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1พฤษภาคม 2018

ภาคเชา้วนัเสาร์
 6 การชุมนุมศกัด์ิสิทธ์ิ

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
 9 ของประทานอนัล�้าค่า

จากพระผูเ้ป็นเจา้
ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

 12 ฉนัเป็นลกูของพระผูเ้ป็นเจา้หรือ
เอล็เดอร์ไบรอัน เค. เทย์เลอร์

 15 องค์พระผู้เป็นเจา้ทรงให้อภยัพวกท่าน
อยา่งไรท่านก็จงท�าอยา่งนั้นดว้ย
เอล็เดอร์แลร์รีย์ เจ. เอก็โค ฮอว์ค

 17 ใจของศาสดาพยากรณ์
เอล็เดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน

 21 เจด็สิบคร้ังคูณเจด็
เอล็เดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์

 24 ศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ภาคบ่ายวนัเสาร์
 28 การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีศาสนจกัร

ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
 29 รายงานจากแผนกตรวจสอบ

บญัชีของศาสนจกัรปี2017
เควิน อาร์. เจอร์เกน็เซ็น

 30 อ่อนโยนและใจนอบนอ้ม
เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

 34 อีกหน่ึงวนั
เอล็เดอร์เทย์เลอร์ จี. โกดอย

 36 เยาวชนหญิงในงาน
บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน

 39 ศาสนพิธีแห่งความรอดจะน�าความ
สวา่งอนัน่ามหศัจรรยม์าสู่เรา
เอล็เดอร์ทาเนียลา บี. วาโคโล

 42 การสอนในบา้น—ความรับผดิ
ชอบอนัศกัด์ิสิทธ์ิและน่ายนิดี
เดวิน จี. เดอร์แรนท์

 46 ประวติัครอบครัวและงานพระ
วหิาร:การผนึกและการเยยีวยา
เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต
 50 ส่ิงท่ีผูด้ �ารงฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรนพึงเขา้ใจ
ดกัลาส ดี. โฮล์มส์

 54 ค�าปราศรัยน�าการประชุม
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

 55 โควรัมเอล็เดอร์
เอล็เดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟ
เฟอร์สัน

 58 ดูเถิด!กองทพัของพระเจา้
เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

 61 การปฏิบติัศาสนกิจท่ีไดรั้บการดลใจ
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 65 อ�านาจของฐานะปุโรหิต
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

 68 การปฏิบติัศาสนกิจดว้ยพลงัและ
สิทธิอ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ภาคเชา้วนัอาทิตย์
 75 รับพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ

เป็นผูน้�าทางเรา
เอล็เดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน

 78 พร้อมใจกนั
เรย์นา ไอ. อะบูร์โต

 81 ความรักอนับริสุทธ์ิ:เคร่ืองหมาย
ท่ีแทจ้ริงของสานุศิษยท่ี์แทจ้ริง
ทุกคนของพระเยซูคริสต์
เอล็เดอร์มสัสิโม ดี ฟีโอ

 83 ใครสู้ทนถึงท่ีสุดกจ็ะได้
รับการช่วยใหร้อด
เอล็เดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค

 86 พระวญิญาณของพระองค์
สถิตกบัท่าน
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 89 เร่ืองเลก็และเรียบง่าย
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

 93 การเปิดเผยส�าหรับศาสนจกัร
การเปิดเผยส�าหรับชีวติเรา
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ภาคบ่ายวนัอาทิตย์
 97 พระคริสตเ์จา้คืนชีพวนัน้ี

เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง
 98 ศาสดาพยากรณ์พดูโดยอ�านาจ

ของพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ
เอล็เดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส

 100 การปฏิบติัศาสนกิจ
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

 101 “อยูก่บัพวกเขาและท�าให้
พวกเขาเขม้แขง็ข้ึน”
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

 104 ปฏิบติัศาสนกิจดงัท่ีพระ
ผูช่้วยใหร้อดทรงท�า
จีน บี. บิงแฮม

 107 มองดูชายคนน้ี!
เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

 111 เก่ียวกบัคนลว้นๆ
อธิการเจราลด์ คอสเซ

 114 เตรียมพบพระผูเ้ป็นเจา้
เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

 118 ขอใหเ้รารุดไป
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

 72 เจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่และเจา้หนา้ท่ี
ระดบัสามญัของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย

 119 รายงานสถิติปี2017
 120 ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่
 121 ข่าวศาสนจกัร
 137 จงตามเรามา—ส�าหรับฐานะปุโรหิต

แห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์

สารบญัพฤษภาคม2018
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เชา้วนัเสาร์31มีนาคม2018ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนเฮนรยี์ บี. 
อำยรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร ์
เมอรว์นิ บี. อำร์ โนลด ์ผู้สวดอ้อนวอนปิด:  
เอ็ลเดอรด์บัเบิลยู. มำรก์ แบสเสตต ์ดนตรี
โดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงแทเบอรน์ำ
เคลิ; แม็ค วลิเบิรก์ และไรอัน เมอรฟี์, ผู้
อ�ำนวยเพลง; แอนดรวู ์อันส์เวริธ์ และเคลย์ 
ครสิเตยีนเซ็น, ผู้เล่นออรแ์กน: “แสนหวำน
งำนเลิศ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 71; “เรำ
ขอบพระทัยส�ำหรบัศำสดำ,” เพลงสวด,  
บทเพลงที่ 10, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์; 
“เรำฟังเสียงศำสดำ,” เลียโฮนา, ต.ค. 2000, 
เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์; “รบีรดุสิทธิชน,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 32; “เล่ำเรือ่งพระ
เยซูให้ฉันฟังที,” หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 
36, เรยีบเรยีงโดยเมอรฟี์; “พระผู้ ไถ่ฉันทรง
พระชนม์,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 58, เรยีบ
เรยีงโดยวลิเบิรก์.

บ่ายวนัเสาร์31มีนาคม2018ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนดลัลิน เอช. 
โอ๊คส์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรม์ำรก์ เอ. 
แบรกก์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรปี์เตอร ์
เอฟ. เมอรส์ ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำน
เสียงรวมจำกสถำบันศำสนำในซอลท์เลค
ซิตี ้ยูทำห์; มำรแ์ชลล์ แม็คโดนัลด ์และริ
ชำรด์ เด็คเคอร,์ ผู้อ�ำนวยเพลง; ลินดำ มำร์
เกตส์ และบอนน่ี กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: 
“มำฟังค�ำของศำสดำ,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 7, เรยีบเรยีงโดย แมทธิวส์และกู๊ดลิฟฟ์; 
“หำสันติไดท้ี่ ใด?” เพลงสวด, 54, เรยีบเรยีง
โดย แม็คโดนัลดแ์ละพำรเ์คอร;์ “เลือกให้ด,ี” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 122; เมดเลย์, เรยีบ
เรยีงโดย แม็คโดนัลด:์ “ดัง่เยำวชนไซอัน
ยุคสุดท้ำย,” เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 24, และ 
“The Iron Rod,” Hymns, no. 274; “ข้ำจะ
ไปที่พระองคบ์ัญชำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
136, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์.

ค�า่วนัเสาร์31มีนาคม2018ภาคการ
ประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนเฮนรยี์ บี. 
อำยรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ม. โจเซฟ 
บรฟั ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรเ์ค. 
เบรทท์ แนทเทรสส์ ดนตรีโดยคณะนักรอ้ง
ประสำนเสียงฐำนะปุโรหิตจำกมหำวทิยำลัย 
บรคิมัยังก์–ไอดำโฮ; แรนดลัล์ เคมป์ตนั, 
พอล บัสเซลเบิรก์, และเดวดิ โลซำโน 
ตอรเ์รส, ผู้อ�ำนวยเพลง; ไบรอัน มำไธอัส 
และแอนดรวู ์อันส์เวริธ์, ผู้เล่นออรแ์กน: 
“ฐำนมั่นคงหนักหนำ,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 33, เรยีบเรยีงโดย บัสเซลเบิรก์, ตพีิมพ์
โดย ชำรป์มิวสิคเพรส; “พระบิดำบนสวรรค,์” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 65, เรยีบเรยีงโดย 
บัสเซลเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย ชำรป์มิวสิคเพรส; 
“สรรเสรญิพระเจ้ำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
30; “Rise Up, O Men of God,” Hymns, 
no. 324.

เชา้วนัอาทิตย์1เมษายน2018ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์
เอส. มำรก์ พอลเมอร ์ผู้สวดอ้อนวอน
ปิด: เอ็ลเดอรว์ำควนิ อี. คอสตำ ดนตรี
โดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงแทเบอรน์ำ
เคลิ; แม็ค วลิเบิรก์, ผู้อ�ำนวยเพลง; เคลย์ 
ครสิเตยีนเซ็น และรชิำรด์ เอลเลียตต,์ 
ผู้เล่นออรแ์กน: “On This Day of Joy and 
Gladness,” Hymns, no. 64; “พระครสิต์
เจ้ำคนืชีพวนัน้ี,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 93, 
เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์; “พระองคท์รงส่งพระ
บุตร,” หนังสือเพลงเด็ก, 20–21, เรยีบเรยีง
โดย ฮอฟฟ์ไฮนส์; “จงยินดพีระเจ้ำทรงเป็น
รำชัน!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 27; “พระองค์
ทรงฟ้ืน” เพลงสวด, บทเพลงที่ 92, เรยีบ
เรยีงโดย วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย อ็อกซ์ฟอรด์
ยูนิเวอรซิ์ตีเ้พรส.

บ่ายวนัอาทิตย์1เมษายน2018ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนดลัลิน เอช. 
โอ๊คส์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรเ์วเทอร์
ฟอรด์ ที. เคลย์ตนั ผู้สวดอ้อนวอนปิด: 
เอ็ลเดอรว์ำเลร ีว.ี คอรด์อน ดนตรีโดย
คณะนักรอ้งประสำนเสียงแทเบอรน์ำเคลิ; 
แม็ค วลิเบิรก์ และไรอัน เมอรฟี์, ผู้อ�ำนวย
เพลง; รชิำรด์ เอลเลียตต ์และไบรอัน มำไธ
อัส, ผู้เล่นออรแ์กน: “Brightly Beams Our 
Father’s Mercy,” Hymns, no. 335, เรยีบ
เรยีงโดย เมอรฟี์; “ของรกัจำกใจพระผู้เลีย้ง
แกะ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 107, เรยีบ
เรยีงโดย วลิเบิรก์; “พระผู้ ไถ่แห่งอิสรำเอล,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 5; “จงรกักันและกัน,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 155, เรยีบเรยีงโดยวลิ
เบิรก์; “ขอให้เรำรดุไป,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 124, เรยีบเรยีงโดย เอลเลียตต,์ ตพีิมพ์
โดย แจ็คแมน.

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ในส่ือต่างๆ
เข้ำไปดคู�ำปรำศรยักำรประชมุใหญท่ำง
ออนไลน์ ไดห้ลำยภำษำท่ี conference.lds.org 
จำกน้ันเลือกภำษำ ค�ำปรำศรยัมี ในแอปมอื
ถอื Gospel Library ดว้ย โดยปกตภิำยในหก
สัปดำหห์ลังจำกกำรประชมุใหญ่สำมญั ไฟล์
บันทึกเสียงและวดีทัิศน์ภำษำองักฤษจะมี
จ�ำหน่ำยท่ีศนูยห์นังสือ ข้อมูลกำรประชุมใหญ่
สำมัญในรปูแบบทีเ่ข้ำถงึไดส้�ำหรบัสมำชิกผู้
พกิำรมีอยูท่ี่ disability .lds .org

ภาพปก
ปกหน้ำ: ภำพถ่ำยโดย เลสลี นิลส์สัน
ปกหลัง: ภำพถ่ำยโดย โคดยี์ เบลล์

ภาพการประชุมใหญ่
ภำพถ่ำยในซอลท์เลคซิตี ้โดยโคดยี์ เบลล์, 
จำเน บิงก์แฮม, เมสัน โคเบอรล์ีย์, แรนดยี์ 
คอลลิเออร,์ เวสตนั โคลตนั, อัลเลสแซนดรำ 
ดอีำโกสตนีิ, แอชลี ลำรสั์น, ไบรอัน นิโคล
สัน, เลสลี นิลส์สัน, แมทท์ ไรเออร,์ ครสิตนิำ 
สมิธ, เดฟ วอรด์ และมำรค์ ไวน์เบิรก์ 
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ศำสนจักรน้ีตัง้แตแ่รกเริม่” เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนดก์ล่ำว 
(ดหูน้ำ 101)
•  อ่ำนค�ำแนะน�ำในกำรปรบัโครงสรำ้ง

โควรมัจำกประธำนเนลสัน เอ็ลเดอร ์
ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น และ
เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. รำสแบนด ์เริม่
ตน้ที่หน้ำ 54

•  อ่ำนค�ำแนะน�ำในกำรปฏิบัตศิำสน
กิจจำกประธำนเนลสัน เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนด ์และซิสเตอรจ์ีน บี. 
บิงแฮม เริม่ตน้ที่หน้ำ 100

•  หำข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ีและแหล่งช่วย
ศึกษำในหมวดข่ำวในหน้ำ 132–133

พระวหิารเพิ่มเติม
เพื่อมุ่งเน้น “ข่ำวสำรของเรำตอ่โลก” วำ่ 
“เรำเชือ้เชิญให้บุตรธิดำทัง้ปวงของพระผู้
เป็นเจ้ำทัง้สองดำ้นของม่ำนมำหำพระผู้ช่วย
ให้รอด รบัพรของพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ มีปีติ
ที่ยั่งยืน และคูค่วรรบัชีวตินิรนัดร”์ ประธำน
เนลสันประกำศพระวหิำรใหม่เจ็ดแห่ง

•  ดวูำ่พระวหิำรใหม่เจ็ดแห่งจะตัง้
อยู่ที่ ใด ในหน้ำ 133 ◼

ก ำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้น้ี 
เป็นประวตัศิำสตรด์ว้ยเหตผุล 
หลำยประกำร รวมถึงกำรปรบั 

โครงสรำ้งโควรมัฐำนะปุโรหิตแห่งเมล
คเีซเดคและกำรเริม่ตน้ยุคใหม่แห่ง 
กำรปฏิบัตศิำสนกิจ แตส่ิ่งที่คำดหวงั 
มำกที่สุดคอืโอกำสที่เรำแตล่ะคนได ้
สนับสนุนประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนล
สันเป็นประธำนศำสนจักรคนที่ 17 ของ 
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

การชุมนุมศกัด์ิสิทธ์ิ
เมื่อเรำยืนขึน้และสนับสนุนศำสดำ

พยำกรณ์และประธำนคนใหม่ มือที่เรำ
ยกขึน้ไม่ไดนั้บโดยผู้เก็บบันทึกที่เป็น
มนุษย์ แตนั่บไว้ ในสวรรค์ ในฐำนะ 
พันธสัญญำกับพระผู้เป็นเจ้ำ

ตลอดกำรประชุมใหญ่ เรำเห็นหลัก
ฐำนวำ่น่ีคอืศำสนจักรของพระผู้ช่วยให้
รอด น�ำโดยพระองคผ์่ำนผู้รบัใช้ของ
พระองค ์เรำเป็นพยำนถึงต�ำแหน่งของ
ศำสดำพยำกรณ์ผู้มีชีวติซ่ึงเกี่ยวกับ
เรำแตล่ะคน—ไม่ ใช่ยืนอยู่ระหวำ่งเรำ
กับพระผู้ช่วยให้รอดแตย่ืนอยู่ข้ำงเรำ
และชีท้ำงไปหำพระผู้ช่วยให้รอด เรำ
มี โอกำสรบั “พยำนส่วนตวัวำ่กำรเรยีก

ของประธำนเนลสันมำจำกพระผู้เป็น
เจ้ำ” และเพื่อตรงึ “จิตวญิญำณเรำไว้
กับพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์[ โดย] ฟัง
คนที่พระองคท์รงส่งมำ” (ด ูเอ็ลเดอร์
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น หน้ำ 26)
•  ท่ำนสำมำรถเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยว

กับประธำนเนลสันได้ ในภำคผนวก
พิเศษ 16 หน้ำที่ส่งมำพรอ้มกับ 
Ensign และ เลียโฮนา ฉบับเดอืน
พฤษภำคม 2018

การสนบัสนุนผูน้�าคนใหม่
นอกเหนือจำกกำรสนับสนุนประธำน

เนลสันแล้ว เรำสนับสนุนผู้น�ำคนใหม่
มำกกวำ่ 70 ท่ำน
•  ดรูำยช่ือผู้ที่ ไดร้บักำรสนับสนุน รวม

ถึงสำวกเจ็ดสิบภำคคนใหม่ ในหน้ำ 
6–8, 28–29

•  อ่ำนชีวประวตัสัิน้ๆ ของผู้น�ำคนใหม่
เริม่ตน้ที่หน้ำ 121

การเปล่ียนแปลงโควรัมและการปฏิบติั
ศาสนกิจ

แม้วำ่ศำสดำพยำกรณ์เป็นผู้ดแูล 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ประกำศในระหวำ่ง
กำรประชุมใหญ่ “เป็นตวัอย่ำงของกำร
เปิดเผย [จำกพระผู้เป็นเจ้ำ] ที่น�ำทำง

เร่ืองเด่นจากการประชุมใหญ่
สามญัประจ�าปีคร้ังท่ี188
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น�าเสนอโดยประธานเฮนรีย์บี.อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

เป็นอื่น บุคคลเหล่ำน้ันควรตดิตอ่
ประธำนสเตคของตน

บัดน้ีเรำจะด�ำเนินตอ่ ขอย�ำ้อีกครัง้ 
โปรดยืนขึน้และออกเสียงเมื่อขอให้ท�ำ
เช่นน้ันเท่ำน้ัน

ขอให้ฝ่ำยประธำนสูงสุดยืนขึน้
ขอเสนอวำ่ฝ่ำยประธำนสูงสุด

สนับสนุนรสัเซลล์ มำเรยีน เนลสันเป็น
ศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และ
ประธำนศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

ฝ่ำยประธำนสูงสุดผู้ที่เห็นชอบโปรด
ยกมือ

พี่
น้องทัง้หลำย ประธำนเนลสันขอ
ให้ข้ำพเจ้ำด�ำเนินกิจธุระของกำร
ชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงเรำมำรวมกัน

ในวันน้ี
น่ีเป็นโอกำสส�ำคญัส�ำหรบัสมำชิก

ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยทั่วโลก

ยอ้นกลบัไปเมือ่วนัที ่10 ตลุำคม 
ค.ศ. 1880 เมือ่จอหน์ เทย์เลอร์ ไดร้บั
สนับสนุนใหด้�ำรงต�ำแหน่งตอ่จำกบรคิมั 
ยงัก์ ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ยัง่รู ้ 
ผู้เปิดเผย และประธำนศำสนจกัรของ
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยุคสุดทำ้ย 
ทุกครัง้เหตกุำรณ์น้ีถอืวำ่เป็นกำรชุมนุม
ศักดิสิ์ทธิอ์ยำ่งเป็นทำงกำรของศำสนจกัร
เพือ่เป็นกำรออกเสียงในศำสนจกัร

เรำจะออกเสียงตำมโควรมัและกลุ่ม 
ไม่วำ่ท่ำนจะอยู่ที่ ใด ท่ำนจะยืนขึน้ได้
เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอและแสดงเสียง
โดยกำรยกมือของท่ำนวำ่ท่ำนเลือก
สนับสนุนรำยช่ือผู้ที่ ไดร้บักำรเสนอแตง่
ตัง้ ท่ำนควรออกเสียงตอ่เมื่อท่ำนไดร้บั
กำรขอให้ยืนขึน้เท่ำน้ัน

เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ที่ ได้รบัมอบ 
หมำยไปทีแ่ทเบอรน์ำเคลิและแอสเซมบล ี
ฮอลล์ที่เท็มเปิลสแควรจ์ะสังเกตกำร
ออกเสียงในสถำนที่เหล่ำน้ัน ในศนูย์
สเตค สมำชิกในฝ่ำยประธำนสเตคจะ
สังเกตกำรออกเสียง ถ้ำมีกำรออกเสียง

การชุมนุมศกัด์ิสิทธ์ิ

ภาคเช้าวนัเสาร์  |31มีนาคม2018
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ขอเสนอวำ่ฝ่ำยประธำนสูงสุดสนับ
สนุนดลัลิน แฮรร์สิ โอ๊คส์ ในฐำนะที่
ปรกึษำที่หน่ึงและเฮนรยี์ เบนเนียน 
อำยรงิก์ ในฐำนะที่ปรกึษำที่สองในฝ่ำย
ประธำนสูงสุดของศำสนจักร

สมำชิกในฝ่ำยประธำนสูงสุดผู้ที่เห็น
ชอบโปรดยกมือ

ขอเสนอวำ่ฝ่ำยประธำนสูงสุดสนับ
สนุนดัลลิน แฮร์ริส โอ๊คส์ ในฐำนะ
ประธำนโควรัมอัครสำวกสิบสองและ
เมลวิน รัสเซลล์ บัลลำร์ด ในฐำนะ
รักษำกำรประธำนโควรัมอัครสำวก
สิบสอง

สมำชิกในฝ่ำยประธำนสูงสุดผู้ที่เห็น
ชอบโปรดยกมือ

ขอเสนอว่ำฝ่ำยประธำนสูงสุด
สนับสนุนโควรัมอัครสำวกสิบสอง: 
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลำร์ด, เจฟฟรีย์ อำร์. 
ฮอลแลนด์, ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, 
เดวิด เอ. เบดนำร์, เควนทิน แอล. 
คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนัลด ์
เอ. รำสแบนด์, แกรีย์ อี. สตีเวนสัน, 
เดล จี. เรนลันด์, เกอร์ริท ดับเบิลยู. 
กอง และอูลิส์เสส ซวำเรส

สมำชิกฝ่ำยประธำนสูงสุดผู้ที่เห็น
ชอบ โปรดยกมือ

ขอเสนอวำ่ฝ่ำยประธำนสูงสุด
สนับสนุนที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำน
สูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองเป็น

ศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย
สมำชิกในฝ่ำยประธำนสูงสุดโปรด

ยกมือ
ขอให้ฝ่ำยประธำนสูงสุดน่ังลง
ขอเชิญเอ็ลเดอรก์องและเอ็ลเดอร ์

ซวำเรสขึน้มำน่ังกับโควรมัอัครสำวก
สิบสอง

ขอให้สมำชิกโควรมัอัครสำวกสิบ
สองเท่ำน้ัน รวมถึงเอ็ลเดอรก์องและ
เอ็ลเดอรซ์วำเรสยืนขึน้

ขอเสนอวำ่โควรมัอคัรสำวกสิบสอง
สนับสนุนรสัเซลล ์มำเรยีน เนลสัน ใน
ฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ยัง่รู ้ผูเ้ปิดเผย 
และประธำนศำสนจกัรของพระเยซู
ครสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทำ้ย พรอ้ม
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กบัทีป่รกึษำของทำ่นและสมำชิกโควรมั
อคัรสำวกสิบสองตำมที่ ไดร้บักำรเสนอ
ช่ือและออกเสียงโดยฝ่ำยประธำนสูงสุด

สมำชิกในโควรมัอัครสำวกสิบสองผู้ที่
เห็นชอบ โปรดยกมือ

ขอเชิญน่ังลง
ขอให้สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้

ผู้ ใหญ่และสมำชิกในฝ่ำยอธิกำรควบคมุ
ยืนขึน้

ขอเสนอวำ่สำวกเจ็ดสิบเจำ้หน้ำทีชั่น้
ผู้ ใหญแ่ละสมำชิกในฝ่ำยอธกิำรควบคมุ
สนับสนุนรสัเซลล์ มำเรยีน เนลสัน ใน
ฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ยัง่รู ้ผูเ้ปิดเผย 
และประธำนศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์หง่วสุิทธิชนยุคสุดทำ้ย พรอ้ม
กบัทีป่รกึษำของทำ่นและสมำชิกโควรมั
อคัรสำวกสิบสองตำมที่ ไดร้บักำรเสนอ
ช่ือและออกเสียงโดยฝ่ำยประธำนสูงสุด

สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่และ
สมำชิกในฝ่ำยอธิกำรควบคมุทุกท่ำนผู้
เห็นชอบ โปรดยกมือขึน้

ขอเชิญน่ังลง
ขอให้ทุกท่ำนตอ่ไปน้ียืนขึน้ไม่วำ่

ท่ำนจะอยู่ที่ ใดในโลก สำวกเจ็ดสิบภำค 
ผู้ประสำทพรที่ ไดร้บักำรวำงมือแตง่ตัง้ 
มหำปุโรหิต และเอ็ลเดอรท์ุกคน

ขอเสนอวำ่รสัเซลล์ มำเรยีน เนลสัน 

ไดร้บักำรสนับสนุนในฐำนะศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และ
ประธำนศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย พรอ้มกับที่
ปรกึษำของท่ำนและสมำชิกโควรมั 
อัครสำวกสิบสองตำมที่ ไดร้บักำรเสนอ
ช่ือและออกเสียง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้นโปรดท�ำเช่นเดยีวกัน
ขอเชิญน่ังลง
ขอให้สมำชิกทุกคนในสมำคม

สงเครำะห์—ไดแ้ก่สตรทีุกคนผู้มีอำยุ 
18 ปีขึน้ไป—โปรดยืนขึน้

ขอเสนอวำ่รสัเซลล์ มำเรยีน เนลสัน 
ไดร้บักำรสนับสนุนในฐำนะศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และ
ประธำนศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย พรอ้มกับที่
ปรกึษำของท่ำนและสมำชิกโควรมั 
อัครสำวกสิบสองตำมที่ ไดร้บักำรเสนอ
ช่ือและออกเสียงไปก่อนหน้ำน้ี

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดแสดงให้ประจักษ์
โดยกำรยกมือ

ผู้คดัคำ้น โปรดยกมือ
ขอเชิญน่ังลง
ขอให้ฐำนะปุ โรหิตแห่งอำโรนทุก

ทำ่นยืนขึน้—ไดแ้กปุ่โรหติ ผูส้อน และ

มัคนำยกทุกคนที่ ได้รับกำรวำงมือแต่ง
ตัง้

ขอเสนอวำ่รสัเซลล์ มำเรยีน เนลสัน 
ไดร้บักำรสนับสนุนในฐำนะศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และ
ประธำนศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย พรอ้มกับที่
ปรกึษำของท่ำนและสมำชิกโควรมั 
อัครสำวกสิบสองตำมที่ ไดร้บักำรเสนอ
ช่ือและออกเสียงไปก่อนหน้ำน้ี

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดแสดงให้ประจักษ์
โดยกำรยกมือ

ผู้คดัคำ้นโปรดแสดงให้ประจักษ์
ขอเชิญน่ังลง
ขอให้เยำวชนหญิงอำยุ 12 ถึง 18 ปี

ยืนขึน้
ขอเสนอวำ่รสัเซลล์ มำเรยีน เนลสัน 

ไดร้บักำรสนับสนุนในฐำนะศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และ
ประธำนศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย พรอ้มกับที่
ปรกึษำของท่ำนและสมำชิกโควรมั 
อัครสำวกสิบสองตำมที่ ไดร้บักำรเสนอ
ช่ือและออกเสียงไปก่อนหน้ำน้ี

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดแสดงให้ประจักษ์
โดยกำรยกมือ

ผู้คดัคำ้นโปรดแสดงให้ประจักษ์
ขอเชิญน่ังลง
ตอ่ไปน้ีขอให้สมำชิกทุกท่ำน ไม่วำ่

ท่ำนจะอยู่ที่ ใด รวมถึงผู้ที่เคยยืนก่อน
หน้ำน้ียืนขึน้

ขอเสนอวำ่รสัเซลล์ มำเรยีน เนลสัน 
ไดร้บักำรสนับสนุนในฐำนะศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และ
ประธำนศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย พรอ้มกับที่
ปรกึษำของท่ำนและสมำชิกโควรมั 
อัครสำวกสิบสองตำมที่ ไดร้บักำรเสนอ
ช่ือและออกเสียง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้น โปรดยกมือ
ขอเชิญทุกท่ำนน่ังลง
ขอบคณุพี่น้องทุกท่ำน ส�ำหรบัควำม

รกัและกำรสนับสนุนของท่ำน ◼
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ศำสนจักร] ซ่ึงเขำจะให้แก่เจ้ำเมื่อเขำ
ไดร้บัมัน . . .

“เพรำะค�ำของเขำเจ้ำจงรบั, รำวกับ
มำจำกปำกเรำเอง, ดว้ยควำมอดทน
อย่ำงที่สุดและศรทัธำ.” 3

ข้ำพเจ้ำรูจ้ักศำสดำพยำกรณ์ผู้เป็น
ประธำนคนใหม่ของเรำมำนำนกวำ่ 60 ปี 
ข้ำพเจ้ำรบัใช้กับท่ำนในโควรมัอัครสำวก
สิบสองมำ 33 ปี และข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
วำ่พระหัตถ์ของพระเจ้ำเตรยีมท่ำน
ให้เป็นอัครสำวกควบคมุและศำสดำ
พยำกรณ์ของเรำเพื่อใช้กุญแจทัง้หมด
ของฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์บนแผ่นดนิ
โลก ขอให้เรำแตล่ะคนสนับสนุนท่ำน
และที่ปรกึษำของท่ำนอย่ำงสมบูรณ์
และท�ำตำมกำรน�ำทำงของพวกท่ำน 
เรำยินดตีอ้นรบัเอ็ลเดอรก์องและ
เอ็ลเดอรซ์วำเรสในฐำนะสมำชิกโควรมั
อัครสำวสิบสองดว้ยควำมอบอุ่น

หลงัจำกกำรฟ้ืนคนืพระชนมข์อง
พระเยซ ูพระองคท์รงปรำกฏตอ่
สำนุศิษยแ์ละตรสัวำ่ “สันตสุิขจงด�ำรง
อยูก่บัทำ่นทัง้หลำย พระบดิาทรงใช้เรา
มาอยา่งไร เราก็ ใช้พวกทา่นไปอยา่งน้ัน” 4  
โปรดสังเกตกำรกระท�ำสองขัน้ตอน—
พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงส่งพระบตุร พระบตุร
ทรงส่งผูร้บัใช้ของพระองค—์ชำยและ
หญงิซ่ึงเป็นมนุษย—์เพือ่ท�ำใหง้ำนของ
พระองคส์�ำเรจ็

เรำไม่ควรแปลกใจที่รูว้ำ่บุคคลที่ ได้
รบัเรยีกให้ท�ำงำนของพระเจ้ำไม่ไดด้ี

ขณะเรำสนับสนุนประธำนเนลสัน
ดว้ยกำรยกมือ เรำยืนเป็นพยำนตอ่พระ
พักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำและยอมรบัวำ่ท่ำน
คอืผู้สืบทอดต�ำแหน่งโดยชอบธรรมของ
ประธำนมอนสัน ดว้ยกำรยกมือของเรำ 
เรำสัญญำที่จะสดบัฟังเสียงของท่ำน
ขณะที่ท่ำนรบักำรน�ำทำงจำกพระเจ้ำ

พระเจ้ำตรสัวำ่
“เจ้ำจงเอำใจใส่ถ้อยค�ำและบัญญัติ

ทัง้หมดของเขำ [หมำยถึงประธำนของ

โดยประธานเอม็.รัสเซลล์บลัลาร์ด

รักษาการประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลำย เรำเพิ่งมีส่วนรว่มใน
กำรชุมนุมศักดิสิ์ทธิ์ ธรรมเนียม
ปฏิบัตทิี่ย้อนรอยอดตีไปถึงพระ

คมัภีร์ ไบเบิลเมื่อชำวอิสรำเอลสมัย
โบรำณมำรว่มชุมนุมกันเพื่อสัมผัสพระ
สิรขิองพระเจ้ำและเฉลิมฉลองพรของ
พระองค์ 1 เรำไดร้บัสิทธิพิเศษที่ ไดอ้ยู่
ในช่วงเวลำซ่ึงธรรมเนียมปฏิบัตสิมัย
โบรำณน้ีไดร้บักำรฟ้ืนฟูผ่ำนศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธ 2 ข้ำพเจ้ำกระตุน้
ให้ท่ำนบันทึกส่ิงที่ท่ำนรูสึ้กเกี่ยวกับ
โอกำสศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดที่ท่ำนไดม้ีส่วนรว่ม
น้ีไว้ ในบันทึกประจ�ำวนัของท่ำน

เมือ่ไมน่ำนมำน้ี เรำกลำ่วลำเพือ่นและ
ศำสดำพยำกรณ์ทีร่กัของเรำ ประธำน
โธมัส เอส. มอนสัน แมเ้รำทกุคนจะ
คดิถงึทำ่น แตเ่รำขอบพระทยัพระเจำ้
อยำ่งสุดซึง้ทีท่รงเรยีกศำสดำพยำกรณ์
คนใหม ่ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน 
เพือ่ควบคมุดแูลศำสนจกัรของพระองค ์
ในวธีิทีเ่ป็นระเบยีบ เวลำน้ีเรำเริม่บทใหม่
ในประวตัศิำสนจกัรของเรำ ส่ิงน้ีเป็นของ
ประทำนอนัล�ำ้คำ่จำกพระผูเ้ป็นเจำ้

ของประทานอนัล�้าค่าจาก
พระผูเ้ป็นเจา้
ชีวิตเป่ียมด้วยศรัทธา ปีติ ความสุข ความหวงั และความรักได้เม่ือเราใช้ศรัทธาท่ีแท้
จริงจ�านวนน้อยท่ีสุดในพระคริสต์
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พรอ้มในสำยตำของมนุษย์ เรือ่งรำวใน
เหตกุำรณ์จำกพระคมัภีรม์ีรำยละเอียด
เกี่ยวกับชำยและหญิงซ่ึงเป็นบุตรธิดำ
ที่ดขีองพระบิดำบนสวรรค ์พระผู้เป็น
เจ้ำทรงเรยีกพวกเขำให้ท�ำงำนส�ำคญั
จนส�ำเรจ็ ทรงเรยีกให้ท�ำงำนมอบหมำย
ในศำสนจักร ซ่ึงแม้จะพยำยำมจนสุด
ควำมสำมำรถ แตค่นเหล่ำน้ีก็ยังไม่มี
ใครดพีรอ้ม เรือ่งเช่นน้ันเป็นจรงิกับเรำ
ในปัจจุบันดว้ย

โดยสภำพควำมจรงิอันเน่ืองจำกควำม
อ่อนแอและขอ้บกพรอ่งของมนุษย์ เรำ
จะกำ้วไปขำ้งหน้ำดว้ยกำรช่วยเหลอื
และสนับสนุนกนัไดอ้ย่ำงไร เริม่ตน้ดว้ย
ศรทัธำ—ศรทัธำแทแ้ละจรงิใจในพระเจำ้
พระเยซคูรสิต ์ศรทัธำในพระผูช่้วยให้
รอดเป็นหลกัธรรมขอ้แรกของหลกัค�ำ
สอนและพระกติตคิณุของพระครสิต์

หลำยปีก่อนข้ำพเจ้ำไปเยือนแผ่น
ดนิศักดิสิ์ทธิ์ ขณะเรำขับรถผ่ำนตน้
มัสตำรด์ ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์บีวำยยู 
เยรซูำเล็มถำมวำ่ข้ำพเจ้ำเคยเห็นเมล็ด
มัสตำรด์หรอืไม่ ข้ำพเจ้ำไม่เคยเรำจึง
จอดรถ เขำให้ข้ำพเจ้ำดเูมล็ดจำกตน้
มัสตำรด์ มันเล็กจนน่ำแปลกใจ

ข้ำพเจ้ำจึงนึกถึงพระด�ำรสัสอน
ของพระ เยซู “เรำบอกควำมจรงิกับ
ท่ำน ทัง้ หลำยวำ่ ถ้ำพวก ท่ำนมีควำมเช่ือ
เท่ำเมล็ด มัส ตำรด์เมล็ดหน่ึง พวก ท่ำน
จะส่ังภูเขำน้ีวำ่ จงเคลื่อนจำกที่น่ีไปที่
โน่น มันก็จะเคลื่อน ไปและส่ิง ใดที่เป็น
ไปไม่ไดส้�ำหรบัพวก ท่ำนจะไม่ มีเลย” 5

ถ้ำเรำมีศรทัธำเล็กเท่ำเมล็ดมัสตำรด์ 
พระเจ้ำจะทรงช่วยเรำย้ำยภูเขำแห่ง
ควำมท้อแท้และภูเขำแห่งควำมสงสัย
ในงำนที่อยู่เบือ้งหน้ำเรำไดเ้มื่อเรำรบั
ใช้กับบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำรวม
ถึงสมำชิกครอบครวั สมำชิกศำสนจักร 
และผู้ที่ยังไม่เป็นสมำชิกของศำสนจักร

พี่น้องทัง้หลำย ชีวติเป่ียมดว้ยศรทัธำ 
ปีต ิควำมสุข ควำมหวงั และควำมรกั
ไดเ้มื่อเรำใช้ศรทัธำที่แท้จรงิจ�ำนวน
น้อยที่สุดในพระครสิต—์แม้ศรทัธำเท่ำ
เมล็ดมัสตำรด์

เอ็ลเดอรจ์อรจ์ เอ. สมิธจ�ำค�ำแนะน�ำ
บำงข้อที่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธให้
ท่ำน “ท่ำนบอกข้ำพเจ้ำวำ่ข้ำพเจ้ำตอ้ง
ไม่ท้อถอยเลย ไม่วำ่ควำมยำกล�ำบำกจะ
รมุล้อมข้ำพเจ้ำเพียงใด หำกข้ำพเจ้ำจม
อยู่ ในหลุมที่ลึกที่สุดของโนวำสโกเชีย
และเทือกเขำรอ็กกีทับอยู่บนตวัข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำก็ ไม่ควรท้อถอยแตย่ืนหยัดตอ่
ไป ใช้ศรทัธำ ปลุกควำมกล้ำ และควรจะ
ขึน้มำอยู่บนยอดเขำให้ ได”้ 6

เรำควรนึกถึงค�ำประกำศของเปำโล
ที่วำ่ “ข้ำพเจ้ำเผชิญไดทุ้กอย่ำงโดย
พระองคผ์ู้ทรงเสรมิก�ำลังข้ำพเจ้ำ” 7 
กำรรูเ้รือ่งน้ีเป็นของประทำนอันล�ำ้คำ่
อีกอย่ำงหน่ึงจำกพระผู้เป็นเจ้ำ

นอกจำกของประทำนที่ข้ำพเจ้ำกล่ำว
มำแล้ว ยังมีของประทำนอื่นอีกมำกมำย 
ข้ำพเจ้ำจะพูดถึงเพียงสองสำมอย่ำง—
ของประทำนแห่งวนัสะบำโต ศีลระลึก 
กำรรบัใช้ผู้อื่น และของประทำนอันหำที่
เปรยีบมิไดจ้ำกพระผู้เป็นเจ้ำคอืพระผู้
ช่วยให้รอดของเรำ

พลังแห่งวนัสะบำโตเป็น
ประสบกำรณ์ที่มีอยู่ ในโบสถ์และที่
บ้ำน ควำมช่ืนบำน ปีต ิควำมอบอุ่นของ
กำรสัมผัสพระวญิญำณของพระเจ้ำที่
ปรำศจำกส่ิงรบกวน

มีผู้คนมำกเกินไปที่ปล่อยให้ตนเอง
ใช้ชีวิตเกือบทัง้หมดกับกำรออนไลน์
ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย—จอที่ส่องแสง
บนใบหน้ำพวกเขำทัง้วันทัง้คืนพรอ้ม
กำรเสียบหูฟังซ่ึงสกัดกัน้พวกเขำ
ออกจำกเสียงสงบแผ่วเบำของพระ
วิญญำณ ถ้ำเรำไม่หำเวลำถอดหูฟัง 
เรำอำจพลำดโอกำสที่จะได้ยินสุรเสียง
ของพระองค์ผู้ตรัสว่ำ “จงน่ิงเสีย และ
รู้เถิดว่ำ เรำคือพระเจ้ำ” 8 ไม่มีอะไรผิด
ที่เรำใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีที่ ได้รับกำรดลใจจำก
พระเจ้ำ แต่เรำต้องฉลำดในกำรใช้ส่ิง
เหล่ำน้ี จงระลึกถึงของประทำนแห่ง
วันสะบำโต

พรของกำรรบัศีลระลึกในกำรประชุม
ศีลระลึกตอ้งไม่กลำยเป็นกิจวตัรหรอื
เป็นเพียงบำงส่ิงที่เรำท�ำ เวลำเพียง 70 
นำที ในหน่ึงสัปดำห์เท่ำน้ันที่เรำสำมำรถ
หยุดพักและไดพ้บควำมสงบ ปีต ิและ
ควำมสุขมำกขึน้ในชีวติ

กำรรบัส่วนศีลระลกึและตอ่พนัธสัญญำ 
ของเรำเป็นเครือ่งหมำยทีเ่รำทูลพระเจำ้
วำ่เรำระลกึถึงพระองคต์ลอดเวลำ กำร
ชดใช้ของพระองคเ์ป็นของประทำนแหง่
พระคณุจำกพระผู้เป็นเจำ้

สิทธิพิเศษของกำรรบัใช้บุตรธิดำ
ของพระบิดำบนสวรรคเ์ป็นอีกโอกำส
หน่ึงที่จะท�ำตำมแบบอย่ำงของพระบุตร
ที่รกัของพระองคด์ว้ยกำรรบัใช้กัน

บำงครัง้เรำมี โอกำสกำรรบัใช้อย่ำง
เป็นทำงกำร—ในครอบครวัของเรำ 
กำรเรยีกของเรำ และกำรมีส่วนรว่มใน
องคก์รบ�ำเพ็ญประโยชน์ของชุมชน

สมำชิกศำสนจักร—ทัง้ชำยและ
หญิง—ไม่ควรลังเล ถ้ำพวกเขำ
ปรำรถนำจะท�ำงำนรำชกำรไม่วำ่ใน
ระดบัใดของรฐับำลในท้องที่ซ่ึงพวก
เขำอำศัยอยู่ ทุกวนัน้ีเสียงของเรำเป็น
ส่ิงจ�ำเป็นและส�ำคญัยิ่งทัง้ในโรงเรยีน 
เมือง และประเทศของเรำ ในที่ซ่ึงเป็น
ประชำธิปไตย หน้ำที่ของเรำในฐำนะ
สมำชิกคอืลงคะแนนให้ชำยหรอืหญิงที่
น่ำยกย่องผู้เต็มใจรบัใช้
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หลำยครัง้เรำมี โอกำสรบัใช้อย่ำงไม่
เป็นทำงกำร—โดยไม่มีกำรมอบหมำย
งำน—และเกิดขึน้ขณะที่เรำเอือ้มออก
ไปช่วยผู้อื่นที่เรำพบในเส้นทำงชีวติ 
พึงจ�ำไวว้ำ่พระเยซูทรงสอนผู้เช่ียวชำญ
บัญญัตวิำ่เรำควรรกัพระผู้เป็นเจ้ำและ
เพื่อนบ้ำนของเรำเหมือนรกัตนเองโดย
ใช้ชำวสะมำเรยีผู้ ใจดเีป็นแบบอย่ำง 9

กำรรบัใช้เปิดหน้ำตำ่งที่ท�ำให้เรำ
เข้ำใจพระชนม์ชีพและกำรปฎิบัติ
ศำสนกิจของพระครสิต ์พระองค์
เสด็จมำรบัใช้ ดงัที่พระคมัภีรส์อนวำ่ 
“เหมือนบุตร มนุษย์ที่ ไม่ ไดม้ำเพื่อรบั
กำรปรน นิ บัต ิแตม่ำเพื่อปรน นิ บัตคิน
อื่น และให้ชีวติของท่ำนเป็นคำ่ไถ่คน
จ�ำ นวนมำก” 10

เปโตรอำจให้ค�ำอธิบำยเรือ่งกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจบนแผ่นดนิโลกของ
พระผู้ช่วยให้รอดไดด้ทีี่สุดดว้ยค�ำเพียง
ห้ำค�ำเมื่อท่ำนพูดถึงพระเยซูผู้ “เสด็จ
ไปท�ำคณุประโยชน์” 11

พระเจ้ำพระเยซูครสิต์คือส่ิงล�ำ้ค่ำ
ที่สุดในบรรดำของประทำนทัง้หมดจำก
พระผู้เป็นเจ้ำ “พระเยซูตรสัวำ่ เรำเป็น
ทำงน้ัน เป็นควำมจรงิ และเป็นชีวติ 
ไม่มี ใครมำถึงพระบิดำได้นอกจำกจะ
มำทำงเรำ” 12

นีไฟชีชั้ดถึงควำมส�ำคญัของพระผู้
ช่วยให้รอดเมื่อท่ำนประกำศวำ่ “เรำพูด
ถึงพระครสิต,์ เรำช่ืนชมยินดี ในพระ
ครสิต,์ เรำส่ังสอนเรือ่งพระครสิต,์ เรำ
พยำกรณ์ถึงพระครสิต,์ และเรำเขียน
ตำมค�ำพยำกรณ์ของเรำ, เพื่อลูกหลำน
ของเรำจะรูว้ำ่พวกเขำจะมองหำแหล่ง
ใดเพื่อกำรปลดบำปของพวกเขำ” 13 เรำ
ตอ้งมีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลำงของชีวติ
ตลอดเวลำและในทุกที่

เรำควรจดจ�ำวำ่พระนำมของพระองค์
คอืส่ิงที่ปรำกฏอยู่บนสถำนที่นมัสกำร
ของเรำ เรำรบับัพตศิมำในพระนำม
ของพระองค ์เรำรบักำรยืนยัน กำรแตง่
ตัง้ กำรเอ็นดำวเม้นท์และกำรผนึก
กำรแตง่งำนในพระนำมของพระองค ์
เรำรบัส่วนศีลระลึกและสัญญำวำ่จะ

รบัพระนำมของพระองค์ ไวก้ับตนเอง
—และเป็นชำวครสิตท์ี่แท้จรงิ ในที่สุด 
ค�ำสวดศีลระลึกไดข้อให้เรำ “ระลึกถึง
พระองคต์ลอดเวลำ” 14

ขณะเรำเตรยีมตวัส�ำหรบัวนัอำทิตย์
อีสเตอรพ์รุง่น้ี ขอให้เรำระลึกไวเ้สมอ
วำ่พระครสิตท์รงมีควำมส�ำคญัสูงสุด 
พระองคท์รงเป็นผู้พิพำกษำที่ชอบ
ธรรม ผู้วงิวอนแทนที่ซ่ือสัตย์ของเรำ 
พระผู้ ไถ่ที่รบัพรของเรำ พระเมษบำล
ผู้ประเสรฐิ พระเมสสิยำห์ที่สัญญำไว ้
มิตรแท้ และอื่นๆ อีกมำกมำย แน่นอน
วำ่พระองคท์รงเป็นของประทำนอัน
ล�ำ้คำ่อย่ำงยิ่งจำกพระบิดำของเรำ

ในควำมเป็นสำนุศิษย์ เรำมีข้อ
เรยีกรอ้ง ข้อกังวล และงำนมอบหมำย
หลำยอย่ำง อย่ำงไรก็ตำม กิจกรรมบำง
อย่ำงตอ้งอยู่ ในใจของกำรเป็นสมำชิก
ศำสนจักรตลอดเวลำ “ดงัน้ัน,” พระเจ้ำ
ทรงบัญชำ “จงซ่ือสัตย์; จงยืนอยู่ ใน
หน้ำที่ซ่ึงเรำก�ำหนดให้เจ้ำ; ช่วยเหลือ 
คนอ่อนแอ, ยก มือที่อ่อนแรง, และ 
ให้ก�าลัง เข่ำที่อ่อนล้ำ.” 15

น่ีคอืศำสนจกัรในกำรปฏบิตั!ิ น่ีคอื
ศำสนำบรสุิทธิ!์ น่ีคอืพระกติตคิณุใน
ส�ำนึกทีแ่ทจ้รงิขณะเรำช่วยเหลอื หนุน
ใจ และใหก้�ำลงัผูท้ีอ่ยู่ ในควำมตอ้งกำร
ทำงวญิญำณและทำงโลก! กำรท�ำเช่น
น้ันเรยีกรอ้งใหเ้รำไปเยีย่มและช่วยเหลอื
พวกเขำ 16เพือ่ใหป้ระจกัษ์พยำนแหง่
ศรทัธำในพระบดิำบนสวรรคแ์ละพระ
เยซคูรสิตร์วมทัง้กำรชดใช้ของพระองค์
จะเป็นเครือ่งยดึเหน่ียวในใจพวกเขำ

ขอพระเจ้ำทรงช่วยและทรงอวยพร
เรำให้เห็นคุณค่ำของประทำนอันล�ำ้ค่ำ
มำกมำยจำกพระผู้เป็นเจ้ำ รวมถึง
คุณค่ำของสมำชิกภำพในศำสนจักรที่
ได้รบักำรฟ้ืนฟูของพระองค์ ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนให้เรำเป่ียมด้วยควำมรกั
ต่อบุตรธิดำของพระบิดำบนสวรรค์
ของเรำ ขอให้เรำสำมำรถเข้ำใจควำม
ต้องกำรของพวกเขำ เต็มใจตอบค�ำถำม
และข้อกังวลของพวกเขำเกี่ยวกับพระ
กิตติคุณในวธิีที่ชัดเจนและมีเมตตำซ่ึง

จะช่วยเพิ่มพูนควำมเข้ำใจและควำม
ซำบซึง้ต่อกัน

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเยซูครสิต์
คอืพระผู้ช่วยให้รอด ส่ิงที่เรำจะเรยีนรู้
ในกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้น้ีมำถึงเรำ
โดยกำรดลใจจำกอัครสำวกและศำสดำ
พยำกรณ์จำกเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่และ
ผู้น�ำซ่ึงเป็นพี่น้องสตรผีู้เป็นเจ้ำหน้ำที่
สำมัญของศำสนจักร ขอให้ปีตแิละ
สันตสุิขของพระเจ้ำสถิตกับทุกท่ำน 
น่ีคอืค�ำสวดอ้อนวอนอย่ำงอ่อนน้อมของ
ข้ำพเจ้ำในพระนำมของพระเจ้ำพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
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สงครำมช่วงชิงอัตลักษณ์อันสูงส่ง
ครัง้น้ีรนุแรงมำก ขณะซำตำนมุ่ง
ท�ำลำยควำมเช่ือและควำมรูเ้รือ่งควำม
สัมพันธ์ของเรำกับพระผู้เป็นเจ้ำ 
ขอบพระทัยที่เรำไดร้บัควำมเข้ำใจและ
วสัิยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
แท้จรงิของเรำตัง้แตต่น้ “แล้วพระเจ้ำ
ตรสัวำ่ ให้เรำสรำ้งมนุษย์ตำมฉำยำของ
เรำ ตำมอย่ำงของเรำ” 7 และศำสดำ
พยำกรณ์ของพระองคท์ี่มีชีวติอยู่
ประกำศวำ่ “[มนุษย์]แตล่ะคนเป็นปิย
บุตรหรอืปิยธิดำทำงวญิญำณของพระ
บิดำมำรดำบนสวรรค ์และดว้ยเหตน้ีุ
แตล่ะคนจึงมีลักษณะและจุดหมำย
ปลำยทำงแห่งสวรรค”์ 8

กำรรูค้วำมจรงิเหลำ่น้ีดว้ยควำมมัน่ใจ 9  
ช่วยใหเ้รำเอำชนะกำรทดลอง ควำม
เดอืดรอ้น และควำมทกุขน์ำนัปกำร 10  
เมือ่ถำมวำ่ “เรำจะช่วยคนทีก่�ำลงัประสบ 
[ควำมท้ำทำยส่วนตวั] ไดอ้ยำ่งไร” 
อคัรสำวกทำ่นหน่ึงของพระเจำ้แนะน�ำ
วำ่ “จงสอนใหพ้วกเขำรูอ้ตัลกัษณ์และ
จดุประสงคข์องตน” 11

“ความรู้อนัทรงอานุภาพท่ีสุด
ท่ีดิฉนัครอบครอง”

ควำมจรงิอนัทรงอำนุภำพเหลำ่น้ี
ก�ำลังเปลี่ยนชีวติเจนเพื่อนข้ำพเจ้ำ 12 
ผู้ประสบอุบัตเิหตรุำ้ยแรงทำงรถยนต์
สมัยเป็นวยัรุน่ แม้บำดแผลทำงกำยของ
เธอสำหัส แตเ่ธอรูสึ้กเจ็บปวดอย่ำงยิ่ง
เพรำะคนขับรถอีกคนัเสียชีวติ “มีคน
สูญเสียแม่ และน่ันเป็นควำมผิดของ
ดฉัิน” เธอกล่ำว เจนผู้ยืนท่องเมื่อไม่กี่
วนัก่อนน้ันวำ่ “เรำเป็นธิดำของพระบิดำ
บนสวรรค ์ผู้ทรงรกัเรำ” 13 ตอนน้ีกลับ
สงสัยวำ่ “พระองคจ์ะทรงรกั ฉัน ได้
อย่ำงไร”

“ควำมทุกข์ทำงกำยผ่ำนไป” เธอ
กล่ำว “แตด่ฉัินคดิวำ่ดฉัินจะไม่มีวนั
หำยจำกบำดแผลทำงอำรมณ์และทำง
วญิญำณ”

เพื่อให้อยู่รอด เจนซ่อนควำมรูสึ้กไว้
ลึกมำกจนไม่สุงสิงกับใคร หลังจำกน้ัน

แห่งสวรรค ์จงยดึมัน่และท�ำใหค้วำมจรงิ
น้ันตรงึแน่นในใจท่ำน ไมว่ำ่บรรพชน
ของทำ่นมกีีรุ่น่ ไมว่ำ่ทำ่นจะเป็นเชือ้ชำติ
ใดหรอืคนกลุม่ใด ตระกลูของวญิญำณ
ทำ่นเขยีนไดบ้รรทดัเดยีว น่ันคอื ท่ำน
เป็นลกูของพระผู้เป็นเจำ้!” 4

“เมื่อท่ำน . . . เห็นพระบิดำของ
เรำ” บรคิมั ยังก์อธิบำย “ท่ำนจะเห็น
องคสั์ตภำวะที่ท่ำนคุน้เคยมำนำน 
และพระองคจ์ะทรงรบัท่ำนไว้ ในอ้อม
พระพำหุ และท่ำนจะพรอ้มอยู่ ในอ้อม
กอดของพระองคแ์ละจูบพระองค”์ 5

สงครามใหญ่ช่วงชิงอตัลกัษณ์อนัสูงส่ง
โมเสสรบัรูถ้งึมรดกอนัสูงส่งของทำ่น

ขณะพดูกบัพระเจำ้ตรงหน้ำ หลงัจำก
ประสบกำรณ์น้ัน “ซำตำนมำลอ่ลวง” 
โดยมเีจตนำช่ัวรำ้ยหวงัจะบดิเบอืนอตั
ลกัษณ์ของโมเสส “ โดยกลำ่ววำ่: โมเสส, 
บตุรของมนุษย,์ จงนมสักำรเรำ และ . . . 
โมเสสมองดซูำตำนและกลำ่ววำ่: ทำ่น
เป็นใครเลำ่? เพรำะดเูถดิ, ขำ้พเจำ้เป็น 
บตุรคนหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้” 6

โดยเอล็เดอร์ไบรอนัเค.เทยเ์ลอร์

แห่งสาวกเจด็สิบ

ไ ม่นำนมำน้ีข้ำพเจ้ำไปโบสถ์กับคณุ
แม่ที่รกัของข้ำพเจ้ำที่ โบสถ์หินเก่ำ
แก่ของเรำ โดยไดย้ินเสียงเล็กๆ ดงั

มำจำกห้องปฐมวยัห้องเดมิที่ข้ำพเจ้ำ
เข้ำรว่มเมื่อหลำยสิบปีก่อน ข้ำพเจ้ำ
เดนิเข้ำไปหลังห้องและมองดผูู้น�ำสอน
หัวข้อของปีน้ี “ฉันเป็นลูกของพระผู้
เป็นเจ้ำ” 1 ข้ำพเจ้ำยิม้เมื่อนึกถึงครทูี่รกั
และอดทนผู้มองข้ำพเจ้ำบ่อยครัง้ใน
ช่วงเวลำรอ้งเพลงของเรำสมัยน้ัน—เธอ
มองดเูด็กชำยตวัเล็กเอำแต่ ใจตรงปลำย
ม้ำน่ังคนน้ัน ประหน่ึงจะพูดวำ่ “เขำ
เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้ำ จรงิหรอื ใคร
ส่งเขำมำที่น่ี” 2

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้เรำแตล่ะคนเปิด
ใจรบัพระ วญิ ญำณบรสุิทธิ์ผู้ทรง “เป็น
พยำนรว่มกับจิต วญิ ญำณของเรำวำ่เรำ
เป็นลูกของพระ  [ผู้เป็น] เจ้ำ” 3

ถ้อยค�ำของประธำนบอยด ์เค. แพค
เกอรชั์ดเจนและมคีำ่ “ท่ำนเป็นลกูของ
พระผูเ้ป็นเจำ้ พระองคท์รงเป็นพระบดิำ
ของวญิญำณทำ่น ทำ่นมกี�ำเนิดสูงส่ง
ทำงวญิญำณ หน่อเน้ือเชือ้ไขของกษัตรย์ิ

ฉนัเป็นลกูของ
พระผูเ้ป็นเจา้หรือ
เราแต่ละคนจะประสบอานุภาพของความเข้าใจอัตลกัษณ์อันสูงส่งของเราได้อย่างไร 
เร่ิมจากพยายามรู้จักพระผู้ เป็นเจ้า พระบิดาของเรา
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หน่ึงปี เมื่อเธอสำมำรถพูดถึงอุบัตเิหตุ
ครำวน้ันได ้ที่ปรกึษำคนหน่ึงเชือ้เชิญ
ให้เธอเขียนประโยค “ฉันเป็นลูกของ
พระผู้เป็นเจ้ำ” และพูดประโยคน้ีวนั
ละ 10 ครัง้

“เขียนถ้อยค�ำเหล่ำน้ันไม่ยำก” เธอ
ฟ้ืนควำมหลัง “แตด่ฉัินพูดไม่ได ้. . . 
มันพูดยำกมำก และดฉัินไม่เช่ือวำ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงตอ้งกำรให้ดฉัินเป็นลูก
ของพระองค ์ดฉัินขดตวัและรอ้งไห้”

หลังจำกน้ันหลำยเดอืน ในที่สุดเจน
ก็สำมำรถท�ำงำนไดต้ำมปกต ิ“ดฉัิน
ระบำยควำมในใจทัง้หมด” เธอกล่ำว 
“วงิวอนพระผู้เป็นเจ้ำ . . . จำกน้ันจึง
เริม่เช่ือถ้อยค�ำเหล่ำน้ัน” ควำมเช่ือน้ี
ยอมให้พระผู้ช่วยให้รอดเริม่เยียวยำจิต
วญิญำณที่บำดเจ็บของเธอ พระคมัภีร์
มอรมอนน�ำควำมอบอุ่นใจและควำม
กล้ำเข้ำมำในกำรชดใช้ของพระองค์ 14

“พระครสิตท์รงรูสึ้กถึงควำมเจ็บ
ปวด ควำมเศรำ้ และควำมรูสึ้กผิดของ
ดฉัิน” เจนสรปุ “ดฉัินรูสึ้กถึงควำมรกั
อันบรสุิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ำและไม่
เคยประสบส่ิงที่มีอำนุภำพเช่นน้ี! กำร
รูว้ำ่ดฉัินเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้ำเป็น
ควำมรูอ้ันทรงอำนุภำพที่สุดที่ดฉัิน
ครอบครอง!”

การพยายามรู้จกัพระผูเ้ป็น
เจา้พระบิดาของเรา

พี่น้องทัง้หลำย เรำแตล่ะคนจะ
ประสบอำนุภำพของควำมเข้ำใจ
อัตลักษณ์อันสูงส่งของเรำไดอ้ย่ำงไร 
เริม่จำกพยำยำมรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้ำ พระ
บิดำของเรำ 15 ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันเป็นพยำนวำ่ “บำงส่ิงที่ทรง
พลังเกิดขึน้เมื่อลูกคนหน่ึงของพระ
ผู้เป็นเจ้ำพยำยำมจะรูม้ำกขึน้เกี่ยว
กับพระองคแ์ละพระบุตรที่รกัของ
พระองค”์ 16

กำรเรยีนรูแ้ละท�ำตำมพระผู้ช่วยให้
รอดช่วยใหเ้รำรูจ้กัพระบิดำ โดย “ทรงมี
แกน่แท้เดยีวกบั [พระบดิำ]” 17 พระเยซู
ทรงสอน “พระบตุร [จึง] ท�ำส่ิงใดตำมใจ

ไม่ได ้นอกจำกที่ ไดเ้ห็นพระบดิำท�ำ” 18  
ทกุค�ำพูดและทกุกำรกระท�ำของพระ
ครสิตเ์ผยใหเ้ห็นพระลกัษณะแท้จรงิ
ของพระผูเ้ป็นเจำ้และควำมสัมพนัธข์อง
เรำกบัพระองค์ 19 เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อำร.์ 
ฮอลแลนดส์อนวำ่ “ดว้ยโลหติทีอ่อกมำ
จำกทกุขุมขนและเสียงรอ้งดว้ยควำม
เจ็บปวดจำกพระโอษฐข์องพระองค ์พระ
ครสิตท์รงเรยีกหำพระองคผ์ูท้ีพ่ระองค์
ทรงเรยีกหำเสมอ—พระบดิำ ‘อบับำ’ 
พระองคท์รงรอ้ง ‘พอ่ครบั’” 20

พระเยซูทรงเรยีกหำพระบิดำของ
พระองค์ ในเกทเสมนีอย่ำงจรงิจังฉันใด 
ในปี 1820 เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธเรยีก
หำพระผู้เป็นเจ้ำในป่ำศักดิสิ์ทธิ์รว่มกับ
กำรสวดอ้อนวอนฉันน้ัน โจเซฟปลีกตวั
ไปสวดอ้อนวอนหลังจำกอ่ำน “ถ้ำใครใน
พวกท่ำนขำดสตปิัญญำ ให้คนน้ันทูลขอ
จำกพระเจ้ำ” 21 

“ข้ำพเจ้ำจึงคกุเข่ำลง” ท่ำนเขียนใน
เวลำตอ่มำ “และเริม่ตัง้จิตปรำรถนำตอ่
พระผู้เป็นเจ้ำ . . .

“. . . ข้ำพเจ้ำเห็นล�ำแสงอยู่เหนือ
ศีรษะข้ำพเจ้ำพอด ี. . .

“. . . ข้ำพเจ้ำเห็นพระอตริปูสองพระ
องค,์ ซ่ึงควำมเจิดจ้ำและรศัมีภำพของ
ทัง้สองพระองคเ์กินกวำ่จะพรรณนำ

ได,้ พระองคท์รงยืนอยู่เหนือข้ำพเจ้ำใน
อำกำศ องคห์น่ึงรบัส่ังกับข้ำพเจ้ำ, โดย
ทรงเรยีกช่ือข้ำพเจ้ำและตรสั, พลำงชี ้
พระหัตถ์ ไปที่อีกองคห์น่ึง—[ โจเซฟ,] 
น่ีคอืบุตรทีร่กัของเรา จงฟังท่าน! ” 22

เมื่อเรำท�ำตำมแบบอย่ำงของพระผู้
ช่วยให้รอดและศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ
ในกำรเรยีกหำพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงจรงิจัง 
เรำจะเข้ำใจอย่ำงแท้จรงิ เช่นเดยีวกับ
เจนวำ่ พระบิดำทรงรูจ้ักช่ือเรำ และเรำ
เป็นลูกของพระองค์

ถึงมำรดำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมำรดำ
สำวผู้รูสึ้กหนักใจและเหมือนจมน� ้ำบ่อย
ครัง้ขณะพยำยำมเลีย้งด ู“อนุชนที่ตำ้น
บำป” 23 อย่ำดถููกบทบำทส�ำคญัของท่ำน
ในแผนของพระผู้เป็นเจ้ำ ในช่วงเวลำ
ตงึเครยีด—ขณะที่ท่ำนก�ำลังไล่จับลูก
เล็กๆ และกลิ่นไหม้จำกห้องครวับอก
ท่ำนวำ่อำหำรเย็นที่เตรยีมไวต้อนน้ีก�ำลัง
เป็นเครือ่งเผำบูชำ—ขอให้รู้ ไวเ้ถิดวำ่
พระผู้เป็นเจ้ำทรงท�ำให้วนัยำกที่สุดของ
ท่ำนศักดิสิ์ทธิ์ 24 “อย่ำกลัวเลยเพรำะเรำ
อยู่กับเจ้ำ” 25 พระองคท์รงรบัรองอย่ำง
สงบ เรำยกย่องท่ำนขณะท่ำนด�ำเนิน
ตำมควำมหวงัของซิสเตอรจ์อย ด.ี โจนส์ 
ผู้กล่ำววำ่ “ลูกของเรำสมควรเข้ำใจ
อัตลักษณ์อันสูงส่งของตน” 26
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ขำ้พเจ้ำเชือ้เชิญใหเ้รำแตล่ะคนเรยีก
หำพระผู้เป็นเจ้ำและพระบตุรทีร่กั 
ของพระองค ์“ ไม่มีที่ ใด” ประธำน 
เนลสันแนะน�ำ “สอนควำมจรงิเหลำ่น้ัน
ไดชั้ดเจนและทรงพลงัเทำ่พระคมัภรี์
มอรมอน” 27 จงเปิดพระคมัภรีเ์ลม่น้ัน
และเรยีนรูว้ำ่พระผู้เป็นเจำ้ทรงท�ำ “ทกุ
ส่ิงเพือ่ควำมผำสุกและควำมสุข [ของ
เรำ]” 28 พระองคท์รง “เมตตำและปรำนี 
กริว้ช้ำ อดกลัน้ และเป่ียมดว้ยควำมดี
งำม” 29 และ “ทกุคนเหมอืนกนัหมด
ส�ำหรบั [พระองค]์” 30 เมือ่ทำ่นรูสึ้กเจ็บ 
หลง กลัว ไม่พอใจ เสียใจ หวิ หรอืถกูทิง้
ใหอ้ยูก่บัควำมรนัทดของชีวติอยำ่งสิน้
หวงั 31—จงเปิดพระคมัภรีม์อรมอน และ
ทำ่นจะรูว้ำ่ “พระผู้เป็นเจำ้จะไมท่อด
ทิง้เรำ ไม่เคยทอดทิง้ และจะไมท่อดทิง้ 
พระองค์ ไม่สำมำรถทอดทิง้เรำได ้น่ัน
ไม่ ใช่พระอปุนิสัยของพระองค”์ 32

กำรรูจ้ักพระบิดำของเรำเปลี่ยน
ทุกอย่ำง โดยเฉพำะใจเรำ ขณะพระ
วญิญำณที่อ่อนโยนของพระองคท์รง
ยืนยันอัตลักษณ์แท้จรงิและคณุคำ่ของ
เรำในสำยพระเนตรของพระองค์ 33 พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงด�ำเนินกับเรำตำมเส้นทำง
พันธสัญญำขณะที่เรำเรยีกหำพระองค์
ผ่ำนกำรสวดวงิวอน คน้ควำ้พระคมัภีร ์
และพยำยำมเช่ือฟัง

พระอุปนิสยัดีเลิศของพระผูเ้ป็นเจา้—
พยานของขา้พเจา้

ข้ำพเจำ้รกัพระผู้เป็นเจำ้ของบดิำ
ข้ำพเจำ้ 34 “พระเจำ้ผูท้รงฤทธำนุภำพ” 35  
ผู้ทรงกนัแสงกับเรำในควำมโศกเศรำ้
ของเรำ ทรงตสีอนควำมไมช่อบธรรมของ
เรำอยำ่งอดทน และทรงช่ืนชมยินดเีมือ่
เรำพยำยำม “ทิง้บำปทัง้หมด [ของเรำ] 
เพือ่รูจ้กัพระองค”์ 36 ขำ้พเจำ้นมสักำร
พระองคผ์ูท้รงเป็น “พระบดิำของเด็ก
ก�ำพรำ้” 37 และคูข่องคนไรคู้ ่ขำ้พเจำ้เป็น
พยำนดว้ยควำมส�ำนึกคณุวำ่ขำ้พเจำ้รูจ้กั
พระผูเ้ป็นเจำ้ พระบดิำ และกลำ่วค�ำ
พยำนถงึควำมดพีรอ้ม พระคณุลกัษณะ 
และ “พระอปุนิสัยดเีลศิของพระองค”์ 38

ขอให้เรำทุกคนเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้
และหวงแหน “สิทธิก�ำเนิดอันสูงส่ง” 
ของเรำ 39 ในฐำนะลูกของพระผู้เป็นเจ้ำ
ในกำรมำรูจ้ักพระองค ์“พระ [ผู้เป็น] 
เจ้ำเที่ยงแท้องคเ์ดยีว และรูจ้ักพระเยซู
ครสิตท์ี่พระองคท์รงใช้มำ” 40 ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนอย่ำงแรงกล้ำ ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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กำรประพฤตผิิดของเรำ หำกเรำยอมรบั
โอกำสและควำมรบัผดิชอบของกำรกลบั
ใจ โดยกำรรบัศำสนพิธีที่จ�ำเป็น รกัษำ
พันธสัญญำ และเช่ือฟังพระบัญญัต ิเรำ
จะไดชี้วตินิรนัดรแ์ละควำมสูงส่ง

วนัน้ี ข้ำพเจ้ำตอ้งกำรมุ่งเน้นเรือ่ง
กำรให้อภัย ของประทำนอันล�ำ้คำ่และ
ส�ำคญัยิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้
ไถ่ พระเยซูครสิตท์รงมอบให้เรำ

คนืหน่ึงในเดอืนธันวำคมปี 1982 
ข้ำพเจ้ำกับเทอรร์ยี์ ภรรยำตืน่ขึน้เมื่อ
ไดย้ินเสียงโทรศัพท์ที่บ้ำนของเรำใน
โพคำเทโล ไอดำโฮ ขณะรบัโทรศัพท์ 
ข้ำพเจ้ำไดย้ินเพียงเสียงสะอืน้ ในที่สุด 
พี่สำวข้ำพเจ้ำพูดดว้ยเสียงส่ันเครอืวำ่ 
“ทอมมี่ตำยแล้ว”

คนเมำสุรำวยั 20 ปี ขับรถดว้ย
ควำมเรว็กวำ่ 85 ไมล์ (135 กม.) ตอ่
ช่ัวโมง ฝ่ำสัญญำณไฟแดงดว้ยควำม
ประมำท ที่ชำนเมืองเดนเวอร ์รฐั
โคโลรำโด เขำพุ่งชนรถที่ทอมมี่ น้อง
ชำยคนเล็กสุดของข้ำพเจ้ำขับ ทอมมี่
และโจแอนภรรยำของเขำเสียชีวติทันที 
พวกเขำก�ำลังกลับบ้ำนไปหำลูกสำววยั
เยำวห์ลังจำกงำนครสิตม์ำส

ข้ำพเจ้ำกับภรรยำบินไปที่เดนเวอร์
ทันที และรบีไปที่ห้องเก็บศพ เรำและ
คณุพ่อคณุแม่รวมทัง้พี่น้องทุกคนโศก
เศรำ้กับกำรสูญเสียทอมมี่และโจแอน 
ที่รกัของเรำ เรำสูญเสียพวกเขำให้แก่
กำรกระท�ำเยี่ยงอำชญำกรที่ ไรส้ต ิหัวใจ
เรำแตกสลำย ควำมโกรธแคน้ตอ่เด็ก
หนุ่มคูก่รณีเริม่อัดแน่นในใจเรำ

ทอมมี่ท�ำงำนเป็นนักกฎหมำย
ในกระทรวงยุตธิรรมสหรฐัและ
ก�ำลังจะไปเป็นตวัแทนทำงกฎหมำย
วำ่ดว้ยกำรคุม้ครองแผ่นดนิและ
แหล่งทรพัยำกรธรรมชำตขิองชำว
อินเดยีนแดงในอีกหลำยปี

หลังจำกเวลำผ่ำนไประยะหน่ึง ศำล
พิจำรณำคดชีำยหนุ่มที่พบวำ่มีควำม
ผิดฐำนขับรถโดยประมำทท�ำให้ผู้อื่น
ถึงแก่ควำมตำย ท่ำมกลำงควำมเศรำ้
เสียใจที่ยังคงมีอยู่ คณุพ่อคณุแม่และ

คอื ได ้ประ ทำน พระ บุตร องค ์เดยีว ของ 
พระ องค ์เพื่อ ทุก คน ที่ วำง ใจ ใน พระ บุตร 
น้ัน จะ ไม่ พินำศ แต ่มี ชีวติ นิ รนัดร”์ 2  ใน
ที่สุด เรำจะฟ้ืนคนืชีวติเช่นเดยีวกับ
พระองค ์เพื่อมีชีวติอยู่ตลอดกำล

โดยผ่ำนปำฏิหำรยิ์ของกำรชดใช้อัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์เรำสำมำรถ
รบัของประทำนแห่งกำรอภัยบำปและ

โดยเอล็เดอร์แลร์รีย์เจ.เอก็โคฮอวค์

แห่งสาวกเจด็สิบ

“

ตั้
  ง แต ่เช้ำ มืด ของ วนั อำ ทิตย์ พวก  
  ผู ้หญงิ ก็ น�ำ เครือ่ง หอม ที ่จดั เตรยีม 
  ไว ้มำ ถึง อุโมงค์

“พวก นำง พบ วำ่ ก้อน หิน กลิง้ ออก จำก 
ปำก อุโมงค ์แล้ว

“และ เมื่อ เข้ำ ไป หำ ก็ ไม่ พบ พระ ศพ 
ของ พระ เยซู องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ

“ขณะ ก�ำลัง ฉงน สน เท่ห์ เพรำะ 
เหต ุกำรณ์ น้ัน น่ี แน่ะ มี ชำย สอง คน 
ยืน อยู่ ใกล้ พวก นำง เครือ่ง นุ่ง ห่ม 
แพรว พรำว จน พรำ่ ตำ

“ผู้ หญิง เหล่ำ น้ัน ก็ หวำด กลัว และ 
ซบ หน้ำ ลง ถึง ดนิ ชำย สอง คน น้ัน จึง พูด 
กับ พวก นำง วำ่ พวก ท่ำน แสวง หำ คน 
เป็น ใน พวก คน ตำย ท�ำไม?

“พระองค์ ไม่ไดอ้ยู่ที่น่ี แตท่รงเป็น
ขึน้มำแล้ว” 1

พรุง่น้ี วนัสะบำโตอีสเตอร ์เรำจะ
ระลึกถึงส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงท�ำเพื่อ
เรำในวธิีพิเศษ “พระ เจ้ำ ทรง รกั โลก ดงั น้ี 

องค์พระผู้เป็นเจา้ทรง
ให้อภยัพวกท่านอยา่งไร
ท่านก็จงท�าอยา่งนั้นดว้ย
เราทุกคนสามารถรับสันติสุขท่ีไม่อาจพรรณนาได้และเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้ช่วย
ให้รอดขณะเราเรียนรู้ท่ีจะให้อภยัคนเหล่าน้ันท่ีล่วงละเมิดต่อเราได้อย่างเสรี
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เคตีพ้ี่สำวคนโตของข้ำพเจ้ำ เข้ำรว่ม
ฟังกำรพิจำรณำคด ีบิดำมำรดำของคน
ขับรถที่เมำสุรำอยู่ที่น่ันด้วย หลังจำก
กำรพิจำรณำคดสิีน้สุดลง พวกเขำน่ัง
รอ้งไห้อยู่บนม้ำน่ัง คณุพ่อคณุแม่กับพี่
สำวข้ำพเจ้ำน่ังอยู่ ใกล้ๆ ขณะพยำยำม
ควบคมุอำรมณ์ของตนเอง หลังจำก
ช่ัวขณะน้ัน คณุพ่อคณุแม่กับพี่สำว
ข้ำพเจ้ำยืนขึน้และเดนิไปหำบิดำมำรดำ
ของคนขับรถคนน้ัน เรำปลอบโยนและ
ให้อภัยพวกเขำ ฝ่ำยบุรษุจับมือทักทำย 
ฝ่ำยสตรจีับมือกันไวทุ้กคนรอ้งไห้เสียใจ
อย่ำงสุดซึง้และตระหนักไดว้ำ่ทัง้สอง
ครอบครวัตำ่งก็ทุกข์ทรมำนใจแสน
สำหัส คณุแม่ คณุพ่อ และเคตีน้� ำทำง
ดว้ยพละก�ำลังและควำมกล้ำหำญที่
เงียบงัน แสดงให้ครอบครวัเรำเห็น
วำ่กำรให้อภัยเป็นอย่ำงไร

กำรแสดงน� ้ำใจดว้ยกำรให้อภัยในช่ัว
ขณะน้ันท�ำให้ ใจข้ำพเจ้ำอ่อนโยนลง
และเปิดหนทำงสู่กำรเยียวยำ เวลำผ่ำน
ไปข้ำพเจ้ำเรยีนรูท้ี่จะมี ใจที่ ให้อภัย ดว้ย
ควำมช่วยเหลือของ องค ์สันต ิรำชเท่ำน้ัน
ที่ภำระอันเจ็บปวดของข้ำพเจ้ำถูกยก
ออกไป ใจข้ำพเจ้ำจะคดิถึงทอมมี่และ
โจแอนเสมอ แตเ่วลำน้ีกำรให้อภัยท�ำให้
ข้ำพเจ้ำระลึกถึงพวกเขำดว้ยปีตทิี่ ไร้
พันธนำกำร ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่เรำจะอยู่ดว้ย
กันอีกครัง้เป็นครอบครวั

ข้ำพเจ้ำไม่ไดแ้นะน�ำให้เรำไม่ถือโทษ
ควำมประพฤตมิิชอบดว้ยกฎหมำย เรำ
รูแ้น่นอนวำ่บุคคลน้ันตอ้งรบัผิดชอบ
กำรกระท�ำผิดทำงอำญำและควำมผิด
ทำงแพ่งของตน แตเ่รำรูด้ว้ยวำ่ ใน
ฐำนะบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำท�ำ
ตำมค�ำสอนของพระเยซูครสิต ์เรำตอ้ง
ให้อภัยแม้เมื่อดเูหมือนวำ่ผู้อื่นอำจไม่
สมควรไดร้บักำรให้อภัยจำกเรำ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวำ่
“เพรำะวำ่ถ้ำพวกท่ำนให้อภัยกำรล่วง

ละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดำของ
ท่ำนผู้สถิตในสวรรคจ์ะทรงให้อภัยกำร
ล่วงละเมิดของพวกท่ำนดว้ย

“แต ่ถ้ำ พวก ท่ำน ไม่ ให้ อภัย กำร 

ล่วง ละ เมิด ของ เพื่อน มนุษย์ พระ บิดำ 
ของ ท่ำน จะ ไม่ ทรง ให้ อภัย กำร 
ล่วง ละ เมิด ของ พวก ท่ำน เหมือน กัน” 3

เรำทกุคนสำมำรถรบัสันตสุิขที่ ไมอ่ำจ
พรรณนำไดแ้ละเป็นหุน้ส่วนกบัพระผู้
ช่วยใหร้อดขณะเรำเรยีนรูท้ีจ่ะใหอ้ภยั
คนเหลำ่น้ันทีล่ว่งละเมดิตอ่เรำไดอ้ยำ่ง
เสร ีกำรเป็นหุน้ส่วนน้ีน�ำเดชำนุภำพ
ของพระผูช่้วยใหร้อดเขำ้มำสู่ชีวติเรำใน
วธิทีี่ ไมผ่ดิพลำดและไมม่วีนัถกูลมื

อัครสำวกเปำโลแนะน�ำวำ่
“เพรำะ ฉะน้ัน ใน ฐำนะ เป็น พวก ที่ 

พระ เจ้ำ ทรง เลอืก . . . จง สวม ใจ เมตตำ ใจ 
กรณุำ ใจ ถอ่ม ใจ สุภำพ ออ่น โยน ใจ อดทน

“จง อดทน ตอ่ กัน และ กัน และ . . .  
จง ให้ อภัย กัน องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง ให้ 
อภัย พวก ท่าน อย่าง ไร ท่าน ก็ จง ท�า อย่าง 
น้ัน ดว้ย” 4

พระเจ้ำทรงประกำศวำ่
“ดงัน้ัน, เรำกล่ำวแก่เจ้ำ, วำ่เจ้ำควร

ให้อภัยกัน; เพรำะคนที่ ไม่ ให้อภัยควำม
ผิดแก่พี่น้องตนย่อมอยู่ ในสภำพที่ถูก
กล่ำวโทษตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำ; เพรำะ
บำปที่รำ้ยแรงกวำ่ยังคงอยู่กับเขำ.

