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“เรามาหาพระองค์ ไดอ้ย่างไร เดอืนเมษายนทีผ่่านมา ประธานรสัเซลล์ เอ็ม.  
เนลสันและเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์กระตุน้ให้เราศกึษา ‘พระครสิตผ์ู้ทรง
พระชนม์’ เป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนรูเ้กีย่วกับพระผู้ช่วยให้รอด . . .

“ขณะทีด่ฉัินศกึษาพระชนม์ชีพและค�าสอนของพระเยซูครสิตด์ว้ยการพินิจ
พิเคราะห์มากขึน้และให้ค�ามั่นทีจ่ะท่องจ�า ‘พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์’ ความ
ส�านึกคณุและความรกัทีด่ฉัินมีตอ่พระผู้ช่วยให้รอดเพิ่มพูน แตล่ะประโยคจาก
บทความที่ ไดร้บัการดลใจมีค�าเทศนาและเพิ่มความเข้าใจของดฉัินเกีย่วกับ
บทบาทของพระเจ้าและพระพันธกิจของพระองคบ์นแผ่นดนิโลก ส่ิงทีด่ฉัินได้
เรยีนรูแ้ละรูสึ้กตลอดช่วงเวลาของการศกึษาและไตรต่รองน้ียืนยันวา่พระเยซู 
‘ทรงเป็นความสวา่ง ทรงเป็นชีวติ และความหวงัของโลก’ อย่างแท้จรงิ”

จีน บี. บิงแฮม, ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ, “ ให้ความยินดขีองท่านเต็มเป่ียม,” 85. 

ผ่านดวงตาแห่งศรัทธา  
โดยมาร์ก มิสส์แมนและ
มาร์ก มาบรีย์
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1พฤศจิกายน 2017

ภาคการประชุมใหญ่สตรี
	 6	 เปิดไฟของท่าน

แชรอน ยแูบงค์

	 10	 อยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ 
และสมานรอยร้าว
นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์

	 13	 คุณค่าเกินกวา่จะวดัได้
จอย ดี. โจนส์

	 16	 สามใบเถา
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ภาคเชา้วนัเสาร์
	 21	 ถวลิหาบา้น

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

	 25	 ความตอ้งการตรงหนา้เรา
บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน

	 28	 แผนและถอ้ยแถลง
เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอ๊คส์

	 32	 “เรามีงานอยา่งหน่ึงใหเ้จา้”
เอล็เดอร์จอห์น ซี. พิงกรี จูเนียร์

	 36	 	อาหาร	ด�ารง	ชีวติ	ซ่ึง	ลง	มา	จาก	สวรรค์
เอล็เดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

	 40	 เพราะ	ฉะนั้น	พวก	ท่าน	จง	เป็น	คน 
	ดี	พร้อม—ในท่ีสุด
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

ภาคบ่ายวนัเสาร์
	 43	 การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีศาสนจกัร

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

	 44	 อุปราคาทางวญิญาณ
เอล็เดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน

	 48	 การกลบัใจเป็นเร่ืองดีเสมอ
สตีเฟน ดบัเบิลย.ู โอเวน

	 51	 นิรันดรทุกวนั
เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

	 55	 ตามแผนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

	 58	 ใจของหญิงม่าย
เอล็เดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเลก็

	 60	 พระคมัภีร์มอรมอน:	ชีวติท่านจะ
เป็นอยา่งไรหากปราศจากพระ
คมัภีร์เล่มน้ี
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต
	 64	 ฐานะปุโรหิตและเดชานุภาพแห่ง

การชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อด
เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

	 68	 ความจริงของทุกเร่ือง
เอล็เดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์

	 75	 การไดค้วามไวว้างใจจากพระเจา้
และครอบครัวท่าน
เอล็เดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์

	 78	 ผูด้ �ารงแสงจากสวรรค์
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

	 81	 พระเจา้ทรงน�าศาสนจกัรของ
พระองค์
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ภาคเชา้วนัอาทิตย์
	 85	 	ให	้ความ	ยนิดี	ของ	ท่าน	เตม็	เป่ียม

จีน บี. บิงแฮม

	 88	 วนัแห่งปาฏิหาริยห์มดแลว้หรือ?
เอล็เดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม

	 90	 พระสญัญาอนัล�้าค่าและยิง่ใหญ่
เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

	 94	 หนัไปหาพระเจา้
อธิการดบัเบิลย.ู คริสโตเฟอร์  
วดัเดลล์

	 97	 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้	ขอใหน้ยันต์าของ
ขา้พระองคห์ายบอด
เอล็เดอร์ดบัเบิลย.ู เครก ซวิค

	100	 อยา่กลวัเลยท่ีจะท�าดี
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ภาคบ่ายวนัอาทิตย์
	104	 เดินทางต่อไป!

เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

	107	 พยานอนัทรงพลงัของพระผูเ้ป็นเจา้:	
พระคมัภีร์มอรมอน
แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

	110	 แยกจากกนั	แต่ยงัคงเป็นหน่ึงเดียว
เอล็เดอร์โซนี แอล. คอช

	112	 เราวางใจพระองคห์รือไม่	 
ยากแหละดี
เอล็เดอร์สแตนลีย์ จี. เอลลิส

	115	 ความจริงอนัส�าคญัยิง่—ความ
จ�าเป็นท่ีเราตอ้งปฏิบติัตาม
เอล็เดอร์อะโดลสัน เดอเปาลา  
ปาเฮยา

	117	 เจา้จงแสวงหาจากบรรดา 
หนงัสือดีท่ีสุด
เอล็เดอร์เอียน เอส. อาร์เดิร์น

	119	 จงรักกนัและกนัดงัพระองค ์
ทรงรักเรา
เอล็เดอร์โฮเซ แอล. อาลอนโซ

	122	 สุรเสียงของพระเจา้
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

	 72	 เจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่และเจา้หนา้ท่ี
ระดบัสามญัของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย

	127	 ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่

	128	 ข่าวศาสนจกัร

	137	 จงตามเรามา—ส�าหรับฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคม
สงเคราะห์

สารบญั	พฤศจิกายน	2017
ปีท่ี	23	•	เล่มท่ี	11
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ค�่าวนัเสาร์	23	กนัยายน	2017	 
ภาคการประชุมใหญ่สตรี
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: จีน บี. บิงแฮม
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เมกูมิ ยำมำกูชิ
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เลสลี่ พี. เลย์ตนั
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงสตรี
สมำคมสงเครำะห์จำกสเตคตำ่งๆ ในพำรค์ซิตี ้
เขตยูทำห์; เจน เฟลดส์เตด, ผู้อ�ำนวยเพลง; 
บอนน่ี กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “Let Zion  
in Her Beauty Rise,” Hymns, no. 41,  
เรยีบเรยีงโดย เคเซ็น, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน; 
“Sing Praise to Him,” Hymns, no. 70,  
เรยีบเรยีงโดย เฟลดส์เตดและกู๊ดลิฟฟ์;  
“จรงิตอ่ศรทัธำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่  
129; “We Have Partaken of Thy Love,” 
Hymns, no. 155, เรยีบเรยีงโดย เฟลดส์เตด
และกู๊ดลิฟฟ์

เชา้วนัเสาร์	30	กนัยายน	2017	ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนเฮนรยี์ บี.  
อำยรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์  
อำร.์ ลอวเ์รน็ซ์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร ์
มัสสิโม ด ีฟีโอ ดนตรีโดยคณะนักรอ้ง 
ประสำนเสียงมอรมอนแทเบอรน์ำเคลิ; แม็ค 
วลิเบิรก์ และไรอัน เมอรฟี์, ผู้อ�ำนวยเพลง; 
รชิำรด์ เอลเลียตต ์และแอนดรวู ์อันสเวริธ์, 
ผูเ้ลน่ออรแ์กน: “มำเถิดผูร้กัพระเจำ้,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 15; “Arise, O God, and Shine,” 
Hymns, no. 265, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์, ตี
พิมพ์ โดย อ็อกซ์ฟอรด์ยูนิเวอรซิ์ตีเ้พรส; “พระ
ผู้เป็นเจ้ำโปรดอวยพรศำสดำ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 11, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์; “สูง
ขึน้ไป ณ ยอดเขำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 4; 
“พระเจ้ำเป็นควำมรกั,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 36, เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์; “Faith in Every 
Footstep,” เดย์ลีย์, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน.

บ่ายวนัเสาร์	30	กนัยายน	2017	ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนดเีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร ์
ลอวเ์รนซ์ อี. คอรบ์รดิจ์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: 
เอ็ลเดอรอ์ัลลัน เอฟ. แพคเกอร ์ดนตรีโดย
คณะนักรอ้งประสำนเสียงเยำวชนจำกสเตค
ตำ่งๆ ในมิดเวลและแซนดยี์ ยูทำห์; เลอำห์  
ทำรแ์รนท์, ผู้อ�ำนวยเพลง; ลินดำ มำรเ์กตส์,  
ผู้เล่นออรแ์กน: “มำเถิด ท่ำนลูกหลำนพระเจ้ำ,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 20, เรยีบเรยีงโดย วลิ
เบิรก์, ตพีิมพ์ โดย เดเซเรท็บุ๊ค; เมดเลย์, เรยีบ

เรยีงโดย แซลลีย์ ดฟีอรด์: “ฉันพำกเพียรเป็น
เหมือนพระเยซู,” หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 40–
41; “พระองคท์รงส่งพระบุตร,” หนังสือเพลง
ส�ำหรบัเด็ก, 20–21; “มีแสงสวำ่งในใจข้ำวนัน้ี,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 120; “จงยินดพีระเจ้ำ
ทรงเป็นรำชัน!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 27, เรยีบ
เรยีงโดย เคเซ็น, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน

ค�่าวนัเสาร์	30	กนัยายน	2017	 
ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนเฮนรยี์ บี.  
อำยรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรเ์ควนิ 
ดบัเบิลยู. เพียรสั์น
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร ์รำฟำเอล อี. พิโน
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงบิดำและ
บุตรจำกสเตคตำ่งๆ ในแคชเคำน์ตี ้ยูทำห์; 
เจฟฟรยี์ แอนเดอรสั์น, ผู้อ�ำนวยเพลง; เคลย์ 
ครสิเตยีนเซ็น, ผู้เล่นออรแ์กน; “มำช่วยให้ ไหล่
หนุนล้อเดนิ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 130,  
เรยีบเรยีงโดย ดลัตนั, ตพีิมพ์ โดย แอลดเีอส 
มิวสิคซอรซ์; “สวดอ้อนวอนที่ลับตำ,”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 66, เรยีบเรยีงโดย  
เคเซ็น, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน; “ฐำนมั่นคง
หนักหนำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 33; “เรำสวด
ให้ท่ำนเสมอ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 12, เรยีบ
เรยีงโดย เคเซ็น, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน

เชา้วนัอาทิตย	์1	ตุลาคม	2017	ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนดเีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร ์
ไมเคลิ ที. รงิก์วดู ผู้สวดอ้อนวอนปิด:  
เอ็ลเดอร์ โฮเซ เอ. เทียเซียรำ ดนตรีโดย
คณะนักรอ้งประสำนเสียงมอรมอนแทเบอร์
นำเคลิ; แม็ค วลิเบิรก์, ผู้อ�ำนวยเพลง; แอน
ดรวู ์อันสเวริธ์ และเคลย์ ครสิเตยีนเซ็น, ผู้
เล่นออรแ์กน: “สรรเสรญิพระเจ้ำ,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 30; “รบีรดุสิทธิชน,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 32, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์; 
“Consider the Lilies,” ฮอฟฟ์แมน, เรยีบเรยีง
โดย ลีออน, ตพีิมพ์ โดย โซโนส; “ทุกชนชำติ
จงฟัง!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 132, เรยีบเรยีง
โดย วลิเบิรก์; “สิรแิดพ่ระเป็นเจ้ำ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 18; “ของรกัจำกใจพระผู้เลีย้งแกะ,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 107, เรยีบเรยีงโดย วลิ
เบิรก์, ไม่ตพีิมพ์; “ฉันเช่ือในพระครสิต,์” เพลง
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ข่ำวสำรกำรสอนประจ�ำบ้ำนและข่ำวเยี่ยมสอน
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โปรดอวยพรศำสดำ
ให้เรงิรำ่แข็งแรงสุขใส
ใจประเสรฐิ
ให้ค�ำท่ำนฝังกมล
คนพระจะอวยพรเลิศ
เพือ่เลือกส่ิงเจิดจ้ำกวำ่
ในควำมชอบธรรม
(“พระผู้เป็นเจ้ำโปรดอวยพรศำสดำ,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 11, รอ้งใน
ระหวำ่งภำคเช้ำวนัเสำร)์

กวำ่ 50 ปีที่เรือ่งรำวส่วนตวัของ
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันและพยำน
อันทรงพลังของท่ำนถึงพระเยซูครสิต์
เป็นส่วนหน่ึงของกำรประชุมใหญ่สำมัญ 
แตเ่น่ืองจำกสุขภำพที่ทรดุลง  
ทัง้ประธำนมอนสันและเอ็ลเดอร์ โร
เบิรต์ ด.ี เฮลส์แห่งโควรมัอัครสำวกสิบ
สองจึงไม่ไดเ้ข้ำรว่มกำรประชุมใหญ่

ไม่ไดเ้ข้ำรว่มแต่ไม่ไดถู้กลืม

เร่ืองเด่นจากการประชุมใหญ่สามญัก่ึงปีคร้ังท่ี	187
แม้วำ่ประธำนมอนสันรบัชมจำกที่

บ้ำนและเอ็ลเดอรเ์ฮลส์สิน้ชีวติอย่ำง
สงบสุขที่ โรงพยำบำลก่อนกำรประชุม
ภำคสุดท้ำย ทัง้สองท่ำนไม่เพียงอยู่ ใน
ควำมคดิของเรำขณะที่เรำสวดอ้อนวอน
ให้พวกท่ำนเท่ำน้ัน แตอ่ิทธิพลของพวก
ท่ำนประจักษ์ชัดในค�ำปรำศรยัตำ่งๆ ดว้ย

มีผู้พูดมำกกวำ่สิบสองคนอ้ำงอิงค�ำ
พูดของประธำนมอนสัน รวมถึงประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน (ด ูหน้ำ 60) ผู้ที่
อ้ำงอิงอย่ำงเฉพำะเจำะจงถึงค�ำเชือ้เชิญ
ของประธำนมอนสันในกำรประชุมใหญ่
ครัง้ที่แล้วที่ ให้ “ศึกษำและไตรต่รอง
พระคมัภีรม์อรมอนรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอนทุกวนั” 1

เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น ผู้
พูดท่ำนสุดท้ำย (ด ูหน้ำ 122) แบ่งปัน
ค�ำกล่ำวที่เอ็ลเดอรเ์ฮลส์เตรยีมไวส้�ำหรบั
กำรประชุมใหญ่แต่ไม่สำมำรถมำพูดได:้ 
“เมื่อเรำเลือกมีศรทัธำ เรำย่อมพรอ้ม

ยืนอยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ” 
เอ็ลเดอรเ์ฮลส์เขียนไว ้แน่นอนวำ่ 
เอ็ลเดอรเ์ฮลส์เลือกศรทัธำ

ไม่ไดเ้ข้ำรว่มแต่ไม่ไดห้่ำงหำยไปไหน 
ประธำนมอนสันกับเอ็ลเดอรเ์ฮลส์ ไม่
ไดอ้ยู่ที่แท่นพูด แตพ่วกท่ำนมีบทบำท
ส�ำคญัในกำรท�ำให้กำรประชุมใหญ่มี
ควำมหมำยส�ำหรบัหลำยคน

เรำสวดให้ท่ำนเสมอ ศำสดำทีร่กั
วำ่พระเจ้ำจักอวยพรสุขศรปีรดีำ
แม้อำยุลุล่วงเข้ำในวยัชรำ
ขอแสงจ้ำภำยในคงส่องเช่นวนัน้ี
ขอแสงจ้ำภำยในคงส่องเช่นวนัน้ี
(“เรำสวดให้ท่ำนเสมอ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 12, รอ้งในระหวำ่งภำคฐำนะ
ปุโรหิต) ◼

อ้างองิ

 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “พลังของพระคมัภีร ์
มอรมอน,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2017, 87.
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ศำสนจักรสะท้อนควำมชอบธรรมและ
ควำมชัดเจนในชีวติและถึงระดบัที่จะมี
ผู้มองเห็นสตรขีองศำสนจักรวำ่ผิดแผก
และแตกตำ่ง—อย่ำงมีควำมสุข—จำก
สตรขีองโลก

“ ในบรรดำวรีสตรตีวัจรงิของโลกผู้จะ
เข้ำมำในศำสนจักรคอืสตรผีู้เกี่ยวข้อง
กับควำมชอบธรรมมำกกวำ่ควำมเห็น
แก่ตวั วรีสตรตีวัจรงิเหล่ำน้ีมีควำม
อ่อนน้อมถ่อมตนจรงิๆ เห็นคณุคำ่
ควำมซ่ือตรงมำกกวำ่ภำพลักษณ์ . . .

“. . . ดว้ยเหตน้ีุ . . . สตรผีู้เป็น
แบบอย่ำงของศำสนจักรจึงเป็น ก�ำลัง
ส�ำคญั ทัง้ในกำรเตบิโตดำ้นจ�ำนวนและ
ทำงวญิญำณของศำสนจักรในวนัเวลำ
สุดท้ำย” 3

น่ีคอืค�ำกล่ำวที่พยำกรณ์ ไว ้สรปุไดว้ำ่

•  ควำมสัมพันธ์อันดขีองสตรจีะท�ำให้
ศำสนจักรเตบิโตอย่ำงมำกในหลำยปี
ข้ำงหน้ำ

•  มิตรภำพที่สตรสีมำคมสงเครำะห์ 
เยำวชนหญิง และเด็กหญิงปฐมวยั
สรำ้งกับสตรแีละเด็กหญิงที่จรงิใจ 
ซ่ือสัตย์ เลื่อมใสศำสนำและควำม
เช่ืออื่นจะเป็น ก�ำลังส�ำคญั ตอ่กำร
เตบิโตของศำสนจักรในวนัเวลำ
สุดท้ำย 

• ประธำนคมิบัลล์เรยีกสตรจีำกภูมิ
หลังอื่นเหล่ำน้ีวำ่ “วรีสตร”ี ผู้ตัง้ใจจะ
เป็นคนชอบธรรมมำกกวำ่เห็นแก่ตวั 
ผู้จะแสดงให้เรำเห็นวำ่ควำมซ่ือตรง
มีคำ่มำกกวำ่ภำพลักษณ์

ดฉัินเคยพบสตรทีี่ดจี�ำนวนมำก
เหล่ำน้ีขณะที่ดฉัินท�ำงำนทั่วโลก 
มิตรภำพของพวกเธอมีคำ่ตอ่ดฉัิน ท่ำน
รูจ้ักพวกเธอในหมู่มิตรสหำยและเพื่อน
บ้ำนของท่ำนดว้ย พวกเธออำจเป็น
หรอือำจไม่เป็นสมำชิกของศำสนจักร
ในเวลำน้ี แตเ่รำตดิตอ่กันฉันมิตรที่มี
ควำมส�ำคญัมำก แล้วเรำท�ำส่วนของเรำ
อย่ำงไร เรำควรท�ำอะไร ประธำนคมิบัลล์
กล่ำวถึงส่ิงส�ำคญัห้ำข้อ

รอด ก่อนจบ มีกำรชำรจ์ไฟให้สตรขีอง
ศำสนจักรที่เรำก�ำลังพูดถึงนับแต่น้ัน

ดฉัินขออำ้งองิส่ิงทีป่ระธำนคมิบลัล์
พูดสักเล็กน้อย

“สุดท้ำย พี่น้องสตรทีี่รกั ข้ำพเจ้ำ
ขอแนะน�ำบำงส่ิงที่ ไม่เคยพูดมำก่อน
หรอือย่ำงน้อยก็ ไม่เคยพูดแบบน้ี กำร
เตบิโตที่เกิดขึน้กับศำสนจักรในยุค
สุดท้ำยน้ีส่วนใหญ่จะเกิดขึน้เพรำะสตรี
ที่ดเีป็นอันมำกของโลก . . . ถูกดงึเข้ำ
มำสู่ศำสนจักรเป็นจ�ำนวนมำก เรือ่ง
เช่นน้ีจะเกิดขึน้ถึงระดบัที่สตรขีอง

โดย	แชรอน	ยแูบงค์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

ท่
 ำนอำจไม่ทรำบเรือ่งน้ีวำ่ประธำน
มอนสันกับดฉัินเป็นคูแ่ฝด วนั
ที่ดฉัินเกิดทำงตอนเหนือของ

แคลิฟอรเ์นีย—ในช่ัวโมงเดยีวกันน้ัน
—โธมัส เอส. มอนสันวยั 36 ปีไดร้บั
กำรสนับสนุนเป็นอัครสำวกคนล่ำสุด 
ดฉัินรกัควำมเช่ือมโยงพิเศษส่วนตวัน้ี
กับศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ประธำนมอนสัน

ศำสดำพยำกรณ์หลำยท่ำนพูดเกี่ยว
กับสตรี 1 ท่ำนจะไดย้ินค�ำพูดบำงส่วน
ของท่ำนเหล่ำน้ันในกำรประชุมน้ี ส่วน 
ดฉัินจะย้อนกลับไปพูดค�ำพยำกรณ์ 
อนัน่ำทึง่ทีป่ระธำนสเป็นเซอร ์ดบัเบลิย.ู  
คมิบัลล์เขียนไวเ้กือบ 40 ปีแล้ว ใน
เดอืนกันยำยนปี 1979 เป็นครัง้ที่สอง
ที่สตรขีองศำสนจักรประชุมกันใน
กำรประชุมใหญ่ของพวกเธอ ประธำน
คมิบัลล์เตรยีมค�ำพูดน้ี แตเ่มื่อถึงวนั
ประชุมใหญ่ ท่ำนอยู่ ในโรงพยำบำล 
ท่ำนจึงขอให้คำมิลลำ อำยรงิก์ คมิบัลล ์
ภรรยำของท่ำนอ่ำนค�ำพูดน้ีแทนท่ำน 2

ซิสเตอรค์มิบัลล์อ่ำนค�ำพูดของ
ศำสดำพยำกรณ์ ซ่ึงเน้นอิทธิพลของ
สตรแีอลดเีอสตอ่สตรทีี่ดขีองโลกก่อน
กำรเสด็จมำครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้

เปิดไฟของท่าน	
ศาสดาพยากรณ์ก�าลงัขอร้องเรา พ่ีน้องสตรีท้ังหลาย ท่านจะเป็นคนชอบธรรมไหม 
ท่านจะท�าให้ศาสนาของท่านชัดเจนไหม ท่านจะเปิดไฟของท่านไหม

ในเดือนกันยายน ปี 1979 คามิลลา อายริงก์ คิมบัลล์ 

อ่านค�าพูดของประธานสเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู 

คิมบัลล์แทนท่าน
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ข้อแรกคือเป็นคนชอบธรรม กำร
เป็นคนชอบธรรมไม่ไดห้มำยถึงดพีรอ้ม
หรอืไม่เคยท�ำผิดพลำด แตห่มำยถึงกำร
พัฒนำควำมสัมพันธ์แนบแน่นกับพระ
ผู้เป็นเจ้ำ กลับใจจำกบำปและควำมผิด
พลำดของเรำ และเต็มใจช่วยผู้อื่น

สตรทีี่กลับใจจะเปลี่ยนวถิีของ
ประวตัศิำสตร ์ดฉัินมีเพื่อนที่ประสบ
อุบัตเิหตทุำงรถยนตเ์มื่อเธออำยุยังน้อย 
และจำกเหตกุำรณ์น้ันเธอเริม่เสพตดิ
ยำแก้ปวด ตอ่มำพ่อแม่ของเธอหย่ำรำ้ง 
เธอตัง้ครรภ์จำกควำมสัมพันธ์ฉำบฉวย 
และเสพยำตอ่เน่ือง แตค่นืหน่ึง เธอ
มองดคูวำมวุน่วำยยุ่งเหยิงของชีวติเธอ
และคดิวำ่ “พอไดแ้ล้ว” เธอรอ้งขอให้
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตช่์วยเธอ 
เธอกล่ำววำ่เธอเรยีนรูว้ำ่พระเยซูครสิต์
ทรงเข้มแข็งกวำ่สภำวกำรณ์ที่เลวรำ้ย
ของเธอและเธอสำมำรถพึ่งพำควำมเข้ม
แข็งของพระองคข์ณะเดนิไปตำมเส้น
ทำงของกำรกลับใจ

เมื่อกลับมำหำพระเจ้ำและทำงของ
พระองค ์เธอเปลี่ยนวถิีประวตัศิำสตร์
ของเธอและลูกชำย และของสำมี ใหม่
ของเธอ เธอเป็นคนชอบธรรม เธอเปิด
ใจให้คนที่เคยท�ำผิดพลำดและตอ้งกำร
เปลี่ยน และเช่นเดยีวกับเรำทุกคน 
เธอไม่ดพีรอ้ม แตเ่ธอรูว้ธิีกลับใจและ
พยำยำมตอ่ไป

สองคือเป็นคนชัดเจน กำรเป็น
คนชัดเจนหมำยถึงแสดงออกชัดเจนวำ่
ท่ำนรูสึ้กอย่ำงไรและเพรำะเหตใุด เมื่อ 
ตน้ปีน้ี มี โพสตด์หูมิ่นศำสนำครสิต ์
ขึน้บนหน้ำข่ำวใหม่ ในเพจเฟซบุ๊กดฉัิน  
ดฉัินอ่ำนและดฉัินหงุดหงิดเล็กน้อย
แตก็่ ไม่แยแส แตค่นรูจ้ักที่ ไม่เป็น
สมำชิกของศำสนำเรำตอบโตด้ว้ย 
ควำมคดิเห็นของเธอเอง เธอเขียนวำ่  
“[เรือ่งทัง้หมด] ตรงข้ำมกับส่ิงที่พระ
เยซูทรงยึดมั่น—พระองค ์. . . ทรงเป็น
คนหัวรนุแรง [ ใน] สมัยของพระองค์
เพรำะพระองค ์. . . ทรงท�ำให้ โลกเสมอ
ภำค . . . พระองค ์[ตรสักับ] โสเภณี 
[พระองคเ์สวย] กับคนเก็บภำษี . . . 

เป็นเพื่อนกับสตรแีละเด็กที่อ่อนแอ 
. . . [และ] ประทำนเรือ่งชำวสะมำเรยี
ใจดแีก่เรำ . . . ดว้ยเหตน้ีุ . . . ชำวครสิต์
ที่แท้จรงิจึงตอ้งพยำยำมเป็นคนแสดง
ควำมรกัมำกที่สุดในโลก” เมื่อดฉัินอ่ำน
ข้อควำมน้ี ดฉัินนึกในใจวำ่ “ท�ำไมดฉัิน
ไม่เขียนอย่ำงน้ัน”

เรำแตล่ะคนตอ้งให้เหตผุลชัดเจน
กวำ่น้ีส�ำหรบัควำมเช่ือของเรำ ท่ำนรูสึ้ก
อย่ำงไรเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์ท่ำนอยู่
ในศำสนจักรเพรำะเหตใุด เหตใุดท่ำน
จึงเช่ือวำ่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพระ
คมัภีร ์ท่ำนไดร้บัสันตสุิขจำกที่ ใด เหตุ
ใดจึงส�ำคญัที่ศำสดำพยำกรณ์ตอ้งพูด
บำงอย่ำงในปี 2017 ท่ำนรู้ ไดอ้ย่ำงไร
วำ่น่ันคอืศำสดำพยำกรณ์ที่แท้จรงิ จง
ใช้เสียงและพลังของท่ำนบอกชัดเจน
วำ่ท่ำนรูอ้ะไรและรูสึ้กอย่ำงไร—บนส่ือ
สังคม ในกำรสนทนำเงียบๆ กับเพื่อน 
เมื่อท่ำนพูดคยุกับหลำนๆ ของท่ำน 
บอกพวกเขำวำ่ท�ำไมท่ำนเช่ือ ท่ำน 
รูสึ้กอย่ำงไร ถ้ำท่ำนเคยสงสัย ท่ำนผ่ำน 
พ้นมำไดอ้ย่ำงไร และพระเยซูครสิตม์ี 

ควำมหมำยตอ่ท่ำนอยำ่งไร ดงัทีอ่คัรสำวก 
เปโตรกล่ำววำ่ “อย่ำวติกไปเลย . . . แต่
ในใจของพวก ท่ำนจงเคำรพนับ ถือ
พระ ครสิตว์ำ่เป็นองค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ จง
เตรยีม พรอ้มเสมอที่จะอธิบำยกับทุก คน
ที่ขอทรำบเหต ุผลเกี่ยว กับควำมหวงั
ของพวก ท่ำน” 4

สามคือเป็นคนแตกต่าง ดฉัินจะ
ขอเล่ำเรือ่งหน่ึงที่เกิดขึน้เมื่อเดอืน
กรกฎำคมปีน้ีบนชำยหำดปำนำมำซิตี
ในฟลอรดิำ 5 บ่ำยวนัน้ัน โรเบอรต์ำ  
เออรส์รยี์เห็นลูกชำยสองคนของเธอ
รอ้งขอควำมช่วยเหลือห่ำงจำกฝ่ัง 100 
หลำ (90 เมตร) พวกเขำตดิอยู่ ใน
กระแสน� ้ำเช่ียวและถูกพัดออกทะเล คู่
สำมีภรรยำที่อยู่ ใกล้ๆ พยำยำมช่วย แต่
พวกเขำตดิอยู่ ในกระแสน้ันดว้ย ดงัน้ัน
สมำชิกของครอบครวัเออรส์รยี์จึงด�ำน� ้ำ
ไปช่วยคนที่ก�ำลังกระเสือกกระสน และ
ทัง้เก้ำคนตดิอยู่ ในกระแสน� ้ำทันที

ไม่มีเชือก ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ช่วยชีวติ 
ต�ำรวจส่งเรอืออกไปช่วย แตค่นอยู่ ใน
มหำสมุทรกระเสือกกระสนมำแล้ว 20 
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นำที พวกเขำหมดแรง และศีรษะของ
พวกเขำเริม่จมลงใตน้� ้ำ หน่ึงในผู้เห็น
เหตกุำรณ์บนชำยหำดคอืเจสซิกำ เม 
ซิมมอนส์ สำมีเธอเกิดควำมคดิจะท�ำ
โซ่มนุษย์ พวกเขำตะโกนบอกคนบน
ชำยหำดให้ช่วยและหลำยสิบคนคล้อง
แขนกนัเดนิลงไปในมหำสมทุร เจสซิกำ
เขยีนวำ่ “กำรไดเ้ห็นคนตำ่งเชือ้ชำตติำ่ง
เพศพรอ้มใจกนัช่วยคนแปลกหน้ำโดย
สิน้เชิง [เป็น] ภำพทีง่ดงำมยิง่นัก!”6  
โซ่คน 80 คนยำวไปถึงคนที่วำ่ยน� ้ำอยู่ 
ลองดภูำพช่วงเวลำอันน่ำทึ่งน้ันสิคะ

ทุกคนบนหำดคดิหำทำงออกเดมิๆ 
และพวกเขำมัวตกตะลึง แต่ ในเสีย้ว
วนิำทีน้ันสำมีภรรยำคูห่น่ึงคดิตำ่ง กำร
สรำ้งสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เป็นของประทำน
ฝ่ำยวญิญำณ เมื่อเรำรกัษำพันธสัญญำ
ของเรำ อำจท�ำให้เรำตำ่งจำกคนอื่นๆ ใน
วฒัธรรมและสังคมของเรำ แตท่�ำให้เรำ
เข้ำถึงกำรดลใจเพื่อเรำจะสำมำรถคดิวธิี
แก้ วธิีกำร และวธิี ใช้ตำ่งออกไป เรำอำจ
จะเข้ำกับโลกไม่ไดเ้สมอไป แตค่วำม
ตำ่งในทำงบวกสำมำรถเป็นสำยชูชีพ
ช่วยคนที่ก�ำลังกระเสือกกระสนได้

สีคื่อเป็นคนผิดแผก ผิดแผกหมำย 
ถึงแตกตำ่งอย่ำงเห็นไดชั้ด ดฉัินขอ 
กลับไปที่เรือ่งเจสซิกำ เม ซิมมอนส์บน
ชำยหำด ทันทีที่ โซ่มนุษย์ยำวไปถึงคนที่
วำ่ยน� ้ำอยู่ เธอรูว้ำ่เธอช่วยได ้เจสซิกำ เม
กล่ำววำ่ “ดฉัินสำมำรถกลัน้หำยใจและ
วำ่ยรอบสระโอลิมปิกไดส้บำย! [ดฉัินรู้
วธิีออกจำกกระแสน� ้ำเช่ียว] ดฉัินรูว้ำ่จะ
พำ [คนวำ่ยน� ้ำทุกคน] มำถึงโซ่มนุษย์
ได”้ 7 เธอกับสำมีควำ้แผ่นลอยตวัและ
วำ่ยตำมโซ่ไปจนเธอ สำมี และผู้ช่วย
ชีวติอีกคนหน่ึงไปถึงคนที่ก�ำลังวำ่ยน� ้ำ
อยู่แล้วพำพวกเขำกลับมำยังโซ่มนุษย์ที
ละคน จำกน้ันจึงส่งผ่ำนพวกเขำสู่ควำม
ปลอดภัยบนชำยหำด เจสซิกำมีทักษะ
ผิดแผก เธอรูว้ธิีวำ่ยทวนกระแส

พระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูแตก
ตำ่งอย่ำงเห็นไดชั้ด แตเ่รำตอ้งผิดแผก
เกี่ยวกับวธิีที่จะท�ำตำม เหมือนเจสซิกำ 
ที่ฝึกวำ่ยน� ้ำ เรำตอ้งฝึกด�ำเนินชีวติ

ตำมพระกิตตคิณุก่อนเกิดเหตฉุุกเฉิน
ทัง้น้ีเพื่อให้เรำเข้มแข็งพอจะช่วยโดย
ไม่กลัวเมื่อคนอื่นก�ำลังถูกกระแสน� ้ำ
พัดไป

และสุดท้าย ข้อห้าคือท�าข้อหน่ึง
ถึงข้อสีอ่ย่างมีความสุข มีควำมสุขไม่
ไดห้มำยถึงแสรง้ท�ำหน้ำยิม้ไม่วำ่จะเกิด
อะไรขึน้ แตห่มำยถึงกำรรกัษำกฎของ
พระผู้เป็นเจ้ำ กำรสรำ้งและกำรยกผู้
อื่น 8 เมื่อเรำสรำ้ง เมื่อเรำยกภำระของผู้
อื่น น่ันจะเป็นพรแก่ชีวติเรำในวธิีที่กำร
ทดลองของเรำไม่สำมำรถชิงไปได ้ดฉัิน
มีค�ำพูดอ้ำงอิงจำกประธำนกอรด์อน บี. 
ฮิงคล์ีย์ตดิไว้ ในที่ซ่ึงดฉัินมองเห็นทุก
วนั ท่ำนกล่ำววำ่ “ท่ำนไม่ . . . สรำ้งจำก
กำรมองโลกในแง่รำ้ยหรอืกำรเยำะเย้ย
ถำกถำง ท่ำนมองโลกในแง่ด ีท�ำงำน
ดว้ยศรทัธำ และควำมส�ำเรจ็เกิดขึน้ 9

ดฉัินรูจ้ักเด็กหญิงวยั 13 ปีช่ือเอลซำ
ผู้เป็นแบบอย่ำงของกำรมองโลกในแง่
ดแีละมีควำมสุข ครอบครวัเธอย้ำยไป
แบตนัรชู หลุยเซียนำห่ำงจำกเพื่อนๆ 
ของเธอ 1,800 ไมล์ (2,900 กิโลเมตร) 
ไม่ง่ำยเลยเมื่อเด็กวยั 13 ปีตอ้งย้ำยไปอยู่
ที่ ใหม่ เอลซำไม่เข้ำใจเรือ่งกำรย้ำย คณุ
พ่อจึงให้พรเธอ ขณะให้พร โทรศัพท์
ของคณุแม่มีข้อควำมเข้ำมำ เยำวชน
หญิงที่อำศัยอยู่ ในหลุยเซียนำส่งภำพน้ี
มำพรอ้มค�ำบรรยำยใตภ้ำพวำ่ “ ได้ โปรด
ย้ำยเข้ำมำอยู่ ในวอรด์ของเรำนะคะ!” 10

เยำวชนหญิงเหล่ำน้ีมองโลกในแง่

ด ีพวกเธอชอบเอลซำทัง้ที่ยังไม่พบเธอ 
ควำมกระตอืรอืรน้ของพวกเธอท�ำให้
เอลซำมองโลกในแง่ดเีกี่ยวกับกำรย้ำย
ที่จะมำถึงและตอบค�ำสวดอ้อนวอนของ
เธอที่วำ่ทุกอย่ำงจะรำบรืน่หรอืไม่

มีพลังงำนที่มำจำกควำมสุขและกำร
มองโลกในแง่ดซ่ึีงไม่เพียงเป็นพรแก่เรำ
เท่ำน้ัน—ส่ิงน้ีสรำ้งทุกคนที่อยู่รอบข้ำง
เรำดว้ย ส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่ำนท�ำเพื่อ
จุดประกำยควำมสุขที่แท้จรงิในผู้อื่น
แสดงให้เห็นวำ่ท่ำนพรอ้มถือคบเพลิงที่
ประธำนคมิบัลล์จุดไว้

ดฉัินอำยุ 15 ปีเมื่อภรรยำของ
ประธำนคมิบัลล์อ่ำนค�ำพูดของท่ำน 
พวกเรำที่อำยุมำกกวำ่ 40 ปีแบกหน้ำที่
น้ีจำกประธำนคมิบัลล์นับตัง้แตว่นัน้ัน 
ตอนน้ีดฉัินมองไปที่เด็กวยั 8 ขวบ 15 ปี 
20 ปี และ 35 ปี และดฉัินจะส่งผ่ำนคบ
เพลิงน้ีให้ท่ำน ท่ำนเป็นผู้น�ำในอนำคต
ของศำสนจักรน้ี และสุดแล้วแตท่่ำนจะ
ถอืไฟดวงน้ีไปขำ้งหน้ำและเป็นสัมฤทธิ
ผลของค�ำพยำกรณ์น้ีหรอืไม่ พวกเรำที่
อำยุมำกกวำ่ 40 ปีคล้องแขนกับท่ำน เรำ
รูสึ้กถึงควำมเข้มแข็งและพลังงำนของ
ท่ำน เรำตอ้งกำรท่ำน

ขอให้ท่ำนฟังพระคมัภีร์ ในหลักค�ำ
สอนและพันธสัญญำ 49:26–28 อำจจะ
เขียนภำยใตส้ภำวกำรณ์ตำ่งจำกน้ี แต่
คนืน้ีโดยพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ ดฉัิน
หวงัวำ่ท่ำนจะรบัไวต้ำมกำรเรยีกของ
ท่ำนสู่งำนศักดิสิ์ทธิ์น้ี

โซ่มนุษย์ของอาสาสมคัร 80 คนย่ืนออกไปช่วยคนท่ีว่ายน�า้ซ่ึงติดอยู่ในกระแสน�า้เช่ียว
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“ดเูถิด, เรำกล่ำวแก่เจ้ำ, จงออกไป
ดงัที่เรำบัญชำเจ้ำ; จงกลับใจจำกบำป
ทัง้หมดของเจ้ำ; ขอและเจ้ำจะไดร้บั; 
เคำะและจะเปิดมันให้เจ้ำ.

“ดเูถิด, เรำจะไปเบือ้งหน้ำเจ้ำและ
เป็นหน่วยระวงัหลังของเจ้ำ; และเรำจะ
อยู่ท่ำมกลำงเจ้ำ, และเจ้ำจะไม่ถูกท�ำให้
จ�ำนน.

“ดเูถิด, เรำคอืพระเยซูครสิต,์ และ
เรำมำโดยพลัน” 11

ดฉัินวงิวอนพวกท่ำนแตล่ะคนให้น�ำ
ตนเองไปอยู่ ในที่ที่ท่ำนรูสึ้กถึงควำมรกั
อันล้นเหลือที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงมี ให้
ท่ำน ท่ำนไม่สำมำรถน�ำตนเองไปไกล
เกินกวำ่จะเอือ้มถึงควำมรกัน้ันได ้เมื่อ
ท่ำนรูสึ้กถึงควำมรกัของพระองค ์เมื่อ
ท่ำนรกัพระองค ์ท่ำนจะกลับใจและ
รกัษำพระบัญญัตขิองพระองค ์เมื่อท่ำน
รกัษำพระบัญญัต ิพระองคท์รงใช้ท่ำน
ในงำนของพระองค์ ได ้งำนและรศัมี
ภำพของพระองคค์อืควำมสูงส่งและ
ชีวตินิรนัดรข์องหญิงและชำย

ศำสดำพยำกรณ์ก�ำลังขอรอ้งเรำ  
พี่น้องสตรทีัง้หลำย ท่ำนจะเป็นคน
ชอบธรรมไหม ท่ำนจะท�ำให้ศำสนำของ
ท่ำนชัดเจนไหม ท่ำนจะผิดแผกและ
แตกต่ำงได้ ไหม ควำมสุขของท่ำนทัง้ที่
มีกำรทดลองจะดึงดูดคนดีมีคุณธรรม
และคนที่ต้องกำรมิตรภำพของท่ำน
หรอืไม่ ท่ำนจะเปิดไฟของท่ำนไหม 
ดิฉันเป็นพยำนวำ่พระเจ้ำพระเยซู
ครสิต์จะไปเบือ้งหน้ำเรำและจะอยู่
ท่ำมกลำงเรำ

ดฉัินขอทิง้ท้ำยดว้ยถ้อยค�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์ที่เรำรกัมำก โธมัสเอส. 
มอนสัน “พี่น้องสตรทีี่รกั น่ีคอืวนัของ
ท่ำน น่ีคอืเวลำของท่ำน”12 ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เกี่ยวกับพระองค”์3 เรำตอ้งเข้ำใจวำ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำพระบิดำทรงก�ำกับดแูลพระ
บุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์ ให้สรำ้ง
โลก เพือ่กำรเตบิโตของเรำ พระบิดำบน
สวรรคท์รงจ่ำยข้อเรยีกรอ้งของควำม
ยุตธิรรม เพื่อควำมรอดของเรำ และ
อ�ำนำจฐำนะปุโรหิตของพระบิดำและ
ศำสนจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระบตุรไดร้บักำร
ฟ้ืนฟูพรอ้มศำสนพิธีที่จ�ำเป็น เพื่อพร
ของเรำ ท่ำนรูสึ้กได้ ไหมวำ่ควำมรกัอันลึก
ซึง้กระจำยผ่ำนกำรเตรยีมของพระองค์
เพื่อปีตแิละกำรเตบิโตของเรำ เรำตอ้งรู้
วำ่แผนแห่งควำมรอดของพระบิดำบน
สวรรคค์อืให้เรำเช่ือฟังกฎและศำสนพิธี
ของพระกิตตคิณุและไดร้บัชีวตินิรนัดร ์
ดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำ4 
น่ีคอืควำมสุขที่แท้จรงิและยั่งยืนที่พระ
บิดำบนสวรรคท์รงมอบให้เรำ ไม่มีควำม
สุขที่แท้จรงิและยั่งยืนใดๆ อีก

ควำมท้ำทำยของเรำสำมำรถดงึเรำออก
จำกวถิีแห่งควำมสุขน้ี เรำจะสูญเสียควำม
สัมพันธ์ที่เรำวำงใจกับพระผู้เป็นเจ้ำถ้ำ
กำรทดลองผลักดนัให้เรำเขวแทนที่จะ
ท�ำให้เรำคกุเข่ำ

สองประโยคน้ีท�ำให้เรำตอ้งประเมิน
ล�ำดบัควำมส�ำคญัของเรำ

ควำมรกั พลัง และควำมสำมำรถในกำร
รบัใช้มำจำกควำมสัมพันธ์อันซ่ือสัตย์
ของเรำกับพระองค์

“เรำถูกผูกมัดโดยหน้ำที่ ให้เรยีนรู้
ทัง้หมดที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงเปิดเผย

โดย	นีลล	์เอฟ.	แมร์ริออตต์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามญั

เ รำจ�ำเป็นตอ้งท�ำให้ควำมรูแ้ละควำม
เช่ือฟังของเรำตอ่พระบิดำบนสวรรค์
ลึกซึง้ยิ่งขึน้ ควำมสัมพันธ์ของเรำกับ

พระองคเ์ป็นนิรนัดร ์เรำเป็นบุตรธิดำผู้
เป็นที่รกัของพระองค ์และน่ันไม่มีวนั
เปลี่ยนแปลง เรำจะเต็มใจยอมรบัพระ
ด�ำรสัเชือ้เชิญให้เข้ำใกล้พระองคม์ำก
ยิ่งขึน้ไดอ้ย่ำงไร และท�ำให้ ไดร้บัพรที่
พระองคท์รงปรำรถนำจะประทำนแก่
เรำในชีวติน้ีและในโลกที่จะมำถึง

พระเจ้ำตรสักับอิสรำเอลสมัยโบรำณ
และตรสักับเรำวำ่ “เรำไดร้กัเจ้ำดว้ย
ควำมรกันิ รนัดร ์เพรำะ ฉะน้ันเรำจึงน�ำ
เจ้ำมำดว้ยควำมรกั มั่น คง” 1 ดงัพระบิดำ
จะตรสักับเรำวำ่ “เจ้ำอยู่กับเรำ, และเรำ
กับเจ้ำ; ฉะน้ันจงเดนิกับเรำ” 2 เรำวำงใจ
พระองคเ์พียงพอที่จะอยู่กับพระองค์
และเดนิกับพระองคห์รอืไม่

เรำอยู่บนโลกน้ีเพื่อเรยีนรูแ้ละเตบิโต 
กำรเรยีนรูแ้ละกำรเตบิโตที่ส�ำคญัที่สุด
จะมำจำกกำรเช่ือมสัมพันธ์ทำงพันธ
สัญญำของเรำกับพระบิดำบนสวรรค์
และพระเยซูครสิต ์ควำมรูเ้รือ่งพระเจ้ำ 

อยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้และ
สมานรอยร้าว	
พระคริสต์ทรงมีเดชานุภาพในการน�าเราให้เป็นมิตรรักกับพระบิดาและเป็น
มิตรรักของกันและกัน
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บำงส่ิงส�ำคญั บำงส่ิงไม่ส�ำคญั
ส่วนน้อยยั่งยืน แตส่่วนมำกจะไม่ยั่งยืน5

พี่น้องสตรทีัง้หลำย อะไรส�ำคญัตอ่
ท่ำน อะไรยั่งยืนส�ำหรบัท่ำน ส่ิงที่มี
คณุคำ่ยั่งยืนตอ่พระบิดำคอืให้เรำเรยีน
รูจ้ำกพระองค ์อ่อนน้อมถ่อมตน และ
เตบิโตในกำรเช่ือฟังพระองคผ์่ำน
ประสบกำรณ์ทำงโลก พระองคท์รง
ตอ้งกำรให้เรำเปลี่ยนควำมเห็นแก่ตวั
เป็นกำรรบัใช้ เปลี่ยนควำมกลัวเป็น
ศรทัธำ เรือ่งส�ำคญัที่ยั่งยืนเหล่ำน้ีจะ
ทดสอบเรำถึงแก่นของเรำ 

เวลำน้ี ดว้ยขีดจ�ำกัดในควำมเป็น
มนุษย์ของเรำ พระบิดำทรงขอให้เรำ
รกัเมื่อรกัไดย้ำกที่สุด รบัใช้เมื่อไม่
สะดวกจะรบัใช้ ให้อภัยเมื่อกำรให้อภัย
บีบคัน้จิตใจเรำ อย่ำงไร เรำจะท�ำได้
อย่ำงไร” เรำขอควำมช่วยเหลือจำกพระ
บิดำสวรรคอ์ย่ำงจรงิใจในพระนำมของ
พระบุตรและท�ำส่ิงตำ่งๆ ตำมวธิีของ
พระองคแ์ทนที่จะท�ำตำมใจเรำอย่ำง
จองหอง

ดฉัินจ�ำควำมจองหองของดฉัินได้
เมื่อประธำนเอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน
พูดถึงกำรช�ำระล้ำงภำชนะข้ำงในให้
สะอำด6 ดฉัินนึกภำพตนเองเป็นเหยือก
น� ้ำ ดฉัินจะเอำกำกควำมจองหองออก
จำกเหยือกของดฉัินอย่ำงไร กำรเลือก
บังคบัให้ตนเองนอบน้อมถ่อมตนและ
พยำยำมท�ำให้ตนเองรกัผู้อื่นถือวำ่ไม่
จรงิใจและไรค้วำมหมำย และไม่ไดผ้ล 
บำปและควำมจองหองของเรำท�ำให้เกิด
รอยรำ้ว—หรอืช่องวำ่ง—ระหวำ่งเรำกับ
บ่อเกิดแห่งควำมรกัทัง้มวล น่ันคอืพระ
บิดำบนสวรรคข์องเรำ

กำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
เท่ำน้ันสำมำรถช�ำระเรำให้สะอำดจำก
บำปและปิดช่องวำ่งหรอืรอยรำ้วน้ัน

เรำตอ้งกำรให้พระบิดำบนสวรรค์
ทรงโอบเรำไว้ ในพระพำหุแห่งควำม
รกัและกำรน�ำทำง ดว้ยเหตน้ีุเรำจึงให้
พระประสงคข์องพระองคม์ำก่อนและ
วงิวอนดว้ยใจที่ชอกช�ำ้ขอให้พระครสิต์

ทรงเทน� ้ำสะอำดใส่เหยือกของเรำ ตอน
แรกน� ้ำอำจจะมำทีละหยด แตเ่มื่อเรำ
แสวงหำ ขอ และเช่ือฟัง น� ้ำสะอำดจะ
มำอย่ำงมำกมำย น� ้ำด�ำรงชีวติน้ีจะเริม่
เตมิควำมรกัของพระองค์ ให้เรำจนล้น
เพื่อเรำจะสำมำรถเอียงเหยือกของจิต
วญิญำณเรำและแบ่งน� ้ำให้คนที่กระหำย
กำรเยียวยำ ควำมหวงั และกำรเป็นส่วน
หน่ึง เมื่อข้ำงในหยือกของเรำสะอำด 
ควำมสัมพันธ์ทำงโลกของเรำจะเริม่
เยียวยำ

กำรเสียสละควำมปรำรถนำส่วนตวั
ของเรำเรยีกรอ้งให้เรำจัดที่วำ่งส�ำหรบั
แผนนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้ำ พระ
ผู้ช่วยให้รอดผู้ตรสัแทนพระบิดำทรง
วงิวอนให้เรำ “เข้ำมำอยู่ ใกล้เรำและเรำ
จะเข้ำมำอยู่ ใกล้เจ้ำ” 7 กำรมำอยู่ ใกล้
พระบิดำหมำยถึงกำรเรยีนรูค้วำมจรงิ
ของพระองคผ์่ำนพระคมัภีร ์ท�ำตำม
ค�ำแนะน�ำของศำสดำพยำกรณ์ และ
พยำยำมท�ำตำมประสงคข์องพระองค์
อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึน้

เรำเข้ำใจไหมวำ่พระครสิตท์รงมี
เดชำนุภำพในกำรน�ำเรำให้เป็นมิตรรกั
กับพระบิดำและเป็นมิตรรกัของกัน
และกัน พระองคท์รงสำมำรถช่วยให้เรำ
เข้ำใจควำมสัมพันธ์ โดยอ�ำนำจของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์

ครปูฐมวยัคนหน่ึงเล่ำประสบกำรณ์
ที่ส่งผลดกีับชัน้เรยีนเด็กชำยวยั 11 
ขวบของเขำให้ดฉัินฟัง หน่ึงในน้ันดฉัิน

จะเรยีกวำ่จิมมี เขำเป็นคนเดยีวที่ ไม่ ให้
ควำมรว่มมือในชัน้ วนัอำทิตย์วนัหน่ึง 
ครไูดร้บักำรดลใจให้วำงบทเรยีนไวก้่อน
และบอกวำ่ท�ำไมเขำรกัจิมมี เขำพูดถึง
ควำมซำบซึง้ใจและควำมเช่ือของเขำ
ในเยำวชนชำยคนน้ี จำกน้ันเขำขอให้
สมำชิกชัน้เรยีนบอกส่ิงที่พวกเขำช่ืน
ชอบในตวัจิมมี เมื่อสมำชิกชัน้เรยีน
บอกจิมมีทีละคนวำ่ท�ำไมเขำเป็นคน
พิเศษ เด็กชำยก้มหน้ำและน� ้ำตำเริม่
ไหลอำบแก้ม ครคูนน้ีและชัน้เรยีนสรำ้ง
สะพำนเช่ือมใจที่วำ้เหวข่องจิมมี ควำม
รกัที่เรยีบง่ำย แสดงออกอย่ำงจรงิใจ ให้
ควำมหวงัและคณุคำ่แก่ผู้อื่น ดฉัินเรยีก
ส่ิงน้ีวำ่ “กำรสมำนรอยรำ้วหรอืช่องวำ่ง”

บำงทีชีวติเรำในโลกก่อนมรรตยั
อำจเป็นเหตใุห้เรำโหยหำรกัแท้ที่ยั่งยืน
บนแผ่นดนิโลกก็เป็นได ้พระองคท์รง
ออกแบบให้เรำเป็นผู้มอบควำมรกัและ
รบัควำมรกั และควำมรกัลึกซึง้ที่สุด
เกิดขึน้เมื่อเรำเป็นหน่ึงเดยีวกับพระผู้
เป็นเจ้ำ พระคมัภีรม์อรมอนเชือ้เชิญให้
เรำ “คนืดกีับ [พระผู้เป็นเจ้ำ] ผ่ำนกำร
ชดใช้ของพระครสิต”์ 8

อิสยำห์พูดถึงคนที่ด�ำเนินชีวติตำม
กฎแห่งกำรอดอำหำรอย่ำงซ่ือสัตย์และ
ดว้ยเหตน้ีุจึงกลำยเป็น ผู้ ซ่อม ก�ำ แพง 
ที่ พังให้ลูกหลำนของพวกเขำ พวกเขำ
คอืคนที่อิสยำห์สัญญำวำ่จะสรำ้ง “ส่ิง
ปรกัหักพังโบรำณ” 9 ในท�ำนองเดยีวกัน 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสมำนรอยรำ้ว หรอื
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ระยะห่ำงระหวำ่งเรำกับพระบิดำบน
สวรรค ์พระองคท์รงเปิดทำงผ่ำนกำร
พลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ ให้เรำได้
รบัพลังแห่งควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำ
แล้วเรำจะสำมำรถซ่อม “ส่ิงปรกัหักพัง” 
ในชีวติส่วนตวัของเรำได ้กำรเยียวยำ
ระยะห่ำงทำงอำรมณ์ระหวำ่งกันจะตอ้ง
ใช้กำรยอมรบัควำมรกัของพระบิดำ
ควบคูก่ับกำรเสียสละควำมเห็นแก่ตวั
และควำมขลำดกลัวตำมธรรมชำตวิสัิย
ของเรำ

คนืที่น่ำจดจ�ำคนืหน่ึง ดฉัินกับญำติ
เห็นตำ่งกันเรือ่งประเด็นทำงกำรเมือง 
เธอจ้องจับผิดควำมเห็นของดฉัิน โดย
พิสูจน์ให้คนในครอบครวัไดย้ินวำ่ดฉัิน
ผิด ดฉัินรูสึ้กโง่และตกข่ำว—และน่ำ
จะเป็นอย่ำงน้ัน คนืน้ันขณะคกุเข่ำ
สวดอ้อนวอน ดฉัินรบีอธิบำยให้พระ
บิดำบนสวรรคฟ์ังวำ่ญำตคินน้ีดือ้มำก! 
ดฉัินพูดไม่หยุด อำจเป็นไดว้ำ่ดฉัินหยุด
บ่น พระวญิญำณบรสุิทธิ์จึงมี โอกำสได้
ควำมสนใจจำกดฉัิน เพรำะดฉัินไดย้ิน
ตนเองพูดตอ่จำกน้ันวำ่ “พระองคอ์ำจ
จะตอ้งกำรให้ข้ำพระองคร์กัเธอ” รกัหรอื 
ดฉัินสวดอ้อนวอนตอ่ไปในท�ำนองน้ี 
“ข้ำพระองคจ์ะรกัเธอไดอ้ย่ำงไร  

ข้ำพระองค์ ไม่ชอบเธอเลยดว้ยซ�ำ้ ข้ำ
พระองค์ ใจแข็งกระดำ้ง ข้ำพระองคร์ูสึ้ก
เจ็บปวด ข้ำพระองคท์�ำไม่ได”้

จำกน้ันดว้ยควำมช่วยเหลือจำกพระ
วญิญำณ ดฉัินมีควำมคดิใหม่ขณะทูล
วำ่ “แตพ่ระองคท์รงรกัเธอ พระบิดำบน
สวรรค ์ขอพระองคป์ระทำนควำมรกั
ส่วนหน่ึงให้ข้ำพระองค์ ไดห้รอืไม่—เผื่อ
ข้ำพระองคจ์ะรกัเธอได”้ ควำมรูสึ้กแข็ง
กระดำ้งอ่อนลง ใจของดฉัินเริม่เปลี่ยน 
และดฉัินเริม่มองเห็นคนน้ีแตกตำ่งจำก
เดมิ ดฉัินเริม่รูสึ้กถึงคณุคำ่แท้จรงิของ
เธอดงัที่พระบิดำบนสวรรคท์รงเห็น  
อิสยำห์เขยีนวำ่ “พระยำหเ์วหท์รงพนัรอย 
แผลชนชำตขิองพระองคแ์ละรกัษำรอย
ช�ำ้ของเขำที่พระองคท์รงตน้ัีน” 10

ช่องวำ่งระหวำ่งเรำแคบลงเรือ่ยๆ แต่
ถึงแม้เธอไม่ยอมรบัใจที่เปลี่ยนแปลง
ของดฉัิน แตด่ฉัินเรยีนรูว้ำ่พระบิดำบน
สวรรคจ์ะทรงช่วยให้เรำรกัไดแ้ม้แตค่น
ที่เรำอำจคดิวำ่ไม่น่ำรกัถ้ำเรำทูลขอควำม
ช่วยเหลือจำกพระองค ์กำรชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นช่องทำงให้จิตกุศล
ไหลมำจำกพระบิดำในสวรรค์ ไม่ขำด
สำย เรำตอ้งเลือกที่จะอยู่กับควำมรกัน้ี
เพื่อจะมีจิตกุศลให้คนทัง้ปวง

เมื่อเรำถวำยใจเรำแดพ่ระบิดำและ 
พระบุตร เรำเปลี่ยนโลกของเรำ—แม้
สภำวกำรณ์รอบข้ำงเรำไม่เปลี่ยนแปลง 
เรำเข้ำใกล้พระบิดำบนสวรรคม์ำกขึน้
และรูสึ้กวำ่พระองคท์รงยอมรบัควำม
พยำยำมของเรำในกำรเป็นสำนุศิษย์
ที่แท้จรงิของพระครสิต ์กำรเล็งเห็น 
ควำมเช่ือมั่น และศรทัธำของเรำเพิ่มขึน้

มอรมอนบอกให้เรำสวดอ้อนวอนดว้ย
สุดพลังของใจเพื่อขอควำมรกัน้ีและ
พระบิดำบนสวรรคผ์ู้ทรงเป็นบ่อเกิด
ของควำมรกัจะทรงมอบให้เรำ 11 จำก
น้ันเรำจึงสำมำรถเป็นผู้สมำนรอยรำ้วใน
ควำมสัมพันธ์ทำงโลก

ควำมรกัอันไม่มีขอบเขตของพระ
บิดำมำถึงเรำเพื่อน�ำเรำกลับเข้ำไปใน
รศัมีภำพและปีตขิองพระองค ์พระองค์
ประทำนพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิด
ของพระองค ์พระเยซูครสิต ์มำสมำน
รอยรำ้วที่ท�ำให้เกิดช่องวำ่งระหวำ่งเรำ
กับพระองค ์กำรเป็นหน่ึงเดยีวกันกับ
พระบิดำในสวรรคอ์ีกครัง้เป็นแก่นแท้
ของควำมรกัอันยั่งยืนและจุดประสงค ์
นิรนัดร ์เรำตอ้งเช่ือมสัมพนัธก์บัพระองค ์
เวลำน้ีเพือ่เรยีนรูว้ำ่อะไรส�ำคญัจรงิๆ เพือ่
รกัดงัที่พระองคท์รงรกัและเตบิโตเพื่อ
จะเป็นเหมือนพระองค ์ดฉัินเป็นพยำน
วำ่ควำมสัมพันธ์อันซ่ือสัตย์ของเรำกับ
พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้
รอดมีควำมส�ำคญันิรนัดรต์อ่พระองค์
และตอ่เรำ ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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“ก่อนที่ดฉัินจะเริม่สนใจศำสนจักร 
ดฉัินไม่รูสึ้กวำ่ตนเองมีควำมพิเศษมำก 
ดฉัินเป็นเพียงคนคนหน่ึงท่ำมกลำง
ผู้คนมำกมำย สังคมและวฒันธรรม
ของดฉัินไม่ไดส้อนวำ่ดฉัินมีคณุคำ่ใดๆ 
เลยในฐำนะบุคคลคนหน่ึง เมื่อดฉัิน
เรยีนรูพ้ระกิตตคิณุและทรำบวำ่ดฉัิน
เป็นธิดำของพระบิดำบนสวรรค ์ส่ิงน้ัน
เปลี่ยนแปลงดฉัิน ทันทีทันใดน้ันดฉัิน
รูสึ้กพิเศษมำก—พระผู้เป็นเจ้ำทรง
สรำ้งดฉัินจรงิๆ พระองคท์รงสรำ้งจิต
วญิญำณและชีวติดฉัินดว้ยคณุคำ่และ
จุดประสงค์

“ก่อนที่ดฉัินจะมีพระกิตตคิณุใน
ชีวติ ดฉัินพยำยำมพิสูจน์ตนเองให้ผู้
อื่นเห็นวำ่ดฉัินเป็นคนพิเศษ แตเ่มื่อ
ดฉัินเรยีนรูค้วำมจรงิวำ่ดฉัินเป็นธิดำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ ดฉัินไม่ตอ้งพิสูจน์
อะไรให้ ใครเห็นอีกแล้ว ดฉัินรูว้ำ่ดฉัิน
มีควำมพิเศษ . . . จงอย่ำคดิวำ่คณุไม่มี
คำ่อะไร”

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันกล่ำว
ไวอ้ย่ำงสมบูรณ์แบบเมื่อท่ำนอ้ำงอิง
ถ้อยค�ำเหล่ำน้ี “คำ่ของจิตวญิญำณคอื
ควำมสำมำรถที่จะเป็นพระผู้เป็นเจ้ำ” 1

ไม่นำนมำน้ีดฉัินพบหญิงสำวอีกคน
หน่ึงผู้เข้ำใจควำมจรงิเดยีวกันน้ี เธอช่ือ
ไทอำนำ ดฉัินเจอเธอที่ โรงพยำบำลเด็ก

“เมื่อดฉัินพบพระกิตตคิณุ ดฉัินพบ
ตนเอง” เธอคน้พบคณุคำ่ของตนเอง
ผ่ำนหลักธรรมอันศักดิสิ์ทธิ์ เธอไดร้บั
กำรเปิดเผยถึงคณุคำ่ของตนเองใน
ฐำนะธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำผ่ำนพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์

ตอนน้ีเรำมำพบกับพี่น้องสตรี ใน
ตระกูลซิงห์จำกอินเดยี คนขวำสุดคอื
เรนู คนแรกจำกพี่น้องสตรทีัง้ห้ำคนที่
เข้ำรว่มศำสนจักร เธอเล่ำวำ่

โดย	จอย	ดี.	โจนส์

ประธานปฐมวยัสามญั

ขณะไปเยือนประเทศเซียรร์ำลี
โอนในแอฟรกิำตะวนัตก  
ดฉัินมีส่วนรว่มในกำรประชุม 

ที่ผู้น�ำปฐมวยัสเตคด�ำเนินกำร มำเรยีมำ
น�ำกำรประชุมดว้ยควำมรกั ควำมสง่ำ 
งำม และควำมมั่นใจจนท�ำให้ง่ำยที่
จะคดิวำ่เธอเป็นสมำชิกศำสนจักรมำ
นำนแล้ว แตม่ำเรยีมำเป็นผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสใหม่

น้องสำวของเธอเข้ำรว่มศำสนจักร
และชวนมำเรยีมำให้เข้ำรว่มชัน้เรยีน
ที่ โบสถ์กับเธอ ข่ำวสำรท�ำให้มำเรยีมำ
ประทับใจมำก บทเรยีนกล่ำวถึงกฎแห่ง
ควำมบรสุิทธิ์ทำงเพศ เธอขอให้ผู้สอน
ศำสนำสอนเธอเพิ่มเตมิ จำกน้ันไม่
นำนเธอไดร้บัประจักษ์พยำนถึงศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธ เธอรบับัพตศิมำ
ในปี 2014 ลูกสำวของเธอรบับัพตศิมำ
เดอืนที่แล้ว ลองนึกดวูำ่ ค�ำสอนพืน้ฐำน
สองอย่ำงที่น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของมำเรยีมำคอืกฎแห่งควำมบรสุิทธิ์
ทำงเพศและศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธ สองประเด็นที่ โลกมักจะมองวำ่ไม่
เกี่ยวข้อง ล้ำสมัย หรอืไม่เหมำะสม แต่
มำเรยีมำเป็นพยำนวำ่เธอเป็นเหมือน
ผีเสือ้รำตรทีี่บินเข้ำหำแสง เธอบอกวำ่ 

คุณค่าเกินกวา่จะวดัได	้
เราจะช่ืนใจกับเสียงกระซิบอ่อนหวานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้บ่อยคร้ัง  
ซ่ึงยืนยนัความจริงของคุณค่าทางวิญญาณของเรา

มาเรียมาถ่ายภาพกับลกูสาวของเธอ เธอค้นพบ

คุณค่าของตนเองหลงัจากค้นพบหลกัธรรมอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ

ความรู้ท่ีว่าเธอเป็นธิดาของพระผู้ เป็นเจ้าน�า

สันติสุขและความกล้าหาญมาให้ไทอานาเผชิญ

หน้ากับการทดลองของเธอ
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ปฐมวยัในซอลท์เลคซิตี ้ไทอำนำอยู่ชัน้
มัธยมศึกษำปีที่ห้ำเมื่อแพทย์วนิิจฉัยวำ่
เธอเป็นมะเรง็ เธอตอ่สู้อย่ำงกล้ำหำญ
เป็นเวลำ 18 เดอืนก่อนจะเสียชีวติเมื่อ
ไม่กี่สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ไทอำนำมีแตค่วำม
รำ่เรงิแจ่มใสและควำมรกั เธอเป็นที่
รูจ้ักเพรำะเธอยิม้แย้มแจ่มใสกับทุกคน
และสัญลักษณ์ของเธอคอื “ยกน้ิวโป้ง
สองมือ”เมื่อคนอื่นถำมวำ่ “ท�ำไมตอ้ง
เป็นเธอ ไทอำนำ” เธอตอบวำ่ “ท�ำไม
จะไม่เป็นฉันล่ะ” ไทอำนำพยำยำมเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ที่เธอรกั
อย่ำงยิ่ง ช่วงที่เรำพบกัน ดฉัินเรยีนรู้
วำ่ไทอำนำเข้ำใจคณุคำ่แห่งสวรรคข์อง
เธอ ควำมรูท้ี่วำ่เธอเป็นธิดำของพระผู้
เป็นเจ้ำน�ำสันตสุิขและควำมกล้ำหำญ
มำให้เธอเผชิญหน้ำกับกำรทดลองอัน
ท่วมท้นดว้ยวธิีที่เป็นบวกอย่ำงที่เธอท�ำ

มำเรยีมำ เรนู และไทอำนำสอนเรำวำ่
พระวญิญำณจะทรงยืนยันคณุคำ่แห่ง
สวรรค์ ให้กับเรำแตล่ะคนเป็นกำรส่วน
ตวั กำรรูว้ำ่ท่ำนเป็นธิดำของพระผู้เป็น
เจ้ำอย่ำงแท้จรงิจะส่งผลตอ่ทุกดำ้นของ
ชีวติท่ำนและจะน�ำทำงท่ำนในกำรรบัใช้
แตล่ะวนัของท่ำน ประธำนสเป็นเซอร์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์อธิบำยดว้ยถ้อยค�ำ
จรรโลงใจดงัน้ี

“พระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็นพระบิดำของ
ท่ำน พระองคท์รงรกัท่ำนพระองคแ์ละ

พระมำรดำในสวรรคท์รงเห็นคณุคำ่
ของท่ำนเกินกวำ่จะวดัได ้. . . ท่ำนเป็น
คนพิเศษสุด ไม่เหมือนใคร เกิดจำก
ควำมรูแ้จ้งนิรนัดรซ่ึ์งท�ำให้ท่ำนไดร้บั
ชีวตินิรนัดร์

“จงอย่ำสงสัยคณุคำ่ของท่ำนในฐำนะ
บุคคลคนหน่ึง เจตจ�ำนงทัง้หมดของ
แผนพระกิตตคิณุคอืกำรให้ โอกำสท่ำน
แตล่ะคนที่จะเตมิเต็มศักยภำพของ
ท่ำนอย่ำงสมบูรณ์ คอืควำมก้ำวหน้ำ 
นิรนัดรแ์ละโอกำสส�ำหรบัควำมเป็นพระ 
ผู้เป็นเจ้ำ” 2

ดฉัินขอชีแ้จงควำมจ�ำเป็นที่จะ
แยกแยะระหวำ่งค�ำสองค�ำที่ส�ำคญั
มำก คอื คณุคำ่ กับ คำ่ควร สองค�ำน้ีไม่
เหมือนกัน คณุคำ่ ทำงวญิญำณหมำย
ถึงกำรเห็นคณุคำ่ตนเองในวธิีที่พระ
บิดำบนสวรรคท์รงเห็นคณุคำ่เรำ ซ่ึง
ไม่เหมือนวธิีที่ โลกเห็น คณุคำ่ของ
เรำก�ำหนดไวก้่อนที่เรำจะมำยังโลกน้ี 
“ควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำไม่มีที่สิน้
สุดและจะยั่งยืนตลอดกำล” 3

ในอีกทำงหน่ึง คำ่ควร จะไดร้บัโดย
ผ่ำนกำรเช่ือฟัง หำกเรำท�ำบำป เรำ
มีคำ่ควรน้อยลง แตเ่รำจะไม่มีวนัไร้
คำ่! เรำกลับใจตอ่ไปและพยำยำมเป็น
เหมือนพระเยซูโดยคณุคำ่ของเรำยังคง
สมบูรณ์ ดงัที่ประธำนบรคิมั ยังก์สอนไว้
วำ่ “ดวงวญิญำณที่ต�ำ่ที่สุด ที่ดอ้ยที่สุด

ซ่ึงบัดน้ีอยู่บนแผ่นดนิโลก . . . มีคำ่
เท่ำกับโลกมำกมำย” 4 ไม่วำ่อะไรก็ตำม 
เรำมีคำ่ในสำยพระเนตรของพระบิดำ
บนสวรรคเ์สมอ

ถึงแม้จะมีควำมจรงิอันน่ำอัศจรรย์
น้ี แตม่ีพวกเรำกี่คนที่บำงครัง้ประสบ
ปัญหำ กับควำมคดิหรอืควำมรูสึ้กแง่ลบ
เกี่ยวกับตนเอง ดฉัินเป็น น่ีเป็นกับดกั
ที่ง่ำยมำก ซำตำนเป็นบิดำแห่งควำม
เท็จทัง้ปวง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรือ่งกำร
บิดเบือนควำมจรงิเกี่ยวกับลักษณะและ
จุดประสงคแ์ห่งสวรรคข์องเรำ กำรคดิ
วำ่ตนเองไรค้ำ่ไม่ไดช่้วยอะไรเรำเลย แต่
กลับฉุดรัง้เรำไว ้ดงัที่มีคนสอนเรำบ่อยๆ 
วำ่ “ ไม่มี ใครท�ำให้เรำรูสึ้กดอ้ยคำ่ไดห้ำก
เรำไม่ยอม” 5 เรำสำมำรถหยุดเปรยีบ
เทียบส่ิงที่แย่ที่สุดของเรำกับส่ิงที่ดทีี่สุด
ของคนอื่น “กำรเปรยีบเทียบคอืโจร
ขโมยควำมสุข” 6

ในทำงกลับกัน พระเจ้ำทรงรบัรอง
กับเรำวำ่เมื่อเรำมีควำมคดิที่บรสุิทธิ์ 
พระองคจ์ะประทำนควำมมั่นใจแก่เรำ 
แม้ควำมมั่นใจในกำรรูจ้ักตวัตนที่แท้
จรงิของเรำ น่ีเป็นช่วงเวลำส�ำคญัที่สุดที่
จะเอำใจใส่พระค�ำของพระองคท์ี่วำ่ “ ให้
คณุธรรมประดบัควำมนึกคดิของท่ำน
ไม่เส่ือมคลำย” พระองคต์รสั “เมื่อน้ัน
ควำมมั่นใจของท่ำนจะแข็งแกรง่ขึน้ใน
กำรประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้ำ; และ 
. . . พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะเป็นเพื่อนที่
ยั่งยืนของท่ำน” 7

พระเจ้ำทรงเปิดเผยควำมจรงิน้ีเพิ่ม
เตมิให้แก่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ 
“คนที่ ไดร้บัจำกพระผู้เป็นเจ้ำ, ก็ ให้
เขำพิจำรณำส่ิงน้ันวำ่มำจำกพระผู้เป็น
เจ้ำ; และให้เขำช่ืนชมยินดทีี่เขำไดร้บั
พิจำรณำจำกพระผู้เป็นเจ้ำวำ่คูค่วรที่
จะไดร้บั” 8 เมื่อเรำรูสึ้กถึงพระวญิญำณ 
ดงัที่ข้อน้ีอธิบำย เรำตระหนักวำ่ส่ิงที่เรำ
รูสึ้กน้ันมำจำกพระบิดำบนสวรรค ์เรำ
ขอบพระทัยและสรรเสรญิพระองคท์ี่
ประทำนพรแก่เรำ จำกน้ันเรำช่ืนชม
ยินดทีี่ทรงนับวำ่เรำมีคำ่ควรที่จะไดร้บั

ลองนึกดวูำ่ท่ำนก�ำลังอ่ำนพระคมัภีร์
โดยผ่านพระกิตติคุณ เรนู ซิงห์ (คนขวาสุด) เรียนรู้คุณค่าของตนเองในฐานะธิดาของพระผู้ เป็นเจ้าและ

เป็นคนแรกจากพ่ีน้องสตรีห้าคนท่ีเข้าร่วมศาสนจักร
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ในเช้ำวนัหน่ึงและพระวญิญำณทรง
กระซิบอย่ำงนุ่มนวลวำ่ส่ิงที่ท่ำนก�ำลัง
อ่ำนเป็นควำมจรงิ ท่ำนจะตระหนักถึง
พระวญิญำณได้ ไหมและมีควำมสุขหรอื
ไม่ที่ท่ำนรูสึ้กถึงควำมรกัของพระองค์
และมีคำ่ควรที่จะไดร้บั

คณุแม่ทัง้หลำย ท่ำนอำจคกุเข่ำ
ข้ำงๆ ลูกวยัส่ีขวบขณะที่เขำสวด
อ้อนวอนก่อนนอน ควำมรูสึ้กอย่ำงหน่ึง
แผ่ซ่ำนขณะที่ท่ำนฟัง ท่ำนสัมผัส
ถึงควำมอบอุ่นและสันตสุิข ควำม
รูสึ้กน้ันเกิดขึน้ช่ัวครู ่แต่ ในเวลำน้ัน
ท่ำนตระหนักวำ่พระองคท์รงนับวำ่
ท่ำนมีคำ่ควรที่จะไดร้บั เรำอำจไดร้บั
ปรำกฏกำรณ์ทำงวญิญำณครัง้ใหญ่ไม่
บ่อยนัก หรอืไม่มีเลยในชีวติเรำ แตเ่รำ
จะช่ืนใจกับเสียงกระซิบอ่อนหวำนจำก
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ซ่ึงยืนยันควำมจรงิ
ของคณุคำ่ทำงวญิญำณของเรำไดบ้่อย
ครัง้

พระเจ้ำทรงอธิบำยถึงควำมสัมพันธ์
ระหวำ่งคณุคำ่ของเรำกับกำรพลี
พระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้เมื่อพระองค์
ตรสัวำ่

“จ�ำไวว้ำ่คำ่ของจิตวญิญำณยิ่งใหญ่ ใน
สำยพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้ำ;

“เพรำะ, ดเูถิด, พระเจ้ำพระผู้ ไถ่ของ
เจ้ำทรงทนรบัควำมตำยในเน้ือหนัง;  
ดงัน้ันพระองคท์รงทนรบัควำมเจ็บปวด
ของคนทัง้ปวง, เพื่อคนทัง้ปวงจะได้
กลับใจและมำหำพระองค”์ 9

พี่น้องสตรทีัง้หลำย เพรำะส่ิงที่
พระองคท์รงท�ำเพื่อเรำ “เรำผสำนกับ
พระช่ัวกำลดว้ยรกั” 10 พระองคต์รสัวำ่ 
“พระบิดำของเรำทรงส่งเรำมำเพื่อเรำจะ
ไดถู้กยกขึน้บนกำงเขน; และหลังจำกที่
เรำถูกยกขึน้บนกำงเขนแล้ว, เพื่อเรำจะ
ดงึมนุษย์ทัง้ปวงมำหำเรำ” 11

กษัตรยิ์เบ็นจำมินอธิบำยเช่นกัน
ถึงกำรเช่ือมโยงกับพระผู้ช่วยให้รอด
วำ่ “และดเูถิด, พระองคจ์ะทนรบั
กำรล่อลวง, และควำมเจ็บปวดทำง
รำ่งกำย, ควำมหิวโหย, ควำมกระหำย, 
และควำมเหน็ดเหน่ือย, แม้มำกกวำ่

ที่มนุษย์จะทนได,้ เวน้แตจ่ะถึงแก่
ควำมตำย; เพรำะดเูถิด, พระโลหิตไหล
ออกจำกทุกขุมขน, ควำมปวดรำ้วของ
พระองคจ์ะใหญ่หลวงนักเพรำะควำม
ช่ัวรำ้ยและควำมน่ำชิงชังของผู้คนของ
พระองค.์”12 ควำมทุกข์น้ันและผลของ
ควำมทุกข์น้ันเตมิเต็มหัวใจเรำดว้ย
ควำมรกัและควำมส�ำนึกคณุ เอ็ลเดอร์
พอล อี. โคล์ลิเคอรส์อนวำ่ “เมื่อเรำ 
ขจัดส่ิงล่อใจที่ดงึเรำไปหำโลกและใช้
สิทธิ์เสรแีสวงหำพระองค ์เท่ำกับเรำ
เปิดใจรบัพลังซีเลสเชียลซ่ึงดงึเรำไปหำ
พระองค”์ 13 ถ้ำควำมรกัที่เรำรูสึ้กตอ่พระ
ผู้ช่วยให้รอดและส่ิงที่พระองคท์รงท�ำ
เพื่อเรำน้ันยิ่งใหญ่กวำ่พลังที่เรำให้กับ
ควำมอ่อนแอ ควำมไม่มั่นใจในตนเอง 
หรอืนิสัยที่ ไม่ด ีเมื่อน้ันพระองคจ์ะทรง
ช่วยเรำเอำชนะส่ิงตำ่งๆ ที่ก่อให้เกิด
ควำมทุกข์ ในชีวติเรำ พระองคท์รงช่วย
ชีวติเรำจำกตวัเรำเอง

ดฉัินขอย�ำ้วำ่ ถ้ำแรงดงึของโลกแข็ง
แรงกวำ่ศรทัธำและควำมไวว้ำงใจที่เรำมี
ในพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อน้ันแรงดงึของ
โลกจะชนะทุกครัง้ หำกเรำเลือกจดจ่อ
กับควำมคดิในทำงลบของเรำและสงสัย
ในคณุคำ่ของเรำแทนที่จะยึดมั่นพระ
ผู้ช่วยให้รอด ควำมรูสึ้กถึงกำรสัมผัสใจ
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์จะยำกขึน้

พี่น้องสตรทีัง้หลำย จงอย่ำสับสน
วำ่เรำเป็นใคร! แม้วำ่ควำมเฉยเฉ่ือย
ทำงวญิญำณมักจะง่ำยกวำ่กำรออกแรง
มุมำนะทำงวญิญำณเพื่อระลึกถึงและ
น้อมรบัอัตลักษณ์แห่งสวรรคข์องเรำ 
เรำไม่สำมำรถยอมตอ่ควำมหลงระเรงิ
เช่นน้ันได้ ในยุคสุดท้ำยน้ี พี่น้องสตรี
ทัง้หลำย ขอให้เรำ “ซ่ือสัตย์ ในพระ
ครสิต ์. . . ขอให้ พระครสิตท์รงยก 
[เรำ] ขึน้, และขอให้ควำมทุกขเวทนำ
และกำรสิน้พระชนม์ของพระองค ์. . . 
และพระเมตตำและควำมอดกลัน้ของ
พระองค,์ และควำมหวงัในรศัมีภำพ
ของพระองคแ์ละชีวตินิรนัดร,์ จงสถิต
อยู่ ในจิตใจ [เรำ] ตลอดกำล” 14 เมื่อพระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงยกเรำสู่ที่สูงกวำ่ เรำ

สำมำรถเห็นชัดเจนขึน้ไม่เพียงแคว่ำ่เรำ
คอืใครแตเ่รำน้ันเข้ำใกล้พระองคม์ำก
ขึน้เกินกวำ่เรำจินตนำกำรไดเ้ช่นกัน 
ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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บำงครัง้เธอดำ่วำ่คนอื่น และดู
เหมือนวำ่เธอพรอ้มจะก้ำวรำ้วตลอด
เวลำไม่เรือ่งใดก็เรือ่งหน่ึง

แน่นอนวำ่ทัง้หมดน้ีไม่ไดท้�ำให้เธอ
เป็นที่นิยมชมชอบมำกขึน้แตอ่ย่ำงใด 
บำงครัง้เธอกัดฟัน ก�ำหมัดแน่น และ
คดิวำ่ “ชีวติไม่ยุตธิรรม!”

แล้วก็มีน้องสำวคนที่สำม ตำ่งจำก
ระทมและระรำนพี่สำวของเธอ เธอ
น้ันแสนจะ ระรืน่ และไม่ ใช่เพรำะวำ่
เธอฉลำดกวำ่หรอืสวยกวำ่หรอืมีควำม
สำมำรถมำกกวำ่พี่สำว ไม่เลย บำงครัง้
ผู้คนก็หลบหรอืเมินเธอดว้ย บำงครัง้
พวกเขำล้อชุดที่เธอสวมหรอืส่ิงที่เธอ
พูด บำงครัง้พวกเขำพูดไม่ดเีกี่ยวกับ
เธอ แตเ่ธอไม่ยอมให้เรือ่งเหล่ำน้ันมำ 
กวนใจเธอมำกเกินไป

น้องสำวคนน้ีชอบรอ้งเพลง เธอไม่
ไดร้อ้งเก่งเลอเลิศ มีคนหัวเรำะเยำะเธอ 
แตส่ิ่งน้ันไม่ไดห้ยุดยัง้เธอ เธอจะบอกวำ่ 
“ฉันจะไม่ยอมให้คนอื่นและควำมคดิ
ของคนอื่นมำท�ำให้ฉันเลิกรอ้งเพลง!”

ข้อเท็จจรงิที่วำ่เธอยังคงรอ้งเพลงตอ่
ไปท�ำให้พี่สำวคนโตระทมและพี่สำวคน
ที่สองระรำน

หลำยปีผ่ำนไป และในที่สุดพี่น้อง
แตล่ะคนก็มำถึงบัน้ปลำยชีวติบนแผ่น
ดนิโลก

พี่สำวคนโต ผู้ที่คน้พบครัง้แล้วครัง้
เล่ำวำ่ชีวติน้ีมีแตค่วำมผิดหวงั สุดท้ำยก็
ตำยอย่ำง ระทม

อย่ำงเศรำ้สรอ้ยและสงสัยวำ่ท�ำไมหนอ
ชีวติจึงมืดมนหม่นหมองเช่นน้ี

น้องสำวคนที่สองคอื ระราน  
เธอคดิวำ่ตนเองฉลำดมำก แตจ่ะมีบำง
คนที่ ไดค้ะแนนสอบสูงกวำ่เธอเสมอ
ที่ โรงเรยีน เธอคดิวำ่ตนเองเป็นคน
คยุสนุก สวยเก๋ มีเสน่ห์ชวนฝัน แตดู่
เหมือนจะมีบำงคนที่คยุสนุกกวำ่ สวย
กวำ่ เก๋กวำ่ หรอืมีเสน่ห์มำกกวำ่เธอ
เสมอ

เธอไม่เคยเป็นที่หน่ึงในดำ้นใดเลย 
และเธอทนรบัเรือ่งน้ีไม่ได ้ชีวติไม่ควร
จะเป็นแบบน้ี!

โดยประธาน	ดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องสตรทีัง้หลำย มิตรสหำยที่รกั 
กำรเริม่กำรประชุมใหญ่สำมัญดว้ย
ภำคกำรประชุมใหญ่สตรทีั่วโลก

น้ันช่ำงมีควำมส�ำคญัและดเียี่ยม ทุก
ท่ำนลองคดิด:ู สตรทีุกวยั ทุกภูมิหลัง 
ทุกชนชำตแิละภำษำรว่มกันเป็นหน่ึง
เดยีวในศรทัธำและควำมรกัส�ำหรบั
พระเจ้ำพระเยซูครสิต์

ไม่นำนมำน้ีเรำไดพ้บกับประธำน
โธมัส เอส. มอนสัน ศำสดำพยำกรณ์
ผู้เป็นที่รกัของเรำ ท่ำนบอกเรำวำ่ท่ำน
รกัพระเจ้ำมำก และข้ำพเจ้ำทรำบวำ่
ประธำนมอนสันส�ำนึกคณุอย่ำงยิ่ง
ส�ำหรบัควำมรกั ค�ำสอนอ้อนวอน และ
กำรอุทิศตนที่ท่ำนมีตอ่พระเจ้ำ

นำนมำแล้วในดนิแดนอันไกลโพ้น
มีครอบครวัของพี่น้องสำมใบเถำอำศัย
อยู่ที่น่ัน

พี่สำวคนโตคอื ระทม ทุกส่ิงตัง้แต่
จมูกถึงคำง จำกผิวหนังถึงน้ิวเท้ำ ดู
เหมือนไม่มีอะไรดพีอส�ำหรบัเธอ เมื่อ
เธอพูด บำงครัง้วำจำของเธอเงอะงะ
เคอะเขิน และผู้คนพำกันหัวเรำะ เมื่อมี
คนวพิำกษ์วจิำรณ์เธอหรอืแกล้ง “ลืม” 
ชวนเธอไปไหนมำไหนดว้ย เธอจะหน้ำ
แดง เดนิหลบไปอยู่เงียบๆ ถอนหำยใจ

สามใบเถา	
เรารับผิดชอบต่อความเป็นสานุศิษย์ของตนเอง และเร่ืองน้ันเก่ียวข้องเพียงน้อยนิด—
หรือไม่เก่ียวข้องเลย—กับวิธีท่ีคนอ่ืนปฏิบัติต่อเรา
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คนที่สอง ผู้มองหำส่ิงใหม่ๆ ให้
เกลียดชังไดทุ้กวนั ก็ตำยอย่ำง ระรำน

และน้องสำวคนที่สำม ผู้ ใช้ชีวติรอ้ง
เพลงสุดพลังที่มี สีหน้ำของเธอยิม้แย้ม
ดว้ยควำมมั่นใจ เธอตำยอย่ำง ระรืน่

แน่นอนวำ่ชีวติไม่ไดเ้รยีบง่ำย และ
ผู้คนไม่ไดม้ีมิตเิดยีวแบบพี่น้องสำม
ใบเถำในเรือ่งน้ี แตแ่ม้แบบอย่ำงที่สุด
โตง่เหล่ำน้ีก็สำมำรถสอนอะไรบำงอย่ำง
เกี่ยวกับตวัเรำเอง ถ้ำท่ำนเป็นเหมือน
พวกเรำส่วนใหญ่ ท่ำนอำจมองเห็นบำง
ส่วนของตวัท่ำนเองในพี่น้องสำมใบเถำ
คนใดคนหน่ึงหรอืสองคนหรอืทัง้สำม
คน เรำมำมองแตล่ะคนให้เห็นกันชัดๆ

เหยือ่
พี่สำวคนโตมองตนเองวำ่เป็นเหยื่อ

—เป็นคนที่ถูกกระท�ำ 1 ดเูหมือนวำ่มีส่ิง
หน่ึงเกิดขึน้กับเธอครัง้แล้วครัง้เล่ำซ่ึง
ท�ำให้เธอระทมทุกข์ ดว้ยมุมมองชีวติ
เช่นน้ี เธอยอมให้ผู้อื่นเข้ำมำควบคมุ
ควำมรูสึ้กและพฤตกิรรมของเธอ เมื่อ
เรำท�ำเช่นน้ี เรำถูกพัดไปพัดมำดว้ยลม
แห่งควำมเห็นทุกอย่ำง—และทุกวนัน้ี
ที่ส่ือสังคมออนไลน์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง 
ลมเหล่ำน้ีพัดแรงระดบัพำยุเฮอรร์เิคน
เลยทีเดยีว

พี่น้องที่รกั ท�ำไมท่ำนตอ้งยอมสละ
ควำมสุขให้คนบำงคน หรอืคนบำงกลุ่ม
ที่แทบจะไม่สนใจท่ำน—หรอืควำมสุข
ของท่ำน

ถ้ำท่ำนพบวำ่ตนเองเป็นทุกข์กับส่ิง
ที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับตวัท่ำน ข้ำพเจ้ำขอ
แนะน�ำยำแก้พิษดงัน้ี: จงจ�ำไวว้ำ่ท่ำน
เป็นใคร จงจ�ำไวว้ำ่ท่ำนมำจำกเชือ้สำย
อันสูงส่งแห่งอำณำจักรของพระผู้เป็น
เจ้ำ ธิดำของพระบิดำพระมำรดำบน
สวรรค ์ผู้ทรงปกครองทั่วจักรวำล

ท่ำนมีดเีอ็นเอทำงวญิญำณของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ ท่ำนมีของประทำนพิเศษซ่ึง
เกิดจำกกำรสรำ้งทำงวญิญำณของท่ำน
และไดร้บักำรพัฒนำในระหวำ่งช่วงชีวติ
ก่อนเกิดอันยำวนำนของท่ำน ท่ำนเป็น
ลูกของพระบิดำในสวรรคผ์ู้ทรงเมตตำ

และเป็นอมตะ พระเจ้ำจอมทัพ พระผู้
สรำ้งจักรวำล ผู้ทรงวำงดำวฤกษ์ที่หมุน
รอบตวัเองตลอดทั่วผืนอวกำศอันกวำ้ง
ใหญ่ไพศำล และทรงวำงดำวเครำะห์ ใน
วงโคจรที่ก�ำหนดไว้

ท่ำนอยู่ ในพระหัตถ์ของพระองค์
พระหัตถ์อันประเสรฐิ
พระหัตถ์แห่งควำมรกั
พระหัตถ์แห่งควำมห่วงใย
และไม่มีส่ิงใดที่ ใครเคยพูดไวเ้กี่ยว

กับท่ำนจะเปลี่ยนแปลงส่ิงน้ันได ้ค�ำพูด
ของพวกเขำไรค้วำมหมำยเมื่อเทียบกับ
ส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้ำตรสัเกี่ยวกับท่ำน

ท่ำนเป็นลูกรกัของพระองค์
พระองคท์รงรกัท่ำน 
แม้ ในยำมที่ท่ำนก้ำวพลำด แม้ ใน

ยำมที่ท่ำนหันไปจำกพระองค ์พระผู้
เป็นเจ้ำทรงรกัท่ำน หำกท่ำนรูสึ้กวำ่หลง
ทำง ถูกทอดทิง้ หรอืถูกลืม—อย่ำกลัว
เลย พระเมษบำลผู้ประเสรฐิจะหำท่ำน
จนพบ พระองคจ์ะทรงอุ้มท่ำนพำดไว้
บนพระอังสำของพระองค ์และจะทรง
แบกท่ำนกลับบ้ำน 2

พี่น้องที่รกั ขอจงยอมให้ควำมจรงิ 
จำกสวรรคฝ์ังลึกลงไปในใจท่ำน และ 
ท่ำนจะพบวำ่มีเหตผุลมำกมำยที่จะไม ่
ระทมทุกข์ เพรำะท่ำนมีจุดหมำย 
นิรนัดรท์ี่ตอ้งท�ำให้ส�ำเรจ็

พระผู้ช่วยให้รอดที่รกัของโลกทรง
สละพระชนม์ชีพเพื่อท่ำนจะสำมำรถ
เลือกให้จุดหมำยน้ันกลำยเป็นควำมจรงิ 

ท่ำนรบัพระนำมของพระองค์ ไวก้ับท่ำน 
ท่ำนเป็นสำนุศิษย์ของพระองค ์และ
เพรำะพระองค ์ท่ำนสำมำรถนุ่งห่มตวั
ท่ำนดว้ยเสือ้คลุมแห่งรศัมีภำพนิรนัดร์

นกัเกลียด
คนที่สองโกรธโลก เหมือนพี่สำว

แสนระทม เธอรูสึ้กวำ่ปัญหำในชีวติ
เธอทัง้หมดเกิดจำกคนอื่น เธอโทษ
ครอบครวั มิตรสหำย เจ้ำนำย เพื่อนรว่ม
งำน ต�ำรวจ เพื่อนบ้ำน ผู้น�ำศำสนจักร 
แฟช่ันยุคปัจจุบัน แม้แตแ่รงระเบิดบน
ดวงอำทิตย์ และควำมโชครำ้ย เธอดำ่วำ่
ทุกส่ิงทุกอย่ำง

เธอไม่เคยคดิวำ่ตนเองเป็นคน
ใจรำ้ย ในทำงกลับกัน เธอรูสึ้กวำ่เธอแค่
ปกป้องตนเองเท่ำน้ัน เธอเช่ือวำ่คน
อื่นๆ ทุกคนมีแรงจูงใจจำกควำมเห็น
แก่ตวั ควำมใจแคบ และควำมเกลียด 
ส่วนตวัเธอเองน้ันมีแรงจูงใจจำกเจตนำ
ด—ีควำมยุตธิรรม ควำมซ่ือตรง และ
ควำมรกั

น่ำเสียดำย แนวคดิของน้องระรำน
เป็นเรือ่งปกตมิำก กำรวจิัยเมื่อไม่
นำนมำน้ีมีเน้ือหำที่กล่ำวถึงกำรส�ำรวจ
ควำมขัดแย้งระหวำ่งกลุ่มคูอ่ร ิส่วน
หน่ึงของกำรวจิัย นักวจิัยสัมภำษณ์
ชำวปำเลสไตน์กับชำวอิสรำเอลใน
ตะวนัออกกลำง และฝ่ำยรพีับรกิัน
กับฝ่ำยเดโมแครตในสหรฐั พวกเขำ
คน้พบวำ่ “แตล่ะฝ่ำยตำ่งก็คดิวำ่กลุ่ม
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ของตนเอง [มี] แรงจูงใจจำกควำมรกั
มำกกวำ่ควำมเกลียด แตเ่มื่อถำมวำ่
ท�ำไมกลุ่มคูอ่รจิึงมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ควำมขัดแย้ง [พวกเขำ] ชี ้ให้เห็นวำ่
ควำมเกลียดเป็นตวักำรที่สรำ้งแรงจูงใจ
ของอีกกลุ่ม” 3

กล่ำวอีกนัยหน่ึงคอื แตล่ะกลุ่มคดิ
วำ่ตนเองเป็น “ฝ่ำยด”ี—ยุตธิรรม ใจด ี
และซ่ือสัตย์ ในทำงตรงกันข้ำม พวกเขำ
มองคูอ่รวิำ่เป็น “ฝ่ำยไม่ด”ี—ไม่รูจ้รงิ ไม่
สุจรติใจ แม้กระทั่งช่ัวรำ้ย

ในปีที่ข้ำพเจ้ำเกิด สงครำมอันเลว
รำ้ยล้นโลก น�ำมำซ่ึงควำมปวดรำ้วทุกข์
ทรมำนใจแสนสำหัสตอ่โลก สงครำม
ปะทุขึน้จำกประเทศของข้ำพเจ้ำเอง
—โดยคนกลุ่มหน่ึงที่ระบุวำ่คนอีกกลุ่ม
หน่ึงช่ัวรำ้ยและส่งเสรมิให้เกลียดชังคน
กลุ่มน้ัน

พวกเขำปิดปำกคนที่พวกเขำไม่ชอบ 
พวกเขำประจำนและตรำหน้ำคนเหล่ำ
น้ันวำ่เป็นคนช่ัว พวกเขำคดิวำ่คนเหล่ำ
น้ันดอ้ยกวำ่—แม้ต�ำ่กวำ่มนุษย์ เมื่อใด
ที่ท่ำนลดคำ่คนกลุ่มหน่ึง ท่ำนก็จะคดิ
วำ่ค�ำพูดและกำรกระท�ำรนุแรงตอ่คน
เหล่ำน้ันสมควรแล้ว

ข้ำพเจ้ำหวำดหวัน่เมื่อนึกถึงส่ิงที่
เกิดขึน้ในเยอรมนีช่วงศตวรรษที่ 20

เมื่อมีคนตอ่ตำ้นหรอืไม่เห็นดว้ยกับ
เรำ เป็นเรือ่งง่ำยที่เรำอยำกจะทึกทักเอำ
เองวำ่พวกเขำมีอะไรผิดปกต ิและจำก
ตรงน้ันก็ง่ำยมำกที่จะเสรมิแรงจูงใจที่
แย่ที่สุดตอ่ค�ำพูดและกำรกระท�ำของ
พวกเขำ

แน่นอนวำ่ เรำตอ้งยืนหยัดเพื่อส่ิงที่
ถูกตอ้งเสมอ และมีบำงเวลำที่เรำตอ้ง
เปล่งเสียงเพื่ออุดมกำรณ์น้ัน อย่ำงไร
ก็ตำม เมื่อเรำท�ำเช่นน้ันดว้ยใจที่ โกรธ
หรอืเกลียด—เมื่อเรำดำ่วำ่ผู้อื่นให้เจ็บใจ 
อับอำย หรอืปิดปำกพวกเขำ—โอกำสที่
เรำจะท�ำเช่นน้ันดว้ยควำมไม่ชอบธรรม
ย่อมมีมำก

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไร
“แตเ่รำบอกพวกท่ำนวำ่ จงรกัศัตรู

ของท่ำน และจงอธิษฐำนเพื่อบรรดำ

คนที่ข่มเหงพวกท่ำน
“เพื่อวำ่พวกท่ำนจะเป็นบุตรของ

พระบิดำของท่ำนผู้สถิตในสวรรค”์ 4

น่ีคอืวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด น่ีคอื
ขัน้ตอนแรกในกำรท�ำลำยก�ำแพงที่สรำ้ง
ควำมโกรธ ควำมเกลียด กำรแบ่งแยก 
และควำมรนุแรงอย่ำงมำกในโลกน้ี

ท่ำนอำจจะบอกวำ่ “ ใช่ ฉันจะเต็มใจ
รกัศัตรขูองฉัน—ก็ตอ่เมื่อพวกเขำ
เต็มใจท�ำเช่นเดยีวกัน”

แตน่ั่นไม่ส�ำคญัมิ ใช่หรอื เรำรบัผิด
ชอบตอ่ควำมเป็นสำนุศิษย์ของตนเอง 
และเรือ่งน้ันเกี่ยวข้องเพียงน้อยนิด
—หรอืไม่เกี่ยวข้องเลย—กับวธิีที่คนอื่น
ปฏิบัตติอ่เรำ เรำตัง้ควำมหวงัไวว้ำ่พวก
เขำจะเข้ำใจและมีจิตกุศลกลับคนื แต่
ควำมรกัที่เรำมี ให้ พวกเขำ ไม่ไดข้ึน้อยู่
กับควำมรูสึ้กที่พวกเขำมีตอ่ เรำ

บำงทีควำมพยำยำมที่จะรกัศัตรขูอง
เรำจะท�ำให้ ใจของพวกเขำอ่อนลงและ
เป็นอิทธิพลที่ดตีอ่พวกเขำ บำงทีอำจ
ไม่ ใช่เช่นน้ัน แตน่ั่นไม่ไดเ้ปลี่ยนค�ำมั่น
สัญญำของเรำที่จะตดิตำมพระเยซู
ครสิต์

ดงัน้ัน ในฐำนะสมำชิกศำสนจักร
ของพระเยซูครสิต ์เรำจะรกัศัตรขูองเรำ

เรำจะเอำชนะควำมโกรธและควำม
เกลียดชัง

เรำจะเตมิเต็มหัวใจเรำดว้ยควำมรกั
ส�ำหรบับุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็น
เจ้ำ

เรำจะออกไปเป็นพรแก่ผู้อื่นและ
ปฏิบัตศิำสนกิจตอ่พวกเขำ—แม้คนที่
อำจ “ข่มเหง [เรำ]” 5

สานุศิษยท่ี์แทจ้ริง
น้องสำวคนที่สำมเป็นตวัแทน

สำนุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต ์
เธอท�ำบำงส่ิงซ่ึงอำจจะท�ำไดย้ำกที่สุด 
เธอวำงใจพระผู้เป็นเจ้ำแม้ ในยำมที่ตอ้ง
เผชิญค�ำเย้ยหยันและควำมยำกล�ำบำก 
เธอยังคงรกัษำศรทัธำและควำมหวงั
ของเธอ แม้จะถูกดหูมิ่นถำกถำงจำกคน
รอบข้ำง เธอด�ำเนินชีวติอย่ำงมีควำมสุข 
ไม่ ใช่เพรำะสภำวกำรณ์ของเธอมีควำม
สุข แตเ่พรำะ เธอ มีควำมสุข

ไม่มี ใครเดนิผ่ำนเส้นทำงชีวติโดย
ปรำศจำกกำรตอ่ตำ้น โดยที่มีพลัง
มำกมำยพยำยำมดงึเรำไป เรำจะท�ำให้
วสัิยทัศน์ของเรำจดจ่ออยู่ที่ควำมสุขอัน
เรอืงโรจน์ที่สัญญำไวก้ับผู้ที่ซ่ือสัตย์ ได้
อย่ำงไร

ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่ค�ำตอบมีอยู่ ในควำม
ฝันของศำสดำพยำกรณ์ท่ำนหน่ึงเมื่อ
หลำยพันปีมำแล้ว ศำสดำพยำกรณ์ท่ำน
น้ีช่ือลี ไฮ ควำมฝันของท่ำนบันทึกไว้ ใน
พระคมัภีรม์อรมอนอันล�ำ้คำ่และยอด
เยี่ยม

ในควำมฝันของลี ไฮ ท่ำนเห็นทุ่ง
กวำ้ง และในน้ันมีตน้ไม้น่ำพิศวง 
สวยงำมสุดจะพรรณนำ ท่ำนยังเห็น
คนกลุ่มใหญ่ก�ำลังหำทำงไปที่ตน้ไม้น้ัน 
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พวกเขำตอ้งกำรลิม้รสผลไม้อันเลอเลิศ 
พวกเขำรูสึ้กและวำงใจวำ่ผลไม้น้ันจะ
มอบควำมสุขอันยิ่งใหญ่และสันตสุิขอัน
ยั่งยืนให้พวกเขำ

มีทำงแคบทำงหน่ึงที่น�ำไปสู่ตน้ไม้ 
และตลอดทำงน้ันมีรำวเหล็กที่ช่วยให้
พวกเขำไม่ออกนอกเส้นทำง แตก็่มี
หมอกแห่งควำมมืดซ่ึงปิดบังไม่ ให้เห็น
เส้นทำงและตน้ไม้น้ัน ส่ิงที่อำจเป็น
อันตรำยมำกกวำ่คอืเสียงหัวเรำะเยำะ
เย้ยซ่ึงดงัมำจำกอำคำรใหญ่และกวำ้ง
ใกล้กัน น่ำแปลก เสียงเย้ยหยันดงักล่ำว
ถึงกับชักจูงคนบำงคนที่ ไปถึงตน้ไม้
และลิม้รสผลไม้อันเลอเลิศน้ันแล้วให้
เริม่รูสึ้กอับอำยและระหกระเหินออกไป 6

บำงทีพวกเขำเริม่สงสัยวำ่ตน้ไม้น้ัน
สวยงำมจรงิๆ เหมือนที่พวกเขำเคยคดิ
หรอืไม่ บำงทีพวกเขำเริม่สงสัยควำม
เป็นจรงิของประสบกำรณ์ที่พวกเขำได้
รบั

พวกเขำอำจคดิวำ่ถ้ำพวกเขำหันไป
จำกตน้ไม้น้ัน ชีวติจะง่ำยขึน้ พวกเขำ
อำจจะไม่ถูกเย้ยหยันหรอืหัวเรำะเยำะ
อีกตอ่ไป

อันที่จรงิ ผู้คนที่เยำะเย้ยพวกเขำ 
ดเูหมือนเป็นผู้คนที่มีควำมสุขมำก 
และก�ำลังสนุกสนำนเพลิดเพลิน  
ดงัน้ัน หำกพวกเขำละทิง้ตน้ไม้ ฝูงชน 
ในอำคำรใหญ่และกวำ้งน้ันจะตอ้นรบั 
พวกเขำ ปรบมือช่ืนชมวจิำรณญำณ  
สตปิัญญำ และควำมช�่ำชองโลกของ
พวกเขำ

จงอยูบ่นเสน้ทาง	
พี่น้องสตรทีุกท่ำน มิตรสหำยทัง้

หลำย หำกท่ำนพบวำ่เป็นเรือ่งยำกที่จะ
ยึดรำวเหล็กไวแ้น่นและเดนิอย่ำงมั่นคง
ไปสู่ควำมรอด หำกเสียงหัวเรำะและค�ำ
เย้ยหยันของคนที่ดเูหมือนมั่นใจมำก
ท�ำให้ท่ำนตอ้งหวัน่ไหว หำกท่ำนหนักใจ
กับค�ำถำมที่ ไม่มีค�ำตอบหรอืหลักค�ำ
สอนที่ยังไม่เข้ำใจ หำกท่ำนรูสึ้กเศรำ้
เน่ืองจำกผิดหวงั ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำน
ระลึกถึงควำมฝันของลี ไฮ

จงอยู่บนเส้นทำง! 
จงอย่ำปล่อยมือจำกรำวเหล็ก— 

พระค�ำของพระผู้เป็นเจ้ำ!
และเมื่อใครก็ตำมพยำยำมท�ำให้ท่ำน

รูสึ้กอำยที่รบัส่วนควำมรกัของพระผู้
เป็นเจ้ำ อย่ำสนใจพวกเขำ

อย่ำลืมวำ่ท่ำนเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้ำ 
พระพรเฝ้ำคอยรอท่ำ หำกท่ำนเรยีนท�ำ
ตำมพระบัญชำ จะไดอ้ยู่กับพระองค!์ 7

ค�ำสัญญำที่มำจำกค�ำสรรเสรญิและ
กำรยอมรบัของโลกเช่ือถือไม่ได ้ไม่จรงิ 
และไม่น่ำพึงพอใจ ค�ำสัญญำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำจรงิแท้ แน่นอน และน่ำยินดี
—ทัง้ในเวลำน้ีและตลอดไป

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนพิจำรณำ
ศำสนำและศรทัธำจำกมุมมองที่สูงกวำ่ 
ไม่มีส่ิงใดที่อำคำรใหญ่และกวำ้งมี ให้จะ
เทียบเทียมไดเ้ท่ำกับผลของกำรด�ำเนิน
ชีวติตำมพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์

โดยแท้แล้ว “ส่ิงที่ตำไม่เห็น หูไม่
ไดย้ิน และส่ิงที่ ใจมนุษย์คดิไม่ถึงคอืส่ิง
ที่พระเจ้ำทรงจัดเตรยีมไวส้�ำหรบัคนทัง้
หลำยที่รกัพระองค”์ 8

ข้ำพเจ้ำเรยีนรูด้ว้ยตนเองวำ่เส้นทำง
ของกำรเป็นสำนุศิษย์ ในพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตค์อืทำงแห่งปีต ิคอื

ทำงสู่ควำมปลอดภัยและสันตสุิข คอื
ทำงสู่ควำมจรงิ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่โดยของ
ประทำนและอ�ำนำจของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ ท่ำนจะเรยีนรูส่ิ้งน้ีไดด้ว้ย
ตนเอง

ในระหวำ่งน้ัน หำกเส้นทำงเริม่
ยำกล�ำบำกส�ำหรบัท่ำน ข้ำพเจ้ำหวงั
วำ่ท่ำนจะพบที่หลบภัยและพละก�ำลัง
ในองคก์ำรศำสนจักรที่ยอดเยี่ยมของ
เรำ น่ันคอืปฐมวยั เยำวชนหญิง และ
สมำคมสงเครำะห์ องคก์ำรเหล่ำน้ัน
เป็นเหมือนจุดแวะพักตำมเส้นทำง 
ที่ท่ำนสำมำรถเพิ่มควำมมั่นใจและ
ศรทัธำของท่ำนใหม่ส�ำหรบักำรเดนิ
ทำงข้ำงหน้ำ องคก์ำรเหล่ำน้ันเป็นบ้ำน
ที่ปลอดภัย ที่ท่ำนจะรูสึ้กถึงควำมเป็น
ส่วนหน่ึงและไดร้บัก�ำลังใจจำกพี่น้อง
สตรตีลอดจนเพื่อนสำนุศิษย์ของท่ำน

ส่ิงที่ท่ำนเรยีนรู้ ในปฐมวยัเตรยีม
ท่ำนให้พรอ้มรบัควำมจรงิเพิ่มเตมิที่
ท่ำนเรยีนรู้ ในฐำนะเยำวชนหญิง  
เส้นทำงแห่งกำรเป็นสำนุศิษย์ที่ท่ำน
เดนิตำมในชัน้เรยีนเยำวชนหญิงน�ำไป
สู่สัมพันธภำพและควำมเป็นพี่น้องของ
สมำคมสงเครำะห์ แตล่ะก้ำวตำมเส้น
ทำงน้ี ท่ำนไดร้บัโอกำสเพิ่มเตมิในกำร



20 การประชุมใหญ่สตรี | 23 กนัยายน 2017

แสดงควำมรกัตอ่ผู้อื่นผ่ำนกำรกระท�ำ
ที่เกิดจำกศรทัธำ ควำมกำรณุย์ จิตกุศล 
คณุธรรม และกำรรบัใช้

กำรเลือกเส้นทำงแห่งกำรเป็น
สำนุศิษย์น้ีจะน�ำไปสู่ควำมสุขและ 
สัมฤทธิผลเกินค�ำพรรณนำของ
คณุลักษณะแห่งสวรรคข์องท่ำน

ทัง้หมดน้ีจะไม่ ใช่เรือ่งง่ำย จะเรยีก
รอ้งส่ิงดทีี่สุดที่ท่ำนมี—สตปิัญญำ ควำม
คดิสรำ้งสรรค ์ศรทัธำ ควำมซ่ือสัตย์ 
พละก�ำลัง ควำมมุ่งมั่น และควำมรกั
ทัง้หมดของท่ำน แตว่นัหน่ึงท่ำนจะ
มองย้อนกลับไปที่ควำมพยำยำมของ
ท่ำน และท่ำนจะส�ำนึกคณุอย่ำงยิ่งที่
ท่ำนมั่นคง ที่ท่ำนเช่ือ และที่ท่ำนไม่
ออกไปจำกเส้นทำง

รุดหนา้ต่อไป
อำจมีหลำยส่ิงหลำยอย่ำงเกี่ยว

กับชีวติที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุ
ของท่ำน แตสุ่ดท้ำยแล้ว ท่ำนมีพลัง
ที่จะเลือกจุดหมำยปลำยทำงและ
ประสบกำรณ์หลำยอย่ำงของท่ำนตลอด
เส้นทำง ไม่ ใช่ควำมสำมำรถของท่ำน
เท่ำไรนัก แตเ่ป็นกำรเลือกของท่ำนที่
สรำ้งควำมแตกตำ่งในชีวติ 9

ท่ำนจะไม่ยอมให้สภำวกำรณ์ท�ำให้
ท่ำนระทมทุกข์

ท่ำนจะไม่ยอมให้ส่ิงเหล่ำน้ันท�ำให้
ท่ำนระรำน

ท่ำนสำมำรถช่ืนชมยินดทีี่ท่ำนเป็น
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ ท่ำนสำมำรถพบ
ปีตแิละควำมสุขในพระคณุของพระ
ผู้เป็นเจ้ำและในควำมรกัของพระเยซู
ครสิต์

ท่ำนระรืน่ช่ืนใจได้
ข้ำพเจ้ำกระตุน้ให้ท่ำนเตมิเต็มใจ

ของท่ำนดว้ยควำมส�ำนึกคณุส�ำหรบัคณุ
งำมควำมดอีันล้นพ้นหำที่สุดมิไดข้อง
พระผู้เป็นเจ้ำ พี่น้องสตรทีี่รกั ท่ำนท�ำ
ส่ิงน้ีได!้ ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนดว้ยควำม
รกัอันสุดซึง้จำกจิตวญิญำณข้ำพเจ้ำ
วำ่ท่ำนจะเลือกรดุหน้ำตอ่ไปสู่ตน้ไม้
แห่งชีวติ ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนวำ่ท่ำน

จะเลือกเปล่งเสียงและท�ำให้ชีวติของ
ท่ำนเป็นวงซิมโฟนีอันเลอเลิศของกำร
สรรเสรญิ โดยช่ืนชมยินดี ในส่ิงที่ควำม
รกัของพระผู้เป็นเจ้ำ ควำมมหัศจรรย์
ของศำสนจักรของพระองค ์และพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตส์ำมำรถน�ำ
มำสู่โลกน้ี

เสียงเพลงสดดุแีห่งกำรเป็น
สำนุศิษย์ที่แท้จรงิอำจจะเพีย้นไปบ้ำง
หรอืดงัไปบ้ำงส�ำหรบัคนบำงคน เป็น
อย่ำงน้ีมำแล้วนับตัง้แตก่ำลเริม่ตน้

แตส่�ำหรบัพระบิดำบนสวรรค ์รวม
ทัง้คนที่รกัและถวำยเกียรตพิระองค ์น่ี

เป็นบทเพลงที่ล�ำ้คำ่และไพเรำะที่สุด—
บทเพลงสดดุทีี่สูงส่งและศักดิสิ์ทธิ์แห่ง
ควำมรกัที่ ไถ่และกำรรบัใช้พระผู้เป็น
เจ้ำและเพื่อนมนุษย์ 10

ข้ำพเจ้ำฝำกค�ำอวยพรให้ท่ำนทัง้
หลำยในฐำนะอัครสำวกของพระเจ้ำ
วำ่ท่ำนจะพบพละก�ำลังและควำมกล้ำ
หำญที่จะเจรญิก้ำวหน้ำอย่ำงมีควำมสุข
ในฐำนะธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำขณะ
ที่เดนิอย่ำงระรืน่ช่ืนใจในแตล่ะวนั
บนเส้นทำงอันเรอืงโรจน์แห่งกำรเป็น
สำนุศิษย์ ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ถิ่นที่เอือ้ตอ่กำรมีชีวติรอด เตำ่มะเฟือง
เดนิทำงข้ำมมหำสมุทรแปซิฟิกจำก
อินโดนีเซียไปยังชำยฝ่ังแคลิฟอรเ์นีย 
วำฬหลังคอ่มวำ่ยจำกผืนน� ้ำเย็นเฉียบ
ของขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต้ ไปยัง
เส้นศนูย์สูตรและวำ่ยกลับ ที่น่ำอัศจรรย์
ยิ่งกวำ่น้ันคอื นกนำงนวลอำรก์ตกิบิน
จำกวงกลมอำรก์ตกิไปยังแอนตำรก์ตกิำ
และบินกลับทุกปี เป็นระยะทำง 60,000 
ไมล์ (97,000 กม.)

