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สารบัญ พฤศจิกายน 2014
ปีที่ 20 • เล่มที่ 11

ภาคเช้าวันเสาร์
  4	 ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
 6	 เหตุผลเพื่อความหวังของเรา

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
 9	 ท่านหันหน้าไปทางใด

เอ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์
 12	 ศีลระลึก—การเริ่มใหม่สำาหรับจิตวิญญาณ

เชอริล เอ. เอสพลิน
 14	 ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นเอกภาพ

เอ็ลเดอร์ช ีฮอง (แซม) วอง
 16	 เป็นอิสระตลอดกาล	เพื่อกระทำาด้วยตนเอง

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สัน
 20	 การได้รับประจักษ์พยานถึงแสงสว่าง	
	 	 และความจริง

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ภาคบ่ายวันเสาร์
 24	 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
 25	 รักผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่าง

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
 28	 โจเซฟ	สมิธ

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
 32	 บิดามารดา:	ครูพระกิตติคุณที่สำาคัญที่สุด 
	 	 ของลูกๆ

แทด อาร์. คอลลิสเตอร์
 34	 การเข้าสู่พระที่นั่งของพระผู้เป็นเจ้าด้วย	
	 	 ความมั่นใจ

เอ็ลเดอร์ยอร์ก เคลบิงกอต
 37	 พระเจ้า	ข้าพระองค์ขอตามพระองค์

เอ็ลเดอร์อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท
 40	 เราทั้งหลายไม่ได้เป็นขอทานหรอกหรือ?

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
 43	 ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างครอบครัว	
	 	 นิรันดร์

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

ภาคฐานะปุโรหิต
 46	 เลือกอย่างฉลาด

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
 50	 ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง

เอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น
 53	 กฎแห่งการอดอาหาร:	ความรับผิดชอบ	
	 	 ส่วนตัวในการดูแลคนยากจนและคน	
	 	 ขัดสน

อธิการดีน เอ็ม. เดวีส
 56	 “องค์พระผู้เป็นเจ้า	คือข้าพระองค์หรือ?”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
 59	 ฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
 67	 นำาทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคเช้าวันอาทิตย์
 70	 การเปิดเผยต่อเนื่อง

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
 74	 การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
 77	 จงดำาเนินชีวิตตามถ้อยคำาของศาสดา 
	 	 พยากรณ์

แครอล เอฟ. แมคคองกี
 80	 ชีวิตนิรันดร์—คือการรู้จักพระบิดาบน	
	 	 สวรรค์ของเราและพระเยซูคริสต์	พระบุตร	
	 	 ของพระองค์

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
 83	 ศีลระลึกและการชดใช้

เอ็ลเดอร์เจมส์ เจ. ฮามูลา
 86	 จงทำาหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคบ่ายวันอาทิตย์
 89	 อยู่ในเรือและจับให้แน่น!

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
 92	 ทำาให้การใช้ศรัทธาเป็นส่ิงสำาคัญ  
	 	 อันดับแรก

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
 96	 พระเจ้าทรงมีแผนสำาหรับเรา!

เอ็ลเดอร์คาร์ลอส เอ. โกดอย
 99	 หนังสือ

เอ็ลเดอร์อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์
 102	 การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของเรา

เอ็ลเดอร์ฮูโก อี. มาร์ติเนซ
 104	 อย่าล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์
 107	 มาดูเถิด

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
 110	 จนกว่าเราจะพบกันอีก

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

การประชุมใหญ่สตรี
 111	 เตรียมพร้อมในวิธีที่ไม่เคยรู้เห็นกันมา

ลินดา เค. เบอร์ตัน
 114	 ธิดาในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

จีน เอ. สตีเวนส์
 117	 แบ่งปันความสว่างของท่าน

นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์
 120	 การดำาเนินชีวิตอย่างเบิกบานใน  
	 	 พระกิตติคุณ

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

 64	 เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ระดับ	
	 	 สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์	
	 	 แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
 124	 ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
 125	 ข่าวศาสนจักร
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สรุปการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 184

เช้าวันเสาร์ 4 ตุลาคม 2014 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส เอส.	มอนสัน
ผู้ดำาเนินการประชุม:	ประธานเฮนรีย์ บี.	อายริงก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	บอนนี่ แอล.	ออสคาร์สัน
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	เอ็ลเดอร์แบรดลีย์ ดี.	ฟอสเตอร์
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; 
แมค	วิลเบิร์ก	และไรอัน	เมอร์ฟีย์,	ผู้อำานวยเพลง;	 
ริชาร์ด	เอลเลียต	์และแอนดรูว	์อันส์เวิร์ธ,	ผู้เล่น
ออร์แกน:	“อรุณรุ่งเร่ิม,”	เพลงสวด,	บทเพลงท่ี	1;	 
“สูงขึ้นไป	ณ	ยอดเขา,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	4,	
เรียบเรียงโดย	วิลเบิร์ก	ไม่ตีพิมพ์;	“ไซอันแสนงาม
เบื้องบน,”	เพลงสวด, บทเพลงที่	25,	เรียบเรียงโดย	
วิลเบิร์ก,	ไม่ตีพิมพ์;	“พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำาเรา,”	
เพลงสวด,	บทเพลงท่ี	35;	“A	New	Commandment	
I	Give	unto	You,”	เกตส์,	ตีพิมพ์โดย	แจ็คแมน;	“If	I	
Listen	with	My	Heart,”	เดอฟอร์ด,	เรียบเรียงโดย	 
เมอร์ฟีย์,	ไม่ตีพิมพ์;	“From	All	That	Dwell	below	
the	Skies,”	Hymns,	บทเพลงที่	90,	เรียบเรียงโดย	
วิลเบิร์ก,	ไม่ตีพิมพ์

บ่ายวันเสาร์ 4 ตุลาคม 2014 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส เอส.	มอนสัน
ผู้ดำาเนินการประชุม:	ประธานดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	เอ็ลเดอร์วิลฟอร์ด	ดับเบิลยู.	
แอนเดอร์เซ็น	ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ด	
ดูเบ	ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงรวมจาก 
สเตคในทูเล	แกรนท์สวิลล	์และสแตนส์เบอรีย์	พาร์ค	 
ยูทาห์;	ฮอลลี	เบแวน,	ผู้อำานวยเพลง;	ลินดา	มาร์เก็ตส์, 
ผู้เล่นออร์แกน:	“Arise,	O	God,	and	Shine,”	Hymns, 
บทเพลงที่	265,	เรียบเรียงโดย	วิลเบิร์ก,	ตีพิมพ์โดย	
อ็อกซ์ฟอร์ด;	“ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์,”	เพลงสวด,	
บทเพลงที่	59,	เรียบเรียงโดย	ฮัฟฟ์,	ไม่ตีพิมพ์;	 
“พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	5;	
“สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	75,	
เรียบเรียงโดย	เกตส์,	ตีพิมพ์โดย	แจ็คแมน

ค่ำาวันเสาร์ 4 ตุลาคม 2014 ภาคฐานะปุโรหิต
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส เอส.	มอนสัน
ผู้ดำาเนินการประชุม:	ประธานเฮนรีย์ บี.	อายริงก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	เอ็ลเดอร์บรูซ	เอ.	คาร์ลสัน
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	เอ็ลเดอร์เจมส์	บี.	มาร์ติโน
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจาก
ศูนย์อบรมผู้สอนศาสนาในโพรโว;	ไรอัน	เอ็กเก็ตต์	
และเอลโม	เค็ค,	ผู้อำานวยเพลง;	เคลย์	คริสเตียนเซ็น,	
ผู้เล่นออร์แกน:	“Rise	Up,	O	Men	of	God,”	Hymns,	 
บทเพลงที่	324,	เรียบเรียงโดย	วิลเบิร์ก	ไม่ตีพิมพ์;	 
เพลงเมดเลย์ผู้สอนศาสนา:	“ฉันหวังจะเป็นผู้สอน 
ศาสนา,”	หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	91;	“ฉันจะกล้า
หาญ,”	หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	85;		“เราจะนำา
ความจริงไปท่ัวหล้า,”	หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	92;	

“ถูกเรียกให้รับใช้,”	หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	94,	
เรียบเรียงโดย	อีแวนส์และเอ็กเก็ตต์,	ไม่ตีพิมพ์;	“เรา
ขอบพระทัยสำาหรับศาสดา,”	เพลงสวด,	บทเพลง
ที่	10;	“เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล,”	เพลงสวด,	
บทเพลงที่	158,	เรียบเรียงโดย	สปีล,	ไม่ตีพิมพ์

เช้าวันอาทิตย์ 5 ตุลาคม 2014 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส เอส.	มอนสัน
ผู้ดำาเนินการประชุม:	ประธานดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	เอ็ลเดอร์ดอน อาร์.	คลาร์ก
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	โรสแมรี เอ็ม.	วิกซอม	ดนตร ี
โดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล;	แมค 
วิลเบิร์ก,	ผู้อำานวยเพลง;	แอนดรูว	์อันส์เวิร์ธ	และ
เคลย์	คริสเตียนเซ็น,	ผู้เล่นออร์แกน:	“Sing	Praise	
to	Him,”	Hymns,	บทเพลงที	่70;	“Praise	the	Lord	
with	Heart	and	Voice,”	Hymns,	บทเพลงที	่73;	
“สรรเสริญบุรุษ,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	14,	เรียบ
เรียงโดย	วิลเบิร์ก,	ไม่ตีพิมพ์;	“มาเถิด	ท่านลูกหลาน
พระเจ้า,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	20;	“Softly	and	
Tenderly,”	ทอมป์สัน,	เรียบเรียงโดย	วิลเบิร์ก,	 
ไม่ตีพิมพ์;	“ฐานมั่นคงหนักหนา,”	เพลงสวด,	
บทเพลงที่	33,	เรียบเรียงโดย	วิลเบิร์ก,	ไม่ตีพิมพ์

บ่ายวันอาทิตย์ 5 ตุลาคม 2014 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส เอส.	มอนสัน
ผู้ดำาเนินการประชุม:	ประธานเฮนรีย์ บี.	อายริงก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ.	อีแวนส์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	จอห์น เอส.	แทนเนอร	์ดนตร ี
โดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล;	แมค	
วิลเบิร์ก	และไรอัน	เมอร์ฟีย์,	ผู้อำานวยเพลง;	บอนนี่	 
กู๊ดลิฟฟ์	และลินดา	มาร์เก็ตส์,	ผู้เล่นออร์แกน:	 
“Lo,	the	Mighty	God	Appearing!”	Hymns, 
บทเพลงที่	55,	เรียบเรียงโดยเมอร์ฟีย์,	ไม่ตีพิมพ์;	
“นับพระพรท่าน,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	118;	“ฉัน
ลูกพระผู้เป็นเจ้า,”	เพลงสวด,	บทเพลงที	่149,	เรียบ
เรียงโดย	เมอร์ฟีย์,	ไม่ตีพิมพ์;	“เราสวดให้ท่านเสมอ,”	
เพลงสวด,	บทเพลงที	่12,	เรียบเรียงโดย	วิลเบิร์ก,	 
ไม่ตีพิมพ์	ค่ำาวันเสาร์		27	กันยายน	2014	การประชุม
ใหญ่สตรี	ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส เอส.	
มอนสัน	ผู้ดำาเนินการประชุม:	โรสแมรี เอ็ม.	วิกซอม 
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	โดราห	์อึมคาเบลา	ผู้สวดอ้อน- 
วอนปิด:	เอมีย์	แคโรไลน์	ไวท์	คณะนักร้องประสาน
เสียงรวมปฐมวัย	เยาวชนหญิง	และสมาคมสงเคราะห์ 
จากสเตคในแม็กนา	ฮันเตอร	์และเทย์เลอร์สวิลล์	 
ยูทาห์,	อีริน	ไพค์	ทอลล์,	ผู้อำานวยเพลง;	ลินดา	
มาร์เก็ตส์,	ผู้เล่นออร์แกน:	“On	This	Day	of	Joy	
and	Gladness,”	Hymns,	บทเพลงที	่64,	เรียบเรียง
โดย	ทอลล์และมาร์เก็ตส์,	ไม่ตีพิมพ์;	“ฉันชอบมองดู
พระวิหาร,”	หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก,	99,	ขับร้องโดย

คณะนักร้องประสายเสียงปฐมวัยจากกรุงโซล	เกาหลี,	
เรียบเรียงโดย	ซาบริสกี้,	ไม่ตีพิมพ์;	เพลงเมดเลย์:	 
“ฉันรู้พระผู้ช่วยทรงรักฉัน,”	เบลล์และครีเมอร์;	“ฉันรู้
พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	59,	 
เรียบเรียงโดย	ทอลล์และมาร์เก็ตส์,	ไม่ตีพิมพ์;	 
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,”	หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก,	2,	
เรียบเรียงโดย	ซาบริสก้ี,	ไม่ตีพิมพ์;	“Let	Zion	in	Her	
Beauty	Rise,”	Hymns, บทเพลงท่ี	41,	เรียบเรียงโดย
วอร์ด,	ไม่ตีพิมพ์

คำาปราศรัยการประชุมใหญ่ในสื่อต่างๆ
เข้าไปดูคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ทางอินเทอร์เน็ต
ได้หลายภาษาที่	conference.lds.org	จากนั้นเลือก
ภาษา	คำาปราศรัยมีในแอพมือถือ	Gospel	Library	
ด้วยเช่นกัน	โดยปกติภายในหกสัปดาห์หลังจากการ
ประชุมใหญ่สามัญ	ไฟล์บันทึกเสียงจะมีจำาหน่ายที่
ศูนย์หนังสือ	ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญในรูปแบบ
ที่เข้าถึงได้สำาหรับสมาชิกผู้พิการมีอยู่ที่	disability.
lds.org	

ข่าวสารการสอนประจำาบ้านและข่าวเยี่ยมสอน 
โปรดเลือกคำาปราศรัยหนึ่งเรื่องซึ่งตอบรับความ
ต้องการของผู้ที่ท่านเยี่ยมได้ดีที่สุดสำาหรับข่าวสาร 
การสอนประจำาบ้านและข่าวเยี่ยมสอน

ภาพปก
ปกหน้า:	ภาพถ่ายโดย	นาธาเนียล	เรย์	เอ็ดเวิร์ดส์
ปกหลัง:	ภาพถ่ายโดย	เลสลีย์	นิลส์สัน

ภาพถ่ายการประชุมใหญ่
ภาพการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตี้โดยเวล-
เดน	ซี.	แอนเดอร์เซ็น,	โคดีย์	เบลล์,	จาเน	บิงก์แฮม,	
แรนดีย์	โคลิเออร์,	เวสตัน	โคลตัน,	เครก	ไดมอนด์,	
นาธาเนียล	เรย์	เอ็ดเวิร์ดส์,	แอชลีย์	ลาร์เซ็น,	ออกัสต ์
มิลเลอร์,	ไบรอัน	นิโคลสัน,	เลสลี	นิลส์สัน,	แมทธิว 
ไรเออร์,	คริสตินา	สมิธ,	และไบรอน	วอร์เนอร์;	ใน 
อะเล็กแซนเดรีย	เวอร์จิเนีย	สหรัฐอเมริกาโดย	แชนซ์	
แฮมม็อค;	ในเวโรนา	วิสคอนซิน	สหรัฐอเมริกาโดย
เจนิเฟอร์	แอนน์	ลี;	ในพีชทรี	คอร์เนอร์ส	จอร์เจีย	
สหรัฐอเมริกาโดย	เดวิด	วินเทอร์ส;	ในซานโลเรนโซ	
ปารากวัยโดย	รีเบคา	ริออส	เบนิเตส;	ในไซปัน	หมู่
เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาโดย	เดล	เบนสัน;	ในเกวา- 
เตม็อก	เม็กซิโกโดย	นิลต์ซา	เบียทริซ	ซานติยาน	
คัสติโย;	ในซูบราล	บราซิลโดย	เวสลีย์	ดิอัส;	ในลา
สปินญาส	ฟิลิปปินส์โดย	แดเนียล	ซานเชซ	ลาบาโฮ	 
จูเนียร์;	ในวอเทอร์ฟอร์ด	ไอร์แลนด์โดย	อายมาร์ด	
มาร์ติน;	ในกาโนอัส	บราซิลโดย	ไมเคิล	มอร์ริส;	ใน 
บาริโลเช	อาร์เจนตินาโดย	โฮซเว	เปนญา;	และใน 
เคปทาวน	์แอฟริกาใต้โดย	ซาแมนธา	สเกลส์
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ดัชนีผู้พูด
กาวาร์เร็ท,	อีดัวร์โด,	37
โกดอย,	คาร์ลอส	เอ.,	96
คริสเต็นเซ็น,	เครก ซี.,	50
คริสทอฟเฟอร์สัน,	ดี. ทอดด์,	16
คอลลิสเตอร์,	แทด อาร์.,	32
คุก,	เควนทิน แอล.,	46
เคเชอร์,	แลร์รีย	์เอส.,	104
เคลบิงกอต,	ยอร์ก,	34
เดวีส,	ดีน เอ็ม.,	53
เนลสัน,	รัสเซลล์ เอ็ม.,	74
บัลลาร์ด,	เอ็ม. รัสเซลล์,	89
เบดนาร์,	เดวิด เอ.,	107
เบอร์ตัน,	ลินดา เค.,	111
เพอร์รีย์,	แอล. ทอม,	43
แพคเกอร์,	บอยด์ เค.,	6
แพคเกอร์,	อัลลัน	เอฟ.,	99
มอนสัน,	โธมัส เอส.,	4,	67,										
86,	110

มาร์ติเนซ,	ฮูโก	อี.,	102
แมคคองกี,	แครอล	เอฟ.,	77
แมร์ริออตต์,	นีลล์	เอฟ.,	117
รอบบินส์,	ลินน์ จี.,	9
วอง,	ช	ีฮอง	(แซม),	14
สก็อตต์,	ริชาร์ด จี.,	92
สตีเวนส์,	จีน เอ.,	114
อายริงก์,	เฮนรีย์ บี.,	24,	59,	70
อุคท์ดอร์ฟ,	ดีเทอร์ เอฟ.,	20,								
56,	120

เอสพลิน,	เชอริล เอ.,	12
แอนเดอร์เซ็น,	นีล แอล.,	28
โอ๊คส์,	ดัลลิน เอช.,	25
ฮอลแลนด์,	เจฟฟรีย์ อาร์.,	40
ฮามูลา,	เจมส์	เจ.,	83
เฮลส์,	โรเบิร์ต ดี.,	80

ดัชนีหัวข้อ
กลับใจ	(การ),	16,	34
กล้าหาญ	(ความ),	9
ขัดแย้ง	(ความ),	25
เข้มแข็งทางวิญญาณ	(ความ),	34
แข็งขัน	(การทำาให้),	14
ครอบครัว,	32,	43,	92,	99,	117
ความจริง,	20,	25,	107
ความหวัง,	6
ค่าควร	(ความมี),	67
เคารพ,	ให้เกียรติ,	25
งานเผยแผ่ศาสนา,	4,	37,	107
งานพระวิหาร,	92,	99
จองหอง	(ความ),	56
จัดระเบียบศาสนจักร	(การ),	74
โจเซฟ	สมิธ,	6,	9,	28,	50,	53,	70,	
80,	96

ชดใช	้(การ),	6,	12,	16,	34,	83,	92,	
107,	117

ชอบธรรม	(ความ),	46,	67
เชื่อฟัง	(การ),	34,	37,	86,	111
ฐานะปุโรหิต,	67
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน,	53,	59
เตรียม	(การ),	59,	111
แต่งงาน	(การ),	46,	114
บัพติศมา,	114
บิดา	(ความเป็น),	43
แบบอย่าง,	32,	67,	86,	104
ประจักษ์พยาน,	6,	20,	28,	50,														
80,	104

ประชุมใหญ่สามัญ	(การ),	4,	110
ประวัติครอบครัว,	99
ปัญญา,	46
ปิตุพร,	96
เปลี่ยนใจเลื่อมใส	(การ),	37,	56,	104
เปลี่ยนแปลง,	34,	56
เป้าหมาย,	46
เปิดเผย	(การ),	70,	77,	111
ผู้นำา	(ความเป็น),	74
แผนแห่งความรอด,	16,	86,	96
พระบัญญัติ,	120
พระผู้เป็นเจ้า	พระบิดา,	20,	34,						
80,	120 

พระเยซูคริสต์,	6,	9,	12,	14,	16,	20,	25,	
37,	43,	46,	67,	77,	80,	83,		86,	92,	
102,	107,	117

พระวิญญาณบริสุทธิ์,	70,	80,	104
พระวิหาร,	4,	111,	114,	117
พันธสัญญา,	114
พึ่งพาตนเอง	(การ),	53
ฟื้นฟ	ู(การ),	28
ภาระรับผิดชอบ,	16
มารดา	(ความเป็น),	43
มีน้ำาใจ	(ความ),	25,	110
มุมมอง,	56,	96
เมตตา	(ความ),	6,	16
ยากลำาบาก	(ความ),	89,	110
ยุติธรรม	(ความ),	16
รัก	(ความ),	25,	80,	102,	120
รับใช้	(การ),	53,	59,	102,	110,	120
แรงกดดันจากเพื่อนวัยเดียวกัน,	9
ล่อลวง	(การ),	67,	86
ละทิ้งความเชื่อ	(การ),	9,	89
ศรัทธา,	14,	50,	77,	92
ศาสดาพยากรณ์,	9,	70,	74,	77,	89
ศีลระลึก,	12,	83
ศึกษาพระคัมภีร	์(การ),	20,	50,												
89,	92

สงสัย	(ความ),	104
สภา,	14
สวดอ้อนวอน	(การ,	คำา),	20,	32,											
40,	92

สวัสดิการ,	40,	53
สอน	(การ,	คำา),	32
สังสรรค์ในครอบครัว	(การ),	92
สานุศิษย	์(ความเป็น),	40,	46,	56,							
86,	102,	110

สิทธิ์เสรี,	16,	46,	86,	92,	96,	104
สุขภาพร่างกาย,	34
แสงสว่าง,	20,	117
ให้อภัย	(การ),	6,	12,	34
อดอาหาร	(การ),	40,	53
อ่อนน้อมถ่อมตน	(ความ),	56
เอกภาพ,	14,	80
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นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย	
ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส.	มอนสัน,	เฮนรีย์ บี.	อายริงก์,		 	
ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: 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,			
นีล แอล.	แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: เครก เอ.	คาร์ดอน
ที่ปรึกษา:	เมอร์วิน	บี.	อาร์โนลด์,	คริสทอฟเฟล	โกลเด้น,		 	
แลร์รีย	์อาร์.	ลอว์เร็นซ์,	เจมส์	บี.	มาร์ติโน,	โจเซฟ	ดับเบิลยู.	ซิตาติ

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที.	วอร์เนอร์
ผู้อำานวยการฝ่ายดำาเนินการ:	วินเซนต์ เอ.	วอห์น
ผู้อำานวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์.	ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ:	การ์ฟ	แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อาร์.	วัล	จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน	คาร์
ผู้ช่วยงานพิมพ์: ลิซา	แคโรไลนา	โลเปซ
งานเขียนและงานบรรณาธิการ:	บริททานี	บีตที,	เดวิด	ดิกสัน,	เดวิด เอ.	 
เอ็ดเวิร์ดส์,	แมทธิว ดี.	ฟลิตตัน,	ลอรี	ฟูลเลอร์,	การ์เรตต์ เอช.	การ์ฟ,	ลารีน	 
พอร์เทอร์	กอนต์,	มินดี	แอน	ลิฟวิทท์,	ไมเคิล อาร์.	มอร์ริส,	แซลล	ีจอห์นสัน	 
โอดีเคิร์ก,	โจชัว เจ.	เพอร์กีย์,	แจน	พินบอโร,	ริชาร์ด เอ็ม.	รอมนีย์,	 
พอล	แวนเดนเบิร์ก,	มาริสซา	วิดดิสัน
ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก็อตต์	คนูดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์.	พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์	แอนดรูวส์,	เฟย์ พี.	แอนดรัส,	แมนดี เอ็ม.	เบนท์ลีย์,	
ซี. คิมบัลล์	บอตต์,	โธมัส ไชลด์,	เนต	ไกนส์,	คอลลีน	ฮิงค์ลีย์,	เอริค พี.	จอห์นเซ็น,	
ซูซาน	ลอฟเกร็น,	สก็อตต์ เอ็ม.	มอย,	มาร์ค ดับเบิลยู.	โรบิสัน,	แบรด	เทียร์,	
เค. นิโคล	วอลเคนฮอร์สต์
ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: โคลเลตต	์เนเบเกอร์	อูนี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน	แอนน์	ปีเตอร์ส
งานผลิต: เควิน ซี.	แบงค์ส,	คอนนี	โบว์ธอร์พ	บริดจ์,	จูลี	เบอร์เดตต์,	 
ไบรอัน ดับเบิลยู.	กีกิ,	เดนิส	เคอร์บีย์,	จินนี เจ.	นิลสัน,	กายล์	เทต	แรฟเฟอร์ที
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โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

แอริโซนาแห่งใหม่ จากน้ันในปี 2015 เรา
คาดว่าจะอุทิศหรืออุทิศซ�้าพระวิหารอย่าง
น้อยห้าแห่ง และอาจมากกว่านั้นถ้าการก่อ 
สร้างที่ด�าเนินอยู่เสร็จสมบูรณ์

ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในเดือนเมษายน 
เมื่อพระวิหารที่ประกาศไปทั้งหมดก่อนหน้า
นี้ด�าเนินการก่อสร้างและได้รับการอุทิศแล้ว 
เราจะมีพระวิหารเปิดด�าเนินการ 170 แห่ง
ทั่วโลก  เพราะเราก�าลังพยายามสร้างพระ-

พี่
น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับ
ท่านสู่การประชุมใหญ่ระดับโลก
ครั้งส�าคัญยิ่งนี้  เรารวมกันในที่

ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อฟังและเรียนรู้จากพี่น้องผู ้
ที่เราสนับสนุนเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และ
เจ้าหน้าที่สามัญของศาสนจักร  ท่านเหล่า
นั้นแสวงหาความช่วยเหลือจากสวรรค์เกี่ยว
กับข่าวสารท่ีจะน�าเสนอ และรู้สึกถึงการดลใจ 
เกี่ยวกับสิ่งที่จะกล่าว

การประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นวาระครบรอบ 
90 ปีของการกระจายเสียงการประชุมใหญ ่
สามัญทางวิทยุ  ช่วงการประชุมใหญ่เดือน
ตุลาคม ปี 1924 ศาสนจักรกระจายเสียง 
ทางวิทยุเป็นครั้งแรกผ่านสถานีเคเอสแอล 
(KSL)ของศาสนจักร  การประชุมใหญ่ครั้งนี ้
เป็นวาระครบรอบ 65 ปีของการถ่ายทอด 
การประชุมใหญ่ทางโทรทัศน์เช่นกัน  ที่การ 
ประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ปี 1949 
ศาสนจักรออกอากาศครั้งแรกทั่วเขตซอลท์- 
เลคผ่านสถานีโทรทัศน์เคเอสแอล (KSL)

เราขอบคุณพรของสื่อสมัยใหม่ที่ช่วยให้
สมาชิกศาสนจักรหลายล้านคนได้ชมหรือฟัง 
การประชุมใหญ่สามัญ  การประชุมช่วงสุด 
สปัดาห์นีจ้ะถ่ายทอดผ่านโทรทศัน์ วิทยุ เคเบลิ 

ดาวเทียม และอนิเทอร์เนต็ รวมท้ังบนอปุกรณ์ 
มือถือ

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาตั้งเต่เราพบกัน
ครั้งสุดท้าย เราอุทิศพระวิหารใหม่หนึ่งแห่ง
และอุทิศซ�้าหน่ึงแห่ง  ในเดือนพฤษภาคม 
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟอทิุศพระวิหาร 
ฟอร์ตลอเดอร์เดล ฟลอริดา  งานฉลองทาง
วัฒนธรรมท่ียอดเย่ียมของเยาวชนน�าเสนอ
ในวันก่อนการอุทิศ  วันต่อมา วันอาทิตย์ที่ 4 
พฤษภาคม เราอุทิศพระวิหารในการประชุม
สามภาค

สองสัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าได้รับเกียรติให ้
อุทิศซ�้าพระวิหารออกเด็น ยูทาห์ เดิมอุทิศ
ไว้ในปี 1972 โดยประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ 
สมิธ  งานฉลองครั้งใหญ่ทางวัฒนธรรมเกิด
ขึ้นในวันก่อนการอุทิศซ�้า มีเยาวชนเข้าร่วม
มากมายจนต้องแยกนักแสดงออกเป็นสอง
กลุ่มในการแสดงสองชุด  เยาวชนร่วมแสดง
ทั้งหมด 16,000 คน  พิธีอุทิศซ�้าเกิดขึ้นวันถัด
มา โดยมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หลายท่านเข้า
ร่วม พร้อมด้วยผู้น�าองค์การช่วย ประธาน
พระวิหาร ที่ปรึกษา และภรรยาของทุกท่าน

การสร้างพระวิหารด�าเนินต่อเนื่องอย่าง
จริงจัง  เดือนหน้าจะอุทิศพระวิหารฟินิกซ์ 

ขอต้อนรับสู่การ
ประชุมใหญ่
ขณะที่ฟัง ขอให้ใจเราซาบซึ้งและศรัทธาของเราเพิ่มพูน 

ภาคเช้าวันเสาร ์ |  4 ตุลาคม 2014
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เวลานี้ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญท่านให้ตั้งใจ

ฟังพ่ีน้องชายหญิงผู้จะมีส่วนร่วมวันน้ีและ

พรุ่งนี้ในการประชุมใหญ่ภาคต่างๆ  ทุกท่าน

ที่ได้รับเชิญให้พูดรู้สึกถึงความรับผิดชอบ

อันส�าคัญยิ่งในการท�าเช่นนั้น  ขณะที่ฟัง ขอ

ให้ใจเราซาบซึ้งและศรัทธาของเราเพิ่มพูน 

ข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อนวอนในพระนามของ

พระเยซูคริสต์ เอเมน 

วิหารที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ 
ปัจจุบันเราจึงไม่ประกาศการสร้างพระวิหาร
แห่งใหม่  แต่ในอนาคต เมื่อเห็นความจ�าเป็น
และมีท�าเลที่เหมาะสม เราจะประกาศการ
สร้างพระวิหารเพิ่มเติม

ศาสนจักรเติบโตต่อเนื่อง  เวลานี้เรามี
สมาชิกมากกว่า 15 ล้านคนและเพิ่มขึ้นตาม
ล�าดับ  งานเผยแผ่ศาสนาก�าลังก้าวหน้าไม่
หยุดยั้ง  เรามีผู้สอนศาสนาก�าลังรับใช้และ

แบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณทั่วโลกเกินกว่า 

 88,000 คน   เรายืนยันอีกครั้งว่างาน

เผยแผ่ศาสนาเป็นหน้าที่ฐานะปุโรหิต และ

เรากระตุ้นชายหนุ่มทุกคนที่สามารถและมี

ค่าควรให้รับใช้  เราซาบซึ้งใจมากส�าหรับ

หญิงสาวที่รับใช้เช่นกัน  พวกเธอกระท�าคุณ

ประโยชน์ใหญ่หลวง แม้ไม่อยู่ภายใต้ข้อ

บัญญัติให้รับใช้เหมือนชายหนุ่ม
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พระผู้ช่วยให้รอด ทรงประกาศด้วยถ้อยค�า 
ของพระองค์เองว่า “เราเป็นทางน้ัน เป็นความ 
จริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้
นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

และจากพระคัมภีร์มอรมอนพระองค์ทรง
ประกาศว่า “ดูเถิด, เราคือผู้ที่ทรงเตรียมไว้
นับแต่การวางรากฐานของโลกเพ่ือไถ่ผู้คน
ของเรา. ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์…ใน 
เรามนุษยชาติท้ังปวงจะมีชีวิต, และน่ันเป็น 
นิรันดร์, แม้คนท่ีเชื่อในนามของเรา; และ
พวกเขาจะกลับกลายเป็นบุตรของเราและ
ธิดาของเรา” (อีเธอร์ 3: 14)

มข้ีออ้างองิอืน่อกีมากมายทัว่ทัง้งานมาตร- 
ฐานท่ียืนยันถึงบทบาทแห่งสวรรค์ของพระ-
เยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ไถ่ของคนทั้งปวงที่
เคยมีชีวิตอยู่หรือที่จะเกิดมาในชีวิตมรรตัยนี้

โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เรา 
ทุกคนได้รับการไถ่จากการตกของมนุษย์ ซึ่ง 
เกิดขึ้นเมื่ออาดัมและเอวารับส่วนผลไม้ต้อง 
ห้ามในสวนเอเดน ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือ 
1 โครินธ์ “เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้อง
ตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับ 
ชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์” (1 โครินธ ์
15:22)

พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า “เพราะสมควร
ทีจ่ะมกีารชดใช้…, มฉิะน้ันมนษุยชาตท้ัิงปวง 
ต้องพินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้; แท้จริงแล้ว, 
คนท้ังปวงแข็งกระด้าง, แท้จริงแล้ว, คนท้ัง
ปวงตกและหลงไป; และต้องพินาศเว้นแต่จะ
เป็นโดยผ่านการชดใช้ …การพลีบูชาอันไม่มี
ขอบเขตและเป็นนิรันดร์” (แอลมา 34:9-10)

เราอาจมีชีวิตที่ไม่ดีพร้อม และมีการลง 
โทษในความผิดพลาดของเรา แต่ก่อนที่เรา
จะมายังโลก เราตกลงที่จะท�าตามกฎของ
พระองค์และยอมรับโทษทัณฑ์ของการล่วง
ละเมิดกฎเหล่านั้น

“เพราะว่าทุกคนท�าบาป และเสื่อมจาก
พระสิริของพระเจ้า

“แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้
ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซู
คริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว” (โรม 3: 
23-24)

พระผู้ช่วยให้รอดประทานการชดใช้ ซึ่ง
เตรียมทางให้เราสะอาด  พระเยซูคริสต์คือ
พระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์  เรานมัสการ

พันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน หลักค�า
สอนและพันธสัญญา และไข่มุกอันล�้าค่า

“อย่างไรก็ตามผมขอให้คุณดูตามรายการ 
อ้างอิงนี้” ข้าพเจ้าบอกเขา “ดูไปทางด้านข้าง  
ดูจากบนไปล่าง ดูจากเล่มนั้นไปเล่มนี้ ดูจาก 
เรือ่งน้ันไปเรือ่งนี—้คณุจะพบว่าทุกอย่างสอด 
คล้องกัน และเป็นพยานอย่างกลมกลืนถึง
พันธกิจแห่งสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์
—การประสูติ พระชนม์ชีพ การสอน การตรึง
กางเขน การฟื้นคืนพระชนม์ และการชดใช้
ของพระองค์”

หลังจากข้าพเจ้าแบ่งปันค�าสอนบางอย่าง 
ของพระผู้ช่วยให้รอดแก่อนุศาสนาจารย์  
บรรยากาศก็เปลี่ยนไป และเขาก็พาเราเที่ยว 
ชมอาคาร รวมถึงอโุมงค์ทีเ่พ่ิงค้นพบทีป่ระกอบ 
ด้วยจิตกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยกรุงโรม

ในบรรดารายการอ้างองิท่ีมอียู่ในคูม่อืพระ- 
คัมภีร์ นี่คือหนึ่งข้อจากพระคัมภีร์มอรมอน: 
พยานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ “เรา
สั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึงพระ-
ครสิต์, และเราเขยีนตามค�าพยากรณ์ของเรา, 
เพ่ือลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมอง
หาแหล่งใดเพ่ือการปลดบาปของพวกเขา” 
(2 นีไฟ:25-26)

โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หลายปีมาแล้ว ซิสเตอร์แพคเกอร์และ 
ข้าพเจ้าไปท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด 
เราไปค้นบันทึกของคุณทวดรุ่นท่ีเจ็ด 

ท่านคณะบดีวิทยาลัยคริสต์แห่งอ๊อกซ์ฟอร์ด 
ดร. โพพเพลเวลช่างกรุณาต่อเราโดยให้เจ้า 
หน้าที่เก็บเอกสารของวิทยาลัยน�าบันทึกทั้ง 
หมดมาให้  และในบันทึกปี 1583 เราก็พบ
ชื่อของบรรพบุรุษของเรา จอห์น แพคเกอร์

ปีถัดมาเรากลับไปยังอ๊อกซ์ฟอร์ดอีกเพื่อ 
มอบชุดงานมาตรฐานท่ีสวยงามให้กับห้อง 
สมดุของไครสต์คอลเลจ ดูเหมอืนว่า ดร.โพพ- 
เพลเวลจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย  บางทีเขาคง
คิดว่าเราไม่ใช่ชาวคริสต์ท่ีแท้จริง  เขาเลย
เรียกอนุศาสนาจารย์ของวิทยาลัยให้มารับ
หนังสือแทน

ก่อนที่จะยื่นพระคัมภีร์ให้อนุศาสนาจารย์  
ข้าพเจ้าเปิดไปที่คู่มือพระคัมภีร์และให้เขาด ู
หวัข้อหนึง่ซึง่ม ี18 หน้า พิมพ์ไว้อย่างสวยงาม 
เว้นช่องห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง ซึ่งเต็ม
ไปด้วยรายการอ้างอิงในเรื่องของ “พระเยซู
คริสต์”  เป็นรายการอ้างอิงที่รวบรวมพระ- 
คัมภีร์เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดไว้ครอบคลุม
มากที่สุดเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของโลก
—ประจักษ์พยานจากพันธสัญญาเดิมและ

เหตุผลเพื่อความหวัง
ของเรา
ประจักษ์พยานในความหวังของการไถ่เป็นสิ่งที่เราสามารถวัดและนับได้  
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังนั้น
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พระองค์และยอมรับพระองค์ส�าหรับความ
เจบ็ปวดทีท่รงรบัแทนเราไว้โดยรวมและความ 
เจ็บปวดที่พระองค์ทรงทนรับเพื่อเราเป็นส่วน 
ตัว ทั้งในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน พระ- 
องค์ทรงแบ่งปันทั้งหมดน้ีไว้ด้วยความถ่อม
องค์อย่างย่ิงใหญ่และความเข้าใจอันเป็น 
นรินัดร์ถึงบทบาทและพระประสงค์แห่งสวรรค์ 
ของพระองค์

ผู้ที่กลับใจและทิ้งบาปจะพบว่าพระพาห ุ
ที่เต็มไปด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ยัง 
คงเอือ้มออกมา  ผูท่ี้ได้ยินและฟังพระสรุเสยีง 
ของพระองค์และถ้อยค�าของบรรดาผู้รับใช้
ของพระองค์จะพบสันติและความเข้าใจแม้
จะอยู่ในความปวดร้าวใจและความเศร้าโศก 
อันใหญ่หลวง  ผลของการพลีบูชาของพระ- 
องค์ท�าให้เราเป็นอิสระจากผลกระทบของ
บาป ซึ่งลบความรู้สึกผิดและให้ความหวัง

ถ้าพระองค์กระท�าการชดใช้ไม่ส�าเร็จ ก็จะ
ไม่มีการไถ่  มันคงยากมากที่จะอยู่ในโลกถ้า
เราไม่ได้รับการให้อภัยในความผิดพลาดของ

เรา ถ้าเราไม่สามารถถูกช�าระให้บริสุทธิ์และ
ด�าเนินชีวิตต่อไป  

พระเมตตาและพระคุณของพระเยซูคริสต์
ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะกับคนที่ท�าผิดบาป ไม่
ว่าจะเป็นการท�าบาปหรือการละเลยท�าสิ่งถูก
ต้อง แต่พระเมตตาและพระคุณครอบคลุม
ถึงค�าสัญญาแห่งสันติสุขอันเป็นนิจแก่ทุกคน
ที่จะยอมรับและท�าตามพระองค์และค�าสอน
ของพระองค์  พระเมตตาของพระองค์เป็นผู้
รักษาที่ยิ่งใหญ่ แม้กับคนบริสุทธิ์ที่บาดเจ็บ

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้รับจดหมายฉบับ
หนึ่งจากสตรีผู้รายงานถึงการที่ต้องทนทุกข์
ในชวิีตของเธอ  มคีวามผดิพลาดทีร้่ายแรง ซึง่ 
เธอไม่ได้ระบุแต่ก็พูดเป็นนัย ซึ่งมีผลกระทบ 
กับเธอ เธอบอกว่าเธอต้องดิ้นรนอยู่กับความ 
รู้สกึท่ีขมขืน่ ด้วยความโกรธ เธอร้องคร�า่ครวญ 
“จะต้องมีคนชดใช้ในความผิดที่รุนแรงนี้” ใน 
ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและข้อ
สงสัยนี้ เธอเขียนเล่าว่า มีค�าตอบหนึ่งเข้ามา
ในใจเธอทันทีว่า  “มีบางคนชดใช้ให้แล้ว”

ถ้าเราไม่ได้รบัรูถึ้งการเสยีสละทีพ่ระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงท�าเพื่อเรา เราอาจต้องแบกความ
เสียใจไปตลอดชีวิตว่าเราท�าบางอย่างท่ีไม่
ถูกต้องหรือท�าให้คนอื่นขุ่นเคือง  ความรู้สึก
ผิดที่มากับความผิดพลาดสามารถช�าระล้าง
ได้  ถ้าเราจะแสวงหาความเข้าใจการชดใช้
ของพระองค์ เราจะคารวะอย่างลึกซึ้งต่อ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ การปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก และพันธกิจ
แห่งสวรรค์ของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อให้ทั้งโลก 
นี้ได้รู้จักพระชนม์ชีพและค�าสอนของพระผู้-
ช่วยให้รอด  การประชุมใหญ่ที่ยอดเยี่ยมครั้ง 
นี้ได้รับการถ่ายทอดใน 94 ภาษาโดยผ่าน
ดาวเทียมไปยัง 102 ประเทศ และยังมีใน
อินเทอร์เน็ตไปสู่ทุกประชาชาติที่มีศาสนจักร
ตัง้อยู ่เรามสีเตคมากกว่า 3,000 แห่ง จ�านวน 
ผูส้อนศาสนาเต็มเวลาของเรามเีกือบ 88,000
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คนแล้ว และจ�านวนสมาชิกภาพมากกว่า 15 
ล้านคนแล้ว  จ�านวนเหล่านี้เป็นพยานหลัก
ฐานว่า “ก้อนหินซึ่งถูกสกัดจากภูเขาโดย
ปราศจากมือ” จะคงกลิ้งออกไป จนเต็ม “ทั้ง
แผ่นดินโลก” (ค.พ. 65:2)

แต่ไม่ส�าคัญว่าองค์การของศาสนจักรจะ 
ใหญ่ขนาดไหนหรือจ�านวนสมาชิกจะมีกี่
ล้านคนเพื่อเพิ่มอันดับให้เรา ไม่ส�าคัญว่าจะ
มีกี่ทวีป กี่ประเทศที่ผู้สอนศาสนาของเราได้
เข้าไปหรือก่ีภาษาที่เราใช้พูด ความส�าเร็จ
ที่แท้จริงของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
จะวัดได้โดยความเข้มแข็งทางวิญญาณภาพ
ของสมาชิกแต่ละคน  เราจ�าเป็นต้องเสริม
สร้างความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในใจของสานุศิษย์ 
ผู้จงรักภักดีของพระคริสต์ทุกคน

ประจกัษ์พยานในความหวังของการไถ่เป็น 
สิ่งที่เราสามารถวัดและนับได้  พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังนั้น

เราแสวงหาเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งใน
ประจักษ์พยานของคนหนุ่มสาวและคนสูง
อายุ คนแต่งงานแล้วและคนโสด เราจ�าเป็น
ต้องสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้
แก่ชาย หญิง และเด็กๆ ในทุกเผ่าพันธุ์ เชื้อ
ชาติ ทั้งร�่ารวยและยากจน  เราต้องการคนที ่
เพิ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสและคนที่อยู่ในบรรดา 

ผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้บุกเบิก  เราต้องเสาะ
หาผู้ที่ระหกระเหินและช่วยเขาให้กลับมาสู ่
ฝูง  เราต้องการปัญญาและความคิดและ
ความเข้มแข็งทางวิญญาณภาพของทุกคน  
สมาชิกแต่ละคนของศาสนจักรนี้เป็นส่วนที่
ส�าคัญที่สุดของโครงสร้างของศาสนจักรนี้

“เพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มี
หลายๆ อวัยวะ และอวัยวะทั้งหมดของร่าง-
กายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกาย
เดียว พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้น

“เพราะ … เราได้รับบัพติศมาในพระ-
วิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน…

“เพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วย
อวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะ” (1 โครินธ ์
12:12-14)

สมาชิกแต่ละคนรับใช้ในฐานะเป็นประ- 
จักษ์พยานถึงพระชนม์ชีพและค�าสอนของ
พระเยซูคริสต์  เราก�าลังอยู่ในสงครามท่ี
ห้อมล้อมด้วยปฏิปักษ์ เราต้องการให้แต่ละ
คนและทุกคนในพวกเราออกไปท�างานที ่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบให้เราท�าให้ส�าเร็จ

ท่านอาจคิดว่า “ฉันจะท�าอะไรได้  ฉันก็
เป็นเพียงคนหนึ่งเท่านั้น”

แน่นอนว่าโจเซฟ สมิธรู้สึกเดียวดายอยู่
หลายครั้ง  ท่านลุกข้ึนสู่ความย่ิงใหญ่ แต ่

ท่านก็เริ่มเมื่อสมัยเป็นเด็กอายุ 14 ปีซึ่งม ี
ค�าถามว่า “ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมศาสนจักรไหน
ดี?” (ดู โจเซฟ สมิธ–ประวัติ 1:10) ศรัทธา
และประจักษ์พยานของโจเซฟในพระผู้ช่วย
ให้รอดเติบโตเช่นเดียวกับที่เราต้องเติบโต 
“บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติม
กฎเกณฑ์, ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อย” (2 นีไฟ 
28:30; ดู ค.พ. 128:21 ด้วย)  โจเซฟคุกเข่า
สวดอ้อนวอน และปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเป็น 
ผลจากการสวดอ้อนวอนนั้นและนิมิตแรก

ในฐานะคนหนึ่งในอัครสาวกสิบสอง 
ข้าพเจ้าขอเป็นพยานถึงพระเจ้าพระเยซคูริสต์ 
พระองค์ทรงพระชนม์พระองค์ทรงเป็นพระ- 
ผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  “โดยผ่าน 
การชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวล 
จะรอดได้” (หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 3)  พระ-
องค์ทรงควบคุมศาสนจักรนี้  พระองค์ไม่ใช่ 
คนแปลกหน้าส�าหรับผู้รับใช้ของพระองค์  
ขณะที่เราเคลื่อนที่ไปสู่อนาคตด้วยความ
มั่นใจอย่างเงียบๆ  พระวิญญาณของพระ- 
องค์จะอยู่กับเรา  พลังอ�านาจของพระองค์
ไม่มีที่สุดเพ่ือให้พรและน�าทางชีวิตแก่ผู้ที ่
แสวงหาความจริงและความชอบธรรม ข้าพ- 
เจ้าเป็นพยานถึงพระองค์ในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์  เอเมน 

ไซปัน, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
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กับบางสิง่ท่ีพระผูเ้ป็นเจ้าทรงกล่าวโทษ เพราะ 
ความอ่อนแอของศรัทธา สิ่งนี้จึงเป็นอุปสรรค 
ส�าคัญ  ตัวอย่างเช่น ผู้สอนศาสนาหนุ่มสาว 
มีความกลัวมนุษย์ในสนามเผยแผ่และไม่
ยอมรายงานให้ประธานคณะเผยแผ่ทราบ
ถึงการฝ่าฝืนกฎที่เห็นได้อย่างชัดเจนของคู่
เพราะพวกเขาไม่อยากขัดใจคู่ที่ออกนอกลู่
นอกทาง  ตัวก�าหนดอุปนิสัยดูจากการระลึก
ถึงล�าดับที่ถูกต้องของพระบัญญัติข้อส�าคัญ
ข้อหนึ่งและข้อสอง (ดู มัทธิว 22:37-39)  
เมื่อผู้สอนศาสนาที่สับสนตระหนักว่าพวก 
เขามีภาระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ 
คู่ของพวกเขา พวกเขาพึงกล้าหาญที่จะ หัน 

หน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม

ด้วยวัยหนุ่มอายุ 22 ปี แม้แต่โจเซฟ สมิธ 
ยังลืมว่าท่านควรหันหน้าไปทางใดเมื่อท่าน 
รบเร้าพระเจ้าซ�้าแล้วซ�้าเล่าเพื่อขออนุญาต
ให้มาร์ติน แฮร์ริสยืมต้นฉบับ 116 หน้า บาง 
ทีโจเซฟ อาจต้องการแสดงความขอบคุณ
มาร์ตินที่คอยช่วยเหลือ  เราทราบว่าโจเซฟ 
ร้อนใจมากที่จะให้มีพยานคนอื่นๆ ยืนข้าง
ท่านเพ่ือต่อต้านความเท็จและค�าโกหกท่ีผู ้
คนว่าร้ายท่าน

ไม่ว่าเหตุผลของโจเซฟคืออะไร หรืออาจ 
ฟังดูมีเหตุผลมากเพียงไร พระเจ้าไม่ได้ทรง 
ยกโทษให้สิ่งเหล่าน้ันและทรงต�าหนิท่าน 
อย่างรุนแรงว่า “เจ้าล่วงละเมิดพระบัญชา
และกฎของพระผูเ้ป็นเจ้าบ่อยเพียงไร…และ 
ด�าเนินตามการชกัน�าของมนษุย์ เพราะ, ดเูถิด, 
เจ้าไม่ควร กลัว มนุษย์ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้า” 

แรงกดดัน จากเพื่อนนี้พยายามเปลี่ยน
เจตคติของบุคคล หรือไม่ก็พฤติกรรม  โดย
ท�าให้คนคนหนึ่งรู้สึกผิดจากการที่ไม่เห็นพ้อง
กับผู้อื่น  เราพยายามอยู่ร่วมกันด้วยความ
เคารพกับผู้ที่ชี้นิ้ว แต่เมื่อความกลัวมนุษย์
ล่อลวงให้เราไม่ถือโทษต่อบาป สิ่งน้ีกลาย
เป็น “บ่วง” ตามท่ีหนังสือสุภาษิตกล่าว (ดู 
สุภาษิต 29:25)  บ่วงอาจท�าให้ดูน่าสนใจ
อย่างชาญฉลาดโดยท�าให้เรารู้สึกสงสารจึง 
ยอมโอนอ่อนผ่อนปรนหรอืแม้กระท่ังเหน็ชอบ

โดยเอ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

“คุณหันหน้าไปทางใด” ประธาน
บอยด์ เค. แพคเกอร์ท�าให้ข้าพเจ้า 
ประหลาดใจด้วยค�าถามน่าพิศวง 

นี้ขณะเดินทางด้วยกันเพื่อท�างานมอบหมาย 
ครั้งแรกในฐานะสาวกเจ็ดสิบคนใหม่  โดย 
ที่ไม่มีค�าอธิบายว่าค�าถามนี้อยู่ในบริบทใด 
ข้าพเจ้าถึงกับจนปัญญา “สาวกเจ็ดสิบ” ท่าน 
กล่าวต่อ “ไม่ได้เป็นตัวแทนผู้คนต่อศาสดา
พยากรณ์ แต่เป็นตัวแทนศาสดาพยากรณ์
ต่อผู้คน  อย่าลืมว่าคุณต้องหันหน้าไปทาง
ไหน!”  นั่นเป็นบทเรียนส�าคัญยิ่ง

การพยายามท�าให้ผู้อื่นพึงพอใจมากกว่า
ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยเป็นการสลับ
พระบัญญัติส�าคัญข้อแรกกับข้อที่สอง (ดู 
มัทธิว 22:37-39)  นั่นเป็นการลืมว่าเราหัน
หน้าไปทางใด  กระนั้นเราทุกคนเคยท�าความ
ผิดพลาดเพราะความกลัวมนุษย์  ในอิสยาห์
พระเจ้าทรงเตอืนเราว่า “อย่ากลัวการเยาะเย้ย 
ของมนุษย์” (อสิยาห์ 51:7; ดู 2 นีไฟ 8:7 ด้วย) 
ในความฝันของลีไฮความกลัวนี้เกิดขึ้นโดย  
การชี้นิ้วเยาะเย้ย จากอาคารใหญ่และกว้าง  
ท�าให้หลายคนลืมไปว่าพวกเขาหันหน้าไป 
ทางใดและผละออกจากต้นไม้ด้วย “ความ 
ละอาย” (ดู 1 นีไฟ 8:25-28)

ท่านหันหน้า 
ไปทางใด
การพยายามท�าให้ผู้อื่นพึงพอใจมากกว่าท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย
เป็นการสลับพระบัญญัติส�าคัญข้อแรกกับข้อที่สอง
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(คพ. 3:6-7; เพ่ิมตัวเอน) ประสบการณ์อัน
ปวดร้าวนี้ช่วยให้โจเซฟจ�าไปตลอดหลังจาก
นั้นว่าท่านควรหันหน้าไปทางใด

เมื่อผู้คนพยายาม รักษาหน้า กับมนุษย์ 
พวกเขาสามารถ เสียหน้า อย่างไม่รู้ตัวกับ
พระผู้เป็นเจ้า  ลองนึกถึงคนที่สามารถท�าให้
พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยและในเวลาเดียวกัน
ก็ไม่ถือโทษการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ นั่นไม่ใช่
การวางตัวเป็นกลางแต่เป็นการกลับกลอก 
หรือเป็น คนตีสองหน้า หรือพยายามเป็น 
“บ่าวสองนาย” (มัทธิว 6:24; 3 นีไฟ 13:24)

แน่นอนว่าจะต้องใช้ความกล้าที่จะเผชิญ
อันตราย เครื่องหมายของความกล้าหาญ
ท่ีแท้จริงคือการเอาชนะความกลัวมนุษย์   
ตัวอย่างเช่น ค�าสวดอ้อนวอนของดาเนียล
ช่วยให้เขาเผชิญหน้ากับสิงโต แต่สิ่งที่ท�าให้
เขามีใจสิงห์คือการท้าทายกษัตริย์ดาริอัส  
ความกล้าหาญแบบนั้นเป็นของประทานแห่ง 
พระวิญญาณแก่ผู้ เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า ผู้ 
ทีก่ล่าวค�าสวดอ้อนวอน  ค�าสวดอ้อนวอนของ 
ราชนีิเอสเธอร์ได้ให้ความกล้าหาญแบบเดียว 
กันเพ่ือจะเผชิญหน้ากับกษัตริย์อาหสุเอรัส 
สามีของเธอ โดยที่รู้ว่าเธอเสี่ยงชีวิตในการท�า
เช่นนั้น (ดู เอสเธอร์ 4:8-16)

ความกล้าหาญไม่ได้เป็นเพียงคุณธรรม
พ้ืนฐานอย่างหนึ่ง แต่ ซี. เอส. ลิวอิส ให้ข้อ
สังเกตว่า “ความกล้าหาญคือ …คุณธรรมทุก
รูปแบบในยามที่ต้องพิสูจน์ตน…ปิลาตเปี่ยม
ด้วยความเมตตาจนกลายเป็นความเสี่ยง”1  
กษัตริย์เฮโรดเสียพระทัยที่ออกค�าสั่งให้ตัด
ศีรษะยอห์นผู้ถวายบัพติศมาเพราะเห็นแก ่
หน้า “แขก” (มัทธิว 14:9)  กษัตริย์โนอาห ์
พร้อมที่จะปล่อยอบินาไดจนกระทั่งได้รับแรง 
กดดันจากปุโรหิตชั่วร้ายซึ่งท�าให้เขาโอนเอน  
(ดู โมไซยาห์ 17:11-12)  กษัตริย์ซาอูลไม ่
เชื่อฟังพระค�าของพระเจ้าโดยท�าแต่สงคราม
เพราะเขา “กลัวพวกทหารและฟังเสียงของ 
พวกเขา” (1 ซามูเอล 15:24)  เพ่ือเอาใจ 
อิสราเอลที่เป็นกบฎตรงเชิงเขาซีนาย อาโรน
หล่อโคทองค�าโดยลมืไปว่าเขาหันหน้าไปทาง 
ใด (ด ูอพยพ 32) เจ้าหน้าท่ีหลายคนในพันธ- 
สัญญาใหม่ “วางใจใน [พระเจ้า]  แต่พวก
เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะ
กลัวพวกฟาริสี  เขากลัวว่าจะถูกขับออกจาก
ธรรมศาลา เพราะว่าพวกเขารักการชมของ
มนุษย์มากกว่าการชมของพระเจ้า” (ยอห์น 

12:42-43)  พระคัมภีร์เต็มไปด้วยตัวอย่าง
เช่นนั้น

ทีนี้ขอให้ฟังตัวอย่างบางเรื่องที่สร้างแรง
บันดาลใจ

• อับดับแรก มอรมอน: “ดูเถิด, พ่อพูดด้วย
ความอาจหาญ,  โดยมีอ�านาจจากพระผู้- 
เป็นเจ้า; และพ่อไม่กลัวสิ่งที่มนุษย์จะท�า 
ได้; เพราะความรักที่บริบูรณ์ย่อมขับความ
กลัวออกไปส้ิน.” (โมโรไน 8:16; เพ่ิมตัวเอน)

• นีไฟ: “ดังนั้น, เรื่องอันเป็นที่พอใจแก่โลก
ข้าพเจ้าไม่เขียน, แต่เขียนเร่ืองอันเป็นท่ีพอ 
พระทัยต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อผู้ที่มิได้
เป็นของโลก.” (1 นีไฟ 6:5)

• แม่ทัพโมโรไน: “ดูเถิด, ข้าพเจ้าคือโมโรไน, 
แม่ทัพของท่าน. ข้าพเจ้าไม่ได้แสวงหา
อ�านาจ, แต่จะดึงมันลงมา. ข้าพเจ้าไม่ได้
แสวงหาเกียรติยศของโลก, แต่เพื่อรัศมี- 
ภาพของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า, และ
อิสรภาพและความผาสุกของประเทศ
ข้าพเจ้า.” (แอลมา 60:36)

โมโรไนมีความกล้าหาญอย่างยิ่งในการ
จดจ�าว่าเขาหันหน้าไปทางใดจนมีผู้กล่าวถึง
เขาว่า “หากคนทั้งปวงได้เป็นแล้ว, และได้
เป็น, และจะเป็นอยู่ตลอดไป, เหมือนกับ 
โมโรไน, ดูเถิด, พลงัน้ันของนรกจะสัน่สะเทอืน 
ตลอดกาล; แท้จริงแล้ว, มารจะไม่มีวันมี
อ�านาจเหนือใจลูกหลานมนุษย์.” (แอลมา 
48:17)

ศาสดาพยากรณ์ทุกยุคทุกสมัยตกอยู ่
ภายใต้การจู่โจมจากการชี้นิ้วเยาะเย้ย  ท�าไม
หรือ ตามพระคัมภีร์ เป็นเพราะ “คนผิดรับ
ความจริงได้ยาก, เพราะความจริงบาดพวก
เขาถึงส่วนลึกที่สุด.” (1 นีไฟ 16:2) หรือ ดัง

ที่ประธานฮาโรลด์ บี. ลี ให้ข้อสังเกตว่า “นก
ท่ีถูกยิงจะกระพือปีก”2  ในความเป็นจริง 
ปฏิกิริยาเยาะเย้ยคือความพยายามท่ีเกิด
ขึ้นเพราะความรู้สึกผิดเพ่ือจะท�าให้ตนรู้สึก
ดี เช่นเดียวกับคอริฮอร์ ซึ่งสุดท้ายก็ยอมรับ
ว่า “ข้าพเจ้ารู้เสมอว่ามีพระผู้เป็นเจ้า.” (ดู 
แอลมา 30:52) คอริฮอร์เชื่อมั่นในการหลอก
ลวงของเขามากจนเชื่อค�าโกหกของตนเอง  
(ดู แอลมา 30:53)

คนเยาะเย้ยมักจะแย้งว่าศาสดาพยากรณ์
ไม่ได้อยู่ในศตรวรรษที่ 21 หรือเป็นคนมีทิฐิ 
พวกเขาพยายามชักจูง แม้กระทั่งกดดัน
ศาสนจักรให้ลดมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า
ไปสู่ระดับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพวก
เขา ในค�าพูดของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กเวลลส์
กล่าวว่า สิ่งนี้จะ “ท�าให้เกิดความพอใจส่วน
ตนแทนที่จะแสวงหาการปรับปรุงตน” 3  และ
การกลับใจ  การลดมาตรฐานของพระเจ้าไป
สู่ระดับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของสังคม
คือ—การละทิ้งความเชื่อ  สองศตวรรษหลัง
จากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนศาสนจักร
หลายแห่งท่ามกลางชาวนีไฟ พวกเขาเริ่ม 
“ลดระดับ” หลักค�าสอน นี่เป็นการขอยืมค�า
พูดจากเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์4

ขณะที่ท่านฟังข้อความนี้จาก 4 นีไฟ มอง
หาสิง่ทีค่ล้ายกันในยคุสมยัของเรา “และเหต-ุ 
การณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อสองร้อยสิบปีผ่าน
ไปมีศาสนจักรหลายแห่งอยู่ในแผ่นดิน; แท้ 
จรงิแล้ว, มหีลายศาสนจกัรซึง่ประกาศว่ารูจ้กั 
พระครสิต์, กระนัน้พวกเขาก็ยังได้ปฏิเสธพระ- 
กิตติคุณส่วนใหญ่ของพระองค์, ถึงขนาดท่ี 
พวกเขายอมรับความชั่วร้ายนานัปการ, และ 
ได้ปฏิบตัสิิง่ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิแก่ผูน้ัน้ซึง่สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 
ดังกล่าวถูกห้ามไว้ส�าหรับเขาเพราะความไม ่
มีค่าควร.” (4 นีไฟ 1:27)

เดจาวูในยุคสุดท้าย!  สมาชิกบางคนไม่รู ้
ว่าพวกเขาก�าลังตกลงไปในบ่วงเดียวกันเมื่อ 
พวกเขาวิ่งเต้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในท้องที ่
หรือสิ่งที่เก่ียวข้องกับ “ประเพณีบรรพบุรุษ 
ของพวกเขา” (คพ. 93:39) ซึ่งไม่สอดคล้อง 
กับวัฒนธรรมของพระกิตติคุณ   ยังคนมีคน
อืน่ๆ ท่ีหลอกตนเองหรอืปฏเิสธตนเอง วิงวอน 
หรือเรียกร้องให้อธิการลดมาตรฐานกับใบรับ
รองพระวิหาร การลงนามรับรองส�าหรับเข้า
เรียน หรือใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนา  การ
เป็นอธิการภายใต้ความกดดันเช่นน้ันไม่ใช่
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เรื่องง่าย  อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพระผู้-
ช่วยให้รอดผู้ทรงช�าระพระวิหารเพื่อปกป้อง
ความศักดิ์สิทธ์ิของพระวิหาร (ดู ยอห์น 2: 
15-16) อธิการในปัจจบุนัได้รับเรยีกให้ปกป้อง 
มาตรฐานของพระวิหารอย่างองอาจ  พระผู-้ 
ช่วยให้รอดตรสัว่า “เราจะแสดงตนให้ประจกัษ์ 
แก่ผู้คนของเราในความเมตตา …หากผู้คน
ของเราจะรักษาบญัญัตขิองเรา, และไม่ท�าให้ 
นเิวศน์ศกัดิส์ทิธ์ิแห่งนีแ้ปดเป้ือน.” (คพ. 110: 
7-8)

พระผูช่้วยให้รอด พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง 
อนัประเสรฐิ ทรงหันพระพักตร์ไปทางพระบดิา 
เสมอ  พระองค์ทรงรักและทรงรับใช้เพ่ือน
มนุษย์แต่ตรัสว่า “เราไม่ยอมรับเกียรติจาก 
มนุษย์” (ยอห์น 5:41)  พระองค์ทรงประสงค์
ให้ผู้ที่ทรงสอนท�าตามพระองค์ แต่พระองค์
ไม่ทรงแสวงหาความนิยมชมชอบจากพวก
เขา เมื่อพระองค์ทรงกระท�าสิ่งที่เป็นจิตกุศล 
เช่นการรักษาผู้ป่วย ของประทานมักจะมา 
พร้อมกับค�าขอร้อง “อย่าเล่าให้ใครฟัง” (มทัธิว 
8:4; มาระโก 7:36; ลูกา 5:14; 8:56)  ส่วน
หนึ่งก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงกิตติศัพท์ที่จะติดตาม
พระองค์ท้ัง ๆ ที่พระองค์ทรงพยายามหลีก
เลี่ยง (มัทธิว 4:24)  พระองค์ทรงประณาม
พวกฟารสิทีีท่�าความดเีพ่ือให้คนเห็น (ดู มทัธิว 
6:5)

พระผู้ช่วยให้รอด พระสัตภาวะผู้ดีพร้อม

เพียงหน่ึงเดียวที่เคยมีชีวิตอยู่ ไม่ทรงเกรง 
กลัวสิ่งใด  ในพระชนม์ชีพของพระองค์ พระ- 
องค์ทรงเผชิญกับผู้กล่าวหาจ�านวนมากแต ่
ไม่ทรงยอมต่อนิ้วท่ีเยาะเย้ย  พระองค์ทรง 
เป็นเพียงผู้เดียวที่ไม่เคยลืมแม้แต่ครั้งเดียว
ว่าพระองค์จะทรงหันพระพักตร์ไปทางใด 
“เราท�าตามชอบพระทัย [พระบิดา] เสมอ” 
(ยอห์น 8:29 เพ่ิมตวัเอน) และ “เราไม่ได้มุง่ท่ี
จะท�าตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์
ของผู้ทรงใช้เรามา” (ยอห์น 5:30)

ระหว่าง 3 นีไฟ บทท่ี 11 กับ 3 นีไฟ บท
ท่ี 28 พระผูช่้วยให้รอดทรงเอ่ยพระนาม พระ-
บิดา อย่างน้อย 150 ครัง้ ท�าให้ชาวนไีฟเข้าใจ
อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงอยู่ที่น่ันเพ่ือเป็น 
ตัวแทนพระบิดาของพระองค์ และจากยอห์น 
บทที่ 14 ถึง 17 พระผู้ช่วยให้รอดทรงอ้างถึง
พระบดิาอย่างน้อย 50 ครัง้ พระองค์ทรงเป็น
สานศุิษย์ท่ีดีพร้อมของพระบิดาในทุกทางท่ี
ทรงท�าได้  พระองค์ทรงเป็นตัวแทนพระบิดา
ของพระองค์อย่างสมบรูณ์แบบจนกระทัง่การ
รูจ้กัพระผู้ช่วยให้รอดคือการได้รู้จักพระบิดา
เช่นกัน  การเห็นพระบุตรคือการเห็นพระบิดา 
(ดู ยอห์น 14:9) การได้ยินพระบุตรคือการ
ได้ยินพระบิดา (ดู ยอห์น 5:36) พระองค์ไม่
อาจแยกจากพระบิดาในทุกกรณี พระบิดา 
กับพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียว (ดู ยอห์น 17: 
21-22) พระองค์ทรงทราบแน่นอนว่าพระองค ์

ทรงหันพระพักตร์ไปทางใด
ขอให้แบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจของ

พระองค์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เราไม่
ตกหลุมพรางของค�าเยินยอหรือความยโส
โอหังจากผู้อื่นหรือจากตัวเราเอง ขอให้แบบ
อย่างดังกล่าวท�าให้เรากล้าหาญ ไม่เกรงกลัว 
หรือยอมศิโรราบให้แก่ผู้ที่คุกคามเรา  ขอให้ 
สิง่น้ีสร้างแรงบนัดาลใจให้เราออกไปท�าความ 
ดีมากที่สุดโดยไม่ออกนามและไม่ “แสวงหา
เกียรติจากมนุษย์” (คพ. 121:35)  ขอให้แบบ 
อย่างอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ช่วยให้ 
เราระลึกไว้เสมอว่าอะไรคือ “พระบัญญัติข้อ 
ส�าคัญอันดับแรก” (มัทธิว 22:38)  เมื่อผู้อื่น
เรียกร้องให้เราขัดขืนพระบัญญัติของพระผู้- 
เป็นเจ้า ขอให้เราระลกึอยู่เสมอว่าเราคอืสานุ- 
ศิษย์ของใคร และเราหันหน้าไปทางใด  นี่คือ
ค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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คริสต์ทรงบอกให้อัครสาวกมาอยู่รวมกันราย
รอบพระองค์และทรงจัดตั้งศีลระลึก พระเยซู
ทรงหักขนมปัง และทรงอวยพรขนมปังนั้น
พลางตรัสว่า “จงรับไว้, จงกินเถิด; นี่เป็นการ
ระลึกถึงร่างกายของเราซึ่งเรามอบเป็นค่า
ไถ่ถอนเจ้า.”5 จากน้ันพระองค์ทรงหยิบถ้วย 
เหล้าองุน่ ทรงขอบพระทยั ส่งให้อคัรสาวกดืม่ 
และตรัสว่า “นี่เป็นการระลึกถึงโลหิต…, ซึ่ง
หลั่งให้คนมากเท่าที่จะเชื่อในนามของเรา”6

ท่ามกลางชาวนีไฟและอีกครั้งที่การฟื้นฟ ู
ศาสนจกัรของพระองค์ในยุคสดุท้าย พระองค์ 
ทรงย�า้ว่าเราต้องรบัศลีระลกึในความระลึกถึง 
พระองค์7

เมื่อเรารับส่วนศีลระลึก เราเป็นพยานต่อ 
พระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะระลึกถึงพระบุตรของ 
พระองค์ตลอดเวลา ไม่เพียงในระหว่างศาสน- 
พิธีศีลระลึกสั้นๆ เท่านั้น นี่หมายความว่าเรา
จะมองไปที่แบบอย่างและค�าสอนของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาเพื่อน�าทางความคิด 
การเลือก และการกระท�าของเรา8 

ค�าสวดศีลระลึกเตือนเราด้วยว่าเราต้อง 
“รักษาพระบัญญัติของพระองค์” 9

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก ็
จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”10  ศีลระลึก 
ให้โอกาสเราทบทวนตนเองและโอกาสที่จะ 
หันใจและเจตจ�านงไปหาพระผู้เป็นเจ้า การ
เชื่อฟังพระบัญญัติน�าพลังแห่งพระกิตติคุณ
เข้ามาสู่ชีวิตเรารวมทั้งสันติสุขและความเข้ม 
แข็งทางวิญญาณที่มากขึ้น

ศีลระลึกให้เวลาส�าหรับประสบการณ์ทาง 
วิญญาณที่แท้จริงเมื่อเราไตร่ตรองถึงพลัง
แห่งการไถ่และพลังที่ท�าให้เกิดความเป็นไป
ได้ของพระผู้ช่วยให้รอดโดยผ่านการชดใช้
ของพระองค์ เมื่อไม่นานมาน้ีผู้น�าเยาวชน
หญิงคนหน่ึงเรียนรู้เก่ียวกับความเข้มแข็ง
ที่เราได้รับเมื่อเราพยายามรับส่วนศีลระลึก
อย่างไตร่ตรอง เธอตั้งเป้าหมายที่จะจดจ่อ
กับเนื้อร้องในเพลงสวดและค�าสวดศีลระลึก
เพ่ือท�าข้อก�าหนดในความก้าวหน้าส่วน
บุคคลให้ครบถ้วน

แต่ละสัปดาห์ เธอท�าการประเมินตนเอง 
ระหว่างศีลระลึก เธอนึกถึงความผิดพลาดที ่
เธอท�า และเธอสัญญาว่าจะดีขึ้นในสัปดาห ์
หน้า  เธอซาบซึ้งใจที่สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ 
ให้ถูกต้องได้และท�าให้เธอสะอาด เมื่อมอง
ย้อนกลับไปที่ประสบการณ์นั้น เธอกล่าวว่า 

แต่ละสัปดาห์
ศีลระลึกจะเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งทางวิญญาณเมื่อเราฟังค�าสวด 
ศีลระลึกและให้ค�ามั่นต่อพันธสัญญาของเรา 
อกีคร้ัง เพ่ือท�าเช่นนี ้เราต้องเตม็ใจรบัพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์2 เมื่อพูดถึงสัญญานี้ ประ- 
ธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์สอนว่า “นั่นหมาย 
ความว่าเราต้องเหน็ตัวเราเองว่าเป็นของพระ- 
องค์ เราต้องให้พระองค์มาก่อนในชีวิตเรา 
เราจะต้องการสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการแทน 
ที่จะเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่โลกสอนเรา
ให้ต้องการ”3

เมือ่เรารบัศลีระลกึ เราท�าพันธสญัญาท่ีจะ 
“ระลึกถึง” พระเยซูคริสต์ “ตลอดเวลา”4 เช่น
กัน ในคืนก่อนพระองค์ถูกตรึงกางเขน พระ- 

โดยเชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

เยาวชนหญิงกลุ่มหน่ึงเคยถามดิฉันว่า “คุณ 
หวังว่าคุณได้รู้อะไรสมัยที่คุณอายุเท่าเรา”  
หากดิฉันต้องตอบค�าถามนั้นตอนนี้ ดิฉัน 

จะรวมความคิดนี้ไว้ด้วย “ดิฉันหวังว่าเมื่อ
ดิฉันอายุเท่าพวกคุณ ดิฉันเข้าใจความส�าคัญ 
ของศีลระลึกดีกว่าที่ดิฉันเข้าใจ ดิฉันหวังว่า
ดิฉันเข้าใจศีลระลึกในแบบท่ีเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายไว้ ท่านกล่าวว่า ‘หน่ึง 
ในค�าเชื้อเชิญที่มีอยู่ในศาสนพิธีศีลระลึกคือ
นั่นเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่แท้จริง 
เป็นศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์ การเริ่มใหม่
ส�าหรับจิตวิญญาณ’ 1”

ศีลระลึก “เป็นประสบการณ์ทางวิญญาณ
ที่แท้จริง เป็นศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธ์ิ การ
เริ่มใหม่ส�าหรับจิตวิญญาณ” ได้อย่างไรใน

ศีลระลึก—การเริ่มใหม่
สำาหรับจิตวิญญาณ
พระวิญญาณทรงรักษาและเริ่มจิตวิญญาณของเราใหม่ พรที่สัญญาไว้ของ 
ศีลระลึกคือเราจะ “มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา”
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“ดิฉันก�าลังท�าส่วนของการกลับใจในการ
ชดใช้”

วันอาทิตย์วันหนึ่งหลังจากประเมินตนเอง  
เธอเริ่มรู้สึกเศร้าหมองและมองโลกในแง่ร้าย 
เธอเห็นได้ว่าเธอยังท�าผิดพลาดเหมือนเดิม 
ซ�้าแล้วซ�้าเล่า แต่ละสัปดาห์ แต่หลังจากนั้น 
เธอมคีวามรูส้กึชดัเจนว่าเธอละเลยส่วนส�าคญั 
ของการชดใช้—พลังในการท�าให้เกิดความ
เป็นไปได้ของพระคริสต์ เธอก�าลังลืมทุกครั้ง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยเธอให้เป็นคนที่
เธอต้องเป็นและรับใช้เกินกว่าความสามารถ 
ที่เธอมี

ด้วยความคิดนี้ เธอไตร่ตรองอีกครั้งถึง
สัปดาห์ที่ผ่านมา เธอกล่าวว่า “ความรู้สึกปีต ิ
ท�าลายความโศกเศร้าเสียใจไปสิ้น เมื่อดิฉัน 
ตระหนกัว่าพระองค์ประทานโอกาสและความ 
สามารถแก่ดิฉันมากมาย ดิฉันตระหนักด้วย
ความส�านึกคุณถึงความสามารถที่ดิฉันรับรู้
ถึงความต้องการของลูกดิฉันแม้เมื่อเห็นได้
ไม่ชัดเจน ดิฉันตระหนักว่าในวันที่ดิฉันรู้สึก
ว่าไม่สามารถท�าอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้ว 
ดิฉันสามารถพูดให้ก�าลังใจเพ่ือนได้ ดิฉัน
แสดงความอดทนต่อสภาวการณ์ที่โดยปกติ
จะกระตุ้นด้านตรงข้ามของดิฉันออกมา” 

เธอสรุปว่า “เมื่อดิฉันขอบพระทัยพระผู้-
เป็นเจ้าส�าหรับพลังในการท�าให้เกิดความ
เป็นไปได้ของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตดิฉัน 
ดิฉันรู้สึกว่ามองกระบวนการกลับใจที่ดิฉัน
ก�าลังท�าในแง่ดีมากขึ้นและดิฉันมองไปที่
สัปดาห์ถัดไปด้วยความหวังใหม่”

เอ็ลเดอร์ เมลวิน เจ. บาล์ลาร์ดสอนวิธีท่ี
ศีลระลึกสามารถเป็นประสบการณ์เยียวยา
และการช�าระให้สะอาด ท่านกล่าวว่า 

“มีใครบ้างในบรรดาพวกเราที่ไม่ได้ท�าให้
วิญญาณเขาบาดเจบ็ด้วยค�าพูด ความคิดหรอื 
การกระท�า จากวันสะบาโตหน่ึงถึงวันสะบาโต 
หน่ึง เราท�าสิ่งที่เราเสียใจและปรารถนาจะ 
ได้รับการให้อภัย…วิธีที่จะได้รับการให้อภัย
คือ…กลับใจจากบาปของเรา ไปหาคนเหล่า 
นัน้ท่ีเราท�าผดิบาปหรอืล่วงละเมิดและขออภัย 
พวกเขา จากน้ันแก้ไขที่แท่นศีลระลึก ณ ท่ี
นั้น หากเรากลับใจอย่างจริงใจและวางตัวใน 
สภาวะที่ถูกต้อง เราจะได้รับการให้อภัย และ 
การเยียวยาทางวญิญาณจะมาสูจ่ติวิญญาณ 
เรา…

“ข้าพเจ้าเป็นพยาน” เอ็ลเดอร์บาล์ลาร์ด 

กล่าว “ว่ามีพระวิญญาณประทับอยู่ในการ 
ปฏิบัติศีลระลึกที่จะท�าให้จิตวิญญาณเราอบ 
อุ่นจากศีรษะจดเท้า ท่านจะรู้สึกว่าบาดแผล
ของวิญญาณได้รับการเยียวยา และภาระถูก
ยกออกไป การปลอบโยนและความสุขเข้า 
มาสู่จิตวิญญาณท่ีมีค่าควรและปรารถนา
อย่างแท้จริงที่จะรับอาหารทางวิญญาณนี้” 11

จติวิญญาณทีบ่าดเจบ็ของเราจะได้รบัการ 
เยียวยาและเริ่มใหม่ไม่เพียงเพราะขนมปัง
และน�้าเตือนเราถึงการเสียสละพระวรกาย
และพระโลหติของพระผูช้่วยให้รอดแต่เพราะ
เครื่องหมายดังกล่าวเตือนเราด้วยว่าพระองค์
จะทรงเป็น “อาหารแห่งชีวิต” 12 และ “น�้า
ด�ารงชีวิต” 13 ของเรา

หลังจากการปฏิบัติศีลระลึกต่อชาวนีไฟ 
พระเยซูตรัสว่า

“คนที่กินขนมปังนี้กินร่างกายเราเพ่ือ 
จิตวิญญาณเขา; และคนที่ดื่มเหล้าองุ่นน้ี
ดื่มโลหิตเราเพ่ือจิตวิญญาณเขา; และจิต-
วญิญาณเขาจะไม่หิวหรือกระหาย, แต่จะอิ่ม

“บดันี,้ เมือ่ฝงูชนกินและดืม่กนัทกุคนแล้ว, 
ดูเถิด, พวกเขาเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณ”14

ด้วยพระด�ารัสนี้ พระคริสต์ทรงสอนเราว่า 
พระวิญญาณทรงรกัษาและท�าให้จติวิญญาณ 
ของเราเริ่มใหม่ พรที่สัญญาไว้ของศีลระลึก
คอืเราจะ “มพีระวิญญาณของพระองค์อยูกั่บ 

[เรา] ตลอดเวลา”15

เมื่อดิฉันรับส่วนศีลระลึก บางครั้งดิฉัน
เกิดมโนภาพถึงภาพวาดภาพหน่ึงของพระ-
ผู้ช่วยให้รอดผู้ฟื้นคืนพระชนม์พร้อมด้วย
พระพาหุที่ทรงยื่นมา ราวกับว่าพระองค์ทรง
พร้อมท่ีจะรับเราเข้าสู่อ้อมพระพาหุท่ีเปี่ยม
ด้วยความรักของพระองค์ ดิฉันชอบภาพน้ี 
เมื่อดิฉันนึกถึงภาพนี้ระหว่างการปฏิบัติศีล- 
ระลึก จิตวิญญาณดิฉันเบิกบานเพราะดิฉัน
แทบจะได้ยินพระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอด 
“ดูเถิด, แขนแห่งความเมตตาของเรายื่นมา 
ยังเจ้า, และผูใ้ดก็ตามทีจ่ะมา, ผูนั้น้เราจะรบั; 
และคนที่มาหาเราจะเป็นสุข”16

ผูด้�ารงฐานะปโุรหติแห่งอาโรนเป็นตวัแทน 
พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเขาเตรียม ให้พร 
และส่งผ่านศีลระลึก เมื่อผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ยื่นแขนของเขามาที่เราเพื่อมอบเครื่องหมาย 
ศักดิ์สิทธิ์ ราวกับว่าพระผู้ให้รอดพระองค์เอง 
ที่ทรงย่ืนพระพาหุแห่งความเมตตาของพระ- 
องค์ เชื้อเชิญเราแต่ละคนให้รับส่วนของ 
ประทานอันล�้าค่าแห่งความรักที่มีผ่านการ
พลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระองค์
—ของประทานแห่งการกลับใจ การให้อภัย 
การปลอบโยน และความหวัง 17

ยิ่งเราไตร่ตรองความส�าคัญของศีลระลึก
มากขึ้นเท่าไร ศีลระลึกจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์และมี
ความหมายส�าหรับเรามากขึ้นเท่าน้ัน น่ีคือ
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ช่วยเหลือ  ชายคนน้ีได้แต่อยู่บ้าน รอคอย
ความช่วยเหลือ

ในวันเวลาของเรา เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นแบบ
นี้  มีคนสี่คนก�าลังท�างานมอบหมายจาก
อธิการให้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่งที่ป่วยเป็นง่อย
ที่บ้านของเขา  ข้าพเจ้านึกภาพออกว่าคน
หน่ึงมาจากสมาคมสงเคราะห์ อีกคนหน่ึง
จากโควรัมเอ็ลเดอร์ อีกหนึ่งคนจากฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน และคนสุดท้ายแต่ไม่ได้
ส�าคัญน้อยสุดคือผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคน
หนึ่ง  ในการประชุมล่าสุดของสภาวอร์ด หลัง
จากสนทนากันถึงความต้องการในวอร์ด 
อธิการได้ให้งานมอบหมาย “ให้ช่วยเหลือ”  
ทั้งสี่คนได้รับมอบหมายให้ไปช่วยชายคนนี้ที่

โดยเอ็ลเดอร์ ชี ฮอง (แซม) วอง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

บ่
อยคร้ังท่ีเราได้ยินประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน พูดว่า  “เอื้อมออกไปช่วย
ชีวิตคน”1 เรื่องราวเรื่องหนึ่งในพันธ- 

สัญญาใหม่เข้ามาในความคิดข้าพเจ้า  เป็น 
การเปรียบเทียบท่ียอดเย่ียมมากถึงวิธีท่ีสมาชิก 
และผู้สอนศาสนาสามารถท�างานร่วมกัน
เป็นเอกภาพผ่านสภาวอร์ดเพื่อเอื้อมออกไป
และช่วยเหลือ  เรื่องนี้อยู่ในมาระโก 2:1-5  
ข้าพเจ้าค้นพบว่าประสบการณ์ที่พระเยซูทรง
ใช้สอนหลักค�าสอนหรือหลักธรรมบางอย่าง
แก่เรานั้นสร้างแรงบันดาลใจที่สุดและเข้าใจ
ง่ายเสมอ

บุคคลหนึ่งในเรื่องนี้คือชายง่อยคนหนึ่ง  
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถ้าปราศจากการ

สิ่งที่คุณพ่ออายุ 96 ปีตอบเมื่อลูกชายถาม 
“คุณพ่อครับ ท�าไมคุณพ่อถึงไปโบสถ์ คุณพ่อ
มองไม่เห็น ไม่ได้ยิน คุณพ่อไปไหนมาไหน
ล�าบาก ท�าไมคณุพ่อถึงไปโบสถ์ครบั” คุณพ่อ 
ตอบว่า “ศลีระลกึ พ่อไปเพ่ือรบัส่วนศีลระลกึ”

ขอให้เราแต่ละคนมาท่ีการประชมุศีลระลกึ 
โดยพร้อมทีจ่ะม ี“ประสบการณ์ทางวิญญาณ 
ท่ีแท้จริง ศีลมหาสนิทอันศักด์ิสิทธ์ิ การเริ่ม
ใหม่ส�าหรับจิตวิญญาณ [ของเรา]” 18

ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระชนม์ ดิฉันส�านึก
คณุส�าหรบัโอกาสท่ีศลีระลกึท�าให้ดิฉนัรูสึ้กถึง 
ความรักของพระองค์และรับส่วนของพระ-
วิญญาณ ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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ให้ความช่วยเหลือ
อย่างเป็นเอกภาพ
ในการช่วยพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องท�างานร่วมกันเป็นเอกภาพและ 
เป็นน้�าหนึ่งใจเดียว  ทุกคน ทุกต�าแหน่ง และทุกการเรียกมีความส�าคัญ
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ป่วยเป็นง่อย  พวกเขารอไม่ไหวที่จะให้ชาย 
คนนี้มาโบสถ์เอง  พวกเขาต้องไปที่บ้านและ
เย่ียมเขา  ต้องออกไปเสาะหาเขา แล้วพวก
เขาก็ไป  ชายคนนี้ถูกน�ามาหาพระเยซู

“มีคนสี่คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระ- 
องค์” (มาระโก 2:3)

อย่างไรก็ตาม  ห้องแออัดไปด้วยผู้คน 
พวกเขาเข้าไปทางประตูไม่ได้  ข้าพเจ้าแน่ใจ 
ว่าพวกเขาคงพยายามท�าทุกอย่างสุดความ
สามารถ แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้  หลาย
อย่างไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นตามที่วางแผน
ไว้  มีอุปสรรคขัดขวางระหว่างทางแห่ง “การ
ช่วยเหลือ”  แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้  พวกเขา 
ไม่ได้ท้ิงชายง่อยคนน้ันไว้ที่ประตู  พวกเขา
ปรึกษากันว่าจะท�าอย่างไรต่อไป—จะน�า
ชายคนนี้ไปให้พระเยซูคริสต์รักษาได้อย่างไร  
งานของการช่วยพระเยซคูรสิต์ในการช่วยจติ- 
วิญญาณอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ได้เป็นการเรียก
ร้องที่มากเกินไป  พวกเขาวางแผน—ซึ่งก็ไม่
ง่าย  แต่พวกเขาลงมือท�าจริง

“แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัว 
ของพระองค์เพราะมีคนมาก พวกเขาจึงเจาะ 
ดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้น  และเมื่อท�า 
เป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อย
นอนอยู่ลงไป” (มาระโก 2:4)

พวกเขาน�าชายคนนั้นขึ้นบนหลังคา  ซึ่ง 

เดาเอาว่าคงไม่มีบันไดให้ปีนด้านนอก คงใช้ 
เวลาพอสมควรที่จะน�าใครคนหนึ่งขึ้นไปบน 
หลังคาได้  ข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้:  
เยาวชนชายในวอร์ดคงจะปีนขึ้นไปก่อนและ 
เนื่องจากยังหนุ่มแน่นและมีก�าลัง คงไม่ใช ่
เรื่องยากส�าหรับเขา  คู่ผู้สอนประจ�าบ้านจาก
โควรัมเอ็ลเดอร์พร้อมกับผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาที่สูงและแข็งแรงคงจะอยู่ข้างล่างและ
ช่วยดันขึ้นไป  สตรีจากสมาคมสงเคราะห์คง
คอยบอกให้ระวังและพูดให้ก�าลังใจ  พวก
ผู้ชายรื้อหลังคาออกขณะที่สตรีท่านนี้ยังคง
ปลอบใจคนป่วยซึ่งก�าลังรอการรักษาอยู่— 
เพ่ือเขาจะสามารถเคลือ่นไหวด้วยตนเองและ 
เป็นอิสระ

งานมอบหมายในการช่วยเหลือนี้ต้องการ 
การท�างานร่วมกันของทุกคน  ในช่วงเวลา 
วิกฤตินี ้ต้องมกีารประสานงานกันอย่างระมดั 
ระวังเพ่ือหย่อนชายคนนี้ลงจากหลังคา  ทั้ง
สี่คนจะต้องท�างานร่วมกันเป็นเอกภาพและ
เป็นน�้าหน่ึงใจเดียว  ต้องไม่มีการขัดแย้งใน
บรรดาทั้งสี่  พวกเขาต้องค่อยๆ หย่อนชาย
ง่อยคนนี้ในเวลาเดียวกัน  หากมีใครคนหนึ่ง
ปล่อยเชือกเร็วกว่าอีกสามคนที่เหลือ ชายคน
นี้อาจจะหล่นจากเตียง  เขาคงไม่สามารถจับ
เตียงไว้ได้ในสภาพที่อ่อนแอเช่นนี้ 

ในการช่วยพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องท�า 

งานร่วมกันเป็นเอกภาพและความเป็นน�า้หน่ึง 
ใจเดยีว  ทุกคน ทุกต�าแหน่ง และทกุการเรียก 
มคีวามส�าคญั เราจะต้องมคีวามเป็นเอกภาพ 
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา

ในที่สุด คนป่วย ชายง่อยคนนี้ถูกวางอยู ่
เบื้องพระพักตร์พระเยซู “เมื่อพระเยซูทอด 
พระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขา  พระองค์
จึงตรัสกับคนง่อยว่า  ลูกเอ๋ย  บาปของเจ้า 
ได้รับการอภัยแล้ว” (มาระโก 2:5)  พระเยซู
ทรงแสดงพระกรุณาธิคุณแก่เขาและทรง
รกัษาเขา—ไม่ใช่แค่ทางกายเท่านั้นแต่ทาง
วิญญาณด้วย: “ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับ
การอภัยแล้ว”  ช่างยอดเย่ียมเพียงใด  เรา
ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนหรือ แน ่
นอนข้าพเจ้าอยากให้เกิดขึ้น

เรารู้จักใครบ้างไหมในชีวิตที่ก�าลังทนทุกข ์
จากการเป็นง่อยทางวิญญาณ ใครบางคนที ่
ไม่สามารถกลับมาโบสถ์ได้ด้วยตัวของเขา 
เอง  เขาหรือเธอที่อาจจะเป็นลูกคนหนึ่งของ
เรา พ่อแม่ของเรา คูค่รองหรอืแม้กระท่ังเพ่ือน 
ของเรา

ในเวลานี้แต่ละโบสถ์มีผู้สอนศาสนาเต็ม 
เวลาจ�านวนมาก  จะเป็นการฉลาดถ้าอธิการ
และประธานสาขาจะใช้พวกเขาให้มากขึ้น 
ในสภาวอร์ดและสาขา  อธิการสามารถเชิญ 
สมาชิกในสภาแต่ละคนให้น�ารายชื่อคนท่ี 
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ฟังพระองค์”
วิลเลยีมส์เสรมิว่า “ถ้าอดุมการณ์ของพระ- 

ราชาไม่ดี พระองค์มีหน้าที่รับผิดชอบเพียง
ผู้เดียว”

ไม่แปลกใจเลย พระเจ้าเฮนรีไม่เห็นด้วย 
“ทหารทุกคนมีหน้าที่ต่อพระราชา แต่จิตวิญ- 
ญาณของทหารทุกคนเป็นของตนเอง”1

เชกสเปียร์ไม่พยายามหาค�าตอบให้ประ- 
เด็นโต้เถียงนี้ในละคร และในรูปแบบใดรูป
แบบหนึ่ง ประเด็นโต้เถียงนี้ด�าเนินต่อมาถึง
ยุคสมัยของเรา—ใครรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิด
ขึ้นในชีวิตเรา

เมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มแย่ลง มักจะมีการโทษผู้
อื่นหรือแม้แต่พระผู้เป็นเจ้า  บางครั้งความ
รู้สึกถึงสิทธิประโยชน์ส่วนตนมีมากขึ้น แต่ละ
คนหรือกลุ่มชนพยายามจะยกหน้าที่รับผิด
ชอบต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนเองไปให้
ผู้อื่นหรือรัฐบาล  ในเรื่องทางวิญญาณ บาง
คนคาดเดาว่าชายและหญิงไม่จ�าเป็นต้อง
พยายามท�าความชอบธรรมส่วนตัว—เพราะ
พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและทรงช่วยเรา “ดังที่
เราเป็น”

แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้บุตรธิดา
ของพระองค์กระท�าตามสิทธิ์เสรีทางศีลธรรม 
ซึ่งพระองค์ประทานแก่พวกเขา “เพื่อมนุษย์
ทกุคนจะรบัผดิชอบบาปของเขาเองในวนัแห่ง 

โดยเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ที่ชื่อ The 
Life of King Henry V (พระชนม์ชีพ 
ของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 5) มีฉาก 

เวลากลางคืนในค่ายทหารอังกฤษที่อาแฌง- 
กูรต์ก่อนจะสู้รบกับกองทัพฝรั่งเศส ในแสง 
สลัว พระเจ้าเฮนรีปลอมพระองค์เสด็จท่าม 
กลางกองทหารซึ่งไม่มีใครสังเกต  พระองค์
สนทนากับพวกเขา พยายามประเมินขวัญ
ก�าลังใจกองทหารที่มีจ�านวนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากทหารไม่รู้ว่า
พระองค์เป็นใคร จึงแสดงความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา  ระหว่างการสนทนาช่วงหนึ่ง
พวกเขาวิเคราะห์กันว่าใครต้องรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารในสนามรบ—พระราชา
หรือทหารแต่ละคน

ในประเด็นหนึ่งพระเจ้าเฮนรีประกาศว่า  
“ข้าคิดว่าข้าไม่อาจพอใจกับการตายในที่ใด 
นอกจากในกองทพัของพระราชา เพราะอดุม- 
การณ์ของพระองค์นั้นเที่ยงธรรม”

ไมเคิล วิลเลยีมส์ตอบกลบัว่า “นัน่เกินกว่า 
ที่เรารู้”

สหายของเขาเห็นด้วย “ใช่ เราไม่จ�าเป็น
ต้องรู้ให้มากกว่านี้ เพราะเพียงพอแล้วแก่เรา 
ที่รู้ว่าเราเป็นทหารของพระราชา หากอุดม- 
การณ์ของพระองค์ผดิ เราก็หาได้ผดิไม่ ความ 
ผิดของเราจะถูกลบล้างไปเพราะเราเพียงเชื่อ

ต้องการความช่วยเหลอืเข้ามาในสภา สมาชกิ 
ในสภาวอร์ดจะปรกึษากันด้วยความรอบคอบ 
ถึงวิธีที่จะให้การช่วยเหลือที่ดีที่สุด อธิการจะ 
ตั้งใจฟังแนวคิดต่างๆ และให้งานมอบหมาย

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเป็นแหล่งช่วยที ่
ยอดเยี่ยมส�าหรับวอร์ดในความพยายามช่วย 
เหลอืน้ี พวกเขายังหนุม่แน่นและมกี�าลงั พวก 
เขายินดีที่จะมีรายชื่อเฉพาะเจาะจงของคนที ่
พวกเขาจะท�างานด้วย  พวกเขาสนุกในการ 
ท�างานร่วมกับสมาชิกวอร์ด  พวกเขารู้ว่านี ่
จะเป็นโอกาสดีในการเสาะหา  พวกเขาอุทิศ 
ตนต่อการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า   
พวกเขามีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งว่าพวก
เขาจะเป็นเหมือนพระคริสต์ย่ิงขึ้นขณะที่มี
ส่วนร่วมในความพยายามช่วยเหลือนี้

สุดท้ายนี้ ขอให้ข้าพเจ้าแบ่งปันสมบัติที่ 
ซ่อนอยู่ในเร่ืองราวของพระคัมภีร์น้ี  ซึ่งอยู ่
ในข้อ 5 “เมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็น 
ความเชือ่ ของพวกเขา” (เพ่ิมตัวเอน) ข้าพเจ้า 
ไม่เคยสงัเกตมาก่อนในอดีต—ความเชือ่ ของ 
พวกเขา การรวมศรทัธาของพวกเราจะมีผลต่อ 
ความผาสุกของผู้อื่น

คนเหล่านั้นคือใครเมื่อพระเยซูทรงกล่าว
อ้างถึง อาจจะรวมถึงสี่คนนั้นที่พาชายง่อย
มา  ตัวชายง่อยเอง  คนที่สวดอ้อนวอนให้
เขา และคนที่ก�าลังนั่งฟังค�าสอนของพระเยซ ู
และคอยเอาใจช่วยอยู่อย่างเงียบๆ เพ่ือรอ 
ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นาน  อาจจะรวม 
ถึงภรรยา บดิามารดา บตุรธิดา ผูส้อนศาสนา 
ประธานโควรัม ประธานสมาคมสงเคราะห์ 
อธิการ และมิตรสหายที่อยู่แดนไกล  เราทุก
คนสามารถช่วยกันและกันได้  เราควรจะร่วม
แรงร่วมใจกันในการเสาะหาเพ่ือให้ความช่วย 
เหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์คือ 
พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์  พระเยซูคริสต์
ทรงรกัเราทกุคนและมพีลังอ�านาจช่วยให้รอด 
และรักษาเรา ทั้งทางกายและทางวิญญาณ  
เมื่อเราช่วยพระองค์ในพันธกิจแห่งการช่วย
จิตวิญญาณให้รอดของพระองค์  เราก็จะได้
รับความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน  ข้าพเจ้าเป็น
พยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 
แม้พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ส�าหรับตัวอย่าง	ดู	โธมัส	เอส.	มอนสัน	“ความ

รับผิดชอบของเราในการช่วยชีวิต,” เลียโฮนา, 
ต.ค.	2013,	5.