“เรำ, พระเจ้ำ, จะให้อภัยผู้ที่เรำจะ
ให้อภัย, แตเ่รยีกรอ้งจำกเจ้ำที่จะให้อภัย
มนุษย์ทัง้ปวง” 5

ค�ำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ ไถ่ของเรำ พระเยซูครสิตชั์ดเจน 
คนบำปตอ้งเต็มใจให้อภัยผู้อื่นหำกเขำ
หวงัจะไดร้บักำรให้อภัย 6

พี่น้องทัง้หลำย มีผู้คนในชีวติเรำไหม
ที่ท�ำรำ้ยเรำ เรำส่ังสมส่ิงที่ดเูหมือนเป็น
ควำมรูสึ้กโดยชอบธรรมของควำมขุ่น
เคอืงใจและโกรธแคน้หรอืไม่ เรำปล่อย
ให้ควำมจองหองกีดกันเรำจำกกำรให้
อภัยและกำรปล่อยวำงหรอืไม่ ข้ำพเจ้ำ
เชือ้เชิญให้เรำทุกคนให้อภัยโดยไม่ตดิ
ข้องหมองใจกันและให้กำรเยียวยำเกิด
ขึน้จำกภำยใน แม้วำ่กำรให้อภัยจะไม่
ไดเ้กิดขึน้วนัน้ี แตข่อให้รูว้ำ่ตรำบที่เรำ
มีควำมปรำรถนำและท�ำเพื่อให้ ไดม้ำ 
กำรให้อภัยจะเกิดขึน้—ดงัที่เกิดขึน้กับ
ข้ำพเจ้ำหลังจำกน้องชำยเสียชีวติ

พึงระลึกไวเ้ช่นกันวำ่องคป์ระกอบ
ส�ำคญัของกำรให้อภัยรวมถึงกำรให้อภัย
ตนเอง

พระเจ้ำตรสัวำ่ “คนที่กลับใจจำกบำป
ของเขำ, คนคนน้ันไดร้บักำรให้อภัย, 
และเรำ, พระเจ้ำ, ไม่จ�ำมันอีก” 7

วนัน้ีข้ำพเจ้ำวงิวอนให้เรำทุกคน
ระลึกถึงและท�ำตำมแบบอย่ำงของ
พระเยซูครสิต ์บนกำงเขนที่กลโกธำ 
ในควำมทุกข์ทรมำนของพระองค ์
พระองคท์รงมีพระด�ำรสัดงัน้ี “พระ บิดำ 
เจ้ำ ข้ำ ขอ ทรง ยก โทษ พวก เขำ เพรำะ เขำ 
ไม่ รู ้วำ่ ก�ำลัง ท�ำ อะไร” 8

โดยมีวญิญำณแห่งกำรให้อภัยและ
ปฏิบัตติำมน้ัน เช่นเดยีวกับคณุพ่อคณุ
แม่และพี่สำวข้ำพเจ้ำ เรำสำมำรถ
ตระหนักถึงค�ำสัญญำของพระผู้ช่วยให้
รอด “เรำ มอบ สันต ิสุข ไว ้กับ พวก ท่ำน 
สันต ิสุข ของ เรำ ที่ ให้ กับ ท่ำน น้ัน เรำ 
ไม่ ได ้ให้ อย่ำง ที่ โลก ให้ อย่ำให้ ใจของท่ำน
เป็นทุกข์ อย่ำกลัวเลย” 9

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนว่ำสันติสุขน้ีจะ
มำสู่ชีวิตเรำเมื่อเรำเอำใจใส่ค�ำสอน
ของพระเยซูคริสต์และท�ำตำมแบบ
อย่ำงของพระองค์ โดยให้อภัยผู้อื่น 
เม่ือเรำให้อภัย ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำพระ
ผู้ช่วยให้รอดจะทรงเสริมสร้ำงเรำ 
เดชำนุภำพและปีติของพระองค์จะ
เข้ำมำสู่ชีวิตเรำ

อโุมงคว์ำ่งเปล่ำ พระครสิตท์รง
พระชนม ์ขำ้พเจ้ำรูจ้กัพระองค ์ข้ำพเจำ้
รกัพระองค ์ข้ำพเจำ้ขอบพระทยั
ส�ำหรบัพระคณุของพระองค ์ซ่ึงเป็น
เดชำนุภำพแห่งกำรเสรมิสรำ้งทีเ่พยีงพอ
ตอ่กำรเยยีวยำส่ิงทัง้ปวง ในพระนำมอนั
ศักดิสิ์ทธิข์องพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ลูกำ 24:1–6.
 2. ยอห์น 3:16.
 3. มัทธิว 6:14–15.
 4. โคโลสี 3:12–13 เน้นตวัเอน.
 5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 64:9–10.
 6. ด ูJames E. Talmage, The Articles of Faith, 

12th ed. (1924), 110.
 7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 58:42.
 8. ลูกำ 23:34.
 9. ยอห์น 14:27.
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ประชุมใหญ่สำมัญ” ท่ำนตัง้ข้อสังเกต
เพิ่มเตมิวำ่ “10 ปีมำแล้วที่หลำยคน 
โดยเฉพำะเยำวชนของศำสนจักร จ�ำไม่
ไดห้รอืไม่เคยประสบเรือ่งน้ีมำก่อน”

เรือ่งน้ีท�ำให้ข้ำพเจ้ำนึกถึง
ประสบกำรณ์ที่เคยมี ศำสดำพยำกรณ์
คนแรกที่ข้ำพเจ้ำจ�ำไดค้อืประธำนเดวดิ 
โอ. แมคเคย์ ข้ำพเจ้ำอำยุ 14 ปีเมื่อท่ำน
ถึงแก่กรรม ข้ำพเจ้ำจ�ำควำมรูสึ้กสูญเสีย
ที่มำพรอ้มมรณกรรมของท่ำน น� ้ำตำใน
ดวงตำของคณุแม่ และควำมโศกเศรำ้ที่
ทัง้ครอบครวัของเรำรูสึ้กได ้ข้ำพเจ้ำจ�ำ
ไดว้ำ่ในกำรสวดอ้อนวอน ค�ำพูดที่หลุด
จำกปำกข้ำพเจ้ำอย่ำงเป็นธรรมชำตคิอื 
“ขอทรงอวยพรประธำนเดวดิ โอ. แมค
เคย์” ซ่ึงถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ทันไดค้ดิ ข้ำพเจ้ำ
ก็คงเอ่ยถ้อยค�ำเดยีวกันน้ันออกมำ แม้
หลังมรณกรรมของท่ำน ข้ำพเจ้ำสงสัย
วำ่ใจและควำมคดิข้ำพเจ้ำจะรูสึ้กและ
เช่ือมั่นแบบน้ีตอ่ศำสดำพยำกรณ์ที่รบั
ช่วงตอ่จำกท่ำนหรอืไม่ แตเ่หมือนพ่อ
แม่ที่รกัลูกแตล่ะคน ข้ำพเจ้ำพบวำ่ตน
มีควำมรกั ควำมสัมพันธ์ และประจักษ์
พยำนตอ่ประธำนโจเซฟ ฟิลดงิก์  
สมิธผู้รบัช่วงตอ่จำกประธำนแมคเคย์ 
และตอ่ศำสดำพยำกรณ์แตล่ะท่ำน 
หลังจำกน้ัน ไดแ้ก่ ฮำโรลด ์บี. ลี, สเป็น
เซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์, เอสรำ แทฟท์ 
เบ็นสัน, ฮำเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร,์ 
กอรด์อน บ.ี ฮิงคล์ยี,์ โธมสั เอส. มอนสัน  
และประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
คนปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำสนับสนุนศำสดำ
พยำกรณ์แตล่ะท่ำนอย่ำงเต็มที่ดว้ยมือ
ที่ยกขึน้—และใจที่ช่ืนบำน

เมื่อศำสดำพยำกรณ์แตล่ะท่ำนที่เรำ
รกัถึงแก่กรรม เป็นธรรมดำที่เรำจะรูสึ้ก
เศรำ้และสูญเสีย แตค่วำมเสียใจของ
เรำบรรเทำลงเพรำะปีตแิละควำมหวงั
ที่เกิดขึน้เมื่อเรำประสบพรส�ำคญัยิ่ง
ประกำรหน่ึงของกำรฟ้ืนฟู น่ันคอืกำร
เรยีกและกำรสนับสนุนศำสดำพยำกรณ์
ที่มีชีวติบนแผ่นดนิโลก

ดว้ยเหตน้ีุ ข้ำพเจ้ำจะพูดถึง
กระบวนกำรศักดิสิ์ทธิ์ที่สังเกตเห็น

สนทนำเมื่อเรว็ๆ น้ีกับฝ่ำยประธำน
สูงสุดที่เพิ่งไดร้บักำรเรยีก ในกำร
สนทนำครำวน้ัน ที่ปรกึษำท่ำนหน่ึง
พูดท�ำนองน้ี “ข้ำพเจ้ำหวงัเป็นอย่ำง
ยิ่งวำ่สมำชิกของศำสนจักรจะเข้ำใจ
ควำมยิ่งใหญ่ของส่ิงที่เกิดขึน้กับกำร
เรยีกศำสดำพยำกรณ์คนใหม่ของเรำ 
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ตลอด
จนควำมส�ำคญัและควำมศักดิสิ์ทธิ์ของ
กำรชุมนุมศักดิสิ์ทธิ์ที่จะเกิดขึน้ ณ กำร

โดยเอล็เดอร์แกรีย์อี.สตีเวนสนั

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ข้
  ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธำ
แรงกล้ำขอให้พระวญิญำณบรสุิทธิ์
ทรงสถิตกับเรำเน่ืองในโอกำส

ศักดิสิ์ทธิ์น้ี ส่ิงที่พวกเรำไดเ้ห็นดว้ยตำ
ประทับใจเรำมำกที่สุดเมื่อครัง้ประธำน
คนที่ 17 ของสมัยกำรประทำนน้ีไดร้บั
กำรสนับสนุนในกำรชุมนุมศักดิสิ์ทธิ์

เมื่อข้ำพเจ้ำทูลขอกำรน�ำทำงให้
รูห้ัวข้อที่พระเจ้ำทรงประสงคจ์ะให้
พูดวนัน้ี ควำมคดิข้ำพเจ้ำมุ่งไปที่กำร

ใจของศาสดาพยากรณ์
เราสามารถช่ืนชมยินดีท่ีศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าเข้ามาท�าหน้าท่ีและเรา
ท�างานของพระองค์ในวิธีท่ีพระองค์ทรงก�าหนดไว้
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ตลอด 90 วนัที่ผ่ำนมำ ข้ำพเจ้ำจะแบ่ง
ออกเป็นส่ีส่วน ส่วนแรก มรณกรรม
ของศำสดำพยำกรณ์ของเรำและกำร
ยุบฝ่ำยประธำนสูงสุด สอง ช่วงรอจัด
ตัง้ฝ่ำยประธำนสูงสุดชุดใหม่ สำม กำร
เรยีกศำสดำพยำกรณ์คนใหม่ และส่ี 
กำรสนับสนุนศำสดำพยำกรณ์คนใหม่
และฝ่ำยประธำนสูงสุดในกำรชุมนุม
ศักดิสิ์ทธิ์

มรณกรรมของศาสดาพยากรณ์
ในวนัที ่2 มกรำคม ปี 2018 ศำสดำ

พยำกรณ์ทีร่กัของเรำโธมสั เอส. มอนสัน 
ล่วงลับไปอยู่อีกดำ้นหน่ึงของม่ำน ท่ำน
จะอยู่ ในใจเรำตลอดไป ประธำนเฮนรี
ย์ บี. อำยรงิก์กล่ำวควำมรูสึ้กของท่ำน
เมื่อประธำนมอนสันถึงแก่กรรมซ่ึง
บอกควำมรูสึ้กของเรำไดอ้ย่ำงชัดเจน 
“ตรำสัญลักษณ์ของชีวติท่ำน เหมือน
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด คอื
ท่ำนพะวงแตจ่ะยื่นมือช่วยเหลือคน
ยำกไร ้คนเจ็บป่วย—แม้กระทั่งทุกคน
—ทั่วโลก” 1

ประธำนสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. 
คมิบัลล์อธิบำยวำ่

“ขณะที่ดำวดวงหน่ึงลับขอบฟ้ำ ดำว
อีกดวงหน่ึงขึน้มำแทน และควำมตำย
ก่อเกิดชีวติ

“งำนของพระเจ้ำไม่มีวนัสิน้สุด แม้
เมื่อผู้น�ำที่มีอิทธิพลสิน้ชีวติ ศำสนจักร
ไม่เคยปรำศจำกผู้น�ำแม้แตน่ำทีเดยีว 
เพรำะพระผู้อำรกัขำทรงมีพระกรณุำ
ประทำนควำมตอ่เน่ืองและควำมถำวร
ให้อำณำจักรของพระองค ์เช่นที่เกิดขึน้
มำก่อนแล้ว . . . ในสมัยกำรประทำนน้ี 
ผู้คนปิดหลุมศพดว้ยควำมเคำรพ เช็ด
น� ้ำตำ และหันหน้ำมำเผชิญอนำคต” 2

ช่วงเวลาท่ีไม่มีอคัรสาวก
ช่วงเวลำระหวำ่งมรณกรรมของ

ศำสดำพยำกรณ์และกำรจัดตัง้ฝ่ำย
ประธำนสูงสุดชุดใหม่เรยีกวำ่ “ช่วงอัคร
สำวกปกครอง” ช่วงน้ี โควรมัอัครสำวก
สิบสอง ภำยใตก้ำรน�ำของประธำน 

โควรมั ถอืกญุแจบรหิำรกำรน�ำศำสนจกัร
รว่มกนั ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมธิสอน
วำ่ “มหีวัหน้ำคนหน่ึงอยู่ ในศำสนจกัร
เสมอ และถำ้ฝ่ำยประธำนของศำสนจกัร
ถกูถอดถอนเน่ืองจำกกำรสิน้ชีวติหรอื
สำเหตอุืน่ อคัรสำวกสิบสองจะท�ำหน้ำที่
แทนหวัหน้ำศำสนจกัรไปกอ่น จนกวำ่
จะมกีำรจดัตัง้ฝ่ำยประธำนอกีครัง้” 3

ช่วงอัครสำวกปกครองครัง้ล่ำสุดเริม่
เมื่อประธำนมอนสันถึงแก่กรรมในวนั
ที่ 2 มกรำคมและสิน้สุดลง 12 วนัตอ่
มำในวนัอำทิตย์ที่ 14 มกรำคม เช้ำวนั
สะบำโตวนัน้ัน โควรมัอัครสำวกสิบสอง
ประชุมกันในห้องชัน้บนของพระวหิำร
ซอลท์เลคในวญิญำณของกำรอดอำหำร
และสวดอ้อนวอน ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูล 
ของประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
อัครสำวกอำวโุสและประธำนโควรมั
อัครสำวกสิบสอง

การเรียกศาสดาพยากรณ์คนใหม่
ในกำรประชมุอนัศักดิสิ์ทธิท์ีน่่ำจดจ�ำน้ี  

ตำมแบบทีว่ำงไว้ ในควำมเป็นหน่ึง
เดยีวกนัและควำมเป็นเอกฉันท ์อคัรสำวก 
น่ังเกำ้อี ้13 ตวัเรยีงล�ำดบัอำวโุสเป็นรปูครึง่
วงกลมและยกมอืครัง้แรกเพือ่สนับสนุน
กำรจดัตัง้ฝ่ำยประธำนสูงสุดและจำก

น้ันสนับสนุนประธำนรสัเซลล ์มำเรยีน 
เนลสันเป็นประธำนศำสนจกัรของพระ
เยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทำ้ย กำร
สนับสนุนน้ีตำมดว้ยโควรมัอคัรสำวกสิบ
สองล้อมวงวำงมือบนศีรษะประธำนเนลสัน 
เพือ่แตง่ตัง้และมอบหน้ำที่ ใหท้ำ่น โดยมี
อคัรสำวกอำวโุสสูงสุดรองจำกทำ่นเป็นผู้
กลำ่วออกเสียง

จำกน้ันประธำนเนลสันบอกช่ือที่
ปรกึษำของทำ่น ประธำนดลัลนิ แฮรร์สิ 
โอ๊คส์ ประธำนเฮนรยี ์เบนเนียน อำยรงิก์ 
โดยประธำนโอค๊ส์เป็นประธำนโควรมัอัคร
สำวกสิบสอง และประธำนเมลวนิ รสัเซลล์ 
บลัลำรด์เป็นรกัษำกำรประธำนโควรมัอคัร
สำวกสิบสอง หลงัจำกออกเสียงสนับสนุน
คลำ้ยกนั อัครสำวกแตล่ะคนเหลำ่น้ีไดร้บั
กำรวำงมือมอบหน้ำทีสู่่ต�ำแหน่งของตน
โดยประธำนเนลสัน นับเป็นประสบกำรณ์
ศักดิสิ์ทธิอ์ยำ่งยิง่ทีมี่กำรหลัง่เทของพระ
วญิญำณ ขำ้พเจำ้ใหถ้อ้ยค�ำเป็นพยำน
วำ่พระประสงคข์องพระเจำ้ซ่ึงเรำสวด
อ้อนวอนขอ ประจกัษ์ชัดเจนในกจิกรรม
และเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ของวนัน้ัน

เน่ืองจำกกำรแตง่ตัง้ประธำนเนลสัน 
และกำรจัดตัง้ฝ่ำยประธำนสูงสุดชุด
ใหม่ ช่วงอัครสำวกปกครองจึงสิน้สุด
ลง และฝ่ำยประธำนสูงสุดที่จัดตัง้ใหม่
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เริม่ท�ำงำนโดยไม่มีกำรหยุดชะงักแม้แต่
วนิำทีเดยีวในกำรปกครองอำณำจักร
ของพระเจ้ำบนแผ่นดนิโลก

การชุมนุมศกัด์ิสิทธ์ิ
เช้ำวนัน้ัน กระบวนกำรศักดิสิ์ทธิ์น้ี

สิน้สุดตำมบัญชำซ่ึงระบไุว้ ในพระคมัภีร์
หลักค�ำสอนและพันธสัญญำวำ่ “เพรำะ
ส่ิงทัง้ปวงตอ้งท�ำไปตำมระเบียบ, และ
โดยควำมเห็นชอบรว่มกันในศำสนจักร, 
โดยค�ำสวดอ้อนวอนจำกศรทัธำ” 4 และ 
“มหำปุโรหิตควบคมุสำมคน, . . . ได้
รบักำรสนับสนุนโดยควำมไวว้ำงใจ, 
ศรทัธำ, และกำรสวดอ้อนวอนของ
ศำสนจักร, ประกอบเป็นโควรมัฝ่ำย
ประธำนสูงสุดของศำสนจักร” 5

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ บี. เฮจท์พูดถึงกรณี
ที่เคยเกิดขึน้ก่อนเหตกุำรณ์ที่เรำมีส่วน
รว่มในวนัน้ีวำ่ 

“เรำเป็นพยำนยืนยันและมีส่วนรว่ม
ในโอกำสศักดิสิ์ทธิ์ที่สุด—กำรชุมนุม
ศักดิสิ์ทธิ์เพื่อด�ำเนินกฎสวรรค ์เฉก
เช่นในสมัยโบรำณ วสุิทธิชนทั่วโลกอด
อำหำรและสวดอ้อนวอนอย่ำงมำกเพื่อ
พระเจ้ำจะเทพระวญิญำณให้พวกเขำ 
ซ่ึงประจักษ์ชัดเจนมำก . . . ในโอกำสน้ี
เช้ำวนัน้ี

“กำรชุมนุมศักดิสิ์ทธิ ์ช่ือก็บอกอยูแ่ลว้
วำ่เป็นโอกำสศักดิสิ์ทธิ ์จรงิจงั และน่ำ
ย�ำเกรงเมือ่วสุิทธชินมำชมุนุมกนัภำยใต้
กำรก�ำกบัดแูลของฝ่ำยประธำนสูงสุด” 6

พี่น้องทัง้หลำย เรำสำมำรถช่ืนชม
ยินด—ีแม้ โห่รอ้ง “ โฮซันนำ!”—ที่
กระบอกเสียงของพระเจ้ำ ศำสดำ
พยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำเข้ำมำท�ำ
หน้ำที่และพระเจ้ำพอพระทัยที่เรำ
ท�ำงำนของพระองค์ ในวธิีที่พระองคท์รง
ก�ำหนดไว้

ประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนั
กระบวนกำรแต่งตัง้น้ีน� ำไปสู่กำร

เรยีกศำสดำพยำกรณ์อกีครัง้หน่ึง 
ประธำนมอนสันเป็นหน่ึงในผูอ้ยูอ่ำศัยที่
ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกน้ีฉันใด ประธำน

เนลสันก็เป็นฉันน้ัน พระเจ้ำทรงเตรยีม
ท่ำนอย่ำงล�ำ้ลึกและสอนท่ำนเป็นพิเศษ
ให้น�ำเรำในช่วงเวลำน้ี นับเป็นพรอย่ำง
ยิ่งที่เวลำน้ีเรำมีประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันเป็นศำสดำพยำกรณ์ที่รกัและ
เอำใจใส่เรำ—ประธำนศำสนจักรคนที่ 
17 ในสมัยกำรประทำนสุดท้ำยน้ี

ประธำนเนลสันเป็นบุรษุที่น่ำทึ่ง
อย่ำงแท้จรงิ ข้ำพเจ้ำมี โอกำสรบัใช้ ใน
โควรมัอัครสำวกสิบสองโดยมีท่ำนเป็น
ประธำนโควรมัของข้ำพเจ้ำประมำณ 
2 ปีเศษ ข้ำพเจ้ำเดนิทำงกับท่ำนและ
อัศจรรย์ ใจกับพละก�ำลังของท่ำน เรำ
ตอ้งเดนิเรว็มำกจึงจะตำมท่ำนทัน! 
โดยรวมแล้ว ท่ำนไปเยือนมำแล้ว 133 
ประเทศในช่วงชีวติท่ำน

ท่ำนเอือ้มไปหำทุกคน ทัง้เยำวว์ยั
และสูงวยั ดเูหมือนท่ำนจะรูจ้ักทุก
คนและมีพรสวรรคพ์ิเศษเรือ่งกำรจ�ำ
ช่ือ ทุกคนที่รูจ้ักท่ำนรูสึ้กวำ่พวกเขำเป็น
คนที่ท่ำนโปรดปรำน เรำแตล่ะคนก็รูสึ้ก
เช่นน้ัน—เพรำะควำมรกัที่จรงิใจและ
ควำมห่วงใยที่ท่ำนมีตอ่เรำทุกคน

ควำมสัมพนัธห์ลกัของขำ้พเจำ้
กบัประธำนเนลสันอยู่ ในบทบำททำง
ศำสนำ แตข่ำ้พเจำ้คุน้เคยกบัชีวติดำ้น
อำชีพของประธำนเนลสันกอ่นทำ่นได้
รบัเรยีกเป็นเจำ้หน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญเ่ช่นกนั 
เทำ่ทีห่ลำยทำ่นทรำบ ประธำนเนลสัน
เป็นศัลยแพทยห์วัใจทีม่ช่ืีอเสียงของโลก 
และช่วงแรกในอำชีพแพทย ์ทำ่นเป็น
ผูพ้ฒันำบกุเบกิเครือ่งปอดหวัใจเทยีม 
ทำ่นอยู่ ในทมีวจิยัทีส่นับสนุนกำรผำ่ตดั
เปิดหวัใจมนุษยค์รัง้แรกในปี 1951 โดย
ใช้บำยพำสปอดหวัใจ ประธำนเนลสัน
ยงัไดท้�ำกำรผำ่ตดัหวัใจใหป้ระธำนสเป็น
เซอร ์ดบัเบลิย.ู คมิบลัล์ ไมน่ำนกอ่น
ประธำนคมิบลัลเ์ป็นศำสดำพยำกรณ์

น่ำสนใจตรงที่กำรเรยีกประธำน 
เนลสันเป็นอัครสำวกเมื่อ 34 ปีก่อนยุต ิ
อาชีพแพทย ์ผู้ซ่อมแซมและเสรมิสรำ้ง
หัวใจให้แข็งแรง แตเ่ริม่ตน้ การปฏิบัติ
ศาสนกิจในฐานะอัครสาวก ที่ทุ่มเทให้
กับกำรซ่อมแซมและเสรมิสรำ้งหัวใจ

ของคนนับไม่ถ้วนทั่วโลกให้แข็งแรง 
แตล่ะคนไดร้บักำรหนุนใจและกำร
เยียวยำจำกค�ำพูดและกำรกระท�ำดว้ย
ปัญญำ กำรรบัใช้ และควำมรกัของท่ำน

ใจเหมือนพระคริสต์
เมื่อข้ำพเจ้ำนึกภำพใจเหมือนพระ

ครสิต์ ในกิจวตัรประจ�ำวนั ข้ำพเจ้ำ
เห็นประธำนเนลสัน ข้ำพเจ้ำไม่เคย
พบใครเป็นแบบอย่ำงของคณุสมบัตน้ีิ
สูงกวำ่ประธำนเนลสัน กำรอยู่ ในจุดที่
สังเกตเห็นนับเป็นกำรสอนที่ยอดเยี่ยม
ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำที่ ไดม้องเห็นกำรแสดง
ให้ประจักษ์ถึงใจเหมือนพระครสิตข์อง
ประธำนเนลสันดว้ยตนเอง

ไม่กี่สัปดำห์หลังจำกกำรเรยีกข้ำพเจ้ำ
เป็นอัครสำวกสิบสองในเดอืนตลุำคม 
2015 ข้ำพเจ้ำมี โอกำสไดร้บัควำมรูเ้กี่ยว
กับชีวติในอดตีดำ้นอำชีพของประธำน
เนลสัน ข้ำพเจ้ำไดร้บัเชิญไปรว่มงำนที่
ท่ำนไดร้บัเกียรติ ในฐำนะผู้บุกเบิกกำร
ผ่ำตดัหัวใจ เมื่อเข้ำไปในสถำนที่ประชุม 
ข้ำพเจ้ำประหลำดใจที่เห็นผู้เช่ียวชำญ
จ�ำนวนมำกมำให้เกียรตแิละยกย่องงำน
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ที่ประธำนเนลสันท�ำไวเ้มื่อหลำยปีก่อน
ในฐำนะแพทย์และศัลยแพทย์

ค�่ำวันน้ัน ผู้เช่ียวชำญหลำยคนลุก
ขึน้ยืน แสดงควำมเคำรพและช่ืนชม
ผลงำนที่ โดดเด่นของประธำนเนลสัน 
ในควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรแพทย์ของ
ท่ำน ข้ำพเจ้ำประทับใจเมื่อผู้น� ำเสนอ
แต่ละคนพูดถึงควำมส�ำเร็จต่ำงๆ ของ
ประธำนเนลสัน และตะลึงยิ่งกวำ่
น้ันเมื่อข้ำพเจ้ำเริม่สนทนำกับชำย
ที่น่ังใกล้กับข้ำพเจ้ำ เขำไม่ทรำบว่ำ
ข้ำพเจ้ำเป็นใคร แต่เขำรูจ้ักประธำน
เนลสันในฐำนะ ดร. เนลสัน ผู้อ�ำนวย
กำรโครงกำรศัลยศำสตร์ทรวงอกที่
โรงเรียนแพทย์ ในปี 1955

ชำยคนน้ีเคยเป็นลูกศิษย์ของ
ประธำนเนลสัน เขำเล่ำควำมทรงจ�ำ
หลำยเรื่อง เรื่องที่น่ำสนใจที่สุดคือเมื่อ
เขำพูดถึงรูปแบบกำรสอนของประธำน
เนลสัน ซ่ึงเขำบอกว่ำท�ำให้ประธำน
เนลสันมีช่ือเสียงเล่ืองลือ เขำอธิบำย
ว่ำกำรสอนแพทย์ฝึกหัดเฉพำะทำงใน
ด้ำนกำรผ่ำตัดหัวใจส่วนใหญ่จะท�ำใน
ห้องผ่ำตัด ที่น่ัน แพทย์ฝึกหัดเฉพำะ
ทำงจะสังเกตและท�ำกำรผ่ำตัดภำยใต้
กำรดูแลของอำจำรย์ เหมือนเป็นห้อง
ทดลอง เขำเล่ำว่ำสภำพแวดล้อมของ
ห้องผ่ำตัดภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์
ศัลยแพทย์บำงท่ำนจะวุ่นวำย ชิงดีชิง
เด่น กดดัน และแม้กระทั่งถือตนเอง
เป็นใหญ่ ชำยคนน้ีอธิบำยว่ำเป็นสภำพ
แวดล้อมที่ยำก บำงครัง้ถึงกับไม่น่ำ
นับถือ ผลก็คือ ศัลยแพทย์ฝึกหัด
รู้สึกว่ำงำนอำชีพของพวกเขำมักจะ
หมิ่นเหม่

จำกน้ันเขำก็อธิบำยสภำพแวดล้อม
ที่พบในห้องผ่ำตดัของประธำนเนลสัน 
เงียบ สงบ และสมศักดิศ์ร ีแพทย์ฝึกหัด
เฉพำะทำงไดร้บักำรปฏิบัตดิว้ยควำม
เคำรพยิ่ง แตห่ลังจำกสำธิตขัน้ตอนกำร
ผ่ำตดั ดร. เนลสันคำดหวงัมำตรฐำน
สูงสุดของกำรผ่ำตดัจำกแพทย์ฝึกหัด
เฉพำะทำงแตล่ะคน ชำยคนน้ีอธิบำย
เพิ่มเตมิวำ่ผลกำรรกัษำผู้ป่วยที่ดทีี่สุด

และศัลยแพทย์ที่ดทีี่สุดมำจำกห้อง
ผ่ำตดัของ ดร. เนลสัน

น่ีไม่ท�ำให้ข้ำพเจ้ำประหลำดใจ
แม้แตน้่อย น่ีคอืส่ิงที่ข้ำพเจ้ำสังเกต
เห็นดว้ยตนเอง และไดร้บัพรอย่ำง
แท้จรงิ ในโควรมัอัครสำวกสิบสอง 
ข้ำพเจ้ำรูสึ้กเหมือนข้ำพเจ้ำเป็นหน่ึงใน 
“แพทย์ฝึกหัดเฉพำะทำง” ของท่ำน

ประธำนเนลสันมวีธิพีเิศษในกำร
สอนผูอ้ืน่และใหก้ำรแก้ ไขดว้ยมำรยำท
ทีด่ ีมคีวำมเคำรพ สรำ้งสรรค ์และเชิดชู
จติใจ ทำ่นเป็นผูม้ี ใจเหมอืนพระครสิต์
อยู่ ในตวัตนและเป็นแบบอยำ่งตอ่เรำ
ทกุคน เรำเรยีนรูจ้ำกทำ่นวำ่ไมว่ำ่เรำอยู่
ในสภำวกำรณ์ใด ควำมประพฤตแิละใจ
เรำสำมำรถสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมพระ
กติตคิณุของพระเยซคูรสิต์ ได้

นับเป็นพรอย่ำงยิ่งที่เวลำน้ีเรำได้
สนับสนุนศำสดำพยำกรณ์ของเรำ 
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันตลอด
ชีวติของท่ำน ท่ำนขยำยบทบำท
มำกมำยในฐำนะนักศึกษำ บิดำ อำจำรย์ 
สำมี แพทย์ ผู้น�ำฐำนะปุโรหิต คณุปู่ 
คณุตำ และอัครสำวก ท่ำนท�ำบทบำท

เหล่ำน้ีอย่ำงสมบูรณ์—และยังคงท�ำ
เช่นน้ัน—ดว้ยใจของศำสดำพยำกรณ์

พีน้่องทัง้หลำย ส่ิงทีเ่รำไดป้ระจกัษ์
และมส่ีวนรว่มในวนัน้ี กำรชมุนุม
ศักดิสิ์ทธิ ์น�ำไปสู่กำรเป็นพยำนของ
ขำ้พเจำ้วำ่ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน 
เป็นกระบอกเสียงทีม่ชีีวติอยูข่องพระเจำ้
ส�ำหรบัมนุษยชำตทิัง้ปวง ข้ำพเจำ้ขอ
เพิม่ประจกัษ์พยำนถงึพระผูเ้ป็นเจำ้
พระบดิำ พระเยซคูรสิตแ์ละบทบำทของ
พระองค์ ในฐำนะพระผูช่้วยใหร้อดและ
พระผู้ ไถ ่ในพระนำมของพระเยซคูรสิต ์
เอเมน ◼
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พยำยำมสู่ควำมส�ำเร็จ ในบรรดำค�ำ
ตอบส�ำคัญหลำยข้อส�ำหรับค�ำถำมน้ัน 
น่ีคือบำงข้อ

• ข้อแรก พระเจ้ำทรงทรำบวำ่ “ส่ิง
ทัง้หลำยทัง้ปวงเหล่ำน้ีจะเป็น
ประสบกำรณ์แก่ [เรำ], และจะเกิด
ขึน้เพื่อควำมด ี[ของเรำ].”4

• สอง เพื่อให้เรำได ้“ลิม้รสควำมขมขื่น 
เพื่อ [พวกเรำ] จะรูจ้ักให้คณุคำ่แก่
ควำมด”ี 5

• สำม เพื่อพิสูจน์วำ่ “กำรรบครัง้น้ีเป็น
ของพระยำห์เวห์” 6 และโดยพระคณุ
ของพระองคเ์ท่ำน้ันที่เรำจะท�ำงำน
ของพระองค์ ไดส้�ำเรจ็และเป็น
เหมือนพระองค์ 7

• ส่ีเพื่อช่วยให้เรำพัฒนำและเพิ่ม
คะแนนคณุสมบัตเิหมือนพระครสิต์
ซ่ึงไม่อำจขัดเกลำไดน้อกจำกผ่ำน
กำรตรงกันข้ำม 8 และ “ ในเตำของ
ควำมทุกข์ยำก” 9

ดงัน้ัน ท่ำมกลำงชีวติที่เต็มไปดว้ย
อุปสรรคและควำมไม่สมบูรณ์แบบ เรำ
ทุกคนตำ่งส�ำนึกคณุส�ำหรบัโอกำส 
ครัง้ที่สอง

ในปี 1970 ในฐำนะนักศึกษำใหม่ที่บี
วำยยู ข้ำพเจ้ำลงทะเบียนหลักสูตรเบือ้ง

10 ครัง้ก่อนจะประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรหนีออกจำกอียิปต์พรอ้มกับชำว
อิสรำเอลในที่สุด

เรำอำจสงสัยว่ำ—ถ้ำทัง้นีไฟและ
โมเสสอยู่ ในรำชกิจของพระเจ้ำ เหตุใด
พระเจ้ำจึงไม่ทรงแทรกแซงและช่วย
ให้พวกท่ำนบรรลุผลส�ำเร็จในควำม
พยำยำมครัง้แรก เหตุใดทรงปล่อยให้
พวกท่ำน—และเหตุใดทรงปล่อยให้
พวกเรำ—ดิน้รนและล้มเหลวในควำม

โดยเอล็เดอร์ลินน์จี.รอบบินส์

แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

ควำมผิดพลำดคอืข้อเท็จจรงิของ
ชีวติ เป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะฝึก
เล่นเปียโนให้เช่ียวชำญโดยไม่

ท�ำผิดพลำดหลำยพันครัง้—อำจเป็น
ล้ำนครัง้ดว้ยซ�ำ้ กำรเรยีนรูภ้ำษำตำ่ง
ประเทศ ผู้เรยีนตอ้งเผชิญควำมอับอำย
จำกกำรท�ำผิดพลำดหลำยพันครัง้—
อำจเป็นล้ำนครัง้ดว้ยซ�ำ้ แม้นักกีฬำที่
เก่งที่สุดของโลกก็ยังผิดพลำดไดเ้สมอ

มีผู้กล่ำวไวว้ำ่ “ควำมส�ำเรจ็ไม่ ใช่
ปรำศจำกควำมล้มเหลว แตเ่ป็นกำรก้ำว
จำกควำมล้มเหลวไปสู่ควำมล้มเหลวโดย
ไม่สูญเสียควำมกระตอืรอืรน้” 1

ในเรือ่งกำรประดษิฐ์หลอดไฟ โธมัส 
เอดสัิน กล่ำวไวว้ำ่ “ข้ำพเจ้ำไม่ไดล้้ม
เหลว 1,000 ครัง้ หลอดไฟเป็นส่ิง
ประดษิฐ์ที่มี 1,000 ขัน้ตอน” 2 ชำรล์ส 
เอฟ. เคตเตอรงิเรยีกควำมล้มเหลววำ่ 
“ป้ำยชีท้ำงบนถนนสู่ควำมส�ำเรจ็” 3 หวงั
วำ่ควำมผิดพลำดที่เรำท�ำแตล่ะครัง้จะ
กลำยเป็นบทเรยีนในปัญญำที่เปลี่ยน
อุปสรรคให้เป็นบันไดศิลำ

ศรัทธำที่ ไม่ส่ันคลอนของนีไฟช่วย
ให้ท่ำนก้ำวจำกควำมล้มเหลวไปสู่ควำม
ล้มเหลวจนในที่สุดท่ำนได้รับแผ่น
จำรึกทองเหลือง โมเสสต้องพยำยำม 

เจด็สิบคร้ังคูณเจด็
ท่ามกลางชีวิตท่ีเตม็ไปด้วยอุปสรรคและความไม่สมบูรณ์แบบ เราทุกคนต่างส�านึก
คุณส�าหรับโอกาสคร้ังท่ีสอง
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ตน้ของสำระวชิำฟิสิกส์สอนโดย เจอี 
บัลลิฟ ศำสตรำจำรย์ผู้มีช่ือเสียงท่ำน
หน่ึง หลังจำกจบแตล่ะหน่วยกำรสอน
ของหลักสูตร ท่ำนจะสอบ ถ้ำนักศึกษำ
คนใดไดเ้กรดซีและตอ้งกำรเกรดใหม่
ที่ดกีวำ่ ศำสตรำจำรย์บัลลิฟจะอนุญำต
ให้สอบใหม่ โดยใช้ข้อสอบดดัแปลงที่
ครอบคลุมเน้ือหำเดมิ ถ้ำนักศึกษำได้
เกรดบี ในกำรสอบครัง้ที่สองและยังไม่
พอใจ เขำก็สอบใหม่ไดเ้ป็นครัง้ที่สำม 
ครัง้ที่ส่ี และสอบไดอ้ีกเรือ่ยๆ โดยให้
โอกำสครัง้ที่สองแก่ข้ำพเจ้ำหลำยครัง้
ท่ำนช่วยให้ข้ำพเจ้ำเป็นเลิศและในที่สุุด
ไดเ้กรดเอในชัน้เรยีนของเขำ

ท่ำนเป็นศำสตรำจำรย์ผู้ฉลำดอย่ำง
หำคนเทียบเท่ำไดย้ำกผู้เป็นแรงบันดำล
ใจให้นักศึกษำพยำยำมตอ่ไป—โดย
ให้คดิวำ่ควำมล้มเหลวเป็นคร ูไม่ ใช่
โศกนำฏกรรม และให้เรยีนรูจ้ำกควำม
ล้มเหลวแทนที่จะกลัว

ข้ำพเจ้ำเพิ่งโทรศัพท์หำชำยผู้
ประเสรฐิท่ำนน้ี 47 ปีแล้วหลังจำกเรยีน
หลักสูตรฟิสิกส์กับท่ำน ข้ำพเจ้ำถำม

ท่ำนวำ่ท�ำไมจึงยอมให้นักศึกษำพยำยำม
ท�ำเกรดให้ดขีึน้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด ท่ำน
ตอบวำ่ “ครตูอ้งกำรอยู่ฝ่ำยเดยีวกับ
นักศึกษำ”

ขณะที่เรำส�ำนึกคณุส�ำหรบัโอกำส
ครัง้ที่สองหลังท�ำผิดพลำด หรอืควำม
ล้มเหลวในควำมคดิ เรำสุดพิศวง
ตอ่พระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดที่
ประทำนโอกำสครัง้ที่สองแก่เรำในกำร
เอำชนะบำป หรอืควำมล้มเหลวในใจ

ไม่มี ใครอยู่ฝ่ำยเดยีวกับเรำมำกเท่ำ
พระผู้ช่วยให้รอด พระองคท์รงอนุญำต
ให้เรำท�ำข้อสอบของพระองคซ์�ำ้แล้วซ�ำ้
เล่ำ เพื่อเป็นเหมือนพระองคจ์�ำเป็นตอ้ง
มี โอกาสครัง้ทีส่อง นับไม่ถ้วนในกำรที่
เรำตอ้งดิน้รนวนัแล้ววนัเล่ำตำมประสำ
มนุษย์ปุถุชน เช่นกำรควบคมุควำม
อยำก กำรเรยีนรูท้ี่จะอดทนและให้อภัย 
กำรเอำชนะควำมเกียจครำ้น และกำร
หลีกเลี่ยงบำปของกำรละเลย น่ีแคบ่ำง
เรือ่ง ถ้ำกำรท�ำผิดเป็นธรรมชำตวิสัิย
ของมนุษย์ เรำตอ้งล้มเหลวกี่ครัง้
ธรรมชำตขิองเรำจึงจะสิน้สุดจำกควำม
เป็นมนุษย์แล้วเป็นเหมือนพระเจ้ำ 
หลำยพันครัง้หรอื น่ำจะเป็นล้ำนครัง้
มำกกวำ่

โดยทรำบวำ่ในทำงคบัแคบและแคบ
น้ันจะเต็มไปดว้ยกำรทดลองและควำม
ล้มเหลวจะเกิดขึน้กับเรำทุกวนั พระผู้
ช่วยให้รอดทรงชดใช้อย่ำงไรข้อบเขต
เพื่อประทำนโอกำสให้เรำมำกเท่ำที่เรำ
จะผ่ำนกำรทดลองในชีวติมรรตยัไปได้
อย่ำงประสบควำมส�ำเรจ็ กำรตรงกัน
ข้ำมที่พระองคท์รงยอมให้เกิดขึน้อำจดู
เหมือนยำกเกินกวำ่จะเอำชนะไดแ้ละ
เกือบเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะแบกรบัไว ้
แตพ่ระองค์ ไม่ทรงปล่อยให้เรำสิน้หวงั

เพื่อให้ควำมหวงัของเรำรบัมือกับ
ควำมผันแปรไดเ้สมอเมื่อเผชิญกำร
ทดลองของชีวติ พระคณุของพระผู้ช่วย
ให้รอดพรอ้มและอยู่ตอ่หน้ำเรำตลอด
เวลำ พระคณุของพระองคค์อื “ควำม
ช่วยเหลือหรอืพลังจำกสวรรค,์ . . . พระ
เดชำนุภำพซ่ึงยอมให้ชำยและหญิงยึด

มั่นในชีวตินิรนัดรแ์ละควำมสูงส่ง หลัง
จาก พวกเขำพยำยำมอย่ำงสุดควำม
สำมำรถ” 10 พระคณุและพระเนตรแห่ง
ควำมรกัของพระองคอ์ยู่กับเรำตลอด
กำรเดนิทำงทัง้หมดขณะที่พระองค์
ทรงดลใจ บรรเทำภำระหนัก เสรมิสรำ้ง 
ปลดปล่อย คุม้ครอง เยียวยำและอีกนัย
หน่ึง “ทรงช่วยผู้คนของพระองค”์ แม้
ขณะพวกเขำสะดดุล้มลงตำมทำงคบั
แคบและแคบ 11

กำรกลับใจเป็นของประทำนจำกพระ
ผู้เป็นเจ้ำที่ ให้เรำเข้ำถึงไดต้ลอดเวลำ 
ช่วยให้เรำสำมำรถก้ำวจำกควำมล้มเหลว
ไปสู่ควำมล้มเหลวโดยไม่สูญเสียควำม
กระตอืรอืรน้ กำรกลับใจไม่ ใช่แผน
ส�ำรองในเหตกุำรณ์ที่เรำอำจล้มเหลว 
กำรกลับใจ เป็น แผนของพระองค ์ที่
รูว้ำ่เรำจะล้มเหลว น่ีคอืพระกิตตคิณุ
แห่งกำรกลับใจ และตำมข้อสังเกตของ
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ส่ิงน้ีจะ
เป็น “หลักสูตรตลอดชีวติ” 12

ในหลักสูตรกลับใจตลอดชีวติ
หลักสูตรน้ี ศีลระลึกคอืวธิีที่พระเจ้ำทรง
ก�ำหนดไวส้�ำหรบักำรเข้ำถึงกำรให้อภัย
จำกพระองคอ์ย่ำงตอ่เน่ือง ถ้ำเรำรบัส่วน
ดว้ยใจที่ชอกช�ำ้และวญิญำณที่ส�ำนึกผิด 
พระองคจ์ะทรงให้อภัยเรำทุกสัปดำห์
ขณะที่เรำก้ำวตอ่ไปจำกควำมล้มเหลว 
สู่ควำมล้มเหลวตำมเส้นทำงแห่ง 
พันธสัญญำ เพรำะ “ทัง้ที่พวกเขำมี
บำป, อุทรของเรำเต็มไปดว้ยควำม
สงสำรตอ่พวกเขำ.” 13

แตพ่ระองคจ์ะทรงให้อภัยเรำกี่ครัง้
เล่ำ ควำมอดกลัน้ของพระองคน์ำน
เพียงใด ครัง้หน่ึงเป โตรทูลถำมพระ ผู้
ช่วยให้รอดวำ่ “องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ 
ข้ำ พระ องคค์วรยกโทษให้พี่ น้องที่ท�ำ
ผิดตอ่ข้ำ พระ องคสั์กกี่ครัง้? ถึงเจ็ดครัง้
เชียวหรอื?” 14

เปโตรคดิวำ่ เจ็ดครัง้ น่ำจะเป็น
จ�ำนวนที่สูงพอจะเน้นควำมโง่เขลำของ
กำรให้อภัยมำกครัง้เกินไปและควำม
เมตตำกรณุำเช่นน้ันควรมีขีดจ�ำกัด ใน
พระด�ำรสัตอบ พระผู้ช่วยให้รอดทรง 
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บอกเปโตรเป็นนัยส�ำคญัวำ่อย่ำนับเลย
—อย่ำก�ำหนดขีดจ�ำกัดของกำรให้อภัย

“พระ เยซูตรสัตอบเขำวำ่ เรำไม่ได้
บอกท่ำนวำ่เจ็ดครัง้แตเ่จ็ด สิบครัง้คณู
เจ็ด” 15

เห็นไดชั้ดวำ่ พระผู้ช่วยให้รอดมิได้
ทรงก�ำหนดขีดจ�ำกัดสูงสุดวำ่ 490 
เพรำะน่ันจะเปรยีบไดก้ับกำรพูดวำ่กำร
รบัส่วนศีลระลึกมีขีดจ�ำกัดที่ 490 ครัง้ 
พอถึงครัง้ที่ 491 ผู้ตรวจสอบบัญชีจำก
สวรรคจ์ะเข้ำมำแทรกแซงและแจ้งวำ่ 
“เสียใจดว้ยนะ บัตรกลับใจของคณุ
หมดอำยุแล้ว—จำกน้ีไปคณุตอ้งดแูล
ตวัคณุเอง

พระเจ้ำทรงใช้ตัวเลขเจ็ดสิบคูณ
เจ็ดเป็นอุปลักษณ์ของกำรชดใช้อัน
ไม่มีที่สิน้สุด ควำมรกัอันล้นเหลือ และ
พระคุณอันไรข้ีดจ�ำกัดของพระองค ์
“แท้จรงิแล้ว, และ จะกีค่รัง้ก็ตาม 
ที่ผู้คนของเรำกลับใจเรำจะให้อภัยพวก
เขำส�ำหรบักำรล่วงละเมิดของพวกเขำ
ที่มีต่อเรำ.” 16

แตน่ั่นไม่ไดห้มำยควำมวำ่ศีลระลึก
เป็นใบอนุญำตให้ท�ำบำป น่ันเป็น
เหตผุลข้อหน่ึงที่มีประโยคน้ีในหนังสือ
โมโรไน “แตบ่่อยเท่ำที่พวกเขำกลับใจ
และแสวงหำกำรให้อภัย, ดว้ยเจตนาอัน
แท้จรงิ, พวกเขำไดร้บักำรให้อภัย.” 17

เจตนำอนัแทจ้รงิมนัียถงึ ดว้ย
ความพยายามอนัแทจ้รงิ และ
กำรเปลีย่นแปลงอนัแทจ้รงิ “กำร
เปลีย่นแปลง” เป็นค�ำหลกัทีคู่ม่อืพระ
คมัภรี์ ใช้นิยำมค�ำวำ่ การกลบัใจ “กำร
เปลีย่นแปลงควำมคดิและจติใจอนั

กอ่ใหเ้กดิเจตคติ ใหมต่อ่พระผูเ้ป็น
เจำ้, ตนเอง, และชีวติโดยรวม.” 18 กำร
เปลีย่นแปลงประเภทน้ันส่งผลใหเ้กดิ 
การเตบิโต ทำงวญิญำณ ควำมส�ำเรจ็ของ
เรำจงึไม่ ใช่ การกา้ว จำกควำมลม้เหลวไป
สู่ควำมลม้เหลว แตเ่ป็น การเตบิโต จำก
ควำมลม้เหลวไปสู่ควำมลม้เหลวโดยไม่
สูญเสียควำมกระตอืรอืรน้ 

เกี่ยวกับ การเปลีย่นแปลง จง
พิจำรณำข้อคดิอันเรยีบง่ำยน้ี “ส่ิงทัง้
หลำยที่ ไม่เปลี่ยนแปลงย่อมเป็นเหมือน
เดมิ” ข้อควำมก�ำป้ันทุบดนิน้ีไม่ไดม้ี
เจตนำจะดหูมิ่นสตปิัญญำของท่ำน
แตเ่ป็นปัญญำอันลึกซึง้ของประธำน
บอยด ์เค. แพคเกอรซ่ึ์งเสรมิตอ่ไปวำ่ 
“และเมื่อเรำผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลง— 
เราผ่าน” 19

เพรำะเรำไม่ตอ้งกำรจะ ผ่าน จนกวำ่
เรำจะเป็นเหมือนท่ีพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเป็น 20 เรำจงึตอ้งลกุขึน้ตอ่ไปทุก
ครัง้ที่เรำล้ม พรอ้มควำมปรำรถนำที่จะ
เตบิโตและก้ำวหน้ำขึน้เรือ่ยๆ แม้เรำ
จะมีควำมอ่อนแอ ในควำมอ่อนแอของ
เรำ พระองคต์รสัให้เรำมั่นใจวำ่ “กำรมี
พระคณุของเรำก็เพียงพอกับเจ้ำ เพรำะ
วำ่ควำมอ่อนแอมีที่ ไหน ฤทธำนุภำพ
ของเรำก็ปรำกฏเต็มที่ที่น่ัน” 21

กำรถ่ำยภำพแบบเรง่เวลำหรอื
แผนภูมิกำรเตบิโตเท่ำน้ันที่จะท�ำให้
เรำเห็นกำรเตบิโตทำงรำ่งกำยของเรำ
ไดอ้ย่ำงชัดเจน ในท�ำนองเดยีวกัน กำร
เตบิโตทำงวญิญำณของเรำ โดยปกติ
ไม่อำจรบัรู้ ไดน้อกจำกกำรมองย้อน
หลังผ่ำนเลนส์ของกำลเวลำ เรำควร

ตรวจสอบตนเองดว้ยกำรย้อนทบทวน
ควำมคดิและกำรกระท�ำในอดตีผ่ำน
เลนส์ดงักล่ำวอยู่เสมอเพื่อตระหนักใน
ควำมก้ำวหน้ำและสรำ้งแรงบันดำลใจ
ให้เรำ “มุ่งหน้ำดว้ยควำมแน่วแน่ในพระ
ครสิต,์ โดยมีควำมเจิดจ้ำอันบรบิูรณ์
แห่งควำมหวงั” 22

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกอย่ำงเป็นนิรนัดร์ ใน
พระกรณุำธิคณุที่เป่ียมดว้ยควำมรกั 
ควำมอดทน และควำมอดกลัน้ของพระ
บิดำพระมำรดำบนสวรรคแ์ละพระผู้
ช่วยให้รอด ผู้ทรงช่วยให้เรำมี โอกำสครัง้
ที่สองนับไม่ถ้วนในกำรเดนิทำงกลับไปสู่
ที่ประทับของพระองค ์ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เกำะแห่งทะเล กำรชุมนุมน้ีมีอยู่ ในทุก
ภูมิภำคของโลกที่ท่ำนอยู่ แม้สมำรท์
โฟนของท่ำนจะไดย้ินแตเ่สียงก็ตำม 
อธิกำรไม่ไดนั้บมือเรำที่ยกขึน้ แต่
สวรรคสั์งเกตเห็นมือเหล่ำน้ันแน่นอน
เพรำะเรำมีพันธสัญญำกับพระผู้เป็นเจ้ำ 
และกำรกระท�ำของเรำถูกบันทึกไว้ ใน
หนังสือแห่งชีวติ

พระเจา้ทรงเลือกศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์

พระเจ้ำทรงเลือกศำสดำพยำกรณ์
ด้วยพระองค์เอง ไม่มีกำรหำเสียง 
ไม่มีกำรถกเถียง ไม่มีกำรวำงมำดให้
ได้ต�ำแหน่ง ไม่มีควำมขัดแย้ง ควำม
คลำงแคลงใจ ควำมสับสน หรอืควำม
วุน่วำย ข้ำพเจ้ำยืนยันเช่นกันวำ่อ�ำนำจ
แห่งสวรรค์อยู่กับเรำในห้องชัน้บน
ของพระวหิำรขณะที่เรำสวดอ้อนวอน
ล้อมวงรอบประธำนเนลสันและรูสึ้ก
ถึงกำรอนุมัติของพระเจ้ำอย่ำงมิอำจ
ปฏิเสธได้

กำรเลือกประธำนเนลสันให้รบัใช้
เป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็น
เจ้ำเกิดขึน้เมื่อนำนมำแล้ว พระค�ำ
ที่พระเจ้ำตรสักับเยเรมีย์ประยุกต์ ใช้
กับประธำนเนลสันไดเ้ช่นกัน: “เรำ ได ้
รู ้จัก เจ้ำ ก่อน ที่ เรำ ได ้ก่อ รำ่ง ตวั เจ้ำ ขึน้ ใน 
ครรภ์และ ก่อน ที่ เจ้ำ คลอด จำก ครรภ์ 
เรำ ก็ ได ้ก�ำ หนด ตวั เจ้ำ ไว ้เรำ ได ้แตง่ ตัง้ 
เจ้ำ เป็น ผู้ เผย พระ วจนะ แก่ บรร ดำ 

พระเจ้ำในอำคำรน้ีในระหวำ่งกำรสนับ
สนุนประธำนเนลสันเป็นเหมือนกับ
ที่ท่ำนคำดหวงัไวทุ้กอย่ำง—น่ันคอื
เต็มไปดว้ยพลังทำงวญิญำณ แตก่ำร
ชุมนุมที่สวรรคน์�ำทำงไม่ไดอ้ยู่ ในศนูย์
กำรประชุมใหญ่น้ีเท่ำน้ันแตม่ีอยู่ทั่ว
โลกเช่นกัน ในห้องนมัสกำรในเอเชีย 
แอฟรกิำ และอเมรกิำเหนือ ในบ้ำนใน
อเมรกิำกลำง อเมรกิำใต ้และยุโรป บน
ลำนบ้ำนมีหลังคำในแปซิฟิกและหมู่

โดยเอล็เดอร์นีลแอล.แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ข้
  ำพเจ้ำขอตอ้นรบัเอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ  
กองและเอ็ลเดอรอ์ลูส์ิเสส ซวำเรส
สู่ควำมเป็นพีน้่องอนัยอดเยีย่มของ

โควรมัอคัรสำวกสิบสอง
ในกำรสนับสนุนประธำน รสัเซลล์ 

เอ็ม. เนลสันเป็นศำสดำพยำกรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำและประธำนศำสนจักร
ของพระเยซูครสิต์แห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำย เรำเป็นส่วนหน่ึงของกำรชุมนุม
ศักดิ์สิทธิ์ที่สวรรค์ก�ำหนด—ศักดิ์สิทธิ์
เพรำะคำดวำ่เหตุกำรณ์ในช่ัวโมงที่
ผ่ำนมำเกิดขึน้ในสวรรค์ตัง้แต่ก่อน
มีโลกขึน้มำ พระเจ้ำพระเยซูครสิต์
ผู้ทรงก�ำกับดูแลงำนของพระองค์ ได้
เสนอศำสดำพยำกรณ์ ผู้น� ำที่พระองค์
ทรงเจมิ ใหผู้้คนแหง่พนัธสัญญำของ
พระองค์วนัน้ีผ่ำนประธำนอำยรงิก์ โดย
ให้เรำได้แสดงออกอย่ำงเปิดเผยวำ่เรำ
เต็มใจสนับสนุนท่ำนและท�ำตำมค�ำ
แนะน�ำของท่ำน

ถึงสมำชิกหลำยล้ำนคนที่ ไม่ ไดอ้ยู่ที่
น่ีกับเรำในศนูย์กำรประชุมใหญ่ ข้ำพเจ้ำ
อยำกให้ท่ำนทรำบวำ่พระวญิญำณของ

ศาสดาพยากรณ์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้
ศาสดาพยากรณ์ไม่ได้ยืนระหว่างท่านกับพระผู้ช่วยให้รอด แต่ยืนข้าง 
ท่านและชีท้างให้ท่านไปหาพระผู้ช่วยให้รอด

การ์กาซอง, ฝร่ังเศส
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ประ ชำ ชำต”ิ 1 เพียงสำมปีก่อน เอ็ลเดอร ์
เนลสันในวยั 90 มีอำวโุสอันดบัส่ี โดย
มีอัครสำวกอำวโุสสองในสำมคนที่อำยุ
น้อยกวำ่ท่ำน พระเจ้ำผู้ทรงควบคมุ
ชีวติและควำมตำยทรงเลือกศำสดำ
พยำกรณ์ของพระองค ์ประธำนเนลสัน
ในวยั 93 มีสุขภำพดอีย่ำงน่ำทึ่ง เรำหวงั
วำ่ท่ำนจะอยู่กับเรำไปอีกสิบปีหรอืยี่สิบ
ปี แตเ่วลำน้ีเรำก�ำลังพยำยำมโน้มน้ำว
ให้ท่ำนอยู่ห่ำงจำกเนินสกี

แม้เรำสนับสนุนศำสดำพยำกรณ์วำ่
เป็นผู้ ไดร้บักำรเจิมจำกพระเจ้ำ แตข่อ
ให้ชัดเจนวำ่เรำนมัสกำรเฉพำะพระผู้
เป็นเจ้ำ พระบิดำบนสวรรคข์องเรำและ
พระบุตรของพระองค ์โดยผ่ำนคณุงำม
ควำมด ีพระเมตตำ และพระคณุของ
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต ์สักวนั
หน่ึงเรำจะไดเ้ข้ำไปในที่ประทับของ
พระองคอ์ีกครัง้ 2

เหตุใดเราจึงท�าตามศาสดาพยากรณ์
แตพ่ระเยซูทรงสอนควำมจรงิส�ำคญั

เกี่ยวกับผู้รบัใช้ที่พระองคท์รงส่งมำให้
เรำดว้ย พระองคต์รสัวำ่ “ผู้ ที่ ตอ้น รบั 
ท่ำน ทัง้ หลำย ก็ ตอ้น รบั เรำ และ ผู้ ที่ 
ตอ้น รบั เรำ ก็ ตอ้น รบั พระ องค ์ที่ ทรง ใช้ 
เรำ มำ” 3

บทบำทที่ส�ำคญัที่สุดของศำสดำ
พยำกรณ์ของพระเจ้ำคอืสอนเรำถึงพระ
ผู้ช่วยให้รอดและน�ำเรำไปหำพระองค์

มีเหตผุลมำกมำยให้ท�ำตำมประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แม้แตค่นที่ ไม่
นับถอืศำสนำเดยีวกบัเรำก็ยงัพดูวำ่ทำ่น
ปรำดเปรือ่ง ท่ำนเป็นแพทย์เมื่ออำยุ 22 
ปี ศัลยแพทย์หัวใจที่ ไดร้บัยกย่อง และ
ผู้บุกเบิกที่มีช่ือเสียงในกำรพัฒนำกำร
ผ่ำตดัเปิดหัวใจ

คนส่วนใหญ่ยอมรบัในปัญญำและ
วจิำรณญำณของท่ำน เก้ำทศวรรษ
ของกำรเรยีนรูชี้วติและควำมตำย กำร
ด�ำเนินชีวติโดยไม่ค�ำนึงถึงตนเอง กำร
รกัและสอนบุตรธิดำของพระผู้เป็น
เจ้ำทั่วทุกมุมโลก และประสบกำรณ์ที่
เพิ่มพูนขึน้จำกกำรมีบุตร 10 คน หลำน 
57 คนและเหลน 118 คน (จ�ำนวน
สุดท้ำยน้ีเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ เหลนชำยคน
หน่ึงเพิ่งเกิดเมื่อวนัพุธที่ผ่ำนมำน้ี)

คนที่รูจ้ักท่ำนดจีะพูดถึงประธำน
เนลสันวำ่ท่ำนประสบควำมยำกล�ำบำก
ของชีวติดว้ยศรทัธำและควำมกล้ำ
หำญ เมื่อมะเรง็ครำ่ชีวติเอมิลีบุตรสำว
วยั 37 ปีของท่ำน ทิง้สำมีและลูกเล็กๆ 
ห้ำคนไว ้ข้ำพเจ้ำไดย้ินท่ำนพูดวำ่ “ผม
เป็นพ่อ เป็นหมอ และเป็นอัครสำวก
ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์แตผ่มตอ้ง

ก้มศีรษะและยอมรบัวำ่ ‘อย่ำให้เป็นไป
ตำมใจข้ำพระองค ์แต่ ให้เป็นไปตำม
พระทัยของพระองค’์” 4

ยามบนหอสูง
ถึงแม้เรำช่ืนชมคณุสมบัตทิี่งดงำม

ทัง้หมดน้ี เหตใุดเรำจึงท�ำตำมประธำน
เนลสัน เหตใุดเรำจึงท�ำตำมศำสดำ
พยำกรณ์ เพรำะพระเจ้ำพระเยซูครสิต์
ทรงเรยีกท่ำนและแตง่ตัง้ท่ำนเป็นยำม
บนหอสูงของพระองค์

กำรก์ำซองเป็นเมืองในฝรัง่เศส มี
ก�ำแพงล้อมรอบ ตัง้อยู่ตัง้แตยุ่คกลำง
หอคอยสูงขึน้มำจำกปรำกำร สรำ้งไว้ ให้
ยำมที่ยืนบนหอคอยน้ันทัง้กลำงวนัและ
กลำงคนืคอยเฝ้ำระวงัศัตรใูนระยะไกล 
เมื่อยำมเห็นศัตรใูกล้เข้ำมำ เสียงเตอืน
ของเขำป้องกันชำวเมืองกำรก์ำซองจำก
อันตรำยใกล้ตวัที่พวกเขำมองไม่เห็น

ศำสดำพยำกรณ์เป็นยำมบนหอ
สูง คอยป้องกันเรำจำกอันตรำยทำง
วญิญำณที่เรำอำจมองไม่เห็น

พระเจ้ำตรสักับเอเสเคยีลวำ่ “เรำได้
ตัง้เจ้ำให้เป็นคนยำมส�ำหรบัพงศ์ พันธุ์
อิสรำ เอล และเมื่อเจ้ำได ้ยินถ้อย ค�ำจำก
ปำกเรำ เจ้ำจงเตอืนพวก เขำแทนเรำ.” 5

บ่อยครัง้เรำพูดวำ่เรำตอ้งท�ำตำม
ศำสดำพยำกรณ์ แตล่องพิจำรณำภำระ

ประธานเนลสันกับเหลนคนท่ี 118
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อันหนักหน่วงน้ีที่พระเจ้ำทรงวำงบน
ศำสดำพยำกรณ์ “เจ้ำไม่ ไดก้ล่ำวเตอืน
คนอธรรม . . . [และ] คนอธรรมน้ัน . . . 
ตำยเน่ือง จำกควำมผิด บำปของเขำ . . . 
เรำจะลง โทษเจ้ำเรือ่งโลหิตของเขำ” 6

พยานส่วนตวัท่ียิง่ใหญ่กวา่
เรำสนับสนุนประธำนเนลสันเช่น

ที่เรำจะสนับสนุนเปโตรหรอืโมเสส
ถ้ำเรำมีชีวติในสมัยน้ัน พระผู้เป็นเจ้ำ
รบัส่ังกับโมเสสวำ่ “เรำจะช่วยเจ้ำให้
พูด และจะสอนค�ำซ่ึงควรจะพูด” 7 เรำ
ฟังศำสดำพยำกรณ์ของพระเจ้ำดว้ย
ศรทัธำวำ่ถ้อยค�ำของท่ำน “มำจำกปำก 
[ของพระองค]์ เอง” 8

น่ีเป็นศรัทธำที่งมงำยหรือ ไม่ ใช่
เลย เรำแต่ละคนมีพยำนทำงวิญญำณ
ยืนยันควำมจริงของกำรฟ้ืนฟูพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ โดยควำม
ตัง้ใจและกำรเลือกของเรำ เช้ำวันน้ี
เรำยกมือเพื่อประกำศว่ำเรำปรำรถนำ
จะสนับสนุนศำสดำพยำกำรณ์ของ
พระเจ้ำโดย “ควำมไว้วำงใจ, ศรัทธำ, 
และกำรสวดอ้อนวอน” 9 และท�ำ 
ตำมค�ำแนะน� ำของท่ำน เรำเหล่ำ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยมีเอกสิทธิ์ที่จะรับ
พยำนส่วนตัวว่ำกำรเรียกของประธำน
เนลสันมำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ แม้เคธี

ภรรยำข้ำพเจ้ำจะรู้จักประธำนเนลสัน
เป็นส่วนตัวเกือบสำมทศวรรษแล้ว
และไม่สงสัยเรื่องบทบำทของท่ำน 
กำรวำงมือมอบหน้ำที่ ให้ท่ำน เธอ
เริ่มอ่ำนค�ำพูดกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ทัง้หมดของท่ำนตลอด 34 ปีที่ผ่ำน
มำ สวดอ้อนวอนขอให้มีควำมมั่นใจ
ลึกซึง้ขึน้ในบทบำทกำรเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ของท่ำน ข้ำพเจ้ำสัญญำกับ
ท่ำนว่ำพยำนย่ิงใหญ่กว่ำน้ีจะมำสู่ท่ำน
เมื่อท่ำนแสวงหำอย่ำงนอบน้อมและ
มีค่ำควร

เหตใุดเรำจึงเต็มใจเดนิตำมเสียง
ศำสดำพยำกรณ์ของเรำ ส�ำหรบัคนที่
พำกเพียรแสวงหำชีวตินิรนัดร ์เสียง
ของศำสดำพยำกรณ์จะน�ำควำม
ปลอดภัยทำงวญิญำณเข้ำมำในช่วงเวลำ
ที่วุน่วำยมำก

เรำมีชีวติอยู่บนโลกที่อึงอลดว้ยเสียง
นับล้ำน อินเทอรเ์น็ต สมำรท์โฟน และ
ควำมบันเทิงมำกมำยพยำยำมเรยีกรอ้ง
ควำมสนใจเรำและยัดเยียดอิทธิพลให้
เรำ โดยหวงัวำ่เรำจะซือ้ผลิตภัณฑ์ของ
พวกเขำและน�ำมำตรฐำนของพวกเขำ
มำใช้

ข้อมูลและควำมเห็นที่เรยีงรำยเข้ำมำ
ไม่จบสิน้เตอืนให้เรำนึกถึงค�ำเตอืนใน
พระคมัภีรเ์รือ่งกำร “ถูกซัดไปซัดมำ” 10 
“ถูกลมพัดซัดไปมำ” 11 และถูกข่มขวญั
โดย “เล่ห์กล” ของคนเหล่ำน้ันที่คอย 
“ล่อลวง” 12

กำรตรงึจิตวญิญำณเรำไวก้ับพระเจ้ำ
พระเยซูครสิตเ์รยีกรอ้งให้ฟังคนที่
พระองคท์รงส่งมำ กำรท�ำตำมศำสดำ
พยำกรณ์ในโลกที่วุน่วำยเปรยีบเสมือน
กำรห่มผ้ำห่มหนำนุ่มในวนัที่อำกำศ
หนำวจัด

เรำอยู่ ในโลกของเหตผุล กำรถกเถียง 
กำรโตแ้ย้ง ตรรกะ และค�ำอธิบำย กำร
สงสัยวำ่ “ท�ำไม” ส่งผลดี ในหลำยๆ ดำ้น
ของชีวติเรำ ท�ำให้เรำได้ ใช้พลังปัญญำ
น�ำทำงกำรเลือกและกำรตดัสินใจ
มำกมำยที่เรำประสบทุกวนั

แตบ่่อยครัง้สุรเสียงของพระเจ้ำมำ

โดยไม่มีค�ำอธิบำย 13 นำนก่อนจะมีกำร
ศึกษำวจิัยผลกระทบที่ควำมไม่ซ่ือสัตย์
มีตอ่คูส่มรสและบุตรที่วำงใจ พระเจ้ำ
ตรสัวำ่ “ห้ำม ล่วง ประ เวณี ผัว เมีย เขำ” 14 
มำกกวำ่กำรพึ่งพำสตปิัญญำอย่ำงเดยีว 
เรำเห็นคณุคำ่ในของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์

จงอยา่ประหลาดใจ
เสียงของศำสดำพยำกรณ์ขณะ

พูดอย่ำงอ่อนโยน บ่อยครัง้จะเป็น
เสียงขอร้องให้เรำเปลี่ยนแปลง กลับ
ใจ และหันกลับมำหำพระเจ้ำ เมื่อต้อง
แก้ ไข อย่ำรอช้ำ และไม่ต้องตกใจเมื่อ
เสียงเตือนของศำสดำพยำกรณ์ขัด
กับควำมเห็นยอดนิยมของยุคสมัย ผู้
ไม่เช่ือที่เดือดดำลโยนลูกไฟแห่งกำร
เยำะเย้ยใส่ทันทีที่ศำสดำพยำกรณ์
เริ่มพูดเสมอ เม่ือท่ำนอ่อนน้อมถ่อม
ตนท�ำตำมค�ำแนะน�ำของศำสดำ
พยำกรณ์ของพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำสัญญำ
ว่ำท่ำนจะได้พรเพ่ิมเติมของควำม
ปลอดภัยและสันติ

อย่ำประหลำดใจถ้ำบำงครัง้ควำม
เห็นส่วนตวัของท่ำนไม่ตรงกับค�ำสอน
ของศำสดำพยำกรณ์ของพระเจ้ำใน
ตอนแรก น่ีเป็นช่วงเวลำของกำรเรยีน
รู ้ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อเรำคกุเข่ำ
สวดอ้อนวอน เรำเดนิหน้ำดว้ยศรทัธำ 
วำงใจในพระผู้เป็นเจ้ำ โดยรูว้ำ่เมื่อเวลำ
ผ่ำนไปเรำจะไดร้บัควำมชัดเจนทำง
วญิญำณมำกขึน้จำกพระบิดำบนสวรรค ์
ศำสดำพยำกรณ์ท่ำนหน่ึงอธิบำยวำ่ของ
ประทำนอันหำที่เปรยีบมิไดข้องพระผู้
ช่วยให้รอดคอื “พระประสงคข์องพระ
บุตรกลืนเข้ำไปในพระประสงคข์องพระ
บิดำ” 15 กำรยอมให้ควำมประสงคข์อง
เรำเป็นไปตำมพระประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้ำไม่ ใช่กำรยอมแพ้แตเ่ป็นจุดเริม่
ตน้ของชัยชนะอันรุง่โรจน์

บำงคนจะพยำยำมช�ำแหละถ้อยค�ำ
ของศำสดำพยำกรณ์ โดยพยำยำมที่
จะทรำบวำ่อะไรคอืเสียงของศำสดำ
พยำกรณ์และอะไรคอืควำมเห็นส่วนตวั
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ในปี 1982 สองปีก่อนไดร้บัเรยีก 
เป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ บรำเดอร ์
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่ำววำ่ “ข้ำพเจ้ำ
ไม่เคยถำมตวัเองวำ่ ‘ตอนไหนศำสดำ
พยำกรณ์พูดในฐำนะศำสดำพยำกรณ์
และตอนไหนไม่ ใช่’ ควำมสนใจของ
ข้ำพเจ้ำคอื ‘ข้ำพเจ้ำจะเป็นเหมือน
ท่ำนมำกขึน้ไดอ้ย่ำงไร’” และท่ำนเพิ่ม
เตมิวำ่ “[ปรชัญำ] ของข้ำพเจ้ำคอืเลิก
ใส่เครือ่งหมำยค�ำถำมหลังค�ำกล่ำว
ของศำสดำพยำกรณ์และใส่อัศเจรยี์
แทน” 16 น่ีคอืวธิีที่คนอ่อนน้อมถ่อมตน
ทำงวญิญำณเลือกวำงระเบียบชีวติตน 
เวลำน้ี 36 ปีให้หลัง ท่ำนเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ของพระเจ้ำ

เพิ่มพนูศรัทธาของท่านใน
พระผูช่้วยใหร้อด

ในชีวติส่วนตวัของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้
พบวำ่เมือ่ขำ้พเจำ้ศึกษำถอ้ยค�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์ของพระผูเ้ป็นเจำ้รว่ม
กบักำรสวดออ้นวอน และดว้ยควำม
อดทน คอ่ยๆ ท�ำใหค้วำมประสงคข์อง
ข้ำพเจำ้สอดคลอ้งกบัค�ำสอนท่ีไดร้บักำร
ดลใจของทำ่น ศรทัธำของข้ำพเจำ้ใน

พระเจ้ำพระเยซคูรสิตเ์พิม่ขึน้เสมอ 17 
หำกเรำเลอืกเมนิเฉยค�ำแนะน�ำและคดิ
วำ่เรำรูด้กีวำ่ ศรทัธำของเรำจะซวนเซ
และเรำจะมองไมเ่ห็นนิรนัดร ข้ำพเจำ้
สัญญำวำ่เมือ่ทำ่นยงัคงแน่วแน่ในกำรท�ำ
ตำมศำสดำพยำกรณ์ ศรทัธำของท่ำนใน
พระผูช่้วยใหร้อดจะเพิม่ขึน้

พระผูช่้วยใหร้อดตรสัวำ่ “ศำสดำ
พยำกรณ์ทัง้หมด . . . เป็นพยำนถงึเรำ” 18

ศำสดำพยำกรณ์ ไม่ไดย้นืระหวำ่ง
ทำ่นกบัพระผูช่้วยใหร้อด แตย่นืขำ้ง
ทำ่นและชีท้ำงใหท้ำ่นไปหำพระผูช่้วย
ใหร้อด หน้ำทีร่บัผดิชอบทีย่ิง่ใหญท่ีสุ่ด
ของศำสดำพยำกรณ์และของขวญัอนั
ล�ำ้คำ่ทีสุ่ดทีท่ำ่นมอบใหเ้รำคอืพยำนอนั
มัน่คงของทำ่น ควำมรูท้ีแ่น่นอนของ
ทำ่นวำ่พระเยซคูอืพระครสิต ์ศำสดำ
พยำกรณ์ของเรำประกำศเช่นเดยีวกบั 
เปโตรวำ่ “พระองคเ์ป็นพระครสิต ์พระ
บตุรของพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ 19

สักวนัหน่ึงในอนำคต เมื่อเรำมอง
ย้อนมำที่ชีวติมรรตยัของเรำ เรำจะดี ใจ
ที่ ไดเ้ดนิอยู่บนแผ่นดนิโลกในสมัยที่
ศำสดำพยำกรณ์มีชีวติอยู่ ในวนัน้ัน 
ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนวำ่เรำจะสำมำรถ
พูดไดว้ำ่

เรำฟังท่ำน
เรำเช่ือท่ำน
เรำศึกษำถ้อยค�ำของท่ำนดว้ยควำม

อดทนและศรทัธำ
เรำสวดอ้อนวอนให้ท่ำน
เรำยืนเคยีงข้ำงท่ำน
เรำอ่อนน้อมมำกพอจะท�ำตำมท่ำน
เรำรกัท่ำน
ข้ำพเจ้ำมอบค�ำพยำนจำกใจจรงิให้

ท่ำนวำ่พระเยซูคอืพระครสิต ์พระผู้
ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรำ และ
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันคอืศำสดำ
พยำกรณ์ที่ ไดร้บักำรเจิมของพระองค์
บนแผ่นดนิโลก ในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. เยเรมีย์ 1:5.
 2. ด ู2 นีไฟ 2:8.

 3. มัทธิว 10:40.
 4. ควำมทรงจ�ำส่วนบุคคล; ด ูSpencer J. 

Condie, Russell M. Nelson: Father, 
Surgeon, Apostle (2003), 235, ดว้ย.

 5. เอเสเคยีล 33:7.
 6. เอเสเคยีล 33:8.
 7. อพยพ 4:12.
 8. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 21:5.
 9. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 107:22.
 10. เอเฟซัส 4:14.
 11. ยำกอบ 1:6.
 12. เอเฟซัส 4:14.
 13. ประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์เคยกล่ำวไวว้ำ่

“ ในกำรสัมภำษณ์ปี 1988 . . . ข้ำพเจ้ำ
อธิบำยทัศนคตทิี่มีตอ่ควำมพยำยำมให้เหตผุล
แห่งควำมเป็นมรรตยัส�ำหรบักำรเปิดเผยจำก
สวรรค์

“‘ถ้ำคณุอ่ำนพระคมัภีร์ โดยมีค�ำถำมน้ีใน
ใจ “เหตใุดพระเจ้ำทรงบัญชำอย่ำงน้ีหรอืเหตุ
ใดพระองคท์รงบัญชำอย่ำงน้ัน” คณุจะพบวำ่
มีเหตผุลให้ ไม่ถึงหน่ึงในรอ้ยพระบัญชำ กำร
ให้เหตผุลไม่ ใช่แบบแผนของพระเจ้ำ เรำ 
[มนุษย์] สำมำรถเสนอเหตผุลให้กำรเปิดเผย
ได ้เรำสำมำรถเสนอเหตผุลให้พระบัญญัติ
ได ้เมื่อเรำท�ำเช่นน้ัน เรำก�ำลังพึ่งพำตวัเรำ
เอง บำงคนเสนอเหตผุลให้ [กำรเปิดเผย] 
. . . และกลับกลำยเป็นวำ่เหตผุลเหล่ำน้ันผิด
มหันต ์มีบทเรยีนในน้ัน. . .ผมตดัสินใจมำ
นำนแล้ววำ่ผมมีศรทัธำในพระบัญชำและผม
ไม่มีศรทัธำในเหตผุลที่น�ำเสนอ’ . . .

“‘. . . ส�ำหรบัผมดเูหมือนไม่จ�ำเป็นตอ้ง
เส่ียงรบัเหตผุลทัง้หมด . . .ขอใหเ้รำอยำ่ท�ำผิด
พลำดเช่นที่เคยท�ำในอดีต . . . โดยพยำยำม
เสนอเหตผุลให้กำรเปิดเผย เหตผุลเหล่ำน้ัน
กลับกลำยเป็นวำ่มนุษย์คดิคน้ขึน้เองเป็นส่วน
ใหญ่ กำรเปิดเผยคอืส่ิงที่เรำสนับสนุนวำ่เป็น
พระประสงคข์องพระเจ้ำและควำมปลอดภัย
อยู่ที่น่ัน’” (Life’s Lessons Learned [2011], 
68–69).

 14. อพยพ 20:14.
 15. โมไซยำห์ 15:7.
 16. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ใน Lane Johnson, 

“Russell M. Nelson: A Study in 
Obedience,” Tambuli, Jan. 1983, 26.