เมื่อนักวทิยำศำสตรศึ์กษำพฤตกิรรม
ที่เหลือเช่ือน้ี พวกเขำถำมค�ำถำม
เช่น “พวกมันรู้ ไดอ้ย่ำงไรวำ่จะไป
ที่ ไหน” และ “รุน่ตอ่มำแตล่ะรุน่เรยีนรู้
พฤตกิรรมน้ีไดอ้ย่ำงไร”

เมื่อข้ำพเจ้ำอ่ำนเรือ่งสัญชำตญำณ
อันทรงพลังน้ีในสัตวต์ำ่งๆ ข้ำพเจ้ำอด
สงสัยไม่ไดว้ำ่ “เป็นไปได้ ไหมที่มนุษย์
จะมีควำมถวลิหำแบบเดยีวกันน้ี—
ข้ำพเจ้ำขอเรยีกวำ่ระบบน�ำทำงภำยใน
—ที่ดงึพวกเขำมำหำ บ้ำนบนสวรรค์”

ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่ชำย หญิง และเด็กทุก
คนเคยรูสึ้กถึงเสียงเรยีกจำกสวรรค ์ณ 
ช่วงเวลำหน่ึงในชีวติ ลึกลงไปในใจเรำมี
ควำมโหยหำที่จะเอือ้มผ่ำนม่ำนและโอบ
กอดพระบิดำพระมำรดำบนสวรรคซ่ึ์ง
ครัง้หน่ึงเรำเคยรูจ้ักและรกัใคร่

บำงคนอำจข่มควำมถวลิหำน้ีและ
ท�ำให้จิตวญิญำณเย็นชำตอ่เสียงเรยีก
ดงักล่ำว แตผู่้ที่ ไม่ ไดด้บัไฟในตนเอง
สำมำรถเริม่กำรเดนิทำงอันน่ำอัศจรรย์

ของพวกเขำในออรกิอน “สกปรก ผอม
แห้ง เท้ำแตกถึงกระดกู—ดเูหมือนวำ่ 
[มัน] เดนิตลอดระยะทำงทัง้หมด . . . 
ดว้ยตนเอง” 1 เรือ่งรำวของบอบบีเ้ป็น
ที่สนใจของผู้คนทั่วสหรฐั ใครๆ ก็รูจ้ัก 
บอบบี ้สุนัขมหัศจรรย์

บอบบี ้ไม่ ไดเ้ป็นเพียงสัตวต์วัเดยีวที่
ท�ำให้นักวทิยำศำสตรง์งงันกับประสำท
สัมผัสดำ้นทิศทำงอันน่ำอัศจรรย์และ
สัญชำตญำณที่รูว้ำ่บ้ำนอยู่ที่ ไหน ฝูง
ผีเสือ้จักรพรรดบิำงฝูงพำกันบินอพยพ 
3,000 ไมล์ (4,800 กม.) ในแตล่ะปีไปยัง

โดย	ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

เ มื่อไม่นำนมำน้ี ขณะที่เรำพบกับ
ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน ท่ำน
บอกกับเรำอย่ำงจรงิจังและดว้ย

สีหน้ำที่มีควำมสุข วำ่ท่ำนรกัพระเจ้ำ
เพียงใดและทรำบวำ่พระเจ้ำทรงรกั
ท่ำน พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำทรำบ
วำ่ประธำนมอนสันส�ำนึกคณุอย่ำงยิ่ง
ส�ำหรบัควำมรกั ค�ำสอนอ้อนวอน และ
กำรอุทิศตนที่ท่ำนมีตอ่พระเจ้ำและ
พระกิตตคิณุอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

บอบบ้ี	สุนขัมหศัจรรย์
เกือบหน่ึงศตวรรษมำแล้ว ครอบครวั

หน่ึงจำกออรกิอนไปพักรอ้นที่อินเดยีนำ
—ไกลออกไปกวำ่ 2,000 ไมล์ (3,200 
กม.)—เมื่อบอบบี ้สุนัขที่รกัของพวก
เขำหำยไป ครอบครวัที่ตืน่ตระหนก
คน้หำสุนัขทุกหนทุกแห่งแตก็่ ไม่ส�ำเรจ็ 
พวกเขำไม่พบบอบบี ้

หัวใจแตกสลำย พวกเขำเดนิทำง
กลับบ้ำน แตล่ะไมล์ยิ่งท�ำให้พวกเขำ
ห่ำงไกลจำกสัตวเ์ลีย้งที่พวกเขำรกัมำก
ขึน้

หกเดอืนตอ่มำ ครอบครวัน้ีถึงกับตก
ตะลึงเมื่อพบบอบบีท้ี่หน้ำประตบู้ำน

ถวลิหาบา้น
จงหันจิตวิญญาณท่านไปทางแสงสว่าง เร่ิมการเดินทางกลบับ้านอันแสนวิเศษของ
ท่าน เม่ือท่านท�าดงัน้ัน ชีวิตของท่านจะดีขึน้ มีความสุขมากขึน้ และมีจุดประสงค์ 
มากขึน้

ภาคเช้าวนัเสาร์  | 30	กนัยายน	2017
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—กำรอพยพอันน่ำพิศวงสู่แดนดนิถิ่น
สวรรค์

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกท่าน
ข่ำวสำรอันประเสรฐิของศำสนจักร

ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยคอืพระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็นพระ
บิดำของเรำ พระองคท์รงห่วงใยเรำ และ
มีวธิีกลับไปหำพระองค์

พระผู้เป็นเจ้ำทรงเรยีกท่ำน
พระผู้เป็นเจ้ำทรงทรำบควำมคดิ 

ควำมโศกเศรำ้ และควำมหวงัอันยิ่ง
ใหญ่ที่สุดทัง้หมดของท่ำน พระผู้เป็น
เจ้ำทรงทรำบทุกครัง้ที่ท่ำนแสวงหำ
พระองค ์ทุกครัง้ที่ท่ำนรูสึ้กปีตยิินดี
อย่ำงไรข้ีดจ�ำกัด ทุกครัง้ที่ท่ำนรอ้งไห้ ใน
ควำมเดยีวดำย ทุกครัง้ที่ท่ำนรูสึ้กสิน้
หวงั สับสน หรอืโกรธ

กระน้ัน ไม่วำ่ท่ำนเคยท�ำอะไรหรอื
ประสบอะไรมำ—หำกท่ำนสะดดุล้ม ล้ม
เหลว ใจสลำย ขมขื่น ถูกทรยศ หรอืถูก
ท�ำรำ้ย—จงรูว้ำ่ท่ำนไม่เดยีวดำย พระผู้
เป็นเจ้ำยังทรงเรยีกท่ำน

พระผู้ช่วยให้รอดทรงยื่นพระหัตถ์
มำให้ท่ำน และดงัที่พระองคท์รงท�ำตอ่
ชำวประมงเหล่ำน้ันซ่ึงยืนอยู่บนชำยฝ่ัง
ทะเลกำลิลีเมื่อนำนมำแล้ว ดว้ยควำมรกั
อันหำที่สุดมิไดพ้ระองคต์รสักับท่ำนวำ่ 
“จงตำมเรำมำ” 2

หำกท่ำนจะฟังพระองค ์พระองคจ์ะ
ตรสักับท่ำนในวนัน้ี

เมื่อท่ำนเดนิตำมเส้นทำงแห่งกำร
เป็นสำนุศิษย์—เมื่อท่ำนเคลื่อนเข้ำหำ
พระบิดำบนสวรรค—์มีบำงส่ิงภำยใน
ท่ำนที่จะยืนยันวำ่ท่ำนเคยไดย้ินพระ
สุรเสียงเรยีกจำกพระผู้ช่วยให้รอดและ
ใจท่ำนมุ่งไปหำแสงสวำ่ง ส่ิงน้ีจะบอก
ท่ำนวำ่ท่ำนอยู่บนเส้นทำงที่ถูกตอ้ง และ
ท่ำนก�ำลังกลับบ้ำน

นับตัง้แตก่ำลเริม่ตน้ ศำสดำ
พยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำไดก้ระตุน้ให้
ผู้คนในสมัยของท่ำน “ฟัง พระ สุร เสียง 
ของ พระ ยำห์ เวห์ พระ เจ้ำ ของ ท่ำน . . . 
รกัษำ พระ บัญญัต ิและ กฎ เกณฑ์ ของ 

พระ องค ์. . . [และ] หัน กลับ มำ หำ  
[พระ องค]์  พระ เจ้ำ ของ ท่ำน ดว้ย สุด จิต 
สุด ใจ ของ ท่ำน” 3

พระคมัภีรส์อนเรำถึงเหตผุลนับพัน
ข้อวำ่เหตใุดเรำควรท�ำส่ิงน้ี

วนัน้ี ข้ำพเจ้ำขอน�ำเสนอเหตผุล
สองประกำรวำ่เหตใุดเรำควรหันไปหำ
พระเจ้ำ

หน่ึง ชีวติของท่ำนจะดขีึน้ 
สอง พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงใช้ท่ำนเพื่อ

ท�ำให้ชีวติของผู้อื่นดขีึน้

ชีวติของท่านจะดีข้ึน
ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่เมื่อเรำเริม่ออก

เดนิทำงหรอืด�ำเนินตอ่ไปในกำรเดนิ
ทำงอันเหลือเช่ือที่น�ำไปสู่พระผู้เป็นเจ้ำ 
ชีวติของเรำจะดขีึน้

น่ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่ชีวติเรำจะไม่มี
ควำมทุกข์ โศกอีกตอ่ไป เรำทุกคนรูเ้รือ่ง
รำวของผู้ตดิตำมที่ซ่ือสัตย์ของพระ
ครสิตซ่ึ์งทนทุกข์กับเรือ่งเศรำ้และควำม
อยุตธิรรม—พระเยซูครสิตพ์ระองคเ์อง
ทรงทนทุกข์มำกกวำ่ใคร เช่นเดยีวกับ 
ที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงให้ “ดวง อำ ทิตย์   
. . .  ขึน้ ส่อง สวำ่ง แก่ คน ด ีและ คน ช่ัว 
เสมอ กัน” พระองคท์รงปล่อยให้มีควำม
ทุกข์ยำกเพื่อทดสอบคนชอบธรรมและ
คนอธรรม 4 อันที่จรงิ บำงครัง้ดเูหมือน
วำ่ชีวติเรำล�ำบำกกวำ่เดมิ เพรำะ เรำ
ก�ำลังพยำยำมด�ำเนินชีวติตำมควำมเช่ือ
ของเรำ

กำรตดิตำมพระผู้ช่วยให้รอดจะไม่น�ำ
เอำกำรทดลองทัง้หมดของท่ำนออกไป 
แตจ่ะน�ำเอำก�ำแพงกัน้ระหวำ่งท่ำนกับ
ควำมช่วยเหลือที่พระบิดำบนสวรรคท์รง
ประสงคจ์ะให้ท่ำนออกไป พระผู้เป็นเจ้ำ
จะทรงอยู่กับท่ำน พระองคจ์ะทรงก�ำกับ
ดแูลก้ำวย่ำงของท่ำน พระองคจ์ะทรง
ด�ำเนินเคยีงข้ำงท่ำนและทรงอุ้มท่ำนใน
ยำมที่ท่ำนตอ้งกำรมำกที่สุด

ท่ำนจะประสบกับผลอันประเสรฐิ
ของพระวญิญำณ ซ่ึงไดแ้ก่ “ควำม รกั 
ควำม ยินด ีสันต ิสุข ควำม อดทน ควำม 
กรณุำ ควำม ด ี[และ] ควำม ซ่ือ สัตย์” 5

ผลทำงวญิญำณเหล่ำน้ีไม่ ใช่ผลผลิต
ของควำมเจรญิรุง่เรอืง ควำมส�ำเรจ็ หรอื
โชคลำภทำงโลก ผลเหล่ำน้ีมำจำกกำร
ตดิตำมพระผู้ช่วยให้รอด และสำมำรถ
เป็นผู้ปรนนิบัตทิี่ซ่ือสัตย์ของเรำไดแ้ม้
ท่ำมกลำงพำยุที่มืดมนที่สุด

เปลวเพลงิและควำมโกลำหลของชีวติ 
มรรตยัอำจคกุคำมและข่มขวญั แตค่น 
ที่น้อมใจของพวกเขำไปหำพระผู้เป็น
เจ้ำจะแวดล้อมดว้ยสันตสุิขของพระองค ์
ปีตขิองพวกเขำจะไม่เส่ือมสลำย พวก
เขำจะไม่ถูกทอดทิง้หรอืถูกลืม

“จงวำงใจในพระยำห์เวห์ดว้ยสุดใจ
ของเจ้ำ” พระคมัภีรส์อน “และ อย่ำ  
พึ่ง พำ ควำม รอบ รู ้ของ ตน เอง จง  
ยอม รบั รู ้พระ องค ์ใน ทุก ทำง ของ เจ้ำ 
แล้ว พระ องค ์เอง จะ ทรง ท�ำ ให้ วถิี ของ  
เจ้ำ รำบ รืน่” 6

คนที่เอำใจใส่เสียงเรยีกภำยใน
และแสวงหำพระผู้เป็นเจ้ำ คนที่สวด
อ้อนวอน เช่ือ และเดนิบนเส้นทำงที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีมไว—้แม้
พวกเขำจะสะดดุล้มตำมทำงเป็นครัง้
ครำว—จะไดร้บักำรยืนยันปลอบใจวำ่ 
“ส่ิงทัง้ปวงจะรว่มกันส่งผลเพื่อควำมดี
ของ [พวกเขำ]” 7

เพรำะพระผูเ้ป็นเจำ้ “ประ ทำน ก�ำลงั 
แก่ คน อ่อน เปลีย้และ ผู้ ไม่ มี พลัง น้ัน 
พระ องค ์ทรง ให้ มี เรีย่ว แรง มำก” 8

“เพรำะ คน ชอบ ธรรม ล้ม ลง เจ็ด ครัง้ 
แล้ว ก็ ลุก ขึน้ อีก” 9

และพระเจ้ำในพระคณุควำมดขีอง
พระองคต์รสัถำม: 

ท่ำนตอ้งกำรประสบปีตทิี่ยั่งยืนหรอื
ไม่

ท่ำนถวลิหำควำมรูสึ้กในใจท่ำนถึง
สันตสุิขที่เกินควำมเข้ำใจหรอืไม่ 10

ฉะน้ันจงหันจิตวญิญำณท่ำนไปทำง
แสงสวำ่ง

เริม่กำรเดนิทำงกลับบ้ำนอันแสน
วเิศษของท่ำน

เมื่อท่ำนท�ำดงัน้ัน ชีวติของท่ำน
จะดขีึน้ มีควำมสุขมำกขึน้ และมีจุด
ประสงคม์ำกขึน้
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พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงใชท่้าน
ในกำรเดนิทำงกลับสู่พระบิดำบน

สวรรค ์ไม่นำนท่ำนจะตระหนักวำ่กำร
เดนิทำงน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงกำรมุ่งควำม
ส�ำคญัที่ชีวติของท่ำนเอง ไม่เลย เส้น
ทำงน้ีจะน�ำท่ำนไปสู่กำรเป็นพรในชีวติ
บุตรธิดำคนอื่นๆ ของพระผู้เป็นเจ้ำ—
พี่น้องของท่ำน และส่ิงที่น่ำสนใจเกี่ยว
กับกำรเดนิทำงน้ีคอืขณะที่ท่ำนรบัใช้
พระผู้เป็นเจ้ำ และขณะที่ท่ำนเอำใจใส่
และช่วยเพื่อนมนุษย์ ท่ำนจะเห็นควำม
ก้ำวหน้ำใหญ่หลวงในชีวติของท่ำนเอง 
ในวธิีที่ท่ำนนึกไม่ถึงเลย

บำงทีท่ำนอำจคดิวำ่ตนเองไม่ไดม้ี
ประโยชน์มำกนัก บำงทีท่ำนอำจคดิวำ่
ตนเองไม่ไดเ้ป็นพรในชีวติของคนอื่น 
บ่อยครัง้เมื่อเรำมองดตูวัเรำเอง เรำเห็น
แตข่้อจ�ำกัดและควำมบกพรอ่งของเรำ 
เรำอำจคดิวำ่เรำตอ้งเป็นบำงส่ิง “มำก
ขึน้” เพื่อพระผู้เป็นเจ้ำจะทรงใช้เรำ—
ฉลำดมำกขึน้ รวยมำกขึน้ มีเสน่ห์มำก
ขึน้ มีพรสวรรคม์ำกขึน้ และมีควำม
เข้มแข็งทำงวญิญำณมำกขึน้ พรจะมำ
ไม่ ใช่เพรำะควำมสำมำรถของท่ำนแต่
มำเพรำะกำรเลือกของท่ำน และพระผู้
เป็นเจ้ำแห่งสำกลจักรวำลจะทรงท�ำงำน
ภำยในท่ำนและผ่ำนท่ำน ขยำยควำม
พยำยำมอันนอบน้อมถ่อมตนของท่ำน
เพื่อจุดประสงคข์องพระองค์

งำนของพระองคก์้ำวหน้ำดว้ยหลัก
ธรรมส�ำคญัน้ีเสมอ “จำกส่ิงเล็กน้อย
บังเกิดเป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่” 11

เมือ่อคัรสำวกเปำโลเขยีนถงึวสุิทธชิน 
ในโครนิธ์ ท่ำนสังเกตวำ่มีเพียงไม่กี่คน
ที่นับวำ่ฉลำดตำมมำตรฐำนของโลก 
แตเ่รือ่งน้ันไม่ส�ำคญั เพรำะ “พระเจ้ำ 
. . . ได ้ทรง เลือก พวก ที่ โลก ถือ วำ่ อ่อน แอ 
เพื่อ ท�ำ ให้ พวก ที่ แข็ง แรง อับอำย” 12

ประวตักิำรท�ำงำนของพระผู้เป็นเจ้ำ
เต็มไปดว้ยผู้คนที่คดิวำ่ตนเองไม่คูค่วร 
แตพ่วกเขำรบัใช้อย่ำงนอบน้อมถ่อมตน 
โดยพึ่งพำพระคณุของพระผู้เป็นเจ้ำ
และค�ำสัญญำของพระองคท์ี่วำ่ “แขน
ของพวกเขำจะเป็นแขนของเรำ, และ

เรำจะเป็นโล่ของพวกเขำ . . . , และพวก
เขำจะตอ่สู้เพื่อเรำอย่ำงลูกผู้ชำย . . . เรำ
จะปกปักรกัษำพวกเขำ” 13

ฤดรูอ้นที่ผ่ำนมำน้ีครอบครวัของเรำ
มี โอกำสพิเศษที่ ได้ ไปเยี่ยมสถำนที่ทำง
ประวตัศิำสตรข์องศำสนจักรยุคแรกๆ 
บำงแห่งในฝ่ังตะวนัออกของสหรฐั ใน
วธิีพิเศษ เรำหวนระลึกถึงประวตัศิำสตร์
ของช่วงเวลำน้ัน ผู้คนที่ข้ำพเจ้ำเคย
อ่ำนเรือ่งรำวของพวกเขำมำกมำย— 
อำท ิมำรต์นิ แฮรร์สิ, ออลเิวอร ์คำวเดอร ี 
และ โธมัส บี. มำรช์—มีตวัตนมำก
ขึน้ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำขณะเรำเดนิอยู่ ใน
บรเิวณที่พวกเขำเคยเดนิและไตรต่รอง
ถึงกำรเสียสละที่พวกเขำท�ำเพื่อสรำ้ง
อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ

พวกเขำมีลักษณะนิสัยดีๆ  หลำย
อย่ำงที่ช่วยให้พวกเขำมีส่วนส�ำคญัตอ่
กำรฟ้ืนฟูศำสนจักรของพระเยซูครสิต ์

แตพ่วกเขำก็เป็นมนุษย์เช่นกัน มีควำม
อ่อนแอและผิดพลำดได—้เช่นเดยีวกับ
ท่ำนและข้ำพเจ้ำ บำงคนพบวำ่ตนเอง
ไม่เห็นดว้ยกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธและตกไปจำกศำสนจักร ตอ่มำ
ภำยหลัง คนเหล่ำน้ันหลำยคนกลับใจ 
นอบน้อมถ่อมตน และแสวงหำจนพบ
สัมพันธภำพกับวสุิทธิชนอีกครัง้

เรำอำจมีนิสัยชอบตดัสินพี่น้องชำย
เหล่ำน้ีและสมำชิกคนอื่นๆ เหมือนพวก
เขำ เรำอำจพูดวำ่ “ฉันจะไม่มีวนัทอด
ทิง้ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ”

น่ันอำจเป็นเรือ่งจรงิ แตเ่รำไม่รู้
เลยวำ่กำรด�ำเนินชีวติในสมัยน้ันเป็น
อย่ำงไร ในสภำวกำรณ์เหล่ำน้ัน ไม่เลย 
พวกเขำไม่ไดด้พีรอ้ม แตช่่ำงมีก�ำลัง
ใจเหลือเกินที่รูว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงใช้
พวกเขำไดอ้ยู่ด ีพระองคท์รงทรำบถึง
ควำมเข้มแข็งและควำมอ่อนแอของ
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พวกเขำ พระองคป์ระทำนโอกำสพิเศษ
ให้พวกเขำเขียนเน้ือรอ้งหน่ึงข้อหรอื
โน้ตหน่ึงตวัในบทเพลงสรรเสรญิอัน
เลื่องลือของกำรฟ้ืนฟู

ช่ำงมีก�ำลังใจเหลือเกินที่รูว้ำ่ แม้ เรำ 
จะไม่ดพีรอ้ม หำกเรำหันใจเข้ำหำพระ
ผู้เป็นเจ้ำ พระองคจ์ะทรงเอือ้เฟ้ือและ
ทรงมีพระเมตตำใช้เรำเพื่อจุดประสงค์
ของพระองค์

คนที่รกัและรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำและ
เพื่อนมนุษย์ คนที่มีส่วนรว่มในงำนของ
พระองคอ์ย่ำงนอบน้อมถ่อมตนและ
แข็งขัน จะเห็นส่ิงอัศจรรย์เกิดขึน้ใน
ชีวติพวกเขำและในชีวติคนที่พวกเขำรกั

ประตทูี่ดเูหมือนปิดอยู่จะเปิดออก
ทวยเทพจะไปข้ำงหน้ำพวกเขำและ

เตรยีมทำง
ไม่วำ่ท่ำนจะมีต�ำแหน่งอะไรในชุมชน

หรอืในศำสนจักร พระผู้เป็นเจ้ำจะทรง
ใช้ท่ำน หำกท่ำนเต็มใจ พระองคจ์ะทรง
ขยำยควำมปรำรถนำที่ชอบธรรมของ
ท่ำนและเปลี่ยนกำรกระท�ำอันเมตตำที่
ท่ำนหวำ่นไวเ้ป็นผลแห่งควำมดอีันอุดม
สมบูรณ์

เราไม่สามารถไปถึงท่ีนัน่ไดด้ว้ยเคร่ืองยนต์
ขบัเคล่ือนอตัโนมติั

เรำแตล่ะคนเป็น “คน แปลก ถิ่น 
และ คน ตำ่ง ดำ้ว” 14 ในโลกน้ี ในหลำยๆ 
ทำง เรำห่ำงไกลจำกบ้ำน แต่ไม่ได้
หมำยควำมวำ่เรำตอ้งรูสึ้กหลงทำงหรอื
เดยีวดำย

พระบิดำในสวรรคท์ี่รกัของเรำ
ประทำนแสงสวำ่งของพระครสิตแ์ก่เรำ 
และลึกลงไปภำยในตวัเรำแตล่ะคน แรง
กระตุน้จำกสวรรคด์ลใจให้เรำหันดวงตำ
และใจของเรำไปหำพระองคข์ณะที่เรำ
เดนิทำงกลับสู่บ้ำนซีเลสเชียลของเรำ

ส่ิงน้ีเรยีกรอ้งควำมพยำยำม ท่ำนไม่
สำมำรถไปถึงที่น่ันได้ โดยไม่พยำยำม
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระองค ์เข้ำใจค�ำสอน
ของพระองค ์ประยุกต์ ใช้ค�ำสอนเหล่ำ
น้ันอย่ำงจรงิจัง และก้ำวเท้ำข้ำงหน่ึงไป
ข้ำงหน้ำเท้ำอีกข้ำงหน่ึง

ไม่เลย ชีวติไม่ ใช่รถยนตท์ี่ขับเอง 
ไม่ ใช่เครือ่งบินที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ท่ำนไม่สำมำรถท�ำแคล่อยอยู่ ในผืน
น� ้ำแห่งชีวติและวำงใจวำ่กระแสน� ้ำจะ
พัดพำท่ำนไปยังที่ ใดก็ตำมซ่ึงท่ำนหวงั
จะไปสักวนัหน่ึง กำรเป็นสำนุศิษย์เรยีก
รอ้งให้เรำเต็มใจวำ่ยทวนน� ้ำยำมจ�ำเป็น

ไม่มี ใครอื่นรบัผิดชอบตอ่กำรเดนิ
ทำงส่วนตวัของท่ำน พระผู้ช่วยให้รอด
จะทรงช่วยท่ำนและเตรยีมทำงเบือ้ง
หน้ำท่ำน แตค่�ำมั่นสัญญำที่จะตดิตำม
พระองคแ์ละรกัษำพระบัญญัตขิอง
พระองคต์อ้งมำจำกท่ำน น่ันคอืภำระ
อย่ำงเดยีวของท่ำน สิทธิพิเศษอย่ำง
เดยีวของท่ำน

น่ีคอืกำรผจญภัยครัง้ใหญ่ของท่ำน
ขอให้ท่ำนสดบัฟังเสียงเรยีกของพระ

ผู้ช่วยให้รอด
จงตดิตำมพระองค์
พระเจ้ำทรงสถำปนำศำสนจักรของ

พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
เพื่อช่วยท่ำนในค�ำมั่นสัญญำน้ีที่จะรบั
ใช้พระผู้เป็นเจ้ำและเพื่อนมนุษย์ จุด
ประสงคข์องศำสนจักรคอืเพื่อส่งเสรมิ 
สอน ยกระดบั และสรำ้งแรงบันดำลใจ 
ศำสนจักรที่ดเียี่ยมแห่งน้ีให้ โอกำสท่ำน
ใช้ควำมเมตตำกรณุำ เอือ้มออกไปหำผู้
อื่น ตอ่และรกัษำพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์ 
ศำสนจักรออกแบบมำเพื่อเป็นพรแก่
ชีวติท่ำน ช่วยปรบัปรงุบ้ำน ชุมชน และ
ประเทศชำตขิองท่ำน

มำเถิด มำรว่มกับเรำและวำงใจ
พระเจ้ำ ให้พรสวรรคข์องท่ำนช่วยเหลือ
งำนอัศจรรย์ของพระองค ์จงเอือ้มออก
ไป ให้ก�ำลังใจ เยียวยำ และสนับสนุนทุก
คนที่ปรำรถนำจะสัมผัสและใส่ ใจถวลิหำ
บ้ำนบนสวรรคข์องเรำ ขอให้เรำพรอ้มใจ
กันมำรว่มเดนิทำงสู่แดนดนิถิ่นสวรรค์

พระกิตตคิณุคอืข่ำวสำรอันล�ำ้เลิศ
ของควำมหวงั ควำมสุข และปีต ิคอืเส้น
ทำงที่น�ำเรำกลับบ้ำน

ขณะที่เรำน้อมรบัพระกิตตคิณุ
ดว้ยศรทัธำและกำรกระท�ำ ทุกวนัทุก
เวลำ เรำจะเข้ำใกล้พระผู้เป็นเจ้ำมำก
ขึน้ทีละนิด ชีวติของเรำจะดขีึน้ และ
พระเจ้ำจะทรงใช้เรำในวธิีอันน่ำอัศจรรย์
เพื่อเป็นพรแก่ผู้คนรอบข้ำงเรำและ
ท�ำให้จุดประสงคนิ์รนัดรข์องพระองค์
บรรลุผลส�ำเรจ็ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึง
ส่ิงน้ีและฝำกพรของข้ำพเจ้ำไวก้ับท่ำน
ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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ผู้อื่นเตบิโตและเบิกบำน—ส่งผลให้มี
ชีวติรอด” 2

เรำอยู่ ในวฒันธรรมที่นับวนัเรำจะ
จดจ่ออยู่กับหน้ำจอเล็กๆ ในมือเรำ
มำกกวำ่คนรอบข้ำง เรำส่งข้อควำมและ
ทวตีแทนที่จะมองตำและยิม้ให้กันหรอื
ดกีวำ่น้ันคอืสนทนำกันซ่ึงหน้ำ เรำมัว
แตส่นใจวำ่จะมีคนตดิตำมและไลคก์ี่
คนมำกกวำ่จะโอบกอดเพื่อนและแสดง
ควำมรกั ควำมห่วงใย และควำมสนใจ
อย่ำงแท้จรงิ น่ำทึ่งที่เทคโนโลยีสมัยใหม่
สำมำรถกระจำยข่ำวสำรพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตแ์ละช่วยเรำตดิตอ่
กับครอบครวัและมิตรสหำย แตถ่้ำเรำ
ไม่ระวงัวธิีที่เรำใช้อุปกรณ์ส่วนตวัของ
เรำ เรำจะเริม่สนใจแตต่นเองและลืมไป
วำ่แก่นแท้ของกำรด�ำเนินชีวติตำมพระ
กิตตคิณุคอืกำรรบัใช้

ดฉัินมีควำมรกัมำกและมีศรทัธำ
ในพวกท่ำนผู้ที่อยู่ ในช่วงวยัรุน่และวยั
หนุ่มสำว ดฉัินเคยเห็นและรูสึ้กวำ่ท่ำน
ปรำรถนำจะรบัใช้และสรำ้งสรรคส่ิ์ง
พิเศษในโลก ดฉัินเช่ือวำ่สมำชิกส่วน
ใหญ่ถือวำ่กำรรบัใช้เป็นหัวใจของพันธ
สัญญำและกำรเป็นสำนุศิษย์ของพวก
เขำ แตด่ฉัินคดิเช่นกันวำ่บำงครัง้เรำ
พลำดโอกำสส�ำคญัที่สุดบำงอย่ำงในกำร

ชีวติเพรำะเห็นแก่เรำ คน น้ันจะได้
ชีวติ รอด” 1 ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน
กล่ำวถึงพระคมัภีรข์้อน้ีวำ่ “ข้ำพเจ้ำเช่ือ
วำ่พระผู้ช่วยให้รอดทรงก�ำลังบอกเรำวำ่
หำกเรำไม่ทุ่มเทในกำรรบัใช้ผู้อื่น ชีวติ
เรำจะมีควำมหมำยเพียงน้อยนิด ผู้ที่มี
ชีวติอยู่เพื่อตนเองในที่สุดจะเหี่ยวแห้ง
รว่งโรยไป เปรยีบไดก้ับกำรเสียชีวติ 
ขณะผู้ที่ ไม่นึกถึงตนเองในกำรรบัใช้

โดย	บอนน่ี	แอล.	ออสคาร์สนั

ประธานเยาวชนหญิงสามญั

ไ ม่กี่วนัมำน้ีเรำไดเ้ห็นภัยธรรมชำติ
จ�ำนวนมำก ในเม็กซิโก สหรฐั 
เอเชีย แครบิเบียน และแอฟรกิำ 

เหตกุำรณ์ดงักล่ำวน�ำส่วนดทีี่สุดใน
ผู้คนออกมำขณะคนหลำยพันคนก้ำว
เข้ำมำช่วยผู้อยู่ ในอันตรำยหรอืเดอืด
รอ้นและผู้ประสบควำมสูญเสีย ดฉัิน
ตืน่เตน้ที่ ไดเ้ห็นเยำวชนหญิงในเทกซัส
และฟลอรดิำกับอีกหลำยคนสวมเสือ้
รว่มมือรว่มใจสีเหลืองและก�ำลังช่วยเก็บ
กวำดเศษขยะหลังเกิดเฮอรเิคนครัง้
ล่ำสุด คนอื่นๆ อีกหลำยพันคนยินดจีะ
ไปศนูย์ ให้ควำมช่วยเหลือถ้ำอยู่ ไม่ ไกล 
แตท่่ำนก็ ไดบ้รจิำคดว้ยควำมเอือ้เฟ้ือ
เพื่อบรรเทำทุกข์ ควำมเอือ้เฟ้ือและ
ควำมเมตตำสงสำรของท่ำนน่ำประทับ
ใจและเป็นเหมือนพระครสิต์

วนัน้ีดฉัินตอ้งกำรกล่ำวถึงกำรรบัใช้
ดำ้นหน่ึงที่ดฉัินรูสึ้กวำ่ส�ำคญัตอ่ทุกคน
—ไม่วำ่เรำจะอยู่ที่ ใดก็ตำม ส�ำหรบัเรำผู้
ที่ชมข่ำวของเหตกุำรณ์เมื่อเรว็ๆ น้ีและ
ไม่ทรำบจะช่วยอย่ำงไร ค�ำตอบอำจจะอยู่
ตรงหน้ำเรำก็ ได้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวำ่ 
“เพรำะ วำ่ใครตอ้ง กำรจะเอำชีวติ รอด 
คน น้ันจะเสียชีวติ แต่ ใครยอมเสีย

ความตอ้งการตรงหนา้เรา
ความต้องการเร่งด่วนท่ีสุดบางอย่างท่ีเราตอบรับได้อยู่ภายในครอบครัวเรา ท่ามกลาง
มิตรสหาย ในวอร์ดของเรา และในชุมชนของเรา
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รบัใช้ผู้อื่นไปง่ำยๆ เพรำะเรำเขวหรอื
เพรำะเรำก�ำลังหำวธิีเปลี่ยนโลก และเรำ
ไม่เห็นวำ่ควำมตอ้งกำรเรง่ดว่นที่สุดบำง
อย่ำงที่เรำจัดกำรไดอ้ยู่ภำยในครอบครวั
เรำ ท่ำมกลำงมิตรสหำยของเรำ ใน
วอรด์ของเรำ และในชุมชนของเรำ เรำ
สะเทือนใจเมื่อเห็นควำมทุกข์และควำม
เดอืดรอ้นของคนที่อยู่ ไกลจำกเรำ แต่
เรำไม่ไดม้องวำ่มีคนตอ้งกำรควำมเป็น
เพื่อนจำกเรำน่ังอยู่ข้ำงๆ เรำในชัน้เรยีน

ซิสเตอรล์ินดำ เค. เบอรต์นัเล่ำเรือ่ง
ของประธำนสมำคมสงเครำะห์สเตคที่
ท�ำงำนกับคนอื่นๆ เพื่อรวบรวมผ้ำนวม
ให้คนขัดสนในช่วงทศวรรษ 1990 “เธอ
กับลูกสำวขับรถกระบะซ่ึงเต็มไปดว้ย
ผ้ำนวมจำกลอนดอนไปโคโซโว ระหวำ่ง
เดนิทำงกลับบ้ำนเธอไดร้บัควำมประทับ
ใจทำงวญิญำณอย่ำงสุดซึง้ซ่ึงฝังลึกในใจ
เธอ ควำมรูสึ้กน้ันคอื ‘ส่ิงที่เจ้ำท�ำเป็นส่ิง
ที่ดมีำก แตต่อนน้ีจงกลับบ้ำน เดนิข้ำม
ถนน และรบัใช้เพื่อนบ้ำนของเจ้ำ!’” 3

กำรช่วยเหลือชำวโลกจะเกิด
ประโยชน์อันใดหำกเรำละเลยควำม
ตอ้งกำรของคนใกล้ตวัเรำมำกที่สุดและ
คนที่เรำรกัมำกที่สุด กำรช่วยแก้ปัญหำ

ชำวโลกมีคำ่เพียงใดหำกคนรอบข้ำง
เรำก�ำลังล�ำบำกและเรำไม่สังเกต พระ
บิดำบนสวรรคอ์ำจวำงคนที่ตอ้งกำร
เรำไว้ ใกล้เรำที่สุด โดยที่ทรงทรำบวำ่
เรำเหมำะสมที่สุดที่จะตอบรบัควำม
ตอ้งกำรของคนเหล่ำน้ัน

ทุกคนสำมำรถหำวธิีรบัใช้เหมือน
พระครสิต ์ที่ปรกึษำของดฉัิน ซิสเตอร์
แครอล เอฟ. แมคคองกีเล่ำให้ฟังเมื่อ
เรว็ๆ น้ีเกี่ยวกับซำรำห์หลำนสำววยั 
10 ขวบของเธอที่ตดัสินใจดว้ยตนเอง
วำ่จะช่วยเมื่อทรำบวำ่คณุแม่ของเธอ
ป่วย เธอปลุกน้องสำวตวัเล็ก ช่วยแตง่
ตวั แปรงฟัน หวผีม และรบัประทำน
อำหำรเช้ำเพื่อให้คณุแม่ของเธอไดพ้ัก 
เธอท�ำกำรรบัใช้ที่เรยีบง่ำยน้ีอย่ำงเงียบๆ 
โดยไม่ตอ้งขอเพรำะเธอเห็นควำม
จ�ำเป็นและปรำรถนำจะช่วย ซำรำห์ ไม่
เพียงเป็นพรแก่คณุแม่ของเธอเท่ำน้ัน 
แตด่ฉัินมั่นใจวำ่เธอรูสึ้กปีตเิช่นกันที่รู้
วำ่เธอไดแ้บ่งเบำภำระของคนที่เธอรกั
และกระชับควำมสัมพันธ์กับน้องสำวไป
ในตวั ประธำนเจมส์ อี. เฟำสท์กล่ำววำ่ 
“กำรรบัใช้ผู้อื่นเริม่ท�ำไดแ้ทบทุกวยั . . . 
ไม่ตอ้งเป็นงำนใหญ่โต และกำรรบัใช้ที่

ประเสรฐิที่สุดอยู่ภำยในครอบครวั” 4

เด็กๆ อย่ำงท่ำนตระหนักหรอืไม่
วำ่มีควำมหมำยตอ่พ่อแม่และสมำชิก
ครอบครวัเพียงใดเมื่อท่ำนมองหำวธิีรบั
ใช้ที่บ้ำน ส�ำหรบัท่ำนที่เป็นวยัรุน่ กำร
ให้ก�ำลังใจและรบัใช้สมำชิกครอบครวั
ควรอยู่ ในอันดบัตน้ๆ ที่ท่ำนจะท�ำ
ขณะมองหำวธิีเปลี่ยนโลก กำรแสดง
น� ้ำใจห่วงใยพี่น้องและพ่อแม่จะช่วย
สรำ้งบรรยำกำศของควำมสำมัคคแีละ
อัญเชิญพระวญิญำณเข้ำมำในบ้ำน กำร
เปลี่ยนโลกเริม่จำกกำรท�ำให้ครอบครวั
ท่ำนเข้มแข็ง

อีกดำ้นหน่ึงที่เรำให้ควำมส�ำคญั
ส�ำหรบักำรรบัใช้อยู่ ในครอบครวัวอรด์
ของเรำ บำงครัง้ลูกๆ จะถำมเรำวำ่ 
“ท�ำไมหนูตอ้งไปสหกิจกรรม หนูไม่คอ่ย
ไดป้ระโยชน์เท่ำไหร”่

ถ้ำดฉัินอยำกเป็นพ่อแม่ที่ด ีดฉัินจะ
ตอบวำ่ “อะไรท�ำให้หนูคดิวำ่หนูไป 
สหกิจกรรมเพรำะ หนู ไดป้ระโยชน์”

เพื่อนรุน่เยำวท์ัง้หลำย ดฉัินรบัรอง
ไดว้ำ่ทุกกำรประชุมของศำสนจักรที่
ท่ำนเข้ำรว่มมักจะมีคนเหงำ คนที่ก�ำลัง
ประสบควำมท้ำทำยและตอ้งกำรเพื่อน 
หรอืคนที่รูสึ้กวำ่เขำไม่เข้ำพวก ท่ำนมี
ส่ิงส�ำคญับำงอย่ำงให้เอือ้ประโยชน์ตอ่
ทุกกำรประชุมหรอืทุกกิจกรรม และ
พระเจ้ำทรงปรำรถนำให้ท่ำนมองหำ
เพื่อนวยัเดยีวกันแล้วดแูลช่วยเหลือดงั
ที่พระองคจ์ะทรงท�ำ

เอ็ลเดอรด์.ี ทอด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น
สอนวำ่ “เหตผุลหลักที่พระเจ้ำทรงจัด
ตัง้ศำสนจักรคอืเพื่อสรำ้งประชำคม
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่จะสนับสนุน
กันใน‘ทำงคบัแคบและแคบน้ีซ่ึงน�ำ
ไปสู่ชีวตินิรนัดร’์” ท่ำนกล่ำวตอ่ไปวำ่ 
“ศำสนำน้ีไม่ห่วงเฉพำะตนเอง แตเ่รำ
ทุกคนถูกเรยีกให้รบัใช้ เรำเป็นตำ มือ 
ศีรษะ เท้ำ และส่วนอื่นๆ ของรำ่งกำย
ของพระครสิต”์ 5

เป็นควำมจรงิที่วำ่เรำเข้ำรว่มกำร
ประชุมของศำสนจักรทุกสัปดำห์เพื่อ
มีส่วนรว่มในศำสนพิธี เรยีนหลักค�ำ
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สอน และรบักำรดลใจ แตเ่หตผุลส�ำคญั
อีกประกำรหน่ึงส�ำหรบักำรเข้ำรว่มคอื 
ในฐำนะครอบครวัวอรด์และในฐำนะ
สำนุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
ครสิต ์เรำดแูลกัน ให้ก�ำลังใจกัน หำวธิี
รบัใช้กันและเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็ง
ให้กัน เรำไม่เป็นผู้รบัฝ่ำยเดยีวที่ โบสถ์ 
แตเ่รำตอ้งเป็นผู้ ให้และผู้จัดหำดว้ย 
เยำวชนทัง้หลำย ตอ่ไปเมื่อท่ำนอยู่ที ่
สหกจิกรรม แทนทีจ่ะหยบิโทรศัพทม์ำด ู
วำ่เพื่อนของท่ำนก�ำลังท�ำอะไร ให้หยุด  
เหลียวมองไปรอบๆ และถำมตวัท่ำน
วำ่ “วนัน้ีใครตอ้งกำรฉันบ้ำง” ท่ำนอำจ
จะเป็นคนส�ำคญัที่ช่วยเหลือและสัมผัส
ชีวติเพื่อนวยัเดยีวกันหรอืให้ก�ำลังใจ
เพื่อนที่ก�ำลังดิน้รนอย่ำงเงียบๆ ก็ ได้

ทูลขอให้พระบิดำบนสวรรคท์รง
แสดงให้ท่ำนเห็นคนที่ตอ้งกำรควำม
ช่วยเหลือจำกท่ำนและดลใจให้ท่ำนรบั
ใช้พวกเขำไดด้ทีี่สุด จ�ำไวว้ำ่บ่อยครัง้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัตศิำสนกิจที
ละคน

เอธำนหลำนชำยของเรำอำยุ 17 ปี 
ฤดรูอ้นปีน้ีดฉัินตืน้ตนัใจเมื่อเขำบอก
ดฉัินวำ่ แบบอย่ำงของคณุแม่สรำ้งแรง
บันดำลใจให้เขำสวดอ้อนวอนทุกวนัเพื่อ
ขอโอกำสรบัใช้คนบำงคน เมื่อเรำใช้
เวลำกับครอบครวัเขำ ดฉัินสังเกตเห็น
เอธำนปฏิบัตติอ่พี่น้องดว้ยควำมอดทน 
ควำมรกั และควำมอ่อนโยน ช่วยพ่อ
แม่ และมองหำวธิีช่วยเหลือผู้อื่น ดฉัิน
ประทับใจที่เขำใส่ ใจคนรอบข้ำงและ
ปรำรถนำจะรบัใช้คนเหล่ำน้ัน เขำเป็น
แบบอย่ำงให้ดฉัิน กำรท�ำอย่ำงที่เอธำน 
ท�ำ—กำรทูลขอให้พระเจ้ำทรงช่วยเรำ
พบวธิีรบัใช้—จะท�ำให้พระวญิญำณเปิด
ตำเรำให้มองเห็นควำมตอ้งกำรรอบข้ำง
เรำ เห็น “คนหน่ึง” ที่ตอ้งกำรเรำในวนั
น้ัน และรูว้ธิีช่วยเหลือเขำ

นอกจำกจะรบัใช้ครอบครวัและสมำชิก 
วอรด์ของท่ำนแล้ว จงมองหำโอกำส 
รบัใช้ ในละแวกบ้ำนและชุมชนของ 
ท่ำนดว้ย แม้บำงครัง้จะมีคนขอให้เรำ
ช่วยหลังเกิดภัยพิบัตคิรัง้ใหญ่ แตข่อให้

เรำมองหำโอกำสช่วยเหลือคนขัดสนใน
ละแวกบ้ำนของเรำเองทุกวนั ประธำน
ภำคคนหน่ึงสอนดฉัินเมื่อเรว็ๆ น้ีขณะ
รบัใช้ ในประเทศซ่ึงมีควำมท้ำทำยทำง
โลกมำกมำยวำ่ วธิีที่ดทีี่สุดในกำรช่วย
คนขัดสนในภูมิภำคอื่นของโลกคอืจ่ำย
เงินบรจิำคอดอำหำรดว้ยควำมเอือ้เฟ้ือ 
บรจิำคเข้ำกองทุนช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมของศำสนจักร และมองหำ
วธิีรบัใช้คนในชุมชนที่ท่ำนอำศัยอยู่ ลอง
นึกภำพดวูำ่โลกจะไดร้บัพรอย่ำงไรถ้ำ
ทุกคนท�ำตำมค�ำแนะน�ำน้ี

พี่น้องทัง้หลำย โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเยำวชน ขณะที่ท่ำนพยำยำมเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์
มำกขึน้และด�ำเนินชีวติตำมพันธสัญญำ
ของท่ำน ท่ำนจะยังคงไดร้บัพรให้มี
ควำมปรำรถนำจะบรรเทำทุกข์และช่วย
คนที่ โชคดน้ีอยกวำ่ พึงจ�ำไวว้ำ่ควำม
ตอ้งกำรเรง่ดว่นที่สุดบำงอย่ำงอำจจะ

อยู่ตรงหน้ำท่ำน จงเริม่รบัใช้ ในบ้ำน
ของท่ำนเองและภำยในครอบครวัท่ำน 
ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นควำมสัมพันธ์ที่สำมำรถ
ด�ำรงอยู่ช่ัวนิรนัดร ์ถึงแม้—และถ้ำ—
สถำนกำรณ์ครอบครวัท่ำนไม่ดนัีก ท่ำน
สำมำรถหำวธิีรบัใช้ พยุง และท�ำให้เข้ม
แข็งได ้จงเริม่ตรงที่ท่ำนอยู่ รกัพวกเขำ
อย่ำงที่พวกเขำเป็น และเตรยีมสรำ้ง
ครอบครวัที่ท่ำนตอ้งกำรมี ในวนัข้ำง
หน้ำ

จงสวดอ้อนวอนขอให้ช่วยท่ำนมอง
เห็นคนในครอบครวัวอรด์ที่ตอ้งกำร
ควำมรกัและก�ำลังใจ แทนที่จะไป 
โบสถ์ดว้ยค�ำถำมวำ่ “ฉันจะไดอ้ะไร
จำกกำรประชุมน้ี” ให้ถำมวำ่ “วนัน้ี
ใครตอ้งกำรฉันบ้ำง ฉันตอ้งท�ำคณุ
ประโยชน์อะไรบ้ำง”

ขณะท่ำนเป็นพรแก่ครอบครวัท่ำน
เองและสมำชิกวอรด์ จงมองหำวธิีเป็น
พรแก่คนในชุมชนของท่ำนดว้ย ไม่วำ่
ท่ำนมีเวลำรบัใช้มำกหรอืให้ ไดเ้ดอืนละ
ไม่กี่ช่ัวโมง ควำมพยำยำมของท่ำนจะ
เป็นพรแก่ชีวติและจะเป็นพรแก่ท่ำน
ในวธิีที่ท่ำนคดิไม่ถึง

ประธำนสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. 
คมิบัลล์สอนวำ่ “พระผู้เป็นเจ้ำทรงสน
พระทัยเรำ และทรงดแูลเรำ แตป่กติ
พระองคจ์ะทรงตอบรบัควำมตอ้งกำร
ของเรำผ่ำนผู้อื่น” 6 ขอให้เรำแตล่ะคน
เห็นคณุคำ่ของสิทธิพิเศษและพรที่ ได้
มีส่วนในกำรท�ำงำนของพระบิดำบน
สวรรค์ ให้ส�ำเรจ็ขณะที่เรำตอบรบัควำม
ตอ้งกำรของลูกๆ พระองค ์ดฉัินสวด
อ้อนวอนในพระนำมของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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วำ่ปัญญำของโลกน้ี เป็นควำมโง่ ใน
สำยพระเนตรของพระเจ้ำ” (1 โครนิ
ธ์ 3:19). ท่ำนเตอืนวำ่ “จงระวงัให้ด ี
อย่ำ ให้ ใคร ท�ำ ให้ พวก ท่ำน ตก เป็น ทำส  
. . .  ตำม ต�ำ นำน ของ มนุษย์ ตำม พวก 
ภูต ผี ที่ ครอบ ง�ำ ของจักรวำล ไม่ ใช่ ตำม 
พระ ครสิต”์ ( โคโลสี 2:8). อัครสำวก 
ยำกอบสอนวำ่ “กำร เป็น มิตร กับ โลก  
น้ัน คอื กำร เป็น ศัตร ูกับ พระ เจ้ำ . . . 
เพรำะฉะน้ัน ใคร ก็ ตำม ที่ ตอ้ง กำร 
เป็น มิตร กับ โลก ก็ ตัง้ ตวั เป็น ศัตร ูกับ 
พระ เจ้ำ” (ยำกอบ 4:4).

พระคมัภีรม์อรมอนใช้รปูลักษณ์ส่ิง
ตรงกันข้ำมของ “ โลก” บ่อยครัง้ นีไฟ
พยำกรณ์ถึงกำรท�ำลำยล้ำงในท้ำยที่สุด
ของ “คนเหล่ำน้ันที่สรำ้งขึน้เพื่อเป็น
ที่นิยมในสำยตำของโลก, และคนเหล่ำ
น้ันที่แสวงหำ . . . ส่ิงตำ่งๆ ของโลก” 
(1 นีไฟ 22:23; ด ู2 นีไฟ 9:30 ดว้ย).  
แอลมำประณำมคนเหล่ำน้ันที่ “ผยอง 
. . . กับส่ิงไรป้ระโยชน์ของโลก” (แอลมำ 
31:27). ควำมฝันของลี ไฮแสดงให้เห็น
วำ่คนเหล่ำน้ันที่พยำยำมเดนิตำมรำว
เหล็ก พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ จะ
พบกับส่ิงตรงกันข้ำมของโลก ผู้อยู่ ใน 
“อำคำรใหญ่และกวำ้ง” ซ่ึงลี ไฮเห็นวำ่
ก�ำลัง “ล้อเลียนและชี”้ “น้ิวเยำะเย้ย” 
(1 นีไฟ 8:26–27, 33). ในกำรตคีวำม
นิมิตเกี่ยวกับควำมฝันน้ี นีไฟเรยีนรู้

อัครสำวกวำ่ “ถ้ำ พวก ท่ำน เป็น ของ โลก 
โลก ก็ ย่อม จะ รกั คน ที่ เป็น ของ โลก เอง 
แต ่เพรำะ ท่ำน ไม่ ได ้เป็น ของ โลก . . . 
โลก จึง เกลียด ชัง ท่ำน” (ยอห์น 15:19;  
ด ูยอห์น 17:14, 16 ดว้ย).

เช่นเดยีวกัน งำนเขียนของอัคร
สำวกรุน่แรกของพระเยซูมักจะใช้รปู
ลักษณ์ของ “ โลก” เพื่อแสดงถึงส่ิงตรง
กันข้ำมกับค�ำสอนพระกิตตคิณุ “อย่ำ 
ลอก เลียน แบบ อย่ำง คน ใน ยุค น้ี” ( โรม 
12:2), อัครสำวกเปำโลสอนวำ่ “เพรำะ

โดย	เอล็เดอร์ดลัลิน	เอช.	โอค๊ส์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

จ ำกถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั
ของเรำ เห็นไดชั้ดวำ่สมำชิก
ศำสนจักรของพระเยซูครสิต์

แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยไดร้บัพรดว้ย
หลักค�ำสอนที่ ไม่เหมือนใครและวธิีที่
แตกตำ่งในกำรมองโลก เรำมีส่วนรว่ม
และแม้แตเ่ป็นเลิศในกิจกรรมของโลก
หลำยๆ ดำ้น แต่ ในบำงเรือ่งเรำสละ
สิทธิ์เมื่อเรำท�ำตำมค�ำสอนของพระเยซู
ครสิตแ์ละอัครสำวกของพระองค ์ทัง้ใน
สมัยโบรำณและปัจจุบัน

I.
ในอุปมำเรือ่งหน่ึง พระเยซูทรง

บรรยำยถึงคนเหล่ำน้ันที่ “ ไดฟ้ังพระ
วจนะ” แตก่ลับ “ ไม่เกิดผล” เมื่อพระ
วจนะน้ันถูก “รดั” ดว้ย “ควำมกังวล
ของโลก และกำรล่อลวงของทรพัย์
สมบัต”ิ (มัทธิว 13:22). ตอ่มำ พระ
เยซูทรงต�ำหนิเปโตรที่ ไม่ ไดค้ดิ “อย่ำง
พระเจ้ำ แต ่. . . คดิอย่ำงมนุษย์” โดย
ประกำศวำ่ “เพรำะ เขำ จะ ได ้ประ โยชน์ 
อะไร ถ้ำ ได ้ส่ิง ของ หมด ทัง้ โลก แต ่ตอ้ง 
เสีย ชีวติ ของ ตน?” (มัทธิว 16:23, 26). 
ในค�ำสอนสุดท้ำยของพระองค์ ใน
พระชนม์ชีพมรรตยั พระองคต์รสักับ

แผนและถอ้ยแถลง
ถ้อยแถลงเร่ืองครอบครัวเป็นการท่ีพระเจ้าทรงเน้นย�า้อีกคร้ังถึงความจริงพระกิตติคุณ
ท่ีเราต้องการเพ่ือจะค�า้จุนเราตลอดความท้าทายในปัจจุบันท่ีเกิดกับครอบครัว
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วำ่กำรเยำะเย้ยและกำรตรงกันข้ำมน้ี
มำจำก“ฝูงชนของแผ่นดนิโลก, . . . 
โลกและปัญญำของโลก . . . ควำมหยิ่ง
จองหองของโลก” (1 นีไฟ 11:34–36).

ค�ำเตอืนจำกพระคมัภีรแ์ละพระ
บัญชำเหล่ำน้ีที่ ไม่ ให้เป็น “ของโลก” 
หรอืพระบัญชำในปัจจุบันที่ ให้ “ละทิง้
โลก” (คพ. 53:2). หมำยควำมวำ่อย่ำงไร 
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันสรปุค�ำ
สอนเหล่ำน้ีไวว้ำ่ “เรำตอ้งตืน่ตวัเสมอ
ในโลกที่ออกห่ำงจำกเรือ่งทำงวญิญำณ 
เรำจ�ำเป็นตอ้งปฏิเสธส่ิงใดก็ตำมที่ ไม่
สอดคล้องกับมำตรฐำนของเรำ โดยไม่
ยอมทิง้ส่ิงซ่ึงเรำปรำรถนำมำกที่สุด น่ัน
คอื ชีวตินิรนัดร์ ในอำณำจักรของพระผู้
เป็นเจ้ำ” 1

พระผู้เป็นเจ้ำทรงสรำ้งโลกน้ีตำม
แผนของพระองคเ์พื่อให้บุตรธิดำทำง
วญิญำณของพระองคม์ีสถำนที่รบั
ประสบกำรณ์ของควำมเป็นมรรตยัใน
ฐำนะเป็นขัน้ตอนส�ำคญัสู่รศัมีภำพ 
ที่พระองคท์รงประสงค์ ให้บุตรธิดำ 
ทุกคนของพระองค์ ไดร้บั ถึงแม้จะม ี
อำณำจักรและรศัมีภำพหลำยระดบั  
แตค่วำมปรำรถนำสูงสุดที่พระบิดำบน 
สวรรคท์รงมี ให้บุตรธิดำของพระองค ์
คอืส่ิงที่ประธำนมอนสันเรยีกวำ่ “ชีวติ 
นิรนัดร์ ในอำณำจักรของพระผูเ้ป็นเจำ้”  
ซ่ึงไดแ้ก่ควำมสูงส่งในครอบครวั ส่ิงน้ี 
เป็นมำกกวำ่ควำมรอด ประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันเตอืนเรำวำ่ “ ในแผน 
นิรนัดรข์องพระผูเ้ป็นเจำ้ ควำมรอดเป็น 
เรือ่งเฉพำะบุคคล [แต]่ ควำมสูงส่งเป็น 
เรือ่งของครอบครวั” 2

พระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิตแ์ละถ้อยแถลงที่ ไดร้บั
กำรดลใจเรือ่งครอบครวั ซ่ึงข้ำพเจ้ำจะ
สนทนำในภำยหลัง เป็นค�ำสอนส�ำคญั
ยิ่งในกำรน�ำทำงและเตรยีมตวัในชีวติ 
มรรตยัเพื่อรบัควำมสูงส่ง แม้วำ่เรำ 
ตอ้งด�ำเนินชีวติอยู่กับกฎหมำยวำ่ดว้ย 
กำรสมรสและขนบประเพณีอื่นๆ ของ 
โลกที่ก�ำลังเส่ือมทรำม แตค่นเหล่ำน้ันที่
พยำยำมแสวงหำควำมสูงส่งตอ้งท�ำกำร

เลือกส่วนตวัในชีวติครอบครวัตำมทำง
ของพระเจ้ำเมื่อใดก็ตำมที่ส่ิงน้ันแตก
ตำ่งจำกวถิีของโลก

ในชีวติมรรตยัน้ี เรำไม่มีควำมทรง
จ�ำถึงเรือ่งที่เกิดขึน้ก่อนเรำเกิด และ
ปัจจุบันน้ีเรำก�ำลังประสบกับกำรตรง
กันข้ำม เรำเตบิโตและมีวฒุิภำวะทำง
วญิญำณโดยกำรเลือกเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำในกำรเลือก
ที่ถูกตอ้งอย่ำงตอ่เน่ือง ส่ิงเหล่ำน้ีรวม
ถึงพันธสัญญำ ศำสนพิธี และกำรกลับ
ใจเมื่อเรำเลือกผิด ในทำงกลับกัน หำก
เรำไม่มีศรทัธำในแผนของพระผู้เป็น
เจ้ำและไม่เช่ือฟังหรอืจงใจละเวน้จำก
กำรกระท�ำที่ก�ำหนดไว ้เรำสละสิทธิ์
กำรเตบิโตและวฒุิภำวะดงักล่ำว พระ
คมัภีรม์อรมอนสอนวำ่ “ชีวติน้ีเป็นเวลำ
ส�ำหรบัมนุษย์ที่จะเตรยีมพบพระผู้เป็น
เจ้ำ” (แอลมำ 34:32).

II.
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยผู้เข้ำใจแผน

แห่งควำมรอดของพระผู้เป็นเจ้ำมีมุม
มองของโลกที่ ไม่เหมือนใครซ่ึงช่วย
ให้พวกเขำเห็นเหตผุลส�ำหรบัพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำ ลักษณะที่ ไม่
เปลี่ยนแปลงของศำสนพิธีที่จ�ำเป็นของ
พระองค ์และบทบำทส�ำคญัของพระ
ผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์กำรชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เรำเอำชนะ
ควำมตำยและรอดจำกบำปของเรำ โดย
ขึน้อยู่กับกำรกลับใจของเรำ ดว้ยมุมมอง
ของโลกเช่นน้ัน วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยมี
ล�ำดบัควำมส�ำคญัและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่เดน่ชัด ทัง้ยังไดร้บัพรดว้ยพลังที่จะ
อดทนตอ่ควำมผิดหวงัและควำมเจ็บ
ปวดของชีวติมรรตยั

กำรกระท�ำของคนที่พยำยำมท�ำ
ตำมแผนแห่งควำมรอดของพระผู้เป็น
เจ้ำอำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรอื
แม้แตข่ัดแย้งกับสมำชิกครอบครวัหรอื
มิตรสหำยที่ ไม่เช่ือในหลักธรรมของ
แผนน้ันอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได ้ควำม
ขัดแย้งเช่นน้ันจะมีอยู่เสมอ คนทุก

รุน่ที่พยำยำมท�ำตำมแผนของพระผู้
เป็นเจ้ำมีควำมท้ำทำยสำรพัด ในสมัย
โบรำณ ศำสดำพยำกรณ์อิสยำห์ ให้
ก�ำลังแก่ชำวอิสรำเอล ผู้ที่ท่ำนเรยีกวำ่ 
“พวก เจ้ำผู้รู ้จักควำมชอบ ธรรม . . . ที่มี
ธรรม บัญญัตขิองเรำอยู่ ในใจ” ท่ำนกล่ำว
กับพวกเขำวำ่ “อย่ำกลัวกำรเยำะ เย้ยของ
มนุษย์และอย่ำวติกตอ่กำรถำก ถำงของ
เขำ” (อิสยำห์ 51:7; ด ู2 นีไฟ 8:7 ดว้ย). 
แต่ไม่วำ่อะไรคอืสำเหตขุองควำมขัด
แย้งกับคนที่ ไม่เข้ำใจหรอืไม่เช่ือแผน
ของพระผู้เป็นเจ้ำ คนที่เข้ำใจจะไดร้บั
บัญชำให้เลือกทำงของพระเจ้ำแทนที่จะ
เลือกทำงของโลกเสมอ

III.
แผนพระกิตตคิณุที่แตล่ะครอบครวั

ควรท�ำตำมเพื่อเตรยีมรบัชีวตินิรนัดร์
และควำมสูงส่งมีสรปุไว้ ในถ้อยแถลง
ของศำสนจักรเมื่อปี 1995 ช่ือวำ่ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” 3 ส่ิง
ที่ถ้อยแถลงประกำศไวน้ั้น แน่นอน
วำ่แตกตำ่งชัดเจนจำกกฎหมำย 
ขนบธรรมเนียม และกำรสนับสนุน
ในปัจจุบันของโลกที่เรำอำศัยอยู่ ใน
สมัยของเรำ ควำมแตกตำ่งที่เห็นชัด
ที่สุดคอืกำรอยู่กินโดยไม่แตง่งำน กำร
แตง่งำนเพศเดยีวกันและกำรเลีย้งดู
บุตรในควำมสัมพันธ์เช่นน้ัน คนที่ ไม่
เช่ือในควำมสูงส่งหรอืไม่ปรำรถนำจะ
รบัควำมสูงส่งและถูกชักจูงดว้ยวถิีของ
โลกมำกที่สุด พิจำรณำวำ่ถ้อยแถลง
เรือ่งครอบครวัฉบับน้ีเป็นเพียงค�ำแถลง
นโยบำยที่ควรจะเปลี่ยนแปลง ในทำง
กลับกัน วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยยืนยันวำ่
ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวันิยำมรปูแบบ
ควำมสัมพันธ์ของครอบครวัที่ส่วน
ส�ำคญัที่สุดของกำรพัฒนำนิรนัดรข์อง
เรำจะเกิดขึน้ได้

เรำไดเ้ห็นสำธำรณชนยอมรบักำร
อยู่กินโดยไม่แตง่งำนและกำรแตง่งำน
เพศเดยีวกันเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเรว็ กำร
สนับสนุนของส่ือที่คล้อยตำมกัน กำร
ศึกษำ และแม้แตข่้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
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กับงำนอำชีพสรำ้งควำมท้ำทำยที่ยำก
ล�ำบำกให้วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เรำตอ้ง
พยำยำมสรำ้งควำมสมดลุกับควำม
ตอ้งกำรที่เพิ่มขึน้ของกำรท�ำตำมกฎ
พระกิตตคิณุในชีวติส่วนตวัของเรำและ
ค�ำสอนแม้ขณะที่เรำพยำมยำมแสดง
ควำมรกัตอ่ทุกคน4 ในกำรท�ำเช่นน้ัน 
บำงครัง้เรำตอ้งเผชิญแต่ไม่จ�ำเป็นตอ้ง
กลัวส่ิงที่อิสยำห์เรยีกวำ่ “ กำร เยำะ เย้ย 
ของ มนุษย์”

วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเช่ือวำ่ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั 
ทีอ่อกมำเกอืบยีสิ่บหำ้ปีแลว้และปัจจบุนั 
มีแปลในหลำยภำษำมำกมำยน้ัน  
เป็นกำรที่พระเจ้ำทรงเน้นย�ำ้อีกครัง้ 
ถึงควำมจรงิพระกิตตคิณุที่เรำตอ้งกำร 
เพื่อจะค�ำ้จุนเรำตลอดควำมท้ำทำยใน 
ปัจจุบันที่เกิดกับครอบครวั ตวัอย่ำง
ทัง้สองคอืกำรแตง่งำนเพศเดยีวกัน
และกำรอยู่กินโดยไม่แตง่งำน เพียง 
20 ปีหลังจำกถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั 
ศำลสูงสุดของสหรฐัอนุญำตให้มีกำร
แตง่งำนเพศเดยีวกันได ้ล้มล้ำงกำร
สมรสของหลำยพันปีที่จ�ำกัดแคช่ำย
หน่ึงและหญิงหน่ึง จ�ำนวนเปอรเ์ซ็นต์
ของเด็กในสหรฐัที่เกิดจำกมำรดำซ่ึงไม่
ไดแ้ตง่งำนกับบิดำคอ่ยๆ เพิ่มขึน้อย่ำง
น่ำตกใจ5 เปอรเ์ซ็นต์ ในปี 1960 5 32 
เปอรเ์ซ็นต์ ในปี 1995 6 และเวลำน้ีมี  
40 เปอรเ์ซ็นต์ 7

IV.
ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวัเริม่ตน้โดย

ประกำศวำ่ “กำรแตง่งำนระหวำ่งชำย
และหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จำกพระผู้เป็น
เจ้ำและวำ่ครอบครวัเป็นศนูย์กลำงตอ่
แผนของพระผู้สรำ้งเพื่อจุดหมำยปลำย
ทำงนิรนัดรข์องบุตรธิดำของพระองค”์ 
ถ้อยแถลงยังยืนยันดว้ยวำ่ “เพศเป็น
บุคลิกภำพส�ำคญัยิ่งของแตล่ะบุคคล
ก่อนชีวติมรรตยั ขณะมีชีวติมรรตยั 
และเป็นเครือ่งบ่งบอกอัตลักษณ์และ
จุดประสงคนิ์รนัดร”์ ถ้อยแถลงประกำศ
ตอ่ไป “วำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงบัญชำวำ่

อ�ำนำจกำรสรำ้งอันศักดิสิ์ทธิ์น้ันจะตอ้ง
ใช้ระหวำ่งชำยและหญิงผู้ซ่ึงแตง่งำน
ตำมกฎหมำยในฐำนะสำมีและภรรยำ
เท่ำน้ัน”

ถ้อยแถลงยืนยันถึงหน้ำที่ตอ่เน่ือง
ของสำมีและภรรยำในกำรขยำยเผ่ำ
พันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดนิโลก
และ “ควำมรบัผิดชอบส�ำคญัที่จะรกั
และดแูลกันรวมทัง้รกัและดแูลบุตร
ธิดำ” ของตน “เด็กมีสิทธิ์ถือก�ำเนิด
ภำยในพันธะของกำรสมรสและไดร้บั
กำรเลีย้งดจูำกบิดำมำรดำที่รกัษำค�ำ
ปฏิญำณของกำรแตง่งำนดว้ยควำม
ซ่ือสัตย์อย่ำงแท้จรงิ” ถ้อยแถลงเตอืน
อย่ำงจรงิจังถึงกำรกระท�ำทำรณุกรรม
ตอ่คูค่รองหรอืบุตรหลำนและยืนยัน
วำ่ “ควำมสุขในชีวติครอบครวัส่วนมำก
จะส�ำเรจ็ไดเ้มื่อมีพืน้ฐำนบนค�ำสอน
ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต”์ สุดท้ำย 
ถ้อยแถลงเรยีกรอ้งให้มีกำรส่งเสรมิ
อย่ำงเป็นทำงกำรถึง “มำตรกำรเหล่ำน้ัน
เพื่อธ�ำรงและเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงให้
ครอบครวัในฐำนะหน่วยพืน้ฐำนของ
สังคม”

ในปี 1995 ประธำนศำสนจักรและ
อัครสำวกอีก 14 ท่ำนของพระเจ้ำออก
ถ้อยแถลงหลักค�ำสอนส�ำคญัเหล่ำน้ี 
ในฐำนะอัครสำวกคนหน่ึงในเจ็ดคน
เท่ำน้ันที่ยังมีชีวติอยู่ ข้ำพเจ้ำจะเล่ำวำ่

ส่ิงใดน�ำไปสู่ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั
ฉบับน้ันส�ำหรบัทุกคนที่อยำกทรำบ
ข้อมูล

กำรดลใจที่บ่งบอกควำมจ�ำเป็น
ส�ำหรบัถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวัมำสู่
ผู้น�ำศำสนจักรเมื่อประมำณ 23 ปีที่
แล้ว เป็นที่น่ำประหลำดใจแก่บำงคน
ผู้คดิวำ่ควำมจรงิของหลักค�ำสอนเกี่ยว
กับกำรแตง่งำนและครอบครวัเป็น
ที่เข้ำใจดแีล้วโดยไม่ตอ้งมีกำรแถลง
ซ�ำ้อีก 8 กระน้ันก็ตำม เรำรูสึ้กถึงกำร
ยืนยัน เรำจึงลงมือด�ำเนินกำร สมำชิก
โควรมัอัครสำวกสิบสองระบุหัวข้อและ
สนทนำถึงหัวข้อตำ่งๆ เป็นเวลำเกือบ
หน่ึงปี มีกำรน�ำเสนอ ทบทวน และ
แก้ ไขกำรใช้ภำษำ สภำอัครสำวกสิบ
สองสวดอ้อนวอนวงิวอนขอกำรดลใจ
จำกพระเจ้ำวำ่ควรพูดอะไรและควรพูด
อย่ำงไร เรำทุกคนเรยีนรู ้“เป็นบรรทัด
มำเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มำเตมิกฎ
เกณฑ์” ตำมที่พระเจ้ำทรงสัญญำไว ้
(คพ. 98:12).

ในระหวำ่งขัน้ตอนของกำรเปิด
เผยน้ี มีกำรน�ำเสนอตน้ฉบับไปยัง
ฝ่ำยประธำนสูงสุด ผู้ควบคมุดแูล
และเผยแพรค่�ำสอนและหลักค�ำสอน
ศำสนจักร หลังจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
ปรบัเปลี่ยนบำงอย่ำงเพิ่มเตมิแล้ว 
ประธำนศำสนจักร กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ 
ไดป้ระกำศถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั 
ในกำรประชุมสตรวีนัที่ 23 กันยำยน 
ปี 1995 ท่ำนแนะน�ำถ้อยแถลงดว้ย
ถ้อยค�ำเหล่ำน้ี “ดว้ยกำรอ้ำงเหตผุล
มำกมำยจนหลอกให้คนยอมรบัวำ่เป็น
ควำมจรงิ ดว้ยกำรหลอกลวงมำกมำย
เกี่ยวกับมำตรฐำนและคำ่นิยม ดว้ยส่ิง
ยั่วยวนและส่ิงล่อใจมำกมำยให้ยอมรบั
ควำมสกปรกโสมมที่เกิดขึน้ช้ำๆ ของ
โลก เรำจึงรูสึ้กวำ่ตอ้งเตอืนและเตอืน
ล่วงหน้ำ”9

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ถ้อยแถลงเรือ่ง
ครอบครวัเป็นค�ำแถลงควำมจรงินิรนัดร ์ 
พระประสงคข์องพระเจ้ำส�ำหรบั 
บุตรธิดำของพระองคผ์ู้แสวงหำชีวติ 
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นิรนัดร ์ถ้อยแถลงน้ีเป็นพืน้ฐำนของ
ค�ำสอนและธรรมเนียมปฏิบัตขิอง
ศำสนจักรใน 22 ปีที่ผ่ำนมำและจะเป็น
เช่นน้ีตอ่ไปอีกในอนำคต จงพิจำรณำ
วำ่เป็นเช่นน้ัน จงสอนและด�ำเนินชีวติ
ตำมน้ัน และท่ำนจะไดร้บัพรขณะที่
ท่ำนรดุหน้ำสู่ชีวตินิรนัดร์

ส่ีสิบปีที่แล้ว ประธำนเอสรำ  
แทฟท์ เบ็นสันสอนวำ่ “คนทุกรุน่มีกำร
ทดสอบและโอกำสให้อดทนและพิสูจน์
ตนเอง”10 ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่เจตคตขิองเรำ
ที่มีตอ่ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวัตลอด
จนกำรใช้ถ้อยแถลงน้ันเป็นกำรทดสอบ

อย่ำงหน่ึงส�ำหรบัคนรุน่น้ี ข้ำพเจ้ำสวด
อ้อนวอนเพื่อวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยทุกคน
ขอจงยืนหยัดอย่ำงมั่นคงในกำรทดสอบ
น้ัน

ข้ำพเจ้ำทิง้ท้ำยดว้ยค�ำสอนของ
ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ซ่ึงกล่ำวไว้
เมื่อสองปีหลังจำกประกำศถ้อยแถลง
เรือ่งครอบครวั ท่ำนกล่ำววำ่ “ข้ำพเจ้ำ
เห็นอนำคตอันน่ำพิศวงในโลกที่ ไม่
แน่นอน ถ้ำเรำจะแนบสนิทกับคณุคำ่
ของเรำ ถ้ำเรำจะสรำ้งบนมรดกของเรำ 
ถ้ำเรำจะด�ำเนินชีวติในกำรเช่ือฟังตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้ำ ถ้ำเรำจะด�ำเนินชีวติ

อย่ำงเรยีบง่ำยตำมพระกิตตคิณุ เรำจะ
ไดร้บัพรอย่ำงงดงำมและน่ำพิศวง พวก
เขำจะมองวำ่เรำเป็นคนไม่ธรรมดำผู้พบ
กุญแจสู่ควำมสุขที่ ไม่ธรรมดำ” 11

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงควำมจรงิและ
ควำมส�ำคญันิรนัดรข์องถ้อยแถลงเรือ่ง
ครอบครวั ซ่ึงพระเจ้ำ พระเยซูครสิต์
ทรงเปิดเผยแก่อัครสำวกของพระองค์
เพื่อควำมสูงส่งของบุตรธิดำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ (ด ูหลักค�ำสอนและพันธ
สัญญำ 131:1–4) ในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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พวกเรำบำงคนสงสัยวำ่พระบิดำ
บนสวรรคท์รงสำมำรถใช้ เรำ ท�ำคณุ
ประโยชน์ส�ำคญัไดห้รอื แตจ่�ำไว้
วำ่ พระองคม์ักจะทรงใช้คนธรรมดำ
ท�ำงำนที่ ไม่ธรรมดำเสมอ (ด ู1 โครนิ
ธ์ 1:27–28; คพ. 35:13; 124:1) “[พวก
เรำ] เป็นผู้มีสิทธิ์เสร”ี และ “พลังอยู่ ใน 
[พวกเรำ]” ที่จะ “ท�ำให้เกิดควำมชอบ
ธรรมยิ่ง” (คพ. 58:27–28) 3

ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
อธิบำยวำ่

“พระเจ้ำทรงมีแผนให้ท่ำนมำกกวำ่
ท่ำนมีแผนให้ตนเอง! พระองคท์รงจอง
ท่ำนและสงวนท่ำนไวส้�ำหรบัเวลำและ
สถำนที่น้ี . . .

“พระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้ท่ำน
เปลี่ยนแปลงโลก เมื่อท่ำนยอมรบัและ
ท�ำตำมพระประสงค ์ท่ำนจะพบวำ่ท่ำน
ท�ำส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ ให้ส�ำเรจ็ได”้ 4

แล้วเรำจะเข้ำใจและท�ำงำนที่พระผู้
เป็นเจ้ำทรงมุ่งหมำยให้เรำท�ำไดอ้ย่ำงไร 
ข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันหลักธรรมส่ีข้อที่จะ
ช่วยได้

ใส่ใจผูอ่ื้น

หน่ึง ใส่ ใจผู้อื่น เรำสำมำรถท�ำตำม 
พระครสิต ์ผู้ “เสด็จไปท�ำคณุประโยชน์”  
(กิจกำรของอัครทูต 10:38 ด ู2 นีไฟ  
26:24 ดว้ย)

หลงักลบัจำกงำนเผยแผเ่ต็มเวลำ  
ขำ้พเจำ้ขำดจดุประสงคป์ระจ�ำวนัทีเ่คย 
มี แน่นอนวำ่ขำ้พเจำ้ตอ้งรกัษำพนัธสัญญำ  
ศึกษำหำควำมรู ้เริม่มคีรอบครวั และ 
ประกอบอำชีพ แตข่ำ้พเจำ้สงสัยวำ่ม ี
บำงอยำ่งมำกกวำ่น้ัน หรอืถงึกบัพเิศษ  
ทีพ่ระเจำ้ทรงตอ้งกำรใหข้ำ้พเจำ้ท�ำ 
หรอืไม ่หลงัจำกไตรต่รองหลำยเดอืน  
ขำ้พเจำ้บงัเอญิอำ่นขอ้น้ี “หำกเจำ้ 
ปรำรถนำ, เจำ้จะเป็นวถิทีำงแหง่กำรท�ำ 
ดมีำกมำยในคนรุน่น้ี” (คพ. 11:8) พระ 
วญิญำณทรงช่วยใหข้ำ้พเจำ้เขำ้ใจวำ่จดุ 
ประสงคเ์บือ้งตน้ของงำนมอบหมำยจำก
เบือ้งบนคอืเป็นพรแกผู่อ้ืน่และเพือ่ท�ำ  
“ดีมำกมำย”

ในเวลำตอ่มำ เขำเป็นเครือ่งมือในกำร
แปลพระคมัภีรม์อรมอนเป็นภำษำ
เนปำลดว้ย

ท่ำนเห็นไหมวำ่พระบิดำบนสวรรค์
ทรงเตรยีมและใช้กิรชิอย่ำงไร

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีงานใหเ้ราแต่ละคน
พี่น้องทัง้หลำย พระผู้เป็นเจ้ำทรงมี

งำนส�ำคญัให้เรำแตล่ะคน ขณะพูดกับ
พี่น้องสตรแีตส่อนควำมจรงิที่ ใช้ ไดก้ับ
ทุกคน ประธำนสเป็นเซอรด์บัเบิลยู. 
คมิบัลล์สอนวำ่ “ก่อนที่เรำจะมำ [แผ่น
ดนิโลก เรำ] ไดร้บังำนมอบหมำยบำง
อย่ำง . . . แม้ตอนน้ีเรำจ�ำรำยละเอียด
ไม่ได ้แตก็่ ไม่เปลี่ยนควำมจรงิอันน่ำ
ยินดขีองส่ิงที่เรำเคยยอมรบั” 2 ควำมจรงิ
น้ีมีเกียรตยิิ่ง! พระบิดำบนสวรรคข์อง
เรำทรงมีส่ิงส�ำคญัจ�ำเพำะให้ท่ำนและ
ข้ำพเจ้ำท�ำให้ส�ำเรจ็ (ด ูเอเฟซัส 2:10)

งำนมอบหมำยอันสูงส่งเหล่ำน้ีไม่ได้
สงวนไว้ ให้คนพิเศษบำงคนเท่ำน้ันแต่
ให้เรำทุกคน—โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ  
อำยุ เชือ้ชำต ิสัญชำต ิระดบัรำยได ้
สถำนะทำงสังคม หรอืกำรเรยีกใน
ศำสนจักร เรำทุกคนมีบทบำทส�ำคญัใน
กำรส่งเสรมิงำนของพระผู้เป็นเจ้ำ  
(ด ูโมเสส 1:39)

เอล็เดอร์จอห์น	ซี.	พิงกรี	จูเนียร์

แห่งสาวกเจด็สิบ

พระผู้เป็นเจ้ำทรงประกำศตอ่
โมเสสวำ่ “เรำมีงำนอย่ำงหน่ึง
ให้เจ้ำ” ( โมเสส 1:6) ท่ำนเคย

สงสัยไหมวำ่พระบิดำบนสวรรคท์รงมี
งำนให้ท่ำนหรอืไม่ มีส่ิงส�ำคญัที่พระองค์
ทรงเตรยีมท่ำน—เฉพำะท่ำน—ให้
ท�ำให้ส�ำเรจ็หรอืไม่ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่
ค�ำตอบคอืมี!

ลองพิจำรณำกิรชิ กิเมียรท์ี่เกิดและ
เตบิโตในประเทศเนปำล สมัยเป็นวยั
รุน่ เขำศึกษำในจีน ประเทศที่เพื่อนรว่ม
ชัน้แนะน�ำให้เขำรูจ้ักพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์ในที่สุด กิรชิมำเรยีนที่
มหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์และพบภรรยำ
ในอนำคตที่น่ัน พวกเขำตัง้รกรำกในหุบ
เขำซอลท์เลคและรบัอุปกำระเด็กสอง
คนจำกเนปำล

หลำยปีตอ่มำ เมื่อผู้ลีภ้ัย 1,500 กวำ่
คนจำกคำ่ยในเนปำลย้ำยมำอยู่ยูทำห์1  
กิรชิรูสึ้กไดร้บักำรดลใจให้ช่วย ดว้ย
ควำมคล่องแคล่วดำ้นภำษำและควำม
เข้ำใจดำ้นวฒันธรรม กิรชิจึงรบัใช้เป็น
ล่ำม คร ูและครพูี่เลีย้ง หลังจำกตัง้
รกรำกใหม่ ในชุมชน ผู้ลีภ้ัยชำวเนปำล
บำงคนเกิดควำมสนใจพระกิตตคิณุ 
ศำสนจักรจึงจัดตัง้สำขำที่พูดภำษำ
เนปำลและกิรชิรบัใช้เป็นประธำนสำขำ

“เรามีงานอยา่งหน่ึงใหเ้จา้”
เราทุกคนมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมงานของพระผู้ เป็นเจ้า
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เรำสำมำรถมำถึงจุดที่ตอ้งตดัสิน
ใจในชีวติเรำ—เช่นจะศึกษำอะไร จะ
ท�ำงำนอะไร หรอือยู่ที่ ไหน—ในบรบิท
ของกำรช่วยผู้อื่น

ครอบครวัหน่ึงย้ำยมำอยู่เมือง
ใหม่ แทนที่จะหำบ้ำนในละแวกคน
มั่งมี พวกเขำรูสึ้กวำ่ตอ้งอยู่ ในย่ำนที่
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือทำงสังคมและ
เศรษฐกิจ ตลอดหลำยปีน้ัน พระเจ้ำ
ทรงท�ำงำนผ่ำนพวกเขำเพื่อช่วยเหลือ
คนมำกมำยรวมทัง้กำรสรำ้งวอรด์และ
สเตค

แพทย์คนหน่ึงท�ำกำรรกัษำตำม
ปกตแิตรู่สึ้กวำ่ตอ้งเจียดเวลำสัปดำห์
ละหน่ึงวนัไวร้กัษำคนที่ ไม่มีประกัน
สุขภำพโดยไม่คดิเงิน เพรำะชำยคนน้ี
กับภรรยำของเขำเต็มใจเป็นพรแก่ผู้อื่น 
พระเจ้ำจึงทรงเตรยีมทำงให้พวกเขำได้
ช่วยเหลือผู้ป่วยหลำยรอ้ยคนที่ขัดสน
ขณะเลีย้งดคูรอบครวัใหญ่ของพวกเขำ
ไปดว้ย

คน้พบและพฒันาของประทานฝ่าย
วญิญาณ

สอง คน้พบและพัฒนำของประทำน
ฝ่ำยวญิญำณ พระบิดำบนสวรรคท์รง
มอบของประทำนเหล่ำน้ีไวช่้วยให้เรำ
คน้พบ ลงมือท�ำ และมีควำมสุขกับงำน
ที่พระองคท์รงมี ให้เรำ

พวกเรำบำงคนสงสัยวำ่ “ฉันมี
ของประทำน บ้ำง หรอืเปล่ำ” ค�ำตอบ
คอืมี! “แก่ [ชำยและหญิง] ทุกคน มี
ของประทำนให้ ไว้ โดยพระวญิญำณ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ . . . เพื่อคนทัง้ปวง
จะไดป้ระโยชน์จำกกำรน้ัน” (คพ. 
46:11–12; เน้นตวัเอน)5 ของประทำน
ฝ่ำยวญิญำณจ�ำนวนหน่ึงระบุไว้ ในพระ
คมัภีร ์(ด ู1 โครนิธ์ 12:1–11, 31;  
โมโร ไน 10:8–18; คพ. 46:8–26) แตม่ี
ของประทำนอื่นๆ อีกหลำยอย่ำง6 บำง
อย่ำงไดแ้ก่กำรมีควำมเมตตำสงสำร มี
ควำมหวงั มีควำมสัมพันธ์อันดกีับผู้คน 
จัดระเบียบไดด้ ีพูดหรอืเขียนโน้มน้ำว
ใจเก่ง สอนไดชั้ดเจน และขยันท�ำงำน

ดงัน้ันเรำจะรูจ้ักของประทำนของ
เรำไดอ้ย่ำงไร เรำสำมำรถกลับไปอ่ำนปิตุ
พรของเรำ ถำมคนที่รูจ้ักเรำดทีี่สุด และ
คน้หำดว้ยตนเองวำ่เรำเก่งอะไรและ
ชอบอะไร ส�ำคญัที่สุดคอืเรำสำมำรถทูล
ถำมพระผู้เป็นเจ้ำได ้(ด ูยำกอบ 1:5; 
คพ. 112:10) พระองคท์รงทรำบของ
ประทำนของเรำ เน่ืองจำกพระองค์
ประทำนแก่เรำ (ด ูคพ. 46:26)

เมื่อเรำคน้พบของประทำนแล้ว เรำ
มีหน้ำที่ตอ้งพัฒนำของประทำนเหล่ำ
น้ัน (ด ูมัทธิว 25:14–30 แม้แตพ่ระ
เยซูครสิตก็์ “หำไดร้บัควำมสมบูรณ์ ไม่
ในตอนแรก, แต ่[พัฒนำ] จำกพระคณุ
สู่พระคณุ” (คพ. 93:13)

เยำวชนชำยคนหน่ึงวำดภำพเพื่อ
เชิดชูคณุคำ่ของศำสนำ ภำพโปรดของ

ข้ำพเจ้ำคอืภำพครึง่ตวัของพระผู้ช่วย
ให้รอด ส�ำเนำของภำพน้ันแขวนอยู่ ใน
บ้ำนเรำ บรำเดอรท์่ำนน้ีพัฒนำและใช้
ของประทำนดำ้นศิลปะของเขำ พระ
บิดำบนสวรรคท์รงสรำ้งแรงบันดำลใจ
ให้คนอื่นๆ ปรบัปรงุกำรเป็นสำนุศิษย์
โดยทรงท�ำงำนผ่ำนเขำ

บำงครัง้เรำรูสึ้กวำ่เรำไม่มีของ
ประทำนที่ส�ำคญัเป็นพิเศษ วนัหน่ึง 
สตรผีู้หมดก�ำลังใจวงิวอนวำ่ “ข้ำแต่
พระเจ้ำ กำรปฏิบัตศิำสนกิจของข้ำ
พระองคค์อือะไร” พระองคท์รงตอบวำ่ 
“สังเกตคนอื่นๆ” น่ีเป็นของประทำน
ฝ่ำยวญิญำณ! นับตัง้แตน้ั่นมำ เธอพบ
ปีติ ในกำรสังเกตคนที่ถูกลืมอยู่เสมอ 
และพระผู้เป็นเจ้ำทรงท�ำงำนผ่ำนเธอ
เพื่อเป็นพรแก่คนมำกมำย ขณะที่ของ
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ประทำนฝ่ำยวญิญำณบำงอย่ำงของพวก
เรำอำจไม่ โดดเดน่ตำมมำตรฐำนของ
โลก แตจ่�ำเป็นอย่ำงยิ่งตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ
และงำนของพระองค์ 7

ใชป้ระโยชนจ์ากความยากล�าบาก
สำม ใช้ประโยชน์จำกควำมยำก

ล�ำบำก กำรทดลองของเรำช่วยให้เรำ
คน้พบและเตรยีมท�ำงำนที่พระบิดำ
บนสวรรคท์รงมี ให้เรำ แอลมำอธิบำย
วำ่ “หลังจำกมีควำมยำกล�ำบำกมำมำก, 
พระเจ้ำ . . . ทรงท�ำให้ข้ำพเจ้ำเป็น 
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระองค”์  
( โมไซยำห์ 23:10)8 เฉกเช่นพระผู้ช่วย
ให้รอด กำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำร
ชดใช้ท�ำให้พระองคท์รงช่วยเหลือเรำ
ได ้(ด ูแอลมำ 7:11–12) เรำสำมำรถ
ใช้ควำมรูท้ี่ ไดจ้ำกประสบกำรณ์ยำกๆ 
หนุนใจ ให้ก�ำลังใจ และเป็นพรแก่ผู้อื่น
ไดเ้ช่นกัน

หลังจำกผู้บรหิำรฝ่ำยบุคคลที่ประสบ
ควำมส�ำเรจ็ถูกบรษัิทให้ออกจำกงำน 
เขำอ่ำนปิตพุรและรูสึ้กไดร้บักำรดลใจ
ให้ตัง้บรษัิทช่วยผู้เช่ียวชำญคนอื่นๆ มี

งำนท�ำ (เขำช่วยข้ำพเจ้ำหำงำนเมื่อ
ครอบครวัเรำกลับจำกรบัใช้งำนเผยแผ่
ดว้ย) พระเจ้ำทรงใช้กำรทดลองของ
เขำเป็นหนทำงช่วยคนอื่นๆ ขณะทรง
จัดหำอำชีพที่มีควำมหมำยมำกกวำ่เดมิ
ให้เขำ

สำมีภรรยำหนุ่มสำวคูห่น่ึงบุตรเสีย
ชีวติตัง้แตเ่กิด ดว้ยใจแหลกสลำยพวก
เขำตดัสินใจให้เกียรตลิูกสำวโดยให้
ค�ำปรกึษำและช่วยเหลือบิดำมำรดำที่
ประสบสถำนกำรณ์คล้ำยกัน พระเจ้ำ
ทรงท�ำงำนผ่ำนสำมีภรรยำคูน้ี่เพรำะ
ควำมเห็นใจเป็นพิเศษที่พวกเขำพัฒนำ
ผ่ำนควำมยำกล�ำบำก

พึ่งพาพระผูเ้ป็นเจา้
และส่ี พึ่งพำพระผู้เป็นเจ้ำ เมื่อเรำ

ทูลขอพระองคด์ว้ยศรทัธำดว้ยเจตนำ
แท้จรงิ พระองคจ์ะทรงเปิดเผยงำน
มอบหมำยตอ่เรำ 9 เมื่อเรำพบงำนมอบ
หมำยน้ันแล้ว พระองคจ์ะทรงช่วยเรำ
ท�ำงำนมอบหมำยเหล่ำน้ีให้เกิดสัมฤ
ทธิผล “ส่ิงทัง้ปวงอยู่ตอ่หน้ำตอ่ตำ 
[พระองค]์” (คพ. 38:2 ด ู 

อับรำฮัม 2:8 ดว้ย) และในเวลำที่เหมำะ
สม พระองคจ์ะทรงเปิดประตทูี่จ�ำเป็น
ตอ่เรำ (ด ูววิรณ์ 3:8;) พระองคท์รงส่ง
พระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิตม์ำ
ให้เรำไดอ้ำศัยพลังเหนือควำมสำมำรถ
ตำมธรรมชำตขิองเรำ (ด ูฟิลิปปี 4:13; 
แอลมำ 26:12)

บรำเดอรค์นหน่ึงกังวลกับกำรตดัสิน
ใจของฝ่ำยปกครองในท้องที่ เขำรูสึ้กได้
รบักำรดลใจให้เข้ำชิงต�ำแหน่งในฝ่ำย
ปกครอง แม้ขัน้ตอนกำรหำเสียงจะน่ำ
กลัว แตเ่ขำใช้ศรทัธำและไดค้นมำช่วย
หำเสียง สุดท้ำย เขำไม่ชนะแตรู่สึ้กวำ่
พระเจ้ำประทำนกำรน�ำทำงและพลังให้
เขำช่วยชุมชนรบัรูป้ัญหำเหล่ำน้ัน

มำรดำตวัคนเดยีวคนหน่ึงเลีย้งลูก
ที่มีปัญหำดำ้นพัฒนำกำร เธอสงสัยวำ่
จะสนองควำมตอ้งกำรของครอบครวัได้
เพียงพอหรอืไม่ แม้จะยำก แตเ่ธอรูสึ้ก
วำ่พระเจ้ำประทำนพลังให้เธอท�ำ 
พันธกิจที่ส�ำคญัที่สุดน้ีส�ำเรจ็

ค�าเตือน
ในเวลำเดยีวกันกับที่พระผู้เป็นเจ้ำ

ทรงช่วยเรำท�ำงำนมอบหมำยจำกเบือ้ง
บน ปฏิปักษ์จะท�ำให้เรำเขวและจูงเรำ
ออกจำกชีวติที่มีควำมหมำย

บำปน่ำจะเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดของ
เรำ ท�ำให้ควำมรูสึ้กไวตอ่พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ลดลงและเข้ำไม่ถึงพลังทำง
วญิญำณ ในกำรท�ำงำนที่พระบิดำบน
สวรรคท์รงมี ให้เรำ เรำตอ้งพยำยำม
เป็นคนสะอำด (ด ู3 นีไฟ 8:1) เรำก�ำลัง
ด�ำเนินชีวติในแบบที่พระผู้เป็นเจ้ำทรง
สำมำรถท�ำงำนผ่ำนเรำหรอืไม่

ซำตำนพยำยำมใช้เรือ่งส�ำคญัน้อย
กวำ่ท�ำให้เรำเขวเช่นกัน พระเจ้ำทรง
เตอืนผู้น�ำศำสนจักรยุคแรกวำ่ “ควำม
คดิเจ้ำอยู่กับเรือ่งของแผ่นดนิโลก
มำกกวำ่อยู่กับเรือ่งของเรำ, . . . และ
กำรปฏิบัตศิำสนกิจที่เจ้ำไดร้บัเรยีกมำ” 
(คพ. 30:2) เรำหมกมุ่นกับเรือ่งทำงโลก
จนเรำหันเหออกจำกงำนที่ ไดร้บัมอบ
หมำยจำกเบือ้งบนหรอืไม่
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นอกจำกน้ี ซำตำนยังท�ำให้เรำ
ท้อใจเพรำะควำมรูสึ้กไม่คูค่วร เขำ
ท�ำให้งำนของเรำดเูหมือนยำกหรอืน่ำ
ท้อใจเช่นกัน แตเ่รำวำงใจพระผู้เป็น
เจ้ำได!้ พระองคท์รงรกัเรำ พระองค์
ทรงตอ้งกำรให้เรำประสบควำมส�ำเรจ็ 
พระองค ์“เสด็จไปข้ำงหน้ำ [เรำ]; 
พระองคส์ถิตกับ[เรำ] พระองคจ์ะไม่
ทรงปล่อยให้ [เรำ] ล้มเหลว” (เฉลย
ธรรมบัญญัต ิ31:8; ด ูสดดุ ี32:8; 
สุภำษิต 3:5–6; มัทธิว 19:26; คพ. 
78:18 ดว้ย)

ซำตำนอำจเกลีย้กล่อมเรำให้เห็นคำ่
ของงำนที่เรำรบัมอบหมำยวำ่มีคำ่น้อย
กวำ่งำนที่มอบหมำยให้ผู้อื่น แตทุ่ก
งำนมอบหมำยจำกพระผู้เป็นเจ้ำส�ำคญั 
และเรำจะคน้พบกำรเตมิเต็มที่เมื่อเรำ 
“ปลำบปลืม้ในส่ิงที่พระเจ้ำทรงบัญชำ 
[เรำ]” (แอลมำ 29:9)

ขณะพระผู้เป็นเจ้ำทรงท�ำงำน 
ผ่ำนเรำ ปฏิปักษ์อำจล่อลวงให้เรำ 
ยกย่องตนเองที่ท�ำส�ำเรจ็ แตเ่รำสำมำรถ
เลียนแบบควำมอ่อนน้อมถ่อมตน
ของพระผู้ช่วยให้รอดโดยไม่สรรเสรญิ
ตนเองและถวำยเกียรตแิดพ่ระบิดำ 
(ด ูมัทธิว 5:16 ว โมเสส 4:2) เมื่อนัก
ข่ำวพยำยำมยกย่องแม่ชีเทเรซำที่ช่วย
คนยำกจนมำตลอดชีวติ เธอตอบวำ่  
“น่ีเป็นงำน [ของพระผู้เป็นเจ้ำ] ดฉัิน
เป็นเหมือน . . . ดนิสอในพระหัตถ์ของ
พระองค ์. . . พระองคท์รงมีพระด�ำร ิ
พระองคท์รงลิขิต ดนิสอไม่เกี่ยวดว้ย
เลย ดนิสอเป็นเพียงส่ิงที่พระองคท์รง
ใช้เท่ำน้ัน” 10

สรุป
พี่น้องที่รกัทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญ

ให้เรำแตล่ะคน “ถวำย [ตวัของเรำ] แด่
พระเจ้ำ . . . เป็นเครือ่งใช้ ในกำรชอบ
ธรรม” ( โรม 6:13) กำรยอมตนเกี่ยวข้อง
กับกำรให้พระองคท์รงทรำบวำ่เรำ
ตอ้งกำรเป็นประโยชน์ แสวงหำกำรน�ำ
ทำงของพระองค ์และเข้ำถึงพลังของ
พระองค์

เรำสำมำรถมองไปที่พระเยซูครสิต ์
แบบอย่ำงที่ดพีรอ้มของเรำไดเ้สมอ ใน
ชีวติก่อนเกิด พระบิดำบนสวรรคต์รสั
ถำมวำ่ “เรำจะส่งใครไปเล่ำ?”

พระเยซูตรสัตอบวำ่ “ข้ำพระองคอ์ยู่
ที่น่ี, ขอทรงส่งข้ำพระองค์ ไปเถิด”  
(อับรำฮัม 3:27; ด ูอิสยำห์ 6:8ดว้ย)

พระเยซูครสิตท์รงยอมรบั ทรง
เตรยีมพรอ้ม และทรงท�ำบทบำทที่ ได้
รบัแตง่ตัง้ล่วงหน้ำให้เป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรำ พระองค์
ทรงท�ำตำมพระประสงคข์องพระบิดำ 
(ด ูยอห์น 5:30; 6:38; 3 นีไฟ 27:13) 
และทรงท�ำงำนมอบหมำยของพระองค์
เสรจ็สมบูรณ์

เมื่อเรำท�ำตำมแบบอย่ำงของพระ
ครสิตแ์ละยอมถวำยตวัเรำแดพ่ระผู้เป็น
เจ้ำ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระองคจ์ะ
ทรงใช้เรำส่งเสรมิงำนของพระองคแ์ละ
เป็นพรแก่ผู้อื่นเช่นกัน ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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บุตร มนุษย์ ก็ จะ ไม่ มี ชีวติ ใน ตวั ท่ำน
“คน ที่ กิน เน้ือ และ ดืม่ โลหิต ของ เรำ 

จะ มี ชีวติ นิ รนัดร ์และ เรำ จะ ให้ คน น้ัน 
เป็น ขึน้ มำ ใน วนั สุด ท้ำย

“เพรำะ วำ่ เน้ือ ของ เรำ เป็น อำหำร แท้ 
และ โลหิต ของ เรำ ก็ เป็น เครือ่ง ดืม่ แท้” 6

จำกน้ันพระองคท์รงอธิบำยควำม
หมำยอันลึกซึง้ของอุปลักษณ์ดงักล่ำว

“คน ที่ กิน เน้ือ และ ดืม่ โลหิต ของ เรำ 
คน น้ัน ก็ อยู่ ใน เรำ และ เรำ อยู่ ใน เขำ

“พระ บิดำ ผู้ ทรง พระ ชนม์ อยู่ ทรง ใช้ 
เรำ มำ และ เรำ มี ชีวติ เพรำะ พระ บิดำ 
อย่ำง ไร คน ที่ กิน เรำ ก็ จะ มี ชีวติ เพรำะ เรำ 
อย่ำง น้ัน” 7

แตค่นที่ฟังพระองคก็์ยังไม่เข้ำใจวำ่
พระเยซูตรสัอะไร และ “หลำยคนไดย้ิน
อย่ำงน้ันก็พูดวำ่ ค�ำสอนเรือ่งน้ียำกนัก 
ใครจะรบัได?้ . . . [และ] ตัง้ แต ่น้ัน มำ 
สำวก ของ พระ องค ์หลำย คน ถด ถอย ไม่ 
ตดิ ตำม พระ องค ์ตอ่ ไป อีก” 8

กำรรบัประทำนพระมังสำและกำร
ดืม่พระโลหิตของพระองคเ์ป็นวธิีที่ ไม่
ธรรมดำในกำรบอกวำ่เรำตอ้งน�ำพระ
ผู้ช่วยให้รอดเข้ำมำในชีวติเรำอย่ำง
สมบูรณ์—เข้ำมำในตวัตนของเรำ—
เพื่อเรำจะเป็นหน่ึงเดยีวกัน ส่ิงน้ีเกิด
ขึน้ไดอ้ย่ำงไร

อย่ำงแรกเลยเรำตอ้งเข้ำใจวำ่ในกำร
ถวำยพลีบูชำเน้ือหนังและโลหิตของ
พระองค ์พระเยซูทรงชดใช้บำปของเรำ
และเอำชนะควำมตำย ทัง้ทำงรำ่งกำย
และทำงวญิญำณ 9 จำกน้ันจึงชัดเจนวำ่ 
เรำรบัส่วนพระมังสำของพระองคแ์ละ
พระโลหิตของพระองคเ์มื่อเรำรบัพลัง
และพรของกำรชดใช้จำกพระองค์

หลักค�ำสอนของพระครสิตบ์อกส่ิง
ที่เรำตอ้งท�ำเพื่อจะรบัพระคณุแห่งกำร
ชดใช้ น่ันคอืกำรเช่ือและมีศรทัธำใน
พระครสิต ์กลับใจและรบับัพตศิมำ 
และรบัพระวญิญำณบรสุิทธิ์ “และเมื่อ
น้ันกำรปลดบำปของท่ำนจะมำถึงโดย
ไฟและโดยพระวญิญำณบรสุิทธิ์” 10  
น่ีคอืประต ูทำงเข้ำสู่พระคณุแห่งกำร
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและทำงคบั

ควำมหมำยที่เป็นเจตนำรมณ์ของ
พระผู้ช่วยให้รอดหำยไปหมดสิน้กับผู้
ฟังที่เข้ำใจพระด�ำรสัของพระองคต์ำม
ตวัอักษรเท่ำน้ัน โดยที่ตกใจกลัวกับ
ควำมคดิน้ัน พวกเขำสงสัยวำ่ “คน น้ี จะ 
เอำ เน้ือ ของ เขำ ให้ เรำ กิน ได ้อย่ำง ไร?” 5 
พระเยซูทรงอธิบำยเพิ่มเตมิวำ่

“เรำ บอก ควำม จรงิ กับ ท่ำน วำ่ ถ้ำ ท่ำน 
ไม่ ได ้กิน เน้ือ และ ไม่ ได ้ดืม่ โลหิต ของ 

โดย	เอล็เดอร์ดี.	ทอดด	์คริสทอฟเฟอร์สนั

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

วั
นรุง่ขึน้หลังจำกพระเยซูทรงเลีย้ง
อำหำรคน 5,000 คนในกำลิลีดว้ย 
“ขนม ปัง บำร ์เลย์ ห้ำ ก้อน กับ ปลำ 

สอง ตวั” 1 อย่ำงน่ำอัศจรรย์ พระองคต์รสั
กับผู้คนอีกครัง้ที่คำเปอรนำอุม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงรบัรูว้ำ่มีหลำยคนไม่
สนใจค�ำสอนของพระองคเ์ท่ำกับกำร
ไดก้ินอิ่มอีกครัง้ 2 ดงัน้ันพระองคจ์ึง
ทรงพยำยำมท�ำให้พวกเขำตระหนักถึง
คณุคำ่ที่สูงกวำ่มำกของ “อำหำร ที่ คง ทน 
อยู่ จน ถึง ชีวติ นิ รนัดร ์ซ่ึง บุตร มนุษย์ 
จะ มอบ ให้ กับ พวก ท่ำน” 3 พระเยซูทรง
ประกำศวำ่

“เรำเป็นอำหำรแห่งชีวติ
“บรรพบุรษุของพวกท่ำนไดก้ินมำนำ

ในถิ่นทุรกันดำรแล้วก็ยังเสียชีวติ
“แตน่ี่เป็นอำหำรที่ลงมำจำกสวรรค์

เพื่อให้คนที่ ไดก้ินแล้วไม่ตำย
“เรำ เป็น อำหำร ด�ำรง ชีวติ ซ่ึง ลง มำ  

จำก สวรรค ์ถ้ำ ใคร กิน อำหำร น้ี คน น้ัน  
จะ มี ชีวติ นิ รนัดร ์และ อำหำร ที่ เรำ จะ  
ให้ เพื่อ ชีวติ ของ โลก น้ัน ก็ คอื เลือด เน้ือ 
ของ เรำ” 4

	อาหาร	ด�ารง	ชีวติ	ซ่ึง	ลง	มา	
จาก	สวรรค์
หากเราใฝ่หาท่ีจะอยู่ในพระคริสต์และให้พระคริสต์ทรงสถิตในเรา เม่ือน้ันส่ิงท่ีเรา
แสวงหาคือความบริสุทธ์ิ
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แคบและแคบซ่ึงน�ำไปสู่อำณำจักรของ
พระองค์

“ดงัน้ัน, หำกท่ำนจะมุ่งหน้ำ [ตำม
ทำงน้ัน], ดืม่ด�ำ่พระวจนะของพระ
ครสิต,์ และอดทนจนกวำ่ชีวติจะหำไม่
แล้ว, ดเูถิด, พระบิดำตรสัดงัน้ี : เจ้ำจะ
มีชีวตินิรนัดร์

“. . . ดเูถิด, น่ีคอืหลักค�ำสอนของ
พระครสิต,์ และคอืหลักค�ำสอนเดยีว
และแท้จรงิของพระบิดำ, และของพระ
บตุร, และของพระวญิญำณบรสุิทธิ์,  
 ซ่ึงคอืพระผู้เป็นเจ้ำเดยีว, ไม่มีที่สุด” 11

กำรใช้สัญลักษณ์ของศีลระลึกแห่ง
พระกระยำหำรของพระเจ้ำช่ำงสวยงำม
น่ำไตรต่รอง ขนมปังและน� ้ำหมำยถึง
พระมังสำและพระโลหิตของพระองค์
ผู้ทรงเป็นอำหำรแห่งชีวติและน� ้ำด�ำรง
ชีวติ 12 เตอืนสตเิรำอย่ำงสะเทือนใจถึง
รำคำที่พระองคท์รงจ่ำยเพื่อไถ่เรำ เมื่อ
หักขนมปัง เรำระลึกถึงพระมังสำที่ฉีก
ขำดของพระผู้ช่วยให้รอด เอ็ลเดอรด์ลั
ลิน เอช. โอ๊คส์เคยกล่ำวไวว้ำ่ “เน่ืองจำก
ขนมปังถูกหักและฉีกออก แตล่ะชิน้จึง
มีลักษณะไม่เหมือนกัน เช่นเดยีวกับ
แตล่ะบุคคลที่รบัส่วนขนมปังน้ัน เรำ
ทุกคนตอ้งกลับใจจำกบำปที่แตกตำ่ง
กันไป เรำทุกคนมีควำมตอ้งกำรแตก
ตำ่งกันไปเพื่อจะเสรมิก�ำลังผ่ำนกำร
ชดใช้ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์ผู้ที่เรำ
ระลึกถึงในศำสนพิธีน้ี” 13 ขณะที่เรำดืม่
น� ้ำ เรำคดิถึงโลหิตที่พระองคท์รงหลั่ง
ในเกทเสมนีและบนกำงเขนและพลัง
อ�ำนำจในกำรช�ำระให้บรสุิทธิ์ของโลหิต 
น้ัน14 โดยที่รูว้ำ่ “ ไม่มีส่ิงที่ ไม่สะอำด 
จะเข้ำไปในอำณำจักรของพระองค์ ได”้  
เรำจึงตกลงใจที่จะอยู่ท่ำมกลำง “บรรดำ 
ผู้ที่ล้ำงอำภรณ์ของพวกเขำในเลือด 
ของ [พระผู้ช่วยให้รอด], เพรำะศรทัธำ
ของพวกเขำ, และกำรกลับใจจำกบำป
ทัง้หมดของพวกเขำ, และควำมซ่ือสัตย์
จนกวำ่ชีวติจะหำไม่ของพวกเขำ” 15 

ข้ำพเจ้ำพูดถึงกำรไดร้บัพระคณุ
แห่งกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อ
น�ำบำปและครำบของบำปเหล่ำน้ันใน

ตวัเรำออกไป ในเชิงภำพพจน์ กำรรบั
ประทำนพระมังสำของพระองคแ์ละกำร
ดืม่พระโลหิตของพระองคม์ีควำมหมำย
และควำมส�ำคญัเพิ่มเตมิ น่ันคอืกำร 
เปลี่ยนแปลงภำยในดว้ยคณุสมบัตแิละ 
พระอุปนิสัยของพระครสิต ์ทิง้ควำม 
เป็นมนุษยปุ์ถชุนและกลบัเป็นวสุิทธชิน  
“ โดยผ่ำนกำรชดใช้ของพระครสิต ์
พระเจ้ำ” 16 เมื่อเรำรบัส่วนขนมปังและ 
น� ้ำศีลระลึกในแตล่ะสัปดำห์ เรำจะได ้
รบัประโยชน์ในกำรพิจำรณำวำ่เรำตอ้ง
น�ำพระอุปนิสัยและรปูแบบพระชนม์
ชีพที่ ไรบ้ำปของพระองคม์ำใช้ ในชีวติ
ของเรำและในตวัตนของเรำอย่ำงเต็ม
ที่และครบถ้วนอย่ำงไร พระเยซูไม่
ทรงสำมำรถไถ่บำปให้ผู้อื่นไดเ้วน้แต่
พระองคเ์องจะปรำศจำกบำป เน่ืองจำก
ควำมยุตธิรรมอ้ำงสิทธิ์พระองค์ ไม่
ได ้พระองคจ์ึงสำมำรถแทนที่เรำดว้ย
พระองคเ์องเพื่อสนองตอบควำม
ยุตธิรรมแล้วจึงประทำนพระเมตตำ 

เมื่อเรำระลึกถึงและให้เกียรตกิำรพลี
พระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ของพระองค ์
เรำควรค�ำนึงถึงพระชนม์ชีพที่ ไรบ้ำป
ของพระองคเ์ช่นกัน

ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงควำมจ�ำเป็นส�ำหรบั
ควำมพยำยำมอย่ำงใหญ่หลวงในส่วน
ของเรำ เรำจะพอใจในแบบที่เรำเป็น
อยู่น้ีไม่ ไดแ้ตต่อ้งมุ่งไปข้ำงหน้ำอย่ำง
สม�่ำเสมอสู่กำร “ โต เต็ม ถึง ขนำด ควำม 
บร ิบูรณ์ ของ พระ ครสิต”์ 17 เช่นเดยีวกับ
บิดำของกษัตรยิ์ลำโมไนในพระคมัภีร์
มอรมอน เรำตอ้งเต็มใจละทิง้บำป
ทัง้หมดของเรำ 18 และมุ่งให้ควำมส�ำคญั
แก่ส่ิงที่พระเจ้ำทรงคำดหวงัจำกเรำทัง้
รำยบุคคลและรว่มกัน

ไม่นำนมำน้ี เพื่อนคนหน่ึงเล่ำให้
ข้ำพเจ้ำฟังถึงประสบกำรณ์ที่เขำมีขณะ
รบัใช้เป็นประธำนคณะเผยแผ่ เขำได้
รบักำรผ่ำตดัซ่ึงตอ้งใช้เวลำพักฟ้ืนหลำย
สัปดำห์ ในช่วงพักฟ้ืน เขำอุทิศเวลำ
คน้ควำ้พระคมัภีร ์บ่ำยวนัหน่ึงขณะที่
เขำไตรต่รองพระค�ำของพระผู้ช่วยให้
รอดใน 3 นีไฟบทที่ 27 เขำเผลอหลับไป 
ตอ่มำเขำเล่ำให้ฟังวำ่

“ผมฝันวำ่ผมไดเ้ห็นทัศนียภำพ
ทัง้หมดของชีวติผมอย่ำงแจ่มแจ้ง ผม
เห็นบำปของผม กำรเลือกที่ ไม่ด ีช่วง
เวลำ . . . ที่ผมปฏิบัตติอ่ผู้อื่นดว้ยควำม
ใจรอ้น รวมถึงกำรละเวน้ส่ิงดีๆ  ที่ผม
ควรจะพูดหรอืท�ำ . . . ผมเห็น [เรือ่งย่อ
ของ] ชีวติผมอย่ำงครอบคลุมภำยใน
เวลำสองสำมนำที แตด่เูหมือนนำนกวำ่
น้ันมำก ผมตืน่ขึน้มำ ตกใจ และ . . . 
คกุเข่ำลงข้ำงเตยีงทันทีและเริม่สวด
อ้อนวอน วงิวอนขออภัย ทุ่มเทควำม
รูสึ้กจำกใจอย่ำงที่ผมไม่เคยท�ำมำก่อน

“ก่อนควำมฝันน้ัน ผมไม่รูว้ำ่ผมมี
ควำมจ�ำเป็นที่จะตอ้งกลับใจมำกขนำด
น้ัน โดยฉับพลันควำมผิดพลำดและ
ควำมอ่อนแอของผมท�ำให้ผมเห็นอย่ำง
ชัดเจนวำ่ช่องวำ่งระหวำ่งบุคคลที่ผม
เป็นกับควำมบรสุิทธิ์และควำมดขีอง
พระผู้เป็นเจ้ำน้ันดเูหมือนห่ำงกันเป็น
ล้ำนๆ กิโลเมตร เย็นวนัน้ันในค�ำสวด
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อ้อนวอนของผม ผมแสดงควำมส�ำนึก
คณุอย่ำงสุดซึง้ตอ่พระบิดำบนสวรรค์
และพระผู้ช่วยให้รอดดว้ยสุดใจส�ำหรบั
ส่ิงที่พระองคท์รงท�ำให้ผมและส�ำหรบั
ควำมสัมพันธ์ที่ผมยกย่องกับภรรยำ
และลูกๆ ขณะที่ผมคกุเข่ำอยู่ผมรูสึ้กถึง
ควำมรกัและพระเมตตำของพระผู้เป็น
เจ้ำซ่ึงสัมผัสไดอ้ย่ำงชัดเจน แม้ผมจะ
รูสึ้กไม่มีคำ่ควร . . .

“ผมบอกไดว้ำ่ผมไม่เหมือนเดมิ
อีกตอ่ไปนับจำกวนัน้ัน . . . หัวใจผม
เปลี่ยนไป . . . ส่ิงที่ตำมมำคอืผมเสรมิ
สรำ้งควำมเข้ำใจควำมรูสึ้กของผู้อื่น
มำกขึน้ โดยมีศักยภำพมำกขึน้ที่จะ
รกั รว่มกับควำมรูสึ้กเรง่ดว่นในกำรส่ัง
สอนพระกิตตคิณุ . . . ผมสำมำรถเข้ำใจ
ข่ำวสำรแห่งศรทัธำ ควำมหวงั และของ
ประทำนแห่งกำรกลับใจซ่ึงอยู่ ในพระ
คมัภีรม์อรมอนไดม้ำกกวำ่ที่เคยเป็น
มำ” 19

เป็นส่ิงส�ำคญัที่จะตระหนักวำ่กำร
เปิดเผยอันชัดแจ้งของชำยแสนดคีน
น้ีถึงบำปและควำมบกพรอ่งของเขำไม่
ไดท้�ำให้เขำท้อแท้หรอืน�ำเขำไปสู่ควำม
สิน้หวงั ใช่ เขำรูสึ้กตกใจและเสียใจ เขำ
รูสึ้กอย่ำงแรงกล้ำวำ่ตอ้งกลับใจ เขำ
อ่อนน้อมถ่อมตนลงได ้แตเ่ขำรูสึ้กถึง
ควำมส�ำนึกคณุ สันตสุิข และควำมหวงั
—ควำมหวงัอันแท้จรงิ—เพรำะพระ
เยซูครสิต ์“อำหำร ด�ำรง ชีวติ ซ่ึง ลง มำ 
จำก สวรรค”์ 20

เพื่อนข้ำพเจ้ำพูดถึงช่องวำ่งที่เขำรบั
รู้ ในควำมฝันระหวำ่งชีวติของเขำกับ
ควำมบรสุิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ ควำม
บรสุิทธิ ์เป็นค�ำที่ถูกตอ้ง กำรกินพระ
มังสำและดืม่พระโลหิตของพระครสิต์
หมำยถึงกำรด�ำเนินตำมควำมบรสุิทธิ์ 
พระผู้เป็นเจ้ำทรงบัญชำวำ่ “พวก
ท่ำนจงเป็นคนบรสุิทธิ์ เพรำะเรำเอง
บรสุิทธิ์” 21

เอโนคแนะน�ำเรำวำ่ “จงสอนลูก
หลำนของเจ้ำ, วำ่มนุษย์ทัง้ปวง, ทุก
แห่งหน, ตอ้งกลับใจ, มิฉะน้ันพวกเขำ
จะไม่มีทำงสืบทอดอำณำจักรของพระ 

ผู้เป็นเจ้ำเป็นมรดกไดเ้ลย, เพรำะส่ิง 
ไม่สะอำดจะพ�ำนักที่น่ันไม่ได,้ หรอื 
พ�ำนักในที่ประทับของพระองคก็์ ไม ่
ได;้ เพรำะ, ในภำษำของอำดมั, มหำบรุษุ 
แห่งควำมบรสุิทธิ์คอืพระนำมของ 
พระองค,์ และพระนำมของพระองค ์
เดยีวที่ถือก�ำเนิดของพระองคค์อื 
บุตรแห่งพระมหำบุรษุ, แม้พระเยซ ู
ครสิต”์22 สมัยข้ำพเจ้ำยังเด็ก ข้ำพเจ้ำ
เคยสงสัยวำ่ท�ำไมจึงมักจะมีผู้เรยีกพระ
เยซูในพันธสัญญำใหม่วำ่ (และแม้แต่
ทรงเรยีกพระองคเ์องวำ่) บุตรมนุษย์
ในเมื่อที่จรงิพระองคค์อืบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ แตข่้อควำมของเอโนคท�ำให้
เห็นชัดเจนวำ่ที่จรงิแล้วพระนำมเหล่ำน้ี
คอืกำรรบัรองควำมศักดิสิ์ทธิ์และควำม
บรสุิทธิ์ของพระองค—์พระองคค์อืบุตร
แห่งพระมหำบุรษุแห่งควำมบรสุิทธิ์ 
พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ

หำกเรำใฝ่หำที่จะอยู่ ในพระครสิต์
และให้พระครสิตท์รงสถิตในเรำ 23 เมื่อ
น้ันส่ิงที่เรำแสวงหำคอืควำมบรสุิทธิ์ ทัง้
ทำงรำ่งกำยและวญิญำณ 24 เรำแสวงหำ
ส่ิงน้ันในพระวหิำร ซ่ึงมีข้อควำมจำรกึ
ไวว้ำ่ “บรสุิทธิ์แดพ่ระเจ้ำ” เรำแสวงหำ
ส่ิงน้ันในชีวติแตง่งำน ครอบครวั และ
บ้ำนของเรำ เรำแสวงหำส่ิงน้ันในแตล่ะ
สัปดำห์เมื่อเรำปีตยิินดี ในวนับรสุิทธิ์
ของพระเจ้ำ 25 เรำแสวงหำส่ิงน้ันแม้ ใน
รำยละเอียดของกำรใช้ชีวติประจ�ำวนั 
เช่น ค�ำพูด กำรแตง่กำย ควำมคดิของ
เรำ ดงัที่ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน
กล่ำวไวว้ำ่ “เรำเป็นผลผลิตของทุกส่ิง
ที่เรำอ่ำน ทุกส่ิงที่เรำด ูทุกส่ิงที่เรำฟัง
และทุกส่ิงที่เรำคดิ”26 เรำแสวงหำควำม
บรสุิทธิ์เมื่อเรำแบกกำงเขนของเรำทุก
วนั27

ซิสเตอรแ์ครอล เอฟ. แมคคองกี
กล่ำวไวว้ำ่ “เรำรูจ้ักกำรทดสอบ กำร
ล่อลวง และควำมยำกล�ำบำกมำกมำย
ที่สำมำรถดงึเรำออกห่ำงจำกทัง้หมด
ที่เป็นคณุธรรม และกล่ำวขวญักัน
วำ่ดตีอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำแต่
ประสบกำรณ์มนุษย์ของเรำเปิดโอกำส

ให้เรำเลือกควำมบรสุิทธิ์บ่อยครัง้เรำตอ้ง 
เสียสละเพื่อรกัษำพันธสัญญำที่ช�ำระ 
เรำให้ศักดิสิ์ทธิ์และท�ำให้เรำบรสุิทธิ์”28  
และส�ำหรบัส่ิงที่ “เรำตอ้งเสียสละ”  
ข้ำพเจ้ำขอเสรมิกำรรบัใช้ที่เรำให้

เรำรูว้ำ่ “เมื่อ [เรำ] อยู่ ในกำรรบัใช้ 
เพื่อนมนุษย์ [ของเรำ] [เรำ] ก็อยู่ ในกำร 
รบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำ [ของเรำ] น่ันเอง.”29  
พระเจ้ำทรงเตอืนเรำวำ่กำรรบัใช้เช่น 
น้ันเป็นศนูย์กลำงของพระชนม์ชีพ 
และพระอุปนิสัยของพระองค ์“เพรำะ  
วำ่ บุตร มนุษย์ ไม่ ได ้มำ เพื่อ รบั กำร  
ปรน นิ บัต ิแต ่มำ เพื่อ จะ ปรน นิ บัต ิคน  
อื่น และ ให้ ชีวติ ของ ท่ำน เป็น คำ่ ไถ่ คน  
จ�ำ นวน มำก” 30 ประธำนแมเรยีน จี.  
รอมนีย์อธิบำยไวอ้ย่ำงชำญฉลำดวำ่ “กำร 
รบัใช้ ไม่ ใช่ส่ิงที่เรำตอ้งอดทนบนโลกน้ี 
เพือ่จะไดสิ้ทธิอ์ยู่ ในอำณำจกัรซีเลสเชียล  
กำรรบัใช้เป็นส่วนประกอบของกำร 
สรำ้งชีวติอันสูงส่งในอำณำจักร 
ซีเลสเชียล” 31

เศคำรยิำห์พยำกรณ์วำ่ในสมัยพันปี
ที่พระเจ้ำทรงปกครอง แม้แตก่ระดิง่
ของม้ำก็จะมีจำรกึวำ่ “บรสุิทธิ์แดพ่ระ
ยำห์เวห์” 32 ในท�ำนองเดยีวกัน วสุิทธิชน
ผู้บุกเบิกในหุบเขำแห่งน้ีประทับตรำส่ิง
ช่วยเตอืนน้ัน “บรสุิทธิ์แดพ่ระเจ้ำ” ลง
บนส่ิงธรรมดำสำมัญตลอดจนส่ิงเหล่ำ
น้ันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธรรมเนียม
ปฏิบัตทิำงศำสนำมำกกวำ่ ค�ำจำรกึน้ีมี
อยู่บนถ้วยและถำดศีลระลึก และพิมพ์
ไว้ ในใบส�ำคญักำรแตง่ตัง้สำวกเจ็ดสิบ
และในสัญลักษณ์สมำคมสงเครำะห์ 
“บรสุิทธิ์แดพ่ระเจ้ำ” ยังปรำกฏบน
หน้ำตำ่งแสดงสินคำ้ของห้ำง ZCMI 
สถำบันกำรคำ้สหกรณ์แห่งไซอัน และ
ยังพบไดบ้นหัวคอ้นและบนกลอง 
“บรสุิทธิ์แดพ่ระเจ้ำ” จำรกึไวบ้นลูกบิด
เหล็กของประตบูำ้นประธำนบรคิมั ยงัก์ 
ส่ิงอ้ำงอิงถึงควำมบรสุิทธิ์เหล่ำน้ีใน
สถำนที่ซ่ึงไม่ธรรมดำหรอืคำดไม่ถึงอำจ
ดเูหมือนไม่เข้ำกัน แตส่ิ่งเหล่ำน้ีบอก
วำ่เรำตอ้งมุ่งเน้นที่ควำมบรสุิทธิ์อย่ำง
ครอบคลุมและตอ่เน่ืองมำกเพียงไร
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กำรรบัส่วนพระมังสำของพระผู้
ช่วยให้รอดและกำรดืม่พระโลหิต
ของพระองคห์มำยถึงกำรน�ำส่ิงที่ ไม่
สอดคล้องกับอุปนิสัยเหมือนพระครสิต์
ออกไปจำกชีวติเรำและท�ำให้พระคณุ 
ลักษณะของพระองคเ์ป็นของเรำเอง  
น่ีคอืควำมหมำยที่มำกกวำ่กำรกลับ
ใจ คอืไม่เพียงหันไปจำกบำปในอดตี
เท่ำน้ันแต ่“ทุ่มเทใจและควำมตัง้ใจให้
พระผู้เป็นเจ้ำ” 33 ตอ่จำกน้ีไปดว้ย ดงั
ที่เกิดขึน้กับเพื่อนข้ำพเจ้ำในควำมฝัน
ที่เป็นกำรเปิดเผยของเขำ พระผู้เป็น
เจ้ำจะทรงแสดงให้เรำเห็นข้อบกพรอ่ง
และควำมล้มเหลวของเรำ แตพ่ระองค์
จะทรงช่วยเรำเปลี่ยนควำมอ่อนแอเป็น
ควำมเข้มแข็งเช่นกัน 34 หำกเรำถำม
อย่ำงจรงิใจวำ่ “ข้ำพ เจ้ำ ยัง ขำด อะไร อีก 
บ้ำง?”35 พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยให้เรำ
เดำค�ำตอบเอง แตด่ว้ยควำมรกัพระองค์
จะทรงตอบเพื่อควำมสุขของเรำ และ
พระองคจ์ะประทำนควำมหวงัให้เรำ

ส่ิงน้ีเป็นควำมพยำยำมที่แรงกล้ำ 
และจะน่ำหวำดหวัน่มำกหำกเรำ
แสวงหำควำมบรสุิทธิ์แตเ่พียงล�ำพัง 
ควำมจรงิอันเรอืงโรจน์คอืเรำไม่ โดด
เดีย่ว เรำมีควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำ 
พระคณุของพระครสิต ์กำรปลอบโยน
และกำรน�ำทำงของพระวญิญำณบรสุิทธิ ์ 

มิตรภำพและก�ำลังใจจำกเพื่อนวสุิทธิ
ชนในพระวรกำยของพระครสิต ์ขอให้
เรำอย่ำพึงพอใจในสภำพของตนเอง
ขณะน้ี ขอให้เรำอย่ำท้อแท้ ใจเช่นกัน 
ดงัที่เพลงสวดบทหน่ึงซ่ึงเรยีบง่ำยแต่
ชวนครุน่คดิกระตุน้เรำ

ขอจงบรสุิทธิ์ โลกรดุด�ำเนินไป
ขอจงใช้เวลำกับพระเยซูตำมล�ำพัง
ท่ำนจะเป็นเหมือนพระองค ์โดยท�ำตำม

และเชือ่ฟัง
มิตรสหำยพรอ้มพรัง่จะเห็นพระองค์ ใน

ท่ำน 36

ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์พยำนถึงพระ
เยซูครสิต ์“ อำหำร ด�ำรง ชีวติ ซ่ึง ลง มำ 
จำก สวรรค”์ 37 และ “คน ที่ กิน เน้ือ และ 
ดืม่ โลหิต [ของ พระองค]์  จะ มี ชีวติ  
นิ รนัดร”์ 38 ในพระนำมของพระเยซคูรสิต ์ 
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ยอห์น 6:9.
 2. ด ูยอห์น 6:26.
 3. ยอห์น 6:27.
 4. ยอห์น 6:48–51.
 5. ยอห์น 6:52.
 6. ยอห์น 6:53–55.
 7. ยอห์น 6:56–57.
 8. ยอห์น 6:60, 66. ครัง้น้ีน่ีเองที่พระผู้ช่วยให้

รอดตรสัถำมอัครสำวกสิบสองของพระองค์

วำ่ “พวก ท่ำน ก็ จะ จำก เรำ ไป ดว้ย หรอื?” (ยอห์น 
6:67). เปโตรตอบรบัแทนอัครสำวกสิบสอง
ดว้ยศรทัธำที่แน่วแน่วำ่ “องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ 
พวก ข้ำ พระ องค ์จะ จำก ไป หำ ใคร ได?้ พระ องค ์
ทรง มี ถ้อย ค�ำ แห่ง ชีวติ นิ รนัดร ์และพวกข้ำ
พระองคก็์เช่ือและทรำบแล้ววำ่พระองค ์
ทรงเป็นองคบ์รสุิทธิ์ของพระเจ้ำ” (ยอห์น 
6:68–69). ข้ำพเจ้ำไม่แน่ใจวำ่ในช่วงเวลำน้ัน
เปโตรกับพี่น้องชำยของท่ำนเข้ำใจส่ิงที่พระเจ้ำ 
ทรงสอนมำกกวำ่สำนุศิษย์ผู้ที่ตอนน้ีทอดทิง้ 
พระอำจำรย์ ไปแล้วหรอืไม่ แตเ่ปโตรรูด้ว้ย 
กำรเป็นพยำนของพระวญิญำณอย่ำงแน่นอน
วำ่พระเยซูคอืพระครสิตพ์ระ บุตร ของ พระ เจ้ำ 
ผู้ ทรง พระ ชนม์ อยู่ (ด ูมัทธิว 16:15–17 ดว้ย) 
และควำมรอดจะไม่สำมำรถพบไดท้ี่อื่นใดอีก 
ฉะน้ันท่ำนจึงให้ค�ำมั่นสัญญำที่จะตดิตำมพระ
เยซูไม่วำ่จะเกิดอะไรขึน้ หำกท่ำนมีค�ำถำม เมื่อ
ถึงเวลำก็จะไดร้บัค�ำตอบเอง แตท่่ำนจะไม่ยอม
ถูกชักน�ำไปจำกควำมภักดตีอ่พระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ—เป็นแบบอย่ำงอันวเิศษส�ำหรบัเรำ
ทุกคน.