เป็นอิสระตลอดกาล 
เพื่อกระทำาด้วยตนเอง
นี่คือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะเป็นชายและหญิงอิสระ สามารถ
บรรลุศักยภาพสูงสุดของเราทั้งทางโลกและทางวิญญาณได้ 
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การพิพากษา”2  เป็นแผนและพระประสงค์
ของพระองค์ที่เราจะมีบทบาทส�าคัญในการ 
ตัดสินใจด้วยตนเองในละครชีวิตของเรา  
พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงด�าเนินชีวิตเราหรือ
ควบคุมเราเหมือนเราเป็นหุ่นเชิด เหมือนกับ 
ทีล่ซูเิฟอร์คร้ังหน่ึงเคยเสนอ  ศาสดาพยากรณ์ 
ของพระองค์ก็จะไม่รับบทบาทเป็น “คนเชิด
หุ่น” แทนพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน  บริคัมยังก ์
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้หวังว่าวิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายในโลกนี้ หรือในสวรรค์ จะพอใจกับ 
ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าท�า เว้นแต่พระวิญญาณของ 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์—วิญญาณแห่งการ 
เปิดเผย จะท�าให้พวกเขาพอใจ ข้าพเจ้าอยาก 
ให้พวกเขารู้และเข้าใจด้วยตนเอง”3

ดงัน้ันพระผูเ้ป็นเจ้าจะไม่ทรงช่วยเรา “ดังท่ี 
เราเป็น” อย่างแรกเลยเพราะว่า “ดงัทีเ่ราเป็น” 
เราไม่สะอาด และ “สิ่งไม่สะอาดจะพ�านัก…
ในที่ประทับของพระองค์ก็ไม่ได้; เพราะ, ใน 
ภาษาของอาดัม, มหาบุรุษแห่งความบริสุทธิ์ 
คือพระนามของพระองค์, และพระนามของ
พระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของพระองค์คือ
บุตรแห่งพระมหาบุรุษ [แห่งความบริสุทธิ์]”4  
และอย่างที่สอง พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงท�าให ้
เราเป็นในสิ่งซึ่งเราไม่ได้เลือกจะเป็นโดยการ 
กระท�าของเรา  พระองค์ทรงรักเราอย่างแท ้
จริง และเพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค ์
ทรงไม่บงัคบัหรือทอดทิง้เรา แต่ทรงช่วยเหลอื 
และน�าทางเรา  โดยแท้จริง การแสดงความ 
รักที่แท้จริงของพระองค์คือพระบัญญัติของ 
พระองค์

เราควร (และเราได้) ชื่นชมยินดีในแผน
ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาไว้ที่ให้เราเลือก
ได้ เพื่อให้เรากระท�าด้วยตนเองและลิ้มรสผล
ที่ตามมา หรือดังที่พระคัมภีร์อธิบายไว้ เพื่อ 
“ลิ้มรสความขมขื่น, เพื่อ [พวกเรา] จะรู้จักให ้
คุณค่าแก่ความดี”5  เราส�านึกคุณตลอดกาล 
ที่การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดมีชัยเหนือ 
บาปทีต่ดิตวัมาแต่ก�าเนิด ทัง้นีเ้พ่ือทีเ่ราจะมา 
เกิดในโลกแต่ไม่ได้รับโทษเพราะการล่วง
ละเมิดของอาดัม6  เพราะได้รับการไถ่จาก
การตก เราเริม่ชวิีตอย่างบรสิทุธ์ิต่อพระพักตร์ 
พระผู้เป็นเจ้า “เป็นอิสระตลอดกาล, รู้จัก
แยกแยะดีชั่ว; กระท�าด้วยตนเองและมิถูก
กระท�า”7  เราเลือกเป็นคนท่ีเราต้องการเป็น
ได้ และด้วยความช่วยเหลอืจากพระผูเ้ป็นเจ้า 
เราเป็นแม้ดังที่พระองค์ทรงเป็นได้8

พระกิตตคิณุของพระเยซคูรสิต์เปิดหนทาง 

สู่สิ่งที่เราอาจเป็นได้  โดยผ่านการชดใช้ของ 
พระเยซคูรสิต์และพระคณุของพระองค์ ความ 
ล้มเหลวของเราในการด�าเนินชีวิตอย่างดี
พร้อมและสม�า่เสมอตามกฎซเีลสเชยีลในชวิีต 
มรรตัยจะถูกลบไป และเราสามารถพัฒนา
อุปนิสัยเหมือนพระคริสต์ได้  อย่างไรก็ตาม 
ความยุติธรรมเรียกร้องว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิด
ขึ้นหากปราศจากความเต็มใจและความร่วม
มือของเรา  เป็นเช่นนั้นเสมอมา  การมาอยู่
บนแผ่นดินโลกในร่างกายเราเป็นผลจากการ
เลือกที่เราแต่ละคนท�าไว้เพื่อจะมีส่วนร่วมใน
แผนของพระบิดา9 ฉะนั้น ความรอดจึงไม่ใช่
ผลของความพึงพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า แต่
ก็ไม่ได้เกิดจากพระประสงค์เบื้องบนเพียง
อย่างเดียวเช่นกัน10

ความยุติธรรมเป็นคุณลักษณะส�าคัญยิ่ง
ของพระผู้เป็นเจ้า  เรามีศรัทธาในพระผู้เป็น
เจ้าได้เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ไว้วางใจอย่าง
ที่สุด  พระคัมภีร์สอนเราว่า “พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ทรงด�าเนินในวิถีที่คดเคี้ยว, ทั้งพระองค์
ไม่ทรงเลี้ยวไปทางขวามือหรือทางซ้าย, ทั้ง
พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงจากที่พระองค ์
ตรัสไว้, ฉะนั้นทางของพระองค์จึงตรง, และ 

วิถีของพระองค์จงึเป็นหน่ึงรอบนิรนัดร์”11 และ 
“พระเจ้าไม่ทรงล�าเอยีง”12 เราพ่ึงพาคณุสมบตั ิ
อันสูงส่งของความยุติธรรมส�าหรับศรัทธา 
ความมั่นใจ และความหวัง

แต่ด้วยผลของการเป็นคนชอบธรรมที่สม- 
บูรณ์แบบ มีบางสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าไม่
ได้  พระองค์ไม่สามารถช่วยชีวิตหรือขับไล่ผู้
ใดโดยพลการ  พระองค์ “ไม่อาจมองดูบาป
ด้วยระดับความยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด”13  
พระองค์ไม่สามารถยินยอมให้ความเมตตา
อยู่เหนือความยุติธรรม14

นี่คือหลักฐานชัดเจนในความยุติธรรมของ
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสถาปนาหลักธรรมแห่ง
ความเมตตามาคู่กัน  เพราะพระองค์ทรง
ยุติธรรม พระองค์จึงทรงวางแผนให้ความ
เมตตามีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในจุดหมาย 
นิรันดร์ของเรา ดังนั้น “ความยุติธรรมปฏิบัติ
ข้อเรยีกร้องท้ังหมดของมนั, และความเมตตา 
อ้างสิทธิ์ในทุกสิ่งที่เป็นของมันเองด้วย”15

เรารู้ว่าเป็นเพราะ “ความทุกขเวทนาและ
ความตายของคนทีม่ไิด้ท�าบาป, ผูท้ี ่[พระบดิา] 
พอพระทัยมาก; …พระโลหิตของพระบุตร
ของพระองค์ซึ่งหลั่งไว้”16 ที่สนองข้อเรียกร้อง 
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แห่งความยุติธรรม เสนอความเมตตา และ
ไถ่เรา17  ถึงกระนั้น “ตามความยุติธรรม, แผน 
แห่งการไถ่จะเกิดข้ึนไม่ได้, เว้นแต่โดยเง่ือนไข 
การกลับใจ”18  นี่คือข้อเรียกร้องและโอกาส
ส�าหรับการกลับใจซึ่งอนุญาตให้ความเมตตา
ท�างานได้โดยไม่เหยียบย�่าความยุติธรรม

พระคริสต์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพ่ือจะช่วย
ชีวิตตามชอบพระทัยแต่เพื่อเสนอการกลับใจ  
เราวางใจ “อย่างเต็มที่ในคุณงามความดีของ
พระองค์ผู้ทรงอานุภาพที่จะช่วยให้รอด”19 ใน
กระบวนการกลับใจ แต่การกลับใจเป็นการ
เปลี่ยนความตั้งใจของเราเอง  ดังนั้นโดยการ 
ท�าให้การกลับใจเป็นเงื่อนไขก่อนจะรับของ 
ประทานแห่งพระคุณ พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วย 
ให้เรายงัคงรักษาหน้าที่รบัผิดชอบด้วยตนเอง 
ได้  การกลับใจเคารพและสนับสนุนสิทธิ์เสร ี
ทางศีลธรรมของเรา “และดังนี้ความเมตตา 
จะสนองข้อเรียกร้องแห่งความยุติธรรมได้,  
และล้อมพวกเขาไว้ในพระพาหุแห่งความ
ปลอดภัย, ขณะที่ผู้ไม่ใช้ศรัทธาสู่การกลับใจ
จะเปิดโอกาสให้กฎทั้งหมดของข้อเรียกร้อง
แห่งความยุติธรรม; ฉะนั้นแก่คนที่มีศรัทธา
มาสู่การกลับใจเท่าน้ันจึงจะน�ามาซึ่งแผน
แห่งการไถ่อันยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์20

การเข้าใจผดิความยุตธิรรมและพระเมตตา 
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องหนึ่ง การปฏิเสธ
การด�ารงอยู่หรือฤทธานุภาพสูงสุดของพระ- 

ผู้เป็นเจ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างจะ
มีผลให้เรามีศักยภาพสูงสุดแห่งความเป็น
พระเจ้าน้อยลง—บางครั้งยิ่งน้อยกว่ามาก  
พระผู้เป็นเจ้าผู้ไม่ทรงเรียกร้องสิ่งใดเลยมีค่า
เท่ากับพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ทรงด�ารงอยู่  โลก
ที่ปราศจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 
ผู้ทรงสถาปนากฎแห่งศีลธรรมเพื่อปกครอง
และท�าให้ลูกๆ ของพระองค์ดีพร้อม ก็เป็น
โลกที่ไร้ความจริงหรือความยุติธรรมสูงสุด   
เป็นโลกที่ถูกสัมพัทธนิยมทางศีลธรรมของ
มนุษย์ครอบง�าโดยสิ้นเชิง

สัมพัทธนิยมหมายความว่าแต่ละคนคือ 
สิทธิอ�านาจสูงสุดของตนเอง แน่นอน  ไม่ใช่
เพียงผู้ท่ีปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าที่คล้อยตาม
ปรัชญานี้  บางคนที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าก็ยัง 
เชือ่ว่าพวกเขาตัดสนิใจถูกผดิด้วยตนเอง ชาย 
หนุ่มคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นท�านองนี้ “ใน
ความคิดของผมไม่อาจพูดได้ว่าศาสนาฮินดู
ผิดหรือศาสนาคาทอลิกผิดหรือการนับถือ 
นิกายอิปิสโคปัลเป็นเรื่องผิด—ผมคิดว่ามัน
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่อ…ผมคิดว่าไม่มีถูกและ 
ผดิ”21 เมือ่ถามถึงพ้ืนฐานความเชือ่ทางศาสนา 
ของเขา อีกคนตอบว่า “ตัวผมเอง—ทุกสิ่งมา
จบที่ตัวผมเอง  หมายถึงว่าจะมีสิทธิอ�านาจ
เหนือสิ่งที่คุณเชื่อได้อย่างไร”22

ถึงผู้ที่เชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกสิ่งเป็น
จริงได้ การประกาศความจริงที่ไม่ล�าเอียง 

มั่นคง  และเป็นสากลรู้สึกเหมือนการบีบ
บังคับ—“ฉันไม่ควรถูกบังคับให้เชื่อว่าบางสิ่ง
เป็นจริงซึ่งฉันไม่ชอบ”  แต่นั่นไม่ได้เปล่ียน 
แปลงความเป็นจริง  ความรังเกียจกฎแรง
โน้มถ่วงไม่ได้ป้องกันคนจากการหล่นลงไป
เมื่อก้าวออกจากหน้าผา  เช่นเดียวกันกับกฎ
และความยุติธรรมนิรันดร์  เสรีภาพไม่ได้มา
จากการขัดขืนสิ่งนั้นแต่มาจากการประยุกต์
ใช้  นั่นเป็นพ้ืนฐานส�าหรับเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้า  ถ้าไม่ใช่เพราะความเป็นจริง
ของความจริงที่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงไม่
ได้ ของประทานแห่งสิทธ์ิเสรีก็จะไร้ความ
หมายเน่ืองจากเราจะไม่สามารถเห็นล่วง
หน้าและมีจุดมุ่งหมายถึงผลลัพธ์จากการ 
กระท�าของเรา ดังที่ลีไฮกล่าวไว้ว่า “และหาก
ลูกจะกล่าวว่าไม่มีกฎ, ลูกจะกล่าวด้วยว่า 
ไม่มีบาป.  หากลูกจะกล่าวว่าไม่มีบาป, ลูก 
จะกล่าวด้วยว่าไม่มีความชอบธรรม.  และ
หากไม่มคีวามชอบธรรมก็ไม่มคีวามสุข. และ 
หากไม่มีความชอบธรรมหรือความสุขก็ไม่มี
โทษหรือความเศร้าหมอง.  และหากไม่มีสิ่ง 
เหล่านี้ก็ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า.  และหากไม่ม ี
พระผู้เป็นเจ้าเราก็หาได้เป็นอยู่ไม่, ท้ังแผ่น 
ดนิโลกก็หาได้เป็นอยู่ไม่; เพราะจะมกีารสร้าง 
ของสิ่งต่างๆ  ไม่ได้, ทั้งที่จะกระท�าหรือถูก 
กระท�า; ดังนั้น, สิ่งทั้งปวงต้องสูญสิ้นไป.”23

ในเรือ่งท้ังทางโลกและทางวิญญาณ โอกาส 
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ว่า “ปอกเปลือกข้าวโพดหรือยัง”
พวกเขาตอบ “ยัง”
ชายคนน้ันจึงบอกว่า “ถ้าอย่างน้ันก็ไป

สุสานเถอะ”
นี่คือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่เรา 

จะเป็นชายและหญิงอิสระ สามารถบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดของเราท้ังทางโลกและทาง 
วิญญาณได้ ที่เราจะเป็นอิสระจากข้อจ�ากัด 
อันน่าอับอายของความยากจนและพันธนา- 
การแห่งบาป ที่เราจะชื่นชมการเคารพตนเอง
และอิสรภาพ ที่เราจะเตรียมพร้อมในทุกสิ่ง
เพ่ือจะไปสมทบกับพระองค์ในอาณาจักร
ซีเลสเชียล

ข้าพเจ้าไม่เชื่อความคิดหลอกลวงที่ว่าเรา
ท�าได้ด้วยความพยายามของเราแต่ผู้เดียว
โดยปราศจากความช่วยเหลืออันมากมาย
และสม�่าเสมอจากพระองค์  “เรารู้ว่าโดย
พระคุณน่ันเองท่ีเราได้รับการช่วยให้รอด, 
หลังจากเราท�าทุกสิ่งจนสุดความสามารถ
แล้ว”24 และเราไม่จ�าเป็นต้องมคีวามสามารถ 
หรือความดีในระดับต�่าสุดระดับหนึ่งก่อนที ่
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือ—เรารับความ 
ช่วยเหลือจากสวรรค์นั้นได้ทุกโมงยามของ
ทุกวัน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนเส้นทางแห่ง
การเชื่อฟัง  แต่ข้าพเจ้ารู้ว่านอกเหนือจาก
การปรารถนาความช่วยเหลือของพระองค์ 
เราต้องออกแรง กลับใจ และเลือกพระผู้เป็น- 

ที่จะรับผิดชอบตนเองเป็นของประทานจาก
พระผู้เป็นเจ้าซึ่งหากไม่มีสิ่งนั้น เราจะไปไม่ 
ถึงศักยภาพสูงสุดของเราในฐานะบุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้า  ภาระรับผิดชอบส่วนตัว 
กลายเป็นทัง้สทิธิและหน้าท่ีซึง่เราต้องปกป้อง 
อย่างสม�่าเสมอ เพราะสิ่งนี้ถูกโจมตีตั้งแต่
ก่อนการสร้าง เราต้องปกป้องภาระรบัผดิชอบ 
จากบุคคลหรือโปรแกรมซึ่งจะท�าให้เราต้อง 
พึ่งพาพวกเขา (บางครั้งโดยความปรารถนา 
ดี)  และเราต้องปกป้องภาระรับผิดชอบจาก 
ความโน้มเอียงของเราเองในการหลีกเลี่ยง 
งานท่ีต้องท�าเพ่ือปลูกฝังพรสวรรค์  ความ 
สามารถ และอุปนิสัยเหมือนอย่างพระคริสต์

มีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งผู้ไม่ยอมท�างาน  
เขาต้องการได้รับความดูแลทุกอย่าง  ในวิธ ี
คิดของเขา ศาสนจักรหรือรัฐบาล หรือทั้งสอง
องค์กรเป็นหนี้การครองชีพของเขาเพราะเขา
ได้จ่ายภาษีและส่วนสิบแล้ว  เขาไม่มีอะไร 
จะกินแต่ปฏเิสธท่ีจะท�างานเล้ียงดูตนเอง ด้วย 
ความสิ้นหวังและรังเกียจ ผู้ที่เคยพยายาม
ช่วยเขาตัดสินใจว่าเนื่องจากเขาไม่พยายาม
แม้แต่จะยกนิ้วเพื่อท�ามาหาเลี้ยงชีพ พวกเขา
จะพาชายคนนั้นไปที่สุสานและปล่อยให้ตาย  
ระหว่างทางไปสุสาน ชายคนหนึ่งพูดว่า “เรา
ท�าแบบนี้ไม่ได้หรอก  ผมมีข้าวโพดอยู่บ้าง 
ผมจะให้เขา”

พวกเขาจึงบอกชายคนนั้น และเขาก็ถาม

บาริีโลเช, อาร์เจนตินา

เจ้าเพ่ือพระองค์จะทรงสามารถกระท�าใน
ชีวิตของเราให้สอดคล้องกับความยุติธรรม
และสิทธ์ิเสรีทางศีลธรรม  ค�าวิงวอนของ
ข้าพเจ้าคือขอเพียงมีความรับผิดชอบและ 
ไปท�างานเพ่ือพระผู้เป็นเจ้าจะได้ทรงมีบาง
สิ่งที่จะช่วยเหลือเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผูเ้ป็นเจ้าพระบดิา 
ทรงพระชนม์อยู่ พระบตุรของพระองค์พระเยซ ู
คริสต์ คือพระผู้ไถ่ของเรา และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระองค์ทรงสถิตกับเรา พระองค์
ทรงปรารถนาจะช่วยเราแน่นอน และพระ-
ปรีชาสามารถของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด  ขอ
ให้เรา “ตื่น, และลุกขึ้นจากภัสมธุลี, …เพื่อ
พันธสัญญาของพระบิดานิรันดร์ซึ่งพระองค์
ทรงกระท�าไว้กับ [เรา] จะเกิดสัมฤทธิผล.”25  
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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1. William Shakespeare, The Life of King 
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เรารู้ว่ากาแล็กซี่อยู่ที่นั่น
กาแล็กซี่เหล่านั้นอยู่ที่นั่นเป็นเวลา

ยาวนาน
ก่อนทีม่นุษยชาตจิะมเีครือ่งมอือนัทรงพลัง 

มากพอที่จะรวบรวมแสงสว่างแห่งซีเลสเชียล 
และน�ากาแล็กซี่เหล่านี้มาปรากฏต่อสายตา 
เราไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้

ความกว้างใหญ่ของจักรวาลไม่ได้เปลี่ยน 
แปลงในทันที  แต่ความสามารถของเราที่จะ 
เหน็และเข้าใจความจรงิน้ีเปลีย่นไปมากอย่าง 
เหลือเชื่อ  และด้วยแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่า 
มนุษยชาติจึงได้รับทัศนียภาพอันรุ่งโรจน์
อย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อน

เป็นเรื่องยากสำาหรับเราที่จะเชื่อสิ่งที่เรามอง
ไม่เห็น

สมมติว่าเราสามารถย้อนเวลาได้และ
สนทนากับผู้คนที่มีชีวิตอยู่เมื่อหนึ่งพันปีหรือ 
หน่ึงร้อยปีก่อน  ขอให้ท่านจินตนาการว่า 
ก�าลงัพยายามอธิบายให้พวกเขาฟังถึงเทคโน- 
โลยีสมัยใหม่ที่ปัจจุบันท่านกับข้าพเจ้าเห็น 
เป็นเรื่องปกติ  ตัวอย่างเช่น ผู้คนเหล่านี้คิด 
กับเราอย่างไรถ้าเราเล่าเรือ่งจมัโบ้เจท็ ไมโคร- 
เวฟ อุปกรณ์พกพาที่มีห้องสมุดดิจิตอลและ
วิดีโอลูกหลานของเราเพื่อเราจะแชร์ได้ทันที
กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก  

บางคนอาจเชื่อเรา  ส่วนใหญ่จะเยาะเย้ย 
ต่อต้าน หรอืบางทอีาจบอกให้เราหยุดพูดหรือ 
ท�าร้ายเรา  บางคนพยายามจะใช้ตรรกะ เหต ุ
ผล และข้อเท็จจริงเท่าที่พวกเขารู้เพื่อแสดง
ว่าเราถูกชี้น�าผิดๆ โง่เขลา หรือแม้กระทั่งตก
อยู่ในอันตราย   พวกเขาอาจประณามว่าเรา
พยายามชักจูงผู้อื่นไปในทางที่ผิด

แต่แน่นอนว่าคนเหล่านี้จะผิดพลาดอย่าง
มหนัต์ พวกเขาอาจมเีจตนาดแีละจรงิใจ พวก 
เขาอาจรู้สึกว่าความคิดของพวกเขาถูกต้อง
แน่นอน  แต่พวกเขาไม่สามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนเพราะพวกเขายังไม่ได้รับแสงสว่างที่
สมบูรณ์กว่าของความจริง

คำาสัญญาถึงแสงสว่าง
ดูเหมือนว่าจะเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ที่

คิดว่าเราถูกแม้ในยามที่เราผิด  และถ้าเป็น
กรณีนี้เราทุกคนจะมีความหวังอยู่หรือ  เรา
ถูกก�าหนดให้ล่องล่อยไร้จุดหมายอยู่บนท้อง
ทะเลของข้อมูลขัดแย้ง ถูกมัดอยู่บนแพที่เรา
ผูกขึ้นหยาบๆ จากอคติของเราเองไหม

อธิบายว่าเป็น “โลกสุดที่จะคณานับ”1

ไม่ถึงหนึ่งศตวรรษนี้เองที่นักดาราศาสตร์
คาดเดาว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรา 
เป็นเพียงกาแล็กซี่เดียวในจักรวาล2 พวกเขา
ทึกทักว่าทุกสิ่งที่อยู่นอกกาแล็กซี่ไม่มีอะไร
เลย เว้ิงว้างไม่มีที่สิ้นสุด—ว่างเปล่า หนาว
เย็น ไม่มีดวงดาว แสงสว่าง และชีวิต

ขณะที่กล้องโทรทรรศน์เริ่มก้าวหน้ามาก
ขึ้น—รวมถึงกล้องโทรทรรศน์ที่สามารถส่ง 
ออกไปในอวกาศ—นักดาราศาสตร์เริ่มเห็น 
ภาพของความจริงอันน่าประทับใจและเกือบ 
จะเกินความเข้าใจ นั่นคือ จักรวาลนั้นกว้าง
ใหญ่กว่าท่ีเคยคดิและเชือ่มาก่อนหน้านี ้และ 
ฟ้าสวรรค์เต็มไปด้วยกาแล็กซี่นับไม่ถ้วน อยู่
ห่างจากเราเกินกว่าจะจินตนาการได้ แต่ละ
กาแล็กซี่ประกอบด้วยดาวหลายหมื่นล้าน
ดวง3

ในช่วงเวลาสั้นมาก ความเข้าใจของเรา
เกี่ยวกับจักรวาลเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

ปัจจุบันเราสามารถเห็นกาแล็กซี่ที่ห่าง
ไกลเหล่านี้บางแห่ง4

โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ใ
นฐานะนักบินสายการบิน ข้าพเจ้าบิน
เป็นเวลาหลายชั่วโมงข้ามทวีปและ
มหาสมุทรในช่วงกลางคืนที่มืดสนิท  

การมองดูท้องฟ้ายามราตรีนอกหน้าต่างห้อง
นักบิน โดยเฉพาะทางช้างเผือก มักจะท�าให้
ข้าพเจ้าพิศวงถึงความยิ่งใหญ่และล้�าลึกแห่ง
การสร้างของพระผู้เป็นเจ้า — ซึ่งพระคัมภีร์

การได้รับประจักษ์
พยานถึงแสงสว่าง 
และความจริง
ประจักษ์พยานส่วนตัวถึงแสงสว่างและความจริงของท่านจะไม่เพียงเป็นพร
แก่ท่านและลูกหลานของท่านที่นี่ในความเป็นมรรตัยเท่านั้น แต่จะอยู่กับ
ท่านตลอดไปชั่วนิรันดร์เช่นกัน 

การมองดูท้องฟ้ายามราตรี 

ทำาให้ข้าพเจ้าพิศวงกับความยิ่งใหญ่ 

และความล้ำาลึกแห่งการสร้างของ 

พระผู้เป็นเจ้า
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เป็นไปได้ไหมที่จะพบความจริง
จุดประสงค์ของค�าพูดข้าพเจ้าคือประกาศ

ข่าวสารแห่งความปีติยินดีที่ว่าพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์เอง—พระเจ้าจอมทัพผู้ทรงทราบทุก
สิ่ง—ทรงสัญญากับบุตรธิดาของพระองค์ว่า
พวกเขาจะรู้ความจริงได้ด้วยตนเอง

โปรดพิจารณาความส�าคัญของค�าสัญญา
นี้

พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์ผู้ทรงฤทธานุภาพ 
พระผู้สร้างจักรวาลอันไพศาลนี้ จะรับสั่งแก ่
ผู้ที่เข้าไปหาพระองค์ด้วยใจจริงและเจตนา
แท้จริง

พระองค์จะรับสั่งกับพวกเขาในความฝัน 
นิมิต ความคิด และความรู้สึก

พระองค์จะรับสั่งในวิธีที่ไม่ผิดพลาดและ
เหนือกว่าประสบการณ์ของมนุษย์  พระองค์
จะประทานแนวทางจากสวรรค์และค�าตอบ
ให้ชีวิตส่วนตัวของพวกเขา

แน่นอนว่าจะมีผู้เย้ยหยันและพูดว่าสิ่งนั้น
เป็นไปไม่ได้  ว่าถ้ามีพระผู้เป็นเจ้า พระองค์
น่าจะมีสิ่งท่ีดีกว่าให้ท�า มากกว่าจะทรงฟัง
และทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของคนคนหนึ่ง

แต่ข้าพเจ้าบอกท่านดังนี้ว่า พระผู้เป็นเจ้า
ทรงห่วงใยท่าน พระองค์จะทรงฟังและจะ
ทรงตอบค�าถามส่วนตัวของท่าน  พระองค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่านในวิธีของ
พระองค์และในเวลาของพระองค์  ดังนั้น 
ท่านต้องเรียนรู้ที่จะฟังสุรเสียงของพระองค์  
พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านค้นหาทาง
ของท่านกลับไปหาพระองค์ และพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเป็นทางนั้น5  พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์ให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์ และมีประสบการณ์
ถึงสันติสุขอันลึกซึ้งและปีติอันเกิดจากการ
เจริญรอยตามสานุศิษย์ของพระเจ้า

เพ่ือนรักท้ังหลายของข้าพเจ้า มกีารทดลอง 
ที่ตรงไปตรงมาพอสมควร พร้อมด้วยการรับ 
ประกันจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งอยู่ในพระคัมภีร ์
โบราณที่มีให้แก่ชาย หญิง และเด็กทุกคนผู้
เต็มใจจะทดสอบ

หนึ่ง ท่านต้องค้นคว้าพระวจนะของพระ-
ผู้เป็นเจ้า  นั่นหมายถึงการอ่านพระคัมภีร์
และการศึกษาถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
ในสมยัโบราณและสมยัปัจจบุนัเก่ียวกับพระ- 

กิตตคิณุทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟูของพระเยซคูรสิต์— 
โดยไม่มีเจตนาที่จะสงสัยหรือวิพากษ์วิจารณ์
แต่มีความปรารถนาที่จริงใจในการค้นหา
ความจรงิ  ไตร่ตรองถึงเรือ่งทีท่่านจะรู้สึก และ 
เตรียมจิตใจท่านไว้เพื่อรับความจริง6  “แม้
หากท่านท�าไม่ได้มากไปกว่าปรารถนาที่จะ 
เชื่อ, ก็ขอให้ความปรารถนานี้เกิดผลในท่าน 
…จนท่าน…จะให้ที่ส�าหรับ [พระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า]”7

สอง ท่านต้องพิจารณา ไตร่ตรอง พยายาม 
อย่างไร้ความกลัวที่จะเชื่อ8 และขอบพระทัย
พระเจ้าท่ีทรงเมตตาบุตรธิดาของพระองค์
อย่างย่ิงนับจากสมัยของอาดัมจนถึงสมัย
ของเราโดยประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผย ให้น�าศาสนจักรของพระองค์
และทรงช่วยให้เราพบหนทางกลับไปหาพระ- 
องค์

สาม ท่านต้องทูลถามพระบิดาบนสวรรค์
ของท่านในพระนามของพระบุตรของพระ- 
องค์ พระเยซูคริสต์ เพื่อให้ทรงแสดงความ
จริงของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแก่ท่าน  ทูลถามด้วยใจ
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จริงและเจตนาแท้จริง โดยมีศรัทธาในพระ-
คริสต์9

ยังมีขั้นตอนที่ สี่ ด้วย ที่พระผู้ช่วยให้รอด
ประทานแก่เรา “ถ้าใครตั้งใจประพฤติตาม 
พระประสงค์ของ [พระผู้เป็นเจ้า]  คนน้ันก็ 
จะรู้ว่าค�าสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูด 
ตามใจชอบเอง”10  กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อท่าน 
พยายามพิสูจน์ความจริงของหลักธรรมพระ- 
กิตติคุณ ท่านต้องด�าเนินชีวิตตามนั้นก่อน   
ทดสอบหลักค�าสอนพระกิตติคุณและค�าสอน 
ของศาสนจักรในชีวิตท่านเอง  ท�าสิ่งนี้ด้วย
เจตนาแท้จริงและศรัทธาที่ย่ังยืนในพระผู้- 
เป็นเจ้า

ถ้าท่านจะท�าสิ่งเหล่านี้ ท่านมีค�าสัญญา
จากพระผู้เป็นเจ้า—ผู้ทรงถูกผูกมัดโดยพระ-
ค�าของพระองค์11—ว่าพระองค์จะทรงแสดง
ความจริงให้ประจักษ์แก่ท่านโดยอ�านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  พระองค์จะประทาน
แสงสว่างกว่าเดิมเพ่ือช่วยให้ท่านมองเห็น
ผ่านความมืดและเป็นพยานถึงทัศนียภาพ
อันรุ่งโรจน์เกินจินตนาการซึ่งดวงตามนุษย์ 
ไม่อาจเข้าใจได้

บางคนอาจพูดว่าขั้นตอนเหล่าน้ันยาก
เกินไปหรือพวกเขาไม่มีค่าพอ  แต่ข้าพเจ้า
แนะน�าว่าประจักษ์พยานส่วนตัวเก่ียวกับ
พระกิตติคุณและศาสนจักรเป็นสิ่งส�าคัญที ่
สุดซึ่งท่านจะมีได้ในชีวิตนี้  ซึ่งไม่เพียงจะเป็น
พรและช่วยน�าทางท่านตลอดชีวิตน้ีเท่านั้น 
แต่จะมีผลโดยตรงกับชีวิตท่านตลอดนิรันดร
เช่นกัน

เรื่องทางวิญญาณสามารถเข้าใจได้โดย 
พระวิญญาณ

นักวิทยาศาสตร์มีปัญหากับความเข้าใจ
ขนาดของจกัรวาลจนกระทัง่เครือ่งมอืมคีวาม 
ก้าวหน้าพอที่จะได้รับแสงสว่างมากขึ้นเพื่อ
พวกเขาจะเข้าใจความจริงอันสมบูรณ์ได้
มากขึ้น

อัครสาวกเปาโลสอนหลักธรรมคล้ายกัน 
เก่ียวกับความรูท้างวิญญาณว่า “แต่คนทัว่ไป 
จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณ
แห่งพระเจ้า” ท่านเขยีนถงึชาวโครนิธ์ “เพราะ 
ว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่  และเขาไม่สามารถ
เข้าใจ  เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้อง
วินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ”12

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าท่านต้องการรู้ความ
จริงทางวิญญาณ ท่านต้องใช้เครื่องมือที่ถูก 
ต้อง  ท่านไม่สามารถเข้าใจความจริงทาง
วิญญาณด้วยเครื่องมือที่ไม่สามารถตรวจจับ
ความจริงทางวิญญาณ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกเราในยุคสมัย
ของเราว่า “สิ่งซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็น
ความสว่าง; และคนท่ีรับความสว่าง, และ
ด�าเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป, รับความ
สว่างมากขึ้น; และความสว่างนั้นเจิดจ้ายิ่ง
ขึ้นๆ จนถึงวันที่สมบูรณ์.”13

ยิงเรามีใจและความคิดเอนเอียงไปทาง
พระเจ้ามากขึ้นเท่าไร แสงจากสวรรค์จะกลั่น 
ลงมาในจิตวิญญาณเรามากขึ้นเท่านั้น  แต ่
ละครัง้ท่ีเราแสวงหาแสงสว่างนัน้อย่างเตม็ใจ 
และจริงจัง เราท�าให้พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบ
ถึงความพร้อมในการรับแสงสว่างมากขึ้น ใน 

ที่สุด สิ่งต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนเลือนราง 
มืดมน และห่างไกลกลับกลายเป็นกระจ่าง 
สดใส และใกล้ชิดเรา

ในท�านองเดียวกัน ถ้าเราน�าตัวเราออก
จากแสงสว่างของพระกิตตคิณุ แสงสว่างของ 
เราจะเริ่มสลัว—ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวหรือ
สัปดาห์เดียวแต่จะค่อยเป็นค่อยไป—จนเรา
มองย้อนไปและไม่เข้าใจเหตุผลที่เราเคย
เชื่อว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง  กระท่ัง
ว่าความรู้ก่อนหน้านี้อาจดูเป็นเรื่องโง่เขลา
ส�าหรับเราเพราะสิ่งที่เคยกระจ่างกลับสลัว 
เลือนราง และห่างไกล

นี่คือสาเหตุท่ีเปาโลยืนยันว่าผู้ท่ีก�าลังจะ
พินาศเห็นข่าวสารพระกิตติคุณเป็นเร่ืองโง่ 
“แต่เรา [ผู้] ที่ก�าลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธา- 
นุภาพของพระเจ้า”14

ไม่มีการทดสอบที่ตัดสินด้วยคำาตอบเดียว
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสดุท้ายเป็นสถานท่ีส�าหรบัผูค้นท่ีมปีระจกัษ์ 
พยานทกุรปูแบบ มสีมาชกิบางคนของศาสน- 
จักรที่มีประจักษ์พยานแน่วแน่และแรงกล้า 
อยู่ในใจ บางคนยังคงพยายามรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
ศาสนจักรเป็นบ้านส�าหรับทุกคนมารวมกัน 
ไม่ว่าประจักษ์พยานของใครจะล�้าลึกหรือ
สูงส่งเพียงไร  ข้าพเจ้ารู้ว่าอาคารประชุมของ
เราไม่มีป้ายติดไว้ที่ประตู บอกว่า “ประจักษ์
พยานของท่านต้องสูงระดับนี้จึงจะเข้าได้”

ศาสนจักรไม่ได้มีไว้เพื่อคนดีพร้อมเท่านั้น
แต่มีไว้เพื่อให้ทุกคน “มาหาพระคริสต์และได้ 
รับการท�าให้ดีพร้อมในพระองค์”15 ศาสนจักร 
มไีว้ส�าหรบัคนอย่างท่านและข้าพเจ้า  ศาสน- 
จกัรเป็นสถานท่ีของการต้อนรบัและการบ�ารุง 
เลี้ยงไม่ใช่สถานที่ส�าหรับการแบ่งแยกหรือ
วิพากษ์วิจารณ์  เป็นสถานที่ซึ่งเราจะออกไป 
ให้ก�าลังใจ  ยกระดับจิตวิญญาณ และสนับ- 
สนุนกันขณะที่เราด�าเนินการค้นหาความจริง
จากสวรรค์เป็นการส่วนตัว  

ในทีส่ดุ เราทกุคนเป็นนักเดนิทางผูแ้สวงหา 
ความสว่างจากพระผูเ้ป็นเจ้าขณะเดนิทางบน 
วิถีของการเป็นสานุศิษย์   เราไม่ประณามผู้
อื่นเพราะปริมาณแสงสว่างที่พวกเขาอาจมี
หรือไม่มี แต่เราบ�ารุงเลี้ยงและสนับสนุนแสง
สว่างทั้งปวงจนกระจ่าง สดใส และมั่นคง

คำาสัญญาแก่ทุกคน
ขอให้เรารู้ว่าการได้รับประจักษ์พยานไม่ 
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ใช่งานที่ท�าภายในหนึ่งนาที หนึ่งชั่วโมง หรือ 
หน่ึงวัน ไม่ใช่ครั้งเดียวเสร็จ  กระบวนการ 
รวบรวมแสงสว่างทางวิญญาณเป็นการค้นหา 
ตลอดชีวิต

ประจักษ์พยานของท่านถึงพระบุตรผู้ทรง
พระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้าและศาสนจักรที ่
ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย อาจ 
ไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วดังใจปรารถนา แต่ข้าพ- 
เจ้าสญัญากับท่านว่า ถ้าท่านท�าส่วนของท่าน 
ประจักษ์พยานจะเกิดขึ้น

และสิ่งนี้จะรุ่งโรจน์
ข้าพเจ้ากล่าวประจักษ์พยานส่วนตัวของ

ข้าพเจ้าว่าความจริงทางวิญญาณจะเติมเต็ม 
ใจท่านและน�าแสงสว่างมาสู่วิญญาณท่าน 
จะเปิดเผยสติปัญญาอันบริสุทธ์ิพร้อมด้วย 
ปีตอินัล�า้เลศิและสนัตสิขุจากสวรรค์ ข้าพเจ้า 
ประสบสิ่งนี้ด้วยตนเองโดยอ�านาจของพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์

ดังค�าสัญญาในพระคัมภีร์โบราณ  พระ-
สิริอันสุดจะพรรณนาของพระวิญญาณแห่ง
พระผู้เป็นเจ้าจะท�าให้ท่านร้องเพลงสดุดี
ความรักที่ไถ่16 แหงนมองสวรรค์ และเปล่ง
เสียงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรง
เป็นที่พ่ึงพิง ความหวัง พระผู้ทรงคุ้มครอง 
และพระบิดาของท่าน พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สัญญาว่าถ้าท่านแสวงหา ท่านจะพบ17

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่คือความจริง  ถ้า
ท่านแสวงหาความจริงของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่ง
ตอนนี้อาจจะยังเลือนราง ไม่ชัดเจน และห่าง
ไกล  จะค่อยๆ  ได้รับการเปิดเผยให้ชัดเจน
และเข้ามาใกล้ใจท่านโดยแสงสว่างแห่งพระ- 
คณุของพระผูเ้ป็นเจ้า ทศันียภาพทางวิญญาณ 
อันรุ่งโรจน์ ที่ดวงตามนุษย์ไม่อาจจินตนาการ
ได้จะเปิดเผยแก่ท่าน

นี่คือประจักษ์พยานของข้าพเจ้าว่าแสง
สว่างทางวิญญาณนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมของบุตร 
ธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า  สิ่งนี้จะจุดประ- 
กายความคิดท่าน และน�าการเยียวยามาให ้
ใจท่านและน�าปีตมิาสูวั่นเวลาของท่าน เพ่ือน 
รักทั้งหลาย  โปรดอย่ารีรอที่จะแสวงหาและ 
เสริมสร้างประจักษ์พยานถึงงานอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระผู้เป็นเจ้า แม้งานแห่งแสงสว่างและ
ความจริง

ประจักษ์พยานส่วนตัวถึงแสงสว่างและ

ความจริงของท่านจะไม่เพียงเป็นพรแก่ท่าน 
และลกูหลานของท่านท่ีนีใ่นความเป็นมรรตยั 
เท่านั้น แต่จะอยู่กับท่านตลอดไปชั่วนิรันดร ์
เช่นกัน ในโลกชัว่กัปชัว่กัลป์ ข้าพเจ้าเป็นพยาน 
ถึงสิ่งนี้และฝากพรของข้าพเจ้าไว้กับท่านใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โมเสส	1:33.
2.	 ด	ูMarcia	Bartusiak,	The Day We Found the 

Universe	(2009),	xii.		ข้าพเจ้าประหลาดใจอยู่
เสมอที่เราสามารถเชื่อมั่นข้อสรุปของเรา		บาง
ครั้งเรามั่นใจมากจนเราทึกทักว่าเรามีความจริง
ทั้งหมดที่นั่น		ในกรณีนี้คือ	“ไซมอน	นิวโคม	
เป็นหัวหน้านักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันในปลาย
ศตวรรษที่สิบเก้า	เขากล่าวที่การอุทิศหอดูดาว
ในปี	1887	ว่า	‘ตราบเท่าที่นักดาราศาสตร์รู้… 
ดูเหมอืนว่าความรูข้องเราก�าลังจะไปถึงจดุส้ินสุด 
อย่างรวดเร็ว…ผลก็คืองานที่นักดาราศาสตร์ให้
ความสนใจคือการค้นพบสิ่งใหม่ๆ	น้อยลงกว่า
การให้รายละเอียดในสิ่งที่รู้อยู่แล้ว’”		
(Bartusiak,	xv)

3.	 น่าสนใจที่จะพิจารณา	โมเสส	1:33,	35	ในแสง
สว่างของการค้นพบ	“ยุคใหม่”		หนังสือโมเสส
ในพระคัมภีร์ไข่มุกอันล�้าค่าเปิดเผยแก่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ	สมิธเมื่อเดือนมิถุนายน	ปี	1830	
เกือบหนึ่งศตวรรษก่อนเอ็ดวิน	ฮับเบิลประกาศ
การค้นพบกาแล็กซี่ที่ห่างไกล

4.	 ตัวอย่างเช่น	ดู	the	Hubble	Heritage	Image	
Gallery	at	heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html.

5.	 ดู	ยอห์น	14:6.
6.	 ดู	3	นีไฟ	17:3.
7.	 แอลมา	32:27.
8.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	67:3.
9.	 ดู	โมโรไน	10:3-5.
10.	 ยอห์น	7:17;	ดู	สดุดี	25:14;	ยอห์น	3:21	ด้วย.
11.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	82:10.
12.	 1	โครินท์	2:14.
13.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	50:24.
14.	 1	โครินท์	1:18.
15.	 โมโรไน	10:32;	ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

20:59	ด้วย.
16.	 ดู	แอลมา	5:26.
17.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	88:63.
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นำ�เสนอโดยประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้านโปรดท�าเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย

ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ 
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูท้ีเ่หน็ตรงข้าม หากม ีโปรดท�าเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอปลดพร้อมกับแสดงความขอบคุณ 

ต่อการรับใช้อันดีเด่นของเอ็ลเดอร์คาร์ลอส 
เอช. อามาโด และวิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์
ในฐานะสมาชิกของโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวก
เจ็ดสิบและแต่งตั้งพวกท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้ใหญ่เกียรติคุณ

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณกับเรา
ส�าหรับการอุทิศตนรับใช้ของพวกท่าน โปรด
ยกมือ

ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคเอ็ลเดอร์
อารายิค วี. มินัสยันและกวิโด เซ็นคันส์  ขอ
แสดงความขอบคุณส�าหรับการรับใช้ของ
พวกท่าน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนบัสนุนเจ้าหน้าท่ีชัน้ผูใ้หญ่ 

สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การ
ช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดท�าเช่นเดียวกัน
ขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ส�าหรับศรัทธาและ

การสวดอ้อนวอนของท่าน 

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ 
มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู ้
หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษา
ที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์  
ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

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, โรเบร์ิต ด ีเฮลส์, เจฟฟรย์ี อาร์. ฮอล- 
แลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทนิ แอล. คกุ, 
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และนีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น

การสนับสนุน 
เจ้าหน้าที่ศาสนจักร

ภาคบ่ายวันเสาร ์ |  4 ตุลาคม 2014
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โลก  เราต้องอาศัยอยู่ในโลกเพราะว่า ดังที ่
พระเยซทูรงสอนในอปุมา อาณาจกัรของพระ- 
องค์ก็เป็น “เหมือนเชื้อ” ซึ่งมีหน้าที่คือท�าให้
ขนมปัง (โลก) ทั้งหมดฟู (ยก) ขึ้น  (ดู ลูกา 
13:21; มทัธวิ 13:33; ด ู1 โครนิธ์ 5:6–8 ด้วย) 
ผู้ติดตามพระองค์ไม่สามารถท�าอย่างนั้นได ้
หากพวกเขาคบหาสมาคมเฉพาะกับผู้ท่ีมี
ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติเดียวกันเท่า 
นั้น  แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าถ้าเรารัก
พระองค์ เราก็จะประพฤติตามพระบัญญัติ
ของพระองค์ (ดู ยอห์น 14:15) 

II.
พระกิตติคุณมีค�าสอนมากมายเกี่ยวกับ

การรกัษาพระบญัญตัขิณะอยูร่่วมกบัผู้คนท่ีม ี
ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกัน 
ค�าสอนเกี่ยวกับความขัดแย้งเป็นเรื่องส�าคัญ  
เมือ่พระครสิต์ผูฟ้ื้นคนืพระชนม์ทรงพบว่าชาว 
นีไฟก�าลังโต้เถียงกันเรื่องวิธีบัพติศมา พระ- 
องค์ทรงบอกวิธีอย่างชัดเจนว่าควรประกอบ
ศาสนพิธีนี้อย่างไร จากนั้นพระองค์ทรงสอน
หลักธรรมส�าคัญนี้

 “จะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้า, 
ดังที่เคยมีมาก่อน; ทั้งจะไม่มีการโต้เถียงใน
บรรดาพวกเจ้าเกี่ยวกับประเด็นของหลักค�า
สอนเรา, ดังที่เคยมีมาก่อน.

“เพราะตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้วเรากล่าว 
แก่เจ้า, คนที่มีวิญญาณของความขัดแย้งย่อม

ไม่เป็นของเรา, แต่เป็นของมาร, ผู้เป็นบิดา

แห่งความขัดแย้ง, และเขายั่วยุใจมนุษย์ให้ขัด

แย้งด้วยความโกรธ, ต่อกัน.

“ดูเถิด,…นี่เป็นหลักค�าสอนของเรา, ว่า
เรื่องเช่นนั้นจะหมดไป” (3 นีไฟ 11:28–30; 
เพิ่มตัวเอน)

เราต้องด�าเนินชีวิตท่ามกลางผู้ที่ไม่ได้มีความ
เชื่อ ค่านิยม และความผูกมัดต่อพันธสัญญา
เหมือนกับเรา  ในค�าสวดอ้อนวอนเพื่อสานุ- 
ศิษย์ของพระองค์ก่อนถกูตรงึกางเขน พระเยซ ู
ทรงสวดอ้อนวอนให้ผู้ติดตามพระองค์ว่า “ข้า
พระองค์มอบพระด�ารัสของพระองค์ให้แก่
พวกเขาแล้ว และโลกนี้เกลียดชังเขา เพราะ
เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์
ไม่ใช่ของโลก” (ยอห์น 17:14)  จากนั้นพระ- 
องค์ทรงวิงวอนพระบิดาว่า “ข้าพระองค์ไม่ได ้
ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่ 
ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย” (ข้อ 15)

เราต้องอาศัยอยู่ ใน โลกแต่ไม่เป็น ของ 

โดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

I.
ในช่วงวันเวลาสุดท้ายของการปฏิบัติ

ศาสนกิจในชีวิตมรรตัยของพระเยซู พระองค์
ประทานสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่า “บัญญัติ
ใหม่” แก่เหล่าสานุศิษย์ (ยอห์น 13:34) รับ 
สั่งซ�้าถึงสามครั้ง พระบัญญัติข้อนั้นเรียบง่าย
แต่ยาก “ให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือน
อย่างที่เรารักท่าน” (ยอห์น 15:12; ดูข้อ 17 
ด้วย)  ค�าสอนให้รักกันและกันเป็นค�าสอน
หลักของการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วย
ให้รอด  พระบัญญัติข้อใหญ่อันดับสองคือ  
“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว  
22:39)  แม้พระเยซูทรงสอนว่า “จงรักศัตร ู
ของท่าน” (มัทธิว 5:44)  แต่พระบัญญัติที่ให้  
รกัผูอ้ืน่ดังท่ีพระองค์ทรงรกัผู้คนของพระองค์  
เป็นการท้าทายที่พิเศษมากต่อสานุศิษย์ของ
พระองค์—และต่อเรา  ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันสอนเราเม่ือเดอืนเมษายนทีผ่่านมาว่า 
“โดยแท้แล้ว ความรักคือแก่นแท้ของพระ- 
กิตติคุณ และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบ
อย่างของเรา  พระชนม์ชีพของพระองค์เป็น
มรดกแห่งความรัก”1  

เหตุใดจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีความรักแบบ
พระคริสต์ต่อกันและกัน เป็นเรื่องยากเพราะ

รักผู้อื่นและอยู่ร่วมกับ
ผู้ที่แตกต่าง
ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์  เราควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่ไม่ม ี
ค่านิยมเหมือนกับเราหรือไม่ยอมรับคำาสอนที่สร้างค่านิยมเหล่านั้น
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พวกเขาว่า “คนดือ้รัน้” หรอื “พวกคลัง่ศาสนา” 
ค่านยิมและธรรมเนยีมปฏบิตัขิองโลกหลายๆ 
อย่างสร้างความท้าทายให้วิสทุธิชนยุคสดุท้าย 
สิ่งที่เห็นได้ชัดในทุกวันนี้คือกระแสผลักดัน
ให้การแต่งงานเพศเดยีวกนัเป็นสิง่ท่ีชอบด้วย 
กฎหมายในหลายรัฐและเมืองของสหรัฐและ 
แคนาดา และในอกีหลายประเทศท่ัวโลก เรา 
ยังอยู่กับผู้ที่ไม่เชื่อในการแต่งงานเลยสักนิด
ด้วย  บางคนไม่เชื่อในการมีลูก  บางคนต่อ
ต้านการควบคมุสือ่ลามกหรอืยาอนัตราย อกี 
ตัวอย่างหน่ึง—เป็นที่คุ้นเคยกันดีต่อผู้เชื่อ
ส่วนใหญ่—คือความท้าทายในการอยู่กับคู่
ครองหรือสมาชิกครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อ 
เดียวกัน หรือคบหาสมาคมกับเพื่อนร่วมงาน
ที่ไม่มีความเชื่อเดียวกับเรา 

ในสถานที่ซึ่งได้รับการอุทิศ เช่นพระวิหาร 
บ้านแห่งการนมัสการ และบ้านของเราเอง 
เราควรสอนความจริงและพระบัญญัติอย่าง
ชัดแจ้งและครอบคลุมดังที่เราเข้าใจสิ่งนั้น
จากแผนแห่งความรอดซึ่งเปิดเผยในพระ-
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู สิทธิ์ของเราในการ
ท�าเช่นนั้นได้รับความคุ้มครองโดยการรับรอง
ในรัฐธรรมนูญถึงเสรีภาพทางความคิดและ
ทางศาสนา เช่นเดียวกับสิทธิเฉพาะส่วนตัว 
ซึ่งต้องเคารพแม้ในประเทศที่ไม่มีการรับรอง 
รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

พระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้ทรงจ�ากัดค�าเตือน 
ของพระองค์เรือ่งความขดัแย้งต่อผูท้ีไ่ม่รกัษา 
พระบัญญัติเรื่องบัพติศมาเท่านั้น  พระองค์
ทรงห้ามความขดัแย้งจากทุกคน  แม้ผูท่ี้รักษา 
พระบัญญัติก็ต้องไม่ยั่วยุใจมนุษย์ให้ขัดแย้ง
ด้วยความโกรธ  มารคือ “บิดาแห่งความขัด
แย้ง” พระผู้ช่วยให้รอดคือเจ้าชายแห่งสันติ

ในท�านองเดียวกันพระคัมภีร์ไบเบิลสอน
ว่า “คนมีปัญญาท�าให้ความโกรธเกรี้ยวสงบ
ลง” (สุภาษิต 29:8)  อัครสาวกในสมัยแรก 
เริม่สอนว่าเราควร “มุง่ประพฤตใินสิง่ซึง่ท�าให้ 
เกิดความสงบสุข” (โรม 14:19) และ “[พูด] 
ความจริงด้วยความรกั” (เอเฟซสั 4:15) “เพราะ 
ว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความ
ชอบธรรมของพระเจ้า” (ยากอบ 1:20)  ใน 
การเปิดเผยสมัยใหม่พระเจ้าทรงบัญชาว่า 
ข่าวอันน่ายินดีของพระกิตติคุณที่ได้รับการ 
ฟื้นฟูควรประกาศโดย “มนุษย์ทุกคนเตือน 
เพื่อนบ้านของเขา, ในความนุ่มนวลและใน
ความอ่อนโยน” (ค.พ. 38:41) “ด้วยสุดความ
นอบน้อมถ่อมตน, …ไม่สบประมาทคนที่สบ
ประมาท” (ค.พ. 19:30)

III.

แม้ว่าเราจะสุภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความขัด
แย้ง แต่เราต้องไม่อะลุ้มอล่วยหรือผ่อนผัน

ค�ามั่นสัญญาของเราต่อความจริงที่เราเข้าใจ  
เราต้องไม่ละทิ้งมุมมองหรือค่านิยมของเรา 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และพันธ-
สัญญาที่เราท�าจะท�าให้เรารับบทเป็นนักสู้ใน
การแข่งขันนิรันดร์ระหว่างความจริงกับความ
ผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่มีพื้นที่ตรง
กลางในการแข่งขันนั้น

พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงวิธีเมื่อปฏิปักษ์ 
เผชิญหน้ากับพระองค์พร้อมหญิงคนหนึ่งซึ่ง  
“ถูกจับขณะก�าลังล่วงประเวณีอยู่” (ยอห์น  
8:4)  เมื่ออับอายเพราะความหน้าซื่อใจคด
ของตนเอง พวกที่กล่าวหาก็ถอนตัวจากไป
เหลือแต่พระเยซูกับหญิงนั้น  พระองค์ทรง
ปฏิบัติต่อเธอด้วยความกรุณาโดยปฏิเสธท่ี 
จะประณามเธอในเวลานั้น  แต่พระองค์ทรง
ก�าชับเธออย่างหนักแน่นว่า “อย่าท�าบาป
อีก” (ยอห์น 8:11)  ความการุณย์รักเป็นสิ่งที่
ต้องการ แต่ผู้ติดตามพระคริสต์—เช่นเดียว
กับพระอาจารย์—ต้องหนักแน่นในความจริง
เช่นกัน

IV.

เช่นเดียวกับพระผู้ช่วยให้รอด บางครั้งผู ้
ติดตามพระองค์เผชิญกับพฤติกรรมที่เป็น 
บาป และทุกวันนี้เมื่อพวกเขาปกป้องความ
ถูกผิดตามที่พวกเขาเข้าใจ บางครั้งเราเรียก
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รวมถึงเยาวชนแอลดีเอส  แน่นอนว่าพระ-
บัญญัติที่ให้รักกันและกันนั้นรวมถึงความ
รักและเคารพข้ามศาสนา ตลอดจนเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม และระดับเศรษฐกิจด้วย  เราท้า 
ทายให้เยาวชนทุกคนหลีกเลี่ยงการข่มเหง 
การดูหมิ่น หรือการใช้ค�าพูดและการกระท�า
ที่จงใจก่อความเจ็บปวดให้ผู้อื่น  ทั้งหมดนี้
ละเมิดพระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดที่ให้
รักกันและกัน

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าความขัดแย้ง
เป็นเครื่องมือของมาร  แน่นอนว่าค�าสอนนั้น 
ขัดกับภาษาหรือการปฏิบัติของการเมืองใน 
ปัจจบุนั การอยู่กับความแตกต่างทางนโยบาย 
เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการเมือง แต่ความแตกต่าง
ทางนโยบายไม่จ�าเป็นต้องมีส่วนในการโจมตี
เรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นพิษภัยต่อกระบวนการ
ของฝ่ายปกครองและลงทัณฑ์ผู้มีส่วนร่วม  
เราทุกคนควรก�าจัดการสื่อสารที่แสดงความ
เกลียดชังและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อ
ความเห็นที่แตกต่าง

สภาพแวดล้อมที่ส�าคัญที่สุดในการขจัด
ความขัดแย้งและฝึกแสดงความเคารพใน
ความแตกต่างคือในบ้านและความสัมพันธ์
ในครอบครัวของเรา  ความแตกต่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้—น้อยบ้างมากบ้าง  ในความ
แตกต่างมาก สมมุติว่าสมาชิกครอบครัว
คนหนึ่งมีความสัมพันธ์แบบอยู่กินด้วยกัน
ก่อนแต่งงาน  สิ่งนั้นท�าให้คุณค่าส�าคัญสอง 
อย่างขดัแย้งกนั—คอืความรกัทีเ่รามใีห้สมาชกิ 
ครอบครัวกับค�ามั่นสัญญาท่ีเรามีต่อพระ-
บัญญัติ  โดยการท�าตามแบบอย่างของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด เราแสดงความการุณย์รักได้
และยังคงหนักแน่นในความจรงิโดยการละท้ิง 
การกระท�าที่ส่งเสริมหรือดูเหมือนยอมรับสิ่ง
ที่เรารู้ว่าผิด

ข้าพเจ้าขอท้ิงท้ายด้วยอกีตวัอย่างหน่ึงของ 
ความสมัพันธ์ในครอบครวั ทีก่ารประชมุใหญ่ 
สเตคในมิดเวสต์ประมาณ 10 ปีมาแล้ว 
ข้าพเจ้าพบซสิเตอร์คนหนึง่ซึง่บอกข้าพเจ้าว่า 
สามีที่ไม่ใช่สมาชิกของเธอมาโบสถ์กับเธอ 
เป็นเวลา 12 ปีแล้วแต่ไม่เคยเข้าร่วมศาสน- 
จักร  เธอถามว่าเธอควรท�าอย่างไร  ข้าพเจ้า
แนะน�าให้เธอท�าสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างต่อไป
และให้อดทนและมีเมตตาต่อสามีของเธอ

ในที่สาธารณะ สิ่งที่คนมีศาสนาพูดและ 
ท�าจะเก่ียวข้องกับวิจารณญาณอืน่ๆ เสรภีาพ 
ในการนับถือศาสนาใช้ได้กับการกระท�าท่ีเป็น 
สาธารณะส่วนใหญ่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมซึ่งจ�าเป็นต่อการปรับให้เข้ากับ
ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของผู้อื่นด้วย  
กฎหมายอาจห้ามพฤตกิรรมทีโ่ดยท่ัวไปถือว่า 
ผิดหรือยอมรับไม่ได้ เช่นพฤติกรรมแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ความรนุแรง หรอืพฤตกิรรม 
ก่อการร้ายอื่นๆ แม้ว่าจะกระท�าโดยพวกหัว
รุนแรงในนามของศาสนา  พฤติกรรมที่ร้าย
แรงน้อยกว่า แม้ผู้เชื่อบางคนจะยอมรับไม่
ได้ แต่ก็ต้องอดทนต่อไปหากสิ่งนั้นชอบด้วย
กฎหมายโดยสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ในพระ-
คัมภีร์มอรมอนเรียกว่า  “เสียงของผู้คน”  
(โมไซยาห์ 29:26)

ในเรื่องค�าปราศรัยในที่สาธารณะ เราทุก 
คนควรท�าตามค�าสอนพระกิตติคุณท่ีให้รัก
เพื่อนบ้านและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  ผู้ติด 
ตามพระครสิต์ควรเป็นแบบอย่างของการเป็น 
พลเมืองดี  เราพึงรักทุกคน เป็นผู้ฟังที่ดี และ
แสดงความห่วงใยต่อความเชื่ออันจริงใจของ
พวกเขา  แม้ว่าเราไม่เห็นด้วย เราก็ไม่ควร
หยาบคาย  จุดยืนและการสื่อสารของเราใน
หัวข้อซึ่งเป็นท่ีถกเถียงกันไม่ควรก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง เราควรฉลาดเมื่อก�าลังอธิบาย
และปฏิบัติตามจุดยืนของเรา และเมื่อเรามี 
อิทธิพลต่อผู้อื่น  ในการท�าเช่นนั้น เราขอให ้
ผู้อื่นไม่ขุ่นเคืองต่อความเชื่อทางศาสนาอัน
จริงใจของเราและต่อการใช้เสรีภาพทาง

ศาสนาของเรา เรากระตุ้นให้พวกเราทุกคน
ปฏิบัติตามกฎทองค�าของพระผู้ช่วยให้รอด 
“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการ
ให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน” (มัทธิว 7:12)

เมื่อความคิดเห็นของเราไม่เหนือกว่า เรา
ควรยอมรับผลที่ไม่น่าพอใจด้วยความสุภาพ 
และปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีต่อปฏิปักษ์ของ
เรา  ในเหตุการณ์ใดก็ตาม เราควรเป็นคนม ี
ไมตรีจิตต่อทุกคน ปฏิเสธการข่มเหงทุกรูป
แบบ รวมถึงการข่มเหงทางสีผิว เชื้อชาติ 
ความเชื่อทางศาสนาหรือไม่มีศาสนา ตลอด
จนความแตกต่างในรสนิยมทางเพศ

V.

ข้าพเจ้าได้พูดถึงหลักธรรมทั่วไป  ต่อจาก
นี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการประยุต์ใช้หลักธรรม
เหล่านั้นในหลากหลายสภาวการณ์ที่คุ้นเคย 
ซึ่งควรท�าตามค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างซื่อสัตย์มากขึ้น

ข้าพเจ้าขอเริ่มด้วยสิ่งที่ลูกเล็กๆ ของเรา
เรียนรู้ขณะที่เล่น บ่อยครั้งผู้ที่ไม่ใช่ชาวมอร- 
มอนท่ีน่ีในยูทาห์ได้รับความขุ่นเคืองและ
หมางเมินจากสมาชิกของเราบางคนที่ไม่
อนุญาตให้ลูกของเขาเป็นเพื่อนกับเด็กจาก
ศาสนาอื่น  แน่นอนว่าเราสอนลูกของเราถึง
ค่านิยมและมาตรฐานความประพฤติได้โดย
ไม่ต้องให้พวกเขาออกห่างหรือแสดงความ
ไม่เคารพต่อใครก็ตามที่แตกต่าง

ครูหลายคนในศาสนจักรและในโรงเรียน
เสียใจกับวิธีที่เด็กวัยรุ่นบางคนปฏิบัติต่อกัน 
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พระเจ้าทรงบอกโจเซฟถึงชะตากรรมของ
ท่าน

“สุดแดนแผ่นดินโลกจะสอบถามเกี่ยวกับ 
นามของเจ้า, และคนโง่เขลาจะเหน็เจ้าสมควร 
แก่การถูกเยาะเย้ย, และนรกจะเดือดดาลต่อ
ต้านเจ้า;

“ขณะที่ผู้มีใจบริสุทธิ์,…มีปัญญา,… และ
ผู้มีคุณธรรม, จะแสวงหา…พรอยู่เสมอจาก
ฝ่ามือเจ้า.”7

เหตใุดพระเจ้าจงึทรงยอมให้การพูดในทาง 
ชั่วอยู่คู่กับการพูดในทางดี  เหตุผลหนึ่งก็คือ 
การต่อต้านสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าท�าให้ผู ้
แสวงหาความจริงคุกเข่าลงเพื่อหาต�าตอบ8

โจเซฟ สมิธ คือศาสดาพยากรณ์แห่งการ
ฟื้นฟู  งานทางวิญญาณของท่านเริ่มด้วยการ
ปรากฏของพระบิดาและพระบุตร ตามด้วย
การมาเยือนจากสวรรค์อีกนับไม่ถ้วน  ท่าน
เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ที่จะน�าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิ หลักค�าสอนท่ี
สูญหาย และการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตออกมา
อีกครั้ง ความส�าคัญในงานของโจเซฟ เรียก
ร้องมากกว่าการพิจารณาด้วยสติปัญญา สิ่ง
นี้เรียกร้องให้เรา “ทูลขอจากพระเจ้า”9 เช่น
โจเซฟ  ค�าถามทางวิญญาณสมควรได้รับค�า
ตอบทางวิญญาณจากพระผู้เป็นเจ้า

ผู้คนมากมายที่ไม่สนใจงานแห่งการฟื้นฟู
เพียงเพราะไม่เชื่อว่าสัตภาวะจากสวรรค์พูด
กับมนุษย์บนแผ่นดินโลก  พวกเขาพูดว่าเป็น

โดยเอ็ลเดอร์ นีล. แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การมาเยือนคร้ังแรกของเทพต่อศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเมื่ออายุ 17 ปี 
เทพเรียกช่ือโจเซฟและบอกว่าตัวท่าน 

คือโมโรไน เป็นผู้ส่งสารที่ส่งมาจากที่ประทับ 
ของพระผู้เป็นเจ้าและว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงม ี
งานให้โจเซฟท�า  ลองนึกถึงสิ่งที่โจเซฟ สมิธ 
คิดขณะเทพบอกท่านว่าชื่อของท่านจะ “ทั้งด ี
และชั่วในบรรดาประชาติ ตระกูล และภาษา
ทั้งปวง”1 อาจเพราะความตกใจที่แสดงออก 
ในดวงตาของโจเซฟท�าให้โมโรไนพูดอีกครั้ง
ว่าจะมีผู้เอ่ยถึงทั้งในทางดีและชั่วในบรรดา
ผู้คนทั้งปวง2

การเอ่ยถึงโจเซฟ สมิธในทางดีเกิดขึ้นช้า 
การเอ่ยถึงในทางชั่วเกิดขึ้นในทันที  โจเซฟ
เขียนว่า “ช่างแปลกอะไรอย่างนี้ที่เด็กซึ่งไม่ม ี
ใครรูจ้กั…จะถูกมองว่า…มคีวามส�าคญัเพียง 
พอจะดึงดูด…การข่มเหง…ที่หนักที่สุด”3

ขณะทีม่คีนรกัโจเซฟมากขึน้ คนมุง่ร้ายก็ม ี
มากขึน้เช่นกัน  เมือ่อายุ 38 ท่านถูกฆาตกรรม 
จากฝงูคน 150 คนทีม่อมหน้าด�า4 ขณะท่ีชวีติ 
ของศาสดาพยากรณ์จบอย่างกะทันหัน การ
เอ่ยถึงโจเซฟในทางดีและชั่วก�าลังเริ่มต้น

เราควรประหลาดใจกับการพูดในทางชั่ว
ถึงท่านไหม  อัครสาวกเปาโลถูกเรียกว่าคลั่ง
และชอบก่อนกวน5  พระผู้ช่วยให้รอดท่ีรัก
ของเรา พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ทรงถูก
เรียกว่าคนตะกละ คนขี้เมา และเพ่ือนของ
บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาป6

โจเซฟ สมิธ
พระเยซูคริสต์ทรงเลือกชายที่บริสุทธิ์ ชายที่ชอบธรรมให้นำาการฟื้นฟูแห่ง
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์  พระองค์ทรงเลือกโจเซฟ สมิธ

ประมาณหนึ่งเดือนต่อมาเธอเขียนมาหา 
ข้าพเจ้าว่า “ดฉินัคิดว่า 12 ปีนัน้เป็นการแสดง 
ความอดทนที่ดี แต่ดิฉันไม่เคยรู้ว่าดิฉันมี
เมตตาหรอืเปล่า ดงันัน้ดฉินัจงึพยายามอย่าง 
มากในเดือนที่ผ่านมา และเขาก็รับบัพติศมา
แล้ว” 

ความเมตตาเป็นสิ่งที่มีพลัง โดยเฉพาะใน 
สภาพแวดล้อมของครอบครัว เธอเขียนต่อว่า 
“ดิฉันย่ิงต้องพยายามมีเมตตามากข้ึนอีก
เพราะเราวางแผนจะไปแต่งงานในพระวิหาร
ปีนี้!”   

หกปีต่อมาเธอเขียนมาหาข้าพเจ้าอีกว่า 
“สามีดิฉัน [เพ่ิง] ได้รับเรียกและแต่งตั้งเป็น
อธิการ [ของวอร์ดเรา]”2

VI.

ในความสมัพนัธ์และสภาวการณ์ทัง้หลาย
ในชีวิต เราต้องอยู่กับผู้ที่แตกต่าง  ส�าคัญ
มากที่เราไม่ควรปฏิเสธหรือละทิ้งความแตก
ต่างในฝั่งของเรา แต่ในฐานะผู้ติดตามพระ-
คริสต์ เราควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่ไม่มี
ค่านิยมเหมือนกับเราหรือไม่ยอมรับค�าสอน
ที่สร้างค่านิยมเหล่านั้น  แผนแห่งความรอด
ของพระบิดา ซึ่งเราทราบโดยการเปิดเผย
ผ่านศาสดาพยากรณ์ ท�าให้เราอยู่ในสภาพ
ความเป็นมรรตัยที่ต้องรักษาพระบัญญัติของ 
พระองค์  ซึง่รวมถึงการรกัเพ่ือนบ้านผูม้วัีฒน- 
ธรรมและความเชื่อที่แตกต่างดังที่พระองค์
ทรงรักเรา ดังที่ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร ์
มอรมอนสอนไว้ เราต้องรุดหน้าต่อไป โดยมี 
“ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้ง 
ปวง” (2 นีไฟ 31:20) 

แม้จะยากล�าบากอยู่แล้วในการด�าเนิน
ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวาย แต่พระบัญชา
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ให้รักกันและกันดังที่
พระองค์ทรงรักเรานั้นคงเป็นความท้าทายที ่
ใหญ่ที่สุด  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะเข้า 
ใจสิ่งนี้และพยายามด�าเนินชีวิตตามนั้นใน
ความสัมพันธ์และการกระท�าทุกอย่างของ
เรา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“ความรัก—แก่นแท ้

ของพระกิตติคุณ,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	91.
2.	 จดหมายถึงดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์,	23	ม.ค.	2006	

และ	30	ต.ค.	2012.
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เกี่ยวกับโจเซฟซึ่งถูกต้องอาจถูกน�าเสนอใน
บริบทที่ต่างจากยุคสมัยและสถานการณ์ของ
ท่านโดยสิ้นเชิง

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแสดงให้
เห็นประเด็นน้ี  “ข้าพเจ้ารับใช้เป็นท่ีปรึกษา
แก่รัฐบาลสหรัฐที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่ง
ชาตใินแอตแลนตา จอร์เจยี  ครัง้หน่ึงขณะรอ 
แท็กซี่เพื่อไปสนามบินหลังจากประชุมเสร็จ 
ข้าพเจ้ายืดเส้นยืดสายบนสนามหญ้าเพื่อรับ 
แสงอบอุ่นยามเช้าก่อนกลับไปยังอากาศฤดู 
หนาวในยูทาห์ … ต่อมาข้าพเจ้าได้รับภาพ
ส่งมาทางไปรษณีย์ซึ่งถ่ายโดยช่างภาพผ่าน 
ทางเลนส์จากระยะไกลจบัภาพขณะทีข้่าพเจ้า 
ผ่อนคลายบนสนามหญ้า  ใต้ภาพมีข้อความ
ว่า ‘ท่ีปรกึษารฐับาลทีศ่นูย์แห่งชาติ’  ภาพน้ัน 
ถูกต้อง ค�าบรรยายภาพถูกต้อง แต่ความจริง
ถูกใช้เพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจผิด”17  เราจะ
ไม่ละทิ้งสิ่งที่เรารู้ว่าจริงด้วยเหตุจากสิ่งที่เรา
ยังไม่เข้าใจ

เราอาจเตือนผู้ถามว่าโจเซฟไม่ได้อยู่ตาม
ล�าพังในการเยือนของเทพ

พยานในพระคัมภีร์มอรมอนเขียนว่า “เรา 
ประกาศด้วยถ้อยค�าที่มีสติสัมปชัญญะ, ว่า 
เทพของพระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์, และ 
…ว่าเราเห็นและดูแผ่นจารึก”18  เราสามารถ
อ้างอิงคนอื่นๆ อีกมากมายด้วยเช่นกัน19

ผู้ถามอย่างจริงใจควรดูการแผ่ขยายของ 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูว่าเป็นผลแห่ง
งานของพระเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์

ปัจจบุนันีม้สีถานทีป่ระชมุกว่า 29,000 แห่ง 
และผูส้อนศาสนา 88,000 คนสอนพระกิตต-ิ 
คณุอยู่ทัว่โลก  วสิทุธิชนยุคสดุท้ายหลายล้าน 
คนพยายามท�าตามพระเยซูคริสต์  ด�าเนิน 
ชีวิตอย่างมีเกียรติ ดูแลผู้ยากจน และอุทิศ
เวลากับความสามารถของพวกเขาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น

พระเยซูตรัสว่า
“ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้  หรือต้นไม้

เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ …
“…พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของ

พวกเขา”20

ค�าอธิบายเหล่านีน่้าเชือ่ถอื แต่ผูถ้ามอย่าง 
จริงใจไม่ควรพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียว
ในการหยุดค้นหาความจริง

ผู้ที่เชื่อแต่ละคนต้องการการยืนยันทาง
วิญญาณถึงพันธกิจจากสวรรค์และอุปนิสัย
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  สิ่งนี้เป็น 

ไปไม่ได้ที่เทพจะน�าแผ่นจารึกทองค�ามาให้
แปลโดยพลังอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า  จาก
การไม่เชื่อนั้น พวกเขาปฏิเสธประจักษ์พยาน
ของโจเซฟอย่างรวดเร็ว  และบางคนลงต�า่ถึง
ขนาดก่อความเสื่อมเสียให้ชีวิตของศาสดา
พยากรณ์และพูดถึงอุปนิสัยของท่านในทาง
ไม่ดี

เราเสยีใจอย่างย่ิงเมือ่คนทีเ่คยเคารพโจเซฟ 
ละทิ้งจากความเชื่อมั่นของตนและจากนั้นใส่
ร้ายศาสดาพยากรณ์10

“การศึกษาศาสนจักร … ผ่านทางสายตา 
ของผูล้ะทิง้ศาสนจกัร” เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์- 
เวลล์เคยกล่าวไว้ว่าเป็น “เหมือนกับการสัม-
ภาษณ์ยูดาห์เพื่อให้เข้าใจพระเยซู  ผู้ที่ละทิ้ง
จะบอกเรื่องเกี่ยวกับตนเองมากกว่าสิ่งที่เขา
ละทิ้งไป”11

พระเยซตูรัส “จงรกัศตัรขูองท่าน…และจง 
อธิษฐานเพ่ือบรรดาคนท่ีข่มเหงพวกท่าน”12 

ขอให้เรามเีมตตาแก่ผูท้ีวิ่พากษ์วิจารณ์โจเซฟ 
สมธิ โดยเรารู้ในใจว่าท่านคอืศาสดาพยากรณ์ 
ของพระผูเ้ป็นเจ้าและขอให้สบายใจว่าโมโรไน 
ได้บอกเราล่วงหน้าถึงสิ่งนี้นานมาแล้ว

เราตอบอย่างไรกับผูท่ี้ถามด้วยความจริงใจ 
ผู้ที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค�าพูดที่ไม่ดีที่เขาหรือ
เธอได้ยินหรืออ่านมาเก่ียวกับโจเซฟ สมิธ  
แน่นอน เรายินดีรับฟังค�าถามที่ซื่อตรงและ
จริงใจเสมอ

ในการตัง้ค�าถามเก่ียวกับอปุนสิยัของโจเซฟ 
เราควรแบ่งปันถ้อยค�าของคนหลายพันคนที่

รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวและผู้ที่สละชีวิตของ
พวกเขาเพื่องานที่โจเซฟช่วยสร้างไว้  จอห์น 
เทย์เลอร์ ผู้ถกูฝงูชนทีฆ่่าโจเซฟยิงสีนั่ด ต่อมา 
ประกาศว่า “ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อเบื้องพระ- 
พักตร์พระผู้เป็นเจ้า ต่อเหล่าเทพ และมนุษย์
ว่า [โจเซฟ] เป็นคนดี น่าเคารพนับถือ [และ]  
มีคุณธรรม—...[และ] ลักษณะนิสัยทั้งโดย
ส่วนตัวและที่ปรากฏต่อสาธารณชนไม่มีที่ติ 
—ท่านมีชีวิตและเสียชีวิตเย่ียงคนของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า”13

เราอาจเตือนผู้ถามด้วยความจริงใจว่าข้อ 
มูลในอินเทอร์เน็ตไม่มีตัวกรอง “ความจริง” 
ข้อมูลบางอย่างไม่ว่าจะน่าเชื่อถือเพียงไรไม่
เป็นความจริง

เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าอ่านนิตยสาร 
ไทม์ ที่รายงานว่าค้นพบจดหมายฉบับหนึ่งที่
คาดว่าเขียนโดยมาร์ติน แฮร์รสซึ่งขัดแย้ง 
กับเรื่องราวของโจเซฟ สมิธที่พบแผ่นจารึก
พระคัมภีร์มอรมอน14

สมาชิกบางคนออกจากศาสนจักรเพราะ
บทความนั้น15

น่าเศร้าท่ีพวกเขาออกเร็วเกินไป  หลาย
เดือนต่อมาผู้เชี่ยวชาญค้นพบ (และผู้ปลอม
แปลงเอกสารสารภาพ) ว่าจดหมายฉบับนั้น
เป็นการหลอกลวงโดยสิ้นเชิง16  เป็นที่เข้าใจ
ได้หากท่านมีค�าถามถึงสิ่งที่ได้ยินในข่าว แต่
ท่านต้องไม่สงสัยประจักษ์พยานของศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

เราอาจเตือนผู้ถามว่าข้อมูลบางอย่าง
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จากนั้นแบ่งปันกับครอบครัวและเพื่อนที่การ
สังสรรค์ในครอบครัว เซมินารี และชั้นเรียน
เยาวชนชายและเยาวชนหญิง โดยแสดง
ถึงการยอมรับว่าโจเซฟ สมิธเป็นเครื่องมือ
ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า  ต่อไปให้อ่าน
ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธในไข่มุกอันล�้าค่าหรือในจุลสารนี้ ซึ่ง
ปัจจุบันมีอยู่ใน 158 ภาษา ท่านสามารถหา
เอกสารน้ีทางออนไลน์ท่ี LDS.org หรือขอ
จากผู้สอนศาสนา  นี่คือประจักษ์พยานส่วน
ตัวของโจเซฟถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  ขอให้อ่าน
เป็นประจ�า  อาจบันทึกประจักษ์พยานของ
โจเซฟ สมิธด้วยเสียงของท่าน ฟังเป็นประจ�า
และแบ่งปันกับเพื่อน ฟังประจักษ์พยานของ
ศาสดาพยากรณ์ในเสียงของท่านเองจะช่วย
ให้ท่านพบพยานที่ท่านแสวงหา

มีวันที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมรออยู่เบื้อง
หน้า ประธานโธมสั เอส. มอนสนักล่าว “ อุดม- 
การณ์ย่ิงใหญ่น้ี…จะด�าเนินต่อไปข้างหน้า
ขณะเปลี่ยนชีวิตและเป็นพรให้ชีวิต … ไม่มี
อุดมการณ์ใดหรืออิทธิพลใดในสากลโลกจะ
หยุดยั้งงานของพระผู้เป็นเจ้าได้ ไม่ว่าอะไร 
จะเกิดขึ้น อุดมการณ์ยิ่งใหญ่นี้จะก้าวไปข้าง 
หน้า”23

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานของข้าพเจ้าว่า 
พระเยซูคือพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ไถ่ของเรา  พระองค์ทรงเลือกชายท่ี
บริสุทธิ์ ชายที่ชอบธรรมให้น�าการฟื้นฟูแห่ง
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์  
พระองค์ทรงเลือกโจเซฟ สมิธ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโจเซฟ สมิธเป็นชาย
ที่ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม  เป็นสานุศิษย์ของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์   พระผู้เป็นเจ้าพระ- 

แนบเนียนจะไม่น้อยลง  จะมีคนในครอบครัว
และเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือของท่าน   
บัดนี้คือเวลาที่จะปรับหน้ากากออกซิเจนทาง 
วิญญาณของท่านเองเพือ่ท่ีท่านจะเตรยีมช่วย 
ผู้อื่นที่แสวงหาความจริง21

ประจกัษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธสามารถมาสู่เราได้ในทางที่ต่างกัน  อาจ
เกิดขึ้นขณะท่านคุกเข่าสวดอ้อนวอน ทูลขอ
ให้พระผู้เป็นเจ้ายืนยันว่าท่านนี้คือศาสดา
พยากรณ์ที่แท้จริง  อาจเกิดขึ้นขณะท่านอ่าน
เรื่องนิมิตแรก  ประจักษ์พยานอาจกลั่นลง
มาบนจิตวิญญาณท่านขณะท่านอ่านพระ-
คัมภีร์มอรมอนซ�้าแล้วซ�้าอีก อาจเกิดขึ้นขณะ 
ท่านแสดงประจักษ์พยานของท่านถึงศาสดา
พยากรณ์หรือขณะท่านยืนอยู่ในพระวิหาร
พร้อมกับตระหนักว่าโดยผ่านโจเซฟ สมิธ
อ�านาจแห่งการผนึกอันศักดิ์สิทธ์ิได้รับการ
ฟื้นฟูบนแผ่นดินโลก22  โดยมีศรัทธาและ 
เจตนาแท้จริง ประจักษ์พยานของท่านเก่ียว
กับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจะแข็งแกร่ง  
ลูกโป่งน�้าที่กระหน�่ามาจากข้างทางอย่าง 
ต่อเน่ืองอาจท�าให้ท่านเปียกเป็นครั้งคราว 
แต่มันไม่ควรดับไฟแห่งศรัทธาอักลุกโชน 
ของท่าน 

ถึงเยาวชนที่ฟังอยู่ในวันน้ีหรือจะอ่าน
ถ้อยค�าเหล่านี้ในวันข้างหน้า ข้าพเจ้าให้การ
ท้าทายที่เจาะจงดังน้ี จงหาพยานส่วนตัว
เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเฟ สมิธ  ขอให้
เสียงของท่านช่วยท�าให้ถ้อยค�าที่พยากรณ์
ไว้ของโมโรไนที่จะพูดถึงศาสดาพยากรณ์ใน
ทางดีเกิดสัมฤทธิผล  มีอยู่สองแนวคิดคือ 
หนึ่ง หาข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์มอรมอน
ตรงที่ท่านรู้สึกและรู้ว่าเป็นความจริงแน่นอน  

ความจรงิส�าหรบัทกุรุน่  ค�าถามทางวิญญาณ 
สมควรได้รับค�าตอบทางวิญญาณจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้า

เมือ่เรว็ๆ นี ้ขณทีข้่าพเจ้าอยู่ในฝ่ังตะวันออก 
ของสหรัฐอเมริกา อดีตผู้สอนศาสนาพูดกับ 
ข้าพเจ้าเก่ียวกับเพ่ือนคนหนึ่งท่ีเข้าใจผิด
เก่ียวกับข้อมูลที่เขาได้รับมาเรื่องศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ  พวกเขาคุยกันหลาย
ครั้งและผลก็คืออดีตผู้สอนศาสนาดูเหมือน
เริ่มจะมีข้อสงสัยบ้าง

ถึงแม้ข้าพเจ้าหวังให้เขาสามารถช่วยเพ่ือน 
กลบัมาเข้มแขง็ ข้าพเจ้ารู้สกึกังวลกับประจกัษ์ 
พยานของเขาเอง  พ่ีน้องท้ังหลาย ข้าพเจ้า
ขอเตือนท่าน ท่านจะช่วยคนอื่นไม่ได้มากนัก
ถ้าศรัทธาของท่านไม่เข้มแข็ง

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าขึ้นเครื่องบิน
ไปอเมริกาใต้  พนักงานต้อบรับบนเครื่องบิน
ขอให้เราชมวีดิทัศน์เพื่อความปลอดภัย “ซึ่ง
ไม่น่าจะเกิดขึ้น” เราได้รับค�าเตือน “แต่ถ้า
ความดันในห้องโดยสารเปลี่ยน แผงเหนือ
ศีรษะของคุณจะเปิด และหน้ากากออกซิเจน
จะหล่นลงมา  ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้ให้เอื้อม
มือไปดึงหน้ากาก ครอบบริเวณจมูกและปาก 
ของคุณ  คล้องสายรัดไว้รอบศีรษะและปรับ
หน้ากากตามความเหมาะสม” จากนั้นมีค�า
เตือน “ขอให้ท่านแน่ใจว่าได้ปรับหน้ากาก
ของท่านเองก่อนช่วยเหลือผู้อื่น”

ค�าวิจารณ์ในทางลบเกี่ยวกับศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมิธจะมีมากขึ้นขณะที่เราเข้าสู่
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด  
ความจริงเพียงครึ่งเดียวและการหลอกลวงที ่

ปรับหน้ากากออกซิเจนทางวิญญาณ 

ของท่านเพื่อให้ท่านพร้อมช่วยคนอื่น 

ที่กำาลังแสวงหาความจริง

ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เวลานี้มีอยู่ใน 158 ภาษา
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พยายามท�าสิ่งที่พวกเขาขอ		ท่านอาจถูกล่อลวง
ให้ไปกับพวกเขาทางความสงสัยของพวกเขา
โดยหวังว่าท่านสามารถหาข้อพิสูจน์หรือเหตุผล
ที่จะขจัดความสงสัยของพวกเขา		ผู้ที่มีความ
สงสัยมักจะต้องการพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดว่า
เป็นความจริงหรือข้อโต้แย้งที่ท�าให้พวกเขา
สงสัยและว่าสิ่งนั้นเจ็บปวดเพียงไร…

	 “ท่านกบัข้าพเจ้าท�าได้ดีกว่านีถ้้าเราไม่ใช้เวลานาน 
กบัส่ิงท่ีนกัเรียนของเราเห็นว่าเป็นทีม่าของความ 
สงสัยของพวกเขา…ปัญหาของพวกเขาไม่ได้อยู่
ในสิ่งที่พวกเขาเห็นแต่อยู่ในสิ่งที่พวกเขามองไม่
เห็น…	เราท�าได้ดีที่สุดถ้าเราเปลี่ยนการสนทนา
ในทันที่ไปสู่สิ่งทางใจ	การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของใจที่เปิดตาทางวิญญาณ”	(“‘And	Thus	We	
See’:	Helping	a	Student	in	a	Moment	of	Doubt” 
[address	to	Church	Educational	System	religious	
educators,	Feb.	5,	1993],	3,	4;	si.lds.org).

22.	 ประธานกอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์	กล่าวว่า	“หลายปี
ก่อนเมื่ออายุสิบสองขวบ	ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้ง
เป็นมัคนายก	คุณพ่อของข้าพเจ้า	ผู้เป็นประธาน
สเตคของสเตคเรา	พาข้าพเจ้าไปการประชุม
ฐานะปุโรหิตสเตคครั้งแรกของข้าพเจ้า…	[เพลง
เปิดคือ	“สรรเสริญบุรุษ”]		พวกเขาร้องเพลงถึง
โจเซฟ	สมิธ	และเมื่อพวกเขาร้องเพลงใจของ
ข้าพเจ้ามีความรกัและความเชือ่ในศาสดาพยากรณ์ 
ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยการประทานนี้ขึ้นอย่างรวดเร็ว	
…ทนัใดนัน้ข้าพเจ้ารูโ้ดยอ�านาจของพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ว่าโจเซฟ	สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผูเ้ป็นเจ้าอย่างแท้จรงิ”	(“Praise	to	the	Man,” 
Ensign,	Aug.	1983,	2;Tambuli,	Jan.	1984,	1,	2).	

23.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“เมื่อเรามารวมกันอีกครา,”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2012,	4.

24.	 “สรรเสริญบุรุษ,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	14.

บิดาและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 
ทรงปรากฏต่อท่าน  ท่านแปลพระคัมภีร ์
มอรมอนโดยของประทานและสิทธิอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า

ในสังคมหลังม่านแห่งความตายของเรา 
เราจะเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงการเรียกอันศักดิ์- 
สิทธิ์และพันธกิจจากสวรรค์ของศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมธิ  ในอกีไม่นาน ท่านกับข้าพเจ้า 
และ “คนนบัล้าน [ล้าน] จะรู้จกั ‘โจเซฟ’ อกี”24 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:33.
2.	 ดู	โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:29-46.
3.	 ดู	โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:23.
4.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	135:1.
5.	 ดู	กิจการของอัครทูต	26:24.
6.	 ดู	มัทธิว	11:19;	ยอห์น	10:20.
7.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	122:1-2.
8.	 ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟกล่าวว่า	 

“โปรดจงสงสัยความสงสัยของท่านก่อนที่ท่าน 
จะสงสัยศรัทธาของท่านเอง	เราต้องไม่มีวันยอม
ให้ความสงสัยกักขังเราและกันเราออกจากความ
รักจากสวรรค์	สันติสุข	และของประทานที่มา 
จากศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์”	(“เชิญมา
ร่วมกับเรา”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	23)	เอ็ลเดอร์
เจฟฟรีย์	อาร์.	ฮอลแลนด์กล่าวว่า	“งานศักดิ์สิทธิ์
ที่ก�าลังด�าเนินอยู่พร้อมด้วยพรจากงานนี้ที่มีให้
เห็นทั่วทุกสารทิศ	ดังนั้นโปรดอย่าตื่นตระหนก
หากมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวให้เราต้องพินิจ
พิจารณา	ท�าความเข้าใจ	และหาทางแก้	ปัญหา 
เกิดขึ้นจริงและจะเป็นไปเช่นนั้น	ในศาสนจักรนี้ 
สิ่งที่เรารู้จะอยู่เหนือกว่าสิ่งที่เราไม่รู้เสมอ และ
พึงระลึกว่าในโลกใบนี้ ทุกคนดำาเนินไปด้วย
ศรทัธา” (“ข้าพเจ้าเชือ่”	เลยีโฮนา,	พ.ค.	2013,	94).

