสุขของ
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พระผู้เป็นเจ้ามาจากการนำาความต้องการ
ประการสำาคัญ ๆ ที่พระองค์ประทานให้ไปใช้
ในทางที่ผิด  การควบคุมความต้องการไม่ง่าย
เสมอไป  ไม่มีใครจัดการความต้องการได้
อย่างสมบูรณ์แบบ24 ความพลาดพลั้งเกิดขึ้น  
มีการทำาผิดพลาด  มีการกระทำาบาป  แล้วเรา
จะทำาอย่างไร  เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งเหล่า
นั้น และเราสามารถกลับใจได้อย่างแท้จริง25

เราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม  แม้ความ
ปรารถนาของเราก็เปลี่ยนแปลงได้  อย่างไร 
น่ะหรือ?  มีเพียงหนทางเดียว  การเปลี่ยน-
แปลงที่แท้จริง—การเปลี่ยนแปลงถาวร—
สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านอำานาจการรักษา ชำาระ
ล้าง และทำาให้เป็นไปได้แห่งการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์26 พระองค์ทรงรักท่าน—ท่าน
ทุกคน!27  ทรงยอมให้ท่านเข้าถึงเดชานุภาพ
ของพระองค์เมื่อท่านรักษาพระบัญญัติด้วย
ความกระตือรือร้น จริงจัง และเคร่งครัด ช่าง
เรยีบง่ายและชดัเจน พระกติตคิณุของพระเยซ ู
ครสิต์ คอื พระกติตคิณุของการเปลีย่นแปลง!28

วิญญาณมนุษย์ที่เข้มแข็ง ผู้สามารถควบ 
คมุความต้องการทางเนือ้หนงัได้ ย่อมเป็นนาย 
เหนืออารมณ์และกิเลสโดยไม่ตกเป็นทาสของ
มัน  อิสรภาพเช่นนี้สำาคัญยิ่งต่อวิญญาณเฉก
เช่นออกซิเจนสำาคัญต่อร่างกาย!  อิสรภาพที่
เกิดจากการเป็นทาสตนเองคือการหลุดพ้นที ่
แท้จริง!29

เรา “เป็นอิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิต

นิรันดร์…หรือจะเลือกการเป็นเชลยและความ
ตาย”30  เมื่อเราเลือกเส้นทางที่สูงกว่าไปสู่
เสรีภาพและชีวิตนิรันดร์ เส้นทางนั้นมีการ
แต่งงานรวมอยู่ด้วย31  วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ประกาศว่า “การแต่งงานระหว่างชายและ
หญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าและว่า
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้
สร้างเพื่อจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตร
ธิดาของพระองค์”  เรายังทราบด้วยว่า “เพศ
เป็นบุคลิกภาพสำาคัญยิ่งของแต่ละบุคคลก่อน
ชีวิตมรรตัย ขณะมีชีวิตมรรตัย และเป็นเครื่อง
บ่งบอกอัตลักษณ์และจุดประสงค์นิรันดร์”32

การแต่งงานระหว่างชายและหญิงเป็น
รากฐานหลักคำาสอนของพระเจ้าและสำาคัญ
มากต่อแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า  การ
แต่งงานระหว่างชายและหญิงเป็นแบบแผน
ของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับชีวิตอันบริบูรณ์บน
แผ่นดินโลกและในสวรรค์ แบบแผนการแต่ง-
งานของพระผู้เป็นเจ้าไม่อาจนำาไปปฏิบัติโดย
มิชอบ เข้าใจผิด หรือตีความหมายผิด ๆ ได้33 

ถ้าคุณต้องการมีปีติที่แท้จริง  แบบแผนการ
แต่งงานของพระผู้เป็นเจ้าปกป้องอำานาจการ
ให้กำาเนดิอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละปีตอินัเกดิจากความ 
สัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างคู่สมรส34  เราทราบ
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งงานให้อาดัมกับเอวา
ก่อนที่พวกเขาจะประสบปีติจากความสัมพันธ์
ฉันสามีภรรยา35

ในสมัยเรา รัฐบาลห่วงใยเป็นพิเศษเรื่อง

ปกป้องการแต่งงาน เพราะครอบครวัทีเ่ข้มแขง็ 
ถือเป็นวิธีดีที่สุดในการเลี้ยงดูอนุชนรุ่นหลังให้
มสีขุภาพด ีมกีารศกึษา ความผาสกุ และความ 
เจริญรุ่งเรือง36 แต่รัฐบาลถูกอิทธิพลครอบงำา
อย่างหนักจากกระแสสังคมและปรัชญาทาง
โลกเมื่อร่างกฎหมาย แก้ไข และนำาไปบังคับ
ใช้  ไม่ว่ารัฐจะบัญญัติกฎหมายไว้อย่างไร 
หลักคำาสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับการแต่งงาน
และศีลธรรม จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง37  พึง
ระลึกว่า บาป ถึงแม้มนุษย์จะทำาให้ชอบด้วย
กฎหมาย แต่ก็ยังเป็นบาปในสายพระเนตร
ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดี!

แม้ว่าเราต้องเลียนแบบความกรุณาปรานี
และการุณยธรรมของพระผู้ช่วยให้รอด แม้ว่า
เราต้องให้ความสำาคัญต่อสิทธิและความรู้สึก
ของบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า แต่เรา
ไม่สามารถเปลี่ยนหลักคำาสอนของพระองค์ได้  
ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเปลี่ยน  เรามีหน้าที่
ศึกษา ทำาความเข้าใจ และธำารงหลักคำาสอน
ของพระองค์

วิถีพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดนั้นดี  
วิถีของพระองค์รวมถึงความบริสุทธ์ิทางเพศ
ก่อนแต่งงานและความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองใน
ชีวิตแต่งงาน38  วิถีของพระเจ้าเป็นหนทาง
เดียวให้เราประสบความสุขที่ยาวนาน วิถีของ
พระองค์นำาการปลอบโยนอันยั่งยืนมาสู่เรา
และนำาสันติสุขอันจีรังมาสู่บ้านของเรา  ยิ่งไป
กว่านั้น วิถีของพระองค์นำาเรากลับบ้านไปหา
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พระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ของเรา นำา
เราไปสู่ชีวิตนิรันดร์และความสูงส่ง39  นี่คือ
ส่วนสำาคัญที่สุดในงานและรัศมีภาพของพระ-
ผู้เป็นเจ้า40

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า แต่ละวันคือวันแห่ง
การตัดสินใจ และการตัดสินใจของเรากำาหนด
จดุหมายปลายทางให้เรา วนัหนึง่เราแต่ละคน 
จะยนืเบือ้งพระพกัตร์พระเจ้าในการพพิากษา41  
เราแต่ละคนจะมีการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับพระ
เยซคูรสิต์42 เราจะต้องชีแ้จงการตดัสนิใจต่าง ๆ 
ที่เราทำาเกี่ยวกับร่างกายของเรา คุณลักษณะ
ทางวิญญาณของเรา และวิธีที่เราให้เกียรติ
แบบแผนของพระผูเ้ป็นเจ้าสำาหรบัการแต่งงาน 
และครอบครัว  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่าง
จริงจังขอให้เราเลือกอย่างฉลาดในแต่ละวัน
เพื่อนิรันดร ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระ-
เยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“Decisions	Determine	

Destiny”	(ไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักร,	 
6	พ.ย.	2005),	3;	speeches.byu.edu.

2.	 แนวคิดเรื่องความก้าวหน้านิรันดร์อธิบายไว้อย่างดี
โดย	ดับเบิลยู.	ดับเบิลยู.	เฟลพ์ส	ในข้อความเพลง
สวด	“If	You	Could	Hie	to	Kolob”	(Hymns, 
บทเพลงที่	284)		ข้อ	4	อ่านว่า	“ไร้กาลอวสาน
คุณธรรม	/	ไร้กาลอวสานฤทธานุภาพ	/	ไร้กาล
อวสานปัญญา	/	ไร้กาลอวสานความสว่าง	/	ไร้กาล
อวสานเอกภาพ	/	ไร้กาลอวสานวัยเยาว์	/	ไร้กาล
อวสานฐานะปุโรหิต	/	ไร้กาลอวสานสัจจา”		ข้อ	5	จบ
ว่า	“ไร้กาลอวสานรัศมีภาพ	/	ไร้กาลอวสานความรัก	/	
ไร้กาลอวสานการด�ารงอยู่	/	ไร้มรณาเบื้องบน”

3.	 ปฐมกาล	1:27;	ดู	โคโลสี	3:10;	แอลมา	18:34;	อีเธอร์	
3:15;	โมเสส	6:9	ด้วย.

4.	 “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,”	เพลงสวด, บทเพลงที่	149.
5.	 ดู	มัทธิว	10:37.
6.	 ดู	มาระโก	12:30–31.
7.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	88:15.
8.	 กลไกอื่น	ๆ	จากพระผู้เป็นเจ้าท�างานอยู่ในร่างกาย

ของท่านเช่นกัน		ธาตุต่าง	ๆ	เช่น	โซเดียม	โพแทสซี
ยม	และแคลซียม	รวมทั้งสารประกอบต่าง	ๆ	เช่น	น�้า	
กลโูคส	และโปรตนี	ล้วนจ�าเป็นต่อการอยูร่อด		ร่างกาย	
จดัการกบัแก๊ส	เช่น	ออกซเิจนและคาร์บอนไดออกไซด์		
สร้างฮอร์โมน	เช่น	อินซูลิน	แอดรีนาลีน	ไทรอกซิน		
ระดับของแต่ละอย่างที่กล่าวมานี้และส่วนประกอบ
อื่น	ๆ	อีกหลายอย่างในร่างกายจัดระเบียบตัวเองโดย
อัตโนมัติภายในขอบเขตที่แน่นอน		มีกลไกควบคุมที่
สัมพันธ์กันระหว่างต่อมต่าง	ๆ	ในร่างกาย		ตัวอย่าง
เช่น	ต่อมใต้สมองท่ีอยูล่่างสดุของสมองปล่อยฮอร์โมน 
หนึ่งออกมากระตุ้นส่วนนอกของต่อมหมวกไตเพื่อ
ผลิตฮอร์โมนของต่อมหมวกไตชั้นนอก		เมื่อระดับ
ฮอร์โมนชั้นนอกเพิ่มสูงขึ้นจะไปกดปริมาตรถ่ายออก
ของฮอร์โมนกระตุ้นที่เกิดจากต่อมใต้สมองและใน
ทางกลับกันด้วยเช่นกัน		อุณหภูมิร่างกายของท่าน
รักษาระดับปกติอยู่ในช่วง	98.6˚F	หรือ	37˚C	ไม่ว่า
ท่านจะอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรหรือขั้วโลกเหนือก็ตาม

9.	 สภาพบางอย่างเห็นได้ชัดอย่างง่ายดาย	แต่บางอย่าง

แฝงเร้น		บางอย่างเป็นกรรมพันธุ์	บางอย่างไม่ใช่		
บางคนมีความโน้มเอียงที่จะเกิดมะเร็ง	บางคนมี
ภูมิแพ้	และอื่น	ๆ		เราแต่ละคนสามารถไหวตัวทัน 
ต่อความอ่อนแอของตนเองและเรียนรู้ด้วยความ
อ่อนน้อมถึงสิ่งที่พระเจ้าจะทรงสอน	เพื่อที่ความ
อ่อนแอนั้นจะกลับเป็นความเข้มแข็งได้

10.	 อีเธอร์	12:27.
11.	 สภาพบางอย่างจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์จน 

กว่าจะถึงการฟื้นคืนชีวิต	เมื่อ	“สิ่งทั้งปวงจะทรงน�า
กลบัคนืสูร่่างอนัถกูต้องและบรบูิรณ์”	(แอลมา	40:23)

12.	 ดู	แอลมา	42:8.
13.	 ผูแ้ต่งหนงัสอืสดุดเีขยีนว่า	“ความตายของผูจ้งรกัภักดี 

ต่อพระองค์ส�าคัญในสายพระเนตรพระยาห์เวห์”	
(สดุดี	116:15)		ความตายเป็นสิ่งส�าคัญล�้าค่า	เพราะ
ส�าหรับวิสุทธิชน	นั่นคือ	“การต้อนรับกลับบ้าน”	 
ไปสู่พระเจ้า

14.	 1	โครินธ์	3:16;	ดู	6:19	ด้วย.
15	 อับราฮัม	3:23.
16.	 ดู	เยเรมีย์	1:5.
17.	 ดู	แอลมา	13:2–3.
18.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	138:	55–56.
19.	 ดู	แอลมา	13:2-3;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

138:38-57.
20.	 คุณลักษณะแห่ง	“ศรัทธา,	คุณธรรม,	ความรู้,	ความ

ยับยั้งตน,	ความอดทน,	ควมกรุณาฉันพี่น้อง,	ความ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า,	จิตกุศล,	ความนอบน้อม,	
[และ]	ความขยันหมั่นเพียร”	(หลักค�าสอนและพันธ- 
สัญญา	4:6)	ล้วนอยู่ในบรรดาของประทานฝ่าย
วิญญาณที่เราสามารถพัฒนาและได้รับ		ความส�านึก
คุณเป็นคุณลักษณะทางวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่
สามารถพัฒนาได้		ความส�านึกคุณมีอิทธิพลต่อ
สภาพอารมณ์และประสิทธิผลการท�างาน	เมื่อท่าน	
“เกิดทางวิญญาณจากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว”	ท่านจะรับ
รูปลักษณ์ของพระองค์ไว้ในสีหน้าของท่านด้วย
ความส�านึกคุณ	(ดู	แอลมา	5:14)

21.	 ดู	1	โครินธ์	14:1–12;	โมโรไน	10:8–19;	หลักค�าสอน
และพันธสัญญา	46:10–29.

22.	 บางคนถูกล่อลวงให้รับประทานมากเกินไป		“โรค
อ้วนอยู่ในขั้นระบาดไปทั่วโลกแล้ว	ด้วยอัตราผู้เสีย
ชีวิตอย่างน้อย	2.8	ล้านคนต่อปีอันเป็นผลเนื่องมา
จากภาวะน�้าหนักเกิน”	(“10	Facts	on	Obesity,”	
องค์การอนามัยโลก,	มี.ค.	2013,	www.who.int/
features/factfiles/obesity/en)		บางคนถูกล่อลวงให้
รับประทานน้อยเกินไป	ภาวะเบื่ออาหารและโรค 
บูลิเมียท�าลายชีวิตมากมาย	รวมถึงชีวิตแต่งงานและ
ครอบครัว		บางคนถูกล่อลวงด้วยความปรารถนาทาง
เพศที่พระผู้สร้างทรงห้าม		รายละเอียดชี้แจงอยู่ใน	
คู่มือเล่ม 2: ก�รบริห�รง�นศ�สนจักร ซึ่งกล่าวว่า	
“กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศของพระเจ้าคือการ
ละเว้นความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงานตาม
กฎหมายและการซื่อสัตย์ในชีวิตสมรส…	การล่วง
ประเวณี	การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน	ความ
สัมพันธ์แบบรักร่วมเพศระหว่างชายกับชายหรือ
หญิงกับหญิง	และการปฏิบัติทุกอย่างที่ไม่บริสุทธิ์	
ผิดธรรมชาติ	หรือผิดศีลธรรม	ถือว่าเป็นบาป”		
อ้างอิงต่อจากคู่มือ	“พฤติกรรมรักร่วมเพศถือว่า
ละเมิดพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า	ขัดกับจุด
ประสงค์ด้านพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์	และ
ท�าให้ผู้คนสูญเสียพรซึ่งจะพบได้ในชีวิตครอบครัว
และในศาสนพิธีแห่งความรอดของพระกิตติคุณ	…	
แม้ไม่เหน็ด้วยกบัพฤตกิรรมรกัร่วมเพศ	แต่ศาสนจกัร

	 เข้าใจและเคารพบุคคลที่ถูกดึงดูดให้สนใจเพศเดียว	
กัน”	([2010],	21.4.5;	21.4.6)

23.	 ดู	1	โครินทร์	6:9–20;	ยากอบ	1:25–27;	หลักค�าสอน
และพันธสญัญา	130:20–21.	และเราพงึระลึกเสมอว่า	
“มนุษย์เป็นอยู่,	เพื่อพวกเขาจะมีปีติ”	(2	นีไฟ	2:25)

24.	 ชวีติมรรตัยเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบ	ดงัทีอ่ธบิาย	
ไว้ในพระคัมภีร์ว่า	“พวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธี
นี้,	เพื่อดูว่าพวกเขาจะท�าสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่
พระเจ้า	พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวก
เขาหรือไม่”	(อับราฮัม	3:25)

25.	 ดู	โมไซยาห์	4:10;	แอลมา	39:9;	ฮีลามัน	15:7.	คู่มือ
เล่ม 2	ซึ่งมีข้อความนี้	“พฤติกรรมรักร่วมเพศจะได้
รับยกโทษผ่านการกลับใจอย่างแท้จริง”	(21.4.6)

26.	 โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และโดยการเชื่อ
ฟังหลักธรรมพระกิตติคุณ	มนุษยชาติทั้งปวงจะรอด	
“ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	138:4;	หลักแห่ง
ความเชื่อข้อ	3)

27.	 ดู	อีเธอร์	12:33–34;	โมโรไน	8:17.
28.	 ดู	โมไซยาห์	5:2;	แอลมา	5:12–14.
29.	 ดู	โรม	8:13–17;	กาลาเทีย	5:13–25;	หลักค�าสอนและ

พันธสัญญา	88:86.
30.	 2	นีไฟ	2:27.
31.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	131:	1–4.
32.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮน�,	พ.ย.	