 9. ด ูลูกำ 22:44; ฮีบร ู13:12; โมไซยำห์ 3:7; 
15:7–8; แอลมำ 7:13; หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ 19:18; 38:4; 45:4–5.

 10. 2 นีไฟ 31:17.
 11. 2 นีไฟ 31:20–21.
 12. ด ูยอห์น 4:10.
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ข้ำพเจ้ำไดย้ินหลำยคนประสบปัญหำ
น้ีทั่วศำสนจักร “ฉันคงไม่ดพีอ” “ฉัน
ท�ำไดต้�ำ่กวำ่ที่ควรท�ำไวม้ำก” “ฉันจะ
ไม่มีวนัเทียบเท่ำ” ข้ำพเจ้ำไดย้ินเรือ่ง
น้ีจำกวยัรุน่ ข้ำพเจ้ำไดย้ินจำกผู้สอน
ศำสนำ ข้ำพเจ้ำไดย้ินจำกผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสใหม่ ข้ำพเจ้ำไดย้ินจำกผู้ที่เป็น
สมำชิกมำตลอดชีวติ สตรวีสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยผู้ชำญฉลำดคนหน่ึง ซิสเตอร์
ดำรล์ำ ไอแซคสันเคยสังเกตวำ่ ในวธิี ใด
วธิีหน่ึงซำตำนจัดกำรท�ำให้พันธสัญญำ
และพระบัญญัตเิป็นเสมือนค�ำสำปแช่ง
และกำรลงโทษ ส�ำหรบับำงคน ซำตำน
ไดเ้ปลี่ยนอุดมคตแิละกำรดลใจของ
พระกิตตคิณุเป็นกำรชิงชังตนเองและ
กำรก่อควำมเดอืดรอ้น 3

ส่ิงที่ข้ำพเจ้ำเพิ่งบอกไปไม่ไดป้ฏิเสธ
หรอืดแูคลนพระบัญญัตทิี่พระผู้เป็น
เจ้ำประทำนแก่เรำแตอ่ย่ำงใด ข้ำพเจ้ำ
เช่ือในควำมดพีรอ้มของพระองค ์
และข้ำพเจ้ำทรำบวำ่เรำเป็นบุตรธิดำ
ทำงวญิญำณของพระองคพ์รอ้มดว้ย
ศักยภำพที่จะเป็นเหมือนพระองค ์
ข้ำพเจ้ำทรำบเช่นกันวำ่ ในฐำนะบุตร
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำไม่ควรลด
คำ่หรอืให้รำ้ยตวัเรำเอง รำวกับวำ่กำร
ท�ำรำ้ยตนเองจะท�ำให้เรำกลำยเป็น
บุคคลที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงตอ้งกำรให้
เรำเป็น ไม่! ดว้ยควำมยินดทีี่จะกลับใจ
และปรำรถนำจะมีควำมชอบธรรมเพิ่ม
ขึน้ในใจเรำเสมอ ข้ำพเจ้ำหวงัวำ่เรำจะ
ปรบัปรงุตนเองในวธิีซ่ึงไม่ตอ้งท�ำให้
เกิดแผลพุพองหรอืภำวะเบื่ออำหำร 
ควำมรูสึ้กหดหู่หรอืกำรท�ำลำยควำมเช่ือ
มั่นในตนเอง น่ัน ไม่ ใช่ ส่ิงที่พระเจ้ำ
ทรงตอ้งกำรส�ำหรบัเด็กปฐมวยัหรอืใคร
ก็ตำมที่รอ้งเพลงอย่ำงสุจรติใจวำ่ “ฉัน
พำกเพียรเป็นเหมือนพระเยซู” 4

ในกำรน�ำประเด็นน้ีมำใส่ไว้ ในบรบิท 
ข้ำพเจ้ำขอเตอืนเรำทุกคนวำ่เรำอำศัย
อยู่ ในโลกที่ตกและเวลำน้ีเรำเป็นคน
ที่ตก เรำอยู่ ในอำณำจักร ทีเลสเชียล 
ซ่ึงสะกดดว้ย ท ไม่ ใช่ ซ ดงัที่ประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนไวว้ำ่ ที่น่ี ใน

ดนัีก ท่ำนคงท�ำพระบัญญัตขิ้อสุดท้ำย
ในห่วงโซ่น้ีไม่ส�ำเรจ็แน่นอน น่ันคอื 
“เพรำะ ฉะน้ัน พวก ท่ำน จง เป็น คน ด ี
พรอ้ม เหมือน อย่ำง ที่ พระ บิดำ  . . . ผู้ 
สถิต ใน สวรรค ์ทรง ด ีพรอ้ม” 2 ดว้ยพระ
บัญชำปิดท้ำยข้อน้ัน เรำอยำกจะกลับไป
นอนคลุมโปง เป้ำหมำยซีเลสเชียลเช่น
น้ันดเูหมือนไกลเกินเอือ้ม แตแ่น่นอน
วำ่พระเจ้ำจะไม่ประทำนพระบัญญัตทิี่
พระองคท์รงทรำบวำ่เรำจะรกัษำไม่ได ้
เรำมำดกูันวำ่ควำมสับสนน้ีจะน�ำเรำไป
ที่ ไหน

โดย	เอล็เดอร์เจฟฟรีย	์อาร์.	ฮอลแลนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พระคมัภีรเ์ขียนไวเ้พื่อเป็นพร
และให้ก�ำลังใจเรำ และเป็น
อย่ำงน้ันจรงิ เรำขอบพระทัย

สวรรคส์�ำหรบัทุกบทและทุกข้อที่เรำได้
รบั แตท่่ำนสังเกตไหมวำ่ในบำงโอกำส
จะมีข้อพระคมัภีรป์รำกฏขึน้ซ่ึงเตอืน
วำ่เรำ ก�ำลัง ท�ำไดต้�ำ่กวำ่ที่ควรท�ำนิด
หน่อย ตวัอย่ำงเช่น ค�ำเทศนำบนภูเขำ
เริม่ตน้ดว้ยเรือ่งที่ละมุนละไมและอ่อน
โยนของผู้เป็นสุข แต่ ในหลำยข้อที่ตำม
มำ พระองคต์รสักับเรำวำ่—ใช่วำ่เรำตอ้ง
ไม่ฆ่ำเท่ำน้ัน แม้แตจ่ะโกรธเรำก็ท�ำไม่
ไดด้ว้ย พระองคต์รสักับเรำวำ่ ใช่วำ่เรำ
ตอ้งไม่ล่วงประเวณีเท่ำน้ัน แม้แตค่วำม
คดิสกปรกเรำก็ตอ้งไม่มีดว้ย ส่วนคน
ที่ขอ เรำตอ้งให้เสือ้ตวันอกของเรำแล้ว
ให้เสือ้คลุมของเรำดว้ย เรำตอ้งรกัศัตร ู
อวยพรคนที่สำปแช่งเรำ และท�ำดตีอ่
คนที่เกลียดเรำ 1

หำกน่ันคอืกำรศึกษำพระคมัภีรย์ำม
เช้ำของท่ำน และหลังจำกอ่ำนมำถึง
ตรงน้ัน ท่ำนมั่นใจวำ่ในใบรำยงำนพระ
กิตตคิณุของท่ำน น่ำจะไดค้ะแนนไม่

เพราะ	ฉะนั้น	พวก	ท่าน	จง	
เป็น	คน	ดี	พร้อม—ในท่ีสุด
หากเราบากบ่ัน เม่ือน้ันท่ีใดสักแห่งในนิรันดรการขดัเกลาของเราจะเสร็จส้ินและ
ครบถ้วน
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ควำมเป็นมรรตยั ควำมดพีรอ้มยังคง 
“เป็นกระบวนกำรตอ่เน่ือง” 5

ดงัน้ันข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่พระเยซูมิได้
ทรงมีเจตนำให้ค�ำเทศนำของพระองค์
ในเรือ่งน้ีเป็นพระด�ำรสัต�ำหนิตเิตยีน
จุดอ่อนของเรำ ไม่เลย ข้ำพเจ้ำเช่ือ 
วำ่พระองคท์รงมีเจตนำให้เป็นค�ำ 
สรรเสรญิพระคณุลักษณะและพระอัต
ลกัษณ์ของพระผู้เป็นเจำ้พระบดิำนิรนัดร ์
และส่ิงที่เรำจะบรรลุไดก้ับพระองค ์
ในนิรนัดร อย่ำงไรก็ด ีข้ำพเจ้ำส�ำนึก 
คณุที่รูว้ำ่แม้ท่ำมกลำงควำมไม่ดพีรอ้ม 
ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงน้อยพระผู้เป็นเจ้ำ
ก็ทรงดพีรอ้ม—ตวัอย่ำงเช่น อย่ำง
น้อยพระองคก็์ทรงสำมำรถรกัศัตรขูอง
พระองค์ ได ้เพรำะมักจะมีอยู่บ่อยๆ  
ที่ควำมเป็น “มนุษย์ปุถุชน” 6 ในตวั
เรำท�ำให้บำงครัง้ท่ำนกับข้ำพเจ้ำตำ่ง
ก็เป็นศัตรคูนน้ัน ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุที่
อย่ำงน้อยพระผู้เป็นเจ้ำก็ทรงอวยพร
คนที่ข่มเหงพระองค์ ได ้เพรำะบำง
ครัง้เรำ ทุกคน ก็ข่มเหงพระองคเ์ช่น
กันแม้ ไม่ไดต้อ้งกำรหรอืจงใจท�ำเช่น
น้ัน ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุที่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงมีพระเมตตำและทรงเป็นผู้สรำ้ง
สันตเิพรำะข้ำพเจ้ำตอ้งกำรพระเมตตำ
และโลกตอ้งกำรสันตภิำพ แน่นอนวำ่
ทุกส่ิงที่เรำกล่ำวถึงคณุธรรมของพระ
บิดำ เรำก็กล่ำวถึงพระบุตรองคเ์ดยีวที่
ถือก�ำเนิดของพระองค ์ผู้ทรงพระชนม์
และสิน้พระชนม์ ในควำมดพีรอ้มเช่น
เดยีวกันน้ัน

ข้ำพเจ้ำจึงรบีกล่ำววำ่กำรมุ่งเน้น
ที่ควำมส�ำเรจ็ของพระบิดำและพระ
บุตรแทนที่จะมุ่งเน้นที่ควำมล้มเหลว
ของเรำไม่ได้ ให้เหตผุลแก้ตำ่งเรำเลย
สักนิดส�ำหรบัชีวติที่ ไม่มีวนัิยหรอืกำร
ลดมำตรฐำนของเรำให้ต�ำ่ลง ไม่เลย 
นับจำกกำลเริม่ตน้พระกิตตคิณุไดร้บั
กำรสอน “เพื่อเตรยีมธรร มิก ชน . . . 
จนกวำ่เรำ . . . จะ . . . บรรลุถึงควำม
เป็นผู้ ใหญ่ โตเต็มถึงขนำดควำม
บร ิบูรณ์ของพระ ครสิต”์ 7 ข้ำพเจ้ำเพียง
แตแ่นะน�ำวำ่อย่ำงน้อยจุดประสงค์

หน่ึงของพระคมัภีรข์้อหน่ึงหรอืพระ
บัญญัตขิ้อหน่ึงอำจเพื่อเตอืนเรำวำ่ 
“ขนำดควำม บร ิบูรณ์ ของ พระ ครสิต”์8 
น้ันดเีลิศเพียงใด สรำ้งแรงบันดำลใจ
ให้เรำรกัและสรรเสรญิพระองคม์ำก
ขึน้ ปรำรถนำมำกขึน้ที่จะเป็นเหมือน
พระองค์

“แท้จรงิแล้ว, จงมำหำพระ
ครสิต,์ และไดร้บักำรท�ำให้ดพีรอ้มใน
พระองค ์. . . ,” โมโรไนวงิวอน “รกัพระผู้
เป็นเจ้ำดว้ยสุดพลัง, ควำมนึกคดิ, และ
พละก�ำลังของท่ำน, เมื่อน้ัน . . . โดย
พระคณุของพระองคท์่ำนจะดพีรอ้ม
ในพระครสิต.์” 9 ควำมหวงัเดยีวของเรำ
ส�ำหรบัควำมดพีรอ้มที่แท้จรงิคอืกำร
ไดร้บัของประทำนแห่งควำมดพีรอ้ม
น้ันจำกสวรรค—์เรำไม่สำมำรถ “ ไดม้ำ” 
ดว้ยตนเองได ้ดงัน้ันพระคณุของพระ
ครสิตเ์สนอให้เรำไม่ไดเ้ป็นเพียงควำม
รอดจำกโทมนัสและบำปรวมทัง้ควำม
ตำยเท่ำน้ันแตย่ังเป็นควำมรอดจำกกำร
วพิำกษ์วจิำรณ์ตนเองตลอดเวลำดว้ย

ข้ำพเจ้ำขอใช้อุปมำเรือ่งหน่ึงของ
พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อกล่ำวถึงส่ิงน้ีใน
วธิีที่ตำ่งออกไปเล็กน้อย ทำสคนหน่ึง
เป็นหน้ีกษัตรยิ์ของเขำเป็นจ�ำนวน
เงิน 10,000 ตะลันต ์โดยที่ ไดย้ินทำส
วงิวอนขอควำมอดทนและควำมเมตตำ 
“เจ้ำ องค ์น้ัน ทรง สงสำร จึง . . . ทรง ยก 
หน้ี” แตแ่ล้วทำสคนเดยีวกันน้ันไม่ยอม
ยกหน้ีให้เพื่อนทำสดว้ยกัน ที่เป็นหน้ี
เขำอยู่ 100 เดนำรอิัน เมื่อไดย้ินดงัน้ี 
กษัตรยิ์จึงเศรำ้ใจกับคนที่เขำยกหน้ีให้ 
“เอ็ง ควร จะ เมตตำ เพื่อน ทำส ดว้ย กัน 
เหมือน เรำ เมตตำ เอ็ง ไม่ ใช่ หรอื?” 10

มีควำมเห็นแตกตำ่งกันบ้ำง
ท่ำมกลำงนักวชิำกำรเกี่ยวกับคำ่ของ
เงินที่กล่ำวถึงในเรือ่งน้ี—ขออภัยที่ ใช้
สกุลเงินของสหรฐัในกำรอ้ำงอิง—แต่
เพื่อให้เข้ำใจง่ำย หำกหน้ีขนำดเล็ก 100 
เดนำรอิันที่ยกให้ ไม่ไดม้ีคำ่เท่ำกับ 100 
ดอลลำร์ ในสมัยของเรำ หน้ี 10,000 ตะ
ลันตท์ี่ยกให้ ไดอ้ย่ำงง่ำยดำยก็อำจมีคำ่
ถึง 1 พันล้ำนดอลลำร—์หรอืมำกกวำ่!

ในฐำนะที่เป็นหน้ีส่วนบุคคล จึงเป็น
เงินจ�ำนวนมหำศำล—เกินกวำ่เรำจะ
เข้ำใจได ้(ไม่มี ใครจับจ่ำยใช้สอยมำก
ขนำดน้ัน!) เพื่อจุดประสงคข์องอุปมำ
เรือ่งน้ี หน้ีดงักล่ำว ควร จะเข้ำใจยำก 
ควร จะอยู่เหนือควำมสำมำรถของเรำ
ที่จะรูซึ้ง้ ไม่ตอ้งบอกเลยวำ่อยู่เหนือ
ควำมสำมำรถของเรำที่จะจ่ำยคนืได ้น่ัน
เพรำะวำ่น่ีไม่ ใช่เรือ่งรำวของทำสสอง
คนถกเถียงกันในพันธสัญญำใหม่ น่ีคอื
เรือ่งรำวของเรำทุกคน ครอบครวัมนุษย์
ที่ตก—ลูกหน้ีมรรตยั ผู้ล่วงละเมิด 
และนักโทษ เรำทุกคนเป็นลูกหน้ี ค�ำ
พิพำกษำคอืกำรจองจ�ำเรำทุกคน และ
เรำทุกคนคงจะอยู่ที่น่ันหำกไม่ ใช่เพรำะ
พระคณุของพระมหำกษัตรยิ์ ผู้ทรง
ปลดปล่อยเรำเป็นอิสระเพรำะพระองค์
ทรงรกัเรำและ “ทรงหวัน่ไหวดว้ยควำม
สงสำร [เรำ]” 11

พระเยซูทรงใช้มำตรวดัซ่ึงยำกจะ
หยั่งถึงในเรือ่งน้ีเพรำะกำรชดใช้ของ
พระองคเ์ป็นของประทำนซ่ึงยำกจะ
หยั่งถึงในรำคำซ่ึงยำกจะเข้ำใจ ส�ำหรบั
ข้ำพเจ้ำ ดเูหมือนวำ่อย่ำงน้อย ทัง้หมด
น้ันก็เป็นส่วนหน่ึงของควำมหมำย
เบือ้งหลังพระบัญชำของพระเยซูที่ ให้ดี
พรอ้ม เรำอำจไม่สำมำรถแสดงควำมดี
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พรอ้มระดบั 10,000 ตะลันตท์ี่พระบิดำ
และพระบุตรทรงมี แต ่ไม่ มำกเกินไป
ที่พระองคจ์ะทรงขอให้เรำเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้ำมำกขึน้อีกหน่อยในเรือ่ง
เล็กๆ น้อยๆ ที่เรำจะพูดและกระท�ำ รกั
และให้อภัย กลับใจและปรบัปรงุอย่ำง
น้อยที่สุดในควำมดพีรอ้มระดบั 100 
เดนำรอิัน ซ่ึงเห็นไดชั้ดวำ่อยู่ภำยใน
ควำมสำมำรถของเรำที่จะท�ำได้

พี่น้องทัง้หลำย นอกจำกพระเยซู
แล้ว ไม่มีชีวติใดสมบูรณ์แบบในกำร
เดนิทำงบนแผ่นดนิโลกซ่ึงเรำก�ำลัง
ด�ำเนินอยู่ ดงัน้ันขณะอยู่ ในควำม
เป็นมรรตยั ขอให้เรำพยำยำมปรบัปรงุ
อย่ำงสม�่ำเสมอโดยไม่หมกมุ่นอยู่กับ
พฤตกิรรมที่นักวทิยำศำสตรเ์รยีกวำ่ 
“ควำมสมบูรณ์แบบที่เป็นพิษ” 12 เรำ
ควรหลีกเลี่ยงควำมคำดหวงัเกินควำม
จ�ำเป็นแบบน้ันในตนเองและในผู้อื่น 
และข้ำพเจ้ำขอเสรมิวำ่ ในผู้ที่ ไดร้บั
เรยีกให้รบัใช้ ในศำสนจักร—ซ่ึงส�ำหรบั
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยน่ันหมำยถึง ทุกคน 
เพรำะเรำทุกคนไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ที่ ใด
ที่หน่ึง

ในเรือ่งน้ัน ลี โอ ตอลสตอย เคย
เขียนเรือ่งรำวหน่ึงของบำทหลวงคน
หน่ึงที่ถูกสมำชิกในที่ประชุมของเขำ
วพิำกษ์วจิำรณ์วำ่ไม่ด�ำเนินชีวติอย่ำง
เครง่ครดัเท่ำที่ควร ดงัน้ันผู้วพิำกษ์
วจิำรณ์จึงสรปุวำ่หลักธรรมที่บำทหลวง
ผู้ผิดพลำดสอนจึงไม่ถูกตอ้งเช่นกัน

เพื่อเป็นกำรตอบโตค้�ำวพิำกษ์
วจิำรณ์น้ัน บำทหลวงกล่ำววำ่ “ดู
ชีวติข้ำพเจ้ำในเวลำน้ีและเทียบกับ
ชีวติข้ำพเจ้ำก่อนหน้ำน้ี ท่ำนจะเห็น
วำ่ข้ำพเจ้ำพยำยำมด�ำเนินชีวติตำม
ควำมจรงิที่ข้ำพเจ้ำประกำศ” โดยที่
ไม่สำมำรถด�ำเนินชีวติตำมอุดมคติ
อันสูงส่งที่เขำสอน บำทหลวงคนน้ัน
ยอมรบัวำ่เขำล้มเหลว แตเ่ขำรอ้งวำ่

“ โจมตขี้ำพเจ้ำเถิด [หำกท่ำน 
ตอ้งกำร] ข้ำพเจ้ำท�ำผิดเอง แต ่[อย่ำ] 
โจมต ี. . . เส้นทำงที่ข้ำพเจ้ำเดนิตำม 
. . . หำกข้ำพเจ้ำรูท้ำงกลับบ้ำน [แต]่ 

ข้ำพเจ้ำเดนิไปตำมทำงน้ันอย่ำงมึนเมำ 
ทำงน้ันจะไม่ ใช่ทำงที่ถูกตอ้งเพียง
เพรำะข้ำพเจ้ำเดนิโซเซไปมำอย่ำงน้ัน
หรอื

“. . . ขออย่ำไชโยโห่รอ้งวำ่ ‘ดเูขำ
สิ! . . . น่ันแน่ะเขำก�ำลังล้มลุกคลุก
คลำนลงไปในล�ำห้วย!’ อย่ำเลย อย่ำได้
สะใจเลย แตจ่งช่วย . . . [ ใครก็ตำมที่
พยำยำมเดนิบนเส้นทำงกลับไปหำพระ
ผู้เป็นเจ้ำ]” 13

พี่น้องทัง้หลำย เรำทุกคนปรำรถนำ
จะมีชีวติเหมือนพระครสิตม์ำกกวำ่ที่
เรำมักประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรใช้ชีวติ 
หำกเรำยอมรบัส่ิงน้ันอย่ำงจรงิใจและ
พยำยำมปรบัปรงุ เรำไม่ ใช่คนหน้ำซ่ือ
ใจคด เรำเป็นมนุษย์ ขอให้เรำปฏิเสธ
อย่ำยอมให้ควำมเขลำเยี่ยงมนุษย์ของ
ตวัเรำเอง และควำมบกพรอ่งที่ ไม่อำจ
หลีกเลี่ยงแม้ของคนที่ดทีี่สุด ท�ำให้เรำ
เหยียดหยำมควำมจรงิของพระกิตตคิณุ 
ควำมเป็นจรงิของศำสนจักร ควำมหวงั
ส�ำหรบัอนำคตของเรำ หรอืควำมเป็น 
ไปไดข้องควำมเป็นเหมือนพระผู้เป็น 
เจ้ำ หำกเรำบำกบั่น เมื่อน้ันที่ ใดสักแห่ง 
ในนิรนัดรกำรขัดเกลำของเรำจะเสรจ็ 
สิน้และครบถ้วน—ซ่ึงคอืควำมหมำย 
ของค�ำวำ่ สมบูรณ์แบบ14 ซ่ึงอยู่ ใน 
พันธสัญญำใหม่

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงจุดหมำยอัน
ยิ่งใหญ่น้ัน ซ่ึงมี ให้เรำโดยกำรชดใช้
ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์พระองค์

ผู้ทรงด�ำเนิน “จำกพระคณุสู่พระคณุ”15 
จนกระทั่งในควำมเป็นอมตะของ
พระองค์16 ทรงไดร้บัควำมสมบูรณ์แห่ง
รศัมีภำพซีเลสเชียล 17 ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนวำ่ในเวลำน้ีและทุกโมงยำม ดว้ย
พระหัตถ์ที่มีรอยแผลเป็นจำกตะปู 
พระองคท์รงมอบพระคณุเดยีวกัน
น้ันให้เรำ ทรงประคบัประคองและให้
ก�ำลังใจเรำ ไม่ยอมปล่อยเรำไปจนกวำ่
เรำจะกลับถึงบ้ำนอย่ำงปลอดภัยใน
อ้อมกอดของพระบิดำพระมำรดำบน
สวรรค ์ส�ำหรบัช่วงเวลำอันสมบูรณ์แบบ
น้ัน ข้ำพเจ้ำพยำยำมไปให้ถึง แม้จะ
งุ่มง่ำมก็ตำมที ส�ำหรบัของประทำนอัน
สมบูรณ์แบบน้ัน ข้ำพเจ้ำขอบพระทัย
ตอ่ไป แม้จะขำดตกบกพรอ่งก็ตำม
ที ข้ำพเจ้ำท�ำเช่นน้ีในพระนำมของ
พระองคผ์ู้ทรงดพีรอ้ม พระองคผ์ู้ ไม่
ทรงงุ่มง่ำมหรอืขำดตกบกพรอ่งแตท่รง
รกัเรำทุกคน แม้พระองคค์อืพระเจ้ำ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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น�าเสนอโดย	ประธานเฮนรีย	์บี.	อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องทัง้หลำย ตอ่ไปน้ีข้ำพเจ้ำจะ
น�ำเสนอเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่  
สำวกเจ็ดสิบภำค และฝ่ำยประธำน

องคก์ำรช่วยสำมัญของศำสนจักรเพื่อ
ให้ท่ำนออกเสียงสนับสนุน

ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนโธมัส สเป็น
เซอร ์มอนสัน ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์  
ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และประธำนของ 
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 

การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ี
ศาสนจกัร
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ส�ำหรบักำรรบัใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวก
ท่ำน โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดสำวกเจ็ดสิบภำคตอ่
ไปน้ี: เพโดร ยู. แอดดรู,ู เดทเล็ฟ เอช. 
อำดเลอร,์ อังเจล เอช. อะลำรค์อน, 
วนิเซอร ์บัลเดอรร์ำมำ, โรเบิรต์ เอ็ม. 
คอลล์, ครสิโตเฟอร ์ชำรล์ส์, จีน อำร.์ 
ชิเดสเตอร,์ รำล์ฟ แอล. ดวูส์นับ,  
องัเจล เอ. ดอูำรท์, ปีเตอร ์เอฟ. อแีวนส์,  
ฟรำนซิสโก ด.ี เอ็น. กรนัจำ, ยูร ีเอ. 
กูชชิน, คลิฟฟอรด์ ที. เฮอรเ์บิรท์สัน, 
อำนีฟีออก อูโด อินยอง, ลูอิซ เอ็ม.  
ลีอัล, อะเลฮันโดร โลเปซ, แอล. ฌอง 
โคลด มำบำยำ, เดแคลน โอ. มำด,ู 
 อเล็กแซนเดอร ์ที. เมสเตอร,์ เจเรด็ 
อำร.์ โอคมัโป, แอนดรวู ์เอ็ม. โอรอีอร์
ดำน, เฮซูส เอ. ออรท์ิซ, อำเบเนียร ์ว.ี 
ปำฮำโร, ซู ฮอง พอน, โรเบิรต์ ซี. รนี, 
ฮอรเ์ก ลุยส์ โรเมอู, ฮอรเ์ก แอล.  
ซัลดวีำร,์ ซีโร ชไมล, อะลนิ สปันเนำส์,  
โมโรไน บี. ทอรแ์กน, สตเีวน แอล.  
โทรอนโท, รคิำร์ โด วลัยำดำเรส

ผู้ที่ปรำรถนำจะรว่มแสดงควำม
ขอบคณุกำรรบัใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวก
ท่ำน โปรดยกมือ

ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนทอรเ์บน 
เองเบิรก์เป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่
ชัน้ผู้ ใหญ่

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้นหำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่

ชัน้ผู้ ใหญ่ สำวกเจ็ดสิบภำค และฝ่ำย
ประธำนองคก์ำรช่วยสำมัญที่ด�ำรงอยู่
ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่เห็นตรงข้ำมหำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
ผู้ที่คดัคำ้นกำรเสนอช่ือใดๆ ก็ตำม

ควรตดิตอ่ประธำนสเตคของท่ำน
พี่น้องทัง้หลำย เรำซำบซึง้ใน

ศรทัธำและค�ำสวดอ้อนวอนอย่ำง
ตอ่เน่ืองของท่ำนเพื่อผู้น�ำของ
ศำสนจักร ◼

ควำมสัมพันธ์ของวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
กับศำสดำพยำกรณ์ของพวกเขำ

ประธำนมอนสันทรำบแน่นอนวำ่มี
คนปรำรถนำจะอวยพรท่ำน ท่ำนพูด
ถึงของขวญัวนัเกิดในอุดมคตขิองท่ำน 
น่ันคอื “จงไปหำคนที่ล�ำบำกหรอืเจ็บ
ป่วยหรอืหงอยเหงำและท�ำบำงส่ิงให้คน
เหล่ำน้ัน น่ันคอืทัง้หมดที่ข้ำพเจ้ำจะ
ขอ” 1 เรำรกัและสนับสนุนท่ำน ประธำน
มอนสัน

สุริยปุราคา
อีกเหตกุำรณ์หน่ึงที่เกิดขึน้ในวนั

เดยีวกันและดงึดดูควำมสนใจคนหลำย
ล้ำนคนทั่วโลก คอืสุรยิุปรำคำเต็มดวง  
น่ีเป็นครัง้แรกที่อุปรำคำครัง้น้ันเคลื่อน
ผ่ำนทั่วสหรฐัในรอบ 99 ปี 2 ท่ำนเคย
เห็นสุรยิุปรำคำหรอืไม่ บำงทีข้ำพเจ้ำ
อำจจะอธิบำยรำยละเอียดเรือ่งน้ีมำกขึน้

สุรยิุปรำคำเต็มดวงเกิดขึน้เมื่อดวง
จันทร์ โคจรผ่ำนระหวำ่งโลกกับดวง
อำทิตย์ จึงบดบังแสงเกือบทัง้หมดจำก
พืน้ผิวของดวงอำทิตย์ 3 ข้อเท็จจรงิคอื
เหตกุำรณ์น้ีน่ำพิศวงส�ำหรบัข้ำพเจ้ำ 
ถ้ำท่ำนสมมตวิำ่ดวงอำทิตย์มีขนำดเท่ำ
วงล้อจักรยำนทั่วไป ดวงจันทรน่์ำจะมี
ขนำดเท่ำกรวดก้อนเล็กๆ

โดย	เอล็เดอร์แกรีย	์อี.	สตีเวนสนั

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

วั
นที่ 21 สิงหำคมของปีน้ีเกิด
เหตกุำรณ์ซ่ึงเกิดขึน้ไม่บ่อยสอง
เหตกุำรณ์ที่ดงึดดูควำมสนใจของ

คนทั่วโลก เหตกุำรณ์แรกคอืกำรฉลอง
วนัเกิดปีที่ 90 ของศำสดำพยำกรณ์
ที่รกัของเรำ ประธำนโธมัส เอส.มอนสัน 
เวลำน้ัน ข้ำพเจ้ำท�ำงำนมอบหมำยใน
เขตแปซิฟิกและตืน่เตน้ที่วสุิทธิชนใน
ออสเตรเลีย วำนูอำต ูนิวซีแลนด ์และ
เฟรนซ์ โปลินีเซียไม่เพียงรบัรู้ โอกำส
ส�ำคญัของท่ำนเท่ำน้ันแตพ่วกเขำรว่ม
ฉลองดว้ย ข้ำพเจ้ำรูสึ้กโชคดทีี่ ไดเ้ห็น
กำรแสดงออกถึงศรทัธำและควำมรกัที่
พวกเขำมีตอ่บุรษุที่ยิ่งใหญ่ท่ำนน้ี นับ
เป็นแรงบันดำลใจอย่ำงยิ่งที่ ไดเ้ห็น

อุปราคาทางวญิญาณ
อย่าให้ส่ิงท่ีท�าให้เราเขวในชีวิตเป็นอุปราคาของแสงจากสวรรค์
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เป็นไปไดอ้ย่ำงไรที่ตน้ก�ำเนิดควำม
อบอุ่น แสงสวำ่ง และชีวติของเรำถูกบำง
ส่ิงที่มีขนำดเล็กกวำ่มำกบดบังจนเกือบ
มิด

ถึงแม้ดวงอำทิตย์จะใหญ่กวำ่ดวง
จันทร ์400 เท่ำ แตก็่อยู่ห่ำงจำกโลกส่ี
รอ้ยเท่ำเช่นกัน 4 ถ้ำมองจำกโลก หลัก
เรขำคณิตดงักล่ำวท�ำให้เห็นดวงอำทิตย์
และดวงจันทรม์ีขนำดเท่ำกัน เมื่อทัง้
สองดวงมำอยู่แนวระนำบเดยีวกัน ดวง
จันทรจ์ึงดเูหมือนบดบังดวงอำทิตย์
ทัง้ดวง มิตรสหำยและครอบครวัของ
ข้ำพเจ้ำที่อยู่ ในเขตอุปรำคำเต็มดวง
อธิบำยวำ่แสงสวำ่งแทนที่ดว้ยควำมมืด 
มองเห็นดวงดำว และไม่มีเสียงนกรอ้ง 
อำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิ ในอุปรำคำลด
ลงกวำ่ 11 องศำเซลเซียส 5

พวกเขำอธิบำยถึงควำมรูสึ้กพรัน่
พรงึ ควำมประหลำดใจ กระทั่งควำม
วติกกังวล โดยรูว้ำ่อุปรำคำน�ำอันตรำย
บำงอย่ำงมำดว้ย อย่ำงไรก็ตำม พวกเขำ
ทุกคนดแูลป้องกันดวงตำไม่ ให้เสีย
หำยถำวรหรอื “ตำบอดเพรำะอุปรำคำ” 
ระหวำ่งดอูุปรำคำ ควำมปลอดภัยน้ี
เกิดขึน้ไดเ้พรำะพวกเขำสวมแวน่ตำที่
ประกอบดว้ยเลนส์กรองแสงพิเศษเพื่อ
ป้องกันดวงตำจำกอันตรำยที่อำจเกิด
ขึน้ได้

อุปมานิทศัน์
ในลักษณะเดยีวกันกับที่ดวงจันทร์

ดวงเล็กมำกสำมำรถบดบังดวงอำทิตย์
ดวงมหึมำ โดยดบัแสงและควำม
อบอุ่นของดวงอำทิตย์ ได ้อุปรำคำ ทำง
วญิญำณ เกิดขึน้ไดเ้มื่อเรำยอมให้ส่ิงกีด
ขวำงเล็กๆ น้อยๆ—คนที่เรำพบเจอใน
ชีวติประจ�ำวนั—เข้ำใกล้จนบดบังควำม
ส�ำคญั ควำมเจิดจ้ำ และควำมอบอุ่นของ
แสงสวำ่งจำกพระเยซูครสิตแ์ละพระ
กิตตคิณุของพระองค์

เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์ขยำย
ควำมอุปมำนิทัศน์น้ีเมื่อท่ำนกล่ำววำ่ 
“แม้แตส่ิ่งเล็กเท่ำน้ิวหัวแม่มือมนุษย์ 
เมื่อชูใกล้ตำมำกก็ท�ำให้คนน้ันมองไม่

เห็นดวงอำทิตย์ดวงใหญ่มำกได ้แตด่วง
อำทิตย์ก็ยังอยู่ที่น่ัน ควำมมืดบอดเกิด
จำกมนุษย์เอง เมื่อเรำดงึอย่ำงอื่นเข้ำมำ
ใกล้เกินไป โดยให้ส่ิงน้ันมำก่อนเท่ำกับ
เรำบดบังกำรมองเห็นสวรรคข์องเรำ” 6

แน่นอนวำ่ไม่มี ใครในพวกเรำตอ้งกำร
บดบังกำรมองเห็นสวรรคห์รอืยอมให้
อุปรำคำทำงวญิญำณเกิดขึน้ในชีวติ
เรำ ข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันควำมคดิบำง
อย่ำงที่อำจช่วยเรำป้องกันไม่ ให้อุปรำคำ
ทำงวญิญำณก่อควำมเสียหำยถำวรทำง
วญิญำณให้เรำ

แวน่พระกิตติคุณ:	รักษาทศันมิติของพระ
กิตติคุณ

ท่ำนจ�ำค�ำอธิบำยของข้ำพเจ้ำเรือ่ง
แวน่พิเศษที่ ใช้ป้องกันไม่ ให้คนดู
สุรยิุปรำคำตำเสียหรอืตำบอดได้ ไหม 
กำรดอูุปรำคำทำงวญิญำณผ่ำนเลนส์
ป้องกันที่อ่อนนุ่มของพระวญิญำณจะให้
ทัศนมิตกิำรมองเห็นทำงพระกิตตคิณุ 
ดว้ยเหตน้ีุจึงป้องกันควำมมืดบอดทำง
วญิญำณ

เรำลองพิจำรณำตวัอย่ำงตอ่ไปน้ี เมื่อ
เรำมีถ้อยค�ำของศำสดำพยำกรณ์ในใจ
เรำและมีพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์เป็นที่
ปรกึษำของเรำ เรำจะสำมำรถเพ่งมอง
แสงจำกสวรรคท์ี่ถูกบดบังบำงส่วนผ่ำน 
“แวน่พระกิตตคิณุ” โดยหลีกเลี่ยง
อันตรำยของอุปรำคำทำงวญิญำณ

แล้วเรำจะสวมแวน่พระกิตตคิณุ
อย่ำงไร น่ีคอืตวัอย่ำงบำงประกำร แวน่
พระกิตตคิณุของเรำบอกเรำวำ่พระเจ้ำ
ทรงปรำรถนำให้เรำรบัส่วนศีลระลึกทุก
สัปดำห์และพระองคท์รงปรำรถนำให้
เรำศึกษำพระคมัภีรแ์ละสวดอ้อนวอน
ทุกวนั แวน่พระกิตตคิณุบอกเรำดว้ย
วำ่ซำตำนจะล่อลวงเรำไม่ ให้ท�ำ เรำรูว้ำ่
เขำมีเป้ำหมำยที่จะพยำยำมช่วงชิงสิทธิ์
เสรขีองเรำผ่ำนส่ิงที่ท�ำให้เรำเขวและ
กำรล่อลวงทำงโลก แม้ ในสมัยของโยบ 
บำงทีอำจมีบำงคนประสบกับอุปรำคำ
ทำงวญิญำณ อธิบำยไดว้ำ่ “พวกเขำ
พบควำมมืดในเวลำกลำง วนัและคล�ำ

ทำงในตอน เที่ยง วนัเหมือนอย่ำงเวลำ
กลำง คนื”7

พี่น้องทัง้หลำย เมื่อข้ำพเจ้ำพูดถึง
กำรมองเห็นผ่ำนแวน่พระกิตตคิณุ ขอ
ให้ท่ำนทรำบวำ่ข้ำพเจ้ำไม่ไดบ้อกวำ่เรำ
ไม่ ใส่ ใจหรอืสนทนำถึงควำมท้ำทำยที่เรำ
เผชิญหรอืวำ่เรำเดนิไปอย่ำงสบำยใจไม่
สนใจกับดกัและควำมช่ัวรำ้ยที่ศัตรวูำงไว้
ตรงหน้ำเรำ ข้ำพเจ้ำไม่ไดพู้ดถึงกำรสวม
ผ้ำปิดตำ—แตต่รงกันข้ำม ข้ำพเจ้ำก�ำลัง
บอกให้เรำมองดคูวำมท้ำทำยผ่ำนเลนส์
ของพระกิตตคิณุ เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. 
โอ๊คส์กล่ำววำ่ “ทัศนมิตคิอืควำมสำมำรถ
ในกำรมองเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมด
ในควำมสัมพนัธท์ีมี่ควำมหมำย”8 ทศันมติ ิ
ของพระกิตตคิณุขยำยกำรมองเห็นจน
เรำมองเห็นนิรนัดรทัง้หมด

เมื่อท่ำนสวมแวน่พระกิตตคิณุ ท่ำน
จะพบทัศนมิต ิจุดโฟกัส และภำพที่
ชัดขึน้ในแบบที่ท่ำนคดิเกี่ยวกับล�ำดบั
ควำมส�ำคญั ปัญหำของท่ำน กำรล่อลวง
ของท่ำน และแม้แตค่วำมผิดพลำดของ
ท่ำน ท่ำนจะเห็นแสงสวำ่งมำกกวำ่เดมิ
ซ่ึงท่ำนอำจมองไม่เห็นหำกไม่มีแวน่ดงั
กล่ำว

ไม่เพียงดำ้นลบเท่ำน้ันที่ท�ำให้เกิด
อุปรำคำทำงวญิญำณในชีวติเรำ บ่อย
ครัง้ควำมมำนะบำกบั่นในทำงดหีรอืน่ำ
ช่ืนชมซ่ึงเรำทุ่มเทให้ก็สำมำรถถูกดงึ
มำใกล้จนบดบังแสงพระกิตตคิณุได้
และท�ำให้เกิดควำมมืด อันตรำยหรอื
แรงจูงใจเหล่ำน้ีที่ท�ำให้เรำเขวอำจไดแ้ก่
กำรศึกษำและควำมมั่งคัง่ อ�ำนำจและ
อิทธิพล ควำมทะเยอทะยำน หรอืแม้แต่
พรสวรรคแ์ละของประทำน

ประธำน ดเีทอรเ์อฟ. อุคท์ดอรฟ์เคย
สอนวำ่ “คณุธรรมใดที่เกินขอบเขตจะ
กลำยเป็นควำมช่ัว . . . สักวนัหน่ึงหลัก
ชัยจะกลำยเป็นหินโม่แป้งและควำม
ทะยำนอยำกจะกลำยเป็นเครือ่งรดัคอ
ตนเอง” 9

ข้ำพเจ้ำขอยกตวัอย่ำงที่อำจกลำย
เป็นตวัเรง่ในกำรหลีกเลี่ยงอุปรำคำทำง
วญิญำณของเรำโดยละเอียดมำกขึน้
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ส่ือสงัคม
ไม่กี่เดอืนก่อน ข้ำพเจ้ำพูดที่กำร

ประชุมใหญ่ของสตรบีีวำยยู10 ข้ำพเจ้ำ
อธิบำยวำ่เทคโนโลยีรวมทัง้ส่ือสังคมช่วย
กระจำย “ควำมรูเ้รือ่งพระผู้ช่วยให้รอด 
. . . ไปทั่วทุกประชำชำต ิตระกูล ภำษำ 
และผู้คน” 11 เทคโนโลยีเหล่ำน้ีได้แก่
เวบ็ไซตศ์ำสนจักรเช่น LDS .org  
และ Mormon .org แอปพลิเคช่ันมือ
ถือเช่น คลังคน้ควำ้พระกิตตคิณุ, 
Mormon Channel, LDS Tools และ 
Family Tree และแพลตฟอรม์ส่ือสังคม
ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก อินสตำแกรม ทวติเตอร ์
และ Pinterest วธิีเหล่ำน้ีท�ำให้หลำย
รอ้ยล้ำนคนเข้ำมำไลค ์แชร ์ด ูรทีวตี 
และปักหมุด ส่งผลให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพอย่ำงมำกในกำรแบ่งปัน
พระกิตตคิณุกับครอบครวั มิตรสหำย 
และเพื่อนรว่มงำน

แมม้คีณุธรรมทัง้หมดและใช้เทคโน
โลยีเหล่ำน้ีอย่ำงเหมำะสม แตก็่มีควำม
เส่ียงเช่นกันเมื่อดงึเข้ำมำใกล้เกินไปจน
สำมำรถท�ำให้เรำอยู่ ในแนวอุปรำคำทำง
วญิญำณและอำจบดบังควำมเจิดจ้ำและ
ควำมอบอุ่นของพระกิตตคิณุได้

กำรใช้ส่ือสังคม แอปพลิเคช่ันมือ
ถือ และเกมจะท�ำให้เสียเวลำโดยใช่
เหตแุละลดกำรปฏิสัมพันธ์แบบตอ่
หน้ำ กำรไม่สนทนำกันดว้ยตนเองจะ
มีผลตอ่ชีวติแตง่งำน เข้ำมำแทนที่กำร
ปฏิบัตทิี่มีคำ่ทำงวญิญำณ และหยุดยัง้
พัฒนำกำรของทักษะทำงสังคมโดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งในหมู่เยำวชน

ควำมเส่ียงที่เพิ่มเตมิมำสองข้อ 
เกี่ยวกับส่ือสังคมเป็นควำมจรงิใน
อุดมคตแิละกำรเปรยีบเทียบที่ชวนให้
รูสึ้กดอ้ยคำ่

ภำพหลำยภำพ (ถ้ำไม่ ใช่ส่วนใหญ่) 
ที่ โพสตบ์นส่ือสังคมมักแสดงภำพชีวติ
ที่ดทีี่สุด—มักจะไม่เป็นควำมจรงิ เรำ
ทุกคนเคยเห็นภำพตกแตง่บ้ำนสวยหร ู
จุดพักรอ้นที่น่ำไป เซลฟีขณะยิม้แย้ม 
กำรเตรยีมอำหำรที่ซับซ้อน และภำพ
รำ่งกำยที่ ไม่น่ำจะมีได้

น่ีเป็นภำพที่ท่ำนอำจจะเห็นบนส่ือ
สังคมของคนบำงคน แตน่ั่นไม่ ใช่ภำพ 
เต็ม ของส่ิงที่ก�ำลังเกิดขึน้ จรงิ ๆ ใน
ชีวติจรงิ

เมื่อเรำเปรยีบเทียบควำมเป็นอยู่ โดย
เฉลี่ยของเรำเองกับชีวติที่ตดัตอ่เป็น
อย่ำงดแีละเสรมิแตง่จนไรท้ี่ตเิพื่อน�ำ
เสนอบนส่ือสังคม บำงครัง้เรำรูสึ้กท้อ 
อิจฉำ และถึงกับรูสึ้กล้มเหลว

บุคคลคนหน่ึงที่เคยแชร์ โพสต์
จ�ำนวนมำกของเธอพูดเชิงตดิตลกอยู่
บ้ำงวำ่ “จะมีควำมสุขไดอ้ย่ำงไรถ้ำคณุไม่
โพสต”์ 12

เหมือนกับที่ซิสเตอรบ์อนน่ี แอล. 
ออสคำรสั์นเตอืนเรำเมื่อเช้ำน้ีวำ่
ควำมส�ำเรจ็ในชีวติไม่ไดอ้ยู่ที่วำ่เรำได้

กี่ ไลคห์รอืเรำมีเพื่อนหรอืคนตดิตำม
มำกเท่ำไรบนส่ือสังคม แตม่ีบำงอย่ำง
เกี่ยวข้องกับกำรเช่ือมสัมพันธ์อย่ำงมี
ควำมหมำยกับผู้อื่นและเพิ่มแสงสวำ่ง
ให้ชีวติพวกเขำ

หวงัวำ่เรำจะสำมำรถอยู่กับควำมเป็น
จรงิมำกขึน้ พบอำรมณ์ขันมำกขึน้ และ
ประสบควำมท้อแท้น้อยลงเมื่อพบเจอ
ภำพที่เป็นควำมจรงิบำงส่วนและมัก
เกิดกำรเปรยีบเทียบจนเรำรูสึ้กดอ้ยคำ่

เห็นชัดวำ่กำรเปรยีบเทียบไม่ไดเ้กิด
ขึน้ในสมัยของเรำเท่ำน้ันแตเ่กิดขึน้ใน
อดตีดว้ย อัครสำวกเปำโลเตอืนผู้คนใน
สมัยของเขำวำ่ “เมื่อพวก เขำเอำตวัเอง
เป็นเครือ่งวดักันและกัน และเอำตวัเอง
เปรยีบ เทียบกันและกันแล้ว พวก เขำก็
ปรำศ จำกควำมเข้ำ ใจ” 13

มีหลำยวธิี ให้ ใช้เทคโนโลยีอย่ำง
เหมำะสมและสรำ้งสรรค ์ขอให้เรำ
ใช้สอน สรำ้งแรงบันดำลใจ หนุนใจ
ตนเอง และกระตุน้ให้ผู้อื่นเป็นคนดี
ที่สุด—แทนที่จะใช้แสดงตวัตนเหมือน
ไรท้ี่ตขิองเรำ ขอให้เรำสอนและแสดง
ให้คนรุน่หลังเห็นวธิี ใช้เทคโนโลยีอย่ำง
ชอบธรรมและเตอืนให้ระวงัอันตรำยที่
เกี่ยวข้องและกำรใช้ที่เป็นภัยดว้ย กำร
ดส่ืูอสังคมผ่ำนเลนส์ของพระกิตตคิณุ
สำมำรถป้องกันไม่ ให้ส่ือสังคมเป็น 
อุปรำคำทำงวญิญำณในชีวติเรำ

ภาพท่ีโพสต์บนส่ือสังคมไม่ใช่ภาพเตม็ของส่ิงท่ีก�าลงัเกิดขึน้จริงๆ ในชีวิตจริง
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ความจองหอง
ตอนน้ีข้ำพเจ้ำจะพูดถึงส่ิงกีดขวำง

เก่ำแก่ของควำมจองหอง ควำมจองหอง
ตรงข้ำมกับควำมอ่อนน้อมถ่อมตน  
ซ่ึงหมำยถึง “ควำมเต็มใจยอมตำม 
พระประสงคข์องพระเจ้ำ” 14 เมื่อเป็น
คนจองหอง เรำมีแนวโน้มที่จะยกย่อง
ตนเองแทนที่จะให้เกียรตผิู้อื่น รวม
ทัง้พระเจ้ำ คนจองหองมักชิงดชิีงเดน่ 
มักจะหำทำงมีมำกกวำ่และคดิวำ่เรำดี
กวำ่คนอื่น ควำมจองหองมักส่งผลให้
เกิดควำมรูสึ้กโกรธและเกลียดชังท�ำให้
คนน้ันเจ็บแคน้หรอืไม่ ให้อภัย แต่
ควำมจองหองสำมำรถถูกกลืนเข้ำไปใน
คณุลักษณะของควำมอ่อนน้อมถ่อมตน
เหมือนพระครสิต์ ได้

ควำมสัมพันธ์ แม้แตก่ับครอบครวั
และคนรกั โดยเฉพำะกับครอบครวั
และคนรกั—แม้ระหวำ่งสำมีภรรยำ—
พัฒนำในควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและ
ถูกควำมจองหองขัดขวำง

หลำยปีก่อน ผู้บรหิำรของบรษัิทคำ้
ปลีกรำยใหญ่โทรหำข้ำพเจ้ำบอกวำ่คู่
แข่งรำยหน่ึงจะซือ้บรษัิทของเขำ เขำ
กับบุคลำกรอีกหลำยคนที่ส�ำนักงำน
ใหญ่กังวลมำก กลัววำ่พวกตนจะตกงำน 
โดยรูว้ำ่ข้ำพเจ้ำรูจ้ักมักคุน้กับผู้บรหิำร
อำวโุสของบรษัิทผู้ซือ้ เขำจึงถำมวำ่
ข้ำพเจ้ำยินดจีะแนะน�ำเขำและเขียน
หนังสือรบัรองเขำ แม้กระทั่งเตรยีมกำร
ให้เขำพบผู้จัดกำรคนน้ันไดห้รอืไม่ จำก
น้ันเขำพูดทิง้ท้ำยโดยกล่ำวดงัน้ี “พวก
เขำพูดกันวำ่ ‘คนอ่อนโยนจะย่อยยับ!’”

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจวำ่ควำมเห็นของเขำ
ไม่ ใช่แคพู่ดตดิตลก ข้ำพเจ้ำเข้ำใจมุข
ตลก แตม่ีหลักธรรมส�ำคญัที่ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กวำ่สุดท้ำยแล้วน่ำจะใช้กับเขำได ้
ข้ำพเจ้ำตอบวำ่ “ที่จรงิมันไม่ ใช่อย่ำงที่
พวกเขำพูดกันหรอกครบั ควำมจรงิมัน
ตรงกันข้ำม ‘คนที่อ่อนโยน . . . จะไดร้บั
แผ่นดนิโลกเป็นมรดก’ 15 น่ีตำ่งหำกที่
พวกเขำพูด”

ในประสบกำรณ์ของข้ำพเจ้ำใน
ศำสนจักรและจำกงำนอำชีพของ

ข้ำพเจ้ำ คนยิ่งใหญ่ที่สุดและมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุดบำงคนที่ข้ำพเจ้ำ
รูจ้ักเป็นคนอ่อนโยนและถ่อมตนที่สุด 

ควำมถ่อมตนและควำมอ่อนโยน
เกี่ยวข้องกันมำกเหมือนมือกับถุงมือ ขอ
ให้เรำจ�ำไวว้ำ่ “ ไม่มี ใครจะเป็นที่ยอมรบั
ตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำ, นอกจำกผู้
ที่มีควำมอ่อนโยนและใจนอบน้อม” 16

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้เรำ
พยำยำมหลีกเลี่ยงอุปรำคำทำงวญิญำณ
ของควำมจองหองโดยน้อมรบัคณุธรรม
ของควำมอ่อนน้อมถ่อมตน

สรุป
สรปุดงัน้ี สุรยิุปรำคำเป็น

ปรำกฏกำรณ์อันน่ำทึ่งของธรรมชำติ ใน
ช่วงที่ควำมสวยงำม ควำมอบอุ่น และ
แสงของดวงอำทิตย์ถูกวตัถุเล็กมำก
บดบังจนท�ำให้เกิดควำมมืดและควำม
หนำวเย็น

ปรำกฏกำรณ์คล้ำยกันน้ีจ�ำลองกับ
ควำมรูสึ้กทำงวญิญำณไดเ้มื่อเรำยอม
ให้เรือ่งเล็กๆ น้อยๆ และไม่ส�ำคญัเข้ำ
มำใกล้เกินไปจนบดบังควำมสวยงำม 
ควำมอบอุ่น และแสงสวรรคข์องพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ปล่อยให้
ควำมมืดอันหนำวเย็นเข้ำมำแทน

แวน่ตำที่ออกแบบไวป้้องกันสำยตำ
ของคนในบรเิวณที่เกิดสุรยิุปรำคำ
เต็มดวงสำมำรถป้องกันควำมเสียหำย
ถำวรและป้องกันตำบอดได้ 17 แวน่
พระกิตตคิณุประกอบดว้ยควำมรูแ้ละ
ประจักษ์พยำนในหลักธรรมและศำสน
พิธีพระกิตตคิณุให้ทัศนมิตขิองพระ
กิตตคิณุซ่ึงสำมำรถป้องกันและให้
ควำมชัดเจนทำงวญิญำณที่คล้ำยกัน
มำกขึน้แก่ผู้ที่ ไม่มีเครือ่งก�ำบังอันตรำย
จำกอุปรำคำทำงวญิญำณ

ถ้ำท่ำนคน้พบส่ิงใดก็ตำมที่ดเูหมือน
วำ่ปิดกัน้แสงสวำ่งและปีตขิองพระ 
กิตตคิณุในชีวติ ท่ำน ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญ 
ให้ท่ำนน�ำส่ิงน้ันไปใส่ ในทัศนมิตขิอง 
พระกิตตคิณุ มองผ่ำนเลนส์พระ 
กิตตคิณุและจงระวงัอย่ำปล่อยให้ส่ิงไม่

ส�ำคญัหรอืส่ิงไรส้ำระในชีวติมำปิดกัน้
ทัศนะนิรนัดรข์องแผนอันส�ำคญัยิ่ง
แห่งควำมสุข สรปุคอื อย่ำให้ส่ิงที่ท�ำให้
เรำเขวในชีวติเป็นอุปรำคำของแสงจำก
สวรรค์

ประจกัษพ์ยาน
ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์พยำนวำ่ไม่

วำ่ส่ิงใดบดบังกำรมองเห็นแสงพระ
กิตตคิณุของเรำ แสงน้ันยังคงอยู่ที่น่ัน 
ตน้ก�ำเนิดของควำมอบอุ่น ควำมจรงิ 
และควำมเจิดจ้ำคอืพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์
พยำนถึงพระบิดำบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรำ 
พระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์
และบทบำทของพระบุตรในฐำนะพระ
ผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรำ ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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. . . โดยผ่ำนกำรกลับใจเท่ำน้ันที่เรำจะ
มีโอกำสไดร้บัพระคณุอันเน่ืองมำจำก
กำรชดใช้ของพระเยซูครสิตแ์ละควำม
รอด กำรกลับใจ . . . น�ำเรำไปสู่อิสรภำพ 
ควำมเช่ือมั่น และสันตสุิข” 3 ข่ำวสำร
ของข้ำพเจ้ำถึงทุกท่ำน—โดยเฉพำะ
เยำวชนทัง้หลำย—คอืกำรกลับใจเป็น
เรือ่งดเีสมอ

เมื่อเรำพูดถึงกำรกลับใจ เรำไม่เพียง
พูดถึงกำรพยำยำมปรบัปรงุตนเอง
เท่ำน้ัน กำรกลับใจที่แท้จรงิเป็นมำกกวำ่
น้ัน—กำรกลับใจเกิดจำกศรทัธำใน
พระเจ้ำพระเยซูครสิตแ์ละเดชำนุภำพ
ของพระองค์ ในกำรให้อภัยบำป ดงั
ที่เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดส์อนเรำ
วำ่“หำกไม่มีพระผู้ ไถ่ . . . กำรกลับใจ
จะเป็นเพียงกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไข
พฤตกิรรมอันน่ำสังเวชเท่ำน้ัน”4 เรำ
พยำยำมเปลี่ยนพฤตกิรรมของเรำเอง
ได ้แตเ่ฉพำะพระผู้ช่วยให้รอดเท่ำน้ัน
ที่ทรงลบครำบบำปและยกภำระของเรำ
ได้ โดยท�ำให้เรำสำมำรถเดนิตำมเส้น
ทำงของกำรเช่ือฟังดว้ยควำมมั่นใจและ
ควำมเข้มแข็ง ปีตขิองกำรกลับใจเป็น
มำกกวำ่ปีตขิองกำรด�ำเนินชีวติอย่ำงด ี
เป็นปีตขิองกำรให้อภัย ของกำรเป็นคน
สะอำดอีกครัง้ และกำรเข้ำใกล้พระผู้
เป็นเจ้ำมำกขึน้ ทันทีที่ท่ำนประสบปีติ
ดงักล่ำว จะไม่มีควำมรูสึ้กใดทดแทนได้

การเช่ือฟังท�าใหเ้กิดความสุข
เรำคดิบ่อยเหลือเกินวำ่กำรกลับใจ 

เป็นเรือ่งทุกข์และน่ำเศรำ้ แตแ่ผน 
ของพระผู้เป็นเจ้ำคอืแผนแห่งควำม 
สุข ไม่ ใช่แผนแห่งควำมทุกข์ กำรกลับ 
ใจจะท�ำให้เรำเป็นคนดขีึน้ บำปตำ่งหำก 
ที่ท�ำให้ ไม่มีควำมสุข 2 กำรกลับใจเป็น 
ทำงหนีของเรำ! ดงัที่เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์
ครสิทอฟเฟอรสั์นอธิบำยวำ่ “หำก 
ปรำศจำกกำรกลับใจ ชีวติย่อมไม่มีควำม
ก้ำวหน้ำอย่ำงแท้จรงิหรอืไม่มีอะไรดขีึน้ 

โดย	สตีเฟน	ดบัเบิลย.ู	โอเวน

ประธานเยาวชนชายสามญั

หลำยปีก่อน ประธำนกอรด์อน 
บี. ฮิงคล์ีย์เข้ำชมกำรแข่งขัน 
ฟุตบอลของวทิยำลัยบรคิมั 

ยังก์ ท่ำนอยู่ที่น่ันเพื่อประกำศว่ำสนำม 
กฬีำจะตัง้ช่ือตำมโคช้ทีท่กุคนรกั เขำอยู ่
กับทีมมำนำนและก�ำลังจะเกษียณ ทัง้
ทีมตอ้งกำรชัยชนะอย่ำงมำกเพื่อเป็น
เกียรตแิก่ โคช้ของพวกเขำ ประธำน
ฮิงคล์ีย์ ไดร้บัเชิญไปที่ห้องล็อคเกอร์
และพูดให้ก�ำลังใจบำงอย่ำง ดว้ยแรง
บันดำลใจจำกค�ำของท่ำน ในวนัน้ันทีม
น้ันออกไปควำ้ชัยชนะและจบฤดกูำล
แข่งขันดว้ยสถิตทิี่ ไดชั้ยชนะเกือบทุก
เกม

วนัน้ี ข้ำพเจ้ำประสงคจ์ะพูดกับคน
ที่กังวลวำ่พวกเขำไม่ชนะในชีวติ ควำม
จรงิคอืเรำ “ทุกคนท�ำบำป และเส่ือม
จำกพระสิรขิองพระเจ้ำ” 1 แม้จะมีบำง
ทีมไม่แพ้กำรแข่งขันกีฬำในฤดกูำลน้ัน
เลย แตชี่วติจรงิไม่เป็นเช่นน้ัน ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนวำ่พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
ครสิตท์รงท�ำกำรชดใช้อันสมบูรณ์และ
ทรงมอบของประทำนแห่งกำรกลับใจให้
เรำ—เส้นทำงที่เรำจะกลับไปสู่ควำมเจิด
จ้ำอันบรบิูรณ์ของควำมหวงัและชีวติที่
มีชัย

การกลบัใจเป็นเร่ืองดีเสมอ
ทันทีท่ีเราวางเท้าบนเส้นทางของการกลบัใจ เราเชือ้เชิญเดชานุภาพแห่งการไถ่ของ
พระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตเรา
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กำรกลับใจที่แท้จรงิสรำ้งแรงบันดำล
ใจให้เรำท�ำค�ำมั่นสัญญำวำ่จะเช่ือฟัง—
พันธสัญญำที่เริม่พรอ้มบัพตศิมำและ
ตอ่ใหม่ทกุสัปดำหเ์มือ่เรำรบัศีลระลกึอนั
เป็นพระกระยำหำรของพระเจ้ำ ที่น่ัน
เรำไดร้บัสัญญำวำ่เรำจะ “มีพระวญิญำณ
ของพระองคอ์ยู่กับ [เรำ] ตลอดเวลำ”5 
พรอ้มกับปีตแิละสันตสุิขทัง้หมด
ที่มำจำกควำมเป็นเพื่อนอันยั่งยืนของ
พระองค ์น่ีคอืผลของกำรกลับใจ และน่ี
คอืส่ิงที่ท�ำให้กำรกลับใจเป่ียมปีติ

การกลบัใจเรียกร้องความบากบัน่
ข้ำพเจ้ำชอบอุปมำเรือ่งบุตรหำยไป6 

มีนัยบำงอย่ำงเกี่ยวกับช่วงส�ำคญัน้ัน
เมื่อบุตรที่หำยไป “ส�ำนึกตวัได”้ ขณะ
น่ังอยู่ ในเล้ำหมูพลำงหวงัวำ่เขำน่ำจะ 
“อิ่มท้องดว้ยฝักถั่วที่หมูกินน้ัน” เขำ
รูต้วัวำ่เขำไม่เพียงสูญเสียมรดกจำกพ่อ
เท่ำน้ันแตท่�ำลำยชีวติตนเองดว้ย เขำ
เช่ือวำ่พ่อจะยอมรบัเขำกลับบ้ำน—ถ้ำ
ไม่รบัในฐำนะลูกอย่ำงน้อยก็ ในฐำนะ
บ่ำว—เขำจึงตดัสินใจทิง้อดตีที่ดือ้รัน้
และกลับบ้ำน

ข้ำพเจ้ำมักจะสงสัยเกี่ยวกับกำรเดนิ
ทำงไกลก่อนถึงบ้ำน มีเวลำที่เขำลังเล
และสงสัยหรอืไม่วำ่ “พ่อจะตอ้นรบัเขำ
อย่ำงไร” บำงทีเขำอำจจะถอยหลังไป
สองสำมก้ำวกลับไปหำหมู ลองนึกภำพ
ดวูำ่เรือ่งรำวจะตำ่งจำกน้ีอย่ำงไรถ้ำเขำ
ยอมแพ้ แตศ่รทัธำท�ำให้เขำก้ำวเดนิ 
และศรทัธำท�ำให้พ่อของเขำเฝ้ำรออย่ำง
อดทน จนในที่สุด

“เมื่อเขำยังอยู่แต่ไกล บิดำก็เห็นเขำ
และมี ใจสงสำรจึงวิง่ออกไปกอดคอและ
จูบแก้มของเขำ

“บุตรคนน้ันจึงกล่ำวกับบิดำวำ่ ‘พ่อ 
ลูกผิดตอ่สวรรคแ์ละผิดตอ่ท่ำนดว้ย 
ไม่สม ควรจะไดช่ื้อวำ่เป็นลูกของพ่อ
อีก ตอ่ ไป’

“แตบ่ิดำส่ังพวกบ่ำวของตนวำ่ ‘จงรบี
ไปเอำเสือ้ที่ดทีี่ สุดออกมำสวมให้เขำ เอำ
แหวนมำสวมที่น้ิว มือ และเอำรอง เท้ำ
มำสวมให้ดว้ย . . .

“เพรำะ วำ่ลกูของเรำคน น้ีตำยแลว้
แต่กลับเป็นขึน้อีก หำยไปแล้วแต่ ได้
พบ กันอีก”

การกลบัใจมีไวช่้วยทุกคน
พี่น้องทัง้หลำย เรำทุกคนเหมือน

บุตรที่หำยไป เรำทุกคนตอ้ง “ส�ำนึกตวั
ได”้—มักจะมำกกวำ่หน่ึงครัง้—และ
เลือกเส้นทำงที่น�ำกลับบ้ำน น่ันเป็นกำร
เลือกที่เรำท�ำทุกวนัตลอดชีวติเรำ

บ่อยครัง้เรำเช่ือมโยงกำรกลับใจ
กับบำปอันน่ำเศรำ้ที่เรยีกรอ้ง “กำร
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้” 7 แตก่ำรกลับ
ใจมีไวช่้วยทุกคน—ช่วยคนที่หลงไป
ใน “ทำงที่ตอ้งห้ำมและหำยไป” 8 เช่น
เดยีวกับคนที่ “เข้ำไปในทำงคบัแคบ
และแคบน้ีแล้ว” และตอนน้ีตอ้ง “มุ่ง
หน้ำ” 9 กำรกลับใจวำงเรำไวบ้นเส้นทำง
ที่ถูกตอ้งและท�ำให้เรำอยู่บนเส้นทำง
ที่ถูกตอ้งดว้ย กำรกลับใจมีไวช่้วยคน
ที่เพิ่งเริม่เช่ือ คนที่เช่ือมำตลอด และ
คนที่ตอ้งเริม่เช่ืออีกครัง้ ดงัที่เอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนำรส์อน “พวกเรำส่วน
ใหญ่เข้ำใจชัดเจนวำ่กำรชดใช้มี ไวช่้วย
คนบำป แตข่้ำพเจ้ำไม่แน่ใจวำ่เรำรูแ้ละ
เข้ำใจไหมวำ่กำรชดใช้มี ไวช่้วยวสุิทธิชน 

เช่นกัน—ช่วยชำยหญิงที่ดผีู้เช่ือฟัง 
มีคำ่ควร และ . . . พยำยำมเป็นคนดี
ขึน้”10

ไม่นำนมำน้ีข้ำพเจ้ำไปเยี่ยมศนูย์
ฝึกอบรมผู้สอนศำสนำแห่งหน่ึงเมื่อ
ผู้สอนศำสนำกลุ่มใหม่มำถึง ข้ำพเจ้ำ
ตืน้ตนัใจมำกขณะเฝ้ำดพูวกเขำและ
สังเกตเห็นแสงสวำ่งในดวงตำพวก
เขำ พวกเขำดสูดใส มีควำมสุข และ
กระตอืรอืรน้ ข้ำพเจ้ำจึงคดิวำ่ “พวกเขำ
ประสบศรทัธำจนถึงกำรกลับใจมำแล้ว 
น่ีคอืสำเหตทุี่พวกเขำเป่ียมดว้ยปีตแิละ
ควำมหวงั”

ข้ำพเจ้ำไม่ไดห้มำยควำมวำ่พวกเขำ
ทุกคนท�ำกำรล่วงละเมิดรำ้ยแรงในอดตี 
แตข่้ำพเจ้ำคดิวำ่พวกเขำรูว้ธิีกลับใจ 
พวกเขำไดเ้รยีนรูว้ำ่กำรกลับใจเป็นเรือ่ง
ด ีพวกเขำพรอ้มและปรำรถนำจะแบ่ง
ปันข่ำวสำรอันน่ำยินดน้ีีกับชำวโลก

น่ีคอืส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อเรำรูสึ้กถึงปีติ
ของกำรกลบัใจ ลองพจิำรณำตวัอยำ่งของ 
อีนัส เขำมีช่วง “ส�ำนึกตวัได”้ ของเขำ
เองและหลังจำกน้ัน “ควำมผิด [ของ
เขำ] ถูกลบล้ำงไป” ใจเขำคดิถึงควำม
ผำสุกของผู้อื่นทันที อีนัสใช้ชีวติที่เหลือ
เชือ้เชิญให้ทุกคนกลับใจและ “ช่ืนชม
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ยินดส่ิีงน้ีเหนือส่ิงอันเป็นของโลก” 11 
กำรกลับใจท�ำเช่นน้ัน ท�ำให้ ใจเรำนึกถึง
เพื่อนมนุษย์เพรำะเรำรูว้ำ่ปีตทิี่เรำรูสึ้กมี
ไว้ ให้ทุกคน

การกลบัใจเป็นส่ิงท่ีเราท�าชัว่ชีวติ
ข้ำพเจ้ำมีเพื่อนคนหน่ึงเตบิโตใน

ครอบครวัวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่แข็ง
ขันน้อย เมื่อเขำเป็นหนุ่ม เขำ “ส�ำนึก
ตวัได”้ และตดัสินใจเตรยีมเป็นผู้สอน
ศำสนำ

เขำเป็นผู้สอนศำสนำที่ยอดเยี่ยม 
ในวนัสุดท้ำยก่อนกลับบ้ำน ประธำน
คณะเผยแผ่สัมภำษณ์เขำและขอให้
เขำแสดงประจักษ์พยำน เขำท�ำตำมที่
ขอ และหลังจำกโอบกอดกันดว้ยน� ้ำตำ 
ประธำนพูดวำ่ “เอ็ลเดอร ์คณุอำจจะ
ลืมหรอืปฏิเสธทุกอย่ำงที่คณุเพิ่งเป็น
พยำนได้ ในเวลำไม่กี่เดอืนถ้ำคณุไม่สำน
ตอ่ส่ิงที่สรำ้งประจักษ์พยำนของคณุไว้
แตแ่รก”

ตอ่มำเพื่อนของข้ำพเจ้ำบอกวำ่
เขำสวดอ้อนวอนและอ่ำนพระคมัภีร์
ทุกวนัตัง้แตเ่ขำกลับจำกเป็นผู้สอน
ศำสนำ กำร “บ�ำรงุเลีย้งดว้ยพระวจนะ
อันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้ำ” อย่ำง
สม�่ำเสมอท�ำให้เขำอยู่ “ ในทำงที่ถูก
ตอ้ง” เสมอ 12

ท่ำนที่ก�ำลังเตรยีมเป็นผู้สอนศำสนำ
เต็มเวลำและท่ำนที่จะกลับ ฟังไวค้รบั! 
แคม่ีประจักษ์พยำนเท่ำน้ันไม่พอ ท่ำน
ตอ้งรกัษำไวแ้ละท�ำให้เข้มแข็งดว้ย ตำม
ที่ผู้สอนศำสนำทุกคนทรำบ ถ้ำท่ำน
หยุดป่ันจักรยำน มันจะล้ม และถ้ำท่ำน
หยุดเลีย้งประจักษ์พยำนของท่ำน มัน
จะอ่อนแอ หลักธรรมเดยีวกันน้ีใช้ ได้
กับกำรกลับใจ—ท่ำนตอ้งกลับใจช่ัวชีวติ 
ไม่ ใช่แคค่รัง้เดยีวในชีวติ

ถึงทุกท่ำนที่แสวงหำกำรให้อภัย
—เยำวชน คนหนุ่มสำว พ่อแม่ ปู่ย่ำตำ
ยำย และแม้กระทั่งคณุทวดทัง้หลำย—
ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนกลับบ้ำน บัดน้ี
ถึงเวลำเริม่ตน้แล้ว อย่ำผัดวนัแห่งกำร 
กลับใจของท่ำน 13

จำกน้ัน ทันทีที่ท่ำนตดัสินใจ จง
เดนิตำมเส้นทำงน้ันตอ่ไป พระบิดำ
ของเรำทรงรอรบัท่ำนอยู่ พระพำหุของ
พระองคก์ำงรอท่ำน “ตลอดทัง้วนั” 14 
รำงวลัคุม้กับควำมพยำยำม

จงจ�ำถ้อยค�ำเหล่ำน้ีจำกนีไฟ “ท่ำน
ตอ้งมุ่งหน้ำดว้ยควำมแน่วแน่ในพระ
ครสิต,์ โดยมีควำมเจิดจ้ำอันบรบิูรณ์
แห่งควำมหวงั, และควำมรกัตอ่พระผู้
เป็นเจ้ำและตอ่มนุษย์ทัง้ปวง. ดงัน้ัน, 
หำกท่ำนจะมุ่งหน้ำ, ดืม่ด�ำ่พระวจนะ
ของพระครสิต,์ และอดทนจนกวำ่
ชีวติจะหำไม่แล้ว, ดเูถิด, พระบิดำตรสั
ดงัน้ี : เจ้ำจะมีชีวตินิรนัดร.์” 15

บำงครัง้กำรเดนิทำงดเูหมือนจะ
ยำวนำน—เพรำะเป็นกำรเดนิทำงสู่
ชีวตินิรนัดร ์แตก่ำรเดนิทำงน้ันจะน่ำ
ยินดหีำกเรำเดนิดว้ยศรทัธำในพระเยซู
ครสิตแ์ละควำมหวงัในกำรชดใช้ของ
พระองค ์ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ทันที
ที่เรำวำงเท้ำบนเส้นทำงของกำรกลับ
ใจ เรำเชือ้เชิญเดชำนุภำพแห่งกำรไถ่
ของพระผู้ช่วยให้รอดเข้ำมำในชีวติ

เรำ เดชำนุภำพน้ันจะท�ำให้เท้ำของเรำ
มั่นคง ขยำยวสัิยทัศน์ของเรำ และท�ำให้
เรำมีปณิธำนแน่วแน่วมำกขึน้วำ่จะเดนิ
หน้ำตอ่ไป ทีละก้ำว จนถึงวนัอันรุง่โรจน์
น้ันเมื่อเรำกลับถึงบ้ำนบนสวรรคข์อง
เรำและไดย้ินพระบิดำในสวรรคต์รสักับ
เรำวำ่ “ดแีล้ว” 16 ในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ผลก็คอื พระผู้เป็นเจ้ำซ่ึงอำจทรงแย้ง
กับควำมรูสึ้กใดๆ ที่ โมเสสมีวำ่ตนเอง
ไม่ส�ำคญั พระองคจ์ึงทรงประกำศจุด
ประสงคท์ี่แท้จรงิวำ่ “เพรำะดเูถิด, น่ีคอื
งำนของเรำและรศัมีภำพของเรำ—คอื
กำรท�ำให้เกิดควำมเป็นอมตะและชีวติ 
นิรนัดรข์องมนุษย์”6

เรำทุกคนเท่ำเทียมกันตอ่พระผู้เป็น
เจ้ำ หลักค�ำสอนของพระองคชั์ดเจน ใน
พระคมัภีรม์อรมอน เรำอ่ำนวำ่ “ทุกคน
เหมือนกันหมดส�ำหรบัพระผู้เป็นเจ้ำ” 
ทัง้ “ด�ำและขำว, ทำสและไท, ชำยและ
หญิง”7 ดงัน้ัน ทุกคนไดร้บัเชิญให้มำหำ
พระเจ้ำ8

ใครก็ตำมที่อ้ำงวำ่ตนสูงส่งภำยใต้
แผนของพระบิดำเพรำะลักษณะของ
เชือ้ชำต ิเพศ สัญชำต ิภำษำ หรอืสภำวะ
ทำงเศรษฐกิจน้ันท�ำผิดศีลธรรมและ
ไม่เข้ำใจถึงจุดประสงคท์ี่แท้จรงิของ
พระเจ้ำที่มีตอ่บุตรธิดำทัง้ปวงของพระ
บิดำ 9

น่ำเสียดำยที่ ในสมัยของเรำในทุก
ดำ้นของสังคม เรำเห็นควำมส�ำคญัตน
ผิดและควำมยโสโอหังเต็มไปหมดขณะ
ที่ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและควำมรบั
ผิดชอบตอ่พระผู้เป็นเจ้ำถูกสบประมำท 
สังคมส่วนใหญ่ขำดที่ยึดเหน่ียวและไม่
เข้ำใจวำ่เหตใุดเรำจึงอยู่บนแผ่นดนิโลก 
น้อยนักที่เรำจะเห็นควำมอ่อนน้อมถ่อม
ตนอย่ำงแท้จรงิซ่ึงเป็นส่ิงส�ำคญัในกำร
บรรลุจุดประสงคท์ี่พระเจ้ำทรงมีตอ่เรำ10

นับเป็นส่ิงส�ำคญัที่จะเข้ำใจควำม
จ�ำเป็นของควำมอ่อนน้อมถ่อมตน 
ควำมชอบธรรม อุปนิสัย และปัญญำ
ของพระครสิต ์ดงัที่แสดงแบบอย่ำง
ไว้ ในพระคมัภีร ์นับเป็นควำมโง่เขลำ 
หำกจะดแูคลนควำมจ�ำเป็นของกำร
เพียรพยำยำมอย่ำงตอ่เน่ืองเพื่อให้มี
คณุสมบัตแิละคณุลักษณะเหมือนพระ
ครสิตอ์ยู่ทุกเมื่อเช่ือวนั โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งควำมอ่อนน้อมถ่อมตน11

พระคมัภีรบ์อกชัดเจนวำ่ถึงแม้ชีวติน้ี
จะคอ่นข้ำงสัน้ แตก็่มีควำมส�ำคญัอย่ำง
ยิ่ง อมิวเล็ค คูผู่้สอนศำสนำของแอลมำ

ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกัน ศำสดำ
พยำกรณ์โมเสสไดร้บักำรเลีย้งดมูำ
ตำมที่ปัจจุบันอำจเรยีกวำ่มีพืน้เพเป็น
อภิสิทธิ์ชน ดงัที่บันทึกไว้ ในไข่มุกอัน
ล�ำ้คำ่ พระเจ้ำทรงเตรยีมโมเสสให้
พรอ้มรบังำนมอบหมำยเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ พระองคป์ระทำนบทสรปุของ
โลกและลูกหลำนมนุษย์ที่เป็นอยู่และ
ไดร้บักำรสรำ้งขึน้ทุกคนให้เขำ 4 ค�ำพูด
อันคอ่นข้ำงประหลำดใจของโมเสสคอื 
“บัดน้ี . . . ข้ำพเจ้ำจึงรูว้ำ่มนุษย์ ไม่ได้
เป็นอะไรเลย, ซ่ึงเรือ่งน้ีข้ำพเจ้ำไม่เคย
คดิมำก่อน.” 5

โดย	เอล็เดอร์เควนทิน	แอล.	คุก

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

นั
บตัง้แตก่ำรรบัใช้ของข้ำพเจ้ำ
ในคณะเผยแผ่อังกฤษสมัยเป็น
หนุ่ม ข้ำพเจ้ำชอบอำรมณ์ขัน

ของชำวอังกฤษ บำงครัง้มีลักษณะ
พิเศษเพรำะเป็นกำรมองชีวติแบบ
ไม่ ให้ควำมส�ำคญักับตนเอง อ่อนน้อม 
ถ่อมตน ตวัอย่ำงของเรือ่งน้ีคอืกำรมอง
ภำพของฤดรูอ้น ฤดรูอ้นของอังกฤษ
คอ่นข้ำงสัน้และคำดเดำไม่ได ้ดงัที่นัก
ประพันธ์คนหน่ึงพูดอย่ำงหน้ำตำเฉย
วำ่ “ฉันชอบฤดรูอ้นของอังกฤษ เป็น 
ช่วงเวลำ ที่ฉันชอบที่สุด” 1 ตวักำรต์นู
อังกฤษที่ข้ำพเจ้ำชอบเป็นภำพที่เธอ
นอนอยู่บนเตยีง ตืน่สำยในตอนเช้ำ
และพูดกับสุนัขของเธอวำ่ “คณุพระ
ช่วย ฉันคดิวำ่ฉันนอนเพลินและพลำด
ฤดรูอ้นไปแล้ว” 2

มีแนวเทียบในอำรมณ์ขันดงักล่ำว
กับชีวติเรำบนแผ่นดนิโลกที่สวยงำมน้ี 
พระคมัภีรบ์อกชัดเจนวำ่กำรด�ำรงอยู่ ใน
ควำมเป็นมรรตยัอันล�ำ้คำ่เป็นช่วงเวลำ
ที่สัน้มำก อำจเป็นกำรพูดจำกมุมมอง
นิรนัดร ์วำ่เวลำของเรำบนแผ่นดนิโลก
แล่นฉิวเหมือนฤดรูอ้นของอังกฤษ 3

บำงครัง้จุดประสงคข์องมนุษย์
และกำรด�ำรงอยู่อธิบำยไดด้ว้ยค�ำพูด

นิรันดรทุกวนั
ความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราเป็นใครและจุดประสงค์ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงมีต่อเราน้ัน
ส�าคัญย่ิง
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ในพระคมัภีรม์อรมอนกล่ำววำ่ “ชีวติ
น้ีเป็นเวลำส�ำหรบัมนุษย์ที่จะเตรยีม
พบพระผู้เป็นเจ้ำ; แท้จรงิแล้ว, ดเูถิด
วนัแห่งชีวติน้ีเป็นวนัส�ำหรบัมนุษย์ที่จะ
ท�ำงำนของพวกเขำ”12 เรำไม่อยำกหลับ
ไปตลอดชีวติน้ีเหมือนตวักำรต์นูของ
ข้ำพเจ้ำ

แบบอย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอด
เรือ่งควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและกำร
พลีพระชนม์ชีพเพื่อมนุษยชำตเิป็น
เหตกุำรณ์ส�ำคญัที่สุดในประวตัศิำสตร ์
พระผู้ช่วยให้รอด พระองคผ์ู้ทรงเป็น
สมำชิกในพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค ์
เต็มพระทัยเสด็จมำยังแผ่นดนิโลกเป็น
ทำรกผู้ต�ำ่ตอ้ยและทรงเริม่กำรด�ำรง
อยู่ของพระองค์ โดยทรงสอนและทรง
รกัษำพี่น้องชำยหญิงของพระองค ์และ
ในที่สุดทรงทนทุกข์ทรมำนตอ่ควำม
เจ็บปวดจนสุดพรรณนำในเกทเสมนี
และบนกำงเขนเพื่อท�ำให้กำรชดใช้ของ
พระองคส์มบูรณ์ กำรกระท�ำอันเกิดจำก
ควำมรกัและควำมอ่อนน้อมถ่อมตนใน
ส่วนของพระครสิตเ์ป็นที่รูก้ันวำ่เป็น
พระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมของพระองค์13 
พระองคท์รงท�ำส่ิงน้ีเพื่อชำยหญิงทุก
คนที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงสรำ้งหรอืจะทรง
สรำ้งขึน้

พระบิดำบนสวรรคข์องเรำไม่ทรง
ประสงค์ ให้บุตรธิดำของพระองคท์้อแท้
หรอืยอมแพ้ ในกำรแสวงหำรศัมีภำพ
ซีเลสเชียล เมื่อเรำใครค่รวญวำ่พระผู้
เป็นเจ้ำพระบิดำและพระครสิตพ์ระ
บุตรทรงเป็นใคร และพระองคท์รง
บรรลุผลส�ำเรจ็ในเรือ่งใดแทนเรำ เรำ
จะเป่ียมไปดว้ยควำมคำรวะ ควำม
เกรงขำม ควำมส�ำนึกคณุ และควำม
อ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนนอ้มถ่อมตนเป็นส่วนส�าคญัยิง่
ในการช่วยพระเจา้สถาปนาศาสนจกัรของ
พระองค์

แอลมำถำมค�ำถำมในสมัยของเขำที่
ยังคงเกี่ยวข้องกับปัจจุบัน: “หำกท่ำน
ประสบกับกำรเปลี่ยนแปลงในใจแล้ว, 

และหำกท่ำนรูสึ้กอยำกรอ้งเพลงสดดุี
ควำมรกัที่ ไถ่, ข้ำพเจ้ำจะถำม, ท่ำนรูสึ้ก
เช่นน้ันขณะน้ีไดห้รอืไม่?”14 แอลมำ
กล่ำววำ่ “หำกเรยีกท่ำนให้ตำยในเวลำน้ี, 
ท่ำนจะกล่ำว, . . . วำ่ท่ำนถ่อมตนเพียง
พอแล้ว?” 15

ทุกครัง้ที่ข้ำพเจ้ำอ่ำนเกี่ยวกับ 
แอลมำผู้บุตรที่สละบทบำทของเขำใน
ฐำนะประมุขของรฐัเพื่อส่ังสอนพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ 16 ข้ำพเจ้ำ
ประทับใจ แน่นอนวำ่แอลมำมีประจักษ์
พยำนอย่ำงลึกซึง้ในพระผู้เป็นเจ้ำพระ
บิดำกับพระเยซูครสิต ์และรูสึ้กรบัผิด
ชอบตอ่พระองคอ์ย่ำงเต็มที่และไม่มีข้อ
กังขำ เขำมีล�ำดบัควำมส�ำคญัที่ถูกตอ้ง
และมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะยอม
สละสถำนภำพและต�ำแหน่งเพรำะเขำ
ตระหนักวำ่กำรรบัใช้พระเจ้ำส�ำคญักวำ่

กำรมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่ำง
เพียงพอในชีวติเรำเพื่อช่วยสถำปนำ
ศำสนจักรมีคณุคำ่เป็นพิเศษ ตวัอย่ำง
หน่ึงในประวตัศิำสนจักรจะช่วยให ้
เรำเข้ำใจดขีึน้ ในเดอืนมิถุนำยน ปี  
1837 ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟไดร้บักำร 
ดลใจเมื่ออยู่ ในพระวหิำรเคริท์แลนด ์
เพื่อเรยีกอัครสำวกฮีเบอร ์ซี. คมิบัลล์ ให้
น�ำพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไป 
“อังกฤษ . . . และเปิดประตแูห่งควำม
รอดให้ประชำชำตน้ัิน”17 อัครสำวกออร์
สัน ไฮดก์ับคนอื่นๆ อีกสองสำมคนได้
รบัมอบหมำยให้เดนิทำงไปกับท่ำน ค�ำ
ตอบของเอ็ลเดอรค์มิบัลล์น่ำประทับใจ
ยิ่ง “พอคดิวำ่ไดร้บัแตง่ตัง้สู่งำนเผยแผ่
ที่ส�ำคญัน้ีท�ำให้ข้ำพเจ้ำแทบจะแบกรบั
ไม่ไหว . . . [ข้ำพเจ้ำ] เกือบจมอยู่ภำย
ใตภ้ำระซ่ึงวำงอยู่บนข้ำพเจ้ำ”18 กระน้ัน
ก็ตำม ท่ำนรบัผิดชอบงำนเผยแผ่ของ
ท่ำนดว้ยศรทัธำ กำรอุทิศตน และควำม
อ่อนน้อมถ่อมตน

บำงครัง้ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนคอื
กำรยอมรบักำรเรยีกเมื่อเรำรูสึ้กวำ่เรำ
ไม่คูค่วร บำงครัง้ควำมอ่อนน้อมถ่อม
ตนคอืกำรรบัใช้อย่ำงซ่ือสัตย์เมื่อเรำ
รูสึ้กวำ่เรำสำมำรถท�ำงำนมอบหมำยที่

ส�ำคญักวำ่ ผู้น�ำที่อ่อนน้อมถ่อมตนสอน
เรำดว้ยวำจำและแบบอย่ำงที่แสดงให้
เห็นวำ่เรำรบัใช้ตรงไหนไม่ส�ำคญั แต่
ส�ำคญัที่เรำรบัใช้อย่ำงซ่ือสัตย์อย่ำงไร19 
บำงครัง้ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนคอืกำร
เอำชนะควำมรูสึ้กเจ็บปวดเมื่อเรำรูสึ้ก
วำ่ผู้น�ำหรอืคนอื่นๆ ท�ำไม่ดตีอ่เรำ

วนัที่ 23 กรกฎำคม ค.ศ. 1837 
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธพบกับ
เอ็ลเดอร์ โธมัส บี. มำรช์ ประธำนโควรมั 
อัครสำวกสิบสอง เห็นไดชั้ดวำ่เอ็ลเดอร ์
มำรช์โกรธมำกที่ศำสดำพยำกรณ์เรยีก
สมำชิกสองคนจำกโควรมัของเขำไป
อังกฤษโดยไม่ปรกึษำเขำ ขณะที่ โจ
เซฟพูดคยุกับเอ็ลเดอรม์ำรช์ ท่ำนวำง
ควำมรูสึ้กเจ็บปวดไวก้่อน และศำสดำ
พยำกรณ์ ไดร้บักำรเปิดเผยที่น่ำทึ่ง 
กำรเปิดเผยดงักล่ำวปัจจุบันคอื ภำคที่ 
112 ของหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20 
ซ่ึงให้แนวทำงอันเหลือเช่ือจำกสวรรค ์
ไดแ้ก่ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและงำน
สอนศำสนำ ข้อ 10 อ่ำนวำ่ “เจ้ำจง
อ่อนน้อมถ่อมตน; และพระเจ้ำ พระผู้
เป็นเจ้ำของเจ้ำจะทรงจูงมือน�ำเจ้ำไป, 
และให้ค�ำตอบค�ำสวดอ้อนวอนของเจ้ำ
แก่เจ้ำ.”21

กำรเปิดเผยน้ีเกิดขึน้ในวนัเดยีวกัน
กับที่เอ็ลเดอรค์มิบัลล์ เอ็ลเดอร์ ไฮด์
และจอห์น กู๊ดสัน เป่ียมดว้ยควำม
อ่อนน้อมถ่อมตน ประกำศเรือ่งกำร
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ในโบสถ์วอกซ์ฮอลล์ที่เพรสตนั ประเทศ
อังกฤษ22 น่ีเป็นครัง้แรกที่ผู้สอนศำสนำ
ประกำศพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู
นอกทวปีอเมรกิำเหนือในสมัยกำร
ประทำนน้ี ควำมพยำยำมในกำรสอน
ศำสนำของพวกเขำส่งผลให้มีบัพตศิมำ
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเกือบจะในทันทีและ
น�ำไปสู่กำรมีสมำชิกที่ซ่ือสัตย์จ�ำนวน
มำก23

ผลส่วนหน่ึงของกำรเปิดเผยน้ีเป็น
แนวทำงให้งำนสอนศำสนำในยุคของ
เรำ บำงส่วนอ่ำนไดว้ำ่ “ผู้ ใดก็ตำมที่เจ้ำ
จะส่งไปในนำมของเรำ . . . จะมีอ�ำนำจ
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เปิดประตแูห่งอำณำจักรของเรำให้
ประชำชำติ ใดก็ ได ้. . . ตรำบเท่ำที่พวก
เขำจะ นอบน้อมถ่อมตน ตอ่หน้ำเรำ, 
และยังอยู่ ในค�ำของเรำ, และสดบัฟัง
เสียงพระวญิญำณของเรำ.” 24

ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นส่วน
ส�ำคญัของงำนสอนศำสนำอันเหลือเช่ือ
น้ีซ่ึงช่วยพระเจ้ำสถำปนำศำสนจักรของ
พระองคด์ว้ยวธิีอันโดดเดน่

เรำส�ำนึกคณุที่ยังคงเห็นส่ิงน้ี
อย่ำงตอ่เน่ืองในศำสนจักรยุคปัจจุบัน 
สมำชิก รวมถึงอนุชนรุน่หลัง สละเวลำ
ของพวกเขำพรอ้มทัง้เลื่อนเวลำกำร
ศึกษำและงำนอำชีพออกไปเพื่อรบัใช้
งำนเผยแผ่ สมำชิกอำวโุสหลำยคนละ
ทิง้งำนอำชีพและเสียสละเรือ่งอื่น
เพื่อรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำไม่วำ่พวกเขำ
จะไดร้บัเรยีกให้ท�ำตำมควำมสำมำรถ
ใด เรำไม่ยอมให้ปัญหำส่วนตวัมำท�ำให้
เขวหรอืเบนควำมสนใจเรำไปจำกกำร
ท�ำให้จุดประสงคข์องพระองคบ์รรลุผล
ส�ำเรจ็ 25 กำรรบัใช้ศำสนจักรเรยีกรอ้ง
ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน เรำรบัใช้อย่ำง
อ่อนน้อมถ่อมตนตำมที่ ไดร้บัเรยีกดว้ย
สุดพลัง, ควำมนึกคดิ, และพละก�ำลัง 
ในทุกต�ำแหน่งของศำสนจักร เป็นส่ิง
ส�ำคญัที่ตอ้งเข้ำใจคณุลักษณะเหมือน
พระครสิตเ์รือ่งควำมอ่อนน้อมถ่อมตน

การมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนทุกวนัเป็น
ส่วนส�าคญัในการช่วยเตรียมผูค้นให้
พบพระผูเ้ป็นเจา้

เป้ำหมำยในกำรถวำยเกียรตพิระเจ้ำ
และยอมให้ตวัเรำท�ำตำมพระประสงค์
ของพระองค์ 26 เป็นส่ิงที่สังคมปัจจุบัน
ไม่ ให้ควำมส�ำคญัเท่ำกับในอดตี ผู้น�ำ
ชำวครสิตบ์ำงคนของนิกำยอื่นเช่ือวำ่เรำ
อำศัยอยู่ ในโลกที่ศำสนำครสิต์ ไม่ส�ำคญั
อีกตอ่ไป 27

คณุธรรมที่มีพืน้ฐำนของศำสนำ
วำ่ดว้ยควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและ
คณุธรรมของพลเมืองเกี่ยวกับควำม
สุภำพเรยีบรอ้ยเป็นมำตรฐำนที่ทรง
พลังของคนหลำยรุน่

ในโลกปัจจุบัน มีกำรเน้นเรือ่งของ
ควำมทะนงตน กำรแสวงหำช่ือเสียง 
ควำมมั่งคัง่ให้ตนเอง และส่ิงที่เรยีกวำ่ 
“ธำตแุท้” ซ่ึงบำงครัง้น�ำไปสู่กำรขำด
ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จรงิ บำง
คนเสนอวำ่คณุคำ่ทำงศีลธรรมส�ำหรบั
ควำมสุขในปัจจุบันคอื “เป็นตวัคณุเอง 
เข้มแข็ง สรำ้งผลงำน—และส�ำคญัที่สุด 
ห้ำมพึ่งพำผู้อื่น . . . เพรำะโชคชะตำ
ของท่ำน . . . อยู่ ในอุ้งมือของท่ำนเอง”28

พระคมัภีรส์นับสนุนวธิีที่แตก
ตำ่ง พระคมัภีรแ์นะน�ำวำ่เรำควรเป็น
สำนุศิษย์ทีแ่ทจ้รงิของพระเยซคูรสิต ์ 
ส่ิงน้ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมรู้สึก 
อันแรงกล้ำของกำรมีควำมรบัผิดชอบ 
ตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและด�ำเนินชีวติดว้ย 
ควำมออ่นน้อมถอ่มตน กษัตรย์ิเบ็นจำมิน 
สอนวำ่มนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรตูอ่ 
พระผู้เป็นเจ้ำและส่งเสรมิให้เรำยอม
ตน “ตอ่กำรชักจูงของพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์” เขำอธิบำยวำ่ท่ำมกลำงส่ิง
ตำ่งๆ ส่ิงน้ีเรยีกรอ้งให้เป็นคน “วำ่
ง่ำย, อ่อนโยน, ถ่อมตน, อดทน, [และ] 
เป่ียมดว้ยควำมรกั” 29

บำงคนใช้กำรเป็น ธำตแุท ้ ในทำง
ที่ผิดวำ่เป็นกำรฉลองควำมเป็นมนุษย์
ปุถุชนและก�ำหนดคณุสมบัติ ให้ตรง
ข้ำมกับควำมอ่อนน้อมถ่อมตน ควำม
มีน� ้ำใจ ควำมเมตตำ กำรให้อภัย และ
ควำมสุภำพเรยีบรอ้ย เรำสำมำรถฉลอง
ควำมเป็นตวัตนของเรำเองในฐำนะ
บุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำโดยไม่
ตอ้งใช้ธำตแุท้เป็นข้อแก้ตวัให้ควำม
ประพฤตทิี่ ไม่เหมือนพระครสิต ์

ในควำมพยำยำมอ่อนน้อมถ่อมตน
อินเทอรเ์น็ตสมัยน้ีสรำ้งปัญหำในกำร
หลีกเลี่ยงควำมทะนงตน มีตวัอย่ำงสอง
เรือ่งคอืกำรตำมใจตวัเองโดยให้ผู้อื่น 
“มองที่ฉัน” หรอืกำรโจมตผีู้อื่นโดยใช้
ควำมรนุแรงทำงส่ือสังคม ตวัอย่ำงอีก
เรือ่งหน่ึงคอื “กำรถ่อมตนแบบโอ้อวด” 
ซ่ึงหมำยถึง “ค�ำพูด [หรอืภำพ] ที่แสดง
ให้ดเูหมือนวำ่ถ่อมตนหรอืไม่ ให้ควำม
ส�ำคญักับตนเองโดยมีจุดประสงคท์ี่แท้

จรงิคอืสรำ้งควำมสนใจให้กับส่ิงที่เขำ
ภำคภูมิ ใจ”30 ศำสดำพยำกรณ์เตอืนอยู่
เสมอถึงควำมจองหองและกำรให้ควำม
ส�ำคญัตอ่ส่ิงไรค้ำ่ของโลก31

กำรส่ือสำรที่ขำดควำมเคำรพซ่ึง
มีอยู่ดำษดื่นเป็นเรื่องที่น่ำกังวลเช่น
กัน หลักธรรมนิรันดร์เรื่องสิทธิ์เสรี
เรียกร้องให้เรำเคำรพกำรเลือกมำกมำย
ที่เรำไม่เห็นด้วย ข้อพิพำทและ
ควำมขัดแย้งในปัจจุบันมักเป็นกำร
ละเมิด “ขอบเขตพืน้ฐำนร่วมกัน”32 
เรำต้องกำรควำมสุภำพและควำม
อ่อนน้อมถ่อมตนมำกขึน้

แอลมำเตอืนวำ่จงอย่ำ “ล�ำพองใน
ควำมจองหองของใจท่ำน” “ขืนคดิอยู่
หรอืวำ่ท่ำนเป็นคนดกีวำ่คนอื่น” และ
ข่มเหงผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนผู้ที่ “เดนิ
ตำมระเบียบอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้
เป็นเจ้ำ”33

ข้ำพเจ้ำพบคณุควำมดอีย่ำง 
แท้จรงิท่ำมกลำงผู้คนของทุกศำสนำ 
ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีส�ำนึกรบั 
ผิดชอบตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ หลำยคน 
ท�ำตำมค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์ 
มีคำห์ ในพันธสัญญำเดมิ ผู้ประกำศวำ่ 
“พระ ยำห์ เวห์ ทรง ประ สงค ์อะไร จำก เจ้ำ? 
นอก จำก ให้ ท�ำ ควำม ยุต ิธรรม และ ให้ รกั 
ควำม เมตตำและ ให้ ด�ำ เนิน ชีวติ ไป กับ 
พระ เจ้ำ ของ เจ้ำ ดว้ย ควำม ถ่อม ใจ”34

เมื่อเรำอ่อนน้อมถ่อมตนอย่ำงแท้จรงิ 
เรำสวดอ้อนวอนทูลขอกำรให้อภัยและ
ให้อภัยผู้อื่น ดงัที่เรำอ่ำนในโมไซยำห ์
แอลมำสอนวำ่เมือ่เรำกลบัใจบอ่ย  ๆพระเจำ้ 
จะทรงให้อภัยกำรล่วงละเมิดของเรำ35 
กลำ่วอกีนัยหน่ึง ดงัทีร่ะบไุว้ ในค�ำสวด
อ้อนวอนของพระเจ้ำ36 เมื่อเรำไม่ ให้
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อภัยกำรล่วงละเมิดของผู้อื่น เรำจะพำ
ตนเองไปสู่กำรกล่ำวโทษ 37 เพรำะกำร
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์บำปของเรำ
ไดร้บักำรให้อภัยผ่ำนกำรกลับใจ เมื่อเรำ
ไม่ ให้อภัยผู้ที่ล่วงละเมิดเรำ เรำจะถูก
ปฏิเสธจำกกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอด กำรผูกพยำบำทและปฏิเสธที่จะ
ให้อภัย กำรปฏิเสธสัมพันธภำพอย่ำง
อ่อนน้อมถ่อมตนในลักษณะเหมือน
พระครสิตจ์ะท�ำให้เรำตกอยู่ภำยใตก้ำร
กล่ำวโทษอย่ำงแน่นอน กำรผูกพยำบำท
เป็นพิษตอ่จิตวญิญำณเรำ38

ข้ำพเจ้ำขอเตอืนให้ระวงัควำม
จองหองทุกรปูแบบเช่นกัน โดยผ่ำน
ศำสดำพยำกรณ์โมโรไน พระเจ้ำทรง
แสดงให้เห็นควำมแตกตำ่งอย่ำงเห็น
ไดชั้ดระหวำ่งคนเย่อหยิ่งทะนงตนกับ
คนอ่อนน้อมถ่อมตน “คนโง่ย่อมล้อ
เลียน, แตพ่วกเขำจะโศกเศรำ้; และ
พระคณุของเรำเพียงพอส�ำหรบัคนอ่อน
โยน” พระเจ้ำทรงประกำศเพิ่มเตมิวำ่ 
“เรำให้ควำมอ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวก
เขำจะ นอบน้อม; และพระคณุของเรำ
เพียงพอส�ำหรบัคนทัง้ปวงที ่นอบน้อม
ถ่อมตน ตอ่หน้ำเรำ; เพรำะหำกพวก
เขำ นอบน้อมถ่อมตน ตอ่หน้ำเรำ, และ
มีศรทัธำในเรำ, เมื่อน้ันเรำจะท�ำให้ส่ิงที่
อ่อนแอกลับเข้มแข็งส�ำหรบัพวกเขำ.”39

ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนไดแ้ก่กำร
ส�ำนึกคณุที่เรำไดร้บัพรมำกมำยและ
ควำมช่วยเหลือจำกสวรรค ์ควำม
อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ ใช่กำรระบุถึงควำม
ส�ำเรจ็อันยิ่งใหญ่หรอืแม้กระทั่งกำร
เอำชนะควำมท้ำทำยบำงอย่ำงได ้ควำม
อ่อนน้อมถ่อมเป็นเครือ่งหมำยของ
ควำมเข้มแข็งทำงวญิญำณ คอืกำรมี
ควำมเช่ือมั่นอย่ำงเงียบๆ วำ่วนัแล้ววนั
เล่ำ ช่ัวโมงแล้วช่ัวโมงเล่ำเรำสำมำรถ
พึ่งพำพระเจ้ำ รบัใช้พระองค ์และบรรลุ
จุดประสงคข์องพระองค ์น่ีคอืค�ำสวด
อ้อนวอนของข้ำพเจ้ำวำ่ในโลกที่มีควำม
ขัดแย้งน้ีเรำจะพยำยำมอย่ำงตอ่เน่ืองให้
มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จรงิทุกวนั 
บทกวทีี่ โปรดปรำนกล่ำวไวด้งัน้ี

กำรทดสอบของควำมยิ่งใหญ่คอืวธิี
ทีค่นเรำน้ีจะพบนิรนัดรทุกวนั 40

ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนที่แน่นอน
ถึงพระผู้ช่วยให้รอด กำรชดใช้ของ
พระองค ์และควำมส�ำคญัอันล้นเหลือ
ของกำรรบัใช้พระองคอ์ย่ำงอ่อนน้อม
ถ่อมตนในแตล่ะวนัและทุกวนั ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ที่ [ท่ำน] ควรท�ำ.” 6 ในไม่ช้ำเลบันอยู่
ตรงหน้ำท่ำนในสภำพมึนเมำและนีไฟ
สังหำรเขำ ไดแ้ผ่นจำรกึคนื และหลบ
หนีไปหำพี่ๆ เขำโชคดทีี่บังเอิญเจอ 
เลบันหรอื หรอืน่ันเป็นไปตำม “แผนอนั 
ศักดิสิ์ทธิ์”

เหตกุำรณ์ส�ำคญัๆ ที่เกิดขึน้ในพระ
กิตตคิณุและในศำสนจักรจะส่งเสรมิ
อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่น
ดนิโลก ส่ิงน้ีไม่ไดเ้กิดขึน้โดยบังเอิญ
แต่เป็นไปตำมแผนของพระผู้เป็นเจ้ำ 
พระองคผ์ูท้รงออกแบบโลกน้ีทรงท�ำให้
ทะเลสงบดว้ยพระด�ำรสัของพระองค ์
ทรงน�ำทำงแอลมำกับอมิวเล็ค และนีไฟ
กับเลบันให้ ไปอยู่ที่น่ัน ณ เวลำน้ันพอดี

เหตกุำรณ์และควำมสัมพันธ์ที่เกิด
ขึน้ในชีวติเรำแตล่ะคนส่งเสรมิงำนของ
พระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลกเช่นกัน

เอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี. เวริธ์ลินผู้เป็น
ที่รกัของเรำพูดถึงครัง้หน่ึงเมื่อประธำน
โธมัส เอส. มอนสันกล่ำวกับท่ำนวำ่ “มี
พระหัตถ์น�ำทำงเหนือส่ิงทัง้ปวง บ่อย
ครัง้เมื่อมีบำงอย่ำงเกิดขึน้ ไม่ไดเ้กิดขึน้
โดยบังเอิญ วนัหน่ึง เมื่อเรำย้อนกลับ
ไปดส่ิูงที่น่ำจะเป็นควำมบังเอิญของ
ชีวติเรำ เรำจะตระหนักวำ่น่ันไม่บังเอิญ
เลย” 7

ส่วนใหญ่น้อยคนจะรูง้ำนดขีองเรำ 
แตท่ัง้หมดน้ันถูกบันทึกไว้ ในสวรรค ์
วนัหน่ึงเรำจะยืนเป็นพยำนถึงควำม
ภักดสุีดจิตวญิญำณของเรำตอ่งำนแห่ง
ควำมชอบธรรม ไม่มีกำรทดลองหรอื
ภัยพิบัติ ใดอยู่นอกแผนแห่งควำมสุข
ของพระผู้เป็นเจ้ำ โดยแท้แล้ว ตำม 
“แผนอันศักดิสิ์ทธิ์” “ควำมยินดจีะมำ
เวลำเช้ำ” 8 “เรำมำในโลกเพื่อท�ำตำมน� ้ำ
พระทัยของพระบิดำ” 9 พระเยซูทรง
สอน พี่น้องที่รกัทัง้หลำย เรำตอ้งท�ำ
เช่นกัน

โดยผ่ำนประสบกำรณ์ในช่วงวถิีชีวติ
เรำ ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่พระเจ้ำจะทรงย้ำยเรำ
บนกระดำนหมำกรกุเพื่อท�ำงำนของ
พระองค ์ส่ิงที่อำจเหมือนเป็นควำม
บังเอิญน้ัน อันที่จรงิเป็นกำรควบคมุ

ชำยคนน้ันคอือมิวเล็ค
แอลมำแคบ่ังเอิญเจออมิวเล็คหรอื ไม่ 

ไม่ ใช่เรือ่งบังเอิญที่ท่ำนเข้ำไปในเมือง
ตำมทำงที่จะน�ำท่ำนไปพบชำยผู้ซ่ือสัตย์
คนน้ีซ่ึงจะกลำยเป็นคูผู่้สอนศำสนำของ
ท่ำน

เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์เคย
อธิบำยวำ่ “พวกเรำไม่ ใช้ประโยชน์อย่ำง
เต็มที่จำกโอกำสในกำรเข้ำหำผู้คนที่เรำ
มีอยู่กับผู้คนในแวดวงมิตรสหำยของเรำ 
ท่ำนและข้ำพเจ้ำอำจเรยีกกำรพบกัน
เหล่ำน้ีวำ่ ‘ควำมบังเอิญ’ ค�ำน้ีพอเข้ำใจ
ไดถ้้ำมนุษย์ ใช้ แต ่ควำมบังเอิญ เป็นค�ำ
ที่ ไม่เหมำะจะใช้พูดถึงกำรท�ำงำนของ
พระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงรูแ้จ้ง พระองค์ ไม่
ทรงท�ำส่ิงตำ่งๆ โดย ‘ควำมบังเอิญ’ แต ่
. . . ตำม ‘แผนอันศักดิสิ์ทธิ์’” 5

ชีวติเรำเหมือนกระดำนหมำกรกุ และ
พระเจ้ำทรงย้ำยเรำจำกที่หน่ึงไปยังอีกที่
หน่ึง—ถ้ำเรำตอบรบักำรกระตุน้เตอืน
ทำงวญิญำณ เมื่อนึกย้อนกลับไปเรำจะ
เห็นพระหัตถ์ของพระองค์ ในชีวติเรำ

เรำสำมำรถเห็นกำรแทรกแซงจำก
สวรรคเ์ช่นน้ันเมื่อนีไฟกลับไปเอำแผ่น
จำรกึจำกเลบัน ท่ำน “ ไดร้บักำรน�ำโดย
พระวญิญำณ, โดยหำรูล้่วงหน้ำไม่ถึงส่ิง

โดย	เอล็เดอร์โรนลัด	์เอ.	ราสแบนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลำย ขณะข้ำพเจ้ำยืนอยู่
ที่น่ี ในกำรประชุมใหญ่สำมัญทั่ว
โลกที่สรำ้งแรงบันดำลใจครัง้น้ี 

ขณะรูสึ้กถึงพลังและวญิญำณของท่ำน 
ข้ำพเจ้ำอดคดิถึงถ้อยค�ำของอัครสำวก 
เปโตรไม่ได ้“[พระเจ้ำ] ดจีรงิๆ  
ที่เรำไดม้ำอยู่ที่น่ี” 1

ถ้อยค�ำน้ันไม่ตรงกับที่แอลมำกล่ำว
หลังจำกส่ังสอนผู้คนในแอมันไนฮำห์ 
แอลมำออกจำกเมืองน้ันเพรำะควำมช่ัว
รำ้ยของผู้คน ในไม่ช้ำเทพมำปรำกฏตอ่
แอลมำและเรยีกให้ท่ำน “กลับไปเมือง
แห่งแอมันไนฮำห์, และส่ังสอนผู้คน
ของเมืองอีก” 2

แอลมำไป “ โดยเรว็” โดยเข้ำ “เมือง
อีกทำงหน่ึง”3

“ขณะที่ท่ำนเข้ำไปในเมืองท่ำน
หิวโหย, และท่ำนกล่ำวแก่ชำยผู้หน่ึง : 
ท่ำนจะให้อำหำรแก่ผู้รบัใช้ที่ถ่อมตน
ของพระผู้เป็นเจ้ำกินบ้ำงได้ ไหม?”