9.	 ยากอบ	1:5;	ดู	โจเซฟ	สมิธ—ประวติั	1:11-13	ด้วย.
10.	 ดาเนียล	ไทเลอร์เล่าว่า	“ข้าพเจ้ากับบราเดอร ์

ไอแซค	เบฮูนินไป	[เยี่ยมศาสดาพยากรณ์]	ถึงท่ี
พัก		การข่มเหงท่านเป็นหัวข้อการสนทนาของ
เรา		ท่านพดูทบทวนค�าบอกเล่าผดิๆ	มากมาย 
ที่ไม่สอดคล้องและขัดแย้งกันของผู้ละทิ้งความ
เชื่อ	…ท่านบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่	…	
[ทีเ่ต็มใจ]	จะปลิดชวิีตท่าน	แต่เมือ่ท่านถกูจบัต่าง 
หันมาเข้าข้างท่าน	[โดยที่รู้จักท่านมากขึ้น]	…	

	 “…บราเดอร์เบฮูนินกล่าวว่า	‘ถ้าผมออกจาก
ศาสนจักรนี้		ผมจะไม่ท�าอย่างที่พวกเขาท�า		ผม
จะไปให้ไกลในสถานที่ซึ่งไม่เคยมีใครได้ยินเรื่อง
ของชาวมอรมอน	จะปักหลักที่นั่น		และจะไม่มี
ใครรู้ว่าผมรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้’

	 “[โจเซฟ]	ตอบทันทีว่า	‘บราเดอร์เบฮูนิน		คุณ
ไม่รู้หรอกว่าคุณจะท�าอะไร	เป็นไปได้มากว่าคน
เหล่านี้เคยคิดแบบคุณ	ก่อนเข้าร่วมศาสนจักรนี้	

คุณยืนอยู่ตรงกลาง…	ตอนที่คุณเข้าร่วมศาสน- 
จักรนี้	คุณสมัครเข้ามารับใช้พระผู้เป็นเจ้า		เมื่อ
คุณท�าเช่นนั้นคุณได้ก้าวออกจากพื้นที่ตรงกลาง	
และคุณจะกลบัไปอกีไม่ได้		หากคณุทิง้พระอาจารย์ 
ท่ีคุณสมัครมารับใช้	น่ันเป็นเพราะการเสีย้มสอน 
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เป็นผล  แล้วเบนคิดย้อนถึงเวลานั้นว่า “แม่
วางกฎกับเรา ผมไม่ชอบกฎ แต่ความแน่วแน่ 
ของแม่ท่ีจะเหน็เราก้าวหน้าได้เปลีย่นเส้นทาง 
ชีวิตของผม”

มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจริงๆ พอถึง 
เกรดเจ็ด เขาเรียนเก่งที่สุดในชั้นเรียน  เขาได ้
ทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเยล ต่อด้วยมหา- 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์จอห์น ฮอปกินส์ ด้วย 
วัย 33 ปีเขาได้เป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรม
ระบบประสาทเด็กและเป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อ
เสียงท่ัวโลก  เป็นไปได้อย่างไร  ส่วนใหญ่
เป็นเพราะแม่ ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสดีๆ มากมาย
ในชีวิต แต่ขยายการเรียกของเธอในฐานะ
มารดา1

พระคมัภร์ีพูดถึงบทบาทของบดิามารดา— 
ว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะสอนบุตรธิดา 
ถึง “หลักค�าสอนเรื่องการกลับใจ, ศรัทธาใน 
พระคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง 
พระชนม์, และเรือ่งบพัตศิมาและของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์” (คพ. 68:25)

ในฐานะบิดามารดา เราต้องเป็นครูและ
แบบอย่างในพระกิตติคุณที่ส�าคัญท่ีสุดแก่
ลูกๆ—ไม่ใช่อธิการ ครูโรงเรียนวันอาทิตย์ 
องค์การเยาวชนหญิง หรือเยาวชนชาย แต่
เป็นบิดามารดา  ในฐานะครูพระกิตติคุณที ่
ส�าคญัทีส่ดุของพวกเขา เราสามารถสอนพวก 
เขาถึงอ�านาจและความจริงของการชดใช้— 
คุณลักษณะและจุดหมายปลายทางแห่ง
สวรรค์—และการท�าเช่นน้ันท�าให้พวกเขา
สร้างอยู่บนรากฐานทีแ่ขง็แกร่ง เมือ่พิจารณา
ทุกอย่างแล้ว บ้านคือสถานที่อันยอดเย่ียม
ส�าหรบัการสอนพระกิตตคิณุของพระเยซคูรสิต์

ประมาณหน่ึงปีมาแล้ว ข้าพเจ้ามงีานมอบ 
หมายในเบรุต เลบานอน ขณะอยู่ที่นั่น ข้าพ-

พวกเขาท�าส่วนของตนเอง
วันหนึ่งชีวิตเธอและลูกชายพบกับจุดพลิก

ผัน  เธอตระหนักว่าคนที่ประสบความส�าเร็จ
ซึ่งเธอท�าความสะอาดบ้านให้มีห้องสมุด— 
พวกเขาอ่านหนังสือ  หลังเลิกงานเธอกลับ
บ้านและปิดโทรทัศน์ที่เบนกับน้องชายก�าลัง
ดูอยู่  เธอพูดด้วยใจความดังนี้ ลูกดูโทรทัศน์
มากเกินไป นับแต่นี้ลูกดูได้สามโปรแกรมต่อ 
สัปดาห์  และในเวลาว่างลกูจะไปห้องสมดุ— 
อ่านหนังสือสองเล่มต่อสปัดาห์แล้วรายงานแม่

ลูกๆ ตกใจ  เบนบอกว่าเขาไม่เคยอ่าน
หนังสือเลยในชีวิตเว้นแต่ที่โรงเรียนเมื่อต้อง
อ่าน  พวกเขาคัดค้าน บ่นว่า โต้แย้ง แต่ไม่

โดยแทด อ�ร์. คอลลิสเตอร์
ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ

เบน คาร์สันพูดถึงตนเองว่า “ผมเป็นนักเรียน 
แย่ที่สุดในชั้นเกรดห้า” วันหนึ่งเบนท�าข้อ 
สอบเลขคณิต 30 ข้อ นักเรียนท่ีน่ังข้างหลัง 

เขาตรวจเสร็จแล้วส่งคืนให้  ครูวิลเลียมสัน 
เร่ิมเรียกช่ือนักเรียนแต่ละคนเพ่ือถามคะแนน 
ในที่สุด ก็มาถึงเบน  ด้วยความอาย เขาตอบ
พึมพ�า  ครูวิลเลียมสัน โดยคิดว่าเบนพูดว่า 
“9”  จึงตอบกลับไปว่า 9 เต็ม 30 เป็นการ
พัฒนาที่ยอดเยี่ยม  แต่นักเรียนที่นั่งข้างหลัง
เบนตะโกนออกมาว่า “ไม่ใช่เก้าครับ เขาไม่ได้ 
คะแนนเลยต่างหาก”  เบนบอกว่าเขาอยาก
แทรกแผ่นดินหนี

ในขณะเดียวกัน ซอนญ่า แม่ของเบนก็
เผชิญกับอุปสรรคของเธอเอง  เธอมีพ่ีน้อง 
24 คน จบการศึกษาแค่เกรดสามและอ่าน 
ไม่ออก  เธอแต่งงานเมื่ออายุได้ 13 ปี แล้ว
หย่าร้าง มีลูกชายสองคนและเลี้ยงพวกเขา
ในสลัมดีทรอยท์  กระนั้นก็ตาม เธอยังคงพึ่ง 
พาตนเองอย่างมากและมีความเชื่อมั่นคงว่า 
พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลอืลกูของเธอหาก 

บิดามารดา:  
ครูพระกิตติคุณที่
สำาคัญที่สุดของลูกๆ
เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว บ้านคือสถานที่อันยอดเยี่ยมสำาหรับการสอน 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์



3332 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

ในฐานะบิดามารดา เราสามารถสอนลูก
ให้สวดอ้อนวอนส�าหรับสิ่งที่ส่งผลนิรันดร์—
สวดอ้อนวอนขอความเข้มแข็งเพื่อให้สะอาด
ทางศีลธรรมในโลกที่ท้าทายมาก ให้เป็นคน
เชื่อฟัง และให้มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัด
เพื่อความถูกต้อง

ไม่ต้องสงสัยเลย เยาวชนส่วนใหญ่ของ
เรามีการสวดอ้อนวอนตอนค�่า แต่พวกเขา
หลายคนอาจมอีปุสรรคกับนิสยัสวดอ้อนวอน
ส่วนตัวตอนเช้า  ในฐานะบิดามารดา และคร ู
พระกิตติคุณที่ส�าคัญที่สุดของพวกเขา เรา 
แก้ไขสิ่งนี้ได้  บิดามารดาคนไหนบ้างในสมัย 
พระคมัภีร์มอรมอนจะปล่อยให้ลกูชายออกรบ 
โดยไม่มีเกราะอก โล่ และดาบเพ่ือป้องกัน
การโจมตีอย่างรุนแรงของศัตรู  แต่มีพวกเรา
ก่ีคนที่ปล่อยให้ลูกออกจากบ้านทุกเช้าไปสู่
สนามรบอันตรายที่สุดเพ่ือเผชิญกับซาตาน
และการล่อลวงมากมายโดยไม่มเีกราะอก โล่ 
และดาบที่มาจากพลังแห่งการปกป้องของ 
การสวดอ้อนวอน พระเจ้าตรสั “สวดอ้อนวอน 
เสมอ, . . . เพ่ือเจ้าจะชนะซาตาน” (คพ. 10:5) 
ในฐานะบิดามารดา เราสามารถช่วยปลูกฝัง
นิสัยและพลังของการสวดอ้อนวอนตอนเช้า
ในตัวลูกได้

เจ้าได้รู้จักซาราห์ เด็กหญิงวัย 12 ปี  พ่อแม่
ของเธอและพ่ีสองคนเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่
ศาสนจักรในโรมาเนียแต่แล้วพวกเขาต้อง
กลับบ้านเกิดเมื่อซาราห์อายุ 7 ขวบ  ที่บ้าน
เกิดของพวกเขาไม่มีศาสนจักรที่นั่น  ไม่มี
หน่วยจัดตั้งขึ้น ไม่มีโรงเรียนวันอาทิตย์หรือ
โปรแกรมเยาวชนหญิง  หลังจากนั้นห้าปี 
ครอบครัวนี้รู้ว่ามีสาขาในเบรุตและก่อนที่
ข้าพเจ้ามาถึง พวกเขาส่งซาราห์ ลูกสาววัย 
12 ปีมารับบัพติศมาโดยมีพี่ๆ มาด้วย  ขณะ
อยู่ที่นั่น ข้าพเจ้าให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง
แผนแห่งความรอด  ซาราห์มักจะยกมือและ
ตอบค�าถาม 

หลังการประชุม โดยรู้ว่าเธอไม่ค่อยติดต่อ 
กับศาสนจกัรมากเท่าไร ข้าพเจ้าเข้าไปหาเธอ 
และถามว่า “ซาราห์ หนูรู้ค�าตอบของค�าถาม
เหล่านัน้ได้อย่างไร” เธอตอบทนัทว่ีา “แม่สอน 
หนูค่ะ”  ไม่มีศาสนจักรในชุมชนของพวกเขา
แต่พวกเขามีพระกิตติคุณในบ้าน  แม่ของ
เธอคือครูพระกิตติคุณที่ส�าคัญที่สุด

อีนัสกล่าวว่า “ค�าพูดซึ่งข้าพเจ้าได้ยินจาก 
บิดาข้าพเจ้าบ่อยๆ เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์, และ
ปีติของวิสุทธิชน, ฝังลึกอยู่ในใจข้าพเจ้า”  
(อีนัส 1:3) ไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครคือครูพระ- 
กิตติคุณที่ส�าคัญที่สุดของอีนัส

ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าคณุพ่อน่ังพักผ่อนหน้าเตา 
ผงิพลางอ่านพระคมัภร์ีและหนงัสอืดีอกีหลาย 
เล่ม และข้าพเจ้าจะนั่งข้างๆ ท่าน  ข้าพเจ้าจ�า 
บัตรที่ท่านเก็บในกระเป๋าเสื้อพร้อมข้อความ 
จากพระคัมภีร์ เชคส์เปียร์และค�าใหม่ๆ ที่
ท่านจดจ�าและเรียนรู้  ข้าพเจ้าจ�าค�าถาม
พระกิตติคุณและการพูดคุยที่โต๊ะอาหารได้ 
ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าคุณพ่อพาไปเยี่ยมผู้สูงอายุ
หลายครั้ง—คุณพ่อจะหยุดซื้อไอศครีมให้
บางคน ซื้อไก่มื้อค�่าให้กับอีกคน หรือสอดเงิน
ให้ตอนจับมือครั้งสุดท้าย  ข้าพเจ้าจ�าความ
รู้สึกดีๆ และความปรารถนาที่จะเป็นเหมือน
คุณพ่อได้

ข้าพเจ้าจ�าได้ที่คุณแม่ของข้าพเจ้า วัย 90 
กว่า ก�าลังท�าอาหารในครัวคอนโดมิเนียม
ของเธอและออกมาพร้อมกับถาดอาหาร  
ข้าพเจ้าถามเธอว่าจะไปไหน  เธอตอบ “โอ้ 

แม่ก�าลังเอาอาหารบางส่วนไปให้คนชรา”  
ข้าพเจ้าคิดในใจ “แม่ครับ แม่คือคนชรานะ” 
ข้าพเจ้าไม่มทีางทีจ่ะส�านึกคณุเพียงพอส�าหรบั 
บดิามารดาของข้าพเจ้า ผูเ้ป็นครพูระกิตตคิณุ 
ที่ส�าคัญที่สุดของข้าพเจ้า

สิ่งหนึ่งท่ีมีความหมายมากที่สุดที่เรา
สามารถท�าได้ในฐานะบิดามารดาคือ สอน
ลูกถึงพลังแห่งการสวดอ้อนวอนซึ่งไม่ใช่แค่
การสวดอ้อนวอนประจ�าวัน  เมื่อข้าพเจ้าอายุ
ประมาณ 17 ปี ข้าพเจ้าคุกเข่าข้างเตียง สวด
อ้อนวอนตอนเย็น  ไม่รู้ตัวเลยว่าคุณแม่ก�าลัง
ยืนอยู่ตรงประตู  เมื่อสวดอ้อนวอนเสร็จ เธอ
กล่าว “แทด ลูกทูลขอให้พระเจ้าช่วยลูกหา
ภรรยาที่ดีหรือเปล่า”

ค�าถามของเธอมาในขณะที่ข้าพเจ้าไม่ทัน
ได้ตั้งตัว  นั่นเป็นสิ่งไกลตัวที่สุด  ข้าพเจ้านึก 
ถึงบาสเกตบอลกับโรงเรียน  ดังนั้นข้าพเจ้า
จงึตอบว่า “ไม่ครบั” แล้วเธอตอบกลบัว่า “ลกู 
ควรท�านะ นี่จะเป็นการตัดสินใจครั้งส�าคัญที ่
สุดที่ลูกจะท�า” ถ้อยค�าเหล่านั้นตราตรึงในใจ 
ข้าพเจ้า ดังนั้นตลอดหกปีหลังจากนั้น ข้าพ- 
เจ้าสวดอ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วย 
ข้าพเจ้าหาภรรยาท่ีดีสักคน  และพระองค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนนัน้อย่างดีทเีดยีว
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รู้ว่าศรัทธาในพระคริสต์---คือศรัทธาที่ก่อให้
เกิดพระเมตตาอันละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่อง 
และแม้ปฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่---สมานกับความ
มั่นใจส่วนตัวในการที่ท่านพยายามเลือกสิ่งที ่
ถูกต้อง ด้วยเหตุนั้นเขาจะพยายามมีอิทธิพล
ในความนึกคิดของท่านเพื่อหลอกลวงท่าน--- 
หลอกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงผิดหวังใน 
ตัวท่าน ว่าการชดใช้อยู่เกินเอื้อม และไม่ม ี
เหตุผลที่จะพยายาม คนอื่นดีกว่าท่าน ท่าน
ไม่มีค่าควร และมีเหตุผลแห่งความชั่วร้าย
เดียวกันนี้อีกนับร้อยนับพัน 

ตราบเท่าที่ท่านยอมให้เสียงเหล่านี้เข้ามา
หลอกลวงจิตวิญญาณของท่าน ท่านจะไม่
สามารถเข้าสู่พระที่นั่งของพระผู้เป็นเจ้าด้วย
ความมั่นใจอย่างแท้จริง  ไม่ว่าท่านจะท�า
อะไร ไม่ว่าท่านจะสวดอ้อนวอนขออะไร ไม่
ว่าท่านจะมุ่งหวังปาฏิหาริย์อะไร มักจะมีข้อ
สงสัยที่ค่อยๆ ท�าลายศรัทธาของท่าน—ไม่ใช ่
ศรทัธาในพระผูเ้ป็นเจ้าเท่านัน้ แต่ความมัน่ใจ 
ตวัท่านเองด้วย การด�าเนินชวิีตตามพระกิตติ- 
คณุแบบนีไ้ม่สนุก และไม่มปีระโยชน์  ท่ีส�าคญั 
ที่สุดสิ่งนี้ไม่จ�าเป็นเลย! การตัดสินใจท่ีจะ

โดยเอ็ลเดอร์ ยอร์ก เคลบิงกอต
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ท่
านจะจัดระดับความมั่นใจทางวิญ- 
ญาณของท่านต่อพระพักตร์พระผู ้
เป็นเจ้าไว้ระดับใดในมาตราส่วน 

1 ถึง 10  ท่านมีพยานส่วนตัวหรือไม่ว่าการ
อุทิศตนของท่านขณะนี้ในฐานะวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายเพียงพอที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์  ท่าน
จะบอกตัวเองได้ไหมว่าพระบิดาบนสวรรค์
พอพระทัยในตัวท่าน  ท่านคิดอะไรอยู่ในใจ 
หากท่านจะมีการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้า  บาป  
ความเศร้าโศก และข้อบกพร่องจะเข้าครอบง�า 
ภาพลักษณ์ทางความคิดของท่านไหม หรือ
ท่านคาดหวังที่จะมีประสบการณ์แห่งความ
ปีติได้ง่ายๆ  ท่านจะมองดูพระองค์หรือจะ
หลบสายพระเนตรพระองค์  ท่านจะรีรออยู่
ที่ประตูหรือจะเดินด้วยความมั่นใจไปหา
พระองค์ 

เมื่อใดก็ตามที่ปฏิปักษ์ยังไม่สามารถ
พยายามชักชวนวิสุทธิชนเช่นตัวท่านได้อย่าง
เต็มที่ให้ละทิ้งความเชื่อส่วนตัวและในพระ- 
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก เขาจะใช ้
กลอบุายท่ีชัว่ร้ายเพ่ือให้ท่านอยู่ห่างจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่ท�าได้  ปฏิปักษ์

การเข้าสู่พระที่นั่ง 
ของพระผู้เป็นเจ้า 
ด้วยความมั่นใจ
โดยนำาการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ไปประยุกต์ใช้ท่านสามารถเพิ่มความ
มั่นใจทางวิญญาณของท่านในวันนี้หากท่านปรารถนาที่จะฟังและปฏิบัติตาม

เราสามารถสอนลูกให้ใช้เวลาอย่างชาญ 
ฉลาดได้ด้วยเช่นกัน  เหมือนซอนญ่า คาร์สัน  
บางครั้งเราจะต้องยืนกรานด้วยความรักเพื่อ 
จ�ากัดเวลาของลูกกับโทรทัศน์และอุปกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งในหลายกรณีก�าลัง 
ผูกขาดชีวิตของพวกเขา เราอาจต้องจัดเวลา 
ใหม่ท่ีเน้นกิจกรรมท่ีมสีมัฤทธิผลดีในทางพระ- 
กิตตคิณุมากขึน้  อาจมกีารต่อต้านในช่วงแรก 
และการบ่นว่า แต่ดังเช่นซอนญ่า คาร์สัน 
เราต้องมีวิสัยทัศน์และความปรารถนาท่ีจะ
ท�าต่อเนื่อง  วันหนึ่งลูกของเราจะเข้าใจและ
ซาบซึง้ต่อสิง่ทีเ่ราท�า ถ้าเราไม่ท�าแล้วใครจะท�า

เราทุกคนอาจถามตนเองว่า ลูกของเราได ้
รบัความทุม่เทจากเราอย่างเตม็ทีท่างวิญญาณ 
สติปัญญาที่สร้างสรรค์หรือไม่ หรือพวกเขา
ได้รับเพียงเศษเวลาและพรสวรรค์ที่เหลือ 
ของเราหลังจากที่เราทุ่มเทให้กับการเรียก
ในศาสนจักรหรืองานอาชีพ  ในชีวิตที่จะมา
ถึง ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าต�าแหน่งหน้าที่ เช่น 
อธิการหรือประธานสมาคมสงเคราะห์จะคง
อยู่หรือไม่ แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าต�าแหน่งสามีและ
ภรรยา บิดาและมารดาจะยังคงอยู่และได้รับ 
การยกย่องต่อไปเป็นนจิ น่ันเป็นเหตผุลส�าคญั 
ย่ิงท่ีจะให้เกียรตกัิบหน้าทีร่บัผดิชอบของเราใน 
ฐานะบดิามารดาบนโลกนีเ้พ่ือเราจะสามารถ 
เตรียมพร้อมส�าหรับหน้าที่รับผิดชอบที่มาก 
กว่าแต่คล้ายกันนี้ในชีวิตที่จะมาถึง

ในฐานะบิดามารดา เราสามารถก้าวหน้า 
ได้ด้วยความมั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง
ทอดทิ้งเราไว้ตามล�าพัง  พระผู้เป็นเจ้าไม่มี
วันประทานหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้ความ
ช่วยเหลือจากสวรรค์—ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง 
เรือ่งนี ้ ขอให้เราเป็นครแูละแบบอย่างในพระ- 
กิตติคุณที่ส�าคัญที่สุดแก่ลูกๆ ของเราในบท 
บาทแห่งสวรรค์ในฐานะบิดามารดา และใน
ความเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ดู	Ben	Carson,	Gifted	Hands:	The	Ben	Carson	

Story	(1990).
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เท่าใด และออกก�าลังกายเป็นประจ�าเท่าที่
ต้องการและเพียงพอ  ถ้าท่านสามารถออก
ก�าลังกายได้ ขอให้ตัดสินใจเสียวันนี้เพื่อจะ
เป็นนายในบ้านตนเอง และให้เริ่มโครงการ
ออกก�าลังกายในระยะยาวเป็นประจ�า ให้
เหมาะสมต่อความสามารถของท่าน  ร่วม
กับการรับประทานอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ 
ความมัน่ใจทางวญิญาณจะเพิม่ขึน้เม่ือวญิญาณ 
ของท่านควบคุมความเป็นมนุษย์ปุถุชนอย่าง
แท้จรงิโดยการช่วยเหลอืของพระผูช่้วยให้รอด

3.  น้อมรับเพื่อให้การเชื่อฟังอย่างเต็มใจ
และหมดใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่าน  ขอ 
ให้รู้ว่าท่านไม่สามารถรักพระผู้เป็นเจ้าได ้
โดยไม่รักพระบญัญัตขิองพระองค์ มาตรฐาน 
ของพระผู้ช่วยให้รอดชัดเจนและเรียบง่าย
ดังน้ี “ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านก็จะประพฤติ
ตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15) การ
เลอืกเชือ่ฟังพระบญัญตับิางข้อน�ามาซึง่พร
เพียงบางอย่างและการเลือกบางส่ิงท่ีไม่ดี
แทนท่ีบางสิง่ทีเ่ลวกว่าก็ยังคงเป็นการเลือกท่ี
ผดิ ท่านไม่สามารถเลือกชมภาพยนต์ที่ไม่ดี
และคาดหวังว่าจะมีความรู้สึกท่ีมีคุณธรรม
เพียงเพราะท่านไม่ได้เลอืกชมภาพยนต์ทีแ่ย่ 
มากๆ  การรักษาพระบัญญัติบางข้ออย่าง
ซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าให้ละเลยข้อ
อืน่ๆ อบัราฮมั ลนิคอล์นกล่าวไว้อย่างถูกต้อง 

เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ท่าน—และท่านคนเดียว
เท่านั้น

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันข้อแนะน�าในการปฏบิติั 
หกประการซึ่งถ้าท�าตาม จะขจัดเสียงแห่ง 
ความชั่วร้ายนี้ออกไปและฟื้นฟูความมั่นใจที่ 
เตม็ไปด้วยสนัตแิละความมัน่ใจทางวิญญาณ 
ที่ท่านสามารถมีได้หากท่านต้องการ  ไม่ว่า
ท่านจะจัดระดับของท่านอยู่ในมาตราส่วนใด 
ใน 1 ถึง 10  โดยน�าการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ไปประยุกต์ใช้ท่านสามารถเพิ่มความ
มั่นใจทางวิญญาณของท่านในวันนี้หากท่าน
ปรารถนาที่จะฟังและปฏิบัติตาม  ข้าพเจ้าจะ
พูดอย่างอาจหาญ หวังว่าจะจรรโลงใจและ
ไม่ท�าให้ท่านขุ่นเคือง

1.  รับผิดชอบต่อความผาสุกทางวิญญาณ
ของท่านเอง  หยุดโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์
ของท่าน หยุดเข้าข้างตัวเอง และหยุดหาข้อ 
แก้ตัวว่าท�าไมท่านจึงไม่พยายามอย่างเต็มที ่
ในการเชื่อฟัง  ให้ยอมรับว่าท่าน “เป็นอิสระ 
ตามเนื้อหนัง” และ “เป็นอิสระที่จะเลือกเสรี- 
ภาพและชีวิตนิรันดร์” (2 นีไฟ 2:27) พระเจ้า 
ทรงรู้สถานการณ์ของท่านดี แต่พระองค์ทรง
รู้ดีด้วยว่าท่านจะเลือกด�าเนินชีวิตตามพระ-
กิตติคุณอย่างเต็มที่หรือไม่  หากเป็นเช่นนั้น 
จงซื่อสัตย์เพียงพอที่จะยอมรับ และพยายาม
ดีพร้อมในสภาวะการณ์ของท่านเอง  ความ 

ม่ันใจทางวิญญาณจะเพิ่มข้ึนก็ต่อเมื่อท่าน 
แสดงความรับผิดชอบต่อความผาสุกทาง 
วิญญาณของท่านเองโดยการนำาการชดใช้ของ
พระคริสต์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

2.  รับผิดชอบต่อความผาสุกทางร่างกาย
ของท่านเอง  จิตวิญญาณของท่านประกอบ
ไปด้วยร่างกายและวญิญาณ (ด ูค.พ. 88:15) 
การบ�ารงุเลีย้งวิญญาณขณะทีไ่ม่ใส่ใจร่างกาย 
ซึ่งเป็นวิหาร มักจะน�าไปสู่การขัดแย้งทาง
วิญญาณและท�าให้เห็นคุณค่าของตนเองต�่า 
ลง หากท่านมีรูปร่างไม่ดี หากท่านรู้สึกอึดอัด 
ในร่างกายของท่านและท่านสามารถท�าบาง 
สิง่ได้ ก็จงท�า! เอล็เดอร์ รสัเซลล์ เอม็. เนลสนั 
สอนว่าเราควร “ระลกึว่าร่างกายเป็นวิหารของ 
เราอย่างแท้จริง” และดังนั้นเราควร “ควบคุม
อาหารและออกก�าลังกาย” (“เราเป็นลูกพระ- 
ผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา,  ม.ค. 1999, 102)

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ สอนด้วย 
“ว่าวิญญาณและร่างกายของเราถูกรวมเข้า 
ด้วยกันจนให้ร่างกายเป็นเครื่องมือของความ 
คิดและพ้ืนฐานของบคุลกิภาพของเรา” (“The 
Instrument of Your Mind and the Foun- 
dation of Your Character,” [Church Edu-
cational System fireside, Feb. 2, 2003], 
2; speeches.byu.edu)  ดังนั้น ขอให้เราใช้
วิจารณญาณว่าจะรับประทานอะไรและมาก
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ประกันพรุง่ และอย่าคาดหวังให้โลกน้ียกย่อง 
ท่าน  จงมุ่งเน้นที่พระผู้ช่วยให้รอด เอาใจใส่
มากขึ้นในสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากท่าน 
และยอมรับในผลที่ตามมา  ความมั่นใจทาง
วิญญาณจะเพิ่มข้ึนเม่ือท่านกลับใจจากบาป
อย่างเต็มใจและมีความสุขไม่ว่าเรื่องเล็กหรือ
ใหญ่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยการนำาการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์ไปประยุกต์ใช้

5.  เป็นคนเก่งจริงในเรื่องการให้อภัย “เรา, 
พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ท่ีเราจะให้อภัย, แต่
เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์ทั้งปวง” 
(ค.พ. 64:10)  จงให้อภัยทุกคน ในทุกเรื่อง 
และทุกเวลา หรืออย่างน้อยให้พยายามท�า 
เช่นนั้น ยอมให้การให้อภัยเข้ามาในชีวิตของ 
ท่าน อย่าโกรธแค้น อย่าขุ่นเคืองง่าย ให้อภัย 
และลืมอย่างรวดเร็ว และอย่าคิดว่าท่านจะ 
ได้รับการยกเว้นจากพระบัญญัติข้อนี้ ความ
ม่ันใจทางวญิญาณจะเพิม่ข้ึนเม่ือท่านรู้ว่าพระ- 
เจ้าทรงรู้ว่าท่านไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น

6.  ยอมรับการทดลอง ความพ่ายแพ้ และ 
“ความประหลาดใจ” ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์แห่งมรรตัยของท่าน  จงจ�าไว้ 
ว่าท่านมาอยู่ท่ีน่ีเพ่ือรบัการพิสจูน์และทดสอบ 
“เพ่ือดูว่า [ท่าน] จะท�าสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไร
ก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของ [ท่าน] จะ
ทรงบัญชา[ท่าน]หรือไม่” (อับราฮัม 3:25) — 
และข้าพเจ้าขอเพ่ิมเติมว่า “ไม่ว่าจะอยู่ใน 
สถานการณ์ใดๆ”  พ่ีน้องของท่านนับล้าน 
ได้เคยผ่านหรือก�าลังเผชิญกับการทดสอบ 
ดงักล่าว ดงัน้ันเหตใุดท่านจงึจะถกูละเว้นเล่า 
การทดลองบางอย่างมาจากการไม่เชื่อฟัง
หรือไม่เอาใจใส่ของท่าน  การทดลองอ่ืนๆ 
มาจากการละเลยของผู้อื่นหรือเนื่องมาจาก
โลกที่ล่มสลายนี้  เมื่อการทดลองเหล่านี้มา
ถึง ผู้ติดตามปฏิปักษ์จะเริ่มป่าวร้องว่าท่าน
ท�าบางอย่างผิด ว่าน่ีเป็นการลงโทษ เป็น
เครื่องหมายแสดงว่าพระบิดาบนสวรรค์ไม่
รักท่าน  จงอย่าใส่ใจ แต่จงพยายามฝืนยิ้ม
แทน ให้เงยหน้าขึ้นสวรรค์ และพูดว่า “ข้าแต่
พระเจ้า ข้าพระองค์เข้าใจแล้ว ข้าพระองค์รู ้
แล้วว่าคืออะไร  เป็นเวลาแห่งการพิสูจน์ของ 
ข้าพระองค์ใช่ไหม” จงท�างานร่วมกับพระองค์ 
ที่จะอดทนด้วยดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่  ความ
มั่นใจทางวิญาณจะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านยอมรับ
ว่า “บ่อยครั้ง มีการยอมให้การทดลองและ 
ความยากล�าบากเกิดข้ึนกับ [ชวิีตท่าน] เพราะ 
[ท่าน]ก�าลังท�าในสิ่งที่ถูกต้อง” (Glenn L. 

ว่า “เมือ่ข้าพเจ้าท�าดี ข้าพเจ้ารูส้กึด ีเมือ่ข้าพ- 
เจ้าท�าไม่ดี  ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดี” (in William  
H. Herndon and Jesse William Weik, 
Herndon’s Lincoln: The True Story of  
a Great Life, 3 vols. [1889], 3:439)

จงท�าสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง   
พระเจ้าผู้ทรง “เรียกร้องใจและความคิดท่ี
เต็มใจ” (ค.พ. 64:34) และผู้ทรง “เป็นผู้เล็ง
เห็นความนึกคิดและเจตนาของใจ” (ค.พ. 
33:1) ทรงรู้ว่าท�าไมท่านต้องไปโบสถ์—ไม่ 
ว่าท่านจะไปอย่างจ�าใจหรือไปนมัสการอย่าง 
แท้จรงิ ท่านไม่สามารถร้องเพลงในวันอาทิตย์ 
“โอ้ แบบิลอน โอ้ แบบิลอน ลาก่อนขอลาที” 
แล้วหลังจากนั้นกลับไปเสาะหาหรือยอมเข้า 
ร่วมกับแบบลิอนอกีในช่วงเวลาต่อมา (“เหล่า 
เอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล”,  เพลงสวด บทเพลง
ที่ 158)  จงจ�าไว้ว่าความมักง่ายในเรื่องทาง 
วิญญาณไม่เคยเป็นความสุขเลย  จงท�าให ้
ศาสนจักรและพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

เป็นทั้งชีวิตของท่าน ไม่ใช่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของชีวิตทางสังคมของท่าน  จงเลือกเสียแต่
วันนี้ว่าท่านจะรับใช้เพียงแค่ลมปาก—หรือ
จะประพฤตตินอย่างแท้จรงิตามนัน้ (ด ูโยชวูา 
24:15) ความมั่นใจทางวิญญาณจะเพิ่มขึ้น 
เม่ือท่านพยายามอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลที ่
ถูกต้อง เพื่อดำาเนินชีวิตอย่างอุทิศตน ทั้งที่
ท่านยังไม่ดีพร้อม!

4.  เป็นคนเก่งจริงในเรื่องการกลับใจ ทำาได้
ถึงแก่นแท้และรวดเร็ว  เพราะการชดใช้ของ
พระคริสต์เกิดผลแท้จริง ดังนั้นท่านต้องน�า
ไปปฏิบัติอย่างจริงจังทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
เพราะพรแห่งการชดใช้เกิดขึ้นเสมอ การน้อม 
รับการชดใช้ของพระคริสต์และการกลับใจ
เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติและน�าไปใช้ได้ทุกวัน 
ตามพระผูร้กัษาท่ีย่ิงใหญ่  จงสร้างเจตคตอินั 
ต่อเนื่องของความสุข การกลับใจด้วยความ 
ชืน่บานโดยให้สิง่นีเ้ป็นวิถีชวีติท่ีท่านเลอืก ใน 
การท�าเช่นนั้น จงระวังการล่อลวงให้ผัดวัน
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ออกแล้ว ข้าพเจ้าจึงตระหนักว่ามีสองกลุ่ม
และข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่ตามเสียงที่ไม ่
ถูกต้อง “ฟังดูเหมือนเสียงท่ีถูกต้องมาก”   
ข้าพเจ้าพูดกับตนเอง

ประสบการณ์นั้นเมื่อ 39 ปีก่อนมีผลยาว 
นานต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าบอกตนเองว่า “อย่า 
ได้ท�าตามเสียงที่ไม่ถูกต้องอีก” แล้วข้าพเจ้า 
บอกตนเองอีกว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอ 
ตามพระองค์”

ข้าพเจ้าขอโยงประสบการณ์นี้กับการเชื้อ
เชิญเราอย่างอ่อนโยนของพระผู้ช่วยให้รอด

“เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเรา…
“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จัก

แกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา”2

การเชื้อเชิญว่า “จงตามเรามา” เป็นการ
เชื้อเชิญท่ีเรียบง่าย ตรงและทรงพลังที่สุดท่ี
เราสามารถรับได้ มาจากสุรเสียงที่ชัดเจนซึ่ง
ไม่อาจท�าให้สับสนได้

พระเจ้าทรงเชือ้เชญิเราด้วยค�ากรยิาต่างๆ: 
“จงมาหาเรา” “จงตามเรามา” “จงเดินกับ
เรา” แต่ละกรณีไม่ใช่การเชื้อเชิญท่ีไม่หวัง
ผล แต่ทรงเชื้อเชิญให้ลงมือกระท�า  ซึ่งกล่าว
ต่อมนุษยชาติทั้งปวงโดยพระองค์ผู้ทรงเป็น
องค์ศาสดาพยากรณ์เหนือศาสดาพยากรณ์

โดยเอ็ลเดอร์อีดัวร์โด ก�ว�ร์เร็ท
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

“เพราะดูเถิด,  พระเจ้าประทานให ้
ประชาชาติท้ังปวง, ด้วยชาติและภาษา 
 ของตนเอง, ที่จะสอนพระวจนะของ

พระองค์”1  วันนี้พระคัมภีร์ข้อนี้ส�าเร็จอีกครั้ง
หนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้รับโอกาสให้แสดงความ
รู้สึกของข้าพเจ้าในภาษาประจ�าชาติ

ปี 1975 ข้าพเจ้ารับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
หนุ่มในคณะเผยแผ่อุรุกวัย-ปารากวัย ในช่วง 
เดือนแรกของข้าพเจ้าในคณะเผยแผ่ หัวหน้า 
โซนจัดกิจกรรมสาธิตหลักธรรมพระกิตติคุณ  
ผู้สอนศาสนาทุกคนในโซนนั้นต้องผูกผ้าปิด 
ตา และพวกเขาบอกเราว่าเราต้องเดนิไปตาม 
เส้นทางที่น�าไปสู่ห้องวัฒนธรรม เราต้องตาม 
เสียงของหัวหน้าคนที่ก�าหนดไว้ให้เราโดย
เฉพาะ คือเสียงที่เราได้ยินก่อนออกเดิน  แต่
พวกเขาเตือนเราว่าระหว่างทางเราจะได้ยิน
เสียงหลายเสียงที่พยายามจะท�าให้เราสับสน
และพาเราหลงออกนอกเส้นทาง

หลังจากได้ยินเสียงอึกทึก เสียงคุยอยู่
หลายนาทีและ—ท่ามกลางเสียงทั้งหมดนั้น
—ข้าพเจ้าได้ยินเสียงหน่ึงพูดว่า “ตามมา” 
ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าก�าลังตามเสียงที่ถูกต้อง  
เมื่อถึงห้องวัฒนธรรมของอาคารนมัสการ  
พวกเขาขอให้เราเอาผ้าผูกตาออก  เมื่อเอา

พระเจ้า ข้าพระองค์
ขอตามพระองค์
พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราด้วยคำากริยาต่างๆ: “จงมาหาเรา” “จงตามเรามา”  
“จงเดินกับเรา” แต่ละกรณีทรงเชื้อเชิญให้ลงมือกระทำา

Pace, “Crying with the Saints” [Brigham 
Young University devotional, Dec. 13, 
1987], 2; speeches.byu.edu).

ขณะที่เป็นประธานในคณะเผยแผ่ยูเครน  
เคียฟ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าถามซิสเตอร์ผู้ซื่อสัตย์
ที่สุดคนหนึ่งว่าท�าไมเธอจึงคิดว่าตนเองไม่ด ี
อยู่เสมอ ท�าไมเธอจึงต�าหนิตัวเองในเรื่องเล็ก 
น้อยอยู่เสมอ  ค�าตอบของเธอเป็นตัวอย่าง
ตามแบบฉบับของคนที่ฟังเสียงที่ผิด เมื่อเธอ
ตอบว่า “จะได้ไม่มีใครต�าหนิดิฉัน”

พี่น้องทั้งหลาย ค�าแนะน�าของข้าพเจ้าที ่
ให้กับซสิเตอร์ผูส้อนศาสนาคนน้ีคอืค�าแนะน�า 
ที่ข้าพเจ้าจะให้กับท่านดังนี้  จงยอมรับและ
เผชิญหน้ากับความอ่อนแอของท่าน แต่อย่า
ให้สิ่งนี้ตรึงท่านไว้ เพราะความอ่อนแอบาง 
อย่างจะอยู่กับท่านจนกว่าท่านจะจากชีวิต 
บนโลกนี้ไป ไม่ว่าสถานะในปัจจุบันของท่าน 
จะเป็นเช่นไร ทันทีท่ีท่านเลือกที่จะซื่อสัตย์ 
ชื่นชมยินดี และกลับใจทุกวันโดยพยายาม
ท�าและท�าให้ดีทีส่ดุเท่าน้ัน การชดใช้ของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดจะโอบล้อมท่านและติดตาม
ท่านเสมอไม่ว่าท่านจะไปที่ใด  การด�าเนิน
ชวิีตแบบน้ี ท่านท�าให้ “การปลดบาปของท่าน 
จะมอียู่เสมอ” (โมไซยาห์ 4:12) ในทุกโมงยาม 
ของวัน ทุกวินาทีของนาที และด้วยเหตุนี้จึง 
สะอาดหมดจดและเป็นทีย่อมรับต่อพระพักตร์ 
พระผู้เป็นเจ้า ตลอดเวลา

สิทธิพิเศษเป็นของท่าน หากท่านต้องการ 
ที่จะรู้ด้วยตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเวลานี้หรืออีก
ไม่นานนี้ ว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระผู้- 
เป็นเจ้าแม้ว่าท่านจะมีข้อบกพร่อง  ข้าพเจ้า 
เป็นพยานถึงพระผูช่้วยให้รอดผู้ทรงเป่ียมด้วย 
ความรกัผูท้รงคาดหวงัให้เรารกัษาพระบญัญัต ิ
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
เปี่ยมด้วยความรักผู้ทรงกระตือรือร้นที่จะ
ประทานพระคณุและพระเมตตา ข้าพเจ้าเป็น 
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วย 
ความรักผู้ทรงชื่นชมยินดีเมื่อเราน�าการชดใช้
ของพระองค์ไปใช้ในชีวิตด้วยความมั่นใจ
อย่างสงบและมีความสุขว่าเราก�าลังมุ่งหน้า
สู่เส้นทางที่ถูกต้อง  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก  
ผู้ทรงต้องการอย่างมากที่จะให้ “ความมั่นใจ
ของท่านแข็งแกร่งขึ้นในท่ีประทับของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า” (คพ. 121:45) ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์  เอเมน 
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การเชื้อเชิญ “จงตามเรามา”

“จงตามเรามา” เป็นการเชื้อเชิญของพระ- 
เจ้าต่อขุนนางหนุ่มผู้ร�่ารวย  ชายผู้ร�า่รวยคน 
นี้รักษาพระบัญญัติมาตลอดชีวิต  เมื่อเขา
ถามว่าสามารถท�าอะไรได้มากขึ้นอีก ก็ได้รับ 
ค�าตอบเป็นการเชื้อเชิญอย่างชัดเจนว่า “มา
เถิด…จงตามเรามา”8 แม้การเชือ้เชญิจะเรยีบ 
ง่าย แต่ใช่ว่าจะปราศจากการเสียสละ  เรื่อง
นี้เรียกร้องความพยายาม—ควบคู่กับการ
ตัดสินใจและการกระท�า

ศาสดาพยากรณ์นีไฟเชื้อเชิญให้สะท้อน
ภาพตนเองเมื่อท่านถามว่า “และ [พระเยซู] 
ตรัส แก่ลูกหลานมนุษย์: เจ้า จงตามเรา มา. 
ดังนั้น, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, เราจะตาม 
พระเยซูได้หรือเว้นแต่เราจะเต็มใจรักษา 
พระบัญญัติของพระบิดา ?”9

การเชื้อเชิญ “จงมาหาเรา” เพื่อฟังสุรเสียง
พระองค์และท�าตาม เป็นข่าวสารของผู้สอน
ศาสนามาตั้งแต่แรกเริ่ม  เป็นการช่วยหลาย
คนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อคุณความดี

เมื่อห้าสิบปีก่อนผู้สอนศาสนาเข้ามา
ในร้านนาฬิกาของคุณพ่อข้าพเจ้าเพื่อฝาก
นาฬิกาไว้ซ่อม  เช่นเดียวกับผู้สอนศาสนาที่
ดี พวกเขาถือโอกาสสนทนากับคุณพ่อและ
คุณแม่ข้าพเจ้าเรื่องพระกิตติคุณ  คุณพ่อ
ข้าพเจ้ายอมรับผู้สอนศาสนาและคุณแม่
ยอมรับข่าวสารและการเชื้อเชิญให้ติดตาม
พระคริสต์  จากวันนั้นจนถึงวันนี้ คุณแม่ยัง
คงแข็งขันในศาสนจักร เธอพูดว่า “พระเจ้า 
ข้าพระองค์ขอตามพระองค์!”

เมื่อพยายามมาหาพระองค์ ท่านจะได้
รับพลังที่จะบรรเทาภาระในชีวิตไม่ว่าทาง
กายภาพหรือวิญญาณภาพ และจะประสบ

กับการเปลี่ยนแปลงทางบวกข้างในซึ่งจะช่วย

ให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้น

การเชื้อเชิญ “จงเดินกับเรา”

เอโนคได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณ 
แก่ผู้คนที่สอนยากและใจแข็งกระด้าง  ท่าน 
ไม่รู้สึกว่าท่านพร้อม  ท่านสงสัยว่าจะท�าได ้
หรือไม่  พระเจ้าทรงระงับข้อสงสัยและเสริม
สร้างศรัทธาของท่านโดยทรงเชื้อเชิญว่า “จง 
เดนิกับเรา”—การเชือ้เชญิท่ีเสมอืนไม้เท้าของ 
คนตาบอดหรือแขนของเพื่อนที่สามารถน�า 

ทั้งหลาย  พระอาจารย์เหนือครูทั้งหลาย  
พระบุตรพระผู้เป็นเจ้า พระเมสสิยาห์

การเชื้อเชิญ “จงมาหาเรา”

“บรรดผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก 
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้
หยุดพัก”3

ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกศาสนจักรจะได้รับ
การเชื้อเชิญด้วยเสียงของผู้สอนศาสนาใน
ถ้อยค�าดังนี้ “คุณจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอน
ไหมครับ คุณจะสวดอ้อนวอนไหมครับ  คุณ
จะมาโบสถ์ไหมครับ คณุจะท�าตามแบบอย่าง 
ของพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาโดยผู้มี
สิทธิอ�านาจไหมครับ”4  วันนี้ท่านจะตอบการ
เชื้อเชิญนี้อย่างไร5

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ฟังและยอมรับ
ข่าวสารนี้โดยกล่าวว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์
ขอตามพระองค์!”

คาร์ลอส บาดิโอลาและครอบครัวแห่ง
เมืองมีนัส อุรุกวัย พบกับผู้สอนศาสนา เนื่อง
จากเอ็ลเดอร์ถามค�าถามหลายข้อระหว่าง
บทเรียน พวกเขาตัดสินใจเชื้อเชิญเพื่อนบ้าน 
คนหนึ่งที่ไม่เป็นสมาชิก—เด็กหญิงสวยน่ารัก 
อายุ 14 ปี ชือ่นอร์มา—ให้มาช่วยตอบ นอร์มา 
เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่อุทิศตนปีนั้นเธอ 

ก�าลงัศึกษาพระคมัภร์ีไบเบลิทีโ่รงเรยีน ดงัน้ัน 
เมื่อผู้สอนศาสนาถามค�าถาม นอร์มาก็ตอบ  
เธอเป็น “ผู้สนใจทองค�า”  บทเรียนที่สอนวัน
นั้นคือพระค�าแห่งปัญญา

เมื่อเธอกลับบ้านหลังจากผู้สอนศาสนา
สอนบทเรียน  นอร์มารู้ว่าเธอต้องท�าอะไร  
เธอบอกคุณแม่ว่า “แม่คะ ตั้งแต่นี้ไปไม่ต้อง
ชงกาแฟใส่นมให้หนู หนูขอนมเท่านั้น” การ
ตอบรับนั้นเป็นการแสดงให้ประจักษ์ที่เห็น
ชัดในความปรารถนาของเธอท่ีจะยอมรับ
การเชื้อเชิญให้ติดตามพระคริสต์  ซึ่งผู้สอน
ศาสนาเป็นผู้หยิบยื่นให้

ทั้งคาร์ลอส บาดิโอลาและนอร์มารับบัพ- 
ติศมา  ต่อมาคุณแม่ คุณพ่อและพี่น้อง ก็ท�า 
ตามแบบอย่างของเธอโดยรับบัพติศมาเช่น 
กัน นอร์มาและข้าพเจ้าเตบิโตด้วยกันในสาขา 
เล็กๆ แต่เข้มแข็งน้ัน  ต่อมาเราแต่งงานกัน
หลังจากข้าพเจ้ากลับจากการรับใช้ในคณะ
เผยแผ่ ข้าพเจ้ารู้อยู่เสมอว่าการติดตามพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดจะง่ายขึ้นเมื่อมีเธออยู่เคียงข้าง

สมาชิกศาสนจักรคนหนึ่งตอบรับการเชื้อ
เชิญนี้ที่จะต่อค�ามั่นสัญญาทุกสัปดาห์โดย
การรับส่วนศีลระลึก6   ส่วนหนึ่งของค�ามั่น
สัญญานั้นคือการรักษาพระบัญญัติ เมื่อท�า
เช่นนั้นท่านก�าลังพูดว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์
ขอตามพระองค์!”7 



3938 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

ทางการก้าวเดินแก่คนที่ไม่มั่นใจในการก้าว 
เดิน โดยการจับพระพาหุของพระผู้ช่วยให้
รอดและเดินกับพระองค์  เอโนคพบว่าการ
ก้าวเดินมั่นคงและท่านได้เป็นผู้สอนศาสนา
และศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่10

การตัดสินใจ “จงมาหาเรา” และ “จง
ตามเรามา” นั้นเป็นเรื่องส่วนตัว  เมื่อยอม 
รับการเชื้อเชิญนี้  เรายกระดับค�ามั่นสัญญา 
จนสามารถ “เดินกับพระองค์” ได้  ค�ามั่น
สัญญาระดับนี้ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ใกล้
ชิดย่ิงขึ้นกับพระผู้ช่วยให้รอด—อันเป็นผล
ของการยอมรับการเชื้อเชิญแรก

โดยต่างวาระกัน นอร์มาและข้าพเจ้ายอม 
รับการเชื้อเชิญ “จงมาหาเรา” และ “จงตาม
เรามา”  จากนั้นเราสนับสนุนกัน เราเรียนรู้ที่
จะเดินกับพระองค์

ความอุตสาหะและความมุ่งมั่นที่จะแสวง 
หาและท�าตามพระองค์จะมีรางวัลคือพรที ่
เราต้องการ

เช่นเดียวกับกรณีของสตรีผู้พยายามอย่าง 
ย่ิงทีจ่ะสมัผสัชายฉลองพระองค์ของพระผูช่้วย 
ให้รอด11 หรือกรณีของบารทิเมอัสคนตาบอด 
ผูม้คีวามมุง่มัน่เป็นปัจจยัส�าคญัของปาฏิหารย์ิ 
ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขา12  ทั้งสองกรณีต่างได้รับ
การรักษาทั้งทางร่างกายและวิญญาณ

เอือ้มมอืของท่านออกไป สมัผสัฉลองพระ- 
องค์ ยอมรับการเชื้อเชิญของพระองค์ และ
พูดว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอตามพระองค์!” 
—และเดินกับพระองค์

“จงมาหาเรา” “จงตามเรามา” และ“จงเดิน

กับเรา” คือการเชือ้เชญิทีแ่ฝงไว้ด้วยอานุภาพ 
—ส�าหรับท่านที่ยอมรับ—เพื่อเปลี่ยนแปลง
ชวิีตท่านและสร้าง การเปลีย่นแปลงในใจท่าน 

ซึ่งจะน�าท่านให้พูดว่า “[ฉัน] ไม่มีใจที่จะท�า 
ความชั่วอีก, แต่จะท�าความดีโดยตลอด.”13

ในฐานะเป็นการแสดงออกภายนอกถึงการ 
เปลี่ยนแปลงนั้น ท่านจะรู้สึกปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะ “ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่
อ่อนแรง, และให้ก�าลังเข่าที่อ่อนล้า.”14

อะไรคือขั้นตอนการไปสู่การ “เดินกับ
พระองค์” ในวันนี้

1. กระตุ้นความปรารถนา  ที่จะติดตาม 
พระคริสต์ให้ดีขึ้น15

2. สวดอ้อนวอน ให้แก่ความปรารถนานี้เพื่อ
ศรัทธาของท่านในพระองค์จะเติบโต16

3. หาความรู ้จากพระคัมภีร์ ท�าให้ทางสว่าง 
และสร้างเสริมความปรารถนาท่ีจะเปล่ียน 
แปลง17

4. ตัดสินใจเสียแต่วันนี ้ ที่จะท�าและพูดว่า 
“พระเจ้า ข้าพระองค์ขอตามพระองค์!”  
เพียงแต่รู้ความจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงโลก
ของท่าน เว้นแต่ท่านจะเปลี่ยนความรู้เป็น 
การกระทำา 18

5. ยืนหยัด ในการตัดสินใจของท่านโดยใช้
หลักธรรมเหล่านี้ทุกวัน19

ขอให้ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่รัก
ของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสันเป็นแรง
บันดาลใจให้เรากระท�าในความปรารถนา

บาริีโลเช, อาร์เจนตินา

ของเราที่จะยอมรับการเชื้อเชิญของพระผู้- 
ช่วยให้รอด ประธานมอนสันกล่าวว่า “ใคร 
หรือคือ…กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ พระเจ้าจอม 
โยธาพระองค์นี้ พระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์
ของเรา พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ลิขิตความรอด
ของเรา พระองค์ทรงเรียกเรา ‘จงตามเรามา 
เถิด’ พระองค์ทรงสอนสัง่ ‘ท่านจงไปท�าเหมอืน 
อย่างน้ันเถิด’ พระองค์ทรงวิงวอนว่า ‘จงรักษา 
บัญญัติของเรา’”20

ขอให้เราตัดสินใจวันนี้ที่จะเพิ่มระดับการ
นมัสการและค�ามั่นสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้า 
และขอให้การตอบรบัการเชือ้เชญิของพระองค์ 
ดังก้องและชัดเจนว่า “พระเจ้า ข้าขอตาม 
พระองค์!”21 ในพระนามอันศักดิ์สิทธ์ิของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 แอลมา	29:8.
2.	 ยอห์น	10:14,	27.
3.	 มัทธิว	11:28;	ดู	อิสยาห์	55:3	ด้วย.
4.	 ดู	สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้

งานเผยแผ่ศาสนา หน้า	31,	195-202.
5.	 ดู	กิจการ	2:37-38.
6.	 ดูหลักค�าสอนและพันธสัญญา	20:37,	77-79.
7.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	42:29.
8.	 มาระโก	10:21.
9.	 2	นีไฟ	31:10.
10.	 ดู	โมเสส	6:33-35.
11.	 ดู	ลูกา		8:43-48.
12.	 ดู	มาระโก	10:46-52.
13.	 โมไซยาห์	5:2.
14.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	81:5;	ดู	อิสยาห์	

35:3	ด้วย.
15.	 ดู	แอลมา	22:15-16;	ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์,	“ความ

ปรารถนา,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	53-57.
16.	 ดู	แอลมา	34:17-27;	37:37.
17.	 ดู	สดุด	ี119:105;	ฮีลามัน	3:29.
18.	 ดู	โมไซยาห์	5:5.
19.	 ราล์ฟ	วาลโด	อีเมอร์สันกล่าวว่า	“เมื่อเรามุ่งมั่น	

การกระท�านั้นก็ง่ายลง	ธรรมชาติของสิ่งน้ันจะ
เปลี่ยนไปก็หาไม่แต่พลังของเราที่จะกระท�าสิ่ง
นั้นต่างหากที่เพิ่มขึ้น”	(in	Heber	J.	Grant,	
Gospel Standards,	comp.	G.	Homer	Durham	
[1941],	355).

20.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน	“พบปีติในการเดินทาง,”	
เลียโฮนา, พ.ย.	2008,	109.

21.	 ดู	“พระเจ้า	ขอข้าตามพระองค์,”	เพลงสวด, 
บทเพลงที่	106.
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เสียงร้องทุกข์ของคนจน ตัวเขาเองจะร้อง
ตะโกน [เช่นกัน] แต่ไม่มีใครตอบ”5 

ในสมัยของเรา ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์ได้รับการฟื้นฟูยังไม่ทันจะครบปีเมื่อ 
พระเจ้าทรงบัญชาสมาชิกศาสนจักรให้ “ด ู
แลคนจนและคนขัดสน, และช่วยสงเคราะห์
เพื่อคลายความทุกข์ยากของคนเหล่านั้นเพื่อ
พวกเขาจะไม่ต้องทนทุกข์”6  สังเกตน�้าเสียง 
เชิงบังคับในข้อความนั้น—“พวกเขา จะ ไม่
ต้องทนทุกข์” นัน่คอืภาษาทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้าทรง 
ใช้เมื่อพระองค์ทรงจริงจัง 

เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายใหญ่หลวง
ในการจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน
ในโลก ชายหรือหญิงคนเดียวจะท�าอะไรได้  
พระอาจารย์ทรงให้ค�าตอบด้วยพระองค์เอง  
ก่อนการทรยศและการตรึงกางเขนพระองค์ 
เมื่อมารีย์ชโลมพระเศียรพระเยซูด้วยน�้ามัน
หอมราคาแพง ยูดาส อิสคาริโอทประท้วง
ความฟุ่มเฟือยนี้และ “ต�าหนิหญิงคนนั้น”7  

พระเยซูตรัส 
“ไปกวนใจนางท�าไม? นางท�าสิ่งดี…
“หญิงคนนี้ทำาสุดกำาลังของนางแล้ว”8 
“หญิงคนนี้ท�าสุดก�าลังของนางแล้ว”!  

ช่างเป็นค�าตอบที่กระชับจับใจมาก!  นักข่าว
คนหนึ่งเคยถามแม่ชีเทเรซาแห่งกัลกัตตา
เกี่ยวกับภารกิจอันไร้ซึ่งความหวังของเธอใน
การช่วยเหลือคนอนาถาในเมืองนั้น  นักข่าว
กล่าวว่าในเชิงสถิติแล้ว แม่ชีไม่ได้ท�าอะไร
ส�าเร็จเลย  สตรีร่างเล็กผู้น่าทึ่งคนนี้ตอบกลับ
ว่างานของเธอเกี่ยวกับความรัก ไม่ใช่สถิติ  
แม้จะมีผู้คนจ�านวนมากมาย เกินกว่า  ที่เธอ
จะเอื้อมมือไปช่วยเหลือได้ เธอบอกว่าเธอจะ 
รักษาพระบัญญติที่ให้รักพระผู้เป็นเจ้าและ 
เพื่อนบ้านของเธอ โดยการรับใช้ผู้ที่เธอ เอื้อม 
ถึง  ด้วยทรัพยากรทุกอย่างท่ีเธอมี  ในบาง 
โอกาสเธอจะพูดว่า “สิง่ทีเ่ราท�าอาจเป็นเหมอืน 
หยดน�้าในมหาสมุทร แต่ถ้าเราไม่ท�า มหา- 
สมุทรก็จะมีน�้าน้อยไปอีกหนึ่งหยด”9  นักข่าว
สรุปอย่างจริงจังว่าศาสนาคริสต์ ไม่ใช่ ความ
เพียรพยายามเก่ียวกับตัวเลขสถิติ  เขาให้
เหตุผลว่าถ้าในสวรรค์มีปีติมากเมื่อคนบาป
คนเดียวกลับใจยิ่งกว่าเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้อง 
การกลับใจ แสดงว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ใส่พระ- 
ทัยเรื่องสถิติมากนัก10 

ดังนั้นเราจะ “ท�าสุดก�าลังของเรา” ได้
อย่างไร

อย่างหนึ่ง ดังที่กษัตริย์เบ็นจามินสอนไว ้
คอืเราสามารถหยุดให้ทรพัย์สนิของเราเพราะ

ในบ้านของคนเช่นนั้นสองคนและเติบโต
ท่ามกลางกลุ่มชนเช่นนั้นหลายคน  เราไม่
ทราบรายละเอียดพระชนม์ชีพทางโลกของ
พระองค์ทั้งหมด  แต่พระองค์เคยตรัสว่า 
“หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และนก…ยังมีรัง แต่
บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ”2  เห็นได้ชัด 
ว่าพระผูส้ร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลก “และ 
สิง่ทัง้ปวงท่ีอยู่ในนัน้”3 อย่างน้อยในวัยผูใ้หญ่ 
ก็ไม่มีบ้านอยู่

ตลอดประวัติศาสตร์ ความยากจนเป็น
ความท้าทายอย่างหนึ่งที่หนักหนาสาหัสและ
แพร่หลายที่สุดของมนุษยชาติ  โดยปกติเป็น
ความเสียหายทางกาย แต่ความเสียหายทาง 
วิญญาณและทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอาจยิ่งท�า 
ให้ทรุดหนักลงไปอีก  ในกรณีใดก็ตาม พระ- 
ผู้ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่ทรงเรียกเราตลอดเวลาให้ช่วย 
พระองค์ยกภาระน้ีออกจากผู้คน  ในฐานะ 
พระเยโฮวาห์ พระองค์ตรสัว่าจะทรงพิพากษา 
เชือ้สายแห่งอสิราเอลอย่างรนุแรงเพราะ “ของ 
ริบจาก [คนขัดสน] ก็อยู่ในบ้านของเจ้า”

พระองค์ตรัสว่า “ที่พวกเจ้าบีบคั้นชนชาติ
ของเรา และบดขยี้หน้าคนจนนั้นหมายความ
ว่าอย่างไร?”4

ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตเขียนเรื่องน้ีไว้
อย่างชัดเจนมาก “ผู้กดขี่คนยากจนก็ดูถูก
พระผู้สร้างของเขา” และ “คนที่ปิดหูไม่ฟัง

โดยเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อ�ร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ช่
างเป็นองค์ประกอบใหม่ที่วิเศษมาก
ที่เพิ่มเข้ามาในรูปแบบการประชุม
ใหญ่สามัญ  Bien hecho, Eduardo

ในชั่วขณะที่น่าประหลาดใจที่สุดของการ 
ปฏิบัติศาสนกิจช่วงแรกๆ  ของพระเยซ ู 
พระองค์ทรงยืนขึ้นในธรรมศาลาที่นาซาเร็ธ  
บ้านของพระองค์ ทรงอ่านถ้อยค�าที่อิสยาห ์
พยากรณ์ไว้และบันทึกไว้ในกิตติคุณลูกา 
“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับ
ข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้า
ไว้เพ่ือน�าข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์
ทรงใช้ข้าพเจ้ามา [เพื่อเยียวยาใจที่ชอกช�้า 
เพื่อ] ประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย และ…
ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ”1

นั่นจึงเป็นครั้งแรกที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ประกาศต่อสาธารณชนถึงการปฏิบัติศาสน- 
กิจแห่งพระเมสสิยาห์ของพระองค์  แต่พระ- 
คัมภีร์ข้อนี้บอกชัดเจนว่าระหว่างทางไปสู่ 
การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้และการ 
ฟื้นคืนพระชนม์ หน้าที่แห่งพระเมสสิยาห ์
อันดับแรกและส�าคัญที่สุดของพระเยซูคือ 
การอวยพรคนยากจน รวมถึงผู้ที่ยากจนทาง
วิญญาณ

นับจากการเริ่มต้นปฏิบัติศาสนกิจของ
พระเยซู พระองค์ทรงรักผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสในวิธีที่ไม่ธรรมดา  พระองค์ประสูติ

เราทั้งหลายไม่ได้เป็น
ขอทานหรอกหรือ?
ไม่ว่าจะรวยหรือจน เราต้อง “ทำาสุดกำาลังของเรา” เมื่อผู้อื่นต้องการ 
ความช่วยเหลือ
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เสนอโครงการเพ้อฝันระดับโลกหรือเห็นชอบ
กับการขอทานว่าเป็นธุรกิจที่เติบโต ข้าพเจ้า
รบัรองว่าความเคารพทีข้่าพเจ้ามต่ีอหลกัธรรม 
แห่งความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ การพึ่งพา
ตนเอง และความใฝ่ฝันนัน้หนักแน่นเช่นเดยีว 
กับชายหญิงทุกคนที่มีชีวิตอยู่  เราต้องช่วย
เหลือตัวเราเองก่อนจะขอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น  ย่ิงกว่าน้ัน ข้าพเจ้าไม่รู้แน่ชัดว่า
ท่านแต่ละคนควรท�าหน้าที่ของตนอย่างไร
ต่อผู้ที่ไม่ท�าหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ตลอด
เวลา  แต่ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
ทราบ พระองค์จะทรงช่วยท่านและน�าทาง
ท่านในการเป็นสานุศิษย์ที่มีการุณยธรรม
หากท่านต้องการและสวดอ้อนวอน และหา
วิธีรักษาพระบัญญัติที่พระองค์ประทานแก่
เราครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างจริงจัง  

ท่านจะตระหนักว่าข้าพเจ้าพูดถึงความ
ต้องการที่ยากย่ิงในสังคม ซึ่งนอกเหนือไป
จากสมาชิกของศาสนจักร  โชคดีท่ีวิถีของ
พระเจ้าในการช่วยเหลือพวกเรากันเองน้ัน
ง่ายกว่า ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่สามารถ
ท�าได้ ต้องรกัษากฎแห่งการอดอาหาร อสิยาห์ 
เขียนว่า

“เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือ?
…

เรามองคนจนว่าพวกเขาก่อความทุกข์ยากให้ 
ตนเอง บางคน อาจ สร้างความยากล�าบากให้ 
ตนเอง แต่เราที่เหลือก็ท�าสิ่งเดียวกันมิใช่หรือ 
นี่คือเหตุผลท่ีนักปกครองผู้มีการุณยธรรม 
ท่านนี้ถามมิใช่หรือว่า “เราทั้งหลายไม่ได้เป็น
ขอทานหรอกหรือ?”11 เราทุกคนร้องหาความ
ช่วยเหลือและความหวังตลอดจนค�าตอบต่อ
ค�าสวดอ้อนวอนมิใช่หรือ  เราทุกคนวิงวอน 
ขออภัยส�าหรับความผิดพลาดและปัญหาที ่
เราท�าไปมิใช่หรือ  เราทุกคนอ้อนวอนขอให ้
พระคุณนั้นชดเชยความอ่อนแอของเรา ว่า 
พระเมตตาจะชนะเหนือความยุติธรรมอย่าง
น้อยในกรณีของเรามิใช่หรือ  ไม่แปลกใจ
เลยที่กษัตริย์เบ็นจามินบอกว่าเรา รับ การ
ปลดบาปของเราโดยการวิงวอนพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงตอบรับเราด้วยความการุณย์ แต่
เรา เก็บรักษา การปลดบาปของเราไว้โดย
การตอบรับคนจนที่วิงวอนเราด้วยความ
การุณย์12  

นอกเหนือจากการปฏิบัติอย่างมีเมตตา
ต่อพวกเขาแล้ว เราควรสวดอ้อนวอนให้ผู้
ที่ขัดสนเช่นกัน  ชาวโซรัมกลุ่มหน่ึงท่ีพ่ีน้อง
ร่วมศาสนาของพวกเขาถือว่า “สกปรก” และ 
“เป็นกาก”—น่ันเป็นถ้อยค�าจากพระคัมภีร์

—ถูกขับออกจากบ้านแห่งการสวดอ้อนวอน 
“เพราะเสื้อผ้าเนื้อหยาบ [ที่พวกเขาสวมใส่]”  
มอรมอนบอกว่าพวกเขา “ยากจนเก่ียวกับ
สิ่งของทางโลก; และ…ยากจนในใจด้วย”13

—สภาวะทั้งสองแทบจะไปด้วยกันเสมอ  คู่
ผู้สอนศาสนา แอลมากับอมิวเล็คโต้แย้งการ
ถูกปฏิเสธอันไม่ชอบธรรมของพวกที่แต่งกาย 
สกปรกโดยบอกพวกเขาว่า ไม่ว่าผูอ้ืน่จะรดิรอน 
สิทธิพิเศษใดๆ จากพวกเขา พวกเขาสวด
อ้อนวอนได้เสมอ—ในทุ่งของพวกเขาและใน
บ้านของพวกเขา ในครอบครัวของพวกเขา
และในใจของพวกเขา14

แต่แล้วอมิวเล็คพูดกับคนกลุ่มเดียวกันนี ้
ซึ่งท�าให้ตนเองถูกปฏิเสธ ว่า “หลังจากท่าน  
[สวดอ้อนวอน] แล้ว, หาก ท่าน ปฏิเสธคน 
ขัดสน, และคนเปลือยเปล่า, และไม่เย่ียม 
เยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, และให้ทรัพย์สิน
ของท่าน, หากท่านมี, แก่ผู้ที่ขัดสน—ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ ท่าน, …การสวดอ้อนวอนของท่าน
เปล่าประโยชน์, และไม่ช่วยอะไรท่านเลย, 
และท่านเป็นดังคนหน้าซื่อใจคดผู้ปฏิเสธ
ความเชื่อ”15  เป็นค�าเตือนที่น่าทึ่งมาก ไม่ว่า 
จะรวย หรอื จน เราต้อง “ท�าสดุก�าลงัของเรา” 
เมื่อผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือ

ด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะถูกกล่าวหาว่าน�า
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และภาพของท่านที่ข้าพเจ้าจะเทิดทูนไว้จน
วันตายคือภาพที่ท่านสวมรองเท้าแตะ บิน
กลับจากเยอรมนีตะวันออกที่เศรษฐกิจพัง
พินาศ เพราะท่านได้ให้เสื้อผ้าและแม้แต่
รองเท้าท่านก็ถอดให้ไป “เท้าของผู้น�าข่าว 
ซึ่งอยู่บนภูเขานั้น [และเดินหลบหลีกอยู ่
ในสนามบิน]  ช่างงดงามจริง  คือผู้น�าข่าว 
ที่ประกาศสันติภาพ และผู้ท่ีน�าข่าวอันน่า 
ยินด”ี20 มากกว่าชายใดท่ีข้าพเจ้ารูจ้กัประธาน 
มอนสนั “ท�าสดุก�าลงัของท่าน” เสมอส�าหรับ
แม่ม่ายและลูกก�าพร้า คนยากจน และผู้ถูก
กดขี่

ปี 1831 ในการเปิดเผยแก่โจเซฟ สมิธ 
พระเจ้าตรัสว่าสักวันหนึ่งคนยากจนจะเห็น 
อาณาจกัรแห่งพระผูเ้ป็นเจ้ามา “ในเดชานุภาพ 
และรัศมีภาพอันย่ิงใหญ่” เพ่ือปลดปล่อย 
พวกเขา21  ขอเราจงช่วยให้ค�าพยากรณ์นั้น 
เป็นจริงโดยมาในเดชานุภาพและรัศมีภาพ
ของการเป็นสมาชิกในศาสนจักรท่ีแท้จริง 
ของพระเยซูคริสต์เพื่อท�าสุดก�าลังของเราใน 
การปลดปล่อยใครก็ตามจากความยากจนที ่
คุมขังพวกเขาและท�าลายความฝันมากมาย 
ของพวกเขา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม 
ท่ีเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ลูกา	4:18.
2.	 มัทธิว	8:20.
3.	 2	นีไฟ	2:14;	3	นีไฟ	9:15.
4.	 อิสยาห	์3:14–15.
5.	 สุภาษิต	14:31;	21:13.
6.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	38:35.
7.	 ดู	มาระโก	14:4–5;	ดู	มัทธิว	26:8–9;	ยอห์น	12:4–5	

ด้วย.
8.	 มาระโก	14:6,	8;	เพิ่มตัวเอน.
9.	 Mother	Teresa	of	Calcutta,	My Life for the Poor,	

ed.	José	Luis	González-Balado	and	Janet	N.	
Playfoot	(1985),	20.

10.	 ดู	Malcolm	Muggeridge,	Something Beautiful for 
God	(1986),	28–29,	118–119;	ดู	ลกูา	15:7	ด้วย.

11.	 โมไซยาห์	4:19.
12.	 ดู	โมไซยาห์	4:	11–12,	20,	26.
13.	 แอลมา	32:2–3.
14.	 ดู	แอลมา	34:17–27.
15.	 แอลมา	34:28;	เพิ่มตัวเอน.
16.	 อิสยาห	์58:6–7.
17.	 อิสยาห	์58:9.
18.	 เชื่อว่าเป็นผลงานของ	John	Bradford;	ด ูThe 

Writings of John Bradford, ed.	Aubrey	
Townsend	(1853),	xliii.

19.	 “เพราะฉันได้รับมากมาย,”	เพลงสวด,	บทเพลงที	่
105.	©	Harper	San	Francisco.

20.	 อิสยาห	์52:7.
21.	 หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา	56:18;	ดู	ข้อ	19	ด้วย.

“คือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิว การ 
น�าคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือ? 
และเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว ้
…[เพ่ือเจ้าจะ] แก้สายรัดของแอก [และ]… 
ปลดปล่อยผูถู้กบบีบงัคบัให้เป็นอสิระ…ไม่ใช่ 
หรือ?”16

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงปาฏิหาริย์ ทั้งทาง
วิญญาณและทางโลก ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่รักษา
กฎแห่งการอดอาหาร  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า  โดยแท้แล้ว 
ดังที่อิสยาห์บันทึกไว้ ข้าพเจ้าร้องทูลขณะอด
อาหารมากกว่าหนึ่งครั้ง และพระผู้เป็นเจ้า
ตรัสตอบว่า “เราอยู่นี่”17  จงใส่ใจสิทธิพิเศษ
อันศักดิ์สิทธ์ิน้ันอย่างน้อยเดือนละครั้ง จง
เอื้อเฟื้อตามแต่สภาวการณ์ของท่านจะเอื้อ
อ�านวยในการบริจาคเงินอดอาหารและการ
บริจาคอื่นๆ เพื่อมนุษยธรรม การศึกษา และ
ผู้สอนศาสนา  ข้าพเจ้าสัญญาว่าพระผู้เป็น- 
เจ้าจะทรงเอื้อเฟื้อต่อท่าน และผู้ที่ได้รับการ 
สงเคราะห์จากมือท่านจะเรียกท่านว่าผู้รับพร 
ตลอดกาล สมาชิกของศาสนจักรจ�านวนมาก 
กว่าเจ็ดแสนห้าหมื่นคนได้รับความช่วยเหลือ 
จากเงนิบรจิาคอดอาหารในปีทีแ่ล้วซึง่จดัการ

โดยอธิการและประธานสมาคมสงเคราะห์
ผู้อุทิศตน นั่นคือวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจ�านวน
มากที่ซาบซึ้งใจ

พี่น้องทั้งหลาย โอวาทเช่นนั้นเรียกร้องให ้
ข้าพเจ้าเปิดใจขอบคุณพรต่างๆ ที่ได้มาโดย 
ไม่ต้องออกแรง ไม่สมควรได้ และไม่มีที่สิ้น 
สุด ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ  เช่นเดียว 
กันกับท่าน ข้าพเจ้าก็ต้องกังวลเรื่องเงินบ้าง
ในบางครั้ง แต่ข้าพเจ้าไม่เคยจน หรือไม่รู ้
แม้กระทั่งว่าความยากจนเป็นอย่างไร  ยิ่ง
กว่าน้ัน ข้าพเจ้าไม่ทราบเหตุผลทั้งหมดว่า
ท�าไมสภาวการณ์ของการเกิด สุขภาพ การ
ศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจจึงแตกต่าง
กันมากในชีวิตมรรตัยที่นี่ แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็น
ความต้องการของหลายๆ คน ข้าพเจ้าทราบ 
ว่า “ถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า 
[ข้าพเจ้า] คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน”18  
ข้าพเจ้าทราบด้วยว่าแม้ข้าพเจ้าอาจไม่ใช่ผู้
ดูแลน้อง แต่ข้าพเจ้าก็เป็นพ่ีของน้อง และ 
“เพราะ [ข้าพเจ้า] ได้รับมากมาย [ข้าพเจ้า] 
จึงหมายใจแบ่งปัน”19

ดังน้ัน ข้าพเจ้าจงึแสดงความชืน่ชมประธาน 
โธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน  เป็นพรที่ข้าพเจ้า
ได้ร่วมงานกับชายผู้นี้เป็นเวลา 47 ปีแล้ว 
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จะให้ท่านได้หยุดพัก เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 
เราเป็นความสว่างของโลก ถ้าใครกระหาย 
ให้คนน้ันมาหาเราและดื่ม เรามอบสันติสุข
ไว้กับพวกท่าน พวกท่านได้รับพระราชทาน
ฤทธานุภาพ พวกท่านจะชื่นชมยินดี’” (The 
Character of Jesus [1908], 7, 11, 15–16)

ชายและหญิงได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากผู้
ที่พวกเขาเลือกจะอยู่ด้วย  ผู้ที่พวกเขาเคารพ
นับถือและพยายามเอาอย่างก็มีอิทธิพลต่อ
พวกเขาเช่นกัน พระเยซทูรงเป็นแบบอย่างอนั 
ประเสริฐ วิธีเดียวซึ่งจะพบสันติสุขที่ยั่งยืนคือ 
การพึ่งพาพระองค์และมีชีวิต

สิ่งส�าคัญที่เราควรศึกษาเกี่ยวกับพระเยซู
มีอะไรบ้าง

“ผู้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่…ไม ่
สนใจรูปพรรณสัณฐาน [ของพระเยซู] เสื้อผ้า 
ที่พระองค์สวมใส่หรือที่อยู่อาศัยของพระองค ์
…พระองค์ประสูติในคอกสัตว์  ท�างานใน 
โรงงานช่างไม้ สอนเป็นเวลาสามปี จากนั้น 
สิ้นพระชนม์บนกางเขน…พระคัมภีร์พันธ- 
สัญญาใหม่เขียนโดยผู้ที่ตั้งใจให้เรา…จับตา 
มองที ่[พระองค์]” (The Characters of Jesus, 
21–22) ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงเป็น
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของโลกอย่างแท้จริง    

ข้าพเจ้าเชื่อว่าอุปมาเรื่องหนึ่งของพระผู้- 
ช่วยให้รอดประยุกต์ใช้กับยุคสมัยของเราโดย
เฉพาะ

อยู่ในมัทธิวบทที่ 13 ซึ่งเราอ่านว่า
“แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ ศัตรูของ

คนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้
แล้วก็หลบไป

“เมื่อต้นข้าวน้ันงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าว
ละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วย

“บรรดาทาสของเจ้าบ้านจงึมาแจ้งแก่นาย 
ว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดไีว้ในนาของ 
ท่านไม่ใช่หรอื? แต่มข้ีาวละมานมาจากไหน?’ 

“นายก็ตอบว่า ‘นี่เป็นการกระท�าของศัตรู’  
ทาสเหล่านั้นจึงถามว่า ‘ท่านปรารถนาจะให้
เราไปถอนและเก็บข้าวละมานไหม?’

“แต่นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าเมือ่ก�าลัง 
ถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วย

“ให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว  
และในเวลาเก่ียวนัน้เราจะสัง่บรรดาผู้เกีย่วว่า 

เยซูคริสต์  อ่านได้ว่า
“การเป็นชาวคริสต์คือการชื่นชมพระเยซ ู

อย่างจริงใจและมีศรัทธาแรงกล้าจนแม ้
ชีวิตทั้งชีวิตยอมถวายแด่พระองค์ในความ
ปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์

“…เราจะรู้จักพระองค์ผ่านพระด�ารัสที ่
พระองค์ตรัสไว้ ผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงท�าและ 
ผ่านสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสเช่นกัน เราจะรู้จัก 
พระองค์โดยความประทับใจที่พระองค์ทรง
ท�าไว้กับสหายของพระองค์เป็นอันดับแรก 
สอง กับศัตรูของพระองค์ และสาม กับผู้คน
ในสมัยของพระองค์…

“ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของชีวิตในศตวรรษ 
ที่ยี่สิบคือความไม่พอใจ [และปัญหา]…    

“…โลกก�าลังร้องหาบางสิ่งซึ่งแทบจะไม่รู้
ว่าคืออะไร  ความมั่งคั่งเกิดขึ้น… [และ] โลก
เต็มไปด้วย…การประดิษฐ์คิดค้นโดยทักษะ
และอัจฉริยภาพของมนุษย์ แต่…เรา [ยังคง] 
กระสับกระส่าย ไม่พอใจ [และ] สับสน… 
[ถ้าเราเปิด] พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ [เรา
จะพบถ้อยค�าเหล่าน้ี] ‘จงมาหาเรา และเรา

โดยเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การเดินทางตลอดชีวิตของเรามีทั้งช่วง 
เวลาที่ดีและไม่ดี  แต่ละช่วงมีการ
ท้าทายแตกต่างกัน  การเรียนรู้ที่จะ 

ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
นั้นขึ้นอยู่กับรากฐานซึ่งเราสร้างอยู่  พระ- 
กิตติคุณของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของ 
เราให้รากฐานที่มั่นคงแข็งแรง  รากฐานดัง 
กล่าวสร้างขึ้นทีละชิ้นขณะที่เราได้รับความ 
รู้เรื่องแผนนิรันดร์ของพระเจ้าส�าหรับบุตร 
ธิดาของพระองค์  พระผู้ช่วยให้รอดคือพระ- 
อาจารย์  เราท�าตามพระองค์

พระคัมภีร์เป็นพยานถึงพระองค์และให้
แบบอย่างแห่งความชอบธรรมอนัดีพร้อมเพ่ือ 
ให้เราท�าตาม  ข้าพเจ้าแบ่งปันกับสมาชิก
ศาสนจักรในการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้วว่า
ข้าพเจ้ามีสมุดบันทึกจ�านวนหน่ึงซึ่งคุณแม่
ข้าพเจ้าบันทึกเนื้อหาที่จะใช้เตรียมบทเรียน
สมาคมสงเคราะห์  บันทึกดังกล่าวใช้ได้ทั้ง
ในปัจจุบันและในสมัยน้ัน  หนึ่งในนั้นมีค�า
อ้างอิงเขียนในปี 1908 โดยชาร์ลส์ เอ็ดเวิร์ด 
เจฟเฟอร์สัน เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระ-

ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืน
และสร้างครอบครัว 
นิรันดร์
นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ให้รากฐานนี้ซึ่งเราจะพบสันติสุข 
ที่ยั่งยืนและสร้างหน่วยครอบครัวนิรันดร์
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“จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อนเผาไฟ
เสีย แต่ข้าวดีนั้นจงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของ
เรา” (ข้อ 25–30)

ศัตรูเก่าแก่ของมนุษยชาติทั้งปวงค้นหา
วิธีการมากมายตามที่เขาจะคิดได้เพื่อหว่าน
ข้าวละมานให้กระจัดกระจายกว้างไกล เขา
พบวิธีที่จะให้ข้าวละมานเข้าสู่แม้ความศักดิ์- 
สทิธ์ิของบ้านเรา  วิธีทีช่ัว่ร้ายและเป็นของโลก 
ได้แผ่ขยายออกไปมากจนดูเหมือนไม่มีทาง 
ถอนออกได้ มนัมากับสายไฟและผ่านอากาศ 
เข้ามาสู่อุปกรณ์ที่เราคิดค้นขึ้นส�าหรับให้การ
ศึกษาและความบันเทิงแก่เรา  ข้าวดีกับข้าว
ละมานงอกงามอย่างใกล้ชิดกันมาก  ด้วย
สุดก�าลังของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลไร่นา 
เขาหรือเธอต้องบ�ารุงเลี้ยงสิ่งท่ีดีและท�าให้
สิ่งนั้นแข็งแรงสวยงามจนข้าวละมานจะไม่
เป็นที่ดึงดูดไม่ว่าตาหรือหู  เราได้รับพรเพียง
ใดในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้าที่มี
พระกิตติคุณอันล�้าค่าของพระเจ้าและพระผู้
ช่วยให้รอดเป็นรากฐานซึ่งเราสามารถสร้าง
ชีวิตของเราได้  

จากพระคัมภีร์มอรมอนใน 2 นีไฟเราอ่าน
ว่า “เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านอีกว่า

หากท่านจะเข้าไปโดยทางนั้น, และรับพระ- 
วิญญาณบริสุทธ์ิ, พระองค์จะทรงแสดงแก ่
ท่านถึงสิง่ทัง้ปวงทีท่่านควรท�า” (2 นีไฟ 32:5)

เราต้องไม่ยอมให้เสยีงของโลกดงักว่าและ 
กลบสุรเสียงสงบแผ่วเบานั้น

แน่นอนว่าเราได้รับการเตือนถึงเหตุการณ์
ซึ่งเราจะเผชิญในสมัยของเรา  ความท้าทาย
ของเราคือเราเตรียมรับเหตุการณ์ท่ีพระเจ้า
ตรัสว่าจะมาถึงแน่นอนอย่างไร

หลายๆ คนในสังคมที่เป็นทุกข์ของเราเข้า 
ใจว่าการแตกแยกของครอบครัวจะน�าความ 
เศร้าโศกและความสิ้นหวังมาสู่โลกที่วุ่นวาย  
ในฐานะสมาชิกศาสนจักร  เรามีหน้าท่ีรับ
ผิดชอบท่ีจะพิทักษ์ปกป้องครอบครัวซึ่ง
เป็นหน่วยพ้ืนฐานของสังคมและนิรันดร  
ศาสดาพยากรณ์เตอืนแล้วและเตอืนล่วงหน้า 
ถึงผลลัพธ์ท่ีเป็นภัยและไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ซึ่งเกิดจากความเสื่อมโทรมของคุณค่า
ครอบครัว

เมื่อโลกเฝ้ามองเราต่อไป ขอให้เราแน่ใจ
ว่าแบบอย่างของเราจะค�้าจุนและสนับสนุน
แผนซึ่งพระเจ้าทรงออกแบบมาเพื่อบุตรธิดา
ของพระองค์ที่นี่ในชีวิตมรรตัย  การสอนที่ดี

ที่สุดต้องกระท�าโดยแบบอย่างท่ีชอบธรรม  
บ้านของเราต้องเป็นสถานศักดิ์สิทธ์ิเพ่ือจะ
ยืนหยัดต่อต้านแรงกดดันของโลก  จงจ�าไว้
ว่าพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้ามาจากและ 
ประทานแก่ครอบครัวที่ชอบธรรม

เราต้องประเมินความสามารถของเราใน
ฐานะบิดามารดาต่อไปอย่างรอบคอบ  การ
สอนที่ทรงพลังที่สุดที่เด็กคนหนึ่งจะได้รับจะ
มาจากบิดามารดาที่ห่วงใยและชอบธรรม  
ขอให้เราดูที่บทบาทของมารดาก่อน  จงฟัง
ถ้อยค�านี้จากประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์

“สตรีที่ท�าให้บ้านเป็นบ้านจริงๆ เอื้อประ- 
โยชน์ต่อสงัคมได้กว้างไกลกว่าผูบ้งัคบับัญชา 
กองทัพใหญ่หรือผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งหัวหน้า
องค์กรอันน่าทึ่งเสียอีก  ใครจะติดป้ายราคา
ให้อิทธิพลที่มารดามีต่อลูกๆ ของเธอได้ หรือ
ที่คุณย่าคุณยายมีต่อลูกหลาน หรือที่คุณป้า 
น้าอาและพี่น้องมีต่อครอบครัวใหญ่ของพวก
เธอ

“เราไม่สามารถวัดค่าหรือค�านวนอิทธิพล
ของสตรี ผู้มีวิธีสร้างชีวิตครอบครัวท่ีมั่นคง
และบ�ารุงเลี้ยงอนุชนแห่งอนาคตด้วยความ 
ดีงามอันไม่สิ้นสุด การตัดสินใจที่สตรีในรุ่น 
นี้ท�าจะมีผลนิรันดร  ข้าพเจ้าขอแนะน�าว่า 
มารดาสมัยนี้ไม่มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่และไม่มี 
ความท้าทายที่จริงจังไปกว่าการท�าสุดความ 
สามารถเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
[ครอบครัว]”  (Standing for Something: 
10 Neglected Virtues That Will Heal Our 
Hearts and Homes  [2000], 152)

ต่อไปมาดูบทบาทของบิดาในชีวิตเรา
บดิาให้พรและประกอบศาสนพิธีศกัดิสิ์ทธ์ิ

ส�าหรับลูกๆ ของเขา  สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่อง
โดดเด่นทางวิญญาณในชีวิตพวกเขา

บิดามสี่วนในการน�าการสวดอ้อนวอนเปน็
ครอบครัว การอ่านพระคัมภีร์ประจ�าวันและ 
การสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์เป็นการ 
ส่วนตัว
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ที่เราเผชิญด้วยวิญญาณแห่งการเสียสละ
แบบเดียวกัน เราต้องปลูกฝังอนุชนรุ่นหลังให ้
พ่ึงพาค�าสอนของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
ของเรายิ่งขึ้นเสมอ

“และบัดนี้, ลูกพ่อ, จงจ�า, จงจ�าไว้ว่าบน 
ศลิาของพระผูไ้ถ่ของเรา, ผูท้รงเป็นพระครสิต์, 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้าง
รากฐานของลูก; เพ่ือเมื่อมารจะส่งลมอันม ี
ก�าลังแรงของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของ
เขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของ
เขาและพายุอันมีก�าลังแรงของเขาท้ังหมด
จะกระหน�่ามาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือ
ลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศร้า
หมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่, เพราะศิลา 
ซึง่บนนัน้ลกูได้รบัการสร้างข้ึน, ซึง่เป็นรากฐาน 
อนัแน่นอน, รากฐานซึง่หากมนษุย์จะสร้างบน 
นั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้.” (ฮีลามัน 5:12)

นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ให้
รากฐานนี้ซึ่งเราจะพบสันติสุขที่ย่ังยืนและ
สร้างหน่วยครอบครัวนิรันดร์  ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงสิ่งนี้ในพระนามของพระเจ้าและ
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้พระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

บิดาสร้างวัฒนธรรมครอบครัวโดยมีส่วน
ในการช่วยวางแผนไปเที่ยวหรือกิจกรรมนอก 
บ้านทีส่มาชกิครอบครวัทกุคนมส่ีวนร่วม ลกูๆ 
จะไม่มีวันลืมความทรงจ�าของช่วงเวลาพิเศษ
ที่มีร่วมกันนี้

บิดาพูดคุยกับลูกตัวต่อตัวและสอนหลัก
ธรรมพระกิตติคุณให้พวกเขา

บิดาสอนบุตรธิดาถึงคุณค่าของงานและ
ช่วยพวกเขาสร้างเป้าหมายที่มีค่าควรในชีวิต
พวกเขา

บิดาเป็นแบบอย่างของการรับใช้ในพระ- 
กิตติคุณอย่างซื่อสัตย์

พ่ีน้องชายทั้งหลาย พึงระลึกว่าการเรียก 
อนัศกัด์ิสทิธ์ิของท่านในฐานะบดิาในอสิราเอล 
—การเรียกทีส่�าคญัทีส่ดุของท่านในกาลเวลา 
และนิรันดร—เป็นการเรียกซึ่งไม่มีวันปลด

หลายปีมาแล้วที่การประชุมใหญ่สเตค
ต่างๆ เราจะฉายคลิปภาพยนตร์เพื่อแสดงถึง
สาระส�าคัญของข่าวสารที่เราจะน�าเสนอ  ใน
ช่วงเวลาหนึ่งปี เมื่อเราเดินทางทั่วศาสนจักร 
ในงานมอบหมายเยี่ยมการประชุมใหญ่สเตค 
เราคุน้เคยกับเนือ้หาของภาพยนตร์นัน้ จนเรา 
เกือบท่องจ�าได้ขึ้นใจ  ข่าวสารยังคงอยู่ในใจ 
ข้าพเจ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ ภาพยนตร ์
ดังกล่าวเล่าโดยประธานฮาโรลด์ บี. ลี ถึง
เรือ่งราวเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ในบ้านลกูสาวของ 
ท่านดังนี้

เย็นวันหนึ่งคุณแม่ของครอบครัวก�าลัง
พยายามบรรจุผลไม้ใส่ขวดให้เสร็จอย่าง
กระวนกระวาย  ในที่สุดลูกๆ พร้อมเข้านอน
และเงียบสงบ  ก็ถึงเวลากลับไปบรรจุผลไม้
ให้เสร็จ  เมื่อเธอเร่ิมปอกเปลือกและคว้าน
เมล็ดผลไม้ ลูกชายตัวเล็กๆ สองคนโผล่เข้า
มาในครัวและประกาศว่าพวกเขาพร้อมจะ
สวดอ้อนวอนก่อนนอนแล้ว 

แต่เพราะไม่อยากถูกขัดจังหวะ คุณแม่
บอกลูกชายอย่างรวดเร็วว่า “ท�าไมคืนน้ีลูก
ไม่สวดของลูกเองล่ะ แม่จะได้ท�าผลไม้พวก

นี้ต่อ”
ลูกชายคนพี่ยืนปักหลักอยู่กับที่และถาม 

ว่า “อย่างไหนส�าคญักว่ากันครบั การสวดอ้อน 
วอนหรือว่าผลไม้” (ดู คำาสอนของประธาน
ศาสนจักร: ฮาโรลด์ บี.ลี  [2000], 134–135)

บางครัง้เรารูส้กึตวัว่าเราอยู่ในสถานการณ์ 
ที่เรามีโอกาสสอนบทเรียนแก่ลูกซึ่งจะส่งผล 
ยาวนานในชีวิตวัยเยาว์ของพวกเขา  แน่นอน
ว่าการสวดอ้อนวอนส�าคัญกว่าผลไม้  พ่อแม ่
ที่ประสบความส�าเร็จไม่ควรมีงานยุ่งเกินกว่า
จะคว้าโอกาสสอนบทเรียนส�าคัญในชีวิตของ
ลูกได้

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่เคยมีช่วงเวลาใด
ตลอดหลายปีในชีวิตข้าพเจ้าเมื่อบุตรธิดา
ของพระบิดาในสวรรค์ต้องการมือที่น�าทาง
ของบิดามารดาผู้ซื่อสัตย์และอุทิศตนมาก
เท่าตอนนี้  เรามีมรดกที่ยิ่งใหญ่และสูงศักดิ์
ของบิดามารดาผู้เสียสละเกือบทุกสิ่งที่พวก
เขามีเพื่อหาสถานที่ซึ่งพวกเขาสามารถเลี้ยง
ดูครอบครัวด้วยศรัทธาและความกล้าหาญ 
เพื่ออนุชนรุ่นต่อไปจะมีโอกาสมากกว่าที่พวก
เขามี  เราต้องค้นหาตัวเราเองถึงวิญญาณที ่
แน่วแน่แบบเดยีวกันน้ีและเอาชนะการท้าทาย 
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พี่
น้องชายที่รัก ความปรารถนาของ
ข้าพเจ้าในค่ำาคืนนี้คือแบ่งปันคำา
แนะนำาบางอย่างเกี่ยวกับการตัด 

สินใจและการเลือก
สมยัทีข้่าพเจ้าเป็นทนายความหนุม่ในย่าน 

อ่าวซานฟรานซิสโก  บริษัทของเราทำางาน
ด้านกฎหมายให้บริษัทที่ผลิต ชาร์ลี บราวน์ 
รายการพิเศษทางทีวีในวันหยุด1  ข้าพเจ้า
กลายเป็นแฟนของชาร์ลส์ ชูลส์และผลงาน
ของเขา—พีนัทส์ กับชาร์ลี บราวน์ ลูซี สนูปี้ 
ตลอดจนตัวละครอื่นๆ ที่แสนอัศจรรย์ 

การ์ตูนโปรดเร่ืองหนึ่งของข้าพเจ้าเก่ียว
ข้องกับลูซี  เท่าที่ข้าพเจ้าจำาได้  ทีมเบสบอล
ของชาร์ลี บราวน์กำาลังแข่งเกมสำาคัญ—ลูซี
เล่นอยู่ในสนามทางขวา และมีลูกบอลตีโด่ง
ลอยมาที่เธอ  ทุกเบสมีคนอยู่แล้วและเป็น
ช่วงสุดท้ายของการทำาแต้มที่เก้า ถ้าลูซีรับลูก
ได้ทีมของเธอจะชนะ  ถ้าลูซีรับลูกพลาดอีก
ทีมก็จะชนะ

ดังที่เกิดขึ้นเฉพาะในการ์ตูนเท่านั้น คนทั้ง
ทีมมายืนล้อมลูซีขณะลูกบอลลอยลงมา ลูซี 
คิดว่า “ถ้าฉันรับลูกได้ ฉันจะเป็นฮีโร ถ้ารับ
ไม่ได้ ฉันจะเป็นแพะ”

บอลกำาลังลอยลงมา ขณะที่เพื่อนร่วมทีม
เฝ้ามองอย่างตื่นเต้น ลูซีรับบอลพลาด ชาร์ลี 
ขว้างถุงมือลงพื้นด้วยความโกรธ  ลูซีจึงมอง 
ไปที่เพื่อนร่วมทีม เท้าสะเอว และพูดว่า “เธอ 

จะคาดหวังให้ฉันรับลูกบอลได้อย่างไรเมื่อ
ฉันกำาลังกังวลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ
ของประเทศเรา”

นี่เป็นหนึ่งในลูกบอลหลายลูกที่ลูซีรับ
พลาดมาตลอดหลายปี เธอมีข้อแก้ตัวใหม่
ทุกครั้ง2  ถึงแม้จะเป็นเรื่องน่าขัน แต่ข้อแก้
ตัวของลูซีมักจะชอบด้วยเหตุผล ซึ่งก็ไม่ใช่
เหตุผลที่แท้จริงของการรับลูกพลาด

ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน ท่านมักจะสอนว่าการ
ตัดสินใจกำาหนดจุดหมายปลายทาง3  ใน
บริบทดังกล่าว คำาแนะนำาของข้าพเจ้าใน
คำ่าคืนนี้คือจงอยู่เหนือเหตุผลใดก็ตามที่ปิด
ก้ันเราจากการตัดสินใจท่ีชอบธรรม  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระ- 
เยซูคริสต์  ในอิสยาห์สอนเราว่าเราต้อง “ปฏิ- 
เสธความชั่วและเลือกความดี”4

ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนี้สำาคัญมากในยุคสมัย
ของเรา เมื่อซาตานแผ่อิทธิพลในใจมนุษย์ 
ด้วยวิธีแปลกใหม่และแยบยลการเลือกและ 
การตัดสินใจของเราต้องทำาอย่างรอบคอบ 
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
เราประกาศว่าจะดำาเนินชีวิตตามนั้น เราต้อง 
มีคำามั่นสัญญาที่ชัดเจนต่อพระบัญญัติและ 
ปฏิบัติตามพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์อย่างเคร่ง- 
ครัด  เมื่อเราปล่อยให้เหตุผลปิดกั้นเราจาก 
เอน็ดาวเม้นท์พระวหิาร งานเผยแผ่ท่ีมค่ีาควร 

ภาคฐานะปุโรหิต  |  4 ตุลาคม 2014

โดยเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เลือกอย่างฉลาด
“ปฏิเสธความชั่วและเลือกความดี” (อิสยาห์ 7:15)
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และการแต่งงานในพระวิหาร สิ่งเหล่านี้เป็น
อันตรายอย่างย่ิง  เป็นความปวดร้าวใจเมื่อ
เราประกาศความเชื่อในเป้าหมายเหล่านี้แต่
ยังละเลยการดำาเนินชีวิตที่นำาไปสู่เป้าหมาย5

หนุ่มสาวบางคนประกาศเป้าหมายของ
ตนเองว่าพวกเขาจะแต่งงานในพระวิหาร
แต่ไม่ออกเดทกับคนที่คู่ควรแก่การเข้าพระ- 
วิหาร พูดตามตรงก็คือ บางคนไม่ยอมแม้แต่ 
จะออกเดท  ท่านที่เป็นหนุ่มโสด ยิ่งท่านเป็น 
โสดนานเท่าไรหลงัจากมวัียวุฒแิละวุฒภิาวะ 
ที่เหมาะสม ท่านยิ่งสบายมากขึ้นเท่านั้น แต ่
จริงๆ แล้วท่านจะย่ิง อึดอัด มากขึ้นเท่านั้น 
ต่างหาก  ขอให้ “ทำางานอย่างทุ่มเท”6 ใน
กิจกรรมทางวิญญาณและทางสังคมที่ควบคู่
ไปกับเป้าหมายของการแต่งงานในพระวิหาร 

บางคนเลื่อนการแต่งงานไปจนจบการ
ศึกษาและมีงานทำา ขณะเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในโลก แต่เหตุผลนี้ไม่ได้แสดง
ศรัทธา  ไม่ได้ยอมทำาตามคำาแนะนำาของ
ศาสดาพยากรณ์ในปัจจุบัน และขัดแย้งกับ
หลักคำาสอนที่มีความหมาย

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพบกับชายวัยรุ่น 
คนหนึ่ง  เป้าหมายของเขาคือไปรับใช้งาน 
เผยแผ่ เรียนต่อ แต่งงานในพระวิหาร และม ี
ครอบครัวที่มีความสุขอย่างซื่อสัตย์  ข้าพเจ้า 
ยินดีมากกับเป้าหมายของเขา  แต่ระหว่าง 
การสนทนาต่อไป เหน็ได้ชดัว่าความประพฤต ิ
และการเลือกของเขาไม่ได้สอดคล้องกับเป้า 
หมาย ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาต้องการรับใช้งาน 
เผยแผ่อย่างจริงจังและหลีกเลี่ยงการล่วง
ละเมิดร้ายแรงที่จะยับยั้งงานเผยแผ่ของเขา 
แต่ความประพฤตใินแต่ละวนัไม่ได้เตรยีมเขา 
เพ่ือรับความท้าทายทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และทางวิญญาณที่เขาจะ
เผชิญ7  เขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะทำางานหนัก  เขา
ไม่จริงจังกับเรื่องเรียนหรือเซมินารี  เขามา
โบสถ์แต่ไม่อ่านพระคัมภีร์มอรมอน  เขาเล่น
วิดีโอเกมและใช้สื่อสังคมครั้งละนานๆ   ดู
เหมือนเขาจะคิดว่าการไปอยู่ที่คณะเผยแผ่
ของเขาน้ันเพียงพอแล้ว เยาวชนชายท้ังหลาย 
โปรดให้คำามั่นสัญญาอีกครั้งว่าจะประพฤติ
ตนอย่างมีค่าควรและเตรียมตัวอย่างจริงจังที่
จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา  พระเยซูคริสต์

ความกังวลของข้าพเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการ 
ตัดสินใจครั้งสำาคัญที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิต 

เท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจโดยทั่วไปเช่นกัน 
—การตัดสินใจทางโลกในแต่ละวันและการ
ตัดสินใจที่ดูเหมือนธรรมดาซึ่งเรามักจะใช้
เวลาส่วนใหญ่ของเรา  ในเรื่องเหล่าน้ี เรา
ต้องเน้นความพอดี สมดุล และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญญา  เป็นสิ่งสำาคัญที่จะอยู่เหนือ
เหตุผลและเลือกให้ดีที่สุด

ตัวอย่างที่ดีมากของความต้องการให้มี 
ความพอดี สมดุล  และปัญญาคือการใช้
อินเทอร์เน็ต  สิ่งน้ีสามารถเป็นการทำางาน
เผยแผ่ศาสนา ช่วยในด้านหน้าที่รับผิดชอบ
ของฐานะปุโรหิต ค้นหาบรรพชนผู้ลำ้าค่าเพื่อ
ทำาศาสนพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ และอื่นๆ 
อีกมากมาย  มีศักยภาพที่เป็นประโยชน์มาก 
มาย  เรารู้เช่นกันว่าอินเทอร์เน็ตสามารถส่ง 
สิ่งชั่วร้ายมาได้มากมายรวมถึงสื่อลามก การ 
สื่อสารที่หยาบคาย8 และเรื่องหลอกหลวง
จากบุคคลนิรนาม ซึ่งนำาไปสู่วงจรของความ 
โง่เขลาอย่างไม่สิ้นสุด ดังที่บราเดอร์แรนดัลล์ 
แอล. ริดด์ สอนไว้อย่างคมคายที่การประชุม
ใหญ่สามัญครั้งที่แล้วเมื่อพูดถึงอินเทอร์เน็ต 
“ท่านอาจตกอยู่ในวังวนอันไม่รู้จบของสิ่งไม่
สำาคัญที่สิ้นเปลืองเวลาและบั่นทอนศักยภาพ
ของท่าน”9

ความเพลิดเพลินและการต่อต้านความ
ชอบธรรมไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มี
อยู่ทั่วไป  ไม่เพียงมีผลต่อเยาวชนแต่มีผล 
ต่อเราทุกคน  เราอาศัยอยู่ในโลกที่โกลาหล 
อย่างแท้จริง10  เราถูกรายล้อมด้วย “ความ
สนุกสนาน” ที่ชวนให้หมกมุ่นกับชีวิตที่ไร้ศีล- 
ธรรมและผิดปกติ สื่อส่วนใหญ่นำาเสนอให้
เห็นจนเป็นเรื่องธรรมดา

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์เตือนสมาชิก
ไว้เมื่อเร็วๆ นี้ให้ใช้สื่อสังคมอย่างถูกต้อง11  
ผู้นำาทางความคิดที่โด่งดัง อาร์เธอร์ ซี. บรูคส์ 
เคยเน้นถึงประเด็นนี้  เขาสังเกตว่าเมื่อเรา
ใช้สื่อสังคม เรามีแนวโน้มจะให้คนเห็นราย
ละเอียดที่สวยงามในชีวิตเราแต่ไม่ใช่ในยาม 
ยากลำาบากทีโ่รงเรยีนหรอืทีท่ำางาน  เราแสดง 
ภาพชีวิตที่ไม่ครบถ้วน—บางครั้งทำาแบบ
โอ้อวดหรือเสกสรรปั้นแต่ง  เราวาดภาพชีวิต
นี้และจากนั้นเราก็บริโภค “ชีวิตที่เสกสรรปั้น
แต่ง…เกือบทั้งสิ้นของ ‘เพื่อนๆ’ ในสื่อสังคม 
[ของเรา]”  บรูคส์ยืนยันว่า “คุณจะไม่รู้สึกแย่
ได้อย่างไรที่ใช้เวลาส่วนหนึ่งเสแสร้งว่าคุณมี
ความสุขกว่าที่คุณเป็นและเวลาอีกส่วนหนึ่ง
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ตนว่าเฉลียวฉลาดมีความรู้และขาดปัญญา
ที่แท้จริงเหมือนที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน15  ใน
กิจการของอัครทูตเราอ่านเรื่องราวนี้ “เพราะ
ชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู ่
ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะกล่าวหรือ 
ฟังสิง่ใหม่ๆ”16 เปาโลเน้นเรือ่งการฟ้ืนคืนพระ- 
ชนม์ของพระเยซูคริสต์  เมื่อฝูงชนตระหนัก
ในเนื้อหาทางศาสนาของข่าวสารดังกล่าว 
บางคนเยาะเย้ยท่าน  บ้างก็ไม่ใส่ใจ  โดย
พูดว่า “เราจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนี้ต่อ
ไปอีก”17  เปาโลออกจากเอเธนส์ อย่างไม่
ประสบความส�าเร็จ  ดีน เฟรเดริค ฟาร์ราร์
เขียนถึงการไปเยือนครั้งนี้ว่า “ที่เอเธนส์ท่าน
ไม่ได้จัดตั้งศาสนจักร ท่านไม่เขียนสาส์นถึง
เอเธนส์ และในเอเธนส์ ที่ท่านมักจะเดินผ่าน 
ท่านไม่เคยไปเหยียบที่นั่นอีกเลย”18

ข้าพเจ้าเชื่อข่าวสารแห่งการดลใจของ
เอ็ลเดอร์โอ๊คส์ที่แยกแยะระหว่าง “ดี ดีกว่า 
ดีที่สุด” จะให้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ประเมินการเลือกและลำาดับความสำาคัญ19  
การเลือกหลายอย่างโดยเน้ือแท้แล้วไม่ได้
เลวร้าย แต่ถ้ามาดึงเวลาทั้งหมดของเราไป
และกีดกั้นเราจากการเลือกที่ดีที่สุด สิ่งเหล่า
นั้นย่อมมีอันตรายแฝงอยู่

กระทั่งกิจกรรมที่ดีงามยังต้องประเมินเพื่อ 
จะตัดสนิใจว่าสิง่เหล่านัน้กลายเป็นการหลอก 
ล่อเราจากเป้าหมายที่ดีที่สุดหรือไม่ สมัยเป็น
วัยรุ่น ข้าพเจ้าเคยสนทนากับคุณพ่อ ซึ่งยัง
จำาได้จนบัดนี้  ท่านไม่ค่อยเชื่อว่าคนที่อายุยัง
น้อยจะให้ความสำาคัญหรือเตรียมตัวสำาหรับ
เป้าหมายสำาคัญระยะยาว—เช่นอาชีพและ
การเลี้ยงดูครอบครัว

เฝ้าดูว่าคนอื่นดูจะมีความสุขมากกว่าคุณ 
เพียงไร”12

บางครั้งเรารู้สึกว่าเรากำาลังจมอยู่ในความ 
โง่เขลาทีไ่ร้สาระ เสยีงทีป่ราศจากความหมาย 
และความขัดแย้งอันต่อเนื่อง เมื่อเราลดเสียง 
และพินิจพิเคราะห์ถึงแก่นสาร มีเพียงเศษ
เสีย้วของสิง่เหล่าน้ีทีจ่ะช่วยเราบรรลเุป้าหมาย 
อันชอบธรรมของเราในนิรันดร  บิดาคนหนึ่ง
ตอบลูกอย่างชาญฉลาดต่อคำาร้องขอนับไม่
ถ้วนที่อยากมีส่วนร่วมในความเพลิดเพลิน
เหล่านี้  เขาเพียงแต่ถามลูกว่า “สิ่งนี้จะทำาให้
ลูกเป็นคนดีขึ้นหรือเปล่า”

เมื่อเราหาข้อแก้ตัวในการเลือกที่ผิด ไม่ว่า 
ใหญ่หรือเลก็ ซึง่ไม่สอดคล้องกับพระกิตติคุณ 
ที่ได้รับการฟื้นฟู เราสูญเสียพรและความคุ้ม 
ครองท่ีเราต้องการและมักจะตกหลุมบาป
หรือแค่หลงทาง

ข้าพเจ้ากังวลเป็นพิเศษเรือ่งความโง่เขลา13 

และการหลงใหล “สิ่งใหม่ๆ ทุกชนิด”  ใน
ศาสนจักรเราสนับสนุนและสรรเสริญความ
จรงิตลอดจนความรู้ทกุประเภท แต่เมือ่วัฒน- 
ธรรม ความรู้และจารีตสังคมแตกแยกไป
จากแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าและ 
บทบาทสำาคัญของพระเยซูคริสต์ ย่อมเกิด
ความล่มสลายของสังคม14  ในยุคสมัยของ 
เรา ทั้งที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านอย่าง 
ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยา- 
ศาสตร์และการสื่อสาร แต่ค่านิยมพื้นฐาน 
ที่จำาเป็นถูกกัดกร่อนและความสุขกับความ
ผาสุกโดยรวมลดลง

เมื่ออัครสาวกเปาโลได้รับเชิญให้พูดบน 
เนนิเขามาร์สในเอเธนส์ ท่านพบบางคนทีอ้่าง 

การศกึษาท่ีมคีวามหมายและประสบการณ์ 
การทำางานในเบื้องต้นมักจะจัดไว้เป็นลำาดับ
ความสำาคัญสูงสุดตามที่บิดาข้าพเจ้าแนะนำา  
ท่านชื่นชมกิจกรรมนอกหลักสูตร อาทิการ
โต้วาทีและองค์การนักศึกษาที่อาจมีความ 
สมัพันธ์โดยตรงกับเป้าหมายสำาคญับางอย่าง 
ของข้าพเจ้า  ท่านไม่ค่อยแน่ใจกับเวลาท่ี
ข้าพเจ้าใช้ไปอย่างมากในการเล่นฟุตบอล 
บาสเก็ตบอล เบสบอล หรือกรีฑา ท่านยอม 
รับว่ากีฬาสามารถสร้างความแข็งแรง อดทน  
และการทำางานเป็นหมู่คณะ แต่ก็ยืนยันว่า 
การให้ความสำาคัญกับกีฬาอย่างเดียวโดย
ใช้เวลาให้น้อยลงนั้นจะดีกว่า ในทัศนะของ
ท่าน กีฬาเป็นเรื่องดีแต่ไม่ดีที่สุด ส�าหรับ
ข้าพเจ้า  ท่านกังวลว่ากีฬาบางประเภทจะ
สร้างความโด่งดังหรือชื่อเสียงในท้องที่โดย
ต้องสูญเสียเป้าหมายระยะยาวที่สำาคัญกว่า  

จากประสบการณ์นี้ เหตุผลหนึ่งที่ข้าพเจ้า
ชอบเรื่องลูซีเล่นเบสบอลก็เพราะว่าในทัศนะ
ของคุณพ่อ ข้าพเจ้าควรศึกษานโยบายต่าง
ประเทศและไม่ต้องห่วงว่าข้าพเจ้าจะรับลูก 
บอลได้หรือไม่  ข้าพเจ้าควรพูดให้เข้าใจก่อน 
ว่าคณุแม่ของข้าพเจ้าชอบกีฬา  ท่านจะพลาด 
การแข่งขันของข้าพเจ้าสักนัดก็ต่อเมื่อท่าน
เข้าโรงพยาบาล

ข้าพเจ้าตัดสินใจทำาตามคำาแนะนำาของ
คุณพ่อและไม่เล่นกีฬาท่ีต้องแข่งขันต่าง
สถาบันเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย ตอนนั้นโค้ช 
ทีมอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมบอก
ข้าพเจ้าว่าโค้ชทีมมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
เชญิเมอร์ลนิ โอลเซน็กับข้าพเจ้าไปรับประทาน 
อาหารกลางวัน  ท่านที่ยังอายุน้อยอยู่อาจ
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อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าสนับสนุนทุกคน  
ไม่ว่าคนหนุ่มสาวหรือสูงวัย ให้ทบทวนเป้า 
หมายและวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งพยายาม
มีวินัยให้มากขึ้น  ความประพฤติและการ
เลือกของเราในแต่ละวันควรสอดคล้องกับ
เป้าหมายของเรา  เราต้องอยู่เหนือเหตุผล
และความเพลิดเพลิน  สิ่งนี้สำาคัญเป็นพิเศษ
ต่อการเลือกที่สอดคล้องกับพันธสัญญาของ
เราที่จะรับใช้พระเยซูคริสต์ด้วยความชอบ
ธรรม21  เราต้องไม่ละสายตาจากเป้าหมาย
หรือทำาลูกบอลตกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ชวิีตน้ีเป็นเวลาท่ีจะเตรยีมตัวพบพระผูเ้ป็น- 
เจ้า22  เราเป็นคนมีความสุข เบิกบานใจ  เรา
ชื่นชอบอารมณ์ขันที่ดีและเห็นคุณค่าของ
เวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวและมิตรสหาย แต่
เราต้องตระหนักว่ามีจุดประสงค์ที่จริงจัง
ควบคู่มากับมาตรฐานของการดำาเนินชีวิต 
และการเลือกท้ังหมดของเรา  ความเพลิด 
เพลินและเหตุผลที่จำากัดความก้าวหน้านั้น
เป็นอันตรายมากอยู่แล้ว แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้น 
บัน่ทอนศรทัธาในพระเยซคูรสิต์และศาสนจกัร 
ของพระองค์ สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องสลดใจ

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิต เราจะทำาให้ความประพฤติของเรา 
สอดคล้องกับจุดประสงค์อันสูงส่งซึ่งกำาหนด
ไว้สำาหรับผู้ที่อยู่ในการรับใช้ของพระอาจารย์    
ในทุกสิ่งเราควรจดจำาว่าความ “องอาจใน 
ประจกัษ์พยานถึงพระเยซ”ู23 เป็นการทดสอบ 
เพื่อแบ่งแยกครั้งสำาคัญระหว่างอาณาจักร 
ซีเลสเชียลกับอาณาจักรเทอร์เรสเตรียล  เรา 
ต้องการอยู่บนฝั่งของซีเลสเชียลในการแบ่ง
แยกนั้น  ในฐานะอัครสาวกคนหนึ่งของพระ- 
องค์ ข้าพเจ้าแสดงประจกัษ์พยานด้วยศรทัธา 
แรงกล้าถึงความจริงแห่งการชดใช้และความ
เป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้
รอดของเรา ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 

อ้างอิง
1. Lee Mendelson-Bill Melendez Production TV 

Specials.
2.	 จากพระจันทร์ของดาวเสาร์ท�าให้เธอเขว	จนถึง

กับกังวลว่าจะมีสารพิษในถุงมือเธอ	ลูซีมีเหตุผล
เสมอว่าท�าไมเธอจึงรับบอลไม่ได้.