2010,	ปกหลังด้านใน.
33.	 ดู	มัทธิว	19:4–6;	โมไซยาห์	29:26–27;	ฮีลามัน	5:2.
34.	 แต่ละคนเกิดมาพร้อมกับลักษณะพิเศษเฉพาะตัว	

โครโมโซม	และดีเอ็นเอ	(กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก)		
ดีเอ็นเอเป็นโมเลกุลที่มีรหัสค�าสั่งพันธุกรรมซึ่งใช้ใน
พฒันาการและการท�าหน้าทีข่องเซลล์สิง่มชีวีติ		ดเีอน็เอ	
ของแต่ละคนสร้างขึ้นเมื่อดีเอ็นเอจากบิดาและมารดา
มารวมกันเพื่อสร้างดีเอ็นเอของร่างกายใหม่—นี่คือ
ความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างบิดา	มารดา	และบุตร

35.	 ดู	ปฐมกาล	2:24–25;	3:20–21;	4:1–2,	25.
36.	 ดร.แพทริก	เอฟ.	ฟาแกน	เขียนว่า	“หน่วยโครงสร้าง

จ�าเป็นซึ่งส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ	[คือ]	ครัว
เรือนของบิดามารดาที่สมรสกัน—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครอบครัวที่มีบุตรและนมัสการเป็นประจ�าทุก
สัปดาห์		การสมรสทุกครั้งท�าให้เกิดครัวเรือนใหม่
ขึ้นมา	ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจอิสระที่สร้างรายได้	ใช้
จ่าย	ออมเงิน	และลงทุน”	(“The	Family	GDP:	How	
Marriage	and	Fertility	Drive	the	Economy,”	The 
Family in America,	vol.	24,	no.	2	[Spring	2010],	136.

37.	 ดู	อพยพ	20:14;	เลวีนิติ	18:22;	20:13;	เฉลยธรรม
บัญญัติ	5:18;	มัทธิว	5:27–28;	มาระโก	10:19;	ลูกา	
18:20;	โรม	1:26–27;	13:9;	โมไซยาห์	13:22;	3	นีไฟ	
12:27–28;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	42:24;	59:6.

38.	 ดู	กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์,	“This	Thing	Was	Not	Done	
in	a	Corner,” Ensign,	พ.ย.	1996,	49.

39.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	14:7.
40.	 ดู	โมเสส	1:39.
41.	 ดู	2	นีไฟ	9:41,	46;	โมไซยาห์	16:10.
42.	 เราจะได้รับการตัดสินตามการกระท�าและความ

ปรารถนาของใจเรา	(ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	
137:9;	ดู	ฮีบรู	4:12;	แอลมา	18:32;	หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา	6:16;	88:109	ด้วย).
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แต่ละภาคการประชุม
นับเป็นพรที่เราได้มาประชุมกันที่ศูนย์การ

ประชุมใหญ่อันโอ่อาแห่งนี้อย่างสงบและ
ปลอดภัย  การประชุมใหญ่นี้ครอบคลุมข้าม
ทวีปไปยังผู้คนทุกหนแห่งอย่างที่ไม่เคยเกิด

พี่
น้องทั้งหลาย ใจข้าพเจ้าอิ่มเอิบเมื่อ
เรามาถงึช่วงสุดท้ายของการประชมุ 
ใหญ่สามัญที่ยอดเยี่ยมของศาสน-

จักร  เราได้รับอาหารทางวิญญาณเมื่อเราฟัง
คำาแนะนำาและประจักษ์พยานของผู้พูดใน

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

จนกว่าเราจะพบกันอีก
ขอให้เร�มีเมตต�ต่อกันม�กขึ้น และขอให้เร�ทำ�ง�นของพระเจ้�อยู่เสมอ

ขึ้นมาก่อน  แม้ในความเป็นจริงเราจะอยู่ห่าง
ไกลจากหลายท่าน แต่เราสัมผัสถึงวิญญาณ
ของท่าน    

ถงึเจ้าหน้าทีผู่ไ้ด้รบัการปลดในการประชมุ 
ใหญ่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณ
จากใจจริงแทนผู้คนทั้งศาสนจักรสำาหรับวัน
เวลาที่ท่านอุทิศตนรับใช้  ผู้คนนับไม่ถ้วนได้
รับพรจากการที่ท่านกระทำาคุณประโยชน์ใน
งานของพระเจ้า

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะนักร้องประสาน
เสียงแทเบอร์นาเคิลและคณะนักร้องอื่นๆ ที่
มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้  บทเพลง
ของท่านไพเราะและเพิ่มพระวิญญาณอย่าง
มากซึ่งเราสัมผัสได้ในแต่ละภาคการประชุม

ข้าพเจ้าขอบคุณท่านทั้งหลายสำาหรับคำา
สวดอ้อนวอนเพื่อข้าพเจ้าและเจ้าหน้าท่ีชั้น
ผู้ใหญ่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสามัญทุกคน
ของศาสนจักร  คำาสวดอ้อนวอนเหล่านั้น
เสริมกำาลังเรา  

ขอพรจากสวรรค์จงสถิตกับท่าน  ขอให้
บ้านของท่านเตม็ไปด้วยความรกั ความสภุาพ 
อ่อนน้อม และพระวิญญาณของพระเจ้า ขอ
ให้ท่านบำารงุเลีย้งประจกัษ์พยานในพระกติต-ิ 
คุณตลอดเวลา เพื่อประจักษ์พยานจะคุ้ม-
ครองท่านจากความทุกข์ทรมานของปฏิปักษ์

บัดนี้การประชุมใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว  ขอให้
เราเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ขอพระ-
วิญญาณซึ่งเราสัมผัสที่นี่ทรงสถิตกับเราเมื่อ
เราทำาสิ่งต่างๆ ที่ต้องทำาในแต่ละวัน  ขอให้
เรามเีมตตาต่อกนัมากขึน้ และขอให้เราทำางาน 
ของพระเจ้าอยู่เสมอ 

พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอพระผู้เป็น-
เจ้าประทานพรท่าน  ขอให้สันติสุขที่พระองค์
ทรงสัญญาไว้อยู่กับท่านเวลานี้และตลอดไป  
ข้าพเจ้ากล่าวคำาอำาลาจนกว่าเราจะพบกนัอีก 
ในหกเดือน ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา แม้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ซึ่งยืนอยู่ชายทุ่ง  เขาพูดอย่างนุ่มนวลอีกครั้ง
ว่า “มานีส่ ิเจ้าไม่ถกูล่ามแล้วนะ เจ้าป็นอสิระ 
แล้ว” จากนั้นเขาเอื้อมมือออกไปด้วยความ
รักและวางมือบนหัวมัน และเดินกลับมากับ
มัน พร้อมกับแกะตัวอื่นไปที่คอก1

ด้วยเจตนารมณ์ของเรื่องราวนั้น ดิฉันสวด
อ้อนวอนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้
เราเรยีนรูด้้วยกนัในคำา่คนืนีเ้กีย่วกบัการรกัษา 
พันธสัญญา  การทำาและรักษาพันธสัญญา
หมายถึงการเลือกที่จะผูกมัดตนเองกับพระ-
บิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์  เป็นการ
ให้คำามั่นว่าจะติดตามพระผู้ช่วยให้รอด เป็น 
การวางใจในพระองค์และปรารถนาทีจ่ะแสดง 
ความสำานึกคุณสำาหรับราคาที่พระองค์ทรง
ชำาระเพื่อปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระผ่านของ
ประทานอันเป็นนิจแห่งการชดใช้

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์อธิบาย
ว่า “พันธสัญญาคือข้อตกลงที่ผูกมัดทาง
วิญญาณ  สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาของเราว่าเราจะดำาเนินชีวิต คิด 
และกระทำาตามวิธีที่กำาหนด—วิธีที่พระบุตร

ดิ
ฉันจะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวที่
ประทับใจดิฉัน

คำ่าวันหนึ่งชายคนหนึ่งเรียกแกะ
ห้าตัวของเขาให้เข้าคอกในเวลากลางคืน    
ครอบครัวของเขามองด้วยความสนใจยิ่ง
ขณะที่เขาเพียงพูดว่า “มานี่” และในทันใด
แกะทั้งห้าตัวเงยหน้าหันมาทางเขา  แกะสี่
ตัวรีบวิ่งมาหาเขา ด้วยความรักความเมตตา 
เขาลูบหัวแกะสี่ตัวอย่างนุ่มนวล  แกะรู้จัก
เสียงของเขาและรักเขา

แต่แกะตัวที่ห้าไม่ได้วิ่งมาหา  แกะตัวนี้
เป็นแกะเพศเมียตัวใหญ่ เมื่อไม่กี่สัปดาห์
ก่อนหน้านี้เจ้าของเอามาให้เขาบอกว่ามัน 
ไม่เชือ่ง ดือ้ และมกัพาให้แกะตัวอืน่ออกนอก 
ทาง เจ้าของใหม่รับแกะเข้ามาและผูกมันไว้
ในทุ่งของเขาเองสองสามวันเพื่อจะเรียนรู้ไม่
หนีไปที่อื่น  เขาสอนมันอย่างอดทนให้รักเขา
และรักแกะตัวอื่นจนในท่ีสุดเหลือแต่เชือก
สัน้ๆ ผกูรอบคอเท่านัน้ ไม่ต้องผกูตดิไว้กบัหลกั

คำ่าวันนั้นขณะที่ครอบครัวของเขาเฝ้าดู  
ชายคนนั้นเดินเข้าไปหาแกะเพศเมียตัวนั้น 

โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

การประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ  |  28 กันยายน 2013 ของพระองค์ พระเจ้าพระเยซคูริสต์  พระบิดา 
พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิท์รงสญัญา 
จะประทานสง่าราศีของชีวิตนิรันดร์เป็นการ
ตอบแทน”2  ในสัญญาที่ผูกมัดน้ัน พระเจ้า
ทรงกำาหนดเงื่อนไขและเราตกลงท่ีจะรักษา
เงื่อนไข  การทำาและรักษาพันธสัญญาของ
เราเป็นการแสดงออกถึงคำามั่นของเราท่ีจะ
เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด3  แนวคิดคือ
พยายามที่จะมีเจตคติที่กล่าวไว้เป็นอย่างดี
ในสามวลีต่อไปนี้ในเพลงสวดอันเป็นท่ีชื่น
ชอบ “ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา…ข้าจะพูด
สิ่งพระองค์บัญชา…ข้าจะเป็นดังพระองค์
บัญชา”4

เหตุใดจึงต้องทำาและรักษาพันธสัญญา
1. การรักษาพันธสัญญาเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง ทำาให้มีพลังอำานาจ และ
ให้ความคุ้มครอง

นีไฟเห็นในนิมิตถึงพรสำาคัญท่ีพระเจ้า
ประทานแก่ผู้รักษาพันธสัญญา “และ เหตุ-
การณ์ ได้ บังเกิด ขึ้น คือ ข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็น  
เด ชานุ ภาพ ของ พระ เมษ โปดก ของ พระผู้เป็น
เจ้า, ว่า ลงมา … บน ผู้คน แห่ง พัน ธ สัญญา ของ  
พระเจ้า,…และ พวก เขา มี อาวุธ คือ ความชอบ 
ธรรม และ เด ชานุภาพ ของ พระผู้เป็นเจ้า ใน 
รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง ใหญ่.”5  

เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันพบกับเพื่อนใหม่คนหนึ่ง  
เธอเป็นพยานว่าหลังจากที่เธอได้รับเอ็นดาว- 
เม้นท์พระวิหาร เธอรู้สึกถึงความเข้มแข็งด้วย
พลังอำานาจที่จะต่อต้านการล่อลวงที่เธอเคย
มีปัญหามาก่อน

เมื่อเรารักษาพันธสัญญาของเรา เราได้รับ
ความกล้าหาญและความเข้มแข็งด้วยเพื่อ
ช่วยให้เราแบกภาระของกันและกัน ซิสเตอร์
ทีใ่จแตกสลายคนหนึง่มลีกูชายทีก่ำาลงัประสบ 
กับการท้าทายทางศีลธรรมที่หนักหน่วง เนื่อง 
จากศรัทธาของเธอที่มีต่อพี่น้องสตรีสมาคม
สงเคราะห์ในฐานะผู้รักษาพันธสัญญา เธอ
รวบรวมความกล้าเชื้อเชิญพวกเธออดอาหาร
และสวดอ้อนวอนให้ลูกชายของเธอ สตรีคน
หนึ่งกล่าวว่าเธอน่าจะขอคำาสวดอ้อนวอน
เช่นเดียวกันจากพี่น้องสตรีของเธอ  หลายปี
ก่อน ลูกชายของเธอเองมีปัญหา  เสียดายที่
เธอไม่ได้เชื้อเชิญให้พี่น้องสตรีช่วยครอบครัว
เธอแบกภาระนี้  พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า 
“ถ้าท่านรักกันและกัน  ดังนี้แหละทุกคนก็จะ
รู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา”6

พลังอำานาจ ปีติ และ
ความรักจากการรักษา
พันธสัญญา
ดิฉันเชื้อเชิญให้เร�แต่ละคนประเมินว่�เร�รักพระผู้ช่วยให้รอดเพียงใด โดย
วัดจ�กว่�เร�มีคว�มสุขเพียงใดในก�รรักษ�พันธสัญญ�
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โอ พี่น้องสตรี เราทุกคนมีภาระที่ต้องแบก
และภาระที่ต้องแบ่งปัน  คำาเชื้อเชิญให้แบก
ภาระของกันและกันคือคำาเชื้อเชิญให้รักษา
พันธสัญญาของเรา  คำาแนะนำาของลูซี แม็ค 
สมิธถึงพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์กลุ่มแรก
ตรงกับยุคสมัยนี้มากกว่ายุคสมัยใด “เราจะ
ต้องทะนุถนอมกัน ดูแลกัน ปลอบโยนกัน 
และได้รับคำาสั่งสอน เพื่อเราทุกคนจะนั่งอยู่
ในฟ้าสวรรค์ด้วยกัน”7  นี่คือการรักษาพันธ-
สัญญาและการเยี่ยมสอนในรูปแบบที่ดีที่สุด

พระคัมภีร์มอรมอนเตือนเราว่าแม้กระทั่ง
ศาสดาพยากรณ์แอลมาก็ต้องแบกภาระของ
การมีบุตรชายที่ดื้อรั้น  แต่แอลมาได้รับพร 
ที่พี่น้องในพระกิตติคุณที่รักษาพันธสัญญา 
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งสู่พระเจ้าและ
เรียนรู้ถึงความหมายของการแบกภาระของ
กันและกัน  เราคุ้นเคยกับข้อพระคัมภีร์ท่ี 
โมไซยาห์พูดถึงศรัทธาอันยิ่งใหญ่แห่งคำา

สวดอ้อนวอนของแอลมาเพื่อบุตรของท่าน 
แต่บันทึกได้กล่าวไว้ว่า “พระเจ้า ทรง ได้ยิน 
 คำา สวดอ้อนวอน จาก ผู้คน  ของ พระองค์, และ  
คำา สวด อ้อนวอน จาก แอลมา, ผู้ รับ ใช้ ของ 
พระองค์ ด้วย,”8