 17. ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์กล่ำววำ่ “ควำมคดิ
ที่ ไม่ถูกตอ้งอีกอย่ำงหน่ึงคอืกำรเช่ือวำ่กำร
เลือกที่จะยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัค�ำแนะน�ำ
ของศำสดำพยำกรณ์น้ันเหมือนเป็นเพียง
กำรตดัสินใจวำ่จะรบัค�ำแนะน�ำที่ดแีละรบัผล
ประโยชน์หรอือยู่เฉยๆ ตรงที่เรำอยู่เหมือน
เดมิ แตก่ำรเลือกไม่รบัค�ำแนะน�ำของศำสดำ
พยำกรณ์เปลี่ยนจุดที่เรำยืน จุดน้ันเป็น
อันตรำยมำกขึน้ กำรไม่รบัค�ำแนะน�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์บั่นทอนพลังควำมสำมำรถใน
กำรรบัค�ำแนะน�ำที่ ไดร้บักำรดลใจในอนำคต 
เวลำดทีี่สุดในกำรตดัสินใจช่วยโนอำห์ตอ่เรอื
คอืครัง้แรกที่เขำขอให้ช่วย แตล่ะครัง้ที่เขำ
ขอหลังจำกน้ัน กำรไม่ตอบรบัแตล่ะครัง้จะ
บั่นทอนควำมรู้สึกไวต่อพระวิญญำณ และ
ดว้ยเหตน้ีุค�ำขอของเขำแตล่ะครัง้จงึดเูหมือน
โง่เขลำยิ่งกว่ำเดิมจนกระทั่งฝนมำ แล้วก็
สำยเกินไป” (“Finding Safety in Counsel,” 
Ensign, May 1997, 25).

 18. 3 นีไฟ 20:24.
 19. มัทธิว 16:16; ด ูยอห์น 6:69 ดว้ย.
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ส�ำหรบักำรรบัใช้ที่เต็มใจของพวกท่ำน 
โปรดยกมือ

ขอเสนอวำ่เรำปลดพรอ้มแสดง 
ควำมขอบคณุจำกใจ ซิสเตอรบ์อนน่ี  
แอล. ออสคำรสั์น, ซิสเตอรแ์ครอล 
เอฟ. แมคคองกี, และซิสเตอรนี์ลล์ 
เอฟ. แมรร์อิอตต ์ในฐำนะฝ่ำยประธำน
เยำวชนหญิงสำมัญ เช่นเดยีวกับเรำขอ
ปลดสมำชิกคณะกรรมกำรเยำวชนหญิง
สำมัญผู้รบัใช้อย่ำงดเียี่ยม

ผู้ที่จะรว่มแสดงควำมขอบคณุตอ่
พี่น้องสตรเีหล่ำน้ีส�ำหรบักำรรบัใช้และ
กำรอุทิศตนอันโดดเดน่ของพวกเธอ 
โปรดยกมือ

ขอเสนอวำ่เรำปลดซิสเตอรบ์อนน่ี 
เอช. คอรด์อนจำกกำรรบัใช้เป็นทีป่รกึษำ
ทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมญั

ผู้ที่ปรำรถนำจะแสดงควำมขอบคณุ
แก่ซิสเตอรค์อรด์อน โปรดยกมือ

ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนบคุคลตอ่ไป
น้ีใหร้บัใช้เป็นสมำชิกในฝ่ำยประธำน 
โควรมัสำวกเจ็ดสิบ มผีลทนัท:ี เอ็ลเดอร์
คำรล์ บ.ี คกุและเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ซี. เกย์

บุคคลตอ่ไปน้ีจะรบัใช้เป็นสมำชิกใน
ฝ่ำยประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบเช่นกัน 
มีผลวนัที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 2018: เอ็ลเด
อรเ์ทอเรนซ์ เอ็ม. วนิสัน, เอ็ลเดอร ์
โฮเซ เอ. เทียเซียรำ, และเอ็ลเดอร์
คำรล์อส เอ. โกดอย

ผู้ที่ปรำรถนำจะแสดงควำมขอบคุณ
แก่เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เหล่ำน้ีส�ำหรับ
กำรรับใช้ที่อุทิศตนของพวกท่ำน 
โปรดยกมือ

ขอเสนอวำ่เรำปลดสำวกเจ็ดสิบภำคตอ่
ไปน้ี: สตเีวน อำร.์ แบงเกอรเ์ทอร,์ แมทธวิ 
แอล. คำรเ์พนเทอร,์ มำไธอัส เฮลด,์ เดวดิ 
พ.ี โฮเมอร,์ คำยล ์เอส. แมคเคย์, อำร.์ 
สก็อตต ์รเูนีย, และฮวน ปำโบล วยิำร์

ผู้ที่ปรำรถนำจะรว่มแสดงควำม
ขอบคณุแก่เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เหล่ำน้ี

โดยประธานดลัลินเอช.โอค๊ส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

เ รำขอแจ้งวำ่รำยงำนสถิต ิซ่ึงปกติ
แล้วจะน�ำเสนอในภำคน้ีของกำร
ประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน ตอ่

จำกน้ีจะเผยแพร่ ในเวบ็ LDS.org ทันที
หลังจำกกำรประชุมน้ีและจะรวมอยู่ ใน
นิตยสำรศำสนจักรฉบับกำรประชุมใหญ่

ตอ่ไปน้ีข้ำพเจ้ำจะเสนอกำร
เปลี่ยนแปลงผู้น�ำศำสนจักรและเจ้ำ
หน้ำที่สำมัญและสำวกเจ็ดสิบภำคของ
ศำสนจักรเพื่อกำรออกเสียงสนับสนุน 
หลังจำกน้ันบรำเดอรเ์ควนิ อำร.์ เจอร์
เก็นเซ็น กรรมกำรผู้จัดกำรแผนกตรวจ
สอบบัญชีศำสนจักรจะอ่ำนรำยงำน
ตรวจสอบบัญชี

โดยไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นสมำชิก
ใหม่ของโควรมัอัครสำวกสิบสอง ขอ
เสนอวำ่เรำปลดเอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ 
ดบัเบิลยู. กองและเอ็ลเดอรอ์ูลิส์เสส 
ซวำเรสจำกกำรรบัใช้เป็นสมำชิกในฝ่ำย
ประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบ

นอกจำกน้ี ขอปลดเอ็ลเดอรเ์ครก  
ซี. ครสิเต็นเซ็น, เอ็ลเดอรล์ินน์ จี. 
รอบบินส์, และเอ็ลเดอรฮ์วน เอ. อูเซดำ 
จำกกำรรบัใช้เป็นสมำชิกในฝ่ำย
ประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบ มีผล ณ 
วนัที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 2018

การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ี
ศาสนจกัร
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ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้นหำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนสำวกเจ็ดสิบ

เจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญต่อ่ไปน้ี: สตเีวน อำร.์ 
แบงเกอรเ์ทอร,์ แมทธวิ แอล. คำรเ์พน
เทอร,์ แจ็ค เอ็น. เจอรำรด์, มำไธอสั เฮลด,์ 
เดวดิ พ.ี โฮเมอร,์ คำยล ์เอส. แมคเคย,์ 
ฮวน ปำโบล วยิำร,์ และทำคำชิ วะดะ

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้น โปรดท�ำเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนสำวกเจ็ดสิบ

ภำคคนใหม่ดงัรำยช่ือตอ่ไปน้ี: รชิำรด์ 
เค. อำฮัดจี, อลัเบอร์ โต เอ. อลัวำเรซ, 
เดวน ด.ี เบลล์, เกลนน์ เบอรเ์กสส์, 
วคิเตอร ์อำร.์ คลัเดอรอน, อำเรยีล อ.ี 
ชำปำร์ โร, แดเนียล คอร์ โดวำ, จอหน์ 
เอ็น. เครก, ไมเคลิ ซีสลำ, วลิเลยีม เอช. 
เดวสิ, รชิำรด์ เจ. เดอวรสี, ไคลำร ์จ.ี 
ดอมงิเกซ, ฌอน ดกัลำส, ไมเคลิ เอ. 
ดนัน์, เคนเนธ เจ. เฟอรม์ำจ, เอ็ดกำร ์
ฟลอเรส, ซิลวิโอ ฟลอเรส, เซำโล จ.ี 
ฟรงัโค, คำรล์อส เอ. เจนำโร, มำรก์ เอ. 
กลิมวัร,์ เซอรฮี์โอ เอ. โกเมซ, โรเบอร์ โต 
กอนซำเลซ, วริฮิ์ลิโอ กอนซำเลซ, 
สเป็นเซอร ์อำร.์ กรฟิฟิน, แมทธวิ เอส. 
ฮำรด์งิก,์ เดวดิ เจ. แฮรร์สิ, เควนิ เจ. 
ฮำธำเวย,์ รชิำรด์ ฮอลซัพเฟิล, อสุตำช 
อลิงุกำ, โอเคชคุว ูไอ. อิโม, ปีเตอร ์เอ็ม. 
จอหน์สัน, ไมเคลิ ด.ี โจนส์, พงักเ์ว 
เอส. คองโกโล, จอรจ์ เคนเนธ จ.ี ล,ี 
อำเรเทมิโอ ซี. มำลิกอน, เอ็ดกำร ์ 
เอ. แมนทลิลำ, ลินคอลน์ พ.ี มำรต์นิส์,  
คลเีมนท ์เอ็ม. มัทสวำโกธำตำ, คำรล์  
อำร.์ มอเรอร,์ แดเนียล เอส. เมร ์ทีส่อง,  
เกลน ด.ี เมลลำ, ไอแซค เค. มอรร์สัิน,  
ยตูะกะ นะกะโตะโมะ, อลัลสิแตร ์บ.ี  
ออดเจอรส์, อำร.์ เจฟฟรยี ์พำรเ์คอร,์  
วคิเตอร ์พ.ี แพทรคิ, เดนิส อ.ี พเินดำ,  
เอนรเิก เอส. ซิมปลิซิโอ, เจฟฟรยี ์เอช.  
ซิงเกอร,์ ไมเคลิ แอล. สตำหล์,ี จำรอต  
สุเบยีนโตโร, เจฟฟรยี ์เค. เวตเซิล,  
ไมเคลิ เอส. วลิสเตด, เฮลมทุ วอนดรำ,  
และเดวดิ แอล. ไรท์ 

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้นหำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอว่ำเรำสนับสนุนบอนน่ี เอช. 

คอร์ดอน เพื่อรับใช้เป็นประธำน
เยำวชนหญิงสำมัญ พร้อมมิเชลล์ 
ลินน์ เครก ในฐำนะที่ปรึกษำที่หน่ึง

และรีเบคคำ ลินน์ แครเวน ในฐำนะที่
ปรึกษำที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้นโปรดยกมือ
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนลิซำ เรเน 

ฮำรค์เนสส์ เพื่อรบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่
หน่ึงในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญ

รายงานจากแผนกตรวจสอบบญัชี
ของศาสนจกัรปี2017

น�าเสนอโดยเควนิอาร์.เจอร์เกน็เซ็น

กรรมการผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบบญัชีของศาสนจกัร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยคุสุดท้าย

เ รยีนเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่: ดงัที่ก�ำกับไว้ โดยกำรเปิดเผยใน ภำคที่ 120 
ของพระคมัภีรห์ลักค�ำสอนและพันธสัญญำ สภำจัดกำรส่วนสิบ—ซ่ึง
ประกอบดว้ยฝ่ำยประธำนสูงสุด โควรมัอัครสำวกสิบสอง และฝ่ำยอธิกำร

ควบคมุ—มีอ�ำนำจอนุมัตกิำรใช้จ่ำยเงินทุนของศำสนจักร หน่วยงำน
ของศำสนจักรใช้จ่ำยเงินทุนให้อยู่ ในงบประมำณที่ ไดร้บัอนุมัต ิและตำม
นโยบำยกับระเบียบปฏิบัติ

แผนกตรวจสอบบัญชีของศำสนจักร ซ่ึงประกอบดว้ยเจ้ำหน้ำที่ระดบัมือ
อำชีพที่ ไดร้บักำรรบัรองและท�ำงำนอิสระโดยไม่ขึน้อยู่กับแผนกอื่นๆ ของ
ศำสนจักร มีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรตรวจสอบบัญชีเพื่อจุดประสงค์ ในกำร
ให้กำรรบัรองที่เหมำะสมในเรือ่งรำยรบัของเงินบรจิำค รำยจ่ำยที่เกิดขึน้ 
และกำรปกป้องดแูลทรพัย์สินของศำสนจักร

ตำมกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบ แผนกตรวจสอบบัญชีของศำสนจักรลง
ควำมเห็นวำ่ ในแง่ของทรพัย์สิน รำยรบัของเงินบรจิำค รำยจ่ำยที่เกิดขึน้ 
และทรพัย์สินของศำสนจักรส�ำหรบัปี 2017 ไดร้บักำรบันทึกและจัดกำร
ตำมงบประมำณศำสนจักรที่ ไดร้บัอนุมัต ิและตำมนโยบำย ตลอดจน
แนวทำงที่ถือปฏิบัตติำมระบบบัญชี ศำสนจักรปฏิบัตติำมแนวทำงที่สอนให้
กับสมำชิกเกี่ยวกับกำรด�ำเนินชีวติให้อยู่ ในงบประมำณ หลีกเลี่ยงกำรเป็น
หน้ี และกำรเก็บออมเพื่อยำมจ�ำเป็น

ขอแสดงควำมนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีศำสนจักร
เควนิ อำร.์ เจอรเ์ก็นเซ็น
กรรมกำรผู้จัดกำร ◼
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ข้ำพเจ้ำจะน�ำเสนอตวัอย่ำงหลำยๆ 
ดำ้นที่เน้นคณุสมบัตเิหมือนพระครสิต์
ก่อนจะระบุคณุลักษณะเฉพำะเจำะจง
ในข่ำวสำรช่วงหลังของข้ำพเจ้ำ ขอให้
ท่ำนตัง้ใจฟังตวัอย่ำงแตล่ะเรือ่งและ
พิจำรณำค�ำตอบพรอ้มข้ำพเจ้ำส�ำหรบั
ค�ำถำมที่ข้ำพเจ้ำจะถำม

ตวัอยา่ง#1เศรษฐีหนุ่มกบัอมิวเลค็
ในพันธสัญญำใหม่ เรำเรียนเรื่อง

เศรษฐีหนุ่มท่ีทูลถำมพระเยซูวำ่ 
“ท่ำนอำจำรย์ ข้ำพเจ้ำจะต้องท�ำควำม
ดีอะไรบ้ำงจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์?” 2 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนเศรษฐี
หนุ่มให้รกัษำพระบัญญัติก่อน ต่อจำก
น้ันพระอำจำรย์ประทำนข้อก�ำหนด
เพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรและ
สภำวกำรณ์ของเขำ

“พระ เยซูตรสักับเขำวำ่ ถ้ำท่ำน
ตอ้ง กำรจะเป็นคนดพีรอ้ม จงไปขำย
ทรพัย์ส่ิง ของที่ท่ำนมีอยู่ แจก จ่ำยให้คน
ยำก จน แล้วท่ำนจะมีทรพัย์ สมบัติ ใน
สวรรค ์และจงตำมเรำมำ

“เมือ่ชำย หนุ่มได ้ยนิถอ้ย ค�ำน้ันก็ออก
ไปเป็นทุกข ์เพรำะเขำมทีรพัย ์สินจ�ำ นวน 
มำก” 3

โดยเอล็เดอร์เดวดิเอ.เบดนาร์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ข้
  ำพเจ้ำยินดี ในโอกำสอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ ได้สนับสนุนผู้น�ำ
ศำสนจักรของเรำ และขอต้อน

รับเอ็ลเดอร์กองและเอ็ลเดอร์ซวำเรสสู่
โควรัมอัครสำวกสิบสองจำกใจจริง กำร
ปฏิบัติศำสนกิจของบุรุษผู้ซ่ือสัตย์ทัง้
สองจะเป็นพรแก่บุคคลและครอบครัว
ทั่วโลก ข้ำพเจ้ำตัง้ตำรอที่จะรับใช้และ
เรียนรู้จำกพวกท่ำน

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้พระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ทรงสอนและให้ควำม
กระจ่ำงแก่เรำขณะที่เรำเรยีนรูด้ว้ยกัน
เกี่ยวกับแง่มุมส�ำคญัแห่งพระลักษณะ
ของพระผู้ช่วยให้รอด 1 ที่เรำแตล่ะคน
ควรพยำยำมเลียนแบบ

อ่อนโยนและใจนอบนอ้ม
ความอ่อนโยนเป็นคุณลกัษณะเด่นชัดของพระผู้ไถ่และจ�าแนกตามการตอบรับอย่าง
ชอบธรรม ความว่าง่าย และการยบัยัง้ช่ังใจตนได้ดี

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้นหำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่

ชัน้ผู้ ใหญ่ สำวกเจ็ดสิบภำค และฝ่ำย
ประธำนองคก์ำรช่วยสำมัญที่ด�ำรงอยู่
ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้นหำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
ประธำนเนลสันครบั กำรออกเสียง

สนับสนุนไดร้บักำรบันทึก เรำเชือ้เชิญ
ให้ท่ำนที่อำจคดัคำ้นข้อเสนอใดๆ ให้
ตดิตอ่ประธำนสเตคของท่ำน

จำกกำรสนับสนุนที่เพิ่งเกิดขึน้ 
ปัจจุบันน้ีเรำมีเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ 
116 คน เกือบ 40 เปอรเ์ซ็นตเ์กิดนอก
สหรฐั—ในเยอรมนี บรำซิล เม็กซิโก 
นิวซีแลนด ์สก็อตแลนด ์แคนำดำ 
เกำหลี ใต ้กัวเตมำลำ อำรเ์จนตนิำ 
อิตำลี ซิมบับเว อุรกุวยั เปร ู
แอฟรกิำใต ้อเมรกิันซำมัว อังกฤษ 
เปอร์ โตริโก ออสเตรเลีย เวเนซูเอลำ 
เคนยำ ฟิลิปปินส์ โปรตเุกส ฟิจิ จีน 
ญี่ปุ่น ชิลี โคลอมเบีย และฝรัง่เศส

พี่น้องทัง้หลำย เรำขอบคณุศรทัธำ
และค�ำสวดอ้อนวอนของท่ำนเพื่อผู้น�ำ
ของศำสนจักร

บัดน้ีขอเชิญสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่
ชัน้ผู้ ใหญ่ ฝ่ำยประธำนเยำวชนหญิง
ชุดใหม่ และซิสเตอรฮ์ำรค์เนสส์แห่ง
ฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญให้ออกมำ
น่ังประจ�ำที่บนยกพืน้ ◼
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ลองเปรยีบเทียบกำรตอบรบัของ
เศรษฐีหนุ่มกับประสบกำรณ์ของ 
อมิวเล็คตำมที่บรรยำยไว้ ในพระคมัภีร์
มอรมอน อมิวเล็คเป็นคนมีวริยิะ
อุตสำหะและมั่งคัง่ มีวงศำคณำญำติ
และมิตรสหำยมำกมำย 4 ท่ำนพูดถึง
ตนเองวำ่เป็นคนที่ ไดร้บัเรยีกหลำยครัง้
แต่ไม่ยอมฟัง เป็นคนที่รูเ้รือ่งของพระ
ผู้เป็นเจ้ำแต่ไม่ยอมรู้ 5 คนดีโดยพืน้
ฐำนอย่ำงอมิวเล็คถูกควำมกังวลของโลก
ท�ำให้เขวไปมำกเหมือนเศรษฐีหนุ่มใน
พันธสัญญำใหม่

ถึงแม้จะท�ำใจแข็งกระดำ้งมำก่อน 
แตอ่มิวเล็คเช่ือฟังเสียงของเทพ รบั
ศำสดำพยำกรณ์แอลมำเข้ำมำในบ้ำน 
และจัดหำอำหำรมำบ�ำรงุรำ่งกำยท่ำน 
อมิวเล็คตืน่ทำงวญิญำณระหวำ่งกำร
เยือนของแอลมำและไดร้บัเรยีกให้ส่ัง
สอนพระกิตตคิณุ จำกน้ันอมิวเล็คทิง้ 
“ทอง, และเงินทัง้หมดของท่ำน, และ
ของมีคำ่ของท่ำน . . . เพื่อพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ, [และ] ถูกปฏิเสธ
จำกผู้คนที่ครัง้หน่ึงเคยเป็นเพื่อนท่ำน
และจำกบิดำท่ำนและวงศำคณำญำติ
ของท่ำนดว้ย” 6

ท่ำนคดิวำ่อะไรอธิบำยควำมแตกตำ่ง
ระหวำ่งกำรตอบรบัของเศรษฐีหนุ่มกับ
อมิวเล็ค

ตวัอยา่ง#2เพโฮรัน
ในช่วงอนัตรำยของสงครำมตำมที่

บรรยำยไว้ ในพระคมัภรีม์อรมอน กำร
แลกเปลีย่นสำส์นเกดิขึน้ระหวำ่งโมโรไน  
แม่ทัพชำวนีไฟ กับเพโฮรนั หัวหน้ำ
ผู้พิพำกษำและผู้ปกครองแผ่นดนิ 
กองทัพของโมโรไนก�ำลังล�ำบำกเพรำะ
ไดค้วำมช่วยเหลือจำกฝ่ำยปกครองไม่
พอ ท่ำนเขียนถึงเพโฮรนั “ทำงกำร
กล่ำวโทษ” 7 และกล่ำวหำเขำกับพวก
ผู้น�ำของเขำวำ่ไรค้วำมคดิ เฉ่ือยชำ 
ละเลย และแม้กระทั่งเป็นคนทรยศ 8

เพโฮรนัจะไม่พอใจโมโรไนและข้อ
กล่ำวหำผิดๆ ของท่ำนก็ได ้แตเ่ขำไม่ท�ำ 
เขำตอบรบัดว้ยควำมเห็นใจและบอก

เรือ่งกำรกบฏตอ่ฝ่ำยปกครองซ่ึงโมโรไน
ไม่ทรำบ จำกน้ันเพโฮรนัประกำศวำ่

“ดูเถิด, ข้ำพเจ้ำกล่ำวแก่ท่ำน, 
โมโรไน, ว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้ยินดี ใน
ควำมทุกข์อันใหญ่หลวงของท่ำนเลย, 
แท้จริงแล้ว, มันท�ำให้จิตวิญญำณ
ข้ำพเจ้ำโศกเศร้ำ. . . .

“. . . ในสำส์นของท่ำน ท่ำนต�ำหนิ
ข้ำพเจ้ำ, แต่ไม่เป็นไร; ข้ำพเจ้ำไม่ โกรธ, 
แตช่ื่นชมยินดี ในควำมประเสรฐิของใจ
ท่ำน” 9

ท่ำนคดิวำ่อะไรอธิบำยกำรตอบอย่ำง
ใจเย็นของเพโฮรนัตอ่ค�ำกล่ำวหำของ
โมโรไน

ตวัอยา่ง#3ประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนั
และประธานเฮนรีย์บี.อายริงก์

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญเมื่อหก
เดอืนก่อน ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันพูดถึงกำรตอบรบัของท่ำนตอ่ค�ำ
เชือ้เชิญของประธำนโธมสั เอส. มอนสัน 
ให้ศึกษำ ไตรต่รอง และประยุกต์ ใช้
ควำมจรงิที่อยู่ ในพระคมัภีรม์อรมอน 
ท่ำนกล่ำววำ่ “ข้ำพเจ้ำพยำยำมท�ำตำม
ค�ำแนะน�ำของท่ำน นอกจำกน้ีข้ำพเจ้ำ
ยังไดเ้ขียนออกมำเป็นข้อๆ ดว้ยวำ่
พระคมัภีรม์อรมอน คอื อะไร ยืนยัน 
อะไร ปฏิเสธ อะไร เกิดสัมฤทธิผล อะไร 
ชีแ้จง อะไรและ เปิดเผย อะไร กำรมอง
ดพูระคมัภีรม์อรมอนผ่ำนเลนส์เหล่ำ
น้ันเป็นกำรฝึกฝนที่สรำ้งแรงบันดำลใจ
และให้ข้อคดิ! ข้ำพเจ้ำขอแนะน�ำวธิีน้ี
กับทุกท่ำน” 10

ประธำนเฮนรยี ์บ.ี อำยรงิก์เน้นควำม
ส�ำคญัของค�ำขอรอ้งของประธำนมอนสัน
ในชีวติทำ่นเช่นกัน ทำ่นกลำ่ววำ่

“ขำ้พเจำ้อำ่นพระคมัภรีม์อรมอนทกุ
วนัเป็นเวลำนำนกวำ่ 50 ปี ดงัน้ันขำ้พเจำ้
จงึอำจคดิอยำ่งมเีหตผุลไดว้ำ่ถอ้ยค�ำ
ของประธำนมอนสันกลำ่วไวส้�ำหรบัคน
อืน่ แตเ่ช่นเดยีวกบัพวกทำ่นหลำยคน 
ขำ้พเจำ้สัมผสัถงึกำรกระตุน้ของศำสดำ
พยำกรณ์ และค�ำสัญญำของทำ่นเชือ้
เชิญใหข้ำ้พเจำ้พยำยำมมำกขึน้ . . .

“ผลที่ตำมมำคอืข้ำพเจ้ำมีควำมสุข 
หลำยท่ำนมีควำมสุข น่ันคอืส่ิงที่ศำสดำ
พยำกรณ์สัญญำไว”้ 11

ท่ำนคดิวำ่อะไรอธิบำยกำรตอบรบั
ทันทีและดว้ยควำมจรงิใจจำกผู้น�ำ
ศำสนจักรของพระเจ้ำทัง้สองท่ำนน้ีตอ่
ค�ำเชือ้เชิญของประธำนมอนสัน

ข้ำพเจำ้ไม่ไดก้�ำลังบอกวำ่กำรตอบรบั
อย่ำงเด็ดเดีย่วทำงวญิญำณของอมิวเล็ค 
เพโฮรนั ประธำนเนลสัน และประธำน
อำยรงิก์เกิดจำกคณุสมบัตเิหมือนพระ
ครสิตเ์พียงหน่ึงเดยีวเท่ำน้ัน แน่นอน
วำ่คณุลักษณะและประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกันหลำยอย่ำงท�ำให้วฒุิภำวะ
ทำงวญิญำณสะท้อนในชีวติผู้รบัใช้ที่
ประเสรฐิทัง้ส่ีท่ำนน้ี แตพ่ระผู้ช่วยให้
รอดและศำสดำพยำกรณ์ของพระองค์
เน้นคณุสมบัตจิ�ำเป็นอย่ำงหน่ึงที่เรำ
ทุกคนตอ้งเข้ำใจถ่องแท้มำกขึน้และ
พยำยำมรวมไว้ ในชีวติเรำ

ความอ่อนโยน
โปรดสังเกตค�ำเฉพำะที่พระเจ้ำทรง

มีพระด�ำรสัถึงพระองคเ์องในพระคมัภีร์
ตอ่ไปน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอรอ้งให้
เรำ “เอำแอกของเรำแบกไว ้แล้วเรยีน
จำกเรำ เพรำะวำ่เรำสุภาพอ่อนโยนและ
ใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่ำนจะ
ไดห้ยุดพัก” 12
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เรำรูว้ำ่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เลือกเน้นควำมอ่อนโยนจำกบรรดำ
คณุลักษณะและคณุธรรมทัง้หมดที่
พระองคเ์ลือกได้

รปูแบบคล้ำยกันประจักษ์ชัดในกำร
เปิดเผยที่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ
ไดร้บัในปี 1829 พระเจ้ำทรงประกำศวำ่ 
“จง เรยีน รู ้จำก เรำ, และ ฟัง ถ้อยค�ำ ของ 
เรำ; จงเดนิดว้ยความสุภาพอ่อนน้อม
แห่งวญิญาณเรา, และ เจ้ำ จะ มี สันตสุิข 
ใน เรำ” 13

ควำมอ่อนโยนเป็นคณุลักษณะเดน่
ชัดของพระผู้ ไถ่และจ�ำแนกตำมกำร
ตอบรบัอย่ำงชอบธรรม ควำมวำ่ง่ำย 
และกำรยับยัง้ช่ังใจตนไดด้ ีคณุสมบัติ
น้ีช่วยให้เรำเข้ำใจปฏิกิรยิำของอมิวเล็ค 
เพโฮรนั ประธำนเนลสัน และประธำน
อำยรงิก์ครบถ้วนมำกขึน้

ตวัอย่ำงเช่น ประธำนเนลสันและ
ประธำนอำยรงิก์ตอบรบัอย่ำงชอบธรรม
และรวดเรว็เมื่อประธำนมอนสันขอให้
อ่ำนและศึกษำพระคมัภีรม์อรมอน ถึง
แม้ทัง้สองท่ำนรบัใช้ ในต�ำแหน่งส�ำคญั
และโดดเดน่ของศำสนจักร ศึกษำพระ
คมัภีรม์ำนำนหลำยสิบปี แตท่่ำนตอบ
รบัโดยไม่ลังเลหรอืไม่รูสึ้กทะนงตวั

อมิวเล็คยอมตำมพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงวำ่ง่ำย ยอมรบักำร
เรยีกให้ส่ังสอนพระกิตตคิณุ ทิง้ควำม
สะดวกสบำยและควำมสัมพันธ์ที่คุน้

เคยไวเ้บือ้งหลัง เพโฮรนัเกิดควำมเข้ำใจ
และยับยัง้ช่ังใจตนไดด้จีนลงมือท�ำ
แทนที่จะตอบโตข้ณะเขำอธิบำยให ้
โมโรไนฟังเรือ่งควำมท้ำทำยตำ่งๆ อัน
เกิดจำกกำรลุกฮือตอ่ตำ้นฝ่ำยปกครอง

คณุสมบัตเิหมือนพระครสิตอ์ัน
ไดแ้ก่ควำมอ่อนโยนมักจะถูกเข้ำใจผิด
ในโลกรว่มสมัยของเรำ ควำมอ่อนโยน
คอืเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ ลงมือท�ำ ไม่อยู่
เฉย กล้ำหำญ ไม่ขลำดกลัว ยับยัง้ช่ังใจ 
ไม่เลยเถิด เจียมตวั ไม่อวดด ีและมี
มำรยำท ไม่สำมหำว คนอ่อนโยนไม่ขุ่น
เคอืงง่ำย ไม่ โอ้อวด หรอืยกตนข่มท่ำน 
และยอมรบัควำมส�ำเรจ็ของผู้อื่นดว้ย
ควำมยินดี

ถึงแม้ ความอ่อนน้อมถ่อมตน โดย
ทั่วไปหมำยถึงกำรพึ่งพำพระผู้เป็นเจ้ำ
และต้องกำรกำรน�ำทำงและควำมช่วย
เหลือจำกพระองค์เสมอ แต่ลักษณะ
เด่นของ ความอ่อนโยน คือควำมพรอ้ม
ทำงวญิญำณที่จะรบักำรเรยีนรูท้ัง้จำก
พระวญิญำณบรสุิทธิ์และจำกคนที่อำจ
ดูเหมือนมีควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
หรอืกำรศึกษำไม่มำก คนที่ ไม่ ได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญ หรอืคนที่ดูเหมือนเอือ้
ประโยชน์ ได้ ไม่มำก คงจ�ำได้เมื่อนำอำ
มำนผู้บัญชำกำรกองทัพของพระรำชำ
ซีเรยีเอำชนะควำมจองหองและยอมรบั
ค�ำแนะน�ำของพวกข้ำรำชกำรอย่ำงอ่อน
โยนให้เช่ือฟังเอลีชำศำสดำพยำกรณ์
และช�ำระตัวในแม่น� ้ำจอรแ์ดนเจ็ด
ครัง้ 14 ควำมอ่อนโยนเป็นหลักคุ้มครอง
ควำมมืดบอดอันเน่ืองจำกควำม
จองหองที่มักจะเกิดจำกควำมมีหน้ำมี
ตำ ต�ำแหน่ง อ�ำนำจ ควำมร�ำ่รวย และ
กำรยกย่องสรรเสรญิ

ความอ่อนโยน—คุณลกัษณะเหมือนพระ
คริสตแ์ละของประทานฝ่ายวญิญาณ

ควำมอ่อนโยนเป็นคณุลักษณะที่
พัฒนำผ่ำนควำมปรำรถนำ กำรใช้สิทธิ์
เสรทีำงศีลธรรมอย่ำงชอบธรรม และ
พยำยำมรกัษำกำรปลดบำปของเรำอยู่
เสมอ 15 อีกทัง้เป็นของประทำนฝ่ำย

วญิญำณซ่ึงเรำสมควรแสวงหำ 16 แตเ่รำ
พึงจ�ำจุดประสงคท์ี่ ให้ของประทำนน้ัน 
ซ่ึงก็คอืเพื่อประโยชน์และรบัใช้บุตร
ธิดำพระผู้เป็นเจ้ำ 17

เมื่อเรำมำหำพระผู้ช่วยให้รอดและ
ตดิตำมพระองค ์เรำจะสำมำรถเป็น
เหมือนพระองค์ ไดเ้พิ่มขึน้และมำกขึน้ 
พระวญิญำณจะท�ำให้เรำมีพลังยับยัง้
ช่ังใจตนไดเ้ป็นอย่ำงด ีมีกิรยิำวำจำ
สุขุมเยือกเย็น ฉะน้ัน อ่อนโยนจึงเป็น
ส่ิงที่เรำเป็นในฐำนะสำนุศิษย์ของพระ
อำจำรย์ ไม่ ใช่แคส่ิ่งที่เรำท�ำ

“ โม เสสไดร้บักำรสอนในเรือ่งวชิำ กำร
ทุก อย่ำงของชำวอียิปต ์มีสมรรถ ภำพใน
กำรพูดและในกิจ กำรตำ่งๆ” 18 แตท่่ำน 
“เป็นคน [อ่อนโยน] ยิ่ง กวำ่คนทัง้ หมด
บนพืน้แผ่น ดนิ” 19 ควำมรูแ้ละควำม
สำมำรถของโมเสสน่ำจะท�ำให้ท่ำน
จองหอง แตก่ลำยเป็นวำ่คณุลักษณะ
และของประทำนฝ่ำยวญิญำณของ
ควำมอ่อนโยนลดควำมยโสในชีวติ
โมเสสและเชิดชูท่ำนเป็นเครือ่งมือที่
จะท�ำให้จุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำ
บรรลุผล

พระอาจารยท์รงเป็นแบบ
อยา่งของความอ่อนโยน

แบบอย่ำงที่มีควำมหมำยและสูงส่ง
ที่สุดของควำมอ่อนโยนพบในพระชนม์
ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด

พระผู้ ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ ผู้ “เสด็จลงต�ำ่กวำ่
ส่ิงทัง้ปวง” 20 ทรงทนทุกข์ สิน้พระองค์
เพื่อ “ช�าระ เรำให้พ้นจำกกำรอธรรมทัง้
สิน้” 21 ทรง ล้าง เท้ำเป้ือนฝุ่นของเหล่ำ
สำวกของพระองค์ 22 ควำมอ่อนโยนเช่น
น้ันเป็นลักษณะเดน่ของพระเจ้ำใน
ฐำนะผู้รบัใช้และผู้น�ำ

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่ำงสูงสุด
ของกำรตอบรบัอย่ำงชอบธรรมและ
ควำมวำ่ง่ำยขณะทรงทนทุกข์แสน
สำหัสในเกทเสมนี

“เมื่อไปถึงที่น่ันแล้ว พระ องคต์รสั
กับ [เหล่ำสำวก] วำ่ จงอธิษ ฐำนเพื่อจะ
ได้ ไม่ตกอยู่ ในกำรทด ลอง
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“แล้วพระ องค ์. . . ทรงคกุเข่ำลง
อธิษฐำนวำ่

“ข้ำ แตพ่ระ บิดำ ถ้ำพระ องค์
พอ พระ ทัย ขอให้ถ้วยน้ีเลื่อน พ้น ไปจำก
ข้ำ พระ องค ์แตอ่ย่ำง ไรก็ด ีอย่ำให้เป็นไป
ตำม ใจข้ำ พระ องค ์แต่ ให้เป็นไปตำม 
พระ ทัยของพระ องค”์ 23

ควำมอ่อนโยนของพระผู้ช่วยให้รอด
ในประสบกำรณ์ที่เจ็บปวดมำกและ
จ�ำเป็นช่ัวนิรันดร์แสดงให้เรำแต่ละ
คนเห็นควำมส�ำคัญของกำรให้พระ
ปรีชำญำณของพระผู้เป็นเจ้ำอยู่เหนือ
ปัญญำของเรำ

ควำมเสมอตน้เสมอปลำยของควำม
วำ่งำ่ยและกำรยับยัง้ช่ังใจตนไดด้ขีอง
พระเจ้ำสรำ้งแรงบนัดำลใจทัง้ยงัสอนเรำ
ทกุคน เม่ือยำมเฝ้ำพระวหิำรกลุม่หน่ึงทีม่ี
อำวธุครบมือและทหำรโรมนัมำถงึเกทเส
มนีเพือ่จับกมุพระเยซ ูเปโตรชักดำบออก
มำฟันทำสของมหำปุโรหติถกูหขูวำขำด 24  
พระผูช่้วยใหร้อดทรงแตะหทูำสคนน้ัน
และรกัษำเขำ 25 ขอใหสั้งเกตวำ่พระองค์
ทรงเอือ้มพระหตัถ์ออกไปใหพ้รคนทีจ่ะ
จบัพระองค์ โดยใช้อ�ำนำจสวรรคอ์ยำ่ง
เดยีวกันกบัที่ ใช้ป้องกนัไม่ใหพ้ระองคถ์กู
จบัและถกูตรงึกำงเขน

ลองพิจำรณำวำ่พระอำจำรย์ทรงถูก
กล่ำวหำต่อหน้ำปีลำตและถูกลงโทษ
ให้ตรงึกำงเขนอย่ำงไร 26 พระเยซูทรง
ประกำศระหวำ่งกำรทรยศพระองค์
วำ่ “ท่ำนคิด วำ่เรำจะทูลขอพระ บิดำ
ของเรำไม่ ได้หรอื? และพระ องค์ก็
จะประ ทำนทูต สวรรค์ ให้เรำมำกกวำ่
สิบ สองกองพลในทัน ที” 27 กระน้ัน 
“พระผู้พิพำกษำนิรนัดรข์องทัง้คน
เป็นและคนตำย” 28 ยังคงถูกตัดสินต่อ
หน้ำผู้ ได้รบัแต่งตัง้ช่ัวครำวทำงกำร
เมือง “แต่ [พระเยซู] ไม่ ได้ตรสัตอบ
สักค�ำเดียว เจ้ำเมืองจึงประ หลำด ใจ
ยิ่ง นัก” 29 ควำมอ่อนโยนของพระผู้ช่วย
ให้รอดประจักษ์ชัดในกำรตอบรบัอย่ำง
ดีของพระองค์ กำรยับยัง้ช่ังใจได้ดี และ
กำรไม่ยอมใช้อ�ำนำจของพระองค์เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน

สญัญาและประจกัษพ์ยาน
มอรมอนบอกวำ่ควำมอ่อนโยนเป็น

รำกฐำนของควำมสำมำรถและของ
ประทำนฝ่ำยวญิญำณทัง้หมด

“ดงัน้ัน, หำกคนใดมีศรทัธำเขำจ�ำ
ตอ้งมีควำมหวงั; เพรำะปรำศจำกศรทัธำ
จะมีควำมหวงัไม่ได.้

“และอน่ึง, ดเูถิดข้ำพเจ้ำกล่ำวแก่
ท่ำนวำ่เขำจะมีศรทัธำและควำมหวงั
ไม่ได,้ นอกจำกเขำจะมีควำมอ่อนโยน, 
และใจนอบน้อม.

“หำกเป็นเช่นน้ัน, ศรทัธำและควำม
หวงัของเขำเปลำ่ประโยชน์, เพรำะไม่มี
ใครจะเป็นทีย่อมรบัตอ่พระพกัตรพ์ระ
ผูเ้ป็นเจำ้, นอกจำกผูท้ีม่คีวำมออ่นโยน
และใจนอบน้อม; และหำกผู้ ใดมคีวำม
อ่อนโยนและใจนอบน้อม, และสำรภำพ
โดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธ์ิวำ่
พระเยซคูอืพระครสิต,์ เขำจ�ำตอ้งมจีติ
กศุล; เพรำะหำกเขำไมม่จีติกศุลเขำก็ไม่
เป็นอะไรเลย; ดงัน้ันเขำตอ้งมจีติกศุล” 30

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกำศวำ่ 
“คนที่สุภำพ อ่อน โยนก็เป็นสุขเพรำะ
วำ่เขำ ทัง้ หลำยจะไดร้บัแผ่น ดนิโลก
เป็นมรดก” 31 ควำมอ่อนโยนเป็นพระ
ลักษณะดำ้นหน่ึงที่ขำดไม่ได ้เรำ
สำมำรถรบัและพัฒนำควำมอ่อนโยนใน
ชีวติเรำไดเ้น่ืองจำกและผ่ำนกำรชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ที่ฟ้ืนคนืพระชนม์
และทรงพระชนม์ของเรำ ข้ำพเจ้ำ
สัญญำวำ่พระองคจ์ะทรงน�ำทำง 
คุม้ครอง และเพิ่มพลังให้เรำเมื่อ
เรำเดนิดว้ยควำมอ่อนโยนของพระ
วญิญำณ ข้ำพเจ้ำประกำศพยำนหนัก
แน่นถึงควำมจรงิและสัญญำเหล่ำน้ีใน
พระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้ำ พระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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คนนำนเท่ำใด ส่ิงหน่ึงที่เรำมั่นใจได้
คอื เรำทุกคนมีชีวติอยู่ “วนัน้ี” และส่ิง
ส�ำคญัของกำรท�ำให้วนัของเรำประสบ
ควำมส�ำเรจ็คอืเต็มใจเสียสละ

พระเจ้ำตรัสว่ำ “ดูเถิด, บัดน้ีเรียกวำ่ 
วันน้ี จนกว่ำกำรเสด็จมำของบุตรแห่ง
พระมหำบุรุษ, และตามจริงแล้วเป็น
วันแห่งการเสียสละ” (คพ. 64:23; 
เน้นตัวเอน)

ค�ำวำ่ การเสียสละ (sacrifice) มำ
จำกค�ำภำษำลำตนิวำ่ sacer ซ่ึงหมำย
ถึง “ศักดิสิ์ทธิ์” และ facere ซ่ึงหมำยถึง 
“ท�ำ” อีกนัยหน่ึงคอืท�ำให้ศักดิสิ์ทธิ์ น�ำ
เกียรตมิำสู่ส่ิงน้ัน

“กำรเสียสละน�ำมำซ่ึงพรจำก
สวรรค์” (“สรรเสรญิบุรษุ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 14)

กำรเสียสละจะท�ำให้วนัเวลำของเรำมี
ควำมหมำยและไดร้บัพรในทำงใดบ้ำง

หน่ึง กำรเสียสละส่วนตวัท�ำให้เรำ
เข้มแข็งและให้คณุคำ่แก่ส่ิงที่เรำสละ
เพื่อส่ิงน้ัน

หลำยปีกอ่นในวนัอำทติยอ์ดอำหำร 
สตรสูีงวยัมำแบ่งบันประจักษ์พยำนของ
เธอทีแ่ทน่พดู เธออยู่ ในเมอืงทีเ่รยีกวำ่
อกีี โตสซ่ึงอยู่ ในเขตป่ำฝนแอมะซอน
ในเปร ูเธอบอกเรำวำ่ตัง้แตร่บับพัตศิมำ 
เธอมเีป้ำหมำยมำตลอดวำ่จะรบัศำสน
พธิขีองพระวหิำรในลมิำ เปร ูเธอจำ่ย
ส่วนสิบอยำ่งซ่ือสัตยแ์ละออมเงนิจำก
รำยไดเ้พยีงน้อยนิดนำนหลำยปี

ปีตขิองกำรไปพระวหิำรและไดร้บั
ศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ ในน้ันแสดงให้เห็น
ในค�ำพูดตอ่ไปน้ี “วนัน้ีดฉัินพูดไดว้ำ่ใน
ที่สุดดฉัินก็รูสึ้กพรอ้มจะผ่ำนม่ำนแห่ง
ควำมตำย ดฉัินเป็นผู้หญิงที่มีควำมสุข
ที่สุดในโลก ดฉัินออมเงิน ไม่ทรำบนำน
เท่ำไร เพื่อไปเยือนพระวหิำร และหลัง
จำกน่ังเรอืเจ็ดวนัและรถโดยสำร 18 
ช่ัวโมง ดฉัินก็ไดอ้ยู่ ในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้ำ เมื่อออกจำกสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์
น้ัน ดฉัินบอกกับตนเองวำ่ ดฉัินตอ้ง
เสียสละมำกเพื่อมำพระวหิำร ดฉัินจะ
ไม่ยอมให้ส่ิงใดท�ำให้ดฉัินไม่จรงิจังกับ

ศำสดำพยำกรณ์อิสยำห์ประกำศตอ่
เฮเซคยีำห์วำ่ชีวติของเฮเซคยีำห์ ใกล้จะ
สิน้สุดแล้ว เมื่อไดย้ินถ้อยค�ำของศำสดำ
พยำกรณ์ เฮเซคยีำห์เริม่สวดอ้อนวอน 
วงิวอน และรอ้งไห้เสียใจ ครำวน้ัน พระ
ผู้เป็นเจ้ำตอ่ชีวติให้เฮเซคยีำห์อีก 15 ปี 
(ด ูอิสยำห์ 38:1–5)

ถ้ำมี ใครบอกเรำวำ่เรำจะมีชีวติอีกไม่
นำน เรำอำจวงิวอนขอวนัเวลำในชีวติ
เพิ่มเพื่อเห็นแก่ส่ิงที่เรำควรจะท�ำหรอื
ท�ำตำ่งจำกเดมิ

ในพระปรชีำญำณของพระเจ้ำ ไม่วำ่
พระองคท์รงก�ำหนดเวลำให้เรำแตล่ะ

โดยเอล็เดอร์เทยเ์ลอร์จี.โกดอย

แห่งสาวกเจด็สิบ

ส ำมส่ีปีกอ่น เพือ่นขำ้พเจำ้มลีกู
น้อยน่ำรกัช่ือบรคิมั หลงับรคิมั
เกดิ แพทยว์นิิจฉัยวำ่บรคิมัมี

ภำวะทีเ่กดิขึน้น้อยมำกเรยีกวำ่ฮันเตอร์
ซินโดรม ซ่ึงหมำยควำมวำ่บรคิมัจะมี
ชีวติสัน้ วนัหน่ึงขณะบรคิมักบัครอบครวั
ไปเยอืนบรเิวณพระวหิำร บรคิมัเปล่ง
เสียงวลหีน่ึงออกมำถงึสองครัง้วำ่ 
“อีกหน่ึงวนั” วนัรุง่ขึน้บรคิมัสิน้ชีวติ

ข้ำพเจ้ำไปเยี่ยมหลุมฝังศพบรคิมั
สองสำมครัง้ และทุกครัง้ที่ ไป ข้ำพเจ้ำ
จะตรกึตรองวลี “อีกหน่ึงวนั” ข้ำพเจ้ำ
สงสัยวำ่วลีน้ันหมำยถึงอะไร และจะ
ส่งผลอย่ำงไรในชีวติข้ำพเจ้ำเมื่อรูว้ำ่
ข้ำพเจ้ำเหลือชีวติอีกวนัเดยีว ข้ำพเจ้ำ
จะปฏิบัตติอ่ภรรยำ ลูกๆ และคน
อื่นๆ อย่ำงไร ข้ำพเจ้ำจะอดทนและ
สุภำพเพียงใด ข้ำพเจ้ำจะดแูลรำ่งกำย
ตนเองอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำจะสวดอ้อนวอน
และคน้ควำ้พระคมัภีรจ์รงิจังเพียงใด 
ข้ำพเจ้ำคดิวำ่ดว้ยเหตใุดก็ตำมเมื่อมำ
ถึงจุดๆ หน่ึงเรำทุกคนจะมีส�ำนึกเรือ่ง 
“อีกหน่ึงวนั”—ส�ำนึกวำ่เรำตอ้งใช้เวลำที่
เรำมีอย่ำงฉลำด

ในพันธสัญญำเดมิเรำอ่ำนเรือ่งรำว
ของเฮเซคยีำห์ กษัตรยิ์แห่งยูดำห์ 

อีกหน่ึงวนั
เราทุกคนมีชีวิตอยู่ “วนันี”้ และส่ิงส�าคัญของการท�าให้วนัของเรา
ประสบความส�าเร็จคือเตม็ใจเสียสละ
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พันธสัญญำทุกข้อที่ท�ำไว ้เพรำะกำรเสีย
สละน้ันจะสูญเปล่ำ น่ีเป็นค�ำมั่นสัญญำ
ที่จรงิจังมำก!”

ข้ำพเจ้ำเรยีนรูจ้ำกสตรทีี่น่ำรกัท่ำน 
น้ีวำ่กำรเสียสละส่วนตวัมีพลังเหลือ 
ล้นที่ผลักดนักำรตดัสินใจและควำม 
ตัง้ใจของเรำ กำรเสียสละส่วนตวัผลัก 
ดนักำรกระท�ำ ค�ำมั่นสัญญำ และ 
พันธสัญญำของเรำและให้ควำมหมำย
แก่เรือ่งศักดิสิ์ทธิ์

สอง กำรเสียสละที่เรำท�ำเพื่อผู้อื่น 
และผู้อื่นท�ำเพื่อเรำ ส่งผลให้ทุกฝ่ำยได้
รบัพร

เมื่อข้ำพเจ้ำเป็นนักศึกษำ
ทันตแพทย์ แนวโน้มทำงกำรเงินของ
ชุมชนเรำไม่ดีอย่ำงยิ่ง ภำวะเงินเฟ้อ
ท�ำให้ค่ำของเงินลดลงวันต่อวันอย่ำง
น่ำใจหำย

ข้ำพเจำ้จ�ำปีน้ันไดเ้มือ่ตอ้งลง
ทะเบียนฝึกกำรผ่ำตดั ขำ้พเจำ้ตอ้งมี
เครือ่งมอืผ่ำตดัทัง้หมดทีจ่�ำเป็นตอ้งใช้
กอ่นลงทะเบยีนเทอมน้ัน คณุพ่อคณุ
แม่มีเงนิเก็บออมไว้ ใช้ยำมจ�ำเป็น แตค่นื
หน่ึงเกดิเรือ่งทีนึ่กไมถ่งึ เรำไปซือ้เครือ่ง
มือ แตก่ลบัพบวำ่จ�ำนวนเงนิทีเ่รำมีไวซื้อ้
เครือ่งมอืทัง้หมดตอนน้ีพอซือ้เพียงคมี
ผ่ำตดัอันเดยีวเทำ่น้ัน—ซือ้อย่ำงอืน่ไม่
ได ้เรำกลบับำ้นมือเปล่ำและรูสึ้กเศรำ้ใจ
มำกเมือ่คดิวำ่ขำ้พเจำ้จะไม่ไดเ้รยีนเทอม
น้ัน แตจู่่ๆ  คณุแมก็่พูดขึน้วำ่ “เทย์เลอร ์
มำกบัแม่ ไปขำ้งนอกกัน”

เรำเข้ำเมืองไปแถวรำ้นที่รบัซือ้และ
ขำยอัญมณี เมื่อมำถึงรำ้นหน่ึง คณุ
แม่หยิบถุงก�ำมะหยี่สีน� ้ำเงินถุงเล็ก
ออกจำกกระเป๋ำเงิน ในถุงน้ันมีก�ำไล
ทองสวยงำมสลักค�ำวำ่ “แดลู่กสำวที่รกั 
จำกพ่อ” คณุตำให้ก�ำไลอันน้ันในวนั
คล้ำยวนัเกิดครัง้หน่ึงของคณุแม่ ท่ำน
ขำยก�ำไลตอ่หน้ำตอ่ตำข้ำพเจ้ำ

เมือ่ทำ่นไดร้บัเงนิ ทำ่นบอกขำ้พเจำ้วำ่ 
“มีอยูอ่ยำ่งหน่ึงทีแ่มม่ัน่ใจ น่ันคอืลกู
จะตอ้งเป็นทันตแพทย ์เอำเงนิน่ีไปซือ้
เครือ่งมอืทัง้หมดทีล่กูตอ้งใช้” ตอนน้ี 
ทำ่นนึกภำพออกหรอืไมว่ำ่ขำ้พเจำ้จะ

เป็นนักศึกษำแบบไหนนับจำกวนิำทน้ัีน 
ขำ้พเจำ้ตอ้งท�ำใหด้ทีีสุ่ดและเรยีนจบโดย
เรว็เพรำะขำ้พเจำ้รูว้ำ่ตน้ทนุกำรเสียสละ
ของคณุแม่สูงมำก

ข้ำพเจ้ำเรยีนรูว้ำ่กำรเสียสละที่
บุคคลอันเป็นที่รกัท�ำเพ่ือเรำชโลมใจ
เรำเหมือนน� ้ำเย็นกลำงทะเลทรำย กำร
เสียสละเช่นน้ันท�ำให้เกิดควำมหวงั
และแรงจูงใจ

สำม กำรเสียสละใดก็ตำมที่เรำท�ำ
เทียบไดเ้พียงน้อยนิดกับกำรเสียสละ
ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ

ค่ำของก�ำไลทองคืออะไรเมื่อเทียบ
กับกำรเสียสละของพระบุตรของพระ 
ผู้เป็นเจ้ำ เรำจะให้เกียรติกำรเสียสละ 
อันไม่มีขอบเขตน้ันได้อย่ำงไร แต่ละวนั
เรำสำมำรถจดจ�ำวำ่เรำมีชีวติเหลืออีก
หน่ึงวนัและจงซ่ือสัตย์ อมิวเล็คสอนวำ่ 
“แท้จรงิแล้ว, ข้ำพเจ้ำอยำกให้ท่ำน 
ออกมำและไม่ท�ำใจท่ำนแข็งกระด้ำงอีก
ต่อไป; เพรำะดูเถิด, บัดน้ีคือเวลำและ
วนัแห่งควำมรอดของท่ำน; และฉะน้ัน, 
หำกท่ำนจะกลับใจและไม่ท�ำใจท่ำน
แข็งกระด้ำง, พระองค์จะทรงน�ำแผน
อันส�ำคัญยิ่งแห่งกำรไถ่มำสู่ท่ำนโดย
ทันที” (แอลมำ 34:31) อีกนัยหน่ึงคือ
ถ้ำเรำจะถวำยใจที่ชอกช�ำ้และวญิญำณ

ที่ส�ำนึกผิดแด่พระเจ้ำ พรของแผน
แห่งควำมสุขอันส�ำคัญยิ่งจะประจักษ์
ในชีวติเรำทันที

แผนแห่งกำรไถ่เกิดขึน้ไดเ้พรำะ
กำรเสียสละของพระเยซูครสิต ์ดงัที่
พระองคท์รงพรรณนำดว้ยพระองคเ์อง
วำ่ กำรเสียสละน้ัน “ท�ำให้ตวัเรำ, แม้
พระผู้เป็นเจ้ำ, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดำ
ส่ิงทัง้ปวง, ตอ้งส่ันเพรำะควำมเจ็บปวด, 
และเลือดออกจำกทุกขุมขน, และทน
ทุกข์ทัง้รำ่งกำยและวญิญำณ—และ
ปรำรถนำที่เรำจะไม่ตอ้งดืม่ถ้วยอัน
ขมขื่น, และชะงักอยู่” (คพ. 19:18)

และเพรำะกำรเสียสละน้ี หลังจำก
ท�ำตำมขัน้ตอนของกำรกลับใจที่จรงิใจ
แล้ว เรำจึงรูสึ้กไดว้ำ่น� ้ำหนักของควำม
ผิดและบำปของเรำถูกยกออกไป อันที่
จรงิ ควำมรูสึ้กผิด ควำมละอำยใจ ควำม
เจ็บปวด ควำมโศกเศรำ้ และกำรดหูมิ่น
ตนเองถูกแทนที่ดว้ยมโนธรรมอันใส
สะอำด ควำมสุข ปีต ิและควำมหวงั

ขณะเดยีวกัน เมื่อเรำให้เกียรตแิละ
ส�ำนึกในกำรเสียสละของพระองค ์เรำ
จะเกิดควำมปรำรถนำแรงกล้ำอยำกเป็น
บุตรธิดำที่ดขีึน้ของพระผู้เป็นเจ้ำ อยู่
ห่ำงจำกบำป และรกัษำพันธสัญญำอย่ำง
ที่ ไม่เคยท�ำมำก่อน
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เช่นเดียวกับอธิกำรคอสเซ ดิฉันอยู่
ในสำขำเล็กๆ ของศำสนจักรในช่วงที่ดี
ช่วงหน่ึงของชีวติวยัรุน่ สำขำมักจะขอ
ให้ดิฉันท�ำงำนมอบหมำยและกำรเรยีก
ที่ โดยปกติต้องให้ผู้ ใหญ่ท�ำจึงจะส�ำเรจ็ 
นอกจำกน้ีตัวอย่ำงเช่น พวกเรำที่อยู่ ใน
โปรแกรมเยำวชนมักจะต้องเป็นผู้น�ำ
เพื่อช่วยจัดกำรในแผนกำรช่วยเหลือ
และด�ำเนินกิจกรรมตลอดจนงำนที่จัด
ขึน้เป็นพิเศษของเรำด้วยตนเอง เรำ
เขียนบทละคร จัดคณะนักรอ้งเพื่อ

โดยบอนน่ีแอล.ออสคาร์สนั

ประธานเยาวชนหญิงสามญัท่ีเพิ่งไดรั้บการปลด

หน่ึงปีก่อน ในภำคกำรประชุม
ใหญ่ฐำนะปุโรหิต อธิกำร
เจรำลด ์คอสเซ พูดกับผู้ชำย

ของศำสนจักรโดยอธิบำยวำ่ผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตแห่งอำโรนและเมลคเีซเดค 
เป็นหุ้นส่วนที่แยกกันไม่ได้ ในกำร
ท�ำให้งำนแห่งควำมรอดประสบผล
ส�ำเรจ็ 1 ข่ำวสำรน้ันเป็นพรอย่ำงมำกที่
ช่วยให้เยำวชนชำยผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
แห่งอำโรนเห็นส่วนที่เป็นบทบำทของ
ตนเองในกำรเสรมิสรำ้งอำณำจักรของ
พระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลก กำรรบั
ใช้รว่มกันของพวกเขำเสรมิสรำ้งควำม
เข้มแข็งให้ศำสนจักรและท�ำให้กำร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสและค�ำมั่นสัญญำใน
ใจเยำวชนชำยของเรำลึกซึง้ยิ่งขึน้ขณะ
พวกเขำเห็นวำ่กำรเอือ้ประโยชน์ของ
พวกเขำมีคณุคำ่เพียงใดและงำนน้ีล�ำ้
เลิศเพียงใด

วนัน้ีขอให้ค�ำพูดของดฉัินเป็นค�ำพูด
ปิดท้ำยของข่ำวสำรดงักล่ำวขณะที่ดฉัิน
จะพูดวำ่เยำวชนหญิงของศำสนจักรน้ี
ผู้มีคำ่และส�ำคญัยิ่งเช่นกันเท่ำเทียม
กับเยำวชนชำยในกำรท�ำให้งำนของ
พระเจ้ำในครอบครวัและในศำสนจักร
ของพระองคป์ระสบผลส�ำเรจ็

เยาวชนหญิงในงาน
เยาวชนหญิงทุกคนในศาสนจักรควรรู้สึกมีคุณค่า มีโอกาสรับใช้ และรู้สึกว่าเธอมีบาง
ส่ิงคู่ควรแก่การเอือ้ประโยชน์ต่องานนี้

จำกน้ัน เฉกเช่นอีนัสหลังจำกไดร้บั 
กำรอภัยบำป เรำจะรูสึ้กวำ่เรำปรำรถนำ 
จะเสียสละตวัเรำและมุ่งหมำยให้พี ่
น้องของเรำมีควำมผำสุก (ด ูอีนัส 1:9)  
เรำจะเต็มใจท�ำ ทุก “อีกหน่ึงวนั” ตำม 
ค�ำเชือ้เชิญที่ประธำนฮำเวริด์ ดบัเบิลยู.  
ฮันเตอร์ ให้ ไวเ้มื่อท่ำนกล่ำววำ่ 
“จงแก้ ไขกำรทะเลำะเบำะแวง้ เสำะ
หำเพื่อนที่ถูกหลงลืม เลิกระแวงสงสัย
และแทนที่ดว้ยควำมไวว้ำงใจ ให้ค�ำ
ตอบที่อ่อนโยน ให้ก�ำลังใจเยำวชน 
แสดงควำมภักดขีองท่ำนในค�ำพูด
และกำรกระท�ำ รกัษำสัญญำ ทิง้ควำม
บำดหมำง ให้อภัยศัตร ูขอโทษ 
พยำยำมเข้ำใจ ส�ำรวจส่ิงที่ท่ำนเรยีก
รอ้งจำกผู้อื่น นึกถึงผู้อื่นก่อน มีเมตตำ 
อ่อนโยน หัวเรำะมำกขึน้อีกนิด แสดง
ควำมส�ำนึกคณุ ตอ้นรบัคนแปลกหน้ำ 
ท�ำให้เด็กคนหน่ึงดี ใจ . . . บอกรกัและ
บอกรกัอีกครัง้” (ค�าสอนของประธาน
ศาสนจักร:  ฮาเวริด์ ดบัเบิลยู . ฮันเตอร ์
[2015], 32; ดดัแปลงจำก “What 
We Think Christmas Is,” McCall’s, 
Dec. 1959, 82–83)

ขอให้เรำเตมิเต็มวนัของเรำดว้ยแรง
ผลักดนัและพลังที่กำรเสียสละส่วนตวั
และกำรเสียสละที่เรำท�ำหรอืไดร้บัจำก
ผู้อื่นมอบให้เรำ และในวธิีพิเศษ ขอให้
เรำช่ืนชมสันตสุิขและควำมยินดทีี่กำร
เสียสละของพระองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิด
ทรงมอบให้เรำ สันตสุิขที่กล่ำวไวน้ั้น
เมื่อเรำอ่ำนวำ่อำดมัตกเพื่อมนุษย์
จะเป็นอยู่ และมนุษย์เป็นอยู่—ท่ำน
เป็นอยู่—เพื่อท่ำนจะมีปีต ิ(ด ู2 นีไฟ 
2:25) ปีตน้ัินคอืปีตแิท้จรงิที่กำรเสีย
สละและกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดพระเยซูครสิตเ์ท่ำน้ันจะให้ ได้

ค�ำสวดอ้อนวอนของข้ำพเจ้ำคอืขอ
ให้เรำตดิตำมพระองค ์เช่ือพระองค ์
รกัพระองค ์และขอให้เรำรูสึ้กถึง
ควำมรกัที่เห็นไดจ้ำกกำรเสียสละของ
พระองคท์ุกครัง้ที่เรำมี โอกำสมีชีวติ
อีกหน่ึงวนั ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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สรำ้งควำมบันเทิงในงำนกิจกรรมของ
สำขำและเป็นผู้มีส่วนรว่มอย่ำงเต็มรปู
แบบในทุกกำรประชุมของสำขำ ดิฉัน
ได้รบัเรยีกเป็นผู้น�ำเพลงของสำขำและ
น�ำกำรรอ้งเพลงในกำรประชุม 
ศีลระลึกทุกสัปดำห์ ลองคิดดูวำ่น่ัน
เป็นประสบกำรณ์ที่ยิ่งใหญ่เพียงใด
ส�ำหรบัเด็กสำวอำยุ 16 ปีที่ต้องยืนต่อ
หน้ำทุกคนในสำขำทุกวนัอำทิตย์และ
น�ำพวกเขำรอ้งเพลงสวด ดิฉันรูสึ้กเป็น
คนมีค่ำและรูว้ำ่มีบำงส่ิงที่ดิฉันเอือ้
ประโยชน์ ได้ ผู้คนที่น่ันพึ่งพำดิฉัน 
ดิฉันชอบที่รูสึ้กวำ่ตนเองมีประโยชน์ 
ประสบกำรณ์น้ันช่วยเสรมิสรำ้ง
ประจักษ์พยำนในพระเยซูครสิต์และ
เป็นเครือ่งยึดเหน่ียวชีวติดิฉันในกำร
รบัใช้พระกิตติคุณ เช่นเดียวกับที่เกิด
ขึน้กับอธิกำรคอสเซ

สมำชิกแตล่ะคนควรรูว้ำ่ตนเองมี
คำ่เพียงใด บุคคลแตล่ะคนมีส่ิงส�ำคญั
บำงอย่ำงในกำรเอือ้ประโยชน์ อีกทัง้
มีพรสวรรคแ์ละควำมสำมำรถที่ ไม่
เหมือนใครซ่ึงจะช่วยผลักดนังำนส�ำคญั
น้ี เยำวชนชำยของเรำมีหน้ำที่ของฐำนะ
ปุโรหิตแห่งอำโรนที่อธิบำยไว้ ในหลัก
ค�ำสอนและพันธสัญญำซ่ึงมองเห็นได้
อย่ำงคอ่นข้ำงชัดเจน อำจจะชัดเจน
น้อยกวำ่กับเยำวชนหญิงของศำสนจักร 
บิดำมำรดำและผู้น�ำของพวกเธอ นับ
ตัง้แตร่บับัพตศิมำ เยำวชนหญิงมี
ควำมรบัผิดชอบตำมพันธสัญญำที่จะ 
“ โศกเศรำ้กับคนที่ โศกเศรำ้; แท้จรงิ
แล้ว, และปลอบโยนคนที่ตอ้งกำรกำร
ปลอบโยน, และยืนเป็นพยำนเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้ำทุกเวลำและในทุกส่ิง, 
และในทุกแห่งที่ [พวกเธอ] อยู่, แม้
จนถึงควำมตำย.” 2 เยำวชนหญิงมี โอกำส
ท�ำควำมรบัผิดชอบน้ีในวอรด์และสำขำ
ให้เกิดสัมฤทธิผลและเมื่อพวกเธอรบัใช้
ในฝ่ำยประธำนชัน้เรยีน ในสภำเยำวชน
และในกำรเรยีกอื่นๆ เยำวชนหญิงทุก
คนในศำสนจักรควรรูสึ้กมีคณุคำ่ มี
โอกำสรบัใช้ และรูสึ้กวำ่เธอมีบำงส่ิง
คูค่วรแก่กำรเอือ้ประโยชน์ตอ่งำนน้ี

ใน คูม่ือเล่ม 2 เรำเรยีนรูว้ำ่งำนแห่ง
ควำมรอดในวอรด์ของเรำไดแ้ก่ “งำน
เผยแผ่ศำสนำของสมำชิก กำรรกัษำ
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ กำรท�ำให้
สมำชิกแข็งขันน้อยกลับมำแข็งขัน งำน
พระวหิำรและประวตัคิรอบครวั และ
กำรสอนพระกิตตคิณุ” 3งำนน้ีก�ำกับ
ดแูลโดยอธิกำรผู้ซ่ือสัตย์ของเรำ ผู้ถือ
กุญแจฐำนะปุโรหิตส�ำหรบัวอรด์ของ
พวกเขำ ขณะน้ีฝ่ำยประธำนของเรำได้
รบัค�ำถำมน้ีมำนำนหลำยปี “มีส่วนไหน
ในงำนน้ีที่กล่ำวไวว้ำ่เยำวชนหญิงของ
เรำ ไม ่ควรเข้ำไปเกี่ยวข้อง” ค�ำตอบ
คอืพวกเธอมีบำงส่ิงที่เอือ้ประโยชน์ตอ่ 
ทุก ส่วนของงำนน้ี

ตวัอย่ำงเช่น เมื่อไม่นำนมำน้ีดฉัิน
พบเยำวชนหญิงหลำยคนในภำค 
ลำสเวกัสที่ ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็น
ผู้ ให้ค�ำแนะน�ำดำ้นพระวหิำรและ
ประวตัคิรอบครวัวอรด์ สีหน้ำของ
พวกเธอฉำยแววตืน่เตน้ดว้ยควำม
กระตอืรอืรน้ที่สำมำรถสอนและช่วย
ให้สมำชิกวอรด์ของพวกเธอคน้หำ
บรรพชน พวกเธอมีทักษะอันทรง
คณุคำ่ในดำ้นคอมพิวเตอร ์เรยีนรูว้ธิี ใช้ 
FamilySearch และตืน่เตน้ที่จะไดแ้บ่ง
ปันควำมรูน้ั้นกับผู้อื่น เห็นไดชั้ดวำ่พวก
เธอมีประจักษ์พยำนและเข้ำใจควำม
ส�ำคญัของกำรคน้หำรำยช่ือบรรพชนผู้
ล่วงลับเพื่อจะไดน้�ำไปประกอบศำสนพิธ ี
แห่งควำมรอดที่ส�ำคญัยิ่งให้พวกเขำใน
พระวหิำร

หลำยเดอืนก่อน ดฉัินมีโอกำส
ทดสอบแนวคดิเรือ่งหน่ึงกับเยำวชน
หญิงวยั 14 ปี สองคน ดฉัินมีส�ำเนำวำระ
กำรประชุมสภำวอรด์ตำมควำมเป็น
จรงิสองฉบับและให้เอ็มมำกับแมกกี
ไปคนละฉบับ ดฉัินขอให้พวกเธออ่ำน
วำระกำรประชุมจนจบและดวูำ่มีกำร
ด�ำเนินงำนของสภำวอรด์เรือ่งใดบ้ำงที่
พวกเธอสำมำรถจะรบัใช้ เอ็มมำเห็นวำ่
มีครอบครวัใหม่ครอบครวัหน่ึงก�ำลังย้ำย
เข้ำมำในวอรด์ เธอบอกวำ่เธอจะช่วยขน
ของและน�ำของออกจำกกล่องมำจัดได ้

เธอคดิวำ่เธอสำมำรถผูกมิตรกับเด็กๆ 
ในครอบครวัดงักล่ำวและพำชมบรเิวณ
ตำ่งๆ ของโรงเรยีนใหม่ได ้เธอเห็นวำ่
วอรด์ก�ำลังจะจัดงำนเลีย้งอำหำรเย็น
และรูสึ้กวำ่มีหลำยวธิีที่เธอจะรบัใช้ ได้

แมกกีเห็นวำ่มีผู้สูงวยัหลำยคนใน
วอรด์ที่ตอ้งกำรคนไปเยี่ยมและผูกมิตร 
เธอกล่ำววำ่เธอตอ้งกำรไปเยี่ยมและ
ช่วยเหลือสมำชิกสูงวยัที่ยอดเยี่ยมเหล่ำ
น้ี เธอรูสึ้กดว้ยวำ่เธอสำมำรถช่วยสอน
สมำชิกวอรด์ให้รูว้ธิีตดิตัง้และใช้บัญชี
โซเชียลมีเดยีตำ่งๆ ดว้ย จรงิๆ แล้วไม่มี
สักเรือ่งเดยีวในวำระกำรประชุมน้ันที่
เยำวชนหญิงทัง้สองคนช่วย ไม่ได ้!