3.	 ด	ู“Decisions	Determine	Destiny,”	บทที่	8	ใน 
Pathways to Perfection: Discourses of 
Thomas S. Monson (1973),	57–65.	

4.	 อิสยาห	์7:15.

ไม่รู้จักเมอร์ลิน  เขาเป็นแท็กเกิ้ลที่มีชื่อเสียง 
ไปทัว่ประเทศของทมีอเมริกันฟุตบอลโรงเรยีน 
มัธยมปลายโลแกนซึ่งข้าพเจ้าเล่นเป็นควอ- 
เตอร์แบคและเซฟตี้และรับลูกคิกออฟและ 
เตะลกูพันท์  ในโรงเรยีนมธัยมปลาย เมอร์ลิน 
ได้รับการติดต่อให้ร่วมทีมจากทีมอเมริกัน 
ฟุตบอลที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ  ในมหา- 
วิทยาลัยเขาได้รับถ้วยเอาท์แลนด์ในฐานะ
ไลน์แมนเส้นในดีเด่นของประเทศ  ในที่สุด
เมอร์ลินเป็นคนที่สามที่ได้รับคัดเลือกให้เล่น 
ในทีมลีกระดับชาติและได้เล่นในการแข่งขัน
โปรโบวล์ (Pro Bowls) อย่างยอดเยี่ยม 14 
ครั้งติดต่อกัน เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่หอ
เกียรติยศสำาหรับนักอเมริกันฟุตบอลอาชีพ
ในปี 198220

เรารับประทานอาหารกลางวันกับโค้ชทีม 
สแตนฟอร์ดที่ร้านบลูเบิร์ดในโลแกน ยูทาห ์
หลังจากจับมือกันแล้ว เขาไม่เคยสบตาข้าพ- 
เจ้าแม้แต่คร้ังเดียว เขาพูดแต่กับเมอร์ลนิโดย 
ไม่สนใจข้าพเจ้า  เมื่อรับประทานอาหาร

กลางวันเสร็จ เป็นครั้งแรกท่ีเขาหันมาทาง
ข้าพเจ้า แต่เขาจำาชื่อข้าพเจ้าไม่ได้  จากน้ัน 
เขาบอกเมอร์ลินว่า “ถ้าคุณเลือกไปที่สแตน- 
ฟอร์ดและอยากจะพาเพื่อนไปด้วย ถ้าเขาม ี
เกรดดพีออาจจะจดัการให้ได้”  ประสบการณ์ 
นี้ยืนยันกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าควรทำาตามคำา
แนะนำาอันชาญฉลาดของคุณพ่อ

เจตนาของข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการห้าม
เล่นกีฬาหรือห้ามใช้อินเทอร์เน็ตหรือห้าม
ทำากิจกรรมที่มีคุณค่าอื่นๆ ที่คนหนุ่มสาว
ชื่นชอบ  กิจกรรมเหล่านี้ต้องใช้ความพอดี 
สมดุล และปัญญา  เมื่อเราใช้อย่างฉลาด 
สิ่งเหล่านี้จะทำาให้ชีวิตเราดีขึ้น

5.	 “If	to	do	were	as	easy	as	to	know	what	were	
good	to	do,	chapels	had	been	churches,	and	
poor	men’s	cottages	princes’	palaces”	(William	
Shakespeare,	The Merchant of Venice, องก์	1,	
ฉาก	2,	บรรทัด	12–14).

6.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	58:27.
7.	 ดู	การปรับตัวให้เข้ากับชีวิตผู้สอนศาสนา  

(คู่มือ,	2013),	23-49.
8.	 ดู	Stephanie	Rosenbloom,	“Dealing	with	

Digital	Cruelty,”	New York Times, Aug.	24,	
2014,	SR1.

9.	 แรนดัลล	์แอล.	ริดด์,	“คนในรุ่นที่ทรงเลือก,”	
เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	56.

10.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	45:26.
11.	 ดู	David	A.	Bednar,	“To	Sweep	the	Earth	as	

with	a	Flood”	(speech	delivered	at	BYU	
Campus	Education	Week,	ส.ค.	19,	2014);	lds.
org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/
to-sweep-the-earth-as-with-a-flood.

12.	 Arthur	C.	Brooks,	“Love	People,	Not	Pleasure,”	
New York Times,	July	20,	2014,	SR1.

13.	 โชคร้ายที่ความเบี่ยงเบนอย่างหนึ่งซึ่งเพิ่มขึ้นใน
ยุคสมัยของเราคือความโง่เขลาอย่างแท้จริง		เมื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงแจกแจงบางสิ่งที่ท�าให้
มนุษย์มีมลทิน	พระองค์ทรงรวมถึงความโง่เขลา	
(ด	ูมาระโก	7:22).

14.	 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยกรีกโบราณและโรม	
เช่นเดียวกับอารยธรรมในพระคัมภีร์มอรมอน.

15.	 ดู	Frederic	W.	Farrar,	The Life and Work of St. 
Paul	(1989),	302.	มีนักปรัชญาหลากหลาย
ประเภท	รวมถึงกลุ่มเอปิคิวรุสและกลุ่มสโตอิก,	
บางคนเรียกกลุ่มคู่อริทั้งสองนี้ว่าเป็นพวกฟาริสี
และสะดูสีของโลกนอกศาสนา.	ดู	Quentin	L.	
Cook,	“Looking	beyond	the	Mark,”	Ensign, 
Mar.	2003,	41–44;	Liahona, Mar.	2003,	 
21–24	ด้วย.

16.	 กิจการของอัครทูต	17:21.
17.	 กิจการของอัครทูต	17:32.
18.	 Farrar,	The	Life	and	Work	of	St.	Paul,	312.
19.	 ดู	ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์,	“ดี	ดีกว่า	ดีทีสุ่ด,”	เลยีโฮนา, 

พ.ย.	2007,	104–108.
20.	 เมอร์ลิน	โอลเซ็นเป็นนักฟตุบอลทีไ่ด้รบัการเสนอ 

ชื่อในหอเกียรติยศ		นักแสดง	และผู้ประกาศของ	
NFL	ของช่อง	NBC		เขาได้รับรางวัล	Outland	
Trophy	ในการเล่นฟตุบอลให้มหาวทิยาลยัยทูาห์ 
สเตท		เขาเล่นฟุตบอลอาชีพส�าหรับทีม	Los	
Angeles	Rams.		เขาเล่นบทโจนาธาน	การ์วีย์คู่
กับไมเคิล	แลนดอนในเรื่อง Little House on the 
Prairie	และเคยมีรายการโทรทัศน์ของเขาเอง	
Father Murphy		ปัจจุบันเมอร์ลินถึงแก่กรรม	
(11	มีนาคม	2010)		และเราคิดถึงเขามาก

21.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	76:5.
22.	 ดู	แอลมา	34:32.
23.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	76:79.
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จะเข้มแข็งและต้านแรงดึงทั้งหมดที่กำาลังดึง
เราไปผิดทาง…เราต้องมีประจักษ์พยานของ
เราเอง ไม่ว่าท่านจะอายุ 12 ขวบหรือ 112 
ปี—หรืออายุระหว่างนั้น—ท่านสามารถรู้ได้
ด้วยตนเองว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
เป็นความจริง”1

แม้ข่าวสารของข้าพเจ้าในคืนนี้จะมุ่งไป
ยังผู้ที่มีอายุใกล้ 12 ขวบมากกว่าใกล้ 112 ป ี
แต่หลักธรรมที่จะแบ่งปันก็ประยุกต์ใช้ได้กับ 
ทุกคน  เพื่อตอบรับถ้อยคำาของประธานมอน-
สัน ข้าพเจ้าจะถามว่า เราแต่ละคนรู้ด้วยตน 
เองว่าพระกิตติคุณนี้จริงหรือไม่  เราพูดได้
เต็มปากหรือไม่ว่าประจักษ์พยานของเราเป็น

พี่
น้องชายที่รัก เราได้รับแรงบันดาล
ใจอย่างต่อเนื่องจากแบบอย่างส่วน 
ตัวและการรับใช้ในฐานะปุโรหิต 

ของประธานโธมัส เอส. มอนสัน  เมื่อเร็วๆ นี้
มีคนถามมัคนายกหลายคนว่า “คุณชื่นชม 
ประธานมอนสันในเร่ืองใดมากท่ีสุด” มัคนายก 
คนหนึ่งเล่าเรื่องที่ประธานมอนสันในวัยเด็ก 
ให้ของเล่นแก่เพื่อนผู้ขัดสน อีกคนพูดถึงเรื่อง 
ที่ประธานมอนสันเอาใจใส่ดูแลหญิงหม้าย
หลายคนในวอร์ดของท่าน  คนที่สามให้ข้อ
สังเกตเรื่องที่ท่านได้รับเรียกเป็นอัครสาวก
ตั้งแต่ยังหนุ่มและท่านเป็นพรแก่ผู้คนทั่วโลก 
แล้วก็มีเยาวชายคนหน่ึงพูดว่า “ส่ิงท่ีผมช่ืนชม 
มากท่ีสุดเก่ียวกับประธานมอนสันคือประจักษ์ 
พยานที่เข้มแข็งของท่าน”

เราทุกคนรู้สึกถึงการเป็นพยานพิเศษของ
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ของศาสดา
พยากรณ์และการยึดคำามั่นสัญญาของท่านที่
จะทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ  
ด้วยประสบการณ์ทุกอย่างที่ประธานมอนสัน
แบ่งปัน ท่านเชญิชวนให้ดำาเนนิชวิีตตามพระ- 
กิตติคุณให้สมบูรณ์ขึ้น แสวงหาและสร้าง
เสริมประจักษ์พยานส่วนตัวของเรา  ให้เรา
นึกถึงสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ท่ีแท่นพูดนี้ในการ
ประชุมใหญ่สองสามครั้งที่ผ่านมา “เพื่อเรา

ของเราเองจริง ขออ้างอิงคำาพูดของประธาน
มอนสนัอกีครัง้: “ข้าพเจ้ายังยืนยันว่าประจกัษ์ 
พยานที่เข้มแข็งในพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
และพระกิตติคุณของพระองค์จะ…ปกป้อง
ท่านจากบาปและความชั่วร้ายรอบตัวท่าน…
หากท่านยังไม่มีประจักษ์พยานถึงสิ่งเหล่านี้ 
จงทำาสิ่งที่ต้องทำาเพื่อให้ได้รับประจักษ์พยาน
นี้   เป็นเรื่องสำาคัญย่ิงท่ีท่านจะมีประจักษ์
พยานของท่านเอง เพราะประจักษ์พยานของ 
ผูอ้ืน่จะพยุงท่านไปได้เพียงระยะหน่ึงเท่าน้ัน”2

ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระกิตติคุณ 

ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นความ 
จริง เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ ่
และเป่ียมด้วยปีต ิเราอาจต้องพ่ึงพาประจกัษ์ 
พยานของคนอื่นก่อน—ดังที่นักรบหนุ่มกล่าว
ไว้ว่า “เราไม่สงสัยเลยว่ามารดาของเรารู้เรื่อง
นี้”  นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดี แต่เราต้องสร้างเสริม
จากที่นั่น  เพ่ือความเข้มแข็งในการดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณไม่มีอะไรสำาคัญไปกว่า
การได้รับและเสริมกำาลังประจักษ์พยานของ
เราเอง  เราต้องกล้าประกาศดังที่แอลมาทำา 
“ข้าพเจ้า…รู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง”4

“ท่านคิดว่าข้าพเจ้ารู้ถึงความแน่นอนของ
เรื่องเหล่านี้ด้วยวิธีใด?” แอลมากล่าวต่อไป 
ว่า “ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าเรื่องเหล่า 
นีเ้ป็นท่ีรูแ้ก่ข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิ 
ของพระผู้เป็นเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้าอดอาหาร
และสวดอ้อนวอนมาหลายวันเพื่อข้าพเจ้าจะ
รู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง. และ บัดนี้ข้าพเจ้ารู้
ด้วยตนเองว่าเรื่องเหล่านี้จริง”5

ข้าพเจ้าปรารถนาจะเห็นสิ่งที่บิดาข้าพเจ้าเห็น
เช่นเดียวกับแอลมา นีไฟรู้ความจริงด้วย 

ตนเองเช่นกัน หลังจากฟังบิดาพูดถึงประสบ- 
การณ์ทางวิญญาณหลายเรื่อง  นีไฟต้องการ
รู้สิ่งที่บิดารู้  เรื่องนี้เป็นมากกว่าความอยากรู้
อยากเห็นตามปกติ—เพราะเป็นสิ่งที่ท่านหิว 
และกระหายใคร่รู้  แม้ท่านจะ “อายุน้อย ยิ่ง
นกั,” แต่ท่านม ี“ความปรารถนามากด้วยท่ีจะ 
รูค้วามลีล้บัของพระผูเ้ป็นเจ้า”6 ท่านปรารถนา 
อย่างยิ่งที่จะ “เห็น, และได้ยิน, และรู้ถึงเรื่อง 
เหล่าน้ี, โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”7

ขณะนีไฟ “นั่งไตร่ตรองในใจ [ของท่าน]” 
ท่านถูกพา “ไปในพระวญิญาณ…ไปบนภูเขา 
สูงย่ิง” ที่น่ันท่านถูกถามว่า “เจ้าปรารถนา 

โดยเอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น
แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้
ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์
เป็นความจริง เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยปีติ
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ในพระคัมภีร์ไบเบิล: “แต่ถ้าใครในพวกท่าน 
ขาดสติปัญญา ให้คนนัน้ทลูขอจากพระเจ้า”11 

ท่านลงมอืกระทำาด้วยตนเองเพือ่ค้นหาคำาตอบ 
ตอนเช้าท่ีสวยงามในฤดใูบไม้ผลปีิ 1820 ท่าน 
เข้าไปในป่าแล้วคุกเข่าสวดอ้อนวอน  ด้วย
ศรัทธาของท่านและเนื่องด้วยพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงมีงานพิเศษให้ท่านทำา  โจเซฟได้รับนิมิต 
อนัรุง่โรจน์ของพระผูเ้ป็นเจ้าพระบดิาและพระ- 
บุตร พระเยซูคริสต์ และเรียนรู้ด้วยตนเองว่า
ท่านต้องทำาสิ่งใด

จากประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธ ท่าน
เห็นรูปแบบที่จะประยุกต์ใช้เพื่อรับและสร้าง 
เสรมิประจกัษ์พยานของตนเองหรอืไม่  โจเซฟ 
น้อมรับพระคัมภีร์เข้าในส่วนลึกของจิตใจ  
ท่านไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ของตนเอง  จากน้ันท่านลงมือ
กระทำาในสิ่งท่ีเรียนรู้  ผลก็คือนิมิตแรกอัน
รุ่งโรจน์—และทุกสิ่งที่ตามมา  แท้จริงแล้ว 
ศาสนจกัรน้ีสถาปนาขึน้บนหลกัธรรมทีท่กุคน 
—รวมท้ังเดก็หนุม่ชาวไร่อายุ 14 ปี—สามารถ 
“ทูลขอจากพระเจ้า” ได้ และจะได้รับคำาตอบ
ต่อการสวดอ้อนวอนนั้น

ถ้ากระนั้นประจักษ์พยานคืออะไร
เรามักได้ยินสมาชิกศาสนจักรพูดว่าประ- 

จักษ์พยานเป็นสมบัติลำ้าค่าที่สุด  น่ีคือของ
ประทานศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะ
รับได้โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

สิ่งใดหรือ?” ท่านตอบอย่างเรียบง่ายว่า “ข้า- 
พระองค์ปรารถนาจะเห็นส่ิงทีบ่ดิาข้าพระองค์ 
เห็น”8 ด้วยใจที่เชื่อและความวิริยะอุตสาหะ
ของท่าน นีไฟได้รับพรด้วยประสบการณ์ที่
น่าอัศจรรย์  ท่านได้รับการเป็นพยานถึงการ
ประสูติ พระชนม์ชีพ และการตรึงกางเขน
ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ที่จะเกิด 
ขึ้น  ท่านเห็นการออกมาของพระคัมภีร์
มอรมอนและการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุค
สุดท้าย—ทั้งเป็นผลของความปรารถนาที่
จริงใจของท่านที่จะรู้ด้วยตัวท่านเอง9

ประสบการณ์ส่วนตัวเหล่าน้ีกับพระเจ้า
เตรียมนีไฟสำาหรับความยากลำาบากและการ 
ท้าทายทีท่่านจะเผชญิในไม่ช้า ประสบการณ์ 
เหล่านี้ช่วยให้ท่านยืนอย่างมั่นคงเมื่อคนอื่นๆ 
ในครอบครัวกำาลังต่อสู้ดิ้นรน  ท่านทำาสิ่งนี้ได้
เพราะท่านได้ เรียนรู้ ด้วยตนเองและ ทราบ 
ด้วยตนเอง  ท่านได้รับพรด้วยประจักษ์พยาน
ของท่านเอง

ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า
เฉกเช่นนีไฟ ศาสดาโจเซฟ สมิธก็ “อาย ุ

น้อย ยิ่งนัก,” เมื่อท่านมี “จิตใจ…ว้าวุ่นครุ่น- 
คิดหนัก” เก่ียวกับความจริงทางวิญญาณ  
สำาหรับโจเซฟ นั่นเป็นเวลาที่ “กังวลใจมาก” 
ขณะแวดล้อมไปด้วยข่าวสารที่ขัดแย้งสับสน
ด้านศาสนา  ท่านต้องการรู้ว่าศาสนจักรใด 
ถูกต้อง10  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำา 

เป็นความรู้สึกแน่ใจที่สงบนิ่ง ไม่หวั่นไหว เรา 
ได้รบัจากการศกึษา สวดอ้อนวอนและดำาเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณ  เป็นความรู้สึกว่าพระ-
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงยืนเป็นพยานต่อจิต
วิญญาณเราว่าสิง่ท่ีเราเรยีนรูแ้ละทำานัน้ถูกต้อง

บางคนพูดราวกับว่าประจักษ์พยานคือส
วิทช์ไฟ—อาจปิดหรือเปิดก็ได้ ท่านอาจมี 
ประจักษ์พยานหรือไม่ก็ได้  ในความเป็นจริง   
ประจักษ์พยานเปรียบได้ดังต้นไม้ที่ผ่านการ 
เจริญเติบโตและพัฒนาการมาหลากหลาย
ขัน้ตอน ต้นไม้ทีส่งูทีส่ดุอยูใ่นอทุยานแห่งชาต ิ
เรดวูดทางตะวันตกของสหรัฐ  ขณะท่านยืน
อยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเหล่า
นี้ ช่างน่าพิศวงเมื่อคิดว่าแต่ละต้นงอกงาม
ขึ้นมาจากเมล็ดพืชเล็กๆ เม็ดเดียว  เปรียบ
ดังประจักษ์พยานของเรา  แม้จะเริ่มต้นจาก
ประสบการณ์ทางวิญญาณเพียงครั้งเดียว  
เมื่อเวลาผ่านไปย่อมเติบโตและพัฒนาจาก
การบำารุงเลี้ยงที่ต่อเนื่องและการประสบเหตุ
ทางวิญญาณบ่อยครั้ง

ไม่แปลกท่ีศาสดาพยากรณ์แอลมาอธิบาย 
ถึงวิธีที่เราจะพัฒนาประจักษ์พยานโดยพูด
ถึงเมล็ดพืชที่เติบโตเป็นต้นไม้ “หากท่านให้
ที่” ท่านกล่าว “เพื่อจะปลูกเมล็ดพืชในใจ
ท่าน, ดูเถิด, หากเป็นเมล็ดจริง, หรือเมล็ดดี, 
หาก ท่านไม่โยนมันทิ้งโดยความไม่เชื่อของ
ท่าน, …มันจะเริ่มพองอยู่ในอกท่าน; และ
เมื่อท่านรู้สึกถึงการพองนี้, ท่านจะกล่าวใน
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อย่างต่อเน่ืองและความพากเพียรของเรา 
“แต่หากท่านจะบำารงุเลีย้งพระวจนะ,” แอลมา 
ให้สัญญา “แท้จริงแล้ว, บำารุงเลี้ยงต้นไม้เมื่อ
เริ่มเติบโต,  โดยศรัทธาของท่านด้วยความ
ขยันหมัน่เพียรย่ิง, และด้วยความอดทน, โดย 
ตั้งตารอผลจากต้นไม้, มันจะแตกราก; และ
ดูเถิดมันจะเป็นต้นไม้ที่งอกงามไปสู่ชีวิตอัน
เป็นนิจ.”14

บัดนี้ถึงเวลา; วันนี้คือวันนั้น
ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเองเริ่มเมื่อ

ศึกษาและไตร่ตรองคำาสอนในพระคมัภีร์มอร- 
มอน  เมื่อคุกเข่าทูลถามพระผู้เป็นเจ้าโดย
สวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อม  พระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นพยานแก่จิตวิญญาณข้าพเจ้าว่า
สิ่งที่ข้าพเจ้าอ่านจริง  การเป็นพยานครั้งแรก
นี้เป็นสิ่งเร้าให้ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานใน
ความจริงข้ออื่นๆ ของพระกิตติคุณมากมาย 
ดังนั้น เช่นเดียวกับที่ประธานมอนสันสอนว่า  
“เมื่อเรารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความ
จริง เราจะรู้ด้วยว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์และท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
นิรันดร์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซู
คริสต์ เราจะรู้ด้วยว่าพระกิตติคุณได้รับการ
ฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี้ผ่านโจเซฟ สมิธ—รวม
ถึงการฟื้นฟูทั้งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ
ฐานะปโุรหิตแห่งเมลคเีซเดค”15  นับจากวันนัน้ 
ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่ศักดิ์สิทธ์ิกับพระ- 
วิญญาณบริสุทธ์ิหลายครั้งซึ่งช่วยยำ้าให้

ใจว่า—มันจำาต้องเป็นว่านี่คือเมล็ดดี, หรือว่า
พระวจนะดี, เพราะมันเริ่มทำาให้จิตวิญญาณ
ข้าพเจ้าขยาย; แท้จริงแล้ว, มันเริ่มให้ความ
สว่างแก่ความเข้าใจของข้าพเจ้า, แท้จริง
แล้ว, มันเริ่มมีรสเลิศสำาหรับข้าพเจ้า.”12

บ่อยครัง้นีค่อืวิธีเริม่ต้นของประจกัษ์พยาน: 
ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ สว่างไสว มั่นใจ ที่ทำาให้
รู้ว่าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจริง  อย่างไร
ก็ตาม แม้ความรู้สึกนั้นจะเลอเลิศเพียงใด 
ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น  งานแห่งการ
เติบโตของประจักษ์พยานท่านยังไม่เสร็จ— 
งานน้ีต้องทำามากกว่าการปลูกต้นเรดวูดซึ่ง
เสร็จสิ้นเมื่อต้นอ่อนแทงยอดออกมาจากพื้น 
ดนิ หากเราละเลยไม่ใส่ใจต่อการกระตุน้เตือน 
ทางวิญญาณในช่วงแรก  ไม่บำารุงเลี้ยงต้น
อ่อนเหล่านีด้้วยการศกึษาพระคมัภีร์และสวด 
อ้อนวอนอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาประสบ- 
การณ์กับพระวิญญาณเพิ่มขึ้น ความรู้สึกจะ
อ่อนล้าและประจักษ์พยานจะเหี่ยวแห้งลง

ดังที่แอลมาเปรียบไว้ “แต่หากท่านละเลย
ต้นไม้, และไม่คิดถึงการบำารุงเลี้ยงมัน, ดูเถิด
มันจะไม่แตกราก; และเมื่อความร้อนของ
ดวงอาทิตย์มาถึงและแผดเผามัน, เนื่องจาก
มันไม่มีรากมันย่อมเหี่ยวแห้งไป, และท่านก็
ถอนมันขึ้นและโยนมันทิ้ง.”13

ส่วนมากประจักษ์พยานของเราจะเติบโต
เหมอืนต้นไม้: ค่อยเป็นค่อยไป แทบรบัรูไ้ม่ได้ 
ซึ่งจะเป็นไปตามผลลัพธ์แห่งการเอาใจใส่

ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วย
ให้รอดของโลกและว่าพระกิตติคุณท่ีได้รับ
การฟื้นฟูของพระองค์เป็นความจริง  เหมือน
กับแอลมา ข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ด้วยความ
แน่ใจว่า ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง

สหายวัยเยาว์ท้ังหลาย บัดนี้ถึงเวลาแล้ว 
และวันน้ีคอืวันนัน้ทีเ่ราจะเรยีนรูแ้ละยำา้ความ 
มั่นใจแก่ตนเองว่าพระกิตติคุณนี้จริง  เราแต ่
ละคนมงีานสำาคญัต้องทำา เพือ่ให้งานน้ีสำาเรจ็ 
และเพ่ือได้รบัการปกป้องจากอทิธิพลของโลก 
ซึ่งดูเหมือนปรากฏข้ึนตลอดเวลา เราต้องม ี
ศรัทธาของแอลมา นีไฟ และเด็กหนุ่มโจเซฟ 
สมิธเพื่อมีและพัฒนาประจักษ์พยานของเรา 
เอง

เฉกเช่นมคันายกท่ีเล่าให้ฟัง ข้าพเจ้าชืน่ชม 
ประธานมอนสันที่ประจักษ์พยานของท่านซึ่ง 
สงูตระหง่านดจุต้นเรดวูด แม้กระน้ันประจกัษ์ 
พยานของประธานมอนสันยังคงต้องเติบโต
และพัฒนาต่อไปตลอดเวลา เราสามารถรู ้
ได้ด้วยตนเองดังท่ีประธานมอนสันรู้ว่าพระ- 
เยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและ
พระผู้ไถ่ของโลก ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู รวมถึงการฟ้ืนฟูฐานะ 
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า  เราดำารงฐานะ
ปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์นั้น  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ด้วยความนอบน้อมขอให้เราเรียนรู้และรู้สิ่ง
เหล่านี้ด้วยตัวเราเองในพระนามศักดิ์สิทธิ์
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ฟิลิปปินส์
ไต้ฝุ่นไห่เยียนระดับ 5 ทิ้งร่องรอยความ 

เสยีหายและความทกุข์ยากไว้อย่างกว้างขวาง  
หลายเมืองราพณาสูร ชีวิตคนมากมายสูญ
สิ้น บ้านเรือนหลานล้านหลังเสียหายรุนแรง 
และระบบบรกิารพ้ืนฐานเช่น นำา้ ท่อนำา้ทิง้ 

พี่
น้องที่รัก ข้าพเจ้ารักฐานะปุโรหิต 
และรักการอยู่กับท่าน  ข้าพเจ้า
ซาบซึ้งใจยิ่งนักที่เราได้รับใช้ด้วย

กันในอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่นี้
เราอยู่ในยุคที่น่าอัศจรรย์  ความก้าวหน้า

ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนมากมาย  แต่มีหลัก 
ฐานแสดงให้เห็นความทุกข์ยากเดอืดร้อนใหญ่ 
หลวงของมนุษย์เช่นกัน นอกจากสงคราม
และข่าวลือเรื่องสงครามแล้ว ภัยธรรมชาติที่
เพิ่มขึ้น—รวมไปถึงอุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดิน
ไหว และโรคภัยไข้เจ็บ—กำาลังส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตหลายล้านคนทั่วโลก

ผูน้ำาศาสนจักรตระหนักและต่ืนตัวเก่ียวกับ 
ความผาสกุของลกูๆ พระผู้เป็นเจ้าทุกแห่งหน 
เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ไม่ว่าที่ใดศาสนจักรจะ
ให้ความช่วยเหลือยามคับขันเพ่ือช่วยเหลือ
คนทุกข์ยากเดือดร้อน  ตัวอย่างเช่นในเดือน
พฤศจิกายน  ไต้ฝุ่นไห่เยียนถล่มหมู่เกาะ

และไฟฟ้าใช้การไม่ได้
ศาสนจักรให้ความช่วยเหลือทันทีหลัง

เกิดภัยพิบัติครั้งนี้ สมาชิกศาสนจักรที่อยู่ใน
ฟิลิปปินส์ระดมพลช่วยพี่น้องชายหญิงโดย
จัดหาอาหาร นำ้า เครื่องนุ่งหุ่ม และชุดสุข
อนามัยให้ทั้งสมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิก

อาคารศาสนจักรกลายเป็นสถานพักพิง
ของคนไร้ที่อยู่อาศัยหลายพันคน  ศาสนจักร
ได้ประเมินสภาพและความปลอดภัยของ 
สมาชิกทุกคนภายใต้การนำาของฝ่ายประธาน 
ภาคและผู้นำาฐานะปุโรหิตในท้องที่ซึ่งหลาย 
ท่านสูญเสียทุกอย่างที่มี แผนซึ่งได้รับการ
ดลใจเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพ
ความเป็นอยูแ่ละการพ่ึงพาตนเองของสมาชกิ

ศาสนจักรจัดหาแหล่งช่วยให้สมาชิกสร้าง
ที่พักและบ้านไม้ขึ้นอีกครั้ง  นี่ไม่ได้เป็นเพียง
การให้เปล่า  แต่สมาชิกได้รับการฝึกฝนและ
ลงแรงที่จำาเป็นเพื่อตนเองและคนอื่นๆ

พรประการหนึง่ท่ีได้จากการนีค้อืเมือ่สมาชกิ 
พัฒนาทักษะงานไม้ การเดินท่อประปา และ
ทักษะอื่นด้านการก่อสร้าง พวกเขาสามารถ
หาโอกาสทำางานเหล่านีไ้ด้เมือ่เมอืงและชมุชน 
ใกล้เคียงเริ่มสร้างอีกครั้ง

การดูแลคนยากจนและคนขัดสนเป็นหลัก

ค�าสอนพระกิตติคุณพื้นฐาน และเป็นองค์

ประกอบส�าคัญในแผนแห่งความรอดอันเป็น

นิรันดร์

ก่อนการปฏิบัติศาสนกิจมรรตัย พระเยโฮ-
วาห์ทรงประกาศผ่านศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค์ว่า “เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไป
จากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชา
ท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อ 
พี่น้องของท่าน คือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่ง
อยู่ในแผ่นดินของท่าน”1

ในสมัยของเรา การดูแลคนยากจนและ
คนขัดสนเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของ
ศาสนจักรท่ีพระเจ้าทรงกำาหนดไว้เพ่ือช่วย
ให้แต่ละบุคคลและครอบครัวคู่ควรกับความ
สูงส่ง2

การดูแลคนยากจนและคนขัดสนมุ่งหวัง
ทั้งความรอดฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ รวม
ถึงการรับใช้ของสมาชิกศาสนจักรแต่ละคน
ขณะพวกเขาดูแลคนยากจนและคนขัดสน 
ตลอดถึงสวัสดิการศาสนจักร ซึ่งบริหารผ่าน

เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ไม่ว่าที่ใดศาสนจักร 

จะให้ความช่วยเหลือยามคับขันต่อคนทุกข์ยาก

เดือดร้อน

โดยอธิการดีน เอ็ม. เดวีส
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุม

กฎแห่งการอดอาหาร: 
ความรับผิดชอบส่วน
ตัวในการดูแลคน
ยากจนและคนขัดสน
ในฐานะผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด เรามีความรับผิดชอบส่วนตัว 
ในการดูแลคนยากจนและคนขัดสน
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และเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว ้
ทัง้ไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาตขิองเจ้าไม่ใช่หรอื?”4

ต่อจากน้ันอิสยาห์ได้ระบุพรวิเศษสุดท่ี
พระเจ้าทรงสัญญากับผู้เชื่อฟังกฎแห่งการ
อดอาหารดังนี้

“แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมอืน 
รุ่งอรุณ และการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้น
อย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดิน
นำาหน้าเจ้า และพระสิริของพระยาห์เวห์จะ
ระวังหลังเจ้า

“แล้วเมื่อเจ้าทูลพระยาเวห์จะทรงตอบ  
เมื่อเจ้าร้องทูลพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ …

“และถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่ผู้หิวโหย 
และทำาให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มเอิบ แล้วความ
สว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืด และความ
มืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวัน

“และพระยาห์เวห์จะทรงนำาเจ้าอย่างต่อ
เนื่อง และทำาให้ตัวเจ้าอิ่มเอิบในที่แห้งแล้ง”5

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้อนี้ ประธานฮาโรลด์ 
บี. ลีกล่าวว่า “พรมหาศาลที่มา [จากการอด
อาหาร] ชัดเจนมากในทุกสมัยการประทาน 
และข้อนี้พระเจ้าทรงบอกเราผ่านศาสดา
พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านนี้ถึงสาเหตุที่ต้องมี
การอดอาหารและพรที่มาจากการอดอาหาร  
…ถ้าท่านวิเคราะห์ … หนังสืออิสยาห์บทที ่
58 ท่านจะพบเหตุผลว่าเหตุใดพระเจ้าทรง
ต้องการให้เราจ่ายเงนิบรจิาคอดอาหาร ทำาไม 
พระองค์ทรงต้องการให้เราอดอาหาร  นั่นก็
เพราะจะทำาให้เราคู่ควรเรียกหาและพระเจ้า
จะทรงตอบ  เราสามารถร้องทูลและพระเจ้า
จะทรงตอบว่า ‘เราอยู่นี่’”

ประธานลีเพิ่มเติมว่า “เราต้องการอยู่ใน
สภาพที่เราเรียกหาและพระองค์จะไม่ทรง
ตอบอย่างน้ันหรือ  เราจะร้องทูลในความ
ทุกข์ของเราและพระองค์จะไม่ทรงอยู่กับเรา
อย่างน้ันหรือ  ข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ี
เราต้องตรึกตรองหลักพ้ืนฐานเหล่านี้เพราะ
วันเหล่านี้อยู่ข้างหน้าเมื่อเราจะต้องการพร
ของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการพิพากษา
จะเทลงมาโดยมิได้เจือจางบนทั้งผืนแผ่นดิน
โลก”6

ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรา ประธาน

ผู้มีอำานาจฐานะปุโรหิต
ส่วนสำาคัญต่อแผนของพระเจ้าในการ

ดูแลคนยากจนและคนขัดสนคือ กฎแห่งการ

อดอาหาร  “พระเจ้าทรงจัดตั้งกฎแห่งการอด
อาหารและเงินบริจาคอดอาหารเพื่อเป็นพร
แก่ผู้คนของพระองค์และเปิดโอกาสให้รับใช้
ผู้ขัดสน”3

ในฐานะผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด เราม ี
ความรบัผิดชอบส่วนตวัในการดแูลคนยากจน 
และคนขัดสน  สมาชิกที่ซื่อสัตย์ทุกแห่งหน
ช่วยโดยอดอาหารทุกเดือน—ไม่กินและดื่ม 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง—แล้วบริจาคเงินอด
อาหารให้ศาสนจักรอย่างน้อยเท่ากับค่า
อาหารที่พวกเขาจะรับประทาน

เราควรพิจารณาและสอนถ้อยคำาของอิส- 
ยาห์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนในบ้านทุกหลัง

“เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือ? 
คือการแก้พันธนะอธรรม การแก้สายรัดของ
แอก การปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็น
อิสระ และการหักแอกทั้งหมดเสีย

“คือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิว การ 
นำาคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือ?  

โธมัส เอส. มอนสันได้แสดงประจักษ์พยาน 
ของท่านเก่ียวกบัหลกัธรรมเหล่านี—้ประจกัษ์ 
พยานจากประสบการณ์ส่วนตัว  ท่านกล่าว
ว่า “ไม่มีสมาชิกศาสนจักรคนใดที่ช่วยคน
ขัดสนแล้วจะลืมประสบการณ์นั้นหรือเสียใจ
ที่ได้ทำา ความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ การ
พึ่งพาตนเอง และการแบ่งปันกับผู้อื่นไม่ใช่
เรื่องใหม่สำาหรับเรา”7

พ่ีน้องทัง้หลาย สมาชกิศาสนจกัรของพระ- 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นผู้ทำา
พันธสัญญาและรักษาพระบัญญัติ  ข้าพเจ้า
นึกไม่ออกว่ามีกฎข้อใด พระบัญญัติข้อใดซึ่ง
หากรักษาอย่างซื่อสัตย์จะรักษาได้ง่ายและ
ให้พรใหญ่หลวงมากไปกว่ากฎแห่งการอด
อาหาร  เมื่อเราอดอาหารและบริจาคเงินอด
อาหารอย่างซื่อสัตย์เราบริจาคสิ่งที่มีราคา
เท่าค่าอาหารเข้าคลังของพระเจ้า  เราไม่ต้อง
เสียสละเงินเกินกว่าที่เราใช้จ่ายปกติ  ขณะ
เดียวกันเราได้รับสัญญาพรที่พิเศษยิ่งกว่านั้น
ตามที่ได้กล่าวมา

กฎแห่งการอดอาหารประยุกต์ใช้กบัสมาชกิ 
ทุกคน  แม้แต่เด็กเล็กเราก็สอนให้อดอาหาร
ได้ โดยเริ่มอดหน่ึงมื้อ แล้วก็สองมื้อเท่าท่ี
พวกเขาจะสามารถเข้าใจและรักษากฎแห่ง
การอดอาหารได้  สามีภรรยา สมาชิกโสด 
เยาวชน และเด็กควรเริ่มอดอาหารด้วยการ
สวดอ้อนวอน แสดงความกตัญญูต่อพรใน
ชีวิตขณะแสวงหาพรของพระเจ้าและพลัง
ตลอดช่วงอดอาหาร สัมฤทธิผลโดยครบถ้วน 
ของกฎแห่งการอดอาหารเกิดขึ้นเมื่อมอบเงิน
บริจาคอดอาหารให้อธิการผู้เป็นตัวแทนของ
พระเจ้า

อธิการทั้งหลาย ท่านกำากับดูแลสวัสดิการ
ในวอร์ด  ท่านได้รับบัญชาจากเบื้องบนให้ 
เสาะหาและดูแลคนยากจน  ด้วยการสนับ- 
สนุนของประธานสมาคมสงเคราะห์และผู้
นำาโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เป้า
หมายของท่านคือช่วยให้สมาชิกช่วยเหลือ 
ตนเองและพึ่งพาตนเอง ท่านดูแลความต้อง 
การฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณของสมาชิก
โดยใช้เงินบริจาคอดอาหารอย่างระมัดระวัง
สนับสนุนชั่วคราวและเสริมแหล่งช่วยจาก
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อดอาหารจะพบความสำาเร็จเพิ่มขึ้นในความ
รับผิดชอบศักดิ์สิทธิ์นี้”8

อธิการทั้งหลาย จำาไว้ว่าสภาวการณ์แตก
ต่างหลากหลายในแต่ละภาคและในแต่ละ 
ประเทศ  สมาชิกโควรัมฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนในเขตที่ท่านอยู่อาจติดต่อทีละบ้าน 
ไม่ได้ แต่เราเชื้อเชิญให้ท่านพิจารณาคำาแนะ 
นำาของท่านศาสดาพยากรณ์ร่วมกับการสวด 
อ้อนวอนและแสวงหาการดลใจให้รู้วิธีท่ี
เหมาะสมเพื่อผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
ในวอร์ดของท่านจะได้ขยายฐานะปุโรหิต
โดยมีส่วนร่วมในการรวบรวมเงินบริจาคอด
อาหาร

ใน 3 นีไฟ บทที่ 27 พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระ- 
ชนม์ตรัสถามดังนี้ “เจ้าควรเป็นคนอย่างไร
เล่า?” พระองค์ตรสัตอบว่า “แม้ดงัทีเ่ราเป็น”9  
ขณะที่เรารับพระนามของพระคริสต์ไว้กับ
เราและพยายามทำาตามพระองค์ เราจะได้
รับรูปลักษณ์ของพระองค์ไว้ในสีหน้าของเรา
และเป็นเหมือนพระองค์มากข้ึน  การดูแล
คนยากจนและคนขัดสนมีอยู่ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด มีอยู่ในทุก
สิ่งที่พระองค์ทรงทำา  พระองค์ทรงเอื้อมไป 
หาทุกคนและพยุงเราขึ้น  แอกของพระองค ์

เครอืญาตแิละชมุชน เมือ่ท่านใช้กุญแจฐานะ 
ปุโรหิตร่วมกับการสวดอ้อนวอนและเล็งเห็น 
ถึงการช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสน 
ท่านจะมีความเข้าใจว่าการใช้เงินบริจาคอด
อาหารที่ถูกต้องคือความปรารถนาที่จะช่วย
เพื่อประทังชีวิตไม่ใช่รูปแบบการดำาเนินชีวิต

ประธานโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ทั้งหลาย ท่านถือกุญแจและมีอำานาจปฏิบัติ
ศาสนพิธีภายนอก ท่านทำางานกับอธิการและ 
สอนสมาชิกโควรัมเก่ียวกับหน้าท่ีในฐานะ
ปุโรหิตและในการค้นหาสมาชิกศาสนจักร
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนเหล่าน้ันบรจิาคอดอาหาร 
ขณะที่ท่านผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ขยายหน้าที่รับผิดชอบฐานะปุโรหิตของท่าน
และขยายโอกาสนี้ให้สมาชิกทุกคน ท่านมัก
ทำาให้พรที่สัญญาไว้ของการอดอาหารไปถึง
ผู้ต้องการพรเหล่านั้นมากที่สุด  แล้วท่านจะ
เห็นว่าเจตนารมณ์ของการดูแลคนยากจน
และคนขัดสนมีพลังทำาให้ใจท่ีแข็งกระด้าง
อ่อนลงและเป็นพรแก่ชีวิตคนท่ีอาจจะมา
โบสถ์ไม่บ่อยนัก

ประธานมอนสันกล่าวไว้ว่า “อธิการเหล่า
นั้นที่จัดระเบียบให้โควรัมฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนมีส่วนร่วมในการรวบรวมเงินบริจาค

ง่าย และภาระของพระองค์เบา  ข้าพเจ้าเชื้อ
เชิญเราแต่ละคนให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอดมากขึ้นโดยดูแลคนยากจนและคนขัดสน 
โดยรักษากฎแห่งการอดอาหารอย่างซื่อสัตย์  
และโดยบริจาคเงินอดอาหารอย่างเอื้อเฟื้อ   
ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างอ่อนน้อมว่าการดูแล
คนยากจนและคนขัดสนเป็นการสะท้อนให้
เห็นวุฒิภาวะทางวิญญาณและจะเป็นพรทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ  ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ปัญญาและเส้นทางของการเปลีย่นใจเลือ่มใส 
ส่วนตัวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอันถาวร

อุปมาเรื่องแดนดิไลออน
นานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชอบเดินเล่น

ตอนเย็นในละแวกบ้าน  เขาตั้งใจเดินผ่าน
บ้านของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ  เพื่อนบ้านคน
นี้ตัดหญ้าอย่างเรียบร้อย ดอกไม้บานสะพรั่ง
อยู่เสมอ  ต้นไม้แข็งแรงให้ร่มเงา  เห็นได้ชัด
ว่าเพื่อนบ้านพยายามอย่างมากที่จะมีสนาม
สวยงาม

แต่วันหนึ่งขณะที่ชายคนนี้เดินผ่านบ้าน
ของเพื่อนบ้าน เขาเห็นวัชพืชแดนดิไลออน

น่ั
นคือคืนสุดท้ายในความเป็นมรรตัย
ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นที่รัก  
ค่ำาคืนนั้นก่อนที่พระองค์จะประทาน

พระองค์เองเป็นค่าไถ่มวลมนุษยชาติ ขณะที่
พระองค์ทรงหักขนมปังกับสานุศิษย์ พระองค์
ตรัสบางอย่างที่ทำาให้พวกเขาตระหนกและ 
เสียใจ “คนหนึ่งในท่านจะทรยศเรา” พระองค์
ทรงบอกพวกเขา

สานุศิษย์ไม่ได้สงสัยว่าสิ่งที่พระองค์ตรัส
นั้นจริงหรือไม่  ทั้งไม่ได้เหลียวมองไปรอบๆ 
ชี้ไปที่คนอื่นและถามว่า “คือเขาหรือ?”

แต่ “พวกเขาพากันเป็นทุกข์ ต่างคนต่าง
เริ่มทูลถามพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า คือ
ข้าพระองค์หรือ?”1

ข้าพเจ้าสงสยัว่าเราแต่ละคนจะทำาอย่างไร 
ถ้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงถามเราอย่างนั้น  เรา
จะมองไปยังคนรอบข้างและพูดในใจอย่างนี้
ไหม “พระองค์คงตรัสถึงบราเดอร์จอห์นสัน  
ฉันสงสัยเขามาตลอด” หรือ “ฉันดีใจที่บรา- 
เดอร์บราวน์อยู่ทีน่ี ่เขาควรจะได้ยินข่าวสารน้ี” 
หรือเราจะเป็นเหมือนสานุศิษย์สมัยโบราณ 
มองที่ตนเองและถามคำาถามแทงใจว่า “คือ
ฉันหรือ?”

ในคำาพูดที่เรียบง่ายนี้ “องค์พระผู้เป็นเจ้า 

คือข้าพระองค์หรือ?”  เป็นจุดเริ่มต้นของ 

ต้นใหญ่ดอกสีเหลืองต้นหน่ึงอยู่ตรงกลาง
สนามที่สวยงาม

มันดูเด่นมากจนเขาประหลาดใจ  ทำาไม
เพื่อนบ้านไม่ถอนทิ้ง  เขาไม่เห็นมันหรือ เขา
ไม่รู้หรือว่าแดนดิไลออนสามารถแพร่เมล็ด
พันธุ์ที่หยั่งรากเป็นวัชพืชได้อีกหลายสิบต้น

แดนดิไลออนต้นเดียวนี้กวนใจเขาจนบอก 
ไม่ถูก  เขาต้องการทำาอะไรสักอย่าง  เขาควร 
ถอนมันทิ้งไหม หรือพ่นยากำาจัดวัชพืช  บาง 
ทีถ้าเขาพรางตัวตอนกลางคืน เขาจะแอบไป
ถอนทิ้งได้  

ความคิดของเขาหมกหมุ่นอยู่กับเรื่องนี้
ขณะเดินกลับบ้าน  เขาเข้าบ้านไปโดยไม่
เหลือบมองแม้แต่สนามหน้าบ้านของเขาเอง
—ซึ่งปกคลุมไปด้วยแดนดิไลออนสีเหลือง
หลายร้อยต้น

ท่อนไม้และผง
เรือ่งนีท้ำาให้เรานกึถึงพระคำาของพระผูช่้วย 

ให้รอดไหม
“ทำาไมท่านมองเหน็ผงในตาพ่ีน้องของท่าน 

แต่กลับไม่มองเห็นไม้ทั้งท่อนท่ีอยู่ในตาของ
ท่าน…

“…จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่าน
ก่อน  แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด  จึงจะเขี่ยผง
ออกจากตาพี่น้องของท่านได้”2

เรื่องท่อนไม้และผงนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง
กันอย่างใกล้ชดิถึงการทีเ่รามองไม่เห็นตนเอง 
อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเหตุใดเราจึง 
สามารถวินิจฉัยและแนะนำาวิธีรักษาความ
เจ็บป่วยของคนอื่นได้ดีมาก ขณะที่เรามักจะ
เห็นความเจ็บป่วยของตนเองได้ยาก

เมือ่หลายปีก่อนมข่ีาวเก่ียวกับชายคนหน่ึง 
ที่เชื่อว่าถ้าเขาทานำ้ามะนาวบนใบหน้า จะ
ทำาให้กล้องถ่ายรูปเขาไม่ติด  ดังน้ันเขาจึง
ทานำ้ามะนาวท่ัวใบหน้าแล้วออกไปปล้น
ธนาคารสองแห่ง ต่อมาไม่นานเขาถูกจบัขณะ 
ที่ภาพของเขาถ่ายทอดไปทั่วข่าวภาคคำ่า  
เมื่อตำารวจให้เขาดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิด 
เขาไม่เชื่อสิ่งที่เขาเห็น “แต่ผมทานำ้ามะนาว
บนหน้าผม” เขาแย้ง3

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอร์- 
แนลล์ได้ยินเรื่องนี้  เขาแปลกใจว่าชายคนนี ้
ช่างไม่ตระหนักถึงความไม่เข้าท่าของตน เพ่ือ 
จะพิจารณาว่านี่เป็นปัญหาทั่วไปหรือไม่ นัก
วิจัยสองคนเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมามี

โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

“องค์พระผู้เป็นเจ้า 
คือข้าพระองค์หรือ?”
เราต้องทิ้งความหยิ่งจองหอง มองข้ามความโอหังของเรา และทูลถามด้วย
ความนอบน้อมว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?”
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ครัง้หนึง่—ฐานะปโุรหติทีม่ค่ีาควรเริม่บอก 

ตนเองว่าศาสนจักรนี้ดีต่อสตรีและเด็กแตไ่ม่ 
ใช่พวกเขา หรอืบางคนเชือ่ว่าตารางทีอ่ดัแน่น 
หรือสภาวการณ์เฉพาะของพวกเขาเป็นข้อ
ยกเว้นจากการอุทิศตนและการรับใช้ประจำา
วันท่ีทำาให้พวกเขาใกล้ชิดพระวิญญาณ  ใน
ยุคสมัยของการแก้ตัวและหลงตน เป็นเรื่อง
ง่ายมากท่ีจะสร้างเหตุผลมาเป็นข้อแก้ตัว
สำาหรับการไม่สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า  
ผัดวันประกันพรุ่งในการศึกษาพระคัมภีร์ 
หลีกเลี่ยงการประชุมของศาสนจักรและการ
สงัสรรค์ในครอบครวั หรอืการไม่จ่ายส่วนสบิ 
และเงินบริจาคอย่างซื่อสัตย์

พ่ีน้องที่รักทั้งหลาย ท่านช่วยมองเข้าไป
ในใจท่านและถามคำาถามเรียบง่ายนี้ “องค์

พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?”

ท่านไม่ได้มีส่วนร่วม—แม้เพียงเล็กน้อย 
—จาก “…ข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระ- 
เจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญ ท่ีทรงมอบไว้
กับ [ท่าน]”6 ไหม  ท่านยอมให้ “พระของยุค
นี้” บดบังความคิดของท่านจาก “ความสว่าง
ของข่าวประเสริฐของพระคริสต์”7  ไหม

เพื่อนที่รักทั้งหลาย พี่น้องชายที่รัก ถาม
ตนเองว่า “ทรัพย์สมบัติของผมอยู่ที่ไหน”

ส่วนร่วมในการทดสอบทักษะชีวิตหลายชุด 
จากนั้นจึงขอให้พวกเขาให้คะแนนตนเอง  
นักศึกษาที่ทำาแบบทดสอบได้ไม่ดีเป็นผู้ประ- 
เมินผลงานตนเองได้ถูกต้องน้อยที่สุด—บาง
คนประเมินคะแนนสูงกว่าที่พวกเขาได้จริง
ถึงห้าเท่า4

การศึกษานี้นำาไปทำาซำ้าหลายวิธี แต่ก็ได้
รับการยืนยันข้อสรุปอย่างเดียวกันครั้งแล้ว
ครั้งเล่า  เราหลายคนมีปัญหาในการมอง
ตนเองว่าโดยแท้แล้วเราเป็นอย่างไร  แม้
กระทั่งคนที่ประสบความสำาเร็จก็ประเมินค่า
ผลงานตนเองสูงเกินไปและประเมิณค่าผล
งานผู้อื่นตำ่าเกินไป5

อาจไม่สำาคัญมากที่จะประเมินสูงเกินไป 
ว่าเราขับรถดีมากหรือเราตีลูกกอล์ฟได้ไกล
มาก  แต่เมื่อเราเริ่มเชื่อว่าผลงานของเราใน
บ้าน ที่ทำางาน และที่โบสถ์ดีกว่าความเป็น
จรงิ เราจะมองไม่เห็นพรและโอกาสทีจ่ะปรบั- 
ปรุงตนเองในวิธีที่สำาคัญและลึกซึ้ง

จุดบอดทางวิญญาณ
คนที่ข้าพเจ้ารู้จักคนหนึ่งเคยอาศัยอยู่ใน

วอร์ดที่มีสถิติบางอย่างสูงสุดในศาสนจักร— 
จำานวนผู้มาโบสถ์สูง จำานวนการสอนประจำา
บ้านสูง เด็กปฐมวัยมีความประพฤติดี การ
รบัประทานอาหารเย็นกับวอร์ดมอีาหารอร่อย 
เลิศจนสมาชิกแทบจะล้นอาคารประชุม และ
ข้าพจ้าคิดว่าไม่เคยมีการโต้เถียงกันในการ
แข่งบอลของศาสนจักร 

ต่อมาเพื่อนข้าพเจ้ากับภรรยาได้รับเรียก
ไปทำางานเผยแผ่  เมื่อพวกเขากลับมาที่นี่ใน
อีกสามปีต่อมา สามีภรรยาคู่นี้ประหลาดใจ
ที่รู้ว่าระหว่างช่วงเวลาที่พวกเขาไปรับใช้  คู่
แต่งงาน 11 คู่จบลงด้วยการหย่า

ถึงแม้วอร์ดดังกล่าวจะมีข้อบ่งชี้ภายนอก
ถึงความซื่อสัตย์และความเข้มแข็ง แต่น่า
เสียดายที่มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจและชีวิต
ของสมาชิก  ปัญหาก็คือสถานการณ์นี้ไม่ใช่
เรื่องพิเศษ  สิ่งที่เลวร้ายและมักไม่ใช่เรื่อง
สำาคัญเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกศาสนจักรเริ่มไม่
ใส่ใจหลักธรรมพระกิตติคุณ  ภายนอกของ
พวกเขาอาจดูว่าเป็นสานุศิษย์ของพระเยซู
ครสิต์ แต่ภายในใจพวกเขาออกห่างจากพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดและคำาสอนของพระองค์  พวก
เขาค่อยๆ หันไปจากเรื่องทางวิญญาณและ
เคลื่อนไปหาสิ่งต่างๆ ของโลก

ใจของท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งสะดวกสบาย
ของโลกนี้หรือไม่ หรือมุ่งเน้นไปที่คำาสอนของ
พระเยซูคริสต์ผู้ทรงขยันหมั่นเพียร “เพราะว่า
ทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหน  ใจของ
ท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย”8

พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าสถิตในใจ 
ท่านหรอืไม่  ท่าน “หย่ังรากและตัง้มัน่” อยู่ใน 
ความรักของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์
ของท่านหรือไม่ ท่านอุทิศเวลาและความคิด 
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอที่จะนำาความสุขมา 
สู่ชีวิตแต่งงานและครอบครัวท่านหรือไม่  
ท่านลงแรงให้เป้าหมายอันสูงส่งของความ
เข้าใจและดำาเนินชีวิตตาม “ความกว้าง ยาว 
ลึก และสูง”9 ของพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์หรือไม่

พี่น้องทั้งหลาย ถ้าท่านปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะปลูกฝังคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์
อันได้แก่ “ศรัทธา, คุณธรรม, ความรู้, ความ
ยับย้ังตน, ความอดทน, ความกรุณาฉันพ่ี
น้อง, ความเป็นเหมอืนพระผูเ้ป็นเจ้า, จติกุศล, 
ความนอบน้อม, [และการรับใช้]”10 พระบิดา 
บนสวรรค์จะทรงทำาให้ท่านเป็นเครื่องมือใน
พระหัตถ์ของพระองค์เพื่อความรอดของจิต
วิญญาณเป็นอันมาก11
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ความคิดที่ว่าถ้อยคำาเหล่านี้ใช้กับคนอื่นและ
ถามคำาถามเรียบง่ายว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า 
คือข้าพระองค์หรือ? ”

เราต้องเข้าหาพระบิดานิรันดร์ของเราด้วย 
ใจที่ชอกชำ้าและความคิดที่สามารถสอนได้   
เราต้องเต็มใจเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง โอ เรา 
จะได้ประโยชน์มากเพียงไรโดยรับปากว่า
จะดำาเนินชีวิตตามที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง
ปรารถนา

ผูท้ี ่ไม่ ประสงค์จะเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลง 
อาจ จะไม่ และส่วนใหญ่น่าจะเริ่มสงสัยว่า
ศาสนจักรมีอะไรให้พวกเขาบ้าง

แต่ผู้ที่ต้องการปรับปรุงและก้าวหน้า ผู้ที ่
เรยีนรูเ้ก่ียวกับพระผูช่้วยให้รอดและปรารถนา 
จะเป็นเหมอืนพระองค์ ผูท่ี้ถ่อมตนเป็นเหมอืน 
เด็กเลก็และพยายามทำาให้ความคดิตลอดจน 
การกระทำาของพวกเขาสอดคล้องกับพระบดิา 
ในสวรรค์—พวกเขาจะประสบปาฏิหาริย์แห่ง 
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  พวกเขาจะ 
รู้สึกอย่างแน่นอนถึงพระวิญญาณอันสว่าง 
ไสวของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาจะลิ้มรสปีติ
สุดจะพรรณนาอันเป็นผลจากใจที่นอบน้อม
และอ่อนโยน  พวกเขาจะได้รับพรด้วยความ
ปรารถนาและการฝึกฝนอบรมเพื่อเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์

อำานาจแห่งความดี
ตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามี

โอกาสกระทบไหล่กับชายหญิงบางคนที่

การตรวจสอบชีวิต
พี่น้องทั้งหลาย ไม่มีใครอยากจะยอมรับ

ว่าเรากำาลังออกไปจากเส้นทางที่ถูกต้อง  เรา
มกัพยายามหลกีเลีย่งการมองลกึลงไปในจติ- 
วิญญาณเราและเผชิญกับความอ่อนแอ ข้อ
จำากัดและความกลัวของเรา  ดังนั้นเมื่อเรา
ตรวจสอบชีวิตเรา มองผ่านม่านของอคติ ข้อ
แก้ตัว และเรื่องราวที่เราบอกตัวเราเองเพื่อ
แก้ต่างให้ความคิดและการกระทำาที่ไม่มีค่า
ควรของเรา

แต่การที่เราสามารถมองเห็นตนเองอย่าง 
ชัดเจนเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการเติบโตทางวิญ- 
ญาณและความผาสุกของเรา ถ้าความอ่อน 
แอและข้อบกพร่องของเรายังคงแฝงอยู่ใน 
เงา เมื่อนั้นอำานาจแห่งการไถ่ของพระผู้ช่วย 
ให้รอดจะไม่สามารถเยียวยาและทำาให้สิ่ง 
เหล่านั้นเข้มแข็ง12  ช่างน่าขัน การท่ีเรามืด 
บอดในเรื่องความอ่อนแอของมนุษย์จะทำาให ้
เราไม่ตระหนกัในศกัยภาพอนัสงูส่งท่ีพระบดิา 
ทรงปรารถนาจะบำารุงเลี้ยงไว้ในเราแต่ละคน

ดงันัน้เราจะส่องแสงบรสิทุธ์ิแห่งความจรงิ 
ของพระผู้เป็นเจ้าเข้าไปในจิตวิญญาณและ 
มองตวัเราดงัทีพ่ระองค์ทรงมองเราได้อย่างไร

ข้าพเจ้าขอแนะนำาว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
และคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญ
เป็นกระจกเงาที่ดีที่เราจะถือไว้ส่องดูตนเอง
ได้

ขณะที่ท่านฟังหรืออ่านถ้อยคำาของศาสดา
พยากรณ์สมัยโบราณและปัจจุบัน หลีกเลี่ยง

ดำาเนินชีวิตอยู่ในโลกพร้อมด้วยสติปัญญา
และความสามารถมากที่สุด เมื่ออายุยังน้อย 
ข้าพเจ้าประทับใจบุคคลที่มีการศึกษา ประ- 
สบความสำาเร็จ และได้รับเสียงสรรเสริญจาก 
โลก แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ข้าพเจ้าตระหนัก 
ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจมากกว่าคือจิตวิญ- 
ญาณที่ลำ้าเลิศและได้รับพร คนที่ดีจริงและ
ปราศจากมารยา

นั่นคือพระกิตติคุณและสิ่งที่พระกิตติคุณ
ทำากับเรามใิช่หรอื  นีค่อืข่าวประเสริฐและช่วย 
ให้เราเป็นคนดี

ถ้อยคำาของอัครสาวกยากอบประยุกต์ใช้
กับเราในปัจจุบัน

“พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง  แต ่
ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ…

“พวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็น
เจ้า  แล้วพระองค์จะทรงยกชูท่าน”13

พี่น้องทั้งหลาย เราต้องทิ้งความหยิ่งจอง 
หอง มองข้ามความโอหังของเราและ ทูลถาม 
ด้วยความนอบน้อมว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจ้า คือ 
ข้าพระองค์หรือ?”

ถ้าคำาตอบของพระเจ้าคือ “ใช่ บุตรของ 
เรา มีสิ่งที่เจ้าต้องปรับปรุง สิ่งที่เราจะช่วยให ้
เจ้าชนะ” ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะยอม 
รับคำาตอบนี้ โดยน้อมรับบาป น้อมรับความ
บกพร่องของเรา แล้วจากนั้นเปลี่ยนทางของ 
เราโดยการเป็นสาม ีบดิา และบตุรท่ีดข้ึีน นับ 
จากนี้เป็นต้นไปขอให้เราแสวงหาอย่างสุด
กำาลังท่ีจะเดินอย่างแน่วแน่ในเส้นทางอัน 
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เวลาที่ประทานให้มนุษย์ซึ่งในช่วงเวลาน้ัน
เขาอาจจะกลับใจ; ฉะนั้นชีวิตน้ีจึงมาเป็น
สภาพแห่งการทดลอง; เป็นเวลาที่เตรียมพบ 
พระผู้เป็นเจ้า; เป็นเวลาที่เตรียมรับสภาพอัน
หาได้สิ้นสุดไม่ซึ่งเราพูดมาแล้ว, ซึ่งอยู่ภาย
หลังการฟื้นคืนชีวิตของคนตาย.”3

เวลาที่เราได้รับให้มีชีวิตอยู่ในความเป็น
มรรตัยเป็นการเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าฉันใด  

ข้
าพเจ้าปลื้มปีติที่ได้อยู่กับฐานะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงกระจายอยู่ท่ัวโลก 
ข้าพเจ้าสำานึกคุณต่อศรัทธา การรับใช้ 

และคำาสวดอ้อนวอนของท่าน
ข่าวสารของข้าพเจ้าคืนน้ีเก่ียวกับฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน  ถึงเราทุกคนด้วยผู้ช่วยให้
สัญญาของพระเจ้าเป็นจริงสำาหรับผู้ดำารงสิ่ง
ที่พระคัมภีร์เรียกว่า “ฐานะปุโรหิตที่ตำ่ากว่า”1 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม 
คืนนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการเตรียมอันน่าภาค
ภูมินั้น

แผนของพระเจ้าสำาหรับงานของพระองค์
เต็มไปด้วยการเตรียม  พระองค์ทรงเตรียม
แผ่นดินโลกให้เราประสบการทดสอบและ
โอกาสของความเป็นมรรตัย  ขณะอยู่ที่นี่เรา 
อยู่ในสภาพที่พระคัมภีร์เรียกว่า “สภาพการ 
เตรียม”2

ศาสดาพยากรณ์แอลมาพูดถึงความสำาคญั 
ยิ่งของการเตรียมรับชีวิตนิรันดร์ ที่เราจะได้
อยู่ในครอบครัวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเยซูคริสต์ตลอดกาล

ท่านอธิบายความจำาเป็นของการเตรียม 
ดงันี ้“และเราเหน็ว่าความตายมาสมูนษุยชาต,ิ 
แท้จริงแล้ว, ความตายที่อมิวเล็คพูดถึง, ซึ่ง
คือความตายทางโลก; กระนั้นก็ตามยังมีช่วง

เป็นพรของพระผูช่้วยให้รอด—เพราะการมอง 
เห็นตนเองอย่างชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปัญญา

ถ้าเราทำาดงันี ้พระบดิาผูม้นีำา้พระทยักรณุา 
จะทรงจูงมือเรา  พระองค์จะทรงทำาให้เรา 
“แข็งแกร่งและได้รับพรจากเบื้องบน”14

เพื่อนรักของข้าพเจ้า ก้าวแรกบนหนทาง
อันมหัศจรรย์และความสมหวังแห่งการเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จริงเริ่มด้วยการถามตนเอง
ด้วยคำาถามเรียบง่ายว่า

“องค์พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?”
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้และฝากพรของ

ข้าพเจ้าไว้กับท่านในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 มัทธิว	26:21-22;	เพิ่มตัวเอน.
2.	 มัทธิว	7:3,	5.
3.	 ดู	Errol	Morris,	“The	Anosognosic’s	Dilemma:	

Something’s	Wrong	but	You’ll	Never	Know	
What	It	Is,”	New York Times,	June	20,	2010;	
opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/
the-anosognosics-dilemma-1.

4.	 ดู	จัสติน	ครูเกอร์และเดวิด	ดันนิงก์,	“Unskilled	
and	Unaware	of	It:	How	Difficulties	in	
Recognizing	One’s	Own	Incompetence	Lead	to	
Inflated	Self-Assessments,”	Journal of 
Personality and Social Psychology,	ธ.ค.	1999,	
1121–34.	“จากการศึกษา	4	ครั้ง	ผู้เขียนพบว่าผู้
ร่วมทดสอบที่อยู่ในกลุ่มล่างสุดของสี่กลุ่มจาก
การทดสอบอารมณ์ขัน	ไวยกรณ์	และตรรกวิทยา		
จะประเมินผลการทดสอบและความสามารถ
ของตนเองโดยรวมสูงเกินไป		ถึงแม้คะแนน
สอบจะอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นจากต�่าสุดแต่พวก
เขาประเมินตนเองว่าอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นจาก
ต�่าสุด”	(จากบทคัดย่อที่	psycnet.apa.org/?&fa= 
main.doiLanding&doi=10.1037/0022-3514. 
77.6.1121).

5.	 ดู	มาร์แชล	โกลด์สมิธ,	What Got You Here 
Won’t Get You There	(2007),	บทที	่3.	นักวิจัย
ขอให้หุ้นส่วนสามคนให้คะแนนผลงานของ
พวกเขาที่มีต่อความส�าเร็จของบริษัท		การ
ประเมินผลงานตนเองของพวกเขารวมได้ถึง	
150	เปอร์เซ็นต์.

6.	 1	ทิโมธ	ี1:11.
7.	 2	โครินธ	์4:4.
8.	 ลูกา	12:34.
9.	 เอเฟซัส	3:18.
10.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	4:6.
11.	 ดู	แอลมา	17:11.
12.	 ดู	อีเธอร์	12:27.
13.	 ยากอบ	4:6,	10.
14.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	1:28.

โดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ฐานะปุโรหิต
ขั้นเตรียม
ในการเตรียมฐานะปุโรหิตนั้น “ท�าให้ผมเห็น” ส�าคัญกว่า “บอกผม”
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แห่งอาโรนพร้อมกับการเรียกให้ดูแลฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน  ข้าพเจ้ายังจำาได้ประหนึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อวาน ข้าพเจ้าจำาใบไม้ร่วงสีสันสวย 
งามได้ขณะผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่คนนั้นไป
กับข้าพเจ้าและพี่ชายเพื่อทำาบางสิ่งให้หญิง
ม่ายคนหน่ึง ข้าพเจ้าจำาไม่ได้ว่าโครงการอะไร 
แต่จำาได้ว่ารูส้กึถึงพลงัฐานะปโุรหติซึง่ช่วยเรา 
ขณะทำาสิ่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาข้าพเจ้าเรียนรู้
ว่าพระเจ้าตรัสให้เราทุกคนทำาเพื่อให้เราได้
รับการอภัยบาปและพร้อมจะพบพระองค์

เมื่อนึกย้อนกลับไปข้าพเจ้ารู้สึกสำานึกคุณ
ต่อประธานสาขาที่เรียกผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่ให้ช่วยพระเจ้าเตรียมเด็กชายสองคนที่
สักวันหนึ่งจะเป็นอธิการ ดูแลคนยากไร้และ
คนขัดสนและเป็นประธานฐานะปุโรหิตขั้น
เตรียมเช่นกัน

ข้าพเจ้ายังเป็นมัคนายกเมื่อครอบครัว
เราย้ายไปวอร์ดใหญ่ในยูทาห์  นั่นเป็นครั้ง
แรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังของโควรัมในฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนแบบเต็มๆ  ที่จริงแล้ว นั่น
เป็นครั้งแรกที่เห็นโควรัมแบบนั้น  ต่อมานั่น
เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังและพรของ
อธิการที่ควบคุมโควรัมปุโรหิต

อธิการเรียกข้าพเจ้าให้เป็นผู้ช่วยคนที่
หน่ึงของเขาในโควรัมปุโรหิต  จำาได้ว่าเขา
สอนโควรัมด้วยตนเอง—แม้เขายุ่งมากซึ่ง

เวลาที่เราได้รับในการรับใช้ในฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนเป็นโอกาสเตรียมเราให้เรียนรู้การ
ให้ความช่วยเหลืออันสำาคัญย่ิงต่อผู้อื่นฉัน
น้ัน  พระเจ้าประทานความช่วยเหลือที่เรา
ต้องใช้ผ่านการทดสอบของชีวิตมรรตัยฉันใด 
พระองค์ทรงส่งเรามาช่วยในการเตรียมฐานะ
ปุโรหิตฉันนั้น

ข่าวสารของข้าพเจ้าให้กับคนที่พระเจ้า
ทรงส่งมาช่วยเตรียมเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนมากเท่าๆ กับคนท่ีดำารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน  ข้าพเจ้าพูดกับบิดา กับ
อธิการ และกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมล-
คีเซเดคที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคู่และ
ครูสอนเยาวชนชายผู้อยู่ในการเตรียมฐานะ
ปุโรหิต

ข้าพเจ้ากล่าวยกย่องและสำานึกคุณหลาย
ท่านทั่วโลกและตลอดไป

ข้าพเจ้าคงรู้สึกผิดถ้าไม่พูดถึงประธาน
สาขาและอธิการในวัยเยาว์ของข้าพเจ้า ข้าพ- 
เจ้าเป็นมัคนายกเมื่ออายุ 12 ปีในสาขาเล็กๆ 
ทางภาคตะวันออกของสหรัฐ  สาขาเล็กมาก
ที่มีข้าพเจ้ากับพี่ชายเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนเพียงสองคน กระทั่งบิดาข้าพเจ้า
ผู้เป็นประธานสาขาเชิญชวนชายกลางคน
เข้าร่วมศาสนจักร

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ได้รับฐานะปุโรหิต

เขาสามารถเรียกชายที่มีพรสวรรค์อีกหลาย
คนให้สอนเราก็ได้  เขาจัดเก้าอี้ในห้องเรียน
เป็นวงกลม  ให้ข้าพเจ้านั่งเก้าอี้ติดกับเขา
ด้านขวา

ข้าพเจ้ามองข้ามไหล่เขาได้ขณะสอน  
เขาก้มดูโน้ตย่อเป็นครั้งคราวที่พิมพ์อย่าง
ละเอียดลงในแฟ้มหนังเล็กๆ บนเข่าข้างหนึ่ง
และพระคัมภีร์เก่าๆ ที่ทำาเครื่องหมายเปิด
กางไว้บนเข่าอีกข้าง  ข้าพเจ้าจำาความตื่น
เต้นได้ขณะเขาเล่าเรื่องราวความกล้าหาญ
ในหนังสือของดาเนียลและประจักษ์พยาน
ของเขาในพระผูช่้วยให้รอด พระเจ้า พระเยซู
คริสต์

ข้าพเจ้าจะจดจำาตลอดไปว่าพระเจ้าทรง
เรียกคู่ท่ีทรงเลือกไว้อย่างดีให้ผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตของพระองค์ในการเตรียม

อธิการของข้าพเจ้ามีที่ปรึกษาที่เก่งมาก 
และตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจเหตุผล เขาโทร
มาหาข้าพเจ้าที่บ้านมากกว่าหนึ่งครั้งและพูด
ว่า “ฮัล ผมต้องการให้คุณเป็นคู่ผมไปเยี่ยม
คนคนหนึ่ง”  ครั้งหนึ่งเขาพาข้าพเจ้าไปบ้าน
ของหญิงม่ายที่อยู่ตามลำาพังและไม่มีอาหาร
ในบ้าน  ระหว่างทางกลับบ้านเขาจอดรถ 
เปิดพระคัมภีร์ และบอกผมว่าเหตุใดเขาจึง
ปฏิบัติต่อหญิงม่ายคนนั้นประหนึ่งเธอมีพลัง
ไม่เพียงดูแลตนเองเท่านั้นแต่จะสามารถช่วย
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รู้สึกของครอบครัวที่พวกเขากำาลังจะไปสอน  
โดยการดลใจ เขารู้สึกว่าต้องถอยออกมา 
วางใจให้เยาวชนที่ด้อยประสบการณ์ขอร้อง
ลูกของพระผู้เป็นเจ้าที่สูงวัยกว่าให้กลับใจ
และมาสู่ความปลอดภัย

ข้าพเจ้าไม่ทราบผลของการเยี่ยมเหล่านั้น 
แต่ทราบว่าอธิการ ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน และพระเจ้ากำาลังเตรียมเด็กชายให ้
พร้อมเป็นชายฐานะปโุรหิตและแม้เป็นอธิการ 
สักวันหนึ่ง

เวลานี้สิ่งที่ท่านเคยเห็นและเคยประสบ
ในชีวิตทำาให้ท่านคุ้นกับเรื่องราวความสำาเร็จ
เช่นนั้นในการเตรียมฐานะปุโรหิต  ท่านเคย
รู้และเคยเป็นอธิการ คู่ และบิดามารดา
เช่นนั้น  ท่านเคยเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า
ในการเตรียมท่านให้พร้อมรับหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตซึ่งพระองค์ทรงรู้ว่าจะอยู่ข้างหน้าท่าน

เราทุกคนในฐานะปุโรหิตมีหน้าที่ต้องช่วย 
พระเจ้าเตรียมคนอื่นๆ มีบางอย่างที่เราทำาได ้
ซึ่งอาจจะสำาคัญที่สุด  แบบอย่างการดำาเนิน
ชีวิตตามหลักคำาสอนของเรามีพลังย่ิงกว่า
การใช้คำาพูดในการสอนหลักคำาสอน

คนอื่นๆ ได้ในอนาคต
อีกครั้งเราไปเยี่ยมชายที่ไม่มาโบสถ์นาน

แล้ว  อธิการชวนเขากลับมาอยู่กับวิสุทธิชน 
ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักที่อธิการมีต่อคนที่
ข้าพเจ้าเห็นเหมือนเป็นศัตรูหัวรั้นและไม่น่า
รัก  

อีกคร้ังหน่ึงเราไปเยี่ยมบ้านท่ีพ่อแม่ซึ่ง 
ติดสุราส่งลูกสาวตัวน้อยสองคนมาพบเรา 
ที่ประตู เด็กท้ังสองพูดผ่านม่านบังประตูว่า 
พ่อแม่หลับอยู่  อธิการพูดคุยกับพวกเขา ยิ้ม
และสรรเสริญความดีและความกล้าหาญ
ของพวกเขาเป็นเวลาประมาณ 10 นาทีหรือ
มากกว่านั้น  ขณะเดินอยู่ข้างๆ เขา เขาพูด
เบาๆ ว่า “นั่นเป็นการเยี่ยมที่ดี  เด็กผู้หญิง
สองคนนั้นจะไม่ลืมว่าเรามา”

พรสองประการที่คู่ฐานะปุโรหิตรุ่นพ่ีสา- 
มารถให้ได้คอืความวางใจและแบบอย่างของ 
การดูแล  ข้าพเจ้าเห็นเช่นน้ันเมื่อลูกชาย 
ข้าพเจ้าได้คูส่อนประจำาบ้านทีม่ปีระสบการณ์ 
ฐานะปุโรหิตมากกว่าเขามาก คู่รุ่นพ่ีของเขา
เคยเป็นประธานคณะเผยแผ่สองครั้งและ 
รับใช้เป็นผู้นำาอีกหลายตำาแหน่ง

ก่อนไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาได้
รับมอบหมาย ผู้นำาฐานะปุโรหิตที่จัดเจนกว่า
ขอมาเยี่ยมลูกชายข้าพเจ้าที่บ้านก่อน  พวก
เขาอนุญาตให้ข้าพเจ้าอยู่ฟัง  คู่รุ่นพี่เปิดด้วย
การสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ  จากนั้น 
ก็พูดกับลูกชายข้าพเจ้าทำานองนี้ “ผมคิดว่า 
เราควรสอนบทเรียนที่ฟังเหมือนขอให้ครอบ- 
ครัวนี้กลับใจ ผมคิดว่าพวกเขาจะรับข่าวสาร 
จากผมได้ไม่ดีเท่าไรนัก ผมคิดว่าพวกเขา
จะรับจากคุณได้ดีกว่า  คุณรู้สึกอย่างไรกับ
เรื่องนี้”

ข้าพเจ้าจำาความหวาดกลัวในดวงตาของ
ลูกชายข้าพเจ้าได้  ข้าพเจ้ายังคงจำาความสุข
ขณะนั้นได้เมื่อลูกชายยอมรับความไว้วางใจ

ไม่ใช่ความบังเอิญที่อธิการจับคู่อย่างนั้น  
ด้วยการเตรียมอย่างดีคู่รุ่นพ่ีจึงทราบความ

สำาคัญยิ่งในการรับใช้ฐานะปุโรหิตคือเชื้อ
เชิญคนทั้งปวงให้มาหาพระคริสต์โดยศรัทธา 
กลบัใจ บพัตศิมา และรบัพระวญิญาณบรสิทุธ์ิ 
ตัวอย่างเช่น ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ให้โอวาทเพ่ือกระตุ้นเก่ียวกับหลักคำาสอน
ทั้งหมดนั้น  แต่ท่ีข้าพเจ้าทราบในส่ิงท่ีท่าน
ทำากับผู้คน ผู้สอนศาสนา และมิตรสหายของ
ศาสนจักรสมัยเป็นประธานคณะเผยแผ่ใน 
โตรอนโตจูงใจข้าพเจ้าให้ลงมือทำา

ในการเตรียมฐานะปุโรหิตนั้น “ทำาให้ผม
เห็น” สำาคัญกว่า “บอกผม”  

นั่นคือสาเหตุที่พระคัมภีร์สำาคัญยิ่งต่อการ 
เตรียมเราในฐานะปุโรหิต  พระคัมภีร์เต็มไป 
ด้วยตวัอย่าง  ข้าพเจ้ารูส้กึประหนึง่เหน็แอลมา 
ทำาตามบัญชาของเทพ แล้วรีบกลับไปสอน
คนชั่วในแอมันไนฮาห์ที่ไม่ยอมรับเขา4  ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นในคุกเมื่อพระ- 
ผู้เป็นเจ้ารับสั่งให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟกล้า
หาญและพระองค์ทรงดูแลท่าน5  การนึกถึง
ภาพเหล่านั้นในพระคัมภีร์ทำาให้เราพร้อม
อดทนในการรับใช้เมื่อดูเหมือนทำาได้ยาก

บิดาหรืออธิการหรือคู่สอนประจำาบ้านรุ่น
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ระลึก ทำาผิดพลาดขณะประกอบศาสนพิธี  
นั่นเป็นเรื่องจริงจัง  บางครั้งต้องแก้ไขความ
ผิดต่อหน้าคนหมู่มาก อาจเกิดความไม่พอใจ 
รู้สึกอับอาย หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธ

ท่านจะจดจำาคำาแนะนำาของพระเจ้า “จง
ว่ากล่าวโดยไม่ชักช้าด้วยความเฉียบขาด, 
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจ; และจาก
นั้นในเวลาต่อมาจงแสดงความรักเพิ่มขึ้นต่อ
คนที่ท่านว่ากล่าว, เกลือกเขาจะถือว่าท่าน
เป็นศัตรูของเขา.”6

คำาว่า เพิ่มขึ้น มีความหมายพิเศษในการ 
เตรียมผู้ดำารงฐานะปุโรหิตเมื่อเราต้องแก้ไข
พวกเขา คำานั้นบอกว่าต้องเพิ่มความรักที่ม ี
อยูแ่ล้ว การ “แสดง” คอืการเพ่ิมขึน้ พวกท่าน 
ที่กำาลังเตรียมผู้ดำารงฐานะปุโรหิตจะเห็นพวก
เขาทำาผิดพลาดแน่นอน  ก่อนจะแก้ไขพวก
เขา พวกเขาต้องรู้สึกถึงความรักมั่นคงของ
ท่านก่อน  พวกเขาต้องรู้สึกถึงคำาชมที่จริงใจ
ของท่านก่อนจะยอมรับการแก้ไขจากท่าน

พระเจ้าพระองค์เองทรงยกย่องผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตที่ตำ่ากว่าซึ่งให้เกียรติศักยภาพ
และคุณค่าของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ ลอง
ฟังถ้อยคำาเหล่าน้ี ที่ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา
กล่าวเมื่อฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้รับการ
ฟื้นฟู: “แก่ท่านเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ทั้งหลายของ 
ข้าพเจ้า,  ในพระนามของพระเมสสิยาห์
ข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน, ซึ่ง
ถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่า
เทพ, และของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, 
และของบัพติศมาโดยลงไปในนำ้าทั้งตัวเพื่อ

พ่ีท่ีแสดงให้เห็นว่าเขาวางใจผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตวัยเยาวชนสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้  
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองคนหนึ่งเคย
ขอให้บิดาข้าพเจ้าเขียนบทความสั้นๆ เกี่ยว
กับวิทยาศาสตร์และศาสนา  บิดาข้าพเจ้า
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู ้
ดำารงฐานะปุโรหิตที่ซื่อสัตย์  แต่ข้าพเจ้ายัง
จำาได้เมือ่ท่านย่ืนกระดาษท่ีท่านเขยีนให้ข้าพ- 
เจ้าและพูดว่า “นี่บทความ ก่อนส่งไปให้อัคร-
สาวกสิบสอง พ่ออยากให้ลูกอ่าน  ลูกจะรู้ว่า
ถูกหรือไม่”  ท่านอายุมากกว่าข้าพเจ้า 32 ปี 
ฉลาดและมีปัญญามากกว่าหลายเท่า

ความวางใจเช่นนัน้จากบดิาและชายฐานะ 
ปุโรหิตที่ย่ิงใหญ่ยังคงเพ่ิมพลังให้ข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้ารูว่้าบดิาไม่ได้วางใจข้าพเจ้าแต่วางใจ 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถและจะทรงบอก
ข้าพเจ้าว่าอะไรจริง  ท่านที่เป็นคู่รุ่นพี่จะเป็น
พรแก่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตวัยเยาว์เมื่อท่าน
แสดงให้เขาเห็นความวางใจเช่นน้ัน  น่ันจะ
ช่วยให้เขาวางใจความรู้สึกนุ่มนวลของการ
ดลใจที่เกิดขึ้นสำาหรับตัวเขาเองขณะวางมือ
ในวันหน้าเพื่อผนึกพรรักษาเด็กที่คณะแพทย์
บอกว่าจะเสียชีวิต  ความวางใจนั้นได้ช่วย
ข้าพเจ้ามากกว่าหนึ่งครั้ง

ความสำาเร็จของเราในการเตรียมคนอื่นๆ 
ในฐานะปุโรหิตจะเกิดขึ้นตามอัตราส่วนที่เรา
รักพวกเขา  นั่นเป็นจริงอย่างยิ่งเมื่อเราต้อง 
แก้ไขพวกเขา  ลองนึกถึงช่วงเวลาที่ผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน อาจจะเป็นที่โต๊ะศีล-