และชำยคนน้ันกล่ำวแก่ท่ำน : 
ข้ำพเจ้ำเป็นชำวนีไฟ, และข้ำพเจ้ำรูว้ำ่
ท่ำนเป็นศำสดำพยำกรณ์ผู้บรสุิทธิ์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำ, เพรำะท่ำนคอืชำยคน
ที่เทพกล่ำวในนิมิตที่มำให้เห็น : เจ้ำจง
ตอ้นรบั.4

ตามแผนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
พระหัตถ์ของพระเจ้าก�าลงัน�าทางท่าน ตาม “แผนอันศักด์ิสิทธ์ิ” พระองค์ทรงอยู่ใน
รายละเอียดเลก็ๆ น้อยๆ เช่นเดียวกับเหตกุารณ์ส�าคัญๆ ของชีวิตท่าน
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โดยพระบิดำในสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรำและ
ทรงนับผมทุกเส้นของทุกคน10 แม้นก 
กระจำบตวัเดยีวตกพืน้ก็ ใช่วำ่พระบิดำ
จะไม่สังเกตเห็น11 พระเจ้ำทรงอยู่ ใน
รำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของชีวติเรำ 
เหตกุำรณ์และโอกำสเหล่ำน้ันเตรยีม
เรำให้พรอ้มพยุงครอบครวัเรำและคน
อื่นๆ ขณะที่เรำสรำ้งอำณำจักรของ
พระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลก จงจดจ�ำ
ตำมที่พระเจ้ำตรสักับอับรำฮัมวำ่ “เรำรู้
จุดจบนับแตก่ำลเริม่ตน้; ฉะน้ันมือของ
เรำจะอยู่เหนือเจ้ำ.” 12

พระเจ้ำทรงวำงข้ำพเจ้ำไว้ ในบ้ำน
บิดำมำรดำที่รกัข้ำพเจ้ำ ตำมมำตรฐำน
ของโลก พวกท่ำนเป็นคนธรรมดำจรงิๆ 
คณุพ่อของข้ำพเจ้ำ ชำยที่ซ่ือสัตย์ เป็น
คนขับรถบรรทุก ส่วนคณุแม่ที่ ใจดเีป็น
แม่บ้ำน พระเจ้ำทรงช่วยให้ข้ำพเจ้ำพบ
เมลำนีภรรยำที่น่ำรกั ทรงกระตุน้นัก
ธุรกิจคนหน่ึงให้มอบโอกำสดำ้นอำชีพ
แก่ข้ำพเจ้ำ เขำกลำยเป็นเพื่อนรกัของ
ข้ำพเจ้ำ พระเจ้ำทรงเรยีกข้ำพเจ้ำให้รบั
ใช้ ในสนำมเผยแผ่ ทัง้สมัยหนุ่มและ
เมื่อเป็นประธำนคณะเผยแผ่ พระองค์
ทรงเรยีกข้ำพเจ้ำสู่ โควรมัสำวกเจ็ด
สิบ และเวลำน้ีทรงเรยีกข้ำพเจ้ำเป็น
อัครสำวก เมื่อนึกย้อนกลับไป ข้ำพเจ้ำ

ตระหนักวำ่ข้ำพเจ้ำไม่ไดเ้ตรยีมกำร
เหล่ำน้ันแตอ่ย่ำงใด พระเจ้ำทรงเตรยีม
กำรส�ำคญัๆ ให้ท่ำนและให้คนที่ท่ำนรกั
ในวธิีเดยีวกัน

ท่ำนควรจะมองหำอะไรในชีวติท่ำน 
ปำฏิหำรยิ์อะไรของพระผู้เป็นเจ้ำที่
เตอืนท่ำนให้รูว้ำ่พระองคท์รงอยู่ ใกล้
โดยตรสัวำ่ “เรำอยู่ตรงน้ี” ลองนึกถึง
เวลำเหล่ำน้ัน บำงวนั เมื่อพระเจ้ำ
ทรงด�ำเนินกำรในชีวติท่ำน—จำกน้ัน
ด�ำเนินกำรอีกครัง้ จงถือวำ่น่ันเป็นช่วง
เวลำที่พระเจ้ำทรงแสดงควำมเช่ือมั่น
ในตวัท่ำนและในกำรเลือกของท่ำน แต่
จงยอมให้พระองคท์รงท�ำให้ท่ำนเป็น
มำกกวำ่ที่ท่ำนจะท�ำให้ตนเองเป็นได ้จง
เห็นคำ่ควำมเกี่ยวข้องของพระองค ์บำง
ครัง้เรำถือวำ่กำรเปลี่ยนแปลงในแผน
ของเรำเป็นกำรก้ำวพลำดของเรำ จง
คดิมำกขึน้วำ่น่ันเป็นก้ำวแรกๆ สู่กำรอยู่ 
“กับธุระของพระเจ้ำ”13

หลำยเดอืนก่อนหลำนสำวของเรำ
กับเยำวชนกลุ่มหน่ึงเดนิทำงไปสถำนที่
ส�ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องศำสนจักร
หลำยแห่ง ก�ำหนดกำรสุดท้ำยแจ้งวำ่เธอ
จะผ่ำนเขตที่พี่ชำยผู้สอนศำสนำของ
เธอซ่ึงเป็นหลำนชำยของเรำก�ำลังรบั
ใช้ หลำนสำวของเรำไม่มีเจตนำจะพบ

พี่ชำยระหวำ่งเป็นผู้สอนศำสนำ แตเ่มื่อ
รถโดยสำรเข้ำไปในเมืองที่พี่ชำยเธอรบั
ใช้ เธอเห็นผู้สอนศำสนำสองคนเดนิมำ
ตำมถนน หน่ึงในน้ันคอืพี่ชำยเธอ

เยำวชนในรถโดยสำรขอให้คนขับ
จอดรถให้เธอไดท้ักทำยพี่ชำย หลังจำก
รอ้งไห้และพูดคยุกันไม่ถึงหน่ึงนำที พี่
ชำยเธอก็กลับไปท�ำหน้ำที่ผู้สอนศำสนำ
ของเขำ ตอ่มำเรำทรำบวำ่พี่ชำยเธออยู่
บนถนนสำยน้ันไม่ถึงห้ำนำที ก�ำลังเดนิ
จำกจุดน้ันไปที่รถของเขำ

พระบิดำบนสวรรคท์รงสำมำรถวำง
เรำไว้ ในสถำนกำรณ์ตำ่งๆ ดว้ยเจตนำ
บำงอย่ำง พระองคท์รงท�ำมำแล้วในชีวติ
ข้ำพเจ้ำ และก�ำลังท�ำในชีวติท่ำน เช่นที่
ทรงท�ำในชีวติหลำนที่รกัของเรำ

เรำแตล่ะคนมีคำ่และพระเจ้ำทรง
รกั ทรงห่วงใย ทรงกระซิบ และทรง
ดแูลเรำในวธิีเฉพำะกับเรำแตล่ะคน 
พระองคท์รงมีพระปรชีำญำณและ
เดชำนุภำพมำกกวำ่มนุษย์ชำยหญิงทัง้
หลำย ทรงทรำบควำมท้ำทำยของเรำ 
ชัยชนะของเรำ และควำมปรำรถนำอัน
ชอบธรรมของใจเรำ

ปีกวำ่ที่ผ่ำนมำ ขณะข้ำพเจ้ำเดนิ
ผ่ำนเทมเปิลสแควร ์ซิสเตอรผ์ู้สอน
ศำสนำคนหน่ึงเดนิมำถำมวำ่ “จ�ำดฉัิน
ได้ ไหมคะ ดฉัินมำจำกฟลอรดิำ” เธอ
บอกวำ่เธอช่ือซิสเตอร์ ไอดำ ชิลำน 
ข้ำพเจ้ำจ�ำไดเ้มื่อพบเธอกับครอบครวั 
ประธำนสเตคของเธอแนะน�ำให้เรำไป
เยี่ยมครอบครวัของเธอ ดเูหมือนเรำอยู่
ที่น่ันเพื่อไอดำลูกสำวที่ยังไม่ไดร้บั 
บพัตศิมำของพวกเขำ หลงัจำกกำรเยีย่ม 
ของเรำ เป็นเวลำนำนกวำ่หน่ึงปีที่เรำ
สอนและผูกมิตร ไอดำรบับัพตศิมำ

หลงัจำกเรำสนทนำกนัทีเ่ทมเปิลสแควร ์ 
เธอเขียนจดหมำยถึงข้ำพเจ้ำ เธอ
เขียนวำ่ “ดฉัินรูสุ้ดหัวใจวำ่พระบิดำ
บนสวรรคท์รงรูจ้ักเรำแตล่ะคน และ
พระองคท์รงวำงเรำไว้ ในเส้นทำงของ
กันและกันเพรำะมีเหตผุล ขอบคณุที่
เป็นผู้สอนศำสนำคนหน่ึงของดฉัิน ที่
ยื่นมือช่วยเหลือและพบดฉัินเมื่อห้ำ
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ปีก่อน”14 ไอดำส่งเรือ่งรำวกำรเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสของเธอมำดว้ยโดยเล่ำถึง 
“ควำมบังเอิญจำกสวรรค”์ ซ่ึงเกิดขึน้ใน
ชีวติเธอและน�ำเธอมำสู่บัพตศิมำและ
กำรยืนยัน กำรรบัใช้งำนเผยแผ่บรเิวณ
เทมเปิลสแควร ์และกำรแตง่งำนในพระ
วหิำรเมื่อเรว็ๆ น้ีของเธอ15

น่ันเป็นแคค่วำมบังเอิญหรอืไม ่
ที่ประธำนสเตคน�ำเรำไปบ้ำนชิลำน 
หรอืที่เธอกับข้ำพเจ้ำพบกันบรเิวณ 
เทมเปิลสแควร ์ประจักษ์พยำนของ 
ไอดำเป็นพยำนวำ่ทุกส่วนเป็น “แผน
อันศักดิสิ์ทธิ์” ของพระผู้เป็นเจ้ำ

พระเจ้ำทรงชอบอยู่กับเรำ ไม่ ใช่
ควำมบังเอิญเมื่อท่ำนรูสึ้กถึงพระ
วญิญำณและท�ำตำมกำรกระตุน้เตอืน
ครัง้แรกที่ท่ำนรูสึ้กถึงพระองคต์ำมที่
ทรงสัญญำวำ่ “เรำจะไปเบือ้งหน้ำเจ้ำ 
เรำจะอยู่ทำงขวำมือเจ้ำและทำงซ้ำยเจ้ำ, 
และพระวญิญำณของเรำจะอยู่ ในใจเจ้ำ, 
และเหล่ำเทพของเรำห้อมล้อมเจ้ำ, เพื่อ
ประคองเจ้ำไว.้” 16

เรำทุกคนมีเรือ่งท�ำนองน้ีเกิดขึน้ใน
ชีวติเรำ เรำอำจพบคนที่ดคูุน้ๆ หน้ำ 
สำนมิตรสัมพันธ์ขึน้ใหม่ หรอืมีหลำยส่ิง
หลำยอย่ำงที่คล้ำยกันกับคนแปลกหน้ำ 
เมื่อเรือ่งเช่นน้ีเกิดขึน้ บำงทีพระเจ้ำ
อำจจะทรงเตอืนเรำวำ่เรำทุกคนเป็นพี่
น้องกันอย่ำงแท้จรงิ เรำรว่มอุดมกำรณ์
เดยีวกัน—ในส่ิงที่ โจเซฟ สมิธเรยีกวำ่ 
“อุดมกำรณ์ของพระครสิต”์ 17

บัดน้ี สิทธิ์เสรขีองเรำอยู่ตรงจุดไหน
ใน “แผนอันศักดิสิ์ทธิ์” เรำเลือกไดว้ำ่จะ
ท�ำตำมหรอืไม่ท�ำตำมพระผู้ช่วยให้รอด
และผู้น�ำที่พระองคท์รงเลือก แบบแผน
น้ีชัดเจนในพระคมัภีรม์อรมอนเมื่อชำว
นีไฟละทิง้พระเจ้ำ มอรมอนคร�ำ่ครวญ
วำ่

“และพวกเขำเห็น . . . วำ่พระ
วญิญำณของพระเจ้ำไม่ทรงปกปักรกัษำ
พวกเขำอีกตอ่ไป; แท้จรงิแล้ว, พระองค์
ทรงถอนองค์ ไปจำกพวกเขำเพรำะพระ
วญิญำณของพระเจ้ำไม่ประทับอยู่ ใน
วหิำรที่ ไม่บรสุิทธิ์—

ฉะน้ันพระเจ้ำทรงยุตกิำรปกปัก
รกัษำพวกเขำโดยเดชำนุภำพอัน
ปำฏิหำรยิ์และหำที่เปรยีบมิไดข้อง
พระองค,์ เพรำะพวกเขำตกไปอยู่ ใน
สภำพของควำมไม่เช่ือและควำมช่ัวรำ้ย
อันน่ำพรัน่พรงึ;”18

ทัง้หมดที่พระเจ้ำทรงขอจำกเรำไม่
ไดสื้บเน่ืองจำกวำ่เรำเข้มแข็งเพียงใด 
เรำซ่ือสัตย์เพียงใด หรอืเรำรูอ้ะไร ลอง
นึกถึงเซำโลผู้ที่พระเจ้ำทรงหยุดเขำ 
บนถนนไปดำมัสกัส เขำก�ำลังไปผิด 
ทำงในชีวติเขำ ซ่ึงไม่เกี่ยวกับทิศเหนือ 
หรอืทิศใต ้พระเจ้ำทรงเปลี่ยนทิศทำง 
ของเซำโล ตอ่มำเมื่อผู้คนรูจ้ักเขำในช่ือ  
เปำโล กำรปฏิบัตศิำสนกิจในฐำนะอัคร
สำวกของเขำสะท้อนส่ิงที่พระเจ้ำทรง 
ทรำบแล้ววำ่เขำสำมำรถท�ำไดแ้ละเป็น 
ได ้ไม่ ใช่ส่ิงที่เขำคดิจะท�ำในฐำนะเซำโล 
ในท�ำนองเดยีวกัน พระเจ้ำทรงทรำบ 
วำ่เรำแตล่ะคนสำมำรถท�ำอะไรและเป็น 
อะไร อัครสำวกเปำโลสอนอะไร “เรำรู ้
วำ่เหต ุกำรณ์ทุก อย่ำงรว่ม กันก่อผลด ี
แก่คนที่รกัพระ เจ้ำคอืแก่คนทัง้ หลำยที ่
พระ องคท์รงเรยีกตำมพระ ประ สงคข์อง 
พระ องค”์ 19

เมื่อเรำชอบธรรม เต็มใจ และ
สำมำรถ เมื่อเรำพยำยำมมีคำ่ควรและ
คูค่วร เรำก้ำวหน้ำไปถึงจุดที่เรำนึกไม่
ถึงและกลำยเป็นส่วนหน่ึงใน “แผนอัน
ศักดิสิ์ทธิ์” ของพระบิดำบนสวรรค ์เรำ
แตล่ะคนมีควำมเป็นพระเจ้ำในตวัเรำ 
เมื่อเรำเห็นพระผู้เป็นเจ้ำท�ำงำนผ่ำน
เรำและกับเรำ ขอให้เรำมีก�ำลังใจ แม้
ส�ำนึกคณุตอ่กำรน�ำทำงน้ัน เมื่อพระ
บิดำในสวรรคต์รสัวำ่ “น่ีคอืงำนของเรำ
และรศัมีภำพของเรำ—คอืกำรท�ำให้เกิด
ควำมเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์อง
มนุษย์” 20 พระองคก์�ำลังตรสัถึงบุตรธิดำ
ทุกคนของพระองค—์โดยเฉพำะท่ำน

พระหัตถ์ของพระเจ้ำก�ำลังน�ำทำง
ท่ำน ตำม “แผนอันศักดิสิ์ทธิ์” พระองค์
ทรงอยู่ ในรำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น
เดยีวกับเหตกุำรณ์ส�ำคญัๆ ของชีวติ
ท่ำน ดงัที่กล่ำวในสุภำษิตวำ่ “จงวำงใจ

ในพระยำห์เวห์ดว้ยสุดใจของเจ้ำ . . . 
แล้วพระองคจ์ะทรงท�ำให้วถิีของเจ้ำรำบ
รืน่” 21 ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระองคจ์ะ
ทรงอวยพรท่ำน สนับสนุนท่ำน และ
ท�ำให้ท่ำนเกิดสันต ิในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ทูลถำมพระเจ้ำอย่ำงจรงิใจวำ่บทเรยีนที่
พวกเขำก�ำลังเรยีนรูเ้ป็นควำมจรงิหรอื
ไม่ ระหวำ่งน้ัน พวกเขำพิจำรณำผลของ
ค�ำมั่นสัญญำที่พวกเขำจะตอ้งท�ำดว้ยถ้ำ
ค�ำตอบที่ ไดร้บัน�ำพวกเขำให้ยอมรบัพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู พวกเขำอด
อำหำรและสวดอ้อนวอนเพื่อให้รูค้วำม
จรงิของศำสนจักรและควำมถูกตอ้งของ
พระคมัภีรม์อรมอน ค�ำตอบกำรสวด
อ้อนวอนของพวกเขำมำในรปูของกำร
ยืนยันที่แผ่วเบำแตชั่ดเจนวำ่ “ ใช่! น่ัน
เป็นควำมจรงิ!”

โดยไดร้บัพยำนน้ี พวกเขำจึงเลือก
รบับัพตศิมำ น่ีไม่ ใช่กำรเลือกโดยไม่สูญ
เสียอะไร กำรตดัสินใจและบัพตศิมำของ
พวกเขำส่งผลกระทบตอ่ชีวติหลำยๆ 
ดำ้น พวกเขำเสียงำน พวกเขำยอมสละ
สถำนภำพทำงสังคม มิตรภำพส�ำคญัๆ 
สิน้สุด ครอบครวัไม่สนับสนุน ไม่รกั 
และไม่เคำรพพวกเขำอีกตอ่ไป เวลำ
น้ีพวกเขำเดนิไปโบสถ์ทุกวนัอำทิตย์ 
พลำงเหลือบมองมิตรสหำยและเพื่อน
บ้ำนที่เดนิสวนมำดว้ยควำมอึดอัดใจ

ในสภำวกำรณ์ยำกๆ เหล่ำน้ี มีคนถำม
บรำเดอรท์ี่ดคีนน้ีวำ่เขำรูสึ้กอย่ำงไรกับ
กำรตดัสินใจเข้ำรว่มศำสนจักร ค�ำตอบ
ที่เรยีบง่ำยและหนักแน่นของเขำคอื 
“ศำสนจักรจรงิไม่ ใช่หรอื กำรเลือกของ
เรำชัดเจน”

วสุิทธิชนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่
สองคนน้ีมี ใจของหญิงม่ำยอย่ำงแท้จรงิ 
พวกเขำเหมือนหญิงม่ำยคอืให้ “หมด” 
เท่ำที่พวกเขำจะให้ ได ้ให้จำก “สภำพ
ที่ยำกจน” ของพวกเขำ ดว้ยใจที่เช่ือ
และศรทัธำที่ยั่งยืนในช่วงที่พวกเขำยำก
ล�ำบำกน้ัน ภำระของพวกเขำจึงเบำลง 
พวกเขำไดร้บัควำมช่วยเหลือจำกสมำชิก
ศำสนจักรที่คอยสนับสนุน และพวกเขำ
เข้มแข็งขึน้เพรำะพวกเขำรบัใช้ ในกำร
เรยีกของศำสนจักร

หลังจำกพวกเขำให้ “ทัง้หมด” วนัที่
ยอดเยี่ยมที่สุดส�ำหรบัพวกเขำมำถึงเมื่อ
พวกเขำไดร้บักำรผนึกในพระวหิำรเป็น
ครอบครวันิรนัดร ์เหมือนที่พระองค์

ถึงแม้เหรยีญทองแดงสองเหรยีญ
ของเธอเป็นเงินบรจิำคน้อยนิด แตม่ี
คำ่มำกส�ำหรบัพระผู้ช่วยให้รอดเพรำะ
เธอถวำยทัง้หมด ในขณะน้ัน พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักหญิงม่ำยเป็นอย่ำง
ดเีพรำะของถวำยน้ันแสดงให้พระองค์
เห็นจิตใจของเธอ ควำมรกัและศรทัธำ
ของเธอลึกซึง้และมีคณุภำพมำกจนเธอ
ถวำยโดยรูว้ำ่พระองคจ์ะทรงจัดหำให้ ใน 
“สภำพที่ยำกจน” ของเธอ

ข้ำพเจ้ำเคยเห็นใจดวงเดยีวกันน้ี
ในวสุิทธิชนแถบแปซิฟิก ในหมู่บ้ำน
เล็กๆ บนเกำะหน่ึง ชำยสูงวยักับภรรยำ
ยอมรบัค�ำเชือ้เชิญของผู้สอนศำสนำให้

โดย	เอล็เดอร์โอ.	วนิเซนต	์ฮาเลก็

แห่งสาวกเจด็สิบ

ข้
 ำพเจ้ำไดร้บัพรใหญ่หลวงจำก
กำรรบัใช้ท่ำมกลำงวสุิทธิชนแถบ
แปซิฟิกในช่วงเป็นผู้ ใหญ่ ศรทัธำ 

ควำมรกั และกำรเสียสละอันน่ำทึ่งของ
วสุิทธิชนที่ภักดเีหล่ำน้ีเตมิแรงบันดำล
ใจ ควำมส�ำนึกคณุ และปีติ ให้ข้ำพเจ้ำ 
เรือ่งรำวของพวกเขำเหมือนของพวก
ท่ำน

ข้ำพเจ้ำพบวำ่วสุิทธิชนเหล่ำน้ี
เหมือนกันมำกกับหญิงม่ำยที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสังเกตเห็นขณะพระองค ์
“ประ ทับ . . . [และ] ทรงสัง เกตฝูง ชน
เอำเงินมำใส่ไว้ ในตูน้ั้น และมีคนมั่ง มี
หลำยคนเอำเงินมำก มำยมำใส่

“แตม่ีหญิง ม่ำยยำก จนคนหน่ึงเดนิ
มำ นำงเอำเหรยีญทอง แดงสองอัน . . . 
มำใส่ไว้

“พระองคจ์ึงทรงเรยีกพวกสำวกมำ
ตรสักับพวกเขำวำ่ เรำบอกควำมจรงิกับ
ท่ำนทัง้หลำยวำ่ หญิงม่ำยยำกจนคนน้ี
ใส่ ในตูเ้ก็บเงินถวำยมำกกวำ่ทุกคนที่ ใส่
ไวน้ั้น

“เพรำะ . . . วำ่ทุก คนไดเ้อำเงินเหลือ
ใช้ของพวก เขำมำใส่ แตห่ญิงคนน้ีใน
สภำพที่ยำก จน เอำเงินเลีย้ง ชีพทัง้ สิน้
ของนำงใส่ลง ไปจนหมด” 1

ใจของหญิงม่าย
ขอให้เราท�าส่ิงซ่ึงจ�าเป็นต่อการมีใจของหญิงม่าย โดยช่ืนชมยินดีอย่างแท้จริงในพรท่ี
จะเติมเตม็ “สภาพท่ียากจน” ท่ีตามมา
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ทรงท�ำกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสภำยใต้
กำรน�ำของแอลมำ “พระเจ้ำทรงเพิ่ม
พละก�ำลังให้พวกเขำเพื่อพวกเขำจะ
ทนแบกสัมภำระได้ โดยง่ำย, และพวก
เขำยอมรบัอย่ำงช่ืนบำนและดว้ยควำม
อดทนตอ่พระประสงคท์ัง้หมดของ
พระเจ้ำ.” 2 ใจของหญิงม่ำยแสดงให้เห็น
ในสำมีภรรยำที่ยอดเยี่ยมคูน้ี่

ข้ำพเจ้ำจะขอพูดถึงประสบกำรณ์อีก
ครัง้หน่ึงซ่ึงแสดงให้เห็นจิตใจของหญิง
ม่ำยอย่ำงชัดเจน ในซำมัว เรำท�ำงำน
กับสภำหมู่บ้ำนเพื่อให้ผู้สอนศำสนำได้
เข้ำไปส่ังสอนพระกิตตคิณุ ไม่กี่ปีที่ผ่ำน
มำ ข้ำพเจ้ำสนทนำกับหัวหน้ำหมู่บ้ำนที่
ผู้สอนศำสนำของเรำถูกห้ำมเข้ำไปนำน
หลำยปี กำรสนทนำของข้ำพเจ้ำเกิดขึน้
หลังจำกหัวหน้ำสูงสุดเปิดหมู่บ้ำนให้
ศำสนจักรไม่นำนนัก โดยอนุญำตให้ผู้
สอนศำสนำของเรำสอนคนที่สนใจจะ
เรยีนพระกิตตคิณุและหลักค�ำสอน

หลังจำกหลำยปีที่เหตกุำรณ์อันน่ำ
อัศจรรย์น้ีเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำอยำกทรำบวำ่
เกิดอะไรขึน้จึงท�ำให้หัวหน้ำสูงสุดของ
หมู่บ้ำนท�ำเช่นน้ัน ข้ำพเจ้ำสอบถำม
เรือ่งน้ี และหัวหน้ำที่ข้ำพเจ้ำก�ำลัง
สนทนำดว้ยตอบวำ่ “คนเรำจะอยู่ ใน
ควำมมืดไดช่้วงหน่ึงเท่ำน้ัน แล้วก็จะถึง
เวลำที่เขำอยำกเข้ำมำอยู่ ในแสงสวำ่ง”

หัวหน้ำสูงสุดแสดงให้เห็นจิตใจของ
หญิงม่ำยในกำรเปิดหมู่บ้ำน—ใจที่อ่อน
ลงเมื่อควำมอบอุ่นและแสงของควำม
จรงิเผยให้เห็น ผู้น�ำคนน้ียินดยีกเลิก
ธรรมเนียมเก่ำๆ เผชิญกำรตอ่ตำ้นอย่ำง
มำก และยืนหยัดเพื่อให้ผู้อื่นไดร้บัพร น่ี
คอืผู้น�ำที่ ใจของเขำมุ่งหมำยสวสัดภิำพ
และควำมสุขของผู้คนโดยไม่ค�ำนึงถึง
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม และอ�ำนำจ
ของตน เขำทิง้ควำมห่วงกังวลเหล่ำ
น้ันเพื่อเห็นแก่ส่ิงที่ประธำนโธมัส เอส. 
มอนสันสอนเรำวำ่ “เมื่อเรำท�ำตำมแบบ
อย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอด เรำจะมี
โอกำสเป็นแสงสวำ่งในชีวติผู้อื่น” 3

สุดท้ำย ข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันอีก
ประสบกำรณ์หน่ึงในหมู่วสุิทธิชนแถบ

แปซิฟิกที่ยังคงฝังรำกลึกทำงวญิญำณ
ในจิตวญิญำณข้ำพเจ้ำ หลำยปีก่อน
ข้ำพเจ้ำเป็นที่ปรกึษำวยัหนุ่มของอธิกำร
ในวอรด์ใหม่ที่อเมรกิันซำมัวเรำมีสมำชิก 
99 คน ประกอบดว้ยเกษตรกรที่หำเช้ำ
กินค�ำ่ คนงำนในโรงงำนเครือ่งกระป๋อง 
ข้ำรำชกำร และครอบครวัของพวกเขำ 
เมื่อฝ่ำยประธำนสูงสุดประกำศในปี 
1977 วำ่จะสรำ้งพระวหิำรในซำมัว เรำ
ทุกคนปีตยิินดแีละน้อมขอบพระทัย 
กำรไปพระวหิำรจำกอเมรกิันซำมัว
สมัยน้ันตอ้งเดนิทำงไปฮำวำยหรอืไม่ก็
นิวซีแลนด ์เป็นกำรเดนิทำงที่แพงเกิน
ก�ำลังของสมำชิกที่ซ่ือสัตย์จ�ำนวนมำก
ของศำสนจักร

ในช่วงเวลำน้ันศำสนจักรกระตุน้ให้
สมำชิกบรจิำคเข้ำกองทุนก่อสรำ้งเพื่อ
ช่วยสรำ้งพระวหิำร ดว้ยเจตนำรมณ์
น้ี ฝ่ำยอธิกำรจึงขอให้สมำชิกวอรด์
พิจำรณำรว่มกับกำรสวดอ้อนวอน
วำ่พวกเขำจะให้อะไรไดบ้้ำง พวกเขำ
ก�ำหนดวนัให้ครอบครวัมำรว่มบรจิำค 
ตอ่มำ เมื่อเปิดรบับรจิำค ศรทัธำและ
ควำมโอบอ้อมอำรขีองสมำชิกวอรด์ที่
ยอดเยี่ยมท�ำให้ฝ่ำยอธิกำรของเรำรูสึ้ก
ซำบซึง้และประทับใจ

ข้ำพเจ้ำรูจ้ักแตล่ะครอบครวัและ
สภำวกำรณ์ของพวกเขำ ดว้ยเหตน้ีุจึง
รูสึ้กเคำรพนับถือ และซำบซึง้อย่ำง
ยิ่ง น่ีคอืเหรยีญทองแดงของหญิงม่ำย
ยุคปัจจุบันอย่ำงแท้จรงิ พวกเขำให้จำก 
“สภำพที่ยำกจน” ของพวกเขำอย่ำงไม่

อัน้และดว้ยปีติ ในพรที่สัญญำไวข้องกำร
ก่อสรำ้งพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้ำ
ในซำมัว ครอบครวัเหล่ำน้ีอุทิศถวำย
ทัง้หมดแดพ่ระเจ้ำ ดว้ยศรทัธำวำ่พวก
เขำจะไม่ถูกทิง้ให้ขำดแคลน ของถวำย
เหล่ำน้ันเห็นประจักษ์ถึงใจของหญิง
ม่ำย ทุกคนที่ ให้ล้วนให้ดว้ยควำมเต็มใจ
และยินดเีพรำะใจของหญิงม่ำยในพวก
เขำมีดวงตำแห่งศรทัธำที่มองเห็นพร
สูงสุดซ่ึงเตรยีมไว้ ให้ครอบครวัของพวก
เขำทุกคนในซำมัวและอเมรกิันซำมัวสืบ
ตอ่ไปอีกหลำยรุน่ ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่พระเจ้ำ
ทรงยอมรบัและรูจ้ักเครือ่งถวำยของ
พวกเขำ เหรยีญทองแดงของหญิงม่ำย

ใจของหญิงม่ำยผู้สละเหรยีญ
ทองแดงสองเหรยีญคอืใจที่จะให้
ทัง้หมดโดยกำรเสียสละ โดยอดทนตอ่
ควำมยำกล�ำบำก กำรข่มเหง และกำร
ปฏิเสธ และโดยกำรแบกภำระหลำย
รปูแบบ ใจของหญิงม่ำยคอืใจที่สัมผัส 
รูสึ้ก และรูจ้ักแสงของควำมจรงิและจะ
สละทุกอย่ำงเพื่อน้อมรบัควำมจรงิน้ัน 
อีกทัง้ช่วยให้ผู้อื่นเห็นแสงเดยีวกันน้ัน 
เกิดควำมสุขและปีตนิิรนัดร์ ในระดบั
เดยีวกัน สุดท้ำย ใจของหญิงม่ำยนิยำม
ไดจ้ำกกำรเต็มใจสละทัง้หมดเพื่อสรำ้ง
อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่น
ดนิโลก

ขอให้เรำเหล่ำวสุิทธิชนทั่วโลก
พรอ้มใจกันท�ำส่ิงซ่ึงจ�ำเป็นตอ่กำรมี
ใจของหญิงม่ำย โดยช่ืนชมยินดอีย่ำง
แท้จรงิในพรที่จะเตมิเต็ม “สภำพ
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ถำมได้ ไหมครบัวำ่ท่ำนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
พระองคแ์ล้วบ้ำง”

ค�ำตอบของผู้น�ำเปิดเผยวำ่เขำเป็น
นักเรยีนพระคมัภีร์ ไบเบิลและรกั
พระเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำถำมตอ่จำกน้ันวำ่เขำรูเ้รือ่ง
กำรปฏิบัตศิำสนกิจของพระเยซูครสิต์
ตอ่ผู้คนในอเมรกิำสมัยโบรำณหรอืไม่

ตำมที่ข้ำพเจ้ำคำด เขำไม่รู้
ข้ำพเจ้ำอธิบำยวำ่หลังจำกกำรตรงึ

กำงเขนและกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระผู้ช่วยให้รอด พระองคเ์สด็จมำหำ
ผู้คนในทวปีอเมรกิำสมัยโบรำณ และ
ทรงสอนพระกิตตคิณุที่น่ัน ทรงจัด
ตัง้ศำสนจักรและขอให้เหล่ำสำวกจด
บันทึกกำรปฏิบัตศิำสนกิจของพระองค์
ในหมู่พวกเขำ

“บันทึกน้ัน” ข้ำพเจ้ำกล่ำวตอ่ “คอืส่ิง
ที่เรำรูว้ำ่เป็นพระคมัภีรม์อรมอน เป็น
พยำนหลักฐำนอีกเล่มหน่ึงของพระเยซู

โดย	ประธานรัสเซลล	์เอม็.	เนลสนั

ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ใ นปี 1986 ข้ำพเจ้ำไดร้บัเชิญให้ ไป
บรรยำยพิเศษที่มหำวทิยำลัยแห่ง
หน่ึงในอักกรำ กำนำ ที่น่ันข้ำพเจ้ำ

พบผู้ทรงเกียรตหิลำยท่ำน รวมทัง้ผู้น�ำ
เผ่ำแอฟรกิำ ขณะพบปะสนทนำกัน
ก่อนกำรบรรยำย ผู้น�ำพูดกับข้ำพเจ้ำ
ผ่ำนล่ำมที่แปลให้ข้ำพเจ้ำฟัง ข้ำพเจ้ำ
ตอบล่ำม จำกน้ันล่ำมจึงแปลค�ำตอบ
ของข้ำพเจ้ำให้ผู้น�ำฟัง

หลังจำกกำรบรรยำย ผู้น�ำเดนิมำหำ
ข้ำพเจ้ำ แตค่รำวน้ีไม่มีล่ำม ข้ำพเจ้ำ
ประหลำดใจที่เขำพูดภำษำอังกฤษไดด้ี
เยี่ยม—ส�ำเนียงอังกฤษแท้ๆ!

ผู้น�ำท�ำหน้ำงงๆ “คณุเป็นใครครบั” 
เขำถำม

ข้ำพเจ้ำตอบวำ่ “ผมเป็นอัครสำวกที่
ไดร้บัแตง่ตัง้จำกพระเยซูครสิต”์

ผู้น�ำถำมวำ่ “คณุจะสอนอะไรผมได้
บ้ำงเกี่ยวกับพระเยซูครสิต”์

ข้ำพเจ้ำตอบดว้ยค�ำถำมวำ่ “ผมขอ

ที่ยำกจน” ที่ตำมมำ ข้ำพเจ้ำสวด
อ้อนวอนขอให้เรำแตล่ะคนมี ใจจะ
แบกภำระของเรำ ท�ำกำรเสียสละที่
จ�ำเป็น มีควำมประสงคจ์ะท�ำและให้ 
ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่พระเจ้ำจะไม่ทรง
ปล่อยให้ท่ำนขำดแคลน ใจของหญิง
ม่ำยเป่ียมดว้ยควำมน้อมขอบพระทัย
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น “คน
ที่รับควำมเจ็บปวดและคุ้นเคยกับ
ควำมทุกข์ยำก” 4 ทัง้น้ีเพื่อเรำจะไม่
ตอ้งลิม้รส “ถ้วยอันขมขื่น” 5 แม้เรำ
จะมีควำมอ่อนแอและข้อบกพรอ่ง 
และเพรำะเหตน้ีุ พระองคย์ังคงยื่น
พระหัตถ์ซ่ึงถูกแทงให้เรำ พระองค์
จะทรงยกเรำขึน้ถ้ำเรำเต็มใจเข้ำมำใน
แสงพระกิตตคิณุของพระองค ์น้อม
รบัพระองค ์และยอมให้พระองคเ์ตมิ
เต็ม“สภำพที่ยำกจน” ของเรำ

ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์พยำนถึง
ควำมรกัยิ่งใหญ่ที่เรำแบ่งปันได้ ใน
ฐำนะสำนุศิษย์และผู้ตดิตำมพระเจ้ำ
พระเยซูครสิต ์ข้ำพเจ้ำรกัและสนับ
สนุนประธำนโธมัส เอส. มอนสันใน 
ฐำนะศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็น
เจำ้บนแผน่ดนิโลก พระคมัภรีม์อร
มอนเป็นพยำนอีกเล่มหน่ึงของพระ 
เยซูครสิตต์อ่โลก ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญ 
ให้ทุกท่ำนอ่ำนและคน้พบข่ำวสำร 
ส�ำหรบัท่ำนในน้ัน ทุกคนที่ยอมรบั 
พระด�ำรสัเชือ้เชิญให้มำหำพระเจ้ำจะ
พบสันตสุิข ควำมรกั และแสงสวำ่ง 
พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้เป็นแบบ
อย่ำงและพระผู้ ไถ่ของเรำ โดยผ่ำน
พระเยซูครสิตแ์ละปำฏิหำรยิ์ของกำร
ชดใช้อันไม่มีขอบเขตเท่ำน้ันที่เรำจะ
ไดร้บัชีวตินิรนัดร ์ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
ถึงส่ิงน้ี ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองค ์แม้พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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พระคมัภีร์มอรมอน:	ชีวติ
ท่านจะเป็นอยา่งไรหาก
ปราศจากพระคมัภีร์เล่มน้ี
พระคัมภีร์มอรมอนสอนเราได้อย่างดีเย่ียมน่าอัศจรรย์ท่ีสุดเก่ียวกับพระเยซูคริสต์และ
พระกิตติคุณของพระองค์
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ครสิต ์เป็นพระคมัภีรค์ูก่ับพระคมัภีร์
ไบเบิล”

ณ จุดน้ีผู้น�ำสนใจ มำก ข้ำพเจ้ำหัน
ไปหำประธำนคณะเผยแผ่ที่มำดว้ยและ
ถำมวำ่เขำมีพระคมัภีรม์อรมอนเหลือ
สักเล่มไหม เขำดงึเล่มหน่ึงจำกกระเป๋ำ
เอกสำร

ข้ำพเจ้ำเปิด 3 นีไฟ บทที่ 11 และ
ผู้น�ำกับข้ำพเจ้ำอ่ำนค�ำเทศนำของพระ
ผู้ช่วยให้รอดตอ่ชำวนีไฟดว้ยกัน จำก
น้ันข้ำพเจ้ำมอบพระคมัภีรม์อรมอนให้
เขำ ค�ำตอบรบัของเขำตรำตรงึอยู่ ในใจ
และควำมคดิข้ำพเจ้ำตลอดกำล เขำพูด
วำ่ “คณุอำจจะให้เพชรหรอืทับทิมแก่
ผม แต่ไม่มีส่ิงใดมีคำ่ตอ่ผมมำกไปกวำ่
ควำมรูเ้พิ่มเตมิน้ีเกี่ยวกับพระเจ้ำพระ
เยซูครสิต”์

หลังจำกประสบพลังแห่งพระวจนะ
ของพระผู้ช่วยให้รอดใน 3 นีไฟ ผู้น�ำ
ประกำศวำ่ “ถ้ำผมเปลี่ยนใจเลื่อมใส
และเข้ำรว่มศำสนจักร ผมจะพำทุก
คนในเผ่ำมำดว้ย”

“ท่ำนผู้น�ำครบั” ข้ำพเจ้ำกล่ำว “ ไม่ 
เป็นอย่ำงน้ันหรอกครบั” กำรเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสเป็นเรือ่งเฉพำะตวั พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ชำวนีไฟ 
ทีละคน แตล่ะคนไดร้บัพยำนและ 
ประจักษ์พยำนเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ 
ของพระเยซูครสิต”์ 1

พี่น้องทัง้หลำย พระคมัภีรม์อรมอน 
มี คำ่ตอ่ท่ำนเพียงใด ถ้ำมีคนมอบเพชร

หรอืทับทิม หรอื พระคมัภีรม์อรมอน
ให้ท่ำน ท่ำนจะเลือกอย่ำงไหน พูดตำม
ตรงคอือย่ำงไหน ม ีคำ่ตอ่ท่ำนมำกกวำ่

จ�ำได้ ไหมในภำคเช้ำวนัอำทิตย์ของ
กำรประชุมใหญ่เดอืนเมษำยน ปี 2017 
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันขอรอ้งให้ 
“เรำแตล่ะคนศึกษำและไตรต่รองพระ
คมัภีรม์อรมอนรว่มกับกำรสวดอ้อนวอน
ทุกวนั” 2 หลำยคนตอบรบัค�ำขอรอ้งจำก
ศำสดำพยำกรณ์ของเรำ

ข้ำพเจ้ำขอบอกวำ่ข้ำพเจ้ำกับไรลีย ์
วยัแปดขวบไม่รูว้ำ่ใครถ่ำยรปูของเรำ 
จะเห็นวำ่ไรลีย์ก�ำลังอ่ำนพระคมัภีร์
มอนมอนดว้ยควำมช่วยเหลือของที่คัน่
หนังสือ “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้ำ”

พลังบำงอย่ำงเกิดขึน้เมื่อลูกคนหน่ึง
ของพระผู้เป็นเจ้ำพยำยำมจะรูม้ำกขึน้
เกี่ยวกับพระองคแ์ละพระบุตรที่รกัของ
พระองค ์ไม่มีที่ ใดสอนควำมจรงิเหล่ำ
น้ันไดชั้ดเจนและทรงพลังเท่ำพระ
คมัภีรม์อรมอน

ตัง้แตป่ระธำนมอนสันท้ำทำยเมื่อ
หกเดอืนก่อน ข้ำพเจ้ำพยำยำมท�ำตำม
ค�ำแนะน�ำของท่ำน นอกจำกน้ีข้ำพเจ้ำ

ยังไดเ้ขียนออกมำเป็นข้อๆ ดว้ยวำ่
พระคมัภีรม์อรมอน คอื อะไร ยืนยัน 
อะไร ปฏิเสธ อะไร เกิดสัมฤทธิผล อะไร 
ชีแ้จง อะไรและ เปิดเผยอะไร กำรมอง
ดพูระคมัภีรม์อรมอนผ่ำนเลนส์เหล่ำน้ี
เป็นกำรฝึกฝนที่สรำ้งแรงบันดำลใจและ
ให้ข้อคดิ! ข้ำพเจ้ำขอแนะน�ำวธิีน้ีกับทุก
ท่ำน

ในช่วงหกเดอืนน้ี ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญ 
หลำยกลุ่ม—รวมทัง้พี่น้องชำยในโควรมั 
อัครสำวกสิบสอง ผู้สอนศำสนำในชิลี 
ประธำนคณะเผยแผ่และภรรยำของ 
พวกเขำที่ประชุมในอำรเ์จนตนิำ—ให้
พิจำรณำค�ำถำมสำมข้อที่ข้ำพเจ้ำขอให้
ท่ำนตรกึตรองวนัน้ี

หน่ึง ชีวติทำ่นจะเป็นอยำ่งไร หำก
ปรำศจำก พระคมัภรีม์อรมอน สอง ท่ำน
จะ ไมรู่ ้อะไร และสำม ทำ่นจะ ไมม่ ีอะไร

ค�ำตอบที่กระตอืรอืรน้จำกคนสำม
กลุ่มล้วนมำจำกใจของพวกเขำ ตอ่ไป
น้ีเป็นเพียงควำมคดิเห็นส่วนหน่ึงของ
พวกเขำ:

“หำกปรำศจำกพระคมัภีรม์อรมอน 
ผมคงสับสนกับค�ำสอนและควำมเห็น

ไรลีย์อ่านพระคัมภีร์มอนมอนด้วยความช่วย

เหลือของท่ีค่ันหนังสือ “ฉันลกูพระผู้ เป็นเจ้า”

ประธานเนลสันท�าตามค�าแนะน�าของประธานโธมสั เอส. มอนสันจากการประชุมใหญ่สามญัเมษายน 

2017 ท่ีให้ศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์มอรมอนทุกวนั”
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ที่ขัดแย้งกันหลำยเรือ่ง ผมคงจะเป็น
เหมือนที่เคยเป็นก่อนผมพบศำสนจักร 
เวลำน้ันผมคน้หำควำมรู ้ศรทัธำ และ
ควำมหวงั”

อีกคนหน่ึงพูดวำ่ “ผมคงไม่รูว้ำ่พระ
วญิญำณบรสุิทธิ์สำมำรถมีบทบำทใน
ชีวติผม”

ส่วนอีกคนพูดวำ่ “ผมคงไม่เข้ำใจ
จุดประสงคข์องผมบนแผ่นดนิโลก
ชัดเจน!”

อีกคนหน่ึงตอบวำ่ “ผมคงไม่รูว้ำ่ม ี
ควำมก้ำวหน้ำตอ่จำกชีวติน้ี เพรำะพระ 
คมัภีรม์อรมอน ผมจึงรูว้ำ่มีชีวติหลัง 
ควำมตำยจรงิๆ น่ันเป็นเป้ำหมำยสูงสุดที ่
เรำก�ำลังท�ำให้บรรลุผลส�ำเรจ็”

ควำมเห็นสุดท้ำยน้ีท�ำให้ข้ำพเจ้ำ
ใครค่รวญชีวติตนเองเมื่อหลำยสิบปี
ก่อนสมัยเรยีนแพทย์เฉพำะทำงดำ้น
ศัลยศำสตร ์ควำมรบัผิดชอบที่น่ำ
หนักใจอย่ำงหน่ึงของศัลยแพทย์คอื
แจ้งครอบครวัเมื่อคนที่พวกเขำรกัสิน้
ชีวติ ในโรงพยำบำลแห่งหน่ึงที่ข้ำพเจ้ำ
ท�ำงำน จะสรำ้งห้องพิเศษบุนวมบน
ผนังไว้ ให้สมำชิกครอบครวัรบัข่ำว
น้ัน ที่น่ัน บำงคนแสดงควำมโศกเศรำ้
โดยโขกศีรษะกับผนังบุนวมเหล่ำน้ัน 
ข้ำพเจ้ำปรำรถนำจะสอนคนเหล่ำน้ัน
มำกวำ่ควำมตำย แม้จะยำกส�ำหรบัคนที่
ยังอยู่ แตเ่ป็นส่วนจ�ำเป็นของกำรด�ำรง
อยู่อย่ำงเป็นอมตะของเรำ ควำมตำย
ยอมให้เรำก้ำวไปสู่โลกหน้ำ 3

อีกคนหน่ึงตอบค�ำถำมของข้ำพเจ้ำ
วำ่ “ผมไม่มีจุดประสงคข์องชีวติจน
กระทั่งผมอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอน ถึง
แม้จะสวดอ้อนวอนและไปโบสถ์ของ
ผมมำช่ัวชีวติ แตพ่ระคมัภีรม์อรมอน
ช่วยให้ผมส่ือสำรกับพระบิดำบนสวรรค์
จรงิๆ เป็นครัง้แรก”

อีกคนหน่ึงตอบวำ่ “หำกปรำศจำก
พระคมัภีรม์อรมอน ผมคงไม่เข้ำใจวำ่
พระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงทนทุกข์เพรำะ
บำปของผมเท่ำน้ัน แตพ่ระองคท์รง
สำมำรถเยียวยำควำมเจ็บปวดและควำม
โศกเศรำ้ของผมดว้ย”4

และอีกคนหน่ึงตอบวำ่ “ผมคงไม่รูว้ำ่
เรำมีศำสดำพยำกรณ์น�ำเรำ”

กำรหมกมุ่นครุน่คดิถึงควำมจรงิใน
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นประจ�ำสำมำรถ
เป็นประสบกำรณ์เปลี่ยนชีวติได ้หลำน
สำวผู้สอนศำสนำคนหน่ึงของเรำ ซิส
เตอร์ โอลิเวยี เนลสัน สัญญำกับผู้สนใจ
วำ่ถ้ำเขำจะอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอนทุก
วนั คะแนนสอบของเขำที่มหำวทิยำลัย
จะดขีึน้ เขำอ่ำน และคะแนนดขีึน้

พี่น้องที่รกัทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนวำ่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพระ
ค�ำของพระผู้เป็นเจ้ำจรงิๆ มีค�ำตอบ
ของค�ำถำมส�ำคญัที่สุดในชีวติ สอน
หลักค�ำสอนของพระครสิต์ 5 ขยำยและ
ชีแ้จงควำมจรงิที่ “แจ้งชัดและมีคำ่” 6 
มำกมำยที่สูญหำยไปผ่ำนกำลเวลำหลำย
ศตวรรษและผ่ำนกำรแปลพระคมัภีร์
ไบเบิลหลำยครัง้

พระคมัภีรม์อรมอนให้ควำมเข้ำใจ
ครบถ้วนที่สุดและเช่ือถือไดม้ำกที่สุดใน
เรือ่งกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต ์สอน
วำ่กำรเกิดใหม่จรงิๆ แล้วหมำยควำม
วำ่อย่ำงไร จำกพระคมัภีรม์อรมอน
เรำเรยีนรูเ้กี่ยวกับกำรรวมอิสรำเอลที่
กระจัดกระจำย เรำรูว้ำ่เหตใุดเรำจึงอยู่
บนแผ่นดนิโลก พระคมัภีรม์อรมอน
สอนควำมจรงิเหล่ำน้ีและอื่นๆ ไดอ้ย่ำง
มีพลังและโน้มน้ำวใจมำกกวำ่หนังสือ
เล่มอื่น พลังเป่ียมล้นของพระกิตตคิณุ

ของพระเยซูครสิตม์ีอยู่ ในพระคมัภีร ์
มอรมอน จรงิๆ

พระคมัภีรม์อรมอนชีแ้จงค�ำสอน
ของพระอำจำรย์อีกทัง้เปิดโปงกลยุทธ์
ของปฏิปักษ์ 7 พระคมัภีรม์อรมอนสอน
หลักค�ำสอนที่แท้จรงิเพื่อขจัดประเพณี
ผิดๆ ดำ้นศำสนำ—อำทิ กำรปฏิบัตทิี่
ไม่ถูกตอ้ง ของกำรให้บัพตศิมำทำรก8 
พระคมัภีรม์อรมอนให้จุดประสงคแ์ก่
ชีวติโดยกระตุน้ให้เรำไตรต่รองโอกำส
ไดร้บัชีวตินิรนัดรแ์ละ “ควำมสุขอันไม่รู้
จบ”9 พระคมัภีรม์อรมอนท�ำลำยควำม
เช่ือเท็จที่วำ่ควำมสุขพบได้ ในควำมช่ัว
รำ้ย10 และควำมดขีองแตล่ะบุคคลคอื
ทัง้หมดที่จ�ำเป็นตอ่กำรกลับไปที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ11 เลิกล้มแนวคดิผิดๆ 
ที่วำ่กำรเปิดเผยสิน้สุดพรอ้มกับพระ
คมัภีร์ ไบเบิลและทุกวนัน้ีสวรรคปิ์ดตำย

เมือ่ข้ำพเจำ้นึกถงึพระคมัภรีม์อรมอน 
ข้ำพเจ้ำนึกถึงค�ำวำ่ พลัง ควำมจรงิ 
ของพระคมัภีรม์อรมอนมี พลัง  
เยียวยำ ปลอบโยน ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ  
เสรมิสรำ้ง ปลอบขวญั และท�ำให้จิต 
วญิญำณเรำรืน่เรงิ

พี่น้องที่รกัทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำสัญญำ
วำ่เมื่อท่ำนศึกษำพระคมัภีรม์อรมอน 
รว่มกับกำรสวดอ้อนวอน ทุกวนั ท่ำน
จะตดัสินใจไดด้ขีึน้—ทุกวนั ข้ำพเจ้ำ
สัญญำวำ่เมื่อท่ำนไตรต่รองส่ิงที่ศึกษำ 
หน้ำตำ่งฟ้ำสวรรคจ์ะเปิด และท่ำนจะ
ไดร้บัค�ำตอบให้ค�ำถำมของท่ำนและ
กำรน�ำทำงในชีวติท่ำน ข้ำพเจ้ำสัญญำ
วำ่เมื่อท่ำนใฝ่ใจศึกษำพระคมัภีร ์
มอรมอน ท่ำนจะมีภูมิคุม้กันควำมช่ัว
ของยุคสมัย แม้แต่ โรคระบำดของส่ือ
ลำมกและกำรเสพติดอื่นๆ ท่ีท�ำให้
ควำมคดิดำ้นชำ

ทุกครัง้ที่ข้ำพเจ้ำไดย้ินคนอื่นรวมทัง้
ตวัข้ำพเจ้ำเองพูดวำ่ “ผมรูว้ำ่พระคมัภีร์
มอรมอนจรงิ” ข้ำพเจ้ำตอ้งกำรรอ้งออก
มำวำ่ “ดคีรบั แตเ่ท่ำน้ันไม่พอ” เรำตอ้ง
รูสึ้กลึกๆ ใน “ส่วนลึกที่สุด” ของใจเรำ12 
วำ่พระคมัภีรม์อรมอน เป็น พระค�ำของ
พระผู้เป็นเจ้ำ เรำตอ้งรูสึ้กเช่นน้ันอย่ำงโอลิเวียหลานสาวประธานเนลสัน
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ลึกซึง้จนเรำจะไม่อยำกมีชีวติแม้แต่
วนัเดยีวหำกปรำศส่ิงน้ี ข้ำพเจ้ำอำจจะ
อธิบำยค�ำพูดของประธำนบรคิมั ยังก์ ได้
วำ่ “ข้ำพเจ้ำอยำกให้เสียงฟ้ำรอ้งทัง้เจ็ด
ปลุกผู้คนให้ตืน่”13 มำรบัควำมจรงิและ
พลังของพระคมัภีรม์อรมอน

เรำตอ้งเป็นเหมือนผู้สอนศำสนำ
หนุ่มคนน้ีที่รบัใช้ ในยุโรปผู้รูสึ้กเกี่ยว 

กับควำมจรงิของพระคมัภีรม์อรมอน 
อย่ำงลึกซึง้จนเขำถือบันทึกศักดิสิ์ทธิ์น้ี
วิง่ไปหำชำยในสวนสำธำรณะที่เขำกับคู่
เพิ่งพบ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่โจเซฟ สมิธเคย
เป็นและยังคง เป็น ศำสดำพยำกรณ์
ของสมัยกำรประทำนน้ี ท่ำนคอืผู้แปล
หนังสือศักดิสิ์ทธิ์ผ่ำนของประทำนและ
อ�ำนำจของพระผู้เป็นเจ้ำ น่ี คอื หนังสือ
ที่จะช่วยท่ำนเตรยีมโลกให้พรอ้มรบักำร
เสด็จมำครัง้ที่สองของพระเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นพระบุตรผู้ทรงพระชนม์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์ พระองค์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ ไถ่ 
พระผู้ทรงเป็นแบบอย่ำงที่ล�ำ้เลิศ และ
พระผู้ทรงวงิวอนพระบิดำแทนเรำ 
พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยำห์ที่สัญญำ
ไว ้พระเมสสิยำห์มรรตยั และจะเป็น
พระเมสสิยำห์มิลเลเนียม ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนสุดจิตวญิญำณวำ่พระคมัภีรม์อร
มอนสอนเรำไดอ้ย่ำงดเียี่ยมน่ำอัศจรรย์

ที่สุดเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละพระ
กิตตคิณุของพระองค์

ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่ประธำนโธมัส เอส. มอน
สันเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็น
เจ้ำบนแผ่นดนิโลกทุกวนัน้ี ข้ำพเจ้ำ
รกัท่ำนและสนับสนุนท่ำนสุดหัวใจ 
ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในพระนำมอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
รำยกำรพระคมัภีรม์อรมอนของประธำน 
เนลสัน
พระคัมภีรม์อรมอน เป็น:

• พยำนหลักฐำนอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต ์
ผู้เขียนหลัก—นีไฟ เจคอบ มอรมอน โมโรไน
—และโจเซฟ สมิธผู้แปล ทุกคน เป็นพยำนที่
เห็นพระเจ้ำดว้ยตำตนเอง

• บันทึกกำรปฏิบัตศิำสนกิจของพระองคต์อ่ผู้
อำศัยอยู่ ในทวปีอเมรกิำสมัยโบรำณ

• พระเจ้ำทรงรบัรองดว้ยพระองคเ์อง

พระคัมภีรม์อรมอน ยืนยัน:
• พระอัตลักษณ์ของพระบิดำบนสวรรคแ์ละ

พระบุตรที่รกัของพระองคพ์ระเยซูครสิต์
• ควำมจ�ำเป็นของกำรตกของอำดมัและสติ

ปัญญำของเอวำเพื่อมนุษย์จะมีปีติ

พระคัมภีรม์อรมอน ปฏิเสธ ความคิดท่ีวา่:
• กำรเปิดเผยสิน้สุดพรอ้มกับพระคมัภีร์ ไบเบิล 
• ทำรกตอ้งรบับัพตศิมำ
• ควำมสุขพบได้ ในควำมช่ัวรำ้ย
• ควำมดขีองแตล่ะคนเพียงพอกับควำมสูงส่ง 

(ตอ้งมีศำสนพิธีและพันธสัญญำ)
• กำรตกของอำดมัท�ำให้มนุษยชำตแิปดเป้ือน 

“บำปที่ตดิตวัมำแตเ่กิด”

พระคัมภีรม์อรมอน ท�ำให้ค�ำพยำกรณ์ ในพระ
คัมภีร์ ไบเบิลเกิดสมัฤทธิผล ท่ีวา่:

• “แกะอื่น” จะไดย้ินสุรเสียงของพระองค์
• พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงท�ำ “งำนอัศจรรย์และกำร

อันน่ำพิศวง”โดยพูด “จำกผงคลี” 
• “ ไม้ของยูดำห์” และ “ ไม้ของโยเซฟ” จะเป็น

หน่ึงเดยีวกัน
• อิสรำเอลที่กระจัดกระจำยจะรวมกัน “ ในยุค

สุดท้ำย” และวธิีรวม
• แผ่นดนิอันเป็นมรดกส�ำหรบัเชือ้สำยของ

โยซฟคอืซีกโลกฝ่ังตะวนัตก

พระคัมภีรม์อรมอน ชีแ้จง ความเข้าใจเก่ียว
กับ:

• กำรด�ำรงอยู่ก่อนเกิดของเรำ
• ควำมตำยซ่ึงเป็นส่วนประกอบจ�ำเป็นในแผน

อันส�ำคญัยิ่งแห่งควำมสุขของพระผู้เป็นเจ้ำ

• กำรด�ำรงอยู่หลังมรรตยั ซ่ึงเริม่ตน้ในเมือง
บรมสุขเกษม

• วธิีที่กำรฟ้ืนคนืชีวติของรำ่งกำยรวมกับ
วญิญำณกลำยเป็นจิตวญิญำณอมตะ

• กำรที่พระเจ้ำทรงพิพำกษำเรำจะเป็นไปตำม
กำรกระท�ำและควำมปรำรถนำของใจเรำ

• วธิีประกอบศำสนพิธีอย่ำงถูกตอ้ง ตวัอย่ำงเช่น 
บัพตศิมำ ศีลระลึก กำรประสำทพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์

• กำรชดใช้ของพระเยซูครสิต์
• กำรฟ้ืนคนืพระชนม์
• บทบำทส�ำคญัของเหล่ำเทพ
• ลักษณะนิรนัดรข์องฐำนะปุโรหิต
• พลังของพระวจนะมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม

มนุษย์มำกกวำ่พลังของดำบ

พระคัมภีรม์อรมอน เปิดเผยข้อมูลท่ี ไม่เคยรู้
มำก่อน:

• มีกำรประกอบพิธีบัพตศิมำก่อนพระเยซู
ครสิตป์ระสูติ

• ผู้คนในทวปีอเมรกิำสมัยโบรำณสรำ้งและใช้
พระวหิำร

• โยเซฟบุตรชำยคนที่ 11 ของอิสรำเอลมอง
เห็นบทบำทของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ
ล่วงหน้ำ

• นีไฟ ( ใน 600–592 ปีก่อนครสิตกำล) เห็น
กำรคน้พบและกำรตัง้อำณำนิคมของอเมรกิำ
ล่วงหน้ำ

• ส่วนที่แจ้งชัดและมีคำ่ของพระคมัภีร์ ไบเบิล
หำยไป

• แสงสวำ่งของพระครสิตม์ี ให้ทุกคน
• ควำมส�ำคญัของสิทธิ์เสรแีละควำมจ�ำเป็นของ

กำรตรงกันข้ำมในส่ิงทัง้ปวง
• ค�ำเตอืนเรือ่ง “กำรมั่วสุมลับ”
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ผู้สอนศาสนาหนุ่มว่ิงไปหาชายในสวนสาธารณะ

เพ่ือแบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอน
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มนุษย์บนแผ่นดนิโลก พลังอ�ำนำจและ
สิทธิอ�ำนำจที่มอบให้น้ีเรยีกวำ่ ฐำนะ
ปุโรหิต ซ่ึงอนุญำตให้ผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตช่วยพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูครสิต์ ในงำนของพระองค ์ท�ำให้
เกิดควำมรอดและควำมสูงส่งแก่บุตร
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ ฐำนะปุโรหิตท�ำ
เช่นน้ันเพรำะให้ โอกำสบุตรธิดำของ
พระองค์ ไดร้บัพรแห่งเดชำนุภำพกำร
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

เดชำนุภำพกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิตจ์�ำเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะเรำจะกลับ
ไปบ้ำนบนสวรรค์ ไม่ไดห้ำกปรำศจำก
ควำมช่วยเหลือ ในควำมเป็นมรรตยั เรำ
ท�ำผิดพลำดและฝ่ำฝืนกฎของพระผู้
เป็นเจ้ำเสมอ เรำแปดเป้ือนดว้ยบำป
และจะไม่ไดร้บัอนุญำตให้กลับไปอยู่ ใน
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำตอ้งกำร
เดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอดเพื่อเรำจะสำมำรถคนืดกีับ
พระบิดำบนสวรรค ์พระเยซูครสิตท์รง
ท�ำลำยสำยรดัแห่งควำมตำยทำงรำ่งกำย 
ทุกคนจึงฟ้ืนคนืชีวติ พระองคท์รง
เสนอกำรให้อภัยบำปบนเงื่อนไขของ
กำรเช่ือฟังกฎและศำสนพิธีทัง้หลำย
ของพระกิตตคิณุ เรำไดร้บัควำมสูงส่ง
ผ่ำนพระองค ์โอกำสไดร้บัประโยชน์
จำกเดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอดเป็นน� ้ำหนักบรรทุกส�ำคญั
ที่สุดของกำรสรำ้ง

เพื่อให้จุดประสงคข์องพระบิดำ 
บนสวรรคบ์รรลุผลส�ำเรจ็ เดชำนุภำพ
แห่งกำรชดใช้ของพระครสิตต์อ้งมีผล
ตอ่บุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ 1 ฐำนะ 
ปุโรหิตน�ำส่งโอกำสเหล่ำน้ี ฐำนะปุโรหิต 
คอืจรวด จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะศำสนพิธี
และพันธสัญญำที่จ�ำเป็นบนแผ่นดนิ 
โลกประกอบโดยสิทธิอ�ำนำจฐำนะ 
ปุโรหิตเท่ำน้ัน ถ้ำฐำนะปุโรหิตไม่น�ำส่ง
โอกำสไดป้ระโยชน์จำกเดชำนุภำพแห่ง
กำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด อะไรจะ
เป็นจุดประสงคข์องฐำนะปุโรหิตเล่ำ 
ฐำนะปุโรหิตคงจะเป็นเพียงประทัดดงึ
ควำมสนใจที่ซับซ้อน พระผู้เป็นเจ้ำ

เพรำะกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำร
ชดใช้ พระเยซูครสิตจ์ึงมีพลังอ�ำนำจ
และสิทธอิ�ำนำจในกำรไถม่วลมนุษยชำต ิ
เพื่อให้เรำเข้ำถึงเดชำนุภำพกำรชดใช้ 
พระองคจ์ึงทรงมอบพลังอ�ำนำจและ
สิทธิอ�ำนำจส่วนหน่ึงของพระองค์ ให้

เอล็เดอร์เดล	จี.	เรนลนัด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ลองนึกภำพจรวดล�ำหน่ึงก�ำลัง
ย้ำยไปหอยิงจรวดเพื่อเตรยีมยิง
ขึน้จำกฐำน ตอนน้ีลองนึกภำพ

กำรจดุระเบดิ เชือ้เพลิงทีถ่กูควบคมุกำร
เผำไหม้จะเปลี่ยนเป็นก๊ำซรอ้นพ่นออก
มำท�ำให้เกิดแรงผลักดนัจรวดให้ทะยำน
ขึน้ไปในอวกำศ สุดท้ำย ลองวำดภำพ
น� ้ำหนักบรรทุกหรอืสินคำ้ที่วำงอยู่บน
หัวจรวด เรำจะรูค้ำ่ของน� ้ำหนักบรรทุก
จรงิก็ตอ่เมื่อจรวดไปถึงจุดหมำยที่ตอ้ง
ไปและท�ำงำนตำมที่ควรจะเป็น ท่ำนไม่
ตอ้งเป็นนักวทิยำศำสตรด์ำ้นจรวดก็รูว้ำ่
ดำวเทียมส่ือสำรรำคำแพงจะมีคำ่น้อย
นิดเมื่อตัง้อยู่ ในโกดงัสินคำ้ พันธกิจ
ของจรวดคอืน�ำส่งน� ้ำหนักบรรทุก

ค�ำ่น้ีข้ำพเจ้ำประสงคจ์ะเปรยีบเทียบ 
ฐำนะปุโรหิตทีเ่รำด�ำรงอยู ่กับจรวดและ 
โอกำสไดป้ระโยชน์จำกเดชำนุภำพแห่ง
กำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด กับน� ้ำ
หนักบรรทุกที่จรวดน�ำส่ง

ฐานะปุโรหิตและเดชานุภาพ
แห่งการชดใชข้องพระผูช่้วย
ใหร้อด
เพ่ือให้จุดประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์บรรลผุลส�าเร็จ เดชานุภาพแห่งการชดใช้
ของพระคริสต์ต้องมีผลต่อบตุรธิดาของพระผู้ เป็นเจ้า ฐานะปุโรหิตน�าส่งโอกาสเหล่านี้
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ทรงประสงค์ ให้ ใช้ฐำนะปุโรหิตมำกกวำ่
แค่ ในชัน้เรยีนในวนัอำทิตย์หรอืใน
โอกำสรบัใช้ พระองคท์รงประสงค์ ให้ ใช้
น�ำส่งน� ้ำหนักบรรทุก

รรูัว่เล็กๆ ในจรวดสำมำรถท�ำให้
ภำรกิจล้มเหลวได ้ฉนวนกันรัว่เก่ำๆ 
และโลหะเปรำะสำมำรถท�ำให้จรวด
ท�ำงำนผิดปกติได ้เพื่อปกป้องฐำนะ
ปุโรหิตจำกฉนวนกันรัว่เก่ำๆ และโลหะ
เปรำะ พระผู้เป็นเจ้ำจึงทรงคุม้ครองทัง้
กำรประสำทและกำรใช้ฐำนะปุโรหิต2 
กำรประสำทฐำนะปุโรหิตควบคมุโดย
กุญแจฐำนะปุโรหิตซ่ึงคอืสิทธิ์ของฝ่ำย
ประธำนที่มอบให้มนุษย์3 เช่นเดยีวกัน
กำรใช้ฐำนะปุโรหิตควบคมุโดยกุญแจ
ฐำนะปุโรหิตและโดยพันธสัญญำที่
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตท�ำดว้ย ดว้ยเหตุ
น้ีกำรใช้ฐำนะปุโรหิตควบคมุโดยทัง้
กุญแจและพันธสัญญำฐำนะปุโรหิต 
งำนมอบหมำยฐำนะปุโรหิตของชำยคน
หน่ึงจะให้เป็นรำยบุคคลและด�ำรงอยู่
ไม่ ได้ โดยไม่มีเขำ4 ฐำนะปุโรหิตไม่ ใช่
แหล่งที่มำที่ขำดควำมแน่ชัดของพลัง
ปกครองดว้ยตนเอง

ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนและฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดครบัโดย 
พันธสัญญำ5 พระผู้เป็นเจ้ำทรงก�ำหนด 
เงื่อนไขและมนุษย์ยอมรบั พูดอย่ำง 
กวำ้งๆ คอื ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตท�ำพันธ
สัญญำวำ่จะช่วยพระผู้เป็นเจ้ำในงำน
ของพระองค ์ตน้สมัยกำรประทำนน้ี 
พระเยซูครสิตท์รงอธิบำยวำ่พันธสัญญำ
ฐำนะปุโรหิต “ยืนยันไวบ้นเจ้ำเพื่อเห็น
แก่เจ้ำ, และมิ ใช่เพื่อเห็นแก่เจ้ำเท่ำน้ัน 
แตเ่พื่อเห็นแก่ โลกทัง้โลก . . . เพรำะ
พวกเขำมิไดม้ำหำเรำ”6

พระด�ำรสัน้ีสอนวำ่จุดประสงคข์อง
ฐำนะปุโรหิตคอืเชือ้เชิญให้ผู้อื่่นมำหำ
พระครสิต์ โดยช่วยให้พวกเขำรบัพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู เรำมีฐำนะ
ปุโรหิตเพื่อเรำจะสำมำรถช่วยให้บุตร
ธิดำของพระบิดำบนสวรรคล์ดภำระ
ของบำปและเป็นเหมือนพระองค ์โดย
ผ่ำนฐำนะปุโรหิต พลังของควำมเป็น

เหมือนพระผู้เป็นเจ้ำประจักษ์ ในชีวติ
ทุกคนที่ท�ำและรกัษำพันธสัญญำพระ
กิตตคิณุและรบัศำสนพิธีที่เกี่ยวข้อง 7 น่ี
คอืวธิีที่เรำแตล่ะคนมำหำพระครสิต ์ได้
รบักำรช�ำระให้บรสุิทธิ์ และคนืดกีับพระ
ผู้เป็นเจ้ำ เดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้
ของพระครสิตเ์ข้ำถึงได้ โดยผ่ำนฐำนะ
ปุโรหิตซ่ึงน�ำส่งน� ้ำหนักบรรทุก

พันธสัญญำกับพระผู้เป็นเจ้ำเป็น
เรือ่งจรงิจังและศักดิสิ์ทธิ์ บุรษุควร
เตรยีมรบั เรยีนรู ้และเข้ำสู่พันธสัญญำ
เช่นน้ันดว้ยเจตนำจะให้เกียรตพิันธ
สัญญำ พันธสัญญำกลำยเป็นข้อผูกมัด 
ในตวัมันเอง เรำถอดควำมค�ำพูดของ 
โรเบิรต์ โบลท์นักเขียนบทละครชำว 
อังกฤษไดว้ำ่ ชำยคนหน่ึงท�ำพันธสัญญำ
ก็ตอ่เมื่อเขำตอ้งกำรผูกมัดตนเป็น 
พิเศษกับสัญญำ เขำท�ำกำรเช่ือม 
โยงระหวำ่งควำมจรงิของสัญญำกับ 
คณุธรรมของเขำเอง เมื่อเขำท�ำพันธ
สัญญำ เขำก�ำลังกักตนเองไว้ ในอุ้งมือ
เหมือนน� ้ำ และถ้ำเขำกำงน้ิวมือ เขำตอ้ง

ไม่หวงัวำ่จะพบตนเองอีก คนฝ่ำฝืน
พันธสัญญำไม่มีตวัตนให้ผูกมัดหรอืไม่มี
หลักประกันจะให้อีกตอ่ไป 8

ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนท�ำ
พันธสัญญำวำ่จะหลีกเลี่ยงควำมช่ัว
รำ้ย ช่วยให้ผู้อื่นคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้ำ 
และเตรยีมรบัฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดค 9 ควำมรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์
เหล่ำน้ีเกิดสัมฤทธิผลเมื่อเขำสอน ให้
บัพตศิมำ เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้
สมำชิกศำสนจักร และเชือ้เชิญให้ผู้อื่น
ยอมรบัพระกิตตคิณุ ส่ิงเหล่ำน้ีเป็น
หน้ำที่ “จรวด” ของเขำ พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงสัญญำเป็นกำรตอบแทนวำ่จะมอบ
ควำมหวงั กำรให้อภัย กำรปฏิบัตขิอง
เหล่ำเทพ และกุญแจทัง้หลำยของพระ
กิตตคิณุแห่งกำรกลับใจและบัพตมิำ 10

ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
ท�ำพันธสัญญำวำ่จะท�ำหน้ำที่รบัผิดชอบ
เกี่ยวกับฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนให้เกิด
สัมฤทธิผลและขยำยกำรเรยีกของเขำ
ในฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค11 เขำ
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ท�ำเช่นน้ันโดยรกัษำพระบัญญัตริว่มกับ
พันธสัญญำ พระบัญญัตเิหล่ำน้ีไดแ้ก่
กำร “ ใส่ ใจอย่ำงเข้มงวดกวดขันตอ่
ถ้อยค�ำแห่งชีวตินิรนัดร”์ โดยด�ำเนิน
ชีวติตำมพระค�ำทุกค�ำที่ออกจำกโอษฐ์
ของพระผู้เป็นเจ้ำ12 กำรแสดงประจักษ์
พยำนถึงพระเยซูครสิตแ์ละงำนยุค
สุดท้ำยของพระองค์13 กำรไม่ โอ้อวด
ตน14 และกำรเป็นเพื่อนของพระผู้ช่วย
ให้รอดโดยวำงใจพระองคเ์สมือนเพื่อน
จะวำงใจ15

พระผู้เป็นเจ้ำทรงสัญญำเป็นกำร
ตอบแทนวำ่ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคจะไดร้บักุญแจทัง้หลำย
เพื่อเข้ำใจควำมลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้ำ 
เขำจะกลำยเป็นคนดพีรอ้มทัง้น้ีเพื่อ
เขำจะสำมำรถยืนในที่ประทับของพระ
ผู้เป็นเจ้ำได ้เขำจะสำมำรถท�ำบทบำท
ของตนในงำนแห่งควำมรอดให้เกิดสัม
ฤทธผิล พระเยซคูรสิตจ์ะทรงเตรยีมทำง 
ตรงหน้ำผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตและจะทรง 
อยู่กับเขำ พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะอยู่ ใน 
ใจผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตและเหล่ำเทพจะ 
ประคองเขำ รำ่งกำยของเขำจะแข็งแรง 
และกระปรีก้ระเปรำ่ เขำจะกลำยเป็น 
ผู้สืบทอดพรของอับรำฮัมและเขำกับ 
ภรรยำจะเป็นทำยำทรว่มกับพระเยซ ู

ครสิตสื์บทอดอำณำจักรของพระบิดำ
บนสวรรค์ 16 น่ีคอื “พระสัญญำอันล�ำ้คำ่
และยิ่งใหญ่”17 นึกไม่ออกวำ่มีสัญญำใด
ยิ่งใหญ่กวำ่น้ี

ถึงชำยผู้ ไดร้บัฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคทุกท่ำน พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงยืนยันสัญญำแบบพันธสัญญำของ
พระองคด์ว้ยค�ำปฏิญำณ18 ค�ำปฏิญำณ
น้ีเกี่ยวข้องกับฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดคเท่ำน้ัน19 และพระผู้เป็นเจ้ำคอื
ผู้ปฏิญำณ ไม่ ใช่ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต 20 
เพรำะสถำนกำรณ์พิเศษน้ีเกี่ยวข้องกับ
พลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจของพระผู้
เป็นเจ้ำ พระองคจ์ึงทรงใช้ค�ำปฏิญำณ 
โดยทรงใช้ภำษำหนักแน่นที่สุดเท่ำที่จะ
ทรงใช้ ได ้เพื่อท�ำให้เรำมั่นใจในสภำพ
ผูกมัดและไม่เปลี่ยนแปลงสัญญำของ
พระองค์

ผลรำ้ยเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนพันธสัญญำ
ฐำนะปุโรหิตและหันหลังให้พันธสัญญำ
เหล่ำน้ัน21 กำรไม่สนใจหรอืไม่ 
กระตอืรอืรน้ในกำรเรยีกฐำนะปุโรหิต 
เปรยีบเสมือนกำรน�ำโลหะเปรำะมำ 
ใช้ประกอบจรวด นับเป็นภัยตอ่พันธ
สัญญำฐำนะปุโรหติเพรำะจะท�ำใหพ้นัธ
กิจล้มเหลว กำรไม่เช่ือฟังพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้ำท�ำลำยพันธสัญญำ 

ส�ำหรบัคนที่ฝ่ำฝืนพันธสัญญำมำโดย
ตลอดและไม่กลับใจ พระองคจ์ะทรง
ถอนพรที่สัญญำไว้

ข้ำพเจ้ำท�ำควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์
ระหวำ่งจรวด “ฐำนะปุโรหิต” กับน� ้ำ 
หนักบรรทุก “ โอกำสไดป้ระโยชน์จำก 
เดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้ของพระ 
ครสิต”์ อย่ำงถ่องแท้มำกขึน้เมื่อหลำย 
ปีก่อน ในช่วงสุดสัปดำห์ ข้ำพเจ้ำมีงำน 
มอบหมำยสองงำน งำนแรกคอืจัดตัง้ 
สเตคแรกในประเทศหน่ึง และอกีงำนคอื 
สัมภำษณ์ชำยหนุ่มคนหน่ึง ถ้ำทุกอย่ำง 
เป็นปกตก็ิจะฟ้ืนฟูพรฐำนะปุโรหิตและ 
พรพระวหิำรให้เขำ ชำยวยั 30 ปีคนน้ี
เข้ำรว่มศำสนจักรช่วงวยัรุน่ตอนปลำย 
เขำรบัใช้งำนเผยแผ่อย่ำงสมเกียรต ิแต่
เมื่อเขำกลับบ้ำน เขำหลงทำง และเขำ
สูญเสียสมำชิกภำพในศำสนจักร หลัง
จำกน้ันไม่กี่ปี “เขำส�ำนึกตวัได”้ 22 และ
ดว้ยควำมช่วยเหลือของผู้น�ำฐำนะ
ปุโรหิตที่รกัเขำและสมำชิกที่เมตตำ 
เขำกลับใจและรบับัพตศิมำเข้ำมำใน
ศำสนจักรอีกครัง้

ตอ่มำ เขำยื่นเรือ่งขอฟ้ืนฟูพรฐำนะ
ปุโรหิตและพรพระวหิำร เรำก�ำหนด
นัดเป็นวนัเสำรเ์วลำสิบโมงเช้ำที่อำคำร
ประชุม เมื่อข้ำพเจ้ำมำถึงก่อนกำร
สัมภำษณ์ เขำอยู่ที่น่ันแล้ว เขำรอ้นใจ
มำกที่จะมีฐำนะปุโรหิตอีกครัง้ เขำแทบ
จะรอไม่ไหว

ระหวำ่งกำรสัมภำษณ์ ข้ำพเจ้ำให้
เขำดจูดหมำยพลำงอธิบำยวำ่ประธำน
โธมัส เอส. มอนสันตรวจทำนค�ำรอ้ง
ของเขำดว้ยตนเองและมอบอ�ำนำจให้
ข้ำพเจ้ำสัมภำษณ์ ชำยหนุ่มที่ปลงตก
คนน้ีรอ้งไห้ ข้ำพเจ้ำจึงบอกเขำวำ่วนั
สัมภำษณ์ของเรำจะไม่มีควำมหมำย
อย่ำงเป็นทำงกำรในชีวติเขำ เขำท�ำหน้ำ
งงๆ ข้ำพเจ้ำแจ้งวำ่หลังจำกข้ำพเจ้ำ
ฟ้ืนฟูพรให้เขำแล้ว บันทึกสมำชิกภำพ
ของเขำจะแสดงเฉพำะวนับัพตศิมำ
ครัง้แรก กำรยืนยัน กำรวำงมือแตง่ตัง้
ฐำนะปุโรหิต และเอ็นดำวเม้นท์เท่ำน้ัน 
เขำพูดไม่ออกอีกครัง้
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ข้ำพเจ้ำขอให้เขำอ่ำนจำกพระคมัภีร์
หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ

“ดเูถิด, คนที่กลับใจจำกบำปของเขำ, 
คนคนน้ันไดร้บักำรให้อภัย, และเรำ, 
พระเจ้ำ, ไม่จ�ำมันอีก

“ โดยส่ิงน้ีเจ้ำจะรูว้ำ่ถ้ำคนกลับใจจำก
บำปของเขำ—ดเูถิด, เขำจะสำรภำพ
และละทิง้มัน.” 23

เขำน� ้ำตำคลอเป็นครัง้ที่สำม จำก
น้ัน ข้ำพเจ้ำวำงมือบนศีรษะเขำและ
ในพระนำมของพระเยซูครสิตแ์ละโดย
สิทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิตแห่งเมล
คเีซเดค และดว้ยกำรมอบอ�ำนำจจำก
ประธำนศำสนจักร ข้ำพเจ้ำฟ้ืนฟูพร
ฐำนะปุโรหิตและพรพระวหิำรให้เขำ

ปีตทิี่เกิดกับข้ำพเจ้ำลึกซึง้อย่ำงยิ่ง 
เขำรูว้ำ่เขำไดร้บัอนุญำตให้ด�ำรงและ
ใช้ฐำนะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ำอีก
ครัง้ เขำรูว้ำ่พรพระวหิำรของเขำพรอ้ม
ใช้งำนเต็มที่อีกครัง้ เขำกระโดดโลด
เตน้และท่ำทำงมีควำมสุขมำก ข้ำพเจ้ำ
ภูมิ ใจในตวัเขำ และข้ำพเจ้ำรูสึ้กไดว้ำ่
พระบิดำบนสวรรคท์รงภูมิ ใจในตวัเขำ
ดว้ย

หลังจำกน้ันจึงจัดตัง้สเตค วสุิทธิชน
ที่ซ่ือสัตย์และกระตอืรอืรน้เข้ำรว่ม 
กำรประชุม และสนับสนุนฝ่ำยประธำน 

สเตคที่ยอดเยี่ยม แตส่�ำหรบัข้ำพเจ้ำ 
ประวตักิำรณ์ของกำรจัดตัง้สเตคแรก
ในประเทศหน่ึงดดูอ้ยกวำ่ปีตทิี่ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กในกำรฟ้ืนฟูพรให้ชำยหนุ่มคนน้ี

ข้ำพเจ้ำตระหนักวำ่จุดประสงค์
ของกำรจัดตัง้สเตค หรอืกำรใช้ฐำนะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ำในดำ้นใดดำ้น
หน่ึง คอืช่วยเหลือพระบิดำบนสวรรค์
และพระเยซูครสิต์ ในงำนของพระองค ์
จัดเตรยีมโอกำสในกำรไถ่และควำม
สูงส่งให้บุตรธิดำแตล่ะคนของพระผู้
เป็นเจ้ำ เฉกเช่นจรวดมีไวเ้พื่อน�ำส่ง
น� ้ำหนักบรรทุก ฐำนะปุโรหิตมีไวเ้พื่อ
น�ำส่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
โดยเปิดทำงให้ทุกคนไดท้�ำพันธสัญญำ
และรบัศำสนพิธีที่เกี่ยวข้อง ดว้ยเหตุ
น้ีจึงสำมำรถท�ำให้ “พระโลหิตที่ชดใช้
ของพระครสิต”์ 24 มีผลในชีวติเมื่อเรำ
ประสบอิทธิพลกำรช�ำระให้ศักดิสิ์ทธิ์
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์และรบัพรที่
พระผู้เป็นเจ้ำทรงสัญญำ

นอกจำกกำรเช่ือฟังกฎและศำสนพิธี
ทัง้หลำยของพระองคแ์ล้ว ข้ำพเจ้ำเชือ้
เชิญให้ท่ำนท�ำและรกัษำพันธสัญญำ
ฐำนะปุโรหิตดว้ย จงรบัค�ำปฏิญำณและ
สัญญำของพระผู้เป็นเจ้ำ ขยำยควำมรบั
ผิดชอบของท่ำนในฐำนะปุโรหิตเพื่อ
ช่วยพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิต ์ใช้ฐำนะปุโรหิตช่วยน�ำส่งโอกำส
ให้คนอื่นไดป้ระโยชน์จำกเดชำนุภำพ
แห่งกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด! 
ขณะท�ำเช่นน้ัน พรยิ่งใหญ่จะมำถึงท่ำน
และครอบครวัท่ำน ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
วำ่พระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์และทรงก�ำกับ
ดแูลงำนน้ี ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ตอ้งจรงิใจในค�ำถำมและเต็มใจกระท�ำ
ส่ิงที่รูแ้ล้ววำ่เป็นควำมจรงิ ท่ำนทรำบ
วำ่ข้ำพเจ้ำตอ้งศึกษำและสวดอ้อนวอน 
ข้ำพเจ้ำตอ้งพัฒนำควำมอดทนให้สูง
ขึน้ขณะแสวงหำค�ำตอบจำกพระเจ้ำ 
กำรอดทนดว้ยควำมเต็มใจเป็นส่วน
หน่ึงของกำรคน้หำควำมจรงิของเรำ
และเป็นส่วนหน่ึงของรปูแบบกำรเปิด
เผยควำมจรงิจำกพระเจ้ำ 3

เวลำล่วงไปข้ำพเจ้ำทรำบวำ่คณุแม่
สอนรปูแบบกำรแสวงหำควำมจรงิของ
พระบิดำบนสวรรคแ์ก่ข้ำพเจ้ำ ศรทัธำ
เตบิโต ค�ำตอบเริม่มำ และข้ำพเจ้ำ
ยอมรบักำรเรยีกเป็นผู้สอนศำสนำ

ช่วงแรกของกำรเป็นผู้สอนศำสนำ
เป็นช่วงที่ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่ข้ำพเจ้ำตอ้ง
รูว้ำ่ศำสนจักรเป็นควำมจรงิและโจเซฟ 
สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้ำหรอืไม่ ข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงส่ิงที่
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันแสดงออก
อย่ำงชัดเจนในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ครัง้ล่ำสุด “หำกท่ำนไม่มีประจักษ์พยำน
อันมั่นคงถึงส่ิงเหล่ำน้ี จงท�ำส่ิงที่ตอ้ง
ท�ำเพื่อให้ ไดร้บัประจักษ์พยำน เป็น
เรือ่งส�ำคญัยิ่งที่ท่ำนจะมีประจักษ์พยำน
ของตนเองในยำมยำกล�ำบำกเพรำะ
ประจักษ์พยำนของผู้อื่นจะพยุงท่ำนไป
ไดเ้พียงระยะหน่ึงเท่ำน้ัน” 4 ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่
ส่ิงใดจ�ำเป็น ข้ำพเจ้ำตอ้งอ่ำนพระคมัภีร์
มอรมอนดว้ยใจจรงิ ดว้ยเจตนำแท้จรงิ
และทูลถำมพระผู้เป็นเจ้ำวำ่เรือ่งเหล่ำน้ี
จรงิหรอืไม่

ขอให้ฟังค�ำสัญญำอันล�ำ้เลิศของพระ
บิดำบนสวรรคซ่ึ์งประทำนผ่ำนศำสดำ
พยำกรณ์ฺโมโรไน “เมื่อท่ำนจะไดร้บั
เรือ่งเหล่ำน้ี, ข้ำพเจ้ำจะแนะน�ำท่ำนให้
ทูลถำมพระผู้เป็นเจ้ำ, พระบิดำนิรนัดร,์ 
ในพระนำมของพระครสิต,์ วำ่เรือ่ง 
เหล่ำน้ีจรงิหรอืไม่; และหำกท่ำนจะทูล
ถำมดว้ยใจจรงิ, ดว้ยเจตนำแท้จรงิ, โดย
มีศรทัธำในพระครสิต,์ พระองคจ์ะทรง
แสดงควำมจรงิของเรือ่งให้ประจักษ์
แก่ท่ำน, โดยอ�ำนำจของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์.” 5

แบบที่ข้ำพเจ้ำใช้คน้หำควำมจรงิ ดว้ย
กำรศึกษำ กำรสวดอ้อนวอน และกำร
รกัษำพระบัญญัต ิข้ำพเจ้ำพบวำ่มีค�ำ
ตอบส�ำหรบัค�ำถำมส�ำคญัของข้ำพเจ้ำ
ทุกข้อ ข้ำพเจ้ำพบดว้ยวำ่ค�ำถำมบำงข้อ
ตอ้งกำรศรทัธำ ควำมอดทนและกำร
เปิดเผยที่ตอ่เน่ือง 2

คณุแม่ ให้ข้ำพเจ้ำรบัผิดชอบกำร
พัฒนำศรทัธำและกำรคน้หำค�ำตอบ
ดว้ยตนเองท่ำนทรำบวำ่ค�ำตอบส�ำคญั
จะมำจำกกำรแสวงหำควำมจรงิของ
ข้ำพเจ้ำในวธิีที่พระบิดำบนสวรรคท์รง
อธิบำยไว ้ท่ำนทรำบวำ่ข้ำพเจ้ำตอ้ง
คน้หำควำมจรงิ ท่ำนทรำบวำ่ข้ำพเจ้ำ

โดย	เอล็เดอร์เดวดิ	เอฟ.	อีแวนส์

แห่งสาวกเจด็สิบ

คื
นน้ีเรำมำดว้ยควำมหวงัและ
ศรทัธำวำ่ดว้ยวธิี ใดวธิีหน่ึง เรำจะ
จำกไปดว้ยควำมเข้มแข็งมำกขึน้

และไดร้บัพรจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
ผู้ทรงสอนควำมจรงิ 1 เรือ่งที่ข้ำพเจ้ำ
ตัง้ใจจะพูดคอืเรือ่งเกี่ยวกับกำรคน้หำ
ควำมจรงิของเรำแตล่ะคน

ขณะอำยุยังน้อย ข้ำพเจ้ำมีค�ำถำม
เกี่ยวกับศำสนจักรหลำยข้อ บำงข้อเป็น
ค�ำถำมที่จรงิใจ บำงข้อไม่จรงิใจและ
เป็นผลสะท้อนจำกควำมสงสัยของผู้อื่น

ข้ำพเจ้ำมักจะสนทนำค�ำถำมที่มีกับ
คณุแม่ ข้ำพเจ้ำแน่ใจวำ่ท่ำนสัมผัสได้
วำ่ค�ำถำมของข้ำพเจ้ำหลำยข้อมีควำม
จรงิใจและมำจำกใจ ข้ำพเจ้ำคดิวำ่ท่ำน
ผิดหวงัเล็กน้อยกับค�ำถำมที่เป็นควำม
รูสึ้กโตแ้ย้งมำกกวำ่จรงิใจ อย่ำงไรก็ตำม 
ท่ำนไม่เคยละเลยข้ำพเจ้ำเมื่อมีค�ำถำม 
ท่ำนตัง้ใจฟังและพยำยำมตอบ เมื่อ
ท่ำนรูสึ้กวำ่ท่ำนไดพู้ดทุกอย่ำงที่ควรพูด
แล้วแตข่้ำพเจ้ำยังสงสัยอยู่ท่ำนจะพูด
บำงอย่ำงดงัน้ี “เดวดิ น่ันเป็นค�ำถำม
ที่ดนีะ ขณะที่ ลูก คน้ควำ้ อ่ำน และ
สวดอ้อนวอนพื่อหำค�ำตอบ ท�ำไม ลูก 
ไม่ท�ำในส่ิงที่รูว้ำ่ควรท�ำและงดท�ำใน
ส่ิงที่รูว้ำ่ไม่ควรท�ำ” ส่ิงน้ีกลำยเป็นรปู

ความจริงของทุกเร่ือง
เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบส่วนตัวท่ีจะท�าส่ิงจ�าเป็นเพ่ือให้ได้มาและรักษา
ประจักษ์พยานให้เข้มแขง็อยู่เสมอ
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เพื่อรบัส่ิงที่อยู่ ในพระคมัภีรม์อรมอน 
ข้ำพเจ้ำจึงตอ้งอ่ำน ข้ำพเจ้ำเริม่อ่ำนที่
หน้ำแรกของพระคมัภีรแ์ละอ่ำนทุกวนั 
บำงคนไดร้บัพยำนอย่ำงรวดเรว็ บำง
คนตอ้งใช้เวลำนำนกวำ่ สวดอ้อนวอน
มำกกวำ่และอำจรวมถึงกำรอ่ำนพระ
คมัภีรห์ลำยครัง้ดว้ย ข้ำพเจ้ำตอ้งอ่ำน
จบทัง้เล่ม ก่อนจะไดร้บัพยำนที่สัญญำ
ไว ้อย่ำงไรก็ตำม พระผู้เป็นเจ้ำทรง
แสดงควำมจรงิของเรือ่งให้ประจักษ์แก่
ข้ำพเจ้ำโดยอ�ำนำจของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์

ในบันทึกประจ�ำวนัของกำรเป็นผู้
สอนศำสนำ ข้ำพเจ้ำอธิบำยถึงปีตทิี่
เกิดจำกกำรรูค้วำมจรงิพรอ้มทัง้แสดง
ควำมรูสึ้กส่วนตวัเรือ่งค�ำมั่นสัญญำและ
เจตนำแท้จรงิที่จะกระท�ำตำมควำม
จรงิที่ ไดร้บั ข้ำพเจ้ำเขียนวำ่ “ข้ำพเจ้ำ
สัญญำกับพระบิดำในสวรรคแ์ละตนเอง
วำ่จะท�ำสุดควำมสำมำรถที่จะมอบ 100 
เปอรเ์ซ็นต ์ของชีวติที่เหลืออยู่เพื่อท�ำ
ทุกส่ิงไม่วำ่อะไรก็ตำมที่มีผู้ขอให้ท�ำ แต่
ขณะน้ีข้ำพเจ้ำขอท�ำเวลำที่เหลืออยู่ ใน
คณะเผยแผ่ ให้เป็นงำนเผยแผ่ที่ยิ่ง
ใหญ่ งำนที่ข้ำพเจ้ำจะไม่เสียควำมรูสึ้ก 
ทัง้น้ีไม่ ใช่เพื่อตนเองแตเ่พื่อพระเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำรกัพระเจ้ำ และรกังำนน้ี 
ข้ำพเจ้ำเพียงสวดอ้อนวอนขอให้ควำม
รูสึ้กน้ันอยู่กับข้ำพเจ้ำเสมอ”

ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่กำรบ�ำรงุเลีย้งอย่ำง
เสมอตน้เสมอปลำย พยำยำมกลับใจ
อย่ำงตอ่เน่ืองและรกัษำพระบัญญัติ
จ�ำเป็นตอ่กำรที่จะให้ควำมรูสึ้กน้ันอยู่
กับข้ำพเจ้ำเสมอ ประธำนมอนสันกล่ำว
วำ่ “ท่ำนตอ้งรกัษำประจักษ์พยำนน้ัน
ให้ด�ำรงอยู่ตอ่ไปโดยกำรเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงตอ่เน่ือง
รวมทัง้กำรสวดอ้อนวอนและศึกษำพระ
คมัภีรท์ุกวนั” 6

ผ่ำนไปหลำยปีข้ำพเจ้ำถำมผู้สอน
ศำสนำและคนหนุ่มสำวทั่วโลกวำ่
โดยส่วนตวัแล้วพวกเขำเริม่พยำยำม
แสวงหำควำมจรงิและรบัประจักษ์
พยำนกันอย่ำงไร แทบไม่มีข้อยกเวน้ ค�ำ

ตอบคอืควำมพยำยำมที่จะรบัประจักษ์
พยำนส่วนตวัของพวกเขำเริม่ตน้ดว้ย
กำรตดัสินใจอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอน
ตัง้แตห่น้ำแรกและทูลถำมพระผู้เป็น
เจ้ำวำ่พระคมัภีรเ์ป็นควำมจรงิหรอืไม่ 
ในกำรท�ำเช่นน้ี พวกเขำเลือกที่จะเป็น
ฝ่ำย “กระท�ำ” แทนที่จะเป็นฝ่ำย “ถูก
กระท�ำ” 7 โดยควำมสงสัยของผู้อื่น

เพื่อให้รูค้วำมจรงิ เรำตอ้งด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุ8 และ “ทดลอง”9 พระ
ค�ำ เรำไดร้บักำรเตอืนไม่ ให้ตอ่ตำ้นพระ
วญิญำณของพระเจ้ำ10 กำรกลับใจควบคู่
กับควำมมุ่งมั่นที่จะรกัษำพระบัญญัต ิ
เป็นส่วนส�ำคญัในกำรคน้ควำ้หำควำม
จรงิของแตล่ะคน11 อันที่จรงิ เรำอำจ
ตอ้งเต็มใจที่จะ “ทิง้” บำปทัง้หมดของ
เรำ เพื่อรูค้วำมจรงิ12

เรำไดร้บับัญชำให้ “แสวงหำกำรเรยีน
รู,้ แม้ โดยกำรศึกษำและโดยศรทัธำ
ดว้ย” และให้ “แสวงหำ . . . ถ้อยค�ำแห่ง
ปัญญำจำกบรรดำหนังสือดทีี่สุด”13 กำร
คน้ควำ้หำควำมจรงิของเรำควรมุ่งเน้น
ที่ “บรรดำหนังสือดทีี่สุด” และแหล่ง
ช่วยดทีี่สุด ในบรรดำส่ิงที่ดทีี่สุดคอืพระ
คมัภีรแ์ละถ้อยค�ำของศำสดำพยำกรณ์
ที่มีชีวติ

ประธำนมอนสันขอให้เรำแตล่ะ
คน “ท�ำ [ส่ิงที่] ตอ้งท�ำ” เพื่อให้ ไดม้ำ
และรกัษำประจักษ์พยำนให้เข้มแข็ง

อยู่เสมอ14 ส่ิงใดจ�ำเป็นตอ่กำรท�ำให้
ประจักษ์พยำนของท่ำนลึกซึง้และเข้ม
แข็งขึน้ เรำแตล่ะคนมีควำมรบัผิดชอบ
ส่วนตวัที่จะท�ำส่ิงจ�ำเป็นเพื่อให้ ไดม้ำ
และรกัษำประจักษ์พยำนให้เข้มแข็งอยู่
เสมอ

กำรรกัษำพันธสัญญำของเรำอย่ำง
อดทนขณะ “ท�ำ [ส่ิงที่] ตอ้งท�ำ” เพื่อ
รบัค�ำตอบจำกพระเจ้ำเป็นส่วนหน่ึงใน
รปูแบบของพระผู้เป็นเจ้ำส�ำหรบักำร
เรยีนรูค้วำมจรงิ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เมื่อส่ิงตำ่งๆ ดยูำกล�ำบำก เรำอำจตอ้ง 
“ยอมรบัอย่ำงช่ืนบำนและดว้ยควำม
อดทนตอ่พระประสงคท์ัง้หมดของ
พระเจ้ำ15 กำรรกัษำพันธสัญญำอย่ำง
อดทนท�ำให้เรำนอบน้อมถ่อมตนมำก
ขึน้ ปรำรถนำลึกซึง้ขึน้ที่จะรูค้วำมจรงิ 
และช่วยให้พระวญิญำณบรสุิทธิ์ “ทรง
น�ำ [เรำ] ไปในวถิีแห่งปัญญำเพื่อ [เรำ] 
จะไดร้บัพร, ควำมรุง่เรอืง, และกำรปก
ปักรกัษำ”16

ข้ำพเจ้ำกับแมรยี์ ภรรยำข้ำพเจ้ำ
มีคนที่เรำรกัมำกอยู่คนหน่ึง เธอตอ้ง
พยำยำมอย่ำงมำกที่จะยอมรบับำงดำ้น
ของศำสนจักร เธอรกัพระกิตตคิณุ รกั
ศำสนจักรแตย่ังมีข้อสงสัย เธอรบักำร
ผนึกในพระวหิำร แข็งขันในศำสนจักร 
มีสัมฤทธิผลในกำรเรยีกของเธอ เป็น
มำรดำและภรรยำที่ด ีหลำยปีที่ผ่ำน
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มำเธอพยำยำมท�ำส่ิงที่เธอรูว้ำ่ถูกตอ้ง
และละจำกส่ิงที่เธอรูว้ำ่ผิด เธอรกัษำ
พันธสัญญำและคน้ควำ้อย่ำงตอ่เน่ือง 
บำงครัง้เธอส�ำนึกคณุตอ่กำรยึดมั่นใน
ศรทัธำของคนอื่น

เมื่อไม่นำนมำน้ี อธิกำรขอพบเธอ
และสำมี เขำขอให้คนทัง้สองรบังำน
มอบหมำยในพระวหิำรโดยท�ำหน้ำที่
ตวัแทนของผู้ที่ตอ้งรบัศำสนพิธีพระ
วหิำร กำรเรยีกครัง้น้ีท�ำให้ทัง้สองแปลก
ใจ แตก็่ยอมรบัและเริม่รบัใช้ ในพระ
นิเวศน์ของพระเจ้ำ ลูกชำยวยัรุน่ของ
พวกเขำเพิ่งมีส่วนรว่มในงำนคน้ควำ้
ประวตัคิรอบครวัและพบช่ือของคนใน
ครอบครวัที่ยังไม่ไดร้บัศำสนพิธีอย่ำง
ครบถ้วน ในที่สุดทัง้สองเป็นตวัแทน
รบัศำสนพิธีพระวหิำรให้บุคคลดงั
กล่ำวพรอ้มครอบครวั ขณะคกุเข่ำ
ลงที่แท่นเพื่อประกอบศำสนพิธีผนึก 
สตรผีู้แสนดแีละอดทนคนน้ี สตรผีู้
คน้ควำ้หำควำมจรงิบำงอย่ำงมำนำน
คนน้ีไดร้บัประสบกำรณ์ทำงวญิญำณ
เฉพำะตวัโดยเริม่รูว้ำ่พระวหิำรและ
ศำสนพิธีที่ประกอบในน้ันเป็นควำม
จรงิและเป็นเรือ่งจรงิ เธอโทรศัพท์ ไป
เล่ำประสบกำรณ์ดงักล่ำวให้คณุแม่
ฟังโดยบอกวำ่แม้ยังคงมีข้อสงสัยอยู่
บ้ำง แตเ่ธอรูว้ำ่พระวหิำรเป็นควำมจรงิ 
ศำสนพิธีพระวหิำรเป็นควำมจรงิและ
ศำสนจักรเป็นควำมจรงิ คณุแม่รอ้งไห้

ดว้ยควำมส�ำนึกคณุตอ่พระบิดำบน
สวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยควำมรกัและอดทน
รวมทัง้ตอ่ลูกสำวที่คน้ควำ้อย่ำงตอ่เน่ือง
และอดทนเช่นกัน

กำรรกัษำพันธสัญญำอย่ำงอดทนน�ำ
พรจำกสวรรคม์ำสู่ชีวติเรำ17

ข้ำพเจ้ำไดร้บักำรปลอบโยนมำกใน
ค�ำสัญญำของพระเจ้ำที่วำ่ “ โดยอ�ำนำจ
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ท่ำนจะรูค้วำม
จรงิของทุกเรือ่ง”18 เรำรูค้วำมจรงิได้ โดย
ไม่จ�ำเป็นตอ้งรูทุ้กเรือ่ง เรำสำมำรถรู้ ได้
วำ่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นควำมจรงิ 
บ่ำยวนัน้ีประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
สอนวำ่เรำสำมำรถ “รูสึ้กลึกๆ ใน ‘ส่วน
ลึกที่สุด’ ของใจเรำ [ด ูแอลมำ 13:27] 
วำ่พระคมัภีรม์อรมอน เป็น พระค�ำของ
พระผู้เป็นเจ้ำ” และเรำสำมำรถ “รูสึ้ก
เช่นน้ันอย่ำงลึกซึง้จนเรำจะไม่อยำกมี
ชีวติแม้แตว่นัเดยีวหำกปรำศส่ิงน้ี”19

เรำรู้ ไดว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็น
พระบิดำผู้ทรงรกัเรำ และพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระ
ผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรำ เรำ
รู้ ไดว้ำ่สมำชิกภำพในศำสนจักรของ
พระองคเ์ป็นส่ิงที่พึงหวงแหนและรู้
ไดว้ำ่กำรรบัศีลระลึกทุกสัปดำห์จะช่วย
ให้เรำและครอบครวัรอด เรำรู้ ไดว้ำ่
โดยผ่ำนศำสนพิธีพระวหิำร ครอบครวั
สำมำรถอยู่ดว้ยกันช่ัวนิรนัดร์ ไดจ้รงิ 
เรำรู้ ไดว้ำ่กำรชดใช้ของพระเยซูครสิต์

และพรของกำรกลับใจและกำรให้อภัย
เป็นควำมจรงิและเป็นเรือ่งจรงิ เรำ
รู้ ไดว้ำ่ศำสดำพยำกรณ์ที่รกัของเรำ 
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ของพระเจ้ำและที่ปรกึษำ
ของท่ำนตลอดจนสมำชิกในโควรมั
อัครสำวกสิบสองเป็นอัครสำวก ศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรูแ้ละผู้เปิดเผย

ทุกส่ิงที่กล่ำวมำน้ีข้ำพเจ้ำรูว้ำ่จรงิ
และเป็นพยำนในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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วำ่ (1) “บิดำเป็นผู้น�ำครอบครวัดว้ย
ควำมรกั ดว้ยควำมชอบธรรม” (2) บิดำ 
“รบัผิดชอบที่จะจัดหำส่ิงจ�ำเป็นตำ่งๆ 
ของชีวติ” และ (3) บิดำคุม้ครอง
ครอบครวั”2

เพื่อให้ ไดค้วำมไวว้ำงใจจำกพระ
ผู้เป็นเจ้ำ เรำจะตอ้งท�ำหน้ำที่รบัผิด
ชอบที่ทรงก�ำหนดไวส้ำมอย่ำงน้ีตอ่
ครอบครวัเรำในวธิีของพระเจ้ำให้ส�ำเรจ็ 
ดงัที่กล่ำวเพิ่มเตมิไว้ ในถ้อยแถลงเรือ่ง
ครอบครวั วธิีของพระเจ้ำคอืท�ำหน้ำที่
รบัผิดชอบเหล่ำน้ีให้เกิดสัมฤทธิผลรว่ม
กับภรรยำ “ ในฐำนะเป็นหุ้นส่วนเท่ำๆ 
กัน”3 ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำ น่ีหมำยควำมวำ่
เรำไม่เดนิหน้ำตดัสินใจเรือ่งส�ำคญัใดๆ 
เกี่ยวกับควำมรบัผิดชอบสำมอย่ำงน้ี
โดยไม่เป็นหน่ึงเดยีวกันกับภรรยำเรำ
โดยสมบูรณ์

ขัน้ตอนแรกในกำรไดค้วำมไวว้ำงใจ
จำกพระเจ้ำคอืให้เรำไวว้ำงใจพระองค ์
ศำสดำพยำกรณ์นีไฟเป็นแบบอย่ำงของ
ค�ำมั่นสัญญำน้ีเมื่อท่ำนสวดอ้อนวอน
วำ่ “ข้ำแตพ่ระเจ้ำ, ข้ำพระองคว์ำงใจ
ในพระองค,์ และข้ำพระองคจ์ะวำงใจ
ในพระองคต์ลอดกำล ข้ำพระองคจ์ะ
ไม่มอบควำมไวว้ำงใจของข้ำพระองค์
ในแขนแห่งเน้ือหนัง”4 นีไฟให้ค�ำมั่น
วำ่จะท�ำตำมพระประสงคข์องพระเจ้ำ 
นอกจำก พูด แล้วนีไฟจะ “ท�ำส่ิงซ่ึง
พระเจ้ำทรงบัญชำ” ดว้ยนีไฟไม่หวัน่

ชอบธรรมในชีวติทุกดำ้น ทัง้ในที่แจ้ง
และในที่ลับ กำรตดัสินใจแตล่ะครัง้บ่ง
บอกวำ่เรำจะไดห้รอืไม่ไดค้วำมไวว้ำงใจ
จำกพระผู้เป็นเจ้ำ หลักธรรมน้ีน่ำจะ
ประจักษ์ชัดที่สุดในควำมรบัผิดชอบที่
ทรงก�ำหนดให้เรำในฐำนะสำมีและบิดำ

ในฐำนะสำมีและบิดำ เรำไดร้บัหน้ำที่
จำกศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิด
เผยยุคปัจจุบันในเอกสำร “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก” เอกสำรน้ีสอนเรำ

โดย	เอล็เดอร์ริชาร์ด	เจ.	เมนส์

แห่งสาวกเจด็สิบ

พี่
น้องทัง้หลำย อำจไม่มีค�ำชมใดที่เรำ
ไดร้บัจำกพระเจ้ำจะยิ่งใหญ่กวำ่กำร
รูว้ำ่พระองคท์รงไวว้ำงใจเรำให้เป็น

ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตที่มีคำ่ควร เป็นสำมี
และบิดำที่ดี

ส่ิงหน่ึงที่แน่นอนคอืกำรไดค้วำมไว้
วำงใจจำกพระเจ้ำเป็นพรที่มำจำกควำม 
พยำยำมอย่ำงมำกในส่วนของเรำ ควำม 
ไวว้ำงใจเป็นพรบนพืน้ฐำนของกำรเช่ือ 
ฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้ำ กำรไดค้วำม 
ไวว้ำงใจจำกพระเจ้ำเกิดจำกกำรซ่ือตรง 
ตอ่พันธสัญญำที่เรำท�ำไว้ ในน� ้ำแห่ง 
บัพตศิมำและในพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ เมื่อ
เรำรกัษำสัญญำกับพระเจ้ำ พระองคจ์ะ
ทรงไวว้ำงใจเรำมำกขึน้

ข้ำพเจ้ำชอบพระคมัภีรท์ัง้สมัยโบรำณ
และสมัยปัจจุบันที่ ใช้วลี “ ควำมสุจรติ
ใจ” เมื่อพูดถึงอุปนิสัยของคนชอบธรรม1 
ควำมสุจรติหรอืกำรขำดควำมสุจรติเป็น
องคป์ระกอบพืน้ฐำนของอุปนิสัย คนที่มี 
“ควำมสุจรติใจ”คอืคนที่ ไว้ ใจได—้เพรำะ
ควำมไวว้ำงใจตัง้อยู่บนควำมสุจรติ

กำรเป็นคนสุจรติหมำยถึงเจตนำของ
ท่ำน และกำรกระท�ำของท่ำนบรสุิทธิ์และ

การไดค้วามไวว้างใจจาก
พระเจา้และครอบครัวท่าน
คนท่ีมี “ความสุจริตใจ”คือคนท่ีไว้ใจได้—เพราะความไว้วางใจต้ังอยู่บนความสุจริต
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ไหวในค�ำมั่นสัญญำวำ่เขำจะ ท�ำส�ำเรจ็ 
ตำมที่มอบหมำย ดงัอธิบำยไว้ ในค�ำ
กล่ำวน้ี “พระเจ้ำทรงพระชนม์อยู่
ฉันใด, และเรำมีชีวติอยู่ฉันใด, เรำจะไม่
ลงไปหำบิดำของเรำในแดนทุรกันดำร
ฉันน้ันจนกวำ่เรำท�ำส�ำเรจ็ในส่ิงซ่ึง
พระเจ้ำทรงบัญชำเรำ” 5

เพรำะนีไฟไวว้ำงใจพระผู้เป็นเจ้ำ
ก่อน พระองคจ์ึงทรงไวว้ำงใจนีไฟมำก 
พระเจ้ำทรงอวยพรเขำดว้ยกำรหลั่งเท 
พระวญิญำณซ่ึงเป็นพรแก่ชีวติเขำ ชีวติ
ครอบครวัของเขำ และชีวติผู้คนของ
เขำ เพรำะนีไฟปกครองดว้ยควำมรกั
และควำมชอบธรรมจัดหำและคุม้ครอง
ครอบครวักับผู้คนของเขำ เขำจึงบันทึก
วำ่ “เรำมีชีวติอยู่ตำมทำงแห่งควำมสุข”6

เพื่อเป็นตวัแทนของสตรี ในเรือ่งน้ี 
ข้ำพเจ้ำขอให้ลูกสำวสองคนที่แตง่งำน
แล้วช่วยข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำขอให้พวกเธอ
บอกหน่ึงหรอืสองประโยควำ่พวกเธอ
มองควำมส�ำคญัของควำมไวว้ำงใจวำ่
มีผลตอ่ชีวติสมรสและชีวติครอบครวั
อย่ำงไร ตอ่ไปน้ีเป็นควำมคดิของลำรำ 
แฮรร์สิกับครสิตนิำ แฮนเซ็น

ลำรำคดิวำ่ “ส่ิงส�ำคญัที่สุดประกำร
หน่ึงคอืกำรรูว้ำ่เมื่อสำมีของดฉัินออก
ไปท�ำงำน เขำก�ำลังท�ำกำรเลือกที่แสดง
ให้เห็นวำ่เขำเคำรพและรกัดฉัิน เมื่อ
เรำไว้ ใจกันไดแ้บบน้ี สันตสุิขจะเกิดขึน้

ในบ้ำนของเรำ เรำจะสุขใจกับเลีย้งดู
ครอบครวัดว้ยกันได”้

ส่วนควำมคดิของครสิตนิำคอื “กำร
ไว้ ใจใครสักคนคล้ำยกับกำรมีศรทัธำใน
คนคนน้ัน หำกไม่ไว้ ใจและไม่มีศรทัธำ 
ย่อมมีควำมกลัวและควำมสงสัย ส�ำหรบั
ดฉัิน พรส�ำคญัที่สุดประกำรหน่ึงที่มำ
จำกกำรสำมำรถไว้ ใจสำมีดฉัินไดเ้ต็มที่
คอืสันตสุิข—สันตสุิขของใจโดยรูว้ำ่เขำ
ท�ำจรงิอย่ำงที่เขำพูดวำ่จะท�ำ ควำมไว้ ใจ
ท�ำให้เกิดสันตสุิข ควำมรกั และสภำพ
แวดล้อมที่ควำมรกัเตบิโตได”้

ลำรำกับครสิตนิำไม่เห็นส่ิงที่อีกฝ่ำย
เขียน น่ำสนใจตรงที่ทัง้สองถือวำ่พร
ของสันตสุิขในบ้ำนเป็นผลโดยตรง

ของกำรมีสำมีที่พวกเธอไว้ ใจได ้ดงัค�ำ
อธิบำยตำมตวัอย่ำงของลูกสำวข้ำพเจ้ำ 
หลักธรรมของควำมไวว้ำงใจมีบทบำท
ส�ำคญัยิ่งในกำรพัฒนำบ้ำนที่มีพระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลำง

ข้ำพเจ้ำสำมำรถสุขใจกับวฒันธรรม
ที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลำงเช่นกัน
ขณะเตบิใหญ่ ในบ้ำนที่บิดำข้ำพเจ้ำ
ให้เกียรตฐิำนะปุโรหิตและไดค้วำมไว้
วำงใจจำกทุกคนในครอบครวัเน่ืองจำก 
“ควำมสุจรติใจ” ของท่ำน7 ข้ำพเจ้ำขอ
แบ่งปันประสบกำรณ์จำกวยัเยำวซ่ึ์ง
อธิบำยผลดอีันยั่งยืนที่คณุพ่อผู้เข้ำใจ
และด�ำเนินชีวติตำมหลักธรรมของ
ควำมไวว้ำงใจบนพืน้ฐำนของควำม
สุจรติสำมำรถมีตอ่ครอบครวัท่ำน

สมัยข้ำพเจ้ำยังเด็ก คณุพ่อตัง้บรษัิท
ที่เช่ียวชำญกำรใช้เครือ่งจักรในโรงงำน 
ธุรกิจน้ีวำงแผน ผลิต และตดิตัง้สำย
กำรผลิตเครือ่งจักรทั่วโลก

เมื่อข้ำพเจ้ำเรยีนมัธยมตน้ คณุพ่อ
ตอ้งกำรให้ข้ำพเจ้ำเรยีนรูว้ธิีท�ำงำน ท่ำน
ตอ้งกำรให้ข้ำพเจ้ำเรยีนธุรกิจตัง้แตต่น้
ดว้ย ส่วนหน่ึงในงำนแรกของข้ำพเจ้ำ
คอืกำรดแูลสนำมและทำสีโรงงำนใน
บรเิวณที่คนทั่วไปมองไม่เห็น

เมื่อข้ำพเจ้ำเรยีนมัธยมปลำย ท่ำน
เลื่อนต�ำแหน่งให้ข้ำพเจ้ำท�ำงำนบน
พืน้โรงงำน ข้ำพเจ้ำเริม่เรยีนรูว้ธิี
อ่ำนพิมพ์เขียวและเดนิเครือ่งผลิต
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เหล็กกล้ำ หลังจำกจบมัธยมปลำย 
ข้ำพเจ้ำเข้ำมหำวทิยำลัย และจำกน้ัน
ก็เข้ำสู่สนำมเผยแผ่ หลังกลับจำกงำน
เผยแผ่ ข้ำพเจ้ำกลับไปท�ำงำนทันที 
ข้ำพเจ้ำตอ้งหำเงินมำจ่ำยคำ่เรยีนปีตอ่
ไป

วนัหน่ึงหลังจบงำนเผยแผ่ไม่นำน 
ข้ำพเจ้ำก�ำลังท�ำงำนในโรงงำนเมื่อคณุ
พ่อเรยีกข้ำพเจ้ำเข้ำไปในห้องท�ำงำน
และถำมวำ่ข้ำพเจ้ำอยำกเดนิทำงไปท�ำ
ธุรกิจกับท่ำนที่ลอสแอนเจลิสไหม น่ี
เป็นครัง้แรกที่คณุพ่อชวนข้ำพเจ้ำเดนิ
ทำงไปท�ำธุรกิจกับท่ำน ท่ำนก�ำลังให้
ข้ำพเจ้ำออกไปช่วยเป็นตวัแทนของ
บรษัิท

ก่อนเรำออกเดนิทำง ท่ำนเตรยีม
ข้ำพเจ้ำให้รูร้ำยละเอียดบำงอย่ำงเกี่ยว
กับลูกคำ้ใหม่รำยน้ี หน่ึง ลูกคำ้เป็น
บรษัิทข้ำมชำต ิสอง พวกเขำก�ำลัง
ยกระดบัสำยกำรผลิตทั่วโลกดว้ย
เทคโนโลยีเครือ่งจักรทันสมัยที่สุด สำม 
บรษัิทของเรำไม่เคยเสนอเทคโนโลยี
หรอืบรกิำรดำ้นวศิวกรรมกับพวกเขำ
มำก่อน และสุดท้ำย เจ้ำหน้ำที่ประสำน
งำนระดบัสูงสุดของพวกเขำที่ดแูล
เรือ่งกำรจัดซือ้เรยีกประชุมครัง้น้ีเพื่อ
ทบทวนใบเสนอรำคำส�ำหรบัโครงกำร
ใหม่ของเรำ กำรประชุมครัง้น้ีเป็น
โอกำสใหม่และส�ำคญัอย่ำงยิ่งส�ำหรบั
บรษัิทของเรำ

หลังจำกมำถึงลอสแอนเจลิส 
ข้ำพเจ้ำกับคณุพ่อไปประชุมที่ โรงแรม
ของผู้บรหิำรคนน้ัน ล�ำดบัแรกของ
ธุรกิจคอืสนทนำและวเิครำะห์รำย
ละเอียดกำรออกแบบดำ้นวศิวกรรมของ
โครงกำร เรือ่งตอ่ไปเกี่ยวข้องกับรำย
ละเอียดกำรด�ำเนินงำนรวมถึงกำรส่ง
สินคำ้และวนัส่ง วำระกำรประชุมเรือ่ง
สุดท้ำยเน้นกำรตัง้รำคำ ข้อตกลง และ
เงื่อนไข น่ีเป็นเรือ่งที่น่ำสนใจ

เจ้ำหน้ำที่คนน้ีอธิบำยให้เรำฟังวำ่
ใบเสนอรำคำของเรำต�ำ่ที่สุดในบรรดำ
บรษัิทที่ส่งใบประกวดรำคำเข้ำมำ จำก
น้ันเขำบอกเรำเรือ่งใบประกวดรำคำต�ำ่

สุดอันดบัสอง เขำถำมเรำวำ่เรำอยำก
จะน�ำใบเสนอรำคำกลับไปท�ำส่งมำใหม่
หรอืไม่ เขำกล่ำววำ่รำคำใหม่ของเรำ
ควรต�ำ่กวำ่ใบประกวดรำคำสูงสุดใบถัด
มำ เขำอธิบำยตอ่จำกน้ันวำ่เรำจะแบ่ง
เงินที่เพิ่มเข้ำมำใหม่คนละครึง่กับเขำ 
เขำให้เหตผุลโดยบอกวำ่ทุกฝ่ำยจะได้
ประโยชน์ บรษัิทของเรำจะไดป้ระโยชน์
เพรำะเรำจะท�ำเงินไดม้ำกกวำ่ใบ
ประกวดรำคำที่เรำเสนอครัง้แรก บรษัิท
ของเขำจะไดป้ระโยชน์เพรำะพวกเขำ
จะยังท�ำธุรกิจกับผู้ ให้รำคำต�ำ่สุด และ
ที่แน่ๆ คอืเขำจะไดป้ระโยชน์จำกกำร
รบัส่วนแบ่งเพรำะเขำวำงข้อตกลงครัง้
น้ีดว้ย

จำกน้ันเขำก็ ให้หมำยเลขตูร้บั
จดหมำยที่เรำจะส่งเงินที่ขอไปให้เขำ 
หลังจำกทัง้หมดน้ี เขำมองหน้ำคณุพ่อ
และถำมวำ่ “ตกลงตำมน้ีไหมครบั” ยัง
ควำมประหลำดใจแก่ข้ำพเจ้ำมำก คณุ
พ่อลุกขึน้ยืน จับมือ และบอกเขำวำ่เรำ
จะโทรกลับมำหำเขำ

หลังออกจำกที่ประชุม เรำขึน้รถเช่ำ 
คณุพ่อหันมำถำมข้ำพเจ้ำวำ่ “ลูกคดิวำ่
เรำควรท�ำอย่ำงไร”

ข้ำพเจ้ำตอบโดยพูดวำ่ข้ำพเจ้ำคดิวำ่
เรำไม่ควรรบัข้อเสนอน้ี

คณุพ่อถำมตอ่วำ่ “ลูกไม่คดิหรอืวำ่
เรำตอ้งรบัผิดชอบลูกจ้ำงทัง้หมดของ
เรำเพื่อให้พวกเขำมีงำนท�ำตลอด”

ขณะข้ำพเจ้ำตรกึตรองค�ำถำมน้ีและ
ยังไม่ทันตอบ ท่ำนก็ตอบค�ำถำมของ
ท่ำนเอง ท่ำนพูดวำ่ “ฟังนะรคิ ทันทีที่
ลูกรบัสินบนหรอืยอมเสียควำมสุจรติ
ของลูก มันยำกมำกที่จะเอำกลับคนืมำ
อย่ำท�ำเป็นอันขำด อย่ำท�ำแม้แตค่รัง้
เดยีว”

กำรที่ข้ำพเจ้ำแบ่งปันประสบกำรณ์
น้ีหมำยควำมวำ่ข้ำพเจ้ำไม่เคยลืมส่ิงที่
คณุพ่อสอนข้ำพเจ้ำในกำรเดนิทำงไป
ท�ำธุรกิจครัง้แรกกับท่ำน ข้ำพเจ้ำแบ่ง
ปันประสบกำรณ์น้ีเพื่อแสดงให้เห็น
อิทธิพลอันยั่งยืนที่เรำมี ในฐำนะบิดำ 
ท่ำนคงนึกภำพออกวำ่ข้ำพเจ้ำไวว้ำงใจ

คณุพ่อเพรำะควำมสุจรติของใจท่ำน 
ท่ำนด�ำเนินชีวติตำมหลักธรรมเดยีวกัน
น้ีในชีวติส่วนตวักับคณุแม่ข้ำพเจ้ำ 
ลูกๆ ของท่ำน และทุกคนที่ท่ำนคบหำ

พี่น้องทัง้หลำย ค�ำ่คนืน้ีข้ำพเจ้ำสวด
อ้อนวอนขอให้เรำทุกคนไวว้ำงใจพระเจ้ำ
ก่อน ดงัที่นีไฟเป็นแบบอย่ำงแก่เรำ 
และจำกน้ัน โดยผ่ำนควำมสุจรติของใจ
เรำ เรำจะไดค้วำมไวว้ำงใจจำกพระเจ้ำ 
และจำกภรรยำกับลูกๆ ของเรำ เมื่อเรำ
เข้ำใจและประยุกต์ ใช้หลักธรรมอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของควำมไวว้ำงใจบนพืน้ฐำน
ของควำมสุจรติ เรำจะซ่ือตรงตอ่พันธ
สัญญำศักดิสิ์ทธิ์ของเรำ เรำจะประสบ
ผลส�ำเรจ็ในกำรปกครองครอบครวัเรำ
ดว้ยควำมรกัและควำมชอบธรรม ในกำร
จัดหำส่ิงจ�ำเป็นของชีวติ และคุม้ครอง
ครอบครวัเรำจำกควำมช่ัวรำ้ยของโลก 
ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงควำมจรงิเหล่ำน้ี
อย่ำงนอบน้อมในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ดตูวัอย่ำงใน 1 พงศ์กษัตรยิ์ 9:4; หลักค�ำสอน

และพันธสัญญำ 124:15.
 2. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนำ, พ.ย. 

