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พฤศจิกายน 2015

 5  ก ก
า ย

เอ็ลเดอรฮิ์วโก มอนโทยา
 55 ก า า

เอ็ลเดอรเ์วริน์ พี. สแตนฟิลล์
 5  น าพ า จ า

เอ็ลเดอรเ์จมส์ บี. มารต์ิ โน
 1 จ ิ า า ย 

กา พ ย ิ
เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์

าคการประชุมใหญฐ่านะปุโรหิต

 5 ศ า กิ น ย ิ  ย
กา ก
เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น

  กา าน
เอ็ลเดอรแ์รนดลัล์ เค. เบนเนตต์

  ยา ิ ก ย จ านน
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์

 0 าน ย น าน า าพ
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์

  ก าพ ิ
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

าคเชา้วนัอาทิตย์

  จ น ยา า
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

  น าพิศ
เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด์

 1 า จ ิ น ย าย า า
เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสัน

  านพ น พ น จา
เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด์

 5 า ิ น พน าพ จา
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

  จ ย ก
เอ็ลเดอรเ์กรกอรยี์ เอ. ชไวทเซอร์

 101 าพ ก า ก พ า
เอ็ลเดอรค์ลอดิโอ อาร.์ เอ็ม. คอสตา

 10  พ ิ า ิ ิ น พ น าน
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์

าคบา่ยวนัอาทิตย์

10  จ ศา นจก
เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น

 112 จ าพ จา ย า
เดวนิ จี. เดอรแ์รนท์

 115 า ก าพ ิ  
พ น จา พ น
เอ็ลเดอรว์อน จี. คทีช์

 11  าพ ก าน ก า านกจ พฤ ิ
า ิ า

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์
 121 จ จา า า า จ  

เอ็ลเดอรอ์ัลเลน ด.ี เฮย์นี
 12  า น ยนิ

เอ็ลเดอรค์มิ บี. คลารก์
 12  จ ย น ิ า จา

เอ็ลเดอร์ โคอิชิ อาโอยากิ
 12  ก จก พยาน นา

า
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์

 2 จา นา น  จา นา
า ศา นจก พ ย

ิ ิ ิ นย าย

 1 2 านก า ก า  า กา
น น น ิ า

 1  น า นกา

 1 5 า ศา นจก

า  พฤศจิกายน 2015
 21   11

าคการประชุมใหญส่ตรี

  นพ า นพ จา น าน
โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม

  า พ า า
ลินดา เอส. รฟีส์

 12 ย น พ กา น

แครอล เอฟ. แมคคองกี
 15 ฤ นก ยาย

ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์

าคเชา้วนัเสาร์

 20 าก ย
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์

 2  พ น จา ก า
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์

 2  ิ กา า นิน ิ พ ิ
นศนยก า

เอ็ลเดอรร์ชิารด์ เจ. เมนส์
 0 กา ย าย จ า พ น จา

นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต์
  าพ จาย า ก า

เอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์
  พ จน นาพ พ จ พ น จา

เอ็ลเดอรฟ์รานซิสโก เจ. วนิญัส
  ย ย ย ิ  จ

า พ ิ า ายา
า าก

เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุ

าคบา่ยวนัเสาร์

  กา น นน จา นา ศา นจก
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์

  ิ า า าย ก ก นน
เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์

  น า า าน
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์

 50 นกา กิน าย กิน
เอ็ลเดอรแ์บรดลีย์ ด.ี ฟอสเตอร์
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กา า ก  1 5  2  กนยายน   า  2015

คา่วนัเสาร ์  กนัยายน    
การประชุมใหญส่ตรี
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ผู้ดาํเนินการประชุม: บอนน่ี แอล. 
ออสคารสั์น ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: แอบบีย์  
มอรแ์กน ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เกรซ เทห์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงรวม
ปฐมวยั เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์
จากสเตคทางตอนใตข้องแคชีแวลลีย์ ยูทาห์; 
คลอเดยี บิเกลอร,์ ผู้อํานวยเพลง; บอนน่ี  
กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน; ซาราห์ จอห์นสัน, 
ผู้เป่าฟลูต: “มาเถิดท่านลูกหลานพระเจ้า,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 20; เมดเลย์, เรยีบ
เรยีงโดย มอห์ลแมน, ไม่ตพีิมพ์: “ฉันจะทํา
ตามแผนของพระเจ้า,” หนังสือเพลงสําหรบั
เด็ก, 86, และ “Faith in Every Footstep,” เดย์
ลีย์, ดนตรปีระกอบโดยฟลูตและออรแ์กน; 
“As Zion’s Youth in Latter Days,” Hymns, no. 
256, เรยีบเรยีงโดย เคเซ็น, ตพีิมพ์ โดย  
แจ็คแมน; “เด็กที่รกั พระเจ้าอยู่ ใกล้เจ้า,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 41, เรยีบเรยีงโดย 
วทัคนิส์, ไม่ตพีิมพ์; “ออกไปดว้ยศรทัธา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 134, ท่อนประสาน 
เรยีบเรยีงโดย บิเกลอร,์ ไม่ตพีิมพ์

เชา้วนัเสาร ์  ตลุาคม    าคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ผู้ดาํเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์ 
บี. อายรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: แมรยี์ อาร.์ 
เดอรแ์ฮม ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรเ์อ-
เดรยีน โอชวา ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประ-
สานเสียงแทเบอรน์าเคลิ; แมค วลิเบิรก์ 
และไรอัน เมอรฟี์ย์, ผู้อํานวยเพลง; เคลย์ 
ครสิเตยีนเซ็น, ผู้เล่นออรแ์กน: “รบีรดุสิทธิ -
ชน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 32; “พระเยโฮ-
วาห์ โปรดทรงนําเรา,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 35; “ฉันรูพ้ระผู้ช่วยทรงรกัฉัน,” ครเีมอร,์ 
เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์ย์, ตพีิมพ์ โดย แจ็ค
แมน; “เราขอบพระทัยสําหรบัศาสดา,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 10; “Precious Savior, Dear 
Redeemer,” Hymns, no. 103, เรยีบเรยีงโดย 
มานูคนิ, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน; “สิทธิชนมา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 17, เรยีบเรยีงโดย 
วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย อ็อกซ์ฟอรด์

บา่ยวนัเสาร ์  ตลุาคม    าคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ผู้ดาํเนินการประชุม: ประธาน
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ผู้สวดอ้อนวอน

เปิด: เอ็ลเดอรเ์ทอเรนซ์ เอ็ม. วนิสัน ผู้สวด
อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรค์าซุฮิโกะ ยามาชิตะ
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงปฐมวยั
จากสเตคในรเิวอรต์นั, ยูทาห;์ เอมลีิ ่แวดลีย,์  
ผูอ้าํนวยเพลง; ลินดา มารเ์ก็ตส์์ และบอนน่ี  
กูด๊ลิฟฟ์, ผูเ้ล่นออรแ์กน: “Beautiful Savior,” 
Children’s Songbook, 62, เรยีบเรยีงโดย 
เคเซ็น, ตพีมิพ์ โดย แจ็คแมน; เมดเลยเ์รยีบ
เรยีงโดย ดฟีอรด์, ไมต่พิีมพ:์ “คน้หาไตรต่รอง
และสวด,” หนังสือเพลงสําหรบัเด็ก, 66, และ 
“ฉันคดิถึงยามอ่านเรือ่งแสนหวาน,” หนังสือ
เพลงสําหรบัเด็ก, 35; “จงตามเรามา,” เพลง
สวด, บทเพลงที ่48; “ฉันรูสึ้กถึงความรกัของ
พระผูช่้วย,” หนังสือเพลงสําหรบัเด็ก, 42, เรยีบ
เรยีงโดย คารด์อน, ตพิีมพ์ โดย แจ็คแมน

คา่วนัเสาร ์  ตลุาคม    
าคการประชุมใหญฐ่านะปุโรหิต

ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ผู้ดาํเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์  
บี. อายรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์
แลรร์ยี์ เอส. เคเชอร ์ผู้สวดอ้อนวอนปิด: สต-ี
เฟน ดบัเบิลยู. โอเวน ดนตรีโดยคณะนัก
รอ้งประสานเสียงบิดากับบุตรชายจากสเตค
ในโอเรม, ยูทาห์; คอรยี์ เมนเดนฮอลล์, ผู้
อํานวยเพลง; แอนดรวู ์อันสเวริธ์ และเคลย์ 
ครสิเตยีนเซ็น, ผู้เล่นออรแ์กน: “Let Zion 
in Her Beauty Rise,” Hymns, no. 41, เรยีบ
เรยีงโดย แม็คดาวติต,์ ตพีิมพ์ โดย แม็คดา-
วติต;์ “เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 62, เรยีบเรยีงโดยแม็คดาวติต,์  
ตพีิมพ์ โดย แม็คดาวติต;์ “สรรเสรญิพระเจ้า,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 30; “พระเจ้าขอข้า
ตามพระองค,์” เพลงสวด, บทเพลงที่ 106; 
“เราจะนําความจรงิไปทั่วหล้า,” หนังสือเพลง
สําหรบัเด็ก, 92, เรยีบเรยีงโดย แม็คดาวติต,์  
ตพีิมพ์ โดย แม็คดาวติต์

เชา้วนัอาทิตย ์  ตลุาคม    าคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ผู้ดาํเนินการประชุม: ประธานดเีทอร ์
เอฟ. อุคทด์อรฟ์ ผูส้วดออ้นวอนเปิด: เอ็ลเดอร ์
ชี ฮอง (แซม) วอง ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เชอรลิ  
เอ. เอสพลิน ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสาน
เสียงแทเบอรน์าเคลิ; แมค วลิเบิรก์, ผู้อํานวย
เพลง; รชิารด์ เอลเลียตต ์และแอนดรวู ์ 
อันสเวริธ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “Arise, O God, 
and Shine,” Hymns, no. 265; “พระผู้ ไถ่แห่ง
อิสราเอล,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 5, เรยีบเรยีง

โดย วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย, ฮินชอว;์ “ถ้าพระผู้
ช่วยยืนเคยีงข้างฉัน,” ดฟีอรด์, เรยีบเรยีงโดย 
คารด์อน/เอลเลียตต,์ ไม่ตพีิมพ์; “ฐานมั่นคง
หนักหนา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 33; “มีแสง
สวา่งในใจข้าวนัน้ี,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
120, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์, ไม่ตพีิมพ์; “พระ
วญิญาณพระเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 2, 
เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน

บา่ยวนัอาทิตย ์  ตลุาคม    าคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ผู้ดาํเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์  
บี. อายรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรย์อรก์ 
เคลบิงกอต ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร ์
สก็อตต ์ด.ี ไวทิงก์ ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประ-
สานเสียงแทเบอรน์าเคลิ; แมค วลิเบิรก์ และ
ไรอัน เมอรฟี์ย์, ผู้อํานวยเพลง; บอนน่ี  
กูด๊ลิฟฟ์ และลนิดา มารเ์ก็ตส์, ผูเ้ลน่ออรแ์กน: 
“Praise the Lord with Heart and Voice,” 
Hymns, no. 73, เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์ย์,  
ไม่ตพีิมพ์; “Our God Is a God of Love,” คนั-
ดคิ, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน; “จงยินดพีระเจ้า
ทรงเป็นราชัน!,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 27; 
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โควรมัอัครสาวกสิบสองเน้น
ยํา้ถึงเหตผุลที่พระเจ้าทรงจัด
ตัง้ศาสนจักรของพระองค ์โดย
มีศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
เป็นรากฐาน ที่จะทํางานของ
พระองคแ์ละทําให้เรากลับไป
หาพระองค์ ได ้(ดหูน้า 24, 128, 
และ 108)

• คาํปราศรยัของประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันและเอ็ลเดอร ์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายถึง
บทบาทสําคญัของสตร ีประธาน
เนลสันกล่าววา่ “อาณาจักร

ของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่และไม่
สามารถสมบูรณ์ ได้ โดยปราศจาก
สตรผีู้ทําพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ 
และจากน้ันรกัษาพันธสัญญาน้ัน 
สตรผีู้ที่สามารถพูดดว้ยพลังและ
สิทธิอํานาจของพระผู้เป็นเจ้า!” 
(หน้า 96) 

• เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองยืนยัน
วา่ “พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสบ
และทนตอ่ความท้าทายแบบ
มรรตยัทัง้หมดอย่างครบถ้วน . . . 
และเพราะส่ิงน้ีการชดใช้ ให้
ฤทธานุภาพแดพ่ระองคท์ี่จะช่วย
เหลือเรา—ให้พละกําลังเราในการ
อดทนตอ่ทุกส่ิง” (หน้า 61–62)

“
 านเป็นบุตรหรอืธิดาของ 
พระบิดาบนสวรรค”์ ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันกล่าวในการประชุม

ใหญ่สามัญภาคเช้าวนัอาทิตย์ “ท่านจาก
ที่ประทับของพระองคม์าอยู่บนโลกน้ี
ช่วงเวลาหน่ึง เพื่อสะท้อนความรกัและ
คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด และเพื่อให้
แสงสวา่งของท่านส่องให้ทุกคนเห็น เมื่อ
ช่วงเวลาน้ันบนโลกสิน้สุดลง ถ้าท่านทํา
ส่วนของท่าน ท่านจะไดร้บัพรประเสรฐิ
ของการกลับไปอยู่กับพระองคต์ลอดกาล” 
(หน้า 88)

ก  ารประชุมใหญ่สามัญครัง้น้ี
แจ้งถึงการจากไปไม่นานมาน้ีของ

ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร,์ 
เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี,์ และ
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จ.ี สก็อตตแ์หง่ 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง สมาชิก
ศาสนจักรสนับสนุนสมาชิกโควรมั 
อัครสาวกสิบสองใหม่สามท่าน: 
เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ 
เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสัน, และ
เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด์

เรือ่งเดน่อื่นๆ:
• คาํปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์อ็ม.  

รสัเซลล์ บัลลารด์, เอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนาร,์ และเอ็ลเดอรด์.ี 
ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่ง

นจากกา า
ก  1 5 ศา นจก
พ ย ิ ิ ิ นย าย
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พระองค ์พระเยซูครสิต ์เราพยายาม
ทําตามพระองคท์ุกลมหายใจ การที่เรา
พยายามเข้าใกล้พระบิดาและพระบุตร
ของพระองคม์ากขึน้จะขัดเกลาและขยาย
ลักษณะแห่งสวรรค์ ในเราแตล่ะคน

ลักษณะแห่งสวรรคข์องเราไม่เกี่ยวกับ
ความสําเรจ็ของตวัเรา สถานภาพที่เราได้
รบั จํานวนมาราธอนที่เราวิง่ หรอืความ
นิยมและความนับถือตนเอง ลักษณะ
แห่งสวรรคข์องเรามาจากพระผู้เป็นเจ้า 
สรา้งไว้ ในการดาํรงอยู่ก่อนที่เราจะเกิดมา
และจะดาํเนินตอ่ไปในนิรนัดร

เราเป็นท่ีรกั

เราประพฤตตินสอดคล้องกับลักษณะ
แห่งสวรรคเ์มื่อเรารูสึ้กถึงความรกัของ

พระบิดาในสวรรคแ์ละให้ความรกัน้ัน  
เรามีสิทธิ์เสรทีี่จะบํารงุเลีย้ง พัฒนา และ
ทําให้ลักษณะดงักล่าวเตบิโต เปโตรกล่าว 
วา่เราไดร้บั “พระสัญญาอันลํา้คา่” วา่เรา 
“จะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” 5 
เมื่อเราเข้าใจวา่เรา—เป็นธิดาของพระผู้
เป็นเจ้า—เราจะเริม่รูสึ้กถึงพระสัญญาอัน
ลํา้คา่เหล่าน้ัน

การมองลอดหน้าตา่ง ไม่ ใช่แคส่่อง
กระจก ช่วยให้เราเห็นวา่เราเป็นธิดาของ
พระองค ์เราหันไปพึ่งพระองค์ ในการ
สวดอ้อนวอน เราอยากจะอ่านพระวจนะ
และทําตามพระประสงคข์องพระองค ์ 
เราสามารถรบัการยืนยันความมีคา่ควร
จากพระองคผ์ู้อยู่เบือ้งบน ไม่ ใช่จากโลก

หายใจขององคผ์ู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ ให้
ชีวติแก่ข้าพเจ้า” 1

เรามายังโลกน้ี “มีรอ่งรอยเมฆหมอก
สิรวิิไล” 2 “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” 
สอนวา่เราแตล่ะคน “เป็นปิยบุตรหรอืปิย-
ธิดาทางวญิญาณของพระบิดาพระมารดา
บนสวรรค”์ และ “แตล่ะคนจงึมลีกัษณะ
และจดุหมายปลายทางแหง่สวรรค”์ 3 พระ-
บิดาบนสวรรคท์รงแบ่งความเป็นพระเจ้า
ส่วนหน่ึงไว้ ในตวัเรา ลักษณะแห่งสวรรค์
น้ันเป็นของขวญัดว้ยรกัจากพระองคท์ี่
บิดามารดาเท่าน้ันจะรูสึ้กได้

เรามายังโลกน้ีเพื่อบํารงุเลีย้งและคน้
พบเมล็ดของลักษณะแห่งสวรรคท์ี่อยู่ 
ในตวัเรา

เรารูว่้าทาไม

อีเลน แคนนอน อดตีประธานเยาวชน
หญิงสามัญกล่าววา่ “มีวนัสําคญัสองวนัใน
ชีวติสตร ีวนัที่เธอเกิดกับวนัที่เธอทราบวา่
เกิดมาทําไม” 4

เรารูว้า่ทําไม เรามาบนโลกน้ีเพื่อช่วย
สรา้งอาณาจักรของพระองคแ์ละเตรยีม
รบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระบุตร

ย   กิ

าน ย า

ตรทีัง้หลาย เรารกัท่าน! ดฉัินเป็น
พยานวา่ชีวติเป็นของขวญั พระผู้-
เป็นเจ้าทรงมีแผนให้เราแตล่ะคน 

และจุดประสงคข์องเราเริม่ตน้นานแล้ว
ก่อนมายังโลกน้ี

เมื่อไม่นานมาน้ีดฉัินตระหนักวา่
ปาฏิหารยิ์เรือ่งการเกิดของทารกใน
ความเป็นมรรตยัเป็นแผนส่วนหน่ึงของ
พระเจ้า เราแตล่ะคนพัฒนาทางกายใน
ครรภ์มารดาขณะอาศัยรา่งกายเธอคํา้จุน
รา่งกายเรานานหลายเดอืน แตสุ่ดท้าย 
กระบวนการเกิด—น่าตืน่เตน้ทัง้ตอ่
มารดาและบุตร—ก็แยกเราจากกัน

เมื่อทารกเข้ามาในโลก การเปลี่ยน
อุณหภูมิและแสงสวา่ง กับการปล่อยแรง
กดฉับพลันบนหน้าอกทําให้ทารกหายใจ
เฮือกแรก ปอดเล็กๆ เต็มไปดว้ยอากาศ
อย่างรวดเรว็เป็นครัง้แรก อวยัวะเริม่
ทํางาน และทารกเริม่หายใจ เมื่อหนีบ
สายสะดอื เส้นชีวติระหวา่งมารดากับ
ทารกถูกตดัตลอดกาลและชีวติทารก 
บนแผ่นดนิโลกเริม่ตน้

โยบกล่าววา่ “พระวญิญาณของ
พระเจ้าไดท้รงสรา้งข้าพเจ้า และลม

กา   2  กนยายน 2015

นพ า น 
พ จา น าน
เรามายงัโลกน้ีเพือ่บาํรงุเลีย้งและค้นพบเมล็ดของลกัษณะแหง่สวรรคท์ี่
อยู่ ในตวัเรา

กาวเีตซิตี,้ กาวเีต, ฟิลิปปินส์
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รอบตวัเราเบือ้งล่างหรอืจากคนในเฟซบุค 
หรอือินสตาแกรม

ถ้าท่านสงสัยความเป็นพระเจ้าใน 
ตวัท่าน จงคกุเข่าสวดอ้อนวอนทูลถาม 
พระบิดาบนสวรรคว์า่ “ข้าพระองคเ์ป็น
ธิดาของพระองคจ์รงิหรอื และพระองค์
ทรงรกัข้าพระองคห์รอื” เอ็ลเดอรเ์อ็ม.  
รสัเซลล์ บัลลารด์กล่าววา่ “ข่าวสารที่ 
น่ายินดทีี่สุดอย่างหน่ึงซ่ึงพระวญิญาณ
จะบอกกล่าวคอืพระเจ้าทรงรูสึ้กอย่างไร
ตอ่ท่าน” 6

เราเป็นของพระองค ์เปาโลกล่าววา่  
“พระวญิญาณน้ันเป็นพยานรว่มกับ
จิตวญิญาณของเราวา่เราเป็นลูกของ
พระเจ้า” 7 บ่อยครัง้เพลงปฐมวยัเพลงแรก
ที่เราเรยีนรูค้อื “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” 8 
บัดน้ีถึงเวลาแล้วที่จะเข้าใจถ้อยคาํที่
เรารกั “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” และเพิ่ม
ถ้อยคาํที่วา่ “แล้วฉันควรทําอะไร” เราอาจ
จะถามคาํถามเช่น “ฉันจะทําอะไรเพื่อ

ดาํเนินชีวติในฐานะลกูของพระผู้เป็นเจา้” 
“ฉันจะพัฒนาลักษณะแห่งสวรรคท์ี่อยู่
ในตวัฉันไดอ้ย่างไร”

ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ 
กล่าววา่ “พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งท่านมา
ที่น่ีเพื่อเตรยีมรบัอนาคตที่ดเีกินกวา่จะ
จินตนาการได”้ 9 อนาคตน้ัน ทีละวนั มี
จรงิเมื่อท่านทํามากกวา่แคอ่ยู่เฉยๆ มี
จรงิเมื่อท่านดาํเนินชีวติให้เต็มระดบั
การสรา้งของท่าน ส่ิงน้ีเชือ้เชิญพระเจ้า
เข้ามาในชีวติท่าน และท่านเริม่ให้พระ-
ประสงคข์องพระองคเ์ป็นความประสงค์
ของท่าน

เราเรยีนรูเ้พราะลกัษ ะแห่งสวรรค์ องเรา

ลกัษณะแหง่สวรรคท์าํใหเ้ราปรารถนา
จะรูค้วามจรงินิรนัดรเ์หลา่น้ีดว้ยตวัเราเอง

เยาวชนหญิงคนหน่ึงช่ือเอมีเพิ่งสอน
บทเรยีนน้ีแก่ดฉัินเมื่อเธอเขียนวา่ “การ
เป็นวยัรุน่สมัยน้ียาก เส้นทางแคบลง

เรือ่ยๆ ซาตานพยายามมาก ทุกอย่างถ้าไม่
ถูกก็ผิด ไม่มีตรงกลาง”

เธอกล่าวตอ่ไปวา่ “บางครัง้เพื่อนดี
หายาก แม้เมื่อท่านคดิวา่ท่านมีเพื่อนดี
ที่สุดผู้จะไม่มีวนัจากไป แตน่ั่นเปลี่ยน
ไดเ้พราะเหตผุลบางอย่าง น่ันคอืสาเหตุ
ที่ดฉัินดี ใจที่มีครอบครวั พระบิดาบน
สวรรค ์พระเยซูครสิต ์และพระวญิญาณ-
บรสุิทธิ์ ผู้เป็นมิตรแท้ของดฉัินไดเ้มื่อผิด
พลาดเรือ่งเพื่อน”

เอมกีลา่วตอ่ไปวา่ “คนืหน่ึงดฉัินทกุข์ ใจ 
ดฉัินบอกพี่สาววา่ไม่ทราบจะทําอย่างไรด”ี

ดกึคนืน้ันพี่สาวส่งข้อความมาให้และ
อ้างอิงคาํพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดเ์มื่อท่านกล่าววา่ “อย่ายอม
แพ้ . . . อย่าหยุด เดนิตอ่ไป พยายามตอ่
ไป มีความช่วยเหลือและความสุขอยู่เบือ้ง
หน้า . . . ในที่สุดทุกอย่างจะด ีจงวางใจ
พระผู้เป็นเจ้าและเช่ือในส่ิงประเสรฐิซ่ึง
จะมาถึง” 10
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เอมีอธิบายวา่ “ดฉัินจําไดว้า่อ่านข้อ 
ความน้ันและสวดอ้อนวอนขอให้รูสึ้กถึง
ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์
ทรงอยู่ที่น่ันจรงิ”

เธอกล่าววา่ “ทันทีที่ทูลขอและเช่ือวา่
พระองคท์รงอยู่ที่น่ัน ดฉัินรูสึ้กมีความสุข
อย่างประหลาด รูสึ้กอบอุ่น คาํพูดไม่อาจ
บรรยายได ้ดฉัินรูว้า่พระองคท์รงอยู่ที่น่ัน
และทรงรกัดฉัิน”

เพราะท่านเป็นลูกของพระองค ์
พระองคท์รงทราบวา่ท่านจะเป็นใคร  
ทรงทราบความกลัวและความใฝ่½น
ของท่าน ทรงช่ืนชมศักยภาพของท่าน 
ทรงรอให้ท่านมาหาพระองค์ ในการสวด
อ้อนวอน เพราะท่านเป็นลูกของพระองค ์
ท่านไม่เพียงตอ้งมีพระองค ์แตพ่ระองค์
ตอ้งมทีา่นดว้ยเช่นกนั คนทีน่ั่งขา้งๆ ทา่น 
ในการประชมุน้ีตอ้งมทีา่น โลกตอ้งมทีา่น 
และลักษณะแห่งสวรรคข์องท่านจะช่วย
ให้ท่านเป็นสานุศิษย์ที่วางใจไดข้องบุตร
ธิดาทุกคนของพระองค ์ทันทีที่เราเริม่
เห็นความเป็นพระเจ้าในตวัเรา เราจะ
เห็นส่ิงน้ีในตวัผู้อื่น

เรารบัใชเ้พราะลกัษ ะแห่งสวรรค์ องเรา

ลักษณะแห่งสวรรคท์ําให้เราปรารถนา
จะรบัใช้ผู้อื่น

เมื่อไม่นานมาน้ีชารอน ยูแบ็งค ์ 
ผู้อํานวยการฝ่ายบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
มนุษยธรรมและองคก์รการกศุลแอลดเีอส 
เล่าประสบการณ์ที่เอ็ลเดอรเ์กลนน์ แอล. 
เพซแบ่ง²น มีความแห้งแล้งและความ
อดอยากรนุแรงทั่วเอธิโอเปียกลาง
ทศวรรษ 1980 ในการบรรเทาทุกข์ครัง้
น้ี มีการสรา้งโรงอาหารที่มีน้ําและอาหาร
ให้คนอดอยาก ชายชราที่หิวโหยคนหน่ึง
เดนิไกลมากมาที่ โรงอาหาร เขาเดนิผ่าน
หมู่บ้านที่เขาไดย้ินเสียงเด็กรอ้ง เขาหา
จนพบวา่เด็กน่ังอยู่บนพืน้ใกล้กับแม่ที่
เสียชีวติแล้ว เขาอุ้มเด็กขึน้มาและเดนิ
ตอ่อีก 25 ไมล์ (40 กิโลเมตร) ไปจนถึง
โรงอาหาร เมื่อมาถึง คาํพูดคาํแรกของ
เขาไม่ ใช่ “ผมหิว” หรอื “ช่วยผมดว้ย” 
แตเ่ขาพูดวา่ “จะทําอะไรให้เด็กน้อยคน
น้ีไดบ้้าง” 11

ลักษณะแห่งสวรรค์ ในตวัเราก่อให้เกิด
ความปรารถนาจะยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น

และกระตุน้ให้เราลงมือทํา พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตท์รงสามารถ
ช่วยให้เราพบพลังในการทําเช่นน้ัน 
พระเจ้าจะทรงถามเราได้ ไหมวา่ “เราจะ
ทําอะไรให้ลูกสาวคนน้ี น้องชายคนน้ี  
บิดาคนน้ี หรอืเพื่อนคนน้ีไดบ้้าง”

โดยผ่านสุรเสียงกระซิบของพระ
วญิญาณ ลักษณะแห่งสวรรคข์องคนช่าง
สงสัย หลังจากลมหายใจเฮือกแรกของ
ศรทัธา เขาจะพบความสงบมากพอที่จะมี
ศรทัธาอีกครัง้

เมื่อศาสดาพยากรณ์กล่าว คาํพูดของ
ท่านก้องกังวานดว้ยลักษณะแห่งสวรรค์
ของเราและให้พลังเราทําตาม

การรบัส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ ให้
ความหวงัแก่ความเป็นพระเจ้าในตวัเรา
และเราระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเยซูครสิต์

ดฉัินสัญญาวา่เมื่อท่านพยายามคน้หา
ลักษณะแห่งสวรรคท์ี่อยู่ลึกในตวัท่าน 
ท่านจะเริม่ขยายของประทานอันลํา้คา่
ของท่าน จงให้ส่ิงน้ันนําทางท่านให้เป็น
ธิดาของพระองค ์เดนิตามทางกลับไป 
หาพระองค—์ ที่ซ่ึง “จะทรงนํา [เรา] 
กลับคนืมายังพระผู้เป็นเจ้าผู้ประทาน 
ลมหายใจให้ [เรา]” 12 ในพระนามของ 
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. โยบ 33:4.
 2. “Ode: Intimations of Immortality from 

Recollections of Early Childhood,” The 
Complete Poetical Works of William 
Wordsworth (1924), 359.

 3. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165.

 4. อีเลน แคนนอน, “ ‘Let Me Soar,’ Women 
Counseled,” Church News, Oct. 17, 1981, 3.

 5. 2 เปโตร 1:4.
 6. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “สตรแีห่งความ

ชอบธรรม,” เลียโฮนา, �.�. 2002, 34.
 7. โรม 8:16.
 8. ด ู“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 149.
 9. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การดาํเนินชีวติ

อย่างเบิกบานในพระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 121.

 10. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “มหาปุโรหิต
แห่งส่ิงประเสรฐิซ่ึงจะมาถึง,” เลียโฮนา,  
ม.ค. 2000, 45.

 11. ด ูเกลนน์ แอล. เพซ, “Infinite Needs and 
Finite Resources,” Ensign, June 1993, 52; 
Tambuli, Mar. 1995, 18–19.

 12. 2 นีไฟ 9:26
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ซ่ึงท่านคงจําเรือ่ง “คกุกีก้ับจุมพิต” ได ้
ประธานแพคเกอรเ์ป็นพยานวา่ “พระ
บัญญัติ ให้ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้
เต็มแผ่นดนิโลก . . . สําคญัยิ่ง . . . และ
เป็นบ่อเกิดความสุขของมนุษย์ โดยผ่าน
การใช้อํานาจน้ีอย่างชอบธรรมเราจะเข้า
ใกล้พระบิดาในสวรรคแ์ละประสบความ
บรบิูรณ์แห่งปีต ิแม้การเป็นพระเจ้า 
อํานาจแห่งการให้กําเนิดไม่ ใช่ส่วนเสรมิ
ของแผน แตเ่ป็นแผนแห่งความสุข”

ท่านกล่าวตอ่ไปวา่
“รกัแท้เรยีกรอ้งให้ยับยัง้การแบ่ง�น

ความรกัใครซ่ึ่งไขอํานาจอันศักดิสิ์ทธิ์
เหล่าน้ันไว้ ในแหล่งกําเนิดชีวติจน
หลังจากแตง่งาน . . . [ โดย] หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ตอ้งควบคมุความปรารถนา
ทางกาย . . .

“. . . ความสุขของเราในชีวติมรรตยั 
ปีตแิละความสูงส่งของเราขึน้อยู่กับวธิีที่
เราตอบสนองความปรารถนาทางกายที่มี
อยู่ตลอดเวลาและยากจะขัดขืนเหล่าน้ี” 1

พี่น้องที่รกั ทัง้อายุยังน้อยและไม่น้อย 
ดฉัินรูสึ้กกังวลมากขณะเตรยีมพูดเรือ่งน้ี 
ดงัแอลมาผู้บุตรกล่าว “ข้าพเจ้าปรารถนา
จากในส่วนลึกที่สุดของใจข้าพเจ้า . . . ให้
ท่าน . . .เรยีกหาพระนามอันบรสุิทธิ์ของ
พระองค,์ และเฝ้าดแูละสวดอ้อนวอน
เสมอ, เพื่อท่านจะไม่ถูกล่อลวงจนเกิด
ขนาดที่ท่านจะทนได,้ . . . เพื่อพระองค์
จะทรงยกท่านขึน้ในวนัสุดท้าย” 2

ตอ่มา มอรมอนเป็นพยานเช่นกนัวา่ใน 
สมัยของแอลมา คอรฮิอรผ์ู้ตอ่ตา้นพระ-
ครสิต ์“ส่ังสอน . . . , ชักนําใจ . . . ผู้หญิง
ไปเป็นอันมาก” 3

ย ิน า  

ก า น าย าน า า า

 านไม่รกัสตรี ในวดีทิัศน์ท่านน้ีหรอื 
เรารูว้า่หลายท่านที่ ไม่มี โอกาสให้
กําเนิดบุตรได้ ใช้ชีวติของท่านรกั 

สอน และเป็นพรแก่เด็กๆ และโอ พระ-
บิดาบนสวรรค ์เรา และพี่น้องสตรขีอง
ท่าน รกัท่านเพราะเหตน้ีุ!

เราทุกคน รวมทัง้ท่าน สตรเียาวว์ยั
ที่รกัในปฐมวยัและเยาวชนหญิง เคยมี
โอกาสอุ้มทารกแรกเกิดไว้ ในอ้อมแขน
และให้เขามองตาเราไหม เราเคยสัมผัส
ความรูสึ้กศักดิสิ์ทธิ์รอบๆ ดวงวญิญาณ
ซีเลสเชียลน้ีที่พระบิดาในสวรรคเ์พิ่งส่ง
มาอยู่ ในรา่งเล็กๆ ที่บรสุิทธิ์และเพิ่งสรา้ง
ใหม่ไหม น้อยครัง้ที่ดฉัินมีประสบการณ์
ของความรูสึ้กทางวญิญาณ อ่อนหวาน 
และนุ่มนวลอย่างมากมาย

รา่งกายของเราเป็นของประทาน
ศักดิสิ์ทธิ์จากพระบิดาบนสวรรค ์รา่งกาย
ของเราเป็นวหิารส่วนตวั เมื่อเรารกัษาให้
สะอาดบรสุิทธิ์ เราย่อมมีคา่ควรช่วยพระ-
บิดาบนสวรรคส์รา้งรา่งกายให้ลูกทาง
วญิญาณผู้เป็นที่รกัของพระองค์

ในคาํปราศรยัการประชมุใหญส่ามญัครัง้ 
สุดท้ายของประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์

า พ า
า

การมองเห็นพรอนัเหลอืเชือ่ท่ีพระบดิาทรงสัญญาไวจ้ะตอ้งเป็นเป้าหมาย
สําคัญตรงหน้าเราทุกวนั
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พี่น้องทัง้หลาย ซาตานมีอิทธิพล
เหมือนคอรฮิอร์ ในสมัยของเราเพิ่มขึน้
เรือ่ยๆ เครือ่งมือของเขามีอะไรบ้าง นิยาย
รกัยวนใจ ละครน้ําเน่าทางทีว ีหญิงที่
แตง่งานแล้วกับแฟนเก่าตดิตอ่ทางส่ือ
สังคม และส่ือลามก เราตอ้งระวงัมากพี่
น้องที่รกั! เราจะเล่นกับลูกดอกไฟของ
ซาตานโดยไม่ถูกเผาไม่ได ้ดฉัินทราบวา่
ไม่มีอะไรจะทําให้เราคูค่วรกับความเป็น
เพื่อนอันยั่งยืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
มากเท่าความบรสุิทธิ์!

ผู้คนมากมายในโลกทุกวนัน้ีกําลังมอง
หาความพอใจฉับพลนัและความรูฉั้บพลนั 
ทางอินเทอรเ์น็ต ในทางกลับกันเราจะ
ไดร้บัพรอย่างยิ่งถ้าเราใช้ศรทัธา ความ
อดทน และไปหาพระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงเป็นแหล่งความจรงิทัง้มวล พรอ้ม
กับข้อกังวลของเรา มีคาํตอบและการ
ยืนยันมากมายที่มาผ่านทางการคน้ควา้
และการศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัควบคูก่ับ

การสวดวงิวอนอย่างจรงิใจ แต่ไม่มีสัญญา
เช่นน้ันในอินเทอรเ์น็ต ศาสดาพยากรณ์
เจคอบเป็นพยานวา่ “เพราะพระวญิญาณ
รบัส่ังความจรงิและไม่รบัส่ังเท็จ. ดงัน้ัน, 
พระองคร์บัส่ังถึงเรือ่งดงัที่มันเป็นจรงิ, 
และถึงเรือ่งดงัที่มันจะเป็นจรงิ” 4

เมือ่เรามส่ีวนในการด ูอา่น หรอืประสบ 
ส่ิงใดที่ตํา่กวา่มาตรฐานของพระบิดาบน
สวรรค ์น่ันทําให้เราอ่อนแอ ไม่วา่เราอายุ
เท่าไร ถ้าส่ิงที่เราด ูอ่าน ¯ง หรอืเลือกทํา 
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้าใน 
เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน ให้ปิด ฉีก
ทิง้ โยนทิง้ และปิดประตู

ไม่มี ใครดพีรอ้ม แตเ่มื่อเราทําบาป 
ประธานแพคเกอรเ์ตอืนเราวา่

“คาํสัญญาคอื ‘ดเูถิด, คนที่กลับใจ 
จากบาปของเขา, คนคนน้ันไดร้บัการ
ให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จํามันอีก’ 
(คพ. 58:42). . . .

“. . . การชดใช้ซ่ึงเรยีกเราแตล่ะ

คนกลับคนืไดน้ั้นไม่ทิง้รอยแผลไว ้
หมายความวา่ไม่วา่เราทําอะไรลงไปหรอื
เคยไปอยู่ที่ ไหนหรอืบางส่ิงเกิดขึน้อย่างไร 
หากเรากลับใจอย่างแท้จรงิ พระองคท์รง
สัญญาวา่จะชดใช้ ให้ และเมื่อพระองค์
ทรงชดใช้ ทุกอย่างจะหายไป มีพวกเรา
หลายคนที่ซัดเซไปมาดว้ยความรูสึ้กผิด 
ไม่รูจ้ะหนีออกมาไดอ้ย่างไร ท่านหนีออก
มาได้ โดยการยอมรบัการชดใช้ของพระ-
ครสิต ์และทุกส่ิงซ่ึงทําให้จิตใจปวดรา้ว
จะเปลี่ยนเป็นความสวยงาม ความรกั 
และนิรนัดร” 5

นอกจากการกลับใจ พระเจ้าประทาน
ความช่วยเหลือหรอืเครือ่งมืออะไรไวช่้วย
ให้เราอยู่อย่างสะอาดบรสุิทธิ์ เด็กปฐมวยั
และเยาวชนหญิงของเราทุกคนรูจ้ักและ
รอ้งเพลง “พลังพระคมัภีร”์ 6 เราจะขยาย
ไปถึง “พลังการสวดอ้อนวอน” “พลัง 
พระวหิาร” “พลังพันธสัญญา” “พลังวนั-
สะบาโต” “พลังศาสดาพยากรณ์” และ 
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“พลังความบรสุิทธิ์” ไดห้รอืไม่
มีพรยิ่งใหญ่และสัญญาความคุม้ครอง

เกี่ยวกับการสวมการเ์ม้นท์พระวหิาร
อย่างถูกตอ้งเช่นกัน ดฉัินรูสึ้กเหมือน
กําลังสวมชุดครยุที่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานให ้พีน้่องสตรทีัง้หลาย ดฉัินเป็น
พยานวา่เมื่อเราพยายามสวมการเ์มนท์ 
อย่างถูกตอ้ง พระบิดาทรงถือวา่น่ันเป็น
เครือ่งหมายแสดงความรกัและความ
ภักดตีอ่พระองค ์เป็นเครือ่งหมายของ
พันธสัญญาที่เราทําไวก้ับพระองค ์และ
พระองคท์รงสัญญาวา่ “เรา, พระเจ้า, 
ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทําส่ิงที่เรากล่าว; แต่
เมื่อเจ้าไม่ทําส่ิงที่เรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มี 
สัญญา ” 7

เมื่อเรว็ๆ น้ีดฉัินคยุกับเพื่อนเก่าคน
หน่ึงที่ผ่านการหย่ารา้งสองครัง้เน่ืองดว้ย
การเสพตดิและความไม่ซ่ือสัตย์ของสามี 
เธอกับลูกสามคนมีความทุกข์มาก เธอ
วงิวอนวา่ “ฉันพยายามมากเพื่อดาํเนิน
ชีวติอย่างชอบธรรม ทําไมฉันถึงมีการ
ทดลองมากมายขนาดน้ี ฉันทําอะไรผิด 
พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้ฉันทํา
อะไร ฉันสวดอ้อนวอน อ่านพระคมัภีร ์
ช่วยลูกๆ และไปพระวหิารบ่อยๆ”

ขณะ¯งสตรผีู้น้ี ดฉัินรูสึ้กอยากจะ
ตะโกนออกมาวา่ “คณุทําอยู่! คณุกําลัง
ทําทัง้หมดที่พระบิดาบนสวรรคท์รง
ตอ้งการและหวงัให้คณุทํา!”

พอจะเข้าใจไดเ้มื่อหลายคนพูดวา่พร
ที่พระบิดาทรงสัญญาอยู่ “ ไกลเกินไป” 
โดยเฉพาะเมื่อชีวติเราเต็มไปดว้ยการ
ท้าทาย แตอ่มิวเล็คสอนวา่ “ชีวติน้ีเป็น
เวลา . . .เตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้า,” 8 ไม่ ใช่
เวลารบัพรทัง้หมดของเรา ประธาน 
แพคเกอรอ์ธิบายวา่ “‘และพวกเขาทุกคน
อยู่อย่างมีความสุขตลอดไปหลังจากน้ัน’ 
ไม่เคยเขียนไว้ ในฉากที่สอง บรรทัดน้ัน
เป็นของฉากที่สามเมื่อไขความลีล้ับและ
ทุกอย่างถูกตอ้ง” 9 อย่างไรก็ด ีการมอง
เห็นพรอันเหลือเช่ือที่พระบิดาทรงสัญญา
ไวจ้ะตอ้งเป็นเป้าหมายสําคญัตรงหน้าเรา
ทุกวนั—รวมถึงการตระหนักใน “ความ
อเนกอนันตแ์ห่งพระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระองค”์ 10 ที่เราประสบทุกวนั

พี่น้องสตรทีัง้หลาย ดฉัินไม่ทราบวา่
เหตใุดจึงมีการทดลองมากมายเช่นน้ี แต่

พี่น้องทัง้หลาย ความรูสึ้กส่วนตวัของ
ดฉัินคอืรางวลัน้ันยิ่งใหญ่ เป็นนิรนัดร์
และยั่งยืน เป่ียมปีต ิและอยู่เหนือความ
เข้าใจของเราถึงขนาดวา่ในวนัรบัรางวลั 
เราจะรูสึ้กอยากทูลพระบิดาผู้ทรงเป่ียม
ดว้ยรกัและเมตตาวา่ “น่ันคอื ทัง้หมด 
ที่ทรงเรยีกรอ้งหรอื!” ดฉัินเช่ือวา่ถ้าเรา
จดจําและตระหนักทุกวนัถึงความรกัอัน
ลึกซึง้น้ันที่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ-
ผู้ช่วยให้รอดทรงมีตอ่เรา เราจะเต็มใจ
ทําทุกอย่างเพื่อกลับไปที่ประทับของ
พระองคอ์ีกครัง้ รายล้อมดว้ยความรกัของ
พระองคต์ลอดกาล พี่น้องที่รกั ส่ิงที่เรา
ทนทุกข์ที่น่ีจะสําคญัอะไรถ้าสุดท้ายแล้ว
การทดลองเหล่าน้ันคอืส่ิงซ่ึงทําให้เรา
คูค่วรกับชีวตินิรนัดรแ์ละความสูงส่งใน
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ากับพระบิดา
และพระผู้ช่วยให้รอด

ดฉัินเป็นพยานวา่รา่งกายของเราเป็น
ของประทานศักดิสิ์ทธิ์จากพระบิดาบน
สวรรคแ์ละเมื่อเรารกัษาชีวติให้บรสุิทธิ์

สะอาดผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และ
มองเห็นรางวลัที่พระบิดาทรงสัญญาไว้
ทุกวนัตรงหน้าเรา สักวนัหน่ึงเราจะไดร้บั 
“ทุกส่ิงที่พระบิดาของเรามี” 11 ในพระนาม
อนัศักดิสิ์ทธิข์องพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “แผนแห่งความสุข,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 26–27.

 2. แอลมา 13:27–29.
 3. แอลมา 30:18.
 4. เจคอบ 4:13.
 5. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ เลยีโฮนา, พ.ค. 2015, 28.
 6. ไคลฟ์ รอมนีย์, “พลังพระคมัภีร,์” lds.org/
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 7. หลกัคาํสอนและพนัธสัญญา 82:10; เน้นตวัเอน.
 8. แอลมา 34:32.
 9. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “The Play and 

the Plan” (ไฟร์ ไซดร์ะบบการศึกษาของ
ศาสนจักรสําหรบัคนหนุ่มสาว, 7 พฤษภาคม, 
1995), 2, si.lds.org.

 10. อีเธอร ์6:12.
 11. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 84:38.
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ความรอด 4 พระเจ้าทรงสอนวา่ “น่ีคอื
งานของเราและรศัมีภาพของเรา—คอื
การทําให้เกิดความเป็นอมตะและชีวติ
นิรนัดรข์องมนุษย์” 5 เราเป็นเหตใุห้พระ-
เยซูครสิตท์รงทนทุกข์ หลั่งพระโลหิต
จากทุกขุมขน และทรงสละพระชนม์
ชีพในความรกัอันสมบูรณ์ อุดมการณ์
ของพระองคเ์ป็นข่าวประเสรฐิ “ข่าวอัน
น่ายินด ี. . . วา่พระองคเ์สด็จมาในโลก, 
แม้พระเยซู, เพื่อถูกตรงึกางเขนเพื่อ
โลก, และเพื่อแบกรบับาปของโลก, และ
เพื่อชําระโลกให้บรสุิทธิ์, และเพื่อทําให้
สะอาดจากความไม่ชอบธรรมทัง้ปวง; วา่
โดยผ่านพระองคค์นทัง้ปวงจะไดร้บัการ
ช่วยให้รอด” 6 พระผู้ช่วยให้รอดทรง “บอก
ทางเดนินําทางน้ัน” 7 ดฉัินเป็นพยานวา่
เมื่อเราทําตามแบบอย่างของพระองค ์รกั
พระผู้เป็นเจ้า และรบัใช้กันดว้ยความ
เมตตาและความเห็นใจ เราจะยืนใน
ความบรสุิทธิ ์“ปราศจากขอ้ตาํหนิตอ่พระ-
พักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าในวนัสุดท้าย” 8 เรา
เลือกรบัใช้พระเจ้าในอุดมการณ์อันชอบ
ธรรมเพือ่เราจะเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระบดิา 
และกับพระบุตร 9

ศาสดาพยากรณ์มอรมอนประกาศ
อย่างองอาจวา่ “เพราะเรามีงานที่จะตอ้ง
ทําขณะเมื่อเราอยู่ ในรา่งแห่งดนิเหนียว
น้ี, เพื่อเราจะชนะศัตรขูองความชอบ
ธรรมทัง้ปวง, และพักจิตวญิญาณเรา
ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” 10 ผู้นํา
ศาสนจักรยุคแรกและผู้บุกเบิกในอดตีมุ่ง
หน้าดว้ยความกล้าหาญเยี่ยงวรีชนและ
ความซ่ือสัตย์แน่วแน่เพื่อสถาปนาพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูและสรา้งพระ
วหิารซ่ึงจะประกอบศาสนพิธีแห่งความ
สูงส่งในน้ันได ้ผู้บุกเบิกใน²จจุบัน หมาย
ถึงท่านและดฉัิน ตา่งมุ่งหน้าในศรทัธา 
“เพื่อทํางานในสวนองุ่นของ [พระเจ้า] 
เพื่อความรอดของจิตวญิญาณมนุษย์” 

11 และดงัที่ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์
สอน “อนาคตจะงดงามเพียงใดเมื่อพระ
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงผลักดนังานอันทรง
เกียรตขิองพระองคอ์อกไป . . . ผ่าน [การ
รบัใช้] ที่ ไม่เห็นแก่ตวัของผู้มี ใจเป่ียม
ดว้ยความรกัตอ่พระผู้ ไถ่ของโลก” 12 เรา
รว่มมือกับพี่น้องสตรทีี่ซ่ือสัตย์ ในอดตี 
²จจุบัน และในอนุชนรุน่หลังเมื่อเรารว่ม

จุดประสงคข์องเรา โดยผ่านการทดสอบ
และการทดลอง แม้กระทั่งความกลัว
และท่ามกลางความสิน้หวงั ทําให้เรามี ใจ
กล้า เราตัง้ใจวา่จะทําส่วนของเรา เราอยู่
ที่น่ีเพื่อรบัใช้อุดมการณ์อันชอบธรรม 3 พี่
น้องสตรทีัง้หลาย อุดมการณ์น้ีตอ้งการ
เราทุกคน เราทุกคนมีคา่

อุดมการณ์อันชอบธรรมที่เรารบัใช้คอื
อุดมการณ์ของพระครสิต ์คอืงานแห่ง

ย   ก

ก า น น าย าน ยา น ิ า

ิ
ฉันปลืม้ปีตทิี่เราไดม้ารว่มชุมนุมกับ
สตรทีี่ซ่ือสัตย์อย่างเช่นลิซา—สตรี
ในวดีทิัศน์—ผู้มี ใจบรสุิทธิ์ รกั

พระเจ้าและรบัใช้พระองคแ์ม้ท่ามกลาง
การทดลองของพวกเธอ เรือ่งราวของลิซา
เตอืนดฉัินวา่เราตอ้งรกักันและมองเห็น
ความงามในจิตวญิญาณของกันและกัน 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่ “จําไวว้า่คา่
ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่ ในสายพระเนตร
ของพระผู้เป็นเจ้า” 1 ไม่วา่เราอายุ 8 ขวบ
หรอื 108 ปี เราแตล่ะคน “มีคา่ในสายตา 
[ของพระองค]์” 2 พระองคท์รงรกัเรา เรา
เป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราเป็นพี่น้อง
แห่งไซอัน เรามีลักษณะแห่งสวรรค ์และ
เราแตล่ะคนมีงานอันทรงเกียรตติอ้งทํา

ฤดรูอ้นที่ผ่านมาดฉัินไดพู้ดคยุกับ
มารดาสาวที่น่ารกัของลูกสาวหลายคน 
เธอบอกความรูสึ้กกับดฉัินวา่เยาวชน
หญิงของเราตอ้งมีอุดมการณ์ บางอย่าง
ที่จะช่วยให้พวกเธอรูสึ้กมีคา่ เธอรูว้า่เรา
คน้พบคณุคา่นิรนัดรข์องตวัเราได้ โดย
ทําตามจุดประสงคอ์ันสูงส่งของเราใน
ความเป็นมรรตยั คํา่คนืน้ี คณะนักรอ้งที่
ไพเราะและยอดเยี่ยมน้ี รอ้งเพลงที่สอน

ย น พ กา
น

ขอใหเ้ราเลอืกรบัใช้อดุมการณ์อนัชอบธรรมในฐานะทตูผู้องอาจของ
พระเจ้า พระเยซูครสิต์
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มือกันในงานแห่งความรอด!
ก่อนเราเกิด เรายอมรบัแผนของพระ-

บิดาบนสวรรค ์“ซ่ึงตามแผนน้ัน [เรา] จะ
ไดร้บัรา่งกายอันเป็นเน้ือหนัง และได้
รบัประสบการณ์ทางโลกเพื่อพัฒนาไป
สู่ความดพีรอ้ม และในที่สุดจะบรรลุจุด
หมายปลายทางแห่งสวรรค ์[ของเรา] 
เป็นทายาทแห่งชีวตินิรนัดร”์ 13 เกี่ยวกับ
พันธสัญญาก่อนเกิดน้ี เอ็ลเดอรจ์อห์น  
เอ. วดิท์ โซอธิบายวา่ “เราตกลง ตอนน้ัน
และที่น่ัน วา่จะไม่เพียงเป็นผู้ช่วยตวั
เราให้รอดเท่าน้ัน แต ่. . . เป็นผู้ช่วยให้
ครอบครวัทัง้หมดของมนุษย์รอดดว้ย เรา
เข้าเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า การทําตาม
แผนไม่เพียงเป็นงานของพระบิดาและ
งานของพระผู้ช่วยให้รอดเท่าน้ัน แต่
เป็นงานของเราดว้ย คนตํา่ตอ้ยที่สุดของ
เราอยู่ ในการเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ ในการทําให้จุดประสงคข์อง
แผนนิรนัดรแ์ห่งความรอดบรรลุผล” 14

ที่น่ี ในความเป็นมรรตยัเราทําพันธ-
สัญญาอีกครัง้วา่จะรบัใช้พระผู้ช่วยให้รอด
ในงานแห่งความรอด โดยมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ เราให้
สัญญาวา่จะเริม่ในการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า 
ดว้ยใจ พลงั ความนึกคดิ และพละกาํลงั 15 
เรารบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์และแสวงหา
การกระตุน้เตอืนของพระองคชี์นํ้าความ
พยายามของเรา ความชอบธรรมกระจาย
ออกไปในโลกเมือ่เราเขา้ใจส่ิงทีพ่ระผูเ้ป็น  
เจ้าทรงตอ้งการให้เราทําแล้วลงมือทํา

ดฉัินรูจ้ักเด็กปฐมวยัคนหน่ึงที่พูดกับ
เพื่อนขณะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์วา่ “น่ี เธอ
น่าจะมาโบสถ์กับฉันและเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระเยซูนะ!”

ดฉัินเห็นเด็กผู้หญิงในชัน้เรยีน
เยาวชนหญิงคล้องแขนกันและให้คาํมั่น
สัญญาวา่จะดแูลกัน แล้ววางแผนอย่าง
เหมาะสมเพื่อช่วยเยาวชนหญิงคนหน่ึงที่
กําลังเสพตดิบางอย่าง

ดฉัินเคยเห็นมารดาสาวสละเวลา 
พรสวรรค ์และพลังงานของเธอเพื่อสอน
และเป็นแบบอย่างของหลักธรรมพระ
กิตตคิณุทัง้น้ีเพื่อลูกๆ ของพวกเธอจะ
ยืนอย่างกล้าหาญและซ่ือสัตย์ผ่านการ
ทดลอง การล่อลวง และความยากลําบาก
เฉกเช่นพวกบุตรของฮีลามัน

แตส่ิ่งที่น่าจะทําให้ดฉัินปลืม้ปีตทิี่สุด
คอืเมื่อไดย้ินสตรีโสดคนหน่ึงประกาศ
ดว้ยไฟแห่งประจักษ์พยานอันบรสุิทธิ์
วา่งานสําคญัที่สุดที่เราทําไดค้อืเตรยีม
ตวัแตง่งานและมีครอบครวั ถึงแม้น่ี
ไม่ ใช่ประสบการณ์ของเธอ แตเ่ธอรูว้า่
ครอบครวัเป็นหัวใจของงานแห่งความ
รอด “แผนแห่งความสุขอันศักดิสิ์ทธิ์
ทําให้ความสัมพันธ์ ในครอบครวัดาํเนิน
ตอ่ไปไดห้ลังความตาย” 16 เราให้เกียรติ
แผนของพระบิดาและสรรเสรญิพระผู้-
เป็นเจ้าเมื่อเรายกย่องและกระชับความ
สัมพันธ์เหล่าน้ันในพันธสัญญาใหม่
และเป็นนิจของการแตง่งาน เราเลือก
ดาํเนินชีวติให้บรสุิทธิ์มีคณุธรรมเผื่อวา่
เมื่อมี โอกาส เราจะพรอ้มทําพันธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์น้ันในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
และรกัษาพันธสัญญาดงักล่าวช่ัวนิรนัดร์

เราทุกคนประสบเวลาและวาระตา่งๆ 
ในชีวติ แต่ไมว่า่จะอยูท่ี่ โรงเรยีน ทีท่าํงาน 
ในชุมชน หรอืโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้าน 
เราเป็นตวัแทนของพระเจ้าและเราอยู่กับ
ธุระของพระองค์

ในงานแห่งความรอด ไม่มีช่องวา่ง
สําหรบัการเปรยีบเทียบ การวพิากษ์
วจิารณ์ หรอืการกล่าวโทษ ไม่เกี่ยวกับ
วยั ประสบการณ์ หรอืเสียงแซ่ซ้อง งาน
ศักดิสิ์ทธิ์น้ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ใจที่ชอกชํา้ วญิญาณที่สํานึกผิด และ

เต็มใจใช้ของประทานและพรสวรรค์
ของเราทํางานของพระเจ้าในวธิีของ
พระองค ์งานน้ีคอืการมีความอ่อนน้อม
จนยอมคกุเข่าและทูลวา่ “ โอพระบิดา
ของข้าพระองค ์. . . อย่าให้เป็นไปตามใจ
ปรารถนาของข้าพระองค ์แต่ ให้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองค”์ 17

ในพละกําลังของพระเจ้าเรา “ทําได้
ทุกส่ิง” 18 เราแสวงหาการนําทางตลอด
เวลาในการสวดอ้อนวอน ในพระคมัภีร ์
และในสุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ พี่น้องสตรคีนหน่ึงที่ตอ้งทํางาน
มอบหมายล้นมือเขียนวา่ “บางครัง้ดฉัิน
สงสัยวา่สตรี ในประวตัศิาสตรย์ุคแรกของ

ซิสเตอรเ์อลลา ฮอสคนิส์กบัเยาวชนหญงิสอง
คนจากวอรด์ของเธอ 
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ศาสนจักรไม่วางศีรษะบนหมอนตอน
กลางคนืและสวดอ้อนวอนเหมือนเรา
หรอกหรอืวา่ ‘ ไม่วา่พรุง่น้ีจะเกิดอะไรขึน้ 
พระองคจ์ะทรงช่วยให้ข้าพระองคผ์่าน
พ้นไหม’” เธอเขียนตอ่จากน้ันวา่ “พร
ประการหน่ึงคอืเรามีกันและกัน เราอยู่ ใน
งานน้ีดว้ยกัน!” 19 ไม่วา่สภาพการณ์ของ
เราเป็นเช่นไร ไม่วา่เราอยู่ที่ ใดระหวา่ง
ทางสู่ความรอด เราเป็นหน่ึงเดยีวกันใน
คาํมั่นสัญญาตอ่พระผู้ช่วยให้รอด เรา
สนับสนุนกันในการรบัใช้พระองค์

ไม่นานมาน้ีท่านคงไดอ้่านเรือ่ง
ซิสเตอรเ์อลลา ฮอสคนิส์ เธออายุ 100 ปี
และไดร้บัเรยีกให้ช่วยเยาวชนหญิงใน
วอรด์ทําความก้าวหน้าส่วนบุคคล 20 สอง
ปีตอ่มา ซิสเตอรฮ์อสคนิส์อายุ 102 ปี เธอ
ไดร้บัรางวลัรบัรองความเป็นเยาวชนหญิง
ของเธอ เยาวชนหญิง ฝ่ายประธานของ
สมาคมสงเคราะห์ เยาวชนหญิงวอรด์
และสเตค ตลอดจนสมาชิกครอบครวั
พากันมารว่มฉลองความสําเรจ็ของเธอ 
พรมแดนเรือ่งอายุ องคก์าร และสถานะ
สมรสเลือนหายไปในการรบัใช้ดว้ยศรทัธา 
เยาวชนหญงิแสดงความขอบคณุซิสเตอร ์
ฮอสคนิส์สําหรบัการสอนและแบบอย่าง

อันชอบธรรมของเธอ พวกเธออยากเป็น
เหมือนซิสเตอรฮ์อสคนิส์ หลังจากน้ัน
ดฉัินถามซิสเตอรฮ์อสคนิส์วา่ “คณุทําได้
อย่างไร”

เธอตอบทันทีวา่ “ดฉัินกลับใจทุกวนั”
สตรทีีอ่อ่นโยนผูเ้ป่ียมดว้ยพระวญิญาณ 

ของพระเจ้ามากจนฉายแสงอันบรสุิทธิ์
ออกมาไดเ้ตอืนดฉัินวา่เพื่อจะส่องสวา่ง
ดว้ยความงามของความบรสุิทธิ์ เพื่อยืน
กับพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพรแก่ผู้
อื่น เราตอ้งสะอาด ความบรสุิทธิ์เกิดขึน้
ไดผ้่านพระคณุของพระครสิตเ์มื่อเรา
ปฏิเสธความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า 
และเลือกรกัพระผู้เป็นเจ้าดว้ยพลัง 
ความนึกคดิ และพละกําลัง 21 อัครสาวก
เปาโลสอนวา่” จงหลีกหนีจากตณัหาของ
คนหนุ่ม . . . มุ่งมั่นในความชอบธรรม 
ความเช่ือ ความรกั และสันตสุิขรว่มกับ
พวกทีอ่อกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ดว้ยใจบรสุิทธิ์” 22 ไม่มี ใครดพีรอ้ม เรา
ล้วนทําผิดพลาด แตเ่รากลับใจเพื่อเราจะ
เป็นคนดขีึน้และ “จารกึพระนาม [ของ
พระครสิต]์ อยู่ ในใจ [เรา] เสมอไป” 23 
เมื่อเรารบัใช้ ในพระนามของพระเจ้าดว้ย
ความบรสุิทธิ์ ใจ เราย่อมสะท้อนความรกั

ของพระผู้ช่วยให้รอดและทําให้ผู้อื่นเห็น
วา่สวรรคน้ั์นเป็นเช่นไร

ขอให้เราเลือกรบัใช้อุดมการณ์อันชอบ
ธรรมในฐานะทูตผู้องอาจของพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์ขอให้เรายืนดว้ยกันและ 
“ก้าวไปข้างหน้าดว้ยจิตใจที่เป่ียมดว้ย
ความสุข ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ 
รกัพระเจ้า และสรา้งอาณาจักร [ของ
พระองค]์” 24 ดฉัินเป็นพยานวา่ในงาน
อันทรงเกียรตน้ีิ เราจะรูจ้ักความรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะไดร้บัปีติ
ที่แท้จรงิและไดร้บัรศัมีภาพทัง้หมดของ
นิรนัดร ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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รูสึ้กในรปูแบบของเรือ่งราว ขอให้ท่าน¯ง
ดว้ยพระวญิญาณ พระวญิญาณบรสุิทธิ์
จะช่วยให้ท่านพบข่าวสาร ทีม่ีความหมาย
ตอ่ท่าน ในอุปมาเรือ่งน้ี

คุ ยายโรส

เรือ่งราวน้ีเกี่ยวกับเด็กหญิงคนหน่ึง
ช่ือเอวา มีส่ิงสําคญัสองอย่างที่ท่านควร
รูเ้กี่ยวกับเอวา อย่างหน่ึงคอืเธออายุ 11 
ขวบในเรือ่งน้ี และอีกอย่างหน่ึงคอืเธอ
ตัง้ใจเด็ดเดีย่ววา่เธอ ไม่ ตอ้งการไปอยู่กับ
คณุยายโรสของเธอ ไม่เลย ไม่มีทาง

แตแ่ม่ของเอวาจะรบัการผ่าตดัที่ตอ้ง
ใช้เวลานานในการฟ้ืนตวั ดงัน้ันพ่อแม่
ของเอวาจึงส่งเธอไปใช้เวลาช่วงฤดรูอ้น
กับคณุยายโรส

ในความคดิของเอวา มีเหตผุลนับพัน
วา่ทําไมส่ิงน้ีจึงเป็นความคดิที่ ไม่ด ีอย่าง
หน่ึงคอื น่ันหมายความวา่ตอ้งอยู่ห่างจาก
แม่ของเธอ และยังหมายความวา่ตอ้ง
ทิง้ครอบครวัและเพื่อนๆ ของเธอดว้ย 
นอกจากน้ัน เธอไม่เคยแม้แตจ่ะรูจ้ัก
คณุยายโรสเลย ไม่คะ่ขอบคณุมาก เธอ
สะดวกสบายทีเดยีวในที่ซ่ึงเธออยู่ตอนน้ี

แต่ไม่วา่จะเถียงหรอืกลอกตามากแค่
ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนการตดัสินใจน้ีได ้
เอวาจึงจัดกระเป๋าและน่ังรถยาวนานกับ
พ่อของเธอไปยังบ้านคณุยายโรส

นับจากวนิาทีที่เอวาก้าวเข้าไปในบ้าน
หลังน้ัน เธอเกลียดมัน

ทุกอย่างโบราณไปหมด! ทุกตารางน้ิว
มีแตห่นังสือเก่าๆ ขวดสีแปลกๆ และถัง
ขยะพลาสตกิที่มีลูก²ด โบว ์และกระดมุ
ล้นออกมา

คณุยายโรสอาศัยอยู่ที่น่ันคนเดยีว เธอ
ไม่เคยแตง่งาน มีผู้อยู่อาศัยอีกตวัหน่ึงคอื
แมวสีเทาที่ชอบหาจุดที่สูงที่สุดของห้อง
ทุกห้องและนอนเกาะอยู่บนน้ัน จ้องมอง
ทุกส่ิงข้างล่างราวกับเสือผู้หิวโหย

แม้แตต่วับ้านเองก็ดเูดยีวดาย ตัง้อยู่
ในชนบท ซ่ึงบ้านแตล่ะหลังอยู่ห่างไกล
กันมาก ไม่มีคนรุน่ราวคราวเดยีวกันกับ 
เอวาอาศัยอยู่ภายในครึง่ไมล์ น่ันทําให้ 
เอวารูสึ้กเหงาเช่นกัน

ทีแรกเธอไม่คอ่ยสนใจคณุยายโรส
เท่าไรนัก ส่วนใหญ่เธอคดิถึงแม่ บางครัง้
เธอนอนไม่หลับตอนกลางคนื เธอสวด

มอนสันที่รกัของเราเป็นผู้เช่ียวชาญการ
สอนดว้ยประสบการณ์ส่วนตวัซ่ึงสัมผัส
ใจเช่นกัน 2

วนัน้ี ข้าพเจ้าจะให้ข่าวสารของ
ข้าพเจ้าโดยการแสดงความคดิและความ

ย าน   

ก า น าย าน

พ
น้องและเพื่อนๆ สตรทีี่รกั ข้าพเจ้า
ยินดทีี่ ไดอ้ยู่กับท่านวนัน้ี และ
ซาบซึง้ใจที่ ไดอ้ยู่ตอ่หน้าศาสดา

พยากรณ์ที่รกัของเรา ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ประธานครบั เรารกัท่าน เราเสียใจ 
ที่ ไดสู้ญเสียเพื่อนลํา้คา่และอัครสาวก
ที่แท้จรงิของพระเจ้าไปสามคน เราคดิถึง
ประธานแพคเกอร ์เอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ และ
เอ็ลเดอรส์ก็อตต ์เรารกัพวกท่าน เราสวด
อ้อนวอนให้ครอบครวัและเพื่อนๆ ของ
พวกท่าน

ข้าพเจ้าตัง้ใจรอคอยการประชุมใหญ่
ภาคน้ีเสมอ—ดนตรทีี่ ไพเราะและคาํ
แนะนําจากบรรดาสตรทีี่ ไดร้บัการดลใจ
นํามาซ่ึงพระวญิญาณเป่ียมล้น ข้าพเจ้า
เป็นคนดขึีน้หลังจากไดอ้ยู่กับพวกท่าน

ขณะกําลังไตรต่รองวา่จะพูดอะไรกับ
ท่านวนัน้ี ความคดิข้าพเจ้าหันไปหาวธิีที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน เป็นเรือ่งน่า
สนใจที่พระองคท์รงสามารถสอนความ
จรงิที่สูงส่งที่สุดโดยใช้เรือ่งราวเรยีบง่าย 
อุปมาของพระองคเ์ชือ้เชิญสานุศิษย์ของ
พระองค์ ให้น้อมรบัความจรงิไม่เพียง
ความคดิของพวกเขาเท่าน้ันแตด่ว้ยใจ
ของพวกเขาดว้ย และเพื่อเช่ือมโยงหลัก
ธรรมนิรนัดรก์ับชีวติประจําวนั 1 ประธาน

ฤ นก ยาย
ขณะทีท่า่นเดนิตามเส้นทางอนัสดใสแหง่การเป็นสานุศิษย ์ขา้พเจา้ 
สวดอ้อนวอนวา่ศรทัธาจะเสรมิกําลังทุกย่างก้าวของท่านตลอดทาง
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อ้อนวอนดว้ยสุดจิตวญิญาณขอให้แม่ของ
เธอหายด ีและเอวาเริม่รูสึ้กวา่พระผู้เป็น-
เจ้าทรงเฝ้าดแูม่ของเธออยู่ แม้ความรูสึ้ก
น้ีจะไม่ไดเ้กิดขึน้ทันที

ในที่สุดเธอก็ ไดข้่าววา่การผ่าตดั
ประสบความสําเรจ็ และส่ิงที่เหลือให้เอวา
ทําเวลาน้ีคอือดทนจนกวา่ฤดรูอ้นจะสิน้
สุด แต่ โอ้ เธอช่างเกลียดการอดทน!

เมื่อเธอสบายใจกับเรือ่งแม่ของเธอ
แล้ว เอวาเริม่สังเกตคณุยายโรสมากขึน้

นิดหน่อย เธอเป็นหญิงรา่งใหญ่—ทุกส่ิง
ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอใหญ่หมด ไม่วา่จะ
เป็นเสียงของเธอ รอยยิม้ของเธอ บุคลิก
ของเธอ เธอเดนิเหินไม่คล่องนัก แตเ่ธอ
รอ้งเพลงและหัวเราะเสมอขณะทํางาน 
เสียงหัวเราะของเธอดงัทั่วบ้าน ทุกๆ 
คนืเธอน่ังลงบนโซฟาที่เต็มไปดว้ย
ส่ิงของ หยิบพระคมัภีรอ์อกมาอ่านออก
เสียง ขณะที่เธออ่าน บางครัง้เธอก็ ให้
ความเห็นเช่น “ โอ้ เขาไม่ควรทําอย่าง

น้ัน!” หรอื “ฉันอยากจะไปอยู่ที่น่ันจัง!” 
หรอื “น่ีเป็นส่ิงที่ ไพเราะที่สุดที่เธอเคย
ไดย้ินใช่ไหม!” และทุกคํา่คนืเมื่อเธอทัง้
สองคกุเข่าสวดอ้อนวอนข้างเตยีงของ
เอวา คณุยายโรสจะกล่าวคาํสวดอ้อนวอน
ที่ ไพเราะที่สุด ขอบพระทัยพระบิดา
บนสวรรคสํ์าหรบันกตะขาบทุ่งกับตน้
สนสปรซู ตะวนัลับฟ้ากับหมู่ดาว และ 
“ความอัศจรรย์ของการมีชีวติอยู่” เอวา¯ง
ดเูหมือนวา่คณุยายโรสรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้า
ราวกับเป็นเพื่อน

เมื่อเวลาผ่านไป เอวาคน้พบบางส่ิงที่
น่าประหลาดใจ คณุยายโรสน่าจะเป็นคน
ที่มีความสุขที่สุดเท่าที่เธอเคยรูจ้ักมา!

แตน่ั่นเป็นไปไดอ้ย่างไร
อะไรที่ทําให้เธอตอ้งมีความสุข
เธอไม่เคยแตง่งาน เธอไม่มีลูก เธอ

ไม่มี ใครอยู่เป็นเพื่อนนอกจากแมวน่า
กลัวตวัน้ัน และเป็นเรือ่งยากสําหรบัเธอ
ในการทําส่ิงเรยีบง่ายเช่นผูกเชือกรองเท้า
และเดนิขึน้บันได

เมื่อเธอเข้าไปในเมือง เธอสวมหมวก
สีสันสดใสใบใหญ่น่าเคอะเขิน แต่
ผู้คนไม่หัวเราะเธอ พวกเขากลับเข้าไป
ห้อมล้อมเธอ อยากจะคยุกับเธอ โรสเคย
เป็นคร ูและเป็นเรือ่งปกตทิี่อดตีนักเรยีน
—ซ่ึงตอนน้ีโตแล้วและมีลูกเป็นของ
ตนเองแล้ว—จะหยุดทักทายและพูด
คยุ พวกเขาขอบคณุเธอสําหรบัการเป็น
อิทธิพลที่ดี ในชีวติพวกเขา บ่อยครัง้พวก
เขาหัวเราะ บางครัง้ถึงกับรอ้งไห้

เมื่อฤดรูอ้นดาํเนินตอ่ไป เอวาใช้เวลา
กับโรสมากขึน้ พวกเธอออกไปเดนิเล่น
ไกลๆ เอวาเรยีนรูค้วามแตกตา่งระหวา่ง
นกกระจิบกับนกกระจอก เธอเก็บผล
เอ็ลเดอรเ์บอรร์ีป่่าและทําแยมจากส้ม 
เธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับคณุยายทวดของเธอ
ผู้ที่จากบ้านเกิดอันเป็นที่รกั น่ังเรอืข้าม
มหาสมุทร และเดนิข้ามทุ่งราบเพื่อจะได้
อยู่กับวสุิทธิชน

ไม่นานเอวาคน้พบอีกส่ิงหน่ึงที่น่า
ตกใจ คณุยายโรสไม่เพียงเป็นคนที่มี
ความสุขที่สุดที่เธอรูจ้ักเท่าน้ัน แตเ่อวา
เองก็มีความสุขมากขึน้ทุกครัง้ที่ ไดอ้ยู่
ใกล้เธอ

คราวน้ีวนัเวลาของฤดรูอ้นผ่านไป
อย่างรวดเรว็ขึน้ ก่อนเอวาจะรูต้วัอีกที 
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คณุยายโรสบอกวา่อีกไม่นานจะถึงเวลาที่
เอวาตอ้งกลับบ้านแล้ว แม้วา่เอวาจะเฝ้า
รอคอยวนัน้ันตัง้แตว่นิาทีแรกที่เธอมาถึง 
แตต่อนน้ีเธอชักไม่แน่ใจแล้ววา่เธอรูสึ้ก
อย่างไร เธอตระหนักวา่เธอจะคดิถึงบ้าน
เก่าๆ แปลกๆ หลังน้ีกับแมวที่คอยจับจ้อง
และคณุยายโรสผู้เป็นที่รกัของเธอจรงิๆ

วนัก่อนที่พ่อของเธอจะมารบั เอวา 
ถามคาํถามที่เธอสงสัยมานานหลาย
สัปดาห์“คณุยายโรสคะ ทําไมคณุยายมี
ความสุขจัง”

คณุยายโรสมองเธออย่างพินิจ
พิจารณาแล้วพาเธอไปที่ภาพวาดซ่ึง
แขวนอยู่ ในห้องรบัแขก ภาพดงักล่าว
เป็นของขวญัจากเพื่อนรกัผู้มีพรสวรรค์

“หลานมองเห็นอะไร” เธอถาม
เอวาเคยสังเกตภาพวาดมาก่อนแล้ว 

แต่ไม่เคยตัง้ใจเขา้ไปมองใกล้ๆ  เด็กผู้หญงิ 
ในชุดผู้บุกเบิกกําลังก้าวกระโดดตาม
เส้นทางสีฟ้าสดใส ตน้หญ้าและตน้ไม้
มีสีเขียวเจิดจ้า เอวากล่าววา่ “เป็นภาพ
วาดของเด็กผู้หญิงคนหน่ึง ดเูหมือนเธอ
กําลังก้าวกระโดด”

“ ใช่แล้ว น่ีคอืเด็กหญิง ผู้บุกเบิก ที่
กําลังก้าวกระโดดอย่างมีความสุข” คณุ
ยายโรสกล่าว “ยายนึกภาพวา่มีวนัเวลา
ที่มืดมนและเศรา้ซึมมากมายสําหรบัผู้

บุกเบิก ชีวติพวกเขายากลําบากมาก—เรา
ไม่อาจรู้ ได ้แต่ ในภาพน้ี ทุกอย่างสวา่ง
สดใสและเป่ียมดว้ยความหวงั เด็กหญิง
คนน้ีก้าวเดนิอย่างสนุกสนาน เธอกําลัง
เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างบน”

เอวาเงียบ คณุยายโรสจึงพูดตอ่ “ ใน
ชีวติมีส่ิงที่ ไม่ ไดอ้ย่างใจมากพอแล้ว ดงั
น้ันใครก็ตามอาจนําตนเองไปสู่หล่ม 
ของการมองโลกในแง่รา้ยและความเศรา้

หมอง แตย่ายรูจ้ักผู้คนซ่ึงมุ่งเน้นที่ส่ิง
อัศจรรย์และปาฏิหารยิ์ของชีวติแม้เมื่อส่ิง
ตา่งๆ ไม่เป็นไปอยา่งที่ ใจตอ้งการ คนเหลา่
น้ีเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่ยายรูจ้ัก”

เอวากล่าว “แตเ่ราไม่สามารถเปิดปิด
ความเศรา้ความสุขได้ ในพรบิตา”

“ ใช่ อาจจะไม่ได”้ คณุยายโรสยิม้อย่าง
อ่อนโยน “แตพ่ระผู้เป็นเจ้าไม่ไดท้รง
ออกแบบให้เราเป็นคนโศกเศรา้ พระองค์
ทรงสรา้งเราเพื่อให้เรามีปีต!ิ 3 ดงัน้ัน ถ้า
เราวางใจพระองค ์พระองคจ์ะทรงช่วยให้
เราสังเกตเห็นส่ิงตา่งๆ ของชีวติที่ดงีาม 
สดใส และป่ียมดว้ยความหวงั แน่นอนวา่ 
โลกจะสดใสยิ่งขึน้ แต่ไม่ไดเ้กิดขึน้
ในทันที พูดกันตามตรงก็คอื มีส่ิงดีๆ  
อะไรบ้างที่เกิดขึน้ในทันที สําหรบัยายดู
เหมือนวา่ส่ิงดทีี่สุด อย่างเช่นขนม²งโฮม-
เมดหรอืแยมรสส้ม ตอ้งใช้ความอดทน
และการทํางาน”

เอวาหยุดคดิเรือ่งน้ีช่ัวครูแ่ละบอกวา่ 
“บางทีอาจไม่เรยีบง่ายสําหรบัคนที่ ไม่มีส่ิง
ใดสมบูรณ์แบบในชีวติ”

“เอวาหลานรกั หลานคดิวา่ชีวติยาย
สมบูรณ์แบบหรอื” คณุยายโรสน่ังลงกับ
เอวาบนโซฟาที่เต็มไปดว้ยส่ิงของ “มีบาง
เวลาที่ยายรูสึ้กท้อแท้จนไม่อยากดาํเนิน
ชีวติตอ่ไป”

“คณุยายน่ะหรอื” เอวาถาม
คณุยายโรสพยักหน้า “มีหลายส่ิงหลาย
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อย่างที่ยายปรารถนาในชีวติ” ขณะที่เธอ
พูด น้ําเสียงของเธอเจือดว้ยความเศรา้
ซ่ึงเอวาไม่เคยไดย้ินมาก่อน “แตส่่วน
ใหญ่ไม่เคยเกิดขึน้เลย หัวใจแตกสลาย
ครัง้แล้วครัง้เล่า วนัหน่ึงยายตระหนักวา่
ชีวติยายจะไม่มีวนัเป็นอย่างที่ยายหวงัไว ้
น่ันเป็นวนัที่หดหู่มาก ยายพรอ้มจะยอม
แพ้และทุกข์ระทม”

“แล้วคณุยายทําอย่างไรคะ”
“ยายไม่ไดท้ําอะไรไปพักหน่ึง ยายแค่

โกรธ ไม่มี ใครอยากมาคยุดว้ยเลย” จาก
น้ันเธอหัวเราะเบาๆ ไม่ ใช่เสียงหัวเราะ
คบับ้านเหมือนที่เธอทําเป็นปกต ิ“‘มัน
ไม่ยุตธิรรม’ เป็นเพลงที่ยายรอ้งซํา้ๆ อยู่
ในสมอง แต่ ในที่สุดยายก็คน้พบบางส่ิงที่
เปลี่ยนชีวติทัง้หมดของยาย”

“อะไรหรอืคะ”
“ศรทัธา” คณุยายโรสยิม้ “ยายคน้พบ

ศรทัธา และศรทัธานําไปสู่ความหวงั และ
ศรทัธากับความหวงัให้ความมั่นใจกับ
ยายวา่วนัหน่ึงทุกอย่างจะสมเหตสุมผล 
เพราะพระผู้ช่วยให้รอด ส่ิงผิดทัง้ปวงจะ
ไดร้บัการทําให้ถูกตอ้ง หลังจากน้ัน ยาย

เห็นหนทางข้างหน้าซ่ึงไม่มืดมนและฝุ่น
เขรอะดงัที่ยายเคยคดิ ยายเริม่สังเกตเห็น
สีฟ้าสดใส สีเขียวขจี สีแดงเรา่รอ้น และ
ยายตดัสินใจวา่ยายมีทางเลือก—ยายอาจ
จะคอตกและเดนิลากเท้าบนถนนฝุ่น
เขรอะของความสมเพชตวัเอง หรอืยาย
อาจจะมีศรทัธาสักหน่อย สวมชุดสดใส 
สวมรองเท้าเตน้ราํ และก้าวกระโดดไป
ตามเส้นทางของชีวติ พรอ้มกับรอ้งเพลง
ไปดว้ย” ขณะน้ีเสียงของเธอรา่เรงิมี 
ความสุขเหมือนเด็กหญิงก้าวกระโดด 
ในภาพวาด

คณุยายโรสเอือ้มไปที่ โตะ๊ข้างๆ และ
หยิบพระคมัภีรเ์ล่มเก่าครํา่ครา่มาวางบน
ตกัเธอ “ยายไม่คดิวา่ตวัเองเป็นโรคซึม
เศรา้—ยายไม่แน่ใจวา่เราจะบอกตวัเอง
ให้หยุดซึมเศรา้ได ้แตแ่น่นอนวา่ยายเคย
บอกตวัเองให้ทุกข์ระทม! ใช่แล้ว ยายเคย
มีวนัที่มืดมน อาการครุน่คดิวติกกังวล
ของยายจะไม่เปลี่ยนแปลงส่ิงน้ัน—มีแต่
จะทําให้ทุกอย่างแย่ลง ศรทัธาในพระผู้-
ช่วยให้รอดสอนยายวา่ไม่วา่จะเกิดอะไร
ขึน้ในอดตี เรือ่งราวของยายสามารถจบ

อย่างมีความสุขได”้
“คณุยายทราบไดอ้ย่างไรคะ” เอวาถาม
คณุยายโรสเปิดพระคมัภีร์ ไบเบิลและ

บอกวา่ “พระคมัภีรก์ล่าวไวต้รงน้ี
“‘พระเจา้. . .จะประทับกบัเขาทัง้หลาย 

 พวกเขาจะเป็นชนชาตขิองพระองค ์

พระเจ้าเองจะสถิตกับเขา และจะทรง
เป็นพระเจ้าของเขา

“‘พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆ หยด
จากตาของเขาทัง้หลาย และความตายจะ
ไม่มีอีกตอ่ไป ความโศกเศรา้ การรอ้งไห้ 
และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกตอ่ไป เพราะ
ยุคเดมิน้ันผ่านไปแล้ว’” 4

คณุยายโรสมองไปที่เอวา เธอยิม้กวา้ง
ขณะกระซิบดว้ยเสียงส่ันเครอืเบาๆ วา่ 
“น่ันเป็นส่ิงที่ ไพเราะที่สุดที่เธอเคยไดย้ิน
ใช่ไหม”

เอวาคดิวา่เป็นถ้อยคาํที่ ไพเราะจรงิๆ
คณุยายโรสเปิดไปอีกสองสามหน้า

และชี้ไปที่ข้อหน่ึงให้เอวาอ่าน “ส่ิงที่ตา
ไม่เห็น หูไม่ไดย้ิน และส่ิงที่ ใจมนุษย์คดิ
ไม่ถึง คอืส่ิงที่พระเจ้าทรงจัดเตรยีมไว้

ดงัเช่นเด็กหญิงผู้บุกเบิกในภาพวาดน้ี  
ขณะทีท่า่นเดนิตามเส้นทางอนัสดใสแหง่การ
เป็นสานุศิษย ์ขา้พเจา้สวดออ้นวอนวา่ศรทัธา
จะเสรมิกาํลงัทกุยา่งกา้วของทา่นตลอดทาง
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สําหรบัคนทัง้หลายที่รกัพระองค”์ 5

“ดว้ยอนาคตที่เรอืงโรจน์เช่นน้ัน” คณุ
ยายโรสกล่าว “ทําไมจึงหมกมุ่นอยู่กับเรือ่ง
ในอดตีหรอืใน²จจุบันที่ ไม่ ไดเ้ป็นอย่างที่
เราวางแผนไว”้

เอวาขมวดคิว้ “แตเ่ดีย๋วก่อน” เธอ
บอก “คณุยายกําลังบอกวา่การมีความสุข
หมายความวา่แคต่ัง้ใจเฝ้ารอความสุขใน
อนาคต ความสุขของเราทัง้หมดมีอยู่ ใน
นิรนัดรเท่าน้ันหรอื ความสุขบางอย่าง
เกิดขึน้ตอนน้ีได้ ไหมคะ”

“ โอ้ แน่นอนเกิดขึน้ได!้” คณุยายโรส
รอ้งอุทาน “เด็กเอ๋ย ตอนน้ีเป็น ส่วนหน่ึง 
ของนิรนัดร ความสุขไม่ไดแ้คเ่ริม่ตน้หลัง
จากเราตาย! ศรทัธาและความหวงัจะเปิด
ตาเปิดใจเราเพื่อรบัความสุขที่อยู่เบือ้ง
หน้าเรา

“ยายรูจ้ักบทกวบีทหน่ึงที่บอกวา่ 
‘ช่ัวนิรนัดรป์ระกอบดว้ยตอนน้ีหลายๆ 
ตอน’ 6 ยายไม่อยากให้ช่ัวนิรนัดรข์องยาย
ประกอบดว้ย ‘ตอนน้ี’ ที่มืดมนและน่า
หวาดกลัว ยายไม่อยากใช้ชีวติในหลุม
กําบังที่หม่นมัว กัด¯นทน ปิดหูปิดตา 
และอดทนอย่างขุ่นเคอืงใจจนถึงที่สุด
แห่งความขมขื่น ศรทัธา ให้ความหวงั ที่
ยายตอ้งการในการดาํเนินชีวติอย่างมี
ความสุขในตอนน้ี!”

“แล้วตอนน้ันคณุยายทําอย่างไรคะ” 
เอวาถาม

“ยายใช้ศรทัธาในคาํสัญญาของพระผู้-
เป็นเจ้าโดยการเตมิเต็มชีวติดว้ยส่ิงตา่งๆ 
ที่มีความหมาย ยายไปโรงเรยีน ศึกษาหา 
ความรูซ่ึ้งนําไปสู่งานอาชีพที่ยายรกัมาก”

เอวาครุน่คดิเรือ่งน้ีครูห่น่ึงและบอกวา่ 
“แตแ่น่นอนวา่การมีงานรดัตวัทําให้คณุ
ยายมีความสุข มีผู้คนมากมายที่ทํางาน
จนไม่มีเวลาวา่งแต่ไม่มีความสุข”

“ทําไมหลานถึงฉลาดจังสําหรบัเด็ก
อายุเพียงเท่าน้ี” คณุยายโรสถาม “หลาน
พูดถูกจรงิๆ และคนส่วนใหญ่ที่วุน่อยู่
กับงานและไม่มีความสุขไดห้ลงลืมส่ิง
หน่ึงซ่ึงสําคญัที่สุดในโลก—ส่ิงที่พระเยซู
ตรสัวา่เป็นหัวใจของพระกิตตคิณุของ
พระองค”์

“อะไรหรอืคะ” เอวาถาม
“ส่ิงน้ันคอืความรกั—ความรกัอัน

บรสุิทธิ์ของพระครสิต”์ คณุยายโรสตอบ 

“หลานเห็นไหมวา่ทุกส่ิงในพระกิตตคิณุ
—ทุกส่ิงที่ ควร ทุกส่ิงที่ ตอ้ง และทุกส่ิง
ที่บอกวา่ เจา้จง —ล้วนนําไปสู่ความรกั 
เมื่อเรารกัพระผู้เป็นเจ้า เราตอ้งการรบัใช้
พระองค ์เราตอ้งการเป็นเหมือนพระองค ์
เมื่อเรารกัเพื่อนบ้าน เราหยุดนึกถึง²ญหา
ของเรามากเกินไปและช่วยพวกเขาแก้
²ญหา” 7

“และส่ิงน้ันทําให้คณุยายมีความสุข
หรอืคะ” เอวาถาม

คณุยายโรสพยักหน้าและยิม้ น้ําตา
คลอหน่วย “ ใช่แล้วหลานรกั ส่ิงน้ัน ทําให้
เรามีความสุข”

ไม่เหมอนเดิมอีกตอ่ไป

วนัรุง่ขึน้เอวากอดคณุยายโรสของเธอ
และขอบคณุสําหรบัทุกส่ิงที่เธอทํา เธอ
กลับบ้านไปหาครอบครวัและเพื่อนของ
เธอ บ้านและเพื่อนบ้านของเธอ

แตเ่ธอไม่เหมือนเดมิอีกตอ่ไป
เมื่อเอวาเตบิโตขึน้ เธอมักจะนึกถึง

ถ้อยคาํของคณุยายโรส ในที่สุดเอวาก็
แตง่งาน เลีย้งลูก และดาํเนินชีวติที่
ยืนยาวและยอดเยี่ยม

วนัหน่ึง ขณะที่เธอยืนอยู่ ในบ้านของ
เธอ ช่ืนชมกับภาพวาดของเด็กหญิงใน
ชุดผู้บุกเบิกที่กําลังก้าวกระโดดไปตาม
เส้นทางสีฟ้าสดใส เธอตระหนักไดว้า่เธอ
มีอายุเท่ากับคณุยายโรสของเธอในช่วงฤดู
รอ้นอันแสนพิเศษน้ัน

เมื่อเธอตระหนักเช่นน้ี เธอรูสึ้กถึงคาํ
สวดอ้อนวอนพิเศษที่เต็มตืน้อยู่ ในใจเธอ 
และเอวารูสึ้กขอบพระทัยสําหรบัชีวติ
ของเธอ ครอบครวัของเธอ สําหรบัพระ-
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซู-
ครสิต ์และฤดรูอ้นเมื่อนานมาแล้วน้ันที่
คณุยายโรส 8 สอนเธอเรือ่ง ศรทัธา ความ
หวงั และความรกั 9

พร

พีน้่องสตรทีีร่กั มิตรสหายในพระครสิต ์
ที่รกัของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวงัและสวด
อ้อนวอนวา่บางส่ิงบางอย่างในเรือ่งน้ีได้
สัมผัสใจท่านและสรา้งแรงบันดาลใจแก่
จิตวญิญาณท่าน ข้าพเจ้ารูว้า่พระผู้เป็น-
เจา้ทรงพระชนมอ์ยูแ่ละทรงรกัทา่นทกุคน

ขณะที่ท่านเดนิตามเส้นทางอันสดใส 
แห่งการเป็นสานุศิษย์ ข้าพเจ้าสวดอ้อน  
วอนวา่ศรทัธาจะเสรมิกําลังทุกย่างก้าว
ของท่านตลอดทาง วา่ความหวงัจะเปิด
ตาเปิดใจท่านตอ่ความเรอืงโรจน์ที่พระ-
บิดาบนสวรรคท์รงเตรยีมไว้ ให้ท่าน และ
ใจท่านจะเป่ียมดว้ยความรกัพระผูเ้ป็นเจ้า 
และบตุรธดิาทุกคนของพระองค ์ในฐานะ 
อัครสาวกของพระเจ้า ข้าพเจ้าฝาก
ประจักษ์พยานและพรน้ีไว้ ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง
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เราทุกคนเป็นแบบน้ีบ้างหรอืไม่  
หลังจากขัน้ตอนการรกัษาเมื่อเรว็ๆ น้ี 
คณะแพทย์ที่เก่งมากอธิบายวา่ข้าพเจ้า
ตอ้งทําอะไรบ้างจึงจะหายเป็นปกต ิแต่
ก่อนอื่นข้าพเจ้าตอ้งเรยีนรูบ้างอย่างเกี่ยว
กับตนเองอีกครัง้ซ่ึงข้าพเจ้าควรรูม้านาน
แล้วน่ันคอื ข้าพเจ้าเป็นคนไข้ที่ ไม่ 
อดทนเลย

ดว้ยเหตน้ีุข้าพเจ้าจึงตดัสินใจเรง่ขัน้
ตอนการรกัษาโดยคน้หาทางอินเทอรเ์น็ต 
ข้าพเจ้าคาดหวงัวา่จะคน้พบความจรงิ
ที่แพทย์ ไม่ทราบหรอืพยายามปกปิด
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าใช้เวลาครูเ่ดยีวก็รูว้า่ข้าพเจ้า
กําลังทําส่ิงที่น่าหัวเราะเยาะ แน่นอน
วา่การคน้ควา้ดว้ยตนเองใช่วา่ไม่ด ีแต่
ข้าพเจ้ากําลังมองข้ามความจรงิที่พึ่ง
ไดแ้ละยอมให้ตนเองถูกดงึเข้าไปในคาํ
กล่าวอ้างที่มักจะแปลกๆ ของข้อมูลทาง
อินเทอรเ์น็ต

บางครัง้ ความจรงิอาจดเูหมือนแค่
ตรงไปตรงมามากไป ธรรมดาเกินไป และ
เรยีบง่ายเกินกวา่เราจะสํานึกอย่างเต็มที่
ในคณุคา่ของความจรงิ ดว้ยเหตน้ีุเราจึง
เมินเฉยส่ิงที่เราเคยประสบและรูว้า่จรงิ
โดยหาข้อมูลที่ลึกลับซับซ้อนมากกวา่ 
หวงัวา่เราจะเรยีนรูว้า่เมื่อเราไล่ตามเงา 
เรากําลังไล่ล่าส่ิงที่มีความสําคญัและมีคา่
เพียงน้อยนิด

เมื่อมาถึงความจรงิทางวญิญาณ เราจะ
รู้ ไดอ้ย่างไรวา่เราอยู่บนเส้นทางที่ถูกตอ้ง

วธิีหน่ึงคอืถามคาํถามที่ถูกตอ้ง
—คาํถามที่ช่วยให้เราไตรต่รองความ
ก้าวหน้าของเราและประเมินวา่ส่ิงน้ันมี
ผลดตีอ่เราอย่างไร คาํถามอย่างเช่น

“ชีวติฉันมีความหมายหรอืไม่”
“ฉันเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าไหม”
“ฉันเช่ือหรอืไม่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรง

รูจ้ักและทรงรกัฉัน”
“ฉันเช่ือหรอืไม่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรง

ไดย้ินและทรงตอบคาํสวดอ้อนวอน 
ของฉัน”

“ฉันมีความสุขจรงิหรอื”
“ความพยายามของฉันกําลังนําฉันไป

สู่เป้าหมายทางวญิญาณและคณุคา่สูงสุด
ในชีวติหรอืไม่”

คาํถามที่ลึกซึง้เกี่ยวกับจุดประสงค์

คาํสวดอ้อนวอนของเราจะเพิ่มพลัง
ให้ทัง้สามท่านน้ันขณะรบับทบาทอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของการเป็นอัครสาวก

พระกิตตคิุ มีผลดีตอ่ทา่นหรอไม่

ไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าเห็นข้อความที่
ทําให้ตอ้งฉุกคดิ ข้อความน้ันเขียนวา่ 
“บอกคนๆ หน่ึงสิวา่มีดาวหลายล้านล้าน
ดวงในจักรวาล และเขาจะเช่ือคณุ บอก
เขาวา่สีบนผนังเปียก และเขาจะแตะ
ผนังเพื่อให้แน่ใจวา่เปียกจรงิ”

ย าน   

ก า น าย าน

พ
น้องที่รกั และมิตรสหายที่รกัทัง้
หลาย ข้าพเจ้าดี ใจที่ ไดอ้ยู่กับท่าน
วนัน้ี เราเสียใจที่เห็นที่วา่งสามที่บน

ยกพืน้ที่น่ี เราคดิถึงประธานแพคเกอร ์
เอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ และเอ็ลเดอรส์ก็อตต ์
เรารกัพวกท่าน และเราจะสวดอ้อนวอน
เพื่อความผาสุกของครอบครวัพวกท่าน

ในการประชุมใหญ่ช่วงสุดสัปดาห์น้ี 
เราจะมีโอกาสสนับสนุนบุคคลสามท่านผู้
ที่พระเจ้าทรงเรยีกให้ดาํรงตาํแหน่งแทน
พวกท่านในโควรมัอัครสาวกสิบสอง

าก ย
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามุ่งเน้น “ความเรยีบง่ายที่อยู่ใน 
พระครสิต”์ และยอมให้พระคณุของพระองคพ์ยุงเรา

า า น า    า  2015
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ของชีวตินําหลายคนหลายครอบครวั 
ทั่วโลกให้คน้หาความจรงิ บ่อยครัง้ที่การ
คน้หาเช่นน้ันนําพวกเขามาสู่ศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุด  
ท้ายและสู่พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

ขา้พเจา้สงสัยวา่สมาชิกศาสนจกัรอยา่ง
พวกเราจะไดป้ระโยชน์จากการถามตวัเรา
ครัง้แล้วครัง้เล่าหรอืไม่วา่ “ประสบการณ์
ของฉันในศาสนจักรมีผลดตีอ่ฉันหรอื
ไม่ ทําให้ฉันใกล้ชิดพระครสิต์ ไหม ทําให้
ฉันและครอบครวัไดร้บัสันตสุิขและปีตทิี่
สัญญาไว้ ในพระกิตตคิณุหรอืไม่”

แอลมาตัง้คาํถามคล้ายกันกับสมาชิก
ศาสนจักรในเซราเฮ็มลาเมื่อท่านถามวา่ 
“ท่านประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันลึก
ซึง้ในใจท่านแล้วหรอื? . . . [และ] ท่าน
รูสึ้กเช่นน้ันขณะน้ีไดห้รอืไม่?” 1 การตรกึ-
ตรองเช่นน้ันอาจช่วยให้เรามุ่งเน้นหรอื
ปรบัความพยายามประจําวนัของเราให้
สอดคล้องกับแผนแห่งความรอดอีกครัง้

สมาชิกจํานวนมากจะตอบดว้ยความ
อบอุน่มากวา่ประสบการณ์การเป็นสมาชิก 
ของศาสนจักรมีผลดตีอ่พวกเขาอย่าง
ยิ่ง พวกเขาจะเป็นพยานวา่ไม่วา่ในยาม

ยากจนหรอืรุง่เรอืง ไม่วา่สถานการณ์น่า
พอใจหรอืเจ็บปวด พวกเขาพบความหมาย 
สันตสุิข และปีตมิากมายเพราะคาํมั่น
สัญญาตอ่พระเจ้าและการทุ่มเทรบัใช้
ของพวกเขาในศาสนจักร ทุกวนัข้าพเจ้า
พบสมาชิกศาสนจักรผู้เป่ียมดว้ยปีตอิัน
เจิดจ้าและแสดงให้เห็นทัง้ในคาํพูดและ
การกระทําวา่ชีวติพวกเขาดขีึน้อย่างมิอาจ
ประมาณไดเ้พราะพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์

แตข่้าพเจ้าตระหนักเช่นกันวา่มีบาง
คนที่บรรลุผลสําเรจ็น้อยกวา่—ผู้รูสึ้ก
วา่บางครัง้การเป็นสมาชิกในศาสนจักร
ไม่ ใช่อย่างที่พวกเขาหวงัไว้

น่ีทําให้ข้าพเจ้าเศรา้ใจ เพราะข้าพเจ้า
รูด้ว้ยตนเองวา่พระกิตตคิณุสามารถ
เตมิพลังและฟ้ืนฟูวญิญาณของเรา
อย่างไร—สามารถทําให้ ใจเราเป่ียมดว้ย
ความหวงัและความคดิของเราสวา่งได้
อย่างไร ข้าพเจ้ารูด้ว้ยตนเองวา่ผลจาก
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตส์ามารถ
เปลี่ยนชีวติจากคนธรรมดาและน่าเบื่อให้
เป็นคนพิเศษและน่าช่ืนชมได้

แตเ่หตใุดจงึดเูหมอืนมผีลดตีอ่บางคน 

มากกวา่คนอื่นๆ อะไรคอืความแตกตา่ง
ระหวา่งคนที่ประสบการณ์ในศาสนจักร
ทําให้จิตวญิญาณพวกเขาเต็มไปดว้ย
เพลงรกัที่ ไถ่ 2 กับคนที่รูสึ้กวา่มีบางอย่าง
ขาดหายไป

ขณะข้าพเจ้าไตรต่รองคาํถามเหล่าน้ี 
ความคดิมากมายเขา้มาในใจ วนัน้ีขา้พเจา้ 
จะแบ่ง²นสักสองข้อ

ทาใหเ้รยีบง่าย

หน่ึง: เรากําลังทําให้การเป็นสานุศิษย์
ของเราซับซ้อนเกินไปหรอืไม่

พระกิตตคิณุที่สวยงามน้ีเรยีบง่าย
มากแม้แตเ่ด็กก็เข้าใจได ้ทวา่ลึกซึง้และ
ซับซ้อนมากจนตอ้งใช้เวลาช่ัวชีวติ—แม้
นิรนัดร—ของการศึกษาและคน้พบจึงจะ
เข้าใจอย่างถ่องแท้

แตบ่างครัง้เรารบัดอกลิลลี่ที่สวยงาม
ของความจรงิของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเอา
ความคาดหวงั โปรแกรม และความคดิ
ดีๆ ของมนุษย์คลุมทับหลายชัน้ แตล่ะ
ชัน้อาจเป็นประโยชน์ เหมาะกับเวลา 
และสภาพการณ์บางอย่าง แตเ่มื่อนํามา
วางทับซ้อนกัน ก็สามารถสรา้งตะกอน
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กองโตที่หนาและหนักจนเราเส่ียงมอง 
ไม่เห็นดอกไม้ลํา้คา่ดอกน้ันที่เราเคยรกั
อย่างสุดซึง้

เพราะฉะน้ัน ในฐานะผู้นําเราตอ้ง
ปกป้องศาสนจักรและพระกิตตคิณุไว้ ใน
ความบรสุิทธิ์และความชัดเจน ไม่วาง
ภาระที่ ไม่จําเป็นให้แก่สมาชิก

ในฐานะสมาชิกของศาสนจักร 
เรา ทุกคนจําเป็นตอ้งพยายามทุ่มเท
พลังงานและเวลาอย่างจรงิจังให้แก่ส่ิงที่
สําคญัจรงิๆ ขณะเดยีวกันยกระดบัจิต
วญิญาณพี่น้องและสรา้งอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า

ครสูมาคมสงเคราะห์ท่านหน่ึงเลื่องช่ือ 
เรือ่งเตรยีมบทเรยีนแบบไรท้ี่ต ิครัง้หน่ึง
เธอตดัสินใจจะทําผ้านวมสวยๆ ผืนหน่ึง
ไว้ ใช้เป็นฉากหลังให้หัวข้อบทเรยีนของ
เธอ แตชี่วติยุ่งมาก—มีลูกตอ้งไปรบัที่
โรงเรยีน เพื่อนบ้านที่ตอ้งช่วยย้ายบ้าน 
สามีที่ป่วยเป็นไข้ และเพื่อนคนหน่ึงที่
รูสึ้กเหงา เมื่อใกล้ถึงวนัสอนบทเรยีน  
ผ้านวมยังไม่เสรจ็ ดว้ยเหตน้ีุในคนืก่อน
สอน เธอจึงนอนหลับไม่พอเพราะทําผ้า
นวมตลอดคนื

วนัรุง่ขึน้ เธอหมดแรงและแทบจะจัด
ระเบียบความคดิไม่ได ้แตเ่ธอยืนสอนบท
เรยีนอย่างกล้าหาญ

ผ้านวมสวยจนตะลึง—ตะเข็บ

เรยีบรอ้ยมาก สีสดใส และลวดลาย
ประณีต และตรงกลางผ้านวม²กคาํๆ 
หน่ึงที่สะท้อนหัวข้อบทเรยีนของเธอได้
อย่างดเียี่ยม คาํน้ันคอื “เรยีบง่าย”

พี่น้องทัง้หลาย การดาํเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุไม่จําเป็นตอ้งซับซ้อน

มันตรงไปตรงมามาก และสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี

• การ¯งพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
ดว้ยเจตนาแท้จรงินําเราให้เช่ือใน 
พระผู้เป็นเจ้าและวางใจคาํสัญญาของ
พระองค์ 3

• ยิ่งเราวางใจพระผู้เป็นเจ้า ใจเราจะยิ่ง
เป่ียมดว้ยความรกัตอ่พระองคแ์ละ
ความรกัตอ่กัน

• เพราะเรารกัพระผู้เป็นเจ้า เราจึง
ปรารถนาจะตดิตามพระองคแ์ละ
ทําให้การกระทําของเราสอดคล้องกับ
พระวจนะของพระองค์

• เพราะเรารกัพระผู้เป็นเจ้า เราตอ้งการ
รบัใช้พระองค ์เราตอ้งการเป็นพรให้
ชีวติผู้อื่นและช่วยเหลือผู้ที่ยากจน
และขัดสน

• ยิ่งเราเดนิในเส้นทางของการเป็น
สานุศิษย์มากขึน้เท่าไร เรายิ่งปรารถนา
จะเรยีนรูพ้ระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
มากขึน้เท่าน้ัน