เรารูว่้าพระเจ้าทรงเบกิบาน “ในจติวญิญาณ 
ที่กลับใจ”9  แต่เราปรารถนาเหนือสิ่งอื่นใด
คือให้ลูกหลานของเราทำาตามคำาแนะนำาของ
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ให้ “เริ่มต้นแต่
เนิ่นๆ และมุ่งมั่น” ในการทำาและรักษาพันธ-
สัญญา10  เมื่อไม่นานมานี้ มีคำาถามที่จริงใจ
และกระตุน้ความคดิในสภาฐานะปโุรหติและ 
ผู้นำาองค์การช่วย “เราคาดหวังจริง ๆ ไหมที่
จะให้เดก็อายแุปดขวบรกัษาพนัธสญัญาของ 
พวกเขา” ขณะที่เราปรึกษากัน  มีคำาแนะนำา
ว่าวิธีหนึ่งที่จะเตรียมเด็กให้ทำาและรักษา
พันธสัญญาบัพติศมาอันศักดิ์สิทธิ์คือช่วยให้
พวกเขาเรียนรู้ที่จะทำาและรักษาคำาสัญญาที่

เรียบง่าย
บิดามารดาที่ซื่อสัตย์มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าพวก

เขาจะตอบสนองความต้องการของลูกๆ ได้ดี
ที่สุดอย่างไร ขณะที่บิดามารดาแสวงหาและ 
กระทำาตามการเปิดเผยส่วนตัว ปรึกษาด้วย
กัน ดูแลและสอนหลักธรรมเรียบง่ายของ
พระกิตติคุณ  พวกเขาจะมีพลังอำานาจที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและคุ้มครองครอบ-
ครัวของพวกเขา  สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ 
สามารถช่วยได้ด้วย  คุณปู่ที่น่ารักของดิฉัน
สอนถึงความสำาคัญของการรักษาสัญญา
ผ่านเพลงธรรมดาเพลงหนึ่งที่ร้องอย่างนี้ 
“ก่อนที่จะทำาสัญญา นึกถึงความสำาคัญเสีย
ก่อน  จากนั้นเมื่อทำาไปแล้ว  สลักมันไว้ในใจ  
สลักมันไว้ในใจ”  เพลงสั้นๆ นี้สอนด้วยความ
รัก ความเชื่อมั่น และพลังอำานาจ เพราะคุณ
ปู่สลักคำาสัญญาของท่านไว้ในใจท่าน

มารดาที่ฉลาดคนหนึ่งที่ดิฉันรู้จักตั้งใจให้
ลกูๆ พยายามพร้อมกบัเธอในการรักษาพนัธ- 
สัญญาของเธอ  เธอแบกรับภาระของเพื่อน
บ้าน มิตรสหาย และสมาชิกในวอร์ดอย่างมี
ความสุข—และปลอบโยนผู้ที่ต้องการคำา
ปลอบโยน  ไม่แปลกใจเลยที่ไม่นานมานี้
ลูกสาวที่อายุน้อยของเธอมาขอความช่วย
เหลือเพื่อจะรู้วิธีปลอบโยนเพื่อนของเธอที่
คุณพ่อเพิ่งจะเสียชีวิต  นั่นเป็นสถานการณ์ดี
ยิง่ทีจ่ะสอนว่าความปรารถนาและการกระทำา 
ของเธอที่จะปลอบโยนเพื่อนเป็นวิธีหนึ่งใน
การรักษาพันธสัญญาบัพติศมาของเธอ  เรา
จะคาดหวังให้เด็กทำาและรักษาพันธสัญญา 
พระวหิารได้อย่างไรถ้าเราไม่คาดหวงัให้พวก
เขารักษาพันธสัญญาแรก—พันธสัญญา
บัพติศมา

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ให้ข้อสังเกตว่า 
“พรยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่เราจะให้โลก
ได้คอืพลงัของบ้านทีม่พีระครสิต์เป็นศนูย์กลาง  
บ้านที่สอนพระกิตติคุณ  รักษาพันธสัญญา  
และอบอวลด้วยความรัก”11 มีวิธีใดบ้างที่เรา
สามารถสร้างบ้านที่เตรียมลูกๆ ของเราให้ทำา
และรักษาพันธสัญญาพระวิหาร

• เราสามารถค้นพบด้วยกันถึงความหมาย
ของการมีค่าควรต่อใบรับรองพระวิหาร

• เราสามารถค้นพบด้วยกันถึงวิธีที่จะฟัง
พระวิญญาณบริสุทธิ์  เนื่องจากเรารับ
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ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาเหล่านี้เป็นข้อเรียก
ร้องสำาหรับความสุข”14  ใน 2 นีไฟกล่าวไว้ว่า 
“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเรามีชีวิตอยู่
ตามทางแห่งความสุข”15  ในตอนต้นของบท
เดียวกันนี้เราเรียนรู้ว่านีไฟและผู้คนของเขา
เพิ่งสร้างพระวิหาร  แน่นอนว่าพวกเขาเป็น 
ผู้รักษาพันธสัญญาที่มีความสุข และใน 
แอลมาเราอ่านว่า “แต่ ดูเถิด นับ แต่ วัน เวลา 
ของนีไฟแล้ว, ไม่ เคย มี เวลา ใด เลย ใน บรรดา 
ผู้คน ของ นีไฟที่เป็นสุข, ยิ่ง ไป กว่า ใน วัน เวลา 
ของ โม โร ไน”16  ทำาไม  เราเรียนรู้ในข้อก่อน
หน้านั้นว่าพวกเขา “ซื่อสัตย์ ใน การ รักษา  
พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า ”17 ผู้รักษาพันธ-
สัญญาคือผู้รักษาพระบัญญัติ

ดิฉันชอบพระคัมภีร์ที่อ่านว่า “และ บัดนี้ 
เมื่อ ผู้คน ได้ยิน ถ้อยคำา เหล่า นี้ [หมายถึง
ถ้อยคำาที่อธิบายถึงพันธสัญญาบัพติศมา], 
พวก เขา ปรบ มือ ด้วย ปีติ, และ ร้อง ว่า: นี่ คือ 
ความ ปรารถนา ของ ใจ เรา.”18  ดิฉันชอบ
ความปรารถนาของใจพวกเขา  พวกเขา
ปรารถนาอย่างมีความสุขที่จะทำาและรักษา
พันธสัญญาของพวกเขา

วันอาทิตย์วันหนึ่งสตรีสาวคนหนึ่งเปล่ง
เสียงร้องอย่างรื่นเริงว่า “วันนี้ฉันรับศีลระลึก”  
ท่านชืน่ชมยนิดใีนสทิธพิเิศษนีเ้ป็นครัง้สดุท้าย 
เมือ่ไร  และเราจะแสดงออกถงึสิง่นีไ้ด้อย่างไร  
เราทำาสิ่งนี้โดยระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด 
เสมอ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
เสมอ ซึ่งรวมถึงการรักษาวันสะบาโตของ
พระองค์ให้ศักดิ์สิทธิ์  เราทำาสิ่งนี้โดยระลึกถึง
พระองค์ เสมอ เมื่อเราสวดอ้อนวอนส่วนตัว
และเป็นครอบครัว ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 
และจัดสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ 
เสมอ เมื่อเราสับสนหรือไม่จริงจังกับสิ่งที่
สำาคัญเหล่านี้ เรากลับใจและเริ่มต้นอีก

การทำาและรักษาพันธสัญญาของเรา
อย่างเบิกบานให้เหตุผลและความหมายแก่
ศาสนพิธีแห่งความรอดอันศักดิ์สิทธิ์และ
สำาคัญที่เราต้องได้รับเพื่อจะได้ “ทุกสิ่งที่พระ-
บิดามี”19  ศาสนพิธีและพันธสัญญาเป็น 
“หลักชัยทางวิญญาณ” ที่ประธานฮิงค์ลีย์
กล่าวถงึเมือ่ท่านสอนว่า “วสิทุธชินยคุสดุท้าย 
เป็นผู้คนแห่งพันธสัญญา  นับจากวันที่ได้รับ

เอ็นดาวเม้นท์พระวิหารโดยการเปิดเผย 
เราจึงต้องเรียนรู้ทักษะอันสำาคัญนั้น

• เราสามารถค้นพบด้วยกันถึงวิธีเรียนรู้
ผ่านทางการใช้สัญลักษณ์ โดยเริ่มด้วย
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของบัพติศมาและ 
ศีลระลึก

• เราสามารถค้นพบด้วยกนัว่าทำาไมร่างกาย 
จึงศักดิ์สิทธิ์ ทำาไมบางครั้งจึงกล่าวว่าเป็น
พระวิหาร เสื้อผ้าและการแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอันศักดิ์-
สิทธิ์ของเสื้อผ้าพระวิหารอย่างไร

• เราสามารถค้นพบแผนแห่งความสุขใน
พระคัมภีร์  ยิ่งเราคุ้นเคยกับแผนของพระ
บิดาบนสวรรค์กับการชดใช้ในพระคัมภีร์
มากเท่าไร การนมัสการที่พระวิหารจะยิ่ง
มีความหมายมากขึ้นเท่านั้น

• เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวของบรรพชน
ด้วยกัน  ค้นคว้าประวัติครอบครัว ทำาดัชนี 
และทำางานพระวิหารแทนคนตายให้คนที่
เรารักซึ่งล่วงลับไปแล้ว

• เราสามารถค้นพบด้วยกันถึงความหมาย
ของคำาต่างๆ เช่น เอ็นดาวเม้นท์ ศาสนพิธี 
การผนึก ฐานะปุโรหิต กุญแจ และคำา
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการนมัสการในพระวิหาร

• เราสามารถสอนว่าเราไปพระวิหารเพื่อทำา
พันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์—เรา
กลับบ้านเพื่อรักษาพันธสัญญาเหล่านั้น12

ขอให้เราระลึกถึงแนวคิดเรื่อง “ดี ดีกว่า 
และดีที่สุด” ขณะที่เราสอน13  เป็นเรื่องดีที่จะ
สอนลูกๆ ของเราเกี่ยวกับพระวิหาร  เป็นการ
ดีกว่าที่จะเตรียมและคาดหวังให้พวกเขาทำา
และรักษาพันธสัญญา  เป็นการดีที่สุดที่จะ
แสดงให้พวกเขาเห็นโดยการเป็นแบบอย่าง
ว่าเราแนบสนิทกับพันธสัญญาบัพติศมาและ
พันธสัญญาพระวิหารของเราอย่างชื่นบาน  
พี่น้องสตรี เราตระหนักถึงบทบาทอันสำาคัญ
ในงานแห่งความรอดขณะที่เราบำารุงเลี้ยง 
สอน และเตรียมลูกๆ ให้ก้าวหน้าไปตามเส้น
ทางแห่งพันธสัญญาไหม?  พลังอำานาจที่จะ
ทำาเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรายกย่องและรักษา
พันธสัญญาของเรา

2. การรักษาพันธสัญญาจำาเป็นต่อ
ความสุขที่แท้จริง

ประธานโธมสั เอส. มอนสันสอนว่า “พนัธ- 
สัญญาศักดิ์สิทธิ์มีไว้ให้เรายกย่อง และความ

บัพติศมาผ่านประสบการณ์ทางวิญญาณ
เรื่อยมา เราทำาสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและ
พระองค์ทรงทำาสัญญากับเรา  พระองค์ทรง
รักษาสัญญาของพระองค์ เสมอ ผ่านทาง
ผู้รับใช้ที่มีอำานาจของพระองค์ แต่ส่ิงน้ีเป็น 
การทดสอบที่สำาคัญยิ่งของชีวิตเราเพื่อดูว่า 
เร� จะทำาและรักษาพันธสัญญากับพระองค์ 
หรือไม่”20

3. การรักษาพันธสัญญาของเราแสดง
ให้เห็นถึงความรักของเราท่ีมีต่อพระผู้
ช่วยให้รอดและพระบิดาในสวรรค์ของ
เรา

จากเหตุผลทั้งปวงที่เราควรจะพากเพียร
ยิ่งขึ้นในการรักษาพันธสัญญาของเรา  เหตุ 
ผลข้อนี้มีความน่าสนใจมากกว่าทุกข้อ— 
ความรัก  ข้อหนึ่งในพันธสัญญาเดิมเป็นข้อที่
ประทับใจดิฉันเมื่อเราไตร่ตรองถึงหลักธรรม
แห่งความรัก  มีใครบ้างในบรรดาพวกเรา 
ที่ไม่ประทับใจกับความรักของยาโคบและ 
ราเชลของเรื่องความรักในไบเบิลดังที่เราอ่าน  
“ยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพ่ือได้ราเชล  เห็น
เป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอ”21 พี่น้อง
สตรี เรารักษาพันธสัญญาของเราด้วยความ
รักที่ลำ้าลึกและอุทิศตนเช่นนี้หรือไม่

เหตุใดพระผู้ช่วยให้รอดทรงเต็มพระทัย
รักษาพันธสัญญาของพระองค์กับพระบิดา
และทรงทำาพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ให้เกิดสัมฤทธิผลเพื่อชดใช้บาปของโลก  นั่น
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คือความรักของพระองค์ต่อพระบิดาของ
พระองค์และความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อ
เรา  เหตุใดพระบิดาจึงเต็มพระทัยที่จะยอม
ให้พระบตุรองค์เดียวทีถ่อืกำาเนดิและพระบตุร 
ที่ดีพร้อมของพระองค์ทนทุกข์ต่อความเจ็บ
ปวดเกนิกว่าพรรณาได้เพือ่แบกรับบาป ความ 
ปวดร้าวใจ ความป่วยไข้ และความทพุพลภาพ 
ของโลกและทุกสิ่งที่ไม่ยุติธรรมในชีวิตนี้  เรา
พบคำาตอบในถ้อยคำาเหล่านี้ “พระเจ้าทรงรัก
โลกดังนี้  คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์”22

“ถ้าเราสำานึกในพระกรุณาธิคุณต่อพรอัน
มากมายของเราอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นของเรา
ผ่านการไถ่ที่ทำาเพื่อเรา  ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้า
จะทรงขอจากเราแล้วเราจะไม่กระตือรือร้น
และเต็มใจทำา”23  จากคำาพูดนี้ของประธาน
โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิทีก่ล่าวว่า การรกัษาพนัธ- 
สัญญาเป็นวิธีหนึ่งที่จะแสดงความรักของเรา
ต่อการชดใช้อนัเป็นนิจท่ีเข้าใจไม่ได้ของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่และความรักอันดี
พร้อมของพระบิดาในสวรรค์ของเรา

เอล็เดอร์ฮอลแลนด์แนะนำาอย่างน่าประทับ 
ใจว่า “ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าประสบการณ์ของ
เราจะเป็นอย่างไรในวันพพิากษา  แต่ข้าพเจ้า 
จะแปลกใจมากถ้าในการสนทนานั้นพระผู้-

เป็นเจ้าจะไม่ทรงถามเราอย่างเดยีวกบัทีพ่ระ- 
คริสต์ตรัสถามเปโตร ‘เจ้ารักเราไหม’”24  คืน
นี้ดิฉันเชื้อเชิญให้เราแต่ละคนประเมินว่าเรา
รกัพระผูช่้วยให้รอดเพยีงใด โดยวดัจากว่าเรา 
มีความสุขเพียงใดในการรักษาพันธสัญญา  
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “ใครที่มีบัญญัติของ
เราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น  คน
น้ันเป็นคนทีร่กัเราและคนทีร่กัเรานัน้พระบดิา 
จะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำาแดง
ตัวให้ปรากฏแก่เขา”25 เราทุกคนต้องการการ 
มาปรากฏของพระผูช่้วยให้รอดเป็นประจำาใน 
ชีวิตประจำาวันของพวกเรามากเพียงไร

ขอให้เราจดจำาว่าแม้ผู้ที่เคยออกนอกลู่
นอกทางในอดีตหรือผู้ที่ประสบปัญหาที่จะ
รู้สึกถึงการสัมผัสจากพระหัตถ์ของพระเมษ-
บาลผู้ประเสริฐบนศีรษะของพวกเขาและ
ได้ยินสุรเสียงของพระองค์กล่าวว่า “มาสิ เจ้า
ไม่ได้ถูกล่ามอีกต่อไป  เจ้าเป็นอิสระแล้ว” 
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ตรัสว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 
ผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ”26  
พระองค์ทรงพูดเช่นนั้นได้เพราะพระองค์ทรง
รักษาพันธสัญญาของพระองค์ด้วยความรัก  
จากนั้นคำาถามของเราคือ เราจะพูดเช่นนั้น
ได้ไหม  ขอให้เรารุดหน้าด้วยศรัทธา จิตใจ
อันร่าเริง และด้วยความปรารถนาอันยิ่งใหญ่