ผู้ที่น่ังในสภำวอรด์หรอืมีกำรเรยีกใน
วอรด์ท่ำนใดบ้ำงที่เห็นวำ่เยำวชนหญิง
เป็นแหล่งช่วยอันล�ำ้คำ่ในกำรช่วยเตมิ
เต็มควำมตอ้งกำรตำ่งๆ ในวอรด์ของเรำ 
โดยปกตจิะมีรำยกำรสถำนกำรณ์ตำ่งๆ 
หลำยรำยกำรที่ตอ้งกำรใครสักคนเข้ำไป
รบัใช้ และเรำมักจะนึกถึงแตผู่้ ใหญ่ ใน
วอรด์ที่จะเข้ำไปท�ำหน้ำที่น้ี เช่นเดยีว
กับผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนที่เรำ
มักจะเชือ้เชิญให้ท�ำงำนกับบิดำของ
พวกเขำหรอืชำยคนอื่นๆ ที่ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค เยำวชนหญิง
ของเรำก็สำมำรถไดร้บัเรยีกให้ท�ำหน้ำที่
รบัใช้และปฏิบัตศิำสนกิจให้สมำชิก
ในวอรด์กับมำรดำหรอืสตรผีู้เป็นแบบ
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อย่ำงที่ดี ได ้พวกเธอมีควำมสำมำรถ 
กระตอืรอืรน้ และเต็มใจท�ำอย่ำงยิ่ง
มำกกวำ่กำรมำโบสถ์เฉยๆ ในวนัอำทิตย์

เมื่อเรำพิจำรณำบทบำทที่คำดหวงั
จำกเยำวชนหญิงของเรำในไม่ช้ำ เรำอำจ
ถำมตนเองวำ่เวลำน้ีเรำจะจัดเตรยีม
ประสบกำรณ์ประเภทใดบ้ำงที่จะช่วย
ให้พวกเธอเตรยีมตวัเป็นผู้สอนศำสนำ 
ผู้รอบรูพ้ระกิตตคิณุ ผู้น�ำองคก์ำรช่วย
ของศำสนจักร เจ้ำหน้ำที่พระวหิำร 
ภรรยำ มำรดำ ครพูี่เลีย้ง แบบอย่ำง 
และเพื่อน อันที่จรงิพวกเธอสำมำรถ
เริม่เตรยีมรบับทบำทบำงอย่ำงเหล่ำ
น้ันไดท้ันที เรำมักจะขอให้เยำวชนช่วย
สอนบทเรยีนในชัน้เรยีนวนัอำทิตย์ของ
พวกเขำ ขณะน้ีเยำวชนหญิงของเรำมี
โอกำสที่จะประกอบพิธี ในพระวหิำรซ่ึง
ก่อนหน้ำน้ีเคยกระท�ำเสรจ็สิน้โดยเจ้ำ
หน้ำที่ศำสนพิธีหรอือำสำสมัครเมื่อพวก
เธอเข้ำพระวหิำรกับคณะเยำวชนเพื่อ
ประกอบศำสนพิธีบัพตศิมำแทนคน
ตำย ปัจจุบันเด็กหญิงปฐมวยัของเรำได้
รบัเชิญให้เข้ำรว่มกำรประชุมเตรยีมตวั
ส�ำหรบัพระวหิำรและฐำนะปุโรหิตดว้ย 
ซ่ึงจะช่วยให้พวกเธอเข้ำใจวำ่ตนเองมี
ส่วนส�ำคญัเช่นกันในงำนที่ก�ำกับดแูล

โดยฐำนะปุโรหิต พวกเธอเรยีนรูว้ำ่บุรษุ 
สตร ีเยำวชนและเด็กทุกคนตำ่งเป็น
ผู้รบัพรฐำนะปุโรหิตและทุกคนสำมำรถ
รบับทบำทที่แข็งขันในกำรผลักดนังำน
ของพระเจ้ำ

อธิกำรทัง้หลำย เรำทรำบวำ่หน้ำที ่
ของท่ำนมักจะหนักอยู่เสมอ แตเ่ช่น 
เดยีวกับล�ำดบัควำมส�ำคญัสูงสุดของ 
ทำ่นอยำ่งหน่ึงคอืกำรควบคมุดแูลโควรมั 
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน คูม่ือเล่ม 2 
อธิบำยวำ่ “อธิกำรและที่ปรกึษำเป็นผู้น�ำ
ฐำนะปุโรหิตส�ำหรบัองคก์ำรเยำวชน
หญิง พวกเขำดแูลและเสรมิสรำ้งควำม
เข้มแข็งให้เยำวชนหญิงแตล่ะคน
ท�ำงำนใกล้ชิดกับบิดำมำรดำและผู้น�ำ
เยำวชนหญิงในเรือ่งน้ี” กล่ำวไวด้ว้ย
วำ่ “อธิกำรและที่ปรกึษำมีส่วนรว่มใน
กำรประชุม กำรรบัใช้ และกิจกรรมของ
เยำวชนหญิงเป็นประจ�ำ” 4 เรำส�ำนึก
คณุอธิกำรที่ ให้เวลำเยี่ยมเยียนชัน้เรยีน
เยำวชนหญิงและให้ โอกำสเยำวชนหญิง
เป็นมำกกวำ่ผู้สังเกตกำรณ์ ขอบคณุ
อธิกำรที่ท�ำให้แน่ใจวำ่เยำวชนหญิงของ
ท่ำนไดม้ีส่วนรว่มอันทรงคณุคำ่ในกำร
ช่วยเหลือสมำชิกวอรด์! โอกำสที่ ไดร้บั
ใช้ ในวธิีที่มีควำมหมำยเหล่ำน้ีเป็นพร
แก่พวกเธอมำกกวำ่กิจกรรมที่ ให้แต่
ควำมบันเทิง

ถงึพวกทำ่น เยำวชนหญงิของ
ศำสนจกัร ช่วงเวลำหลำยปีทีท่ำ่นเป็น
วยัรุน่ ทำ่นอำจไมม่เีวลำวำ่งและมกัจะมี
แตเ่รือ่งทำ้ทำย เรำสังเกตวำ่ พวกทำ่น
หลำยคนก�ำลงัตอ่สู้ดิน้รนกับเรือ่งคณุคำ่
ในตนเอง ควำมกงัวล ควำมเครยีดที่
หนักหนำสำหสั และบำงทถีงึกบัซึม
เศรำ้ แทนทีจ่ะหมกมุ่นอยูก่บัปัญหำ
ของตนเอง ทีอ่ำจไมมี่วนัแก้ ไขไดห้มด
สิน้ ลองหันมำเอำใจใส่ผูอ้ืน่ดบูำ้ง เพรำะ
กำรรบัใช้มกัจะช่วยใหภ้ำระของทำ่นเบำ
ลงไดแ้ละท�ำใหป้ัญหำของทำ่นดงูำ่ยขึน้ 
วธิทีีด่ทีีสุ่ดวธิหีน่ึงทีจ่ะเพิม่ควำมรูสึ้กถงึ
คณุคำ่ในตนเองคอืกำรแสดงออกผำ่น
ควำมห่วงใยและกำรรบัใช้ผูอ้ืน่ ซ่ึงเรำมี
คณุคำ่มำกมำยทีจ่ะเอือ้ประโยชน์ ได้ 5  

ดฉัินสนับสนุนใหท้ำ่น เยำวชนหญงิ 
ยกมอืขึน้อำสำและใช้มอืน้ันลงมอืท�ำ
เมือ่เห็นวำ่มเีรือ่งจ�ำเป็นอยูร่อบตวัทำ่น 
เมือ่ทำ่นท�ำควำมรบัผดิชอบตำมพนัธ
สัญญำของทำ่นใหเ้กดิสัมฤทธผิลและ
มส่ีวนรว่มในกำรเสรมิสรำ้งอำณำจกัร
ของพระผูเ้ป็นเจำ้ พรจะหลัง่ไหลมำสู่
ชีวติทำ่นและทำ่นจะคน้พบปีตอินัลกึ
ซึง้และยัง่ยนืตลอดกำลของควำมเป็น
สำนุศิษย์

พี่น้องทัง้หลำย เยำวชนหญิงของ
เรำคือส่ิงอัศจรรย์ พวกเธอมีพรสวรรค ์
มีควำมกระตือรอืรน้อันไม่มีขีดจ�ำกัด 
และมีพลัง พวกเธอมีควำมเมตตำ
สงสำรและห่วงใย พวกเธอ ต้องการ 
รบัใช้ พวกเธอจ�ำเป็นต้องรูว้ำ่ตนเองมี
คุณค่ำและส�ำคัญยิ่งต่องำนแห่งควำม
รอด เฉกเช่นเยำวชนชำยเตรยีมตัวใน
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนส�ำหรบักำรรบั
ใช้ที่ยิ่งใหญ่กวำ่เมื่อพวกเขำก้ำวหน้ำสู่
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เยำวชน
หญิงของเรำก็ก�ำลังเตรยีมตัวเป็น
สมำชิกขององค์กำรสตรทีี่ยิ่งใหญ่ที่สุด
บนแผ่นดินโลก—สมำคมสงเครำะห์ 
เยำวชนชำยหญิงผู้สวยงำม เข้มแข็ง
และซ่ือสัตย์เหล่ำน้ีก�ำลังเตรยีมตัวไป
พรอ้มๆ กันเพื่อเป็นภรรยำกับสำมี และ
มำรดำกับบิดำผู้จะเลีย้งดูครอบครวัที่
คู่ควรแก่อำณำจักรซีเลสเชียลของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ

ดฉัินเป็นพยำนวำ่งำนของพระบิดำ
บนสวรรคค์อืกำรท�ำให้เกิดควำมเป็น
อมตะและชีวตินิรนัดรข์องบุตรธิดำของ
พระองค์ 6 เยำวชนหญิงผู้เลอคำ่ของ
เรำมีบทบำทส�ำคญัในกำรช่วยให้งำนยิ่ง
ใหญ่น้ีบรรลุผลส�ำเรจ็ ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูเจรำลด ์คอสเซ, “เตรยีมทำง,”  

เลียโฮนำ, พ.ค. 2017, 75 78.
 2. โมไซยำห์ 18:9.
 3. คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร (2010), 

หน้ำ 26.
 4. คูม่ือเล่ม 2, 10.3.1.
 5. ด ูมัทธิว 10:39.
 6. ด ูโมเสส 1:39.
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ออกจำกควำมมืดเข้ำไปสู่ควำมสวำ่งอัน
น่ำมหัศจรรย์” 1

วนัน้ีขำ้พเจำ้ตอ้งกำรเน้นเรือ่งศำสนพธิ ี
แหง่ควำมรอด ซ่ึงจะน�ำควำมสวำ่งอนัน่ำ
มหศัจรรยม์ำสู่เรำ”

ศาสนพิธีและพนัธสญัญา
ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา เรำอ่ำนวำ่ 

“ศำสนพิธีเป็นกำรกระท�ำที่ศักดิสิ์ทธิ์
และมีรปูแบบ ประกอบโดยผู้มีอ�ำนำจ
ฐำนะปุโรหิต [ซ่ึงเป็น] ศำสนพิธี [ที่] 
จ�ำเป็นตอ่ควำมสูงส่งของเรำ . . . และ
เรยีกวำ่ศำสนพิธีแห่งควำมรอด ไดแ้ก่ 
บัพตศิมำ กำรยืนยัน กำรแตง่ตัง้สู่ฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค (ส�ำหรบัผู้ชำย) 
เอ็นดำวเม้นท์พระวหิำร และกำรผนึก
กำรแตง่งำน” 2

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนำรส์อนวำ่ 
“ศำสนพธิแีหง่ควำมรอดและควำมสูงส่ง
ทีป่ฏบิตัิ ในศำสนจกัรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู
ของพระเจำ้ . . . กอ่ใหเ้กดิช่องทำงที่ ได้
รบัมอบอ�ำนำจซ่ึงท�ำใหพ้รและพลงัจำก
สวรรคผ์ำ่นเขำ้สู่ชีวติของแตล่ะคน” 3

เฉกเช่นเหรยีญทีม่สีองดำ้น ศำสนพธิ ี
แหง่ควำมรอดทัง้หมดมำพรอ้มกบัพนัธ
สัญญำที่ท�ำกับพระผู้เป็นเจ้ำ พระผู้
เป็นเจ้ำทรงสัญญำวำ่เรำจะได้รบัพรถ้ำ
เรำให้เกียรติพันธสัญญำเหล่ำน้ันอย่ำง
ซ่ือสัตย์

ศำสดำพยำกรณ์อมวิเล็คประกำศวำ่ 
“ชีวติน้ีเป็นเวลำ . . . ทีจ่ะเตรยีมพบพระ

พรแห่งพระกิตตคิณุและฐำนะ
ปุโรหิตที่สัญญำไวน้ี้ไดร้บักำรฟ้ืนฟูกลับ
มำสู่แผ่นดนิโลก จำกน้ันในปี 1842 
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธปฏิบัติ
ศำสนกิจเอ็นดำวเม้นท์ ให้ชำยหญิง
จ�ำนวนหน่ึง เมอรซี์ ฟิลดงิ ธอมป์สัน
เป็นหน่ึงในน้ัน ศำสดำพยำกรณ์กล่ำว
กับเธอวำ่ “[เอ็นดำวเม้นท์] น้ีจะน�ำคณุ

โดยเอล็เดอร์ทาเนียลาบี.วาโคโล

แห่งสาวกเจด็สิบ

พี่
น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำช่ืนชมยินดี
กับท่ำนในพระกิตตคิณุ หรอืหลัก
ค�ำสอนของพระครสิต์

เพื่อนคนหน่ึงเคยถำมเอ็ลเดอรนี์ล 
แอล. แอนเดอรเ์ซ็น ขณะเป็นสำวกเจ็ด
สิบวำ่รูสึ้กอย่ำงไรที่ตอ้งพูดตอ่หน้ำผู้คน 
21,000 คนในศนูย์กำรประชุมใหญ่ 
เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นตอบวำ่ “ที่ท�ำให้
คณุประหม่ำไม่ ใช่ คน 21,000 คนข้ำง
หน้ำหรอก แตเ่ป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ 
15 ท่ำนที่น่ังอยู่ข้ำงหลังตำ่งหำก” ตอน
น้ันข้ำพเจ้ำข�ำ แตต่อนน้ีข้ำพเจ้ำรูสึ้ก 
ข้ำพเจ้ำรกัและสนับสนุนบุรษุทัง้ 15 
ท่ำนน้ีในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผย

พระเจ้ำรบัส่ังกับอับรำฮัมวำ่โดยพงศ์
พันธุ์ของท่ำนและโดยฐำนะปุโรหิต 
ครอบครวัทัง้หมดของแผ่นดนิโลกจะ
ไดร้บัพร “ดว้ยพรแห่งพระกิตตคิณุ . . . 
แม้แห่งชีวตินิรนัดร”์ (อับรำฮัม 2:11; 
ด ูข้อ 2 10 ดว้ย)

ศาสนพิธีแห่งความรอด
จะน�าความสวา่งอนั
น่ามหศัจรรยม์าสู่เรา
การมีส่วนร่วมในศาสนพิธีและการให้เกียรติพันธสัญญาท่ีเก่ียวข้องจะน�าความสว่าง
และความคุ้มครองอันน่ามหัศจรรย์มาสู่ท่านในโลกท่ีก�าลงัมืดมนนี้
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ผูเ้ป็นเจ้ำ” (แอลมำ 34:32) เรำเตรยีม
ไดอ้ยำ่งไร โดยกำรรบัศำสนพธิอียำ่งมคีำ่
ควร นอกจำกน้ี เรำตอ้งท�ำตำมถอ้ยค�ำ
ของประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันดว้ย 
“จงอยูบ่นเส้นทำงแหง่พนัธสัญญำ” 
ประธำนเนลสันกล่ำวตอ่ไปวำ่ “ค�ำมัน่
สัญญำของทำ่นทีจ่ะท�ำตำมพระผูช่้วยให้
รอดโดยกำรท�ำพนัธสัญญำกบัพระองค์
แลว้รกัษำพนัธสัญญำเหลำ่น้ันจะเปิด
ประตสูู่พรและสิทธิพเิศษทำงวญิญำณ
ทกุอย่ำงทีมี่ ใหแ้ก่ชำย หญงิ และเด็ก
ทกุหนแหง่” 4

เช่นเดยีวกับพวกท่ำนหลำยคน 
จอห์นและบอนนี นิวแมนคอืผู้รบัพร
ทำงวญิญำณที่ประธำนเนลสันสัญญำ
ไว ้ครัง้หน่ึงในวนัอำทิตย์ หลังจำกเข้ำ
โบสถ์กับลูกน้อยสำมคน บอนนีบอก
จอห์นผู้ ไม่เป็นสมำชิกวำ่ “ฉันท�ำอย่ำง
น้ีคนเดยีวไม่ได ้คณุตอ้งตดัสินใจวำ่
คณุจะมำโบสถ์ฉันกับพวกเรำหรอืคณุ
จะเลือกโบถส์ที่เรำไปพรอ้มกันได ้แต่
ลูกเรำตอ้งรูว้ำ่พ่อของพวกเขำรกัพระผู้
เป็นเจ้ำดว้ย” วนัอำทิตย์ตอ่มำและทุก
วนัอำทิตย์หลังจำกน้ัน จอห์นไม่เพียง
ไปโบสถ์ แตเ่ขำรบัใช้ โดยเล่นเปียโนให้
หลำยวอรด์ หลำยสำขำและให้ปฐมวยั
เป็นเวลำหลำยปี ข้ำพเจ้ำมี โอกำสพบ
กับจอห์นในเดอืนเมษำยนปี 2015 ใน
กำรพบกันครัง้น้ัน เรำสนทนำกันวำ่วธิีที่
ดทีี่สุดที่เขำจะแสดงให้บอนนีประจักษ์
ในควำมรกัที่เขำมีตอ่เธอคอืพำเธอไป
พระวหิำร แตเ่รือ่งน้ีจะเกิดขึน้ไม่ไดถ้้ำ
เขำไม่รบับัพตศิมำ

หลงัจำกมำประชุมกับศำสนจกัรของ
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยุคสุดทำ้ย
นำน 39 ปี จอหน์รบับพัตศิมำในปี 2015 
หน่ึงปีตอ่มำ จอหน์และบอนนีรบักำร
ผนึกในพระวหิำรเมมฟิส เทนเนสซี 20 
ปีหลังจำกบอนนีรบัเอ็นดำวเมน้ทข์อง
เธอเอง โรเบริต์ ลกูชำยวยั 47 ปีของทัง้
สองพดูถงึบดิำวำ่ “ตัง้แตร่บัฐำนะปุโรหิต 
คณุพอ่เตบิโตขึน้มำกจรงิๆ” บอนนีเสรมิ
วำ่ “ปกตจิอหน์เป็นคนมคีวำมสุขและ
รำ่เรงิอยูแ่ลว้ แตก่ำรรบัศำสนพิธแีละ

ให้เกยีรตพินัธสัญญำของเขำช่วยเสรมิ
ควำมสุภำพออ่นน้อมใหด้ยีิง่ขึน้”

การชดใชข้องพระคริสตแ์ละ
แบบอยา่งของพระองค์

หลำยปีกอ่น ประธำนบอยด ์เค.  
แพคเกอรเ์ตอืนวำ่ “กำรประพฤตดิีโดยไม่
ไดร้บัศำสนพธิแีหง่พระกติตคิณุไม่อำจไถ่
มนุษยชำติไดท้ัง้ไม่อำจน�ำไปสู่ควำมสูงส่ง
ดว้ย” 5 อนัทีจ่รงิ เรำไม่ไดต้อ้งกำรเพยีง
ศำสนพธิแีละพนัธสัญญำเทำ่น้ันในกำรก
ลบัไปหำพระบดิำของเรำ แตเ่รำตอ้งกำร
พระบตุรของพระองค ์พระเยซคูรสิต ์
และกำรชดใช้ของพระองคด์ว้ย

กษัตรยิ์เบ็นจำมินสอนวำ่ควำม 
รอดจะมำถึงลูกหลำนมนุษย์ ได้ ใน
และโดยผ่ำนพระนำมของพระครสิต์
เท่ำน้ัน (ด ูโมไซยำห์ 3:17; ด ูหลักแห่ง
ควำมเช่ือข้อ 3) ดว้ย

โดยผ่ำนกำรชดใช้ของพระองค ์พระ
เยซูครสิตท์รงไถ่เรำจำกผลของกำรตก
ของอำดมั ท�ำให้กำรกลับใจตลอดจน
ควำมสูงส่งของเรำอยู่ ในวสัิยที่ท�ำได ้โดย
ผ่ำนพระชนม์ชีพของพระองค ์ทรงวำง
แบบอย่ำงให้เรำที่จะรบัศำสนพิธีแห่ง
ควำมรอด ซ่ึงในน้ัน “พลังอ�ำนำจของ
ควำมเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำจึงแสดง
ให้ประจักษ์” (คพ. 84:20)

หลังจำกพระผู้ช่วยให้รอดทรงรบั
ศำสนพิธีบัพตศิมำเพื่อ “ท�ำให้ควำม
ชอบธรรมทัง้หมดสมบูรณ์” (ด ู2 นีไฟ 
31:5 6) ซำตำนมำล่อลวงพระองค ์ใน

ท�ำนองเดยีวกัน กำรล่อลวงของเรำไม่ได้
สิน้สุดหลังบัพตศิมำหรอืกำรผนึก แต่
กำรรบัศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์และกำรให้
เกียรตพิันธสัญญำที่เกี่ยวข้องท�ำให้เรำมี
ควำมสวำ่งอันน่ำมหัศจรรย์ เรำจะมีพลัง
ตอ่ตำ้นและเอำชนะกำรล่อลวง

ค�าเตือน
อิสยำห์พยำกรณ์วำ่ในยุคสุดท้ำย 

“ โลกเป็นมลทิน . . . เพรำะเขำทัง้หลำย 
. . . [เปลี่ยนแปลงศำสนพิธี]” (อิสยำห์ 
24:5; ด ูคพ. 1:15ดว้ย)

ค�ำเตอืนที่เกี่ยวข้องซ่ึงเปิดเผยแก่
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธคอืบำงคน 
“เข้ำใกล้ [พระเจ้ำ] ดว้ยรมิฝีปำกพวก
เขำ, . . . [และ] พวกเขำสอนบัญญัติ
ของมนุษย์เป็นหลักค�ำสอน, โดยมีรปู
แบบของควำมเป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้ำ, แตพ่วกเขำปฏิเสธอ�ำนำจในน้ัน” 
( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:19 )

เปำโลเตือนเช่นกันว่ำหลำยคน
จะ “ยึด ถือทำงพระ เจ้ำแต่เพียง
เปลือก นอกแต่ [ปฏิ เสธ] ฤทธิ์ เดช
ของทำงน้ัน จงอย่ำเกี่ยว ข้องกับคน
พวกน้ัน” (2 ทิ โมธี 3:5) ขอย�ำ้ จงอย่ำ
เกี่ยวข้องกับคนพวกน้ัน

ส่ิงล่อใจและกำรล่อลวงของชีวติ
หลำยอย่ำง “รำ้ยกำจเหมือนหมำป่ำ” 
(มัทธิว 7:15) ผู้เลีย้งแกะที่แท้จรงิจะ
เตรยีมพรอ้ม ปกป้อง และเตอืนแกะ
พรอ้มทัง้ฝูงแกะเมื่อสุนัขป่ำเหล่ำน้ี
เข้ำมำใกล้ (ด ูยอห์น 10:11 12) ใน
ฐำนะผู้เลีย้งแกะในสังกัดที่พยำยำมท�ำ
ตำมพระชนม์ชีพที่สมบูรณ์แบบของ
พระเมษบำลผู้ประเสรฐิ เรำดแูลจิต
วญิญำณตนเองกับของผู้อื่นไดด้เีท่ำๆ 
กันหรอืไม่ ดว้ยค�ำแนะน�ำของศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรูแ้ละผู้เปิดเผย ผู้ที่เรำ
เพิ่งสนับสนุน และดว้ยอ�ำนำจและของ
ประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ เรำ
สำมำรถเห็นสุนัขป่ำที่เข้ำมำใกล้ ถ้ำเรำ
เฝ้ำระวงัและเตรยีมพรอ้ม ตรงกันข้ำม 
เมื่อเรำเป็นผู้เลีย้งแกะที่ประมำทของ
จิตวญิญำณเรำเองและผู้อื่น อำจท�ำให้
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เกิดเหตรุำ้ยถึงชีวติ ควำมประมำทน�ำ
ไปสู่ควำมตำย ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้เรำ
แตล่ะคนเป็นผู้เลีย้งแกะที่ซ่ือสัตย์

ประสบการณ์และประจกัษพ์ยาน
ศีลระลึกเป็นศำสนพิธีที่ช่วยให้

เรำอยู่บนเส้นทำง และกำรรับส่วน
อย่ำงมีค่ำควรเป็นหลักฐำนว่ำเรำก�ำลัง
รักษำพันธสัญญำที่เกี่ยวข้องกับศำสน
พิธีอื่นๆ ทัง้หมด เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ 
ข้ำพเจ้ำและแอนนิตำ ภรรยำ รับใช้
ในคณะเผยแผ่อำร์คันซอ ลิตเทิลร็อก 
ข้ำพเจ้ำออกไปสอนกับผู้สอนศำสนำ
หนุ่มสองคน ระหว่ำงสอนบทเรียน 
พี่น้องชำยที่เรำก�ำลังสอนกล่ำวขึน้ว่ำ 
“ผมเคยไปโบสถ์คุณ ท�ำไมคุณต้อง
กินขนมปังและดื่มน� ้ำทุกวันอำทิตย์ 
ที่ โบสถ์เรำ เรำท�ำแค่ปีละสองครัง้ 
อีสเตอร์กับคริสต์มำส และกำรท�ำอย่ำง
น้ันมีควำมหมำยมำก”

เรำแบ่งปันกับเขำวำ่เรำไดร้บับัญชำ
ให้ “ประชุมกันบ่อยเพื่อรบัส่วนขนมปัง
และเหล้ำองุ่น” ( โมโรไน 6:6; ด ูคพ. 
20:75 ดว้ย) เรำอ่ำนออกเสียงมัทธิว 26 
และ 3 นีไฟ 18 เขำตอบวำ่เขำยังคงไม่
เห็นควำมจ�ำเป็น

เรำจึงแบ่งปันเรือ่งเปรยีบเทียบตอ่
ไปน้ี “สมมตวิำ่คณุเข้ำไปพัวพันกับ
อุบัตเิหตรุถยนตท์ี่รำ้ยแรงมำก คณุ
บำดเจ็บสำหัสและหมดสต ิมีคนผ่ำน
มำ เห็นคณุหมดสต ิและรบีโทรศัพท์
หมำยเลขฉุกเฉิน 911 คณุไดร้บักำร
ดูแล และฟ้ืนคืนสติ”

เรำถำมพี่น้องชำยคนน้ีวำ่ “เมื่อรูว้ำ่
ตวัเองอยู่ ในสภำพแวดล้อมแบบไหน 
คณุจะถำมวำ่อะไร”

เขำพูดวำ่ “ผมตอ้งอยำกรูว้ำ่มำที่น่ัน
ไดอ้ย่ำงไร ใครช่วยผม ผมตอ้งอยำก
ขอบคณุเขำทุกวนัเพรำะเขำช่วยชีวติ
ผมไว”้

เรำแบ่งปันกับพี่น้องชำยผู้แสนดี
คนน้ีอีกวำ่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วย
ชีวติเรำไวอ้ย่ำงไรและเรำตอ้งกำรมำก
เพียงใดที่จะขอบพระทัยพระองคท์ุกวนั 
ทุกวนั ทุกวนั!

จำกน้ันเรำถำมวำ่ “เมื่อรูว้ำ่พระองค์
พลีพระชนม์ชีพเพื่อคณุและพวกเรำ 
คณุตอ้งกำรกินขนมปังและดืม่น� ้ำที่
เป็นเครือ่งหมำยพระวรกำยและพระ
โลหิตของพระองคบ์่อยแค่ไหน”

เขำพูดวำ่ “ผมเข้ำใจ ผมเข้ำใจ แตม่ี
อย่ำงหน่ึง โบสถ์ของคณุไม่คอ่ยมีชีวติ
ชีวำเหมือนของเรำ”

เรำตอบไปวำ่ “คณุจะท�ำอะไรถ้ำพระ
ผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิตเ์สด็จเข้ำมำ
ทำงประตขูองท่ำน”

เขำตอบวำ่ “ผมจะคกุเข่ำลงทันที”
เรำถำม “น่ันไม่ใช่ส่ิงทีค่ณุรูสึ้กเมือ่เดนิ

เขำ้ไปในอำคำรนมสักำรของวสุิทธิชน 
ยุคสุดท้ำยหรอื—ควำมคำรวะในพระผู้
ช่วยให้รอด”

เขำพูดวำ่ “ผมเข้ำใจ ผมเข้ำใจ ผม
เข้ำใจแล้ว”

เขำไปโบสถ์ ในวนัอำทิตย์อีสเตอรน้ั์น
และไปอีกเรือ่ยๆ

ข้ำพเจ้ำขอเชือ้เชิญให้เรำทุกคน 
ถำมตนเองว่ำ “ศำสนพิธี ใดรวมถึง 
ศีลระลึกที่ฉันต้องรับ และพันธสัญญำ
ใดที่ฉันต้องท�ำ รักษำ และให้เกียรติ” 
ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่กำรมีส่วนร่วมใน
ศำสนพิธีและกำรให้เกียรติพันธสัญญำ
ที่เกี่ยวข้องจะน�ำควำมสว่ำงและควำม
คุ้มครองอันน่ำมหัศจรรย์มำสู่ท่ำนใน
โลกที่ก�ำลังมืดมนน้ี ในพระนำมของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
อ้างองิ
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เรือ่งแผนส�ำหรบับุตรธิดำของพระองค ์
และเรำช่วยให้พวกเขำรูจ้ักสุรเสียง
กระซิบของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ เรำ
เล่ำเรือ่งศำสดำพยำกรณ์สมัยโบรำณ
และกระตุน้ให้พวกเขำท�ำตำมศำสดำ
พยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่ เรำสวดอ้อนวอน
ให้พวกเขำประสบควำมส�ำเรจ็และ
เจ็บปวดกับพวกเขำในช่วงเผชิญกำร
ทดลอง เรำเป็นพยำนตอ่บุตรธิดำถึงพร
พระวหิำร และเรำพยำยำมเตรยีมพวก
เขำให้พรอ้มรบัใช้งำนเผยแผ่เต็มเวลำ 
เรำให้ค�ำแนะน�ำดว้ยควำมรกัเมื่อบุตร
ธิดำของเรำกลำยเป็นบิดำมำรดำ แต—่
แม้หลังจำกน้ัน—เรำก็ ไม่หยุดเป็นบิดำ
มำรดำ เรำไม่หยุดกำรเป็นคร ูเรำไม่ได้
รบักำรปลดจำกกำรเรยีกนิรนัดรเ์หล่ำน้ี

วนัน้ีขอให้เรำตรกึตรองโอกำสอัน
แสนวเิศษบำงโอกำสที่เรำมีตอ่กำรสอน
บุตรธิดำในบ้ำนของเรำ

การสอนขณะสงัสรรคใ์นครอบครัว
เรำจะเริม่กับกำรสังสรรค์ ใน

ครอบครวั ซ่ึงมีควำมส�ำคญัมำกใน
บ้ำนเป่ียมศรทัธำที่ข้ำพเจ้ำเตบิโตมำ 
ข้ำพเจ้ำจ�ำบทเรยีนที่สอนขณะสังสรรค์
ในครอบครวัไม่ได ้แตจ่�ำไดว้ำ่เรำไม่
พลำดแม้แตสั่ปดำห์เดยีว 3 ข้ำพเจ้ำ
ทรำบวำ่อะไรส�ำคญัตอ่บิดำมำรดำ
ข้ำพเจ้ำ 4

เป็นครัง้แรก เรำให้กำรน�ำทำงและกำร
สนับสนุนขณะพวกเขำเข้ำสู่เส้นทำง
แห่งพันธสัญญำ 2 ผ่ำนบัพตศิมำ เรำ
สอนให้พวกเขำเช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้ำ เรำให้ควำมรูแ้ก่พวกเขำ

โดยเดวนิจี.เดอร์แรนท์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานโรงเรียนวนัอาทิตยส์ามญั

ข้
  ำพเจ้ำกับจูลีภรรยำที่รกัเลีย้งดู
บุตรที่มีคำ่หกคน เรำเป็นพ่อแม่ที่
ลูกๆ เพิ่งออกจำกรงั ข้ำพเจ้ำคดิถึง

มำกเวลำที่ลูกๆ อยู่ ในบ้ำนเรำเต็มเวลำ 
ข้ำพเจ้ำคดิถึงกำรเรยีนรูจ้ำกพวกเขำ
และกำรสอนพวกเขำ

วนัน้ีข้ำพเจ้ำมีจุดมุ่งหมำยจะพูด
กับบิดำมำรดำทุกท่ำนและทุกคนที่
ปรำรถนำจะเป็นบิดำมำรดำ เวลำน้ี
หลำยท่ำนก�ำลังเลีย้งดบูุตร ส่วนอีก
หลำยท่ำน เวลำน้ันจะมำถึงในไม่ช้ำ 
และส�ำหรบัอีกหลำยท่ำน กำรเป็นบิดำ
มำรดำอำจเป็นพรในอนำคต ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนขอให้เรำทุกคนรบัรูว้ำ่กำร
สอนบุตรธิดำเป็นควำมรบัผิดชอบอัน
ศักดิสิ์ทธิ์และน่ำยินดี 1

ในฐำนะบิดำมำรดำ เรำแนะน�ำบุตร
ธิดำให้รูจ้ักพระบิดำบนสวรรคแ์ละ
พระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์
เรำช่วยบุตรธิดำกล่ำวค�ำสวดอ้อนวอน

การสอนในบา้น—ความ
รับผดิชอบอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
และน่ายนิดี
ข้าพเจ้าวิงวอนขอความช่วยเหลือจากสวรรค์ขณะท่ีเราพยายามเป็นครู
เหมือนพระคริสต์ในบ้านของเรา
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ข้ำพเจ้ำจ�ำกิจกรรมที่ข้ำพเจ้ำ
โปรดปรำนอย่ำงหน่ึงที่กำรสังสรรค์ ใน
ครอบครวัได ้คณุพ่อจะเชิญลูกคนหน่ึง
ออกมำรบั “กำรทดสอบ” ท่ำนจะให้ค�ำ
แนะน�ำชุดหน่ึงแก่เขำอย่ำงเช่น “ก่อน
อื่น เข้ำไปในครวั แล้วเปิดและปิดตูเ้ย็น 
จำกน้ันให้วิง่เข้ำไปในห้องนอนของพ่อ
และหยิบถุงเท้ำคูห่น่ึงจำกลิน้ชัก แล้ว 
กลับมำหำพ่อ กระโดดขึน้ลงสำมครัง้ 
และพูดวำ่ ‘พ่อครบั ผมท�ำไดแ้ล้ว!’”

ข้ำพเจ้ำชอบเมื่อถึงตำข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำตอ้งกำรท�ำทุกขัน้ตอนให้ถูก
ตอ้ง ข้ำพเจ้ำหวงแหนช่วงเวลำที่จะ
ไดพู้ดวำ่ “พ่อครบั ผมท�ำไดแ้ล้ว!” 
กิจกรรมน้ีช่วยสรำ้งควำมเช่ือมั่นให้
ข้ำพเจ้ำและท�ำให้เด็กจอมซนเอำใจใส่
มำกขึน้เมื่อพ่อหรอืแม่สอนหลักธรรม
พระกิตตคิณุ

ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์
แนะน�ำว่ำ “หำกท่ำนมีควำมสงสัย
ประกำรใดเกี่ยวกับประสิทธิผลของ 
กำรสังสรรค์ ในครอบครัว ลองท�ำด ู
ให้บุตรธิดำมำอยู่พร้อมหน้ำ สอนพวก
เขำ แสดงประจักษ์พยำนให้พวกเขำ
ฟัง อ่ำนพระคัมภีร์ด้วยกัน และมีเวลำ
สนุกสนำนด้วยกัน” 5

มักจะมีกำรตอ่ตำ้นกำรจัดสังสรรค์
ในครอบครวัเสมอ 6 อย่ำงไรก็ตำม 
ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนหำวธิีขจัด
อุปสรรคและให้ควำมส�ำคญักับกำร
สังสรรค์ ในครอบครวั—และท�ำให้สนุก

การสอนขณะสวดออ้นวอนเป็นครอบครัว
กำรสวดอ้อนวอนเป็นโอกำสดทีี่สุด

อีกโอกำสหน่ึงในกำรสอน
ข้ำพเจ้ำชอบวธิีที่คณุพ่อของ

ประธำนเอ็น. เอ็ลดนั แทนเนอรส์อน
ระหวำ่งกำรสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั 
ประธำนแทนเนอรก์ล่ำวดงัน้ี

“ข้ำพเจ้ำจ�ำค�ำ่วนัหน่ึงไดเ้มือ่เรำคกุเขำ่
สวดออ้นวอนเป็นครอบครวั คณุพอ่ทลู
พระเจ้ำวำ่ ‘วนัน้ีเอ็ลดนัท�ำบำงอยำ่งทีเ่ขำ
ไมค่วรท�ำ เขำเสียใจ และถำ้พระองคจ์ะ
ทรงให้อภัยเขำ เขำจะไมท่�ำอกี’

“น่ันท�ำให้ข้ำพเจ้ำตัง้ใจวำ่จะไม่ท�ำอีก
—ตัง้ใจยิ่งกวำ่ตอนถูกลงโทษเสียอีก” 7

สมัยเป็นเด็ก บำงครัง้ข้ำพเจ้ำจะ
หงุดหงิดกับกำรสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครวัที่ดเูหมือนมำกเกินไป พลำง
คดิในใจวำ่ “เรำเพิ่งสวดอ้อนวอนเมื่อ
ไม่กี่นำทีน้ีเอง” เวลำน้ี ในฐำนะบิดำ 
ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่ครอบครวัเรำไม่ไดส้วด
อ้อนวอนมำกเกินไป 8

ข้ำพเจ้ำประทับใจเสมอกับวธิีที่
พระบิดำบนสวรรคท์รงแนะน�ำวำ่พระ
เยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรที่รกัของ
พระองค์ 9 ข้ำพเจ้ำชอบสวดอ้อนวอน
ให้ลูกๆ โดยเอ่ยช่ือขณะพวกเขำฟัง
ข้ำพเจ้ำทูลพระบิดำบนสวรรคว์ำ่พวก
เขำเป็นที่รกัของข้ำพเจ้ำมำกเพียงใด 
ดเูหมือนไม่มีเวลำใดส่ือควำมรกัถึงลูกๆ 
ของเรำไดด้ี ไปกวำ่เมื่อสวดอ้อนวอน
กับพวกเขำหรอืให้พรพวกเขำ เมื่อ
ครอบครวัรวมตวักันสวดอ้อนวอนอย่ำง
นอบน้อม พวกเขำจะไดร้บับทเรยีนอัน
ทรงพลังและยั่งยืน

การสอนแบบไม่ทนัตั้งตวั
กำรสอนของบิดำมำรดำเหมือนกับ

กำรเป็นแพทย์ที่ตำมตัวได้ทุกเมื่อ เรำ
ต้องพร้อมสอนบุตรธิดำของเรำเสมอ
เพรำะเรำไม่มีวันรูว้่ำโอกำสจะมำถึง
เมื่อใด

เรำเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด ผู้
ซ่ึงบ่อยครัง้กำรสอน “ ไม่ไดเ้กิดขึน้ใน
ธรรมศำลำแตเ่กิดขึน้ในสภำพแวดล้อม
ที่ ไม่เป็นทำงกำร ทุกวนั—เช่นขณะรบั
ประทำนอำหำรกับสำนุศิษย์ ตกัน� ้ำจำก
บ่อ หรอืเดนิผ่ำนตน้มะเดือ่” 10

หลำยปีก่อน มำรดำข้ำพเจ้ำแบ่งปัน
วำ่กำรสนทนำพระกิตตคิณุที่ดทีี่สุด
สองครัง้กับแมทท์พี่ชำยข้ำพเจ้ำคอืครัง้
หน่ึงขณะท่ำนพับผ้ำและอีกครัง้ขณะ
ขับรถส่งเขำไปท�ำฟัน ส่ิงหน่ึงที่ข้ำพเจ้ำ
ช่ืนชมมำรดำข้ำพเจ้ำคอืท่ำนพรอ้มสอน
ลูกๆ เสมอ

กำรสอนของคณุแม่ไม่มีวนัสิน้
สุด ขณะข้ำพเจ้ำรบัใช้เป็นอธิกำร คณุ

แม่ซ่ึงเวลำน้ันอำยุ 78 ปีบอกข้ำพเจ้ำ
วำ่ข้ำพเจ้ำตอ้งตดัผม ท่ำนทรำบวำ่
ข้ำพเจ้ำตอ้งเป็นแบบอย่ำง และท่ำนไม่
ลังเลที่จะบอกข้ำพเจ้ำเช่นน้ัน ผมรกั
แม่นะครบั!

ในฐำนะบิดำ ข้ำพเจ้ำไดร้บัแรงจูงใจ
ให้ศึกษำและไตรต่รองพระคมัภีรเ์ป็น
ส่วนตวัเพื่อจะสำมำรถตอบไดเ้มื่อลูก
หรอืหลำนเสนอโอกำสให้สอนแบบ
ไม่ทันตัง้ตวั 11 “ช่วงกำรสอนที่ดทีี่สุด
บำงครัง้เกิดขึน้จำกค�ำถำมหรอืข้อกังวล
ในใจของสมำชิก [ครอบครวั]” 12 เรำฟัง
ระหวำ่งช่วงเวลำเหล่ำน้ันหรอืไม่ 13

ข้ำพเจ้ำรกัค�ำเชือ้เชิญของอัครสำวก 
เปโตร “จง เตรยีม พรอ้ม เสมอ ที่ จะ 
อธิบำย กับ ทุก คน [และข้ำพเจ้ำเพิ่มค�ำ
วำ่บุตรธิดำ]  ที่ ขอ ทรำบ เหต ุผล เกี่ยว กับ 
ควำม หวงั ของ พวก ท่ำน” 14

สมัยข้ำพเจ้ำเป็นวยัรุน่ ข้ำพเจ้ำกับ
คณุพ่อชอบประลองกันวำ่ใครมีแรงบีบ
มำกที่สุด เรำจะบีบมืออีกฝ่ำยให้แน่น
ที่สุดเพื่อพยำยำมให้อีกฝ่ำยท�ำหน้ำ
เหยเกดว้ยควำมเจ็บปวด ดเูหมือนไม่
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สนุกเท่ำใดนักตอนน้ี แตต่อนน้ันสนุก 
หลังจำกประลองแบบน้ันครัง้หน่ึง คณุ
พ่อมองตำข้ำพเจ้ำและพูดวำ่ “ลูกชำย
พ่อมีมือที่แข็งแรง พ่อหวงัให้มือลูกแข็ง
แรงเสมอเพื่อลูกจะไม่ไปสัมผัสหญิง
สำวอย่ำงไม่เหมำะสม” จำกน้ันท่ำน
เชิญชวนให้ข้ำพเจ้ำอยู่อย่ำงสะอำดทำง
ศีลธรรมและช่วยให้คนอื่นๆ ท�ำเช่น
เดยีวกัน

เอ็ลเดอรด์กัลำส แอล. คอลลิสเตอร์
แบ่งปันเกี่ยวกับบิดำของท่ำนดงัน้ี 
“ขณะเดนิทำงกลับจำกที่ท�ำงำนวนัหน่ึง 
คณุพ่อพูดขึน้มำวำ่ ‘วนัน้ีพ่อจ่ำยส่วน
สิบ พ่อเขียนวำ่ “ขอบคณุ” บนเช็คส่วน
สิบ พ่อแสดงควำมกตญัญูตอ่พระเจ้ำที่
ทรงอวยพรครอบครวัเรำ’”

หลังจำกน้ันเอ็ลเดอรค์อลลิสเตอร์
กล่ำวสรรเสรญิผู้เป็นทัง้บิดำและครู
ของท่ำนวำ่ “ท่ำนสอนทัง้กำรประพฤติ
ปฏิบัตตินและเจตคตขิองกำรเช่ือฟัง” 15

ข้ำพเจ้ำคิดวำ่เรำควรถำมตนเอง
เป็นครัง้ครำววำ่ “ฉันจะสอนอะไร
หรือฉันก�ำลังสอนอะไรลูกผ่ำนกำร
ประพฤติปฏิบัติตนและเจตคติของ
กำรเช่ือฟัง”

การสอนขณะศึกษาพระ
คมัภีร์กบัครอบครัว

กำรศึกษำพระคมัภีรก์ับครอบครวั
เป็นโอกำสเหมำะที่สุดที่จะสอนหลักค�ำ
สอนในบ้ำน

ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันกลำ่ววำ่ 
“บดิำมำรดำไมเ่พยีงตอ้งแนบสนิทกบั
พระวจนะของพระเจำ้เทำ่น้ัน แตพ่วก
เขำไดร้บับญัชำจำกสวรรค์ ให้สอนพระ
วจนะน้ันกบับตุรธดิำของตนดว้ย” 16

เมื่อจูลีกับข้ำพเจ้ำเลีย้งดลููกของเรำ 
เรำพยำยำมเสมอตน้เสมอปลำยและ
สรำ้งสรรค ์ปีหน่ึง ครอบครวัเรำตดัสิน
ใจอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอนเป็นภำษำ
สเปน น่ันเป็นสำเหตทุี่พระเจ้ำทรง
เรยีกลูกแตล่ะคนของเรำที่รบัใช้งำน
เผยแผ่เต็มเวลำให้ ไปคณะเผยแผ่ที่พูด
ภำษำสเปนหรอืไม่ Es posible (น่าจะใช่)

ขำ้พเจำ้ซำบซึง้ใจอยำ่งยิง่เมือ่บรำเดอร ์
ไบรอัน เค. แอชตนัเล่ำให้ข้ำพเจ้ำฟัง
วำ่ท่ำนกับบิดำท่ำนอ่ำนพระคมัภีรม์อร
มอนทุกหน้ำดว้ยกันในช่วงที่ท่ำนเรยีน
มัธยมปลำยปีสุดท้ำย บรำเดอรแ์อชตนั
รกัพระคมัภีร ์พระคมัภีรจ์ำรกึอยู่ ใน
ควำมคดิและในใจท่ำน บิดำท่ำนหวำ่น
เมล็ดน้ันเมื่อบรำเดอรแ์อชตนัเป็น
วยัรุน่ และเมล็ดน้ัน 17 เตบิโตเป็นตน้
ควำมจรงิที่หยั่งรำกลึก บรำเดอรแ์อช
ตนัท�ำแบบเดยีวกันกับลูกที่ โตขึน้ของ
ท่ำน 18 ลูกชำยวยัเจ็ดขวบถำมท่ำนเมื่อ
เรว็ๆ น้ีวำ่ “พ่อครบั ผมจะไดอ้่ำนพระ
คมัภีรม์อรมอนกับพ่อเมื่อไร”

การสอนดว้ยแบบอยา่ง
สุดท้ำย กำรสอนที่ส่งผลมำกที่สุดคอื

แบบอย่ำงของเรำ เรำไดร้บัค�ำแนะน�ำให้
เป็น “แบบ อย่ำงแก่บรร ดำผู้เช่ือ ทัง้ใน
ดำ้นวำจำและกำรประ พฤต ิทัง้ในดำ้น
ควำมรกั ควำมเช่ือ และควำมบร ิสุทธิ์” 19

ระหวำ่งกำรเดนิทำงเมื่อไม่นำนมำน้ี 
จูลีกับข้ำพเจ้ำเข้ำรว่มกำรประชุมที่
โบสถ์และเห็นกำรปฏิบัตติำมข้อน้ี ชำย
หนุ่มที่จะไปเป็นผู้สอนศำสนำอีกไม่
นำนพูดในกำรประชุมศีลระลึก

เขำพูดวำ่ “ทุกท่ำนคดิวำ่คณุพ่อผม
เป็นคนดทีี่ โบสถ์ แต ่. . .” เขำหยุดครู่
หน่ึง และข้ำพเจ้ำสงสัยมำกวำ่เขำจะ
พูดอะไรตอ่ เขำพูดตอ่ไปวำ่ “คณุพ่อผม
เป็นคนดกีวำ่น้ันเมื่ออยู่ที่บ้ำน”

ขำ้พเจำ้ขอบคณุชำยหนุ่มคนน้ีหลงั
จำกน้ันส�ำหรบัค�ำพดูสรรเสรญิบิดำของ
เขำ ตอ่จำกน้ันขำ้พเจำ้ทรำบวำ่คณุพ่อ
ของเขำเป็นอธกิำรวอรด์ ถงึแมอ้ธกิำร
คนน้ีรบัใช้วอรด์ของเขำอยำ่งซ่ือสัตย ์แต่
บตุรชำยรูสึ้กวำ่เขำท�ำงำนดทีีสุ่ดทีบ่ำ้น 20

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น 
แนะน�ำวำ่ “เรำมีช่องทำงมำกมำยให้
สอนอนุชนรุน่หลัง . . . และเรำควร
ทุ่มเทควำมคดิและควำมพยำยำม
ทัง้หมดของเรำเพื่อใช้ประโยชน์เต็มที่
จำกช่องทำงเหล่ำน้ี เหนือส่ิงอื่นใด เรำ
ตอ้งให้ก�ำลังใจตอ่ไปและช่วยให้บิดำ
มำรดำเป็นครทูี่ดขีึน้และเสมอตน้เสมอ
ปลำยมำกขึน้ . . . โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
โดยแบบอย่ำง” 21

น่ันคอืวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอน 22

ปีที่แล้ว ขณะไปพักรอ้นกับลูกคน
เล็กสองคนของเรำ จูลีเสนอให้เรำท�ำ
บัพตศิมำแทนคนตำยทัง้ในพระวหิำร
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เซนตจ์อรจ์และพระวหิำรแซนดเีอโก 
ข้ำพเจ้ำบ่นพึมพ�ำ—กับตวัเอง—วำ่ “เรำ
เข้ำพระวหิำรที่บ้ำน แล้วน่ีเรำก�ำลังพัก
รอ้น ท�ำไมไม่ท�ำอย่ำงอื่นที่เหมือนพัก
รอ้นมำกกวำ่น้ี” หลังจำกบัพตศิมำ จูลี
ตอ้งกำรถ่ำยรปูนอกพระวหิำร ข้ำพเจ้ำ
บ่นในใจอีกครัง้ ท่ำนคงเดำออกวำ่เกิด
อะไรขึน้ตอ่จำกน้ัน เรำถ่ำยรปู

จูลีตอ้งกำรให้ลูกๆ มีควำมทรงจ�ำ
เกี่ยวกับวธิีที่เรำช่วยบรรพชนของ
เรำ และข้ำพเจ้ำก็ตอ้งกำรเช่นน้ัน เรำ
ไม่จ�ำเป็นตอ้งสอนบทเรยีนอย่ำงเป็น
ทำงกำรเรือ่งควำมส�ำคญัของพระวหิำร 
เรำท�ำให้เห็น—ขอบคณุมำรดำผู้รกัพระ
วหิำรและตอ้งกำรให้ลูกของเธอรกัพระ
วหิำรเช่นกัน

เมื่อบิดำมำรดำถนอมน� ้ำใจกันและ
เป็นแบบอย่ำงที่ชอบธรรม บุตรธิดำย่อม
ไดร้บัพรช่ัวนิรนัดร์

สรุป
ส�ำหรับทุกท่ำนที่ก�ำลังพยำยำมสุด

ควำมสำมำรถเพื่อสอนในบ้ำนท่ำน ขอ
ให้ท่ำนพบสันติสุขและปีติ ในควำม
พยำยำมเหล่ำน้ัน หำกท่ำนรูสึ้กว่ำท่ำน
ยังต้องปรับปรุงหรือต้องเตรียมมำกขึน้ 
ขอให้ตอบรับอย่ำงนอบน้อมเมื่อพระ
วิญญำณทรงกระตุ้นเตือนท่ำนและ
ตัง้ใจท�ำ 23

เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์กล่ำววำ่ 
“สภำพสังคมใดก็ตำม ควำมสุข ควำม
เจรญิรุง่เรอืง และสันตสุิขของคนใน
สังคมน้ันล้วนเกิดจำกกำรสอนลูกๆ ที่
บ้ำนทัง้สิน้” 24

ใช่ครับ ตอนน้ีบ้ำนข้ำพเจ้ำว่ำงเปล่ำ 
แต่ข้ำพเจ้ำยังคงเตรียมพร้อมและคอย
หำโอกำสอันล�ำ้ค่ำเพิ่มขึน้เพื่อสอน
ลูกที่ โตแล้วของข้ำพเจ้ำ และหลำนๆ
หวังว่ำสักวันหน่ึงจะได้สอนเหลนของ
ข้ำพเจ้ำด้วย 

ข้ำพเจ้ำวงิวอนขอควำมช่วยเหลือ
จำกสวรรคข์ณะที่เรำพยำยำมเป็นครู
เหมือนพระครสิต์ ในบ้ำนของเรำ ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 68:25; 93:40.

เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์สอนวำ่ 
“อิทธิพลของปฏิปักษ์ลุกลำมอย่ำงมำกและ
ก�ำลังโจมต ีพยำยำมกัดกรอ่นท�ำลำยรำกฐำน
ของสังคม แม้กระทั่งครอบครวั บิดำมำรดำ
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เจ้ำในกำรปฏิบัติภำระหน้ำที่เหล่ำน้ีให้ลุล่วง” 
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รุน่แรกสุดของพวกเขำ ออรสั์นเริม่
รอ้งไห้ “เหมือนเด็กเล็ก” ขณะมองดู
ขุมทรพัย์ล�ำ้คำ่ของประวตัคิรอบครวั 
ใจเขำอ่อนลง และเขำตดัสินใจแก้ ไข
ควำมบำดหมำงกับพี่ชำย

ออรสั์นเขียนถึงพำรล์ีย์วำ่ “พี่ชำย
ที่รกั ไม่มี ใครในบรรดำลูกหลำนทัง้หมด
ของรอ้ยโทวลิเลียม แพรทท์บรรพชน
ของเรำที่มีควำมสนใจลึกซึง้ในกำร
คน้หำลูกหลำนของท่ำนเหมือนพวก
เรำ” ออรสั์นเป็นคนแรกๆ ที่เข้ำใจวำ่ 
วสุิทธชินยคุสุดทำ้ยมหีน้ำทีค่น้ควำ้และ
รวบรวมประวตัคิรอบครวัเพือ่เรำจะ
สำมำรถประกอบศำสนพธิแีทนบรรพชน 
ของเรำได ้จดหมำยของเขำเขียนตอ่
ไปวำ่ “เรำรูว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำของบรรพ
บุรษุเรำทรงช่วยเหลือในเรือ่งทัง้หมดน้ี  
. . . ผมขอโทษที่เมินเฉยไม่เขียนถึงพี่ 
. . . ผมหวงัวำ่พี่จะให้อภัยผม” 2 แม้พวก
เขำจะมีประจักษ์พยำนไม่ส่ันคลอน แต่
ควำมรกัที่มีตอ่บรรพชนเป็นตวัเรง่ให้
สมำนรอยรำ้ว บรรเทำควำมเจ็บปวด 
ขออภัย และให้อภัย 3

เมื่อพระผู้เป็นเจ้ำทรงน�ำท่ำนให้
ท�ำส่ิงหน่ึง พระองคท์รงมีจุดประสงค์
มำกมำยในพระด�ำรเิสมอ ประวตัิ
ครอบครวัและงำนพระวหิำรไม่เพียง
ส�ำหรบัคนตำยเท่ำน้ันแตเ่ป็นพรส�ำหรบั
คนเป็นเช่นกัน ส�ำหรบัออรสั์นและ
พำรล์ีย์ งำนน้ีหันใจพวกเขำเข้ำหำกัน 
ประวตัคิรอบครวัและงำนพระวหิำรให้

ควำมแตกรำ้ว แตอ่อรสั์นไมต่อบ พำรล์ยี์
ยอมแพ ้โดยเช่ือวำ่คงไมม่กีำรตดิตอ่กนั
อกีแลว้เวน้แตอ่อรสั์นจะตดิตอ่มำกอ่น 1

หลำยปีตอ่มำ ในเดอืนมีนำคม ปี 
1853 ออรสั์นศึกษำโครงกำรหน่ึงเพื่อ
จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับลูกหลำนของ
วลิเลียม แพรทท์ บรรพชนชำวอเมรกิัน

โดยเอล็เดอร์เดลจี.เรนลนัด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ควำมสัมพันธ์ ในครอบครวั
สำมำรถเป็นประสบกำรณ์
ท้ำทำยแตคุ่ม้คำ่ที่สุดส่วนหน่ึง

ที่เรำพบเจอ พวกเรำหลำยคนเผชิญ
ควำมรำ้วฉำนบำงอย่ำงในครอบครวัเรำ 
ควำมรำ้วฉำนเช่นน้ันเกิดขึน้ระหวำ่ง
วรีบุรษุสองคนของกำรฟ้ืนฟูศำสนจักร
ของพระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้ำยน้ี 
พำรล์ีย์กับออรสั์น แพรทท์เป็นพี่น้อง
กัน เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรุน่แรก 
และเป็นอัครสำวก แตล่ะคนเผชิญกำร
ทดลองศรทัธำแตผ่่ำนพ้นมำไดด้ว้ย
ประจักษ์พยำนอันไม่ส่ันคลอน ทัง้คูเ่สีย
สละและเอือ้ประโยชน์ใหญ่หลวงตอ่
อุดมกำรณ์แห่งควำมจรงิ

ในช่วงสมัยนอว ูควำมสัมพนัธข์อง
พวกเขำตงึเครยีดจนกลำยเป็นกำร
เผชิญหน้ำกนัอยำ่งเผ็ดรอ้นในปี 1846 
ควำมแตกรำ้วฝังลึกและยดืเยือ้ ตอน
แรกพำรลี์ย์เขียนถงึออรสั์นเพือ่แก้ ไข

ประวติัครอบครัวและงาน
พระวหิาร:การผนึกและการ
เยยีวยา
เม่ือเรารวบรวมประวติัครอบครัวและไปพระวิหารแทนบรรพชนของเรา พระผู้ เป็น
เจ้าจะทรงท�าให้พรท่ีสัญญาไว้เกิดขึน้ท้ังสองด้านของม่านไปพร้อมๆ กัน
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พลังเยียวยำส่ิงที่ตอ้งเยียวยำ
ในฐำนะสมำชิกศำสนจักร เรำมีควำม

รบัผิดชอบที่ทรงก�ำหนดให้เสำะหำ
บรรพชนและรวบรวมประวตัคิรอบครวั 
งำนน้ีเป็นยิ่งกวำ่งำนอดเิรกที่กระตุน้ให้
ท�ำเพรำะศำสนพิธีแห่งควำมรอดจ�ำเป็น
ตอ่บุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำ 4 
เรำตอ้งระบุช่ือบรรพชนของเรำผู้ล่วง
ลับไปโดยไม่ไดร้บัศำสนพิธีแห่งควำม
รอด เรำสำมำรถประกอบศำสนพิธีแทน
พวกเขำในพระวหิำร และบรรพชนของ
เรำอำจเลือกยอมรบัศำสนพิธีเหล่ำน้ัน 5 
เรำไดร้บักำรกระตุน้ให้ช่วยสมำชิกวอรด์
และสมำชิกสเตคหำช่ือครอบครวัของ
พวกเขำเช่นกัน น่ำอัศจรรย์ ใจยิ่งนักที่
เรำสำมำรถช่วยไถ่คนตำยผ่ำนประวตัิ
ครอบครวัและงำนพระวหิำร

แตข่ณะทีเ่รำมีส่วนในประวตัิ
ครอบครวัและงำนพระวหิำรวนัน้ี เรำมี
สิทธิร์บัพรแหง่ “กำรเยยีวยำ” ทีศ่ำสดำ
พยำกรณ์และอคัรสำวกสัญญำไวเ้ช่น
กนั 6 พรเหล่ำน้ีน่ำอศัจรรย์ ใจอยำ่งยิง่
เช่นกันเพรำะขอบข่ำย ควำมเฉพำะ
เจำะจง และผลลัพธ์ ในควำมเป็นมรรตยั 
รำยกำรทีย่ำวเหยียดมพีรดงัตอ่ไปน้ี

•  ควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้ในเรือ่งพระผู้ช่วย
ให้รอดและกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
กำรชดใช้ของพระองค์

• อิทธิพลของพระวญิญำณบรสุิทธิ์เพิ่ม
ขึน้ 7 ช่วยให้รูสึ้กถึงควำมเข้มแข็ง
และกำรน�ำทำงส�ำหรบัชีวติของเรำ

•  ศรทัธำเพิ่มขึน้ ทัง้น้ีเพื่อกำรเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสพระผู้ช่วยให้รอดจะลึกซึง้
และยั่งยืน

•  ควำมสำมำรถและแรงจูงใจให้เรียน
รู้และกลับใจเพิ่มขึน้ 8 เพรำะควำม
เข้ำใจว่ำเรำเป็นใคร มำจำกที่ ใด 
และมีวิสัยทัศน์อย่ำงชัดเจนว่ำเรำ
จะไปที่ ใด

•  อิทธิพลที่บรรเทำ ขัดเกลำ และช�ำระ
ให้บรสุิทธิ์เพิ่มขึน้ในใจเรำ

•  ปีติเพิ่มขึน้เพรำะสำมำรถรู้สึกถึง
ควำมรกัของพระเจำ้เพ่ิมขึน้

•  พรครอบครวัเพิ่มขึน้ ไม่วำ่
สถำนกำรณ์ครอบครวัเรำในปัจจุบัน 
อดตี หรอือนำคตเป็นเช่นไรหรอื
แผนภูมิครอบครวัเรำบกพรอ่งเพียง
ใดก็ตำม

•  ควำมรกัและควำมส�ำนึกคณุตอ่
บรรพชนและญำตทิี่ยังมีชีวติอยู่เพิ่ม
ขึน้ จึงท�ำให้เรำไม่รูสึ้กโดดเดีย่วอีก
ตอ่ไป

•  พลังควำมสำมำรถในกำรเล็งเห็นส่ิง
ที่ตอ้งเยียวยำเพิ่มขึน้ และดว้ยเหตน้ีุ
จึงรบัใช้ผู้อื่นดว้ยควำมช่วยเหลือของ
พระเจ้ำ

•  ควำมคุม้ครองเพิ่มขึน้ให้พ้นจำกกำร
ล่อลวงและอิทธิพลที่แรงกล้ำขึน้ของ
ปฏิปักษ์ และ

•  ควำมช่วยเหลือเพิ่มขึน้ขณะบรรเทำ
ใจที่เป็นทุกข์ ชอกช�ำ้ หรอืวติก และ
ท�ำให้บำดแผลหำยสนิท 9

ถ้ำท่ำนสวดอ้อนวอนขอพรเหล่ำน้ี จง
มีส่วนในประวตัคิรอบครวัและงำนพระ

วหิำร ขณะท�ำเช่นน้ัน ค�ำสวดอ้อนวอน
ของท่ำนจะไดร้บัค�ำตอบ เมื่อประกอบ
ศำสนพิธีแทนผู้วำยชนม์ บุตรธิดำของ
พระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลกไดร้บักำร
เยียวยำไม่แปลกเมื่อประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันประกำศในข่ำวสำรแรก
ของท่ำนในฐำนะประธำนศำสนจักรวำ่ 
“กำรนมัสกำรในพระวหิำรและกำรรบั
ใช้บรรพชนของท่ำนที่น่ันจะเป็นพร
ให้ท่ำนไดร้บักำรเปิดเผยส่วนตวัและ
สันตสุิขที่เพิ่มขึน้และจะเสรมิพลังให้
แก่ค�ำมั่นสัญญำของท่ำนวำ่จะคงอยู่บน
เส้นทำงแห่งพันธสัญญำ” 10

ศำสดำพยำกรณ์สมัยก่อนท่ำนหน่ึง
เห็นพรล่วงหน้ำทัง้ส�ำหรบัคนเป็นและ
คนตำย 11 ทูตสวรรคแ์สดงให้เอเสเคยีล
เห็นนิมิตของพระวหิำรที่มีสำยน� ้ำไหล
ออกมำ ทูตสวรรค์บอกเอเสเคียลวำ่

“น� ้ำน้ีไหลตรงไป . . . และไหลลง ไป
ถึงอำร บำห์ และ . . . ไหลไปถึงทะเล 
[มรณะ] [และ] น� ้ำที่ลงทะเลก็จะท�ำ
น� ้ำให้จืด
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“แม่ น� ้ำน้ันไปถึงที่ ไหน สัตวท์ุก ชนิด
ที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวติอยู่ ได ้และ 
. . . แม่ น� ้ำน้ีไปถึงที่ ไหน ก็จะท�ำน� ้ำให้จืด 
แม่ น� ้ำไปถึงไหน ทุก ส่ิงก็มีชีวติอยู่ ได”้ 12

คณุสมบัตสิองอย่ำงของน� ้ำมีควำม
ส�ำคญั หน่ึง แม้ล�ำน� ้ำสำยเล็กๆ ที่ ไม่ ได้
แยกออกเป็นแควเล็กแควน้อย ก็จะ
กลำยเป็นแม่น� ้ำกวำ้งใหญ่ ยิ่งไหลไปไกล
ยิ่งกวำ้งขึน้และลึกขึน้ บำงส่ิงที่คล้ำยกัน
น้ีเกิดขึน้กับพรที่ ไหลมำจำกพระวหิำร
เมื่อบุคคลรบักำรผนึกเป็นครอบครวั 
กำรเตบิโตที่มีควำมหมำยเกิดขึน้กับ
คนรุน่ก่อนเรำและหลังเรำเมื่อศำสนพิธี
ผนึกเช่ือมครอบครวัเข้ำดว้ยกัน

สอง แม่น� ้ำชุบชีวติให้ทุกส่ิงที่น� ้ำไป
ถึง พรของพระวหิำรสำมำรถเยียวยำ
ไดอ้ย่ำงน่ำทึ่งเช่นกัน พรพระวหิำร
สำมำรถเยียวยำใจ ชีวติ และครอบครวั

ขำ้พเจ้ำขออธบิำย ในปี 1999 เด็ก
หนุ่มคนหน่ึงช่ือทอดดล์ม้ป่วยเพรำะ
หลอดเลือดในสมองแตก ถงึแมท้อดด์
กบัครอบครวัเป็นสมำชิกของศำสนจกัร 
แตพ่วกเขำไม่ไดแ้ข็งขนัอยำ่งตอ่เน่ือง 
และไม่มี ใครประสบพรของพระวหิำร 
คนืสุดทำ้ยของชีวติทอดด ์เบตตมีำรดำ

ของเขำน่ังลบูมอืเขำอยูข่ำ้งเตยีง และ
พดูวำ่ “ทอดด ์ถำ้ลกูตอ้งไปจรงิๆ แม่
สัญญำวำ่จะท�ำงำนพระวหิำรใหล้กู” เช้ำ
วนัรุง่ขึน้ แพทยป์ระกำศวำ่ทอดดม์ภีำวะ
สมองตำย ศัลยแพทยป์ลกูถำ่ยหวัใจของ
ทอดด์ ใหผู้ป่้วยของขำ้พเจำ้ช่ือรอ็ด

ไม่กี่เดอืนหลังกำรปลูกถ่ำย รอ็ด
ทรำบช่ือครอบครวัของผู้บรจิำคหัวใจ
และเริม่เขียนจดหมำยตดิตอ่กับพวก
เขำ รำวสองปีตอ่มำ เบตตมีำรดำของ
ทอดดเ์ชิญรอ็ดอยู่ที่น่ันดว้ยเมื่อเธอไป
พระวหิำรเป็นครัง้แรก รอ็ดกับเบตตพีบ
กันครัง้แรกในห้องซีเลสเชียลของพระ
วหิำรเซนตจ์อรจ์ ยูทำห์

ไมน่ำนหลงัจำกน้ัน คณุพอ่ของ
ทอดด—์สำมขีองเบตต—ีสิน้ชีวติ สองปี
ตอ่มำ เบตตเีชิญรอ็ดมำเป็นตวัแทนของ
บตุรชำยทีล่ว่งลบัในกำรรบัศำสนพธิ ี
พระวหิำรของเขำ รอ็ดท�ำดว้ยควำม
ส�ำนึกคณุ และงำนแทนคนตำยมำถึง
จุดสูงสุดในห้องผนึกของพระวหิำร
เซนตจ์อรจ์ ยูทำห์ เบตตรีบักำรผนึก 
กับสำมีที่ล่วงลับขณะคกุเข่ำที่แท่น 
ตรงข้ำมหลำนชำยเธอผู้ท�ำหน้ำที่แทน  
ตอ่จำกน้ัน เธอพยักหน้ำเรยีกรอ็ดมำ 

สมทบที่แท่นขณะน� ้ำตำเธอไหลอำบ 
แก้ม รอ็ดคกุเข่ำข้ำงพวกเขำ ท�ำหน้ำที ่
เป็นตวัแทนของทอดดบ์ุตรชำยเธอผู ้
ซ่ึงหัวใจของเขำยังเตน้อยู่ ในอกของ 
รอ็ด ตอ่จำกน้ันทอดดผ์ู้บรจิำคหัวใจให ้
รอ็ดไดร้บักำรผนึกกับบิดำมำรดำของ
เขำช่ัวนิจนิรนัดร ์มำรดำของทอดด์
รกัษำสัญญำที่ท�ำไวก้ับบุตรชำยขณะ
ก�ำลังจะสิน้ใจเมื่อหลำยปีก่อน

แตเ่รือ่งรำวไม่จบตรงน้ัน สิบห้ำ
ปีตอ่มำรอ็ดผู้รบักำรปลูกถ่ำยหัวใจ
หมัน้หมำยเพื่อแตง่งำนและเขำขอให้
ข้ำพเจ้ำประกอบพิธีผนึกในพระวหิำร
โพรโว ยูทำห์ ในวนัแตง่งำน ข้ำพเจ้ำ
พบรอ็ดกับคมิเจ้ำสำวผู้แสนดขีองเขำ
ในห้องตดิกับห้องผนึกที่ครอบครวัและ
เพื่อนสนิทของพวกเขำรออยู่ หลังจำก
พูดคยุสัน้ๆ กับรอ็ดและคมิ ข้ำพเจ้ำ
ถำมวำ่พวกเขำมีค�ำถำมหรอืไม่

รอ็ดตอบวำ่ “มีครบั ครอบครวัผู้
บรจิำคอยู่ที่น่ีและอยำกพบท่ำน”

ขำ้พเจำ้ตกใจและถำมวำ่ “คณุ
หมำยควำมวำ่พวกเขำอยูท่ีน่ี่ ตอนน้ีหรอื”

รอ็ดตอบ “ครบั”
ข้ำพเจ้ำเดนิอ้อมไปเรยีกครอบครวั 

น้ันออกจำกห้องผนึก เบตต ีบุตร 
สำวของเธอ และบุตรเขยของเธอมำ 
สมทบกับเรำ รอ็ดทักทำยเบตตดีว้ยกำร 
สวมกอด ขอบคณุที่เธอมำ และแนะน�ำ 
ให้ข้ำพเจ้ำรูจ้ักเธอ รอ็ดพูดวำ่ “เบตต ี 
น่ีเอ็ลเดอรเ์รนลันดค์รบั ท่ำนเป็น
แพทย์ผู้ดแูลหัวใจของลูกชำยคณุมำ
นำนหลำยปี” เธอเดนิข้ำมห้องมำโอบ
กอดข้ำพเจ้ำ หลำยนำทีตอ่จำกน้ันมีกำร
สวมกอดและน� ้ำตำแห่งปีตจิำกทุกคน

หลังจำกเรำสงบจิตใจไดแ้ล้ว เรำย้ำย
เข้ำไปในห้องผนึกที่รอ็ดกับคมิไดร้บักำร
ผนึกเพื่อกำลเวลำและนิรนัดร รอ็ด คมิ 
เบตต ีและข้ำพเจ้ำสำมำรถเป็นพยำน
ไดว้ำ่สวรรคอ์ยู่ ใกล้มำก มีคนอื่นอยู่กับ
เรำวนัน้ันผู้ผ่ำนม่ำนแห่งควำมเป็น
มรรตยัไปก่อนเรำ

พระผู้เป็นเจ้ำ ในพระปรชีำสำมำรถ
อันไรข้อบเขต ทรงผนึกและเยียวยำ
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บุคคลและครอบครวัทัง้ที่มีควำมเศรำ้ 
สลด ควำมสูญเสีย และควำมยำกล�ำบำก  
บำงครัง้เรำเปรยีบเทียบควำมรูสึ้กที่เรำ 
ประสบในพระวหิำรเหมือนกำรไดเ้ห็น 
แวบหน่ึงของสวรรค์ 13 วนัน้ันในพระ 
วหิำรโพรโว ยูทำห์ ข้อควำมน้ีของซี.  
เอส. ลูอิสดงัก้องในใจข้ำพเจ้ำ “[มนุษย์]  
พูดถึงควำมทุกข์ทำงโลกบำงอย่ำงวำ่  
‘ ไม่มีควำมสุขใดในอนำคตสำมำรถ 
ชดเชยควำมทุกข์น้ีได’้ โดยหำรู้ ไม่วำ่
เมื่อเรำขึน้สวรรค ์สวรรคจ์ะเปลี่ยน
ควำมปวดรำ้วน้ันเป็นควำมปลำบปลืม้
ยินด ี. . . ผู้ ไดร้บัพรจะพูดวำ่ ‘เรำไม่เคย
อยู่ที่ ใดยกเวน้ในสวรรค’์” 14

พระผูเ้ป็นเจำ้จะทรงเพิม่พลงั ช่วย
เหลอื และค�ำ้จนุเรำ 15 พระองคจ์ะทรง
ท�ำใหเ้รำพน้ไปจำกควำมโศกศัลยอ์ยำ่ง
สุดซึง้ของเรำ 16 เมือ่เรำรวบรวมประวตัิ
ครอบครวัและไปพระวหิำรแทนบรรพชน
ของเรำ พระผูเ้ป็นเจำ้จะทรงท�ำใหพ้รที่
สัญญำไวเ้หลำ่น้ีเกดิขึน้พรอ้มกนัทัง้สอง
ดำ้นของมำ่น ท�ำนองเดยีวกนั เรำไดร้บั
พรเมือ่เรำช่วยใหค้นอืน่ๆ ในวอรด์และ
สเตคท�ำเช่นเดยีวกนั สมำชิกที่ ไม่ได้
อยู่ ใกลพ้ระวหิำรไดร้บัพรเหลำ่น้ีเช่นกนั
โดยมส่ีวนรว่มในงำนประวตัคิรอบครวั 
รวบรวมรำยช่ือบรรพชนของพวกเขำเพือ่
ประกอบศำสนพธิพีระวหิำร

แตป่ระธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เตอืนวำ่ “เรำสำมำรถรบักำรดลใจตลอด
วนัเกี่ยวกับประสบกำรณ์พระวหิำรและ
ประวตัคิรอบครวัที่คนอื่นเคยไดร้บั แต่
เรำตอ้งท�ำบำงอย่ำงเพื่อประสบปีตดิว้ย

ตวัเรำเอง” ท่ำนกล่ำวตอ่ไปวำ่ “ข้ำพเจ้ำ
เชือ้เชิญให้ท่ำนพิจำรณำรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอนวำ่ท่ำนจะเสียสละแบบใด—
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสละเวลำ—เพื่อ
ท�ำงำนประวตัคิรอบครวัและงำนพระ
วหิำรมำกขึน้” 17 เมื่อท่ำนยอมรบัค�ำเชือ้
เชิญของประธำนเนลสัน ท่ำนจะคน้
พบ รวบรวม และเช่ือมตอ่กับครอบครวั
ของท่ำน ยิ่งไปกวำ่น้ัน พรจะหลั่งไหลมำ
หำท่ำนและครอบครวัเหมือนแม่น� ้ำที่
เอเสเคยีลพูดถึง ท่ำนจะพบกำรเยียวยำ
ส�ำหรบัส่ิงที่ตอ้งเยียวยำ

ออรสั์นกบัพำรล์ยี ์แพรททป์ระสบ
ผลกำรเยียวยำและกำรผนึกของประวตัิ
ครอบครวัตลอดจนงำนพระวหิำรใน
ช่วงตน้ของสมยักำรประทำนน้ี เบตต ี
ครอบครวัเธอ และรอ็ดประสบเช่นกัน 
ทำ่นประสบไดด้ว้ย โดยผำ่นกำรพลี
พระชนมชี์พเพือ่กำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์พระองคท์รงมอบพรเหลำ่น้ีใหท้กุ
คน ทัง้คนตำยและคนเป็น เพรำะพร
เหลำ่น้ี เรำจะพบโดยนัยของอปุลกัษณ์ 
วำ่เรำ “ ไมเ่คยอยู่ที่ ใดยกเวน้ . . . 
สวรรค”์ 18 ขำ้พเจำ้เป็นพยำนในพระนำม
ของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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พลงัและควำมศักดิสิ์ทธิข์องฐำนะปุโรหติ
แหง่อำโรนมำกขึน้และเป็นแรงบนัดำลใจ
ใหเ้รำจดจอ่กบัหน้ำทีฐ่ำนะปุโรหติของเรำ
อยำ่งขยนัหมัน่เพยีรมำกขึน้ ขำ่วสำรของ
ขำ้พเจำ้ใหแ้กผู่ด้�ำรงฐำนะปุโรหติแหง่
อำโรนทกุคน รวมทัง้ผูด้�ำรงฐำนะปุโรหติ
แหง่เมลคเีซเดคเช่นกนั

เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดส์อนวำ่จุด
ประสงคข์องฐำนะปุโรหิตคอืให้บุตรธิดำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำเข้ำถึงเดชำนุภำพ
แห่งกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต์ 3 เพ่ือ
รบัเดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้ของพระ
ครสิต์ ในชีวติเรำ เรำตอ้งเช่ือในพระองค ์
กลับใจจำกบำปของเรำ ท�ำและรกัษำ
พันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์ผ่ำนศำสนพิธี 
และรบัพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 4 ส่ิงเหล่ำ
น้ีไม่ ใช่หลักธรรมที่เรำมีส่วนเพียงครัง้
เดยีว แตท่�ำงำนดว้ยกัน โดยเสรมิและ
สรำ้งบนกันและกันในกระบวนกำรตอ่
เน่ืองของควำมก้ำวหน้ำขึน้ไป “หำพระ
ครสิต,์ และไดร้บักำรท�ำให้ดพีรอ้มใน
พระองค”์ 5

ดงัน้ัน อะไรคอืบทบำทของผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนในเรือ่งน้ี 
บทบำทน้ันช่วยให้เรำเข้ำถึงเดชำนุภำพ
แห่งกำรชดใช้ของพระครสิตอ์ย่ำงไร 
ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่ค�ำตอบอยู่ ในกุญแจ
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน—กุญแจแห่ง
กำรปฏิบัตขิองเหล่ำเทพและของพระ
กิตตคิณุขัน้เตรยีม 6

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันแนะน�ำ
เรำวำ่เยำวชนชำยพึงเข้ำใจวำ่ “กำรเป็น
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ำ 
. . . หมำยควำมวำ่อย่ำงไร พวกเขำพึงได้
รบักำรน�ำทำงให้ตระหนักทำงวญิญำณ
ถึงควำมศักดิสิ์ทธิ์ของกำรเรยีกที่ ไดร้บั
แตง่ตัง้” 2

วนัน้ี ขำ้พเจำ้สวดออ้นวอนขอใหพ้ระ
วญิญำณบรสุิทธิท์รงน�ำทำงเรำใหเ้ขำ้ใจ

โดยดกัลาสดี.โฮลม์ส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามญั

พี่
น้องชำยทัง้หลำย นับเป็นเกยีรติ
อยำ่งยิง่ที่ ไดอ้ยูกั่บทำ่นในกำร
ประชมุใหญค่รัง้น้ี สมยัขำ้พเจำ้เป็น

ประธำนคณะเผยแผค่นใหม ่ขำ้พเจำ้
ตืน่เตน้ทีจ่ะไดร้บัผูส้อนศำสนำทีม่ำใหม่
กลุ่มแรก ผูส้อนศำสนำสองสำมคนทีม่ี
ประสบกำรณ์มำกกวำ่ก�ำลงัเตรยีมกำร
ประชมุสัน้ๆ กบัคนใหม ่ขำ้พเจำ้สังเกต
เห็นพวกเขำจดัเกำ้อีเ้ด็กเป็นครึง่วงกลม

“ ใช้เก้ำอีต้วัเล็กพวกน้ีท�ำไมครบั” 
ข้ำพเจ้ำถำม

ผู้สอนศำสนำตอบอย่ำงเขินอำยวำ่ 
“ส�ำหรบัผู้สอนศำสนำคนใหม่ครบั”

ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่วธิีที่เรำมองผู้อื่นส่ง
ผลกระทบอย่ำงส�ำคญัตอ่กำรรบัรูว้ำ่พวก
เขำเป็นใครและพวกเขำจะเป็นอะไร 1 
วนัน้ันผู้สอนศำสนำคนใหม่ของเรำน่ัง
เก้ำอีผู้้ ใหญ่

บำงครัง้ข้ำพเจ้ำเกรงวำ่เรำให้เยำวชน
ชำยฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนน่ังเก้ำอี ้
เด็ก แทนที่จะช่วยให้พวกเขำเห็นวำ่
พระผู้เป็นเจ้ำประทำนควำมไวว้ำงใจอัน
ศักดิสิ์ทธิ์และงำนส�ำคญัให้พวกเขำท�ำ

ส่ิงท่ีผูด้ �ารงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนพึงเขา้ใจ
การแต่งต้ังฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของท่านส�าคัญต่อการช่วยบตุรธิดาของ
พระผู้ เป็นเจ้าให้ได้รับเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระคริสต์

ภาคฐานะปุโรหิต |31มีนาคม2018



51พฤษภาคม 2018

การปฏิบติัของเหล่าเทพ
เรำจะเริม่กับดำ้นหน่ึงของกำรปฏิบัติ

ของเหล่ำเทพ ก่อนบุตรธิดำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำจะมีศรทัธำในพระเยซูครสิต ์
พวกเขำตอ้งรูจ้ักพระองคแ์ละไดเ้รยีน
พระกิตตคิณุ ดงัที่อัครสำวกเปำโลกล่ำว

“พวกที่ยังไม่ ได ้ยินถึงพระ องคจ์ะ
เช่ือในพระ องค์ ไดอ้ย่ำง ไร? และเมื่อ
ไม่ มีผู้ประ กำศ เขำจะได ้ยินถึงพระ องค์
อย่ำง ไร?

“และถ้ำไม่มี ใครใช้พวกเขำไป เขำจะ
ไปประกำศไดอ้ย่ำงไร . . .

“ฉะน้ันควำมเช่ือเกิด ขึน้ไดก็้เพรำะ
กำรได ้ยิน และกำรได ้ยินเกิด ขึน้ไดก็้
เพรำะกำรประ กำศพระ ครสิต”์ 7

นับจำกปฐมกำล พระผู้เป็นเจ้ำทรง 
“ส่งเทพมำปฏิบัติต่อลูกหลำนมนุษย์, 
เพื่อแสดงให้ประจักษ์เกี่ยวกับกำร
เสด็จมำของพระคริสต์” 8 เหล่ำเทพ
เป็นสัตภำวะบนสวรรค์ที่ส่งข่ำวสำร
ของพระผู้เป็นเจ้ำ 9 ทัง้ในภำษำฮีบรู
และกรีก รำกศัพท์ของ angel (เทพ) 
คือ “ผู้ส่งสำร” 10

ในวธิีเดยีวกับที่เหล่ำเทพคอืผู้ส่งสำร
ที่ ไดร้บัสิทธิอ�ำนำจซ่ึงพระผู้เป็นเจ้ำทรง
ส่งมำประกำศพระวจนะของพระองค์
แล้วดงัน้ันจึงสรำ้งศรทัธำ เรำผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนไดร้บักำรวำงมือ
แตง่ตัง้ให้ “สอน, และเชือ้เชิญให้คนทัง้
ปวงมำหำพระครสิต”์ 11 กำรส่ังสอนพระ
กิตตคิณุเป็นหน้ำที่ฐำนะปุโรหิต พลัง
เกี่ยวกับหน้ำที่น้ีไม่เพียงส�ำหรบัศำสดำ
พยำกรณ์หรอืส�ำหรบัผู้สอนศำสนำ
เท่ำน้ัน แตส่�ำหรบัท่ำนดว้ย! 12

แล้วเรำไดร้บัพลังน้ีอยำ่งไร มคันำยกวยั 
12 ปี—หรอืเรำทกุคน—น�ำศรทัธำในพระ
ครสิตเ์ข้ำไปในใจบตุรธดิำของพระผูเ้ป็น
เจำ้อยำ่งไร เรำเริม่โดยส่ังสมพระวจนะ
เพือ่ให้พลังของพระวจนะอยู่ ในเรำ 13 
พระองคท์รงสัญญำวำ่ถำ้เรำท�ำเช่นน้ัน 
เรำจะมี “อ�ำนำจของพระผูเ้ป็นเจำ้ในกำร
สรำ้งควำมเช่ือมัน่แก่มนุษย”์ 14 เวลำน้ัน
อำจเป็นโอกำสใหส้อนในกำรประชมุ 
โควรมัหรอืไปเยีย่มบำ้นของสมำชิก เวลำ

น้ันอำจไมเ่ป็นทำงกำรนัก เช่น กำร
สนทนำกบัเพือ่นหรอืสมำชิกครอบครวั ใน
สภำวะแวดลอ้มเหลำ่น้ี ถำ้เรำเตรยีมมำ
แลว้ เรำจะสอนพระกติตคิณุตำมวธิขีอง
เหลำ่เทพได ้น่ันคอื สอนโดยอ�ำนำจของ
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ 15

เมื่อไม่นำนมำน้ีข้ำพเจ้ำไดย้ินเจคอบ  
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนในปำปัว
นิวกินีเป็นพยำนถึงพลังของพระคมัภีร์
มอรมอนและพลังน้ันช่วยเขำตอ่ตำ้น
ควำมช่ัวและท�ำตำมพระวญิญำณ
อย่ำงไร ค�ำพูดของเขำเพิ่มพูนศรทัธำ
ของข้ำพเจ้ำและผู้อื่น ศรทัธำของ
ข้ำพเจ้ำเตบิโตเช่นกันเมื่อไดย้ินผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนสอนและเป็น
พยำนในกำรประชุมโควรมัของพวกเขำ

เยำวชนชำยทัง้หลำย ทำ่นเป็นผูส่้ง
สำรที่ ไดร้บัสิทธอิ�ำนำจ โดยผำ่นค�ำพดู
และกำรกระท�ำของทำ่น ทำ่นสำมำรถน�ำ
ศรทัธำในพระครสิตม์ำสู่ ใจของบตุรธดิำ
ของพระองค์ 16 ดงัทีป่ระธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันกลำ่วไวว้ำ่ “ทำ่นจะเป็นเทพ
ผูป้ฏบิตัศิำสนกจิตอ่พวกเขำ” 17

พระกิตติคุณขั้นเตรียม
ศรทัธำที่เพิ่มขึน้ในพระครสิต์

มักท�ำให้เกิดควำมปรำรถนำจะ
เปลี่ยนแปลงหรอืกลับใจเสมอ 18 ดว้ย
เหตน้ีุจึงสมเหตผุลที่กุญแจแห่งกำร
ปฏิบัตขิองเหล่ำเทพจึงมำคูก่ับกุญแจ
แห่งพระกิตตคิณุขัน้เตรยีม “พระ
กิตตคิณุแห่งกำรกลับใจ, และแห่ง
บัพตศิมำ, และปลดบำป” 19

เมื่อท่ำนศึกษำหน้ำที่ฐำนะปุโรหิต
แห่งอำโรน ท่ำนจะเห็นควำมรบัผิด
ชอบชัดเจนในกำรเชือ้เชิญผู้อื่นให้กลับ
ใจและปรบัปรงุ 20 น่ันมิไดห้มำยควำม
วำ่เรำจะยืนตะโกนอยู่ตรงมุมถนนวำ่ 
“จงกลับใจ!” เรำมักจะหมำยควำมวำ่ เรา 
กลับใจ เรำให้อภัย และเมื่อเรำปฏิบัติ
ศำสนกิจตอ่ผู้อื่น เรำมอบควำมหวงัและ
สันตสุิขที่กำรกลับใจน�ำมำ—เพรำะเรำ
ประสบมำดว้ยตนเอง

ข้ำพเจ้ำเคยอยู่กับผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตแห่งอำโรนเมื่อพวกเขำเยี่ยม
เพื่อนสมำชิกในโควรมั ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนวำ่ควำมห่วงใยของพวกเขำ
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ท�ำให้ ใจอ่อนลงและช่วยให้พี่น้องของ
พวกเขำรูสึ้กถึงควำมรกัของพระผู้
เป็นเจ้ำ ข้ำพเจ้ำไดย้ินเยำวชนชำยคน
หน่ึงแสดงประจักษ์พยำนตอ่เพื่อนวยั
เดยีวกันถึงพลังแห่งกำรกลับใจ ขณะท�ำ
เช่นน้ัน ใจของเพื่อนอ่อนโยนลง เพื่อน
ให้ค�ำมั่นสัญญำ และรูสึ้กถึงเดชำนุภำพ
กำรเยียวยำของพระครสิต์

ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์สอน
วำ่ “กำรกลับใจเป็นเรือ่งหน่ึง กำรปลด
บำปและกำรให้อภัยบำปของเรำเป็น
อีกเรือ่งหน่ึง พลังที่จะท�ำให้ส่ิงน้ีเกิด
ขึน้มีอยู่ ในฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน” 21 
ศำสนพิธีแห่งบัพตศิมำและศีลระลึก
ของฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนเป็นพยำน
และท�ำให้กำรกลับใจเพื่อกำรปลดบำป
ของเรำสมบูรณ์ 22 ประธำนดลัลิน เอช. 
โอ๊คส์อธิบำยดงัน้ี “เรำไดร้บับัญชำให้
กลับใจจำกบำป มำหำพระเจ้ำดว้ยใจที่
ชอกช�ำ้และวญิญำณที่ส�ำนึกผิดและรบั
ส่วนศีลระลึก . . . เมื่อเรำตอ่พันธสัญญำ
บัพตศิมำของเรำในวธิีน้ี พระเจ้ำทรงตอ่
ผลกำรช�ำระให้สะอำดของบัพตศิมำ” 23

พี่น้องทัง้หลำย นับเป็นสิทธิพิเศษ
อันศักดิสิ์ทธิ์ที่ ไดป้ฏิบัตศิำสนพิธีซ่ึงน�ำ
กำรปลดบำปมำสู่ ใจที่กลับใจผ่ำนพลัง
แห่งกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 24

เมื่อเรว็ๆ น้ีมีคนบอกข้ำพเจ้ำเรือ่ง
ปุโรหิตคนหน่ึงที่ ไม่กล้ำแสดงออก เขำ
ก�ำลังให้พรศีลระลึกเป็นครัง้แรก ขณะ
ให้พร วญิญำณอันทรงพลังสถิตกับ
เขำและผู้เข้ำรว่มประชุม ตอ่มำในกำร
ประชุม เขำแสดงประจักษ์พยำนที่เรยีบ
ง่ำยทวำ่ชัดเจนถึงเดชำนุภำพของพระ
ผู้เป็นเจ้ำที่เขำรูสึ้กระหวำ่งศำสนพิธีน้ัน

ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย สมำชิกโควรมั 
ปุโรหิตส่ีคนให้บัพตศิมำสมำชิกของ
ครอบครวัมบูลองโก คณุแม่ของ
ปุโรหิตคนหน่ึงเล่ำให้ข้ำพเจ้ำฟังวำ่
ประสบกำรณ์น้ีส่งผลอันมีพลังตอ่
ลูกชำยของเธออย่ำงไร ปุโรหิตเหล่ำน้ีได้
เข้ำใจควำมหมำยของกำร “ ไดร้บัมอบ
หมำยจำกพระเยซูครสิต”์ 25

ดงัที่ท่ำนทรำบ เวลำน้ีปุโรหิต
สำมำรถประกอบพิธีบัพตศิมำแทน
คนตำยในพระวหิำรได ้ลูกชำยวยั 17 ปี
เพิ่งให้บัพตศิมำข้ำพเจ้ำแทนบรรพชน
บำงคนของเรำ เรำทัง้คูส่�ำนึกคณุอย่ำง
สุดซึง้ตอ่ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนและ
เอกสิทธิ์ของกำรกระท�ำเพื่อควำมรอด
ของบุตรธิดำพระผู้เป็นเจ้ำ

เยำวชนชำยทัง้หลำย เมือ่ทำ่นมส่ีวน
รว่มในหน้ำทีฐ่ำนะปุโรหติของทำ่นอยำ่ง
ขยนัขนัแข็ง ทำ่นมส่ีวนรว่มกบัพระผู้

เป็นเจำ้ในงำนของพระองค ์“คอืกำรท�ำให้
เกดิควำมเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร์
ของมนุษย”์ 26 ประสบกำรณ์แบบน้ีเพิม่
ควำมปรำรถนำของทำ่นและเตรยีมทำ่น
สอนกำรกลบัใจและใหบ้พัตศิมำผูเ้ปลีย่น
ใจเลือ่มใสในฐำนะผู้สอนศำสนำ และยงั
ช่วยเตรยีมทำ่นเพือ่รบัใช้ตลอดชีวติใน
ฐำนะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดค

ยอห์นผูถ้วายบพัติศมาแบบอยา่งของเรา
ผูด้�ำรงฐำนะปุโรหติแหง่อำโรนทัง้

หลำย เรำมีเอกสิทธิแ์ละหน้ำทีท่ีจ่ะ
เป็นเพือ่นผูร้บัใช้เหมอืนยอหน์ผูถ้วำย
บพัตศิมำ ยอหน์ถกูส่งมำเป็นผูส่้งสำรที่
ไดร้บัมอบอ�ำนำจใหก้ลำ่วค�ำพยำนถงึพระ
ครสิตแ์ละเชือ้เชิญใหค้นทัง้ปวงกลบัใจ
และรบับัพตศิมำ—กลำ่วคอื เขำใช้กญุแจ
ฐำนะปุโรหติแหง่อำโรนทีเ่รำพดูถงึ แลว้
ยอหน์จงึประกำศวำ่ “ขำ้พ เจำ้ใหท้ำ่นรบั
บพั ตศิ มำดว้ยน� ้ำ แสดงวำ่กลบั ใจใหมก็่
จรงิ แตพ่ระ องคผ์ูจ้ะมำภำย หลงัขำ้พ เจำ้
ทรงยิง่ ใหญก่วำ่ขำ้พ เจำ้ . . . พระ องค์
จะทรงใหพ้วก ทำ่นรบับพั ตศิ มำดว้ย
พระ วญิ ญำณ บร ิสุทธิแ์ละดว้ยไฟ” 27

ดงัน้ันโดยกุญแจแห่งกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจของเหล่ำเทพและพระ
กิตตคิณุขัน้เตรยีม ฐำนะปุโรหิตแห่ง
อำโรนจึงเตรยีมทำงให้บุตรธิดำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำไดร้บัของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ซ่ึงเป็นของประทำน
ประเสรฐิสุดที่เรำจะไดร้บัในชีวติน้ีผ่ำน
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 28

น่ีเป็นควำมรบัผิดชอบอันลึกซึง้ที่
พระผู้เป็นเจ้ำประทำนแก่ผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตแห่งอำโรน!