ดว้ยเหตน้ีุแตล่ะก้าวจึงนําเราให้ก้าวตอ่
ไปและทําให้เราเป่ียมดว้ยศรทัธา ความ
หวงั และจิตกุศลเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ

เส้นทางน้ีเรยีบง่ายสวยงาม และมีผล
ดอีย่างยิ่ง

พี่น้องทัง้หลาย ถ้าท่านเคยคดิวา่ 
พระกิตตคิณุไม่มีผลดตีอ่ท่าน ข้าพเจ้า
เชือ้เชิญให้ท่านถอยกลับไปมองดชีูวติ
ท่านจากมุมมองที่สูงกวา่และทําให้วธิี 
ของท่านเรยีบง่ายสู่การเป็นสานุศิษย์ 
เน้นหลักคาํสอนพืน้ฐาน หลักธรรม และ
การประยุกต์ ใช้พระกิตตคิณุ ข้าพเจ้า
สัญญาวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนําทางและ
ทรงอวยพรท่านบนเส้นทางสู่ชีวติที่บรรลุ
ผลสําเรจ็ และพระกิตตคิณุจะมีผลดตีอ่
ท่านมากขึน้

ทา่นอยูต่รงไหนจงเริม่ตรงนั้น

ข้อสองที่ข้าพเจ้าเสนอคอื ท่านอยู่ตรง
ไหนจงเริม่ตรงน้ัน

บางครัง้เรารูสึ้กผิดหวงัเพราะเราไม่มี 
“มากขึน้” ในบางส่ิง—วญิญาณเข้มแข็ง
ขึน้ น่าเคารพมากขึน้ ฉลาดขึน้ สุขภาพ
ดขีึน้ รวยขึน้ เป็นมิตรมากขึน้ หรอืเก่ง
ขึน้ โดยธรรมชาตแิล้วไม่มีอะไรผิดถ้า
เราตอ้งการปรบัปรงุ พระผู้เป็นเจ้าทรง
สรา้งเราให้เตบิโตและก้าวหน้า แตพ่ึง
จําไวว้า่ความอ่อนแอของเราสามารถช่วย
ให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและหันเราไปพึ่ง
พระครสิตผ์ู้จะทรง “ทําให้ส่ิงที่อ่อนแอ
กลับเข้มแข็ง” 4 แตซ่าตานกลับใช้ความ
อ่อนแอของเราเป็นจุดที่ทําให้เราท้อแท้
จนไม่แม้แตจ่ะลองทํา

ข้าพเจ้าเรยีนรูจ้ากชีวติของข้าพเจ้า
เองวา่เราไม่จําเป็นตอ้งมีส่ิงใด “มากขึน้” 
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จึงจะเริม่เป็นคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์ ให้เราเป็น

ตรงจุดที่ท่านอยู่ ณ เวลาน้ีพระผู้เป็น-
เจ้าจะทรงพาท่านไปและเริม่ทํางานกับ
ท่าน ทัง้หมดที่ท่านตอ้งมีคอืความเต็มใจ 
ความปรารถนาจะเช่ือ และความวางใจใน
พระเจ้า

กิเดโอนเห็นตนเองเป็นชาวนายากจน 
อย่างน้อยก็ ในบ้านของบิดาเขา แตพ่ระผู้-
เป็นเจ้าทรงเห็นเขาเป็นนักรบผู้กล้า 5

เมื่อซามูเอลเลือกซาอูลเป็นกษัตรยิ์ 
ซาอูลพยายามพูดบ่ายเบี่ยง ซาอูลมา
จากเผ่าเล็กที่สุดเผ่าหน่ึงของเชือ้สาย
อิสราเอล เขาจะเป็นกษัตรยิ์ ไดอ้ย่างไร 6 
แตพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเขาเป็น “หนุ่ม
ใหญ่รปูงาม” 7

แม้แตศ่าสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง
โมเสสยังรูสึ้กหนักใจและท้อจนถึงจุดที่
เขาอยากยอมแพ้และตาย 8 แตพ่ระผู้เป็น-
เจ้าไม่ทรงเลิกหวงัในโมเสส

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ถ้าเรามองตวัเรา
ผ่านดวงตามนุษย์เท่าน้ัน เราอาจไม่เห็น
วา่ตวัเราดพีอ แตพ่ระบิดาบนสวรรคท์รง
เห็นอย่างที่เราเป็นจรงิๆและอย่างที่เรา
จะเป็นได ้ทรงเห็นเราเป็นบุตรและธิดา
ของพระองค ์เป็นสัตภาวะที่มีความสวา่ง
นิรนัดรพ์รอ้มดว้ยศักยภาพอันเป็นนิจ
และจุดหมายอันสูงส่ง 9

การพลีพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วย-
ให้รอดเปิดประตแูห่งความรอดให้ทุกคน
กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า “พระคณุ [ของ
พระองค]์ เพียงพอสําหรบัคนทัง้ปวงที่
นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระพักตร ์[พระ
ผู้เป็นเจ้า]” 10 พระคณุของพระองคค์อื
เดชานุภาพที่สามารถทําให้เราเข้าไปใน
อาณาจกัรแหง่ความรอดของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ได ้เพราะพระคณุของพระองค ์เราทุกคน 
จึงจะฟ้ืนคนืชีวติและรอดในอาณาจักร
แห่งรศัมีภาพ

แม้แตอ่าณาจักรแห่งรศัมีภาพตํา่สุด 
อาณาจักรทีเลสเชียล ก็ “เกินกวา่ความ
เข้าใจทัง้ปวง” 11 และคนนับไม่ถ้วนจะได้
ความรอดน้ีเป็นมรดก 12

แตพ่ระคณุของพระผู้ช่วยให้รอด
ทําให้เราไดย้ิ่งกวา่น้ัน ในฐานะสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ-
ชนยุคสุดท้าย เราปรารถนาส่ิงที่ยิ่งใหญ่

กวา่อย่างมิอาจจินตนาการได ้น่ันคอื
ความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียล คอื
ชีวตินิรนัดร์ ในที่ประทับของพระบิดา
ในสวรรค ์คอืของประทานอันยิ่งใหญ่
ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า 13 ในอาณาจักร
ซีเลสเชียล เราไดร้บั “ความสมบูรณ์แห่ง
พระองค,์ และรศัมีภาพแห่งพระองค”์ 14 
โดยแท้แล้ว ทุกส่ิงที่พระบิดาทรงมีย่อม
จะประทานแก่เรา 15

ความสูงส่งเป็นเป้าหมายของเรา การ
เป็นสานุศิษย์เป็นการเดนิทางของเรา

เมื่อท่านใช้ศรทัธาเล็กน้อยและเริม่
เดนิในฐานะสานุศิษย์ที่รกัสันตสุิขของ
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์ใจท่านจะเปลี่ยน 

16 ทัง้ตวัท่านจะเต็มไปดว้ยความสวา่ง 17

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยท่านยิ่งใหญ่
กวา่ที่ท่านคดิวา่จะเป็นได ้ท่านจะคน้พบ
วา่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตม์ีผลดี
ในชีวติท่านอย่างแท้จรงิ มีผลดี

มีผลดี

พี่น้อง มิตรสหายที่รกัทัง้หลาย 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามุ่งเน้น 
“ความเรยีบง่ายที่อยู่ ในพระครสิต”์ 18 และ
ยอมให้พระคณุของพระองคพ์ยุงเรา
ระหวา่งการเดนิทางจากจุดที่เราอยู่ตอน
น้ีไปสู่จุดหมายอันเรอืงโรจน์ในที่ประทับ
ของพระบิดาเรา

ขณะที่เราทําเช่นน้ันและมีคนถามเรา
วา่ “การเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ-
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายมีผล
ดตีอ่ท่านอย่างไร” ท่านจะสามารถพูดได้
ดว้ยความภาคภูมิ ใจ อย่างอ่อนน้อมถ่อม
ตน และปีติ ใหญ่หลวงวา่ “มีผลดมีากที
เดยีว! ขอบคณุที่ถาม! คณุอยากจะรูม้าก
ขึน้ไหม”

น่ีคอืความหวงั คาํสวดอ้อนวอน 
ประจักษ์พยาน และคาํอวยพรของ
ข้าพเจ้า ในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. แอลมา 5:14, 26.
 2. ด ูแอลมา 5:26.
 3. ด ูโรม 10:17.
 4. อีเธอร ์12:27.
 5. ด ูผู้วนิิจฉัย 6:12–15.
 6. ด ู1 ซามูเอล 9:21.
 7. 1 ซามูเอล 9:2.
 8. ด ูกันดารวถิี 11:14–15.
 9. ด ู1 ยอห์น 3:1–3.
 10. อีเธอร ์12:27.
 11. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 76:89.
 12. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 76:109.
 13. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 14:7.
 14. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 76:56.
 15. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 84:38.
 16. ด ู1 ซามูเอล 10:9.
 17. ด ูมัทธิว 6:22.
 18. 2 โครนิธ์ 11:3.
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เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ท่านอื่นๆ และผู้นํา
องคก์ารช่วยนําทัง้การดลใจเงียบๆ และ
การเปิดเผยที่ลึกซึง้มาปฏิบัต ิแม้จะ
ไม่ดพีรอ้มหรอืมีผิดพลาดบ้าง แตช่าย
และหญิงที่ดงีามเหล่าน้ีไดอุ้ทิศตนอย่าง
สมบูรณ์ที่จะนํางานของพระเจ้าไปข้าง
หน้าดงัที่พระองคท์รงกํากับดแูล

ขอให้เช่ือเถิดวา่พระเจ้าทรงกํากับ
ดแูลศาสนจักรของพระองคผ์่านศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ น่ีเป็น
วธิีที่พระองคท์รงทํางานของพระองค์
เสมอ โดยแท้แล้ว พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนวา่ “เราบอกความจรงิกับพวกท่าน
วา่ ใครรบัคนที่เราใช้ ไป คนน้ันก็รบัเรา
ดว้ย” 3 เราไม่สามารถแยกพระครสิตอ์อก
จากผู้รบัใช้ของพระองค์ ได ้หากไม่มีอัคร-
สาวกกลุ่มแรก เราก็จะไม่มีเรือ่งราวจาก
ประจักษ์พยานถึงคาํสอนและการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระองค ์การทนทุกข์ ใน
สวนเกทเสมนีและการสิน้พระชนม์บน
กางเขนของพระองค ์หากไม่มีประจักษ์
พยานของท่านเหล่าน้ัน เราก็จะไม่มี
พยานอัครสาวกถึงอุโมงคท์ี่วา่งเปล่าและ
การฟ้ืนคนืพระชนม์

พระองคท์รงบัญชาอัครสาวกกลุ่มแรก
เหล่าน้ันวา่

“เพราะฉะน้ันท่านทัง้หลายจงออกไป
และนําชนทุกชาตมิาเป็นสาวกของเรา จง
บพัตศิมาพวกเขาในพระนามของพระบดิา 
พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์

“สอนพวกเขาให้ถือรกัษาส่ิงสารพัดที่
เราส่ังพวกท่านไว”้ 4

หน้าที่สําคญัน้ีดาํเนินตอ่ไปใหม่ ใน
สมัยของเราเมื่อพระเจ้าทรงเรยีกโจเซฟ 
สมธิใหฟ้ื้นฟูศาสนจกัร พรอ้มกบัอคัรสาวก 
ที่ ไดร้บัแตง่ตัง้ให้ประกาศพระกิตตคิณุ
ของพระองคเ์ป็นครัง้สุดทา้ยก่อนพระองค ์
จะเสด็จมาอีกครัง้

เป็นความท้าทายสําหรบัโลกเสมอ
ที่จะยอมรบัศาสดาพยากรณ์และอัคร-
สาวกที่มีชีวติอยู่ แตจ่ําเป็นตอ้งทําเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ถึงการ
ชดใช้และคาํสอนของพระเยซูครสิตแ์ละ
เพื่อรบัความสมบูรณ์แห่งพรของฐานะ
ปุโรหิตที่ ให้ ไวแ้ก่ผู้ที่พระองคท์รงเรยีก

มีคนมากมายที่คดิวา่ผู้นําและสมาชิก
ศาสนจักรควรดพีรอ้มหรอืเกือบจะดี

การนําโดยศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
ที่มีชีวติอยู่ตลอดมา แม้พวกท่านจะเป็น
มรรตยัและมีความบกพรอ่งของมนุษย์ 
แตผู่้รบัใช้ของพระเจ้าไดร้บัการดลใจให้
ช่วยเราหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่เป็นภัยตอ่
ชีวติทางวญิญาณและช่วยให้เราผ่านพ้น
ความเป็นมรรตยัไปสู่จุดหมายสูงสุดแห่ง
สุดท้ายบนสวรรค์ ไดอ้ย่างปลอดภัย

ในช่วงเกือบ 40 ปีที่ข้าพเจ้าอยู่ ใกล้
ชิดท่านเหล่าน้ัน ข้าพเจ้าเป็นพยานส่วน
ตวัเมื่อศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 

ย   า

า ก ิ

 นการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม
ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชือ้เชิญผู้¯งให้
ทําตามคาํแนะนําของบรคิมั ยังก์

ที่จะอยู่ ในเรอืเดนิสมุทรไซอัน ซ่ึงคอื
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ-
ชนยุคสุดท้าย และจับให้แน่นทัง้สองมือ 1 
นับแตน้ั่นเป็นตน้มา ข้าพเจ้ามีความสุข
ที่ทราบวา่สมาชิกครอบครวัข้าพเจ้าบาง
คนและคนอื่นๆ ได้̄ งและถามคาํถามน้ี
กับข้าพเจ้าวา่ “มีอะไรในเรอืเดนิสมุทร
ไซอันที่เราควรยึดจับให้แน่น” ข้าพเจ้า
เตอืนพวกเขาถึงส่ิงที่ประธานบรคิมั ยังก์
กล่าว “เราอยู่บนเรอืเดนิสมุทรไซอัน . . . 
[พระผู้เป็นเจ้า] ทรงกุมหางเสือ และจะ
ประทับที่น่ัน . . . พระองคท์รงส่ังการ 
ทรงนําทางและกํากับดแูล ถ้าผู้คนจะเช่ือ
มั่นในพระผู้เป็นเจ้า ไม่ทิง้พันธสัญญาทัง้
ไม่ทิง้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา พระองค์
จะทรงนําทางเราอย่างราบรืน่” 2

เห็นไดชั้ดวา่พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงจัดเตรยีม
ความจรงินิรนัดรอ์ันชัดเจนและเรยีบง่าย
ไวบ้นเรอืเดนิสมุทรไซอันซ่ึงจะช่วยให้เรา
อยู่ ในเส้นทางตลอดน่านน้ําอันตรายของ
ชีวติมรรตยั ความจรงิดงักล่าวจะนํามา
พูดเพียงสองสามเรือ่งดงัน้ี

ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ไดร้บั

พ น จา ก า
พระบญัญตัแิละพนัธสัญญาคอืความจรงิและหลักคาํสอนอนัประมาณคา่
มิไดท้ี่พบในเรอืเดนิสมุทรไซอัน ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือ
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พรอ้ม พวกเขาลืมไปวา่พระคณุของ
พระเจ้าน้ันเพียงพอที่จะทําให้งานของ
พระองคสํ์าเรจ็ได้ โดยผ่านมนุษย์ ผู้นํา
ของเรามีเจตนาดทีี่สุด แตบ่างครัง้เราก็
ทําผิดพลาด สภาพการณ์เช่นน้ีไม่ไดเ้กิด
ขึน้เฉพาะกับความสัมพันธ์ ในศาสนจักร
เท่าน้ัน เพราะส่ิงเดยีวกันน้ีเกิดขึน้ใน
ความสัมพันธ์ระหวา่งเรากับมิตรสหาย 
เพื่อนบ้าน ตลอดจนผู้รว่มงาน และแม้
ระหวา่งคูค่รองกับคนในครอบครวั

การมองหาความอ่อนแอแบบมนุษย์
ในตวัผู้อื่นเป็นเรือ่งคอ่นข้างง่าย อย่างไร
ก็ตาม เราทําผิดพลาดอย่างยิ่งโดยการ
สังเกตเห็นแคธ่รรมชาตขิองมนุษย์และ
ไม่เห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่
ทํางานผ่านผู้ที่พระองคท์รงเรยีก

การมุ่งเน้นวธิีที่พระเจ้าทรงดลใจผู้นํา
ที่ ไดร้บัเลือกของพระองค ์วธิีที่พระองค์
ทรงกระตุน้ให้วสุิทธิชนทําส่ิงที่น่าทึ่งและ
ไม่ธรรมดาแม้ ในความเป็นมนุษย์ของ
พวกเขาคอืวธิีหน่ึงที่เรายึดพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์ ไวแ้น่นและอยู่บนเรอื
เดนิสมุทรไซอันอย่างปลอดภัย

ความจรงิเรือ่งที่สองคอืหลักคาํสอน
ของแผนแห่งความรอด โดยผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระผู้เป็นเจ้า
ประทานพระคมัภีรม์อรมอน หลักคาํสอน 
และพันธสัญญา และคาํสอนเพิ่มเตมิ
อีกมากมายแก่ศาสนจักร ส่ิงเหล่าน้ีรวม
ถึงความรูเ้รือ่งแผนแห่งความรอด ซ่ึง
เป็นแผนที่ที่บอกวา่เรามาจากไหน จุด-
ประสงคข์องเราที่น่ีบนแผ่นดนิโลก 
และเราจะไปไหนเมื่อเราตาย แผนดงั
กล่าวยังให้ทัศนคตนิิรนัดรท์ี่พิเศษสุด
แก่เราวา่เราเป็นบุตรธิดาทางวญิญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้า โดยความเข้าใจวา่
พระบิดาบนสวรรคเ์ป็นใครและความ
สัมพันธ์ของเรากับพระองคแ์ละพระบุตร
ที่รกัของพระองค ์พระเยซูครสิต ์เราจะ
ยอมรบัพระบัญญัตขิองพระองคแ์ละทํา
พันธสัญญากับพระองคซ่ึ์งจะนําเรากลับ
ไปสู่ที่ประทับนิรนัดรข์องพระองค์

ทุกครัง้ที่ข้าพเจ้าอุ้มทารกแรกเกิด 
ข้าพเจ้ารูสึ้กพิศวงวา่ “เด็กน้อยเอ๋ย เจ้า
เป็นใคร เจ้าจะเป็นอะไรผ่านการชดใช้
ของพระครสิต”์

เราถามคาํถามชวนคดิแบบเดยีวกัน

น้ีเมื่อคนที่เรารกับางคนตายจากไป 
“พวกเขาไปไหน พวกเขากําลังเห็นอะไร
และประสบอะไร ชีวติดาํเนินตอ่ไปไหม 
สภาวะของความสัมพันธ์ที่เราทะนุถนอม
ที่สุดจะเป็นอย่างไรในโลกแห่งวญิญาณ
ของคนตาย”

ในโลกน้ัน ครอบครวัเรามีหลานสาว 
สองคน ซารากับเอมิลี และนาธาน 
หลานชายทุกครัง้ที่หลานเราล่วงลับ
ไป ครอบครวัเรายึดความจรงิแห่งพระ-
กิตตคิณุไวแ้น่นทัง้สองมือ คาํถามของเรา
ไดร้บัคาํตอบดว้ยการปลอบโยนและความ
เช่ือมัน่ผา่นการชดใช้ของพระผูช่้วยให้รอด 
แม้เราจะคดิถึงหลานของเรา แตเ่รารูว้า่
พวกเขายังอยู่ และเรารูว้า่เราจะพบกับ
พวกเขาอีก เราสํานึกคณุตอ่ความเข้าใจ
ทางวญิญาณน้ี ในช่วงเวลาทีเ่กดิความ²่น-
ป่วนของชีวติส่วนตวัและครอบครวั

ความจรงิสําคญัอีกเรือ่งหน่ึงใน
ศาสนจกัรคอืพระบดิาบนสวรรคท์รงสรา้ง
อาดมักับเอวาดว้ยจุดประสงคอ์ันสูงส่ง 
เป็นหน้าที่ของพวกเขา—และหน้าที่ลูก
หลานของพวกเขา—ที่จะสรา้งรา่งกาย 
มรรตยัสําหรบับุตรธิดาทางวญิญาณของ

พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเขาเหล่าน้ันจะได้
มีประสบการณ์ในความเป็นมรรตยั โดย
กระบวนการน้ี พระบิดาบนสวรรคท์รงส่ง
บุตรธิดาทางวญิญาณของพระองคม์ายัง
แผ่นดนิโลกเพื่อเรยีนรูแ้ละเตบิโตผ่าน
ประสบการณ์ชีวติบนแผ่นดนิโลก เพราะ
พระองคท์รงรกับุตรธิดาของพระองค ์
พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรคแ์ละอัคร-
สาวกมาสอนพวกเขาเหล่าน้ันเกี่ยวกับ
บทบาทสําคญัของพระเยซูครสิต์ ใน
ฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ตลอดหลายศตวรรษ ศาสดาพยากรณ์
มีสัมฤทธิผลในหน้าที่ของพวกท่านเมื่อ
ไดเ้ตอืนผู้คนถึงอันตรายที่อยู่เบือ้งหน้า
พวกเขา อัครสาวกของพระเจ้ามีหน้าที่
ตอ้งเฝ้าด ูเตอืน และเอือ้มออกไปช่วยผู้ที่
แสวงหาคาํตอบให้คาํถามของชีวติ

ยี่สิบปีมาแล้ว ฝ่ายประธานสูงสุด
และโควรมัอัครสาวกสิบสองไดจ้ัดพิมพ์ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” ใน
บทความที่ ไดร้บัการดลใจน้ัน เราสรปุได้
ดงัน้ี “เราขอเตอืนวา่ผู้ ใดก็ตามที่ฝ่าฝืน
พันธสัญญาแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ ผู้
ที่ทํารา้ยคูค่รองหรอืบุตรธิดา หรอืผู้ที่ล้ม
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เหลวตอ่สัมฤทธิผลของความรบัผิดชอบ
ในครอบครวั วนัหน่ึงเขาจะยืนชีแ้จงตอ่
พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า นอกจากน้ี เรา
เตอืนวา่การแตกสลายของครอบครวัจะ
นําภัยพิบัตมิาสู่ตวับุคคล ประชาคม และ
ประชาชาตดิงัที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัย
โบราณและ²จจุบันพยากรณ์ ไว”้ 5

ในฐานะอัครสาวก เรายืนยันคาํเตอืน
อย่างเป็นทางการน้ีอีกครัง้ในวนัน้ี โปรด
จําไวว้า่พระบัญญัตแิละพันธสัญญาคอื
ความจรงิและหลักคาํสอนอันประมาณ 
คา่มิไดท้ี่พบในเรอืเดนิสมุทรไซอัน ซ่ึง
พระผู้เป็นเจ้าทรงกุมหางเสือ

หลักคาํสอนสําคญัอีกเรือ่งหน่ึงที่เรา
ยึดมั่นไดค้อืการถือรกัษาวนัสะบาโต ส่ิงน้ี
ช่วยให้เราสะอาดหมดจดจากโลก ให้เรา
พักผ่อนทางรา่งกาย และให้เราแตล่ะคน
ไดร้บัความสดช่ืนทางวญิญาณของการ
นมัสการพระบิดาและพระบุตรทุกวนั
อาทิตย์ 6 เมื่อเราปีตยิินดี ในวนัสะบาโต 
น่ันเป็นเครือ่งหมายถึงความรกัที่เรามีตอ่
พระองค์ 7

ในฐานะส่วนหน่ึงของความพยายาม
ที่เราจะทําให้สะบาโตเป็นวนัปีตยิินด ีเรา
ขอให้ผู้นําท้องที่และสมาชิกศาสนจักร
พึงระลึกวา่การประชุมศีลระลึกเป็นของ
พระเจ้า การประชุมน้ีควรมีรากฐานและ
ตัง้อยู่บนคาํสอนของพระองค ์การนํา
เสนอของศาสนพิธีศีลระลึกคอืเมื่อเรา

ตอ่พันธสัญญาและยืนยันความรกัที่เรามี
ตอ่พระผู้ช่วยให้รอดอีกครัง้ และระลึกถึง
การพลีพระชนม์ชีพและการชดใช้ของ
พระองค์

วญิญาณแห่งการนมัสการเดยีวกันน้ี 
ควรซึมซาบอยู่ ในการประชุมอดอาหาร
และแสดงประจักษ์พยานของเรา
ทุกเดอืน การประชุมศีลระลึกน้ีมี ไว้
เพื่อให้สมาชิกกล่าวสัน้ๆ แสดงความ
ขอบพระทัย ความรกั และความซาบซึง้
ใจตอ่พระบิดาบนสวรรค ์พระเยซูครสิต ์
และพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูและ
เพื่อกล่าวคาํพยานส่วนตวัถึงเรือ่งเหล่าน้ี 
การประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์
พยานคอืเวลาที่แบ่ง²นความนึกคดิที่ ได้
รบัการดลใจและแสดงประจักษ์พยาน
อย่างเป็นทางการพอสังเขป ไม่ ใช่เวลา
สําหรบักล่าวคาํปราศรยั

เด็กเล็กๆ ควรฝึกฝนการแบ่ง²น
ประจักษ์พยานของพวกเขาในชัน้เรยีน
ปฐมวยั และกับพ่อแม่ ในการสังสรรค์
ครอบครวัจนกวา่พวกเขาจะเข้าใจถึง
ความหมายสําคญัของประจักษ์พยาน

การเน้นเมื่อไม่นานมาน้ีเรือ่งการทําให้
สะบาโตเป็นวนัปีตยิินดเีป็นผลโดยตรง
อันเน่ืองดว้ยการดลใจจากพระเจ้าผ่าน
ผู้นําของศาสนจักร สมาชิกสภาวอรด์ควร
ช่วยฝ่ายอธิการเป็นเวลาหลายสัปดาห์ล่วง
หน้าโดยการทบทวนช่ือเพลงและหัวข้อที่

ไดร้บัคาํแนะนําให้ ใช้สําหรบัการประชุม
ศีลระลึกแตล่ะครัง้

เราทุกคนไดร้บัพรเมื่อวนัสะบาโตเต็ม
ไปดว้ยความรกัพระเจ้าที่บ้านและที่ โบสถ์ 
เมื่อลูกๆ ของเราไดร้บัการสอนในวธิีของ
พระเจ้า พวกเขาเรยีนรูท้ี่จะสัมผัสและ
ตอบสนองพระวญิญาณของพระองค ์ 
เราทุกคนจะปรารถนา เข้ารว่มรบัส่วน 
ศีลระลึกทุกวนัอาทิตย์เมื่อเราสัมผัสถึง
พระวญิญาณของพระเจ้า และทุกคนไม่
วา่คนหนุ่มสาวหรอืสูงวยั ผู้ที่แบกรบัภาระ
หนักจะรูสึ้กถึงการยกระดบัทางวญิญาณ
และการปลอบโยนซ่ึงมาจากวนัสะบาโต 
แห่งการใครค่รวญดว้ยความภักดถีึงพระ-
บดิาบนสวรรคแ์ละพระเจา้พระเยซูครสิต์

ขอบพระทัยที่พระครสิตท์รงอยู่ ใกล้
เสมอ ทรงเฝ้ารอและเต็มพระทัยจะช่วย
เราเมื่อเราสวดอ้อนวอนขอความช่วย
เหลือและยินดกีลับใจและมาหาพระองค์

บัดน้ี ขณะที่เราไตรต่รองความจรงิ
เพียงสองสามเรือ่งน้ี ที่มีอยู่บนเรอืเดนิ
สมุทรไซอัน ขอให้เราอยู่บนเรอืและจํา
ไวว้า่ ตามคาํนิยาม เรอืเป็นยานพาหนะ 
และจุดประสงคข์องยานพาหนะคอืเพื่อ
พาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง

จุดหมายปลายทางของเรอืเราคอืพร
อันบรบิูรณ์ของพระกิตตคิณุ อาณาจักร
แห่งสวรรค ์รศัมีภาพซีเลสเชียล และที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า!

แผนของพระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนา
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เขาสามารถขึน้รปูดนิเหนียวในมือให้เป็น
ถ้วยโถโอชามไดเ้กือบเหมือนเนรมิต หลัง
จากเขาสาธิต เขาถามนักเรยีนวา่ใครอยาก
ลองบ้าง ทุกคนยกมือ

เอ็ลเดอรอ์าโอบะให้เยาวชนหลายคน
ออกมาลองทําส่ิงใหม่ที่ตนเองสนใจ พวก
เขาคดิวา่หลังจากดแูล้วคงจะทําไดง้่ายๆ 

ย ิ า  จ  น

าย าน า ก จ ิ

  ลกที่เราอยู่กําลังกดดนัคนดทีุกแห่ง
หนให้ลดหรอืแม้กระทั่งทิง้มาตรฐาน
การดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรมของ

พวกเขา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความช่ัวรา้ย 
และการล่อลวงอยู่รายรอบเราทุกวนั เรา
สามารถและจะพบปีตแิท้จรงิวนัน้ีได้
ในการดาํเนินชีวติที่มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลาง

การทําให้ชีวติเรามีพระเยซูครสิต์
และพระกิตตคิณุของพระองคจ์ะนํา
เสถียรภาพและความสุขมาสู่ชีวติเราตาม
ที่เห็นในตวัอย่างตอ่ไปน้ี

เอ็ลเดอรต์าอีชิ อาโอบะแห่งสาวกเจ็ด
สิบผู้อาศัยอยู่ ในหมู่บ้านภูเขาเล็กๆ ใน
เมืองชิโกะกุ ญี่ปุ่น ไดร้บัการขอให้สอน
ชัน้เรยีนในการประชุมใหญ่เยาวชน 
หัวข้อการประชุมที่เลือกไวค้อื “เจ้าจง
ยืนอยู่ ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์” หลังจาก
พิจารณาหัวข้อและส่ิงที่ตอ้งสอนแล้ว 
เอ็ลเดอรอ์าโอบะก็ตดัสินใจใช้อาชีพของ
เขาเป็นเครือ่งมือการสอน งานของเขาคอื
ทําเครือ่ง²้นดนิเผา

เอ็ลเดอรอ์าโอบะเล่าวา่ชัน้เรยีน
เยาวชนของเขาตืน่เตน้มากเมื่อเห็นวา่

ิ กา า นิน ิ
พ ิ นศนยก า
ชีวติเราตอ้งมพีระครสิตเ์ป็นศนูยก์ลางถา้เราอยากพบปีตแิท้จรงิและ
สันตสุิขในชีวติน้ี

ไวแ้ล้ว พระองคท์รงกุมหางเสือ เรอืลํา
ใหญ่และทรงพลังของพระองคล์่องไป
ข้างหน้าสู่ความรอดและความสูงส่ง จง
จําไวว้า่เราไม่สามารถกระโดดออกจาก
เรอืและพยายามวา่ยไปที่น่ันดว้ยตนเอง

ความสูงส่งเป็นเป้าหมายของการ
เดนิทางในความเป็นมรรตยัน้ี และไม่มี
ใครไปถึงที่น่ันได้ โดยไม่มีเครือ่งมือใน
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต:์ การ
ชดใช้ของพระองค ์ศาสนพิธี และหลัก
คาํสอนและหลักธรรมนําทางที่พบได้ ใน
ศาสนจักร

น่ีคอืศาสนจักรที่เราเรยีนรูเ้รือ่งงาน
ของพระผู้เป็นเจ้าและยอมรบัพระคณุ
ของพระเจ้าพระเยซูครสิตท์ี่ช่วยชีวติ
เรา ภายในศาสนจักรน้ีที่เราให้คาํมั่น
สัญญาและทําพันธสัญญาแห่งครอบครวั
นิรนัดรซ่ึ์งกลายเป็นหนังสือเดนิทาง
ของเราไปสู่ความสูงส่ง น่ีคอืศาสนจักร
ที่ ไดร้บัพลังอํานาจโดยฐานะปุโรหิต
ในการขับเคลื่อนเราผ่านน่านน้ําที่ ไม่
แน่นอนของความเป็นมรรตยั

ขอให้เราสํานึกคณุสําหรบัเรอืเดนิ
สมุทรไซอันที่สวยงาม ซ่ึงหากไม่มีเรอืลํา
น้ีเราจะล่องลอยไป เดยีวดายและไรพ้ลัง 
ลอยไปตามเกลียวคลื่นโดยไม่มีหางเสือ
หรอืไม้พาย หมุนวนไปตามกระแสน้ํา
เช่ียวแห่งลมและคลื่นของปฏิ²กษ์

พี่น้องทัง้หลาย จงยึดไว้ ให้แน่น
และ แล่นตอ่ไปภายในเรอือันเรอืงโรจน์ 
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธ-ิ
ชนยุคสุดท้าย และเราจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางนิรนัดร ์น่ีคอืประจักษ์พยาน
และคาํสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าสําหรบั
เราทุกคนในพระนามของพระองคผ์ู้
ที่เราขานนามเรอืเดนิสมุทรไซอัน แม้
พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. ด ูเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “อยู่ ในเรอืและ
จับให้แน่น!” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 89–92.

 2. “Brigham Young, “Remarks,” Deseret 
News, Nov. 18, 1857, 291.

 3. ยอห์น 13:20.
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พ.ย. 2010, 165.
 6. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 59:9–23.
 7. ด ูอิสยาห์ 58:13–14.
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แต่ไม่มี ใครทําสําเรจ็แม้จะพยายามขึน้
รปูชามเรยีบๆ ธรรมดาก็ตาม พวกเขา
ประกาศวา่ “ฉันทําไม่ได!้” “ทําไมถึงยาก 
ขนาดน้ี” “ยากมากเลยนะน่ี” ความเห็น 
เหลา่น้ีเกิดขึน้ขณะเศษดนิเหนียวกระจาย 
ไปทั่วห้อง

เขาถามเยาวชนวา่ทําไมพวกเขาจึง
²้นไม่ได ้พวกเขาให้คาํตอบตา่งกันไปวา่ 
“ผมไม่มีประสบการณ์” “ผมไม่เคยฝึกทํา
มาก่อน” หรอื “ผมไม่มีพรสวรรค”์ จาก
คาํตอบที่ ได ้ส่ิงที่ทุกคนพูดเป็นความ
จรงิ อย่างไรก็ตาม เหตผุลสําคญัที่สุดที่
เขาทําไม่ไดเ้พราะดนิเหนียวไม่อยู่กลาง
แป้นหมุน เยาวชนคดิวา่พวกเขาวางดนิ
เหนียวไวต้รงกลางแล้ว แตจ่ากมุมมอง
ของมืออาชีพ น่ันยังไม่ ใช่ตรงกลาง เขา
บอกนักเรยีนตอ่จากน้ัน “เรามาลองอีก
ครัง้นะ”

คราวน้ีเอ็ลเดอรอ์าโอบะวางดนิเหนียว

ไวก้ลางแป้นหมุนพอดบิพอดแีล้วเริม่
หมุน ทําให้เกิดหลุมกลางดนิเหนียว 
เยาวชนหลายคนลองอีกครัง้ คราวน้ีทุก
คนเริม่ปรบมือเมื่อพูดวา่ “วา้ว เครือ่งไม่
สะบัดแล้ว” “ฉันทําไดแ้ล้ว” หรอื “ฉัน
ทําเอง!” แน่นอนวา่รปูทรงไม่สมบูรณ์ 
แตผ่ลออกมาตา่งจากความพยายามครัง้
แรกโดยสิน้เชิง เหตผุลที่พวกเขาประสบ
ความสําเรจ็เพราะดนิเหนียวอยู่กลาง
แป้นหมุนพอดี

โลกทีเ่ราอยูค่ลา้ยกบัแป้นหมนุของช่าง
²้น และความเรว็ของแป้นหมุนเพิ่มขึน้
เรือ่ยๆ เหมือนดนิเหนียวบนแป้นหมุน 
เราตอ้งอยู่ตรงกลางพอดเีช่นกัน แกน
ของเรา ศนูย์กลางของชีวติเรา จะตอ้ง
เป็นพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของ
พระองค ์การดาํเนินชีวติที่ ให้พระครสิต์
เป็นศนูย์กลางหมายถึงเราเรยีนรูเ้กี่ยวกับ 
พระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ จากน้ัน 
ก็ทาํตามแบบอยา่งของพระองคแ์ละรกัษา 
พระบัญญัตอิย่างเครง่ครดั

อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ
กลา่ววา่ “ข้าแตพ่ระยาหเ์วห ์บดัน้ีพระองค ์
ยังเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค ์ข้า
พระองคท์ัง้หลายเป็นดนิเหนียว และ
พระองคท์รงเป็นช่าง²้น ข้าพระองคท์ุก
คนเป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค”์ 1

ถ้าชีวติเรามีพระเยซูครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลางพระองคท์รงสามารถ²้นเราให้
เป็นคนที่เราตอ้งเป็นไดสํ้าเรจ็เพื่อกลับ
ไปยังที่ประทับของพระองคแ์ละพระบิดา
บนสวรรค์ ในอาณาจักรซีเลสเชียล ปีตทิี่
เราประสบในชีวติน้ีจะขึน้อยู่กับวา่เราให้
คาํสอน แบบอย่าง และการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลางของชีวติเราดเีพียงใด

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเกิดใน

ครอบครวัที่เป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายหลาย
ช่ัวอายุคน ดว้ยเหตน้ีุพรและปีตขิอง
การมีพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
เป็นฐานของวฒันธรรมครอบครวัเราจึง
ถูกถักทอในชีวติประจําวนัของเรา จน
กระทั่งข้าพเจ้าทํางานเผยแผ่เต็มเวลา
สมัยหนุ่มถึงไดรู้ว้า่ความสมบูรณ์ของ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตม์ีผลดี
อย่างเหลือเช่ือตอ่คนที่ ไม่เคยประสบพร
น้ันมาก่อนในชีวติพวกเขา ข้อน้ีในมัทธิว 
สะท้อนขัน้ตอนที่ผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใน
พระกิตตคิณุประสบ “แผ่นดนิสวรรค์
เปรยีบเหมือนขุมทรพัย์ที่ซ่อนไว้ ในทุ่งนา 
เมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีก และ
เพราะความยินดจีึงไปขายทุกส่ิงที่เขามี
อยู่แล้วไปซือ้นาน้ัน” 2

ขา้พเจา้จะขอยกตวัอยา่งจากพระคมัภรี์
มอรมอนที่อธิบายถึงส่ิงที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อม 

ใสคนหน่ึงยินดจี่ายเพื่อให้ ไดร้บัปีตอิัน
เน่ืองจากพบขุมทรพัย์ที่พระเยซูตรสัไว้
ในอุปมาเรือ่งขุมทรพัย์ที่ซ่อนไว้ ในทุ่งนา

คงจาํได ้ในหนังสือของแอลมา บทท่ี 20 
แอมันกับลาโมไนเดนิทางไปเมือง 
มิดโดไนเพื่อหาและปล่อยแอรนัพี่ชาย
ของแอมันออกจากเรอืนจํา ระหวา่งเดนิ
ทางพวกเขาพบบิดาของลาโมไนผู้เป็น
กษัตรยิ์ชาวเลมันปกครองทั่วแผ่นดนิ

เหมอืนดนิเหนียวบนแป้นหมนุของเอ็ลเดอร์
ตาอีชิ อาโอบะ ชีวติเราต้องมีพระครสิต ์
เป็นศนูยก์ลางถ้าเราอยากพบปีตแิทจ้รงิและ
สันตสุิขในชีวติน้ี
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กษัตรยิ์ ไม่พอใจมากที่ลาโมไนบุตร
ชายเดนิทางมากับแอมันผู้สอนศาสนา
ชาวนีไฟคนที่เขาถือเป็นศัตร ูเขารูสึ้กวา่
บุตรชายควรไปรว่มงานฉลองครัง้ใหญ่ที่
เขาจัดให้บรรดาลูกชายและผู้คนของเขา 
กษัตรยิ์ลาโมไนไม่พอใจมากถึงกับส่ังให้
ลาโมไนบุตรชายสังหารแอมันดว้ยดาบ 
เมื่อลาโมไนไม่ยอมทํา กษัตรยิ์จึงชักดาบ
ของตนออกมาจะสังหารบุตรชายเพราะ 
ไม่เช่ือ¯ง แตแ่อมันขอให้ ไวชี้วติลาโมไน 
ในที่สุดแอมันก็มีอํานาจเหนือกษัตรยิ์
และจะฆ่าเขาก็ ได้

น่ีคอืส่ิงที่กษัตรยิ์พูดกับแอมันหลัง
จากพบตนเองอยู่ ในสถานการณ์ระหวา่ง
ความเป็นความตาย “หากท่านจะละเวน้
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ท่านไม่วา่ส่ิงใด
ก็ตามที่ท่านจะขอ, แม้ถึงครึง่หน่ึงของ
อาณาจักร” 3

ดว้ยเหตน้ีุกษัตรยิ์จึงยอมยกอาณาจักร
ครึง่หน่ึงให้เพื่อละเวน้ชีวติตน กษัตรยิ์
ตอ้งแปลกใจเป็นแน่เมื่อแอมันขอเพียง
อย่างเดยีวคอืให้เขาปล่อยแอรนัพี่ชายกับ
ผู้รว่มงานออกจากเรอืนจําและให้ลาโมไน 
บุตรชายของกษัตรยิ์เป็นผู้ปกครอง
อาณาจักรของเขาตอ่ไป

ตอ่มา เน่ืองดว้ยการพบกนัครัง้น้ี แอรนั 
พี่ชายของแอมันจึงถูกปล่อยจากเรอืนจํา 
ที่มิดโดไน หลังจากน้ันเขาไดร้บัการดลใจ 
ให้เดนิทางไปแผ่นดนิที่กษัตรยิ์ลาโมไน 
ปกครอง แอรนัไดรู้จ้ักกษัตรยิ์และมี
โอกาสสอนหลักธรรมพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตแ์ก่เขา รวมทัง้แผนอัน
สําคญัยิ่งแห่งการไถ่ คาํสอนของแอรนัทํา
ให้กษัตรยิ์ประทับใจอย่างสุดซึง้

การตอบสนองของกษัตรยิ์ตอ่คาํสอน
ของแอรนัอยู่ ใน ข้อ 15 ของแอลมา บท
ที่ 22: “และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
หลังจากแอรนัไดอ้รรถาธิบายเรือ่งเหล่า
น้ีตอ่เขา, กษัตรยิ์กล่าว: ข้าพเจ้าจะทํา
อย่างไรจึงจะมีชีวตินิรนัดรซ่ึ์งท่านพูดถึง
น้ี? แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้าจะทําอย่างไรเพื่อ
จะเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, โดยขุดเอาราก
ของวญิญาณช่ัวรา้ยน้ีออกจากอกข้าพเจ้า, 
และไดร้บัพระวญิญาณของพระองค,์ 
เพื่อข้าพเจ้าจะเป่ียมดว้ยปีต,ิ เพื่อจะไม่
ถูกขับออกในวนัสุดท้าย? ดเูถิด, ท่าน
กล่าว, ข้าพเจ้าจะสละส่ิงทัง้ปวงที่ข้าพเจ้า

เป็นเจ้าของ, แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้าจะ
ละทิง้อาณาจักรของข้าพเจ้า, เพื่อจะรบั
ความปรดียีิ่งน้ี.”

น่าประหลาดใจพอกันเมื่อเทียบกับ
การยกอาณาจักรให้ครึง่หน่ึงเพื่อละเวน้
ชีวติเขา ตอนน้ีกษัตรยิ์ลาโมไนยอมยกให้
ทัง้อาณาจักรเพื่อเขาจะไดร้บัปีตทิี่มาจาก
การเข้าใจ ยอมรบั และดาํเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

แนนซีภรรยาข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสสู่ศาสนจักรเช่นกัน เธอพูดกับ
ข้าพเจ้าหลายครัง้ตลอดหลายปีมาน้ีเกี่ยว
กับปีตทิี่เธอรูสึ้กในชีวติตัง้แตพ่บ ยอมรบั 
และดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์ตอ่ไปน้ีเป็นภาพสะท้อน
จากซิสเตอรเ์มนส์เกี่ยวกับประสบการณ์
ของเธอ:

“สมัยเป็นสาวอายุ 20 ตน้ๆ ดฉัินมาถึง
จุดหน่ึงในชีวติที่รูว้า่ตอ้งเปลี่ยนบางอย่าง
เพื่อจะเป็นคนมีความสุขมากขึน้ ดฉัิน
รูสึ้กเหมือนเควง้ควา้งไรจุ้ดหมายและ
ทิศทางที่แน่นอน และไม่ทราบจะไปหาที่
ใด ดฉัินรูม้าตลอดวา่พระบิดาบนสวรรค์

ทรงดาํรงอยู่และกล่าวคาํสวดอ้อนวอน
เป็นครัง้คราวมาตลอดชีวติโดยรูสึ้กวา่
พระองคท์รง¯ง

“เมื่อดฉัินเริม่คน้หา ดฉัินไปโบสถ์
หลายแห่งแตม่ักจะกลับมารูสึ้กเหมือน
เดมิและหมดกําลังใจ ดฉัินรูสึ้กไดร้บัพร
มากเพราะในที่สุดก็ ไดร้บัคาํตอบสําหรบั
การสวดอ้อนวอนขอการนําทางและจุด
ประสงค์ ในชีวติ และความบรบิูรณ์ของ
พระกิตตคิณุถูกนําเข้ามาในชีวติดฉัิน 
เป็นครัง้แรกที่ดฉัินรูสึ้กเหมือนตนเองมี
จุดประสงค ์และแผนแห่งความสุขทําให้
เกิดปีตแิท้จรงิในชีวติดฉัิน”

อีกประสบการณ์หน่ึงจากพระคมัภีร์
มอรมอนอธิบายชัดเจนวา่การดาํเนินชีวติ
ที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางจะทําให้เรา
เต็มไปดว้ยความสุขใหญ่หลวงไดอ้ย่างไร
ในเมื่อเราถูกรายล้อมไปดว้ยความทุกข์
ยากอย่างไม่น่าเช่ือ

หลงัจากศาสดาพยากรล์ีไฮกบัครอบครวั 
ออกจากเยรซูาเล็ม 600 ปี ก่อน ค.ศ. 
พวกเขาระหกระเหินราวแปดปีในแดน
ทุรกันดารจนมาถึงแผ่นดนิที่พวกเขา
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เราซ่ึงเป็นคนสมัยใหม่ ยุ่ง และเต็มไป
ดว้ยการแข่งขัน ยินยอมและสงบน่ิงได้
อย่างไร เราทําให้วถิีทางของพระเจ้าเป็น
วถิีทางของเราอย่างไร ดฉัินเช่ือวา่เราเริม่
ได้ โดยการเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระองคแ์ละ
โดยการสวดอ้อนวอนเพื่อความเข้าใจ เมื่อ
ความวางใจของเราในพระองคเ์ตบิโต เรา
เปิดใจของเรา แสวงหาเพื่อทําตามพระ-
ประสงคข์องพระองค ์และรอคาํตอบที่
ช่วยให้เราเข้าใจ

ย น   ิ

ก า น าย าน ยา น ิ า

 อ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊ค กล่าวใน
การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน
ถึงความจําเป็น“เพื่อปรับปรุงชีวิต

ส่วนตัวของเรา” 1 ดิฉันเสนอว่าการ
ปรับปรุงชีวิตส่วนตัวน้ันเริม่จากการ
เปลี่ยนแปลงในใจ—ไม่ว่าประสบการณ์
ชีวิตของท่านหรือสถานท่ีเกิดของท่าน
เป็นอย่างไร

ดฉัินมาจากภาคใตข้องสหรฐัอเมรกิา 
และในช่วงวยัรุน่ ถ้อยคาํจากบทเพลง
สวดเก่าแก่ของนิกายโปรเตสแตนตส์อน
ดฉัินเกี่ยวกับจิตใจของสานุศิษย์ที่แท้จรงิ
—ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ขอให้พิจารณาเน้ือ
เพลงตอ่ไปน้ี ซ่ึงเป็นที่รกัยิ่งตอ่ดฉัิน:

ขอให้เป็นไปตามทางของพระองคเ์ถิด 
พระเจ้า!

ขอให้เป็นไปตามทางของพระองคเ์ถิด!
พระองคท์รงเป็นช่าง�้น
ข้าพระองคเ์ป็นดนิเหนียว
�้นข้าพระองคแ์ละสรรสรา้งข้าพระองค์
ตามพระประสงคข์องพระองค์
ขณะข้าพระองคร์อคอย
ยินยอมและสงบน่ิง 2

กา ย าย จ  
า พ น จา

เมือ่เราเปิดตนเอง ตอ่พระวญิญาณ เราเรยีนรูว้ถิทีางของพระผูเ้ป็นเจา้
และรู้สึกถึงพระประสงคข์องพระองค์

เรยีกวา่อุดมมั่งคัง่ ซ่ึงอยู่ ใกล้½่งทะเล  
นีไฟบรรยายชีวติที่ยากลําบากของ
พวกเขาในแดนทุรกันดารวา่ “เราทน
รบัความทุกข์และความลําบากมามาก, 
. . .แม้มากจนกระทั่งเราเขียนเรือ่งเหล่า
น้ันได้ ไม่ครบถ้วน” 4

ขณะอยู่ ในแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ 
พระเจ้าทรงมอบหน้าที่ ให้นีไฟตอ่เรอื
เพื่อพาพวกเขาข้ามทะเลไปแผ่นดนิ
ที่สัญญาไว ้หลังจากพวกเขามาถึงแผ่น
ดนิที่สัญญาไว ้ความขัดแย้งใหญ่หลวง
ยังคงเกิดขึน้ระหวา่งคนที่มีพระครสิต์
เป็นศนูย์กลางในชีวติกับคนไม่เช่ือผู้ทํา
ตามตวัอย่างของเลมันกับเลมิวเอล ใน
ที่สุด ความรนุแรงระหวา่งคนสองกลุ่ม
มีแนวโน้มจะหนักข้อขึน้จนนีไฟกับคน
ที่ทําตามคาํสอนของพระเจ้าตอ้งแยก
ตวัและหนีไปในแดนทุรกันดารเพื่อ
ความปลอดภัย มาถึงจุดน้ี ประมาณ 
30 ปีหลังจากลี ไฮและครอบครวัออก
จากเยรซูาเล็ม นีไฟกล่าวถ้อยคาํที่น่า
คดิและใช้ยืนยันไดด้ ีโดยเฉพาะหลัง
จากบันทึกความทุกข์และความลําบาก
มากมายที่พวกเขาประสบมานานไว้ ใน
พระคมัภีรว์า่ “และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิด
ขึน้คอื เรามีชีวติอยู่ตามทางแห่งความ
สุข” 5 แม้จะมีความยากลําบาก แต่
พวกเขาสามารถดาํเนินชีวติตามทาง
แห่งความสุขเพราะมีพระครสิตแ์ละ
พระกิตตคิณุเป็นศนูย์กลาง

พี่น้องทัง้หลาย ดงัเช่นดนิเหนียว
บนแป้นหมุนของช่าง²้น ชีวติเราตอ้ง
มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางถ้าเราอยาก
พบปีตแิท้จรงิและสันตสุิขในชีวติ
น้ี แบบอย่างของกษัตรยิ์ชาวเลมัน 
แนนซีภรรยาข้าพเจ้า และชาวนีไฟล้วน
สนับสนุนหลักธรรมแท้จรงิดงักล่าว

ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานวนัน้ีวา่เราจะ
พบสันตสุิข ความสุข และปีตแิท้จรงิ
น้ันถ้าเราเลือกดาํเนินชีวติโดยมีพระ-
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. อิสยาห์ 64:8.
 2. มัทธิว 13:44.
 3. แอลมา 20:23.
 4. 1 นีไฟ 17:6.
 5. 2 นีไฟ 5:27.
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การเปลี่ยนแปลงในใจของดฉัินเริม่
ตน้เมื่ออายุ 12 ปี ดฉัินเริม่คน้หาพระ-
ผู้เป็นเจ้า นอกจากการกล่าวตามคาํ
สวดอ้อนวอนของพระเจ้าซํา้ๆ 3 ดฉัิน
ไม่รูว้ธิีการสวดอ้อนวอน ดฉัินจําไดว้า่
คกุเข่า หวงัวา่ดฉัินจะรูสึ้กถึงความรกัของ
พระองค ์และทูลถาม “พระองคอ์ยู่ที่ ไหน 
พระบิดาบนสวรรค ์หนูรูว้า่พระองคต์อ้ง
อยู่ที่ ไหนสักแห่ง แตว่า่ที่ ไหน” ตลอดช่วง
เวลาของการเป็นวยัรุน่ ดฉัินถาม ดฉัินรู้
ความจรงิเกี่ยวกับพระเยซูครสิตช่์วงเวลา
สัน้ๆ แต่โดยพระปรชีาญาณของพระบิดา 
บนสวรรคท์รงให้ดฉัินคน้หาและรอเป็น
เวลา 10 ปี

ในปี 1970 เมื่อผู้สอนศาสนาสอนดฉัิน
เกี่ยวกับแผนแห่งความรอดของพระบิดา 
และการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด การ
รอคอยของดฉัินสิน้สุดลง ดฉัินน้อมรบั
ในความจรงิเหล่าน้ีและรบับัพตศิมา

โดยอาศัยความรูเ้กี่ยวกับพระเมตตา
และอํานาจของพระเจ้า สามีของดฉัิน 
ลกูๆและดฉัินเลือกคตพิจน์ของครอบครวั 
ที่วา่ “ทุกอย่างจะผ่านไปไดด้ว้ยด”ี แตเ่รา
จะพูดคาํเหล่าน้ันกับคนอื่นอย่างไรเมื่อ
ความยากลําบากมาถึงและยังไม่มีคาํตอบ

เมื่อจอรเ์จีย ลูกสาวที่รา่เรงิและมีคา่
ควรวยั 21 ปีของเราเข้ารบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลดว้ยอาการขัน้วกิฤตหิลัง
จากอุบัตเิหตรุถจักรยาน ครอบครวัของ
เรากล่าววา่ “ ทุกอย่างจะผ่านไปไดด้ว้ย
ด”ี ขณะที่ดฉัินเดนิทางโดยเครือ่งบิน
ทันทีจากคณะเผยแผ่ของเราในประเทศ
บราซิลไปยังเมืองอินเดยีนาโปลิส รฐั
อินเดยีนา สหรฐัอเมรกิา เพื่ออยู่กับเธอ 
ดฉัินเช่ือในคตพิจน์ของครอบครวั 
อย่างไรก็ตาม ลูกสาวที่น่ารกัของเราได้
เสียชีวติไปยังโลกวญิญาณเพียงไม่กี่
ช่ัวโมงก่อนเครือ่งบินของดฉัินลงจอด 
ดว้ยความโศกเศรา้และความสะเทือนใจ
ที่ถาโถมเข้ามาในครอบครวัของเรา เราจะ
มองหน้ากันและ ยังคง กล่าว “ ทุกอย่าง
จะผ่านไปดว้ยด”ี ไดอ้ย่างไร

หลังจากความตายทางมรรตยัของ
จอรเ์จีย ความรูสึ้กของเราเจ็บปวด เรา
พยายามอย่างหนัก และทุกวนัน้ีเรายังคง
มีช่วงเวลาของความโศกเศรา้ แตเ่ราเช่ือ
มั่นในความเข้าใจที่วา่ไม่มี ใครเสียชีวติ

จรงิๆ แม้มีความเจ็บปวดเมื่อรา่งกายทาง
เน้ือหนังของจอรเ์จียหยุดทํางาน แตเ่รามี
ศรทัธาวา่เธอมีชีวติตอ่ไปในทางวญิญาณ 
และเราเช่ือวา่เราจะอยู่กับเธอช่ัวนิรนัดร์
หากเรามีศรทัธาในพันธสัญญาพระวหิาร
ของเรา ศรทัธาในพระผู้ ไถ่ของเราและ
การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์ศรทัธา
ในอํานาจฐานะปุโรหิตของพระองค ์และ
ศรทัธาในการผนึกเพื่อนิรนัดรท์ําให้เน้น
ถึงคตพิจน์ของเราเองดว้ยความแน่วแน่

ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ กล่าววา่ 
“ ถ้าท่านทําดทีี่สุด ทุกอย่างจะผ่านไปได ้
ดว้ยด ีจงวางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ . . .พระเจา้ 
จะไม่ทอดทิง้เรา” 4

คตพิจน์ของครอบครวัของเราไม่ได้
กล่าววา่ “ทุกอย่างจะผ่านไปไดด้ว้ยด ี
เดีย๋วน้ี ” น่ีพูดถึงความหวงัของเราในผล
นิรนัดร—์ไม่จําเป็นตอ้งมีผลใน²จจุบัน 
พระคมัภีรก์ล่าว “ จงคน้หาอย่างขยัน
หมั่นเพียร, สวดอ้อนวอนเสมอ, และจง
เช่ือ, และส่ิงทัง้ปวงจะรว่มกันส่งผลเพื่อ
ความดขีองเจ้า” 5 น่ีไม่ไดห้มายความวา่
ทุกส่ิง ด ีแตสํ่าหรบัผู้อ่อนน้อมถ่อมตน
และมีศรทัธา ทุกส่ิง—ทัง้บวกและลบ—
ทํางาน ดว้ยกัน เพื่อความด ีและในเวลา
ของพระเจ้า เรารอคอยพระองค ์บางครัง้
เช่นเดยีวกับโยบในความทุกข์ยากของ
เขา รูว้า่พระผู้เป็นเจ้า “ทรงให้บาดเจ็บ 
แตพ่ระองคท์รงพันแผลให้ พระองคท์รง
โบยต ีแตพ่ระหัตถ์ของพระองคก็์รกัษา” 

6 ใจที่นอบน้อมยอมรบัความยากลําบาก
และการรอคอยเวลาของการเยียวยาและ
ความบรบิูรณ์ที่จะมาถึง

เมื่อเราเปิดตนเอง ตอ่พระวญิญาณ 
เราเรยีนรูว้ถิีทางของพระผู้เป็นเจ้าและ
รูสึ้กถึงพระประสงคข์องพระองค ์ช่วงศีล
ระลึกซ่ึงดฉัินเรยีกวา่หัวใจของสะบาโต 
ดฉัินพบวา่หลังจากดฉัินสวดอ้อนวอน
สําหรบัการให้อภัยบาป เป็นส่ิงสมควร
สําหรบัดฉัินที่จะถามพระบิดาบนสวรรค ์
“พระบิดา มีมากกวา่น้ีไหมที่ลูกควร
ทํา” เมื่อเรายอมถวายตนเอง และสงบ
น่ิง จิตใจของเราสามารถรบัการนําทางถึง 
บางส่ิงมากกวา่ ที่เราอาจตอ้งเปลี่ยนแปลง
—บางส่ิงที่กําลังจํากัดความสามารถของ
เราที่จะไดร้บัการนําทางทางวญิญาณหรอื
แม้แตก่ารเยียวยาและความช่วยเหลือ

ตวัอย่างเช่น ดฉัินอาจซ่อนความขุ่น
เคอืงใจตอ่ใครบางคน เมื่อดฉัินทูลถามวา่
มีอะไรอีกไหมที่ตอ้งสารภาพ “ความลับ” 
น้ันปรากฏชัดเจนในความทรงจําของ
ดฉัิน ในสาระสําคญั พระวญิญาณบรสุิทธิ์
กําลังกระซิบวา่ “ท่านถามอย่างจรงิใจวา่
มีอีกไหม และยังมีอีก ความขุ่นเคอืงของ
ท่านทําให้ความก้าวหน้าของท่านลดลง 
และทําลายความสามารถของท่านที่จะมี
สัมพันธภาพที่ด ีท่านสามารถละทิง้มัน” 
โอ มันยากเหลือเกิน—เราอาจมีข้อแก้ตวั
ในความเกลียดชังของเรา—แตก่ารยอม
ตนตอ่วถิีทางของพระเจ้าเป็นทางเดยีวสู่
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ความสุขที่ยั่งยืน
เราไดร้บัพละกําลังที่นุ่มนวลและ

การนําทางของพระองค ์ทันเวลาและ
ตามความจําเป็น—บางทีอาจนําเราสู่การ
ไปพระวหิารบ่อยๆ หรอืศึกษาอย่างลึกซึง้
มากขึน้เกี่ยวกับการชดใช้ของพระผู้ช่วย-
ให้รอด หรอืการปรกึษากับเพื่อน อธิการ 
นักบําบัดผู้เช่ียวชาญ หรอืแม้แตแ่พทย์ 
การเยียวยาจิตใจของเราเริม่ตน้เมื่อเรา
ยอมรบัและนมัสการพระผู้เป็นเจ้า

การนมัสการที่แท้จรงิเริม่ตน้เมื่อจิตใจ
เราซ่ือตรงตอ่พระบิดาและพระบุตร วนั
น้ีสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไร หากเกิด
ส่ิงผิดปกต ิเพื่อมีจิตใจที่ ไดร้บัการเยียวยา
และมีศรทัธา อย่างแรก เราตอ้งยอมละทิง้
ส่ิงน้ันตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า “ เจ้าจะ
ถวายใจที่ชอกชํา้และวญิญาณที่สํานึก
ผิด” 7 พระเจ้าตรสั ผลของการเสียสละใจ
เรา หรอืความสมัครใจของเราตอ่พระเจ้า
คอืเราไดร้บัการนําทางทางวญิญาณที่เรา
ตอ้งการ

ดว้ยความเข้าใจที่เพิ่มขึน้เกี่ยวกับ

พระคณุและพระเมตตาของพระเจ้า 
เราจะพบวา่ความตอ้งการของใจเราเริม่
อ่อนลงสู่ความสํานึกคณุ แล้วเราเอือ้ม
ไปหาพระองค ์ดว้ยความปรารถนาที่จะ
เทียมแอกของเราเข้ากับพระบุตรองค์
เดยีวที่ถือกําเนิดของพระผู้เป็นเจ้า ดว้ย
ใจที่ชอกชํา้ที่เอือ้มออกไปและการเทียม
แอกของเรา เราไดร้บัความหวงัใหม่และ
การนําทางผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ดฉัินพยายามกําจัดความปรารถนา 
ทางมรรตยัที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตาม
วถิีทาง ของดฉัิน ในที่สุดดฉัินตระหนัก
วา่วถิีทางของดฉัินไม่เพียงพอ จํากัด และ
ดอ้ยกวา่วถิีทางของพระเยซูครสิต ์“ วถิี
ทาง ของพระองค ์คอืทางที่นําไปสู่ความ
สุขในชีวติน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะ
มาถึง” 8 เราสามารถรกัพระเยซูครสิตแ์ละ
วถิีทางของพระองคม์ากกวา่รกัตนเอง
และกําหนดการของเราเองได้ ไหม

บางคนอาจคดิกวา่พวกเขาล้มเหลว
หลายตอ่หลายครัง้และรูสึ้กอ่อนแรงเกิน
กวา่จะเปลี่ยนแปลงการกระทําที่เป็น

บาปหรอืความปรารถนาฝ่ายโลกในจิตใจ 
อย่างไรก็ตาม ดงัพันธสัญญาอิสราเอล  
เราไม่ไดพ้ยายามแล้วพยายามอีกตาม
ลําพังที่จะเปลี่ยนแปลง หากเราวงิวอนตอ่
พระผู้เป็นเจ้าอย่างจรงิจัง พระองคท์รง
รบัเราอย่างที่เราเป็น— และทรงทําให้เรา 
เป็นมากกวา่เราคดิ โรเบิรต์ แอล. มิลเลต 
นักศาสนศาสตรผ์ู้มีช่ือเสียงเขียนเกี่ยว
กับ“ความปรารถนาจะปรบัปรงุตนเอง” 
สมดลุทางวญิญาณกับ “เป็นหลักประกัน
วา่โดยผ่านทางพระเยซูครสิต ์เราจะ
ทําได”้ 9 ดว้ยความเข้าใจเช่นน้ัน เรา
สามารถกล่าวอย่างจรงิใจตอ่พระบิดา 
บนสวรรค:์

ข้าวางใจในการทรงอารกัขา
รูว้า่พระองคท์รงรกัษา
ข้าจะทําตามน้ําพระทัยอย่างจรงิจัง:
ข้าจะเป็นดงัพระองคบ์ัญชา 10

เมื่อเราถวายใจที่ชอกชํา้ของเราตอ่
พระเยซูครสิต ์พระองคท์รงยอมรบัใน
การถวายน้ัน พระองคท์รงรบัเรากลับไป 
ไม่วา่จะสูญเสียส่ิงใด ไดร้บับาดเจ็บ หรอื
การปฏิเสธส่ิงที่ทําให้เราเจ็บปวด พระคณุ
และการรกัษาของพระองคย์ิ่งใหญ่กวา่ทุก
ส่ิง เทียมแอกของเราเข้ากับพระผู้ช่วยให้
รอด เราสามารถกล่าววา่ดว้ยความเช่ือมั่น 
“ทุกอย่างจะผ่านไปไดด้ว้ยด”ี ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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อย่างไรก็ตาม เราตอ้งทูลขอการนําทาง
จากพระเจ้าตลอดทาง เราตอ้งทูลถาม
คาํถามยากๆ บ้าง เช่น “ข้าพระองคต์อ้ง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง” “ข้าพระองคจ์ะดี
ขึน้ไดอ้ย่างไร” “มีความอ่อนแออะไรบ้างที่
ตอ้งทําให้เข้มแข็ง”

ขอให้เราพิจารณาเรือ่งเศรษฐีหนุ่ม
จากภาคพันธสัญญาใหม่ เขาเป็นชาย
หนุ่มที่ชอบธรรมและรกัษาพระบัญญัติ
สิบประการอยู่แล้ว แตเ่ขาตอ้งการเป็น
คนดขีึน้ เป้าหมายของเขาคอืชีวติ
นิรนัดร์

เมื่อเขาพบกับพระผู้ช่วยให้รอด เขา
ทูลถามวา่ “ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง?” 3

พระเยซูตรสัตอบทันที โดยประทาน
คาํแนะนําที่เจาะจงให้เศรษฐีหนุ่มคน
น้ีโดยเฉพาะ “พระเยซูตรสักับเขาวา่ ถ้า
ท่านตอ้งการจะเป็นคนดพีรอ้ม จงไปขาย
ทรพัย์ส่ิงของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คน
ยากจน . . .และจงตามเรามา” 4

ชายหนุ่มคนน้ันอึง้ เขาไม่เคยนึกถึง
การเสียสละเช่นน้ัน เขาอ่อนน้อมถ่อมตน
พอที่จะทูลถามพระเจ้าแต่ไม่มีศรทัธา
แรงกล้าพอที่จะทําตามคาํแนะนําจาก
สวรรคท์ี่ ให้เขา เราตอ้งเต็มใจทําเมื่อเรา
ไดร้บัคาํตอบ

ประธานฮาโรลด ์บี. ลีสอนวา่ “เราทุก
คนตอ้งถามคาํถามน้ีกับตนเองสักครัง้ 
หากเราจะไปถึงความดพีรอ้ม ’ข้าพเจ้ายัง
ขาดอะไรอีกบ้าง’” 5

ข้าพเจ้ารูจ้ักคณุแม่ที่ซ่ือสัตย์ท่านหน่ึง

ทําให้ดพีรอ้มในพระครสิต์
หนทางแห่งการเป็นสานุศิษย์ ไม่

ง่าย หนทางน้ีเรยีกวา่ “วถิีของการมุ่งมั่น
พัฒนา” 2 ขณะที่เราเดนิทางไปตามทาง
คบัแคบและแคบน้ัน พระวญิญาณจะ
ทรงท้าทายให้เราเก่งขึน้และปีนให้สูงขึน้ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนเดนิทาง 
ในอุดมคต ิหากเราอ่อนน้อมถ่อมตนและ
วา่ง่าย พระองคจ์ะทรงจูงมือเราและนํา
เรากลับบ้าน

ย ย า  น

า ก จ ิ

มัยที่ข้าพเจ้าเป็นหนุ่ม ข้าพเจ้า
เริม่สนใจศาสนจักร ในตอน
แรกข้าพเจ้าสนใจพระกิตตคิณุ

จากแบบอย่างของเพื่อนวสุิทธิชนยุค-
สุดท้าย แต่ ในที่สุดข้าพเจ้าก็สนใจหลัก
คาํสอนที่ ไม่เหมือนใคร เมื่อข้าพเจ้า
เรยีนรูว้า่บรรดาชายหญิงที่ซ่ือสัตย์จะยัง
คงก้าวหน้าตอ่ไปและท้ายที่สุด จะเป็น
เหมือนพระบิดามารดาบนสวรรค ์ของ
พวกเรา ข้าพเจ้าประหลาดใจจรงิๆ 
ข้าพเจ้าชอบแนวคดิน้ี ¯งดจูรงิสําหรบั
ข้าพเจ้า

หลังจากข้าพเจ้ารบับัพตศิมาได้ ไม่
นาน ข้าพเจ้ากําลังศึกษาเทศนาบน
ภูเขา ข้าพเจ้าจําไดว้า่พระเยซูทรง
สอนความจรงิน้ีเกี่ยวกับความก้าวหน้า
นิรนัดร์ ในพระคมัภีร์ ไบเบิล พระองค์
ตรสัวา่ “เพราะฉะน้ันพวกท่านจงเป็นคน
ดพีรอ้ม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน 
ผู้สถิตในสวรรคท์รงดพีรอ้ม” 1

²จจุบันข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรมากวา่ 40 ปีแล้ว และเมื่อไร
ก็ตามที่ข้าพเจ้าอ่านพระคมัภีรข์้อน้ี 
ข้าพเจ้าจะนึกถึงจุดประสงคข์องเราที่น่ี
บนแผ่นดนิโลก เรามาเรยีนรูแ้ละพัฒนา
จนเราไดร้บัการชําระให้บรสุิทธิ์หรอืการ

าพ จาย า ก า
หากเราอ่อนน้อมถอ่มตนและวา่งา่ย พระวญิญาณบรสุิทธิจ์ะทรงกระตุน้
เตอืนใหเ้ราพฒันาและนําเรากลบับา้น แตเ่ราตอ้งขอการนําทางจาก
พระเจ้าตลอดทาง
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ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและทูลถามวา่ “อะไร
ทําให้ข้าพระองค์ ไม่ก้าวหน้า” ในกรณี
ของเธอ คาํตอบมาจากพระวญิญาณโดย
ฉับพลันวา่ “หยุดบ่นวา่” คาํตอบน้ีทําให้
เธอประหลาดใจ เธอไม่เคยคดิวา่เธอเป็น
คนช่างบ่น อย่างไรก็ตาม ข่าวสารจากพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์ชัดเจนมาก ในหลายวนั
และหลายสัปดาห์ตอ่มา เธอเริม่สํานึกวา่
เธอมีนิสัยชอบบ่น เน่ืองจากสํานึกคณุตอ่
การกระตุน้เตอืนให้ปรบัปรงุตนเอง เธอ
มุ่งมั่นนับพรของเธอแทนการนับ²ญหา
ของเธอ ภายในไม่กี่วนั เธอรูสึ้กถึงการ
ยอมรบัอันอบอุ่นจากพระวญิญาณ

ชายหนุ่มที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนหน่ึง 
ที่ดเูหมือนจะหาหญิงสาว ที่เหมาะสม
ไม่ไดสั้กที ไปทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า “อะไรที่ทําให้ข้าพระองค์ ไม่เป็น

ผู้ชายที่ถูกตอ้ง” เขาทูลถาม คาํตอบน้ีมา
สู่ความคดิและใจเขา “เลิกพูดจาหยาบ
คาย” ในตอนน้ัน เขาตระหนักวา่คาํพูด
หยาบคายเป็นส่วนหน่ึงของคาํศัพท์ที่เขา
ใช้ และเขาให้คาํมั่นวา่จะเปลี่ยน

พี่น้องสตรีโสดคนหน่ึงทูลถามอย่าง
กล้าหาญ “ข้าพระองคต์อ้งเปลี่ยนอะไร
บ้าง” และพระวญิญาณกระซิบบอกเธอวา่ 
“อย่าขัดจังหวะคนอื่นเมื่อเขาพูด” พระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์ ให้คาํแนะนําที่เจาะจง 
พระองคท์รงเป็นเพื่อนที่ซ่ือสัตย์อย่าง
แท้จรงิและจะบอกเราถึงส่ิงที่คนอื่นไม่รู้
หรอืไม่กล้าบอกเรา

อดตีผู้สอนศาสนาคนหน่ึงพบวา่
ตนเองเครยีดเน่ืองจากตารางเวลาที่ยุ่ง
มาก เขาพยายามหาเวลาทํางาน เรยีน 
มีเวลาให้ครอบครวั และการเรยีกของ

ศาสนจักร เขาทูลขอคาํแนะนําจาก
พระเจ้า “ข้าพระองคจ์ะรูสึ้กถึงสันตสุิขได้
อย่างไรกับทุกส่ิงที่ข้าพระองคต์อ้งทํา” คาํ
ตอบไม่ไดเ้ป็นไปตามที่เขาคาดหวงั; เขา
เกิดความรูสึ้กวา่เขาตอ้งรกัษาวนัสะบาโต 
อยา่งเครง่ครดักวา่น้ีและรกัษาใหศั้กดิสิ์ทธิ์ 
เขาตดัสินใจอุทิศตนรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า
ในวนัอาทิตย์—เก็บเรือ่งเรยีนไวก้่อนใน
วนัน้ันและศึกษาพระกิตตคิณุแทน การ
เปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อยน้ีทําให้เกิด
สันตสุิขและความสมดลุที่เขาแสวงหา

หลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้าอ่านนิตยสาร
ของศาสนจักรเกี่ยวกับเด็กสาวที่อยู่ห่าง
จากบ้านและกําลังเรยีนวทิยาลัย เธอเรยีน
ไม่ทันเพื่อน ชีวติสังคมของเธอไม่เป็น
อย่างที่เธอหวงัไว ้และเธอไม่มีความสุข 
ในที่สุดวนัหน่ึงเธอคกุเข่าลงและรอ้งทูล
วา่ “ข้าพระองคต์อ้งทําอะไรเพื่อพัฒนา
ชีวติของข้าพระองค”์ พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์กระซิบวา่ “ลุกขึน้ทําความสะอาด
ห้องของเจ้า” การกระตุน้เตอืนน้ีทําให้
เธอประหลาดใจที่สุด แตน่ั่นเป็นเพียง
การเริม่ตน้ที่เธอตอ้งการ หลังจากใช้
เวลาจัดข้าวของทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ย เธอรูสึ้กวา่พระวญิญาณอยู่ ใน
ห้องเธอและทําให้เธอเบิกบานใจ

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ทรงบอก
ให้เราพัฒนาทุกอย่างในครัง้เดยีว หาก
พระองคท์รงทําเช่นน้ัน เราจะท้อและ
ยอมแพ้ พระวญิญาณทํางานกับเราตาม
ความเรว็ของเราเอง ทีละขัน้ หรอือย่าง
ที่พระเจ้าทรงสอนวา่ “บรรทัดมาเตมิ
บรรทัด, กฎเกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์, . . . 
และคนที่เงี่ยหู¯งคาํแนะนําของเราย่อม
เป็นสุข . . .เพราะแก่เขาที่รบัไวเ้ราจะ
ให้อีก” 6 ตวัอย่างเช่น หากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์กระตุน้ให้เราพูดคาํวา่ “ขอบคณุ” 
บ่อยขึน้ และท่านตอบรบัการกระตุน้น้ัน 
พระองคจ์ึงจะทรงรูสึ้กวา่ถึงเวลาที่ท่าน 
จะก้าวไปหาบางส่ิงที่ท้าทายมากขึน้—
เช่นการเรยีนรูท้ี่จะพูดวา่ “ฉันขอโทษ 
ฉันผิดเอง”

เวลาอันเหมาะสมที่สุดที่จะทูลถามวา่ 
“ข้าพระองคย์ังขาดอะไรอีกบ้าง” คอืเมื่อ
เรารบัศีลระลึก อัครสาวกเปาโลสอนวา่น่ี
เป็นเวลาที่เราแตล่ะคนจะตรวจสอบตวั
เราเอง 7 ในบรรยากาศของความคารวะ

Book THAI.indb   34 10/29/15   8:15 AM



พฤศจิกายน 2015

น้ี เมื่อความคดิของเราหันไปสู่สวรรค ์
พระเจ้าจะทรงบอกเราอย่างนุ่มนวลวา่เรา
ตอ้งทําอะไรในลําดบัตอ่ไป

เช่นเดยีวกันกับท่าน ข้าพเจ้าไดร้บั
ข่าวสารมากมายจากพระวญิญาณตลอด
หลายปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้ข้าพเจ้ารูว้า่
จะพัฒนาไดอ้ย่างไร ข้าพเจ้าขอแบ่ง²น
ตวัอย่างส่วนตวับางเรือ่งเกี่ยวกับข่าวสาร
ที่ข้าพเจ้ายอมรบัดว้ยใจ การกระตุน้
เตอืนเหล่าน้ีไดแ้ก่:

• อย่าขึน้เสียง
• จัดระเบียบตนเอง จดรายการส่ิงที่ตอ้ง

ทําในแตล่ะวนั
• ดแูลรา่งกายของท่านให้ดขีึน้โดยรบั

ประทานผักและผลไม้มากขึน้
• เข้าพระวหิารบ่อยขึน้
• มีเวลาไตรต่รองก่อนสวดอ้อนวอน
• ขอคาํแนะนําจากภรรยาของท่าน
• และอดทนมากขึน้เมื่อขับรถ อย่าขับ

เกินความเรว็ที่กําหนด (ข้าพเจ้ายังคง
พยายามทําเรือ่งสุดท้ายน้ีให้สําเรจ็)

การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นส่ิงที่ทําให้ความดี
พรอ้มหรอืการชําระให้บรสุิทธิ์อยู่ ในวสัิยที่
ทําได ้เราจะไม่มีวนัทําส่ิงน้ันไดด้ว้ยตวัเรา
เอง แตพ่ระคณุของพระผู้เป็นเจ้าเพียง
พอที่จะช่วยเรา ดงัที่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. 
เบดนารเ์คยตัง้ข้อสังเกตวา่ “พวกเราส่วน
มากเข้าใจชัดเจนวา่การชดใช้มี ไวสํ้าหรบั
คนบาป อย่างไรก็ด ีข้าพเจ้าไม่แน่ใจวา่ 
เรารูแ้ละเข้าใจวา่การชดใช้มี ไวเ้พื่อวสุิทธิ-
ชนเช่นกัน—เพื่อชายหญิงที่ด ีผู้เช่ือ¯ง 
มีคา่ควร และรอบคอบ ตลอดจนผู้ที่กําลัง
พยายามเป็นคนดขีึน้” 8

ข้าพเจ้าอยากแนะนําให้แตล่ะท่านมี
ส่วนรว่มฝึกฝนทางวญิญาณเรว็ๆ น้ี อาจ
จะทําในคนืน้ีเลยก็ ไดข้ณะที่ท่านกล่าว
คาํสวดอ้อนวอน ทูลถามพระเจ้าอย่าง
นอบน้อมดว้ยคาํถามตอ่ไปน้ี “อะไรที่
ทําให้ข้าพระองค์ ไม่ก้าวหน้า” หรอือีกนัย
หน่ึง “ข้าพระองคย์ังขาดอะไรอีกบ้าง” 
จากน้ันรอคาํตอบเงียบๆ หากท่านจรงิใจ 
คาํตอบจะมาอย่างชัดเจนในไม่ช้า จะ
เป็นการเปิดเผยที่มี ให้ท่านเท่าน้ัน

บางทีพระวญิญาณอาจจะบอกท่าน

วา่ท่านตอ้งให้อภัยใครบางคน หรอืท่าน
อาจจะไดร้บัข่าวสารวา่ท่านตอ้งเลือก
ภาพยนตรท์ี่ท่านดหูรอืเพลงที่ท่าน¯งให้
มากกวา่น้ี ท่านอาจรูสึ้กดี ในการเป็นคน
ซ่ือสัตย์มากขึน้ในการดาํเนินธุรกิจของ
ท่านหรอืเผื่อแผ่มากขึน้ในการบรจิาคอด
อาหาร ทกุอยา่งอยู่ ในวสัิยทีท่าํได้ ไมสิ่น้สุด

พระวญิญาณจะแสดงให้เราเห็น
ความอ่อนแอของเรา แตพ่ระองคจ์ะทรง
สามารถแสดงให้เราเห็นความเข้มแข็ง
ของเราดว้ย บางครัง้เราตอ้งทูลถามวา่
อะไรที่เรากําลังทําไดอ้ย่างถูกตอ้งเพื่อวา่
พระเจ้าจะทรงหนุนใจและกระตุน้เรา 
เมื่อเราอ่านปิตพุรของเรา เราจะจําไดว้า่
พระบิดาบนสวรรค ์ทรงทราบศักยภาพ
แห่งสวรรคข์องเรา พระองคท์รงช่ืนชม
ยินดทีุกครัง้ที่เราก้าวไปข้างหน้า สําหรบั
พระองค ์ทิศทางของเราสําคญักวา่
ความเรว็ของเราเสมอ

พี่น้องทัง้หลาย จงยืนหยัด แตอ่ย่า
ท้อแท้ เราจะตอ้งไปไกลกวา่ความตาย
ก่อนที่เราจะถึงซ่ึงความดพีรอ้มจรงิๆ แต่
ที่น่ี ในความเป็นมรรตยัน้ีเราวางรากฐาน
ได ้“เป็นหน้าที่ของเราที่วนัน้ีเราจะดกีวา่
เมื่อวาน และวนัพรุง่น้ีเราจะดกีวา่วนัน้ี” 9

หากการเตบิโตทางวญิญาณไม่ไดเ้ป็น
ความสําคญัอันดบัแรกในชีวติเรา หากเรา
ไม่ไดอ้ยู่ ในวถิีของการมุ่งมั่นพัฒนา เรา
จะพลาดประสบการณ์สําคญัทีพ่ระผูเ้ป็น-
เจ้าทรงประสงคจ์ะประทานแก่เรา

หลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าอ่านคาํพูด
เหล่าน้ีของประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. 

คมิบัลล์ ซ่ึงส่งผลตอ่ข้าพเจ้าตลอดมา 
ท่านกล่าววา่ “ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่ที่ ใดที่มี ใจ
สวดอ้อนวอน การหิวโหยความ 
ชอบธรรม การละทิง้บาป และการเช่ือ¯ง
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
จะทรงเทความสวา่งของพระองคม์ากขึน้ 
มากขึน้จนในที่สุดมีพลังที่จะแหวกม่าน
สวรรค ์. . .คนที่ชอบธรรมเช่นน้ันจะมีคาํ
สัญญาอันประมาณคา่มิไดว้า่วนัหน่ึงเขา
จะเห็นพระพักตรข์องพระเจ้าและรูว้า่
พระองคท์รงพระชนม์” 10

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่ประสบการณ์
อันสูงส่งน้ีจะเป็นของเราสักวนั เมื่อเรา
ยอมให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์นําเรากลับ
บ้าน ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼
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ทิง้รอ่งรอยความเจ็บปวดอันลึกซึง้ในจิต
วญิญาณของเรา

การนอกใจของคูส่มรสอาจจะทําลาย
ความสัมพันธ์ที่เราหวงัวา่จะเป็นนิรนัดร์

ส่ิงเหล่าน้ีและความทุกข์อื่นๆ มีอยู่ ใน
สภาพแห่งการทดลองน้ี บางครัง้ทําให้เรา
ถามตนเองดว้ยคาํถามเดยีวกับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธไดถ้ามวา่ “ข้าแต่
พระผู้เป็นเจ้า, พระองคป์ระทับอยู่ที่ ใด
เล่า?” (คพ. 121:1)

ในช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก
เหล่าน้ันในชีวติของเรา พระวจนะที่น่า
พึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงรกัษาจิต-
วญิญาณที่บาดเจ็บนําข่าวสารแห่งการ
ปลอบประโลมตอ่ไปน้ีมาสู่หัวใจและ
ความคดิของเรา:

“สันตสุิขจงมีแก่จิตวญิญาณเจ้า; 
ความยากลําบากของเจ้าและความทุกข์
ของเจ้าจะอยู่เพียงช่ัวครู;่

“และจากน้ัน, หากเจ้าอดทนมันดว้ย
ด,ี พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าให้สูงส่งสู่
เบือ้งบน” (คพ. 121:7–8)

พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้-
เป็นเจ้าเตมิความหวงัให้เรา เพราะเรารูว้า่
คนเหล่าน้ันที่ซ่ือสัตย์ ในความยากลําบาก
จะไดร้างวลัที่ยิ่งใหญ่ ในอาณาจักรแห่ง
สวรรคแ์ละวา่ “หลังจากความยากลําบาก
มากมาย จึงบังเกิดพร” (ด ูคพ. 58:3–4)

พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้-
เป็นเจ้า ซ่ึงกล่าวผ่านศาสดาพยากรณ์ 

ไม่มั่นใจเกี่ยวกับจุดหมายนิรนัดรข์อง
พวกเขา

ความหวงัวา่จะบรรลุถึงการแตง่งาน
ซีเลสเชียลและสรา้งครอบครวัในชีวติน้ี
อาจเริม่เลือนลางเมื่อเวลายิ่งผ่านไป

การข่มเหงจากคนที่ควรจะรกัเราอาจ

ย าน ิ ก จ  นิ

า ก จ ิ

พวกเรามากมายที่มารวมกัน
เพื่อเข้ารว่มการประชุมใหญ่น้ี
มา “เพื่อ¯งพระวจนะที่น่าพึง

พอใจของพระผู้เป็นเจ้า, แท้จรงิแล้ว, 
พระวจนะซ่ึงรกัษาจติวญิญาณทีบ่าดเจ็บ” 
(เจคอบ 2:8) เราพบพระวจนะน้ันในพระ-
คมัภีรแ์ละในข่าวสารจากผู้นําของเรา ซ่ึง
นําความหวงัและการปลอบประโลมมาสู่
เราในความมืดมิดแห่งความทุกข์

โดยผ่านประสบการณ์ในชีวติของเรา 
เราเรยีนรูว้า่ในโลกน้ีปีตขิองเราไม่บรบิูรณ์ 
แต่ ในพระเยซูครสิตปี์ตขิองเราบรบิูรณ์ 
(ด ูคพ. 101:36) พระองคจ์ะประทาน
กําลังให้เราเพื่อวา่เราจะไม่ตอ้งรบัความ
ทุกข์ ใดๆ เลย นอกจากการถูกกลืนไปใน
ปีตขิองพระองค ์(ด ูแอลมา 31:38)

หัวใจของเราจะเต็มไปดว้ยความระทม
ทุกข์เมื่อเราเห็นคนที่เรารกัรบัความเจ็บ
ปวดจากโรครา้ย

ความตายของคนที่เรารกัอาจทําให้เรา
เศรา้โศกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อลูกของเราบางคนออกไปจากเส้น
ทางพระกิตตคิณุ เราอาจรูสึ้กผิดและ 

พ จน นาพ พ จ
พ น จา
พระวจนะท่ีน่าพงึพอใจของพระผูเ้ป็นเจา้แสดงใหเ้ราเห็นถงึความจาํเป็น
ในการกลับใจอย่างตอ่เนื่องในชีวติเพื่อเราจะรกัษาอิทธิพลของ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์
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มอบความมั่นใจแก่เราวา่การผนึก
นิรนัดรข์องเรา สนับสนุนโดยความ
ซ่ือสัตย์ของเราตอ่คาํสัญญาแห่งสวรรคท์ี่
เราไดร้บัเน่ืองจากการรบัใช้อย่างองอาจใน
อุดมการณ์แห่งความจรงิ จะเป็นพรแก่
เราและลูกหลานของเรา (ด ูออรสั์น เอฟ. 
วทินีย์, ใน Conference Report, เม.ย. 
1929, 110)

น่ันมอบความมั่นใจแก่เราดว้ยวา่ หลัง
จากเราดาํเนินชีวติอย่างซ่ือสัตย์ เราจะ
ไม่สูญเสียพรใดๆ เน่ืองจากไม่ไดท้ําบาง
อย่างหากเราไม่ไดร้บัโอกาสที่จะทํา หาก
เราดาํเนินชีวติอย่างซ่ือสัตย์จนถึงอายุขัย
ของเรา เรา “จะมีพรทัง้ปวง ความสูงส่ง 
และรศัมีภาพที่ชายหรอืหญิงใด [ที่มี
โอกาสน้ัน] จะมี” (ด ูThe Teachings of 
Lorenzo Snow, ed. Clyde J. Williams 
[1984], 138)

บัดน้ี เป็นส่ิงสําคญัที่จะเข้าใจวา่ความ
เจ็บปวดและความทุกข์ทรมานบางอย่าง
จะเข้ามาสู่ชีวติของเราดว้ยหากเราล้ม
เหลวที่จะกลับใจจากบาปทัง้หลายของเรา
อย่างแท้จรงิ ประธานแมเรยีน จี. รอมนีย์ 
สอนวา่ “ความทุกข์และความเศรา้โศก
ที่คนในโลกน้ีตอ้งทนรบัเป็นผลมาจาก
บาปที่ ไม่ ไดก้ลับใจและยังไม่ไดร้บัการให้
อภัย . . . ความทุกข์และความเศรา้เสียใจ
เป็นผลจากบาปฉันใด ความสุขและปีตก็ิ
เป็นผลจากการให้อภัยบาปฉันน้ัน” ( ใน 
Conference Report, เม.ย. 1959, 11)

เหตใุดการไม่กลับใจทําให้เกิดความ
ทุกข์และความเจ็บปวด

คาํตอบที่เป็นไปไดอ้ย่างหน่ึงคอืการ
ลงโทษ[ถูก]ตัง้ไว,้ และให้กฎที่เที่ยงธรรม
ไวซ่ึ้งนํา [มา] ซ่ึงความสํานึกผิดจาก
มโนธรรม (แอลมา 42: 18; ด ูข้อ 16 ดว้ย) 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่เรา
เป็นคนที่ตาํหนิตนเอง และความทรมาน
ที่เกิดจากความผิดหวงัในใจเราซ่ึงทําให้
มันรนุแรงประหน่ึงทะเลไฟและเพลิง
กํามะถันที่กําลังโหมไหม้ (ด ูคาํสอนของ 
ประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ  
[2007], 241)

หากเราพยายามระงับมโนธรรมของ
เราโดยพยายาม “แก้ตวั [ของเรา] แม้แต่
น้อยเพราะบาปของ [เรา] (แอลมา 42:30) 
หรอืโดยพยายามซ่อนบาป ส่ิงเดยีวที่เรา

จะบรรลุคอืการทําให้พระวญิญาณขุ่น-
เคอืง(ด ูคพ. 121:37) และทําให้การกลับ
ใจของเราช้าออกไป การบรรเทาทุกข์แบบ
น้ี นอกจากจะอยู่เพียงช่ัวคราว ในที่สุด
จะนําความเจ็บปวดและความเศรา้โศกที่
มากขึน้มาสู่ชีวติของเรา และจะลดความ
เป็นไปได้ ในการรบัการปลดบาปของเรา

สําหรบัความทกุขป์ระเภทน้ี พระวจนะ 
ที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้านําการ
ปลอบประโลมและความหวงัมาให้ น่ีบอก
เราวา่มีการบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิด
โดยผลกระทบของบาป การปลดเปลือ้งน้ี
มาจากการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระเยซูครสิตแ์ละจะส่งผลหากเรา
ใช้ศรทัธาในพระองค ์กลับใจและเช่ือ¯ง
พระบัญญัตขิองพระองค์

เป็นส่ิงสําคญัที่เราจะตระหนักวา่เช่น
เดยีวกับการปลดบาป การกลับใจเป็น 
กระบวนการและไม่ ใช่ส่ิงที่จะเกิดขึน้ใน
ทันทีทันใด ส่ิงน้ีตอ้งการความสมํ่าเสมอ
ในแตล่ะขัน้ตอน

ตวัอย่างเช่น เมื่อเรารบัศีลระลึก เรา
แสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เราจะระลึกถึง
พระองคต์ลอดเวลาและรกัษาพระบญัญตัิ
ของพระองค ์น่ันเป็นการแสดงออกถึง
ความตัง้ใจที่จรงิใจของเรา

เมื่อเราเริม่ระลึกถึงพระองคแ์ละรกัษา
พระบัญญัตขิองพระองคท์ุกวนั—และ

ไม่ ใช่แตเ่พียงวนัสะบาโต—เมื่อน้ัน
การปลดบาปของเราเริม่ส่งผลทีละน้อย 
และคาํสัญญาของพระองคถ์ึงการมีพระ-
วญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเราจะเกิด
สัมฤทธิผล

หากปราศจากการเช่ือ¯งอย่างถูกตอ้ง
ที่พึงมาพรอ้มกับความตัง้ใจของเรา ผล
ของการปลดบาปอาจหายไปหลังจากน้ัน
ไม่นาน และการมีพระวญิญาณอยู่เป็น
เพื่อนจะเริม่ถอนตวัออกไป เราจะเส่ียงตอ่
การให้เกียรตพิระองคด์ว้ยรมิฝีปากของ 
เรา แตเ่อาใจเราออกห่างจากพระองค ์ 
(ด ู2 นีไฟ 27:25)

นอกจากการปลอบประโลมเรา พระ-
วจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็นเจ้า
เตอืนเราวา่กระบวนการแห่งการไดร้บั
การปลดบาปของเราจะถูกขัดจังหวะเมื่อ
เราพัวพัน “กับเรือ่งเหลวไหลของโลก” 
และจะกลับคนืมาผ่านทางศรทัธาหากเรา
กลับใจและถ่อมตนอย่างจรงิใจ (ด ูคพ. 
20:5–6)

มีการกระทําที่ ไม่ดอีะไรบ้างที่จะ
แทรกแซงกระบวนการแห่งการไดร้บั 
การปลดบาปของเราและที่เกี่ยวข้องกับ
การรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์

ตวัอยา่งบางประการรวมถงึการเข้า
ประชุมศีลระลึกสายโดยไม่มีเหตอุันควร 
การเขา้ประชมุโดยที่ ไม่ไดสํ้ารวจตวัเองลว่ง
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หน้าเพื่อรบัขนม²งและดืม่จากถ้วยอย่าง
มคีา่ควร (ด ู1 โครนิธ ์11:28); และการเขา้
ประชมุโดยไม่ไดส้ารภาพบาปของเราและ
ทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้อภัยบาปเหล่าน้ัน

ตวัอย่างอื่นๆ คอื การไม่คารวะโดย
แลกเปลี่ยนข้อความผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของเรา ออกจากการ
ประชุมหลังจากรบัส่วนศีลระลึก และทํา
กิจกรรมในบ้านของเราที่ ไม่เหมาะสม
สําหรบัวนัศักดิสิ์ทธิ์น้ัน

เหตผุลประการหน่ึงที่เราล้มเหลวใน
การรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ โดยที่ 
รูส่ิ้งทัง้หมดน้ีแล้วคอือะไร

ในหนังสืออิสยาห์ เราจะพบคาํตอบ
วา่ แม้จะเกี่ยวข้องกับวนัสะบาโต แตก็่
นําไปใช้กับพระบัญญัตอิื่นๆ ที่เราตอ้ง
รกัษาดว้ย: “ หันเท้าจากการเหยียบยํ่าวนั
สะบาโต คอืจากการทําตามใจของเจ้าใน
วนับรสุิทธิ์ของเรา” (อิสยาห์ 58:13)

คาํสําคญัคอื “หันไป. . .จากการกระ-
ทําที่พอพระทัย” หรอือีกนัยหน่ึงคอืทํา
ตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า บ่อย
ครัง้ความประสงคข์องเรา—ก่อรา่งจาก
ความปรารถนา ความอยาก และความลุ่ม
หลงของมนุษย์ปุถุชน—ขัดแย้งกับพระ-
ประสงคข์องพระเจ้า ศาสดาพยากรณ์
บรคิมั ยังก์สอนวา่ “เมื่อความประสงค ์
ความลุ่มหลง และความรูสึ้กของคนหน่ึง

ยอมตอ่พระผู้เป็นเจ้าและข้อกําหนด
ของพระองค์ โดยสมบูรณ์ คนน้ันไดร้บั
การชําระให้บรสุิทธิ์—กล่าวคอื เพื่อความ
ประสงคข์องข้าพเจ้าจะถูกกลืนไปใน
พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า น่ันจะ
นําข้าพเจ้าเข้าสู่ความดทีัง้มวล และสวม
มงกุฎให้ข้าพเจ้าดว้ยความเป็นอมตะ
และชีวตินิรนัดร์ ในที่สุด” (Deseret News, 
Sept. 7, 1854, 1)

พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้-
เป็นเจ้าเชือ้เชิญเราให้ ใช้พลังของการ
ชดใช้ของพระครสิตเ์พื่อประยุกต์ ใช้
กับเราและคนืดกีับพระประสงคข์อง
พระองค—์และมิ ใช่กับความประสงค์
ของมารและเน้ือหนัง—เพื่อวา่เราจะได้
รบัการช่วยให้รอดโดยผ่านพระคณุของ
พระองค ์(ด ู2 นีไฟ 10:24–25)

พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้-
เป็นเจ้าที่เราแบ่ง²นในวนัน้ีแสดงให้เรา
เห็นถึงความจําเป็นในการกลับใจอย่างตอ่
เน่ืองในชีวติเพื่อเราจะรกัษาอิทธิพลของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้อยู่กับเรานานเท่า
ที่เป็นไปได้

การมีพระวญิญาณเป็นเพื่อนจะช่วย
ให้เราเป็นคนที่ดขีึน้ “พระวญิญาณจะ
กระซิบสันตสุิขและความปีตยิินดแีก่
จิตวญิญาณ[ของเรา]. . . จะนําความ
เคยีดแคน้ ความเกลียดชัง ความอิจฉา

รษิยา การทะเลาะววิาท และความช่ัว
รา้ยทัง้หมดออกไปจากใจ [ของเรา] และ
ความปรารถนาทัง้หมด [ของเรา] คอืจะ
ตอ้งทําความด ีนําความชอบธรรมออกมา 
และเสรมิสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็น-
เจ้า (ด ูคาํสอนของประธานศาสนาจักร: 
โจเซฟ สมิธ 105)

ดว้ยอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
เราจะไม่ขุ่นเคอืงหรอืจะไม่ทําให้คนอื่น
ขุ่นเคอืง เราจะรูสึ้กมีความสุขมากขึน้
และความคดิของเราจะสะอาดมากขึน้ 
ความรกัของเราสําหรบัคนอื่นจะเพิ่มขึน้ 
เราจะเต็มใจให้อภัยมากขึน้และกระจาย

ความสุขสู่คนที่อยู่รอบๆ ตวัเรา
เราจะรูสึ้กสํานึกคณุที่ ไดเ้ห็นวา่คนอื่น

ก้าวหน้าเพียงใด และเราจะแสวงหาความ
ดี ในคนอื่น

น่ีเป็นคาํสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าวา่
เราจะพบกับปีตทิี่มาจากความพยายามใน
การดาํเนินชีวติในความชอบธรรมและเรา
จะคงไว้ ในการมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็น
เพื่อนในชีวติของเราผ่านทางการกลับใจ
อย่างจรงิใจและตอ่เน่ือง เราจะเป็นคนที่
ดขีึน้ และครอบครวัของเราจะไดร้บัพร 
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงหลักธรรมเหล่าน้ีใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

ซานเปโดร, เบลีซ
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ตอ้งเป็น “ระเบยีบเรยีบรอ้ยแบบบรสิตอล”
ตอนแรกข้าพเจ้าไม่เข้าใจประเด็น

ที่เขาพูด แต่ไม่นานก็รูป้ระวตัแิละ
ความหมายของวลี “ระเบียบเรยีบรอ้ย
แบบบรสิตอล” ครัง้หน่ึงบรสิตอลเคย
เป็นท่าเรอืคกึคกัที่สุดอันดบัสองใน
สหราชอาณาจกัร มคีลืน่สูงมากคอื 43 ฟุต 
(13 เมตร) สูงเป็นอันดบัสองของโลก 
เมื่อน้ําลด เรอืสมัยเก่าจะกระแทกพืน้ใต้
น้ําและตะแคงข้าง ถ้าตอ่เรอืไม่ด ีเรอืจะ
เสียหาย ยิ่งไปกวา่น้ัน ทุกอย่างที่ ไม่เก็บ
หรอืผูกไว้ ให้ดจีะถูกเหวีย่งไปมาจนพังยับ
เยิน 5หลังจากข้าพเจ้าเข้าใจความหมาย
ของวลีน้ัน จึงรูว้า่ผู้นําคนน้ีกําลังบอก
พวกเราวา่ ในฐานะผู้สอนศาสนา เราตอ้ง
เป็นคนชอบธรรม ทําตามกฎ และพรอ้ม
รบัสถานการณ์ยุ่งยากตา่งๆ นานา

คาํท้าทายเดยีวกันน้ีใช้ ไดก้ับเราแตล่ะ
คน ข้าพเจ้าจะเรยีกความเป็น “ระเบียบ
เรยีบรอ้ยแบบบรสิตอล” วา่ความมีคา่ควร
เข้าพระวหิาร—ในยามดแีละในยามรา้ย

ขณะที่การขึน้ลงของกระแสน้ําใน
ช่องแคบบรสิตอลคอ่นข้างทํานายไดแ้ละ
เตรยีมรบัได ้แตพ่ายุและการล่อลวงของ
ชีวติน้ีมักจะทํานายไม่ได ้แตเ่รารูว้า่จะมา
แน่นอน! เพื่อเอาชนะความท้าทายและ
การล่อลวงที่เราแตล่ะคนตอ้งเผชิญอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได ้จึงตอ้งมีการเตรยีมที่
ชอบธรรมและใช้เครือ่งป้องกันที่เบือ้งบน
จัดหาไว้ ให้ เราตอ้งตัง้ใจวา่จะมีคา่ควรเข้า
พระวหิารไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้กับเรา ถ้า
เราพรอ้ม เราจะไม่กลัว 6

ความสุขในชีวติน้ีและความสุขในชีวติ
ที่จะมาถึงมีความชอบธรรมเป็นตวัเช่ือม
โยง แม้ ในช่วงระหวา่งความตายกับการ
ฟ้ืนคนืชีวติ “วญิญาณคน ชอบธรรม เข้า
ในสภาพแห่งความสุข, ซ่ึงเรยีกวา่เมือง
บรมสุขเกษม, สภาพของการพักผ่อน, 
สภาพของความสงบสุข” 7

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเริม่ปฏิบัติ
ศาสนกิจบนแผ่นดนิโลกในอิสราเอลและ
ตอ่มาในบรรดาชาวนีไฟ พระผู้ช่วยให้
รอดตรสัเรือ่งความสุขทัง้ในชีวติน้ีและใน
นิรนัดร พระองคท์รงเน้นศาสนพิธี แต่
ทรงเน้นมากเช่นกันในเรือ่งพฤตกิรรม
ทางศีลธรรม ตวัอย่างเช่น เหล่าสานุศิษย์
จะไดร้บัพรถ้าพวกเขาจะหิวกระหาย

สมัยข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาวยัหนุ่ม
ไดร้บัมอบหมายให้ ไปคณะเผยแผ่บรติชิ 
เขตแรกที่ทํางานอยู่ ในบรสิตอลดสิตรกิต ์
สมัยน้ัน ผู้นําศาสนจักรในท้องที่คนหน่ึง 
เน้นวา่ผู้สอนศาสนาที่รบัใช้ ในเขตน้ัน 

ย น ิน  ก

า ก ิ

ศ าสดาพยากรณ์ลี ไฮประกาศวา่ 
“หากไม่มีความชอบธรรมก็ไม่มี
ความสุข” 1

ปฏิ²กษ์ประสบความสําเรจ็ในการใส่
เรือ่งโกหกไว้ ในความคดิคนจํานวนมาก 
เขากับทูตของเขาประกาศวา่การเลือก
จรงิๆ ที่เรามีคอืเลือกระหวา่งความสุข
กับความพอใจ ตอนน้ีในชีวติน้ี กับความ
สุขใน ชีวติทีจ่ะมาถึง (ซ่ึงปฏิ²กษ์ยืนยัน
วา่ไม่มีจรงิ) เรือ่งโกหกดงักล่าวเป็นทาง
เลือกที่ผิด แตด่งึดดูใจมาก 2

จุดประสงคสู์งส่งที่สุดในแผนแห่ง
ความสุขของพระผู้เป็นเจ้าคอืเพื่อให้
สานุศิษย์ที่ชอบธรรมและครอบครวัแห่ง
พันธสัญญาเป็นหน่ึงเดยีวกันในความรกั 
ความปรองดอง และสันตสุิขในชีวติน้ี 3 
และไดร้บัรศัมีภาพซีเลสเชียลในนิรนัดร
กับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระผู้สรา้ง
ของเรา และพระบุตรที่รกัของพระองค ์
พระเยซูครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 4

ย ย ย ิ
 จ า พ ิ า
ายา า าก

การปฏบิตัหิลกัธรรมพระกิตตคิณุอันศกัดิสิ์ทธิจ์ะช่วยใหเ้รามคีา่ควรเขา้
พระวหิาร ทาํให้เราสามารถพบความสุขในชีวติน้ี และนําเรากลับไปบ้าน
บนสวรรคข์องเรา
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ความชอบธรรม มีเมตตา ใจบรสุิทธิ์ สรา้ง
สันต ิและทําตามหลกัศีลธรรมพืน้ฐาน
อื่นๆ ข่าวสารเกี่ยวกับหลักคาํสอนพืน้ฐาน
บอกชัดเจนวา่พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รง
เน้นทัง้เจตคตแิละความประพฤตทิี่ชอบ
ธรรมในการดาํเนินชีวติประจําวนั คาํสอน
ของพระองค์ ไม่เพียงแทนที่และอยู่เหนือ
องคป์ระกอบในกฎของโมเสสเท่าน้ัน 8 
แตเ่ป็นการปฏิเสธหลักปรชัญาผิดๆ ของ
มนุษย์ดว้ย