2010, 165.
 3. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” 165.
 4. 2 นีไฟ 4:34.
 5. 1 นีไฟ 3:7, 15.
 6. 2 นีไฟ 5:27.
 7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 124:15.
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ชะงักและเดนิบนเส้นทำงสุขภำพทำง
วญิญำณอย่ำงมีชีวติชีวำ

ความเจบ็ป่วยทางวญิญาณ
บำงครัง้ควำมป่วยไข้ทำงวญิญำณ

เกิดขึน้อันเป็นผลมำจำกบำปหรอืจำก
บำดแผลทำงอำรมณ์ บำงครัง้ควำมล้ม
เหลวทำงวญิญำณคอ่ยๆ เกิดขึน้จนเรำ
แทบจะบอกไม่ไดว้ำ่ก�ำลังเกิดอะไรขึน้ 
เช่นเดยีวกับชัน้ตำ่งๆ ของหินตะกอน 
ควำมเจ็บปวดและควำมโศกเศรำ้ทำง
วญิญำณก่อตวัผ่ำนกำลเวลำ กดทับอยู่
บนวญิญำณของเรำจนหนักอึง้เกินจะ
แบกรบัไหว ตวัอย่ำงเช่น ส่ิงน้ีสำมำรถ
เกิดขึน้ไดเ้มื่อควำมรบัผิดชอบของเรำ
ในที่ท�ำงำน บ้ำน และโบสถ์น้ันท่วมท้น
จนกระทั่งเรำมองไม่เห็นปีตอิันเกิดจำก
พระกิตตคิณุเรำอำจรูสึ้กวำ่เรำไม่มีอะไร
จะให้ ไดห้รอืกำรด�ำเนินชีวติตำมพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำน้ันเป็นเรือ่ง
เกินก�ำลัง

แตเ่พียงเพรำะวำ่กำรทดสอบทำง
วญิญำณเป็นเรือ่งจรงิไม่ไดห้มำยควำม
วำ่อำกำรเหล่ำน้ีจะรกัษำไม่หำย

เรำรกัษำอำกำรทำงวญิญำณได้
กระทั่งบำดแผลทำงวญิญำณที่ลึก

ที่สุด—กระทั่งบำดแผลที่ดเูหมือนจะ
รกัษำไม่หำย—สำมำรถรกัษำให้หำยได้

เพื่อนรกัของข้ำพเจ้ำ อ�ำนำจกำร
เยียวยำของพระเยซูครสิตย์ังไม่หำยไป
จำกยุคสมัยของเรำ

สัมผัสแห่งกำรเยียวยำของพระผู้ช่วย
ให้รอดสำมำรถเปลี่ยนชีวติในยุคสมัย
ของเรำเหมือนกับที่เคยท�ำมำแล้วใน
ยุคสมัยของพระองค ์ขอแคเ่รำมีศรทัธำ 
พระองคจ์ะทรงจับมือเรำ เตมิแสงจำก
สวรรคแ์ละกำรเยียวยำให้จิตวญิญำณเรำ 
และตรสักับเรำดว้ยพระค�ำอันเป็นพรวำ่ 
“ลุก ขึน้ เถิด จง ยก แคร ่ของ ท่ำน เดนิ ไป”1

ความมืดและแสงสวา่ง
อะไรก็ตำมที่ท�ำให้เรำเจ็บป่วยทำง

วญิญำณ ส่ิงเหล่ำน้ันมีอย่ำงหน่ึงที่
เหมือนกันคอื ไม่มีแสงจำกสวรรค์

เฉกเช่นเรำเผชิญกำรทดสอบทำง
รำ่งกำยและทำงอำรมณ์ในควำมเป็น
มรรตยัน้ี เรำเผชิญควำมท้ำทำยทำง
วญิญำณดว้ย พวกเรำส่วนใหญ่เคย
ประสบกับช่วงเวลำในชีวติที่ประจักษ์
พยำนของเรำลุกโชตช่ิวง เรำอำจประสบ
กับช่วงเวลำที่ดเูหมือนวำ่พระบิดำบน
สวรรคท์รงอยู่ ไกลจำกเรำเช่นกัน มี
หลำยครัง้ที่เรำเห็นคณุคำ่เรือ่งของพระ
วญิญำณอย่ำงสุดใจ อำจมีหลำยครัง้เช่น
กันที่ส่ิงเหล่ำน้ีดมูีคำ่น้อยลงหรอืไรค้วำม
ส�ำคญั

วนัน้ีข้ำพเจ้ำปรำรถนำจะพูดเรือ่ง
กำรมีสุขภำพทำงวญิญำณที่แข็งแรง
—วธิีที่เรำจะหำทำงรกัษำจำกกำรหยุด

โดย	ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

ช ำยชรำคนหน่ึงยืนอยู่ ใน
แถวที่ ไปรษณีย์เพื่อซือ้ตรำ
ไปรษณียำกรที่เคำน์เตอร์ ให้

บรกิำร หญิงสำวคนหน่ึงเห็นวำ่เขำเดนิ
ไม่สะดวกและเสนอวำ่จะบอกวธิีซือ้ตรำ
ไปรษณียำกรจำกเครือ่งขำยเพื่อประหยัด
เวลำ สุภำพบุรษุสูงวยักล่ำววำ่ “ขอบคณุ
ครบั แตผ่มจะรอ เพรำะเครือ่งจะไม่ถำม
ผมเกี่ยวกับโรคไขข้ออักเสบ”

บำงครัง้เป็นเรือ่งดทีี่จะพูดกับคนที่
ห่วงใยปัญหำของเรำ

ควำมเจ็บปวด ควำมโศกเศรำ้ และ
ควำมป่วยไข้เป็นประสบกำรณ์ที่เรำทุก
คนเล่ำสู่กันฟัง—ช่วงเวลำที่เกิดเหตุ
รำ้ย ทุกข์ยำก และล�ำบำกสำมำรถรวม
เป็นควำมทรงจ�ำครัง้ใหญ่บนฮำรด์ไดรฟ์
ภำยในจิตวญิญำณของเรำ

เมื่อมำถึงเรือ่งควำมผำสุกทำงรำ่งกำย 
เรำยอมรบัควำมชรำภำพและควำมเจ็บ
ป่วยวำ่เป็นส่วนหน่ึงของกำรเดนิทำง 
มรรตยัของเรำ เรำแสวงหำค�ำแนะน�ำ 
จำกมืออำชีพผู้มีควำมเข้ำใจเรือ่งรำ่งกำย 
เมื่อเรำทนทุกข์จำกควำมเจ็บปวดทำง
อำรมณ์หรอืกำรป่วยทำงจิต เรำแสวงหำ
ควำมช่วยเหลือจำกผู้เช่ียวชำญที่รกัษำ
อำกำรป่วยเหล่ำน้ี

ผูด้ �ารงแสงจากสวรรค์
ในฐานะผู้ด �ารงฐานะปุโรหิตของพระผู้ เป็นเจ้าและในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซู
คริสต์ ท่านคือผู้ด �ารงแสงสว่าง
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ควำมมืดบั่นทอนควำมสำมำรถใน
กำรมองเห็นอย่ำงชัดเจน บดบังวสัิย
ทัศน์ที่ครัง้หน่ึงเคยแจ่มแจ้งชัดเจน 
เมื่อเรำอยู่ ในควำมมืด เป็นไปไดว้ำ่เรำ
อำจจะเลือกส่ิงไม่ดเีพรำะเรำมองไม่
เห็นภยันตรำยในทำงของเรำ เมื่อเรำอยู่
ในควำมมืด เป็นไปไดว้ำ่เรำจะสูญเสีย
ควำมหวงัเพรำะเรำมองไม่เห็นสันตสุิข
และปีตทิี่รอเรำอยู่ แค่ ให้เรำรดุหน้ำไป
เท่ำน้ัน

ในทำงกลับกัน แสงสวำ่งช่วยให้เรำ
เห็นส่ิงตำ่งๆ ตำมที่เป็นจรงิ ช่วยให้เรำ
แยกแยะระหวำ่งควำมจรงิกับควำม
ผิดพลำดระหวำ่งเรือ่งส�ำคญักับเรือ่งไร้
สำระ เมื่อเรำอยู่ ในแสงสวำ่ง เรำสำมำรถ
ท�ำกำรเลือกที่ชอบธรรมบนพืน้ฐำนของ
หลักธรรมที่แท้จรงิ เมื่อเรำอยู่ ในแสง
สวำ่ง เรำมี “ควำมเจิดจ้ำอันบรบิูรณ์แห่ง
ควำมหวงั”2 เพรำะเรำสำมำรถเห็นกำร
ทดสอบควำมเป็นมรรตยัของเรำจำกมุม
มองนิรนัดร์

เรำจะพบกำรเยียวยำทำงวญิญำณ
เมื่อเรำก้ำวพ้นเงำของโลกและเข้ำไปสู่
แสงสวำ่งอันเป็นนิจของพระครสิต์

ยิ่งเรำเข้ำใจและประยุกต์ ใช้แนวคดิ
ของหลักค�ำสอนเรือ่งแสงสวำ่ง เรำจะ
ยิ่งไดร้บักำรปกป้องจำกควำมเจ็บป่วย
ทำงวญิญำณที่จะมีผลและสรำ้งปัญหำ
ให้เรำทุกดำ้น และยิ่งเรำสำมำรถรบัใช้
เป็นผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์
ที่กระตอืรอืรน้ กล้ำหำญ ห่วงใยและ
นอบน้อม—เรำจะยิ่งเป็นผู้รบัใช้และ
สำนุศิษย์ที่แท้จรงิของกษัตรยิ์นิรนัดร์
และผู้เป็นที่รกัของเรำ

ความสวา่งของโลก
พระเยซูครสิตต์รสัวำ่ “เรำ เป็น ควำม 

สวำ่ง ของ โลก คน ที่ ตำม เรำ มำ จะ ไม่ ตอ้ง 
เดนิ ใน ควำม มืด แต ่จะ มี ควำม สวำ่ง แห่ง 
ชีวติ”3

ข้อควำมน้ีหมำยควำมวำ่อย่ำงไร
ง่ำยๆ คอื ผู้ที่ตดิตำมพระเยซูครสิต์

อย่ำงอ่อนน้อมถ่อมตนจะประสบและ
ไดร้บัควำมสวำ่งของพระองคแ์สงสวำ่ง

น้ันจะเจิดจ้ำจนขับไล่ควำมมืดสนิทไป
ในที่สุด

ซ่ึงหมำยควำมวำ่มีพลังอ�ำนำจ 
อิทธิพลอันแรงกล้ำ ที่มำจำกพระผู้ช่วย
ให้รอด ส่ิงน้ี “มำจำกที่ประทับของพระ
ผู้เป็นเจ้ำเพื่อเตมิเต็มควำมกวำ้งใหญ่
ไพศำลของที่วำ่ง”4 เพรำะพลังอ�ำนำจน้ี
ให้ควำมกระจ่ำง ยกระดบั และส่องสวำ่ง
ชีวติเรำ พระคมัภีรจ์ึงมักจะเรยีกพลัง
อ�ำนำจน้ีวำ่ควำมสวำ่ง แตม่ักจะอ้ำงอิงวำ่
เป็นวญิญำณและควำมจรงิเช่นกัน

ในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำเรำ
อ่ำนวำ่ “เพรำะพระค�ำของพระเจ้ำเป็น
ควำมจรงิ, และส่ิงใดก็ตำมที่เป็นควำม
จรงิคอืควำมสวำ่ง, และส่ิงใดก็ตำมที่
เป็นควำมสวำ่งคอืพระวญิญำณ, แม้
พระวญิญำณของพระเยซูครสิต.์”5

ข้อคดิอันลึกซึง้น้ี—ที่วำ่แสงสวำ่ง
คอืวญิญำณ และวญิญำณคอืควำม
จรงิ และแสงสวำ่งน้ีส่องไปยังทุกจิต
วญิญำณที่มำสู่ โลก—ส�ำคญัเท่ำเทียม
กับกำรมีควำมหวงั แสงสวำ่งของพระ
ครสิต์ ให้ควำมกระจ่ำงและเตมิเต็มจิต
วญิญำณของผู้ที่สดบัฟังสุรเสียงของ
พระวญิญำณ6

แสงสวำ่งของพระครสิตเ์ตมิเต็ม
จักรวำล

เตมิเต็มแผ่นดนิโลก
และสำมำรถเตมิเต็มใจทุกดวง
“พระเจ้ำไม่ทรงล�ำเอียง”7 แสงสวำ่ง

ของพระองคม์ี ให้ทุกคน—ไม่วำ่จะเป็น
คนส�ำคญัหรอืไม่ส�ำคญั มั่งมีหรอืยำกจน 
อภิสิทธิ์ชนหรอืผู้ดอ้ยโอกำส

ถ้ำท่ำนเปิดควำมคดิและเปิดใจรบั
แสงสวำ่งของพระครสิตแ์ละน้อมท�ำ
ตำมพระผูช่้วยใหร้อด ทำ่นจะไดร้บัแสง
สว่ำงมำกขึน้ บรรทัดมำเติมบรรทัด, 
ที่น่ีนิดและที่น่ันหน่อย, ท่ำนจะมี
แสงสวำ่งและควำมจรงิมำกขึน้ในจิต
วญิญำณท่ำนจนควำมมืดถูกขับไล่ไป
จำกชีวติท่ำน8

พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงเปิดตำท่ำน
พระผู้เป็นเจ้ำจะประทำนใจดวงใหม่

แก่ท่ำน

ควำมรกั แสงสวำ่ง และควำมจรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้ำจะท�ำให้ส่ิงที่หลับใหล
กลับมำมีชีวติ และท่ำนจะเกิดใหม่อีก
ครัง้เข้ำสู่ชีวติใหม่ ในพระเยซูครสิต์9

พระเจ้ำทรงสัญญำวำ่ “หำกดวงตำ
ของเจ้ำเห็นแก่รศัมีภำพของเรำอย่ำง
เดยีว, ทั่วรำ่งของเจ้ำจะเต็มไปดว้ยแสง
สวำ่ง, และจะไม่มีควำมมืดในเจ้ำ; และ
รำ่งน้ันซ่ึงเต็มไปดว้ยแสงสวำ่งเข้ำใจส่ิง
ทัง้ปวง.”10

น่ีคอืยำดทีี่สุดที่มี ไวร้กัษำควำมเจ็บ
ป่วยทำงวญิญำณ ควำมมืดสูญสิน้ไปใน
ควำมสวำ่ง

อุปลกัษณ์ส�าหรับความมืดทางวญิญาณ
อย่ำงไรก็ตำม พระผู้เป็นเจ้ำจะไม่

ทรงบังคบัให้เรำน้อมรบัแสงสวำ่งของ
พระองค์

ถ้ำเรำสบำยใจกับควำมมืด ใจเรำก็ ไม่
น่ำจะเปลี่ยน

เพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ เรำ
ตอ้งกระตอืรอืรน้ที่จะยอมให้แสงสวำ่ง
เข้ำมำ

ระหวำ่งกำรบินของข้ำพเจ้ำเมื่อเป็น
กัปตนัสำยกำรบินรอบดำวโลก ข้ำพเจ้ำ
มักจะหลงใหลควำมสวยงำมและควำม
สมบูรณ์แบบของส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงสรำ้ง ข้ำพเจ้ำพบวำ่ควำมสัมพันธ์
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ระหวำ่งโลกกับดวงอำทิตย์มีเสน่ห์เป็น
พิเศษ ข้ำพเจ้ำคดิวำ่เป็นบทเรยีนที่ ใช้
อุปกรณ์จรงิอันลึกซึง้ซ่ึงสอนวำ่ควำมมืด
และแสงสวำ่งด�ำรงอยู่อย่ำงไร

ดงัที่เรำทุกคนทรำบ ภำยในทุก 24 
ช่ัวโมง กลำงคนืจะเปลี่ยนเป็นกลำงวนั 
และกลำงวนัจะเปลี่ยนเป็นกลำงคนื

ดงัน้ัน กลำงคนืคอือะไร
กลำงคนืเป็นอะไรไม่ไดน้อกจำกเงำ
กระทั่งคนืที่มืดสนิท ดวงอำทิตย์ก็ ไม่

เคยหยุดส่องแสง ดวงอำทิตย์ยังคงส่อง
สวำ่งดงัเคย แต่ โลกอีกครึง่หน่ึงอยู่ ใน
ควำมมืด

เมื่อไม่มีแสงสวำ่งจึงท�ำให้เกิดควำม
มืด

เมื่อกลำงคนืตกอยู่ ในควำมมืด เรำจะ
ไม่สิน้หวงัหรอืกังวลวำ่ดวงอำทิตย์จะอับ
แสง เรำจะไม่ทึกทักวำ่ดวงอำทิตย์ ไม่ได้
อยู่ตรงน้ันหรอืดบัไปแล้ว เรำเข้ำใจวำ่เรำ
อยู่ ในเงำ โลกจะยังคงหมุนตอ่ไป และ
ในที่สุดรงัสีของดวงอำทิตย์จะส่องมำถึง
เรำอีกครัง้

ควำมมืดไม่ไดเ้ป็นเครือ่งบ่งชีว้ำ่ไม่มี
แสงสวำ่ง ส่วนใหญ่มีควำมหมำยเพียงวำ่
เรำไม่ไดอ้ยู่ ในสถำนที่ถูกตอ้งเพื่อจะรบั
แสงสวำ่ง ระหวำ่งสุรยิุปรำคำเมื่อเรว็ๆ น้ี 
มีหลำยคนพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะเข้ำไป
อยู่แนวแคบๆ ของเงำที่เกิดขึน้จำกดวง
จันทร์ ในตอนกลำงวนัที่สวำ่งสดใส

ดว้ยวธิีที่คล้ำยกันมำก แสงสวำ่งทำง
วญิญำณยังคงส่องไปยังงำนสรำ้งทัง้ปวง
ของพระผู้เป็นเจ้ำ ซำตำนจะท�ำทุกวถิี
ทำงเพื่อสรำ้งเงำหรอืท�ำให้เรำเข้ำไปอยู่
ในเงำที่เรำสรำ้งเอง เขำจะบังคบัให้เรำ
สรำ้งเงำมืดของเรำเอง เขำจะผลักเรำ
เข้ำไปสู่ควำมมืดในถ�ำ้ของเขำ

ควำมมืดทำงวญิญำณสำมำรถดงึม่ำน
ของควำมหลงลืมมำบังไวร้อบๆ แม้แตผู่้
ที่เคยเดนิในแสงสวำ่งและช่ืนชมยินดี
ในพระเจ้ำ กระน้ันก็ตำม แม้ ในช่ัวขณะ
ของควำมมืดสนิทที่สุด พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงรบัฟังค�ำวงิวอนอันนอบน้อม ขณะ
ที่เรำสวดอ้อนวอนวำ่ “ข้ำพ เจ้ำ เช่ือ และ 
ขอ โปรด ช่วย ใน ส่วน ที่ ขำด อยู่ ดว้ย เถิด”11

ในสมัยของแอลมำ หลำยคนมีปัญหำ
ในกำรยอมรบัเรือ่งทำงวญิญำณ “เพรำะ
พวกเขำไม่เช่ือ” แสงสวำ่งของพระผู้
เป็นเจ้ำและควำมจรงิไม่สำมำรถเข้ำไป
ในจิตวญิญำณของพวกเขำ “และใจพวก
เขำแข็งกระดำ้ง.”12

เราคือผูด้ �ารงแสงสวา่ง
พี่น้องทัง้หลำย กำรอยู่ ในสถำนที่

ถูกตอ้งเพื่อให้เห็นแสงจำกสวรรคแ์ละ
ควำมจรงิในพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตข์ึน้อยู่กับเรำ แม้เมื่อถึงเวลำกลำง
คนืและดเูหมือนโลกมืด เรำสำมำรถ
เลือกเดนิในแสงสวำ่งของพระครสิต ์
รกัษำพระบัญญัตขิองพระองค ์และเป็น
พยำนอย่ำงองอำจกล้ำหำญถึงควำมเป็น
จรงิและควำมยิ่งใหญ่ของพระองค์

ในฐำนะผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตของพระ
ผู้เป็นเจ้ำและในฐำนะสำนุศิษย์ของ
พระเยซูครสิต ์ท่ำนคอืผู้ด�ำรงแสงสวำ่ง 
จงท�ำส่ิงที่จะบ�ำรงุเลีย้งแสงสวรรคข์อง
พระองค ์“จงชูแสงสวำ่งของเจ้ำ”13 และ 
“ท่ำนจงส่องสวำ่งแก่คนทัง้ปวง”—ไม่ ใช่
เพื่อให้พวกเขำเห็นและชมเชยท่ำนแต ่
“เพื่อวำ่เมื่อเขำทัง้หลำยไดเ้ห็นควำมดทีี่
ท่ำนท�ำพวกเขำจะไดส้รรเสรญิพระบิดำ
ของท่ำนผู้สถิตในสวรรค”์14

พี่น้องที่รกัท่ำนคอืเครือ่งมือใน
พระหัตถ์ของพระเจ้ำโดยมีจุดประสงค์
ที่จะน�ำแสงสวำ่งและกำรเยียวยำไป
สู่จิตวญิญำณบุตรธิดำของพระบิดำ
บนสวรรค ์บำงทีท่ำนไม่ตอ้งรูสึ้กวำ่มี
คณุสมบัตคิูค่วรที่จะรกัษำผู้เจ็บป่วยทำง
วญิญำณ—แน่นอนวำ่ไม่ตอ้งมำกไปกวำ่
เจ้ำหน้ำที่ ไปรษณีย์ที่มีคณุสมบัตพิอจะ
ช่วยเหลือผู้เป็นโรคไขข้ออักเสบ บำงที
ท่ำนอำจเผชิญควำมท้ำทำยทำงวญิญำณ
ของท่ำนเอง กระน้ันก็ตำม พระเจ้ำทรง
เรยีกท่ำน พระองคป์ระทำนสิทธิอ�ำนำจ
และหน้ำที่รบัผิดชอบให้ออกไปหำผู้
ที่ขัดสน พระองคท์รงประสำทอ�ำนำจ
ฐำนะปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์
แก่ท่ำนเพื่อน�ำแสงสวำ่งไปสู่ควำมมืด 
ยกระดบัจิตใจและเป็นพรแก่บุตรธิดำ

ของพระผู้เป็นเจ้ำ พระผู้เป็นเจ้ำทรง
ฟ้ืนฟูศำสนจักรและพระกิตตคิณุอัน
ล�ำ้คำ่ของพระองค ์“ซ่ึงรกัษำจิตวญิญำณ
ที่บำดเจ็บ.”15 พระองคท์รงเตรยีมทำงสู่
สุขภำพทำงวญิญำณที่แข็งแรง เพื่อพบ
กำรเยียวยำจำกกำรหยุดชะงักและมุ่งไป
สู่สุขภำพทำงวญิญำณที่มีชีวติชีวำ

ทุกครัง้ที่ท่ำนหันใจไปหำพระผู้เป็น
เจ้ำดว้ยค�ำสวดอ้อนวอนที่นอบน้อม 
ท่ำนจะพบแสงสวำ่งของพระองค ์ทุก
ครัง้ที่ท่ำนแสวงหำพระค�ำและพระ
ประสงคข์องพระองค์ ในพระคมัภีร ์แสง
สวำ่งจะเรอืงโรจน์ ทุกครัง้ที่ท่ำนสังเกต
เห็นคนตอ้งกำรควำมช่วยเหลือและท่ำน
เสียสละควำมสุขสบำยส่วนตวัเพื่อออก
ไปช่วยดว้ยควำมรกั แสงสวำ่งจะขยำย
เป็นวงกวำ้ง ทุกครัง้ที่ท่ำนปฏิเสธกำร
ล่อลวงและเลือกควำมบรสุิทธิ์ ทุกครัง้ที่
ท่ำนแสวงหำหรอืหยิบยื่นกำรให้อภัย ทุก
ครัง้ที่ท่ำนเป็นพยำนถึงควำมจรงิอย่ำง
กล้ำหำญ แสงสวำ่งจะขับไล่ควำมมืด
และดงึดดูผู้อื่นที่แสวงหำแสงสวำ่งและ
ควำมจรงิเช่นกัน

ขอให้นึกถึงประสบกำรณ์ส่วนตวัของ
ท่ำนเอง เวลำที่ท่ำนรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำ
และเพื่อนมนุษย์เมื่อแสงสวรรคส่์อง
มำในชีวติท่ำน ในพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ ที่
โตะ๊ศีลระลึก ในช่วงเวลำเงียบๆ ของกำร
ไตรต่รองรว่มกับกำรสวดอ้อนวอน ใน
กำรชุมนุมของครอบครวั หรอืระหวำ่ง
กำรรบัใช้ฐำนะปุโรหิต พูดถึงช่วงเวลำ
เหล่ำน้ันกับครอบครวั มิตรสหำย และ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับเยำวชน ผู้ก�ำลัง
แสวงหำแสงสวำ่ง พวกเขำตอ้งกำร
ไดย้ินจำกท่ำนวำ่มีควำมหวงัและกำร
เยียวยำมำพรอ้มกับแสงสวำ่งน้ี แม้ ใน
โลกที่เต็มไปดว้ยควำมมืด

แสงสวำ่งของพระครสิตน์�ำควำมหวงั 
ควำมสุข และกำรเยียวยำมำให้บำดแผล
หรอืควำมเจ็บป่วยทำงวญิญำณ16 ผู้ที่
ประสบกับอิทธิพลของกำรขัดเกลำน้ี
เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระผู้ทรง
เป็นควำมสวำ่งของโลกเพื่อส่องสวำ่งแก่
ผู้อื่น17 พวกเขำจะรูสึ้กถึงส่ิงที่กษัตรยิ์
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ศำสดำพยำกรณ์ และพระองคท์รงท�ำ
เช่นน้ันผ่ำนกำรเปิดเผย

สำม พระองคป์ระทำนกำรเปิดเผย
ตอ่ศำสดำพยำกรณ์นำนมำแล้ว ยังทรง
เปิดเผยอยู่ และจะทรงเปิดเผยตอ่ไป

ส่ี พระองคป์ระทำนกำรเปิดเผย
ยืนยันกับคนที่รบัใช้ภำยใตก้ำรน�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์ของพระองค์

จำกพืน้ฐำนเหล่ำน้ัน เรำทรำบวำ่กำร
ที่พระเจ้ำทรงน�ำศำสนจักรของพระองค์
เรยีกรอ้งศรทัธำอันแน่วแน่และใหญ่

ลำโมไนรูสึ้ก “แสงสวำ่งน้ีสำดส่องปีติ
มำกมำยอะไรเช่นน้ีเข้ำไปในจิตวญิญำณ
ของเขำ, โดยที่เมฆแห่งควำมมืดมนถูก
ขับออกไป, และ . . . แสงสวำ่งของชีวติ
อันเป็นนิจจุดขึน้ในจิตวญิญำณเขำ”18

พี่น้องที่รกั มิตรสหำยทัง้หลำย น่ี
คอืหน้ำที่ของเรำที่จะแสวงหำพระเจ้ำ
จนแสงแห่งพระชนม์ชีพอันเป็นนิจ
ของพระองคส์วำ่งโชตช่ิวงอยู่ ในเรำ
และประจักษ์พยำนของเรำกลำยเป็น
ควำมมั่นใจและควำมเข้มแข็งแม้อยู่ ใน
ท่ำมกลำงควำมมืด

น่ีคอืค�ำสวดอ้อนวอนและพรของ
ข้ำพเจ้ำวำ่ท่ำนจะประสบควำมส�ำเรจ็
ในกำรท�ำให้จุดหมำยของท่ำนที่เป็นผู้
ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งพระผู้เป็นเจ้ำ
ผู้ทรงฤทธำนุภำพเกิดสัมฤทธิผลและ
เป็นผู้ด�ำรงแสงจำกสวรรคข์องพระองค์
ดว้ยควำมปีตยิินดเีสมอ ในพระนำม
อันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์พระ
อำจำรย์ของเรำ เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ยอห์น 5:8.
 2. 2 นีไฟ 31:20.
 3. ยอห์น 8:12.
 4. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:12; ด ูหลักค�ำ

สอนและพันธสัญญำ 88:6–7 ดว้ย.
 5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:45.
 6. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:46.
 7. กิจกำรของอัครทูต 10:34.
 8. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:40 สอนวำ่ 

“ควำมสวำ่งแนบสนิทกับควำมสวำ่ง.”กล่ำวอีก
นัยหน่ึงคอื ยิ่งเรำไดร้บัแสงสวำ่ง ควำมจรงิ 
ปัญญำ และคณุธรรม เรำจะยิ่งดงึดดูผู้อื่นเข้ำ
มำสู่ชีวติเรำ “คนที่รบัควำมสวำ่ง, และด�ำเนิน
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้ำตอ่ไป, รบัควำมสวำ่งมำก
ขึน้; และควำมสวำ่งน้ันเจิดจ้ำยิ่งขึน้ๆ จนถึง
วนัที่สมบูรณ์” (หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 
50:24).

 9. น่ีคอืค�ำสัญญำข้อหน่ึงของบัพตศิมำ—เมื่อเรำ
ฝังชีวติมรรตยัอันเป็นรำคะ เรำออกมำจำกน� ้ำ
บัพตศิมำโดยมีชีวติในพระครสิต ์เรำออกมำ
เป็นคนใหม่ผู้เดนิอยู่ ในชีวติใหม่ (ดโูรม 6:4; 
2 โครนิธ์ 5:17).

 10. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:67; ด ูมัทธิว 
6:22 ดว้ย.

 11. มำระโก 9:24.
 12. โมไซยำห์ 26:3.
 13. 3 นีไฟ 18:24.
 14. มัทธิว 5:16.
 15. เจคอบ 2:8.
 16. ด ู1 ยอห์น 1:7; แอลมำ 7:11–13.
 17. ด ูมัทธิว 5:14.
 18. แอลมำ 19:6.

โดย	ประธานเฮนรีย	์บี.	อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องชำยผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้ำ คนืน้ีข้ำพเจ้ำ
ประสงคจ์ะพูดถึงวธิีที่ดเียี่ยมซ่ึง

พระเจ้ำทรงน�ำอำณำจักรของพระองค์
บนแผ่นดนิโลก ท่ำนทรำบพืน้ฐำนแล้ว 
ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนวำ่พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์จะทรงยืนยันส่ิงเหล่ำน้ีกับท่ำน

หน่ึง พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระ
ประมุขของศำสนจักรทัง้แผ่นดนิโลก

สอง พระองคท์รงน�ำศำสนจักร
ทุกวนัน้ีโดยตรสักับผู้ ไดร้บัเรยีกเป็น

พระเจา้ทรงน�าศาสนจกัร
ของพระองค์
การท่ีพระเจ้าทรงน�าศาสนจักรของพระองค์เรียกร้องศรัทธาอันแน่วแน่และใหญ่หลวง
จากทุกคนท่ีรับใช้พระองค์บนแผ่นดินโลก
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หลวงจำกทุกคนที่รบัใช้พระองคบ์น
แผ่นดนิโลก

ตวัอย่ำงเช่น ตอ้งใช้ศรทัธำเพื่อ
จะเช่ือวำ่พระเจ้ำผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์
ก�ำลังดแูลรำยละเอียดประจ�ำวนัของ
อำณำจักรพระองค ์ตอ้งใช้ศรทัธำเพื่อจะ
เช่ือวำ่พระองคท์รงเรยีกคนไม่ดพีรอ้ม
สู่ต�ำแหน่งที่ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจ ตอ้งใช้
ศรทัธำเพื่อจะเช่ือวำ่พระองคท์รงรูจ้ัก
คนที่พระองคท์รงเรยีกเป็นอย่ำงด ีทัง้
ควำมสำมำรถและศักยภำพของพวกเขำ 
และไม่ทรงผิดพลำดในกำรเรยีกของ
พระองค์

น่ันอำจท�ำให้บำงคนในที่ประชุมน้ี
ยิม้หรอืส่ำยหน้ำ—ทัง้คนที่คดิวำ่กำร
เรยีกพวกตนให้รบัใช้อำจเป็นควำมผิด
พลำดและคนที่นึกภำพคนรูจ้ักซ่ึงดไูม่
เหมำะสมเลยกับต�ำแหน่งของพวกเขำ
ในอำณำจักรของพระเจ้ำ ค�ำแนะน�ำของ
ข้ำพเจ้ำตอ่คนทัง้สองกลุ่มคอือย่ำเพิ่ง
ตดัสินเช่นน้ันจนกวำ่ท่ำนจะเห็นส่ิงที่
พระเจ้ำทรงเห็นไดด้ขีึน้ แตก่ำรตดัสินที่
ท่ำนตอ้งท�ำคอื ท่ำน สำมำรถรบักำรเปิด
เผยและท�ำตำมน้ันได้ โดยไม่หวำดหวัน่

ตอ้งใช้ศรทัธำในกำรท�ำเช่นน้ัน ตอ้ง
ใช้ศรทัธำยิ่งกวำ่น้ันเพื่อเช่ือวำ่พระเจ้ำ

ทรงเรยีกมนุษย์ที่ ไม่ดพีรอ้มมำน�ำท่ำน 
จุดประสงคข์องข้ำพเจ้ำคนืน้ีคอืเพื่อ
สรำ้งศรทัธำของท่ำนวำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงก�ำกับดแูลท่ำนในกำรรบัใช้พระองค ์
และที่ส�ำคญัยิ่งกวำ่น้ันคอื ข้ำพเจ้ำหวงั
จะสรำ้งศรทัธำของท่ำนวำ่พระเจ้ำทรง
ดลใจคนไม่ดพีรอ้มที่พระองคท์รงเรยีก
เป็นผู้น�ำของท่ำน

ตอนแรกท่ำนอำจจะคดิวำ่ศรทัธำเช่น
น้ันไม่ส�ำคญัตอ่ควำมส�ำเรจ็ในศำสนจักร
และอำณำจักรของพระเจ้ำ แตท่่ำนอำจ
คน้พบวำ่—ไม่ส�ำคญัวำ่ท่ำนอยู่ที่ ใดใน
ห่วงโซ่ของกำรรบัใช้ฐำนะปุโรหิต ตัง้แต่
ศำสดำพยำกรณ์ของพระเจ้ำจนถึงผู้
ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนคนใหม่—
ศรทัธำน้ันจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง

เรำจะเริม่ตรงที่ศรทัธำมีควำมหมำย
อย่ำงไรตอ่ประธำนโควรมัผู้สอนหรอื
ประธำนโควรมัมัคนำยก ส�ำคญัที่ผู้สอน
คนน้ันตอ้งมีศรทัธำวำ่พระเจ้ำทรงเรยีก
เขำเป็นกำรส่วนตวั โดยทรงทรำบควำม
อ่อนแอและควำมเข้มแข็งของเขำ เขำ
ตอ้งมีศรทัธำวำ่คนที่ ให้กำรเรยีกไดร้บั 
กำรเปิดเผยจำกพระวญิญำณของพระ 
ผู้เป็นเจ้ำ ที่ปรกึษำและสมำชิกในโควรมั
ของเขำตอ้งมีศรทัธำเดยีวกันเพื่อท�ำ 
ตำมเขำดว้ยควำมเช่ือมั่นไม่หวำดหวัน่

ขำ้พเจำ้เห็นควำมเช่ือมัน่เช่นน้ันเมือ่
เด็กชำยคนหน่ึงน่ังกบัฝ่ำยประธำนโคว
รมัมัคนำยกของเขำในเช้ำวนัอำทิตย ์
วนัหน่ึง เขำเป็นเลขำธิกำรที่เพิ่งไดร้บั 
เรยีก ฝ่ำยประธำนรุน่เยำวห์ำรอืกัน พวก 
เขำพูดถึงหลำยวธิีที่จะท�ำตำมค�ำขอ 
ของอธิกำรให้น�ำเด็กชำยที่แข็งขันน้อย 
คนหน่ึงกลับมำโบสถ์ หลังจำกกำรสวด 
อ้อนวอนและกำรสนทนำ พวกเขำมอบ 
หมำยให้เลขำธิกำรไปบ้ำนของเด็กชำยที ่
ไม่เคยมำกำรประชุมและเชือ้เชิญเขำ

เลขำธิกำรไม่รูจ้ักเด็กคนน้ัน แตเ่ขำ
รูว้ำ่พ่อแม่ของเด็กคนน้ีคนหน่ึงแข็งขัน
น้อยและอีกคนหน่ึงไม่เป็นสมำชิกและ
ไม่เป็นมิตร เลขำธิกำรรูสึ้กกังวลใจแต่
ไม่กลัว เขำรูว้ำ่ศำสดำพยำกรณ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้ำขอให้ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตน�ำ

แกะหำยกลับมำ และเขำไดย้ินค�ำสวด
อ้อนวอนของฝ่ำยประธำนของเขำ เขำ
ไดย้ินฝ่ำยประธำนเห็นพ้องกันเรือ่งช่ือ
ของเด็กที่จะไปช่วยชีวติกับช่ือของเขำ
เอง

ข้ำพเจ้ำเฝ้ำดเูมื่อเลขำธิกำรเดนิตรง
ไปบ้ำนเด็กที่แข็งขันน้อยคนน้ัน เขำ
เดนิช้ำๆ ประหน่ึงจะเข้ำไปในอันตรำย
ใหญ่หลวง แตภ่ำยในครึง่ช่ัวโมงเขำกลับ
มำพรอ้มเด็กคนน้ัน พลำงยิม้อย่ำงมี
ควำมสุข ข้ำพเจ้ำไม่แน่ใจวำ่ในตอนน้ัน
เขำรูห้รอืไม่ แตเ่ขำไปดว้ยศรทัธำวำ่เขำ
ก�ำลังท�ำธุระให้พระเจ้ำ ศรทัธำน้ันอยู่
กับเขำและเพิ่มขึน้ตลอดหลำยปีที่เขำ
เป็นผู้สอนศำสนำ บิดำ ผู้น�ำเยำวชนชำย 
และอธิกำร

เรำมำพูดถึงศรทัธำเช่นน้ันวำ่มีควำม
หมำยตอ่อธิกำรอย่ำงไร บำงครัง้อธิกำรได้
รบัเรยีกให้รบัใช้คนที่เขำรูจ้ักด ีสมำชิก
วอรด์รูบ้ำงอย่ำงเกี่ยวกับควำมอ่อนแอ
ตำมประสำมนุษย์ของเขำและควำมเข้ม
แข็งทำงวญิญำณของเขำ และรูว้ำ่คน
อื่นๆ ในวอรด์น่ำจะไดร้บัเรยีก—คนที่ดู
เหมือนมีกำรศึกษำดกีวำ่ มีประสบกำรณ์
มำกกวำ่ น่ำคบมำกกวำ่ หรอืดดูกีวำ่เขำ
อีกดว้ย

สมำชิกเหล่ำน้ีตอ้งรูว้ำ่กำรเรยีกให้รบั
ใช้เป็นอธิกำรมำจำกพระเจ้ำโดยกำรเปิด
เผย หำกปรำศจำกศรทัธำของสมำชิก 
อธิกำรผู้ ไดร้บัเรยีกจำกพระผู้เป็นเจ้ำ 
จะพบวำ่ยำกขึน้ที่จะไดร้บักำรเปิดเผย
ที่ตอ้งใช้ช่วยพวกเขำ เขำจะไม่ประสบ
ควำมส�ำเรจ็หำกปรำศจำกศรทัธำของ
สมำชิกสนับสนุนเขำ

สมำชิกเองก็ตอ้งอำศัยศรทัธำของเขำ
เช่นกัน ลองนึกถึงผู้รบัใช้ของพระเจ้ำ 
กษัตรยิ์เบ็นจำมิน ผู้น�ำคนของเขำสู่
กำรกลับใจ ใจผู้คนอ่อนลงเพรำะพวก
เขำมีศรทัธำวำ่กษัตรยิ์ ไดร้บัเรยีกจำก
พระผู้เป็นเจ้ำ แม้มีควำมอ่อนแอตำม
ประสำมนุษย์ของเขำ และถ้อยค�ำของ
เขำมำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ท่ำนคงจ�ำที่
ผู้คนพูดได“้แท้จรงิแล้ว, เรำเช่ือถ้อยค�ำ
ทัง้หมดที่ท่ำนกล่ำวแก่เรำ; . . . เรำรูถ้ึง
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ควำมแน่นอนและควำมจรงิของมัน 
ดว้ย, เพรำะพระวญิญำณของพระเจ้ำ 
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, ซ่ึงทรงกระท�ำกำร 
เปลี่ยนแปลงอันลึกล�ำ้ในเรำ, หรอืใน 
ใจเรำ, จนเรำไม่มี ใจที่จะท�ำควำมช่ัว 
อีก, แตจ่ะท�ำควำมดีโดยตลอด”  
( โมไซยำห์ 5:2).

เพื่อให้ผู้น�ำประสบควำมส�ำเรจ็ใน
งำนของพระเจ้ำ ควำมไวว้ำงใจของผู้คน
วำ่เขำไดร้บัเรยีกจำกพระเจ้ำตอ้งเหนือ
กวำ่ทัศนะที่พวกเขำมีตอ่ข้อบกพรอ่ง
และควำมอ่อนแอของผู้น�ำคนน้ัน ท่ำน
คงจ�ำไดว้ำ่กษัตรยิ์เบ็นจำมินอธิบำย
บทบำทกำรเป็นผู้น�ำของเขำเองอย่ำงไร

“ข้ำพเจ้ำไม่ไดส่ั้งให้ท่ำนขึน้มำที่น่ี
เพื่อท่ำนจะเกรงกลัวข้ำพเจ้ำ, หรอืเพื่อ
ท่ำนจะคดิวำ่ตวัข้ำพเจ้ำยิ่งใหญ่กวำ่
มนุษย์อันเป็นมรรตยั.

“แตข่้ำพเจ้ำก็เหมือนตวัท่ำน, ตอ้ง
อยู่ภำยใตค้วำมอ่อนแอทุกอย่ำงทำง
รำ่งกำยและจิตใจ; กระน้ัน ข้ำพเจ้ำได้
รบัเลือกโดยคนพวกน้ี, และไดร้บักำร
อุทิศถวำยโดยบิดำข้ำพเจ้ำ, และไดร้บั
ควำมยินยอมโดยพระหัตถ์ของพระเจ้ำ
ให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ปกครองและกษัตรยิ์
เหนือคนพวกน้ี; และไดร้บักำรดแูลและ
กำรปกปักรกัษำโดยเดชำนุภำพอันหำที่
เปรยีบมิไดข้องพระองค,์ ให้รบัใช้ท่ำน
ดว้ยสุดพลัง, ควำมนึกคดิ, และพละ
ก�ำลังซ่ึงพระเจ้ำประทำนให้ข้ำพเจ้ำ” 
( โมไซยำห์ 2:10–11).

ผู้น�ำของท่ำนในศำสนจักรของ
พระเจ้ำอำจดอู่อนแอและเหมือนคน
ทั่วไปหรอือำจดเูข้มแข็งและไดร้บั
กำรดลใจ ควำมจรงิคอืผู้น�ำทุกคนมี
คณุสมบัตเิหล่ำน้ันหรอืมำกกวำ่น้ัน
รวมกันอยู่ ในตวั ส่ิงที่จะช่วยผู้รบัใช้ของ
พระเจ้ำผู้ ไดร้บัเรยีกให้น�ำเรำคอืเมื่อเรำ
สำมำรถมองพวกเขำดงัที่พระเจ้ำทรง
มองเมื่อทรงเรยีกพวกเขำ

พระเจ้ำทรงมองเห็นผู้รบัใช้ของ
พระองคอ์ย่ำงสมบูรณ์แบบ พระองค์
ทรงเห็นศักยภำพและอนำคตของ
พวกเขำ ทรงทรำบวำ่ธรรมชำตวิสัิย

ของพวกเขำจะเปลี่ยนไดอ้ย่ำงไร ทรง
ทรำบเช่นกันวำ่พวกเขำเปลี่ยนได้ โดย
ประสบกำรณ์ที่มีกับคนที่พวกเขำจะน�ำ

ท่ำนอำจเคยมีประสบกำรณ์เมื่อผู้คน
ที่ท่ำนไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ท�ำให้ท่ำนเข้ม
แข็งขึน้ ข้ำพเจ้ำเคยไดร้บัเรยีกเป็น
อธิกำรของหนุ่มสำวโสด ข้ำพเจ้ำไม่
แน่ใจวำ่พระประสงคข์องพระเจ้ำคอื
ข้ำพเจ้ำจะช่วยพระองคเ์ปลี่ยนอะไรใน
พวกเขำหรอืพระองคท์รงทรำบวำ่พวก
เขำจะเปลี่ยนอะไรในตวัข้ำพเจ้ำ

ในระดบัหน่ึงข้ำพเจ้ำไม่เข้ำใจ คน
หนุ่มสำวส่วนใหญ่เหล่ำน้ันในวอรด์ท�ำ
ประหน่ึงวำ่ข้ำพเจ้ำไดร้บัเรยีกจำกพระ
ผู้เป็นเจ้ำเพื่อพวกเขำโดยเฉพำะ พวก
เขำเห็นควำมอ่อนแอของข้ำพเจ้ำแต่
มองข้ำม

ข้ำพเจ้ำจ�ำชำยหนุ่มคนหน่ึงได ้เขำ
ขอค�ำแนะน�ำเรือ่งกำรศึกษำของเขำ 
เขำเป็นนักเรยีนปีหน่ึงที่มหำวทิยำลัย
ที่ดมีำกแห่งหน่ึง หน่ึงสัปดำห์หลังจำก
ข้ำพเจ้ำให้ค�ำแนะน�ำ เขำขอนัดกับ
ข้ำพเจ้ำ

เมื่อเขำเข้ำมำในห้องท�ำงำน เขำ
ท�ำให้ข้ำพเจ้ำประหลำดใจ เขำถำมวำ่ 
“อธิกำรครบั เรำสวดอ้อนวอนก่อนคยุ
กันได้ ไหมครบั เรำคกุเข่ำได้ ไหมครบั 
และผมขอสวดอ้อนวอนได้ ไหม”

ค�ำขอของเขำท�ำใหข้ำ้พเจำ้ประหลำด
ใจ แตค่�ำสวดอ้อนวอนของเขำท�ำให้
ข้ำพเจ้ำประหลำดใจยิ่งกวำ่ เขำสวด

อ้อนวอนท�ำนองน้ี “พระบิดำบนสวรรค ์
พระองคท์รงทรำบวำ่อธิกำรอำยรงิก์ ให้
ค�ำแนะน�ำข้ำพระองคสั์ปดำห์ที่แล้ว 
และไม่ไดผ้ล ขอทรงดลใจให้เขำรูส่ิ้งที่
ข้ำพระองคต์อ้งท�ำตอนน้ีดว้ยเถิด”

ตอนน้ีท่ำนอำจจะยิม้ แตข่้ำพเจ้ำไม่
ยิม้ เขำรูแ้ล้ววำ่พระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้
เขำท�ำอะไร แตเ่ขำให้เกียรตติ�ำแหน่ง
อธิกำรในศำสนจักรของพระเจ้ำและอำจ
ตอ้งกำรให้ข้ำพเจ้ำมี โอกำสมั่นใจมำก
ขึน้วำ่จะไดร้บักำรเปิดเผยในกำรเรยีก
น้ัน

น่ันไดผ้ล ทันทีที่เรำลุกขึน้ยืน
แล้วน่ังลง กำรเปิดเผยมำถึงข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำบอกส่ิงที่รูสึ้กวำ่พระเจ้ำทรง
ประสงค์ ให้เขำท�ำ เขำอำยุเพียง 18 ปีใน
เวลำน้ัน แตเ่ขำมีวฒุิภำวะทำงวญิญำณ

เขำรูแ้ล้ววำ่เขำไม่จ�ำเป็นตอ้งไปหำ
อธิกำรดว้ยปัญหำเช่นน้ัน แตเ่ขำเรยีน
รูท้ี่จะสนับสนุนผู้รบัใช้ของพระเจ้ำแม้
ในควำมอ่อนแอแบบมนุษย์ของผู้รบัใช้ 
คนน้ัน ในที่สุดเขำกลำยเป็นประธำน 
สเตค เขำน�ำบทเรยีนทีเ่รำเรยีนรูด้ว้ยกนั 
ตดิตวัไปดว้ย น่ันคอื ถ้ำท่ำนมีศรทัธำวำ่
พระเจ้ำทรงน�ำศำสนจักรผ่ำนกำรเปิด
เผยตอ่ผู้รบัใช้ที่ ไม่ดพีรอ้มซ่ึงพระองค์
ทรงเรยีก พระเจ้ำจะทรงเปิดหน้ำตำ่ง
สวรรค์ ให้พวกเขำ ดงัที่พระองคจ์ะทรง
เปิดให้ท่ำน

จำกประสบกำรณ์น้ัน ข้ำพเจ้ำไดร้บั
บทเรยีนวำ่ศรทัธำของคนที่เรำรบัใช้ 
บำงครัง้มำกกวำ่ศรทัธำของเรำเอง จะ
น�ำกำรเปิดเผยในกำรรบัใช้พระเจ้ำมำ
สู่เรำ

มีอีกบทเรยีนหน่ึงส�ำหรบัข้ำพเจ้ำ ถ้ำ
เด็กคนน้ันตดัสินวำ่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ ให้ค�ำ
แนะน�ำที่ดี ในครัง้แรก เขำจะไม่กลับ
มำขออีก และดว้ยเหตน้ีุ โดยเลือกไม่
ตดัสินข้ำพเจ้ำ เขำจึงไดร้บักำรยืนยันที่
เขำปรำรถนำ

ทวำ่อีกบทเรยีนหน่ึงจำก
ประสบกำรณ์น้ันช่วยข้ำพเจ้ำไดด้ ีเท่ำ
ที่ข้ำพเจ้ำทรำบ เขำไม่เคยบอกใครใน
วอรด์วำ่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ ให้ค�ำแนะน�ำที่ดี
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แตแ่รก หำกเขำท�ำเช่นน้ัน อำจบั่นทอน
ศรทัธำของคนอื่นๆ ในวอรด์ที่จะวำงใจ
กำรดลใจของอธิกำร

ข้ำพเจ้ำพยำยำมไม่ตดัสินผู้รบัใช้
ของพระเจ้ำหรอืพูดถึงควำมอ่อนแอ
ที่เห็นชัดของพวกเขำ และข้ำพเจ้ำ
พยำยำมสอนลูกๆ เรือ่งน้ีโดยแบบอย่ำง 
ประธำนเจมส์ อี. เฟำสท์แบ่งปันหลัก
ธรรมข้อหน่ึงที่ข้ำพเจ้ำพยำยำมน�ำมำใช้ 
ข้ำพเจ้ำจะแบ่งปันกับท่ำน

“เรำจ�ำเป็นตอ้งช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้น�ำในท้องที่ของเรำ . . . 
เพรำะพวกเขำ . . . ‘ ไดร้บัเรยีกและ
เลือก’ สมำชิกศำสนจักรน้ีทุกคนรบัค�ำ
แนะน�ำไดจ้ำกอธิกำรหรอืประธำน
สำขำ ประธำนสเตคหรอืประธำนคณะ
เผยแผ่ และประธำนศำสนจักรและ
ผู้รว่มงำนของท่ำน พี่น้องชำยเหล่ำน้ี
ไม่มี ใครขอกำรเรยีก ไม่มี ใครดพีรอ้ม 
แม้กระน้ันพวกเขำก็เป็นผู้รบัใช้ของ
พระเจ้ำ พระองคท์รงเรยีกพวกเขำผ่ำน
ผู้มีสิทธิ์ ไดร้บักำรดลใจ ผู้ที่ ไดร้บัเรยีก 
สนับสนุน และวำงมือมอบหน้ำที่เหล่ำน้ี
เป็นผู้มีสิทธิ์ ไดร้บักำรสนับสนุนจำกเรำ

“. . . หลำยคนที่ ไม่เคำรพผู้น�ำใน
ศำสนจักรตอ้งทนทุกข์กับควำมอ่อนแอ
และกำรตกต�ำ่ทำงวญิญำณ เรำควรมอง
ข้ำมข้อบกพรอ่ง ควำมผิดพลำด หรอื
จุดอ่อนที่เรำมองเห็นของผู้ที่ ไดร้บัเรยีก

ให้ก�ำกับดแูลเรำ และช่วยค�ำ้ชูต�ำแหน่ง
ที่พวกเขำด�ำรงอยู่” (“ ไดร้บัเรยีกและ
เลือก,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2005, 65–66).

ค�ำแนะน�ำดงักล่ำวเป็นพรแก่ผู้รบัใช้
ของพระเจ้ำภำยใตส้ภำพทัง้หมด

ในยุคตน้ของศำสนจักรของพระเจ้ำ 
ผู้น�ำที่ ใกล้ชิดศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธเริม่พูดถึงข้อผิดพลำดของท่ำน แม้
พวกเขำเห็นทัง้หมดและรูฐ้ำนะของ
ท่ำนกับพระเจ้ำ แตจ่ิตใจที่ชอบวพิำกษ์
วจิำรณ์และรษิยำของพวกเขำแพร่ไป
ทั่วเหมือนโรคระบำด อัครสำวกสิบสอง
ท่ำนหน่ึงก�ำหนดมำตรฐำนของศรทัธำ
และควำมภักดทีี่เรำทุกคนตอ้งมีถ้ำเรำ
จะรบัใช้ ในอำณำจักรของพระเจ้ำ

ท่ำนเล่ำไวด้งัน้ี “เอ็ลเดอรห์ลำยคน
เรยีกประชุมในพระวหิำรส�ำหรบัคน
ทัง้หมดที่พิจำรณำวำ่โจเซฟ สมิธไม่มี
คำ่ควรเป็นศำสดำ พวกเขำตัง้ใจจะแตง่
ตัง้เดวดิ วติเมอรเ์ป็นผู้น�ำศำสนจักรคน
ใหม่ . . . หลังจำกฟังกำรโตเ้ถียงตอ่ตำ้น
ศำสดำพยำกรณ์ บรคิมั [ยังก์] ลุกขึน้
และเป็นพยำนวำ่ ‘ โจเซฟเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ ข้ำพเจ้ำทรำบ และถึงแม้พวก
เขำจะปรกัปร�ำและใส่รำ้ยรนุแรงมำก
เท่ำที่พวกเขำจะพอใจ พวกเขำก็ท�ำลำย
กำรแตง่ตัง้ศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้
เป็นเจ้ำไม่ได ้พวกเขำท�ำไดเ้พียงท�ำลำย
อ�ำนำจของตนเอง ตดัเชือกที่ผูกเขำไว้

กับศำสดำพยำกรณ์และกับพระผู้เป็น
เจ้ำ และฝังตวัเองลงในนรก’” (ประวตัิ
ศำสนำจักรในควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ 
[คูม่ือระบบกำรศึกษำของศำสนจักร, 
2003], 2nd ed.,184; ด ูค�ำสอนของ
ประธำนศำสนำจักร:  บรคิมั ยัง [1997], 
91 ดว้ย).

มีเชือกที่ผูกเรำกับพระเจ้ำในกำรรบั
ใช้ของเรำ รอ้ยจำกจุดที่เรำไดร้บัเรยีกให้
รบัใช้ ในอำณำจักร ผ่ำนผู้ ไดร้บัเรยีกให้
ควบคมุดแูลเรำในฐำนะปุโรหิต ไปถึง
ศำสดำพยำกรณ์ผู้ผูกกับพระเจ้ำ ตอ้งใช้
ศรทัธำและควำมอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อ
รบัใช้ ในต�ำแหน่งที่เรำไดร้บัเรยีก เพื่อ
วำงใจวำ่พระเจ้ำทรงเรยีกเรำและคนที่
ควบคมุดแูลเรำ และเพื่อสนับสนุนเขำ
เหล่ำน้ันดว้ยศรทัธำเต็มเป่ียม

จะมีบำงครัง้ เช่นที่เคยมี ในสมัย
เคริท์แลนด ์เมื่อเรำจะตอ้งใช้ศรทัธำ
และควำมสุจรติใจแบบบรคิมั ยังก์เพื่อ
ยืนในต�ำแหน่งที่พระเจ้ำทรงเรยีกเรำ 
ภักดตีอ่ศำสดำพยำกรณ์ของเรำและตอ่
ผู้น�ำที่พระองคท์รงเรยีก

ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนที่จรงิจังทวำ่
เป่ียมปีตติอ่ท่ำนวำ่พระเจ้ำพระเยซู
ครสิตท์รงคมุหำงเสือ ทรงน�ำศำสนจักร
และผู้รบัใช้ของพระองค ์ข้ำพเจ้ำกล่ำว
ค�ำพยำนวำ่โธมัส เอส. มอนสันเป็น
เพียงผู้เดยีวที่ถือและใช้กุญแจทัง้หมด
ของฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์บนแผ่นดนิ
โลกในเวลำน้ี ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอ
พรให้ผู้รบัใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนทัง้หมด 
ผู้เต็มใจรบัใช้อย่ำงดี ในศำสนจักร
ที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์
ซ่ึงพระองคท์รงน�ำดว้ยพระองคเ์อง 
ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่โจเซฟ สมิธเห็น
พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระเยซู
ครสิต ์พระองคต์รสักับท่ำนกุญแจของ
ฐำนะปุโรหิตไดร้บักำรฟ้ืนฟูเพื่อเป็น
พรแก่บุตรธิดำทุกคนของพระบิดำบน
สวรรค ์พันธกิจและควำมไวว้ำงใจของ
เรำคอืกำรรบัใช้ ในต�ำแหน่งของเรำใน
อุดมกำรณ์ของพระเจ้ำ ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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และควำมก้ำวหน้ำนิรนัดรท์ัง้ปวง 
พระองคท์รงเชือ้เชิญให้เรำทุกคนมำหำ
พระองค์ 5 ค�ำเชือ้เชิญที่ประธำนเฮนรยี์ 
บี. อำยรงิก์บรรยำยวำ่เป็น “ค�ำเชือ้เชิญ
ส�ำคญัที่สุดที่ ใครๆ ก็ยอมรบั” 6

เรียนรู้เก่ียวกบัพระเยซูคริสต์
เรำมำหำพระองค์ ไดอ้ย่ำงไร เดอืน

เมษำยนที่ผ่ำนมำ ประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันและเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ 
บัลลำรด์กระตุน้ให้เรำศึกษำ “พระ
ครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์” 7 เป็นส่วนหน่ึง
ของกำรเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
หลำยคนยอมรบัค�ำเชือ้เชิญและไดร้บั
พร ไม่นำนมำน้ี เพื่อนรกัคนหน่ึงแจก
ส�ำเนำเอกสำรให้ลูกๆ ในวยัผู้ ใหญ่ของ
เธอพรอ้มภำพพระกิตตคิณุเพื่อเป็น
ภำพประกอบของแตล่ะวลี เธอกระตุน้
ให้ลูกๆ ช่วยหลำนของเธอให้เข้ำใจและ
ท่องจ�ำได ้เวลำผ่ำนไป เพื่อนดฉัินแบ่ง
ปันวดีทิัศน์ของ เลย์น่ี หลำนสำววยัหก
ขวบที่ท่องจ�ำดว้ยควำมกระตอืรอืรน้
และควำมมั่นใจ ดฉัินตระหนักวำ่ถ้ำเด็ก
อำยุหกขวบท�ำได ้ดฉัินก็ตอ้งท�ำได!้

“ขณะที่ดฉัินศึกษำพระชนม์ชีพ
และค�ำสอนของพระเยซูครสิตด์ว้ยกำร
พินิจพิเครำะห์มำกขึน้และให้ค�ำมั่นที่
จะท่องจ�ำ ‘พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์’ 
ควำมส�ำนึกคณุและควำมรกัที่ดฉัิน
มีตอ่พระผู้ช่วยให้รอดเพิ่มพูน แตล่ะ
ประโยคจำกบทควำมที่ ไดร้บักำรดลใจ
มีค�ำเทศนำและเพิ่มควำมเข้ำใจของ
ดฉัินเกี่ยวกับบทบำทของพระเจ้ำและ
พระพันธกิจของพระองคบ์นแผ่นดนิ
โลก ส่ิงที่ดฉัินไดเ้รยีนรูแ้ละรูสึ้กตลอด
ช่วงเวลำของกำรศึกษำและไตรต่รองน้ี
ยืนยันวำ่พระเยซู “ทรงเป็นควำมสวำ่ง 
ทรงเป็นชีวติ และควำมหวงัของโลก” 8 
อย่ำงแท้จรงิ พระคมัภีรส์มัยโบรำณกับ
ถ้อยค�ำของศำสดำพยำกรณ์ยุคสุดท้ำย
ที่เขียนหรอืกล่ำวสรรเสรญิพระองคเ์ป็น
พยำนวำ่ “ทำงของพระองคค์อืเส้นทำง
ที่น�ำไปสู่ควำมสุขในชีวติน้ีและชีวติ 
นิรนัดร์ ในโลกที่จะมำถึง” 9

ควำมยำกล�ำบำกของชีวติมรรตยั”
ค�ำตอบอำจดเูหมือนเรยีบง่ำยเกินไป 

แตพ่ิสูจน์แล้ววำ่จรงิจำกสมัยของอำดมั 
ปีตทิี่ยั่งยืนพบได้ ในกำรมุ่งเน้นที่พระผู้
ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์และด�ำเนิน
ชีวติตำมพระกิตตคิณุดงัที่พระองคท์รง
สอนและสำธิตให้ด ูยิ่งเรำ เรยีนรูเ้กีย่ว
กับ พระเยซูครสิต ์มีศรทัธำ และท�ำ
ตำม พระองค ์เรำยิ่งเข้ำใจวำ่พระองค์
ทรงเป็นแหล่งของกำรเยียวยำ สันตสุิข 

โดย	จีน	บี.	บิงแฮม

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

พี่
น้องทัง้หลำย ช่ำงน่ำปีตยิินดทีี่ ได้
อยู่กับพวกท่ำน และน่ันคอืส่ิงที่
ดฉัินอยำกจะพูดกับท่ำนเช้ำวนัน้ี 

—กำรมีควำมบรบิูรณ์แห่งปีติ
พำดหัวข่ำวเมื่อไม่นำนมำน้ีอ่ำนได้

วำ่ “ภัยพิบัตถิล่มประเทศ [และ] โลก”1 
จำกพำยุเฮอรร์เิคนและอุทกภัยไปจนถึง
คลื่นควำมรอ้นและภัยแล้ง จำกไฟป่ำ
และแผ่นดนิไหวไปจนถึงสงครำมและ
โรครำ้ย ดเูหมือนวำ่ “ทัง้แผ่นดนิโลก 
. . . อยู่ ในควำมโกลำหล”2

ผู้คนหลำยล้ำนคนตอ้งย้ำยถิ่นฐำน 
ชีวติอีกนับไม่ถ้วนถูกรบกวนดว้ย
ส่ิงท้ำทำยเหล่ำน้ี ควำมขัดแย้งใน
ครอบครวัและชุมชนตลอดจนกำรตอ่สู้
ภำยในกับควำมกลัว ควำมสงสัย และ
ควำมผิดหวงัทิง้เรำให้อยู่ ในควำมสับสน
อลหม่ำนเช่นกัน จึงอำจเป็นเรือ่งยำก
ที่จะรูสึ้กถึงปีตซ่ึิงลี ไฮสอนไวว้ำ่คอืจุด
ประสงคข์องชีวติ 3 เรำทุกคนเคยถำม
ค�ำถำมน้ีในบำงครัง้: “หำสันติไดท้ี่ ใด? 
กำรปลอบโยนอยู่ ไหน . . . ?”4 เรำสงสัย
วำ่ “ฉันจะพบปีติไดอ้ย่ำงไรท่ำมกลำง

	ให	้ความ	ยนิดี	ของ	ท่าน	
เตม็	เป่ียม
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่งของการเยียวยา สันติสุข และความก้าวหน้า 
นิรันดร์ท้ังปวง
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มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์
ขณะที่ท่ำนศึกษำพระชนม์ชีพ

และค�ำสอนของพระครสิต์ ในวธิีตำ่งๆ 
มำกมำย ศรทัธำที่ท่ำนมีตอ่พระองค์
จะเพิ่มพูน ท่ำนจะรูว้ำ่พระองคท์รงรกั
ท่ำนแตล่ะคนและเข้ำพระทัยท่ำนอย่ำง
ถ่องแท้ ในพระชนม์ชีพมรรตยั 33 ปี
ของพระองค ์พระองคท์รงทนทุกข์กับ
กำรถูกปฏิเสธ กำรข่มเหง ควำมหิวโหย
ทำงรำ่งกำย ควำมกระหำย และควำม
เหน็ดเหน่ือย 10 ควำมเดยีวดำย กำร
ท�ำรำ้ยทำงวำจำและทำงรำ่งกำย และ
สุดท้ำยกำรสิน้พระชนม์อย่ำงเจ็บปวด
ดว้ยน�ำ้มือของคนบำป 11 ในสวนเกทเสมนี 
และบนกำงเขนแห่งคลัวำร ีพระองค์
ทรงรูสึ้กถึงควำมเจ็บปวด ควำมทุกข์ 
กำรล่อลวง ควำมป่วยไข้ และควำม
ทุพพลภำพทัง้หมด ของเรำ 12

ไม่วำ่เรำจะทนทุกข์อะไร พระองค์
ทรงเป็นแหล่งของ กำรเยียวยำ ทุกคน
ที่ประสบกับกำรกระท�ำทำรณุกรรม กำร
สูญเสียอย่ำงใหญ่หลวง โรคเรือ้รงัหรอื
โรคที่ท�ำให้พิกำร กำรถูกใส่ควำม กำร
ข่มเหงรงัแกอย่ำงโหดรำ้ย หรอืควำม
เสียหำยทำงวญิญำณอันเป็นผลจำก
บำปหรอืควำมเข้ำใจผิดในทุกรปูแบบจะ
สะอำดบรสุิทธิ์ ได้ โดยพระผู้ ไถ่ของโลก 
อย่ำงไรก็ตำม พระองคจ์ะไม่เสด็จมำหำก
ไม่ไดร้บัเชิญ เรำตอ้งมำหำพระองคแ์ละ
ยอมให้พระองคท์รงกระท�ำปำฏิหำรยิ์

วนัหน่ึงในฤดใูบไม้ผลิอันสวยงำม
ดฉัินเปิดประตทูิง้ไวเ้พื่อรบัอำกำศ
บรสุิทธิ์ นกน้อยตวัหน่ึงบินเข้ำมำแล้ว
รูต้วัวำ่มันไม่ไดต้อ้งกำรอยู่ที่น่ี นก
บินอย่ำงสิน้หวงัไปทั่วห้อง บินเข้ำหำ
หน้ำตำ่งกระจกซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำเพื่อ
พยำยำมจะหนีออกไป ดฉัินพยำยำม
น�ำทำงนกตวัน้ันอย่ำงนุ่มนวลให้ ไปที่
ประต ูแตม่ันกลัวและโผบินห่ำงออก
ไปทุกครัง้ ในที่สุดนกก็บินมำเกำะบน
ม่ำนหน้ำตำ่งดว้ยควำมเหน่ือยล้ำและ
งุนงงอย่ำงที่สุด ดฉัินหยิบไม้กวำดและ
คอ่ยๆ ยื่นปลำยไม้กวำดไปตรงที่นกเกำะ
อยู่อย่ำงหวัน่ๆ ขณะที่ดฉัินยื่นปลำย

ไม้กวำดไปที่เท้ำของมัน นกก็คอ่ยๆ ก้ำว
ขึน้มำเกำะบนขนไม้กวำด ดฉัินเดนิ
อย่ำงช้ำๆ ช้ำมำกๆ ไปที่ประต ูโดยถือ
ไม้กวำดให้น่ิงที่สุดเท่ำที่จะท�ำได ้ทันทีที่
เรำไปถึงประตทูี่เปิดอยู่ นกก็ โผบินไปสู่
อิสรภำพอย่ำงรวดเรว็

เช่นเดยีวกับนกตวัน้ัน บำงครัง้เรำ
ไม่กล้ำวำงใจเพรำะเรำไม่เข้ำใจควำมรกั
อันบรสุิทธิ์และควำมปรำรถนำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำที่จะทรงช่วยเหลือเรำ แตเ่มื่อ
เรำศึกษำแผนของพระบิดำบนสวรรค์
และพระพันธกิจของพระเยซูครสิต ์เรำ
เข้ำใจวำ่พระประสงคอ์ย่ำงเดยีวของ
พระองคค์อืควำมสุขและควำมก้ำวหน้ำ
นิรนัดรข์องเรำ 13 พระองคท์รงยินดช่ีวย
เหลือเรำเมื่อเรำขอ หำ และเคำะ14 เมื่อ
เรำใช้ศรทัธำและเปิดรบัค�ำตอบของ
พระองคด์ว้ยควำมนอบน้อมถ่อมตน เรำ
จะเป็นอิสระจำกพันธนำกำรแห่งควำม
เข้ำใจผิดและสมมตฐิำนของเรำ และเรำ
จะมองเห็นทำงที่มุ่งไปข้ำงหน้ำได้

พระเยซูครสิตท์รงเป็นแหล่ง
ของ สันตสุิข พระองคท์รงเชือ้เชิญให้
เรำ “พึ่งพำควำมรกัอันล้นเหลือของ
พระองค”์ 15 และทรงสัญญำ “สันตสุิข 
. . . ที่เกินควำมเข้ำใจ” 16 ควำมรูสึ้กซ่ึง
เกิดขึน้เมื่อพระวญิญำณของพระองค ์
“รบัส่ังให้บังเกิดควำมสงบแก่จิต
วญิญำณเรำ” 17 ไม่วำ่จะมีควำมท้ำทำย
อะไรรอบข้ำงเรำ ไม่วำ่จะเป็นปัญหำส่วน
ตวั ปัญหำครอบครวั หรอืวกิฤตชุมชน 

สันตสุิขจะเกิดขึน้เมื่อเรำวำงใจวำ่พระ
บุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดของพระผู้เป็น
เจ้ำทรงมีเดชำนุภำพที่จะปลอบประโลม
จิตวญิญำณอันปวดรำ้วของเรำ

สนีเยชำนำ โพดวนิสก ีหน่ึงในวสุิทธชิน 
จ�ำนวนน้อยในคำร์ โลวคั โครเอเชีย 
พึ่งพำพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อสำมีกับพ่อ
แม่ของเธอเสียชีวติภำยในระยะเวลำหก
เดอืนเมื่อปีที่แล้ว ดว้ยควำมโศกเศรำ้ 
แตม่ีประจักษ์พยำนวำ่ครอบครวัเป็น 
นิรนัดร ์เธอใช้เงนิเก็บทัง้หมดเดนิทำงไป 
พระวหิำร ซ่ึงเธอไดผ้นึกกับสำมีและพ่อ 
แม่ของเธอที่น่ัน เธอเล่ำวำ่วนัเวลำใน 
พระวหิำรเป็นเหตกุำรณ์ส�ำคญัที่สุดใน 
ชีวติเธอ เพรำะประจักษ์พยำนอันเข้ม 
แข็งของเธอในพระเยซูครสิตแ์ละกำร 
ชดใช้ของพระองค ์เธอรูสึ้กถึงสันตสุิข 
และไดร้บักำรเยียวยำซ่ึงเป็นพลังให้แก ่
คนรอบข้ำงเธอเช่นกัน

ศรทัธำในพระเยซูครสิตย์ังน�ำมำซ่ึง
ของประทำนมำกกวำ่กำรเยียวยำและ
สันตสุิข ดงัที่ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์
กล่ำวไวว้ำ่ “ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยส�ำหรบั
หลำยวธิีที่พระเจ้ำเสด็จมำเยือนดว้ย
พระผู้ปลอบโยนเมื่อตอ้งกำรสันตสุิข
แตพ่ระบิดำในสวรรคข์องเรำไม่ได้
ทรงห่วงใยเฉพำะควำมสบำยใจของเรำ
เท่ำน้ัน แตท่รงห่วงใยควำมก้ำวหน้ำของ
เรำมำกกวำ่” 18

เพรำะกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ 
ซ่ึงรวมถึงของประทำนแห่งกำรไถ่และ 
กำรฟ้ืนคนืชีวติ เรำจึงสำมำรถกลับใจ  
เปลีย่นแปลง และ กำ้วหน้ำไดช่ั้วนิรนัดร ์ 
เพรำะพลังที่พระองคป์ระทำนแก ่
เรำเมื่อเรำเช่ือฟัง เรำจึงสำมำรถเป็น 
มำกกวำ่ที่เรำจะเป็นไดด้ว้ยล�ำพังตวัเรำ 
เอง เรำอำจจะไม่เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ แต่
เรำทุกคนที่รูสึ้กวำ่ศรทัธำในพระครสิต์
เพิ่มขึน้ก็ ไดร้บัควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้
ดว้ยถึงอัตลักษณ์และจุดประสงคอ์ัน
สูงส่งของเรำ โดยน�ำเรำไปสู่กำรเลือกที่
สอดคล้องกับควำมรูน้ั้น

แม้วำ่โลกจะพยำยำมท�ำให้เรำลด
ระดบัลงเป็น “เพียงสัตวเ์ท่ำน้ัน”19 กำร
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รูว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำคอืพระบิดำของเรำ
ท�ำให้เรำมั่นใจวำ่เรำมีศักยภำพอันสูงส่ง
และค�ำสัญญำอันดเีลิศ แม้วำ่โลกจะ
บอกเรำวำ่ชีวติน้ีเป็นทำงตนั แตก่ำรรูว้ำ่
พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดของพระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงท�ำให้เป็นไปไดท้ี่เรำจะ
ไดร้บักำรไถ่และฟ้ืนคนืชีวติท�ำให้เรำมี
ควำมหวงัส�ำหรบัควำมก้ำวหน้ำนิรนัดร์

จงเลียนแบบพระเยซูคริสต์
ขณะที่เรำเรยีนรูม้ำกขึน้เกี่ยวกับ

พระเยซูครสิต ์เรำพัฒนำศรทัธำมำก
ขึน้ในพระองคแ์ละโดยปกตวิสัิยเรำย่อม
ตอ้งกำรท�ำตำมแบบอย่ำงของพระองค ์
กำรรกัษำพระบัญญัตขิองพระองคก์ลำย
เป็นส่ิงที่เรำปรำรถนำมำกที่สุด ใจเรำใฝ่
หำกำรบรรเทำทุกข์ผู้อื่น ดงัที่พระองค์
ทรงท�ำ และเรำตอ้งกำรให้พวกเขำ
ประสบกับสันตสุิขและควำมสุขที่เรำ
ไดพ้บ

เหตใุดกำรพยำยำมท�ำดงัที่พระองค์
ทรงท�ำจึงมีพลังมำก เพรำะเมื่อเรำ
ปฏิบัตติำมศรทัธำของเรำ พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นพยำนถึงควำมจรงิ 
นิรนัดร์20 พระเยซูทรงบัญชำสำนุศิษย์
ของพระองค์ ให้รกัษำพระบัญญัติ
ของพระองคเ์พรำะพระองคท์รง
ทรำบวำ่เมื่อเรำท�ำตำมแบบอย่ำงของ
พระองค ์เรำจะเริม่ประสบกับปีต ิและ
เมื่อเรำด�ำเนินตอ่ไปบนเส้นทำงของ
พระองค ์เรำจะมำถึงควำมบรบิูรณ์แห่ง
ปีต ิพระองคท์รงอธิบำยวำ่ “เรำ บอก 
ส่ิง เหล่ำ น้ี กับ พวก ท่ำน แล้ว เพื่อ ให้ ควำม 
ยินด ีของ เรำ อยู่ ใน ท่ำน และ ให้ ควำม 
ยินด ีของ ท่ำน เต็ม เป่ียม” 21

ประจักษ์พยำนของเรำสรำ้งบน
รำกฐำนหลักของพระเยซูครสิตแ์ละ
พระกิตตคิณุของพระองคห์รอืไม่ 
เมื่อมรสุมชีวติถำโถมเข้ำหำเรำ เรำ
กระวนกระวำยมองหำหนังสือแนะแนว
หรอืโพสต์ ในอินเทอรเ์น็ตเพื่อหำควำม
ช่วยเหลือหรอืไม่ กำรใช้เวลำเพื่อสรำ้ง
และเสรมิก�ำลังควำมรูแ้ละประจักษ์
พยำนของเรำถึงพระเยซูครสิตจ์ะ

ให้ผลก�ำไรมั่งคัง่ในช่วงเวลำของกำร
ทดลองและควำมทุกข์ยำก กำรอ่ำนพระ
คมัภีรแ์ละไตรต่รองถ้อยค�ำของศำสดำ
พยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่ทุกวนั กำรมีส่วน
รว่มในกำรสวดอ้อนวอนส่วนตวัที่มี
ควำมหมำย กำรตัง้ใจรบัส่วนศีลระลึก
ทุกสัปดำห์ กำรรบัใช้ดงัที่พระผู้ช่วยให้
รอดจะทรงท�ำ—กิจกรรมเรยีบง่ำยแตล่ะ
อย่ำงเหล่ำน้ีกลำยเป็นพืน้ฐำนส�ำหรบั
ชีวติที่มีควำมสุข

ส่ิงใดน�ำปีตมิำสู่ท่ำน กำรเห็นคน
รกัเมื่อสิน้สุดวนัอันเหน็ดเหน่ือยหรอื 
ควำมพึงพอใจที่ท�ำงำนส�ำเรจ็ลุล่วงหรอื 
ประกำยตำของใครสักคนเมื่อท่ำนแบ่ง
เบำภำระของเขำหรอื ค�ำรอ้งของเพลง
สวดที่หยั่งลึกลงในใจท่ำนหรอื กำรจับ
มือทักทำยของเพื่อนสนิทหรอื ใช้เวลำ
ส่วนตวัช่ัวครูเ่พื่อใครค่รวญพรของท่ำน 
แล้วหำวธิีแบ่งปันพรเหล่ำน้ัน ขณะที่
ท่ำนเอือ้มออกไปรบัใช้และยกพี่น้องใน
ละแวกบ้ำนของท่ำนหรอืทั่วทัง้โลกที่
สับสนวุน่วำยน้ี ท่ำนจะรูสึ้กถึงสันตสุิข 
กำรเยียวยำ และแม้แตค่วำมก้ำวหน้ำ
มำกขึน้

มำหำพระองค ์ดฉัินเป็นพยำนวำ่เมื่อ
ท่ำนให้พระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลำงใน
ชีวติ ท่ำนจะพบปีติ ในสภำวกำรณ์ตำ่งๆ 
ของท่ำน ไม่วำ่จะเป็นอะไรก็ตำม โดย
แท้แล้ว ค�ำตอบคอื “พระองคเ์ท่ำน้ัน”22 
จงหำเวลำและใช้เวลำมำรูจ้ักพระเยซู
ครสิตผ์่ำนกำรศึกษำอย่ำงขยันหมั่น

เพียร พัฒนำศรทัธำในพระองคม์ำก
ขึน้ และพยำยำมเป็นเหมือนพระองค์
มำกขึน้ขณะท�ำเช่นน้ัน ใจเรำปรำรถนำ
จะพูด พรอ้มกับเลย์น่ีเด็กน้อย วำ่ “ขอ
น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้ำส�ำหรบั
ของประทำนอันหำที่เปรยีบมิไดจ้ำก
พระบุตรของพระองค”์ 23 ในพระนำม
อันเป็นพรและศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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ที่ ไปถึงตวัเขำเป็นคนแรกๆ“บังเอิญ” 
เป็นกลุ่มนักปีนเขำที่มำพรอ้มกับมัคคุ
เทศก์ช่วยชีวติบนภูเขำและเจ้ำหน้ำที่
หน่วยฉุกเฉิน พวกเขำรกัษำอำกำร
ช็อคของคลำรก์ทันทีและใช้อุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ช่วยให้เขำอบอุ่น คน
กลุ่มน้ี “บังเอิญ” ก�ำลังทดสอบอุปกรณ์
ส่ือสำรแบบใหม่เช่นกัน จึงสำมำรถ
ขอควำมช่วยเหลือจำกพืน้ที่ซ่ึงไม่มี
สัญญำณ เฮลิคอปเตอรข์นำดเล็กถูกส่ง
มำที่เม้ำท์ชำสตำทันทีจำกจุดที่ห่ำงออก
ไปหน่ึงช่ัวโมง หลังจำกพยำยำมเส่ียงลง
จอดไม่ส�ำเรจ็สองครัง้บนระดบัควำมสูง
เท่ำพิกัดของเครือ่งบินและตอ้งผจญ
กับสภำพลมแรง นักบินเริม่พยำยำม
ใหม่เป็นครัง้ที่สำมและครัง้สุดท้ำย เมื่อ
เฮลิคอปเตอร์ ไปถึงโดยใช้มุมที่ตำ่งออก
ไป ลม “บังเอิญ” เปลี่ยนทิศและเครือ่งก็
แคจ่อดไดน้ำนพอที่ทุกคนจะรบีน�ำรำ่ง
บำดเจ็บของคลำรก์อัดเข้ำไปในพืน้ที่
เล็กๆ ดำ้นหลังที่น่ังนักบิน

เมื่อคลำรก์ไดร้บักำรตรวจที่ศนูย์
รกัษำพยำบำลผู้บำดเจ็บสำหัส ผลกำร
ตรวจแสดงให้เห็นวำ่คอ หลัง กระดกู
ซ่ี โครง และข้อมือของเขำหักหลำย
ท่อน ปอดเป็นร ูมีบำดแผลและรอย
ถลอกหลำยแห่ง ศัลยแพทย์ผู้มีช่ือเสียง
ในกำรรกัษำอำกำรบำดเจ็บทำงสมอง 
“บังเอิญ” ปฏิบัตหิน้ำที่ ในวนัน้ัน เขำอยู่
ที่ โรงพยำบำลน้ีปีละสองสำมครัง้เท่ำน้ัน 
หมอท่ำนน้ีบอกหลังจำกน้ันวำ่เขำไม่
เคยเห็นใครไดร้บับำดเจ็บที่ ไขสันหลัง
และหลอดเลือดใหญ่ที่คอสำหัสขนำด
น้ีแล้วยังมีชีวติอยู่ แพทย์คำดวำ่คลำรก์
ไม่เพียงรอดเท่ำน้ันเขำยังจะหำยเป็น
ปกตดิว้ย ศัลยแพทย์เป็นคนไม่เช่ือใน
พระเจ้ำ เขำกล่ำววำ่กรณีของคลำรก์ตรง
ข้ำมกับส่ิงที่เขำเรยีนรูท้ำงวทิยำศำสตร์
ทัง้สิน้เกี่ยวกับกำรบำดเจ็บทำงประสำท
วทิยำและคงจะอธิบำยไดอ้ย่ำงเดยีววำ่
เป็นปำฏิหำรยิ์

เมื่อคลำรก์กับฮอลลีเล่ำเรือ่งระทึก
ใจน้ีจบ ข้ำพเจ้ำถึงกับพูดไม่ออก ไม่ ใช่
เพียงเพรำะวำ่น่ีเป็นปำฏิหำรยิ์ที่เห็นได้

ครู่ ใกล้กับขอบหน้ำผำ เขำยืนขึน้และ
เริม่เดนิ ขณะที่เขำเดนิ เขำสะดดุล้ม
หงำยหลังพลัดตกจำกหน้ำผำรำ่งของ
เขำรว่งลงไปเป็นแนวดิง่ประมำณ 12 
เมตร กระแทกพืน้แล้วกลิง้ลงไปตำม
เนินน� ้ำแข็งอีก 91 เมตร น่ำประหลำด 
คลำรก์รอดชีวติแตเ่ขำบำดเจ็บสำหัส
และขยับตวัไม่ได้

ปำฏิหำรยิ์ที่คลำรก์ประสบระหวำ่ง
เหตกุำรณ์อันเลวรำ้ยน้ีเพิ่งเริม่ตน้ คน

โดย	เอล็เดอร์โดนลัด	์แอล.	ฮอลลส์ตรอม

แห่งสาวกเจด็สิบ

ปี
ที่แล้ว เมื่อข้ำพเจ้ำไปท�ำงำน
มอบหมำยของศำสนจักรในรฐั
แคลิฟอรเ์นีย ข้ำพเจ้ำกับประธำน

สเตคไปเยี่ยมคลำรก์และฮอลลี เฟลส์
กับครอบครวัของพวกเขำที่บ้ำน ม ี
คนบอกข้ำพเจ้ำวำ่เพิ่งมีปำฏิหำรยิ์เกิด 
ขึน้กับพวกเขำ เมื่อไปถึง คลำรก์ตอ้ง
ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงหนักเพื่อยืนขึน้
ทักทำยเรำเพรำะเขำใส่เฝือกดำมหลัง 
คอ และแขนของเขำ

สองเดอืนก่อนหน้ำน้ี คลำรก์และ
ไท ลูกชำยของเขำพรอ้มกับเยำวชน
ชำยและผู้น�ำประมำณ 30 คนออก
ไปท�ำกิจกรรมผจญภัยระดบัสูงดว้ย
กำรปีนภูเขำเม้ำท์ชำสตำซ่ึงสูง 4,322 
เมตร หน่ึงในยอดเขำที่สูงที่สุดใน
แคลิฟอรเ์นีย ในวนัที่สองของกำรปีน
เขำอันสูงชัน นักปีนเขำส่วนใหญ่ไปถึง
ยอดแล้ว—ควำมส�ำเรจ็อันน่ำตืน่เตน้
เกิดขึน้ไดเ้น่ืองจำกกำรเตรยีมตวัมำ
หลำยเดอืน

คลำรก์เป็นคนหน่ึงในกลุ่มแรกที่ ไป
ถึงยอดเขำในวนัน้ัน หลังจำกน่ังพักช่ัว

วนัแห่งปาฏิหาริยห์มดแลว้
หรือ?
จุดสนใจท่ีเราให้ความส�าคัญสูงสุดควรอยู่ท่ีปาฏิหาริย์ทางวิญญาณซ่ึงมีให้บตุรธิดาท้ัง
ปวงของพระผู้ เป็นเจ้า



89พฤศจิกายน 2017

ชัด แตเ่ป็นเพรำะส่ิงที่ยิ่งใหญ่กวำ่น้ัน  
ข้ำพเจ้ำมีควำมประทับใจอันแรงกล้ำ 
—พยำนทำงวญิญำณ—วำ่ฮอลลีและ 
ลูกๆ ที่น่ำรกัห้ำคนซ่ึงน่ังอยู่ ในห้องน่ัง 
เล่นรอบๆ พ่อแม่ของพวกเขำมีศรทัธำ 
มำกจนพวกเขำจะรบัได้ ไม่วำ่ผลจะออก 
มำเป็นอย่ำงไรในวนัน้ันและพวกเขำจะ 
ยังคงเจรญิก้ำวหน้ำทำงวญิญำณ คลำรก์ 
กับฮอลลีและไทกับพอรเ์ตอร ์ลูกคนโต 
สองคนของพวกเขำอยู่กับเรำในศนูย ์
กำรประชุมใหญ่วนัน้ี

เมื่อไตรต่รองประสบกำรณ์ของครอบ
ครวัเฟลส์ ข้ำพเจ้ำนึกถึงสภำวกำรณ์
ของคนอื่นๆ อีกหลำยคน แล้ววสุิทธิชน
ยุคสุดท้ำยผู้เป่ียมดว้ยศรทัธำ ผู้รบัพร
ฐำนะปุโรหิต ผู้ที่คนอื่นสวดอ้อนวอน
ให้ ไม่หยุดหย่อน ผู้ที่รกัษำพันธสัญญำ 
และเป่ียมไปดว้ยควำมหวงัซ่ึงปำฏิหำรยิ์
ไม่เคยเกิดขึน้กับพวกเขำเล่ำ อย่ำง
น้อยก็ ในแบบที่พวกเขำเข้ำใจเกี่ยวกับ
ปำฏิหำรยิ์ อย่ำงน้อยก็ ในแบบที่คนอื่นดู
เหมือนจะไดร้บัปำฏิหำรยิ์เหล่ำน้ัน

แล้วคนที่รบัควำมทุกข์แสนสำหัส 
—ทำงรำ่งกำย จิตใจ และอำรมณ์— 
มำหลำยปีหรอืหลำยสิบปีหรอืทัง้ชีวติ 
มรรตยัของพวกเขำเล่ำ แล้วคนเหล่ำ 
น้ันที่ตำยตัง้แตอ่ำยุยังน้อยเล่ำ

สองเดอืนที่แล้วน่ีเอง สำมีภรรยำสอง
คูท่ี่ถือใบรบัรองพระวหิำร กับลูกผู้สอน
ศำสนำเต็มเวลำสำมคนและลูกๆ อีกห้ำ
คนของพวกเขำเดนิทำงระยะสัน้ดว้ย
เครือ่งบินเล็ก ข้ำพเจ้ำมั่นใจวำ่พวกเขำ
สวดอ้อนวอนขอควำมปลอดภัยก่อน
บินและสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธำแรง
กล้ำเมื่อเครือ่งบินของพวกเขำประสบ
ปัญหำเครือ่งยนตข์ัดข้องก่อนเครือ่ง
บินตก ไม่มี ใครรอดชีวติเลย แล้วพวก
เขำเล่ำ

คนดีๆ  และคนที่พวกเขำรกัมีเหตผุล
ที่จะถำมอย่ำงที่มอรมอนถำมวำ่ “วนั
แห่งปำฏิหำรยิ์หมดแล้วหรอื?” 1

ควำมรูท้ี่จ�ำกัดของข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถอธิบำยวำ่เหตใุดบำงครัง้จึงมี
กำรแทรกแซงจำกสวรรคแ์ละบำงครัง้

จึงไม่มี แตบ่ำงทีเรำอำจจะขำดควำม
เข้ำใจถึงส่ิงที่สรำ้งปำฏิหำรยิ์

เรำมักจะอธิบำยวำ่ปำฏิหำรยิ์คอื 
กำรที่เรำหำยจำกควำมเจ็บป่วยโดย 
วทิยำศำสตรท์ำงกำรแพทย์ ไม่สำมำรถ 
อธิบำยไดห้รอืเป็นกำรหลีกเลี่ยง 
อันตรำยรำ้ยแรงโดยเอำใจใส่กำรกระ
ตุ้นเตอืนที่ชัดเจนอย่ำงไรก็ตำม กำร 
นิยำม ปำฏิหำรยิ ์วำ่เป็น “เหตกุำรณ์ที ่
เอือ้ประโยชน์ เกิดขึน้ผ่ำนเดชำนุภำพ 
จำกเบือ้งบนที่มนุษย์ ไม่เข้ำใจ”2 ขยำย 
มุมมองไปสู่เรือ่งที่เป็นธรรมชำตนิิรนัดร์
มำกขึน้ ค�ำนิยำมน้ีท�ำให้เรำพินิจ 
พิเครำะห์บทบำทอันส�ำคญัยิ่งของ 
ศรทัธำในกำรรบัปำฏิหำรยิ์

โมโรไนสอนวำ่ “และทัง้ไม่วำ่เวลำ
ใดย่อมไม่มีผู้กระท�ำปำฏิหำรยิ์เลยจน
หลังจำกพวกเขำมีศรทัธำ”3 แอมัน
ประกำศวำ่ “พระผู้เป็นเจ้ำทรงจัดหำวธิี
ไวเ้พื่อมนุษย์, โดยผ่ำนศรทัธำ, จะไดท้�ำ
ปำฏิหำรยิ์น่ำแปลกประหลำด”4 พระเจ้ำ
เปิดเผยตอ่โจเซฟ สมิธวำ่ “เพรำะเรำ
คอืพระผู้เป็นเจ้ำ, . . . และเรำจะแสดง
ปำฏิหำรยิ์ . . . แก่คนทัง้ปวงผู้ที่เช่ือใน
นำมของเรำ.”5

กษัตรยิ์เน บู คดั เนส ซำรร์บัส่ังให้
ชัด รคั เม ชำค และ อำ เบด เน โก นมัส กำร 
ปฏิ มำ กร ทอง ค�ำ ซ่ึง พระองค์ ได ้ตัง้ ไว ้
โดยข่มขู่วำ่ “แต ่ถ้ำ เจ้ำ ไม่ นมัส กำร จะ
ตอ้งโยนเจ้ำเข้ำไปในเตำที่ ไฟลุกอยู่” 

จำกน้ันกษัตรยิ์ล้อเลียนพวกเขำวำ่ 
“แล้วพระองค์ ไหนจะช่วยกู้เจ้ำให้พ้น
จำกมือของเรำได?้” 6

สำนุศิษย์ผู้มีศรทัธำยิ่งสำมคนน้ีกล่ำว
วำ่ “ถ้ำ พระ เจ้ำ ของ พวก ข้ำ พระ บำท 
ผู้ ซ่ึง พวก ข้ำ พระ บำท ปรน นิ บัต ิน้ัน 
พอ พระ ทัย จะ ช่วย กู้ พวก ข้ำ พระ บำท ให้ 
พ้น จำก เตำ ที่ ไฟ ลุก อยู่ . . . ถึงแม้ ไม่เป็น
เช่นน้ัน ข้ำแตพ่ระรำชำ ขอฝ่ำพระบำท
ทรงทรำบวำ่พวกข้ำพระบำทก็ไม่
ปรนนิบัตพิระของฝ่ำพระบำท” 7

พวกเขำมีควำมมั่นใจเต็มที่วำ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำจะทรงช่วยพวกเขำให้รอด
ได ้“ถึงแม้ ไม่เป็นเช่นน้ัน” พวกเขำก็มี
ศรทัธำเต็มเป่ียมในแผนของพระองค์

เช่นเดยีวกัน ครัง้หน่ึงเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนำรถ์ำมชำยหนุ่มคนหน่ึงที่ขอ
พรฐำนะปุโรหิตวำ่ “หำกน่ันเป็นพระ
ประสงคข์องพระบิดำบนสวรรคท์ี่ควำม
ตำยก่อนถึงเวลำอันควรส่งคณุไปโลก
วญิญำณเพื่อปฏิบัตศิำสนกิจของคณุตอ่
ไป คณุมีศรทัธำจะยอมรบัพระประสงค์
และไม่หำยหรอืไม่” 8 เรำ มีศรทัธำที่จะ 
“ ไม่หำย” จำกควำมทุกข์ทำงโลกเพื่อวำ่
เรำอำจจะไดร้บักำรรกัษำหำยช่ัวนิรนัดร์
หรอืไม่

ค�ำถำมส�ำคญัที่ตอ้งไตรต่รองคอื “เรำ
วำงศรทัธำของเรำไวท้ี่ ไหน” ศรทัธำของ
เรำมุ่งเน้นแคต่อ้งกำรบรรเทำควำมเจ็บ
ปวดและควำมทุกข์ หรอืมุ่งให้ควำม
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เส่ือม ทรำมที่มีอยู่ ในโลกอันเกิดจำก
ควำมปรำรถ นำช่ัวและจะ มีส่วนในพระ
ลักษณะของพระเจ้ำ” 2

ข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำเน้นควำมส�ำคญั 
ของพระสัญญำอันล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่ที ่
เปโตรพดูถงึอนัเป็นเครือ่งเตอืนสตวิำ่เรำ 
ก�ำลังจะไปไหนในกำรเดนิทำงมรรตยั 
ของเรำและเพรำะเหตใุด ตอ่จำกน้ัน 
ขำ้พเจำ้จะพดูถงึบทบำทของวนัสะบำโต  
พระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ และบ้ำนของเรำ 
ในกำรช่วยให้เรำจดจ�ำสัญญำทำง
วญิญำณที่ส�ำคญัเหล่ำน้ี

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนอย่ำงจรงิจัง
ขอให้พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงสอนเรำ
แตล่ะคนขณะที่เรำพิจำรณำควำมจรงิ
ส�ำคญัๆ เหล่ำน้ีดว้ยกัน

อตัลกัษณ์อนัสูงส่งของเรา
แผนอันส�ำคญัยิ่งแห่งควำมสุขของ

พระบิดำบนสวรรค์ ไดแ้ก่หลักค�ำสอน 
ศำสนพิธี พันธสัญญำ และสัญญำอัน
ล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เรำมีส่วน

ส�ำคญัอย่ำงแน่วแน่ในพระผู้เป็นเจ้ำ
พระบิดำและแผนอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองคแ์ละในพระเยซูครสิตแ์ละกำร
ชดใช้ของพระองค ์ศรทัธำในพระบิดำ
และพระบุตรท�ำให้เรำเข้ำใจและยอมรบั
พระประสงคข์องพระองคข์ณะที่เรำ
เตรยีมรบันิรนัดร

วนัน้ี ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงปำฏิหำรยิ์ 
กำรเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้ำคอื
ปำฏิหำรยิ์ 9 กำรไดร้บัรำ่งกำยในรปู
ลักษณ์เหมือนพระองคค์อืปำฏิหำรยิ์10 
ของประทำนแห่งพระผู้ช่วยให้รอด
คอืปำฏิหำรยิ์11 กำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิตค์อืปำฏิหำรยิ์12 โอกำสที่จะไดร้บั
ชีวตินิรนัดรค์อืปำฏิหำรยิ์13

แม้จะเป็นเรือ่งดทีี่จะสวดอ้อนวอน
ทูลขอและท�ำเพื่อจะไดร้บัควำมคุม้ครอง
และหำยจำกควำมเจ็บป่วยทำงรำ่งกำย
ระหวำ่งที่เรำด�ำรงอยู่ ในควำมเป็น
มรรตยั แตจุ่ดสนใจที่เรำให้ควำมส�ำคญั
สูงสุดควรอยู่ที่ปำฏิหำรยิ์ทำงวญิญำณ
ซ่ึงมี ให้บุตรธิดำทัง้ปวงของพระผู้เป็น
เจ้ำ ไม่วำ่เรำจะมีเชือ้ชำติ ใด ไม่วำ่เรำจะ
มีสัญชำติ ใด ไม่วำ่เรำจะท�ำอะไรมำหำก
เรำกลับใจ ไม่วำ่เรำจะถูกกระท�ำอย่ำงไร
—เรำทุกคนเข้ำถึงปำฏิหำรยิ์เหล่ำน้ีได้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน เรำก�ำลังด�ำเนินชีวติ
ที่เป็นปำฏิหำรยิ์ และยังมีปำฏิหำรยิ์ที่
รอเรำอยู่เบือ้งหน้ำ ในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ควำมท้ำทำยใหญ่หลวงอย่ำงหน่ึง
ที่เรำแตล่ะคนประสบอยู่ทุกวนั
คอืกำรไม่ยอมให้ควำมกังวลของ

โลกน้ีใช้เวลำและพลังงำนของเรำมำก
จนเรำละเลยเรือ่งนิรนัดรท์ี่ส�ำคญัที่สุด1 
เรำหันเหง่ำยเหลือเกินจำกกำรจดจ�ำ
และจดจ่อกับส่ิงส�ำคญัล�ำดบัแรกทำง
วญิญำณเพรำะควำมรบัผิดชอบมำกมำย
และตำรำงเวลำที่ยุ่งเหยิงของเรำ บำง
ครัง้เรำพยำยำมวิง่เรว็จนเรำลืมวำ่เรำ
ก�ำลังจะไปไหนและเรำวิง่เพรำะอะไร

อัครสำวกเปโตรเตอืนเรำเหล่ำ
สำนุศิษย์ของพระเยซูครสิตว์ำ่ 
“ฤทธิ์ เดชของพระ เจ้ำได้ ให้ทุก ส่ิงแก่เรำ
ที่จ�ำ เป็นตอ่ ชีวติและตอ่กำรด�ำเนินตำม
ทำงพระเจ้ำ โดยกำรรู ้จักพระ องคผ์ู้ ได้
ทรงเรยีกเรำดว้ยพระ สิรแิละคณุ ธรรม
ของพระ องคเ์อง

“ โดยส่ิง เหล่ำ น้ีพระ องคจ์ึงได้
ประ ทำน พระสัญญำอันล�ำ้คำ่และยิ่ง
ใหญ่ แก่เรำ: เพื่อวำ่โดยพระ สัญญำ
เหล่ำ น้ี พวก ท่ำนจะพ้นจำกควำม

พระสญัญาอนัล�้าค่าและ
ยิง่ใหญ่
แผนอันส�าคัญย่ิงแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์ได้แก่หลกัค�าสอน 
ศาสนพิธี พันธสัญญา และสัญญาอันล�า้ค่าและย่ิงใหญ่ท่ีจะช่วยให้เรามีส่วน
ในพระลกัษณะของพระเจ้า
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ในพระลักษณะของพระเจ้ำ แผนของ
พระองคก์�ำหนดอัตลักษณ์นิรนัดร์
ของเรำและเส้นทำงที่เรำตอ้งเดนิตำม
เพื่อเรยีนรู ้เปลี่ยนแปลง เตบิโต และ
สุดท้ำยอยู่กับพระองคต์ลอดกำล

ดงัที่อธิบำยไว้ ใน “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก” วำ่

“มนุษย์ทัง้หลำย—ชำยและหญิง
—ไดร้บักำรสรำ้งในรปูลักษณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำ แตล่ะคนเป็นปิยบุตร
หรอืปิยธิดำทำงวญิญำณของพระบิดำ
พระมำรดำบนสวรรค ์และดว้ยเหตน้ีุ
แตล่ะคนจึงมีลักษณะและจุดหมำย
ปลำยทำงแห่งสวรรค ์. . .

“ ในอำณำจักรก่อนชีวติมรรตยั 
บุตรและธิดำที่เป็นวญิญำณรูจ้ักและ
นมัสกำรพระผู้เป็นเจ้ำเป็นพระบิดำ 
นิรนัดรข์องพวกเขำ และยอมรบัแผน 
ของพระองค ์ซ่ึงตำมแผนน้ันบุตรธิดำ 
ของพระองคจ์ะไดร้บัรำ่งกำยอันเป็น 
เน้ือหนัง และไดร้บัประสบกำรณ์ทำง 
โลกเพื่อพัฒนำไปสู่ควำมดพีรอ้ม และ
ในที่สุดจะบรรลุถึงจุดหมำยปลำยทำง
แห่งสวรรคข์องพวกเขำ เป็นทำยำท
แห่งชีวตินิรนัดร”์ 3

พระผู้เป็นเจ้ำทรงสัญญำกับบุตรธิดำ
ของพระองคว์ำ่ถ้ำพวกเขำท�ำตำมหลัก
เกณฑ์ ในแผนของพระองคแ์ละแบบ
อย่ำงของพระบุตรที่รกัของพระองค ์
รกัษำพระบัญญัต ิและอดทนในศรทัธำ
จนกวำ่ชีวติจะหำไม่ เมื่อน้ันโดยอำศัย
กำรไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขำ 
“จะมีชีวตินิรนัดร,์ ซ่ึงของประทำนน้ี
ส�ำคญัที่สุดในบรรดำของประทำนทัง้
ปวงของพระผู้เป็นเจ้ำ.” 4 ชีวตินิรนัดร์
เป็นพระสัญญำอันล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่
ที่สุด

การเกิดใหม่ทางวญิญาณ
เรำเข้ำใจสัญญำอันล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่

ถ่องแท้มำกขึน้และเริม่มีส่วนในพระ
ลักษณะของพระเจ้ำโดยตอบรบักำร
เรยีกจำกพระเจ้ำให้มำสู่พระสิรแิละ
คณุธรรม ดงัที่เปโตรอธิบำย กำรเรยีกน้ี

เกิดสัมฤทธิผลโดยกำรพยำยำมพ้นจำก
ควำมเส่ือมทรำมที่มีอยู่ ในโลก

ขณะที่เรำมุ่งหน้ำอย่ำงวำ่ง่ำยดว้ย
ศรทัธำในพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อน้ัน
เพรำะกำรชดใช้ของพระองคแ์ละโดย
อ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ “กำร
เปลี่ยนแปลงอันลึกล�ำ้ [จะเกิดขึน้] ใน
เรำ, หรอืในใจเรำ, จนเรำไม่มี ใจที่จะ
ท�ำควำมช่ัวอีก, แตจ่ะท�ำควำมดีโดย
ตลอด.” 5 เรำ “เกิดใหม่; แท้จรงิแล้ว, 
เกิดจำกพระผู้เป็นเจ้ำ, เปลี่ยนจำก
สภำพทำงเน้ือหนังและสภำพที่ตกของ 
[พวกเรำ], มำสู่สภำพแห่งควำมชอบ
ธรรม, โดยไดร้บักำรไถ่จำกพระผู้เป็น
เจ้ำ” 6 “ฉะน้ันถ้ำใครอยู่ ในพระ ครสิต ์
เขำก็เป็นคนที่ถูกสรำ้งใหม่แล้ว ส่ิง
สำร พัดที่เก่ำๆ ก็ล่วงไป น่ี แน่ะ กลำย
เป็นส่ิงใหม่ทัง้น้ัน” 7

กำรเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม
ธรรมชำตวิสัิยของเรำมักจะไม่เกิดขึน้
อย่ำงรวดเรว็หรอืโดยฉับพลัน เฉกเช่น
พระผู้ช่วยให้รอด เรำ “หำไดร้บัควำม
สมบูรณ์ ไม่ ในตอนแรก, แต่ไดร้บั
พระคณุแทนพระคณุ” 8 “เพรำะดเูถิด, 
พระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำตรสัดงัน้ี : เรำจะ
ให้แก่ลูกหลำนมนุษย์บรรทัดมำเตมิ
บรรทัด, กฎเกณฑ์มำเตมิกฎเกณฑ์, ที่
น่ีนิดและที่น่ันหน่อย; และคนที่ฟังกฎ
เกณฑ์ของเรำ, และเงี่ยหูฟังค�ำแนะน�ำ
ของเรำย่อมเป็นสุข, เพรำะพวกเขำจะ
เรยีนรูป้ัญญำ” 9

ศำสนพิธีฐำนะปุโรหิตและ 
พันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งใน 
กระบวนกำรตอ่เน่ืองของกำรเกิดใหม ่
ทำงวญิญำณ อีกทัง้เป็นวธิีที่พระผู้เป็น 
เจ้ำทรงก�ำหนดเพื่อให้เรำไดร้บัพระ 
สัญญำอันล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่ ศำสนพิธีที ่
รบัอย่ำงมีคำ่ควรและจดจ�ำไวต้ลอดเวลำ
จะเปิดช่องทำงสวรรค์ ให้พลังอ�ำนำจ
ของควำมเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำหลั่ง
ไหลเข้ำมำในชีวติเรำได ้พันธสัญญำที่
เรำให้เกียรตเิสมอและจดจ�ำตลอดเวลำ
จะให้จุดประสงคแ์ละรบัประกันพรทัง้
ในควำมเป็นมรรตยัและนิรนัดร

ตวัอย่ำงเช่นพระผู้เป็นเจ้ำทรงสัญญำ
กับเรำตำมควำมซ่ือสัตย์ของเรำวำ่ เรำ
จะมีควำมเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของสมำชิก
องคท์ี่สำมในพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค ์
แม้พระวญิญำณบรสุิทธิ์ 10 วำ่โดยผ่ำน
กำรชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์รำจะ
สำมำรถรบัและรกัษำกำรปลดบำปของ
เรำไดเ้สมอ 11 เรำจะไดร้บัสันตสุิขในโลก
น้ี 12 พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำลำยสำย
รดัแห่งควำมตำยและมีชัยเหนือหลุม
ศพ 13 และครอบครวัจะอยู่ดว้ยกันช่ัวนิจ
นิรนัดร

เรำไม่สำมำรถนับหรอือธิบำยสัญญำ
อันล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่ทัง้หมดที่พระบิดำ
บนสวรรคท์รงมอบให้บุตรธิดำของ
พระองค์ ไดอ้ย่ำงครบถ้วน อย่ำงไรก็ด ี
แม้แตพ่รที่สัญญำไวบ้ำงส่วนซ่ึงข้ำพเจ้ำ
เพิ่งน�ำเสนอก็ควรท�ำให้เรำแตล่ะคน 
“พิศวง” 14 และ “หมอบลงและนมัสกำร
พระบิดำ”15 ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต์

จดจ�าสญัญา
ประธำนลอเรนโซ สโนวเ์ตอืนวำ่ “เรำ

มักลืมเป้ำหมำยใหญ่ของชีวติง่ำยเกินไป 
ลมืจดุมุง่หมำยทีพ่ระบดิำบนสวรรคท์รง
ส่งเรำมำที่น่ีเพื่ออยู่ ในควำมเป็นมรรตยั 
เช่นเดยีวกับกำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึง
เรำไดร้บัเรยีก ดว้ยเหตน้ีุ แทนที่จะอยู่
เหนือส่ิงไม่จีรงัเล็กๆ น้อยๆ . . . เรำมัก
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ยอมให้ตวัเรำลงมำอยู่ระดบัเดยีวกับ
โลกโดยไม่ ใช้ควำมช่วยเหลือจำกเบือ้ง
บนซ่ึงพระผู้เป็นเจ้ำทรงตัง้ไว ้ซ่ึงควำม
ช่วยเหลือน้ันเพียงอย่ำงเดยีวก็ท�ำให้เรำ
สำมำรถเอำชนะ [ส่ิงไม่จีรงัเหล่ำน้ัน] 
ได”้ 16

วนัสะบำโตและพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์
เป็นแหล่งควำมช่วยเหลือสองแหล่งที่
พระผู้เป็นเจ้ำทรงตัง้ไวช่้วยเหลือเรำให้
อยู่เหนือระดบัและควำมเส่ือมทรำมของ
โลก ตอนแรกเรำอำจคดิวำ่จุดประสงค์
สูงสุดของกำรรกัษำวนัสะบำโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์และกำรเข้ำพระวหิำรเกี่ยวข้อง
กันแตแ่ยกจำกกัน แตข่้ำพเจ้ำเช่ือวำ่
จุดประสงคท์ัง้สองน้ันเหมือนกันทุก
ประกำรและท�ำงำนดว้ยกันเพื่อท�ำให้เรำ
แตล่ะคนและในบ้ำนของเรำเข้มแข็ง
ทำงวญิญำณ

วนัสะบาโต
หลังจำกพระผู้เป็นเจ้ำทรงสรำ้งส่ิง

ทัง้ปวง พระองคท์รงพักผ่อนในวนัที่

เจ็ดและทรงบัญชำให้วนัหน่ึงของแตล่ะ
สัปดำห์เป็นเวลำพักผ่อนเพื่อช่วยให้
ผู้คนระลึกถึงพระองค์ 17 สะบำโตเป็น
เวลำของพระผู้เป็นเจ้ำ เวลำศกัดิสิ์ทธิ ์
ที่กันไวเ้ป็นพิเศษส�ำหรบันมัสกำร
พระองค ์ส�ำหรบัรบัและระลึกถึงสัญญำ
อันล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่ของพระองค์

พระเจ้ำทรงแนะน�ำในสมัยกำร
ประทำนน้ีวำ่

“และเพื่อเจ้ำจะรกัษำตวัให้หมดจด
จำกโลกไดส้มบูรณ์ยิ่งขึน้, เจ้ำจงไปยัง
บ้ำนแห่งกำรสวดอ้อนวอนและถวำย 
ศีลระลึกของเจ้ำในวนัศักดิสิ์ทธิ์ของเรำ;

“เพรำะตำมจรงิแลว้น่ีคอืวนัทีก่�ำหนด
ไว้ ให้เจ้ำเพื่อพักผ่อนจำกกำรท�ำงำนของ
เจ้ำ, และเพื่อแสดงควำมจงรกัของเจ้ำ
แดพ่ระผู้สูงสุด” 18

ดว้ยเหตน้ีุ ในวนัสะบำโตเรำนมัสกำร
พระบิดำในพระนำมของพระบุตรโดย
มีส่วนรว่มในศำสนพิธี และเรยีนรู ้รบั 
ระลึกถึง และตอ่พันธสัญญำ ในวนั
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์ควำมคดิ กำร 

กระท�ำ และควำมประพฤตขิองเรำเป็น 
เครือ่งหมำยตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและส่ิงบ่ง 
บอกควำมรกัที่เรำมีตอ่พระองค์ 19

จุดประสงคเ์พิ่มเตมิของสะบำโต
คอืยกระดบักำรมองเห็นของเรำจำกส่ิง
ตำ่งๆ ของโลกเป็นพรแห่งนิรนัดร กำร
ออกจำกกิจวตัรประจ�ำวนัมำกมำยของ
ชีวติที่ยุ่งเหยิงในช่วงเวลำศักดิสิ์ทธิ์น้ีจะ
ท�ำให้เรำ “พึ่งพำพระผู้เป็นเจ้ำและมี
ชีวติ” 20 โดยรบัและระลึกถึงสัญญำอัน
ล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่เพื่อเรำจะเป็นผู้มีส่วน
ในพระลักษณะของพระเจ้ำ

พระวิหารศักด์ิสิทธ์ิ
พระเจ้ำทรงบัญชำผู้คนของพระองค์

เสมอให้สรำ้งพระวหิำร สถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์
ซ่ึงวสุิทธิชนที่มีคำ่ควรประกอบพิธีและ
ศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ ในน้ันเพื่อตนเอง
และเพื่อคนตำย พระวหิำรเป็นสถำน
นมัสกำรที่ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดพระวหิำรเป็น
บ้ำนของพระเจ้ำ สถานศกัด์ิสทิธ์ิ ที่กัน
ไวเ้ป็นพิเศษส�ำหรบันมัสกำรพระผู้เป็น
เจ้ำ ส�ำหรบัรบัและระลึกถึงสัญญำอัน
ล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่ของพระองค์

พระเจ้ำทรงแนะน�ำในสมัยกำร
ประทำนน้ีวำ่ “จงวำงระเบียบตนเอง; 
เตรยีมส่ิงที่จ�ำเป็นทุกอย่ำง, และ
สถำปนำพระนิเวศน์, แม้บ้ำนแห่งกำร
สวดอ้อนวอน, บ้ำนแห่งกำรอดอำหำร, 
บ้ำนแห่งศรทัธำ, บ้ำนแห่งกำรเรยีนรู,้ 
บ้ำนแห่งรศัมีภำพ, บ้ำนแห่งระเบียบ, 
บ้ำนแห่งพระผู้เป็นเจ้ำ” 21 หลักใหญ่ของ
กำรนมัสกำรในพระวหิำรคอืกำรมีส่วน
รว่มในศำสนพิธี เรยีนรู ้รบั และระลึกถึง
พันธสัญญำ เรำคดิ กระท�ำ และแตง่กำย
ในพระวหิำรตำ่งจำกที่อื่นที่เรำไปบ่อยๆ

จุดประสงคห์ลักของพระวหิำรคอืยก
ระดบักำรมองเห็นของเรำจำกส่ิงตำ่งๆ 
ของโลกไปสู่พรแห่งนิรนัดร กำรออกจำก
สภำวะแวดล้อมที่เรำคุน้เคยช่ัวเวลำหน่ึง
จะท�ำให้เรำ “พึ่งพำพระผู้เป็นเจ้ำและมี
ชีวติ” 22 โดยรบัและระลึกถึงสัญญำอัน
ล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่เพื่อเรำจะเป็นผู้มีส่วน
ในพระลักษณะของพระเจ้ำ 
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ขอให้สังเกตวำ่วนัสะบำโตและพระ
วหิำรเป็น เวลำศกัดิสิ์ทธิ ์และ สถำน
ศกัดิสิ์ทธิ ์ที่กันไวเ้ป็นพิเศษส�ำหรบั
นมัสกำรพระผู้เป็นเจ้ำ ส�ำหรบัรบัและ
ระลึกถึงสัญญำอันล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่ที่
พระองคท์รงสัญญำไวก้ับบุตรธิดำของ
พระองค ์ตำมที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงตัง้
ไว ้จุดประสงคห์ลักของแหล่งควำมช่วย
เหลือสองแหล่งน้ีเหมือนกันทุกประกำร 
คอื ให้ควำมสนใจของเรำมุ่งเน้นไปที่
พระบิดำบนสวรรค ์พระบุตรองคเ์ดยีว
ที่ถือก�ำเนิดจำกพระองค ์พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ และสัญญำที่เกี่ยวข้องกับศำสน
พิธีและพันธสัญญำของพระกิตตคิณุที่
ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระผู้ช่วยให้รอด

บ้านของเรา 
ที่ส�ำคญับ้ำนควรเป็นศนูย์รวมสุดท้ำย

ของ เวลาและสถานท่ี ซ่ึงแตล่ะคน
และครอบครวัจะระลึกถึงสัญญำอัน
ล�ำ้คำ่และยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำง
ไดผ้ลที่สุด กำรออกจำกบ้ำนไปใช้เวลำ
ในกำรประชุมวนัอำทิตย์และเข้ำไปใน
สถำนศักดิสิ์ทธิ์ของพระวหิำรส�ำคญัยิ่ง
แต่ไม่พอ ตอ่เมื่อเรำน�ำวญิญำณและ
พลังที่ ไดจ้ำกกิจกรรมศักดิสิ์ทธิ์เหล่ำน้ี
กลับมำในบ้ำนของเรำดว้ยเท่ำน้ันเรำ
จึงจะสำมำรถส่งเสรมิกำรมุ่งเน้นจุด
ประสงคอ์ันส�ำคญัยิ่งของชีวติมรรตยั
และเอำชนะควำมเส่ือมทรำมที่อยู่ ใน
โลก ประสบกำรณ์จำกสะบำโตและพระ
วหิำรของเรำควรเป็นตวัเรง่ทำงวญิญำณ
ที่ท�ำให้เรำแตล่ะคน ครอบครวั และบ้ำน
ของเรำเต็มไปดว้ยส่ิงเตอืนใจให้นึกถึง
บทเรยีนส�ำคญัที่เรยีนรู ้พระสิรแิละ
อ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ กำร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้ำพระเยซูครสิต์
อย่ำงตอ่เน่ืองและลึกซึง้ และ “ควำม 
เจิดจ้ำอันบรบิูรณ์แห่งควำมหวงั”23  
ในสัญญำนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้ำ

สะบำโตและพระวหิำรสำมำรถช่วย
เรำสรำ้ง “ทำงที่ประเสรฐิยิ่งกวำ่”24 ใน
บ้ำนของเรำ เมื่อเรำ “รวบรวมทุกส่ิงทัง้
ที่อยู่ ในสวรรคแ์ละในแผ่นดนิโลกให้อยู่

ในพระครสิต”์25 ส่ิงที่เรำท�ำในบ้ำนของ
เรำกับ เวลำศกัดิสิ์ทธิ ์ของพระองคแ์ละ
กับส่ิงที่เรำเรยีนรู้ ใน สถำนศกัดิสิ์ทธิ ์
ของพระองคส์�ำคญัอย่ำงยิ่งตอ่กำรมีส่วน
ในพระลักษณะของพระเจ้ำ

สญัญาและประจกัษพ์ยาน
กิจวตัรและเรือ่งทั่วไปของควำม

เป็นมรรตยัสำมำรถเอำชนะเรำได้ โดย
ง่ำย กำรนอน กำรกิน กำรแตง่กำย กำร
ท�ำงำน กำรเล่น กำรออกก�ำลัง และ
กิจกรรมตำมปกตอิีกมำกมำยล้วน
จ�ำเป็นและส�ำคญั แตสุ่ดท้ำยแล้ว ส่ิงที่
เรำเป็นคอืผลของควำมรูเ้รือ่งพระบิดำ 
พระบุตร และพระวญิญำณบรสุิทธิ์ และ
เต็มใจเรยีนรูจ้ำกพระองค ์ทัง้หมดน้ีไม่
เพียงเป็นผลรวมของกิจกรรมประจ�ำวนั
ของเรำตลอดชีวติเท่ำน้ัน

พระกิตตคิณุเป็นยิ่งกวำ่รำยกำร
ประจ�ำวนัของงำนตำ่งๆ ที่ตอ้งท�ำ แต่
เป็นพรมผืนใหญ่ของควำมจรงิที่ 
“เช่ือมตอ่กัน”26 และถักทอเข้ำดว้ยกัน 
ออกแบบไวช่้วยให้เรำเป็นเหมือนพระ
บิดำบนสวรรคแ์ละพระเจ้ำพระเยซู
ครสิต ์แม้เป็นผู้มีส่วนในพระลักษณะ
ของพระเจ้ำ โดยแท้แล้ว เรำมืดบอด 
“เพรำะมองข้ำมเครือ่งหมำยจำกกำร
มองข้ำมเป้ำหมำย”27 เมื่อควำมจรงิ
สูงสุดทำงวญิญำณน้ีถูกควำมห่วงกังวล
และควำมเฉยเมยของโลกบดบัง

เมื่อเรำไหวตวัทันและอัญเชิญพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์เป็นผู้น�ำทำงเรำ28 
ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่พระองคจ์ะทรงสอน
เรำวำ่อะไรจรงิ “พระจะเป็นพยำนพระ
ครสิต ์ให้ดวงจิตเรำเห็นสวรรค”์29 เมื่อ
เรำพยำยำมบรรลุจุดหมำยนิรนัดรข์อง
เรำและเป็นผู้มีส่วนในพระลักษณะของ
พระเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนวำ่พรอันล�ำ้คำ่
และยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับศำสนพิธีและ
พันธสัญญำของเรำน้ันแน่นอน พระเจ้ำ
ทรงประกำศดงัน้ีวำ่