ค�าเช้ือเชิญและค�าสญัญา
บดิำมำรดำและผูน้�ำฐำนะปุโรหติ 

ทำ่นเขำ้ใจหรอืไมถ่งึควำมส�ำคญัของ
ค�ำแนะน�ำจำกประธำนมอนสันใหช่้วย
เยำวชนชำยเขำ้ใจ “ควำมหมำยของ . . . 
กำรเป็นผูด้�ำรงฐำนะปุโรหติของพระ
ผูเ้ป็นเจำ้” 29 กำรเขำ้ใจและขยำยฐำนะ
ปุโรหติแหง่อำโรนจะเตรยีมพวกเขำให้

ปุโรหิตผู้ให้บัพติศมาครอบครัวมบูลองโกในซิดนีย์ ออสเตรเลียได้เข้าใจความหมายของการ 

“ได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสต์”
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เป็นผูด้�ำรงฐำนะปุโรหิตแหง่เมลคเีซเดค 
ทีซ่ื่อสัตย์ ผูส้อนศำสนำทีเ่ป่ียมดว้ยพลงั 
สำมแีละบดิำทีช่อบธรรม โดยผำ่นกำร
รบัใช้ พวกเขำจะเขำ้ใจและรูสึ้กถงึควำม
เป็นจรงิของพลงัฐำนะปุโรหติ พลงัทีจ่ะ
กระท�ำในพระนำมของพระครสิตเ์พ่ือ
ควำมรอดของบตุรธดิำของพระผู้เป็น
เจำ้ดว้ย

เยำวชนชำยทัง้หลำย พระผู้เป็น
เจ้ำทรงมีงำนให้ท่ำนท�ำ 30 กำรแตง่
ตัง้ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนของท่ำน
ส�ำคญัตอ่กำรช่วยบุตรธิดำของพระองค์
ให้ ไดร้บัเดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้
ของพระครสิต ์ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่เมื่อ
ท่ำนท�ำให้หน้ำที่ศักดิสิ์ทธิ์เหล่ำน้ีเป็น
ศนูย์กลำงของชีวติท่ำน ท่ำนจะรูสึ้กถึง
เดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงที่ ไม่
เคยรูสึ้กมำก่อน ท่ำนจะเข้ำใจอัตลักษณ์
ของท่ำนในฐำนะบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ไดร้บัเรยีกดว้ยกำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์ ให้
ท�ำงำนของพระองค ์เช่นเดยีวกับยอห์น
ผู้ถวำยบัพตศิมำ ท่ำนจะช่วยเตรยีม
ทำงเพื่อรบักำรเสด็จมำของพระบุตร
ของพระองค ์ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนถึง
ควำมจรงิเหล่ำน้ี ในพระนำมของพระ
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จะรวมเข้าด้วยกันเป็นหน่ึงโควรัม
เอ็ลเดอร ์ กำรปรับเปลี่ยนน้ีจะช่วยเพ่ิม
สมรรถวิสัยและควำมสำมำรถของชำย
ที่ด�ำรงฐำนะปุโรหิตในกำรรับใช้ผู้อื่น 
โควรัมดังกล่ำวยินดีต้อนรบัและจะผูก
มิตรกับผู้หวังเป็นเอ็ลเดอร ์ ในแต่ละ
สเตค ฝ่ำยประธำนสเตคจะควบคุมดู
แลโควรัมมหำปุโรหิตสเตคต่อไป แต่
องค์ประกอบของโควรัมดังกล่ำวจะมี
พืน้ฐำนอยู่บนกำรเรียกฐำนะปุโรหิต 
ณ ปัจจุบัน ซ่ึงจะอธิบำยให้ทรำบใน
ภำยหลัง

ตอ่จำกน้ีไปเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ 
ครสิทอฟเฟอรสั์น และ เอ็ลเดอร์ โรนัล 
เอ. รำสแบนดแ์ห่งโควรมัอัครสำวกสิบ
สองจะสอนเรำมำกขึน้เกี่ยวกับกำรปรบั
เปลี่ยนที่ส�ำคญัเหล่ำน้ี

กำรปรบัเปลี่ยนดงักล่ำวไดผ้่ำนกำร
ศึกษำล่วงหน้ำเป็นเวลำหลำยเดอืน 
เรำรูสึ้กถึงควำมตอ้งกำรเรง่ดว่นที่
จะปรบัปรงุวธิีที่เรำดแูลสมำชิกและ
รำยงำนเรือ่งที่เรำตดิตอ่กับพวกเขำ 
เพื่อท�ำให้ดขีึน้ เรำตอ้งเสรมิสรำ้งควำม
เข้มแข็งให้ โควรมัฐำนะปุโรหิตของเรำ
เพื่อให้กำรน�ำทำงที่ดขีึน้ส�ำหรบักำร
ปฏิบัตศิำสนกิจดว้ยควำมรกัและกำร
สนับสนุนที่พระเจ้ำตัง้พระทัยไวส้�ำหรบั
วสุิทธิชนของพระองค์

พระเจ้ำทรงดลใจให้มีกำรปรบั
เปลี่ยนเหล่ำน้ี ขณะเรำน�ำเรือ่งเหล่ำน้ี
ไปปฏิบัตเิรำจะมีประสิทธิภำพมำกกวำ่
แตก่่อน

เรำร่วมงำนของพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
ฤทธำนุภำพ พระเยซูคือพระคริสต์! 
เรำเป็นผู้รับใช้ที่นอบน้อมถ่อมตน
ของพระองค์! ขอพระผู้เป็นเจ้ำทรง
อวยพรท่ำน พี่น้องทัง้หลำยขณะเรำ
เรียนรู้และท�ำหน้ำที่ของเรำ ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนในพระนำมของพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. “ขอให้เรำรดุไป,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 124.
 2. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 1:20.
 3. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 1:21.

สมำชิกของโควรมัฐำนะปุโรหิตพรอ้ม
บัญชำจำกเบือ้งบนให้เรยีนรูแ้ละสอน 
รกัและรบัใช้ผู้อื่น

คืนน้ีเรำประกำศกำรปรับโครงสรำ้ง
ใหม่อันส�ำคัญยิ่งของโควรัมฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเพื่อท�ำให้
งำนของพระเจ้ำบรรลุผลส�ำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ ต่อไปน้ีใน แต่
ละวอร์ด มหาปุโรหิตและเอ็ลเดอร ์

โดยประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนั

ขอบคณุ บรำเดอร์ โฮล์มส์ 
ส�ำหรบัข่ำวสำรส�ำคญัจำกท่ำน

พี่น้องชำยที่รกัทัง้หลำย เรำ
รูสึ้กอำลัยประธำนโธมัส เอส. มอนสัน
และเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ อย่ำงยิ่ง 
แม้กระน้ันเรำทุกคนจะรดุหน้ำตอ่ไปใน
งำนของพระเจ้ำ 1

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุอย่ำงยิ่งตอ่ชำยทุก
คนผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์ 
ท่ำนคอืควำมหวงัของพระผู้ ไถ่ของ
เรำผู้ทรงปรำรถนำให้ “มนุษย์ทุกคน
จะไดพู้ดในพระนำมของพระผู้เป็น
เจ้ำ พระเจ้ำ, แม้พระผู้ช่วยให้รอดของ
โลก.” 2 พระองคท์รงประสงค์ ให้บุตรของ
พระองค ์ทุกคน ที่ ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ตวัแทนของพระองค ์พูดแทนพระองค ์
กระท�ำแทนพระองค ์และเป็นพรแก่
ชีวติบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำทั่วโลก
จนถึงที่สุดเพื่อ “ศรทัธำจะไดเ้พิ่มพูนใน
แผ่นดนิโลก [ทัง้หมด] ดว้ย” 3

พวกท่ำนบำงคนรบัใช้ ในพืน้ที่ซ่ึง
ศำสนจักรจัดตัง้มำหลำยรุน่ บำงท่ำนรบั
ใช้ ในพืน้ที่ซ่ึงศำสนจักรยังใหม่ บำงท่ำน 
อยู่ ในวอรด์ขนำดใหญ่ บำงท่ำนอยู่ ใน
สำขำเล็กๆ ที่อยู่ ไกลมำก ไม่วำ่แตล่ะคน
จะอยู่ ในสภำวกำรณ์เช่นไร ทุกท่ำนคอื

ค�าปราศรัยน�าการประชุม
เราประกาศการปรับโครงสร้างใหม่อันส�าคัญย่ิงของโควรัมฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดคเพ่ือท�าให้งานของพระเจ้าบรรลผุลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
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โควรมั [มหำปุโรหติสเตค] จะขึน้อยูก่บั
กำรเรยีกฐำนะปุโรหติ ปัจจบุนั”

ประธำนเนลสันเสรมิวำ่
กำรปรับเปลี่ยนเหล่ำน้ีได้รับกำร

ศึกษำมำเป็นเวลำหลำยเดือน เรำรูสึ้ก
ถึงควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรปรับปรุง
วิธีที่เรำดูแลสมำชิกของเรำ . . . เพ่ือ
จะท�ำส่ิงน้ันได้ดีขึน้ เรำต้องเสริมก�ำลัง
โควรัมฐำนะปุโรหิตของเรำเพ่ือให้กำร
น�ำทำงที่ดีขึน้ในกำรปฏิบัติศำสน
กิจแห่งควำมรักและกำรสนับสนุน
ซ่ึงพระเจ้ำทรงประสงค์ ให้มีส�ำหรับ
วิสุทธิชนของพระองค์

“กำรปรบัเปลี่ยนเหล่ำน้ีไดร้บักำร
ดลใจจำกพระเจ้ำ ขณะที่เรำน�ำไปใช้ 
เรำจะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้กวำ่ที่
เคยเป็นมำก่อน” 3

ตำมกำรก�ำกับดแูลของฝ่ำยประธำน
สูงสุด ข้ำพเจ้ำกับเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. 
รำสแบนดจ์ะเพิ่มเตมิรำยละเอียดบำง
อย่ำงที่เรำวำงใจวำ่จะตอบค�ำถำมที่
ท่ำนอำจมี

โควรัมเอล็เดอร์และมหาปุโรหิต
หน่ึง เพือ่เป็นกำรทบทวน อะไรคอื

กำรปรบัเปลีย่นส�ำหรบักลุม่มหำปุโรหติ
และโควรมัเอ็ลเดอรข์องวอรด์ ในวอรด์ 
ตอ่ไปน้ีสมำชิกโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละ

ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันประกำศ
กำรปรบัเปลี่ยนที่ส�ำคัญยิ่งไปกวำ่น้ัน

ขำ้พเจำ้ขอกลำ่วถอ้ยแถลงบำงส่วน
ของทำ่นอกีครัง้ “ค�ำ่คนืน้ีเรำประกำศกำร
ปรบัโครงสรำ้งครัง้ส�ำคญัของโควรมัฐำนะ
ปุโรหิตแหง่เมลคเีซเดคเพือ่จะไดท้�ำงำน
ของพระเจำ้ใหม้ปีระสิทธภิำพมำกขึน้ 
ในแตล่ะวอรด์ ตอ่ไปน้ีมหาปุโรหติและ
เอ็ลเดอรจ์ะรวมกนัเป็นโควรมัเอ็ลเดอร์
โควรมัเดยีว . . . [และ] องคป์ระกอบของ

โดยเอล็เดอร์ดี.ทอดด์คริสทอฟเฟอร์สนั

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ไ ม่นำนหลังจำกศำสนจักรได้รบั 
กำรจัดตัง้ในสมัยกำรประทำน 
สุดท้ำยน้ี พระเจ้ำตรสัในกำรเปิด 

เผยวำ่ “และโดยค�ำสวดอ้อนวอนจำก 
ศรทัธำของเจ้ำ เจ้ำจะได้รบักฎของ 
เรำ, เพื่อเจ้ำจะรูว้ธิีปกครองศำสนจักร 
ของเรำและมีส่ิงทัง้ปวงถูกต้องต่อหน้ำ 
เรำ” 1 หลักธรรมน้ีได้น�ำมำปฏิบัติตำม 
ในศำสนจักร—และพระเจ้ำทรงท�ำตำม 
สัญญำดังกล่ำว—นับแต่น้ันเป็นต้นมำ  
แบบแผนส�ำหรบักำรรบัใช้และองค์กำร 
ฐำนะปุโรหิตได้รบักำรเปิดเผยเป็น 
ครัง้ครำวโดยเริม่จำกศำสดำพยำกรณ์ 
โจเซฟ สมิธเมื่อมีกำรสถำปนำต�ำแหน่ง 
ฐำนะปุโรหิตและโควรมัในสมัยของ 
เรำ กำรปรบัเปลี่ยนครัง้ส�ำคัญได้รบั 
กำรเปิดเผยและน�ำไปใช้ ในระหวำ่งสมัย
ของประธำนบรคิมั ยังก์ ประธำนจอห์น 
เทย์เลอร ์และประธำนสเป็นเซอร ์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล์เป็นต้น ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโควรมัอัครสำวกสิบสอง 
สำวกเจ็ดสิบ มหำปุโรหิต ตลอดจน
ต�ำแหน่งและโควรมัอื่นๆ ในฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและฐำนะ
ปุโรหิตแห่งอำโรน 2 บัดน้ี ในถ้อยแถลง
อันเป็นประวตัิศำสตรท์ี่เพ่ิงเกิดขึน้ 

โควรัมเอล็เดอร์
การมีโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคโควรัมเดียวในวอร์ดรวมผู้ด �ารงฐานะ
ปุโรหิตเป็นหน่ึงเดียวกันเพ่ือท�างานแห่งความรอดให้เกิดสัมฤทธิผลในทุกด้าน
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กลุม่มหำปุโรหติจะรวมกนัเป็นโควรมั
ฐำนะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดคโควรมั
เดยีวโดยมีฝ่ำยประธำนโควรมัชดุเดยีว 
โควรมัน้ี เพิม่จ�ำนวนและควำมเป็นหน่ึง
เดยีว โดยจะเรยีกวำ่ “ โควรมัเอ็ลเดอร”์ 
กลุม่มหำปุโรหติจะไมม่อีกีตอ่ไป โควรมั
เอ็ลเดอรป์ระกอบดว้ยเอ็ลเดอรแ์ละผู้
หวงัเป็นเอ็ลเดอรท์กุคนในวอรด์รวมทัง้
มหำปุโรหติที ่ปัจจุบนั ไม่ได ้รบัใช้ ใน
ฝ่ำยอธิกำร ในฝ่ำยประธำนสเตค ในสภำ
สูง หรอืเป็นผู้ประสำทพรทีป่ฏบิตักิำรได ้
โควรมัมหำปุโรหติในสเตคจะประกอบ
ดว้ยสภำสูงที ่ก�าลัง รบัใช้ ในฝ่ำยประธำน
สเตค ในฝ่ำยอธกิำร ในสภำสูง และเป็น
ผูป้ระสำทพรทีป่ฏิบตักิำรได้

ฝ่ายประธานโควรัมเอล็เดอร์
ฝ่ำยประธำนโควรมัเอ็ลเดอรจ์ะจัด

ตัง้อย่ำงไร ฝ่ำยประธำนสเตคจะปลด
ผู้น�ำกลุ่มมหำปุโรหิตและฝ่ำยประธำน
โควรมัเอ็ลเดอรช์ุดปัจจุบันและจะเรยีก
ประธำนโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละที่ปรกึษำ
คนใหม่ ในแตล่ะวอรด์ ฝ่ำยประธำน 

โควรมัเอ็ลเดอรช์ุดใหม่อำจไดแ้ก่
เอ็ลเดอรแ์ละมหำปุโรหิตหลำกหลำย
วยัและประสบกำรณ์ รบัใช้ดว้ยกันใน
ฝ่ำยประธำนโควรมัหน่ึงชุด เอ็ลเดอร์
คนหน่ึงหรอืมหำปุโรหิตคนหน่ึงอำจ
รบัใช้เป็นประธำนโควรมัหรอืเป็นที่
ปรกึษำคนหน่ึงในฝ่ำยประธำน ทัง้น้ี
ไม่ ใช่ “กำรเข้ำยึด” โควรมัเอ็ลเดอร์ โดย
มหำปุโรหิต เรำคำดหวงัให้เอ็ลเดอร์
และมหำปุโรหิตท�ำงำนรว่มกันในกำร
รวมกันทุกกรณีในฝ่ำยประธำนโควรมั
และในกำรรบัใช้ โควรมั กำรปรบัเปลี่ยน
โควรมัเหล่ำน้ีควรน�ำไปใช้ ให้เรว็ที่สุด
หำกอยู่ ในวสัิยที่ท�ำได้

ต�าแหน่งฐานะปุโรหิตในโควรัมเอล็เดอร์
กำรปรบัเปลี่ยนในโครงสรำ้งโควรมั

เปลี่ยนต�ำแหน่งฐำนะปุโรหิตที่สมำชิก
โควรมัด�ำรงอยู่หรอืไม่ ไม่เปลี่ยน ไม่มี
กำรยกเลิกต�ำแหน่งฐำนะปุโรหิตทุก
ต�ำแหน่งที่สมำชิกโควรมัทุกคนเคยได้
รบัแตง่ตัง้ในอดตี ดงัที่ท่ำนทรำบ ชำย
คนหน่ึงอำจไดร้บัแตง่ตัง้สู่ต�ำแหน่ง

ฐำนะปุโรหิตที่ตำ่งกันตลอดช่วงชีวติ
ของเขำ และเขำไม่สูญเสียหรอืเสียสิทธิ์
กำรแตง่ตัง้ใดๆ ก็ตำมก่อนที่เขำจะรบั
ต�ำแหน่งใหม่ ขณะที่ ในบำงกรณีผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตอำจจรบัใช้มำกกวำ่หน่ึง
ต�ำแหน่งในเวลำเดยีวกัน เช่นเมื่อมหำ
ปุโรหิตรบัใช้เป็นผู้ประสำทพรหรอืเป็น
อธิกำรดว้ย โดยปกตเิขำไม่ไดป้ฏิบัติ
งำนในต�ำแหน่งฐำนะปุโรหิตทัง้หมด
ที่เขำมี ในเวลำเดยีวกัน ตวัอย่ำงเช่น 
อธิกำรและสำวกเจ็ดสิบ จะไม่รบัใช้อย่ำง
แข็งขันในต�ำแหน่งเหล่ำน้ันหลังจำก
ไดร้บักำรปลดหรอืมีสถำนะเกียรตคิณุ 
ฉะน้ัน ไม่วำ่ชำยคนหน่ึงจะด�ำรง
ต�ำแหน่งฐำนะปุโรหิตใดก็ตำม ขณะที่
เขำเป็นสมำชิกโควรมัเอ็ลเดอร ์เขำรบั
ใช้เป็นเอ็ลเดอรค์นหน่ึง

หลำยปีมำแล้ว ประธำนบอยด ์เค. 
แพคเกอรก์ล่ำววำ่ “ฐำนะปุโรหิต
ยิ่งใหญ่กวำ่ต�ำแหน่งใดๆ ของฐำนะ
ปุโรหิต . . . ฐำนะปุโรหิตแบ่งแยกไม่
ได ้เอ็ลเดอรด์�ำรงฐำนะปุโรหิตมำก
เท่ำกับอัครสำวก (ด ูคพ. 20:38) เมื่อ
ชำยคนหน่ึง [ไดร้บักำรประสำทฐำนะ
ปุโรหิต] เขำไดร้บัทัง้หมดของฐำนะ
ปุโรหิต อย่ำงไรก็ด ีมีต�ำแหน่งภำยใน
ฐำนะปุโรหิต—กำรแบ่งสิทธิอ�ำนำจและ
ควำมรบัผิดชอบ . . . บำงครัง้มีคนพูด
วำ่ต�ำแหน่งของคนหน่ึง ‘สูงกวำ่’ หรอื 
‘ต�ำ่กวำ่’ อีกต�ำแหน่งหน่ึง แทนที่จะ 
‘สูงกวำ่’ หรอื ‘ต�ำ่กวำ่’ ต�ำแหน่งในฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคแสดงถึงกำร
รบัใช้ ในดำ้นที่ตำ่งกัน” 4 พี่น้องทัง้หลำย 
ข้ำพเจ้ำหวงัอย่ำงจรงิใจวำ่ตอ่ไปน้ีเรำจะ
ไม่พูดวำ่มีต�ำแหน่งใดที่ “สูงกวำ่” อีก
ต�ำแหน่งหน่ึงในฐำนะปุโรหิตแห่งเมล
คเีซเดค

เอ็ลเดอรจ์ะไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
มหำปุโรหิตตอ่ไปเมื่อพวกเขำไดร้บั
เรยีกสู่ฝ่ำยประธำนสเตค สภำสูง หรอื
ฝ่ำยอธิกำร—หรอืในโอกำสอื่นๆ ตำม
ที่ประธำนสเตคเห็นสมควรผ่ำนกำร
ดลใจและกำรพิจำรณำรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอน เมื่อระยะเวลำกำรรบัใช้ของ
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พวกเขำในฝ่ำยประธำนสเตค สภำสูง 
หรอืฝ่ำยอธิกำรสิน้สุดลง มหำปุโรหิตจะ
เข้ำรว่มกับโควรมัเอ็ลเดอร์ ในวอรด์ของ
พวกเขำ

ค�าแนะน�าส�าหรับประธานโควรัมเอล็เดอร์
ใครก�ำกับดแูลงำนของประธำน

โควรมัเอ็ลเดอร ์ประธำนสเตคควบคมุ
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคใน
สเตคของเขำ ดงัน้ัน ประธำนโควรมั
เอ็ลเดอรร์บัผิดชอบโดยตรงตอ่ประธำน
สเตค ผู้ ให้กำรอบรมและกำรน�ำทำง
จำกฝ่ำยประธำนสเตคและผ่ำนสภำสูง 
อธิกำร ในฐำนะมหำปุโรหิตควบคมุใน
วอรด์ ประชุมเป็นประจ�ำกับประธำน
โควรมัเอ็ลเดอรด์ว้ย อธิกำรปรกึษำกับ
เขำและให้ค�ำแนะน�ำที่เหมำะสมเกี่ยว
กับวธิีที่ดทีี่สุดในกำรรบัใช้และเป็นพร
แก่สมำชิกวอรด์ โดยท�ำงำนสอดคล้อง
กับองคก์ำรวอรด์ทัง้หมด 5

จุดประสงคข์องการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี
อะไรคือจุดประสงค์ของกำรปรับ 

เปลี่ยนโควรัมฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดค กำรมี โควรัมฐำนะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดคโควรัมเดียวในวอรด์รวม 
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตเป็นหน่ึงเดียวกัน 
เพื่อท�ำงำนแห่งควำมรอดให้เกิดสัม
ฤทธิผลในทุกด้ำน รวมถึงงำนพระ
วิหำรและงำนประวัติครอบครัวซ่ึง
ก่อนหน้ำน้ีประสำนงำนโดยกลุ่ม
มหำปุโรหิต สมำชิกโควรัมจำกทุกวัย
และภูมิหลังสำมำรถได้รับประโยชน์
จำกทัศนคติและประสบกำรณ์ของ
กันและกันและจำกคนเหล่ำน้ันท่ีมี
ช่วงเวลำชีวิตแตกต่ำงกัน นอกจำก
น้ียังให้ โอกำสเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตผู้มีประสบกำรณ์ที่จะ
เป็นครูพี่เลีย้งให้ผู้อื่น รวมถึงผู้หวัง
เป็นเอ็ลเดอร์ สมำชิกใหม่ คนหนุ่ม 
และผู้ที่กลับมำแข็งขันในศำสนจักร 
ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถบอกได้อย่ำงใจนึก
ว่ำข้ำพเจ้ำตื่นเต้นเพียงใดเมื่อนึกถึง
บทบำทที่มีควำมส�ำคัญมำกขึน้ของ

โควรัมเอ็ลเดอร์ ในไม่ช้ำน้ี ปัญญำ 
ประสบกำรณ์ สมรรถภำพ และพละ
ก�ำลังที่จะมีอยู่ ในโควรมัเหล่ำน้ีแสดง
ถึงวันใหม่และมำตรฐำนใหม่ของกำร
รับใช้ฐำนะปุโรหิตทั่วศำสนจักร

ยี่สิบปีที่แล้วในกำรประชุมใหญ่
สำมัญ ข้ำพเจ้ำเล่ำเรือ่งรำวซ่ึงเอ็ลเดอร์
วอห์น เจ. เฟเธอรส์โตนแห่งสำวกเจ็ด
สิบเคยเล่ำไวเ้ป็นครัง้แรก ซ่ึงข้ำพเจ้ำ
คดิวำ่เรือ่งน้ันสมควรเล่ำอีกครัง้ที่น่ี

ในปี 1918 บรำเดอรจ์อรจ์ โกทส์เป็น
ชำวไรป่ลูกหัวผักกำดหวำนในลีไฮ ยูทำห์ 
ในปีน้ันฤดหูนำวมำเรว็กวำ่ปกต ิท�ำให้
หัวผักกำดหวำนจ�ำนวนมำกที่อยู่ ในดนิ
เย็นจนแข็ง กำรเก็บเกี่ยวเป็นงำนที่ช้ำ
และยำกล�ำบำกส�ำหรบัจอรจ์และฟรำน
ซิส ลูกชำยที่อำยุยังน้อยของเขำ เวลำ 
น้ันมีกำรแพรร่ะบำดของไข้หวดัใหญ ่
อย่ำงรนุแรง โรครำ้ยไดค้รำ่ชีวติชำรล์ส์  
ลูกชำยของจอรจ์และลูกเล็กๆ อีกสำม 
คนของชำรล์ส์—เป็นเด็กหญิงสองคน 
และเด็กชำยหน่ึงคน ในช่วงเวลำเพียง 
หกวนั จอรจ์ โกทส์ผู้ โศกเศรำ้ตอ้งเดนิ 
ทำงไปกลับเมืองออกเด็น ยูทำห์ สำม 
รอบเพื่อรบัศพกลับมำฝังที่บ้ำน ในช่วง 
ท้ำยของกำรหยุดพักที่เลวรำ้ยน้ี จอรจ์ 
กับฟรำนซิสขึน้เกวยีนมุ่งไปยังไรห่ัว 
ผักกำดของพวกเขำ

“[ระหวำ่งทำง] พวกเขำผ่ำนเกวยีน
บรรทุกหัวผักกำดคนัแล้วคนัเล่ำซ่ึงขับ
โดยชำวไรท่ี่เป็นเพื่อนบ้ำนมุ่งหน้ำไป
ที่ โรงงำน ขณะที่พวกเขำผ่ำนไป คน
ขับแตล่ะคนจะโบกมือทักทำย ‘สวสัดี
ครบั ลุงจอรจ์’ ‘เสียใจดว้ยครบั จอรจ์’ 
‘เป็นเรือ่งน่ำเศรำ้จรงิๆ นะจอรจ์’ ‘คณุมี
เพื่อนเยอะแยะนะจอรจ์’

“เกวียนเล่มสุดท้ำยเป็นของ . . . 
แจสเปอร์ รอล์ฟซ่ึงมี ใบหน้ำตกกระ 
เขำโบกมือทักทำยอย่ำงรำ่เริงและ
ตะโกนบอกวำ่ ‘ทัง้หมดมีแค่น้ีแหละ
ครับ ลุงจอร์จ’

“[บรำเดอร์ โกทส์] หันไปหำฟรำนซิส 
แล้วพูดวำ่ ‘พ่ออยำกให้หัวผักกำด
ทัง้หมดน่ันเป็นของเรำจังเลย’

“เมื่อมำถึงประตไูร ่ฟรำนซิสกระโดด 
ลงจำกเกวยีนสีแดงคนัใหญ่ส�ำหรบัขน 
หัวผักกำดเพื่อเปิดประตใูห้ ในขณะที่  
[คณุพ่อของเขำ] ขับเกวยีนเข้ำไปในไร ่ 
[จอรจ์] รัง้บังเหียนให้ม้ำหยุด . . . แล้ว 
กวำดตำไปรอบๆ ไร ่. . . ไม่มีหัวผักกำด
หวำนเหลืออยู่ ในไร่สักหัวเดียว ทันใด
น้ันเขำก็นึกขึน้ไดว้ำ่แจสเปอร ์รอลฟ์
หมำยควำมวำ่อะไรเมื่อเขำรอ้งตะโกนวำ่ 
‘ทัง้หมดมีแคน้ี่แหละครบั ลุงจอรจ์!’

“[จอรจ์] ลงจำกเกวยีน กอบดนิสี
น� ้ำตำลที่อุดมสมบูรณ์ซ่ึงเขำรกัมำกไว้
เต็มก�ำมือแล้ว . . . หยิบตน้หัวผักกำด
ขึน้มำ เขำมองดส่ิูงที่บ่งบอกถึงกำร
ลงแรงของเขำอยู่ครูห่น่ึงรำวกับไม่เช่ือ
สำยตำตนเอง

“[เขำ] ทรดุน่ังลงบนกองตน้ผักกำด
—ชำยผู้น้ีที่น�ำรำ่งของคนที่เขำรกัส่ีคน
กลับมำฝังที่บ้ำนในช่วงเวลำแคห่กวนั 
ทัง้ตอ่โลง ขุดหลุม แม้กระทั่งแตง่ตวัให้
—ชำยผู้น่ำทึ่งคนน้ีที่ ไม่เคยลังเล ย่อท้อ
หรอืหวัน่ไหวตลอดกำรทดลองที่เจ็บ
ปวด—ก�ำลังน่ังลงบนกองตน้ผักกำด
และรอ้งไห้สะอึกสะอืน้รำวกับเด็กเล็กๆ

“จำกน้ันเขำลุกขึน้ เช็ดน� ้ำตำ 
. . . แหงนมองท้องฟ้ำ และพูดวำ่ 
‘ขอบพระทัยพระบิดำ ส�ำหรบัเอ็ลเดอร์
ในวอรด์ของเรำ’” 6

ใช่แล้ว ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้ำ
ส�ำหรบับุรษุแห่งฐำนะปุโรหิตและ
ส�ำหรบักำรรบัใช้ที่พวกเขำก�ำลังจะไดท้�ำ
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ในกำรยกบุคคลและครอบครวัและใน
กำรสถำปนำไซอัน

ฝ่ำยประธำนสูงสุด โควรมัอัครสำวก 
สิบสอง และโควรมัสำวกเจ็ดสิบได้
พิจำรณำถึงกำรปรบัเปลี่ยนเหล่ำ
น้ีเป็นเวลำนำนมำก ดว้ยกำรสวด
อ้อนวอนอย่ำงมำก และตัง้ใจศึกษำ 
โครมัฐำนะปุโรหิตที่เป็นพืน้ฐำนใน
พระคมัภีร ์และไดร้บักำรยืนยันวำ่น่ี
คอืพระประสงคข์องพระเจ้ำ เรำมุ่งไป
ข้ำงหน้ำอย่ำงเป็นเอกฉันท์ ในควำม
เป็นจรงิที่วำ่น่ีเป็นอีกก้ำวหน่ึงในกำร
แผ่ขยำยของกำรฟ้ืนฟู ทิศทำงของ
พระเจ้ำทรงปรำกฏให้เห็นข้ำพเจ้ำ
ช่ืนชมยินดี ในเรือ่งน้ี ขณะที่ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนถึงพระองค ์ฐำนะปุโรหิต
ของพระองค ์และกำรแตง่ตัง้ของท่ำน
ในฐำนะปุโรหิตน้ัน ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ท�ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยไม่เปิดเผยควำม
ลีล้ับให้แก่ผู้รบัใช้ของพระองคค์อืผู้เผย
พระวจนะ”! 1 กำรที่เรำตอ้งมีศำสดำ
พยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่ ในปัจจุบันนับเป็น
พรอย่ำงยิ่ง!

ตลอดชีวติของเรำ ซิสเตอร์
รำสแบนด์และข้ำพเจ้ำเดินทำงทั่วโลก
หลำยครัง้เน่ืองจำกงำนมอบหมำยของ
ศำสนจักรและงำนอำชีพ ข้ำพเจ้ำเห็น
โครงสรำ้งของหน่วยต่ำงๆ ในศำสนจักร
มำแล้วเกือบทุกรปูแบบ อำทิ สำขำ
เล็กๆ ในรสัเซียซ่ึงนับจ�ำนวนผู้ด�ำรง

โดยเอล็เดอร์โรนลัด์เอ.ราสแบนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องฐำนะปุโรหิตผู้เป็นที่รกั 
ข้ำพเจ้ำรูสึ้กเป็นเกียรตอิย่ำงยิ่ง 
ที่ ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำน 

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศำสดำพยำกรณ์
และประธำนที่รกัของเรำ ให้มำยืนอยู่ตอ่
หน้ำทำ่นในโอกำสอันเป็นประวตัศิำสตร์
น้ี ข้ำพเจ้ำรกัและสนับสนุนบุรุษุผู้ล�ำ้
เลิศของพระผู้เป็นเจ้ำท่ำนน้ีและฝ่ำย
ประธำนสูงสุดชุดใหม่ของเรำ ข้ำพเจ้ำ
ขอผนวกพยำนของข้ำพเจ้ำกับพยำน
ของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร์
สันและเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ท่ำนอื่นๆ 
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสองวำ่กำร
เปลี่ยนแปลงที่ประกำศไปเมื่อค�ำ่วนัน้ี
เป็นพระประสงคข์องพระเจ้ำ

ดงัที่ประธำนเนลสันกล่ำวไว ้น่ีคอื
เรือ่งที่ ไดอ้ภิปรำยและพิจำรณำรว่ม
กับกำรสวดอ้อนวอนโดยเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ของศำสนจักรมำเป็นเวลำนำน 
ควำมปรำรถนำน้ีคอืกำรแสวงหำพระ
ประสงคข์องพระเจ้ำและเสรมิสรำ้ง
ควำมแข็งแกรง่ของโควรมัฐำนะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค เรือ่งน้ีไดร้บักำรดลใจ 
และเมื่อค�ำ่วนัน้ีศำสดำพยำกรณ์ของ
เรำท�ำให้เรำรูพ้ระประสงคข์องพระเจ้ำ 
“แท้จรงิพระยำห์เวห์องคเ์จ้ำนำยไม่ทรง

ดูเถิด!กองทพัของพระเจา้
นับเป็นปีติอย่างย่ิงส�าหรับผู้ด �ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคทุกคนท่ีจะได้รับพร
ของการสอน การเรียนรู้ และการรับใช้เคียงบ่าเคียงไหล่กัน
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ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้ด้วย
มือข้ำงเดียว วอรด์ใหม่ที่ก�ำลังเติบโตใน
แอฟรกิำซ่ึงมหำปุโรหิตกับเอ็ลเดอร ์
รวมกันเป็นกำรประชุมเดียวเพรำะ
จ�ำนวนรวมทัง้หมดของผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคยังน้อยมำก 
และวอรด์ที่มี โครงสรำ้งดีมำกโดยม ี
จ�ำนวนเอ็ลเดอรสู์งจนจ�ำเป็นต้องแยก
ออกเป็นสองโควรมั!

ทกุแหง่ทีเ่รำไปเรำเห็นดว้ยตำตนเอง
วำ่พระหตัถข์องพระเจำ้น�ำหน้ำผูร้บั
ใช้ของพระองค ์โดยเตรยีมผูค้นและ
หนทำงล่วงหน้ำเพือ่ทีบ่ตุรธดิำทัง้ปวง
ของพระองคจ์ะไดร้บัพรตำมควำมจ�ำเป็น
ทกุประกำรของพวกเขำ พระองค์ ไม่ได้
ทรงสัญญำหรอืวำ่พระองค ์“จะ [ทรง] ไป
เบือ้งหน้ำ [เรำ]” และ “จะทรงอยู่ทำงขวำ
มอื [ของเรำ] และทำงซ้ำย [ของเรำ], และ 
“พระวญิญำณของ [พระองค]์ จะอยู่ ในใจ 
[พวกเรำ], และเหลำ่เทพของ [พระองค]์ 
หอ้มลอ้ม [เรำ],” 2

กำรคดิถึงพวกท่ำนทุกคนเตอืน
ให้ข้ำพเจ้ำนึกถึงเพลงสวด “ดเูถิด! 
กองทัพของพระเจ้ำ”

ดเูถิด! กองทัพของพระเจ้า
พรอ้มดาบง้าวโล่และธง
เดนิตรงไปสู่ชัยชนะ
ในสนามรบชีวี
มีทหารเต็มอยู่ทุกกอง
ปรองดอง กล้าหาญ ขึงขัง
ตา่งเชือ่ฟังผู้บัญชา
และรอ้งเพลงหรรษาสุขสันต์ 3

เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นตอบ
ค�ำถำมหลำยข้อที่แน่ใจวำ่เกิดจำกกำร
ประกำศวำ่กลุ่มมหำปุโรหิตและโควรมั
เอ็ลเดอรท์ี่ระดบัวอรด์จะประสำนกัน
เป็นหน่ึงเดยีว เป็นกองทัพอันเกรยีง
ไกรของพี่น้องชำยในฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดค

กำรปรบัเปลี่ยนเหล่ำน้ีจะช่วยให ้
โควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมำคมสงเครำะห์
ท�ำงำนสอดคล้องกัน นอกจำกน้ียังจะ

ช่วยให้กำรประสำนงำนของโควรมักบัฝ่ำย
อธกิำรและสภำวอรด์งำ่ยขึน้ดว้ย และยงั
ช่วยให้อธกิำรมอบหมำยควำมรบัผิดชอบ
ตำ่งๆ แกป่ระธำนโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละ
ประธำนสมำคมสงเครำะห์ ไดม้ำกขึน้
เพื่อให้อธิกำรและที่ปรกึษำสำมำรถมุ่ง
เน้นหน้ำที่หลักของตนได—้โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรควบคมุดแูลเยำวชนหญิง
และเยำวชนชำยผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
แห่งอำโรน

กำรเปลี่ยนแปลงกำรวำงระเบียบ
และหน้ำที่ตำ่งๆ ของศำสนจักรไม่ ใช่
เรือ่งผิดปกติ ในปี 1883 พระเจ้ำตรสั
กับประธำนจอห์น เทย์เลอรว์ำ่ “[เกี่ยว
กับ] กำรจัดกำรและกำรวำงระเบียบ
ศำสนจักรและฐำนะปุโรหิตของเรำ . . . 
เรำจะเปิดเผยแก่เจ้ำเป็นครัง้ครำว ผ่ำน
ช่องทำงที่เรำก�ำหนด ทุกส่ิงที่จ�ำเป็น
ส�ำหรบักำรพัฒนำและควำมดพีรอ้ม
ในอนำคตของศำสนจักรของเรำ เพื่อ
กำรปรบัปรงุและกำรรดุหน้ำไปของ
อำณำจักรของเรำ” 4

เรำกล่ำวกับท่ำนทัง้หลำย พี่น้องชำย
ผู้เป็นมหำปุโรหิต—จงรูว้ำ่เรำรกัท่ำน 
พระบิดำในสวรรคข์องเรำทรงรกัท่ำน! 
ท่ำนคอืส่วนส�ำคญัยิ่งในกองทัพแห่ง
ฐำนะปุโรหิตของพระเจ้ำ และงำนน้ีไม่
อำจรดุหน้ำได ้โดยปรำศจำกคณุงำม
ควำมด ีกำรรบัใช้ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชอบธรรมของท่ำน แอลมำสอน
วำ่มนุษย์ ไดร้บัเรยีกเป็นมหำปุโรหิต
เพรำะศรทัธำสูงยิ่งและงำนดขีองพวก
เขำที่จะสอนและปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ผู้
อื่น 5 เวลำน้ีอำจตอ้งกำรประสบกำรณ์
เช่นน้ันมำกกวำ่ที่เคย

ในหลำยวอรด์ เรำอำจมีมหำปุโรหิต
ที่ขณะน้ีก�ำลังจะมีโอกำสไดร้บักำร
ควบคมุดแูลโดยเอ็ลเดอรค์นหน่ึงใน
ฐำนะประธำนโควรมั เรำมีตวัอย่ำง
เหตกุำรณ์ที่เอ็ลเดอรค์วบคมุดแูลมหำ
ปุโรหิต น่ันคอืโดยปกตเิอ็ลเดอรจ์ะท�ำ
หน้ำที่ประธำนสำขำในบำงภูมิภำคของ
โลกซ่ึงมีมหำปุโรหิตอำศัยอยู่ ในเขต
สำขำน้ันและมีหลำยสำขำที่มีเพียง 

โควรมัเอ็ลเดอรแ์ตม่ีมหำปุโรหิตอยู่ ใน
โควรมัดว้ย

นับเป็นปีตอิย่ำงยิ่งส�ำหรบัผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ทุกคน 
ที่จะไดร้บัพรของกำรสอน กำรเรยีนรู ้
และกำรรบัใช้เคยีงบ่ำเคยีงไหล่กันกับ
สมำชิกทุกคนในวอรด์ของตน ไม่วำ่ท่ำน
จะอยู่ที่ ไหนและอยู่ ในสภำวกำรณ์เช่น
ไร เรำเชือ้เชิญให้ท่ำนยอมรบัโอกำสใหม่
ที่จะน�ำหรอืรบักำรน�ำรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอน ดว้ยควำมซ่ือสัตย์และปีตยิินดี
พรอ้มทัง้รบัใช้ดว้ยควำมเป็นหน่ึงเดยีว
ในฐำนะกลุ่มพี่น้องชำยฐำนะปุโรหิต

ตอ่ไปน้ีข้ำพเจ้ำจะพูดถึงสำระส�ำคญั
เพิ่มเตมิ ซ่ึงอำจตอ้งกำรค�ำอธิบำย ขณะ
ที่เรำก้ำวไปข้ำงหน้ำเพื่อด�ำเนินกำรให้
พระประสงคข์องพระเจ้ำเกี่ยวกับกำร
วำงระเบียบโควรมัฐำนะปุโรหิตอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองคบ์ังเกิดผลส�ำเรจ็

กำรปรับเปลี่ยนโควรัมมหำปุโรหิต
สเตคมีอะไรบ้ำง โควรัมมหำปุโรหิต
สเตคจะยังคงท�ำหน้ำที่ต่อไป ฝ่ำย
ประธำนสเตคยังคงท�ำหน้ำที่ ในฐำนะ
ฝ่ำยประธำนโควรัมมหำปุโรหิตสเตค
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ดังที่เอ็ลเดอร ์
คริส ทอฟเฟอร์สันแจ้งให้ทรำบ สมำชิก 
โคว รัมมหำปุโรหิตสเตคเวลำน้ีจะ
ประกอบด้วยมหำปุโรหิตที่ ปัจจุบัน ท�ำ
หน้ำที่ ในฝ่ำยประธำนสเตค ในฐำนะ
สมำชิกของฝ่ำยอธิกำรวอร์ด ในฐำนะ
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สมำชิกสภำสูงสเตค และผู้ประสำทพร
ที่ท�ำหน้ำที่อยู่ พนักงำนวอร์ดและ
สเตค เลขำธิกำรวอร์ดและสเตคไม่ ใช่
สมำชิกโควรัมมหำปุโรหิตสเตค เมื่อผู้
ใดก็ตำมท�ำหน้ำที่ ในปัจจุบันในฐำนะ
มหำปุโรหิต ผู้ประสำทพร สำวกเจ็ดสิบ
หรืออัครสำวกที่อยู่ ในระหว่ำงกำรเยี่ยม
วอร์ดและต้องกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
ฐำนะปุโรหิต เขำจะเข้ำประชุมกับ
โควรัมเอ็ลเดอร์

เมื่อพี่น้องชำยในกำรเรยีกเหล่ำน้ี
ถึงเวลำพ้นจำกหน้ำที่ พวกเขำจะกลับ
หน่วยบ้ำนของตนเองในฐำนะสมำชิก
โควรมัเอ็ลเดอร์

บทบาท ของโควรมัมหำปุโรหิตสเตค
คอือะไร ฝ่ำยประธำนสเตคประชุมกับ
สมำชิกโควรมัมหำปุโรหิตเพื่อปรกึษำ
หำรอืกันเป็นพยำน และให้กำรฝึกอบรม 
กำรประชุมสเตคตำมที่ก�ำหนดไว้ ใน
คูม่ือของเรำจะด�ำเนินตอ่ไปโดยปรบั
เปลี่ยนสองข้อคอื

ข้อแรก วอรด์กับสเตคจะไม่จัด
ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรฐำนะ
ปุโรหิตอีกตอ่ไป หำกมีประเด็นปัญหำ
พิเศษเกิดขึน้ในวอรด์ เช่นเรือ่งละเอียด
อ่อนของครอบครวัหรอืปัญหำดำ้น
สวสัดกิำรที่ผิดปกต ิสำมำรถน�ำมำพูด
ถึงในกำรประชุมฝ่ำยอธิกำรที่ขยำยออก

ไป เรือ่งอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนน้อยกวำ่
อำจพูดถึงในสภำวอรด์ ส่ิงที่รูจ้ักกันวำ่
เป็นกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
ฐำนะปุโรหิตสเตคตอ่ไปน้ีจะเรยีกวำ่ 
“กำรประชุมสภำสูง”

ข้อสอง จะไม่จัดประชุมประจ�ำปีของ
ทุกคนที่ ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นมหำปุโรหิต
ในสเตคอีกตอ่ไป อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำย
ประธำนสเตคยังคงจัดประชุมประจ�ำปี
ของโควรมัมหำปุโรหิตสเตคตอ่ไปตำม
ที่ประกำศวนัน้ี

แตล่ะวอรด์มีโควรมัเอ็ลเดอรม์ำกกวำ่
หน่ึงโควรมัไดห้รอืไม ่ค�ำตอบคอืได ้
ในเจตนำรมณ์ของหลกัค�ำสอนและ
พนัธสัญญำภำค 107 ขอ้ 89 เมือ่วอรด์มี
จ�ำนวนผูด้�ำรงฐำนะปุโรหติแหง่เมลคี
เซเดคทีแ่ข็งขนัมำกเกนิปกต ิผูน้�ำอำจ
จดัตัง้โควรมัเอ็ลเดอร์ ไดม้ำกกวำ่หน่ึง
โควรมั ในกรณีเช่นน้ัน แตล่ะโควรมั
ควรมคีวำมสมดลุอยำ่งสมเหตสุมผลใน
เรือ่ง อำย ุประสบกำรณ์ ต�ำแหน่งฐำนะ
ปุโรหติและควำมเขม้แข็ง

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่เมื่อเรำรดุไป
ข้ำงหน้ำพรอ้มกับกำรจัดโครงสรำ้งใหม่
ของโควรมัในวอรด์และสเตคของเรำ 
เรำจะเห็นพรมำกมำย ข้ำพเจ้ำขอยก
ตวัอย่ำงบำงประกำร

ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของอธิกำร 
แหล่งช่วยฐำนะปุโรหิตที่มีมำกขึน้อำจ
ช่วยงำนแห่งควำมรอดได ้เรือ่งน้ีไดแ้ก่ 
กำรรวบรวมอิสรำเอลผ่ำนงำนพระวหิำร
และงำนประวตัคิรอบครวั กำรท�ำงำน
กับครอบครวัและบุคคลที่ขัดสน และ
กำรช่วยเหลือผู้สอนศำสนำที่จะน�ำจิต
วญิญำณมำหำพระเยซูครสิต์

เมือ่อดตีผูน้�ำระดบัควบคมุกลบัมำ
แบง่ปันประสบกำรณ์กบัโควรมัเอ็ลเดอร ์
ผลที่ ไดค้อืสมำชิกภำพของโควรมัเขม้
แข็งขึน้

ภำยในโควรมัจะมีของประทำนและ
ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยขึน้

จะมีควำมยืดหยุ่นและควำมพรอ้ม
มำกขึน้เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรที่เป็น
ปัจจุบันและเรง่ดว่นในวอรด์และโควรมั

รวมทัง้กำรท�ำงำนมอบหมำยที่เป็นกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจตำ่งๆ ให้เกิดสัมฤทธิผล

กำรให้ค�ำปรกึษำและควำมเป็นหน่ึง
เดยีวกันจะเพิ่มขึน้ในฐำนะเอ็ลเดอรค์น
ใหม่และมหำปุโรหิตผู้มีประสบกำรณ์ที่
แบ่งปันประสบกำรณ์กัน เคยีงข้ำงกัน 
ในกำรประชุมโควรมัและงำนมอบหมำย

หวงัวำ่อธิกำรและประธำนสำขำจะ
เป็นอิสระในกำรขยำยกำรเรยีกเพื่อดแูล
แกะในฝูงของท่ำนและปฏิบัตศิำสนกิจ
แก่ผู้ขัดสน

เรำเข้ำใจวำ่แตล่ะวอรด์แตล่ะสเตค
แตกตำ่งกัน แม้จะเข้ำใจควำมแตกตำ่ง
เหล่ำน้ี แตเ่รำหวงัวำ่ท่ำนจะท�ำตำม
กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวทันทีหลังกำร
ประชุมใหญ่สำมัญครัง้น้ี เรำไดร้บัค�ำ
แนะน�ำจำกศำสดำพยำกรณ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ! นับเป็นพรและควำมรบัผิด
ชอบอันใหญ่หลวง ขอให้เรำมีสัมฤทธิผล 
ในงำนน้ีดว้ยสุดควำมชอบธรรมและ
ควำมพำกเพียร!

ข้ำพเจ้ำเตอืนท่ำนวำ่สิทธิอ�ำนำจ
ฐำนะปุโรหิตมำโดยกำรวำงมือมอบ
หน้ำที่และกำรวำงมือแตง่ตัง้ แตพ่ลัง
อ�ำนำจฐำนะปุโรหิตที่แท้จรงิ พลัง
อ�ำนำจที่จะกระท�ำในพระนำมของ
พระเจ้ำพระเยซูครสิต ์มำได้ โดยกำร
ด�ำเนินชีวติที่ชอบธรรมเท่ำน้ัน

พระเจ้ำทรงประกำศแก่ศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ศำสดำพยำกรณ์
แห่งกำรฟ้ืนฟูวำ่

“ดเูถิด, และดสิู, เรำจะดแูลฝูงแกะ
ของเจ้ำ, และจะยกเอ็ลเดอรข์ึน้และส่ง
ไปให้พวกเขำ.

“ดเูถิด, เรำจะเรง่งำนของเรำเมื่อถึง
เวลำ.” 6

แน่นอนวำ่ น่ีคอืเวลำที่พระเจ้ำทรง
ก�ำลังเรง่งำนของพระองค์

ขอให้เรำแตล่ะคนใช้ โอกำสน้ี
สะท้อนและพัฒนำชีวติเรำให้สอดคล้อง
กับพระประสงคข์องพระองคย์ิ่งขึน้เพื่อ
ที่เรำจะคูค่วรแก่กำรไดร้บัพรมำกมำย
ที่พระองคท์รงสัญญำไวก้ับคนแน่วแน่
และซ่ือสัตย์
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พี่น้องชำยทัง้หลำย ขอบคณุส�ำหรบั
ทุกส่ิงที่ท่ำนก�ำลังท�ำเพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของงำนอันล�ำ้เลิศน้ี ขอให้เรำรดุหน้ำ
ตอ่ไปในอุดมกำรณ์อันทรงเกียรตแิละ
ส�ำคญัยิ่งน้ี

เมือ่สงครามหยุดสุดสิน้ไป
เมือ่ไรข้ัดแย้งตอ่สู้
เมือ่ตา่งอยู่รว่มกันปลอดภัย
ภายในหุบเขาสันติ
เบือ้งพระพักตรก์ษัตรยิ์นิรนัดร์
พงศพ์ันธุ์ ไพศาลศกัดา
จะซ้องพระนามช่ัวกาล
และขับขานบรรเลงเพลงน้ี

ชัยชนะ ชัยชนะ
ทางองคพ์ระผู้ ไถ่เรา!
ชัยชนะ ชัยชนะ
ทางพระเยซูครสิตเ์จ้า
ชัยชนะ ชัยชนะ ชัยชนะ
ทางพระเยซูครสิตเ์จ้า! 7

วนัน้ีเรำทุกคนยืนเป็นพยำนวำ่
พระเจ้ำทรงเปิดเผยพระประสงคผ์่ำน
ศำสดำพยำกรณ์ของพระองค ์ประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนวำ่ท่ำนคอืศำสดำพยำกรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลก 
ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนถึงพระเจ้ำพระ
เยซูครสิต ์ผู้ทรงเป็นพระผู้ ไถ่และ
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ น่ีคอืงำน
ของพระองค ์และน่ีคอืพระประสงค์
ของพระองค ์ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์
พยำนถึงส่ิงน้ีในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. อำโมส 3:7.
 2. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:88.
 3. “ดเูถิด! กองทัพของพระเจ้ำ,” เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 128.
 4. ใน James R. Clark, comp., ข่าวสารจากฝ่าย

ประธานสูงสุดของศาสนจกัรของพระเยซู
ครสิตแ์หง่วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย, (1965), 2:354.

 5. ด ูแอลมำ 13.
 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:72 73.
 7. “ดเูถิด! กองทัพของพระเจ้ำ,” เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 128.

ไดร้บัพรของกำรท�ำงำนกับท่ำนทุก
วนั ข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงกำรยืนยันของพระ
วญิญำณวำ่ประธำนเนลสันไดร้บัเรยีก
จำกพระผู้เป็นเจ้ำให้น�ำศำสนจักรที่แท้
จรงิของพระเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนเช่นกันวำ่พระเจ้ำ
ทรงเรยีกเอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบิลยู. 

โดยประธานเฮนรีย์บี.อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องชำยที่รกั ข้ำพเจ้ำยินดทีี่ ไดม้ี
โอกำสพูดกับท่ำนในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญอันเป็นประวตักิำรณ์

ครัง้น้ี เรำไดส้นับสนุนประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันเป็นประธำนศำสนจักรคน
ที่ 17 ของศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย ดงัที่ข้ำพเจ้ำ

การปฏิบติัศาสนกิจท่ีไดรั้บ
การดลใจ
เราได้รับพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิดีท่ีสุดเม่ือเรามุ่งรับใช้ผู้ อ่ืน น่ันคือสาเหตท่ีุเรามีความ
รับผิดชอบฐานะปุโรหิตในการรับใช้แทนพระผู้ช่วยให้รอด
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กองและเอ็ลเดอรอ์ูลิส์เสส ซวำเรสให ้
รบัใช้เป็นสมำชิกโควรมัอัครสำวกสิบ 
สอง ข้ำพเจ้ำรกัและสนับสนุนพวกท่ำน  
ท่ำนทัง้สองจะเป็นพรแก่ชีวติทั่วโลก 
และผู้คนหลำยรุน่โดยกำรปฏิบัต ิ
ศำสนกิจของพวกท่ำน

กำรประชุมใหญ่ครัง้น้ีเป็น
ประวตักิำรณ์เพรำะอีกเหตผุลหน่ึง 
ประธำนเนลสันประกำศควำมก้ำวหน้ำ
ที่ ไดร้บักำรดลใจในแผนซ่ึงพระเจ้ำทรง
วำงไว้ ให้ศำสนจักรของพระองค ์แผน
น้ันรวมถึงโครงสรำ้งใหม่ของโควรมั
ฐำนะปุโรหิตในวอรด์และสเตคเพื่อเรำ
จะปฏิบัตหิน้ำที่รบัผิดชอบฐำนะปุโรหิต
ของเรำไดด้ขีึน้ ควำมรบัผิดชอบเหล่ำ
น้ันล้วนเกี่ยวข้องกับกำรดแูลบุตรธิดำ
ของพระบิดำ

แผนของพระเจ้ำให้วสุิทธิชนดแูล
กันดว้ยควำมรกัมีหลำยรปูแบบตลอด
หลำยปีที่ผ่ำนมำ ในสมัยตน้ของนอว ู
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธตอ้งมี
ระบบกำรดแูลผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ส่วน
ใหญ่ยำกจนซ่ึงก�ำลังหลั่งไหลเข้ำมำใน
เมือง ทวดส่ีคนของข้ำพเจ้ำอยู่ ในกลุ่ม
น้ันดว้ย—อำยรงิก์ เบนเนียน รอมนีย์ 
และสมิธ ท่ำนศำสดำพยำกรณ์จัดระบบ
ดแูลวสุิทธิชนเหล่ำน้ันตำมภูมิศำสตร ์
ในอิลลินอยส์เขตเหล่ำน้ันของเมือง
เรยีกวำ่ “วอรด์”

เมื่อวสุิทธิชนย้ำยข้ำมทุ่งรำบ กำร
ดแูลกันจัดระบบเป็น “คณะ” ปู่ทวด
คนหน่ึงของข้ำพเจ้ำก�ำลังกลับจำกคณะ
เผยแผ่ซ่ึงในเวลำน้ีคอืโอคลำโฮมำเมื่อ
ท่ำนพบคณะหน่ึงระหวำ่งทำง ท่ำน
อ่อนแอดว้ยโรคจนท่ำนกับคูต่อ้งนอน
อยู่ ในเกวยีนเล็กๆ เล่มหน่ึง

หัวหน้ำคณะส่งหญิงสำวสองคนมำ
ช่วยคนที่อำจจะอยู่ ในเกวยีนที่ถูกทอด
ทิง้น้ัน หน่ึงในน้ันคอืหญิงสำวที่เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสในสวติเซอรแ์ลนด ์เธอดแูล
ผู้สอนศำสนำคนหน่ึงในน้ันและรูสึ้ก
เห็นใจ เขำรอดชีวติเพรำะวสุิทธิชน
คณะน้ัน เขำฟ้ืนตวัพอจะเดนิไดต้ลอด
ทำงที่เหลือไปหุบเขำซอลท์เลคโดยมีผู้

ช่วยชีวติวยัสำวอยู่เคยีงข้ำงเขำ พวกเขำ
ตกหลุมรกัและแตง่งำนกัน เขำกลำย
เป็นปู่ทวดเฮนรยี์ อำยรงิก์ของข้ำพเจ้ำ
และเธอเป็นย่ำทวดมำเรยี บอมเมลี 
อำยรงิก์ของข้ำพเจ้ำ

หลำยปีต่อมำ เมื่อผู้คนพูดถึง
ควำมตรำกตร�ำล�ำบำกของกำรข้ำม
ทวปี เธอกล่ำววำ่ “ ไม่หรอก ไม่ล�ำบำก
หรอก ขณะที่เรำเดิน เรำคุยกันตลอด
ทำงเกี่ยวกับปำฏิหำรยิ์ท่ีท�ำให้เรำทัง้คู่
พบพระกิตติคุณที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิต์ ดิฉันจ�ำได้วำ่น่ันเป็นเวลำที่เรำมี
ควำมสุขที่สุด”

นับแตน้ั่น พระเจำ้ทรงใช้หลำกหลำย
วธิช่ีวยใหว้สุิทธชินของพระองคด์แูล
กนั เวลำน้ีพระองคท์รงอวยพรใหเ้รำมี
โควรมัทีเ่ขม้แข็งเป็นหน่ึงเดยีวกนัใน
ระดบัวอรด์และสเตค—โควรมัทีท่�ำงำน
ประสำนกบัองคก์ำรวอรด์ทัง้หมด

วอรด์ตำมภูมิศำสตร ์คณะ และโควรมั 
ทีเ่ขม้แข็งลว้นตอ้งกำรอยำ่งน้อยสองส่ิง
จงึจะประสบควำมส�ำเรจ็ตำมพระประสงค์
ของพระเจำ้ในกำรใหว้สุิทธชินดแูลกนั
ตำมวธิทีีพ่ระองคท์รงดแูลพวกเขำ พวก

เขำประสบควำมส�ำเรจ็เม่ือวสุิทธชินรูสึ้ก
ถงึควำมรกัของพระครสิตต์อ่กนัเหนือ
ผลประโยชน์ส่วนตน พระคมัภรีเ์รยีก
ส่ิงน้ีวำ่ “จติกศุล . . . ควำมรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต”์ (โมโรไน 7:47) และพวก
เขำประสบควำมส�ำเรจ็เม่ือพระวญิญำณ
บรสุิทธิท์รงน�ำทำงผูด้แูลใหรู้ส่ิ้งทีพ่ระเจำ้
ทรงทรำบวำ่ดทีีสุ่ดส�ำหรบัคนทีพ่ระองค์
ทรงพยำยำมช่วยเหลอื

หลำยครัง้ในช่วงไมก่ีสั่ปดำหน้ี์ 
ขำ้พเจำ้เห็นสมำชิกของศำสนจกัรท�ำ
ประหน่ึงพวกเขำคำดวำ่พระเจำ้จะทรง
ท�ำ ตำมที่ ไดป้ระกำศทีน่ี่วนัน้ี ขำ้พเจำ้
จะยกตวัอยำ่งเพยีงสองตวัอยำ่ง หน่ึง ค�ำ
พดูกำรประชมุศีลระลกึทีเ่รยีบงำ่ยของผู้
สอนวยั 14 ปีในฐำนะปุโรหิตแหง่อำโรน
ผูเ้ขำ้ใจวำ่ผูด้�ำรงฐำนะปุโรหติจะท�ำอะไร
ไดบ้ำ้งในกำรรบัใช้พระเจำ้ สอง ผูด้�ำรง
ฐำนะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดคที่ ไดร้บักำร
ดลใจใหร้บัใช้ครอบครวัหน่ึงดว้ยควำมรกั
ของพระครสิต์

อันดบัแรก ข้ำพเจ้ำจะยกค�ำพูด
ของเยำวชนชำยคนน้ันที่กล่ำวในกำร
ประชุมศีลระลึกวอรด์ ข้ำพเจ้ำอยู่ที่
น่ัน พยำยำมนึกวำ่ท่ำนเป็นอย่ำงไร
เมื่อท่ำนอำยุ 14 ปี ฟังและจะไดย้ินเขำ
พูดมำกกวำ่ที่เด็กหนุ่มอำยุน้อยอย่ำง
เขำจะรู้ ได้

“ผมชอบเป็นสมำชิกโควรมัผู้สอนใน
วอรด์ของเรำมำก ตัง้แตผ่มอำยุครบ 14 
เมื่อปีที่แล้ว ผู้สอนยังคงมีควำมรบัผิด
ชอบทัง้หมดของมัคนำยกบวกกับควำม
รบัผิดชอบใหม่บำงอย่ำง

“เน่ืองจำกพวกเรำบำงคนเป็นผู้สอน 
หลำยคนจะเป็นวนัหน้ำ และทุกคนใน
ศำสนจักรไดร้บัพรโดยฐำนะปุโรหิต จึง
ส�ำคญัที่เรำทุกคนตอ้งรูห้น้ำที่ของผู้
สอนมำกขึน้

“กอ่นอืน่ หลกัค�ำสอนและพนัธสัญญำ  
20:53 กล่ำววำ่ ‘หน้ำที่ของผู้สอนคอื 
ดแูลศำสนจักรเสมอ, และอยู่กับพวก
เขำและท�ำให้พวกเขำเข้มแข็งขึน้’

“ตอ่มำ หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 
20:54–55 กล่ำววำ่
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“‘และดวูำ่ไม่มีควำมช่ัวช้ำสำมำนย์
ในศำสนจักร, ทัง้ไม่ โกรธเคอืงกัน, ทัง้
ไม่พูดเท็จ, ลอบกัด, หรอืพูดให้รำ้ย;

“‘และดวูำ่ศำสนจักรประชุมกัน
บ่อย ๆ, และดดูว้ยวำ่สมำชิกทุกคนท�ำ
หน้ำที่ของพวกเขำ’”

เยำวชนชำยคนน้ันพูดตอ่ไปวำ่
“พระเจ้ำก�ำลังบอกเรำวำ่ควำมรบั

ผิดชอบของเรำไม่เพียงดแูลศำสนจักร
เท่ำน้ันแตด่แูลคนในศำสนจักรดว้ย
วธิีที่พระครสิตจ์ะทรงดแูลเพรำะน่ี
คอืศำสนจักรของพระองค ์ถ้ำเรำก�ำลัง
พยำยำมรกัษำพระบัญญัต ิมีน� ้ำใจตอ่
กัน ซ่ือสัตย์ เป็นเพื่อนที่ด ีและชอบอยู่
ดว้ยกัน เมื่อน้ันเรำจะมีพระวญิญำณ
สถิตกับเรำและรูว้ำ่พระบิดำบนสวรรค์
ทรงตอ้งกำรให้เรำท�ำอะไร ถ้ำเรำไม่รู ้เรำ
จะท�ำกำรเรยีกของเรำไม่ได”้

เขำกล่ำวตอ่ไปวำ่
“เมื่อผู้สอนเลือกเป็นแบบอย่ำงที่

ถูกต้องโดยเป็นผู้สอนประจ�ำบ้ำนที่ด ี
ทักทำยสมำชิกที่ โบสถ์ เตรียมศีลระลึก 
ช่วยงำนที่บ้ำน และเป็นผู้สร้ำงสันต ิ 
เขำก�ำลังเลือกให้เกียรติฐำนะปุ โรหิต 
และท�ำกำรเรียกของเขำให้เกิด
สัมฤทธิผล

“กำรเป็นผู้สอนที่ดี ไม่เพียงหมำย
ถึงรบัผิดชอบเมื่อเรำอยู่ที่ โบสถ์หรอื
ที่กิจกรรมของศำสนจักรเท่ำน้ัน 
อัครสำวกเปำโลสอนวำ่ ‘จงเป็นแบบ
อย่ำงแก่บรรดำผู้เช่ือทัง้ในดำ้นวำจำและ
กำรประพฤต ิทัง้ในดำ้นควำมรกั ควำม
เช่ือ และควำมบรสุิทธิ์’ (1 ทิโมธี 4:12)”

เยำวชนชำยคนน้ันกลำ่วตอ่จำกน้ันวำ่
“ ไม่ส�ำคญัวำ่เรำอยู่ที่ ไหนหรอืเรำท�ำ

อะไร เรำสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดขีอง
ควำมชอบธรรมไดทุ้กเวลำและทุกที่”

“ผมกับคณุพ่อสอนประจ�ำบ้ำน
ครอบครวับรำวน์ 1 ทุกครัง้ที่เรำไปสอน 
ผมมีควำมสุขที่ ไดเ้ยี่ยมและท�ำควำม
รูจ้ักพวกเขำ ส่ิงหน่ึงที่ผมชอบมำกเกี่ยว
กับครอบครวับรำวน์คอืทุกครัง้ที่เรำไป
สอน พวกเขำทุกคนเต็มใจฟังและพวก
เขำมีเรือ่งรำวดีๆ  แบ่งปันเสมอ

“เมื่อเรำรู้จักคนในวอร์ดดีเพรำะกำร
สอนประจ�ำบ้ำน กำรท�ำหน้ำที่ต่อไป
ของผู้สอนจะง่ำยขึน้ และหน้ำที่น้ันคือ
กำรทักทำยสมำชิกที่ โบสถ์ กำรช่วยให้
ผู้คนรู้สึกถึงกำรต้อนรับและเป็นส่วน
หน่ึงที่ โบสถ์ช่วยให้สมำชิกทุกคนของ
วอร์ดรู้สึกว่ำมีคนรักพวกเขำและพร้อม
รับศีลระลึก

“หลังจำกทักทำยสมำชิกที่มำโบสถ์ ผู้
สอนช่วยเตรยีมศีลระลึกทุกวนัอำทิตย์ 
ผมชอบส่งผ่ำนและเตรยีมศีลระลึกใน
วอรด์น้ีมำกเพรำะทุกคนมีควำมคำรวะ 
ผมรูสึ้กถึงพระวญิญำณเสมอเมื่อผม
เตรยีมและส่งผ่ำนศีลระลึก นับเป็นพร
อย่ำงยิ่งที่ผมสำมำรถท�ำเช่นน้ันไดทุ้ก
วนัอำทิตย์

“กำรรบัใช้บำงอย่ำงเช่นกำรส่งผ่ำน
ศีลระลึกเป็นส่ิงที่ผู้คนมองเห็นและ
พวกเขำขอบคณุเรำ แตก่ำรรบัใช้อื่นๆ 
เช่นกำรเตรยีมศีลระลึกมักจะท�ำโดย
ไม่มี ใครสังเกตเห็น ไม ่ส�ำคญัวำ่คน
อื่น เห็น เรำรบัใช้หรอืไม่ ที่ส�ำคญัคอื
พระเจ้ำทรงทรำบวำ่เรำรบัใช้พระองค์

“ ในฐำนะผู้สอน เรำควรพยำยำม
เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้ศำสนจักร 
เพื่อน และครอบครวัเรำเสมอโดย
ท�ำควำมรบัผิดชอบฐำนะปุโรหิตของ
เรำให้เกิดสัมฤทธิผล ไม่ง่ำยเสมอไป แต่
พระเจ้ำไม่ประทำนพระบัญญัตแิก่เรำ 
‘นอกจำกพระองคจ์ะทรงเตรยีมทำงไว้
ให้ [เรำ] เพื่อ [เรำ] จะท�ำส�ำเรจ็ในส่ิงซ่ึง
พระองคท์รงบัญชำ’ (1 นีไฟ 3:7)”

ขณะที่เยำวชนชำยคนน้ันกล่ำว
ทิง้ท้ำย ข้ำพเจ้ำยังคงประหลำดใจกับ
วฒุิภำวะและปัญญำของเขำ เขำสรปุ
โดยกล่ำววำ่ “ผมรูว้ำ่เรำจะเป็นคนดขีึน้
ถ้ำเรำเลือกตดิตำม [พระเยซูครสิต]์”

อีกเรือ่งหน่ึงของกำรรบัใช้ฐำนะ
ปุโรหิตเล่ำไวเ้มื่อหน่ึงเดอืนก่อนในกำร
ประชุมศีลระลึกวอรด์ ข้ำพเจ้ำอยู่ที่น่ัน
ดว้ย ในกรณีน้ี ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคที่มีประสบกำรณ์คนน้ีไม่รู้
ขณะที่เขำพูดวำ่เขำก�ำลังอธิบำยส่ิงที่
พระเจ้ำทรงปรำรถนำให้เกิดกับโควรมั

ฐำนะปุโรหิตที่เข้มแข็ง ใจควำมส�ำคญั
ของเรือ่งมีดงัน้ี

เขำกับคูส่อนประจ�ำบ้ำนไดร้บัมอบ
หมำยให้รบัใช้เจ็ดครอบครวั เกือบทุก
ครอบครวั ไม ่ตอ้งกำรให้เยี่ยม เมื่อผู้
สอนประจ�ำบ้ำนไปอพำรต์เมนตข์อง
คนเหล่ำน้ัน พวกเขำไม่ยอมเปิดประต ู
เมื่อโทรศัพท์ ไป พวกเขำไม่รบั เมื่อฝำก
ข้อควำม ไม่มี ใครโทรกลับ ในที่สุดคูรุ่น่
พี่คนน้ีก็หันไปใช้วธิีเขียนจดหมำย เขำ
เริม่ใช้ซองสีเหลืองสดโดยหวงัวำ่จะมี
คนตอบกลับ

หน่ึงในเจ็ดครอบครวัเป็นสตรีโสด
ที่แข็งขันน้อยผู้ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกยุโรป 
เธอมีลูกที่อำยุยังน้อยสองคน

หลังจำกพยำยำมตดิตอ่เธอหลำยครัง้ 
เขำไดร้บัข้อควำม เธอบอกเขำชัดเจน
วำ่เธอยุ่งเกินกวำ่จะพบกับผู้สอนประจ�ำ
บ้ำน เธอท�ำงำนสองอย่ำงและเป็นทหำร
ดว้ย งำนหลักของเธอคอืเป็นเจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจ และเป้ำหมำยอำชีพของเธอคอื
เป็นนักสืบ จำกน้ันจะกลับไปประเทศ
บ้ำนเกิดและท�ำงำนที่น่ันตอ่

ผู้สอนประจ�ำบ้ำนไม่สำมำรถไป
เยี่ยมเธอในบ้ำนได้ เขำส่งข้อควำมถึง
เธอเป็นครัง้ครำว ทุกเดือนเขำเขียน
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จดหมำยส่งให้เธอ พรอ้มกำรด์วนัหยุด
ให้เด็กแต่ละคน

เขำไม่ไดร้บัจดหมำยตอบ แตเ่ธอรู้
วำ่ผู้สอนประจ�ำบ้ำนเป็นใคร รูว้ธิีตดิตอ่ 
และรูว้ำ่พวกเขำจะรบัใช้ ในฐำนะ
ปุโรหิตของพวกเขำตอ่ไป

และแล้ววนัหน่ึงเขำไดร้บัข้อควำม
ดว่นจำกเธอ เธอตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ
อย่ำงมำก เธอไม่รูว้ำ่อธิกำรเป็นใครแต่
เธอรูจ้ักผู้สอนประจ�ำบ้ำนของเธอ

อีกไม่กี่วนัเธอตอ้งออกจำกรฐัไปฝึก
วชิำทหำรนำนหน่ึงเดอืน เธอไม่สำมำรถ
พำลูกไปดว้ยได ้มำรดำของเธอผู้จะดแูล
ลูกให้เธอเพิ่งบินไปยุโรปเพื่อดแูลสำมีที่
ป่วยกะทันหัน

สตรีโสดที่แข็งขันน้อยคนน้ีมีเงินพอ
ซือ้ตัว๋ไปยุโรปให้ลูกคนเล็ก แต่ไม่มีเงิน
ซือ้ให้เอรคิบุตรชำยวยั 12 ขวบ 2 เธอถำม
ผู้สอนประจ�ำบ้ำนวำ่เขำจะหำครอบครวั
แอลดเีอสที่ดี ให้รบัเอรคิไปดแูลที่บ้ำน
สัก 30 วนัไดห้รอืไม่!