เป็นเวลาหลายศตวรรษทีพ่ระกติตคิณุ 
ของพระเยซูครสิตม์ีความเช่ือที่ ไดร้บั
การดลใจและมาตรฐานความประพฤตทิี่
กําหนดไวว้า่อะไรเป็นส่ิงที่ชอบธรรม พึง
ปรารถนา ถูกศีลธรรม และส่งผลให้เกิด
ความสุข ความอิ่มเอมใจ และปีต ิอย่างไร
ก็ด ีหลักธรรมและศีลธรรมขัน้พืน้ฐานที่

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนกําลังถูกโจมตี
อย่างหนักในโลกทุกวนัน้ี ศาสนาครสิต์
กําลังถูกโจมต ีหลายคนเช่ือวา่โดยทั่วไป
ศีลธรรมเปลี่ยนไปแล้ว 9

เราอยู่ ในยุคสมัยที่ยาก มีแนวโน้มจะ 
“เรยีกความช่ัววา่ด,ี และความดวีา่ช่ัว” 
มากขึน้ 10 โลกที่เน้นการมุ่งแสวงหาเพื่อ
ตนเองและการตอ่ตา้นอนุรกัษ์นิยมทาง
ศาสนาเป็นที่น่าวติกมาก นักเขียนผู้มีช่ือ
เสียงคนหน่ึงที่ ไม่ ใช่สมาชิกของเราเขียน
วา่ “น่าเสียดายที่ผมเห็นหลักฐานเพียง
น้อยนิดยนืยนัวา่ผูค้นมคีวามสุขมาก 
ขึน้จรงิๆ ในสมัยน้ี หรอืลูกๆ ของพวก 
เขามสีภาพเศรษฐกิจดขีึน้ หรอืมีความ 
ยุตธิรรมทางสังคมพอสมควร หรอือัตรา 
การแตง่งานลดลงและขนาดครอบครวั 
เล็กลง . . . สัญญาทุกอย่างยกเวน้คน 

ส่วนใหญ่เหงามากขึน้และทุกอย่างหยุด
ก้าวหน้า” 11

ในฐานะสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้
รอด พระองคท์รงคาดหวงัให้เราวางแผน
และเตรยีม ในแผนแห่งความสุข สิทธิ์-
เสรทีางศีลธรรมเป็นหลักธรรมที่สรา้ง
ระเบียบและการเลือกของเราสําคญั 12 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นเรือ่งน้ีตลอด
การปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค ์รวม
ถึงอุปมาเรือ่งหญิงพรหมจารีโง่และเงิน
ตะลันต์ 13 ในอุปมาสองเรือ่งน้ี พระเจ้า
ทรงยกย่องการเตรยีมพรอ้มและการ
ปฏิบัต ิพระองคท์รงกล่าวโทษการผัดวนั
ประกันพรุง่และความเกียจครา้น

ข้าพเจ้าตระหนักวา่ แม้มีความสุข
ท่วมท้นในแผนอันสูงส่งของพระผู้เป็น

เจ้า แตบ่างครัง้รูสึ้กไดว้า่ความสุขน้ัน
ห่างไกลและถูกแยกออกจากสภาวการณ์
²จจุบันของเรา เราอาจรูสึ้กไกลเกินเอือ้ม
ขณะพยายามเป็นสานุศิษย์ จากมุมมอง
อันจํากัดของเรา การล่อลวงและส่ิงล่อใจ
ใน²จจุบันดเูหมือนน่าสนใจ ในทางกลับ
กัน เรารูสึ้กไดว้า่รางวลัจากการตา้นทาน
การล่อลวงเหล่าน้ันห่างไกลและไม่อาจได้
มา แตก่ารเข้าใจแผนของพระบิดาอย่าง
แท้จรงิเปิดเผยวา่รางวลัของความชอบ
ธรรมมี ให้ตอนน้ี ความช่ัวรา้ยอย่างเช่น
การประพฤตผิิดศีลธรรมไม่ ใช่ส่วนหน่ึง
ของคาํตอบ แอลมากล่าวไวชั้ดเจนกับ
โครแิอนทอนบุตรชายของท่านวา่ “ดเูถิด, 
พ่อกล่าวแก่ลูก, ความช่ัวรา้ยไม่เคยเป็น

บน: เหมอืนเรอืสมยัเกา่ในอา่วบรสิตอล จะมเีวลาทีน้ํ่าแหง้และทกุอย่างทีท่าํใหเ้ราลอยอยูใ่น
โลกน้ีหายไป ทา่มกลางการทดลองเช่นน้ัน การดาํเนินชีวติใหม้คีา่ควรเขา้พระวหิารอยูเ่สมอจะ 
ผูกทุกอย่างที่สําคญัจรงิๆ ไวด้ว้ยกัน ขวา: การฝึกควบคมุตนเองและการดาํเนินชีวติอย่าง
ชอบธรรมจะเพิ่มพลังความสามารถให้เราตา้นทานการล่อลวง
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ความสุขเลย” 14

อมิวเล็คกล่าวหลักคาํสอนของเราอย่าง
ชัดเจนใน แอลมา 34:32 วา่ “ดเูถิด, ชีวติ
น้ีเป็นเวลาสําหรบัมนุษย์ที่จะเตรยีม
พบพระผู้เป็นเจ้า; แท้จรงิแล้ว, ดเูถิด
วนัแห่งชีวติน้ีเป็นวนัสําหรบัมนุษย์ที่จะ
ทํางานของพวกเขา”

แล้วเราจะเตรยีมอย่างไรในเวลายาก
เช่นน้ี นอกเหนือจากจะมีคา่ควรเข้าพระ-
วหิารแล้ว ยังมีหลักธรรมอีกมากมายที่เอือ้
ตอ่ความชอบธรรม ข้าพเจ้าจะเน้นหลัก
ธรรมสามข้อ

หน่ึง  การควบคมุตนเองและความประพ ตท่ีิ 

ชอบธรรม

ข้าพเจ้าเช่ือวา่บางครัง้พระบิดาใน
สวรรคผ์ู้ทรงรกัเราตอ้งทรงมองเราดว้ย
ความขบขันเหมือนเรารูสึ้กขณะเฝ้ามอง
ลูกเล็กๆ ของเราเรยีนรูแ้ละเตบิโต เราทุก
คนสะดดุล้มขณะที่เรารบัประสบการณ์

ข้าพเจ้าช่ืนชอบคาํปราศรยัการประชุม
ใหญ่ของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
ในปี 2010 15 เกีย่วกบัการทดสอบมารช์เมล-
โลอันเลื่องช่ือที่มหาวทิยาลัยสแตนฟอรด์
ในทศวรรษ 1960 ท่านคงจําไดว้า่เด็กอายุ
ส่ีขวบไดม้ารช์เมลโลชิน้เดยีว ถ้าพวกเขา
รอ 15 ถึง 20 นาทีโดยไม่กินชิน้น้ัน พวก
เขาจะไดชิ้น้ที่สอง วดีทิัศน์ที่ผลิตออก
มาแสดงให้เห็นสีหน้าท่าทางที่เด็กหลาย
คนใช้หลีกเลี่ยงการกินมารช์เมลโล 16 บาง
คนไม่สําเรจ็

ปีที่แล้วศาสตราจารย์ที่ทําการทดสอบ
คนแรกช่ือดร. วอลเตอร ์มิสเชล เขียน
หนังสือซ่ึงเขาบอกไว้ ในน้ันวา่เหตผุลส่วน
หน่ึงของการศึกษาเรือ่งน้ีคอืความวติก
กังวลของเขาเกี่ยวกับการควบคมุตนเอง
และการตดิบุหรีข่องเขาเอง เขากังวล
เป็นพิเศษหลังจากรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขสหรฐัในปี 1964 สรปุวา่การ
สูบบุหรีท่ําให้เกิดมะเรง็ปอด 17 หลังจาก
การศึกษาหลายปี เพื่อนรว่มงานคนหน่ึง
ของเขารายงานวา่ “การควบคมุตนเอง
เปรยีบเสมือนกล้ามเน้ือ ยิ่งใช้ ยิ่งแข็งแรง 
การหลีกเลี่ยงส่ิงล่อใจหน่ึงครัง้จะช่วยให้
ท่านสามารถตา้นทานการล่อลวงอื่นๆ ใน
อนาคต” 18

หลักธรรมแห่งความก้าวหน้านิรนัดร์

คอืการฝึกควบคมุตนเองและการดาํเนิน
ชีวติอย่างชอบธรรมจะเพิ่มพลังความ
สามารถให้เราตา้นทานการล่อลวง ส่ิงน้ี
เป็นจรงิทัง้ในขอบเขตทางวญิญาณและ
ในเรือ่งทางโลก

ผู้สอนศาสนาของเราเป็นแบบอย่างที่ดี
เยี่ยม พวกเขาพัฒนาคณุลักษณะเหมือน
พระครสิต ์เน้นการเช่ือ¯งและความเข้ม
แข็งทางวญิญาณ เราคาดหวงัให้พวกเขา
ทําตามตารางเวลาอย่างเครง่ครดัและใช้
วนัเวลาของพวกเขารบัใช้ผู้อื่น รปูลักษณ์ 
ภายนอกของพวกเขาสุภาพเรยีบรอ้ย แทน 
ที่จะสวมชุดลําลองหรอืชุดไม่สุภาพตามที่
แพรห่ลายใน²จจบุนั ความประพฤตแิละ
รปูลักษณ์ภายนอกของพวกเขาถ่ายทอด
ข่าวสารที่จรงิจังทางศีลธรรม 19

²จจุบันเรามีคนหนุ่มสาวประมาณ 
230,000 คนกําลังรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาหรอืกลับจากการรบัใช้ ในห้าปีที่
ผ่านมา พวกเขาพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วญิญาณและวนัิยในตนเองซ่ึงตอ้งฝึกฝน
อย่างตอ่เน่ือง หาไม่แล้วคณุสมบัตเิหล่า
น้ีจะลีบเหมือนกล้ามเน้ือที่ ไม่ ได้ ใช้งาน 
เราทุกคนตอ้งพัฒนาและแสดงให้เห็น
ความประพฤตแิละรปูลักษณ์ภายนอกที่
ประกาศวา่เราเป็นผู้ตดิตามที่แท้จรงิของ
พระครสิต ์คนที่ละทิง้ความประพฤตอิัน
ชอบธรรมหรอืรปูลักษณ์ภายนอกที่สุภาพ
ดงีามย่อมเปิดรบัวถิีชีวติที่ ไม่ ไดก้่อเกิด
ปีตหิรอืความสุข

พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูให้
พิมพ์เขียวของแผนแห่งความสุขและตวั
กระตุน้ให้เข้าใจ ให้เราฝึกควบคมุตนเอง
และหลีกเลี่ยงการล่อลวง อีกทัง้สอนให้
เรารูว้ธิีกลับใจเมื่อมีการละเมิดเกิดขึน้

สอง  การใหเ้กียรตวินัสะบาโตจะเพ่ิมความ

ชอบธรรมและเป็นเครอ่งคุม้ครองครอบครวั

ศาสนจกัรของชาวครสิตย์คุแรกเปลีย่น 
การถือปฏิบัตวินัสะบาโตจากวนัเสาร์
เป็นวนัอาทิตย์เพื่อเฉลิมฉลองการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระเจ้า จุดประสงค์
ศักดิสิ์ทธิ์ขัน้พืน้ฐานอื่นๆ ของสะบาโตยัง
ไม่เปลี่ยน สําหรบัชาวยิวและชาวครสิต ์
วนัสะบาโตเป็นสัญลักษณ์ของงานที่ยิ่ง
ใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า 20

ข้าพเจ้ากับภรรยา และเพื่อนรว่ม

งานสองคนกับภรรยาของพวกเขา เพิ่ง
เข้ารว่มพิธีชาบัท (สะบาโต) ของชาว
ยิวตามคาํเชิญของเพื่อนรกัช่ือโรเบิรต์ 
อับรามส์กับไดแอนภรรยาของเขาในบ้าน
ที่นิวยอรก์ 21 พิธีน้ีเริม่ตัง้แตว่นัสะบาโต
ของชาวยิวคอืเย็นวนัศกุร ์โดยมุ่งถวาย
เกียรตพิระผู้เป็นเจ้าในฐานะพระผู้สรา้ง 
เริม่ดว้ยการให้พรครอบครวัและรอ้งเพลง
สวดสะบาโต 22 เราเข้ารว่มพิธีล้างมือ การ
ให้พรขนม²ง สวดอ้อนวอน รบัประทาน
อาหารโคเชอร ์ท่องพระคมัภีร ์และรอ้ง
เพลงสะบาโตในบรรยากาศของการเฉลิม
ฉลอง เรา¯งคาํพูดภาษาฮีบร ูตามดว้ย
คาํแปลภาษาอังกฤษ ข้อพระคมัภีรท์ี่
กินใจที่สุดอ่านจากพันธสัญญาเดมิ ซ่ึง
เรารกัข้อน้ีเช่นกัน จากอิสยาห์ ประกาศ
วา่สะบาโตเป็นวนัปีตยิินดี 23 และจาก
เอเสเคยีล ที่วา่วนัสะบาโต “จะเป็นหมาย
สําคญัระหวา่งเรากับเจ้า เพื่อเจ้าจะทราบ
วา่เราคอืยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของเจ้า 
ทัง้หลาย” 24

ความประทับใจท่วมท้นจากคํา่วนัน้ัน
เกี่ยวข้องกับความรกัครอบครวั ความ
ภักด ีและภาระรบัผิดชอบตอ่พระผู้เป็น-
เจ้า เมื่อนึกถึงเหตกุารณ์น้ี ข้าพเจ้านึกถึง
การข่มเหงรนุแรงที่ชาวยิวประสบหลาย
ศตวรรษที่ผ่านมา เห็นไดชั้ดวา่การให้
เกียรตวินัสะบาโตเป็น “พันธสัญญาตอ่
เน่ือง” ซ่ึงปก²กรกัษาและเป็นพรแก่ชาว
ยิวตามสัมฤทธิผลในพระคมัภีร์ 25 อีกทัง้
เอือ้ประโยชน์ตอ่ชีวติครอบครวัที่น่าทึ่ง
และความสุขซ่ึงประจักษ์ชัดในชีวติชาว
ยิวจํานวนมาก 26

สําหรบัสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย การให้
เกียรตวินัสะบาโตเป็นรปูแบบหน่ึงของ
ความชอบธรรมซ่ึงจะเป็นพรและเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวั เช่ือมโยง
เรากับพระผู้สรา้ง และเพิ่มความสุข วนั
สะบาโตจะช่วยแยกเราจากส่ิงไม่สําคญั 
ไม่เหมาะสม หรอืผิดศีลธรรม ช่วยให้เรา
อยู่ ในโลก แต่ไม่เป็นของโลก

ในหกเดอืนที่ผ่านมา เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตที่สุดใน
ศาสนจักร น่ีเพราะสมาชิกขานรบัการ
เน้นเรือ่งสะบาโตอีกครัง้ของฝ่ายประธาน
สูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง และ
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ขานรบัคาํท้าของประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันเรือ่งการทําให้สะบาโตเป็นวนัปีติ
ยินดี 27 สมาชิกจํานวนมากเข้าใจวา่การ
รกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์อย่างแท้จรงิ
น้ันเป็นที่หลบภัยจากมรสุมของชีวติน้ี 
อีกทัง้เป็นเครือ่งหมายของความภักด ี
ตอ่พระบิดาในสวรรคแ์ละความเข้าใจ 
ที่เพิ่มขึน้ในเรือ่งความศักดิสิ์ทธิ์ของการ
ประชุมศีลระลึก เรายังตอ้งไปอีกไกล 
แตเ่รามีจุดเริม่ตน้ที่ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้า
ท้าทายให้เราทุกคนน้อมรบัคาํแนะนําน้ี
ตอ่ไปและปรบัปรงุการนมัสการในวนั 
สะบาโตของเรา

สาม  ความคุม้ครองจากสวรรคมี์ใหเ้ม่อเรา 

ชอบธรรม

แผนส่วนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าเป็น
พรแก่เราดว้ยของประทานแห่งพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์ ของประทานดงักล่าว 
“คอืสิทธิ์ที่จะมีความเป็นเพื่อนของพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์เมื่อใดก็ตามที่เรามีคา่
ควร” 28 สมาชิกองคน้ี์ของพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองคท์รงเป็นตวัแทนชําระเราให้
สะอาดถ้าพระกิตตคิณุเป็นที่หน่ึงในชีวติ
เรา พระองคท์รงเป็นเสียงเตอืนให้ระวงั
ความช่ัวและเสียงป้องกันอันตรายเช่น
กัน ขณะที่เราล่องเรอืในทะเลชีวติ เรา
จําเป็นตอ้งทําตามการกระตุน้เตอืนของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระวญิญาณจะทรง
ช่วยเราหลีกเลี่ยงการล่อลวงและอันตราย 
ทรงปลอบโยนและนําเราผ่านพ้นความ
ท้าทาย “ผลของพระวญิญาณน้ัน คอื

ความรกั ความยินด ีสันตสุิข ความอดทน 
ความกรณุา ความด ีความซ่ือสัตย์” 29

การปฏิบัตหิลักธรรมพระกิตตคิณุอัน
ศักดิสิ์ทธิ์จะช่วยให้เรามีคา่ควรเข้าพระ-
วหิาร ทําให้เราสามารถพบความสุขใน
ชีวติน้ี และนําเรากลับไปบ้านบนสวรรค์
ของเรา

พี่น้องที่รกั ชีวติไม่ง่าย ทัง้ไม่มุ่งหมาย
จะให้เป็นเช่นน้ัน ชีวติเป็นเวลาของการ
ทดสอบและการทดลอง เหมือนเรอืสมัย
เก่าในอ่าวบรสิตอล จะมีเวลาที่น้ําแห้ง
และดปูระหน่ึงทุกอย่างที่ทําให้เราลอย
อยู่ ในโลกน้ีหายไป เราอาจกระแทกพืน้
ใตน้ํ้าแม้ถึงกับตะแคงข้าง ท่ามกลางการ
ทดลองเช่นน้ัน ข้าพเจ้าสัญญากับท่าน
วา่การดาํเนินชีวติใหม้คีา่ควรเข้าพระวหิาร 
อยู่เสมอจะผูกทุกอย่างที่สําคญัจรงิๆ ไว้
ดว้ยกัน พรอันหอมหวานของสันต ิความ
สุข และปีต ิตามดว้ยพรแห่งชีวตินิรนัดร์
และรศัมีภาพซีเลสเชียลกับพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์พระ-
เยซูครสิตจ์ะเป็นจรงิ ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ในพระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. 2 นีไฟ 2:13. พระคัมภีรข์้อน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการเทียบเคียงในพระคัมภีร์มอรมอน  
น่าสนใจตรงที่ศาสดาพยากรณ์หลายท่าน
ซ่ึงงานเขียนและโอวาทของพวกท่านอยู่
ในพระคัมภีร์มอรมอนใช้วิธีน้ีเน้นแนวคิด
สําคัญๆ เกี่ยวกับหลักคําสอน ดูตัวอย่างใน 
2 นีไฟ 9:25 (เจคอบ) และ 2 นีไฟ 11:7  
(นีไฟ)

 2. ด ู2 นีไฟ 28.

 3. ด ู4 นีไฟ 1:15–17.
 4. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 59:23.
 5. ด ูWiktionary, “shipshape and Bristol 

fashion.” wiktionary.org.
 6. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 38:30.
 7. แอลมา 40:12; เพิ่มตวัเอน.
 8. ด ูมัทธิว 5, บทสรปุ.
 9. ด ูคารล์ ซีเดอรส์ตรอม, “The Dangers 

of Happiness,” New York Times, July 19, 
2015, Sunday Review section, 8.

 10. 2 นีไฟ 15:20.
 11. รอสซ์ ดแูธท, “Gay Conservatism and 

Straight Liberation,” New York Times, 
June 28, 2015, Sunday Review section, 11.

 12. ด ู2 นีไฟ 2.
 13. ด ูมัทธิว 25:2–3, 14–30.
 14. แอลมา 41:10.
 15. ด ูดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “จงอดทนตอ่

ไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 70.
 16. ด ูวอลเตอร ์มสิเชล, The Marshmallow 

Test: Mastering Self- Control (2014); see 
also Jacoba Urist, “What the Marshmallow 
Test Really Teaches about Self- Control,” 
Atlantic, Sept. 24, 2014, theatlantic.com 
ดว้ย.

 17. ด ูมิสเชล, The Marshmallow Test, 
136–38.

 18. มาเรยีน คอนนิโควา, “The Struggles 
of a Psychologist Studying Self- Control,” 
New Yorker, Oct. 9, newyorker.com, 2014, 
อ้าง รอย บูมีสเตอร ์ศาสตราจารย์ภาควชิา
จิตวทิยาที่มหาวทิยาลัยฟลอรดิาสเตท ผู้
ศึกษาเรือ่งอํานาจจิตและการควบคมุตนเอง.

 19. ด ูมาเลีย วอลลัน, , “How to Proselytize,” 
New York Times Magazine, July 19, 2015, 
21 เธออ้างอิงคาํพูดของมาริโอ ไดแอซจาก
ศยูน์อบรมผู้สอนศาสนา บราซิล.

 20. ด ูBible Dictionary, “Sabbath.”
 21. เอ็ลเดอรว์อน จี. คทีช์กับเบอรนิ์ซภรรยา 

และจอห์น เทย์เลอรก์ับภรรยา มาสมทบกับ
ข้าพเจ้าและภรรยาไปเข้ารว่มพิธีชาบัทกับ
โรเบิรต์ อับรามส์และไดแอนภรรยาของเขา
เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 2015 คณุ อับรามส์
ดาํรงตาํแหน่งอัยการสูงสุดรฐันิวยอรก์ส่ีสมัย
และเป็นเพื่อนของศาสนจักรมานานหลายปี 
คณุ อับรามส์เชิญเพื่อนชาวยิวอีกสองคนกับ
ภรรยามาดว้ย

 22. เพลงสวดที่รอ้งในวนัสะบาโตช่ือวา่ 
Shalom Aleichem (“สันตสุิขอยู่กับท่าน”)

 23. ด ูอิสยาห์ 58:13–14.
 24. เอเสเคยีล 20:20.
 25. ด ูอพยพ 31:16–17.
 26. ด ูโจเซฟ ไลเบอรแ์มน, The Gift of Rest: 

Rediscovering the Beauty of the Sabbath 
(2011). หนังสือน่าอ่านของวฒุิสมาชิกไล-
เบอรแ์มนพูดถึงพิธีชาบัทของชาวยิวและให้
ข้อคดิที่สรา้งแรงบันดาล

 27. ด ูอิสยาห์ 58:13–14; ด ูรสัเซลล์ เอ็ม, เนล-
สัน, “สะบาโตคอืวนัปีตยิินด,ี” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2015, 129–132 ดว้ย.
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ขอเสนอวา่เราสนับสนุนที่ปรกึษาใน
ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวก
สิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และ
ผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทําเช่น

เดยีวกัน
ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์
จากการเรยีกสู่สมาชิกโควรมัอัครสาวก

สิบสอง เราขอเสนอปลดโรนัลด ์เอ. 
ราสแบนด ์จากสมาชิกฝ่ายประธานโควรมั 
สาวกเจ็ดสิบ และเอ็ลเดอรร์าสแบนด ์
และเอ็ลเดอรเ์ดล จ.ี เรนลนัด ์จากสมาชิก 
โควรมัที่หน่ึงแห่งสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุโปรดแสดงให้ประจักษ์

ขอเสนอปลดพรอ้มแสดงความ
ขอบคณุสําหรบัการรบัใช้ที่อุทิศตน 
เอ็ลเดอรด์อน อาร.์คลารก์ สมาชิกโควรมั
ที่หน่ึงแห่งสาวกเจ็ดสิบ และเอ็ลเดอร ์
โคอิชิ อาโอยากิ และบรซู เอ. คารล์สันใน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้นโปรดทําเช่นเดยีวกัน
ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์

นา น ย าน น ย าย ิ ก

ก า น น าย าน

พ
น้องทัง้หลาย ประธานมอนสัน
ขอให้ข้าพเจ้าเสนอตอ่เจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และ

ฝ่ายประธานองคก์ารช่วยสามัญของ
ศาสนจักรเพื่อการออกเสียงสนับสนุน
ของท่าน

ขอเสนอวา่เราสนับสนุนโธมัส 
สเป็นเซอร ์มอนสัน ในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และประธาน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ-
ชนยุคสุดท้าย เฮนรยี์ เบนเนียน อายรงิก์ 
ในฐานะที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุด และดเีทอร ์ฟรดีรกิ อุคท์ดอรฟ์ 
ในฐานะที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธาน
สูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้น หากมี โปรดยกมือ
ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนรสัเซลล์ เอ็ม.

เนลสันเป็นประธานโควรมัอัครสาวกสิบ
สองและตอ่ไปน้ีในฐานะสมาชิกโควรมั: 
รสัเซลล์ เอ็ม.เนลสัน ดลัลิน เอช. โอ๊คส์ 
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ 
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์เดวดิ เอ.  
เบดนาร ์เควนทิน แอล. คกุ ด.ี ทอดด ์
ครสิทอฟเฟอรสั์น นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น
และ ในฐานะสมาชิกใหม่ของโควรมัอัคร-
สาวกสิบสอง โรนัลด ์เอ. ราสแบนด ์แกรยี์ 
อี. สตเีวนสัน และเดล จี. เรนลันด์

า าย น า    า  2015

กา น นน จา นา
ศา นจก
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มาแล้วเช่นกัน ข้าพเจ้าประสงคจ์ะพูด
ดว้ยคาํพูดที่เรยีบง่ายแบบเดยีวกัน โดย
เฉพาะกับเยาวชน—เยาวชนที่น่ายกย่อง
—และคนหนุ่มสาวที่น่ายกย่อง เพราะ 
“จิตวญิญาณข้าพเจ้าเบิกบานในความ
แจ้งชัด . . . เพื่อ [พวกเรา] จะเรยีนรู”้ 2

ท่านมีชีวติอยู่ ในช่วงวกิฤตของชีวติ
ท่าน การเลือกที่ท่านทํา—งานเผยแผ่ 
การศึกษา การแตง่งาน อาชีพ และการ
รบัใช้ ในศาสนจักร—จะมีผลตอ่จุดหมาย
นิรนัดรข์องท่าน น่ีหมายความวา่ท่านจะ
มองไปข้างหน้าเสมอ—มองไปที่อนาคต
เสมอ

สมัยเป็นนักบินในกองทัพอากาศ 
ข้าพเจ้าเรยีนรูห้ลักธรรมน้ี อย่าจงใจบิน
เข้าไปในพายุฝนฟ้าคะนอง (ข้าพเจ้าจะ
ไม่บอกท่านวา่ข้าพเจ้ารูด้ว้ยวธิี ใด) แต ่
บินวนไปอีกทางหน่ึงหรอืไม่ก็รอให้พายุ
สงบก่อนคอ่ยลงจอด

พี่น้องหนุ่มสาวที่รกั ข้าพเจ้าตอ้งการ
ช่วยท่าน “บินให้ถูกทาง” ในพายุรนุแรง
ของวนัเวลาสุดท้าย พวกท่านเป็นนักบิน 
ความรบัผิดชอบของท่านคอืนึกถึงผล
ของการเลือกทุกอย่างของท่าน ถามตวั

ย ิ   

า ก ิ

คนเขียนและกล่าวไวม้ากมายเกี่ยว
กับหนุ่มสาวรุน่²จจุบัน งานวจิัย
แสดงให้เห็นวา่หลายคนตอ่ตา้น

องคก์รทางศาสนา หลายคนเป็นหน้ีและ
ไม่มีงานทํา คนส่วนใหญ่ชอบ แนวคดิ 
เรือ่งการแตง่งาน แตห่ลายคนลังเลที่
จะทําตาม จํานวนคนไม่ตอ้งการบุตร
เพิ่มขึน้เรือ่ยๆ หลายคนระหกระเหินไป
ในถนนสายแปลกๆ และหลงทางโดย
ปราศจากพระกิตตคิณุและการนําทาง
ที่มาจากการดลใจ

โชคดทีี่สมาชิกหนุ่มสาวของศาสนจักร
ล้าหลังในเรือ่งแนวโน้มที่น่ากลัวเหล่า
น้ี ส่วนหน่ึงเพราะพวกเขาไดร้บัพรดว้ย
แผนพระกิตตคิณุ แผนนิรนัดรน้ั์นรวม
ถึงการยึดราวเหล็กให้แน่น—แนบสนิท
อยู่กับพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและ
ถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์ เราตอ้งจับ
ราวเหล็กที่นําเรากลับไปหาพระองค์ ให้
มั่น เวลาน้ีเป็น “วนัแห่งการเลือก” 1 
สําหรบัเราทุกคน

สมยัขา้พเจา้ยงัเด็ก เมือ่จะเลอืกส่ิงทีค่ดิ 
วา่ไม่ด ีบางครัง้คณุพ่อจะพูดวา่ “ โรเบิรต์ 
ตัง้ลําแล้วบินให้ถูกทาง!” ท่านเคยเจอ

ิ า า าย ก
ก นน

การเลอืกทีท่า่นทํา—งานเผยแผ ่การศึกษา การแตง่งาน อาชีพ และการ
รบัใช้ในศาสนจักร—จะมีผลตอ่จุดหมายนิรนัดรข์องท่าน

ฐานะสมาชิกโควรมัทีส่องของสาวกเจ็ดสิบ 
และแตง่ตัง้พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่เกียรตคิณุ

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุสําหรบัการรบัใช้ที่ยอดเยี่ยม
ของพวกท่าน โปรดยกมือ

และขอเสนอปลด เซอรฮี์ เอ.โควาลอฟ 
ในฐานะเป็นสาวกเจ็ดสิบภาคเช่นกัน

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุสําหรบัการรบัใช้ของพวกท่าน 
โปรดยกมือ

ณ เวลาน้ีเราทราบการปลดของ 
บราเดอรจ์อห์น เอส. แทนเนอร ์จากที่
ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานโรงเรยีน
วนัอาทิตย์สามัญ และบราเดอรเ์ดวนิ จี. 
เดอรแ์รนท์ จากที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย
ประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญ ดงั
ที่ประกาศไวก้่อนหน้าน้ี บราเดอร์
แทนเนอร์ ไดร้บัแตง่ตัง้ให้รบัใช้เป็น
อธิการบดขีองบีวายยู–ฮาวาย

ทุกท่านที่ปรารถนาจะรว่มแสดง
ความขอบคณุพี่น้องเหล่าน้ีในการรบัใช้
และอุทิศตน โปรดยกมือ

ตอ่ไปน้ีบราเดอรเ์ดวนิ จี. เดอรแ์รนท์
ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษาที่หน่ึง
ในฝ่ายประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญ 
และบราเดอร์ ไบรอัน เค. แอชตนัให้รบั
ใช้เป็นที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธาน
โรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้น หากมี
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่

ชัน้ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่าย
ประธานองคก์ารช่วยสามัญที่ดาํรงอยู่ ใน
²จจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้น หากมี
ผลการออกเสียงเป็นที่ประจักษ์ เรา

เชือ้เชิญให้ท่านที่คดัคา้นข้อเสนอใดๆ 
ให้ตดิตอ่ประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทัง้หลาย เราช่ืนชมศรทัธาและ
คาํสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อผู้นําของ
ศาสนจักร

บดัน้ีเราขอใหส้มาชิกโควรมัอคัรสาวก 
สิบสองคนใหม่ขึน้มาน่ังบนยกพืน้ พวก
ท่านจะมีโอกาสให้คาํปราศรยักับเราเช้า
วนัพรุง่น้ี ◼
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ท่านวา่ “ถ้าฉันเลือกแบบน้ี เรือ่งเลวรา้ย
ที่สุดที่จะเกิดขึน้ไดค้อือะไร” การเลือกที่
ชอบธรรมของท่านจะปกป้องท่านไม่ ให้
ออกนอกเส้นทาง

ลองคดิด ูถ้าท่านเลือกไม่ดืม่สุรา ท่าน
จะไม่ตดิสุราแน่นอน! ถ้าท่านไม่มีวนั
เลือกเป็นหน้ี ท่านจะหลีกเลี่ยงความเป็น
ไปไดข้องการล้มละลาย!

จดุประสงคป์ระการหน่ึงของพระคมัภรี ์
คอืแสดงให้เราเห็นวา่คนชอบธรรมตอบ
สนองการล่อลวงและความช่ัวรา้ยอย่างไร 
กล่าวสัน้ๆ คอื พวกเขาหลีกเลี่ยง! โยเซฟ
วิง่หนีจากภรรยาของโปทิฟาร์ 3 ลี ไฮพา

ครอบครวัออกจากเยรซูาเล็ม 4 มารยี์กับ
โยเซฟหนีไปในอียิปต์ ให้พ้นแผนช่ัวของ
เฮโรด 5 ในทุกกรณี พระบิดาบนสวรรค์
ทรงเตอืนผู้เช่ือเหล่าน้ี ทํานองเดยีวกัน 
พระองคจ์ะทรงช่วยให้เรารูว้า่จะสู้ จะ
หนี หรอืยอมรบัสภาวการณ์ที่เปลี่ยน
ไป พระองคจ์ะตรสักับเราผ่านการสวด
อ้อนวอน และเมื่อเราสวดอ้อนวอน เราจะ
มีพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผู้จะทรงนําเรา เรา
มีพระคมัภีร ์คาํสอนของศาสดาพยากรณ์
ที่มีชีวติ ปิตพุร คาํแนะนําของบิดามารดา 
ผู้นําฐานะปุโรหิตและผู้นําองคก์ารช่วย 
ที่ ไดร้บัการดลใจ และเหนือส่ิงอื่นใด 
สุรเสียงสงบแผ่วเบาของพระวญิญาณ

พระเจ้าจะทรงรกัษาสัญญาของ
พระองคเ์สมอวา่ “เราจะนําทางเจ้าไป” 6 
คาํถามเดยีวคอืเราจะยอมให้พระองค์
นําทางหรอืไม่ เราจะ¯งสุรเสียงของ

พระองคแ์ละเสียงผู้รบัใช้ของพระองค์
หรอืไม่

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ถ้าท่านอยู่เพื่อ
พระเจ้า พระองคจ์ะทรงอยู่เพื่อท่าน 7 ถ้า
ท่านรกัพระองคแ์ละรกัษาพระบัญญัต ิ
ท่านจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับ
ท่านและนําทางท่าน “จงวางใจในพระ-
วญิญาณองคน้ั์นซ่ึงนําให้ทําด ี. . . โดย
ส่ิงน้ีเจ้าจะรู,้ ส่ิงทัง้ปวง . . . เกี่ยวกับเรือ่ง
ของความชอบธรรม” 8

ข้าพเจ้าจะขอให้คาํแนะนําท่านบาง
ประการโดยใช้หลักธรรมเหล่าน้ันเป็น
พืน้ฐาน

คนรุน่ท่านจํานวนมากกําลังเป็นหน้ี
ก้อนโต สมัยข้าพเจ้าเป็นหนุ่ม ประธาน 
สเตคเป็นวาณิชธนากรบนวอลล์สตรที 
เขาสอนข้าพเจ้าวา่ “คณุรํา่รวยถ้าคณุ
สามารถใช้ชีวติอย่างมีความสุขตามรายได้
ของคณุ” ท่านทําไดอ้ย่างไร จ่ายส่วนสิบ
แล้วประหยัดอดออม! เมื่อท่านมีรายได้
มากขึน้ ให้ประหยัดอดออมมากขึน้ อย่า
แข่งกับคนอื่นเพื่อให้มีของเล่นราคาแพง 
อย่าซือ้ส่ิงที่ท่านจ่ายไม่ไหว

หนุ่มสาวจํานวนมากในโลกเป็นหน้ี
เพื่อรบัการศึกษา แตแ่ล้วก็พบวา่คา่เรยีน
มากเกินกวา่จะจ่ายคนืไหว จงแสวงหา
ทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน ทํางาน
พิเศษหากเป็นไปได ้เพื่อช่วยจ่ายส่วน

ของท่าน การทําเช่นน้ีจะตอ้งเสียสละพอ
สมควร แตจ่ะช่วยให้ท่านประสบความ
สําเรจ็

การศึกษาช่วยให้ท่านมีโอกาสไดง้าน
อาชีพที่ด ีมีฐานะดขีึน้เพื่อท่านจะรบัใช้
และเป็นพรแก่คนรอบข้าง การศึกษาจะ
วางท่านไวบ้นเส้นทางของการเรยีนรูช่ั้ว
ชีวติ จะทําให้ท่านมีพลังตอ่สู้กับความ
เขลาและความผิดพลาด ดงัที่ โจเซฟ 
สมิธสอนวา่ “ความรูก้ําจัดความมืด ความ
ไม่แน่ใจ และความสงสัย เพราะส่ิงเหล่าน้ี
ดาํรงอยู่ ไม่ ไดถ้้ามีความรู ้. . . ในความรูม้ี
พลัง” 9 “การเป็นผู้คงแก่เรยีนย่อมดหีาก
พวกเขาสดบั¯งคาํแนะนําของพระผูเ้ป็น-
เจ้า” 10 การศึกษาจะเตรยีมท่านให้พรอ้ม
รบัส่ิงที่อยู่ข้างหน้า รวมทัง้การแตง่งาน

ข้าพเจ้าขอพูดตรงไปตรงมาอีกครัง้ 
ทางเดนิไปสู่การแตง่งานจะผ่านบรเิวณ
ที่เรยีกวา่การออกเดท! การออกเดทเป็น
โอกาสให้ ไดส้นทนากันยาวขึน้ เมื่อท่าน
ออกเดท จงเรยีนรูทุ้กอย่างเกี่ยวกับอีก
ฝ่ายให้มาก ทําความรูจ้ักกับครอบครวัของ
อีกฝ่ายหากเป็นไปได ้เป้าหมายของท่าน
เข้ากันได้ ไหม ท่านมีความรูสึ้กเหมือน
กันเกี่ยวกับพระบัญญัต ิพระผู้ช่วยให้
รอด ฐานะปุโรหิต พระวหิาร การเป็นบิดา
มารดา การเรยีกในศาสนจกัร และการรบัใช้ 
ผู้อื่นหรอืไม่ ท่านเคยสังเกตกันภายใต้

ดรัมเมน, นอร์เวย์
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ความเครยีด การตอบสนองความสําเรจ็
และความล้มเหลว ตา้นความโกรธ และ
รบัมือกับอุปสรรคทัง้หลายหรอืไม่ คนที่
ท่านออกเดทดว้ยดถููกผู้อื่นหรอืให้เกียรติ
พวกเขา เจตคต ิและภาษาที่ ใช้ และ
ความประพฤตขิองเขาเป็นอย่างที่ท่าน
ประสงคจ์ะอยู่ดว้ยทุกวนัหรอืไม่

กล่าวคอื ไม่มี ใครแตง่งานกับ คนดี
พรอ้ม เราแตง่งานกับ คนมีศกัยภาพ การ
แตง่งานที่ถูกตอ้งไม่เกี่ยวกับส่ิงที่ข้าพเจ้า
ตอ้งการเท่าน้ัน แตเ่กี่ยวกับส่ิงที่เธอ—ผู้
จะเป็นคูข่องข้าพเจ้า—ตอ้งการและตอ้ง
ให้ข้าพเจ้าเป็นดว้ย

พูดอย่างชัดเจนคอื โปรดอย่าออก
เดทในช่วงอายุ 20 เพียงเพื่อ “รูสึ้กสนุก” 
เพราะความสนใจและกิจกรรมอื่นทํา 
ให้การแตง่งานล่าช้า เพราะอะไรหรอื 
เพราะการออกเดทและการแตง่งานไม่ 
ใช่จุดหมายสุดท้าย แตเ่ป็นทางผ่านไปสู่
จุดหมายที่ท่านตอ้งการไป “เพราะเหตุ
ฉะน้ันผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขา
ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้สองจะ
เป็นเน้ือเดยีวกัน” 11

ความรบัผิดชอบของท่านเวลาน้ีคอื
มีคา่ควรกับคนที่ท่านตอ้งการแตง่งาน
ดว้ย ถ้าท่านตอ้งการแตง่งานกับคนที่
จิตวญิญาณด ีขยันขันแข็ง มีความสุข 

ซ่ือสัตย์ มีเสน่ห์ และดงีาม จง เป็น คน
แบบน้ัน ถ้าท่าน เป็น คนแบบน้ันและ
ท่านไม่ไดแ้ตง่งาน จงอดทน รอคอย
พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเจ้าทรง
ทราบความปรารถนาของท่านและทรง
รกัท่านเพราะความซ่ือสัตย์ภักดทีี่ท่านมี
ตอ่พระองค ์พระองคท์รงมีแผนสําหรบั
ท่าน ไม่วา่จะเป็นในชีวติน้ีหรอืชีวติหลัง
จากน้ี จง¯งพระวญิญาณ “อย่าพยายาม
ให้คาํปรกึษาพระเจ้า, แตจ่งรบัคาํปรกึษา
จากพระหัตถ์ของพระองค”์ 12 ในชีวติน้ี
หรอืชีวติหน้า คาํสัญญาของพระองคจ์ะ
เกิดสัมฤทธิผล “หากเจ้าพรอ้มเจ้าจะไม่
กลัว” 13

ถ้าท่านมีทรพัย์สินเงินทองไม่มาก อย่า
วติก สมาชิกศาสนจักรที่ยอดเยี่ยมคน
หน่ึงบอกข้าพเจ้าเมื่อเรว็ๆ น้ีวา่ “ผมไม่
ไดเ้ลีย้งลูกดว้ยเงิน ผมเลีย้งพวกเขาดว้ย
ศรทัธา” มีความจรงิที่ยิ่งใหญ่อยู่ ในน้ัน จง
เริม่ใช้ศรทัธาของท่านในชีวติทุกดา้น ถ้า
ท่านไม่ ใช้ ท่านจะตอ้งทนรบัส่ิงที่ข้าพเจ้า
จะเรยีกวา่ “ศรทัธาเส่ือม” พลังที่จําเป็น
ตอ่การใช้ศรทัธาจะลดลง ดงัน้ันจงใช้
ศรทัธาทุกวนั และท่านจะ “เข้มแข็งยิ่ง
ขึน้และยิ่งขึน้ . . . และมั่นคงยิ่งขึน้และ
ยิ่งขึน้ในศรทัธาแห่งพระครสิต”์ 14

เพื่อให้พรอ้มแตง่งาน จงแน่ใจวา่ท่าน

มีคา่ควรรบัศีลระลึกและถือใบรบัรอง 
พระวหิาร ไปพระวหิารเป็นประจํา รบัใช้
ในศาสนจักร นอกจากการรบัใช้ ในการ
เรยีกของศาสนจักรแล้ว จงทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ “เสด็จไป
ทําคณุประโยชน์” 15

ตอนน้ี ท่านอาจมีคาํถามจรงิจังเกี่ยว
กับการเลือกข้างหน้า สมัยที่ข้าพเจ้าเป็น
หนุ่ม ข้าพเจ้าขอคาํแนะนําจากพ่อแม่
และผู้ ให้คาํปรกึษาที่ซ่ือสัตย์ ไว้ ใจได ้คน
หน่ึงคอืผู้นําฐานะปุโรหิต อีกคนคอืครทูี่
เช่ือใจข้าพเจ้า ทัง้สองคนพูดกับข้าพเจ้า
วา่ “ถ้าคณุตอ้งการคาํแนะนําของผม 
คณุตอ้งพรอ้มรบั” ข้าพเจ้าเข้าใจความ
หมายน้ัน จงสวดอ้อนวอนเลือกที่ปรกึษา
ผู้ ใส่ ใจความผาสุกทางวญิญาณของท่าน 
จงระวงัเรือ่งการรบัคาํแนะนําจากเพื่อน
วยัเดยีวกัน ถ้าท่านตอ้งการมากกวา่ที่มี
อยู่เวลาน้ี จงขอคาํแนะนําจาก คนทีอ่ายุ
มากกวา่และมี�ญญามากกวา่ ไม่ ใช่คนวยั
เดยีวกัน! 16

พึงจําไวว้า่ไม่มี ใครทําแทนท่านได ้
ศรทัธาและคาํสวดอ้อนวอน ของท่าน 
เท่าน้ันที่ยกท่านขึน้ไดแ้ละจะทําให้และ
มีการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจ ความ
ตัง้ใจจะเช่ือ¯ง ของท่าน สามารถเปลี่ยน
ชีวติท่านได ้เพราะการพลีพระชนม์ชีพ
ของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อชดใช้ ให้ท่าน 
พลังจึงอยู่ ในท่าน 17 ท่านมีสิทธ์เสร ีท่าน
มีจะประจักษ์พยานที่แข็งแกรง่หากท่าน
เช่ือ¯ง และท่านสามารถทําตามพระ-
วญิญาณซ่ึงนําทางท่าน

เมื่อไม่นานมาน้ีผู้ผลิตภาพยนตรว์ยั
หนุ่มคนหน่ึงกล่าววา่เขารูสึ้กวา่เขาเป็น
ส่วนหน่ึงของ “คนเสเพลรุน่หน่ึง“—รุน่
ที่ “มองหาความหวงั ปีต ิและสัมฤทธิ์ผล 
แตม่องหาผิดที่และผิดทาง” 18

ในอุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเรือ่ง
บุตรที่หายไป บุตรมีพรมากมายรออยู่ แต่
ก่อนจะรบัพรน้ันได ้เขาตอ้งกลับไปมอง
ชีวติตนเอง การเลือก และสภาพการณ์
ของตนเอง ส่ิงอัศจรรย์ที่เกิดขึน้หลังจาก
น้ันพระคมัภีรอ์ธิบายไวด้ว้ยวลีเรยีบง่าย
วา่ “เขาสํานึกตวัได”้ 19 ข้าพเจ้าขอกระตุน้
ให้ท่านสํานึกตวั ในศาสนจักรเมื่อตอ้ง
ตดัสินใจเรือ่งสําคญัๆ เรามักจะจัดการ
ประชุมสภา สภาครอบครวัมีจุดประสงค์
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เป็นพยานวา่ “พระองคท์รงไถ่พวกเขา, 
และทรงแบกพวกเขา, และทรงอุ้มพวก
เขามาตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่ โบราณ.” 3 
เพลงสวดที่ โปรดปรานวงิวอนให้เรา  
“¯งเสียงพระองคผ์ู้ปลดปล่อย” 4

แบกรบั, แบก, อุ้ม, ปลดปล่อย น่ีคอื
ถ้อยคาํที่ทรงพลังและให้ความหวงัซ่ึง
กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ ถ้อยคาํเหล่าน้ีส่ือ
ให้เห็นถึงความช่วยเหลือและความหวงั 
สําหรบัการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยจากที่
ซ่ึงเราอยู่ ไปยังที่ซ่ึงเราตอ้งไป—แต่ไม่
สามารถไปได้ โดยไม่มีความช่วยเหลือ  
คาํพูดเหล่าน้ีมีความหมายวา่เป็นภาระ
และการดิน้รน และความเหน่ือยล้าดว้ย
—คาํเหล่าน้ี เหมาะสมที่สุดในการอธิบาย
ถึงพระพันธกิจของพระองค ์ซ่ึงไม่อาจ
ประเมินคา่เป็นคาํพูดได ้พระองคท์รง
พยุงเราขึน้มาเมื่อเราล้ม ทรงอุ้มเราไป
เมื่อเราหมดกําลัง ทรงนําเรากลับบ้าน
ดว้ยความปลอดภัยเมื่อดเูหมือนวา่ความ
ปลอดภัยอยู่ ไกลเกินเอือ้ม “พระบิดาของ
เราทรงส่งเรามา” พระองคต์รสั “เพื่อเรา
จะไดถู้กยกขึน้บนกางเขน; . . . เพื่อดงัที่
เราถูกยกขึน้ . . .แม้ฉันน้ันมนุษย์จะถูก
ยกขึน้ . . .เพื่อ . . .เรา.” 5

แตท่่านไดย้ินคาํเหล่าน้ีมาก่อนแล้ว

ย จ ย า  น

า ก ิ

   าพเจา้ขอรว่มกบัทกุทา่นในการตอ้น-
รบัเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด ์
เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสัน และ

เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดก์ับภรรยาของ
พวกทา่นเขา้สู่ความสัมพนัธอั์นหอมหวาน 
ที่สุดที่ท่านเหล่าน้ันจะจินตนาการได้

อิสยาห์เขียนคาํพยากรณ์ถึงการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดวา่ “ท่านแบกความ
เจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บ
ปวดของเราไป” 1 นิมิตอันสง่างามในยุค
สุดท้ายเน้นวา่ “[พระเยซู] เสด็จมาใน
โลก . . . เพื่อแบกรบับาปของโลก.” 2 ทัง้
พระคมัภีร์ ในสมัยโบราณและยุค²จจุบัน

น า า าน
ไม่มีรกัใดในความเป็นมรรตยัใกล้เคยีงกับความรกัอันบรสุิทธิ์ของ 
พระเยซูครสิตม์ากไปกวา่ความรกัอนัไมเ่ห็นแกต่นเองทีม่ารดาผูอ้ทุศิตน
มีตอ่ลูกของเธอ

คล้ายกัน ท่านอาจตอ้งดาํเนินส่ิงที่
ข้าพเจ้าจะเรยีกวา่ “สภาส่วนตวั” หลัง
จากสวดอ้อนวอน ใช้เวลาอยู่ตามลําพัง 
นึกถึงส่ิงที่อยู่ข้างหน้า ถามตวัท่านเอง
วา่ “ฉันตอ้งเพิ่มพลังชีวติดา้นใดจึงจะ
เพิ่มพลังให้คนอื่นได ้ฉันตอ้งการไปที่
ใดนับจากน้ีอีกหน่ึงปี หรอืสองปี ฉัน
ตอ้งเลือกอะไรจึงจะไปถึงที่น่ันได”้ ขอ
แคจ่ําไวว้า่ท่านคอืนักบิน และท่าน
เป็นคนตดัสินใจ ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
เมื่อท่านสํานึกตวั พระบิดาบนสวรรค์
จะทรงมาหาท่าน พระองคจ์ะทรงช่วย
ท่านตลอดทางโดยพระหัตถ์ที่คอย
ปลอบโยนของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองค์

ขา้พเจา้แสดงประจกัษ์พยานวา่พระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ ข้าพเจ้ากล่าวคาํ
พยานพิเศษวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั
ท่าน “เราจะไม่ก้าวตอ่ไปในอุดมการณ์
อันสําคญัยิ่ง [ของพระองค]์ หรอื?  
จงก้าวไปข้างหน้าและอย่าถอยกลับ” 20 
เมื่อท่านตดิตามพระองค ์พระองคจ์ะ
ทรงเพิ่มพลังและคํา้จุนท่าน พระองค์
จะทรงนําท่านไปสู่บ้านที่สูงส่งที่สุด ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ไหมในอีกรปูแบบหน่ึงเกี่ยวกับความบาก-
บั่นของมนุษย์ซ่ึงเราใช้คาํเช่น แบกรบั 
กับ แบก, อุ้ม กับ ยก, ทํางาน กับ ปลด
ปล่อย เมื่อพระเยซูตรสักับยอห์นขณะที่
ทรงกระทําการชดใช้ พระองคต์รสักับเรา
ทุกคนเช่นกันวา่ “น่ีคอืมารดาของท่าน” 6

วนัน้ีข้าพเจ้าประกาศจากแท่นพูดน้ี
ถึงส่ิงที่เคยพูดที่น่ีมาก่อนวา่ ไม่มีรกัใด
ในความเป็นมรรตยัใกล้เคยีงกับความ
รกัอันบรสุิทธิ์ของพระเยซูครสิตม์ากไป
กวา่ความรกัอันไม่เห็นแก่ตนเองที่มารดา
ผู้อุทิศตนมีตอ่ลูกของเธอ เมื่ออิสยาห์
อธิบายถึงพระเมสสิยาห์ โดยตอ้งการส่ือ
ถึงความรกัของพระเยโฮวาห์ เขาใช้ภาพ
แห่งการอุทิศตนของมารดา “ผู้หญิงจะลืม
บุตรของนางที่ยังกินนมอยู่ ไดห้รอื” เขา
ถาม เขากล่าวเป็นนัยวา่น่าขบขันเพียงไร
แตก็่ยังไม่น่าขบขันเท่ากับการนึกถึง 
พระครสิตท์ี่จะทรงลืมเรา 7

ความรกัอันยั่งยืนเช่นน้ี “อดทนนาน
และมี ใจปรานี . . . ไม่เห็นแก่ตวั . . . แต ่
. . . ทนไดทุ้กอย่าง เช่ืออยู่เสมอ มีความ
หวงัและความทรหดอดทนอยู่เสมอ” 8 
ส่ิงที่ ให้กําลังใจที่สุด ความภักดเีช่นน้ัน 
“ ไม่มีวนัสูญสิน้” 9 “เพราะภูเขาจะจากไป
และเนินเขาจะถูกถอน,” พระเยโฮวาห์
ตรสั “แตค่วามกรณุาของเราจะไม่ไปจาก
เจ้า” 10 มารดาของเราพูดเช่นน้ันดว้ย

ท่านรูว้า่มารดาไม่เพียงตอ้งแบกเรา

เทา่น้ัน แตพ่วกทา่นยงัตอ้งอดทน กบั เรา
น่ันไม่เพียงการอุ้มท้องขณะตัง้ครรภ์ 
แตเ่ป็นการอุ้มตลอดชีวติที่ทําให้การเป็น 
แม่เป็นงานหนักที่สุด แน่นอนวา่มีข้อ 
ยกเวน้ที่น่าสลดใจ แตม่ารดาส่วนใหญ่รู ้
โดยสัญชาตญิาณวา่น่ีคอืความไวว้างใจอัน 
ศักดิสิ์ทธิ์จากพระบัญชาของพระผู้สูงสุด 
น้ําหนักจากความรูน้ั้น โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งที่มีบนบ่าของมารดาอายุน้อยยัง 
สามารถทําให้หวาดหวัน่มาก

เมื่อไม่นานมาน้ีมารดายังสาวที่ยอด
เยี่ยมคนหน่ึงเขียนถึงข้าพเจ้าวา่ “เป็นไป
ไดอ้ย่างไรที่มนุษย์คนหน่ึงสามารถรกัลูก
ไดอ้ย่างลึกซึง้จนเต็มใจยกอิสรภาพเกือบ
ทัง้หมดให้ลูก เป็นไปไดอ้ย่างไรที่ความ
รกัของมนุษย์น้ันมีมากจนทําให้ตนตอ้ง
ยอมรบัหน้าที่รบัผิดชอบ ความอ่อนแอ 
ความวติกกังวล และปวดรา้วใจและความ
รูสึ้กเช่นน้ีจะกลับมาเกิดขึน้อีกซํา้แล้ว
ซํา้เล่า ความรกัของมนุษย์ทําให้คณุรูสึ้ก
วา่เมื่อมีลูกแล้วชีวติคณุจะไม่ ใช่ของคณุ
อีกตอ่ไป ความรกัของมารดา ตอ้ง สูงส่ง 
ไม่มีคาํอธิบายถึงส่ิงน้ี ส่ิงที่มารดาทําเป็น
ส่ิงหน่ึงในงานของพระครสิต ์การที่ ไดรู้้
ถึงส่ิงน้ีก็เพียงพอที่จะบอกเราถึงอิทธิพล
ของความรกัเช่นน้ันที่บางครัง้ทําให้แทบ
จะทนไม่ไหวและบางครัง้ก็ยอดเยี่ยมมาก 
ครัง้แล้วครัง้เล่า จนลูกคนสุดท้องของเรา
บนแผ่นดนิโลกปลอดภัยและไดร้บัความ

รอด [เมื่อน้ัน] เราสามารถกล่าวกับพระ-
เยซูวา่ ‘[พระบิดา!] ข้าพระองคท์ํากิจที่
พระองคท์รงให้ข้าพระองคท์ําน้ันสําเรจ็
แล้ว’ 11 ”

โดยที่เรานึกถึงจดหมายอันงดงาม
ฉบับน้ัน ข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์
สามเรือ่งที่สะท้อนให้เห็นอิทธิพลอัน
สูงส่งของมารดาซ่ึงข้าพเจ้าเห็นจากการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของข้าพเจ้าเมื่อไม่กี่
สัปดาห์ที่ผ่านมา

เรือ่งแรกของข้าพเจ้าคอืเรือ่งที่ ใช้
เตอืนใจเรา ใช่วา่ความพยายามของ
มารดาจะจบลงอย่างในหนังสือทุกครัง้ 
อย่างน้อยก็ ไม่ ใช่ ในทันที เรือ่งเตอืนใจ
น้ันมาจากการสนทนาของข้าพเจ้ากับ
เพื่อนรกัที่คบกันมามากกวา่ 50 ปี ผู้ที่
กําลังจะสิน้ใจอยู่นอกศาสนจักรที่เขารู้
อยู่แก่ ใจวา่เป็นความจรงิ ไม่วา่ข้าพเจ้า
พยายามจะปลอบโยนเขาเพียงไร ข้าพเจ้า
ไม่สามารถทําให้ ใจเขาสงบได ้ในตอนท้าย
เขาพูดตรงๆ กับข้าพเจ้าวา่ “เจฟ” เขา
กล่าว “ ไม่วา่การยืนอยู่ตอ่เบือ้งพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้าสําหรบัผมจะเจ็บปวดเพียง
ใด ผมทนไม่ไดเ้มื่อนึกวา่จะตอ้งยืนอยู่
ตอ่หน้าคณุแม่ของผม พระกิตตคิณุและ
ลูกๆ ของท่านมีความสําคญัตอ่ท่านมาก
ที่สุด ผมรูว้า่ผมทําให้ ใจท่านสลาย และ
น่ันทําให้ ใจผมสลายดว้ย”

บัดน้ี ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างเต็มที่เมื่อเขา
จากไป คณุแม่ของเขาจะอ้าแขนรบัเขา
ดว้ยความรกั น่ันคอืส่ิงที่พ่อแม่ทํา แต่
ส่วนที่เป็นเครือ่งเตอืนใจของเรือ่งน้ีคอื
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ลูก สามารถ ทําให้ ใจของแม่แหลกสลาย
ได ้เรือ่งน้ีก็เช่นกันที่เราเห็นถึงการเปรยีบ
เทียบกับพระองค ์ข้าพเจ้าไม่จําเป็นตอ้ง
ยํา้กับเราวา่พระเยซูสิน้พระชนม์ดว้ย
พระทัยที่แหลกสลายซ่ึงเหน่ือยล้าและ
แตกสลายจากการแบกรบับาปของโลก 
ดงัน้ันเมื่ออยู่ ในการล่อลวง เขาให้เรานึก
วา่ “น่ีคอืมารดาของ [เรา]” และพระผู้-
ช่วยให้รอดของเราโดยไม่ทําให้พระองค์
และคณุแม่น้ันเศรา้โศกจากบาปของเรา

เรือ่งที่สอง ข้าพเจ้าพูดถึงชายหนุ่ม
คนหน่ึงที่เข้าสู่สนามเผยแผ่อย่างมีคา่
ควร แตเ่ขาเลือกเองที่จะกลับบ้านก่อน
เน่ืองจากความเสน่หาเพศเดยีวกันและ
มีประสบการณ์เลวรา้ยบางอย่างเกี่ยวกับ
เรือ่งน้ี เขายังคงมีคา่ควรแตศ่รทัธาของ
เขาอยู่ ในขัน้วกิฤต ิภาระทางอารมณ์ของ
เขาหนักขึน้ทุกที และความเจ็บปวดทาง
วญิญาณของเขารนุแรงขึน้เรือ่ยๆ อารมณ์
ของเขาระคนไปดว้ยความเจ็บปวด 
สับสน โกรธ และอ้างวา้ง

ประธานคณะเผยแผ่ ประธานสเตค 
อธิการของเขาใช้เวลานับไม่ถ้วนในการ
คน้หา รอ้งไห้ และให้พรเขาขณะที่พวก
เขาพยามยึดเขาไว ้แตด่ว้ยบาดแผลส่วน
ใหญ่ของเขาเป็นเรือ่งส่วนตวัมากจนเขา
เก็บบางส่วนไวล้ึกเกินกวา่คนเหล่าน้ันจะ
เข้าถึง ในเรือ่งน้ีบิดาที่รกัเขามากทุ่มเท
จิตวญิญาณทัง้หมดเพื่อช่วยเหลือลูก แต่
สภาพการณ์ของงานอาชีพที่เรยีกรอ้ง
มากทําให้บ่อยครัง้ในช่วงกลางคนือันมืด
มิดยาวนานของจิตวญิญาณชายหนุ่มอยู่
กับแม่ของเขาเท่าน้ัน จากวนัและคนื 
ผ่านไปหลายสัปดาห์ หลายเดอืน และ
กลายเป็นหลายปี พวกเขาแสวงหาการ
เยียวยาและรกัษากัน ตลอดช่วงเวลาที่
ขมขื่น (ของเขาส่วนใหญ่และของเธอบาง
ครัง้) และความกลัวอันไม่รูจ้บ (ของเธอ
ส่วนใหญ่และของเขาบางครัง้) เธอแสดง
ประจักษ์พยานให้ลูกของเธอ¯ง—ถ้อยคาํ
ที่เต็มไปดว้ยความหนักใจแต่ไพเราะ—
เธอแสดงประจักษ์พยานถึงฤทธานุภาพ 
ของพระผู้เป็นเจ้า ถึงศาสนจักรของ
พระองคแ์ต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
รกัที่พระองคท์รงมีตอ่ลูกคนน้ี ในเวลา
เดยีวกันน้ัน เธอแสดงประจักษ์พยานถึง
ความรกัอันไม่ย่อท้อ และไม่มีวนัสูญสิน้

ที่เธอมีตอ่เขาเช่นกัน เพื่อนําสองส่ิงที่
สําคญัและจําเป็นท่ีสุดตอ่เธอมาอยู่ดว้ย
กัน—ซ่ึงไดแ้ก่พระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตแ์ละครอบครวัของเธอ—เธอทุ่มเท
จิตวญิญาณในคาํสวดอ้อนวอนของเธอ
อย่างไม่หยุดยัง้ เธออดอาหารและรอ้งไห้ 
เธอรอ้งไห้และอดอาหาร และจากน้ันเธอ
¯งและ¯งลูกชายคนน้ีบอกเธอครัง้แล้ว
ครัง้เล่าวา่ใจของเขากําลังแหลกสลาย ดงั
น้ันเธอจึงอุ้มเขา—อีกครัง้—เพียงแต่
วา่ครัง้น้ีไม่ ใช่แคเ่ก้าเดอืน ครัง้น้ีเธอ
คดิวา่การทุ่มเทช่วยให้เขาตอ่สู้กับความ
ท้อแท้จนผ่านพ้นไปไดน้ี้จะดาํเนินไป
ตลอดกาล

แตด่ว้ยพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า 
ความมุมานะของเธอ และความช่วย
เหลือจากผู้นําศาสนจักร มิตรสหาย 
สมาชิกครอบครวั และผู้เช่ียวชาญหลาย
คน มารดาผู้พรํา่วอนไดเ้ห็นลูกชายกลับ
บ้านสู่แผ่นดนิที่สัญญาไว ้น่าเศรา้ที่เรารู้
วา่พรเช่นน้ันไม่ไดเ้กิดหรอือย่างน้อยก็
ยังไม่เกิดแก่พ่อแม่ทุกคนที่ปวดรา้วกับ
สภาวการณ์อันหลากหลายของลูกๆ แต่
ยังมีความหวงั และข้าพเจ้าขอบอกวา่ 
รสนิยมทางเพศของลูกชายคนน้ีไม่ได้
เปลี่ยนไปราวกับปาฏิหารยิ์—ไม่มี ใครคดิ
วา่จะเปลี่ยนได ้แต่ ใจของเขาเปลี่ยนทีละ

เล็กละน้อย
เขาเริม่กลับมาโบสถ์ เขาเลือกรบัส่วน

ศีลระลึกอย่างเต็มใจและมีคา่ควร เขา
มี ใบรบัรองพระวหิารอีกครัง้และยอมรบั
การเรยีกเป็นครเูซมินารเีช้าตรู ่ซ่ึงเขา
ประสบความสําเรจ็อย่างมาก และตอน
น้ีหลังจาก ห้าปี เขาไดย้ื่นคาํขอไปสนาม
เผยแผ่อีกครัง้โดยไดร้บัความช่วยเหลือ
จากศาสนจักรเพื่อทําให้การรบัใช้พระเจ้า
ของเขาเสรจ็สมบูรณ์ ข้าพเจ้าหลั่งน้ําตา
ถึงความกล้าหาญ ความซ่ือสัตย์สุจรติ 
และความมุ่งมั่นของชายหนุ่มคนน้ีและ
ครอบครวัของเขาในการแก้ ไข²ญหาและ
ช่วยรกัษาศรทัธาของเขา เขารูว้า่เขาเป็น
หน้ีหลายคนแตเ่ขารูว้า่เขาเป็นหน้ีมาก
ที่สุดกับคนสองคนที่เปรยีบเสมือนพระ-
เมสสิยาห์ ในชีวติเขา ผู้ที่แบกและอุ้มเขา 
ทํางานหนักกับเขาและปลดปล่อยเขา—
น่ันคอืพระผูช่้วยใหร้อด พระเจา้พระเยซ-ู
ครสิต ์และมารดาผู้มุ่งมั่น ผู้ที่ ไถ่เขา และ
เป็นวสุิทธิชนอย่างแท้จรงิ

เรือ่งสุดท้าย เรือ่งน้ีมาจากการอุทิศซํา้
พระวหิารเม็กซิโกซิต ีเม็กซิโกเมื่อสาม
สัปดาห์ก่อน ข้าพเจ้าอยู่ที่น่ันกับประธาน
เฮนรยี ์บ.ี อายรงิก์เมือ่เราเห็น ลซิา ททัเทลิ 
ไพเพอร ์เพื่อนรกัของท่านยืนอยู่ ในพิธี
อุทิศที่น่าประทับใจ แตเ่ธอยืนดว้ยความ
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จะเกิดขึน้ และพระองคท์รงจัดเตรยีม
คาํแนะนําไว้ ในพระคมัภีร ์เพื่อเราจะรูว้ธิี
ช่วยลูกหลานของเรา

ในพระคมัภีรม์อรมอน พระผู้ช่วยให้
รอดทรงปรากฏตอ่ชาวนีไฟ พระองค์
ทรงพาเด็กเล็กๆ มาอยู่รายรอบพระองค ์
พระองคป์ระทานพรพวกเขา ทรงสวด
อ้อนวอนเพื่อพวกเขา ทรงกันแสง
ท่ามกลางพวกเขา 3 และพระองคต์รสัแก่
บิดามารดาวา่ “จงดเูด็กเล็กๆ ของเจ้า” 4

ย ย  

า ก จ ิ

พ
น้องทัง้หลาย เรามีส่วนในการตอ่สู้
กับโลก ในอดตีโลกน้ีแข่งขันเพื่อ
พลังและเวลาของลูกหลานเรา ทุก

วนัน้ีเป็นการตอ่สู้เพื่อตวัตนและความ
คดิของพวกเขา เสียงที่ดงัมาจากบุคคลผู้
มีช่ือเสียงมากมายกําลังพยายามกําหนด
วา่ลูกหลานของเราเป็นใครและพวกเขา
ควรเช่ืออะไร เราไม่สามารถปล่อยให้สังคม
มีอิทธิพลตอ่ครอบครวัเราในภาพลักษณ์
ของโลก เราตอ้งชนะการตอ่สู้น้ี ทุกอย่าง
ขึน้อยู่กับส่ิงน้ี

เด็กๆ ในศาสนจักรรอ้งเพลงที่สอน
เกี่ยวกับตวัตนที่แท้จรงิของพวกเขา  
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า. . .พระองคส่์งฉัน
มาน่ี ประทานให้มีบ้านในโลกน้ี มีพ่อแม่
รกัเมตตา” และส่ิงที่เด็กวงิวอนเราคอื 
“พาฉัน นําฉัน เดนิเคยีงข้างฉัน. . .ช่วย
ฉันเข้าใจพระคาํความจรงิก่อนทุกส่ิงสาย
เกินกาล” 1

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอน
เราระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญครัง้ที่
ผ่านมาวา่ จากน้ีตอ่ไป เราตอ้งเป็น “บิดา
มารดาที่ตัง้ใจ” 2 น่ีเป็นเวลาที่น่ากลัว แต่
ข่าวดคีอืพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวา่ส่ิงน้ี

นกา กิน  
าย กิน

ไมเ่ป็นการเรว็เกนิไปและไม่สายเกนิไปทีจ่ะนํา พา และเดนิเคยีงขา้งลกู
ของเรา เพราะครอบครวัเป็นนิรนัดร์

ยากลําบากเพราะเธอตอ้งพยุง โดรา 
ลูกสาวที่รา่งกายพิการดว้ยแขนข้างหน่ึง 
ขณะที่แขนอีกข้างหน่ึงของเธอพยายาม
ควบคมุมือขวาที่แทบใช้การไม่ไดข้อง
โดรา ซ่ึงเป็นธดิาทีล่ํา้คา่นิรนัดรข์องพระ-
ผู้เป็นเจ้า ให้สามารถโบกผ้าเช็ดหน้าสี
ขาวและรอ้งเปล่งเสียงที่มีเพียงเธอและ
ทวยเทพในสวรรคเ์ข้าใจวา่ “ โฮซันนา 
โฮซันนา โฮซันนาแดพ่ระผู้เป็นเจ้าและ
พระเมษโปดก” 12

ถึงมารดาทุกคนในทุกหนแห่ง ใน
อดตี ²จจุบัน หรอือนาคต ข้าพเจ้ากล่าว 
“ขอบคณุ ขอบคณุที่ท่านให้กําเนิด
บุตร ไดห้ล่อหลอมจิตวญิญาณ ขัดเกลา
อุปนิสัย และแสดงให้เห็นถึงความรกั
อันบรสุิทธิ์ของพระครสิต”์ ถึงมารดา 
เอวา ซาราห์ เรเบคาห์ ราเชล ถึงมารยี์ 
แห่งนาซาเรธ็ และถึงพระมารดาใน
สวรรค ์ข้าพเจ้ากล่าว “ขอบคณุท่าน
สําหรบับทบาทอันสําคญัยิ่งในการ
ทําให้จุดประสงคแ์ห่งนิรนัดรเกิด
สัมฤทธิผล” ถึงมารดาทุกคนไม่วา่จะ
อยู่ ในสภาวการณ์เช่นไร รวมถึงผู้ที่
เผชิญกับ²ญหา—ซ่ึงทุกคนจะเผชิญ
—ข้าพเจ้ากล่าววา่ “ขอให้ท่านเป็นสุข 
จงเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าและตนเอง ท่าน
กําลังทําดกีวา่ที่ท่านคดิ ที่จรงิแล้ว ท่าน
คอืผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอัน 13 และเฉก
เช่นพระอาจารย์ที่ท่านตดิตาม ความรกั
ของท่าน ‘ ไม่มีวนัสูญสิน้’ 14 ” ข้าพเจ้า
ไม่อาจกล่าวสรรเสรญิใครไดม้ากไปกวา่
น้ีอีกแล้ว ในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. อิสยาห์ 53:4.
 2. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 76:41.
 3. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 133:53; 

ด ูอิสยาห์ 63:9 ดว้ย.
 4. “อิสเรล็ อิสเรล็ พระเป็นเจ้าเรยีก,” 

เพลงสวด, บทเพลงที่ 7.
 5. 3 นีไฟ 27:14.
 6. ยอห์น 19:27.
 7. ด ูอิสยาห์ 49:15.
 8. โมโรไน 7:45; ด ู1 โครนิธ์ 13:4–7 ดว้ย.
 9. โมโรไน 7:46; ด ู1 โครนิธ์ 13:8 ดว้ย.
 10. 3 นีไฟ 22:10; ด ูอิสยาห์ 54:10 ดว้ย.
 11. ยอห์น 17:4.
 12. ด ูHistory of the Church, 2:427–428.
 13. ด ูโอบาดหี์ 1:21.
 14. โมโรไน 7:46; ด ู1 โครนิธ์ 13:8 ดว้ย.
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คาํวา่ จงด ูหมายถึงการมองและเห็น 
พระเยซูทรงประสงค์ ให้บิดามารดาเห็น
อะไรในตวัลูกๆ ของพวกเขา พระองค ์
ทรงประสงค์ ให้พวกเขาสังเกตเห็น
ศักยภาพแห่งสวรรค์ ในตวัลูกๆ ของ 
พวกเขาหรอืไม่

เมื่อเรามองไปยังลูกหลานของเราทุก
วนัน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์ ให้เรา
มองเห็นอะไรในตวัพวกเขา เราตระหนัก
วา่ลูกหลานของเราคอืผู้สนใจกลุ่มใหญ่
ที่สุดในศาสนจักรหรอืไม่ เราตอ้งทําอะไร
เพื่อนําพวกเขาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ที่ยั่งยืน

ในหนังสือมัทธิว พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่
ยั่งยืน คนกลุ่มใหญ่มารวมตวักันที่รมิ½่ง
ทะเลกาลิลีเพื่อ¯งพระองคส์อน

ในครัง้น้ี พระเยซูทรงเล่าเรือ่งการ
หวา่นเมล็ดพืช—คาํอุปมาเรือ่งผู้หวา่น
เมล็ดพืช 5 ในการอธิบายแก่สานุศิษย์ของ
พระองค ์รวมทัง้เราดว้ย พระองคต์รสัวา่ 
“เมื่อใครไดย้ินคาํบอกเล่าเรือ่งแผ่นดนิ 
ของพระเจ้าแต ่ไม่ เข้าใจ มารรา้ยก็มา
ฉวยเอาส่ิงที่หวา่นในใจเขาน้ันไปเสีย” 6 
คาํสอนที่ชัดเจนจากเรือ่งน้ีสําหรบับิดา
มารดาคอื มีความแตกตา่งระหวา่งการ
ไดย้ินกับความเข้าใจ ถ้าลูกของเราแค่
ไดย้ินแต่ไม่เข้าใจพระกิตตคิณุ ประตก็ู
เปิดทิง้ไว้ ให้ซาตานมาฉวยเอาความจรงิ
จากใจพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราสามารถช่วยให้
พวกเขาหยั่งรากลึกในการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส เมื่อถึงวนัที่แสงแดดแผดเผา 
เมื่อชีวติเริม่ยากลําบาก—ซ่ึงจะเกิดขึน้
แน่นอน—พระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตส์ามารถให้บางอย่างจากภายใน ที่
ส่ิงภายนอกไม่สามารถมีอิทธิพลได ้เราจะ
แน่ใจไดอ้ย่างไรวา่ความจรงิอันทรงพลัง
น้ีไม่เพียงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา แค่ไดย้ิน
ถ้อยคาํอาจไม่เพียงพอ

เราตา่งรูว้า่ภาษาเปลี่ยนแปลงเสมอ 
บางครัง้เมื่อเราใช้ภาษาในแบบของเรา 
พวกเขาอาจไดย้ินภาษาในแบบของพวก
เขา ท่านอาจพูดกับลูกเล็กๆ ของท่านวา่ 
“ลูกเหมือนแผ่นเสียงตกรอ่ง” พวกเขา
อาจตอบกลับมาวา่ “คณุพ่อ แผ่นเสียง
คอือะไร”

พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรง
ประสงค์ ให้เราประสบความสําเรจ็เพราะ
ในความเป็นจรงิ พวกเขาคอืบุตรธิดาของ
พระองคก์่อนมาเป็นของเรา ในฐานะบิดา
มารดาแห่งไซอัน ท่านไดร้บัของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เมื่อท่านสวด
อ้อนวอนขอการนําทาง “พระองคจ์ะทรง
แสดงแก่ท่านถึงส่ิงทัง้ปวงที่ท่านควร
ทํา 7 ในการสอนลูกๆ ของท่าน เมื่อท่าน
พัฒนากระบวนการเรยีนรู ้“อํานาจของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ย่อมนําถ้อยคาํไปสู่
ใจลูกหลานมนุษย์” 8

ข้าพเจ้าไม่สามารถนึกถึงตวัอย่างของ
การช่วยใครสักคนให้เข้าใจไดด้ี ไปกวา่
เรือ่งราวของเฮเลน เคลเลอร ์เธอตาบอด
และเป็นใบ้ ใช้ชีวติอยู่ ในโลกที่มืดมน
และเงียบสงัด คณุครคูนหน่ึงช่ือวา่
แอนน์ ซัลลิแวนมาช่วยเธอ ท่านสอนเด็ก
คนหน่ึงที่ ไม่สามารถแม้แตจ่ะมองเห็น
หรอืไดย้ินท่านไดอ้ย่างไร

แอนน์ใช้เวลานานในการพยายาม
ส่ือสารกับเฮเลน วนัหน่ึงประมาณตอน
เที่ยง เธอพาเฮเลนไปยัง²๊มน้ํา และ
จับมือเฮเลนให้รองรบัน้ําขณะเธอเริม่
²๊ม จากน้ันแอนน์สะกดตวัอักษรคาํวา่ 
น้ํา ทีละตวัลงบนฝ่ามือของเฮเลน ไม่มี
อะไรเกิดขึน้ เธอจึงลองสะกดทีละตวั
อีกครัง้ น้ํา เฮเลนบีบมือแอนน์เพราะ
เธอเริม่เข้าใจ ก่อนคํา่วนัน้ัน เธอเรยีน
รู ้30 คาํ ภายในหน่ึงเดอืน เธอเรยีนรู ้
600 คาํและสามารถอ่านอักษรเบรลล์ ได ้
เฮเลน เคลเลอรศึ์กษาจนสําเรจ็ปรญิญา
จากวทิยาลัย และช่วยเปลี่ยนโลกของผู้

ที่ ไม่สามารถมองเห็นหรอืไดย้ิน 9 น่ีคอื
ปาฏิหารยิ์ และคณุครขูองเธอคอืผู้ที่ทําให้
ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ เช่นเดยีวกับที่ท่านจะ
ทําในฐานะบิดามารดา

ข้าพเจ้าเห็นผลของคณุครทูี่ยอด
เยี่ยมอีกคนหน่ึงขณะรบัใช้เป็นประธาน
สเตคหนุ่มสาวโสดที่บีวายยู- ไอดาโฮ 
ประสบการณ์น้ันเปลี่ยนชีวติข้าพเจ้า 
เย็นวนัอังคารวนัหน่ึง ข้าพเจ้าสัมภาษณ์
เด็กหนุ่มช่ือ พาโบล มาจากเม็กซิโกซิตี ้
เขาตอ้งการรบัใช้งานเผยแผ่ ข้าพเจ้าถาม
เขาเกี่ยวกับประจักษ์พยานและความ
ปรารถนาในการรบัใช้ของเขา เขาตอบ
คาํถามข้าพเจ้าไดด้เียี่ยม ข้าพเจ้าจึงถาม
เขาเกี่ยวกับความมีคา่ควร เขาตอบอย่าง
ชัดเจน อันที่จรงิเป็นคาํตอบที่ด ีข้าพเจ้า
สงสัยวา่ “บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจส่ิงที่
ข้าพเจ้าถาม” ข้าพเจ้าจึงถามอีกครัง้ และ
คาดหวงัวา่เขาจะเข้าใจคาํถามอย่างถูก
ตอ้งและตอบดว้ยความซ่ือสัตย์

ข้าพเจ้าประทับใจชายหนุ่มคนน้ี จึง
ถามเขาวา่ “พาโบล อะไรช่วยให้คณุมาถึง
จุดที่คณุยืนอย่างซ่ือตรงตอ่พระพักตร์
พระเจ้า”

“คณุพ่อผมครบั” เขากล่าว
“พาโบล เล่าเรือ่งของคณุให้¯งหน่อย” 

ข้าพเจ้ากล่าว
พาโบลเล่าตอ่ไป “เมื่อผมอายุเก้า

ขวบ คณุพ่อดงึผมมาใกล้ๆ และกล่าววา่ 
‘พาโบล ครัง้หน่ึงพ่อก็เคยอายุเก้าขวบ
เหมือนลูก’ น่ีคอืส่ิงที่ลูกอาจจะเผชิญ ลูก
จะเห็นคนไม่ซ่ือสัตย์ที่ โรงเรยีน ลูกอาจ
จะอยู่ท่ามกลางคนที่ ใช้คาํสบถ ลูกอาจมี
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วนัที่ลูกไม่อยากไปโบสถ์ แล้วเมื่อส่ิงเหล่า
น้ีเกิดขึน้—หรอืมีส่ิงใดกวนใจลูก พ่อ
อยากให้ลูกมาคยุกับพ่อ พ่อจะช่วยให้ลูก
ผ่านพ้นส่ิงน้ีไปได ้และพ่อจะบอกวา่จะ
เกิดอะไรขึน้ตอ่ไป’”

“พาโบล แล้วคณุพ่อบอกอะไรเมื่อคณุ
อายุ 10 ขวบ”

“ท่านเตอืนผมเกี่ยวกับส่ือลามกและ
ตลกลามก”

“แล้วเมื่อคณุอายุ 11 ขวบล่ะ” ข้าพเจ้า
ถาม

“ท่านเตอืนผมเกี่ยวกับส่ิงที่ทําให้ 
เสพตดิ และกําชับผมเกี่ยวกับการใช้ 
สิทธิ์เสรขีองผม”

น่ีคอืคณุพ่อ ที่พรํา่สอนปีแล้วปีเล่า 
“เป็นบรรทัดซ้อนบรรทัด ที่น่ีนิด ที่น่ัน
หน่อย” 10 ผู้ซ่ึงช่วยบุตรชายของเขาไม่
เพียงไดย้ินแตเ่ข้าใจดว้ย คณุพ่อของ 
พาโบลรูว้า่ลูกๆ ของเราเรยีนรูเ้มื่อพวก
เขาพรอ้มจะเรยีน ไม่ ใช่เมื่อเราพรอ้มจะ
สอนพวกเขา ข้าพเจ้าภูมิ ใจในตวัพาโบล
เมื่อเราส่งใบสมัครผู้สอนศาสนาของเขา
ในคนืน้ัน แตข่้าพเจ้าภูมิ ใจในตวัคณุพ่อ
ของพาโบลมากกวา่

เมื่อข้าพเจ้าขับรถกลับบ้านคนืน้ัน 
ข้าพเจ้าถามตนเองวา่ “พาโบลจะเป็น
คณุพ่อแบบไหน” คาํตอบที่ชัดเจนคอื 
เขาจะเป็นคณุพ่อเหมือนกับคณุพ่อของ
เขา พระเยซูตรสัวา่ “พระบุตรจะทําส่ิงใด
ตามใจไม่ไดน้อกจากที่ ไดเ้ห็นพระบิดา
ทํา” 11 น่ีคอืรปูแบบที่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานพรบุตรธิดาของพระองคจ์าก 
รุน่สู่รุน่

เมื่อข้าพเจ้าคดิตอ่ไปเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ของข้าพเจ้ากับพาโบล 
ข้าพเจ้ารูสึ้กเสียใจเพราะลูกสาวส่ีคนของ
ข้าพเจ้าโตแล้วและหลานเก้าคนไม่ไดอ้ยู่
ใกล้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงคดิวา่ “ข้าพเจ้า
จะช่วยพวกเขาในวธิีที่คณุพ่อของพาโบล
ช่วยเขาไดอ้ย่างไร” “ตอนน้ีสายไปหรอื
ยัง” เมื่อข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในใจ พระ-
วญิญาณทรงกระซิบความจรงิอันลึกซึง้
วา่ “ ไม่เป็นการเรว็เกินไปและไม่สายเกิน
ไปที่จะเริม่กระบวนการสําคญัน้ี” ข้าพเจ้า
รูท้ันทีวา่น่ีหมายความวา่อย่างไร ข้าพเจ้า
แทบรอเวลากลับถึงบ้านไม่ไหว ข้าพเจ้า
ขอให้ชารอล ภรรยาข้าพเจ้าโทรศัพท์
หาลูกๆ ของเราทุกคนและบอกพวกเขา
วา่เราตอ้งไปเยี่ยมพวกเขา ข้าพเจ้ามีส่ิง
สําคญับางอย่างจะบอกพวกเขา ความเรง่
รบีของขา้พเจา้ทาํใหพ้วกเขาสะดุง้เล็กน้อย

เราเริม่กับลูกสาวคนโตและสามีของ
เธอ ข้าพเจ้าพูดวา่ “พ่อกับคณุแม่ของลูก
อยากให้ลูกรูว้า่ครัง้หน่ึงเราเคยอายุเท่าลูก 
เราอายุ 31 ปี มีครอบครวัเล็กๆ เรารูว้า่ลูก
อาจจะ เผชิญอะไร อาจเป็น²ญหาทางการ
เงินหรอื²ญหาสุขภาพ อาจเป็นเวลาที่
ลูกสงสัยในความเช่ือ ลูกอาจหนักใจกับ
ชีวติ เมื่อส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึน้ พ่ออยากให้ลูก
มาคยุกับพ่อแม่ เราจะช่วยให้ลูกผ่านพ้น
ไปได ้เราไม่อยากก้าวก่ายชีวติลูกตลอด
เวลา แตเ่ราอยากให้ลูกรูว้า่พ่อกับแม่อยู่
เคยีงข้างลูกเสมอ และขณะที่เราอยู่ดว้ย
กัน พ่ออยากเล่าให้ลูก¯งเกี่ยวกับการ
สัมภาษณ์ของพ่อกับชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือ
พาโบล”

เมื่อเล่าจบ ข้าพเจ้ากล่าววา่ “เราไม่
อยากให้ลูกละเลยการช่วยให้ลูกๆของลูก

และหลานของพ่อกับแม่เข้าใจความจรงิ
ที่สําคญัน้ี”

พี่น้องทัง้หลาย ตอนน้ีข้าพเจ้า
ตระหนักอย่างลึกซึง้ถึงส่ิงที่พระเจ้าทรง
คาดหวงัจากข้าพเจ้าในฐานะคณุพ่อและ
ในฐานะคณุตาในการจัดตัง้กระบวนการ
ที่จะช่วยครอบครวัข้าพเจ้าไม่เพียงไดย้ิน
เท่าน้ันแตเ่ข้าใจดว้ย

เมื่อข้าพเจ้าอายุมากขึน้ ข้าพเจ้า
ใครค่รวญถ้อยคาํเหล่าน้ี

โอ้ เวลา โอ้ เวลา หากย้อนกลับไปอีกครา
ขอเวลาให้ลูกๆ กลับเป็นเด็กน้อยอีกเพียง

หน่ึงคนื! 12

ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้าไม่สามารถย้อน
เวลากลับไปได ้แตต่อนน้ีข้าพเจ้ารูแ้ล้ว
—วา่ไม่เป็นการเรว็เกินไปหรอืสายเกินไป
ที่จะนํา พา และเดนิเคยีงข้างลูกของเรา
เพราะครอบครวัเป็นนิรนัดร์

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระบิดาบน
สวรรคข์องเราทรงรกัเรามาก จึงทรง
ส่งพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือกําเนิดจาก
พระองค์ ให้ดาํเนินชีวติมรรตยั เพื่อวา่
พระเยซูจะตรสักับเราไดว้า่ “เราเคยอยู่
ตรงจุดที่เจ้าอยู่ เรารูว้า่อะไรจะเกิดขึน้ตอ่
ไป และเราจะช่วยให้เจ้าผ่านพ้นไปได”้ 
ข้าพเจ้าทราบวา่พระองคจ์ะทรงทําเช่น
น้ัน ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼
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อันศักดิสิ์ทธิ์ของเราในฐานะบิดามารดา 
คูส่มรส หรอืสมาชิกครอบครวั—หรอืแม้
กระทั่งการเป็นส่วนหน่ึงในครอบครวัของ
พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าจะยกตวัอย่างส่ีวธิีที่ภาระของ
เราจะเบาลงเมื่อเราช่วยเหลือกัน

1. พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “ถ้าใครจะ
เกณฑ์ท่านให้เดนิทางไปหน่ึงกิโลเมตร 
ก็ ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร” 3 
ตวัอย่างในเรือ่งน้ีคอื เมื่อขอให้เราเข้า
พระวหิารเป็นประจํา ตามสภาพการณ์
ของแตล่ะบุคคลจะเอือ้อํานวย การเข้า
พระวหิารเรยีกรอ้งการเสียสละเวลาและ
ทรพัยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรบัคน
ที่ตอ้งเดนิทางไกลมาก กระน้ันก็ตาม การ
เสียสละน้ีอาจพิจารณาไดว้า่เป็นส่วนหน่ึง
ของกิโลเมตรแรก

เราเริม่เดนิกิโลเมตรที่สองเมื่อเรา
เข้าใจคาํวา่ “หา ทํา สอน 4 เมื่อเราคน้หา
และเตรยีมรายช่ือบรรพชนของเราเพื่อ
ประกอบศาสนพิธีพระวหิาร เมื่อเราช่วย
ทําดชันีรายช่ือ เมื่อเรารบัใช้เป็นเจ้า
หน้าที่พระวหิาร และเมื่อเรามองหาวธิี
ช่วยให้ผู้อื่นไดร้บัประสบการณ์ที่มีความ
หมายจากพระวหิาร

ขณะข้าพเจ้ารบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบ
ภาค มีสเตคหน่ึงในสภาประสานงานของ
ข้าพเจ้าพรอ้มใจกันไปพระวหิารเป็น 
กลุ่มใหญ่ พระวหิารที่สมาชิกเข้ารว่มน้ัน
เป็นพระวหิารขนาดเล็ก และน่าเสียดาย

เจ้า, และเรยีกวา่เป็นผู้คนของพระองค,์ 
และเต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, 
เพื่อมันจะไดเ้บา” 2 ถ้อยคาํเหล่าน้ีบ่งบอก
วา่ เรามีความรบัผิดชอบที่ตอ้งช่วยเหลือ
กัน ความรบัผิดชอบดงักล่าวจะมาจาก
การเรยีกของศาสนจักร งานมอบหมาย 
หรอืมิตรภาพหรอืเป็นส่วนหน่ึงในหน้าที่

ย ิ ก น ยา

า ก จ ิ

 ะหวา่งเส้นทางชีวติ เราถูกทดสอบ
และถูกล่อลวง นอกจากน้ี เรายังมี
โอกาสใช้สิทธิ์เสรแีละช่วยเหลือกัน 

ความจรงิเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนที่
สมบูรณ์แบบและวเิศษยิ่งของพระบิดา
บนสวรรค์

ประธานจอห์น เทย์เลอรส์อนวา่ 
“ข้าพเจ้าไดย้ินศาสดาพยากรณ์โจเซฟ
พูดกับอัครสาวกสิบสองครัง้หน่ึงวา่ ‘ท่าน
จะตอ้งประสบการทดลองทุกรปูแบบ 
และท่านจําเป็นตอ้งไดร้บัการทดสอบ
เช่นเดยีวกับอับราฮัมและคนของพระผู้-
เป็นเจา้ และ (ทา่นกลา่ววา่) พระผู้เป็นเจา้ 
จะทรงทดสอบท่าน พระองคจ์ะทรงจับ
ท่านไวแ้ละจะทรงทดสอบความรูสึ้กและ
ความปรารถนาในส่วนลึกที่สุดของท่าน’”1

เมื่อเราถึงวยัรบัผิดชอบได ้การทดลอง
และการล่อลวงเป็นเรือ่งปรกตมิาก บาง
ครัง้ส่ิงเหล่าน้ันจะเป็นภาระหนัก แตจ่ะ
ทําให้เราเข้มแข็งและเตบิโตเช่นกันเมื่อ
เราเอาชนะจนสําเรจ็

โชคดทีี่เราไม่ตอ้งแบกภาระเหล่าน้ี
เพียงลําพัง แอลมาสอนวา่ “เมื่อท่าน
ปรารถนาจะเข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็น-

ก ก
า ย

เราสามารถช่วยกันในฐานะบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ ในการ
ทดลองและการล่อลวงของเรา
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ที่สมาชิกหลายคน แม้จะเดนิทางนาน 
12 ช่ัวโมง แต่ไม่สามารถเข้าพระวหิาร
ไดเ้พราะมีจํานวนเกินกวา่ที่พระวหิารจะ
รองรบัได้ ในหน่ึงวนั

ไม่กี่วนัหลังจากการเดนิทางน้ี ข้าพเจ้า
ไปเยี่ยมสเตคดงักล่าวและถามประธาน 
สเตควา่ข้าพเจ้าจะพูดกับสมาชิกบาง
คนที่ ไม่สามารถเข้าพระวหิารในวนัน้ัน
ไดห้รอืไม่ พี่น้องชายคนหน่ึงที่ข้าพเจ้า
ไปเยี่ยมบอกข้าพเจ้าวา่ “เอ็ลเดอรอ์ย่า
กังวลเลยครบั ผมไดอ้ยู่ ในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า ผมน่ังอยู่ที่ม้าน่ังในสวน 
และไตรต่รองในความนึกคดิของผม
ถึงศาสนพิธี จากน้ัน ผมไดร้บัโอกาสให้
เข้าไป แตผ่มสละให้บราเดอรอ์ีกคนหน่ึง
เข้าไปแทน เขามาพระวหิารเป็นครัง้แรก
เพื่อรบัการผนึกกับภรรยาของเขา พวก
เขาจึงมี โอกาสเข้ารว่มสองภาคในวนัน้ัน 
พระเจ้าทรงรูจ้ักผม พระองคป์ระทานพร
แก่ผม และเราพอใจ”

2. ยิม้ การกระทําเล็กๆ น้อยๆ น้ี
สามารถช่วยคนที่กําลังหนักใจหรอืแบก
ภาระ ในช่วงภาคฐานะปุโรหิตการประชุม
ใหญ่สามัญเดอืนเมษายนที่ผ่านมา 
ข้าพเจ้าน่ังอยู่บนยกพืน้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่ห้าคนที่เพิ่งไดร้บัการเรยีก เรา
น่ังอยู่ตรงที่พี่น้องสตรขีองฝ่ายประธาน
องคก์ารช่วยน่ังอยู่เวลาน้ี ข้าพเจ้ารูสึ้ก
ประหม่ามากและหนักใจกับการเรยีกใหม่
ของข้าพเจ้า

เมื่อเรากําลังรอ้งเพลงสวดคัน่การ
ประชุม ข้าพเจ้ามีความรูสึ้กที่แรงกล้าวา่ 
คนบางคนกําลังมองข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้า
นึกในใจวา่ “มีคนมากกวา่ 20,000 คนใน
อาคารน้ี และส่วนใหญ่พวกเขาหันมาทาง
น้ี แน่นอนวา่ บางคนกําลังมองท่านอยู่”

ขณะที่เรารอ้งเพลงตอ่ไป ข้าพเจ้า
มีความรูสึ้กแรงกล้าอีกวา่มีคนกําลัง
มองดขู้าพเจ้า ข้าพเจ้ามองไปยังแถว
ที่อัครสาวกสิบสองน่ังอยู่และเห็นวา่
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม.เนลสันเหลียว
มองมาจากที่น่ังของท่าน กําลังมองมายัง
บรเิวณที่น่ังของเรา ข้าพเจ้าสบตาท่าน 
และท่านยิม้กลับมา รอยยิม้นําความสงบ
สุขมาแทนที่ความหนักใจของข้าพเจ้า

หลังจากพระเยซูครสิตฟ้ื์นคนื
พระชนม์ พระองคเ์สด็จเยือนแกะอื่น
ของพระองค ์พระองคท์รงเรยีก และแตง่
ตัง้สานุศิษย์สิบสองคน และดว้ยสิทธิ
อํานาจน้ัน พวกเขาปฏิบัตศิาสนกิจตอ่
ผู้คน พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงยืนอยู่
ท่ามกลางพวกเขา พระเจ้าทรงขอให้พวก
เขาคกุเข่าและสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าไม่
แน่ใจวา่สานุศิษย์สิบสองคนที่เพิ่งไดร้บั
เรยีกและแตง่ตัง้น้ันจะหนักใจกับการ
เรยีกของพวกเขาหรอืไม่ แตพ่ระคมัภีร์
กล่าววา่ “และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้
คอืพระเยซูประทานพรพวกท่านขณะ
ที่พวกท่านสวดอ้อนวอนพระองค;์ และ
สีพระพักตรท์รง ยิม้แย้ม กับพวกท่าน, 

และความสวา่งของสีพระพักตรส่์องมาที่
พวกท่าน” 5 ในการประชุมใหญ่สามัญครัง้
ที่ผ่านมา รอยยิม้ทําให้ภาระของข้าพเจ้า
เบาลงในทันทีและดว้ยวธิีที่ ไม่ธรรมดา

3. แสดงความรูสึ้กเมตตาตอ่ผู้อื่น  
ถ้าท่านเป็นผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต  
ขอให้ ใช้พลังอํานาจที่ท่านมีอยู่ช่วยเหลือ
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ให้พรพวก
เขา กล่าวถ้อยคาํปลอบโยนและปลอบ
ประโลมผู้ที่กําลังเดอืดรอ้นหรอืประสบ
ความทุกข์ยาก

4. ศิลามุมเอกของแผนของพระผู้เป็น-
เจา้คอืการชดใช้ของพระเจา้พระเยซคูรสิต ์
อย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ เราควรพินิจ
ไตรต่รองดงัที่ประธานโจเซฟ เอฟ.สมิธ
ทําใน “ความรกัอันประเสรฐิและน่าพิศวง
ที่พระบิดาและพระบุตรทรงแสดงให้
ประจกัษ์ ในการเสด็จมาในโลกของพระผู-้
ไถ่” 6 การเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาโบสถ์และรบั
ส่วนศีลระลึกอย่างมีคา่ควรจะช่วยให้บุตร
ธิดาของพระบิดาบนสวรรคร์ะลึกถึงการ
ชดใช้มากขึน้ และหากเราไม่มีคา่ควร เรา
สามารถกลับใจได ้พึงจําไวว้า่พระบุตรของ
พระเจ้าสูงสุดเสด็จลงตํา่กวา่ส่ิงทัง้ปวง 
และพระองคท์รงรบัเอาความผิด บาป 
การล่วงละเมิด ความป่วยไข้ ความเจ็บ
ปวด ความทุกข์ และความโดดเดีย่วของ
เราไวก้ับพระองคเ์อง พระคมัภีรส์อนเรา
วา่พระครสิต ์“เสด็จขึน้สูง, ดงัที่พระองค์
เสด็จลงตํา่กวา่ส่ิงทัง้ปวงดว้ย, ในการน้ัน
พระองคท์รงเข้าพระทัยส่ิงทัง้ปวง” 7

ไม่สําคญัวา่ความยากลําบากส่วนตวั
ของเราคอือะไร—ไม่วา่จะเป็นโรคภัยไข้
เจ็บหรอืความโดดเดีย่วที่ยาวนาน หรอื
ทนทุกข์กับการล่อลวงและการทดสอบ
ของปฏิ²กษ์—พระเมษบาลผู้ประเสรฐิ
ทรงอยู่ที่น่ัน พระองคท์รงเรยีกช่ือเราและ
ตรสัวา่ “บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบก
ภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่าน
ทัง้หลายไดห้ยุดพัก” 8

ข้าพเจ้าตอ้งการสรปุทัง้ส่ีประเด็น 
ดงัน้ี

หน่ึง—ไปกิโลเมตรที่สอง
สอง—โปรดยิม้ รอยยิม้ของท่านจะ

ช่วยผู้อื่น
สาม—แสดงความเห็นใจ
ส่ี—เชิญผู้อื่นให้มาโบสถ์
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พฤศจิกายน 2015

ความงามตามธรรมชาติ ในพืน้ที่
เรารูว้า่การขี่จักรยานตามเส้นทาง 15 

ไมล์ (24 กม.) อันสวยงามมากน้ีจะรวมถึง
สะพานรถไฟข้ามหุบเหวลึกและอุโมงค์
ยาวเหยียดลอดใตภู้เขาขรขุระ ฉะน้ัน
เราจึงเตรยีมพรอ้มโดยตดิไฟไวท้ี่หมวก
นิรภัยและจักรยานของเรา

คนที่เคยไปมาก่อนแล้วเตอืนเราวา่
อุโมงคม์ืดมาก เราจึงตอ้งมีแสงไฟที่สวา่ง
จ้าจรงิๆ ขณะที่เรารวมกันอยู่หน้าทาง
เข้าอุโมงคห์ินยักษ์แทฟท์ทันเนิล ผู้ดแูล
สถานที่อธิบายถึงอันตรายบางอย่างของ
เส้นทาง รวมถึงรอ่งลึกข้างทาง กําแพง
ขรขุระ และความมืดสนิท เรามุ่งเข้าสู่
อุโมงคอ์ย่างไม่รรีอ หลังจากขี่ ไปได้ ไม่กี่
นาที เราก็ตกอยู่ ในความมืดมิดที่คาดไว ้
แสงไฟที่ข้าพเจ้านํามาพิสูจน์วา่มี ไม่เพียง
พอ และไม่นานความมืดก็บดบังแสง
สวา่งทัง้หมด ทันใดน้ันข้าพเจ้าเริม่รูสึ้ก
กังวล สับสน และพิศวงงงงวย

ข้าพเจ้าอายที่จะยอมรบักับเพื่อนๆ 
และครอบครวัวา่ข้าพเจ้าวติกกังวล แม้จะ
เป็นนัก²่นจักรยานที่มีประสบการณ์ แต่
ข้าพเจ้ารูสึ้กราวกับวา่ไม่เคย²่นจักรยาน
มาก่อนเลย ข้าพเจ้าพยายามอย่างยิ่งที่จะ
น่ิงไวข้ณะที่ความสับสนเพิ่มขึน้ ในที่สุด

ย ิ น พ  น ิ

า ก จ ิ

 มน่านมาน้ี ขา้พเจา้กับภรรยาตดัสินใจ 
วา่เราควรสัมผสัมากขึน้ถงึความสวยงาม 
ของพืน้ที่ ใกล้บ้านเราในมอนแทนา 

½่งตะวนัตกเฉียงเหนือ เราวางแผนนํา
จกัรยานไปทีเ่ส้นทางฮีอาวาทาเทรล ราง
รถไฟสายเก่าทีเ่ปลีย่นเป็นทาง²่นจกัรยาน
ขา้มภเูขารอ็คกีอ้นัสวยงามระหวา่งรฐั
มอนแทนากับไอดาโฮ เราคาดหวงัวา่จะได้
สนุกสนานกบัเพือ่นๆ ทีด่ ีพรอ้มกับช่ืนชม

ก า า
เราตอ้งเลอืกเอาใจใส่คาํแนะนําของศาสดาพยากรณ ์รบัรูแ้ละปฏิบตัติาม
การกระตุน้เตอืนทางวญิญาณ เชือ่¯งพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้  
และแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวั

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึง 
พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคอืพระครสิต ์
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์และพระองคท์รงพระชนม์ 
ข้าพเจ้าทราบวา่พระองคท์รงสนับสนุน
แผนของพระบิดา ดว้ยกําลังและ
เดชานุภาพทัง้หมดของพระองค ์
ข้าพเจ้าทราบวา่ ประธาน โธมัส เอส.
มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ 
ท่านถือกุญแจทัง้หมดในการดาํเนินงาน
ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลกให้
สําเรจ็ลุล่วง ข้าพเจ้าทราบวา่ เราสามารถ
ช่วยกันในฐานะบุตรธิดาของพระบิดา
บนสวรรค์ ในการทดลองและการล่อลวง
ของเรา ในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. จอห์น เทย์เลอร,์ ใน คาํสอนของประธาน
ศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 248.

 2. โมไซยาห์ 18:8.
 3. มัทธิว 5:41.
 4. ด ูเควนทนิ แอล.คกุ “แผนของพระ

บดิาของเราเป็นเรือ่งเกีย่วกบัครอบครวั” 
(คาํปราศรยั ณ การประชุมใหญป่ระวตัิ
ครอบครวั RootsTech 2015, Feb. 14, 
2015), lds. org/ topics/ family - history/ 
fdd/ plan - about - families - full ด ูlds. 
org/ media - library/ video/ 2015–07–01 
- find - take - teach ดว้ย.

 5.  3 นีไฟ 19:25 เน้นตวัเอน.
 6. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 138:3.
 7. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 88:6.
 8. มัทธิว 11:28.