“เรำให้ค�ำแนะน�ำแก่เจ้ำวำ่เจ้ำจะ
ปฏิบัตอิย่ำงไรตอ่หน้ำเรำ, เพื่อส่ิงน้ีจะ

กลับไปสู่เจ้ำเพื่อควำมรอดของเจ้ำ.
“เรำ, พระเจ้ำ, ถูกผูกมัดเมื่อเจ้ำท�ำ

ส่ิงที่เรำกล่ำว; แตเ่มื่อเจ้ำไม่ท�ำส่ิงที่เรำ
กล่ำว, เจ้ำย่อมไม่มีสัญญำ.” 30

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระบิดำบน
สวรรคข์องเรำทรงพระชนม์และทรง
เป็นพระผู้ลิขิตแผนแห่งควำมรอด พระ
เยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรองคเ์ดยีว
ที่ถือก�ำเนิด พระผู้ช่วยให้รอดและพระ
ผู้ ไถ่ของเรำ พระองคท์รงพระชนม์ 
ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่แผนและสัญญำ
ของพระบิดำ กำรชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอด และควำมเป็นเพื่อนของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ท�ำให้เกิด “สันตสุิขใน
โลกน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมำ
ถึง” 31 ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงส่ิงเหล่ำน้ีใน
พระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้ำ พระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เรำวำงแผนไวห้รอืหวงัไวซ่ึ้งบ่อยครัง้เรำ
ควบคมุไม่ได้

ในวนัที่ 6 มิถุนำยน ปี 1944 ไฮรมั 
ชัมเวย์ รอ้ยตรหีนุ่มในกองทัพสหรฐั ขึน้
บกที่ โอมำฮำ บีชเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
กำรยกพลขึน้บกวนัดเีดย์ เขำขึน้ไปได้
อย่ำงปลอดภัย แต่ ในวนัที่ 27 กรกฎำคม 
ในกำรรกุคบืของฝ่ำยพันธมิตร เขำไดร้บั
บำดเจ็บสำหัสจำกแรงระเบิดของกับดกั
ท�ำลำยรถถัง ในทันใด ชีวติและอนำคต
กำรเป็นแพทย์ของเขำไดร้บัผลกระทบ
อย่ำงยิ่งยวด หลังจำกกำรผ่ำตดัหลำยครัง้ 
ซ่ึงช่วยให้เขำฟ้ืนตวัจำกกำรบำดเจ็บ
สำหัสที่สุด บรำเดอรชั์มเวย์มองไม่เห็น
อีกตอ่ไป เขำจะมีปฏิกิรยิำอย่ำงไร

หลังจำกอยู่ ในโรงพยำบำลพักฟ้ืนสำม
ปี เขำกลับไปบ้ำนที่ โลเวลล์ ไวโอมิง เขำ
รูว้ำ่ควำมฝันที่เขำจะเป็นแพทย์ ไม่อำจ
เป็นไปไดอ้ีกตอ่ไป แตเ่ขำตัง้ใจจะเดนิไป
ข้ำงหน้ำ แตง่งำนและเลีย้งดคูรอบครวั

ในที่สุดเขำไดง้ำนที่บอลทิมอร ์
แมรแิลนด ์เป็นที่ปรกึษำในสถำนฟ้ืนฟู
และเป็นผู้เช่ียวชำญกำรหำงำนส�ำหรบั
คนตำบอด ระหวำ่งขัน้ตอนกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพของเขำเอง เขำไดเ้รยีนรู้
วำ่คนตำบอดมีควำมสำมำรถมำกกวำ่ที่
เขำรู ้และระหวำ่งท�ำงำนในต�ำแหน่งน้ี
แปดปี เขำช่วยให้คนตำบอดไดง้ำนท�ำ
มำกกวำ่ที่ปรกึษำคนอื่นๆ ในประเทศ

บัดน้ีเขำมั่นใจควำมสำมำรถของ
ตนในกำรเลีย้งดคูรอบครวั ไฮรมัจึงขอ

บ้ำนคนเดยีวกับลูกชำยคนเล็กที่ก�ำลัง
ป่วย

จะมีบำงเวลำในชีวติเรำเมื่อเรำอยู่
ในทำงที่เรำไม่คำดคดิ เผชิญกับสภำพ
กำรณ์ที่เลวรำ้ยกวำ่วนัหยุดพักรอ้นที่
พังไม่เป็นท่ำเรำจะตอบสนองอย่ำงไร
เมื่อมีเหตกุำรณ์มำเปลี่ยนแปลงชีวติที่

โดย	อธิการดบัเบิลย.ู	คริสโตเฟอร์	วดัเดลล์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายอธิการควบคุม

ใ นฤดใูบไม้ผลิปี 1998 แคโรลกับ
ข้ำพเจ้ำไดร้วมกำรเดนิทำงไปท�ำ
ธุรกิจกับกำรพักรอ้นของครอบครวั

เข้ำดว้ยกัน และพำลูกๆ ส่ีคนรวมทัง้
แม่ยำยที่เพิ่งเป็นหม้ำยไปฮำวำยสอง
สำมวนั

คนืก่อนหน้ำที่เรำจะบินไปฮำวำย  
โจนำธำน ลูกชำยอำยุส่ีเดอืนของเรำ 
ตดิเชือ้ที่หู และหมอบอกเรำวำ่เขำเดนิ 
ทำงไม่ไดอ้ย่ำงน้อยสำมถึงส่ีวนั เรำ 
ตดัสินใจวำ่จะให้แคโรลอยู่บ้ำนกับ 
โจนำธำน ขณะที่ข้ำพเจ้ำจะเดนิทำงไป
กับครอบครวัที่เหลือ

สัญญำณแรกที่บ่งบอกวำ่น่ีไม่ ใช่กำร
เดนิทำงท่องเที่ยวที่ข้ำพเจ้ำนึกภำพไว้
เกิดขึน้ไม่นำนหลังจำกที่เรำเดนิทำงไป
ถึง ขณะเดนิไปตำมทำงที่มีตน้ปำล์ม
เรยีงรำยใตแ้สงจันทร ์โดยมีทิวทัศน์ของ
มหำสมุทรอยู่เบือ้งหน้ำเรำ ข้ำพเจ้ำหัน
ไปเอ่ยช่ืนชมควำมงำมของเกำะ และ
ในช่ัวขณะของควำมรืน่รมย์น้ัน แทนที่
จะเห็นแคโรล ข้ำพเจ้ำกลับรูต้วัวำ่ก�ำลัง
มองตำแม่ยำยข้ำพเจ้ำ ซ่ึงข้ำพเจ้ำตอ้ง
ขอบอกวำ่ ข้ำพเจ้ำรกัเธอมำก เพียงแต่
ไม่ ใช่ส่ิงที่ข้ำพเจ้ำคำดหวงั และแคโรล
ก็ไม่คำดคดิวำ่จะตอ้งหยุดพักรอ้นอยู่ที่

หนัไปหาพระเจา้
เราไม่สามารถควบคุมทุกส่ิงท่ีเกิดขึน้กับเรา แต่เราควบคุมวิธีท่ีเราจะตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในชีวิตเราได้อย่างสมบูรณ์

ไฮรัม ชัมเวย์ตาบอด

ระหว่างสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง ทิง้มรดก

แห่งศรัทธาและความ

วางใจในพระเจ้าไว้ให้

ลกูหลานมากมาย
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แตง่งำนกับยอดรกัของเขำโดยบอกเธอ
วำ่ “ถ้ำคณุจะอ่ำนจดหมำย จับคูถุ่งเท้ำ 
และขับรถ ผมจะท�ำที่เหลือเองครบั” 
จำกน้ันไม่นำนพวกเขำผนึกกันในพระ
วหิำรซอลท์เลคและไดร้บัพรโดยมีลูก
แปดคน

ในปี 1954 ครอบครวัชัมเวย์กลับไป 
อยู่ที่ ไวโอมิง บรำเดอรชั์มเวย์ท�ำงำนอยู ่
ที่น่ัน 32 ปีเป็นผู้อ�ำนวยกำรกำรศึกษำ 
ส�ำหรบัคนหูหนวกและคนตำบอดของ 
รฐั ในช่วงน้ัน เขำรบัใช้เป็นอธิกำรวอรด์ 
ไชเอนน์ที่หน่ึงเจ็ดปี และเป็นผู้ประสำท 
พรของสเตค 17 ปี หลังเกษียณ บรำเดอร ์
และซิสเตอรชั์มเวย์รบัใช้เป็นผู้สอน 
ศำสนำอำวโุสในคณะเผยแผ่ลอนดอน  
อังกฤษ ตอนใต้

ไฮรมั ชัมเวย์ถึงแก่กรรมเมื่อเดอืน
มีนำคมปี 2011 เขำทิง้มรดกแห่งศรทัธำ
และควำมวำงใจในพระเจ้ำ แม้ ในสภำวะ
ของกำรทดลอง ให้กับลูกหลำนและ
เหลนในรุน่ตอ่ๆ มำของเขำอีกมำกมำย 1

ชีวติของไฮรมั ชัมเวย์อำจเปลี่ยนไป
เน่ืองจำกสงครำม แตเ่ขำไม่เคยสงสัย
ธรรมชำตแิหง่สวรรคแ์ละศักยภำพนิรนัดร ์
ของเขำ เช่นเดยีวกับเขำ เรำเป็นบุตร
ธิดำทำงวญิญำณของพระผู้เป็นเจ้ำ และ
เรำ “ยอมรบัแผนของพระองค ์ซ่ึงตำม
แผนน้ัน [เรำ] จะไดร้บัรำ่งกำยอันเป็น
เน้ือหนัง และไดร้บัประสบกำรณ์ทำง
โลกเพื่อพัฒนำไปสู่ควำมดพีรอ้ม และ
ในที่สุดจะบรรลุถึงจุดหมำยปลำยทำง
แห่งสวรรค ์[ของเรำ] เป็นทำยำทแห่ง
ชีวตินิรนัดร”์ 2 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรทดลอง หรอืกำรตอ่ตำ้น ไม่วำ่จะมำก
น้อยเพียงใด สำมำรถเปลี่ยนเส้นทำง 
นิรนัดรน้ั์นได—้มีแตก่ำรเลือกของเรำ
เมื่อเรำใช้สิทธิ์เสรเีท่ำน้ัน

กำรเปลี่ยนแปลง และควำมท้ำทำย
อันเป็นผลตำมมำที่เรำเผชิญในควำม
เป็นมรรตยัมำในหลำกหลำยรปูรำ่งและ
ขนำดและส่งผลตอ่เรำแตล่ะคนในวธิีที่
แตกตำ่งกัน เช่นเดยีวกับท่ำน ข้ำพเจ้ำ
ไดเ้ห็นเพื่อนและครอบครวัเผชิญควำม
ท้ำทำยอันเกิดจำกเรือ่งตอ่ไปน้ี

• ควำมตำยของบุคคลอันเป็นที่รกั
• กำรหย่ำรำ้งอันขมขื่น
• บำงทีกำรไม่มี โอกำสแตง่งำน
• ควำมเจ็บป่วยหรอืบำดเจ็บสำหัส
• และแม้แตภ่ัยธรรมชำต ิดงัที่เรำเพิ่ง

เห็นกับตำทั่วโลก

และอื่นๆ อีกมำกมำย แม้วำ่ “กำร
เปลี่ยนแปลง” แตล่ะอย่ำงอำจแตกตำ่ง
เน่ืองจำกสภำวกำรณ์ของเรำแตล่ะคน 
แตก่ำรทดลองและควำมท้ำทำยที่ตำม
มำมีองคป์ระกอบอย่ำงหน่ึงที่เหมือนกัน
—น่ันคอืมีควำมหวงัและสันตสุิขผ่ำน
กำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ของ
พระเยซูครสิตเ์สมอ กำรชดใช้ของพระ
เยซูครสิต์ ให้วธิีกำรแก้ ไขและมำตรกำร
รกัษำขัน้สุดท้ำยแก่รำ่งกำยที่บำดเจ็บ 
วญิญำณที่เสียหำย และใจที่ชอกช�ำ้
ทัง้หมด

พระองคท์รงทรำบในวธิีที่ ใครอื่น
ไม่อำจเข้ำใจไดว้ำ่เรำแตล่ะคนตอ้งกำร
อะไร เพื่อก้ำวเดนิตอ่ไปท่ำมกลำงกำร
เปลี่ยนแปลง ตำ่งจำกเพื่อนและคนที่
เรำรกั พระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงสงสำร
เรำเท่ำน้ัน แตพ่ระองคเ์ข้ำพระทัยได้
อย่ำงถ่องแท้ดว้ยเพรำะพระองคเ์คย
ประทับอยู่ ในที่ซ่ึงเรำอยู่มำก่อน นอก
เหนือจำกทรงจ่ำยรำคำคำ่บำปและทน
ทุกข์เพื่อบำปของเรำแล้ว พระเยซู
ครสิตเ์คยด�ำเนินไปทุกเส้นทำงเช่น
กัน ทรงรบัมือกับควำมท้ำทำยทุกอย่ำง
มำแล้ว เคยเผชิญกับควำมเจ็บปวดทุก
อย่ำง—ทำงกำย ทำงอำรมณ์ และทำง
วญิญำณ—ที่เรำจะเคยเผชิญในควำม
เป็นมรรตยั

ประธำนบอยด ์เค. แพคเกอรส์อนวำ่ 
“พระเมตตำและพระคณุของพระเยซู
ครสิต์ ไม่ไดจ้�ำกัดอยู่เฉพำะกับคนที่ท�ำ
ผิดบำป . . . แตค่รอบคลุมถึงค�ำสัญญำ
แห่งสันตสุิขอันเป็นนิจแก่ทุกคนที่จะ
ยอมรบัและท�ำตำมพระองค ์. . . พระ
เมตตำของพระองคเ์ป็นผู้รกัษำที่ยิ่ง
ใหญ่ แม้กับคนบรสุิทธิ์ที่บำดเจ็บ”3

ในประสบกำรณ์มรรตยัน้ี เรำไม่
สำมำรถ ควบคมุ ทุกส่ิงที่เกิดขึน้กับเรำ 
แตเ่รำควบคมุวธิีที่เรำจะ ตอบสนอง กำร
เปลี่ยนแปลงในชีวติเรำไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ 
ทัง้น้ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่ควำมท้ำทำย
และกำรทดลองที่เรำเผชิญจะไม่มีผลที่
ตำมมำและรบัมือหรอืจัดกำรได้ โดยง่ำย 
ไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำจะไม่มีควำมเจ็บ
ปวดหรอืควำมปวดรำ้วใจ แต่ ในควำม
หมำยที่แท้จรงิคอืมีสำเหตใุห้มีควำมหวงั
และเน่ืองจำกกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์เรำจะมุ่งไปข้ำงหน้ำและพบวนั
ที่ดกีวำ่—แม้วนัที่เป่ียมไปดว้ยปีต ิแสง
สวำ่ง และควำมสุข 

ในโมไซยำห์เรำอ่ำนเรือ่งรำวของ 
แอลมำ อดตีปุโรหิตของกษัตรยิ์ โนอำห์ 
และผู้คนของเขำ“ โดยที่พระเจ้ำทรง 
เตอืน . . . ออกไปในแดนทุรกันดำรก่อน
หน้ำกองทัพของกษัตรยิ์ โนอำห์” หลัง
จำกแปดวนั “และพวกเขำมำถึง . . . 
แผ่นดนิที่แสนงำมและน่ำอยู่” ที่ซ่ึง 
“พวกเขำตัง้กระโจมที่พักของตน, และ
เริม่ท�ำไร่ไถนำ, และเริม่สรำ้งอำคำร”4

สถำนกำรณ์ของพวกเขำดมูีควำม
หวงั พวกเขำยอมรบัพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์พวกเขำรบับัพตศิมำ
เพื่อเป็นพันธสัญญำวำ่พวกเขำจะรบั
ใช้พระเจ้ำและรกัษำพระบัญญัตขิอง
พระองค ์และ “พวกเขำไดข้ยำยเผ่ำ
พันธุ์และรุง่เรอืงอย่ำงยิ่งในแผ่นดนิ” 5

อย่ำงไรก็ตำม ไม่นำนนักสภำวกำรณ์
ของพวกเขำเปลีย่นไป “กองทพัชำวเลมนั 
อยู่ภำยในเขตชำยแดนของแผ่นดนิ 
แล้ว” 6 ไม่นำนแอลมำกับผู้คนของท่ำน 
ก็ตกเป็นทำสและ “ควำมทุกข์ของพวก 
น้ีใหญ่หลวงนักจนพวกเขำเริม่รอ้งทูล 
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พระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงสุดก�ำลัง” นอกจำก
น้ัน พวกเขำไดร้บัค�ำส่ังจำกผู้ควบคมุให้
หยุดสวดอ้อนวอน มิฉะน้ัน “หำกพบวำ่
ผู้ ใดก็ตำมเรยีกหำพระผู้เป็นเจ้ำจะตอ้ง
ถูกประหำร” 7 แอลมำกับผู้คนของท่ำน
ไม่ไดท้�ำส่ิงใดที่สมควรตกอยู่ ในสภำพ
ใหม่น้ี พวกเขำจะมีปฏิกิรยิำอย่ำงไร

แทนที่จะโทษพระผู้เป็นเจ้ำ พวกเขำ
หันไปหำพระองคแ์ละ “ทุ่มเทใจของ
ตนแดพ่ระองค”์ เพื่อตอบรบัศรทัธำ
และค�ำสวดอ้อนวอนในใจของพวกเขำ 
พระเจ้ำตรสัตอบวำ่ “จงสบำยใจเถิด . . . 
“เรำจะให้สัมภำระซ่ึงวำงอยู่บนบ่ำเจ้ำ
เบำลง, แม้จนเจ้ำหำรูสึ้กไม่วำ่มันอยู่บน
หลังเจ้ำ” ไม่นำนหลังจำกน้ัน “พระเจ้ำ
ทรงเพิ่มพละก�ำลังให้พวกเขำเพื่อพวก
เขำจะทนแบกสัมภำระได้ โดยง่ำย, และ
พวกเขำยอมรบัอย่ำงช่ืนบำนและดว้ย
ควำมอดทนตอ่พระประสงคท์ัง้หมด
ของพระเจ้ำ”8 แม้วำ่จะยังไม่ไดร้บักำร
ปลดปล่อยจำกควำมเป็นทำส โดยกำร
หัน ไปหำ พระเจ้ำ และไม่หันไป จำก 
พระเจ้ำ พวกเขำไดร้บัพรตำมควำม
ตอ้งกำรของตนเองและตำม 
พระปรชีำญำณของพระเจ้ำ

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์สอนวำ่ 
“พรแห่งกำรรกัษำหำยเกิดขึน้ในหลำย
วธิีแตล่ะวธิีตำมควำมเหมำะสมกับควำม
ตอ้งกำรของแตล่ะบุคคล ดงัเป็นที่รู้
ส�ำหรบัพระองคผ์ู้ทรงรกัเรำที่สุด บำง
ครัง้ ‘กำรรกัษำ’ เยียวยำควำมเจ็บป่วย
ของเรำหรอืยกภำระไปจำกเรำ แตบ่ำง
ครัง้เรำ ‘รกัษำหำยได’้ ดว้ยกำรให้พละ
ก�ำลังหรอืควำมเข้ำใจหรอืควำมอดทน
เพื่อแบกภำระที่วำงไวก้ับเรำ”9

ในที่สุด “ศรทัธำของพวกเขำและ
ควำมอดทนของพวกเขำมั่นคงยิ่งนัก” 
แอลมำและผู้คนของท่ำนไดร้บักำรปลด
ปล่อยโดยพระเจ้ำ เรำก็เช่นกัน “พวก
เขำน้อมขอบพระทัย . . . เพรำะพวกเขำ
อยู่ ในควำมเป็นทำสมำ, และไม่มี ใคร
ปลดปล่อยพวกเขำไดน้อกจำกพระเจ้ำ
พระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำ.”10

เรือ่งที่น่ำเศรำ้ใจคอื บ่อยครัง้ คนที่

ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือมำกที่สุดมักจะ
ปฏิเสธแหล่งช่วยที่ดพีรอ้มเพียงหน่ึง
เดยีวของพวกเขำ—ซ่ึงไดแ้ก่พระผู้ช่วย
ให้รอด พระเยซูครสิตข์องเรำ เรือ่งรำว
ในพระคมัภีรท์ี่คุน้เคยเกี่ยวกับงูทอง
เหลืองสอนเรำวำ่เรำมีทำงเลือกเมื่อ
เรำเผชิญกับควำมท้ำทำย หลังจำกลูก
หลำนอิสรำเอลหลำยคนถูกกัดโดย “งู
เพลิงเหินฟ้ำ”11 “รปูแบบอย่ำงหน่ึง . . . 
ยกขึน้ . . . เพื่อผู้ ใดก็ตำมที่มองด ู. . . 
จะมีชีวติ [แตน่ี่เป็นกำรเลือก] และ
หลำยคนมองดแูละมีชีวติ.

“. . . แตม่ีหลำยคนที่ ใจแข็งกระดำ้ง
มำกจนไม่ยอมมองด,ู ฉะน้ันพวกเขำจึง
ตำย”12

เหมือนกับชำวอิสรำเอลสมัยโบรำณ 
เรำไดร้บักำรเชือ้เชิญและกระตุน้ให้มอง
ไปที่พระผู้ช่วยให้รอดและมีชีวติเช่นกัน
—เพรำะแอกของพระองคก็์พอเหมำะ
และภำระของพระองคก็์เบำ แม้เมื่อ
ภำระของเรำหนัก

แอลมำผู้บุตรสอนควำมจรงิอัน
ศักดิสิ์ทธิ์น้ีเมื่อท่ำนบอกวำ่ “พ่อรูว้ำ่ผู้ ใด
ก็ตำมที่มอบควำมไวว้ำงใจของพวกเขำ
ในพระผู้เป็นเจ้ำจะไดร้บักำรค�ำ้จุนใน
ควำมเดอืดรอ้นของพวกเขำ, และควำม
ยุ่งยำกของพวกเขำ, และควำมทุกข์ของ
พวกเขำ, และพระองคจ์ะทรงยกขึน้ใน
วนัสุดท้ำย.”13

ในยุคสุดท้ำยน้ี พระเจ้ำประทำน
แหล่งช่วยให้เรำมำกมำย “งูทองเหลือง” 
ของเรำ ส่ิงเหล่ำน้ีทัง้หมดออกแบบมำ
เพื่อช่วยให้เรำมองไปที่พระครสิตแ์ละ
วำงใจในพระองค ์กำรรบัมือกับควำม
ท้ำทำยในชีวติไม่ ใช่กำรละเลยควำมเป็น
จรงิแตเ่ป็นกำรเลือกวำ่เรำจะมุ่งเน้นที่
ใดและรำกฐำนที่เรำเลือกสรำ้งอยู่บนน้ัน

แหล่งช่วยเหล่ำน้ีไดแ้ก่ส่ิงตอ่ไปน้ี
และอื่นๆ 

• กำรศึกษำพระคมัภีรแ์ละค�ำสอนของ
ศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติเป็นประจ�ำ

• กำรสวดอ้อนวอนและอดอำหำรอย่ำง
จรงิใจบ่อยๆ

• กำรรบัส่วนศีลระลึกอย่ำงมีคำ่ควร
• กำรเข้ำพระวหิำรเป็นประจ�ำ
• พรฐำนะปุโรหิต
• ค�ำแนะน�ำอันชำญฉลำดผ่ำนผู้

เช่ียวชำญ
• และแม้แตย่ำ เมื่อส่ังจ่ำยอย่ำงถูกตอ้ง

และใช้ตำมที่ ไดร้บัอนุญำต

ไม่วำ่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
สภำวกำรณ์ของชีวติเรำอย่ำงไร และไม่
วำ่หนทำงที่ ไม่คำดคดิทำงใดที่เรำตอ้ง
เดนิตำม วธิีกำรตอบสนองคอืกำรเลือก
ของเรำ กำรหันไปหำพระผู้ช่วยให้รอด
และจับพระพำหุที่เอือ้มออกมำเป็นทำง
เลือกที่ดทีี่สุดเสมอ

เอ็ลเดอรร์ชิำรด์ จี. สก็อตตส์อน
ควำมจรงินิรนัดรน้ี์วำ่ “ควำมสุขที่คงทน
ซ่ึงควบคู่ ไปกับควำมเข้มแข็ง ควำมกล้ำ
หำญ และควำมสำมำรถในกำรเอำชนะ
ควำมยำกล�ำบำกที่ท้ำทำยที่สุดเกิดจำก
กำรยอมให้พระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลำง
ของชีวติ . . . ไม่มีกำรรบัประกันวำ่จะ
เกิดผลในทันที แตร่บัประกันอย่ำง
แน่นอนวำ่ในเวลำของพระเจ้ำ เรำจะคน้
พบวธิีแก้ ไขปัญหำ สันตสุิขจะมีชัย และ
ควำมวำ่งเปล่ำจะถูกเตมิให้เต็ม” 14

ข้ำพเจ้ำแบ่งปันประจักษ์พยำนของ
ข้ำพเจ้ำเกี่ยวกับควำมจรงิเหล่ำน้ี ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เดยีวกัน เขำโทรมำ เขำยังตอ้งกำรจะ
กลับบ้ำน ข้ำพเจ้ำแนะน�ำเขำอีกครัง้ให้
สวดอ้อนวอน ขยันท�ำงำน แล้วอีกหน่ึง
สัปดำห์คอ่ยโทรมำ ในกำรสัมภำษณ์ของ
เรำครัง้ตอ่มำ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
เขำยืนกรำนวำ่จะกลับบ้ำน

ข้ำพเจ้ำจะไม่ยอมให้ส่ิงน้ันเกิดขึน้ 
ขำ้พเจำ้เริม่สอนเขำเกีย่วกบัลกัษณะอนั
ศักดิสิ์ทธิ์ของกำรเรยีกของเขำ ข้ำพเจ้ำ
ให้ก�ำลังใจเขำให้ “ลืม [นึกถึงตนเอง] 
และออกไปท�ำงำน” 2 แต่ไม่วำ่ข้ำพเจ้ำ
จะน�ำเสนอสูตรใดก็ไม่สำมำรถเปลี่ยน
ใจเขำได ้ในที่สุดข้ำพเจ้ำตระหนักวำ่ 
ข้ำพเจ้ำอำจไม่มีภำพรวมทัง้หมด ขณะ
น้ันข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงกำรกระตุน้เตอืนให้
ถำมเขำวำ่ “เอ็ลเดอร ์ควำมยำกล�ำบำก
ของคณุคอือะไร” ค�ำพูดของเขำเสียด
แทงใจข้ำพเจ้ำ “ประธำนครบั ผมอ่ำน
หนังสือไม่ออก”

ค�ำแนะน�ำอันชำญฉลำดที่ข้ำพเจ้ำ
คดิวำ่ส�ำคญัมำกที่เขำควรไดย้ินไม่
เกี่ยวข้องกับควำมจ�ำเป็นของเขำเลย 
ส่ิงที่เขำตอ้งกำรที่สุดคอืให้ข้ำพเจ้ำมอง
ข้ำมกำรประเมินอันฉำบฉวยและยอม
ให้พระวญิญำณทรงช่วยข้ำพเจ้ำเข้ำใจ
ควำมคดิของเอ็ลเดอรค์นน้ีอย่ำงแท้จรงิ 
เขำตอ้งกำรให้ข้ำพเจ้ำมองเขำอย่ำง
ถูกตอ้งและเสนอเหตผุลที่ ให้ควำม
หวงั แต่ ในทำงกลับกัน ข้ำพเจ้ำกลับ

ควำมหลำกหลำย เรำไม่สำมำรถเข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้ถึงตวัเลือกและพืน้เพทำง
จิตวทิยำของผู้คนในโลก ในที่ประชุม
ของศำสนจักร หรอืแม้แต่ ในครอบครวั
ของเรำ เพรำะเรำแทบมองไม่เห็นภำพ
รวมวำ่พวกเขำเป็นใคร เรำตอ้งมองข้ำม
สมมตฐิำนแบบง่ำยๆ หรอืกำรมองแบบ
เหมำรวมและขยำยเลนส์กระจิรดิที่เป็น
ประสบกำรณ์ของตวัเรำเอง

ดวงตำข้ำพเจ้ำเปิดไปสู่กำร “มอง
ไกลกวำ่ที่ข้ำพเจ้ำเห็น” ขณะข้ำพเจ้ำ
รบัใช้เป็นประธำนคณะเผยแผ่ เมื่อ
เอ็ลเดอรห์นุ่มคนหน่ึงมำถึงพรอ้มกับ
ควำมหวำดหวัน่ในดวงตำของเขำ เมื่อ
เรำสนทนำกันระหวำ่งกำรสัมภำษณ์ 
เขำกล่ำวอย่ำงหมดอำลัยวำ่ “ผมอยำก
กลับบ้ำน” ข้ำพเจ้ำนึกในใจ “เรำแก้ ไข
ปัญหำน้ีได”้ ข้ำพเจ้ำแนะน�ำให้เขำขยัน
ท�ำงำนและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรือ่งน้ี
เป็นเวลำหน่ึงสัปดำห์แล้วคอ่ยโทรมำหำ
ข้ำพเจ้ำ สัปดำห์ตอ่มำ แทบจะเป็นเวลำ

โดย	เอล็เดอร์ดบัเบิลย.ู	เครก	ซวคิ

สมาชิกเกียรติคุณแห่งสาวกเจด็สิบ

เ ดอะไลออ้นคงิ เป็นภำพยนตอ์นิเมช่ัน 
อมตะเรือ่งหน่ึงเกี่ยวกับทุ่งหญ้ำ 
สะวนันำในแอฟรกิำ เมือ่รำชำสิงโตสิน้ 

ชีวติขณะเข้ำช่วยเหลือลูกชำย เจ้ำชำย 
สิงโตตวัน้อยถูกบังคบัให้หนีไปขณะที ่
ผู้ปกครองเผด็จกำรท�ำลำยควำมสมดลุ 
ของทุ่งหญ้ำสะวนันำ เจ้ำชำยสิงโตกลับ 
ไปทวงอำณำจักรคนืดว้ยควำมช่วยเหลือ 
ของครพูี่เลีย้ง ดวงตำของเขำเปิดไป
สู่ควำมจ�ำเป็นของควำมสมดลุในวงจร
ชีวติอันยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้ำสะวนันำ 
โดยอ้ำงสิทธิ์อันชอบธรรมของกำรเป็น
รำชำ สิงโตหนุ่มท�ำตำมค�ำแนะน�ำให้ 
“มองไกลกวำ่ที่เห็น” 1

ขณะที่เรำเรยีนรูท้ี่จะเป็นผู้รบัมรดก
ของทุกส่ิงที่พระบิดำทรงมี ครพูี่เลีย้ง
พระกิตตคิณุแนะน�ำให้เรำมองไกลกวำ่
ที่เห็น เพื่อจะมองไกลกวำ่ที่เห็น เรำ
ตอ้งมองผู้อื่นโดยผ่ำนสำยพระเนตร
ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ เครอืข่ำย
พระกิตตคิณุเต็มไปดว้ยผู้คนที่ล้วนมี

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้	ขอให้
นยันต์าของขา้พระองค ์
หายบอด
เราต้องมองผู้ อ่ืนโดยผ่านสายพระเนตรของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
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ท�ำตวัเหมือนลูกตุม้ยักษ์ที่พรอ้มจะถล่ม 
เอ็ลเดอรผ์ู้องอำจคนน้ีหัดอ่ำนหนังสือ 
และกลำยเป็นสำนุศิษย์ที่แท้จรงิของ
พระเยซูครสิต ์เขำเปิดตำข้ำพเจ้ำไปสู่
พระค�ำของพระเจ้ำที่วำ่ “เพรำะมนุษย์
ดทูี่รปูรำ่งภำยนอก แตพ่ระยำเวห์ทอด
พระเนตรที่จิตใจ” (1 ซำมูเอล 16:7)

ช่ำงเป็นพรอย่ำงยิ่งเมื่อพระวญิญำณ
ของพระเจ้ำทรงขยำยกวำ้งทรรศนะ
ของเรำ ท่ำนจ�ำศำสดำพยำกรณ์เอลีชำ
ที่ตืน่ขึน้มำพบวำ่กองทัพของซีเรยีก�ำลัง
ล้อมเมืองของเขำพรอ้มดว้ยม้ำและรถ
รบได้ ไหม ผู้รบัใช้ของท่ำนหวำดหวัน่
และถำมเอลีชำวำ่พวกเขำควรท�ำอะไร
เพื่อจะสู้ตำย เอลีชำบอกพวกเขำไม่ ให้
วติก ดว้ยค�ำพูดอันน่ำจดจ�ำวำ่ “อย่ำกลัว
เลย เพรำะฝ่ำยเรำมีมำกกวำ่ฝ่ำยเขำ” 
(2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:16) ผู้รบัใช้ของเขำ
ไม่รูเ้ลยวำ่ศำสดำพยำกรณ์ก�ำลังพูดถึง
อะไร เขำไม่สำมำรถมองไกลกวำ่ที่เห็น 
อย่ำงไรก็ตำม เอลีชำเห็นไพรพ่ลของ
เหล่ำทูตสวรรคท์ี่พรอ้มรบเพื่อผู้คนของ
ศำสดำพยำกรณ์ เอลีชำจึงสวดอ้อนวอน
พระเจ้ำเพื่อให้ทรงเปิดตำชำยหนุ่มคน
น้ัน “และเขำก็มองและเห็นภูเขำเต็ม
ไปดว้ยม้ำ และรถรบเพลิงรอบเอลีชำ” 
(2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:17).

เรำมักจะแยกตวัเรำเองออกจำกผู้อื่น
เพรำะควำมแตกตำ่งในส่ิงที่เรำมองเห็น 
เรำรูสึ้กอุ่นใจเมื่ออยู่กับคนที่คดิ พูด 

แตง่กำย และกระท�ำเหมือนกับที่เรำ
ท�ำ เรำรูสึ้กอึดอัดเมื่ออยู่กับคนที่มำจำก
สภำวกำรณ์หรอืพืน้เพที่ตำ่งออกไป ใน
ควำมเป็นจรงิ เรำทุกคนมำจำกประเทศ
ที่แตกตำ่ง และพูดภำษำที่แตกตำ่งกัน
มิ ใช่หรอื เรำตำ่งมองโลกผ่ำนข้อจ�ำกัด
อันมโหฬำรจำกประสบกำรณ์ชีวติของ
เรำเองมิ ใช่หรอื ส�ำหรบับำงคนสำมำรถ
มองและพูดดว้ยสำยตำทำงวญิญำณดงั
เช่นศำสดำพยำกรณ์เอลีชำ และบำงคน
ท�ำไดแ้คม่องและส่ือสำรดว้ยสำยตำทำง
โลกเหมือนกับที่ข้ำพเจ้ำเคยมองผู้สอน
ศำสนำที่ ไม่รูห้นังสือ

เรำอยู่ ในโลกที่ถูกปรนเปรอดว้ย
กำรเปรยีบเทียบ กำรตรำหน้ำ และ
กำรวพิำกษ์วจิำรณ์ แทนที่จะมองผ่ำน
เลนส์ของส่ือสังคมออนไลน์ เรำตอ้ง
มองเข้ำไปข้ำงในเพื่อดคูณุลักษณะ
ของพระผู้เป็นเจ้ำที่เรำแตล่ะคนอ้ำง
ได ้คณุลักษณะของพระผู้เป็นเจ้ำหรอื
ควำมปรำรถนำที่จะเป็นเช่นน้ัน ไม ่
สำมำรถโพสต์ ในพินเทอเรสตห์รอื 
อินสตำแกรมได้

เมื่อเรำยอมรบัหรอืรกัผู้อื่น ไม่ได้
แปลวำ่เรำตอ้งน้อมรบัควำมคดิของพวก
เขำ แน่นอนวำ่ ควำมจรงิบัญญัตคิวำม
จงรกัภักดสูีงสุดของเรำ แตส่ิ่งน้ีไม่ควร
เป็นเครือ่งกีดขวำงควำมเมตตำกรณุำ 
กำรรกัผู้อื่นอย่ำงแท้จรงิเรยีกรอ้งกำร
ปฏิบัตอิย่ำงตอ่เน่ืองในกำรยอมรบัควำม

พยำยำมสุดควำมสำมำรถของผู้อื่น ซ่ึง
พวกเขำอำจมีประสบกำรณ์ชีวติและข้อ
จ�ำกัดที่เรำไม่อำจรู้ ไดอ้ย่ำงถ่องแท้ กำร
มองไกลกวำ่ที่เห็นเรยีกรอ้งกำรเพ่งมอง
ไปที่พระผู้ช่วยให้รอด

วนัที่ 28 พฤษภำคม ปี 2016 โบ รชิชี  
อำยุ 16 ปีและออสตนิ เพื่อนของเขำอยู่
ที่ ไรข่องครอบครวัในโคโลรำโด โบกับ
ออสตนิปีนขึน้ไปบนรถจักรยำนยนต์
วบิำกของพวกเขำดว้ยควำมมุ่งหวงั
ถึงกำรผจญภัยในวนัน้ัน พวกเขำไป
ได้ ไม่ไกลนักเมื่อพวกเขำเผชิญกับ
สถำนกำรณ์เส่ียงภัย อันน�ำมำซ่ึงเหตุ
สลดใจ รถคนัที่ โบก�ำลังขี่อยู่พลิกคว�ำ่
อย่ำงกะทันหัน เหวีย่งรำ่งของโบเข้ำไป
อยู่ ใตก้องเหล็กกล้ำหนัก 180 กิโลกรมั 
เมื่อออสตนิ เพื่อนของโบมำถึง เขำเห็น
วำ่โบก�ำลังดิน้รนเอำชีวติรอด ดว้ยก�ำลัง
ทัง้หมดที่มี เขำพยำยำมดงึรถออกจำก
เพื่อนของเขำ แตม่ันไม่ขยับเขยือ้น เขำ
สวดอ้อนวอนให้ โบ และลนลำนไปขอ
ควำมช่วยเหลือ ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่กู้ภัย
มำถึง แต่ไม่กี่ช่ัวโมงตอ่มำโบเสียชีวติ 
เขำไดร้บักำรปลดปล่อยจำกชีวติมรรตยั

พ่อแม่ที่ ใจสลำยของเขำมำถึง ขณะ
พวกเขำยืนอยู่ ในโรงพยำบำลเล็กๆ 
พรอ้มกับเพื่อนรกัที่สุดของโบและ
ครอบครวั เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจคนหน่ึงเข้ำ
มำในห้องและยื่นโทรศัพท์มือถือของโบ
ให้แม่ของเขำ ขณะเธอถือโทรศัพท์ ไว ้
เสียงปลุกดงัขึน้ เธอเปิดโทรศัพท์และ
เห็นวำ่เป็นเสียงปลุกประจ�ำวนัของโบ 
เธออ่ำนออกเสียงข้อควำมของลูกชำย
ซ่ึงรกัควำมสนุกสนำนและเป็นวยัรุน่ที่
ชอบผจญภัยอย่ำงมำก เขำตัง้ข้อควำม
ไวอ้่ำนทุกวนั ข้อควำมอ่ำนวำ่ “จ�ำไวว้ำ่ 
จงให้พระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลำงชีวติ
คณุวนัน้ี”

กำรที่ โบจดจ่ออยู่กับพระผู้ ไถ่ของ
เขำไม่ไดค้ลำยควำมเศรำ้ของคนที่เขำ
รกั แตก็่ ให้ควำมหวงัและควำมหมำย
ที่ยิ่งใหญ่ตอ่ครอบครวัของโบและกำร
เลือกในชีวติ ทัง้ยังช่วยให้ครอบครวั
และเพื่อนของเขำมองข้ำมควำมโศก
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เศรำ้ของควำมตำยก่อนวยัอันควรไปยัง
ควำมจรงิอันน่ำปีตยิินดขีองชีวติหน้ำ น่ี
เป็นพระเมตตำอันละเอียดอ่อนส�ำหรบั
พ่อแม่ของโบ ที่จะมองผ่ำนสำยตำของ
ลูกชำย ไปยังส่ิงที่เขำให้คณุคำ่มำกที่สุด

ในฐำนะสมำชิกของศำสนจักร เรำได้
รบัของขวญัที่มีเสียงปลุกทำงวญิญำณ
ซ่ึงเตอืนเรำเมื่อเรำก�ำลังมองดว้ยสำยตำ
ของควำมเป็นมรรตยัที่ ไกลห่ำงจำก
ควำมรอด ศีลระลึกเป็นเครือ่งเตอืนใจ
เรำทุกสัปดำห์ ให้ ใจเรำมุ่งไปที่พระเยซู
ครสิตเ์สมอ เพื่อเรำจะระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลำและจะมีพระวญิญำณของ
พระองคอ์ยู่กับเรำตลอดเวลำ (ด ูคพ. 
20:77) แตบ่ำงครัง้เรำละเลยควำมรูสึ้ก
ถึงเครือ่งเตอืนใจและเสียงปลุกน้ี เมื่อ
เรำมีพระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลำงชีวติ
เรำ พระองคจ์ะทรงท�ำให้ดวงตำเรำเปิด
สู่ควำมเป็นไปไดท้ี่กวำ้งกวำ่เรำจะท�ำได้
เพียงล�ำพัง

ข้ำพเจ้ำไดร้บัจดหมำยที่น่ำสน
ใจมำกๆ จำกสตรทีี่ซ่ือสัตย์ท่ำนหน่ึง
เกี่ยวกับประสบกำรณ์จำกเสียงปลุก
เพื่อป้องกัน เธอเล่ำวำ่ดว้ยควำมตัง้ใจ
ที่จะช่วยให้สำมีของเธอเข้ำใจวำ่เธอ
รูสึ้กอย่ำงไร เธอเริม่บันทึกรำยกำรใน
โทรศัพท์ของเธอถึงส่ิงที่เขำท�ำหรอืพูด
ให้เธอขุ่นเคอืง เธอให้เหตผุลวำ่ เมื่อ
ถึงเวลำที่เหมำะสม เธอจะรวบรวมส่ิง
ที่เธอจดไวท้ัง้หมดไปให้เขำดเูพื่อจะ
ท�ำให้เขำตอ้งกำรเปลี่ยนแปลงตวัเอง 
อย่ำงไรก็ตำม ในวนัอำทิตย์หน่ึงขณะ
เธอก�ำลังรบัส่วนศีลระลึกดว้ยใจที่มุ่งไป
ยังกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด เธอ
ตระหนักวำ่กำรบันทึกควำมรูสึ้กดำ้นลบ
เกี่ยวกับสำมีของเธอเป็นกำรผลักดนั
พระวญิญำณให้ออกไปจำกเธอและจะ
ไม่มีวนัเปลี่ยนแปลงเขำได้

เสียงปลุกทำงวญิญำณดงัขึน้ในใจ
ของเธอวำ่ “ปล่อยเขำเถิด ปล่อยเขำเถิด 
ลบบันทึกน้ัน ส่ิงเหล่ำน้ีไม่ช่วยอะไร” 
จำกน้ันเธอเขียนตอ่ดงัน้ี: “ดฉัินใช้เวลำ
พักใหญ่ ในกำรกด ‘เลือกทัง้หมด’ และ
ใช้เวลำนำนกวำ่ในกำรกด ‘ลบ’” แตเ่มื่อ

ดฉัินท�ำเช่นน้ัน ควำมรูสึ้กดำ้นลบหำย
ไปจนหมดสิน้ หัวใจของดฉัินเป่ียมดว้ย
ควำมรกั—ควำมรกัที่มีตอ่สำมีและควำม
รกัที่มีตอ่พระเจ้ำ เช่นเดยีวกับเซำโล
บนถนนสู่ดำมัสกัส เธอท�ำให้วสัิยทัศน์
ของเธอเปลี่ยน สะเก็ดแห่งกำรบิดเบือน
หลุดจำกดวงตำเธอ

บ่อยครัง้ พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ
ทรงเปิดตำของผู้ที่ตำบอดทัง้ทำงโลก
และทำงวญิญำณ กำรเปิดตำของเรำไป
ยังควำมจรงิจำกสวรรค ์ทัง้ท�ำจรงิตำม
ตวัอักษรและภำพพจน์ ตำ่งเตรยีมเรำ
ให้พรอ้มที่จะหำยจำกอำกำรสำยตำสัน้
ทำงโลก เมื่อเรำใส่ ใจ “เสียงปลุก” ทำง
วญิญำณที่ส่งสัญญำณให้มีกำรแก้ ไข
หรอืขยำยมุมมองนิรนัดร์ ให้กวำ้งขึน้ 
เรำรบัสัญญำจำกกำรรบัส่วนศีลระลึก
เพื่อให้มีพระวญิญำณของพระองคอ์ยู่
กับเรำ ส่ิงน้ีเกิดขึน้กับโจเซฟ สมิธและ
ออลิเวอร ์คำวเดอรี ในพระวหิำรเคริท์
แลนดเ์มื่อควำมจรงิอันจับใจสอนโดย

พระเยซูครสิต ์ผู้ทรงให้สัญญำวำ่ “ม่ำน” 
แห่งข้อจ�ำกัดในควำมเป็นมรรตยัจะถูก 
“น�ำออกไปจำกจิตใจ[พวกเขำ], และ
ทรงเปิดดวงตำแห่งควำมเข้ำใจ[ของ
พวกเขำ]” (ค.พ.110:1).

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่โดยผ่ำน
เดชำนุภำพของพระเยซูครสิต ์เรำจะ
สำมำรถมองทำงวญิญำณได้ ไกลเกิน
กวำ่ส่ิงที่เรำมองเห็นจรงิๆเมื่อเรำระลึก
ถึงพระองคแ์ละมีพระวญิญำณของ
พระองคอ์ยู่กับเรำ ดวงตำแห่งควำม
เข้ำใจของเรำจะเปิดออก จำกน้ันควำม
จรงิอันยิ่งใหญ่แห่งควำมเป็นพระเจ้ำใน
ตวัเรำทุกคนจะประทับบนใจเรำอย่ำงมี
พลังมำกกวำ่เดมิ ในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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พยำกรณ์โจเซฟเพื่อฟ้ืนฟูกุญแจฐำนะ
ปุโรหิตแก่ศำสนจักรของพระเจ้ำ

ดว้ยประจักษ์พยำนน้ัน ข้ำพเจ้ำอ่ำน
พระคมัภีรม์อรมอนทุกวนัเป็นเวลำนำน
กวำ่ 50 ปี ดงัน้ันข้ำพเจ้ำจึงอำจคดิอย่ำง
มีเหตผุลไดว้ำ่ถ้อยค�ำของประธำนมอน
สันกล่ำวไวส้�ำหรบัคนอื่น แตเ่ช่นเดยีว
กับพวกท่ำนหลำยคน ข้ำพเจ้ำสัมผัส
ถึงกำรกระตุน้ของศำสดำพยำกรณ์และ
ค�ำสัญญำของท่ำนเชือ้เชิญให้ข้ำพเจ้ำ
พยำยำมมำกขึน้ พวกท่ำนหลำยคนท�ำ
อย่ำงที่ข้ำพเจ้ำท�ำ คอืตัง้ใจสวดอ้อนวอน
มำกขึน้ ตัง้ใจไตรต่รองพระคมัภีรม์ำก
ขึน้ และพยำยำมมำกขึน้ที่จะรบัใช้
พระเจ้ำและรบัใช้ผู้อื่นเพื่อพระองค์

ผลที่ตำมมำคอืข้ำพเจ้ำมีควำมสุข 
หลำยท่ำนมีควำมสุข น่ันคอืส่ิงที่ศำสดำ
พยำกรณ์สัญญำไว ้พวกเรำที่เปิดใจ
รบัค�ำแนะน�ำที่มำจำกกำรดลใจจะไดย้ิน
พระวญิญำณชัดเจนมำกขึน้ เรำพบ
พลังที่ยิ่งใหญ่กวำ่ในกำรตำ้นทำนกำร
ล่อลวงและไดสั้มผัสถึงศรทัธำที่เพิ่ม
ขึน้ในพระเยซูครสิตผ์ู้ฟ้ืนคนืพระชนม์
ในพระกิตตคิณุของพระองค ์และ
ศำสนจักรที่ด�ำรงอยู่ของพระองค์

ในฤดกูำลที่ควำมสับสนอลหม่ำน
ทวขีึน้ในโลก ส่ิงเหล่ำน้ันที่ทวขีึน้
ในประจักษ์พยำนขับไล่ควำมสงสัย

ข้ำพเจ้ำไดย้ินถ้อยค�ำของศำสดำ
พยำกรณ์รำวกับเป็นสุรเสียงของ
พระเจ้ำตรสักับข้ำพเจ้ำ และเช่น
เดยีวกันกับพวกท่ำนหลำยคน ข้ำพเจ้ำ
ตดัสินใจเช่ือฟังถ้อยค�ำเหล่ำน้ัน ตัง้แต่
ข้ำพเจ้ำยังเด็ก ข้ำพเจ้ำสัมผัสถึงพยำน
วำ่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพระค�ำของ
พระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำและพระบุตร
ทรงปรำกฏและตรสักับโจเซฟ สมิธ 
อัครสำวกสมัยโบรำณมำหำศำสดำ

โดย	ประธานเฮนรีย	์บี.	อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องที่รกั ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอน
ดว้ยควำมนอบน้อมวำ่พระ
วญิญำณของพระเจ้ำจะทรง

สถิตอยู่กับเรำขณะที่ข้ำพเจ้ำพูดวนั
น้ี ใจข้ำพเจ้ำเป่ียมดว้ยควำมส�ำนึกคณุ
ตอ่พระเจ้ำ เจ้ำของศำสนจักรแห่งน้ี 
ส�ำหรบักำรดลใจที่เรำสัมผัสได้ ในค�ำ
สวดอ้อนวอนอันแรงกล้ำ ค�ำเทศนำที่ ได้
รบักำรดลใจ และเสียงเพลงไพเรำะดงั
เทพขับขำนในกำรประชุมใหญ่น้ี

เดอืนเมษำยนที่ผ่ำนมำ ประธำน
โธมัส เอส. มอนสันให้ข่ำวสำรที่กระตุน้
ใจคนทั่วโลก รวมถึงใจข้ำพเจ้ำ ท่ำนพูด
ถึงพลังของพระคมัภีรม์อรมอน ท่ำน
กระตุน้ให้เรำศึกษำ ไตรต่รอง และ
ประยุกต์ ใช้ค�ำสอนในน้ัน ท่ำนสัญญำ
วำ่หำกเรำอุทิศเวลำในแตล่ะวนัเพื่อ
ศึกษำ ไตรต่รอง และรกัษำพระบัญญัติ
ที่มีอยู่ ในพระคมัภีรม์อรมอน เรำจะมี
ประจักษ์พยำนที่จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งถึงควำม
จรงิของพระคมัภีรแ์ละประจักษ์พยำน
ที่เรำไดร้บัถึงพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์
จะช่วยให้เรำปลอดภัยในช่วงเวลำทุกข์
ยำก (ด ู“พลังของพระคมัภีรม์อรมอน,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2017, 86–87.)

เช่นเดยีวกับพวกท่ำนหลำยคน 

อยา่กลวัเลยท่ีจะท�าดี
พระเจ้าตรัสกับเราว่าเม่ือเรายืนด้วยศรัทธาบนศิลาของพระองค์ ความสงสัยและความ
กลวัจะหมดส้ินไป ความปรารถนาในการท�าความดีจะเพ่ิมขึน้
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และควำมกลัวทัง้ยังน�ำควำมรูสึ้กแห่ง
สันตสุิขมำสู่เรำ กำรเอำใจใส่ค�ำแนะน�ำ
ของประธำนมอนสันส่งผลที่ดเียี่ยมสอง
อย่ำงกับข้ำพเจ้ำ หน่ึง พระวญิญำณ
ที่ท่ำนสัญญำไว้ ให้ควำมรูสึ้กในแง่ดี
เกี่ยวกับส่ิงที่ก�ำลังจะเกิดขึน้ในอนำคต 
แม้ ในขณะที่ควำมสับสนวุน่วำยของ
โลกดเูหมือนจะเพิ่มขึน้ และสอง ส่ิงที่
พระเจ้ำประทำนแก่ข้ำพเจ้ำ—และท่ำน
—คอืควำมรูสึ้กแรงกล้ำยิ่งขึน้ถึงควำม
รกัที่พระองคท์รงมีตอ่คนทุกข์ยำก เรำ
รูสึ้กถึงควำมปรำรถนำที่เพิ่มขึน้ในกำร
ออกไปช่วยชีวติผู้อื่น ควำมปรำรถนำน้ัน
เป็นหัวใจของกำรปฏิบัตศิำสนกิจและ
ค�ำสอนของประธำนมอนสัน

พระเจ้ำทรงสัญญำควำมรกัผู้อื่นและ 
ควำมกล้ำหำญให้แก่ศำสดำพยำกรณ์ 
โจเซฟ สมิธและออลิเวอร ์คำวเดอรเีมื่อ 
ดเูหมือนวำ่ภำรกิจเบือ้งหน้ำพวกท่ำน
ประดงักันเข้ำมำ พระเจ้ำตรสัวำ่ควำม
กล้ำหำญที่จ�ำเป็นน้ันจะมำจำกศรทัธำ
ของพวกท่ำนในพระองคผ์ู้ทรงเป็นศิลำ
ของพวกท่ำน

“อย่ำกลัวเลยที่จะท�ำด,ี บุตรของเรำ, 
เพรำะส่ิงใดก็ตำมที่เจ้ำหวำ่น, เจ้ำก็จะ
เก็บเกี่ยวส่ิงน้ัน; ฉะน้ัน, หำกเจ้ำหวำ่น
ควำมดเีจ้ำก็จะเก็บเกี่ยวควำมดเีป็น
รำงวลัของเจ้ำ.

“ฉะน้ัน, อย่ำกลัวเลย, เจ้ำฝูงแกะ
น้อย; จงท�ำดเีถิด; ตอ่ให้แผ่นดนิโลก
และนรกรวมกันตอ่ตำ้นเจ้ำ, แตห่ำก
เจ้ำสรำ้งขึน้บนศิลำของเรำ, พวกเขำจะ
เอำชนะไม่ได.้

“ดเูถิด, เรำไม่กล่ำวโทษเจ้ำ; จงไป
ตำมทำงของเจ้ำและอย่ำท�ำบำปอีกเลย; 
จงท�ำงำนซ่ึงเรำบัญชำเจ้ำดว้ยควำมมี
สต.ิ

“จงดทูี่เรำในควำมนึกคดิทุกอย่ำง; 
อย่ำสงสัย, อย่ำกลัว.

“จงด ูแผล ถูก แทง ที่ สีข้ำง เรำ, และ 
รอยตะปู ที่ มือ และ เท้ำ ของ เรำ ดว้ย; จง 
ซ่ือสัตย์, รกัษำ บัญญัต ิของ เรำ, และ เจ้ำ 
จะ สืบทอดอำณำจักร แห่ง สวรรค ์เป็น 
มรดก.” (คพ. 6:33–37)

พระเจ้ำตรสักับผู้น�ำแห่งกำรฟ้ืนฟู 
และตรสักับเรำ วำ่เมื่อเรำยืนดว้ยศรทัธำ
บนศิลำของพระองค ์ควำมสงสัยและ
ควำมกลัวจะหมดสิน้ไป ควำมปรำรถนำ
จะท�ำควำมดเีพิ่มขึน้ เมื่อเรำยอมรบัค�ำ
เชือ้เชิญของประธำนมอนสันที่จะปลูก
ประจักษ์พยำนถึงพระเยซูครสิต์ ในใจ
เรำ เรำไดร้บัพลัง ควำมปรำรถนำ และ
ควำมกล้ำหำญที่จะออกไปช่วยชีวติผู้อื่น
โดยไม่กังวลกับควำมตอ้งกำรของตวัเรำ
เอง

ข้ำพเจ้ำเห็นศรทัธำและควำมกล้ำ
หำญเช่นน้ันหลำยครัง้เมื่อวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ำยผู้มีควำมเช่ือเผชิญกับกำร
ทดลองที่น่ำหวำดหวัน่ ตวัอย่ำงหน่ึง
ในเรือ่งน้ีเกิดขึน้ขณะข้ำพเจ้ำอยู่ ใน
ไอดำโฮเมื่อเขื่อนทีตนัแตกวนัที่ 5 
มิถุนำยน ปี 1976 ก�ำแพงน� ้ำทลำยลงมำ 
คนหลำยพันคนหนีจำกบ้ำน บ้ำนเรอืน
หลำยพันหลังและธุรกิจพังทลำย น่ำ
อัศจรรย์ที่มีผู้เสียชีวติไม่ถึง 15 คน

ส่ิงที่ข้ำพเจ้ำเห็นที่น่ัน ข้ำพเจ้ำเห็น
ทุกครัง้ที่วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยยืนอย่ำง
มั่นคงบนศิลำแห่งประจักษ์พยำนถึง

พระเยซูครสิตเ์พรำะพวกเขำไม่สงสัย
เลยวำ่พระองคท์รงเฝ้ำดพูวกเขำอยู่ 
พวกเขำจึงไม่หวำดหวัน่ พวกเขำมอง
ข้ำมกำรทดลองของตนเองเพื่อไปช่วย
บรรเทำทุกข์ผู้อื่น และพวกเขำท�ำดงั
น้ันดว้ยควำมรกัพระเจ้ำ โดยไม่ขอส่ิงใด
ตอบแทน

ตวัอย่ำงเช่น เมื่อเขื่อนทีตนัแตก คู่
สำมีภรรยำวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยคูห่น่ึง
ก�ำลังเดนิทำง อยู่ ไกลจำกบ้ำนของตน
หลำยไมล์ ทันทีที่พวกเขำไดย้ินข่ำว
ในวทิยุ พวกเขำรบีกลับไปเรก็ซ์เบิรก์ 
แทนที่จะกลับไปบ้ำนของตนเองเพื่อดู
วำ่บ้ำนพังหรอืไม่ พวกเขำไปหำอธิกำร 
เขำอยู่ ในอำคำรหลังหน่ึงที่ ใช้เป็นศนูย์
พักฟ้ืนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขำก�ำลัง
ช่วยก�ำกับดแูลอำสำสมัครหลำยพันคน
ที่เพิ่งมำถึงดว้ยรถโรงเรยีนสีเหลือง

คูส่ำมีภรรยำเดนิไปหำอธิกำรและ
บอกวำ่ “เรำเพิ่งกลับมำ อธิกำร มีอะไร
ให้เรำช่วยไดบ้้ำง” อธิกำรให้รำยช่ือ
ครอบครวักับพวกเขำ คูส่ำมีภรรยำคู่
น้ันล้ำงโคลนและน� ้ำออกจำกบ้ำนหลัง
แล้วหลังเล่ำ พวกเขำท�ำงำนตัง้แตเ่ช้ำ
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ยันค�ำ่เป็นเวลำหลำยวนั ในที่สุดพวกเขำ
หยุดพักเพื่อกลับไปดบู้ำนของตนเอง 
บ้ำนหำยไปกับสำยน� ้ำ ไม่เหลืออะไรให้
ท�ำควำมสะอำด พวกเขำจึงรบีกลับไป
หำอธิกำรของพวกเขำ พวกเขำถำมวำ่ 
“อธิกำร มี ใครให้เรำช่วยอีกไหม”

ปำฏิหำรยิ์ของควำมกล้ำหำญและจิต
กุศลที่สงบเงียบ—ควำมรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต—์เกิดขึน้ซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำ
อีกตลอดหลำยปีทั่วโลก เกิดขึน้ในวนั
เวลำอันเลวรำ้ยของกำรข่มเหงและกำร
ทดลองในสมัยที่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธอยู่ ในมิสซูร ีเกิดขึน้เมื่อบรคิมั ยังก ์
น�ำกำรอพยพจำกนอวแูละเรยีกวสุิทธิชน 
ให้ ไปอยู่ ในที่รกรำ้งตลอดทั่วสหรฐัฝ่ัง
ตะวนัตก เพื่อช่วยกันสรำ้งไซอันส�ำหรบั
พระเจ้ำ

หำกท่ำนอ่ำนบันทึกประจ�ำวนัของผู้
บุกเบิกเหล่ำน้ัน ท่ำนจะเห็นปำฏิหำรยิ์
แห่งศรทัธำขับไล่ควำมสงสัยและควำม
กลัวออกไป และท่ำนอ่ำนเรือ่งของวสุิทธิ
ชนที่ละทิง้ควำมสนใจของตนเองเพื่อ
ช่วยคนอื่นเพื่อพระเจ้ำ ก่อนจะกลับไป
ยังฝูงแกะหรอืทุ่งนำที่ยังไม่ได้ ไถพรวน
ของตนเอง

ข้ำพเจ้ำเห็นปำฏิหำรยิ์แบบเดยีวกัน
น้ีสองสำมวนัทีผ่่ำนมำหลงัจำกพำยเุฮอร์
รเิคนเออรม์ำพัดกระหน�่ ำเปอร์ โตริโก 
เซนตท์อมัส และฟลอรดิำ วสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยรว่มมือกับโบสถ์อื่นๆ พรอ้มดว้ย
กลุ่มชุมชนในท้องที่ และองคก์รระดบั
ชำตเิริม่ท�ำควำมสะอำด

เหมือนกับเพื่อนข้ำพเจ้ำในเรก็ซ์
เบิรก์ คูส่ำมีภรรยำคูห่น่ึงในฟลอรดิำที่
ไม่ ใช่สมำชิกมุ่งให้ควำมช่วยเหลือชุมชน
แทนที่จะท�ำงำนบนที่ดนิของตนเอง 
เมื่อเพื่อนบ้ำนวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยบำง
คนเสนอควำมช่วยเหลือที่จะย้ำยตน้ไม้
ใหญ่สองตน้ที่ปิดกัน้ทำงเข้ำบ้ำน คูส่ำมี
ภรรยำอธิบำยวำ่พวกเขำหนักใจจนตอ้ง
หันไปช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีศรทัธำวำ่
พระเจ้ำจะทรงจัดหำควำมช่วยเหลือที่
พวกเขำตอ้งกำรเกี่ยวกับบ้ำนของตนเอง 
จำกน้ันสำมีเล่ำวำ่ก่อนที่สมำชิกของ

ศำสนจักรเรำมำถึงเพื่อเสนอควำมช่วย
เหลือ สำมีภรรยำคูน้ี่สวดอ้อนวอน พวก
เขำไดร้บัค�ำตอบวำ่ควำมช่วยเหลือจะมำ 
ควำมช่วยเหลือมำถึงภำยในไม่กี่ช่ัวโมง
หลังจำกไดร้บัควำมมั่นใจน้ัน

ข้ำพเจ้ำฟังรำยงำนข่ำววำ่มีบำงคน
เริม่เรยีกวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่สวมเสือ้
ยืดสีเหลืองรว่มมือรว่มใจวำ่ “เทพสี
เหลือง” วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยคนหน่ึงน�ำ
รถยนตข์องเธอไปตรวจซ่อม และชำย
ที่ช่วยเธอไดอ้ธิบำยถึง “ประสบกำรณ์
ทำงวญิญำณ” ที่เขำมีเมื่อคนสวมเสือ้สี
เหลืองมำย้ำยตน้ไม้ออกจำกสนำมและ
จำกน้ัน เขำพูด พวกเขำ “รอ้งเพลงให้
ผมฟังเกีย่วกบักำรเป็นลกูพระผู้เป็นเจำ้”

ชำวฟลอรดิำอีกคน—ที่ ไม่ ไดนั้บถือ
ศำสนำเดยีวกับเรำ—เล่ำวำ่วสุิทธิชนมำ
ที่บ้ำนของเธอขณะที่เธอก�ำลังท�ำงำน
ในสนำมหญ้ำที่เสียหำยและรูสึ้กหนักใจ 
รอ้นมำก เกือบจะรอ้งไห้ เธอพูดวำ่ อำสำ
สมัครสรำ้ง “ปำฏิหำรยิ์แท้” พวกเขำ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ ไม่เพียงดว้ยควำม
พำกเพียรแตด่ว้ยเสียงหัวเรำะกับรอยยิม้
ดว้ยโดยไม่หวงัผลตอบแทน

ข้ำพเจ้ำเห็นควำมพำกเพียรน้ันและ
ไดย้ินเสียงหัวเรำะเมื่อเย็นวนัเสำร ์ที่
ข้ำพเจ้ำไปเยี่ยมวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยกลุ่ม
หน่ึงในฟลอรดิำ อำสำสมัครหยุดงำน
ท�ำควำมสะอำดนำนพอที่จะให้ข้ำพเจ้ำ
จับมือกับพวกเขำบ้ำง พวกเขำบอกวำ่
สมำชิก 90 คนจำกสเตคของพวกเขำใน
จอรเ์จียพรอ้มใจกันวำงแผนมำช่วยชีวติ
ในฟลอรดิำเพียงคนืเดยีวก่อนจะออก
เดนิทำง

พวกเขำออกจำกจอรเ์จียเวลำต ี4 ขับ
รถหลำยช่ัวโมง ท�ำงำนทัง้วนัจนค�ำ่ และ
วำงแผนจะท�ำงำนตอ่ไปในวนัรุง่ขึน้

พวกเขำบรรยำยเรือ่งทัง้หมดให้
ข้ำพเจ้ำฟังดว้ยรอยยิม้และอำรมณ์ขัน 
ควำมเครยีดอย่ำงเดยีวที่ข้ำพเจ้ำรูสึ้ก
ไดค้อื พวกเขำอยำกจะหยุดรบัเสียง
ขอบคณุเพื่อจะไดก้ลับไปท�ำงำนตอ่ 
ประธำนสเตคเริม่เปิดเครือ่งเลื่อยไฟฟ้ำ
ของเขำอีกครัง้และก�ำลังตดัตน้ไม้ที่ โคน่

ลงมำ อธิกำรขนย้ำยกิ่งไม้ขณะที่เรำกลับ
ขึน้รถเพื่อไปยังทีมช่วยชีวติทีมตอ่ไป

ในตอนเช้ำวนัน้ัน ขณะที่เรำขับรถ
ออกจำกพืน้ที่อีกแห่งหน่ึง ชำยคนหน่ึง
ไดเ้ดนิมำที่รถ เขำถอดหมวดและกล่ำว
ค�ำขอบคณุอำสำสมัคร เขำบอกวำ่ “ผม 
ไม่ ใช่สมำชิกศำสนจักรของคณุ ผมไม ่
อยำกจะเช่ือส่ิงที่คณุท�ำให้เรำ ขอพระผู ้
เป็นเจำ้ทรงอวยพรคณุ” อำสำสมัครแอล 
ดเีอสใส่เสือ้เหลืองที่ยืนอยู่ข้ำงเขำยิม้ 
และยักไหล่ รำวกับวำ่เขำไม่สมควรได ้
รบัค�ำสรรเสรญิ

ขณะที่อำสำสมัครจำกจอรเ์จียมำช่วย
ชำยคนน้ีที่ ไม่อยำกจะเช่ือ วสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยหลำยรอ้ยคนจำกส่วนที่เสียหำย
หนักของฟลอรดิำเดนิทำงหลำยรอ้ยไมล์
ลงใต้ ไปยังพืน้ที่อีกแห่งหน่ึงในฟลอรดิำ
ซ่ึงพวกเขำไดย้ินวำ่ผู้คนที่น่ันโดนถล่ม
หนักกวำ่

วนัน้ันข้ำพเจ้ำจ�ำไดแ้ละเข้ำใจถ้อยค�ำ
ที่มำจำกศำสดำพยำกรณ์ของโจเซฟ 
สมิธมำกขึน้ “คนที่เป่ียมดว้ยควำมรกั
ของพระผู้เป็นเจ้ำไม่พอใจเพียงเป็น
พรแก่ครอบครวัตนเท่ำน้ัน แตจ่ะขยำย
ขอบเขตไปทั่วโลกเพรำะเขำปรำรถนำ
จะเป็นพรแก่เผ่ำพันธุ์ทัง้สิน้ของมนุษย์” 
(ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร:  โจเซฟ 
สมิธ [2007], 459).

เรำเห็นควำมรกัเช่นน้ันในชีวติของ
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยทุกหนแห่ง ทุกครัง้
ที่เกิดเหตกุำรณ์น่ำสลดใจที่ ใดก็ตำมใน
โลก วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยบรจิำคและอำสำ
ช่วยงำนดำ้นมนุษยธรรมของศำสนจักร 
แทบจะไม่ตอ้งประกำศหำเลย อันที่จรงิ 
ในบำงครัง้ เรำตอ้งขอให้คนที่จะอำสำ
สมัครชะลอกำรเดนิทำงไปยังศนูย์ช่วย
เหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยไวก้่อนจนกวำ่คน
ที่ก�ำกับดแูลงำนจะพรอ้มรบัพวกเขำ

ควำมปรำรถนำที่จะเป็นพรน้ันเป็น
ผลมำจำกผู้คนไดร้บัประจักษ์พยำนถึง
พระเยซูครสิต ์พระกิตตคิณุ ศำสนจักร
ที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู และศำสดำพยำกรณ์
ของพระองค ์น่ันคอืเหตผุลที่ผู้คนของ
พระเจ้ำไม่สงสัยและไม่กลัวเลย น่ันคอื
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เหตผุลที่ผู้สอนศำสนำอำสำจะรบัใช้ทั่ว
ทุกมุมโลก น่ันคอืเหตผุลที่บิดำมำรดำ
สวดอ้อนวอนกับลูกของตนให้ผู้อื่น น่ัน
คอืเหตผุลที่ผู้น�ำท้ำทำยให้เยำวชน
ยอมรบัค�ำขอของประธำนมอนสันที่จะ
ใฝ่ใจศึกษำพระคมัภีรม์อรมอนอย่ำงลึก
ซึง้ ผลดงักล่ำวไม่ไดม้ำจำกกำรถูกผู้น�ำ
กระตุน้แตม่ำจำกกำรที่เยำวชนและ
สมำชิกกระท�ำดว้ยศรทัธำ ศรทัธำที่น�ำ
ไปปฏิบัต ิซ่ึงเรยีกรอ้งกำรเสียสละอย่ำง
ไม่เห็นแก่ตวั น�ำมำซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลง
ใจที่ช่วยให้พวกเขำรูสึ้กถึงควำมรกัของ
พระผู้เป็นเจ้ำ

อย่ำงไรก็ตำม ใจเรำเปลี่ยนตรำบ
เท่ำที่เรำท�ำตำมค�ำแนะน�ำของศำสดำ
พยำกรณ์ตอ่ไปเท่ำน้ัน หำกเรำหยุดหลัง
จำกงำนส�ำคญัปะทุขึน้เพียงครัง้เดยีว 
กำรเปลี่ยนแปลงจะเลือนหำยไป

วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่ซ่ือสัตย์
เพิ่มพูนศรทัธำของพวกเขำในพระเจ้ำ
พระเยซูครสิต ์ในพระคมัภีรม์อรมอน
ซ่ึงเป็นพระค�ำของพระผู้เป็นเจ้ำ 
และในกำรฟ้ืนฟูกุญแจฐำนะปุโรหิต
ในศำสนจักรที่แท้จรงิของพระองค ์
ประจักษ์พยำนที่เพิ่มขึน้น้ันท�ำให้เรำ
กล้ำหำญมำกขึน้ ทวคีวำมห่วงใยที่เรำ
มีตอ่บุตรธิดำคนอื่นของพระผู้เป็นเจ้ำ
มำกขึน้ แตค่วำมท้ำทำยและโอกำสที่อยู่
เบือ้งหน้ำจะเรยีกรอ้งมำกกวำ่

เรำไม่สำมำรถเห็นรำยละเอียดล่วง
หน้ำ แตเ่รำรูภ้ำพรวมที่ ใหญ่กวำ่ เรำรูว้ำ่
ในยุคสุดท้ำยน้ี โลกจะสับสนวุน่วำย เรำ
รูว้ำ่ท่ำมกลำงปัญหำทุกอย่ำงที่เกิดขึน้ 
พระเจ้ำจะทรงน�ำวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่
ซ่ือสัตย์ ให้น�ำพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์ ไปสู่ทุกประชำชำต ิตระกูล ภำษำ 
และผู้คน และเรำรูว้ำ่สำนุศิษย์ที่แท้จรงิ
ของพระเจ้ำจะมีคำ่ควรและเตรยีมรบั
พระองคเ์มื่อพระองคเ์สด็จมำอีกครัง้ 
เรำไม่จ�ำเป็นตอ้งกลัว

ดงัน้ันแม้วำ่เรำไดเ้สรมิสรำ้งศรทัธำ
และควำมกล้ำหำญในใจของเรำแล้ว 
พระเจ้ำทรงคำดหวงัจำกเรำ—และจำก
อนุชนรุน่ตอ่จำกเรำมำกขึน้ พวกเขำ

จะตอ้งเข้มแข็งขึน้และกล้ำหำญมำก
ขึน้เพรำะพวกเขำจะท�ำส่ิงที่ยิ่งใหญ่กวำ่
และยำกกวำ่ที่เรำเคยท�ำมำแล้ว พวก
เขำจะเผชิญกำรตอ่ตำ้นจำกศัตรขูองจิต
วญิญำณเรำมำกกวำ่เดมิ

พระเจ้ำประทำนวธิีมองโลกในแง่
ดเีมื่อเรำมุ่งไปข้ำงหน้ำ “จงดทูี่เรำใน
ควำมนึกคดิทุกอย่ำง; อย่ำสงสัย, อย่ำ
กลัว” (คพ. 6:36). ประธำนมอนสันบอก
เรำวำ่จะท�ำเช่นน้ันไดอ้ย่ำงไร เรำตอ้ง
ไตรต่รองและประยุกต์ ใช้พระคมัภีร์
มอรมอนตลอดจนถ้อยค�ำของศำสดำ
พยำกรณ์ สวดอ้อนวอนเสมอ จงเช่ือ 
รบัใช้พระเจ้ำดว้ยสุดใจ พลัง ควำม
นึกคดิ และพละก�ำลังของเรำ เรำตอ้ง
สวดอ้อนวอนจนสุดพลังของใจทูลขอ
ของประทำนแห่งจิตกุศล ควำมรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต ์(ด ูโมโรไน  
7:47–48). และเหนือส่ิงอื่นใด เรำ
ตอ้งท�ำตำมค�ำแนะน�ำที่มำจำกศำสดำ
พยำกรณ์อย่ำงสม�่ำเสมอและไม่ลดละ

เมื่อทำงน้ันยำกล�ำบำก เรำสำมำรถ
พึ่งพำค�ำสัญญำของพระเจ้ำ—ค�ำสัญญำ

ที่ประธำนมอนสันเตอืนเรำเมื่อท่ำน
มักจะอ้ำงอิงพระค�ำของพระผู้ช่วยให้
รอดดงัน้ี “ผู้ ใดที่รบัเจ้ำ, ที่น่ันเรำจะอยู่
ดว้ย, เพรำะเรำจะไปเบือ้งหน้ำเจ้ำ. เรำ
จะอยู่ทำงขวำมือเจ้ำและทำงซ้ำยเจ้ำ, 
และพระวญิญำณของเรำจะอยู่ ในใจเจ้ำ, 
และเหล่ำเทพของเรำห้อมล้อมเจ้ำ, เพื่อ
ประคองเจ้ำไว”้ (คพ. 84:88)

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเจ้ำเสด็จ
ไปเบือ้งหน้ำท่ำนเม่ือใดก็ตำมที่ท่ำนอยู่
กับธุระของพระองค์ บำงครัง้ท่ำนจะ
เป็นเทพที่พระเจ้ำทรงส่งไปประคอง
ผู้อื่น บำงครัง้ท่ำนจะเป็นคนที่ถูกรำย
ล้อมด้วยเหล่ำเทพผู้ประคองท่ำน แต่
ท่ำนจะมีพระวิญญำณของพระองค์อยู่
ในใจท่ำนเสมอ ดังที่สัญญำไว้กับท่ำน
ในกำรประชุมศีลระลึกทุกครัง้ ท่ำน
เพียงแต่ต้องรักษำพระบัญญัติของ
พระองค์

วนัเวลำที่ดทีี่สุดล่วงหน้ำไปรอรบั
อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่น
ดนิโลก กำรตอ่ตำ้นจะเสรมิก�ำลังศรทัธำ
ของเรำในพระเยซูครสิต ์ดงัที่เคยเป็น
มำตัง้แตส่มยัของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ  
สมิธ ศรทัธำชนะควำมกลัวเสมอ กำร
ยืนหยัดรว่มกันสรำ้งควำมสำมัคคกีลม
เกลียว พระผู้เป็นเจ้ำผู้เป่ียมดว้ยควำม
รกัทรงฟังและทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอน
เพื่อคนขัดสนของท่ำน พระองค์ ไม่ทรง
หยุดพักหรอืบรรทมหลับ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
พระบิดำทรงพระชนม์และทรงตอ้งกำร
ให้ท่ำนกลับบ้ำนไปหำพระองค ์น่ีคอื
ศำสนจักรที่แท้จรงิของพระเจ้ำพระ
เยซูครสิต ์พระองคท์รงรูจ้ักท่ำน ทรง
รกัท่ำน ทรงเฝ้ำดแูลท่ำน พระองคท์รง
ชดใช้บำปของท่ำนและของข้ำพเจ้ำ
และบำปของบุตรธิดำทุกคนของพระ
บิดำบนสวรรค ์กำรตดิตำมพระองค์
ในชีวติท่ำนและในกำรรบัใช้ผู้อื่นคอื
หนทำงเดยีวสู่ชีวตินิรนัดร์

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนดงัน้ี ขอฝำกพร
และควำมรกัไวก้ับท่ำน ในพระนำมอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ไซอันดว้ยเลอืดเน้ือ หยำดเหง่ือ และน�ำ้ตำ  
แตแ่สวงหำพรของพระเจ้ำผ่ำนกำร 
ด�ำเนินชีวติตำมหลักธรรมพระกิตตคิณุ 
จนสุดควำมสำมำรถขณะยึดมั่นศรทัธำ 
ในพระเยซูครสิต—์พระผู้ทรงเยียวยำ 
ทุกคนที่แสวงหำพระองคอ์ย่ำงจรงิใจ

วสุิทธิชนยุคแรกไม่ดพีรอ้ม แต่
พวกเขำวำงรำกฐำนซ่ึงเรำก�ำลังสรำ้ง
ครอบครวัและสังคมที่รกัและรกัษำ
พันธสัญญำบนน้ัน ซ่ึงเห็นเดน่ชัดใน
ข่ำวตำ่งๆ ทั่วโลกเพรำะค�ำมั่นสัญญำ
ของเรำตอ่พระเยซูครสิตแ์ละกำรที่เรำ
อำสำช่วยคนใกล้ตวัและคนไกลตวั 3

ประธำนอำยรงิก์ครบั ข้ำพเจ้ำขอ
แสดงควำมซำบซึง้ใจดว้ยคนจำกที่ท่ำน
ให้ ไวต้อ่เทพเสือ้เหลืองหลำยหมื่นคน
ที่ก�ำลังรบัใช้ ในเทกซัส เม็กซิโก และ
ที่อื่นๆ

ข้ำพเจ้ำมีควำมเช่ือมั่นลึกซึง้วำ่ถ้ำ
เรำไม่ผูกพันกับคนที่อยู่มำก่อนเรำ รวม
ทัง้บรรพบุรษุผู้บุกเบิกของเรำ เรำจะ
สูญเสียสมบัตลิ�ำ้คำ่มำก ข้ำพเจ้ำเคย
พูดเรือ่ง “ศรทัธำในทุกย่ำงก้ำว” มำแล้ว
และจะพูดตอ่ไปในอนำคตเพรำะรูว้ำ่
อนุชนรุน่หลังตอ้งมีศรทัธำแบบเดยีว
กับที่วสุิทธิชนยุคแรกมี ในพระเจ้ำพระ
เยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟู 4

บรรพบุรษุผู้บุกเบิกของเรำอยู่ ในหมู่
ผู้บุกเบิกที่ซ่ือสัตย์เหล่ำน้ันผู้ดงึรถลำก 
น่ังเกวยีน และเดนิไปยูทำห์ พวกเขำ 
เหมอืนซิสเตอรเ์จน แมนนิงก ์เจมส์คอืม ี
ศรทัธำลึกซึง้ในทุกย่ำงก้ำวขณะพวกเขำ 
เดนิไปตำมทำงของตน

บันทึกส่วนตวัของพวกเขำเต็มไป
ดว้ยค�ำพรรณนำเกี่ยวกับควำมยำก
ล�ำบำก ควำมหิวโหย และควำมเจ็บ
ป่วย รวมทัง้ประจักษ์พยำนเรือ่งศรทัธำ
ของพวกเขำในพระผู้เป็นเจ้ำและพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิต์

พวกเขำมีทรพัย์สินทำงโลกไม่มำก
แตสุ่ขใจกับพรอันอุดมจำกควำมเป็นพี่
น้องชำยหญิงที่พวกเขำพบในศำสนจักร

ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำย แรงกล้ำในวนัน้ี ไม่ ใช่สิ 
น่ำจะแรงกล้ำกวำ่วนัที่ดฉัินรบับัพตศิมำ 
ครัง้แรก ดฉัินจ่ำยส่วนสิบและเงิน
บรจิำค รกัษำพระค�ำแห่งปัญญำ ดฉัิน
เข้ำนอนแตห่ัวค�ำ่และตืน่แตเ่ช้ำ ดฉัิน
พยำยำมเป็นแบบอย่ำงที่ดตีอ่ทุกคนแม้
รำ่งกำยจะอ่อนแอ” 2

ซิสเตอรเ์จมส์เหมือนวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยอีกมำกมำย เธอไม่เพียงสรำ้ง 

โดย	เอล็เดอร์เอม็.	รัสเซลล	์บลัลาร์ด

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

หน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบปีที่แล้ว บรคิมั 
ยังก์มองทั่วหุบเขำซอลท์เลค
เป็นครัง้แรกและประกำศวำ่ 

“ตรงน้ีแหละ!” 1 ท่ำนรูจ้ักที่น่ันเพรำะ
พระเจ้ำทรงเปิดเผยตอ่ท่ำน

ประมำณปี 1869 วสุิทธิชน 70,000 
กวำ่คนออกเดนิทำงคล้ำยกัน แม้จะมี
ควำมตำ่งมำกมำยดำ้นภำษำ วฒันธรรม 
และสัญชำต ิแตพ่วกเขำมีประจักษ์
พยำนรว่มกันเกี่ยวกับพระบิดำ พระ
บุตร พระวญิญำณบรสุิทธิ์ กำรฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์และ
ควำมปรำรถนำจะสรำ้งไซอัน—สถำนที่
แห่งสันต ิควำมสุข และควำมสวยงำม
ในกำรเตรยีมรบักำรเสด็จมำครัง้ที่สอง
ของพระผู้ช่วยให้รอด

หน่ึงในวสุิทธิชนรุน่แรกที่มำถึงยูทำห ์
คอืเจน แมนนิงก์ เจมส์—เธอเป็น
บุตรสำวของทำสที่เป็นไท ผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสศำสนจักรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู 
และสำนุศิษย์ที่ยอดเยี่ยมผู้ประสบ 
ควำมท้ำทำยยำกๆ ซิสเตอรเ์จมส์เป็น 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่ซ่ือสัตย์จนเธอสิน้
ชีวติในปี 1908

เธอเขียนวำ่ “ดฉัินตอ้งกำรพูดตรง
น้ีวำ่ศรทัธำของดฉัินในพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์ตำมที่สอนโดย

เดินทางต่อไป!
การเดินทางกลบัไปหาพระบิดาบนสวรรค์เป็นการเดินทางคร้ังส�าคัญท่ีสุดของชีวิตเรา

เจน แมนนิงก์ เจมส์ยงัคงเป็นวิสุทธิชนท่ีซ่ือสัตย์

แม้เผชิญความท้าทายท่ียาก
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ของพระเยซูครสิต ์เมื่อพวกเขำท�ำได ้
พวกเขำจะหนุนใจคนที่ถูกกดขี่และให้
พรคนเจ็บป่วยผ่ำนกำรรบัใช้กันและ
โดยฐำนะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ำ

พี่น้องสตรี ในแคชวลัเลย์ ยูทำห์ดแูล 
ช่วยเหลือวสุิทธิชนตำมเจตนำรมณ์ของ 
สมำคมสงเครำะห์ ให้ “พรอ้มใจกันช่วย 
คนขัดสน” 5 มำรก์ำเรต็ แม็คนีล บัลลำรด์ 
คณุย่ำทวดของข้ำพเจ้ำรบัใช้เคยีงข้ำง 
เฮนรยี์สำมีของเธอเมื่อเขำเป็นอธิกำร 
วอรด์โลแกนที่สองนำน 40 ปี มำร ์กำเรต็
เป็นประธำนสมำคมสงเครำะห์วอรด์
นำน 30 ปีในช่วงน้ัน เธอรบัคนยำกไร ้ผู้
ป่วย หญิงม่ำยและเด็กก�ำพรำ้เข้ำมำใน
บ้ำน และแม้กระทั่งแตง่ตวัให้ผู้ตำยใน
ชุดพระวหิำรที่สะอำด

ถึงแม้กำรระลึกถึงกำรเดนิทำงอัน 
เป็นประวตัศิำสตรข์องผูบุ้กเบกิมอรมอน 
ในศตวรรษที่ 19 จะเหมำะสมและ
ส�ำคญั แตเ่รำพึงจดจ�ำวำ่เรำแตล่ะคนยัง
ตอ้ง “เดนิทำงฟันฝ่ำชีวติตอ่ไป!” ขณะ
ที่เรำพิสูจน์ “ศรทัธำในทุกย่ำงก้ำว” 

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่จะไม่ไปรวม
กันตำมถิ่นฐำนผู้บุกเบิกทำงตะวนัตก
ของสหรฐัอีก แตผู่้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
มำรวมกันตำมที่ประชุมของตน ที่ซ่ึงวิ
สุทธิชนนมัสกำรพระ บิดำบนสวรรค์ ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เน่ืองจำก
มีที่ประชุมกวำ่ 30,000 แห่งทั่วโลก ทุก
คนจึงไปรวมกันตำมไซอันของตน ดงัที่
พระคมัภีรบ์ันทึกวำ่ “เพรำะน่ีคอืไซอัน
—ผู้มี ใจบรสุิทธิ์” 6

เมื่อเรำเดนิบนถนนแห่งชีวติ เรำได้
รบักำรทดสอบเพื่อดวูำ่เรำจะ “ถือปฏิบัติ
ส่ิงทัง้ปวงไม่วำ่อะไรก็ตำมที่ [พระเจ้ำ
ได]้ บัญชำ” หรอืไม่ 7

พวกเรำจ�ำนวนมำกอยู่บนเส้นทำง
อันน่ำทึ่งของกำรคน้พบ—อันน�ำไปสู่
สัมฤทธิผลส่วนตวัและกำรรูแ้จ้งทำง
วญิญำณ แตพ่วกเรำบำงคนอยู่บนเส้น
ทำงที่น�ำไปสู่โทมนัส บำป ควำมปวดรำ้ว 
และควำมผิดหวงั

ในบรบิทน้ี ขอให้ถำมตวัท่ำนวำ่ อะไร
คอืจุดหมำยสุดท้ำยของท่ำน ท่ำนก�ำลัง

ก้ำวไปที่ ใด และกำรเดนิทำงของท่ำน
น�ำท่ำนไปสู่ “พรเอนกประกำร” ที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสัญญำไวห้รอืไม่ 8

กำรเดนิทำงกลับไปหำพระบิดำบน
สวรรคเ์ป็นกำรเดนิทำงครัง้ส�ำคญัที่สุด
ของชีวติเรำ และด�ำเนินตอ่เน่ืองทุกวนั 
ทุกสัปดำห์ ทุกเดอืน และทุกปีขณะที่
เรำเพิ่มพูนศรทัธำในพระองคแ์ละใน
พระบุตรที่รกัของพระองค ์พระเยซู
ครสิต์

เรำตอ้งคอยดวูำ่ย่ำงก้ำวของเรำ
ในชีวติน�ำเรำไปที่ ใด เรำตอ้งตืน่ตวั
และเอำใจใส่พระด�ำรสัแนะน�ำที่
ประทำนแก่เหล่ำสำวกขณะพระเยซู
ทรงตอบค�ำถำมเหล่ำน้ี “ขอโปรดให้
พวก ข้ำ พระ องคท์รำบวำ่เหต ุกำรณ์
เหล่ำ น้ีเกิด ขึน้เมื่อ ไหร?่ และอะไรเป็น
หมำย ส�ำคญัวำ่พระ องคจ์ะเสด็จมำ และ
ยุคเก่ำจะสิน้ สุดลง?

“พระ เยซูตรสัตอบวำ่ ระวงัให้ด ีอย่ำ
ให้ [ชำยหญิงคนใด] ล่อ ลวงพวก ท่ำน”9

วนัน้ีข้ำพเจ้ำขอย�ำ้ค�ำแนะน�ำที่ผู้น�ำ
ศำสนจักรเคยให้ ไว้

• พี่น้องทัง้หลำย จงรกัษำหลักค�ำสอน
ของพระครสิต์ ให้บรสุิทธิ์และอย่ำ
ให้คนที่เปลี่ยนหลักค�ำสอนหลอก
ท่ำน พระกิตตคิณุของพระบิดำและ
พระบุตรไดร้บักำรฟ้ืนฟูผ่ำนโจเซฟ 
สมิธศำสดำพยำกรณ์ส�ำหรบัสมัยกำร
ประทำนน้ี

• อย่ำฟังคนที่ ไม ่ไดร้บัแตง่ตัง้และ/
หรอืกำรวำงมือมอบหน้ำที่สู่กำรเรยีก
ในศำสนจักรและไม่ไดร้บัควำม
เห็นชอบรว่มกันจำกสมำชิกของ
ศำสนจักร10

• จงระวงัองคก์ร กลุ่ม หรอืบุคคลที่อ้ำง
วำ่มีค�ำตอบลึกลับให้ค�ำถำมดำ้นหลัก
ค�ำสอนซ่ึงพวกเขำบอกวำ่อัครสำวก
และศำสดำพยำกรณ์ยุคปัจจุบันไม่มี
หรอืไม่เข้ำใจ

• อย่ำฟังคนที่ชักจูงท่ำนดว้ยแผนรวย
ทำงลัด สมำชิกของเรำสูญเสียเงิน
ทองมำกมำยเหลือเกิน ฉะน้ันจง
ระวงัให้ดี

ในบำงแห่ง พวกเรำหลำยคนมอง
ข้ำมเครือ่งหมำยและแสวงหำควำมรู้
ลึกลับในกิจกำรที่น่ำสงสัยและรำคำแพง
เพื่อให้กำรรกัษำและช่วยเหลือ

ถ้อยแถลงอย่ำงเป็นทำงกำรของ
ศำสนจักรเมื่อหน่ึงปีก่อนกล่ำววำ่ “เรำ
ขอให้สมำชิกศำสนจักรระวงัเรือ่งกำร
เข้ำกลุ่มใดก็ตำมที่สัญญำ—เพื่อแลกกับ
เงิน—เรือ่งกำรรกัษำอันน่ำอัศจรรย์หรอื
อ้ำงวำ่มีวธิีพิเศษเข้ำถึงพลังกำรรกัษำ
นอกเหนือไปจำกผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตที่
ไดร้บัแตง่ตัง้อย่ำงถูกตอ้ง”11

คูม่ือ ของศำสนจักรแนะน�ำวำ่ 
“สมำชิกตอ้งไม่ ใช้เวชปฏิบัตหิรอืแนว
ปฏิบัตดิำ้นสุขภำพที่อยู่ ในข่ำยสงสัย
ทำงกฎหมำยหรอืจรยิธรรมผู้น�ำในท้องที่
ควรแนะน�ำสมำชิกที่มีปัญหำสุขภำพให้
ปรกึษำแพทย์ผู้ท�ำเวชปฏิบัตทิี่มีควำม
เช่ียวชำญและมี ใบอนุญำตในประเทศที่
สมำชิกท�ำงำนอยู่”12

พี่น้องทัง้หลำย จงฉลำดและรบัรูว้ำ่
กิจกำรเหล่ำน้ันอำจดงึดดูทำงอำรมณ์
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แตสุ่ดท้ำยแล้วอำจเป็นอันตรำยทำง
รำ่งกำยและทำงวญิญำณ

ส�ำหรบับรรพชนผู้บุกเบิกของเรำ 
อิสรภำพและกำรพึ่งพำตนเองส�ำคญั
อย่ำงยิ่ง แตส่�ำนึกตอ่ชุมชนของพวกเขำ
ส�ำคญัเช่นกัน พวกเขำท�ำงำนดว้ยกัน
และช่วยกันเอำชนะควำมท้ำทำยทำง
กำยและทำงอำรมณ์ในสมัยของพวกเขำ 
ส�ำหรบัผู้ชำย มี โควรมัฐำนะปุโรหิต และ
ผู้หญิงมีสมำคมสงเครำะห์คอยรบัใช้ ผล
ทีต่ำมมำเหลำ่น้ีไมเ่ปลีย่นในสมยัของเรำ

สมำคมสงเครำะห์และโควรมัฐำนะ
ปุโรหิตมี ไวเ้พื่อควำมผำสุกทำงโลกและ
ทำงวญิญำณของสมำชิก

จงอยู่บนเส้นทำงพระกิตตคิณุโดย
มี “ศรทัธำในทุกย่ำงก้ำว” เพื่อท่ำนจะ
สำมำรถกลับไปยังที่ประทับของพระบิดำ
บนสวรรคแ์ละพระเจ้ำพระเยซูครสิต์

ไดอ้ย่ำงปลอดภัย พระเจ้ำทรงเป็นพระ
ผู้ช่วยให้รอดที่รกัของเรำ พระองคท์รง
เป็นพระผู้ ไถ่ของโลก เรำพึงถวำยเกียรติ
พระนำมศักดิสิ์ทธิ์ของพระองคแ์ละ
ไม่ ใช้ ในทำงที่ผิด พยำยำมรกัษำพระ
บัญญัตขิองพระองคเ์สมอ ถ้ำเรำท�ำเช่น
น้ัน พระองคจ์ะทรงอวยพรเรำและน�ำ
เรำกลับบ้ำนอย่ำงปลอดภัย

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญทุกท่ำนที่ ไดย้ินเสียง
ข้ำพเจ้ำให้ตอ้นรบัและโอบกอดทุกคนที่
ก�ำลังเดนิในเส้นทำงของตน ไม่วำ่พวก
เขำจะอยู่ตรงจุดใดก็ตำม

โปรดจ�ำไวว้ำ่ไม่มีพรใดที่เรำแบ่งปัน
ไดจ้ะยิ่งใหญ่กวำ่ข่ำวสำรของกำรฟ้ืนฟู 
ซ่ึงเมื่อรบัไวแ้ละด�ำเนินตำม จะไดร้บั 
ปีตอิันเป็นนิจและสันตสุิข—แม้ชีวติ 
นิรนัดร ์ขอใหเ้รำใช้พลงักำย พลงัใจ และ 
ประจักษ์พยำนของเรำช่วยผู้สอนศำสนำ 

หำบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ สอน 
และให้บัพตศิมำพวกเขำเพื่อพวกเขำ
จะมีพลังของหลักค�ำสอนพระกิตตคิณุ
น�ำทำงชีวติประจ�ำวนัของพวกเขำ

เรำตอ้งโอบกอดบุตรธิดำของพระผู้
เป็นเจ้ำอย่ำงมีเมตตำและขจัดอคต ิรวม
ทัง้กำรเหยียดผิว กำรเหยียดเพศ และ
กำรเหยียดสัญชำต ิขอให้พูดไดว้ำ่เรำเช่ือ
จรงิๆ วำ่พรของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตม์ี ไวส้�ำหรบั
บุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่เรำยังตอ้ง “เดนิ
ทำงตอ่ไป” และขอเชือ้เชิญให้ท่ำนอยู่
บนเส้นทำงพระกิตตคิณุขณะยังคงมุ่ง
หน้ำโดยเอือ้มไปหำบุตรธิดำทุกคนของ
พระผู้เป็นเจ้ำดว้ยควำมรกัควำมเมตตำ
สงสำรเพื่อเรำจะพรอ้มใจกันท�ำให้ ใจเรำ
บรสุิทธิ์และมือเรำสะอำดพอจะรบั “พร
เอนกประกำร” ซ่ึงรอคอยทุกคนที่รกั
พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระบุตรผู้เป็น
ที่รกัของพระองคอ์ย่ำงแท้จรงิ ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนดว้ยควำมนอบน้อมถ่อม
ตนในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ควำมทรงจ�ำที่สมบูรณ์ เพรำะเวลำที่
โจเซฟ สมิธแปลเขำไม่มีสมุดจดใดๆ 
ทัง้สิน้ อันที่จรงิ เอ็มมำภรรยำของเขำ
เล่ำ “เขำไม่ไดอ้่ำนจำกตน้ฉบับหรอื
หนังสือ . . . ถ้ำเขำมีอะไรแบบน้ัน เขำ
ซ่อนดฉัินไม่ไดห้รอก” 1

ดงัน้ัน โจเซฟบอกให้เขียนหนังสือ 
500 กวำ่หน้ำอย่ำงเหลือเช่ือโดยไม่จด
อะไรทัง้สิน้ไดอ้ย่ำงไร ในกำรท�ำเช่นน้ี 
เขำตอ้งไม่เป็นเพียงอัจฉรยิะที่มีควำม
คดิสรำ้งสรรคเ์ท่ำน้ัน แตต่อ้งมีภำพจ�ำ
ตวัหนังสือในสัดส่วนอันมหำศำลดว้ย  
แตถ่้ำเรือ่งน้ันจรงิ ท�ำไมนักวพิำกษ์ 
วจิำรณ์จึงไม่สรำ้งควำมสนใจให้พร 
สวรรคท์ี่ โดดเดน่น้ี

แตม่ีมำกกวำ่น้ัน ข้อโตแ้ย้ง
เหล่ำน้ีอธิบำยไดเ้ฉพำะเน้ือหำทำง
ประวตัศิำสตรข์องหนังสือ แตป่ัญหำ
ที่แท้จรงิยังคงอยู่ น่ันคอื โจเซฟเขียน
หนังสือที่ท�ำให้รูสึ้กถึงพระวญิญำณได้
อย่ำงไร และเขำไปหำหลักค�ำสอนอันลึก
ซึง้เช่นน้ันมำจำกไหน ซ่ึงส่วนมำกเป็น
ค�ำชีแ้จงหรอืขัดแย้งกับควำมเช่ือแบบ
ชำวครสิต์ ในสมัยของเขำ

ตวัอย่ำงเช่น พระคมัภีรม์อรมอน
สอนส่ิงที่ตรงข้ำมกับควำมเช่ือของชำว
ครสิตส่์วนใหญ่วำ่กำรตกของอำดมัเป็น 
ก้ำวส�ำคญัในกำรเดนิหน้ำ พระคมัภีร ์
เปิดเผยถึงพันธสัญญำที่ท�ำเมื่อรบั 
บัพตศิมำซ่ึงไม่ไดก้ล่ำวไว้ ในพระคมัภีร์
ไบเบิล

นอกจำกน้ีอำจมีคนถำมวำ่ โจเซฟได้
แนวคดิอันทรงพลังมำจำกไหน แนวคดิ
ที่วำ่เพรำะกำรชดใช้ของพระครสิต ์
พระองค์ ไม่เพียงช�ำระเรำให้สะอำด
เท่ำน้ัน แตท่รงท�ำให้เรำดพีรอ้มดว้ย 
เขำไปได้ โอวำทอันน่ำทึ่งเรือ่งศรทัธำใน 
แอลมำ 32 มำจำกไหน หรอืค�ำเทศนำ
ของกษัตรยิ์เบ็นจำมินเรือ่งกำรชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด ซ่ึงอำจเป็นค�ำ
เทศนำอันน่ำจดจ�ำที่สุดเกี่ยวกับหัวข้อน้ี
ในพระคมัภีรท์ัง้เล่ม หรอือุปมำนิทัศน์
เรือ่งตน้มะกอกกับควำมซับซ้อนของ
เรือ่งดงักล่ำวและหลักค�ำสอนที่มำกมำย 

อำยุ 23 ปี มีกำรศึกษำจ�ำกัด สรำ้งสรรค์
หนังสือโดยมีช่ือคนและสถำนที่แปลกๆ 
ไม่เหมือนใครเป็นหลำยรอ้ยช่ือ พรอ้ม
กับเรือ่งรำวและเหตกุำรณ์โดยละเอียด
ไดอ้ย่ำงไร ดงัน้ัน นักวพิำกษ์วจิำรณ์
หลำยคนจึงเสนอวำ่ท่ำนเป็นอัจฉรยิะ
ที่มีควำมคดิสรำ้งสรรคผ์ู้ที่ ใช้หนังสือ
หลำยเล่มและแหล่งช่วยอื่นๆ ในท้องที่
เพื่อสรำ้งสรรคเ์น้ือหำทำงประวตัศิำสตร์
ของพระคมัภีรม์อรมอน แตก็่ ไม่เป็นไป
ตำมข้ออ้ำงของพวกเขำ ไม่มีพยำนสัก
คนเดยีวที่มำแสดงตนวำ่เห็นโจเซฟกับ
แหล่งช่วยที่กล่ำวอ้ำงเหล่ำน้ีก่อนจะมี
กำรแปล

ถึงแม้ข้อโตแ้ย้งจะเป็นควำมจรงิ แต่
ก็ยังไม่เพียงพอที่จะอธิบำยถึงกำรมีอยู่
จรงิของพระคมัภีรม์อรมอน คนตอ้ง
ตอบค�ำถำมดว้ยวำ่ โจเซฟอ่ำนแหล่ง
ช่วยที่กล่ำวอ้ำงทัง้หมดน้ีไดอ้ย่ำงไร 
กรองเอำส่วนที่ ไม่เกี่ยวข้องออก รกัษำ
ข้อเท็จจรงิให้ตรงกันวำ่ใครอยู่ที่ ไหน
และเมื่อใด จำกน้ันบอกให้เขียนจำก

โดย	แทด	อาร์.	คอลลิสเตอร์

ประธานโรงเรียนวนัอาทิตยส์ามญั

พระคมัภีรม์อรมอนไม่เพียง
เป็นศิลำหลักของศำสนำเรำ
เท่ำน้ัน แตส่ำมำรถเป็นศิลำ

หลักของประจักษ์พยำนเรำดว้ย ทัง้น้ี
เพื่อวำ่เมื่อกำรทดลองหรอืค�ำถำมที่ ไม่
ไดร้บัค�ำตอบอยู่ตรงหน้ำเรำ พระคมัภีร์
จะยึดประจักษ์พยำนของเรำให้มั่นคง
ปลอดภัยได ้หนังสือเล่มน้ีมีน� ้ำหนักบน
ตำช่ังของควำมจรงิมำกกวำ่น� ้ำหนักรวม
กันทัง้หมดของข้อโตแ้ย้งจำกผู้วพิำกษ์
วจิำรณ์ เพรำะเหตใุด เพรำะถ้ำหนังสือ
เล่มน้ีจรงิ โจเซฟ สมิธก็เป็นศำสดำ
พยำกรณ์และน่ีคอืศำสนจักรที่ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์โดยไม่ขึน้
อยู่กับข้อโตแ้ย้งใดๆ ทำงประวตัศิำสตร์
หรอืข้อโตแ้ย้งอื่นๆ ของปฏิปักษ์ดว้ย
เหตผุลน้ี ผู้วพิำกษ์วจิำรณ์มีเจตนำจะ
หักล้ำงพระคมัภีรม์อรมอน แตพ่วก
เขำเผชิญอุปสรรคมำกมำยเพรำะพระ
คมัภีรเ์ล่มน้ีจรงิ

อันดบัแรก นักวพิำกษ์วจิำรณ์ตอ้ง
อธิบำยวำ่ โจเซฟ สมิธ หนุ่มบ้ำนไร่

พยานอนัทรงพลงัของพระผู ้
เป็นเจา้:	พระคมัภีร์มอรมอน
พระคัมภีร์มอรมอนคือพยานอันทรงพลงัของพระผู้ เป็นเจ้าถึงความเป็นพระเจ้าของ
พระเยซูคริสต์ การเรียกโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ และความจริงแท้แน่นอน
ของศาสนจักรนี้
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เมื่อข้ำพเจ้ำอ่ำนอุปมำนิทัศน์เรือ่งน้ี 
ข้ำพเจ้ำตอ้งรำ่งแผนผังให้เข้ำใจควำม
สลับซับซ้อนของอุปมำนิทัศน์ ตอนน้ี
เรำควรจะเช่ือวำ่โจเซฟ สมิธแคบ่อกให้
เขียนค�ำสอนเหล่ำน้ีจำกควำมคดิของ
เขำโดยไม่ไดจ้ดอะไรไวเ้ลยหรอื

ตรงข้ำมกับข้อสรปุเช่นน้ัน ลำยน้ิว
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ำมีอยู่ทั่วพระ
คมัภีรม์อรมอน เป็นเสมือนหลักฐำน
จำกควำมจรงิของหลักค�ำสอนอันสูงส่ง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค�ำเทศนำอันเป็นเลิศ
เรือ่งกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ถ้ำโจเซฟไม่ ใช่ศำสดำพยำกรณ์ แต่
เพื่อจะรบัผิดชอบตอ่ข้อคดิทำงหลัก
ค�ำสอนที่ โดดเดน่เหล่ำน้ีและอื่นๆ อีก
มำกมำย นักวพิำกษ์วจิำรณ์จะตอ้งให้
ข้อโตแ้ย้งวำ่เขำเป็นอัจฉรยิะทำงดำ้น
ศำสนศำสตรเ์ช่นกัน แตถ่้ำเป็นเช่น
น้ัน อำจมีคนถำมวำ่ ท�ำไมโจเซฟจึงเป็น
เพียงคนเดยีวในรอบ 1,800 ปีหลังจำก
กำรปฏิบัตศิำสนกิจของพระครสิตท์ี่น�ำ
เสนอหลักค�ำสอนพิเศษและแจ้งชัด
เช่นน้ันไดอ้ย่ำงกวำ้งขวำง เพรำะน่ีคอื
กำรเปิดเผย ไม่ ใช่ควำมปรำดเปรือ่ง  
ซ่ึงเป็นที่มำของหนังสือเล่มน้ี

ตอ่ให้เรำสมมตวิำ่โจเซฟเป็น
อัจฉรยิะทำงศำสนำและมีควำมคดิ
สรำ้งสรรค์ โดยมีภำพจ�ำเป็นตวัหนังสือ
—แตพ่รสวรรคเ์หล่ำน้ีเพียงอย่ำง

เดยีวก็ ไม่ไดท้�ำให้เขำเป็นนักเขียนที่
เช่ียวชำญ เพื่ออธิบำยถึงกำรมีอยู่จรงิ
ของพระคมัภีรม์อรมอน นักวพิำกษ์
วจิำรณ์จะตอ้งกล่ำววำ่โจเซฟ เป็นนัก
ประพันธ์ผู้มีพรสวรรค์ โดยก�ำเนิดเมื่อ
อำยุ 23 ปี หำไม่แล้วเขำจะน�ำช่ือ สถำน
ที่ และเหตกุำรณ์ตำ่งๆ มำผสมผสำน
ไดอ้ย่ำงสอดคล้องตอ้งกันโดยไม่ลักลั่น
ไดอ้ย่ำงไร เขำเขียนกลยุทธ์สงครำมได้
ละเอียดลออรอ้ยเรยีงค�ำเทศนำอย่ำงมี
วรรณศิลป์ และเขียนประโยคที่มีคน
ท�ำเครือ่งหมำยเน้นข้อควำม ท่องจ�ำ 
อ้ำงอิง และตดิไวบ้นประตตููเ้ย็นของคน
หลำยล้ำนคน วลีเช่น “เมื่อท่ำนอยู่ ใน
กำรรบัใช้เพื่อนมนุษย์ของท่ำน ท่ำนก็
อยู่ ในกำรรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำของท่ำน
น่ันเอง” ( โมไซยำห์ 2:17) หรอื “มนุษย์
เป็นอยู่, เพื่อพวกเขำจะมีปีต.ิ” (2 นีไฟ  
2:25) น่ีคอืข่ำวสำรอันทรงพลัง—
ข่ำวสำรที่มีชีวติ มีลมหำยใจ และให้กำร
ดลใจ กำรที่แนะน�ำวำ่โจเซฟ สมิธในวยั 
23 ปี มีทักษะที่จ�ำเป็นในกำรเขียนงำน
อันน่ำประทับใจน้ีในฉบับรำ่งเพียงฉบับ
เดยีวโดยใช้เวลำประมำณ 65 วนัท�ำกำร
เป็นเรือ่งที่ขัดกับควำมจรงิของชีวติ

ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เป็น
นักเขียนที่มีทักษะและประสบกำรณ์ 
ท่ำนเล่ำวำ่ค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่
สำมัญครัง้ล่ำสุด ท่ำนเขียนแล้วเขียน

อีกมำกกวำ่ 40 ครัง้ ตอนน้ีเรำควรเช่ือ
วำ่โจเซฟ สมิธบอกดว้ยตนเองให้จด
พระคมัภีรม์อรมอนทัง้เล่มโดยรำ่งไว้
แคฉ่บับเดยีว เปลี่ยนแปลงเฉพำะหลัก
ไวยำกรณ์เพียงเล็กน้อยหลังจำกน้ันหรอื

เอ็มมำ ภรรยำของโจเซฟ ยืนยัน
ควำมส�ำเรจ็ที่ ไม่น่ำเป็นไปไดน้ี้วำ่  
“ โจเซฟ สมิธ [ขณะเป็นชำยหนุ่ม]  
ไม่สำมำรถเขียนหรอืบอกให้เขียนปะตดิ
ปะตอ่กันดว้ยถ้อยค�ำสละสลวยได ้นับ
ประสำอะไรกับกำรบอกให้เขียนหนังสือ
อย่ำงพระคมัภีรม์อรมอน” 2

ในที่สุด ถึงแม้จะมีคนยอมรบัข้อโต้
แย้งทัง้หมดที่กล่ำวมำแล้ว อำจจะมี
ข้อสงสัยอยู่บ้ำง แตนั่กวพิำกษ์วจิำรณ์
ยังตอ้งเผชิญกับอุปสรรคใหญ่หลวงอีก
อย่ำงหน่ึง โจเซฟอ้ำงวำ่พระคมัภีร ์
มอรมอนเขียนบนแผ่นจำรกึทองค�ำ ค�ำ 
กล่ำวอ้ำงน้ีถูกวพิำกษ์วจิำรณ์ ไม่หยุด 
หย่อนในสมัยของท่ำน—เพรำะ “ทุก 
คน” รูว้ำ่ประวตัศิำสตร์ โบรำณเขียน 
บนแผ่นปำปิรสุหรอืแผ่นหนังสัตว ์จน 
หลำยปีตอ่มำ เมื่อมีกำรคน้พบงำน
เขียนโบรำณบนแผ่นโลหะ นอกจำกน้ี 
นักวพิำกษ์วจิำรณ์อ้ำงวำ่กำรใช้ซีเมนต์
ดงัที่อธิบำยในพระคมัภีรม์อรมอน เกิน
กวำ่ควำมเช่ียวชำญในเชิงช่ำงของชำว
อเมรกิันในยุคตน้—จนกระทั่งมีกำร
คน้พบอำคำรที่ก่อสรำ้งดว้ยซีเมนต์ ใน
อเมรกิำสมัยโบรำณ นักวพิำกษ์วจิำรณ์
ในปัจจุบันจะรบัผิดชอบอย่ำงไรกับเรือ่ง
เหล่ำน้ีรวมทัง้กำรคน้พบอย่ำงไม่น่ำเช่ือ
ที่คล้ำยคลึงกัน ท่ำนจะเห็นวำ่โจเซฟ
ตอ้งเป็นนักเดำที่ โชคดมีำกมำก อย่ำงไร
ก็ตำมถึงแม้ทุกอย่ำงที่เขำพูดไม่น่ำ
จะถูกตอ่ตำ้น ตรงข้ำมกับควำมรูท้ำง
วทิยำศำสตรแ์ละวชิำกำรที่มีอยู่ แตเ่ขำ
เดำถูกในขณะที่คนอื่นทัง้หมดเดำผิด

ในที่สุด คนอำจจะสงสัยวำ่บำงคน
เช่ือไปไดอ้ย่ำงไรวำ่ปัจจัยและอิทธิพล
ตำ่งๆ ที่เสนอโดยนักวพิำกษ์วจิำรณ์ มำ
รวมกันไดอ้ย่ำงพอเหมำะในวธิีที่ช่วย 
ให้ โจเซฟสำมำรถเขียนพระคมัภีร ์
มอรมอนและยังช่วยส่งเสรมิเล่ห์เหลี่ยม 
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ของซำตำน ทัง้หมดน้ีสมเหตสุมผลได้
อย่ำงไร เพื่อเป็นกำรตอบโต้ โดยตรงกับ
ข้อสันนิษฐำนดงักล่ำว หนังสือเล่มน้ีได้
สรำ้งแรงบันดำลใจให้คนหลำยล้ำนคน
ปฏิเสธซำตำนและด�ำเนินชีวติเหมือน
พระครสิตม์ำกขึน้

ขณะที่บำงคนอำจเลือกเช่ือกำร
ให้เหตผุลของนักวพิำกษ์วจิำรณ์ แต่
ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำ น่ันคอืทำงตนัทำง
วญิญำณและเชำวป์ัญญำ ในกำรเช่ือ
เช่นน้ัน ข้ำพเจ้ำตอ้งยอมรบัสมมตฐิำน
ที่พิสูจน์ ไม่ไดข้้อแล้วข้อเล่ำ นอกจำกน้ี
ข้ำพเจ้ำยังตอ้งไม่ ใส่ ใจประจักษ์พยำน
ของพยำน 11 คนทุกคน 3 ถึงแม้วำ่ทุก
คนจะยังคงแน่วแน่ตอ่ประจักษ์พยำน
ของพวกเขำตรำบวำระสุดท้ำยของ
ชีวติข้ำพเจ้ำตอ้งปฏิเสธหลักค�ำสอน
จำกสวรรคท์ี่มีอยู่หน้ำแล้วหน้ำเล่ำของ
หนังสือศักดิสิ์ทธิ์เล่มน้ีซ่ึงมีควำมจรงิ
อันสูงสุด ข้ำพเจ้ำตอ้งเพิกเฉยตอ่ข้อ
เท็จจรงิที่วำ่ มีฝูงชนรวมถึงตวัข้ำพเจ้ำ

ไดเ้ข้ำใกล้กับพระผู้เป็นเจ้ำมำกขึน้โดย
กำรอ่ำนหนังสือเล่มน้ีมำกกวำ่หนังสือ
เล่มอื่น เหนือส่ิงอื่นใดข้ำพเจ้ำตอ้ง
ปฏิเสธเสียงกระซิบยืนยันของพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ น่ีจะเป็นกำรขัดแย้ง
กับทุกส่ิงที่ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่จรงิ

เพื่อนที่ดแีละฉลำดคนหน่ึงของ
ข้ำพเจ้ำออกจำกศำสนจักรไประยะหน่ึง 
เมื่อเรว็ๆ น้ีเขำเขียนมำหำข้ำพเจ้ำเล่ำ
ถึงกำรกลับมำ “ ในตอนแรก ผมอยำก
ให้มีกำรพิสูจน์พระคมัภีรม์อรมอนทำง
ประวตัศิำสตร ์ภูมิศำสตร ์ภำษำศำสตร ์
และวฒันธรรม แตเ่มื่อผมเปลี่ยนจุด
สนใจไปยังส่ิงที่พระคมัภีรส์อนเกี่ยวกับ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละ
พระพันธกิจที่ช่วยให้รอดของพระองค ์
ผมเริม่มีประจักษ์พยำนถึงควำมจรงิ
ของพระคมัภีร ์วนัหน่ึงขณะอ่ำนพระ
คมัภีรม์อรมอนในห้อง ผมหยุดอ่ำน
และคกุเข่ำสวดอ้อนวอนอย่ำงสุดใจ 
ผมรูสึ้กไดอ้ย่ำงชัดเจนวำ่พระบิดำบน

สวรรคท์รงกระซิบตอ่วญิญำณของผม
วำ่ศำสนจักรและพระคมัภีรม์อรมอน
จรงิแท้แน่นอน ช่วงเวลำสำมปีครึง่ที่ผม
เรยีนรูเ้กี่ยวกับศำสนจักรอีกครัง้น�ำผม
กลับมำสู่ควำมจรงิโดยเช่ืออย่ำงสุดใจ”

ถ้ำคนหน่ึงจะใช้เวลำอ่ำนและ
ไตรต่รองพระคมัภีรม์อรมอนอย่ำง
อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนกับเพื่อน
ข้ำพเจ้ำ และฟังสุรเสียงอันไพเรำะ
ของพระวญิญำณ เขำจะไดร้บัพยำนที่
ปรำรถนำไว้ ในที่สุด

พระคมัภีรม์อรมอนเป็นของ 
ประทำนอันล�ำ้คำ่ของพระผู้เป็นเจ้ำที ่
มี ให้กับเรำ พระคมัภีรเ์ป็นทัง้ดำบและ 
โล่—ส่งพระค�ำของพระผู้เป็นเจ้ำออก 
ไปสู้แทนใจของคนเที่ยงธรรมและรบั 
ใช้เป็นผู้อำรกัขำที่ส�ำคญัที่สุดของควำม 
จรงิ ในฐำนะวสุิทธิชน เรำไม่เพียงม ี
สิทธิพิเศษในกำรอำรกัขำพระคมัภีร ์
มอรมอนเทำ่น้ัน แตเ่รำมีโอกำสเป็นฝ่ำย 
รกุเช่นกัน—คอืกำรส่ังสอนดว้ยพลัง 
อ�ำนำจถึงหลักค�ำสอนอันศักดิสิ์ทธิ์และ 
แสดงประจักษ์พยำนถึงพยำนอันสูงสุด 
ของพระเยซูครสิต์

ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์พยำนอัน
ศักดิสิ์ทธิ์วำ่พระคมัภีรม์อรมอนแปล
โดยของประทำนและเดชำนุภำพของ
พระผู้เป็นเจ้ำน่ีคอืพยำนอันทรงพลัง
ของพระผู้เป็นเจ้ำถึงควำมเป็นพระเจ้ำ
ของพระเยซูครสิต ์กำรเรยีกโจเซฟ 
สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ และควำม
จรงิแท้แน่นอนของศำสนจักรน้ี ขอให้
พระคมัภีรเ์ป็นศิลำหลักแห่งประจักษ์
พยำนของเรำ เพื่อที่พระคมัภีรจ์ะกล่ำว
ถึงเรำดงัที่กล่ำวถึงชำวเลมันผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสวำ่ พวกเขำ “ ไม่เคยตกเลย” 
(แอลมำ 23:6) ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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เป็นหน่ึงเดยีวกันคอืกำรกระท�ำของเรำ
เมื่อเรำแยกจำกสมำชิกศำสนจักรของ
เรำ ดังที่เรำทุกคนทรำบวำ่สุดท้ำยแล้ว
ก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้และเป็นเรื่อง
ปกติที่เรำจะพูดถึงกัน

โดยขึน้อยู่กับส่ิงที่เรำเลือกจะพูด
ถึงกัน ถ้ำค�ำพูดของเรำไม่ท�ำให้เรำ  
“มี ใจของ [เรำ] ผูกพันกันไว้ ในควำม
เป็นหน่ึงเดยีว,” 2 ดงัที่แอลมำสอนคนที่
ท่ำนให้บัพตศิมำที่แม่น� ้ำแห่งมอรมอน 
ส่ิงเหล่ำน้ันจะกัดกรอ่นควำมรกั  
ควำมไวว้ำงใจ และไมตรจีิตที่ควรมีอยู่
ท่ำมกลำงเรำ

มีค�ำพูดตำ่งๆ ที่ท�ำลำยควำมเป็น
หน่ึงเดยีวกัน เช่น “ ใช่ เขำเป็นอธิกำร
ที่ด ีแตค่ณุน่ำจะไดเ้ห็นเขำสมัยหนุ่มๆ 
นะ!”

หำกจะพูดให้สรำ้งสรรคก์วำ่น้ีอำจจะ
พูดวำ่ “อธิกำรเป็นคนดมีำก เขำโตเป็น
ผู้ ใหญ่ขึน้มำก ฉลำดขึน้มำกดว้ยตลอด
หลำยปีมำน้ี”

บ่อยครัง้เรำตรำหน้ำผู้คนอย่ำงถำวร
ดว้ยค�ำพูดท�ำนองน้ี “เรำไปเปลี่ยนควำม
คดิประธำนสมำคมสงเครำะห์ของเรำ
ไม่ไดห้รอก เธอดือ้มำก” ในทำงตรง
กันข้ำม เรำอำจพูดวำ่ “ช่วงน้ีประธำน
สมำคมสงเครำะห์เข้มงวดไปหน่อยนะ 
บำงทีเธออำจจะก�ำลังมีปัญหำ เรำน่ำจะ
ช่วยเธอและสนับสนุนเธอนะ!”