ผู้สอนประจ�ำบ้ำนส่งข้อควำมกลับ
ไปวำ่เขำจะท�ำสุดควำมสำมำรถ ตอ่จำก
น้ันเขำตดิตอ่ผู้น�ำฐำนะปุโรหิตของ
เขำ อธิกำร ซ่ึงเป็นมหำปุโรหิตควบคมุ 
อนุญำตให้เขำไปหำสมำชิกสภำวอรด์ 
รวมทัง้ประธำนสมำคมสงเครำะห์

ประธำนสมำคมสงเครำะห์หำ
ครอบครัวแอลดีเอสที่ดี ได้อย่ำงรวดเร็ว
ส่ีครอบครัวซ่ึงมีลูกวัยเดียวกับเอริค
และจะรับเขำไปดูแลครอบครัวละหน่ึง
สัปดำห์ ตลอดเดือนต่อมำ ครอบครัว
เหล่ำน้ีจัดหำอำหำรให้เอรคิ หำห้อง
ให้เขำในอพำรต์เมนต์หรือบ้ำนหลัง
เล็กที่แออัดอยู่แล้วของพวกเขำ พำ
เขำไปร่วมกิจกรรมฤดูร้อนที่ครอบครัว
วำงแผนไว้แล้ว พำเขำไปโบสถ์ ให้เขำ
มีส่วนร่วมที่กำรสังสรรค์ ในครอบครัว 
และอื่นๆ 

ครอบครวัที่มีลูกชำยวยัเดยีวกับ
เอรคิให้เอรคิมีส่วนในกำรประชุมและ
กิจกรรมโควรมัมัคนำยกของพวกเขำ 
ในช่วง 30 วนัน้ี เอรคิอยู่ที่ โบสถ์ทุกวนั
อำทิตย์เป็นครัง้แรกในชีวติของเขำ

หลังจำกมำรดำของเขำกลับจำกกำร
ฝึก เอรคิยังคงไปโบสถ์ โดยปกตจิะไป
กับครอบครวัแอลดเีอสส่ีครอบครวัน้ี
ที่อำสำพำไปหรอืคนอื่นที่เป็นเพื่อน
กับเขำ รวมทัง้ผู้เยี่ยมสอนของมำรดำ
เขำดว้ย ไม่นำนเขำก็ ไดร้บักำรวำงมือ
แตง่ตัง้เป็นมัคนำยกและเริม่ส่งผ่ำน
ศีลระลึกเป็นประจ�ำ

ตอนน้ี เรำมำดูอนำคตของเอริค 
เรำจะไม่ประหลำดใจถ้ำเขำกลำยเป็น

ผู้น�ำในศำสนจักรที่ประเทศบ้ำนเกิด
ของมำรดำเขำเม่ือครอบครัวเขำกลับ
ไปที่น่ัน—ทัง้หมดเพรำะวิสุทธิชนผู้
พรอ้มใจกันรบัใช้จำกจิตกุศลในใจพวก
เขำและด้วยอ�ำนำจของพระวิญญำณ
บริสุทธิ์ ภำยใต้กำรน�ำทำงของอธิกำร

เรำรูว้ำ่จิตกุศลจ�ำเป็นตอ่กำรช่วยให้
เรำรอดในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
โมโรไนเขียนวำ่ “เวน้แตท่่ำนจะมีจิต
กุศลท่ำนจะไม่มีทำงไดร้บักำรช่วยให้
รอดในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำได”้ 
( โมโรไน 10:21; ด ูอีเธอร ์12:34)

เรำรู้เช่นกันวำ่จิตกุศลเป็นของ
ประทำนที่มอบให้เรำหลังจำกเรำท�ำ
สุดควำมสำมำรถแล้ว เรำต้อง “สวด
อ้อนวอนพระบิดำจนสุดพลังของใจ, 
เพื่อท่ำนจะเป่ียมด้วยควำมรักน้ี, ซ่ึง
พระองค์ประทำนให้ทุกคนซ่ึงเป็น
ผู้ติดตำมที่แท้จริงของพระบุตรของ
พระองค์, พระเยซูครสิต์” ( โมโรไน 
7:48)

ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำดูเหมือนวำ่เรำได้
รบัพระวญิญำณศักดิ์สิทธิ์ดีที่สุดเมื่อ
เรำมุ่งรบัใช้ผู้อื่น น่ันคือสำเหตุที่เรำมี
ควำมรบัผิดชอบฐำนะปุโรหิตในกำร
รบัใช้แทนพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อเรำมี
ส่วนในกำรรบัใช้ผู้อื่น เรำนึกถึงตนเอง
น้อยลง พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะมำหำ
เรำได้ง่ำยขึน้และช่วยเรำขณะพยำยำม
ตลอดชีวติเพื่อให้มีของประทำนแห่ง
จิตกุศลอยู่กับเรำ

ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนตอ่ท่ำนวำ่
พระเจ้ำทรงเริม่ควำมก้ำวหน้ำครัง้ใหญ่
แล้วในแผนของพระองคเ์พื่อให้เรำ
ไดร้บักำรดลใจมำกขึน้และมีจิตกุศล
ในกำรปฏิบัตศิำสนกิจฐำนะปุโรหิต
ของเรำ ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุตอ่ควำมรกั
ของพระองค ์ซ่ึงพระองคป์ระทำนให้
เรำอย่ำงเหลือเฟือ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. นำมสมมุติ
 2. นำมสมมุติ
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บรรทัด” (ข้อ 21) กุญแจเพิ่มเตมิมอบ
ให้ ในพระวหิำรเคริท์แลนดห์ลังจำกน้ัน
เจ็ดปี (ด ูคพ. 110:11–16) กุญแจเหล่ำ
น้ีให้ ไวเ้พื่อก�ำกับดแูลสิทธิอ�ำนำจฐำนะ
ปุโรหิตในงำนมอบหมำยเพิ่มเตมิซ่ึงให้
ไว ้ณ เวลำน้ัน เช่นกำรบัพตศิมำแทน
คนตำย

ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคไม่ ใช่
สถำนภำพหรอืฉำยำนำม แตเ่ป็นอ�ำนำจ
ศักดิสิ์ทธิ์ที่ด�ำรงไวด้ว้ยควำมวำงใจให้ ใช้
เป็นประโยชน์ในงำนของพระผู้เป็นเจ้ำ
เพื่อบุตรธิดำของพระองค ์พึงระลึกไว้
เสมอวำ่ชำยผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต ไม่ ใช่ 
“ฐำนะปุโรหิต”  ไม่เหมำะสมที่จะพูดวำ่ 
“ฐำนะปุโรหิตและสตร”ี เรำควรพูดวำ่ 
“ผู้ด�ารง ฐำนะปุโรหิตและสตร”ี

II.การปฏิบติัศาสนกิจเก่ียวกบัการรับใช้
ตอ่ไปน้ีขอให้เรำพิจำรณำส่ิงที่

พระเจ้ำพระเยซูครสิตท์รงคำดหวงัจำก
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตของพระองค—์วธิีที่
เรำจะน�ำจิตวญิญำณมำหำพระองค์

ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธสอนวำ่ 
“มีกล่ำวไวอ้ย่ำงถูกตอ้งวำ่ ศำสนจักรได้
รบักำรจัดระเบียบอย่ำงสมบูรณ์ ปัญหำ
อย่ำงเดยีวที่มีคอืองคก์ำรเหล่ำน้ีไม่ได้
ท�ำภำระหน้ำที่ที่ ให้ ไวอ้ย่ำงเต็มที่ เมื่อใด
ที่พวกเขำรบัรูข้้อเรยีกรอ้งที่ท�ำไวอ้ย่ำง
ถ่องแท้แล้ว พวกเขำก็จะท�ำหน้ำที่ ให้

กุญแจ ฐำนะปุโรหิตคอือ�ำนำจในกำร
ใช้สิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิต ฉะน้ัน เมื่อ
อัครสำวกประสำทฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคบนโจเซฟและออลิเวอร ์
พวกท่ำนไดม้อบกุญแจเพื่อใช้ฐำนะ
ปุโรหิตน้ันเช่นกัน (ด ูคพ. 27:12–13) 
แตกุ่ญแจฐำนะปุโรหิตทัง้หมดไม่ได้
รบักำรประสำทในเวลำเดยีวกัน กุญแจ
และควำมรูท้ัง้หมดที่จ�ำเป็นตอ่ “สมัย
กำรประทำนควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ” 
(คพ. 128:18) ให้ ไวเ้ป็น “บรรทัดทีละ

โดยประธานดลัลินเอช.โอค๊ส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

ท่ี
น้องชำยที่รกั เรำไดย้ินข้อประกำศ
กำรเปิดเผยจำกประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน เรำไดย้ินรำยละเอียด

เพิ่มเตมิจำกเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์น 
เอ็ลเดอรร์ำสแบนดแ์ละจำกประธำน
อำยรงิก์ ค�ำพูดที่ยังไม่ไดก้ล่ำว รวมถึง
ส่วนที่ประธำนเนลสันจะกล่ำวเพิ่มเตมิ 
จะอธิบำยส่ิงที่ท่ำน ผู้น�ำของพระเจ้ำ
และผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต จะตอ้งท�ำใน
หน้ำที่รบัผิดชอบของตน เพื่อช่วยใน
เรือ่งน้ี ข้ำพเจ้ำจะทบทวนหลักธรรมพืน้
ฐำนบำงอย่ำงเกี่ยวกับฐำนะปุโรหิตที่
ท่ำนด�ำรงอยู่

I.ฐานะปุโรหิต
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคคอื

สิทธิอ�ำนำจแห่งสวรรคท์ี่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงมอบหมำยให้ท�ำงำนของพระองค์
ให้ส�ำเรจ็ “คอืกำรท�ำให้เกิด . . . ชีวติ
นิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 1:39) ใน
ปี 1829 ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
ประสำทบนโจเซฟ สมิธและออลิเวอร ์
คำวเดอรีโดยอัครสำวกของพระผู้ช่วย
ให้รอด เปโตร ยำกอบ และยอห์น (ด ู
คพ. 27:12) น่ีคอือ�ำนำจศักดิสิ์ทธิ์และ
ทรงพลังเกินอ�ำนำจที่เรำจะอธิบำย

อ�านาจของฐานะปุโรหิต
การขยายฐานะปุโรหิตศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านด�ารงอยู่จ�าเป็นอย่างย่ิงต่องานของพระเจ้าใน
ครอบครัวท่านและการเรียกของท่านในศาสนจักร
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ส�ำเรจ็ไดอ้ย่ำงซ่ือสัตย์มำกขึน้ และงำน
ของพระเจ้ำจะยิ่งใหญ่ ทรงพลังและมี
อิทธิพลมำกขึน้ในโลก” 1 

ประธำนสมิธเตอืนไวด้ว้ยวำ่
“ฉำยำนำมแห่งเกียรต ิ. . . ที่พระ

ผู้เป็นเจ้ำประทำนให้ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
ต�ำแหน่งและระเบียบตำ่งๆ ของฐำนะ
ปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์จะไม่ ใช่ทัง้ไม่ถือวำ่
เป็นฉำยำนำมที่ก่อก�ำเนิดขึน้จำกมนุษย์ 
ทัง้ไม่ไดม้ี ไวป้ระดบัหรอืแสดงควำม
เป็นใหญ่ แตเ่ป็นฉำยำนำมแห่งกำรแตง่
ตัง้สู่กำรรบัใช้อันต�ำ่ตอ้ยในงำนของพระ
อำจำรย์ผู้ที่เรำยอมรบัใช้ . . .

“. . . เรำก�ำลังท�ำงำนเพื่อควำมรอด
ของจิตวญิญำณ และเรำควรรูว้ำ่น่ีเป็น
หน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มอบแก่เรำ ดว้ย
เหตน้ีุ เรำจึงควรเต็มใจที่จะเสียสละทุก
ส่ิง หำกตอ้งกำรอย่ำงน้ัน เพื่อควำมรกั
ของพระผู้เป็นเจ้ำ ควำมรอดของมนุษย์ 
และชัยชนะของอำณำจักรของพระผู้
เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลก” 2

III.ต�าแหน่งของฐานะปุโรหิต
ในศำสนจกัรของพระเจำ้ ต�ำแหน่งใน

ฐำนะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดคมีหน้ำที่
ตำ่งกนั หลกัค�ำสอนและพันธสัญญำ
กล่ำวถงึมหำปุโรหิตวำ่เป็น “ประธำน
ประจ�ำหรอืผูร้บัใช้เหนือสเตคตำ่งๆ 

ทีก่ระจำยอยูท่ัว่ไป” (คพ. 124:134) กลำ่ว
ถงึเอ็ลเดอรว์ำ่เป็น “ผูป้ฏบัิตศิำสนกจิ
ประจ�ำอยู่กบัศำสนจกัร [ของพระเจำ้]” 
(คพ. 124:137) ตอ่ไปน้ีคอืค�ำสอนเกีย่ว
กบัหน้ำทีเ่หลำ่น้ีซ่ึงแยกจำกกนั

มหำปุโรหติปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละดแูล
เรือ่งทำงวญิญำณ (ด ูคพ. 107:10, 12) 
เช่นกนั ดงัทีป่ระธำนโจเซฟ เอฟ. สมธิ
สอน “เน่ืองจำกเขำไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
มหำปุโรหติ [เขำ] ควรรูสึ้กวำ่ตนมี
พนัธะรบัผดิชอบ . . . ในกำรเป็นแบบ
อยำ่งทีด่งีำมใหแ้กผู่สู้งวยัและผูท้ีอ่อ่นวยั
กวำ่ วำงตนในต�ำแหน่งของกำรเป็นครู
ทีช่อบธรรม ไมเ่ฉพำะค�ำส่ังสอนเทำ่น้ัน
แตท่ีเ่จำะจงยิง่กวำ่น้ันคอืกำรเป็น
แบบอยำ่งดว้ย—โดยใหป้ระโยชน์จำก
ประสบกำรณ์ของควำมอำวโุสแกค่นที่
ออ่นวยักวำ่ จงึจะกลำ่วไดว้ำ่เขำเป็นพลงั
ทำ่มกลำงชมุชนทีเ่ขำพ�ำนักอยู”่ 3

ในเรือ่งหน้ำที่ของเอ็ลเดอร ์เอ็ลเดอร ์
บรซู อำร.์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัคร
สำวกสิบสองสอนวำ่ “เอ็ลเดอรค์อืผู้
ปฏิบัตศิำสนกิจของพระเจ้ำพระเยซู
ครสิต ์. . . เขำไดร้บัมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทนพระอำจำรย์ของเขำให้เกิด
สัมฤทธิผล . . . ในกำรปฏิบัตศิำสนกิจ
ตอ่เพื่อนมนุษย์ เขำคอืตวัแทนของ
พระเจ้ำ” 4

เอ็ลเดอร์แมคคองกีวิพำกษ์แนวคิด
ที่ว่ำผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตเป็น “เพียง
เอ็ลเดอร์คนหน่ึง” “เอ็ลเดอร์ทุกคนใน
ศำสนจักรด�ำรงฐำนะปุโรหิตมำก
เท่ำกับประธำนศำสนจักร . . .” ท่ำน
กล่ำว “เอ็ลเดอร์คืออะไร เขำคือผู้เลีย้ง
แกะ ผู้เลีย้งแกะที่รับใช้ฝูงแกะของ
พระเมษบำลผู้ประเสริฐ” 5

ในหน้ำที่ส�ำคญัของกำรดแูลฝูงแกะ
ของพระเมษบำลผู้ประเสรฐิ ไม่มีควำม
แตกตำ่งระหวำ่งต�ำแหน่งมหำปุโรหิต
กับต�ำแหน่งเอ็ลเดอร์ ในฐำนะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค ใน ภำค 107 ของหลัก
ค�ำสอนและพันธสัญญำ พระเจ้ำทรง
ประกำศวำ่ “มหำปุโรหิตตำมระเบียบ
ของฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
มีสิทธิป์ฏิบตัหิน้ำที่ ในต�ำแหน่งของ
ตนเอง, ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของฝ่ำย
ประธำน, ในกำรดแูลเรือ่งทำงวญิญำณ, 
และในต�ำแหน่งของเอ็ลเดอร ์[หรอื
ต�ำแหน่งในฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน]” 
(คพ. 107:10; ด ูข้อ 12 ดว้ย)

หลักธรรมที่ส�ำคญัที่สุดส�ำหรบัผู้
ด�ำรงฐำนะปุโรหิตทุกคนคอืหลักธรรม
ที่สอนโดยเจคอบ ศำสดำพยำกรณ์ใน
พระคมัภีรม์อรมอน หลังจำกท่ำนกับ
โจเซฟ น้องชำยของท่ำนไดร้บักำรอุทิศ
ถวำยเป็นปุโรหิตและผู้สอนของผู้คน 
ท่ำนประกำศวำ่ “และเรำขยำยต�ำแหน่ง
ของเรำแดพ่ระเจ้ำ, โดยรบัควำมรบัผิด
ชอบไวก้ับเรำเอง, โดยรบับำปของผู้คน
ไวบ้นศีรษะของเรำเองหำกเรำไม่สอน
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำให้พวกเขำ
ดว้ยควำมขยันหมั่นเพียรจนสุดควำม
สำมำรถ” (เจคอบ 1:19)

พี่น้องชำยทัง้หลำย หน้ำที่รับผิด
ชอบของเรำในฐำนะผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตเป็นเรื่องที่จริงจัง องค์กรอื่นๆ 
อำจพอใจกับมำตรฐำนกำรท�ำงำน
ของโลกในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและ
ท�ำหน้ำที่อื่นๆ ของพวกเขำ แต่เรำผู้
ด�ำรงฐำนะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ำมี
อ�ำนำจศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลแม้กระทั่งกำร
เข้ำสู่อำณำจักรซีเลสเชียลของพระผู้
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เป็นเจ้ำ เรำมีจุดประสงค์และหน้ำที่
รับผิดชอบที่พระเจ้ำทรงนิยำมไว้ ใน
ค�ำน�ำที่ ได้รับกำรเปิดเผยของหลักค�ำ
สอนและพันธสัญญำ เรำต้องประกำศ
ต่อโลกว่ำ

“เพื่อมนุษย์ทุกคนจะไดพู้ดใน
พระนำมของพระผู้เป็นเจ้ำ พระเจ้ำ, 
แม้พระผู้ช่วยให้รอดของโลก;

“เพื่อศรทัธำจะไดเ้พิ่มพูนในแผ่นดนิ
โลกดว้ย;

“เพื่อพันธสัญญำอันเป็นนิจของเรำ
จะไดร้บักำรสถำปนำ;

“เพื่อควำมสมบูรณ์แห่งกิตตคิณุของ
เรำจะไดร้บักำรประกำศโดยคนอ่อนแอ
และคนต�ำ่ตอ้ยถึงสุดแดนแผ่นดนิโลก” 
(คพ. 1:20–23)

ในกำรท�ำหน้ำที่อันสูงส่งน้ีให้ส�ำเรจ็ 
เรำตอ้งซ่ือสัตย์ ใน “กำรขยำย” กำรเรยีก
และหน้ำที่รบัผิดชอบฐำนะปุโรหิตของ
เรำ (ด ูคพ. 84:33) ประธำนฮำโรลด ์บี. 
ลีอธิบำยควำมหมำยของกำรขยำยฐำนะ
ปุโรหิตไวว้ำ่ “เมื่อบุคคลหน่ึงกลำยเป็น
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต เขำก็กลำยเป็น
ตวัแทนของพระเจ้ำ เขำควรนึกถึงกำร
เรยีกของตนประหน่ึงวำ่เขำก�ำลังท�ำธุระ
ของพระเจ้ำ น่ันคอืควำมหมำยของกำร
ขยำยฐำนะปุโรหิต” 6

ดงัน้ัน พี่น้องชำย หำกพระเจ้ำ
พระองคเ์องทรงขอให้ท่ำนช่วยบุตรธิดำ
คนหน่ึงของพระองค—์ซ่ึงพระองค์ ได้
ทรงท�ำผ่ำนผู้รบัใช้ของพระองค—์ท่ำน
จะท�ำหรอืไม่ หำกท่ำนท�ำ ท่ำนจะปฏิบัติ
ตนเป็นตวัแทนของพระองค ์“ท�ำธุระ
ของพระเจ้ำ” พึ่งพำควำมช่วยเหลือที่
พระองคท์รงสัญญำไวห้รอืไม่

ประธำนลสีอนเกีย่วกบักำรขยำยฐำนะ
ปุโรหิตอกีวำ่ “เมือ่ทำ่นถอืแวน่ขยำยส่อง
ไปท่ีบำงส่ิง ท�ำใหส่ิ้งน้ันดใูหญก่วำ่ทีท่ำ่น
สำมำรถมองเห็นไดด้ว้ยตำเปลำ่ น่ันคอื
แวน่ขยำย บดัน้ี . . . หำกใครก็ตำมขยำย
ฐำนะปุโรหติของตน—ซ่ึงคอืท�ำให้ ใหญ่
กวำ่ทีพ่วกเขำคดิไวท้แีรกและส�ำคญักวำ่
ที่ ใครก็ตำมคดิไว—้น่ันคอืวธิทีีท่ำ่นขยำย
ฐำนะปุโรหติของทำ่น” 7

ตอ่ไปน้ีเป็นแบบอย่ำงของผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตที่ขยำยหน้ำที่รบัผิดชอบ
ฐำนะปุโรหิตของเขำ ข้ำพเจ้ำไดย้ินเรือ่ง
น้ีจำกเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ ด.ี อีเรคสัน คู่
ของข้ำพเจ้ำในกำรประชุมใหญ่สเตค
ที่ ไอดำโฮ สมัยที่เจฟฟรยี์เป็นเอ็ลเดอร์
วยัหนุ่มที่แตง่งำนแล้ว เขำยำกจนมำก
และรูสึ้กวำ่ไม่สำมำรถเรยีนวทิยำลัยปี
สุดท้ำยจนจบได ้เขำตดัสินใจเลิกเรยีน
และตอบรบัข้อเสนองำนที่น่ำสนใจ สอง
สำมวนัตอ่มำประธำนโคว รมัเอ็ลเดอร์
มำหำเขำที่บ้ำน “คณุเข้ำใจควำมส�ำคญั
ของกุญแจฐำนะปุโรหิตที่ผมถืออยู่ ไหม” 
ประธำนโควรมัเอ็ลเดอรถ์ำม เมื่อเจฟ
ฟรยี์บอกวำ่เขำเข้ำใจ ประธำนบอกเขำ 
วำ่ตัง้แต่ไดย้ินวำ่เขำตัง้ใจจะเลิกเรยีน 
หนังสือ พระเจ้ำทรงทรมำนเขำหลำย 
คนืที่เขำนอนไม่หลับเพื่อจะมำบอก 
เจฟฟรยี์วำ่ “ ในฐำนะประธำนโควรมั
เอ็ลเดอรข์องคณุ ผมแนะน�ำไม่ ให้คณุ
เลิกเรยีนหนังสือ น่ันคอืข่ำวสำรจำก
พระเจ้ำถึงคณุ” เจฟฟรยี์เรยีนตอ่ หลำย
ปีตอ่มำผมพบเขำขณะที่เขำเป็นนัก
ธุรกิจที่ประสบควำมส�ำเรจ็และไดย้ิน
เขำพูดกับผู้ฟังคนหน่ึงของผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตวำ่ “[ค�ำแนะน�ำ] น้ันสรำ้งคณุคำ่
ทุกอย่ำงในชีวติผม”

ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตคนหน่ึงขยำย
ฐำนะปุโรหิตและกำรเรยีกของเขำ และ
ทัง้หมดน้ันสรำ้ง “คณุคำ่ทุกอย่ำง” ใน
ชีวติบุตรอีกคนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้ำ

IV.ฐานะปุโรหิตในครอบครัว
จนถงึตอนน้ี ขำ้พเจำ้ไดพ้ดูถงึ

หน้ำทีข่องฐำนะปุโรหติในศำสนจกัร 
ตอ่ไปขำ้พเจำ้จะพูดถงึฐำนะปุโรหติ
ในครอบครวั ขำ้พเจำ้เริม่ดว้ยกญุแจ 
หลกัธรรมทีว่ำ่สิทธอิ�ำนำจฐำนะปุโรหติ
สำมำรถใช้ ไดภ้ำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของ
คนทีถ่อืกญุแจส�ำหรบัหน้ำทีน้ั่นเท่ำน้ัน
เป็นหลกัธรรมพืน้ฐำนในศำสนจกัร 
แต่ ใช้ ไม่ไดก้บักำรใช้สิทธอิ�ำนำจฐำนะ
ปุโรหิตในครอบครวั 8 บดิำผูด้�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตควบคมุดแูลครอบครวัของเขำ
โดยสิทธอิ�ำนำจฐำนะปุโรหติทีเ่ขำด�ำรง
อยู ่เขำไมจ่�ำเป็นตอ้งมีกำรก�ำกบัดแูลหรอื
ควำมเห็นชอบของกญุแจฐำนะปุโรหติ
เพือ่จะใหค้�ำแนะน�ำสมำชิกในครอบครวั 
จดัประชมุครอบครวั ให้พรฐำนะปุโรหติ
แกภ่รรยำและลกูๆ หรอืให้พรรกัษำผูป่้วย
แกส่มำชิกครอบครวัหรอืคนอืน่ๆ

หำกบิดำจะขยำยฐำนะปุโรหิตใน
ครอบครวัของพวกเขำเอง ส่ิงน้ันก็จะ
ช่วยให้พันธกิจของศำสนจักรก้ำวหน้ำ
ขึน้ มำกเท่ำกับส่ิงอื่นที่พวกเขำอำจจะ
ท�ำ บิดำผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดคควรรกัษำพระบัญญัตเิพื่อพวก
เขำจะมีอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตในกำรให้พร
สมำชิกครอบครวั บิดำควรเสรมิสรำ้ง
ควำมสัมพันธ์ ในครอบครวัอันเป่ียมดว้ย
ควำมรกั ทัง้น้ีเพื่อสมำชิกครอบครวัจะ
อยำกขอพรจำกบิดำของพวกเขำ บิดำ
มำรดำทุกคนควรส่งเสรมิกำรให้พร
ฐำนะปุโรหิตในครอบครวัมำกขึน้

บิดำ มีหน้ำที่เป็น “หุ้นส่วนที่เท่ำ
เทียมกัน” ของภรรยำ ดงัที่ถ้อยแถลง
เรือ่งครอบครวัสอนไว้ 9 และบิดำ เมื่อ
ท่ำนมีโอกำสพิเศษในกำรใช้พลังและ
อิทธิพลของสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิต
ของท่ำน ขอให้ท�ำ “ โดยกำรชักชวน, 
โดยควำมอดกลัน้, โดยควำมสุภำพ
อ่อนน้อมและควำมอ่อนโยน, และโดย
ควำมรกัที่ ไม่เสแสรง้” (คพ. 121:41) 
มำตรฐำนสูงที่มี ไวส้�ำหรบักำรใช้สิทธิ
อ�ำนำจฐำนะปุโรหิตเป็นส่ิงส�ำคญัที่สุด
ในครอบครวั ประธำนฮำโรลด ์บี. ลี ให้
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ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ข้ำพเจ้ำขอ
แสดงควำมช่ืนชมอย่ำงลึกซึง้ ข้ำพเจ้ำ
ชมเชยกำรรบัใช้ของท่ำนทัง้สองเพื่อ
พระเจ้ำและศำสดำพยำกรณ์ของ
พระองค ์ผู้รบัใช้ที่ภักดทีัง้สองท่ำนน้ีได้
รบังำนมอบหมำยใหม่ พวกท่ำนยังคง
รบัใช้ดว้ยควำมกระฉับกระเฉงและมุ่ง
มั่น ข้ำพเจ้ำยกย่องและรกัท่ำนทัง้สอง

นับเป็นพรอย่ำงยิ่งที่ ไดร้บัใช้ ใน
ศำสนจักรที่แท้จรงิและด�ำรงอยู่ของ
พระเจ้ำดว้ยสิทธิอ�ำนำจและพลังอ�ำนำจ
ของพระองค ์กำรฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้ำ พรอ้มดว้ยกุญแจ
ของฐำนะปุโรหิต เปิดกวำ้งให้วสุิทธิชน
ยุคสุดท้ำยที่มีคำ่ควรไดร้บัพรประเสรฐิ
สุดในบรรดำพรทำงวญิญำณทัง้ปวง เรำ
เห็นพรเหล่ำน้ันหลั่งไหลมำถึงชำยหญิง
และเด็กทั่วโลก

เรำเห็นสตรทีี่ซ่ือสัตย์ผู้เข้ำใจพลัง
แฝงในกำรเรยีกของพวกเธอ ใน 

โดยประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนั

พี่
น้องที่รกั ขอบคณุส�ำหรบัควำม
ภักดทีี่ท่ำนมีตอ่พระเจ้ำและงำน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์ข้ำพเจ้ำ

ยินดอีย่ำงยิ่งที่ ไดอ้ยู่กับท่ำน ในฐำนะ
ฝ่ำยประธำนสูงสุดชุดใหม่ เรำขอบคณุ
ส�ำหรบัค�ำสวดอ้อนวอนและกำร
สนับสนุนของท่ำน เรำส�ำนึกคณุตอ่
ชีวติท่ำนและกำรรบัใช้พระเจ้ำของท่ำน 
ควำมภักดขีองท่ำนตอ่หน้ำที่และกำรรบั
ใช้ โดยไม่ค�ำนึงถึงตนเองมีควำมส�ำคญั
ในกำรเรยีกของท่ำนเทียบเท่ำกับกำร
เรยีกของเรำ ตลอดชีวติของกำรรบัใช้ ใน
ศำสนจักรน้ี ข้ำพเจ้ำเรยีนรูว้ำ่ไม่ส�ำคญั
เลยวำ่เรำรบัใช้ ที่ ใด ส่ิงที่พระเจ้ำสน
พระทัยคอืเรำรบัใช้ อย่างไร

ข้ำพเจ้ำแสดงควำมส�ำนึกคณุอย่ำง
สุดซึง้ตอ่ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน 
ผู้เป็นแบบอย่ำงตอ่ข้ำพเจ้ำมำนำนกวำ่ 
50 ปี และส�ำหรบัที่ปรกึษำของท่ำน 
ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์และประธำน

การปฏิบติัศาสนกิจดว้ย
พลงัและสิทธิอ�านาจของ
พระผูเ้ป็นเจา้
เราจะปฏิบัติศาสนกิจในพระนามของพระองค์ ด้วยพลงัและสิทธิอ�านาจของพระองค์ 
และด้วยความการุณย์รักของพระองค์

ค�ำสัญญำน้ีไม่นำนหลังจำกท่ำนเป็น
ประธำนศำสนจักร “พลังของฐำนะ
ปุโรหิตที่ท่ำนด�ำรงอยู่จะเลิศล�ำ้มำก
ขึน้เมื่อมีวกิฤตกำลในบ้ำน มีควำม
เจ็บป่วยรำ้ยแรง หรอืมีเรือ่งใหญ่ ให้
ตดัสินใจ . . . ส่ิงที่อยู่ ในพลังของฐำนะ
ปุโรหิต ซ่ึงเป็นพลังของพระผู้เป็นเจ้ำ
ผู้ทรงฤทธำนุภำพ คอืพลังที่จะกระท�ำ
ส่ิงอัศจรรย์หำกพระเจ้ำทรงประสงค์
ให้ท�ำเช่นน้ัน แตเ่พื่อให้เรำใช้ฐำนะ
ปุโรหิต เรำตอ้งมีคำ่ควร หำกไม่เข้ำใจ
หลักธรรมน้ี เรำก็จะไม่ไดร้บัพรของ
กำรด�ำรงฐำนะปุโรหิตที่ ใหญ่ยิ่งน้ัน” 10

พี่น้องชำยที่รกั กำรขยำยฐำนะ
ปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์ที่ท่ำนด�ำรงอยู่
จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งตอ่งำนของพระเจ้ำใน
ครอบครวัท่ำนและกำรเรยีกของท่ำน
ในศำสนจักร

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงพระองค์ ผู้
เป็นเจ้ำของฐำนะปุโรหิต ผ่ำนกำร
ทนทุกข์และกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
กำรชดใช้และกำรฟ้ืนคืนพระชนม์ 
ชำยหญิงทุกคนได้รับควำมเป็นอมตะ
อย่ำงแน่นอนและมีโอกำสส�ำหรับ
ชีวิตนิรันดร์ เรำแต่ละคนควรซ่ือสัตย์
และขยันหมั่นเพียรท�ำส่วนของเรำ
ในงำนอันย่ิงใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ำ 
พระบิดำนิรันดร์ ในพระนำมของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน ◼
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เอ็นดำวเม้นท์ของพวกเธอ และศำสน
พิธีอื่นของพระวหิำร สตรเีหล่ำน้ีรูว้ธิี ใช้
พลังของสวรรคค์ุม้ครองและเสรมิสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งให้สำมี บุตรธิดำ และคน
อื่นๆ ที่พวกเธอรกั น่ีคอืสตรทีี่เข้มแข็ง
ทำงวญิญำณผู้ที่น�ำ สอน และปฏิบัติ
ศำสนกิจอย่ำงไม่หวัน่เกรงในกำรเรยีก
ของพวกเธอดว้ยพลังและสิทธิอ�ำนำจ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ! 1 ข้ำพเจ้ำขอบคณุ
พวกเธออย่ำงยิ่ง!

ในท�ำนองเดยีวกัน เรำเห็นบุรษุที่
ซ่ือสัตย์ผู้ด�ำเนินชีวติสมกับเอกสิทธิ์กำร
เป็นผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตของพวกเขำ 
พวกเขำน�ำและรบัใช้ โดยเสียสละในวธิี
ของพระเจ้ำดว้ยควำมรกั ควำมเมตตำ 
และควำมอดทน พวกเขำให้พร น�ำทำง 
คุม้ครอง และเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็ง
ใหผู้อ้ืน่โดยพลังอ�ำนำจแหง่ฐำนะปุโรหติ
ที่พวกเขำด�ำรงอยู่ พวกเขำน�ำปำฏิหำรยิ์
มำให้คนที่พวกเขำรบัใช้ขณะพวกเขำ
รกัษำชีวติแตง่งำนและครอบครวัของ
ตนเองให้ปลอดภัย พวกเขำหลีกเลี่ยง
ควำมช่ัวและเป็นเอ็ลเดอรท์ี่เกรยีงไกร
ในอิสรำเอล 2 ข้ำพเจ้ำขอบคณุพวกเขำ
มำกที่สุด!

ตอนน้ี ข้ำพเจ้ำขอบอกข้อกังวล คอื 
พี่น้องชำยหญิงของเรำมำกมำยเหลือ
เกินไม่เข้ำใจถ่องแท้เรือ่งแนวคดิของ
พลังและสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิต พวก
เขำท�ำประหน่ึงตอ้งกำรให้ตนเองสม
ควำมปรำรถนำและควำมอยำกของตน
มำกกวำ่จะใช้เดชำนุภำพของพระผู้เป็น
เจ้ำเป็นพรแก่บุตรธิดำของพระองค์

ข้ำพเจ้ำเกรงวำ่พี่น้องของเรำ
มำกมำยเหลือเกินที่ ไม่ ไขวค่วำ้เอกสิทธิ์
ซ่ึงน่ำจะเป็นของพวกเขำ 3 ตวัอย่ำงเช่น 
พี่น้องชำยบำงคนท�ำเหมือนพวกเขำไม่
เข้ำใจวำ่ฐำนะปุโรหิตคอือะไรและเปิด
ทำงให้พวกเขำท�ำอะไรไดบ้้ำง ข้ำพเจ้ำ
ขอยกตวัอย่ำงให้เห็นชัดเจน

เมื่อไม่นำนมำน้ี ข้ำพเจ้ำเข้ำรว่มกำร
ประชุมศีลระลึกซ่ึงมีกำรตัง้ช่ือทำรก
แรกเกิดและให้พรของบิดำ คุณพ่อวยั
หนุ่มอุ้มลูกน้อยไว้ ในอ้อมแขน ตัง้ช่ือ
ให้เธอ จำกน้ันกล่ำว ค�าสวดอ้อนวอน 
ที่ ไพเรำะ แต่เขำ ไม่ ได้ ให้พรเด็กคน
น้ัน เด็กผู้หญิงที่น่ำรกัคนน้ันได้ช่ือแต่
ไม่ ได้พร! เอ็ลเดอรท์ี่รกัคนน้ันไม่ทรำบ
ควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรสวดอ้อนวอน
กับกำรให้พรฐำนะปุโรหิต ด้วยสิทธิ

อ�ำนำจและพลังอ�ำนำจฐำนะปุโรหิต
ของเขำ เขำสำมำรถให้พรลูกน้อยของ
เขำได้ แต่เขำไม่ ให้ ข้ำพเจ้ำคิดในใจ 
“เขำพลำดโอกำส!”

ข้ำพเจ้ำขอยกตวัอย่ำงอื่นๆ บ้ำง 
เรำรูเ้รือ่งของพี่น้องชำยผู้วำงมือมอบ
หน้ำที่พี่น้องสตรี ให้เป็นผู้น�ำและครู
ของปฐมวยั เยำวชนหญิง หรอืสมำคม
สงเครำะห์แต่ไม่ได้ ให้พร—ไม่ได้ ให้
พรพวกเธอให้มีพลังท�ำกำรเรยีกให้เกิด
สัมฤทธิผล พวกเขำให้เพียงค�ำตกัเตอืน
และค�ำแนะน�ำ เรำเห็นบิดำที่มีคำ่ควร
ไม่ได้ ให้พรฐำนะปุโรหิตแก่ภรรยำและ
บุตรธิดำทัง้ที่คนเหล่ำน้ันตอ้งกำร พลัง
อ�ำนำจฐำนะปุโรหิตไดร้บักำรฟ้ืนฟูสู่
โลกน้ี แตย่ังมีพี่น้องชำยหญิงมำกมำย
เหลือเกินประสบกำรทดลองอันน่ำ
หวำดหวัน่ในชีวติโดยไม่ไดร้บัพรฐำนะ
ปุโรหิตที่แท้จรงิ น่ีเป็นเรือ่งเศรำ้! น่ัน
เป็นเรือ่งเศรำ้ที่เรำขจัดได้

พี่น้องทัง้หลำย เรำด�ำรงฐำนะปุโรหิต
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ! เรำมีสิทธิ
อ�ำนำจให้พรผู้คนของพระองค ์ลอง
นึกถึงค�ำมั่นสัญญำที่พระเจ้ำประทำน
แก่เรำเมื่อพระองคต์รสัวำ่ “ผู้ ใดก็ตำม
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ที่เจ้ำให้พรเรำจะให้พร” 4 เอกสิทธิ์ของ
เรำคอืกระท�ำในพระนำมของพระเยซู
ครสิตเ์พื่อให้พรบุตรธิดำของพระผู้เป็น
เจ้ำตำมพระประสงคท์ี่ทรงมีตอ่พวกเขำ 
ประธำนสเตคและอธิกำรครบั โปรดให้
สมำชิกทุกคนของโควรมัภำยในควำม
พิทักษ์ของท่ำนเข้ำใจวธิี ให้พรฐำนะ
ปุโรหิต—รวมถึงควำมมีคำ่ควรส่วนตวั
และกำรเตรยีมทำงวญิญำณที่จ�ำเป็นตอ่
กำรใช้เดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำได้
อย่ำงเต็มที ่5

ถึงพี่น้องชำยทุกคนที่ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิต ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนเป็นแรง
บันดำลใจให้สมำชิกรกัษำพันธสัญญำ 
อดอำหำรและสวดอ้อนวอน ศึกษำพระ
คมัภีร ์นมัสกำรในพระวหิำร และรบัใช้
ดว้ยศรทัธำในฐำนะบุรษุและสตรขีอง
พระผู้เป็นเจ้ำ เรำสำมำรถช่วยให้ทุก
คนเห็นดว้ยดวงตำแห่งศรทัธำวำ่กำร
เช่ือฟังและควำมชอบธรรมจะดงึพวก
เขำเข้ำใกล้พระเยซูครสิตม์ำกขึน้ ช่วย
ให้พวกเขำช่ืนชมควำมเป็นเพื่อน
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ และประสบ
ปีติ ในชีวติ!

ตรำสัญลักษณ์ของศำสนจักรที่แท้
จรงิและด�ำรงอยู่ของพระเจ้ำคอืกำร
พยำยำมปฏิบัตศิำสนกิจอย่ำงมีระเบียบ
และถูกทิศทำงตอ่บุตรธิดำแตล่ะคน
ของพระผู้เป็นเจ้ำและครอบครวั
ของพวกเขำ 6 เพรำะน่ีเป็นศำสนจักร
ของพระองค ์เรำในฐำนะผู้รบัใช้ของ
พระองคจ์ะปฏิบัตติอ่คนหน่ึงเฉกเช่น
พระองคท์รงปฏิบตัิ 7 เรำจะปฏบิตัศิำสน
กิจในพระนำมของพระองค ์ดว้ยพลัง
และสิทธิอ�ำนำจของพระองค ์และดว้ย
ควำมกำรณุย์รกัของพระองค์

ประสบกำรณ์ที่ข้ำพเจ้ำมีเมื่อ 60 
กว่ำปีที่แล้วในบอสตันสอนข้ำพเจ้ำว่ำ
เอกสิทธิ์ของกำรปฏิบัติศำสนกิจเป็น
รำยบุคคลมีอำนุภำพอย่ำงยิ่ง เวลำน้ัน
ข้ำพเจ้ำเป็นศัลยแพทย์ประจ�ำบ้ำน
ที่ โรงพยำบำลแมสซำชูเซตส์—เข้ำ
เวรทุกวัน คืนเว้นคืน และสุดสัปดำห์
เว้นสุดสัปดำห์ ข้ำพเจ้ำมีเวลำจ�ำกัด

ให้ภรรยำ บุตรส่ีคน และกิจกรรม
ศำสนจักร แต่ประธำนสำขำของเรำ
มอบหมำยให้ข้ำพเจ้ำไปเยี่ยมบ้ำนของ
วิลเบอร์และเลโอโนรำ ค็อกซ์ โดยหวัง
ว่ำบรำเดอร์ค็อกซ์จะกลับมำแข็งขันใน
ศำสนจักร เขำกับเลโอโนรำรับกำรผนึก
ในพระวิหำรแล้ว 8 แต่วิลเบอร์ ไม่ ได้มี
ส่วนร่วมนำนหลำยปี

ข้ำพเจ้ำกับคู่ ไปบ้ำนของพวกเขำ 
เมื่อเรำเข้ำไป ซิสเตอรค็์อกซ์ตอ้นรบั
เรำอย่ำงอบอุ่น 9 แตบ่รำเดอรค็์อกซ์เดนิ
เข้ำไปอีกห้องหน่ึงทันทีและปิดประตู

ข้ำพเจ้ำเดนิไปเคำะประต ูหลังจำก
น้ันครูห่น่ึง ข้ำพเจ้ำไดย้ินไม่ชัดนักวำ่ 
“เข้ำมำ” ข้ำพเจ้ำเปิดประตพูบบรำ
เดอรค็์อกซ์น่ังอยู่ข้ำงอุปกรณ์วทิยุสมัคร
เล่นที่จัดเป็นระเบียบ ในห้องเล็กๆ น้ัน 
เขำจุดซิกำร ์เห็นไดชั้ดวำ่เขำไม่ยินดกีับ
กำรเยี่ยมของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำมองไปรอบๆ ห้องดว้ยควำม
สงสัยและพูดวำ่ “บรำเดอรค็์อกซ์ครบั 
ผมอยำกเรยีนรูม้ำกขึน้เกี่ยวกับงำนวทิยุ
สมัครเล่น คณุยินดจีะสอนผมไหมครบั 
เสียดำยที่คนืน้ีผมอยู่ตอ่ไม่ได ้แตผ่มจะ
กลับมำครำวหน้ำได้ ไหมครบั”

เขำลังเลอยู่ครูห่น่ึงจำกน้ันก็ตอบ
วำ่ได ้น่ันเป็นจุดเริม่ตน้ของมิตรภำพ
ที่งดงำม ข้ำพเจ้ำกลับไปและเขำสอน
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเริม่รกัและเคำรพเขำ 
เพรำะกำรเยี่ยมตอ่ๆ มำของเรำ ควำม
ยิ่งใหญ่ของชำยผู้น้ีจึงปรำกฏ เรำเป็น
เพื่อนที่ดตีอ่กันมำก เช่นเดยีวกับคู่
นิรนัดรข์องเรำทัง้สอง ตอ่มำ ครอบครวั
เรำย้ำยไปอยู่ที่อื่น ผู้น�ำในท้องที่ยังคง
ดแูลครอบครวัค็อกซ์ 10

รำวแปดปีหลงัจำกกำรเยีย่มครัง้แรก 
ศำสนจกัรจดัตัง้สเตคบอสตนั 11 ทำ่นเดำ
ออกไหมครบัวำ่ใครเป็นประธำนสเตค 
คนแรก ใช่! บรำเดอรค็์อกซ์! ในช่วง
ปีตอ่ๆ มำ เขำรบัใช้เป็นประธำนคณะ
เผยแผ่และประธำนพระวหิำรดว้ย

หลำยปีต่อมำ ในฐำนะสมำชิกโควรมั 
อัครสำวกสิบสอง ข้ำพเจ้ำได้รบัมอบ
หมำยให้จัดตัง้สเตคใหม่ ในแซนพีท

เคำน์ตี ยูทำห์ ระหวำ่งกำรสัมภำษณ์
ปกติ ข้ำพเจ้ำประหลำดใจแกมดี ใจที่
พบบรำเดอรค็์อกซ์สหำยรกัอีกครัง้! 
ข้ำพเจ้ำรูสึ้กได้รบักำรกระตุ้นให้เรยีก
เขำเป็นผู้ประสำทพรสเตคคนใหม่ 
หลังจำกวำงมือแต่งตัง้เขำ เรำโอบกอด
กันและรอ้งไห้ คนในห้องสงสัยวำ่ท�ำไม
ชำยสูงวยัสองคนน้ีรอ้งไห้ แต่เรำรู ้และ
ซิสเตอรค็์อกซ์รู ้น� ้ำตำของเรำเป็น
น� ้ำตำแห่งปีติ! เรำนึกในใจถึงกำรเดิน
ทำงอันน่ำทึ่งของควำมรกัและกำรกลับ
ใจที่เริม่ต้นเมื่อ 30 กวำ่ปีก่อน คืนหน่ึง
ในบ้ำนของพวกเขำ

เรือ่งรำวไม่จบตรงน้ัน ครอบครวั
ของบรำเดอรแ์ละซิสเตอรค็์อกซ์เพิ่ม
จ�ำนวนเป็นบุตรธิดำ 3 คน หลำน 20 
คน และเหลน 54 คน นอกจำกน้ันพวก
เขำยังมีอิทธิพลตอ่ผู้สอนศำสนำหลำย
รอ้ยคน อีกหลำยพันคนในพระวหิำร 
และอีกหลำยรอ้ยคนที่ ไดร้บัปิตพุรจำก
มือวลิเบอร ์ค็อกซ์ อิทธิพลของเขำและ
เลโอโนรำจะกระเพื่อมเป็นระลอกคลื่น
ตอ่ไปอีกหลำยรุน่ทั่วโลก

ประสบกำรณ์เช่นเดียวกับวิลเบอร ์
และเลโอโนรำ ค็อกซ์เกิดขึน้ทุก
สัปดำห์—หวังว่ำจะเกิดขึน้ทุกวัน— 
ในศำสนจักรน้ี ผู้รับใช้ที่อุทิศตนของ
พระเจ้ำพระเยซูคริสต์ด�ำเนินงำนของ
พระองค์ ด้วยพลังและสิทธิอ�ำนำจของ
พระองค์

พี่น้องทัง้หลำย มีประตทูี่เรำเปิด
ได ้พรฐำนะปุโรหิตที่เรำให้ ได ้ใจที่
เรำเยียวยำได ้ภำระที่เรำแบ่งเบำได ้
ประจักษ์พยำนที่เรำเสรมิสรำ้งได ้ชีวติ
ที่เรำช่วยได ้และปีตทิี่เรำสำมำรถน�ำ
เข้ำมำในบ้ำนของวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
—ทัง้หมดเพรำะเรำด�ำรงฐำนะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำเป็นบุรษุผู้ “ ได้
รบัเรยีกและเตรยีมไวนั้บจำกกำรวำง
รำกฐำนของโลกตำมควำมรูล้่วงหน้ำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ, อันเน่ืองมำจำก
ศรทัธำยิ่ง [ของเรำ]” ให้ท�ำงำนน้ี 12

คนืน้ีข้ำพเจ้ำเรยีนเชิญท่ำนทัง้หลำย
ให้ยืนอยู่กับข้ำพเจ้ำในภรำดรภำพ
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วญิญำณดงัน้ัน, และกลำยเป็นผู้ที่ ได้
รบักำรชุบชีวติในจิต” 3

ของประทำนอันหำที่เปรยีบมิได้
มำถึงคนที่มีศรทัธำในพระเยซูครสิต ์
ของประทำนดงักล่ำวคอืพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงประทำนส่ิงที่พันธสัญญำ
ใหม่เรยีกวำ่ “ชีวติในพระครสิต”์ แก่เรำ 4 
แตบ่ำงครัง้เรำมองข้ำมของประทำน
เช่นน้ันหรอืไม่

พี่น้องทัง้หลำย กำรมี “. . . พระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์เป็นผู้น�ำทำง [เรำ]” 5 
เป็นสิทธิพิเศษเหนือธรรมดำดงัแสดง
ให้เห็นในประสบกำรณ์ตอ่ไปน้ี

ในช่วงสงครำมเกำหล ีเอ็นไซน์ 
แฟรงค ์แบลรป์ระจ�ำกำรบนเรอืขนส่ง
ทหำรทีม่ฐีำนทพัในญีปุ่่น 6 เรอืไม่ ใหญ่
พอใหม้อีนุศำสนำจำรยป์ระจ�ำ กปัตนัจงึ
ขอใหบ้รำเดอรแ์บลรเ์ป็นอนุศำสนำจำรย ์
ประจ�ำเรอืเพรำะเห็นวำ่ชำยหนุ่มคนน้ี
เป็นผู้มีศรทัธำและหลักธรรม ลูกเรอื
ทัง้หมดเคำรพเขำมำก

เอ็นไซน์ แบลรเ์ขยีนวำ่ “เรอืของเรำ
ตดิอยู่ ในไตฝุ่้นลกูใหญ ่คลืน่สูงรำว 45 

โดยเอล็เดอร์แลร์รีย์วาย.วลิสนั

แห่งสาวกเจด็สิบ

ใ นวนัอำทติยอ์สีเตอรน้ี์ เรำหวนนึกถงึ
กำรฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเจำ้
พระเยซคูรสิตแ์ละอโุมงคว์ำ่งเปลำ่

ที่ ใหค้วำมหวงัแกผู่เ้ช่ือทกุคนในชัยชนะ
ของพระครสิตเ์หนือควำมปรำชัยน้ัน 
ขำ้พเจำ้เช่ือเช่นเดยีวกบัอคัรสำวกเปำโล
วำ่ พระผูเ้ป็นเจำ้ “ทรงใหพ้ระ เยซ ูครสิต์
เป็นขึน้มำจำกตำย [เพือ่พระองค]์ จะ
ทรงท�ำใหก้ำยซ่ึงตอ้งตำยของ [พวก เรำ] 
เป็นขึน้มำใหม่โดยพระ วญิ ญำณของ
พระ องคซ่ึ์งสถติอยู่ ใน [เรำ]” 1

ท�าให้เป็นขึน้มาใหม ่หมำยถึงท�ำให้
มีชีวติ พระครสิตท์รงท�ำให้รำ่งกำยเรำ
มีชีวติอีกครัง้หลังควำมตำยทำงรำ่งกำย
ผ่ำนอ�ำนำจกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระองคฉั์นใด พระองคจ์ะทรงท�ำให้
เรำเป็นขึน้มำใหม่ หรอืมีชีวติอีกครัง้
จำกควำมตำยทำงวญิญำณฉันน้ัน 2 ใน
หนังสือของโมเสส เรำอ่ำนวำ่อำดมัผ่ำน
ประสบกำรณ์ท�ำให้เป็นขึน้มำใหม่แบบ
น้ี “[อำดมั] จึงรบับัพตศิมำดงัน้ัน, และ
พระวญิญำณของพระผู้เป็นเจ้ำเสด็จ
ลงมำบนท่ำน, และท่ำนจึงเกิดจำกพระ

รับพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ
เป็นผูน้�าทางเรา
ของประทานอันหาท่ีเปรียบมิได้มาถึงคนท่ีมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ของประทานดงั
กล่าวคือพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ

ภาคเช้าวนัอาทติย์ |1เมษายน2018นิรนัดรอ์ันยิ่งใหญ่ของเรำ เมื่อข้ำพเจ้ำ
บอกช่ือต�ำแหน่งฐำนะปุโรหิตของท่ำน 
กรณุำยืนขึน้และยืนอยู่อย่ำงน้ันนะ
ครบั มัคนำยก ยืนขึน้ครบั! ผู้สอน ยืน
ขึน้ครบั! ปุ โรหิต! อธิกำร! เอ็ลเดอร!์ 
มหำปุโรหิต! ผู้ประสำทพร! สำวกเจ็ด
สิบ! อัครสำวก!

ตอนน้ี ขอให้เรำยืนอยู่ที่เดมิและ
รว่มรอ้งเพลงกับคณะนักรอ้งของเรำ
ในเพลง “Rise Up, O Men of God” 13 
ทัง้สำมข้อ ขณะรอ้งเพลง ขอให้นึกถึง
หน้ำที่ของท่ำนในกองทัพอันเกรยีง
ไกรของพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อช่วยเตรยีม
โลกให้พรอ้มรบักำรเสด็จมำครัง้ที่สอง
ของพระเจ้ำ น่ีคอืควำมรบัผิดชอบ
ของเรำ เอกสิทธิ์ของเรำ ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนในพระนำมของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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ฟุต [14 เมตร] ผมอยูย่ำม . . . ซ่ึงระหวำ่ง
น้ันเครือ่งยนตห์น่ึงในสำมของเรำหยุด
ท�ำงำนและมรีำยงำนวำ่เส้นกึง่กลำงเรอื
มีรอยรำ้ว เรำมเีครือ่งยนตเ์หลอือยู่สอง
เครือ่ง เครือ่งหน่ึงมกี�ำลงัเพียงครึง่เดยีว
เท่ำน้ัน เรำตกทีน่ั่งล�ำบำก”

เอ็นไซน์ แบลรอ์อกเวรและก�ำลังจะ
เข้ำนอนเมื่อกัปตนัมำเคำะประต ูเขำ
ถำมวำ่ “คณุจะสวดอ้อนวอนให้เรอืล�ำ
น้ีได้ ไหม” ไดแ้น่นอน เอ็นไซน์ แบลร์
รบัปำก

ตอนน้ันเอ็นไซน์ แบลรจ์ะสวด
อ้อนวอนเพียงเท่ำน้ีก็ ได ้“พระบิดำ
บนสวรรค ์ขอทรงอวยพรเรอืล�ำน้ีและ
คุม้ครองพวกข้ำพระองค์ ให้ปลอดภัย
ดว้ยเถิด” แล้วเข้ำนอน แตเ่ขำกลับสวด
อ้อนวอนขอให้รูว้ำ่มีอะไรบ้ำงที่ เขาจะ
ท�าได ้เพื่อช่วยให้แน่ใจวำ่เรอืปลอดภัย 
เพื่อตอบค�ำสวดอ้อนวอนของบรำเดอร์
แบลร ์พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงกระตุน้
เตอืนให้เขำไปที่หอบังคบักำร พูดกับ
กัปตนั และขอข้อมูลเพิ่มเตมิ เขำพบวำ่
กัปตนัก�ำลังพยำยำมตดัสินใจวำ่จะเดนิ
เครือ่งที่เหลืออยู่ ไดเ้รว็เท่ำใด เอ็นไซน์ 
แบลรก์ลับไปที่ห้องส่วนตวัเพื่อสวด
อ้อนวอนอีกครัง้

เขำสวดอ้อนวอนวำ่ “ข้าพระองคจ์ะ
ท�าอะไรไดบ้้าง เพื่อช่วยแก้ปัญหำเรือ่ง
เครือ่งยนต”์

พระวญิญำณทรงกระซิบตอบวำ่
เขำตอ้งเดนิสังเกตทั่วเรอืเพื่อรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเตมิ เขำกลับไปหำกัปตนัอีก
ครัง้และขออนุญำตเดนิดรูอบๆ ดำดฟ้ำ 
จำกน้ันเขำก็เข้ำไปในพำยุโดยมีสำยชู
ชีพผูกรอบเอว

ขณะยืนอยู่ท้ำยเรอื เขำสังเกตใบจักร
ขนำดใหญ่ขณะโผล่พ้นน� ้ำเมื่อเรอือยู่
บนยอดคลื่น มีเพียงเครือ่งเดยีวท�ำงำน
เต็มก�ำลัง และหมุนเรว็มำก หลังจำก
สังเกตเห็นดงัน้ัน เอ็นไซน์ แบลรจ์ึง
สวดอ้อนวอนอีกครัง้ ค�ำตอบชัดเจนที่
เขำไดร้บัคอืเครือ่งที่ยังดอียู่ท�ำงำนหนัก
เกินไป ตอ้งเบำเครือ่ง เขำจึงกลับไป
หำกัปตนัและแสดงควำมเห็นในเรือ่ง
น้ี กัปตนัประหลำดใจ พลำงบอกเขำวำ่
ตน้กลเรอืเพิ่งแนะน�ำตรงกันข้ำม—คอื
ตอ้งเพิ่มควำมเรว็ของเครือ่งที่ดอียู่จึง
จะฝ่ำพำยุได ้แตก่ัปตนัเลือกท�ำตำม
ค�ำแนะน�ำของเอ็นไซน์ แบลรแ์ละเบำ
เครือ่ง รุง่เช้ำเรอือยู่ ในน่ำนน� ้ำเงียบสงบ
อย่ำงปลอดภัย

เพียงสองช่ัวโมงต่อมำ เครื่องที่ดีอยู่
หยุดท�ำงำน เรือค่อยๆ แล่นเทียบท่ำ
ด้วยก�ำลังเพียงครึ่งเดียวของเครื่องที่
เหลือ

กัปตนัพูดกับเอ็นไซน์ แบลรว์ำ่ “ถ้ำ
เรำไม่เบำเครือ่งตวัน้ัน เรำคงเสียมันไป
แล้วท่ำมกลำงพำยุ”

ถ้ำไม่มีเครือ่งยนตเ์ครือ่งน้ัน คงไม่ม ี
ทำงคดัท้ำยได ้เรอืคงพลิกคว�ำ่และจม  
กัปตนัขอบคณุทหำรหนุ่มแอลดเีอส 
และพูดวำ่เขำเช่ือวำ่กำรท�ำตำมกำร 
กระตุน้เตอืนทำงวญิญำณของเอ็นไซน์ 
แบลรช่์วยกู้เรอืและช่วยให้ลูกเรอืรอด
ชีวติมำได้

เรือ่งน้ีน่ำทึ่งทีเดยีว ถึงแม้เรำอำจจะ
ไม่ประสบสภำวกำรณ์เลวรำ้ยเช่นน้ัน 
แตเ่รือ่งน้ีมีแนวทำงส�ำคญัชีน้�ำวำ่เรำ 
สามารถ รบักำรน�ำทำงจำกพระวญิญำณ
บ่อยขึน้ไดอ้ย่ำงไร

หน่ึง เมื่อมำถึงกำรเปิดเผย เรำตอ้ง
ตัง้เครือ่งรบัของเรำให้ตรงกับควำมถี่
ของสวรรค ์เอ็นไซน์ แบลรด์�ำเนินชีวติ
สะอำดและซ่ือสัตย์ หำกเขำไม่เช่ือฟัง 
เขำคง ไม่ม ีควำมเช่ือมั่นทำงวญิญำณ
ที่จ�ำเป็นตอ่กำรสวดอ้อนวอนขอควำม
ปลอดภัยให้เรอืและไดร้บักำรน�ำทำง
เฉพำะเจำะจงเช่นน้ัน เรำแตล่ะคนตอ้ง
พยำยำมท�ำให้ชีวติเรำสอดคล้องกับพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อพระองค์
จะทรงน�ำทำงเรำ

บำงครัง้เรำไม่ไดย้ินสัญญำณของ
สวรรคเ์พรำะเรำไม่มีคำ่ควร กำรกลับ
ใจและกำรเช่ือฟังเป็นวธิีรบักำรส่ือสำร
ที่ชัดเจนอีกครัง้ ค�ำวำ่ กลับใจ ใน
พันธสัญญำเดมิหมำยถึง “เปลี่ยน” หรอื 
“หันกลับ” 7 เมื่อท่ำนรูสึ้กเหินห่ำงจำก
พระผู้เป็นเจ้ำ ท่ำนเพียงแตต่อ้งตดัสิน
ใจหันหลังให้บำปมำประจันหน้ำพระผู้
ช่วยให้รอด ซ่ึงท่ำนจะพบพระองคท์รง
กำงพระพำหุรอท่ำนอยู่ พระองคท์รง
ปรำรถนำจะน�ำทำงท่ำน ท่ำนแคส่วด
อ้อนวอนขอรบักำรน�ำทำงน้ันอีกครัง้ 8

สอง เอ็นไซน์ แบลร์ ไม่เพียงทูล
ขอพระเจ้ำให้ทรง แก ้ปัญหำของเขำ
เท่ำน้ัน เขำทูลถำมดว้ยวำ่ เขาท�าอะไร
ไดบ้้าง เพื่อมีส่วนในกำรแก้ปัญหำ เช่น
เดยีวกันเรำอำจถำมวำ่ “พระเจ้ำ ข้ำ
พระองคต์อ้งท�ำอะไร เพือ่มีส่วนในการ
แก้ปัญหา” แทนที่จะแจกแจงปัญหำ
ของเรำในค�ำสวดอ้อนวอนและทูลขอให้
พระเจ้ำทรงแก้ ไขปัญหำเหล่ำน้ัน เรำ
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ควรแสวงหำวธิีที่แข็งขันมำกขึน้ในกำร
รบัควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำและให้
ค�ำมั่นสัญญำที่จะกระท�ำตำมกำรน�ำทำง
ของพระวญิญำณ

มีบทเรยีนส�ำคญับทที่สำมในเรือ่งรำว
ของเอ็นไซน์ แบลร ์เขำจะสวดอ้อนวอน
ดว้ยควำมมั่นใจเช่นน้ันไดห้รอืถ้ำเขำไม่
เคยไดร้บักำรน�ำทำงจำกพระวญิญำณ
มำก่อน กำรจู่ โจมของไตฝุ่้นไม่มีเวลำ
ให้ปัดฝุ่นรือ้ของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์มำใช้หลังจำกไม่ได้ ใช้
มำนำน เห็นไดชั้ดวำ่ชำยหนุ่มคนน้ีท�ำ
ตำมรปูแบบที่เขำเคยใช้มำแล้วหลำย
ครัง้ รวมถึงสมัยเป็นผู้สอนศำสนำเต็ม
เวลำ เรำตอ้งกำรพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์
เป็นผู้น�ำทำงเรำในน่ำนน� ้ำเงียบสงบ 
เพื่อพระสุรเสียงของพระองคจ์ะไม่ผิด
พลำดเมื่อเรำอยู่ ในพำยุบ้ำคลั่งที่สุด

บำงท่ำนอำจคดิวำ่เรำไม่ควรคำด
หวงักำรน�ำทำงทุกวนัจำกพระวญิญำณ
เพรำะ “หำบังควรไม่ที่ [พระผู้เป็นเจ้ำ] 
จะบัญชำไปทุกเรือ่ง” หำไม่แล้วเรำจะ
เป็นผู้รบัใช้ที่เกียจครำ้น 9 แตพ่ระคมัภีร์
ข้อน้ีประทำนแก่ผู้สอนศำสนำยุคแรก
บำงคนที่ขอให้ โจเซฟ สมิธรบักำรเปิด
เผยที่พวกเขำควรไดร้บัดว้ยตนเอง ใน
ข้อตอ่ไป พระเจ้ำตรสัให้พวกเขำมำสู่
สนำมเผยแผ่ “ดงัทีพ่วกเขาจะปรกึษา
ระหวา่งตนเองกับเรา” 10

ผู้สอนศำสนำเหล่ำน้ีตอ้งกำรกำรเปิด
เผยเฉพำะเจำะจงเกี่ยวกับแผนกำร
เดนิทำงของพวกเขำ พวกเขำไม่เรยีน
รูด้ว้ยซ�ำ้ที่จะแสวงหำกำรน�ำทำงของ
ตนเองในเรือ่งส่วนตวั พระเจ้ำทรงเรยีก
เจตคตเิช่นน้ีวำ่ เกียจครำ้น สมำชิก
ศำสนจักรสมัยแรกอำจมีควำมสุขที่มี
ศำสดำพยำกรณ์ที่แท้จรงิจนพวกเขำอยู่
ในอันตรำยของกำรไม่เรยีนรูว้ธิีรบักำร
เปิดเผยดว้ยตนเอง กำรพึ่งพำตนเอง
ทำงวญิญำณคอืกำรไดย้ินสุรเสียงของ
พระเจ้ำผ่ำนพระวญิญำณของพระองค์
ส�ำหรบัชีวติเรำเอง

แอลมำแนะน�ำให้บุตรชำย “ปรกึษำ
พระเจ้ำ ในการกระท�าทัง้หมดของลูก” 11  

กำรด�ำเนินชีวติดว้ยวธิีน้ี—ส่ิงที่เรำ
มักจะเรยีกวำ่ “ด�ำเนินชีวติโดยพระ
วญิญำณ”—เป็นสิทธิพิเศษอันสูงส่ง 
สิทธิพิเศษน้ีมำพรอ้มควำมรูสึ้กสงบ 
ควำมมั่นใจ และผลของพระวญิญำณ 
อย่ำงเช่น ควำมรกั ปีต ิและสันตสุิข 12

ควำมสำมำรถของเอ็นไซน์ แบลร์ ใน
กำรรบักำรเปิดเผยช่วยให้เขำและลูกเรอื
ดว้ยกันรอดจำกพำยุที่พัดกระหน�่ ำ พำยุ
อีกหลำยรปูแบบก�ำลังพัดกระหน�่ ำในทุก
วนัน้ี อุปมำเรือ่งตน้ไม้แห่งชีวติในพระ
คมัภีรม์อรมอน 13 ให้ภำพชัดเจนเกี่ยว
กับวธิี ไดร้บัควำมปลอดภัยทำงวญิญำณ
ในโลกเช่นน้ัน ควำมฝันน้ีพูดถึงหมอก
แห่งควำมมืดที่เกิดขึน้โดยฉับพลันเพื่อ
น�ำควำมพินำศทำงวญิญำณมำสู่สมำชิก
ศำสนจักรที่ก�ำลังเดนิบนเส้นทำงกลับ
ไปหำพระผู้เป็นเจ้ำ 14

ขณะตรกึตรองภำพน้ี ข้ำพเจ้ำเห็น
ฝูงชนในมโนภำพก�ำลังเดนิทำงน้ัน บำง
คนจับรำวเหล็กแน่น แตอ่ีกหลำยคน
เพียงแตเ่ดนิตำมคนที่อยู่ข้ำงหน้ำพวก
เขำ คนกลุ่มหลังใช้ควำมคดิหรอืควำม
พยำยำมเพียงน้อยนิด ท่ำนสำมำรถ
ท�ำและคดิอย่ำงที่คนอื่นท�ำและคดิ ส่ิง
น้ีไดผ้ลดี ในสภำพอำกำศแจ่มใส แต่
พำยุของกำรหลอกหลวงและหมอก
แห่งควำมเท็จเกิดขึน้โดยไม่มีสัญญำณ
เตอืน ในสถำนกำรณ์เหล่ำน้ี กำรคุน้
เคยกับสุรเสียงของพระวญิญำณบรสุิทธิ์
คอืเรือ่งเป็นเรือ่งตำยทำงวญิญำณ

ค�ำสัญญำอันทรงพลังของนีไฟคอื 
“ผู้ ใดที่สดบัฟังพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้ำ, . . . ยึดมั่นในพระวจนะน้ัน . . . 
พวกเขำจะไม่พินำศเลย; ทัง้ส่ิงล่อลวง
และลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ก็ ไม่อำจ
ครอบง�ำพวกเขำไปสู่ควำมมืดบอด, เพื่อ
ชักจูงพวกเขำไปสู่ควำมพินำศได”้ 15

กำรเดนิตำมคนที่อยู่ข้ำงหน้ำเรำ
เท่ำน้ันไม่พอ เรำไม่สำมำรถท�ำและคดิ
อย่ำงที่คนอื่นท�ำและคดิ เรำตอ้งด�ำเนิน
ตำมชีวติที่ ไดร้บักำรน�ำทำง เรำแตล่ะ
คนตอ้งจับรำวเหล็กดว้ยมือของเรำเอง 
จำกน้ันเรำจะไปถึงพระเจ้ำดว้ยควำม

มั่นใจและนอบน้อม โดยรูว้ำ่พระองค ์
“จะทรงจูงมือน�ำ [เรำ] ไป, และให้ค�ำ
ตอบค�ำสวดอ้อนวอน [ของเรำ] แก่ 
[เรำ]” 16 ในพระนำมของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. โรม 8:11; ด ูยอห์น 14:16ดว้ย.
 2. ด ู2 นีไฟ 2:21; แอลมำ 42:9.
 3. โมเสส 6:65.
 4. โรม 8:2; ด ู2 นีไฟ 25:25 ดว้ย.
 5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:57.
 6. แฟรงค ์แบลรอ์นุญำตให้แบ่งปันประสบกำรณ์

น้ี บรำเดอรแ์บลร ์ปัจจุบันอำยุ 89 ปี อยู่ที่ศนูย์
กำรประชุมใหญ่ส�ำหรบัค�ำปรำศรยัน้ีดว้ย.

 7. ค�ำภำษำฮีบรทูี่แปลวำ่ “กลับใจ” ตวัอย่ำงเช่น 
เอเสเคยีล 14:6, คอื shoob (ทับศัพท์) หมำยถึง 
“หันกลับ” หรอื “กลับมำ” (ด ูJames Strong, 
The Exhaustive Concordance of the Bible 
[1890], no. 7725.)

 8. ด ูเจคอบ 6:5; โมไซยำห์ 16:12; แอลมำ 5:33; 
19:36; 29:10; 3 นีไฟ 9:14.

 9. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 58:26.
 10. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 58:25; 

เน้นตวัเอน.
 11. แอลมำ 37:37; เน้นตวัเอน.
 12. ด ูกำลำเทีย 5:22.
 13. ด ู1 นีไฟ 8; 12; 15.
 14. ด ู1 นีไฟ 8:23–24; 12:17.
 15. 1 นีไฟ 15:24; เน้นตวัเอน.
 16. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 112:10.



78 ภาคเชา้วนัอาทิตย ์| 1 เมษายน 2018

ผเีสือ้กลุม่หน่ึงเรยีกวำ่ผเีสือ้สลบัลำย 4  
ภำพน้ันไมส่วยงำมหรอกหรอื ผเีสือ้
แตล่ะตวัมลีำยเฉพำะตวัตำ่งกนั แตพ่ระ
ผูส้รำ้งทรงออกแบบสัตวท์ีด่เูปรำะบำง
เหลำ่น้ีใหส้ำมำรถอยูร่อด เดนิทำงขยำย
พนัธุ ์และแพรพ่นัธุข์ณะบนิจำกดอกไม้
ดอกหน่ึงไปอกีดอกหน่ึงเพือ่ผสมเกสร 
และแมผ้เีสือ้แตล่ะตวัตำ่งกนั แตพ่วก
มนัช่วยกนัท�ำให้ โลกสวยงำมและออก
ผลมำกขึน้

เหมือนผีเสือ้จักรพรรด ิเรำก�ำลังเดนิ
ทำงกลับไปบ้ำนบนสวรรคท์ี่เรำจะอยู่กับ
พระบิดำพระมำรดำบนสวรรคอ์ีกครัง้ 5 
ดงัเช่นผีเสือ้ เรำไดร้บัคณุลักษณะแห่ง
สวรรคท์ี่ยอมให้เรำไดส้�ำรวจชีวติเพื่อ 
“ท�ำให้จุดประสงคข์องกำรสรำ้ง [เรำ] 
เกิดสัมฤทธิผล” 6 ดงัเช่นผีเสือ้ ถ้ำเรำมี
ใจผูกพันกัน 7 พระเจ้ำจะทรงคุม้ครอง
เรำ “ดงัแม่ไก่รวมลูกเจี๊ยบมำไว้ ใตปี้ก
ของมัน” 8 และจะทรงท�ำให้เรำเป็น
ผีเสือ้สลับลำยที่สวยงำม

เด็กหญิงและเด็กชำย เยำวชนหญิง
และเยำวชนชำย พี่น้องสตรแีละพี่น้อง
ชำย ทัง้หลำย เรำก�ำลังเดนิทำงดว้ย
กัน เพื่อให้บรรลุจุดหมำยสูงสุดของเรำ 
เรำตอ้งมีกันและกัน เรำตอ้งเป็นหน่ึง
เดยีวกัน พระเจ้ำทรงบัญชำเรำ “จงเป็น
น� ้ำหน่ึงใจเดยีวกัน; และหำกเจ้ำไม่เป็น
น� ้ำหน่ึงใจเดยีวกันเจ้ำก็มิ ใช่ของเรำ” 9

พระเยซคูรสิตท์รงเป็นแบบอยำ่ง
สูงสุดของควำมเป็นหน่ึงเดยีวกนักบัพระ
บดิำของพระองค ์เป็นหน่ึงเดยีวในจดุ
ประสงค ์ในควำมรกั และในกำรท�ำงำน 
โดยให ้“พระประสงคข์องพระบตุรกลนื
เขำ้ไปในพระประสงคข์องพระบดิำ” 10

เรำจะท�ำตำมแบบอย่ำงที่ดพีรอ้มของ
พระเจ้ำในกำรเป็นหน่ึงเดยีวกันกับพระ
บิดำและเรำจะเป็นหน่ึงเดยีวกันกับทัง้
สองพระองคแ์ละเป็นหน่ึงเดยีวกันมำก
ขึน้ไดอ้ย่ำงไร

รปูแบบที่สรำ้งแรงบันดำลใจมีอยู่ ใน 
กิจกำร 1:14 เรำอ่ำนวำ่ “[ผู้ชำยทุกคน] 
อุทิศตวัอธิษฐำน ดว้ยกัน พรอ้มกับพวก
ผู้หญิง” 11

ผีเสือ้จักรพรรดเิป็นผู้เช่ียวชำญกำร
ส�ำรวจ ผีเสือ้ใช้ต�ำแหน่งของดวงอำทิตย์
หำทิศทำงที่ตอ้งไป ทุกฤดใูบไม้ผลิ 
ผีเสือ้เดนิทำงหลำยพันไมล์จำกเม็กซิโก
ไปแคนำดำ และทุกฤดใูบไม้รว่ง ผีเสือ้
บินกลับมำป่ำสนศักดิสิ์ทธิ์แห่งเดมิใน
เม็กซิโก 2 ผีเสือ้ท�ำเช่นน้ีปีแล้วปีเล่ำ ปีก
เล็กจิ๋วคอ่ยๆ กระพือทีละครัง้ ระหวำ่ง
เดนิทำง ผีเสือ้จักรพรรดเิกำะกลุ่มกัน
ตอนกลำงคนืบนตน้ไม้เพื่อป้องกันตวั
จำกควำมหนำวเย็นและจำกผู้ล่ำ 3

โดยเรยน์าไอ.อะบูร์โต

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

หน่ึงในส่ิงมีชีวติที่งดงำมที่สุด
ในโลกคอืผีเสือ้จักรพรรด ิ
ขณะเดนิทำงไปเม็กซิโก

เพื่อฉลองครสิตม์ำสกับครอบครวัของ
สำมี เรำไปเที่ยวเขตรกัษำพันธุ์ผีเสือ้
ซ่ึงมีผีเสือ้จักรพรรดหิลำยล้ำนตวัมำอยู่
ที่น่ันในช่วงฤดหูนำว น่ำตืน่ตำตืน่ใจ
ที่ ไดเ้ห็นภำพประทับใจเช่นน้ัน ท�ำให้
เรำนึกถึงตวัอย่ำงของควำมเป็นหน่ึง
เดยีวกันและกำรเช่ือฟังกฎสวรรคท์ี่งำน
สรำ้งของพระผู้เป็นเจ้ำแสดงให้เห็น 1

พร้อมใจกนั
เพ่ือให้บรรลจุุดหมายสูงสุดของเรา เราต้องมีกันและกัน เราต้องเป็นหน่ึงเดียวกัน

เหมือนผีเส้ือจักรพรรดิกลบับ้านไปเมก็ซิโก เราก�าลงัเดินทางกลบัไปบ้านบนสวรรค์
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ดฉัินคดิวำ่ส�ำคญัที่วลี “ดว้ยกัน” 
ปรำกฏหลำยครัง้ในหนังสือกิจกำรซ่ึง
เรำอ่ำนส่ิงที่ผู้ตดิตำมพระเยซูท�ำทันที
หลังจำกพระองคเ์สด็จขึน้สวรรคเ์มื่อ
ฟ้ืนคนืพระชนม์แล้ว และพรที่พวก
เขำไดร้บัเพรำะควำมพยำยำมของพวก
เขำ ส�ำคญัเช่นกันที่เรำพบรปูแบบคล้ำย
กันในบรรดำผู้คนที่ซ่ือสัตย์แห่งทวปี
อเมรกิำเมื่อครัง้พระเจ้ำเสด็จเยือนและ
ทรงปฏิบัตศิำสนกิจตอ่พวกเขำ “ดว้ย
กัน” หมำยถึงเห็นพ้องตอ้งกัน เป็นหน่ึง
เดยีวกัน และพรอ้มกัน

บำงส่ิงที่วสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์ทัง้สองที่
ท�ำในควำมเป็นหน่ึงเดยีวกันคอืพวกเขำ
เป็นพยำนถึงพระเยซูครสิต ์ศึกษำพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ และปฏิบัตติอ่
กันดว้ยควำมรกั 12

ผู้ตดิตำมพระเจ้ำเป็นหน่ึงเดยีวใน
จุดประสงค ์ควำมรกั และกำรท�ำงำน 
พวกเขำรูว้ำ่ตนเป็นใคร พวกเขำรูว้ำ่
ตอ้งท�ำอะไร และพวกเขำท�ำดว้ยควำม
รกัตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและตอ่กัน พวก
เขำเป็นส่วนหน่ึงของผีเสือ้สลับลำยที่
พรอ้มใจกันก้ำวไปข้ำงหน้ำ

พรบำงประกำรที่พวกเขำไดร้บัคอื
พวกเขำเป่ียมดว้ยพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
ปำฏิหำรยิ์เกิดขึน้ในบรรดำพวกเขำ 
ศำสนจักรเตบิโต ไม่มีควำมขัดแย้งใน
บรรดำผู้คน และพระเจ้ำทรงอวยพร
พวกเขำในทุกส่ิง 13

เรำคำดคดิไดว้ำ่เหตผุลที่พวกเขำ
เป็นหน่ึงเดยีวกันเพรำะพวกเขำรูจ้ัก
พระเจ้ำเป็นกำรส่วนตวั พวกเขำ
สนิทกับพระองค ์และพวกเขำเป็น
พยำนยืนยันพระพันธกิจของพระองค ์
ปำฏิหำรยิ์ที่พระองคท์รงท�ำ และกำร
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์พวกเขำ
เห็นและสัมผัสรอยแผลในพระหัตถ์
และพระบำทของพระองค ์พวกเขำรู้
แน่นอนวำ่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิ
ยำห์ที่สัญญำไว ้พระผู้ ไถ่ของโลก พวก
เขำรูว้ำ่ “พระองคท์รงเป็นแหล่งของ
กำรเยียวยำ สันตสุิข และควำมก้ำวหน้ำ
นิรนัดรท์ัง้ปวง” 14

แม้เรำอำจไม่เคยเห็นพระผู้ช่วย
ให้รอดดว้ยตำตนเอง แตเ่รำรู้ ไดว้ำ่
พระองคท์รงพระชนม์ เมื่อเรำเข้ำใกล้
พระองคม์ำกขึน้ เมื่อเรำหมำยมั่นให้
ไดร้บัพยำนส่วนตวัผ่ำนพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์เรำจะเข้ำใจจุดประสงคข์อง
เรำมำกขึน้ ควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำ
จะอยู่ ในใจเรำ 15 เรำจะมุ่งมั่นเป็นหน่ึง
เดยีวในผีเสือ้สลับลำยของครอบครวั 
วอรด์ และชุมชนของเรำ และเรำจะ
ปฏิบัตศิำสนกิจตอ่กัน “ดว้ยวธิีที่ ใหม่
กวำ่ ดกีวำ่” 16

ปำฏิหำรยิ์เกิดขึน้เมื่อบุตรธิดำของ
พระผู้เป็นเจ้ำท�ำงำนดว้ยกันตำมกำรน�ำ
ทำงของพระวญิญำณเพื่อยื่นมือช่วยคน
ทุกข์ยำกเดอืดรอ้น

เรำไดยิ้นเรือ่งรำวมำกมำยของควำม
รกัฉันเพือ่นบำ้นในหมู่ผูป้ระสบภยัพบิตั ิ
ตวัอย่ำงเช่น เมือ่เมอืงฮิวสตนัประสบ
อุทกภยัครัง้ใหญ่ปีทีแ่ลว้ ผูค้นลมืควำม
ตอ้งกำรของตนเองและออกไปช่วยชีวติ 
เมือ่ประธำนโควรมัเอ็ลเดอร์ โทรขอควำม
ช่วยเหลือจำกชมุชน พวกเขำจัดเรอื 77 
ล�ำให้ทันท ีผูช่้วยชีวติไปทัว่บรเิวณที่
ประสบภยัและขนยำ้ยทกุครอบครวัไป
อำคำรประชมุหลงัหน่ึงของเรำ ซ่ึงพวก
เขำไดห้ลบภยัและไดร้บัควำมช่วยเหลอื
ทีต่อ้งกำร สมำชิกและผู้ ไม่เป็นสมำชิก
ท�ำงำนรว่มกนัโดยมีจดุประสงคเ์ดยีวกนั

ในซำนเตยีโก ชิลี ประธำนสมำคม
สงเครำะห์ปรำรถนำจะช่วยผู้อพยพใน
ชุมชนของเธอผู้มำจำกเฮต ิหลังจำก
หำรอืกับผู้น�ำฐำนะปุโรหิต เธอและผู้น�ำ
คนอื่นๆ เกิดควำมคดิที่จะจัดชัน้เรยีน
ภำษำสเปนให้ผู้อพยพเหล่ำน้ันเพื่อช่วย
ให้พวกเขำอยู่รวมกันในบ้ำนใหม่ไดด้ี
ขึน้ ทุกเช้ำวนัเสำร ์ผู้สอนศำสนำมำรวม
กลุ่มกับนักเรยีนที่กระตอืรอืรน้เหล่ำน้ี 
ควำมรูสึ้กเป็นหน่ึงเดยีวกันในอำคำร
หลังน้ันเป็นตวัอย่ำงของผู้มีภูมิหลังตำ่ง
กันที่พรอ้มใจกันรบัใช้

ในเม็กซิโก สมำชิกหลำยรอ้ยคน
เดนิทำงหลำยช่ัวโมงไปช่วยผู้รอดชีวติ

จำกแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่สองครัง้ พวก
เขำมำพรอ้มเครือ่งมือ เครือ่งจักร และ
ควำมรกัตอ่เพื่อนบ้ำน เมื่ออำสำสมัคร
มำรวมกนัในอำคำรประชุมหลงัหน่ึงของ
เรำเพื่อรอค�ำแนะน�ำ นำยกเทศมนตรี
ของเมืองอิกซ์ฮัวตนัน� ้ำตำไหลเมื่อเขำ
เห็นกำรแสดง “ควำมรกัอันบรสุิทธิ์ของ
พระครสิต”์ เช่นน้ัน 17

เวลำน้ีพระเจ้ำประทำนโอกำสให้เรำ
หำรอืกันทุกเดอืนในโควรมัฐำนะปุโรหิต
และสมำคมสงเครำะห์ เพื่อเรำทุกคน
จะไดเ้ป็นผู้มีส่วนรว่มอย่ำงแข็งขันใน
วอรด์หรอืสำขำของเรำ—สถำนที่ซ่ึงเรำ
ทุกคนแบ่งเวลำให้ ไดแ้ละที่น่ีตอ้งกำร
เรำทุกคน

เส้นทำงของเรำทกุคนตำ่งกนั แตเ่รำ
เดนิไปดว้ยกนั เส้นทำงของเรำไมเ่กีย่ว
กบัส่ิงทีเ่รำท�ำไวห้รอืสถำนทีซ่ึ่งเรำเคย
อยู ่แตเ่กีย่วกบัสถำนทีซ่ึ่งเรำจะไปและ
ส่ิงทีเ่รำจะเป็นในควำมเป็นหน่ึงเดยีวกนั 
เมือ่เรำหำรอืกนัตำมกำรน�ำทำงของ
พระวญิญำณบรสุิทธิ ์เรำจะเห็นวำ่เรำอยู่
ที่ ใดและเรำตอ้งอยูท่ี่ ใด พระวญิญำณ
บรสุิทธิป์ระทำนวสัิยทศัน์ทีด่วงตำฝ่ำย
ธรรมชำตขิองเรำมองไมเ่ห็น เพรำะ 
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“กำรเปิดเผยกระจำยอยู่ ในบรรดำพวก
เรำ” 18 และเมือ่เรำน�ำกำรเปิดเผยน้ันมำ
รวมกนั เรำจะมองเห็นมำกขึน้

เมื่อเรำท�ำงำนดว้ยควำมเป็นหน่ึง
เดยีวกัน จุดประสงคข์องเรำควร
เป็นกำรมองหำและท�ำตำมพระประสงค์
ของพระเจ้ำ ส่ิงจูงใจของเรำควรเป็น
ควำมรกัที่เรำรูสึ้กตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและ
ตอ่เพื่อนบ้ำน 19 และควำมปรำรถนำ
สูงสุดของเรำควรเป็นกำร “ท�ำงำนอย่ำง
ขยันหมั่นเพียร” 20 เพื่อเรำจะสำมำรถ
เตรยีมทำงรบักำรเสด็จกลับอันรุง่โรจน์
ของพระผู้ช่วยให้รอด วธิีเดยีวที่เรำจะ
ท�ำเช่นน้ันไดค้อื “ท�ำดว้ยกัน”

เหมือนผีเสือ้จักรพรรด ิขอให้เรำ
เดนิทำงดว้ยกันตอ่ไปในจุดประสงค ์
เรำแตล่ะคนมีคณุลักษณะและคณุ
ประโยชน์ของเรำเอง ท�ำงำนเพื่อให้ โลก
น้ีสวยงำมและออกผลมำกขึน้—ก้ำว
เล็กๆ ทีละก้ำวและในควำมปรองดอง
กับพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำ

พระเจ้ำพระเยซูครสิตข์องเรำทรง
สัญญำกับเรำวำ่เมื่อเรำมำรวมกันใน
พระนำมของพระองค ์พระองคจ์ะ
ทรงอยู่ท่ำมกลำงเรำ 21 ดฉัินเป็นพยำน
วำ่พระองคท์รงพระชนม์และฟ้ืนคนื
พระชนม์ ในตอนเช้ำของฤดใูบไม้ผลิที่

สวยงำมเหมือนวนัน้ี พระองคท์รงเป็น
พระมหำจักรพรรดเิหนือจักรพรรดทิัง้
ปวง “พระมหำกษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์ทัง้
หลำย และเป็นองคเ์จ้ำนำยเหนือบรรดำ
เจ้ำนำย” 22

ขอให้เรำเป็นหน่ึงเดยีวในพระบดิำ
และในพระบตุรผู้ถอืก�ำเนิดของพระองค ์
ขณะทีเ่รำรบักำรน�ำทำงจำกพระ
วญิญำณบรสุิทธิ ์ดฉัินน้อมสวดออ้นวอน
ในพระนำมของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูอับรำฮัม 3:26; 4:7, 9–12, 15, 18, 21, 24–25.
 2. ข้อเท็จจรงิที่น่ำสนใจเกี่ยวกับผีเสือ้จักรพรรดิ

คอืมันใช้ถึงสำมรุน่เดนิทำงขึน้เหนือไป
แคนำดำ แต ่“รุน่ที่ยอดเยี่ยม” เดนิทำงลงใตม้ำ
เม็กซิโก มำอยู่ที่น่ันในฤดหูนำว และกลับขึน้
เหนือรอบแรก (ด ู“Flight of the Butterflies” 
[video, 2012]; “‘Flight’: A Few Million 
Little Creatures That Could,” WBUR News, 
Sept. 28, 2012, wbur.org.)