Book THAI.indb   55 10/29/15   8:16 AM



า าย น า    า  2015

หลังจากข้าพเจ้าแสดงความไม่สบายใจ
แก่ผู้คนรอบข้าง ข้าพเจ้าสามารถเคลื่อน
เข้าหาแสงไฟสวา่งจ้ามากๆ ของเพื่อน
คนหน่ึง อันที่จรงิ ทุกคนในกลุ่มเริม่²่น
เป็นวงรอบๆ เขา โดยการอยู่ ใกล้เขาและ
พึ่งพาแสงไฟของเขาตลอดจนแสงไฟที่
รวมกันของกลุ่ม เรา²่นลึกตอ่ไปอีกเข้าสู่
ความมืดของอุโมงค์

หลังจากดเูหมือนหลายช่ัวโมงผ่านไป 
ข้าพเจ้าเห็นแสงไฟจุดเล็กๆ ข้าพเจ้าเริม่
รูสึ้กอุ่นใจวา่ทุกอย่างจะดาํเนินไปดว้ยดี
เกือบจะทันที ข้าพเจ้ารดุหน้าตอ่ไปโดย
พึ่งพาแสงไฟของเพื่อนๆ และแสงไฟจุด
เล็กๆ น้ันที่ ใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ ความมั่นใจ
ของข้าพเจ้าคอ่ยๆ กลับมาขณะที่แสง
น้ันใหญ่ขึน้และเจิดจ้ายิ่งขึน้ เป็นเวลา
นานก่อนที่จะถึงปลายอุโมงค ์ข้าพเจ้าไม่
ตอ้งการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ อีก
ตอ่ไป ความวติกกังวลหายไปขณะที่เรา
²่นอย่างรวดเรว็ไปหาแสงน้ัน ข้าพเจ้า
รูสึ้กสงบและอุ่นใจแม้ก่อนที่เราจะ²่นไป
สู่รุง่อรณุที่เต็มไปดว้ยความอบอุ่นและ
งดงาม

เราอาศัยอยู่ ในโลกที่เราจะประสบกับ
ความท้าทายตอ่ศรทัธาของเรา เราอาจ
รูสึ้กมั่นใจวา่เราพรอ้มจะเผชิญความ
ท้าทายเหล่าน้ี—เพียงเพื่อพบวา่การ
เตรยีมพรอ้มของเราน้ันไม่เพียงพอ และ
เฉกเช่นเพื่อนข้าพเจ้าเตอืนไวเ้กี่ยวกับ
ความมืด เราก็ ไดร้บัการเตอืนในทุกวนัน้ี 

เสียงของอัครสาวกกระตุน้ให้เราเตรยีม
ตนเองดว้ยความสวา่งเจิดจ้าของความ
เข้มแข็งทางวญิญาณ

ในทํานองเดยีวกัน เราอาจรูสึ้กอาย ไม่
สบายใจ หรอืสับสนทางวญิญาณเมื่อเรา
เผชิญ²ญหาท้าทายศรทัธาของเรา โดย
ทั่วไปแล้ว ความแรงกล้าและระยะเวลา
ของความรูสึ้กเหล่าน้ีจะขึน้อยู่กับการ
ตอบสนองที่เรามีตอ่ความรูสึ้กดงักล่าว 
หากเราไม่ทําอะไรเลย ความสงสัย ความ
จองหอง และในที่สุดการละทิง้ความเช่ือ
จะขับเราออกจากความสวา่ง

ข้าพเจ้าเรยีนรูบ้ทเรยีนสําคญับางอย่าง
จากประสบการณ์ในอุโมงค ์ข้าพเจ้าจะ
แบ่ง²นเพียงสองสามข้อ

หน่ึง ไม่วา่ความมืดอันเน่ืองจาก
ความสงสยัจะแรงกล้าเพียงใด เรา
เลือกเองวา่เราจะยอมให้สิง่น้ีมีอิทธิพล
ต่อเรามากแค่ไหนและนานเพียงใด 
เราตอ้งจําไวว้า่พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระบตุรของพระองคท์รงรกัเรามากเพยีง
ใด ทัง้สองพระองคจ์ะไม่ทรงทอดทิง้เรา 
และจะไม่ทรงปล่อยให้เราถูกครอบงําหาก
เราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค ์
จงนึกถึงประสบการณ์ของเปโตรขณะ
คลืน่ซัดกระหน่ําในทะเลกาลลิ ีเม่ือเปโตร
รูสึ้กวา่ตนเองตกอยู่ ในความมืดอันหนาว
เย็น เขาตระหนักถึงภาวะวกิฤตขิองตน
ทันทีและเขาเลือกรอ้งขอความช่วยเหลือ
ในวนิาทีน้ัน เขาไม่สงสัยฤทธานุภาพของ

พระผู้ช่วยให้รอดที่จะช่วยชีวติเขา เขา
รอ้งเพียงวา่ “องคพ์ระผู้เป็นเจ้า ช่วยข้า
พระองคด์ว้ย” 1

ในชีวติเรา พระหัตถ์ที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงยื่นมาอาจมาในรปูแบบของความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนที่ ไว้ ใจได ้จากผู้นํา 
หรอืบิดามารดาผู้เป่ียมดว้ยความรกั ขณะ
ที่เราดิน้รนอยู่ ในความมืด ไม่ผิดที่จะ
พึ่งพาแสงสวา่งเพียงช่ัวคราวของผู้ที่รกั
เราและปรารถนาจะช่วยเราอย่างจรงิใจ

เมื่อเราพิจารณาอย่างลึกซึง้ เหตใุด
เราจึง¯งเสียงเย้ยหยันไร้ ใบหน้าของผู้
ที่อยู่ ในอาคารใหญ่และกวา้งในสมัยของ
เราและเพิกเฉยคาํวงิวอนของผู้ที่รกัเรา
อย่างแท้จรงิ ผู้มีทัศนะเชิงลบตลอดเวลา
เหล่าน้ีตอ้งการทําลายแทนที่จะยกระดบั
และเย้ยหยันแทนที่จะอุ้มชู คาํเยาะเย้ย
ของพวกเขาสามารถชอนไชเข้าไปใน
ชีวติเราได ้บ่อยครัง้ผ่านการบิดเบือน
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเสีย้ววนิาทีซ่ึง
ประกอบขึน้อย่างพิถีพิถันและจงใจ
ทําลายศรทัธาของเรา ท่านคดิวา่ดกีวา่
หรอืที่จะวางความผาสุกนิรนัดรข์องเราไว้
ในมือคนแปลกหน้า ดกีวา่หรอืที่จะรบัเอา
ความรูแ้จ้งจากคนที่ ไม่มีความสวา่งจะให้
หรอืมีวาระซ่อนเรน้ที่ปิดบังไว้ ไม่ ให้เรา
รู ้บุคคลนิรนามเหล่าน้ี ถ้ามานําเสนอกับ
เราตอ่หน้า คงจะไม่ไดร้บัความสนใจจาก
เราแม้สักวนิาที แตเ่น่ืองจากพวกเขาใช้
จุดอ่อนของส่ือสังคมออนไลน์ ซ่อนตวั 
จากการตรวจสอบได ้พวกเขาจึงไดร้บั
ความน่าเช่ือถือที่ ไม่สมควรจะไดร้บั

การเลือกของเราที่จะเอาใจใส่ผู้เยาะ
เย้ยส่ิงศักดิสิ์ทธิ์จะทําให้เราออกห่างความ
สวา่งของพระผู้ช่วยให้รอดซ่ึงช่วยและ
ให้ชีวติ ยอห์นบันทึกวา่ “พระเยซูตรสั
กับพวกเขาอีกครัง้หน่ึงวา่ ‘เราเป็นความ
สวา่งของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ตอ้ง
เดนิในความมืด แตจ่ะมีความสวา่งแห่ง
ชีวติ’” 2 พึงจําไวว้า่ผู้ที่รกัเราอย่างแท้จรงิ
จะช่วยเสรมิสรา้งศรทัธาของเราได้

เฉกเช่นข้าพเจ้ารูสึ้กอายในอุโมงค ์เรา
อาจรูสึ้กอายที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อ
เราสงสัยเช่นกัน บางทีเราอาจจะเป็น
คนที่ผู้อื่นพึ่งพาพละกําลัง และบัดน้ีเรา
เองตอ้งการความช่วยเหลือ เมื่อใดที่เรา
ตระหนักวา่ความสวา่งและการปลอบโยน
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ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเผื่อแผ่มาถึงเรา
ไดน้ั้นมีคา่เกินกวา่จะสูญเสียให้แก่ความ
จองหอง เมื่อน้ันผู้นําศาสนจักรที่ ไดร้บั
การดลใจ บิดามารดา และเพื่อนที่เราไว้
วางใจสามารถช่วยได ้พวกเขาพรอ้มจะ
ช่วยให้เราไดร้บัการรบัรองทางวญิญาณ
ที่จะเสรมิความแข็งแกรง่ให้เราตา้นทาน
ความท้าทายของศรทัธา

สอง เราต้องวางใจในพระเจ้าเพ่ือ
จะพัฒนาความเข้มแข็งทางวญิญาณ
ภายในตัวเรา เราไม่สามารถพึ่งพาความ
สวา่งของผู้อื่นตลอดไป ข้าพเจ้าทราบ
วา่ความมืดในอุโมงคจ์ะไม่ยาวนานหาก
ข้าพเจ้า²่นเคยีงข้างเพื่อนตอ่ไปและ
เกาะกลุ่มเพื่อความความปลอดภัย แต่
ข้าพเจ้ามีความคาดหวงัที่จะ²่นตอ่ไป
ไดด้ว้ยตนเองเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นแสง
สวา่ง พระเจ้าทรงสอนเราวา่ “จงเข้ามา
อยู่ ใกล้เราและเราจะเข้ามาอยู่ ใกล้เจ้า; 
จงแสวงหาเราอย่างขยันหมั่นเพียรและ
เจ้าจะไดพ้บเรา; ขอ, และเจ้าจะไดร้บั; 
เคาะ, และจะเปิดมันให้เจ้า.” 3 เราตอ้ง
กระทําโดยคาดหวงัวา่พระเจ้าจะทรงทํา
ตามคาํสัญญาของพระองคท์ี่จะยกเรา
ขึน้จากความมืดหากเราเข้าใกล้พระองค ์
อย่างไรก็ตาม ปฏิ²กษ์จะพยายามทําให้
เราเช่ือวา่เราไม่เคยสัมผัสถึงอิทธิพลของ
พระวญิญาณและเป็นการง่ายกวา่ที่จะ
หยุดพยายาม

ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ให้
คาํแนะนําเราวา่ “จงสงสัยความสงสัยของ
ท่านก่อนที่ท่านจะสงสัยศรทัธาของท่าน
เอง” 4 ในวอรด์บ้านของข้าพเจ้า ไม่นาน
มาน้ีมีเด็กหนุ่มคนหน่ึงกล่าววา่ “มีบาง
อย่างที่ผมรูสึ้กซ่ึงไม่สามารถอธิบายไดเ้ลย
จนบอกไดแ้ตว่า่ส่ิงเหล่าน้ันมาจากพระผู้-
เป็นเจ้า” น่ีคอืความซ่ือสัตย์ทางวญิญาณ

เมื่อเผชิญกับคาํถามหรอืถูกล่อลวงให้
สงสัย เราควรนึกถึงพรและความรูสึ้กทาง
วญิญาณที่เข้ามาสู่ ใจและชีวติเราในอดตี 
ทําให้เรามีศรทัธาในพระบิดาบนสวรรค์
และพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์
ข้าพเจ้านึกถึงคาํแนะนําที่ ให้ ไว้ ในเพลง
สวดที่คุน้เคย “เราไม่สงสัยพระคณุและ
พระเจ้า [เพราะ] เราพิสูจน์พระองค์ ใน
กาลผ่าน” 5 การมองข้ามและลดคณุคา่
ประสบการณ์ทางวญิญาณที่ผ่านมาจะ

ทําให้เราอยู่ห่างจากพระผู้เป็นเจ้า
การแสวงหาความสวา่งของเราจะมี

ประสิทธิภาพมากขึน้โดยความเต็มใจของ
เราที่จะรบัรูเ้มื่อความสวา่งน้ันฉายส่องใน
ชีวติเรา พระคมัภีรส์มัยใหม่ ให้คาํนิยาม
ถึงความสวา่งและให้สัญญากับผู้ที่ยอมรบั
ความสวา่งน้ัน “ส่ิงซ่ึงมาจากพระผู้เป็น-
เจ้าเป็นความสวา่ง; และคนที่รบัความ
สวา่ง, และดาํเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตอ่
ไป, รบัความสวา่งมากขึน้; และความสวา่ง
น้ันเจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ จนถึงวนัที่สมบูรณ์.” 

6 เช่นกันกับที่เรา²่นไปหาแสงสวา่งตอ่
ไป ยิ่งเรายึดมั่นมากขึน้เท่าไร อิทธิพล
ของพระองค์ ในชีวติเรายิ่งสวา่งมากขึน้
เท่าน้ัน ดงัความสวา่งที่ปลายอุโมงค ์
อิทธิพลของพระองคจ์ะนํามาซ่ึงความ
มั่นใจ ความตัง้ใจ การปลอบโยน และ 
—ที่สําคญัที่สุด—พลังที่จะรูว้า่พระองค์
ทรงพระชนม์อยู่

สาม ไม่มีความมืดใดจะมืดสนิท 
มีอันตราย หรอืยากลําบากเกินกวา่ท่ี
ความสวา่งจะฝ่า�นได้ เมื่อไม่นานมา
น้ีเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นสอน
วา่ “ขณะที่ความช่ัวรา้ยเพิ่มขึน้ในโลก มี
พลังอํานาจทางวญิญาณสําหรบัความ
ชอบธรรมมาชดเชย ขณะที่ โลกเลื่อน
หลุดออกไปจากเครือ่งยึดเหน่ียวทาง
วญิญาณ พระเจ้าทรงเตรยีมทางไว้ ให้ผู้
ที่แสวงหาพระองค ์พรอ้มทัง้ประทาน
การรบัรอง การยืนยัน และความมั่นใจให้

พวกเขามากยิ่งขึน้ในทิศทางทางวญิญาณ
ที่พวกเขากําลังเดนิทางไป ของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์กลายเป็นแสง
สวา่งเจิดจ้ายิ่งขึน้ในยามสนธยาที่กําลัง
เริม่ตน้” 7

พี่น้องทัง้หลาย เราไม่ไดถู้กทอดทิง้ไว้
เดยีวดายให้ ไดร้บัอิทธิพลจากทุกๆ เสียง
และการเปลี่ยนแปลงในเจตคตขิองโลก 
แตเ่รามีอํานาจที่จะเลือกความเช่ือเหนือ
ความสงสัย เพื่อจะเข้าถึงพลังอํานาจ
ทางวญิญาณที่ชดเชยซ่ึงสัญญาไว ้เรา
ตอ้งเลือกเอาใจใส่คาํแนะนําของศาสดา
พยากรณ์ รบัรูแ้ละปฏิบัตติามการกระตุน้
เตอืนทางวญิญาณ เช่ือ¯งพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า และแสวงหาการเปิด
เผยส่วนตวั เราตอ้งเลือก ขอให้เราเลือก
ความสวา่งของพระผู้ช่วยให้รอด ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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สรา้งศรทัธา พวกเขาออกจากบ้านและ
ละทิง้ความมั่งคัง่ของตน ทนทุกข์ทรมาน
ตลอดการเดนิทางในแดนทุรกันดาร ใน
ที่สุดพวกเขาช่วยตอ่เรอื และตกลงเดนิ
ทางไปยังดนิแดนที่ ไม่รูจ้ัก

นีไฟผ่านประสบการณ์เหล่าน้ีเช่น
เดยีวกัน แตก่ารกระทําเหล่าน้ีสรา้ง
ศรทัธาของพวกเขาหรอืไม ่ศรทัธาของนีไฟ 
เข้มแข็งขึน้ แตเ่ลมันกับเลมิวเอลกลับ
เยาะเย้ยและเกรีย้วกราดมากขึน้ แม้พวก
พี่ๆ ไดเ้ห็นและไดย้ินเทพ แตน่่าเศรา้ที่
พวกเขายังคงสงสัย 4

ชีวติมรรตยัไม่ ใช่เรือ่งง่ายสําหรบัเรา 
เรากําหนดให้อยู่บนแผ่นดนิโลกเพื่อรบั
การทดลองและการทดสอบ การตอบ
สนองของเราตอ่ประสบการณ์ชีวติมักจะ
มีอิทธิพลอย่างมากตอ่ประจักษ์พยานของ
เรา ลองพิจารณาปฏิกิรยิาของเลมันกับ
เลมิวเอล: พวกเขาพรํา่บ่นเมื่อบิดาขอให้
พวกเขาทําเรือ่งที่ยาก 5 พวกเขาพยายาม
นําแผ่นจารกึทองเหลืองกลับมา แตเ่มื่อ
ไม่ประสบความสําเรจ็พวกเขายอมแพ้ 
เจตคตขิองพวกเขาคอื “เราพยายามแล้ว 
เราจะทําอะไรไดม้ากกวา่น้ีอีกเล่า” 6

แตก่ระน้ันยังมีครัง้ที่พวกเขาโศกเศรา้
เพราะกระทําผิดและขอการให้อภัย 7 พวก
เขาสวดอ้อนวอนและไดร้บัการให้อภัย 
แตพ่ระคมัภีรบ์ันทึกวา่ตอ่มาพวกเขา

ความสนใจใครรู่ข้องเรา
บางทีอาจมีบางส่ิงบางอย่างในชีวติ

ท่านที่ท่านมีคาํถาม บางทีอาจมี²ญหา
ที่ท่านไม่รูจ้ะตอบอย่างไร วนัน้ีข้าพเจ้า
ประสงคจ์ะแบ่ง²นข้อคดิบางอย่างที่อาจ
ช่วยท่านไดร้บัคาํตอบหรอืความช่วยเหลือ
ที่ท่านกําลังแสวงหาอยู่ กระบวนการเริม่
ดว้ยการเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์

การไดร้บัการเปิดเผย ึ้ นอยูก่บัส าพและ

เจตนา องใจเรา

ข้าพเจ้านึกถึงเรือ่งราวของหลายคนใน
พระคมัภรี ์ตวัอยา่งเช่น เลมนักบัเลมวิเอล 
 เหมือนนีไฟ พวกเขา “เกิดจากบิดา
มารดาผู้ประเสรฐิ” และรบัการสอน “ ใน
ส่ิงเรยีนรูท้ัง้หมดของบิดา [ของพวก
เขา]” 2 แตพ่วกเขายังพรํา่บ่นวา่บิดาของ
ตนเป็นคนช่างเห็นนิมิต จากมุมมองของ
พวกเขา การตดัสินใจของบิดาไม่สมเหตุ
สมผล เพราะพวกเขาไม่รูเ้รือ่งของพระผู้-
เป็นเจ้า ฉะน้ัน พวกเขาจึงไม่เช่ือ 3

เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจวา่ การเลือก
ของพวกเขานําพวกเขาไปสู่โอกาสในการ

ย  จ   า ิ น

า ก จ ิ

มัยข้าพเจ้ายังหนุ่ม บิดามารดาของ
ข้าพเจ้าเข้ารว่มศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 

เรารูว้า่ผู้สอนศาสนาสอนพวกท่านอยู่ แต่
พวกท่านไม่ได้ ให้พวกเราเรยีนดว้ย

หลังจากประกาศอันน่าตืน่ใจน้ี 
ข้าพเจ้าและบรรดาน้องชายเริม่¯งผู้
สอนศาสนาดว้ยเช่นกัน และน้องชาย
แตล่ะคนรบัข่าวสารแห่งการฟ้ืนฟูดว้ย
ความยินด ีถึงแม้ข้าพเจ้ารูสึ้กอยากรู ้แต่
ในใจข้าพเจ้ายังไม่มีความปราถนาจะ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ถึงกระน้ันข้าพเจ้าก็
รบัคาํท้าทายให้สวดอ้อนวอนวา่พระคมัภีร์
มอรมอนเป็นพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า
หรอืไม่ แตข่้าพเจ้าไม่ไดร้บัคาํตอบ

ท่านอาจจะถามวา่ เหตใุดพระบิดา
บนสวรรค์ ไม่ทรงตอบคาํสวดอ้อนวอน
น้ัน ข้าพเจ้าก็สังสัยเช่นกัน ข้าพเจ้าได้
เรยีนรูต้ัง้แตน้ั่นมาวา่สัญญาที่ โมโรไนทํา
ไวน้ั้นถูกตอ้ง พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคาํ
สวดอ้อนวอนของเราเกี่ยวกับความจรงิ
ของพระกิตตคิณุ แตพ่ระองคท์รงตอบ
เมื่อเรามี “ ใจจรงิ” และ “เจตนาแท้จรงิ” 1 
พระองค์ ไม่ทรงตอบเพียงเพื่อตอบสนอง

น าพ  
า จ า

จงเชื่อ¯ง จงนึกถึงเวลาที่ท่านรู้สึกถึงพระวญิญาณในอดตี  
และทูลขอดว้ยศรทัธา คาํตอบของท่านจะมา
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กลับมาพรํา่บ่นและไม่ยอมสวดอ้อนวอน 
พวกเขาไปหานีไฟและกล่าววา่ไม่ “เข้าใจ
ถ้อยคาํที่บิดา [ของพวกเขา] พูด” 8 นีไฟ 
ถามพวกเขาวา่ได ้“ทูลถามพระเจ้า” 9 
แล้วหรอื สังเกตคาํตอบของพวกเขา: 
“เรามิไดทู้ลถาม; เพราะพระเจ้ามิไดท้รง
ทําให้เรือ่งเช่นน้ันเป็นที่รูแ้ก่เรา.” 10

การเช่อฟังอยา่งตอ่เน่องช่วยใหเ้ราไดร้บัคาตอบ

คาํตอบของนีไฟตอ่พี่ๆ เป็นกุญแจ
สําคญัให้เราถึงการไดร้บัคาํตอบอย่างตอ่
เน่ืองจากการสวดอ้อนวอน:

“เหตใุดพี่จึงไม่รกัษาพระบัญญัตขิอง
พระเจ้า? เหตใุดพี่จึงยอมพินาศ, เพราะ
ความแข็งกระดา้งของใจพี่?

“พี่มิไดจ้ําส่ิงที่พระเจ้าตรสัไวห้รอื?
—หากเจ้าจะไม่ทําใจแข็งกระดา้ง, และ
ถามเราดว้ยศรทัธา, โดยเช่ือวา่เจ้าจะได้
รบั, ดว้ยความขยันหมั่นเพียรในการรกัษา
บัญญัตขิองเรา, ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นที่รูแ้ก่
เจ้าโดยแน่แท้.” 11

ข้าพเจ้ารูจ้ักอดตีผู้สอนศาสนาบาง
คนที่มีประสบการณ์ทางวญิญาณที่ ไม่
สามารถปฏิเสธได ้แตด่ว้ยการขาดนิสัย
ทางวญิญาณบางอย่างดเูหมือนจะทําให้
พวกเขาลืมช่วงเวลาเมื่อพระผู้เป็นเจ้า
ตรสักับพวกเขา ถึงอดตีผู้สอนศาสนา
และทุกคน หากท่าน “รูสึ้กอยากรอ้ง 
เพลงสดดุคีวามรกัที่ ไถ่, ข้าพเจ้าจะ
ถาม, ท่านรูสึ้กเช่นน้ันขณะน้ีไดห้รอื
ไม่?” 12 หากท่านไม่รูสึ้กในขณะน้ี ท่าน
จะรูสึ้กไดอ้ีก แตจ่งพิจารณาคาํแนะนํา
ของนีไฟ จงเช่ือ¯ง จงนึกถึงเวลาที่ท่าน
รูสึ้กถึงพระวญิญาณในอดตี และทูลขอ
ดว้ยศรทัธา คาํตอบของท่านจะมาและ
ท่านจะรูสึ้กถึงความรกัและสันตสุิข
จากพระผู้ช่วยให้รอด คาํตอบอาจจะไม่
มาอย่างรวดเรว็หรอืในรปูแบบที่ท่าน
ปรารถนา แตค่าํตอบจะมา อย่ายอมแพ้! 
ห้ามยอมแพ้!

ขอให้เราเปรยีบเทียบเลมัน เลมิวเอล 
กับบรรดาบุตรของโมไซยาห์ คนทัง้สอง
กลุ่มน้ีไดร้บัการเลีย้งดใูนครอบครวัที่
ชอบธรรม แตท่ัง้สองกลุ่มไดห้ลงไป 
ทัง้สองกลุ่มถูกเรยีกให้กลับใจโดยทูต
สวรรค ์แตอ่ะไรคอืความแตกตา่งจาก
ประสบการณ์ของบุตรของโมไซยาห์

การทดลองจะเสรมิสรา้ง รทัธา องเรา

ความสําเรจ็ในงานเผยแผ่ของพวกเขา
ไม่อาจจะลืมได ้คนหลายพันคนเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสมาสู่วถิีทางของพระเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เรามักจะลืมไปวา่เมื่อพวกเขาเริม่
งานเผยแผ่ “ ใจ [พวกเขา] หดหู่, และ 
[พวกเขา] เกือบจะกลับอยู่แล้ว, [แต]่ 
พระเจ้าทรงปลอบโยน [พวกเขา]” พวก
ไดร้บัคาํแนะนําจากพระเจ้าให้ “รบัความ
ทุกข์ของ [พวกเขา]ดว้ยความอดทน” 13

การ ึกษาพระคมั ีรบ์อกเรา ึงพระ

ประสงค์ องพระผูเ้ป็นเจา้

เหตใุดการทดลองของบุตรของโมไซ-
ยาห์จึงเสรมิสรา้งศรทัธาและความมุ่งมั่น
ของพวกเขาแทนที่จะทําให้พวกเขาพรํา่
บ่นหรอืสงสัย กุญแจสําคญัคอื “พวกท่าน
มั่นคงขึน้ในความรูเ้รือ่งความจรงิ; และ
พวกท่านเป็นคนมีพืน้ฐานความเข้าใจที่
ถูกตอ้งและพวกท่านคน้ควา้พระคมัภีร์
อย่างขยันหมั่นเพียร, เพื่อพวกท่านจะรู้
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า.” 14 เราทุก
คนจะเผชิญการทดลองและมีคาํถาม แต่
จําไวว้า่เราตอ้ง “ยึดราวเหล็กไวแ้น่นตลอด
เวลา” 15 “พระวจนะของพระครสิตจ์ะบอก
ท่านทุกส่ิงที่ท่านควรทํา” 16 เราตอ้งทําให้
การศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นประจําเป็นส่วน

หน่ึงของชีวติเรา เพราะส่ิงน้ีจะช่วยเปิด
ประตแูห่งการเปิดเผย

การสวดออ้นวอนรว่มกบัการอดอาหาร 

เปิดทางสูก่ารเปิดเผย

สําหรบับรรดาบุตรของโมไซยาห์, 
“น่ียังไม่หมด; พวกท่านยอมตนในการ
สวดอ้อนวอน, และการอดอาหารอย่าง
มาก; ฉะน้ันพวกท่านจึงมีวญิญาณ
แห่งการพยากรณ์, และวญิญาณแห่ง
การเปิด เผย.” 17 การสวดอ้อนวอนและ
การอดอาหารจะช่วยให้เราตระหนักถึง
การกระตุน้เตอืนไดง้่ายขึน้ การส่ือสาร
กับพระบิดาบนสวรรคข์ณะละเวน้การ
กินและดืม่อย่างมีจุดประสงคท์ําให้เรา 
“แก้พันธนะอธรรม [และ]. . .แก้สาย
รดัของแอก” 18 การสวดอ้อนวอนรว่ม
กับการอดอาหารจะเตรยีมเราเมื่อเรา 
“ทูล. . .พระยาห์เวห์จะทรงตอบ. . . 
[และเมื่อเรา] รอ้งทูล พระองคจ์ะตรสั 
วา่เราอยู่น่ี 19

หนัไปหาพระองค์

ลักษณะนิสัยส่วนตวัทางวญิญาณ
เหล่าน้ี—การเช่ือ¯ง การศึกษาพระคมัภีร ์
สวดอ้อนวอน และอดอาหาร—ทําให้
บรรดาบุตรของโมไซยาห์เข้มแข็ง การ
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ขาดลักษณะนิสัยส่วนตวัทางวญิญาณ
เหล่าน้ีเป็นเหตผุลสําคญัที่ทําให้เลมัน
กับเลมิวเอลตกอยู่ ในสภาพเส่ียงตอ่การ
ล่อลวงให้พรํา่บ่นและสงสัย

หากท่านถูกล่อลวงให้พรํา่บ่น หาก
ท่านมีข้อสงสัยที่นําไปสู่ความไม่เช่ือ หาก
การทดลองดเูหมือนจะหนักเกินกวา่ที่
ท่านจะทนไหว จงหันไปหาพระองค ์หาก
ท่านเองเป็นผู้ที่หันออกไป หรอืหาข้อ
อ้างให้แก่พฤตกิรรมของท่าน จงหันไป
หาพระองค ์ท่านจําได้ ไหมเมื่อพระองค ์
“พูดให้ความสงบแก่จิตใจ [ท่าน]. . . ? 
[ท่าน] จะมีพยานใดดีไปกวา่จากพระ-
ผู้เป็นเจ้าเล่า?” 20 ถามตวัท่านเอง “ฉัน
ดาํเนินชีวติใกล้เคยีงพระครสิตม์ากเท่า
เมื่อก่อนหรอืไม่” โปรดหันไปหาพระองค์

ข้าพเจา้ขอกลบัไปสู่เรือ่งราวของ
ข้าพเจา้ ในทีสุ่ดขา้พเจา้ก็เริม่จรงิใจ 
ข้าพเจา้จาํไดเ้มือ่ผูส้อนศาสนาทีก่าํลงั 
สอนข้าพเจา้ถามวา่ข้าพเจา้พรอ้มรบั 
บัพตศิมาไหม ขา้พเจา้ตอบวา่ยังมคีาํถาม
บางอย่าง ผู้สอนศาสนาผูเ้ฉลยีวฉลาดคน
น้ีบอกข้าพเจา้วา่เขาจะตอบคาํถามของ
ข้าพเจา้ แตข้่าพเจา้จะตอ้งตอบคาํถาม
ของเขาก่อน เขาถามขา้พเจ้าวา่พระคมัภรี์
มอรมอนเป็นความจรงิหรอืไม่และโจเซฟ
สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์หรอืไม ่ขา้พเจา้
บอกวา่ข้าพเจา้ไมรู่ ้แตข้่าพเจา้อยากรู้

คาํถามของข้าพเจ้าช่วยเพิ่มศรทัธา 
สําหรบัข้าพเจ้า คาํตอบไม่ไดเ้ป็น
เหตกุารณ์ แตเ่ป็นกระบวนการ ข้าพเจ้า
สังเกตเห็นวา่ขณะที่ข้าพเจ้า “ทดลองคาํ
พูดข้าพเจ้า” และเริม่ “ ใช้อนุภาคหน่ึง
ของศรทัธา” พระคมัภีรม์อรมอนกลาย 
เป็นส่ิง “มีรสเลิศสําหรบัข้าพเจ้า” และ 
“ ให้ความสวา่งแก่ความเข้าใจของ
ข้าพเจ้า” และทําให้ “จิตวญิญาณข้าพเจ้า
ขยาย” อย่างแท้จรงิ ในที่สุดข้าพเจ้าก็ ได้
มีประสบการณ์น้ันที่พระคมัภีรอ์ธิบาย วา่
พองอยู่ ในอกท่าน 21 ณ จุดน้ีเองที่ข้าพเจ้า 
ปรารถนาจะรบับัพตศิมาและใช้ชีวติตาม 
พระเยซูครสิต์

ข้าพเจ้ารูอ้ย่างแท้จรงิวา่พระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า 
ข้าพเจา้รูว้า่โจเซฟสมธิคอืศาสดาพยากรณ์ 
ข้าพเจ้ายังมีส่ิงที่ ไม่เข้าใจ แตป่ระจักษ์
พยานแห่งความจรงินําข้าพเจ้าให้ ใกล้ชิด 

กับพระผู้ช่วยให้รอด และเสรมิสรา้ง
ศรทัธาของข้าพเจ้า

พี่น้องทัง้หลาย จงจดจํานีไฟและ
บุตรของโมไซยาห์ ผู้มีประสบการณ์ทาง
วญิญาณและจากน้ันกระทําดว้ยศรทัธา
เพื่อให้ ไดค้าํตอบและความซ่ือสัตย์ของ
พวกเขาเตบิโต ตา่งจากเลมนัและเลมวิเอล
ที่สงสัยและพรํา่บ่น ถึงแม้บางครัง้พวก
เขาจะอยู่ ในทางที่ถูกตอ้ง แตก่ารกระทํา
ที่ ไรศ้รทัธาก็ ไรผ้ล เราตอ้งมีศรทัธาและ
การกระทําเพ่ือให้ ไดร้บัคาํตอบ

ข้าพเจ้าหวงัวา่ขณะที่ท่านรบั¯งใน
เช้าวนัน้ีพระวญิญาณจะสัมผัสใจและ
ความคดิของท่านให้ท่านทําบางอย่างเพื่อ
ตอบคาํถามที่ท่านมีหรอืดลใจให้พบวธิี
แก้²ญหาที่ท่านเผชิญ ข้าพเจ้ากล่าวคาํ
พยานศักดิสิ์ทธิ์วา่พระเยซูคอืพระครสิต ์
จงหันไปหาพระองคแ์ละคาํสวดอ้อนวอน
ของท่านจะไดร้บัคาํตอบ ในพระนามของ

พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. โมโรไน 10:4.
 2. 1 นีไฟ 1:1.
 3. ด ู1 นีไฟ 2:11–12.
 4. ด ู1 นีไฟ 4:3–4.
 5. ด ู1 นีไฟ 3:5.
 6. ด ู1 นีไฟ 3:14.
 7. ด ู1 นีไฟ 7:20–21.
 8. 1 นีไฟ 15:7.
 9. 1 นีไฟ 15:8.
 10. 1 นีไฟ 15:9.
 11. 1 นีไฟ 15:10–11.
 12. แอลมา 5:26.
 13. แอลมา 26:27.
 14. แอลมา 17:2.
 15. 1 นีไฟ 8:30.
 16. 2 นีไฟ 32:3.
 17. แอลมา 17:3.
 18. อิสยาห์ 58:6.
 19. อิสยาห์ 58:9.
 20. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 6:23.
 21. ด ูแอลมา 32:27–28.
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ท้าทายมรรตยั “ทุกอย่าง” เหล่าน้ี แอลมา
อธิบายวา่ “และพระองคจ์ะทรงรบัเอา
ความทุพพลภาพของพวกเขา, เพื่ออุทร
ของพระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระเมตตา, 
ตามเน้ือหนัง, เพื่อพระองคจ์ะทรงรูต้าม
เน้ือหนังวา่จะทรงช่วยผู้คนของพระองค์
ตามความทุพพลภาพของพวกเขาได้
อย่างไร” (แอลมา 7:12)

ตวัอย่างเช่น อัครสาวกเปาโลประกาศ
วา่เน่ืองจากพระผู้ช่วยให้รอด “ทรงทน
ทุกข์และถูกทดลอง พระองคจ์ึงทรง
สามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได”้ (ฮีบร ู
2:18) เช่นเดยีวกัน ประธานเจมส์ อี. 
เฟาสท์สอนวา่ “เน่ืองจากพระผูช่้วยใหร้อด 
ทรงเคยทนทุกข์ ในทุกเรือ่งที่เรารูสึ้กหรอื
ประสบ พระองคจ์ึงทรงสามารถช่วยคน
อ่อนแอให้กลับเข้มแข็งได”้ 2

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสบและทน
ตอ่ความท้าทายแบบมรรตยัทัง้หมดอย่าง
ครบถ้วน “ตามเน้ือหนัง” เพื่อพระองค์
จะทรงรู ้“ตามเน้ือหนัง” วา่จะทรง “ช่วย 
[หมายถึงบรรเทาทุกข์หรอืช่วยเหลือ] 
ผู้คนของพระองคต์ามความทุพพลภาพ
ของพวกเขาไดอ้ย่างไร” ดงัน้ันพระองค์
จึงทรงรูจ้ักความยากลําบาก ความปวด
ใจ การล่อลวง และการทนทุกข์ของเรา 
เพราะพระองคท์รงเต็มพระทัยประสบ
กับทุกส่ิงในฐานะที่เป็นส่วนสําคญัของ
การชดใช้ของพระองค ์และเพราะส่ิงน้ี
การชดใช้ ให้ฤทธานุภาพแดพ่ระองคท์ี่
จะช่วยเหลือเรา—ให้พละกําลังเราในการ
อดทนตอ่ทุกส่ิง

II.
ขณะคาํสอนของแอลมาในบทที่เจ็ด 

เป็นพระคมัภีรท์ี่ชัดเจนที่สุดในเรือ่งของ
พลังที่สําคญัแห่งการชดใช้น้ี เรือ่งน้ีสอน
ไวต้ลอดพระคมัภีรเ์ช่นกัน

ในช่วงแรกเริม่ของการปฏิบัตศิาสนกิจ
ของพระองค ์พระเยซูอธิบายวา่พระองค์
ทรงถูกส่งมา “[เพื่อเยียวยาใจที่ชอกชํา้]” 
(ด ูลูกา 4:18) พระคมัภีร์ ไบเบิลบอกเรา
บ่อยครัง้ถึงการรกัษาผู้คน “จากโรคภัย
ตา่งๆ” (ลูกา 5:15; 7:21) พระคมัภีร ์
มอรมอนบันทึกการเยียวยาของพระองค์
ตอ่ผู้ “ที่มีทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึง”  
(3 นีไฟ 17:9) กิตตคิณุมัทธิวอธิบายวา่

ป่วยไข้ และความทุพพลภาพของผู้คน
ของพระองคเ์ช่นกัน

แอลมาอธิบายส่วนน้ีของการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดวา่ “และพระองคจ์ะ
เสด็จออกไป, ทรงทนความเจ็บปวดและ
ความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง; และ
น่ีก็เพื่อคาํซ่ึงกล่าววา่พระองคจ์ะทรงรบั
ความเจ็บปวดและความป่วยไข้ของผู้คน
ของพระองคจ์ะไดเ้กดิสัมฤทธผิล.” (แอลมา 
7:11; ด ู2 นีไฟ 9:21 ดว้ย)

ลองคดิด!ู ในการชดใช้ของพระผู้ช่วย-
ให้รอด พระองคท์รงทน “ความเจ็บปวด
และความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง” 
ดงัที่ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรอ์ธิบาย
ไว ้“พระองค์ ไม่มีหน้ีตอ้งชําระ พระองค์
ไม่ไดท้ําผิด แตก่ระน้ัน ความรูสึ้กผิด
ทัง้หมด ความเศรา้โศก โทมนัส ความ
เจ็บปวด ความอัปยศอดสู ความทรมาน
ทางใจ อารมณ์ และรา่งกายทัง้หมดที่
มนุษย์รูจ้ัก—พระองคป์ระสบมาแล้ว 
ทัง้สิน้” 1

เหตใุดพระองคจ์ึงทรงทนทุกข์ ในการ

ย ิน  

า ก ิ

 นความเป็นมรรตยัเราตอ้งตาย 
แน่นอนและมีบาปที่ตอ้งแบกรบั การ 
ชดใช้ของพระเยซูครสิต์ลบล้างความ 

แน่นอนทัง้สองอยา่งน้ีของชีวติมรรตยั  
แตน่อกจากความตายและบาป เราอาจ
มีการท้าทายอื่นๆ มากมายขณะดิน้รน
ตอ่ไปตลอดชีวติมรรตยั เพราะการชดใช้
เดยีวกันน้ัน พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
สามารถประทานพลังที่เราตอ้งการเพื่อ
เอาชนะความท้าทายแบบมรรตยัเหล่าน้ี 
น่ีคอืหัวข้อของข้าพเจ้าในวนัน้ี

I.
เรือ่งราวการชดใช้ ในพระคมัภีรส่์วน

มากจะเกี่ยวกับการที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงทําให้สายรดัแห่งความตายขาดและ
ทรงทนทุกข์เพื่อบาปของเรา ในคาํเทศนา
ของแอลมาที่บันทึกไว้ ในพระคมัภีร ์
มอรมอน ท่านสอนหลักธรรมพืน้ฐาน
เหลา่น้ี แตท่า่นใหก้ารรบัรองทางพระคมัภรี ์
ที่ชัดเจนที่สุดแก่เราดว้ยวา่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงประสบกับความเจ็บปวด ความ

จ ิ า า
ยกา พ ย
ิ

เนือ่งดว้ยการชดใชข้องพระองค ์พระผูช่้วยใหร้อดทรงมฤีทธานุภาพทีจ่ะ
ช่วย—บรรเทา—ความเจ็ดปวดและความทุกข์ ในมรรตัยทุกอย่าง
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พระ เยซูทรงเยียวยาผู้คน “เพื่อจะให้
สําเรจ็ตามพระวจนะที่ตรสัผ่านอิสยาห์ผู้
เผยพระวจนะที่วา่ ‘ท่านแบกความเจ็บไข้
ของเรา และหอบโรคของเราไป”  
(มัทธิว 8:17)

อิสยาห์สอนวา่พระเมสสิยาห์จะทรง
แบก “ความเจ็บไข้” และ “ความเจ็บ
ปวด” ของเราไป (อิสยาห์ 53:4) อิสยาห์ยัง
สอนถึงการที่พระองคท์รงเสรมิกําลังเรา 
ดว้ยวา่ “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า  
อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า  
เราจะเสรมิกําลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า”  
(อิสยาห์ 41:10)

ฉะน้ันเราจึงขับรอ้งวา่

“อย่ากลัวอะไรเลย เพราะเราจะอยู่กับเจ้า
เพราะเราเป็นพระเจา้ของเจา้ เราจะคํา้จนุ
จะช่วยหนุนกําลัง จะช่วยตัง้เจ้าคงมั่น
จะชูเจ้าดว้ยหัตถ์อันชอบธรรมเรอืงฤทธา 3

อคัรสาวกเปาโลพูดถงึความท้าทายในชี
วติมรรตยับางอยา่งของทา่นเอง ทา่นเขยีน
วา่ “ข้าพเจา้เผชิญไดท้กุอยา่งโดยพระองค์
ผู้ทรงเสรมิกําลงัขา้พเจ้า” (ฟีลปิปี 4:13)

และดงัน้ันเราจึงเห็นวา่เน่ืองดว้ยการ
ชดใช้ของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดทรง
มีฤทธานุภาพที่จะช่วย—บรรเทา—ความ
เจ็ดปวดและความทุกข์ ในมรรตยัทุก
อย่าง บางครัง้ฤทธานุภาพของพระองค์
เยียวยาความทุพพลภาพ แตพ่ระคมัภีร์
และประสบการณ์ของเราสอนวา่บางครัง้
พระองคท์รงช่วยโดยประทานกําลังหรอื
ความอดทนแก่เราเพื่อให้ทนตอ่ความ
ทุพพลภาพของเรา 4

III.
ความเจ็บปวด ความทุกข์ และความ

ทุพพลภาพในมรรตยัเหล่าน้ีที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงประสบและทนทุกข์คอือะไร

เราทุกคนตา่งมีความเจ็บปวด ความ
ทุกข์ และความทุพพลภาพ ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง นอกจากส่ิงที่เราประสบเพราะ
บาปของเราความเป็นมรรตยัมักจะเต็ม
ไปดว้ยความยากลําบาก ความปวดใจ และ
ความทุกข์

เราและคนที่เรารกัทนทุกข์ ในความ
เจ็บป่วย ในบางครัง้เราแตล่ะคนประสบ
ความเจ็บปวดจากแผลบาดเจ็บหรอื

จากความยากลําบากอื่นๆ ทางกายหรอื
ทางจิตใจ เราทุกคนทนทุกข์และเศรา้
โศกกับความตายของคนที่เรารกั เรา
ทุกคนประสบกับความล้มเหลวใน
หน้าที่รบัผิดชอบส่วนตวั ความสัมพันธ์
ครอบครวั หรอืการงานอาชีพ

เมื่อคูส่มรสหรอืลูกคนหน่ึงปฏิเสธส่ิง
ทีเ่รารูว้า่จรงิและอยูห่า่งจากทางแหง่ความ
ชอบธรรม เราประสบกับความเจ็บปวดที่
เกิดจากความเครยีดอย่างมาก เหมือนกับ
บิดาของบุตรเสเพลในอุปมาที่น่าจดจํา
ของพระเยซู (ด ูลูกา 15:11–32)

ดงัผู้เขียนหนังสือสดดุปีระกาศไว ้“คน
ชอบธรรมอาจมีความทุกข์ ใจหลายอย่าง 
แตพ่ระยาห์เวห์ทรงช่วยกู้เขาออกมาให้
พ้นหมด” (สดดุ ี34:19)

ฉะน้ัน เพลงสวดของเราจึงมีการ
รบัรองอันแท้จรงิน้ี “แผ่นดนิโลกไม่มี
ความเศรา้โศกใดที่สวรรคเ์ยียวยาไม่ได”้ 

5 ส่ิงที่เยียวยาเราคอืพระผู้ช่วยให้รอดและ
การชดใช้ของพระองค์

สําหรบัวยัรุน่ ความรูสึ้กที่เจ็บปวดมาก
เป็นพิเศษคอืการถูกปฏิเสธ เมื่อเพื่อนๆ 
ดเูหมือนจะเข้ารว่มในความสัมพันธ์และ

เราทกุคนทนทกุข์และเศรา้โศกกบัความตาย
ของคนที่เรารกั

พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีฤทธานุภาพที่จะช่วย—บรรเทา—ความเจ็บปวดและความทุกข์ ในมรรตยัทุกอย่าง  
พระองคท์รงช่วยโดยประทานกําลังหรอืความอดทนแก่เราเพื่อให้ทนตอ่ความทุพพลภาพของเรา

อคตทิางสีผวิและเชือ้ชาตกิอ่ใหเ้กดิการถกู
ปฏิเสธที่เจ็บปวดอื่นๆ สําหรบัเยาวชนและ
ผู้ใหญ่

สําหรบัคนจาํนวนมากโรคซึมเศรา้เป็นเรือ่ง
เจ็บปวดหรอืทาํใหไ้รส้มรรถภาพอยา่งถาวร
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กิจกรรมที่มีความสุขและจงใจไม่แยแส
พวกเขา อคตทิางสีผิวและเชือ้ชาตกิ่อให้
เกิดการถูกปฏิเสธที่เจ็บปวดอื่นๆ สําหรบั
เยาวชนและผู้ ใหญ ่ชีวติมกีารท้าทายอืน่ๆ 
มากมาย เช่นการวา่งงานหรอืความลม้เหลว 
อื่นๆ ในแผนของเรา

ข้าพเจ้ายังคงพูดถึงความทุพพลภาพ
ในมรรตยัที่ ไม่ ไดเ้กิดจากบาปของเรา 
บางคนเกิดมาพรอ้มกับความพิการทาง
รา่งกายหรอืสมองซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์
ยากสําหรบัพวกเขาและความยากลําบาก
สําหรบัผู้ที่รกัและดแูลพวกเขา สําหรบั
คนจํานวนมากโรคซึมเศรา้เป็นเรือ่งเจ็บ
ปวดหรอืไรส้มรรถภาพอย่างถาวร ความ
ทุกข์ที่เจ็บปวดอีกอย่างหน่ึงคอืสภาวะ
การเป็นโสด ผู้ที่ทนทุกข์กับสภาวการณ์
น้ีควรจําไวว้า่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ทรงประสบความเจ็บปวดแบบน้ีมาแล้ว
เหมือนกัน และโดยการชดใช้ พระองค์
ประทานกําลังให้เราแบกรบัไว้ ได้

มีความพิการเพียงไม่กี่อย่างที่ทําลาย
ชีวติทางโลกหรอืทางวญิญาณของเรา
มากกวา่การเสพตดิ การเสพตดิบางส่ิง
เช่นส่ือลามกหรอืยาเสพตดิน่าจะเกิด

จากพฤตกิรรมที่เป็นบาป แม้วา่จะกลับ
ใจจากพฤตกิรรมน้ันแล้ว การเสพตดิ
อาจยังคงอยู่ การเกาะตดิอันก่อให้เกิด
ความไรส้มรรถภาพน้ันจะบรรเทาได้
โดยพลังที่แน่วแน่จากพระผู้ช่วยให้รอด 
การท้าทายรนุแรงสําหรบัผู้ถูกส่งเข้าคกุ
เพราะอาชญกรรมก็สามารถบรรเทาได้
เช่นกัน จดหมายฉบับหน่ึงไม่นานมาน้ี
เป็นพยานถึงพลังที่อาจมี ไดแ้ม้กับคนที่
อยู่ ในสภาวการณ์เช่นน้ัน “ผมรูว้า่พระ-
ผู้ช่วยให้รอดกําลังเสด็จพระดาํเนินตาม
โถงทางเดนิในน้ี และผมสัมผัสถึงความ
รกัของพระครสิตบ์่อยครัง้ภายในกําแพง
เรอืนจําน้ี” 6

ขา้พเจา้ชอบประจกัษ์พยานของกวี
หญงิและเพือ่นของเรา เอ็มมา ล ูเธยน์ ใน
ถอ้ยคาํทีเ่รารอ้งเป็นเพลงสวด เธอเขยีนวา่

หาสันติไดที้่ ใด?
การปลอบโยนอยู่ ไหน
เมือ่แหล่งอืน่ไม่ช่วยฉันสุขสันตเ์ต็มที?่
เมือ่มี โมโหโกรธา อาฆาตใจชอกชํา้
ฉันนําตวัเองออกมา
เพือ่หาตนไหม?

เมือ่ความเจ็บปวดทวี
เมือ่ชีวหีดหู่
เมือ่ใครรู่ส่ิ้งใด ฉันจะหันหาใคร?
ที่ ใดมีมือละมุน ปลอบหนุนใจปวดรา้ว?
ใครเล่าจะเข้าใจฉัน?
เทียมทันพระองค ์ 7

IV.

ใครจะไดร้บัความช่วยเหลือและการ
เสรมิกําลังผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์แอลมาสอนวา่พระผู้ช่วยให้รอด
จะ “ทรงรบัความเจ็บปวดและความ
ป่วยไข้ของ ผู้คนของพระองค ์” และจะ
ทรง “ช่วย ผู้คนของพระองค ์” (แอลมา 
7:11–12; เพิ่มตวัเอน) ใครคอื “ผู้คน
ของพระองค”์ ในคาํสัญญาน้ี คอืมนุษย์
มรรตยัทุกคนหรอื—ทุกคนที่เบิกบานกับ
ความเป็นจรงิของการฟ้ืนคนืชีวติผ่าน
การชดใช้หรอื หรอืเฉพาะผู้รบัใช้บางคน
ที่เลือกสรรไวท้ี่มีคา่ควรผ่านศาสนพิธีและ
พันธสัญญา

คาํวา่ ผู้คน มีหลายความหมายใน
พระคมัภีร ์ความหมายที่เหมาะสมที่สุด
สําหรบัคาํสอนที่วา่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
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ทรงช่วย “ผู้คนของพระองค”์ คอืความ
หมายที่แอลมาใช้เมื่อท่านสอนในภาย
หลังวา่ “พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นห่วงคน
ทุกหมู่เหล่า, ไม่วา่พวกเขาจะอยู่ ในแผ่น
ดนิไหน” (แอลมา 26:37) น่ันคอืส่ิงที่ทูต
สวรรคห์มายถึงเมื่อพวกเขาประกาศการ
ประสูตขิองพระครสิต ์“เรานําข่าวดมีายัง
พวกท่าน เป็นความยินดอีย่างยิ่งที่จะมา
ถึงคนทัง้หลาย” (ลูกา 2:10)

เพราะประสบการณ์เพื่อการชดใช้ 
ของพระองค์ ในความเป็นมรรตยั พระผู้ 
ช่วยให้รอดจึงสามารถปลอบโยน เยียวยา  
และเสรมิกําลังชายหญิงทุกคนและทุก 
แห่งหน แตข่้าพเจ้าเช่ือวา่พระองคท์รง 
ทําเช่นน้ันสําหรบัผู้ที่แสวงหาและขอ 
ความช่วยเหลือพระองค ์อัครสาวกยากอบ 
สอนวา่ “พวกท่านจงถ่อมใจลงตอ่องค ์
พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระองคจ์ะทรงยก 
ชูท่าน” (ยากอบ 4:10) เรามีคา่ควรตอ่ 
พรน้ันเมื่อเราเช่ือในพระองคแ์ละสวด 
อ้อนวอนขอความช่วยเหลือพระองค์

มีผู้คนหลายล้านคนยําเกรงพระผู้เป็น
เจ้า ผู้สวดอ้อนวอนถึงพระองค์ ให้ยกพวก
เขาออกจากความทุกข์ยาก พระผู้ช่วยให้
รอดทรงเปิดเผยวา่พระองค ์“เสด็จลงตํา่
กวา่ส่ิงทัง้ปวง” (คพ. 88:6) ดงัที่เอ็ลเดอร ์
นีล เอ. แม็กซ์เวลล์สอน “ โดยการ ‘เสด็จ
ลงตํา่กวา่ส่ิงทัง้ปวง’ พระองคท์รงเข้า
พระทัยส่ิงทัง้ปวงอย่างสมบูรณ์ดว้ย

พระองคเ์องถึงความทุกทรมานทัง้ปวง
ของมนุษยชาต”ิ 8 เราอาจบอกไดว้า่การ
เสด็จลงตํา่กวา่ส่ิงทัง้ปวงทําให้พระองค์
ทรงอยู่ ในตาํแหน่งสมบูรณ์ที่สุดที่จะยก
เราและประทานกําลังที่เราตอ้งการในการ
อดทนตอ่ความทุกข์ของเรา เราเพียงแค่
ตอ้งขอ

หลายครัง้ในการเปิดเผยสมัยใหม่ 
พระเจ้าทรงประกาศวา่ “ฉะน้ัน, หากเจ้า
จะขอจากเราเจ้าจะไดร้บั; หากเจ้าจะเคาะ
ก็จะเปิดมันให้เจ้า” (ตวัอย่างเช่น, คพ. 
6:5; 11:5; ด ูมัทธิว 7:7 ดว้ย) จรงิๆ แล้ว
เพราะความรกัที่ครอบคลุมทั่วถึงของ
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรที่รกัของ
พระองค ์พระเยซูครสิต ์ทัง้สองพระองค์
จึงทรงรบั¯งและตอบคาํสวดอ้อนวอน
อย่างเหมาะสมตอ่ทุกคนที่แสวงหา
พระองค์ ในศรทัธา ดงัที่อัครสาวกเปาโล
เขียนไว ้“เรามีความหวงัในพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของทุก
คน โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เช่ือในพระองค”์ 
(1 ทิโมธี 4:10)

ข้าพเจ้ารูว้า่เรือ่งเหล่าน้ีจรงิ การ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดทํามากกวา่
รบัรองเราถึงความเป็นอมตะโดยการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ที่มีผลกับคนทัง้โลก
และให้ โอกาสเราชําระล้างจากบาปโดย
การกลับใจและบัพตศิมา การชดใช้ของ
พระองคย์ังให้ โอกาสเราเรยีกหาพระองค์

ผู้ทรงประสบความทุพพลภาพในมรรตยั
ทุกอย่างของเราเพื่อให้กําลังเราแบกรบั
ภาระแห่งความเป็นมรรตยัได ้พระองค์
ทรงรูจ้ักความทุกข์ทรมานของเรา และ
ทรงอยู่ที่น่ันเพื่อเราเสมอ เช่นเดยีวกับ
ชาวสะมาเรยีผู้ ใจด ีเมื่อพระองคท์รง
พบเราบาดเจ็บอยู่ข้างทาง พระองคจ์ะ
ทรงพันแผลให้เราและดแูลเรา (ด ูลูกา 
10:34) พลังการเยียวยาและพลังเสรมิ
กําลังของพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้
ของพระองคม์ี ไวสํ้าหรบัเราทุกคนที่ขอ 
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิงน้ันและเป็น
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรง
ทําให้ทุกส่ิงเป็นไปได้

วนัหน่ึงภาระในมรรตยัทัง้หมดน้ี
จะหายไปและจะไม่มีความเจ็บปวดอีก 
(ด ูววิรณ์ 21:4) ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่
เราทุกคนจะเข้าใจถึงความหวงัและพลัง
แห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด การ
รบัรองถึงความเป็นอมตะ โอกาสสําหรบั
ชีวตินิรนัดร ์และพละกําลังคํา้จุนที่เรา
จะไดร้บัหากเราเพียงแตจ่ะขอเท่าน้ัน ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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สวรรคท์ี่เกิดขึน้เมื่อเราเลือกที่จะเช่ือ 7 
และเมื่อเราแสวงหาและยึดมั่นในศรทัธา 
ศรทัธาของท่านกําลังแรงกล้าขึน้หรอื
อ่อนแอลง ศรทัธาเป็นหลักธรรมแห่งพลัง
อํานาจ มีความสําคญัไม่เฉพาะในชีวติน้ี
เท่าน้ัน แต่ ในความเจรญิก้าวหน้าหลัง
ม่านดว้ย 8 โดยพระคณุของพระครสิต ์สัก
วนัหน่ึงเราจะรอดผ่านศรทัธาในพระนาม
ของพระองค์ 9 อนาคตของศรทัธาท่านไม่
เกิดขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก

ย น   น น

า ก ิ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรบัรูค้วาม
เข้มแข็งหรอืความอ่อนแอใน
ศรทัธาของคนรอบข้างพระองค ์

พระองคต์รสักับคนหน่ึงอย่างช่ืนชม
วา่ “[ศรทัธา] ของท่านก็มาก” 1 และ
ทรงครํา่ครวญกับอีกคนหน่ึงวา่ “พวก
มี [ศรทัธา] น้อย” 2 พระองคต์รสัถามคน
อื่นๆ วา่ “[ศรทัธา] ของท่านทัง้หลายอยู่
ที่ ไหน?” 3 พระเยซูทรงยกย่องอีกคนหน่ึง
วา่ “เราไม่เคยพบศรทัธาที่ ไหนมากเท่าน้ี
แม้ ในอิสราเอล” 4

ข้าพเจ้าถามตนเองวา่ “พระผู้ช่วยให้-
รอดทรงมองศรทัธาของข้าพเจ้าอย่างไร” 
และคนืน้ีข้าพเจ้าถามท่านวา่ “พระผู้ช่วย-
ให้รอดทรงมองศรทัธาของท่านอย่างไร”

ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต์ ไม่ ใช่
ส่ิงบอบบางล่องลอยไรจุ้ดหมายในอากาศ 
ศรทัธาไม่ตกมาถึงเราโดยบังเอิญหรอื
อยู่กับเราตามสิทธิกําเนิด แตพ่ระคมัภีร์
กล่าววา่ศรทัธาเป็น “ความมั่นใจ . . . 
ความแน่ใจในส่ิงที่มองไม่เห็น” 5 ศรทัธา
สาดส่องความสวา่งทางวญิญาณ และ
ความสวา่งน้ันเล็งเห็นไดชั้ดเจน 6 ศรทัธา
ในพระเยซูครสิตเ์ป็นของประทานจาก

า กา าน ิ    า  2015

ศ า กิ น ย ิ  
ยกา ก

ศรัทธาในพระเยซคูรสิตเ์ป็นของประทานจากสวรรคท่ี์เกดิขึน้เมือ่เรา
เลือกที่จะเชื่อและเมื่อเราแสวงหาและยึดมั่นในศรทัธา

รทัธา องหนุ่มชาวบราซิล

หน่ึงเดอืนก่อนในบราซิลข้าพเจ้าพบ
อารอลโด กาวาลกานเต เขารบับัพตศิมา 
เมื่ออายุ 21 ปี เป็นสมาชิกศาสนจักรคน
แรกในครอบครวั ศรทัธาของเขาโชตช่ิวง 
และเขาเริม่เตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่ทันที 
น่าเศรา้ที่แพทย์วนิิจฉัยวา่มารดาของ 
อารอลโดเป็นมะเรง็ สามเดอืนตอ่มา ไม่กี่ 
วนักอ่นทีเ่ธอจะสิน้ชีวติ เธอบอกอารอลโด 
ถึงเรือ่งที่เธอกังวลมากที่สุดวา่ ไม่มีญาติ
พี่น้องจะช่วยเหลือ อารอลโดตอ้งรบัผิด-
ชอบน้องสาวสองคนกับน้องชายของเขา
เต็มตวั เขาสัญญาอย่างจรงิจังโดยไม่ลังเล
กับมารดาที่กําลังจะสิน้ใจ

ตอนกลางวนัเขาทํางานในธนาคาร 
ตอนกลางคนืเขาเรยีนมหาวทิยาลัย เขา
ยังคงรกัษาพันธสัญญาบัพตศิมา แตห่มด
หวงัจะเป็นผูส้อนศาสนาเต็มเวลา พนัธกจิ 
ของเขาคอืดแูลครอบครวั

หลายเดอืนตอ่มาขณะเตรยีมพูด
ในการประชุมศีลระลึก อารอลโดศึกษา
ถ้อยคาํที่ซามูเอลพูดเชิงตาํหนิกษัตรยิ์
ซาอูลวา่ “ที่จะเช่ือ¯ง” เขาอ่าน “ก็ดกีวา่ 
[ถวาย] เครือ่งสัตวบูชา” 10 อารอลโดได้
รบัความรูสึ้กที่ดเูหมือนไม่น่าจะเกิดขึน้
ไดว้า่เขาตอ้งเช่ือ¯งการเรยีกของศาสดา
พยากรณ์ให้รบัใช้งานเผยแผ่ เขาเดนิ
หน้าดว้ยศรทัธามหาศาลโดยไม่หวัน่
อุปสรรคตรงหน้า

อารอลโดเก็บออม เงิน สกุลบราซิล
เท่าที่เขาจะทําได ้เมื่ออายุ 23 ปี เขาได้
รบัหมายเรยีกเป็นผู้สอนศาสนา เขาบอก
น้องชายวา่ให้ถอนเงินจากบัญชีของเขา
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เดอืนละเท่าไรสําหรบัครอบครวั อารอลโด 
ยังมีเงินไม่พอจ่ายคา่งานเผยแผ่เต็ม
จํานวนและคา่ยังชีพของน้องชายกับน้อง
สาว แตด่ว้ยศรทัธาเขาเข้าเอ็มทีซี หน่ึง
สัปดาห์ตอ่มาเขาไดร้บัพรครัง้แรกใน
บรรดาพรมากมาย ธนาคารที่จ้างเอ็ลเดอร์
กาวาลกานเตเพิ่มเงินที่เขาตอ้งไดร้บัเมื่อ
สิน้สุดการทํางานเป็นสองเท่า ปาฏิหารยิ์
ครัง้น้ี ตามดว้ยปาฏิหารยิ์อื่นๆ ทําให้
เขามีรายไดท้ี่ตอ้งใช้กับงานเผยแผ่และ
ครอบครวัช่วงที่เขาไม่อยู่

ยี่สิบปีตอ่มา เวลาน้ีบราเดอรก์าวาล-
กานเตรบัใช้เป็นประธานสเตคโบอาว-ี
อาเจม เรซีฟี บราซิล เมื่อนึกย้อนกลับ
ไป เขาพูดถึงวนัเวลาเหล่าน้ันวา่ “เมื่อ
ผมพยายามดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม 
ผมรูสึ้กถึงความรกัและการนําทาง
ของพระผู้ช่วยให้รอด ศรทัธาของผม
เตบิโต ทําให้ผมเอาชนะความท้าทายได้
มากมาย” 11 ศรทัธาของอารอลโดไม่เกิด
ขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก

มีชายหญิงชาวครสิตม์ากมายผู้มี
ศรทัธาลึกซึง้ในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์
เรายกย่องและเคารพพวกเขา

ยนเ ยไม่ไดอี้กแลว้

แตพี่่น้องทัง้หลาย เราไดร้บัมากกวา่
น้ัน: ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า 

อํานาจของพระผู้เป็นเจ้าที่เหล่าเทพ
ผู้บรสุิทธิ์นํากลับมายังแผ่นดนิโลก น่ี
ทําให้ท่านแตกตา่ง ท่านยืนเฉยไม่ไดอ้ีก
แล้ว ศรทัธาของท่านจะเตบิโตไม่ ใช่ โดย
บังเอิญ แต่ โดยการเลือก

วธิีที่เราดาํเนินชีวติจะเพิ่มหรอืไม่ก็ลด
ศรทัธาของเรา การสวดอ้อนวอน การเช่ือ
¯ง ความซ่ือสัตย์ ความบรสุิทธิ์ของความ
คดิและการกระทาํ และความไมเ่ห็นแกต่วั 
เพิม่พนูศรทัธา หากไมม่ส่ิีงเหลา่น้ี ศรทัธา 
ของเราจะลดลง เหตใุดพระผู้ช่วยให้รอด
จึงตรสักับเปโตรวา่ “เราอธิษฐานเผื่อ
ตวัท่าน เพื่อ [ศรทัธา] ของท่านจะไม่ได้
ขาด” 12 เพราะมีปฏิ²กษ์ผู้เบิกบานในการ
ทําลายศรทัธาของเรา! จงอย่าหยุดปกป้อง
ศรทัธาของท่าน

คา ามท่ีแสวงหาความจรงิ

วธิีจัดการกับคาํถามที่แสวงหาความ
จรงิเป็นส่วนสําคญัของการสรา้งศรทัธา 
เราใช้ทัง้สต²ิญญาและความรูสึ้กของ
เรา พระเจ้าตรสัวา่ “เราจะบอกเจ้าใน
ความนึกคดิและในใจเจ้า” 13 ใช่วา่คาํตอบ
ทัง้หมดจะมาทันที แตค่าํถามสําคญัที่สุด
จะพบคาํตอบได้ โดยผ่านการศึกษาที่จรงิ 
ใจและการขอคาํตอบจากพระผู้เป็นเจ้า
การใช้ความนึกคดิโดยไม่ ใช้ ใจจะไม่
ไดค้าํตอบทางวญิญาณ “พระดาํรขิอง
พระเจ้าก็ ไม่มี ใครหยั่งรู้ ไดเ้วน้แต ่[ผ่าน] 
พระวญิญาณของพระเจ้า” 14 และเพื่อ
ช่วยเรา พระเยซูทรงสัญญาจะประทาน 
“ผู้ช่วยอีกผู้หน่ึง” และทรงเรยีกพระองค์
วา่ “พระวญิญาณแห่งความจรงิ” 15

ศรทัธาไม่เรยีกรอ้งคาํตอบของทุก
คาํถาม แตแ่สวงหาความมั่นใจและ
ความกล้าเพื่อเดนิไปข้างหน้า บางครัง้
ยอมรบัวา่ “เราไม่รูทุ้กอย่าง แตเ่รารูม้าก
พอจะเดนิตอ่ไปบนเส้นทางของการเป็น
สานุศิษย์” 16

การหมกมุ่นอยู่กับความสงสัยตลอด
เวลา เตมิเชือ้เพลิงดว้ยคาํตอบจากคน
ขาดศรทัธาและคนไม่ซ่ือสัตย์ จะบั่นทอน
ศรทัธาของคนน้ันในพระเยซูครสิตแ์ละ
การฟ้ืนฟู 17 “คนทั่วไปจะไม่รบัส่ิงเหล่า
น้ีซ่ึงเป็นของพระวญิญาณแห่งพระเจ้า 
เพราะเขาเห็นวา่เป็นเรือ่งโง่” 18

ตวัอย่างเช่น คาํถามเกี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธไม่ ใช่เรือ่งใหม่ นัก
วจิารณ์โยนคาํถามตัง้แตเ่ริม่งาน ถึง
คนทัง้ปวงผู้มีศรทัธาและกําลังมองผ่าน
กระจกสีของศตวรรษที่ 21 ผู้มีความ
สงสัยจรงิๆ เกี่ยวกับเหตกุารณ์หรอืคาํ
กล่าวของท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
เมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าขอแนะนํา 
ดว้ยความหวงัดดีงัน้ี สําหรบัตอนน้ี ขอ
ให้บราเดอร์ โจเซฟพักบ้าง! ในอนาคต 
ท่านจะมีข้อมูลมากกวา่ที่พบในโปรแกรม
คน้หาของทุกวนัน้ีรวมกันกวา่ 100 เท่า 
และจะเป็นข้อมูลที่มาจากพระบิดา
ในสวรรคข์องเราผู้ทรงรูทุ้กส่ิง 19 ลอง
พิจารณาทัง้หมดของชีวติโจเซฟ—เกิด
ในความยากไรแ้ละศึกษาตามระบบน้อย
มาก ท่านแปลพระคมัภีรม์อรมอนไม่ถึง 
90 วนั 20 ชายหญิงที่ซ่ือตรงภักดหีลาย
หมื่นคนน้อมรบัอุดมการณ์แห่งการฟ้ืนฟู 
เมื่ออายุ 38 ปีโจเซฟผนึกประจักษ์พยาน

อารอลโด กาวาลกานเต (ซ้าย) กับน้องสาว
และน้องชาย รปูของมารดาแขวนที่ผนัง 
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ของท่านดว้ยเลือดของท่านเอง ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่โจเซฟ สมิธเเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า จงเช่ือเรือ่งน้ี 
และก้าวไปข้างหน้า!

องประทานท่ี ยาย รทัธา องเรา

ทัง้พระคมัภีร์ ไบเบิลและพระคมัภีร์
มอรมอนให้ความเช่ือมั่นอันงดงามกับ
เราวา่พระเยซูคอืพระครสิต ์พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าถือพระคมัภีร์
มอรมอนฉบับแรกในภาษาฝรัง่เศสที่จัด
พิมพ์ โดยจอห์น เทย์เลอรเ์มื่อท่านเริม่
ทํางานในฝรัง่เศสปี 1852 เวลาน้ีพระ-
คมัภีรม์อรมอนทัง้หมดหรอืบางส่วนมี 
110 ภาษาทั่วโลก ให้พยานทางวญิญาณ
และจับตอ้งไดถ้ึงความจรงิของการฟ้ืนฟู 
ครัง้สุดท้ายทีท่า่นอ่านพระคมัภรีม์อรมอน 
ตัง้แตห่น้าแรกถึงหน้าสุดท้ายคอืเมื่อใด 
จงอ่านอีกครัง้ พระคมัภีรเ์ล่มน้ีจะเพิ่ม
ศรทัธาของท่าน 21

ของประทานอีกอย่างหน่ึงจากพระผู้-
เป็นเจ้าที่ขยายศรทัธาของเราคอืการนํา
ทางของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง วนัน้ีเราสนับสนุน 
สมาชิกอัครสาวกสิบสองคนใหม่สาม 
ท่าน และข้าพเจ้าขอตอ้นรบัเอ็ลเดอร ์
ราสแบนด ์เอ็ลเดอรส์ตเีวนสัน และ
เอ็ลเดอรเ์รนลันดสู่์กลุ่มอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
โควรมัอัครสาวกสิบสอง เปาโลกล่าววา่

“พระองค ์[ทรงเรยีก] อัครทูต และ 
. . . ผู้เผยพระวจนะ . . .

“เพื่อเตรยีมธรรมิกชนสําหรบัการ
ปรนนิบัต ิ. . . 

“จนกวา่เราทุกคนจะบรรลุถึงความ

เป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกันในความเช่ือ และ
ในความรูถ้ึงพระบุตรของพระเจ้า . . . 

“จะไม่ . . . ถูกซัดไปซัดมาและพัดไป
พัดมาดว้ยลมคาํส่ังสอนทุกอย่าง ดว้ย . . . 
อุบาย [หรอืคน] ที่ฉลาดในการล่อลวง” 22

การนําทางจากฝ่ายประธานสูงสุด 
และอัครสาวกสิบสองช่วยปกป้องศรทัธา
ของเรา

แม้วา่เปลวไฟแห่งศรทัธาในช่วงเริม่
ตน้ของท่านอาจจะยังน้อยนิด แตก่าร
ตดัสินใจที่ชอบธรรมนํามาซ่ึงความเช่ือ
มั่นเพิ่มขึน้ในพระผู้เป็นเจ้าและศรทัธา
ของท่านเพิ่มพูน ความยากของความ
เป็นมรรตยัพัดใส่ท่าน และอํานาจช่ัว
ดกัซุ่มในความมืดหวงัจะดบัศรทัธาของ
ท่าน แตเ่มื่อท่านเลือกส่ิงดตีอ่ไป วางใจ
ในพระผู้เป็นเจ้าและตดิตามพระบุตร
ของพระองค ์พระเจ้าทรงส่งแสงสวา่ง
และความรูท้ี่เพิ่มขึน้ และศรทัธาของ
ท่านจะหยั่งรากและไม่หวัน่ไหว ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันกล่าวไวว้า่ “อย่ากลัว 
. . . อนาคตสดใสเท่าศรทัธาของท่าน” 23

พอรเ์ตอร์  เซน  และแม็กซ ์โอเพน่ชอว์

ศรทัธาของเยาวชนชายของศาสนจักร
น้ีน่าทึ่งมาก!

วนัที่ 12 มิถุนายนปีน้ี ข้าพเจ้าไดร้บั
อีเมลแจ้งวา่อธิการจากวอรด์หน่ึงในยูทาห์ 
ภรรยาของเขา กบัลกูอกีสองคนเสียชีวติใน 
อบุตัเิหตเุครือ่งบนิ อธกิารมารค์ โอเพน่ชอว ์
ขับเครือ่งบินขณะเครือ่งขึน้จากลานบิน
เล็กๆ แล้วจู่ๆ เครือ่งก็ตกลงมาจากฟ้าสู่
พืน้โลก อธิการโอเพ่นชอว ์เอมีภรรยา กับ
แทนเนอรแ์ละเอลลีลูกๆ ของพวกเขา
เสียชีวติในอุบัตเิหตคุรัง้น้ี ส่วนแม็กซ์
ลูกชายวยัห้าขวบกระเด็นออกจากที่น่ัง
ในเครือ่งบินอย่างปาฏิหารยิ์ เขารอดตาย
และแคก่ระดกูหัก

ข้าพเจ้าทราบมาวา่เอ็ลเดอรพ์อรเ์ตอร ์
โอเพ่นชอวล์ูกชายของพวกเขากําลังรบัใช้
ในคณะเผยแผ่มาจูโร หมู่เกาะมารแ์ชล 
และเซนลูกชายวยั 17 ปีเป็นนักเรยีน
แลกเปลี่ยนในเยอรมนี

ข้าพเจ้าโทรหาเอ็ลเดอร์ โอเพ่นชอวท์ี่
อยู่บนเกาะครสิตม์าส ถึงแม้ความตายที่
ไม่คาด½นของมารดา บิดา น้องชาย และ
น้องสาวจะทําให้เขาใจสลาย แตเ่อ็ลเดอร์

โอเพ่นชอวม์ุ่งความห่วงใยไปสู่น้องชาย
สองคนทันที

ในที่สุดเอ็ลเดอร์ โอเพ่นชอวก์ับเซน
น้องชายของเขาตดัสินใจเองวา่คนอื่น
ช่วยที่บ้านไดแ้ละพอรเ์ตอรค์วรทํางาน
เผยแผ่ตอ่ พวกเขารูว้า่น่ันเป็นส่ิงที่พ่อ
แม่ตอ้งการ

เมือ่ขา้พเจา้พูดกับเอ็ลเดอร์ โอเพน่ชอว ์
ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงความเศรา้เสียใจของเขา
แตรู่สึ้กถึงไฟที่ ไม่อาจดบัไดแ้ห่งศรทัธา
ของเขาดว้ย “ผมมีความเช่ือมั่น” เขา
บอกข้าพเจ้า “และรู้ โดยไม่เคลือบแคลง
สงสัยวา่ผมจะไดพ้บครอบครวัอีกครัง้ . . . 
ความเข้มแข็งในการทดลองของเราอยู่
ใน . . . พระเจ้าพระเยซูครสิตเ์สมอ . . . 
พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ประจักษ์ชัดมากขณะช่วย [ผม] กับน้อง
ชายตลอดความท้าทายที่ยากมากน้ี” 24

ข้าพเจ้าพบเซนครัง้แรกที่งานศพ 
ขณะมองดหูีบศพทัง้ส่ีตรงหน้าเราใน
ห้องนมัสการ ข้าพเจ้าทึ่งกับศรทัธาของ
เยาวชนวยั 17 ปีคนน้ีเมื่อเขากล่าวกับผู้
มารว่มงานวา่ “วนัน้ีเรามารวมกันดว้ยใจ
นอบน้อมและจิตวญิญาณอ่อนล้า เพื่อ
ระลึกถึงชีวติของคณุแม่ คณุพ่อ แทน
เนอร ์และเอลลี . . . เราเคยพูดคยุกัน 
รอ้งไห้ดว้ยกัน ราํลึกดว้ยกัน และรูสึ้กถึง
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าดว้ยกัน . . .

“วนัหลังจากทราบข่าวอุบัตเิหต ุผม

แมว้า่เปลวไฟแห่งศรทัธาในช่วงเริม่ตน้ของ
ทา่นอาจจะยังนอ้ยนิด แตก่ารตดัสินใจทีช่อบ
ธรรมนํามาซึง่ความเช่ือมัน่เพิม่ขึน้ในพระผู้
เป็นเจ้าและศรัทธาของท่านเพิ่มพูน

เอ็ลเดอรพ์อรเ์ตอร ์โอเพน่ชอวก์าํลงัรบัใชใ้น
คณะเผยแผ่มาจูโร หมู่เกาะมารแ์ชล
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พบจดหมายจากคณุแม่ ในกระเป๋าของ
ผม ในจดหมายท่านเขียนวา่ ‘เซน จําไวว้า่
ลูกเป็นใครและลูกมาจากไหน เราจะสวด
อ้อนวอนให้ลูกและจะคดิถึงลูก’” เซน
อ่านตอ่ “ ไม่มีคาํพูดใดจากคณุแม่ที่จะ
เป็นคาํส่ังเสียไดเ้หมาะสมกวา่น้ีอีกแล้ว 
ผมรูว้า่ท่านกับแทนเนอร ์เอลลี และคณุ
พ่อกําลังสวดอ้อนวอนให้ผม [และพี่ชาย
กับน้องชาย] ผมรูว้า่ . . . พวกเขาสวด

อ้อนวอนให้ผมจดจําวา่ผมเป็นใคร เพราะ
ผมเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนพวก
ท่าน และพระองคท์รงส่งผมมาที่น่ี ผม
เป็นพยาน [วา่] . . . ไม่วา่เราจะรูสึ้กโดด
เดีย่วเพียงใด พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง
ทอดทิง้เรา” 25

พี่น้องที่รกั ศรทัธาของท่านไม่ไดเ้ริม่
ขึน้เมื่อท่านเกิด และจะไม่สิน้สุดเมื่อ
ท่านสิน้ชีวติ ศรทัธาคอืการเลือก จงเสรมิ-
สรา้งศรทัธาของท่านและดาํเนินชีวติให้
สมกับพระดาํรสัช่ืนชมของพระผู้ช่วย-
ให้รอดที่วา่ “[ศรทัธา] ของท่านก็มาก” 
ขณะทําเช่นน้ันข้าพเจ้าสัญญาวา่โดย
ผ่านพระคณุของพระเยซูครสิต ์สักวนั
หน่ึงศรทัธาของท่านจะทําให้ท่านไดย้ืน
อยู่กับคนที่ท่านรกั สะอาดและบรสุิทธิ์ ใน
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. มัทธิว 15:28.
 2. มัทธิว 6:30.
 3. ลูกา 8:25.
 4. มัทธิว 8:10.
 5. มัทธิว 11:1.
 6. ด ูแอลมา 32:35.
 7. ด ูแอล. วทินีย์ เคลย์ตนั, “เลือกที่จะเช่ือ,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 36–39.
 8. ด ูLectures on Faith (1985), 3.
 9. ด ูเอเฟซัส 2:8.
 10. 1 ซามูเอล 15:22.
 11. การสนทนาส่วนตวักับอารอลโด กาวาล-

กานเต, 29 ส.ค. 2015 ซัลวาดอร ์บราซิล 
และอีเมลลงวนัที่ 31 ส.ค. 2015. เรือ่งราวของ

อารอลโด กาวาลกานเตในการรบัปากมารดา
ที่จะดแูลน้องชายและน้องสาวมีมากกวา่
น้ัน หลายปีหลังจากแม่ของเขาสิน้ชีวติ เขา
จะพูดถึงน้องชายและน้องสาวอย่างเปิดเผย
วา่เป็น “ลูกๆ” ของเขา ระหวา่งที่รบัใช้งาน
เผยแผ่ จดหมายและโทรศัพท์ของเขาใน
วนัครสิตม์าสและวนัแม่มักจะพูดถึงความ
ท้าทายของสมาชิกครอบครวัแตล่ะคน จาก
การเสียสละอย่างมากหลังจบงานเผยแผ่ 
อารอลโดรบัภาระดา้นการเงินสําหรบัการ
ศึกษาและงานเผยแผ่ของน้องชาย อารอลโด 
รอจนน้องสาวและน้องชายแตง่งานก่อนที่
เขาจะแตง่งานเมื่ออายุ 32 ปี พวกเขายังคง
เป็นครอบครวัที่รกักันมาก.

 12. ลูกา 22:32.
 13. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 8:2.
 14. 1 โครนิธ์ 2:11.
 15. ยอห์น 14:16–17.
 16. ด ูอาดมั คอตเตอร,์ “เมื่อเกิดความสงสัย

และคาํถาม,” เลียโฮนา, มี.ค. 2015, 39–41.
 17. เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์เคยกล่าวไว้

วา่ “บางคนยืนกรานที่จะศึกษาศาสนจักร
ผ่านสายตาของผู้ละทิง้ศาสนจักรเท่าน้ัน
—เหมือนการสัมภาษณ์ยูดาสเพื่อที่จะเข้าใจ
พระเยซู ผู้ละทิง้ศาสนจักรบอกเราเกี่ยว
กับพวกเขาเองมากกวา่จะพูดถึงส่ิงซ่ึงพวก
เขาละทิง้มาเสมอ” (“All Hell Is Moved” 
[Brigham Young University devotional, 
Nov. 8, 1977], 3, speeches. byu. edu).

 18. 1 โครนิธ์ 2:14.
 19. “ข้าพเจ้าไม่เคยบอกท่านวา่ข้าพเจ้าดี

พรอ้ม แต่ไม่มีความผิดพลาดในการเปิดเผย
ที่ข้าพเจ้าสอน” (คาํสอนของประธานศาสนา
จักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 561).

 20. ด ูJohn W. Welch and Tim Rathbone, 
“The Translation of the Book of Mormon: 
Basic Historical Information,” (Foundation 
for Ancient Research and Mormon Studies, 
1986).

 21. พยานทางวญิญาณถึงพระคมัภีรม์อรมอน
เป็นหัวใจของการเปลีย่นใจเลือ่มใสของวสุิทธ-ิ
ชนยุคสุดท้าย เป็นพยานที่ตอ้งชุบชีวติขึน้
ใหม่ครัง้แล้วครัง้เล่า หากไม่ทํา ความรูสึ้ก
ทางวญิญาณจะเจือจางและเราจะจําพลังที่
เคยรูสึ้กน้ันไม่ไดอ้ีกตอ่ไป “และผู้คนเริม่ลืม
เครือ่งหมายและการอันน่าพิศวงเหล่าน้ัน
ซ่ึงพวกเขาไดย้ินมา, และเริม่แปลกใจน้อย
ลงน้อยลงเกี่ยวกับ. . .การอันน่าพิศวงจากฟ้า
สวรรค,์ ถึงขนาดที่พวกเขาเริม่แข็งกระดา้ง
ในใจ, และมืดบอดในจิต, เริม่ไม่เช่ือทุกส่ิงซ่ึง
พวกเขาไดย้ินและเห็นมา. . .และชักนําไปให้
เช่ือวา่หลักคาํสอนของพระครสิตเ์ป็นส่ิงโง่
เขลาและเปล่าประโยชน์” (3 นีไฟ 2:1–2).

 22. เอเฟซัส 4:11–14.
 23. โธมัส เอส. มอนสัน, “จงรืน่เรงิเถิด,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 113.
 24. อีเมลส่วนตวัไดร้บัจากเอ็ลเดอรพ์อรเ์ตอร ์

โอเพ่นชอว,์ 23 ส.ค. 2015.
 25. ความคดิเห็นของเซน โอเพ่นชอว์ ในพิธี

ในทีสุ่ดเอ็ลเดอรโ์อเพน่ชอวก์บัเซนนอ้งชาย
ของเขา (อยูใ่นรปูกบัแม็กซ์ น้องชายคนเล็ก) 
ตดัสินใจเองวา่คนอื่นช่วยที่บ้านได้และ 
พอรเ์ตอรค์วรทาํงานเผยแผต่อ่ พวกเขารูว้า่
น่ันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ

Book THAI.indb   68 10/29/15   8:16 AM



พฤศจิกายน 2015

จะช่วยเราเดนิทางกลับไปหาพระบิดาใน
สวรรคข์องเรา

ย น   น น

า ก จ ิ

   าพเจ้ารูสึ้กเศรา้ใจในระหวา่งการ
ประชุมเมื่อเรว็ๆ น้ีกับวสุิทธิชนยุค-
สุดท้ายที่ยอดเยี่ยม มีคนตัง้คาํถาม

วา่ “ ใครปรารถนาจะอยู่กับพระบิดาบน
สวรรคอ์ีกครัง้” ทุกคนยกมือ คาํถามตอ่
ไปคอื “ ใครมั่นใจวา่จะทําสําเรจ็” น่าเศรา้
และน่าประหลาดใจตรงที่คนส่วนใหญ่
เอามือลง

เมื่อเราเห็นช่องวา่งระหวา่งคนที่เรา
เป็นตอนน้ีกับคนที่เราปรารถนาจะเป็น 
หลายคนถูกล่อลวงให้เลือกสูญสิน้ศรทัธา
และความหวงั 1

เพราะ “ ไม่มีส่ิงไม่สะอาดใดๆ จะ
พํานักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าได”้ 2 เพื่อให้
ไดอ้ยู่กับพระองคอ์ีกครัง้เราจึงตอ้งรบั
การชําระให้สะอาดจากบาป 3 และบรสุิทธิ์ 
4 หากเราตอ้งทําส่ิงน้ี ตามลําพัง คงไม่มี
ใครทําได ้แตเ่ราไม่ไดอ้ยู่ตามลําพัง อันที่
จรงิ เรา ไม่มีวนั อยู่ตามลําพัง

เรามีความช่วยเหลือจากสวรรค์
เพราะพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค์ 5 พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “หาก
เจ้าจะมีศรทัธาในเราเจ้าจะมีพลังความ
สามารถทําส่ิงใดก็ตามที่เราเห็นสมควร” 6 
เมื่อใช้ศรทัธา ศรทัธาย่อมเพิ่มขึน้

ขอให้พิจารณาหลักธรรมสามข้อน้ีซ่ึง

กา าน
พระบดิาบนสวรรคผ์ูท้รงเป็นทีร่กัของทา่นและพระบุตรของพระองค ์ 
พระเยซูครสิต์ ทรงเชือ้เชิญให้ท่านก้าวไปหาพระองค ์อย่ารรีอ  
จงก้าวเดี๋ยวน้ีเลย

เป็นเหมอนเด็ก

หลานชายคนเล็กสุดของเราเป็น
ตวัอย่างของหลักธรรมข้อแรกน้ี  
หลังจากหัดคลานและยืนไดแ้ล้ว  
เขาก็พรอ้มจะทดลองเดนิ ระหวา่ง
พยายามเดนิสองสามก้าวแรก เขาล้ม 
รอ้งไห้ และสีหน้าของเขาบ่งบอกวา่  
“หนูจะไม่—ไม่มีวนั—หัดเดนิอีก!  
หนูจะคลานแบบน้ีไปเรือ่ยๆ”

เมือ่เขาสะดดุลม้ พ่อแมท่ีร่กัเขาไมรู่สึ้ก 
วา่เขาสิน้หวงัหรอืเขาจะเดนิไม่ได ้แตพ่่อ
แม่กลับกางแขนพลางรอ้งเรยีกเขา และ
ขณะสายตาจับจ้องที่พ่อแม่ เขาพยายาม
อีกครัง้เพื่อก้าวไปให้ถึงอ้อมกอดอันเป่ียม
ดว้ยรกัของทัง้สอง

พ่อแม่ที่รกัเรากางแขนรอตอ้นรบัเรา
เสมอแม้เราจะก้าวสัน้ที่สุดในเส้นทาง
ที่ถูกตอ้ง พวกท่านรูว้า่การที่เราเต็มใจ
พยายามแล้วพยายามอีกจะนําเราให้ 
เจรญิก้าวหน้าและประสบความสําเรจ็

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่เพื่อรบั
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก 
เราตอ้งเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ 7 ดงัน้ัน ถ้า
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จะพูดกันทางวญิญาณ หลักธรรมข้อแรก
คอืเราตอ้งทาํส่ิงทีเ่ราเคยทาํสมยัเป็นเด็ก 8

ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือน
เด็กและเต็มใจมองไปที่พระบิดาใน
สวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เรา
ก้าวเดนิไปหาพระองค์ โดยไม่สิน้หวงั แม้
เราจะล้มก็ตาม พระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรง
รกัเราทรงช่ืนชมยินดี ในแตล่ะก้าวและ
ทุกย่างก้าวที่ซ่ือสัตย์ หากเราล้ม พระองค์
ทรงช่ืนชมยินดทีุกครัง้ที่เราพยายามลุก
ขึน้และลองอีกครัง้

กระทาดว้ย รทัธา

หลักธรรมข้อสองเห็นไดจ้ากตวัอย่าง
ของวสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์สองคน ซ่ึงตา่ง
ปรารถนาจะหาคูนิ่รนัดร ์ทัง้สองก้าว 
ไปดว้ยศรทัธาที่เต็มเป่ียมรว่มกับการ 
สวดอ้อนวอน

ยูร ิวสุิทธิชนยุคสุดท้ายชาวรสัเซียเสีย-
สละและเก็บเงินเดนิทางไกลไปพระวหิาร 
บนรถไฟเขาสังเกตเห็นสาวสวยคนหน่ึง
สีหน้าสดใส เขารูสึ้กวา่เขาควรแบ่ง²น 
พระกิตตคิณุกับเธอ โดยไม่ทราบจะทํา
อยา่งไรด ีเขาจงึเริม่อ่านพระคมัภรีม์อรมอน 
โดยหวงัวา่เธอจะสังเกตเห็น

ยูริไม่ทราบวา่มารยิาหญิงสาวคนน้ัน 
เป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายอยู่แล้ว เธอเองก็ 
ไม่รูเ้ช่นกันวา่ยูรเิป็นสมาชิก เพื่อทําตาม 
การกระตุน้เตอืนให้แบ่ง²นพระกิตตคิณุ 
กับเขา มารยิาจึงเริม่อ่านพระคมัภีรม์อร-

มอนเช่นกันโดยหวงัวา่เขาจะสังเกตเห็น
เมื่อทัง้คูเ่งยหน้าขึน้พรอ้มกัน ยูรกิับ

มารยิาตา่งประหลาดใจที่เห็นพระคมัภีร์
มอรมอนในมือของอีกฝ่าย—และหลังจาก
ตกหลุมรกั ทัง้คูก็่ผนึกกันในพระวหิาร 
²จจบุนั ยูรกิบัมารยิา คทัเชพอฟ คูนิ่รนัดร ์
จากโวโรเนช รสัเซีย ตา่งเอือ้ประโยชน์
ใหญ่หลวงตอ่การเตบิโตของศาสนจักร 
ในรสัเซีย

เรือ่งน้ีไม่เพียงเน้นความเต็มใจจะ
กระทําดว้ยศรทัธาของคูน้ี่เท่าน้ัน แต่
เน้นหลักธรรมข้อสองดว้ยน่ันคอื—
พระเจ้าทรงสนองให้มากกวา่ความเต็มใจ
จะกระทําดว้ยศรทัธาของเรา ไม่เฉพาะ
ความเต็มใจจะก้าวเดนิของเราเท่าน้ันที่
ไดร้บัพร แตพ่รที่พระเจ้าทรงสัญญาไวย้ัง
มีมากกวา่น้ัน

พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้
รอดของเราทรง กระตอืรอืรน้ จะประทาน
พรเรา พระองคท์รงขอเพียงหน่ึงในสิบ
ของส่ิงที่พระองคป์ระทานแก่เราและทรง
สัญญาวา่หน้าตา่งสวรรคจ์ะเปิด 9

เมื่อเราเต็มใจกระทําดว้ยศรทัธาใน
พระเยซูครสิตแ์ละก้าวไปอีกหน่ึงก้าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก้าวที่ ไม่สะดวกสบาย
ซ่ึงเรยีกรอ้งการเปลี่ยนแปลงหรอืการ 
กลับใจ เราจะไดร้บัพรดว้ยพลัง 10

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเจ้าจะทรง
นําทางเรา— ผ่าน —ก้าวตอ่ๆ ไปของเรา 
พระองคจ์ะยิ่งทรงสนองความพยายาม

ของเราดว้ยเดชานุภาพของพระองคถ์้า
เราเต็มใจพยายามตอ่ไป กลับใจ และ
ก้าวไปข้างหน้าดว้ยศรทัธาในพระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิต์

ของประทานฝ่ายวญิญาณไม่เพียง
สัญญาไวก้ับคนที่รกัพระผู้เป็นเจ้าและ
รกัษาพระบัญญัตทิัง้หมดเท่าน้ัน แต่
สําหรบัคนที่ “[หมายมั่น] จะทําเช่นน้ัน” 
ดว้ย 11 ความเข้มแข็งมี ไว้ ให้คนที่แสวงหา
และพยายามตอ่ไป

ป้ายบอกทางกลับไปหาพระบิดาใน
สวรรคส์องป้ายที่เราจําเป็นตอ้งทําทุก
สัปดาห์คอืพันธสัญญาตอ่เน่ืองของ
ศาสนพิธีศีลระลึกและการถือปฏิบัตวินั
สะบาโต ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
สอนเราในการประชุมใหญ่สามัญครัง้
ที่แล้ววา่สะบาโตเป็นของประทานที่
พระเจ้าประทานแก่เรา การถือปฏิบัตวินั
สะบาโตทุกสัปดาห์เป็นการส่งสัญญาณ
บอกพระเจ้าวา่เรารกัพระองค์ 12

ทุกวนัสะบาโตเราเป็นพยานวา่เรา 
“เต็มใจรบัพระนาม [ของพระองค]์, และ
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา, และ
รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค”์ 13 เพื่อ
ตอบแทนการกลับใจและความตัง้ใจใหม่
ของเรา พระเจ้าทรงปลดบาปให้เราตาม
สัญญาและเราสามารถ “มีพระวญิญาณ
ของพระองคอ์ยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา”14 
อิทธิพลของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์
ปรบัปรงุ เพิ่มพลัง สอน และนําทางเรา

ถ้าในขณะระลึกถึงพระองคท์ุกวนั
สะบาโต เราหันใจไปหาพระผู้ช่วยให้-
รอดผ่านป้ายบอกทางสําคญัทัง้สองป้าย
น้ี ความพยายามของเราย่อมคูค่วรกับ
พระเจ้าและพรที่พระองคท์รงสัญญาไว ้
เราไดร้บัสัญญาวา่ เมื่อเราถือปฏิบัตวินั 
สะบาโต ความบรบิูรณ์ของแผ่นดนิโลก
จะเป็นของเรา 15

เส้นทางกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์
นําไปสู่พระนิเวศน์ของพระเจ้า ที่น่ันเรา
ไดร้บัศาสนพิธีแห่งความรอดเพื่อตวัเรา
และผู้วายชนม์ที่เรารกั ประธานบอยด ์เค. 
แพคเกอรส์อนวา่ “ศาสนพิธีและพันธ-
สัญญากลายเป็นบัตรผ่านเข้าไปในที่
ประทับ [ของพระผู้เป็นเจ้า]” 16 ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนขอให้เราแตล่ะคนจะมีคา่
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พฤศจิกายน 2015

ควรอยู่เสมอและใช้ ใบรบัรองพระวหิาร
รบัใช้เป็นประจํา

เอาชนะความเป็นมนุษยปุ์ ุชน

หลักธรรมข้อสามคอื เราตอ้งตา้นแนว
โน้มของมนุษย์ปุถุชนที่จะผัดวนัประกัน-
พรุง่ ผัดผ่อน หรอืยอมแพ้ 17

ขณะที่เราก้าวหน้าไปตามเส้นทาง
พันธสัญญา เราจะทําผิดพลาด บางคน
ผิดพลาดหลายครัง้ พวกเราบางคนมี
²ญหากับพฤตกิรรมหรอืการเสพตดิที่เรา
รูสึ้กเหลือวสัิยจะเอาชนะ แตศ่รทัธาใน
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์
เป็นหลักธรรมแห่งการกระทําและ
พลังอํานาจ 18 ถ้าเราเต็มใจกระทํา เรา
จะไดร้บัพรให้มีพลังกลับใจและมีพลัง
เปลี่ยนแปลง

เราล้มเหลวก็ตอ่เมื่อเราไม่ก้าวไปข้าง
หน้าดว้ยศรทัธา เราจะไม่ล้มเหลวและ
จะล้มเหลวไม่ไดถ้้าเราเทียมแอกกับพระ-
ผู้ช่วยให้รอดอย่างซ่ือสัตย์—พระองคผ์ู้
ไม่มีวนัล้มเหลวและจะไม่ทรงทําให้เรา
ล้มเหลว!