พี่น้องทัง้หลำย เรำไม่มีสิทธิ์พำดพิง
ใครแล้วบอกวำ่เขำจะเป็นอย่ำงน้ัน
ตลอดไป รวมทัง้ในแวดวงศำสนจักร
ของเรำ แทนที่จะเป็นเช่นน้ัน ค�ำพูด
ของเรำเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ของเรำควร
แสดงออกถึงควำมเช่ือของเรำในพระ
เยซูครสิตแ์ละกำรชดใช้ของพระองค์
และวำ่ในพระองคแ์ละผ่ำนทำงพระองค ์
เรำเปลี่ยนเป็นคนที่ดขีึน้ไดเ้สมอ

บำงคนเริม่วพิำกษ์วจิำรณ์และ
แตกแยกจำกผู้น�ำและสมำชิกศำสนจักร
ในเรือ่งเล็กน้อยมำก

เช่นในกรณีของชำยคนหน่ึงที่
ช่ือไซมอนด ์ไรเดอร ์เขำเป็นสมำชิก
ศำสนจักรในปี 1831 หลังจำกอ่ำนกำร

ในศำสนจักร แม้วำ่เรำจะตำ่งกัน แต่
พระเจ้ำทรงคำดหวงัให้เรำเป็นน� ้ำหน่ึง
ใจเดยีวกัน! พระองคต์รสัในหลักค�ำ
สอนและพันธสัญญำวำ่ “จงเป็นน� ้ำหน่ึง
ใจเดยีวกัน; และหำกเจ้ำไม่เป็นน� ้ำหน่ึง
ใจเดยีวกันเจ้ำก็มิ ใช่ของเรำ” 1

เมื่อเรำทุกคนเข้ำไปที่อำคำรประชุม
เพื่อนมัสกำรเป็นกลุ่ม เรำควรละทิง้
ควำมแตกตำ่งของเรำอันไดแ้ก่ เชือ้ชำต ิ
สถำนะทำงสังคม ควำมเห็นตำ่งทำงกำร
เมือง และควำมส�ำเรจ็ในดำ้นวชิำกำร
และงำนอำชีพ เรำควรจดจ่ออยู่กับ
วตัถุประสงคท์ำงวญิญำณที่เรำมีเหมือน
กัน เรำรอ้งเพลงสวดรว่มกัน ไตรต่รอง
พันธสัญญำเดยีวกันระหวำ่งศีลระลึก 
และพูดออกเสียง “เอเมน” พรอ้มกัน
หลังจบค�ำพูด บทเรยีน และค�ำสวด
อ้อนวอน—น่ีหมำยควำมวำ่เรำเห็นพ้อง
ตอ้งกันกับส่ิงที่มีผู้แบ่งปัน

ส่ิงเหล่ำน้ีที่เรำท�ำเป็นกลุ่มช่วยสรำ้ง
ควำมรูสึ้กเป็นน� ้ำหน่ึงใจเดยีวกันอย่ำง
มำกในที่ประชุม

แต่ ในควำมเป็นจรงิ ส่ิงที่ก�ำหนด ส่ิง
ที่ท�ำให้เป็นปึกแผ่น หรอืท�ำลำยควำม

โดย	เอล็เดอร์โซนี	แอล.	คอช

แห่งสาวกเจด็สิบ

ใ นเดอืนมิถุนำยน 1994 ข้ำพเจ้ำรบี
ขับรถกลับบ้ำนจำกที่ท�ำงำนเพื่อดู
ทีมชำตฟุิตบอลของเรำแข่งขันบอล

โลกในทีว ีหลังจำกออกเดนิทำงไม่นำน 
ข้ำพเจ้ำเห็นชำยคนหน่ึงบนทำงเท้ำอยู่
ไกลๆ ก�ำลังเลื่อนเก้ำอีเ้ข็น ที่ข้ำพเจ้ำ
สังเกตวำ่ตกแตง่ดว้ยธงชำตบิรำซิลของ
เรำไปข้ำงหน้ำอย่ำงเรง่รบี ข้ำพเจ้ำรูเ้ลย
วำ่เขำก�ำลังจะกลับไปดกูำรแข่งขันที่บ้ำน
เช่นกัน

เมื่อเรำสวนทำงและสบตำกัน ในเสีย้ว
วนิำทีน้ัน ข้ำพเจ้ำรูสึ้กเป็นหน่ึงเดยีวกับ
ชำยคนน้ันอย่ำงแรงกล้ำ เรำก�ำลังไปใน
ทิศทำงตรงข้ำมกัน เรำไม่รูจ้ักกัน และ
มีสภำพทำงสังคมและรำ่งกำยที่ตำ่ง
กันอย่ำงชัดเจน แตค่วำมหลงใหลกีฬำ
ฟุตบอลและควำมรกัชำตขิองเรำท�ำให้
เรำรูสึ้กเป็นน� ้ำหน่ึงใจเดยีวกันในช่ัวขณะ
น้ัน! ตัง้แตน้ั่นมำข้ำพเจ้ำไม่เห็นชำยคน
น้ันอีก แตว่นัน้ี หลำยสิบปีตอ่มำ ข้ำพเจ้ำ
ยังมองเห็นดวงตำคูน้ั่นและยังรูสึ้กถึง
สำยสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชำยคน
น้ันไดเ้พรำะในที่สุด เรำชนะกำรแข่งขัน
และครองถ้วยฟุตบอลโลกในปีน้ัน!

แยกจากกนั	แต่ยงัคงเป็น
หน่ึงเดียว
ในศาสนจักร แม้ว่าเราจะต่างกัน แต่พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกัน!
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เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับเขำ เขำขุ่นเคอืงที่
เห็นวำ่ผู้น�ำสะกดนำมสกุลของเขำผิด ค�ำ
วำ่ ไรเดอร ์ที่ตอ้งเป็นตวั y แตก่ลับเป็น 
ตวั i แทน ปฏิกิรยิำที่เขำมีตอ่เรือ่งน้ีน�ำ 
ไปสู่ควำมสงสัยในตวัศำสดำพยำกรณ์ 
และท้ำยที่สุดน�ำเขำไปสู่กำรข่มเหง 
โจเซฟและตกไปจำกศำสนจักร3

มีควำมเป็นไปไดเ้ช่นกันวำ่เรำทุกคน
เคยถูกผู้น�ำในศำสนจักรของเรำต�ำหนิ 
ซ่ึงจะเป็นกำรทดสอบวำ่เรำเป็นหน่ึง
เดยีวกันกับพวกเขำเพียงใด

ข้ำพเจ้ำอำยุเพียง 11 ปี แตจ่�ำได้
วำ่เมื่อ 44 ปีที่แล้ว อำคำรประชุมซ่ึง
ครอบครวัของข้ำพเจ้ำเข้ำโบสถ์มีกำร
ปรบัปรงุครัง้ใหญ่ ก่อนกำรปรบัปรงุน้ัน
จะเริม่ขึน้ ผู้น�ำภำคและผู้น�ำในท้องที่
ประชุมหำรอืกันวำ่สมำชิกจะมีส่วนช่วย
ท�ำงำนน้ันอย่ำงไร คณุพ่อข้ำพเจ้ำ ซ่ึง
ควบคมุดแูลหน่วยน้ันมำหลำยปีได้
แสดงควำมคดิเห็นอย่ำงหนักแน่นวำ่ควร
ให้ผู้รบัเหมำท�ำงำนน้ีไม่ ใช่มือสมัครเล่น

ควำมคดิเห็นของท่ำนไม่เพียงถูก
ปฏิเสธเท่ำน้ัน แตเ่รำไดย้ินวำ่ท่ำน
ถูกต�ำหนิอย่ำงแรงตอ่หน้ำคนอื่นใน
ขณะน้ัน ท่ำนเป็นผู้ที่อุทิศตนตอ่
ศำสนจักรอย่ำงมำกและเคยเป็นทหำรใน
สงครำมโลกครัง้ที่สองที่ยุโรปดว้ย ท่ำน
เคยชินกับกำรยืนหยัดและตอ่สู้เพื่อส่ิงที่
ท่ำนเช่ือ! มีคนสงสัยวำ่ท่ำนจะมีปฏิกิรยิำ
อย่ำงไรหลังจำกเหตกุำรณ์น้ี ท่ำนจะยืน
กรำนกับควำมคดิเห็นของท่ำนและยัง
คงตอ่ตำ้นกำรตดัสินใจที่ทุกคนเห็นชอบ
แล้วหรอืไม่

เรำเคยเห็นหลำยครอบครวัในวอรด์
ของเรำกลับอ่อนแอในพระกิตตคิณุและ
เลิกมำกำรประชุมเน่ืองจำกพวกเขำไม่
สำมำรถเป็นน� ้ำหน่ึงใจเดยีวกันกับคนที่
ก�ำลังน�ำพวกเขำ ตวัข้ำพเจ้ำเองไดเ้ห็น
เพื่อนหลำยคนจำกปฐมวยัเช่นกันที่ ไม่
ซ่ือสัตย์ตอ่ไปเมื่อเป็นเยำวชน เพรำะ
พ่อแม่ของพวกเขำจับผิดคนที่อยู่ ใน
ศำสนจักรเสมอ

แตค่ณุพ่อข้ำพเจ้ำตดัสินใจเป็นน� ้ำ
หน่ึงใจเดยีวกันกับเพื่อนวสุิทธิชนตอ่ไป 

หลำยวนัตอ่มำ เมื่อสมำชิกวอรด์รวมตวั
กันไปช่วยงำนก่อสรำ้ง ท่ำน “เชือ้เชิญ” 
ครอบครวัของเรำให้ตำมท่ำนไปที่อำคำร
ประชุมเผื่อเรำจะช่วยอะไรไดบ้้ำง

ข้ำพเจ้ำโกรธมำก ข้ำพเจ้ำรูสึ้กอยำก
ถำมท่ำนวำ่ “พ่อครบั ท�ำไมเรำจะตอ้งไป
ช่วยงำนก่อสรำ้งถ้ำพ่อไม่เห็นดว้ยกับกำร
ให้สมำชิกท�ำ” แตสี่หน้ำของท่ำนท�ำให้
ข้ำพเจ้ำไม่อยำกพูดเช่นน้ัน ข้ำพเจ้ำยัง
อยำกอยู่เป็นปกตดิเีพื่อรอกำรอุทิศซ�ำ้
โชคดทีี่ข้ำพเจ้ำตดัสินใจปิดปำกเงียบ 
และแค่ไปช่วยงำนก่อสรำ้ง!

คณุพ่อไม่ไดเ้ห็นโบสถ์ ใหม่ ท่ำน
ถึงแก่กรรมไปก่อนที่งำนจะเสรจ็สมบูรณ์ 
แตเ่รำทุกคนในครอบครวั ซ่ึงน�ำโดยคณุ
แม่ ยังคงท�ำส่วนของเรำตอ่ไปจนงำน
เสรจ็ และน่ันท�ำให้เรำเป็นหน่ึงเดยีวกัน
กับคณุพ่อข้ำพเจ้ำ กับสมำชิกศำสนจักร 
กับผู้น�ำของเรำ และที่ส�ำคญัที่สุดกับ
พระเจ้ำ!

ช่ัวขณะก่อนที่พระเยซูจะทรงประสบ
ควำมทุกขท์รมำนแสนสำหสัในเกทเสมนี  

เมื่อพระองคก์�ำลังสวดอ้อนวอนพระบิดำ
ให้อัครสำวกของพระองคแ์ละเรำทุกคน 
วสุิทธิชนทัง้หลำย พระองคต์รสัวำ่ “เพื่อ 
พวก เขำ จะ ได ้เป็น อัน หน่ึง อัน เดยีว กัน 
ดงั เช่น พระ องค ์ผู้ เป็น พระ บิดำ สถิต ใน 
ข้ำ พระ องค ์และ ข้ำ พระ องค ์ใน พระ องค”์4

พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
วำ่เมื่อเรำตดัสินใจเป็นหน่ึงเดยีวกันกับ
สมำชิกและผู้น�ำของศำสนจักร—ทัง้ใน
ยำมที่เรำอยู่ดว้ยกัน และโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเมื่อเรำแยกจำกกัน—เรำจะรูสึ้กเป็น
หน่ึงเดยีวกันอย่ำงสมบูรณ์มำกขึน้กับ
พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้
รอดของเรำดว้ย ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 38:27.
 2. โมไซยำห์ 18:21.
 3. ด ูMilton V. Backman Jr., The Heavens 

Resound: A History of the Latter-day Saints 
in Ohio, 1830–1838 (1983), 93–94.

 4. ยอห์น 17:21
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เรำวำงใจหรอืไม่วำ่พระบัญญัตขิอง
พระองคม์ี ไวเ้พื่อควำมดขีองเรำ ผู้น�ำ
ของพระองคแ์ม้ ไม่ดพีรอ้มจะน�ำเรำไดด้ี
หรอืไม่ สัญญำของพระองคแ์น่นอนไหม 
เรำวำงใจหรอืไม่วำ่พระบิดำบนสวรรค์
และพระเยซูครสิตท์รงรูจ้ักเรำและทรง
ตอ้งกำรช่วยเรำ แม้ท่ำมกลำงกำรทดลอง 
ควำมท้ำทำย และในยำมล�ำบำก เรำยังคง
วำงใจพระองคห์รอืไม่

เมื่อนึกย้อนกลับไปข้ำพเจ้ำเรยีนรูบ้ท
เรยีนที่ดทีี่สุดในช่วงล�ำบำกที่สุด—ไม่วำ่
จะเป็นเยำวชน เป็นผู้สอนศำสนำ เริม่
อำชีพใหม่ พยำยำมขยำยกำรเรยีก เลีย้ง
ดคูรอบครวัใหญ่ หรอืพยำยำมพึ่งพำ
ตนเอง ดเูหมือนชัดเจนวำ่ยำกแหละด!ี

ยากแหละดี
ยำกท�ำให้เรำแกรง่ขึน้ ท�ำให้เรำ

อ่อนน้อมถ่อมตน และเปิดโอกำสให้เรำ 
พิสูจน์ตนเอง ผู้บุกเบิกรถลำกที่เรำรกั 
ไดรู้จ้ักพระผู้เป็นเจ้ำ ในสภำพทีพ่วกเขำ 
ก�ำลังอับจน เหตใุดจึงใช้สองบทพูดถึง 
นีไฟกบัพี่ๆ  ที่ ไปเอำแผ่นจำรกึทองเหลอืง 
และใช้เพยีงสำมขอ้ทีข่อใหค้รอบครวัของ 
อิชมำเอลมำสมทบกับพวกเขำในแดน 
ทุรกันดำร (ด ู1 นีไฟ 3–4; 7:3–5). ด ู
เหมือนพระเจ้ำทรงตอ้งกำรท�ำให้นีไฟ 
เข้มแข็งขึน้ผ่ำนควำมพยำยำมที่จะเอำ 
แผ่นจำรกึมำให้ ได้

เรือ่งยำกๆ ในชีวติเรำไม่ควรท�ำให้เรำ
ประหลำดใจ หน่ึงในพันธสัญญำแรก
สุดที่เรำท�ำกับพระเจ้ำคอืด�ำเนินชีวติ
ตำมกฎแห่งกำรเสียสละ กำรเสียสละ 
โดยนิยำมเกี่ยวข้องกับกำรสละส่ิงที่เรำ
ปรำรถนำ ดว้ยประสบกำรณ์เรำทรำบวำ่
เรำสละน้อยมำกเมื่อเทียบกับพรที่ตำม
มำ ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของโจเซฟ 
สมิธ มีกำรกล่ำวไวว้ำ่ “ศำสนำที่ ไม่เรยีก
รอ้งกำรเสียสละอะไรเลยไม่มีพลังอ�ำนำจ
มำกพอจะก่อให้เกิดศรทัธำอันจ�ำเป็นตอ่
ชีวติและควำมรอด” 1

สมำชิกของพระผู้เป็นเจ้ำสำม
พระองคท์รงคุน้เคยกับเรือ่งยำก พระผู้
เป็นเจ้ำพระบิดำทรงเสียสละพระบุตร

ให้เรำ พระองคท์รงมอบอ�ำนำจกำรผนึก
ให้ผู้รบัใช้ของพระองค—์เพื่อผูกมัดบน
แผ่นดนิโลกและให้ผูกมัดในสวรรค!์ 
พระองคท์รงวำงใจเรำให้เป็นบิดำมำรดำ
ทำงโลก คร ูและผู้ดแูลบุตรธิดำของ
พระองค์

หลังจำกรบัใช้เป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่หลำยปีในหลำยภูมิภำคของโลก 
ข้ำพเจ้ำประกำศดว้ยควำมมั่นใจมำกขึน้
วำ่ พระองคท์รงวำงใจเรำ

ค�ำถำมส�ำหรบักำรประชุมใหญ่ครัง้น้ี
คอื “เรำวำงใจพระองคห์รอืไม่”

เราวางใจพระองคห์รือไม่
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันเตอืนเรำ

บ่อยครัง้ให้ “วำงใจในพระยำห์เวห์ดว้ย
สุดใจของเจ้ำ และอย่ำพึ่งพำควำมรอบรู้
ของตนเอง

“จงยอมรบัรูพ้ระองค์ ในทุกทำงของ
เจ้ำ และพระองคจ์ะทรงกระท�ำให้วถิี
ของเจ้ำรำบรืน่

“อย่ำคดิวำ่ตนมีปัญญำ” (สุภำษิต 
3:5–7).

โดย	เอล็เดอร์สแตนลีย	์จี.	เอลลิส

สมาชิกเกียรติคุณแห่งสาวกเจด็สิบ

ก่
อนข้ำพเจ้ำจะเริม่ ในฐำนะเป็น
ตวัแทนทุกคนที่ ไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรท�ำลำยล้ำงของพำยุเฮอรร์ิ

เคนและแผ่นดนิไหวล่ำสุดน้ี ข้ำพเจ้ำ
ขอแสดงควำมขอบคณุอย่ำงสุดซึง้
ส�ำหรบัอำสำสมัครรว่มแรงรว่มใจและผู้
ด�ำเนินกำรทุกคนที่ ให้ควำมช่วยเหลือ
และควำมหวงัแก่เรำ

ในเดอืนตลุำคม ปี 2006 ข้ำพเจ้ำพูด
ที่กำรประชุมใหญ่สำมัญเป็นครัง้แรก 
ข้ำพเจ้ำรูสึ้กวำ่เป็นข่ำวสำรส�ำคญัส�ำหรบั
ศำสนจักรทั่วโลกที่จะมีกำรยืนยันวำ่ 
“พระเจ้ำทรงวำงใจเรำ!”

พระองคท์รงวำงใจเรำในหลำยๆ ดำ้น 
พระองคป์ระทำนพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์และควำมสมบูรณ์ของพระ
กิตตคิณุในสมัยกำรประทำนน้ี พระองค์
ทรงมอบสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตให้
เรำ พรอ้มกุญแจเพื่อใช้ฐำนะปุโรหิต
อย่ำงถูกตอ้ง ดว้ยอ�ำนำจน้ัน เรำสำมำรถ
เป็นพร รบัใช้ รบัศำสนพิธี และท�ำพันธ
สัญญำ พระองคท์รงมอบศำสนจักรที่ ได้
รบักำรฟ้ืนฟู รวมทัง้พระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์

เราวางใจพระองคห์รือไม่	
ยากแหละดี	
ไม่ว่าเร่ืองใดกต็าม ยากเป็นผลดีกับคนท่ีจะก้าวหน้าด้วยศรัทธาและวางใจพระเจ้าและ
แผนของพระองค์
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องคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดจำกพระองค์ ให้
แก่ควำมทุกข์แสนสำหัสของกำรชดใช้ 
รวมถึงกำรสิน้พระชนม์ โดยกำรตรงึ
กำงเขน พระคมัภีรก์ล่ำววำ่พระเยซู
ครสิตเ์รยีนรูท้ี่จะ “เช่ือฟังโดยกำรทน
ทุกข์ตำ่งๆ” (ฮีบร ู5:8) พระองคท์รง
อำสำทนรบัควำมปวดรำ้วของกำรชดใช้ 
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงตอ้งอดทน
นำนเพื่อกระตุน้ เตอืน และน�ำทำงเรำ
แตบ่ำงครัง้เรำกลับเฉยเมย ตคีวำมผิด 
หรอืหลงลืม

ส่วนหน่ึงของแผน
ยำกเป็นส่วนหน่ึงของแผนพระ

กิตติคุณ จุดประสงค์ประกำรหน่ึง
ของชีวติน้ีคอืใหเ้รำรบักำรพสูิจน์ (ด ู
อับรำฮัม 3:25) น้อยคนทนทุกข์อย่ำงไม่
สมควรมำกกวำ่ผู้คนของแอลมำ พวก
เขำหนีไปจำกกษัตรยิ์ โนอำห์ที่ช่ัวรำ้ย 
เพียงเพื่อกลำยเป็นทำสของชำวเลมัน! 
ตลอดกำรทดลองเหล่ำน้ันพระเจ้ำสอน
พวกเขำวำ่พระองคท์รงตสีอนผู้คน
ของพระองค ์ทรงทดลอง “ควำมอดทน
และศรทัธำของพวกเขำ” (ด ูโมไซยำห์ 
23:21)

ในช่วงหลำยวนัที่เลวรำ้ยในคกุ
ลิเบอรต์ี ้พระเจ้ำทรงสอนให้ โจเซฟ 
สมิธ “อดทนมันดว้ยด”ี (คพ. 121:8) 
และทรงสัญญำวำ่ถ้ำท่ำนอดทน 
“ส่ิงทัง้หลำยทัง้ปวงเหล่ำน้ีจะเป็น
ประสบกำรณ์แก่เจ้ำ, และจะเกิดขึน้
เพื่อควำมดขีองเจ้ำ” (คพ. 122:7)

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันเคย
วงิวอน “ขอให้เรำเลือกส่ิงถูกตอ้งที่ยำก
กวำ่ แทนกำรเลือกส่ิงผิดที่ง่ำยกวำ่”2 
เกี่ยวกับพระวหิำรของเรำ ท่ำนกล่ำว
วำ่ “เพื่อให้ ไดร้บัพร [พระวหิำร] ไม่มี
กำรเสียสละใดมำกเกินไป ไม่มีรำคำใด
สูงเกินไป และไม่มีกำรตอ่สู้ ใดยำกเกิน
ไป”3

ในโลกของธรรมชำต ิยำกเป็นส่วน
หน่ึงของวฏัจักรชีวติ ยำกที่ลูกไก่จะฟัก
ออกจำกเปลือกไข่แข็งๆ น้ัน แตเ่มื่อมี
คนพยำยำมท�ำให้ง่ำยขึน้ ลูกไก่จึงไม่มี

ควำมแข็งแกรง่ที่จ�ำเป็นตอ่กำรใช้ชีวติ 
ในท�ำนองเดยีวกัน กำรที่ผีเสือ้ดิน้รน
ออกจำกดกัแดท้�ำให้มันแข็งแกรง่พอจะ
ใช้ชีวติได้

โดยผ่ำนตวัอย่ำงเหล่ำน้ี เรำเห็น
วำ่ยำกเกิดขึน้ เสมอ! เรำทุกคนมีควำม
ท้ำทำย ส่ิงทีเ่ปลีย่น คอืปฏิกิรยิำของเรำ
ตอ่ควำมยำก

ณ จุดหน่ึง บำงคนในพระคมัภีร์
ทนตอ่ “กำรข่มเหงหนัก” และ “ควำม
ทุกข์ยิ่งนัก” (ฮีลำมัน 3:34) พวกเขำ
มีปฏิกิรยิำอย่ำงไร “พวกเขำอดอำหำร
และสวดอ้อนวอนบ่อยครัง้, และเข้ม
แข็งยิ่งขึน้และยิ่งขึน้ในควำมนอบน้อม
ของตน, และมั่นคงยิ่งขึน้และยิ่งขึน้ใน
ศรทัธำแห่งพระครสิต,์ จนถึงกำรท�ำให้
จิตวญิญำณพวกเขำเป่ียมดว้ยปีตแิละ
กำรปลอบประโลม” (ฮีลำมัน 3:35)  
อีกตวัอย่ำงหน่ึงเกิดขึน้หลังจำกสงครำม
ยืดเยือ้หลำยปี “เพรำะระยะเวลำอัน 
ยำวนำนยิ่งของสงครำมระหวำ่งชำวนีไฟ
กับชำวเลมัน คนจ�ำนวนมำกจึงกลับ 
แข็งกระดำ้ง, . . . และคนจ�ำนวนมำก
จึงอ่อนลงเพรำะควำมทุกข์ของพวก
เขำ, ถึงขนำดที่ ไดน้อบน้อมถ่อมตนลง
ตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำ” (แอลมำ 
62:41)

เรำแตล่ะคนเลือกแสดงปฏิกิรยิำตอ่
ควำมยำก

จงระวงัความง่าย
ก่อนกำรเรยีกน้ีข้ำพเจ้ำเป็นที่ปรกึษำ

กำรเงินในเมืองฮูสตนั เทกซัส งำนส่วน
ใหญ่อยู่กับมหำเศรษฐีที่เป็นเจ้ำของ 
ธุรกิจ พวกเขำส่วนใหญ่สรำ้งธุรกิจที ่
ประสบควำมส�ำเรจ็จำกไม่มีอะไรผ่ำน 
กำรท�ำงำนหนักมำก เรือ่งเศรำ้ที่สุด 
ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำคอืเมื่อไดย้ินพวกเขำ
บำงคนพูดวำ่พวกเขำตอ้งกำรท�ำให้ชีวติ 
ลูกๆ ของพวกเขำง่ำยขึน้ พวกเขำไม่
ตอ้งกำรให้ลูกๆ ล�ำบำกเหมือนพวกเขำ 
กล่ำวอีกนัยหน่ึงคอืพวกเขำท�ำให้ลูกๆ 
สูญเสียส่ิงที่ท�ำให้ตนประสบควำมส�ำเรจ็

ตรงกันข้ำม เรำรูจ้ักครอบครวัหน่ึงที่
ท�ำตำ่งออกไป พ่อแม่ไดร้บัแรงบันดำล
ใจจำกประสบกำรณ์ของ เจ. ซี. เพนนี
ที่คณุพ่อของเขำบอกเขำเมื่ออำยุแปด
ขวบวำ่เขำตอ้งรบัผิดชอบเรือ่งเงินเอง 
พวกเขำมีแผนของตน เมื่อลูกของพวก
เขำเรยีนจบมัธยมปลำย พวกเขำตอ้ง
รบัผิดชอบเรือ่งเงินเอง—เพื่อเรยีนตอ่ 
(วทิยำลัย บัณฑิตวทิยำลัย) และเพื่อ
เป็นคำ่เลีย้งชีพ (พึ่งพำตนเองอย่ำง
แท้จรงิ) (ด ูคพ. 83:4) ดทีี่ลูกๆ ตอบ
สนองอย่ำงฉลำด พวกเขำทุกคนเรยีน
จบวทิยำลัยและหลำยคนจบบัณฑิต
วทิยำลัย—ดว้ยเงินของตนเอง ไม่ง่ำย 
แตพ่วกเขำท�ำได ้พวกเขำท�ำส่ิงน้ีดว้ย
ควำมพยำยำมอย่ำงหนักและศรทัธำ
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ศรัทธาท่ีจะวางใจพระองค์
ค�ำถำมวำ่ “เรำวำงใจพระองคห์รอืไม่” 

อำจถำมไดด้กีวำ่น้ันคอื “เรำมี ศรทัธำ ที่
จะวำงใจพระองคห์รอืไม่”

เรำมี ศรทัธำ ที่จะวำงใจในสัญญำ
ของพระองคเ์กี่ยวกับส่วนสิบหรอืไม่วำ่ 
90 เปอรเ์ซ็นตข์องรำยไดข้องเรำ บวก
ควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ ท�ำให้เรำมี
มำกกวำ่ 100 เปอรเ์ซ็นต ์ตำมล�ำพัง

เรำมี ศรทัธำ มำกพอที่จะวำงใจวำ่
พระองคจ์ะมำเยือนเรำในควำมทุกข์
ของเรำ (ด ูโมไซยำห์ 24:14) พระองค์
จะทรงตอ่สู้กับคนที่ตอ่สู้กับเรำ (ด ูอิส
ยำห์ 49:25; 2 นีไฟ 6:17) และพระองค์
จะทรงอุทิศควำมทุกข์ของเรำให้เป็นพร
ของเรำหรอืไม่ (ด ู2 นีไฟ 2:2)

เรำจะใช้ ศรทัธำ ที่จ�ำเป็นตอ่กำร
รกัษำพระบัญญัตขิองพระองคเ์พื่อ
พระองคจ์ะสำมำรถอวยพรเรำทัง้ทำง
โลกและทำงวญิญำณหรอืไม่ เรำจะยังคง
ซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้ำจนกวำ่ชีวติจะหำไม่
เพื่อพระองคจ์ะสำมำรถรบัเรำเข้ำสู่ที่
ประทับของพระองคห์รอืไม่  
(ด ูโมไซยำห์ 2:41)

พี่น้องทัง้หลำย เรำสำมำรถมีศรทัธำที่
จะวำงใจพระองค!์ พระองคท์รงประสงค์
ให้เรำไดส่ิ้งดทีี่สุด (ด ูโมเสส 1:39). 
พระองคจ์ะทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอน
ของเรำ (ด ูคพ. 112:10) พระองคจ์ะ
ทรงรกัษำสัญญำของพระองค ์(ด ูคพ. 
1:38) พระองคท์รงมีเดชำนุภำพในกำร
รกัษำสัญญำเหล่ำน้ัน (ด ูแอลมำ 37:16) 
พระองคท์รงทรำบทุกส่ิงทุกอย่ำง! และ
ส�ำคญัที่สุดคอืพระองคท์รงทรำบวำ่อะไร
ดทีี่สุด (ด ูอิสยำห์ 55:8–9)

โลกท่ีอนัตราย
โลกเรำทุกวนัน้ียำก เรำมีควำมช่ัว

รำ้ยและควำมเส่ือมทรำมลุกลำมในทุก
ประเทศ กำรก่อกำรรำ้ยเกิดขึน้แม้ ใน
ที่ปลอดภัย เศรษฐกิจเส่ือมถอย กำร
วำ่งงำน โรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชำต ิ
สงครำมกลำงเมือง ผู้น�ำเผด็จกำร และ
อื่นๆ เรำควรท�ำอะไร เรำจะหนีหรอื

สู้ อย่ำงไหนถูกตอ้ง เลือกอย่ำงไหนก็
อันตรำยได ้อันตรำยเมื่อจอรจ์ วอชิงตนั
และกองทัพของเขำตอ่สู้ แตอ่ันตรำย
เช่นกันเมื่อบรรพชนผู้บุกเบิกของเรำ
หนี อันตรำยเมื่อเนลสัน แมนเดลำตอ่สู้
เพื่อเสรภีำพ กล่ำวกันวำ่ควำมช่ัวเป็นตอ่ 
เพรำะคนดีไม่ท�ำอะไร 4

อยา่กลวั!
ในส่ิงที่เรำท�ำ เรำไม่ควรตดัสินใจ

หรอืท�ำเพรำะเรำรูสึ้กกลัว โดยแท้แล้ว 
“พระเจ้ำไม่ไดป้ระทำนใจที่ขลำดกลัว
แก่เรำ” (2 ทิโมธี 1:7) (ท่ำนเข้ำใจ
เหตผุลที่ค�ำวำ่ “อย่ำกลัว” เน้นอยู่ทั่ว
พระคมัภีรห์รอืไม่) พระเจ้ำทรงสอน
ข้ำพเจ้ำวำ่ควำมท้อแท้และควำมกลัว
เป็นเครือ่งมือของปฏิปักษ์ กำรตอบรบั
จำกพระเจ้ำตอ่ช่วงเวลำยำกๆ คอืออกไป
ดว้ยศรทัธำ

ยากคืออะไร
เรำแตล่ะคนอำจมีควำมเห็นตำ่ง

เกี่ยวกับส่ิงที่ยำก บำงคนอำจถือวำ่ยำก
จะจ่ำยส่วนสิบเมื่อเงินฝืดเคอืง บำงครัง้
ผู้น�ำพบวำ่ยำกจะคำดหวงัให้คนจนจ่ำย
ส่วนสิบ อำจจะยำกส�ำหรบับำงคนที่ตอ้ง
ออกไปดว้ยศรทัธำเพื่อแตง่งำนหรอืมี
ครอบครวั มีคนที่พบวำ่ยำกจะ “พอใจ
กับส่ิงซ่ึงพระเจ้ำทรงมอบให้ [พวกเขำ]” 
(แอลมำ 29:3) ยำกจะพอใจกับกำรเรยีก
ปัจจุบันของเรำ (ด ูแอลมำ 29:6) กำร
ลงโทษทำงวนัิยของศำสนจักรอำจดู
เหมือนยำกมำก แตส่�ำหรบับำงคนกำร
ลงโทษเป็นกำรเริม่กระบวนกำรกลับใจ
ที่แท้จรงิ

ไม่วำ่เรือ่งใดก็ตำม ยำกเป็นผลดกีับ
คนที่จะก้ำวหน้ำดว้ยศรทัธำและวำงใจ
พระเจ้ำและแผนของพระองค์

พยานของขา้พเจา้
พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน

วำ่ผู้น�ำที่น่ังอยู่ดำ้นหลังข้ำพเจ้ำไดร้บั
เรยีกจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ควำมปรำรถนำ
ของพวกท่ำนคอืรบัใช้พระเจ้ำให้ดแีละ

ช่วยเรำวำงฐำนพระกิตตคิณุในใจเรำ 
ข้ำพเจ้ำรกัและสนับสนุนพวกท่ำน

ข้ำพเจ้ำรกัพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ 
พระเยซูครสิต ์ข้ำพเจ้ำประหลำดใจที่
พระองคท์รงรกัพระบิดำและเรำมำก
พอจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้
ไถ่ของเรำ โดยท�ำเช่นน้ันพระองคท์รง
ทนทุกข์จนเป็นเหตใุห้พระองค ์“ส่ัน
เพรำะควำมเจ็บปวด, และเลือดออกจำก
ทุกขุมขน, และทนทุกข์ทัง้รำ่งกำยและ
วญิญำณ.” (คพ. 19:18) แม้ตอ้งเผชิญ
กับควำมน่ำพรัน่พรงึน้ีและควำมจ�ำเป็น 
แตพ่ระองคท์รงยืนยันกับพระบิดำวำ่ 
“อย่ำให้เป็นไปตำมใจข้ำพระองค ์แต่ ให้
เป็นไปตำมพระทัยของพระองค”์ (ลูกำ 
22:42) ข้ำพเจ้ำปลำบปลืม้ในถ้อยค�ำของ
เทพที่วำ่ “พระองค์ ไม่ไดอ้ยู่ที่น่ี เพรำะ
ทรงเป็นขึน้มำแล้ว” (มัทธิว 28:6)

แบบอย่ำงของพระองค ์“เป็นทำงน้ัน 
เป็นควำมจรงิ และเป็นชีวติ” (ยอห์น 
14:6) โดยท�ำตำมแบบอย่ำงของพระองค์
เท่ำน้ันเรำจึงจะพบ “สันตสุิขในโลกน้ี,  
และชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมำถึง” 
(คพ. 59:23) เมื่อข้ำพเจ้ำไดท้�ำตำม
แบบอย่ำงของพระองคแ์ละประยุกต์ ใช้
ค�ำสอนของพระองค ์ข้ำพเจ้ำเรยีนรูว้ำ่  
“พระ สัญญำ อัน ล�ำ้ คำ่ และ ยิ่ง ใหญ่ ”  
(2 เปโตร 1:4) แตล่ะอย่ำงของพระองค์
น้ันจรงิแท้แน่นอน

ควำมปรำรถนำสูงสุดของข้ำพเจ้ำ
คอืยืนอยู่กับมอรมอนในฐำนะสำนุศิษย์
ที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต ์(ด ู3 นีไฟ  
5:13) และไดย้ินจำกพระโอษฐ์ของ
พระองค์ ในวนัน้ันวำ่ “ดแีล้ว เจ้ำเป็น
บ่ำวที่ดแีละซ่ือสัตย์” (มัทธิว 25:21) ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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และควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำพรอ้ม
กับควำมช่วยเหลือจำกผู้น�ำและสมำชิก
หลำยคน เรำผ่ำนปีแรกๆ ที่ท้ำทำยมำได้

คนหลำยล้ำนคนที่เข้ำรว่มศำสนจักร 
และหลำยคนที่ก�ำลังเปลี่ยนใจเลื่อมใส
และรบับัพตศิมำแตล่ะสัปดำห์ ไดร้บั
ประจักษ์พยำนเกี่ยวกับนิมิตแรก พระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยำนกับ
เรำแตล่ะคนซ�ำ้ๆ บ่อยครัง้ ขณะที่เรำ
พยำยำมด�ำเนินชีวติตำมควำมจรงิอัน
เรยีบง่ำยของพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์

นิมติแรกและศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ  
สมิธน�ำควำมรูแ้ละควำมจรงิเพิ่มเตมิ 
ที่จ�ำเป็นตอ่ควำมสุขในชีวติน้ีและ 
ควำมสูงส่งของเรำในที่ประทับของพระ 
ผู้เป็นเจ้ำออกมำ ข้ำพเจ้ำจะกล่ำวถึง 
ควำมจรงิสำมประกำรที่เรำไดร้บัและ 
ตอ้งปฏิบัตติำมเพรำะเด็กหนุ่มคนหน่ึง 
คกุเข่ำสวดอ้อนวอนอย่ำงจรงิใจ

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์เพื่อ
น�าและแนะน�าเรา

ควำมจรงิอันส�ำคญัยิ่งที่เรำเรยีนรูจ้ำก
นิมิตแรกและศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธคอืพระผู้เป็นเจ้ำทรงเรยีกศำสดำ
พยำกรณ์ 3 ผู้หยั่งรูแ้ละผู้เปิดเผยเพื่อ
สอน น�ำทำง เตอืน และน�ำเรำ4 ชำย
เหล่ำน้ีเป็นกระบอกเสียงของพระผู้เป็น
เจ้ำบนแผ่นดนิโลก5 มีสิทธิอ�ำนำจที่จะ
พูดและปฏิบัติ ในพระนำมของพระเจ้ำ6 
โดยกำรท�ำตำมค�ำแนะน�ำของพวกท่ำน
อย่ำงเครง่ครดั เรำจะไดร้บักำรปกป้อง
และรบัพรอันประเสรฐิระหวำ่งกำรเดนิ
ทำงของเรำบนโลกน้ี

ขณะเรยีนที่มหำวทิยำลัยบรคิมั
ยังก์สมัยเป็นอดตีผู้สอนศำสนำหนุ่ม
โสด ข้ำพเจ้ำเข้ำรว่มภำคกำรประชุม
ฐำนะปุโรหิตของกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ในเทเบอรน์ำเคลิที่เท็มเปิลสแควร ์
ประธำนเอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน ประธำน
ศำสนจักรในขณะน้ันกระตุน้ให้อดตี
ผู้สอนศำสนำทุกคนจรงิจังกับเรือ่งกำร
แตง่งำนและให้กำรแตง่งำนเป็นควำม

เจ้ำวำ่ศำสนจักรไหนจรงิ เขำเห็นพระ 
ผูเ้ป็นเจำ้และพระเยซคูรสิต์ 1 เอ็ลเดอร ์
ให้เรำดภูำพวำดของนิมิตน้ัน เมื่อ
ข้ำพเจ้ำเห็น ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่โจเซฟ สมิธ
เห็นพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระ
เยซูครสิตจ์รงิๆ ผู้สอนศำสนำบอกวำ่
เน่ืองจำกนิมิตน้ัน ศำสนจักรที่แท้จรงิ
ของพระเยซูครสิตจ์ึงอยู่บนแผ่นดนิ
โลกอีกครัง้2

ผู้สอนศำสนำสอนเรำเกี่ยวกับแผน
แห่งควำมสุขของพระผู้เป็นเจ้ำและ
ตอบค�ำถำมของครอบครวัเรำเกี่ยว
กับศำสนำดว้ย พวกเขำสอนเรำวำ่
ครอบครวัสำมำรถอยู่ดว้ยกันหลังจำก
ชีวติน้ีเป็นพ่อ แม่ และลูกไดจ้รงิ

ครอบครวัเรำรบับัพตศิมำ หนทำง
ของกำรเปลี่ยนนิสัยเดมิๆ เลิก
ประเพณีหลำยอย่ำง และเป็นสมำชิก
ที่แข็งขันของศำสนจักรไม่รำบรืน่บ้ำง
ในบำงครัง้ แตเ่น่ืองจำกพระเมตตำ

โดย	เอล็เดอร์อะโดลสนั	เดอเปาลา	ปาเฮยา

แห่งสาวกเจด็สิบ

เ มื่อข้ำพเจ้ำอำยุเจ็ดขวบ ข้ำพเจ้ำถำม
แม่วำ่ “เมื่อแม่กับผมตำยแล้วไป
สวรรค ์แม่จะยังเป็นแม่ผมไหมครบั” 

เธอไม่คำดคดิวำ่ข้ำพเจ้ำจะถำมแบบน้ี 
แตเ่ธอตอบตำมที่เธอรู ้เธอบอกวำ่ “ ไม่
จ้ะ ในสวรรคเ์รำจะเป็นพี่น้องกัน แม่จะ
ไม่เป็นแม่ของลูก” น่ันไม่ ใช่ค�ำตอบที่
ข้ำพเจ้ำหวงัไว้

ไม่นำนหลังจำกที่เรำคยุกันสัน้ๆ มี
ชำยหนุ่มสองคนมำที่หน้ำประตบู้ำน
เรำ น่ำอัศจรรย์ พ่อข้ำพเจ้ำยอมให้พวก
เขำเข้ำมำข้ำงใน พวกเขำบอกวำ่พวก
เขำเป็นผู้สอนศำสนำจำกศำสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

เอ็ลเดอรเ์หล่ำน้ี ตำมที่เรำรูว้ำ่เป็น 
ช่ือพวกเขำ เริม่สอนครอบครวัของ 
เรำ ข้ำพเจ้ำยังจ�ำไดว้ำ่เรำมีควำมสุข 
และตืน่เตน้ทุกครัง้ที่พวกเขำมำบ้ำน 
เรำ พวกเขำบอกเรำวำ่มีเด็กหนุ่มคน 
หน่ึงเข้ำไปในป่ำเพื่อทูลถำมพระผู้เป็น 

ความจริงอนัส�าคญัยิง่— 
ความจ�าเป็นท่ีเราตอ้ง
ปฏิบติัตาม
นิมิตแรกและศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธน�าความรู้และความจริงท่ีจ�าเป็นต่อความ
สุขในชีวิตนีแ้ละความสูงส่งของเราออกมา
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ส�ำคญัอันดบัแรกในชีวติของเขำ7 หลัง
จำกภำคกำรประชุมน้ัน ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่
ข้ำพเจ้ำไดร้บัเรยีกให้กลับใจและจ�ำเป็น
ตอ้งปฏิบัตติำมค�ำแนะน�ำของศำสดำ
พยำกรณ์

ดงัน้ัน ข้ำพเจ้ำตดัสินใจกลับไป
บรำซิล ประเทศบ้ำนเกิดของข้ำพเจ้ำ
เพื่อมองหำภรรยำ ก่อนไปบรำซิลเพื่อ
ฝึกงำนสองเดอืน ข้ำพเจ้ำโทรหำแม่
และเพื่อนบำงคน ไดร้ำยช่ือหญิงสำว
มำ 10 คน—โดยแตล่ะคนมีคณุสมบัติ
เหมำะสมกับกำรเป็นภรรยำ

ขณะอยู่ ในบรำซิล หลังจำกไตรต่รอง
และสวดอ้อนวอน ข้ำพเจ้ำไปพบหญิง
สำวคนหน่ึงในรำยช่ือน้ัน ออกเดทกับ
เธอ ขอหมัน้ และก�ำหนดวนัแตง่งำน
กับเธอ น่ันไม่ ใช่กำรท�ำลำยสถิตดิำ้น
เวลำส�ำหรบันักเรยีนในโพรโว ยูทำห์ 
ในกำรออกเดทและหมัน้ แตน่ี่เป็น
ควำมเรว็ตำมมำตรฐำนบรำซิล

ไม่กี่เดอืนตอ่มำ ข้ำพเจ้ำแตง่งำนกับ
อีเลน เธอเป็นยอดรกัในชีวติข้ำพเจ้ำ
และเป็นพรอันประเสรฐิ

ข้ำพเจ้ำไม่ไดแ้นะน�ำวำ่ทุกคนตอ้ง
ท�ำรำยช่ือเหมือนกัน แตข่้ำพเจ้ำก�ำลัง
แนะน�ำ—อำจจะมำกกวำ่แนะน�ำ—วำ่
เรำตอ้งปฏิบัตติำมค�ำพูดของศำสดำ
พยำกรณ์ที่มีชีวติของเรำเสมอ

ศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ
ในวนัน้ีคอืประธำนโธมัส เอส. มอนสัน 
และเรำจะไดร้บัพรจำกกำรท�ำตำมค�ำ
แนะน�ำของท่ำนโดยไม่ขำดตกบกพรอ่ง

ความรู้เก่ียวกบัพระลกัษณะท่ีแทจ้ริงของ
พระผูเ้ป็นเจา้

ควำมจรงิอีกประกำรหน่ึงที่เรำเรยีน
รูจ้ำกนิมิตแรกและศำสดำพยำกรณ์โจ
เซฟ สมิธคอืพระลักษณะที่แท้จรงิของ
พระผู้เป็นเจ้ำ ให้จินตนำกำรวำ่เรำจะ
ไดร้บัพรเช่นไรที่ ไดรู้ว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงเป็นพระสัตภำวะมีพระวรกำยเป็น
เน้ือหนังและกระดกูสัมผัสไดด้งัของ
เรำ8 วำ่เรำสำมำรถนมัสกำรพระผู้เป็น
เจ้ำผู้ทรงพระชนม์อยู่จรงิ เรำเข้ำใจ

พระองค์ ได ้ทรงแสดงพระองคแ์ละ
เปิดเผยพระองคเ์องพรอ้มดว้ยพระ
บุตรของพระองคต์อ่ศำสดำพยำกรณ์
ของพระองค—์ทัง้ศำสดำพยำกรณ์ใน
สมัยโบรำณและศำสดำพยำกรณ์ในยุค
สุดท้ำยน้ี 9 พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็น
เจ้ำผู้ทรงไดย้ินและทรงตอบค�ำสวด
อ้อนวอนของเรำ10 พระผู้เป็นเจ้ำผู้ทอด
พระเนตรเรำจำกสวรรคเ์บือ้งบน11 ทรง
ห่วงใยเกี่ยวกับควำมผำสุกทำงวญิญำณ
และทำงโลกของเรำเสมอ พระผู้เป็น
เจ้ำผู้ประทำนสิทธิ์เสรี ให้เรำเพื่อตดัสิน
ดว้ยตนเองเพื่อตดิตำมและเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระองค์ โดยไม่ทรงบังคบั12 
พระผู้เป็นเจ้ำผู้ประทำนพรเรำและให้
เรำเผชิญกำรทดลองเพื่อเรำจะเตบิโต
และเป็นเหมือนพระองค์

พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้ำผู้
เป่ียมดว้ยควำมรกัผู้ประทำนแผนหน่ึง
ซ่ึงโดยแผนน้ันเรำสำมำรถไดร้บัควำม
สุขในชีวติน้ีและในนิรนัดร

พระเยซูคริสตคื์อพระผูช่้วยใหร้อดของเรา
จำกนิมิตแรกและศำสดำพยำกรณ์

โจเซฟ สมิธ เรำไดร้บัควำมรูถ้ึงควำม
เป็นจรงิและพระพันธกิจอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์ผู้ทรงเป็น
ศิลำมุมเอกของศำสนำเรำ

เน่ืองจำกควำมตำยเกิดขึน้ในโลก 
เวลำน้ีเรำมีชีวติอยู่ฉันใด วนัหน่ึงเรำ
ทุกคนจะตอ้งตำยฉันน้ัน ผลกระทบ
อย่ำงหน่ึงจำกควำมตำยคอืกำรสูญเสีย
รำ่งกำยของเรำอย่ำงถำวร เรำไม่สำมำรถ
รบัรำ่งกำยคนืมำไม่วำ่จะดว้ยวธิี ใด
ก็ตำม นอกจำกน้ัน เพรำะเรำทุกคน
ท�ำบำประหวำ่งกำรเดนิทำงของเรำที่น่ี
บนแผ่นดนิโลก เรำจะไม่มีวนัไดก้ลับ
ไปยังที่ประทับของพระบิดำบนสวรรค์
ของเรำ

ท่ำนจินตนำกำรถึงผลของกำรถูก
ตดัออกจำกที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ
และไม่ไดร้บัรำ่งกำยอีกเลยไดห้รอืไม่

จ�ำเป็นตอ้งมีพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ ไถ่เพื่อให้เรำเป็นอิสระจำกควำม

ตำยและบำป ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูล
ของพระบิดำบนสวรรค ์พระเยซูครสิต์
เสด็จมำแผ่นดนิโลก ทรงทนทุกข์
ทรมำน สิน้พระชนม์บนกำงเขน และ
ฟ้ืนคนืพระชนม์เพื่อวำ่เรำจะฟ้ืนคนื
ชีวติไดเ้ช่นกัน และดว้ยกำรกลับใจที่
จรงิใจ กำรท�ำและรกัษำพันธสัญญำอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ เรำจะกลับไปสู่ที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้ำอีกครัง้

เจคอบอธิบำยวำ่ “ โอ้พระคณุควำม
ดขีองพระผู้เป็นเจ้ำของเรำไรข้อบเขต
เพียงใด, ผู้ทรงเตรยีมทำงเพื่อกำรหนี
ของเรำจำกเงือ้มมือของอสูรรำ้ยผู้น้ี; 
แท้จรงิแล้ว, อสูรน้ัน, ควำมตำยและ
นรก, ซ่ึงข้ำพเจ้ำเรยีกวำ่ควำมตำยของ
รำ่งกำย, และควำมตำยของวญิญำณ
ดว้ย.”13

พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยำห์ที่
สัญญำไว ้พระผู้ทรงตัง้ธรรมบัญญัต ิ
พระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสรำเอล พระเจ้ำ 
พระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ ไถ่ของเรำ 
กษัตรยิ์ของเรำ และพระผู้ทรงเป็นทุก
ส่ิงของเรำ

ขอให้เรำปฏิบัตติำมควำมจรงิและ
ควำมรูอ้ันส�ำคญัยิ่งเหล่ำน้ีตอ่ไป โดย
เช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้ำและพระบุตรที่รกั
ของพระองค ์ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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อัครสำวกเปำโลกล่ำวค�ำเตอืนใน
สมัยของท่ำนซ่ึงน�ำมำใช้ ไดก้ับสมัยของ
เรำ “ข้ำพเจ้ำทรำบอยู่แล้ววำ่ . . . จะมี
บำงคนในหมู่พวกท่ำนออกมำบิดเบือน
ควำมจรงิ เพื่อชักชวนสำวกให้หลง
ตำมพวกเขำไป” (กิจกำรของอัครทูต 
20:29–30)

ค�ำเตอืนของท่ำนและค�ำเตอืนของ
บรรดำศำสดำพยำกรณ์ตลอดจนอัคร
สำวกของเรำเตอืนเรำวำ่เรำตอ้งท�ำสุด
ควำมสำมำรถเพื่อสรำ้งปรำกำรทำง
วญิญำณป้องกันตวัเรำจำกค�ำพูดตอ่
ตำ้นและหลอกลวง เมื่อข้ำพเจ้ำไปเยี่ยม
วอรด์และสเตคตำ่งๆ ของศำสนจักร 
ข้ำพเจ้ำไดร้บักำรหนุนใจจำกส่ิงที่เห็น 
ไดย้ิน และรูสึ้กขณะวสุิทธิชนตอบ
รบัค�ำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและ
ผู้รบัใช้ของพระองคอ์ย่ำงซ่ือสัตย์

กำรรกัษำวนัสะบำโตเพิ่มขึน้เป็น
เพียงตวัอย่ำงหน่ึงของสมำชิกที่ก�ำลัง
สรำ้งปรำกำรทำงวญิญำณให้ตนเองโดย
เอำใจใส่ค�ำเชือ้เชิญของศำสดำพยำกรณ์ 
ควำมเข้มแข็งที่เพิ่มขึน้ประจักษ์ชัด
ในงำนพระวหิำรและประวตัคิรอบครวั
ขณะที่ครอบครวัรวบรวมบรรพชนของ
พวกเขำผ่ำนศำสนพิธีพระวหิำร รำก
ทำงวญิญำณของเรำหยั่งลึกกวำ่เดมิ
เมื่อกำรสวดอ้อนวอนที่จรงิใจเป็นส่วน
ตวัและกับครอบครวักลำยเป็นปรำกำร
ศรทัธำของเรำ และเมื่อเรำกลับใจทุก
วนั แสวงหำควำมเป็นเพื่อนของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ เรยีนรูจ้ำกพระผู้ช่วยให้
รอดและพระคณุลักษณะของพระองค ์
และพยำยำมเป็นเหมือนพระองค ์
(ด ู3 นีไฟ 27:27)

พระผู้ช่วยให้รอดของเรำพระเยซู
ครสิตท์รงเป็นแสงสวำ่งของโลก 
พระองคท์รงเรยีกเรำให้ตดิตำมพระองค ์
เรำตอ้งมองไปที่พระองคต์ลอดเวลำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำเป็นคนืเดอืนมืด
ที่ลมแรงเมื่อพำยุของควำมสงสัยและ
ควำมไม่แน่นอนเหมือนหมอกหมุน 
วนลอยเรีย่เข้ำมำ หำกน้ิวที่ชี ้“[จำก]  
อีกฝ่ังของแม่น� ้ำที่มีสำยน� ้ำ, [ที่อำคำร 

กำรกระท�ำและค�ำพูดของเขำเป็น 
“บ่วงแรว้ของปฏิปักษ์, ซ่ึงเขำวำงไวเ้พื่อ
จับ [ผู้คน], เพื่อเขำจะน�ำ [คนเหล่ำน้ัน] 
มำขึน้อยู่กับเขำ, เพื่อเขำจะมัด [คน
เหล่ำน้ัน] ไวด้ว้ยโซ่ของเขำ” (แอลมำ 
12:6) บ่วงแรว้เดยีวกันน้ียังอยู่ และหำก
เรำไม่ระแวดระวงัทำงวญิญำณและสรำ้ง
ฐำนมั่นบนพระผู้ ไถ่ (ด ูฮีลำมัน 5:12) 
เรำอำจพบตนเองถูกมัดดว้ยโซ่ของ
ซำตำน และเขำจะคอ่ยๆ น�ำเรำไปใน
ทำงที่ตอ้งห้ำมดงัที่กล่ำวไว้ ในพระคมัภีร์
มอรมอน (ด ู1 นีไฟ 8:28)

โดย	เอล็เดอร์เอียน	เอส.	อาร์เดิร์น

แห่งสาวกเจด็สิบ

เ ช้ำตรูว่นัหน่ึง ข้ำพเจ้ำเห็นหนอน
ผีเสือ้ที่หิวโหยพรำงตวัอยู่บนพุ่ม
กุหลำบสวย จำกสภำพของหน่อไร้

ใบ แม้แตผู่้สังเกตผ่ำนๆ ก็จะเห็นชัด
วำ่มันก�ำลังแทะใบอ่อนดว้ยกรำมอันน่ำ
กลัวของมัน ในเชิงเปรยีบเทียบ ข้ำพเจ้ำ
อดคดิไม่ไดว้ำ่มีบำงคนที่เหมือนหนอน
ผีเสือ้น้ี พวกเขำมีอยู่ทั่วโลก และบำง
คนซ่อนตวัอย่ำงฉลำดจนเรำอำจปล่อย
ให้พวกเขำเข้ำมำในชีวติของเรำ และ
กวำ่เรำจะรูต้วั พวกเขำก็กัดกินรำกทำง
วญิญำณของเรำและสมำชิกครอบครวั
และมิตรสหำยของเรำจนหมด

เรำอยู่ ในยุคที่ข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับ
ควำมเช่ือของเรำมีอยู่ดำษดืน่ ในสมัย
น้ี กำรไม่ป้องกันและไม่ท�ำให้รำกทำง
วญิญำณของเรำหยั่งลึกคอืกำรเชือ้เชิญ
ให้คนที่หมำยมั่นท�ำลำยศรทัธำของเรำ
ในพระครสิตแ์ละควำมเช่ือของเรำใน
ศำสนจักรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูแทะรำก
เหล่ำน้ัน ในสมัยพระคมัภีรม์อรมอน  
ซีเอสรอมคอืผู้หมำยมั่นท�ำลำยศรทัธำ
ของผู้เช่ือ

เจา้จงแสวงหาจากบรรดา
หนงัสือดีท่ีสุด
ขณะท่ีเราศึกษาจากหนังสือดีท่ีสุด เราป้องกันตัวเราจากกรามอันน่ากลวัของผู้ ท่ีหมาย
มัน่จะแทะรากทางวิญญาณของเรา
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ใหญ่และกวำ้งตัง้อยู่]” (1 นีไฟ 8:26)  
ดเูหมือนจะชีม้ำยังท่ำนในอำกัปกิรยิำล้อ
เลียน พลำงกวกัมือเรยีกท่ำน ข้ำพเจ้ำ
ขอให้ท่ำนหันหลังให้ทันทีเพื่อท่ำนจะไม่
ถูกเล่ห์เหลี่ยมและแผนช่ัวแยกตวัท่ำน
จำกควำมจรงิและพรน้ัน

อย่ำงไรก็ตำม กำรท�ำเช่นน้ันอย่ำง
เดยีวไม่พอในสมัยน้ีที่ส่ิงบิดเบือนทัง้
หลำยส่ือออกมำในค�ำพูด ค�ำเขียน และ
ภำพวำด เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์สอน
เรำวำ่ “ถ้ำท่ำนไม่ขวนขวำยด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุ—ด�ำเนินชีวติดว้ย
สุด ‘ ใจ, พลัง, ควำมนึกคดิและพละ
ก�ำลัง’ ของท่ำน—ท่ำนย่อมไม่สำมำรถ
จุดประกำยควำมสวำ่งทำงวญิญำณให้
มำกพอจะขับควำมมืดออกไปได”้ (“ออก
จำกควำมมืดเข้ำไปสู่ควำมสวำ่งอัน
มหัศจรรย์ของพระองค,์” เลียโฮนำ, ก.ค. 
2002, 87) โดยแท้แล้ว ควำมปรำรถนำ
จะตดิตำมพระครสิตผ์ู้เป็นแสงสวำ่ง
ของโลก (ด ูยอห์น 8:12) หมำยควำมวำ่
เรำตอ้งท�ำตำมค�ำสอนของพระองค ์เรำ
เข้มแข็ง มั่นคง และไดร้บัควำมคุม้ครอง
ทำงวญิญำณเมื่อเรำปฏิบัตติำมพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ

ยิ่งแสงในตวัเรำส่องสวำ่งเพียงใด 
เงำจะยิ่งจำงลงเพียงน้ัน แตแ่ม้จะมี
แสงสวำ่งเจิดจ้ำเรำก็ยังตอ้งพบเจอ
ผู้คนและควำมเห็นที่บิดเบือนควำม
เช่ือของเรำและทดสอบศรทัธำของเรำ 
อัครสำวกยำกอบเขียนวำ่ “กำรทด สอบ 
[ศรทัธำของเรำ] น้ันท�ำให้เกิดควำม

ทรหดอดทน” (ยำกอบ 1:3) ดว้ยควำม
เข้ำใจน้ี เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์
จึงสอนวำ่ ”สำนุศิษย์ที่อดทน . . . จะไม่
ประหลำดใจหรอืหลุดไปเมื่อศำสนจักร
ถูกบิดเบือน” (“Patience” [Brigham 
Young University devotional, 
Nov. 27, 1979], speeches.byu.edu)

ค�ำถำมเกี่ยวกับประวตัศิำสนจักร 
และควำมเช่ือของเรำเกิดขึน้ เรำตอ้ง 
ระมัดระวงัวำ่จะหันไปหำค�ำตอบที่ถูก 
ตอ้งจำกที่ ใด กำรส�ำรวจทัศนะและควำม 
เห็นของคนที่รูน้้อยหรอืหมดศรทัธำ 
หำประโยชน์อันใดมิได ้อัครสำวกยำกอบ 
ให้ค�ำแนะน�ำที่ดทีี่สุดวำ่ “ถ้ำ ใคร ใน 
พวก ท่ำน ขำด สต ิปัญญำ ให้ คน น้ัน ทูล  
ขอ จำก พระ เจ้ำ” (ยำกอบ 1:5)

กำรทูลถำมพระผู้เป็นเจ้ำเกิดขึน้
หลังจำกกำรศึกษำอย่ำงถี่ถ้วน เพรำะเรำ
อยู่ ใตบ้ัญชำในพระคมัภีร์ ให้ “แสวงหำ
ถ้อยค�ำแห่งปัญญำจำกบรรดำหนังสือดี
ที่สุด” และ “แสวงหำกำรเรยีนรู,้ แม้ โดย
กำรศึกษำและโดยศรทัธำดว้ย” (คพ. 
88:118) หนังสือเหล่ำน้ีมีอยู่มำกมำย
ที่เขียนโดยผู้น�ำศำสนจักรที่ ไดร้บั
กำรดลใจและนักวชิำกำรดำ้นหลักค�ำ
สอนและประวตัศิำสนจักรที่เช่ือถือได ้
ปลอดภัย และยอมรบักันทั่วไป กระน้ัน
ก็ตำม ไม่มี ใครเหนือกวำ่อ�ำนำจสูงสุด
ของพระค�ำที่ ไดร้บักำรเปิดเผยจำกพระ
ผู้เป็นเจ้ำในพระคมัภีร ์เรำเรยีนรูค้วำม
จรงิจำกหน้ำกระดำษบำงๆ เหล่ำน้ันที่
หนำแน่นดว้ยข้อคดิทำงวญิญำณผ่ำน

พระวญิญำณบรสุิทธิ์ เรำจึงมีแสงสวำ่ง
เจิดจ้ำกวำ่เดมิ

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันไดว้งิวอน
ให้เรำ “ศึกษำและไตรต่รองพระคมัภีร์
มอรมอนรว่มกับกำรสวดอ้อนวอนทุก
วนั” (“พลังของพระคมัภีรม์อรมอน,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2017, 87)

หลำยปีก่อน ขณะที่ข้ำพเจ้ำรบัใช้ 
เป็นประธำนคณะเผยแผ่ซูวำ ฟิจิ ผู้สอน 
ศำสนำบำงคนมีประสบกำรณ์ซ่ึงเสรมิ 
พลังกำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระคมัภีร ์
มอรมอนของพวกเขำ วนัหน่ึงทีอ่ำกำศรอ้น 
ชืน้ เอ็ลเดอรส์องคนเดนิไปถึงบ้ำนหลัง 
หน่ึงในถิ่นฐำนเล็กๆ ในลำบำซำ

ชำยผิวหยำบกรำ้นคนหน่ึงเปิดรบั 
เสียงเคำะประต ูเขำฟังผู้สอนศำสนำ 
เป็นพยำนถึงควำมจรงิของพระคมัภีร ์
มอรมอน ผู้สอนศำสนำให้พระคมัภีรเ์ขำ 
หน่ึงเล่ม เชือ้เชิญให้เขำอ่ำนและสวด 
อ้อนวอนเพื่อรูว้ำ่น่ีเป็นพระค�ำของพระผู้
เป็นเจ้ำ ชำยคนน้ันตอบสัน้ๆ วำ่ “พรุง่น้ี
ผมจะกลับไปหำปลำ ผมจะอ่ำนขณะอยู่
กลำงทะเล เมื่อผมกลับมำ คณุมำเยี่ยม
ผมไดอ้ีกครัง้”

ขณะที่เขำอยู่ ในทะเล มีกำรโยกย้ำย 
และไม่กี่สัปดำห์ตอ่มำ เอ็ลเดอรค์ู่ ใหม่
กลับมำเยี่ยมชำวประมงคนน้ี ตอนน้ัน
เขำอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอนจบแล้ว ได้
รบักำรยืนยันควำมจรงิ และกระตอืรอืรน้
จะเรยีนมำกขึน้

ชำยคนน้ีเปลื่ยนใจเลื่อมใสโดย
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ผู้ทรงเป็นพยำน
ถึงควำมจรงิของถ้อยค�ำอันล�ำ้คำ่ใน
เหตกุำรณ์และหลักค�ำสอนทุกหน้ำใน
พระคมัภีรม์อรมอนที่สอนกันมำนำน
และสงวนไวเ้พื่อยุคสมัยของเรำ พร
เดยีวกันน้ีมี ให้เรำแตล่ะคน

บ้ำนเป็นสถำนที่ดทีี่สุดส�ำหรบั
ครอบครวัในกำรศึกษำและแบ่งปัน
ข้อคดิอันมีคำ่จำกพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�ำ
ของศำสดำพยำกรณ์ และเข้ำถึงข้อมูล
ศำสนจักรที่ LDS.org ที่น่ันท่ำนจะ
พบข้อมูลมำกมำยเกี่ยวกับหัวข้อพระ
กิตตคิณุ เช่นเรือ่งรำวของนิมิตแรก 
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ควำมรกัที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงมีตอ่บุตร
ธิดำของพระองคอ์ยู่ ในกำรชดใช้อันไม่มี
ขอบเขตของพระเยซูครสิต”์ 2 “พระเจ้ำ
ทรงรกัโลกดงัน้ี” ยอห์นบันทึกไว ้“คอื
ไดป้ระ ทำนพระ บุตรองคเ์ดยีวของ
พระ องคเ์พื่อทุก คนที่วำง ใจในพระ บุตร
น้ันจะไม่พินำศ แตม่ีชีวตินิ รนัดร”์3  
“ควำมรกัที่มีตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและ
เพื่อนมนุษย์คอืคณุลักษณะอย่ำงหน่ึง
ของสำนุศิษย์ของพระเยซูครสิต”์4

หลำยปีมำแล้ว เมื่อโฮเซหลำนชำย
คนโตของเรำอำยุส่ีขวบ เขำก�ำลังเล่นอยู่
กับภรรยำข้ำพเจ้ำ ขณะพวกเขำก�ำลัง
หัวเรำะสนุกสนำนดว้ยกัน หลำนชำย
ของเรำถำมเธอวำ่ “คณุย่ำครบั คณุย่ำ
รกัผมไหม”

เธอตอบเขำวำ่ “รกัจ้ะ โฮเซ ย่ำรกั
หลำนมำก”

จำกน้ันเขำถำมเธออีกค�ำถำมหน่ึง 
“แล้วคณุย่ำรู้ ไดอ้ย่ำงไรวำ่คณุย่ำรกัผม”

เธออธิบำยควำมรูสึ้กของเธอให้เขำ
ฟังและบอกเขำดว้ยวำ่ทุกส่ิงที่เธอท�ำ
เธอเต็มใจท�ำเพื่อเขำ

โดย	เอล็เดอร์โฮเซ	แอล.	อาลอนโซ

แห่งสาวกเจด็สิบ

ร ะหวำ่งพระกระยำหำรมือ้สุดท้ำย 
พระผู้ช่วยให้รอดประทำนพระ
บัญญัติ ใหม่แก่สำนุศิษย์ของ

พระองค ์โดยตรสัวำ่
“เรำให้บัญญัติ ใหม่ไวก้ับพวกท่ำน 

คอืให้รกัซ่ึงกันและกัน เรำรกัพวกท่ำน
มำแล้วอย่ำงไร ท่ำนก็จงรกักันและกัน
ดว้ยอย่ำงน้ัน

“ถ้ำท่ำนรกักันและกัน ดงัน้ีแหละทุก
คนก็จะรูว้ำ่ท่ำนเป็นสำวกของเรำ” 1

พระบัญญัติ ใหม่ที่พระผู้ช่วยให้รอด
ประทำนแก่สำนุศิษย์ของพระองคน้ั์น 
เพื่อให้พวกเขำท�ำบำงส่ิงมำกขึน้ บำงส่ิง
ที่ส�ำคญักวำ่ และสูงส่งมำกกวำ่เดมิ พระ
บัญญัติ ใหม่และพระด�ำรสัเชือ้เชิญน้ี
สรปุไว้ ในวลีส�ำคญัคอื “เรำรกัพวกท่ำน
มำแล้ว”

ความรักคือการกระท�า	ความรักคือ 
การรับใช้

“ควำมรกัคอืควำมรูสึ้กอันลึกซึง้
ของกำรอุทิศตน ควำมห่วงใย และ
ไมตรจีิต แบบอย่ำงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

จงรักกนัและกนัดงัพระองค์
ทรงรักเรา
โดยการรับใช้และให้อภยัผู้ อ่ืนด้วยความรักอย่างแท้จริง เราจะได้รับการเยียวยาและได้
รับความเข้มแขง็ท่ีจะเอาชนะความท้าทายของเรา

ขณะที่เรำศึกษำจำกหนังสือดทีี่สุด เรำ
ป้องกันตวัเรำจำกกรำมอันน่ำกลัวของ
ผู้ที่หมำยมั่นจะแทะรำกทำงวญิญำณ
ของเรำ

ดว้ยกำรสวดอ้อนวอน กำรศึกษำ 
และกำรไตรต่รองทัง้หมดของเรำ อำจ
จะยังมีค�ำถำมบำงข้อที่ยังไม่ไดร้บัค�ำ
ตอบ แตเ่รำตอ้งไม่ปล่อยให้ค�ำถำมน้ัน
ดบัเปลวไฟแห่งศรทัธำที่เรอืงรองอยู ่
ในเรำ ค�ำถำมเช่นน้ันเป็นกำรเชือ้เชิญ 
ให้สรำ้งศรทัธำของเรำและไม่ควรเตมิ 
เชือ้ไฟให้แก่ช่วงควำมสงสัยที่ผ่ำนเข้ำ 
มำหลอกเรำ แก่นแท้ของศำสนำไม่ ใช่ 
กำรมีค�ำตอบแน่นอนของค�ำถำมทุก 
ข้อ เพรำะน่ีเป็นจุดประสงคป์ระกำร 
หน่ึงของศรทัธำ เกีย่วกบัเรือ่งน้ี เอ็ลเดอร ์

เจฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนดส์อนเรำวำ่ 
“เมื่อช่วงเวลำน้ันมำถึง เมื่อปัญหำ
เกิดขึน้ และทำงออกไม่ไดม้ำในทันที 
จงยึดมั่นในส่ิงทีท่่ำนรูอ้ยู่แล้วและ
ยืนหยัดจนกวำ่ควำมรูเ้พิ่มเตมิจะมำ
ถึง” (“ข้ำพเจ้ำเช่ือ,” เลียโฮนำ, พ.ค. 
2013, 93)

เรำเห็นปีตขิองคนมำกมำยรอบข้ำง
เรำผู้ก�ำลังตัง้มั่นโดยบ�ำรงุเลีย้งรำกทำง
วญิญำณของตนอย่ำงตอ่เน่ือง ศรทัธำ
และกำรเช่ือฟังของพวกเขำมำกพอจะ
ให้ควำมหวงัแก่พวกเขำในพระผู้ช่วย
ให้รอด และเกิดควำมสุขใหญ่หลวง
จำกควำมหวงัน้ัน พวกเขำไม่แสดงตน
วำ่รูทุ้กเรือ่ง แตพ่วกเขำจ่ำยรำคำเพื่อ
ให้รูม้ำกพอจะมีสันตสุิขและด�ำเนิน
ชีวติดว้ยควำมอดทนขณะพวกเขำ
ขวนขวำยให้รูม้ำกขึน้ ศรทัธำของพวก
เขำสมำนมั่นในพระครสิต ์บรรทัด
มำเตมิบรรทัด และพวกเขำตัง้มั่นใน
ฐำนะพลเมืองเดยีวกันกับวสุิทธิชน

ขอให้เรำแตล่ะคนด�ำเนินชีวติจน
กรำมอันน่ำกลัวของหนอนผีเสือ้ที่
พรำงตวัไม่มีที่อยู่ ในชีวติของเรำในเวลำ
น้ีหรอืตลอดไป ทัง้น้ีเพื่อเรำจะ “มั่นคง
ในศรทัธำแห่งพระครสิต,์ แม้จนกวำ่
ชีวติจะหำไม่” (แอลมำ 27:27). ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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หลังจำกน้ัน ภรรยำข้ำพเจ้ำถำมโฮเซ
ดว้ยค�ำถำมเดยีวกัน รวมถึงค�ำถำมที่ลึก
ซึง้น้ี “หลำนรู้ ไดอ้ย่ำงไรวำ่หลำนรกัย่ำ”

ดว้ยค�ำตอบที่ ไรเ้ดยีงสำแตจ่รงิใจ เขำ
พูดวำ่ “ผมรกัคณุย่ำเพรำะผมรูสึ้กอยู่
ในใจ” พฤตกิรรมควำมรกัที่ โฮเซมีตอ่
คณุย่ำของเขำในวนัน้ันและตลอดมำ
แสดงให้เห็นวำ่ควำมรกัคอืกำรรวมกัน
ของกำรกระท�ำและควำมรูสึ้กอันลึกซึง้

กษัตรยิ์เบ็นจำมินประกำศวำ่ “ดูเถิด, 
ข้ำพเจ้ำบอกท่ำนถึงเรือ่งเหล่ำน้ีเพื่อ
ท่ำนจะเรยีนรูป้ัญญำ; เพื่อท่ำนจะเรยีนรู้
วำ่เมื่อท่ำนอยู่ ในกำรรบัใช้เพื่อนมนุษย์
ของท่ำน ท่ำนก็อยู่ ในกำรรบัใช้พระผู้
เป็นเจ้ำของท่ำนน่ันเอง” 5

ในโลกทุกวนัน้ีที่เต็มไปดว้ยควำม
ทุกข์เน่ืองจำกสภำวกำรณ์ที่แตกตำ่ง 
กำรส่งข้อควำมดว้ยสัญลักษณ์ตลกๆ  
หรอืโพสตร์ปูภำพที่น่ำรกัพรอ้มค�ำ 
วำ่ “ฉันรกัคณุ” เป็นส่ิงที่ดแีละทรง 
คณุคำ่ แตส่ิ่งที่เรำหลำยคนตอ้งท�ำคอื 

วำงโทรศัพท์มือถือของเรำไวก้่อน และ 
ออกไปช่วยเหลือผู้ยำกไรด้ว้ยเรีย่วแรง 
ของเรำ ควำมรกัที่ปรำศจำกกำรรบัใช้ 
เปรยีบเสมือนศรทัธำที่ปรำศจำกกำร 
กระท�ำ ย่อมตำยสนิท

ความรักคือการใหอ้ภยั
ควำมรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต ์ 

ซ่ึงคอืจิตกุศล 6 ไม่เพียงเป็นแรงบันดำล
ใจให้เรำกระท�ำและรบัใช้เท่ำน้ัน แต่
ยังมีพลังที่จะให้อภัย ไม่วำ่สถำนกำรณ์
จะเป็นเช่นไรดว้ย ข้ำพเจ้ำขอเล่ำ
ประสบกำรณ์ที่ส่งผลและเปลี่ยนชีวติ
ข้ำพเจ้ำ เทดและชำรอน ซ่ึงเป็นพ่อ
แม่ของคเูปอรอ์ยู่ที่น่ีวนัน้ี อนุญำต
ให้ข้ำพเจ้ำแบ่งปันส่ิงที่เกิดขึน้กับ
ครอบครวัของพวกเขำเมื่อประมำณเก้ำ
ปีที่แล้ว ข้ำพเจ้ำจะเล่ำประสบกำรณ์จำก
มุมมองของเทด ซ่ึงเป็นพ่อของคเูปอร:์

วนัที่ 21 สิงหำคม ปี 2008 เป็นวนั
เปิดเรยีนวนัแรก อีแวน แกเรตต ์และ 

โลแกนพี่ชำยทัง้สำมคนของคเูปอรก์�ำลัง 
รอรถโรงเรยีนอยู่ที่ป้ำยรถประจ�ำทำง 
คเูปอรอ์ำยุส่ีขวบก�ำลังป่ันจักรยำน 
ชำรอน ภรรยำของผมก�ำลังเดนิอยู่

ภรรยำของผมอยู่ฝ่ังตรงข้ำมถนน
และกวกัมือเรยีกให้คเูปอรข์้ำมมำ เวลำ
เดยีวกันน้ัน มีรถยนตค์นัหน่ึงเลีย้วซ้ำย
มำอย่ำงช้ำๆ แล่นทับรำ่งของคเูปอร์

ผมไดร้บัโทรศัพท์จำกเพื่อนบ้ำน 
บอกวำ่คเูปอรถ์ูกรถชน ผมรบีขับรถไป 
ที่ป้ำยรถประจ�ำทำงตรงน้ันเพื่อดเูขำ  
คเูปอรน์อนรำบอยูบ่นพืน้หญำ้ ลมหำยใจ 
รวยรนิ แตเ่ขำไม่มีรอ่งรอยบำดเจ็บ

ผมคกุเข่ำลงข้ำงคเูปอรแ์ละพูดให้
ก�ำลังใจเขำอย่ำงเช่น “ลูกจะไม่เป็น
อะไรนะ อดทนไว”้ ในเวลำน้ัน นำธำน 
หัวหน้ำกลุ่มมหำปุโรหิตของผมกับ
ภรรยำเขำเดนิมำหำเรำ เธอแนะน�ำวำ่
เรำควรให้พรฐำนะปุโรหิตแก่คเูปอร ์เรำ
วำงมือบนศีรษะของคเูปอร ์ผมจ�ำไม่ได้
วำ่ผมให้พรอะไรบ้ำง แตผ่มจ�ำไดอ้ย่ำง
ชัดเจนวำ่มีคนอื่นอยู่รอบเรำ และเป็น
ช่วงเวลำที่ผมรูว้ำ่คเูปอรก์�ำลังจะสิน้ใจ

เฮลิคอปเตอรม์ำรบัคเูปอร์ ไปโรง
พยำบำล แต่ ในที่สุด คเูปอรเ์สียชีวติ ผม
รูสึ้กวำ่พระบิดำบนสวรรคก์�ำลังตรสักับ
ผมวำ่หน้ำที่ดแูลคเูปอรบ์นโลกน้ีของผม
สิน้สุดแล้ว บัดน้ีคเูปอรอ์ยู่ ในกำรดแูล
ของพระองค์

เรำมีเวลำอยู่กับคเูปอรท์ี่ โรงพยำบำล 
เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลเตรยีมรำ่ง
ของเขำเพื่อเรำจะไดก้อดและบอกลำ 
เขำอนุญำตให้เรำอยู่กับคเูปอรแ์ละกอด
เขำไดน้ำนเท่ำที่เรำตอ้งกำร

ระหวำ่งทำงกลับบ้ำน ผมกับภรรยำ
ซ่ึงก�ำลังเศรำ้เสียใจ มองหน้ำกันและ
เริม่พูดถึงเด็กหนุ่มที่ขับรถคนัน้ัน เรำ
ไม่รูจ้ักเขำ แม้วำ่เขำอยู่ถัดไปอีกถนน
หน่ึงและอยู่ ในเขตวอรด์ของเรำ

วนัรุง่ขึน้ เป็นวนัที่ยำกมำกส�ำหรบั
เรำเพรำะควำมโศกเศรำ้ท�ำให้เรำทุกข์
ใจอย่ำงแสนสำหัส ผมคกุเข่ำลงสวด
อ้อนวอนดว้ยถ้อยค�ำที่จรงิใจที่สุดเท่ำที่
ผมเคยกล่ำวค�ำสวดอ้อนวอน ผมทูลขอ
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พระบิดำบนสวรรค์ ในพระนำมของพระ
ผู้ช่วยให้รอดให้ทรงระงับควำมโศกเศรำ้
ของผม พระองคท์รงท�ำเช่นน้ัน.

ตอ่มำในวนัน้ัน ที่ปรกึษำในฝ่ำย
ประธำนสเตคจัดเตรยีมให้ผมไดพ้บกับ
เด็กหนุ่ม—คนที่ขับรถคนัน้ัน—พรอ้ม
กับพ่อแม่ของเขำที่บ้ำนของที่ปรกึษำ 
ผมและชำรอนรอเด็กหนุ่มและพ่อแม่
ของเขำ เมื่อประตเูปิด เรำตำ่งพบกัน
เป็นครัง้แรก อธิกำรกระซิบข้ำงหูผมวำ่ 
“เดนิไปหำเขำ” ผมกับชำรอนสวมกอด
เขำ เรำตำ่งรอ้งไห้ดว้ยกันพักใหญ่ เรำ
บอกเขำวำ่เรำรูว้ำ่ส่ิงที่เกิดขึน้เป็น
อุบัตเิหตุ

น่ีเป็นส่ิงมหัศจรรย์ส�ำหรบัผมกับ 
ชำรอน ทีว่ำ่เรำรูสึ้กในแบบทีรู่สึ้กและเรำ 
ยังท�ำตำมควำมรูสึ้กน้ัน ดว้ยพระคณุ 
ของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำสำมำรถเลือกเดนิ 
ทำงที่ถูกตอ้ง ทำงที่ชัดเจน ทำงเดยีว
เท่ำน้ัน และรกัเด็กหนุ่มที่ดคีนน้ี

เรำสนิทกับเขำและครอบครวัของ
เขำตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ เขำไดแ้บ่ง
ปันช่วงเวลำอันมีคำ่ที่สุดในชีวติเขำ
กับเรำ เรำไปพระวหิำรกับเขำเมื่อเขำ
เตรยีมตวัเป็นผู้สอนศำสนำ 7

พี่น้องทัง้หลำย เทดรูอ้ย่ำงแน่ชัดวำ่
พระบิดำบนสวรรคท์รงรกัเรำ พระองค์
ทรงทรำบวำ่ กำรให้อภัยผู้อื่นได ้และ

ปลดภำระทิง้ไปดว้ยวธิีน้ันน่ำช่ืนใจเช่น
เดยีวกับกำรที่ผู้อื่นให้อภัยเรำ ควำมช่ืน
ใจน้ีเกิดจำกกำรท�ำตำมแบบอย่ำงของ
พระผู้ทรงเป็นแบบอย่ำงอันประเสรฐิ  
ในพระคมัภีรม์อรมอน แอลมำบรรยำย 
ถึงพระผู้ช่วยให้รอดวำ่ “และพระองค ์
จะเสด็จออกไป, ทรงทนควำมเจ็บปวด 
และควำมทุกข์และกำรล่อลวงทุกอย่ำง;  
และน่ีก็เพื่อค�ำซ่ึงกล่ำววำ่พระองคจ์ะ 
ทรงรบัควำมเจ็บปวดและควำมป่วยไข้ 
ของผู้คนของพระองคจ์ะไดเ้กิด 
สัมฤทธิผล.” 8

พี่น้องทัง้หลำย น่ีเป็นเรือ่งรำวของ
ควำมรกัและกำรให้อภัยอย่ำงแท้จรงิ 
ในท�ำนองเดยีวกัน เรำสำมำรถมีปีติ
และควำมสุขไดเ้มื่อเรำรบัใช้และให้
อภัยผู้อื่น จอรจ์ี หลำนชำยอีกคนหน่ึง
ของเรำมักจะพูดวำ่ “เรำเป็นครอบครวั
แบบไหน” และเขำตอบวำ่ “เรำเป็น
ครอบครวัที่มีควำมสุข”

ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน ได้
แนะน�ำเรำวำ่ “ขอให้เรำพิจำรณำชีวติ
เรำและตัง้ใจท�ำตำมแบบอย่ำงของพระ
ผู้ช่วยให้รอดโดยมี ใจกรณุำ เป่ียมดว้ย
ควำมรกั และมีจิตกุศล” 9

ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่พระบิดำบนสวรรค์
และพระบุตรของพระองค ์พระเยซู
ครสิตท์รงรกัเรำและทรงยินดช่ีวยให้
เรำรกักันและกัน ดงัที่พระองคท์รงรกั
เรำ ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่โดยกำรรบัใช้และให้
อภัยผู้อื่นดว้ยควำมรกัอย่ำงแท้จรงิ เรำ
จะไดร้บักำรเยียวยำและไดร้บัควำมเข้ม
แข็งที่จะเอำชนะควำมท้ำทำยของเรำ 
ข้ำพเจ้ำประกำศส่ิงน้ีในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ยอห์น 13:34–35
 2. “ควำมรกั,” Gospel Topics, topics.lds.org.
 3. ยอห์น 3:16
 4. “ควำมรกั,” Gospel Topics, topics.lds.org.
 5. โมไซยำห์ 2:17
 6. ด ูโมโรไน 7:47.
 7. ถอดควำมและดดัแปลงจำก Ted Mardesich, 

ตน้ฉบับที่ยังไม่ไดจ้ัดพิมพ์
 8. แอลมำ 7:11
 9. โธมัส เอส. มอนสัน, “ควำมกรณุำ จิตกุศล และ

ควำมรกั,”  เลียโฮนำ, พฤษภำคม 2017, 67.
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พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และอัครสำวกของ
พระเจ้ำพระเยซูครสิต์ 1 และตรสักับ
ศำสนจักรวำ่

“เพรำะค�ำของเขำเจ้ำจงรบั, รำวกับมำ
จำกปำกเรำเอง, ดว้ยควำมอดทนอย่ำง
ที่สุดและศรทัธำ.

“เพรำะโดยท�ำส่ิงเหล่ำน้ีประตแูห่ง
นรกจะเอำชนะเจ้ำไม่ได;้ . . . และ
พระเจ้ำ พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงท�ำให้พลัง
แห่งควำมมืดกระจำยไปตอ่หน้ำเจ้ำ, และ
ท�ำให้ฟ้ำสวรรคส่ั์นสะเทือนเพื่อควำมดี
ของเจ้ำ” 2

ตอ่มำ สมำชิกในฝ่ำยประธำนสูงสุด
และโควรมัอัครสำวกสิบสองทุกคนได้
รบักำรสนับสนุนและแตง่ตัง้เป็นศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยเช่น
กัน 3

เวลำน้ี ขณะที่เรำประชุมกันภำยใต้
กำรก�ำกับดแูลของประธำนโธมัส  
เอส. มอนสัน เรำคำดวำ่จะไดร้บัฟัง 
“พระประสงคข์องพระเจ้ำ, . . . พระด�ำริ
ของพระเจ้ำ, . . . สุรเสียงของพระเจ้ำ, 
และเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำอันส่ง
ผลสู่ควำมรอด.” 4 เรำวำงใจในพระสัญญำ
ที่วำ่ “ ไม่วำ่โดยเสียงของเรำเอง หรอื 
โดยเสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลำยของเรำ,  
ก็เหมือนกัน.” 5

ในควำมโกลำหลและควำมสับสนของ
โลกปัจจุบัน กำรวำงใจและเช่ือในถ้อยค�ำ
ของฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมัอัคร
สำวกสิบสองส�ำคญัยิ่งตอ่กำรเตบิโตทำง
วญิญำณและควำมอดทนของเรำ 6

จะแสดงให้เห็นแสงสวำ่งและพลังทำง
วญิญำณของพระผู้เป็นเจ้ำลงมำบนกำร
ประชุมใหญ่สำมัญครัง้น้ีและส่งผลให้
พลังและแสงสวำ่งน้ันแผ่ไปทั่วโลก

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเยซูคอื
พระครสิต ์วำ่พระองคท์รงน�ำทำง
งำนอันศักดิสิ์ทธิ์น้ี และวำ่กำรประชุม
ใหญ่สำมัญเป็นหน่ึงในช่วงเวลำส�ำคญั
มำกที่พระองคป์ระทำนค�ำแนะน�ำแก่
ศำสนจักรและแก่เรำเป็นกำรส่วนตวั

ไดรั้บการสอนจากเบ้ืองบน
ในวนัจัดตัง้ศำสนจักร พระเจ้ำทรง

ก�ำหนดให้ โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำ

โดย	เอล็เดอร์นีล	แอล.	แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ก่
อนอื่นจะขอพูดเอำใจเด็กเล็กๆ 
สักหน่อย ใช่แล้ว น่ีเป็นภำค
สุดท้ำยของกำรประชุม และใช่ 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้พูดคนสุดท้ำย
เมื่อไม่นำนมำน้ี ขณะไปเยือนพระ 

วหิำรโพรโวซิตเีซ็นเตอร ์ข้ำพเจ้ำช่ืน
ชอบภำพวำดช่ือวำ่ First Vision, from 
Afar (นิมิตแรกจำกระยะไกล) ภำพ
น้ันวำดให้เห็นแสงสวำ่งและพลังจำก
สวรรคข์ณะพระบิดำและพระบุตร
เสด็จเยือนเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ

ถึงแม้จะเทียบกันไม่ไดก้ับเหตกุำรณ์
ศักดิสิ์ทธิ์น้ันที่น�ำเข้ำสู่กำรฟ้ืนฟู แต่
ข้ำพเจ้ำสำมำรถเห็นภำพคล้ำยกันที่

สุรเสียงของพระเจา้
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าในการประชุมใหญ่คร้ังนี ้เราได้ยินสุรเสียงของพระเจ้า  
บททดสอบส�าหรับเราแต่ละคนคือวิธีท่ีเราตอบรับ

ภาพวาด นิมิตแรกจากระยะไกล วาดให้เห็นแสง

สว่างและพลงัจากสวรรค์

แสงสว่างและพลงัทางวิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้า

ลงมาบนการประชุมใหญ่สามญั

พลงัและแสงสว่างจากการประชุมใหญ่สามญัแผ่

ไปท่ัวโลก
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เรำไดม้ำรว่มกันส�ำหรบักำรประชุม
ใหญ่ที่วเิศษน้ี วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยหลำย
ล้ำนคนและผู้นับถือศำสนำอื่นใน 200 
กวำ่ประเทศที่พูดกวำ่ 93 ภำษำเข้ำรว่ม
ภำคกำรประชุมเหล่ำน้ีหรอือ่ำนข่ำวสำร
กำรประชุมใหญ่

เรำสวดอ้อนวอนและเตรยีมมำฟัง 
พวกเรำหลำยคนมีเรือ่งกังวลเรง่ดว่น
และค�ำถำมที่จรงิใจ เรำตอ้งกำรเสรมิ
ศรทัธำในพระผู้ช่วยให้รอดของเรำพระ
เยซูครสิต ์อีกทัง้เพิ่มพลังควำมสำมำรถ
ในกำรตอ่ตำ้นกำรล่อลวงและหลีกเลี่ยง
ส่ิงรบกวน เรำมำรบักำรสอนจำกเบือ้ง
บน

พระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้
ส�ำหรบัฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมั 

อัครสำวกสิบสองผู้ซ่ึงปกตจิะพูดที่
กำรประชุมใหญ่แตล่ะครัง้ หน้ำที่รบั
ผิดชอบอันใหญ่หลวงของกำรเตรยีม
ข่ำวสำรเป็นทัง้ภำระที่เกิดขึน้ซ�ำ้ๆ และ
ควำมไวว้ำงใจอันศักดิสิ์ทธิ์

หลำยปีมำแล้ว ก่อนจะรบัใช้เป็นเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ข้ำพเจ้ำถำมเอ็ลเดอร ์
ดลัลิน เอช. โอ๊คส์วำ่ท่ำนเตรยีมค�ำ 

พูดส�ำหรบักำรประชุมใหญ่สเตคแตล่ะ
ครัง้แยกกันหรอืไม่ ท่ำนตอบวำ่ไม่แต่
เพิ่มเตมิวำ่ “แตค่�ำพูดกำรประชุมใหญ่
ของผมตำ่งกันทุกครัง้ ผมอำจจะรำ่ง 12 
ถึง 15 ฉบับเพื่อให้แน่ใจวำ่ผมพูดส่ิงที่
พระเจ้ำทรงประสงค์ ให้ผมพูด” 7

กำรดลใจส�ำหรบัค�ำพูดกำรประชุม
ใหญ่สำมัญมำเมื่อใดและอย่ำงไร

โดยไม่มีกำรมอบหมำยหัวข้อ เรำ
เห็นสวรรคป์ระสำนงำนหัวข้อและสำระ
ส�ำคญัของควำมจรงินิรนัดร์ ไวอ้ย่ำง
สวยงำมในทุกๆ กำรประชุมใหญ่

เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ท่ำนหน่ึงบอก
ข้ำพเจ้ำวำ่หัวข้อที่ท่ำนจะพูดในกำร
ประชุมใหญ่ครัง้น้ีท่ำนไดร้บัทันทีหลัง
จำกท่ำนพูดในเดอืนเมษำยนที่ผ่ำนมำ 
อีกท่ำนหน่ึงบอกวำ่สำมสัปดำห์ที่แล้ว 
ท่ำนยังคงสวดอ้อนวอนและรอคอย
พระเจ้ำ เมื่อถำมวำ่ใช้เวลำเรยีบเรยีงค�ำ
พูดที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษนำนเท่ำใด 
อีกท่ำนหน่ึงตอบวำ่ “ยี่สิบห้ำปี”

บำงครัง้ควำมคดิหลักอำจเกิดขึน้
ทันที แตเ่น้ือหำและรำยละเอียดยัง
ตอ้งปีนป่ำยทำงวญิญำณอย่ำงมำก กำร
อดอำหำรและกำรสวดอ้อนวอน กำร

ศึกษำและศรทัธำเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนกำรน้ีเสมอ พระเจ้ำไม่ทรง
ประสงค์ ให้กำรเสแสรง้บั่นทอนสุรเสียง
ที่ตรสักับวสุิทธิชนของพระองค์

กำรน�ำทำงส�ำหรบัค�ำพูดกำรประชุม
ใหญ่สำมัญมักจะมำตอนกลำงคนืหรอื
ตอนเช้ำตรู่ ในเวลำที่ค�ำพูดไม่อยู่ ใน
ควำมคดิค�ำนึง ฉับพลันน้ัน ข้อคดิที่ ไม่
คำดฝันและบำงครัง้ค�ำและวลีจ�ำเพำะ
เจำะจงก็พรัง่พรมูำในรปูของกำรเปิด
เผยที่บรสุิทธิ์ 8

ขณะที่ท่ำนฟัง ข่ำวสำรที่ท่ำนไดร้บั
อำจตรงตำมตวัหนังสือหรอือำจตรงกับ
ควำมตอ้งกำรของท่ำนพอดี

ครำวพูดที่กำรประชุมใหญ่สำมัญ
หลำยปีก่อน ข้ำพเจ้ำพูดถึงประโยค
หน่ึงที่เข้ำมำในควำมคดิขณะสงสัยวำ่
ข้ำพเจ้ำพรอ้มรบัใช้งำนเผยแผ่หรอืไม่ 
ประโยคน้ันคอื “เจ้ำไม่รูทุ้กส่ิง แตเ่จ้ำ
รูม้ำกพอ!” 9 หญิงสำวคนหน่ึงที่น่ังใน
กำรประชุมใหญ่วนัน้ันบอกข้ำพเจ้ำวำ่
เธอสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับค�ำขอแตง่งำน 
โดยสงสัยวำ่เธอรูจ้ักชำยหนุ่มคนน้ันดี
เพียงใด เมื่อข้ำพเจ้ำพูดค�ำวำ่ “เจ้ำไม่รู้
ทุกส่ิง แตเ่จ้ำรูม้ำกพอ” พระวญิญำณ
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ทรงยืนยันกับเธอวำ่เธอ รูจ้ัก เขำดพีอ 
พวกเขำแตง่งำนกันอย่ำงมีควำมสุขนำน
หลำยปีแล้ว

ข้ำพเจ้ำสัญญำกับท่ำนวำ่เมื่อท่ำน
เตรยีมวญิญำณให้พรอ้ม และมำพรอ้ม
ควำมคำดหวงัวำ่ท่ำนจะไดย้ินสุรเสียง
ของพระเจ้ำ ควำมคดิและควำมรูสึ้ก
ที่ตรงกับควำมตอ้งกำรของท่ำนเป็น
พิเศษจะเข้ำมำในใจท่ำน ท่ำนรูสึ้กแบบ
น้ันแล้วในกำรประชุมใหญ่ครัง้น้ี หรอื
ท่ำนจะรูสึ้กเมื่อท่ำนศึกษำข่ำวสำรใน
สัปดำห์ตอ่ๆ ไป

ในเวลาน้ีและในเดือนต่อๆ	ไป
ประธำนมอนสันกล่ำววำ่ ให้ “ ใช้เวลำ

อ่ำนข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่”10

“ ไตรต่รอง [ข่ำวสำรเหล่ำน้ัน] 
. . . ข้ำพเจ้ำพบ . . . วำ่ข้ำพเจ้ำไดร้บั
ประโยชน์จำกโอวำทที่ ไดร้บักำรดลใจ
เหล่ำน้ีมำกกวำ่เดมิเมื่อศึกษำให้ลึกซึง้
มำกขึน้”11

ค�ำสอนของกำรประชุมใหญ่สำมัญ
เป็นส่ิงที่พระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำ
ไตร่ตรองในเวลำน้ีและในเดือนต่อๆ 
ไป

คนเลีย้งแกะ “เดนิน�ำหน้ำ [แกะของ
เขำ] และแกะก็ตำมไปเพรำะรูจ้ักเสียง
ของ [เขำ]”12

บ่อยครัง้สุรเสียงของพระองคน์�ำทำง
เรำให้เปลี่ยนบำงอย่ำงในชีวติเรำ ทรง
เชือ้เชิญให้เรำกลับใจ ทรงเชือ้เชิญให้เรำ
ตำมพระองค์

ลองตรกึตรองค�ำกล่ำวเหล่ำน้ีจำกกำร
ประชุมใหญ่ครัง้น้ี

ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์จำกเช้ำวนั
น้ี: “ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
พระบิดำทรงพระชนม์อยู่และตอ้งกำร
ให้ท่ำนกลับบ้ำนไปหำพระองค ์น่ีคอื
ศำสนจักรที่แท้จรงิของพระเจ้ำพระเยซู
ครสิต ์พระองคท์รงรูจ้ักท่ำน รกัท่ำน 
เฝ้ำดแูลท่ำน”13

ประธำนดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์จำก
เมื่อวำน: “ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่เมื่อเรำ
เริม่ออกเดนิทำงหรอืด�ำเนินตอ่ไปใน
กำรเดนิทำงอันเหลือเช่ือที่น�ำไปสู่พระ
ผู้เป็นเจ้ำ ชีวติของเรำจะดขีึน้ . . . และ
พระเจ้ำจะทรงใช้เรำในวธิีอันน่ำอัศจรรย์
เพื่อเป็นพรแก่ผู้คนรอบข้ำงเรำและ
ท�ำให้จุดประสงคนิ์รนัดรข์องพระองค์
บรรลุผลส�ำเรจ็”14

ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันจำก
บ่ำยเมื่อวำน: “ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่เมื่อท่ำน
ใฝ่ใจศึกษำพระคมัภีรม์อรมอน ท่ำนจะ
มีภูมิคุม้กันควำมช่ัวของยุคสมัย รวมไป
ถึงโรคระบำดของส่ือลำมกและกำรเสพ
ตดิอื่นๆ ที่ท�ำให้ควำมคดิดำ้นชำ”15

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์เมื่อวำน: 
“ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ถ้อยแถลงเรือ่ง 
ครอบครวัเป็นค�ำแถลงควำมจรงินิรนัดร ์
พระประสงคข์องพระเจ้ำส�ำหรบั 
บุตรธิดำของพระองคผ์ู้แสวงหำชีวติ 
นิรนัดร”์ 16

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลำรด์เมื่อ
สองสำมนำทีที่แล้ว: “เรำจ�ำตอ้งโอบกอด 
ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงมีเมตตำ
และขจัดอคต ิรวมทัง้กำรเหยียดผิว กำร
เหยียดเพศ และกำรเหยียดสัญชำต”ิ 17

เน่ืองจำกเรำมีเวลำอีกหน่ึงนำที 
ข้ำพเจ้ำขอพูดสัน้ๆ เกี่ยวกับเอ็ลเดอร ์
โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ ฝ่ำยประธำนสูงสุดบอก
เอ็ลเดอรเ์ฮลส์วำ่ท่ำนสำมำรถให้ข่ำว
สำรสัน้ๆ ได้ ในภำคเช้ำวนัอำทิตย์หำก
สุขภำพของท่ำนเอือ้อ�ำนวย แม้สุขภำพ
ของท่ำนจะไม่เอือ้อ�ำนวย แตท่่ำนเตรยีม
ข่ำวสำรไวแ้ล้ว ซ่ึงท่ำนเตรยีมเสรจ็เมื่อ
สัปดำห์ที่แล้วและไดแ้บ่งปันกับข้ำพเจ้ำ 
เน่ืองจำกท่ำนสิน้ชีวติประมำณสำม
ช่ัวโมงที่แล้ว ข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันสำม
ประโยคจำกค�ำปรำศรยัของท่ำน

อ้ำงอิงจำกเอ็ลเดอรเ์ฮลส์: “เมื่อเรำ
เลือกมีศรทัธำ เรำย่อมพรอ้มยืนอยู่ ในที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ . . . เอ็ลเดอร ์
เฮลส์: “หลังจำกกำรตรงึกำงเขนของ
พระผู้ช่วยให้รอด พระองคท์รงปรำกฏ

ในปี 1979 ดร. เนลสันมีความรู้สึกว่าท่านควร

ศึกษาภาษาจีนกลางตามค�าแนะน�าของประธาน 

สเป็นเซอร์  ดบัเบิลย.ู คิมบัลล์

ความปรารถนาของดร.เนลสันท่ีจะท�าตามค�า

แนะน�าของประธานคิมบัลล์ชักน�าให้ดร. ว ู 

หยิงข่ายมาเยือนซอลท์เลคซิตี ้และ ชักน�าให้ดร. 

เนลสันสอนโดยวิธีบรรยายและท�าการผ่าตัดใน

ประเทศจีน

ในเดือนตลุาคมปี 2015 ประธานรัสเซลล์ เอม็. 

เนลสันได้รับเกียรติด้วยค�าประกาศอย่างเป็น

ทางการ ซ่ึงขนานนามท่านว่า “สหายเก่าแก่ของ

จีน” 
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เฉพำะตอ่คนที่ ‘ซ่ือสัตย์ ในประจักษ์
พยำนถึง [พระองค]์ ขณะพวกเขำ
ด�ำเนินชีวติในควำมเป็นมรรตยั’ [คพ. 
138:12.] คนที่ ‘ปฏิเสธประจักษ์พยำน 
. . . ของ . . . ศำสดำพยำกรณ์ [จะไม่
สำมำรถ] มองดพูระสิรขิอง [พระผู้ช่วย
ให้รอด], หรอืมองพระพักตรพ์ระองค’์ 
[คพ. 138:21.] . . . ศรทัธำของเรำ
เตรยีมเรำให้พรอ้มอยู่ ในที่ประทับของ
พระเจ้ำ”

พระเจ้ำทรงเมตตำที่ดลใจประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันในช่วงสิน้สุดภำค
เช้ำวนัน้ีให้ออกจำกอำคำรโดยเรว็ งด
มือ้กลำงวนั และรบีไปข้ำงเตยีงของ
เอ็ลเดอรเ์ฮลส์ ซ่ึงท�ำให้ท่ำนไดอ้ยู่ที่น่ัน 
ประธำนโควรมัของท่ำน พรอ้มกับแมรยี์ 
เฮลส์ผู้ดงีำมขณะเอ็ลเดอรเ์ฮลส์ผ่ำนไป
จำกชีวติมรรตยัน้ี 

การขานรับสุรเสียงของพระเจา้
ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ในกำรประชุม

ใหญ่ครัง้น้ีเรำไดย้ินสุรเสียงของพระเจ้ำ
เรำไม่ควรตืน่ตระหนกเมื่อถ้อยค�ำ

ของผู้รบัใช้ของพระเจ้ำสวนทำงกับ
ควำมคดิของโลก และในบำงครัง้กับ
ควำมคดิของเรำเอง เป็นเช่นน้ีเสมอ
มำ ข้ำพเจ้ำคกุเข่ำในพระวหิำรกับเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของข้ำพเจ้ำข้ำพเจ้ำ
ยืนยันถึงควำมดงีำมในจิตวญิญำณของ
พวกท่ำน ควำมปรำรถนำยิ่งใหญ่ที่สุด

ของพวกท่ำนคอืกำรท�ำให้พระเจ้ำพอ
พระทัยและช่วยบุตรธิดำของพระผู้เป็น
เจ้ำกลับไปอยู่ที่ประทับของพระองค์

สำวกเจ็ดสิบ ฝ่ำยอธิกำร ผู้น�ำฝ่ำย
ประธำนสำมัญของสมำคมสงเครำะห์ 
เยำวชนหญิง และปฐมวยั และตลอด
จนผู้น�ำองคก์ำรช่วยคนอื่นๆ ไดเ้พิ่มกำร
ดลใจมำกมำยให้กำรประชุมใหญ่ครัง้
น้ี เช่นเดยีวกับบทเพลงไพเรำะและค�ำ
สวดอ้อนวอนที่ ใครค่รวญอย่ำงดี

ในข่ำวสำรของกำรประชุมใหญ่สำมัญ
มีขุมทรพัย์แห่งกำรน�ำทำงจำกสวรรค์
เฝ้ำรอให้ท่ำนคน้พบ บททดสอบส�ำหรบั
เรำแตล่ะคนคอืวธิีที่เรำตอบสนองตอ่ส่ิง
ที่เรำไดย้ิน อ่ำน และรูสึ้ก

ข้ำพเจ้ำขอเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยว
กับกำรตอบสนองตอ่ถ้อยค�ำของศำสดำ
พยำกรณ์จำกชีวติของประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน

ในปี 1979 ห้ำปีก่อนกำรเรยีกของ
ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ บรำเดอร ์
เนลสันเข้ำรว่มกำรประชุมหน่ึงก่อน 
กำรประชุมใหญ่สำมัญ “ประธำน 
สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ “ท้ำทำย
ทุกคนที่น่ันให้ก้ำวยำวขึน้ในกำรน�ำพระ
กิตตคิณุไปทั่วโลก หน่ึงในประเทศที่
ประธำนคมิบัลล์กล่ำวเจำะจงคอืจีน โดย
ประกำศวำ่ ‘เรำควรรบัใช้คนจีน เรำควร
เรยีนภำษำของพวกเขำ เรำควรสวด
อ้อนวอนให้พวกเขำและช่วยพวกเขำ’”18

ในวยั 54 ปี บรำเดอรเ์นลสันมีควำม
รูสึ้กระหวำ่งกำรประชุมน้ันวำ่ท่ำน
ควรศึกษำภำษำจีนกลำง แม้จะเป็น
ศัลยแพทย์หัวใจที่มีงำนยุ่ง แตท่่ำนจ้ำง
ครมูำสอนทันที

หลังจำกเริม่ศึกษำได้ ไม่นำน ดร. 
เนลสันเข้ำรว่มกำรประชุมหน่ึงและไม่
คดิวำ่จะไดน่ั้งข้ำงๆ “ศัลยแพทย์ โดง่ 
ดงัชำวจีนช่ือ ดร. ว ูหยิงข่ำย . . .  
เพรำะ [บรำเดอรเ์นลสัน] ศึกษำภำษำ
จีนกลำงมำแล้ว ท่ำนจึงเริม่สนทนำ  
[กับ ดร. ว]ู”19

ควำมปรำรถนำจะท�ำตำมศำสดำ
พยำกรณ์ของ ดร. เนลสันชักน�ำให้ 
ดร. วมูำเยือนซอลท์เลคซิตีแ้ละ ดร. 
เนลสันเดนิทำงไปจีนเพื่อสอนโดยวธิี
บรรยำยและท�ำกำรผ่ำตดั

ท่ำนรกัคนจีนมำกขึน้ คนจีนก็รกั
และเคำรพท่ำนมำกขึน้เช่นกัน

ในเดอืนกุมภำพันธ์ปี 1985 สิบเดอืน
หลังจำกกำรเรยีกสู่โควรมัอัครสำวกสิบ 
สอง เอ็ลเดอรเ์นลสันไดร้บัโทรศัพท ์
ที่คำดไม่ถึงจำกจีนขอให้ดร. เนลสัน 
มำปักกิ่งเพื่อผ่ำตดัหัวใจให้นักรอ้ง 
โอเปรำช่ือดงัที่สุดของจีน ดว้ยกำร 
กระตุน้ของประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์  
เอ็ลเดอรเ์นลสันกลับไปจีน กำรผ่ำตดั 
ครัง้สุดท้ำยของท่ำนคอืกำรผ่ำตดัใน 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน

สองปีก่อน ในเดอืนตลุำคม ปี 2015 
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันไดร้บั
เกียรตอิีกครัง้ดว้ยค�ำประกำศอย่ำงเป็น
ทำงกำร ขนำนนำมท่ำนวำ่ “สหำยเก่ำแก่
ของจีน” 

เมื่อวำนน้ี เรำไดย้ินประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันซ่ึงเวลำน้ีอำยุ 93 ปีพูดถึง
ค�ำขอรอ้งของประธำนโธมสั เอส. มอนสัน 
ในกำรประชุมใหญ่เดอืนเมษำยนที่
ผ่ำนมำ ให้ “เรำแตล่ะคนศึกษำและ
ไตรต่รองพระคมัภีรม์อรมอนรว่มกับ
กำรสวดอ้อนวอนทุกวนั”

เฉกเช่นประธำนเนลสันท�ำสมัยเป็น
ศัลยแพทย์หัวใจที่มีงำนยุ่งเมื่อท่ำน
วำ่จ้ำงครมูำสอนภำษำจีน ท่ำนรบัค�ำ
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แนะน�ำของประธำนมอนสันโดยน�ำมำ
ใช้กับชีวติท่ำนทันที ไม่ ใช่แคอ่่ำนอย่ำง
เดยีว ท่ำนกล่ำววำ่ท่ำน“เขียนออกมำ
เป็นข้อๆ ดว้ยวำ่พระคมัภีรม์อรมอน  
คอื อะไร ยืนยัน อะไร ปฏิเสธ อะไร  
เกิดสัมฤทธิผล อะไร ชีแ้จง อะไร และ 
เปิดเผย อะไร” 20

และที่น่ำสนใจ เมื่อเช้ำน้ี ในฐำนะ
พยำนคนที่สอง ประธำนเฮนรยี์ บี. 
อำยรงิก์พูดถึงกำรตอบรบัค�ำขอของ
ประธำนมอนสันเช่นกัน ท่ำนจ�ำถ้อยค�ำ
เหล่ำน้ีได้ ไหม “เช่นเดยีวกับพวกท่ำน
หลำยคน ข้ำพเจ้ำไดย้ินถ้อยค�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์รำวกับเป็นสุรเสียง
ของพระเจ้ำตรสักับข้ำพเจ้ำ และเช่น
เดยีวกันกับพวกท่ำนหลำยคน ข้ำพเจ้ำ
ตดัสินใจเช่ือฟังถ้อยค�ำเหล่ำน้ัน” 21

ขอให้เรำถือส่ิงน้ีเป็นแบบอย่ำง
ส�ำหรบัชีวติเรำ

ค�าสญัญาและพร
ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่เมื่อท่ำนไดย้ิน

สุรเสียงของพระเจ้ำตรสักับท่ำนในค�ำ
สอนของกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้น้ี 
แล้วท�ำตำมกำรกระตุน้เตอืนเหล่ำน้ัน 
ท่ำนจะรูสึ้กวำ่พระหัตถ์แห่งสวรรคอ์ยู่
เหนือท่ำน ชีวติท่ำนและชีวติคนรอบ
ข้ำงท่ำนจะไดร้บัพร 22

ระหวำ่งกำรประชุมใหญ่ครัง้น้ี เรำ
คดิถึงศำสดำพยำกรณ์ที่รกัของเรำ เรำ
รกัท่ำนครบั ประธำนมอนสัน ข้ำพเจ้ำ
จบดว้ยถ้อยค�ำที่ท่ำนกล่ำวจำกแท่นพูด
น้ี ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่น่ีเป็นพรที่ท่ำนอยำก
จะให้กับพวกเรำแตล่ะคนวนัน้ี หำก
ท่ำนสำมำรถมำอยู่กับเรำได ้ท่ำนกล่ำว
วำ่ “เมื่อเรำกลับจำกกำรประชุมใหญ่น้ี 
ข้ำพเจ้ำขอพรจำกสวรรคป์ระทำนแก่
ท่ำนทุกคน . . . ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอน
ขอพระบิดำบนสวรรคป์ระทำนพร
ท่ำนกับครอบครวั ขอให้ข่ำวสำรและ
วญิญำณของกำรประชุมน้ีแสดงออก
ในทุกอย่ำงที่ท่ำนท�ำ—ที่บ้ำนท่ำน ที่
ท�ำงำน ในกำรประชุม และกิจกรรมทุก
อย่ำงของท่ำน”

ท่ำนทิง้ท้ำยวำ่ “ข้ำพเจ้ำรกัท่ำน และ
สวดอ้อนวอนให้ท่ำน ขอพระผู้เป็น
เจ้ำประทำนพรท่ำน ขอให้สันตสุิขที่
พระองคท์รงสัญญำไวอ้ยู่กับท่ำนวนัน้ี
และตลอดไป” 23

ในพระนำมของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 21:1.
 2. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 21:5–6.
 3. โจเซฟ สมิธบันทึกวำ่เหตกุำรณ์ตอ่ไปน้ีเกิด

ขึน้ที่กำรอุทิศพระวหิำรเคริท์แลนดว์นัที่ 27 
มีนำคม ค.ศ. 1836 

โจเซฟ สมิธบันทึกวำ่เหตกุำรณ์ตอ่ไปน้ีเกิด
ขึน้ที่กำรอุทิศพระวหิำรเคริท์แลนดว์นัที่ 27 
มีนำคม ค.ศ. 1836 “ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำปรำศรยั 
สัน้ๆ หลังจำกน้ันและขอให้หลำยๆ โควรมั 
และวสุิทธิชนทุกคนที่มำชุมนุมกันยอมรบัฝ่ำย
ประธำน [สูงสุด] ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์และ
ผู้หยั่งรู ้และสนับสนุนพวกท่ำนดว้ยค�ำสวด
อ้อนวอนของพวกเขำ ทุกคนท�ำพันธสัญญำ
ด้วยกำรลุกขึน้ยืน

“จำกน้ันขำ้พเจำ้ขอให้ โควรมัและวสุิทธชิน
ที่มำชุมนุมกันยอมรบัอัครสำวกสิบสองซ่ึงอยู่
ที่น่ันในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิด
เผย และพยำนพเิศษตอ่ประชำชำตทิัง้หลำย
ของแผ่นดนิโลก โดยถือกุญแจของอำณำจักร 
เพื่อไขกุญแจและท�ำให้ส�ำเรจ็ลุล่วงท่ำมกลำง
พวกเขำ และสนับสนุนพวกท่ำนดว้ยค�ำสวด
อ้อนวอนของพวกเขำ ซ่ึงพวกเขำเห็นชอบดว้ย
กำรลุกขึน้ยืน” (ค�ำสอนของประธำนศำสนำ
จักร:  โจเซฟ สมิธ [2007], 213).

 4. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 68:4
 5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 1:38.
 6. ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์กล่ำวไวว้ำ่

“กำรเลือกไม่รบัค�ำแนะน�ำของศำสดำ
พยำกรณ์เปลี่ยนจุดที่เรำยืน จุดน้ันเป็น
อันตรำยมำกขึน้ กำรไม่รบัค�ำแนะน�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์บั่นทอนพลังควำมสำมำรถใน
กำรรบัค�ำแนะน�ำที่ ไดร้บักำรดลใจในอนำคต 
เวลำดทีี่สุดในกำรตดัสินใจช่วยโนอำห์ตอ่เรอื
คอืครัง้แรกที่เขำขอให้ช่วย แตล่ะครัง้ที่เขำ
ขอหลังจำกน้ัน กำรไม่ตอบรบัแตล่ะครัง้จะ
บั่นทอนควำมรูสึ้กไวตอ่พระวญิญำณ และดว้ย
เหตน้ีุค�ำขอของเขำแตล่ะครัง้จึงดเูหมือนโง่
ยิ่งกวำ่เดมิจนกระทั่งฝนมำ และสำยเกินไป
เสียแล้ว

“ ในชีวติของข้ำพเจ้ำ ทุกครัง้ที่ข้ำพเจ้ำ
เลือกที่จะล่ำช้ำตอ่กำรท�ำตำมค�ำแนะน�ำที่มำ
จำกกำรดลใจหรอืคดิวำ่ตนเองเป็นข้อยกเวน้ 
ข้ำพเจ้ำทรำบทันทีวำ่ข้ำพเจ้ำก�ำลังตกอยู่ ใน
อันตรำย ทุกครัง้ที่ข้ำพเจ้ำฟังค�ำแนะน�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์ รูสึ้กถึงกำรยืนยันถ้อยค�ำน้ัน
ในกำรสวดอ้อนวอน จำกน้ันท�ำตำมค�ำแนะน�ำ
ดงักล่ำว ข้ำพเจ้ำพบวำ่ข้ำพเจ้ำก�ำลังเดนิไปสู่
ที่ปลอดภัย” (ด ู“คน้พบควำมปลอดภัยในค�ำ
แนะน�ำ,” เลียโฮนำ, ก.ค. 1997, 30)

 7. ด ูนีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “Teaching  
Our Children to Love the Prophets,” 
Ensign, Apr. 1996, 47.

 8. บอยด ์เค. แพคเกอรเ์คยกล่ำวไวว้ำ่
“ข้ำพเจ้ำไดย้ินประธำนฮำโรลด ์บี. ลีเริม่

กล่ำวค�ำแถลงเรือ่งตำ่งๆ ที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ดว้ยส�ำนวนประมำณวำ่ ‘ ในยำมเช้ำตรู ่ขณะ
ข้ำพเจ้ำไตรต่รองถึงเรือ่งน้ัน . . .’ ท่ำนฝึกที่จะ
แก้ ไขปัญหำที่ตอ้งกำรกำรเปิดเผยในเวลำเช้ำ
ตรูซ่ึ่งท่ำนสดช่ืนและตืน่ตวั

“พระเจ้ำทรงทรำบบำงส่ิงเมื่อพระองค์
ทรงแนะน�ำในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ
วำ่ ‘เลิก นอน นำน เกิน ควำม จ�ำเป็น; จง เข้ำ 
นอน แต ่หัวค�ำ่, เพื่อ เจ้ำ จะ ไม่ เหน่ือย อ่อน; ตืน่ 
แต ่เช้ำ, เพื่อ รำ่งกำย เจ้ำ และ ควำม คดิ เจ้ำ จะ 
กระปรีก้ระเปรำ่.” (คพ. 88:124) . . .

“ข้ำพเจ้ำเรยีนรูถ้ึงพลังแห่งคตพิจน์ที่วำ่ 
‘นอนแตห่ัวค�ำ่ ตืน่แตเ่ช้ำ’ เมื่อข้ำพเจ้ำอยู่
ภำยใตภ้ำวะกดดนั ท่ำนจะไม่เห็นข้ำพเจ้ำ
อยู่จนดกึดืน่ ข้ำพเจ้ำอยำกจะนอนแตห่ัวค�ำ่
และตืน่แตเ่ช้ำตรู ่เมื่อข้ำพเจ้ำสำมำรถใกล้ชิด
กับพระองคผ์ู้ทรงน�ำทำงงำนน้ี” (Teach Ye 
Diligently [2005], 244–245).