ที่จะเป็นผู้รักษาพันธสัญญา  นี่จะเป็นวิธีที่
เราแสดงความรักของเราที่มีต่อพระบิดาใน
สวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทั้งสอง 
พระองค์ที่ดิฉันเป็นพยานด้วยความรักยิ่ง ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ไปจากความคิดไม่ได้  ดิฉันได้รับการกระตุ้น
เตือนให้ส่งข้อความไปหาพอร์เทอร์ บอกเขา
ถึงสิ่งที่ดิฉันสังเกตเห็น  ดิฉันส่งอีเมลไปหา
เขา บอกเขาว่าดฉินัเหน็อะไรและรูส้กึอย่างไร  
ดิฉันเตือนพอร์เทอร์ถึงพันธสัญญาที่เขาทำา
เมื่อรับบัพติศมา โดยยกคำาพูดของแอลมาใน
โมไซยาห์บทที่ 18

“และบัดนี้, เมื่อท่านปรารถนาจะเข้ามาสู่
คอกของพระผู้เป็นเจ้า, และเรียกว่าเป็นผู้คน
ของพระองค์, และเต็มใจจะแบกภาระของ
กันและกัน, เพื่อมันจะได้เบา;

เมื่อพ่อสามีของดิฉันสิ้นชีวิต ครอบครัวเรา
มารวมกันเพื่อทักทายผู้ที่มาร่วมแสดง
ความอาลยั ตลอดเยน็วันน้ันเมือ่ดิฉันพบปะ 

สนทนากับครอบครัวและเพื่อนๆ ดิฉันมักจะ
สังเกตเห็นพอร์เทอร์ หลานชายวัย 10 ขวบ 
ของเรายืนอยู่ใกล้แม่สามีดิฉัน—“คุณยาย 
ทวด” ของเขา  บางครั้งเขายืนอยู่ข้างหลังเธอ 
เฝ้ามองเธอ  ครัง้หน่ึงดิฉนัสงัเกตเห็นเขาคล้อง 
แขนกับเธอ  ดิฉันมองเขาลูบมือเธอ กอดเธอ
เล็กน้อย และยืนเคียงข้างเธอ  

หลายวันหลังจากนั้น ดิฉันดึงภาพนี้ออก

“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับ
คนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบโยน
คนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็น
พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและใน
ทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่, แม้จนถึง
ความตาย, …เพื่อท่านจะมีชีวิตนิรันดร์—

“…หากนี่เป็นความปรารถนาของใจท่าน
แล้ว, ท่านมีอะไรขัดข้องเล่าที่จะรับบัพติศมา
ในพระนามของพระเจ้า, เพื่อเป็นพยานต่อ
พระพกัตร์พระองค์ว่าท่านเข้ามาในพนัธสัญญา 
กับพระองค์, ว่าท่านจะรับใช้พระองค์และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์, เพื่อพระองค์
จะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาให้ท่าน
ให้มากมายยิ่งขึ้น?”1

ดิฉันอธิบายกับพอร์เทอร์ว่าแอลมาสอน
ไว้ว่าผู้ที่ต้องการรับบัพติศมาต้องเต็มใจรับใช้
พระเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่น—ชั่วชีวิต!  ดิฉัน
บอกว่า “ยายไม่ทราบว่าหลานรู้หรือไม่ แต่ที่
หลานแสดงความรกัความห่วงใยคณุยายทวด 
นั่นคือการรักษาพันธสัญญาของหลาน  เรา
รกัษาพนัธสญัญาทกุวนัเมือ่เรามเีมตตา แสดง 
ความรัก และดูแลกัน  ยายแค่อยากจะบอก
ว่าภูมใิจในตวัหลานทีเ่ป็นผูร้กัษาพนัธสญัญา!  
เมื่อหลานรักษาพันธสัญญาซึ่งทำาไว้เมื่อรับ
บัพติศมา หลานจะพร้อมรับการแต่งตั้งสู่
ฐานะปุโรหิต  พันธสัญญาเพิ่มเติมนี้จะให้
โอกาสหลานมากขึ้นในการเป็นพรและรับใช้
ผูอ้ืน่ ทัง้ยงัช่วยเตรยีมหลานให้พร้อมรับพนัธ- 
สัญญาที่จะทำาในพระวิหาร  ขอบใจหลานที่
เป็นแบบอย่างที่ดีเช่นนั้นให้กับยาย!  ขอบใจ
ที่แสดงให้ยายเห็นว่าผู้รักษาพันธสัญญาเป็น
อย่างไร!

พอร์เทอร์ตอบกลบัมา “คณุยายครับ ขอบ- 
คุณสำาหรับข้อความ  ทุกครั้งเมื่อผมกอดคุณ
ยายทวด ผมไม่ทราบว่าผมกำาลังรักษาพันธ-
สัญญาของผมอยู่ แต่ผมรู้สึกอบอุ่นในใจ
และรู้สึกดีมาก  ผมทราบว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์อยู่ในใจผม”

ดิฉันรู้สึกอบอุ่นในใจเช่นกันเมื่อตระหนัก
ว่าพอร์เทอร์เชื่อมโยงการรักษาพันธสัญญา
ของเขากับสัญญาที่จะ “มีพระวิญญาณของ
พระองค์อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา”2 —สัญญา
นี้เกิดขึ้นได้โดยการรับของประทานแห่งพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์

โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

เรามีเหตุผลสำาคัญ 
ที่จะชื่นชมยินดี
เมื่อท่�นรัก เฝ้�ดูแล และรับใช้ผู้อื่นในวิธีเล็กน้อยและเรียบง่�ย ท่�นกำ�ลังมี
ส่วนอย่�งแข็งขันในง�นแห่งคว�มรอด

พอร์เทอร์ (ขวา) กับคุณยายทวดของเขา
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พี่น้องสตรีทั้งหลาย เมื่อดิฉันได้พบปะ
สนทนากับท่านท่ัวโลก ดิฉันสังเกตเห็นว่า
พวกท่านหลายคนเป็นเหมือนพอร์เทอร์  ท่าน
ยืนเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าอย่างเงียบๆ 
โศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า และปลอบโยนคน
ที่ต้องการการปลอบโยนโดยที่ไม่รู้ว่าท่าน
กำาลงัรกัษาพนัธสัญญาของท่าน—พนัธสัญญา 
ซึง่ทำาไว้ในนำา้บพัติศมาและในพระวิหาร  เมือ่ 
ท่านรัก เฝ้าดูแล และรับใช้ผู้อื่นในวิธีเล็ก
น้อยและเรียบง่าย  ท่านกำาลังมีส่วนอย่าง 
แข็งขันในงานแห่งความรอด งานของพระผู้- 
เป็นเจ้า “คือการทำาให้เกิดความเป็นอมตะ
และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”3

ในฐานะ “ธดิาในอาณาจกัร [ของพระเจ้า]”4 
เราทำาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์  เรากำาลังเดินใน
ทางที่นีไฟเรียกว่า “ทางคับแคบและแคบนี้
ซึง่นำาไปสูช่วีตินรินัดร์”5 เราทุกคนอยูใ่นสถานท่ี 
ต่างกันบนเส้นทางนี้  แต่เราสามารถทำางาน
ร่วมกันได้เพื่อช่วยกัน “มุ่งหน้าด้วยความ
แน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้าอัน
บริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อพระ-
ผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง.”6

จนีนีร่บัใช้เป็นผูใ้ห้คำาปรกึษาเยาวชนหญงิ  
หลายเดอืนมาแล้วเธอเรยีนรูเ้กีย่วกบักจิกรรม 
ที่กำาลังจะเกิดขึ้นสำาหรับเยาวชนในวอร์ด นั่น
คือ การเดินเขาไปยังที่ซึ่งเรียกว่ายอดมาลัน  
เธอตืน่เต้นเพราะไม่นานมาน้ีเธอต้ังเป้าหมาย 
ที่จะปีนเขาดังกล่าว 

เมื่อเธอมาถึงต้นทางเดินขึ้นเขา แอชลีย์ 
เพื่อนสนิทของเธอเข้ามาหา  คล้องแขนจีนนี่ 
พร้อมอาสาจะเดินกับเธอ เธอพูดว่า “ฉันจะ
ไปกับเธอ”  แอชลีย์ ซึ่งเวลานั้นอายุ 16 ปี มี
ปัญหาทางร่างกายซึ่งทำาให้ยากมากสำาหรับ
เธอที่จะปีนเขาอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นเธอกับ 
จนีนีจ่งึเดนิช้าๆ สังเกตงานสร้างของพระบดิา 
บนสวรรค์ ก้อนหินบนยอดเขาเหนือบริเวณ
นั้นและดอกไม้รอบข้างพวกเธอ  ต่อมาจีนนี่
บอกว่า “ไม่นานดิฉันก็ลืมเรื่องเป้าหมายที่
ดฉินัจะเดนิขึน้เขาน้ัน เพราะมันกลายเป็นการ 
ผจญภัยในอีกรูปแบบหนึ่ง—การผจญภัยที่ชี้
ให้เหน็ความสวยงามตามทางเดิน หลายอย่าง 
ที่ดิฉันอาจจะพลาดไปถ้าดิฉันแค่เดินขึ้นไป
ถึงยอดมาลันตามเป้าหมาย” 

เมื่อจีนนี่และแอชลีย์เดินเขาต่อไป พวก
เธออยูร่ัง้ท้ายกลุม่ทีม่าด้วยกนั เอมมา เยาวชน 
หญิงอีกคนในวอร์ดตัดสินใจรอพวกเธอและ
เดินไปด้วยกัน  เอมมาเข้ามาเพิ่มความสนุก-
สนาน  เธอสอนจีนนี่กับแอชลีย์ร้องเพลง 
สนับสนุนและให้กำาลังใจเป็นพิเศษ  จีนนี่เล่า 
“เรานั่งพัก เราร้องเพลง พูดคุยและหัวเราะ  
ดิฉันได้รู้จักแอชลีย์กับเอมมาในวิธีที่ดิฉันคง 
จะไม่รูจ้กัถ้าไม่เป็นอย่างนี ้คนืนัน้ไม่ได้มเีพียง 
เรือ่งราวเกีย่วกบัภเูขา—แต่มอีะไรมากยิง่กว่า 
นั้น  เกี่ยวกับการช่วยเหลือกันและกันตาม
ทาง ทีละก้าว”

เมื่อจีนนี่ แอชลีย์ และเอมมาเดินขึ้นเขา 
ร้องเพลง หยุดพัก และหัวเราะไปด้วยกัน 
พวกเธอคงไม่ได้คิดว่า “ตอนนี้เรากำาลังรักษา
พันธสัญญาของเรา”  แต่พวกเธอกำาลังรักษา
พันธสัญญาของพวกเธอ  พวกเธอรับใช้กัน
ด้วยความรัก ความกรุณา และคำามั่นสัญญา  
พวกเธอเสริมสร้างศรัทธาให้แก่กันเมื่อพวก
เธอให้กำาลังใจและช่วยเหลือดูแลกัน

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า 
“เมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นลูกหลานแห่ง
พันธสัญญา เรารู้ว่าเราเป็นใครและพระผู้
เป็นเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากเรา  กฎของ
พระองค์จารึกไว้ในใจเรา”7

มาเรีย คูซีนาเป็นธิดาในพันธสัญญา 
ของพระผู้เป็นเจ้า เธอรู้ว่าเธอเป็นใครและ
พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังสิ่งใดจากเธอ เมื่อ
เธอต้อนรบัดฉินัสูบ้่านของเธอในเมอืงออมสค์ 
รัสเซีย ดิฉันคิดว่าดิฉันไปที่นั่นเพื่อรับใช้เธอ 
แต่ไม่นานดิฉันก็ตระหนักว่าดิฉันไปที่นั่นเพื่อ
เรียนรูจ้ากเธอ  มาเรยีเป็นผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใส 
 เธอดำาเนินชีวิตตามคำาแนะนำาในลูกา 22 
“เมื่อท่านหันกลับแล้ว จงชูกำาลังพี่น้องทั้ง
หลายของท่าน”8 เธอมีศรัทธาในถ้อยคำาของ
ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน ผู้กล่าวว่า

“บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สมาชิกและผู้สอน
ศาสนาจะร่วมมือกัน ทำางานด้วยกัน เพื่อ
ลงแรงในสวนองุ่นของพระเจ้าในการนำาจิต
วิญญาณมาหาพระองค…์

“…เมื่อเราลงมือทำาด้วยศรัทธา พระเจ้า
จะทรงแสดงให้เรารู้วิธีที่จะเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ศาสนจักรของพระองค์ในวอร์ด
และสาขาต่างๆ ที่เราอาศัยอยู่  พระองค์จะ
ทรง สถติกบัเราและจะทรงเป็นหุ้นส่วนท่ีแขง็- 
ขันในการทำางานเผยแผ่ศาสนาของเรา

“…ใช้ศรัทธา…ขณะท่านพิจารณาร่วมกับ
การสวดอ้อนวอนว่าญาติของท่าน เพื่อนของ
ท่าน เพื่อนบ้าน และผู้ที่ท่านคุ้นเคยคนใดที่
ท่านต้องการเชิญมาที่บ้านเพื่อพบกับผู้สอน
ศาสนา เพื่อให้พวกเขาได้รับฟังข่าวสารแห่ง
การฟื้นฟู”9

มาเรียทำาตามคำาแนะนำานี้โดยการเฝ้า
ดูแลช่วยเหลือพี่น้องสตรีที่เธอเยี่ยมสอน 
และเธอยังทำามากกว่าที่ได้รับมอบหมายเช่น
กัน  เธอมีเพื่อนหลายคนซึ่งแข็งขันน้อยหรือ
ยังไม่ได้ยินข่าวสารแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับ
การฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  ในแต่ละวันเธอ
ใช้ศรัทธาและสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าใคร
ต้องการความช่วยเหลือจากเธอ และจากนั้น
เธอทำาตามการกระตุ้นเตือนที่ได้รับ เธอ
โทรศัพท์ไปหา แสดงความรัก และบอกเพื่อน
เธอว่า “เราต้องการคุณ”  เธอจัดสังสรรค์ใน
ครอบครัวที่อพาร์ตเมนต์ของเธอทุกสัปดาห์
และเชญิเพือ่นบ้าน สมาชกิและผู้สอนศาสนา 
มาร่วมสังสรรค์—และเลี้ยงอาหารพวกเขา
ด้วย เธอเชื้อเชิญพวกเขาให้มาโบสถ์ ดูแล
พวกเขา และนั่งกับพวกเขาเมื่อมาถึง

มาเรยีเข้าใจคำาเตอืนของเอล็เดอร์เจฟฟรย์ี 
อาร์. ฮอลแลนด์เมื่อไม่นานมาน้ี ท่านกล่าว
ว่า “การเชื้อเชิญที่เกิดจากความรักซึ่งเรามี
ต่อผู้อื่นและพระเจ้าพระเยซูคริสต…์จะไม่มี
วันถูกมองว่าเป็นการก่อความขุ่นเคืองหรือ
ตัดสินผู้อื่น”10  เธอเก็บรายชื่อของผู้ที่บอกว่า
เขาถูกทำาให้ขุ่นเคืองใจ เธอดูแลช่วยเหลือ
พวกเขาต่อไป  เพราะพวกเขารู้ว่าเธอรักพวก
เขา เธอจึงบอกพวกเขาได้ว่า “อย่าเคืองกัน
เลย เรื่องแค่นี้!”

มาเรียคือสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ผู้
รักษาพันธสัญญา  แม้เธอไม่มีผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตในบ้าน แต่เธอสัมผัสถึงอำานาจของ
พระผู้เป็นเจ้าทุกวันในสัมฤทธิผลของพันธ-
สัญญาพระวิหารขณะที่เธอรุดหน้าต่อไปบน
เส้นทาง โดยอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่และ
ช่วยผู้อื่นให้มีส่วนร่วมในงานแห่งความรอด
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ระหว่างทาง 
ขณะที่ดิฉันแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้

กับท่าน ท่านเห็นตัวเองในงานแห่งความรอด
หรือยัง  ใช้เวลาครู่หนึ่งนึกถึงธิดาของพระผู้
เป็นเจ้าผู้ต้องการกำาลังใจที่จะกลับมาเดินบน
ทางแห่งพันธสัญญาหรือผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือสักเล็กน้อยที่จะไม่ออกนอกทางนี้  
ทูลถามพระบิดาในสวรรค์เกี่ยวกับเธอคนนั้น  
เธอคือธิดาของพระองค์  พระองค์ทรงรู้จักชื่อ
เธอ  พระองค์ทรงรู้จักท่านเช่นกัน พระองค์
จะทรงบอกท่านว่าเธอต้องการอะไร จงอดทน 
มีศรัทธาและสวดอ้อนวอนเพื่อเธอต่อไป จง
ทำาตามการกระตุ้นเตือนที่ได้รับ เมื่อท่านทำา
ตามการกระตุ้นเตือนเหล่านี้ พระวิญญาณ
จะทรงยืนยันว่าเครื่องพลีบูชาของท่านเป็นที่
ยอมรับต่อพระเจ้า

“ซิสเตอร์เอไลซา อาร์. สโนว์…รับรู้อย่าง
ซาบซึ้งใจต่อความพยายามของพี่น้องสตรีที่
จะเสริมสร้างกันและกัน…เธอบอกพี่น้องสตรี
ว่าแม้ศาสนจักรไม่ได้เก็บบันทึกการบริจาค
ทุกอย่างที่พวกเธอมอบให้เพื่อช่วยเหลือผู้
ขัดสน แต่พระเจ้าทรงเก็บบันทึกอันสมบูรณ์
ของงานแห่งความรอดของพวกเธอ

“ ‘…ประธานโจเซฟ สมิธกล่าวว่าสมาคม
นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้รอด  [เรา

กำาลังทำา] อะไรเพื่อนำาผู้ที่หลงทางกลับมา
—เพือ่ทำาให้ผูท้ีม่ใีจอนัเยน็ชาต่อพระกติตคิณุ 
อบอุน่ข้ึน—มหีนงัสอือกีเล่มหนึง่บนัทกึศรทัธา 
ของท่าน ความกรณุาของท่าน งานดขีองท่าน 
และถ้อยคำา [ของท่าน]  ไม่มสีิง่ใดสญูเปล่า’”11 

ในพระคมัภร์ีมอรมอน แอมนัพดูถงึเหตผุล 
สำาคญัทีเ่ราต้องชืน่ชมยนิด ีท่านกล่าวว่า “และ 
บัดนี้, ข้าพเจ้าถาม, พรอันสำาคัญยิ่งอะไรบ้าง
ที่ [พระผู้เป็นเจ้า] ประสาทแก่เรา?  ท่านบอก
ได้ไหม?”

ด้วยความตื่นเต้น แอมันไม่รอคำาตอบ 
ท่านพูดว่า “ดูเถิด, ข้าพเจ้าตอบแทนท่าน; 
…นี่คือพรซึ่งประสาทบนเรา, คือทำาให้เรา
เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า
เพื่อนำามาซึ่งงานอันสำาคัญยิ่งนี้”12

เราคือธิดาแห่งพันธสัญญาในอาณาจักร
ของพระเจ้า และเรามีโอกาสที่จะเป็นเครื่อง
มือในพระหัตถ์ของพระองค์  เมื่อเรามีส่วน
ร่วมในงานแห่งความรอดแต่ละวันแม้ในวิธี
เล็กน้อยและเรียบง่าย—เฝ้ามอง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และสอนกัน—เราจะได้สมทบ
กับแอมัน ผู้ประกาศว่า

“ดูเถิด, ปีติของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม, แท้จริง
แล้ว, ใจข้าพเจ้าปริ่มด้วยปีติ, และข้าพเจ้า
จะชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า

“แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้
เป็นอะไรเลย; ตามกำาลงัของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
อ่อนแอ, ฉะนั้นข้าพเจ้าจะไม่โอ้อวดตน, แต่
ข้าพเจ้าจะอวดอ้างพระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพเจ้า, 
เพราะในพละกำาลงัของพระองค์ข้าพเจ้าทำาได้ 
ทุกสิ่ง”13

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โมไซยาห์	18:8—10.
2.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	20:77.
3.	 โมเสส	1:39.
4.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	25:1.
5.	 2	นีไฟ	31:18.
6.	 2	นีไฟ	31:20.
7.	 รัสเซลล์	เอ็ม.	เนลสัน,	“พันธสัญญา,”	เลียโฮน�, 

พ.ย.	2011,	113.
8.	 ลูกา	22:32.
9.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“ศรัทธาในงานแห่งความ

รอด,”	(การถ่ายทอดการอบรมผู้น�าทั่วโลก,	 
มิ.ย.	2013),	lds.org/broadcasts.

10.	 เจฟฟรีย์	อาร์.	ฮอลแลนด์,	“หน้าที่รับผิดชอบ
ของเราที่จะเชื้อเชิญ,”	(การถ่ายทอดการอบรม
ผู้น�าทั่วโลก,	มิ.ย.	2013),	lds.org/broadcasts.

11.	 Daughters	in	My	Kingdom:	The	History	and	
Work	of	Relief	Society	(2011),	83.

12.	 แอลมา	26:2–3.
13.	 แอลมา	26:11–12.
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พี่
น้องสตรีทั้งหลาย ช่างยอดเยี่ยมที่
ได้อยู่กับพวกท่านอีกครั้ง 

ไม่นานมานี้ดิฉันพบกับสตรีคน
หนึ่งที่กำาลังเตรียมรับบัพติศมา  วันอาทิตย์
วนัหนึง่เธอเดนิลยุโคลนสองไมล์ (3 กโิลเมตร) 
 เพื่อมาโบสถ์  เธอตรงไปห้องนำ้าทันที ถอด
เสื้อผ้าเปื้อนโคลนออก ล้างเน้ือล้างตัว และ
ใส่ชุดไปโบสถ์ที่สะอาด  ในชั้นเรียนสมาคม
สงเคราะห์เธอเล่าเรื่องการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของเธอ ดฉินัรูส้กึประทับใจในความปรารถนา 
อันเหลือล้นของเธอท่ีจะได้รับการชำาระให้
สะอาดและบริสุทธิ์ผ่านการกลับใจและการ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอด และความเต็มใจของเธอที่จะละทิ้ง 
“ชีวิตเก่า” เพื่อทำาพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์
กับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา  เธอแยกทาง
จากแฟนของเธอ เอาชนะการเสพติดเพื่อ
ดำาเนินชีวิตตามพระคำาแห่งปัญญา ลาออก
จากงานวันอาทิตย์ และสูญเสียมิตรภาพของ
คนทีเ่ธอรักเม่ือเธอประกาศว่าจะรบับพัติศมา  
เธอกระตือรือร้นที่จะกลับใจจากบาปทั้งหมด
ของเธอ เพื่อเธอจะได้รับการชำาระให้สะอาด
และสัมผัสถึงความรักแห่งการไถ่ของพระผู้
ช่วยให้รอด  เช้าวันนั้นดิฉันได้รับการดลใจ
จากความปรารถนาของเธอที่จะสะอาดทั้ง

ทางกายและทางวิญญาณ
เรารู้ว่าพวกท่านหลายคนเสียสละอย่าง

เดียวกันเมื่อท่านสัมผัสถึงพยานของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์และปรารถนาที่จะกลับใจ 
รบับพัตศิมา และรบัการชำาระให้สะอาด อาจ 
ไม่มีเวลาไหนอีกแล้วที่เราจะได้สัมผัสถึง
ความรักแห่งสวรรค์ของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างท่วมท้นเท่ากับเมื่อเรากลับใจและรู้สึก
ถึงพระพาหุอันเปี่ยมด้วยความรักของพระ-
องค์ซึ่งยื่นออกมาโอบกอดเราและปลอบใจ
เราด้วยความรักและการยอมรับของพระองค์

ไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อดิฉันฟังคำาสวด

โดย ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

จงมารับพรแห่ง 
พันธสัญญาของท่าน
เมื่อเร�ต่อและให้เกียรติพันธสัญญ�ของเร� ภ�ระของเร�จะเบ�ลง และเร�จะ
ได้รับก�รทำ�ให้บริสุทธิ์และเสริมคว�มเข้มแข็งอย่�งต่อเนื่องได้

ศีลระลึก ดิฉันซาบซึ้งใจกับการที่ปุโรหิตอ่าน
แต่ละคำาด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้ง  ต่อมาดิฉัน
โทรศัพท์หาเขาเพื่อจะขอบคุณท่ีช่วยทำาให้
พิธีศีลระลึกเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่
ลำ้าลึกสำาหรับดิฉันและผู้เข้าร่วมการประชุม  
เขาไม่อยูบ้่าน แต่คณุแม่ของเขาตอบ “เขาจะ 
มีความสุขมากที่คุณโทรมา!  นี่เป็นครั้งแรกที่
เขาสวดศีลระลึก และเราได้เตรียมพร้อมด้วย
กัน คุยกันถึงความสำาคัญของศีลระลึกและ
การต่อพันธสัญญาบัพติศมากับพระผู้ช่วยให้
รอดอย่างมค่ีาควร” ดฉินัชอบคณุแม่ทีน่่ารกัคน 
นี้ที่สอนลูกชายเกี่ยวกับพลังของพันธสัญญา 
บัพติศมาและว่าเขาจะช่วยให้สมาชิกวอร์ด
สัมผัสถึงพลังนั้นได้อย่างไร

ดิฉันรู้จักคุณแม่อีกคนหนึ่งที่นั่งหงอยเหงา
ในโบสถ์กับลูกสี่คนของเธอเป็นเวลาหลายปี  
น้อยครัง้ทีเ่ธอจะมุง่ความสนใจไปท่ีพระผู้ช่วย 
ให้รอดระหว่างพิธีศีลระลึกได้ เธอจึงหาวิธี  
ตอนนีเ้ธอพยายามใช้เวลาในแต่ละเสาร์ทบ- 
ทวนตลอดสัปดาห์ของเธอและคำานึงถึงพันธ-
สัญญาของเธอและสิ่งที่เธอต้องกลับใจ  เธอ
บอกว่า “จากนั้นไม่ว่าดิฉันจะมีประสบการณ์
ใดๆ กบัลกูๆ ในวนัอาทติย์ ดฉัินพร้อมท่ีจะรับ 
ส่วนศีลระลึก ต่อพันธสัญญา และสัมผัสถึง
พลังแห่งการชำาระให้สะอาดของการชดใช้”

พี่น้องสตรีที่รัก เหตุใดพระผู้ช่วยให้รอดจึง
ให้ความสำาคัญมากกับพิธีศีลระลึก การต่อ
พันธสัญญาบัพติศมาทุกสัปดาห์สำาคัญอย่าง 
ไรกับชีวิตของเรา  เรารับรู้ถึงความสามารถ
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะชำาระเราให้สะอาด
หมดจดเมื่อเราใคร่ครวญรับส่วนศีลระลึก
อย่างมีค่าควรไหม  ประธานบอยด์ เค. แพค-
เกอร์เป็นพยานว่า “นัน่คอืคำาสัญญาของพระ- 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์และการชดใช้:. . .
เมื่อชีวิต [ของเรา] สิ้นสุด [เรา] จะสามารถ
ผ่านเข้าไปในม่าน โดยการกลับใจจากบาป 
[ของเรา] และถูกชำาระให้สะอาดผ่านทาง
พระโลหิตของพระคริสต์”1

ฝ่ายประธานของเราปล้ืมปีติมากเมื่อพี่
น้องสตรีของเราและครอบครัวของพวกเธอ
ทำาและรักษาพันธสัญญา แต่ใจของเราปวด
ร้าวกับพวกท่านที่ประสบกับความทุกข์ใหญ่
หลวงในชีวิตเพราะผู้คนที่ท่านรักไม่รักษา
พันธสัญญา  ศาสดาพยากรณ์เจคอบ น้อง
ชายของนีไฟ ได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้พูด
กับพี่น้องชายของท่านเกี่ยวกับสตรีและเด็กที่



119118 พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 3

ชอบธรรมในสมยัของท่าน  ดิฉันเป็นพยานว่า 
คำาของท่านสงวนไว้เป็นพิเศษสำาหรับในสมัย
ของเรา  ท่านพูดกับเราเหมือนกับพระผู้ช่วย
ให้รอดตรัสเอง  เจคอบ “ถูกถ่วงด้วย. . .ความ
กังวลมาก” เมื่อท่านเป็นพยานต่อบรรดาสามี
และบิดาว่า

“มันทำาให้ข้าพเจ้าเศร้าโศกที่ต้องใช้คำาพูด
อาจหาญย่ิงนกั. . . ต่อหน้าภรรยาและลกูท่าน, 
ซึ่งความรู้สึกของพวกเขาหลายคนละเอียด
อ่อนและบริสุทธิ์ทางเพศและเปราะบาง. . .

“. . . เสียงสะอ้ืนของใจพวกเขาขึ้นไปถึง
พระผู้เป็นเจ้า. . .ใจหลายดวง [ได้] ตาย, ด้วย
ถูกทิ่มแทงเป็นแผลลึก”2

เจคอบสัญญาต่อบรรดาสตรีและเด็กที่
รักษาพันธสัญญาในสมัยของท่านและของ
เราว่า:

“จงมองพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจมั่นคง, 
และสวดอ้อนวอนพระองค์ด้วยศรัทธายิ่ง, 
และพระองค์จะทรงปลอบประโลมท่านใน
ความทุกข์ของท่าน…

“. . .จงเงยหน้าขึ้นและรับพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นที่น่าพอใจ, และจงดื่มดำ่า 
ความรักของพระองค์.”3

พ่ีน้องสตรีทัง้หลาย ดิฉนัเป็นพยานถงึพละ 
กำาลังและพลังแห่งการสวดอ้อนวอนเมื่อเรา

แสดงให้พระบิดาบนสวรรค์เห็นถึงความเจ็บ
ปวดและความปรารถนาอนัลกึซึง้ทีส่ดุของเรา 
และคำาตอบทีไ่ด้รบัเมือ่เรา “ดืม่ดำา่” พระคมัภร์ี 
และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิต

เกอืบสามปีมาแล้วเพลงิเผาผลาญทำาลาย
ภายในอาคารแทเบอร์นาเคิลแห่งประวัติ-
ศาสตร์อันเป็นที่รักในโพรโว ยูทาห์  การสูญ
เสยีนีจ้งึถือเป็นภยัพบิตัทิีร้่ายแรงของทัง้ชมุชน 
และสมาชิกศาสนจักร  หลายคนสงสัย “เหตุ
ใดพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น  พระ-
องค์ทรงสามารถป้องกันไฟหรือหยุดการ
ทำาลายล้างได้”

สิบเดือนต่อมาระหว่างการประชุมใหญ่
สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2011 มีเสียงฮือฮา
เมื่อประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศว่า 
แทเบอร์นาเคิลที่ถูกทำาลายเกือบหมดสิ้นจะ
กลายเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์—พระนิเวศน์
ของพระเจ้า!  ทันใดนั้นเราเห็นได้ว่าพระเจ้า
ทรงรู้เสมอมา!  พระองค์ไม่ได้ทรงทำาให้เกิด
เพลิงไหม้  แต่ทรงปล่อยให้เพลิงทำาลายภาย 
ในอาคาร  พระองค์ทรงเห็นแทเบอร์นาเคิล
เป็นพระวิหารที่สง่างาม—พระนิเวศน์ถาวร
สำาหรับทำาพันธสัญญานิรันดร์อันศักดิ์สิทธิ์4

พีน้่องสตรทีีร่กั พระเจ้าทรงปล่อยให้เราถกู 
ทดลองและถูกทดสอบ  บางครั้งจนถึงที่สุด

ของเรา  เราได้เห็นชีวิตของคนที่เรารัก—และ
อาจชวิีตของเราด้วย—เปรยีบเสมอืนมอดไหม้ 
หมดสิ้นและข้องใจว่าเหตุใดพระบิดาบน
สวรรค์ผูเ้ป่ียมด้วยความรกัและความเอาใจใส่ 
จึงปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น  แต่พระองค์ไม่
ทรงทิ้งเราไว้ในกองเถ้าถ่าน  พระองค์ทรงยนื
กางพระพาหเุชือ้เชญิเราอย่างกระตอืรอืร้นให้ 
มาหาพระองค์  พระองค์ทรงกำาลังสร้างชีวิต
เรา ให้เป็นพระวหิารทีส่ง่างามท่ีพระวญิญาณ 
ของพระองค์จะดำารงอยู่ได้เป็นนิรันดร์

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 58:3-4 
พระเจ้าตรัสกับเรา:

“เจ้าจะมองเหน็แผนของพระผู้เป็นเจ้าของ 
เจ้าด้วยดวงตาฝ่ายธรรมชาติของเจ้าไม่ได้, 
ในเวลานี้, เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะมาถึงใน
ภายหน้า, และรศัมภีาพซึง่จะตามมาหลังจาก 
ความยากลำาบากยิ่ง.