พรท่ีสญัญาไว้

ข้าพเจ้าสัญญาวา่ทุกก้าวที่เป่ียมดว้ย
ศรทัธาจะคูค่วรแก่ความช่วยเหลือจาก
สวรรค ์การนําทางจะเกิดขึน้เมื่อเราสวด
อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค ์พึ่งพาพระ-
ผู้ช่วยให้รอดและทําตามพระองค ์และ

¯งพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ พลังจะเกิด
ขึน้เพราะการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้
ของพระเยซูครสิต์ 19 การเยียวยาและการ
ใหอ้ภยัจะเกดิขึน้เพราะพระคณุของพระ-
ผู้เป็นเจ้า 20 ²ญญาและความอดทนจะ
เกิดขึน้เพราะเราวางใจในจังหวะเวลาของ
พระเจ้า ความคุม้ครองจะเกิดขึน้เพราะ
เราทําตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระเจ้าทรงสรา้งท่าน “เพื่อ [ท่าน] จะ
มีปีต”ิ 21 ปีตทิี่ท่านจะรูสึ้กเมื่อท่านกลับไป
หาพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้-
รอดของท่านอย่างมีคา่ควรและก้าวเข้าสู่
อ้อมกอดที่อบอุ่นของพระองค์

ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานถึงความจรงิ

เหล่าน้ี พระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเป็น
ที่รกัของท่านและพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิต ์ทรงพระชนม์ พระองค์
ทรงรูจ้ักท่านและทรงรกัท่าน พระองค์
ทรงเชือ้เชิญท่านดว้ยความรกัให้ท่าน
ก้าวไปหาพระองค ์อย่ารอ จงก้าวเดีย๋ว
น้ีเลย ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. ด ูโมโรไน 7:40–41.
 2. 1 นีไฟ 10:21; ด ูโมเสส 6:57 ดว้ย.
 3. ด ูแอลมา 5:21, 27; หลักคาํสอนและพันธ-

สัญญา 50:28.
 4. ด ูโมโรไน 10:32.
 5. ด ูโมไซยาห์ 4:6–7; แอลมา 34:9;  

โมโรไน 7:41.
 6. โมโรไน 7:33.
 7. ด ู3 นีไฟ 11:38.
 8. ด ูโมไซยาห์ 3:19; โมโรไน 8:10.
 9. ด ูมาลาค ี3:10; หลกัคาํสอนและพนัธสัญญา 

 41:1.
 10. ด ูโมโรไน 7:33.
 11. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 46:9.
 12. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “สะบาโตคอืวนั

ปีตยิินด,ี” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 129–132.
 13. โมโรไน 4:3; ด ูหลักคาํสอนและพันธ-

สัญญา 20:77.
 14. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 20:77.
 15. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 59:9–10, 

13, 15–16.
 16. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “Covenants,” 

Ensign, May 1987, 24.
 17. ด ูโมไซยาห์ 3:19.
 18. ด ูLectures on Faith (1985), 3.
 19. ด ูโมโรไน 7:33.
 20. ด ูโมโรไน 10:32.
 21. 2 นีไฟ 2:25.
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นมัสการพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม  
อิสอัคและยาโคบ เขาศึกษาถ้อยคาํของ
ศาสดาพยากรณ์ และเขารูจ้ักการส่ือสาร
ของพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์

แตเ่วลาน้ี โดยที่อายุยังน้อยมาก เขา
เป็นนักโทษ- นักเรยีนในบาบิโลน ความ
กดดนัที่เขามีน้ันตอ้งมหาศาลเพื่อจะ
ละทิง้ความเช่ือเก่าและรบัความเช่ือของ
บาบิโลนเข้ามา แตเ่ขาแน่วแน่ตอ่ศรทัธา
ของเขา—ในคาํพูดและการกระทํา

คงมีหลายคนในที่น้ีทราบวา่รูสึ้ก
อย่างไรในการปกป้องความจรงิซ่ึงไม่เป็น
ที่นิยม ในภาษาพูดบนอินเทอรเ์น็ตใน
²จจุบันเราพูดถึงการถูก “เผา” จากผู้ที่
ไม่เห็นดว้ยกับเรา แตด่าเนียลไม่เพียง
ตอ้งเส่ียงกับการถูกเย้ยหยันโดยทั่วไป ใน
บาบิโลน ผู้ที่ท้าทายเจ้าหน้าที่ทางศาสนา
เข้าใจวา่หมายถึงอะไร—ในเชิงอุปมาและ
ตามความเป็นจรงิ—ที่จะถูก “เผา” ลอง
ถามชัดรคั เมชาค และอาเบดเนโกดู 2

ข้าพเจ้าไม่รูว้า่น่ันจะเป็นเรือ่งง่าย
สําหรบัดาเนียลที่จะเป็นผู้เช่ือในสภาพ
แวดล้อมเช่นน้ัน บางคนไดร้บัพรดว้ย
ใจที่เช่ือ—สําหรบัพวกเขา ศรทัธาดู
ราวกับวา่เป็นของประทานจากสวรรค ์
แตข่้าพเจ้าจินตนาการวา่ดาเนียลเป็น
เหมือนกับเราหลายคนที่ตอ้งทํางานเพื่อ
ให้ ไดป้ระจักษ์พยานของเรา ข้าพเจ้า
มั่นใจวา่ดาเนียลใช้เวลาหลายช่ัวโมง
คกุเข่าสวดอ้อนวอน วางข้อสงสัยและ
ความกลัวบนแท่นบูชาแห่งศรทัธา  
และรอให้พระเจ้าประทานความเข้าใจ
และ²ญญา

พระเจ้าประทานพรให้ดาเนียล ถึง
แม้ศรทัธาของเขาจะถูกท้าทายและถูก
เยาะเย้ย แตเ่ขาแน่วแน่ตอ่ส่ิงที่เขารูจ้าก
ประสบการณ์ของเขาเองวา่ถูกตอ้ง

ดาเนียลเช่ือ ดาเนียลไม่สงสัย
และแลว้ในคนืน้ัน กษัตรยิเ์นบคูดัเนส-

ซารม์ีพระสุบินที่รบกวนใจ เขาให้คณะ
นักวชิาการและที่ปรกึษามาอยู่พรอ้มหน้า
กัน โดยประสงค์ ให้พวกเขาอธิบายความ
½นที่มีและบอกความหมายของความ½น
น้ันดว้ย

แน่นอน พวกเขาทําไม่ได ้“ ไม่มี ใคร
ทําส่ิงที่พระองค์ ไตถ่ามได”้ พวกเขากล่าว 
แตก่ลับทําให้เนบูคดัเนสซารเ์ดอืดดาล

ท่านจินตนาการได้ ไหมวา่จะรูสึ้ก
อย่างไรที่ โดนบังคบัให้ออกจากบ้านของ
ท่าน เดนิทาง 800 กิโลเมตรไปยังตา่ง
เมือง และถูกปลูก½งให้เช่ือในศาสนาของ
ศัตรทู่าน

ดาเนียลไดร้บัการเลีย้งดมูาในฐานะ
ผู้ตดิตามพระเยโฮวาห์ เขาเช่ือและ

ย าน   

ก า น าย าน

บาบิโลนและดาเนียล

เมื่อสองพันหกรอ้ยปีก่อน บาบิโลน
เป็นมหาอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของโลก นัก
ประวตัศิาสตร์ โบราณคนหน่ึงอธิบายถึง
กําแพงบาบิโลนที่ล้อมเมืองวา่มีความ
สูงกวา่ 90 เมตรและหนา 25 เมตร “ ใน
ความสง่างาม” เขาเขียน “ ไม่มีเมือง
ใด. . . จะเปรยีบได”้ 1

ในสมัยน้ัน บาบิโลนเป็นศนูย์กลาง
การเรยีนรูก้ฎหมาย และปรชัญาของ
โลก กองทัพของเมืองน้ันไม่มี ใครเทียบ
เท่า บาบิโลนทําลายอํานาจของอียิปต ์
รกุราน ทําลาย และปล้นเมืองนีนะเวห์ 
เมืองหลวงของอัสซีเรยี บาลิโลนชนะ
เยรซูาเล็มอย่างง่ายดายและนําลูกหลาน
ที่ดทีี่สุด ฉลาดที่สุดของอิสราเอลกลับไป
บาบิโลนเพือ่รบัใช้กษัตรยิเ์นบคูดัเนสซาร์

นักโทษคนหน่ึงเป็นชายหนุ่มช่ือ
ดาเนียล นักวชิาการหลายคนเช่ือวา่เวลา
น้ันดาเนียลอายุระหวา่ง 12 ถึง 17 ปี 
น้องๆ ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ที่ข้าพเจ้ารกั ลองนึกดวูา่ดาเนียลคอ่น
ข้างมีอายุใกล้เคยีงกับท่านเมื่อเขาถูกนํา
ตวัเข้าไปในราชสํานักเพื่อเรยีนรูภ้าษา 
กฎหมาย ศาสนาและวทิยาศาสตรข์อง 
บาบิโลนทางโลก

ยา ิ ก ย จ านน
เมือ่เราเลอืกทีจ่ะเชือ่ ใชศ้รทัธาไปสูก่ารกลับใจ และทาํตามพระผู้ช่วยให้-
รอดของเรา พระเยซูครสิต ์เราเปิดตาทางวญิญาณไปสูค่วามวจิติรทีเ่รา
แทบจะไม่สามารถจินตนาการได ้
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มากขึน้ เขาบัญชาให้นํานักปราชญ์ โหร 
หมอดฤูกษ์ยาม และที่ปรกึษาไปสับเป็น
ชิน้ๆ —รวมถึงดาเนียลและนักเรยีนหนุ่ม
คนอื่นๆ จากอิสราเอล

ท่านอาจคุน้เคยกับหนังสือดาเนียล 
จนรูว้า่เกิดอะไรขึน้หลังจากน้ัน ดาเนียล 
ขอให้เนบูคดัเนสซารเ์ลื่อนเวลาออกไป
อีกเล็กน้อย และเขาพรอ้มกับสหายที่
ซ่ือสัตย์ ไปหาแหล่งแห่งศรทัธาและความ
เข้มแข็งทางศีลธรรมของ พวกเขา พวก
เขาสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าทูลขอ
ความช่วยเหลือจากสวรรค์ ในยามวกิฤติ
ในชีวติพวกเขา และ “ ในนิมิตเวลากลาง
คนื พระองคท์รงเปิดเผยความลึกลับน้ัน
แก่ดาเนียล” 3

ดาเนียล เด็กหนุ่มจากประเทศที่
ถูกครอบครอง—ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งและ
ข่มเหงเพราะความเช่ือในศาสนาอื่น
—ออกไปอยู่ตอ่หน้ากษัตรยิ์ เขาเปิดเผย
ความ½นแก่กษัตรยิ์และความหมายของ
ความ½นน้ัน

นับจากวนัน้ันเป็นตน้มาดาเนียล 
กลายเป็นที่ปรกึษาที่กษัตรยิ์ ไวว้างใจ 
²ญญาของเขาเป็นที่เลื่องลือทั่วบาบิโลน 
ทัง้น้ีเพราะความซ่ือสัตย์ที่เขามีตอ่
พระผู้เป็นเจ้า

เด็กหนุ่มผู้ที่เช่ือและดาํเนินชีวติตาม
ศรทัธากลายเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้า 
ศาสดาพยากรณ์ เจ้าชายแห่งความชอบ-
ธรรม 4

เราเป็นเหมอนดาเนียลไหม

ถึงเราทุกคนผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าถาม
วา่เราเป็นเหมือนดาเนียลไหม

เราภักดตีอ่พระผู้เป็นเจ้าไหม
เราทําส่ิงที่เราส่ังสอน หรอืเราเป็นชาว

ครสิต์ ในวนัอาทิตย์เท่าน้ัน
การกระทําของเราทุกวนัสะท้อนให้

เห็นอย่างชัดเจนถึงส่ิงที่เราอ้างวา่เช่ือไหม
เราช่วย “คนจนและคนขัดสน, คน

เจ็บป่วยและคนทุกข์ยาก” ไหม 5

เราแคพู่ด หรอืเราทําตามที่พูดอย่าง
กระตอืรอืรน้ไหม

พี่น้องชายทัง้หลาย เราไดร้บัมามาก 
เราไดร้บัการสอนถงึความจรงิอันศักดิสิ์ทธิ์ 
ของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ

พระเยซูครสิต ์เราไดก้ารฝาก½งดว้ย
สิทธิอํานาจฐานะปุโรหิตให้ช่วยเพื่อน
มนุษย์ของเราและสรา้งอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก เรามีชีวติ
อยู่ ในยุคสมัยของการหลั่งเทอํานาจทาง
วญิญาณ เรามีความสมบูรณ์ของความ
จรงิ เรามีกุญแจฐานะปุโรหิตเพื่อผนึก
บนแผ่นดนิโลกและในสวรรค ์พระคมัภีร์
ศักดิสิ์ทธิ์และคาํสอนของศาดาพยากรณ์
ตลอดจนอัครสาวกที่ยังมีชีวติอยู่น้ันมีอยู่
อย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน

เพื่อนรกัของข้าพเจ้า ขออย่าให้เรา
คดิวา่เรือ่งเหล่าน้ีไม่สําคญั พรและสิทธิ

พิเศษมาควบคูก่ับหน้าที่และพันธะรบั-
ผิดชอบอันสําคญัยิ่ง ขอให้เราพรอ้มรบั 
ส่ิงเหล่าน้ี

นครบาบิโลนสมัยโบราณเป็นซาก
ปรกัหักพัง ความสง่างามสูญหายไปนาน
แล้ว แตส่ิ่งทางโลกและความช่ัวรา้ยของ
บาบิโลนยังคงอยู่ตอ่ไป เวลาน้ีเราตอ้ง
ดาํเนินชีวติเป็นผู้เช่ือในโลกของความไม่
เช่ือ ส่ิงท้าทายคอืเราตอ้งฝึกปฏับัตหิลัก
ธรรมพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิตท์ุกวนัและดาํเนินชีวติ
อย่างแน่วแน่ตอ่พระบัญญัตขิองพระผู้-
เป็นเจ้า เราจะตอ้งน่ิงสงบตอ่ แรงกดดนั
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จากเพื่อนวยัเดยีวกัน ไม่ประทับใจไป
กับคา่นิยมของโลกหรอืศาสดาพยากรณ์
เทียม เพิกเฉยตอ่การเย้ยหยันจากผู้ที่
เกลียดชังพระเจ้า ตอ่ตา้นการล่อลวงจาก
มาร และเอาชนะความเกียจครา้นของ
เราเอง

ลองนึกถึงเรือ่งน้ี จะง่ายเพียงใดถ้า
ดาเนียลเพียงแตท่ําตามวถิีของบาบิโลน 
เขาสามารถเมินเฉยกับข้อบังคบัอัน
เครง่ครดัดา้นความประพฤตท่ีิพระผูเ้ป็น-
เจ้าประทานแก่ลูกหลานของอิสราเอล 
เขาสามารถกินอาหารอันโอชาที่กษัตรยิ์
จัดหาให้และปล่อยตวัไปกับความพึง
พอใจทางโลกของมนุษย์ปุถุชน เขาจะ
หลีกเลี่ยงการเย้ยหยันได้

เขาจะเป็นที่นิยมชมชอบได้
เขาจะเข้ากับเพื่อนๆ ได้
เส้นทางของเขาอาจยุ่งยากน้อยกวา่

น้ีได้
แน่นอนวา่จะเป็นไปไดจ้นถึงวนัที่

กษัตรยิ์ขอให้มีคนมาแก้½นของเขา จาก
น้ันดาเนียลจะเป็นเหมือน “นักปราชญ์” 
ที่เหลืออยู่ ในบาบิโลน คอืไม่มีความเช่ือม-
โยงกับแหล่งที่มาอันแท้จรงิของความ
สวา่งและ²ญญา

ดาเนียลผ่านการทดสอบของเขา แต่
เรายังคงทําตอ่ไป

ความกลา้ท่ีจะเช่อ

ซาตาน ปฏิ²กษ์ของเรา ตอ้งการให้
เราล้มเหลว เขาแพรค่าํเท็จซ่ึงเป็นความ
พยายามส่วนหน่ึงในการทําลายความเช่ือ
ของเรา เขาแนะนําดว้ยเล่ห์เพทุบายวา่
คนช่างสงสัย ผู้ที่คลางแคลงใจ ผู้ที่ชอบ
เหยียดหยามผู้อื่นเป็นคนเจนโลกและ
เฉลียวฉลาด ขณะที่ผู้มีศรทัธาในพระผู้-
เป็นเจ้าและปาฎิหารยิ์ของพระองคเ์ป็น
คนงมงาย มืดบอด หรอืถูกล้างสมอง 
ซาตานจะสนับสนุนวา่เป็นความเก่ง
กล้าสามารถที่จะสงสัยของประทานทาง
วญิญาณและคาํสอนของศาสดาพยากรณ์
ที่แท้จรงิ

ข้าพเจ้าปรารถนาจะช่วยให้ทุกคน
เข้าใจข้อเท็จจรงิอันเรยีบง่ายน้ีวา่ เรา เชือ่ 
ในพระผู้เป็นเจ้าเพราะส่ิงที่เรา รู ้อยู่ ในใจ
และความคดิของเรา ไม่ ใช่เพราะส่ิงที่เรา 
ไม่รู ้บางครัง้ประสบการณ์ทางวญิญาณ
ของเราศักดิสิ์ทธิ์เกินกวา่จะอธิบายดว้ยคาํ
ศัพท์ทางโลก แตน่ั่นไม่ไดห้มายความวา่
ส่ิงเหล่าน้ันไม่มีจรงิ

พระบิดาบนสวรรคท์รงเตรยีมอาหาร
ทางวญิญาณให้บุตรธิดาของพระองค ์โดย
ทรงเสนออาหารเลิศรสทุกประเภทเท่าที่
จะจินตนาการได—้แทนที่จะช่ืนชมของ
ประทานทางวญิญาณน้ี ผู้ที่ชอบเหยียด

หยามมีความสุขอยู่กับการเฝ้าดหู่างๆ จิบ
จากถ้วยแห่งความคลางแคลงใจ สงสัย 
และไรค้วามเคารพ

เหตใุดจึงมีคนเดนิฝ่าชีวติดว้ยความ
พอใจแสงเทียนจากความเข้าใจของ
ตนเอง ในเมื่อการทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระบิดาบนสวรรค ์พวกเขาสามารถ
มีแสงอาทิตย์เจิดจ้าของความรูท้าง
วญิญาณซ่ึงจะขยายความคดิพวกเขาดว้ย
²ญญาและเตมิเต็มจิตวญิญาณพวกเขา
ดว้ยปีติ

เมื่อข้าพเจ้ากับท่านพูดกับผู้คนเกี่ยว
กับศรทัธาและความเช่ือ เรามักจะไดย้ิน
ไม่ ใช่หรอืวา่ “ฉันหวงัวา่ฉันจะเช่ือได้
อย่างที่คณุเช่ือ”

การพูดทํานองน้ีคอืการหลอกลวง
อีกแบบหน่ึงของซาตานที่วา่ ความเช่ือ
เช่นน้ันมี ให้กับบางคนไม่ ใช่กับคนอื่นๆ 
ความเช่ือไม่ไดม้าจากแหล่งอัศจรรย์ 
แต ่ความตอ้งการ ที่จะเช่ือ เป็น ก้าว
แรกที่สําคญั! พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรง
ลําเอียง 6 พระองคท์รงเป็นพระบิดาของ
ท่าน พระองคท์รงประสงคจ์ะตรสักับ
ท่าน อย่างไรก็ตามจําเป็นตอ้งมีความใฝ่
รูท้างวทิยาศาสตรบ์้างเล็กน้อย—จําเป็น
ตอ้งมีการทดลองพระคาํของพระผู้เป็น-
เจา้—และใช้ “อนุภาคหน่ึงของศรทัธา” 7 
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ซ่ึงเรยีกรอ้งความนอบน้อมถ่อมตนเล็ก
น้อย เรยีกรอ้งการเปิดใจและความคดิ 
ส่ิงน้ีตอ้งมี การแสวงหา ตามความหมาย
ของคาํน้ัน และบางทีส่ิงที่ยากที่สุดคอืส่ิง
น้ีเรยีกรอ้งความอดทนและการรอคอย
พระเจ้า

ถ้าเราไม่พยายามเช่ือ เราก็เหมือนกับ
คนที่ถอดปลั๊กไฟดวงใหญ่และจากน้ันก็
โทษไฟดวงน้ันวา่ไม่ ให้แสงสวา่ง

เมื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้าแปลกใจและเศรา้
ใจที่ ไดย้ินผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
คนหน่ึงซ่ึงดเูหมือนจะมีความภาคภูมิ ใจ
ที่เขาไดห้่างเหินจากพระผู้เป็นเจ้า เขา
พูดวา่ “ถ้าพระผู้เป็นเจ้าแสดงตนกับผม 
ผมถึงจะเช่ือ ไม่อย่างน้ัน ผมจะหาความ
จรงิโดยอาศัยความเข้าใจและสต²ิญญา
ของผมเองเพื่อส่องทางข้างหน้าผม”

ข้าพเจ้าไม่รู้ ใจชายหนุ่มคนน้ี แต่
ข้าพเจ้าอดไม่ไดท้ี่จะรูสึ้กเสียใจอย่างยิ่ง
กับเขา เขาช่างปฏิเสธของประทานที่
พระเจ้าประทานแก่เขาอย่างง่ายดาย ชาย
หนุ่มคนน้ีไดถ้อดปลั๊กไฟและจากน้ัน
ดเูหมือนจะพึงพอใจข้อสังเกตอันชาญ
ฉลาดของเขาวา่ไม่มีแสงสวา่ง

น่าเสียดายที่ส่ิงน้ีดเูหมือนเป็นเจตคติ
ซ่ึงเป็นที่นิยมชมชอบใน²จจุบัน ถ้าเรา
สามารถผลักภาระในการพิสูจน์ให้พระ-
ผู้เป็นเจ้า เราคดิวา่เราจะรอดตวัจากการ
รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
จรงิจังและจากการที่ตอ้งรบัผิดชอบความ

สัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์ ได้
พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอกล่าวอย่าง

ชัดเจนวา่ ไม่มีอะไรสูงส่งหรอืน่าประทับ
ใจกับการเป็นคนชอบเหยียดหยาม ความ
คลางแคลงใจเป็นเรือ่งงา่ย—ใครๆ ก็ทาํได ้
ชีวติที่ซ่ือสัตย์ตา่งหากที่เรยีกรอ้งความ
เข้มแข็งทางศีลธรรม การอุทิศตน และ
ความกล้าหาญ คนที่ยึดมั่นในศรทัธาน่า
ประทับใจมากกวา่คนที่ถูกล่อลวงให้สงสัย
เมื่อมีคาํถามหรอืข้อกังวลที่ลํา้ลึกเกิดขึน้

แตเ่ราไม่น่าประหลาดใจที่ศรทัธาน้ัน
ไม่ไดจ้ัดให้มีความสําคญัในสังคม โลก
มีประวตัศิาสตรม์าช้านานในการปฏิเสธ
ส่ิงที่ โลกไม่เข้าใจ และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะเข้าใจไดย้ากในส่ิงที่มองไม่เห็น แต่
เพียงเพราะเรามองไม่เห็นบางส่ิงดว้ย
ตาทางรา่งกายน้ันไม่ไดห้มายความวา่
ส่ิงน้ันไม่มี โดยแท้แล้ว “มีส่ิงตา่งๆ อีก
มากมายในสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก . . . 
มากกวา่ความ½นที่” อยู่ ในตาํราเรยีนของ
เรา วารสารทางวทิยาศาสตร ์และปรชัญา
ทางโลก 8 จักรวาลเต็มไปดว้ยส่ิงที่ลึกซึง้
น่าพิศวงและส่ิงแปลกประหลาด—ส่ิงซ่ึง
สามารถเข้าใจดว้ยตาทางวญิญาณเท่าน้ัน

คาสญัญาแห่งความเช่อ

เมื่อเราเลือกที่จะเช่ือ ใช้ศรทัธาไปสู่
การกลับใจ และทําตามพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระเยซูครสิต ์เราเปิดตาทาง
วญิญาณไปสู่ความวจิิตรที่เราแทบจะไม่

สามารถจินตนาการได ้กระน้ันความเช่ือ
และศรทัธาของเราจะแข็งแกรง่ขึน้ และ
เราจะเห็นมากขึน้ 9

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
ถึงแม้จะอยู่ ในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุด 
พระผู้ช่วยให้รอดจะตรสักับท่านเหมือน
กับที่พระองคต์รสักับบิดาผู้กังวลใจบน
ถนนอันคลาคลํ่าในกาลิลี “อย่าวติกเลย 
จงเช่ือเท่าน้ัน” 10

เราเลือกที่จะเช่ือได้
เพราะในความเช่ือ เราจะคน้พบ

รุง่อรณุของแสงสวา่ง
เราจะคน้พบความจรงิ 11

เราจะพบสันตสุิข 12

เพราะความเช่ือของเรา เราจะไม่มี
วนัหิวและกระหาย 13 ของประทานแห่ง
พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าสามารถช่วย
ให้เราแน่วแน่ตอ่ศรทัธาของเราและจะ
เตมิจิตวญิญาณเราเฉกเช่น “บ่อน้ําพุใน
ตวัเขาพลุ่งขึน้ถึงชีวตินิรนัดร”์ 14 เราจะ
ประสบกับความจรงิและปีตอิันยั่งยืน 15

ดงัน้ัน เพือ่นรกัของข้าพเจา้ พีน้่องชาย 
ที่รกัในฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า

จงมีความกล้าหาญที่จะเช่ือ
อย่าวติกเลย จงเช่ือเท่าน้ัน
จงยืนหยัดกับดาเนียล
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราแตล่ะคน

—ทัง้เยาวว์ยัและสูงวยั—จะมีความเข้ม
แข็ง ความกล้าหาญ และความปรารถนา
อีกครัง้ที่จะเช่ือ ในพระนามของพระ-
อาจารย์ของเรา พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. Herodotus, The History of Herodotus, 
trans. George Rawlinson, 4 vols. (1875), 
1:244.

 2. ชัดรคั เมชาค และอาเบดเนโกถูกโยนเข้าไป
ในเตาที่ ไฟลุกอยู่ (ด ูดาเนียล 3).

 3. ดาเนียล 2:19.
 4. ด ูดาเนียล 2.
 5. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 52:40.
 6. ด ูกิจการของอัครทูต 10:34–35.
 7. แอลมา 32:27.
 8. William Shakespeare, Hamlet, act 1, 

scene 5, lines 167–68.
 9. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 50:24.
 10. มาระโก 5:36.
 11. ด ูโมโรไน 10:3–5.
 12. ด ูอิสยาห์ 26:3.
 13. ด ูยอห์น 6:35.
 14. ยอห์น 4:14.
 15. ด ู2 นีไฟ 2:25.
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สวดอ้อนวอนวา่เขาจะเห็นช่วงเวลาน้ัน
ตามที่เป็นจรงิ

เขาอาจคดิวา่งานที่เขาทําเพื่อพระเจ้า
คอืส่งผ่านถาดศีลระลึกให้ผู้คนที่น่ังอยู่ ใน
การประชุมศีลระลึก แตจุ่ดประสงคข์อง
พระเจ้าไม่เพียงให้ผู้คนรบัส่วนขนม²ง
และน้ําเท่าน้ัน พระองคท์รงประสงค์ ให้
พวกเขารกัษาพันธสัญญาที่จะทําให้พวก
เขาเดนิไปตามเส้นทางสู่ชีวตินิรนัดร ์
และเพื่อจะให้ส่ิงน้ันเกิดขึน้ พระเจ้าตอ้ง
ประทานประสบการณ์ทางวญิญาณแก่
คนที่มัคนายกส่งถาดให้

ข้าพเจ้าเคยเห็นเหตกุารณ์น้ีครัง้
หน่ึงในบ้านพักคนชราเมื่อมัคนายกคน
หน่ึงโน้มกายส่งผ่านถาดให้สตรผีมขาว 
เธอมองไปที่ขนม²งราวกับเป็นส่ิงลํา้คา่ 
ข้าพเจ้าไม่เคยลืมรอยยิม้ของเธอขณะ
ที่เธอรบัส่วนและจากน้ันเอือ้มมือไปลูบ
ศรษีะมัคนายกเบาๆ พรอ้มกับพูดเสียง
คอ่นข้างดงัวา่ “ โอ ขอบคณุคะ่”

มัคนายกคนน้ันเพียงทําหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของเขา แตพ่ระเจ้าทรงทวคีณู
การกระทําของมัคนายก เขาเห็นศรทัธา
ของสตรคีนน้ัน ที่ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้-
รอดขณะที่เธอกล่าวคาํขอบคณุอย่าง
จรงิใจตอ่การรบัใช้ของมัคนายก เธอไดร้บั
ความเช่ือมั่นจากการที่เขานําศีลระลึกมา
ให้เธอวา่เธอจะมีพระวญิญาณอยู่กับเธอ 
เธอไม่ไดอ้ยู่ตามลําพังในวนัน้ันในบ้านพัก
คนชรา ทัง้มัคนายกคนน้ันก็ไม่ไดอ้ยู่ตาม
ลําพังในการรบัใช้อันถ่อมน้อมของเขา

ผู้สอนหนุ่มคนหน่ึงในฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนอาจไม่รูสึ้กวา่เขาเป็นหุ้นส่วน
กับพระเจ้าในงานของพระองคข์ณะที่เขา
ไปสอนครอบครวัหน่ึง ข้าพเจ้ายังจําได้
ถึงประจักษ์พยานเรยีบง่ายของคูผู่้สอน
ประจําบ้านวยัหนุ่มที่เข้ามาในบ้านของเรา 
พระวญิญาณทรงยืนยันคาํพูดของเขาตอ่
ข้าพเจ้าและครอบครวัข้าพเจ้า เขาอาจจะ
จําวนัน้ันไม่ได ้แตข่้าพเจ้าจําได้

พระเจ้าจะทรงขยายความพยายาม
ของชายหนุ่มอีกครัง้เมื่อเขาไดร้บัเรยีก
เป็นปุโรหิต ตวัอย่างเช่น บัพตศิมาแรก 
ที่เขาทําอาจเป็นของคนอายุน้อยที่เขา
ไม่รูจ้ัก เขาอาจกังวลวา่เขาจะกล่าวถ้อยคาํ
ไดถู้กตอ้งและประกอบศาสนพิธี ไดถู้ก
ตอ้งหรอืไม่

สามารถส่วนตวั การเรยีกเหล่าน้ันเรยีก
รอ้งความช่วยเหลือจากพระเจ้า ซ่ึงจะ 
เกิดขึน้ แม้แตม่ัคนายกใหม่ก็จะเรยีนรูว้า่
น่ันเป็นเรือ่งจรงิและเขาจะเรยีนรูต้อ่ไป
อีกหลายปี

คนืน้ีหลานชายคนหน่ึงของข้าพเจ้า
อยู่ที่น่ี ในภาคฐานะปุโรหิตครัง้แรกของ
เขา เขาไดร้บัแตง่ตัง้เป็นมัคนายกเมื่อ
หกวนัก่อน เขาอาจมีความหวงัที่จะทํา
หน้าที่ฐานะปุโรหิตครัง้แรกโดยจะส่ง
ผ่านศีลระลึกในวนัอาทิตย์หน้า ข้าพเจ้า

ย าน น ย  าย ิ ก

ก า น น าย าน

พ
น้องชายทัง้หลาย เราขอบพระทัย
ที่พระเจ้าทรงเรยีกเอ็ลเดอร์
โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ เอ็ลเดอร ์

แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, และ เอ็ลเดอรเ์ดล  
จี. เรนลันด ์เป็นอัครสาวกของพระเจ้า 
พระเยซคูรสิต ์ใจของเรา คาํสวดอ้อนวอน 
ของเรา และศรทัธาของเราสนับสนุนท่าน

เรารูถ้ึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของ
ท่านเหล่าน้ัน แตพ่วกท่านจะตอ้งการ
ความมั่นใจอีกครัง้ในการเรยีกน้ี เช่น
เดยีวกับเราทุกคน วา่พระเจ้าทรงอยู่กับ
พวกท่านในงานของพระองค ์มัคนายก
ใหม่ตอ้งการความมั่นใจน้ัน เช่นเดยีวกับ
มหาปุโรหิตที่มีประสบการณ์มากที่สุดที่
ไดร้บัการเรยีกใหม่

ความมั่นใจเพิ่มขึน้เมื่อท่านเห็นวา่
พระองคท์รงเรยีกท่านผ่านผู้รบัใช้ของ
พระองค ์ข้าพเจ้าให้กําลังใจท่านเพื่อ
ช่วยให้ท่านรูว้า่เมื่อท่านทําส่วนของท่าน 
พระเจ้าจะทรงเพิ่มเดชานุภาพของ
พระองค์ ในความพยายามของท่าน

การเรยีกใดก็ตามที่เราไดร้บัใน
อาณาจักรของพระเจ้าเรยีกรอ้งมากกวา่
วจิารณญาณของมนุษย์และความ

าน ย น าน 
า าพ

ขณะทีท่า่นยา้ยจากการรบัใช้ฐานะปุโรหติอยา่งหนึง่ไปสู่ฐานะปุโรหติอกี
อย่างหนึ่ง ท่านจะเห็นพระเจ้าทรงอยู่ในงานกับท่าน
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แตพ่ระเจ้า ทรงมีเขาเป็นผู้รบัใช้ จะ
ทรงขยายการเรยีกของเขา บุคคลที่เขา
บัพตศิมาไดเ้ลือกที่จะเดนิไปตามเส้น
ทางสู่ชีวตินิรนัดร ์พระเจ้าจะทรงทําส่วน
ที่สําคญักวา่ของพระองค ์พระองคท์รง
ทําให้ข้าพเจ้าครัง้หน่ึงเมื่อเด็กหนุ่มที่
ข้าพเจ้าบัพตศิมาน้ําตาไหลอาบแก้ม พูด
ใส่หูข้าพเจ้าวา่ “ผมสะอาด ผมสะอาด”

ขณะที่ท่านย้ายจากการรบัใช้ฐานะ
ปุโรหิตอย่างหน่ึงไปสู่ฐานะปุโรหิตอีก
อย่างหน่ึง ท่านจะเห็นพระเจ้าทรงอยู่ ใน
งานกับท่าน ข้าพเจ้าเรยีนรูส่ิ้งน้ีจากการ
ประชุมกับประธานโควรมัเอ็ลเดอรค์น
หน่ึงในการประชุมใหญ่สเตคเมื่อหลายปี
ก่อน ในการประชุมน้ันมีการเสนอช่ือชาย
มากกวา่ 40 คนที่ ไดร้บัฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดค

ประธานสเตคโน้มตวัมากระซิบกับ
ข้าพเจ้าวา่ “ชายเหล่าน้ีทุกคนเป็นผู้คาด
หวงัเป็นเอ็ลเดอรท์ี่เคยแข็งขันน้อย” 
ข้าพเจ้าถามประธานสเตคดว้ยความ
ประหลาดใจวา่เขามี โปรแกรมอะไรที่ช่วย
เหลือชายเหล่าน้ี

เขาชี ้ไปที่ชายหนุ่มซ่ึงน่ังอยู่ดา้นหลัง
ของ โบสถ์ เขากล่าววา่ “เขาอยู่น่ันครบั 
ชายเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไดร้บัการนํากลับมา
เพราะประธานโควรมัเอ็ลเดอรค์นน้ัน” 
เขาน่ังอยู่แถวหลัง แตง่กายลําลอง สวม
รองเท้าบู๊ทเก่าๆ น่ังเหยียดขาไขวก้ัน

ข้าพเจ้าขอให้ประธานสเตคแนะนําให้
ข้าพเจ้ารูจ้ักเขาหลังจากการประชุม เมื่อ
เราพูดคยุกัน ข้าพเจ้าบอกชายหนุ่มวา่
ข้าพเจ้าประหลาดใจกับส่ิงที่เขาทําและ
ถามวา่เขาทําอย่างไร เขายักไหล่ เขาไม่

เห็นดว้ยอย่างยิ่งวา่เขาควรไดร้บัความดี
ความชอบใดๆ

จากน้ันเขาพูดเบาๆ วา่ “ผมรูจ้ักชายที่
ไม่แข็งขันทุกคนในเมืองน้ี พวกเขาส่วน
ใหญ่มีรถปิคอัพ และผมก็มีรถปิคอัพดว้ย 

ผมล้างรถที่เดยีวกับพวกเขา ในที่สุดพวก
เขาก็เป็นเพื่อนกับผม

“จากน้ันผมจะคอยจนกระทั่งมีบางส่ิง
ผิดพลาดในชีวติพวกเขา ซ่ึงมักจะเกิด
ขึน้ พวกเขาจะเล่าให้ผม¯งและผมก็¯ง
โดยไม่จับผิด จากน้ันเมื่อพวกเขาพูด
วา่ ‘มีบางอย่างผิดปกติ ในชีวติผม น่าจะ 
มี บางอย่างที่ดกีวา่น้ี’ ผมบอกพวกเขาวา่
พวกเขาขาดอะไรและจะหาไดจ้ากที่ ไหน 
บางครัง้พวกเขาเช่ือผม และเมื่อพวกเขา
เช่ือ ผมพาพวกเขามากับผม”

ท่านสามารถเห็นไดว้า่ทําไมเขาจึงเป็น
คนไม่ โอ้อวด น่ันเป็นเพราะเขารูว้า่เขา
ไดท้ําส่วนเล็กๆ และพระเจ้าทรงทําส่วน
ที่เหลือ พระเจ้าทรงเป็นผู้สัมผัสใจของ
ชายเหล่าน้ันในยามที่พวกเขาทุกข์ยาก 
พระเจ้าเป็นผู้ประทานความรูสึ้กแก่พวก
เขาวา่มีบางส่ิงที่ดกีวา่สําหรบัพวกเขาและ
ความหวงัที่พวกเขาจะไดพ้บ

ชายหนุ่ม ผู้ซ่ึง—เหมือนท่าน—เป็น
ผู้รบัใช้ของพระเจ้า เพียงแตเ่ช่ือวา่ถ้า
เขาทําส่วนเล็กๆ ของเขา พระเจ้าจะทรง
ช่วยชายเหล่าน้ันระหวา่งทางกลับบ้าน
ไปสู่ความสุขที่มีเพียงพระองคเ์ท่าน้ันจะ

ประทานให้พวกเขาได ้ชายผู้น้ีรูด้ว้ยวา่
พระเจ้าทรงเรยีกเขาเป็นประธานโควรมั
เอ็ลเดอรเ์พราะเขาจะทําส่วนของเขา

จะมีบางเวลาในการรบัใช้ของท่านเมื่อ
ท่านไม่มีความสําเรจ็ที่เห็นไดชั้ดเจนและ

โดดเดน่เหมือนประธานโควรมัหนุ่มคน
น้ัน น่ันเป็นเวลาที่ท่านตอ้งการความ
มั่นใจวา่พระเจ้า โดยที่รูว้า่ท่านทําส่วน
ของท่านในงานน้ี ไดท้รงเรยีกท่านผ่าน
ผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัมอบอํานาจจากพระองค ์
การมีศรทัธาวา่การเรยีกมาจากผู้รบัใช้
ของพระเจ้าเป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งในงาน
เผยแผ่ศาสนาของเฮนรยี์ อายรงิก์คณุ
ทวดของข้าพเจ้า

ท่านรบับัพตศิมาวนัที่ 11 มีนาคม ปี 
1855 ในเซนตล์ูอิส มิสซูร ีอีราสทัส สโนว ์
แตง่ตัง้ท่านเข้าสู่ตาํแหน่งปุโรหิต
หลังจากน้ันไม่นาน จอห์น เอช. ฮารต์ 
ประธานสเตคเซนตล์ูอิสเรยีกท่านรบั
ใช้งานเผยแผ่แก่เผ่าเชอโรกี ในวนัที่ 
6 ตลุาคม 1 ทา่นไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเอ็ลเดอร ์
ในวนัที่ 11 ตลุาคม ท่านขี่ม้าไปคณะ
เผยแผ่เชอโรกี ในวนัที่ 24 ตลุาคม ท่าน
อายุ 20 ปีและเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
เพียงเจ็ดเดอืน

ถ้าผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตคนใดมีเหตผุล
ที่จะรูสึ้กวา่ไม่มีคณุสมบัตพิอหรอืไม่
พรอ้ม น่ันคอืเฮนรยี์ อายรงิก์ เหตผุล
เดยีวที่เขากล้าไปคอืเขารูแ้น่แก่ ใจวา่พระ

ออสโล, นอรเ์วย์
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ผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกเขาผ่านผู้รบัใช้ที่ ได้
รบัมอบอํานาจจากพระองค ์น่ันเป็นที่มา
ของความกล้าหาญของเขา น่ันจะตอ้ง
เป็นที่มาของความกล้าหาญของเราที่จะ
บากบั่น ไม่วา่จะเป็นการเรยีกใดในฐานะ
ปุโรหิตของเรา

หลังจากเอ็ลเดอรอ์ายรงิก์รบัใช้ดว้ย 
ความยากลําบากเป็นเวลาสามปีและ 
จากการสิน้ชีวติของประธานคณะ 
เผยแผ่ เฮนรยี์ ไดร้บัการเสนอช่ือและ 
สนับสนุนให้เป็นประธานคณะเผยแผ่ 
ที่การประชุมในวนัที่ 6 ตลุาคม ปี 1858  
เขาประหลาดใจและตกใจมากเช่นเดยีว
กับมัคนายกใหม่ เขาเขียนวา่ “ข้าพเจ้า
ไม่คาดคดิวา่จะไดร้บัเรยีกสู่ตาํแหน่งที่มี
ความรบัผิดชอบเช่นน้ันแตน่ั่นเป็นความ
ประสงคข์องพี่น้องชาย ข้าพเจ้าจึงยินดี
รบั ขณะเดยีวกันก็รูสึ้กวา่ตนเองไรค้วาม
สามารถและขาดประสบการณ์” 2

ประธานอายรงิก์ ในเวลาน้ีเดนิทางไป
ยังดนิแดนเชอโรกี ครกี และชอกทอว ์ใน
ปี 1859 โดยผ่านความพยายาม ของเขา 
พระเจ้าทรง “เพิ่ม” ตามที่เฮนรยี์บันทึก
วา่ “หลายคนเข้าสู่ศาสนจักร” เขาจัดตัง้
สาขาสองแห่งแตบ่ันทึกวา่ “มี ไม่กี่คนที่ยัง
อยู่ ในอุดมการณ์น้ี” 3

หน่ึงปีตอ่มา เฮนรยี์เผชิญความจรงิ
อันยากลําบากที่วา่ผู้นําทางการเมืองของ
ผู้คนที่เขากําลังรบัใช้ ไม่อนุญาตให้ผู้
สอนศาสนาวสุิทธิชนยุคสุดท้ายทํางาน

ของพวกเขาอีกตอ่ไป ขณะที่เขากําลัง
ไตรต่รองวา่จะทําอย่างไร เขานึกถึงคาํ
แนะนําจากประธานคณะเผยแผ่คนก่อน
วา่เขาควรยืดเวลางานเผยแผ่ของเขาไป
จนถึงปี 1859 4

ในเดอืนตลุาคมของปีน้ัน เฮนรยี์
เขียนจดหมายถึงประธานบรคิมั ยังก์เพื่อ
ขอแนวทาง แตเ่ขาไม่ไดร้บัคาํตอบ เฮนรยี์ 
บันทึกวา่ “ โดยที่ ไม่ ไดข้่าวอะไรจากฝ่าย
ประธานของศาสนจักร ข้าพเจ้าทูลถาม
พระเจ้าในคาํสวดอ้อนวอน ทูลขอให้
พระองคท์รงเปิดเผยในความคดิข้าพเจ้า
วา่จะอยู่ที่น่ีตอ่ไปหรอืขึน้ไปที่ ไซอัน”

เขากล่าวตอ่ไปวา่ “ความ½นที่เกิดขึน้
ตอ่มาให้คาํตอบการสวดอ้อนวอนของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า½นวา่ข้าพเจ้าไปถึงเมือง 
[ซอลท์เลค] และไปที่สํานักงานของ 
[ประธานบรคิมั] ยังก์ ในทันที ข้าพเจ้า
พบท่านที่น่ัน ข้าพเจ้าพูดกับท่านวา่ 
‘[ประธาน]ยังก์ ผมออกจากคณะเผยแผ่
ของผมมาที่น่ีดว้ยตนเอง แตถ่้าผมทําไม่
ถูกตอ้ง ผมเต็มใจกลับไปทํางานเผยแผ่
ของผมให้เสรจ็’ [ ในความ½นศาสดา
พยากรณ์] ตอบวา่ ‘คณุอยู่นานพอแล้ว 
ไม่เป็นไรหรอก’

เฮนรยี์เขียนในสมุดบันทึกของเขาวา่ 
“ โดยที่มีความ½นก่อนทําให้ข้าพเจ้ามี
ศรทัธาที่จะเช่ือ และส่งผลให้ข้าพเจ้าเริม่
เตรยีมตวัออกเดนิทางทันที”

เขามาถึงซอลท์เลคซิตี ้ในวนัที่ 
29 สิงหาคม ปี 1860 โดยเดนิมาเกือบ
ตลอดทาง สองวนัถัดมา เขาเดนิเข้าไปที่
สํานักงานของประธานบรคิมั ยังก์ 5

เฮนรยีอ์ธิบายประสบการณ์ของเขาดว้ย
คาํพูดน้ี “[ข้าพเจ้า] ขอพบ [ประธาน] 
ยังก์ ซ่ึงตอ้นรบั [ข้าพเจ้า] อย่างเมตตา 
ข้าพเจ้าบอกท่านวา่ ‘[ประธาน] ยังก์ครบั 
ผมมาโดยไม่ไดบ้อกกล่าว ถา้ผมทาํผดิ ผม
เต็มใจกลับไปทํางานเผยแผ่ของผมให้
เสรจ็’ [ประธานยงัก]์ ตอบวา่ ‘ ไมเ่ป็นไร เรา
ตามหาคณุอยู่’”

เฮนรยี์อธิบายถึงปีตขิองเขาโดยกล่าว
วา่ “น่ันทําให้ความ½นของข้าพเจ้ากลาย
เป็นจรงิ” 6

ปีตขิองเขาเกิดจากการยืนยันที่วา่
พระเจ้าทรงทํางานกับเขาและทรงดแูล
เขา เขาเรยีนรูว้า่อะไรเป็นความจรงิ

สําหรบัเราทุกคน—วา่ผู้รบัใช้ของพระเจ้า
ไดร้บัการดลใจให้รูถ้ึงพระประสงคข์อง
พระเจ้า และเฮนรยี์ อายรงิก์ยืนยันส่ิงที่
ข้าพเจ้ารูเ้ช่นกันวา่ ศาสดาพยากรณ์ ใน
ฐานะประธานของฐานะปุโรหิต ไดร้บัการ
ดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าให้เฝ้าดแูลเอาใจ
ใส่ผูร้บัใช้ของพระเจา้และให้เรยีกพวกเขา

ไม่วา่ท่านจะมีการเรยีกใดในฐานะ
ปุโรหิต บางครัง้ท่านอาจรูสึ้กวา่พระบิดา
บนสวรรค์ ไม่ไดท้รงรบัรูเ้กี่ยวกับท่าน 
ท่านสามารถสวดอ้อนวอนเพื่อให้รูพ้ระ-
ประสงคข์องพระองค ์และดว้ยความ
ปรารถนาอย่างจรงิใจที่จะทํา ส่ิงใดก็ตาม 
ที่พระองคท์รงขอให้ท่านทํา ท่านจะได้
รบัคาํตอบ

พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยให้ท่าน
รูสึ้กวา่พระองคท์รงรูจ้ักท่าน พระองค์
ทรงช่ืนชมการรบัใช้ของท่านและท่าน
เป็นผู้มีคา่ควรแก่พระดาํรสัช่ืนชมจาก
พระเจ้าที่ท่านตอ้งการไดย้ินอย่างยิ่งวา่ 
“ดแีล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดแีละซ่ือสัตย์ เจ้า
ซ่ือสัตย์ ในของเล็กน้อย เราจะตัง้เจ้าให้
ดแูลของจํานวนมาก เจ้าจงรว่มยินดกีับ
นายของเจ้าเถิด” 7

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่ผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตทุกคนจะออกไปดว้ยศรทัธาเพื่อ
ช่วยทุกจิตวญิญาณที่เขารบัผิดชอบ  
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพิ่มเดชานุภาพของ
พระองค์ ให้แก่ความพยายามของผู้รบั
ใช้ของพระองค ์ใจของผู้คนจะไดร้บัการ
สัมผัสเพื่อเลือกส่ิงที่จะนําพวกเขาไปสู่
เส้นทางพระกิตตคิณุที่นําไปสู่ความสุข
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และห่างไกลจากความเศรา้
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเช่นกันวา่ผู้

ดาํรงฐานะปุโรหิตทุกคนจะรูสึ้กถึง
ความรกัและการดแูลเอาใจใส่ของพระ
บิดาบนสวรรค ์พระผู้ช่วยให้รอด และ
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าใน
การเรยีกของเขาในฐานะปุโรหิต

ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานพิเศษของ
ข้าพเจ้าวา่เราอยู่ ในการรบัใช้ของ
พระเจ้า พระเยซูครสิตผ์ู้ฟ้ืนคนื
พระชนม์ ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระองค์
ทรงเรยีกท่านและข้าพเจ้าเข้าสู่การรบั
ใช้ของพระองค์ โดยที่ทรงทราบความ
สามารถของเราและความช่วยเหลือที่เรา
จะตอ้งการ พระองคจ์ะประทานพรแก่
ความพยายามของเราเกินกวา่ความคาด
หวงัอันสูงสุดเมื่อเราอุทิศทุกส่ิงทุกอย่าง
ในการรบัใช้ของพระองค ์ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่ศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็น-
เจ้า ผู้เป็นประธานของฐานะปุโรหิตทุก
คนในแผ่นดนิโลก ไดร้บัการดลใจจาก
พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าขอบคณุสําหรบัแบบอย่าง
ของผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตที่ซ่ือสัตย์
ทุกหนแห่ง พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระผู้ช่วยให้รอดซาบซึง้พระทัยที่ท่าน
ทําส่วนของท่าน พระองคท์ัง้สองทรง
รูจ้ักท่าน ทรงเฝ้าดแูลท่าน และทรงรกั
ท่าน ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
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เราจะทนรบัความท้าทายและ²ญหา
ของเราไดง้่ายขึน้ และเราจะไดร้บัพรที่
สัญญาไว ้แตข่ณะที่พระองคป์ระทานกฎ
และพระบัญญัตแิก่เรา พระองคย์ังทรง
อนุญาตให้เราเลือกวา่จะทําตามหรอืไม่ทํา 
การตดัสินใจของเราในเรือ่งน้ีจะตดัสินจุด
หมายปลายทางของเรา

ข้าพเจ้าเช่ือมั่นวา่เราแตล่ะคนมี
เป้าหมายสูงสุดคอืชีวติอันเป็นนิจในที่
ประทับของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ-
บุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์ดว้ย
เหตน้ีุเราจึงตอ้งทําการเลือกตลอดชีวติที่

ย าน   น น

พ
น้องชายที่รกั ช่างดเีหลือเกินที่ ได้
อยู่กับท่านอีกครัง้ คํา่น้ีเราไดร้บั
แรงบันดาลใจจากคาํพูดที่เราไดย้ิน 

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้าไดร้บั
การนําทางในส่ิงที่พูดเช่นกัน

ข่าวสารที่ชัดเจนของข้าพเจ้าเพื่อ
จะมอบให้ท่านในคนืน้ี คอื: รกัษาพระ
บัญญัติ

พระผู้เป็นเจ้ามิไดป้ระทานพระ-
บัญญัตเิพื่อทําให้เราท้อแท้หรอืเป็น
อุปสรรคขัดขวางความสุขของเรา แต่
ตรงกันข้าม พระองคผ์ู้ทรงสรา้งเราและ
ทรงรกัเราอย่างสมบูรณ์ทรงทราบวา่เรา
ตอ้งดาํเนินชีวติอย่างไรจึงจะมีความสุข
มากที่สุด พระองคท์รงจัดเตรยีมแนวทาง
ซ่ึงถ้าเราดาํเนินตาม จะเห็นเรา¯นฝ่า
การเดนิทางที่มักไม่ปลอดภัยน้ีไปอย่าง
ปลอดภัย เราจดจําเน้ือรอ้งของเพลงสวด
ที่คุน้หู “รกัษาพระบัญญัต!ิ ในน้ีมีความ
ปลอดภัย ในน้ีมีสันต”ิ 1

พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเรามากพอ
จะตรสัวา่ ห้ามพูดปด ห้ามลักขโมย ห้าม
ล่วงประเวณี จงรกัเพือ่นบ้านเหมือนรกั
ตนเอง; และอื่นๆ 2 เรารูจ้ักพระบัญญัต ิ
พระองคเ์ข้าพระทัยวา่เมื่อเรารกัษาพระ-
บัญญัต ิชีวติเราจะมีความสุขมากขึน้ 
สัมฤทธิ์ผลมากขึน้ และซับซ้อนน้อยลง 

ก าพ ิ
พระองคผู้์ทรงสรา้งเราและทรงรกัเราอยา่งสมบูรณ์ทรงทราบวา่เราตอ้ง
ดาํเนินชีวติอย่างไรจึงจะมีความสุขมากที่สุด

Book THAI.indb   83 10/29/15   8:16 AM



า กา าน ิ    า  2015

จะนําเราไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่น้ัน แต่
เรารูว้า่ปฏิ²กษ์ตัง้ใจจะทําให้เราล้มเหลว 
เขากับไพรพ่ลของเขาพยายามอย่างไม่
หยุดยัง้เพื่อขัดขวางความปรารถนาอัน
ชอบธรรมของเรา พวกเขาคกุคามความ
รอดนิรนัดรข์องเราตลอดเวลาเวน้แตเ่รา
จะตัง้ใจเด็ดเดีย่วและพยายามบรรลุเป้า
หมายของเรา อัครสาวกเปาโลเตอืนเรา
วา่ “จงระวงัระไวให้ด ีศัตรขูองพวกท่าน
คอืมาร ดจุสิงโตคาํรามเดนิวนเวยีนเที่ยว
เสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”้ 3

ถึงแม้ ไม่มีเวลาใดในชีวติที่เราวา่งเวน้
จากการล่อลวง แตเ่ยาวชนชายทัง้หลาย
ท่านอยู่ ในวยัที่เปราะบางเป็นพิเศษ ช่วง
วยัรุน่มักเป็นช่วงของความไม่มั่นคง ของ
ความรูสึ้กประหน่ึงท่านไม่ถูกตอ้งตาม
กฎเกณฑ์ และของการพยายามหาจุดที่
ท่านจะเข้ากับเพื่อนวยัเดยีวกันได ้ท่าน
อาจถูกล่อลวงให้ลดมาตรฐานและทําตาม
คนหมู่มากเพื่อให้เป็นที่ยอมรบัของคนที่
ท่านปรารถนาจะเป็นเพื่อน โปรดจงเข้ม
แข็ง และจงระวงั ส่ิงใดก็ตาม ที่จะช่วงชิง
พรแห่งนิรนัดรไปจากท่าน การเลือกของ
ท่านที่น่ีและเวลาน้ีสําคญัตลอดกาล

เราอ่านใน 1 โครนิธ์วา่ “ ในโลกน้ี
มี [เสียง] มากมาย” 4 ตวัเราแวดล้อม
ไปดว้ยเสียงชักชวน เสียงล่อลวง เสียง
ดแูคลน เสียงหลอกลวง และเสียงสับสน 
ข้าพเจ้าขอเพิ่มเตมิวา่เสียงเหล่าน้ี ดงั 
ข้าพเจ้าเตอืนให้ท่านลดระดบัเสียงและ

รบัอิทธิพลจากสุรเสียงสงบแผ่วเบาแทน
ซ่ึงจะนําท่านไปสู่ความปลอดภัย จําไวว้า่
ผู้มีสิทธิอํานาจไดว้างมือบนศีรษะท่าน
แล้วหลังจากท่านรบับัพตศิมา โดยยืนยัน
ท่านเป็นสมาชิกของศาสนจักรและกล่าว
วา่ “จงรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์” 5 จงเปิด
ใจ แม้เปิดจิตวญิญาณท่านรบัเสียงพิเศษ
น้ันซ่ึงเป็นพยานถึงความจรงิ ดงัที่ศาสดา
พยากรณ์อิสยาห์สัญญาวา่ “หูของท่านจะ
ไดย้ินคาํพูด . . . วา่ น่ีเป็นหนทาง จงเดนิ
ในทางน้ี” 6 ขอให้เราปรบัตวัให้ ไดย้ินเสียง
นําทางและเสียงปลอบโยนน้ีซ่ึงจะทําให้
เราปลอดภัย

การไม่สนใจใยดพีระบัญญัติไดเ้ปิด
ทางให้ส่ิงที่ข้าพเจ้าถือวา่เป็นโรคระบาด
ในสมัยของเรา รวมไปถึงโรคระบาดของ
การทําตามอําเภอใจ โรคระบาดของส่ือ
ลามก โรคระบาดของยาเสพตดิ โรค
ระบาดของการผิดศีลธรรม และโรค
ระบาดของการทําแท้ง น่ีเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน พระคมัภีรบ์อกเรา
วา่ปฏิ²กษ์เป็น “ผู้วางรากฐานของส่ิง
ทัง้หมดน้ี” 7 เรารูว้า่เขาเป็น “บิดาของ
ความเท็จทัง้ปวง, ที่จะหลอกลวงและ
ทําให้มนุษย์มืดบอด” 8

ข้าพเจ้าขอรอ้งให้ท่านหลีกเลี่ยงส่ิงที่
จะทําให้ท่านสูญเสียความสุขที่น่ีในความ
เป็นมรรตยัและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะ
มาถึง ดว้ยคาํหลอกลวงและคาํเท็จของ
เขา ปฏิ²กษ์จะนําท่านลงทางลาดชันไปสู่

ความพินาศถ้าท่านยอมให้เขาทําเช่นน้ัน 
ท่านอาจจะอยู่บนทางลาดชันน้ันแล้วก็
เป็นไดก้วา่จะรูว้า่ไม่มีทางหยุด ท่านไดย้ิน
ข่าวสารของปฏิ²กษ์ เขารอ้งบอกอย่างเจ้า
เล่ห์วา่ แคค่รัง้เดยีวไม่เป็นไรหรอก ใครๆ 
ก็ทําทัง้น้ัน อย่าครํา่ครึ ไปหน่อยเลย ยุค
สมัยเปลีย่นไปแล้ว มันไม่ทํารา้ยใครหรอก 
ชีวติคณุเป็นของคณุ ปฏิ²กษ์รูจ้ักเรา 
และเขารูจ้ักการล่อลวงซ่ึงจะทําให้เราเมิน
เฉยไดย้าก สําคญัอย่างยิ่งที่เราตอ้งระวงั
ไวต้ลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ ให้เราคล้อย
ตามคาํเท็จและการล่อลวงเช่นน้ัน

เราตอ้งกล้าหาญมากขณะที่เรายัง
คงซ่ือสัตย์และแน่วแน่ท่ามกลางแรง
กดดนัที่เพิ่มขึน้ตลอดเวลาและอิทธิพล
แอบแฝงซ่ึงอยู่รายรอบ บิดเบือนความ
จรงิ ทําลายคนดแีละคนน่านับถือ และ
พยายามนําเอาปรชัญาของโลกเข้ามา
แทน ถ้ามนุษย์เป็นคนเขียนพระบัญญัต ิ
มนุษย์ย่อมมีสิทธิ์เปลี่ยนบัญญัตเิหล่า
น้ันตามชอบใจหรอืตวับทกฎหมาย
หรอืโดยวธิี ใดก็ ได ้แตพ่ระผู้เป็นเจ้า
ประทานพระบัญญัต ิเราจะใช้สิทธิ์เสรี
เมินเฉยก็ได ้แตเ่ราไม่สามารถ เปลีย่น 
พระบัญญัติได ้เฉกเช่นเราไม่สามารถ
เปลี่ยนผลซ่ึงมาจากการไม่เช่ือ¯งและ
การฝ่าฝืนพระบัญญัติ

ขอให้เราตระหนักวา่ความสุขสูงสุด
ของเราในชีวติน้ีจะเกิดขึน้เมื่อเราทํา
ตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าและ
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เช่ือ¯งกฎของพระองค!์ ข้าพเจ้าชอบ
ถ้อยคาํที่พบใน อิสยาห์บทที่ 32 ข้อ 17 
“ผลงานของความชอบธรรมจะเป็น
สันตสุิข และผลลัพธ์ของความชอบธรรม
คอืความเงียบสงบและความวางใจเป็น
นิตย์” สันตสุิขเช่นน้ัน ความวางใจเช่น
น้ันเกิดขึน้ผ่านความชอบธรรมเท่าน้ัน

เราจะยอมให้ตวัเราเบี่ยงเบนไม่ได้
แม้แตนิ่ดเดยีวขณะที่เรารบัมือกับบาป 
เราจะยอมใหต้วัเราเชื่อไม่ไดว้า่เราสามารถ
มีส่วน “เพียงน้อยนิด” ในการไม่เช่ือ¯ง
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า เพราะบาป
จะจับเราแน่นดว้ยมือเหล็กซ่ึงการปลด
ปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจะทําให้เราเจ็บ
ปวดทรมานมาก การเสพตดิซ่ึงมาจากยา
เสพตดิ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ส่ือลามก 
และการผิดศีลธรรมมีอยู่จรงิและแทบจะ
เอาชนะไม่ไดห้ากไม่ตอ่สู้อย่างหนักและ
มีความช่วยเหลือไม่มาก

หากมีคนหน่ึงคนใดสะดดุล้มในการ
เดนิทาง ข้าพเจ้ารบัรองกับท่านวา่มีทาง
กลับ ขัน้ตอนน้ันเรยีกวา่การกลับใจ ถึง
แม้เส้นทางจะยาก แตค่วามรอดนิรนัดร์
ของท่านขึน้อยู่กับเส้นทางน้ี อะไรจะคุม้
คา่ความพยายามของท่านมากกวา่น้ีเล่า 
ข้าพเจ้าขอรอ้งท่านจงตัง้ใจเสียแตต่อนน้ี
และเดีย๋วน้ีวา่จะทําตามขัน้ตอนที่จําเป็น

ตอ่การกลับใจอย่างสมบูรณ์ ท่านกลับ
ใจเรว็เพียงใด ท่านจะสามารถประสบ
สันตสุิข ความเงียบสงบ และความวางใจ
ที่อิสยาห์กล่าวไว้ ไดเ้รว็เพียงน้ัน

ไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าไดย้ินประจักษ์
พยานของสตรผีู้หน่ึง เธอกับสามีหันเห
ออกจากเส้นทางของความปลอดภัยโดย
ทําผิดพระบัญญัต ิและระหวา่งน้ันแทบ
จะทําลายครอบครวัตนเอง ในที่สุดเมื่อ
ทัง้สองมองทะลุหมอกหนาของการเสพ
ตดิและตระหนักวา่ชีวติตนไม่มีความสุข
เลย และพวกเขากําลังทํารา้ยคนที่พวก
เขารกั พวกเขาจึงเริม่เปลี่ยน ขัน้ตอน
การกลับใจเหมือนจะช้าและบางครัง้เจ็บ
ปวด แตด่ว้ยความช่วยเหลือของผู้นํา
ฐานะปุโรหิต พรอ้มทัง้ความช่วยเหลือ
จากครอบครวัและจากเพื่อนที่ภักด ีพวก
เขาไดก้ลับมา

ข้าพเจ้าจะแบ่ง²นประจักษ์พยาน
ส่วนหน่ึงของซิสเตอรท์่านน้ีเกี่ยวกับ
พลังเยียวยาของการกลับใจ “คนบางคน
เริม่เดนิทางจากการเป็นแกะหายตวัหน่ึง
และตดิอยู่กับบาปไปสู่สันตสุิขและความ
สุขที่เรารูสึ้กเวลาน้ีไดอ้ย่างไร น่ันเกิด
ขึน้ไดอ้ย่างไร คาํตอบ . . . คอืเพราะพระ-
กิตตคิณุที่สมบูรณ์แบบ พระบุตรที่ดี
พรอ้มและการพลีพระชนม์ชีพเพื่อดฉัิน 

. . . ที่ซ่ึงเคยมีความมืด ที่น่ันมีความสวา่ง
แล้ว ที่ซ่ึงเคยมีความสิน้หวงัและความ
เจ็บปวด ที่น่ันมีปีตแิละความหวงั เราได้
รบัพรนับไม่ถ้วนจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ผ่านการกลับใจอันเกิดขึน้ได้ โดย
การชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน”

พระผู้ช่วยให้รอดสิน้พระชนม์เพื่อให้
ท่านและข้าพเจ้าไดร้บัของประทานดงั
กล่าว แม้ ในข้อเท็จจรงิเส้นทางจะยาก 
แตสั่ญญาน้ันแน่นอน พระเจ้าตรสักับ
คนที่กลับใจวา่

“ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม
ก็จะขาวอย่างหิมะ” 9

“และจะไม่จดจําบาป [ของพวกเขา] 
อีกตอ่ไป” 10

ตลอดชีวติเรา เราจะตอ้งบํารงุเลีย้ง
ประจกัษ์พยานใหเ้ขม้แข็งโดยศึกษาพระ-
คมัภีร ์สวดอ้อนวอน และไตรต่รองความ
จรงิของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
เมือ่½งแน่นแลว้ประจกัษ์พยานของเราใน
พระกติตคิณุ พระผูช่้วยใหร้อด และพระ
บดิาบนสวรรคจ์ะมผีลตอ่ทัง้หมดทีเ่ราทาํ

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เราทุกคนเป็น 
บุตรที่รกัของพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงส่ง 
เรามายงัแผน่ดนิโลกในวนัเวลาน้ีเพราะ 
มีจุดประสงค ์เราไดร้บัฐานะปุโรหิตของ 
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะไดร้บัใช้และ 
ทํางานของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก  
เราไดร้บับัญชาให้ดาํเนินชีวติจนมีคา่ควร 
แก่การครอบครองฐานะปุโรหิตน้ัน

พี่น้องทัง้หลาย ขอให้เรารกัษาพระ-
บัญญัต!ิ รางวลัที่มี ไว้ ให้เราช่างประเสรฐิ
และน่าพิศวงนักถ้าเราทําเช่นน้ัน ขอให้
ส่ิงน้ีเป็นพรของเรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ในพระนามของพระเยซคูรสิต ์พระผูช่้วย-
ให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา เอเมน ◼
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ดทูีละประการ
ข้าพเจ้าจะพูดถึงคณุลักษณะสอง

ประการแรกพรอ้มกัน—การเป็นแบบ
อย่างดา้นวาจาและการประพฤต ิคาํพูด
ที่เราใช้สามารถหนุนใจและสรา้งแรง
บันดาลใจ หรอืไม่ก็ทํารา้ยและลดเกียรต ิ
ในโลกทุกวนัน้ีมีการลบหลู่มากมายซ่ึงดู
เหมือนจะอยู่เกือบทั่วทุกหัวระแหง ยาก
ที่จะหลีกเลี่ยงการไดย้ินคนใช้พระนาม
ของพระผู้เป็นเจ้าตามอารมณ์โดยไม่
คดิ ดเูหมือนความเห็นหยาบคายกลาย
เป็นส่วนสําคญัของโทรทัศน์ ภาพยนตร ์
หนังสือ และเพลง มีการตอบโตก้ันดว้ย
วาจาเกรีย้วกราดและคาํพูดสาดโคลน ขอ
ให้เราพูดกับผู้อื่นดว้ยความรกัและความ
เคารพ คาํพูดของเราตอ้งสะอาดอยู่เสมอ 
หลีกเลี่ยงคาํพูดหรอืความเห็นที่จะทํารา้ย
จิตใจหรอืทําให้ โกรธ ขอให้เราทําตาม

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ตรสั
ดว้ยความอดกลัน้และความเมตตาตลอด
การปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์

คณุลักษณะตอ่ไปที่เปาโลพูดถึงคอื
จิตกุศล ซ่ึงนิยามไวว้า่เป็น “ความรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต”์ 3 ข้าพเจ้าเช่ือมั่น
วา่มีคนหงอยเหงา คนเจ็บป่วย และคน
ที่รูสึ้กท้อแท้อยู่ ในแวดวงอิทธิพลของ
เรา เรามี โอกาสช่วยพวกเขาและหนุนใจ
พวกเขา พระผู้ช่วยให้รอดทรงนําความ
หวงัมาให้คนสิน้หวงัและความเข้มแข็ง
มาให้คนอ่อนแอ พระองคท์รงรกัษาคน
ป่วย ทรงทําให้คนง่อยเดนิ คนตาบอด
มองเห็น คนหูหนวกไดย้ิน แม้ถึงกับทําให้
คนตายคนืชีพ ตลอดการปฏิบัตศิาสนกิจ

ท่านผู้สถิตในสวรรค”์ 1 ข้อที่สองเป็นข้อที่
เข้ามาในความคดิข้าพเจ้าขณะไตรต่รอง
ความหมายของข้อแรก มาจากสาส์นของ
อัครสาวกเปาโลถึงทิโมธี “จงเป็นแบบ
อย่าง [ของ] บรรดาผู้เช่ือ ทัง้ในดา้นวาจา
และการประพฤต ิทัง้ในดา้น [จิตกุศล 
จิตใจ ศรทัธา] และความบรสุิทธิ์” 2

ข้าพเจ้าเช่ือวา่ส่วนใหญ่ข้อที่สอง
อธิบายวา่เราจะทําข้อแรกให้สําเรจ็ได้
อย่างไร เรากลายเป็นแบบอย่างของ
บรรดาผูเ้ช่ือโดยการดาํเนินชีวติตามพระ-
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ในดา้นวาจา 
การประพฤต ิจิตกุศล จิตใจ ศรทัธา และ
ความบรสุิทธิ์ เมื่อทําเช่นน้ันแสงสวา่ง
ของเราจะส่องให้คนอื่นเห็น

เราแตล่ะคนมาแผ่นดนิโลกโดยได้
รบัแสงสวา่งของพระครสิต ์เมื่อเราทํา
ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดและ
ดาํเนินชีวติตามที่พระองคท์รงดาํเนิน
และทรงสอน แสงสวา่งน้ันจะรุม่รอ้น
ภายในเราและจะส่องทางให้ผู้อื่น

อัครสาวกเปาโลเขียนคณุลักษณะ 
หกประการของผู้เช่ือ คณุลักษณะที่ 
จะทําให้แสงสวา่งของเราส่อง เราจะมา 

ย าน   น น

พ
น้องทัง้หลาย ช่างดเีหลือเกินที่
ไดอ้ยู่กับท่านอีกครัง้ เท่าที่ท่าน
ทราบ ตัง้แตเ่ราอยู่ดว้ยกันในเดอืน

เมษายน เราเสียใจกบัการสูญเสียอคัรสาวก 
ที่เรารกัสามท่าน: ประธานบอยด ์เค. 
แพคเกอร ์เอ็ลเดอร ์แอล. ทอม เพอรร์ยี์ 
และเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์พวกท่าน
ไดก้ลับบ้านบนสวรรคแ์ล้ว เราคดิถึงพวก
ท่าน เราซาบซึง้ยิ่งนักตอ่แบบอย่างความ
รกัเฉกเช่นพระครสิตแ์ละคาํสอนที่ ไดร้บั
การดลใจซ่ึงพวกท่านฝากไว้ ให้เราทุกคน

เราขอตอ้นรบัอัครสาวกคนใหม่ล่าสุด
ดว้ยใจจรงิ เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด ์
เอ็ลเดอร ์แกรยี ์อี. สตเีวนสัน และเอ็ลเดอร ์
เดล จี. เรนลันด ์ท่านเหล่าน้ีอุทิศตนเพื่อ
งานของพระเจ้า ท่านมีคณุสมบัตพิรอ้ม
จะรบัตาํแหน่งสําคญัซ่ึงท่านไดร้บัเรยีก

เมื่อเรว็ๆ น้ีขณะข้าพเจ้าอ่านและ
ไตรต่รองพระคมัภีร ์มีสองข้ออยู่ ในความ
คดิข้าพเจ้าเป็นพิเศษ สองข้อน้ันท่าน
รูจ้ักด ีข้อแรกมาจากคาํเทศนาบนภูเขา 
“พวกท่านจงส่องสวา่งแก่คนทัง้ปวง เพื่อ
วา่เมื่อเขาทัง้หลายไดเ้ห็นความดทีี่ท่าน
ทํา พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระบิดาของ

า า น า ิ ย   า  2015

จ น ยา
า

เมื่อเราทําตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด เราจะมีโอกาสเป็น 
แสงสวา่งในชีวติผู้อื่น

เบอร์เมฮิโย, ดรูงัโก, เม็กซิโก
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พระองคท์รงเอือ้มพระหัตถ์ช่วยคนตก
ทุกข์ ไดย้ากดว้ยจิตกุศล เมื่อเราทําตาม
แบบอย่างของพระองค ์เราจะเป็นพรแก่
ชีวติ รวมทัง้ชีวติเราเอง

ตอ่ไป เราตอ้งเป็นแบบอย่างดา้นจิตใจ 
สําหรบัข้าพเจ้าหมายความวา่เราพยายาม
มีความเมตตา ความสํานึกคณุ การให้
อภัย และไมตรจีิตในชีวติเรา คณุสมบัติ
เหล่าน้ีจะให้จิตใจซ่ึงจะสัมผัสชีวติคน
รอบข้าง ตลอดหลายปีข้าพเจ้ามี โอกาส
คบหากับคนนับไม่ถ้วนผู้มีจิตใจเช่นน้ัน 
เราประสบความรูสึ้กพิเศษเมื่อเราอยู่กับ
พวกเขา ความรูสึ้กที่ทําให้เราตอ้งการ
คบหากับพวกเขาและทําตามแบบอย่าง
ของพวกเขา พวกเขาฉายแสงสวา่งของ
พระครสิตแ์ละช่วยให้เรารูสึ้กวา่พระองค์
ทรงรกัเรา

เพื่ออธิบายวา่ผู้อื่นรบัรูแ้สงสวา่งซ่ึง
มาจากจิตใจที่บรสุิทธิ์และมีความรกัได ้
ข้าพเจ้าจะเล่าประสบการณ์หน่ึงเมื่อ
หลายปีก่อน

เวลาน้ันผู้นําของศาสนจักรเข้าพบ
ข้าราชการในเยรซูาเล็มเพื่อทําสัญญา
เช่าที่สําหรบัสรา้งศนูย์เยรซูาเล็มของ
ศาสนจักร เพื่อให้ ไดร้บัอนุญาตตาม
ตอ้งการ ศาสนจักรตอ้งรบัปากวา่จะไม่ ให้
สมาชิกที่อยู่ ในศนูย์เผยแผ่ศาสนา หลัง

จากทําสัญญาดงักล่าว ข้าราชการชาว
อิสราเอลคนหน่ึงซ่ึงรูจ้ักศาสนจักรและ
สมาชิกด ีกล่าววา่เขารูว้า่ศาสนจักรจะทํา
ตามสัญญาเรือ่งไม่เผยแผ่ศาสนา “แต”่ 
เขากล่าวขณะพูดถึงนักศึกษาที่จะไป
เรยีนท่ีน่ันวา่ “เราจะทําอย่างไรกับแสง
สวา่งที่อยู่ ในดวงตาของพวกเขา” 4 ขอให้
แสงพิเศษน้ันส่องสวา่งในเรา เพื่อคน
อื่นๆ จะรบัรูแ้ละเห็นคณุคา่

การเป็นแบบอย่างของศรทัธา
หมายความวา่เราวางใจพระเจ้าและพระ-
วจนะของพระองค ์หมายความวา่เรา
ครอบครองและเราบํารงุเลีย้งความเช่ือ
ที่จะนําทางความนึกคดิและการกระทํา
ของเรา ศรทัธาของเราในพระเจา้พระเยซ-ู
ครสิตแ์ละในพระบิดาบนสวรรคจ์ะมีผล
ตอ่ทัง้หมดที่เราทํา ท่ามกลางความสับสน
ของยุคน้ี ความขัดแย้งของวทิยาศาสตร ์
และความวุน่วายของชีวติประจําวนั 
ศรทัธาอันแน่วแน่จะเป็นสมอของชีวติ
เรา จําไวว้า่ศรทัธาและความสงสัยจะอยู่
ในความคดิเดยีวกันเวลาเดยีวกันไม่ได ้
เพราะอย่างหน่ึงจะทําให้อีกอย่างหมดไป 
ข้าพเจ้าขอยํา้ส่ิงที่ ไดย้ินมาหลายครัง้—วา่
เพื่อให้มีศรทัธาและจรรโลงศรทัธา เรา
ตอ้งอ่าน ศึกษา และไตรต่รองพระคมัภีร ์
การส่ือสารกับพระบิดาบนสวรรคผ์่าน

การสวดอ้อนวอนสําคญัยิ่ง เราจะละเลย
ส่ิงเหล่าน้ีไม่ได ้เพราะปฏิ²กษ์กับพรรค
พวกของเขาพยายามอย่างไม่หยุดหย่อน
เพื่อหาช่องโหว่ ในยุทธภัณฑ์ของเรา 
หาความพลัง้พลาดในความศรทัธาของ
เรา พระเจ้าตรสัวา่ “จงคน้หาอย่างขยัน
หมั่นเพียร, สวดอ้อนวอนเสมอ, และจง
เช่ือ, และส่ิงทัง้ปวงจะรว่มกันส่งผลเพื่อ
ความดขีองเจ้า.” 5

สุดท้าย เราตอ้งบรสุิทธิ์ ซ่ึงหมายความ
วา่เราสะอาดในรา่งกาย ความคดิ และ
จิตใจ เรารูว้า่รา่งกายเราเป็นวหิาร ตอ้ง
ปฏิบัตติอ่รา่งกายดว้ยความเคารพ ความ
คดิของเราควรเต็มไปดว้ยความนึกคดิ
ที่สูงส่งและยกจิตใจ ปลอดจากส่ิงซ่ึงจะ
ทําให้มัวหมอง เพื่อให้มีพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลา เราตอ้งมี
คา่ควร พี่น้องทัง้หลาย ความบรสุิทธิ์จะ
ทําให้เราเกิดสันตสุิขในใจและจะทําให้
เราคูค่วรไดร้บัสัญญาของพระผู้ช่วยให้-
รอด พระองคต์รสัวา่ “คนที่มี ใจบรสุิทธิ์
ก็เป็นสุข เพราะวา่เขาทัง้หลายจะไดเ้ห็น
พระเจ้า” 6

เมื่อเราพิสูจน์ให้เห็นวา่เป็นแบบอย่าง
ในดา้นวาจา การประพฤต ิจิตกุศล จิตใจ 
ศรทัธา และความบรสุิทธ์ เราย่อมคูค่วร
เป็นแสงสวา่งส่องโลก
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ข้าพเจ้าขอพูดกับทุกท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนหนุ่มสาว วา่ขณะโลกออกห่าง
มากขึน้เรือ่ยๆ จากหลักธรรมและแนวทาง
ซ่ึงพระบิดาที่รกับนสวรรคป์ระทานแก่
เรา เราจะโดดเดน่ท่ามกลางฝูงชนเพราะ
เราแตกตา่ง เราจะโดดเดน่เพราะเราแตง่
กายสุภาพ เราจะแตกตา่งเพราะเราไม่ ใช้
คาํพูดหยาบคายและเพราะเราไม่เสพสาร
ที่เป็นอันตรายตอ่รา่งกาย เราจะแตกตา่ง
เพราะเราหลีกเลี่ยงคาํตลกขบขันที่ ไม่
เหมาะสมและคาํพูดที่เส่ือมเสีย เราจะ
แตกตา่งเมื่อเราตดัสินใจไม่เตมิความคดิ
เราดว้ยการเลือกส่ือที่ตํา่ช้าและตํา่ทราม 
และที่จะขับไล่พระวญิญาณออกจากบ้าน
และชีวติเรา เราจะโดดเดน่แน่นอนเมื่อ
เราทําการเลือกเกี่ยวกับศีลธรรม—การ
เลือกซ่ึงสอดคล้องกับหลักธรรมและ
มาตรฐานพระกิตตคิณุ ส่ิงเหล่าน้ันซ่ึง
ทําให้เราตา่งจากชาวโลกส่วนใหญ่ทําให้
เรามีแสงสวา่งน้ันและวญิญาณน้ันดว้ย
ซ่ึงจะส่องในโลกที่มืดมนลงทุกขณะ

การเป็นคนแตกตา่งและโดดเดีย่ว
ท่ามกลางฝูงชนมักเป็นเรือ่งยาก เรามัก
กลัวส่ิงที่คนอื่นคดิหรอืพูด ถ้อยคาํจาก
สดดุปีลอบโยนเรา “พระยาห์เวห์ทรงเป็น
ความสวา่งและความรอดของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ ใดเล่า? พระยาห์เวห์

ทรงเป็นที่กําบังอันแข็งแกรง่แห่งชีวติ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ ใดเล่า?” 7 เมื่อ
เราทําให้พระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางของ
ชีวติเรา ความกลัวของเราจะถูกแทนที่
ดว้ยความกล้าหาญอันเกิดจากความเช่ือ
มั่นของเรา

ไม่มี ใครมีชีวติที่สมบูรณ์แบบ และ
บางครัง้การท้าทายและความยุ่งยากที่
เราพบเจออาจท่วมท้น ทําให้แสงสวา่ง
ของเรารบิหรี ่แตด่ว้ยความช่วยเหลือ
จากพระบิดาบนสวรรค ์ควบคูก่ับการ
สนับสนุนจากผู้อื่น เราจะไดแ้สงสวา่งน้ัน
คนืซ่ึงจะส่องทางให้เราอีกครัง้และให้แสง
สวา่งที่ผู้อื่นอาจตอ้งการ

เพื่ออธิบายเรือ่งน้ี ข้าพเจ้าจะแบ่ง²น
บทกวีโปรดและถ้อยคาํกินใจที่ข้าพเจ้า
อ่านครัง้แรกเมื่อหลายปีก่อน

ฉันพบชายแปลกหน้ายามราตรี
โคมไฟเขาดบัแสง
ฉันหยุดจุดไฟให้
โคมเขาสวา่งไสวดว้ยไฟฉัน

ครัน้ลมแรงกระโชกมา
พาเอาโลกส่ันไหว
เมือ่สายลมพัดผ่านไป
โคมไฟฉันพลันรา้งรา!

ชายแปลกหน้าหวนคนืมาทางเก่า—
โคมเขาจรสัแสงแรงกล้า!
เขาถือเปลวไฟเลอคา่
จุดโคมฉันให้สวา่งอีกครา! 8

พี่น้องทัง้หลาย โอกาสส่องสวา่งอยู่
รอบตวัเราทุกวนั ในทุกสภาวการณ์ที่เรา
พบเจอ เมื่อเราทําตามแบบอย่างของ
พระผู้ช่วยให้รอด เราจะมีโอกาสเป็นแสง
สวา่งในชีวติผู้อื่น ไม่วา่จะเป็นสมาชิก
ครอบครวัเราและมิตรสหาย เพื่อนรว่ม
งาน แคค่นรูจ้ัก หรอืคนแปลกหน้าโดย
สิน้เชิง

ข้าพเจ้าพูดกับทุกท่านวา่ท่านเป็นบุตร
หรอืธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์ท่าน
จากที่ประทับของพระองคม์าอยู่บนโลก
น้ีช่วงเวลาหน่ึง เพื่อสะท้อนความรกัและ
คาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอด และเพื่อให้
แสงสวา่งของท่านส่องให้ทุกคนเห็น เมื่อ
ช่วงเวลาน้ันบนโลกสิน้สุดลง ถ้าท่านทํา
ส่วนของท่าน ท่านจะไดร้บัพรประเสรฐิ
ของการกลับไปอยู่กับพระองคต์ลอดกาล

พระดาํรสัของพระผู้ช่วยให้รอดทําให้
เราเช่ือมั่นอีกครา “เราเป็นความสวา่ง
ของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ตอ้งเดนิใน
ความมืด แตจ่ะมีความสวา่งแห่งชีวติ” 9 
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค ์พระองค์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่
ของเรา พระผู้วงิวอนพระบิดาแทนเรา 
พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างและพลังของ
เรา พระองคท์รงเป็น “แสงสวา่งซ่ึงส่อง
ในความมืด” 10 ขอให้เราแตล่ะคนที่ ไดย้ิน
เสียงข้าพเจ้าตดิตามพระองค ์เพื่อเรา
จะเป็นแสงสวา่งส่องโลก ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองค ์แม้พระเยซูครสิต ์พระเจ้า  
เอเมน ◼
อา้งอิง
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ความนึกคดิ และพละกําลังของข้าพเจ้า
ขา้พเจา้รกัประธานบอยด ์เค. แพคเกอร ์

เอ็ลเดอร ์แอล. ทอม เพอรร์ยี ์และเอ็ลเดอร ์
รชิารด์ จี. สก็อตต ์ข้าพจ้าคดิถึงพวกท่าน 
ข้าพเจ้าไดร้บัพรจากการอบรมและการ
สอนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าไม่มีคณุสมบัตเิพียงพอ
ในการทําหน้าที่แทนพวกท่าน กระน้ัน
ข้าพเจ้ายังรูสึ้กเป็นเกียรตทิี่ ไดร้บัการ
เรยีกในโควรมัเดยีวกับพวกท่าน และ
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระเจ้า

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงผู้ที่ช่วยให้ข้าพเจ้า
เป็นบุคคลดงัที่ข้าพเจ้าเป็นในเวลา
น้ี คนแรกที่ข้าพจ้านึกถึงคอื เมลานี คู่
นิรนัดรผ์ู้อ่อนหวานและเป่ียมดว้ยความ
รกัของข้าพเจ้า ตลอดหลายปี เธอช่วย
หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเป็นสานุศิษย์ที่ดี
ขึน้ของพระเยซูครสิต ์ความรกัและการ
สนับสนุนของเธอ รวมทัง้ลูก 5 คนของ
เราและคูส่มรสของพวกเขา ตลอดจน
หลานๆ ทัง้ 24 คน ช่วยคํา้จุนข้าพเจ้า 
แดค่รอบครวัอันเป็นที่รกัของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ารกัพวกท่าน

ดงัเช่นนีไฟในยุคโบราณ ข้าพเจ้า
เกิดจากบิดามารดาผู้ประเสรฐิในพระ-
กิตตคิณุ และพวกท่านมีบิดามารดาผู้
ประเสรฐิย้อนกลับไป 6 รุน่ บรรพชนรุน่
แรกๆ ของข้าพเจ้าที่เข้ารว่มศาสนจักร
มาจากประเทศอังกฤษและเดนมารก์ 
ผู้บุกเบิกเหล่าน้ีสละทุกอย่างเพื่อพระ-
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละฝาก

ขอเป็นพยานตอ่ทุกท่านถึงพลังและ
ความรกัของประธานมอนสัน เมื่อท่าน
กล่าวกับข้าพเจ้าวา่ “การเรยีกน้ีมาจาก
พระเจ้าพระเยซูครสิต”์

ข้าพเจ้ารูสึ้กยินดแีละตืน้ตนัเมื่อ
พิจารณาความสําคญัและนัยของคาํพูด
อันอ่อนโยนจากศาสดาพยากรณ์ที่รกัของ
เรา ประธานมอนสัน ประธานอายรงิก์ 
ประธานอุคท์ดอรฟ์ ข้าพเจ้ารกัท่านและ
จะรบัใช้พระเจ้าและท่านดว้ยสุดใจ พลัง 

ย  น   า น

า ก ิ

พ
น้องที่รกัของข้าพเจ้าทั่วโลก 
ข้าพเจ้าซาบซึง้ใจมากที่ฝ่าย
ประธานสูงสุดเชิญให้ข้าพเจ้า

แบ่ง²นประจักษ์พยานอันนอบน้อม
ของข้าพเจ้าในวนัสะบาโตน้ี เน้ือรอ้ง
จากบทเพลงสวดวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่
ข้าพเจ้าช่ืนชอบเพลงหน่ึงบรรยายถึง
ความรูสึ้กของข้าพเจ้าในเวลาน้ี

ฉันเฝ้าพิศวงตอ่ความรกัพระเยซูให้ฉัน
ทัง้งงงันตอ่พระคณุท่วมท้นทีพ่ระองค์

ประทาน . . .
ฉันแปลกใจทําไมพระองคล์าจากบังลังก์

มาเอือ้
เพือ่ช่วยเหลือวญิญาณพาลพยศและเย่อ

หยิ่งอย่างฉัน
ใยแบ่ง�นรกัล้นให้กับคนเหมือนดงัเช่น

ตวัฉัน
ใยพระองคส์ามารถเป็นเจ้าของ และไถ่ 

และรบัรอง . . .
โอ ช่างแสนอัศจรรย์ อัศจรรย์ตอ่ฉัน! 1

ไม่กี่วนัที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีสิทธิพิเศษ
ในการเข้าพบฝ่ายประธานสูงสุดและรบั
การเรยีกน้ีจากศาสดาพยากรณ์ที่รกัของ
เรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ข้าพเจ้า

น าพิศ
ประจกัษ์พยานในพระเยซคูรสิตข์องขา้พเจา้สรา้งจากประสบการณ์ 
พิเศษมากมาย ซ่ึง ทําให้ข้าพเจ้ารู้ถึงความรกัอันยิ่งใหญ่ที่พระองค ์
ทรงมีตอ่เราแตล่ะคน
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แนวทางไว้ ให้ลูกหลานดาํเนินตาม ข้าพ-
เจ้าสํานึกคณุตอ่การมีครอบครวัวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายมาหลายรุน่ และข้าพเจ้าทราบ
วา่น่ีเป็นเป้าหมายที่คุม้คา่สําหรบัเราทุก
คนที่จะพยายามบรรลุเป้าหมายน้ี

อีกหลายคนมีส่วนรว่มในการเตรยีม
ชีวติข้าพเจ้าสําหรบัการเรยีกใหม่น้ี รวม
ถึงเพื่อนในวยัเด็ก และครอบครวั ผู้นํา
ศาสนจักร คร ูและพี่เลีย้งตลอดชีวติ 
ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวถึงผู้ที่อยู่ ในสนาม
เผยแผ่ของข้าพเจ้าในรฐัทางตะวนัออก 
และผู้สอนศาสนาที่รกัของเราจากคณะ
เผยแผ่นิวยอรก์ นิวยอรก์เหนือ สําหรบั
หลายคนที่มีอิทธิพลและหล่อหลอมชีวติ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสํานึกคณุอย่างที่สุด
ข้าพเจ้าช่ืมชมยินดี ในงานรบัใช้กับเจ้า

หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่แห่งสาวกเจ็ดสิบ เป็น
เวลา 15 ปีที่ข้าพเจ้าอยู่ ในโควรมัที่ยอด
เยี่ยมและมีความรกัฉันพี่น้องมากที่สุด 
โควรมัหน่ึงในศาสนจักร ขอขอบคณุ
บรรดาเพื่อนผู้รว่มรบัใช้ที่รกัของข้าพเจ้า 
เวลาน้ีข้าพเจ้าเฝ้ารอการเป็นส่วนหน่ึง
ของโควรมัใหม่ ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน ข้าพเจ้ามีความรกัเต็มเป่ียมตอ่
ท่านและสมาชิกแตล่ะท่านในโควรมั 
อัครสาวกสิบสอง

ซิสเตอรร์าสแบนดแ์ละข้าพเจ้าไดร้บั
พรในการเยี่ยมสมาชิกตาม ที่ ไดร้บัมอบ
หมายในที่ประชุมและคณะเผยแผ่หลาย
แห่งทั่วโลก เรารกัวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ทุกหนแห่ง ศรทัธาของท่านเพิ่มพูน
ศรทัธาของเรา ประจักษ์พยานของท่าน
เพิ่มเตมิประจักษ์พยานของเรา

บัดน้ี ถ้าข้าพเจ้าจะฝากข้อคดิสัก
เล็กน้อยกับท่านในวนัน้ี ข้อคดิน้ันก็คอื 
พระเจ้าตรสัวา่ “ ให้รกัซ่ึงกันและกัน 
[ดงั] เรารกัพวกท่าน” 2 ข้าพเจ้ามั่นใจ
วา่การเลือก บาป หรอืความผิดใดที่ท่าน
หรอืใครก็ตามทํา ไม่อาจเปลี่ยนความรกัที่
พระองคท์รงมีตอ่ท่านหรอืตอ่พวกเขาได ้
น่ันไม่ไดห้มายความวา่พระองคท์รงเห็น
ชอบหรอืไม่เอาผิดตอ่ความประพฤตทิี่

เป็นบาป—ข้าพเจ้าแน่ใจวา่พระองค ์
ไม่ทรงเห็นชอบ—แตห่มายความวา่เรา
ควรเอือ้มออกไปหาเพื่อนมนุษย์ของเรา
ดว้ยความรกัเพื่อเชือ้เชิญ ชักชวน รบัใช้ 
และช่วยเหลือ พระเยซูครสิตท์รงมอง
ข้ามเชือ้ชาต ิตาํแหน่งและสภาวการณ์
ของผู้คนเพื่อสอนความจรงิอันลึกซึง้ 
แก่พวกเขา

มีผู้ถามข้าพเจ้าหลายครัง้วา่ข้าพเจ้าได้
รบัประจักษ์พยานเมื่อใด

ข้าพเจ้านึกไม่ออกวา่เวลาใดที่ ไม่เช่ือ
ในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์
ข้าพเจ้ารกัทัง้สองพระองคนั์บตัง้แต่
เรยีนรูจ้ากการคกุเข่าสวดอ้อนวอนข้าง
คณุแม่ผู้แสนดขีองข้าพเจ้า เมื่อท่าน
อ่านพระคมัภีรแ์ละเรือ่งราวพระกิตตคิณุ
ให้ข้าพเจ้า¯ง ความเช่ือในวยัเยาวน้ั์น
ไดเ้ตบิโตเป็นความรูแ้ละพยานถึงพระ-
บิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมดว้ยความรกั 
ผู้ทรง¯งและตอบคาํสวดอ้อนวอนของ
เรา ประจักษ์พยานในพระเยซูครสิตข์อง
ข้าพเจ้าสรา้งจากประสบการณ์พิเศษ
มากมาย ซ่ึง ทําให้ข้าพเจ้ารูถ้ึงความรกัอัน
ยิ่งใหญ่ที่พระองคท์รงมีตอ่เราแตล่ะคน

ข้าพเจ้าสํานึกคณุตอ่การชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และปรารถนา
เช่นเดยีวกับแอลมาที่จะพูดดว้ยแตรของ
พระผู้เป็นเจ้า 3 ข้าพเจ้าทราบวา่โจเซฟ 
สมิธคอืศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู
ของพระผู้เป็นเจ้า และพระคมัภีร์
มอรมอนคอืพระคาํของพระผู้เป็นเจ้า 
ข้าพเจ้าทราบวา่ประธานโธมัส เอส.  
มอนสันคอืผูร้บัใช้ทีแ่ทจ้รงิของพระผู้เป็น  
เจ้าและศาสดาพยากรณ์คน²จจุบันบน
แผ่นดนิโลก

เมื่อเราทําตามศาสดาพยากรณ์ของเรา 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่ขอให้ ใจเรามีจิต
กุศลตอ่ผู้อื่นและเราจะกลายเป็นพยาน
ที่มีชีวติและ “เฝ้าพิศวงตอ่ความรกัพระ-
เยซูให้[ฉัน]”อย่างแท้จรงิ โอ ขอให้ส่ิงน้ี 
“แสนอัศจรรย์ อัศจรรย์ตอ่ [ท่านและตอ่] 
ฉัน” ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. “ฉันเฝ้าพิศวง,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 89.
 2. ยอห์น 13:34.
 3. ด ูแอลมา 29:1.
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ข้าพเจ้าหายประหม่า ท่านแสดงความ
เห็นเกี่ยวกับอายุของข้าพเจ้าวา่ข้าพเจ้าดู
หนุ่ม และแม้หน้าตาก็ดหูนุ่มกวา่อายุของ
ข้าพเจ้า

จากน้ันภายในไม่กี่นาที ประธานมอน-
สันอธิบายวา่โดยทําตามพระประสงคข์อง
พระเจ้า ท่านเรยีกข้าพเจ้าเข้าสู่ โควรมั
อัครสาวกสิบสอง ท่านถามวา่ข้าพเจ้าจะ
รบัการเรยีกน้ีไหม ซ่ึงข้าพเจ้ามั่นใจวา่อ้า
ปากคา้งพรอ้มส่งเสียงเล็กน้อยอย่างน่า
อาย ในภาวะตกใจสุดขีด ข้าพเจ้าตอบรบั
การเรยีก จากน้ันก่อนที่ข้าพเจ้าจะพูดถึง
ความรูสึ้กทัง้หมดที่มีออกมาเป็นคาํได ้ 
ซ่ึงส่วนใหญเ่ป็นความรูสึ้กวา่ขา้พเจา้ไมด่ ี
พอ ประธานมอนสันเอือ้มมาหาข้าพเจ้า 
อย่างอ่อนโยน อธิบายวา่หลายปีมาแล้ว 
ที่ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์เรยีกท่าน 
เป็นอัครสาวก ซ่ึง ณ เวลาน้ันท่านรูสึ้ก
วา่ตนเองไม่ดพีอเช่นกัน ท่านแนะนํา
ข้าพเจ้าอย่างสงบ “อธิการสตเีวนสัน 
พระเจ้าจะทรงทําให้ผู้ที่พระองคท์รงเรยีก
มีคณุสมบัตพิรอ้ม” ถ้อยคาํปลอบโยน
เหล่าน้ีของศาสดาพยากรณ์เป็นแหล่ง
แห่งสันตสุิข แหล่งความสงบขณะที่
ข้าพเจ้าพิจารณาตนเองอย่างเจ็บปวด 
และแหลง่การปลอบโยนในโมงยามที่ทกุข์
ทรมาน ซ่ึงผ่านวนัผ่านคนืตัง้แตน้ั่นมา

ข้าพเจ้าเล่าส่ิงที่ ไดอ้ธิบายกับท่านไป
ให้ลีซา ภรรยาสุดที่รกัของข้าพเจ้า¯งภาย 
หลังในวนัเดยีวกันน้ัน โดยน่ังอยู่ ในมุม 
มุมหน่ึงที่เงียบสงบของเทมเปิลสแควร ์
พรอ้มกับทิวทัศน์อันปรอดโปรง่ของ

กําลังเริม่ประชุมกับฝ่ายประธานภาค
เอเชีย ผู้มาที่น่ีสําหรบัการประชุมใหญ่  
ที่ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกให้ ไปพบกับประธาน
มอนสัน พรอ้มกับที่ปรกึษาของท่าน ไม่
กี่นาทีตอ่มา เมื่อข้าพเจ้าเดนิเข้าไปยัง
ห้องประชุมที่ตดิกับห้องทํางานของท่าน 
ข้าพเจ้าคงดปูระหม่าน่ังอยู่อีก½่งของ
โตะ๊ ขณะที่ท่านพูดอย่างอ่อนโยนเพื่อให้

ย ก ย  น น

า ก ิ

พ
น้องที่รกัทัง้หลาย เป็นเวลาหลาย
ทศวรรษมาแล้วตัง้แตม่ีการประชุม
ใหญ่สามัญที่ประธานบอยด ์เค. 

แพคเกอร ์เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ 
และเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต์ ไม่ไดน่ั้ง
ชิดดา้นหลังแท่นพูดและพูดในภาคการ
ประชุมเหล่าน้ี ความทรงจําของเราถึง
พวกท่านเต็มเป่ียมไปดว้ยความรูสึ้กอัน
ลึกซึง้ และข้าพเจ้าขอยกย่องให้เกียรติ
พวกท่าน ซ่ึงแตล่ะคนมีความแตกตา่ง
อันเป็นเอกลักษณ์กระน้ันก็ยังสมาน
สามัคคกีันในการเป็นพยานและประจักษ์
พยานของพวกท่านถึงพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ของพระองค์

ยิ่งกวา่น้ัน เช่นกันกับท่าน ข้าพเจ้า
ไดร้บัพละกําลังจากประธานโธมัส เอส. 
มอนสันและสนับสนุนท่านเป็นศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย และ
ข้าพเจ้าอัศจรรย์ ใจกับการรบัใช้เป็นอัคร-
สาวกที่ซ่ือสัตย์และเช่ือ¯งอย่างยอดเยี่ยม
ของท่านซ่ึงยาวนานมากกวา่ 50 ปี

และเช้าวนัอังคารของสัปดาห์น้ี หลัง 
9 โมงเช้าไม่นาน เมื่อฝ่ายอธิการควบคมุ

า จ ิ น ย าย 
า า

การชดเชยอนัเปีย่มดว้ยเมตตาของพระบดิาบนสวรรคสํ์าหรบัการอาศัย
อยูใ่นช่วงเวลาทีน่่ากลวัคอืวา่เราอาศยัอยูใ่นช่วงเวลาความสมบรูณ์แหง่
เวลาด้วยเช่นกัน
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พระวหิารและแทเบอรน์าเคลิแห่ง
ประวตัศิาสตรท์ี่อยู่เบือ้งหน้าเรา ขณะ
ที่เราพยายามจะเข้าใจเหตกุารณ์ในวนั
น้ัน เราพบวา่แหล่งยึดเหน่ียวจิตใจของ
เราคอืศรทัธาในพระเยซูครสิต ์และความ
รูเ้รือ่งแผนอันยิ่งใหญ่แห่งความสุข ส่ิง
น้ีนําไปสู่การแสดงความรกัอย่างสุดซึง้
ของข้าพเจ้าตอ่ลีซา เธอคอืแสงตะวนัใน
ชีวติข้าพเจ้าและธดิาผูย้อดเยีย่มของพระ-
ผู้เป็นเจ้า ชีวติเธอเต็มไปดว้ยการรบัใช้
อย่างไม่เห็นแก่ตวัและความรกัอย่างไม่มี
เงื่อนไข ข้าพเจ้าจะพยายามรกัษาคา่ควร
ตอ่พรของการแตง่งานนิรนัดรข์องเรา

ข้าพเจ้าขอแสดงความรกัอย่างสุดซึง้
ตอ่ลูกชายของเราทัง้ส่ีคนกับครอบครวั
ของพวกเขา ซ่ึงพวกเขาสามคนอยู่ที่น่ี
กับภรรยาที่น่ารกั มารดาของหลานหกคน
ของเรา ส่วนคนที่ส่ี เป็นผู้สอนศาสนา ได้
รบัอนุญาตพิเศษให้อยู่เกินกําหนดเวลา
นอนของผู้สอนศาสนาและกําลังชมการ
ประชุมอยู่ตอนน้ีกับประธานคณะเผยแผ่
และภรรยาของท่านจากบ้านของพวกเขา
ในไตห้วนั ข้าพเข้ารกัพวกเขาทุกคนและ
รกัที่วา่พวกเขารกัพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระกิตตคิณุ

ข้าพเจ้าแสดงความรกัถึงสมาชิกใน
ครอบครวัข้าพเจ้าทุกคน ถึงคณุแม่ที่รกั
และถึงคณุพ่อผู้เสียชีวติเมื่อปีที่แล้ว ผู้
ปลูก½งประจักษ์พยานในตวัข้าพเจ้าซ่ึง
ดเูหมือนจะอยู่ ในตวัข้าพเจ้าตัง้แตจ่ํา
ความได ้ข้าพเจ้าขอขอบคณุพี่น้องของ

ข้าพเจ้าและคูส่มรสผู้ซ่ือสัตย์ของพวก
เขา รวมถึงครอบครวัของลีซา ซ่ึงหลาย
คนอยู่ที่น่ีวนัน้ี ข้าพเจ้าขอแสดงความ
ขอบคณุน้ีไปยังเครอืญาต ิมิตรสหาย 
ผู้สอนศาสนา ผู้นํา และครอูีกจํานวน
มากมายที่ข้าพเจ้าไดพ้บเจอในชีวติ

ข้าพเจ้าไดร้บัพรที่ ไดม้ีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับสมาชิกฝ่ายประธานสูงสุด 
อัครสาวกสิบสอง สาวกเจ็ดสิบ และฝ่าย
ประธานองคก์ารช่วยสามัญ ข้าพเจ้า
แสดงความรกัและความเคารพตอ่พี่น้อง
ชายหญิงทุกท่านและจะพยายามมีคา่ควร
ตอ่ความสัมพันธ์ตอ่เน่ืองของเรา ฝ่าย
อธิการควบคมุเป็นหน่ึงเดยีวกันราวกับ
สวรรค ์ข้าพเจ้าจะคดิถึงความสัมพันธ์ 
ในแตล่ะวนักับอธิการเจราลด ์คอสเซ  
อธกิารดนี เอ็ม. เดวสี และเจา้หน้าทีท่กุคน

ข้าพเจ้ายืนอยู่ตอ่หน้าท่านดงัพยาน
หลักฐานของพระวจนะของพระเจ้าซ่ึง
บันทึกไว้ ในภาคแรกของหลักคาํสอน
และพันธสัญญา “เพื่อความสมบูรณ์แห่ง
กิตตคิณุของเราจะไดร้บัการประกาศโดย
คนอ่อนแอและคนตํา่ตอ้ยถึงสุดแดน
แผ่นดนิโลก, และตอ่หน้ากษัตรยิ์และผู้
ปกครอง.” 1 พระวจนะเหล่าน้ีมาหลังจาก
ถ้อยแถลงของพระเจ้าซ่ึงแสดงถึงความ
รกัของพระบิดาตอ่บุตรธิดาของพระองค ์
“ดงัน้ัน, เรา พระเจ้า, โดยรูภ้ัยพิบัตซ่ึิง
จะเกิดขึน้กับผู้อยู่อาศัยของแผ่นดนิโลก, 
จึงเรยีกหาผู้รบัใช้ของเราโจเซฟ สมิธ, 
จูเนียร,์ และพูดกับเขาจากสวรรค,์ และ

ให้บัญญัตเิขา” 2

พระบดิาบนสวรรคผ์ูเ้ป่ียมดว้ยความรกั 
กับพระบุตรของพระองค ์พระเยโฮวาห์ 
ดว้ยความรูถ้ึงจุดจบนับจากกาลเริม่ตน้ 3 
ทรงเปิดฟ้าสวรรคแ์ละสมัยการประทาน
ใหม่เพื่อมาหักล้างกับภัยพิบัตทิี่พระองค์
ทรงรูว้า่จะมา อัครสาวกเปาโลอธิบายถึง
ภัยพิบัตทิี่กําลังจะมาวา่เป็น “เวลาที่น่า
กลัว” 4 สําหรบัข้าพเจ้า ส่ิงน้ีบอกวา่การ
ชดเชยอันเป่ียมดว้ยเมตตาของพระบิดา-
บนสวรรคสํ์าหรบัการอาศัยอยู่ ในช่วงเวลา
ที่น่ากลัวคอืวา่เราอาศัยอยู่ ในช่วงเวลา
ความสมบูรณ์แห่งเวลาดว้ยเช่นกัน

ขณะที่ข้าพเจ้าทุกข์ทรมานอยู่กับ
ความไม่ดพีอของข้าพเจ้าในสัปดาห์น้ี 
ข้าพเจ้าไดร้บัความรูสึ้กชัดเจนซ่ึงตสีอน
และปลอบโยนข้าพเจ้า ให้มุ่งเน้นในส่ิงที่
ข้าพเจ้าทําได้ ไม่ ใช่ส่ิงที่ข้าพเจ้าทําไม่ได ้
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจรงิอันเรยีบ
ง่ายและลํา้คา่ของพระกิตตคิณุ

ข้าพเจ้าไดแ้บ่ง²นถ้อยคาํตอ่ไปน้ีนับ
รอ้ยครัง้กับผู้ที่เป็นสมาชิกศาสนจักรและ
อีกหลายคนที่ ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิก “พระผู้-
เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค ์[ผู้
เป่ียมดว้ยความรกั] ของเรา เราเป็นลูก
ของพระองค ์. . .พระองคท์รงรอ้งไห้กับ
เราเมื่อเราเป็นทุกข์และทรงยินดเีมื่อเรา
ทําส่ิงถูกตอ้ง พระองคท์รงตอ้งการส่ือสาร
กับเรา และเราส่ือสารกับพระองค์ ได้ โดย
การสวดอ้อนวอนที่จรงิใจ . . .

“พระบิดาบนสวรรคท์รงจัดหาวธิี ให้
เรา ลูกของพระองค ์[ที่จะ] กลับไปอยู่ ใน
ที่ประทับของพระองค ์. . .ศนูย์กลางใน
แผนของพระบิดา [บนสวรรค]์ คอืการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต”์ 5

พระบิดาบนสวรรคท์รงส่งพระบุตร
ของพระองคม์าบนโลกเพื่อไถ่บาปของ
มนุษยชาตทิัง้ปวง ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ถึงความจรงิอันเรยีบง่ายและลํา้คา่
เหล่าน้ี และทําดงัน้ันในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 1:23.
 2. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 1:17.
 3. ด ูอับราฮัม 2:8.
 4. 2 ทิโมธี 3:1.
 5. ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา: แนวทางการรบัใช้

งานแผยแผ่ศาสนา (2004), 31–32.
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วอรด์หน่ึงทางภาคตะวนัออกของสหรฐั 
พี่ชายที่แก่กวา่นิดหน่อยแตฉ่ลาดกวา่
ข้าพเจ้ามากโทรศัทพ์มาบอกวา่ “น้อง
ตอ้งรูว้า่พระเจ้าไม่ไดเ้รยีกน้องเพราะส่ิง
ที่น้องทํามา ในกรณีของน้อง ไม่เกี่ยวกับ
ส่ิงที่น้องเคยทํา พระเจ้าทรงเรยีกน้องมา
เพราะส่ิงที่พระองคจ์ําเป็นตอ้งทําผ่าน
น้อง และน่ันจะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อน้องทํา
ในวธิีของพระองค”์ ข้าพเจ้ายอมรบัวา่คาํ
ส่ังสอนจากพี่ชายใช้กับวนัน้ีไดม้ากกวา่
วนัน้ัน

ส่ิงอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึน้ในการ
รบัใช้ของผู้สอนศาสนาเมื่อเขาตระหนัก
วา่การเรยีกไม่เกี่ยวกับตนเอง แตเ่กี่ยวกับ
พระเจ้า งานของพระองค ์และบุตรธิดา
ของพระบิดาบนสวรรค ์ข้าพเจ้ารูสึ้กแบบ
เดยีวกันสําหรบัอัครสาวก การเรยีกน้ีไม่
เกี่ยวกับข้าพเจ้า แตเ่กี่ยวกับพระเจ้า งาน
ของพระองค ์และบุตรธิดาของพระบิดา-
บนสวรรค ์ไม่สําคญัวา่งานมอบหมายหรอื
การเรยีกในศาสนจักรคอือะไร จงรบัใช้
ให้ด ีเราตอ้งรบัใช้ โดยรูว้า่ทุกคนที่เรารบั
ใช้ “เป็นปิยบุตรหรอืปิยธิดาทางวญิญาณ
ของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค ์และ
ดว้ยเหตน้ีุ . . . จึงมีลักษณะและจุดหมาย
ปลายทางแห่งสวรรค”์ 2

อาชีพที่ผ่านมาของข้าพเจ้าคอืเป็น
แพทย์ โรคหัวใจเช่ียวชาญเรือ่งหัวใจล้ม
เหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ มีคนไข้หลาย
รายที่ป่วยถึงขัน้วกิฤต ิภรรยาข้าพเจ้า
พูดขําๆ วา่ใครเป็นคนไข้ของข้าพเจ้า
ก็เท่ากับมีสัญญาณแล้ววา่คงไม่รอด 
ข้าพเจ้าเห็นคนไข้หลายรายเสียชีวติ และ
ข้าพเจ้าสรา้งระยะห่างทางความรูสึ้กเมื่อ
สถานการณ์ยํ่าแย่ น่ันเป็นวธิีที่ข้าพเจ้าใช้
ควบคมุความรูสึ้กเศรา้เสียใจและความ
ผิดหวงัของตนเอง

ในปี 1986 ชายหนุ่มช่ือแชดเกิดภาวะ
หัวใจล้มเหลวและไดร้บัการปลูกถ่ายหัวใจ 
เขามีชีวติที่ดสิีบห้าปี แชดทําสุดความ
สามารถเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพดแีละ
ใช้ชีวติไดต้ามปกต ิเขารบัใช้งานเผยแผ่ 
ทํางาน และเป็นลูกกตญัญูของพ่อแม่ 
สามส่ีปีสุดท้ายของชีวติเขาลําบากมาก 
เขาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจํา

เย็นวนัหน่ึง เขาถูกนําตวัส่งแผนก
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพราะหัวใจหยุด

การเรยีกของข้าพเจ้าให้หลักฐานมาก
พอตอ่การยืนยันความจรงิในพระดาํรสั
ของพระเจ้าช่วงตน้สมัยการประทาน
น้ี “เพื่อความสมบูรณ์แห่งกิตตคิณุของ
เราจะไดร้บัการประกาศโดยคนอ่อนแอ
และคนตํา่ตอ้ยถึงสุดแดนแผ่นดนิโลก” 1 
ข้าพเจ้าเป็นคนหน่ึงในบรรดาคนอ่อนแอ
และคนตํา่ตอ้ยเหล่าน้ัน หลายสิบปีก่อน 
เมื่อข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกเป็นอธิการของ

ย  จ  น น

า ก ิ

พ
น้องที่รกั ขอบคณุที่ท่านสนับสนุน 
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวก 
สิบสองเมื่อวานน้ี ยากที่จะบอกท่าน 

วา่ส่ิงน้ันมีความหมายตอ่ข้าพเจ้า 
มากเพียงใด ข้าพเจ้าซาบซึง้เป็นพิเศษ 
สําหรบัเสียงสนับสนุนของสตรทีี่พิเศษ 
มากสองคนในชีวติข้าพเจ้าคอื รธูภรรยา
ข้าพเจ้า กับแอชลีย์ลูกสาวที่เรารกั
มากมาย

านพ น  
พ น จา
เพือ่รับใชผู้อ้ืน่อยา่งมีประสิทธผิล เราตอ้งมองพวกเขาผา่นดวงตาของ 
พ่อแม่ ผ่านพระเนตรของพระบิดาบนสวรรค์

รปู²้นครึ่งตัวของประธานศาสนจักรในศูนย์การประชุมใหญ่ 
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เตน้ ข้าพเจ้ากับเพื่อนรว่มงานช่วยกัน
อยู่นานเพื่อกู้การไหลเวยีนโลหิต แต่
สุดท้ายก็ ไม่สามารถทําให้แชดฟ้ืนขึน้
มาได ้เราหยุดช่วยเพราะเห็นวา่ไม่ได้
ผล และข้าพเจ้าประกาศวา่เขาสิน้ชีวติ 
แม้จะเสียใจและผิดหวงัแตข่้าพเจ้าก็
ยังมีเจตคตแิบบแพทย์ ข้าพเจ้านึกใน
ใจวา่ “แชดไดร้บัการรกัษาอย่างด ีเขามี
ชีวติอยู่นานกวา่ที่เขาจะน่าจะมี” ไม่นาน
ระยะห่างทางความรูสึ้กก็ถูกทําลายสิน้
เมื่อพ่อแม่ของเขาเข้ามาในห้องฉุกเฉิน
และเห็นลูกชายที่สิน้ชีวติแล้วนอนอยู่บน
เปลหาม ขณะน้ันข้าพเจ้ามองเห็นแชด
ผ่านดวงตาของพ่อแม่เขา ข้าพเจ้าเห็น
ความหวงัและความคาดหวงัอย่างมากที่
พวกเขามีตอ่ลูกชาย ความปรารถนาจะให้
ลูกชายอยู่นานอีกนิดและดขีึน้อีกหน่อย 
ดว้ยความตระหนักเช่นน้ี ข้าพเจ้าจึงเริม่
รอ้งไห้ แตแ่ทนที่ข้าพเจ้าจะปลอบพ่อแม่
ของแชด พวกเขากลับปลอบข้าพเจ้าและ
แสดงความเมตตาที่ข้าพเจ้าไม่มีวนัลืม

เวลาน้ีข้าพเจ้าตระหนักวา่ใน
ศาสนจักร เพื่อจะรบัใช้ผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิผลเราตอ้งมองพวกเขาผ่าน
ดวงตาของพ่อแม่ ผ่านพระเนตรของ
พระบิดาบนสวรรค ์เมื่อน้ันเราจะเริม่
เข้าใจคณุคา่แท้จรงิของจิตวญิญาณ เมื่อ
น้ันเราจะรูสึ้กถึงความรกัที่พระบิดา
บนสวรรคท์รงมีตอ่บุตรธิดาทุกคนของ
พระองค ์เมื่อน้ันเราจะรูสึ้กถึงความ
อาทรห่วงใยของพระผู้ช่วยให้รอด เราไม่

สามารถทําตามข้อผูกมัดในพันธสัญญา
วา่จะเป็นทุกข์กับคนที่เป็นทุกข์และ
ปลอบโยนคนที่ตอ้งการการปลอบโยน
ได้ โดยสมบูรณ์ถ้าเราไม่มองพวกเขาผ่าน
พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า 3 มุมมองที่
กวา้งขึน้น้ีจะเปิดใจให้เรารบัความผิดหวงั 
ความกลัว และความปวดรา้วใจของผู้อื่น 
แตพ่ระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยและ
ปลอบโยนเรา เช่นเดยีวกับพ่อแม่ของ
แชดปลอบโยนข้าพเจ้าเมื่อหลายปีก่อน 
เราตอ้งมีตาที่มองเห็น มีหูที่ ไดย้ิน มี ใจ
ที่รบัรูแ้ละเข้าใจถ้าเราจะลงมือช่วยชีวติ
ตามที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันกระตุน้
เราบ่อยครัง้ 4

ตอ่เมื่อเรามองผ่านพระเนตรของ 
พระบิดาบนสวรรคเ์ท่าน้ันเราจึงจะเป่ียม
ดว้ย “ความรกัอนับรสุิทธิข์องพระครสิต”์ 5 
ทุกวนัเราควรวงิวอนขอความรกัน้ีจาก
พระผู้เป็นเจ้า มอรมอนเตอืนวา่ “ดงั
น้ัน, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, จงสวด
อ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ, เพื่อ
ท่านจะเป่ียมดว้ยความรกัน้ี, ซ่ึงพระองค์
ประทานให้ทุกคนซ่ึงเป็นผู้ตดิตาม
ที่แท้จรงิของพระบุตรของพระองค,์ 
พระเยซูครสิต.์” 6

ข้าพเจ้าตอ้งการเป็นผู้ตดิตามที่แท้
จรงิของพระเยซูครสิตด์ว้ยสุดใจข้าพเจ้า 7  
ข้าพเจ้ารกัพระองค ์เทิดทูนพระองค ์
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงการทรงพระชนม์
อยู่จรงิของพระองค ์ข้าพเจ้าเป็นพยาน 
วา่พระองคท์รงเป็นผู้ ไดร้บัการเจิม  

พระเมสสิยาห์ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระ-
เมตตา ความสงสาร และความรกัอันหา
ที่เปรยีบมิไดข้องพระองค ์ข้าพเจ้าเพิ่ม
ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเข้ากับท่าน
อัครสาวกผู้กล่าวไว้ ในปี 2000 วา่ “พระ-
เยซูทรงเป็นพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ 
พระบุตรผู้ทรงเป็นอมตะของพระผู้เป็น-
เจ้า . . . พระองคท์รงเป็นความสวา่ง ทรง
เป็นชีวติ และความหวงัของโลก” 8

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่วนัน้ันในปี 1820 
ในป่าทางเหนือของรฐันิวยอรก์ พระเจ้าผู้
คนืพระชนมท์รงปรากฏพรอ้มพระผูเ้ป็น-
เจ้าพระบิดาบนสวรรคข์องเราตอ่ศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ตามที่ โจเซฟ สมิธ 
กล่าว กุญแจฐานะปุโรหิตอยู่บนแผ่นดิน 
โลกเวลาน้ีเพือ่ทาํศาสนพธิแีหง่ความรอด 
และความสูงส่ง ข้าพเจ้าทราบเช่นน้ัน ใน 
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 1:23.
 2. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2010, 165; อ่านโดย ประธานกอร-์
ดอน บี. ฮิงคล์ีย์ เป็นข่าวสารส่วนหน่ึงของ
ท่านที่การประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ
เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 1995 ในซอลท์เลคซิตี ้
ยูทาห์.