 3. ด ู“Why Do Monarchs Form Overnight 
Roosts during Fall Migration?” learner.org/ 
jnorth/tm/monarch/sl/17/text.html.

 4. ด ู“What Is a Group of Butterflies 
Called?” amazingbutterflies.com/
frequentlyaskedquestions.htm; ด ู
“kaleidoscope,” merriamwebster.com ดว้ย. 
Kaleidoscope (ผีเสือ้สลับลำย) มำจำกภำษำ
กรกี kalos (“สวย”) และ eidos (“ลำย”).

 5. ด ู“ครอบครวั:  ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2017, 145.

 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:19; ด ูหลักค�ำ
สอนและพันธสัญญำ 88:25 ดว้ย.

 7. ด ูโมไซยำห์ 18:21.
 8. 3 นีไฟ 10:4.
 9. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 38:27.
 10. โมไซยำห์ 15:7.
 11. กิจกำรของอัครทูต 1:14; เน้นตวัเอน.
 12. บำงส่ิงที่วสุิทธิชนท�ำในเยรซูำเล็ม: เลือก

อัครสำวกคนใหม่กับชำยที่ซ่ือสัตย์เจ็ดคน และ
สนับสนุนพวกเขำ (ด ูกิจกำรของอัครทูต 1:26; 
6:3–5); รวมกันในวนัเพ็นเทคอสต ์(ด ูกิจกำร
ของอัครทูต 2:1); เป็นพยำนถึงพระเยซูครสิต ์
(ด ูกิจกำรของอัครทูต 2:22–36; 3:13–26; 4:10, 
33; 5:42); เรยีกผู้คนให้กลับใจและให้บัพตศิมำ 
พวกเขำ (ด ูกิจกำรของอัตรทูต 2:38–41); 
ด�ำเนินตอ่ไปในกำรผูกมิตรและหักขนมปัง 
และสวดอ้อนวอน (ด ูกิจกำรของอัครทูต 2:42); 
อยู่ดว้ยกันและมีทุกส่ิงรวมกัน (ด ูกิจกำรของ
อัครทูต 2:44–46; 4:34–35); เข้ำพระวหิำร (ด ู
กิจกำรของอัครทูต 2:46); “รบัประทำนอำหำร
ดว้ยควำมช่ืนชมยินดแีละควำมจรงิใจ” (กิจกำร
ของอัครทูต 2:46); สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้ำและ
ไดร้บัควำมช่ืนชอบจำกทุกคน (ด ูกิจกำรของ
อัครทูต 2:47); เช่ือฟังคนมีศรทัธำ (ด ูกิจกำร
ของอัครทูต 6:7); อุทิศตนตอ่เน่ืองในกำร
สวดอ้อนวอนและ  “พันธ กิจ ดำ้น พระ วจนะ” 
(กิจกำรของอัครทูต 6:4). บำงส่ิงที่วสุิทธิชน
ท�ำในทวปีอเมรกิำ: ส่ังสอนพระกิตตคิณุของ

พระครสิต ์(ด ู3 นีไฟ 28:23); จัดตัง้ศำสนจักร
ของพระครสิต ์(ด ู4 นีไฟ 1:1); ให้บัพตศิมำ 
(ด ู4 นีไฟ 1:1); ทุกคนปฏิบัตติอ่กันอย่ำงเที่ยง
ธรรม (ด ู4 นีไฟ 1:2); มีส่ิงของทัง้หมดเพื่อ 
ใช้รว่มกันในบรรดำพวกเขำ (ด ู4 นีไฟ 1:3);  
สรำ้งเมืองขึน้ใหม่ (ด ู4 นีไฟ 1:7–9); แตง่งำน  
(ด ู4 นีไฟ 1:11); ด�ำเนินตำมพระบัญญัตทิี ่
พวกเขำไดร้บัจำกพระเจ้ำ (ด ู4 นีไฟ 1:12);  
อดอำหำรและสวดอ้อนวอนตอ่ไป (ด ู4 นีไฟ  
1:12); ประชุมกันบ่อยครัง้เพื่อสวดอ้อนวอน
และฟังพระวจนะของพระเจ้ำ (ด ู4 นีไฟ 1:12)

 13. พรบำงประกำรที่วสุิทธิชนในเยรซูำเล็มได้
รบั: พวกเขำเป่ียมดว้ยพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
(ด ูกิจกำร 2:4; 4:31); พวกเขำไดร้บัของ
ประทำนแห่งกำรพูดภำษำและกำรพยำกรณ์
และพูดถึง “งำนอันน่ำอัศจรรย์ของพระผู้เป็น
เจ้ำ” (ด ูกิจกำรของอัครทูต 2:4–18); อัครสำวก
ท�ำกำรอัศจรรย์และหมำยส�ำคญัมำกมำย (ด ู
กิจกำรของอัครทูต 2:43); ปำฏิหำรยิ์เกิดขึน้ 
(ด ูกิจกำรของอัครทูต 3:1–10; 5:18–19; 6:8, 
15); ผู้คนเข้ำรว่มศำสนจักรมำกขึน้ (ด ูกิจกำร
ของอัครทูต 2:47; 5:14) พรบำงประกำรที่
วสุิทธิชนในทวปีอเมรกิำไดร้บั: ผู้คนเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสพระเจ้ำ (ด ู3 นีไฟ 28:23; 4 นีไฟ 1:2); 
คนรุน่หน่ึงไดร้บัพร (ด ู3 นีไฟ 28:23); ไม่มี
ควำมขัดแย้งและกำรโตเ้ถียงในบรรดำพวก
เขำ (ด ู4 นีไฟ 1:2, 13, 15, 18); ไม่มีคนรวย
และคนจน (ด ู4 นีไฟ 1:3); “พวกเขำเป็น
อิสระทุกคน, และเป็นผู้รบัส่วนในของประทำน
จำกสวรรค”์ (ด ู4 นีไฟ 1:3); มีควำมสงบสุข
ในแผ่นดนิ (ด ู4 นีไฟ 1:4); ปำฏิหำรยิห์ยิ่ง
ใหญ่เกิดขึน้ (ด ู4 นีไฟ 1:5, 13); พระเจ้ำทรง
ท�ำให้พวกเขำรุง่เรอืงอย่ำงยิ่ง (ด ู4 นีไฟ 1:7, 
18); พวกเขำแข็งแกรง่ขึน้ ขยำยเผ่ำพันธุ์อย่ำง
รวดเรว็ยิ่งและกลับกลำยเป็นผู้คนที่งดงำมและ
จ�ำเรญิตำยิ่งนัก(ด ู4 นีไฟ 1:10); พวกเขำไดร้บั
พรตำมค�ำสัญญำหลำยประกำรที่พระเจ้ำทรง
ท�ำไวก้ับพวกเขำ (ด ู4 นีไฟ 1:11); “ ไม่มีควำม
ขัดแย้งในแผ่นดนิ, เพรำะควำมรกัของพระผู้
เป็นเจ้ำซ่ึงสถิตอยู่ ในใจผู้คน” (4 นีไฟ 1:15); 
“และไม่มีควำมรษิยำ, หรอืกำรววิำท, หรอืควำม
วุน่วำย, หรอืกำรผิดประเวณี, หรอืกำรพูดเท็จ, 
หรอืกำรกระท�ำฆำตกรรม, หรอืกำมตณัหำ
อย่ำงใด; และแน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีควำมสุข
ยิ่งกวำ่น้ีได้ ในบรรดำผู้คนทัง้ปวงที่พระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้ำสรำ้งขึน้มำ” (4 นีไฟ 1:16); 
“ ไม่มี โจร, หรอืฆำตกร, ทัง้ไม่มีชำวเลมัน, 
หรอืชำวใด ๆ; แตค่นทัง้หลำยอยู่กันเป็นหน่ึง
เดยีว, เป็นลูกของพระครสิต,์ และทำยำทแห่ง
อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ” (4 นีไฟ 1:17); 
พระเจ้ำประทำนพรพวกเขำในกำรกระท�ำ
ทัง้หมดของพวกเขำ (ด ู4 นีไฟ 1:18)

 14. จีน บี. บิงแฮม, “ ให้ ควำม ยินด ีของ ท่ำน 
เต็ม เป่ียม,” เลียโฮนา, พ.ย. 2017, 85.

 15. ด ู4 นีไฟ 1:15.
 16. เจฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนด,์ “ตวัแทนของ

ศำสนจักร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 62.
 17. โมโรไน 7:47.
 18. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, ใน “กำรอภิปรำยกลุ่ม

องคก์ำรช่วยใช้คลังคน้ควำ้ใหม่ของกำรประชุม
อบรม,” เลียโฮนา, เม. ย. 2011, 76.

 19. ด ูมัทธิว 22:37–40.
 20. เจคอบ 5:61.
 21. ดมูัทธิว 18:20.
 22. 1 ทิโมธี 6:15.
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เรำมีตอ่ทัง้สองพระองคแ์ละควำมรกัที่
เรำมีตอ่กันเป็นศนูย์กลำง

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนด์
กล่ำววำ่ “พระบัญญัต ิข้อส�ำคญัข้อแรก
ที่เกี่ยวข้องกับนิรนัดรคอืรกัพระผู้เป็น
เจ้ำดว้ยสุดใจ สุดพลัง สุดควำมนึกคดิ 
และสุดพละก�ำลัง ของเรา—น่ันคอื
พระบัญญัตขิ้อส�ำคญัข้อแรก แต ่ความ
จรงิ ข้อส�ำคญัข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับ
นิรนัดรคอืพระผู้เป็นเจ้ำทรงรกั เรา 
ดว้ยสุดพระทัย สุดพระพลำนุภำพ สุด
พระปรชีำสำมำรถ และสุดพระฤทธำนุ
ภำพ ของพระองค ์ควำมรกัน้ันคอืศิลำ
รำกฐำนของนิรนัดร และควรเป็นศิลำ
รำกฐำนในชีวติประจ�ำวนัของเรำ” 1

ควำมรกัอันบรสุิทธิ์เป็นศิลำรำกฐำน
ของชีวติประจ�ำวนั ดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นข้อ
ก�ำหนดส�ำหรบัสำนุศิษย์ที่แท้จรงิทุกคน
ของพระเยซูครสิต์

ศำสดำพยำกรณ์มอรมอนสอนวำ่ 
“ดงัน้ัน, พี่น้องที่รกัของข้ำพเจ้ำ, จง
สวดอ้อนวอนพระบิดำจนสุดพลังของ
ใจ, เพื่อท่ำนจะเป่ียมดว้ยควำมรกัน้ี, 
ซ่ึงพระองคป์ระทำนให้ทุกคนซ่ึงเป็น
ผู้ตดิตำมที่แท้จรงิของพระบุตรของ
พระองค,์ พระเยซูครสิต”์2

แน่นอนวำ่ควำมรกัเป็นเครือ่งหมำย
ที่แท้จรงิของสำนุศิษย์ที่แท้จรงิทุกคน
ของพระเยซูครสิต์

จำกน้ัน เมื่อเห็นวำ่เพื่อนใหม่ไม่ประทับ
ใจค�ำตอบของเขำมำกนัก เขำจึงเสรมิวำ่ 
“อีกอย่ำง คณุพ่อของฉันเป็นหัวหน้ำ
ของจักรวำล”

ข้ำพเจ้ำคดิวำ่น่ันคอืจุดจบของกำร
สนทนำ

ข้ำพเจ้ำบอกภรรยำวำ่ “ ไดเ้วลำสอน
รำยละเอียดเพิ่มเตมิบำงอย่ำงเกี่ยวกับ
แผนแห่งควำมรอดและคนที่ควบคมุ
จรงิๆ ให้ลูกเรำแล้ว”

แตเ่มื่อเรำสอนลูกเรือ่งแผนแห่ง
ควำมรอด ควำมรกัที่พวกเขำมีตอ่พระ
บิดำบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอด
เพิ่มพูนขณะพวกเขำเรยีนรูว้ำ่น่ันเป็น
แผนแห่งควำมรกั พระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตม์ีควำมรกัของพระบิดำ
และพระผู้ช่วยให้รอดตอ่เรำ ควำมรกัที่

โดยเอล็เดอร์มสัสิโมดีฟีโอ

แห่งสาวกเจด็สิบ

เ รำรกัและคดิถึงประธำนโธมัส เอส. 
มอนสัน เรำรกัและสนับสนุน
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 

ประธำนเนลสันมีที่พิเศษในใจข้ำพเจ้ำ
สมัยข้ำพเจ้ำเป็นคณุพ่อวยัหนุ่ม 

ลูกชำยตวัน้อยของเรำอำยุห้ำขวบ วนั
หน่ึงเขำกลับจำกโรงเรยีนและถำมคณุ
แม่วำ่ “งำนของคณุพ่อเป็นแบบไหน
ครบั” จำกน้ันเขำก็อธิบำยวำ่เพื่อนรว่ม
ชัน้คนใหมข่องเขำเถยีงกนัเรือ่งงำนของ
คณุพ่อของพวกเขำ คนหน่ึงพูดวำ่คณุ
พ่อของเขำเป็นหัวหน้ำต�ำรวจนครบำล 
ส่วนอีกคนประกำศอย่ำงภำคภูมิ ใจวำ่
คณุพ่อของเขำเป็นหัวหน้ำบรษัิทใหญ่

พอเพื่อนๆ ถำมถึงคณุพ่อของลูกชำย
ข้ำพเจ้ำ เขำตอบเพียงวำ่ “คณุพ่อ
ท�ำงำนกับคอมพิวเตอร์ ในออฟฟิศ” 

ความรักอนับริสุทธ์ิ:
เคร่ืองหมายท่ีแทจ้ริงของ
สานุศิษยท่ี์แทจ้ริงทุกคนของ
พระเยซูคริสต์
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีความรักของพระบิดาและพระผู้ช่วยให้รอดต่อเรา 
ความรักท่ีเรามีต่อท้ังสองพระองค์และความรักท่ีเรามีต่อกันเป็นศูนย์กลาง
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สำนุศิษย์ที่แท้จรงิชอบรบัใช้ พวก
เขำรูว้ำ่กำรรบัใช้เป็นกำรแสดงออกของ
รกัแท้และพันธสัญญำที่พวกเขำท�ำไว้
เมื่อครัง้บัพตศิมำ 3 ไม่วำ่กำรเรยีกของ
พวกเขำในศำสนจักรหรอืบทบำทของ
พวกเขำในชุมชนเป็นอย่ำงไร พวกเขำ
รูสึ้กปรำรถนำจะรกัและรบัใช้พระเจ้ำ
และรบัใช้กันมำกขึน้

สำนุศิษย์ที่แท้จรงิชอบให้อภัย พวก
เขำรูว้ำ่กำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ครอบคลุมบำปและควำมผิดพลำด
ทัง้หมดของเรำแตล่ะคน พวกเขำรูว้ำ่
รำคำที่พระองคท์รงจ่ำยเป็น “รำคำรวม
ทัง้หมด” รำคำน้ันครอบคลุมภำษี คำ่
ธรรมเนียม คำ่นำยหน้ำ และคำ่ใช้จ่ำย
ทำงวญิญำณเกี่ยวกับบำป ควำมผิด
พลำด หรอืกำรท�ำผิดทัง้หมด สำนุศิษย์
ที่แท้จรงิให้อภัยเรว็และขอโทษเรว็

พี่น้องที่รกัทัง้หลำย ถ้ำท่ำนยังไม่มี
พลังในกำรให้อภัย อย่ำนึกถึงส่ิงที่คน
อื่นท�ำกับท่ำน แตนึ่กถึงส่ิงที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงท�ำให้ท่ำน และท่ำนจะพบ
สันตสุิขในพรของกำรไถ่อันเน่ืองจำก
กำรชดใช้ของพระองค์

สำนุศิษย์ที่แท้จรงิชอบยินยอมให้
ตนเองเช่ือฟังพระเจ้ำโดยมีสันตสุิขใน
ใจพวกเขำ พวกเขำถ่อมตนและวำ่ง่ำย
เพรำะพวกเขำรกัพระองค ์พวกเขำมี
ศรทัธำที่จะยอมรบัพระประสงคข์อง
พระองค์ โดยครบถ้วน ไม่เฉพำะในส่ิง
ที่ทรงท�ำเท่ำน้ัน แต่ ในวธิีและเวลำของ
พระองคด์ว้ย สำนุศิษย์ที่แท้จรงิรูว้ำ่พร

จรงิๆ ไม่ ใช่ส่ิงที่พวกเขำตอ้งกำรเสมอ
ไปแตเ่ป็นส่ิงที่พระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้
พวกเขำ

สำนุศิษย์ที่แท้จรงิรกัพระเจ้ำ
มำกกวำ่โลก แน่วแน่และไม่หวัน่ไหวใน
ศรทัธำ พวกเขำเข้มแข็งมั่นคงในโลกที่
เปลี่ยนแปลงและสับสน สำนุศิษย์ที่แท้
จรงิชอบฟังสุรเสียงของพระวญิญำณ 
เสียงของศำสดำพยำกรณ์ และไม่สับสน
ตำมเสียงของโลก สำนุศิษย์ที่แท้จรงิ
ชอบ “ยืนอยู่ ในสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์” 4 และ
ชอบท�ำให้สถำนที่ซ่ึงพวกเขำยืนอยู่
ศักดิสิ์ทธิ์ ไม่วำ่พวกเขำไปที่ ใด พวกเขำ
น�ำควำมรกัของพระเจ้ำและสันตสุิข
เข้ำไปในใจผู้อื่น สำนุศิษย์ที่แท้จรงิชอบ
เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระเจ้ำ พวกเขำ
เช่ือฟังเพรำะพวกเขำรกัพระเจ้ำ เมื่อ
พวกเขำรกัและรกัษำพันธสัญญำ ใจ
พวกเขำเปลี่ยนและธรรมชำตวิสัิยของ
พวกเขำเปลี่ยน

ควำมรกัอันบรสุิทธิ์เป็นเครือ่งหมำย
ที่แท้จรงิของสำนุศิษย์ที่แท้จรงิทุกคน
ของพระเยซูครสิต์

ข้ำพเจ้ำเรยีนรูเ้รือ่งควำมรกัอัน
บรสุิทธิ์จำกมำรดำข้ำพเจ้ำ ท่ำนไม่ได้
เป็นสมำชิกของศำสนจักร

วนัหน่ึงเมื่อหลำยปีก่อน ข้ำพเจ้ำไป
เยี่ยมคณุแม่ที่ป่วยเป็นมะเรง็ ข้ำพเจ้ำ
ทรำบวำ่คณุแม่ ใกล้สิน้ชีวติ แตเ่ป็นห่วง
ที่ท่ำนทรมำน ข้ำพเจ้ำไม่ไดพู้ดอะไร 
แตเ่พรำะรูจ้ักข้ำพเจ้ำด ีท่ำนจึงพูดวำ่ 
“แม่เห็นวำ่ลูกเป็นห่วง”

ยังควำมประหลำดใจแก่ข้ำพเจ้ำ
เมื่อท่ำนถำมเสียงแผ่วๆ วำ่ “ลูกสอน
แม่สวดอ้อนวอนได้ ไหม แม่อยำกสวด
อ้อนวอนให้ลูก แม่รูว้ำ่ลูกเริม่โดยพูดวำ่ 
‘ข้ำแตพ่ระบิดำบนสวรรค’์ แล้วแม่ควร
พูดอะไรตอ่”

ขณะคกุเข่ำข้ำงเตยีงท่ำนและท่ำน
สวดอ้อนวอนให้ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำรูสึ้ก
ถึงควำมรกัอย่ำงที่ ไม่เคยรูสึ้กมำก่อน 
เป็นรกัแท้ที่บรสุิทธิ์และเรยีบง่ำย ถึงแม้
ท่ำนไม่ทรำบเรือ่งแผนแห่งควำมรอด 
แตท่่ำนมีแผนส่วนตวัของควำมรกัใน

ใจท่ำน แผนแห่งควำมรกัของมำรดำ
ตอ่บุตรชำย ท่ำนเจ็บปวดขณะดิน้รน
ให้มีพลังสวดอ้อนวอน ข้ำพเจ้ำแทบไม่
ไดย้ินเสียงของท่ำน แตรู่สึ้กถึงควำมรกั
ของท่ำน

ข้ำพเจ้ำจ�ำไดข้ณะคดิวำ่ “คนที่เจ็บ
ปวดมำกขนำดน้ีสวดอ้อนวอนให้คนอื่น
ไดอ้ย่ำงไร ท่ำนตำ่งหำกที่เรำตอ้งสวด
อ้อนวอนให้”

จำกน้ันค�ำตอบก็เข้ำมำในควำมคดิ
ข้ำพเจ้ำ น่ันคอืควำมรกัอันบรสุิทธิ์ ท่ำน
รกัข้ำพเจ้ำมำกถึงขนำดลืมเรือ่งของตวั
ท่ำนเอง ในช่ัวโมงวกิฤตที่สุดของท่ำน 
ท่ำนรกัข้ำพเจ้ำมำกกวำ่ตนเอง

พี่น้องที่รกัทัง้หลำย น่ีไม่ ใช่ส่ิงที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำหรอกหรอื พระองค์
ทรงมองเห็นถึงนิรนัดรและกวำ้งกวำ่
มำก แตท่่ำมกลำงควำมเจ็บปวดแสน
สำหัส ในสวนคนืน้ัน พระองคค์อืผู้
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ ทรงทนทุกข์ ใน
สภำพที่เรำนึกภำพไม่ออกหรอืไม่เข้ำใจ 
แตสุ่ดท้ำยกลับลืมพระองคเ์องและสวด
อ้อนวอนให้เรำจนกระทั่งพระองคท์รง
จ่ำยเต็มรำคำ พระองคท์รงท�ำเช่นน้ัน
ไดอ้ย่ำงไร ทรงท�ำไดเ้พรำะควำมรกัอัน
บรสุิทธิ์ตอ่พระบิดำผู้ทรงส่งพระองค์
มำ และตอ่เรำ พระองคท์รงรกัพระบิดำ
และเรำมำกกวำ่พระองคเ์อง

พระองคท์รงชดใช้ส่ิงที่พระองค์
ไม่ไดท้�ำ ทรงชดใช้บำปที่พระองค์ ไม่
ไดล้ะเมิด เพรำะเหตใุด เพรำะควำม
รกัอันบรสุิทธิ์ เพรำะทรงจ่ำยเต็ม
รำคำพระองคจ์ึงทรงอยู่ ในฐำนะที่จะ
ประทำนพรเรำในส่ิงที่ทรงชดใช้หำกเรำ
จะกลับใจ เหตใุดพระองคป์ระทำนพร
น้ี อีกครัง้ และเหมือนเดมิ ควำมรกัอัน
บรสุิทธิ์

ควำมรกัอันบรสุิทธิ์เป็นเครือ่งหมำย
ที่แท้จรงิของสำนุศิษย์ที่แท้จรงิทุกคน
ของพระเยซูครสิต์

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันกล่ำววำ่ 
“ขอให้เรำเริม่แสดงควำมรกัตอ่บุตรธิดำ
ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำเดีย๋วน้ี วนัน้ี 
ไม่วำ่พวกเขำจะเป็นสมำชิกครอบครวั
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ลึกซึง้และค�ำสอนที่เรำทุกคนยืนยันได้
วำ่เป็นควำมจรงิ

พระเยซูทรงรบัรองกับเรำวำ่ “ ใคร
สู้ ทนถึงที่สุดก็จะไดร้บักำรช่วยให้รอด” 1

อดทนหมำยถึง “ยึดมั่นในค�ำมั่น
สัญญำที่จะแน่วแน่ตอ่พระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้ำแม้จะมีกำรล่อลวง กำร
คดัคำ้น และควำมยำกล�ำบำก” 2

แม้แตค่นที่มีประสบกำรณ์แรงกล้ำ
ทำงวญิญำณและให้กำรรบัใช้ที่ซ่ือสัตย์

โดยเอล็เดอร์คลอดิโอดี.ซิวคิ

แห่งสาวกเจด็สิบ

พี่
น้องที่รกัทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำซำบซึง้
ใจกับโอกำสที่ ไดแ้สดงควำมรูสึ้ก
บำงอย่ำงกับท่ำน

หลำยปีก่อน ข้ำพเจ้ำกับภรรยำอยู่
ที่พิธีเปิดนิทรรศกำรเชิงโตต้อบของ
เด็กที่พิพิธภัณฑ์ประวตัศิำสนจักรใน
ซอลท์เลคซิตี ้ตอนจบพิธี ประธำน
โธมัส เอส. มอนสันเดนิมำหำเรำ และ
ขณะท่ำนจับมือทักทำยเรำ ท่ำนพูดวำ่ 
“อดทน แล้วคณุจะชนะ”—ค�ำสอนที่

ใครสู้ทนถึงท่ีสุดกจ็ะไดรั้บ
การช่วยใหร้อด
ขอให้เราซ่ือสัตย์ต่อส่ิงท่ีเราเช่ือและรู้

เรำ เพื่อนของเรำ แค่คนรูจ้ัก หรือคน
แปลกหน้ำโดยสิน้เชิง เมื่อเรำลุกขึน้
ทุกเช้ำ ขอให้เรำตัง้ใจวำ่จะตอบรบัดว้ย
ควำมรกัควำมกรณุำตอ่ส่ิงใดก็ตำมที่
อำจเกิดขึน้กับเรำ” 5

พี่น้องทัง้หลำย พระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตเ์ป็นพระกิตตคิณุแห่ง
ควำมรกั พระบัญญัตขิ้อส�ำคญัที่สุด
เกี่ยวข้องกับควำมรกั ทัง้หมดล้วน
เกี่ยวกับควำมรกัของพระบิดำผู้ทรง
เสียสละพระบุตรเพื่อเรำ ควำมรกั
ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเสียสละ
ทัง้หมดเพื่อเรำ ควำมรกัของมำรดำ
หรอืบิดำผู้ยอมสละทุกอย่ำงเพื่อบุตร
ธิดำของตน ควำมรกัของคนที่รบัใช้
อย่ำงเงียบๆ และพวกเรำส่วนใหญ่ไม่
ทรำบแตพ่ระเจ้ำทรงทรำบด ีควำมรกั
ของคนที่ ให้อภัยทุกคนเสมอ ควำมรกั
ของคนที่ ให้มำกกวำ่รบั

ข้ำพเจ้ำรกัพระบิดำบนสวรรค ์
ข้ำพเจ้ำรกัพระผู้ช่วยให้รอด ข้ำพเจ้ำ
รกัพระกิตตคิณุ ข้ำพเจ้ำรกัศำสนจักร
น้ี ข้ำพเจ้ำรกัครอบครวั ข้ำพเจ้ำรกั
ชีวติอันแสนวเิศษน้ี ทัง้หมดล้วนเกี่ยว
กับควำมรกั

ขอให้วนัร�ำลึกถึงกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดวนัน้ี
เป็นวนัที่เรำแตล่ะคนเริม่ตน้ใหม่ทำง
วญิญำณ ขอให้วนัน้ีเป็นวนัเริม่ตน้ชีวติ
ที่เป่ียมดว้ยควำมรกั “ศิลำรำกฐำนใน
ชีวติประจ�ำวนัของเรำ”

ขอให้ ใจเรำเป่ียมดว้ยควำมรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต ์เครือ่งหมำย
ที่แท้จรงิของสำนุศิษย์ที่แท้จรงิทุก
คนของพระเยซูครสิต ์ข้ำพเจ้ำสวด
อ้อนวอนในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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อำจหลงผิดหรอืตกอยู่ ในควำมไม่แข็ง
ขันไดสั้กวนัถ้ำพวกเขำไม่อดทนจนกวำ่
ชีวติจะหำไม่ ขอให้เรำจ�ำใส่ ใจและเน้น
ย�ำ้ในควำมคดิเรำเสมอวำ่ “ส่ิงน้ีจะไม่
เกิดขึน้กับฉัน”

เมือ่พระเยซูครสิตท์รงสอนในคำเปอร
นำอุมวำ่ “สำวกของพระ องคห์ลำยคน
ถด ถอย ไม่ตดิ ตำมพระ องคต์อ่ ไปอีก

“พระเยซูตรสักับสิบสองคนน้ันวำ่ 
‘พวกท่ำนก็จะจำกเรำไปดว้ยหรอื?’” 3

ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่วนัน้ี พระเยซูครสิต์
ตรสัถำมเรำทุกคนที่ ไดท้�ำพันธสัญญำ
ศักดิสิ์ทธิ์กับพระองคว์ำ่ “พวกท่ำนก็จะ
จำกเรำไปดว้ยหรอื?”

ขำ้พเจ้ำสวดออ้นวอนขอใหเ้รำทกุ 
คนตอบเช่นเดยีวกบัซีโมน เปโตร 
ดว้ยควำมเข้ำใจอนัลึกซึง้เกีย่วกบัส่ิงที่
นิรนัดรสงวนไว้ ใหเ้รำวำ่ “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้ พวกข้ำพระองคจ์ะจำกไปหำใครได?้ 
พระองคท์รงมีถอ้ยค�ำแหง่ชีวตินิรนัดร”์ 4

ขอใหเ้รำซ่ือสัตย์ตอ่ส่ิงทีเ่รำเช่ือและรู ้
หำกเรำไม่ไดด้�ำเนินชีวติตำมควำมรูข้อง
เรำ ขอใหเ้รำเปลีย่น คนบำปทีด่งึดนัใน
บำปของตน และไมก่ลบัใจ จะจมลกึลงไป
เรือ่ยๆ ในควำมสกปรก จนกระทัง่ซำตำน
ขอรบัพวกเขำไวกั้บตวั ท�ำลำยโอกำสที่
พวกเขำจะไดก้ลบัใจ ไดร้บักำรใหอ้ภยั 
และไดร้บัพรทัง้หมดของนิรนัดร

ข้ำพเจ้ำไดย้ินข้ออ้ำงมำกมำยจำก
คนที่หยุดมีส่วนรว่มอย่ำงแข็งขันใน
ศำสนจักรและสูญเสียวสัิยทัศน์ที่ถูก
ตอ้งตอ่จุดประสงคข์องกำรเดนิทำงของ
เรำบนโลกน้ี ข้ำพเจ้ำชักชวนให้พวกเขำ
ใครค่รวญและกลับมำ เพรำะข้ำพเจ้ำ
เช่ือวำ่จะไม่มี ใครสำมำรถแก้ตวัตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้ำพระเยซูครสิต์ ได้

เมือ่เรำรบับพัตศิมำ เรำท�ำพนัธสัญญำ 
—ไม่ไดท้�ำกับมนุษย์แตก่ับพระผู้ช่วย
ให้รอด โดยรบัปำกวำ่จะ “รบัพระนำม
ของพระเยซูครสิต,์ โดยมุ่งมั่นรบัใช้
พระองคจ์นกวำ่ชีวติจะหำไม่” 5

กำรเข้ำรว่มกำรประชุมศีลระลึกเป็น
วธิีส�ำคญัวธิีหน่ึงที่เรำสำมำรถประเมิน
ควำมมุ่งมั่นรบัใช้พระองคข์องเรำ ควำม

ทรหดอดทนทำงวญิญำณของเรำ และ
กำรเตบิโตของศรทัธำที่เรำมีตอ่พระ
เยซูครสิต์

กำรรบัส่วนศีลระลึกเป็นส่ิงส�ำคญั
ที่สุดที่เรำท�ำในวนัสะบำโต พระเจ้ำ
ทรงอธิบำยศำสนพิธีน้ีกับอัครสำวก
ก่อนสิน้พระชนม์ พระองคท์รงอธิบำย
ในทวปีอเมรกิำเช่นกัน พระองคร์บัส่ัง
กับเรำวำ่ถ้ำเรำเข้ำรว่มศำสนพิธีน้ี น่ัน
จะเป็นประจักษ์พยำนตอ่พระบิดำวำ่
เรำระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลำ และ
พระองคท์รงสัญญำวำ่เรำจะมีพระ
วญิญำณของพระองคอ์ยู่กับเรำ 6

ในค�ำสอนที่แอลมำผู้บุตรให้กับ
ชิบลันบุตรชำย เรำพบค�ำแนะน�ำและค�ำ
เตอืนที่ชำญฉลำดซ่ึงช่วยให้เรำซ่ือสัตย์
ตอ่พันธสัญญำของเรำ

“จงแน่ใจวำ่ลูกจะไม่ทะนงตนจน
ถือด;ี แท้จรงิแล้ว, จงแน่ใจวำ่ลูกจะไม่
โอ้อวดปัญญำตนเอง, หรอืพละก�ำลัง
มำกของลูก.

“จงใช้ควำมองอำจ, แต่ไม่ ใช่วำง
เขื่อง; และจงแน่ใจดว้ยวำ่ลูกหักห้ำม
ควำมลุ่มหลงทัง้ปวงของลูก, เพื่อลูก
จะเต็มไปดว้ยควำมรกั; จงแน่ใจวำ่ลูก
ละเวน้จำกควำมเกียจครำ้น” 7

หลำยปีก่อน ช่วงพักรอ้น ข้ำพเจ้ำ
ตอ้งกำรไปพำยเรอืคำยัคเป็นครัง้แรก 
ข้ำพเจ้ำเช่ำเรอืคำยัค และออกทะเล

ดว้ยควำมกระตอืรอืรน้เต็มที่
ไม่กี่นำทีหลังจำกน้ัน คลื่นท�ำให้เรอื

คำยัคพลิกคว�ำ่ ข้ำพเจ้ำพยำยำมตัง้ล�ำ
อีกครัง้โดยใช้มือข้ำงหน่ึงจับไม้พำยและ
อีกข้ำงหน่ึงจับเรอืคำยัคพลิกขึน้มำ

ข้ำพเจ้ำพำยเรอืคำยัคอีกครัง้ แต่ไม่
กี่นำที ให้หลัง เรอืคำยัคก็พลิกคว�ำ่อีก 
ข้ำพเจ้ำพยำยำมพำยต่อ แต่ไม่ ได้ผล 
จนกระทั่งคนที่เข้ำใจเรือ่งกำรพำยเรอื
คำยัคบอกข้ำพเจ้ำวำ่ใต้ท้องเรอืมีรอยรัว่
แน่นอน เมื่อน� ้ำเข้ำมำในเรอื ท�ำให้เรอื
เอียงไปมำจึงบังคับเรอืไม่ ได้ ข้ำพเจ้ำ
ลำกเรอืคำยัคเข้ำฝ่ัง ดึงจุกออก และ
แน่นอน น� ้ำจ�ำนวนมำกไหลออกมำ

ข้ำพเจ้ำคดิวำ่บำงครัง้เรำใช้ชีวติอยู่
กับบำปที่ขัดขวำงควำมก้ำวหน้ำทำง
วญิญำณของเรำ เหมือนรอยรัว่ในเรอื
คำยัคของข้ำพเจ้ำ 

หำกเรำดงึดนัในบำปของเรำ เรำจะ
ลมืพนัธสัญญำทีท่�ำไวก้บัพระเจำ้ แมถ้งึ
กบัพลกิคว�ำ่อยูต่ลอดเวลำเพรำะควำมไม่
สมดลุทีบ่ำปเหลำ่น้ันสรำ้งขึน้ในชีวติเรำ

เหมอืนรอยรัว่ในเรอืคำยคัของ
ขำ้พเจำ้ เรำตอ้งจดักำรรอยรัว่ในชีวติเรำ 
บำปบำงอยำ่งจะตอ้งพยำยำมกลบัใจมำก 
กวำ่บำปอย่ำงอื่น

ดว้ยเหตน้ีุเรำจงึควรถำมตวัเรำวำ่ เรำ
คดิวำ่เจตคตขิองเรำตอ่พระผูช่้วยให้
รอดและงำนของพระองคอ์ยูท่ี่ ใด เรำอยู่
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ในสถำนกำรณ์ของเปโตรเมือ่เขำปฏเิสธ
พระเยซูครสิตห์รอืไม ่หรอืเรำกำ้วหน้ำ
ถงึจดุทีเ่รำมีเจตคตแิละควำมมุง่มัน่
แบบเปโตรหลังจำกเขำไดร้บังำนมอบ
หมำยครัง้ใหญจ่ำกพระผูช่้วยใหร้อด 8

เรำต้องพยำยำมเช่ือฟังพระบัญญัติ
ทุกข้อและเอำใจใส่พระบัญญัติที่เรำ
รักษำได้ยำกที่สุด พระเจ้ำจะทรงอยู่
ข้ำงเรำ ทรงช่วยเรำในยำมที่เรำต้องกำร
และอ่อนแอ และหำกเรำแสดงควำม
ปรำรถนำที่จริงใจและท�ำตำมน้ัน 
พระองค์จะทรงท�ำให้ “ส่ิงที่อ่อนแอ
กลับเข้มแข็ง” 9

กำรเช่ือฟังจะให้พลังเรำเอำชนะ
บำป เรำตอ้งเข้ำใจเช่นกันวำ่กำรทดลอง
ศรทัธำของเรำเรยีกรอ้งให้เรำเช่ือฟัง 
บ่อยครัง้มักจะไม่รูผ้ล

ข้ำพเจ้ำขอเสนอสูตรที่จะช่วยให้เรำ
อดทนจนกวำ่ชีวติจะหำไม่

1. สวดอ้อนวอนและอ่ำนพระคมัภีร ์
ทุกวนั

2. รบัส่วนศีลระลึกดว้ยใจที่ชอกช�ำ้และ
วญิญำณที่ส�ำนึกผิด ทุกสัปดำห์

3. จ่ำยส่วนสิบและเงินบรจิำคอดอำหำร
ของเรำทุกเดอืน

4. ตอ่ใบรบัรองพระวหิำรของเรำ— 
ทุกสองปี—ทุกปีส�ำหรบัเยำวชน

5. รบัใช้งำนของพระเจ้ำตลอดชีวติเรำ

ขอให้ควำมจรงิอันส�ำคญัยิ่งของพระ
กิตตคิณุท�ำให้ ใจเรำหนักแน่น และ
รกัษำชีวติเรำให้ ไรร้อยรัว่ที่สำมำรถขัด
ขวำงกำรเดนิทำงอย่ำงปลอดภัยผ่ำน
ทะเลของชีวติน้ี

ควำมส�ำเรจ็ในวธิีของพระเจ้ำมีรำคำ 
และวธิีเดยีวที่จะประสบควำมส�ำเรจ็คอื
จ่ำยรำคำน้ัน

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุอย่ำงยิ่งที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงอดทนจนพระชนม์ชีพ
หำไม่ โดยทรงพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำร
ชดใช้ส�ำเรจ็

พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อบำป 
ควำมเจ็บปวด ควำมเศร้ำ ควำมปวด
ร้ำว ควำมทุพพลภำพ และควำมกลัว
ของเรำ พระองค์จึงทรงทรำบวิธีช่วย
เรำ วิธีดลใจเรำ วิธีปลอบโยนเรำ และ
วิธีท�ำให้เรำเข้มแข็งเพื่อเรำจะอดทน

และได้รับมงกุฎที่สงวนไว้ส�ำหรับผู้ ไม่
พ่ำยแพ้

ชีวติเรำแตล่ะคนตำ่งกัน เรำล้วน
มีเวลำของกำรทดลอง เวลำส�ำหรบั
ควำมสุข เวลำส�ำหรบักำรตดัสินใจ เวลำ
ส�ำหรบักำรเอำชนะอุปสรรค และเวลำ
ส�ำหรบัใช้ โอกำสให้เป็นประโยชน์

ไม่วำ่สถำนกำรณ์ส่วนตวัของเรำเป็น
เช่นไร ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระบิดำบน
สวรรคท์รงมีพระด�ำรสัอย่ำงสม�่ำเสมอวำ่ 
“เรำรกัเจ้ำ เรำสนับสนุนเจ้ำ เรำอยู่กับ
เจ้ำ อย่ำยอมแพ้ กลับใจและอดทนใน
เส้นทำงที่เรำแสดงให้เจ้ำเห็น เรำรบัรอง
กับเจ้ำวำ่เรำจะไดพ้บกันอีกครัง้ในบ้ำน
ซีเลสเชียลของเรำ”  ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. มัทธิว 24:13.
 2. คูม่ือพระคมัภีร,์ “อดทน (กำร),” 

scriptures.lds.org.
 3. ยอห์น 6:66–67.
 4. ยอห์น 6:68.
 5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:37.
 6. ด ู3 นีไฟ 18:7.
 7. แอลมำ 38:11–12.
 8. ด ูมำระโก 16:15.
 9. อีเธอร ์12:27.
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ท่ำนพูดอย่ำงแผ่วเบำ ดเูหมือนท่ำน
สงบน่ิง ท่ำนก�ำลังรำยงำนส่ิงที่ท่ำนรูว้ำ่
จรงิ ท่ำนเริม่เก็บข้ำวของส่วนตวัของ
คณุแม่อย่ำงเงียบๆ ท่ำนเข้ำไปในห้อง
โถงโรงพยำบำลเพื่อขอบคณุพยำบำล
และแพทย์แตล่ะคนที่ดแูลคณุแม่มำ
หลำยวนั

คณุพ่อมีควำมเป็นเพื่อนของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ ในขณะน้ันเพื่อรูสึ้ก รู ้
และท�ำส่ิงที่ท่ำนท�ำวนัน้ัน ท่ำนไดร้บัค�ำ
สัญญำเหมือนหลำยคนไดร้บั “เพื่อพวก
เขำจะมีพระวญิญำณของพระองคอ์ยู่
กับพวกเขำตลอดเวลำ” (คพ. 20:79)

ควำมหวงัของข้ำพเจ้ำวนัน้ีคอืเพิ่ม
ควำมปรำรถนำและควำมสำมำรถของ
ท่ำนในกำรรบัพระวญิญำณบรสุิทธิ์ พึง
จ�ำไวว้ำ่พระองคท์รงเป็นสมำชิกองค์
ที่สำมของพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค ์
พระบิดำและพระบุตรทรงเป็นสัตภำวะ
ที่ฟ้ืนคนืชีวติแล้ว พระวญิญำณบรสุิทธิ์
ทรงมีรปูกำยเป็นวญิญำณ (ด ูค.พ. 
130:22) ท่ำนเลือกไดว้ำ่จะรบัพระองค์
และตอ้นรบัพระองคเ์ข้ำมำในใจและ
ควำมคดิท่ำนหรอืไม่

เงื่อนไขซ่ึงเรำจะไดร้บัพรสูงส่งน้ัน
บอกไวชั้ดเจนในถ้อยค�ำที่กล่ำวทุก
สัปดำห์แตอ่ำจจะไม่ซึมเข้ำมำในควำม
คดิและในใจท่ำนตลอดเวลำ เพื่อให้มี
พระวญิญำณเรำตอ้ง “ระลึกถึง [พระผู้
ช่วยให้รอด] ตลอดเวลำ” และ “รกัษำ
พระบัญญัตขิองพระองค”์ (คพ. 20:77

ในช่วงเวลำน้ีของปีช่วยใหเ้รำระลกึ
ถงึกำรพลพีระชนมชี์พของพระผูช่้วย
ใหร้อดและกำรลกุออกจำกอโุมงคเ์ป็น
สัตภำวะท่ีฟ้ืนคนืพระชนม ์หลำยทำ่นมี
ภำพเหตกุำรณ์เหลำ่น้ันอยู่ ในควำมทรงจ�ำ 
ขำ้พเจำ้เคยยนือยู่กบัภรรยำนอกอโุมงค์
แหง่หน่ึงในเยรซูำเล็ม หลำยคนเช่ือวำ่
เป็นอโุมงคซ่ึ์งพระผูช่้วยใหร้อดผูถ้กูตรงึ
กำงเขนทรงออกมำเป็นพระผูเ้ป็นเจำ้ที่
ฟ้ืนคนืพระชนมแ์ละทรงพระชนม์

มัคคุเทศก์ที่น่ำนับถือวนัน้ันผำยมือ
และพูดกับเรำวำ่ “มำดูอุโมงค์เปล่ำทำง
น้ีครบั”

ของเรำบนแผ่นดนิโลก ข้ำพเจ้ำส�ำนึก
คณุที่ทรำบวำ่พระองคท์รงชดใช้บำป
ของเรำและทรงลุกขึน้ในกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ ทุกวนัข้ำพเจ้ำไดร้บัพรที่รู้
วำ่ เพรำะกำรชดใช้ของพระองค ์สัก
วนัข้ำพเจ้ำจะฟ้ืนคนืชีวติไปอยู่กับ
ครอบครวัที่รกัตลอดกำล

ข้ำพเจ้ำรู้เรื่องเหล่ำน้ีโดย วิธีเดียว ที่
เรำแต่ละคนสำมำรถรู้ ได้ พระวิญญำณ
บริสุทธิ์ตรัสกับควำมนึกคิดและใจ
ข้ำพเจ้ำว่ำน่ีเป็นควำมจริง—ไม่ ใช่แค่
ครัง้เดียวแต่บ่อยครัง้ ข้ำพเจ้ำต้องกำร
ค�ำปลอบโยนอย่ำงต่อเน่ืองน้ัน เรำ
ล้วนประสบเรื่องเศร้ำซ่ึงในช่วงน้ันเรำ
ต้องกำรควำมมั่นใจจำกพระวิญญำณ 
ข้ำพเจ้ำรู้สึกเช่นน้ันวันหน่ึงขณะยืน
อยู่กับคุณพ่อข้ำพเจ้ำในโรงพยำบำล 
เรำมองดูคุณแม่หำยใจสองสำมเฮือก
—จนสิน้ลม เมื่อเรำมองดูใบหน้ำของ
ท่ำน ท่ำนยิม้ขณะควำมเจ็บปวดหำย
ไป หลังจำกเงียบไปครู่หน่ึง คุณพ่อก็
พูดขึน้ก่อน ท่ำนพูดว่ำ “สำวน้อยกลับ
บ้ำนแล้ว”

โดยประธานเฮนรีย์บี.อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุ
ส�ำหรบัโอกำสที่ ไดพู้ดกับท่ำน
ในวนัสะบำโตของพระเจ้ำ ใน

กำรประชุมใหญ่สำมัญของศำสนจักร 
เน่ืองในเทศกำลอีสเตอรน้ี์ ข้ำพเจ้ำ
ขอบพระทัยพระบิดำบนสวรรคส์�ำหรบั
ของประทำนแห่งพระบุตรที่รกัของ
พระองค ์ผู้อำสำเสด็จมำเป็นพระผู้ ไถ่

พระวญิญาณของ
พระองคส์ถิตกบัท่าน
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนสุดหัวใจขอให้ท่านได้ยินสุรเสียงของพระวิญญาณ 
ซ่ึงส่งมาให้ท่านอย่างเผ่ือแผ่
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เรำก้มตวัเข้ำไป เรำเห็นม้ำน่ังหินชิด
ผนัง แตอ่ีกภำพหน่ึงเข้ำมำในควำมคดิ
ข้ำพเจ้ำ จรงิเท่ำกับส่ิงที่เรำเห็นวนัน้ัน 
คอืภำพของมำรยี์ คนที่อัครสำวกปล่อย
ให้อยู่ที่อุโมงค ์น่ันคอืส่ิงที่พระวญิญำณ
ให้ข้ำพเจ้ำเห็นและแม้ ไดย้ินในควำม
คดิ ชัดเจนเท่ำข้ำพเจ้ำอยู่ที่น่ันวำ่ 

“ส่วนมำ รยี์ยังยืนรอ้ง ไห้อยู่
นอก อุโมงค ์ขณะ ที่รอ้ง ไห้อยู่ นำงก้ม ลง
มองเข้ำไปในอุโมงค์

“และเห็นทูต สวรรคส์ององค ์สวม
เสือ้ขำว น่ังอยู่ที่ที่เขำวำงพระ ศพ
พระ เยซู องคห์น่ึงอยู่เบือ้งพระ เศียร อีก
องคห์น่ึงอยู่เบือ้งพระ บำท

“ทูตทัง้ สองพูดกับมำ รยี์วำ่ หญิงเอ๋ย
รอ้ง ไห้ท�ำไม? นำงตอบวำ่ เพรำะเขำเอำ
องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำของข้ำพ เจ้ำไป และ
ข้ำพ เจ้ำไม่ทรำบวำ่เอำไปไวท้ี่ ไหน

“เมื่อมำ รยี์พูดอย่ำงน้ันแล้ว ก็
หัน กลับ มำและเห็นพระ เยซูทรงยืนอยู่ 
แต่ไม่ทรำบวำ่เป็นพระ องค์

“พระ เยซูตรสัถำมวำ่ หญิงเอ๋ย 
รอ้งไห้ท�ำไม? ตำมหำใคร? มำรยี์เข้ำใจวำ่
พระองคเ์ป็นคนท�ำสวนจึงตอบวำ่ นำย
เจ้ำข้ำ ถ้ำท่ำนเอำพระองค์ ไป ขอบอกให้
ดฉัินรูว้ำ่เอำพระองค์ ไปไวท้ี่ ไหน ดฉัิน
จะไดร้บัพระองค์ ไป

“พระเยซูตรสักับนำงวำ่ มำรยี์เอ๋ย 
มำ รยี์จึงหันมำทูลพระ องคเ์ป็นภำษำ
ฮีบรวูำ่ รบั โบ นี (ซ่ึงแปล วำ่ท่ำนอำ จำรย์)

“พระ เยซูตรสักับนำงวำ่ อย่ำ
หน่วง เหน่ียวเรำไว ้เพรำะเรำยังไม่ ได้
ขึน้ไปหำพระ บิดำของเรำ แตจ่งไป
หำพวกพี่ น้องของเรำ และบอกเขำ
วำ่เรำก�ำลังจะขึน้ไปหำพระ บิดำของ
เรำ และพระ บิดำของพวก ท่ำน ไป
หำพระ เจ้ำของเรำ และพระ เจ้ำของ
พวก ท่ำน” (ยอห์น 20:11–17)

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้รูสึ้กบำง
อย่ำงที่มำรยี์รูสึ้กที่อุโมงคแ์ละสำวกอีก
สองคนรูสึ้กบนถนนไปเอมมำอูสขณะ
พวกเขำเดนิกับพระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืน
คนืพระชนม์ พลำงคดิวำ่พระองคท์รง
เป็นผู้มำเยือนเยรซูำเล็ม

“เขำทัง้ สองจึงคะ ยัน้ คะ ยอพระ องค์
วำ่ เชิญท่ำนมำพักดว้ย กันเถิด เพรำะ
จวนจะค�ำ่และใกล้จะหมดวนัอยู่แล้ว
พระ องคจ์ึงเสด็จเข้ำไปพักอยู่กับเขำ

“เมื่อประทับที่ โตะ๊อำหำรกับพวกเขำ 
พระองคท์รงหยิบขนมปัง ขอพระพร 
แล้วทรงหักส่งให้เขำ

“ตำของเขำทัง้สองก็เปิดออกและ
เขำก็จ�ำพระองค์ ได ้แล้วพระองคก็์
อันตรธำนไปจำกเขำ

“เขำจึงพูดกันวำ่ ใจเรำรุม่รอ้นภำยใน
เมื่อพระองคต์รสัตำมทำง และเมื่อทรง
อธิบำยพระคมัภีร์ ให้เรำฟังไม่ ใช่หรอื?” 
(ลูกำ 24:29–32)

ถ้อยค�ำเหล่ำน้ันบำงส่วนกล่ำวซ�ำ้ใน
กำรประชุมศีลระลึกที่ข้ำพเจ้ำเข้ำรว่ม
กวำ่ 70 ปีที่แล้ว ในสมัยน้ันกำรประชุม
ศีลระลึกจัดช่วงเย็น ตอนน้ันข้ำงนอก
มืด ผู้เข้ำรว่มประชุมรอ้งเพลงที่คุน้หู
เหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำไดย้ินมำแล้วหลำยครัง้ 
แตค่วำมทรงจ�ำที่ยังอยู่คอืควำมรูสึ้กใน
คนืพิเศษน้ัน เพลงน้ันท�ำให้ข้ำพเจ้ำ
ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมำกขึน้ บำงที
ถ้ำข้ำพเจ้ำท่องค�ำรอ้ง พวกเรำทุกคน
อำจจะนึกออก

สถิตกับข้าสายัณห์วนัน้ี
ทิวาลาปฐพี
ความมืดโรยตวัทั่วท้องธานี
ราตรเีลือ่นใกล้เข้ามา
ข้าขอเชิญพระองคเ์ยือนดวงจิต
สถิตในเรอืนของข้า

สถิตกับข้าสายัณห์วนัน้ี
วนัน้ีพระทรงเคยีงใกล้
ท�าให้ดวงจิตข้าน้ันลุกไหม้
เมือ่ไดต้ดิตอ่พระองค์
ค�าพระองคน้ั์นเป่ียมล้นจิตข้า
จนพาข้าเคยีงพระองค์

โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า 
ราตรสีายัณห์วนัน้ี
โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า
ราตรสีายัณห์วนัน้ี 1

ล�ำ้คำ่กวำ่ควำมทรงจ�ำเรือ่งเหตกุำรณ์
คอืควำมทรงจ�ำเรือ่งพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ทรงสัมผัสใจเรำและทรงยืนยัน
ควำมจรงิอย่ำงตอ่เน่ือง ล�ำ้คำ่กวำ่กำร
เห็นดว้ยตำเรำหรอืจดจ�ำถ้อยค�ำที่พูด
ไวแ้ละอ่ำนคอืกำรหวนนึกถึงควำม
รูสึ้กที่มำกับสุรเสียงแผ่วเบำของพระ
วญิญำณ นำนๆ ครัง้ข้ำพเจ้ำรูสึ้กเหมือน
คนเดนิทำงบนถนนไปเอมมำอูส—
เป็นกำรเผำไหม้ที่อ่อนโยนแตชั่ดเจนใน
ใจ บ่อยกวำ่น้ันคอืรูสึ้กถึงควำมสวำ่งและ
ควำมมั่นใจเงียบๆ

เรำมีค�ำสัญญำล�ำ้คำ่วำ่จะมีพระ
วญิญำณบรสุิทธ์ิเป็นเพือ่น และมคี�ำ
แนะน�ำท่ีถกูตอ้งวำ่จะรบัของประทำน
น้ันอยำ่งไร ผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัมอบอ�ำนำจจำก
พระเจ้ำกล่ำวถอ้ยค�ำน้ีขณะวำงมอืบน
ศีรษะเรำ “จงรบัพระวญิญำณบรสุิทธิ”์ 
ขณะน้ันทำ่นและข้ำพเจ้ำมีควำมมัน่ใจ
วำ่พระองคจ์ะถกูส่งมำ แตข้่อผกูมดัของ
เรำคอืเลือกเปิดใจรบักำรปฏิบัตศิำสนกิจ
ของพระวญิญำณ ตลอดชีวติ

ประสบกำรณ์ของท่ำนศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธให้แนวทำง ท่ำน
เริม่และด�ำเนินกำรปฏิบัตศิำสนกิจตอ่
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เน่ืองดว้ยกำรตดัสินใจวำ่ปัญญำของ
ท่ำนเองไม่มำกพอจะรูว้ำ่ท่ำนควรเดนิ
เส้นทำงใด ท่ำนเลือกอ่อนน้อมถ่อมตน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ

ตอ่มำ โจเซฟเลือกทูลถำมพระผู้
เป็นเจ้ำ ท่ำนสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธำ
วำ่พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงตอบ ค�ำตอบมำ
เมื่อท่ำนเป็นเด็กหนุ่ม ข่ำวสำรเหล่ำน้ัน
มำเมื่อท่ำนจ�ำเป็นตอ้งรูว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
จะทรงสถำปนำศำสนจักรของพระองค์
อย่ำงไร พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรง
ปลอบโยนและน�ำทำงท่ำนตลอดชีวติ

ทำ่นเช่ือฟังกำรดลใจเมือ่เป็นเรือ่ง
ยำก อย่ำงเช่น ทำ่นไดร้บับญัชำใหส่้งอคัร
สำวกสิบสองไปองักฤษทัง้ทีท่ำ่นตอ้งกำร
พวกเขำมำกทีสุ่ด ทำ่นส่งพวกเขำไป

ทำ่นยอมรบักำรแก้ ไขและกำร
ปลอบโยนจำกพระวญิญำณเมือ่ทำ่นถกู
จองจ�ำและวสุิทธิชนถกูกดขีอ่ยำ่งเลวรำ้ย 
ทำ่นเช่ือฟังเมือ่ทำ่นไปตำมถนนสู่คำรเ์ทจ 
ทัง้ทีรู่ว้ำ่ทำ่นเผชิญอนัตรำยถงึตำย

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟเป็นแบบ
อย่ำงให้เรำรูว้ธิีรบักำรน�ำทำงและกำร
ปลอบโยนตอ่เน่ืองผ่ำนพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์

กำรเลือกอย่ำงแรกที่ท่ำนท�ำคอื
อ่อนน้อมถ่อมตนตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ

สองคอืสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธำใน
พระเจ้ำพระเยซูครสิต์

สำมเช่ือฟังอย่ำงครบถ้วน กำรเช่ือฟัง
อำจหมำยถึงลงมือท�ำอย่ำงรวดเรว็ อำจ
หมำยถึงเตรยีม หรอือำจหมำยถึงรอรบั
กำรดลใจเพิ่มเตมิดว้ยควำมอดทน

และส่ีคอืสวดอ้อนวอนให้รูค้วำม
ตอ้งกำร รู้ ใจของผู้อื่นและรูว้ธิีช่วยพวก
เขำแทนพระเจ้ำ โจเซฟสวดอ้อนวอน
ให้วสุิทธิชนที่เดอืดรอ้นเมื่อท่ำนอยู่ ใน
เรอืนจ�ำ ข้ำพเจ้ำมี โอกำสสังเกตศำสดำ
พยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำขณะพวก
ท่ำนสวดอ้อนวอน ทูลขอกำรดลใจ รบั
กำรน�ำทำง และปฏิบัตติำมน้ัน

ข้ำพเจ้ำเห็นพวกท่ำนสวดอ้อนวอน
บ่อยมำกเกี่ยวกับคนที่พวกท่ำนรกัและ
รบัใช้ ควำมห่วงใยผู้อื่นดเูหมือนจะ

เปิดใจพวกท่ำนให้รบักำรดลใจ ส่ิงน้ัน
สำมำรถเปิดใจท่ำนไดเ้ช่นกัน

กำรดลใจจะช่วยท่ำนปฏิบัติศำสนกิจ 
ต่อผู้อื่นแทนพระเจ้ำ ท่ำนเคยเห็นเช่น
น้ันในประสบกำรณ์ของท่ำน ข้ำพเจ้ำ
ก็เคยเห็น อธิกำรของข้ำพเจ้ำเคยพูด
กับข้ำพเจ้ำ—เวลำที่ภรรยำข้ำพเจ้ำ
มีควำมเครียดมำกในชีวิตเธอเอง
—“ทุกครัง้ที่ผมได้ยินว่ำคนในวอร์ด
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ เม่ือผมไปช่วย 
ผมพบภรรยำคุณอยู่ที่น่ันก่อนแล้ว 
เธอท�ำอย่ำงไร”

เธอเหมือนทุกคนที่เป็นผู้ปฏิบัติ
ศำสนกิจท่ียิ่งใหญ่ ในอำณำจักรของ
พระเจ้ำ ดูเหมือนจะมีอยู่สองส่ิงที่
พวกเขำท�ำ ผู้ปฏิบัติศำสนกิจที่ยิ่งใหญ่
มีคุณสมบัติคู่ควรรับพระวิญญำณ
บริสุทธิ์เป็นเพื่อนเกือบตลอดเวลำ 
และพวกเขำมีคุณสมบัติคู่ควรรับของ
ประทำนแห่งจิตกุศล ซ่ึงคือควำมรัก
อันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ของประทำน
เหล่ำน้ันเพิ่มพูนในพวกเขำขณะพวก
เขำใช้ของประทำนในกำรรับใช้เพรำะ
รักพระเจ้ำ

วธิีที่กำรสวดอ้อนวอน กำรดลใจ และ
ควำมรกัของพระเจ้ำท�ำงำนดว้ยกันใน
กำรรบัใช้ของเรำอธิบำยไวค้รบถ้วนใน
ถ้อยค�ำเหล่ำน้ี

“ส่ิง ใดที่พวก ท่ำนขอในนำมของเรำ 
เรำจะท�ำส่ิง น้ัน

“ถ้ำพวก ท่ำนรกัเรำ ท่ำนก็จะ
ประ พฤตติำมบัญญัตขิองเรำ

“เรำจะทูลขอพระบิดำ และพระองค์

จะประทำนผู้ช่วยอีกผู้หน่ึงให้กับพวก
ท่ำน เพื่อจะอยู่กับท่ำนตลอดไป

“คอืพระ วญิ ญำณแห่งควำมจรงิซ่ึง
โลกรบัไว้ ไม่ ได ้เพรำะมองไม่เห็นและ
ไม่รู ้จักพระ องค ์พวก ท่ำนรู ้จักพระ องค์
เพรำะพระ องคส์ถิตอยู่กับท่ำน และจะ
ประ ทับอยู่ท่ำม กลำงท่ำน

“เรำจะไม่ละ ทิง้พวก ท่ำนไว้ ให้เป็น
ลูก ก�ำ พรำ้ เรำจะมำ หำท่ำน

“อีก หน่อย หน่ึงโลกก็จะไม่เห็นเรำ 
แตพ่วก ท่ำนจะเห็นเรำ เพรำะเรำมีชีวติ
อยู่ พวก ท่ำนก็จะมีชีวติอยู่ดว้ย

“ ในวนั น้ัน ท่ำนจะรูว้ำ่เรำอยู่ ใน
พระ บิดำ และพวก ท่ำนอยู่ ในเรำและเรำ
อยู่ ในท่ำน

“ ใครที่มีบัญญัตขิองเรำ และ
ประ พฤตติำมบัญญัตเิหล่ำ น้ัน คนน้ัน
เป็นคนที่รกัเรำ และคนที่รกัเรำน้ัน
พระ บิดำของเรำจะทรงรกัเขำ และเรำ
จะรกัเขำ และจะส�ำแดงตวัให้ปรำ กฏแก่
เขำ” (ยอห์น 14:14–21)

ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนส่วนตัววำ่
ขณะน้ีพระบิดำทรงรูจ้ักท่ำน ทรำบ
ควำมรูสึ้กของท่ำน ตลอดจนควำม
ต้องกำรทำงวญิญำณและทำงโลกของ
ทุกคนรอบข้ำงท่ำน ข้ำพเจ้ำแสดง
ประจักษ์พยำนวำ่พระบิดำและพระ
บุตรทรงส่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์มำ
ให้ทุกคนท่ีมีของประทำนน้ัน ทูลขอ
พรน้ัน และพยำยำมมีค่ำควรกับพร
น้ัน ทัง้พระบิดำ พระบุตร และพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ ไม่ทรงท�ำให้เรำฝืนใจ
รบัพระองค์เข้ำมำในชีวติ เรำมีอิสระท่ี
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ดนิโลก กำรฟ้ืนคนืชีวติน้ันมอบส่ิงที่
อัครสำวกเปโตรเรยีกวำ่ “ควำมหวงัที่
ยั่งยืน” (1 เปโตร 1:3) ให้แก่เรำ ควำม
หวงัที่ยั่งยืนดงักล่ำวคอืควำมเช่ือมั่น
ของเรำวำ่ควำมตำยไม่ ใช่จุดจบของอัต
ลักษณ์แตเ่ป็นเพียงขัน้ตอนจ�ำเป็นใน
แผนอันเป่ียมพระเมตตำของพระบิดำ
บนสวรรคเ์พื่อควำมรอดของบุตรธิดำ
ของพระองค ์แผนน้ันเรยีกรอ้งให้มี
กำรเปลี่ยนแปลงจำกควำมเป็นมรรตยั
สู่ควำมเป็นอมตะ ศนูย์กลำงของกำร
เปลี่ยนแปลงน้ันคอือำทิตย์อัสดงแห่ง
ควำมตำยและอรณุรุง่โรจน์ซ่ึงเกิดขึน้
ไดด้ว้ยกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเจ้ำ
พระผู้ช่วยให้รอดของเรำซ่ึงเรำเฉลิม
ฉลองในวนัอำทิตย์อีสเตอรน้ี์

II.
ในบทเพลงสวดอันไพเรำะซ่ึง

ประพันธ์ค�ำรอ้งโดยเอไลซำ อำร.์ สโนว ์
เรำรอ้งวำ่

ช่างรุง่โรจน์ สมบูรณ์ และยิ่งใหญ่
โอ้ แผนงานแห่งการไถ่
ซึง่ความเทีย่งธรรมความรกัเมตตา
ประสานปรองดองเมืองฟ้า! 1

โดยประธานดลัลินเอช.โอค๊ส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

I.
พี่น้องทัง้หลำย เช่นเดียวกับพวก

ท่ำน ข้ำพเจ้ำรู้สึกประทับใจ ได้รับกำร
จรรโลงใจและกำรดลใจอย่ำงลึกซึง้จำก
ข่ำวสำรและบทเพลงและควำมรู้สึก
ของเวลำน้ีที่เรำมีร่วมกัน ข้ำพเจ้ำพูด
แทนท่ำนในกำรแสดงควำมขอบคุณ
ต่อพี่น้องชำยหญิงของเรำ ในฐำนะ
เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้ำ ที่ ให้
ผลของพลังที่เพิ่มขึน้แก่เรำจำกกำรอยู่
ด้วยกันเวลำน้ี

ข้ำพเจ้ำซำบซึง้ใจที่ ไดพู้ดกับท่ำนทัง้
หลำยในวนัอำทิตย์อีสเตอร ์วนัน้ีเรำกับ
ชำวครสิตอ์ื่นๆ รว่มเฉลิมฉลองกำรฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์
ส�ำหรบัสมำชิกศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย กำรฟ้ืน
คนืพระชนม์อย่ำงแท้จรงิของพระเยซู
ครสิตเ์ป็นเสำหลักแห่งควำมเช่ือของเรำ

เพรำะเรำเช่ือเรือ่งรำวในพระคมัภีร์
ไบเบิลและพระคมัภีรม์อรมอนเกี่ยว
กับกำรฟ้ืนคนืพระชนม์อย่ำงแท้จรงิ
ของพระเยซูครสิต ์เรำเช่ือในค�ำสอน
มำกมำยจำกพระคมัภีรเ์ช่นกันวำ่กำร
ฟ้ืนคนืชีวติแบบเดยีวกันจะเกิดขึน้กับ
มนุษย์ทุกคนที่เคยอำศัยอยู่บนแผ่น

เร่ืองเลก็และเรียบง่าย
เราต้องจ�าไว้ว่าเม่ือกาลเวลาผ่านไปเร่ืองต่างๆ ท่ีดเูหมือนเป็นเร่ืองเลก็จะ
ท�าให้ส่ิงส�าคัญเกิดขึน้

จะเลือก พระเจ้ำตรสักับทุกคนวำ่
“น่ีแน่ะ เรำยืนเคำะอยู่ที่ประต ูถ้ำ

ผู้ ใดไดย้ินเสียงของเรำและเปิดประต ู
เรำจะเข้ำไปหำเขำและจะรบัประทำน
อำหำรรว่มกับเขำ และเขำจะรบั
ประทำนอำหำรรว่มกับเรำ

“คนที่ชนะ เรำจะให้เขำน่ังกับเรำ
บนพระที่น่ังของเรำ เหมือนอย่ำงที่เรำ
มีชัยชนะแล้วและไดน่ั้งกับพระบิดำ
ของเรำบนพระที่น่ังของพระองค์

“ ใครมีหูก็ ให้ฟังข้อควำมที่พระ
วญิญำณไดต้รสั” (ววิรณ์ 3:20–22)

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนสุดหัวใจ
ขอให้ท่ำนไดย้ินสุรเสียงของพระ
วญิญำณ ซ่ึงส่งมำให้ท่ำนอย่ำงเผื่อ
แผ่ และสวดอ้อนวอนขอให้ท่ำนเปิด
ใจรบัพระองคเ์สมอ ถ้ำท่ำนทูลขอ
กำรดลใจดว้ยเจตนำแท้จรงิและดว้ย
ศรทัธำในพระเยซูครสิต ์ท่ำนจะได้
รบัในวธิีของพระเจ้ำและในเวลำของ
พระองค ์พระผู้เป็นเจ้ำทรงท�ำเช่นน้ัน
ตอ่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ พระองคท์รง
ท�ำเช่นน้ันวนัน้ีตอ่ศำสดำพยำกรณ์
ที่มีชีวติของเรำ ประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน พระองคท์รงวำงท่ำน
ไว้ ในทำงของบุตรธิดำคนอื่นๆ ของ
พระผู้เป็นเจ้ำเพื่อรบัใช้พวกเขำแทน
พระองค ์ข้ำพเจ้ำรูเ้ช่นน้ันไม่ ใช่โดย
ส่ิงที่ข้ำพเจ้ำเห็นดว้ยตำตนเองเท่ำน้ัน 
แต่ โดยส่ิงที่พระวญิญำณทรงกระซิบ
บอกใจข้ำพเจ้ำซ่ึงมีพลังยิ่งกวำ่

ข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงควำมรกัที่พระบิดำ
และพระบุตรที่รกัของพระองคท์รงมี
ตอ่บุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำ
ในโลกและตอ่บุตรธิดำของพระองค์
ในโลกวญิญำณ ข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงกำร
ปลอบโยนและกำรน�ำทำงของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอน
ขอให้ท่ำนมีปีตขิองกำรมีพระวญิญำณ
อยู่เป็นเพื่อนท่ำนเสมอ ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. “สถิตกับข้ำสำยัณห์วนัน้ี” เพลงสวด 

บทเพลงที่ 75.
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ในกำรท�ำแผนงำนของพระเจ้ำและ
ควำมปรองดองน้ันให้ส�ำเรจ็ เรำมำรวม
กันในกำรประชุม รวมถึงกำรประชุม
ใหญ่น้ี เพื่อสอนและให้ก�ำลังใจกัน

เช้ำวนัน้ีข้ำพเจ้ำรูสึ้กอยำกใช้ค�ำ
สอนของแอลมำที่สอนฮีลำมันบุตรของ
ท่ำนในค�ำพูดของข้ำพเจ้ำ ดงัที่บันทึก
ไว้ ในพระคมัภีรม์อรมอนวำ่ “ โดยเรือ่ง
เล็กและเรยีบง่ำยส่ิงส�ำคญัจะเกิดขึน้” 
(แอลมำ 37:6)

เรำเรยีนรูเ้รือ่งเล็กและเรยีบง่ำยหลำย
เรือ่งในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
เรำตอ้งจ�ำไวว้ำ่เมื่อกำลเวลำผ่ำนไปเรือ่ง
ตำ่งๆ เหล่ำน้ีที่ดเูหมือนเป็นเรือ่งเล็กจะ
ท�ำให้ส่ิงส�ำคญัเกิดขึน้ มีค�ำพูดมำกมำย
เกี่ยวกับเรือ่งน้ีโดยเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่
และครหูลำยท่ำนซ่ึงเป็นที่เคำรพนับถือ 
หัวข้อน้ีส�ำคัญมำกจนข้ำพเจ้ำรูสึ้กว่ำ
ตอ้งพูดถึงอีกครัง้

ข้ำพเจ้ำนึกถึงพลังของเรือ่งเล็ก
และเรยีบง่ำยที่ส่ังสมผ่ำนกำลเวลำจำก
บำงส่ิงที่ข้ำพเจ้ำเห็นเวลำออกไปเดนิ
เล่นยำมเช้ำ น่ีคอืภำพที่ข้ำพเจ้ำถ่ำย
ไว ้ทำงเท้ำคอนกรตีที่หนำและแข็งแรง
ก�ำลังมีรอยแตก ส่ิงน้ีเกิดจำกแรงผลัก
ดนัอันทรงพลังมหำศำลหรอืไม่ เปล่ำ
เลย รอยแตกน้ีเกิดจำกกำรเตบิโตอย่ำง
ช้ำๆ และเล็กๆ ของรำกไม้รำกหน่ึงที่

งอกมำจำกตน้ไม้ ในบรเิวณใกล้เคยีง อีก
ตวัอย่ำงหน่ึงเหมือนกันซ่ึงข้ำพเจ้ำเห็น
ที่ถนนอีกแห่งหน่ึง

แรงผลักดนัที่ท�ำให้ทำงเท้ำคอนกรตี
ซ่ึงมีน� ้ำหนักแตกออกไดน้ั้นน้อยเกิน
กวำ่จะวดัไดร้ำยวนัหรอืแม้แตร่ำยเดอืน 
แตผ่ลกระทบจำกกำลเวลำที่ผ่ำนไปทรง
พลังอย่ำงเหลือเช่ือ

เช่นเดยีวกับผลกระทบอันทรง 
พลังจำกกำลเวลำที่ผ่ำนไปของเรือ่ง 
เล็กและเรยีบง่ำยที่เรำเรยีนรูจ้ำกพระ 
คมัภีรแ์ละศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติ 
อยู่ ลองพิจำรณำถึงกำรศึกษำพระ 
คมัภีรท์ี่เรำเรยีนรูว้ำ่ให้น�ำมำใช้ ในชีวติ 
ประจ�ำวนัของเรำ หรอืพิจำรณำถึงกำร 
สวดอ้อนวอนส่วนตวัและกำรคกุเข่ำ 
สวดออ้นวอนกบัครอบครวัซ่ึงเป็น
ธรรมเนียมปฏบิตัิโดยปกตขิองวสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ำยที่ซ่ือสัตย์ ลองพิจำรณำถึง

กำรเข้ำเรยีนเซมินำรสี�ำหรบัเยำวชน
หรอืชัน้เรยีนสถำบันส�ำหรบัคนหนุ่ม
สำว แม้ธรรมเนียมปฏิบัตเิหล่ำน้ีดู
เหมือนเป็นเรือ่งเล็กและเรยีบง่ำย แต่
เมื่อกำลเวลำผ่ำนไปส่ิงเหล่ำน้ีส่งผล
ให้เกิดควำมก้ำวหน้ำและกำรเตบิโต
ทำงวญิญำณที่ทรงพลัง ส่ิงน้ีเกิดขึน้
เพรำะเรือ่งเล็กและเรยีบง่ำยแตล่ะอย่ำง
น้ีอัญเชิญควำมเป็นเพื่อนของพระ

วญิญำณบรสุิทธิ์ พระผู้ทรงเป็นพยำนผู้
ให้ควำมสวำ่งและน�ำทำงเรำสู่ควำมจรงิ 
ตำมที่ประธำนอำยรงิก์อธิบำยไว้

แหล่งของควำมก้ำวหน้ำและกำร
เตบิโตทำงวญิญำณอีกอย่ำงหน่ึงคอื
กำรกลับใจอย่ำงตอ่เน่ือง แม้จำกกำรล่วง
ละเมิดที่ดเูหมือนเล็กน้อย กำรประเมิน
ตนเองโดยไดร้บักำรดลใจสำมำรถช่วย
ให้เรำเห็นวำ่เรำผิดพลำดอย่ำงไรและ
เรำจะท�ำให้ดขีึน้ไดอ้ย่ำงไร กำรกลับใจ
เช่นน้ันควรเกิดขึน้ก่อนกำรรบัส่วน
ศีลระลึกประจ�ำสัปดำห์ของเรำ เรือ่งที่
ควรพิจำรณำในขัน้ตอนกำรกลับใจมีค�ำ
แนะน�ำไว้ ในเพลงสวด “ฉันท�ำควำมดี
บ้ำงหรอืไม่?”