“เพราะหลงัจากความยากลำาบากมากมาย 
จงึบงัเกดิพร. ดงันัน้ จงึมวีนัท่ีเราจะสวมมงกฏุ 
เจ้าด้วยรัศมีภาพยิ่ง”

พี่น้องสตรี ดิฉันเป็นพยานว่าพระเจ้าทรง
มีแผนสำาหรับชีวิตเราแต่ละคน  พระองค์ไม่
ตกพระทัยหรือประหลาดพระทัยกับสิ่งใดๆ ที่
เกิดข้ึน พระองค์ทรงรูท้กุสิง่และรักทุกส่ิง พระ- 
องค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเรา ปลอบโยนเรา 
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และบรรเทาความเจบ็ปวดของเราเมือ่เราพึง่พา 
พลังแห่งการชดใช้และให้เกียรติพันธสัญญา 
ของเรา  การทดลองและความยากลำาบากที่
เราประสบอาจเป็นสิ่งที่นำาเรามาสู่พระองค์
และยึดมั่นในพันธสัญญาของเราเพื่อเราจะ
ได้กลับไปในที่ประทับของพระองค์และรับ
ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมี

ปีที่ผ่านมานี้ดิฉันปรารถนาและต้องการ
สมัผสัถึงความรกัของพระเจ้าอย่างลึกซึง้มาก 
ขึน้ เพือ่จะรบัการเปิดเผยส่วนตัว เพือ่จะเข้าใจ 
พันธสัญญาพระวิหารของดิฉันมากขึ้น และ
ทำาให้ภาระของดิฉันเบาลง  เมื่อดิฉันสวด
อ้อนวอนเป็นพิเศษสำาหรับพรเหล่าน้ี ดิฉัน
รู้สึกว่าพระวิญญาณทรงนำาดิฉันให้ไปพระ-
วิหารและตั้งใจฟังพรแต่ละคำาที่เอ่ยให้ดิฉัน  
ดิฉันเป็นพยานว่าเมื่อดิฉันตั้งใจฟังมากขึ้น
และพยายามใช้ศรัทธา พระเจ้าทรงเมตตา
ดิฉันและช่วยทำาให้ภาระของดิฉันเบาลง  
พระองค์ทรงช่วยให้ดิฉันสัมผัสถึงสันติสุขอัน
ยิ่งใหญ่ของคำาสวดอ้อนวอนที่ยังไม่ได้รับคำา
ตอบ เราผูกมัดพระเจ้าที่จะรักษาสัญญาของ 
พระองค์เมื่อเรารักษาพันธสัญญาของเรา

และใช้ศรัทธาของเรา5  พี่น้องสตรีที่รัก จงมา
พระวิหาร และมารับพรของท่าน!

ดิฉันอยากจะพูดถึงอีกวิธีหนึ่งที่จะค่อยๆ 
นำามาซึ่งความมั่นใจและศรัทธา  บางครั้งเรา
ในฐานะสตรี มีแนวโน้มที่จะจ้องจับผิดตัวเรา
เองมาก  ช่วงเวลาเหล่านี้เราต้องแสวงหา
พระวิญญาณและถามว่า “นี่คือสิ่งที่พระเจ้า
ทรงประสงค์ให้ฉันคิดเกี่ยวกับตัวเอง หรือคือ
ซาตานที่พยายามทำาให้ฉันหมดกำาลังใจ” จง
จำาพระลักษณะของพระบิดาบนสวรรค์ของ
เรา ผู้ทรงมีความรักอันสมบูรณ์และไม่หมด
สิ้น6 พระองค์ทรงต้องการเสริมสร้างเราไม่ใช่
ทำาให้เราท้อแท้

ในฐานะสมาชิกของศาสนจักรบางครั้งเรา
รู้สึกว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของ “ครอบครัว
แอลดีเอสที่ดีพร้อม” เพื่อพระเจ้าจะทรงยอม 
รับ บ่อยครัง้เรารูส้กึ “ไม่มค่ีาพอ” หรอืไม่คูค่วร 
ในอาณาจักรหากเรารู้สึกว่าเรามีครอบครัว
ไม่ดีพร้อม  พี่น้องสตรีที่รัก เมื่อทุกอย่างเสร็จ
สิ้นแล้ว สิ่งที่สำาคัญต่อพระบิดาในสวรรค์คือ
ว่าเรารกัษาพนัธสญัญาของเราดเีพยีงใดและ 
เราพยายามทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วย

ให้รอด พระเยซูคริสต์มากเพียงใด
ดฉินัเป็นพยานว่าพระเยซคูรสิต์คอืพระผู้- 

ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา  เพราะการ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ 
เราจะรับการชำาระให้สะอาดได้ทุกสัปดาห์
เมื่อเรารับส่วนศีลระลึกของพระองค์อย่างมี
ค่าควร  เมื่อเราต่อและให้เกียรติพันธสัญญา
ของเรา ภาระของเราจะเบาลง และเราจะได้
รับการทำาให้บริสุทธิ์และเสริมความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่องได้ เพื่อว่าเมื่อชีวิตส้ินสุดเรา 
จะถูกนับว่ามีค่าควรที่จะรับความสูงส่งและ 
ชีวิตนิรันดร์  ดิฉันเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ใน
พระนามของพระผู้ช่วยให้รอดผู้เป็นที่รักของ
เรา พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลก เราไม่อาจคำานวณ 
สิ่งดีงามทั้งหมดที่มาจากองค์การนี้และทุก
ชีวิตที่ได้รับพรเพราะองค์การดังกล่าว

สมาคมสงเคราะห์ประกอบด้วยความ
หลากหลายของสตรี  มีหลายท่านเป็นโสด---
อาจจะเรียนอยู่ อาจจะกำาลังทำางาน---ทว่า
กำาลังหล่อหลอมชีวิตที่ดีและน่าพอใจ  บาง
ท่านเป็นคุณแม่ที่ยุ่งอยู่กับการเลี้ยงลูก อีก
หลายท่านสูญเสียสามีเพราะการหย่าร้าง
หรือความตายและกำาลังดิ้นรนเลี้ยงดูลูกโดย
ปราศจากความช่วยเหลือของสามีและบิดา  
บางท่านเลี้ยงดูลูกๆ จนโตแต่ก็ตระหนักว่า
พวกเขายังต้องการให้ท่านช่วย  หลายท่านมี
บิดามารดาที่แก่ชราผู้ต้องการความรักความ
เอาใจใส่ซึ่งท่านเท่านั้นจะให้ได้

ไม่ว่าเราจะอยู่จุดใดในชีวิต ย่อมมีเวลาที่
เราทุกคนประสบความท้าทายและเรื่องทุกข์
ใจ  ถึงแม้จะต่างกันไป แต่เกิดขึ้นกับทุกคน

เรื่องท้าทายมากมายที่เราพบเจอเกิดข้ึน
เพราะเราอยู่ในโลกมรรตัยนี้ ซึ่งมีคนทุกรูป
แบบ  บางครั้งเราถามด้วยความสิ้นหวังว่า 
“ฉันจะให้สายตาจับจ้องอยู่กับโลกซีเลสเชียล
ได้อย่างไรขณะที่ฉันยังวนว่ายอยู่ในโลก
ทีเลสเชียลนี้”

มีเวลาที่ท่านต้องเดินบนเส้นทางเต็มไป

พี่
น้องสตรีที่รัก พระวิญญาณที่เรา
รู้สึกคำ่าคืนนี้สะท้อนถึงพลัง การ
อุทิศตน และความดีงามของท่าน  

พระอาจารย์ตรัสดังน้ี “ท่านท้ังหลายเป็น
เกลือแห่งโลก … ท่านทั้งหลายเป็นความ
สว่างของโลก”1

ขณะตรึกตรองโอกาสทีจ่ะปราศรยักบัท่าน 
ข้าพเจ้านึกถึงความรักที่ฟรานเซสภรรยาที่รัก 
ของข้าพเจ้ามีต่อสมาคมสงเคราะห์  ในช่วง
ชวีติของเธอ เธอรบัใช้มากมายหลายตำาแหน่ง 
ในสมาคมสงเคราะห์  เมื่อเราท้ังคู่เพิ่งอายุ 
31 ปี ข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นประธานคณะ
เผยแผ่แคนาดา ระหว่างงานมอบหมายสามปี 
นั้น ฟรานเซสดูแลสมาคมสงเคราะห์ทั้งหมด 
ในพืน้ทีก่ว้างใหญ่ ซึง่ครอบคลมุรัฐออนแทรีโอ 
และควิเบก  มิตรสนิทที่สุดของเธอบางคน
เกิดขึ้นเนื่องด้วยงานมอบหมายนั้น และจาก
การเรียกมากมายทีเ่ธอทำาภายหลงัในสมาคม 
สงเคราะห์วอร์ด เธอเป็นธิดาที่ซื่อสัตย์ของ
พระบิดาบนสวรรค์ คู่ชีวิตที่ข้าพเจ้ารักมาก 
และเพื่อนรักที่สุดของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าคิดถึง
เธอเกินคำาบรรยาย

ข้าพเจ้ารักสมาคมสงเคราะห์เช่นกนั ข้าพ- 
เจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าองค์การนี้จัดตั้งโดย
การดลใจและเป็นส่วนสำาคญัยิง่ของศาสนจกัร 

ด้วยขวากหนามและความยากลำาบาก  อาจ
มีบางเวลาที่ท่านรู้สึกโดดเดี่ยว---แม้กระทั่ง
ถูกแยก---จากพระผู้ประทานของประทานอัน
ดีทุกอย่าง  ท่านกังวลว่าท่านเดินตามลำาพัง  
ความกลัวแทนที่ศรัทธา

เมื่อท่านรู้สึกตัวว่าตกอยู่ในสภาวการณ์
เช่นนั้น ข้าพเจ้าขอร้องท่านให้นึกถึงการสวด
อ้อนวอน  ข้าพเจ้าชอบคำาพูดของประธาน 
เอสรา แทฟท์ เบ็นสันเกี่ยวกับการสวดอ้อน 
วอน  ท่านบอกว่า

“ตลอดชีวิตข้าพเจ้า คำาแนะนำาให้พึ่งการ
สวดอ้อนวอนมีค่ามากกว่าข้อเสนอแนะเกือบ
ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคย…ได้รับ  การสวดอ้อน 
วอนเป็นส่วนสำาคัญของข้าพเจ้า---เป็นสมอ 
เป็นบ่อเกิดอันคงที่ของพลัง และพื้นฐาน
ความรู้ของข้าพเจ้าในเรื่องศักดิ์สิทธิ…์

“…แม้เกิดความล้มเหลว ในการสวดอ้อน 
วอนเราจะพบความมั่นใจใหม่ เพราะพระผู้
เป็นเจ้าจะรับสั่งความสงบแก่จิตวิญญาณ  
ความสงบนั้น วิญญาณแห่งความเยือกเย็น 
เป็นพรประเสริฐสุดของชีวิต”2

อัครสาวกเปาโลเตือนว่า
“จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกส่ิงท่ีพวก

ท่านขอ
“แล้วสนัตสิขุของพระเจ้าท่ีเกนิความเข้าใจ 

จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านท้ัง
หลายไว้ในพระเยซูคริสต์”3

สัญญานี้ประเสริฐนัก!  สันติสุขคือสิ่งที่เรา
แสวงหา สิ่งที่เราโหยหา

เราไม่ได้ถูกวางไว้บนโลกน้ีให้เดินตาม
ลำาพัง  บ่อเกิดอันน่าพิศวงของอำานาจ  พลัง 
และการปลอบโยนมีให้เราแต่ละคน พระองค์ 
ผู้ทรงรู้จักเราดีกว่าเรารู้จักตัวเราเอง พระองค์
ผูท้รงเหน็ภาพใหญ่กว่าและทรงรู้จกัจดุจบนับ 
แต่กาลเริ่มต้นทรงรับรองกับเราว่าพระองค์
จะทรงอยู่ให้ความช่วยเหลือเราที่นั่นถ้าเรา
เพยีงแต่ทลูขอ เรามสีญัญาว่า “สวดอ้อนวอน 
เสมอ, และจงเชื่อ, และสิ่งทั้งปวงจะร่วมกัน
ส่งผลเพื่อความดีของเจ้า”4

เมื่อคำาสวดอ้อนวอนของเราขึ้นถึงสวรรค์ 
จงอย่าลืมพระดำารัสที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนเรา  เมื่อพระองค์ทรงเผชิญความปวด
ร้าวแสนสาหัสในเกทเสมนีและบนกางเขน 
พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนพระบิดาว่า “อย่า
ให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม 

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

เราไม่มีวันเดิน 
ตามลำาพัง
สักวันหนึ่งเมื่อท่�นยืนหลบอยู่ข้�งๆ และพิจ�รณ�ช่วงเวล�ยุ่งย�กของท่�น 
ท่�นจะตระหนักว่�พระองค์ทรงอยู่เคียงข้�งท่�นเสมอ
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พระทยัของพระองค์”5 บางครัง้อาจยากสำาหรบั 
เราเช่นกันที่จะวางใจพระบิดาบนสวรรค์ผู้ 
ทรงทราบดีที่สุดว่าจะให้ความช่วยเหลือที่เรา
แสวงหาอย่างไร เมื่อใด และในรูปแบบใด

ข้าพเจ้าชื่นชมถ้อยคำาของกวีท่านหนึ่ง

ฉันไม่รู้ว่�โดยวิธีใด

แต่รู้ว่�ใช่คือทรงตอบคำ�สวดอ้อนวอน

ฉันรู้ว่�พระองค์ทรงลั่นว�จ�ไว้

ว่�จะฟังคำ�สวดอ้อนวอนทุกครั้งไป

และจะทรงตอบให้ ไม่เร็วก็ช้�

ฉันจึงสวดอ้อนวอนและคอยท่�

ไม่รู้ว่�พรที่ทูลขอไว้

จะม�ในวิธีที่คิดไหม

ฉันจะสวดอ้อนวอนพระองค์แต่ผู้เดียว

ผู้ทรงฉล�ดเฉลียวยิ่งกว่�ใคร

ฉันมั่นใจว่�จะประท�นให้ต�มที่ขอ

หรือไม่ก็ส่งพรยิ่งกว่�ที่ขอม�ให้ฉัน 6

แน่นอนว่า เราไม่เพยีงสวดอ้อนวอนเฉพาะ 
เวลาทุกข์ใจ  แต่พระคัมภีร์บอกเราหลายครั้ง
ว่า “จงสวดอ้อนวอนเสมอ”7 และสวดอ้อนวอน 
ในใจตลอดเวลา8  คำาร้องของเพลงสวดที่ชื่น
ชอบและคุ้นหูตั้งคำาถามซึ่งจะดีมากถ้าเรา

ถามตนเองทุกวันว่าเรา “สวดอ้อนวอนหรือ
เปล่า?”9

พันธมิตรผู้ช่วยเราผจญโลกที่ยุ่งยากอยู่
เนืองนิตย์ควบคู่กับการสวดอ้อนวอนคือการ
ศึกษาพระคัมภีร์  ถ้อยคำาแห่งความจริงและ
การดลใจที่พบในงานมาตรฐานทั้งสี่เล่มเป็น
สมบัติลำ้าค่าของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าไม่เคยเบื่อ
อ่านพระคัมภีร์  การค้นคว้าพระคัมภีร์ช่วย
ยกระดบัทางวญิญาณข้าพเจ้าทกุครัง้   ถ้อยคำา 
ศักดิ์สิทธิ์แห่งความจริงและความรักนำาทาง
ชีวิตข้าพเจ้าและชี้ทางสู่ความดีพร้อมนิรันดร์

เมือ่เราอ่านและไตร่ตรองพระคมัภร์ี เราจะ 
พบเสียงกระซิบอ่อนหวานของพระวิญญาณ 
ต่อจิตวิญญาณเรา  เราจะพบคำาตอบของ
คำาถาม เราเรียนรู้เก่ียวกับพรซึ่งมาจากการ
รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า เราได้
รับประจักษ์พยานแน่นอนถึงพระบิดาบน
สวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซู
คริสต์ และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา  
เมื่อการศึกษาพระคัมภีร์ผนวกกับการสวด
อ้อนวอน เราจะรู้แน่แก่ใจว่าพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “ขอ

พระเจ้าประทานพรเราแต่ละคนให้ดื่มดำ่า 
[พระวจนะ] อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และ
ดึงพลัง สันติสุข และความรู้ ‘ที่เกินความ
เข้าใจ’ มาจาก [พระวจนะเหล่านั้น] (ฟป. 
4:7)”10

เมือ่เราจดจำาการสวดอ้อนวอนและใช้เวลา 
อ่านพระคัมภีร์ ชีวิตเราจะได้รับพรมากขึ้น
โดยไม่สิ้นสุดและภาระของเราจะเบาลง