การปลดบาป; และพระองค์จะไม่ทรงนำาสิ่ง 
นี้ออกไปจากแผ่นดินโลกอีกเลย, จนกว่า
บรรดาบุตรของเลวีจะถวายเครื่องถวายบูชา
แด่พระเจ้าอีกครั้งในความชอบธรรม.”7

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นส่วนประกอบ
ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่เหนือกว่า8  
ในฐานะประธานของฐานะปุโรหิตท้ังหมด 
ประธานศาสนจักรควบคุมฐานะปุโรหิตขั้น
เตรียมเช่นกัน  ข่าวสารของท่านตลอดหลาย
ปีเรื่องการไปช่วยชีวิตตรงกับพระบัญชาให้
นำาพระกิตตคิณุแห่งการกลบัใจและบพัตศิมา 
เข้าไปในชีวิตผู้อื่น

โควรัมของมัคนายก ผู้สอน และปุโรหิต
หารือกันประจำาเพื่อดึงสมาชิกโควรัมทุกคน 
มาหาพระเจ้า  ฝ่ายประธานมอบหมายให้
สมาชกิยืน่มอืช่วยเหลอืด้วยศรทัธาและความ 
รกั มคันายกส่งผ่านศลีระลกึด้วยความคารวะ 
และด้วยศรัทธาเพื่อให้สมาชิกรู้สึกถึงผลแห่ง
การชดใช้และตั้งใจรักษาพระบัญญัติขณะ
รับส่วนเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น

ผู้สอนและปุโรหิตสวดอ้อนวอนกับคู่เพื่อ
ทำาหน้าที่ดูแลศาสนจักร ทีละคน  คู่เหล่านั้น 
สวดอ้อนวอนด้วยกันขณะเรียนรู้ความต้อง 
การและความหวังของหัวหน้าครอบครัว ขณะ 
ทำาเช่นนั้นพระเจ้าทรงกำาลังเตรียมพวกเขาให้
พร้อมรับวันอันสำาคัญยิ่งเมื่อจะต้องปกครอง
ดูแลครอบครัวตนในศรัทธา ในฐานะบิดา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าทุกคนท่ีรับใช้ด้วย
กันในฐานะปุโรหิตกำาลังเตรียมผู้คนให้พร้อม
รับพระเจ้าสำาหรับการเสด็จมายังศาสนจักร
ของพระองค์  พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรง
พระชนม์  ข้าพเจ้ารู้—ข้าพเจ้ารู้—ว่าพระเยซู
คือพระคริสต์และทรงรักเรา  ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต
ของพระเจ้า  ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:26,	30;	107:14.
2.	 แอลมา	42:10,	13.
3.	 แอลมา	12:24.
4.	 ดู	แอลมา	8:14-18.
5.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	122:9.
6.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	121:43.
7.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	13:1.
8.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	107:14.
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รูปภาพตามเข็มนาฬิกาจากบนซ้าย

คือสมาชิกและผู้สอนศาสนาในอะเล็ก

แซนเดรีย, รัฐเวอร์จิเนีย, สหรัฐอเมริกา; 

โจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้; เกวาเตม็อก, 

เม็กซิโก; ไซปัน, หมู่เกาะนอร์เทิร์น 

มาเรียนา; พีชทรีคอร์เนอร์ส, รัฐจอร์เจีย, 

สหรัฐอเมริกา; กาโนอัส, บราซิล;  

ซานโลเรนโซ, ปารากวัย; เวโรนา,  

รัฐวิสคอนซิน, สหรัฐอเมริกา;  

และวอเตอร์ฟอร์ด, ไอร์แลนด์
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ในสามวันต่อมา บสิมาร์ค ประจญับานอกี 
หลายครั้งกับเรือรบและเครื่องบินรบอังกฤษ 
โดยรวมแล้วอังกฤษอาศัยกำาลังของเรือรบ
ห้าลำา เรือบรรทุกเครื่องบินสองลำา เรือลาด
ตระเวน 11 ลำา และเรือพิฆาต 21 ลำาเพื่อหา
ทางจมเรือ บิสมาร์ค ลำามหึมา

ระหว่างการรบครั้งเหล่าน้ี ขีปนาวุธทั้ง
หลายก่อความเสียหายให้ บิสมาร์ค เพียงผิว
เผินเท่านั้น  เรือลำานี้ไม่มีวันจมอย่างนั้นหรือ  
แต่แล้วตอร์ปิโดลูกหนึ่งก็บังเอิญโชคดียิงถูก
หางเสือทำาให้เรือ บิสมาร์ค ทรงตัวไม่ได้ งาน
ซ่อมไม่ได้ผล  แม้ปืนจะพร้อมยิงและลูกเรือ
พร้อมแต่ บิสมาร์ค ทำาได้เพียงคัดท้ายเป็น
วงกว้างเท่าน้ัน  กองทัพอากาศเยอรมันอยู่
นอกรัศมี  เรือ บิสมาร์ค ไม่อาจไปถึงท่าเรือที่
ปลอดภัยได้ ทั้งสองแห่งไม่อาจเป็นที่คุ้มภัย 
ให้ได้เพราะเรือ บิสมาร์ค ไม่สามารถคัดท้าย 
ตามผงัเส้นทางได้เลย ไม่มหีางเสอื ไม่มคีวาม 
ช่วยเหลือ ไม่มีท่าเรือ จุดจบใกล้เข้ามาแล้ว 
ปืนชาวองักฤษระดมยิงอย่างหนกัขณะลูกเรอื 
ชาวเยอรมันวิ่งจ้าละหวั่นทำาให้เรือที่เคยคิด
ว่าไม่อาจทำาลายได้จมลงทะเล คลื่นที่หิวโหย
ของแอตแลนติกซัดกราบเรือก่อน จากนั้นก็

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 1941 เรือรบ
ประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพเรืออังกฤษ 
ชื่อปรินซ์ออฟเวลส์ กับ ฮู้ด ประจัญบานกับ  
บิสมาร์ค และเรือลาดตระเวน ปรินส์อูเกน 
ของเยอรมนี  ภายในห้านาที บิสมาร์ค ก็จม 
ฮู้ด ลงไปอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติก พร้อม
กับลูกเรือทั้งหมดกว่า 1,400 คนยกเว้นสาม
คน ปรินซ์ออฟเวลส์ เรือรบอีกลำาได้รับความ
เสียหายอย่างหนักและถอยกลับไป

พี่
น้องครับ เรามาชุมนุมเป็นกลุ่ม
ฐานะปุโรหิตที่มีพลัง ทั้งในศูนย์การ
ประชุมใหญ่และในที่ต่างๆ ทั่วโลก  

ความรับผิดชอบที่ต้องพูดกับท่านสักเล็กน้อย
ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและอ่อมน้อม  
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพระวิญญาณของ
พระเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าขณะพูดกับท่าน

เจ็ดสิบห้าปีมาแล้ว วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
1939 ในฮัมบูร์ก เยอรมนี มีการฉลองวันหยุด 
ทั่วประเทศ  ท่ามกลางสุนทรพจน์ร้อนแรง 
เสียงไชโยโห่ร้อง และการบรรเลงเพลงชาติ 
เรือประจัญบาน บิสมาร์ค ลำาใหม่ลงสู่ทะเล
ผ่านทางแม่นำ้าเอลเบ เรือประสิทธิภาพสูงสุด 
ลำานี้เป็นยานหุ้มเกราะที่มีระบบปฏิบัติงาน
น่าทึ่ง  ต้องใช้พิมพ์เขียวมากกว่า 57,000 
แผ่นสร้างปืนกลคู่บนฐานแบบหมุมขนาด 
380 มิลลิเมตรท่ีควบคุมด้วยเรดาร์  เรือดัง
กล่าวมีวงจรไฟฟ้ายาว 28,000 ไมล์ (45,000 
กิโลเมตร)  มีนำ้าหนักมากกว่า 35,000 ตัน 
และมีเกราะกันกระสุนให้ความปลอดภัยสูง 
สุด พวกเขาคิดว่าเรือลำามหึมาลักษณะน่า
เกรงขามและมีแสนยานุภาพดีเลิศเช่นนี้ไม่มี
ทางจม

จุดจบของ บิสมาร์ค มาถึงในอีกสองปี

โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

นำาทางกลับบ้าน 
อย่างปลอดภัย
เรามองขึ้นฟ้าหาทิศที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อเราจะวางผังไปตามเส้นทางอัน
ปราดเปรื่องและถูกต้อง
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ฉันนั้น  พลังขับดันของเครื่องยนต์และแรง
ของใบพัดไร้ประโยชน์หากไม่รู้ทิศ ไม่ใช้พลัง 
งานให้เป็นประโยชน์ และไม่มีแรงขับเคลื่อน
จากหางเสือที่มองไม่เห็น ขนาดค่อนข้างเล็ก
แต่จำาเป็นยิ่งต่อการเดินเรือ

พระบิดาของเราทรงจัดเตรียมดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์ และดวงดาว---กาแล็กซี่บนฟ้า
เพื่อนำาทางกะลาสีที่แล่นไปตามทางเดินเรือ 
สำาหรับเรา ขณะเดินไปตามเส้นทางชีวิต 
พระองค์ทรงจัดเตรียมแผนที่ชัดเจนและชี้
ทางสู่จุดหมายที่เราปรารถนา  พระองค์ทรง
เตือนเราให้ระวังทางเบี่ยง หลุมพราง และ
กับดัก จะมีคนชักนำาเราให้หลงผิด นักเป่าปี่
เจ้าเล่ห์กวักมือเรียกเราให้ไปทำาบาปที่นั่นที่
นี่ เราต้องไม่ยอมให้พวกเขาหลอก แต่เราจะ
หยุดพัก สวดอ้อนวอน ฟังสุรเสียงสงบแผ่ว
เบาซึ่งบอกพระดำารัสเชื้อเชิญที่อ่อนโยนของ
พระอาจารย์แก่ส่วนลึกของจิตวิญญาณเรา
ว่า “จงตามเรามา”2

กระนั้นก็ยังมีคนที่ไม่ฟัง ไม่เชื่อฟัง ชอบ
เดินไปตามเส้นทางของตนเอง  พวกเขามัก
จะยอมต่อการล่อลวงซึ่งอยู่รายรอบเราทุก
คนและชวนให้หลงใหล

ในฐานะผู้ดำารงฐานะปุโรหิต พระเจ้าทรง
วางเราไว้บนโลกในช่วงเวลาที่ยุ่งยาก  เรา
อยู่ในโลกที่ซับซ้อน พบกระแสความขัดแย้ง
ทั่วสารทิศ  กลการเมืองทำาลายเสถียรภาพ
ของประเทศ ทรราชไขว่คว้าอำานาจ และดู
เหมือนสังคมทุกภาคส่วนถูกบดขยี้ สูญเสีย
โอกาสและถูกทิ้งให้อยู่กับความรู้สึกล้มเหลว  
ปรัชญาของมนุษย์ดังก้องในหูเรา และบาป
ห้อมล้อมเรา

ความรับผิดชอบของเราคือมีค่าควรรับพร
อันน่ายินดีทั้งหมดที่พระบิดาในสวรรค์ทรง
เตรียมไว้ให้เรา  ไม่ว่าไปที่ใด ฐานะปุโรหิตไป 
กับเราด้วย เรากำาลงัยืนอยู่ในสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ 
หรือไม่  โปรดหยุดคิดพิจารณาผลท่ีจะเกิด
ขึ้นก่อนทำาให้ตัวท่านและฐานะปุโรหิตอยู่ใน
อันตรายโดยเสี่ยงเข้าไปในสถานที่หรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมซึ่งไม่คู่ควรกับท่านหรือกับ
ฐานะปุโรหิตนั้น

เราผู้ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าสร้างสรรค์สิ่งพิเศษได้ เมื่อเรารักษา 

กลืนความจองหองของกองทัพเรือเยอรมัน
จนหมด  บิสมาร์ค สูญสิ้นแล้ว1

เช่นเดียวกับ บิสมาร์ค เราแต่ละคนคือ
ปาฏิหาริย์ของวิศวกรรม  แต่อัจฉริยภาพของ
มนุษย์ไม่ได้จำากัดการสร้างของเรา  มนุษย์
ประดษิฐ์เครือ่งยนตร์ซบัซ้อนท่ีสดุได้แต่ให้ชวิีต 
หรือให้พลังของเหตุผลและวิจารณญาณแก่
เครื่องยนต์เหล่านั้นไม่ได้  นี่เป็นของประทาน
ที่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นมอบให้

เช่นเดียวกับหางเสือของเรือ พระเจ้าทรง
เตรียมวิธีกำาหนดทิศทางที่เราเดิน ประภาคาร
ของพระเจ้าส่งสัญญาณถึงทุกคนขณะท่ีเรา
ล่องไปตามทะเลชีวิต  จุดประสงค์ของเราคือ
คัดท้ายไปตามเส้นทางจนถึงเป้าหมายที่เรา 
ปรารถนา---แม้อาณาจกัรซเีลสเชยีลของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  คนไม่มีจุดประสงค์เปรียบเหมือน
เรือไม่มีหางเสือ ไม่มีวันถึงท่าเรือ  สัญญาณ
มาถึงเรา บอกเราให้วางผังเส้นทาง กางใบ 
จัดตำาแหน่งหางเสือ และเดินเรือ

บิสมาร์ค ลำามหึมาเป็นฉันใด มนุษย์ก็เป็น

ความบรสิทุธ์ิส่วนตวัและให้เกียรตฐิานะปโุรหติ 
เรากลายเป็นแบบอย่างที่ชอบธรรมให้ผู้อื่น
ทำาตาม  อัครสาวกเปาโลเตือนดังนี้ “จงเป็น
แบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจา
และการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความ
เชื่อ และความบริสุทธิ์”3 เขาเขียนเช่นกันว่า
ผู้ติดตามพระคริสต์ควรเป็น “ดวงสว่างต่างๆ 
ในโลก”4  การเป็นแบบอย่างของความชอบ
ธรรมจะช่วยทำาให้โลกที่มืดมิดสว่างขึ้น

หลายท่านคงจำาประธานเอ็น. เอลดัน 
แทนเนอร์ผู้รับใช้เป็นที่ปรึกษาของประธาน
ศาสนจักรสี่ท่านได้  ท่านเป็นแบบอย่างของ
ความชอบธรรมตลอดช่วงประกอบอาชีพ
ด้านอตุสาหกรรม ระหว่างรบัราชการให้รฐับาล 
ในแคนาดา และในฐานะอัครสาวกของพระ- 
เยซูคริสต์ ท่านให้คำาแนะนำาที่ได้รับการดลใจ 
ดังน้ี “ไม่มีสิ่งใดจะทำาให้เกิดปีติและความ
สำาเร็จยิ่งกว่าการดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของ 
พระกิตตคิณุ จงเป็นแบบอย่าง จงเป็นอทิธิพล 
ดี”

ท่านเตือนว่า “เราทุกคนได้รับแต่งตั้งล่วง 
หน้าให้ทำางานบางอย่างในฐานะผู้รับใช้ท่ี 
[พระผูเ้ป็นเจ้า] ทรงเลอืก ผูท้ีพ่ระองค์ทรงเห็น 
ควรมอบฐานะปุโรหิตและอำานาจให้กระทำา
ในพระนามของพระองค์  จำาไว้เสมอว่าคน
อื่นกำาลังมองการเป็นผู้นำาของท่านและท่าน
กำาลังมีอิทธิพลไม่ดีก็เลวต่อชีวิตแต่ละคน ซึ่ง
คนรุ่นต่อๆ มาจะรู้สึกถึงอิทธิพลนั้น”5

เราเข้มแข็งขึ้นด้วยความจริงที่ว่าพลังแรง
กล้าที่สุดในโลกทุกวันนี้คือพลังอำานาจของ
พระผู้เป็นเจ้าอันเกิดผลผ่านมนุษย์  เพื่อล่อง
ทะเลแห่งมรรตัยอย่างปลอดภัย เราต้องได้
รับการนำาทางจากกะลาสีนิรันดร์องค์น้ัน---
แม้พระเยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่  เราเอื้อมมือขึ้นไป
รับความช่วยเหลือจากสวรรค์

ตัวอย่างที่เรารู้จักดีของคนที่ไม่เอื้อมขึ้น
ข้างบนคือคาอิน บุตรของอาดัมและเอวา  
เขามีศักยภาพเต็มเปี่ยมแต่จิตใจอ่อนแอ  
เขายอมให้ความละโมบ ความอิจฉา การ
ไม่เชื่อฟัง และแม้แต่การฆาตกรรมทำาลาย
หางเสือส่วนตัวซึ่งจะนำาทางเขาไปสู่ความ
ปลอดภัยและความสูงส่ง  เขาจ้องลงล่าง
แทนที่จะมองขึ้นข้างบน คาอินจึงตก
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นาฬิกาสมัยโบราณอย่างนาฬิกาทราย 
บ่งบอกการล่วงเลยของเวลา  นักแสดง
ชุดใหม่ขึ้นเวทีชีวิต  ปัญหาในสมัยของเรา
ปรากฏอย่างน่ากลัวตรงหน้าเรา  ตลอด
ประวัติศาสตร์โลกซาตานทำางานไม่หยุดเพื่อ
ทำาลายผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด  ถ้าเรา
ยอมต่อการชักจูงของเขา เราจะ—เหมือน
เรือ บิสมาร์ค ลำามหึมา—คือสูญเสียหางเสือ
ซึ่งนำาเราไปสู่ความปลอดภัย  แม้จะมีงาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่ขอให้เรามองขึ้น
ฟ้าหาทิศที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อเราจะวางผัง
ไปตามเส้นทางอันปราดเปรื่องและถูกต้อง  
พระบิดาบนสวรรค์จะไม่ทรงปล่อยให้การ
วิงวอนอย่างจริงใจของเราไม่ได้รับคำาตอบ  
ขณะแสวงหาความช่วยเหลือจากสวรรค์ 
หางเสือของเราจะไม่พลั้งพลาดเหมือนหาง
เสือของ บิสมาร์ค

ขณะที่เราเสี่ยงออกเดินทาง ขอให้เราล่อง 
ทะเลชีวิตอย่างปลอดภัย  ขอให้เรากล้าหาญ
เหมือนดาเนียล เพื่อเราจะยังคงแน่วแน่และ
ซือ่สตัย์ทัง้ท่ีมบีาปและการล่อลวงอยู่รายรอบ 
ขอให้ประจกัษ์พยานของเราลกึซึง้และเข้มแข็ง 

ในอีกสมัยหนึ่ง  ผู้รับใช้ของพระเจ้าถูก
กษัตริย์ชั่วร้ายทดสอบ ดาเนียลแปลข้อเขียน 
บนผนังให้กษัติรย์ด้วยการดลใจจากสวรรค์ 
เกี่ยวกับรางวัลที่เสนอ---แม้เสื้อคลุมพระราช- 
ทาน สร้อยคอทองคำา และอำานาจทางการ
เมือง---ดาเนียลกล่าวว่า “ขอทรงเก็บของ
พระราชทานไว้เป็นของฝ่าพระบาทเถิด และ
ขอประทานรางวัลแก่ผู้อื่น”6  กษัตริย์มอบ
ทรัพย์สินเงินทองและอำานาจให้ดาเนียลเป็น
รางวัลแทนสิ่งของของโลกไม่ใช่ของพระผู้-
เป็นเจ้า แต่เขาปฏิเสธและยังคงซื่อสัตย์

ต่อมา เมื่อดาเนียลนมัสการพระผู้เป็นเจ้า
ทั้งที่มีประกาศห้าม เขาถูกโยนลงในถำ้าสิงโต  
เรื่องราวในไบเบิลบอกเราว่า เช้าวันรุ่งขึ้น 
“เขาจึงเอาดาเนียลออกจากถำ้า ไม่ปรากฏว่า
มีอันตรายอย่างใดที่ตัวท่านเลย เพราะท่าน
ได้วางใจในพระเจ้า”7  ในยามวิกฤตเช่นนี้ 
ความตั้งใจจะแล่นเรือไปตามเส้นทางส่งผล
ให้ดาเนียลได้รับความคุ้มครองและมีสถานที่
หลบภัย  ความคุ้มครองและความปลอดภัย
เช่นนั้นจะเป็นของเราได้เมื่อเราแล่นเรือไป
ตามเส้นทางสู่บ้านนิรันดร์ของเรา

เหมือนประจักษ์พยานของเจคอบน้องชาย 
ของนีไฟเมื่อประจันหน้ากับคนที่พยายามทุก 
วิถีทางเพ่ือทำาลายศรทัธาของเขา เขาประกาศ 
ว่า “หาได้ทำาให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวไม่”8

พ่ีน้องทั้งหลาย เนื่องด้วยหางเสือแห่ง
ศรัทธานำาทางเรา เราจึงพบทางกลับบ้าน
อย่างปลอดภัย—ไปหาพระผู้เป็นเจ้า อยู่กับ
พระองค์ชั่วนิรันดร์  ขอให้เราแต่ละคนเป็น
เช่นนั้น ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของเรา เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ดู	Ludovic	Kennedy,	Pursuit: The Chase and 

Sinking of the Bismarck (1974).
2.	 ลูกา	18:22.
3.	 1	ทิโมธี	4:12.
4.	 ฟีลิปปี	2:15.
5.	 เอ็น.	เอ็ลดัน	แทนเนอร์,	“For	They	Loved	the	

Praise	of	Men	More	Than	the	Praise	of	God,”	
Ensign,	Nov.	1975,	74.

6.	 ดาเนียล	5:17.
7.	 ดาเนียล	6:23.
8.	 เจคอบ	7:5.
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โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

การเปิดเผยส่วนตัว  เราจะใช้นีไฟ บุตรของ 
ลีไฮเป็นตัวอย่าง  บิดาท่านฝันเห็นบางอย่าง   
คนอื่นในครอบครัวของนีไฟมองว่าความฝัน 
ของลีไฮเกิดจากความสับสนทางจิต  ความ 
ฝันรวมถึงพระบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าให ้
บุตรของลีไฮเสี่ยงกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อน�า 
แผ่นจารึกซึ่งบันทึกพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้ากลับมา ทั้งนี้เพื่อจะได้น�าบันทึกไปด้วย
ขณะเดินทางไปแผ่นดินที่สัญญาไว้

เราอ้างค�าประกาศอย่างกล้าหาญของนีไฟ 
บ่อยครั้งเมื่อบิดาขอให้พวกเขากลับไปเยรู- 
ซาเล็ม  ท่านรู้จักค�าเหล่าน้ี “ข้าพเจ้าจะไป
และท�าสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา”2

เมื่อลีไฮได้ยินนีไฟพูดค�าเหล่านั้น พระ-

ข้
าพเจ้าหวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะ
รูส้กึถึงความรกัและแสงสว่างจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  วันนี้มีผู้คนมากมายฟังอยู่ 

ผู้ที่รู้สึกว่าต้องเร่งรับพรแห่งการเปิดเผยส่วน
ตัวจากพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงเปี่ยมด้วย
ความรักของเรา

ส�าหรับประธานคณะเผยแผ่ ท่านอาจสวด 
วิงวอนขอให้รู้วิธีให้ก�าลังใจผู้สอนศาสนาที่
มีปัญหา  ส�าหรับบิดาหรือมารดาในเขตท่ี
บอบช�้าเพราะสงคราม ท่านจ�าเป็นต้องรู้ว่า 
จะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ปลอดภัยหรือจะอยู่ 
ที่เดิม  ประธานสเตคและอธิการหลายร้อย 
คนก�าลงัสวดอ้อนวอนวันน้ีขอให้รูวิ้ธีช่วยพระ- 
เจ้าช่วยเหลือแกะท่ีหลงทาง และศาสดา
พยากรณ์จะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้
พูดสิ่งใดต่อศาสนจักรและต่อโลกที่วุ่นวาย

เราทุกคนรู้ว่าวิจารณญาณของมนุษย์และ 
การคิดตามหลักเหตุผลจะไม่เพียงพอให้ได้
ค�าตอบของค�าถามส�าคัญที่สุดในชีวิต  เรา
ต้องการการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า และ
เราไม่ต้องการเพียงการเปิดเผยเดียวในภาวะ 
ตงึเครียด แต่ต้องการต่อเน่ืองไม่ขาดสาย  เรา 
ไม่ต้องการแสงสว่างและการปลอบโยนเพียง
แวบเดียว แต่เราต้องการพรต่อเนื่องของการ
สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้า

การด�ารงอยู่ของศาสนจักรเกิดจากเด็ก
หนุ่มคนหนึ่งที่รู้สิ่งนั้นเป็นความจริง เด็กหนุ่ม 
โจเซฟ สมิธรู้ว่าท่านไม่อาจรู้ด้วยตนเองว่า
ท่านควรเข้าร่วมศาสนจักรใด  ท่านจึงถาม
พระผู้เป็นเจ้าตามที่หนังสือของยากอบบอก
ให้ท�า  พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร
ที่รักของพระองค์ทรงปรากฏในป่าแห่งหนึ่ง  
พระองค์ทรงตอบค�าถามที่โจเซฟไม่สามารถ
ตอบได้

ท่านไม่เพียงได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า
ให้สถาปนาศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซู
คริสต์เท่าน้ัน แต่พร้อมกันนี้ได้ฟื้นฟูอ�านาจ
เพ่ือน�ามาซึ่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพ่ือการ
เปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์อธิบายเครือ่ง 
หมายเด่นชัดของศาสนจักรที่แท้จริงท�านอง
นี้ “การเปิดเผยด�าเนินต่อเนื่องในศาสนจักร 
ศาสดาพยากรณ์ได้รับการเปิดเผยส�าหรับ
ศาสนจักร ประธานส�าหรับสเตค คณะเผยแผ่ 
หรือโควรัมของเขา อธิการส�าหรับวอร์ด บิดา
ส�าหรับครอบครัว และแต่ละบุคคลส�าหรับ
ตนเอง”1

กระบวนการวิเศษสุดของการเปิดเผยเริ่ม
ต้น สิ้นสุด และด�าเนินต่อเนื่องเมื่อเราได้รับ

การเปิดเผยต่อเนื่อง
วิจารณญาณของมนุษย์และการคิดตามหลักเหตุผลจะไม่เพียงพอให้ได้คำา
ตอบของคำาถามสำาคัญที่สุดในชีวิต  เราต้องการการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า

ภาคเช้าวันอาทิตย ์ |  5 ตุลาคม 2014
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คัมภีร์กล่าวว่าเขา “ดีใจย่ิงนัก”3  เขาดีใจ
เพราะรู้ว่านีไฟได้รับการเปิดเผยยืนยันว่า 
ความฝันของบดิาเขาเป็นการสือ่สารจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้าจริง  นีไฟไม่ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้า
จะไปและท�าสิ่งที่บิดาบอกให้ท�า” แต่พูด
ว่า “ข้าพเจ้าจะไปและท�าสิ่งที่พระเจ้าทรง
บัญชา”

จากประสบการณ์ในครอบครัวท่าน ท่าน
รู้เช่นกันว่าเหตุใดลีไฮจึง “ดีใจย่ิงนัก”  ปีติ
ของเขามาจากการรู้ว่านีไฟได้รับการเปิดเผย
ยืนยัน

บิดามารดาจ�านวนมากตั้งกฎครอบครัว
ไว้ว่าลูกวัยรุ่นต้องกลับบ้านกี่โมงตอนกลาง
คืน  แต่ลองนึกถึงปีติเมื่อบิดามารดา เช่นคน

หนึ่งทราบเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ลูกที่
เพิ่งออกจากบ้านไม่เพียงก�าหนดเคอร์ฟิวให้
ตนเองเท่านั้นแต่รักษาวันสะบาโตตามที่ได้
รับการสอนจากที่บ้านด้วย  การเปิดเผยของ
บิดามารดามีผลยั่งยืนในการเปิดเผยส่วนตัว
ที่ด�าเนินต่อเนื่องในบุตรธิดา

คุณแม่ข้าพเจ้าต้องเข้าใจหลักธรรมแห่ง 
การเปิดเผยแน่นอน สมยัเป็นเยาวชน ข้าพเจ้า 
จะปิดประตูหลังเบามากเมื่อกลับบ้านดึก  
ข้าพเจ้าต้องผ่านห้องนอนคุณแม่ก่อนถึงห้อง
ตนเอง  ไม่ว่าจะย่องเบาเพียงใดแต่พอถึง
ประตูห้องคุณแม่ที่แง้มไว้ ข้าพเจ้าจะได้ยิน
ท่านเรียกชื่อข้าพเจ้าเบามาก “ฮัล เข้ามาข้าง
ในหน่อย”

ข้าพเจ้าจะเข้าไปนั่งบนขอบเตียงคุณแม่  
ห้องจะมืด  ถ้าท่านได้ฟัง ท่านคงคิดว่าน่ัน
เป็นเพียงการพูดคุยฉันมิตรเกี่ยวกับชีวิต แต่
ข้าพเจ้าจ�าสิ่งที่คุณแม่พูดได้อย่างชัดเจนจน 
ถึงทุกวันนี้ มีพลังเหมือนที่ข้าพเจ้ารู้สึกตอน
อ่านใบปิตุพรของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคุณแม่ขออะไรในค�า 
สวดอ้อนวอนขณะรอข้าพเจ้าคืนนั้น ข้าพเจ้า 
คิดว่าส่วนหนึ่งคงขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัย แต ่
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าคุณแม่สวดอ้อนวอนเช่น
เดียวกับผู้ประสาทพรสวดอ้อนวอนก่อนให้
พร  เขาสวดอ้อนวอนขอให้ค�าพูดของเขาเป็น 
ดงัพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้ามาถึงผูร้บั ไม่ใช่ 
ของเขาเอง  ค�าสวดอ้อนวอนขอพรน้ันของ
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รายงานว่าได้ท�าอะไรไปบ้าง พวกเขาอธิบาย 
ว่าได้รับค�าแนะน�าอะไรจากผู้น�าและท�าตาม 
พวกเขาพูดด้วยว่าได้รับการดลใจให้ท�าอะไร
เมือ่พวกเขาท�าตามค�าแนะน�าเพ่ือค้นหาหลาย 
ครอบครัวและช่วยเหลือคนเหล่านั้น  วันนั้น
ดึกแล้ว  ทุกคนเหนื่อยเกินกว่าจะแสดงความ
รู้สึกใดนอกจากแสดงความรักต่อผู้คน

ประธานสเตคให้ค�าแนะน�าสุดท้ายสอง
สามข้อกับอธิการ แล้วเขาประกาศเวลา
ส�าหรับประชุมรายงานครั้งต่อไปในเช้าวัน
รุ่งขึ้น

เช้าวันรุ่งขึ้นหัวหน้าทีมภัยพิบัติแห่งชาต ิ
มาถึง 20 นาทีก่อนการประชุมรายงานและ
มอบหมายงานจะเริ่มตามเวลา  ข้าพเจ้ายืน
อยู่ใกล้ๆ และได้ยินเขาพูดกับประธานสเตค 
เบาๆ ว่า “ประธานครับ คุณอยากให้ผมกับ
สมาชิกในทีมท�าอะไรครับ”

สิ่งที่ชายคนนั้นเห็นข้าพเจ้าเห็นมาแล้ว 
ในยามเกิดความทุกข์และการทดสอบทั่วโลก   
ประธานแพคเกอร์พูดถูก  การเปิดเผยต่อ 
เนื่องมาถึงประธานสเตคเพื่อยกพวกเขาให ้
อยู่เหนือปัญญาและความสามารถของตน   
นอกจากนั้นพระเจ้ายังได้ทรงมอบพยาน
ยืนยันแก่คนที่ประธานน�าว่า ค�าสั่งของเขา
มาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ถึงมนุษย์ที่บกพร่อง

ข้าพเจ้าได้รับเรียกมากมายหลายครั้งใน
ชีวิตให้ท�าตามผู้น�าที่ได้รับการดลใจ  สมัย 
ที่อายุยังน้อยมากข้าพเจ้าได้รับเรียกให้เป็น 

คุณแม่ได้รับตอบบนศีรษะข้าพเจ้า  คุณแม่
อยู่ในโลกวิญญาณมานานกว่า 40 ปีแล้ว 
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าคุณแม่ดีใจยิ่งนักที่ข้าพเจ้า
ได้รับพร ตามที่ท่านขอ ให้ได้ยินพระบัญชา
ของพระผู้เป็นเจ้าจากค�าแนะน�าของท่าน  
ข้าพเจ้าพยายามไปและท�าตามที่คุณแม่
หวังไว้

ข้าพเจ้าได้เห็นปาฏิหาริย์แบบเดียวกัน
ของการเปิดเผยต่อเน่ืองในประธานสเตค
และอธิการในศาสนจักร  เช่นเดียวกับการ
เปิดเผยต่อผู้น�าครอบครัว คุณค่าของการเปิด
เผยขึ้นอยู่กับผู้ตามที่ได้รับการเปิดเผยยืนยัน

ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์แห่งการเปิดเผย
หลงัจากเขือ่นเททนัในไอดาโฮแตกในปี 1976 
หลายท่านทราบเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้น  แต่แบบ
อย่างเร่ืองการเปิดเผยต่อเนื่องที่ผ่านมาทาง
ประธานสเตคคนหนึ่งจะเป็นพรแก่เราทุกคน 
ในวันข้างหน้า

ผู้คนหลายพันคนต้องอพยพเพราะบ้าน 
ถูกท�าลาย งานบรรเทาทุกข์ตกอยู่กับประธาน 
สเตคในท้องที่ ซึ่งเป็นชาวนา  ข้าพเจ้าอยู่ใน
ห้องเรียนที่วิทยาลัยริคส์สองสามวันหลังเกิด
ภัยพิบัติ  ผู้น�าคนหนึ่งจากหน่วยงานภัยพิบัติ
แห่งชาติมาถึง  เขากับผู้ช่วยหัวหน้ามาถึง
ห้องใหญ่ที่ประธานสเตคประชุมกับอธิการ 
และแม้กับศาสนาจารย์บางคนของนิกาย 
อื่นในท้องท่ี  ข้าพเจ้าอยู่ท่ีน่ันเพราะผู้รอด
ชีวิตหลายคนได้รับการดูแลและพักอยู่ใน 
รั้ววิทยาลัยที่ข้าพเจ้าเป็นอธิการบดี

ขณะที่การประชุมเริ่ม ตัวแทนจากหน่วย
งานภัยพิบัติแห่งชาติยืนขึ้นและเริ่มพูดด้วย
เสียงก้องกังวานว่าต้องท�าอะไร  หลังจากเขา
แจ้งภารกิจห้าหกอย่างที่เขาบอกว่าจ�าเป็น 
ประธานสเตคตอบเบาๆ ว่า “เราท�าไปแล้ว
ครับ”

ไม่ก่ีนาทีหลังจากน้ัน ชายดังกล่าวจาก
หน่วยงานภัยพิบัติแห่งชาติพูดว่า “ผมคิดว่า 
ผมจะนั่งดูสักครู่”  จากนั้นเขากับผู้ช่วยก็นั่ง
ฟังขณะอธิการและประธานโควรัมเอ็ลเดอร ์

ที่ปรึกษาประธานโควรัมเอ็ลเดอร์  ต่อมาได้ 
เป็นที่ปรึกษาของประธานท้องถ่ินสองท่าน 
และของอธิการควบคมุของศาสนจกัร สมาชกิ 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง และเป็นท่ีปรึกษา
ของประธานศาสนจักรสองท่าน  ข้าพเจ้าได้
เห็นการเปิดเผยที่ประทานแก่ท่านเหล่านั้น
และยืนยันกับผู้ติดตามพวกท่าน

การเปิดเผยส่วนตัวของการยอมรับเช่นนั้น  
ซึง่เราทุกคนปรารถนา เกิดข้ึนไม่ง่าย ท้ังไม่เกิด 
ขึ้นตามท่ีขอ  พระเจ้าประทานมาตรฐานน้ี
ส�าหรบัการได้รับพยานเชน่นั้นจากพระผูเ้ป็น- 
เจ้า ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับทุกคนที่แสวงหา
การเปิดเผยส่วนตัว เช่นเราทุกคน

“ให้อุทรของท่านเปี่ยมด้วยจิตกุศลต่อ
มนุษย์ทั้งปวงเช่นกัน, และต่อครอบครัวแห่ง 
ศรัทธา, และให้คุณธรรมประดับความนึกคิด
ของท่านไม่เสื่อมคลาย, เมื่อนั้นความมั่นใจ
ของท่านจะแข็งแกร่งขึ้นในการประทับอยู่
ของพระผู้เป็นเจ้า; และหลักค�าสอนแห่ง
ฐานะปุโรหิตจะกลั่นลงมาบนจิตวิญญาณ
ท่านดังหยาดน�้าค้างจากฟ้าสวรรค์.

“พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะเป็นเพ่ือนท่ีย่ังยืน 
ของท่าน”4

ข้าพเจ้าดึงค�าแนะน�าจากตรงน้ันมาให ้
เราทุกคน  อย่าประเมินค่าความรู้สึกท่ีท่าน
รักศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าต�่าไป 
ไม่ว่าข้าพเจ้าไปทีใ่ดในศาสนจกัร ไม่ว่าศาสดา 
พยากรณ์เป็นใครในเวลานั้น สมาชิกจะถาม 
ว่า “เมือ่ท่านกลบัไปส�านกังานใหญ่ศาสนจกัร 
ท่านจะกรุณาบอกศาสดาพยากรณ์ได้ไหมว่า
พวกเรารักท่านมาก”

สิ่งนี้ยิ่งกว่าการนับถือวีรบุรุษหรือความรู้ 
สึกที่เรามีบางครั้งจากการชื่นชมวีรบุรุษ สิ่งนี้
เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า  ด้วยเหตุ
นี้ท่านจะได้รับของประทานแห่งการเปิดเผย
ยืนยันง่ายขึ้นเมื่อบุคคลน้ันพูดในต�าแหน่ง
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า  ความรักที่ท่าน
รู้สึกคือความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อใครก็ตาม
ที่เป็นกระบอกเสียงของพระองค์
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การรูส้กึเช่นน้ันตลอดเวลาไม่ง่ายเลยเพราะ 
พระเจ้ามกัจะทรงขอให้ศาสดาพยากรณ์ของ 
พระองค์ให้ค�าแนะน�าที่ผู้คนยอมรับได้ยาก  
ศัตรูของจิตวิญญาณเราจะพยายามชักน�า
เราให้ขุ่นเคืองและสงสัยการเรียกศาสดา
พยากรณ์จากพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าเคยเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง 
สมัผสัใจทีอ่่อนโยนให้ปกป้องสานศุษิย์ทีถ่่อม 
ตนของพระเยซูคริสต์ด้วยการเปิดเผยยืนยัน

ศาสดาพยากรณ์ส่งข้าพเจ้าไปมอบอ�านาจ 
การผนึกอันศักดิ์สิทธิ์ให้ชายคนหนึ่งในเมือง
เล็กๆ อันห่างไกล  เฉพาะศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่มีกุญแจตัดสินใจ
ว่าใครพึงได้รับอ�านาจศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้า
ประทานแก่เปโตรอัครสาวกอาวุโส  ข้าพเจ้า
ได้รับอ�านาจการผนึกเดียวกัน แต่โดยการ
ก�ากับดูแลของประธานศาสนจักรเท่านั้นจึง
จะมอบอ�านาจดังกล่าวให้อีกคนหนึ่งได้

ดงัน้ัน ในห้องหนึง่ในโบสถ์ห่างจากซอลท์- 
เลค ข้าพเจ้าวางมือบนศีรษะชายคนหนึ่งที่
ศาสดาพยากรณ์เลือกให้รับอ�านาจการผนึก  
มือเขาปรากฏริ้วรอยของการท�าไร่ไถนามา
ชั่วชีวิตเพื่อความอยู่รอด  ภรรยาตัวเล็กๆ นั่ง
ใกล้เขา  เธอมีริ้วรอยของการท�างานหนักมา
หลายปีเคียงข้างสามีเช่นกัน

ข้าพเจ้าพูดค�าที่ศาสดาพยากรณ์ให้มาว่า 
“ภายใต้การมอบอ�านาจและความรบัผดิชอบ 

จาก” ตามด้วยชื่อศาสดาพยากรณ์ “ผู้ถือ
กุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตบนแผ่นดิน
โลกเวลานี้ ข้าพเจ้าประสาทอ�านาจการผนึก
ให้” ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อเขาตามด้วยชื่อพระวิหาร
ที่เขาจะรับใช้เป็นผู้ผนึก

น�า้ตาไหลอาบแก้มเขา ข้าพเจ้าเหน็ภรรยา 
เขาร้องไห้เช่นกัน  ข้าพเจ้ารอให้พวกเขาสงบ
ลง เธอลุกขึ้นยืน เดินมาหาข้าพเจ้า  เงยหน้า  
และพูดอย่างนอบน้อมว่าเธอมคีวามสุขแต ่
เศร้าด้วย  เธอบอกว่าเธอชอบไปพระวิหาร 
กับสามี แต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าไม่ควรไปกับเขา 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเขาด้วยความ 
ไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์และน่ายินดี เธอกล่าว 
ต่อจากน้ันว่าเธอรูส้กึไม่ดพีอทีจ่ะไปพระวิหาร 
เป็นเพื่อนเขาเพราะเธออ่านไม่ออกและเขียน
ไม่ได้

ข้าพเจ้ายืนยันว่าสามเีธอจะรูส้กึเป็นเกียรติ 
ที่เธออยู่ในพระวิหารกับเขาเพราะพลังทาง
วิญญาณอันย่ิงใหญ่ของเธอ  ข้าพเจ้าบอก
เธอด้วยค�าศัพท์อันจ�ากัดที่ข้าพเจ้ามีในภาษา
ของเธอว่า พระผูเ้ป็นเจ้าทรงเปิดเผยเรือ่งต่างๆ 
ต่อเธอนอกหนือการศึกษาทางโลกทั้งหมด

เธอรู้โดยของประทานแห่งพระวิญญาณ
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจสามีที่เธอรัก ผ่าน
ทางศาสดาพยากรณ์  เธอรูด้้วยตนเองว่าชาย 
ที่เธอไม่เคยเห็น ถือกุญแจในการให้อ�านาจ
การผนึกและรู้ด้วยตนเองว่าชายคนนั้นคือ

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระผู้เป็นเจ้า  
เธอรู้โดยไม่ต้องมีพยานคนใดบอกว่าศาสดา
พยากรณ์ได้สวดอ้อนวอนเก่ียวกับชื่อของ
สามีเธอ เธอรู้ด้วยตนเองว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
เลือกแล้ว

เธอรู้เช่นกันว่าศาสนพิธีที่สามีเธอจะประ- 
กอบจะผูกผู้คนไว้ชั่วนิรันดร์ในอาณาจักร
ซีเลสเชียล  เธอยืนยันต่อความคิดและใจ
เธอว่าสัญญาที่พระเจ้าทรงท�ากับเปโตรยัง
ด�าเนินต่อเนื่องในศาสนจักร “สิ่งใดท่ีท่าน
กล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามใน
สวรรค์”5  เธอรู้สิ่งนั้นด้วยตนเองโดยการเปิด
เผยจากพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้น “การเปิดเผย 
ด�าเนนิต่อเนือ่งในศาสนจกัร ศาสดาพยากรณ์ 
ได้รับการเปิดเผยส�าหรับศาสนจักร ประธาน
ส�าหรับสเตค คณะเผยแผ่ หรือโควรัมของเขา 
อธิการส�าหรับวอร์ด บิดาส�าหรับครอบครัว 
และแต่ละบุคคลส�าหรับตนเอง”6

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานต่อท่านว่าน่ีเป็น
ความจริง  พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินค�า
สวดอ้อนวอนของท่าน  พระองค์ทรงรักท่าน  
พระองค์ทรงรูจ้กัชือ่ท่าน พระเยซคูอืพระคริสต์ 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา  
พระองค์ทรงรักเราเกินกว่าเราจะเข้าใจได้

พระผู้เป็นเจ้าทรงเทการเปิดเผยผ่านพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์มาบนลูกๆ พระองค์  พระ- 
องค์ตรัสกับศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลก 
ปัจจุบันคือโธมัส เอส. มอนสัน  ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าท่านถือและใช้กุญแจทั้งหมดของ
ฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลก

ขณะฟังค�าพูดของผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให ้
พูดแทนพระองค์ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านได้รับการ
เปิดเผยยืนยันตามท่ีต้องการเพ่ือพบทาง
กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ในครอบครัวที่
รับการผนึกชั่วนิรันดร์อีกครั้ง ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ประธานโธมัส เอส. มอนสันเป็นประธาน
ศาสนจักร—เป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง! 

พ่ีน้องที่รัก สิ่งหนึ่งที่การฟื้นฟูท�าไว้ คือ 
ท�าลายความเชื่อเก่าแก่ท่ีว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงหยุดตรัสกับบุตรธิดาของพระองค์แล้ว   
ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากความจริงนี้  ศาสดา
พยากรณ์เป็นผูน้�าศาสนจกัรของพระผู้เป็นเจ้า 
ในทุกสมัยการประทาน ตั้งแต่อาดัมจนถึง
ปัจจุบัน4 ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงพระ- 
เยซูคริสต์—ถึงความศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์
และพระพันธกิจตลอดจนการปฏบัิตศิาสนกิจ 
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก5  เรายกย่อง
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ของสมัยการประทานสุดท้ายน้ี 
และเรายกย่องชายทุกคนท่ีรับช่วงต่อจาก
ท่านเป็นประธานศาสนจักร

เมื่อเราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์และ
ผู้น�าคนอื่นๆ6 เราอ้างกฎแห่งความเห็นชอบ
ร่วมกัน เพราะพระเจ้าตรัสว่า  “จะไม่ให้แก ่
ใครเลยที่จะออกไปสั่งสอนกิตติคุณของเรา, 
หรือเสริมสร้างศาสนจักรของเรา, เว้นแต่เขา
จะได้รับแต่งตั้งโดยคนใดคนหน่ึงท่ีมีสิทธิ-
อ�านาจ, และเป็นที่รู้แก่ศาสนจักรว่าเขามี
สิทธิอ�านาจและได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ
โดยผู้น�าของศาสนจักร”7

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้า สิ่ง
นี้ให้ความมั่นใจและศรัทธาแก่เราขณะที่เรา
พยายามท�าตามพระบัญชาจากพระคัมภีร ์
ให้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า8 ผ่านเสียง
ของศาสดาพยากรณ์ ผู้รับใช้ของพระองค์9  
ผู้น�าทุกคนในศาสนจักรของพระเจ้าได้รับ

ของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
เมื่อปี 1972 ขณะท่ีท่านรักษาการประธาน
โควรัมอัครสาวกสิบสอง  ท่านจ�าเป็นต้อง
ได้รับการผ่าตัดที่ซับซ้อนมาก  แต่ข้าพเจ้า
ไม่มีประสบการณ์ในกระบวนการเช่นนั้นกับ
คนไข้อายุ 77 ปีผู้มีหัวใจล้มเหลว  ข้าพเจ้า
ไม่แนะน�าให้ผ่าตัดและได้เรียนชี้แจงให้
ประธานคิมบัลล์กับฝ่ายประธานสูงสุดทราบ 
แต่ด้วยศรัทธา ประธานคิมบัลล์เลือกจะท�า 
การผ่าตัด เพียงเพราะฝ่ายประธานสูงสุด
แนะน�าให้ท�า  นั่นแสดงให้เห็นว่าท่านสนับ- 
สนุนผู้น�าของท่าน!  และการตัดสินใจของ
ท่านท�าเอาข้าพเจ้าตัวสั่น! 

ขอบพระทัยพระเจ้าที่การผ่าตัดประสบ
ความส�าเร็จ  เมื่อหัวใจของประธานคิมบัลล ์
เต้นอีกครั้ง มันเต้นด้วยพลังอันย่ิงใหญ่!  
ในวินาทีนั้น ข้าพเจ้าได้รับประจักษ์พยาน
ชัดเจนจากพระวิญญาณว่าวันหนึ่งชายผู้นี้
จะเป็นประธานของศาสนจักร!3 

พวกท่านรูว่้าผลเป็นอย่างไร เพียง 20 เดือน 
ต่อมา ประธานคิมบัลล์กลายเป็นประธาน
ของศาสนจักร  และท่านน�าอย่างองอาจกล้า
หาญเป็นเวลาหลายปี

ต้ังแต่น้ันมาเราได้สนับสนนุประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสัน ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. 
ฮันเตอร์ ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ และ

โดยเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ขอบคุณประธานอายริงก์ส�าหรับข่าว 
สารที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาล
ใจของท่าน  พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าขอบ 

คุณส�าหรับศรัทธาและการอุทิศตนของท่าน   
เม่ือวานน้ี เราแต่ละคนได้รับเชิญให้สนับสนุน 
โธมัส เอส. มอนสันในฐานะศาสดาพยากรณ์
ของพระเจ้าและประธานศาสนจักร  บ่อยครั้ง 
เราร้องเพลง “เราขอบพระทัยส�าหรับศาสดา”1  
เราเข้าใจจริงๆ หรือไม่ว่านั่นหมายความว่า 
อย่างไร  ลองนึกถึงสิทธิพิเศษที่พระเจ้าประ- 
ทานแก่เราในการสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์ ซึ่งค�าแนะน�าของท่านบริสุทธิ์ 
สะอาด ไม่ได้รับแรงจูงใจจากความปรารถนา 
ส่วนตัวใดๆ ท้ังส้ิน และเป็นความจริงอย่างท่ีสุด! 

เราจะสนบัสนนุศาสดาพยากรณ์ได้อย่างไร 
นานมาแล้วก่อนจะเป็นประธานศาสนจักร 
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธอธิบายว่า “หน้าที่
ส�าคัญประการหนึ่งซึ่งตกอยู่กับวิสุทธิชนผู้…
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของศาสนจักร คือเขาจะ
สนับสนุนไม่เพียงโดยการยกมือซึ่งเป็นแค่รูป
แบบเท่านั้น แต่ต้องสนับสนุนใน การกระทำา 
และในความจริงด้วย”2

ข้าพเจ้าจ�าได้ดีถึง “การกระท�า” ที่พิเศษ
สุดของข้าพเจ้าในการสนับสนุนศาสดาพยา- 
กรณ์   ในฐานะแพทย์และศัลยแพท์หัวใจ 
ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการผ่าตัดหัวใจ

การสนับสนุน 
ศาสดาพยากรณ์
การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ของเราเป็นคำาม่ันสัญญาส่วนตัวว่าเราจะทำาสุด 
ความสามารถในการส่งเสริมลำาดับความสำาคัญตามคำาพยากรณ์ของพวกท่าน
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เรียกโดยสิทธิอ�านาจที่ถูกต้อง  ไม่มีศาสดา
พยากรณ์หรือผู้น�าคนใดในศาสนจักรนี้ที่แต่ง 
ตัง้ตนเอง  ไม่มีศาสดาพยากรณ์คนใดมาจาก 
การเลือกตั้ง  พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่า 
“ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่าน
และแต่งตั้งท่าน”10  ข้าพเจ้ากับท่านไม่ได้ 
“ลงคะแนนเสียง” เลือกผู้น�าศาสนจักรไม่ว่า
จะในระดับใดก็ตาม  แต่เรามีสิทธิพิเศษใน
การสนับสนุนพวกเขา

วิถีของพระเจ้าแตกต่างจากวิถีของมนุษย์  
วิถีของมนุษย์น�าเอาผู้คนออกจากต�าแหน่ง 
หรือธุรกิจเมื่อพวกเขาชราภาพหรือพิการ  แต่
วิถีของมนุษย์ไม่ใช่และจะไม่มีวันเป็นวิถีของ
พระเจ้า  การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ของ
เราเป็นค�ามั่นสัญญาส่วนตัวว่าเราจะท�าสุด
ความสามารถในการส่งเสริมล�าดับความ 
ส�าคัญตามค�าพยากรณ์ของพวกท่าน  การ
สนับสนุนของเราเป็นตัวบ่งชี้ที่เหมือนค�า
ปฏิญาณว่าเรารับรู้ว่าการเรียกเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพวกท่านถูกต้องและผูกมัด
เราไว้ 

ยี่สิบหกปีก่อนที่เอ็ลเดอร์จอร์จ อัลเบิร์ต 
สมิธจะเป็นประธานศาสนจักร ท่านกล่าวว่า 
“ข้อผูกมัดที่เราท�าเมื่อเรายกมือ…ถือเป็นข้อ
ผูกมัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  มิได้ หมายความว่า 
เราจะไปตามทางของเราอย่างเงียบๆ และ
เต็มใจให้ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าก�ากับ 

ดูแลงานนี้ แต่หมายความว่า…เราจะสนับ- 
สนุนท่าน เราจะสวดอ้อนวอนให้ท่าน เราจะ 
ปกป้องชื่อเสียงอันดีของท่าน  และเราจะ
พยายามท�าตามค�าแนะน�าของท่านเมื่อพระ- 
เจ้าทรงบัญชาท่าน”11 

พระเจ้าผูท้รงพระชนม์อยู่ทรงน�าศาสนจกัร 
ทีด่�ารงอยู่ของพระองค์!12 พระเจ้าทรงเปิดเผย 
พระประสงค์ของพระองค์ส�าหรับศาสนจักร
แก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์  เมื่อวานนี้ 
หลังจากเราได้รับเชิญให้สนับสนุนโธมัส เอส. 
มอนสันเป็นประธานศาสนจักร เรามีสิทธิ
พิเศษที่ได้สนับสนุนท่าน ที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานสูงสุด และสมาชิกโควรัมอัครสาวก
สิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์  ผู้หย่ังรู ้
และผู้เปิดเผย  ลองคิดดู!  เราสนับสนุนชาย 
15 คนเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจ้า! 
พวกท่านถือกุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมดที่เคย
ประสาทแก่มนุษย์ในสมัยการประทานนี้ 

การเรยีกชาย 15 คนสูค่วามเป็นอคัรสาวก 
ศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองที่ดีเยี่ยมแก่เราใน
ฐานะสมาชิกของศาสนจักร  เพราะเหตุใด
หรือ  เพราะการตัดสินใจของผู้น�าเหล่านี้ต้อง
เป็นเอกฉันท์13  ลองนึกดูว่าพระวิญญาณ
ต้องทรงดลใจทั้ง 15 คนอย่างไรเพ่ือท�าให้
เกิดความเป็นเอกฉันท์  ทั้ง 15 คนนี้มีภูมิหลัง
ทางการศึกษาและงานอาชีพที่หลากหลาย 
และมีความเห็นที่แตกต่างกันในหลายเรื่อง  

เชื่อข้าพเจ้าเถิด!  ชาย 15 คนนี้—ศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย—รู้ว่าพระ-
ประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรเมื่อมีความเป็น 
เอกฉันท์! พวกท่านมีค�ามั่นสัญญาที่จะต้อง 
เหน็พระประสงค์ของพระเจ้าส�าเรจ็ลลุ่วงอย่าง 
แท้จริง  ค�าสวดอ้อนวอนของพระเจ้าเป็น
แบบแผนให้ชายทั้ง 15 คนนี้เมื่อพวกท่าน
สวดอ้อนวอนว่า “ขอให้พระประสงค์ของ
พระองค์เป็นไปบนแผ่นดินโลกดังที่เป็นไป 
ในสวรรค์”14

อคัรสาวกท่ีมอีาวโุสสงูสดุในต�าแหน่งอคัร- 
สาวกเป็นผู้ควบคุม15  โดยปกติ ระบบอาวุโส
จะน�าชายที่สูงวัยกว่ามาสู่ต�าแหน่งประธาน
ของศาสนจักร16  สิ่งนี้ให้ความต่อเนื่อง วุฒิ-
ภาวะสูง ประสบการณ์ และการเตรียมพร้อม
อันยาวนาน ดังที่พระเจ้าทรงน�าทาง

พระเจ้าพระองค์เองทรงสถาปนาศาสน- 
จักรในสมัยนี้  พระองค์ทรงจัดตั้งระบบการ 
ปกครองอนัน่าอศัจรรย์ซึง่มตี�าแหน่งซ�า้ส�ารอง 
และบุคลากรรักษาการ  ระบบนี้ให้ความเป็น
ผู้น�าตามค�าพยากรณ์แม้จะมีความเจ็บป่วย
ทุพพลภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งมาพร้อมกับ
วัยที่สูงขึ้น17  มีดุลยภาพและเครื่องคุ้มกัน
มากมายจนไม่มีใครสามารถน�าศาสนจักรไป
ในทางท่ีผิดได้  ผู้น�าระดับอาวุโสได้รับการ
สอนพิเศษอย่างสม�่าเสมอเพ่ือว่าสักวันหน่ึง
พวกท่านจะพร้อมรับต�าแหน่งในสภาสูงสุด  
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พวกท่านเรียนรู้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระ- 
เจ้าผ่านการกระซิบของพระวิญญาณ

ขณะรับใช้เป็นทีป่รกึษาทีห่น่ึงของประธาน 
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ผู้ซึ่งในเวลานั้นก�าลัง
เข้าใกล้จุดสิ้นสุดของชีวิตมรรตัย ประธาน
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อธิบายว่า

“หลักธรรมและระเบียบปฏิบัติซึ่งพระเจ้า
ทรงจัดตั้งไว้เพื่อปกครองศาสนจักรของพระ- 
องค์เตรียมไว้ส�าหรับ…ทุกสภาวการณ์  เป็น
สิ่งส�าคัญ…ท่ีจะไม่มีข้อสงสัยหรือข้อกังวล
เกี่ยวกับการปกครองของศาสนจักรและการ
ใช้ของประทานแห่งการพยากรณ์ รวมถึงสิทธ์ิ 
แห่งการดลใจและการเปิดเผยในการบริหาร
กิจจานุกิจและโครงการของศาสนจักรเมื่อ
ประธานอาจป่วยหรือไม่สามารถท�างานได้
เต็มที่

“ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาอัครสาวก
สิบสองได้รับเรียกและแต่งตั้งให้ถือกุญแจ
แห่งฐานะปุโรหิต พวกท่านมีสิทธิอ�านาจและ
หน้าที่รับผิดชอบในการปกครองศาสนจักร 
เพ่ือจะปฏิบัติศาสนพิธี อรรถาธิบายหลัก
ค�าสอน ตลอดจนสถาปนาและด�ารงรักษา

ระเบียบปฏิบัติเหล่านั้น”
ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวต่อไปว่า
“เมื่อประธานป่วยหรือไม่สามารถท�างาน

ได้อย่างเต็มที่ในทุกหน้าที่ของต�าแหน่งท่าน 
ที่ปรึกษาทั้งสองของท่านร่วมกันเป็นโควรัม
ฝ่ายประธานสูงสุด  พวกท่านจะด�าเนินงาน
ประจ�าวันของฝ่ายประธานต่อไป…

“…แต่ค�าถามส�าคญัเรือ่งนโยบาย ระเบยีบ 
ปฏิบัติ โครงการ หรือหลักค�าสอนจะได้รับ
พจิารณาอย่างรอบคอบร่วมกบัการสวดอ้อน- 
วอนโดยฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบ
สองร่วมกัน”18  

ปีท่ีผ่านมา เมือ่ประธานมอนสนัมาถึงเหตุ- 
การณ์ส�าคัญของการครบรอบ 5 ปีในการ
รับใช้เป็นประธานศาสนจักร ท่านไตร่ตรอง
ถึง 50 ปีของท่านในการรับใช้เป็นอัครสาวก 
ท่านกล่าวว่า “สุดท้ายแล้วความชราภาพก ็
จะมาถึงเราทุกคน  อย่างไรก็ตาม เราเปล่ง
เสียงร่วมกับกษัตริย์เบ็นจามิน ผู้กล่าวว่า… 
‘ข้าพเจ้าก็เหมือนตัวท่าน, ต้องอยู่ภายใต้
ความอ่อนแอทกุอย่างทางร่างกายและจติใจ; 
กระนั้น ข้าพเจ้าได้รับเลือก…และได้รับการ

อุทิศถวายโดยบิดาข้าพเจ้า, …และได้รับการ
ดูแลและการปกปักรักษาโดยเดชานุภาพอัน
หาที่เปรียบมิได้ของพระองค์, ให้รับใช้ท่าน
ด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละก�าลัง
ซึ่งพระเจ้าประทานให้ข้าพเจ้า’ (โมไซยาห์ 
2:11)”

ประธานมอนสันกล่าวต่อไปว่า “แม้จะมี 
ความท้าทายทางสุขภาพที่อาจมาหาเรา แม้
จะมีความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจ แต่ 
เรารับใช้ด้วยสุดความสามารถของเรา ข้าพ- 
เจ้ารับรองกับท่านว่าศาสนจักรอยู่ในมือที่ดี 
ระบบทีจ่ดัตัง้ขึน้ส�าหรบัสภาแห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองรับรอง 
[เรา] ว่าศาสนจักรจะอยู่ในมือที่ดีเสมอ และ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ต้องกังวลหรือกลัว  
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่ง
เราด�าเนินตาม นมัสการ และรับใช้ ทรงเป็น
ผู้น�าอยู่เสมอ”19  

ขอบคุณประธานมอนสันส�าหรับความจริง 
เหล่านั้น! ขอบคุณส�าหรับแบบอย่างและการ 
อุทิศตนรับใช้ตลอดวันเวลาของท่าน ข้าพเจ้า 
ขอพูดแทนสมาชิกศาสนจักรทั่วโลกในการ
พร้อมใจกันแสดงความขอบคุณท่านอย่าง
จริงใจ เรายกย่องท่าน! เรารักท่าน! เราสนับ- 
สนุนท่าน ไม่เพียงการยกมือเท่าน้ัน แต่ท้ัง 
สุดใจและสุดความพยายามอุทิศถวายตน 
ของเรา “เราสวดให้ท่านเสมอ ศาสดาท่ีรัก”!20 
อย่างนอบน้อมและศรัทธากล้า  ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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(ด	ู1	นีไฟ	11:31–33;	19:7–8),	เจคอบ	(ด	ูเจคอบ	
4:4–6),	เบ็นจำมิน	(ดู	โมไซยำห์	3:5–11,	15),	 
อบินำได	(ดู	โมไซยำห์	15:1–9),	แอลมำ	(ดู	แอลมำ 
40:2),	และแซมิวเอลชำวเลมัน	(ดู	ฮลีำมัน	14:12). 
ก่อนพระผู้ช่วยให้รอดประสูติในเบธเลเฮม	พวก
ทำ่นท�ำนำยถึงกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้
ของพระองค์และกำรฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค ์
ที่ตำมมำ
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ว่า “ประธานศาสนจักร…เท่านั้นมีสิทธ์ิรับ
การเปิดเผยเพื่อศาสนจักร”2

เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต พระเจ้า
ทรงบัญชาผู้คนของศาสนจักรว่า

“เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยค�าและบัญญัติ ทั้ง 
หมด ของเขา ซึ่งเขาจะให้แก่เจ้าเมื่อเขาได้
รับมัน, โดยเดินอยู่ในความบริสุทธ์ิท้ังมวล 
ต่อหน้าเรา;

“เพราะค�าของเขาเจ้าจงรบั, ราวกับมาจาก 
ปากเราเอง, ด้วยความอดทนอย่างที่สุดและ
ศรัทธา.

“เพราะโดยท�าสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกจะ
เอาชนะเจ้าไม่ได้”3

เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์
ของสวรรค์ เราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
และเลือกด�าเนินชีวิตตามถ้อยค�าของท่าน

เราสนบัสนนุท่ีปรกึษาของประธานมอนสัน 
และโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดา 
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยด้วย  “พวก 
ท่านมสีทิธิ พลงัและสทิธิอ�านาจทีจ่ะประกาศ 
พระด�าริและพระประสงค์ของ [พระเจ้า]…
โดยขึ้นอยู่กับ…ประธานศาสนจักร”4 พวก

โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

พระบิดาในสวรรค์ทรงรักลูกๆ ของ
พระองค์ทุกคน ปรารถนาให้พวก
เขารู้และเข้าใจแผนแห่งความสุข 

ดังนั้น พระองค์ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์  
ผู้ได้รับการแต่งตั้งด้วยอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจให้กระท�าในพระนามของพระผู้เป็น-
เจ้าเพื่อความรอดของลูกๆ ของพระองค์  
พวกท่านเป็นผู้สื่อสารแห่งความชอบธรรม 
พยานของพระเยซูคริสต์ และอ�านาจอัน
ไม่มีที่สุดแห่งการชดใช้ของพระองค์ พวก
ท่านถือกุญแจของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้า
บนแผ่นดินโลกและมีสิทธิอ�านาจในการ
ประกอบศาสนพิธีแห่งความรอด

ในศาสนจกัรทีแ่ท้จรงิของพระเจ้า “ไม่มใีคร 
เลยเว้นแต่คนเดียวเท่านั้นบนแผ่นดินโลกใน 
เวลาใดเวลาหนึ่งที่ได้รับการประสาทอ�านาจ 
นี้และกุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิตนี้”1  

เราสนับสนุนประธานโธมัส เอส. มอนสันใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ังรู้ และผู้เปิด
เผย  ท่านเปิดเผยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อ
น�าทางและก�ากับดูแลศาสนจักร ทั้งหมด   
ดังประธานเจ. รูเบน คลาร์ก จูเนียร์อธิบาย

จงดำาเนินชีวิตตาม
ถ้อยคำาของศาสดา
พยากรณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ เราสนับสนุน 
ศาสดาพยากรณ์และเลือกดำาเนินชีวิตตามถ้อยคำาของท่าน

6.	 หลกัธรรมแห่งกำรสนับสนุนผูน้�ำเป็นพืน้ฐำนตลอด 
ทั่วศำสนจักรของพระเจ้ำ		บุคคลคนหนึ่งจะได้รับ
กำรสนับสนุนก่อนได้รับกำรวำงมือมอบหน้ำที่
กำรเรียกหรือก่อนได้รับแต่งตั้งสู่ต�ำแหน่งในฐำนะ
ปุโรหิต.

7.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	42:11	ระเบียบปฏิบัติ
ของกำรสนับสนุนผู้น�ำของเรำมีใช้เมื่อวันที่	6	
เมษำยน	ค.ศ.	1830	เม่ือศำสนจักรได้รับกำรจัดต้ัง 
และในเดือนมีนำคมปี	1836	เมื่อสมำชิกในฝ่ำย
ประธำนสูงสุดและโควรัมอัครสำวกสิบสองได้รับ
กำรสนับสนุนเป็นศำสดำพยำกรณ์	ผู้หยั่งรู้	และ 
ผู้เปิดเผย	(ดู	History of the Church,	1:74–77;	
2:417).

8.	 พระคัมภีร์มอรมอนเตือนถึงอันตรำยถ้ำเรำไม่ใส่ใจ
ค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์		เรำอ่ำนว่ำ	“อำคำร
ใหญ่และกวำ้งหลังนั้นคือควำมหยิ่งจองหองของ
โลก;	และอำคำรนั้นถล่มลงมำ,	และกำรถล่มของ
อำคำรนั้นใหญ่หลวงนัก.		และเทพของพระเจำ้
กล่ำว…ว่ำ:	ควำมพินำศของประชำชำติ,	ตระกูล,	
ภำษำ,	และคนทั้งปวง,	ที่ต่อสู้อัครสำวกสิบสอง
ของพระเมษโปดกจักเป็นเช่นนั้น”		(1	นีไฟ	11:36).

9.	 ดู	ดำเนียล	9:10;	อำโมส	3:7;	หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ	21:1,	4–5;	124:45–46.

10.	 ยอห์น	15:16.	หลักแห่งควำมเชื่อข้อห้ำอธิบำยว่ำ	
“เรำเชื่อว่ำมนุษย์ต้องได้รับกำรเรียกจำกพระผู้เป็น- 
เจ้ำ,	โดยกำรพยำกรณ์,	และโดยกำรวำงมือโดยผู้มี
สิทธิอ�ำนำจ,	เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติ
ศำสนพิธีของพระกิตติคุณนั้น.”

11. คำาสอนของประธานศาสนจักร: จอร์จ อัลเบิร์ต 
สมิธ	(2011),	66;	เพิ่มตัวเอน		ค�ำอ้ำงอิงนี้ยกมำ 
จำกค�ำปรำศรยักำรประชมุใหญ่โดยเอล็เดอร์จอร์จ 
อัลเบิร์ต	สมิธในปี	1919		ท่ำนเป็นประธำน 
ศำสนจักรในปี	1945.	

12.	 ดู	หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	1:30,	38.
13.	 ดู	หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	107:27.
14.	 3	นีไฟ	13:10;	ดู	มัทธิว	6:10;	ลูกำ	11:2	ด้วย.	
15.	 เมื่อประธำนของศำสนจักรสิ้นชีวิต	ฝ่ำยประธำน

สูงสุดจะยุติลงและที่ปรึกษำจะกลับเขำ้สู่โควรัม
อัครสำวกสิบสอง		จำกนั้นโควรัมอัครสำวกสิบ
สองจะควบคุมศำสนจักรจนกว่ำจะมีกำรจัดตั้ง 
ฝ่ำยประธำนสูงสุดอีกครั้ง		ช่วงเวลำนั้นเรียกว่ำ
ช่วงเวลำผลดัเปลีย่นอคัรสำวก	ตำมประวติัศำสตร์ 
ช่วงเวลำนั้นมีระยะเวลำแตกต่ำงกันตั้งแต่สี่วันไป
จนถึงสำมปีครึ่ง

16.	 แน่นอนว่ำรูปแบบกำรรับช่วงต่อนั้นไม่ได้ใช้กับ
กำรเรียกโจเซฟ	สมิธ	ผู้ได้รับแต่งตั้งล่วงหน้ำให้
เป็นศำสดำพยำกรณ์ของกำรฟื้นฟูและประธำนคน
แรกของศำสนจักร	(ดู	2	นีไฟ	3:6–22;	ดู	 
อับรำฮัม	3:22–23	ด้วย).

17.	 เรำรู้ว่ำพระเจำ้พระองค์เองทรงสำมำรถเรียกเรำคน
ใดก็ได้กลับบำ้นในเวลำใดก็ได้ที่พระองค์ทรงเลือก

18.	 Gordon	B.	Hinckley,	“God	Is	at	the	Helm,”	
Ensign,	May	1994,	54;	ดู	Gordon	B.	Hinckley,	
“He	Slumbers	Not,	nor	Sleeps,”	Ensign,	May	
1983,	6	ด้วย.

19.	 “Message	from	President	Thomas	S.	Monson,”	
Church News,	Feb.	3,	2013,	9.

20.	 “เรำสวดให้ท่ำนเสมอ,”	เพลงสวด,	บทเพลงท่ี	12.
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ท่านพูดในพระนามของพระคริสต์  พวกท่าน
พยากรณ์ในพระนามของพระครสิต์ พวกท่าน 
ท�าทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูคริสต์  ใน
ถ้อยค�าของพวกท่านเราได้ยินพระสรุเสยีงของ 
พระเจ้าและเรารูส้กึถึงความรกัของพระผูช่้วย 
ให้รอด “และสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาจะกล่าว
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจจะเป็น
พระคัมภีร์…และเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าอันส่งผลสู่ความรอด”5  พระเจ้าพระองค์
เองตรัสว่า “ไม่ว่าโดยเสียงของเราเองหรือ
โดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็
เหมือนกัน.”6

เราส�านึกคุณส�าหรับศาสนจักรที่ “ก่อ ร่าง 
สร้าง ขึ้น บน ราก ฐาน ของ บรร ดา อัคร ทูต และ 
บรร ดา ผู้ เผย พระ วจนะ มี พระ เยซู คริสต์ เป็น 
ศิลา หัว มุม”7 พระนิเวศน์ของพระเจ้าคือบ้าน
แห่งระเบียบ และเราต้องไม่มีวันถูกหลอก
เรื่องจะหาค�าตอบของปัญหาหรือข้อสงสัย 
ว่าเสียงใดที่เราจะท�าตามจากที่ใด  เราต้อง
ไม่ “ถูก ซัด ไป ซัด มา และ พัด ไป พัด มา ด้วย ลม  
ค�า สั่ง สอน ทุก อย่าง”8  พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด 
เผยพระวจนะของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ที่ได้รับ 
การแต่งตัง้ของพระองค์ “เพ่ือ เตรียม ธรร มกิ ชน 
 ส�า หรับ การ ปรน นิ บัติ และ การ เสริม สร้าง พระ - 
กาย ของ พระ คริสต์: จน กว่า เรา ทุก คน จะ บรรลุ 
ถึง ความ เป็น น�้า หนึ่ง ใจ เดียว กัน ใน ความ เชื่อ 
และ ใน ความ รู้ ถึง พระ บุตร ของ พระ เจ้า”9  เมื่อ

เราเลือกด�าเนินชีวิตตามถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ เราอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาที่น�า
ไปสู่ความดีพร้อมนิรันดร์

เราเรียนรู้คุณค่าการสนับสนุนศาสดา
พยากรณ์จากมารดาตัวคนเดียวซึ่งต้องดิ้นรน
ให้รอดชีวิตจากช่วงเวลาแห่งความอดอยาก  
พระเจ้าทรงแนะน�าศาสดาพยากรณ์เอลียาห์
ให้ไปยังเมืองศาเรฟัท ที่นั้นท่านพบหญิงม่าย
ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้สนับสนุนท่าน  
ขณะเอลียาห์เข้าเมือง ท่านเห็นเธอก�าลังเก็บ
ฟืนท่าน จึง เรียก นาง ว่า “ขอ เอา น�้า ใส่ ภาชนะ 
มา ให ้ฉัน สัก หน่อย เพื่อ ฉัน จะ ได้ ดื่ม”10

“ขณะ เมื่อ นาง จะ ไป เอา น�้า มา ท่าน ก็ เรียก 
นาง [อีก]  แล้ว บอก ว่า “ขอ น�า ขนม ปัง ใส่ มือ 
มา ให ้ฉัน สัก หน่อย หนึ่ง

“และ นาง ตอบ ว่า พระ ยาห์ เวห์ พระ เจ้า ของ  
ท่าน ทรง พระ ชนม์ อยู่ แน่ ฉัน ใด ดิ ฉัน ไม่ มี ขนม  
ปัง เลย มี แต่ แป้ง สัก ก�า มือ หนึ่ง ใน หม้อ และ 
น�้า มัน เล็ก น้อย ใน ไห ดู สิ ดิ ฉัน ก�า ลัง เก็บ ฟืน 
สอง สาม อัน เพื่อ จะ เข้า ไป ท�า ขนม ส�า หรับ ตัว 
เอง และ ลูก ชาย เพื่อ เรา จะ ได้ กิน แล้ว ก ็ตาย”

เอลยีาห์ตอบว่า “อย่า กลวั เลย จง ไป ท�า ตาม 
 ที่ เธอ พูด แต่ จง ท�า ขนม ก้อน เล็ก ให้ ฉัน  ก่อน  
แล้ว เอา มา ให้ ฉัน ภาย หลัง จึง ท�า ส�า หรับ ตัว 
เธอ และ ลูก ของ เธอ”11

ขอให้ใช้เวลาสักนิดลองคิดถึงสิ่งที่ศาสดา
พยากรณ์ขอให้มารดาทีก่�าลงัจะอดตายท�าว่า 

ยากเพียงใด  แน่นอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง
ทรงสามารถเตรียมอาหารให้ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์
ได้ แต่โดยที่กระท�าในพระนามพระเจ้า เอลี- 
ยาห์ท�าตามการชี้แนะโดยขอให้ธิดาที่รักของ 
พระผู้เป็นเจ้าเสียสละทุกสิ่งที่เธอมีเพื่อสนับ- 
สนุนศาสดาพยากรณ์

แต่เอลียาห์ให้สัญญาด้วยว่าจะได้รับพร
แห่งการเชื่อฟัง “เพราะ พระ ยาห์ เวห์ พระ เจ้า 
ของ อิส รา เอล ตรัส ดัง นี้ ว่า  แป้ง ใน หม้อ นั้น จะ 
ไม่ ขาด และ น�า้ มนั ใน ไห นัน้ จะ ไม่ หมด” 12 พระ- 
เจ้าประทานโอกาสให้หญิงม่ายเลือกที่จะเชื่อ
และท�าตามถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

ในโลกที่ถูกคุกคามด้วยความขาดแคลน
ความชอบธรรมและการอดตายทางวิญญาณ 
เราได้รับพระบัญชาให้สนับสนุนศาสดา
พยากรณ์  ขณะเราเอาใจใส่ที่จะสนับสนุน 
และยืนหยัดในถ้อยค�าของท่าน เราเป็นพยาน 
ว่าเราศรัทธาที่จะยอมตนอย่างนอบน้อมต่อ
พระประสงค์ พระปรีชาญาณ และ ตามเวลา
ที่เหมาะสมของพระเจ้า

เราเอาใจใส่ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
แม้เมื่อเราอาจรู้สึกว่าไม่สมเหตุผล ไม่สะดวก
สบายและอึดอัด  ตามมาตรฐานของโลกนี้ 
การท�าตามศาสดาพยากรณ์อาจไม่เป็นท่ี
นิยม ผิดหลักการเมืองหรือไม่เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม  แต่การท�าตามศาสดาพยากรณ์ 
ถูกต้องเสมอ “เพราะ ฟ้า สวรรค์ สูง กว่า แผ่น  
ดิน โลก อย่างไร ทาง ของ เรา ก็ สูง กว่า ทาง ของ 
 พวกเจ้า และ ความ คิด ของ เรา ก็ สูง กว่า ความ  
คิด ของ เจ้า อย่าง นั้น”13   “จง วาง ใจ ใน พระ - 
ยาห์ เวห์ ด้วย สุด ใจ ของ เจ้า และ อย่า พึ่ง พา 
ความ รอบ รู้ ของ ตน เอง”14

พระเจ้าทรงยกย่องและโปรดปรานผู้ที่เอา 
ใจใส่การชี้น�าของศาสดาพยากรณ์  ส�าหรับ
หญิงม่ายแห่งศาเรฟัท การเชื่อฟังเอลียาห์
ช่วยชีวิตเธอให้รอดและแน่นอนชีวิตของบุตร 
ชายเธอด้วย  ดังที่ศาสดาพยากรณ์สัญญาไว ้
“ นาง และ ครอบ ครัว กับ เอ ลี ยาห ์ก็ รับ ประ ทาน 
อยู่ หลาย วัน… ตาม พระ วจนะ ของ พระ ยาห์ - 
เวห์ ซึ่ง ตรัส ทาง เอ ลี ยาห์”15

พระเจ้า “จะทรงเลี้ยงดูผู้วางใจในพระ- 
องค์”16  ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์เปรียบ
ดังมานาของจิตวิญญาณเรา  เมื่อเรารับส่วน 
เราได้รับพร ได้รับการปกปักรักษาทั้งทางโลก
และทางวิญญาณ  เมื่อเราดื่มด�่าถ้อยค�าของ
ท่านเหล่านี้ เราเรียนรู้วิธีมาหาพระคริสต์และ
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2.	 เจ.	รูเบน	คลำร์ก	จูเนียร์,	“When	Are	the	
Writings	and	Sermons	of	Church	Leaders	
Entitled	to	the	Claim	of	Scripture?”	(ปรำศรัย
กับบุคลำกรเซมินำรีและสถำบัน	มหำวิทยำลัย
บริกัม	ยังก์	7	กรกฎำคม	1954).

3.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	21:4-6;	 
เน้นตัวเอน.

4.	 เจ.	รูเบน	คลำร์ก	จูเนียร์,	“When	Are	the	
Writings	and	Sermons	of	Church	Leaders	
Entitled	to	the	Claim	of	Scripture?”

5.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	68:4.
6.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	1:38.
7.	 เอเฟซัส	2:20.
8.	 เอเฟซัส	4:14.
9.	 เอเฟซัส	4:12-13.
10.	 1	พงษ์กษัตริย์	17:10.
11.	 1	พงษ์กษัตริย์	17:11-13		เน้นตัวเอน.
12.	 1	พงษ์กษัตริย์	17:14.
13.	 อิสยำห	์55:9.
14.	 สุภำษิต	3:5.
15.	 1	พงษ์กษัตริย์	17:15-16.
16.	 โรเจอร์	ฮอฟฟ์มัน,	“Consider	the	Lilies	of	the	

Field”	(1991).
17.	 บรูซ	อำร์.	แมคคองกี,	A New Witness for the 

Articles of Faith	(Deseret	Book	Company,	
1985),	475;	ปรับเครื่องหมำยวรรคตอน;	ได้รับ
อนุญำตให้ใช้.	

18.	 ฮีลำมัน	5:12.
19.	 ดู	3	นีไฟ	20:23.
20.	 ดู	โมไซยำห	์2:9.

แท้จริง  พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะตรัสความ
จริงในความคิดและใจเรา  ขอให้เราเปิดหู
เพ่ือฟัง เปิดใจเพ่ือเข้าใจและเปิดความคิด
เพื่อเราจะเห็นความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า20

ดิฉันเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์เพื่อฟื้นฟ ู
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และฐานะ
ปุโรหิตมาสู่แผ่นดินโลก  และเป็นพยานว่า 
ปัจจบุนัน้ีเราได้รบัการน�าโดยศาสดาพยากรณ์ 
ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า ประธานมอนสัน 
ขอให้เราเลือกที่จะยืนหยัดด�าเนินชีวิตตาม
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์จนเราเป็นหนึ่ง 
เดียวกันในศรัทธา บริสุทธิ์ในพระคริสต์ และ 
เป่ียมด้วยความรูเ้รือ่งพระบตุรของพระผูเ้ป็น- 
เจ้า ในพระนามอนัศกัดิส์ทิธ์ิของพระเยซคูรสิต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	132:7;	ดู คู่มือเล่ม 

2: การบริหารงานศาสนจักร	(2010),	2.1.1	ด้วย:	
“พระเยซูครสิต์ทรงถอืกญุแจฐำนะปโุรหติท้ังหมด 
ที่เกี่ยวข้องกับศำสนจักรพระองค	์	พระองค์ทรง
ประสำทกุญแจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอำณำจักร
พระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดินโลกให้อัครสำวกแต่ละ
คนของพระองค	์	อัครสำวกผู้มีอำวุโสสูงสุดที่ยัง
มีชีวิตอยู่ซึ่งได้แก่ประธำนศำสนจักร	เป็นเพียง
คนเดียวบนแผ่นดินโลกที่มีสิทธิอ�ำนำจใช้กุญแจ
ฐำนะปุโรหิตทั้งปวง”

มีชีวิต
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีเขียนว่าโดย

ศาสดาพยากรณ์ “พระเจ้าทรงเปิดเผยความ
จริงแห่งความรอด,...ความรอดซึ่งอยู่ในพระ- 
คริสต์  พระองค์ทรงวางแผน…ก�าหนดเส้น
ทางสู่ชีวิตนิรันดร์…ทุกยุค: พระเจ้าทรงชี้น�า
สิ่งจ�าเป็นแก่ผู้คนของพระองค์ในช่วงเวลา 
แห่งความเป็นความตาย และแน่นอนว่าใน 
วันเวลาภายหน้า จะถงึเวลาท่ีไม่มสีิง่ใดจะช่วย 
ผู้คนของพระองค์ให้รอดได้นอกจากปรชีาญาณ 
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ไหลหลั่งลงมาจากสวรรค์
ผ่านริมฝีปากศาสดาพยากรณ์”17

ส�าหรับดิฉัน ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
ที่สอนโดยครูชั้นเรียนกุลสตรีท�าให้ดิฉันเห็น 
ชดัว่าสมัพันธภาพการแต่งงานในพันธสญัญา 
ควรเป็นเช่นไร  ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
ท�าให้ดิฉันมีศรัทธาและความหวังว่าสามารถ
เตรยีมพร้อมเพ่ือมบ้ีานทีเ่ป็นสขุได้ การศกึษา 
ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในสมัยโบราณและสมัยน้ีค�้าจุนดิฉันใน
ช่วงหลายปีที่หนักหนาและเหน็ดเหนื่อยกับ 
การให้ก�าเนิด สอนและบ�ารุงเลี้ยงลูกๆ เจ็ด
คน ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์ 
และที่สอนจากแท่นพูดนี้คือถ้อยค�าแห่งการ
ปลอบโยน ความรกั ความแขง็แกร่งและความ 
ร่าเริงยินดีที่โอบอุ้มเราทุกคนไว้

เมื่อเราเอาใจใส่ถ้อยค�าของศาสดาพยา-
กรณ์ เราเสริมสร้างบ้านและชีวิตเราบนฐาน
มั่นคงหนักหนานิรันดร์ “ศิลาของพระผู้ไถ่
ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า, …เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมี
ก�าลังแรงของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของ
เขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของ
เขาและพายุอันมีก�าลังแรงของเขาทั้งหมด
จะกระหน�่ามาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือ
ลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่…ความเศร้าหมอง
และวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่.”18

เรามีทางเลือก  เราอาจเลือกที่จะเพิกเฉย 
ท�าเป็นเล่น ลบหลู่ หรือต่อต้านพระวจนะของ
พระคริสต์ซึ่งพูดโดยผู้รับใช้ที่ทรงแต่งตั้ง  แต่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าผู้ที่ท�าเช่นน้ัน
จะถูกตัดออกจากผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระองค์19

เมื่อเราอ่านและศึกษาถ้อยค�าศักดิ์สิทธ์ิ
ของศาสดาพยากรณ์ร่วมกับการสวดอ้อน- 
วอน ด้วยศรัทธาในพระคริสต์ ด้วยเจตนา
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ผู้เป็นเจ้า
ท่านอาจถามว่า ข้าพเจ้ารู้ได้อย่างไร พระ- 

คัมภีร์สอนว่า “แก่บางคนมีให้ไว้โดยพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์เพื่อรู้ว่า พระเยซูคริสต์คือพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า, และ...แก่คนอื่น ๆ มีให้ไว้
เพื่อเชื่อถ้อยค�าของพวกเขา, เพื่อพวกเขาจะได้
มีชีวิตนิรันดร์ด้วยหากพวกเขาซื่อสัตย์ต่อไป”3 
จากมุมมองของข้าพเจ้า นี่ไม่ได้หมายความ
ว่าบางคนจะต้องพึ่งประจักษ์พยานของคนอื่น
ตลอดไป

ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเองเติบโตเมื่อ
ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และ
พระผู้ช่วยให้รอดจากค�าสอนและประจักษ์
พยานของบดิามารดา ครสูอนของข้าพเจ้า พระ- 
คัมภีร์—ซึ่งข้าพเจ้าอ่านอย่างขยันหมั่นเพียร
—และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เมื่อข้าพเจ้าใช้ศรัทธาและเชื่อฟังพระบัญญัติ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานว่าสิ่งที่ข้าพเจ้า
ก�าลังเรียนรู้เป็นจริง นี่เป็นวิธีที่ข้าพเจ้ารู้ได้ด้วย
ตัวเอง

การแสวงหาการเปิดเผยส่วนตัวเป็นกุญแจ
ในกระบวนการนี้ นีไฟเชื้อเชิญเราแต่ละคนให้ 
“ ดื่มด�่าพระวจนะของพระคริสต์; เพราะดูเถิด, 
พระวจนะของพระคริสต์จะบอกท่านทุกสิ่งท่ี
ท่านควรท�า.”4

ก่อนวันเกิดครบแปดขวบ ข้าพเจ้าค้นหา
เพื่อรู้มากขึ้นเกี่ยวกับบัพติศมา ข้าพเจ้าอ่าน
พระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า
ข้าพเจ้าจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
เมื่อได้รับการยืนยัน ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจด้วยว่า
พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เป็นพระบิดาและ
พระบุตร—เป็นสัตภาวะที่แยกจากกัน แตกต่าง
กัน ผู้ทรงเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในจุดประสงค์
ของพระองค์ “เรา รัก [พระองค์ทั้งสอง] ก็ เพราะ 

“นี่ แหละ คือ ชีวิต นิ รันดร์ คือ การ ที่ พวก เขา รู้ จัก 
พระ องค์ ผู้ ทรง เป็น พระ เจ้า เที่ยง แท้ องค์ เดียว 
และ รู้ จัก พระ เยซ ูคริสต์ ที่ พระ องค์ ทรง ใช้ มา”2 

ของประทานเหล่านีจ้ะเป็นของเราได้อย่างไร  
สิ่งนี้ได้มาจากการเปิดเผยส่วนตัว ซึ่งมีการพูด
ถึงและสอนไว้แล้วในเช้าวันนี้

ท่านจ�าครั้งแรกที่ท่านรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า
และรูส้กึถงึความรกัของพระองค์ได้หรอืไม่ สมยั 
เป็นเด็ก ข้าพเจ้าเคยมองไปบนท้องฟ้าที่เต็ม
ไปด้วยดวงดาวและไตร่ตรองและรู้สึกถึงการ
ประทับอยู่ของพระองค์ ข้าพเจ้าตื่นเต้นที่ได้
ค้นหาความสวยงามของการรังสรรค์ของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า—จากแมลงตัวเล็กๆ ถึงต้นไม้สูงใหญ่ 
เมื่อข้าพเจ้ารู้ถึงความงามของโลกนี้ ข้าพเจ้ารู้
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู ้
ว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหลานทางวิญญาณโดยแท ้
จริง ว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรและธิดาของพระ- 

โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หลายปีก่อนข้าพเจ้ามีโอกาสศึกษา
ประจักษ์พยานสุดท้ายของศาสดา
พยากรณ์ในแต่ละสมัยการประทาน 

แต่ละท่านเป็นพยานอย่างทรงพลังถึงพระผู้- 
เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตร
ของพระองค์

เมื่อข้าพเจ้าอ่านประจักษ์พยานเหล่านี้—
และประจักษ์พยานอื่นๆ อีกมากมายที่คล้าย
กับพวกท่านตลอดหลายปีที่ผ่านมา—ข้าพเจ้า
รู้สึกประทับใจเสมอท่ีได้รู้สึกว่าพระบิดาบน
สวรรค์ทรงรักบุตรหัวปีของพระองค์มากเพียง
ใดและพระเยซูทรงแสดงความรักของพระองค์
โดยการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดามาก
เพียงไหน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราท�าสิ่งที่
จ�าเป็นเพื่อรู้จักทั้งสองพระองค์และรู้ถึงความ
รักท่ีพระองค์ทรงมีต่อกัน เราจะได้รับ “ของ
ประทานส�าคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้ง
ปวงของพระผู้เป็นเจ้า”แม้ชีวิตนิรันดร์1 เพราะ 

ชีวิตนิรันดร—์ คือ 
การรู้จักพระบิดา 
บนสวรรค์ของเรา 
และพระเยซูคริสต์ 
พระบุตรของพระองค์
พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เป็นพระบิดาและพระบุตร—เป็นสัตภาวะที่แยก
จากกัน แตกต่างกันผู้ทรงเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในจุดประสงค์ของพระองค์
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จากนั้นพระองค์ทรงไปเยี่ยมวิญญาณของ
คนเหล่านั้นที่ตายไปแล้ว ในโลกวิญญาณ เพื่อ
ประทาน “อ�านาจให้พวกเขาออกมา, หลังการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค์จากบรรดาคนตาย, 
เพื่อเข้าไปในอาณาจักรของพระบิดาของพระ- 
องค์”17  หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้
ช่วยให้รอด  พระองค์ทรงปรากฏต่อมารีย์ ชาว 
มัก ดา ลา ตรัสว่า “ เรา ก�าลัง จะ ขึ้น ไป หา พระ บิดา 
ของ เรา และ พระ บิดา ของ พวก ท่าน”18  

เมื่อพระองค์มาหาผู้คนที่ทวีปอเมริกา พระ- 
บิดาทรงแนะน�าพระองค์โดยตรัสว่า “จงดูบุตร
ที่รักของเรา, ผู้ที่เราพอใจมาก, ในเขาเราแผ่
รัศมีภาพนามของเรา”19  เมื่อพระเยซูเสด็จลง
มาท่ามกลางผู้คนท่ีพระวิหาร พระองค์ทรง
แนะน�าพระองค์เองโดยตรัสว่า “ดูเถิด, เราคือ
พระเยซูคริสต์…เรา…ถวายสรรเสริญพระบิดา
โดยรับเอาบาปของโลกมาไว้บนเรา”20 เมื่อ

พระองค์ทรงสอนหลักค�าสอนของพระองค์ 
พระองค์ทรงอธิบายว่า

“และน่ีคือหลักค�าสอนของเรา, และมันคือ
หลักค�าสอนซึ่งพระบิดาประทานให้เรา; และ
เราเป็นพยานถึงพระบิดา, และพระบิดาทรง
เป็นพยานถึงเรา”21

“ตามจริงแล้ว…และพระบิดาและเราเป็น
หนึ่ง”22

ในพระคัมภีร์เหล่านี้เราเห็นรูปแบบท่ีเป็น
พยานถึงพระบิดาและพระบุตรว่าทรงเป็นสัต-
ภาวะที่แยกกันชัดเจนได้หรือไม่ แล้วพระองค์
ทั้งสอง เป็นหนึ่ง  ได้อย่างไร ไม่ใช่เพราะว่าทั้ง
สองพระองค์เป็นบุคคลเดียวกันแต่เพราะว่าทั้ง
สองพระองค์เป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์ โดย
ทุ่มเทเท่ากันเพ่ือ “[การ] ท�าให้เกิดความเป็น
อมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” 23

พระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้า กระนั้นพระองค์

[พระองค์ทั้งสอง] ทรง รัก เรา ก่อน” 5 ครั้งแล้ว
ครั้งเล่าที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าพระองค์ทั้งสอง
ทรงรักกันและทรงท�างานเพื่อประโยชน์ของเรา 
ขอให้ฟังพระคัมภีร์สองสามข้อในหลายๆ ข้อที่
สอนเกี่ยวกับความจริงนี้ดังนี้ :

เพื่อสอนเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิด พระบิดาบน
สวรรค์ตรัสถึงพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็น “บุตร
ที่รักของเรา, ซึ่งเป็นที่รักและที่เลือกแล้วของเรา
นับแต่กาลเริ่มต้น” 6  เมื่อพระบิดาทรงสร้างโลก
พระองค์ทรงท�าเช่นนั้น “โดยพระองค์เดียวที่ถือ
ก�าเนิดของ [พระองค์]”7

มารีย์ มารดาของพระเยซูได้รับการบอกว่า 
เธอจะให้ก�าเนิด “ บุตร ของ พระ เจ้า สูง สุด”8  และ 
เมื่อพระเยซูทรงเป็นเด็กหนุ่มพระองค์ทรงบอก 
มารดาของพระองค์ว่าพระองค์ต้อง “อยู่ ใน พระ - 
นิ เวศของ พระ บิดา [ของพระองค์]”9 หลายปีต่อ
มาเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงรับบัพติศมา พระ- 
บิดาบนสวรรค์ตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่าน ผู้ นี้ 
เป็น บุตร ที ่รัก ของ เรา เรา ชอบ ใจ ท่าน มาก”10

เพื่อสอนสานุศิษย์ของพระองค์ให้สวดอ้อน- 
วอน พระเยซูตรัสถ้อยค�าเหล่านี้:

“‘ข้า แต่ พระ บิดา ของ ข้า พระ องค์ ทั้ง หลายผู้ 
สถิต ใน สวรรค์ ขอ ให้ พระ นาม ของ พระ องค์ เป็น 
ที่ เคารพ สัก การะ

“ขอ ให้ แผ่น ดิน ของ พระ องค์ มา ตั้ง อยู่ ขอ ให้ 
เป็น ไป ตาม พระ ทัย ของ พระ องค์ ใน สวรรค์ เป็น 
อย่าง ไร ก็ ให้ เป็น ไป อย่าง นั้น ใน แผ่น ดิน โลก”11

พระองค์ทรงสอนนิ โค เด มัสว่า “พระ เจ้า ทรง 
รัก โลก ดัง นี้ คือ ได้ ประ ทาน พระ บุตร องค์ เดียว 
ของ พระ องค์”12   และพระองค์ทรงอธิบายสิ่ง
อัศจรรย์ของพระองค์โดยตรัสว่า “พระ บุตร จะ 
ท�า สิ่ง ใด ตาม ใจ ไม่ ได้ นอก จาก ที่ ได้ เห็น พระ บิดา 
ท�า เพราะ สิ่ง ใด ที ่ [พระ บิดา]  ท�า สิ่ง นั้น พระ บุตร 
จะ ท�า เหมือน กัน”13

เมื่อโมงแห่งการชดใช้คืบคลานเข้ามาใกล้ 
พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนว่า “ข้า แต่ พระ บิดา 
ถึง เวลา แล้ว ... ข้า พระ องค์ ถวาย พระ เกียรติ  
แด่ พระ องค์ ใน โลก เพราะ ข้า พระ องค์ ท�า กิจ ที่  
พระ องค์ ทรง ให้ ข้า พระ องค์ ท�า นั้น ส�าเร็จ แล้ว”14 

จากนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับบาปอันหนักอึ้ง 
พระองค์ทูลอ้อนวอน “โอ พระ บิดา ของ ข้า พระ - 
องค์ ถ้า เป็น ได้ ขอ ให้ ถ้วย นี้ เลื่อน พ้น ไป จาก ข้า - 
พระ องค์ เถิด แต่ อย่าง ไร ก็ ดี อย่า ให้ เป็น ไป ตาม  
ใจ ปรารถ นา ของ ข้า พระ องค์ แต ่ให้ เป็น ไป ตาม 
พระ ทัย ของ พระ องค์”15  ในช่วงเวลาสุดท้ายบน 
ไม้กางเขนพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนว่า “พระ - 
บิดา เจ้า ข้า ขอ ทรง ยก โทษ พวก เขา เพราะ เขา ไม่  
รู้ ว่า ก�าลัง ท�า อะไร” และจากนั้นทรงร้องเสียงดัง 
ตรัสว่า “ข้า แต่ พระ บิดา ข้า พระ องค์ ขอ ฝาก จิต - 
วิญ ญาณ ของ ข้า พระ องค์ ไว้ ใน พระ หัตถ์ ของ 
พระ องค์”16
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ยังทรงแยกแยะพระองค์เองว่าเป็นสัตภาวะท่ี 
แยกกันโดยสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาของพระ- 
องค์และโดยตรัสว่าพระองค์ทรงก�าลังท�าตาม
น�้าพระทัยพระบิดาของพระองค์ ระหว่างการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟ 
พระองค์ทรงทูลอ้อนวอน “พระบดิา, ข้าพระองค์ 
ไม่สวดอ้อนวอนเพื่อโลก, แต่เพื่อคนที่พระองค์
ประทานจากโลกให้ข้าพระองค์…เพ่ือข้าพระ- 
องค์จะอยู่กับพวกเขาดังท่ีพระองค์, พระบิดา, 
ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์, เพื่อเราจะเป็นหนึ่ง, 
เพื่อข้าพระองค์จะได้รับการสรรเสริญโดยผ่าน
พวกเขา”24

ด้วยความเข้าใจนี้ เราไม่ประหลาดใจที่การ 
ฟื้นฟูพระกิตติคุณเริ่มต้นด้วยการปรากฏพระ- 
องค์ของสตัภาวะซึง่ได้รบัรศัมภีาพแล้วสองพระ- 
องค์ไม่ใช่พระองค์เดียว จากนิมิตแรก ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นพยานว่า “องค์หนึ่ง
รับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและ
ตรัส, พลางชี้พระหัตถ์ไปท่ีอีกองค์หนึ่ง—นี่คือ
บุตรที่รักของเรา. จงฟังท่าน!”25

ศาสดาพยากรณ์หนุ่ม ผู้ซึ่งไปในป่าเพื่อค้น 
หาว่าท่านควรเข้าร่วมกับศาสนจักรใด ไปด้วย
ศรัทธาอันไม่สั่นไหวและออกมาพร้อมกับความ
รู้และพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าท่ีแท้จริงพระองค์
เดียวและพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ส่งมา เช่น
เดียวกันกับศาสดาพยากรณ์ก่อนหน้าท่านหลัง
จากนั้นโจเซฟกลายเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟู
ความรู้ซึ่งน�าไปสู่ชีวิตนิรันดร์สู่โลก

ท่านสามารถแสวงหาพระบิดาบนสวรรค์
ได้เช่นเดียวกันและ “พระเยซูองค์นี้ผู้ซึ่งศาสดา
พยากรณ์และอคัรสาวก [เป็นพยาน]”26 ในพระ- 
คัมภีร์และในการประชุมใหญ่สามัญนี้ เมื่อท่าน
แสวงหาพยานส่วนตัว—การเปิดเผยส่วนตัว
ของท่าน—ท่านจะพบว่าพระบิดาบนสวรรค์ได้
ทรงเตรียมทางพิเศษให้ท่านเพื่อรู้ความจริงด้วย
ตัวท่านเอง ผ่านทางสมาชิกองค์ที่สามในพระผู้-
เป็นเจ้าสามพระองค์ พระบุคคลที่เป็นวิญญาณ
ที่เรารู้จักว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์  

“และเมื่อท่านจะได้รับเรื่องเหล่านี้”—รวม
ถึงสิ่งท่ีข้าพเจ้าแบ่งปันในวันน้ี—“ข้าพเจ้าจะ
แนะน�าท่านให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดา
นิรันดร์, ในพระนามของพระคริสต์, ว่าเรื่อง
เหล่านี้จริงหรือไม่; และหากท่านจะทูลถาม
ด้วยใจจริง, ด้วยเจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธาใน
พระคริสต์, พระองค์จะทรงแสดงความจริงของ
เรื่องให้ประจักษ์แก่ท่าน, โดยอ�านาจของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์.

“และโดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท่านจะรู้ [ด้วยความแน่นอน] ความจริงของทุก 
เรื่อง.”27

พี่น้องชายหญิง ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระ- 
บิดาบนสวรรค์ของเราทรงต้องการให้เราแสวง 
หาความรู้นี้เดี๋ยวนี้ ค�าพูดของศาสดาพยากรณ์
ฮีลามันที่ร้องจากภัสมธุลี: “จงจ�า, จงจ�าไว้ว่า
บนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระ-
คริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้อง
สร้างรากฐานของลูก…, รากฐานซึ่งหากมนุษย์

จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้”28  ใช่
แล้ว เราจะไม่ตก

รากฐานท่ีมั่นคงนั้นคือพระเยซูคริสต์ พระ- 
องค์ทรงเป็น “ศิลาแห่งสวรรค์ ”29  เมื่อเราสร้าง
บ้านของเราบนพระองค์ ฝนแห่งยุคสุดท้ายอาจ
ตกลงมา อาจมีน�้าท่วมมา และลมอาจพัด แต่
เราจะไม่ตก  เราจะไม่ตกเพราะบ้านของเรา
และครอบครัวของเราจะมีรากฐานอยู่บนพระ-
คริสต์30

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าบ้านเช่นนั้นเป็น “บ้าน
แห่งรัศมีภาพ”31  ที่นั่นเรารวมกันเพื่อสวดอ้อน- 
วอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระ- 
เยซูคริสต์ พระบุตรท่ีรักของพระองค์ ที่นั่นเรา 
สรรเสริญและถวายความขอบพระทัยท้ังสอง 
พระองค์ ที่นั่นเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์และ 
“ค�าสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่ง [พระองค์ให้] แก่ 
[เรา], แม้รัศมีภาพของอาณาจักรซีเลสเชียล”32

ข้าพเจ้าเป็นพยานพิเศษว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
คือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงพระชนม์ พระ- 
บิดาบนสวรรค์นิรันดร์ของเราทรงรักเราและ
ดูแลเรา เรามีศาสดาพยากรณ์ในสมัยการ
ประทานนี้—แม้ประธานโธมัส เอส. มอนสัน— 
เพ่ือชีน้�าและน�าทางเรา  พระวิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิ 
เป็นพยานว่านี่เป็นความจริงแก่ทุกคนที่ออกไป
แสวงหาความรู้  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	14:7.
2.	 ยอห์น	17:3.
3.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	46:13–14.
4.	 2	นีไฟ	32:3.
5.	 1	ยอห์น	4:19.
6.	 โมเสส	4:2.
7.	 โมเสส	2:1.
8.	 ลูกำ	1:32.
9.	 ลูกำ	2:49.
10.	 มัทธิว	3:17
11.	 มัทธิว	6:9–10.
12.	 ยอห์น	3:16.
13.	 ยอห์น	5:19;	ดูข้อ	17	ด้วย.
14.	 ยอห์น	17:1,	4.
15.	 มัทธิว	26:39.
16.	 ลูกำ	23:34,	46.
17.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	138:51.
18.	 ยอห์น	20:17.
19.	 3	นีไฟ	11:7.
20.	 3	นีไฟ	11:	10–11.
21.	 3	นีไฟ	11:32
22.	 3	นีไฟ	11:27.
23.	 โมเสส	1:39.
24.	 3	นีไฟ	19:29.
25.	 โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:17.
26.	 อีเธอร์	12:41.
27.	 โมโรไน10:4–5.
28.	 ฮีลำมัน	5:12	
29.	 โมเสส	7:53.
30.	 ดู	3	นีไฟ	14:24–25.
31.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	88:119;	109:8,	16.
32.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	88:4.
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ทางวิญญาณจะ “ผ่านพ้น” พวกเขา และจะ
ได้รับชีวิตนิรันดร์แน่นอน

ในโมงยามและวันที่ตามมานั้น พระเยซู
เสด็จไปเกทเสมนี ถูกพาไปคัลวารี และออก
จากอุโมงค์ที่อาริมาเธียอย่างมีชัยชนะ  หลัง
จากพระเยซูเสด็จจากไป บรรดาสานุศิษย์ผู ้
ซื่อสัตย์ของพระองค์ในเยรูซาเล็มและโดย 
รอบต่างก็มารวมกันในวันแรกของสัปดาห์ 
เพ่ือ “หักขนมปัง”12 และพวกเขาท�าอย่าง  
“อุทิศตัว”13  แน่นอนว่า พวกเขาท�าดังน้ัน 
ไม่เพียงเพราะระลึกถึงพระเจ้าซึ่งได้จากไป 
แต่เพื่อแสดงความขอบพระทัยและศรัทธา
ในการไถ่อันน่าอัศจรรย์ของพระองค์เช่นกัน

เมื่อพระเยซูเสด็จเยือนสานุศิษย์ของพระ- 
องค์ในทวีปอเมริกา  พระองค์ก็ทรงจัดตั้งศีล- 
ระลึกท่ามกลางพวกเขาเช่นกัน14  ในการท�า 
เช่นนั้นพระองค์ตรัสว่า “สิ่งนี้เจ้าจงถือปฏิบัต ิ
เสมอ”15 และ “มันจะเป็นประจักษ์พยานต่อ 
พระบดิาว่าเจ้าระลกึถึงเราตลอดเวลา”16 และ 
อีกครั้ง ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟู พระเจ้า
ทรงจัดตั้งศาสนพิธีศีลระลึก โดยประทาน
ค�าแนะน�าคล้ายคลึงกันกับท่ีพระองค์ทรง
ประทานแก่สานุศิษย์ในสมัยของพระองค์17 

ศาสนพิธีศลีระลกึเป็น “ศาสนพิธีศกัดิสิ์ทธ์ิ 
และบริสุทธ์ิท่ีสุดพิธีหนึ่งในศาสนจักร”18  
ศาสนพิธีนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มากกว่า
นั้นส�าหรับเราแต่ละคน  พระเยซูคริสต์พระ- 
องค์เองทรงจัดตั้งศาสนพิธีนี้เพื่อเตือนเราว่า 
พระองค์ทรงท�าเช่นไรเพ่ือไถ่เรา และเพ่ือสอน 
เราว่าจะใช้การไถ่ของพระองค์อย่างไรเพื่อจะ
ได้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง

ด้วยขนมปังที่หักและฉีกออก เราแสดง
ให้เห็นว่าเราระลึกถึงพระวรกายของพระเยซู
คริสต์—พระวรกายที่โดนทุบตีด้วยความเจ็บ
ปวด ความทุกข์ และการล่อลวงทุกอย่าง19 
พระวรกายที่แบกรับความทุกข์ทรมานแสน
สาหัสแม้จนพระโลหิตหลั่งออกจากทุกขุม
ขน20 พระวรกายที่พระมังสาฉีกขาดและพระ- 
ทัยแตกสลายในการตรึงกางเขน21  เราแสดง
ความเชื่อของเราว่าพระวรกายเดียวกันน้ัน 
ทอดนอนอยู่ในความตาย และเป็นขึ้นมาจาก 
ความตายอีกครั้ง ไม่มีโรคภัย  ไม่เน่าเปื่อย 
หรือตายอีกต่อไป22 และโดยการรับส่วน 
ขนมปังน้ัน เรารับรู้ว่า เฉกเช่นพระวรกาย

เนื้อสัตว์อีกต่อไปในการรอคอยการพลีพระ- 
ชนม์ชีพเพื่อการไถ่ของพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จ
มา10  แต่ใช้สัญลักษณ์ของเนื้อที่ฉีกออกกับ
เลือดที่หลั่งไหลของพระคริสต์ผู้เสด็จมาแล้ว
แทน และกินเพ่ือระลึกถึงการพลีพระชนม์
ชีพเพ่ือการไถ่ของพระองค์11  การมีส่วนใน
ศาสนพิธีใหม่นี้จะแสดงแก่คนทั้งปวงว่าพวก
เขายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ที่
สัญญาไว้และเต็มใจจะท�าตามพระองค์และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์  ผู้ที่เต็มใจ
ยอมรับและด�าเนินชีวิตตามนั้น ความตาย

โดยเอ็ลเดอร์เจมส์ เจ. ฮามูลา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ใ
นค่�าคืนแห่งเกทเสมนีและคัลวารี พระ- 
เยซูทรงร่วมชุมนุมนมัสการกับอัครสาวก 
ของพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ที่ห้องชั้น

บนในบ้านของสานุศิษย์คนหนึ่งในเยรูซาเล็ม 
และเป็นช่วงเทศกาลปัสกา1

เบื้องหน้าพวกเขามีอาหารปัสกาตาม
ประเพณี ประกอบด้วยลูกแกะถวายบูชา 
เหล้าองุ่น และขนมปังไร้เชื้อ เป็นสัญลักษณ์
ของความรอดจากความตายและการตกเป็น 
ทาสของชาวอิสราเอลในอดีต2และเป็นสัญ- 
ลักษณ์ถึงการไถ่ที่ยังไม่เกิดขึ้น3  เมื่อมื้อนี้
ใกล้จะเสร็จ พระองค์เยซูทรงหยิบขนมปังขึ้น
มาอวยพรและหัก4 จากนั้นจึงส่งให้บรรดา 
อัครสาวกพลางตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด”5   
“นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้ไว้ส�าหรับท่านทั้ง 
หลาย จงท�าอย่างนี้เพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงเรา”6   
ในวิธีเดียวกัน พระองค์ทรงหยิบถ้วยเหล้า 
องุ่น ทรงอวยพรและส่งต่อให้ผู้ที่อยู่รอบ 
พระองค์พลางตรัสว่า “ถ้วยน้ี…เป็นพันธ-
สัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา”7 “ที่หลั่งออก
เพื่อยกบาป”8 “จงท�าอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงเรา”9

ในวิธีเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนี้ พระเยซูทรงจัด 
ตั้งศาสนพิธีใหม่ส�าหรับผู้คนในพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ต้องหลั่งเลือดหรือกิน 

ศีลระลึกและ 
การชดใช้
ศาสนพิธีศีลระลึกต้องศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มากกว่านั้นสำาหรับเราแต่ละคน
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พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่า “สิ่งไม่สะอาดจะ
พ�านัก…ในที่ประทับของพระองค์ก็ไม่ได้”31 
ความจริงดังกล่าวปรากฏชัดเจนต่อแอลมา 
ผู้บุตร เมื่อเผชิญหน้ากับเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่าน 
รู้สึกเจ็บช�้า ปวดร้าว และทรมานด้วยความ
ไม่สะอาดของท่านแม้จนท่านปรารถนาจะ 
“สาบสูญไปท้ังจิตวิญญาณและร่างกาย, 
เพื่อ [ท่าน] จะไม่ถูกน�าไปยืนอยู่ในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้า”32

ในการรับส่วนของน�้าศีลระลึก เราได้รับ 
การสอนว่าเราสะอาดจากบาปและการล่วง
ละเมิดแล้วจึงจะยืนอยู่ในที่ประทับของพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้าได้  โดยการหลัง่พระโลหิตอนับรสิทุธ์ิ 
ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสนองตอบข้อ 
เรียกร้องแห่งความยุติธรรมส�าหรับบาปและ 
การล่วงละเมิดทุกอย่าง จากนั้นพระองค์ทรง 
เสนอจะท�าให้เราสะอาดถ้าเราจะมีศรัทธา
ในพระองค์เพียงพอต่อการกลับใจ ยอมรับ
ศาสนพิธีและพันธสัญญาแห่งความรอดทัง้ 
หมด เริ่มจากบัพติศมา และรับพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ เมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรา 
จะได้รบัการช�าระให้สะอาดและบรสิทุธ์ิ พระ- 
เยซูตรัสหลักค�าสอนนี้ไว้อย่างชัดเจนมากว่า

“ไม่มสีิง่ทีไ่ม่สะอาดจะเข้าไปในอาณาจกัร 
[ของพระผู้เป็นเจ้า] ได้; …ไม่มีสิ่งใดเข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระองค์นอกจากบรรดา 
ผูท้ีล้่างอาภรณ์ของพวกเขาในเลอืดของเรา…

“บัดน้ีนี่คือบัญญัติ: จงกลับใจ, เจ้าท้ัง
หลายทั่วสุดแดนแผ่นดินโลก, และมาหาเรา
และรับบัพติศมาในนามของเรา, และเจ้า
จะได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์โดยการรับพระ-

วิญญาณบริสุทธ์, เพื่อเจ้าจะยืนอยู่โดยไม่มี
มลทินต่อหน้าเราในวันสุดท้าย”33

นี่คือหลักค�าสอนของพระคริสต์34  เมื่อเรา 
รับหลักค�าสอนนี้และด�าเนินชีวิตตามนั้น เรา 
ได้รบัการช�าระล้างในพระโลหติของพระครสิต์ 
และท�าให้สะอาดโดยแท้จริง35

โดยผ่านค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก เรา
แสดงการยอมรับต่อหลักค�าสอนนี้ของพระ- 
ครสิต์และต่อค�ามัน่สญัญาของเราท่ีจะด�าเนิน 
ชวิีตตามนัน้ ในค�าสวดอ้อนวอนถึงพระผู้เป็น- 
เจ้า พระบิดานิรันดร์  เราประกาศว่าเราจะ 
“ระลึกถึง”  พระบุตรผู้ล�้าค่าของพระองค์ 
“ตลอดเวลา”  สิ่งแรกคือเราเป็นพยานถึง 
“ความเต็มใจ” ของเราที่จะระลึกถึง  จากนั้น
เราเป็นพยานว่าเราระลึกถึง “จริงๆ”  เมื่อท�า
เช่นนั้น เราให้ค�ามั่นสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะ 
ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการไถ่ของ
พระองค์จากความตายและบาป

เรายังประกาศต่อไปอีกว่าเราจะ “รักษา
พระบัญญัติของพระองค์”  น่ันคือค�ามั่น
สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะกลับใจ  ถ้าความ 
คิด ค�าพูด หรือการกระท�าของเราท่ีผ่านมา 
ไม่เป็นอย่างทีค่วรจะเป็น เราให้ค�ามัน่สัญญา 
กับตนเองที่จะปรับชีวิตของเราให้ตรงกับของ
พระองค์มากยิ่งขึ้นในวันที่จะมาถึง

จากนั้นเราประกาศว่าเรา “เต็มใจรับพระ- 
นามของพระบุตร”36  นั่นคือค�ามั่นสัญญาอัน 
ศักดิ์สิทธ์ิที่จะยอมตนต่อสิทธิอ�านาจของ
พระองค์และท�างานของพระองค์ ซึ่งรวมถึง
รับศาสนพิธีแห่งความรอดและพันธสัญญา
ทุกอย่างส�าหรับตัวเราเอง37

มรรตัยของพระคริสต์ ร่างกายของเราจะ
ได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการแห่ง
ความตาย เป็นขึ้นจากความตายอย่างมี
ชัยชนะ และฟื้นฟูสู่วิญญาณอันเป็นนิรันดร์
ของเรา23

ด้วยน�้าถ้วยเล็ก เราแสดงให้เห็นว่าเรา
ระลึกถึงพระโลหิตท่ีหลั่งไหลของพระเยซู
และการทนทุกข์ทางวิญญาณที่พระองค์ทรง
อดทนเพื่อมนุษย์ทั้งปวง  เราระลึกถึงความ
ทุกข์ทรมานซึ่งท�าให้พระโลหิตมากมายไหล
หยดลงถึงดินในเกทเสมนี24  เราระลึกถึงการ 
เฆีย่นตด้ีวยน�า้มอืของผูท้ีจ่บักุมพระองค์ และ 
พระองค์ทรงอดทน25  เราระลึกถึงพระโลหิต 
ท่ีหลั่งมาจากพระหัตถ์ พระบาท และพระ- 
ปรัศว์ของพระองค์ที่คัลวารี26  และเราระลึก
ถึงการไตร่ตรองส่วนพระองค์เก่ียวกับการ
ทนทุกข์ของพระองค์ “อาดูรเพียงใดเจ้าหา
รู้ไม่, แสนสาหัสเพียงใดเจ้าหารู้ไม่, แท้จริง
แล้ว, ยากเหลือจะทนเพียงใดเจ้าหารู้ไม่”27  
ในการรับส่วนน�้านั้น เรารับรู้ว่าการทนทุกข์
และพระโลหิตของพระองค์ชดใช้บาปของ
เรา และพระองค์จะทรงปลดบาปของเราเมื่อ
เราเต็มใจน้อมรับและท�าตามหลักธรรมและ
ศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณของพระองค์

ฉะนั้น ด้วยขนมปังและน�้า เราระลึกถึง
การไถ่ของพระคริสต์จากความตายและบาป  
ล�าดับของขนมปังก่อนและน�้าทีหลังเป็นสิ่ง
ส�าคัญ  ในการรับส่วนขนมปัง เราระลึกถึง
การฟื้นคืนชีวิตส่วนตัวของเราซึ่งหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เป็นมากกว่าการฟื้นฟูร่างกายและ
วิญญาณเท่านั้น  โดยอ�านาจแห่งการฟื้นคืน 
พระชนม์ เราทุกคนจะได้รับการฟื้นฟูสู่ที่
ประทบัของพระผูเ้ป็นเจ้า28 ความจริงดังกล่าว 
น�าเสนอค�าถามส�าคัญในชีวิตเรา ค�าถาม
ส�าคัญที่เราทุกคนเผชิญอยู่คือไม่ใช่ว่าเราจะ
มีชีวิตหรือไม่ แต่เราจะมีชีวิตอยู่กับใครหลัง
จากเราตาย  ถึงแม้เราทุกคนจะกลับไปสู่ที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกคนจะ
ได้อยู่กับพระองค์

โดยผ่านความเป็นมรรตัย ทุกคนสกปรก
ด้วยบาปและการล่วงละเมิด29 เราจะมีความ 
คิด ค�าพูด และการกระท�าซึ่งจะไม่เป็นคุณ- 
ธรรม30 สรุปคือเราจะไม่สะอาด  และผลของ 
ความไม่สะอาดในทีป่ระทับของพระผูเ้ป็นเจ้า 
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เมื่อเราให้ค�ามั่นสัญญาต่อหลักธรรมเหล่า
นี ้เราได้รบัสญัญาในค�าสวดอ้อนวอนศีลระลกึ 
ว่าเราจะ “มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ 
[เรา]”38  การได้รับพระวิญญาณอีกครั้งเป็น
พรที่ดีเลิศอย่างหนึ่ง เพราะพระวิญญาณคือ
ผู้ช�าระเราให้สะอาดและบริสุทธ์ิจากบาป
และการล่วงละเมิด39

พี่น้องทั้งหลาย เหตุการณ์ส�าคัญที่สุดใน
กาลเวลาและนิรันดรคือการชดใช้ของพระ-
เยซูคริสต์  พระองค์ผู้ทรงท�าให้การชดใช้เกิด
สัมฤทธิผล ได้ประทานศาสนพิธีศีลระลึกแก ่
เราไม่เพียงช่วยให้เราระลึกได้เท่านั้น แต่ยัง 
เรียกร้องพรจากการกระท�าแห่งพระคุณอัน 
สูงสุดนี้ด้วย  การมีส่วนร่วมในศาสนพิธีศักดิ์- 
สิทธิ์นี้เป็นประจ�าและจริงจังช่วยให้เราน้อม
รับและด�าเนินชีวิตตามหลักค�าสอนของพระ- 
คริสต์ต่อไปหลังบัพติศมา จากนั้นจึงด�าเนิน
ตามกระบวนการแห่งการช�าระให้บริสุทธิ์จน 
เสร็จสิ้น  โดยแท้แล้ว ศาสนพิธีศีลระลึกช่วย
ให้เราอดทนอย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหา 
ไม่และได้รับความสมบูรณ์แห่งพระบิดาใน
วิธีเดียวกับที่พระเยซูทรงได้รับ พระคุณแทน
พระคุณ40

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงอ�านาจของพระเยซู
คริสต์ในการไถ่เราทุกคนจากความตายและ
บาป และถึงอ�านาจของศาสนพิธีแห่งฐานะ
ปุโรหิตของพระองค์ รวมถึงศีลระลึก เพ่ือ
เตรียมเรา “เห็นพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า, 

แม้พระบิดา, และมีชีวิตอยู่ได้”41  ขอให้เรา
รับศีลระลึกสัปดาห์หน้า และในทุกสัปดาห์
ต่อจากนั้น ด้วยความปรารถนาอันลึกซึ้งและ
จุดประสงค์อันแรงกล้ากว่าเดิม ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนในพระนามของพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ด	ูมัทธิว	26:17–20;	มำระโก	14:12–17;	ลูกำ	

22:7–18.
2.	 ด	ูอพยพ	12;	กันดำรวิถ	ี28:16–25;	Bible	

Dictionary,	“Feasts.”
3.	 ด	ูอพยพ	13:12–13;	โมไซยำห	์2:3–4;	โมเสส	

5:5–8.
4.	 ด	ูมัทธิว	26:26;	มำระโก	14:22;	ลูกำ	22:19;	 

1	โครินธ์	11:24.		ในทำงตรงกันข้ำม	เมื่อพระเยซู
ทรงจัดตั้งศีลระลึกท่ำมกลำงชำวนีไฟหลังฟื้น
คืนพระชนม์	พระองค์ทรงหักขนมปังก่อนแล้ว
จึงอวยพร	(ดู	3	นีไฟ	18:3).

5.	 มัทธิว	26:26;	มำระโก	14:22;	1	โครินธ	์11:24.
6.	 ลูกำ	22:19;	ดู	1	โครินธ	์11:24	ด้วย.
7.	 ลูกำ	22:20;	ดู	มัทธิว	26:28;	มำระโก	14:24;	 

1	โครินธ์	11:25	ด้วย.
8.	 มัทธิว	26:28.
9.	 ลูกำ	22:19;	ดู	3	นีไฟ	18:11	ด้วย.
10.	 ด	ู2	นีไฟ	11:4;	25:24–25;	เจคอบ	4:5;	แอลมำ	

34:14;	3	นีไฟ	9:17,	19–20;	โมเสส	5:5–8.
11.	 ด	ูยอห์น	6:51–57;	1	โครินธ์	11:24–26;	 

หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	20:40.
12.	 กิจกำร	20:7.
13.	 กิจกำร	2:42.
14.	 ด	ู3	นีไฟ	9:19–20;	18:1–11;	20:3–9;	26:13.
15.	 3	นีไฟ	18:6.
16.	 3	นีไฟ	18:7.

17.	 ดู	หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	20:75;	27:2;	

59:9–12.

18.	 คำาสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธ	(2013),	96.	“ในวิจำรณญำณของข้ำพเจ้ำ	

กำรประชุมศีลระลึกเป็นกำรประชุมศักดิ์สิทธิ์

และบริสุทธิ์ที่สุดของศำสนจักร”	(คำาสอนของ

ประธานศาสนจักร: โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ,	95).

19.	 ดู	แอลมำ	7:11.

20.	 ดู	ลูกำ	22:44;	โมไซยำห์	3:7;	หลักค�ำสอนและ

พันธสัญญำ	19:18.

21.	 ดู	สดุดี	22:16;	ยอห์น	19:33–34;	20:25–27;	 

3	นีไฟ	11:14;	หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	

6:37;	James	E.	Talmage,	Jesus the Christ,  

3rd.	ed.	(1916),	669.

22.	 ดู	มัทธิว	28:6;	ลูกำ	24:6,	39;	ยอห์น	20:20;	

หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	76:22–24.

23.	 ดู	ยอห์น	6:51–59;	แอลมำ	11:42–44;	40:23;	 

3	นีไฟ	27:13–15.

24.	 ดู	ลูกำ	22:44;	โมไซยำห์	3:7;	หลักค�ำสอนและ

พันธสัญญำ	19:18.

25.	 ดู	อิสยำห	์53:5;	มัทธิว	26:67;	27:26,	29–30;	

มำระโก	14:65;	15:15,	19;	ลูกำ	22:63–65;	

ยอห์น	19:1;	โมไซยำห์	15:5.

26.	 ดู	มัทธิว	27:35;	มำระโก	15:15;	ลูกำ	23:33;	

ยอห์น	19:16,	33–34.

27.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	19:15.

28.	 ดู	แอลมำ	11:42–45;	3	นีไฟ	27:13–15.

29.	 ดู	โมเสส	6:55.

30.	 ดู	มัทธิว	5:27–28;	12:36;	ยำกอบ	3:1–13;	 

โมไซยำห	์4:29–30;	แอลมำ	12:14.

31.	 โมเสส	6:57;	ดู	1	โครินธ์	6:9;	เอเฟซัส	5:5;	 

1	นีไฟ	10:21;	15:33–34;	แอลมำ	7:21;	11:37;	

40:26;	3	นไีฟ	27:19;	หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ 

1:31–32;	ด้วย.

32.	 แอลมำ	36:15;	ดู	ข้อ	14;	วิวรณ	์6:15–17;	 

แอลมำ	12:14;	ด้วย.

33.	 3	นีไฟ	27:19–20.

34.	 ดู	2	นีไฟ	31:2–21;	3	นีไฟ	11:31–41;	27:13–22;	

หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	76:40–42,	50–54,	

69–70.

35.	 ดู	3	นีไฟ	27:19;	และด	ูวิวรณ	์1:5–6;	7:14–15;	

แอลมำ	5:21;	13:11–12;	อีเธอร	์13:10–11;	

โมเสส	6:59–60	ด้วย.

36.	 หลักค�ำสอนและพนัธสญัญำ	20:77;	โมโรไน	4:3.

37.	 ดู	Dallin	H.	Oaks,	His Holy Name	(1998);	

Dallin	H.	Oaks,	“Taking	upon	Us	the	Name	of	

Jesus	Christ,”	Ensign,	May	1985,	80–83.

38.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	20:77,	79;	 

โมโรไน	4:3;	5:2.

39.	 ดู	โรม	15:16;	1	โครินธ์	6:11;	2	นีไฟ	31:17;	 

แอลมำ	5:54;	13:12;	3	นีไฟ	27:20;	โมโรไน	6:4.	

40.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	93:6–20.

41.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	84:22.



8786 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4เ ลี  ย โ ฮ น า

“เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า?” และพระองค์
ตรัสตอบว่า “ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, 
แม้ดังที่เราเป็น”4  “พระองค์บอกทาง เดิน
น�าทางนั้น”5

เมื่อเรามองพระเยซูเป็นแบบอย่างของเรา
และเมื่อเราเดินตามรอยพระบาทพระองค์ 
เราสามารถกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์
อย่างปลอดภัยเพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดกาล  
ศาสดาพยากรณ์นีไฟกล่าวว่า “นอกจาก
มนุษย์จะอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ในการ
ท�าตามตัวอย่างของพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงพระชนม์แล้ว, เขาจะไม่สามารถรับ
การช่วยให้รอดได้”6

สตรคีนหน่ึง ทกุครัง้ทีเ่ธอเล่าประสบการณ์ 
ระหว่างไปเยือนแผ่นดนิศกัดิส์ทิธ์ิ เธอจะอุทาน 
ว่า “ดิฉันเดินตรงที่พระเยซูทรงด�าเนิน!”

เธอเคยอยู่ในบริเวณที่พระเยซูประทับอยู ่
และสอน  เธออาจจะเคยยืนบนก้อนหินที ่
พระองค์ทรงเคยยืนหรอืมองดเูทอืกเขาท่ีพระ- 
องค์ทรงเคยจ้องมอง  ประสบการณ์ในและ
จากตัวมันเองท�าให้เธอตื่นเต้น แต่การเดิน 
ตรงที ่พระเยซูทรงด�าเนินส�าคัญน้อยกว่าการ
เดิน เหมือน พระองค์ทรงด�าเนิน  การเลียน
แบบการกระท�าและท�าตามแบบอย่างของ
พระองค์ส�าคัญยิ่งกว่าการพยายามเดินตาม
รอยซึ่งยังหลงเหลืออยู่บนเส้นทางที่พระองค์
ทรงข้ามไปในความเป็นมรรตัย

เมื่อพระเยซูตรัสเชื้อเชิญเศรษฐีคนหนึ่งว่า 
“จงกลับมาติดตามเรา”7 พระองค์มิได้เพียง
มุ่งหมายให้เศรษฐีคนนั้นติดตามพระองค์ขึ้น
ลงเนินเขาและหุบเขาแถบชนบทเท่านั้น

เราไม่จ�าเป็นต้องเดินตามชายฝั่งกาลิลี
หรือท่ามกลางเนินเขายูเดียเพ่ือเดินตรงท่ี
พระเยซูทรงด�าเนิน  เราทุกคนเดินตามทาง
ที่พระองค์ทรงด�าเนินเมื่อเราเลือกติดตาม
พระองค์โดยมีพระวจนะของพระองค์ดังอยู่
ในหูเรา มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่ใน
ใจเรา และมีค�าสอนของพระองค์น�าทางเรา 
เราเลือกติดตามพระองค์ขณะเดินทางผ่าน
ความเป็นมรรตัย  แบบอย่างของพระองค์
ส่องทาง  พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น 
เป็นความจริง และเป็นชีวิต”8

ขณะส�ารวจทางที่พระเยซูทรงด�าเนิน เรา
จะเห็นว่าพระองค์ต้องผ่านความท้าทายมาก 
มายเช่นเดียวกับที่เราจะเผชิญในชีวิต

ตวัอย่างเช่น พระเยซทูรงด�าเนนิบนหนทาง 
ของความผดิหวัง แม้ทรงประสบความผดิหวงั 

ตัดสินใจก�าหนดจุดหมาย
ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเราจากพระบิดามาพร้อม 

กับความปรารถนาอันท่วมท้นที่จะกลับไปหา 
พระองค์ เพ่ือเราจะได้รบัความสงูส่งท่ีพระองค์ 
ทรงวางแผนให้เรา และตัวเราเองต้องการ
อย่างมาก  ถึงแม้พระองค์จะทรงปล่อยให้เรา
หาและเดินตามหนทางซึ่งจะน�าเรากลับไป
หาพระบิดาในสวรรค์ แต่พระองค์ไม่ทรงส่ง
เรามาท่ีน่ีโดยปราศจากทิศทางและการน�า
ทาง แต่ประทานเครื่องมือที่เราต้องการ พระ- 
องค์จะทรงช่วยเราขณะที่เราแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากพระองค์และพยายามท�าสุด
ความสามารถเพื่ออดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่
และได้รับชีวิตนิรันดร์

เพ่ือช่วยน�าทางเรา เรามีพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์ใน
พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์  เรามีค�าแนะน�าและค�า
สอนจากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า  
ส�าคัญสูงสุดคือเรามีแบบอย่างที่เพียบพร้อม
ให้ด�าเนินตาม—แม้แบบอย่างของพระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์
—เราได้รับการสอนให้ด�าเนินตามแบบอย่าง
นั้น  พระผู้ช่วยให้รอดตรัสดังน้ี “จงกลับมา
ติดตามเรา”2  “งานที่เจ้าเห็นเราท�ามาแล้ว
เจ้าจงท�าด้วย”3  พระองค์ทรงตั้งค�าถามว่า 

โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้สึกเป็น
เกียรติอย่างยิ่งขณะยืนอยู่ต่อหน้า
ท่านเช้านี้  ข้าพเจ้าขอศรัทธาและ

ค�าสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อข้าพเจ้าขณะ
แบ่งปันข่าวสารกับท่าน

เราทุกคนเริ่มการเดินทางอันน่าพิศวงและ 
จ�าเป็นเมื่อเราออกจากโลกวิญญาณเข้าสู ่
สภาพท้าทายบ่อยคร้ังซึ่งเราเรียกว่าความ
เป็นมรรตัย จุดประสงค์เบื้องต้นของการด�ารง
อยู่บนแผ่นดินโลกคือเพื่อรับร่างกายเป็นเนื้อ 
หนังและกระดูก เพื่อรับประสบการณ์ที่จะได ้
มาผ่านการแยกจากพระบดิามารดาบนสวรรค์ 
ของเราเท่านั้น และเพื่อดูว่าเราจะรักษาพระ-
บัญญัติหรือไม่  ในหนังสืออับราฮัม บทที่ 3 
เราอ่านว่า “และพวกเราจะพิสูจน์พวกเขา
โดยวิธีนี้, เพื่อดูว่าพวกเขาจะท�าสิ่งทั้งปวง
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่”1

เมื่อเรามาแผ่นดินโลก เราน�าของประทาน
อนัส�าคญัยิง่จากพระผูเ้ป็นเจ้ามาด้วย---นัน่คอื 
สิทธ์ิเสรีของเรา  เรามีสิทธ์ิเลือกด้วยตนเอง
หลายพันด้าน  ที่นี่เราเรียนรู้จากงานยากของ
ประสบการณ์  เราแยกแยะระหว่างความดี
กับความชั่ว  เราแยกความแตกต่างระหว่าง
ความขมกับความหวาน  เราเรียนรู้ว่าการ

จงทำาหนทางแห่ง 
เท้าของเจ้าให้ราบ
เมื่อเรามองพระเยซูเป็นแบบอย่างของเราและเมื่อเราเดินตามรอยพระบาท
พระองค์ เราสามารถกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์อย่างปลอดภัย
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มากมาย แต่ความผิดหวังรุนแรงที่สุดครั้ง 
หน่ึงเกิดขึ้นเมื่อทรงคร�่าครวญถึงเยรูซาเล็ม 
ขณะสิน้สดุการปฏิบติัศาสนกิจต่อสาธารณชน 
ลูกหลานอิสราเอลปฏิเสธความปลอดภัยของ 
ปีกที่ทรงเสนอจะปกป้องพวกเขา  ขณะทอด 
พระเนตรเมืองซึ่งไม่นานจะถูกท�าลายล้าง  
พระองค์เสียพระทัยอย่างสุดซึ้ง ทรงร้องออก 
มาด้วยความปวดร้าวว่า “โอ เยรูซาเล็มๆ 
เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหิน
ขว้างพวกที่ทรงใช้มาหาถึงตาย  บ่อยครั้งเรา
ปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้ เหมือน
แม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่พวกเจ้า
ไม่ยอม”9

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของการ 
ล่อลวง ลูซิเฟอร์คนชั่วคนนั้นรวบรวมพลังไว้
มากที่สุดและสะสมค�าพูดโน้มน้าวใจที่สุดไว้
ล่อลวงพระองค์ผู้ทรงอดพระกระยาหารมา
แล้ว 40 วัน 40 คืน  พระเยซูไม่ทรงยอมแพ้ 
แต่ทรงต่อต้านการล่อลวงแต่ละครั้ง  พระ-
ด�ารัสก่อนที่มารจะจากพระองค์ไปคือ “จงไป
ให้พ้นเจ้าซาตาน”10

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของความ 
เจ็บปวด  ลองนึกถึงเกทเสมนีที่พระองค์ทรง  
“เป็นทุกข์ … เหงื่อของพระองค์เป็นเหมือน

โลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน”11  ไม่มีใคร 
ลมืความทุกขเวทนาบนกางเขนอนัโหดร้ายได้

เราแต่ละคนจะเดินบนหนทางของความ 
ผิดหวัง อาจจะเพราะเสียโอกาส ใช้อ�านาจ 
ในทางท่ีผิด การเลือกของคนท่ีเรารัก หรือ 
การเลือกท่ีเราเลือกเอง  หนทางของการ
ล่อลวงจะเป็นหนทางของแต่ละคนเช่นกัน  
เราอ่านในภาคที่ 29 ของหลักค�าสอนและ
พันธสัญญาว่า “และจึงจ�าเป็นว่ามารจะ
ล่อลวงลูกหลานมนุษย์, มิฉะนั้นพวกเขาจะ
เป็นผู้มีสิทธิ์เสรีของตนเองไม่ได้”12

เราจะเดินบนหนทางของความเจ็บปวด 
เช่นกัน  เราในฐานะผู้รับใช้จะไม่คาดหวัง 
มากไปกว่าพระอาจารย์ผู้ทรงจากความเป็น
มรรตัยหลังความเจ็บปวดและความทุกข์อัน
แสนสาหัสเท่านั้น

ถึงแม้จะพบความระทมขมขื่นบนหนทาง
ของเรา เราพบความสุขใหญ่หลวงได้เช่นกัน

เรากับพระเยซูสามารถเดินบนหนทางของ 
การเชื่อฟังได้  จะไม่ง่ายเสมอไป แต่ขอให้
ค�าพูดของซามูเอลเป็นถ้อยค�าที่เตือนใจเรา 
“ดูเถิด ทีจ่ะเชือ่ฟังก็ดกีว่าเครือ่งสตัวบชูา และ 
ซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะ
ผู้”13  ขอให้เราจ�าไว้ว่าผลสุดท้ายของการไม่

เชื่อฟังคือการเป็นเชลยและความตาย ส่วน
รางวัลส�าหรับการเชื่อฟังคือเสรีภาพและชีวิต
นิรันดร์

เราเดินบนหนทางของการรับใช้เหมือน
พระเยซูได้  พระชนม์ชีพของพระเยซูเปรียบ
ประดุจแสงไฟฉายคุณความดีขณะทรงปฏิ- 
บัติศาสนกิจท่ามกลางมนุษย์ พระองค์ทรง
ท�าให้แขนขาของคนง่อยมีเรี่ยวแรง ท�าให ้
คนตาบอดมองเห็น และคนหูหนวกได้ยิน

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของการ
สวดอ้อนวอน  ทรงสอนวิธีสวดอ้อนวอนโดย
ประทานค�าสวดอ้อนวอนอันไพเราะที่เรารู้ว่า 
เป็นค�าสวดอ้อนวอนของพระเจ้า และใครเลย 
จะลืมค�าสวดอ้อนวอนของพระองค์ในเกท- 
เสมนีได้ “อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ 
แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”14

ค�าสั่งสอนอื่นที่พระผู้ช่วยให้รอดประทาน 
แก่เราอยู่ที่ปลายนิ้วของเรา พบในพระคัมภีร ์
ศักดิ์สิทธิ์  ในค�าเทศนาบนภูเขา พระองค์รับ 
สั่งให้เรามีเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคน 
ชอบธรรม มีใจบริสุทธ์ิ และสร้างสันติ  ทรง
สอนให้เรากล้าปกป้องความเชื่อของเราแม้
เมื่อเราถูกหัวเราะเยาะและถูกข่มเหง  ทรงขอ
ให้เราส่องสว่างเพ่ือที่คนอื่นๆ จะเห็นความ 
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สว่างนั้นและปรารถนาจะสรรเสริญพระบิดา 
ในสวรรค์  ทรงสอนให้เราสะอาดทางศีลธรรม 
ทัง้ในความคดิและการกระท�าของเรา พระองค์ 
รับสั่งว่าการสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์
ส�าคัญกว่าบนแผ่นดินโลก15

อุปมาของพระองค์สอนด้วยพลังและ
อ�านาจ  พระองค์ทรงใช้เรื่องราวของชาว 
สะมาเรียผู้ใจดีสอนเราให้รักและรับใช้เพื่อน
บ้าน16  ในอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ ทรงสอน 
ให้เราปรับปรุงพรสวรรค์และขวนขวายให ้
บรรลุความดีพร้อม17 พระองค์ทรงใช้อุปมา
เรือ่งแกะหายสอนให้เราไปช่วยคนทีอ่อกนอก 
หนทางและหลงทาง18

ขณะที่เราพยายามให้พระคริสต์เป็นศูนย ์
กลางของชีวิตโดยเรียนรู้พระวจนะของพระ- 
องค์ ท�าตามค�าสอนของพระองค์ และเดินใน
ทางของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาจะมอบ

ชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อให้ได้
มา  ไม่มีจุดหมายใดสูงกว่านี้ ที่เราควรเลือก
ยอมรับการฝึกฝนของพระองค์ เป็นสานุศิษย์
ของพระองค์ และท�างานของพระองค์ตลอด
ชีวิตเรา  ไม่มีสิ่งใด ไม่มีการเลือกใดอีกแล้ว 
ที่จะหล่อหลอมเราได้นอกจากพระองค์

ขณะนึกถึงคนท่ีพยายามท�าตามแบบอย่าง 
ของพระผู้ช่วยให้รอดและเดินในหนทางของ 
พระองค์ ข้าพเจ้านึกถึงชื่อของกุสตาฟและ 
มาร์กาเร็ต แว็คเกอร์ขึ้นมาทันที---สองคนน้ี 
เป็นเหมือนพระคริสต์มากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้า
เคยรู้จัก  พวกเขาเป็นคนเยอรมันโดยก�าเนิด 
อพยพไปอยู่ทางตะวันออกของแคนาดา และ 
ข้าพเจ้าพบพวกเขาเมื่อรับใช้เป็นประธาน
คณะเผยแผ่ทีน่ัน่ บราเดอร์แว็คเกอร์ประกอบ 
อาชีพช่างตัดผม  แม้จะมีรายได้จ�ากัดแต่
พวกเขาแบ่งปันทั้งหมดที่มี  พวกเขาไม่มีบุตร 

แต่เลี้ยงดูทุกคนที่เข้ามาในบ้าน ชายหญิงผู้
มีการศึกษาและสติปัญญาปราดเปรื่องต่าง 
ค้นหาผู้รับใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่รู้
หนังสือสองคนนี้ของพระผู้เป็นเจ้าและนับว่า
ตนโชคดีถ้าได้อยู่กับพวกเขาสักหนึ่งชั่วโมง

พวกเขามีรูปร่างหน้าตาธรรมดา ภาษา
อังกฤษกระท่อนกระแท่นและเข้าใจยากบาง
ครั้ง บ้านของพวกเขาไม่หรูหรา  พวกเขาไม่มี
รถยนต์หรือโทรทัศน์ ไม่มีสิ่งใดท่ีโลกมักจะ
สนใจ  ถึงกระนั้นคนซื่อสัตย์ก็ยังเดินทางมา
ถึงบ้านของพวกเขาเพื่อรับขวัญก�าลังใจที่นั่น  
บ้านของพวกเขาเป็นสวรรค์บนแผ่นดินโลก 
และวิญญาณที่ฉายออกมาคือสันติสุขอัน
บริสุทธิ์และคุณความดี

เรามีวิญญาณนั้นได้เช่นกันและแบ่งปัน
กับโลกได้ขณะเดินตามหนทางของพระผู้ช่วย
ให้รอดและท�าตามแบบอย่างที่เพียบพร้อม
ของพระองค์

เราอ่านค�าตักเตือนในสุภาษิตว่า “จงท�า
หนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ”19  ขณะท�า
เช่นนั้นเราจะมีศรัทธา แม้ความปรารถนาจะ 
เดินบนหนทางที่พระเยซูทรงด�าเนิน  เราจะ
ไม่มคีวามสงสยัขณะอยู่บนหนทางท่ีพระบดิา 
ทรงประสงค์ให้เราเดินตาม  แบบอย่างของ
พระผู้ช่วยให้รอดสร้างกรอบให้ทุกสิ่งที่เราท�า 
และพระวจนะของพระองค์ให้การน�าทางที่
เชื่อถือได้  หนทางของพระองค์จะน�าเรากลับ
บ้านอย่างปลอดภัย  ขอให้สิ่งนี้เป็นพรของ
เรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ผู้ที่ข้าพเจ้ารัก รับใช้ และเป็น
พยานถึง เอเมน 

อ้างอิง
1.	 อับรำฮัม	3:25.
2.	 ลูกำ	18:22.
3.	 3	นีไฟ	27:21.
4.	 3	นีไฟ	27:27.
5.	 เอไลซำ	อำร์.	สโนว์,	“ปัญญำและควำมรักยิ่งใหญ่,”	

เพลงสวด,	บทเพลงที	่88.
6.	 2	นีไฟ	31:16.
7.	 ลูกำ	18:22.
8.	 ยอห์น	14:6.
9.	 ลูกำ	13:34.
10.	 มัทธิว	4:10.
11.	 ลูกำ	22:44.
12.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	29:39.
13.	 1	ซำมูเอล	15:22.
14.	 ลูกำ	22:42.
15.	 ดู	มัทธิว	5;	6.
16.	 ดู	ลูกำ	10:30-37.
17.	 ดู	มัทธิว	25:14–30.
18.	 ดู	ลูกำ	15:4-7.
19.	 สุภำษิต	4:26.
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โดยเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เมื่อไม่นานมานี้เพื่อนข้าพเจ้าพาบุตรชาย
ล่องเรือไปตามแม่น้ำาโคโลราโดผ่านแคทา- 
แรคท์แคนยอนทางตะวันออกเฉียงใต้ของ 

ยูทาห์  หุบผาชันแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องสายน้ำา
เชี่ยวกรากใสบริสุทธิ์ยาว 14 ไมล์ (23 กิโล-
เมตร) ที่จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งได้

ในการเตรียมผจญภัยครั้งนี้ พวกเขาตรวจ
สอบเว็บไซต์ของหน่วยบริการอุทยานแห่ง
ชาตอิย่างละเอยีด  ในนัน้มข้ีอมลูสำาคัญเก่ียว 
กับการเตรียมความพร้อมและอันตรายทั่วไป
ที่แฝงอยู่

เมื่อเริ่มออกเดินทาง มัคคุเทศก์ทางนำ้าที่
มีประสบการณ์คนหน่ึงทบทวนคำาแนะนำา
สำาคัญด้านความปลอดภัย โดยเน้นกฎสาม
ข้อที่จะทำาให้การเดินทางผ่านสายนำ้าเชี่ยว
กรากปลอดภัย “กฎข้อที่หนึ่ง: อยู่ในเรือ! กฎ 
ข้อสอง: สวมเสือ้ชชูพีตลอดเวลา! กฎข้อสาม: 
ใช้สองมือจับให้แน่นเสมอ!” จากนั้นเขาพูด 
อกีครัง้โดยเน้นยำา้มากกว่าเดมิว่า “ถึงอย่างไร 
ก็ให้จำากฎข้อหนึ่งไว้นะครับ อยู่ในเรือ!

การผจญภัยครั้งนี้เตือนข้าพเจ้าให้นึกถึง
การเดินทางในมรรตัยของเรา  พวกเราส่วน
ใหญ่ประสบหลายช่วงชีวิตที่เราเห็นคุณค่า
สายนำ้าอันสงบนิ่งของชีวิต  หลายครั้งเรา

เผชิญสายนำ้าเชี่ยวกรากใสบริสุทธิ์ที่เทียบ
ได้กับลำานำ้ายาว 14 ไมล์ผ่านแคทาแรคท์
แคนยอน—การท้าทายที่อาจรวมถึงปัญหา
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความตายของ
คนรัก ความฝันและความหวังที่สูญสลาย 
และ—บางคน—ประสบวิกฤตแห่งศรัทธา
เมื่อเผชิญปัญหาชีวิต คำาถาม และข้อสงสัย

พระเจ้าในพระกรุณาธิคุณทรงเตรียม
ความช่วยเหลือ รวมทั้งเรือ อุปกรณ์ที่จำาเป็น
เช่นเส้ือชชูพี และมคัคเุทศก์ทางนำา้ทีม่ปีระสบ- 
การณ์ผู้ให้การนำาทางและคำาแนะนำาด้าน
ความปลอดภัยเพ่ือช่วยให้การล่องเรือตาม
สายนำา้แห่งชวีติไปถึงจดุหมายสดุท้ายของเรา

ขอให้เรานึกถึงกฎข้อที่หนึ่ง: อยู่ในเรือ!
ประธานบริคัม ยังก์ใช้ “เรือเดินสมุทร 

ไซอัน” เป็นอุปลักษณ์แทนศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ท่านกล่าวไว้ครัง้หน่ึงว่า “เราอยู่กลางมหา- 
สมุทร พายุกำาลังมา และเรือแล่นไปด้วย
ความยากลำาบาก ขณะลูกเรือคนหนึ่งพูดว่า 
‘ฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว’  ‘ฉันไม่เชื่อว่านี่คือ “เรือ
เดินสมุทรไซอัน”’ ‘แต่เราอยู่กลางมหาสมุทร
นะ’ ‘ฉนัไม่สนหรอก ฉนัจะไม่อยู่ทีน่ี่แล้ว’ เขา 
ถอดเสื้อแล้วกระโดดออกจากเรือ  เขาจะจม

อยู่ในเรือและ 
จับให้แน่น!
ถ้าเราจับตามองที่พระเจ้าเสมอ เราได้รับสัญญาถึงพรเกินกว่าจะเปรียบปาน

ภาคบ่ายวันอาทิตย ์ |  5 ตุลาคม 2014
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นำ้าหรือไม่?  จมแน่นอน  เป็นดังนั้นกับคนที่
ละทิ้งศาสนจักรนี้  นี่คือ ‘เรือเดินสมุทรไซอัน’ 
ขอให้เราอยู่ในเรือ”1

อีกวาระหนึ่ง ประธานยังก์กล่าวว่าท่าน
เป็นห่วงคนที่กำาลังหลงทางเมื่อพวกเขาได้รับ
พร—เมื่อชีวิตดี  “ในสภาพคลื่นลมสงบ เมื่อ
เรือเดินสมุทรแห่งไซอันกำาลังแล่นไปตาม
สายลมอ่อน [และ] เมื่อทุกอย่างบนดาดฟ้า
เงียบสงบ พ่ีน้องบางคนต้องการลงเรือล่า
ปลาวาฬไป … ว่ายนำ้า บางคนจมนำ้าตาย 
หลายคนถูกนำ้าพัดหาย และคนอื่นๆ กลับขึ้น
เรือได้อีกครั้ง  ขอให้เราเกาะเรือเดินสมุทร
อันเก่าแก่เอาไว้ และเรือจะพาเราเทียบท่า 
[อย่างปลอดภัย] ท่านไม่ต้องห่วง”2

และสดุท้าย ประธานยังก์เตือนสติวิสทุธิชน 
ว่า “เราอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอัน … [พระผู้-
เป็นเจ้า] ทรงคุมหางเสือ และจะประทับที่นั่น 
… ทุกอย่างดี จงร้องอาเลลูยา เพราะพระเจ้า
ประทับที่นี่  พระองค์ทรงสั่งการ นำาทางและ
กำากับดูแล ถ้าผู้คนจะเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้า 
ไม่ทิ้งพันธสัญญาทั้งไม่ทิ้งพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขา พระองค์จะทรงนำาทางเราอย่างราบ
รื่น”3

สมมติว่าวันนี้เราทุกคนเผชิญการท้าทาย 
เราจะอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอันอย่างไร

นี่คือวิธี  เราต้องประสบการเปล่ียนใจ
เลื่อมใสอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มพูนศรัทธาของ 
เราในพระเยซูคริสต์และซื่อสัตย์ต่อพระกิตติ- 
คณุตลอดชวิีต—ไม่ใช่ครัง้เดียว แต่เป็นประจำา   
แอลมาถามว่า “และบดัน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าว 

แก่ท่าน, พี่น้องข้าพเจ้า, หากท่านประสบกับ 
การเปลีย่นแปลงในใจแล้ว, และหากท่านรูส้กึ 
อยากร้องเพลงสดุดีความรักที่ไถ่, ข้าพเจ้าจะ
ถาม, ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่?”4

มคัคุเทศก์ทางนำา้ทีม่ปีระสบการณ์ทกุวันนี ้
เทียบได้กับอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ ผู้นำา
ฐานะปุโรหิต และผู้นำาองค์การช่วยในท้องที ่
ของศาสนจักร พวกเขาช่วยให้เราไปถึงจุด
หมายสุดท้ายอย่างปลอดภัย

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพูดที่การสัมมนา
ประธานคณะเผยแผ่คนใหม่และแนะนำาผู้นำา
เหล่านี้ว่า

“ให้สายตาของคณะเผยแผ่จับอยู่ท่ีผู้นำา
ของศาสนจักร…เราจะไม่และ…ไม่สามารถ
นำาท่านไปผิดทางได้

“เมื่อท่านสอนผู้สอนศาสนาให้จับตามอง
ที่เรา จงสอนพวกเขาว่าอย่าทำาตามคนที่คิด
ว่าตนรู้วิธีบริหารกิจจานุกิจของศาสนจักรได้
มากกว่า…พระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ทรงทำางาน” ผ่านผู้นำาฐานะ
ปุโรหิตที่มีกุญแจควบคุม

“ข้าพเจ้าค้นพบในการปฏิบตัศิาสนกิจของ 
ข้าพเจ้าว่าคนที่หลงทาง (และ) สับสนคือคน 
ทีม่กัจะ…ลมืไปว่าเมือ่ฝ่ายประธานสงูสดุและ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองพูดเป็นเสียงเดียวกัน 
นั่นคือสุรเสียงของพระเจ้าสำาหรับเวลานั้น  
พระเจ้าทรงเตือนเราว่า ‘ไม่ว่าโดยเสียงของ
เราเองหรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของ
เรา, ก็เหมือนกัน’ [คพ. 1:38]”5

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาทิ้งเรือเดินสมุทร

ไซอนั—พวกเขาท้ิงไป พวกเขาละทิง้ความเชือ่ 
น่าเศร้าท่ีพวกเขามักจะประสบผลระยะสั้น
และระยะยาวโดยไม่ตั้งใจ ไม่เฉพาะตัวพวก
เขาเท่านั้นแต่ครอบครัวของพวกเขาด้วย

ผู้นำาศาสนจักรในท้องที่เหมือนมัคคุเทศก์
ทางนำ้าที่ชำ่าชอง ประสบการณ์ชีวิตสอนพวก
เขา อัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ และเจ้า
หน้าที่คนอื่นๆ ของศาสนจักรอบรมและเป็น
ครูพ่ีเลี้ยงให้พวกเขา และสำาคัญท่ีสุดคือ
พระเจ้าทรงสอนพวกเขาด้วยพระองค์เอง

อีกวาระหนึ่งของปีนี้ ข้าพเจ้าพูดกับคน
หนุ่มสาวของศาสนจักรในการถ่ายทอด
การให้ข้อคิดทางวิญญาณซีอีเอสเมื่อเดือน
พฤษภาคมว่า

“ข้าพเจ้าเคยได้ยินบางคนคดิว่าผูน้ำาศาสน- 
จักรมีชีวิตอยู่ใน ‘ฟองสบู่’ สิ่งที่พวกเขาลืมคือ 
เราเป็นชายหญิงผู้มีประสบการณ์ เราเคยใช ้
ชีวิตมาแล้วหลายแห่งและทำางานกับคนมาก 
มายหลายพื้นเพ งานมอบหมายปัจจุบันของ
เรานำาเราไปทั่วโลก ที่นั่นเราพบผู้นำาทางการ
เมือง ศาสนา ธุรกิจ และมนุษยธรรมของโลก 
ถึงแม้เราจะเคยเข้าพบผู้นำาในทำาเนียบขาวที ่
วอชิงตัน ดี.ซี. และผู้นำาของหลายประชาชาติ 
[และศาสนา] ทั่วโลกมาแล้ว แต่เราก็เคยไป
เยี่ยมเยียนครอบครัวและคนตำ่าต้อยที่สุดบน
แผ่นดินโลกมาแล้วเช่นกัน…

“เมื่อท่านคิดพิจารณาชีวิตและการปฏิบัติ
ศาสนกิจของเรา ท่านอาจจะเห็นพ้องว่าเรา
ประสบพบเห็นโลกในลักษณะที่น้อยคนจะ
ประสบพบเห็น ท่านจะตระหนักว่าเรามีชีวิต
อยู่ใน ‘ฟองสบู่’ น้อยกว่าคนส่วนใหญ่…

“…มีบางอย่างเกี่ยวกับปัญญาเฉพาะคน
และปัญญาผสมผสานของ [ผู้นำาศาสนจักร] 
ที่ควรให้ความอุ่นใจบ้าง เราประสบมาแล้ว
ทัง้หมด ทัง้ผลของกฎหมายมหาชนท่ีแตกต่าง 
นโยบาย ความผิดหวัง ความเศร้าสลด และ
ความตายในครอบครัวเรา ใช่ว่าเราจะไม่
เข้าใจความเป็นไปในชีวิตท่าน”6

พร้อมกับกฎข้อที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าประยุกต์
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ใช้แล้ว จงจำากฎข้อสองและสามด้วย นั่นคือ 
สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลา และใช้สองมือจับ
เรือให้แน่น  พระวจนะของพระเจ้าพบใน
พระคัมภีร์และในคำาสอนของอัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์  พระวจนะให้คำาแนะนำา
และแนวทางแก่เราซึ่งเมื่อทำาตามจะเป็น
เหมือนเสื้อชูชีพทางวิญญาณและจะช่วยให้
เรารู้วิธีจับเรือให้แน่นทั้งสองมือ

เราต้องเป็นเหมือนพวกบุตรของโมไซยาห์
ผู้ “มั่นคงขึ้นในความรู้เรื่องความจริง”  เรา
สามารถเป็นชายหญิงผู้มี “ความเข้าใจท่ีถูก
ต้อง”  ซึ่งจะสำาเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรา “ค้นคว้า
พระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียร, เพื่อ [เรา] จะ
รู้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า”7

ในการค้นคว้าพระคัมภีร์ตลอดจนถ้อยคำา
ของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ท้ังใน
อดีตและปัจจุบัน เราควรมุ่งศึกษา ดำาเนิน
ชีวิต และรักหลักคำาสอนของพระคริสต์

นอกจากจะพัฒนานสิยัการอ่านพระคัมภร์ี 
เป็นส่วนตัวแล้ว เราต้องเป็นเหมือนพวกบุตร 
ของโมไซยาห์และยอมตน “ในการสวดอ้อน- 
วอน, และการอดอาหารอย่างมาก”8

สิ่งเหล่านี้ซึ่งวัดได้ยากดูเหมือนจะมีความ 
สำาคัญมาก  จงมุ่งให้ความสำาคัญแก่สิ่งเรียบ
ง่ายเหล่านี้เสมอ และอย่าเขว

เนื่องจากข้าพเจ้ารู้จักคนที่ไม่อยู่ในเรือ 
และไม่ใช้สองมือจับเรือให้แน่นในช่วงของ 
การทดลองและความทุกข์ยากหรือไม่อยู่ใน 
เรือช่วงที่ลมค่อนข้างสงบ ข้าพเจ้าจึงสังเกต 
เห็นหลายคนละสายตาจากความจริงอันเป็น 
แก่นแท้ของพระกิตตคิณุ—พวกเขาลมืเหตผุล 
ท่ีว่าทำาไมพวกเขาจึงเข้าร่วมศาสนจักรใน
ตอนแรก ลมืเหตผุลทีพ่วกเขายังคงมุง่มัน่และ 
แขง็ขนัเต็มท่ีในการดำาเนนิชวิีตตามมาตรฐาน 
พระกิตติคุณและเป็นพรแก่ผู้อื่นผ่านการ
อุทิศตน ปวารณาตนรับใช้ และด้านต่างๆ ซึ่ง
ศาสนจักรกลายเป็น “สถานท่ีของการบำารุง
เลี้ยงและการเติบโตทางวิญญาณ”9 ในชีวิต
พวกเขา

โจเซฟ สมิธสอนความจริงสำาคัญดังนี้ 
“หลกัธรรมพ้ืนฐานของศาสนาเราคอืประจกัษ์ 
พยานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์
เก่ียวกบัพระเยซคูรสิต์…‘ว่าพระองค์สิน้พระ- 
ชนม์ ทรงถูกฝัง และทรงคืนพระชนม์อีกครั้ง

ในวันที่สาม และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์’ และเรื่อง
อื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเราล้วนเป็น
เพียงส่วนประกอบของเรื่องดังกล่าว”10

ถ้าเราจับตามองที่พระเจ้าเสมอ เราได้รับ
สัญญาถึงพรเกินกว่าจะเปรียบปาน “ดังนั้น, 
ท่านต้องมุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระ- 
คริสต์, โดยมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่ง
ความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า
และต่อมนุษย์ทั้งปวง.  ดังนั้น, หากท่านจะ
มุ่งหน้า, ดื่มดำ่าพระวจนะของพระคริสต์, และ
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระ-
บิดาตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์.”11

บางครั้งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์และ
ผู้สนใจที่จริงใจเริ่มจดจ่อกับ “ส่วนประกอบ” 
แทนหลักธรรมพ้ืนฐาน  กล่าวคือ ซาตาน
ล่อลวงเราให้เขวจากข่าวสารที่ชัดเจนและ
เรียบง่ายของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู  
คนที่เขวมักจะไม่ยอมรับส่วนศีลระลึกเพราะ
พวกเขาจดจ่อ แม้หมกมุ่นกับแนวทางปฏิบัติ
หรือคำาสอนที่สำาคัญน้อยกว่า

บางคนอาจจดจ่อกับคำาถามและข้อสงสัย
ที่พวกเขาประสบ  ใช่ว่าสานุศิษย์ที่อุทิศตน
ไม่ควรมีคำาถามและประสบข้อสงสัย  เมื่อไม่
นานมานี้สภาของฝ่ายประธานสูงสุดและ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “เราเข้าใจ
ว่าบางครั้งสมาชิกศาสนจักรจะมีคำาถาม
เกี่ยวกับหลักคำาสอน ประวัติศาสตร์ หรือแนว 
ทางปฏบิตัขิองศาสนจกัร สมาชกิมอีสิระเสมอ 
ที่จะถามคำาถามเช่นนั้นและแสวงหาความ 
เข้าใจเพิ่มเติมอย่างจริงใจ”12

พึงระลึกว่า โจเซฟ สมิธเองก็มีคำาถามที่
เริ่มการฟื้นฟู  ท่านเป็นนักแสวงหา และพบ
คำาตอบของคำาถามสำาคัญที่สุดของชีวิตเช่น
เดียวกับอับราฮัม

คำาถามสำาคัญมุ่งเน้นเรื่องสำาคัญที่สุด— 
นั่นคือแผนของพระบิดาบนสวรรค์และการ 
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  การค้นหาของ 
เราควรนำาเราไปสู่การเป็นสานุศิษย์ที่เมตตา 
อ่อนโยน รัก ให้อภัย อดทน และอุทิศตน เรา
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เข้าใจสันติสุขเพราะเรารู้สึกถึงความวุ่นวาย2

พระบิดาในสวรรค์ทรงทราบว่าเรื่องนี้จะ
เกิดขึ้นกับเรา  นี่คือแผนทั้งหมดแห่งความสุข 
อันสมบูรณ์แบบของพระองค์  พระองค์ทรง
เตรยีมทางผ่านพระชนม์ชพีของพระบตุร พระ- 
เยซูคริสต์  พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงเชื่อ
ฟังอย่างแท้จริง เพราะการชดใช้ของพระองค์
มีชัยชนะเหนือความยากลำาบากทุกอย่างท่ี
เราจะต้องประสบในความเป็นมรรตัยนี้  

เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการทดลอง 
ข้าพเจ้าไม่จำาต้องให้รายละเอียดแหล่งของ
ความชั่วร้ายในโลกนี้  ไม่จำาต้องอธิบายถึง
สิ่งท้าทายและเรื่องปวดร้าวใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตมรรตัย เราแต่ละคนรู้ซึ้งถึงการต่อสู้
ดิ้นรนของตนเองที่มีทั้งการล่อลวง ความปวด
ร้าว และเศร้าโศก

ในโลกก่อนเกิดเราเรียนรู้ว่าจุดประสงค์ที ่
ลงมาอยู่ทีน่ี่คอืเพ่ือรบัการทดสอบ การทดลอง 
และสิง่ท้าทาย3 เรารูว่้าจะต้องเผชญิกับความ 
ชั่วร้ายของปฏิปักษ์  บางครั้งเราอาจรู้สึกถึง 
เรื่องทางลบในความเป็นมรรตัยมากกว่าเรื่อง 
ทางบวก ศาสดาพยากรณ์ลไีฮสอนว่า “เพราะ 
จำาเป็นต้อง, มีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง”4   
เนื่องจากสิ่งท้าทายทางลบทั้งหมดที่มีอยู่ใน 

โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เมื่ออาดัมและเอวาอาศัยอยู่ในสวนเอเดน 
ทั้งสองได้รับทุกสิ่งที่จำาเป็นต่อการดำารง
ชีวิตในแต่ละวันอย่างเหลือเฟือ  ไม่มี

เรื่องยากลำาบาก ไม่มีสิ่งท้าทาย หรือความ
เจ็บปวดใดๆ  เนื่องจากไม่เคยประสบกับ
ช่วงเวลายากลำาบากทั้งสองจึงไม่รู้ว่าตนเอง
สามารถมีความสุขได้ ทั้งไม่เคยรู้สึกวุ่นวาย
ใจ จึงไม่รู้ว่ามีสันติสุขได้

ในที่สุดอาดัมและเอวาก็ละเมิดพระบัญ- 
ญัติที่ห้ามไม่ให้กินผลของต้นไม้แห่งการรู้
ความดีและความชั่ว เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขา
จึงพ้นจากสภาพของความไร้เดียงสาเช่นที่
เคยเป็นมา พวกเขาเริ่มรู้หลักธรรมแห่งการ
ตรงกันข้าม พวกเขาเริ่มเผชิญกับความเจ็บ
ป่วยซึ่งทำาให้สุขภาพเสื่อมลง  พวกเขาเริ่ม
รู้สึกถึงความเศร้าโศกเท่ากับรู้สึกถึงปีติสุข

จากการที่อาดัมและเอวารับส่วนผลไม้
ต้องห้าม ความรู้เรื่องความดีและความชั่วจึง
เป็นที่รู้ในโลก  การเลือกของพวกเขาทำาให้
เราแต่ละคนสามารถมาในโลกนี้เพื่อรับการ 
ทดลองและการทดสอบ1  เราได้พรคือสิทธิ์
เสรีซึ่งเป็นความสามารถในการตัดสินใจและ 
รับภาระรับผิดชอบท่ีมาจากการตัดสินใจ
เหล่าน้ัน  การตกทำาให้ในชีวิตเราสามารถ
รู้สึกได้ท้ังความสุขและเศร้า  เราสามารถ

ทำ�ให้ก�รใช้ศรัทธ�เป็น 
สิ่งสำ�คัญอันดับแรก
เนื่องจากสิ่งท้าทายทางลบทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเรา เราจึงต้องใช้เวลาที่จะใช ้
ศรัทธาของเราอย่างแข็งขัน

ต้องเตม็ใจ “รบัภาระของกันและกัน และด้วย 
การกระทำาเช่นนีท่้านทัง้หลายก็ได้ปฏิบตัติาม 
ธรรมบญัญัตขิองพระครสิต์”13 ดังท่ีเปาโลสอน

การรับภาระของกันและกันได้แก่การช่วย
เหลือ สนับสนุน และเข้าใจทุกคน รวมทั้งคน
เจ็บป่วย คนอ่อนแอ คนยากจนในวิญญาณ 
และร่างกาย นกัแสวงหาและคนมทุีกข์ ตลอด 
จนสานุศิษย์สมาชิกคนอื่นๆ—รวมทั้งผู้นำา
ศาสนจกัรท่ีพระเจ้าทรงเรยีกให้รบัใช้ระยะหน่ึง

พี่น้องทั้งหลาย จงอยู่ในเรือ ใช้เสื้อชูชีพ
ของท่านและจับเรือให้แน่นทั้งสองมือ  หลีก
เลี่ยงสิ่งที่ทำาให้เขว! และถ้าพวกท่านคนใด 
ตกจากเรือ เราจะหาท่านให้พบ ช่วยเหลือ 
ท่าน และดึงท่านกลับขึ้นเรือเดินสมุทรไซอัน
อย่างปลอดภัย เรือที่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงคุมหางเสือ
และจะทรงนำาทางเราอย่างราบรื่น ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงสิ่งนี้อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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9.	 จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสอง,	28	มิ.ย.,	2014.
10.	 โจเซฟ	สมิธ,	Elders’ Journal, July	1838,	44.
11.	 2	นีไฟ	31:20.
12.	 จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสอง,	28	มิ.ย.,	2014.
13.	 กาลาเทีย	6:2.
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ชีวิตเรา  เราจึงต้องใช้เวลาที่จะใช้ศรัทธาของ
เราอย่างแข็งขัน  การใช้ศรัทธาเช่นนั้นจะนำา
พลังในทางบวก ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์มาสู่ชีวิตเรา

พระบิดในสวรรค์ประทานเครื่องมือที่ช่วย 
ให้เรามาหาพระคริสต์และใช้ศรัทธาในการ 
ชดใช้ของพระองค์ เมื่อเครื่องมือเหล่านี้กลาย 
เป็นนิสัยที่หยั่งรากลึก เราจะมีหนทางสะดวก 
ที่สุดที่จะพบสันติสุขในสิ่งท้าทายแห่งมรรตัย  
วันนี้ข้าพเจ้าเลือกจะพูดถึงเครื่องมือสี่อย่าง  
ขณะข้าพเจ้าพูด ให้ท่านพิจารณาประเมินผล
การใช้เครื่องมือแต่ละอย่างของตนเอง  แล้ว
แสวงหาการนำาทางของพระเจ้าเพื่อพิจารณา
ว่าท่านจะพัฒนาการใช้เครื่องมือแต่ละอย่าง
ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

การสวดอ้อนวอน	
เครื่องมืออันดับแรกคือการสวดอ้อนวอน  

จงสนทนากับพระบิดาในสวรรค์บ่อยๆ จัดหา 
เวลาทูลพระองค์ทุกวันว่าท่านคิดอะไรและ 
รู้สึกอย่างไร  ทูลทุกเร่ืองเกี่ยวกับท่าน พระ- 
องค์สนพระทัยเรื่องที่สำาคัญท่ีสุดเท่าๆ กับ
เสี้ยวส่วนที่ธรรมดาที่สุดของชีวิตท่าน จงทูล 
พระองค์อย่างเตม็ท่ีถึงความรูส้กึและประสบ- 
การณ์ตัง้แต่เรือ่งเลก็ท่ีสดุจนถึงเรือ่งใหญ่ท่ีสดุ

เพราะทรงเคารพในสทิธ์ิเสรขีองท่าน พระ- 
บิดาในสวรรค์จะไม่ทรงบังคับให้ท่านสวด
อ้อนวอน แต่เมื่อท่านใช้สิทธ์ิเสรีน้ันโดยมี
พระองค์อยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตประจำาวัน  
ใจท่านจะเร่ิมเพ่ิมพูนด้วยสันติสุขที่เต็มไป
ด้วยความเบิกบานใจ  สันติสุขดังกล่าวจะ
รวมแสงนิรันดร์ส่องบนความยากลำาบากของ
ท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านรับมือกับเรื่องท้าทาย
เหล่านั้นได้จากมุมมองนิรันดร์

บิดามารดา จงช่วยกันปกป้องลูกๆ โดย
ตดิยทุธภณัฑ์ให้พวกเขาทกุเช้าค�า่ด้วยอ�านาจ 
แห่งการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว ทุกวัน 
เดก็ๆ ถกูจูโ่จมด้วยความชัว่แห่งตณัหา ความ 
ละโมบ ความจองหอง พฤติกรรมบาปอื่นๆ 
อีกเป็นขบวน  จงปกป้องลูกๆ ของท่านจาก
อิทธิพลฝ่ายโลกในทุกๆ วันโดยเสริมก�าลัง
ป้องกันพวกเขาด้วยพรอันทรงพลังซึ่งเป็นผล
มาจากการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว  การ
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวควรเป็นล�าดับ
ความส�าคัญที่ไม่อาจต่อรองได้ในชีวิตประจ�า
วันของท่าน

การศึกษาพระคัมภีร์
เครื่องมืออันดับที่สองคือการศึกษาพระ- 

วจนะของพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์และ
ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต  เรา
สนทนากับพระผู้เป็นเจ้าโดยสวดอ้อนวอน  
ส่วนใหญ่พระองค์ทรงสื่อสารกลับมาด้วย
พระวจนะที่เขียนไว้ เพื่อรู้ว่าเสียงจากสวรรค์
เป็นอย่างไรและให้ความรู้สึกเช่นไร จงอ่าน
พระวจนะของพระองค์ ศึกษาพระคัมภีร์และ
ไตร่ตรองถ้อยคำาเหล่าน้ัน  ให้สิ่งเหล่านี้เป็น
ส่วนสำาคัญในชีวิตทุกวัน  หากท่านต้องการ
ให้ลูกๆ รู้ เข้าใจและกระทำาตามการกระตุ้น
เตือนของพระวิญญาณท่านต้องศึกษาพระ-
คัมภีร์กับพวกเขา

อย่ายอมฟังคำาเท็จของซาตานที่หลอกว่า 
ท่านไม่มีเวลาศึกษาพระคัมภีร์ จงเลือกการ
ใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ การดื่มดำ่าพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าในแต่ละวันสำาคัญกว่าการ 
นอนหลบั การศกึษา การทำางาน การดโูทรทศัน์ 
วีดิโอเกมส์ หรือสังคมออนไลน์  ท่านอาจต้อง 
จดัลำาดบัความสำาคญัใหม่เพ่ือให้มเีวลาศกึษา 

พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า ถ้าต้องทำาเช่นนัน้ 
จงทำา!

มีสัญญาจากศาสดาพยากรณ์หลายท่าน
ถึงพรจากการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน6  

ข้าพเจ้าขอพูดเพิ่มเติมด้วยคำาสัญญานี้:  
เมื่อท่านอุทิศเวลาทุกวันทั้งส่วนตัวและกับ
ครอบครัวเพื่อศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็น-
เจ้า ชีวิตท่านจะเต็มไปด้วยสันติสุข  สันติสุข
ดงักล่าวไม่ได้มาจากโลกภายนอก แต่มาจาก 
ภายในบ้าน ภายในครอบครัว และจากภาย 
ในใจของท่านเอง  เป็นของประทานจาก
พระวิญญาณ  และจะขยายวงจากท่านเป็น
อิทธิพลดีต่อผู้อื่นในโลกรอบตัวท่าน  ท่าน
กำาลังทำาสิ่งสำาคัญมากซึ่งช่วยเพิ่มพูนสันติสุข
ที่สั่งสมไว้ในโลกอย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศว่าชีวิตท่านจะหมด
สิ้นสิ่งท้าทาย  จำาไว้ว่าเมื่ออาดัมและเอวาอยู ่
ในสวน พวกเขาปลอดจากสิง่ท้าทาย พวกเขา 
จงึไม่สามารถพบกับความสขุ ปีตแิละสนัตสิขุ7 

สิ่งท้าทายเป็นส่วนสำาคัญของสภาพมรรตัย 
ด้วยการศกึษาพระคมัภร์ีทกุวันอย่างสมำา่เสมอ 
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ท่านจะพบสันติสุขในความวุ่นวายรอบข้าง 
และพลงัทีจ่ะต่อต้านสิง่ล่อลวง ท่านจะพัฒนา 
ศรัทธาอันแรงกล้าในพระคุณของพระผู้เป็น-
เจ้าและรู้ว่าผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
ทุกคนจะได้รับการรังสรรค์ให้ถูกต้องตาม
จังหวะเวลาของพระผู้เป็นเจ้า

การสังสรรค์ในครอบครัว
ขณะทำางานเพื่อเสริมสร้างครอบครัวและ

บำารุงเลี้ยงสันติสุข จงนึกถึงเครื่องมืออันดับที่
สามนี้: การสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์  
ระวังอย่าทำาให้การสังสรรค์ในครอบครัวเป็น
เพียงสิ่งที่เอาไว้คิดทีหลังในวันที่มีงานยุ่ง  จง
ตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าคืนวันจันทร์ครอบครัว 
ของท่านจะอยู่บ้านด้วยกันเพื่อการสังสรรค ์
นี้  อย่าปล่อยให้ข้อเรียกร้องของการทำางาน  
กีฬา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การบ้านหรือสิ่ง
อื่นใดสำาคัญกว่าช่วงเวลานี้ที่ท่านจะอยู่ด้วย
กันเป็นครอบครัวที่บ้าน

โครงสร้างของการสังสรรค์ของท่านไม่
สำาคัญเท่ากับเวลาที่ให้  ควรมีการสอนพระ- 
กิตติคุณทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทาง 
การ จงทำาให้การสังสรรค์นี้เป็นประสบการณ ์
ที่มีความหมายสำาหรับสมาชิกในครอบครัว
ทุกคน การสังสรรค์ในครอบครัวเป็นช่วงเวลา 
อนัลำา้ค่าในการแสดงประจกัษ์พยานในสภาพ 
แวดล้อมที่ปลอดภัย  ฝึกการสอน วางแผน
และทักษะในการวางระเบียบ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสัมพันธภาพในครอบครัว 
เพื่อพัฒนาธรรมเนียมของครอบครัว พูดคุย
กัน และที่สำาคัญกว่านั้น เพื่อมีเวลาพิเศษ
ร่วมกัน!

ในการประชุมใหญ่เดือนเมษายนท่ีผ่าน
มา  ซิสเตอร์ลินดา เอส. รีฟส์ประกาศอย่าง
อาจหาญว่า “ ดิฉันจึงต้องเป็นพยานถึงพร
ของการศึกษาพระคัมภีร์ประจำาวัน และการ
สวดอ้อนวอน และการสังสรรค์ในครอบครัว
ทุกสปัดาห์ ข้อปฏบิตัเิหล่าน้ีจะช่วยขจดัความ 
เครียด ชี้ทางชีวิตเราและเพิ่มความคุ้มครอง
แก่ครอบครัว”8  ซิสเตอร์ รีฟส์เป็นสตรีท่ี
ฉลาดมาก ขอกระตุ้นเตือนท่านให้แสวงหา
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับนิสัยที่สำาคัญยิ่งทั้ง
สามประการนี้

การเข้าพระวิหาร
เครื่องมืออันดับที่สี่คือการไปพระวิหาร  

เราทุกคนทราบว่าไม่มีสถานที่ใดในโลกน้ีมี
สันติมากไปกว่าในพระวิหารของพระผู้เป็น-
เจ้า  ถ้าท่านยังไม่มีใบรับรองพระวิหาร จง
พิสูจน์ค่าควรเพ่ือที่จะได้รับ  เมื่อได้รับแล้ว
จงใช้บ่อยๆ9  กำาหนดการเข้าพระวิหารเป็น
ตารางเวลาประจำา  อย่ายอมให้ใครหรืออะไร
ขัดขวางท่านจากการไปอยู่ที่นั่น

ขณะอยู่ในพระวิหาร  จงฟังถ้อยคำาของ 
ศาสนพิธี ไตร่ตรอง สวดอ้อนวอนและพยายาม 
เข้าใจความหมายของถ้อยคำาเหล่านั้น พระ-
วิหารเป็นสถานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่จะไปเพื่อ 
เข้าใจถึงอำานาจการชดใช้ของพระเยซคูรสิต์ 
แสวงหา พระองค์  ท่ีนัน่ จำาไว้ว่าพรจะเพ่ิมพูน 
ขึ้นอีกมากมายจากการเตรียมรายชื่อครอบ- 
ครัวของท่านเองเพื่อใช้ในพระวิหาร

เครื่องมือสี่อย่างน้ีคือนิสัยพ้ืนฐานของ
ความมั่นคงแก่ชีวิตท่านในอำานาจการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์  จำาไว้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด

คือเจ้าชายสันติ  สันติของชีวิตมรรตัยมาจาก 
การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระ- 
องค์ เมื่อเราเสมอต้นเสมอปลายในการสวด
อ้อนวอนทุกเช้าคำ่า ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 
สังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์  และเข้า
พระวิหารเป็นประจำา  เราตอบรับอย่างแข็ง
ขันต่อการเชื้อเชิญให้ “มาหาพระองค์” ยิ่งเรา
พัฒนานิสัยเหล่านี้ ซาตานก็ยิ่งมุ่งทำาร้ายเรา 
แต่ความสามารถในการทำาร้ายของเขาจะลด
ลง ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ เราใช้สิทธิ์เสรีที่จะ
ยอมรับของประทานแห่งการพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อการชดใช้ของพระองค์อย่างสมบูรณ์

ข้าพเจ้าไม่ได้แนะนำาว่าขณะท่านทำาสิ่ง
เหล่านี้ความยากลำาบากในชีวิตจะสลายไป
สิ้น  ท่ีถูกต้องคือ เรามายังชีวิตมรรตัยเพ่ือ
เติบโตจากการทดลองและการทดสอบ ส่ิง
ท้าทายช่วยให้เราเป็นเหมือนพระบิดาใน
สวรรค์ย่ิงขึน้ และการชดใช้ของพระเยซคูริสต์ 
ทำาให้การอดทนต่อสิ่งท้าทายเหล่านี้เป็นไป
ได้10  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าขณะเรามาหา
พระองค์อย่างแข็งขัน  เราสามารถอดทนต่อ
การล่อลวง ความปวดร้าวใจ สิ่งท้าทายที่เรา
เผชิญได้ทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซู-
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ดู	โมเสส	5:11.
2.	 ดู	โมเสส	4-5.
3.	 ดู	อับราฮัม	3:25.
4.	 2	นีไฟ	2:11.
5.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	18:36;	ดูข้อ	34-35	

ด้วย.
6.	 ตัวอย่างบางเรื่องได้แก่

ประธานโธมัน	เอส.	มอนสันกล่าวว่า	“เมื่อเรา 
อ่านและไตร่ตรองพระคัมภร์ี	เราจะพบเสียงกระซิบ 
อ่อนหวานของพระวิญญาณต่อจิตวิญญาณเรา	เรา
จะพบค�าตอบของค�าาถาม	เราเรียนรู้เกี่ยวกับพรซึ่ง 
มาจากการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า	เรา 
ได้รบัประจกัษ์พยานแน่นอนถงึพระบดิาบนสวรรค์ 
และพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์…เมื่อ
เราจดจ�าาการสวดอ้อนวอนและใช้เวลาอ่านพระ-
คัมภีร์	ชีวิตเราจะได้รับพรมากข้ึนโดยไม่สิ้นสุด
และภาระของเราจะเบาลง”	(“เราไม่มีวันเดินตาม
ล�าพัง,” เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	122)

ประธานกอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า	“ข้าพเจ้า
สัญญากับท่านโดยไม่ลังเลว่าหากแต่ละท่านจะ
ปฏิบัติตามโปรแกรมง่ายๆ	นี้	ไม่ว่าท่านจะอ่าน
พระคัมภีร์มอรมอนมาแล้วกี่ครั้ง	ท่านจะมีพระ-
วิญญาณของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตและในบ้าน
ของท่าน		มีปณิธานแน่วแน่มากขึ้นว่าจะด�าเนินใน
การเชื่อฟังพระบัญญัติ		และมีประจักษ์พยานเข้ม- เกวาเตม็อก, เม็กซิโก
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แข็งมากขึ้นถึงการทรงพระชนม์อยู่จริงของพระ-
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า”	(“ประจักษ์พยานอันแน่ว
แน่และมีพลัง,”		เลียโฮนา,	ส.ค.	200,	6)

ประธานฮาเวิร์ด	ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์กล่าวว่า 
“ครอบครัวได้รับพรมากมายเมื่อบิดามารดาผู้ฉลาด 
น�าลูกๆ	มาอยู่เคียงข้างแล้วอ่านเรื่องราวจากหน้า
หนังสือห้องสมุดพระคัมภีร์ด้วยกัน	จากนัน้พดูคยุ
กนัอย่างอสิระถงึเรือ่งราวและความคดิอันงดงาม
ตามความเข้าใจของทุกคน		บ่อยครั้งที่เยาวชน
และเด็กเล็กๆ	มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและซาบซึ้ง
ในวรรณกรรมศาสนาพื้นฐานได้อย่างไม่น่าเชื่อ”	
(“Reading	the	Scriptures,”	Ensign,	Nov.	1979,	
64).

ประธานเอสรา	แทฟท์		เบนสัน	กล่าวว่า 
“บ่อยครั้งที่เราท�างานหนักในความพยายามที่จะ
เพิ่มระดับกิจกรรมในสเตคของเรา		เราท�างานอย่าง
พากเพียรเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของจ�านวนผู้เข้าร่วม
การประชุมศีลระลึก		เราท�างานเพื่อมีเปอร์เซ็นต์
ของเยาวชนในคณะเผยแผ่ให้สูงขึ้น		เราพยายาม
ปรับจ�านวนผู้แต่งงานในพระวิหารให้มากขึ้น	ทุก
สิ่งที่กล่าวมาเป็นความพยายามที่น่าชื่นชมและ
ส�าคัญต่อการเติบโตของอาณาจักร		แต่เมื่อสมาชิก
แต่ละคน	ครอบครัวแต่ละครอบครัว	เอาใจใส่ใน
พระคัมภีร์เป็นประจ�าสม�่าเสมอ		กิจกรรมส่วน
อื่นๆ	ที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นโดยอตัโนมติั	ประจกัษ์
พยานจะเพิม่พนู		ค�ามัน่สญัญาจะแข็งแกร่ง		ครอบ- 
ครัวจะเพิ่มพลัง	การเปิดเผยส่วนบุคคลจะไหลหลั่ง
มา”	(“The	Power	of	the	Word,”	Ensign,	May	
1986,	81).

ประธานสเป็นเซอร์	ดับเบิลยู.	คิมบัลล์ประกาศ
ว่า	“ข้าพเจ้าพบว่าเมื่อข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เพียง
ผิวเผินกับพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อดูเหมือนว่าไม่มี
พระกรรณคอยสดับฟังและไม่มีสุรเสียงรับสั่ง		
ข้าพเจ้าก็ก�าลังห่างไกลออกไปทุกที		ถ้าข้าพเจ้า

ใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์ระยะทางจะแคบเข้าและ
ความเข้มแข็งทางวิญญาณจะกลับคืนมา		ข้าพเจ้า
พบว่าตนเองก�าลังรักคนที่พึงรักจริงจังมากขึ้น
ด้วยสุดใจ	ความคิด		และก�าลังของข้าพเจ้า		และ
รักพวกเขามากขึ้น	ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าท�าตาม
ค�าแนะน�าของคนเหล่านั้นง่ายขึ้น”	(ค�าสอนของ
ประธานศาสนาจกัร: สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คมิบัลล์ 
[2006],	73).

ประธานแมเรียน	จี.	รอมนีย์กล่าวว่า	“ข้าพเจ้า
รู้สึกม่ันใจว่าถ้าในครอบครัวของเรา	บิดามารดา
จะอ่านพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อน- 
วอนอย่างสม�่าเสมอทั้งอ่านด้วยกันสองคนและ
อ่านกับลูกๆ	ของตน		วิญญาณแห่งพระคัมภีร์เล่ม
นี้จะซึมซาบในบ้านของเราและทุกคนที่อาศัยอยู่
ในนั้น		วิญญาณแห่งความคารวะจะเพิ่มขึ้น	ความ
เคารพนับถือกันและความเกรงใจต่อกันจะเติบโต		
วิญญาณแห่งความขัดแย้งจะจากไป		บิดามารดา
จะให้ค�าปรึกษาลูกๆ	ในความรักและปัญญาที่ยิ่ง
ใหญ่ขึ้น		ลูกๆ	จะตอบรับและยอมรับค�าปรึกษา
ของบิดามารดามากขึ้น		ความชอบธรรมจะเพิ่ม
ขึ้น		ศรัทธา	ความหวังและจิตกุศล—ความรักอัน
บริสุทธิ์ของพระคริสต์—จะเต็มเปี่ยมในบ้านเรา	
ชีวิตเรา	น�ามาซึ่งสันติสุขที่ตื่นตัว	ปีติและความ
สุข”	(“The	Book	of	Mormon,” Ensign,	May	
1980,	67)

ประธานบอยด	์เค.	แพคเกอร์กล่าวว่า	“ความ
เข้าใจในหลักค�าสอนที่แท้จริงเปลี่ยนเจตคติและ
พฤติกรรม		การศึกษาหลักค�าสอนพระกิตติคุณจะ 
ปรับปรุงพฤติกรรมได้เร็วกว่าการศึกษาพฤติกรรม
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม”	(“อย่ากลัว,”	เลียโฮนา, 
พ.ค.	2004,	98).

เอ็ลเดอร์เดวิด	เอ.	เบดนาร์กล่าวว่า	“การสวด 
อ้อนวอนเป็นครอบครวัแต่ละครัง้	การศึกษาพระ- 
คัมภีร์เป็นครอบครัวแต่ละครั้ง	และการสังสรรค์

ในครอบครัวแต่ละครั้งคือการตวัดปลายภู่กัน 

ลงบนผืนผ้าใบของจิตวิญญาณเรา	อาจไม่มี

เหตุการณ์ครั้งใดน่าประทับใจหรือน่าจดจ�า		แต่

เฉกเช่นลายสีเหลือง	สีทอง	และสีน�้าตาลที่เสริม

กันและกันจนเกิดเป็นผลงานชิ้นเอกน่าประทับใจ

ฉันใด	ความเสมอต้นเสมอปลายของเราในการท�า

สิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยจะน�าไปสู่ผลทางวิญญาณ

อันส�าคัญยิ่งฉันนั้น”	(“ขยันหมั่นเพียรและเอาใจใส่

ครอบครัวยิ่งขึ้น,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2009,	23)

7.	 ดู	2	นีไฟ	2:13.

8.	 ลินดา	เอส.	รีฟส์	“การปกป้องให้พ้นสื่อลามก— 

บ้านทีมุ่่งเน้นพระครสิต์,”	เลยีโฮนา,	พ.ค.	2014,	17.

9.	 ประธานฮาเวิร์ด	ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์กล่าวว่า	“ใน

วิญญาณนั้นข้าพเจ้าเชิญชวนวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ให้มองพระวิหารของพระเจ้าดุจดังสัญลักษณ์อัน

ส�าคัญย่ิงของการเป็นสมาชกิ		เป็นความปรารถนา 

อันลึกล�า้จากใจข้าพเจ้าที่จะให้สมาชิกศาสนจักร

ทุกท่านมีค่าควรที่จะเข้าพระวิหาร		จะเป็นท่ีพอ

พระทัยพระเจ้าถ้าสมาชิกผู้ใหญ่ทุกคนจะมีค่าควร

—และถือ—ใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน		สิ่ง

ที่ต้องท�าและห้ามท�าเพื่อมีค่าควรส�าหรับใบรับรอง

พระวิหารคือสิ่งที่จะเป็นหลักประกันว่าเราจะมี

ความสุขทั้งในฐานะบุคคลและครอบครัว		ให้เรา

เป็นผู้คนที่เข้าพระวิหารกันเถิด		จงเข้าพระวิหาร

ให้บ่อยที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะอ�านวย		ให้ภาพ

พระวหิารในบ้านของท่านอยู่ในต�าแหน่งท่ีลกูๆ	จะ

มองเหน็ได้	สอนพวกเขาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของ

พระนิเวศน์ของพระเจ้า		ให้พวกเขาวางแผนตั้งแต่

ในช่วงปฐมวัยที่จะไปพระวิหารและให้คงรักษาค่า

ควรส�าหรับพรนั้นอยู่เสมอ”	(“Exceeding	Great	

and	Precious	Promises,”	Ensign, Nov.	1994,	8).

10.	 ดู	2	นีไฟ	2:2.
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ของวอร์ดที่เราอยู่  ชีวิตเราดี และทุกอย่างดู
เหมือนจะเป็นอย่างที่ควรเป็น—จนกระทั่งวัน
หนึ่งมีเพื่อนเก่าคนหนึ่งแวะมาเยี่ยมเรา

เมือ่เขาใกล้จะกลบั เขาพูดและถามคำาถาม 
ที่ทำาให้ความเชื่อมั่นของข้าพเจ้าส่ันคลอน 
เขาพูดว่า “คาร์ลอส ทุกอย่างดูเหมือนกำาลัง
ไปได้ดีสำาหรับคุณ ครอบครัวของคุณ อาชีพ
ของคุณ และการรับใช้ของคุณในศาสนจักร 
แต่—” แล้วเขาก็ถามคำาถาม “ถ้าคุณดำาเนิน 
ชวิีตอย่างทีค่ณุดำาเนนิอยู่นีต่้อไป พรท่ีสญัญา 
ไว้ในปิตุพรของคุณจะเกิดสัมฤทธิผลหรือไม่”

ข้าพเจ้าไม่เคยคิดถึงปิตุพรแบบนี้มาก่อน 
ข้าพเจ้าอ่านเป็นครั้งคราวแต่ไม่เคยตั้งใจรอ
คอยพรที่สัญญาไว้ในอนาคตและประเมินว่า
ข้าพเจ้าดำาเนินชีวิตอย่างไรในปัจจุบัน

หลงัจากทีเ่ขามาเย่ียม ข้าพเจ้าหนัไปสนใจ 
ปิตพุรของข้าพเจ้า โดยคดิว่า “หากเราดำาเนิน 
ชีวิตดังที่เราดำาเนินอยู่นี้ต่อไป พรที่สัญญาไว้
จะเกิดสัมฤทธิผลหรือไม่” หลังจากไตร่ตรอง
สักพัก ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าจำาเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพของข้าพเจ้า

ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจว่าอะไรถูกหรือผิด
แต่เป็นการตัดสินใจว่าอะไรดีหรือดีกว่า ดัง
ที่เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์สอนเราเมื่อท่าน
กล่าวว่า “ขณะที่เราพิจารณาการเลือกต่างๆ 
เราควรจำาไว้ว่าไม่เพียงพอที่บางสิ่งนั้นดี ทาง
เลือกอื่นๆ ดีกว่า และยังมีทางเลือกอื่นๆ อีก
ที่ดีที่สุด” (“ดี ดีกว่า ดีที่สุด,” เลียโฮนา, พ.ย.  
2007, 133).

แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเรากำาลัง
ตัดสินใจอย่างดีที่สุด

นี่คือหลักธรรมที่ข้าพเจ้าเรียนรู้

หลักธรรมข้อที่หนึ่ง:	เราต้องพิจารณาทาง

เลือกของเราโดยมีเป้าหมายอยู่ในใจ

การตัดสินใจที่จะส่งผลต่อชีวิตของเรา
และคนที่เรารักโดยปราศจากการมองเห็น
ภาพกว้างของผลลัพธ์จะทำาให้เกิดความ
เสี่ยง อย่างไรก็ตาม หากเราคาดหมายผล 
ลัพธ์ที่เป็นไปได้จากการตัดสินใจเหล่าน้ีใน
อนาคต เราจะเห็นทางที่ดีท่ีสุดท่ีต้องเดินใน
ปัจจุบันได้ชัดยิ่งขึ้น

การเข้าใจว่าเราเป็นใคร เราอยู่ที่นี่ทำาไม 

เราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเล็กๆ น้อย
เหล่านี้ในการคาดคะเนได้อย่างไร

ข้าพเจ้าจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเพ่ือ
แสดงถึงข่าวสารของข้าพเจ้า

ในช่วงท้ายของทศวรรษที ่1980 ครอบครวั 
ใหม่ของเราประกอบไปด้วยโมนิกา ภรรยา
ข้าพเจ้า  ลูกสองในสี่คนของเรา และข้าพเจ้า 
เราอยู่ที่เซาเปาลู บราซิล ข้าพเจ้าทำางานให้
บริษัทที่ดี ข้าพเจ้าเรียนจบจากมหาวิทยาลัย 
และเพ่ิงได้รับการปลดจากการเป็นอธิการ

โดยเอ็ลเดอร์ คาร์ลอส เอ. โกดอย
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

นับเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ที่ผู้พูด 
การประชุมใหญ่สามัญสามารถเลือก 

พูดในภาษาของพวกเขาเองได้ ครั้งสุดท้าย
ที่ข้าพเจ้าพูดที่แท่นพูดนี้ ข้าพเจ้ากังวลเกี่ยว
กับสำาเนียงภาษาอังกฤษของข้าพเจ้า ตอนนี้ 
ข้าพเจ้ากังวลเรื่องความเร็วในการพูดภาษา
โปรตุเกสของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่อยากพูด
เร็วกว่าคำาบรรยาย

เราทุกคนล้วนเคยประสบหรือจะต้องประ- 
สบกับช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจครั้งสำาคัญๆ 
ในชีวิต ฉันควรเลือกอาชีพน้ีหรืออาชีพนั้น 
ฉันควรรับใช้งานเผยแผ่หรือไม่ นี่เป็นคนที่ถูก
ต้องที่ฉันจะแต่งงานด้วยหรือไม่

นีล้้วนเป็นสถานการณ์ในหลายๆ ด้านของ 
ชีวิตซึ่งการเปลี่ยนทิศทางสักเล็กน้อยมีผล 
อย่างใหญ่หลวงต่อผลในภายหน้า ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ กล่าวว่า “ตลอด
หลายปีของการรับใช้พระเจ้า…ข้าพเจ้า 
เรียนรู้ว่าความแตกต่างระหว่างความสุขกับ
ความทุกข์ในแต่ละคน ในชีวิตแต่งงาน และ
ครอบครัว มักเกิดจากความผิดพลาดเพียง
เลก็น้อย” (“เรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ,” เลยีโฮนา, พ.ค. 
2008, 70)

พระเจ�้ทรงมีแผน
สำ�หรับเร�!
หากเราด�าเนินชีวิตดังที่เราด�าเนินอยู่นี้ต่อไป พรที่สัญญาไว้จะเกิดสัมฤทธิผล
หรือไม่
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และพระเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากเราในชีวิต
นี้จะช่วยให้เรามีวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งขึ้น
อย่างที่เราต้องการ

เราจะพบแบบอย่างในพระคัมภีร์ซึ่งการ
มองภาพกว้างทำาให้เกิดความชัดเจนว่าจะไป 
ทางไหน

โมเสสพูดกับพระเจ้าตรงหน้า เรียนรู้เกี่ยว 
กับแผนแห่งความรอด และด้วยเหตุนั้น จึง
เข้าใจบทบาทของท่านในฐานะศาสดาพยา- 
กรณ์ในการรวบรวมอิสราเอลมากยิ่งขึ้น

“และ พระผู้เป็นเจ้า รับสั่ง กับ โมเสส, โดย 
ตรัส ว่า: ดูเถิด, เรา คือ พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ทรง ฤทธา นุภาพ…

“…และ เรา จะ ให้ เจ้า เห็น หัตถศิลป ์จากมือ 
เรา…

“และ เรา มี งาน อย่าง หนึ่ง ให้ เจ้า, โมเสส, 
บุตร ของ เรา” (โมเสส 1:3-4, 6)

ด้วยความเข้าใจนี ้โมเสสสามารถทนความ 
 ยาก ลำาบากในทะเลทรายหลายปีและนำาอิส- 
ราเอลกลับไปบ้านของพวกเขา

ลีไฮ ศาสดาพยากรณ์ท่ีย่ิงใหญ่ในพระ-
คัมภีร์มอรมอน นิมิตฝันและในนิมิตของท่าน 
ท่านเรียนรู้ถึงพันธกิจของท่านในการนำาครอบ 
ครัวท่านไปสู่แผ่นดินแห่งคำาสัญญา

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้า
ทรงบัญชาบิดาข้าพเจ้า, แม้ในความฝัน, ว่า
ท่านควรพาครอบครวัของท่านออกไปในแดน 
ทุรกันดาร. 

“…และท่านทิง้บ้านท่าน, และแผ่นดนิแห่ง 
มรดกของท่าน, และทองของท่าน, และเงิน
ของท่าน, และของมีค่าของท่าน” (1 นีไฟ 
2:2, 4)

ลไีฮยังคงซือ่สตัย์ต่อนิมตินีแ้ม้ว่าจะประสบ 
กับความยากลำาบากในการเดินทางและต้อง
ทิง้ชวิีตสะดวกสบายในเยรซูาเลม็ไว้เบือ้งหลงั

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิเป็นแบบอย่าง 
ที่ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่ง  โดยผ่านทางการเปิด 
เผยหลายครัง้ เริม่ตัง้แต่นมิติแรก ท่านสามารถ 
ทำาพันธกิจในการฟื้นฟูทุกสิ่งได้เสร็จสมบูรณ์ 
(ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:1–26).

แล้วเราล่ะ พระเจ้าทรงคาดหวังอะไรจาก
เราแต่ละคน

เราไม่จำาเป็นต้องเห็นเทพเพื่อได้รับความ
เข้าใจ เรามีพระคัมภีร์ พระวิหาร ศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิต ปิตุพรของเรา ผู้นำาที่ได้รับ
การดลใจ และเหนือสิ่งอื่นใด เรามีสิทธิ์ได้
รับการเปิดเผยส่วนตัวเพื่อนำาการตัดสินใจ
ของเรา

หลักธรรมข้อที่สอง:	เราต้องเตรียมพร้อม

สำาหรับการท้าทายที่จะมาถึง

น้อยมากที่ทางที่ดีที่สุดจะง่ายที่สุด บ่อย
ครัง้จะตรงกันข้าม เราสามารถมองดแูบบอย่าง 
ของศาสดาพยากรณ์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึง

โมเสส ลีไฮ และโจเซฟ สมิธไม่ได้มีเส้น
ทางที่ง่ายถึงแม้ว่าการตัดสินใจของพวกท่าน
ถูกต้อง

เราเตม็ใจจะจ่ายราคาการตัดสนิใจของเรา 
หรอืไม่ เราเตรยีมเพ่ือออกจากทีท่ี่เราสบายใจ 
ไปในที่ที่ดีกว่าหรือไม่
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กลับไปที่ประสบการณ์เก่ียวกับปิตุพร
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้บทสรุปในเวลานั้น
ว่าข้าพเจ้าควรมุ่งศึกษาเพ่ิมเติมและสมัคร
รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน 
หากข้าพเจ้าได้รับเลือก ข้าพเจ้าต้องออก
จากงาน ขายทุกอย่างท่ีเรามี และมาอยู่ท่ี
สหรัฐอเมริกาสองปีในฐานะนักเรียนทุน

การสอบเช่น TOEFL และ GMAT เป็น
ความท้าทายแรกๆ ที่ต้องเอาชนะ ซึ่งใช้เวลา
เตรียมตัวนานถึงสามปี  หลายครั้งข้าพเจ้า
พบทั้งคำาว่า “ไม่” หรือ “อาจจะ”  กว่ามหา- 
วิทยาลยัจะรบัข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังจำาโทรศัพท์ 
ที่ข้าพเจ้าได้รับในช่วงสิ้นปีที่สามจากคนที่
ดูแลทุนการศึกษา

เขาบอกว่า “คาร์ลอส ผมมีข่าวดีและข่าว 
ร้ายมาบอกคุณ ข่าวดีคือคุณคือหนึ่งในผู้เข้า
รอบสามคนสุดท้ายในปีนี้” ขณะน้ันมีเปิด
เพียงหนึ่งทุน “ข่าวร้ายคือหนึ่งในผู้สมัครเป็น 
ลกูชายของคนสำาคญั และอกีคนก็เป็นลกูชาย 
ของคนสำาคัญอีกคน แล้วก็มีคุณ”

ข้าพเจ้าตอบทันทีว่า “และผม…ผมเป็น
ลูกของพระผู้เป็นเจ้า”

น่ายินดี ที่บิดามารดาทางโลกไม่ได้เป็น
ปัจจัยในการตัดสินใจ และผมได้รับทุนในปี

นั้น ในปี 1992
เราเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง

ฤทธานุภาพ พระองค์ทรงเป็นบิดาของเรา 
พระองค์ทรงรักเรา และพระองค์ทรงมีแผน
สำาหรับเรา เราไม่ได้อยู่ที่นี่ในชีวิตนี้เพ่ือจะ
เสียเวลาไปเปล่าๆ มีอายุมากขึ้น แล้วก็ตาย  
พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราเติบโตและ
บรรลุศักยภาพของเรา

ประธานโธมสั เอส. มอนสนักล่าวว่า “พวก 
ท่านทุกคน ไม่ว่าโสดหรือแต่งงานแล้ว ไม่ว่า 
จะอยู่ในวัยใด มีโอกาสเรียนรู้และเติบโต  
จงขยายความรู้ทั้งทางด้านสติปัญญาและ
ทางวิญญาณให้แก่รูปลักษณ์ที่เปี่ยมไปด้วย
ศักยภาพแห่งสวรรค์ของท่าน” (“พลังยิ่งใหญ ่
ของสมาคมสงเคราะห์,” เลียโฮนา, ม.ค. 
1998, 115)

หลักธรรมข้อที่สาม:	เราต้องแบ่งปันวิสัยทัศน์

นี้กับคนที่เรารัก

ลไีฮพยายามมากกว่าสองสามครัง้เพ่ือช่วย 
เลมันกับเลมิวเอลเข้าใจความสำาคัญของการ 
เปลี่ยนแปลงที่พวกเขากำาลังทำาให้เกิดขึ้น 
ความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์เดียว 
กันกับบิดาของตนทำาให้พวกเขาพรำ่าบ่น 
ระหว่างเดินทาง ตรงกันข้าม นีไฟแสวงหา

พระเจ้าเพื่อเห็นสิ่งที่บิดาท่านเห็น
“และเหตกุารณ์ได้บงัเกิดขึน้หลงัจากข้าพ- 

เจ้า, นีไฟ, ได้ยินคำาทั้งหมดของบิดาข้าพเจ้า, 
เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเห็นในนิมิต,…ข้าพเจ้า…
ปรารถนาด้วยว่าข้าพเจ้าจะเห็น, และได้ยิน, 
และรู้ถึงเรื่องเหล่าน้ี, โดยอำานาจของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์” (1 นีไฟ 10:17)

ด้วยนิมิตนี้ นีไฟไม่เพียงเอาชนะการท้า- 
ทายของการเดินทางแต่ยังนำาครอบครัวของ
ท่านเมื่อถึงคราวจำาเป็น

มีแนวโน้มมากว่าเมื่อเราตัดสินใจเลือก
ทางใดทางหน่ึง คนท่ีเรารกัจะได้รบัผลกระทบ 
และบางคนจะได้รับผลของการเลือกน้ีร่วม
กับเราด้วย หากเป็นไปได้ พวกเขาควรจะ
เห็นสิ่งท่ีเราเห็นได้และมีความเชื่อเดียวกับ
เราได้ แต่เป็นไปไม่ได้เสมอไป ทว่าหากสิ่งนี้
เกิดขึ้น การเดินทางจะราบรื่นขึ้น

ประสบการณ์ส่วนตัวที่ข้าพเจ้าใช้เป็น
ตัวอย่าง ข้าพเจ้าต้องการการสนับสนุนจาก
ภรรยาข้าพเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยเลย ลูกๆ 
ยังเด็กและไม่มีอะไรจะพูดมากนัก แต่การ
สนบัสนุนจากภรรยาของข้าพเจ้าสำาคญั ข้าพ- 
เจ้าจำาได้ว่า  โมนิกาและข้าพเจ้าต้องคุยกัน 
เรือ่งการเปลีย่นแผนอย่างระมดัระวังจนกระทัง่ 
เธอรูส้กึสบายใจและรูส้กึมุง่มัน่ด้วย วิสยัทัศน์ 
ร่วมกันน้ีไม่เพียงทำาให้เธอสนบัสนนุการเปลีย่น 
แปลงแต่เป็นส่วนสำาคญัยิง่ในความสำาเรจ็น้ัน

ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าทรงมีแผนสำาหรับ
เราในชีวิตนี้ พระองค์ทรงรู้จักเรา พระองค์
ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำาหรับเรา เพียงเพราะว่า
ทุกสิ่งไม่ราบรื่นไม่ได้หมายความว่าในบาง
ครั้งบางคราวเราไม่ควรคิดว่าอาจจะมีส่ิงท่ี
ดีกว่า หากเรายังคงดำาเนินชีวิตอย่างที่เรา
ดำาเนินชีวิตอยู่ พรที่สัญญาไว้จะมีสัมฤทธิผล
หรือไม่

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระองค์ทรง
เป็นพระบิดาของเรา พระผู้ช่วยให้รอด พระ-
เยซูคริสต์ทรงพระชนม์ และข้าพเจ้าทราบว่า
โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระองค์เราจะพบความเข้มแข็งในการ
เอาชนะความท้าทายในทุกวันของเรา ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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สุขภาพ ได้วีซ่า และตราประทับ  เมื่อเรามา 
ถึง เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารของเรา และเมื่อ
เป็นไปตามข้อกำาหนดทั้งหมด พวกเขาก็
อนุญาตให้เราเข้าประเทศ

การมีคุณสมบัติสำาหรับความสูงส่งเปรียบ
เสมือนการเข้าอีกประเทศหนึ่ง  เราแต่ละคน 
ต้องได้รับหนังสือเดินทางทางวิญญาณ  เรา 
ไม่ ตัง้ ข้อกำาหนด แต่เราต้องบรรลขุ้อกำาหนด 
ทั้งหมด  แผนแห่งความรอดประกอบด้วย
หลักคำาสอน กฎ พระบัญญัติ และศาสนพิธ ี
ทุกอย่างท่ี ทุกคน ต้องทำาจึงจะได้รับความ
สูงส่ง2 จากนั้น “โดยผ่านการชดใช้ของ [พระ- 
เยซู] คริสต์, มนุษชาติท้ังมวลจะรอดได้”3  
ศาสนจักรให้ความช่วยเหลือแต่ทำาให้เรา
ไม่ได้  การมีคุณสมบัติสำาหรับความสูงส่ง
เป็นการแสวงหาตลอดชีวิต

พระคริสต์ทรงจัดตั้งศาสนจักรเพ่ือช่วย 
เรา พระองค์ทรงเรียกชาย 15 คนเป็นศาสดา
พยากรณ์ ผูห้ย่ังรู ้และผูเ้ปิดเผยเพ่ือนำาศาสน- 
จักรและสอนผู้คน  ฝ่ายประธานสูงสุด4และ
โควรัมอัครสาวกสิบสอง5 มีพลังและสิทธิ
อำานาจ6  เท่ากันโดยกำาหนดให้อัครสาวก
อาวุโสเป็นประธานศาสนจักร  สาวกเจ็ดสิบ
ได้รับเรียกให้ช่วย7  ผู้นำาไม่ตั้งข้อกำาหนด
ของความสูงส่ง  พระผู้เป็นเจ้าทรงทำา!  ผู้นำา
เหล่านี้ได้รับเรียกให้สอน อรรถาธิบาย แนะนำา 
และ เตือน เพื่อให้เราอยู่บนวิถี8

ดังอธิบายไว้ในคู่มือศาสนจักร “เพื่อให ้
บรรลจุดุประสงค์ในการช่วยบคุคลและครอบ 
ครัวให้คู่ควรแก่การรับความสูงส่ง ศาสนจักร
จึงมุ่งเน้นหน้าท่ีรับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงกำาหนด อันได้แก่ การช่วยให้สมาชิก
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ การรวบรวมอิสราเอลโดยผ่านงาน
เผยแผ่ศาสนา การดูแลคนยากจนและคน
ขัดสน ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนตายได้
รับความรอดโดยการสร้างพระวิหารและ
ประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย”9  โดยผ่าน
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการทำาแต ่
ละอย่างข้างต้น เรากำาลังเพิ่มตราประทับใน
หนังสือเดินทางทางวิญญาณของเรา

การประชุมใหญ่ครั้งนี้สอนเราเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้เราทุกคนพร้อม

ขอบอกว่าปลอกถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ไปแล้ว  บทเรียนคือ ข้าพเจ้าเขวไปสนใจแต่
เรื่องอื่น

ขณะทำางานไปสู่ความสูงส่ง เราต้องทำา
ตามข้อกำาหนดท้ังหมดและไม่ยอมให้การ
จดจ่อกับข้อกำาหนดหน่ึงข้อหรือสองข้อหรือ 
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องมาทำาให้เราเขว การแสวงหา 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านำาไปสู่ปีติและ
ความสุข1  หากจำาเป็น เราต้องยอม เปลี่ยน  
การแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ บ่อยๆ เจ็บปวดและ
ยุ่งเหยิงน้อยกว่าการแก้ไขครั้งใหญ่

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์แพคเกอร ์
เดินทางไปหลายประเทศ เราเตรียมหนังสือ 
เดินทางและเอกสารอื่นๆ เราฉีดวัคซีน ตรวจ

โดยเอ็ลเดอร์อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สมัยเป็นลูกเสือวัย 12 ปีข้าพเจ้าได้รับ
ของขวัญเสริมอุปกรณ์ลูกเสือที่อยาก
ได้มาก สิ่งนั้นคือขวานด้ามเล็กที่มี

ปลอกหนังหุ้ม!  ในการปีนเขาวันถัดมา เรา
มาถึงค่ายพักแรมมืดแล้ว เปียกและหนาว
เพราะหิมะตกหนักระหว่างทาง  ทั้งหมดที่
ข้าพเจ้านึกออกคือก่อไฟกองโต  ข้าพเจ้าไป
ตัดไม้ที่ตกตามพื้นด้วยขวานด้ามใหม่  ขณะ
ตัดไม้ ข้าพเจ้าหงุดหงิดเพราะขวานตัดได้ไม่
ดี  ในความหงุดหงิดนั้น ข้าพเจ้าทำางานหนัก
มากขึ้น  ข้าพเจ้ากลับไปค่ายพร้อมฟืนเพียง
ไม่กี่ชิ้นด้วยความผิดหวัง  จากแสงไฟของ
คนอื่นข้าพเจ้ามองเห็นปัญหา  ข้าพเจ้าไม่ได้
ถอดปลอกขวานออก  อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้า

หนังสือ
งานพระวิหารและประวัติครอบครัวควรเป็นส่วนที่ท�าเป็นประจ�าในการ
นมัสการส่วนตัวของเรา
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มากขึ้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของแผนแห่ง

ความรอดและนี่อาจเป็นสาเหตุที่เรียกอีก
อย่างว่า “แผนอันสำาคัญยิ่งแห่งความสุข”10  
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์กล่าวไว้ว่า “จุด
ประสงค์หลักของทุกกิจกรรมในศาสนจักร 
คือให้ชายคนหนึ่งกับภรรยาและลูกๆ ของ 
เขามีความสุขที่บ้าน”11

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
กล่าวว่า “ความสำาเร็จของเราแต่ละคนและ
ของศาสนจักรส่วนใหญ่จะวัดจากการดูว่า
เรามุ่งดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณในบ้าน
อย่างซื่อสัตย์เพียงใด”12  งานพระวิหารและ
ประวตัิครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณที่บ้าน และควรเป็น
กิจกรรมครอบครัวยิ่งกว่ากิจกรรมศาสนจักร

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก
สิบสองเน้นเรื่องงานพระวิหารและประวัติ
ครอบครัวอีกครั้ง13  การขานรับเรื่องนี้จะ
เพิ่มปีติและความสุขของแต่ละท่านและ
ครอบครัว

จากหลักคำาสอนและพันธสัญญาเราอ่าน
ว่า “วันสำาคัญยิ่งของพระเจ้าอยู่แค่เอื้อม … 

ฉะนั้น, ให้เรา, ในฐานะศาสนจักรหนึ่งและผู ้
คนกลุม่หน่ึง, และในฐานะวิสทุธิชนยุคสดุท้าย, 
ถวายเครื่องถวายบูชาในความชอบธรรมแด ่
พระเจ้า; และให้เราถวายหนังสือเล่มหนึ่งที่ม ี
บันทึกคนตายของเราในพระนิเวศน์อันศักดิ์- 
สิทธ์ิของพระองค์, … หนังสือที่มีบันทึกคน
ตายของเรา, … ซึ่งจะคู่ควรแก่การยอมรับ
ทั้งปวง”14

เราจะเตรยีม “หนงัสอื” เล่มน้ีโดยใช้บนัทึก 
รายชื่อและศาสนพิธีในฐานข้อมูล Family 
Tree ของศาสนจักร

ข้าพเจ้ากำาลังตรวจสอบและเพิ่มบันทึก
เข้ากับฐานข้อมูลนี้เพราะต้องการให้ชื่อของ
ทุกคนที่ข้าพเจ้ารักอยู่ในหนังสือ ท่านล่ะครับ

หลักคำาสอนและพันธสัญญาภาค 128 
กล่าวว่า “เพราะเราโดยไม่มี [บรรพชนของ
เรา] พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อมไม่ได้; ท้ัง
พวกเขาโดยไม่มีเราพระองค์จะทรงทำาให้ดี
พร้อมไม่ได้”15

ประวัติครอบครัวเป็นมากกว่าการสืบ
ลำาดับเชื้อสาย กฎเกณฑ์ รายชื่อ วันที่ และ
สถานที่ เป็นมากกว่าการมุ่งหาอดีต  ประวัติ
ครอบครัวรวมปัจจุบันไว้ด้วยขณะที่เราสร้าง

ประวัติของเราเอง รวมอนาคตด้วยขณะท่ี
เราหล่อหลอมประวัติศาสตร์อนาคตผ่านลูก
หลานของเรา  ตัวอย่างเช่น การที่คุณแม่วัย
สาวเล่าเรื่องครอบครัวและเอารูปครอบครัว
ให้ลูกๆ ดูคือการทำางานประวัติครอบครัว

เช่นเดียวกับการรับส่วนศีลระลึก เข้าร่วม 
การประชมุ อ่านพระคมัภีร์ และสวดอ้อนวอน 
ส่วนตัว ทำางานพระวิหารและประวัติครอบ 
ครัวควรเป็นส่วนที่ทำาเป็นประจำาในการนมัส- 
การส่วนตัวของเรา  การท่ีเยาวชนของเรา
และคนอื่นๆ ขานรับคำาเชื้อเชิญของศาสดา
พยากรณ์ได้สร้างแรงบันดาลใจและพิสูจน์
ว่าสมาชิก ทุกคน ทุกวัย สามารถและควร

ทำางานนี้
ตามที่เอ็ลเดอร์เควนทิน  แอล. คุกอธิบาย 

“[เวลานี้] เรามีหลักคำาสอน พระวิหาร และ
เทคโนโลยี”16  ปัจจุบันการทำางานง่ายขึ้นมาก 
และจำากัดเฉพาะสมาชิกที่เห็นความสำาคัญ
ของสิ่งน้ีเท่านั้น  งานนี้ยังต้องใช้เวลาและ
การเสียสละ แต่ ทุกคน ทำาได้ และค่อนข้าง
สะดวกเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีก่อน

เพ่ือช่วยสมาชิก ศาสนจักรได้รวบรวม
บันทึกและจัดเตรียมเครื่องมือให้สามารถ



100 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

พี่น้องทั้งหลาย ถึงเวลาต้องถอดปลอก
ขวานและไปทำางานแล้ว  เราต้องไม่เสียสละ
ความสูงส่งของเราหรือครอบครัวเราเพื่อสิ่ง
น่าสนใจที่สำาคัญน้อยกว่า  

นี่คืองานของพระผู้เป็นเจ้า ทำาโดยสมาชิก
และผู้ไม่ใช่สมาชิกเหมือนกัน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ 
ทั้งชายและหญิง

ข้าพเจ้าขอจบด้วยเนื้อร้องข้อแรกของ
เพลงสวดภาษาอังกฤษ บทเพลงที่ 324 โดย
เปลี่ยนหนึ่งคำา:

จงลุกขึ้นเถิด โอ้ [วิสุทธิชน] ของพระเจ้า!

เลิกเฝ้าท�าสิ่งหาจ�าเป็นไม่

มอบก�าลังความคิดจิตวิญญาณใจ

รับใช้กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง 21

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์!  
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค์ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ทำางานได้มากในบ้านของเราหรือในอาคาร
วอร์ดและพระวิหาร  อุปสรรคส่วนใหญ่หมด
ไป ไม่ว่า ท่านรับรู้อะไรในอดีต แต่ปัจจุบัน
ต่างกัน!

อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคหนึ่งที่ศาสนจักร
จัดการไม่ได้  นั่นคือความลังเลในการทำางาน  
ทั้งหมดที่เรียกร้องคือตัดสินใจและพยายาม
สักเล็กน้อย ไม่ต้องใช้เวลามาก ใช้เวลาเพียง
เล็กน้อยสมำ่าเสมอก็จะทำาให้เกิดปีติจากงาน   
จงตัดสินใจลงมือทำา เรียนรู้ และขอให้คน 
อื่นช่วย  พวกเขาจะช่วย!  ชื่อที่ท่านพบและ
นำาไปพระวิหารจะกลายเป็นบันทึกสำาหรับ 
“หนังสือ”17

แม้สมาชิกมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นมาก แต่เรา 
พบว่าสมาชิกที่หาและทำาศาสนพิธีให้ครอบ 
ครัวของพวกเขาเป็นประจำาค่อนข้างน้อย18  
ขอให้เราเปลี่ยนล�าดับความส�าคัญของเรา  
อย่าต้านการเปลี่ยนแปลง จงน้อมรับ! การ
เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของแผนอัน
สำาคัญยิ่งแห่งความสุข

เราต้องทำางานนี้ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของ
ศาสนจักรแต่เพื่อคนตายของเราและตัวเรา
เอง  เราและบรรพชนที่ล่วงลับต้องการตรา
ประทับในหนังสือเดินทางทางวิญญาณของ
เรา

“การเชื่อม”19 ครอบครัวของเราข้ามรุ่น 
จะเกิดขึ้นได้ในพระวิหารผ่านศาสนพิธีผนึก
เท่านั้น ขั้นตอนง่ายมาก เพียงหาหนึ่งชื่อและ

น�าไปพระวิหาร   เมื่อเวลาผ่านไปท่านจะ
สามารถช่วยคนอื่นๆ ทำางานนี้ด้วย

ทุกคน—ทุกคน—ทำางานนี้ได้แทบไม่มีข้อ
ยกเว้น!

มีพรชัดเจนซึ่งมากับงานนี้  พ่อแม่และผู้ 
นำาหลายคนเป็นห่วงสภาพโลกปัจจุบันและ
ผลกระทบต่อครอบครัวและเยาวชน

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์สัญญาไว้ว่า 
“ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้เยาวชนของศาสนจักร
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในวิญญาณแห่ง
เอลียาห์ … ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะได้รับ
ความคุ้มครองจากอิทธิพลที่รุนแรงขึ้นของ
ปฏิปักษ์  เมื่อท่านรักและมีส่วนร่วมในงาน
ศักดิ์สิทธิ์นี้ ท่านจะได้รับการปกป้องระหว่าง
ทีท่่านอยู่ในวยัเยาว์และตลอดชวีติของท่าน”20
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2014,	95.
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Gospel	in	the	Home,”	Ensign,	May	1978,	101.
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พ.ค.	2010,	113-118;	ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์,	“ปีติ
จากการไถ่คนตาย,”	เลียโฮนา, พ.ย.	2012,	93–
96;	เควนทิน	แอล.	คุก,	“รากและกิ่ง,”	เลียโฮนา, 
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ของคนที่เราช่วยได้  คำาสอนของพระเจ้าของ 
เรา พระเยซูคริสต์ แสดงวิธีการแก่เราและ 
นั่นคือวิธีที่การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวเริ่มต้น 
กล่าวคือ  ค้นพบความต้องการ จากนั้นตอบ 
สนอง ดงัทีซ่สิเตอร์ลนิดา เค. เบอร์ตัน ประธาน 
สมาคมสงเคราะห์สามญักล่าวว่า “สงัเกตก่อน 
แล้วรับใช้”3

ประธานโธมสั เอส. มอนสนั เป็นแบบอย่าง 
ที่ยอดเยี่ยมถึงหลักธรรมนี้  ในเดือนมกราคม 
ค.ศ. 2005 ท่านกำาลงัควบคมุการประชมุใหญ่ 
ผูน้ำาฐานะปโุรหติในเปอร์โตรโิกเมือ่ท่านสาธิต 
วิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดกับผู้รับใช้ของพระองค์
ให้การรับใช้ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัว 
ในตอนท้ายของการประชุมท่ียอดเย่ียมน้ัน 
ประธานมอนสันเริ่มทักทายผู้นำาฐานะปุโรหิต
ที่เข้าร่วมการประชุม  ทันใดนั้น ท่านสังเกต
เห็นคนหนึ่งกำาลังมองดูทุกสิ่งอยู่ไกลๆ ตาม
ลำาพัง

ประธานมอนสันเดินออกจากลุ่มคนไป
หาบราเดอร์คนนั้นและคุยกับเขา  โฮเซ อาร์ 
ซาเยส เล่าให้ท่านฟังด้วยความรู้สึกว่านี่เป็น
ปาฏิหารย์ิท่ีท่านเข้าไปหาเขาและเป็นคำาตอบ 
การสวดอ้อนวอนของเขากับโยลันดา ภรรยา
ของเขาที่ได้ทูลขอก่อนการประชุม  เขาเล่า
ให้ประธานมอนสันฟังว่าสุขภาพของลูกสาว 
กำาลังทรุดหนักและเขามีจดหมายจากภรรยา 
ทีต้่องการย่ืนให้ประธานมอนสนั บราเดอร์ซา- 
เยสบอกภรรยาว่าเป็นไปไม่ได้เพราะประธาน
สอนสันจะยุ่งมาก  ประธานมอนสันฟังเรื่อง

ใหญ่หลวงเพียงใดในอาณาจกัรแห่งพระบดิา 
ของเรา!”1

ทุกจิตวิญญาณมีค่ายิ่งต่อพระผู้เป็นเจ้า 
เพราะเราคือบุตรธิดาของพระองค์และเรามี
ศักยภาพที่จะเป็นดังที่พระองค์ทรงเป็น2

เราต้องให้ความรักของพระเยซูคริสต์นำา 
ทางเราหากเราต้องการทราบความต้องการ

โดยเอ็ลเดอร์ฮูโก อี. มาร์ติเนซ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ใ
นศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราได้รับโอกาส
และพรส่วนตัวในการรับใช้  ตลอด

เวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้ารับใช้ใน 
หลายวิธี  ดังท่ีบราเดอร์อูดิน ฟาลาเบยา บิดา 
ของเอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยาเคย
กล่าวไว้ว่า “บุคคลที่รับใช้ก็มีค่า แต่บุคคลที่
ไม่รับใช้ก็ย่อมไร้ค่า”  นี่คือถ้อยคำาที่ต้องเก็บ
ไว้ในความนึกคิดและในใจเรา

เมื่อข้าพเจ้าแสวงหาการนำาทางระหว่าง
การรับใช้  ข้าพเจ้าพบการปลอบโยนในการ
จดจำาว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นไปที่บุคคล
และครอบครัว  ความรักและความอ่อนโยน
ที่พระองค์ทรงมีต่อปัจเจกบุคคลได้สอน
ข้าพเจ้าว่าพระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าอัน
ยิ่งใหญ่ของบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์
ทุกคนและเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะทำาให้แน่ใจ
ว่าแต่ละคนได้รับการปฏิบัติและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งโดยพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์

ในพระคัมภีร์กล่าวว่า
“จำาไว้ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ใน

สายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า…
“และหากเป็นไปว่าเจ้าจะทำางาน ตลอด 

วันเวลาของเจ้า…และนำา, แม้  จิตวิญญาณ 
เดียว  มาหาเรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะ

ก�รปฏิบัติศ�สนกิจ
ส่วนตัวของเร�
เราต้องให้ความรักของพระเยซูคริสต์น�าทางเราหากเราต้องการทราบความ
ต้องการของคนที่เราช่วยได้
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ราวและขอจดหมายแล้วอ่านในใจ  จากนั้น
ท่านเก็บจดหมายใส่กระเป๋าเสื้อสูทแล้วบอก 
บราเดอร์ซาเยสว่าท่านจะทำาตามคำาขอของ
พวกเขา

ในวิธีนี้ ครอบครัวดังกล่าวได้รับอิทธิพล
จากพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์ โดยผ่าน
ผู้รับใช้ของพระองค์  ข้าพเจ้าเชื่อพระวจนะ
ของพระผู้ช่วยให้รอดในคำาอุปมาเรื่องชาว 
สะมาเรียผู้ใจดีที่กล่าวกับเราว่า “ท่านจงไป
ทำาเหมือนอย่างนั้น”4

วันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1998 พายุเฮอร์- 
ริเคนจอร์เจสถล่มเปอร์โตริโก ยังความเสีย
หายมหันต์ ซิสเตอร์มาร์ติเนซ ลูกห้าคนและ 
ข้าพเจ้าเอาตวัรอดจากพายุลกูใหญ่และกำาลัง 
ลมเฮอร์รเคนโดยหลบอยู่ในบ้านอย่างไรก็ดี 
เราอยู่รอดได้สองสปัดาห์โดยไม่มนีำา้และไฟฟ้า

เมื่อนำ้าของเราหมด การหามาเพิ่มเป็น
เรื่องที่ยาก  ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมพี่น้องชาย
ที่ปฏิบัติต่อเราโดยการจัดหานำ้าที่มีค่านั้น อีก
ทั้งจะไม่ลืมพี่น้องสตรีที่รับใช้เราด้วยวิธีเปี่ยม
ด้วยความรัก

เกอร์แมน โคลอนมาหาเราที่บ้านพร้อม
กับถังนำ้าพลาสติกขนาดใหญ่บนรถบรรทุก  
เขาบอกเราว่าเขาทำาแบบนี้เพราะ ในคำาพูด
ของเขา “ผมรู้ว่าคุณมีลูกเล็กที่ต้องการนำ้า”  
สองวันต่อมาบราเดอร์โนเอล มนูอซและเฮอร์- 
มินิโอ โกเมซ บรรทุกแท็งก์นำ้าขนาดใหญ่สาม
แท็งก์มาบนรถกระบะ  พวกเขามาที่บ้านเรา
อย่างไม่คาดฝันและเติมนำ้าดื่มลงทุกขวดที่มี
และเชื้อเชิญเพื่อนบ้านของเราให้มาเติมด้วย

เช่นกัน
การสวดอ้อนวอนของเราได้รบัคำาตอบโดย 

การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของพวกเขา  ใบ 
หน้าของพี่น้องชายสามคนนั้นสะท้อนให้เห็น
ถึงความรักที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อพวกเรา 
และการรับใช้ของพวกเขา—อีกนัยหนึ่ง การ
ปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของพวกเขา—นำามา
สู่ชีวิตเรามากกว่านำ้าดื่ม  ถึงบุตรธิดาทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้า การรู้ว่าผู้คนสนใจและ
กำาลังเอาใจใส่ความผาสุกของเขานั้นสำาคัญ

ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าพระบิดาบน
สวรรค์และพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์ 
ทรงรู้จักเราแต่ละคนและเป็นการส่วนตัว  
ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองพระองค์จึงทรงจัดหาสิ่งที่
เราต้องการเพื่อเราจะมีโอกาสบรรลุศักยภาพ
แห่งสวรรค์ของเรา  ตลอดทางพระองค์ทรง
วางผู้คนท่ีจะช่วยเหลือเรา  จากนั้น เมื่อเรา
กลายเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์
เราจะสามารถรับใช้และช่วยเหลือคนเหล่า
นัน้ท่ีพระองค์ทรงแสดงแก่เราโดยการเปิดเผย  

ในวิธีนี ้พระเจ้า พระเยซคูรสิต์จะทรงเอือ้ม 
ออกไปยังบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบน
สวรรค์  พระผู้เลี้ยงที่ดีจะรวมแกะทุกตัวของ
พระองค์  พระองค์จะทรงทำาเช่นนั้นทีละคน
เมื่อพวกเขาใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมเป็นอย่าง
ดี—หลังจากได้ยินเสียงผู้รับใช้ของพระองค์
และรับการปฏิบัติศาสนกิจจากคนเหล่านั้น 
จากนั้น พวกเขาจะจำาเสียงของพระองค์ได้
และพวกเขาจะตามพระองค์  การปฏิบัติ
ศาสนกิจส่วนตัวดังกล่าวสำาคัญต่อการรักษา

พันธสัญญาบัพติศมาของเรา
ในทำานองเดยีวกัน การเป็นแบบอย่างสานุ- 

ศิษย์ที่ดีของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ที่ดี
ที่สุดในการแนะนำาคนที่เราสามารถแบ่งปัน 
พระกิตติคุณของพระองค์ได้  เมื่อเราอ้าปาก
และแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ที่ได้รับการฟื้นฟู เรากลายเป็น “ผู้ช่วยเลี้ยง
แกะของพระองค์” มีหน้าที่บำารุงเลี้ยงแกะใน 
ทุ่งของพระองค์และลูกแกะในฝูงของพระ- 
องค์”5  เรากลายเป็น “คนอ่อนแอและคน
ตำ่าต้อย”6 “ผู้หาคนดั่งหาปลา”7

การรับใช้และการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัว
ของเราไม่ได้ถูกจำากัดไว้เฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่
บนโลกนี้  เราสามารถทำางานให้คนที่ล่วงลับ
ได้เช่นกัน—เพื่อคนที่อยู่ในโลกวิญญาณและ
ผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความ
รอดของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ใน
ช่วงชีวิตแห่งมรรตัย  อีกทั้ง เราสามารถเก็บ
บันทึกและเขียนประวัติครอบครัวเพื่อหันใจ
คนที่มีชีวิตไปหาคนที่มีชีวิต—เช่นเดียวกับ
ใจของผู้มีชีวิตไปหาบรรพชนของพวกเขา  
ทั้งหมดนี้คือการเชื่อมโยงครอบครัวของเรา 
รุ่นสู่รุ่นในพันธะนิรันดร์  เมื่อเราทำาเช่นน้ี  
เรากลายเป็น “พวกกู้ชาติ…ที่ภูเขาศิโยน”8

เรามีโอกาศพิเศษในการเป็นเครื่องมือใน
พระหัตถ์ของพระองค์  เราสามารถเป็นเช่น
นั้นในการแต่งงาน ในครอบครัวของเรา กับ
มิตรสหายและเพื่อนมนุษย์ของเรา  นั่นคือ
การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของเราในฐานะ
สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
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เดิมคือภรรยาข้าพเจ้าวางใจในการตัดสินใจ
ครั้งนี้และตามข้าพเจ้ามา

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเป็น
ไปได้สูงที่ข้าพเจ้าจะไม่รอดและเพราะการ
ตัดสินใจของข้าพเจ้า อาจจะทำาให้ภรรยา
ถึงแก่ชีวิตไปด้วย  หลังจากพยายามอย่าง
หนักและสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อคือการแทรกแซง
จากสวรรค์ เท้าของเราแตะพื้นทรายและเรา
สามารถเดินกลับไปหาเพื่อนๆ กับลูกสาวได้
อย่างปลอดภัย  

มีกระแสมากมายในชีวิตบนโลกนี้—บาง 
อย่างปลอดภยับางอย่างไม่ปลอดภัย ประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์สอนว่ามีพลัง
ทรงอำานาจในชีวิตเราเองเหมือนกับกระแส
นำ้าที่มองไม่เห็นของมหาสมุทร2  พลังเหล่านี้
มีอยู่จริงและเราไม่ควรเพิกเฉย

ข้าพเจ้าขอเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับกระแส
อีกอย่างหนึ่ง กระแสสวรรค์ ที่กลายเป็นพร
ยิ่งใหญ่ในชีวิตข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสสู่ศาสนจักร  ก่อนการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส ความใฝ่ฝันของชีวิตข้าพเจ้าคือการ
เล่นสกี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงย้ายไปยุโรปหลังจบ 
มัธยมปลายเพื่อให้สมปรารถนา  หลายเดือน 
ผ่านไปกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นชีวิตในอุดมคติ 
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องไปจากที่นี่  เวลานั้นข้าพ-

โดยเอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พี่
น้องทั้งหลาย การตัดสินใจที่เราทำา
ในชีวิตนี้ส่งผลมากมายต่อเส้นทาง
ชีวิตนิรันดร์ของเรา  มีพลังทั้งใน

แบบที่มองเห็นและมองไม่เห็นซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการเลือกของเรา ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรม
สำาคัญนี้ด้วยตนเองเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว
ในวิธีที่เกือบจะส่งผลร้ายต่อข้าพเจ้า

เราไปเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนๆ ทาง 
ใต้ของโอมาน  เราตัดสินใจพักผ่อนบนชาย 
หาดตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย  หลัง
จากมาถึงได้ไม่นาน เนลลี ลูกสาววัย 16 ปี 
ของเราถามว่าเธอจะว่ายนำ้าไปตรงที่เธอคิด
ว่าเป็นเนินทรายได้หรือไม่  ข้าพเจ้าสังเกต
เห็นนำ้าวนจึงบอกเธอว่าข้าพเจ้าจะไปก่อน 
เพราะคิดว่าอาจมีกระแสนำ้าอันตราย

หลงัจากว่ายไปไม่นาน ข้าพเจ้าเรยีกภรรยา 
เพื่อถามว่าใกล้ถึงเนินทรายหรือยัง เธอตอบ
ว่า “คุณผ่านมันไปไกลแล้ว”  ข้าพเจ้าไม่รู้ตัว
เลยว่าติดอยู่ในกระแสนำ้าเปลี่ยนทิศ1 และ
กำาลังถูกดึงออกทะเลอย่างรวดเร็ว

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าต้องทำาอะไร  สิ่งเดียว
ที่นึกได้คือหันหลังแล้วว่ายกลับเข้าฝั่ง  นั่น
เป็นการกระทำาที่ผิดแน่นอน  ข้าพเจ้ารู้สึก
อับจน  พลังท่ีอยู่เหนือการควบคุมกำาลังดึง
ข้าพเจ้าออกทะเล  สิ่งท่ีทำาให้แย่หนักกว่า

อย่�ล้อเล่นกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
ตรวจสอบการเลือกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลูกการตัดสินใจอย่าง
แน่วแน่ในดินดีแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่”

“ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกัน
เฉพาะพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะ
ทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยง
แกะแยกแกะออกจากแพะ

“พระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวา
พระหตัถ์ของพระองค์และฝงูแพะอยู่เบือ้งซ้าย

“ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวก
ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘ท่าน
ทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จง
มารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำาหรับ
ท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก

“เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้
เรากิน เรากระหายนำา้ ท่านกใ็ห้เราด่ืม เราเป็น 
แขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา

“เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่ง
ห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเรา เมื่อเรา
อยู่ในคุก พวกท่านก็มาเยี่ยมเรา 

“เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูล
ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็น 
พระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระ- 
หายนำ้า และจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไร?

“ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็น
แขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือย
พระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?

“ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือ
ทรงถูกจำาคุก และมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เรา
บอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวก
ท่านได้ทำากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดใน
พี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำากับเราด้วย”9

ขอให้เราทำาเช่นเดยีวกันนี ้คอืคำาสวดอ้อน- 
วอนของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	18:10,	15;	 

เน้นตัวเอน.
2.	 ดู	คู่มือพระคัมภีร์,	“จิตวิญญาณ”;	scriptures. 

lds.org.
3.	 ลินดา	เค.	เบอร์ตัน,	“สังเกตก่อน	แล้วรับใช้,”	

เลียโฮนา, พ.ย.	2012,	78.
4.	 ลูกา	10:37.
5.	 Alexander	B.	Morrison,	“Nourish	the	Flock	of	

Christ,”	Ensign,	May	1992,	13.
6.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	1:23.
7.	 มัทธิว	4:19.
8.	 โอบาดีห์	1:21.
9.	 มัทธิว	25:32-40.
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เจ้าไม่เข้าใจถึงท่ีมาของความรู้สึกดังกล่าว 
แต่ข้าพเจ้าเลือกทำาตาม  ข้าพเจ้าลงเอยใน
โพรโว ยูทาห์ พร้อมกับเพ่ือนนิสัยดีสองสาม
คนที่นับถือศาสนาอื่นเหมือนข้าพเจ้า  

ขณะอยู่ในโพรโว ข้าพเจ้าพบผู้คนทีด่ำาเนนิ 
ชีวิตแตกต่างจากข้าพเจ้ามาก  ข้าพเจ้าสนใจ
ใคร่รู้ แม้ไม่รู้ว่าเพราะอะไร  ข้าพเจ้าต่อต้าน
ความรู้สึกเหล่านี้ในตอนแรก แต่ไม่นานก็พบ
ความสงบสุขและการปลอบโยนที่ไม่เคยรู้มา
ก่อน  ข้าพเจ้าเริ่มน้อมรับกระแสที่แตกต่าง
—กระแสที่พาข้าพเจ้ามาสู่ความเข้าใจเรื่อง
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและพระบุตร
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้ารับบัพติศมาพร้อมกับเพื่อนๆ ใน
ปี 1972  กระแสใหม่ที่ข้าพเจ้าเลือกติดตาม
นี้หรือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เตรียม
ทศิทางและความหมายให้ชวิีตข้าพเจ้า อย่าง 
ไรก็ดี ใช่ว่าจะไม่มีการท้าทาย  ทุกอย่างใหม่
ต่อข้าพเจ้า  บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเสียขวัญ
และสับสน  ทั้งเพ่ือนและครอบครัวมีท่าที
แสดงความกังขาและท้าทาย

ข้าพเจ้าต้องเลือก  คำาถามบางข้อของ
พวกเขาสร้างความสงสัยเคลือบแคลง  การ
เลือกเป็นสิ่งสำาคัญ  ข้าพเจ้าจะหันไปหาคำา
ตอบได้จากที่ใด  มีหลายคนท่ีต้องการโน้ม
น้าวให้เชื่อว่าข้าพเจ้าเดินทางผิด—“กระแส
นำ้าเปลี่ยนทิศ” กำาลังดึงข้าพเจ้าออกจาก
กระแสแห่งสันติสุขอันเป็นต้นกำาเนิดที่วิเศษ
ย่ิงของความสุข  ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรม
อย่างชัดเจนมากว่า มี “การตรงกันข้ามใน
สิ่งทั้งปวง” ความสำาคัญของการกระทำาด้วย
ตนเองและไม่ละทิ้งสิทธิ์เสรีไว้กับผู้อื่น3

ข้าพเจ้าถามตนเองว่า “เหตุใดข้าพเจ้าจึง 
หันไปจากสิ่งที่นำาการปลอบโยนมากมายมา 
ให้ข้าพเจ้า”  ดังที่พระเจ้าทรงเตือนออลิเวอร์ 
คาวเดอรี ว่า “เรามิได้พูดให้ความสงบแก่
จิตใจเจ้าหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้?”4  ซึ่งคล้ายกับ 
ประสบการณ์ของข้าพเจ้า ด้วยเหตนุี ้ข้าพเจ้า 
จงึหันไปหาพระบดิาบนสวรรค์ผูท้รงเป่ียมด้วย 
ความรัก พระคัมภีร์ และเพ่ือนท่ีวางใจได้ 
ทว่าด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้น

ยังคงมีคำาถามมากมายที่ข้าพเจ้าตอบไม่
ได้  ข้าพเจ้าจะอธิบายความเคลือบแคลงที่
พวกเขาสร้างขึ้นได้อย่างไร  แทนที่จะปล่อย
ให้พวกเขาทำาลายความสงบสุขที่เข้ามาใน 
ชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเลือกที่จะปลีกตัวออก
มาสักระยะหนึ่ง โดยวางใจในเวลาของพระ-

เจ้า พระองค์จะทรงเปิดเผยสิง่ทัง้ปวง ข้าพเจ้า 
พบการปลอบประโลมในพระดำารัสที่พระองค์
ตรัสกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  “ดูเถิด, เจ้า
เป็นเด็กน้อยและเจ้าไม่อาจทนทุกสิ่งได้ขณะ
นี้; เจ้าต้องเติบโตในพระคุณและในความรู้
เรื่องความจริง”5 ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ละทิ้ง
สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นความจริงโดยติดตาม
กระแสซึ่งไม่เป็นที่รู้จักและน่าสงสัยนั้นไป— 
“กระแสนำ้าเปลี่ยนทิศ” มีพลังที่มองไม่เห็น  
ดังที่ประธานเอ็น. เอ็ลดัน  แทนเนอร์สอนไว ้
ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า “ช่างฉลาดและดีกว่ามาก
เพียงใดที่มนุษย์จะยอมรับความจริงอันเรียบ 
ง่ายของพระกิตตคิณุ…และยอมรบัโดยศรทัธา 
สิ่งเหล่านั้นที่เขา…ไม่สามารถเข้าใจ”6

นี่หมายความว่าไม่มีช่องว่างให้คำาถามที ่
จริงใจแล้วหรือ  ลองถามเด็กหนุ่มผู้แสวงหา 
ทีห่ลบภยัในป่าศกัดิส์ทิธ์ิเพ่ือให้รูว่้าศาสนจกัร 
ใดที่เขาควรเข้าร่วม  จงถือพระคัมภีร์หลักคำา
สอนและพันธสัญญาไว้ในมือท่านและรู้ว่า
สิ่งที่ได้รับการเปิดเผยส่วนมากในบันทึกแห่ง
การดลใจนี้คือผลของการแสวงหาความจริง
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน  ดังที่โจเซฟค้น

พบ “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้ 
คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า [ผู้] ประทานให้กับ
ทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวาง...แล้วเขาก็จะ
ได้รับตามที่ทูลขอ”7  โดยการทูลถามด้วยใจ
จริงและแสวงหาคำาตอบจากสวรรค์ เราเรียน
รู้ “บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติม
กฎเกณฑ์”8 ขณะที่เราเพิ่มพูนในความรู้และ
ปัญญา

ไม่ใช่คำาถามท่ีว่า “มช่ีองว่างสำาหรับคำาถาม 
ทีซ่ือ่สตัย์และจรงิใจหรอืไม่” แต่เป็น “ข้าพเจ้า 
จะหาความจริงได้จากที่ใดเมื่อเกิดคำาถามขึ้น
มา”  “ข้าพเจ้าจะฉลาดพอไหมที่จะยึดมั่นสิ่ง
ที่ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นความจริงแม้จะมีคำาถาม
เล็กน้อย”  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ามีแหล่งช่วย 
จากสวรรค์—พระองค์ผู้ทรงทราบทุกสิ่ง ตั้ง 
แต่ต้นจนจบ สิ่งทั้งปวงอยู่ต่อพระพักตร์พระ- 
องค์9  พระคัมภีร์เป็นพยานว่าพระองค์ “ไม่
ทรงดำาเนินในวิถีที่คดเคี้ยว,…ทั้งพระองค์ไม่
ทรงเปลี่ยนแปลงจากที่พระองค์ตรัสไว้”10

บนเส้นทางแห่งมรรตัยนี้ เราต้องไม่คิดว่า 
การเลือกของเราส่งผลต่อเราเท่านั้น  เมื่อไม ่
นานมานี้ ชายหนุ่มคนหนึ่งมาเยี่ยมบ้านข้าพ-
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เจ้า เขามวิีญญาณท่ีดเีก่ียวกับตัวเขา แต่ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ศาสนจักรอย่างเต็มที่  เขาเล่าให้ฟังว่าเขา
โตมาในบ้านที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง
จนกระทั่งพ่อนอกใจแม่ ส่งผลให้หย่าร้างกัน
และทำาให้พี่น้องทุกคนของเขามีคำาถามเกี่ยว 
กับศาสนจักรแล้วตกไป  ใจข้าพเจ้าหนักอึ้ง 
ขณะคยุกับคณุพ่อวยัหนุม่ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบ 
จากการเลือกของพ่อเขาและกำาลังเลี้ยงดู
จิตวิญญาณลำ้าค่าเหล่าน้ีนอกพรแห่งพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ชายอีกคนหน่ึงท่ีข้าพเจ้ารู้จัก ครั้งหนึ่ง
เคยเป็นสมาชิกศาสนจักรที่ซื่อสัตย์ มีคำาถาม
เกี่ยวกับหลักคำาสอน  แทนที่จะทูลถามพระ- 
บิดาบนสวรรค์เพื่อรับคำาตอบ เขากลับเลือก
วางใจการนำาทางจากแหล่งช่วยทางโลก
เพียงอย่างเดียว  ใจเขาหันไปผิดทางขณะ
ที่เขาแสวงหาสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเกียรติจาก
มนุษย์  ความภูมิใจของเขาอาจนำาความ
ปลาบปลื้มมาให้ อย่างน้อยก็ชั่วคราว แต่เขา
ถูกตัดขาดจากอำานาจแห่งสวรรค์11 แทนที่จะ
ค้นหาความจริง เขาสูญเสียประจักษ์พยาน
และเขาพาสมาชิกครอบครัวหลายคนไปกับ
เขาด้วย

ชายทั้งสองคนนี้โดนกับดักในกระแสนำ้า
เปลี่ยนทิศที่มองไม่เห็นและนำาหลายคนไป
กับเขา

ตรงกันข้าม ข้าพเจ้านกึถึงลารอูแีละหลยุส์ 
มิลเลอร์ บิดามารดาของภรรยาข้าพเจ้า ผู้ที่

แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติทางโลกมากนัก  เลือกที่
จะสอนหลักคำาสอนบริสุทธิ์ของพระกิตติคุณ
ท่ีได้รบัการฟ้ืนฟูแก่ลกูๆ และเลอืกทีจ่ะดำาเนนิ 
ชีวิตตามนั้นทุกวัน  โดยการทำาเช่นนี้ พวกเขา
เป็นพรแก่ลูกหลานพร้อมด้วยผลแห่งพระ-
กิตติคุณและความหวังของชีวิตนิรันดร์

ในบ้านของพวกเขา พวกเขาสถาปนารูป
แบบบ้านท่ีฐานะปุโรหิตได้รับความเคารพ 
อุดมด้วยความรักและความเป็นหนึ่งเดียว 
หลักธรรมแห่งพระกิตติคุณนำาทางชีวิตพวก
เขา หลุยส์และลารูอีแสดงให้เห็นความหมาย 
ในการดำาเนนิชวิีตเคยีงข้างกันตามแบบอย่าง 
ของพระเยซูคริสต์ ลูกๆ ของพวกเขามองเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่ากระแสแห่งชีวิตแบบใดจะ
นำามาซึ่งสันติและความสุข พวกเขาจึงเลือก
ตามนั้น  ดังที่ประธานคิมบัลล์สอนว่า “หาก
เราสามารถสร้าง…กระแสนำ้าเชี่ยวและไหล
ตรงไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตที่ชอบธรรมของ
เราได้ เรากับลูกๆ จะรุดไปข้างหน้าแม้จะ
ต้องทวนกระแสลมของความยากลำาบาก 
ความผิดหวัง [และ] การล่อลวงก็ตาม”12 

การเลือกของเราสำาคัญไหม  การเลือก
เหล่านั้นส่งผลกระทบแค่เราหรือเปล่า  เรา
วางวิถีของเราไว้อย่างมั่นคงในกระแสนิรันดร์
ของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูหรือไม่

บางครั้งข้าพเจ้าเห็นภาพหลอน  จะเป็น
อย่างไรถ้าวันนั้นในเดือนกันยายน ขณะพัก 
ผ่อนบนชายหาดของมหาสมุทรอินเดีย ข้าพ- 
เจ้าพูดกับเนลลี ลูกสาวว่า “ได้ ไปเลย ว่าย

ออกไปที่เนินทราย” หรือหากเธอทำาตามแบบ 
อย่างข้าพเจ้าและไม่สามารถว่ายกลับได้ จะ 
เป็นอย่างไรถ้าข้าพเจ้าต้องดำาเนินชีวิตโดย
รู้ว่าแบบอย่างของข้าพเจ้าส่งผลให้เธอถูก
กระแสนำ้าเปลี่ยนทิศดึงออกทะเลและไม่มี
วันกลับ

กระแสที่เราเลือกติดตามสำาคัญหรือไม่  
แบบอย่างของเราสำาคัญหรือไม่

พระบดิาบนสวรรค์ประทานพรเราด้วยของ 
ประทานอันสูงส่งแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพ่ือนำาทางการเลือกของเรา  พระองค์ทรง
สัญญากับเราถึงการดลใจและการเปิดเผย 
หากเราดำาเนินชีวิตอย่างคู่ควรที่จะได้รับสิ่ง 
เหล่านัน้ ข้าพเจ้าเชือ้เชญิท่านให้รบัประโยชน์ 
จากของประทานศักดิ์สิทธิ์นี้และตรวจสอบ
การเลอืกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลูก 
การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในดินดีแห่งพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่”  ข้าพเจ้า
เชื้อเชิญท่านให้แก้ไขสิ่งใดก็ตามที่จำาเป็น ไม่
ว่าเล็กหรือใหญ่เพ่ือให้มั่นใจว่าพรนิรันดร์
จากแผนของพระบิดาบนสวรรค์มีไว้สำาหรับ
ท่านกับคนที่ท่านรัก

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์คือ 
พระผูช่้วยให้รอดและพระผูไ้ถ่ของเรา ข้าพเจ้า 
เป็นพยานว่าพันธสัญญาที่เราทำากับพระองค์
ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์  เราต้องไม่ล้อเล่นกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์13  ขอให้เราดำารงความซื่อสัตย์
ตลอดไป ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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โลกในยุคสุดท้าย  หลักคำาสอน หลักธรรม 
สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต ศาสนพิธี และพันธ- 
สัญญาของพระกิตติคุณมีอยู่ในศาสนจักร
ของพระองค์ในปัจจุบัน

เมื่อเราเชื้อเชิญให้ท่านไปโบสถ์กับเรา
หรือเรียนกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา เราไม่
ได้พยายามขายผลิตภัณฑ์  ในฐานะสมาชิก
ของศาสนจักร เราไม่ได้รับรางวัลหรือแต้ม
สะสมในการแข่งขันงานแห่งสวรรค์  เราไม่
ได้พยายามเพียงเพิ่มขนาดของศาสนจักร
ทางตัวเลข  และสิ่งสำาคัญท่ีสุด เราไม่ได้
พยายามบังคับให้ท่านเชื่อดังที่เราเชื่อ  เรา
เชื้อเชิญให้ท่านฟังความจริงที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เพ่ือให้
ท่านสามารถศึกษา ไตร่ตรอง สวดอ้อนวอน 
และรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราแบ่งปันกับท่าน
เป็นความจริงหรือไม่

บางท่านอาจตอบว่า “แต่ฉันเชื่อในพระ-
เยซูและทำาตามคำาสอนของพระองค์อยู่แล้ว” 
หรือ “ฉันไม่แน่ใจว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง”  
คำาเชื้อเชิญที่เรามีให้ท่านนั้นไม่ได้พยายาม
ลดความสำาคัญของประเพณีทางศาสนาหรือ 
ประสบการณ์ชีวิตของท่าน  ให้ท่านนำาความ
จริง ความดี และสิ่งที่ควรค่าแก่การสรรเสริญ
ทัง้หมดทีท่่านมมีา—และทดสอบข่าวสารของ 
เรา  เฉกเช่นพระเยซูคริสต์ทรงเรียกสานุศิษย์
สองคนของพระองค์ให้ “มาดูเถิด” (ยอห์น 
1:39)  ดังนั้นเรากระตุ้นให้ท่านมาดูเถิดว่า 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซู- 
ครสิต์จะขยายและเพ่ิมคณุค่าสิง่ทีท่่านเชือ่ว่า 
จริงอยู่แล้วให้มากขึ้นอย่างไร

โดยแท้แล้ว เรารู้สึกถึงความรับผิดชอบ
อนัศกัดิส์ทิธ์ิทีจ่ะนำาข่าวสารนีไ้ปยังทุกประชา- 
ชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและผู้คน   และนั่นคือสิ่ง
ที่เรากำาลังทำาอย่างแน่นอนกับกองกำาลังใน
ปัจจุบันนี้ของผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 88,000 
คนทำางานใน 150 กว่าประเทศทั่วโลก  ชาย
หญิงที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ช่วยให้สมาชิกศาสน- 
จักรบรรลุผลสำาเร็จในหน้าที่รับผิดชอบของ 
เราแต่ละคนท่ีได้รับแต่งตั้งจากสวรรค์ให้
ประกาศพระกิตติคุณอันเป็นนิจของพระเยซู
คริสต์ (ดู คพ. 68:1)

มากกว่าหน้าที่ทางวิญญาณ
ความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวสาร

นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่

นำาชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา จงบพัตศิมา 
พวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์

“และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด
ที่เราสั่งพวกท่านไว้  และนี่แน่ะ  เราจะอยู่
กับท่านทั้งหลายเสมอไป  จนกว่าจะสิ้นยุค” 
(มัทธิว 28:19-20)

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทำาหน้าที่รับผิดชอบนี ้
อย่างจริงจังในการสอนผู้คนทั้งปวงในทุก
ประชาชาติเก่ียวกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์
และพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระ- 
องค์  เราชื่อว่าศาสนจักรเดียวกันท่ีสถาปนา
โดยพระผู้ช่วยให้รอดในสมัยโบราณได้รับ
การสถาปนาโดยพระองค์อีกครั้งบนแผ่นดิน

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ข่
าวสารของข้าพเจ้ามีให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยเฉพาะ  

ข้าพเจ้าจะพูดถึงคำาถามเบื้องต้นที่หลาย
ท่านอาจมี “เหตุใดวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึง
กระตือรือร้นที่จะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขา 
เชื่อและเชื้อเชิญฉันให้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสน- 
จักรของพวกเขา”

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณ
ของพระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้าสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ท่านเข้าใจคำาตอบของ
คำาถามสำาคัญนี้อย่างแจ้งชัด

พันธกิจจากสวรรค์
สานุศิษย์ที่อุทิศตนของพระเยซูคริสต์เป็น 

และจะเป็นผู้สอนศาสนาที่กล้าหาญอยู่เสมอ 
ผู้สอนศาสนาเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ที่เป็น
พยานถึงพระองค์ว่าทรงเป็นพระผู้ไถ่และ
ประกาศความจริงแห่งพระกิตติคุณของ
พระองค์

ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์เป็นศาสนจกัร 
แห่งผู้สอนศาสนาตลอดมาและจะเป็นเช่นนี้ 
ตลอดไป สมาชิกแต่ละคนของศาสนจักรของ 
พระผู้ช่วยให้รอดยอมรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์
ในการช่วยทำาให้พันธกิจจากสวรรค์ที่พระเจ้า
ประทานแก่อคัรสาวกของพระองค์เกิดสมัฤทธิ- 
ผล ดังที่บันทึกในพันธสัญญาใหม่

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและ

ม�ดูเถิด
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เป็นศาสนจักรแห่งผู้สอนศาสนาตลอดมา 
และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป
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ทางวิญญาณเท่านั้น  ในทางตรงข้าม ความ
ปรารถนาของเราในการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์สะท้อน
ให้เห็นความสำาคัญที่ความจริงเหล่านี้มีต่อ
เรา  ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าอธิบายได้ดีที่สุด
ว่าเหตุใดเราจึงพยายามอธิบายอย่างตรงไป
ตรงมาถึงความเชื่อของเราให้แก่ท่านผ่าน 
ประสบการณ์ทีข้่าพเจ้ากบัภรรยามกีบัลกูชาย 
สองคนของเราเมื่อหลายปีก่อน

เย็นวันหนึ่งข้าพเจ้ากับซูซานยืนอยู่ในบ้าน 
ของเราใกล้หน้าต่างและดูลูกชายสองคนเล่น 
อยู่ข้างนอก  ระหว่างการผจญภัยของพวก
เขา น้องชายคนเล็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จากอุบัติเหตุไม่รุนแรง  เรารู้โดยฉับพลันว่า
เขาไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเราตัดสินใจ 
ว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือในทันที  เราต้อง 
การสงัเกตดวู่าได้มกีารซมึซบัการสนทนาของ 
ครอบครัวเรื่องความรักฉันพี่น้องหรือไม่ สิ่งที่
เกิดขึ้นต่อไปนั้นทั้งน่าสนใจและมีประโยชน์

พี่ชายปลอบโยนและช่วยเหลือน้องชาย
กลับมาบ้านอย่างทะนุถนอม ข้าพเจ้ากับ 
ซูซานไปประจำาตำาแหน่งอยู่ใกล้ห้องครัวเพื่อ
ให้มองเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป  และเรา
พร้อมจะเข้าไปแทรกแซงทันทีถ้าดูเหมือน
มีการบาดเจ็บทางร่างกายเพิ่มเติมหรือจะมี

อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น
พี่ชายลากเก้าอี้ไปที่อ่างล้างจานในห้อง 

ครัว  เขาปีนขึ้นเก้าอี้ ช่วยน้องชายขึ้นมาบน 
เก้าอี้ เปิดนำ้า และเทนำ้ายาล้างจานปริมาณ
มากลงบนแขนที่เป็นแผลของน้องชาย  เขา
ค่อยๆ ล้างดินออกอย่างสุดความสามารถ   
ปฏิกริยาของน้องชายที่มีต่อการล้างแผล
สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องโดยใช้ถ้อยคำา 
จากพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น “และพวก 
เขาจะมีเหตุให้ครำ่าครวญ, และรำ่าไห้, และ
รำาพัน, และขบเข้ียวเคีย้วฟัน” (โมไซยาห์ 16:2) 
และเด็กชายตัวน้อยครำ่าครวญมากจริงๆ!

หลังจากเสร็จสิ้นการขัดล้างแผลจึงค่อยๆ 
ใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดแขน  ในที่สุดเสียงกรีดร้อง 
ก็หยุด  ต่อไปพี่ชายปีนขึ้นไปบนเคาน์เตอร ์
ห้องครัว เปิดตู้ และพบครีมทาแผลหลอด 
ใหม่หน่ึงหลอด  ถึงแม้ว่ารอยแผลบนแขน
น้องชายไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือกว้าง แต่พ่ี
ชายก็ทาครมีเกือบท้ังหลอดท่ัวแขนทีบ่าดเจบ็ 
ไม่มีการร้องเพราะเห็นได้ชัดว่าน้องชายตัว
น้อยชอบครีมที่ทุเลาความเจ็บมากกว่าจะ
ชื่นชมผลงานชำาระล้างของนำ้ายาล้างจาน

พี่ชายกลับไปที่ตู้อีกครั้งซึ่งเขาเจอครีมทา
แผลอีกและพบกล่องผ้าพันแผลกล่องใหม่  
เขาจึงแกะกล่องและพันผ้าพันแผลขึ้นๆ ลงๆ 

ที่แขนของน้องชาย — จากข้อมือไปถึงศอก  
เมื่อแก้ไขเรื่องฉุกเฉินได้แล้ว พร้อมด้วยฟอง
สบู่ ครีมทาแผล และผ้าพันแผลเกลื่อนห้อง
ครัว  เด็กชายทั้งสองก็กระโดดลงจากเก้าอี้
พร้อมกับรอยยิ้มกว้างและใบหน้าเปี่ยมสุข

สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นสำาคัญที่สุด น้องชาย 
ที่บาดเจ็บรวบรวมผ้าพันแผลที่เหลือ และ
หลอดยาที่เกือบหมด เขารีบกลับออกไปหา 
เพื่อนๆ ข้างนอกอย่างรวดเร็วและเริ่มทายา
พร้อมทั้งพันผ้าพันแผลบนแขนเพื่อนๆ  ข้าพ- 
เจ้ากับซูซานแปลกใจในการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและ
ความจริงใจ

ทำาไมเด็กน้อยจึงทำาอย่างที่เขาทำา  โปรด
สงัเกตว่าเขาต้องการให้สิง่ท่ีช่วยบรรเทาความ 
เจ็บปวดของเขาแก่เพ่ือนๆ โดยทันทีตาม
สัญชาติญาณ  เด็กชายคนนั้นไม่จำาเป็นต้อง
ให้ใครมาวิงวอน ท้า กระตุ้น หรือเตือนให้
ทำา  ความปรารถนาของเขาที่จะแบ่งปันเป็น
ผลตามธรรมชาติจากประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์และช่วยเหลือตนเองได้ดีที่สุด

เราหลายคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ประพฤติอย่าง
เดยีวกนัเมือ่เราพบการรกัษาหรอืยาทีบ่รรเทา
ความเจ็บปวดที่เราทนทุกข์มานาน หรือเมื่อ
เราได้รับคำาแนะนำาที่สามารถช่วยเราเผชิญ
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การท้าทายด้วยความกล้าหาญและเผชิญ
ความสลับซับซ้อนด้วยความอดทน  การแบ่ง
ปันสิ่งที่มีความหมายต่อเรามากที่สุดหรือ
ได้ช่วยเรากับผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่
อย่างใด

แบบแผนเดียวกันนี้เป็นหลักฐานพิเศษใน 
เรื่องความสำาคัญและผลทางวิญญาณอันยิ่ง
ใหญ่  ตัวอย่างเช่นเรื่องราวในพระคัมภีร์ดัง 
ที่เราทราบว่าเป็นพระคัมภีร์มอรมอนเน้นถึง
ความฝันที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณ 
ชื่อลีไฮได้รับ  ประเด็นสำาคัญในความฝันของ 
ลไีฮคอืต้นไม้แห่งชวิีต—ซึง่หมายถึง “ความรกั 
ของพระผูเ้ป็นเจ้า” นัน่คอื “เป็นทีพึ่งปรารถนา 
ทีส่ดุเหนือสิง่ทัง้ปวง” และ “เป็นความปีตยิินด ี
ที่สุดแก่จิตวิญญาณ” (1 นีไฟ 11:22-23; ดู  
1 นีไฟ 8:12, 15 ด้วย)

ลีไฮอธิบายว่า
“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพ่อออก

ไปและรับส่วนของผลจากต้นไม้นั้น; และพ่อ
เห็นว่ามันหวานที่สุด, เหนือกว่าทุกสิ่งที่พ่อ
เคยชิมรสมา. แท้จริงแล้ว, และพ่อเห็นว่าผล
จากต้นไม้นั้นขาว, ยิ่งกว่าความขาวทั้งหมดที่
พ่อเคยเห็นมา.

“และขณะที่พ่อรับส่วนผลของต้นไม้นั้น
จิตวิญญาณของพ่อเต็มไปด้วยความปรีดียิ่ง
นัก; ดังนั้น, พ่อเริ่มปรารถนาให้ครอบครัว
ของพ่อได้รับส่วนของผลนั้นด้วย” (1 นีไฟ 
8:11-12; เน้นตัวเอน)

ปรากฏการณ์ครั้งสำาคัญที่สุดในความรัก
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์
คือการปฏิบัติศาสนกิจในความเป็นมรรตัย 
การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ และการ
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์  
ผลบนต้นไม้พิจารณาได้ว่าเป็นสัญลักษณ์
ของพรแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

การตอบสนองฉบัพลนัของลีไฮเมือ่รบัส่วน 
ผลของต้นไม้นั้นและการประสบปีติอย่างยิ่ง
คือความปรารถนามากขึ้นที่จะแบ่งปันและ
รับใช้ครอบครัวของเขา  ดังนั้นขณะที่เขาหัน
ไปหาพระคริสต์ เขาจึงหันออกไปภายนอก
ด้วยความรักและการรับใช้

ตอนสำาคัญอีกตอนหนึ่งในพระคัมภีร์มอร- 
มอนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายชื่ออีนัสหลัง
จากพระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟังและทรงตอบคำา
สวดอ้อนวอนด้วยความตั้งใจและจริงใจของ
เขา

เขากล่าวว่า 
“และจิตวิญญาณข้าพเจ้าหิวโหย; และ

ข้าพเจ้าคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระผู้รังสรรค์
ของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์
ในคำาสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำาลังและการ
วิงวอนเพ่ือจิตวิญญาณข้าพเจ้าเอง; และ
ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์; แท้จริง
แล้ว, และเมื่อถึงเวลากลางคืนข้าพเจ้ายังได้
เปล่งเสียงข้าพเจ้าขึ้นไปสูงจนถึงสวรรค์.

“และสุรเสียงมาถึงข้าพเจ้า, มีความว่า:  
อีนัส, บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว, 
และเจ้าจะได้รับพร.

“และข้าพเจ้า, อีนัส, รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า
ตรัสเท็จไม่ได้; ดังนั้น, ความผิดของข้าพเจ้า
จึงถูกลบล้างไป.

“และข้าพเจ้าทูล: ข้าแต่พระเจ้า, นี่เป็นไป
ได้อย่างไรหรือ?

“และพระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้า: เพราะ
ศรัทธาของเจ้าในพระคริสต์, ผู้ซึ่งเจ้าไม่เคย
ได้ฟังหรือเห็นมาก่อน. ...ดังนั้น, จงไปเถิด, 
ศรัทธาของเจ้าทำาให้เจ้าสมบูรณ์แล้ว.

“บัดนี้, เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ เมื่อ

ข้าพเจ้าได้ยินพระด�ารัสนี้ข้าพเจ้าเริ่มรู้สึก

ปรารถนาให้ชาวนีไฟ, พี่น้องของข้าพเจ้า

มีความผาสุก; ดังนั้น, ข้าพเจ้าทุ่มเททั้งจิต

วิญญาณข้าพเจ้าแด่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเขา” 
(อีนัส 1:4-9; เน้นตัวเอน)

ขณะที่อีนัสหันไปหาพระเจ้า “ด้วยความ
ตั้งใจเด็ดเดี่ยว” (2 นีไฟ 31:13) ความห่วงใย 
ของเขาที่มีต่อความผาสุกของครอบครัว มิตร
สหาย และเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นไปพร้อมกัน

บทเรียนเกี่ยวกับความอดทนที่เราเรียนรู้
จากเรื่องราวสองเรื่องนี้คือความสำาคัญของ
ประสบการณ์ในชีวิตเราซึ่งเป็นพรจากการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ว่าต้องเกิดขึ้นก่อน
การรับใช้อย่างจริงใจและแท้จริงมากกว่า
จะ “ทำาไปโดยอัตโนมัติ” เท่านั้น เช่นเดียว
กับลีไฮ อีนัส และลูกชายตัวน้อยของเราใน
เรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่า  เราในฐานะสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวที่เกิด
จากความไม่มั่นคงทางวิญญาณและบาป  
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เรา  คำาสวดอ้อนวอนพระเจ้าน้อมนำาเราใกล้
สวรรค์มากขึ้น

ขอให้เราทั่วทั้งศาสนจักรแสดงความขอบ 
คุณจากใจต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ผู้ได้รับการ 
ปลดที่การประชุมใหญ่ครั้งนี้  เราจะคิดถึง
พวกท่าน  พวกท่านเอื้อประโยชน์อย่างมหา- 
ศาลต่องานของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้จะอยู่
ในความรู้สึกของอนุชนรุ่นต่อๆ ไป

ขอให้เรากลับบ้านด้วยใจหมายมุ่งจะเป็น 
คนดีมากกว่าที่เคยเป็นอีกสักนิด ขอให้เรามี

โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องทั้งหลาย เราผ่านประสบการณ ์
สองวันอันน่ายินดีของข่าวสารที ่
ได้รับการดลใจ  ใจเราซาบซึ้งและ 

ศรัทธาเราแรงกล้าขึ้นขณะที่เรารับอารมณ ์
ความรู้สึกซ่ึงนำาเสนอระหว่างการประชุมใหญ่ 
ภาคต่างๆ ขณะที่เราสรุป เราขอบพระทัย
พระบิดาบนสวรรค์สำาหรับพรมากมายที่เรา
ได้รับ 

บทเพลงไพเราะที่จัดเตรียมไว้ในช่วงการ
ประชุมหนุนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้

จนกว�่เร�จะพบกันอีก
ขอให้เราทุกคนไตร่ตรองความจริงที่ได้ฟัง และขอให้ความจริงเหล่านั้น 
ช่วยให้เราเป็นสานุศิษย์ที่องอาจกว่า

เราเคยประสบกับการชำาระล้าง สันติสุขของ
มโนธรรม การเยียวยากับการเริ่มต้นใหม่ทาง
วิญญาณ  และแนวทางที่ได้รับจากการเรียน
รู้และดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ
ของพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ให้สิ่งชำาระ
ล้างที่จำาเป็นต่อการทำาให้สะอาดและบริสุทธิ์  
ยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลทางวิญญาณ
และกำาจัดบาป  พร้อมกับการป้องกันที่ช่วย
ให้เราซื่อสัตย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์

ความจริงอันสมบูรณ์มีอยู่จริง

ถึงท่าน สมาชิกครอบครัวและมิตรสหาย
ที่ไม่ใช่สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าพยายาม
อธิบายเหตุผลเบื้องต้นว่าเหตุใดเราจึงเป็น 
ผู้สอนศาสนา

ความจริงอันสมบูรณ์มีอยู่จริงในโลกท่ี
เหยียดหยามกันมากขึ้นและไม่ใส่ใจความ
สมบูรณ์  ในอนาคต “ทุกชีวิต [จะ] คุกเข่า” 
และ “ทุกลิ้น [จะ] ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการถวาย
เกียรตแิด่พระเจ้าพระบดิา” (ฟีลปิปี 2:10-11) 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือ
กำาเนิดของพระบิดานิรันดร์อย่างแน่นอน  ใน
ฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระองค์ เราเป็น
พยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์และศาสนจักร
ของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูสู่ความบริบูรณ์
ในยุคสุดท้ายนี้

คำาเชื้อเชิญที่เราให้แก่ท่านเพื่อเรียนรู้และ
ทดสอบข่าวสารของเรานั้นเนื่องมาจากผล
อันดีงามที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มี
ต่อชีวิตเรา  บางครั้งในความพยายามของ
เราอาจเคอะเขินหรือโผงผางหรือแม้แต่ไม่
ยอมโอนอ่อน  ความปรารถนาอันเรียบง่าย
ของเราคือแบ่งปันความจริงที่มีค่าสูงสุดต่อ
เราให้แก่ท่าน 

ในฐานะอัครสาวกคนหน่ึงของพระเจ้า 
และด้วยสุดกำาลังของจิตวิญญาณ ข้าพเจ้า
แสดงประจักษ์พยานถึงความเป็นพระเจ้า
และการดำารงอยู่จริงของพระองค์ ข้าพเจ้าขอ
เชื้อเชิญให้ท่าน “มาดูเถิด” (ยอห์น 1:39) ใน
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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เมื่อลูกสาวคนเล็กของเรากลับมาถึงบ้าน
จากการไปโรงเรียนวันแรก ดิฉันถามว่า 
“เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ”
เธอตอบว่า “สนุกดีค่ะ”
อย่างไรก็ดี เมื่อดิฉันปลุกเธอไปโรงเรียน

ในเช้าวันต่อมา เธอกอดอกและพูดเสียงแข็ง 
ว่า “หนูไปมาแล้วนี่คะ!”  เห็นชัดเจนว่าดิฉัน 
ไม่ได้ เตรียม หรืออธิบายให้เธอฟังเลยว่าการ 
ไปโรงเรียนนั้นไม่ใช่ไปแค่ครั้งเดียวแต่ความ
คาดหวังคือ  ให้เธอไปโรงเรียนห้าวันต่อ
สัปดาห์เป็นเวลาหลายปี

เมื่อเราพิจารณาหลักธรรมเรื่องการเตรียม 
พร้อม ขอให้จินตนาการตามดิฉันถึงฉากต่อ 
ไปนี้  ท่านก�าลังนั่งอยู่ในห้องซีเลสเชียลของ
พระวิหารแห่งหนึ่งและสังเกตเห็นคู่บ่าวสาว
จ�านวนมากได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติทั้ง 
การเข้าและการออกจากห้องขณะรอแต่งงาน 
เพ่ือกาลเวลาและนรินัดร์ เจ้าสาวคนหนึง่ท่ีเดนิ 
จบัมอืกับทีร่กัของเธอเข้ามาในห้องซเีลสเชยีล 
เธอใส่ชุดพระวิหารที่ดูธรรมดาแต่งดงาม ใบ 
หน้าที่มีรอยยิ้มแสนสงบและอบอุ่น  เธอแต่ง
ตัวดีแต่ชุดไม่ท�าให้เสียสมาธิ  เธอนั่งท่ีของ

เธอ มองไปรอบๆ แล้วจู่ๆ อารมณ์ความรู้สึก
ของเธอก็เต็มตื้นขึ้นมา ดูเหมือนว่าน�้าตาเธอ
ไหลเพราะเกียรติและความคารวะที่เธอมีต่อ
ทั้งสถานที่ที่เธออยู่และศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่
รอเธอกับสุดที่รักของเธอ  เธอมีทีท่าจะพูดว่า 
“ฉันส�านึกคุณมากเหลือเกินที่ได้อยู่ในพระ- 
นิเวศน์ของพระเจ้าวันนี้ พร้อมแล้วท่ีจะเริ่ม
เส้นทางนิรันดร์กับคู่ครองนิรันดร์ผู้เป็นท่ีรัก”  
ดูเหมือนเธอจะเตรียมมา พร้อม มากกว่า
เฉพาะงานนี้งานเดียว

ไม่นานมานี้หลานสาวที่น่ารักของเราทิ้ง 
โน้ตไว้ให้ดิฉันบนหมอน ตอนหน่ึงบอกว่า  
“สิ่งหนึ่งท่ีหนูสังเกตขณะเข้าพระวิหารคือ 
พระวิญญาณแห่งสันติและเปี่ยมด้วยความ
รักท่ีสถิตอยู่ที่นั่น … ผู้คนสามารถไปพระ- 
วิหารเพ่ือรับการดลใจได้”1  เธอพูดถูก  เรา
สามารถได้รับการดลใจและการเปิดเผยใน
พระวิหาร—และพลังในการรับมือกับชีวิต
ที่ยากล�าบาก  สิ่งที่เธอเรียนรู้เก่ียวกับพระ-
วิหารขณะมีส่วนร่วมสม�่าเสมอในการน�าราย
ชื่อครอบครัวตนเองไปประกอบพิธีบัพติศมา
และการยืนยันในพระวิหารจะเตรียมเธอให้

เมตตาอาทรมากขึ้นอีกสักหน่อย ขอให้เราม ี
น�้าใจช่วยเหลือไม่เฉพาะเพื่อนสมาชิกเท่านั้น 
แต่กับผู้ที่นับถือศาสนาต่างจากเราด้วย ขณะ 
ทีเ่ราคบหาสมาคมกับพวกเขา ขอให้เราแสดง 
ว่าเราเคารพพวกเขา

มีคนต่อสู้กับการท้าทายทุกวัน  ขอให้เรา
แสดงความห่วงใย และร่วมมือร่วมใจช่วย
เหลือ  ขณะที่เราดูแลกัน เราจะได้รับพร

ขอให้เรานกึถงึผูส้งูวยัและคนทีอ่อกไปไหน 
มาไหนไม่ได้  ขณะใช้เวลาไปเย่ียมพวกเขา 
พวกเขาจะรู้ว่าเรารักและเห็นคุณค่าของพวก
เขา  ขอให้เราท�าตามข้อบัญญัติที่จะ “ช่วย
เหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้
ก�าลังเข่าที่อ่อนล้า”1

ขอให้เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พยายามท�า 
สิ่งถูกต้องตลอดเวลาและในทุกสภาวการณ์  
ขอให้เราเป็นผูต้ดิตามทีซ่ื่อสตัย์ของพระครสิต์ 
แบบอย่างของความชอบธรรม เพ่ือเราจะเป็น 
“ดวงสว่างต่างๆ ในโลก”2

พ่ีน้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบคุณค�าสวด
อ้อนวอนของท่านเพื่อข้าพเจ้า นั่นท�าให้ข้าพ- 
เจ้ามีพลังและมีก�าลังใจขณะพยายามด้วย
สุดใจและสุดก�าลังเพื่อท�าตามพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้า รับใช้พระองค์ และรับใช้
ท่าน

ขณะออกจากการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ข้าพ- 
เจ้าขอพรจากสวรรค์มาสถิตกับท่านทั้งหลาย 
ขอให้ท่านที่อยู่ไกลบ้านกลับบ้านอย่างปลอด 
ภัยและพบทุกอย่างเป็นระเบียบ  ขอให้เรา
ทุกคนไตร่ตรองความจริงที่ได้ฟัง และขอให้
ความจริงเหล่านั้นช่วยให้เราเป็นสานุศิษย์ที่
องอาจกว่าที่เราเป็นเมื่อเริ่มการประชุมใหญ่
ครั้งนี้

จนกว่าเราจะพบกันอกีในหกเดอืนข้างหน้า 
ข้าพเจ้าขอพรจากพระเจ้าสถิตกับท่าน และ
เราทุกคน  ข้าพเจ้าท�าสิ่งน้ีในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์—แม้พระเยซูคริสต์ 
พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา— 
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	81:5.
2.	 ฟีลิปป	ี2:15.

การประชุมใหญ่สตรี  |  7 กันยายน 2014

โดยลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

เตรียมพร้อมในวิธีที่ 
ไม่เคยรู้เห็นกันมา
ขอให้เราเตรียมตัวรับศาสนพิธีแห่งความรอดอย่างมีค่าควร ทีละหยด และ
รักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างสุดใจ
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รับศาสนพิธี พันธสัญญา และพรพระวิหาร
เพิ่มเติม ทั้งเพื่อตัวเธอเองและผู้ที่อยู่อีกด้าน
หนึ่งของม่าน

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน สอนว่า 
“เมื่อพระวิหารพร้อมรับผู้คน ผู้คนต้องเตรียม
ตนเองให้พร้อมเข้าพระวิหารเช่นกัน”2

ขณะดิฉันก�าลังอ่านเรื่องแม่ทัพโมโรไนใน 
พระคัมภีร์มอรมอนอีกครั้ง ดิฉันได้รับการย�า้ 
เตือนว่าความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่ง
ของโมโรไนคือการเตรียมชาวนีไฟของท่าน
ด้วยความรอบคอบเพื่อต่อสู้กับกองทัพที่น่า 
กลัวของชาวเลมัน  ท่านเตรียมผู้คนของท่าน 
เป็นอย่างดีจนเราอ่านได้ว่า “ดูเถิด, ยังความ 
ฉงนทีส่ดุให้แก่ [ชาวเลมนั], [ชาวนีไฟ] พร้อม 

จะสู้พวกเขา, ในวิธีที่ไม่เคยรู้เห็นกันมา”3

ข้อความ “พร้อม...ในวิธีที่ไม่เคยรู้เห็นกัน
มา”  ดึงความสนใจดิฉันจริงๆ

เราจะเตรียมพร้อมมากขึ้นส�าหรับพรพระ- 
วิหารศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร พระเจ้าทรงสอนว่า 
“และอนึ่ง, เราจะให้แบบฉบับแก่เจ้าในสิ่ง 
ทั้งปวง”4  ลองพิจารณาแบบฉบับพระคัมภีร์
ที่จะช่วยเราเตรียมตัวอย่างดี  การเตรียมตัว
ไปสู้ศัตรูของโมโรไนใช้ความขยันหมั่นเพียร
อย่างซื่อสัตย์และสม�่าเสมอ และแบบฉบับนี้
เรียกร้องอย่างเดียวกัน

ดิฉันไม่เคยรู้สึกเบื่อค�าอุปมาที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเล่าเกี่ยวกับหญิงพรหมจารีห้าคน
ที่มีปัญญาและห้าคนที่โง่เขลา  แม้ค�าอุปมา
นี้จะหมายถึงการเตรียมรับการเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด เราก็เปรียบกับ
การเตรียมรับพรพระวิหารได้ด้วย ซึ่งสามารถ
เป็นเหมอืนงานเลีย้งใหญ่ทางวิญญาณส�าหรบั 
ผู้ที่เตรียมพร้อมมาอย่างดี

ในมัทธิว 25 เราอ่านว่า
“เวลานั้น แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือน

หญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออก
ไปรับเจ้าบ่าว

“เป็นคนโง่ห้าคน และเป็นคนมีปัญญาห้า
คน…

“[คนที่] มีปัญญานั้นเอาน�้ามันใส่ขวดไป
กับตะเกียงของตนด้วย

“เมื่อเจ้าบ่าวมาช้า ก็พากันง่วงเหงาและ
หลับไป

“เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้า
บ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’

“หญิงพรหมจารท้ัีงหมดนัน้ก็ลกุขึน้ตกแต่ง 
ตะเกียงของตน

“บรรดาคนโง่ก็พูกกับพวกท่ีมีปัญญาว่า 
‘ขอแบ่งน�า้มนัของพวกท่านบ้าง เพราะตะเกียง 
ของเราจวนจะดับอยู่แล้ว’

“พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า ‘น่ากลัวน�้ามัน
จะไม่พอส�าหรับเราและพวกท่าน จงไปหา
คนขาย แล้วซื้อส�าหรับตัวเองจะดีกว่า’

“ระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อ เจ้าบ่าว
ก็มาถึง พวกท่ีเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับ
ท่านในงานสมรส แล้วประตูก็ปิด

“ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกห้าคนก็มา
ร้องว่า ‘ท่านเจ้าคะ ขอเปิดให้เราด้วย’

“แต่ท่านตอบว่า ‘เราบอกความจริงกับ
ท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จักท่าน’”5

ดิฉันคิดว่าไม่มีใคร โดยเฉพาะในบรรดาผู้
ที่มีใจอ่อนโยน จะไม่รู้สึกเสียใจส�าหรับหญิง
สาวที่โง่เขลา  และเราบางคนก็เพียงอยากจะ 
บอกกับคนอื่นว่า “พวกท่านแบ่งปันไม่ได้หรือ 
เพื่อทุกคนจะได้มีความสุข” แต่ลองพิจารณา 
เรื่องนี้ดู  นี่คือเรื่องราวที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เล่า และพระองค์คือองค์นั้นที่เรียกห้าคนใน
นั้นว่า “มีปัญญา” และอีกห้าคนว่า “โง่”

ขณะเราพิจารณาค�าอุปมานี้ให้เป็นแบบ 
แผนส�าหรับการเตรียมตัวเข้าพระวิหาร ลอง
พิจารณาถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุคสุด 
ท้ายที่สอนว่า “น�้ามันแห่งความพร้อมทาง
วิญญาณไม่สามารถแบ่งให้กันได้”6  ประธาน
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ช่วยชี้แจงว่า
เหตุใดหญิงสาวห้าคนที่ “มีปัญญา” จึงไม่
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สามารถแบ่งน�้ามันจากตะเกียงของตนให้แก่
ผู้ที่ “โง่” เมื่อท่านกล่าวว่า “การเข้าร่วมการ
ประชุมศีลระลึกเติมน�้ามันในตะเกียงของเรา 
ทีละหยดตลอดระยะเวลาหลายปี  การอด
อาหาร การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การ
สอนประจ�าบ้าน การควบคุมความต้องการ
ทางร่างกาย การสั่งสอนพระกิตติคุณ การ
ศึกษาพระคัมภีร์—การกระท�าแต่ละครั้งของ
การอุทิศตนและการเชื่อฟังคือหยดน�้ามันที่
เรารวบรวมไว้  การกระท�าที่เมตตา การจ่าย
ส่วนสิบและเงินบริจาค ความคิดและการ 
กระท�าอันบริสุทธิ์…—สิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกัน
มีส่วนส�าคัญต่อน�้ามันซึ่งเราสามารถน�าไป
เติมตะเกียงที่แห้งแล้วในเวลาเที่ยงคืน”7

ท่านเห็นแบบแผนความพร้อมไหม—ทีละ 
หยด—ซึ่งจะช่วยเราได้ขณะที่เราคิดว่าเราจะ 
ขยันหม่ันเพียรมากขึน้ได้อย่างไรในการเตรยีม 
ตัวรับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อตนเองและผู้อื่น 
สิ่งเล็กน้อยและเรียบง่ายอื่นๆ อะไรบ้างท่ี
เราอาจท�าเพื่อเติมหยดน�้ามันอันล�้าค่าทาง
วิญญาณให้แก่ตะเกียงความพร้อมของเรา

เราเรยีนรูจ้ากเอล็เดอร์ริชาร์ด จ.ี สก็อตต์ว่า 
“ความมีค่าควรส่วนตัวเป็นข้อก�าหนดส�าคัญ
เพื่อมีสิทธิ์รับพรพระวิหาร…คุณลักษณะที่มี
ค่าควรหล่อหลอมได้ดีที่สุดจากชีวิตที่มีการ
เลือกที่ถูกต้อง สม�่าเสมอ โดยมีศูนย์กลางอยู ่
ที่ค�าสอนของพระอาจารย์”8  ดิฉันชอบค�าว่า 
สม�่าเสมอ สม�่าเสมอหมายถึง มั่นคง ต่อเนื่อง 
และพ่ึงพาได้  ช่างเป็นค�าอธิบายหลักธรรม
ความมีค่าควรได้อย่างดีเยี่ยม!