 3. ด ูโมไซยาห์ 18:8–10.
 4. ดตูวัอย่างใน โธมสั เอส. มอนสัน, “ออก

ไปช่วยชีวติ,” เลยีโฮนา, ก.ค. 2001, 67–70; 
“ความรบัผดิชอบของเราในการช่วยชีวติ,” 
เลยีโฮนา, ต.ค. 2013, 4–5 ประธานมอนสัน 
ยํา้แนวคดิน้ีในขา่วสารของทา่นถงึเจา้หน้าที่ 
ชัน้ผู้ ใหญเ่มือ่วนัที ่30 กนัยายน 2015  
โดยเตอืนผูร้ว่มประชมุวา่ทา่นกาํลงัเน้นยํา้
ขา่วสารทีเ่คยให้เจา้หน้าทีชั่น้ผู้ ใหญแ่ละสาวก
เจ็ดสิบภาคในการประชมุอบรมทีก่ารประชมุ
ใหญส่ามญัเดอืนเมษายน 2009

 5. โมโรไน 7:47.
 6. โมโรไน 7:48.
 7. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 18:27–28 :

“และอคัรสาวกสิบสองจะเป็นสานุศิษยข์อง
เรา, และพวกเขาจะรบันามของเรา; และ 
อคัรสาวกสิบสองคอืคนเหลา่น้ันซ่ึงจะ
ปรารถนารบันามของเราดว้ยความตัง้ใจเด็ด
เดีย่ว

“และหากพวกเขาปรารถนาจะรบันามของ
เราดว้ยความตัง้ใจเด็ดเดีย่ว, พวกเขาก็ ไดร้บั
เรยีกให้ ไปทั่วโลกเพื่อส่ังสอนกิตตคิณุของเรา
แก่ชาวโลกทัง้ปวง”

 8. “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยาน
ของอัครสาวก” เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 3 ใน
ขณะที่อ้างข้อความน้ี เปรยีบเสมือนข้าพเจ้า
เพิ่มลายเซ็นเข้าไปในเอกสารเพื่อยืนยัน
ประจักษ์พยานของอัครสาวกเหล่าน้ัน

Book THAI.indb   94 10/29/15   8:16 AM



พฤศจิกายน 2015

เมือ่ 12 วนัทีแ่ลว้เอ็ลเดอรส์ก็อตตถ์กูเรยีก 
กลับบ้านไปรวมกับจีนีนคนรกัของท่าน

ข้าพเจ้าไดร้บัเกียรตอิยู่กับท่านเหล่าน้ี
ระหวา่งวนัเวลาสุดท้ายของพวกท่าน รวม
ถึงอยู่กับสมาชิกครอบครวัที่ ใกล้ชิดของ
ประธานแพคเกอรแ์ละเอ็ลเดอรส์ก็อตต์
ก่อนที่พวกท่านจะจากไป เป็นเรือ่งยาก
สําหรบัข้าพเจ้าที่จะเช่ือวา่เพื่อนที่ลํา้คา่
ทัง้สามคนน้ี ผู้รบัใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ไดจ้ากไปแล้ว ข้าพเจ้าคดิถึงพวกท่าน
เกินกวา่ที่จะพูดออกมาได้

ขณะข้าพเจ้าครุน่คดิถึงเหตกุารณ์
ที่ ไม่คาดคดิน้ี หน่ึงในความประทับใจ
ที่ยังคา้งอยู่กับข้าพเจ้าคอืส่ิงที่ข้าพเจ้า
สังเกตเห็นในภรรยาที่ยังมีชีวติอยู่ ส่ิงที่
ตดิแน่นอยู่ ในใจข้าพเจ้าคอืภาพอันสงบ
ของซิสเตอรด์อนนา สมิธ แพคเกอรแ์ละ
ซิสเตอรบ์ารบ์ารา เดย์ตนั เพอรร์ยี์ที่อยู่
ข้างเตยีงสามีของพวกเธอ สตรทีัง้สองคน
เต็มเป่ียมไปดว้ยความรกั ความจรงิ และ
ศรทัธาอันบรสุิทธิ์

ขณะที่ซิสเตอรแ์พคเกอรน่ั์งอยู่ข้าง
สามีของเธอในช่ัวโมงสุดท้ายของท่าน 
เธอแผ่สันตสุิขน้ันซ่ึงเกินความเข้าใจทัง้
มวลออกมา 1 แม้เธอตระหนักวา่คูชี่วติ
ที่รกัยิ่งของเธอเกือบตลอด 70 ปี จะจาก
ไปในอีกไม่นาน เธอแสดงออกถึงความ
สงบของสตรทีี่เป่ียมดว้ยศรทัธา เธอดู
เหมือนเทพ ดงัเช่นที่เธอเป็นในภาพน้ี
ของท่านทัง้สองที่การอุทิศพระวหิาร 
บรคิมัซิตี ้ยูทาห์

ข้าพเจ้าไดเ้ห็นความรกัและศรทัธา
แบบเดยีวกันแผ่ออกมาจากซิสเตอร ์

มุ่งมั่นประกาศสักขีพยานของท่านตราบ
ที่ท่านมีลมหายใจ แล้วเพียง 34 วนัหลัง
จากเอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์จากไป ประธาน
แพคเกอรก็์ก้าวผ่านม่านไปเช่นกัน

พวกเราคดิถึงเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. 
สก็อตต์ ในการประชุมครัง้ที่ผ่านมา แต่
พวกเราได้ ใครค่รวญถึงประจักษ์พยาน
อันทรงพลังของท่านที่เคยเป็นพยานใน
หลายตอ่หลายการประชุมที่ผ่านมา และ

ย าน   น น

าน า ก ิ

 รยีน เอ็ลเดอรร์าสแบนด ์เอ็ลเดอรส์ต-ี
เวนสัน และเอ็ลเดอรเ์รนลันด ์พวก
เราสมาชิกในโควรมัอัครสาวกสิบสอง 

ขอตอ้นรบัท่านเข้าสู่ โควรมัอัครสาวก
สิบสอง เราขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
สําหรบัการเปิดเผยที่พระองคป์ระทาน
แก่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์

พี่น้องชายหญิง เมื่อพวกเราพบกัน
ในการประชุมสามัญหกเดอืนที่แล้ว ไม่มี
ใครในพวกเราคาดคดิถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่ตามมาซ่ึงกระทบความรูสึ้กของพวก
เราทัง้ศาสนจักร เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม 
เพอรร์ยี์มอบข่าวสารอันทรงพลังเกี่ยวกับ
บทบาทที่ทดแทนไม่ไดท้ี่การแตง่งาน
และครอบครวัมี ในแผนของพระเจ้า เรา
ใจหายเมื่อไม่กี่วนัหลังจากน้ัน เราได้
ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคมะเรง็ซ่ึงพรากท่าน
ไปจากเราไม่นานหลังจากน้ัน

แม้วา่สุขภาพของประธานบอยด ์เค. 
แพคเกอรท์รดุลง ท่านยังคง “ยืนหยัด” 
ตอ่ไปในงานของพระเจ้า ท่านอ่อนแอ
ลงช่วงเดอืนเมษายนที่แล้ว กระน้ันท่าน

า ิ น พน  
าพ จา

พวกเราตอ้งการความเขม้แข็งของทา่น การเปลีย่นใจเลือ่มใสของทา่น 
ความเชือ่มัน่ของท่าน ความสามารถของทา่นในการนํา ²ญญาของทา่น 
และเสียงของท่าน
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เพอรร์ยี์ การอุทิศตนของเธอตอ่ทัง้สามี
และพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์ชัด และน่ัน
ทําให้ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่ง

ผ่านช่ัวโมงสุดทา้ยของสามขีองพวก
เธอและมาจนถงึ²จจบุนั สตรทีีม่ัน่คง
เหลา่น้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นความเข้มแข็งและ
ความกล้าหาญทีส่ตรผู้ีรกัษาพนัธสัญญา
แสดงออกมาตลอด 2 คงเป็นไปไม่ไดท้ี่
จะวดัอทิธิพลทีส่ตรเีช่นน้ีม ีไม่เฉพาะตอ่
ครอบครวัเท่าน้ันแตต่อ่ศาสนจกัรของ
พระเจา้ดว้ย ในฐานะภรรยา สตร ีและ
คณุย่าคณุยาย ในฐานะพีส่าวน้องสาว และ
คณุป้าคณุน้า ในฐานะครแูละผูนํ้า และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฐานะแบบอยา่งอนั
เยีย่มยอดและผูอ้ทิุศตนปกป้องศรทัธา 3

ส่ิงน้ีเป็นจรงิในทุกสมัยการประทาน
พระกิตตคิณุตัง้แตส่มัยอาดมัและเอวา 
กระน้ันสตรี ในสมัยการประทานน้ีแตก
ตา่งจากสตรี ในสมัยอื่นๆ เน่ืองจากสมัย
การประทานน้ีแตกตา่งจากสมัยการประ-
ทานอื่นๆ 4 ความแตกตา่งน้ีนํามาซ่ึงสิทธิ
พิเศษและความรบัผิดชอบ

สามสิบหกปีมาแล้ว ในปี 1979 
ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ 
พยากรณ์เกี่ยวกับอิทธิพลที่สตรผีู้รกัษา
พันธสัญญาจะมีตอ่อนาคตของศาสนจักร
ของพระเจ้า ท่านพยากรณ์วา่ “การเตบิโต
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึน้กับศาสนจักรในสมัย
สุดท้ายจะเกิดขึน้เพราะสตรทีี่ดจีํานวน 
มากของโลก. . .จะได้รบัการชักนํามาสู่ 
ศาสนจกัรมากขึน้ เรือ่งเช่นน้ีจะเกดิขึน้ 

ไดก็้ตอ่เมื่อสตรขีองศาสนจักรสะท้อน 
ความชอบธรรมและความชัดเจนในชีวติ 
จนถึงระดบัที่เธอเหล่าน้ันมองเห็นวา่สตรี
ของศาสนจักรผิดแผกและแตกตา่ง—
อย่างมีความสุข—จากสตรขีองโลก” 5

พี่น้องสตรทีี่รกัของข้าพเจ้า ท่าน
ผู้มีส่วนรว่มในวนัเวลาสุดท้ายน้ี วนัที่
ประธานคมิบัลล์เห็นล่วงหน้าคอืวนัน้ี 
ท่านคอืสตรเีหล่าน้ันที่ประธานเห็นล่วง
หน้า! คณุธรรม แสงสวา่ง ความรกั ความ-
รู ้ความกล้าหาญ อุปนิสัย ศรทัธา และ
ชีวติที่ชอบธรรมของท่านจะดงึดดูสตรทีี่
ดขีองโลก รวมทัง้ครอบครวัของพวกเธอ 
มาสู่ศาสนจักรในจํานวนที่ ไม่เคยเกิดขึน้
มาก่อน 6

พวกเรา พี่น้องชายของท่าน ตอ้งการ

ความเข้มแข็งของท่าน การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของท่าน ความเช่ือมั่นของท่าน 
ความสามารถของท่านในการนํา ²ญญา
ของท่าน และเสียงของท่าน อาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่และไม่สามารถ
สมบูรณ์ ได้ โดยปราศจากสตรผีู้ทําพันธ-
สัญญาศักดิสิ์ทธิ์ และจากน้ันรกัษาพันธ-
สัญญาน้ัน สตรผีู้ที่สามารถพูดดว้ยพลัง
และสิทธิอํานาจของพระผู้เป็นเจ้า! 7

ประธานแพคเกอรป์ระกาศวา่
“เราตอ้งการสตรผีู้ที่มีระเบียบและ

สตรผีู้ที่สามารถจัดระเบียบได ้เราตอ้งการ
สตรทีี่มีความสามารถบรหิาร ผู้ที่สามารถ
วางแผนและนําและบรหิารงาน สตรผีู้ที่
สามารถสอน สตรผีู้ที่สามารถแสดงความ
คดิเห็น . . .

“เราตอ้งการสตรทีี่มีของประทานแห่ง
การเล็งเห็นที่สามารถมองเห็นกระแส
ของโลกและตรวจจับกระแสเหล่าน้ันที่
ฉาบฉวยหรอือันตราย แม้จะเป็นที่นิยม” 8

ในวนัน้ี ขอให้ข้าพเจ้าเพิ่มเตมิวา่เรา
ตอ้งการสตรผีู้ที่รูว้ธิีทําให้ส่ิงที่สําคญัเกิด
ขึน้ดว้ยศรทัธาของพวกเธอและผู้ที่เป็นผู้
ปกป้องศีลธรรมและครอบครวัที่กล้าหาญ
ในโลกที่เต็มไปดว้ยบาป เราตอ้งการสตรผีู้
ทีอ่ทุศิตนในการนําทางบตุรธดิาของพระ-
ผู้เป็นเจ้าไปตามหนทางแห่งพันธสัญญาสู่
ความสูงส่ง สตรผีู้ที่รูว้ธิี ไดร้บัการเปิดเผย
ส่วนตวั ผู้ที่เข้าใจอํานาจและสันตสุิขของ
เอ็นดาวเม้นท์พระวหิาร สตรผีู้ที่รูว้ธิีเรยีก
หาพลังแห่งสวรรคเ์พื่อปกป้องและเสรมิ
สรา้งลูกๆ และครอบครวัให้เข้มแข็ง สตรี
ผู้ที่สอนอย่างไม่กลัว

ตลอดชีวติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไดร้บั
พรโดยสตรเีช่นน้ัน แดนท์เซล ภรรยา
ที่จากไปแล้วของข้าพเจ้าเป็นสตรเีช่น
น้ัน ข้าพเจ้าจะสํานึกคณุเสมอสําหรบั
อิทธิพลที่เปลี่ยนชีวติที่เธอมีตอ่ข้าพเจ้า
ใน ทุก ดา้นของชีวติข้าพเจ้า รวมถึงความ
พยายามรเิริม่พัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการ
ผ่าตดัหัวใจ

ห้าสิบแปดปีมาแล้ว มีผู้ขอให้ข้าพเจ้า
ทําการผ่าตดัให้เด็กหญิงเล็กๆ คนหน่ึง
ที่ป่วยหนักดว้ยโรคหัวใจตัง้แตก่ําเนิด 
พี่ชายของเธอเพิ่งเสียชีวติจากอาการ
คล้ายๆ กัน พ่อแม่ของเธอวงิวอนขอ
ความช่วยเหลือ ข้าพเจ้าไม่คดิวา่การ

ผ่าตดัจะไดผ้ลแตสั่ญญาวา่จะทําทุกอย่าง
ในอํานาจของข้าพเจ้าเพื่อรกัษาชีวติของ
เธอ แม้ข้าพเจ้าพยายามสุดความสามารถ 
เด็กคนน้ันก็เสียชีวติ หลังจากน้ัน พ่อ
แม่คูเ่ดมิก็พาลูกสาวอีกคนมาหาข้าพเจ้า 
ตอนน้ันเธออายุแค ่16 เดอืน และเกิด
มาพรอ้มกับหัวใจผิดปกต ิเน่ืองจากการ
รอ้งขอของพวกเขา ข้าพเจ้าทําการผ่าตดั
อีกครัง้ เด็กคนน้ีเสียชีวติดว้ย การสูญเสีย 
ที่ทําให้หัวใจแตกสลายครัง้ที่สามน้ีใน
ครอบครวัเดยีวทําให้ข้าพเจ้ารบัไม่ได้

ข้าพเจ้ากลับบ้านไปอย่างสลดใจ 

ข้าพเจ้าทิง้ตวัลงนอนบนพืน้ห้องน่ังเล่น
ของเราและรอ้งไห้ทัง้คนื แดนท์เซลอยู่ 
ข้างๆ ข้าพเจ้า ¯งเมื่อข้าพเจ้าพูดแล้ว 
พูดอีกวา่ข้าพเจ้าจะไม่มีวนัผ่าตดัหัวใจ 
อีกตอ่ไป หลังจากน้ัน ประมาณตหี้า 
แดนทเ์ซลมองขา้พเจา้และถามดว้ยความ 
รกัวา่ “คณุรอ้งไห้เสรจ็หรอืยัง แตง่ตวัได ้
แล้ว กลับไปห้องแล็บ ไปทํางาน! คณุตอ้ง 
เรยีนรูม้ากขึน้ หากคณุเลิกตอนน้ี คนอื่น 
จะตอ้งเรยีนรูอ้ย่างเจ็บปวดเกี่ยวกับส่ิงที่ 
คณุรูแ้ล้ว”

โอ้ ข้าพเจ้าช่างตอ้งการวสัิยทัศน์ 
ความมุ่งมั่น และความรกัของภรรยา
ข้าพเจ้ายิ่งนัก! ข้าพเจ้ากลับไปทํางาน
และเรยีนรูม้ากขึน้ หากไม่ ใช่เพราะแรง
กระตุน้ที่ดลใจของแดนท์เซล ข้าพเจ้า 
คงไม่เช่ียวชาญการผ่าตดัหัวใจและคง 
ไม่ไดร้บัการเตรยีมให้ทําการผ่าตดัในปี 
1972 เพื่อช่วยชีวติประธานสเป็นเซอร ์ 
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ 9

ซิสเตอรบ์าร์บารา เพอรร์ยีก์บัเอ็ลเดอรแ์อล. 
ทอม เพอร์รีย์ 
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พี่น้องสตร ีท่านตระหนักหรอืไม่วา่
ผลจากอิทธิพลของท่านเมื่อท่านพูดส่ิง
เหล่าน้ันที่ออกจากใจและความคดิของ
ท่านตามที่พระวญิญาณทรงนํากวา้งไกล
ขนาดไหน ประธานสเตคที่ยอดเยี่ยมท่าน
หน่ึงบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับการประชุมสภา
สเตคซ่ึงพวกเขากําลังพูดคยุถึง²ญหาที่
หนัก ในช่วงหน่ึง เขาตระหนักวา่ประธาน
ปฐมวยัสเตคยังไม่ไดพู้ดอะไรเลย เขาจึง
ถามวา่เธอมีความประทับใจอะไรหรอืไม่ 
“จรงิๆ แล้วดฉัินมีคะ่” เธอกล่าวและแบ่ง
²นความคดิของเธอซ่ึงเปลี่ยนทิศทาง
ของการประชุม ประธานสเตคพูดตอ่
ไปวา่ “ขณะที่เธอพูด พระวญิญาณเป็น
พยานกับผมวา่เธอไดร้บัเสียงแห่งการ

เปิดเผยที่เราแสวงหามาตลอดในสภา”
พี่น้องสตรทีี่รกั ไม่วา่ท่านจะมีการ

เรยีกใด ไม่วา่ท่านจะอยู่ ในสภาวการณ์
อย่างไร เราตอ้งการความประทับใจของ
ท่าน และการดลใจของท่าน เราตอ้งการ
ให้ท่านพูดออกมาและกล้าพูดในวอรด์
และสภาสเตค เราตอ้งการให้สตรทีี่
แตง่งานพูดในฐานะ “หุ้นส่วน เท่ากัน 
และ ให้การสนับสนุน คนหน่ึง” 10 เมื่อ
ท่านเป็นหน่ึงกับสามี ในการปกครอง
ครอบครวั ไม่วา่ท่านแตง่งานหรอืเป็น
โสด ท่านผู้เป็นพี่น้องสตรมีีความสามารถ
เฉพาะและสัญชาตญาณพิเศษที่ท่านได้
รบัซ่ึงเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า 
เราพีน้่องชายไม่สามารถลอกเลยีนอิทธผิล 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านได้

พวกเรารูว้า่การสรา้งชิน้สุดท้ายของ
การสรา้งทัง้หมดคอืการสรา้งสตรี 11 เรา
ตอ้งการความเข้มแข็งของท่าน

การโจมตศีาสนจักร หลักคาํสอน และ
วถิีชีวติของเราจะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากส่ิง
น้ี เราตอ้งการสตรผีู้ที่มีความเข้าใจอัน
มั่นคงถึงหลักคาํสอนของพระครสิตแ์ละ
ผู้ที่จะใช้ความเข้าใจน้ันสอนและช่วย
เลีย้งดอูนุชนที่ตา้นบาป 12 เราตอ้งการ
สตรทีี่สามารถตรวจจับการหลอกลวงใน
ทุกรปูแบบ เราตอ้งการสตรทีี่รูว้ธิีเข้าถึง
พลังที่พระผู้เป็นเจ้ามี ไว้ ให้แก่ผู้รกัษา
พันธสัญญาและผู้ที่แสดงออกถึงความ
เช่ือของพวกเธอดว้ยความมั่นใจและดว้ย

จิตกุศล เราตอ้งการสตรทีี่มีความกล้าและ
วสัิยทัศน์น้ันของเอวา มารดาของเรา

พี่น้องสตรทีี่รกัของข้าพเจ้า ไม่มีอะไร
ที่สําคญัตอ่ชีวตินิรนัดรข์องท่านเกินกวา่
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านเอง น่ันคอื
สตรเีปลี่ยนใจเลื่อมใส รกัษาพันธสัญญา
—และรวมไปถึงเวนด ีภรรยาที่น่ารกัของ
ข้าพเจ้า— ผู้ที่ชีวติอันชอบธรรมของเธอ
จะเดน่ชัดมากยิ่งขึน้ในโลกที่เส่ือมลงและ
ผู้ที่จะถูกมองวา่แตกตา่งและพิเศษใน
เรือ่งราว ความสุขทีสุ่ด ของเธอ

ดงัน้ัน วนัน้ี ข้าพเจ้าวงิวอนพี่น้อง
สตรขีองศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายของข้าพเจ้าให้
ก้าวออกมา! มายืนอยู่ ในสถานที่ถูกตอ้ง
และตอ้งการท่านในบ้านของท่าน ใน
ชุมชนของท่าน และในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า—มากกวา่ที่ท่านเคยเป็น
มาก่อน ข้าพเจ้าวงิวอนให้ท่านทําให้คาํ
พยากรณ์ของประธานคมิบัลล์สําเรจ็ 
และ ข้าพเจ้าสัญญาท่าน ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์วา่หากท่านทําเช่นน้ัน 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะขยายอิทธิพลของ
ท่านในทางที่ ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน!

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจรงิของ
พระเจ้าพระเยซูครสิตแ์ละถึงอํานาจการ
ไถ่ การชดใช้ และการชําระให้บรสุิทธิ์ของ
พระองค ์และในฐานะหน่ึงในอัครสาวก
ของพระองค ์ข้าพเจ้าขอบคณุท่าน พี่
น้องสตรทีี่รกัของข้าพเจ้า และขอให้พร
ท่านเพื่อท่านจะเตบิโตขึน้เต็มศักยภาพ
ของท่าน เพื่อทําให้จุดประสงคข์องการ
สรา้งของท่านเกิดสัมฤทธิผล ขณะที่เรา
เดนิคล้องแขนไปดว้ยกันในงานศักดิสิ์ทธิ์
น้ี เราจะช่วยเตรยีมโลกรบัการเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระเจ้าดว้ยกัน ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงส่ิงน้ี ในฐานะพี่ชายของท่าน 
ในพระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. ด ูฟิลิปปี 4:7.
 2. ส่ิงน้ีรวมไปถึงน้ําตา—ในการรกัษาพระ

บัญญัตเิพื่อรํา่ไห้แดผู่้ที่เรารกัซ่ึงจากไปแล้ว 
(ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 42:45).

 3. ด ูอิทธิพลของเรเบคาห์ที่มีตอ่อิสอัคและ
ยาโคบ บุตรของพวกเขาใน ปฐมกาล 27:46; 
28:1–4.

 4. ด ูโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ, Answers to Gospel 
Questions, comp. โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ จู-
เนียร,์ 5 vols. (1957–66), 4:166. หมายเหต:ุ 

ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรก์ับซิสเตอร ์
ดอนนา เอส. แพคเกอร์
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สามารถเพิ่มเตมิเสียงและความรูสึ้กของ
เขาเอง และเป็นเครือ่งมือการส่ือสารอัน
ยอดเยี่ยม เหมือนกับเมื่อคนหน่ึงพูด คาํ
พูดจะเคลื่อนย้ายอย่างนุ่มนวลจากคาํ
หน่ึง ไปยังอีกคาํ เช่นเดยีวกับการไหลของ
ทํานองเมื่อเราบรรเลงจากโน้ตตวัหน่ึงไป
ยังอีกตวัหน่ึง

เราหัวเราะดว้ยกันขณะที่เขาพยายาม
ครัง้แล้วครัง้เล่า ลักยิม้เดน่ชัดบนรอยยิม้
เขามากขึน้เมื่อทํานองเพลงหน่ึงที่คุน้หู
เริม่ประสานกัน จากเสียงตา่งๆ ที่สะเปะ
สะปะ เสียงเพลงชัดเจนวา่ “ฉันลูกพระ-

ย  ก ก ย  

า ก จ ิ

ฤดรูอ้นที่ผ่านมา หลานชายวยัรุน่
สองคนมาอยู่กับข้าพเจ้าและภรรยา 
ขณะที่บิดามารดาพวกเขาเข้ารว่ม

กจิกรรมการเดนิทางของผูบ้กุเบกิในสเตค 
ของพวกเขา ลูกสาวของเราตอ้งการให้
แน่ใจวา่เด็กชายฝึกเปียโนขณะอยู่ ไกล
บ้าน เธอรูว้า่เป็นการง่ายที่เด็กๆ จะลืม
การฝึกเมื่ออยู่บ้านคณุตาคณุยายสอง 
สามวนั บ่ายวนัหน่ึงข้าพเจ้าตดัสินใจน่ัง
กับแอนดรวู ์หลานชายอายุ 13 ปี และ 
¯งเขาเล่น

เด็กชายคนน้ีเต็มไปดว้ยพลัง และรกั
กิจกรรมกลางแจ้ง เขาสามารถใช้เวลาทัง้
วนัไปกับการล่าสัตว ์และตกปลา ขณะ
เขากําลังฝึกเล่นเปียโน ข้าพเจ้าจะบอกให้
เขาไปตกปลาในแม่น้ําใกล้บ้านก็ ได ้แต่
ข้าพเจ้า¯งเขากดแตล่ะคอรด์อย่างแรง
ขณะเล่นเพลงที่คุน้เคยเพลงหน่ึง โน้ต
ทุกตวัที่เขาเล่นมีการยํา้โน้ตและจังหวะ
ที่เท่ากัน จึงยากที่จะบอกวา่เป็นทํานอง
เพลงอะไร ข้าพเจ้าน่ังอยู่บนม้าน่ังข้างๆ 
เขา และอธิบายความสําคญัของการเพียง
แค่ ใช้แรงกดมากขึน้อีกนิดสําหรบัโน้ต
เมโลดี ้และน้อยลงหน่อยสําหรบัโน้ต
เสียงประสานเมโลดี ้เราพูดคยุวา่เปียโน
เป็นมากกวา่เครือ่งเล่นมหัศจรรย์ เปียโน

จ ย ก
โลกตอ้งการเหลา่สานศิุษยข์องพระครสิตผ์ูสื้อ่สารขา่วสารพระกติตคิณุ 
ด้วยความชัดเจนและจากใจ

สมัยการประทานที่ผ่านมาทัง้หมดจํากัดอยู่
ในบางส่วนของโลกและสิน้สุดลงเพราะการ
ละทิง้ความเช่ือ ในทางตรงข้าม สมัยการ
ประทานน้ีจะไม่จํากัดเรือ่งสถานที่และเวลา 
สมัยการประทานน้ีจะเต็มแผ่นดนิโลกและ
ผสานเข้ากับการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระเจ้า

 5. คาํสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็น เซอร ์
 ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (2006), 238–239.

 6. เมื่อข้าพเจ้าเกิด มีสมาชิกน้อยกวา่ 
600,000 คนในศาสนจักร วนัน้ีมีมากกวา่ 
15 ล้านคน ตวัเลขน้ันจะเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ

 7. ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิบอกพีน้่อง
สตรสีมาคมสงเคราะหว์า่ “ทา่นสามารถพดู
ดว้ยสิทธอิาํนาจ เพราะพระเจา้มอบสิทธิ
อาํนาจแกท่า่น” ท่านกลา่วดว้ยวา่สมาคม
สงเคราะห ์“[ได]้ รบัอํานาจและสิทธอิาํนาจ
ทีจ่ะทําส่ิงทีย่ิง่ใหญห่ลายอยา่ง งานทีพ่วกเธอ
ทาํ ถกูทาํดว้ยสิทธอิาํนาจสวรรค”์ (“Relief 
Society—an Aid to the Priesthood,” 
Relief Society Magazine, Jan. 1959, 4, 
5). ขอ้ความเหลา่น้ีอา้งอิงโดยเอ็ลเดอรด์ลั
ลนิ เอช. โอค๊ส์ ในคาํปราศรยัการประชมุ
ใหญ,่ “กญุแจและสิทธอิาํนาจของฐานะ
ปุโรหิต,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2014, 51.

 8. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “The Relief 
Society,” Ensign, พ.ย. 1978, 8; ด ูเอ็ม. รสั
เซลล ์ 
บลัลารด์, Counseling with Our Councils: 
Learning to Minister Together in the 
Church and in the Family (1997), 93.

 9. ด ูสเปนเซอร ์เจ. คอนด,ี Russell M. 
Nelson: Father, Surgeon, Apostle (2003), 
153–156. หมายเหต:ุ ในปี 1964 ประธาน
คมิบัลล์แตง่ตัง้ข้าพเจ้าเป็นประธานสเตค
และให้พรข้าพเจ้าวา่อัตราการตายจะลดลง
ในความพยายามบุกเบิกการผ่าตดัลิน้หัวใจ 
เราทัง้สองแทบไม่รูว้า่แปดปีถัดมา ข้าพเจ้า
จะทําการผ่าตดัประธานคมิบัลล์ที่รวมถึง
การเปลี่ยนลิน้หัวใจของท่าน

 10. “เมือ่เราพูดถงึการแตง่งานในฐานะหุน้
ส่วน ขอให้เราพดูถงึการแตง่งานในฐานะหุ้น
ส่วน เทา่กนั เราไมต่อ้งการใหส้ตรวีสุิทธชิน
ของเราเป็นหุน้ส่วนที ่เงยีบ หรอืเป็นหุน้ส่วน 
ทีจ่าํกดั ในงานรบัผิดชอบนิรนัดร ์ขอใหเ้ป็น
หุน้ส่วนที ่ใหก้ารสนับสนุน และ เทา่กัน ” 
(สเป็นเซอร ์ดบัเบลิย.ู คมิบลัล,์ “Privileges 
and Responsibilities of Sisters,” Ensign, 
พ.ย. 1978, 106).

 11. “ทุกจุดประสงคข์องโลกและทัง้หมดใน
โลกจะไม่เกิดผลโดยปราศจากสตร—ีส่วน
สําคญัของการสรา้ง,” (รสัเซลล์ เอ็ม. เนล-
สัน, “Lessons from Eve,” Ensign, Nov. 
1987, 87). “เอวากลายเป็นการสรา้งสุดท้าย
ของพระผู้เป็นเจ้า ข้อสรปุที่ยิ่งใหญ่ของงาน
อัศจรรย์ทัง้มวลที่เกิดขึน้ก่อนหน้าน้ี” (กอร-์
ดอน บี. ฮิงคล์ีย์, “สตรี ในชีวติเรา,” เลียโฮ-
นา, พ.ย. 2004, 102).

 12. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Children of 
the Covenant,” Ensign, พ.ค. 1995, 33.
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ผู้เป็นเจ้า พระองคส่์งฉันมาน่ี” 1 ข้าพเจ้า
ถามแอนดรวูว์า่ เขารูสึ้กถึงความแตกตา่ง
ในเสียงเพลงไหม เขาตอบวา่ “ครบั คณุ
ตา ผมรูสึ้กได”้

อัครสาวกเปาโลสอนเราเกี่ยวกับการ
เปรยีบเทียบการส่ือสารกับเครือ่งดนตรี
เมื่อท่านเขียนถึงชาวโครนิธ์:

“แม้แตส่ิ่งที่ ไม่มีชีวติที่ทําเสียงได ้
เช่นป่ีและพิณ ถ้าไม่ ให้เสียงสูงตํา่ที่แตก
ตา่งกัน คนจะรูท้ํานองที่เป่าหรอืดดีได้
อย่างไร?

“ถ้าแตรให้เสียงไม่ชัดเจน ใครจะ
เตรยีมตวัเข้าทําศึกสงคราม?” 2

หากจะมีช่วงเวลาหน่ึงที่ โลกตอ้งการ
เหล่าสานุศิษย์ของพระครสิตผ์ู้ส่ือสาร
ข่าวสารพระกิตตคิณุ ดว้ยความชัดเจน
และ จากใจ ช่วงเวลาน้ันคอืตอนน้ี เรา
ตอ้งการเสียงเรยีกจากแตรที่ดงัก้อง

พระครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดทีี่สุด
ของเรา พระองคท์รงแสดงความกล้าหาญ
ในการยืนหยัดเพื่อส่ิงถูกตอ้งเสมอ พระ-
วจนะของพระองคก์้องกังวานไปหลาย
ศตวรรษเมื่อพระองคท์รงเชือ้เชิญให้เรา
จดจําที่จะรกัพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อน
มนุษย์ของเรา ที่จะรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้าทัง้หมด และดาํเนินชีวติ
ดัง่แสงสวา่งตอ่โลก พระองค์ ไม่ทรงกลัว
ที่จะตรสัตอ่ตา้นอํานาจแห่งแผ่นดนิโลก
หรอืผู้ปกครองในช่วงเวลาของพระองค ์
แม้ขณะพวกเขากําลังตอ่ตา้นพระพันธ-
กิจที่พระบิดาบนสวรรคข์องพระองค์
ประทานให้พระองค ์พระดาํรสัของ
พระองค์ ไม่ก่อให้เกิดความสับสน แตส่่ง
ผลไปยังจิตใจมนุษย์ พระองคท์รงรูอ้ย่าง
ชัดเจนถึงพระประสงคข์องพระบิดาใน
ทุกส่ิงที่พระองคต์รสัและทรงทํา

ข้าพเจ้ายังชอบแบบอย่างของเปโตร 
ที่เผชิญหน้ากับคนของโลกดว้ยความ
กล้าหาญและความชัดเจนในวนัเพ็นเท-
คอสต ์ในวนัน้ัน ผู้คนชุมนุมกันจากหลาย
ประเทศ และตา่งวพิากษ์วจิารณ์วสุิทธิ-
ชนสมัยเริม่แรก เพราะพวกเขาไดย้ินการ
พูดภาษาตา่งๆ และคดิวา่ พวกน้ันเมา  
เปโตรโดยเป่ียมดว้ยพระวญิญาณไดย้ืน
ขึน้เพื่อปกป้องศาสนจักรและสมาชิก 
ท่านเป็นพยานดว้ยถ้อยคาํเหล่าน้ี “พี่น้อง
ชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ ในกรงุเยรซูาเล็ม 

จงทราบเรือ่งน้ีและ¯งถ้อยคาํของ
ข้าพเจ้า” 3

แล้วท่านก็อ้างอิงจากพระคมัภีร์
ซ่ึงประกอบดว้ยคาํพยากรณ์ของพระ-
ครสิต ์และแสดงประจักษ์พยานน้ีอย่าง
ตรงไปตรงมาวา่ “เพราะฉะน้ันให้พงศ์-
พันธุ์อิสราเอลทัง้หมดทราบแน่นอนวา่ 
พระเจ้าไดท้รงแตง่ตัง้พระเยซูที่ท่านทัง้
หลายตรงึไวบ้นกางเขนน้ัน ให้เป็นทัง้องค์
พระผู้เป็นเจ้าและพระครสิต”์ 4

ผู้คนมากมายไดย้ินถ้อยคาํของท่าน
และรูสึ้กถึงพระวญิญาณ และผู้คน 3,000 
คน เข้ารว่มศาสนจักรสมัยเริม่แรก น่ีคอื
หลักฐานอันทรงพลังวา่ ชายหรอืหญิง ผู้
เต็มใจเป็นพยานสามารถสรา้งความแตก
ตา่งได ้แม้ โลกดเูหมือนวา่จะไปในทาง
ตรงข้าม

เมือ่เราสมาชิกตดัสินใจลกุขึน้ และเป็น 
พยานถึงหลักคาํสอนของพระผู้เป็นเจ้า
และศาสนจักรของพระองคอ์ย่างทรง
พลัง บางอย่างเปลี่ยนแปลงในตวัเรา เรา

รบัสีหน้าของพระองค์ ไวก้ับเรา เราจะใกล้
ชิดพระวญิญาณของพระองคม์ากขึน้ ใน
ทางกลับกันพระองคท์รงไปเบือ้งหน้าเรา 
และอยู่ “ทางขวามือ [ของเรา] และทาง
ซ้าย [ของเรา], และพระวญิญาณ[ [ของ
พระองค]์ จะอยู่ ในใจ [ของเรา], และ
เหล่าเทพ [ของพระองค]์ ห้อมล้อม [เรา], 
เพื่อประคอง [ เรา] ” 5

สานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระครสิต์ ไม่
มุ่งหาข้อแก้ตวัจากหลักคาํสอน เมื่อไม่
สอดคล้องกับแนวคดิ²จจุบันของโลก
เปาโลเป็นสานุศิษย์ที่องอาจอีกคนที่กล้า
ประกาศอย่างกล้าหาญวา่ “ข้าพเจ้าไม่มี
ความละอายในเรือ่งข่าวประเสรฐิ เพราะ
วา่ข่าวประเสรฐิน้ันเป็นฤทธานุภาพของ
พระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เช่ือไดร้บัความ
รอด” 6 สานุศิษย์ที่แท้จรงิเป็นตวัแทน
ของพระเจ้า แม้อาจไม่สะดวกที่จะทําเช่น
น้ัน สานุศิษย์ที่แท้จรงิปรารถนาที่จะสรา้ง
แรงบันดาลใจให้กับใจผู้คน ไม่ ใช่เพียง
สรา้งความประทับใจให้พวกเขา
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บ่อยครัง้มักไม่สะดวก หรอือึดอัดใน
การยืนหยัดเพื่อพระครสิต ์ข้าพเจ้าแน่ใจ
วา่ น่ันเกิดขึน้กับเปาโล เมื่อท่านถูก
ไตส่วนตอ่หน้ากษัตรยิ์อากรปิปา และแก้
ตา่งให้ตนเอง และเล่าเรือ่งราวของท่าน 
โดยไม่ลังเล เปาโลประกาศความเช่ือของ
ท่านดว้ยอํานาจ และกษัตรยิ์ทรงยอมรบั
วา่ พระองคท์รง “เกือบ” ถูกชักจูงให้เป็น
ชาวครสิต์

คาํตอบของเปาโลเป็นพยานวา่ท่าน
ปรารถนาให้ผู้คนเข้าใจ อย่างถ่องแท้ ถึง
ส่ิงที่ท่านพูด ท่านบอกกษัตรยิ์อากรปิปา
วา่ เป็นความปรารถนาของท่านที่ ให้ทุก
คนที่ ไดย้ินพระองค์ ไม่เพียง “เกือบ” จะ
เป็นชาวครสิต ์แต ่“คนทัง้ปวง” เป็น
สานุศิษย์ของพระครสิต์ 7 คนที่พูดอย่าง
ชัดเจนสามารถทําส่ิงน้ีให้เกิดขึน้ได้

ตลอดหลายปีที่ข้าพเจ้าศึกษาเรือ่งราว
ความ½นของลี ไฮในพระคมัภีรม์อรมอน 8 
ข้าพเจ้ามักนึกถึงอาคารใหญ่ และกวา้ง
อันเป็นสถานที่ที่คนกบฏที่สุดอยู่ อาคาร
เต็มไปดว้ยผู้คนในท่าทีล้อเลียน และ
ชี ้ไปยังผู้ซ่ือสัตย์ที่ยึดราวเหล็ก ซ่ึงแทน
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า และเดนิ
ทางไปยังตน้ไม้แห่งชีวติ ซ่ึงแทนความรกั
ของพระผู้เป็นเจ้า บางคนไม่อาจรบัแรง
กดดนัจากผู้ที่เยาะเย้ยพวกเขา และพลัด
ออกนอกทาง บ้างตดัสินใจเข้ารว่มกับผู้ที่
เยาะเย้ยในอาคาร พวกเขาไม่มีความกล้า
ที่จะพูดอย่างอาจหาญตอ่ตา้นคาํวพิากษ์
วจิารณ์หรอืถ้อยคาํของโลกหรอื

ขณะที่ข้าพเจ้าเห็นวถิีของโลก²จจุบัน
เคลื่อนห่างจากพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
คดิวา่ อาคารหลังน้ีกําลังขยายขนาด 
หลายคนพบตนเองหลงไปในห้องโถง
ของอาคารใหญ่และกวา้งในวนัน้ี โดยไม่
ตระหนักวา่ พวกเขากลายเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมดงักล่าว พวกเขามักยอม
สยบตอ่การล่อลวงและถ้อยคาํในน้ัน ใน
ที่สุดเราพบพวกเขาล้อเลียนหรอืเข้ารว่ม
กับคนที่วพิากษ์วจิารณ์ หรอืล้อเลียน

ข้าพเจ้าคดิมาตลอดหลายปีวา่ ฝูงชน
ที่ล้อเลียนกําลังหัวเราะเยาะวธิีดาํเนิน
ชีวติของคนซ่ือสัตย์ แตเ่สียงจากอาคาร
ใน²จจุบันไดเ้ปลี่ยนไป คนที่ล้อเลียน
มักพยายามกลบข่าวสารที่เรยีบง่ายของ
พระกิตตคิณุ โดยโจมตปีระวตัศิาสตร์

บางดา้นของศาสนจักร หรอืมุ่งไปยังการ
วพิากษ์วจิารณ์ศาสดาพยากรณ์หรอืผู้นํา
คนอื่นๆ พวกเขายังโจมตแีก่นแท้ของ
หลักคาํสอนของเราและกฎของพระผู้-
เป็นเจ้า ที่ ให้ ไวนั้บแตก่ารสรา้งโลก ใน
ฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิตแ์ละ
สมาชิกศาสนจักรของพระองคเ์ราตอ้งไม่
ปล่อยราวเหล็กน้ัน เราตอ้งให้เสียงแตร
ดงัก้องจากจิตวญิญาณของเราเอง

ถ้อยคาํที่เรยีบง่ายคอื พระผู้เป็นเจ้า
คอืพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมดว้ย
ความรกั และพระเยซูครสิตท์รงเป็น
พระบุตรของพระองค ์พระกิตตคิณุไดร้บั
การฟ้ืนฟูในยุคสุดท้ายโดยเหล่าศาสดา
พยากรณ์ และหลักฐานคอืพระคมัภีร ์
มอรมอน เส้นทางแห่งความสุขบรรลุ
ได้ โดยผ่านครอบครวัอันเป็นหน่วยพืน้
ฐานที่ ไดร้บัการจัดตัง้และเปิดเผยโดย
พระบิดาบนสวรรคนั์บแตแ่รกเริม่ น่ีคอื
ข่าวสารที่เป็นทํานองเพลงอันคุน้เคยที่
หลายคนจําได ้เพราะพวกเขาไดย้ินมา
ก่อนในชีวติก่อนมรรตยั

น่ีคอืเวลาของเราในฐานะวสุิทธิชนยุค-
สุดท้าย ที่จะยืนขึน้และเป็นพยาน เป็น
เวลาสําหรบัโน้ตทํานองเพลงของพระ-
กิตตคิณุที่ดงัก้องเหนือเสียงรบกวนของ
โลก ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานตอ่
ถอ้ยคาํของพระผูช่้วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ 
ของโลกน้ี พระองคท์รงพระชนม์ พระ-
กิตตคิณุของพระองค์ ไดร้บัการฟ้ืนฟู 
และพรของความสุขและสันตสุิขจะได ้
รบัการธํารงไว้ ในชีวติน้ี โดยผ่านการ 
ดาํเนินชีวติตามพระบัญญัตขิองพระองค ์
และเดนิในทางของพระองค ์น่ีคอื
ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เพลงสวด,  
บทเพลงที่ 149.

 2. 1 โครนิธ์ 14:7–8.
 3. กิจการ 2:14.
 4. กิจการ 2:36.
 5. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 84:88.
 6. โรม 1:16.
 7. ด ูกิจการ 26:26–30.
 8. ด ู1 นีไฟ 8.
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• เมื่อพระองคท์รงรกัษาหญิงผู้เป็นโรค
ตกโลหิตและไดแ้ตะตอ้งชายฉลอง
พระองค ์โดยเช่ือวา่การสัมผัสพระองค์
จะทําให้เธอหาย 3

• เมื่อพระองคท์รงปรากฏตอ่สานุศิษย์
ของพระองค ์ทรงดาํเนินบนทะเล 4

• เมื่อพระองคเ์สด็จไปกับสานุศิษย์บน
ถนนสู่เอมมาอูสและทรงทําให้พวก
เขาเข้าใจพระคมัภีร์ 5

• เมื่อพระองคท์รงปรากฏตอ่ผู้คนใน
อเมรกิาและทรงบอกให้พวกเขามาหา
พระองคแ์ละแยงมือเข้าไปในสีข้าง
ของพระองคแ์ละสัมผัสรอยตะปูที่
พระหัตถ์และพระบาทของพระองค ์
เพื่อพวกเขาจะรูว้า่พระองคท์รงเป็น 
“พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล, และ
พระผู้เป็นเจ้าของทัง้แผ่นดนิโลก, 
และ [ได]้ ถูกประหารเพื่อบาปของ
โลก.” 6

ข้าพเจ้ามีความสุขที่รูว้า่มีบิดามารดา
ที่เล่าเรือ่งพระครสิต์ ให้ลูกๆ ¯ง ข้าพเจ้า
สังเกตส่ิงน้ีขณะเฝ้าดเูด็กๆ ในศาสนจักร 
ในการนําเสนอของปฐมวยั และในโอกาส 
อื่นๆ

ข้าพเจ้าขอบคณุคณุพ่อคณุแม่ 
ของข้าพเจ้าที่ ไดส้อนเรือ่งพระครสิต ์
ให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังคงเห็นวา่แบบ  
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยภรรยา
ที่รกัและข้าพเจ้าอย่างไรขณะที่เราสอน
ลูกๆ ของเรา

ใจข้าพเจ้าเป่ียมดว้ยปีตสุิขเมื่อ
ข้าพเจ้าเห็นลูกๆ ข้าพเจ้าเล่าเรือ่งของ
พระครสิต์ ให้หลานๆ ¯ง ซ่ึงทําให้
ข้าพเจ้านึกถึงพระคมัภีร์ โปรดข้อหน่ึง
ของข้าพเจ้า อยู่ ใน หนังสือ 3 ยอห์น  
บทที่ 1 ข้อ 4 ซ่ึงอ่านวา่ “ ไม่มีอะไรทําให้
ข้าพเจ้ายินดยีิ่งไปกวา่น้ี คอืที่ ไดย้ินวา่
ลูกๆ ของข้าพเจ้าประพฤตติามความ
จรงิ” และเหตใุดจึงไม่ยินดสํีาหรบัหลาน
ของเราหรอกหรอื

ข้าพเจ้าขอบคณุผู้นําของเราผู้ที่สอน
ลูกๆ ของเราอย่างไม่หยุดหย่อนเกี่ยวกับ
พระครสิต ์เกี่ยวกับการรกัษาวนัสะบาโต 
ให้ศักดิสิ์ทธิ์ และเกี่ยวกับการรบัศีลระลึก 
ทกุวนัอาทติยเ์พือ่ถวายเกียรตแิดพ่ระองค์

วนัสะบาโตและศีลระลึกเป็นส่ิงที่

ภาพถึงช่วงเวลาศักดิสิ์ทธิ์ที่สอนข้าพเจ้า
และเสรมิสรา้งพละกําลังทางวญิญาณให้
ข้าพเจ้า

ช่วงเวลาเช่น

• เมื่อพระองคท์รงบ้วนน้ําลายลงที่ดนิ 
แล้วทรงเอาน้ําลายน้ันทําเป็นโคลน 
ทาที่ตาของคนตาบอด แล้วตรสัส่ังกับ
เขาวา่ “จงไปล้างโคลนออกในสระสิโล-
อัม” และชายคนน้ันเช่ือ¯ง “ ไปล้าง
และกลับมามองเห็น” 2

ย ิ  า   า

า ก จ ิ

 าพ จา พ ย า 
 
 

เล่าเรือ่งพระเยซูให้ฉัน¦งที ฉันชอบ¦ง
ถึงส่ิงทีฉั่นอยากถาม หากพระองคอ์ยู่ทีน่ี่
ตาํนานทีท่ะเลสาบกาลิลี
มีเรือ่งพระเยซู โปรดบอกฉันที 1

ข้าพเจ้าเช่ือวา่การเริม่ธรรมเนียม
ของการเล่าเรือ่งพระเยซูให้ลูกๆ และ
ครอบครวัของเรา¯งเป็นวธิีที่พิเศษอย่าง
หน่ึงเพื่อรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ใน
บ้านของเรา

ส่ิงน้ีจะนําวญิญาณพิเศษมาสู่บ้านของ
เราและให้แบบอย่างจากพระผู้ช่วยให้รอด
แก่ครอบครวัเรา

ข้าพเจ้าชอบศึกษาและไตรต่รองถึง
พระชนม์ชีพของพระองคผ์ู้ทรงเสียสละ
ทุกส่ิงให้แก่ข้าพเจ้าและแก่เราทุกคน

ข้าพเจ้าชอบอ่านข้อพระคมัภีรเ์กี่ยว
กับพระชนม์ชีพอันปราศจากบาปของ
พระองค ์และหลังจากอ่านพระคมัภีรซ่ึ์ง
บอกถึงเหตกุารณ์ที่พระองคท์รงประสบ
แก่เรา ข้าพเจ้าหลับตาและพยายามนึก

าพ ก า ก พ
า

ขา้พเจา้ชอบศึกษาและไตรต่รองถงึพระชนม์ชีพของพระองคผู้์ทรง 
เสียสละทุกสิ่งให้แก่ข้าพเจ้าและแก่เราทุกคน
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น่าช่ืนชอบยิ่งขึน้เมื่อเราศึกษาเรือ่ง
ราวของพระครสิต ์ในการทําส่ิงน้ีเรา
สรา้งธรรมเนียมซ่ึงเสรมิสรา้งศรทัธา
และประจักษ์พยานของเราและปกป้อง
ครอบครวัเราดว้ย

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะกําลัง
ศึกษาอกีครัง้ถงึข่าวสารทีป่ระธานรสัเซลล ์ 
เอ็ม. เนลสันกล่าวไว้ ในการประชุมใหญ่
สามัญครัง้ที่แล้ว และขณะไตรต่รองเกี่ยว
กับวนัสะบาโต ข้าพเจ้าสํานึกคณุอย่างสุด
ซึง้สําหรบัพรและสิทธิพิเศษที่สามารถรบั
ส่วนศีลระลึก สําหรบัข้าพเจ้าแล้วน่ีเป็น
ช่วงเวลาที่สํารวม ศักดิสิ์ทธิ์ และเป่ียม
ดว้ยเรือ่งทางวญิญาณ ข้าพเจ้าชอบการ
ประชุมศีลระลึกมาก

ขณะที่ข้าพเจ้าไตรต่รอง ข้าพเจ้า
ศึกษาอย่างรอบคอบถึงคาํสวดให้พร
ขนม²งและคาํสวดให้พรน้ํา ข้าพเจ้าอ่าน
และพิจารณาอย่างลึกซึง้ถึงคาํสวดให้พร
ศีลระลึกและศาสนพิธีศีลระลึก ข้าพเจ้า
เริม่นึกในใจ หวนคดิถึงเหตกุารณ์ที่
เกี่ยวข้องกับศีลระลึก

ดว้ยการพิจารณาอย่างมุ่งมั่น ข้าพเจ้า
นึกถึงวนัน้ัน วนัแรกของเทศกาลกิน
ขนม²งไรเ้ชือ้ เมื่อพระเยซูทรงตอบ
คาํถามของสานุศิษย์ของพระองคว์า่จะ
เตรยีม²สกาที่ ไหน พระองคต์รสัวา่ “จง
เข้าไปในเมืองหาคนผู้หน่ึง แล้วบอกเขา

วา่ อาจารย์พูดวา่ กําหนดเวลาของเรามา
ใกล้แล้ว เราจะถือ²สกาที่บ้านของท่าน 
พรอ้มกับสาวกทัง้หลายของเรา” 7

ข้าพเจ้าพยายามจินตนาการถึง
สานุศิษย์ที่ซือ้อาหารและจัดโตะ๊อย่าง
เอาใจใส่เพื่อรบัประทานกับพระองค์ ใน
วนัท่ีพิเศษน้ัน โตะ๊สําหรบัคน 13 คน 
มีพระองคแ์ละสานุศิษย์สิบสองคนที่
พระองคท์รงรกั

ข้าพเจ้ารอ้งไห้ขณะที่นึกภาพพระ-
ครสิตเ์สวยกับพวกเขาและทรงประกาศ
วา่ “เราบอกความจรงิกับท่านทัง้หลายวา่ 
คนหน่ึงในท่านจะทรยศเรา” 8

ข้าพเจ้านึกถึงสานุศิษย์ที่เป็นทุกข์ทูล
ถามพระองคว์า่ “องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอื
ข้าพระองคห์รอื?” 9

และเมื่อยูดาสทูลถามคาํถามเดยีวกัน
กับพระองค ์พระองคท์รงตอบอย่างสงบ
วา่ “ท่านวา่ถูกแล้ว” 10

ข้าพเจ้าสามารถเห็นภาพพระหัตถ์ที่
ไดร้กัษา ปลอบโยน ส่ังสอน ให้พร น้ันหัก
ขนม²งขณะพระเยซูตรสัวา่ “จงรบัไป
กินเถิด น่ีเป็นกายของเรา” 11

จากน้ันพระองคท์รงหยิบถ้วยที่มีน้ํา
องุ่นอยู่และขอบพระคณุแล้วส่งถ้วยให้
พวกเขา ตรสัวา่ “จงรบัไปดืม่ทุกคนเถิด 
เพราะวา่น่ีเป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิต
แห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกบาป

โทษคนจํานวนมาก” 12

ในความคดิข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามอง
ไปที่สานุศิษย์ ทีละคน และเห็นความ
ห่วงใยที่มีตอ่พระอาจารย์ซ่ึงพวกเขารกั
ยิ่งในดวงตาพวกเขา ภาพน้ีชัดราวกับวา่
ข้าพเจ้าน่ังอยู่กับพวกเขา เฝ้าดทูุกอย่าง 
ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงความเจ็บปวดอย่างรนุแรง
ในใจ เต็มไปดว้ยความเศรา้โศกเสียใจใน
ส่ิงที่พระองคก์ําลังจะเผชิญเพื่อข้าพเจ้า

จิตวญิญาณข้าพเจ้าเป่ียมดว้ยความ
ปรารถนาอันล้นเหลือที่จะเป็นคนที่ดขีึน้ 
ดว้ยความรูสึ้กแห่งการกลับใจและโทมนัส 
ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
พยายามหลีกเลี่ยงให้พระโลหิตอย่างน้อย
สักสองสามหยดหลั่งในเกทเสมนี

จากน้ันข้าพเจ้าไตรต่รองถึงศีลระลึก
ที่เรารบัทุกสัปดาห์เพื่อระลึกถึงพระองค ์
เมื่อกําลังรบัข้าพเจ้าไตรต่รองทุกคาํของ
คาํสวดให้พรขนม²งและน้ํา ข้าพเจ้า
ไตรต่รองอย่างลึกซึง้ถึง คาํวา่ “และ
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา” ในคาํสวด
ให้พรขนม²งและ “วา่พวกเขาระลึกถึง
พระองคต์ลอดเวลา” ในคาํสวดให้พรน้ํา 13

ข้าพเจ้าครุน่คดิวา่การระลึกถึง
พระองคต์ลอดเวลาหมายความวา่อย่างไร

สําหรบัข้าพเจ้าแล้วน่ันหมายถึง

• เพื่อระลึกถึงพระชนม์ชีพก่อนเกิดของ
พระองค ์เมื่อพระองคท์รงสรา้งโลก
อันสวยงามน้ี 14

• เพื่อระลึกการประสูตอิันตํา่ตอ้ยของ
พระองค์ ในรางหญ้า ที่เบธเลเฮมใน
แควน้ยูเดยี 15

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่พระองคม์ีอายุแม้
เพียง 12 พรรษา พระองคท์รงส่ังสอน
อาจารย์ ในพระวหิาร 16

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่พระองคเ์สด็จ 
แยกไปตามลําพังในถิ่นทุรกันดาร 
เพื่อเตรยีมพรอ้มสําหรบัการปฏิบัติ
ศาสนกิจแห่งความเป็นมรรตยัของ
พระองค์ 17

• เพื่อระลึกเวลาที่พระองคท์รงไดร้บัการ
เปลี่ยนสภาพตอ่หน้าสานุศิษย์ 18

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่พระองคท์รงจัดตัง้
ศีลระลึกในพระกระยาหารมือ้สุดท้าย
กับพวกเขา 19

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่พระองคเ์สด็จไป
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สวนเกทเสมนีและทรงทนทุกขเวทนา
ยิ่งเพื่อบาป ความเจ็บปวด ความผิด
หวงั และความป่วยไข้ของเรา ซ่ึง
พระองคท์รงหลั่งพระโลหิตออกจาก
ทุกรขูุมขน 20

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่หลังจากทรงทน
ทุกขเวทนาและความเจ็บปวด แม้
ในเกทเสมนี พระองคท์รงถูกทรยศ
ดว้ยการจูบจากสานุศิษย์คนหน่ึงผู้ที่
พระองคท์รงเรยีกวา่สหาย 21

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่พระองคท์รงถูก
พาไปหาปิลาตและเฮโรดเพื่อการซัก
ถาม 22

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่พระองคท์รงถูก
เยาะเย้ย ถูกเฆี่ยน ถมน้ําลาย โบย
ต ีและหวดดว้ยแซ่ที่ทําให้เน้ือหนัง
พระองคฉี์กขาด 23

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่มงกุฎหนามสวมบน
พระเศียรของพระองค์ 24

• เพื่อระลึกวา่พระองคท์รงแบกกางเขน
ของพระองค์ ไปกลโกธาและทรงถูก
ตรงึอยู่บนกางเขนที่น่ัน ทนทุกข์
ทรมานจากความเจ็บปวดทุกอย่างทาง
รา่งกายและวญิญาณ 25

• เพื่อระลึกวา่ที่กางเขน โดยที่พระ-
อุทรของพระองคเ์ป่ียมดว้ยจิต
กุศล พระองคท์รงมองไปยังผู้ที่
ตรงึพระองคบ์นกางเขนและทอด-
พระเนตรไปยังสวรรค ์วงิวอนวา่ “พระ-
บิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขา
เพราะเขาไม่รูว้า่กําลังทําอะไร” 26

• เพื่อระลึกถึงเวลาที่พระองค ์โดยที่ทรง
รูว้า่ตอ้งทรงทําให้พระพันธกิจของ
พระองคเ์กิดสัมฤทธิผลเพื่อช่วยมวล
มนุษย์ ให้รอด จึงถวายวญิญาณของ
พระองคสู่์พระหัตถ์ของพระบิดาของ
พระองคซ่ึ์งคอืพระบิดาของเรา 27

• เพื่อระลึกถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์ ซ่ึง
รบัรองถึงการฟ้ืนคนืชีวติของเราและ
ความเป็นไปได้ ในการมีชีวติอยู่เคยีง
ข้างพระองค์ ไปช่ัวกาลนิรนัดร ์โดย 
ขึน้อยู่กับการเลือกของเรา 28

ยิ่งไปกวา่น้ัน การครุน่คดิถึงคาํสวด
ให้พรศีลระลึกและทุกคาํซ่ึงพิเศษและ
มีความหมายในคาํสวดอ้อนวอนยํา้เตอืน
ข้าพเจ้าวา่ช่างอัศจรรย์นักที่จะรบัคาํ

สัญญา ในระหวา่งการให้พรศีลระลึก วา่
เราจะตอ้งระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา 
เราจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับ
เราตลอดเวลา 29

ข้าพเจ้าเช่ือวา่พระเจ้าทรงมีเวลาของ
พระองคเ์องวา่จะประทานการเปิดเผยแก่
เราเมื่อใด ข้าพเจ้าเข้าใจส่ิงน้ีอย่างชัดเจน
ขณะศึกษา ²ญญาจารย์ 3:1, 6 ซ่ึงอ่าน
ไดว้า่

“มีฤดกูาลสําหรบัทุกส่ิง และมีวาระ
สําหรบัเรือ่งราวทุกอย่างภายใตฟ้้า
สวรรค:์ . . .

“มีวาระแสวงหา และวาระทําหาย มี
วาระเก็บรกัษาไว ้และวาระโยนทิง้ไป”

ศีลระลึกเป็นเวลาสําหรบัพระบิดา-
บนสวรรคด์ว้ยเช่นกันที่จะสอนเราถึง
การชดใช้ของพระบุตรผู้เป็นที่รกัของ
พระองค—์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเยซูครสิต—์และสําหรบัเราเพื่อจะได้
รบัการเปิดเผยเกี่ยวกับส่ิงน้ัน เป็นเวลา
ที่จะ “เคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน” 

30 เพื่อขอและเพื่อรบัความรูน้ี้ เป็นเวลา
ที่เราจะทูลขอพระเจ้าดว้ยความคารวะถึง
ความรูน้ี้ และถ้าเราทํา ข้าพเจ้าไม่สงสัย
เลยวา่เราจะไดร้บัความรูน้ี้ ซ่ึงจะเป็นพร
แก่ชีวติเรามากมายเหลือคณานับ

ข้าพเจ้ารกัวนัสะบาโต ศีลระลึก และ
ความหมายของส่ิงเหลา่น้ี ขา้พเจา้รกัพระ-
ผู้ช่วยให้รอดดว้ยสุดจิตวญิญาณข้าพเจ้า 

ในพระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. “เล่าเรือ่งพระเยซูให้ฉัน¯งที,” หนังสือเพลง
สําหรบัเด็ก, เพลงที่ 36.

  2. ยอห์น 9:7.
 3. ด ูลูกา 8:43–48.
 4. ด ูมาระโก 6:45–52.
 5. ด ูลูกา 24:13–35.
 6. 3 นีไฟ 11:14.
 7. มัทธิว 26:18.
 8. มัทธิว 26:21.
 9. มัทธิว 26:22.
 10. มัทธิว 26:25.
 11. มัทธิว 26:26.
 12. มัทธิว 26:27–28.
 13. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 20:77, 79.
 14. ด ูยอห์น 1:1–3.
 15. ด ูลูกา 2:1–7.
 16. ด ูลูกา 2:41–52.
 17. ด ูมัทธิว 4:1–11; มาระโก 1:12–13;  

ลูกา 4:1–13.
 18. ด ูมัทธิว 17:1–9.
 19. ด ูมัทธิว 26:26–28; ลูกา 22:14–20.
 20. ด ูลูกา 22:39–46.
 21. ด ูลูกา 22:47–48.
 22. ด ูลูกา 23:1–12.
 23. ด ูมัทธิว 26:67; 27:26, 28, 30; ลูกา 

22:63–65.
 24. ด ูมัทธิว 27:29.
 25. ด ูยอห์น 19:16–18.
 26. ลูกา 23:34.
 27. ด ูลูกา 23:46.
 28. ด ูลูกา 24:5–8.
 29. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 20:77, 79.
 30. มัทธิว 7:7.
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พระองค ์ซ่ึงพระองคป์ระทานใหพ้วกเขา”
และตามดว้ยคาํสัญญาอันเรอืงโรจน์

น้ี “เพื่อพวกเขาจะมีพระวญิญาณของ
พระองคอ์ยู่กับพวกเขา ตลอดเวลา”  
(คพ. 20:77; เน้นตวัเอน)

การมีพระวญิญาณอยู่กับเราตลอด
เวลาคอืมีการนําทางและการกํากับดแูล
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติประจาํวนั 
ของเรา อย่างเช่น พระวญิญาณจะทรง
เตอืนให้เราตา้นทานการล่อลวงให้ทําช่ัว

เพราะเหตผุลน้ันเพียงอย่างเดยีว 
เราจึงเห็นไดง้่ายวา่เหตใุดผู้รบัใช้ของ
พระเจ้าจึงพยายามเพิ่มความปรารถนา
จะนมัสการพระผู้เป็นเจ้าในการประชุม
ศีลระลึกของเรา ถ้าเรารบัส่วนศีลระลึก
ดว้ยศรทัธา พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
สามารถคุม้ครองเราและคนที่เรารกัจาก
การล่อลวงที่ทวคีวามรนุแรงและถี่ขึน้
เรือ่ยๆ

ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณ-
บรสุิทธิ์ทําให้ส่ิงที่ดมีีเสน่ห์มากขึน้และ
การล่อลวงดงึดดูใจน้อยลง ส่ิงน้ันอย่าง
เดยีวก็ควรมากพอจะทําให้เราตัง้ใจดาํรง
ตนให้คูค่วรมีพระวญิญาณอยู่กับเรา
ตลอดเวลา

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทําให้เรา
มีพลังตอ่ตา้นความช่ัวฉันใด พระองค์
ย่อมประทานพลังความสามารถให้เรา
แยกแยะความจรงิจากความเท็จฉันน้ัน 
ความจรงิทีสํ่าคญัทีสุ่ดยนืยนัโดยการเปิด-
เผยจากพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน เหตผุลของ

ศักดิสิ์ทธิ์แก่จิตวญิญาณของเขาทัง้หลาย
ผู้ที่รบัส่วน, เพื่อพวกเขาจะรบัประทาน
ในความระลึกถึงพระวรกายของพระบุตร 
ของพระองค,์ และเป็นพยานตอ่พระองค,์ 
 ข้าแตพ่ระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรนัดร,์ 
วา่พวกเขาเต็มใจรบัพระนามของพระ-
บุตรของพระองค,์ และระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลาและรกัษาพระบัญญัตขิอง

ย าน น ย  าย ิ ก

ก า น น าย าน

พ
น้องที่รกัทัง้หลาย ข้าพเจ้าซาบซึง้
ใจที่ ไดอ้ยู่กับท่านในวนัสะบาโต
น้ีในการประชุมใหญ่สามัญของ

ศาสนจักรของพระเจ้า ข้าพเจ้ารูสึ้กเช่น
เดยีวกับท่านวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
เป็นพยานถึงถ้อยคาํแห่งความจรงิที่เรา
ไดย้ินจากผู้พูดและนักรอ้ง

จุดประสงคข์องข้าพเจ้าวนัน้ีคอืเพิ่ม
ความปรารถนาของท่านและความตัง้ใจ
จะเรยีกรอ้งของประทานที่สัญญาไวก้ับเรา
แตล่ะคนหลังจากรบับัพตศิมา ระหวา่ง
การยืนยันเราไดย้ินคาํวา่ “จงรบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” 1 นับจากวนิาทีน้ัน ชีวติ
เราเปลี่ยนไปตลอดกาล

เราจะมีพรของพระวญิญาณอยู่กับ
เราถ้าเราดาํเนินชีวติคูค่วร ไม่เฉพาะ
บางเวลาเท่าน้ัน ดงัประสบการณ์ที่น่า
ประทับใจในวนัน้ี แตต่ลอดเวลา ท่านรู้
จากคาํสวดอ้อนวอนศีลระลึกวา่คาํสัญญา
ดงักล่าวเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร “ข้าแต่
พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรนัดร,์ พวกข้า-
พระองคท์ูลขอพระองค ์ในพระนามของ
พระบุตรของพระองค,์ พระเยซูครสิต,์ 
โปรดประทานพรและทําให้ขนม²งน้ี

พ ิ า ิ ิ น
พ น าน

เราจะมพีรของพระวญิญาณอยูก่บัเราถา้เราดาํเนินชีวติคูค่วร ไม่เฉพาะ
บางเวลาเท่าน้ันแตต่ลอดเวลา
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มนุษย์และการใช้สัมผัสทางกายของเรา
จะไม่เพียงพอ เรามีชีวติอยู่ ในเวลาที่แม้
คนฉลาดที่สุดก็ยังแยกแยะความจรงิจาก
การหลอกลวงที่แยบยลไดย้าก

พระเจ้าทรงสอนอัครสาวกโธมัสผู้
ตอ้งการหลักฐานทางกายยืนยันการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดโดย
สัมผัสรอยแผลของพระองคว์า่การเปิด
เผยเป็นหลักฐานที่ปลอดภัยกวา่ “พระ-
เยซูตรสักับเขาวา่ เพราะท่านเห็นเรา
ท่านจึงเช่ือหรอื? คนที่ ไม่เห็นเราแตเ่ช่ือก็
เป็นสุข” (ยอห์น 20:29)

ความจรงิที่ทําเครือ่งหมายเส้นทาง
กลับบ้านไปหาพระผู้เป็นเจ้ายืนยันโดย
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราไม่สามารถเข้าไป
ในป่าและเห็นพระบิดากับพระบุตรตรสั
กับเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ ไม่มีหลักฐาน
ทางกายหรอืการให้เหตผุลใดสามารถ
ยืนยันไดว้า่เอลียาห์มาตามสัญญาเพื่อ
ประสาทกุญแจฐานะปุโรหิตซ่ึงเวลา
น้ีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันถือไวแ้ละใช้อยู่

การยืนยันความจรงิมาถึงบุตรหรอื
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้มีสิทธิ์ ไดร้บัพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์ เน่ืองจากความเท็จและ
คาํโป้ปดอาจอยู่ตรงหน้าเราไดทุ้กเวลา เรา
จึงตอ้งมีอิทธิพลของพระวญิญาณแห่ง
ความจรงิคอยช่วยเราในช่วงที่เราสงสัย

ขณะเป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง จอรจ์ ควิ. แคนนอนกระตุน้ให้เรา
พยายามมีพระวญิญาณอยู่กับเราตลอด
เวลา ท่านสัญญา และข้าพเจ้าสัญญาเช่น
กันวา่ถ้าเราเดนิตามเส้นทางน้ัน เรา “จะ
ไม่ขาดความรู”้ เรือ่งความจรงิ “ ไม่มีวนั
อยู่ ในความสงสัยหรอืในความมืด” และ 
“ศรทัธา [ของเรา] จะแรงกล้า ปีต ิ[ของ
เรา] . . . จะบรบิูรณ์” 2

เราตอ้งการความช่วยเหลือตลอดเวลา
จากความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ดว้ยเหตผุลอีกประการหน่ึง ความ
ตายของคนที่เรารกัอาจเกิดขึน้อย่างไม่
คาด½น พยานจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ยืนยันการดาํรงอยู่จรงิของพระบิดาบน-
สวรรคผ์ู้ทรงรกัเราและพระผู้ช่วยให้รอด 
ผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์จะให้ความหวงัและ
ปลอบโยนเราเมื่อสูญเสียคนที่เรารกั 
ประจักษ์พยานน้ันตอ้งอยู่กับเราเสมอ

เมื่อเกิดความตาย
เพราะเหตผุลมากมายเราจึงตอ้งมี

พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนตลอด
เวลา เราปรารถนาส่ิงน้ัน ถึงกระน้ันเราก็
รูจ้ากประสบการณ์วา่ไม่ง่ายเลย เราแตล่ะ
คนคดิ พูด และทําสารพัดอย่างในชีวติ
ประจําวนัที่สามารถทําให้พระวญิญาณขุ่น
เคอืง พระเจา้ทรงสอนเราวา่พระวญิญาณ-
บรสุิทธิ์จะทรงเป็นเพื่อนเราตลอดเวลา
เมื่อใจเราเป่ียมดว้ยจิตกุศลและเมื่อ
คณุธรรมประดบัความนึกคดิของเราไม่
เส่ือมคลาย (ด ูคพ. 121:45)

สําหรบัคนที่กําลังพยายามทําตาม
มาตรฐานสูงเพื่อให้คูค่วรรบัของประทาน
แห่งความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณ 
ข้าพเจ้าขอให้กําลังใจท่าน เคยมีหลาย
ครัง้ทีท่า่นรูสึ้กถงึอทิธพิลของพระวญิญาณ  
บรสุิทธิ์ น่ันอาจเกิดขึน้ตอ่ท่านแล้ววนัน้ี

ท่านถือไดว้า่ช่ัวขณะของการดลใจ
เหล่าน้ันเหมือนเมล็ดแห่งศรทัธาที่แอ
ลมาพูดถึง (ด ูแอลมา 32:28) จงปลูกที

ละเมล็ด ท่านทําเช่นน้ันได้ โดยทําตาม
การกระตุน้เตอืนที่ท่านรูสึ้ก การดลใจที่
ทรงคา่มากที่สุดคอืการที่ท่านจะไดรู้ว้า่
พระผู้เป็นเจ้าตอ้งการให้ท่านทําอะไร ถ้า
รูสึ้กวา่ ตอ้งจ่ายส่วนสิบ หรอืเยี่ยมเยียน
เพื่อนที่กําลังโศกเศรา้ ท่านก็ควรทํา ไม่
วา่จะเป็นอะไรก็ตาม จงทํา เมื่อท่าน
แสดงให้เห็น วา่ท่านเต็มใจเช่ือ¯ง พระ-
วญิญาณจะทรงส่งการกระตุน้เตอืนมา
ให้มากขึน้เพื่อทําส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์ ให้ท่านทําเพื่อพระองค์

เมื่อท่านเช่ือ¯ง การกระตุน้เตอืนจาก
พระวญิญาณจะมาบ่อยขึน้ เข้าใกล้มาก
ยิ่งขึน้ตอ่การมีพระวญิญาณอยู่ดว้ยตลอด
เวลา พลังความสามารถในการเลือกส่ิงที่
ถูกตอ้งจะเพิ่มขึน้

ท่านจะรู้ ไดว้า่การกระตุน้เตอืนเหล่าน้ี
ที่จะทําเพ่ือพระองคม์าจากพระวญิญาณ
มากกวา่จากความปรารถนาของท่านเอง 
เมื่อการกระตุน้เตอืนสอดคล้องกับส่ิงที่
พระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์
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ตลอดจนอัครสาวกที่มีชีวติกล่าว ท่าน
เลือกเช่ือ¯งไดด้ว้ยความมั่นใจ จากน้ัน
พระเจ้าจะทรงส่งพระวญิญาณมาอยู่กับ
ท่าน

ตวัอย่างเช่น ถ้าท่านไดร้บัการกระตุน้
เตอืนให้รกัษาวนัสะบาโต โดยเฉพาะเมื่อ
ทําไดย้าก พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งพระ-
วญิญาณมาช่วยท่าน

ความช่วยเหลือดงักล่าวมาถึงบิดา
ข้าพเจ้าหลายปีก่อนเมื่อท่านตอ้งไป
ทํางานที่ออสเตรเลีย ท่านอยู่คนเดยีว
ในวนัอาทิตย์ และตอ้งการรบัศีลระลึก 
ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของ
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายไม่พบ ดว้ยเหตน้ีุจึง
เริม่เดนิ ท่านสวดอ้อนวอนทุกแยกเพื่อ
ให้รูว้า่จะเลีย้วไปทางไหน หลังจากเดนิ
และเลีย้วเป็นเวลาหน่ึงช่ัวโมง ท่านหยุด
สวดอ้อนวอนอีกครัง้ ท่านรูสึ้กวา่ตอ้ง
เลีย้วไปตามถนนสายหน่ึง ไม่นานก็เริม่
ไดย้ินเสียงรอ้งเพลงมาจากชัน้ล่างของ
ตกึอพารต์เมนตท์ี่อยู่ ใกล้ๆ ท่านมองทาง
หน้าตา่งและเห็นคนน่ังอยู่ ใกล้ โตะ๊ที่มีผ้า
ขาวคลุมถาดศีลระลึก

เหตกุารณ์น้ันอาจไม่เหมือนท่าน

นักแตเ่ป็นส่ิงที่วเิศษมากสําหรบับิดา
ข้าพเจ้า ท่านทราบวา่คาํสัญญาในคาํ
สวดอ้อนวอนศีลระลึกเกิดสัมฤทธิผล 
“ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลาและรกัษา
พระบัญญัตขิองพระองค ์ซ่ึงพระองค์
ประทานให้พวกเขา; เพื่อพวกเขาจะมี
พระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับพวกเขา
ตลอดเวลา” (คพ. 20:77)

น่ันเป็นเพียงหน่ึงตวัอย่างของครัง้
หน่ึงเมื่อบิดาข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนแล้ว
ทําส่ิงที่พระวญิญาณบอกให้ท่านทําตาม
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ ให้ท่านทํา 
บิดาข้าพเจ้าทําเช่นน้ันมาตลอดหลาย
ปี ดงัที่ท่านและข้าพเจ้าก็จะทํา บิดา
ข้าพเจ้าไม่เคยพูดถึงความเข้มแข็งทาง
วญิญาณของท่าน ท่านแคท่ําส่ิงเล็กๆ 
น้อยๆ ที่ท่านไดร้บัการกระตุน้เตอืนเพื่อ
พระเจ้าอย่างตอ่เน่ือง

เมื่อวสุิทธิชนยุคสุดท้ายบางกลุ่มขอ
ให้ท่านพูดกับพวกเขา ท่านพูด ไม่วา่จะ
มี 10 คนหรอื 50 คน หรอืท่านจะเหน่ือย
เพียงใดก็ตาม ท่านแสดงประจักษ์พยาน
ถึงพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณ-
บรสุิทธิ์ และศาสดาพยากรณ์เมื่อพระ-

วญิญาณทรงกระตุน้ให้ท่านทํา
การเรยีกสูงสุดของท่านในศาสนจักร

คอืเข้าสู่สภาสูงสเตคบอนเนวลิล์ ยูทาห์ 
ท่านถอนวชัพืชที่ฟารม์สเตค และสอน
ชัน้เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ ตลอดหลายปี
น้ันเมื่อท่านตอ้งการพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
พระองคจ์ะทรงอยู่เป็นเพื่อนท่าน

ข้าพเจ้ายืนอยู่ ใกล้บิดาข้าพเจ้าในห้อง
ที่ โรงพยาบาล คณุแม่ข้าพเจ้า ภรรยาวยั 
41 ปีของท่านนอนอยู่บนเตยีง เราเฝ้าเธอ
มาหลายช่ัวโมง เราเริม่เห็นความเจ็บปวด
หายไปจากสีหน้าของเธอ น้ิวมือที่กําแน่น
คลายออก แขนของเธอวางน่ิงอยู่ข้างๆ

ความเจ็บปวดจากมะเรง็นานนับสิบปี
สิน้สุดลง ข้าพเจ้าเห็นความสงบในสีหน้า
ของเธอ เธอหายใจสัน้ๆ สองสามครัง้ แล้ว
หายใจเฮือกสุดท้าย จากน้ันก็นอนแน่
น่ิง เรายืนอยู่ตรงน้ันรอดวูา่จะหายใจอีก
หรอืไม่

คณุพ่อพูดเบาๆ ในที่สุดวา่ “สาวน้อย
กลับบ้านแล้ว”

ท่านไม่หลั่งน้ําตา น่ันเพราะพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์ ให้ภาพชัดเจนแก่ท่าน
มานานแล้ววา่เธอเป็นใคร เธอมาจาก
ไหน เธอเป็นอะไร และเธอจะไปที่ ไหน 
พระวญิญาณเป็นพยานตอ่ท่านหลายครัง้
เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ย
ความรกั พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงทําลาย
อํานาจแห่งความตาย และการผนึกใน
พระวหิารที่ท่านทําแล้วกับภรรยาและ
ครอบครวัของท่าน

พระวญิญาณทรงยืนยันกับท่านนาน
มาแล้ววา่ความดงีามและศรทัธาของเธอ
ทําให้เธอคูค่วรกลับไปบ้านบนสวรรคท์ี่
ซ่ึงจําไดว้า่เธอเป็นลูกที่ยอดเยี่ยมแห่งคาํ
สัญญาและตอ้นรบัเธอกลับบ้านอย่างสม
เกียรติ

สําหรบับิดาข้าพเจ้า น่ันเป็นมากกวา่
ความหวงั พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทําให้
เป็นความจรงิสําหรบัท่าน

ตอนน้ี บางท่านอาจพูดวา่คาํพูดและ
มโนภาพของบิดาข้าพเจ้าเกี่ยวกับบ้าน
บนสวรรคเ์ป็นเพียงความเพ้อ½น เป็น
วจิารณญาณที่ถูกบดบังของสามีที่อยู่ ใน
ช่วงของการสูญเสีย แตบ่ิดาข้าพเจ้ารู้
ความจรงินิรนัดร ์ซ่ึงมีวธิีเดยีวเท่าน้ันที่
ท่านจะรู้ ได้
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บิดาข้าพเจ้าเป็นนักวทิยาศาสตรท์ี่
คน้หาความจรงิเกี่ยวกับโลกทางกายภาพ
ตลอดชีวติที่เป็นผู้ ใหญ่ ท่านใช้เครือ่งมือ
วทิยาศาสตรเ์ก่งมากพอจนเพื่อนทั่วโลก
ยกย่อง ส่ิงที่ท่านทําในวชิาเคมีส่วนมาก
มาจากการเห็นภาพโมเลกุลเคลื่อนที่แล้ว
ยืนยันภาพที่เห็นโดยการทดลองในห้อง
ปฏิบัตกิาร

แตท่่านเดนิอีกเส้นทางหน่ึงเพื่อ
คน้หาความจรงิที่สําคญัที่สุดตอ่ท่านและ
ตอ่เราแตล่ะคน โดยผ่านพระวญิญาณ-
บรสุิทธิ์เท่าน้ันที่เราสามารถมองเห็นผู้คน
และเหตกุารณ์ตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
มองเห็น

ของประทานดงักล่าวยังอยู่ ในโรง
พยาบาลหลังจากภรรยาท่านสิน้ชีวติ เรา
เก็บข้าวของของคณุแม่กลับบ้าน คณุพ่อ
ขอบคณุพยาบาลและแพทย์ทุกคนที่เรา
พบระหวา่งทางไปขึน้รถ ข้าพเจ้าจําได ้
ข้าพเจ้ารูสึ้กหงุดหงิดนิดๆ วา่เราควรจาก
ไปอยู่กับความเศรา้โศกตามลําพัง

เวลาน้ีข้าพเจ้าตระหนักวา่บิดา
ข้าพเจ้ามองเห็นส่ิงซ่ึงเฉพาะพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ันจึงจะทรงแสดง
ให้ท่านเห็นได ้ท่านมองผู้คนเหล่าน้ัน
เหมือนเป็นเทพที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง
มาดแูลหวานใจของท่าน พวกเขาอาจมอง
ตนเองเป็นผู้เช่ียวชาญการดแูลสุขภาพ 
แตค่ณุพ่อขอบคณุพวกเขาถึงการรบัใช้
ของพวกเขาแทนพระผู้ช่วยใหร้อด

อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ยังอยู่
กับบิดาข้าพเจ้าเมื่อเรามาถึงบ้าน เราคยุ
กันครูห่น่ึงในห้องน่ังเล่น จากน้ันคณุพ่อ
ก็ขอตวัเข้าไปในห้องนอนของท่าน

ไม่กี่นาทีหลังจากน้ัน ท่านเดนิกลับ
เข้ามาในห้องน่ังเล่น ท่านมีรอยยิม้สดใส 
ท่านเดนิมาหาเราและพูดเบาๆ วา่ “พ่อ
เป็นห่วงวา่มิลเดรดจะไปถึงโลกวญิญาณ
คนเดยีว พ่อคดิวา่เธออาจจะรูสึ้กสับสน
ท่ามกลางฝูงชน

ท่านพูดตอ่จากน้ันอย่างเบิกบานวา่ 
“พ่อเพิ่งสวดอ้อนวอน พ่อรูว้า่มิลเดรด
สบายด ีคณุแม่ของพ่ออยู่พบเธอที่น่ัน”

ข้าพเจ้าจําไดว้า่กาํลังยิม้ขณะคณุพ่อ
พูดเช่นน้ัน พลางนึกภาพคณุย่าขาสัน้ๆ 
รบีวิง่ฝ่าฝูงชนไปรอพบลูกสะใภ้และ
สวมกอดเธอเมื่อเธอมาถึง

เหตผุลประการหน่ึงที่คณุพ่อขอและ
ไดร้บัการปลอบโยนเช่นน้ันคอื ท่านสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาเสมอตัง้แตว่ยัเด็ก 
ท่านเคยไดค้าํตอบที่เข้ามาในใจท่านเพื่อ
ให้การปลอบโยนและการนําทาง นอกจาก
จะมีนิสัยชอบสวดอ้อนวอนแล้วท่าน
ยังรูพ้ระคมัภีรแ์ละถ้อยคาํของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติดว้ย ดงัน้ันท่านจึงจํา
เสียงกระซิบคุน้หูของพระวญิญาณได ้ซ่ึง
ท่านอาจรูสึ้กในวนัน้ี

ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณ
ไม่เพียงปลอบโยนและนําทางคณุพ่อ
เท่าน้ัน แตเ่ปลี่ยนท่านผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิตด์ว้ย เมื่อเรายอมรบัคาํ
สัญญาของการมีพระวญิญาณอยู่กับเรา
ตลอดเวลา พระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถ
ทําให้เราบรสุิทธิ์เพื่อรบัชีวตินิรนัดร ์
ของประทานสําคญัที่สุดในบรรดาของ
ประทานทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า (ด ู
คพ. 14:7)

ท่านคงจําพระดาํรสัของพระผู้ช่วยให้-
รอดได ้“บัดน้ีน่ีคอืบัญญัต:ิ จงกลับใจ, เจ้า
ทัง้หลายทั่วสุดแดนแผ่นดนิโลก, และ
มาหาเราและรบับัพตศิมาในนามของเรา, 
และเจ้าจะไดร้บัการชําระให้บรสุิทธิ์ โดย
การรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์, เพื่อเจ้าจะ
ยืนอยู่ โดยไม่มีมลทินตอ่หน้าเราในวนั
สุดท้าย” (3 นีไฟ 27:20)

พระบัญญัตเิหล่าน้ันมาพรอ้มคาํ
สัญญาน้ีจากพระเจ้า

“และบัดน้ี, ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิ
แล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, จงวางใจในพระ-
วญิญาณองคน้ั์นซ่ึงนําให้ทําด—ีแท้จรงิ
แล้ว, ให้ทําอย่างเที่ยงธรรม, ให้เดนิอย่าง
ถ่อมตน, ให้พิพากษาอย่างชอบธรรม; 
และน่ีคอืพระวญิญาณของเรา.

“ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, เราจะเผยพระวญิญาณของเรา
ส่วนหน่ึงให้เจ้า, ซ่ึงจะให้ความสวา่งแก่
ความคดิเจ้า, ซ่ึงจะทําให้จิตวญิญาณเจ้า
เป่ียมดว้ยปีต”ิ (คพ. 11:12–13)

ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานตอ่ท่านวา่
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงพระชนม์ 
พระเยซูครสิตผ์ู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ทรง
นําศาสนจักรของพระองค ์ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันถือกุญแจทัง้หมด
ของฐานะปุโรหิต การเปิดเผยผ่าน

พระวญิญาณบรสุิทธิ์นําทางและคํา้จุน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ-
ชนยุคสุดท้ายและสมาชิกที่อ่อนน้อม 
ถ่อมตน

ข้าพเจ้าเป็นพยานเพิ่มเตมิตอ่ท่าน 
ถึงผู้พูดที่น่าอัศจรรย์ที่ ไดก้ล่าวกับเรา 
ในวันน้ีในฐานะพยานของพระเจ้า  
พระเยซูคริสต์ ในฐานะสมาชิกโควรัม 
อคัรสาวกสิบสองที่ ไดร้บัเรยีกจาก 
พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ารูว้า่ประธาน 
มอนสันเรยีกพวกท่านโดยการนําทาง 
จากพระวญิญาณ และเมื่อท่าน¯งถ้อยคาํ 
และประจักษ์พยานของท่านเหล่าน้ี 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะยืนยันกับท่าน
ถึงส่ิงที่ข้าพกําลังพูดกับท่าน ท่านเหล่า
น้ีไดร้บัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
สนับสนุนและรกัพวกท่าน และรูว้า่
พระเจ้าทรงรกัและจะสนับสนุนพวก
ท่านในการรบัใช้ และข้าพเจ้ากล่าวใน
พระนามของพระเจ้า พระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร 
(2010), 20.3.10.

 2. ด ูจอรจ์ ควิ. แคนนอน, ใน “Minutes of a 
Conference,” Millennial Star, May 2, 1863, 
275–76.
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สถาปนาศาสนจักรของพระเยซูครสิตข์ึน้
อีกครัง้ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
จุดประสงคด์ัง้เดมิยังคงอยู่: น่ันคอื เพื่อ
ส่ังสอนข่าวประเสรฐิแห่งพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตแ์ละปฏิบัตศิาสนพิธี 
แห่งความรอด—หรอือีกนัยหน่ึงคอื 
การนําผู้คนมาสู่พระครสิต์ 4 และบัดน้ี 
โดยผ่านองคก์ารตา่งๆ ของศาสนจักรที่
ไดร้บัการฟ้ืนฟู สัญญาแห่งการไถ่อยู่แค่
เอือ้มแม้วญิญาณของผู้ล่วงลับที่ ในชีวติ
บนโลกมรรตยัน้ีรูน้้อยหรอืไม่รูอ้ะไรเลย
เกี่ยวกับพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอด

ศาสนจักรของพระองคบ์รรลุจุด
ประสงคข์องพระเจ้าไดอ้ย่างไร เราจําเป็น
ตอ้งรูว้า่จุดประสงคสู์งสุดของพระผู้-
เป็นเจ้าคอืความก้าวหน้าของเรา พระ-
ประสงคข์องพระองคค์อืให้เราดาํเนิน
ตอ่ไป “จากพระคณุสู่พระคณุ, จน [เรา
ไดร้บั] ความสมบูรณ์” 5 ของทุกส่ิงที่จะ
ประทานให้ น่ันเรยีกรอ้งมากกวา่การ
เป็นคนดหีรอืมีความรูสึ้กทางวญิญาณ 
ส่ิงน้ีเรยีกรอ้งศรทัธาในพระเยซูครสิต ์
การกลับใจ บัพตศิมาในน้ําและโดยพระ-
วญิญาณ และอดทนในศรทัธาจนกวา่
ชีวติจะหาไม่ 6 ไม่มี ใครที่ทําส่ิงน้ีไดอ้ย่าง
เต็มที่ โดยลําพัง ดงัน้ันเหตผุลหลักอย่าง
หน่ึงที่พระเจ้าทรงจัดตัง้ศาสนจักรคอื
เพื่อสรา้งประชาคมวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ที่จะสนับสนุนกันใน “ทางคบัแคบและ
แคบน้ีซ่ึงนําไปสู่ชีวตินิรนัดร”์ 7

“และ [พระครสิต]์ เองประทานให้บาง
คนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระ-
วจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ 
บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์

”. . .สําหรบัการปรนนิบัตแิละการ
เสรมิสรา้งพระกายของพระครสิต:์

“จนกวา่เราทุกคนจะบรรลุถึงความ
เป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกันในความเช่ือและ
ในความรูถ้ึงพระบุตรของพระเจ้า บรรลุ
ถึงความเป็นผู้ ใหญ่ คอืโตเต็มถึงขนาด
ความบรบิูรณ์ของพระครสิต”์ 8

พระเยซูครสิตท์รงเป็น “พระผู้ทรง
ลิขิต และพระผู้ทรงประสิทธิ์ศรทัธา
ของ [พวกเรา]” 9 การเป็นหน่ึงเดยีวกับ
พระวรกายของพระครสิต—์ศาสนจักร
—เป็นส่วนสําคญัของการรบัพระนาม
ของพระองค์ 10 เรารูว้า่ศาสนจักรในสมัย

เตบิโตอย่างซับซ้อนมากกวา่เพียงแคก่าร
อยู่ดว้ยกันเป็นครอบครวัใหญ่ พระผู้เป็น-
เจ้าทรงเรยีกศาสดาพยากรณ์ ผู้ส่ือสาร
และผู้สอน ในยุคของโมเสสเราอ่านเรือ่ง
เกี่ยวกับโครงสรา้งที่เป็นทางการมากกวา่
ซ่ึงรวมถึงเอ็ลเดอร ์ปุ โรหิตและผู้วนิิจฉัย 
ในประวตัศิาสตรข์องพระคมัภีรม์อรมอน 
แอลมาสถาปนาศาสนจักรดว้ยปุโรหิต
และผู้สอน

จากน้ันในความเรอืงโรจน์แห่งเวลา 
พระเยซูทรงจัดระเบียบงานของพระองค ์
ในวธีิซ่ึงจะสามารถสถาปนาพระกิตตคิณุ 
ไดพ้รอ้มกันในหลายประชาชาตแิละ
ในหมู่คนที่แตกตา่งกัน องคก์รน้ัน 
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งน้ีจัด
ตัง้ขึน้โดยมีรากฐานอยู่ที่ “อัครทูตและ
บรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูครสิต์
เป็นศิลาหัวมุม” 3 ทัง้น้ีรวมถึงตาํแหน่ง 
อื่นๆ ดว้ย ไดแ้ก่ สาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร ์
อธิการ ปุโรหิต ผู้สอน และมัคนายก  
พระเยซูทรงสถาปนาศาสนจักรในทํานอง
เดยีวกันน้ีในซีกโลกตะวนัตกหลังการ 
ฟ้ืนคนืพระชนม์

หลังการละทิง้ความเช่ือและการล่ม
สลายของศาสนจักรที่พระองคท์รงจัดตัง้
เมื่อทรงอยู่บนแผ่นดนิโลก พระเจ้าทรง

ย   ิ น

า ก ิ

ลอดชีวติข้าพเจ้า การประชุม
ใหญ่สามัญของศาสนจักรเป็น
เหตกุารณ์สําคญัทางวญิญาณที่

ทําให้เบิกบานใจเสมอมา และศาสนจักร
เองก็เป็นที่ซ่ึงข้าพเจ้ามาเพื่อรูจ้ัก
พระเจ้า ข้าพเจ้าตระหนักวา่มีหลาย
คนที่ถือวา่ตนเองมีศาสนาหรอืสนใจ
เรือ่งทางวญิญาณแตป่ฏิเสธการไป
โบสถ์ หรอืแม้แตค่วามตอ้งการองคก์าร
ใดองคก์ารหน่ึง การปฏิบัตทิางศาสนา
สําหรบัพวกเขาแล้วเป็นเรือ่งส่วนตวั 
กระน้ัน ศาสนจักรน้ีก็ยังคงเป็นการ
สรา้งของพระองคผ์ู้ทรงเป็นศนูย์กลาง
ทางวญิญาณของเรา—พระเยซูครสิต ์
เป็นการคุม้คา่ที่จะหยุดเพื่อพิจารณาวา่
ทําไมพระองคท์รงเลือกใช้ศาสนจักรของ
พระองค ์ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ในการนํางาน
ของพระองคแ์ละของพระบิดาออกมา
เพื่อ “ทําให้เกิดความเป็นอมตะและชีวติ
นิรนัดรข์องมนุษย์” 1

โดยเริม่มาตัง้แตส่มัยอาดมั มีการส่ัง
สอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
และปฏิบัตศิาสนพิธีแห่งความรอดที่
สําคญั เช่น บัพตศิมาโดยผ่านระเบียบ
ฐานะปุโรหิตแห่งครอบครวั 2 เมื่อสังคม

า าย น า ิ ย   า  2015

จ ศา นจก
เป็นการคุม้คา่ท่ีจะหยดุเพ่ือพจิารณาวา่ทาํไมพระเยซคูรสิตท์รงเลอืกใช้
ศาสนจกัรแหง่หน่ึง ศาสนจกัรของพระองค ์ในการนํางานของพระองค์
และของพระบิดาออกมา
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โบราณ “ประชุมกันบ่อย, เพื่ออดอาหาร 
และเพื่อสวดอ้อนวอน, และพูดกันเกี่ยว
กับความผาสุกของจิตวญิญาณพวกเขา” 11 
“และ¯งพระวจนะของพระเจ้า.” 12 
ศาสนจักรใน²จจุบันก็เช่นกัน เข้ารว่ม
ดว้ยศรทัธา เราสอนและจรรโลงใจกัน
และพยายามเข้าถึงความสมบูรณ์แห่ง
การเป็นสานุศิษย์ “ โตเต็มถึงขนาดความ
บรบิูรณ์ของพระครสิต”์ เราพยายามช่วย
เหลือกันให้เข้าถึง “ความรูเ้รือ่งพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า” 13 จนกวา่จะถึงวนัน้ัน
เมื่อ “ทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้าน. . .ของ
ตนแตล่ะคนอีกวา่ ‘จงรูจ้ักพระยาห์เวห์’ 
เพราะเขาทุกคนจะรูจ้ักเราตัง้แตค่นเล็ก
น้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด พระยาห์เวห์
ตรสัดงัน้ีแหละ” 14

ในศาสนจักรเราไม่เพียงเรยีนรูห้ลักคาํ
สอนจากสวรรค ์เรามีประสบการณ์ในการ
ประยุกต์ ใช้ดว้ย ในฐานะพระวรกายของ
พระครสิต ์สมาชิกศาสนจักรปฏิบัตติอ่
กันในความเป็นจรงิของชีวติประจําวนั 
เราทุกคนไม่ดพีรอ้ม เราอาจทําให้คนอื่น
ขุ่นเคอืงและถูกทําให้ขุ่นเคอืง บ่อยครัง้

เราทดสอบความอดทนของกันและกัน
ดว้ยพฤตกิรรมแปลกๆ ส่วนตวัของเรา 
ในพระวรกายของพระครสิตเ์ราตอ้งไป
ไกลกวา่แนวคดิและถ้อยคาํสูงส่งและมี
ประสบการณ์ “ที่เกิดขึน้จรงิ” ขณะเรยีน
รูท้ี่จะ “อยู่ดว้ยกันดว้ยความรกั” 15

ศาสนาน้ีไม่ห่วงเฉพาะตนเอง แตเ่รา
ทุกคนถูกเรยีกให้รบัใช้ เราเป็นตา มือ 
ศีรษะ เท้าและส่วนอื่นๆ ของรา่งกายของ
พระครสิต ์และแม้ “หลายๆ อวยัวะ . . .ที่

เราคดิวา่อ่อนแอกวา่ ก็ยังเป็นส่ิงจําเป็น”16 
เราตอ้งการการเรยีกเหล่าน้ี และเราตอ้ง
รบัใช้

ชายคนหน่ึงในวอรด์ข้าพเจ้านอกจาก
เตบิโตขึน้มาโดยพ่อแม่ไม่สนับสนุน
แล้วพ่อแม่ยังตอ่ตา้นกิจกรรมของเขาใน
ศาสนจักรดว้ย เขาให้ข้อคดิเห็นน้ีในการ
ประชุมศีลระลึก: “พ่อผมไม่เข้าใจวา่ทําไม
ทุกคนตอ้งไปโบสถ์เมื่อไปเล่นสกีก็ ได ้แต่
ผมชอบมาโบสถ์มาก ที่ โบสถ์เราทุกคนอยู่
ในเส้นทางเดยีวกันและในเส้นทางน้ีผม
ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเยาวชนทีเ่ขม้แข็ง 
เด็กที่บรสุิทธิ์ และส่ิงที่ผมเห็นและเรยีน
รูจ้ากผู้ ใหญ่คนอื่นๆ ผมเข้มแข็งขึน้จาก

การคบหาสมาคมน้ีและตืน่เตน้กับปีติ ใน
การดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ”

วอรด์และสาขาตา่งๆ ของศาสนจักร
จัดให้มีการชุมนุมกันทุกสัปดาห์เพื่อ
พักผ่อนและตอ่พันธสัญญา เวลาและ
สถานที่ซ่ึงเราละโลกไวเ้บือ้งหลัง—วนั
สะบาโต ซ่ึงเป็นวนัที่ “เจ้าจะปีตยิินดี ใน
พระยาห์เวห์” 17 เพื่อมีประสบการณ์ใน
การรกัษาทางวญิญาณซ่ึงเกิดจากศีล-
ระลึก และเพื่อรบัสัญญาที่ตอ่ใหม่วา่พระ-
วญิญาณพระองคจ์ะทรงสถิตกับเรา 18

หน่ึงในพรประเสรฐิสุดของการเป็น
ส่วนหน่ึงของพระวรกายของพระครสิต ์
แม้ดเูหมือนจะไม่ ใช่พรในขณะน้ี คอืการ

มุมไบ, อินเดยี
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ถูกวา่กล่าวถึงบาปและข้อผิดพลาด เรา
มักแก้ตวัและหาข้ออ้างให้ความผิดพลาด
ของตนเอง และบางครัง้เราไม่รูว้า่ควร
จะปรบัปรงุตรงไหนหรอืทําอย่างไร หาก
ไม่มีผู้สามารถวา่กล่าวเรา “ โดยไม่ชักช้า
ดว้ยความเฉียบขาด, เมื่อพระวญิญาณ-
บรสุิทธิ์ทรงดลใจ” 19 เราอาจขาดความกล้า
หาญที่จะเปลี่ยนและทําตามพระอาจารย์
ให้สมบูรณ์แบบมากขึน้ การกลับใจเป็น
เรือ่งของแตล่ะบุคคล แตก่ารผูกมิตรใน
เรือ่งที่บางครัง้เป็นวถิีอันปวดรา้วน้ันเป็น
เรือ่งในศาสนจักร 20

ในการสนทนาเกี่ยวกับศาสนจักร
ในฐานะเป็นพระวรกายของพระครสิต ์
เราตอ้งระลึกเสมออยู่สองเรือ่ง เรือ่ง
แรก เราไม่พยายามเปลี่ยนใจเลี่อมใส
มาสู่ศาสนจักรแตม่าสู่พระครสิตแ์ละ
พระกิตตคิณุของพระองค ์การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสที่เอือ้อํานวยโดยศาสนจักร 21 
พระคมัภีรม์อรมอนแสดงออกไดด้ทีี่สุด
เมื่อกล่าววา่ผู้คน “เปลีย่นใจเลือ่มใสมา
สู่พระเจ้า, และ เขา้มาในศาสนจักรของ
พระครสิต.์ ” 22 สอง เราตอ้งจําไวว้า่ในการ
เริม่ตน้ ศาสนจักรเป็นครอบครวั และ
แม้ ในยุคน้ีในฐานะสถาบันที่แยกกัน 
ครอบครวัและศาสนจักรตา่งรบัใช้และ
เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่แก่กัน แต่ไม่
อาจแทนที่กัน และแน่นอนศาสนจักรแม้
ในสถานะที่ดทีี่สุดก็ ไม่อาจทดแทนบิดา
มารดาได ้ประเด็นสําคญัของการสอน
พระกิตตคิณุและศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
ที่ศาสนจักรปฏิบัตคิอื เพื่อให้ครอบครวั
สามารถมีคณุสมบัตริบัชีวตินิรนัดร์

เหตผุลสําคญัข้อสองที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงงานผ่านศาสนจักรของ
พระองค ์น่ันคอืเพื่อบรรลุส่ิงจําเป็นที่ ไม่
อาจบรรลุได้ โดยแตล่ะคนหรอืคนกลุ่ม
เล็กๆ ตวัอย่างหน่ึงที่เห็นไดชั้ดคอืการ
จัดการกับความยากจน จรงิอยู่ ในฐานะ
ของบุคคลและครอบครวัเราดแูลความ
ตอ้งการทางกายของคนอื่น “ โดยที่ ให้กัน
และกันตามความจําเป็นของตนและตาม
ความตอ้งการของตนทัง้ฝ่ายโลกและฝ่าย
วญิญาณ” 23 แตค่วามรว่มมือในศาสนจักร 
ทําให้ความสามารถในการดแูลคนยากจน
และคนขัดสนขยายจนสนองความ
ตอ้งการไดก้วา้งขวางขึน้ และความหวงั

ในการพึ่งพาตนเองกลายเป็นจรงิสําหรบั 
คนหลายคน 24 ยิ่งกวา่น้ัน โดยองคก์าร 
สมาคมสงเคราะห์ และโควรัมฐานะ 
ปุโรหิต ศาสนจักรมีศักยภาพที่จะจัดให้มี 
การสงเคราะห์ผู้คนมากมายหลายที่ซ่ึงได ้
รบัผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิสงคราม 
และการข่มเหง

หากปราศจากความสามารถดงักล่าว
ของศาสนจักรของพระองค ์ย่อมไม่อาจ
ทําให้พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด
นําพระกิตตคิณุออกไปทั่วโลกได้ 25 จะ
ไม่มีกุญแจอัครสาวก โครงสรา้ง ช่อง
ทางดา้นการเงิน และการอุทิศตนและ
เสียสละของผู้สอนศาสนาหลายหมื่น
คนที่ตอ้งใช้เพื่อดาํเนินงาน จําไวว้า่ “จะ 
[ตอ้ง] มีการส่ังสอนพระกิตตคิณุน้ีของ
อาณาจักรไปทั่วโลก, เพื่อเป็นพยานตอ่
ประชาชาตทิัง้ปวง, และเมื่อน้ันการสิน้
สุดจะมาถึง.” 26

ศาสนจักรสรา้งและดาํเนินงานพระ-
วหิาร พระนิเวศน์ของพระเจ้า ซ่ึงใช้ ใน
การประกอบศาสนพิธีและทําพันธสัญญา
ที่สําคญัยิ่งได ้โจเซฟ สมิธกล่าววา่จุดมุ่ง
หมายของพระผู้เป็นเจ้าในการรวบรวม
ผู้คนของพระองค์ ไม่วา่ยุคใดคอื “เพื่อ
สรา้งพระนิเวศน์แดพ่ระเจ้าซ่ึงที่น่ัน
พระองคท์รง [สามารถ] เปิดเผยแก่ผู้คน
ของพระองคถ์ึงศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์

ของพระองคแ์ละรศัมีภาพแห่งอาณาจักร
พระองค ์และทรงสอนผู้คนถึงหนทาง
สู่ความรอดเพราะมีศาสนพิธีและหลัก
ธรรมบางอย่างซ่ึงเมื่อสอนและปฏิบัตจิะ
ตอ้งทําในสถานที่หรอืพระนิเวศน์ที่สรา้ง
ขึน้มาเพื่อจุดประสงคน้ั์น” 27

ถ้ามีคนเช่ือวา่ถนนทุกสายนําไปสู่
สวรรคห์รอืเช่ือวา่ไม่มีข้อกําหนดใดๆ 
เฉพาะอย่างเพื่อความรอด คนคนน้ัน 
ย่อมเห็นวา่ไม่จําเป็นตอ้งมีการประกาศ
พระกิตตคิณุหรอืมีศาสนพิธีและพันธ-
สัญญาในการไถ่ทัง้คนเป็นและคนตาย 
แตเ่ราไม่ไดพ้ดูถงึความเป็นอมตะเทา่น้ัน
แตพู่ดถึงชีวตินิรนัดรด์ว้ย และเพื่อส่ิง
น้ันวถิีพระกิตตคิณุและพันธสัญญาพระ-
กิตตคิณุสําคญัอย่างยิ่ง และพระผู้ช่วยให้-
รอดตอ้งมีศาสนจักรเพื่อให้ส่ิงเหล่าน้ัน
พรอ้มสําหรบับุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ทุกคน—ทัง้คนเป็นและคนตาย

เหตผุลข้อสุดท้ายข้าพเจ้าจะกล่าว
ถึงพระเจ้าที่ทรงสถาปนาศาสนจักรของ
พระองคซ่ึ์งเป็นเหตผุลพิเศษสุด—คอื
เหนือส่ิงอื่นใด ศาสนจักรคอือาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก

ขณะที่ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายอยู่ระหวา่งการ
สถาปนาในทศวรรษที่ 1830 พระเจ้าตรสั
กับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธวา่ “จง
รืน่เรงิใจและช่ืนชมยินดเีถิด, เพราะเจ้า
ไดร้บัอาณาจักร, หรอือีกนัย หน่ึงกุญแจ
ของศาสนจักรแล้ว.” 28 ในสิทธิอํานาจของ
กุญแจเหล่าน้ี เจ้าหน้าที่ฐานะปุโรหิตของ
ศาสนจักรปก²กรกัษาความบรสุิทธิ์ของ
หลักคาํสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและ
ความสมบูรณ์ของศาสนพิธีแห่งความ
รอด 29 พวกเขาช่วยเตรยีมผู้ที่ปรารถนาจะ
รบัส่ิงเหล่าน้ัน วนิิจฉัยความมีคณุสมบัติ
และความมีคา่ควรของผู้ยื่นขอและ
ประกอบศาสนพิธี ให้

ดว้ยกุญแจของอาณาจักร ผู้รบัใช้
ของพระเจ้าสามารถระบุทัง้ความจรงิ
และความเท็จ และกล่าวอีกครัง้อย่างมี
สิทธิอํานาจวา่ “พระเจ้าตรสัเช่นน้ัน” 
น่าเสียดาย ที่บางคนไม่พอใจศาสนจักร
เพราะพวกเขาตอ้งการกําหนดความจรงิ 
ของตนเอง แต่ ในความเป็นจรงิน่ีคอื
พรอันลํา้เลิศที่จะไดร้บั “ความรูถ้ึงส่ิง
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ทัง้หลายดงัที่เป็นอยู่ [จรงิ] และดงัที่
เป็นมาและดงัที่จะเป็น” 30 ตราบเท่าที่
พระเจ้าทรงมีพระประสงคท์ี่จะเปิดเผย 
ศาสนจักรปกป้องและพิมพ์เผยแพร ่
การเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า—สารบบ
พระคมัภีร์

เมื่อดาเนียลทํานายพระสุบินของ
เนบูคดัเนสซารก์ษัตรยิ์บาบิโลน ท่าน
ทําให้กษัตรยิ์ทรงทราบวา่ “ส่ิงซ่ึงจะ
เกิดขึน้ในยุคสุดท้าย” 31 ท่านประกาศวา่ 
“พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรคจ์ะทรงสถาปนา
ราชอาณาจักรหน่ึง ซ่ึงไม่มีวนัถูกทําลาย 
หรอืถูกมอบให้ชนชาตอิื่น ราชอาณาจักร
น้ันจะทําให้ราชอาณาจักรเหล่าน้ีทัง้หมด
แตกเป็นชิน้ๆ จนพินาศไป และราช
อาณาจักรน้ันจะตัง้มั่นอยู่เป็นนิตย์”32 
ศาสนจักรคอือาณาจักรยุคสุดท้ายที่
พยากรณ์ ไวน้ั้นซ่ึงมิไดส้รา้งโดยมนุษย์ 
แตจ่ัดตัง้ขึน้โดยพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้า
สวรรคแ์ละกลิง้ออกมาดงัก้อนหินที่ “ถูก
ตดัออกจากภูเขา ไม่ ใช่ดว้ยมือมนุษย์” 
เพื่อจะเต็มแผ่นดนิโลก 33

เป้าหมายของอาณาจักรคอืการ
สถาปนาไซอันเพื่อเตรยีมรบัการเสด็จ
กลับมาและการปกครองหน่ึงพันปีของ
พระเยซูครสิต ์ก่อนวนัน้ันไซอันจะไม่
เป็นอาณาจักรในสํานึกดา้นการเมือง—
ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัไว ้“ราชอํานาจ
ของเราไม่ไดเ้ป็นของ โลกน้ี ” 34 แตเ่ป็น

ขุมพลังแห่งสิทธิอํานาจในแผ่นดนิโลก 
เป็นผู้บรหิารแห่งพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ 
เป็นนักการแห่งพระวหิาร เป็นผู้พิทักษ์
และผู้ประกาศความจรงิของพระองค ์
เป็นสถานที่รวมพลของอิสราเอลที่
กระจายไป และเป็น “เพื่อการคุม้ภัย 
และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ และจาก
พระพิโรธเมื่อจะเทลงมาโดยมิไดเ้จือจาง
บนทัง้ผืนแผ่นดนิโลก” 35

ท้ายสุดน้ีข้าพเจ้าขอยกคาํวงิวอนและ
คาํสวดอ้อนวอนของศาสดาพยากรณ์:

“จงเรยีกหาพระเจ้า, เพื่ออาณาจักร
ของพระองคจ์ะออกไปบนแผ่นดนิโลก, 
เพื่อผู้อยู่อาศัยในน้ันจะไดร้บัมัน, และ
พรอ้มสําหรบัวนัเวลาที่จะมาถึง, ซ่ึงใน
เวลาน้ันบุตรแห่งพระมหาบุรษุจะเสด็จ
ลงมาในสวรรค,์ ทรงห่อหุ้มดว้ยความเจิด
จ้าแห่งรศัมีภาพของพระองค,์ เพื่อพบ
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงจัดตัง้อยู่
บนแผ่นดนิโลก.