ข้าพเจ้าขอเล่าให้ท่านฟังว่าพระบิดาบน
สวรรค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนและคำาวงิวอน 
ของสตรีผู้หนึ่ง  พระองค์ประทานความสงบ
และความมัน่ใจทีเ่ธอแสวงหาสุดชวีติอย่างไร

ความยุ่งยากของทิฟฟานีเกิดขึ้นปีที่แล้ว
เมื่อมีแขกมาบ้านเธอในวันขอบคุณพระเจ้า
และอีกครั้งในวันคริสต์มาส  สามีเธอเรียน
แพทย์และเวลานี้เรียนแพทย์เฉพาะทางปี
สอง  เนื่องจากเขาต้องทำางานหลายชั่วโมง 
เขาจึงไม่สามารถช่วยเธอได้มากเท่าที่ทั้งสอง
อยากให้ช่วย และด้วยเหตุนี้นอกจากจะดูแล
ลูกเล็กๆ สี่คนแล้ว งานส่วนใหญ่ที่ต้องทำาใน
เทศกาลวันหยุดช่วงนี้จึงตกเป็นของทิฟฟานี  
เธอมีงานล้นมือ และต่อมาเธอทราบว่าคนที่
เธอรักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง  ความ 
เครียดและความกังวลเริ่มถาโถมใส่เธอ  เธอ
เกิดความท้อแท้สลดหดหู่โดยไม่รู้ตัว  เธอขอ
ความช่วยเหลือจากแพทย์ แต่ไม่มีอะไร
เปลีย่น  ความอยากอาหารหายไป นำา้หนักตวั 
เริ่มลด ซึ่งทำาให้ร่างเล็กบางของเธอไม่แข็ง- 
แรง  เธอแสวงหาความสงบผ่านพระคัมภีร์
และสวดอ้อนวอนขอการปลดปล่อยจากความ 
หดหู่ซึ่งกำาลังเกิดข้ึนกับเธอ  เมื่อดูเหมือน
สันติสุขและความช่วยเหลือไม่เกิดขึ้น เธอ 
จึงเริ่มรู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทอดท้ิงเธอ  
ครอบครัวและเพื่อนๆ สวดอ้อนวอนให้เธอ
และพยายามช่วยเธออย่างเต็มที่ พวกเขาทำา
อาหารที่เธอชื่นชอบมาให้โดยมุ่งหมายจะให้
เธอมีร่างกายแข็งแรง แต่เธอรับประทานได้
ไม่กี่คำาและไม่สามารถรับประทานได้หมด

ในวันที่ยากมากวันหน่ึง เพื่อนคนหน่ึง
พยายามชักชวนเธอให้รับประทานอาหารที่
เธอชอบมาตลอด แต่ไร้ผล  เมื่อเธอไม่ยอม 
รับประทาน เพื่อนจึงพูดว่า “จะต้องมี สัก

อย่�ง  ที่คุณอยากกิน”
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ทิฟฟานีนึกอยู่ครู่หนึ่ง และตอบว่า “อย่าง
เดียวที่ฉันคิดว่าอยากกินคือขนมปังโฮมเมด”

แต่ไม่มีขนมปังแบบนั้น
บ่ายวันนั้นมีคนมากดกริ่งที่ประตูบ้านของ 

ทิฟฟานี  สามีเธออยู่บ้านพอดีและเปิดประตู
รับ  เมื่อเขากลับมา เขาถือขนมปังโฮมเมด
แถวหนึ่ง  ทิฟฟานีประหลาดใจเมื่อเขาบอก
ว่าขนมปังมาจากผู้หญิงชื่อเชอร์รี่ที่เธอแทบ
ไม่รู้จัก  เธอเป็นเพื่อนของนิโคลน้องสาวของ
ทิฟฟานี อยู่ในเดนเวอร์ โคโลราโด  นิโคล
แนะนำาเชอร์ร่ีให้รู้จักกับทิฟฟานีและสาม ี
เธอสั้นๆ เมื่อหลายเดือนก่อนขณะนิโคลกับ
ครอบครัวเธออยู่กับทิฟฟานีในวันขอบคุณ
พระเจ้า เชอร์รี่อยู่ในโอมาฮาและตอนนั้นมา
บ้านของทิฟฟานีเพื่อพูดคุยกับนิโคล

ตอนนี้  หลายเดือนให้หลัง  ทิฟฟานีถือ
ขนมปังอร่อยถูกใจขณะโทรหานิโคลน้องสาว
เพื่อขอบคุณที่เธอส่งเชอร์รี่มาทำาภารกิจแห่ง
ความเมตตา แล้วเธอก็ทราบว่านิโคลไม่ได้
ส่งใครมาเยี่ยมและไม่รู้เรื่องนี้เลย

เรื่องราวที่เหลือเผยว่านิโคลตรวจสอบกับ
เชอร์รี่เพื่อนของเธอเพื่อสืบว่าอะไรกระตุ้น
เตือนให้เธอส่งขนมปังแถวนั้นมา  สิ่งที่เธอรู้
เป็นแรงบนัดาลใจให้เธอ ให้ทฟิฟาน ีให้เชอร์รี ่
–และเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า

ตอนเช้าวันที่มาส่งขนมปัง  เชอร์รี่ได้รับ
การกระตุ้นเตือนให้ทำาขนมปังสองแถวแทนที่
จะทำาหนึ่งแถวตามที่วางแผนไว้  เธอบอกว่า
เธอรู้สึกว่าต้องนำาขนมปังแถวที่สองติดรถไป
ด้วยวันนั้น แม้ไม่รู้ว่าทำาไม  หลังอาหารกลาง
วันที่บ้านเพื่อน ลูกสาววัยหนึ่งขวบของเธอ
เร่ิมร้องไห้และเธอต้องพากลับไปนอนกลาง
วนัทีบ้่าน  เชอร์ร่ีลังเลเมือ่เกดิความรู้สกึชดัเจน 
ว่าเธอต้องเอาขนมปังแถวนั้นไปให้ทิฟฟานีพี่
สาวของนิโคลซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของเมืองห่าง
ออกไป 30 นาทีและเป็นคนที่เธอแทบไม่รู้จัก  
เธอพยายามไม่สนใจความคิดน้ัน เพราะอยาก 
พาลกูสาวทีเ่หน่ือยมากกลับบ้านและรู้สึกอาย 
ทีต้่องเอาขนมปังหนึง่แถวไปให้คนแปลกหน้า  
แต่ความรู้สึกว่าต้องไปบ้านของทิฟฟานีแรง
กล้าจนเธอเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนนั้น

เมือ่มาถงึ สามขีองทฟิฟานเีปิดประต ูเชอร์รี ่

บอกเขาว่าเธอเป็นเพื่อนของนิโคลคนที่เขา
เคยพบเพียงครู่เดียวในวันขอบคุณพระเจ้า 
เธอยื่นขนมปังให้เขา แล้วเดินจากไป

เหตุการณ์นั้นแสดงว่าพระเจ้าไม่เพียงส่ง
คนแปลกหน้าอีกด้านหนึ่งของเมืองมาส่ง
ขนมปังโฮมเมดเท่านั้นแต่มาส่งข่าวสารที่
ชัดเจนด้วยว่าพระองค์ทรงรักทิฟฟานี  สิ่งที่
เกิดขึ้นกับเธอไม่สามารถอธิบายเป็นอื่นได้  
เธอมีความจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องรู้ว่าเธอไม่
โดดเดี่ยว---พระผู้เป็นทรงนึกถึงเธอและไม่
ทรงทอดทิ้งเธอ  คนที่เธอแทบไม่รู้จัก คนที่
ไม่รู้ความต้องการของเธอ แต่ฟังและทำาตาม
การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณได้ส่ง
ขนมปัง---สิ่งที่เธอต้องการ---มาให้เธอ นั่น
เป็นสัญญาณชัดเจนบอกทิฟฟานีว่าพระบิดา
บนสวรรค์ทรงรับรู้ความต้องการของเธอและ
ทรงรักเธอมากพอจะส่งคนมาช่วย  พระองค์
ทรงขานรับเสียงร้องขอการบรรเทาทุกข์ของ
เธอ

พี่น้องที่รัก พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักท่าน 

---ทุกๆ ท่าน  ความรักนั้นไม่มีวันเปลี่ยน  รูป
ลักษณ์ภายนอกของท่าน  ทรัพย์สมบัติของ
ท่าน หรือจำานวนเงินที่ท่านมีในบัญชีธนาคาร
ไม่มีผลต่อความรักนั้น  พรสวรรค์และความ
สามารถของท่านไม่เปลีย่นความรกันัน้ ความ 
รักนั้นมีอยู่จริง มีให้ท่านยามท่านทุกข์หรือสุข 
สิ้นหวังหรือมีหวัง  ความรักของพระผู้เป็นเจ้า
มีให้ท่านไม่ว่าท่านจะรู้สึกว่าสมควรได้รับ
หรือไม่ก็ตาม  ความรักนั้นมีให้ท่านเสมอ

เมือ่เราทลูพระบดิาบนสวรรค์ผ่านการสวด 
อ้อนวอนที่จริงใจและทุ่มเทศึกษาพระคัมภีร์
อย่างตัง้ใจจรงิ ประจกัษ์พยานของเราจะเข้ม- 
แข็งและหยั่งรากลึก  เราจะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงรักเรา  เราจะเข้าใจว่าเราไม่มีวันเดินตาม
ลำาพัง  ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าสักวันหนึ่ง
เมื่อท่านยืนหลบอยู่ข้างๆ และพิจารณาช่วง
เวลายุ่งยากของท่าน ท่านจะตระหนักว่า
พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างท่านเสมอ  ข้าพเจ้า
รู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริงในการจากไปของคู่
ชวีตินรินัดร์ของข้าพเจ้า---ฟรานเซส เบเวอร์ลย์ี 
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จอห์นสัน มอนสัน
ข้าพเจ้าฝากพรไว้กับท่าน ฝากความขอบ-

คุณไว้สำาหรับความดีทั้งหมดที่ท่านทำาและ
ชีวิตที่ท่านดำาเนินอยู่  ขอให้ท่านได้รับพรด้วย
ของประทานอันดีทุกอย่าง นี่คือคำาสวดอ้อน 
วอนของข้าพเจ้าในพระนามของพระผู้ช่วย
ให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา แม้พระเยซูคริสต์
พระเจ้า เอเมน 

อ้างอิง
1.	 มัทธิว	5:13–14.
2.	 เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	“Pray	Always,”	Ensign, 

ก.พ.	1990,	4–5;	หรือ Tambuli,	มิ.ย.	1990,	4–5,	
6.

3.	 ฟิลิปปี	4:6–7.
4.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	90:24.
5.	 ลูกา	22:42.
6.	 เอไลซา	เอ็ม.	ฮิกค็อค,	“Prayer,”	ใน	เจมส์	 

กิลคริสต์	ลอว์สัน,	ed.,	The	Best	Loved	
Religious	Poems	(1933),	160.

7.	 ลูกา	21:36;	ดู	2	นีไฟ	32:9;	3	นีไฟ	18:15;	 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา	10:5;	19:38;	
20:33;	31:12;	61:39;	88:126;	93:49	ด้วย.

8.	 ดู	3	นีไฟ	20:1.
9.	 “สวดอ้อนวอนหรือเปล่า?”	เพลงสวด,	บทเพลง

ที่	61.
10.	 กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์,	“Feasting	upon	the	

Scriptures,” Ensign,	ธ.ค.	1985,	45;	หรือ	
Tambuli,	มิ.ย.	1986,	4.

แรนดัลล์ แอล. ริดด์
ที่ปรึกษาที่สอง

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธาน

ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สอง

แครอล เอฟ. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
ประธาน

นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์
ที่ปรึกษาที่สอง

จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธาน

เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สอง

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เดวิด แอล. เบค
ประธาน

เดวิด เอ็ม. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ
ประธาน

แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน
ที่ปรึกษาที่สอง

เยาวชนชาย

ปฐมวัย

เยาวชนหญิง

สมาคมสงเคราะห์

โรงเรียนวันอาทิตย์

ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ
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ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
ต่อไปนี้คือประสบการณ์ที่เลือกสรรมาจากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเพื่อใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว  
และการสอนอื่นๆ  ชื่อผู้พูดเรียงลำาดับตามตัวอักษร และหมายเลขที่ให้ไว้คือหน้าแรกของคำาปราศรัย

ผู้พูด เรื่องเล่า

(92) มารดาชาวบราซิลผู้ซื่อสัตย์ ถูกสามีห้ามไม่ให้ไปโบสถ์ แต่เธอส่งลูกๆ ของเธอไปโบสถ์

(43) ครอบครัวหนึ่งชื่นชมกับความสำาเร็จในงานเผยแผ่หลังจากจริงจังกับคำาท้าทายเพื่อเร่งงานแห่งความรอด

(17) ครอบครัวของซูซาน เบดนาร์ (ขณะนั้นเป็นเยาวชนหญิง) ได้รับพรจากการดำาเนินชีวิตตามกฎส่วนสิบ

(49) เจราลด์ คอสเซและครอบครัวพบว่าการอาศัยอยู่ในเมืองใหม่ง่ายขึ้นเพราะการต้อนรับอันอบอุ่นจากวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

(29) แอนนา เดนส์เข้าร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครและช่วยชุมชนของเธอเอาชนะอคติที่มีต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

(88) เควนทิน แอล. คุกและทนายความคนอื่นๆ ในบริษัทของท่านตัดสินใจสร้างสภาพแวดล้อม   
ในการทำางานที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

(15) มารดาของเด็กหนุ่มเอ็ดเวิร์ด ดูเบบอกให้เขามองไปข้างหน้า ไม่ให้มองข้างหลัง ขณะทำางานด้วยกันในไร่

(37) คอรี เทน บูม ให้อภัยอดีตทหารนาซีผู้เคยเป็นยามสมัยเธออยู่ที่ค่ายกักกันแห่งหนึ่ง

(58) เฮนรีย์ บี. อายริงก์สมัยเป็นเด็กหนุ่มได้รับพรขณะไปกับอธิการเพื่อเยี่ยมสมาชิกที่ขัดสน

(69) มิลเดรดกับเฮนรีย์ อายริงก์ เป็นหนึ่งเดียวกันในการตัดสินใจย้ายกลับยูทาห์ ซึ่งอยู่ใกล้ครอบครัวของเธอ

(52) หลังจากฟังเรื่องราวของโจเซฟ สมิธในภาษาที่เธอไม่เข้าใจ ผู้สนใจคนหนึ่งในอินเดียขอรับบัพติศมา

(99) ครอบครัวหนึ่งเริ่มออกจากศาสนจักรด้วยการตัดสินใจไปขับรถเล่นวันอาทิตย์แทนที่จะมาการประชุมศีลระลึก

(40) สตรีคนหนึ่งพบจุดประสงค์ของการเป็นมารดาหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสในเหตุการณ์เครื่องบินตก

(79) คุณทวดของริชาร์ด เจ. เมนส์ เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวขณะรับใช้งานเผยแผ่

(61) ผู้สอนประจำาบ้านที่ซื่อสัตย์เปี่ยมด้วยความสำานึกคุณเมื่อคนที่เขาไปเยี่ยมเป็นเวลาหลายปีเข้าร่วมศาสนจักร

(85) โธมัส เอส. มอนสันให้พรฐานะปุโรหิตแก่บราเดอร์สูงวัยคนหนึ่งที่มองไม่เห็นและไม่ได้ยิน

(33) ประธานสเตคคนหนึ่งนำารองเท้าขาดรุ่งริ่งของผู้สอนศาสนาที่ประสบความสำาเร็จไปชุบทองสัมฤทธิ์

(102) สมาชิกครอบครัวชื่นชมยินดีเมื่อเด็กหนุ่มเอเดรียน โอชวาและลูกพี่ลูกน้องสองคนกลับถึงบ้านหลังจากพายุรุนแรง

(76) แอ็กเนส ฮอกแกนปฏิเสธที่จะให้ลูกสาววัย 16 ปีได้รับอุปการะเข้าสู่ครอบครัวที่ไม่ใช่แอลดีเอส

(26) บอยด์ เค. แพคเกอร์ได้รับคำาแนะนำาให้กระตุ้นสมาชิกของสเตคที่กำาลังประสบปัญหาให้อ่านพระคัมภีร์

(46) สมัยเด็ก แอล. ทอม เพอร์รีย์ และเด็กปฐมวัยคนอื่นๆ เดินเท้าไปยังจุดที่พวกเขาชอบบนแคนยอนพร้อมกับคุณครู