ใน Bible Dictionary ย�า้เตือนเราว่า “บ้าน 
เท่านั้นที่สามารถเปรียบได้กับพระวิหารใน 
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์”9  บ้านหรืออพาร์ทเม้นท์ 
ของเราเป็นเหมือนค�ากล่าวน้ันหรอืไม่ เยาวชน 
หญิงที่น่ารักในวอร์ดมาบ้านเราไม่นานนี้ โดย 
รู้ว่าพ่ีชายของเธอเพ่ิงกลับจากคณะเผยแผ่  
ดิฉันจึงถามเธอว่ารู้สึกอย่างไรที่เขากลับบ้าน 
แล้ว  เธอบอกว่ายอดเยี่ยมแต่บางครั้งเขาจะ 
ขอว่า เบาเสียงเพลงลงได้ไหม  เธอบอกว่า 
“และนั่นก็ไม่ใช่เพลง ไม่ดี  ด้วย!”  อาจจะคุ้ม
ค่าที่เราจะตรวจสอบตัวเราเป็นครั้งคราวเพื่อ
ให้แน่ใจว่าบ้านเป็นสถานที่ซึ่งเราพร้อมที่จะ
รู้สึกถึงพระวิญญาณ  ขณะท่ีเราเตรียมบ้าน

ของเราให้เป็นสถานที่ซึ่งพระวิญญาณได้รับ
การต้อนรับ เราจะพร้อมท่ีจะรู้สึก “เหมือน
อยู่บ้าน” มากขึ้นเมื่อเราเข้าไปในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า

ขณะเราเตรียมตัวเข้าพระวิหารอย่างมี
ค่าควรและซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาพระวิหาร 
พระเจ้าจะประทาน “พรอเนกประการ”10 แก่
เรา  ไม่นานมานี้ บอนนี่ ออสคาร์สัน เพื่อนที่
ดีของดิฉันเปลี่ยนการใช้ค�าในพระคัมภีร์เมื่อ
เธอกล่าว “ที่ใดเรียกร้องมาก ก็ประทานให้
มากมาย”11  ดิฉันเห็นด้วยอย่างย่ิง!  เพราะ
เรามาพระวิหารเพ่ือรบัพร นรินัดร์  ไม่ใช่เรือ่ง 
แปลกที่มีการเรียกร้องมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อ 
ให้คู่ควรต่อพรเหล่านั้น  อีกครั้งที่เอ็ลเดอร ์
เนลสนัสอนว่า “เพราะพระวิหารคอืพระนเิวศน์ 
ของพระเจ้า พระองค์ทรงตั้งมาตรฐานในการ
เข้าพระวิหาร  บุคคลหนึ่งเข้าไปในฐานะแขก
ของพระองค์  การถือใบรับรองพระวิหารเป็น
เกียรติอย่างยิ่งและเป็นสัญลักษณ์ที่จับต้อง
ได้ของการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและศาสดา 
พยากรณ์ของพระองค์”12

นักกรีฑาระดับโลกและนักศึกษาปริญญา
เอกมหาวิทยาลัยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นวัน
เป็นอาทิตย์เป็นเดือนและแม้แต่เป็นปีใน

การเตรียมตัว  หยดน�้ามันแห่งการเตรียม
ความพร้อมทุกวันจ�าเป็นส�าหรับพวกเขาเพื่อ
จะอยู่ในระดับต้นๆ  เช่นเดียวกันความคาด
หวังต่อคนที่ปรารถนาจะมีคุณสมบัติส�าหรับ 
ความสงูส่งในอาณาจกัรซเีลสเชยีลคือ ด�าเนิน 
ชีวิตด้วยมาตรฐานของการเชื่อฟังท่ีสูงกว่า 
ซึ่งท�าได้โดยการฝึกให้มีคุณธรรมแห่งการเชื่อ
ฟังทีละวันและทีละหยด

เมือ่เราเตมิน�า้มนัอย่างสม�า่เสมอและอย่าง 
ขยันหมั่นเพียร ทีละหยด ให้แก่ตะเกียงทาง 
วิญญาณของเรา ท�าสิ่งเล็กน้อยและเรียบ 
ง่ายเหล่าน้ี เราจะมตีะเกียงท่ี “ขลบิไส้ตะเกียง 
และลุกโชติช่วง”13  ได้ด้วยความพร้อมอันน่า 
อศัจรรย์ สามทีีน่่ารกัของดฉินั ซึง่เป็นประธาน 
สเตค กล่าวไม่นานมานี้ว่าเขามองออกแทบ
ทุกครัง้ว่าใครพร้อมและมค่ีาควรเข้าพระวิหาร 
เพราะ “พวกเขาท�าให้ห้องส่องสว่าง” เมื่อมา
ขอใบรับรองพระวิหาร

ในค�าสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหารเคิร์ท- 
แลนด์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธทูลพระ- 
เจ้าว่า “เพื่อผู้คนทั้งปวงซึ่งจะเข้าสู่ธรณีประตู
พระนิเวศน์ของพระเจ้าจะรู้สึกถึงเดชานุภาพ
ของพระองค์,.. .ให้พวกเขาเติบโตขึ้นใน 
พระองค์, และได้รับความสมบูรณ์แห่งพระ-
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วิญญาณบริสุทธิ์,. . .และเตรียมรับสิ่งจ�าเป็น
ทุกอย่าง”14

นี่คือค�าสวดอ้อนวอนที่ดิฉันมีต่อพวกเรา 
การไปพระวิหารจะเป็นมากกว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว  ขอให้เราเตรียมตัวรับ
ศาสนพิธีแห่งความรอดอย่างมีค่าควร ทีละ
หยด และรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สุดใจ  เมื่อเราท�าเช่นนี้ ดิฉันรู้ว่าเราจะคู่ควร
ต่อการได้รับพรแห่งความสมบูรณ์ที่สัญญา
ไว้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดชานุภาพ
ของพระเจ้าในบ้านของเราและชีวิตของ
แต่ละบุคคล  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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พ่ี
น้องท่ีรัก ดิฉันทักทายท่านด้วยความ 
รักอย่างยิ่ง  เวลานี้ ไม่ว่าท่านอยู่ที ่
ไหนในโลก ดิฉันหวังว่าท่านจะสัมผัส 

ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อท่านเป็นการ
ส่วนตัวและพระวิญญาณทรงเป็นพยานใน
ใจท่านถึงข่าวสารผ่านบทเพลงประสานเสียง
อันไพเราะ  ดิฉันขอเพิ่มเสียงในประจักษ์
พยานนั้น ดิฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์และ
พระองค์ทรงรักเราแต่ละคน

คืนน้ีเรามารวมกันในฐานะธิดาในพันธ- 
สัญญาของพระผู้เป็นเจ้า  วัย สภาพการณ์ 
และบุคลิกภาพของเราแบ่งแยกเราไม่ได้ 
เพราะเหนือสิ่งอื่นใดเราเป็นของพระองค์ เรา
ท�าพันธสญัญาทีจ่ะระลกึถึงพระบตุรของพระ- 
องค์ตลอดเวลา

สามสัปดาห์ที่แล้วดิฉันรู้สึกประทับใจพลัง
อ�านาจของพันธสัญญาส่วนตัวดังกล่าวเมื่อ
ได้เข้าร่วมพิธีบัพติศมา  ตรงหน้าดิฉันมีเด็ก
น่ารักแปดคนน่ังสงบรอคอยว่าในท่ีสุดวัน
พิเศษของพวกเขาก็มาถึง  แต่เมื่อดิฉันมอง
ดวงหน้าเปล่งปลั่งสดใสของพวกเขา ดิฉัน
ไม่ได้เห็นแค่เด็กกลุ่มหนึ่ง  ดิฉันเห็นพวกเขา 
ดังที่ดิฉันคิดว่าพระเจ้าจะทรงเห็น—เป็นราย

บุคคล  ดิฉันเห็นเอ็มม่า โซเฟีย เอียน โลแกน 
เอเดน วิลเลยีม โซฟี และไมคาห์ พันธสญัญา 
บัพติศมาแต่ละครั้งท�าทีละคน  เด็กแต่ละคน
สวมชุดขาว พวกเขาอยู่ตรงนั้น—พร้อมและ
ยินดีสุดหัวใจของเด็กแปดขวบเพ่ือท�าพันธ-
สัญญาแรกของพวกเขากับพระผู้เป็นเจ้า

ลองนึกย้อนถึงวันบัพติศมาของท่าน  ไม่
ว่าท่านจะจดจ�ารายละเอียดได้มากหรือเพียง
เล็กน้อย พยายามรู้สึกถึงความส�าคัญของ

โดยจีน เอ. สตีเวนส์ 
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ธิดาในพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า
เมื่อธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามุ่งความส�าคัญไปที่พระวิหารและพันธสัญญา
อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเธอ พระผู้เป็นเจ้าสามารถประทานพรในวิธีอันทรง
อานุภาพและเป็นการส่วนตัว
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พันธสัญญาท่ีท่านท�าเป็นการส่วนตัว  หลัง
จากเรียกชื่อของตัวท่านเอง ท่านได้รับการ
จุ่มลงไปในน�้าทั้งตัวและขึ้นมาเป็นธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า—ธิดาในพันธสัญญา ผู้เต็มใจ
ได้รับเรียกโดยพระนามของพระบุตรของ
พระองค์ สัญญาที่จะท�าตามพระองค์และ
รักษาพระบัญญัติ 

พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้เรารู้
ว่าเราเป็นใคร  พันธสัญญาเชื่อมสัมพันธ์เรา
กับพระองค์ในวิธีส่วนตัวซึ่งท�าให้เรารู้สึกถึง
คุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระองค์
และท่ีของเราในอาณาจักรของพระองค์ พระ- 
องค์ทรงรู้จักและทรงรักเราแต่ละคน ในวิธีที่
เราไม่อาจเข้าใจได้  ลองนึกดู—เราแต่ละคน
มีที่ในพระทัยพระองค์  พระองค์ทรงประสงค์
ให้เราเลือกทางท่ีจะพาเรากลับบ้านไปหา
พระองค์

แม้พันธสัญญาบัพติศมาจะจ�าเป็นและ
ส�าคัญ แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้น—เป็นประตู
ซึ่งพาเราไปบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์  เบื้อง
หน้าเส้นทางน้ีคอืพันธสญัญาพระวิหารทีต้่อง 
ท�าและศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่ต้องได้รับ  ดัง 
ที่เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์เตือนเราว่า “เมื่อ 
เรายืนในน�า้บพัตศิมา เรามองไปถึงพระวหิาร”1

ไม่เพียงการท�าพันธสัญญาเท่านั้นแต่การ 
รกัษาพันธสญัญาอย่างซือ่สตัย์ด้วยทีจ่ะเตรยีม 
เราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์  นั่นคือความหวัง 
เป้าหมาย และปีติของเรา

ดิฉันเป็นประจักษ์พยานถึงพลังของพันธ- 
สัญญาเมื่อดิฉันเฝ้ามองคุณพ่อคุณแม่ผู้ชอบ
ธรรม ผู้รักและด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  
ดิฉันเห็นการตัดสินใจแต่ละวันของธิดาใน 
พันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจน
ในตัวคุณแม่ดฉินั  แม้เมือ่เธอยังเดก็ การเลอืก 
ของเธอสะท้อนให้เห็นการจัดล�าดับความ
ส�าคัญและบ่งบอกว่าเธอคือสานุศิษย์ที่แท้
จริงของพระเยซูคริสต์  ดิฉันเห็นสันติสุข พลัง 
และการคุ้มครองที่มาสู่ชีวิตเธอเมื่อเธอท�า
และรกัษาพันธสญัญาศกัดิส์ทิธ์ิ  ชวิีตของเธอ 
บนแผ่นดินโลกสะท้อนให้เห็นความรักที่เธอ
มีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและความปรารถนาที่
จะติดตามพระองค์  โอ้ ดิฉันต้องการท�าตาม
แบบอย่างของเธอเหลือเกิน 

ความสัมพันธ์ในชีวิตคุณพ่อคุณแม่ของ
ดิฉันเริ่มต้นในทางที่ไม่ธรรมดา  ในปี 1936 
พวกท่านคบหากันอย่างจริงจังและวางแผน
จะแต่งงานเมือ่คณุพ่อได้รบัจดหมายเชือ้เชญิ 
ให้รับใช้เป็นผูส้อนศาสนาเตม็เวลาในแอฟรกิา 

ใต้  จดหมายบอกว่าถ้าคุณพ่อมีค่าควรและ
เต็มใจรับใช้ ให้ติดต่ออธิการ  ท่านคงเห็นว่า
สมัยนั้นขั้นตอนในการเรียกเป็นผู้สอนศาสนา
แตกต่างกันมาก!  คุณพ่อน�าจดหมายมาให้
เฮเลน หวานใจของท่านดู ท้ังสองตัดสินใจ
โดยไม่มีข้อสงสัยเลย ว่าท่านจะรับใช้

สองสัปดาห์ก่อนคุณพ่อจากไป คุณแม่กับ
คุณพ่อไปปิกนิกอาหารกลางวันด้วยกันทุก
วันที่เมโมรี โกรฟ ใกล้ๆ ตัวเมืองซอลท์เลคซิตี้  
ครั้งหนึ่ง หลังจากแสวงหาการน�าทางผ่าน
การอดอาหารและสวดอ้อนวอน คุณแม่บอก
แคลรอนที่รักของเธอว่าถ้าเขาต้องการ เธอ
จะแต่งงานกับเขาก่อนไป  ในสมัยแรกเร่ิม
ของศาสนจักร บางครั้งผู้ชายได้รับเรียกเป็น
ผู้สอนศาสนาและทิ้งภรรยากับครอบครัวไว้ที่
บ้าน  เช่นเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ของดิฉัน  
หลังจากผู้น�าฐานะปุโรหิตอนุญาต พวกท่าน
ตัดสินใจแต่งงานกันก่อนจากไปเป็นผู้สอน
ศาสนา 

ในพระวหิารซอลท์เลค คณุแม่รบัเอ็นดาว- 
เม้นท์ จากนั้นจึงแต่งงานเพ่ือกาลเวลาและ
นิรันดรโดยประธานเดวิด โอ. แมคเคย์  น่ัน
คอืการเริม่ต้นอนันอบน้อมของพวกท่าน ไม่ม ี
ช่างภาพ ไม่มชีดุเจ้าสาวสวยงาม ไม่มดีอกไม้ 
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ไม่มีงานเลี้ยงฉลอง พวกท่านมุ่งความส�าคัญ 
ไปที่พระวิหารและพันธสัญญา  ส�าหรับท่าน 
ทั้งสองพันธสัญญาคือทุกสิ่ง  หลังจากแต่ง 
งานได้เพียงหกวันและอ�าลาด้วยน�้าตาแล้ว 
คุณพ่อก็เดินทางไปแอฟริกาใต้

แต่การแต่งงานของพวกท่านเป็นมากกว่า
ความรกัอนัลกึซึง้ทีม่ต่ีอกนั  พวกท่านรกัพระ- 
เจ้าและปรารถนาจะรับใช้พระองค์เช่นกัน  
พันธสัญญาพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกท่าน
ท�าไว้ท�าให้มีความเข้มแข็งและพลังที่จะผ่าน
พ้นสองปีที่ต้องแยกจากกันได้  พวกท่านม ี
ทัศนะนิรันดร์ถึงจุดประสงค์ของชีวิตและพรที ่
สญัญาไว้ซึง่จะมาสูผู่ท้ีซ่ือ่สตัย์ต่อพันธสญัญา 
พรทั้งหมดนี้อยู่เหนือกว่าการเสียสละและ
การแยกจากกันในช่วงเวลาสั้น

แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเริ่มต้นชีวิตแต่งงาน
แบบนั้น แต่ก็พิสูจน์ว่าเป็นวิธีในอุดมคติที่
จะวางรางฐานส�าหรับครอบครัวนิรันดร์  เมื่อ
ลูกๆ ตามมา เรารู้ว่าสิ่งใดส�าคัญที่สุดต่อคุณ
พ่อคุณแม่ของเรา  คือความรักที่พวกท่านม ี
ต่อพระเจ้าและค�ามั่นสัญญาท่ีไม่เรรวนใน
การรักษาพันธสัญญาที่ท�าไว้  ถึงแม้คุณพ่อ 
คุณแม่ของดิฉันจะล่วงลับไปแล้ว แต่แบบ 
แผนแห่งความชอบธรรมของพวกท่านยังคง
เป็นพรให้ครอบครัวเรา

แบบอย่างชีวิตพวกท่านสะท้อนอยู่ในถ้อย 
ค�าของซิสเตอร์ลินดา เค. เบอร์ตันที่ว่า “วิธี 
ซึ่งดีที่สุดในการเสริมสร้างครอบครัว ทั้งใน 
ปัจจบุนัหรอือนาคต คอืการรกัษาพันธสญัญา”2

ฤดูกาลแห่งความยากล�าบากและการ 

ทดลองของพวกท่านยังไม่จบ สามปีหลังจาก 
คุณพ่อกลับจากคณะเผยแผ่ สงครามโลก
ครั้งท่ีสองทวีความรุนแรง ท่านถูกเกณฑ์
ทหารเช่นเดียวกับหลายๆ คน  ท่านจากบ้าน
ไปอีกสี่ปีเมื่อเข้าประจ�าการกองทัพเรือ ลง
เรือรบในมหาสมุทรแปซิฟิก 

เป็นเวลาที่ยากล�าบากส�าหรับคุณพ่อคุณ
แม่ดิฉันที่ต้องแยกจากกันอีก  แต่ส�าหรับ
คุณแม่ วันเวลาแห่งความเดียวดาย วิตก
กังวล และความไม่แน่นอนเหล่านั้นได้รับ
เสียงกระซิบของพระวิญญาณซึ่งกล่าวถึงค�า
สัญญานิรันดร์ การปลอบประโลมและความ
สงบสุขท่ามกลางพายุร้าย

แม้จะมีความท้าทาย แต่คุณแม่ด�าเนิน
ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข ปีติ ความรัก และ 
การรับใช้  ความรักท่ีเธอมีต่อพระผู้ช่วยให ้
รอดสะท้อนวิธีที่เธอด�าเนินชีวิต  เธอมีความ 
สัมพันธ์อนัน่าทึง่กับสวรรค์และมขีองประทาน 
ตลอดจนความสามารถที่จะรักและเป็นพรให้ 
แก่ทุกคนรอบข้างเธอ  ศรัทธาที่เธอมีต่อพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้าและความหวังในค�าสญัญาของพระ- 
องค์สะท้อนในถ้อยค�าเกี่ยวกับพระวิหารของ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเมื่อท่านกล่าวว่า 
“เพื่อให้ได้รับพรดังกล่าวไม่มีการเสียสละใด
มากเกินไป ไม่มีราคาใดสูงเกินไป และไม่มี
การต่อสู้ใดยากเกินไป”3

ตลอดทุกฤดูกาลแห่งชีวิตของคุณแม่ เธอ
ได้รับความเข้มแข็งและพรจากความรักที่เธอ 
มต่ีอพระเจ้าและจากพันธสญัญาทีเ่ธอท�าและ 
รักษาอย่างซื่อสัตย์

ไม่สงสัยเลยว่ารายละเอียดของชีวิตท่าน 
ทั้งหลายจะแตกต่างจากเธอ  แต่หลักธรรม 
จากชีวิตเธอประยุกต์ใช้กับเราทุกคน  เมื่อ 
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามุ่งความส�าคัญที่พระ- 
วิหารและพันธสญัญาอนัศกัดิส์ทิธ์ิ พระผู้เป็น- 
เจ้าสามารถประทานพรในวิธีอนัทรงอานุภาพ 
และเป็นการส่วนตัว  เช่นเดียวกับแบบอย่าง
ของคุณแม่ที่ดิฉันเห็น การเลือกของท่านท่ี
จะเชื่อและรักษาพันธสัญญาจะเป็นมรดก
แห่งศรัทธาให้แก่ผู้ที่ตามท่านมา  ดังน้ันพ่ี
น้องที่รัก เราจะเข้าถึงพลังและพรของพันธ-
สัญญาพระวิหารได้อย่างไร เราจะท�าอะไรได้
บ้างตอนนี้เพื่อเตรียมรับพรเหล่านั้น

เมื่อดิฉันเดินทาง ดิฉันทราบว่ามีสตรีทุก
วัย ในทุกสภาพการณ์ ผู้ซึ่งชีวิตของพวกเธอ
ตอบค�าถามเหล่านี้

ดิฉันพบแมรีย์ไม่นานหลังจากวันเกิดอายุ
แปดขวบของเธอ  เช่นเดียวกับอีกหลายคน 
เธอตื่นเต้นในการท�าประวัติครอบครัวและได ้
ให้รายชือ่มากกว่า 1,000 ชือ่ส�าหรบังานพระ- 
วิหาร  แมรีย์ก�าลังเตรียมตัวรับพรของการ
เข้าพระวิหารเมื่อเธออายุ 12 ปี

บรีอานนาอายุ 13 ปีและชอบท�างานประ- 
วัติครอบครัวและพระวิหาร  เธอได้ตอบรับค�า 
เชื้อเชิญเรื่องพระวิหารของเอ็ลเดอร์นีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น4  เธอเตรียมรายชื่อหลายร้อย
ชื่อส�าหรับงานพระวิหาร เธอให้ครอบครัว 
และเพื่อนๆ ของเธอ รวมถึงตัวเธอเอง ท�าพิธี
บัพติศมา  ในงานศักดิ์สิทธ์ิน้ี บรีอานนาไม่
เพียงหันใจไปหาบรรพบุรุษบนแผ่นดินโลก
เท่านั้น แต่เธอหันใจไปหาพระบิดาบนสวรรค์
ด้วย

ถึงแม้อันฟิสซาเป็นหญิงสาวที่ไม่ค่อยมี
เวลาว่าง ต้องท�างานและเรียนปริญญาโท
ไปด้วย แต่เธอยังสละเวลาเข้าพระวิหารทุก

ลาสปินญาส ซิตี้, ฟิลิปปินส์
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สอนที่แท้จริง
ใน เอ็นไซน์ และ เลียโฮนา ฉบับเดือน

กันยายน 2014 เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัล- 
ลาร์ดเขียนว่า “เราต้องการเสียงและศรัทธา
อันเด่นชัดและทรงอิทธิพลของสตรีมากขึ้น 
เราต้องการให้พวกเธอเรยีนรูห้ลกัค�าสอนและ 
เข้าใจสิ่งที่เราเชื่อ เพื่อที่พวกเธอจะสามารถ
เป็นประจกัษ์พยานถงึความจรงิของทุกเร่ือง”1

พี่น้องทั้งหลาย ท่านเสริมสร้างศรัทธาของ 
ดฉินัในพระเยซคูรสิต์  ดฉินัเฝ้ามองแบบอย่าง 
ของท่าน ได้ยินประจักษ์พยานของท่าน และ
สัมผัสถึงศรัทธาของท่านตั้งแต่บราซิลถึง
บอตสวานา!  ท่านมีแวดวงอิทธิพลอยู่กับ
ท่านไม่ว่าจะไปที่ไหน  คนรอบข้างท่านรู้สึก

ค�่
าคืนน้ีดิฉันขอพิจารณาหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ส�าคัญสองอย่างที่เรามี  อย่างแรกคือ
การเพิ่มความสว่างและความจริงแห่ง

พระกิตติคุณให้ชีวิตเราอย่างสม่�าเสมอ และ
สอง การแบ่งปันความสว่างและความจริง 
นั้นกับผู้อื่น

ท่านทราบไหมว่าท่านส�าคญัเพยีงใด พวก 
ท่านทุกคน—ขณะนี้—มีคุณค่าและจ�าเป็น
ต่อแผนแห่งความรอดของพระบดิาบนสวรรค์ 
เรามีงานต้องท�า เรารู้ความจริงของพระกิตติ- 
คุณที่ได้รับการฟื้นฟู  เราพร้อมจะปกป้อง
ความจริงนั้นไหม  เราต้องด�าเนินชีวิตตาม
นั้น เราต้องแบ่งปัน เราต้องยืนหยัดในศรัทธา 
ของเราและเปล่งเสียงเพื่อประกาศหลักค�า

สัปดาห์  เธอแสวงหาการเปิดเผยและพบ
ความสงบสุขเมื่อเธอรับใช้ในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้า

แคทยา สตรทีีร่กัในยเูครน มคีวามรกัอย่าง 
ลกึซึง้ต่อพระวหิาร ก่อนจะมพีระวหิารทีเ่คยีฟ 
เธอและคนอื่นๆ ในสาขาของเธอต้องเดินทาง
ด้วยรถโดยสาร 36 ชั่วโมงเพื่อเข้าพระวิหาร 
ที่เยอรมนีปีละคร้ัง  วิสุทธิชนผู้อุทิศตนเหล่า 
นี้สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ ร้องเพลง 
สวด และสนทนาพระกิตติคุณขณะเดินทาง   
แคทยาเล่าให้ดิฉันฟังว่า “เมื่อเรามาถึงพระ- 
วิหารในที่สุด เราก็พร้อมจะรับสิ่งที่พระเจ้า
ประทานแก่เรา” 

ถ้าเราจะรับพรทั้งปวงที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานด้วยน�้าพระทัยกรุณา เส้นทางบน 
โลกของเราต้องน�าไปสู่พระวิหาร พระวิหาร 
คือการแสดงความรักของพระผู้เป็นเจ้า พระ- 
องค์ทรงเชื้อเชิญให้เรามา เรียนรู้พระองค์ 
สัมผัสความรักของพระองค์ และรับศาสนพิธ ี
ฐานะปุโรหิตที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตนิรันดร ์
พันธสัญญาแต่ละครั้งท�าทีละคน การเปลี่ยน 
แปลงอันลึกซึ้งของใจทุกดวงส�าคัญต่อพระ- 
เจ้า  และของท่านเองจะท�าให้เกิดความ
แตกต่างทุกอย่างกับท่าน  เพราะเมื่อเรา
ไปพระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธ์ิ เราจะ “พร้อม 
[ด้วย] เดชานุภาพของพระองค์เป็นอาวุธ, …
พระนามของพระองค์อยู่กับ [เรา],… รัศมี-
ภาพของพระองค์อยู่รอบ [เรา], และบรรดา
เทพของพระองค์มคีวามรบัผดิชอบดแูล [เรา]”5

ดิฉันแบ่งปันค�าพยานกับท่านว่าพระบิดา
ในสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงพระชนม์อยู่  โดย
ผ่านพระบุตรที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสต ์
ความหวัง สัญญา และพรทุกประการของ 
พระวหิารจะเกิดสมัฤทธผิล ขอให้เรามศีรทัธา 
ทีจ่ะวางใจพระองค์และพนัธสญัญาของพระ- 
องค์  ดิฉันสวดอ้อนวอนในพระนามของพระ-
เยซูคริสต์ เอเมน 
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ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

แบ่งปันความสว่าง
ของท่าน
เราต้องยืนหยัดในศรัทธาของเราและเปล่งเสียงเพื่อประกาศหลักค�าสอน
ที่แท้จริง
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ได้—ตั้งแต่ครอบครัวจนถึงรายชื่อผู้ติดต่อใน
โทรศัพท์ และจากเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์
จนถึงผู้ที่นั่งอยู่ข้างท่านคืนนี้  ดิฉันเห็นด้วย
กับซิสเตอร์แฮร์เรียต อุคท์ดอร์ฟ ผู้เขียนว่า 
“ท่าน…คือกระโจมไฟที่มีพลังแสงเจิดจ้าใน
โลกที่มืดมนเสมอเมื่อท่านแสดงให้เห็นว่า
พระกิตติคุณคือข่าวสารที่น่าเบิกบานใจ ผ่าน
วิธีด�าเนินชีวิตของท่าน”2

ประธานโธมัส เอส. มอนสันชี้ให้เห็นว่า 
“ถ้าท่านจะให้ความสว่างแก่ใคร ท่านต้องท�า 
ให้ตนเองสว่างไสวก่อน”3  เราจะท�าให้แสง
สว่างแห่งความจริงนั้นเรืองรองภายในเราได้
อย่างไร  บางครั้งดิฉันรู้สึกเหมือนหลอดไฟ
สลัว  เราจะท�าให้สว่างขึ้นได้อย่างไร

พระคัมภีร์สอนเราว่า “สิ่งซึ่งมาจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้าเป็นความสว่าง; และคนที่รับความ
สว่าง, และด�าเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป, 
รับความสว่างมากข้ึน”4  เราต้องด�าเนินอยู่
กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป ดังที่พระคัมภีร์กล่าว  
เราต้องไปหาแหล่งที่มาของความสว่าง—ไป
หาพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และ

พระคัมภีร์  เราไปพระวิหารได้เช่นกัน โดยรู้
ว่าทุกสิ่งภายในก�าแพงพระวิหารชี้ไปสู่พระ-
คริสต์และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระองค์

ลองนึกถึงผลที่เกิดจากการมีพระวิหารใน 
บริเวณนั้น  พระวิหารท�าให้เมืองด้านในสวย 
งามกว่าเดิม พระวิหารส่องสว่างจากเนินเขา 
เหตุใดพระวิหารจึงท�าให้สวยงามและส่อง
สว่างได้ เพราะ ดงัทีพ่ระคมัภีร์บอกว่า “ความ 
จริงนี้ส่องสว่าง”5 พระวิหารมีความจริงและ
จดุประสงค์นิรันดร์ ท่านก็เช่นกัน 

ในปี 1877 ประธานจอร์จ คิว. แคนนอน 
กล่าวว่า “พระวิหารทุกแห่ง…ลดพลังของ
ซาตานบนแผ่นดนิโลก”6  ดฉินัเชือ่ ไม่ว่าพระ- 
วิหารจะสร้างขึ้นที่ใดบนแผ่นดินโลก พระ-
วิหารจะผลักความมืดกลับไป  จุดประสงค์
ของพระวิหารคือเพ่ือรับใช้มนุษยชาติและ
ให้ความสามารถที่จะท�าให้บุตรธิดาของพระ- 
บิดาบนสวรรค์กลับไปอยู่กับพระองค์ได้  จุด
ประสงค์ของเราเหมือนกับอาคารที่ได้รับการ
อุทิศเหล่านี้ใช่ไหม พระนิเวศน์ของพระเจ้า  

เพ่ือรับใช้ผู้อื่น ช่วยพวกเขาผลักความมืด
และกลับไปหาความสว่างของพระบิดาบน
สวรรค์

งานพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์จะเพิ่มศรัทธา
ของเราในพระเยซูคริสต์ จากนั้นเราจะมี
อิทธิพลท่ีดีขึ้นต่อศรัทธาของผู้อื่นได้  โดย
การบ�ารุงเลี้ยงวิญญาณของพระวิหาร เรา
สามารถเรียนรู้ความเป็นจริง พลังอ�านาจ 
และความหวังของการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดในชีวิตเรา

หลายปีมาแล้วครอบครัวเราเผชิญกับการ
ท้าทายครั้งใหญ่  ดิฉันไปพระวิหารและตั้งใจ
สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ  ดิฉันได้รับ
ชั่วขณะแห่งความจริง  ดิฉันรู้สึกถึงความ
อ่อนแอของตนเองอย่างชัดเจน และดิฉันอึ้ง 
ในชั่วขณะแห่งการเรียนรู้ทางวิญญาณนั้น 
ดิฉันเห็นสตรีจองหองที่ท�าสิ่งต่างๆ ในวิธีของ
เธอ และไม่ใช่วิธีของพระเจ้า ทั้งยังแอบรับ
เอาความดีความชอบในสิ่งที่ทึกทักว่าเป็น
ความส�าเร็จทุกครั้ง  ดิฉันทราบว่าดิฉันมอง
แต่ตนเอง  ดิฉันร�่าร้องหาพระบิดาบนสวรรค์
อยู่ในใจว่า “ลูกไม่อยากเป็นสตรีแบบนั้น แต่
ลูกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร”

โดยวิญญาณบริสุทธ์ิของการเปิดเผยใน
พระวิหาร ดิฉันเรียนรู้ว่าต้องการพระผู้ไถ่มาก 
ท่ีสดุ ดฉินัคดิในใจถึงพระผูช่้วยให้รอดพระเยซ ู
คริสต์ทันทีและรู้สึกว่าความปวดร้าวละลาย
หายไปและความหวังผุดขึ้นในใจ  พระองค์
คอืความหวงัเดยีวของดฉินั และดฉัินต้องการ 
ยึดมั่นกับพระองค์  ดิฉันรู้ชัดว่าสตรีท่ีเป็น 
มนุษย์ปุถุชน นึกถึงแต่ตนเอง “เป็นศัตรูต่อ 
พระผูเ้ป็นเจ้า”7 และต่อผูค้นในแวดวงอิทธิพล 
ของเธอ  วันนั้นในพระวิหารดิฉันเรียนรู้ว่า
โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เท่าน้ันท่ีจะ
เปลี่ยนนิสัยจองหองของดิฉันได้และท�าให้
ดิฉันท�าความดีได้  ดิฉันสัมผัสถึงความรัก
ของพระองค์อย่างแรงกล้า และดิฉันทราบ 
ว่าพระองค์จะทรงสอนดิฉนัโดยพระวญิญาณ 
และเปลี่ยนแปลงดิฉันหากดิฉันถวายใจแด่
พระองค์อย่างที่สุด  

ดิฉันยังคงต่อสู้กับความอ่อนแอ แต่ดิฉัน
วางใจในความช่วยเหลือจากสวรรค์ของการ
ชดใช้  ค�าสั่งสอนอันบริสุทธิ์นี้เกิดขึ้นเพราะ
ดิฉันเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธ์ิ แสวงหาการ
ปลดเปลื้องและค�าตอบ  ดิฉันเข้าพระวิหาร
ด้วยภาระหนักอึ้ง และจากมาโดยรู้ว่าดิฉันมี
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นิรันดร์  ปีติอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นเมื่อเรือเล็กๆ 
เหล่านั้น—หรือลูกของเรา—เติบโตเป็นเรือ
เดินทะเลล�าใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยความสว่าง
แห่งพระกิตติคุณและพร้อมจะ “[ลงเรือ] ใน
การรับใช้พระผู้เป็นเจ้า”9  การกระท�าแห่ง
ศรัทธาและการรับใช้อันเล็กน้อยของเราคือ 
วิธีที่เราส่วนใหญ่สามารถด�าเนินอยู่กับพระ- 
ผู้เป็นเจ้าต่อไป น�าความสว่างและรัศมีภาพ
นิรันดร์มาสู่ครอบครัว มิตรสหาย และผู้ร่วม 
งานของเราในท่ีสดุ  โดยแท้แล้วท่านมแีวดวง 
อิทธิพลอยู่กับท่าน! 

ลองนึกถึงอิทธิพลที่ศรัทธาของเด็กหญิง
ปฐมวัยจะมีต่อครอบครัวของเธอได้  ศรัทธา
ของลกูสาวเราเป็นพรให้ครอบครวัเมือ่ลกูชาย 
คนเล็กของเราหลงทางที่สวนสนุก เรารีบตาม 
หาเขาอย่างกระวนกระวาย  ในที่สุด ลูกสาว
อายุ 10 ขวบกระตุกแขนดิฉันและบอกว่า 
“แม่คะ เราสวดอ้อนวอนดีไหมคะ”  เธอพูด
ถูก!  ครอบครัวยืนรวมกันท่ามกลางฝูงชน
ที่มุงดู เราสวดอ้อนวอนขอให้พบลูกของเรา  
เราพบเขา  ดิฉันขอกล่าวกับเด็กหญิงปฐมวัย
ทุกคนว่า “หนูต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่ให้
สวดอ้อนวอน!” 

ฤดูร้อนนี้ดิฉันมีโอกาสไปเข้าค่ายเยาวชน
หญิง 900 คนในอะแลสกา พวกเธอมอีทิธิพล 

ต่อดิฉันอย่างลึกซึ้ง  พวกเธอมาท่ีค่ายด้วย
ความพร้อมทางวิญญาณ โดยอ่านพระคัมภีร ์
มอรมอนและท่องจ�า “พระคริสต์ผู้ทรงพระ- 
ชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก”  ในคืน
ที่สามของค่าย  เยาวชนหญิงทั้ง 900 คนยืน
รวมกันและท่องบทความดังกล่าวทุกค�า

ห้องโถงกว้างใหญ่เป่ียมด้วยพระวิญญาณ 
และดิฉันอยากจะร่วมท่องด้วย  แต่ท�าไม่ได้  
ดิฉันไม่ได้จ่ายราคาของการท่องจ�า

เวลานี ้ดิฉนัได้เริม่เรยีนรูถ้้อยค�าของ “พระ- 
ครสิต์ผูท้รงพระชนม์” เหมอืนสตรเีหล่าน้ี และ 
เพราะอิทธิพลของพวกเธอ ดิฉันซึมซาบมาก 
ขึ้นถึงพันธสัญญาศีลระลึกที่จะระลึกถึงพระ- 
ผูช่้วยให้รอดตลอดเวลา เมือ่ดฉินัท่องประจกัษ์ 
พยานของอัครสาวกถึงพระคริสต์ซ�้าแล้วซ�้า
เล่า  ศีลระลึกมีความหมายมากข้ึนส�าหรับ
ดิฉัน

ดิฉันหวังว่าจะถวายของขวัญคริสต์มาสปี
นี้แด่พระผู้ช่วยให้รอดโดยการท่องจ�า “พระ- 
คริสต์ผู้ทรงพระชนม์” และจ�าขึ้นใจก่อนวันที่ 
25 ธันวาคม  ดิฉันหวังว่าดิฉันจะเป็นอิทธิพล
ดี—ดังเช่นอิทธิพลที่สตรีในอะแลสกามีต่อ
ดิฉัน

ท่านพบตัวท่านเองไหมในถ้อยค�าต่อไปนี้
ของบทความ “พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์”  

พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเดชานุภาพและเปี่ยม
ด้วยความรักทั้งปวง  ดิฉันรู้สึกเบาลงและ
เบิกบานใจเพราะดิฉันได้รับความสว่างและ
ยอมรับแผนซึ่งพระองค์ทรงมีให้ดิฉัน

พระวิหารมีอยู่ทั่วโลก ภายนอกพระวิหาร
แต่ละแห่งมลีกัษณะพิเศษและรปูแบบเฉพาะ 
แต่ภายในมีความสว่าง จุดประสงค์ และ
ความจริงนิรันดร์เหมือนกัน  ใน 1 โครินธ์ 
3:16 อ่านว่า “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือ
ว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระ-
วิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?”  
เราก็เช่นกันในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าที่
มีอยู่ทั่วโลกเหมือนพระวิหาร เราแต่ละคนมี
ลักษณะพิเศษและรูปแบบเฉพาะภายนอก
ที่แตกต่างกัน เหมือนพระวิหาร  เรามีความ
สว่างทางวิญญาณอยู่ภายในเราเช่นกัน 
เหมือนพระวิหาร  ความสว่างทางวิญญาณ
นี้คือเงาสะท้อนความสว่างของพระผู้ช่วยให้
รอด  คนอื่นๆ จะเข้ามาหาความสว่างนี้ 

เราต่างมีบทบาทของตนเองบนแผ่นดิน
โลก—ตั้งแต่ธิดา มารดา ผู้น�า และครูไป
จนถึงพี่น้องสตรี พนักงาน ภรรยา และอีก
มากมาย  แต่ละบทบาทมีอิทธิพล และจะ
มีพลังทางศีลธรรมเมื่อเราสะท้อนความจริง
พระกิตติคุณและพันธสัญญาพระวิหารใน
ชีวิตเรา

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันกล่าว
ว่า “ในทุกสถานการณ์ มารดาสามารถแผ่
อิทธิพลอันหาที่เปรียบมิได้ในความสัมพันธ์
อันหาที่เปรียบมิได้”8

เมื่อลูกของเรายังเล็ก ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็น
ผู้ช่วยกัปตันเรือให้เดวิด สามีดิฉัน ดิฉันนึก
ภาพลูก 11 คน เป็นกองเรือเล็กๆ ลอยไปมา
รอบๆ เราในท่าเรือแห่งหนึ่ง ก�าลังเตรียมออก
ทะเลของโลก  ดิฉันกับเดวิดรู้สึกว่าจ�าเป็น
ต้องปรึกษาเข็มทิศของพระเจ้าทุกวันเพื่อจะ
รู้ทิศทางที่ดีที่สุดในการล่องไปพร้อมกับกอง
เรือเล็กๆ ของเรา  

วันเวลาของดิฉันเต็มไปด้วยสิ่งที่ลืมง่าย
เช่นพับผ้า อ่านหนังสือเด็ก และท�าอาหารมื้อ
เย็นใส่หม้อตุ๋น  บางครั้งในท่าเรือของบ้านเรา 
เราไม่เห็นว่าโดยการกระท�าที่เรียบง่ายและ
สม�่าเสมอเหล่านี้—การสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครัว ศึกษาพระคัมภีร์ และการสังสรรค์
ในครอบครัว—สิ่งส�าคัญจะเกิดขึ้น  แต่ดิฉัน 
เป็นพยานว่าการกระท�าเหล่านี้มีความส�าคัญ
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“พระองค์ทรงวิงวอนให้ทุกคนท�าตามแบบ
อย่างของพระองค์  พระองค์ทรงด�าเนินไป
ตามท้องถนนในปาเลสไตน์ ทรงรักษาคน
ป่วย ทรงท�าให้คนตาบอดมองเห็นได้ และ
ทรงชุบชีวิตคนตาย”10

เรา พี่น้องสตรีของศาสนจักร เราไม่เดินไป
ตามท้องถนนในปาเลสไตน์เพื่อรักษาผู้ป่วย 
แต่เราสามารถสวดอ้อนวอนและประยุกต์ใช้ 
ความรกัอนัเยียวยาของการชดใช้กับสมัพันธ- 
ภาพที่ป่วยและตึงเครียด  

แม้เราจะไม่สามารถท�าให้คนตาบอดมอง
เห็นได้ในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด แต่เราเป็น
พยานถึงแผนแห่งความรอดต่อผู้ท่ีมืดบอด
ทางวิญญาณได้  เราเปิดดวงตาแห่งความ
เข้าใจของพวกเขาถึงความจ�าเป็นของอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตในพันธสัญญานิรันดร์ได้

เราจะไม่ชุบชีวิตคนตายดังที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงท�า แต่เราให้พรพวกเขาได้โดยหา
รายชื่อของพวกเขาเพ่ืองานพระวิหาร  จาก
นั้นเราจะชุบชีวิตพวกเขาจากคุกวิญญาณ
และเสนอทางสู่ชีวิตนิรันดร์ให้พวกเขาได้จริง

ดิฉันเป็นพยานว่าเรามีพระผู้ช่วยให้รอด 
พระเยซคูริสต์ ผูท้รงพระชนม์ ด้วยเดชานุภาพ 
และความสว่างของพระองค์ เราจะผลกัความ 
มืดของโลก ประกาศความจริงท่ีเรารู้ และ
มีอิทธิพลต่อผู้อื่นให้มาหาพระองค์ได้  ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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พี่
น้องสตรีที่รัก สหายและสานุศิษย์
ผู้ได้รับพรของพระเยซูคริสต์ นับ
เป็นเกียรติที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้

อยู่กับท่านเมื่อเราเปิดการประชุมใหญ่ของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายอีกครั้ง  ในสัปดาห์ที่จะมาถึงฝ่าย 
ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองจะประชุม 
กับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และผู้น�าองค์การช่วย 
สามัญทุกท่าน  และภาคที่เหลือของการ
ประชุมใหญ่สามัญทั่วโลกจะตามมาใน
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้  ข้าพเจ้า
ขอบพระทัยส�าหรับประธานโธมัส เอส. มอน-
สัน ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าใน
สมัยของเรา ซึ่งมอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น
ตัวแทนฝ่ายประธานสูงสุดมาพูดกับพี่น้อง
สตรีของศาสนจักร

เมื่อข้าพเจ้าคิดไตร่ตรองว่าจะพูดอะไร 
ข้าพเจ้านึกถึงบรรดาสตรีผู้มีอิทธิพลต่อชีวิต
ข้าพเจ้าและได้ช่วยข้าพเจ้าผ่านพ้นความ
ท้าทายของชีวิตมรรตัย  ข้าพเจ้าขอบพระทัย
ส�าหรับคุณยายซึ่งเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว
ตัดสินใจพาครอบครัวไปการประชุมศีลระลึก
ของมอรมอน ขอบพระทัยส�าหรับซิสเตอร์
อีวิก หญิงชราโสดชาวเยอรมัน ชื่อของเธอ
แปลว่า “ซิสเตอร์นิรันดร”  เธอคือผู้ที่ให้ค�า

เชื้อเชิญอันหาญกล้าและแสนวิเศษนี้แก่คุณ
ยายข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขอบพระทัยส�าหรับ
คุณแม่ ผู้น�าลูกทั้งสี่คนผ่านความยุ่งยากของ
สงครามโลกครั้งที่สอง  ข้าพเจ้านึกถึงลูกสาว 
หลานสาว และสตรีที่ซื่อสัตย์ของอนุชนรุ่น
ต่อๆ ไปที่จะตามมาเช่นกัน

แน่นอน ข้าพเจ้าขอบคุณแฮร์เรียต ภรรยา
ข้าพเจ้าเสมอ ผู้ซึ่งข้าพเจ้าหลงรักตั้งแต่ยัง
เป็นวัยรุ่น เธอแบกรับภาระหนักท่ีสุดของ
ครอบครัวเราในฐานะมารดา ยืนหยัดกับ
ข้าพเจ้าในฐานะภรรยา รักและทะนุถนอม
ลูกหลานเหลนของเรา เธอเป็นก�าลังในบ้าน
ของเราทั้งในยามสุขและในยามทุกข์  เธอน�า
แสงสว่างมาสู่ชีวิตของทุกคนที่รู้จักเธอ

ท้ายทีส่ดุ ข้าพเจ้าขอบคณุพวกท่านทุกคน 
สตรทีกุวัยผูซ้ือ่สตัย์หลายล้านคนทัว่โลกผูท้ีท่�า 
มากมายเพ่ือสร้างอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า 
ข้าพเจ้าขอบคุณท่านทั้งหลายส�าหรับวิธีนับ
ไม่ถ้วนที่ท่านสร้างแรงบันดาลใจ บ�ารุงเลี้ยง 
และเป็นพรให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างท่าน

ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าดใีจทีไ่ด้อยู่ท่ามกลางธิดาท้ังหลาย 

ของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อเราร้องเพลง “ฉันลูก
พระผู้เป็นเจ้า” เนื้อร้องแผ่ซ่านสู่ใจเรา  เมื่อ
พิจารณาความจริงนี้—ว่าเราเป็นบุตรธิดา

โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

การดำาเนินชีวิตอย่าง 
เบิกบานในพระกิตติคุณ
จงวางใจอ�านาจแห่งการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์ จงรักษากฎและพระ- 
บัญญัติ  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ—จงด�าเนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ
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ของพระบิดามารดาบนสวรรค์1—ช่วยให้เรา
รู้สึกถึงต้นก�าเนิด จุดประสงค์ และจุดหมาย
ของเรา

เป็นสิง่ดท่ีีพึงจดจ�าว่าท่านเป็นลกูของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าเสมอ  ความรู้นี้จะช่วยให้ท่านผ่าน
พ้นช่วงเวลายากล�าบากที่สุดในชีวิตท่านและ 
จะเป็นแรงบนัดาลใจให้ท่านท�าสิง่พิเศษต่างๆ 
ได้ส�าเร็จ  อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้อง
จ�าไว้ด้วยว่าการเป็นธิดาของพระบิดามารดา
นิรันดร์นั้นไม่ใช่เกียรติศักดิ์ที่ท่านท�าเพื่อให้
ได้มาหรือจะสูญเสียไปได้  ท่านจะเป็นธิดา 
ของพระผู้เป็นเจ้าเสมอตลอดไป  พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงมีพระประสงค์ท่ีสูงส่งส�าหรับ 
ท่าน แต่ต้นก�าเนิดแห่งสวรรค์ของท่าน เพียง
อย่างเดียว ไม่รับรองว่าท่านจะได้รบัมรดกแห่ง 
สวรรค์  พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งท่านมาที่นี่เพื่อ
เตรยีมรบัอนาคตท่ีดเีกินกว่าจะจนิตนาการได้ 

พรแห่งค�าสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน 
แก่ผู้ที่ซื่อสัตย์น้ันรุ่งโรจน์และสร้างแรงบัน- 
ดาลใจ อาทิ “บัลลังก์, อาณาจักร, มณฑล, 
และอ�านาจ, อ�านาจการปกครอง, ยอดสูงสุด
และห้วงลึกทั้งปวง”2  ต้องใช้มากกว่าสูติบัตร
ทางวิญญาณหรือ “บตัรสมาชกิลกูพระผูเ้ป็น- 
เจ้า” ทีจ่ะคูค่วรแก่พรเหล่านีท้ีเ่กินความเข้าใจ

แต่เราจะรับพรเหล่านั้นได้อย่างไร
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบค�าถามนี้ใน

สมัยของเรา
“เว้นแต่เจ้าจะปฏิบัติตามกฎของเรา เจ้า

จะบรรลุถึงรัศมีภาพนี้ไม่ได้
“เพราะคบัแคบคอืประต,ู และแคบคอืทาง 

ที่น�าไปสู่ความสูงส่ง…
“…ฉะนั้น, เจ้าจงรับกฎของเรา.”3

เพราะเหตุผลนี้ เราจึงพูดถึงการเดินใน
ทางของการเป็นสานุศิษย์

เราพูดถึงการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า

เราพูดถึงการด�าเนินชีวิตอย่างเบิกบาน
ในพระกิตติคุณ ด้วยสุดใจ ความนึกคิด พลัง 
และจิตวิญญาณของเรา

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบบางสิ่งที่เราไม่รู้
กระนั้นส�าหรับเราบางคน การเชื่อฟังพระ- 

บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไม่ท�าให้รู้สึกเบิก
บานเสมอไป  ยอมรับเถิดว่ามีพระบัญญัติ
บางข้อ—ท่ีดูเหมือนยากหรือไม่น่าดึงดูดใจ 
ซึ่งเราเข้าหาด้วยความกระตือรือร้นแบบเด็ก
ที่น่ังมองจานผักมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่
ไม่ชอบ  เราขบฟันและบังคับตัวเราเองให้ท�า
ตามเพื่อเราจะได้มุ่งหน้าต่อไปในกิจกรรม
อื่นๆ ที่น่าปรารถนากว่านี้ 

บางทีในช่วงเวลาเหล่านี้เราอาจถาม
ตนเองว่า “เราจ�าเป็นต้องเชื่อฟังพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า ทุกข้อ หรือ”

ค�าตอบของข้าพเจ้าเรียบง่ายดังนี้
ข้าพเจ้าคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบบาง

ส่ิงทีเ่ราไม่รู—้บางสิง่ซึง่อยู่เหนือความเข้าใจ

ของเรา!  พระบิดาในสวรรค์ทรงเป็นสัตภาวะ
นรินัดร์ผูซ้ึง่ประสบการณ์ พระสตปัิญญา และ 
พระปรีชาญาณของพระองค์สูงกว่าเราอย่าง
อเนกอนันต์4  นอกจากนั้นพระองค์ยังทรง
เปี่ยมด้วยความรัก มีน�้าพระทัยกรุณา และ
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียว คือเพื่อท�าให้เกิด
ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์5

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระองค์ไม่เพียง ทราบ 
ว่าอะไรดีที่สุดส�าหรับท่าน แต่พระองค์ยังทรง 
ประสงค์ให้ท่านเลือก  สิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับ
ตนเองเช่นกัน 

ถ้าใจท่านเชื่อสิ่งนี้—ถ้าท่านเชื่อจริงๆ ว่า
พระพันธกิจส�าคัญของพระบิดาบนสวรรค์คือ
การท�าให้บุตรธิดาของพระองค์ได้รับความ
สูงส่งและรัศมีภาพ พระองค์ทรงทราบดีว่า
ต้องท�าอย่างไร—ไม่สมเหตุสมผลหรอกหรือ
ที่จะท�าตามพระบัญญัติของพระองค์ แม้ข้อ
ที่ดูเหมือนยาก  เราไม่ควรยึดมั่นแสงสว่าง
ที่พระองค์ประทานให้หรอกหรือเพื่อน�าเรา
ผ่านความมืดและการทดลองแห่งความเป็น
มรรตัย  สิ่งเหล่านี้แสดงหนทางกลับสู่บ้าน
บนสวรรค์ของเรา!  โดยการเลือกทางของ
พระบิดาบนสวรรค์ ท่านวางรากฐานแห่ง
สวรรค์ส�าหรับความก้าวหน้าส่วนตัวของท่าน
ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะเป็นพร
แก่ท่านไปตลอดชีวิต  

ข้าพเจ้าคิดว่าความท้าทายอย่างหนึ่งของ
เราคือเราจินตนาการว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกัก 
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พรทั้งหมดของพระองค์ไว้บนเมฆก้อนใหญ่
ในสวรรค์ ไม่ยอมประทานให้เราเว้นแต่เราจะ 
ยอมท�าตามข้อเรียกร้องอันเข้มงวดที่พระองค์
ทรงตั้งขึ้นเหมือนบิดาปกครองบุตรที่ยังเด็ก  
แต่พระบัญญัติไม่ใช่แบบนั้นเลย  ในความ
เป็นจริง พระบิดาบนสวรรค์ทรงเทพรให้เรา
อย่างสม�่าเสมอเหมือนฝนที่โปรยปรายมา 
เป็นเพราะความกลัว ความสงสัย และบาป
ของเราต่างหากที่ปิดก้ันพรเหล่านั้นเหมือน
ร่มกันฝน   

พระบัญญัติของพระองค์คือค�าแนะน�าอัน
เปี่ยมด้วยความรักและความช่วยเหลือจาก
สวรรค์ที่หุบร่มนั้น เพ่ือเราจะได้รับพรจาก
สวรรค์เหมือนฝนที่โปรยปรายมา

เราต้องยอมรับว่าพระบัญญัติของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นเพียงรายการยาวๆ ของ
แนวคิดที่ดี ไม่ใช่วิธี “แฮคชีวิต” จากบล็อก
อินเทอร์เน็ตหรือค�าคมที่สร้างแรงจูงใจจาก
เว็บบอร์ดพินเทอเรสต์  พระบัญญัติคือค�า
แนะน�าจากสวรรค์ มีพื้นฐานบนความจริง 
นิรันดร์ ประทานไว้เพื่อให้เกิด “สันติสุขใน
โลกนี้ และในชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง”6  

ดังนั้นเรามีทางเลือก  ข้างหนึ่งมีความเห็น
ของโลกพร้อมด้วยทฤษฎีที่แปรปรวนกับแรง
จูงใจที่เคลือบแคลง  อีกข้างหนึ่งมีพระค�า
ของพระผู้เป็นเจ้าแก่บุตรธิดาของพระองค์
—พระปรีชาญาณนิรันดร์ ค�าสัญญา และค�า
แนะน�าอันเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์
เพ่ือการกลับไปสู่ที่ประทับของพระองค์ใน
รัศมีภาพ ความรัก และความสง่างาม  

ท่านเลือกได้!
พระผู้ทรงสร้างทะเล ผืนทราย และดวง 

ดาวอันไม่มีที่สิ้นสุดทรงเอื้อมออกไปหาท่าน
วันนี้!  พระองค์ทรงเสนอสูตรอันย่ิงใหญ่
ส�าหรับความสุข สันติสุข และชีวิตนิรันดร์! 

เพื่อจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับพรอัน
รุ่งโรจน์เหล่านี้ ท่านต้องนอบน้อมถ่อมตน ใช้
ศรัทธา รับพระนามของพระคริสต์ไว้กับท่าน 
แสวงหาพระองค์ในค�าพูดและการกระท�า 
และ “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุก
เวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง”7 

เหตุผล ของการเชื่อฟัง
เมื่อท่านเข้าใจพระลักษณะที่แท้จริงของ

พระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ 
ท่านจะเข้าใจตนเองและจุดประสงค์อันสูงส่ง
ในการด�ารงอยู่ของท่านเช่นกัน  ด้วยสิ่งน้ี 

แรงจูงใจในการท�าตามพระบัญญัติเปลี่ยน
ไป และกลายเป็นความปรารถนาจากใจของ
ท่านท่ีจะด�าเนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระ-
กิตติคุณ

ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เห็นว่าการเข้าร่วมประชุม
ที่โบสถ์เป็นวิธีส�าหรับตนเองในการเพิ่มความ
รักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ค้นหาความสงบสุข 
ยกระดับจิตใจผู้อื่น แสวงหาพระวิญญาณ 
และต่อค�ามั่นสัญญาที่จะท�าตามพระเยซู
คริสต์ จะพบประสบการณ์ที่ดีกว่าผู้ที่สักแต่
นั่งในที่ประชุม พี่น้องทั้งหลาย เป็นสิ่ง ส�าคัญ
มาก ที่เราจะเข้าร่วมการประชุมวันอาทิตย์ 
แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง
กังวลเรื่องศรัทธาและการกลับใจของเรา
มากกว่าสถิติการเข้าร่วมประชุม

ตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง
คุณแม่ตัวคนเดียวของลูกเล็กสองคนป่วย

เป็นไข้อีสุกอีใส แน่นอนว่าไม่นานลูกของเธอ 
ก็ติดไข้ด้วย  ภาระที่ต้องดูแลตัวเองและลูก
เล็กของเธอหนักหนาเกินกว่าคุณแม่ลูกอ่อน
ผู้นี้จะรับไหว ส่งผลให้บ้านที่เคยสะอาดเอี่ยม
อ่องกลับยุ่งเหยิงไร้ระเบียบ  จานสกปรกกอง
อยู่ในอ่างล้างจาน เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักกอง
เกลื่อนไปทุกที่ 

ขณะก�าลังกระวนกระวายใจกับลกูทีร้่องไห้ 
—และเธอก็อยากร้องไห้ด้วย—มคีนเคาะประตู 
ผู้เยี่ยมสอนของเธอเห็นถึงความล�าบากของ
คุณแม่ลูกอ่อนผู้นี้  พวกเธอเห็นบ้านและห้อง
ครัวของเธอ  พวกเธอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้

ถ้าพี่น้องสตรีเหล่านี้สนใจแค่ท�าการเยี่ยม 

สอนที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนทุกเดือน 
พวกเธอคงจะย่ืนถาดคกุก้ีให้คณุแม่ และบอก 
ว่าคิดถึงเธอในชั้นเรียนสมาคมสงเคราะห์
สัปดาห์ที่แล้ว และพูดกับเธอท�านองนี้ “ถ้ามี
อะไรที่เราช่วยได้ บอกเรานะ!”  จากนั้นพวก
เธอก็จะจากไปอย่างรื่นเริง ขอบพระทัยที่ท�า 
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเดือน

โชคดีที่พี่น้องสตรีเหล่านี้เป็นสานุศิษย์ที่ 
แท้จริงของพระคริสต์  พวกเธอสังเกตเห็น
ความต้องการของพ่ีน้องจึงใช้ทักษะและ
ประสบการณ์มากมายเข้าช่วยเหลือ  พวก
เธอขจัดความยุ่งเหยิง น�าความสว่างและ
ความแจ่มใสมาสู่บ้าน โทรศัพท์หาเพื่อนให้
น�าของช�าและอาหารแห้งที่จ�าเป็นมากมาให ้
เมือ่พวกเธอท�าเสรจ็ในทีส่ดุและกล่าวลาเรียบ 
ร้อย พวกเธอทิ้งคุณแม่ลูกอ่อนคนนั้นไว้ด้วย
น�า้ตา—น�า้ตาแห่งความซาบซึง้ใจและความรกั

ตัง้แต่วินาทีนัน้มา ความเหน็เรือ่งการเย่ียม 
สอนของคุณแม่ลูกอ่อนคนนี้เปลี่ยนไป เธอ
บอกว่า “ดิฉันรู้ว่าดิฉันไม่ใช่แค่เครื่องหมาย
ว่าท�าแล้วในรายการสิ่งที่ต้องท�าของใครบาง
คน” 

ใช่แล้ว ผู้เย่ียมสอนต้องซื่อสัตย์ในการ
เย่ียมแต่ละเดือน  โดยไม่พลาด เหตุผล
ส�าคัญที่สุดเบื้องหลังพระบัญญัติข้อนี้:  
รักพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์

เมื่อเราปฏิบัติต่อพระบัญญัติของพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้าและหน้าทีข่องเราในการสร้างอาณา- 
จักรของพระองค์เหมือนการใส่เครื่องหมาย
ว่าท�าแล้วในรายการสิ่งที่ต้องท�า เราก็พลาด
หัวใจของการเป็นสานุศิษย์  เราพลาดการ
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เติบโตที่มาจากการด�าเนินชีวิตอย่างเบิกบาน
ตามพระบญัญัตขิองพระบดิาในสวรรค์ของเรา

การเดินในทางของการเป็นสานุศิษย์ไม่
จ�าเป็นต้องเป็นประสบการณ์ท่ีขมขื่น  แต่
เป็นสิ่ง “ซึ่งหวานเหนือทุกสิ่งที่หวาน”8 และ
ไม่ใช่ภาระที่ถ่วงเรา  การเป็นสานุศิษย์ยก
วิญญาณเราและท�าให้ใจเราเบาลง สร้างแรง
บันดาลใจให้เราด้วยศรัทธา ความหวัง และ
จิตกุศล  เติมเต็มวิญญาณเราด้วยแสงสว่าง
ในยามมืดมนและให้ความสงบสุขในยาม
เศร้าโศก  

สิ่งนี้ให้อ�านาจจากสวรรค์และปีติที่ยั่งยืน
แก่เรา

การดำาเนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ
พี่น้องสตรีที่รักในพระกิตติคุณ ไม่ว่าท่าน 

จะอายุ 8 ขวบหรือ 108 ปี มีสิ่งเดียวที่ข้าพ- 
เจ้าหวังว่าท่านจะเข้าใจและรู้อย่างแท้จริง

มีผู้ที่รักท่าน
ท่านเป็นท่ีรกัของพระบดิามารดาบนสวรรค์ 

ของท่าน
พระผู้สร้างแสงสว่างและชีวิต อนันต์และ

นิรันดร์ ทรงรู้จักท่าน!  พระองค์ใส่พระทัย
ท่าน  

ใช่ พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านแม้ในวันนี้
และตลอดไป

พระองค์ไม่ได้ทรงรอรักท่านจนกว่าท่าน
จะเอาชนะความอ่อนแอหรือนิสัยท่ีไม่ดี  
พระองค์ทรงรักท่านวันนี้ พร้อมเข้าพระทัย
การต่อสู้ดิ้นรนของท่าน  ทรงทราบว่าท่าน
แสวงหาพระองค์ในค�าสวดอ้อนวอนจากใจ

และเปี่ยมด้วยความหวัง  พระองค์ทรงทราบ
ถึงช่วงเวลาที่ท่านยึดแสงสว่างที่ค่อยๆ เลือน
หายและเชื่อ—แม้ท่ามกลางความมืดที่ทวี
ขึ้น  พระองค์ทรงทราบถึงความทุกข์ของท่าน 
ทรงทราบถึงความเสียใจในช่วงเวลาที่ท่าน
ท�าไม่ได้หรือล้มเหลว กระนั้นพระองค์ยังทรง
รักท่าน 

พระผูเ้ป็นเจ้าทรงทราบถึงความส�าเรจ็ของ 
ท่าน แม้จะดูเหมือนเล็กน้อย แต่พระองค์
ทรงรับรู้และทรงชื่นชมทุกครั้ง  พระองค์ทรง
รักท่านที่ท่านเอื้ออาทรผู้อื่น ทรงรักท่านท่ี
ท่านมีน�า้ใจช่วยแบกภาระอันหนักอึ้งของผู้
อื่น—แม้ว่าท่านก�าลังต่อสู้ดิ้นรนกับภาระของ
ท่านเอง 

พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวท่าน  
พระองค์ทรงเห็นท่านชัดเจน—ทรงรู้จักตัวตน
ที่แท้จริงของท่าน และพระองค์ทรงรักท่าน
—วันนี้และตลอดไป!

ท่านคดิว่าส�าคญัส�าหรบัพระบดิาบนสวรรค์ 
หรือไม่ที่เสื้อผ้า หน้า ผม  และเล็บของท่าน
สมบูรณ์แบบ  ท่านคิดว่าคุณค่าของท่านต่อ
พระองค์ผันแปรหรือไม่ตามจ�านวนผู้ติดตาม
ท่านในอินสตาแกรมหรือพินเทอเรสต์  ท่าน
คิดว่าพระองค์ทรงต้องการให้ท่านกังวลหรือ
เกิดอาการซึมเศร้าหรือไม่เมื่อบางคนเลิกเป็น
เพื่อนกับท่านหรือเลิกติดตามท่านในเฟสบุ๊ค 
หรอืทวิตเตอร์ ท่านคดิว่าเสน่ห์ภายนอกขนาด 
ของชุดเสื้อผ้า หรือความเป็นที่นิยมสร้าง
ความแตกต่างให้ท่านแม้เล็กน้อยที่สุดใน
ความมีค่าควรต่อพระองค์ผู้ทรงสร้างจักรวาล
หรือไม่

ซูบราล, เซอารา, บราซิล

พระองค์ทรงรักท่านไม่เพียงตัวตนของ
ท่านในวันน้ี แต่ทรงรักคนที่มีรัศมีภาพและ
ความสว่างซึ่งท่านมีศักยภาพและความ
ปราถนาที่จะเป็นเช่นกัน

เกินกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้ พระองค์
ทรงประสงค์ให้ท่านบรรลุจุดหมายของท่าน
—คือการกลับไปบ้านบนสวรรค์ของท่าน
อย่างสมเกียรติ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าวิธีบรรลุผลส�าเร็จ
คือวางความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวและ
ความทะเยอทะยานอันไร้ค่าควรไว้บนแท่น
แห่งความเสียสละและการรับใช้  พี่น้องสตรี
ทั้งหลาย จงวางใจอ�านาจแห่งการช่วยให้
รอดของพระเยซูคริสต์ จงรักษากฎและพระ-
บัญญัติ  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ—จงด�าเนินชีวิต
อย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะประสบ
ความรักที่สวยงามของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเริ่ม
ใหม่และแผ่ไพศาลในชีวิตท่าน ท่านจะพบ
ศรัทธา ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนรู้พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สั่งสมไว้
ในใจท่าน และด�าเนินชีวิตอย่างเบิกบาน ใน
พระกิตติคุณ 

ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านท�าดังนั้น ท่าน
จะค้นพบตัวตนที่ดีที่สุดของท่าน—ตัวตนที ่
แท้จริง ของท่าน  ท่านจะค้นพบความหมาย 
ท่ีแท้จริงในการเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
นิรันดร์ พระเจ้าแห่งความชอบธรรมทั้งปวง  
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิง่นีแ้ละฝากพรในฐานะ 
อัครสาวกของพระเจ้าไว้กับท่าน ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 พระผู้เป็นเจ้ำมิได้เป็นเพียงพระประมุขและพระ- 

ผูส้ร้ำงเท่ำนัน้	พระองค์ทรงเป็นพระบดิำบนสวรรค์ 
ของเรำด้วย		ชำยและหญิงทุกคนเป็นบุตรและธิดำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำอยำ่งแท้จริง		ประธำนโจเซฟ	
เอฟ.	สมิธสอนว่ำ	“มนุษย์เป็นวิญญำณที่ถือก�ำเนิด
จำกพระบิดำมำรดำบนสวรรค์	และได้รับกำรเลี้ยง
ดูจนถึงควำมเป็นผู้ใหญ่ในคฤหำสน์นิรันดร์ของ
พระบิดำก่อนมำยังโลกนี้ในร่ำงกำย	[เนื้อหนัง]	
ชั่วครำว”	(ดู	ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจ
เซฟ เอฟ. สมิธ	[1998],	368).	

2.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	132:19.
3.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	132:21-22,	24.
4.	 ดู	อิสยำห์	55:9.
5.	 ดู	โมเสส	1:39.
6.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	59:23.
7.	 โมไซยำห์	18:9.
8.	 แอลมำ	32:42.
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ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
ต่อไปนี้คือประสบการณ์เรื่องเล่าที่เลือกสรรมาจากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเพื่อใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ใน 
ครอบครัว และการสอนอื่นๆ

ผู้พูด เรื่องเล่า
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (28) นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นเสริมสร้างประจักษ์พยานของอดีตผู้สอนศาสนาคนหนึ่งเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ

เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด (89) มัคคุเทศก์ทางน้ำาเตือนคนล่องเรือให้ “อยู่ในเรือ” เมื่อพวกเขาเตรียมตัวสำาหรับการเดินทางผ่านสายน้ำาเชี่ยวกราก

เดวิด เอ. เบดนาร ์ (107) หลังจากได้รับการรักษาจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อย ลูกชายของเดวิด เอ. เบดนาร์ให้การรักษาแบบเดียวกันนี้กับเพื่อนๆ ของเขา

ลินดา เค. เบอร์ตัน (111) ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาจบงานเผยแผ่ศาสนาด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์หลังจากถวายใจ ความนึกคิด และพลังแด่พระเจ้า

แทด อาร์. คอลลิสเตอร ์ (32) แม่ของเบน คาร์สันเปลี่ยนชีวิตของเขา เด็กหญิงชาวเลบานอนเรียนรู้พระกิตติคุณจากมารดาของเธอ บิดามารดาของแทด อาร์. คอลลิสเตอร์  
 สอนพระกิตติคุณแก่ท่าน

เครก ซี. คริสเต็นเซ็น (50) มัคนายกหลายคนพูดว่าเหตุใดพวกเขาจึงชื่นชมประธานมอนสัน เครก ซี. คริสเต็นเซ็นได้รับประจักษ์พยานจากการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน

ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน (16) พระเจ้าเฮนรีที่ 5 บอกทหารของพระองค์ว่าจิตวิญญาณของทุกคนเป็นของตนเอง ชายคนหนึ่งซึ่งปฏิเสธที่จะดูแลตนเองยินยอม   
 ให้ตนถูกพาไปสุสาน

เควนทิน แอล. คุก (46) ลูซีจากการ์ตูนเรื่อง พีนัทส์ แก้ตัวที่รับลูกบอลพลาด ชายหนุ่มทำาการตัดสินใจซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาในการรับใช้งานเผยแผ ่  
 และแต่งงานในพระวิหาร การเยี่ยมเยียนโค้ชทีมมหาวิทยาลัยยืนยันการตัดสินใจของเควนทิน แอล. คุกที่จะทำาตามคำาแนะนำาของบิดา

ดีน เอ็ม. เดวีส (53) ศาสนจักรและสมาชิกในฟิลิปปินส์ช่วยชีวิตสมาชิกและผู้ไม่ใช่สมาชิกหลังจากพายุไต้ฝุ่นทำาลายล้างทุกอย่างเสียหาย 

เชอริล เอ. เอสพลิน (12) ผู้นำาเยาวชนหญิงเรียนรู้เกี่ยวกับพลังอำานาจของศีลระลึก ชายวัย 96 ปีเข้าโบสถ์เพื่อจะรับส่วนศีลระลึกได้

เฮนรีย์ บี. อายริงก ์ (59) ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ช่วยหนุ่มน้อยเฮนรีย์ บี. อายริงก์กับพี่ชายท่านเตรียมสำาหรับการรับใช้ฐานะปุโรหิต บิดาและอธิการของเฮนรีย์ บี.   
 อายริงก์แสดงความมั่นใจในตัวท่านโดยขอความช่วยเหลือจากท่าน คู่สอนประจำาบ้านรุ่นพี่แสดงความไว้วางใจในบุตรชายของเฮนรีย ์บี. อายริงก์

 (70) มารดาของเฮนรีย์ บี. อายริงก์สวดอ้อนวอนว่าท่านจะได้ยินพระคำาของพระผู้เป็นเจ้าในคำาแนะนำาของเธอ ผู้นำาศาสนจักรในไอดาโอ       
 สหรัฐอเมริกา ได้รับการเปิดเผยให้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ภรรยาของชายคนหนึ่งผู้ได้รับอำานาจการผนึกรู้โดยการเปิดเผยว่าสามีของเธอได้รับเรียก  
 จากพระผู้เป็นเจ้า

อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท (37) ในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา อีดัวร์โด กาวาร์เร็ทเรียนรู้บทเรียนเก่ียวกับการทำาตามพระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด บิดามารดาและพี่น้อง  
 ของเด็กหญิงวัย 14 ปีในอุรุกวัยทำาตามแบบอย่างของเธอและเข้ามาเป็นสมาชิกศาสนจักร บิดามารดาของอีดัวร์โด กาวาร์เร็ทยอมรับผู้สอนศาสนา  
 และข่าวสารของพวกเขา

คาร์ลอส เอ. โกดอย (96) เพื่อจะได้พรที่สัญญาไว้ในปิตุพรของท่าน คาร์ลอส เอ. โกดอยแสวงหาการศึกษาเพิ่มเติม ด้วยการสนับสนุนจากภรรยาของท่าน

โรเบิร์ต ดี. เฮลส ์ (80) หนุ่มน้อยโรเบิร์ต ดี. เฮลส์ได้รับประจักษ์พยานเมื่อท่านเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าจากบิดามารดา ครู พระคัมภีร์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด ์ (40) โธมัส เอส. มอนสัน ใส่รองเท้าแตะกลับจากเยอรมนีหลังจากให้รองเท้าและเสื้อผ้าสำารองของท่านแก่ผู้อื่น

แลร์รีย์ เอส. เคเชอร ์ (104) แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์กับภรรยาของท่านติดอยู่ในกระแสน้ำาเปลี่ยนทิศแต่รอดกลับเข้าฝั่งได้ด้วยการแทรกแซงจากสวรรค์ ชายสองคนทำาการ  
 เลือกซึ่งนำาครอบครัวพวกเขาออกไปจากศาสนจักร บิดามารดาของภรรยาแลร์รีย์ เอส. เคเชอร์เป็นพรแก่ลูกหลานของพวกเขาโดยการ   
 ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและสอนพระกิตติคุณแก่ลูกๆ 

ยอร์ก เคลบิงกอต (34) ยอร์ก เคลบิงกอตให้คำาแนะนำาซิสเตอร์คนหนึ่งในคณะเผยแผ่เคียฟ ยูเครนว่าอย่าให้ความอ่อนแอของเธอตรึงเธอไว้

นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต ์ (117) นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ออกจากพระวิหารโดยรู้ว่าเธอวางใจในพระผู้ช่วยให้รอดได้ ลูกสาวของนีลล ์เอฟ. แมร์ริออตต์กระตุ้นให้ครอบครัวเธอ  
 สวดอ้อนวอนหลังจากลูกชายคนเล็กของครอบครัวหลงหายไป เยาวชนหญิงเก้าร้อยคนในอะแลสกาท่องจำา “พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์” 

ฮูโก อี. มาร์ติเนซ (102) ประธานมอนสันปฏิบัติต่อบิดาที่มีลูกสาวป่วย  พี่น้องชายนำาน้ำามาให้ครอบครัวมาร์ติเนซหลังจากพายุเฮอร์ริเคน

โธมัส เอส. มอนสัน (67) ตอร์ปิโดลูกหนึ่งยิงถูกหางเสือของเรือรบ บิสมาร์ค ทำาให้ไม่สามารถคัดท้ายเรือตามผังเส้นทางได้

 (86) สมาชิกศาสนจักรในแคนาดามักจะไปบ้านของสามีภรรยาผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากเยอรมนีเพื่อสัมผัสถึงวิญญาณแห่งสันติสุขที่นั่น

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน (74) หลังจากทำาการผ่าตัดให้ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์แล้ว รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันได้รับพยานว่าประธานคิมบัลล์จะเป็นศาสดาพยากรณ์

ดัลลิน เอช. โอ๊คส ์ (25) เพราะความอดทนและความเมตตาของภรรยา สามีผู้ไม่ใช่สมาชิกตัดสินใจรับบัพติศมา

อัลลัน เอฟ. แพคเกอร ์ (99) ขณะกำาลังมุ่งความสนใจไปที่การตัดไม้ หนุ่มน้อยอัลลัน เอฟ. แพคเกอร์ลืมถอดปลอกขวานออก

บอยด์ เค. แพคเกอร ์ (6) สตรีคนหนึ่งตระหนักได้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงชดใช้ความผิดร้ายแรงที่กระทำาต่อเธอแล้ว 

แอล. ทอม เพอร์รีย ์ (43) หลานชายของประธานฮาโรลด์ บี. ลีเตือนมารดาของเขาถึงความสำาคัญของการสวดอ้อนวอนก่อนนอน

ลินน์ จี. รอบบินส ์ (9) ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ถามลินน์ จี. รอบบินส์ว่าท่านหันหน้าไปทางใด ซึ่งเตือนท่านว่าท่านเป็นตัวแทนศาสดาพยากรณ์ต่อผู้คน

จีน เอ. สตีเวนส ์ (114) บิดามารดาของ จีน เอ. สตีเวนส์ยึดมั่นในพันธสัญญาและความรักที่พวกเขามีต่อพระเจ้า เยาวชนหญิงเตรียมตัวสำาหรับพันธสัญญาพระวิหาร

ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ (56) ชายคนหนึ่งหมกมุ่นอยู่กับแดนดิไลออนต้นเดียวในสนามหญ้าของเพื่อนบ้าน โจรปล้นธนาคารนำาน้ำามะนาวมาทาหน้า โดยเชื่อว่า   
 จะทำาให้ไม่มีใครเห็นเขาได้ ในวอร์ดที่เข้มแข็งอย่างเห็นได้ชัดแห่งหนึ่งคู่แต่งงาน 11 คู่จบลงด้วยการหย่า

 (120) ผู้เยี่ยมสอนมาช่วยเหลือมารดาตัวคนเดียวผู้กำาลังลำาบากกับลูกที่ป่วยสองคน
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“เราผ่านประสบการณ์สองวันอันน่า
ยินดีของข่าวสารที่ได้รับการดลใจ” 
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวปิด

การประชุมใหญ่สามัญประจำากึ่งปีครั้งที่ 184 
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

ข่าวสารเหล่านั้นรวมถึงความสำาคัญของ 
การพัฒนาประจักษ์พยานอันจะทำาให้ท่าน 
สามารถอดทนได้ทุกสภาวการณ์ เดินตาม
หนทางของพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นสานุ- 
ศิษย์ที่จงรักภักดี ทำาตามและสนับสนุน
ศาสดาพยากรณ์ ใช้สิทธิ์เสรีอย่างฉลาด  
และทำาให้บ้านเป็นสถานที่แห่งความรัก 
ความปลอดภัย แบบอย่าง และการเรียน
พระกิตติคุณ

ในคำากล่าวเปิดการประชุมวันเสาร์ 
ประธานมอนสันกล่าวว่าศาสนจักรเติบโตต่อ 
เนื่อง “เวลานี้เรามีสมาชิกมากกว่า 15 ล้าน
คนและเพิ่มขึ้นตามลำาดับ” ประธานมอนสัน
กล่าว “งานเผยแผ่ศาสนากำาลังก้าวหน้าไม ่
หยุดยั้ง เรามีผู้สอนศาสนากำาลังรับใช้และ 
แบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณทั่วโลกเกิน 
88,000 คน”   

ที่ภาคบ่ายวันเสาร์ เอ็ลเดอร์คาร์ลอส เอช. 
อมาโด และเอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์คเกอร์ 

จากโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบได้รับการ
ปลดให้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณ
เอ็ลเดอร์อารายิค วี. มินัสยันและเอ็ลเดอร ์
กวิโด เซ็นคันส์ได้รับการปลดจากสาวก 
เจ็ดสิบภาค

เป็นครั้งแรกในการประชุมใหญ่สามัญ
ที่ผู้พูดบางท่านกล่าวปราศรัยในภาษาของ
ท่านเอง ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เอ็ลเดอร์ชี ฮอง 
(แซม) วอง พูดในภาษาจีนกวางตุ้ง เอ็ลเดอร ์
อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท และเอ็ลเดอร์ฮิวโก อี. 
มาร์ติเนซพูดในภาษาสเปน และเอ็ลเดอร์
คาร์ลอส เอ. โกดอยพูดในภาษาโปรตุเกส

ที่นั่ง 21,000 ที่ในศูนย์การประชุมใหญ่
แน่นขนัดจนล้นออกมาบริเวณเทมเปิลสแควร์ 
ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกาสำาหรับ
การประชุมใหญ่แต่ละภาค ซึ่งแปลไว้มาก 
กว่า 90 ภาษาและถ่ายทอดไปยัง 170 กว่า 
ประเทศและเขตปกครอง นอกจากนี้ยังถ่าย 
ทอดทางโทรทัศน์ วิทยุ ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต 
และอุปกรณ์มือถือด้วย

การประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นวาระครบรอบ 
90 ปีของการกระจายเสียงการประชุมใหญ ่
ทางวิทยุ และครบรอบ 65 ปีของการถ่ายทอด 
การประชุมใหญ่ทางโทรทัศน ์

“สองวันอันน่ายินดีของข่าวสาร 
ที่ได้รับการดลใจ”

ข่าวศาสนจักร

ประธานโธมัส เอส. มอนสันพูดในการประชุมใหญ่สามัญภาคบ่ายวันอาทิตย์ เวลานี้มีคนหลายล้านคนเข้าไปดู
ภาพยนตร์ที่ศาสนจักรสร้างเพื่อ
ยกย่องศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ-

Joseph Smith: Prophet of the Restora-

tion ภาพยนตร์พรรณนาชีวิตและมรดก
จากท่านศาสดาพยากรณ์มีให้ชมฟรีบน 
Hulu เว็บไซต์ที่ให้สตรีมมิ่งวีดิโอ

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของ
ศาสนจักรที่ฉายผ่านช่องทางหลักและ
ผูกขาดอย่าง Hulu ซึ่งสมาชิก Hulu 
ประมาณ 4 ล้านคนสามารถชมสตรีม
มิ่งวีดิโอตามคำาขอผ่าน Roku, Alpple 
TV, Xbox, PlayStation สมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ตที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ต 
การมีภาพยนตร์เรื่องนี้บน Hulu  ไม่
เพียงทำาให้สมาชิกศาสนจักรเข้าไปด ู
ได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให ้
ผู้ไม่เป็นสมาชิกเข้าไปชมและเรียนรู้
เกี่ยวกับศาสนจักรมากขึ้นเช่นกัน

สมาชิกที่เข้าไปชม แสดงความเห็น 
และจัดลำาดับภาพยนตร์สามารถทำาให้
คนอื่นๆ หาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ง่าย 
ขึ้น 

ภาพยนตร์เกี่ยว
กับโจเซฟ สมิธ 
มีอยู่บน Hulu 
แล้ว
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“เมื่อพระวิหารที่ประกาศไปทั้งหมดก่อน
หน้านี้ดำาเนินการก่อสร้างและได้รับ    
 การอุทิศแล้ว เราจะมีพระวิหารเปิด

ดำาเนินการ 170 แห่งทั่วโลก” ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันกล่าวระหว่างการประชุมใหญ่
สามัญเดือนตุลาคม 2014  “เพราะเรากำาลัง
พยายามสร้างพระวิหารที่ประกาศไว้ก่อน
หน้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันเราจึงไม่
ประกาศการสร้างพระวิหารแห่งใหม่ แต่ใน
อนาคต เมื่อเห็นความจำาเป็นและมีทำาเลที่
เหมาะสม เราจะประกาศการสร้างพระวิหาร
เพิ่มเติม”

เมื่อประธานมอนสันอุทิศซ้ำาพระวิหาร 
ออกเด็น ยูทาห์ในเดือนกันยายน 2014  ส่ง
ผลให้มีพระวิหารของศาสนจักรเปิดดำาเนิน
การ 143 แห่งทั่วโลก

พระวิหารฟอร์ตลอเดอร์เดล ฟลอริดาได ้
รับการอุทิศในเดือนพฤษภาคม 2014 โดย
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด พระวิหาร 

แหล่งข้อมูลการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจที่มีให้สภา

เวลานี้สมาชิกสภาสเตคและสมาชิกสภา
วอร์ดสามารถเข้าไปดูเว็บเพจใหม่ของ

ศาสนจักรชื่อว่า Ministering Resources 
ได้ที่ ministering.lds.org เพื่อช่วยบุคคล
และครอบครัวเรื่องความต้องการฝ่ายโลก
และฝ่ายวิญญาณของพวกเขา ตลอดถึง
ปัญหาที่ละเอียดอ่อนและแก้ไขยาก คน 
ที่มีการเรียกปัจจุบันในสภาสเตคและ 
สภาวอร์ดสามารถเข้าเว็บเพจนี้ผ่านบัญช ี
แอลดีเอสของพวกเขา

ศาสนจักรได้อัพเดทแหล่งข้อมูลท่ีก่อน
หน้าน้ีมีให้เฉพาะอธิการและประธานสเตค
และเพ่ิมรายละเอียดพร้อมแนวทางเฉพาะ
เจาะจงเก่ียวกับวิธีช่วยผู้ประสบการทารุณ
กรรม ผู้ต่อสู้กับการเสพติด สตรีโสดที ่
ตั้งครรภ์ ผู้ใช้สื่อลามก คนที่ประสบแรง 
ดึงดูดจากเพศเดียวกัน และคนที่ต่อสู ้
กับปัญหาการเงินและงานอาชีพ

ภายใต้การกำากับดูแลของอธิการ  
สภาวอร์ดสามารถใช้แหล่งข้อมูลการ 
ปฏิบัติศาสนกิจหารือกันเพื่อประโยชน ์
ของบุคคลและครอบครัวในเขตวอร์ด 
ของพวกเขา 

ความคืบหน้าเกี่ยวกับพระวิหารยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง

พระวิหารออกเด็น ยูทาห์ได้รับการอุทิศซ้ำา 

วันที่ 21 กันยายน 2014

คำ�สอนแห่งยุคสมัยของเร�

ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2014 จนถึงเดือน
มีนาคม 2015 บทเรียนฐานะปุโรหิตแห่ง 

เมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ในวันอาทิตย์ที่สี ่
ควรเตรียมจากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม 2014 หนึ่งเรื่องหรือมากกว่านั้น

ในเดือนเมษายน 2015 ท่านอาจเลือกคำา
ปราศรัยจากการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2014 
หรือเดือนเมษายน 2015 ประธานสเตคและ 
 

ประธานท้องถิ่นควรเลือกว่าจะใช้คำาปราศรัยเรื่อง
ใดในท้องที่ของพวกเขา หรือพวกเขาอาจมอบ
ความรับผิดชอบนี้ให้อธิการและประธานสาขาเป็น
คนเลือก

ผู้เข้าเรียนบทเรียนวันอาทิตย์ที่สี่ควรศึกษา 
คำาปราศรัยที่เลือกไว้ล่วงหน้า คำาปราศรัยการ
ประชุมใหญ่มีให้อ่านหลายภาษาที่ conference.
lds.org  

ฟินิกซ์ แอริโซนาจะได้รับการอุทิศวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2014 และจะอุทิศหรืออุทิศซ้ำา
พระวิหารอีกอย่างน้อยห้าแห่งในปี 2015  
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คนหนุ่มสาวฟังคำาปราศรัยการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่ศูนย์แมร์ริออตต์  

มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ ในโพรโว ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เดือนมกราคมจะเริ่มปรับเปลี่ยนการให้
ข้อคิดทางวิญญาณสำาหรับคนหนุ่มสาว
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มีความช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้
รับผลกระทบจากการเสพติด
ของบุคคลที่พวกเขารัก

คู่ครองและครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบ 
จากพฤติกรรมเสพติดของบุคคลที่

พวกเขารักสามารถหันไปพึ่งคู่มือออนไลน์
ล่าสุดเพื่อหาความช่วยเหลือ ความหวัง 
และการเยียวยา

The Spouse and Family Support 
Guide (คู่มือสนับสนุนคู่ครองและครอบ- 
ครัว) ที่ AddictionRecovery.lds.org มีไว้ 
ช่วยเยียวยาคู่ครองและสมาชิกครอบครัว
จากการท้าทายที่พวกเขาประสบเพราะ
พฤติกรรมเสพติดของบุคคลที่พวกเขา
รัก ผู้ซึ่งพัวพันกับยาเสพติด เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สื่อลามก และสารอันตราย
หรือการปฏิบัติที่เป็นอันตรายอื่นๆ นอก 
จากภาษาอังกฤษแล้ว อีกไม่นานจะมีใน
ภาษาสเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส อิตาลี 
เยอรมัน รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ด้วย

คู่มือแบ่งออกเป็น 12 หมวด เน้นเร่ือง
การเยียวยา การเพิ่มความหวัง และพบ
พลังผ่านพระเยซูคริสต์

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติมีให้หลายข้อ 
อาทิ วิธีตั้งข้อจำากัดและกฎเกณฑ์ วิธีพูด
กับคนที่เรารักเรื่องการเสพติดและการ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และวิธีตอบ
สนองอย่างเหมาะสมกรณีกลับไปเสพอีก

คู่มือดังกล่าวใช้สำาหรับการสนทนา
ในการประชุมกลุ่มสนับสนุนคู่ครองและ
ครอบครัวแบบไม่พึงเปิดเผย ซึ่งหน่วยให้
คำาปรึกษาครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้าย
เป็นผู้จัด ทั้งยังสามารถใช้ศึกษาส่วนตัว 
หรือผู้นำาศาสนจักรสามารถใช้เม่ือสัมภาษณ์ 
และให้คำาปรึกษาได้ด้วย 

127พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4

ฝ่
ายประธานสูงสุดและคณะ
กรรมการด้านการศึกษาของ
ศาสนจักรได้ประกาศปรับเปลี่ยน

ความถี่ สถานที่ และการพิมพ์เผยแพร่
การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำาหรับคนหนุ่ม
สาว โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 
เป็นต้นไป
การปรับเปลี่ยนมีดังนี้

ชื่อ: การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำาหรับ
คนหนุ่มสาวทั่วโลก: ยามค่ำากับ (ชื่อผู้พูด)

ความถี่: ปีละสามครั้ง ในวันอาทิตย ์
ที่สองของเดือนมกราคม วันอาทิตย์แรก 
ของเดือนพฤษภาคม และวันอาทิตย์ที ่
สองของเดือนกันยายน

ผู้เข้าร่วมประชุม: เชิญคนหนุ่มสาว 
ทั้งโสดและแต่งงานแล้วทุกคนเข้าร่วม 
เชิญนักเรียนที่กำาลังจะจบมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าร่วมด้วย

สถานที่: การให้ข้อคิดทางวิญญาณ
เดือนมกราคมจะจัดที่มหาวิทยาลัยบริคัม 
ยังก์ในโพรโว ยูทาห์; ที่บีวายยู-ไอดาโฮ; 
หรือที่บีวายยู-ฮาวาย การให้ข้อคิดทาง
วิญญาณเดือนพฤษภาคมจะจัดในศูนย์
การประชุมใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้หรือ
บริเวณอ่ืนท่ีสำานักงานใหญ่ของศาสนจักร

การให้ข้อคิดทางวิญญาณเดือนกันยายน
จะจัดที่อื่นในสหรัฐ

การพิมพ์เผยแพร่:  ภายในสองสาม 
วันหลังการให้ข้อคิดทางวิญญาณแต่ละ 
ครั้ง เนื้อหาคำาพูด เสียง และภาพจะม ี
เป็นภาษาอังกฤษท่ี LDS.org และ Gospel 
Library app ในหมวด Young Adult  
เวอร์ช่ันภาษาต่างๆ จะตามมาทีหลัง บท
สรุปของคำาพูดจะรวมอยู่ใน เลียโฮนา และ 
เนื้อความอ้างอิง ภาพอ้างอิง (อินเทอร์
เน็ตมีม) และหัวข้อเด่นเป็นวีดิทัศน์จะ
เผยแพร่สดและหลังจากการให้ข้อคิด
ทางวิญญาณผ่านสื่อสังคมของศาสนจักร 
รวมทั้งเพจสังคมเฉพาะของผู้พูด

ฝ่ายประธานสูงสุดจะยังคงเลือกผู้พูด
จากบรรดาเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้า
หน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักร

การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะประกาศให้
คนหนุ่มสาวทราบในระหว่างการให้ข้อคิด
ทางวิญญาณซีอีเอสวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2014 และประกาศให้ผู้นำาฐานะปุโรหิต
ทราบในจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2014 พร้อมตาราง
การถ่ายทอดปี 2015 
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กำาลังช่วยฟื้นฟูพืชผลและให้การอบรม
เรื่องการปลูกผักสวนครัว

• ในเม็กซิโก เมื่อเฮอร์ริเคนทำาให้บ้านเรือน
หลายพันหลังเสียหายหรือพังพินาศ ผู้นำา
ศาสนจักรในท้องที่ได้จัดหาอาหารและ
น้ำาให้สมาชิกที่ประสบภัย และศาสนจักร
ทำางานกับเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือจัดหาโภคภัณฑ์

สิ่งที่ท่านทำาได้

การบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมทำาให้ศาสนจักรสามารถตอบรับ
วิกฤตได้ทันที นอกจากนี้ ไม่ว่าสมาชิกอยู่ที่
ใด พวกเขาสามารถแสดงความรักเฉกเช่น
พระคริสต์ ให้การรับใช้ และเสริมสร้างความ
เคารพต่อทุกคน การสนใจผู้อพยพและผู้ย้าย 
ถิ่นในชุมชนของเราเอง หรือผู้ประสบภัย
ส่วนตัว และมอบมิตรภาพ ความสนใจ และ
สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นให้พวกเขาคือการ 
กระทำาเฉกเช่นพระคริสต์ซึ่งจะไม่มีวันสูญ
เปล่า

โดยผ่านงานเพื่อมนุษยธรรม ศาสนจักร
พยายามปฏิบัติตามคำาแนะนำาของประธาน
โธมัส เอส. มอนสันที่ว่า “เราสามารถหนุนใจ
กัน เรามีความสามารถที่จะสังเกตเห็นผู้ที่ถูก
มองข้าม เมื่อเรามีตาที่มองเห็น มีหูที่ได้ยิน  
มีใจที่รู้และรู้สึก เราก็สามารถยื่นมือออกไป
ช่วยเหลือได้” (“เรียกให้รับใช้,” เลียโฮนา, 
ม.ค. 2001, 68) 

ต้ั
งแต่สมัยแรกสุดของการฟื้นฟู สมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีชื่อเสียงเรื่อง

เจตจำานงอันแน่วแน่ในการเอื้อมออกไปพยุง
คนที่กำาลังทุกข์ยากเดือดร้อน

ในช่วงไม่กี่ปีนี้ สมาชิกศาสนจักรและคน
อื่นๆ ได้บริจาคทรัพย์สินเงินทองด้วยความ
เอื้อเฟื้อให้กับโปรแกรมบำาเพ็ญประโยชน์
ด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรเพื่อเป็นพรแก่
ชีวิตคนทั่วโลก ในปี 2013 ปีเดียว โปรแกรม
เพื่อมนุษยธรรมแอลดีเอสช่วยประชากรกว่า 
10.5 ล้านคนใน 130 ประเทศ

การช่วยเหลือดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ให้สิ่ง
อำานวยความสะดวกและสิ่งของประทังชีวิต 
ไปจนถึงการทำาให้มีน้ำาสะอาด อบรมผดุง- 
ครรภ์และแพทย์เพื่อช่วยชีวิตทารกแรกเกิด
หลายพันคน และจัดหาเก้าอี้เข็น นอกจากนี้
ศาสนจักรยังได้ช่วยเรื่องการดูแลและอบรม
เรื่องสายตา การฉีดวัคซีน และช่วยชุมชน
ปลูกพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

การช่วยเหลือผู้อพยพ

ศาสนจักรพยายามอย่างมากมาตลอด
เพ่ือช่วยผู้อพยพและผู้ทุกข์ทรมานจากปัญหา 
ความขัดแย้งและการขาดแคลนอาหาร เมื่อ
เร็วๆ นี้:
• ศาสนจักรบริจาคเต็นท์หลายพันหลังและ

โภคภัณฑ์พื้นฐานให้หลายครอบครัวใน
ประเทศชาดและสร้างบ่อน้ำาแบบสูบมือ 
ห้องส้วม และตึกอาบน้ำาในค่ายผู้อพยพ
ในประเทศบูร์กินาฟาโซ 

• ในจอร์แดน ซีเรีย เลบานอน อิรัก และ
แคว้นเคอร์ดิช องค์กรการกุศลวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายบริจาคอาหารกล่อง ผ้าห่ม 
เวชภัณฑ์ ชุดสุขอนามัย เครื่องนอน และ

เครื่องกันหนาว ในอิรักและแคว้นเคอร์ดิช 
ศาสนจักรมอบเก้าอี้เข็นและอุปกรณ์การ
เคลื่อนที่ให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากปัญหา
ความขัดแย้ง

• ในกาซา ศาสนจักรบริจาคยา เวชภัณฑ์ 
และนมผงให้โรงพยาบาลศูนย์

• ในอิสราเอล ศาสนจักรบริจาคอุปกรณ ์
อุลตราซาวด์ให้สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง

• ในยูเครนและรัสเซีย ศาสนจักรร่วมมือกับ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดหา
อาหาร เครื่องนอน เครื่องนุ่งห่ม และชุด
สุขอนามัยส่วนตัวให้ประชากรพลัดถิ่น 
30,000 คนในช่วงบ้านเมืองไม่สงบสุข

องค์กรการกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทำางาน 
เพื่อรักษาความเป็นกลางทางการเมืองและ
ช่วยผู้นับถือศาสนาอื่น

งานบรรเทาทุกข์
ศาสนจักรขานรับยามเกิดภัยพิบัติเช่นกัน

• ในเซียร์ราลีโอนและไลบีเรีย ศาสนจักรดึง
อาสาสมัครในท้องที่ 1,600 คนมาอบรม
เรื่องวิธีหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออีโบลา พร้อม
ทั้งจัดหาอาหาร เวชภัณฑ์ และเสริมสุข
อนามัยพื้นฐาน

• หลังจากลมมรสุมทำาให้เกิดอุทกภัยใน
ปากีสถานและอินเดีย ศาสนจักรได้จัดหา
อาหาร ชุดสุขอนามัย และเวชภัณฑ์ให้

• ในตองกา พายุไซโคลนทำาลายบ้านเรือน
หลายร้อยหลัง รวมทั้งบ้านของสมาชิก 
116 ครอบครัว สมาชิกจะช่วยสร้างบ้าน
ของพวกเขาขึ้นมาใหม่ พวกเขาได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับวิธีสร้างที่พักอาศัยของตน
จากนั้นจะขอให้พวกเขาช่วยสร้างบ้าน
อย่างน้อยอีกสี่หลังให้คนอื่น ศาสนจักร

องค์กรการกุศล 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ให้ความช่วยเหลือ

ประธานท้องถิ่นอัมมาน จอร์แดน และบุตรสาว

พบกับผู้อพยพ
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การสวดอ้อนวอนศักดิ์สิทธิ์  โดย ลินดา เคอร์ลีย์ คริสเต็นเซ็น

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเขียนประสบการณ์ของท่านในป่าศักดิ์สิทธิ์เมื่ออายุ 14 ปีว่า  

“ข้าพเจ้าจึงเข้าไปในป่า…เป็นเวลาเช้าของวันที่สวยงาม, แจ่มใส, ต้นฤดูใบไม้ผลิของปีหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ.  

…ท่ามกลางความกังวลทั้งหมดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังไม่เคยพยายามสวดอ้อนวอนโดยออกเสียงเลย. 

“…โดยมองไปรอบๆ, และพบว่าตนเองอยู่ตามล�าพัง, ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงและเริ่มตั้งจิตปรารถนาต่อพระผู้เป็นเจ้า” 

(โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:14–15)
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“ขณะที่เราพยายามให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิต 

โดยเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ ทำาตามคำาสอนของพระองค ์

และเดินในทางของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาจะมอบชีวิตนิรันดร ์

ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อให้ได้มา” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว

ในการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 184 ของศาสนจักร 

“ไม่มีจุดหมายใดสูงกว่านี้ ที่เราควรเลือกยอมรับการฝึกฝนของพระองค์ 

เป็นสานุศิษย์ของพระองค์ และทำางานของพระองค์ตลอดชีวิตเรา  

ไม่มีสิ่งใด ไม่มีการเลือกใดอีกแล้วที่จะหล่อหลอมเราได้ 

นอกจากพระองค์”
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