“ดงัน้ัน, ขอให้อาณาจักรของพระผู้-
เป็นเจ้าออกไป, เพื่ออาณาจักรแห่งสวรรค์
จะมา, เพื่อพระองค,์ โอ้พระผู้เป็นเจ้า, 
จะทรงไดร้บัการสรรเสรญิในสวรรคเ์ช่น
เดยีวกับบนแผ่นดนิโลก, เพื่อศัตรขูอง
พระองคจ์ะถูกกําราบ; เพราะพระเกียรต,ิ 
เดชานุภาพและรศัมีภาพเป็นของ
พระองค,์ ตลอดกาลและตลอดไป” 36

ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. โมเสส 1:39.
 2. “จึงเริม่มีการส่ังสอนพระกิตตคิณุ จากกาล

เริม่ตน้ ดว้ยการประกาศโดยเทพผู้บรสุิทธิ์
ที่ส่งออกไปจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
และโดยสุรเสียงของพระองคเ์อง และโดย
ของประทาน แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

“และส่ิงทัง้ปวงจึงยืนยันกับอาดมัดงัน้ัน 
โดยศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์” ( โมเสส 5:58–59; 
ด ูโมเสส 6:22–23 ดว้ย)

 3. เอเฟซัส 2:20.
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และครอบครวัให้คูค่วรแก่การรบัความสูงส่ง 
ศาสนจักรจึงมุ่งเน้นหน้าที่รบัผิดชอบที่พระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงกําหนด อันไดแ้ก่การช่วยให้

สมาชิกดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์การรวบรวมอิสราเอลโดยผ่าน
งานเผยแผ่ศาสนา การดแูลคนยากจนและ
คนขัดสน ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนตาย
ไดร้บัความรอดโดยการสรา้งพระวหิารและ
ประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย” (คูม่ือเล่ม 2: 
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59:9–12.
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 20. ด ู3 นีไฟ 18:21–23, 30–32.
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ปี หรอืมากกวา่น้ัน ความพยายามเล็กๆ 
น้อยๆ ที่ตอ่เน่ืองเป็นเวลานานบังเกิดผล
ที่ยิ่งใหญ่ได้ 2

คาเช้อเชิญลาดบัท่ีสอง

คาํเชือ้เชิญลําดบัที่สองมีความแตก
ตา่งและสําคญักวา่ลําดบัแรกมากที
เดยีว ซ่ึงก็คอื ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่าน 
“ ไตรต่รองขึน้ใจ” 3 พระคมัภีรห์น่ึงข้อใน
แตล่ะสัปดาห์ คาํวา่ ไตรต่รองขึน้ใจ ไม่มี
ในพจนานุกรม แตม่ีอยู่ ในใจข้าพเจ้า 
ดงัน้ันไตรต่รองขึน้ใจหมายความวา่
อย่างไร ข้าพเจ้าอยากบอกวา่ไตรต่รอง
ขึน้ใจคอืการรวมกันของการไตรต่รอง 80 
เปอรเ์ซ็นตก์ับการท่องจํา 20 เปอรเ์ซ็นต์

มีขัน้ตอนเรยีบง่ายสองขัน้ตอน
หน่ึง เลือกพระคมัภีรห์น่ึงข้อในแตล่ะ

สัปดาห์และวางไวต้รงบรเิวณที่ท่านจะ
เห็นทุกวนั

สอง อ่านหรอืนึกถึงข้อน้ันวนัละ
หลายๆ ครัง้และไตรต่รองความหมายของ
ถ้อยคาํและวลีสําคญัตลอดสัปดาห์

ลองนึกถึงผลที่หนุนใจของการทําส่ิง
น้ีเป็นเวลาหกเดอืน หน่ึงปี 10 ปี หรอื
มากกวา่น้ัน

เมื่อท่านพยายามทําส่ิงน้ี ท่านจะรูสึ้ก
ถึงความเข้มแข็งทางวญิญาณที่เพิ่มขึน้ 
ท่านจะสามารถสอนและยกระดบัจิตใจ
คนที่ท่านรกัในวธิีที่มีความหมายมากขึน้
ไดเ้ช่นกัน

หากท่านเลือกจะไตรต่รองขึน้ใจทุก
สัปดาห์ ท่านอาจรูสึ้กเหมือนเป็นคนที่

ง่าย ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านออมเงินทุก
สัปดาห์ ไม่สําคญัวา่ท่านจะออมไวเ้ท่าไร 
ขึน้อยู่กับท่านเอง ขณะที่ท่านเสรมิ
สรา้งนิสัยของการเก็บออม ท่านจะได้
ประโยชน์เป็นการส่วนตวั และท่านอาจมี
โอกาสช่วยเหลือผู้อื่นทางการเงินเช่นกัน
อันเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียร
ของท่าน ลองนึกถึงผลดขีองการออมเงิน
ทุกสัปดาห์เป็นเวลาหกเดอืน หน่ึงปี 10 

ย นิ จ  น

ก า น น าย าน ยน น า ิ ย า

   านงานอาชีพ ขา้พเจา้เป็นนักลงทนุ 
ดา้นศาสนา ขา้พเจา้เป็นสานุศิษย์
ของพระเยซคูรสิต ์พระบตุรของ

พระผูเ้ป็นเจา้ 1 ในระเบยีบปฏบิตัดิา้น
ธรุกจิ ขา้พเจา้ทาํตามหลกัการทางการเงนิ
ทีม่ปีระสิทธภิาพ ในการดาํเนินชีวติตาม
ความเช่ือ ขา้พเจา้พยายามทาํตามหลกั
ธรรมทางวญิญาณซ่ึงจะช่วยใหข้า้พเจา้
เป็นเหมอืนพระผูช่้วยใหร้อดมากขึน้

คาเช้อเชิญนามาซ่ึงพร

รางวลัส่วนตวัหลายอย่างที่ข้าพเจ้า
ไดร้บัในชีวติเป็นผลมาจากการที่คนบาง
คนเชือ้เชิญให้ข้าพเจ้าทํางานยาก ดว้ย
เจตนารมณ์เดยีวกันน้ัน ข้าพเจ้ามีคาํเชือ้
เชิญสองอย่างมาให้ท่านแตล่ะคน อย่าง
แรกเกี่ยวข้องกับการเงิน อย่างที่สองมีนัย
ที่เกี่ยวข้องทางวญิญาณ หากตอบรบัคาํ
เชือ้เชิญทัง้สองอย่างน้ี จะตอ้งใช้ความ
พยายามอย่างมีวนัิยตลอดช่วงระยะเวลา
หน่ึงจึงจะไดร้บัรางวลั

คาเช้อเชิญลาดบัแรก

คาํเชือ้เชิญลําดบัแรกเป็นเรือ่งเรยีบ

จ าพ จา  
ย า

ขา้พเจา้สวดออ้นวอนอย่างจรงิใจวา่ท่านจะเลอืกไตรต่รองพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าในวธิีซ่ึงยืดเวลาออกไปและลึกซึง้ยิ่งขึน้
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ชอบดาํน้ําตืน้ในอดตีแตต่อนน้ีเลือกที่จะ
ลองดาํน้ําลึกแทน ดว้ยการตดัสินใจดงั
กล่าว ท่านจะมีความเข้าใจในหลักธรรม
พระกิตตคิณุที่ลึกซึง้ขึน้และทัศนคติ
ใหม่ๆ ทางวญิญาณจะเป็นพรแก่ท่าน

ขณะที่ท่านครุน่คดิถึงข้อพระคมัภีร์
ที่เลือกไว้ ในแตล่ะสัปดาห์ ถ้อยคาํและ
วลีจะเขียนไว้ ในใจท่าน 4 ถ้อยคาํและวลี
จะเขียนไว้ ในความคดิท่านเช่นกัน หรอื
อีกนัยหน่ึง การท่องจําจะเกิดขึน้อย่าง
ง่ายดายและเป็นธรรมชาต ิแตเ่ป้าหมาย
หลักของการไตรต่รองขึน้ใจคอืเพื่อให้
ความนึกคดิของท่านมีส่ิงที่หนุนใจ—
ความนึกคดิซ่ึงทําให้ท่านใกล้ชิดกับ 
พระวญิญาณของพระเจ้าอยู่เสมอ

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “จงส่ังสมถ้อย 
คาํแห่งชีวติไว้ ในความคดิเจ้า เสมอไป ” 5 
การไตรต่รองขึน้ใจเป็นวธิีเรยีบง่ายและ
จรรโลงใจที่จะทําเช่นน้ัน

ข้าพเจ้าเช่ือวา่นีไฟเป็นนักไตรต่รอง
ขึน้ใจ ท่านกล่าววา่ “จิตวญิญาณข้าพเจ้า
เบิกบานในพระคมัภีร,์ และใจข้าพเจ้า
ไตรต่รองพระคมัภีร ์[ตลอดเวลา], และ
เขียนพระคมัภีร์ ไวเ้พื่อการเรยีนรูแ้ละ
ประโยชน์ของลูกหลานข้าพเจ้า” 6 ท่าน
คดิถึงลูกหลานของท่านขณะที่ท่าน
ไตรต่รองและเขียนพระคมัภีร ์ครอบครวั
ของท่านจะไดป้ระโยชน์อย่างไรเมื่อท่าน
พยายาม ตลอดเวลา ที่จะให้พระคาํของ
พระผู้เป็นเจ้าเตมิเต็มจิตใจท่าน

อ้พระคมั ีร ์ อง า้พเจา้

เมื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้าไตรต่รองขึน้ใจ  
แอลมา 5:16 อ่านวา่ “ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, ท่านจินตนาการได้ ไหมวา่ท่าน
ไดย้ินสุรเสียงของพระเจ้า, ตรสักับท่าน, 
ในวนัน้ันวา่: จงมาหาเราเถิดเจ้าผู้ ไดร้บั
พร, เพราะดเูถิด, งานของเจ้าเป็นงาน
แห่งความชอบธรรมบนพืน้พิภพ?”

เมื่อสิน้สัปดาห์ น่ีคือส่ิงที่เขียนไว้
ในใจข้าพเจ้า ลองนึกถึงการได้ยินพระ
สุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่า “จงมาหาเรา
เถิดเจ้าผู้ ได้รับพร, เพราะดูเถิด, งาน
ของเจ้าเป็นงานแห่งความชอบธรรม” 
(แอลมา 5:16)

ท่านคงเห็นวา่ข้าพเจ้าไม่ไดจ้ําทัง้ข้อ
แบบคาํตอ่คาํ แตข่้าพเจ้าไตรต่รองครัง้

แล้วครัง้เล่าถึงองคป์ระกอบสําคญัของ
ข้อน้ีและจะหาข้อน้ีไดจ้ากที่ ไหน แต่
ส่วนที่ดทีี่สุดของกระบวนการดงักล่าวคอื
ในความนึกคดิของข้าพเจ้ามีส่ิงที่ดกีวา่
ให้นึกถึง ตลอดสัปดาห์ข้าพเจ้านึกภาพ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีพระดาํรสัเป็น
กําลังใจให้ข้าพเจ้า ภาพน้ันสัมผัสใจและ
สรา้งแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าทํา “งาน
แห่งความชอบธรรม” ส่ิงน้ีเกิดขึน้ไดเ้มื่อ
เรา “ดทูี่ [พระครสิต]์ ในความนึกคดิทุก
อย่าง” 7

เราตอ้งตอบโต้

ท่านอาจถามวา่ “ทําไมฉันควรทําส่ิง
น้ี” ข้าพเจ้าขอตอบวา่เรากําลังอยู่ ในช่วง
เวลาที่ความช่ัวรา้ยแผ่ขยายไปเรือ่ยๆ เรา
จะแคย่อมรบัสถานภาพ²จจุบันโดย
ดษุณี เสพถ้อยคาํหยาบคายและภาพช่ัว
รา้ยตา่งๆ เกือบทุกแห่งหนและไม่ตอบโต้
อะไรเลยไม่ได ้เราตอ้งตอบโต ้เมื่อใจเรา
เต็มไปดว้ยความนึกคดิและภาพที่หนุน
ใจเรา เมื่อเรา “ระลึกถึงพระองคต์ลอด
เวลา” 8 จะไม่มีที่วา่งเหลือไว้ ให้ส่ิงโสมม
และขยะ

ในพระคมัภีรม์อรมอน พระเยซูครสิต์
ทรงเชือ้เชิญให้ทุกคน “ ไตรต่รองถึงเรือ่ง
ที่ [พระองคต์รสั]” 9 ให้คดิวา่การไตรต่รอง
ขึน้ใจเป็นส่วนเสรมิของการศึกษา
พระคมัภีรส่์วนตวัและเป็นครอบครวัของ
ท่าน แตอ่ย่านํามาแทนที่ การไตรต่รอง
ขึน้ใจเป็นเหมือนการเพิ่มวติามินระยะ
ยาวให้อาหารทางวญิญาณของท่านใน
²จจุบัน

ยากเกินไป

ท่านอาจบอกวา่ “การไตรต่รองขึน้ใจ
ยากเกินไปสําหรบัฉัน” อย่าคดิแบบน้ัน
เลย เรือ่งยากอาจเป็นส่ิงที่ดี ได ้พระครสิต์
ทรงเชือ้เชิญให้เราทําส่ิงที่ยากมากมาย
เพราะพระองคท์รงทราบวา่เราจะไดร้บั
พรอันเป็นผลจากความพยายามของเรา 10

เพื่อนบ้านหนุ่มคนหน่ึงของเราคน้
พบวธิีเรยีบง่ายในการไตรต่รองขึน้ใจ 
เขาใส่ข้อพระคมัภีรป์ระจําสัปดาห์ ไว้ ใน
โทรศัพท์หน้าหลักของเขา แนวคดิอีก
อย่างหน่ึงที่ท่านอาจลองใช้คอืการแบ่ง
²นข้อพระคมัภีรข์องท่านกับพี่น้อง ลูก 
หรอืเพื่อน ข้าพเจ้ากับจูลี่ ภรรยาข้าพเจ้า
ช่วยเหลือกัน เราเลือกข้อพระคมัภีรข์อง
เราทุกวนัอาทิตย์ เธอตดิไวท้ี่ตูเ้ย็น 
ข้าพเจ้าวางไว้ ในรถ จากน้ันเราแบ่ง
²นข้อคดิเกี่ยวกับข้อพระคมัภีรต์ลอด
สัปดาห์ นอกจากน้ีเรายังชอบสนทนา
ข้อพระคมัภีรก์ับลูกๆ ดว้ย เมื่อเราทํา
เช่นน้ัน ดเูหมือนจะทําให้พวกเขารูสึ้ก
สบายใจขึน้ที่ ไดแ้บ่ง²นความคดิของ
พวกเขากับเราเกี่ยวกับพระคาํของ 
พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้ากับจูลี่ยังเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มออนไลน์ที่สมาชิกครอบครวั เพื่อนๆ 
และผู้สอนศาสนาสามารถแบ่ง²นพระ-
คมัภีรข์องพวกเขาในแตล่ะสัปดาห์และ
บางครัง้มีข้อคดิหรอืประจักษ์พยานที่
เกี่ยวข้องรวมอยู่ดว้ย การเป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่มช่วยให้ง่ายขึน้ในการทําอย่าง
สมํ่าเสมอ ลูกสาวชัน้มัธยมปลายของ
ข้าพเจ้ากับเพื่อนของเธอกลุ่มหน่ึงใช้ส่ือ
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สังคมออนไลน์และการส่งข้อความในการ
แบ่ง²นข้อพระคมัภีร์ ให้กัน

โปรดอย่าลังเลที่จะรวมผู้คนจาก
ศาสนาอื่นมาอยู่ ในกลุ่มของท่าน พวกเขา
กําลังมองหาวธิียกระดบัความนึกคดิและ
วธิีที่จะรูสึ้กใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้
เช่นกัน

ไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง

ดงัน้ัน ไดป้ระโยชน์อะไรบ้าง ข้าพเจ้า
กับจูลี่ ไตรต่รองขึน้ใจพระคมัภีรสั์ปดาห์
ละหน่ึงข้อเป็นเวลากวา่สามปีแล้ว เราตัง้
เป้าหมายไว ้20 ปี ไม่นานมาน้ีเธอบอก
ข้าพเจ้าวา่ “เมื่อคณุเชือ้เชิญฉันครัง้
แรกให้ ไตรต่รองขึน้ใจข้อพระคมัภีรท์ุก
สัปดาห์เป็นเวลา 20 ปี ฉันสงสัยวา่จะ
ทําไดแ้คห่น่ึงเดอืนหรอืไม่ ตอนน้ีฉัน
ไม่สงสัยแล้ว ไม่อยากเช่ือเลยวา่น่าสนุก
เพียงใดที่ ไดต้ดิข้อพระคมัภีร์ ไวท้ี่ตูเ้ย็น
ในแตล่ะสัปดาห์และเพียงไตรต่รองขึน้ 
ใจทุกครัง้ที่มองเห็น น่ีเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ฉันมาก”

หลังจากไตรต่รองขึน้ใจเป็นเวลาหก
สัปดาห์ พี่น้องสตรคีนหน่ึงจากเทกซัส 
สหรฐัอเมรกิาบอกวา่ “ประจักษ์พยาน
ของดฉัินเข้มแข็งขึน้ . . .และดฉัิน
รูสึ้กใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้ 
. . .ดฉัินชอบทีว่า่พระคาํของพระผูเ้ป็นเจา้ 
เปลี่ยนแปลงตวัดฉัินให้ดขีึน้”

เพื่อนวยัรุน่คนหน่ึงเขียนวา่ “ฉันชอบ
มากที่สามารถ [ไตรต่รองขึน้ใจ] เพราะ
ส่ิงน้ีช่วยให้ฉันมุ่งไปยังส่ิงที่สําคญัจรงิๆ”

ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงของเราแบ่ง²น

วา่ “ผมได้ ไตรต่รองขึน้ใจข้อพระคมัภีร์
หน่ึงข้อทุกสัปดาห์ตัง้แตเ่ดอืนมิถุนายนปี 
2014 และผมชอบมาก . . .ข้อพระคมัภีร์
เหล่าน้ีเป็นเหมือนเพื่อนที่ผมพึ่งพาได้
ในยามตอ้งการ”

ในกรณีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูสึ้กถึง 
พระวญิญาณอยา่งสมบรูณ์มากขึน้เมือ่ 
ข้าพเจ้าไตรต่รองขึน้ใจทุกสัปดาห์ ความ 
รกัที่ข้าพเจ้ามีตอ่พระคมัภีรเ์พิ่มพูนขึน้ 
เช่นกันอันเป็นผลมาจากความพยายาม 
ที่จะ “ ให้คณุธรรมประดบัความนึกคดิ  
[ของข้าพเจ้า] ไม่เสือ่มคลาย ” 11

จงพิจารณาคาํเชือ้เชิญและพรอัน
สูงสุดน้ีที่นีไฟแบ่ง²น “หากท่านจะมุ่ง
หน้า, ดืม่ดํ่า พระวจนะของพระครสิต,์ 
และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่แล้ว, 
ดเูถิด, พระบิดาตรสัดงัน้ี: เจ้าจะมีชีวติ
นิรนัดร”์ 12 ในความหมายของ “ดืม่ดํา่
พระวจนะของพระครสิต”์ การไตรต่รอง
ขึน้ใจก็เหมือนกับการกินอาหารอรอ่ย
หน่ึงคาํแล้วเคีย้วอย่างช้าๆ เพื่อจะได ้
ลิม้รสความอรอ่ยไดเ้ต็มที่ที่สุด

อ้พระคมั ีร ์ องทา่นคออะไร

ท่านจะไตรต่รองขึน้ใจพระคมัภีร์
หน่ึงข้อแตล่ะสัปดาห์ตลอดเดอืนน้ีไหม 
ตลอดปีน้ีไหม หรอือาจนานกวา่น้ันไหม 
ข้าพเจ้ากับจูลี่เชือ้เชิญผู้สอนศาสนา
แดลลัส เทกซัสผู้กล้าหาญของเราให้
ไตรต่รองขึน้ใจกับเราเป็นเวลา 20 ปี เรา
จะข้ามเส้นชัยไปดว้ยกันในอีก 17 ปีสัน้ๆ 
จากน้ันเราจะเริม่เป้าหมายใหม่ที่จะยก
ระดบัความคดิเราและนําเราเข้าใกล้ 

พระครสิตม์ากขึน้
ท่านตรวจสอบความก้าวหน้าของเรา

ได้ โดยถามวา่ “ข้อพระคมัภีรข์องคณุคอื
อะไร” แตถ่้าท่านถาม จงเตรยีมแบ่ง²น
ข้อพระคมัภีรข์องท่านเช่นกัน เราแตล่ะ
คนจะไดร้บัการหนุนใจอันเป็นผลจาก
การแลกเปลี่ยนของเรา

ท่านนึกภาพออกไหมวา่ชีวติของท่าน
และครอบครวัจะเปลี่ยนไปอย่างไรหาก
ท่านจารกึพระคมัภีรข์้อใหม่ไว้ ในใจและ
ความนึกคดิของท่านทุกสัปดาห์ ในอีก
สองสามเดอืนข้างหน้าหรอืสองสามปี 
หรอืนานกวา่น้ัน

พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอยา่ง องเรา

พระเยซูครสิตต์อ้งเริม่รกัพระคมัภีร์
ตัง้แตอ่ายุยังน้อย พระองคต์อ้งอ่าน
และไตรต่รองพระคมัภีรต์ัง้แตย่ังเป็น
เด็กเล็กเพื่อจะไดร้ว่มสนทนาที่มีความ
หมายกับพวกอาจารย์ ในพระวหิารขณะ
มีพระชนมายุ 12 พรรษา 13 พระองค์
ทรงเริม่พระพันธกิจของพระองคเ์มื่อมี
พระชนมายุ 30 พรรษา 14 พระองคท์รง
อ้างอิงพระคมัภีรต์ัง้แตช่่วงแรกเริม่และ
บ่อยครัง้ตลอดการปฏิบัตศิาสนกิจของ
พระองค์ 15 เราพูดไดอ้ย่างถูกตอ้งชัดเจน
ได้ ไหมวา่พระเยซูทรงใช้เวลาอย่างน้อย 
20 ปีในการศึกษาและไตรต่รองพระ-
คมัภีร์ ในฐานะส่วนหน่ึงของการเตรยีม
พระพันธกิจของพระองค ์มีอะไรไหมที่
ท่านตอ้งทําในวนัน้ีเพื่อจะเตรยีมตวัทาง
วญิญาณสําหรบัโอกาสในอนาคตที่จะ
สอนและเป็นพรแก่ครอบครวัท่าน 
และผู้อื่น

ใช้ รทัธาและลงมอทา

ในการทบทวน ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านจะ
ตดัสินใจออมเงินทุกสัปดาห์ จงใช้ศรทัธา
ของท่าน ฝึกวนัิยตนเอง และลงมือ
ทํา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจวา่
ท่านจะเลือกไตรต่รองพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าในวธิีซ่ึงยืดเวลาออกไปและ
ลึกซึง้ยิ่งขึน้เป็นประจําทุกสัปดาห์ จง
ใช้ศรทัธาของท่าน ฝึกวนัิยตนเอง และ
ลงมือทํา

ไม่เหมือนกับคาํเชือ้เชิญลําดบัแรก
ที่ ให้ ออมเงิน ประโยชน์ทุกอย่างของคาํ
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ในความงามของคลื่นลูกใหญ่ที่ซัดแตก
กระจายนอกอ่าว และคลื่นลูกเล็กที่ม้วน
ตวัใกล้กับชาย½่ง

ขณะที่ข้าพเจ้าเดนิเล่นตอ่ไป ข้าพเจ้า
พบกลุ่มนักเล่นกระดานโตค้ลื่นชาว
อเมรกิัน พวกเขาดอูารมณ์เสียกับบางส่ิง

ย  น จ  

า ก จ ิ

วงที่ผ่านมา ระหวา่งการท่องเที่ยว
ในประเทศออสเตรเลีย ข้าพเจ้า
เดนิทางไปยังอ่าวรปูเกือกม้าที่

สวยงามซ่ึงมีช่ือเสียงสําหรบัการเล่น
กระดานโตค้ลื่น ขณะที่ข้าพเจ้าเดนิ
ไปตามชายหาด ข้าพเจ้ารูสึ้กตดิตรงึใจ

า ก าพ ิ
พ น จา พ

น
แนวก้ันซึง่พระเจา้ทรงสรา้งไวใ้หเ้ราเป็นเหมอืนทา่เรอืท่ีปลอดภยัจาก
มารและอิทธิพลแห่งการทําลายล้าง

เชือ้เชิญลําดบัที่สองที่ ช่วยจิตวญิญาณ
ให้รอด จะเป็นของท่านตลอดไป—
ปลอดภัยจากแมลงและสนิมของโลก
น้ี 16

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น 
ให้คาํแนะนําและคาํสัญญาที่ชัดเจนน้ีวา่ 
“จงศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างละเอียดถี่ถ้วน 
ไตรต่รองและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับส่ิงที่
อ่าน พระคมัภีรเ์ป็นการเปิดเผย และจะ
นําการเปิดเผยเพิ่มเตมิมาสู่เรา” 17

สรุป

ข้าพเจ้าสัญญาวา่ท่านจะไม่เสียดาย
ที่เขียนข้อพระคมัภีร์ ไว้ ในความนึกคดิ
และในใจท่านในแตล่ะสัปดาห์ ท่าน
จะรูสึ้กถึงจุดประสงค ์การปกป้อง และ
พลังอํานาจทางวญิญาณตลอดไป

จงจําพระวจนะของพระเยซูครสิต์
เมื่อพระองคต์รสัวา่ “จง. . .ทําส่ิงที่
เจ้าเห็นเราทํา” 18 ขอให้เราประยุกต์ ใช้
พระวจนะของพระองค ์อย่างเต็มที ่ใน
ชีวติของเรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อา้งอิง

 1. ด ู3 นีไฟ 5:13.
 2. ด ูแอลมา 37:6; หลักคาํสอนและพันธ-

สัญญา 64:33.
 3. ข้าพเจ้าใช้คาํวา่ meditizar ในภาษาสเปน  

ซ่ึงคอืการรวมกันของคาํวา่ meditar  
( ไตรต่รอง) และ memorizar (ท่องจํา).

 4. ด ู2 โครนิธ์ 3:3.
 5. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 84:85;  

เน้นตวัเอน.
 6. 2 นีไฟ 4:15; ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ

6:7; 2 นีไฟ 4:16 ดว้ย.
 7. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 6:36.
 8. ด ูหลักคาํสอนและพันธสัญญา 20:77, 79.
 9. 3 นีไฟ 17:3; ด ูโมโรไน 10:3 ดว้ย.
 10. ด ูมัทธิว 16:25; 1 นีไฟ 2:20;  หลักคาํ

สอนและพันธสัญญา 14:7.
 11. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 121:45; 

เน้นตวัเอน.
 12. 2 นีไฟ 31:20; เน้นตวัเอน.
 13. ด ูลูกา 2:42, 46–47.
 14. ด ูลูกา 3:23.
 15. ด ูมัทธิว 4:3–4; ด ูมัทธิว 21:13 ดว้ย. ข้อ

อื่นๆ หลายข้อใช้วลี “มีพระคมัภีรเ์ขียนไว”้ 
และที่คล้ายกันน้ันเพื่อแสดงถึงความคุน้
เคยกับพระคมัภีร.์

 16. ด ูมัทธิว 6:19–20.
 17. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พรจาก

พระคมัภีร,์” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 43.
 18. 2 นีไฟ 31:12; ด ู3 นีไฟ 27:21 ดว้ย.
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อย่างชัดเจน ดว้ยการพูดคยุเสียงดงัและ
โบกไม้ โบกมือไปที่ทะเล เมื่อข้าพเจ้าถาม
พวกเขาวา่มีอะไรผิดปกตหิรอื พวกเขา
ชี ้ไปยังนอกอ่าวซ่ึงคลื่นลูกใหญ่กําลังซัด
แตกกระจายอยู่

“ดน่ัูนสิ” คนหน่ึงบอกข้าพเจ้าอย่าง
โกรธเคอืง “คณุเห็นแนวกัน้หรอืเปล่า” 
เมื่อมองดใูกล้ๆ ข้าพเจ้ามองเห็นแนวกัน้
ขยายครอบคลุมไปทัง้ปากอ่าว ซ่ึงเป็น
จุดที่คลื่นลูกใหญ่กําลังแตกกระจาย แนว
กัน้ทาํจากตาข่ายที่หนักและพยุงไว้ โดย
ลูกลอยที่อยู่บนพืน้ผิวน้ํา ตามที่นักเล่น
กระดานโตค้ลื่นไดบ้อก ตาข่ายทิง้ตวัไป
จนถึงก้นมหาสมุทร

นักเล่นกระดานโตค้ลื่นชาวอเมรกิัน
กล่าวตอ่ไปวา่ “พวกเรามาที่น่ีเพียงครัง้
เดยีวในชีวติเพื่อโตค้ลื่นลูกใหญ่ เราโต้
คลื่นเล็กๆ ที่ซัดเข้ามาในอ่าวได ้แตแ่นว
กัน้ทาํให้เราไม่สามารถโตค้ลื่นลูกใหญ่ได ้
พวกเราไม่รูว้า่ทําไมตอ้งมีแนวกัน้ ส่ิงที่
พวกเรารูค้อืมันทําให้การเดนิทางของเรา
หมดสนุก”

ขณะที่นักเล่นกระดานโตค้ลื่น
ชาวอเมรกิันเริม่อารมณ์เสียมากขึน้ 
ความสนใจของข้าพเจ้าไปอยู่ที่นักเล่น
กระดานโตค้ลื่นอีกคนที่อยู่บรเิวณใกล้
เคยีงซ่ึงเป็นชายที่มีอายุและเป็นคนใน
พืน้ที่ ดเูหมือนวา่เขามีความอดทนน้อย

ลงขณะ¯งคาํพรํา่บ่นที่มากขึน้เรือ่ยๆ 
เกี่ยวกับแนวกัน้

ในที่สุด เขาลุกขึน้และเดนิไปยังคน
กลุ่มน้ัน โดยไม่พูดอะไรเลย เขาดงึกล้อง
ส่องทางไกลออกมาจากกระเป๋าเป้และยื่น
ให้นักเล่นกระดานโตค้ลื่นคนหน่ึง พรอ้ม
ชี ้ไปที่แนวกัน้ นักเล่นกระดานโตค้ลื่น
มองผ่านกล้องส่องทางไกลทีละคน เมื่อ
ถึงคราวข้าพเจ้า ดว้ยการขยายของภาพ 
ข้าพเจ้าสามารถมองเห็นบางส่ิงที่ข้าพเจ้า
มองไม่เห็นมาก่อน น่ันคอืครบีปลา—มี
ฉลามขนาดใหญ่กําลังกินอาหารใกล้แนว
ปะการงัซ่ึงอยู่อีก½่งของแนวกัน้

คนกลุ่มน้ันสงบลงอย่างรวดเรว็ นัก
เล่นกระดานโตค้ลื่นผู้อาวโุสรบักล้อง
ส่องทางไกลของเขาคนืและหันหลังเดนิ
กลับไป ในขณะน้ันเขาพูดส่ิงที่ข้าพเจ้า
จะไม่มีวนัลืม “อย่าวพิากษ์วจิารณ์เกี่ยว
กับแนวกัน้มากไปนักเลย” เขากล่าว “มัน
เป็นส่ิงเดยีวที่ป้องกันพวกคณุจากการถูก
เขมือบ”

ขณะยืนบนหาดทรายที่สวยงามน้ัน 
มุมมองของเราเปลี่ยนไปทันทีทันใด แนว
กัน้ซ่ึงเคยดเูหมือนแข็งทื่อเกะกะและ
จํากัดขอบเขต—ดเูหมือนทําให้ความ
สนุกและความน่าตืน่เตน้ของการโตค้ลื่น
ลูกใหญ่น้ันลดลง—กลายเป็นบางส่ิงที่
แตกตา่งไปมาก ดว้ยความเข้าใจใหม่ของ

เราเกีย่วกบัอนัตรายทีซ่่อนอยูภ่ายใตผ้วิน้ํา 
ขณะน้ีแนวกัน้คอืการปกป้อง ความ
ปลอดภัย และสันตสุิข

ขณะที่ท่านและข้าพเจ้าเดนิบนเส้น
ทางของชีวติและไขวค่วา้ความ½น พระ-
บัญชาและมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า 
—เช่นเดยีวกับแนวป้องกัน—ซ่ึงบาง
ครัง้ยากที่จะเข้าใจ ดภูายนอกอาจจะเข้ม
งวดและไม่ยืดหยุ่น ปิดกัน้เส้นทางที่ดู
น่าสนุกและน่าตืน่เตน้ซ่ึงหลายคนกําลัง
เดนิตามทางน้ัน ดงัเช่นอัครสาวกเปาโล
ไดอ้ธิบาย “เราเห็นสลัวๆ เหมือนดใูน
กระจก” 1 ดว้ยวสัิยทัศน์ที่จํากัด บ่อยครัง้
เราไม่สามารถเข้าใจถึงอันตรายอันใหญ่
หลวงที่ซ่อนอยู่ภายใตพ้ืน้ผิวน้ัน

แตพ่ระองคผ์ู้ “ทรงเข้าพระทัย
ส่ิงทัง้ปวง” 2 รูอ้ย่างแน่ชัดวา่อันตราย
เหล่าน้ันอยู่ที่ ใด พระองคป์ระทานคาํ
แนะนําแห่งสรรคแ์ก่เราโดยผ่านพระ-
บัญชาและการนําทางที่เป่ียมดว้ยความ
รกัของพระองค ์เพื่อเราจะหลีกเลี่ยง
จากอันตรายน้ันได—้เพื่อเราจะกําหนด
แนวทางในชีวติของเราที่จะไดร้บัการ
ปกป้องจากผู้ล่าทางวญิญาณและขา
กรรไกรแห่งบาปที่เปิดกวา้ง 3

เราแสดงความรกัตอ่พระเจ้า—และ
ศรทัธาของเราในพระองค—์โดยการ
ทําให้ดทีี่สุดทุกวนัในการทําตามแนวทาง
ที่พระองคท์รงวางไวสํ้าหรบัเรา และ
โดยการรกัษาพระบัญญัตซ่ึิงพระองค์
ประทานให้เรา เราแสดงให้เห็นโดย
เฉพาะอย่างยิ่งศรทัธาและความรกัใน
สถานการณ์ซ่ึงเราไม่เข้าใจเหตผุลอัน
สมบูรณ์ของพระบัญชาของพระเจ้าหรอื
เส้นทางที่พระองคท์รงบัญชาให้เราเดนิ 
มันคอ่นข้างง่ายในการเดนิตามเส้นทางที่
อยู่ ในแนวกัน้เมื่อเรารูว้า่มี¯นแหลมคม
ของนักล่าจํานวนมากอยู่นอกแนวกัน้ 
เป็นเรือ่งยากมากกวา่ที่จะรกัษาเส้นทาง
ของเราให้อยู่ภายในแนวกัน้เมื่อทัง้หมด
ที่เราเห็นคอืความน่าตืน่ตาตืน่ใจและน่า
หลงใหลของคลื่นที่อยู่อีก½่ง อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงเวลาเหล่าน้ัน—เวลาเมื่อเราเลือก
แสดงศรทัธา วางใจในพระผู้เป็นเจ้า และ
แสดงความรกัของเราตอ่พระองค—์เรา
จะเตบิโตและไดร้บัอย่างเต็มที่

ในพระคมัภีรภ์าคพันธสัญญาใหม่  
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อานาเนียไม่เข้าใจในพระบัญชาของ 
พระผูเ้ป็นเจา้ทีจ่ะตามหาและใหพ้รเซาโล 
—ชายผู้มีอํานาจในการจําคกุผู้ที่เช่ือใน
พระครสิต ์แตเ่พราะเขาเช่ือ¯งพระบญัชา 
ของพระเจ้า อานาเนียเป็นเครือ่งมือใน 
การเกิดใหม่ทางวญิญาณของอัครสาวก 
เปาโล 4

เมื่อเราวางใจพระเจ้า ใช้ศรทัธาของเรา 
เช่ือ¯งพระบัญญัตขิองพระองค ์และเดนิ
ตามวถิีทางที่พระองคท์รงเตรยีมไว้ ให้เรา 
เรากลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงประสงค์ ให้
เราเป็นมากขึน้ “การที่จะเป็น” น้ี—ใจ
ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสน้ี—มีความสําคญั
มาก ดงัที่เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอคส์ ได้
สอนเราวา่ “ดว้ยการแสดงออกภายนอก
เท่าน้ันจึงยังไม่พอ พระบัญญัต ิศาสนพิธี 
และพันธสัญญาของพระกิตตคิณุไม่ได้
เป็นรายการเงินฝากที่สะสมไว้ ในบัญชี
สวรรค ์พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
คอืแผนซ่ึงเสดงให้เราเห็นวา่จะเป็นใน
แบบที่พระบิดาบนสวรรคท์รงประสงค ์
ให้เราเป็น ” 5

ดงัน้ัน การเช่ือ¯งที่แท้จรงิคอืการ
มอบตวัเราทัง้หมดไวก้ับพระองคแ์ละ
ยอมให้พระองคท์รงกําหนดวถิีทางของ
เรา ทัง้ในเวลาสุขและทุกข์ จงเข้าใจวา่
พระองคท์รงสามารถทําให้เราเป็นได้
มากกวา่ที่ราสามารถทําไดด้ว้ยตวัเราเอง

เมื่อเรายอมตนตอ่พระประสงคข์อง
พระองค ์เราไดร้บัสันตสุิขและความสุข
เพิ่มขึน้ กษัตรยิ์เบนจามินสอนวา่ผู้ที่

รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าเป็น 
“พรและเป็นสุข. . .ในทุกส่ิง, ทัง้ฝ่ายโลก
และฝ่ายวญิญาณ” 6 พระผู้เป็นเจ้าทรง
ตอ้งการให้เรามีปีต ิพระองคท์รงตอ้งการ
ให้เรามีสันตสุิข พระองคท์รงตอ้งการ
ให้เราประสบความสําเรจ็ พระองคท์รง
ตอ้งการให้เราปลอดภัยและไดร้บัการ
ปกป้องจากอิทธิพลทางโลกรอบตวัเรา

กล่าวอีกนัยหน่ึง พระบัญชาของ
พระเจ้าไม่ไดก้่อให้เกิดความสับสนและ
ความเหน่ือยยากจากแนวกัน้ที่เราตอ้ง
เรยีนรูท้ี่จะทนในชีวติน้ี เพื่อเราจะไดร้บั
ความสูงส่งในชีวติหน้า แตแ่นวกัน้ซ่ึง
พระเจ้าทรงสรา้งไว้ ให้เราเป็นเหมือน
ท่าเรอืที่ปลอดภัยจากมารและอิทธิพล
แห่งการทําลายล้างซ่ึงสามารถลากเรา
สู่ความลึกของหายนะได ้พระบัญญัติ
ของพระเจ้าประทานให้ดว้ยความรกั
และความห่วงใย มีจุดมุ่งหมายเพื่อปีติ
ของเราในโลกน้ี 7 เท่าๆ กับเพื่อปีตแิละ
ความสูงส่งของเราในโลกที่จะมาถึง พระ-
บัญญัตแิสดงถึงวธิีที่เราควรกระทํา—และ
ที่สําคญัมากไปกวา่น้ันคอืช่วยให้เราเข้าใจ
วา่เราควรเป็นคนเช่นไร

ขณะที่ทุกส่ิงดแีละจรงิ พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดทีี่สุด การแสดงออก
ถึงการเช่ือ¯งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซ่ึงเกิดขึน้
ตลอดนิรนัดร ์เมื่อพระบุตรยอมพระองค์
ตอ่พระประสงคข์องพระบิดา พระองค์
ทรงรอ้งขอดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน
อย่างที่สุดวา่ให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้นไป—วา่

พระองคจ์ะเดนิในวถิีทางอื่นนอกเหนือ
จากทางที่ ไดม้อบหมายไวสํ้าหรบัพระองค์
—พระครสิตท์รงยอมมอบพระองคเ์อง
ในวถิีทางที่พระบิดาทรงประสงค์ ให้
พระองคด์าํเนินตาม น่ันคอืวถิีทางที่นํา
ไปสู่เกทเสมนีและกลโกธา ที่ซ่ึงพระองค์
ทนตอ่ความเจ็บปวดและความทุกข์
ทรมานอันไม่สามารถจินตนาการได ้ที่
ซ่ึงพระองคถ์ูกทิง้ไวเ้พียงลําพังขณะ
พระวญิญาณของพระบิดาถอนออก 
มา แตเ่ส้นทางเส้นเดยีวกันน้ีที่นํามา 
สู่อุโมงค½์งศพอันวา่งเปล่าในวนัที่สาม 
ดว้ยเสียงรอ้งของ “พระองคท์รงฟ้ืน!” 8 
 ดงัก้องกังวานในหูและหัวใจของผู้
ที่รกัพระองค ์น่ีรวมถึงปีตแิละความ
อบอุ่นใจอันไม่อาจจินตนาการได ้โดย
มีศนูย์กลางที่การชดใช้ของพระองค์
สําหรบับุตรและธิดาของพระเจ้าตลอด
นิรนัดร—โดยยอมให้พระประสงคข์อง
พระองคก์ลืนเข้าไปในพระประสงค์
ของพระบิดา พระครสิต์ ไดม้อบความ
หวงัของสันตสุิขนิรนัดร ์ปีตนิิรนัดร ์
และชีวตินิรนัดรแ์ก่เรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เราคอืบุตร
และธิดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป่ียม
ดว้ยความรกั ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
พระองคท์รงตอ้งการให้เรามีความสุข
และปลอดภัย และไดร้บัพร เพื่อการ
น้ี พระองคท์รงกําหนดวธิีที่จะนําเรา
กลับไปหาพระองค ์และทรงจัดตัง้แนว
กัน้เพื่อปกป้องเราในระหวา่งทาง หาก
เราทําให้ดทีี่สุดในการเดนิตามทางน้ัน 
เราจะพบความปลอดภัย ความสุขและ
สันตสุิขอย่างแท้จรงิ และหากเรายอมตน
ตอ่พระประสงคข์องพระองค ์เราจะเป็น
ดงัที่พระองคท์รงตอ้งการให้เราเป็น ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. 1 โครนิธ์ 13:12.
 2. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 88:6.
 3. ด ูบอยด ์เค. แพคเกอร ์“Spiritual 

Crocodiles,” Ensign, May 1976, 30–32.
 4. ด ูกิจการ 9:10–18.
 5. ดลัลิน เอช.โอคส์, “การท้าทายเพื่อที่จะ

เป็น” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 47.
 6. โมไซยาห์ 2:41.
 7. ด ู2 นีไฟ 2:25.
 8. ด ูมัทธิว 28:6; มาระโก 16:6.
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เธอเช่ือมั่นวา่การน่ังตดิอยู่กับที่เป็นความ
คดิที่ด ีเธอไม่เช่ือ! ดฉัินจึงตดัสินใจลอง
วธิียื่นเงื่อนไข

ดฉัินพูดวา่ “ โคลอี ้ถ้าหนูจะคาด
เข็มขัดน่ังอยู่กับที่ ทันทีที่ ไปถึงบ้านยาย 
เราจะ²้นดนิน้ํามันกัน”

ไม่มีคาํตอบ
“ โคลอี ้ถา้หนูจะคาดเข็มขดัน่ังอยูก่บัที่ 

เราจะทําขนม²งกันเมื่อไปถึงบ้านยาย”
ไม่มีคาํตอบ
ดฉัินลองอีกครัง้ “ โคลอี ้ถ้าหนูจะคาด

เข็มขัดน่ังอยู่กับที่ เราจะแวะซือ้ขนมที่
ตลาด!”

หลังจากพยายามสามครัง้ ดฉัินก็รู้
วา่วธิีน้ีไม่ ไดผ้ล เธอเด็ดเดีย่ว และไม่มี
เงื่อนไขที่มากพอจะทําให้เธอน่ังอยู่กับ
ที่ ได้

เราจะใช้เวลาน่ังอยู่ที่จอดรมิถนนทัง้
วนัไม่ได ้แตด่ฉัินตอ้งการเช่ือ¯งกฎ และ
ไมป่ลอดภยัแน่ถา้จะขบัรถไปทัง้ๆ ที่ โคลอี ้
ลุกขึน้ยืน ดฉัินสวดอ้อนวอนในใจและ
ไดย้ินพระวญิญาณกระซิบวา่ “สอนเธอ”

ดฉัินหันไปมองเธอและดงึเข็มขัดที่
น่ังของดฉัินออกจากตวัเพื่อให้เธอเห็น 
ดฉัินบอกวา่ “ โคลอี ้ยายกําลังคาดเข็มขัด
ที่น่ังเพราะเข็มขัดจะคุม้ครองยาย แตห่นู
ไม่คาดเข็มขัดที่น่ัง หนูจะไม่ปลอดภัย 
และยายจะเสียใจมากถ้าหนูบาดเจ็บ”

เธอมองดฉัิน ดฉัินแทบจะมองเห็น 
วงล้อกําลังหมุนอยู่ ในสมองน้อยๆ 

ดฉัินพบตนเองน่ังอยู่ ในรถที่จอดชิด
ขอบทาง กําลังใช้เรีย่วแรงขับเคีย่วกับเด็ก
สามขวบ และเธอชนะ!

ดฉัินพูดทุกอย่างที่คดิออกเพื่อทําให้

ย   น

ก า น น าย าน า า า

 มื่อเจ็นลูกสาวคนโตของเรานําลูกสาว
คนที่สามกลับจากโรงพยาบาล ดฉัินไป
บ้านเธอเพื่อช่วยเหลือ หลังจากลูกสาว

คนโตของเธอไปโรงเรยีนแล้วเราเห็นชัด
วา่ส่ิงที่เจ็นตอ้งการมากที่สุดคอืพักผ่อน 
ดว้ยเหตน้ีุความช่วยเหลือที่ดฉัินจะให้ ได้
ดทีี่สุดคอืพาโคลอีลู้กสาวของเธอไปบ้าน
ดฉัินเพื่อให้คณุแม่ของเธอกับน้องสาว 
ตวัน้อยไดม้ีเวลาเงียบๆ บ้าง

ดฉัินคาดเข็มขัดที่น่ังให้ โคลอี ้แล้วก็
คาดเข็มขัดที่น่ังให้ตนเอง และขับออก
ถนนใหญ่ แตก่่อนจะถึงสุดถนน โคลอี ้
ปลดเข็มขัดที่น่ังแล้วลุกขึน้ยืน มองข้าม
ไหล่ดฉัิน และพูดคยุกับดฉัิน! ดฉัิน
จอดรถชิดขอบทาง ลงจากรถ และคาด
เข็มขัดที่น่ังให้เธออีกครัง้

เราเริม่เดนิทางตอ่แต่ไปได้ ไม่ไกลเธอ
ก็ลุกจากที่น่ังอีก ดฉัินทําขัน้ตอนเดมิ แต่
คราวน้ีดฉัินยังไม่ทันกลับขึน้รถและคาด
เข็มขัดที่น่ังให้ตนเอง โคลอีก็้ลุกขึน้ยืน
แล้ว!

าพ ก าน ก า านก
จ พฤ ิ า ิ

า
พระบญัญตัขิองพระผู้เป็นเจา้คอืการทีพ่ระองคแ์สดงความรกัตอ่เรา และ 
การเชื่อ¯งกฎของพระองคค์อืการที่เราแสดงความรักตอ่พระองค์
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ของเธอขณะรอคาํตอบดว้ยความ 
กระวนกระวายใจ ในที่สุดดวงตากลมโต 
สีฟ้าของเธอก็ลุกวาว เธอพูดวา่ “คณุยาย 
คะ คณุยายอยากให้หนูคาดเข็มขัดเพราะ 
คณุยายรกัหนู!”

พระวญิญาณสถิตอยู่ ในรถขณะที่
ดฉัินแสดงความรกัตอ่เด็กน้อยผู้น่ารกั 
ดฉัินไม่ตอ้งการสูญเสียความรูน้ั้น แตรู่้
วา่มี โอกาสดว้ยเหตน้ีุจึงลงจากรถมาคาด
เข็มขัดที่น่ังให้เธอ แล้วถามวา่ “ โคลอี ้
หนูได้ โปรดน่ังอยู่กับที่ ไดม้ัย้จ๊ะ” เธอน่ัง
อยู่กับที่ตลอดทางจนถึงตลาดเพื่อซือ้
ขนม! เธอคาดเข็มขัดน่ังอยู่กับที่ตลอด
ทางจากตลาดจนถึงบ้านของดฉัิน แล้ว
เราก็ทําขนม²งและ²้นดนิน้ํามันกัน
เพราะโคลอี ้ไม่ลืม!

เมื่อขับรถบนถนนอีกครัง้วนัน้ัน  
พระคมัภีรข์้อหน่ึงอยู่ ในความคดิดฉัิน 
“ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านก็จะประพฤติ
ตามบัญญัตขิองเรา” 1 เรามีกฎเกณ์ให้
สอน นําทาง และคุม้ครองลูกๆ เพราะ
อะไรหรอื เพราะความรกัมากมายที่เรามี
ให้พวกเขา แตถ่้าโคลอี ้ไม่เข้าใจวา่ดฉัิน
ปรารถนาจะให้เธอน่ังอยู่กับที่ ในรถก็
เพราะดฉัินรกัเธอ เธอจะไม่ยอมทําส่ิงที่
เธอคดิวา่เป็นข้อห้าม เธอรูสึ้กวา่เข็มขัด
จํากัดเสรภีาพของเธอ

เช่นเดยีวกับโคลอี ้เราจะเลือกมองวา่
พระบัญญัตเิป็นข้อจํากัดก็ ได ้เราอาจรูสึ้ก
บางครัง้วา่กฎของพระผู้เป็นเจ้าจํากัด
เสรภีาพของเรา นําสิทธิ์เสรีไปจากเรา 
และจํากัดการเตบิโตของเรา แตเ่มื่อเรา
พยายามเข้าใจมากขึน้ เมื่อเรายอมให ้
พระบิดาทรงสอนเรา เราจะเริม่เห็นวา่
กฎของพระองคค์อืการที่พระองคแ์สดง
ความรกัตอ่เรา และการเช่ือ¯งกฎของ
พระองคค์อืการที่เราแสดงความรกัตอ่
พระองค์

โดยเปรยีบเทียบ ถ้าท่านพบตนเอง
จอดรถอยู่รมิถนน ดฉัินขอแนะนําหลัก
ธรรมสองสามประการที่หากทําตามแล้ว 
จะช่วยท่านกลับมาบน “ถนนแห่งศรทัธา
และการเช่ือ¯ง” ได้ ไหมคะ 2

ประการแรก วางใจพระผู้เป็นเจ้า 
วางใจในแผนนิรนัดรข์องพระองคสํ์าหรบั
ทา่น เราแตล่ะคนเป็น “ปิยบุตรหรอืปิยธดิา 
ทางวญิญาณของพระบิดาพระมารดาบน

สวรรค”์ ความรกัที่พระองคท์ัง้สอง 
มีตอ่เราประจักษ์ชัดในพระบัญญัต ิ 
พระบัญญัตเิป็นคาํแนะนําสําคญัยิ่งที่ 
จะสอน นําทาง และคุม้ครองเราขณะ 
ที่เรา “รบัประสบการณ์ทางโลก” 3

ใน “ โลกกอ่นเกดิ” เราใช้สิทธิเ์สรี
ยอมรบัแผนของพระผูเ้ป็นเจา้ 4 และ
เราเรยีนรูว้า่การเช่ือ¯งกฎนิรนัดรข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้สําคญัยิง่ตอ่ความสําเรจ็ของ
เราในแผนของพระองค ์พระคมัภรีส์อน
วา่ “มกีฎ, ประกาศิตไว้ ในสวรรคอ์ยา่ง
เปลีย่นแปลงไม่ไดก้อ่นการวางรากฐาน
ของโลกน้ี, ซ่ึงในน้ันทรงกาํหนดพรไวท้กุ
ประการ” 5 ถา้เราเช่ือ¯งกฎ เราไดร้บัพร

แม้มีความผิดพลาดสารพัด การ
ตรงกันข้าม และการเรยีนรูท้ี่มาควบคู่
กับประสบการณ์มรรตยัของเรา แต่
พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยมองข้ามศักยภาพ
นิรนัดรข์องเรา แม้เราจะมองข้ามก็ตาม 
เราวางใจพระองค์ ได ้“เพราะพระผู้เป็น-
เจ้าทรงตอ้งการให้ลูกๆ ของพระองคก์ลับ
ไป” 6 และพระองคท์รงเตรยีมทางผ่าน
การชดใช้ของพระบุตรพระองคพ์ระเยซู-
ครสิต ์การชดใช้ “เป็นแก่นแท้ของแผน
แห่งความรอด” 7

ประการท่ีสอง วางใจพระเยซู  
การแสดงออกขัน้สูงสุดของการเช่ือ¯ง
และความรกัที่บรสุิทธิ์คอืการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์พระองคท์รงยินยอมตอ่
พระประสงคข์องพระบิดา พระองคท์รง
สละพระชนม์ชีพเพื่อเรา พระองคต์รสัวา่ 
“ถ้าพวกท่านประพฤตติามบัญญัตขิองเรา 
ท่านก็จะตดิสนิทอยู่กับความรกัของเรา 
เหมือนอย่างที่เราประพฤตติามบัญญัติ
ของพระบิดาและตดิสนิทอยู่กับความรกั
ของพระองค”์ 8

พระเยซูทรงสอนดว้ยวา่
“จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ย

สุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของท่าน และ
ดว้ยสุดความคดิของท่าน

“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อสําคญั
อันดบัแรก

“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คอื จงรกัเพื่อน
บ้านเหมือนรกัตนเอง” 9

ทุกวนัอาทิตย์เรามี โอกาสไตรต่รอง
และระลึกถึงความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระ-
ผู้ช่วยให้รอดขณะรบัส่วนเครือ่งหมาย
การชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค ์
ระหวา่งศีลระลึก ดฉัินมองดมูือและแขน
ที่ยื่นมาส่งผ่านขนม²งและน้ํา ขณะที่
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ดฉัินเอือ้มมือไปรบัส่วน ดฉัินทําพันธ-
สัญญาวา่ดฉัินเต็มใจรบัพระนามของ
พระองค ์เพื่อระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา 
และรกัษาพระบัญญัต ิและพระองคท์รง
สัญญา “วา่ [เรา] จะมีพระวญิญาณของ
พระองคอ์ยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา” 10

ประการท่ีสาม วางใจสุรเสยีงกระซิบ
ของพระวญิญาณ จําได้ ไหมวา่พระ
วญิญาณทรงกระซิบพระคมัภีรข์้อหน่ึง
กับดฉัินในช่วงประสบการณ์กับโคลอี ้ข้อ
น้ันใน ยอห์น 14:15: “ถ้าพวกท่านรกัเรา 
ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา” 
และข้อสําคญัเหล่าน้ีตามมา

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์
จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หน่ึงให้กับพวก
ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป

“คอืพระวญิญาณแห่งความจรงิซ่ึงโลก
รบัไว้ ไม่ได ้เพราะมองไม่เห็นและไม่รูจ้ัก
พระองค ์พวกท่านรูจ้ักพระองคเ์พราะ
พระองคส์ถิตอยู่กับท่าน และจะประทับ
อยู่ท่ามกลางท่าน” 11

สมาชิกที่ ไดร้บัการยืนยันและมีคา่ควร 
ทุกคนของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายมีสิทธิ์รบัความ
เป็นเพื่อนกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์ การ
อดอาหาร การสวดอ้อนวอน การศึกษา
พระคมัภีรแ์ละการเช่ือ¯งทําให้เรา
สามารถไดย้ินและรูสึ้กถึงการกระตุน้
เตอืนของพระวญิญาณมากขึน้

เมื่อความคดิท่านเต็มไปดว้ยความ
สงสัยและความสับสน พระบิดาและ

พระบุตรจะทรงส่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์
มาเตอืนและนําทางท่านอย่างปลอดภัย
ผ่านอันตรายของการเดนิทางในมรรตยัน้ี 
พระองคจ์ะทรงช่วยท่านจดจํา ปลอบโยน
ท่าน และทําให้ท่านเป่ียมไปดว้ย “ความ
หวงัและความรกัอันบรบิูรณ์” 12

ประการท่ีสี ่วางใจคําแนะนําของ
ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวติ พระบิดาของ
เราทรงเตรยีมทางให้เราไดย้ินพระวจนะ
ของพระองคแ์ละรูก้ฎของพระองคผ์่าน
ศาสดาพยากรณ์ พระเจ้าทรงประกาศ
วา่ “คาํของเรา . . . จะเกิดสัมฤทธิผล
ทัง้หมด, ไม่วา่โดยเสียงของเราเองหรอื
โดยเสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็
เหมือนกัน.” 13

เมื่อเรว็ๆ น้ี ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ
แนะนําให้เรา “ระลึกถึงวนัสะบาโต ถือ
เป็นวนับรสุิทธิ์” 14 และให้ดาํเนินชีวติ
ตามกฎแห่งการอดอาหาร การเช่ือ¯งคาํ
แนะนําจากศาสดาพยากรณ์เตรยีมทางให้
เราเช่ือ¯งพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า 
รกัพระองคแ์ละเพื่อนบ้านของเราขณะที่
เราเพิ่มพูนศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละ
ยื่นมือออกไปรกัและห่วงใยผู้อื่น 15

มีความปลอดภัยในการทําตามพระคาํ 
ของพระเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค ์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน ที่ปรกึษาในฝ่าย
ประธานสูงสุด และสมาชิกโควรมัอคัรสาวก 
สิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และ
ผู้เปิดเผย ในโลกที่ความกลัว ส่ิงรบกวน 

ความทุกข์ยาก และความโกรธเพิ่มขึน้
ทุกขณะ เราสามารถมองไปยังพวกท่าน
เพื่อดวูา่สานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์
—ผู้เป่ียมดว้ยจิตกุศล—มอง ¯ง และมี
ปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่ประเด็นที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้ง พวกท่านเป็นพยานถึง
พระเยซูครสิต ์และตอบรบัดว้ยจิตกุศล 
ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระเยซูครสิต ์ 
ผู้ที่พวกท่านเป็นพยานถึง

หลังจากประสบการณ์ที่ดฉัินมีกับ 
โคลอี ้ดฉัินคน้ควา้พระคมัภีรท์ี่กล่าวถึง
พระบัญญัตแิละความรกั ดฉัินพบหลาย
ข้อ แตล่ะข้อยํา้เตอืนเราวา่พระบัญญัต ิ
ของพระองคค์อืการที่พระองคแ์สดง 
ความรกัตอ่เรา และการเช่ือ¯งพระบญัญตั ิ
ของพระองคค์อืการที่เราแสดงความรกั
ตอ่พระองค์

ดฉัินเป็นพยานวา่เมื่อเราวางใจพระ-
ผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดรข์องเรา วางใจ
พระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์
และใช้ศรทัธาในการชดใช้ วางใจสุรเสียง
กระซิบของพระวญิญาณ และวางใจคาํ
แนะนําของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ เรา
จะพบหนทางออกจากขอบถนนและเดนิ
ทางตอ่อย่างปลอดภัย—ไม่ ใช่แคอ่ดทน
แตพ่บปีตริะหวา่งเดนิทางกลับบ้านดว้ย 
ในพระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ข้าพเจ้าตวัเปียก เป้ือนโคลน หนาวส่ัน 
และจินตนาการตามประสาเด็กวา่ 
ข้าพเจ้าคงตอ้งตายที่สนามหลังบ้าน
ตนเอง สุดท้าย ข้าพเจ้าถามคณุยายวา่จะ
ตอ้งทําอะไรเพื่อจะเข้าบ้านได ้โดยไม่ทัน
รูต้วั คณุยายก็ฉีดน้ําล้างโคลนจากตวั
ข้าพเจ้าขณะยืนอยู่สนามหลังบ้าน หลัง
เวลาผ่านไปราวกับช่ัวนิรนัดร ์คณุยาย
เห็นวา่ข้าพเจ้าสะอาดดแีล้ว จึงปล่อยให้
เข้าบ้าน ซ่ึงในบ้านน้ันอุ่น และข้าพเจ้าได้
สวมเสือ้ผ้าที่แห้งและสะอาด

เมื่อพิจารณาเรือ่งน้ีในเชิงอุปมา ขอ
ให้ ไตรต่รองพระดาํรสัของพระเยซูครสิต์
ตอ่ไปน้ี “และไม่มีส่ิงที่ ไม่สะอาดจะเข้าไป
ในอาณาจักรของพระองค์ ได;้ ฉะน้ันไม่มี
ส่ิงใดเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระองค์
นอกจากบรรดาผู้ที่ล้างอาภรณ์ของพวก
เขาในเลือดของเรา, เพราะศรทัธาของ
พวกเขา, และการกลับใจจากบาปทัง้หมด
ของพวกเขา, และความซ่ือสัตย์จนกวา่
ชีวติจะหาไม่ของพวกเขา.” 1

การยืนอยู่นอกบ้านให้คณุยายฉีดน้ํา
ใส่เป็นส่ิงที่ ไม่น่าพึงพอใจและน่าอึดอัด 
การถูกปฏิเสธโอกาสที่จะกลับไปอยู่กับ
พระบิดาบนสวรรคเ์พราะเราเลือกอยู่ ใน
บ่อหรอืโคลนแห่งบาปที่ทําให้แปดเป้ือน
จะเป็นส่ิงที่น่าสลดช่ัวนิรนัดร ์เราไม่ควร
หลอกตวัเองถึงส่ิงที่เราตอ้งทําเพื่อจะกลับ

ให้ข้าพเจ้าเข้าบ้าน ท่านบอกวา่หากปล่อย
ให้เข้าไป โคลนจะเป้ือนพืน้บ้าน ซ่ึงท่าน
เพิ่งทําความสะอาด ข้าพเจ้าจึงทําส่ิงที่
เด็กเก้าขวบจะทําในสถานการณ์น้ันคอื 
วิง่ไปที่ประตหูลังบ้าน แตท่่านเรว็กวา่
ที่ข้าพเจ้าคดิ ข้าพเจ้าโกรธ กระทืบเท้า 
และเรยีกรอ้งที่จะเข้าบ้าน แตป่ระตยูังคง
ปิดอยู่

ย น  ยน

า ก จ ิ

 มื่อข้าพเจ้าอายุเก้าขวบ คณุยาย
ข้าพเจ้า ที่มีผมขาว สูงประมาณ 1.5 
เมตร มาเยี่ยมบ้านเราเป็นเวลาสอง

สามสัปดาห์ บ่ายวนัหน่ึงขณะที่ท่านยัง
อยู่ พี่ชายสองคน รวมทัง้ข้าพเจ้าตดัสิน
ใจไปขุดหลุมที่สนามตรงข้ามบ้านของเรา 
ข้าพเจ้าไม่รูว้า่เล่นแบบน้ีทําไม บางครัง้
พวกเด็กผู้ชายชอบขุดหลุม เราเป้ือนนิด
หน่อย ไม่ถึงขนาดทําให้มี²ญหามาก เด็ก
ชายคนอื่นๆในละแวกบ้านเห็นพวกเรา 
และแลดวูา่เพียงการขุดหลุมก็เป็นเรือ่ง
น่าตืน่เตน้ จึงตดัสินใจเข้ามาช่วย แล้ว
เราทุกคนก็เป้ือน ดนิเริม่แข็ง เราจึงลาก
สายยางมารดน้ําเล็กน้อยที่ก้นหลุมเพื่อให้
ดนิอ่อนตวั เราเริม่เป้ือนโคลนเมื่อเราขุด
ตอ่ไป แตห่ลุมน้ันเริม่ลึกขึน้

บางคนในกลุ่มคดิวา่เราควรทําให้หลุม
ของเรากลายเป็นสระน้ํา เราจึงเตมิน้ําให้
เต็ม โดยที่อายุน้อยที่สุดและตอ้งการเป็น
ที่ยอมรบั ข้าพเจ้าโดนโน้มน้าวให้กระโดด 
ซ่ึงข้าพเจ้าก็ทําตาม ตอนน้ีข้าพเจ้าเลอะ 
เทอะมาก ข้าพเจ้าไม่คดิวา่ตวัจะเต็มไป
ดว้ยโคลนในตอนแรก แตสุ่ดท้ายก็จบ
แบบน้ัน

เมื่ออากาศเริม่หนาว ข้าพเจ้าข้าม
ถนน ตัง้ใจจะเดนิเข้าบ้าน คณุยายเจอ
ข้าพเจ้าตรงประตหูน้าบ้าน และไม่ยอม

จ จา า า า จ
ความหวังที่เราจะมีชีวติอีกครั้งกับพระบิดาขึ้นอยู่กับการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์
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ไปและคงอยู่ในทีป่ระทบัของพระบดิาบน-
สวรรค ์เราตอ้งสะอาด

ก่อนมายังโลกน้ี เราเข้ารว่มในสภา
ใหญ่ ในฐานะบุตรธิดาทางวญิญาณของ
พระผู้เป็นเจ้า 2 เราแตล่ะคนตัง้ใจ¯ง 
และไม่มี ใครหลับ ในสภาน้ัน พระบิดา-
บนสวรรคท์รงนําเสนอแผนหน่ึง เพราะ
แผนธํารงสิทธิ์เสรขีองเราไว ้และ 
กําหนดให้เราตอ้งเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ของเราเอง ไม่ ใช่จากประสบกาณ์ของ
พระองค ์พระองคท์รงรูว้า่เราจะทําบาป 
พระองคท์รงรูอ้ีกวา่บาปจะทําให้เราไม่
สะอาดและไม่สามารถกลับไปยังที่ประทับ
ของพระองค์ ได ้เพราะที่ซ่ึงพระองค์

ประทับสะอาดยิ่งกวา่บ้านที่คณุยาย
ทําความสะอาดแล้ว

เพราะพระบิดาบนสวรรคข์องเราทรง
รกัเราและทรงมีพระประสงคท์ี่ “ทําให้
เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์
ของมนุษย์” 3 แผนของพระองคร์วมถึง
บทบาทของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์
หน่ึงผู้ทรงสามารถช่วยเราให้สะอาด ไม่
วา่เราเคยสกปรกมาก่อนเพียงใด เมื่อ
พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงประกาศ
ถึงความจําเป็นของพระผู้ช่วยให้รอด 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่เราทุกคนหันไปมอง
พระเยซูครสิต ์ผู้เป็นพระบุตรหัวปีใน
วญิญาณ พระผู้ซ่ึงไดก้้าวหน้าถึงจุดที่ทรง

เป็นเช่นพระบิดา 4 ข้าพเจ้าเช่ือวา่เราทุก
คนรูว้า่ตอ้งเป็นพระองค ์และไม่มี ใครใน
บรรดาพวกเราทําได ้มีแตเ่พียงพระองคท์ี่
สามารถทําได ้และพระองคท์รงทํา

ในสวนเกทเสมนีและบนกางเขนที่
กลโกธา พระเยซูครสิตท์รงทนทุกข์ทัง้
รา่งกายและวญิญาณ ทรงส่ันเพราะความ
เจ็บปวด พระโลหิตหลั่งจากทุกขุมขน 
ทรงวงิวอนพระบิดาให้ทรงเลื่อนถ้วยแห่ง
ความขมขื่นน้ีจากพระองค์ 5 แตพ่ระองค์
ยังทรงดืม่จากถ้วยน้ัน 6 ทําไมพระองค์
ทรงทําเช่นน้ัน ในพระดาํรสัของพระองค ์
พระองคท์รงประสงคจ์ะถวายเกียรตแิด่
พระบิดาของพระองค ์และทรงเสรจ็สิน้ 
“การเตรยีมเพื่อลูกหลานมนุษย์” 7  
พระองคท์รงประสงคจ์ะรกัษาพนัธสัญญา 
ของพระองคแ์ละทรงเปิดทางให้เรากลับ
บ้าน ในทางกลับกันพระองคท์รงเรยีกรอ้ง
อะไรจากเรา พระองคท์รงวงิวอนให้เรา
สารภาพบาปของเรา และกลับใจเพื่อเรา
จะไม่ทนทุกข์ดงัเช่นพระองค์ 8 พระองค์
ทรงเชือ้เชิญเราให้สะอาดเพื่อเราจะไม่ถูก
ทิง้อยูด่า้นนอกท่ีประทบัของพระบดิาบน-
สวรรค์

แม้การหลีกเลี่ยงจากบาปเป็นรปูแบบ
ชีวติที่ปรารถนา ตราบเท่าที่มีพลังแห่ง
การชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์กี่ยวโยง
อยู่ น่ีไม่สําคญัวา่เรา เคยทําบาปใดมา
ก่อน หรอืเราทําบาปมามากมายเพียงใด 
ไม่สําคญัวา่เราละอายหรอือับอายเพียง
ใด เพราะบาป ดงัที่ศาสดาพยากรณ์นีไฟ
กล่าววา่ “รกุราน[เรา]โดยง่าย” 9 ไม่สําคญั
วา่ครัง้หน่ึงเราเคยขายสิทธิบุตรหัวปีโดย
แลกกับถั่วแดง 9

ส่ิงสําคญัคอื พระเยซูครสิต ์พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า ทรงทน “ความเจ็บ
ปวดและความทุกข์และการล่อลวงทุก
อย่าง” เพื่อวา่ “พระองคจ์ะทรงรูต้ามเน้ือ 
หนังวา่จะทรงช่วยผู้คนของพระองค ์
ตามความทุพพลภาพของพวกเขาได ้
อย่างไร”11 ส่ิงสําคญัคอื พระองคท์รงเต็ม 
พระทัยที่จะอ่อนน้อม 12 ลงมาบนโลก 
และทรงลง “ตํา่กวา่ส่ิงทัง้ปวง” 13 และ 
ทรงทนทุกข์ตอ่ “ความขัดแย้งที่รนุแรง 
กวา่มนุษย์คนใด” 14 จะทนได ้ส่ิงสําคญั 
คอืพระครสิตท์รงกําลังวงิวอนแทนเรา 
ตอ่พระบิดา โดยตรสัวา่ “พระบิดา, ขอ
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พระองคท์อดพระเนตรความ ทุกขเวทนา 
และความตายของคนที่มิไดท้ําบาป, ผู้
ที่พระองคพ์อพระทัยมาก; . . .ดงัน้ัน, 
พระบิดา, ขอทรงละเวน้พี่น้องเหล่า 
น้ีของข้าพระองคท์ี่เช่ือในนามของ
ข้าพระองค,์ เพื่อพวกเขาจะมาหาข้า
พระองคแ์ละมีชีวติอันเป็นนิจ” 15 น่ัน
คอืส่ิงที่สําคญัอย่างแท้จรงิ และส่ิงน้ีให้
ความหวงัใหม่แก่เรา และความตัง้ใจที่จะ
ปรบัปรงุตนเองตอ่ไป เพราะพระองค์ ไม่
ทรงลืมเรา 16

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระผู้ช่วยให้รอด
จะไม่ทรงหันไปจากเราเมื่อเราแสวงหา 
พระองคอ์ย่างอ่อนน้อม เพื่อจะกลับใจ 
พระองคจ์ะไม่ทรงมองวา่เราเกินจะ 
เยียวยา พระองคจ์ะไม่ตรสัวา่ “ โอ ไม่  
เจ้าทําบาปอีกแล้ว” พระองคจ์ะไม่ทรง 
ปฏิเสธเราเพราะความล้มเหลวในความ 
เข้าใจวา่เป็นการยากเพียงใดที่จะหลีก 
เลี่ยงบาป พระองคท์รงเข้าใจทุกส่ิงอย่าง 
ถ่องแท้ รวมถึงความเจ็บปวด ความ 
อับอาย และความผิดหวงั ซ่ึงเป็นผลของ 
บาปอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

การกลับใจมีอยู่จรงิ และเป็นไปได ้ส่ิง
น้ีไม่ ใช่ประสบการณ์ที่คดิขึน้มาเอง หรอื
เป็นผลของ “จิตใจที่ ไรส้ต”ิ 17 การกลับใจ
มีพลังที่จะยกภาระออกไปและแทนที่ดว้ย
ความหวงั ทัง้สามารถนําการเปลี่ยนแปลง 
ยิ่งใหญ่มาสู่จิตใจ ซ่ึงส่งผลให้เรา “ ไม่มี 
ใจที่จะทําความช่ัวอีก, แตจ่ะทําความด ี
โดยตลอด” 18 เป็นส่ิงจาํเป็นทีว่า่การกลับใจ 
ไม่ ใช่เรือ่งง่าย ส่ิงสําคญัที่เป็นนิรนัดรก็์ 
เช่นเดยีวกัน แตผ่ลเหล่าน้ันคุม้คา่ ดงัที่ 
ประธานบอยดเ์ค. แพคเกอรเ์ป็นพยาน 
ในคาํปราศรยัสุดท้ายของท่านตอ่สาวก 
เจ็ดสิบของศาสนจักร “ข้อคดิเป็นดงัน้ี:  
การชดใช้ ไม่ทิง้รอ่งรอย ส่ิงที่การชดใช้ 
ซ่อมแซมก็จะไดร้บัการซ่อมแซม . . .การ 
ชดใช้ ไม่ทิง้รอ่งรอย การชดใช้รกัษา และ 
ส่ิงที่การชดใช้รกัษาจะหายด”ี 19

ในทาํนองเดยีวกัน ความหวงัที่เราจะ
มีชีวติอีกครัง้กับพระบิดาขึน้อยู่กับการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงเป็นความ
เต็มใจของพระองคผ์ู้ ไรบ้าป แม้ความ
ยุตธิรรมจะไม่มีผลตอ่พระองค ์พระองค์
ทรงรบัเอาการล่วงละเมิดทัง้มวลของ
มนุษยชาต ิรวมถึงบาปของบุตรและธิดา

บางคนของพระผู้เป็นเจ้าเลือกทนทุกข์
ดว้ยตวัของเขาเอง

ในฐานะสมาชิกของศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
เราเช่ือวา่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ ในการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดกวา่ผู้คนทั่วไปเพราะ
เรารูว้า่ ถ้าเราทําพันธสัญญา กลับใจอย่าง
ตอ่เน่ือง และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ 
พระองคจ์ะทรงให้เราเป็นทายาทรว่มกับ
พระองค์ 20 และเฉกเช่นพระองคเ์ราจะ
รบัทุกส่ิงที่พระบิดาทรงมี 21 น่ีคอืหลัก
คาํสอนที่สําคญั และเป็นความจรงิ การ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตท์ําให้คาํเชือ้เชิญ
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่วา่ “จงเป็นคนดี
พรอ้ม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน  
ผู้สถิตในสวรรคท์รงดพีรอ้ม” 22 เป็นไปได้
อย่างแน่นอนและไม่ไกลเกินเอือ้ม

พระคมัภีรส์อนวา่ทุกคนตอ้ง “ถูก
พิพากษาตามการพิพากษาอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระผู้เป็นเจ้า” 23 ในวนัน้ันเราจะ
ไม่มี โอกาสซ่อนตวัท่ามกลางฝูงชน หรอื
กล่าวโทษผู้อื่น เพื่อแก้ตวัสําหรบัความ
ไม่สะอาดของเรา พระคมัภีรย์ังสอนเรา
วา่พระเยซูครสิต ์พระองคผ์ู้ทรงทนทุกข์
เพื่อบาปของเรา ผู้ทรงเป็นผู้วงิวอนแทน
เราตอ่พระบิดา ผู้ทรงเรยีกเราวา่เป็น

สหายของพระองค ์ผู้ทรงรกัเราจนถึง
ที่สุด ในที่สุดพระองคจ์ะเป็นผู้พิพากษา
ของเรา พรอย่างหน่ึงจากการชดใช้ของ
พระเยซูครสิตท์ี่เรามักมองข้ามคอื  
“พระบิดา . . .ทรงมอบการพิพากษาทัง้
สิน้ไวก้ับพระบุตร” 24

พี่น้องทัง้หลาย หากท่านรูสึ้กท้อแท้
หรอืสงสัยวา่ท่านจะออกจากหลุมทาง
วญิญาณที่ท่านขุดไว้ ไดห้รอืไม่ ขอให้จํา
ไวว้า่ผู้ ใดทรงยืนอยู่ “ระหวา่ง [เรา] และ
ความยุตธิรรม” ผู้ซ่ึง “เต็มไปดว้ยความ
สงสารตอ่ลูกหลานมนุษย์” และทรง
รบัเอาความช่ัวช้าสามานย์และการล่วง
ละเมิดของเราไวก้ับพระองค ์และ “ทรง 
สนองข้อเรยีกรอ้งแห่งความยุตธิรรม” 25 
อีกนัยหน่ึ ดงัที่นีไฟทําในช่วงของความ
สงสัย ขอให้จําไวว้า่ “[ข้าพเจ้า]ไดว้างใจ
ผู้ ใด” 26 แม้พระเยซูครสิต ์และกลับใจ
และไดร้บัประสบการณ์ของ “ความเจิดจ้า
อันบรบิูรณ์แห่งความ หวงั ” 27 อีกครัง้ ใน
พระนามของเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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จรงิของเรือ่งดงัที่มันเป็นจรงิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรือ่งพระเจ้าพระเยซูครสิตแ์ละ
งานของพระองค์ ในบรรดาพวกเขา 8  
พระวญิญาณบรสุิทธิทํ์าใหค้วามเขา้ใจสวา่ง 
และพวกเขาไดย้ินสุรเสียงของพระเจ้า
ชัดเจนขึน้ พระกิตตคิณุของพระเยซู-
ครสิต½์งลึกอยู่ ในใจพวกเขา 9 พวกเขา
แน่วแน่และเช่ือ¯ง 10 พวกเขาส่ังสอน
พระกิตตคิณุดว้ยความองอาจและพลัง 
และสรา้งอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ขึน้ 11  
พวกเขามีปีติ ในพระเจ้าพระเยซูครสิต์

เรามีหลายส่ิงที่เหมือนกับชายหญิงที่
ซ่ือสัตย์ ในความเรอืงโรจน์แห่งเวลา เรามี
ชีวติในช่วงเวลาที่พระเจ้าพระเยซูครสิต์
ทําปาฏิหารยิ์ ในบรรดาพวกเรา—รวมถึง
การรกัษาคนป่วย ชําระเราจากบาป การ
เปลี่ยนใจของเรา และทําให้ความรอดแก่
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทัง้สองดา้น
ของม่านเป็นไปได ้ในสมัยของเรา เรามี
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก อํานาจ
ฐานะปุโรหิต ของประทานทางวญิญาณ 
และมีพรอันสูงส่งของศาสนพิธีแห่ง 
ความรอด

ช่วงเวลาของเราเป็นเวลาที่อันตราย 
—เป็นเวลาแห่งความช่ัวรา้ยและการ
ล่อลวง เวลาแห่งความสับสนและความ
โกลาหล ในช่วงกลียุคเหล่าน้ี ศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลก 
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน เรยีกให้เรา

ถึงพวกเขา พระเยซูตรสัวา่ “แต่
นัยน์ตาของท่านทัง้หลายก็เป็นสุขเพราะ
ไดเ้ห็น และหูของท่านก็เป็นสุขเพราะ
ไดย้ิน” 5

ก่อนพระองคจ์ะทรงทนทุกข์ ในเกท-
เสมนีและบนคลัวาร ีพระเยซูทรงให้
คาํสัญญาที่ยอดเยี่ยมตอ่สานุศิษย์ของ
พระองคว์า่ “คนที่วางใจในเราจะทํา
กิจการที่เราทําน้ันดว้ย และเขาจะทํากิจ
ที่ยิ่งใหญ่กวา่น้ันอีก เพราะวา่เราจะไปหา
พระบิดาของเรา” 6

พระเยซูทําให้คาํสัญญาน้ันเกิด
สัมฤทธิผล: เริม่ที่วนัเพ็นเทคอสต ์เหล่า
สานุศิษย์ ไดร้บัพรดว้ยการบัพตศิมาดว้ย
ไฟและดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 7 โดย
ผ่านศรทัธาในพระครสิตก์ารกลับใจและ
การเช่ือ¯งของพวกเขา พระวญิญาณ-
บรสุิทธิ์จะเป็นเพื่อนของพวกเขา เปลี่ยน
ใจพวกเขา และอวยพรพวกเขาดว้ย
ประจักษ์พยานที่มั่นคงถึงความจรงิ

ของประทานและพรเหล่าน้ีเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งให้สานุศิษย์ของพระองค ์
ถึงแม้ช่วงเวลาที่พวกเขามีชีวติอยู่น้ัน
อันตรายและน่าสับสน พวกเขาไดร้บั
ของประทานทางวญิญาณของตาที่มอง
เห็นและหูที่ ไดย้ิน โดยอํานาจของพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์ พวกเขาเริม่เห็นความ

ย ิ   า ก

า ก จ ิ

 นการปฏิบัตศิาสนกิจมรรตยัของ
พระองค ์พระเยซูทรงทําปาฏิหารยิ์
ที่ยิ่งใหญ่เช่นการรกัษาและสอนดว้ย

สิทธิอํานาจและพลังที่พระคมัภีรก์ล่าววา่ 
“กิตตศัิพท์ของพระองคก็์เลื่องลือไปทั่ว
ประเทศซีเรยี . . . และมีมหาชนตดิตาม
พระองค”์ 1

บางคนที่เห็นพระองคท์รงรกัษาและ
ไดย้ินพระองคท์รงสอนกลับปฏิเสธ
พระองค ์หลายคนตดิตามพระองคร์ะยะ
หน่ึงแตจ่ากน้ันก็ไม่ตดิตามพระองคอ์ีก
ตอ่ไป 2 พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงอยู่ตอ่
หน้าพวกเขา แตพ่วกเขาไม่รูว้า่พระองค์
เป็นใคร พวกเขามืดบอด และพวกเขา
เลือกที่จะจากไป ถึงพวกเขา พระเยซู
ตรสัวา่

“เรามาหาคนของเรา, และคนของเรา
หารบัเราไม่” 3

“หูของเขาก็ตงึ และตาของเขาก็ปิด” 4

อย่างไรก็ตาม มีชายและหญงิจาํนวน
มาก รวมทัง้อคัรสาวกผูซ่ื้อสัตยข์อง
พระองคผู้์ซ่ึงดาํเนินชีวติที่ ใหพ้ระองค์
เป็นศนูยก์ลาง แมพ้วกเขาลม้ลกุคลกุ
คลานกับส่ิงรบกวนทางโลก ดว้ยความ
สับสนเกีย่วกับส่ิงทีพ่ระองคท์รงสอน และ
แม้ดว้ยความหวาดกลัว พวกเขาเช่ือใน
พระองค ์รกัพระองค ์และตดิตามพระองค์

า น ยนิ
หากเราจะมองท่ีพระครสิตแ์ละเปิดหแูละตาของเรา พระวญิญาณบรสุิทธิ์
จะประทานพรเราใหเ้ห็นส่ิงทีพ่ระเจา้ พระเยซคูรสิตท์าํในชวีติของเรา
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ช่วยเหลือผู้ที่ ไดร้บับาดเจ็บทางวญิญาณ 12  
ยืนหยัดในความจรงิดว้ยความกล้าหาญ 13  
และสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 14  
ไม่วา่ระดบัความเข้มแข็งทางวญิญาณ
หรอืศรทัธาหรอืการเช่ือ¯งของเราจะมาก
เพียงใด ก็ยังไม่พอสําหรบังานที่อยู่เบือ้ง
หน้า เราตอ้งการแสงสวา่งทางวญิญาณ
และพลังอํานาจมากขึน้ เราตอ้งมีตาที่ 
มองเห็นพระผู้ช่วยให้รอดทํางานในชีวติ 
ของเราไดชั้ดเจนขึน้และหูที่ ไดย้นิสุรเสียง 
ของพระองคล์ึกซึง้มากขึน้ในใจเรา

พรอันน่าอัศจรรย์น้ีเกิดขึน้เมื่อเราเปิด 
ใจเราและรบั 15 รบัพระเจ้าพระเยซูครสิต ์
หลักคาํสอนของพระองคแ์ละศาสนจักร
ของพระองคเ์ข้ามาในชีวติของเราอย่าง
แท้จรงิ เราไม่จําเป็นตอ้งดพีรอ้ม แต่
เราตอ้งเป็นคนดแีละดยีิ่งขึน้ เราตอ้ง
มุ่งมั่นดาํเนินชีวติตามความจรงิที่แจ้ง-
ชัดและเรยีบง่ายของพระกิตตคิณุ หาก
เรายอมรบัพระนามของพระครสิต ์ดว้ย
ศรทัธาในพระองค์ ในการกลับใจจากบาป
ของเรา รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์
และระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา เราจะ
ไดร้บัความเป็นเพื่อนจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ผ่านพระเมตตาและพระคณุของ
พระเยซูครสิต์

การเช่ือ¯งนําพระวญิญาณมาสู่จิตใจ
เรา ในบ้านของเรา เราสวดอ้อนวอนดว้ย
ศรทัธา คน้ควา้พระคมัภีร ์และรกัษาวนั
สะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ในห้องนมัสการ เรา
รบัส่วนศีลระลึกและทําสัญญาศักดิสิ์ทธิ์
กับพระบิดาบนสวรรค์ ในพระนามของ
พระครสิต ์ในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ เรามี
ส่วนรว่มในศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์แทนพี่น้อง
อีกดา้นหน่ึงของม่าน ในครอบครวัของเรา
และในงานมอบหมายของเราจากพระเจ้า 
เราเอือ้มไปหาผู้อื่นยกภาระของพวกเขา
และเชือ้เชิญพวกเขามาสู่พระครสิต์

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้ารูว้า่หากเรา
จะทําส่ิงเหล่าน้ี พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
เสด็จมา! เราจะเตบิโตทางวญิญาณ และ
รบัประสบการณ์ผ่านทางพระวญิญาณ-
บรสุิทธิ์ และพระองคจ์ะทรงเป็นเพื่อน
เรา หากเราจะมองที่พระครสิตแ์ละเปิด
หูและตาของเรา พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ประทานพรเราให้เห็นส่ิงที่พระเจ้า พระ-
เยซูครสิตท์ําในชีวติของเรา เสรมิสรา้ง

ศรทัธาของเราในพระองคด์ว้ยความเช่ือ
มั่นและความชัดแจ้ง เราจะตอ้งเพิ่มการ
มองเห็นพี่น้องของเราทุกคนอย่างที่พระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงมองเห็นพวกเขา ดว้ยความ
รกัและความเห็นอกเห็นใจมากขึน้ เราจะ
ไดย้ินเสียงของผู้ช่วยให้รอดในพระคมัภีร ์
ในสุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณ และ
ในถ้อยคาํของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ 16 
เราจะเห็นอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าสถิต
กับศาสดาพยากรณ์และผู้นําทัง้หมด
ของศาสนจักรที่แท้จรงิและดาํรงอยู่ของ
พระองค ์และเราจะรูด้ว้ยความแน่นอนวา่
น่ีคอืงานอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า 17

เราจะเห็นและเข้าใจตนเอง และส่ิงรอบ
ตวัเราในแบบของพระผู้ช่วยให้รอด เราจะ
พบส่ิงที่อัครสาวกเปโตรเรยีกวา่ “พระทัย
ของพระครสิต”์ 18 เราจะมีตาที่มองเห็น
และหูที่ ไดย้ิน และเราจะสรา้งอาณาจักร
ของพระเจ้า

ชีวติอาจจะยาก น่าสับสน เจ็บปวด 
และท้อแท้ ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ โดยที่มี
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อน แสงสวา่ง
ของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตจ์ะ
ส่องผ่านความสับสน ความเจ็บปวด และ
ความมืดมน ไม่วา่มาในรปูแบบกระทัน
หันน่าทึ่งหรอืในขัน้ตอนที่อ่อนโยน พลัง
อํานาจทางวญิญาณที่รุง่โรจน์จะให้การ
รกัษาดว้ยความรกัและการปลอบโยนสู่
การกลับใจ จิตวญิญาณที่บาดเจ็บ ขจัด
ความมืดดว้ยความสวา่งแห่งความจรงิ 
และขับไล่ความท้อแท้สิน้หวงัดว้ยความ
หวงัในพระครสิต ์เราจะเห็นพรเหล่า 
น้ี และเราจะรูจ้ากการเป็นพยานของ 

พระวญิญาณวา่ พระเจ้าพระเยซูครสิต์
กําลังทํางานในชีวติเรา ภาระของเราจะถูก 
“กลนืเขา้ไปในปีตขิอง [พระผู้ ไถข่องเรา]” 
อย่างแท้จรงิ 19

ประสบการณ์ของคณุพ่อคณุแม่
ข้าพเจ้าเมื่อหลายปีก่อนแสดงให้เห็นถึง
ความสําคญัและอํานาจของตาที่มองเห็น
และหูที่ ไดย้ิน ในปี 1982 คณุพ่อคณุแม่
ถูกเรยีกให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่ดาเวา
ฟิลิปปินส์ เมื่อคณุแม่เปิดจดหมาย และ
เห็นวา่พวกเขาไดร้บัเรยีก เธอพูดกับคณุ
พ่อวา่ “ ไม่! คณุตอ้งโทรหาพวกเขา และ
บอกพวกเขาวา่เราไม่สามารถไปฟิลิปปินส์
ได ้พวกเขารูว้า่คณุมี โรคหอบหืด” คณุ
พ่อทนทุกข์ดว้ยโรคหอบหืดเป็นเวลา
หลายปี และคณุแม่เป็นทุกข์ยิ่งนัก 
เกี่ยวกับท่าน

สองสามคนืตอ่มาคณุแม่ปลุกคณุพ่อ
เวลาประมาณ 2:30 น. เธอกล่าววา่  
“เมอลิน คณุไดย้ินเสียงน้ันไหม”

“ ไม่ ผมไม่ไดย้ินอะไร”
“แตฉั่นไดย้ินเสียงพูดเหมือนเดมิสาม

ครัง้วา่ ‘ทําไมเจ้าจึงกังวลเล่า เจ้าไม่รูห้รอื
วา่เรารูว้า่เขาเป็นโรคหอบหืด เราจะดแูล
เขา และเราจะดแูลเจ้า เตรยีมตวัเจ้าให้
พรอ้มเพื่อทํางานในฟิลิปปินส์’”

คณุพ่อคณุแม่ข้าพเจ้ารบัใช้ ใน
ฟิลิปปินส์และมีประสบการณ์ยอดเยี่ยม 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนของพวก
เขา และพวกเขาไดร้บัพรและคุม้ครอง 
คณุพ่อไม่เคยมี²ญหากับโรคหอบหืด 
ท่านรบัใช้เป็นที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่าย
ประธานคณะเผยแผ่ และท่านกับคณุแม่
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เสนอทางโทรทัศน์อย่างตอ่เน่ือง สึนามิ 
ขนาดยักษ์ซัดถล่มพืน้ที่คณะเผยแผ่ 
เซ็นดะอิ—กวาดเอาทุกส่ิงที่มันผ่านไป: 
รถ บ้าน โรงงาน และทุ่งนา ภาพอันน่า
เศรา้น้ันทําให้ข้าพเจ้าตกตะลึงและรอ้งไห้ 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างหนักเพื่อขอ
ให้พระบิดาประทานการปกป้องและช่วย
เหลือทุกคนที่อาศัยอยู่ ในภูมิภาคน้ีอัน
เป็นที่รกัของข้าพเจ้า

ตอ่มา ขา้พเจา้ไดร้บัการยนืยนัวา่ผูส้อน 
ศาสนาและสมาชิกศาสนจักรทุกคน
ปลอดภัย สมาชิกหลายท่านไดร้บัผล 
กระทบ ตอ้งสูญเสียสมาชิกในครอบครวั
ของพวกเขา บ้านและข้าวของเครือ่ง

ย ิ ิ า ยากิ

า ิก กย ิ า ก จ ิ

 มื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2011 ข้าพเจ้ายืน
อยู่ที่ชานชลาสถานีรถไฟชินะกะวะ 
โตเกียวเพื่อไปเยี่ยมคณะเผยแผ่ โกเบ

ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 14:46 น. เกิด
แผ่นดนิไหวอย่างรนุแรงขนาด 9.0 แมก-
นิจูด ความส่ันสะเทือนที่รนุแรงมากทํา 
ให้ข้าพเจ้ายืนไม่ตดิ ตอ้งเกาะราวบันได 
ไวแ้น่น หลอดไฟบนเพดานรอบดา้น 
เริม่หล่นลงสู่พืน้ โตเกียวแตกตืน่กันไป
ทัง้เมือง

ยังดทีี่ข้าพเจ้าไม่ไดร้บับาดเจ็บ และ
ส่ีช่ัวโมงตอ่มา ก็ โล่งใจเมื่อทราบวา่ทุก
คนในครอบครวัปลอดภัย

มีข่าวสารที่น่ากลัวและน่าตกใจนํา

จ ย น ิ า จา
จงให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อนไม่วา่ท่านเผชิญการทดลองใดอยู่  
จงมีศรัทธาในพระครสิต์ และวางใจพระองค์ ในทุกส่ิง

ไดอ้บรมผู้สอนศาสนาหลายรอ้ยคนและ 
วสุิทธิชนยุคสุดทา้ยทีซ่ื่อสัตยห์ลายพนัคน 
ในการเตรยีมพรอ้มสําหรบัการจัดตัง้
วอรด์และสเตคบนเกาะมินดาเนา พวก
ท่านไดร้บัพร ดว้ยตาที่มองเห็นและหู
ที่ ไดย้ิน

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้ายืนเป็น
พยานถึงพระเยซูครสิต ์ข้าพเจ้ารูว้า่
พระองคท์รงพระชนม์ พระองคท์รง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่
ของเรา ข้าพเจ้ารูว้า่หากเรารบัพระองค์
เข้ามาในชีวติของเรา และดาํเนินชีวติ
ตามความจรงิที่แจ้งชัดและเรยีบง่าย
ของพระกิตตคิณุของพระองค ์เรา
จะไดค้วามสุขในการเป็นเพื่อนของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราจะมีของขวญั
ลํา้คา่ของตาที่มองเห็นและหูที่ ไดย้ิน 
ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. มัทธิว 4:24–25.
 2. ด ูยอห์น 6:66.
 3. 3 นีไฟ 9:16.
 4. กิจการ 28:27 ด ูมัทธิว13:15 ดว้ย.
 5. มัทธิว 13:16.
 6. ยอห์น 14:12.
 7. ด ูกิจการ 2:1–4.
 8. ด,ู ตวัอย่าง, กิจการ 10:9–15.
 9. ด ูอีนัส 1:3.
 10. ด ูกิจการ 2:42.
 11. ด ูกิจการ 4:8–12.
 12. ด ูโธมัส เอส.มอนสัน, “หวนคดิ และ

เดนิหน้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 105.
 13. ด ูโธมัส เอส.มอนสัน, “จงเข้มแข็ง 

และ กล้าหาญเถิด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
66–69.

 14. ด ูโธมัส เอส.มอนสัน, “ศรทัธาในงาน
แห่งความรอด,” การประชุมอบรมผู้นําทั่ว
โลก, มิถุนายน 2013 lds. org/ broadcasts.

 15. คาํวา่ รบั มีหลายความหมายที่สําคญั
ในบรบิทน้ี: “ซึมซับผ่านความคดิหรอื
ความรูสึ้ก” “ยอมให้เข้า” ยอมรบัวา่เป็น
ความจรงิ เช่ือ และยินดตีอ้นรบั (ด ู
Merriam- Webster’s Collegiate ,  11th ed. 
[2003], “receive”).