(118) สตรีคนหนึ่งที่กำาลังก้าวหน้าไปสู่การรับบัพติศมาเดินลุยโคลนสองไมล์ (3 กม.) เพื่อไปโบสถ์

(9) โมเสส มาห์ลังกูและคนอื่นๆ ในแอฟริกาใต้นั่งอยู่นอกโบสถ์เพื่อฟังการประชุมผ่านทางหน้าต่าง

(12) พี่น้องสตรีที่ซื่อสัตย์ในฮอนดูรัสได้รับพรฐานะปุโรหิตจากผู้นำาศาสนจักรของพวกเธอ

(115) เด็กชายวัย 10 ขวบคนหนึ่งรักษาพันธสัญญาที่จะโศกเศร้ากับผู้อื่นขณะปลอบโยนคุณทวดของเขา

(21) ชายคนหนึ่งฝันว่าสามีภรรยาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคู่หนึ่งอธิบายถึงโอกาสรับใช้ในศาสนจักร

(55) ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟล้มขณะเล่นสกีและลุกขึ้นไม่ได้จนกระทั่งหลานชายมาช่วย

(35) สตรีแข็งขันน้อยคนหนึ่งกลับมาศาสนจักรหลังจากรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะร้องเพลงสวดกับผู้เยี่ยมสอนของเธอ

(104) คำาสวดอ้อนวอนของสมาชิกศาสนจักรที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งในปาปัวนิวกินีได้รับคำาตอบเมื่อจู่ๆ ฝนตกลงมาดับไฟ  
ที่กำาลังไหม้พืชผลของหมู่บ้าน

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

เดวิด เอ. เบดนาร์

เจราลด์ คอสเซ

ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

เควนทิน แอล. คุก 

เอ็ดเวิร์ด ดูเบ

ทิโมธี เจ. ไดคส์

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ 

แรนดีย์ ดี. ฟังก์

เควิน เอส. แฮมิลตัน

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

ริชาร์ด เจ. เมนส์

โธมัส เอส. มอนสัน 

เอส. กิฟฟอร์ด นีลเซ็น

เอเดรียน โอชวา

บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน

บอยด์ เค. แพคเกอร์

แอล. ทอม เพอร์รีย์

ลินดา เอส. รีฟส์

อูลิส์เสส ซวาเรส

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ 

ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 

อาร์นุลโฟ วาเลนซูเอลา

เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน
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สมาชิกภาพของศาสนจักรเพิ่มขึ้นถึง 
15 ล้านคนแล้ว ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันประกาศท่ีภาคเปิดการประชุม

ใหญ่สามัญก่ึงปีคร้ังท่ี 183 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 
ค.ศ. 2013  ท่านประกาศด้วยว่าเน่ืองจากการ
ลดอายุสำาหรับการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาใน
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 จำานวนผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาที่รับใช้ทั่วโลกจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
—จาก 58,500 คนเป็น 80,333 คน

“ศาสนจักรเติบโตอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยน
ชีวิตผู้คนมากข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี” ประธานมอนสัน 
กล่าว “ศาสนจักรกำาลังแผ่ขยายไปทั่วโลก
ขณะกองกำาลังผู้สอนศาสนาเสาะหาคนเหล่า
นั้นผู้กำาลังแสวงหาความจริง”

ท่านกระตุ้นสมาชิกและผู้สอนศาสนาให้
ร่วมมือกันแบ่งปันพระกิตติคุณ “บัดนี้ถึงเวลา
แล้วที่สมาชิกและผู้สอนศาสนาจะพร้อมใจกัน 
ลงแรงทำางานด้วยกันในสวนองุ่นของพระเจ้า
เพื่อนำาจิตวิญญาณมาหาพระองค์” ประธาน
มอนสันกล่าว  ท่านรับใช้เป็นอัครสาวกมา 
50 ปี  

ที่การประชุมภาคบ่ายวันเสาร์ สมาชิก 
ในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ—เอ็ลเดอร์
จอห์น บี. ดิคสัน, พอล อี. โคล์ลิเคอร์, และ
เอฟ. ไมเคิล วัทสัน—ได้รับการปลดอย่างสม
เกียรติและรับสถานะเกียรติคุณ เอ็ลเดอร ์

เคนท์ ดี. วัทสันจากโควรัมที่สองแห่งสาวก
เจ็ดสิบได้รับการปลดอย่างสมเกียรติเช่นกัน  
นอกจากนี้ ฮูลิโอ เอ. อันกูโล อายุ 45 ปี จาก
โบโกตา โคลอมเบีย; ปีเตอร์ เอฟ. อีแวนส์  
อายุ 54 ปี จากซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐ- 
อเมริกา; และ เจนนาดีย์ เอ็น. พอดโวโดฟ  
อายุ 47 ปี จากโดเนตสค์ ยูเครนได้รับการ

ประธานมอนสันเป็นอัครสาวก
มา 50 ปี

การประชุมใหญ่สามัญกึ่งปี เดือน
ตุลาคม 2013 เป็นวันครบรอบปีที่ 

50 ของการเรียกประธานโธมัส เอส.  
มอนสันสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง ท่านได้
รับการสนับสนุนเป็นอัครสาวกเมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม ค.ศ. 1963 เมื่ออายุ 36 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตการรับใช้
ของประธานมอนสันดูได้ที่ lds.org/go/
monson50years 

สนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบภาค และประกาศ
ปลดซีซาร์ เอช. ฮูเคอร์ และเครก ที. ไรท์จาก
สาวกเจ็ดสิบภาค

หลายล้านคนทั่วโลกรับชมหรือรับฟังการ
ประชุมใหญ่ผ่านโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ 
และการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม เป็นครั้งแรก
ที่ภาคฐานะปุโรหิตเย็นวันเสาร์ถ่ายทอดทาง
โทรทัศน์และตามเวลาจริงทางอินเทอร์เน็ต   
จำานวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งห้าภาคที่ศูนย์
การประชุมใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์เมื่อ 
วันที่ 5 และ 6 ตุลาคมมีมากกว่า 100,000 คน 
การประชุมใหญ่มีให้อ่านผ่านส่ือต่างๆ 95 ภาษา 
ถ่ายทอดไป 197 ประเทศและเขตการปกครอง
พิเศษ

ประธานมอนสันจบการประชุมด้วยการ
ขอร้องสมาชิกศาสนจักรให้แสดงความเมตตา
ต่อกันมากขึ้นและ “ทำางานของพระเจ้าอยู่
เสมอ” 

โธมัส เอส. มอนสันที่แทเบอร์นาเคิลบริเวณ

เทมเปิลสแควร์ในปี ค.ศ. 1963 ช่วงเวลาก่อน 

ได้รับการสนับสนุนเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ถ่า
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ประกาศการเพิ่มขึ้นของสมาชิกภาพและ
จำานวนผู้สอนศาสนาที่การประชุมใหญ่
สามัญ

ข่าวศาสนจักร
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ศาสนจักรสร้างเพจสื่อสังคมอย่าง
เป็นทางการสำาหรับสมาชิกในฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก

สิบสองบนเฟซบุคและกูเกิลพลัส  เพจเหล่า
นี้จะทำาหน้าที่เป็นสื่อสังคมอย่างเป็นทางการ
สำาหรับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่แต่ละท่านซึ่งจะ
กำากับดูแลเพจดังกล่าวขณะที่ศาสนจักร
ดำาเนินการแทนพวกท่าน

ท่านจะพบบัญชีเฟซบุคและกูเกิลพลัส
อย่างเป็นทางการโดยค้นหาบน facebook.
com/lds และ plus.google.com  มองหา
โลโก้ของศาสนจักรเพื่อให้ทราบว่าไซต์หรือ
เพจสื่อสังคมที่พบนั้นเป็นทางการหรือไม่

คนที่กำาลังติดตามเพจเหล่านี้จะได้รับ
อัพเดทเป็นประจำาเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่แต่ละท่าน  “ศาสนจักร 
จะโพสต์ลิงก์ไปที่คำาพูด บทความ วีดิทัศน์ 
และเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องแทนพวกท่าน”  
เดล โจนส์โฆษกของศาสนจักรกล่าว

เพจเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนพบถ้อยคำาของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตง่ายขึ้นและ “การ 
กดไลค์” เพจจะทำาให้เนื้อหาของเพจเหล่านั้น
อยู่ในฟีดเฟซบุคของผู้กดไลค์ที่สามารถดู 
และแบ่งปันกับคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การสร้างเพจอย่างเป็นทางการช่วยให้
สมาชิกทราบว่าศาสนจักรดำาเนินการเพจ 
ใดและคุ้มครองแต่ละคนจากเพจปลอม 

สร้างเพจสื่อสังคมสำาหรับ 
ผู้นำาศาสนจักร

โดย เอริค เมอร์ด็อค
ข่าวและเหตุการณ์ใน LDS.org
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ข่าวพระวิหาร
เบิกดินสร้างพระวิหารแห่งแรกใน
คอนเนตทิคัต

การก่อสร้างพระวิหารวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายแห่งแรกในคอนเนตทิคัต 
สหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นแล้วหลังจาก
ประธานโธมัส เอส. มอนสันนำาพิธ ี
เบิกดินในฮาร์ตฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่  
17 สิงหาคม  พระวิหารฮาร์ตฟอร์ด 
คอนเนตทิคัตจะเป็นแห่งที่สองในนิว- 
อิงแลนด์ (อีกแห่งหนึ่งอยู่ในบอสตัน 
แมสซาชูเซตส์) และเป็นหนึ่งในพระ
วิหารแอลดีเอส 170 แห่งที่เปิดใช้  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือในขั้นวาง 
แปลนทั่วโลก

พระวิหารแห่งที่สองในโคโลราโด
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม เอ็ลเดอร์

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์จากฝ่ายประธาน
โควรัมสาวกเจ็ดสิบประกอบพิธีเบิกดิน
สำาหรับพระวิหารแห่งที่สองในโคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา คือพระวิหารฟอร์ตคอล-
ลินส์ โคโลราโด  พระวิหารอีกแห่งอยู่ใน
เดนเวอร์ ทางตอนใต้ของฟอร์ตคอลลินส์
ประมาณ 59 ไมล์ (95 กม.) 
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แรนดัลล์ แอล. ริดด์เป็นบุตรของผู้ที่ทำางานในแวดวงการก่อสร้าง 
ท่านเรียนรู้แต่เยาว์วัยถึงความสำาคัญของการทำางานอย่างถูกวิธี  
หลายครั้งแรนดัลล์วัยหนุ่มทำางานเสร็จเรียบร้อยแต่กลับได้ยิน 

ลีออน ริดด์ บิดาของท่านประกาศว่า “ลูกยังทำาไม่เสร็จ”
ความเข้มงวดเช่นนั้นฝากรอยประทับอันยั่งยืนไว้กับบุรุษท่านนี้ซึ่ง

เวลานี้รับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ  จนถึง
ทุกวันนี้บางครั้งท่านยังได้ยินคำาพูดหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความรัก
ของบิดาขณะท่านปฏิบัติหน้าที่ในงานอาชีพ ครอบครัว และศาสนา  
“ลูกยังทำาไม่เสร็จ ทำาให้ถูก”

บราเดอร์ริดด์กล่าวว่าจริยธรรมในการทำางานของครอบครัวท่าน
เป็นพรในชีวิตท่านตลอดมา  ด้วยเหตุนี้จึงมีครูพี่เลี้ยงและผู้นำาฐานะ
ปุโรหิตคอยสะกิดท่านบางครั้งให้ไปตามเส้นทางพระกิตติคุณ  แม้
เพื่อนร่วมชั้นหลายคนจากโรงเรียนมัธยมปลายจะยอมรับการเรียก
เป็นผู้สอนศาสนาเมื่ออายุ 19 ปี แต่แรนดัลล์เลือกลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยและเข้ารับราชการทหาร  ต่อมาท่านทำางานเป็นเจ้าหน้า
ที่เอ็กซ์เรย์ขณะยังคงศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์ คนฉลาดสอง
สามคนกล้าพอจะบอกท่านว่าที่ของท่านอยู่ในสนามเผยแผ่ ท่าน 
ทำาตามการชี้นำาของพวกเขาและเขียนใบสมัครเพื่อรับใช้  จากนั้น
ไม่นานท่านไปแบ่งปันพระกิตติคุณในคณะเผยแผ่เม็กซิโกเหนือ  
“ข้าพเจ้านึกภาพไม่ออกว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าข้าพเจ้าไม่รับใช้งาน
เผยแผ่” ท่านกล่าว

ท่านกลับบ้าน เรียนต่อ และแต่งงานกับทามินา โรอาร์คในพระ- 
วิหารซอลท์เลคเมื่อปี  1975  ครอบครัวริดด์เลี้ยงดูบุตรสี่คนขณะ 
บราเดอร์ริดด์ประกอบอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย ์
และวิสาหกิจอื่นๆ ด้านธุรกิจ

ท่านยังคงรักงานเผยแผ่ศาสนา ท่านเป็นประธานคณะเผยแผ่ไกวย ์
อากิลเหนือ เอกวาดอร์ตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2008 และได้ประจักษ์ด้วย
ตนเองอีกครั้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่งานเผยแผ่เต็มเวลาทำาให้เกิดขึ้น
ได้ในชีวิตชายหนุ่มหรือหญิงสาว

บราเดอร์ริดด์กำาลังรับใช้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการเยาวชนชาย
สามัญเมื่อท่านได้รับเรียกให้อยู่ในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญใน
เดือนพฤษภาคม ปี 2013

คำาสอนแห่งยุคสมัยของเรา

ต้ั
งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 
2014 บทเรียนของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและ

สมาคมสงเคราะห์ในวันอาทิตย์ที่สี่จะเตรียมจากคำาพูดที่
ให้ไว้ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2013 หนึ่ง
เร่ืองหรือมากกว่าน้ัน  ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2014 คำาพูด
อาจเลือกมาจากการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2013 หรือ
เมษายน 2014  ประธานสเตคและประธานท้องถิ่นควร
เลือกว่าจะใช้คำาพูดเรื่องใดในเขตของพวกเขา หรืออาจมอบ
หมายความรับผิดชอบนี้ให้อธิการและประธานสาขา

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยดูบทความ “คำาสอนแห่งยุคสมัยของ
เรา” ใน เลียโฮนา พฤษภาคม 2013 

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์และเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโครัมอัครสาวกสิบสองจัดตั้งสเตคแห่งที่สองในโรม อิตาลี 
และสเตคแห่งที่สามในปารีส ฝรั่งเศส ระหว่างการเยือนเขตนั้น

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2013 ซึ่งรวมถึงการประชุมในลีดส์และ
แมนเชสเตอร์ อังกฤษ และมาดริด สเปน  พระวิหารกำาลังก่อสร้าง
ในโรม และจะสร้างอีกแห่งเร็วๆ นี้ในปารีส

“ศาสนจักรมีชีวิต ดำาเนินไปด้วยดีและเจริญก้าวหน้าอย่างน่า
ประทับใจในยุโรป” เอ็ลเดอร์โอ๊คส์กล่าว  เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดบอก
สมาชิกชาวยุโรปว่าศาสนจักรควร  “รับรู้ว่าพระเจ้ากำาลังทรงเร่ง
งานแห่งความรอดและเราทุกคนต้องร่วมมือ” 

จัดตั้งสเตคใน 
โรมและปารีส

แรนดัลล์ แอล. ริดด์
ท่ีปรึกษาท่ีสองคนใหม่ใน 
ฝ่ายประธานเยาวชนชาย 
สามัญ



A Peaceful Heart (ใจที่สงบสุข) โดย ไมเคิล ที. มาล์ม

“และพระวิญญาณทรงให้ความสว่างแก่มนุษย์ทุกคนที่มาในโลก; และพระวิญญาณทรงให้ความสว่างมนุษย์ทุกคนทั่วโลก,  
ผู้ที่สดับฟังสุรเสียงของพระวิญญาณ” (คพ. 84:46)
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“ขอให้เราพยายามใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ของเราอยู่เสมอ” 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน กล่าวระหว่างการประชุมใหญ่

สามัญกึ่งปีของศาสนจักรครั้งที่ 183 ภาคเช้าวันอาทิตย ์

“การท�าเช่นนั้น เราต้องสวดอ้อนวอนและสดับฟังพระองค์ทุกวัน  

เราต้องพึ่งพระองค์ทุกโมงยามอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นโมงยาม

แห่งแสงแดดหรือสายฝน  ขอค�าสัญญาของพระองค์เป็นถ้อยค�า

เตือนใจเราว่า ‘เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า’”
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