 9. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ท่ำนรูม้ำกพอ,”  
เลียโฮนำ, พ.ย. 2008, 15.
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น้อย หำกเรำเป็นมิตรขึน้อีกเล็กน้อย หำกเรำ
ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมำกขึน้ ดว้ยควำม
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“กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ันอำจจะเห็น
ได้ ไม่ชัดเจนในหน่ึงวนั หน่ึงสัปดำห์ หรอื
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ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนีคื้อประสบการณ์เร่ืองเล่าท่ีเลือกสรรมาจากค�าปราศรัยในการประชุมใหญ่สามญัเพ่ือใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ใน
ครอบครัว และการสอนอ่ืนๆ หมายเลขท่ีให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของค�าปราศรัย
ผู้พูด เร่ืองราว

โฮเซ แอล. อาลอนโซ (119)	หลายชายของโฮเซ	แอล.	อาลอนโซถามคุณยา่วา่ท่านรักเขาไหม	พอ่แม่ผูท่ี้เสียลกูชายในอุบติัเหตุปลดภาระท้ิงไปดว้ยการใหอ้ภยั

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (122)	พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยหญิงสาวคนหน่ึงตอบรับค�าขอแต่งงาน	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนัเป็นพรแก่ผูค้นชาวจีนเพราะท่านท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์

เอยีน เอส. อาร์เดร์ิน (117)	ชาวประมงคนหน่ึงไดรั้บประจกัษพ์ยานถึงพระคมัภีร์มอรมอนขณะอยูก่ลางทะเล

เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด (104)	เจน	แมนนิงก	์เจมส์	ผูบุ้กเบิกวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยยงัคงซ่ือสตัยแ์มจ้ะมีความทา้ทาย	คุณทวดของเอม็.	รัสเซลล	์บลัลาร์ดรับใชอ้ยา่งซ่ือสตัยเ์ป็นเวลาหลายทศวรรษ

จนี บี. บิงแฮม (85)	จีน	บี.	บิงแฮมท่องจ�า	“พระคริสตผ์ูท้รงพระชนม”์	สตรีชาวโครเอเชียคนหน่ึงเดินทางไปพระวหิารเพื่อผนึกกบัสามีและบิดามารดาท่ีเสียชีวติไปแลว้

แทด อาร์. คอลลสิเตอร์ (107)	เพื่อนคนหน่ึงของแทด	อาร์.	คอลลิสเตอร์กลบัมาโบสถห์ลงัจากไดรั้บพยานถึงศาสนจกัรและพระคมัภีร์มอรมอน

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน (36)	ประธานคณะเผยแผก่ลบัใจและเปล่ียนใจหลงัจากความฝัน

เควนทนิ แอล. คุก (51)	ฮีเบอร์	ซี.	คิมบลัลรั์บผดิชอบงานเผยแผข่องท่านท่ีองักฤษ	ขณะพบกบัโธมสั	บี.	มาร์ช	โจเซฟ	สมิธไดรั้บหลกัค�าสอนและพนัธสญัญาภาคท่ี	112

สแตนลย์ี จ.ี เอลลสิ (112)	พอ่แม่เสริมความเขม้แขง็ใหล้กูๆ	ของตนโดยการไม่ช่วยพวกเขาดา้นการเงินหลงัจากพวกเขาเรียนจบมธัยมปลาย

แชรอน ยูแบงค์ (6)	สตรีคนหน่ึงเปล่ียนวถีิชีวติของครอบครัวเธอโดยการกลบัใจ	โซ่มนุษยช่์วยชีวติคนท่ีวา่ยน�้าอยูใ่นกระแสน�้าเช่ียว	เยาวชนหญิงส่งขอ้ความไปหาเดก็หญิงท่ีก�าลงัจะ
ยา้ยเขา้มาในวอร์ดของพวกเธอ

เดวดิ เอฟ. อแีวนส์ (68)	เดวดิ	เอฟ.	อีแวนส์ในวยัเยาวพ์บค�าตอบของค�าถามพระกิตติคุณและไดรั้บพยานถึงพระคมัภีร์มอรมอน	สตรีคนหน่ึงไดรั้บประจกัษพ์ยานถึงศาสนพิธีพระวหิาร

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ (81)	เลขาธิการโควรัมมคันายกเช้ือเชิญเดก็ชายท่ีแขง็ขนันอ้ยมาโบสถ	์ชายหนุ่มสวดออ้นวอนวา่อธิการเฮนรีย	์บี.	อายริงกจ์ะไดรั้บการดลใจในการใหค้ �าแนะน�าเขา	
บริคมั	ยงักเ์ป็นพยานถึงการเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ของโจเซฟ	สมิธ
(100)	เฮนรีย	์บี.	อายริงกไ์ดรั้บพรส�าหรับการเช่ือฟังค�าแนะน�าของประธานมอนสนัในการศึกษาพระคมัภีร์มอรมอน	วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั

โอ. วนิเซนต์ ฮาเลก็ (58)	คู่สามีภรรยาสูงอายเุสียสละเพื่อเขา้ร่วมศาสนจกัร	หวัหนา้หมู่บา้นชาวซามวัเปิดหมู่บา้นรับพระกิตติคุณ	วสุิทธิชนชาวซามวัใหจ้าก	“สภาพท่ียากจน”	ของพวกเขา
เพื่อสร้างพระวหิาร

โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม (88)	สมาชิกศาสนจกัรในแคลิฟอร์เนียรอดชีวติจากการตกหนา้ผาอยา่งน่าอศัจรรย	์เดวดิ	เอ.	เบดนาร์ถามชายหนุ่มวา่เขามีศรัทธาท่ีจะ	“ไม่หาย”	หรือไม่

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ (40)	ในเร่ืองเล่าของลีโอ	ตอลสตอย	บาทหลวงผูไ้ม่ดีพร้อมปกป้องเสน้ทางท่ีเขาเดินตามอยา่งไม่ดีพร้อม

จอย ด.ี โจนส์ (13)	พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงยนืยนัต่อสตรีสามคนถึงคุณค่าแห่งสวรรคข์องพวกเธอในฐานะธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้

โซนี แอล. คอช (110)	โซนี	แอล.	คอช	“รู้สึกเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกนั”	กบัแฟนฟุตบอลชาวบราซิล	คุณพอ่ของโซนี	แอล.	คอชตดัสินใจ	“เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกนั”	กบัเพื่อนวสุิทธิชนแมจ้ะ
ถกูเยาะเยย้

นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ (10)	เดก็ชายปฐมวยับอกเพื่อนร่วมชั้นเรียนผูว้า้เหวว่า่ท�าไมเขาเป็นคนพิเศษ	นีลล	์เอฟ.	แมร์ริออตตส์วดออ้นวอนขอความช่วยเหลือในการรักญาติท่ี	“ด้ือ”

ริชาร์ด เจ. เมนส์ (75)	ริชาร์ด	เจ.	เมนส์เรียนรู้จากคุณพอ่ท่ีจะไม่ยอมเสียความสุจริตของท่าน

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน (60)	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนัน�าเสนอพระคมัภีร์มอรมอนใหแ้ก่ผูน้�าเผา่แอฟริกา	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนัท�าตามค�าแนะน�าของประธานมอนสนัใหศึ้กษาพระคมัภีร์มอรมอน	
สมยัเรียนแพทยเ์ฉพาะทางดา้นศลัยศาสตร์	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนัปรารถนาจะสอนสมาชิกครอบครัวผูเ้ศร้าโศกวา่ความตายเป็นส่วนหน่ึงของการด�ารงอยูอ่ยา่งเป็นอมตะ
ของเรา

บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน (25)	เดก็วยั	10	ปีและวยั	17	ปีหาวธีิรับใชส้มาชิกครอบครัว	ประธานสมาคมสงเคราะห์รู้สึกวา่จะตอ้งรับใชเ้พื่อนบา้นของเธอ

สตเีฟน ดบัเบิลยู. โอเวน (48)	สตีเฟน	ดบัเบิลย.ู	โอเวนตระหนกัวา่ผูส้อนศาสนาใหม่	“ประสบศรัทธาจนถึงการกลบัใจมาแลว้”	อดีตผูส้อนศาสนาพยายามท�าใหต้นเองอยู	่“ในทางท่ีถกูตอ้ง”

อะโดลสัน เดอเปาลา ปาเฮยา (115)	ผูส้อนศาสนาสอนครอบครัวปาเฮยาวา่พวกเขาสามารถอยูด่ว้ยกนัชัว่นิรันดร์	สมยัเป็นนกัศึกษา	อะโดลสนั	เดอเปาลา	ปาเฮยาท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์
ในการมองหาภรรยา

จอห์น ซี. พงิกรี จูเนียร์ (32)	สมาชิกศาสนจกัรจากเนปาลรับใชผู้ล้ี้ภยัชาวเนปาลในยทูาห์และช่วยแปลพระคมัภีร์มอรมอนเป็นภาษาเนปาล	พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยใหจ้อห์น	ซี.	พิงกรี	 
จูเนียร์เขา้ใจจุดประสงคข์อง	“งานมอบหมายอนัสูงส่ง”	พระเจา้ทรงท�างานผา่นของประทานทางวญิญาณและการทดลองเพื่อประทานพรบุตรธิดาของพระองค์

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ (55)	หลานสาวของโรนลัด	์เอ.	ราสแบนดเ์บิกบานใจกบัการไดพ้บพี่ชายของเธอระหวา่งท่ีเขาเป็นผูส้อนศาสนา	โรนลัด	์เอ.	ราสแบนดพ์บซิสเตอร์ผูส้อนศาสนาท่ี
เทม็เปิลสแควร์ซ่ึงเป็นคนท่ีท่านช่วยพาเขา้สู่ศาสนจกัร

เดล จ.ี เรนลนัด์ (64)	เดล	จี.	เรนลนัดช่ื์นชมยนิดีท่ีไดฟ้ื้นฟพูรฐานะปุโรหิตใหช้ายหนุ่มคนหน่ึง

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน (44)	วสุิทธิชนเฉลิมฉลองวนัเกิดของประธานมอนสนั	สุริยปุราคาเตม็ดวงในสหรัฐดึงดูดความสนใจคนหลายลา้นคน

ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ (21)	สุนขัหลงทางเดินกลบับา้น	3,220	กิโลเมตร	ผูน้�าศาสนจกัรในสมยัแรกๆ	มีตวัตนมากข้ึนส�าหรับดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟขณะท่ีครอบครัวท่านไปเยีย่มสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ของศาสนจกัร

ดบัเบิลยู. คริสโตเฟอร์  
วดัเดลล์

(94)	การพกัร้อนของครอบครัววดัเดลลไ์ม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีวางแผนไว	้วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยคนหน่ึงท่ีตาบอดระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี	2	ท้ิงมรดกแห่งศรัทธา	การรับใช	้
และความวางใจในพระเจา้ไวใ้หล้กูหลาน

ดบัเบิลยู. เครก ซวคิ (97)	พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยใหด้บัเบิลย.ู	เครก	ซวคิเขา้ใจถึงความจ�าเป็นของผูส้อนศาสนาคนหน่ึงท่ีไม่รู้หนงัสือ	การท่ีบุตรชายคนหน่ึงจดจ่ออยูก่บัพระผูช่้วยให้
รอดก่อนเขาเสียชีวติช่วยใหค้รอบครัวเขามองไปยงัชีวติหนา้ดว้ยปีติ	ภรรยาคนหน่ึงเป่ียมดว้ยความรักหลงัจากปล่อยใหค้วามรู้สึกดา้นลบเก่ียวกบัสามีหายไปจนหมดส้ิน
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ข่าวศาสนจกัร

ขณะเดนิขึน้เขำไปดซูำกปรกัหักพังของเมืองมำชูปิกชูในเปรู
สมัยเป็นผู้สอนศำสนำวยัหนุ่ม เอ็ลเดอรฮ์วน เอ. อูเซดำลื่น

ไถลตกจำกทำงเดนิแคบๆ ท่ำนสวดอ้อนวอนขอควำมช่วยเหลือ
อย่ำงเอำจรงิเอำจังขณะเกำะกิ่งไม้ห้อยอยู่ที่ควำมสูง 2,000 ฟุต 
(610 เมตร) เช้ำตรูว่นัน้ันท่ำนสวดอ้อนวอนดว้ยรมิฝีปำก ท่ำน
กล่ำว แต ่“เมื่อข้ำพเจ้ำเกือบตำย ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนจำกใจ” 
ขณะที่ท่ำนเกือบจะรว่งลงไป ผู้สอนศำสนำอีกคนหน่ึงดงึท่ำนขึน้
มำพอดี

บทเรยีนมำกมำยบทหน่ึงที่ท่ำนกล่ำววำ่ท่ำนเรยีนรู้ ในวนัน้ัน
คอื “จงสวดอ้อนวอนเสมอ ‘ดว้ยใจจรงิ, ดว้ยเจตนำแท้จรงิ, โดยมี
ศรทัธำในพระครสิต’์ ( โมโรไน 10:4)”

เอ็ลเดอรอ์ูเซดำไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่
ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน ค.ศ. 2010 ท่ำนก�ำลังรบัใช้เป็นผู้
ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำรในแผนกผู้สอนศำสนำและผู้ช่วยระดบั
ภำคในภำคตะวนัออกเฉียงใตข้องอเมรกิำเหนือเมื่อท่ำนไดร้บัเรยีก
สู่ฝ่ำยประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบเมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 2017

ตัง้แตปี่ 2010 ถึง 2013 ท่ำนรบัใช้เป็นที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำน
ภำคตะวนัตกเฉียงเหนือของอเมรกิำใต ้และตัง้แตปี่ 2013 
ถึง 2016 ท่ำนรบัใช้เป็นประธำนภำคตะวนัตกเฉียงเหนือของ
อเมรกิำใต้

เอ็ลเดอรอ์ูเซดำไดร้บักำรศึกษำในเปร ูท่ำนลงทะเบียนเรยีนที่
สถำบันโฮเซ คำรล์อส มำรอิำเตกูในลิมำเพื่อศึกษำกำรบัญชีและ
ประชำสัมพันธ์ที่น่ัน ท่ำนศึกษำกำรบรหิำรธุรกิจที่สถำบันเซนโทร 
อันดิโน เด จี.อี.ดว้ย ท่ำนจบกำรศึกษำจำกมหำวทิยำลัยซำนลูอิส 
คอนซำกำ ท่ำนไดร้บัปรญิญำตรดีำ้นกำรประชำสัมพันธ์ที่น่ัน

เอ็ลเดอรอ์ูเซดำท�ำงำนในระบบกำรศึกษำของศำสนจักร ท่ำน
เป็นผู้อ�ำนวยกำรระดบัภำคส�ำหรบัเปรแูละโบลิเวยี ท่ำนออกจำก
เปรใูนปี 2003 ย้ำยไปอยู่รฐันิวเจอรซี์ย์ สหรฐัอเมรกิำเพื่อช่วยบิดำ
ท่ำนท�ำธุรกิจครอบครวั

ตัง้แตเ่ข้ำรว่มศำสนจักรในปี 1972 เอ็ลเดอรอ์ูเซดำรบัใช้ ในกำร
เรยีกมำกมำย รวมถึงกำรเป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำในคณะเผยแผ่
เปร ูลิมำ ฝ่ำยประธำนโรงเรยีนวนัอำทิตย์สเตค อธิกำร สมำชิกสภำ
สูง ที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสเตค ประธำนสเตค ประธำนคณะ
เผยแผ่ลิมำเปรนูอรธ์ (1992–1995) และสำวกเจ็ดสิบภำค

ท่ำนแตง่งำนกับมำเรยี อิซำเบล เบนเดซูในเดอืนมีนำคม ค.ศ. 
1979 ท่ำนทัง้สองมีบุตรห้ำคน ◼

ขณะรบัใช้เป็นประธำนภำคยุโรป เอ็ลเดอรแ์พทรกิ เคยีรอน 
พบเห็นกำรเดนิทำงของผู้ลีภ้ัยสองล้ำนคนจำกเขตสงครำม

ตะวนัออกกลำงมำสู่ควำมปลอดภัยในยุโรป “หลังจำกมองเข้ำไปใน
ดวงตำของพวกเขำและฟังเรือ่งรำวควำมอกส่ันขวญัแขวนที่พวก
เขำหนีมำอีกทัง้กำรเดนิทำงที่เต็มไปดว้ยภยันตรำยเพื่อหำที่ลีภ้ัย 
ข้ำพเจ้ำไม่เหมือนเดมิอีกเลย” ท่ำนกล่ำว “น่ำตืน้ตนัใจที่ ไดเ้ห็น
สมำชิกศำสนจักรจำกทั่วโลกบรจิำคอย่ำงเอือ้เฟ้ือเพื่อช่วยคนเหล่ำน้ี
และครอบครวัที่สูญเสียมำกมำย”

เอ็ลเดอรเ์คยีรอนผู้ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน ค.ศ. 2010 ไดร้บัเรยีกสู่ฝ่ำย
ประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบเมื่อวนัที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 2017

เอ็ลเดอรเ์คยีรอนเกิดในเมืองคำร์ ไลล์ คมัเบอรแ์ลนด ์อังกฤษใน
เดอืนกรกฎำคม ค.ศ. 1961 เป็นบุตรของแพดดกีับแพทรเิซีย เคยี
รอน เน่ืองจำกบิดำท่ำนรบัรำชกำรในกรมอำกำศยำนหลวงอังกฤษ 
เอ็ลเดอรเ์คยีรอนจึงไดร้บักำรศึกษำในตะวนัออกกลำงและสหรำช
อำณำจักร

ขณะเป็นผู้สนใจของศำสนจักร ท่ำนพบพระคัมภีรข์้อหน่ึงใน 
พระคัมภีรม์อรมอนที่อ่ำนวำ่ “มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขำจะม ี

ปีติ” (2 นีไฟ 2:25) “พระคัมภีรข์้อน้ันดังแวว่ในหูข้ำพเจ้ำ” เอ็ล
เดอรเ์คียรอนกล่ำว “ ในคนเหล่ำน้ันที่ข้ำพเจ้ำเคยพบ ข้ำพเจ้ำ
เห็นวำ่ชีวติเรำดีขึน้มำกจำกกำรท�ำตำมพระด�ำรสัแนะน�ำของพระ
ผู้ช่วยให้รอดให้รืน่เรงิ” ท่ำนเข้ำรว่มศำสนจักรในวนัครสิต์มำสอีฟ
ของปี 1987

ท่ำนพบเจนนิเฟอร ์แครอล ฮุลเมขณะเธอศึกษำภำษำอังกฤษที่
มหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์ พวกท่ำนแตง่งำนกันในพระวหิำรโอกแลนด ์
แคลิฟอรเ์นียในปี 1991 และใช้ชีวติในอังกฤษจนกระทั่งท่ำนไดร้บั
เรยีกในปี 2010 พวกท่ำนมีบุตรส่ีคน

ท่ำนใช้ชีวติและท�ำธุรกิจหลำกหลำยในสหรำชอำณำจักร 
ซำอุดอีำระเบีย และสหรฐั อำทิ กำรดแูลสุขภำพ อำหำร กำรขนส่ง 
และยำนยนต ์นอกจำกน้ีท่ำนยังเปิดบรษัิทที่ปรกึษำดำ้นกำรส่ือสำร
ของท่ำนเองดว้ย งำนที่ท่ำนท�ำกับชุมชนไดแ้ก่กำรรบัใช้ ในคณะ
กรรมกำรองคก์รกำรกุศล โรงเรยีน ตวัแทนรฐัวสิำหกิจ และวทิยำลัย

เอ็ลเดอรเ์คยีรอนเคยรบัใช้ ในกำรเรยีกมำกมำยของศำสนจักร 
อำทิ ผู้ช่วยพนักงำนวอรด์ ประธำนเยำวชนชำยวอรด์ ที่ปรกึษำใน
ฝ่ำยอธิกำร ประธำนสำขำ ประธำนสเตค และสำวกเจ็ดสิบภำค ◼

เอล็เดอร์ฮวน	เอ.	อเูซดา
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

เอล็เดอร์แพทริก	เคียรอน
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ
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ตั้
	งแต่การประชุมใหญ่สามญัเดือน
เมษายน	ค.ศ.	2017	ศาสนจกัร

ไดอุ้ทิศและอุทิศซ�้ าพระวหิารสาม
แห่ง	พระวหิารปารีส	ฝร่ังเศสได้
รับการอุทิศในเดือนพฤษภาคม	
พระวหิารไอดาโฮฟอลส์	ไอดาโฮ	
(สหรัฐอเมริกา)	ไดรั้บการอุทิศใน
เดือนมิถุนายน	และพระวหิาร 
ทูซอน	แอริโซนา	(สหรัฐอเมริกา)	 
ไดรั้บการอุทิศในเดือนสิงหาคม
พระวหิารเมริเดียน	ไอดาโฮ	

(สหรัฐอเมริกา)	จะไดรั้บการ
อุทิศวนัท่ี	19	พฤศจิกายน	ค.ศ.	
2017	พระวหิารซีดาร์ซิตี	ยทูาห์	
(สหรัฐอเมริกา)	จะไดรั้บการ
อุทิศวนัท่ี	10	ธนัวาคม	และพระ
วหิารจอร์แดนริเวอร์	ยทูาห์	
(สหรัฐอเมริกา)	จะไดรั้บการอุทิศ
ซ�้ าวนัท่ี	20	พฤษภาคม	ค.ศ.	2018
ศาสนจกัรประกาศแผนสร้าง

หรือเตรียมการก่อสร้างพระวหิาร	
23	แห่งทัว่โลก	ปัจจุบนัมีพระ
วหิารหกแห่งปิดบูรณะ	และพระ
วหิารหา้แห่งมีก�าหนดปิดบูรณะ
ในปี	2018	◼

ดขู้อมูลปัจจุบันและข้อมูลทั่วไปไดท้ี ่
temples .lds .org

อุทิศพระวหิาร
สามแห่งหลังจำกเฮอรร์เิคนและอุทกภัย

รำ้ยแรงในเมืองฮิวสตนั รฐั
เทกซัส สหรฐัอเมรกิำ สตรสูีง

วยัคนหน่ึงเห็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยสวม
เสือ้รว่มมือรว่มใจสีเหลืองระหวำ่งทำงไป
ช่วยผู้ประสบภัย “ดฉัินรูว้ำ่มอรมอนจะ
มำ!” เธอกล่ำว

เหตกุำรณ์น้ีที่แอรนั ที. ฮอลล์
ประธำนคณะเผยแผ่ฮิวสตนัเซำธ์ 
เทกซัสรำยงำนในโพสตเ์ฟซบุ๊กแสดง
ให้เห็นวำ่ศำสนจักรมำช่วยบรรเทำควำม
เดอืดรอ้นให้ทัง้สมำชิกและเพื่อนบ้ำน 
“ ไม่มีควำมท้ำทำยใดใหญ่เกินไปส�ำหรบั
สมำชิกศำสนจักรของพระเจ้ำ!” ประธำน
ฮอลล์เขียน

เมื่อเกิดภัยพิบัต ิศำสนจักรมักจะ
อยู่ ในบรรดำกลุ่มแรกที่เข้ำมำช่วยเหลือ 
และในพืน้ที่ซ่ึงไดร้บัผลกระทบ บ่อยครัง้
ที่ควำมช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของ
ศำสนจักรด�ำเนินไปอย่ำงตอ่เน่ืองทัง้ใน
ระหวำ่งกำรกอบกู้ระยะสัน้และระยะยำว 
เป้ำหมำยคอืส่งเสรมิกำรพึ่งพำตนเอง 
ผู้น�ำในท้องที่รว่มมือกับส�ำนักงำนใหญ่
ของศำสนจักรในกำรประเมินและจัดหำ
ส่ิงจ�ำเป็น รวมทัง้กำรจัดระเบียบสมำชิก
ไปช่วยแจกจ่ำยส่ิงของ ท�ำควำมสะอำด 
บูรณะ และสรำ้งใหม่

โดยผ่ำนองคก์รกำรกุศลแอลดเีอส
และกำรรว่มมือกับหน่วยงำนบรรเทำ

ทุกข์ที่ตัง้ขึน้ในพืน้ที่ประสบภัย เมื่อ
เรว็ๆ น้ีศำสนจักรได้ ให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในเปร ูโคนถล่มใน
เซียรร์ำลี โอน ไฟป่ำในรฐัมอนแทนำ 
สหรฐัอเมรกิำกับรฐัแอลเบอรต์ำ 
แคนำดำ เฮอรร์เิคนในรฐัเทกซัส รฐั
ฟลอรดิำ และหมู่เกำะแครบิเบียน 
รวมทัง้เปอร์ โตริโก เฮต ิสำธำรณรฐั
โดมินิกัน และแผ่นดนิไหวรนุแรงอีก
สองครัง้ในเม็กซิโก

ในเดอืนกันยำยน ศำสนจักรประกำศ
วำ่จะให้เงิน 11 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั
เพื่อสนับสนุนโครงกำรบรรเทำควำม
อดอยำก จัดหำอำหำรให้เด็กขำดอำหำร
ในแปดประเทศของแอฟรกิำและ
ตะวนัออกกลำง องคก์รกำรกุศลแอลดี
เอสรว่มมือกับองคก์รตำ่งๆ 11 องคก์ร
ด�ำเนินงำน 25 โครงกำรเพื่อกระจำย
ควำมช่วยเหลือ

องคก์รกำรกุศลแอลดเีอสให้ควำม
ช่วยเหลือเป็นมูลคำ่เกือบ 2 พันล้ำน
ดอลลำรแ์ก่ประชำชนหลำยล้ำนคนใน 
189 ประเทศตัง้แตปี่ 1985 โดยเริม่จำก
กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบควำมอดอยำก
ในเอธิโอเปีย ◼

ผู้ประสงคจ์ะบรจิำคเข้ำกองทุนช่วยเหลือเพือ่
มนุษยธรรมของศำสนจักรท�ำไดบ้นใบส่วน
สิบของพวกเขำ

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
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ศ ำสดำพยำกรณ์และอัครสำวก
ไดร้บัเรยีกเป็น “พยำนพิเศษ
ถึงพระนำมของพระครสิต์ ใน

ทั่วโลก” (คพ. 107:23) ตอ่ไปน้ีเป็น
กิจกรรมบำงอย่ำงของพวกท่ำนตัง้แต่
กำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน:

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันฉลอง
วนัเกิดปีที่ 90 ของท่ำนอย่ำงเงียบๆ 
ใน ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา เมื่อวนัที่ 21 
สิงหำคม ท่ำนย�ำ้ควำมปรำรถนำในวนั
เกิดซ่ึงท่ำนกล่ำวก่อนหน้ำน้ีวำ่ ของ
ขวญัดทีี่สุดที่ท่ำนไดร้บัคอือยำกให้ผู้คน 
“ ไปหำคนที่ล�ำบำกหรอืเจ็บป่วยหรอื
เหงำและท�ำบำงส่ิงให้คนเหล่ำน้ัน”

ในแฮมลิตนั นิวซีแลนด์ ประธำน 
เฮนรยี ์บี. อำยรงิกอ์ทุศิอำคำรทีเ่ทมเปิลววิ 
แตก่อ่นเป็นเขตวทิยำลยัของศำสนจกัร
ในนิวซีแลนด ์หลังจำกเฮอรร์เิคน 
เออรม์ำ่ ทำ่นไปเย่ียมเยยีน เปอร์ โตริโก 
เซนต์ทอมัส และอำสำสมคัรของ
ศำสนจกัรทีช่่วยท�ำควำมสะอำดใน  
รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา

ประธำนดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ไป
เยี่ยม รฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิา ท่ำน
เห็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยหลำยทีมใน 
ฮิวสตนัท�ำงำนเคยีงข้ำงเพื่อนบ้ำนหลัง
เกิดเฮอรร์เิคนฮำรว์ยี์ ท่ำนกล่ำววำ่ 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยมีเจตคตเิหมือนกัน
คอื “ช่วยทุกอย่ำงที่ช่วยได”้ 

ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันมอบ
หนังสือประวตัคิรอบครวัเล่มหน่ึงให้ผู้
วำ่กำร รฐัเนแบรสกา สหรฐัอเมรกิา 
ท่ำนไปเยี่ยมเยียนผู้น�ำและผู้สอน
ศำสนำใน รฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 
และบอกนักเรยีนสถำบันใน รฐัยูทาห์ 
วำ่พระคมัภีร์ ไบเบิล “เต็มไปดว้ยค�ำ
พยำกรณ์เกี่ยวกับ . . . กำรฟ้ืนฟู”

ให้มุมมอง ควำมหวงั และก�ำลังใจ ที่กำร
ประชุม Second Windsor Conference 
on Religious Persecution ใน อังกฤษ 
ท่ำนกล่ำววำ่ศรทัธำช่วยให้คนมำกมำย
เปลี่ยนจำกสถำนะผู้ลีภ้ัยมำเอือ้ประโยชน์
ตอ่สังคม ตอ่จำกกำรประชุมน้ัน ท่ำน
ให้ค�ำแนะน�ำสมำชิกศำสนจักร ประธำน
คณะเผยแผ่ และผู้สอนศำสนำใน 
โปรตุเกส และ สเปน

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนำร์ ไปเยี่ยม
สำมประเทศทำงตะวนัตกของแอฟรกิำ
ที่อัครสำวกไม่เคยไปมำก่อน ไดแ้ก่ 
เซเนกัล ท่ำนกล่ำวค�ำสวดอ้อนวอน
อุทิศที่น่ัน; กินี และ มาลี ท่ำนประชุม
กับสมำชิกใน ไนจีเรยี และ กานา ดว้ย 
ระหวำ่งกำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณทั่วโลก
ที่ถ่ำยทอดจำก นอรท์แคโรไลนา ท่ำน
กระตุน้ให้คนหนุ่มสำวเป็น “ห่วงเช่ือม” 
ในสำยโซ่ครอบครวันิรนัดรข์องพวกเขำ

เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุประชุม
กับสมำชิกและผู้สอนศำสนำใน ไต้หวนั 
ฮ่องกง อินเดีย และ ประเทศไทย 
ท่ำนกล่ำววำ่ “สมำชิกตืน่เตน้เกี่ยวกับ
ศำสนจักร โดยมุ่งเน้นเรือ่งพระวหิำรและ

หลังจำกไปเยี่ยมเยียนสมำชิกใน 
ญ่ีปุ่น และ เกาหลี เอ็ลเดอรด์ลัลิน 
เอช. โอ๊คส์กล่ำววำ่ “พระเจ้ำใส่พระทัย
บุตรธิดำของพระองค ์พระองคท์รง
ทรำบสภำวกำรณ์และข้อกังวลของพวก
เขำ และทรงพระกรณุำดว้ยควำมรกั
ของพระองค”์ ในกำรพบปะสนทนำกับ
เยำวชนในเกำหลี ท่ำนตอบค�ำถำมจำก
เยำวชน ท่ำนเข้ำพบรฐัมนตรทีี่รบัผิด
ชอบเรือ่งโอลิมปิกโตเกียว 2020 และ
ประธำนำธิบด ีเปร ูขอให้เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์
เข้ำพบเพื่อรบัค�ำขอบคณุจำกท่ำน
ประธำนำธิบดสี�ำหรบัควำมช่วยเหลือ
ของศำสนจักรในช่วงเกิดอุทกภัย

ใน รฐัยูทาห์ เอ็ลเดอรบ์ัลลำรด์กระ
ตุน้ให้หนุ่มสำวโสดถือวนัสะบำโตเป็น 
“เวลำที่ยอดเยี่ยมและงดงำม” ท่ำน
กระตุน้ให้พวกเขำศึกษำหลักธรรมและ
หลักค�ำสอนพืน้ฐำนของศำสนจักร ท่ำน
บอกเจ้ำหน้ำที่พระวหิำรวำ่พระวหิำรที่
สรำ้งเวลำน้ีจะใช้ระหวำ่งมิลเลเนียมดว้ย 
ท่ำนไปเยี่ยมเยียน รัฐเท็กซัส กับเอ็ล
เดอร์ โรนัลด ์เอ. รำสแบนดเ์พื่อให้ก�ำลัง
ใจอำสำสมัครที่ก�ำลังท�ำควำมสะอำด
เศษซำกควำมเสียหำยจำกเฮอรร์เิคน
และอุทกภัย

เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ ไดร้บั
รำงวลั 2017 Pioneers of Progress 
President จำกองคก์รชุมชนใน  
รฐัยูทาห์ “ข้ำพเจ้ำคดิวำ่กำรที่เรำ
สำมำรถช่วยเหลือกัน หนุนใจกัน และ
เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้กันเป็น
คณุลักษณะส�ำคญัที่สุดของกำรเป็นผู้
บุกเบิก” ท่ำนกล่ำว

ใน รสัเซีย และ ยูเครน เอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนดส์อนวำ่ชีวติมุ่ง
หมำยให้มีกำรทดลอง แตพ่ระกิตตคิณุ

ศาสดาพยากรณ์	อคัรสาวกปฏิบติั
ศาสนกิจทัว่โลก
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งำนเผยแผ่ศำสนำ” ใน รฐันิวเจอรซี์ย์  
สหรฐัอเมรกิา ท่ำนพูดที่กำรสัมมนำ 
เรื่องเสรีภำพทำงศำสนำที่สถำบันเซย์
มัวร์ “เรำควรสำนตอ่งำนอันส�ำคญัยิ่ง
และตอ่เน่ืองของกำรเพิ่มศีลธรรมและ
คุม้ครองครอบครวั” ท่ำนกล่ำว ใน  
รฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา ท่ำน
กระตุน้สมำชิกในสมำคมกฎหมำยให้
จรรโลงศรทัธำและรกัษำดลุยภำพในชีวติ
พวกเขำและปกป้องเสรภีำพทำงศำสนำ

ใน เอกวาดอร ์และ โคลอมเบีย 
เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น 
สอนวำ่ควำมเช่ือเรือ่งกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระครสิตจ์ะปลอบโยน
และค�ำ้จุนเรำ ใน อินเดีย ท่ำนยอมรบั
รำงวลัสันตภิำพโลกในนำมศำสนจักรและ
มอบพระคมัภีรม์อรมอนภำษำเนปำล
ให้ประธำนำธิบดแีละรองประธำนำธิบด ี
เนปาล และสำขำกำฐมำณฑุ

หลำยเดอืนก่อนเกิดเฮอรร์เิคนและ
อทุกภยั เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอร์
เซ็นไปเยือน เปอร์ โตริโก เฮติ และ 
สาธารณรฐัโดมินิกัน ทำ่นพดูเรือ่งกำร
พึง่พำตนเอง กำรศึกษำ และกำรเตรยีม

รบัพรของพระวหิำร ทีค่นืกำรศึกษำเรือ่ง
ครอบครวัแอลดเีอส ณ มหำวทิยำลยั 
รฐัแอริโซนำใน รฐัแอริโซนา สหรฐั 
อเมรกิา ทำ่นกระตุน้ใหว้สุิทธชิน 
ยคุสุดทำ้ย “เปิดประต ูช่ืนชมควำมเช่ือ 
ของผูอ้ืน่ [และ] เรยีนรูเ้กีย่วกบัพวกเขำ 
มำกขึน้” เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นตัง้ 
สเตคที ่100 ใน ฟิลิปปินส ์และอทุศิ
ศนูยฝึ์กอบรมผูส้อนศำสนำทีข่ยำยใหญ่
ขึน้ในมะนิลำ

ใน แอฟรกิาใต้ และ สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยคองโก เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์
เอ. รำสแบนดก์ล่ำววำ่โดยที่มีพระวหิำร
เปิดด�ำเนินกำรในแอฟรกิำสำมแห่งและ
อีกห้ำแห่งก�ำลังก่อสรำ้งหรอืประกำศ
สรำ้งแล้ว “พระเจ้ำทรงก�ำลังเตรยีมคน
แอฟรกิำให้พรอ้มรบัพรทัง้หมดของ
พระองค”์

เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสันไปเยี่ยม 
วานูอาตู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
เฟรนช์ โปลินีเซีย และมหำวทิยำ
ลัยบรคิมั ยังก์—ฮำวำยใน รฐัฮาวาย 
สหรฐัอเมรกิา “เมื่อเรำ . . . มองดคูวำม
ท้ำทำยของเรำผ่ำนเลนส์พระกิตตคิณุ 

เรำจะพบค�ำตอบซ่ึงน�ำควำมสุขและ
ปีตมิำให้เรำ” ท่ำนกล่ำว ท่ำนเข้ำพบ
ประธำนำธิบดแีละนำยกรฐัมนตรขีอง
วำนูอำต ูและหัวหน้ำบำทหลวงของ 
ปำเปเอเต ตำฮีตี

เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด์ ไปเยี่ยม
ห้ำประเทศในเดอืนมิถุนำยน ไดแ้ก่ 
กัวเตมาลา คอสตารกิา เอลซัลวาดอร ์
นิคารากัว และ ฮอนดูรสั จัดตัง้สเตค
ที่พูดภำษำเคกชีแห่งแรกในกัวเตมำลำ
และเข้ำรว่มกำรประชุมเสรภีำพทำง
ศำสนำและกำรประชุมเยำวชน ใน
เดอืนสิงหำคม ท่ำนกับซิสเตอรร์ธู แอล.  
เรนลันดภ์รรยำเข้ำรว่มกำรพบปะ
สนทนำครัง้แรกที่ถ่ำยทอดจำก อักกรา  
กานา และในเดอืนกันยำยนท่ำน
กระตุน้นักศึกษำที่มหำวทิยำลัย
บรคิมัยังก์—ไอดำโฮใน รฐัไอดาโฮ 
สหรฐัอเมรกิา ให้พึ่งพำหลักค�ำสอน
ของพระครสิต ์◼

ข้อมูลล่ำสุดเกีย่วกับกำรปฏิบัตศิำสนกิจของ
ผู้น�ำศำสนจักรเหล่ำน้ีอยู่ ในหน้ำเฟซบุ๊กของ
ท่ำนเหล่ำน้ันที ่prophets .lds .org

ตามเขม็นาฬิกา จากบนซ้ายสุด: 
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์เข้าร่วม
การอุทิศเทมเปิลวิวในนิวซีแลนด์; 
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
สวมกอดอาสาสมคัรหนุ่มคนหน่ึง
หลงัเกิดเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ในรัฐ
เทกซัส สหรัฐอเมริกา; เอล็เดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์พูดคุยกับ
เอม็มา นิโคลสันภรรยาท่านบารอน
ท่ีการประชุม Second Windsor 
Conference on Religious 
Persecution; เอล็เดอร์โรนัลด์ 
เอ. ราสแบนด์ทักทายสตรีคน
หน่ึงระหว่างไปเยือนแอฟริกาใต้; 
เอล็เดอร์คริสทอฟเฟอร์สันทักทาย
นักเรียนท่ีโรงเรียนกามาลาบาอีโยชี
ในเกนจัล อินเดีย; เอล็เดอร์เควนทิน 
แอล. คุกพบปะสนทนากับสมาชิก
ศาสนจักรในไต้หวนั
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โ ครงกำรแปลพระคมัภีร์ ใหม่ที่
อนุมัตเิมื่อหลำยปีก่อนไดแ้ก่พระ
คมัภีรม์อรมอนในภำษำพม่ำ เอฟิค 

จอรเ์จีย นำวำโฮ โปนเป เซโซโธ และ
ชิลูบำ และพระคมัภีรร์วมสำมเล่มใน
ภำษำมืออเมรกิัน แอฟรคิำนส์ อัมฮำรำ 
อำหรบั บิสลำมำ กรกี ฮิลิกำยนอน 
ฮินด ีม้ง ลำว ลิงกำลำ มำเลย์ เปอรเ์ซีย 
โปแลนด ์เซอรเ์บีย เซตซวำนำ สิงหล 
สโลวกั สโลเวเนีย ตำฮีต ีทมิฬ เตลูกู 
ทอกพิซิน ตรุกี ทว ิอูรด ูและโยรบูำ

ในจดหมำยลงวนัที่ 9 ตลุำคม ค.ศ. 
2017 ฝ่ำยประธำนสูงสุดระบุรำยช่ือ
โครงกำรเหล่ำน้ีและแนะน�ำขัน้ตอนใหม่
ที่จะช่วยให้แตล่ะบุคคลไดศึ้กษำฉบับ
รำ่งของงำนแปลก่อนจัดพิมพ์งำนแปล
ขัน้สุดท้ำย

“ขณะด�ำเนินกำรแปล ศำสนจักรจะ
ทยอยส่วนที่แปลเสรจ็แล้วออกมำให้อ่ำน
ตำมล�ำดบั” จดหมำยระบุ “ส่วนที่ทยอย
ออกมำน้ีแม้ ไม่ถือเป็นงำนขัน้สุดท้ำย
จนกวำ่จะแปลครบถ้วนสมบูรณ์ แตจ่ะ
มี ให้อ่ำนที่ LDS .org และในแอปพลิเค
ชันคลังคน้ควำ้” ศำสนจักรจะทยอยงำน
แปลบำงภำษำออกมำให้อ่ำนครัง้แรกวนั
ที่ 30 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2017 เมื่องำน
แปลเสรจ็สมบูรณ์ ผ่ำนกำรตรวจทำน
ที่จ�ำเป็นและไดร้บัอนุมัตแิล้ว ผลงำน
สุดท้ำยจะเข้ำมำแทนส่วนที่ทยอยออก
มำก่อนหน้ำน้ี และฉบับพิมพ์จะตำมมำ

โครงกำรแปลใช้เวลำหลำยปีเพรำะ
ตน้ฉบับพระคมัภีรต์อ้งแปลอย่ำง
รอบคอบ ดว้ยเหตน้ีุโครงกำรในปัจจุบัน
จึงมีหลำยขัน้ตอน รำ่งแปลที่อนุมัติ ให้
ทยอยลงในช่วงแรกจะไดแ้ก่เน้ือหำที่
แปลไวแ้ละผู้น�ำในท้องที่ตรวจทำนแล้ว 
ส่วนงำนแปลเพิ่มเตมิจะทยอยออกมำ
ให้อ่ำนเป็นระยะๆ งำนแปลที่ ใกล้เสรจ็
สมบูรณ์จะไม่พิมพ์ฉบับรำ่ง

ขณะโครงกำรด�ำเนินอยู่น้ี ฝ่ำย
ประธำนสูงสุดขอให้สมำชิกและผู้น�ำ 
“ยังคงใช้งำนแปลฉบับปัจจุบันของหลัก
แห่งควำมเช่ือ ค�ำสวดอ้อนวอนศีลระลึก 
และค�ำสวดอ้อนวอนบัพตศิมำจนกวำ่
งำนแปลใหม่จะแล้วเสรจ็”

พระคมัภีรฉ์บับแอลดเีอสไดร้บักำร
แปลและมี ให้อ่ำนตำมจ�ำนวนภำษำตอ่
ไปน้ี พระคมัภีร์ ไบเบิล 3 ภำษำ พระ
คมัภีร์ ไบเบิลที่ ไม่ ใช่ฉบับแอลดเีอส 95 
ภำษำ; พระคมัภีรม์อรมอน 90 ภำษำ; 
ส่วนที่เลือกมำจำกพระคมัภีรม์อรมอน 
21 ภำษำ; หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ
และไข่มุกอันล�ำ้คำ่ 58 ภำษำ ◼

“เ	พื่อช่วยสมาชิกผูมี้ความบกพร่องทางการไดย้นิ	เทคโนโลยท่ีี
ศาสนจกัรจดัใหจึ้งมีอยูใ่นพระวหิาร
และอาคารประชุม”	ประกาศแจง้ผูน้�า
ทัว่โลกเม่ือวนัท่ี	14	กนัยายน	ค.ศ.	2017	
“ผูน้�าควรท�าความคุน้เคยกบัเทคโนโลยี
เหล่าน้ีและพึงแน่ใจวา่ทุกคนท่ีอาจได้
รับประโยชนจ์ากเทคโนโลยน้ีีทราบ
และสามารถเขา้ไปใชอุ้ปกรณ์ได”้

ในพระวหิาร	สมาชิกผูมี้ความ
บกพร่องทางการไดย้นิสามารถขอหูฟัง
ท่ีใชร้ะบบอินฟราเรดถ่ายทอดภายใน
พระวหิาร	ในอาคารประชุม	สมาชิก
สามารถเขา้ถึงระบบความถ่ีวทิยผุา่น	
(1)	อุปกรณ์รับสญัญาณช่วยฟังผา่น 
คล่ืนความถ่ีวทิย	ุ(RF)	ซ่ึงเป็นชุดพกพา
ท่ีใชร้ะบบเสียงของหอ้งนมสัการหรือ
หอ้งวฒันธรรมขยายเสียงเขา้หูฟัง	 
หรือ	(2)	หูฟังแบบสายคลอ้งคอขอ
ระบบช่วยฟัง	(ALS)	ซ่ึงถ่ายทอดเสียง
ตรงเขา้เคร่ืองช่วยฟังโหมดทีคอยลข์อง
แต่ละคน

ขอ้ประกาศดงักล่าวแนะน�าเพิ่ม
เติมวา่	“วอร์ดและสาขาต่างๆ	ควรมี
เคร่ืองรับสญัญาณ	[RF]	และสายคลอ้ง
คอหลายชุด	[ALS]	หากจ�าเป็น	ท่าน
สามารถขออุปกรณ์เพิ่มเติมไดจ้าก
ตวัแทนส่ิงอ�านวยความสะดวกสเตค”	◼

ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับชุดอุปกรณ์
สือ่สำรทีช่่วยในกำรไดย้ินไดท้ี ่ 

mhtech .lds .org . ดขู้อมูลเกีย่วกับกำรสูญ
เสียกำรไดย้ิน อำกำรหูหนวก และภำษำ
มือไดท้ี ่disabilities .lds .org .

พระคมัภีร์ท่ีแปลใหม่แหล่งช่วยส�าหรับ
ผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิ
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ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศำสนำแห่ง
ใหม่ ในอักกรำ กำนำและศนูย์
ฝึกอบรมผู้สอนศำสนำที่ขยำย

ใหญ่ขึน้ในเมืองโพรโว รฐัยูทำห์ 
สหรฐัอเมรกิำแสดงให้เห็นควำมส�ำคญั
ตอ่เน่ืองของกำรรบัใช้เป็นผู้สอน
ศำสนำ

เอ็มทีซีกำนำที่เพิ่งสรำ้งเสรจ็และ
อยู่ ใกล้กับพระวหิำรอักกรำ กำนำจะ
รองรบัผู้สอนศำสนำ 320 คนและมี
พืน้ที่ ให้ขยำยไดอ้ีก อำคำรหลังใหญ่
กวำ่รองรบัผู้สอนศำสนำจำกแอฟรกิำ
ตะวนัตกและตะวนัออกเฉียงใต ้และผู้
สอนศำสนำจำกทั่วโลกผู้ ไดร้บัเรยีกให้
รบัใช้ ในแอฟรกิำ ตกึใหม่ท�ำให้ผู้สอน
ศำสนำเรยีนไดส้ะดวกขึน้ในภำษำพืน้
ถิ่นของตนเอง—อังกฤษหรอืฝรัง่เศส
—และเรยีนภำษำตลอดจนวฒันธรรม
ของเขตที่พวกเขำไดร้บัมอบหมำยให้
ท�ำงำนดว้ย

ส่วนตอ่เตมิของเอ็มทีซีฟิลิปปินส์
รองรบัผู้สอนศำสนำเพิ่มขึน้สองเท่ำ
เป็น 280 คน พืน้ที่ประกอบดว้ยตกึ
ใหม่สองหลังในบรเิวณตกึห้ำหลัง ซ่ึง
ตัง้อยู่ ใกล้ส�ำนักงำนภำคฟิลิปปินส์
และอยู่ฝ่ังตรงข้ำมพระวหิำรมะนิลำ 
ฟิลิปปินส์ ตัง้แตเ่อ็มทีซีฟิลิปปินส์เปิด
ในปี 1983 ที่น่ีรบัใช้ผู้สอนศำสนำมำ
แล้ว 60 ประเทศ

ส่วนตอ่เตมิที่เอ็มทีซีโพรโวไดแ้ก่
ตกึใหม่หกชัน้สองหลังที่มีห้องเรยีน
ใหม่ 200 ห้อง ห้องฝึกสอนมำกกวำ่ 100 
ห้อง และแล็บคอมพิวเตอร ์13 แล็บ
ให้ผู้สอนศำสนำรบักำรฝึกอบรบก่อน
จะส่งไปเขตที่ ไดร้บัมอบหมำยทั่วโลก 
เอ็มทซีีโพรโวสำมำรถฝึกอบรมชำยหนุ่ม 
หญิงสำว และผู้สอนศำสนำอำวโุสได้
ครัง้ละ 3,700 คน

ศำสนจักรมีศนูย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศำสนำ 15 ศนูย์ตำมที่ตำ่งๆ ทั่วโลก ◼

ศนูยฝึ์กอบรมผูส้อนศาสนา

ขณะพดูเก่ียวกบับูรณาการผูล้ี้ภยั
ระหวา่งการอภิปรายกลุ่มยอ่ย

ตามหลกัศาสนาท่ีสหประชาชาติใน
นิวยอร์กซิตีวนัท่ี	13	เมษายน	ค.ศ.	
2017	จีน	บี.	บิงแฮมประธานสมาคม
สงเคราะห์ฺสามญัแสดงความหวงัวา่
องคก์รศาสนา	“จะช่วยกนัท�าเร่ืองไม่
ธรรมดาใหส้�าเร็จโดยผา่นวธีิเลก็ๆ	
นอ้ยๆ	และเรียบง่าย”

ระหวา่งการสรุปถอ้ยแถลงประจ�า
ปีเร่ือง	“Focus	on	Faith”	ซิสเตอร์บิง
แฮมพดูถึงงานดา้นมนุษยธรรมของ
ศาสนจกัรกบัผูล้ี้ภยัและกล่าวขอบคุณ
อยา่งจริงใจต่อทุกคนท่ีมีส่วนใน	“งาน
ทา้ทายแต่มีคุณค่าลึกซ้ึง”	ของการ
บรรเทาทุกขท์ัว่โลก

ซิสเตอร์บิงแฮมเพิ่งกลบัจากการ
เยอืนยกูนัดาอนัเป็นเขตกองทุนเพื่อ 
เดก็แห่งสหประชาชาติ	(UNICEF)	 
กบัซิสเตอร์ชารอน	ยแูบงค	์ท่ีปรึกษาท่ี
หน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญัและผูอ้ �านวยการองคก์รการกศุล
แอลดีเอส	ซิสเตอร์ยแูบงคเ์ขา้ร่วมการ
ประชุมสหประชาชาติในนิวยอร์กซิตี
เช่นกนั	◼

ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับส่ิงทีท่่ำน
สำมำรถท�ำไดเ้พือ่ช่วยผู้ลีภ้ัยใน 
IWasAStranger .lds .org

ซิสเตอร์บิงแฮมท่ี
สหประชาชาติ

ครูท่ีศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนากานาแห่งใหม่ก�าลงัฟังผู้สอนศาสนาสนทนาวิธีสอนพระกิตติคุณ
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“ฉั
  นจะท�ำอะไรถ้ำไม่มีคูม่ือ” 
แนนซี เฟรำเก็นครสูมำคม
สงเครำะห์คดิเมื่อเธอทบทวน 

จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบัฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคและสมำคมสงเครำะห ์ครัง้
แรก “ตอนแรกดฉัินหวัน่ใจ” เธอยอมรบั 
“จำกน้ันก็มีควำมคดิเข้ำมำวำ่ พระเจ้ำ
ทรงตอ้งกำรให้เรำรบัผิดชอบกำรเรยีน
รูข้องเรำเองมำกขึน้และเพิ่มควำมเข้ม
แข็งทำงวญิญำณของเรำฉันพี่น้องใน
พระกิตตคิณุ”

“น่ำกลัวนิดหน่อยที่ตอ้งวำงใจ
พระเจ้ำและเตรยีมมำน�ำกำรสนทนำ

โดยมีเน้ือหำไม่มำก” ลินดำ ฮำรม์ัน
ประธำนสมำคมสงเครำะห์กล่ำว “แต่
พอคณุท�ำเช่นน้ัน—ถ้ำคณุเตรยีมตวั
โดยกำรสวดอ้อนวอน กำรศึกษำ กำร
ไปพระวหิำร และอื่นๆ ที่คณุไดร้บักำร
ดลใจให้ท�ำ—คณุจะอัศจรรย์ ใจ”

การสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด
“ควำมท้ำทำยประกำรหน่ึงของ

หลักสูตรใหม่คอืกำรไม่ ให้คนของเรำ
สอน ‘แบบเก่ำ’” อธิกำรบอยด ์โรเบิรต์ส์
กล่ำว “เรำตอ้งหยุดกำรเผยแพรข่้อมูล 
หลีกทำง และให้พระวญิญำณสอน”

“วธิีสอนแบบใหม่อำจจะยำกส�ำหรบั
บำงคน” ลิซำ สมิธประธำนสมำคม
สงเครำะห์กล่ำวขณะพูดถึง กำรสอนใน
วธิีของพระผู้ช่วยให้รอด “น่ันคอืสำเหตุ
ที่กำรจ�ำลองวธิีสอนที่ดแีละกระตุน้ให้
ผู้น�ำเข้ำรว่มกำรประชุมสภำครกูับครู
อย่ำงสม�่ำเสมอจึงเป็นเรือ่งส�ำคญั”  
เธอกล่ำว

การเตรียมและการสอน
เดวดิ มิกเคลสันครกูลุ่มมหำปุโรหิต

กล่ำววำ่ประโยค “เจ้ำจงสอนอย่ำงขยัน
หมั่นเพียร” ใน หลักค�ำสอนและพันธ
สัญญำ 88:78 “เกี่ยวข้องกับกำรเตรยีม
ล่วงหน้ำและควำมสำมำรถในกำรท�ำ
ตำมพระวญิญำณอย่ำงขยันหมั่นเพียร
ขณะที่เรำสอน ถ้ำเรำสอนอย่ำงขยัน
หมั่นเพียร พระคณุของพระผู้ช่วยให้
รอดจะอยู่กับเรำและเรำจะไดร้บักำร
สอนอย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ผมคดิวำ่น่ัน
เป็นวธิีสอนที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้ำ 
คร—ูคนน�ำกำรสนทนำ—ตอ้งเต็มใจให้
พระวญิญำณสอน”

อดมั บุชแมน ครโูควรมัเอ็ลเดอร์
เตรยีมบทเรยีนโดยทบทวนค�ำพูดกำร
ประชุมใหญ่สำมัญที่เลือกไว ้จำกน้ัน
จึงพิจำรณำรว่มกับกำรสวดอ้อนวอน
วำ่แนวคดิใดส�ำคญัที่สุดส�ำหรบัโคว
รมั “เพื่อช่วยให้ผู้ชำยทัง้หลำยมีเวลำ
ไตรต่รองมำกขึน้” เขำอธิบำย “เรำจึงส่ง
อีเมลระหวำ่งสัปดำห์บอกวำ่ ‘น่ีเป็นค�ำ

ทิศทางใหม่ส�าหรับการประชุม
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและ
การประชุมสมาคมสงเคราะห์
หลักสูตรใหม่น�ำกำรเปลีย่นแปลงอันน่ำตืน่เตน้มำให้กำรประชุมวนัอำทิตย์ของเรำที่
ยึด กำรสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพืน้ฐำน กำรประชุมวนัอำทิตย์แรกของเรำ
จะเป็นเวลำให้หำรอืกันเกีย่วกับควำมรบัผิดชอบของเรำ โอกำส และควำมท้ำทำยตำ่งๆ 
ขณะทีเ่รำท�ำงำนของพระเจ้ำ ในวนัอำทิตย์อืน่ แทนทีจ่ะใช้คูม่ือ ค�ำสอนของประธำน
ศำสนจักร เล่มใหม่ เรำจะเน้นกำรสอนข่ำวสำรจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ล่ำสุดและ
หัวข้อทีผู่้น�ำทั่วไปของศำสนจักรเลือก แตก่ำรเปลีย่นแปลงเหล่ำน้ีไม่เพียงเป็นหัวข้อ
ทีเ่รำจะศกึษำเท่ำน้ัน—หลักสูตรใหม่จะส่งผลตอ่วธิีทีเ่รำเตรยีม สอน หำรอื และเรยีน
รูด้ว้ยกัน รบัและท�ำตำมกำรดลใจเช่นกัน สมำชิกและผู้น�ำในเม็กซิโก ในรฐัยูทำห์ รฐั
แคลิฟอรเ์นีย และรฐัจอรเ์จียในสหรฐัมีส่วนในกำรทดสอบเน้ือหำใหม่เหล่ำน้ี ตอ่ไปน้ี
เป็นข้อคดิและประสบกำรณ์ของพวกเขำ
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พูดที่เรำจะสนทนำกันและเรำอยำกให้
คณุพิจำรณำค�ำถำมตอ่ไปน้ี’”

การหารือและการเรียนรู้ด้วยกนั
“วนัอำทิตย์ ในสมำคมสงเครำะห์ ไม่

เป็นควำมรบัผิดชอบของผู้น�ำอีกตอ่ไป” 
บรคู เจนเซ็นที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำน
สมำคมสงเครำะห์กล่ำว “สมำชิกแตล่ะ
คนมีบทบำทส�ำคญั”

บรำเดอรบ์ุชแมนรูสึ้กวำ่กำรน่ังเป็น
วงกลมมีผลอย่ำงมำก “ผมชอบแบบ
น้ัน” เขำกล่ำว “กำรน่ังแบบน้ันเปลี่ยน
ธรรมชำตขิองกำรสนทนำ และเปลี่ยน
ควำมคำดหวงัของผู้คน ตอนน้ีมีส่วน
รว่มเพิ่มขึน้มำก แทนที่จะมีพี่น้องชำย
สองสำมคนผู้ซ่ึงตอบค�ำถำมตำมปกตอิยู่
แล้ว คนใหม่ๆ แสดงควำมคดิเห็นดว้ย”

เมื่อรเีบกกำ ซีบำคสตรสีมำคม
สงเครำะห์ ไดย้ินเรือ่งสภำครัง้แรก เธอ
นึกถึงเพื่อนๆ ที่แข็งขันน้อยทันที “ดฉัิน
รูข้้อกังวลของพวกเขำ” เธอกล่ำว “พวก
เธอเปิดใจเล่ำให้ดฉัินฟังข้อกังวลและ
ปัญหำที่ ไม่อยำกมำโบสถ์ และดฉัินคดิ
วำ่น่ีเป็นโอกำสเหมำะที่จะช่วยเหลือพวก
เธอและบอกวำ่ ‘เรำตอ้งกำรคณุในสภำ
ของเรำ ได้ โปรดมำแบ่งปัน!’”

“เมื่อดฉัินพูดอย่ำงไม่ปิดบังระหวำ่ง
กำรประชมุสภำ’” ลอนำมำร ีคกุ ทีป่รกึษำ
ในฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์กล่ำว 
“น่ำทึ่งทีเดยีว เมื่อมีคนยืนยันส่ิงที่
ดฉัินก�ำลังคดิและเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชำคมน้ัน”

การรับและการท�าตามการดลใจ
“เรำก�ำลังสรำ้งสภำพแวดล้อมให้พระ

วญิญำณทรงสอนและให้เรำไดย้ินและ
ฟัง” อธิกำรโรเบิรต์ส์กล่ำว “จำกน้ันพระ
วญิญำณจะเป็นคร ูโดยแสดงให้เรำเห็น
ส่ิงที่เรำตอ้งท�ำในชีวติส่วนตวั ครอบครวั 
และกำรเรยีกของเรำ ส่ิงที่เรำท�ำอันเป็น
ผลจำกกำรกระตุน้เตอืนเหล่ำน้ันคอืส่ิง
ที่น�ำเรำให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่ำงแท้จรงิ
และรบัใช้”

แ	หล่งขอ้มูลใหม่	จงตามเรามา 
ส�าหรับการประชุมฐานะปุโรหิต

แห่งเมลคีเซเดคและการประชุม
สมาคมสงเคราะห์จะเร่ิมใชท้ัว่
ศาสนจกัรในเดือนมกราคม	ค.ศ.	 
2018	ฉะนั้นหน่วยต่างๆ	ของ
ศาสนจกัรจะท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อ
เตรียมรับการเปล่ียนแปลงน้ี

•	 ใชเ้วลาบางส่วนในสภาวอร์ดคร้ัง
ต่อไปตรวจดูแหล่งขอ้มูลดว้ยกนั
และสนทนาวา่อะไรต่างจากเดิม	
จะไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง

•	 เช้ือเชิญใหส้ภาวอร์ดเสนอหวัขอ้
ส�าหรับการประชุมสภาวนั
อาทิตยแ์รกท่ีจะช่วยขานรับความ
ตอ้งการของวอร์ดหรือสาขา	ผูน้�า
ฐานะปุโรหิตและผูน้�าสมาคม
สงเคราะห์สามารถตดัสินใจได้
วา่องคก์ารของพวกเขาจะพดูถึง
ความตอ้งการเหล่าน้ีเม่ือใดและ
อยา่งไร

•	 แนะน�าและสนทนาแหล่งขอ้มูล
ใหม่ระหวา่งการประชุมท่ีจะมา
ถึงของโควรัม	กลุ่ม	หรือสมาคม
สงเคราะห์	สมาชิกแต่ละคนจะ
ท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ี

•	 กระตุน้ครูและผูน้�าของฐานะ
ปุโรหิตและสมาคมสงเคราะห์
ใหเ้ขา้ร่วมการประชุมสภาค
รูเพื่อแบ่งปันและสนทนา
ประสบการณ์	ความทา้ทาย	และ
ค�าถามของพวกเขาเก่ียวกบัแหล่ง
ขอ้มูลใหม่

ซูซำน ฟำรป์ระธำนสมำคม
สงเครำะห์สำมัญกล่ำววำ่ “วธิีน้ีผลัก
ดนัให้เรำลุกขึน้ท�ำ ไม่ ใช่แคเ่ดนิออก
จำกบทเรยีนพลำงคดิวำ่ ‘บทเรยีนน้ีน่ำ
ประทับใจ’ แต่ไม่นำนก็ลืม กำรหำรอื
กันช่วยให้เรำเห็นวำ่กำรเรยีนรูแ้ละกำร
ปฏิบัตเิป็นส่วนหน่ึงของเรำทุกคน— 
ไม่เฉพำะครเูท่ำน้ัน”

“เมื่อเรำบันทึกควำมประทับใจของ
เรำแล้วปฏิบัตติำมน้ัน เรำแสดงให้เห็น
กำรเปลี่ยนแปลงของใจและกลำยเป็น
ผู้รบัใช้ที่ดขีึน้ของพระเจ้ำ” ซูซำน มิท
เชลล์ที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสมำคม
สงเครำะห์กล่ำว

“กำรรูว้ำ่ท่ำนจะตอ้งรบัผิดชอบบำง
อย่ำงและมีคนจะถำมท่ำนวำ่ท่ำนรูสึ้ก
อย่ำงไร” ซิสเตอรส์มิธกล่ำว “ท�ำให้ท่ำน
มีส่วนรว่มแข็งขันในกำรสรำ้งประจักษ์
พยำนของท่ำนเอง”

แลนเด็น รำวด ีหัวหน้ำกลุ่มมหำ
ปุโรหิตกล่ำววำ่ข้อควำมอีเมลแจ้งวำ่
จะสนทนำเรือ่งอะไรและมีแผนจะ
ท�ำอะไร “ช่วยให้สมำชิกเห็นคณุคำ่
ประสบกำรณ์ที่พวกเขำมีระหวำ่ง
สัปดำห์ซ่ึงพวกเขำอำจจะตอ้งกำรแบ่ง
ปันในวนัอำทิตย์ที่จะมำถึง”

“จำกข้อควำมเหล่ำน้ัน” อธิกำร 
โรเบิรต์ส์เสรมิ “ผมไดเ้ห็นเจตนำรมณ์
ตอ่เน่ืองของกำรแบ่งปันและกำรเรยีน
รูต้ลอดสัปดำห์ขณะพี่น้องชำยสนทนำ
ควำมคดิและควำมรูสึ้กเพิ่มเตมิผ่ำน
อีเมล ท�ำให้ โควรมัของพวกเขำเข้ม
แข็งขึน้”

“พระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้เรำหันใจเรำ
เข้ำหำกันและจะท�ำเช่นน้ันไดเ้มื่อเรำ
ประชุมกันโดยมีจุดประสงค”์ ซิสเตอร์
ซีบำคสรปุ “หลักสูตรใหม่น้ีช่วยให้เรำ
คน้พบหัวข้อน่ำสนใจ ตัง้เป้ำหมำย 
มองหำค�ำตอบจำกแหล่งที่ถูกตอ้ง รบั
กำรเปิดเผยส่วนตวั และจรรโลงใจกัน
เมื่อเรำหันไปหำศำสดำพยำกรณ์ที่มี
ชีวติเพื่อไดค้�ำตอบที่เรำตอ้งกำรในสมัย
ของเรำ” ◼

เราจะเตรียมได้อย่างไร
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการประชุม
สภา

•	 จงอดทนและยอมใหพ้ระเจา้
สอนท่านวา่การหารือกนั
หมายความวา่อยา่งไร

•	 มีหลกัธรรมท่ีเราพึงจ�าใส่ใจ:	ท�า
ตามพระวญิญาณ	แบ่งปันความ
คิดของท่าน	และปฏิบติัตาม
ความประทบัใจ

•	 เปิดใจและความคิดรับแนวคิด	ทศันะ	และทางออกใหม่ๆ

•	 ก่อนจบการประชุมแต่ละคร้ัง	ใหต้รึกตรองวา่พระวญิญาณทรงสอน
อะไรท่าน	จากนั้นใหต้ดัสินใจวา่ท่านจะปฏิบติัตามการกระตุน้เตือน
ของพระองคอ์ยา่งไร

ตวัอย่างการประชุมสภา

เ ช้ำวนัอำทิตย์ พี่น้องสตร ี45 คนของ
วอรด์บกัูมบลีีอสัในเมอืงกวำดำลำฮำรำ  

เม็กซิโกน่ังในสภำ หลังจำกเพลงสวด
เปิด ยำรำ รำมิเรซประธำนสมำคม
สงเครำะห์เชิญพี่น้องสตรบีำงคนแบ่ง
ปันประสบกำรณ์จำกบทเรยีนของพวก
เธอเมื่อสัปดำห์ก่อน

หลังจำกพี่น้องสตรแีบ่งปัน
ประสบกำรณ์ ไดส้องสำมนำที ซิสเตอร์
รำมิเรซเขียนข้อควำมหน่ึงบนกระดำน
ก่อนกลับมำน่ังที่ของเธอในวงกลม

เธอเขียนวำ่ “ควำมเป็นหน่ึงเดยีว”
ภำยใตก้ำรน�ำของซิสเตอรร์ำมิเรซ 

พวกเธอเปิดไปที่ โมไซยำห์ 18:21 และ
อ่ำน “. . . มี ใจของพวกเขำผูกพันกันไว้
ในควำมเป็นหน่ึงเดยีวและในควำมรกัที่
มีตอ่กัน”

“เรำสมำคมสงเครำะห์จะท�ำอะไรได้
บ้ำงเพื่อน�ำพระคมัภีรข์้อน้ีมำปฏิบัต”ิ 
เธอถำม

พี่น้องสตรคีดิอยู่ครูห่น่ึง “เยำวชนไม่
สำมำรถไปพระวหิำรได”้ พี่น้องสตรคีน
หน่ึงแบ่งปัน “มีสตรผีู้ ใหญ่ไม่มำกพอ
จะไปกับพวกเขำ”

“ดฉัินไม่มีควำมเห็น” อีกคนหน่ึง
กล่ำวพลำงท�ำหน้ำประหลำดใจ “ถ้ำคณุ
ไม่รูว้ำ่มีคนตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ” เธอ
ถำม “คณุจะช่วยไดอ้ย่ำงไร”

“เรำอยู่ที่น่ีก็เพรำะเหตน้ีุ” ซิสเตอร์
รำมิเรซตอบ “ดฉัินทรำบระหวำ่งกำร
ประชุมสภำวำ่มีคนตอ้งกำรควำมช่วย
เหลือที่เรำทุกคนช่วยได”้

“ท�ำไมเรำไม่ท�ำปฏิทินล่ะคะ” มีคน
เสนอ ตอนน้ีกลุ่มสนใจมำกขึน้ “ดฉัิน
คดิวำ่เยำวชนก�ำหนดไวแ้ล้ววำ่จะไป
พระวหิำรเดอืนละครัง้ในวนัพฤหัสบด”ี

“ดฉัินเองก็ ไปพระวหิำรล�ำบำก” 
มำรดำสำวคนหน่ึงในกลุ่มยอมรบั 

“ดฉัินไม่ได้ ไปนำนแล้ว และรูสึ้ก
หมกมุ่นอยู่กับตวัเองนิดหน่อย ดฉัิน
อยำกไปรบัใช้” เธอกล่ำว

อีกหลำยคนพยักหน้ำเห็นดว้ย พวก
เธอพบเหมือนๆ กันวำ่ยำกจะเข้ำพระ 
วหิำรบ่อยๆ เท่ำที่ตอ้งกำร

มำรดำสำวอีกคนหน่ึงเสนอให้พวกเธอ
ดแูลลูกให้กันและผลัดกันไปพระวหิำร

จำกน้ันพี่น้องสตรจีึงเริม่ถำมกันวำ่
พวกเธออยู่ที่ ไหนและใครอยู่ ใกล้กับ
เยำวชนคนใด พวกเธอสนทนำวำ่จะผลัด
กันช่วยเยำวชนท�ำกิจกรรมของพวกเขำ
อย่ำงไร

“เรำจะตอ้งท�ำควำมรูจ้ักกันดว้ย”  
มีคนหน่ึงบอก “เรำควรมีกิจกรรม!”

พี่น้องสตรแีสดงควำมคดิเห็นตอ่
เน่ือง ให้ข้อเสนอแนะและถำมค�ำถำม

ช่วงท้ำยสภำ ซิสเตอรร์ำมิเรซขอให้
เลขำนุกำรสรปุบันทึกกำรประชุม “คณุ
ทุกคนรูสึ้กอย่ำงไรระหวำ่งสภำ” เธอถำม

พวกเธอตอบวำ่รูสึ้กตระหนักในควำม
ตอ้งกำรของทุกคนมำกขึน้ รูสึ้กวำ่มีคน

ตอ้งกำรกำรรบัใช้ของพวกเธอ  
และพวกเธอเป็นเพื่อนกัน

“จำกส่ิงที่เรำประสบวนัน้ี เรำ
ตอ้งกำรให้สมำคมสงเครำะห์เน้นกำร
ปฏิบัตเิรือ่งใดเป็นพิเศษ” เธอถำม

พวกเธอตดัสินใจในกลุ่มวำ่จะ
น�ำอำหำรมำรบัประทำนดว้ยกัน
วนัอำทิตย์หลังเลิกโบสถ์ เริม่เล่น
วอลเลย์บอลคนืวนัพฤหัสบด ีท�ำ
ปฏิทินก�ำหนดวนัเข้ำพระวหิำร  
และวำงแผนช่วยให้เยำวชนไดท้�ำ
กิจกรรม

“วนัน้ีเรำพบควำมเป็นหน่ึงเดยีว”  
ซิสเตอรร์ำมิเรซสรปุ พลำงเชือ้เชิญให้
พี่น้องสตรแีตล่ะคนคดิหำวธิีรบัใช้ ใน
ระหวำ่งสัปดำห์ “พระวญิญำณบรสุิทธิ์
จะประทำนกำรกระตุน้เตอืนให้เรำ
อย่ำงตอ่เน่ืองเมื่อเรำแตล่ะคนและ
สมำคมสงเครำะห์ลงมือท�ำ ดฉัินขอให้
คณุเตรยีมมำแบ่งปันประสบกำรณ์วนั
อำทิตย์หน้ำนะคะ” ◼

พ่ีน้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ในกวาดาลาฮารา 
เมก็ซิโก น่ังในสภา



จงตามเรามา—ส�าหรับฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและ 
สมาคมสงเคราะห์

หำแหล่งข้อมูลเหล่ำน้ีบนแอป
พลิเคชันคลังคน้ควำ้และที ่
comefollowme .lds .org
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ในยุคสุดท้ำยน้ี พระผู้เป็นเจ้ำทรงฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิตและ
ทรงจัดตัง้โควรมัฐำนะปุโรหิตและสมำคมสงเครำะห์ ไวช่้วย
ท�ำงำนของพระองค์ ให้ส�ำเรจ็ (ด ูโมเสส 1:39) ดงัน้ันทุกวนั
อำทิตย์เมื่อเรำมำรวมกันในกำรประชุมฐำนะปุโรหิตแห่งเมล
คเีซเดคและกำรประชุมสมำคมสงเครำะห์ เรำจึงมำรวมกัน
เพื่อสนทนำและวำงแผนวำ่เรำจะท�ำงำนของพระองค์ ให้ส�ำเรจ็

ต่างจากเดิมอยา่งไร
ไดอ้ย่ำงไร น่ีคอืสำเหตทุี่กำรประชุมเหล่ำน้ีตอ้งเป็นมำกกวำ่
ชัน้เรยีน อีกทัง้เป็นโอกำสให้หำรอืเกี่ยวกับงำนแห่งควำมรอด 
เรยีนรูด้ว้ยกันจำกค�ำสอนของผู้น�ำศำสนจักรเกี่ยวกับงำนน้ัน 
และจัดระบบเพื่อท�ำงำนน้ันให้ส�ำเรจ็ กำรเปลี่ยนแปลงกำร
ประชุมวนัอำทิตย์เหล่ำน้ีจะช่วยให้เรำบรรลุจุดประสงคด์งั
กล่ำว

รูปแบบการประชุมของเรา

ในการประชุมของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซ

เดคและการประชุมสมาคมสงเคราะห์แต่ละ

คร้ัง	เราท�าตามรูปแบบเพื่อใหง้านของพระผู ้

เป็นเจา้ส�าเร็จ

1. แบ่งปันประสบกำรณ์ อันเน่ืองจำก
ควำมประทับใจและค�ำเชือ้เชิญที่ ได้
รบัในกำรประชุมครัง้ก่อนของฐำนะ
ปุโรหิตหรอืสมำคมสงเครำะห์ (น�ำโดย
ฝ่ำยประธำนหรอืหัวหน้ำกลุ่ม)

2. หำรอืกัน (วนัอำทิตย์แรก น�ำโดยฝ่ำย
ประธำนหรอืสมำชิกกลุ่ม) หรอื เรยีนรู้
ดว้ยกัน (วนัอำทิตย์ที่สอง สำม และส่ี 
น�ำโดยครทูี่ ไดร้บัเรยีก)

3. วำงแผนปฏิบัต ิเป็นกลุ่มหรอืเป็น
รำยบุคคล (น�ำโดยฝ่ำยประธำนหรอื
สมำชิกกลุ่ม)

ตารางประจ�าเดอืน

การประชุมวนัอาทิตยข์องฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์จะท�าตามตาราง

ประจ�าเดือนต่อไปน้ี

สปัดาห์ จุดประสงค์

วนัอาทิตยแ์รก
หารือกนัเก่ียวกบัความรับผดิชอบ	โอกาส	และ
ความทา้ทายในทอ้งท่ีและวางแผนปฏิบติั

วนัอาทิตยท่ี์สองและสาม
ศึกษาข่าวสารการประชุมใหญ่สามญัคร้ังล่าสุด
ท่ีเลือกโดยฝ่ายประธานหรือหวัหนา้กลุ่ม	หรือ
บางคร้ังเลือกโดยอธิการหรือประธานสเตค

วนัอาทิตยท่ี์ส่ี
สนทนาหวัขอ้พิเศษท่ีเลือกโดยฝ่ายประธาน

สูงสุดและโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

วนัอาทิตยท่ี์หา้ พดูถึงหวัขอ้ท่ีเลือกโดยฝ่ายอธิการ
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การประชุมสภาวนัอาทติย์แรก

ก่อนการประชุมสภา

•		 ผูน้ �าระบุความรับผดิชอบ	โอกาส	และความทา้ทาย

ในทอ้งท่ีและเลือกหวัขอ้สนทนาร่วมกบัการสวด

ออ้นวอน

•		 ทุกคนแสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณ

•		 ทุกคนเตรียมแบ่งปันขอ้คิดและประสบการณ์

ระหว่างการประชุมสภา

•		 ผูน้ �าเช้ือเชิญใหส้มาชิกแบ่งปันประสบการณ์ท่ีไดป้ฏิบติัตาม

ความประทบัใจพวกเขาท่ีไดจ้ากการประชุมคร้ังก่อน

•		 ทุกคนหารือกนัเก่ียวกบัหวัขอ้	ฟังกนั	และแสวงหาการน�าทา 

งจากพระวญิญาณ

•	 	ผูน้�าสรุปประเดน็หลกัและเช้ือเชิญใหป้ฏิบติั

หลงัการประชุมสภา

•		 ทุกคนปฏิบติัตามความประทบัใจและค�าเช้ือ

เชิญดว้ยกนัและต่างคนต่างปฏิบติั

•		 ทุกคนเตรียมแบ่งปันประสบการณ์ในการ

ประชุมคร้ังต่อไป

ในวนัอำทิตย์แรกของแตล่ะเดอืน กำรประชุมโควรมั กำร
ประชุมกลุ่ม และกำรประชุมสมำคมสงเครำะห์ จะไม่มีบท
เรยีนให้ครสูอน แตฝ่่ำยประธำนหรอืหัวหน้ำกลุ่มจะน�ำกำร
ประชุมสภำ แตล่ะโควรมั กลุ่ม หรอืสมำคมสงเครำะห์จะ

อ้างองิ
 1. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, ใน Adam C. Olson, “Handbook Training 

Emphasizes Work of Salvation,” Ensign หรอื เลียโฮนำ, เม.ย. 2011, 76.
 2. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เจ้ำคอืมือของเรำ,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2010, 88.

“เราเป็นพระหัตถ์ของ
พระองค์”	2
ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
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“การเปิดเผยกระจายอยูใ่น
บรรดาพวกเรา”	1
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

หำรอืกันเกี่ยวกับควำมรบัผิดชอบ โอกำส และควำมท้ำทำย
ในท้องที่ เรยีนรูจ้ำกข้อคดิและประสบกำรณ์ของกันและกัน 
และวำงแผนวธิีปฏิบัตติำมควำมประทับใจที่ ไดร้บัจำกพระ
วญิญำณ
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หลกัธรรมของการหารือกนั
กำรประชุมสภำทุกครัง้ไม่เหมือนกัน 
จงให้พระเจ้ำสอนท่ำน หลักธรรมบำง
ประกำรตอ่ไปน้ีจะช่วยท่ำนเริม่:
1. จุดประสงคข์องกำรประชุมสภำคอื

หำรอืกันเกี่ยวกับควำมรบัผิดชอบ 
โอกำส และควำมท้ำทำยในท้องที่ 
เรยีนรูจ้ำกข้อคดิและประสบกำรณ์
ของกันและกัน และวำงแผนวธิีปฏิบัติ
ตำมควำมประทับใจที่ ไดร้บัจำกพระ
วญิญำณ

2. กำรประชุมสภำควรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ
—แผนส่วนตวัและแผนกลุ่มที่ ไดร้บั
กำรดลใจจำกพระวญิญำณให้ปฏิบัติ
นอกกำรประชุมเพื่อท�ำงำนของ
พระเจ้ำให้ส�ำเรจ็ (ด ูคพ. 43:8–9)

3. สภำควรใช้พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์และอัครสำวกยุค
สุดท้ำย เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ท่ำนอื่น 
และเจ้ำหน้ำที่ระดบัสำมัญเป็นเครือ่ง
น�ำทำงและสนับสนุนกำรสนทนำ ใน
วธิีน้ี ถ้อยค�ำของผู้น�ำศำสนจักรที่ ได้
รบักำรดลใจจะสำมำรถช่วยโควรมั 
กลุ่ม และสมำคมสงเครำะห์สนอง
ควำมตอ้งกำรในเรือ่งส�ำคญัๆ

4. กำรสนทนำไม่ควรกล่ำวถึงประเด็น
ที่เป็นควำมลับหรอือ่อนไหวเกี่ยวกับ
สมำชิกแตล่ะคนหรอืครอบครวั

5. ถึงแม้กำรประชุมสภำจะน�ำโดย
สมำชิกท่ำนหน่ึงในฝ่ำยประธำนหรอื
หัวหน้ำกลุ่ม แตเ่ขำหรอืเธอจะไม่แบ่ง
ปันคนเดยีว ผู้น�ำน�ำเข้ำสู่ประเด็นกำร
สนทนำและเชือ้เชิญให้ทุกคนแบ่งปัน
ควำมคดิและประสบกำรณ์ตำมที่พระ
วญิญำณทรงน�ำ

6. แม้ ไม่มี ใครควรรูสึ้กวำ่ตนถูกกดดนัให้
มีส่วนรว่ม แตทุ่กคนควรรูสึ้กปลอดภัย
ในกำรแบ่งปันควำมเห็นและแนวคดิ
โดยไม่กลัววำ่จะถูกวพิำกษ์วจิำรณ์

7. หำกอยู่ ในวสัิยที่ท�ำได ้กำรน่ังเป็น
วงกลมจะช่วยสรำ้งบรรยำกำศของกำร
แบ่งปันและกำรสนทนำแบบเปิดกวำ้ง

หัวข้อทีอ่าจน�ามาสนทนาในการประชุม
สภาวนัอาทติย์แรก
แนวคดิส�ำหรบัหัวข้อสนทนำในกำร
ประชุมสภำอำจมำจำกสภำวอรด์ กำร
ประชุมฝ่ำยประธำน แผนของภำค ควำม
ประทับใจของผู้น�ำจำกกำรดแูลช่วย
เหลือสมำชิก และควำมประทับใจจำก

พระวญิญำณบรสุิทธิ์ หัวข้อตอ่ไปน้ีเป็น
เพียงหัวข้อแนะน�ำ ผู้น�ำอำจทรำบควำม
ตอ้งกำรอื่นที่พวกเขำรูสึ้กไดร้บักำรดลใจ
ให้พูดถึง

•  เรำจะจัดล�ำดบัควำมรบัผิดชอบที่แตก
ตำ่งกันทัง้หมดของเรำไดอ้ย่ำงไร

•  เรำจะเข้ำใกล้พระผู้เป็นเจ้ำมำกขึน้
และไดร้บักำรน�ำทำงจำกพระวญิญำณ
มำกขึน้ในชีวติเรำและในบ้ำนเรำได้
อย่ำงไร

•  เรำจะแบ่งปันพระกิตตคิณุกับมิตร
สหำยและเพื่อนบ้ำนเรำอย่ำงไร (ด ู
แอลมำ 17)

•  เรำจะป้องกันตวัเรำและครอบครวัเรำ
จำกส่ือที่ ไม่เหมำะสมและส่ือลำมกได้
อย่ำงไร (ด ูคพ. 42:22–23)

•  เรำจะท�ำอะไรเพื่อช่วยสอนและท�ำให้
ลูกๆ ของเรำและเยำวชนในวอรด์ของ
เรำเข้มแข็ง

•  เรำจะเพิ่มควำมสำมัคคี ในโควรมั กลุ่ม 
หรอืสมำคมสงเครำะห์ของเรำอย่ำงไร 
(ด ูโมไซยำห์ 18:19–22)

•  เรำจะมีส่วนรว่มในงำนประวตัิ
ครอบครวัและกำรนมัสกำรในพระ
วหิำรมำกขึน้ไดอ้ย่ำงไร

•  เรำจะเชือ้เชิญควำมช่วยเหลือของ
พระเจ้ำอย่ำงไรขณะที่เรำหำค�ำตอบให้
กับค�ำถำมของเรำและพยำยำมเข้ำใจ
พระกิตตคิณุให้ลึกซึง้ขึน้

•  บิดำมำรดำจะเป็นผู้น�ำที่ดขีึน้ในบ้ำน
ไดอ้ย่ำงไร

•  เรำจะเสรมิสรำ้งประจักษ์พยำนของ
เรำในพระเจ้ำและพระกิตตคิณุของ
พระองคแ์ละช่วยให้ครอบครวัเรำ
พึ่งพำตนเองทำงวญิญำณไดอ้ย่ำงไร

•  ปฏิบัตศิำสนกิจหมำยถึงอะไร เรำก�ำลัง
ปฏิบัตศิำสนกิจตอ่คนรอบข้ำงอย่ำงไร 
(ด ู1 เปโตร 4:11)

หำกอยู่ ในวสัิยที่ท�ำได ้ผู้น�ำอำจตอ้งกำร
ให้สมำชิกรูห้ัวข้อล่วงหน้ำเพื่อพวกเขำจะ
สำมำรถเตรยีมมำสนทนำได้
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การประชุมวนัอาทติย์ทีส่องและสาม

ในวนัอำทิตย์ที่สองและสำมของแตล่ะ
เดอืน โควรมัฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ
เดคและสมำคมสงเครำะห์ศึกษำค�ำสอน
ของศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่ อัคร
สำวก และผู้น�ำศำสนจักรท่ำนอื่นจำก
กำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ล่ำสุด ท่าน
จะสนทนาข่าวสารเรือ่งใดก็ได้จากการ
ประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุด

ในกรณีส่วนใหญ่ ฝ่ำยประธำนโควรมั 
หัวหน้ำกลุ่ม หรอืฝ่ำยประธำนสมำคม
สงเครำะห์จะเลือกข่ำวสำรกำรประชุม
ใหญ่ ให้ศึกษำบนพืน้ฐำนควำมตอ้งกำร
ของสมำชิก แตอ่ธิกำรหรอืประธำน 
สเตคจะให้ข้อมูล ผู้น�ำอำจเลือกข่ำวสำร
เกี่ยวกับหัวข้อที่สนทนำใน กำรประชุม
สภำวนัอำทิตย์แรกหรอืพวกเขำอำจ
เลือก ข่ำวสำรอีกเรือ่งหน่ึงตำมกำรดลใจ
ของพระวญิญำณ ผู้น�ำและครคูวรหำ
วธิีกระตุน้สมำชิกให้อ่ำนข่ำวสำรที่เลือก
ไวล้่วงหน้ำและเตรยีมมำแบ่งปันข้อคดิ 
กิจกรรมกำรเรยีนรูท้ี่เสนอแนะดำ้นล่ำง 
ซ่ึงอิงกับหลักธรรมใน กำรสอนในวธิีของ
พระผู้ช่วยให้รอด สำมำรถดงึดดูสมำชิก
ให้เรยีนรูจ้ำกข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่
สำมัญ

แชรอน ยูแบงค์, “เปิดไฟของท่ำน” 
ขอให้สมำชิกโควรมัหรอืสมำคม

สงเครำะห์ตรกึตรองวำ่ชีวติพวกเขำได้
รบัอิทธิพลดจีำกสตรทีี่ชอบธรรมและ
ซ่ือสัตย์อย่ำงไร ท่ำนอำจจะเชิญสมำชิก
สองสำมคนแบ่งปันวำ่สตรคีนน้ีแสดง
ให้เห็นคณุสมบัตหิน่ึงประกำรหรอื
มำกกวำ่น้ันของสตรชีอบธรรมที่ระบุไว้ ใน
ข่ำวสำรของซิสเตอรย์ูแบงคอ์ย่ำงไร เรำ
เรยีนรูอ้ะไรจำกซิสเตอรย์ูแบงคเ์กี่ยวกับ
วธิีที่เรำจะเป็น “ก�ำลังส�ำคญั ทัง้ในกำร
เตบิโตดำ้นจ�ำนวนและทำงวญิญำณของ
ศำสนจักรในวนัเวลำสุดท้ำย” 

นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์, “อยู่กับพระผู้เป็น
เจ้ำและสมำนรอยรำ้ว”

ข่ำวสำรเรือ่งน้ีสำมำรถช่วยสมำชิกผู้
รูสึ้กเหินห่ำงจำกพระบิดำบนสวรรคห์รอื
จำกคนรอบข้ำง อะไรจะช่วยคนที่ท่ำน
สอนให้เข้ำใจวำ่รอยรำ้วคอือะไร ท่ำนอำจ
จะน�ำรปูรอยรำ้วแบบตำ่งๆ มำให้ด ูซิส
เตอรแ์มรร์อิอตตนิ์ยำมรอยรำ้ววำ่อย่ำงไร 
อะไรเป็นสำเหตใุห้เกิดรอยรำ้วในควำม
สัมพันธ์ของเรำกับพระผู้เป็นเจ้ำและผู้
อื่น เชือ้เชิญให้สมำชิกคน้ควำ้ข่ำวสำร
ของซิสเตอรแ์มรร์อิอตตเ์พื่อหำข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับส่ิงที่เรำท�ำไดเ้พื่อสมำนรอย
รำ้วในชีวติเรำ ให้เวลำสมำชิกจดส่ิงที่พระ
วญิญำณกระตุน้เตอืนพวกเขำให้ท�ำเพื่อ
เข้ำใกล้พระผู้เป็นเจ้ำและผู้อื่นมำกขึน้

จอย ด.ี โจนส์, “คณุคำ่เกินกวำ่จะวดัได”้
พรใดหลั่งไหลเข้ำมำในชีวติเรำเมื่อเรำ

เข้ำใจอัตลักษณ์แห่งสวรรคข์องเรำ เพื่อ
ตอบค�ำถำมน้ี สมำชิกโควรมัหรอืสมำคม
สงเครำะห์อำจจะทบทวนเรือ่งรำวของมำ
เรยีมำ เรนู และไทอำนำในข่ำวสำรของ 
ซิสเตอร์ โจนส์ดว้ยกัน ซิสเตอร์ โจนส์ ให้
ค�ำแนะน�ำอะไรเพื่อช่วยให้เรำ “ระลึกถึง
และน้อมรบัอัตลักษณ์แห่งสวรรคข์อง
เรำ” เชือ้เชิญให้สมำชิกหำและสนทนำ
ข้อพระคมัภีรห์รอืค�ำพูดอ้ำงอิงในข่ำวสำร
ของซิสเตอร์ โจนส์ที่ช่วยให้พวกเขำเข้ำใจ
คณุคำ่แท้จรงิของตนตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ 
เชือ้เชิญให้พวกเขำแบ่งปันพระคมัภีร์
หรอืค�ำพูดอ้ำงอิงเหล่ำน้ีหน่ึงข้อกับคน
ที่ตอ้งกำรส่ิงเตอืนใจให้นึกถึงคณุคำ่อัน
แห่งสวรรคข์องเขำหรอืเธอ

ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “สำมใบเถำ”
วธิีหน่ึงที่จะทบทวนข่ำวสำรของ

ประธำนอุคท์ดอรฟ์คอืแบ่งโควรมัหรอื
สมำคมสงเครำะห์ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ท่ำนอำจจะมอบหมำยให้แตล่ะกลุ่มอ่ำน
เกี่ยวกับสำมใบเถำคนหน่ึงในข่ำวสำรของ
ประธำนอุคท์ดอรฟ์ แตล่ะกลุ่มอำจจะ
เขียนจดหมำยถึงสตรคีนน้ันโดยสรปุค�ำ
แนะน�ำของท่ำนและแบ่งปันส่ิงที่พวก
เขำเขียนกับกลุ่มอื่น เรำจะท�ำอะไรไดบ้้ำง
เพื่อเป็นเหมือนน้องสำวคนที่สำม เรำจะ
ท�ำให้ โควรมัหรอืสมำคมสงเครำะห์ของ
เรำเป็น “บ้ำนที่ปลอดภัย” ส�ำหรบัคนที่
ก�ำลังตอ่สู้ดิน้รนไดอ้ย่ำงไร

ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “ถวลิหำบ้ำน”
ท่ำนจะช่วยให้คนที่ท่ำนสอนรบัรู้ ได้

อย่ำงไรวำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงก�ำลังใช้พวก
เขำเป็นพรแก่ผู้อื่น ท่ำนอำจจะเชือ้เชิญ
ให้พวกเขำทบทวนข่ำวสำรของประธำน
อุคท์ดอรฟ์ในหัวข้อ “พระผู้เป็นเจ้ำจะ
ทรงใช้ท่ำน” โดยมองหำสัญญำที่ท�ำไวก้ับ
คนเหล่ำน้ันผู้พยำยำมรบัใช้ ในอำณำจักร
ของพระผู้เป็นเจ้ำทัง้ที่มีควำมอ่อนแอ 
กำรอ่ำนข่ำวสำรน้ีอำจเตอืนสมำชิกให้
นึกถึงประสบกำรณ์ที่พวกเขำแบ่งปัน
ไดซ่ึ้งพระผู้เป็นเจ้ำทรงใช้พวกเขำเป็น
พรแก่ผู้อื่น—หรอืเมื่อพระองคท์รงใช้
ผู้อื่นเป็นพรแก่พวกเขำ ให้เวลำสมำชิก
ไตรต่รองวำ่พวกเขำรูสึ้กไดร้บักำรดลใจให้
ท�ำอะไรเพรำะกำรสนทนำน้ี
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บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน, “ควำมตอ้งกำร
ตรงหน้ำเรำ”

วธิีหน่ึงที่จะเริม่สนทนำเกี่ยวกับ
ข่ำวสำรของซิสเตอรอ์อสคำรสั์นคอืแจก
กระดำษที่เขียนไวด้ำ้นบนวำ่ “วนัน้ีใคร
ตอ้งกำรฉันบ้ำง” ให้ทุกคน สมำชิกใน
สมำคมสงเครำะห์หรอืโควรมัของท่ำน
อำจจะใช้เวลำสองสำมนำทีไตรต่รองและ
เขียนค�ำตอบของค�ำถำมน้ี จำกน้ันพวก
เขำอำจจะคน้ควำ้ข่ำวสำรของซิสเตอร์
ออสคำรสั์นเพื่อหำแนวคดิวำ่พวกเขำจะ
รบัใช้คนในรำยช่ือที่เขียนไว้ ไดอ้ย่ำงไร—
หรอืเพิ่มช่ือเมื่อไดร้บักำรดลใจ อำจจะขอ
ให้สมำชิกสองสำมคนแบ่งปันส่ิงที่พวก
เขำเรยีนรู้

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์, “แผนและถ้อยแถลง” 
สมำชิกในโควรมั กลุ่ม หรอืสมำคม

สงเครำะห์ของท่ำนจะปฏิบัตติำมค�ำ
เชือ้เชิญของเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ ให้ “สอน 
[และ] ด�ำเนินชีวติตำม” ถ้อยแถลง
เรือ่งครอบครวัที่บ้ำน ในชุมชน และที่
โบสถ์อย่ำงไร เชือ้เชิญให้พวกเขำแบ่ง
ปันแนวคดิให้กัน อำจจะช่วยไดเ้ช่นกัน
ถ้ำคน้ควำ้ข่ำวสำรเพื่อหำค�ำแถลงหลัก
ค�ำสอนบำงประกำรจำกถ้อยแถลงเรือ่ง
ครอบครวั ค�ำแถลงเหล่ำน้ีช่วยเรำตอบ
สนอง “ควำมท้ำทำยในปัจจุบันที่เกิดกับ
ครอบครวั” อย่ำงไร หัวข้อ IV ในข่ำวสำร
ของเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์มีตวัอย่ำงของค�ำแถลง
ดงักล่ำว

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “อำหำรด�ำรง
ชีวติซึง่ลงมำจำกสวรรค”์

สมำชิกสมำคมสงเครำะห์และโควรมั
อำจจะนึกถึงค�ำถำมบำงข้อตอ่ไปน้ีขณะ
พวกเขำทบทวนข่ำวสำรของเอ็ลเดอร ์
ครสิทอฟเฟอรสั์น: ควำมบรสุิทธิ์คอือะไร 
เรำแสวงหำควำมบรสุิทธิ์อย่ำงไร กำรรบั
ส่วนศีลระลึกช่วยเรำในควำมพยำยำมของ
เรำอย่ำงไร สมำชิกอำจจะแบ่งปันค�ำพูด
จำกข่ำวสำรของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอร์
สันที่ช่วยตอบค�ำถำมเหล่ำน้ี เรำช่วยกัน

ฉัน “เพื่อนวสุิทธิชน” ขณะที่เรำพยำยำม
บรสุิทธิ์มำกขึน้อย่ำงไร

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “เพรำะ ฉะน้ัน 
พวก ท่ำน จง เป็น คน ด ีพรอ้ม—ในทีสุ่ด”

บำงคนที่ท่ำนสอนอำจรูสึ้กวำ่พวกเขำ
ไม่ไดด้�ำเนินชีวติเทียบเท่ำกับค�ำสอน
ของพระผู้ช่วยให้รอดเท่ำที่ควร เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนดส์อนอะไรที่สำมำรถปลอบโยน
และให้ก�ำลังใจคนที่อำจจะรูสึ้กแบบน้ี 
ท่ำนอำจจะเชือ้เชิญให้สมำชิกสมำคม
สงเครำะห์หรอืโควรมัมองหำบำงส่ิงใน
ข่ำวสำรน้ีที่พวกเขำจะแบ่งปันกับคน
ที่ก�ำลังรูสึ้กวำ่ตนไม่ “ดพีอ” หรอืพวก
เขำอำจจะหำบำงส่ิงในข่ำวสำรที่ดลใจ
พวกเขำให้รูสึ้ก “รกัและสรรเสรญิ [พระ
ครสิต]์ มำกขึน้และปรำรถนำมำกขึน้ที่จะ
เป็นเหมือนพระองค”์

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน, “อุปรำคำทำง
วญิญำณ”

สมำชิกโควรมัหรอืสมำคมสงเครำะห์
คนใดเคยเห็นสุรยิุปรำคำบ้ำง ถ้ำเคย 
ท่ำนอำจจะเชิญคนหน่ึงอธิบำยอุปมำ
นิทัศน์ที่เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันแบ่งปันเกี่ยว
กับ “อุปรำคำทำงวญิญำณ” ส่ิงกีดขวำง
อะไรสำมำรถ “บดบังควำมส�ำคญั ควำม
เจิดจ้ำ และควำมอบอุ่นของแสงสวำ่ง
ของพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของ
พระองค”์ ส่ือสังคมสำมำรถท�ำให้เรำเขว
จำก “ควำมสวยงำม ควำมอบอุ่น และแสง
สวรรคข์องพระกิตตคิณุ” อย่ำงไร เรำสวม 
“แวน่พระกิตตคิณุ” ที่ป้องกันควำมมืด
บอดทำงวญิญำณอย่ำงไร อุปมำนิทัศน์
ของเอ็ลเดอรส์ตเีวนสันสอนอะไรเรำเกี่ยว
กับกำรมีทัศนมิตขิองพระกิตตคิณุ

เควนทนิ แอล. คุก, “นิรนัดรทุกวนั”
ข่ำวสำรของเอ็ลเดอรค์กุเตอืนเรำ

ให้นึกถึงควำมส�ำคญัของกำรพยำยำม
อ่อนน้อมถ่อมตนในหลำยๆ ดำ้น วธิีหน่ึง
ที่จะสนทนำส่ิงที่ท่ำนสอนคอืแบ่งสมำชิก
ออกเป็นสองกลุ่ม ขอให้กลุ่มหน่ึงมองหำ
ค�ำแนะน�ำในข่ำวสำรของเอ็ลเดอรค์กุที่

จะช่วยเรำพัฒนำควำมอ่อนน้อมถ่อมตน 
และอีกกลุ่มหน่ึงมองหำวธิีที่ผู้คนแสดง
ควำมจองหอง เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มแบ่ง
ปันค�ำอธิบำยของตนกับกลุ่มอื่น สมำชิก
อำจจะบอกวธิีที่พวกเขำสำมำรถแสดง 
“ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนทุกวนั” ในชีวติ
พวกเขำและพิจำรณำวำ่ควำมอ่อนน้อม
ถ่อมตนน้ีจะช่วยพวกเขำเตรยีมพบพระ
ผู้เป็นเจ้ำไดอ้ย่ำงไร

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, “ตำมแผนอัน
ศกัดิสิ์ทธิ์”

เพื่อกระตุน้ให้สนทนำข่ำวสำร
ของเอ็ลเดอรร์ำสแบนด ์ท่ำนอำจจะ
เชิญสมำชิกสองสำมคนน�ำแบบเสือ้ 
พิมพ์เขียว หรอืต�ำรำอำหำรมำ และ
พูดคยุกันวำ่เหตใุดส่ิงเหล่ำน้ีจึงเป็น
ประโยชน์ ตวัอย่ำงหรอืค�ำสอนอะไรบ้ำง
จำกข่ำวสำรของเอ็ลเดอรร์ำสแบนดด์ลใจ
สมำชิกให้ยอมรบัแผนของพระผู้เป็นเจ้ำ
ส�ำหรบัชีวติพวกเขำ บำงทีสมำชิกชัน้
เรยีนอำจจะแบ่งปันประสบกำรณ์ซ่ึงพวก
เขำเห็นพระเจ้ำทรงน�ำทำงชีวติพวกเขำ 
พวกเขำไดท้�ำอะไรเพื่อแสดงให้พระผู้
เป็นเจ้ำเห็นวำ่พวกเขำ “เห็นคำ่” กำรน�ำ
ทำงของพระองค ์เหตใุดจึงส�ำคญัที่ตอ้ง
ยอมรบั “แผนอันศักดิสิ์ทธิ์” ของพระผู้
เป็นเจ้ำ

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “พระคมัภีรม์อร-
มอน: ชีวติท่ำนจะเป็นอย่ำงไรหำก
ปรำศจำกพระคมัภีรเ์ล่มน้ี”

ประธำนเนลสันเชือ้เชิญให้สมำชิก
ตรกึตรองค�ำถำมสำมข้อ: (1) หน่ึง “ชีวติ
ท่ำนจะเป็นอย่ำงไร หำกปรำศจำก พระ
คมัภีรม์อรมอน” (2) “ท่ำนจะ ไม่รู ้อะไร” 
(3) “ท่ำนจะ ไม่ม ีอะไร” เชือ้เชิญให้
สมำชิกของโควรมั กลุ่ม หรอืสมำคม
สงเครำะห์ ไตรต่รองค�ำถำมเหล่ำน้ีและ
แบ่งปันวำ่พวกเขำจะตอบอย่ำงไร พวก
เขำพบอะไรในข่ำวสำรน้ีที่ดลใจพวกเขำ
ให้เห็นคำ่พระคมัภีรม์อรมอนมำกกวำ่ 
“เพชรหรอืทับทิม”
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เดล จ.ี เรนลนัด์, “ฐำนะปุโรหิตและ
เดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอด”

ท่ำนจะช่วยให้สมำชิกของโควรมั
หรอืสมำคมสงเครำะห์เข้ำใจไดอ้ย่ำงไร
วำ่ฐำนะปุโรหิตช่วยท�ำให้พรแห่งกำร
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดมีผลตอ่พวก
เขำ ท่ำนอำจจะเขียนสองหัวข้อน้ีไวบ้น
กระดำน: “สำเหตทุี่เรำตอ้งกำรกำรชดใช้
ของพระเยซูครสิต”์ และ “วธิีที่ฐำนะ
ปุโรหิต ‘น�ำส่ง’ พรแห่งกำรชดใช้ ให้เรำ” 
จำกน้ันให้สมำชิกคน้ควำ้ข่ำวสำรของ
เอ็ลเดอรเ์รนลันด์ โดยหำวลีมำเขียนไว้ ใต้
แตล่ะหัวข้อ ฐำนะปุโรหิตและศำสนพิธี
ฐำนะปุโรหิตช่วยให้บรรลุจุดประสงคข์อง
พระบิดำบนสวรรคส์�ำหรบับุตรธิดำของ
พระองคอ์ย่ำงไร

ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “ผู้ด�ำรงแสงจำก
สวรรค”์

เชือ้เชิญให้สมำชิกคน้ควำ้ข่ำวสำรของ
ประธำนอุคท์ดอรฟ์และระบุวำ่กำรมีหรอื 
ไม่มีแสงจำกสวรรคจ์ะส่งผลตอ่ชีวติเรำ 
ไดอ้ย่ำงไร ท่ำนอำจจะเชือ้เชิญให้สมำชิก 
ศึกษำพระคมัภีรบ์ำงข้อที่ประธำนอุคท์ 
ดอรฟ์กล่ำวถึงและระบุควำมจรงิเกี่ยวกับ 
แสงสวำ่งทำงวญิญำณ อุปลักษณ์เกี่ยว 
กับอุปรำคำสอนอะไรเรำเกี่ยวกับบทบำท 
ของสิทธิ์เสรี ในกำรแสวงหำแสงสวำ่งทำง
วญิญำณ เรำจะท�ำอะไรไดบ้้ำงเพื่อแบ่งปัน
แสงจำกสวรรคข์องพระเยซูครสิต์ ให้กับ
ผู้อื่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับครอบครวัเรำ
และกับ “เยำวชนของเรำผู้ก�ำลังแสวงหำ
แสงสวำ่ง”

เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “พระเจ้ำทรงน�ำ
ศำสนจักรของพระองค”์

เชือ้เชิญให้สมำชิกของโควรมัหรอื
สมำคมสงเครำะห์แบ่งปันประสบกำรณ์
ซ่ึงพวกเขำจ�ำตอ้งพัฒนำศรทัธำวำ่กำร
เรยีกของพวกเขำหรอืของอีกคนหน่ึง
มำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ พวกเขำใช้ศรทัธำ
อย่ำงไร พวกเขำรู้ ไดอ้ย่ำงไรวำ่กำรเรยีก
มำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ เชือ้เชิญให้สมำชิก

คน้ควำ้ข่ำวสำรของประธำนอำยรงิก์
และระบุควำมจรงิที่ท่ำนเรยีนรูจ้ำก
ประสบกำรณ์ส่วนตวัซ่ึงสำมำรถช่วยให้
เรำวำงใจและอดทนกับตวัเรำเองและผู้ที่
พระเจ้ำทรงเรยีก

จนี บี. บิงแฮม, “  ให้ ควำม ยินด ีของ ท่ำน 
เต็ม เป่ียม”

ข่ำวสำรของซิสเตอรบ์ิงแฮมสำมำรถ
ช่วยให้สมำชิกของสมำคมสงเครำะห์และ
โควรมัเข้ำใจวธิีพบปีตแิม้ชีวติมีควำมยำก
ล�ำบำกขณะที่เรำมำหำพระครสิต ์วธิีหน่ึง
ที่จะสนทนำข่ำวสำรของเธอคอืวำดทำง
เดนิที่น�ำไปสู่ค�ำวำ่ ปีต ิบนกระดำน เชิญ
สมำชิกหลำยๆ คนเขียนค�ำแนะน�ำจำก
ข่ำวสำรของซิสเตอรบ์ิงแฮมที่น�ำไปสู่ปีติ
แท้จรงิไวบ้นทำงน้ัน กระตุน้สมำชิกให้
พิจำรณำหลำยๆ วธิีที่พวกเขำจะปฏิบัติ
ตำมค�ำแนะน�ำของซิสเตอรบ์ิงแฮม เชิญ
สมำชิกหลำยๆ คนแบ่งปันควำมคดิของ
พวกเขำ

เดวดิ เอ. เบดนาร์, “พระสัญญำอันล�ำ้คำ่
และยิ่งใหญ่”

เพื่อช่วยให้สมำชิกของสมำคม
สงเครำะห์หรอืโควรมัสนทนำข่ำวสำรของ
เอ็ลเดอรเ์บดนำร ์ท่ำนอำจจะตดิรปูแทน
สะบำโต พระวหิำร และบ้ำนของเรำไวบ้น
กระดำน เชือ้เชิญให้สมำชิกอ่ำนหัวข้อที่
สอดคล้องกันในข่ำวสำรของเอ็ลเดอรเ์บด
นำรแ์ละเขียนบนกระดำนวำ่วนัสะบำโต 
พระวหิำร และบ้ำนของเรำช่วยเรำจดจ่อ
กับสัญญำที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงท�ำไวก้ับเรำ
อย่ำงไร ส่ิงใดในชีวติเรำที่อำจจะดงึควำม
สนใจของเรำออกจำกสัญญำเหล่ำน้ี เรำจะ
ด�ำเนินขัน้ตอนอะไรบ้ำงเพื่อให้แน่ใจวำ่
เรำจดจ�ำสัญญำเหล่ำน้ี

เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “อย่ำกลัวเลยทีจ่ะท�ำด”ี
ข่ำวสำรของประธำนอำยรงิก์สำมำรถ

ช่วยคนที่ท่ำนสอนพบควำมกล้ำหำญและ
ศรทัธำที่จะท�ำดี ในโลก ท่ำนอำจจะเชิญ
สมำชิกสองสำมคนสรปุตวัอย่ำงของผู้มี
ศรทัธำที่ประธำนอำยรงิก์แบ่งปัน ตวัอย่ำง

เหล่ำน้ีสอนอะไรเรำเกี่ยวกับวธิีรบัใช้ผู้อื่น 
ตวัอย่ำงเหล่ำน้ีบอกอะไรเกี่ยวกับวธิีที่เรำ
สำมำรถรบัใช้ ในฐำนะโควรมัและสมำคม
สงเครำะห์

อีกวธิีหน่ึงที่จะสนทนำข่ำวสำรน้ีคอื
ทบทวนพรที่ประธำนอำยรงิก์เห็นจำกกำร
ท�ำตำมค�ำแนะน�ำของประธำนโธมัส เอส. 
มอนสันให้ศึกษำพระคมัภีรม์อรมอน เรำ
เคยเห็นพรอะไรบ้ำงจำกกำรศึกษำพระ
คมัภีรม์อรมอน

เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “เดนิทำงตอ่ไป!”
เพื่อเริม่กำรสนทนำเกี่ยวกับข่ำวสำร

ของเอ็ลเดอรบ์ัลลำรด์ ท่ำนอำจจะเชิญ
บำงคนแบ่งปันประสบกำรณ์เมื่อพวก 
เขำมีจุดหมำยแตค่น้พบวำ่พวกเขำไปผิด 
ทำง ตวัอย่ำงท�ำนองน้ีเกี่ยวข้องอย่ำงไร 
กับ “กำรเดนิทำง” ของตวัเรำกลับไปหำ 
พระบิดำบนสวรรค ์จำกน้ันสมำชิกอำจ 
จะค้นหำค�ำแนะน�ำและค�ำเตือนที่เอ็ล
เดอรบ์ัลลำรด์ให้ ไวซ่ึ้งจะช่วยให้เรำรู้ ไดว้ำ่ 
เรำบ่ำยหน้ำไปถูกทำงในชีวติเรำเองหรอื 
ไม่ ให้เวลำสมำชิกไตรต่รองเส้นทำงของ 
พวกเขำและสนทนำวธิีที่เรำจะช่วยและ 
กระตุน้ผู้อื่นให้ “เดนิทำง” กลับไปหำพระ
บิดำบนสวรรค์

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “สุรเสียงของ
พระเจ้ำ”

บำงทีสมำชิกของสมำคมสงเครำะห์
หรอืโควรมัอำจจะแบ่งปันประสบกำรณ์
ซ่ึงรูสึ้กวำ่ข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่สำมัญ
มีควำมหมำยตอ่พวกเขำเป็นพิเศษ เหตุ
ใดข่ำวสำรเหล่ำน้ีจึงมีควำมหมำย เอ็ล
เดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นสอนอะไรเกี่ยวกับ
ควำมส�ำคญัของข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่
สำมัญ อีกทัง้ควำมพยำยำมและขัน้ตอนที่
เกี่ยวข้องกับกำรเตรยีมข่ำวสำร ควำมรูน้ี้
ควรส่งผลให้เรำศึกษำและเอำใจใส่ถ้อยค�ำ
เหล่ำน้ีดว้ยควำมรบีดว่นอย่ำงไร ท่ำนอำจ
จะเขียนค�ำเชือ้เชิญจำกกำรประชุมใหญ่
สำมัญครัง้ล่ำสุดออกมำเป็นข้อๆ เรำไดท้�ำ
อะไรเพื่อปฏิบัตติำมค�ำเชือ้เชิญเหล่ำน้ี
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การประชุมวนัอาทติย์ทีส่ี่

ในวนัอำทิตย์ที่ส่ีของแตล่ะเดอืน โควรมั 
กลุ่ม และสมำคมสงเครำะห์จะสนทนำ
หัวข้อที่ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมั
อัครสำวกสิบสองเลือกไว ้หัวข้อเหล่ำน้ีจะ
อัพเดทพรอ้มกำรประชุมใหญ่สำมัญทุก
ครัง้ หัวข้อจนกวำ่จะถึงกำรประชุมใหญ่
สำมัญครัง้ตอ่ไปคอืวนัสะบำโต ผู้น�ำหรอื
ครอูำจเลือกจำกหลักค�ำสอนและกิจกรรม
กำรเรยีนรูท้ี่แนะน�ำไวด้ำ้นล่ำง ผนวกกับ
หลักค�ำสอนหลำยๆ เรือ่ง หรอืคดิขึน้เอง
ตำมควำมตอ้งกำรของสมำชิก

สะบาโตเป็นวนัทีเ่ราระลกึถงึส่ิงทีพ่ระผู้เป็น

เจ้าทรงท�าเพือ่เรา

ตลอดประวตัศิำสตร ์พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงเช่ือมประสำนงำนยิ่งใหญ่บำงอย่ำง
กับสะบำโต งำนยิ่งใหญ่เหล่ำน้ีรวมถึง
กำรสรำ้ง (ด ูปฐมกำล 2:1–3) กำรอพยพ
ของลูกหลำนอิสรำเอลออกจำกอียิปต ์(ด ู
เฉลยธรรมบัญญัต ิ5:15) และกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูยอห์น 
20:1–19; กิจกำรของอัครทูต 20:7) เชือ้
เชิญให้สมำชิกทบทวนข้อเหล่ำน้ีและ
สนทนำวำ่กำรระลึกถึงเหตกุำรณ์แตล่ะ
อย่ำงน้ีจะช่วยเรำให้เกียรตวินัสะบำโต
ไดอ้ย่ำงไร งำนยิ่งใหญ่อะไรบ้ำงที่พระผู้
เป็นเจ้ำทรงท�ำเพื่อเรำ เรำจะระลึกถึง
ส่ิงเหล่ำน้ีในวนัสะบำโตไดอ้ย่ำงไร เชือ้
เชิญให้สมำชิกสนทนำค�ำถำมท�ำนองน้ี
ในครอบครวัของพวกเขำหำกน�ำไปปรบั
ใช้ ได้

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสะบาโต

สะบำโตเรยีกกันวำ่วนัของพระเจ้ำดว้ย 
(ด ูววิรณ์ 1:10) ท่ำนคดิวำ่เหตใุดจึงเรยีก
พระเยซูครสิตว์ำ่พระเจ้ำแห่งสะบำโต (ด ู
มัทธิว 12:8) ทบทวนดว้ยกันสองสำมข้อ
เพื่อจะช่วยดลใจสมำชิกให้คดิหำวธิีท�ำให้
ประสบกำรณ์วนัสะบำโตของพวกเขำมี

พระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลำง (ดตูวัอย่ำง
ใน ฮีลำมัน 5:12; อีเธอร ์12:41; โมโรไน 
10:32; และ คพ. 6:36–37) สมำชิก
จะแบ่งปันข้อใดไดอ้ีกบ้ำงที่จะช่วยให้
พวกเขำท�ำสะบำโตให้มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลำงมำกขึน้ เรำจะตัง้เป้ำหมำยอะไร
ไดบ้้ำงเพื่อช่วยให้เรำจดจ่อกับพระผู้ช่วย
ให้รอดตลอดวนัสะบำโต

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการให้

เกยีรตสิะบาโต

ในช่วงกำรปฏิบัตศิำสนกิจขณะทรง
เป็นมรรตยั พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้
โอกำสตำ่งๆ สอนเรือ่งวนัสะบำโต ขอให้
สมำชิกอ่ำนเรือ่งรำวตอ่ไปน้ีและเขียนส่ิง
ที่พระเยซูทรงท�ำในวนัสะบำโตและหลัก
ธรรมที่พระองคท์รงสอนออกมำเป็นข้อๆ: 
ลูกำ 6:1–11; 13:11–17; ยอห์น 5:1–20; 
9:1–16 เรำเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรอีกบ้ำง
เกี่ยวกับสะบำโตจำกข้อตอ่ไปน้ี อพยพ 
20:8–11; 31:12–18; อิสยำห์ 58:13–14; 
และ คพ. 59:9–19 เชือ้เชิญให้สมำชิก
แบ่งปันส่ิงที่พวกเขำท�ำไดเ้พื่อท�ำตำม
แบบอย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอด

ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “สะบำโต
คอืวนัปีตยิินด,ี” เลียโฮนำ, พ.ค. 2015, 
129–132.

สะบาโตเป็นวนันมสัการ

เขียนค�ำวำ่ นมัสกำร ไวบ้นกระดำน
และขอให้สมำชิกชัน้เรยีนเขียนค�ำอื่น
ที่เกี่ยวข้องไว้ ใกล้ๆ  จำกน้ันให้ท�ำสำม
คอลัมน์โดยเขียนค�ำวำ่ ก่อน ระหวำ่ง 
และ หลัง ไวบ้นสุดของแตล่ะคอลัมน์ 
เรำจะท�ำอะไรไดบ้้ำงก่อน ระหวำ่ง และ
หลังเลิกโบสถ์เพื่อนมัสกำรพระเจ้ำในวนั
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์สมำชิกชัน้เรยีน
อำจจะอ่ำน โมโซยำห์ 18:17–29 และ โม
โรไน 6 ดว้ยกันเพื่อหำแนวคดิ เชือ้เชิญ
ให้สมำชิกไตรต่รองวำ่เจตคตแิละกำรกระ
ท�ำของพวกเขำในวนัสะบำโตก�ำลังช่วยให้
พวกเขำนมัสกำรพระเจ้ำในวนัน้ันอย่ำงไร 

(ด ูอพยพ 31:16–17) เรำจะท�ำอะไรได้
บ้ำงเพื่อช่วยปรบัปรงุประสบกำรณ์กำร
นมัสกำรที่ครอบครวัเรำและสมำชิกวอรด์ 
มีระหวำ่งกำรประชุมของศำสนจักร

การรับส่วนศีลระลกึยอมให้เรามพีระ

วญิญาณสถติกบัเราตลอดเวลา

เขียนค�ำถำมตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดำน: 
ศีลระลึกมีผลตอ่ชีวติท่ำนอย่ำงไร เพื่อ
ตอบค�ำถำมน้ี ให้สมำชิกท�ำงำนเป็นคู่
เพื่อเลือกและสนทนำหน่ึงวลีจำกค�ำสวด
อ้อนวอนศีลระลึกใน หลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำ 20:77, 79 และค�ำแนะน�ำใน 
หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 59:9 ให้เวลำ
แตล่ะคูห่ำข้อพระคมัภีรท์ี่ช่วยให้พวกเขำ
เข้ำใจวลีน้ันดขีึน้และสนทนำวำ่พวกเขำ
จะตอบค�ำถำมบนกระดำนวำ่อย่ำงไร ท่ำน
อำจจะเชือ้เชิญให้สมำชิกชัน้เรยีนเลือก
เพลงสวดศีลระลึกที่พวกเขำช่ืนชอบเป็น
พิเศษและรอ้งดว้ยกัน

ด ูเชอรลิ เอ. เอสพลิน, “ศีลระลึก—
กำรเริม่ใหม่ส�ำหรบัจิตวญิญำณ,” เลียโฮ-
นำ, พ.ย. 2014, 12–14.

สะบาโตเป็นวนัรับใช้ผู้อืน่

เรำสำมำรถเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับกำร
รบัใช้ผู้อื่นในวนัสะบำโตจำกวธิีที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรบัใช้และเป็นพรแก่คน
ที่อยู่รำยรอบพระองค ์กระตุน้สมำชิกให้
ทบทวนและสนทนำ มัทธิว 9:10–13; 
ลูกำ 19:1–9; ยอห์น 11:32–46; 13:1–5, 
12–17; และ 3 นีไฟ 17:5–10 ขอให้
สมำชิกตรกึตรองพระคมัภีรเ์หล่ำน้ีขณะ
พวกเขำพิจำรณำวำ่พวกเขำจะรบัใช้ ใน
วนัสะบำโตไดอ้ย่ำงไร ตวัอย่ำงเช่น พวก
เขำอำจจะรบัใช้สมำชิกครอบครวั ช่วย
เหลือแตล่ะบุคคลและครอบครวัที่พวก
เขำเป็นผู้สอนประจ�ำบ้ำนและผู้เยี่ยม
สอน ท�ำประวตัคิรอบครวั เยี่ยมคนเจ็บ
ป่วย หรอืแบ่งปันพระกิตตคิณุ สมำชิก
อำจจะจัดสภำครอบครวัเพื่อวำงแผนวธิีที่
พวกเขำจะรบัใช้ผู้อื่นในวนัสะบำโต



“แผนพระกิตตคิณุทีแ่ตล่ะครอบครวั
ควรท�าตามเพือ่เตรยีมรบัชีวตินิรนัดร์
และความสูงส่งมีสรปุไว้ ในถ้อยแถลง
ของศาสนจักรเมือ่ปี 1995 ชือ่วา่ 
‘ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก’ . . .

“. . . ถ้อยแถลงน้ีเป็นพืน้ฐานของ
ค�าสอนและธรรมเนียมปฏิบัตขิอง
ศาสนจักรใน 22 ปีทีผ่่านมาและจะ
เป็นเช่นน้ีตอ่ไปอีกในอนาคต จง
พิจารณาวา่เป็นเช่นน้ัน จงสอนและ
ด�าเนินชีวติตามน้ัน และท่านจะไดร้บั
พรขณะทีท่่านรดุหน้าสู่ชีวตินิรนัดร์

“สีสิ่บปีทีแ่ล้ว ประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสันสอนวา่ ‘คนทุกรุน่มี
การทดสอบและโอกาสให้อดทนและ
พิสูจน์ตนเอง’ ข้าพเจ้าเชือ่วา่เจตคติ
ของเราทีม่ีตอ่ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั
ตลอดจนการใช้ถ้อยแถลงน้ันเป็นการ
ทดสอบอย่างหน่ึง้ส�าหรบัคนรุน่น้ี”

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสอง, “แผนและถ้อยแถลง,” 29, 
30–31.

งานเต้นร�า  
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“ขา้พเจา้กล่าวค�าพยานท่ีจริงจงัทวา่เป่ียมปีติต่อท่านวา่พระเจา้
พระเยซูคริสตท์รงคุมหางเสือ ทรงน�าศาสนจกัรและผูรั้บใชข้อง
พระองค”์ ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก ์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่าย

ประธานสูงสุดกล่าวในระหวา่งการประชุมใหญ่สามญัก่ึงปีคร้ังท่ี 
187 “ขา้พเจา้กล่าวค�าพยานวา่โธมสั เอส. มอนสนัเป็นเพียงผูเ้ดียว
ท่ีถือและใชก้ญุแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตศกัด์ิสิทธ์ิบนแผน่ดิน
โลกในเวลาน้ี ขา้พเจา้สวดออ้นวอนขอพรใหผู้รั้บใชท่ี้อ่อนนอ้ม
ถ่อมตนทั้งหมด ผูเ้ตม็ใจรับใชอ้ยา่งดีในศาสนจกัรท่ีไดรั้บการ
ฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต ์ซ่ึงพระองคท์รงน�าดว้ยพระองคเ์อง 

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่โจเซฟ สมิธเห็นพระผูเ้ป็นเจา้พระบิดาและ
พระเยซูคริสต ์พระองคต์รัสกบัท่าน  กญุแจของฐานะปุโรหิตได้

รับการฟ้ืนฟเูพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค ์
พนัธกิจและความไวว้างใจของเราคือการรับใชใ้นต�าแหน่งของเรา

ในอุดมการณ์ของพระเจา้”