 16. ด ูหลกัคาํสอนและพนัธสัญญา 18:34–36;  
68:3–4.

 17. ประธานฮาโรลด ์บี. ลีสอนวา่ พยานน้ี
เป็นส่ิงจําเป็นตอ่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
สู่พระเจ้า (ด ู“Be Loyal within You 
[Brigham Young University devotional, 
Sept. 11, 1973], 4, speeches. byu. edu ).

 18. 1 โครนิธ์ 2:16.
 19. แอลมา 27: 17 ด ูแอลมา 31: 38 ดว้ย.
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ใช้ ในบ้าน มีผู้เสียชีวติเกือบ 20,000 
คน ชุมชนถูกทําลายและหลายคนจํา
ตอ้งละทิง้บ้านเรอืนจากผลกระทบของ
อุบัตเิหตทุี่เกิดขึน้ในโรงงานพลังงาน
นิวเคลียร์

ภัยพิบัตเิช่นน้ีกําลังสรา้งความหายนะ
ในหลายภูมิภาคของโลกยุค²จจุบัน ทําให้
ตอ้งสูญเสียชีวติมากมาย เราไดร้บัการ
เตอืนวา่ภัยพิบัต ิสงครามและความยาก
ลําบากสุดคณานับจะเกิดขึน้ในโลก

เมื่อการทดลองเช่นน้ีเกิดขึน้กับเรา
อย่างกะทันหัน เราอาจสงสัยวา่ “ทําไม
ตอ้งเกิดเรือ่งแบบน้ีกับฉันดว้ย” หรอื 
“ทําไมฉันตอ้งเดอืดรอ้นดว้ย”

เป็นเวลานานหลังการเปลี่ยนใจ 
เลือ่มใสสู่พระกติตคิณุทีข่า้พเจา้ยงัไมม่ี 
คําตอบที่ชัดเจนต่อคําถามที่ว่า “ทําไม 
ฉันตอ้งรบัการทดลอง” ข้าพเจ้าเข้าใจ 
แผนแห่งความรอดในส่วนที่กล่าววา่เรา
จะตอ้งไดร้บัการทดสอบ แต่ ในความเป็น
จรงิ เมื่อเกิดคาํถามเช่นน้ี ข้าพเจ้าไม่เช่ือ
มั่นวา่น่ันคอืคาํตอบที่มีพลังมากพอที่จะ
เป็นคาํตอบที่สมบูรณ์ แต่ ในชีวติข้าพเจ้า
มีครัง้หน่ึงที่ประสบการทดลองอย่างหนัก

เมื่ออายุ 30 ปี ขณะข้าพเจ้าทํางาน
เยี่ยมคณะเผยแผ่นะโงะยะ หลังการ
ประชุมประธานคณะเผยแผ่ไดก้รณุา
จัดเอ็ลเดอร์ ให้ขับรถไปส่งข้าพเจ้าที่
สนามบิน แตข่ณะที่เราไปถึงทางแยกเชิง
เขาแห่งหน่ึง มีรถบรรทุกขนาดใหญ่บึ่งมา
ดา้นหลังเราดว้ยความเรว็สูงแล้วชนท้าย
รถเราอย่างแรงดนัรถเราไปไกลถึง 70 ฟุต 
(20 ม.) ส่ิงที่แย่ที่สุดของเรือ่งน้ีคอืรถน่ัน
ไม่มีคนขับ ท้ายรถเรายุบเข้าไปครึง่หน่ึง
ของขนาดเดมิ เคราะห์ดทีี่เอ็ลเดอรแ์ละ
ข้าพเจ้ารอด

แตแ่ล้วในวนัตอ่มาข้าพเจ้าเริม่รูสึ้ก
ปวดคอและไหล่และมีอาการปวดศีรษะ
มากขึน้เรือ่ยๆ จากวนัน้ันเป็นตน้มา
ข้าพเจ้านอนไม่หลับ และทุกวนัตอ้งฝืน
ทนอยู่กับความเจ็บปวดทัง้กายและใจ 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้
ทรงรกัษาความเจ็บปวดของข้าพเจ้าแต่
อาการเหล่าน้ันยังคงอยู่นานเกือบ 10 วนั

ในช่วงเวลาน้ีความรูสึ้กสงสัยเริม่คบื
คลานเข้ามาในใจข้าพเจ้าและมีคาํถาม
วา่ “ทําไมผมตอ้งทนเจ็บปวดมากเช่น

น้ี” อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ไดร้บัการ
รกัษาอย่างที่ตอ้งการ ข้าพเจ้ายังคง
พยายาม ซ่ือสัตย์ ในการรกัษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไป ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนตอ่ไปวา่จะสามารถไข²ญหา 
เรือ่งการทดลองของข้าพเจ้าได้

ยังมีอีกช่วงเวลาหน่ึงที่ข้าพเจ้าพบ
ตนเองตอ้งดิน้รนอยู่กับ²ญหาส่วนตวัอีก
สองสามเรือ่ง และข้าพเจ้าวา้วุน่ใจมาก
เพราะไม่รูว้า่จะรบัมือกับการทดลองใหม่
น้ีไดอ้ย่างไร ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอ
คาํตอบ แตก็่ ไม่ไดร้บัโดยทันที ดงัน้ัน
ข้าพเจ้าจึงไปปรกึษาผู้นําศาสนจักร 
ที่ข้าพเจ้าไว้ ใจ

ขณะสนทนากันเขาพูดดว้ยน้ําเสียงที่
แสดงถึงความรกัวา่ “บราเดอรอ์าโอยากิ 
จุดประสงคท์ี่คณุมาอยู่บนโลกน้ีไม่ ใช่
เพื่อรบัการทดลองน้ีหรอืครบั ไม่ ใช่เพื่อที่
จะยอมรบัการทดลองทัง้หมดของชีวติน้ี
ตามที่มันเป็นแล้วปล่อยส่วนที่เหลือไวก้ับ
พระเจ้า คณุคดิหรอืไม่วา่²ญหาน้ีจะได้
รบัการแก้ ไขเมื่อเราฟ้ืนคนืชีวติ”

เมื่อไดย้ินถ้อยคาํเหล่าน้ัน ข้าพเจ้า
รูสึ้กถึงพระวญิญาณอย่างแรงกล้ายิ่ง 
ข้าพเจ้าไดย้ินหลักคาํสอนน้ีมานับไม่ถ้วน
แตด่วงตาแห่งความเข้าใจของข้าพเจ้า
ไม่เคยเปิดถึงระดบัที่เปิดอยู่ขณะน้ัน 
ข้าพเจ้าเข้าใจวา่น่ีคอืคาํตอบที่ข้าพเจ้า
แสวงหาจากพระเจ้าในคาํสวดอ้อนวอน 
ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจอย่างชัดเจนถึง
แผนแห่งความรอดของพระบิดาบน-
สวรรคแ์ละเข้าใจหลักธรรมสําคญัน้ีใหม่

ในหนังสืออับราฮัม พระเจ้าพระผู้-

เป็นเจ้าทรงประกาศวา่ “และพวกเราจะ
พิสูจน์พวกเขาโดยวธิีน้ี, เพื่อดวูา่พวกเขา
จะทําส่ิงทัง้ปวงไม่วา่อะไรก็ตามที่พระเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชา
พวกเขาหรอืไม่;” 1

หลักธรรมน้ันคอืพระเจ้าผู้ทรงสรา้ง
ฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกทรงทราบ
แบบแผนอันลํา้เลิศของโลกน้ี น่ันคอื
พระองคท์รงปกครองเหนือทุกส่ิงใน
ฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก และน่ันคอื 
เพื่อที่จะนํามาซ่ึงแผนแห่งความรอด 
พระองคท์รงเตรยีมประสบการณ์ตา่งๆ ไว้
ให้เรามากมาย—รวมทัง้การทดลองบาง
อย่างดว้ย—ขณะเราอยู่บนโลกน้ี

และพระเจ้าตรสักับโจเซฟ สมิธดงัน้ี
“จงรู้ ไวเ้ถิด, ลูกพ่อ, วา่ส่ิงทัง้หลายทัง้

ปวงเหล่าน้ีจะเป็นประสบการณ์แก่เจ้า , 
และจะเกิดขึน้เพื่อ ความดขีองเจ้า. . . .

“ฉะน้ัน, จงยึดมั่นวถิีทางของเจ้า. . ., 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับเจ้า
ตลอดกาลและตลอดไป.” 2

การทดลองของโลกน้ี—รวมทัง้ความ
เจ็บป่วยและความตาย—เป็นส่วนหน่ึง
ของแผนแห่งความรอดและหลีกเลี่ยงไม่
ได ้จําเป็นท่ีเราจะตอ้ง “ยึดมั่นวถิีทางของ 
[เรา]” และยอมรบัการทดลองของเราดว้ย
ศรทัธา

แตจุ่ดประสงคข์องชีวติไม่ไดม้ีเพียง
การอดทนตอ่การทดลองเทา่น้ัน พระบิดา  
บนสวรรคท์รงส่งพระบุตรที่รกั พระเยซู  
ครสิตม์าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระ-
ผู้ ไถ่เพื่อเราจะเอาชนะการทดลองที่
เราเผชิญบนโลกน้ีได ้หรอือีกนัยหน่ึง 
พระองคท์รงทําให้ส่ิงที่อ่อนแอของเรา
กลับเป็นส่ิงที่แข็งแรง 3 พระองคท์รง
ชดใช้บาปและความบกพรอ่งของเรา 
และทรงทําให้การรบัความเป็นอมตะ 
และชีวตินิรนัดรเ์ป็นไปไดสํ้าหรบัเรา

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์กล่าววา่ 
“การทดสอบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้
ตอ่หน้าเราไม่ไดท้ดสอบเราวา่อดทนตอ่
ความยากลําบากไดห้รอืไม่ แตท่ดสอบ
เราวา่อดทนไดด้เีพียงใด เพื่อผ่านการ
ทดสอบเราตอ้งแสดงให้เห็นวา่เราไม่
ลืมพระองคแ์ละพระบัญญัตทิี่พระองค์
ประทานให้” 4

ขณะมีการทดลอง จงเลือกการ “ยึด
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ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซู-
ครสิต—์และเหตใุดเราควร “ ไดย้ิน” 
และ “สดบั¯ง” ( โมไซยาห์ 2:9) คาํสอน
ของชายเหล่าน้ีผู้ซ่ึงพระเจ้าทรง “เลือก
ให้แสดงประจักษ์พยานถึงนามของ 
[พระองค]์ . . . ทั่วประชาชาต,ิ ตระกูล, 
ภาษา, และคนทัง้ปวง,” (คพ. 112:1)

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราทุกคน
ไดร้บัการส่ังสอนจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ขณะที่เราพิจารณารว่มกันถึงหัวข้ออัน
สําคญัยิ่งน้ี

บทเรยีนตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับหัวข้อน้ีจากมุม
มองที่ โดดเดน่อย่างชัดเจน เพราะ 11 ปี
ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกอาวโุสน้อย
ที่สุดในโควรมัอัครสาวกสิบสองตามลําดบั
ของวยั ในช่วงหลายปีที่ข้าพเจ้ารบัใช้ อายุ
เฉลี่ยของชายที่รบัใช้ ในฝ่ายประธาน
สูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองคอื 77 
ปี—ซ่ึงเป็นอายุเฉลีย่สูงทีสุ่ดของอัครสาวก 
สําหรบัช่วง 11 ปีที่ผ่านมาในสมัยการ
ประทานน้ี

ย  ิ   นา

า ก ิ

 นปี 1996 ประธานกอรด์อน บ.ี ฮิงคล์ยี์ 
ออกโทรทศัน์ในรายการขา่วระดบัชาต ิ
ช่ือรายการ 60 Minutes ไมค ์วอลเลซ 

นักข่าวที่มากดว้ยประสบการณ์และ
การยิงคาํถามแบบกัดไม่ปล่อยเป็นผู้
สัมภาษณ์ประธานฮิงคล์ีย์เกี่ยวกับหัวข้อ
สําคญัหลายเรือ่ง

เมื่อใกล้จบการสนทนาคณุวอลเลซ 
กล่าววา่ “มีคนพูดกันวา่ ‘น่ีคอืการ
ปกครองโดยคนสูงวยั น่ีคอืศาสนจักร 
ที่ชายชรากํากับดแูล’”

ประธานฮิงคล์ีย์ตอบอย่างรา่เรงิและ
ไม่ลังเลวา่ “ ไม่ดหีรอกหรอืที่จะมีชายผู้
เพียบพรอ้มดว้ยวฒุิภาวะเป็นผู้นํา ชาย
ที่มีวจิารณญาณที่ดแีละจะไม่ โอนเอน
ไปมาตามลมของหลักคาํสอนทุกอย่าง” 
(ถา่ยทอดเมือ่วนัที ่7 เมษายน  
ค.ศ. 1996)

จุดประสงคข์องข้าพเจ้าคอืเพื่อจะ
อธิบายวา่ โดยแท้แล้ว เหตใุดจึงเป็นการ
ดทีี่จะมีชายสูงวยัผู้เพียบพรอ้มดว้ยวฒุิ-
ภาวะทางวญิญาณและวจิารณญาณอัน
ดเียี่ยมรบัใช้ ในตาํแหน่งผู้นําอาวโุสของ

ก จก
พยาน นา า
เป็นการดทีีจ่ะมีชายสูงวัยผูเ้พยีบพร้อมด้วยวุฒภิาวะทางวญิญาณและ
วจิารณญาณอันดเียีย่มรบัใช้ ในตาํแหน่งผู้นําอาวโุสของศาสนจกัรท่ีไดร้บั
การฟื้นฟูของพระเยซูครสิต์

มั่นวถิีทางของเจ้า” จงหันใจของท่าน
หาพระผู้เป็นท่านเมื่อเผชิญการทดลอง 
จงเช่ือ¯งพระบัญญัตอิย่างนอบน้อม 
แสดงศรทัธาที่จะทําให้ความปรารถนา
ของท่านสอดคล้องกับพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้า

ให้เรากลับมาดบูทสรปุเรือ่งรถชน
ท้ายที่นะโงะยะ ข้าพเจ้าอาจเสียชีวติใน
อุบัตเิหตคุรัง้น้ัน กระน้ันดว้ยพระคณุ
ของพระเจ้า ข้าพเจ้ารอดอย่างน่า
อัศจรรย์ และข้าพเจ้ารูว้า่ความทุกข์
ทรมาน มากมาย มีขึน้เพื่อการเรยีน
รูแ้ละเตบิโต 5 พระบิดาบนสวรรค์
ประทานการศึกษาเพื่อให้ข้าพเจ้า
ควบคมุความไม่อดทน พัฒนาความ
เห็นอกเห็นใจและปลอบโยนผู้กําลัง
ทุกข์ทรมาน เมื่อตระหนักถึงส่ิงน้ี ใจ
ข้าพเจ้าเป่ียมดว้ยความรูสึ้กขอบพระทัย
ตอ่พระบิดาบนสวรรคสํ์าหรบัการ
ทดลองครัง้น้ี

จงให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อน ไม่วา่ท่าน 
เผชิญการทดลองใดอยู่ จงมีศรทัธาใน 
พระครสิต ์และวางใจพระองค์ ในทุก 
ส่ิง โมโรไนให้สัญญาตอ่ไปน้ีกับคนที่ทํา 
เช่นน้ัน: “และหากท่านจะปฏิเสธตน 
จากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า 
ทุกอย่าง, และรกัพระผู้เป็นเจ้าดว้ยสุด
พลัง, ความนึกคดิ, และพละกําลังของ
ท่าน, เมื่อน้ันพระคณุของพระองคจ์ึง
เพียงพอสําหรบัท่าน, เพื่อโดยพระคณุ
ของพระองคท์่านจะดพีรอ้มในพระ-
ครสิต;์” 6

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้า
และพระบุตรที่รกั พระเยซูครสิต ์ทรง
พระชนม์และวา่พระสัญญาของพระ-
ผู้เป็นเจ้าตอ่ผู้ที่ “ยึดมั่นวถิีทางของ 
[พวกเขา]” และรกัพระองคจ์ะประสบ
ความสําเรจ็แม้ท่ามกลางการทดลอง ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อา้งอิง

 1. อับราฮัม 3:25.
 2. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 122:7, 9; 

เพิ่มตวัเอน.
 3. ด ูอีเธอร ์12:27.
 4. เฮนรยี ์บ.ี อายรงิก,์ “ ในความเขม้แข็งของ

พระเจา้,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2004, 17.
 5. ด ูฮีบร ู12:7–9.
 6. โมโรไน 10:32.
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ข้าพเจ้าไดร้บัพรจากประสบการณ์ของ
การเป็นอัครสาวก ประสบการณ์ส่วนตวั 
และจากงานอาชีพควบคูก่ับความเข้าใจ
อันลึกซึง้ของสมาชิกโควรมัที่รบัใช้รว่ม
กันกับข้าพเจ้า ตวัอย่างหน่ึงจากการรว่ม
งานกับเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์แสดง
ให้เห็นถึงโอกาสดเียี่ยมที่ข้าพเจ้าไดเ้รยีน
รูแ้ละรบัใช้กับผู้นําเหล่าน้ี

หลายปีก่อนข้าพเจ้าใช้เวลาช่วงบ่าย
วนัอาทิตย์กับเอ็ลเดอรเ์ฮลส์ ในบ้านของ
ท่านขณะที่ท่านกําลังพักฟ้ืนจากอาการ
เจ็บป่วยรา้ยแรง เราสนทนากันถึงเรือ่ง
ครอบครวั ความรบัผิดชอบในโควรมั และ
ประสบการณ์สําคญัของเรา

ในประเด็นหน่ึง ข้าพเจ้าถามเอ็ลเดอร ์
เฮลส์วา่ “ท่านเป็นสามี บิดา นักกีฬา 
นักบิน ผู้บรหิารธุรกิจ และผู้นําศาสนจักร
ที่ประสบความสําเรจ็ ท่านเรยีนรูบ้ทเรยีน
อะไรบ้างขณะที่ท่านมีอายุมากขึน้และมี 
ขีดจํากัดของสมรรถภาพทางรา่งกายที่
ลดลง”

เอ็ลเดอรเ์ฮลส์คดิอยู่ครูห่น่ึงและตอบ
วา่ “เมื่อใดที่คณุไม่สามารถทําส่ิงที่คณุ
เคยทําไดม้าตลอด เมื่อน้ันคณุจะทําส่ิง
สําคญัที่สุดเท่าน้ัน”

ข้าพเจ้าทึ่งกับคาํตอบอันเรยีบง่ายและ
แฝงนัยที่ครอบคลุมของท่าน อัครสาวก
ผู้เป็นสหายที่ข้าพเจ้ารกัไดแ้บ่ง²นบท
เรยีนตลอดชีวติกับข้าพเจ้า—บทเรยีน
ที่เรยีนรูผ้่านการทดสอบอันทรหดของ
ความทุกข์ทรมานทางรา่งกายและการ
คน้ควา้ทางวญิญาณ

อ้จากดัและความเปราะบาง องมนุษย์

ข้อจํากัดซ่ึงเป็นผลตามธรรมชาตขิอง
การมีอายุเพิ่มขึน้น้ัน อันที่จรงิสามารถ
เป็นแหล่งที่มาอันน่าทึ่งของการเรยีน
รูแ้ละความคดิอันลึกซึง้ทางวญิญาณ 
²จจัยเดยีวกันน้ีที่หลายคนอาจเช่ือวา่ 
เป็นข้อจํากัดความมีประสิทธิภาพของ
ผู้รบัใช้เหล่าน้ีสามารถเป็นข้อดทีี่สุดของ
พวกท่าน ขีดจํากัดทางรา่งกายสามารถ
ขยายวสัิยทัศน์ กําลังกายที่จํากัดสามารถ
จัดลําดบัความสําคญัไดชั้ดเจน การ
ไรค้วามสามารถในการทําหลายอย่าง
สามารถนําความสนใจไปสู่ส่ิงสําคญัที่สุด
สองสามอย่าง

บางคนแนะนําวา่ผู้นําที่อ่อนวยักวา่ 
และกระฉับกระเฉงกวา่เป็นที่ตอ้งการ
ในศาสนจักรเพื่อรบัมือกับความ
ท้าทายที่รนุแรงของโลก²จจุบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ แตพ่ระเจ้าไม่ไดท้รงใช้
ปรชัญารว่มสมัยและวธิีปฏิบัตขิองการ
เป็นผู้นําเพื่อทําให้จุดประสงคข์องพระ-
องคเ์กิดสัมฤทธิผล (ด ูอิสยาห์ 55:8–9) 
เราคาดหวงัไดว้า่ประธานและผู้นําอาวโุส
ท่านอื่นๆ ของศาสนจักรจะเป็นชายสูงวยั
และมีประสบการณ์ทางวญิญาณมากกวา่

แบบแผนของการปกครองที่ ไดร้บั
การเปิดเผยจากพระเจ้าโดยอาศัยสภาใน
ศาสนจักรของพระองคม์ี ไวเ้พื่อและทําให้
ผลกระทบจากความเปราะบางของมนุษย์
มีน้อยลง นับวา่น่าสนใจที่ข้อจํากัดใน
ความเป็นมรรตยัของชายเหล่าน้ีแท้จรงิ
แล้วยืนยันถึงแหล่งที่มาจากสวรรคข์อง
การเปิดเผยที่มาสู่พวกท่านและผ่านทาง
พวกท่าน โดยแท้แล้ว ชายเหล่าน้ีไดร้บั
เรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าโดยการพยากรณ์ 
(ด ูหลักแห่งความเช่ือ ข้อ 5)

แบบแผน องความพรอ้ม

ข้าพเจ้าสังเกตพี่น้องชายในโควรมั
ของข้าพเจ้าในเรือ่งจุดประสงคข์อง
พระเจ้าที่มีชายสูงวยัผู้เพียบพรอ้มดว้ย
วฒุิภาวะและวจิารณญาณมารบัใช้ ใน
ตาํแหน่งผู้นําอาวโุสของศาสนจักร ชาย
เหล่าน้ีไดร้บัการอบรมส่ังสอนเป็นระยะ
เวลาพอสมควรจากพระเจ้า ผู้ที่พวกท่าน
เป็นตวัแทน รบัใช้ และรกั พวกท่านเรยีน
รูท้ี่จะเข้าใจวธิีส่ือสารจากเบือ้งบนของ

พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์และแบบแผนของ
พระเจ้าเพื่อรบัการเปิดเผย ชายธรรมดา
เหล่าน้ีไดผ้่านกระบวนการพัฒนาที่
พิเศษสุดซ่ึงขัดเกลาวสัิยทัศน์ของพวก
ท่าน ให้ความรูค้วามเข้าใจในแนวคดิอัน
ลึกซึง้ของพวกท่าน ทําให้พวกท่านมี
ความรกัผู้คนจากทุกประชาชาตแิละทุก
สภาพการณ์ และยืนยันความจรงิของการ
ฟ้ืนฟู

ข้าพเจ้าเห็นกับตาครัง้แล้วครัง้เล่า
วา่พี่น้องชายในโควรมัของข้าพเจ้าเพียร
พยายามที่จะขยายและทําหน้าที่รบัผิด
ชอบของพวกท่านให้เกิดสัมฤทธิผลขณะ
ตอ่สู้กับ²ญหารา้ยแรงทางรา่งกาย ชาย
เหล่าน้ีไม่ไดร้บัยกเวน้จากความทุกข์
ทรมาน พวกท่านไดร้บัพรและพลังให้รดุ
ไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญทัง้ที่ยังทนทุกข์
ทรมานเช่นน้ัน

โดยที่รบัใช้กับตวัแทนเหล่าน้ีของ
พระเจ้าทําให้ข้าพเจ้าทราบวา่ความ
ปรารถนาอันสูงสุดของพวกท่านคอื 
เล็งเห็นและทําตามพระประสงคข์อง
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรผู้เป็น
ที่รกัของพระองค ์เมื่อเราปรกึษารว่ม
กัน เราไดร้บัการดลใจและตดัสินใจเรือ่ง
ที่สะท้อนความสวา่งและความจรงิกวา้ง
ไกลเกินกวา่สต²ิญญา เหตผุล และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ เมื่อเราทํางาน
รว่มกันดว้ยความเป็นหน่ึงเดยีวใน²ญหา
ที่ซับซ้อน ความเข้าใจรว่มกันของเรา
ถึงประเด็น²ญหาไดร้บัการขยายในวธิีที่
น่าอัศจรรย์ โดยอํานาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์
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ข้าพเจ้าไดร้บัพรที่ ไดสั้งเกตเห็น
บุคลิกลักษณะ ความสามารถและอุปนิสัย
อันสูงส่งของผู้นําเหล่าน้ีแตล่ะท่านทุกวนั 
บางคนเห็นวา่ข้อบกพรอ่งในความเป็น
มนุษย์ของพี่น้องชายเหล่าน้ีทําให้กังวล
ใจและสูญเสียศรทัธา สําหรบัข้าพเจ้าแล้ว
ข้อบกพรอ่งเหล่าน้ีคอืกําลังใจและการส่ง
เสรมิศรทัธา

บทเรยีนเพ่ิมเตมิ

ตอนน้ีข้าพเจ้าไดป้ระจักษ์พี่น้องชาย
ในโควรมัของข้าพเจ้าหกท่านที่รบัการ
แปรสภาพผ่านความตายทางรา่งกายไป
สู่ความรบัผิดชอบใหม่ ในโลกวญิญาณ 
ไดแ้ก่ ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ ประธาน
กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ เอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี. 
เวริธ์ลิน เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ 
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร ์และ 
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต์

พี่น้องชายผู้กล้าหาญเหล่าน้ีอุทิศ “ทัง้
จิตวญิญาณ” (ออมไน 1:26) ของพวก
ท่าน—เพื่อเป็นพยานถึงพระนามของ
พระเยซูครสิต์ ในทั่วโลก คาํสอนของทุก
ท่านที่นํามารวมกันน้ันไม่อาจประเมิน
คา่ได้

ผู้รบัใช้เหล่าน้ีไดแ้บ่ง²นสาระสําคญั
ทางวญิญาณอันทรงพลังจากบทเรยีน
ที่เรยีนรูผ้่านการรบัใช้ซ่ึงอุทิศถวายมา
ตลอดหลายทศววรษในช่วงเวลาสุดท้าย
ที่พวกท่านปฏิบัตศิาสนกิจในชีวติมรรตยั 

ผู้นําเหล่าน้ีบอกเล่าความจรงิอันลํา้คา่ใน
เวลาที่บางคนอาจเช่ือวา่พวกท่านมีส่ิงที่
จะให้น้อยที่สุด

ขอให้พิจารณาคาํสอนสุดท้ายของ
ศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ ในพระคมัภีร ์
ตวัอย่างเช่น นีไฟทิง้ท้ายบันทึกของท่าน
ดว้ยถ้อยคาํเหล่าน้ี “เพราะพระเจ้าทรง
บัญชาข้าพเจ้าไวด้งัน้ัน, และข้าพเจ้าตอ้ง
เชื่อ¯ง” (2 นีไฟ 33:15)

ใกล้บัน้ปลายชีวติของเจคอบ เขากล่าว
เตอืนวา่

“ท่านจงกลับใจเถิด, และเข้าไปทาง
ประตคูบัแคบ, และดาํเนินตอ่ไปในทาง
ซ่ึงแคบ, จนกวา่ท่านจะไดชี้วตินิรนัดร.์

“ โอ้จงใช้²ญญา, ข้าพเจ้าจะพูดอะไร
ไดม้ากกวา่น้ีเล่า ?” (เจคอบ 6:11–12)

โมโรไนเสรจ็สิน้งานเตรยีมแผ่นจารกึ
ดว้ยความคาดหวงัถึงการฟ้ืนฟูวา่ “ ใน
ไม่ช้าข้าพเจ้าจะไปพักผ่อนอยู่ ในเมือง
บรมสุขเกษมของพระผู้เป็นเจ้า, จนกวา่
วญิญาณและรา่งกายของข้าพเจ้าจะรวม
กันอีก, และพระองคจ์ะทรงนําข้าพเจ้า
ออกมาอย่างมีชัยทางนภากาศ, เพื่อ
พบท่านหน้าบัลลังก์พิพากษาอันน่า
พึงใจของพระเยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่, พระผู้-
พิพากษานิรนัดรท์ัง้ของคนเป็นและคน
ตาย” ( โมโรไน 10:34)

ท่านกับข้าพเจ้าไดร้บัพรที่จะเรยีนรู้

จากคาํสอนและประจักษ์พยานสุดท้าย
ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุค-
สุดทา้ย ²จจบุนัช่ือของพวกทา่นไม่ใช่นีไฟ 
เจคอบ และโมโรไน—แตเ่ป็นประธาน
เฟาสท์ ประธานฮิงคล์ีย์ เอ็ลเดอรเ์วริธ์ลิน 
เอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ ประธานแพคเกอร ์และ
เอ็ลเดอรส์ก็อตต์

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้นะนําวา่ขา่วสารสุดทา้ย
ของบุรษุผู้เป็นที่รกัเหล่าน้ีตอ้งเป็นการ
ปฏิบัตศิาสนกิจที่น่าจดจําหรอืสําคญัที่สุด
ของพวกท่าน แตผ่ลรวมของการเรยีนรู้
ทางวญิญาณและประสบการณ์ชีวติของ
พวกท่านช่วยให้ผู้นําเหล่าน้ีสามารถเน้น
ความจรงินิรนัดรด์ว้ยลักษณะที่เช่ือถือได้
และพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่และลึกซึง้

ในคาํปราศรยัครัง้สุดท้ายที่การประชุม
ใหญ่สามัญเมื่อเดอืนเมษายน ปี 2007 
ประธานเฟาสท์ประกาศวา่

“พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสนอสันตสุิข
อันลํา้คา่ให้เราทุกคนผ่านการชดใช้ของ
พระองค ์แตส่ิ่งน้ีเกิดขึน้ไดก็้ตอ่เมื่อเรา
เต็มใจที่จะละทิง้ความรูสึ้กดา้นลบของ
ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท หรอื
การแก้แคน้ . . .

“ขอให้เราจําไวว้า่เราตอ้งให้อภัยเพื่อ
จะไดร้บัการให้อภัย . . . ข้าพเจ้าเช่ือดว้ย
สุดใจและจิตวญิญาณในอํานาจเยียวยา
ที่มาสู่เราไดเ้มื่อเราทําตามคาํแนะนําของ

เรียงตามเข็มนาฬิกาจากซ้ายบน: ภาพของประธานเจมส์ อี. เฟาสท์, ประธานกอร์ดอน บี.  
ฮิงคล์ยี,์ เอล็เดอรร์ชิารด์ จ.ี สกอ็ตต,์ และเอ็ลเดอร ์โจเซฟ บี. เวริธ์ลนิ; บน: ภาพของประธาน 
บอยด ์เค. แพคเกอรแ์ละเอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอร์รีย์
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พระผู้ช่วยให้รอด ‘ ให้อภัยมนุษย์ทัง้ปวง’ 
[คพ. 64:10]” (ด ู“อํานาจเยียวยาของ 
การให้อภัย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 86)

ข่าวสารของประธานเฟาสท์เป็นบท
เรยีนอันทรงพลังตลอดชีวติจากบุรษุที่
ข้าพเจ้ารกัและเป็นผู้ที่ ให้อภัยมากที่สุด
คนหน่ึงที่ข้าพเจ้าเคยรูจ้ัก

ประธานฮิงคล์ีย์เป็นพยานในการ
ประชุมใหญ่ครัง้สุดท้ายของท่านเมื่อ
เดอืนตลุาคม ปี 2007 วา่ “ข้าพเจ้ายืนยัน
พยานของข้าพเจ้าถึงการเรยีกของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ งานของท่าน การผนึก
ประจักษ์พยานของท่านดว้ยเลือดของ
ท่านในฐานะมรณสักขีของความจรงิ
นิรนัดร ์. . . ท่านและข้าพเจ้าตอ้งเผชิญ
กับคาํถามตรงๆ เกี่ยวกับการยอมรบัความ
จรงิของนิมิตแรก และเรือ่งราวตอ่จากน้ัน 
ความเช่ือถือไดข้องศาสนจักรขึน้อยู่กับ
ความจรงิของนิมิตแรก ถ้าเป็นความจรงิ 
และข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เป็นความจรงิ 
งานที่เรามีส่วนรว่มย่อมเป็นงานสําคญั
ที่สุดบนแผ่นดนิโลก” (“ก้อนหินถูกสกัด
จากภูเขา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 109)

พยานของประธานฮิงคล์ีย์ยืนยันถึง
บทเรยีนอันทรงพลังตลอดชีวติจากบุรษุ
ที่ข้าพเจ้ารกัและรูว้า่เป็นศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้า

เอ็ลเดอรเ์วริธ์ลินพูดข่าวสารการ
ประชุมใหญ่สามัญครัง้สุดท้ายของท่านใน
เดอืนตลุาคม ปี 2008

“ข้าพเจ้ายังคงจดจําคาํแนะนําที่ [คณุ
แม่] ให้ข้าพเจ้าในวนัน้ันนานมาแล้วเมื่อ
ทีมข้าพเจ้าแพ้การแข่งขันฟุตบอล ‘ ไม่วา่
อะไรจะเกิดขึน้ ขอให้ช่ืนชมยินด’ี

“. . .ความยากลําบากจะเป็นพรในชีวติ
เราไดถ้้าเรารบัมืออย่างถูกตอ้ง . . .

“เมื่อเรามองหาอารมณ์ขัน พยายาม
มองให้ถึงนิรนัดร เข้าใจหลักธรรมเรือ่ง
การชดเชย และเข้าใกล้พระบิดาบน-
สวรรคข์องเรา เราจะอดทนตอ่ความ
ลําบากและการทดลองได ้เราจะพูดได้
เช่นเดยีวกับมารดาข้าพเจ้าวา่ ‘ ไม่วา่อะไร
จะเกิดขึน้ ขอให้ช่ืนชมยินด’ี” (“ ไม่วา่
อะไรจะเกิดขึน้ ขอให้ช่ืนชมยินด,ี”  
เลียโฮ นา, พ.ย. 2008, 35)

ข่าวสารของเอ็ลเดอรเ์วริธ์ลินเป็นบท
เรยีนอันทรงพลังตลอดชีวติจากบุรษุผู้

ข้าพเจ้ารกัและผู้ที่ดาํเนินชีวติตามคาํ
สอนโดยเอาชนะความยากลําบากผ่าน
ศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอด

เอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ยืนอยู่ตรงแท่นพูดน้ี
เมื่อหกเดอืนที่แล้ว ในตอนน้ันเรานึกไม่
ถึงวา่ประจักษ์พยานของท่านจะเป็นครัง้
สุดท้ายในการประชุมใหญ่สามัญของท่าน

“ข้าพเจ้าขอจบดว้ยการกล่าวคาํพยาน 
(เก้าทศวรรษของข้าพเจ้าบนโลกน้ีทําให้
ข้าพเจ้ามีคณุสมบัตคิรบถ้วนที่จะกล่าว
ดงัน้ี) วา่ยิ่งข้าพเจ้าสูงวยัมากเท่าไร ก็ยิ่ง
ตระหนักวา่ครอบครวัเป็นศนูย์กลางของ
ชีวติและเป็นกุญแจสู่ความสุขนิรนัดร์

“ข้าพเจ้าขอบคณุภรรยาของ
ข้าพเจ้า บรรดาลูกหลานและเหลนของ
ข้าพเจ้า . . . และเครอืญาตทิุกคนที่ทําให้
ชีวติข้าพเจ้ามั่งคัง่สมบูรณ์ แม้นิรนัดร 
ข้าพเจ้ากล่าวคาํพยานอันศักดิสิ์ทธิ์ที่สุด
และแข็งแกรง่ที่สุดถึงความจรงินิรนัดร์
น้ี” (“เหตใุดการแตง่งานและครอบครวั
จึงเป็นสาระสําคญั—ทุกแห่งทั่วโลก,” 
 เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 42)

ข่าวสารของเอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์เป็นบท
เรยีนอันทรงพลังตลอดชีวติจากบุรษุผู้ที่
ข้าพเจ้ารกัและผู้เข้าใจผ่านประสบการณ์
กวา้งไกลถึงความสัมพันธ์ที่สําคญัยิ่ง
ระหวา่งครอบครวักับความสุขนิรนัดร์

ประธานแพคเกอรเ์น้นในการประชุม
ใหญ่สามัญเมื่อหกเดอืนที่แล้วถึงแผน
แห่งความสุขของพระบิดา การชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอด และครอบครวันิรนัดร์

“ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเยซูคอื
พระครสิตแ์ละพระบุตรของพระผู้เป็น-
เจ้าผู้ทรงพระชนม์ พระองคท์รงยืนเป็น
ประมุขของศาสนจักร โดยผ่านการชดใช้
ของพระองคแ์ละอํานาจของฐานะปุโรหิต 
ครอบครวัซ่ึงเริม่ตน้ในความเป็นมรรตยั
สามารถอยู่ดว้ยกันช่ัวนิรนัดร . . .

“ข้าพเจ้าขอบพระทัยสําหรบั . . .การ
ชดใช้ซ่ึงจะชําระมลทินทุกอย่างให้สะอาด
ไม่วา่จะยากเพียงใดหรอืนานเท่าไรหรอื
ทําซํา้กี่ครัง้ก็ตาม การชดใช้จะทําให้ท่าน
เป็นอิสระอีกครัง้เพื่อรดุหน้าตอ่ไป อย่าง
สะอาดและมีคา่ควร” (“แผนแห่งความ
สุข,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 28)

ข่าวสารสุดท้ายของประธานแพคเกอร์
เป็นบทเรยีนอันทรงพลังตลอดชีวติจาก

บุรษุผู้ข้าพเจ้ารกัและผู้ที่ประกาศยํา้อย่าง
เฉียบขาดวา่จุดประสงค ์“ของกิจกรรมทัง้
ปวงในศาสนจักรคอืการเห็นชายและหญิง
กับลูกๆ ของพวกเขามีความสุขที่บ้าน 
ผนึกกันเพื่อกาลเวลาและช่ัวนิรนัดร”  
(เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 26)

เอ็ลเดอรส์ก็อตตป์ระกาศในการ
ประชุมใหญ่ครัง้สุดท้ายของท่านเมื่อ
เดอืนตลุาคม ปี 2014 วา่ “เรามายังชีวติ 
มรรตยัเพื่อเตบิโตจากการทดลองและ
การทดสอบ ส่ิงท้าทายช่วยให้เราเป็น
เหมือนพระบิดาในสวรรคย์ิ่งขึน้ และการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตท์ําให้การอดทน
ตอ่ส่ิงท้าทายเหล่าน้ีเป็นไปได ้ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่ขณะเรามาหาพระองค์
อย่างแข็งขัน เราสามารถอดทนตอ่การ
ล่อลวง ความปวดรา้วใจ ส่ิงท้าทายที่เรา
เผชิญไดทุ้กอย่าง” (ทําให้การใช้ศรทัธา
เป็นส่ิงสําคญัอันดบัแรก,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 94)

ข่าวสารสุดท้ายของเอ็ลเดอรส์ก็อตต์
เป็นบทเรยีนอันทรงพลังตลอดชีวติจาก
บุรษุผู้ที่ข้าพเจ้ารกัและพยานพิเศษผู้
เป็นที่รกัถึงพระนามของพระครสิต์ ในทั่ว
โลก (ด ูคพ. 107:23)

คาสญัญาและประจกัษพ์ยาน

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “ ไม่วา่โดย
เสียงของเราเอง หรอืโดยเสียงของผู้รบั
ใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 
1:38) ขอให้เราไดย้ินและสดบั¯งความ
จรงินิรนัดรท์ี่สอนโดยตวัแทนที่ ไดร้บั
อนุญาตจากพระเจ้า เมื่อเราทําเช่นน้ัน 
ข้าพเจ้าสัญญาวา่ศรทัธาของเราในพระ-
บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตจ์ะเข้ม
แข็ง เราจะไดร้บัการนําทางและความ
คุม้ครองทางวญิญาณสําหรบัสภาวการณ์
และความตอ้งการของเราที่เฉพาะเจาะจง

ดว้ยพลังทัง้หมดของจิตวญิญาณ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระครสิต์
ผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์และผู้ทรงพระชนม์
ที่ทรงกํากับดแูลกิจธุระของศาสนจักรที่
ไดร้บัการฟ้ืนฟูและดาํรงอยู่ของพระองค์
ผ่านผู้รบัใช้ที่พระองคท์รงเลือกให้แสดง
ประจักษ์พยานถึงพระนามของพระองค ์
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิงน้ีในพระนามอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ขอให้รูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเธอและ
อยู่ที่น่ันเพื่อเธอจรงิหรอื ให้ครอบครวั
อ่านหรอืเล่าเรือ่งน้ีซํา้และพูดถึงเวลา
ที่ท่านรูสึ้กถึงความรกัของพระผู้เป็น
เจ้า ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อรูว้า่ท่านเป็น
ลูกของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะช่วยให้
คนอื่นๆ รู้ ไดอ้ย่างไรวา่พวกเขาเป็นลูก
ของพระผู้เป็นเจ้า

• หน้า 121: เอ็ลเดอรอ์ัลเลน ด.ี เฮย์นี
แห่งสาวกเจ็ดสิบเล่าเรือ่งที่ท่านกับพี่
ชายสองคนขุดหลุมใหญ่ที่กลายเป็น
สระวา่ยน้ํา พวกเด็กผู้ชายเล่นในหลุม
น้ันจนเลอะโคลน คณุยายของเอ็ล-
เดอรเ์ฮย์นีไม่ยอมให้ท่านเข้าบ้านจน 
กวา่จะล้างตวัใหส้ะอาด เรือ่งน้ีสอนอะไร 
เกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
เหตใุดการสะอาดตอ่พระพักตรพ์ระผู้
เป็นเจ้าจึงสําคญั 

า ยา น
• หน้า 83: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

กล่าววา่พระบัญญัตขิองพระผู้เป็น
เจ้าไม่ ใช่อุปสรรคแตเ่ป็นแนวทาง
สําหรบัความสุข “พระองคผ์ู้ทรงสรา้ง
เราและทรงรกัเราอย่างสมบูรณ์” ท่าน
กล่าว “ทรงทราบวา่เราตอ้งดาํเนิน
ชีวติอย่างไรจึงจะมีความสุขมากที่สุด” 
ลองทดสอบถ้อยคาํของประธานมอน-
สัน และรกัษาพระบัญญัตขิองพระเจ้า 
อย่าประหลาดใจถ้าท่านไดร้บัความ
ช่วยเหลือและความคุม้ครองจากเบือ้ง
บน

• หน้า 6: เมื่อเราหมายให้ผู้อื่นยืนยัน
คณุคา่ของตวัเรา เรามักจะผิด
หวงั ซิสเตอร์ โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม 
ประธานปฐมวยัสามัญ กล่าววา่ “เรา
สามารถรบัการยืนยันความมีคา่ควร
จาก [พระเจ้า] ไม่ ใช่จากโลกรอบ
ตวัเราเบือ้งล่างหรอืจากคนในเฟซ-
บุคหรอือินสตาแกรม” เขียนในบันทึก
ส่วนตวัของท่านสัปดาห์น้ีเกี่ยวกับ
คณุลักษณะแห่งสวรรคข์องท่านและ
พรที่มาจากความรูน้ั้น

• หน้า 20: ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์-
ดอรฟ์ ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าววา่ “ถ้าท่านเคยคดิวา่พระ
กิตตคิณุไม่มีผลดตีอ่ท่าน ข้าพเจ้าเชือ้
เชิญให้ท่านถอยกลับไปมองดชีูวติท่าน
จากมุมมองที่สูงกวา่และทําให้วธิีของ

า ก
• หน้า 86: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ขอให้เราเป็นแบบอย่างที่ดี โดยทํา 
ตามพระเยซูครสิต ์เมื่อเราทําตาม 
พระองค ์เราสามารถเป็นแสงสวา่ง
ส่องโลก ท่านจะเป็นแบบอย่างให้กับ
ครอบครวัและเพื่อนๆ ไดอ้ย่างไร ท่าน
อาจจะเริม่โดยตัง้เป้าหมายวา่จะทําส่ิง
หน่ึงเพื่อเป็นเหมือนพระเยซูมากขึน้

• หน้า 104: ประธานเฮนรย์ี บี. อายรงิก ์ที่
ปรกึษาทีห่น่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดเลา่
เรือ่งบิดาของทา่นหาโบสถ์ ในวนัอาทติย์
วนัหน่ึงขณะไปเยอืนออสเตรเลยี ขณะ
ตระเวนหา เขาสวดออ้นวอนตรงถนน
ทุกส่ีแยกเพือ่ใหรู้ว้า่ควรเดนิไปทางไหน 
ไม่นานก็ไดย้นิเสียงรอ้งเพลงและรูว้า่
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดท้รงช่วยให้เขา
พบทางน้ัน ลองนึกถงึเวลาทีท่า่นรูสึ้ก
ถงึพระวญิญาณบรสุิทธิ ์น่ันทาํใหท่้าน
รูสึ้กอย่างไร

• หน้า 6: ซิสเตอร์ โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม 
ประธานปฐมวยัสามัญ เล่าเรือ่งเด็ก
สาวคนหน่ึงช่ือเอมี เอมีสวดอ้อนวอน

กา น น น น ิ า

ทา่นอาจพจิารณาใช้กจิกรรมและคาํถามเหลา่นีเ้พือ่เปิดประเด็นการ
สนทนากันเป็นครอบครวัหรอืไว้ ไตรต่รองส่วนตัว
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ท่านเรยีบง่ายสู่การเป็นสานุศิษย์  เน้น
หลักคาํสอนพืน้ฐาน หลักธรรม และ
การประยุกต์ ใช้พระกิตตคิณุ” ถ้าท่าน
กําลังรูสึ้กเครยีดและหนักใจ ลองหา
วธิีทําให้ชีวติท่านและการนมัสการใน
พระกิตตคิณุเรยีบง่าย

• หน้า 65: เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอน-
เดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
เล่าเรือ่งชายหนุ่มคนหน่ึงที่หวงัจะรบั
ใช้งานเผยแผ่แตรู่ว้า่เขาจะตอ้งดแูล
ครอบครวัแทน โดยผ่านศรทัธาแรง
กล้าและพรจากพระเจ้า เขาสามารถ
รบัใช้งานเผยแผ่ได้ ในที่สุด เราจะเป็น
เหมือนเขาและก้าวไปข้างหน้าดว้ย
ศรทัธาทัง้ที่มีอุปสรรคขวางทางเราได้
อย่างไร

• หน้า 33: เอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์ อาร.์ 
ลอวเ์รน็ซ์แห่งสาวกเจ็ดสิบเล่าเรือ่ง
ของอดตีผู้สอนศาสนาคนหน่ึงที่
ดิน้รนกับข้อผูกมัดมากมายจนกระทั่ง
เขาตดัสินใจวา่จะอุทิศวนัอาทิตย์ ให้
กับการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าและการ
ศึกษาพระกิตตคิณุ “การเปลี่ยนแปลง
อันเล็กน้อยน้ีทําให้เกิดสันตสุิข
และความสมดลุที่เขาแสวงหา” เอ็ล-
เดอรล์อวเ์รน็ซ์กล่าว ท่านจะทําอะไร
ไดบ้้างเพื่ออุทิศวนัอาทิตย์ ให้พระเจ้า
ไดด้ขีึน้

า  
• หน้า 86: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

เตอืนเราให้เป็นแบบอย่างและแสง
สวา่งส่องโลก “เมื่อเราทําตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดและดาํเนิน
ชีวติตามที่พระองคท์รงดาํเนินและ
ทรงสอน” ประธานมอนสันกล่าว 
“แสงสวา่งน้ันจะรุม่รอ้นภายในเรา
และจะส่องทางให้ผู้อื่น” ท่านจะ 
ทําส่ิงใดไดบ้้างเพื่อเป็นแสงสวา่ง 
มากขึน้ซ่ึง “จะส่องในโลกที่มืดมนลง
ทุกขณะ”

• ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสอง และ
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว
ถึงความสําคญัของสตรแีละการเป็น
มารดา เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดส์อนวา่ 
“ ไม่มีรกัใดในความเป็นมรรตยัใกล้
เคยีงกับความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระ
เยซูครสิตม์ากไปกวา่ความรกัอันไม่

เห็นแก่ตนเองที่มารดาผู้อุทิศตนมีตอ่
ลูกของเธอ” (หน้า 47) ประธานเนล-
สันสอนวา่สตรทีี่เปลี่ยนใจเลื่อมใสผู้
รกัษาพันธสัญญาของพวกเธอ “จะ
เดน่ชัดมากยิ่งขึน้ในโลกที่เส่ือมลง” 
(หน้า 95) ไตรต่รองคาํปราศรยัเหล่าน้ี
รว่มกับการสวดอ้อนวอนและสนทนา
วา่สมาชิกครอบครวัจะสนับสนุน
สตรี ในบทบาทสําคญัที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่พวกเธอไดอ้ย่างไร

• ผู้พูดหลายท่านพูดถึงความเข้มแข็ง 
ผ่านความยากลําบาก เอ็ลเดอรฮิ์วโก 
มอนโทยาแห่งสาวกเจ็ดสิบสอน 
วา่การทดลองและการล่อลวงเกิดขึน้ 
กับทุกคน “แตจ่ะทําให้เราเข้มแข็ง 
และเตบิโตเช่นกันเมื่อเราเอาชนะจน 
สําเรจ็” (หน้า 53) อ่านคาํพูดน้ีและ 
คาํพูดของเอ็ลเดอรเ์จมส์ บี. มารต์ิ โน 

แห่งสาวกเจ็ดสิบ (หน้า 58) เอ็ลเดอร์
โคอิชิ อาโอยากิ สมาชิกเกียรตคิณุแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ (หน้า 126) และนีลล์ 
เอฟ. แมรร์อิอตต ์ที่ปรกึษาที่สองใน
ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ (หน้า 
30) หาวธิีที่ท่านจะเสรมิสรา้งศรทัธา
ในพระเยซูครสิตแ์ละวา่พระองคจ์ะ
ทรงช่วยท่านผ่านพ้นความยากลําบาก
ไดอ้ย่างไร

• หน้า 33: ในคาํปราศรยัของท่าน เอ็ล-
เดอรแ์ลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รนซ์แห่งสาวก
เจ็ดสิบสอนวา่ “พระวญิญาณจะทรง
ท้าทายให้เราเก่งขึน้และปีนให้สูง
ขึน้ . . . หากเราอ่อนน้อมถ่อมตนและ
วา่ง่าย พระองคจ์ะทรงจูงมือเราและ
นําเรากลับบ้าน” หลังจากท่านอ่าน
คาํพูดน้ี จงแสวงหาการนําทางของ
พระวญิญาณเพื่อหาวธิีปรบัปรงุและ
เปลี่ยนแปลง

• หน้า 104: ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ 
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด
สอนวา่ “การมีพระวญิญาณอยู่กับเรา
ตลอดเวลาคอืมีการนําทางและการ
กํากับดแูลจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ในชีวติประจําวนัของเรา” พิจารณาส่ิง
ที่ท่านทําไดห้รอืหยุดทําเพื่อจะมีพระ
วญิญาณอยู่กับท่านตลอดเวลา ◼
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ผูพ้ดู เรอ่งราว

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น 5  จาก า า พ ก า ย ิ  าย น น น ก น  า พ ิน จาก าย น นนนย กา ยก าน ย
า ย านศ า นพ ย ิ  พน พ พ า นิน จากพ น  น ย ิ จาก ิน ก

โคอิชิ อาโอยากิ 12  พ ก นาศา นจก น น  ิ ิ า ยากิ กิ า า จ จน น านพ ิ า ิ ิ กย ก า า ยาก า าก น น
า

เดวิด เอ. เบดนาร์ 12  ิ   นา ยน จาก ิ   า าน า า า ิ ย า น จา า พา ิ า  

แรนดลัล ์เค. เบนเนตต์  าน าย น ก น   น น ิน ก ยกา จจากพ  ิ ิ นย าย า ย น ก
กา ก น น นพ กิ ิ กนก านกน นพ ิ า น

คิม บี. คลารก์ 12  ิ า า า ิ   า ก กา ก นจาก ย พ ิ า ย กา ยก น นศา นา น ิ ิ ิ น

เควนทิน แอล. คกุ  ย น นศา นา ย น  น ิน  ก ยน า าย า น ย ย ย ิ  น ิน  ก า พิ  
า า ยิ

เฮนรยี ์บี. อายรงิก์ 0  าย น น นายก านศ ก  ย าน า พยายา าน  พ จา จ น
าย น นน ย น ย  าย ิ ก น ยนิ พ จา จ า น าน ย ยาก

10  พ ิ า ิ ิ นา ิ า น ย  าย ิ ก กา ศ ก น ย จาก ยา ย ิ  ิ า น ย  าย ิ ก
กา ยนจากพ ิ า ิ ิ

แบรดลีย ์ดี. ฟอสเตอร์ 50  นน ิ น ย น น า าน ย  ก า น นกา ย ก าน า า จ า
จ ิ พ กิ ิ จาก า า น นศา นา น น า

อลัเลน ดี. เฮยนี์ 121  จาก น น น น น ก น  ยน น า า านจน จาก ยาย ายยา นา า า

เจฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนด์  า ิก นน ย ศา นจก กา จ ิน จ ก ายน นา า า า น ิ นา า า น น ย าย ก า  
ิ า ิ  พ พ ย ก า น นกา ย นนา

วอน จ.ี คีทช์ 115  นก น า ก น กน า า าก า ย ยน า น กน กนพ ก าจาก า

แลรร์ยี ์อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์  ย า  น ยก าย ยา าพ ิ า ิ ิ าน า น นา จา จ  พ ย น ยา

นีลล ์เอฟ. แมรร์อิอตต์ 0  จาก น น น าพ น จา น า 10  น   ิ กพ น ศา นจก  ิ ิ
ศ า าพ ก าจ ิ นิ น ก ก า ย ิ ิ จก ยาน

เจมส ์บี. มารต์โิน 5  จ   า ิ น ิน จ พ ิศ า จากศก า น น ยา จ ิ จ กย ก พ น

รชิารด์ เจ. เมนส์ 2  า ิ า น ยา น นา ิน นย า ก า น น น ิน า นน  น นพ ิ จ ิ พ า นิน
ิ า พ กิ ิ พ ย ิ

แครอล เอฟ. แมคคองกี 12  าย 102 ก า า า า น ยา น ิ ยกา ก จ ก น

โธมสั เอส. มอนสนั  จากก จ ก า  น น ก า พ น ิ า านพ กิ ิ พ ย ิ
 า า กา า ิ า น น ย าจ า ยา ก า น า ิ ิ นย าย กา ยน ย ศนย ย า ายย

ฮิวโก มอนโทยา 5  ยยิ จาก าน   น นนา น ิ า ิ ก น ยา จากกา ยก า ก จ ิ

รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสนั 5  ย นศ ย พ ย จ ย น กา จ   น นก า าน พ า ิ ย ศน า ก กา จ ยา  
า น กา จ าน ย ยน ิศ า กา า

ลินดา เอส. รฟีส์  จาก พ น า กา า าย า ยา  ิน า  จ น น ก น น า าย

เดล จ.ี เรนลนัด์  จาก  จ  น น ยก น ิกา  พ าย ก าน าพ จา ยก าน พ า ิ พ จา น า าน าน ิ า า า
ก น ย ิ จาก า จ  จ  น น

เกรกอรยี ์เอ. ชไวทเซอร์  ก ก ย  ย าน าย ก าน า า พ พ น ากา ก น ย น

เวิรน์ พี. สแตนฟิลล์ 55  ยพ นก นจก ยานก น กา ิน า าน ยกน ิ น พ  น ิ า น า ิ กก

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์ 11    น า ก ก ยก าน า น ยก น

แกรยี ์อี. สตเีวนสนั 1  จาก ยก น า ก ก ย  น นก า ยาพ ย นย ศ า นพ ย ิ า น า

ดีเทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์ 15  ก ิ ย 11 ยน จาก ยาย ากา กพ น จา ก  พ นก จ า
20  า า า า น พ น ยน กา า ย าย

   า จ ย จ ยนิ า า าน ิ า น น น ิน า จากพ น จา

โรสแมร ีเอ็ม. วิกซอม  พ ิ า น า น น ยา น ิ น น าพ ก  าย ิ ย น ิ ย น ิ าพ ก า ก
กาพ าพ

ตอ่ไปน้ีคอืประสบการณ์เรือ่งเลา่ทีเ่ลอืกสรรมาจากคาํปราศรัยในการประชมุใหญ่สามัญเพ่ือใชใ้นการศึกษาส่วนตวั การสังสรรค ์ ใน
ครอบครวั และการสอนอื่นๆ หมายเลขที่ให้ไวห้มายถึงหน้าแรกของคาํปราศรัย
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า ศา นจก

น   า น
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

ลังจากเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. 
ราสแบนด์ ไดร้บัการเรยีก

สู่โควรมัอัครสาวกสิบสอง ท่านอ่าน ยอห์น 15:16 ความวา่ “ท่านไม่ได้
เลือกเรา แตเ่ราเลือกพวกท่าน และแตง่ตัง้ท่าน”

เอ็ลเดอรร์าสแบนดก์ล่าววา่ “ข้าพเจ้ามีความรูสึ้กทางวญิญาณ
วา่ไม่มีส่ิงใดเกี่ยวกับ [การเรยีก] น้ีที่เป็น . . .  ความปรารถนาของ
ข้าพเจ้า น่ีเป็นการตดัสินพระทัยของพระเจ้า”

เมื่ออายุ 19 ปี เอ็ลเดอรร์าสแบนด์ ไดร้บับทเรยีนคล้ายกันน้ีเกี่ยว
กับการยอมรบัการตดัสินพระทัยของพระเจ้า ท่านหวงัจะรบัใช้งาน
เผยแผ่ ในเยอรมนี เหมือนบิดาและพี่ชาย แตก่ลับไดร้บัเรยีกให้ ไป
คณะเผยแผ่อีสเทิรน์สเตทส์ (สหรฐัอเมรกิา) ท่านเปิดพระคมัภีรแ์ละ
อ่านในภาค 100 ของหลักคาํสอนและพันธสัญญาวา่ 

“ฉะน้ัน, จงตามเรามา, และ¯งคาํแนะนําซ่ึงเราจะให้แก่เจ้า.
“. . . ประตทูี่ ให้ประสิทธิผลจะเปิดในภูมิภาคตา่งๆ โดยรอบใน

แผ่นดนิน้ีทางตะวนัออก . . .
“ฉะน้ัน, ตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, จงเปล่งเสียงของเจ้าแก่

ผู้คนเหล่าน้ี” (ข้อ 2, 3, 5)
ท่านมีพยานวา่พระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านรบัใช้ ในคณะเผยแผ่ 

อีสเทิรน์สเตทส์
เอ็ลเดอรร์าสแบนดเ์กิดวนัที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1951 ท่านมา

จากสภาวะแวดล้อมที่ตํา่ตอ้ย “ข้าพเจ้าเกิดจากคนขับรถบรรทุก 
[ขนม²ง] และคณุแม่ที่รกั [เป็นแม่บ้าน]” ท่านกล่าว ท่านมาจาก
ครอบครวัวสุิทธิชนยุคสุดท้ายหลายรุน่ มรดกที่ท่านเห็นคา่มาก

ในปี 1973 เอ็ลเดอรร์าสแบนด์
แตง่งานกับเมลานี ทวทิเชลล์ ทัง้สองมี
บุตร 5 คนและหลาน 24 คน เอ็ลเดอร์
ราสแบนดย์กย่องภรรยาที่ครองคูก่ันมา 
42 ปีวา่เธอช่วยให้ท่านเป็นอย่างที่เป็น
อยู่ทุกวนัน้ี “ภรรยาข้าพเจ้าถือข้าพเจ้าไว้
เสมือนหน่ึงดนิเหนียวของช่าง²้นและ
²้นข้าพเจ้าให้เป็นบางส่ิงที่สําคญัอย่าง
ยิ่ง . . . อิทธิพลทางวญิญาณของเธอไม่
เพียงนําไปสู่การเรยีกที่พิเศษสวยงามน้ี
เท่าน้ัน แตย่ังนําไปสู่ทุกส่ิงที่ข้าพเจ้าทํา
ทางวญิญาณดว้ย”

ในปี 1987 เอ็ลเดอรร์าสแบนดเ์ป็น
ประธานและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัตกิาร
บรษัิทเคมีระดบัโลก ท่านเรยีนรูว้ธิีรบัใช้

ศาสนจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้จากผู้นําของท่าน “ข้าพเจ้าเรยีน
รู้ ในงานอาชีพของข้าพเจ้า . . . วา่คนสําคญักวา่ทุกส่ิงทุกอย่างที่เรา
สามารถทําได”้  ท่าน “เรยีนรูท้ักษะการเป็นผู้นํามากมาย . . . ที่ช่วย
ข้าพเจ้าไดด้ี ในฐานะเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่”

เอ็ลเดอรร์าสแบนดม์ี โอกาสมากมายให้ ใช้ทักษะเหล่าน้ัน ท่าน
เคยรบัใช้เป็นอธิการ ประธานคณะเผยแผ่ เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่แห่ง
สาวกเจ็ดสิบตัง้แตเ่ดอืนเมษายน ปี 2000 ผู้ควบคมุดแูลภาคนอรธ์-
อเมรกิาเวสต ์ภาคนอรธ์เวสต ์และภาคยูทาห์สามภาค  ที่ปรกึษา
ในฝ่ายประธานภาคยุโรปกลาง ผู้อํานวยการบรหิารแผนกพระวหิาร 
สมาชิกในฝ่ายประธานโควรมัสาวกเจ็ดสิบตัง้แตปี่ 2005 และประธาน
อาวโุสของโควรมัสาวกเจ็ดสิบตัง้แตเ่ดอืนเมษายน ปี 2009

งานมอบหมายของศาสนจักรทําให้ท่านรกัวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ทุกหนแห่ง ท่านบอกสมาชิกวา่ “ศรทัธาของท่านเพิ่มพูนศรทัธาของ
เรา ประจกัษ์พยานของทา่นเพ่ิมเตมิประจกัษ์พยานของเรา” (หน้า 90)

เอ็ลเดอรร์าสแบนดอ์่อนน้อมถ่อมตนในการรบัใช้เป็นอัครสาวก
ของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์“ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะรบัใช้
พระองคเ์สมอ” ท่านกล่าว “ข้าพเจ้าจะอุทิศเวลา พรสวรรค ์และ
ทุกอย่างที่มี ในเวลาน้ีตลอดชีวติที่เหลือ ข้าพเจ้าตัง้ใจจะทําเช่นน้ัน 
ข้าพเจ้าไดร้บัเกียรติ ให้ทําเช่นน้ัน” ◼
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ณะใครค่รวญการเรยีกสู่ 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง 

เอ็ลเดอรแ์กรยี์  อี. สตเีวนสัน
สรปุวา่การรบัใช้ของท่านในอาณาจักรของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในฐานะอัครสาวกจะเกี่ยวกับ การนําโดยการรบัใช้ มากกวา่เกี่ยวกับการ
รบัใช้ โดยการนํา

“พระเยซคูรสิตท์รงถอืวา่พระองคเ์ป็นผูร้บัใช้” เอ็ลเดอรส์ตเีวนสัน 
กล่าวระหวา่งการประชุมแถลงข่าวหลังจากไดร้บัการสนับสนุน “เรา
ถือตนเองเป็นผู้รบัใช้เช่นกัน” (ด ูมาระโก 10:44)

การเรยีกเอ็ลเดอรส์ตเีวนสันสู่โควรมัอัครสาวกสิบสองเกิดขึน้อย่าง
ไม่คาดคดิ อย่างไรก็ด ีท่านรูสึ้กวา่การรบัใช้ ในศาสนจักร—โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฐานะเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่แห่งสาวกเจ็ดสิบตัง้แตปี่ 2008 
ถึงปี  2012 และในฐานะอธิการควบคมุตัง้แตเ่ดอืนมีนาคม ปี 2012—
ไดช่้วยเตรยีมท่านสําหรบัความรบัผิดชอบใหม่ๆ

ส่ิงสําคญัที่สุดประการหน่ึงที่ท่านเรยีนรู้ ในการรบัใช้พระเจ้าคอื
คณุคา่ใหญ่หลวงของบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์เอ็ลเดอร ์
สตเีวนสันเฝ้ารอโอกาสที่ท่านจะมีเพิ่มขึน้ในฐานะอัครสาวกเพื่อรว่ม
งานกับบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทั่วโลกและเป็นพยานตอ่พวกเขา

ท่านเฝ้ารอการไดร้ว่มงานกับคนที่นําศาสนจักรของพระเจ้าเช่น
กัน “เมื่อนึกถึงการน่ังในสภาและจะไดเ้รยีนรูจ้าก [ท่านเหล่าน้ัน] ได้
รบัการสอนจาก [ท่านเหล่าน้ัน] และรูสึ้กถึงพลังและประจักษ์พยาน
ของพวกท่านในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค”์ ท่านกล่าว 
“เป็นส่ิงที่ข้าพเจ้าเช่ือวา่จะเป็นประสบการณ์ที่สวยงาม”

แกรยี์ อี. สตเีวนสันเกิดเมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1955 เป็นบุตร
ของอีแวน เอ็น. และวรีา จีน สตเีวนสัน ท่านสืบสายครอบครวัไปถึง
ผู้บุกเบิกวสุิทธิชนยุคสุดท้ายสมัยแรกของยูทาห์ ท่านเตบิใหญ่ ใน
หุบเขาแคชทางตอนเหนือของยูทาห์ ในบ้านที่มีพระกิตตคิณุเป็น
ศนูย์กลางที่ซ่ึงท่านเรยีนรูค้ณุคา่ของการทํางานหนักและความสําคญั
ของการรบัใช้ บิดาของท่าน “อธิการในวยัเยาวข์องข้าพเจ้า” มักจะ
ชวนท่านไปเยี่ยมสตรหีม้ายหลายคนในวอรด์
ของพวกท่าน บทเรยีนที่แกรยี์วยัหนุ่มเรยีน
รูจ้ากบิดาเกี่ยวกับความห่วงใยและการรบัใช้
เหมือนพระครสิตฝ์ากรอยประทับไม่รูเ้ลือน
ไวก้ับท่านซ่ึงจะช่วยท่านไดด้ี ในฐานะอธิการ
ควบคมุ

“อธิการของศาสนจักร” ท่านกล่าว “เป็น
วรีบุรษุของข้าพเจ้าจรงิๆ”

การรบัใช้ของเอ็ลเดอรส์ตเีวนสันใน
ศาสนจักรเริม่ตน้อย่างจรงิจังเมื่อท่านไดร้บั

เรยีกเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ฟุกุโอะกะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ที่น่ันท่านพัฒนาความรกัอันยั่งยืนตอ่คนญี่ปุ่นและภาษาของ
พวกเขา ซ่ึงท่านยังคงพูดไดค้ล่อง หลังจากงานเผยแผ่ ท่านเข้าเรยีน
ที่มหาวทิยาลัยยูทาห์สเตท และพบกับลีซา จีน ฮิกลีย์ที่น่ัน ท่าน
แตง่งานกันในพระวหิารไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโฮเมื่อปี 1979 และมี
บุตรชายส่ีคน เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันไดร้บัปรญิญาสาขาบรหิารธุรกิจโดย
เน้นเรือ่งการตลาด ตอ่มาท่านรว่มก่อตัง้และรบัหน้าที่ประธานและ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัตกิารของผู้ผลิตและนักการตลาดชัน้นําของโลกดา้น
อุปกรณ์ออกกําลังกาย

ครอบครวัสตเีวนสันอาศัยอยู่ ในญี่ปุ่นหลายปี ในปี 2004 เอ็ลเดอร ์
สตเีวนสันไดร้บัเรยีกเป็นประธานคณะเผยแผ่นะโงะยะ ประเทศ
ญี่ปุ่น หลังจากการเรยีกสู่โควรมัสาวกเจ็ดสิบในปี 2008 ท่านรบัใช้เป็น
ที่ปรกึษาและประธานภาคเอเชียเหนือ ท่านรบัใช้เป็นประธานภาค
ในปี 2011 คราวเกิดแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่นอกชาย½่งทางตอนเหนือ
ของญี่ปุ่น ก่อให้เกิดสึนามิครัง้ใหญ่ที่ครา่ชีวติประชาชนหลายพันคน 
ประสบการณ์ครัง้น้ันพิสูจน์ให้เห็นวา่เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายใน
ชีวติท่าน

เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันช่วยวางแผนการตอบรบัของศาสนจักรเพื่อจัด
เตรยีมอาหาร เครือ่งอุปโภคบริโภค  การสนับสนุน และความช่วย
เหลือระยะยาว

“ทัง้หมดน้ันเป็นที่ประจักษ์วา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตท์ํา
หน้าที่รบัผิดชอบที่ทรงกําหนดไวป้ระการหน่ึงในดา้นการดแูลคน
ยากไรแ้ละคนขัดสน” ท่านกล่าว ท่านกล่าววา่สิทธิพิเศษอันศักดิสิ์ทธิ์
คอืการ ่“ปฏิบัตศิาสนกิจ เป็นพร และจัดระบบความช่วยเหลือ” ◼

ก ย  น น
โควรมัอัครสาวกสิบสอง
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สุดอาชีพแพทย์และศาสตราจารย์ แตท่่านกล่าววา่ ภรรยาท่าน “เสีย
สละมากกวา่น้ัน” รธูเป็นประธานสํานักกฎหมายของเธอเมื่อเอ็ลเดอร ์
เรนลันด์ ไดร้บัเรยีกและทิง้งานของเธอเช่นกัน ท่านกล่าววา่ ตัง้แต่
แตง่งานกันในปี 1977 เธอ “เหน็ดเหน่ือย” มาตลอดและเป็นแหล่ง
พลังที่ยิ่งใหญ่สําหรบัท่าน

ขณะอยู่ ในแอฟรกิา เอ็ลเดอรก์ับซิสเตอรเ์รนลันด ์“ ไดร้บัการ
สอนจากวสุิทธิชนวา่อะไรสําคญัจรงิๆ” ครัง้หน่ึง ในสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยคองโก เอ็ลเดอรเ์รนลันดถ์ามสมาชิกวา่ความท้าทาย
ของพวกเขาคอือะไร ท่านจําไดว้า่หลังจากพูดให้กําลังใจกันครู่ ใหญ่ 
“สุภาพบุรษุสูงวยัคนหน่ึงลุกขึน้ยืนพูดวา่ ‘เอ็ลเดอรเ์รนลันดค์รบั 
เราจะมีความท้าทายไดอ้ย่างไรครบั เรามีพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต’์” เอ็ลเดอรเ์รนลันดค์รุน่คดิดงัน้ี “ข้าพเจ้ากับภรรยาตอ้งการ
เป็นเหมือนวสุิทธิชนชาวกานังกาเหล่าน้ัน . . . ดเูหมือนพวกเขาไม่มี
อะไร แตพ่วกเขามีทุกอย่าง”

ในการทิง้ท้ายคาํพูดครัง้แรกในฐานะอัครสาวก เอ็ลเดอรเ์รนลันด ์
เป็นพยานวา่ “ข้าพเจ้าตอ้งการเป็นผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระเยซู-
ครสิตด์ว้ยสุดใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารกัพระองค ์เทิดทูนพระองค ์ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงการทรงพระชนม์อยู่จรงิของพระองค ์ข้าพเจ้าเป็นพยาน
วา่พระองคท์รงเป็นผู้ ไดร้บัการเจิม พระเมสสิยาห์” (หน้า 94) ◼

ลังเกิดความประหลาดใจใน
ตอนแรกเมื่อไดร้บัเรยีกสู่ 

โควรมัอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร ์
เดล จี. เรนลันดค์กุเข่าสวดอ้อนวอนกับรธู ภรรยาท่าน โดยทูลขอ
พยานวา่ “พระผู้เป็นเจ้าทรงชีนํ้าวถิีน้ี”

เอ็ลเดอรเ์รนลันดแ์สวงหาการนําทางเช่นน้ันหลายครัง้—ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่แห่งสาวกเจ็ดสิบ แพทย์ โรคหัวใจ สามีและ
บิดา ตวัอย่างเช่น ขณะทํางานเป็นแพทย์ฝึกหัดในรฐัแมรแิลนด ์
สหรฐัอเมรกิา ภรรยาท่านเป็นมะเรง็รงัไข่ แอชลีย์บุตรสาวเพิ่งอายุ 
16 เดอืน ในช่วงวนัเวลาที่ยุ่งยากเหล่าน้ัน ความรูสึ้กใกล้ชิดพระเจ้า
ของเอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ลับมาอีกครัง้เมื่อรธูสวดอ้อนวอนขอบพระทัย
พระเจ้าสําหรบัการผนึกในพระวหิารของพวกท่าน

เอ็ลเดอรเ์รนลันดป์ระกอบอาชีพแพทย์ โรคหัวใจดแูลรกัษาผู้ป่วย
ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ท่านเห็นผู้ป่วยหลายรายสิน้ชีวติ แตห่ลังจาก
ผู้ป่วยช่ือแชดสิน้ชีวติ ระยะห่างทางความรูสึ้กที่แพทย์อย่างท่านมี
ในยามวกิฤตเิช่นน้ันถูกทําลายสิน้เมื่อพ่อแม่ของแชดเข้ามาในห้อง
ฉุกเฉิน ขณะน้ันท่านมองเห็นแชดผ่านดวงตาของพวกเขา

จากประสบการณ์น้ี เอ็ลเดอรเ์รนลันดก์ล่าววา่ “เวลาน้ีข้าพเจ้า
ตระหนักวา่ในศาสนจักร เพื่อจะรบัใช้ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผลเรา
ตอ้งมองพวกเขาผ่านดวงตาของพ่อแม่ ผ่านพระเนตรของพระบิดา
บนสวรรค ์เมื่อน้ันเราจะเริม่เข้าใจคณุคา่แท้จรงิของจิตวญิญาณ” 
(หน้า 94)

วยัเด็กของเอ็ลเดอรเ์รนลันดแ์ละการรบัใช้ศาสนจักรไดช่้วย
เตรยีมท่านให้มองผู้อื่นผ่านพระเนตรของพระเจ้าเช่นกันและเข้าใจ
สมาชิกภาพหลากหลายของศาสนจักร

เดล เรนลันดเ์กิดเมื่อวนัที่ 13 
พฤศจิกายน ค.ศ.  1952 เป็นบุตรของ
ผู้อพยพชาวสวเีดนที่มายูทาห์เพื่อรบั
การผนึกในพระวหิาร เมื่อเดลยังเด็ก 
ครอบครวัย้ายไปฟินแลนดแ์ล้วจึงกลับ
ไปสวเีดน ท่านกลับมายูทาห์พรอ้ม
ครอบครวัในอีกสามปีตอ่มา เมื่ออายุ 19 
ปีท่านไดร้บัเรยีกให้รบัใช้งานเผยแผ่เต็ม
เวลาในสวเีดน

ในปี 2009 เอ็ลเดอรเ์รนลันด์ ไดร้บั
เรยีกให้รบัใช้เป็นเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
แห่งสาวกเจ็ดสิบ งานมอบหมายแรก
ของท่านอยู่ ในฝ่ายประธานภาคแอฟรกิา
ตะวนัออกเฉียงใต ้เอ็ลเดอรเ์รนลันดสิ์น้
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 มื่อยังเด็ก เอ็ลเดอรแ์อล. วทินีย์ เคลย์ตนัเรยีนรูท้ี่จะรกังานและ
ครอบครวั ทุกๆ เช้าวนัเสาร ์บิดาของท่าน นายแพทย์ จะจาก

ไปปฏิบัตหิน้าที่การแพทย์ ก่อนไป ท่านจะเขียนรายการงานบ้าน
ทัง้หมดที่ตอ้งทําวนัน้ันไวบ้นกระดานดาํ เมื่อท่านกลับมาท่านจะมา
ช่วยลูกชายและทํางานเคยีงข้างพวกเขา เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนัเรยีนรู้
จรยิธรรมในการทํางานจากบิดาของท่านซ่ึงเป็นพรแก่ชีวติท่าน

ครอบครวัของเอ็ลเดอรเ์คลย์ตนัรูว้า่เวลาอาหารคํา่คอืเวลาของ
ครอบครวั “เราคยุเรือ่งการเมือง ส่ิงที่เกิดขึน้ที่ โรงเรยีน เรือ่งละแวก
บ้าน พระกิตตคิณุ และศาสนจักร . . . ซ่ึงเป็นส่วนประกอบอัน
วเิศษของการเตบิโต” การมีช่วงเวลาสนทนาระหวา่งมือ้อาหารเป็น
ธรรมเนียมที่ท่านกับภรรยาไดท้ําตามกับลูกๆ ของพวกเขาเอง

เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนัไดร้บัแตง่ตัง้เป็นประธานอาวโุสแห่งโควรมัสาวก
เจ็ดสิบเมื่อวนัที่ 6 ตลุาคม ค.ศ. 2015 ท่านมาแทนเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์
เอ. ราสแบนด ์ผู้ ไดร้บัเรยีกสู่โควรมัอัครสาวกสิบสอง

เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนัไดร้บัการสนับสนุนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2001 ท่านไดร้บัใช้เป็นสมาชิก
ฝ่ายประธานโควรมัสาวกเจ็ดสิบตัง้แตปี่ 2008 และมีหน้าที่รบัผิดชอบ
ดแูลภาคตา่งๆ ในยูทาห์ ท่านช่วยเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองในการดแูลภาคแอฟรกิาตะวนัออกเฉียงใต้
และภาคแอฟรกิาตะวนัตก ท่านยังรบัใช้เป็นสมาชิกคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ดว้ยเช่นกัน ท่านเคยรบัใช้เป็นที่ปรกึษาในฝ่าย
ประธานภาคอเมรกิาใตต้อนใต้ ในปี 2002–2003 และเป็นประธาน
ภาคในระหวา่งปี 2003–2006

ท่านเกิดที่ซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ในปี 1950 ท่านแตง่-
งานกับเคธี แอนน์ คปิป์ในปี 1973 ในพระวหิารซอลท์เลค ทัง้สองมี
ลูก 7 คนและหลาน 20 คน

เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนัไดร้บัปรญิญาตรี ในสาขาการเงินที่มหาวทิยาลัย
ยูทาห์และปรญิญาดา้นกฎหมายที่มหาวทิยาลัยแห่งแปซิฟิก ท่านเป็น
ทนายในแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่ปีี 1981 ถึง 2001

ท่านไดร้บัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ตวัแทนเขต ที่ปรกึษาประธาน
คณะเผยแผ่ สมาชิกสภาสูง อธิการ ประธานคณะเผยแผ่สเตค และ
ครชัูน้เรยีนหลักธรรมพระกิตตคิณุ ท่านรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาในเปรตูัง้แตปี่ 1970 ถึง 1971 ◼

  
ิ นย ย น

ประธานอาวโุสแห่งโควรมัสาวกเจ็ดสิบ

ก ิ   
ิ ย  ก

ฝ่ายประธานโควรมัสาวกเจ็ดสิบ

 อ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กอง ผู้ ไดร้บัเรยีกเมื่อเรว็ๆ น้ีให้รบัใช้ ใน
ฝ่ายประธานโควรมัสาวกเจ็ดสิบ จําการกระตุน้เตอืนที่มาถึงท่านได้

ขณะรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในไตห้วนั
ผู้สนใจคนหน่ึงเข้ามาในการประชุมศีลระลึก “ผมรูสึ้กไดร้บัการ

ดลใจให้เขียนข้อความสัน้ๆ ถึงเขาดว้ยรหัสมอรส์ทํานองน้ี ‘ขอตอ้นรบั
เข้าสู่การประชุมศีลระลึก ผมมีความสุขที่ ไดเ้ห็นคณุที่น่ี!’”

ผู้สนใจคนน้ันบังเอิญเป็นผู้ควบคมุเครือ่งรบัวทิยุและดี ใจที่ ไดร้บั
ข้อความ “ผมประหลาดใจที่บางส่ิงบางอย่างที่ผมเคยเรยีนรูเ้มื่อหลาย
ปีก่อนไดช่้วยให้ผม . . . เข้าถึงคนๆ หน่ึงในวธิีที่พิเศษ” เอ็ลเดอรก์อง
กล่าว

การเรยีนรูแ้ละการยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวถิีชีวติของเอ็ลเดอร ์
กองตัง้แตเ่ด็กเมื่อท่านเรยีนรหัสมอรส์สมัยเป็นลูกเสือ ในปี 1977 
ท่านไดร้บัปรญิญาตรศิีลปศาสตรส์าขาเอเชียศึกษาและสาขา
มหาวทิยาลัยศึกษาจากมหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์  ในปี 1979 ท่านไดร้บั
ปรญิญาโทสาขาปรชัญา และในปี 1981 ท่านไดร้บัปรญิญาเอกสาขา
ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศจากมหาวทิยาลัยอ๊อกซ์ฟอรด์

เอ็ลเดอรก์องเคยรบัใช้ ในการเรยีกมากมายของศาสนจักร รวมทัง้
สมาชิกสภาสูง หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต ประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์ 
สเตค ครเูซมินาร ีอธิการ ประธานงานเผยแผ่สเตค ประธานสเตค 
และสาวกเจ็ดสิบภาค ในช่วงที่ท่านไดร้บัเรยีกเป็นเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่แห่งสาวกเจ็ดสิบในปี 2010 ท่านรบัใช้เป็นสมาชิกโควรมัที่ห้า
ของสาวกเจ็ดสิบในภาคยูทาห์เซาธ์

ในปี 1985 เอ็ลเดอรก์องรบัใช้เป็นผู้ช่วยพิเศษของปลัดกระทรวง
การตา่งประเทศของสหรฐั และในปี 1987 ท่านทํางานเป็นผู้ช่วย
พิเศษของเอกอัครราชทูตสหรฐัประจํากรงุ²กกิ่ง ประเทศจีน ตัง้แต่
ปี 1989 ถึง ปี 2001 ท่านรบัใช้หลายตาํแหน่งที่ Center for Strategic 
and International Studies ในวอชิงตนั ด.ีซี.

เกอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กองเกิดที่เรดวดูซิต ีรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา ในปี 1953 ท่านกับซูซาน ลินดเ์ซย์ กอง ภรรยามีบุตร
ส่ีคนและมีหลานสามคน ปู่ย่าตายายของเอ็ลเดอรก์องอพยพจาก
ประเทศจีนไปอยู่สหรฐัอเมรกิา ท่านสืบสายบรรพชนย้อนกลับไป 
33 รุน่จนถึงกองมังกรรุน่ที่หน่ึง เกิดเมื่อ ค.ศ. 837 ทางภาคใตข้อง
ประเทศจีนในช่วงปลายราชวงศ์ถัง ◼
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ิกา จ า  
อธิการควบคมุ

ิกา น  
ที่ปรกึษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคมุ

 จราลด ์คอสเซกําลังเริม่สถาปนางานอาชีพในธุรกิจจัดจําหน่าย
อาหารในฝรัง่เศสตอนอายุ 33 ปีเมื่อประธานบรษัิทเรยีกท่านไป

พบ  เขาไดสั้งเกตถึงความเช่ือมันทางวญิญาณของเจราลดแ์ละความ
สามารถของท่านในการทําการตดัสินใจที่ดแีละรวมพนักงานเป็นหน่ึง
เดยีว—คณุลักษณะที่พัฒนาผ่านการงาน การรบัใช้ และความเป็นผู้
นําในศานจักร ประธานสรปุวา่เจราลดเ์ป็นคนที่เขาไวว้างใจได้

ยังความประหลาดใจให้แก่เจราลด ์ไม่นานท่านไดร้บัหน้าที่รบั
ผิดชอบบรหิารพนักงาน 1,800 คน ณ เวลาที่ท่านไดร้บัเรยีกเป็นเจ้า
หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่แห่งสาวกเจ็ดสิบในหน่ึงทศวรรษตอ่มา ในเดอืน
เมษายนปี 2008 ท่านเป็นผู้บรหิารบรษัิทจําหน่ายอาหารหลายบรษัิท

ทักษะทางธุรกิจและการบรหิารของอธิการคอสเซ รว่มกับการรบัใช้
ทางศาสนาและประสบการณ์ความเป็นผู้นํา จะช่วยท่านเป็นอย่างยิ่ง
ในฐานะอธิการควบคมุคนใหม่ของศาสนจักร อธิการคอสเซ ผู้ ไดร้บัใช้
เป็นที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายอธิการควบคมุตัง้แตเ่ดอืนมีนาคมปี 2012 
ไดร้บัการเรยีกใหม่ไม่กี่วนัหลังการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 
ท่านมาแทนเอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสัน ผู้ ไดร้บัการสนับสนุนสู่ 
โควรมัอัครสาวกสิบสองในวนัที่ 3 ตลุาคม 2015

อธิการเจราลด ์ฌอง คอสเซ อธิการควบคมุคนที่ 15 ของศาสนจักร 
เกิดที่เมืองบอร์ โด ฝรัง่เศส ในปี 1963 ท่านแตง่งานกับวาเลร ีบาแบง
ในปี 1986 ที่พระวหิารเบิรน์ สวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้สองมีบุตรห้าคนและ
หลานห้าคน

นอกจากประสบการณ์ของท่านในฝ่ายอธิการควบคมุและในฐานะ
เป็นสมาชิกโควรมัสาวกเจ็ดสิบ ท่านไดร้บัใช้เป็นที่ปรกึษาในฝ่าย
ประธานภาคยุโรปและเป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธานสเตค ที่ปรกึษา
ประธานสเตค ที่ปรกึษาอธิการ ผู้นํากลุ่มมหาปุโรหิต และประธาน 
โควรมัเอ็ลเดอร์

ในวยัหนุ่ม อธิการคอสเซคน้พบความสุขรวมทัง้ศรทัธาผ่านการ
รบัใช้ของท่านในศาสนจักร ท่านรบัใช้เป็นผู้เล่นเปียโนปฐมวยัเมื่อ
อายุ 12 ปีและเป็นประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์เมื่ออายุ 16 ปี ท่านยังทํา
หน้าที่หลายอย่างของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

“การรบัใช้ ในศาสนจักร,” รวมถึงการรว่มกับบิดาของท่านในหน้าที่
เป็นอธิการและประธานสาขา “ช่วยให้ผมมีประจักษ์พยาน” ท่าน
กล่าว

อธกิารคอสเซไดร้บัปรญิญาโทในสาขาธรุกจิจากสถาบนับรหิารธรุกจิ 
ESSEC ในฝรัง่เศสเมื่อปี 1987 ก่อนเริม่งานอาชีพของท่าน ท่านเข้า
ประจําการกองทัพอากาศฝรัง่เศส ซ่ึงท่านไดร้บัมอบหมายสู่หน่วยงาน 
NATO ◼

“ มัยเป็นวยัรุน่” อธิการดนี เอ็ม. เดวสีกล่าว “การมีสนามหญ้าที่ตดั
ไดส้วยงามที่สุดในละแวกบ้านนําปีตมิาสู่ผม และผมเรยีนรูบ้ท

เรยีนสําคญัวา่ ความพยายามเพิ่มขึน้อีกเล็กน้อยสามารถสรา้งความ
แตกตา่งไดจ้รงิในเกือบทุกส่ิงที่เราทํา” การให้มากขึน้อีกเล็กน้อย
กลายเป็นมาตรฐานที่จะช่วยท่านอย่างดตีอ่ไปในฐานะที่ปรกึษาที่หน่ึง
คนใหม่ ในฝ่ายอธิการควบคมุ

อธิการเดวสีไดร้บัใช้เป็นที่ปรกึษาที่สองของอธิการแกรยี์ อี. สตเีวน-
สัน ผู้ ไดร้บัการสนับสนุนเป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองเมื่อวนัที่ 
3 ตลุาคม ค.ศ. 2015

ดนี ไมรอน เดวสีเกิดที่ซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาในปี 
1951 ท่านเตบิโตเป็นหน่ึงในลูกแปดคน ท่านแสดงความสํานึกคณุ
ตอ่บิดามารดาผู้ที่ ไม่เพียงรกัและบํารงุเลีย้งลูกๆ เท่าน้ันแตย่ังช่วย
พวกเขาให้เห็นคณุคา่ของพรในการทํางาน ท่านแตง่งานกับดารล์า 
เจมส์ ในปี 1973 ในพระวหิารซอลท์เลค ทัง้สองมีบุตร 5 คนและ
หลาน 14 คน

อธกิารเดวสียังไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนสําคญัขณะอาศัยอยู่ ในซานฟราน-
ซิสโก แคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา ในปี 1989 ระหวา่งเกดิแผ่นดนิไหว 
ท่านเห็นประจักษ์ถึงความเสียหายรนุแรงที่เกิดขึน้กับอพารท์เมนท์ 
ที่ ไม่มีฐานที่มั่นคง “การใครค่รวญถึงเหตกุารณ์ในวนัน้ันตอกยํา้
ความคดิและจิตใจของข้าพเจ้าวา่ หากจะตา้นทานพายุรา้ย แผ่น-
ดนิไหว และภัยพิบัติ ในชีวติไดสํ้าเรจ็ เราตอ้งตัง้อยู่บนรากฐานอัน
แน่นอน. . .รากฐานของพระเยซูครสิต”์ (“รากฐานอันแน่นอน,”  
เลีย โฮนา, พ.ค. 2013, 9)

อธิการเดวสีทํางานกับศาสนจักรตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคมปี 1995 
ล่าสุดน้ีท่านเป็นผู้อํานวยการบรหิารแผนกโครงการพิเศษของ
ศาสนจักร มีหน้าที่รบัผิดชอบเรือ่งอสังหารมิทรพัย์เพื่อจุดประสงค์
พิเศษ การออกแบบพระวหิาร และการสรา้งพระวหิาร

ก่อนทํางานกับศาสนจักร อธิการเดวสีทํางานกับ High Industries, 
Inc. ของแลนแคสเตอร ์เพนซิลเวเนีย และ Bechtel Investments, 
Inc. ของแซนแฟรนซิสโก แคลิฟอรเ์นีย ท่านไดร้บัปรญิญาตรี ใน
สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเกษตรที่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์และสําเรจ็
การศึกษาโปรแกรมบรหิารขัน้สูงที่มหาวทิยาลัยสแตนฟอรด์และมหา
วทิยาลัยนอรธ์เวสเทิรน์

อธิการเดวสีเคยรบัใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่เปอร์ โตริโก ซาน-
ฮวน ที่ปรกึษาประธานคณะแผยแผ่ ประธานสเตค ที่ปรกึษาประธาน
สเตค เลขาธิการสเตค สมาชิกสภาสูง ในฝ่ายอธิการหลายครัง้ และ
เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะแผยแผ่อุรกุวยั/ปารากวยั ◼
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ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุม

ราเดอร์ ไบรอัน เค. แอชตนัไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในฝ่ายประธาน
โรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญขณะที่ท่านกําลังเสรจ็สิน้จากการรบั

ใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่เทกซัส ฮิวสตนั เซาธ์ การเรยีกดงักล่าว
ประกาศในเดอืนมิถุนายน และท่านไดร้บัการสนับสนุนในช่วงการ
ประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2015

บราเดอรแ์ทด อาร.์ คอลลิสเตอรย์ังคงเป็นประธาน และบราเดอร ์
เดวนิ จี. เดอรแ์รนท์ผู้เคยรบัใช้เป็นที่ปรกึษาที่สองตัง้แตเ่ดอืน
เมษายน ปี 2014 กลายเป็นที่ปรกึษาที่หน่ึง

ตาํแหน่งวา่งในฝ่ายประธานเกิดจากการแตง่ตัง้จอห์น เอส.  
แทนเนอร์ ให้รบัใช้เป็นอธิการบดมีหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ฮาวาย 

ไบรอัน เคนท์ แอชตนัเกิดในโพรโว ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ในปี 
1969 เป็นบุตรของเคนท์และวคิกี บราวน์ แอชตนั ท่านเป็นบุตรคน
โตในจํานวนบุตรเก้าคน ท่านจําไดว้า่บิดามารดาของท่านเป็นครสูอน
พระกิตตคิณุที่บ้านอย่างสมํ่าเสมอ

บราเดอรแ์อชตนัรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในคณะเผยแผ่เปร ู 
ลิมาเซาธ์ การที่ท่านตดัสินใจรบัใช้เป็นผลมาจากอิทธิพลของเพื่อนที่
ดคีนหน่ึงผู้รูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนให้บอกท่านวา่ท่านตอ้งรบัใช้งาน
เผยแผ่ เมื่อเพื่อนบอกความรูสึ้กน้ัน ไบรอันรูสึ้กถึงการยืนยันของ 

พระวญิญาณ ในงานเผยแผ่ท่านประสบ²ญหาสุขภาพที่มีผลบาง
อย่างขณะไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นประธานของสาขาใหญ่แห่งหน่ึง 
ระหวา่งน้ีท่านสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้าอย่างตอ่เน่ืองเพื่อ
ขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค ์“ผมเรยีนรูว้า่ตอ้งพึ่งพา
พระองค ์และพระองคท์รงช่วยผม” ท่านกล่าว “การเรยีนรูว้า่ตอ้ง
วางใจพระองคส่์งผลในทุกๆ ดา้น”

หลังจากงานเผยแผ่ท่านเข้าเรยีนที่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ที่น่ัน
ท่านพบเมลินดา เอิรล์ภรรยาในอนาคตของท่าน ก่อนแตง่งานกัน 
เธอรบัใช้ ในคณะเผยแผ่สเปน มาลากา ส่วนบราเดอรแ์อชตนัทํางาน
ทางภาคตะวนัตกตอนกลางของสหรฐั หลังจบจากงานเผยแผ่ของเธอ 
ท่านแตง่งานกันในพระวหิารเซนตจ์อรจ์ ยูทาห์ ทัง้สองท่านมีบุตร
เจ็ดคน

บราเดอรแ์อชตนัไดร้บัปรญิญาโทสาขาบรหิารธุรกิจจากมหาวทิยา-
ลัยฮารว์ารด์ ส่วนซิสเตอรแ์อชตนัเรยีนแพทยศาสตร ์บราเดอรแ์อชตนั 
เป็นผู้ประกอบวสิาหกิจและไดต้ัง้บรษัิทหลายแห่ง

บราเดอรแ์อชตนัเคยรบัใช้เป็นอธิการ สมาชิกสภาสูง ประธาน 
โควรมัเอ็ลเดอร ์และครชัูน้เรยีนหลักคาํสอนพระกิตตคิณุ ◼

น  น
ทีป่รกึษาทีห่นึง่ในฝ่ายประธานโรงเรยีน
วนัอาทิตย์สามัญ

 นฐานะนักกีฬาวทิยาลัย ครสิโตเฟอร ์วดัเดลล์ ไดร้บัทุนการศึกษา
วอลเลย์บอลที่มหาวทิยาลัยแซนดเีอโกสเตทในแคลิฟอรเ์นีย 

สหรฐัอเมรกิา แตท่่านเรยีนรูค้วามสํานึกคณุสําหรบัอธิการคนหน่ึงผู้
ถามท่านเกี่ยวกับเรือ่งอื่นๆ เมื่อท่านอยู่บ้านช่วงปิดภาคเรยีน

“เขาไม่ไดถ้ามวา่ ‘วอลเลย์บอลเป็นอย่างไรบ้าง’ แตถ่ามวา่ ‘คณุ
เป็นอย่างไรบ้าง คณุสวดอ้อนวอน มั่นคง และแข็งขันในศาสนจักรอยู่
หรอืไม่’ ผมขอบคณุมากๆ สําหรบัคาํถามเหล่าน้ัน [เกี่ยวกับ] . . . ส่ิงที่
สําคญัที่สุด” อธิการวดัเดลล์เล่า

การมุ่งเน้นในส่ิงที่สําคญัที่สุดไดช่้วยอธิการวดัเดลล์ ให้ดาํเนิน
ชีวติเหมาะสมกับคตพิจน์ของครอบครวัสองอย่าง “กลับมาอย่างมี
เกียรต”ิ และ “วางใจในพระเจ้า” ความวางใจน้ันช่วยให้ท่านหยุด
วอลเลย์บอลไวเ้พื่อรบัใช้งานเผยแผ่ หลังจากกลับมาจากงานเผยแผ่ 
ความวางใจน้ันช่วยให้ท่านมีความสัมพันธ์รกัใครท่างไกลกับหญิงสาว
ที่มหาวทิยาลัยอีกแห่งหน่ึง ตอ่มา หลังจากแตง่งานกันแล้ว การวางใจ
พระเจ้าช่วยให้พวกเขา¯งพระวญิญาณเมื่อตดัสินใจย้ายบ้าน

“คณุทําส่ิงตา่งๆ ในวธิีของพระเจ้า” ท่านกล่าว “และทุกส่ิงจะออก
มาด”ี

การวางใจในพระเจ้าจะเป็นพรให้อธิการวดัเดลล์ตอ่ไป ผู้ ไดร้บัใช้
เป็นเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่แห่งสาวกเจ็ดสิบตัง้แตเ่ดอืนเมษายนปี 2011 
และขณะน้ีเป็นที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคมุแล้ว

เวย์น ครสิโตเฟอร ์วดัเดลล์เกิดที่ลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเ์นีย
ในปี 1959 ท่านแตง่งานกับแครอล สแตนเซลในเดอืนกรกฎาคม ปี 
1984 ในพระวหิารลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเ์นีย ทัง้สองท่านมีบุตรส่ี
คนและหลานสามคน ท่านไดร้บัใช้เป็นที่ปรกึษาในฝ่ายประธานภาค
อเมรกิาใต½่้งตะวนัตกเฉียงเหนือและจะอยู่ ในเปรเูป็นเวลาสัน้ๆ

อธิการวดัเดลล์ ไดร้บัปรญิญาตรี ในปี 1984 จากมหาวทิยาลัย
แซนดเีอโกสเตท ท่านยังทํางานหลังไดร้บัปรญิญาแล้วในโปรแกรม 
Executive MBA ที่บีวายยู เริม่ในปี 1984 ท่านทํางานกับ Merrill 
Lynch ซ่ึงตอ่มาท่านไดเ้ป็นรองประธานอันดบัหน่ึงของการลงทุน

อธิการวดัเดลล์ ไดร้บัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธานคณะ
เผยแผ่สเปน บารเ์ซโลนา (ที่ท่านเคยรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม
เต็มเวลา) ประธานสเตค ที่ปรกึษาในฝ่ายประธานสเตค ที่ปรกึษาใน
ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ อธิการ และที่ปรกึษาในฝ่ายอธิการ ◼

Book THAI.indb   140 10/29/15   8:17 AM



พฤศจิกายน 2015

ศ าสนจักรไดเ้ชิญสตรี ให้รบัใช้ ใน
สภาผู้นําหลักสามสภา

ซิสเตอรล์ินดา เค. เบอรต์นั 
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญจะรบัใช้
ในสภาบรหิารฐานะปุโรหิตและครอบครวั 
(เดมิคอืสภาบรหิารฐานะปุโรหิต)  
ซิสเตอรบ์อนนี แอล. ออสคารสั์น 
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ จะรบัใช้ ใน
สภาบรหิารผู้สอนศาสนา และซิสเตอร์

โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม ประธานปฐมวยั
สามัญ จะรบัใช้ ในสภาบรหิารพระวหิาร
และประวตัคิรอบครวั

ถึงแม้สตรี ในฝ่ายประธานสามัญของ
สมาคมสงเคราะห์ เยาวชนหญิง และ
ปฐมวยัจะเอือ้ประโยชน์และให้คาํแนะนํา
แก่สภาเหล่าน้ีเป็นประจําตลอดหลายสิบ
ปี แตก่ารเชิญครัง้น้ีให้บทบาทตอ่เน่ืองใน
สภาดงักล่าว ◼

นา า าศา นจก

จากซ้าย: โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม ประธานปฐมวยัสามญั, บอนนี แอล. ออสคารส์ัน ประธาน
เยาวชนหญิงสามัญ, ลินดา เค. เบอรต์นั ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
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งคก์รการกุศลแอลดเีอส งานดา้น
มนุษยธรรมของศาสนจักร ยังคง
ให้การบรรเทาทุกข์ ในหลายพืน้ที่

ซ่ึงเกิดวกิฤตการณ์ตา่งๆ อันส่งผลให้คน
จํานวนมากอยู่ ในสภาพสิน้หวงั ตวัอย่างที่
ดาํเนินการแล้วสามโครงการมีดงัน้ี
• ความขัดแย้งในยูเครนทําให้ประชาชน

หน่ึงล้านคนตอ้งพลัดถิ่นตัง้แต่
ปี 2014 หกสิบเปอรเ์ซ็นตข์องคน
พลัดถิ่นเป็นผู้สูงอายุ องคก์รการกุศล
แอลดเีอสยื่นมือช่วยเหลือโครงการ
พัฒนาของสหประชาชาตเิพื่อรว่มมือ
กับองคก์รนอกภาครฐัในท้องที่ดแูล
คนยากจนและผู้สูงอายุพลัดถิ่นเหล่า
น้ี องคก์รการกุศลแอลดเีอสจัดหา
ชุดสุขอนามัย และอาหาร 3 เดอืนให้
หน่วยงาน 37 แห่งที่จะดแูลประชาชน 
13,000 คน

• ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม ผู้ลีภ้ัย
กวา่ 350,000 คนที่หลบหนี
สงครามกลางเมืองในซีเรยีไดห้าที่หลบ
ภัยในยุโรป คาดวา่จะเพิ่มจํานวนเป็น

สองเท่าราวสิน้ปี องคก์รการกุศลแอลดี
เอสกําลังรว่มมือกับองคก์รนอกภาครฐั
ระหวา่งประเทศ เทศบาลเมือง และ
หน่วยงานรฐับาลในประเทศเพื่อสนอง
ความตอ้งการของผู้ลีภ้ัยและจัดหา
แหล่งช่วยให้ที่ประชุมของศาสนจักร
ในท้องที่ ใช้ช่วยเหลือคนเหล่าน้ัน

• เพื่อช่วยจัดหาที่พักพิงที่ดกีวา่ให้แก่
คา่ยผู้ลีภ้ัยทั่วโลก องคก์รการกุศลแอล 
ดเีอสจึงรว่มมือกับโครงการข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาต ิพ่อคา้
ปลีกเฟอรนิ์เจอรร์ะหวา่งประเทศได้
ออกแบบโครงสรา้งที่มีประสิทธิภาพ
มากกวา่เต็นท์ โครงสรา้งดงักล่าวมี
ประตแูละหน้าตา่งให้ความมั่นคง
ปลอดภัยเพิ่มขึน้และมีหลังคาแข็งแรง
ขึน้เพื่อคุม้กันผู้อาศัยจากสภาพดนิฟ้า
อากาศ ผู้คนกําลังไปรวมตวักันที่การ
เคหะ 333 หน่วยซ่ึงองคก์รการกุศล 
แอลดเีอสไดจ้ัดเตรยีมให้คา่ยผู้ลีภ้ัยใน
อิราคเีคอรด์สิถาน ◼
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 มื่อวนัที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2015 
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันประธาน
โควรมัอัครสาวกสิบสองเป็นประธาน

ที่การอุทิศอนุสรณ์สถานในเพนซิลเวเนีย 
สหรฐัอเมรกิา สถานที่ซ่ึงโจเซฟ สมิธและ
ออลิเวอร ์คาวเดอรีไดร้บัฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนจากยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา ใน
ทศวรรษ 1820 บรเิวณน้ันเรยีกวา่ฮาร์ โม-
นีย์ เพนซิลเวเนีย มีเหตกุารณ์หลายอย่าง
เกิดขึน้ที่น่ันในประวตัศิาสตรต์อนตน้
ของศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

• การพบกันของโจเซฟ สมิธกับเอ็มมา 
เฮล การผูกสมัครรกัใคร ่และชีวติ
แตง่งานช่วงแรกของพวกท่าน

• การมาถึงของออลิเวอร ์คาวเดอรเีพื่อ
ช่วยเป็นผู้จดในการแปลพระคมัภีร ์
มอรมอน

• การแปลพระคมัภีรม์อรมอนส่วนใหญ่
• การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ 

(ถึงแม้ ไม่ทราบตาํแหน่งแน่ชัด) ฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค

• บัพตศิมาครัง้แรกประกอบโดยสิทธิ
อํานาจฐานะปุโรหิตในสมัย²จจุบัน

• รบัการเปิดเผยที่กลายเป็นทัง้หมด 15 
ภาคในพระคมัภีรห์ลักคาํสอนและ
พันธสัญญาและส่วนหน่ึงของ 
พระคมัภีร์ ไข่มุกอันลํา้คา่

อนุสรณ์สถานที่บูรณะใหม่รวมถึงศนูย์
นักท่องเที่ยว ซ่ึงขยายสองเท่าเป็นอาคาร
ประชุมสําหรบัสาขาหน่ึงในท้องที่ บ้าน
ที่สรา้งขึน้ใหม่ของโจเซฟกับเอ็มมา และ
ของไอแซคกับเอลิซาเบธ เฮล บิดามารดา
ของเอ็มมา และทางเข้าไปถึงรมิแม่น้ํา
ซัสเควฮันนาซ่ึงเช่ือวา่โจเซฟกับออลิเวอร์
รบับัพตศิมาที่น่ัน

“ฮาร์ โมนีย์ ให้ความเงียบสงบและ
ความคุม้ครองทางวญิญาณแก่ โจเซฟ 
ทําให้ท่านจดจ่อกับการแปลพระคมัภีร์
มอรมอน” ประธานเนลสันกล่าว “ตลอด
ช่วงเวลาน้ี พระเจ้าทรงสอนโจเซฟให้รู้
บทบาทอันสูงส่งของท่านในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย” ◼
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พ ก า

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันกบัเวนดีภ้รรยา

ของท่าน เยี่ยมชม 
บ้านจําลองของโจเซฟ 

และเอมมา สมิธ  
ที่พระคมัภีรม์อรมอน

ส่วนใหญ่ไดร้บัการแปล
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