ฉันท�าความดบี้างหรอืไม่ ในโลกวนัน้ี?
ฉันปรานีคนขัดสนบ้างไหม?
ฉันไดป้ลอบคนหมองหม่นช่วยคนให้

เบิกบานไหม?
หากไม่ฉันล้มเหลวแน่นา
มีภาระใครถูกแบ่งไปไหมวนัน้ี
เพราะวา่ฉันยินดทีีจ่ะช่วย?
คนเจ็บป่วยระทวยแรงล้าถูกรกัษา

หรอืเปล่า?
เมือ่เขาอยากให้ช่วยฉันอยู่น่ันไหม? 2

แน่นอนวำ่ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นเรือ่งเล็ก 
แตก็่แน่นอนวำ่เป็นตวัอย่ำงที่ดขีองส่ิงที่
แอลมำสอนฮีลำมัน บุตรของท่ำน “และ
พระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงท�ำงำนโดย
วธิีตำ่งๆ ที่จะน�ำมำซ่ึงพระประสงคอ์ัน
นิรนัดรแ์ละส�ำคญัยิ่งของพระองค;์ และ
โดยวธิีเล็กๆ น้อยๆ พระเจ้ำ . . . ทรง
ท�ำให้ควำมรอดเกิดแก่จิตวญิญำณเป็น
อันมำก” (แอลมำ 37:7)

อธกิำรบดสีตเีวน ซี. วลีไรท์ ใหค้�ำ
อธบิำยที่ ไดร้บักำรดลใจเรือ่งค�ำสอนของ
แอลมำแกผู่ฟ้ังทีม่หำวทิยำลยับรคิมัยงัก ์
–ฮำวำย “แอลมำยืนยันกับบุตรของท่ำน
วำ่แท้จรงิแล้วแบบแผนที่พระเจ้ำทรง
ด�ำเนินตำมเมื่อเรำใช้ศรทัธำในพระองค์
และท�ำตำมค�ำแนะน�ำของพระองค์ ใน
เรือ่งเล็กและเรยีบง่ำย คอืพระองคจ์ะ
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ประทำนพรเรำดว้ยปำฏิหำรยิ์เล็กๆ ทุก
วนั และเมื่อเวลำผ่ำนไป ดว้ยงำนอันน่ำ
อัศจรรย์” 3

ประธำนฮำเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์
สอนวำ่ “บ่อยครัง้ภำรกิจที่เรำท�ำทุกวนั
ส่งผลดทีี่สุดตอ่ชีวติผู้อื่น เมื่อเทียบกับ
ส่ิงที่ โลกมักจะโยงกับควำมยิ่งใหญ่” 4

ค�ำสอนทำงโลกที่ล่อใจของหลัก
กำรเดยีวกันน้ีมำจำกอดตีวฒุิสมำชิก
แดน โคตส์จำกอินดแีอนำ ผู้เขียนไวว้ำ่ 
“กำรเตรยีมเพียงอย่ำงเดยีวส�ำหรบักำร
ตดัสินใจเรือ่งส�ำคญัครัง้เดยีวซ่ึงสำมำรถ
เปลี่ยนชีวติ หรอืแม้แตเ่ปลี่ยนประเทศ
ชำติไดน้ั้น คอืกำรตดัสินใจหลำยรอ้ย
หลำยพันครัง้ในที่ลับซ่ึงรูต้วับ้ำงไม่รูต้วั
บ้ำง เป็นกำรนิยำมตวัตนของเรำ และดู
เหมือนไม่ส�ำคญั” 5

กำรตดัสินใจในที่ลับซ่ึง “ดเูหมือน
ไม่ส�ำคญั” เหล่ำน้ันไดแ้ก่วธิีที่เรำใช้
เวลำของเรำ ส่ิงที่เรำดใูนโทรทัศน์และ
อินเทอรเ์น็ต ส่ิงที่เรำอ่ำน ศิลปะและ
ดนตรซ่ึีงอยู่รอบตวัเรำที่ท�ำงำนและที่
บ้ำน ส่ิงที่เรำแสวงหำเพื่อควำมบันเทิง 
และวธิีที่เรำมุ่งมั่นเป็นคนซ่ือสัตย์สุจรติ 
อีกส่ิงหน่ึงที่ดเูหมือนเรือ่งเล็กและเรยีบ
ง่ำยคอืกำรเป็นคนสุภำพและรำ่เรงิใน
กำรปฏิสัมพันธ์ส่วนตวัของเรำ

เรือ่งเล็กและเรยีบง่ำยที่พึงปรำรถนำ
เหล่ำน้ีจะไม่ยกเรำไปสู่ส่ิงส�ำคญัเวน้แต่
เรำจะกระท�ำอย่ำงสม�่ำเสมอและอย่ำง
ตอ่เน่ือง ประธำนบรคิมั ยังก์กล่ำววำ่ 
“ชีวติของเรำประกอบดว้ยสภำวกำรณ์
ที่เล็กน้อย เรยีบง่ำยซ่ึงกลำยเป็นเรือ่ง
ส�ำคญัเมื่อน�ำส่ิงเหล่ำน้ันมำรวมกัน และ
รวมเป็นชีวติที่สมบูรณ์ของชำยหรอื
หญิงคนหน่ึง” 6

สภำพแวดล้อมของเรำเต็มไปดว้ย
อิทธิพลของส่ือและควำมเส่ือมทรำม
ทำงวฒันธรรมที่จะพัดพำคำ่นิยมของ
เรำให้ล่องลอยไปตำมกระแสน� ้ำหำก
เรำไม่พยำยำมตำ้นทำนอย่ำงตอ่เน่ือง 
หำกจะทวนกระแสน� ้ำขึน้ไปสู่เป้ำหมำย
นิรนัดร ์เรำตอ้งพยำยำมพำยอย่ำง
สม�่ำเสมอ และจะช่วยไดม้ำกหำกเรำอยู่

ในทีมที่ก�ำลังพำยไปดว้ยกัน เหมือนลูก
เรอืก�ำลังพำยพรอ้มกัน เพื่อประยุกต์
ใช้ตวัอย่ำงดงักล่ำวไดม้ำกขึน้ กระแส
วฒันธรรมแรงมำกถึงขนำดวำ่หำกเรำ
หยุดพำย เรำจะถูกกระแสน� ้ำพัดพำไป
สู่จุดหมำยที่เรำไม่ไดแ้สวงหำแตห่ลีก
เลี่ยงไม่ไดห้ำกเรำไม่พยำยำมมุ่งไปข้ำง
หน้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ

หลงัจำกพดูถงึเหตกุำรณ์ทีด่เูหมอืน 
เล็กๆ ซ่ึงมผีลลพัธท์ีส่�ำคญัมำก นีไฟ
เขยีนวำ่ “และดงัน้ันเรำเห็นวำ่โดยวธิี
เล็กน้อยพระเจำ้ทรงท�ำใหส่ิ้งส�ำคญัเกดิ
ขึน้ได”้ (1 นีไฟ 16:29) พนัธสัญญำเดมิ
มตีวัอยำ่งทีน่่ำจดจ�ำของเรือ่งน้ี เรำอำ่น
วำ่ชำวอสิรำเอลประสบควำมเดอืดรอ้น
จำกงพูษิ มผีูเ้สียชีวติมำกมำยเพรำะ

ถกูงกูดั (ด ูกนัดำรวถิ ี21:6) เมือ่โมเสส
สวดออ้นวอนทลูขอกำรบรรเทำทกุข์ 
ทำ่นไดร้บักำรดลใจใหท้�ำ “ง ูทอง สัม ฤทธิ์ 
ตวั หน่ึง และ ตดิ ไว ้บน เสำ” จำกน้ัน “ เมือ่ 
ง ูกดั ใคร ถำ้ คน น้ัน มอง ด ูง ูทอง สัม ฤทธิ์ 
น้ัน เขำ ก็ ม ีชีวติ อยู ่ได”้ (ขอ้ 9) เรือ่งเล็กๆ 
เช่นน้ันรงัสรรคผ์ลลพัธอ์นัน่ำอศัจรรย์
ยิง่! แตด่งัทีนี่ไฟอธบิำยไวเ้มือ่ทำ่นสอน
ตวัอยำ่งน้ีแกค่นทีก่�ำลงัตอ่ตำ้นพระเจำ้ 
แมเ้มือ่พระเจำ้ทรงเตรยีมทำงทีเ่รยีบ
งำ่ยไว้ ใหซ่ึ้งพวกเขำจะไดร้บักำรเยยีวยำ 
แต ่“เพรำะควำมเรยีบงำ่ยของทำง, หรอื
ควำมงำ่ยของมนั, จงึมคีนตำยเป็นอนั
มำก” (1 นีไฟ 17:41)

ตวัอยำ่งและค�ำสอนดงักลำ่วเตอืนเรำ
วำ่ควำมเรยีบง่ำยของทำงหรอืควำมง่ำย
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ของงำนที่ ไดร้บับัญชำไม่ไดห้มำยควำม
วำ่กำรบรรลุควำมปรำรถนำอันชอบธรรม
ของเรำไม่ส�ำคญั

เช่นเดียวกัน แม้แต่กำรไม่เช่ือฟัง
เล็กน้อยหรือควำมล้มเหลวเล็กน้อย
ในกำรท�ำตำมวิธีปฏิบัติที่ชอบธรรม
ก็สำมำรถดึงเรำลงไปสู่ผลลัพธ์ที่มีผู้
เตือนเรำให้หลีกเล่ียง พระค�ำแห่ง
ปัญญำให้ตัวอย่ำงของเรื่องน้ี เป็นไปได้
ว่ำเรำไม่อำจวัดผลกระทบที่บุหรี่มวน
หน่ึงหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้ว
หน่ึงหรือยำเสพติดหลอดหน่ึงมีต่อ
ร่ำงกำย แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป ผลกระทบ
ทรงพลังมหำศำลและไม่อำจย้อนคืน 
ให้นึกถึงรอยแตกบนทำงเท้ำจำกรำก
ของต้นไม้ที่ค่อยๆ แผ่ขยำยไปทีละนิด 
ส่ิงหน่ึงที่แน่นอน ผลลัพธ์อันเลวร้ำย
ของกำรรับเอำส่ิงใดก็ตำมที่เสพติดได ้
เช่นยำที่ท�ำร้ำยร่ำงกำยเรำหรือส่ือลำมก
ที่ท�ำลำยควำมคิดเรำให้เส่ือมทรำม ทุก
อย่ำงหลีกเลี่ยงได้ โดยสิน้เชิงหำกเรำ
ไม่เคยลองตัง้แต่ครัง้แรก—ไม่แม้แต่
ครัง้เดียว

หลำยปีมำแล้ว ประธำนเอ็ม. รสัเซลล์ 
บัลลำรด์บรรยำยแก่ผู้ฟังกำรประชุม
ใหญ่สำมัญวำ่ “เรือ่งเล็กและเรยีบง่ำย
สำมำรถเป็นเรือ่งไม่ดแีละท�ำลำยควำม
รอดของบุคคลหน่ึงได”้ ท่ำนสอนวำ่ 
“เช่นเดยีวกับเส้นใยเปรำะบำงที่รวม
กันเป็นเส้นดำ้ย แล้วเป็นเกลียวเชือก 
และในที่สุดเป็นเชือก ส่ิงเล็กๆ เหล่ำ
น้ีรวมกันสำมำรถเหนียวแน่นเกินกวำ่
จะขำดได ้เรำตอ้งตระหนักอยู่เสมอถึง
พลังที่เรือ่งเล็กและเรยีบง่ำยสำมำรถมี
ได้ ในกำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งทำง
วญิญำณ” ท่ำนกล่ำว “ ในขณะเดยีวกัน 
เรำตอ้งตระหนักวำ่ซำตำนจะใช้เรือ่ง
เล็กและเรยีบง่ำยน�ำเรำไปสู่ควำมสิน้
หวงัและควำมทุกข์ทรมำน” 7

ประธำนวลีไรท์ ให้ค�ำเตอืนเช่น
เดยีวกันน้ีแก่ผู้ฟังของท่ำนที่บีวำยยู– 
ฮำวำย “กำรล้มเหลวที่จะท�ำเรือ่งเล็ก
และเรยีบง่ำยท�ำให้ศรทัธำส่ันคลอน 
ปำฏิหำรยิ์ยุต ิและควำมก้ำวหน้ำสู่

พระเจ้ำและอำณำจักรของพระองค์
ถูกระงับ จำกน้ันจึงเริม่พังทลำยเมื่อ
กำรแสวงหำอำณำจักรของพระผู้เป็น
เจ้ำถูกแทนที่ดว้ยกำรแสวงหำเรือ่งทำง
โลกและควำมทะเยอทะยำนทำงโลก
มำกกวำ่” 8

เพื่อป้องกันผลกระทบดำ้นลบที่ทวี
ขึน้เรือ่ยๆ และท�ำลำยควำมก้ำวหน้ำทำง
วญิญำณของเรำ เรำจ�ำเป็นตอ้งท�ำตำม
แบบแผนทำงวญิญำณของเรือ่งเล็กและ
เรยีบง่ำย เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนำร์
บรรยำยหลักธรรมน้ีไว้ ในกำรประชุม
ใหญ่สตรบีีวำยยูวำ่ “เรำสำมำรถเรยีน
รู้ ไดม้ำกเกี่ยวกับลักษณะและควำม
ส�ำคญัของแบบแผนทำงวญิญำณน้ีจำก
เทคนิคของ . . . กำรหยดน� ้ำลงไปในดนิ
ทีละน้อยอย่ำงตอ่เน่ือง” ตรงข้ำมกับกำร
ให้น� ้ำไหลท่วมหรอืพ่นน� ้ำปรมิำณมำกลง
ไปบนพืน้ที่ซ่ึงอำจไม่จ�ำเป็น

ท่ำนอธิบำยวำ่ “น� ้ำที่หยดลงมำอย่ำง
สม�่ำเสมอจะซึมซำบสู่พืน้ดนิและให้
ระดบัควำมชุ่มชืน้ที่สูงมำกในดนิซ่ึงพืช
สำมำรถงอกงำมได ้ในท�ำนองเดยีวกัน 
หำกท่ำนกับข้ำพเจ้ำมุ่งควำมส�ำคญัใน
กำรรบัหยดน� ้ำแห่งกำรบ�ำรงุเลีย้งทำง
วญิญำณบ่อยครัง้และสม�่ำเสมอ เมื่อ
น้ันรำกแห่งพระกิตตคิณุจะซึมซำบไป
สู่จิตวญิญำณของเรำ สำมำรถกลำยเป็น
รำกฐำนที่มั่นคง ผลิดอกออกผลอันมีรส
เลิศเหนือธรรมดำได”้

ท่ำนกล่ำวตอ่ไปวำ่ “แบบแผนทำง
วญิญำณของเรือ่งเล็กและเรยีบง่ำย
ท�ำให้เกิดส่ิงส�ำคญัที่สรำ้งควำมมั่นคง
และแน่วแน่ หยั่งรำกของควำมภักด ี
และทวกีำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสตอ่พระเจ้ำ
พระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของ
พระองค์ โดยสมบูรณ์มำกขึน้” 9

ท่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ
สอนหลักธรรมน้ีดว้ยวำจำซ่ึงปัจจุบัน
รวมอยู่ ในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 
“อย่ำให้มนุษย์คนใดถือวำ่เรือ่งเหล่ำน้ี
เป็นเรือ่งเล็กน้อย; เพรำะมีมำกมำย . . . 
ซ่ึงเกี่ยวกับวสุิทธิชน, ซ่ึงขึน้อยู่กับเรือ่ง
เหล่ำน้ี” (คพ. 123:15)

ในกำรเช่ือมโยงกบัควำมพยำยำมครัง้
แรกๆ ทีจ่ะสถำปนำศำสนจกัรในมสิซรู ี
พระเจำ้ทรงแนะน�ำใหอ้ดทนเพรำะ 
“ส่ิงทัง้ปวงตอ้งบงัเกดิขึน้ในเวลำของ
มนั” (คพ. 64:32) จำกน้ันจงึประทำน
พระด�ำรสัส�ำคญัน้ี “ดงัน้ัน, อยำ่เบือ่หน่ำย
ในกำรท�ำด,ี เพรำะเจำ้ก�ำลงัวำงรำกฐำน
ของงำนอนัส�ำคญัยิง่ และจำกส่ิงเล็กน้อย
บงัเกดิเป็นส่ิงทีย่ิง่ใหญ”่ (คพ. 64:33)

ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่เรำทุกคนปรำรถนำจะ
ท�ำตำมค�ำท้ำทำยของประธำนรสัเซลล์  
เอ็ม. เนลสันที่ ให้เรำรดุหน้ำตอ่ไป “บน
เส้นทำงแห่งพันธสัญญำ” 10 พลังที่จะ
เสรมิสรำ้งควำมมุ่งมั่นของเรำให้ท�ำ
เช่นน้ันคอืกำรท�ำ “เรือ่งเล็ก” ที่เรำ
เรยีนรูจ้ำกพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตแ์ละผู้น�ำศำสนจักรของพระองค์
อย่ำงสม�่ำเสมอ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึง
พระองคแ์ละทูลขอพรจำกพระองค์ ให้
แก่ผู้หมำยมั่นจะอยู่บนเส้นทำงแห่ง
พันธสัญญำของพระองค ์ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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วนัอำทติยท์ี ่14 มกรำคม ปี 2018 ใน
หอ้งชัน้บนของพระวหิำรซอลทเ์ลค 
เรำจดัตัง้ฝ่ำยประธำนสูงสุดชดุใหม่ ใน
รปูแบบทีเ่รยีบงำ่ยทวำ่ศักดิสิ์ทธิต์ำม
ทีพ่ระเจำ้ทรงก�ำหนด จำกน้ัน ทีก่ำร
ชมุนุมศักดิสิ์ทธิเ์มือ่เช้ำวำนน้ี สมำชิก
ของศำสนจกัรทัว่โลกยกมอืรบัรองกำร
ปฏบิตักิอ่นหน้ำน้ีของอคัรสำวก ขำ้พเจำ้
น้อมส�ำนึกคณุตอ่กำรสนับสนุนของท่ำน

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุตอ่ผู้ที่อยู่ ใน
ต�ำแหน่งก่อนข้ำพเจ้ำเช่นกัน นับ
เป็นสิทธิพิเศษที่ ไดร้บัใช้ ในโควรมั
อัครสำวกสิบสองนำน 34 ปี และรูจ้ัก
ประธำนศำสนจักร 10 ท่ำนจำก 16 ท่ำน
ก่อนข้ำพเจ้ำเป็นกำรส่วนตวั ข้ำพเจ้ำ
เรยีนรูม้ำกมำยจำกท่ำนเหล่ำน้ัน

ข้ำพเจ้ำเป็นหน้ีบรรพบุรุษของ
ข้ำพเจ้ำมำกเช่นกัน คุณทวดทัง้แปด
คนของข้ำพเจ้ำเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ศำสนจักรในยุโรป ผู้กล้ำทัง้แปดท่ำน
น้ีเสียสละทุกอย่ำงเพื่อมำไซอัน แต่ ใน
ยุคต่อๆ มำ ใช่ว่ำทุกคนจะยังคงมุ่งมั่น
เหมือนเดิม ด้วยเหตุน้ีข้ำพเจ้ำจึงไม่ ได้
เติบใหญ่ ในบ้ำนที่มีพระกิตติคุณเป็น
ศูนย์กลำง

ข้ำพเจ้ำเคำรพบิดำมำรดำ พวก
ท่ำนส�ำคัญต่อข้ำพเจ้ำมำกและสอน

หำกปรำศจำกกำรชดใช้อนัไมม่ี
ขอบเขตของพระผู้ ไถ ่เรำคงไมม่หีวงั
จะไดก้ลบัไปหำพระบดิำบนสวรรคข์อง
เรำ หำกปรำศจำกกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ 
ควำมตำยคงเป็นจดุจบ กำรชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดท�ำให้ชีวตินิรนัดร์
เกดิขึน้ไดแ้ละควำมเป็นอมตะเกดิขึน้
กบัทกุคน

เพรำะพระพันธกิจอันล�ำ้เลิศและ
สันตสุิขที่พระองคท์รงมอบให้ผู้ตดิตำม
พระองค ์ข้ำพเจ้ำกับเวนดีภ้รรยำจึงรูสึ้ก
ถึงกำรปลอบโยนในวนัที่ 2 มกรำคม ปี 
2018 เมื่อเสียงโทรศัพท์ปลุกเรำ บอก
เรำวำ่ประธำนโธมัส เอส. มอนสันก้ำว
ผ่ำนม่ำนไปแล้ว

เรำคดิถึงประธำนมอนสันมำก! เรำ
ยกย่องชีวติและมรดกของท่ำน ยักษ์
ใหญ่ทำงวญิญำณไดฝ้ำกรอยประทับไม่รู้
เลือนไวบ้นทุกคนที่รูจ้ักท่ำนและบน
ศำสนจักรที่ท่ำนรกั

โดยประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนั

นั
  บเป็นสิทธพิเิศษที่ ไดเ้ฉลมิฉลอง
อสีเตอรก์บัทำ่นในวนัอำทติย์น้ี
ของกำรประชมุใหญส่ำมญั! ไม่มี

ส่ิงใดเหมำะกบักำรร�ำลกึถงึเหตกุำรณ์
ส�ำคญัทีสุ่ดทีเ่คยเกดิขึน้บนโลกน้ีมำกไป
กวำ่กำรนมสักำรพระสัตภำวะองคส์�ำคญั
ทีสุ่ดทีเ่คยด�ำเนินพระชนม์ชีพบนโลก
น้ี ในศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์ห่ง
วสุิทธชินยคุสุดทำ้ย เรำนมัสกำรพระองค์
ผู้ทรงเริม่กำรชดใช้อนัไม่มขีอบเขตใน
สวนเกทเสมนี พระองคเ์ต็มพระทยัทน
ทุกขเ์พรำะบำปและควำมอ่อนแอของ
เรำแตล่ะคน ซ่ึงท�ำใหพ้ระองค ์“เลอืด
ออกจำกทุกขมุขน” 1 พระองคถ์กูตรงึบน
กำงเขนแหง่คลัวำรี 2 และในวนัทีส่ำมทรง
ฟ้ืนคนืพระชนมเ์ป็นองคแ์รกในบรรดำ
บตุรธดิำของพระบดิำบนสวรรค ์ขำ้พเจำ้
รกัพระองคแ์ละเป็นพยำนวำ่พระองค์
ทรงพระชนมอ์ยู่! พระองคท์รงน�ำและ
น�ำทำงศำสนจกัรของพระองค์

การเปิดเผยส�าหรับ
ศาสนจกัรการเปิดเผย
ส�าหรับชีวติเรา
ในวนัข้างหน้า เราจะรอดทางวิญญาณไม่ได้หากปราศจากอิทธิพลของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิท่ีมีให้ตลอดเวลา ท้ังน�าทาง ชีท้าง และปลอบโยน
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บทเรียนส�ำคัญมำกมำย ข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถขอบคุณพวกท่ำนได้มำกพอ
ส�ำหรับชีวิตครอบครัวแสนสุขที่พวก
ท่ำนสรำ้งให้ข้ำพเจ้ำและพี่น้อง แต่
ข้ำพเจ้ำรู้ตัง้แต่เด็กว่ำข้ำพเจ้ำขำด
บำงอย่ำง วันหน่ึงข้ำพเจ้ำกระโดดขึน้
รถรำงไปร้ำนหนังสือแอลดีเอสเพื่อหำ
หนังสือเกี่ยวกับศำสนจักร ข้ำพเจ้ำ
ชอบเรียนพระกิตติคุณ

เมื่อข้ำพเจ้ำเข้ำใจเรือ่งพระค�ำแห่ง
ปัญญำ ข้ำพเจ้ำตอ้งกำรให้บิดำมำรดำ
ด�ำเนินชีวติตำมกฎน้ัน ดว้ยเหตน้ีุ วนั
หน่ึงเมื่อยังเด็กมำก ข้ำพเจ้ำลงไปห้อง
ใตด้นิและขวำ้งขวดเหล้ำทุกขวดลงบน
พืน้คอนกรตี! ข้ำพเจ้ำคดิวำ่คณุพ่อจะ
ลงโทษ แตท่่ำนไม่พูดสักค�ำ

พอโตขึน้และเริม่เข้ำใจควำมงดงำม
ในแผนของพระบิดำบนสวรรค ์ข้ำพเจ้ำ
พูดกับตนเองบ่อยๆ วำ่ “ฉันไม่ตอ้งกำร
ของขวญัครสิตม์ำสอีกแล้ว! ฉันตอ้งกำร
แค่ไดผ้นึกกับพ่อแม่” เหตกุำรณ์ที่รอ
คอยมำนำนน้ันไม่เกิดขึน้จนคณุพ่อคณุ
แม่เลยวยั 80 จึงไดเ้กิดขึน้ ข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถบรรยำยปีตทิี่รูสึ้กในวนัน้ันได้ 3 
และทุกวนัข้ำพเจ้ำรูสึ้กไดถ้ึงปีตขิอง

กำรผนึกของพวกท่ำนและที่ข้ำพเจ้ำได้
ผนึกกับพวกท่ำน

ในปี 1945 ขณะอยู่ ในโรงเรยีนแพทย์ 
ข้ำพเจ้ำแตง่งำนกับแดนท์เซล ไวท์ ใน
พระวหิำรซอลท์เลค เธอกับข้ำพเจ้ำได้
รบัพรดว้ยบุตรสำวที่ยอดเยี่ยมเก้ำคน
และบุตรชำยที่ล�ำ้คำ่หน่ึงคน ปัจจุบัน
ครอบครวัใหญ่ของเรำเป็นปีติ ใหญ่หลวง
ที่สุดอย่ำงหน่ึงของชีวติข้ำพเจ้ำ

ในปี 2005 หลังจำกแตง่งำนรำว 60 
ปี แดนท์เซลที่รกัของข้ำพเจ้ำสิน้ชีวติ
อย่ำงไม่คำดคดิ ข้ำพเจ้ำโศกเศรำ้จน
ไม่มีแก่จิตแก่ ใจท�ำงำนอยู่ช่วงหน่ึง แต่
ข่ำวสำรของอีสเตอรแ์ละค�ำสัญญำเรือ่ง
กำรฟ้ืนคนืชีวติประคองข้ำพเจ้ำไว้

จำกน้ันพระเจ้ำทรงน�ำเวนดี ้วตัสัน 
มำอยู่ข้ำงกำยข้ำพเจ้ำ เรำรบักำรผนึก
ในพระวหิำรซอลท์เลคเมื่อวนัที่ 6 
เมษำยน ปี 2006 ข้ำพเจ้ำรกัเธอมำก! 
เธอเป็นสตรทีี่พิเศษมำก—เป็นพรใหญ่
หลวงตอ่ข้ำพเจ้ำ ตอ่ครอบครวัเรำ และ
ตอ่ทัง้ศำสนจักร

พรแต่ละอย่ำงน้ีเกิดขึน้เพรำะกำร
แสวงหำและเอำใจใส่กำรกระตุ้นเตือน
ของพระวิญญำณบริสุทธิ์ ประธำน

ลอเรนโซ สโนว์กล่ำววำ่ “น่ีคือสิทธิ
พิเศษอันส�ำคัญยิ่งของวิสุทธิชนยุค
สุดท้ำย . . . คือเรำมีสิทธิ์รับกำรแสดง
ให้ประจักษ์ของพระวิญญำณทุกวันใน
ชีวิตเรำ” 4

ส่ิงหน่ึงที่พระวญิญำณประทับรอย
ซ�ำ้ๆ ในควำมคดิข้ำพเจ้ำตัง้แตก่ำร
เรยีกเป็นประธำนศำสนจักรคนใหม่คอื
พระเจ้ำเต็มพระทัยเปิดเผยพระด�ำริ
และพระประสงคข์องพระองค ์สิทธิ
พิเศษของกำรไดร้บักำรเปิดเผยเป็น
ของประทำนส�ำคญัที่สุดอย่ำงหน่ึงที่
พระผู้เป็นเจ้ำประทำนแก่บุตรธิดำของ
พระองค์

โดยผ่ำนกำรแสดงให้ประจักษ์ของ
พระวิญญำณบริสุทธิ์ พระเจ้ำจะทรง
ช่วยเหลือเรำในกิจกำรอันชอบธรรม
ทัง้ปวง ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ ในห้องผ่ำตัด 
ข้ำพเจ้ำเคยเฝ้ำมองผู้ป่วย—ไม่ทรำบ
จะท�ำกำรผ่ำตัดที่ ไม่เคยท�ำมำก่อน
อย่ำงไร—และพระวิญญำณบริสุทธิ์ทรง
แสดงแผนภำพให้เห็นเทคนิคน้ันใน
สมองข้ำพเจ้ำ 5

เพื่อให้เวนดยี์รบัค�ำขอแตง่งำน 
ข้ำพเจ้ำบอกเธอวำ่ “ผมรูเ้รือ่งกำรเปิด
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เผยและรูว้ธิีรบักำรเปิดเผย” น่ำชมเชย
ตรงที่—และเท่ำที่ข้ำพเจ้ำทรำบ—เธอ
แสวงหำและไดร้บักำรเปิดเผยของเธอ
เองเกี่ยวกับเรำเรยีบรอ้ยแล้ว ซ่ึงท�ำให้
เธอกล้ำรบัค�ำขอ

ในฐำนะสมำชิกโควรมัอัครสำวกสิบ
สอง ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอกำรเปิด
เผยทุกวนัและน้อมขอบพระทัยพระเจ้ำ
ทุกครัง้ที่พระองคต์รสักับใจและควำม
คดิข้ำพเจ้ำ

ลองนึกภำพปำฏิหำรยิ์ของกำรเปิด
เผย! ไม่วำ่กำรเรยีกของเรำเป็นอะไร 
เรำสำมำรถสวดอ้อนวอนพระบิดำบน
สวรรค ์รบักำรน�ำทำงและกำรชีน้�ำ รบั
กำรเตอืนเกี่ยวกับอันตรำยและส่ิง
รบกวนเรำสำมำรถบรรลุผลส�ำเรจ็ใน
ส่ิงที่เรำไม่สำมำรถท�ำดว้ยตนเอง ถ้ำ
เรำจะรบัพระวญิญำณบรสุิทธิ์จรงิๆ ฝึก
แยกแยะ และเข้ำใจกำรกระตุน้เตอืน
ของพระองค ์เรำจะไดร้บักำรน�ำทำงทัง้
เรือ่งใหญ่และเรือ่งเล็ก

เมื่อข้ำพเจ้ำประสบงำนยำกของกำร
เลือกที่ปรกึษำสองคน ข้ำพเจ้ำสงสัยวำ่
จะเลือกเพียงสองคนจำกสิบสองคนที่
ข้ำพเจ้ำรกัและเคำรพไดอ้ย่ำงไร

เพรำะข้ำพเจ้ำทรำบวำ่กำรดลใจที่ดี
ขึน้อยู่กับข้อมูลที่ด ีข้ำพเจ้ำจึงพูดคยุ
กับอัครสำวกทีละคนรว่มกับกำรสวด

อ้อนวอน 6 จำกน้ันจึงปลีกตวัเข้ำไปใน
ห้องส่วนตวัในพระวหิำรและแสวงหำ
พระประสงคข์องพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนวำ่พระเจ้ำทรงแนะน�ำให้เลือก
ประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์และประธำน
เฮนรยี์ บี. อำยรงิก์เป็นที่ปรกึษำของ
ข้ำพเจ้ำในฝ่ำยประธำนสูงสุด

ในท�ำนองเดยีวกัน ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนวำ่พระเจ้ำทรงดลใจให้เรยีก
เอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กองและ
เอ็ลเดอรอ์ูลิส์เสส ซวำเรสเป็นอัครสำวก 
ข้ำพเจ้ำและเรำขอตอ้นรบัท่ำนทัง้สองสู่
ภรำดรภำพพิเศษที่สุดของกำรรบัใช้

เมื่อเรำประชุมสภำของฝ่ำยประธำน
สูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสอง ห้อง
ประชุมของเรำกลำยเป็นห้องของกำร
เปิดเผย พระวญิญำณสถิตที่น่ันอย่ำง
ชัดแจ้ง ขณะแก้ ไขปัญหำซับซ้อน 
ขัน้ตอนที่น่ำตืน่เตน้เผยออกมำขณะ
อัครสำวกแตล่ะท่ำนแสดงควำมคดิและ
ควำมเห็นอย่ำงเสร ีแม้เรำจะมีมุมมอง
ตำ่งกันตอนแรก แตเ่รำรูสึ้กรกักันเสมอ 
เอกภำพของเรำช่วยให้เรำมองเห็นพระ
ประสงคข์องพระเจ้ำที่มีตอ่ศำสนจักร
ของพระองค์

ในกำรประชุมของเรำ เรำไม่ ใช้เสียง
ส่วนใหญ่! เรำฟังกันและพูดคุยกัน
รว่มกับกำรสวดอ้อนวอนจนเรำเป็น
หน่ึงเดียวกัน จำกน้ันเมื่อเรำเห็นพ้อง
ต้องกันแล้ว อิทธิพลที่รวมกันเป็น
หน่ึงเดียวของพระวญิญำณบรสุิทธิ์
ท�ำให้รูสึ้กตื่นเต้นมำก! เรำประสบส่ิงที่
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธรูเ้มื่อท่ำน
สอนวำ่ “ โดยเอกภำพของควำมรูสึ้กเรำ
จะมีพลังรว่มกันกับพระผู้เป็นเจ้ำ” 7 
สมำชิกในฝ่ำยประธำนสูงสุดหรอืโควรมั
อัครสำวกสิบสองจะไม่ ใช้เพียงดุลพินิจ
ที่ดีที่สุดของตนตัดสินใจให้ศำสนจักร
ของพระเจ้ำ!

พี่น้องทัง้หลำย เรำจะเป็นบุรษุ
และสตร—ีผู้รบัใช้เหมือนพระครสิต์
—ดังท่ีพระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำ
เป็นได้อย่ำงไร เรำจะพบค�ำตอบของ
ค�ำถำมที่ท�ำให้เรำฉงนได้อย่ำงไร ถ้ำ

ประสบกำรณ์อนัล�ำ้เลศิของโจเซฟ สมธิ
ในป่ำศักดิ์สิทธิ์สอนเรำบำงอย่ำง แสดง
วำ่สวรรค์เปิดและพระผู้เป็นเจ้ำตรสักับ
บุตรธิดำของพระองค์

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธวำงรปู
แบบให้เรำท�ำตำมในกำรแก้ ไขปัญหำ
ของเรำ เพรำะค�ำสัญญำของยำกอบที่วำ่
ถ้ำเรำขำดปัญญำ ให้เรำทูลขอพระผู้เป็น
เจ้ำ 8 เด็กหนุ่มโจเซฟจึงน�ำค�ำถำมไปทูล
พระบิดำบนสวรรค์ โดยตรง โจเซฟ 
แสวงหำกำรเปิดเผยส่วนตัว และกำร
แสวงหำน้ันเปิดสมัยกำรประทำน
สุดท้ำยน้ี

ในท�ำนองเดยีวกัน กำรแสวงหำ
ของท่ำนจะเปิดอะไรให้ท่ำน ท่ำนขำด
ปัญญำเรือ่งใด ท่ำนรูสึ้กวำ่ท่ำนตอ้งรู้
หรอืเข้ำใจอะไรโดยดว่น จงท�ำตำมแบบ
อย่ำงของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ 
หำที่เงียบๆ ที่ท่ำนจะไปเป็นประจ�ำ
ได ้นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ 
ระบำยควำมในใจตอ่พระบิดำบนสวรรค์
ของท่ำน หันไปขอค�ำตอบและกำร
ปลอบโยนจำกพระองค์

สวดอ้อนวอนในพระนำมของพระ
เยซูคริสต์เกี่ยวกับข้อกังวล ควำมกลัว 
ควำมอ่อนแอของท่ำน—ใช่ ควำม
ปรำรถนำของใจท่ำน จำกน้ันจงฟัง! 
เขียนควำมคิดที่เข้ำมำในจิตใจท่ำน 
บันทึกควำมรูสึ้กและท�ำตำมท่ีท่ำนได้
รับกำรกระตุ้นเตือนให้ท�ำ เม่ือท่ำน
ท�ำกระบวนกำรน้ีซ�ำ้วันแล้ววันเล่ำ 
เดือนแล้วเดือนเล่ำ ปีแล้วปีเล่ำ ท่ำน
จะ “เติบโตไปสู่หลักธรรมแห่งกำร
เปิดเผย” 9

พระผู้เป็นเจ้ำทรง ต้องการ ตรสักับ
ท่ำนจรงิหรอื จรงิ! “ดังมนุษย์จะยื่น
แขนอันบอบบำงของเขำออกไปหยุด
แม่น� ้ำมิสซูรี ในวถิีทำงของมัน . . . ไม่
ได้ฉันใด, ก็จะขัดขวำงพระผู้ทรงฤทธำ
นุภำพมิ ให้เทควำมรูจ้ำกสวรรค์ลงมำ
บนศีรษะของวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยไม่ ได้
ฉันน้ัน” 10

ท่ำนไม่ตอ้งสงสัยวำ่อะไรจรงิ 11 ท่ำน
ไม่ตอ้งสงสัยวำ่ท่ำนจะวำงใจใครไดอ้ย่ำง
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ปลอดภัย โดยผ่ำนกำรเปิดเผยส่วนตวั 
ท่ำนสำมำรถรบัพยำนของท่ำนเองวำ่
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้ำ โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ และน่ีคอืศำสนจักรของ
พระเจ้ำ ไม่วำ่คนอื่นจะพูดหรอืท�ำอะไร 
ไม่มี ใครสำมำรถช่วงชิงพยำนที่เกิดขึน้
ในใจและในควำมคดิท่ำนไดเ้กี่ยวกับ
ควำมจรงิน้ัน

ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำนเพิ่มพูนควำม
สำมำรถทำงวญิญำณปัจจุบันในกำรรบั
กำรเปิดเผยส่วนตวั เพรำะพระเจ้ำทรง
สัญญำวำ่ “หำกเจ้ำจะ [แสวงหำ], เจ้ำจะ
ไดร้บักำรเปิดเผยมำเตมิกำรเปิดเผย, 
ควำมรูม้ำเตมิควำมรู,้ เพื่อเจ้ำจะรูค้วำม
ลีล้ับและส่ิงที่ส่งเสรมิควำมสงบสุข—ส่ิง
น้ันที่น�ำมำซ่ึงปีต,ิ ส่ิงน้ันที่น�ำมำซ่ึง
นิรนัดรแห่งชีวติ” 12

มีอีกมำกที่พระบิดำในสวรรคท์รง
ตอ้งกำรให้ท่ำนรู ้ดงัที่เอ็ลเดอรนี์ล เอ. 
แม็กซ์เวลล์สอน “เห็นชัดวำ่พระบิดำ
และพระบุตรก�ำลังเผยควำมลับของ
จักรวำลให้คนที่มีตำมองเห็นและมี
หูไดย้ิน !” 13

ไมม่ส่ิีงใดเปิดฟ้ำสวรรคเ์หมอืนกำร
ผนวกกนัของควำมบรสุิทธิท์ีเ่พ่ิมขึน้ กำร
เช่ือฟังอยำ่งเครง่ครดั กำรแสวงหำอย่ำง
จรงิจัง กำรดืม่ด�ำ่พระวจนะของพระ
ครสิต์ ในพระคมัภรีม์อรมอนทุกวนั 14 
และเวลำทีทุ่ม่เทใหง้ำนพระวหิำรและ
ประวตัคิรอบครวัเป็นประจ�ำ

แน่นอนวำ่อำจมีบำงครัง้ที่ท่ำนรูสึ้ก
ประหน่ึงสวรรคปิ์ด แตข่้ำพเจ้ำสัญญำ
กับท่ำนวำ่เมื่อท่ำนเช่ือฟังตอ่ไป โดย
แสดงควำมส�ำนึกคณุตอ่พรทุกประกำร
ที่พระเจ้ำประทำนแก่ท่ำน และเมื่อ
ท่ำนให้เกียรตติำรำงเวลำของพระเจ้ำ
อย่ำงอดทน ท่ำนจะไดร้บัควำมรูแ้ละ
ควำมเข้ำใจที่ท่ำนแสวงหำ พรทุก
ประกำรที่พระเจ้ำมี ให้ท่ำนจะตำมมำ
—แม้กระทั่งปำฏิหำรยิ์ กำรเปิดเผยส่วน
ตวัจะให้พรน้ันแก่ท่ำน

ข้ำพเจ้ำมองอนำคตในแง่ด ีอนำคต
เต็มไปดว้ยโอกำสให้เรำแตล่ะคน

ก้ำวหน้ำ เอือ้ประโยชน์ และน�ำพระ
กิตตคิณุไปทุกมุมโลก แตข่้ำพเจ้ำไม่ไร้
เดยีงสำเกี่ยวกับวนัข้ำงหน้ำเช่นกัน เรำ
อยู่ ในโลกที่ซับซ้อนและขัดแย้งกันมำก
ขึน้ สภำพพรอ้มใช้ส่ือสังคมตลอดเวลำ
และวฏัจักรข่ำว 24 ช่ัวโมงกระหน�่ ำเรำ
ดว้ยข่ำวสำรที่ ไรเ้มตตำ ถ้ำเรำปรำรถนำ
จะกรองเสียงและปรชัญำมำกมำยของ
มนุษย์ที่ โจมตคีวำมจรงิ เรำตอ้งฝึกรบั
กำรเปิดเผย

พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่
ของเรำ พระเยซูครสิต ์จะทรงท�ำงำน
ยิ่งใหญ่ที่สุดบำงอย่ำงระหวำ่งเวลำน้ี
และเมื่อพระองคเ์สด็จมำอีกครัง้ เรำ
จะเห็นข้อบ่งชีอ้ันน่ำอัศจรรย์วำ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิต ์ทรงควบคมุ
ดแูลศำสนจักรน้ีในฤทธำนุภำพและ
รศัมีภำพ แต่ ในวนัข้ำงหน้ำ เรำจะรอด
ทำงวญิญำณไม่ไดห้ำกปรำศจำกอิทธิพล
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ที่มี ให้ตลอด
เวลำ ทัง้น�ำทำง ชีท้ำง และปลอบโยน

พี่น้องที่รกัทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำขอรอ้ง
ให้ท่ำนเพิ่มสมรรถภำพทำงวญิญำณ
เพื่อรบักำรเปิดเผย ขอให้วนัอำทิตย์
อีสเตอรน้ี์เป็นช่วงเวลำส�ำคญัในชีวติ
ท่ำน จงเลือกท�ำงำนทำงวญิญำณที่
ตอ้งใช้ของประทำนแห่งพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์และไดย้ินสุรเสียงของพระ
วญิญำณบ่อยขึน้และชัดขึน้

ข้ำพเจ้ำชักชวนท่ำนในวนัสะบำโต
อีสเตอรน้ี์พรอ้มกับโมโรไนให้ “มำหำ
พระครสิต,์ และยึดมั่นในของประทำนที่
ดี ไวทุ้กอย่ำง” 15 โดยเริม่กับของประทำน
แห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ซ่ึงสำมำรถ
เปลี่ยนและจะเปลี่ยนชีวติท่ำน

เรำเป็นผู้ตดิตำมพระเยซูครสิต ์
ควำมจรงิส�ำคญัที่สุดที่พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์จะเป็นพยำนตอ่เรำเสมอคอืพระ
เยซู คอื พระครสิต ์พระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้ำที่ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์
ทรงพระชนม์! พระองคท์รงเป็นพระ
ผู้วงิวอนพระบิดำแทนเรำ พระผู้ทรง
เป็นแบบอย่ำง และพระผู้ ไถ่ของเรำใน

วนัอำทิตย์อีสเตอรน้ี์ เรำร�ำลึกถึงกำรพลี
พระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ กำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ และควำมเป็นพระเจ้ำของ
พระองค์

น่ีคอืศำสนจักรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูผ่ำน
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนดงัน้ี พรอ้มกับแสดงควำม
รกัตอ่ท่ำน ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ฟัง และค�ำสัญญำของพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์ 

พีน้่องทีร่กัทัง้หลำยในทุกประเทศ 
ตระกลู และภำษำ ตลอดทัง้ศำสนจกัรทัว่
โลกของเรำ ขอบคณุส�ำหรบัศรทัธำ ควำม
หวงั และจติกศุลของทำ่นในทุกยำ่งกำ้ว 
ขอบคณุทีท่ำ่นเป็นประจกัษ์พยำนและ
ประสบกำรณ์ของกำรรวมควำมสมบรูณ์
แหง่พระกติตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู

พี่น้องที่รกั เรำเป็นพวกเดยีวกัน เรำ
สำมำรถ “ผูกพันกันไว้ ในควำมเป็นหน่ึง
เดยีวและในควำมรกั” 5 ในทุกส่ิงและใน
ทุกแห่ง 6 ขณะที่พระเจ้ำพระเยซูครสิต์
ทรงเชือ้เชิญเรำแตล่ะคน ไม่วำ่เรำจะอยู่
ที่ ไหน ไม่วำ่สภำวกำรณ์ของเรำจะเป็น
เช่นไร โปรด “มำดเูถิด” 7

วนัน้ีข้ำพเจ้ำน้อมปฏิญำณตอ่พระผู้
ช่วยให้รอด ตอ่ซูซำนที่รกัและครอบครวั
ของเรำ ตอ่เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ และตอ่
ทุกท่ำน พี่น้องที่ข้ำพเจ้ำรกั วำ่ข้ำพเจ้ำ
จะท�ำทุกส่ิงสุดพลังควำมสำมำรถแห่ง
จิตวญิญำณของข้ำพเจ้ำ 8

มนุษย์ปุถุชนและยอมตอ่กำรชักจูงของ
พระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ 3)

พันธสัญญำของเรำพรอ้มดว้ยกำร
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเปิดทำงและ
ปูทำงสู่ควำมสูงส่ง พรอ้มกันน้ัน ช่วยให้
เรำจับและปล่อย เช่ือมเรำ ถนอมรกัษำ
เรำ ช�ำระเรำให้บรสุิทธิ์ ไถ่เรำ

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธกล่ำว
วำ่ “กับบำงคนอำจดเูหมือนเป็นหลัก
ค�ำสอนซ่ึงอำจหำญมำกที่เรำทัง้หลำย
พูดถึง—พลังอ�ำนำจซ่ึงบันทึกไวห้รอืผูก
ไวบ้นแผ่นดนิโลกและผูกไว้ ในสวรรค ์
กระน้ันก็ตำม, ในทุกยุคสมัยของโลก, 
เมื่อใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงให้สมัยกำร
ประทำนแห่งฐำนะปุโรหิตแก่มนุษย์คน
ใดโดยกำรเปิดเผยจรงิๆ, หรอืคนกลุ่ม
ใดก็ตำม, พลังอ�ำนำจน้ีมี ให้ ไวเ้สมอ” 4

ทุกวนัน้ีก็เช่นกัน เรำรบัพันธสัญญำ
และศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ ในพระนิเวศน์
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้ำ 159 แห่งใน 43 
ประเทศ ไม่ ใช่ที่อื่น พรที่สัญญำไวม้ำถึง
เรำในรุน่ของเรำ ในกำลเวลำและนิรนัดร 
ผ่ำนกุญแจฐำนะปุโรหิต หลักค�ำสอน 
และสิทธิอ�ำนำจที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู โดย
สะท้อนให้เห็นศรทัธำของเรำ กำรเช่ือ

โดยเอล็เดอร์เกอร์ริทดบัเบิลย.ูกอง

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทีร่กั เมือ่ลกูชำยของเรำยังเล็ก
มำก ข้ำพเจำ้เลำ่นิทำนกอ่นนอน
เรือ่งลกูสุนัขพนัธุข์ำสัน้และฮัม

เพลงสวดกอ่นนอนให้พวกเขำฟัง รวมถงึ
เพลง “พระครสิตเ์จำ้คนืชีพวนัน้ี” 1 บำง
ครัง้ขำ้พเจำ้เปล่ียนค�ำรอ้งสนุกๆ เป็น 
“ไดเ้วลำเขำ้นอนแลว้หนำ อำเลลยูำ”  
ปกตลิูกชำยจะหลับเรว็ หรอือย่ำงน้อย
พวกเขำรูห้ำกข้ำพเจ้ำคดิวำ่พวกเขำ
นอนหลับแล้ว ข้ำพเจ้ำจะหยุดรอ้ง

ค�ำพูด—อย่ำงน้อยก็ค�ำพูดของ
ข้ำพเจ้ำ—ไม่สำมำรถบรรยำยควำมรูสึ้ก
ตืน้ตนัตัง้แตป่ระธำนรสัเซลล์ เอ็ม.
เนลสันจับมือข้ำพเจ้ำไว้ ในมือท่ำนดว้ย
ควำมรกั ซูซำนที่รกัอยู่ข้ำงๆ และมอบ
กำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์น้ีจำกพระเจ้ำที่
ท�ำให้ข้ำพเจ้ำลืมหำยใจและรอ้งไห้หลำย
ครัง้ในช่วงหลำยวนัที่ผ่ำนมำ

วนัสะบำโตอีสเตอรน้ี์ ข้ำพเจ้ำรอ้ง 
“อำเลลูยำ” อย่ำงเบิกบำน เพลงแห่ง
ควำมรกัที่ ไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้คนื
พระชนม์ 2 ประกำศควำมสอดคล้องของ
พันธสัญญำ (ที่เช่ือมตอ่กับพระผู้เป็น
เจ้ำและตอ่กัน) กับกำรชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์(ที่ช่วยให้เรำทิง้ควำมเป็น

พระคริสตเ์จา้คืนชีพวนัน้ี
วนันีคื้อวนัอาทิตย์อีสเตอร์ ข้าพเจ้าเป็นพยานยืนยนัด้วยความเคารพถึงพระ
คริสต์ผู้ทรงพระชนม์—พระองค์ “ผู้ ส้ินพระชนม์ ทรงถกูฝัง และทรงลกุขึน้
อีกคร้ังในวนัท่ีสาม”

ภาคบ่ายวนัอาทติย์ |1เมษายน2018
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เธอหมดใจ และขอบคณุส�ำหรบัอิทธิพล
ดทีี่เธอมีตอ่เรำ

พีน้่องทัง้หลำย ขำ้พเจำ้ตอ้งกำรเป็น
พยำนตอ่ทำ่นวำ่ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. 
เนลสันเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้
เป็นเจำ้บนแผน่ดนิโลก ขำ้พเจำ้ไมเ่คย

โดยเอล็เดอร์อลิูส์เสสซวาเรส

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องที่รกั ไม่วำ่ท่ำนอยู่ที่ ใด 
ข้ำพเจ้ำประสงคจ์ะแสดงควำม
ขอบคณุอย่ำงสุดซึง้ดว้ยใจจรงิ

ส�ำหรบักำรออกเสียงสนับสนุนของท่ำน
เมื่อวำนน้ี แม้ข้ำพเจ้ำรูสึ้กวำ่พูดไม่
เก่งและพูดไม่คล่องเหมือนโมเสส แต่
ข้ำพเจ้ำปลอบตนเองดว้ยพระด�ำรสัที่
พระเจ้ำตรสักับเขำวำ่

“ ใครเล่ำสรำ้งปำกมนุษย์ หรอืท�ำให้
เป็น ใบ้ หู หนวก ตำ ด ีหรอื ตำ บอด? เรำ 
ยำห์ เวห์เป็นผู้ท�ำไม่ ใช่หรอื?

“บัด น้ี ไปเถิด เรำจะช่วยเจ้ำให้พูด
และจะสอนค�ำซ่ึงควรจะพูด” (อพยพ 
4:11–12; ด ูข้อ 10 ดว้ย)

ข้ำพเจ้ำรบักำรปลอบใจจำกควำม
รกัและกำรสนับสนุนของภรรยำที่รกั
เช่นกัน เธอเป็นแบบอย่ำงของควำมดี
งำม ควำมรกั ควำมภักดตีอ่พระเจ้ำและ
ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำกับครอบครวั ข้ำพเจ้ำรกั

ศาสดาพยากรณ์พดูโดย
อ�านาจของพระวญิญาณ
ศกัด์ิสิทธ์ิ
การมีศาสดาพยากรณ์เป็นเคร่ืองหมายท่ีบ่งบอกว่าพระผู้ เป็นเจ้าทรงรักบตุรธิดาของ
พระองค์ ศาสดาพยากรณ์ท�าให้ค�าสัญญาและพระลกัษณะแท้จริงของพระผู้ เป็นเจ้า
และพระเยซูคริสต์เป็นท่ีรู้

ทุกส่ิงที่มีคำ่และเป็นนิรนัดรม์ีศนูย์
รวมอยู่ ในกำรทรงพระชนม์อยู่จรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดร ์
และพระบุตรของพระองค ์พระเยซู
ครสิต ์และกำรชดใช้ของพระองค ์ที่
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยำน 9 
วนัน้ีคอืวนัอำทิตย์อีสเตอร ์ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนยืนยันดว้ยควำมเคำรพถึง
พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์—พระองค ์
“ผู้สิน้พระชนม์ ทรงถูกฝัง และทรง
ลุกขึน้อีกครัง้ในวนัที่สำม และเสด็จ
ขึน้สวรรค”์ 10 พระองคค์อือัลฟำและ
โอเมกำ 11—ทรงอยู่กับเรำในกำลเริม่
ตน้ ทรงอยู่กับเรำตรำบอวสำน

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงศำสดำ
พยำกรณ์ยุคสุดท้ำย ตัง้แตศ่ำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธจนถึงประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ผู้ที่เรำรกัและ
สนับสนุนดว้ยควำมยินด ีดงัที่เด็ก
ปฐมวยัของเรำขับรอ้ง “ท�ำตำมศำสดำ 
ท่ำนรูห้นทำง” 12 ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนดงั
ที่พยำกรณ์ ไว้ ในพระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์ 
รวมทัง้ในพระคมัภีรม์อรมอน พยำน
หลักฐำนอีกเล่มหน่ึงของพระเยซู
ครสิต ์วำ่ “อำณำจักรของพระเจ้ำได้
รบักำรสถำปนำขึน้อีกบนแผ่นดนิโลก
เพื่อเตรยีมรบักำรเสด็จมำครัง้ที่สอง
ของพระเมสสิยำห์” 13 ในพระนำมอัน
ศักดิสิ์ทธิ์และบรสุิทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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เห็นใครมีควำมรกัควำมเมตตำมำกไป
กวำ่ทำ่น ถงึแม้ข้ำพเจำ้รูสึ้กไมคู่ค่วรกบั
กำรเรยีกอนัศักดิสิ์ทธ์ิน้ี แตค่�ำพดูและ
แววตำทีอ่อ่นโยนของทำ่นขณะมอบ
ควำมรบัผิดชอบน้ีท�ำใหข้ำ้พเจำ้รูสึ้ก
อบอุน่ดว้ยควำมรกัของพระผูช่้วยใหร้อด 
ขอบคณุครบัประธำนเนลสัน ขำ้พเจำ้
สนับสนุนทำ่นและข้ำพเจำ้รกัทำ่น

ไม่เป็นพรหรอกหรอืที่มีศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยบน
แผ่นดนิโลกในยุคสมัยน้ีที่เรำมีชีวติ
อยู่ ผู้หมำยมั่นจะรูพ้ระประสงคข์อง
พระเจ้ำและท�ำตำมน้ัน เรำอบอุ่นใจ
ที่รูว้ำ่เรำไม่ โดดเดีย่วในโลก แม้ตอ้ง
เผชิญควำมท้ำทำยในชีวติ กำรมีศำสดำ
พยำกรณ์เป็นเครือ่งหมำยที่บ่งบอก
วำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงรกับุตรธิดำของ
พระองค ์ศำสดำพยำกรณ์ท�ำให้ค�ำ
สัญญำและพระลักษณะแท้จรงิของพระ
ผู้เป็นเจ้ำและพระเยซูครสิตเ์ป็นที่รูแ้ก่
ผู้คนของพระองค ์ข้ำพเจ้ำเรยีนรูเ้รือ่งน้ี
ผ่ำนประสบกำรณ์ส่วนตวัของข้ำพเจ้ำ

สิบแปดปีก่อน ข้ำพเจ้ำกับภรรยำ
ไดร้บัโทรศัพท์จำกประธำนเจมส์ อี. 
เฟำสท์ที่ปรกึษำที่สองในฝ่ำยประธำน
สูงสุด ท่ำนเรยีกเรำให้รบัใช้เป็นประธำน
คณะเผยแผ่และคู่ ในโปรตเุกส ท่ำน
บอกเรำวำ่เรำมีเพียงหกสัปดำห์ก่อน
เริม่งำนเผยแผ่ ถึงแม้เรำรูสึ้กไม่พรอ้ม
และไม่คูค่วร แตเ่รำยอมรบักำรเรยีก 
เรือ่งส�ำคญัที่ข้ำพเจ้ำกังวลมำกที่สุดใน
เวลำน้ันคอืเรำตอ้งมีวซ่ีำเพื่อรบัใช้ ใน
ประเทศน้ันเพรำะจำกประสบกำรณ์ที่
ผ่ำนมำ เรำรูว้ำ่ตอ้งใช้เวลำหกถึงแปด
เดอืนกวำ่จะด�ำเนินกำรแล้วเสรจ็

จำกน้ันประธำนเฟำสท์ถำมวำ่เรำ
มีศรทัธำหรอืไม่วำ่พระเจ้ำจะทรงท�ำ
ปำฏิหำรยิ์และเรำจะสำมำรถแก้ ไข
ปัญหำเรือ่งวซ่ีำไดเ้รว็ขึน้ ค�ำตอบของ
เรำคอืมีแน่นอน และเรำเริม่ด�ำเนิน
กำรทันที เรำเตรยีมเอกสำรที่ตอ้งใช้
ขอวซ่ีำ และพำลูกเล็กสำมคนของเรำ
ไปกงสุลเรว็ที่สุด สตรทีี่น่ำรกัมำกพบ
กับเรำที่น่ัน ระหวำ่งตรวจเอกสำรและ

ตรวจสอบอย่ำงละเอียดถึงส่ิงที่เรำจะ
ท�ำในโปรตเุกส เธอหันมำถำมเรำวำ่ 
“คณุจะไปช่วยคนในประเทศของดฉัิน
จรงิหรอืคะ” เรำตอบหนักแน่นวำ่ใช่
ครบัและอธิบำยวำ่เรำจะเป็นตวัแทน
ของพระเยซูครสิตแ์ละเป็นพยำนถึง
พระองคแ์ละพระพันธกิจของพระองค์
ในโลก อีกส่ีสัปดำห์ตอ่มำ เรำกลับไปที่
น่ัน รบัวซ่ีำ และลงจอดในสนำมเผยแผ่
ของเรำภำยในหกสัปดำห์ ตำมที่ศำสดำ
พยำกรณ์ของพระเจ้ำขอให้เรำท�ำ

พีน้่องทัง้หลำย ขำ้พเจำ้เป็นพยำน
จำกหว้งลกึสุดของใจขำ้พเจำ้วำ่ศำสดำ
พยำกรณ์พดูโดยอ�ำนำจของพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ ์พวกทำ่นเป็นพยำน
ถงึพระครสิตแ์ละพระพันธกจิของ
พระองคบ์นแผน่ดนิโลก พวกทำ่น
แสดงใหเ้ห็นพระด�ำรแิละพระหฤทยั
ของพระเจำ้ พวกทำ่นไดร้บัเรยีกเป็น
ตวัแทนของพระองคแ์ละสอนส่ิงทีเ่รำ
ตอ้งท�ำเพือ่กลบัไปอยู่ ในทีป่ระทบัของ
พระผูเ้ป็นเจำ้และพระบตุรของพระองค ์
พระเยซคูรสิต ์เรำไดร้บัพรเม่ือเรำใช้
ศรทัธำและท�ำตำมค�ำสอนของศำสดำ

พยำกรณ์ โดยท�ำตำมพวกทำ่น ชีวติเรำ
จะมคีวำมสุขมำกขึน้และซับซ้อนน้อย
ลง เรำจะแบกควำมยุง่ยำกและปัญหำ
ของเรำไดง้ำ่ยขึน้ เรำสรำ้งยทุธภณัฑท์ำง
วญิญำณรอบตวัเรำเพือ่ป้องกนักำรโจมตี
ของศัตรใูนสมยัของเรำ

ในวนัอีสเตอรว์นัน้ีข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนอย่ำงจรงิจังวำ่พระเยซูครสิต์
ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ พระองค์ทรง
พระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงก�ำกับ
ดูแลศำสนจักรของพระองค์บนแผ่น
ดินโลกผ่ำนศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผยของพระองค์ ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนวำ่พระองค์ทรงเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของโลก และ
โดยผ่ำนพระองค์เรำจะได้รบัควำม
รอดและควำมสูงส่งในที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้ำ ข้ำพเจ้ำรกัพระองค ์
และเทิดทูนพระองค์ ข้ำพเจ้ำต้องกำร
ติดตำมพระองค์ ท�ำตำมพระประสงค์
ของพระองค์ และเป็นเหมือนพระองค์
มำกขึน้ ข้ำพเจ้ำกล่ำวส่ิงเหล่ำน้ีด้วย
ควำมนอบน้อมในพระนำมอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต์ เอเมน ◼
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ในกำรดแูลเอำใจใส่และปฏิบัตศิำสนกิจ
ตอ่ผู้อื่น เรำจะเรยีกควำมพยำยำมเหล่ำ
น้ีอย่ำงง่ำยๆ วำ่ “กำรปฏิบัตศิำสนกิจ”

ควำมพยำยำมดำ้นกำรปฏบิตัศิำสนกจิ 
ที่มีประสิทธิภำพเกิดขึน้ไดด้ว้ยของ
ประทำนโดยก�ำเนิดของพี่น้องสตร ีและ
ดว้ยพลังอ�ำนำจอันหำที่เปรยีบมิไดข้อง
ฐำนะปุโรหิต เรำทุกคนตอ้งกำรควำม
คุม้ครองเช่นน้ันให้พ้นจำกกลอุบำยอัน
แยบยลของปฏิปักษ์

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง และ
ซิสเตอรจ์ีน บี. บิงแฮม ประธำนสมำคม
สงเครำะห์สำมัญ จะอธิบำยถึงบทบำท
หน้ำที่ของพี่น้องชำยฐำนะปุโรหิตและ
พี่น้องสตรสีมำคมสงเครำะห์ตลอดจน
เยำวชนหญิงที่ ไดร้บัมอบหมำยในกำร
รบัใช้และดแูลสมำชิกศำสนจักรทั่วโลก

ฝ่ำยประธำนสูงสุดและอัครสำวกสิบ
สองเป็นหน่ึงเดียวกันในกำรสนับสนุน
ข่ำวสำรของท่ำนทัง้สอง เรำเปิดบท
ใหม่ ในประวตัิศำสตรข์องศำสนจักร
ด้วยควำมส�ำนึกคุณรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอน ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต์ เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูลูกำ 10:27.

บัญญัตสิ�ำคญัสองข้อที่ ให้รกัพระผู้เป็น
เจ้ำและรกัเพื่อนบ้ำนของเรำ 1

เป็นเวลำหลำยเดือนที่เรำแสวงหำ
วิธีที่ดีกว่ำในกำรปฏิบัติศำสนกิจต่อ
ควำมต้องกำรทำงวิญญำณและทำงโลก
ของผู้คนของเรำในวธิีของพระผู้ช่วย
ให้รอด

เรำตดัสินใจยกเลิกกำรสอนประจ�ำ
บ้ำนและกำรเยี่ยมสอนในแบบที่พวกเรำ
รูจ้ัก แตจ่ะใช้วธิีที่ ใหม่กวำ่ บรสุิทธิ์กวำ่

โดยเอล็เดอร์รัสเซลล์เอม็.เนลสนั

ขอบคณุเอ็ลเดอรก์องและ
เอ็ลเดอรซ์วำเรสส�ำหรบักำร
แสดงศรทัธำอันจรงิใจของท่ำน 

เรำส�ำนึกคณุตอ่ท่ำนและภรรยำที่รกั
ของท่ำนมำก

พี่น้องที่รกั ฝ่ำยประธำนสูงสุดและ
โควรมัอัครสำวกสิบสองแสวงหำกำรน�ำ
ทำงจำกพระเจ้ำอย่ำงสม�่ำเสมอถึงวธิี
ที่จะช่วยสมำชิกรกัษำพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพระ

การปฏิบติัศาสนกิจ
เราจะใช้วิธีท่ีใหม่กว่า บริสุทธ์ิกว่าในการดแูลเอาใจใส่และปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้ อ่ืน
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เอกสำรเหล่ำน้ันจะเผยแพรล่งเวบ็ 
ministering.lds.org ทันที “จง ขอ แล้ว 
จะ ได ้จง หำ แล้ว จะ พบ” 3

ตอ่ไปคอืเรือ่งของงำนมอบหมำยอนั
ยอดเยีย่มทีป่ระธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน 
มอบใหข้้ำพเจำ้และซิสเตอรจ์นี บ.ี บิง
แฮม พีน้่องทัง้หลำย ขณะทีง่ำนของ
โควรมัและองคก์ำรช่วยเตบิใหญ่ในดำ้น
องคก์ร เรำก็ควรเตบิใหญเ่ป็นกำรส่วน
ตวัเช่นกนั—โดยหลกีเลีย่งกจิวตัรทีท่�ำ
ไปอยำ่งไรค้วำมรูสึ้กมำเป็นสำนุศิษยท่ี์
จรงิใจดงัทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดตรสัไวอ้ยำ่ง
ชัดเจนในช่วงสิน้สุดกำรปฏบิตัศิำสนกจิ 
ของพระองคบ์นแผน่ดนิโลก เมือ่
พระองคท์รงเตรยีมอ�ำลำกลุม่ผูต้ดิตำม
ทีย่งัคงไมเ่ขำ้ใจและสับสนเล็กน้อย 
พระองค์ ไม่ไดท้รงแจกแจงขัน้ตอนกำร
บรหิำรงำนสิบกวำ่ขอ้ทีพ่วกเขำตอ้งท�ำ
หรอืทรงยืน่รำยงำนปึกหน่ึงใหพ้วกเขำ
กรอกท�ำเป็นส�ำเนำสำมฉบับ ไม่ ใช่เลย 
พระองคท์รงสรปุงำนของพวกเขำในพระ
บญัญัตพิืน้ฐำนข้อเดยีวคอื “ ให ้รกั ซ่ึง กนั 
และ กัน (ดงัที)่ เรำ รกั พวก ทำ่น มำ แลว้  
. . . ถำ้ ท่ำน รกั กนั และ กนั ดงั น้ี แหละ ทุก 
คน ก็ จะ รู ้วำ่ ทำ่น เป็น สำวก ของ เรำ” 4

ในควำมพยำยำมท�ำใหเ้รำเขำ้ใกล้
อดุมคตขิองพระกติตคิณุ แนวคดิในกำร
ปฏบิตัศิำสนกจิของฐำนะปุโรหติและ
สมำคมสงเครำะหท์ีเ่พิง่ประกำศใหม่
น้ีจะมอีงคป์ระกอบตอ่ไปน้ีรวมอยูด่ว้ย 
ซ่ึงบำงอยำ่งสมำคมสงเครำะห์ ไดน้�ำไป
ปฏบิตัแิลว้ดว้ยควำมส�ำเรจ็อยำ่งดเียีย่ม 5

• เรำจะไม่ ใช้ศัพท์กำรสอนประจ�ำบ้ำน
และกำรเยี่ยมสอนอีกตอ่ไป ส่วนหน่ึง
เป็นเพรำะควำมพยำยำมดำ้นกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจของเรำจะเกิดขึน้ใน
สถำนที่อื่นนอกเหนือจำกบ้ำนและ
ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะกำรตดิตอ่ของ
เรำจะไม่นิยำมไวด้ว้ยกำรสอนบท
เรยีนที่เตรยีมไว ้แตแ่น่นอนวำ่กำร
แบ่งปันบทเรยีนอำจท�ำไดห้ำกมี
ควำมจ�ำเป็น จุดประสงคห์ลักในกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจจะด�ำเนินตำมถ้อยค�ำ

เรยีงล�ำดบัตำมน้ี คอืฝ่ำยประธำนสูงสุด
จะส่งจดหมำยไปยังสมำชิกศำสนจักร
ทุกคนที่ศำสนจักรมีที่อยู่อีเมล เอกสำร
ถำมตอบเจ็ดหน้ำจะส่งไปพรอ้มกับ
จดหมำยส�ำหรบัผู้น�ำฐำนะปุโรหิต
และผู้น�ำองคก์ำรช่วยทุกคน สุดท้ำย 

โดยเอล็เดอร์เจฟฟรีย์อาร์.ฮอลแลนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

เ พื่อถอดควำมค�ำพูดของรำล์ฟ 
วอลโด เอเมอรสั์นใหม่ ช่ัวขณะที่
น่ำจดจ�ำที่สุดในชีวติคอืช่ัวขณะที่

เรำรูสึ้กถึงกำรเปิดเผยที่จู่ โจมเข้ำมำ
กะทันหัน 1 ประธำนเนลสันครบั ผมไม่รู้
วำ่เรำจะรบัมือกับ “กำรจู่ โจมกะทันหัน” 
ไดอ้กีกีค่รัง้สุดสัปดำหน้ี์ พวกเรำบำงคน
หัวใจไม่แข็งแรง แตเ่มื่อมำคดิดแูล้ว 
ท่ำนก็จัดกำรเรือ่งน้ันไดเ้หมือนกัน ช่ำง
เป็นศำสดำพยำกรณ์ที่ยอดเยี่ยมมำก!

ตำมแบบอย่ำงข้อประกำศและ
ประจักษ์พยำนอันน่ำอัศจรรย์ของ
ประธำนเนลสันเมื่อคนืน้ีและเช้ำวนัน้ี
ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนของตนเองวำ่กำร
ปรบัเปลี่ยนเหล่ำน้ีเป็นตวัอย่ำงของ
กำรเปิดเผยที่น�ำทำงศำสนจักรน้ีตัง้แต่
แรกเริม่ มีหลักฐำนเพิ่มอีกที่แสดงวำ่
พระเจ้ำทรงก�ำลังเรง่งำนของพระองค์
เมื่อถึงเวลำ 2

ส�ำหรบัทุกคนที่กระตอืรอืรน้จะเรยีน
รูร้ำยละเอียดของเรือ่งเหล่ำน้ี โปรด
ทรำบวำ่ทันทีที่กำรประชุมใหญ่ภำคน้ี
สิน้สุดลง ส่ิงที่จะเกิดขึน้ซ่ึง อำจไม่ได้

“อยูก่บัพวกเขาและท�าให้
พวกเขาเขม้แขง็ข้ึน”
ค�าสวดอ้อนวอนของเราวนันีคื้อชายหญิงทุกคนจะออกจากการประชุมใหญ่สามญั
คร้ังนีด้้วยความต้ังใจท่ีจะดูแลเอาใจใส่กันมากขึน้



102 ภาคบ่ายวนัอาทิตย ์| 1 เมษายน 2018

ที่กล่ำวถึงผู้คนในสมัยของแอลมำ 
คอืเพื่อ “ดแูลผู้คนของตน, และ
บ�ำรงุเลีย้งคนเหล่ำน้ันดว้ยส่ิงที่เกี่ยว
กับควำมชอบธรรม” 6

• เรำจะยังคงไปเยี่ยมบ้ำนหำกอยู่ ใน
วสัิยที่ท�ำได้ แต่สภำวกำรณ์ในท้องที่
เช่นจ�ำนวนคนที่มีมำก ระยะทำงไกล 
ควำมปลอดภัยส่วนตัว และสภำพ
กำรณ์อื่นๆ ที่ท้ำทำยอำจท�ำให้เรำไม่
สำมำรถไปเยี่ยมทุกบ้ำนได้ทุกเดือน 
ดังที่ฝ่ำยประธำนสูงสุดแนะน�ำเมื่อ
หลำยปีมำแล้ว จงท�ำให้ดีที่สุด 7 นอก
เหนือจำกตำรำงเวลำของกำรออก
ไปเยี่ยมจรงิตำมที่ท่ำนตัง้ไว ้อำจ
เสรมิปฏิทินน้ันด้วยกำรโทรศัพท์ ไป
หำ กำรเขียนโน้ต ส่งข้อควำม อีเมล 
วดิี โอแชท สนทนำกันที่กำรประชุม
ของศำสนจักร กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์
รว่มกัน กิจกรรมสังคม และควำม
เป็นไปได้อื่นๆ ในโลกของส่ือสังคม
ออนไลน์ อย่ำงไรก็ดี ข้ำพเจ้ำควรย�ำ้
วำ่ขอบข่ำยใหม่อันกวำ้งไกลน้ี ไม่
รวมถึงข้อควำมน่ำละอำยที่ข้ำพเจ้ำ
เห็นติดอยู่ท้ำยรถเมื่อไม่นำนมำ
น้ี อ่ำนวำ่ “ถ้ำผมบีบแตร ผมก็สอน
ประจ�ำบ้ำนให้คุณแล้ว” ได้ โปรด
ครบั พี่น้องชำย (พ่ีน้องสตรจีะไม่มี
วนัรูสึ้กผิดในเรือ่งน้ัน—ข้ำพเจ้ำพูด
กับพี่น้องชำยในศำสนจักร) ด้วยกำร
ปรบัเปลี่ยนเหล่ำน้ี เรำต้องกำรกำร

ดูแลเอำใจใส่และควำมห่วงใยมำก
ขึน้ ไม่ ใช่น้อยลง

• ดว้ยแนวคดิของกำรปฏบิตัศิำสนกจิ
ที่ ใหมก่วำ่และขึน้อยูก่บัพระกติตคิณุ
มำกกวำ่ ขำ้พเจำ้รูสึ้กวำ่ทำ่นเริม่จะ
ตืน่ตระหนกวำ่ส่ิงใดทีนั่บในรำยงำน 
ใจเย็นๆ ครบั เพรำะไมมี่รำยงำนอะไร
ทัง้สิน้—อยำ่งน้อยก็ไม่ ใช่รำยงำนสิน้
เดอืนอยำ่งทีบ่อกวำ่ “ผมไปถงึประตู
บำ้นทันเวลำเฉียดฉิวพอด”ี อะไรแบบ
น้ัน เรำพยำยำมจะเตบิใหญข่ึน้ในเรือ่ง
น้ีเช่นกัน รำยงำนเพยีงอยำ่งเดยีวที่
จะมคีอืจ�ำนวนกำรสัมภำษณ์ระหวำ่ง
ผูน้�ำกบัคูป่ฏบิตัศิำสนกจิในวอรด์
ประจ�ำไตรมำสน้ัน อำจฟังดเูรยีบ
ง่ำย เพือ่นๆ ทัง้หลำย กำรสัมภำษณ์
เหลำ่น้ันมคีวำมส�ำคญัมำกทีสุ่ด หำก
ไมม่ขีอ้มลูน้ันอธกิำรจะไมม่ทีำงได้
รบัขอ้มลูทีจ่�ำเป็นเกีย่วกบัสภำพทำง
วญิญำณและทำงโลกของผูค้นของ
เขำ จงจ�ำไวว้ำ่ พีน้่องชำยผูป้ฏบิตัิ
ศำสนกิจเป็นตวัแทนฝ่ำยอธกิำรและ
ฝ่ำยประธำนโควรมัเอ็ลเดอร ์ไม่ไดม้ำ
แทนที ่กญุแจของอธกิำรและประธำน
โควรมัครอบคลมุมำกกวำ่แนวคดิเรือ่ง
กำรปฏิบตัศิำสนกิจน้ี 

• เน่ืองจำกรำยงำนน้ีแตกตำ่งจำกที่
ท่ำนเคยส่งในอดตี ข้ำพเจ้ำขอย�ำ้
วำ่ เรา ที่ส�ำนักงำนใหญ่ศำสนจักรไม่
จ�ำเป็นตอ้งรูว้ำ่ท่ำนตดิตอ่ผู้คนของ

ท่ำน อย่างไร หรอื ที่ ไหน หรอื เมือ่ใด 
เรำตอ้งกำรรูแ้ละสนใจแคว่ำ่ท่ำน ท�า 
จรงิๆ และท่ำนเป็นพรแก่พวกเขำใน
ทุกทำงที่ท่ำนท�ำได้

พี่น้องทัง้หลำย เรำมี โอกำสที่สวรรค์
ประทำนมำให้ ในฐำนะศำสนจักร
ทัง้หมดเพื่อแสดงให้เห็นถึง “ธรรมะ
ที่บร ิสุทธิ์ ไรม้ลทินเฉพำะพระ พักตร์
พระ เจ้ำ” 8—“จะแบกภำระของกัน
และกัน, เพื่อมันจะไดเ้บำ” และ
เพื่อ “ปลอบโยนคนที่ตอ้งกำรกำร
ปลอบโยน” 9 เพื่อปฏิบัตศิำสนกิจตอ่
หญิงม่ำยและเด็กก�ำพรำ้พ่อ คนที่
แตง่งำนแล้วและคนโสด คนที่เข้มแข็ง
และคนที่ยุ่งยำกใจ คนที่ถูกกดขี่และ
คนที่แข็งแรง คนที่มีควำมสุขและคน
ที่เศรำ้โศก—สรปุคอืเรำทุกคน เพรำะ
เรำทุกคนตอ้งกำรสัมผัสมือที่อบอุ่นของ
มิตรภำพและได้ยินกำรประกำศที่หนัก
แน่นถึงศรทัธำ อย่ำงไรก็ตำม ข้ำพเจ้ำ
ขอเตอืนท่ำน ช่ือใหม่ ควำมยืดหยุ่น
แบบใหม่ และรำยงำนที่น้อยลงไม่ได้
ท�ำให้กำรรบัใช้ของเรำแตกตำ่งขึน้เลย
สักนิดเวน้แตเ่รำจะเห็นวำ่ส่ิงน้ีเป็นค�ำ
เชือ้เชิญให้ดแูลเอำใจใส่กันในวธิี ใหม่
ที่กล้ำหำญและบรสุิทธิ์มำกขึน้ ดงัที่
ประธำนเนลสันเพิ่งกล่ำวไป เมื่อเรำเปิด
ตำทำงวญิญำณมองไปที่กำรด�ำเนินชีวติ
ตำมกฎแห่งควำมรกัอย่ำงกวำ้งขวำง
มำกขึน้ เรำยกย่องสรรเสรญิผู้คนหลำย
รุน่ที่ ไดร้บัใช้เช่นน้ันเป็นเวลำหลำย
ปี ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวถึงแบบอย่ำงเมื่อไม่
นำนมำน้ีถึงกำรอุทิศตนเช่นน้ันโดยหวงั
วำ่ผู้คนมำกมำยจะเข้ำใจพระบัญญัติ
ของพระเจ้ำที่จะ “อยู่กับ [พี่น้องของ
เรำ] และท�ำให้พวกเขำเข้มแข็งขึน้” 10

วนัอำทิตย์ที่ 14 มกรำคมที่ผ่ำนมำ 
ประมำณ 5 โมงเย็น เพื่อนรุน่น้องของ
ข้ำพเจ้ำ เบรทท์กับครสิตนิ แฮมบลิน 
ก�ำลังคยุกันที่บ้ำนของพวกเขำในเทมเป 
แอริโซนำ หลังจำกเบรทท์รบัใช้ทัง้วนั
ในฝ่ำยอธิกำรและครสิตนิยุ่งกับกำรดแูล
ลูกๆ ทัง้ห้ำคนของพวกเขำ
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ทันใดน้ันครสิตนิ ผู้ที่ดเูหมือนรอด
ชีวติจำกมะเรง็เตำ้นมไดส้�ำเรจ็เมื่อ
ปีที่ผ่ำนมำ ก็ล้มลงหมดสต ิหลังจำก
โทร 911 หน่วยฉุกเฉินมำที่บ้ำนและ
พยำยำมกู้ชีพเธออย่ำงสิน้หวงั ขณะที่
เบรทท์สวดอ้อนวอนและวงิวอน เขำรบี
โทรศัพท์หำคนอีกสองคน คนหน่ึงคอื
คณุแม่ของเขำเพื่อขอให้เธอช่วยดแูล
เด็กๆ อีกคนหน่ึงคอืเอ็ดวนิ พอตเตอร ์
ผู้สอนประจ�ำบ้ำนของเขำ ตอ่จำกน้ัน
กำรสนทนำทัง้หมดเป็นดงัน้ี

เอ็ดวนิเมื่อเห็นช่ือสำยเรยีกเข้ำก็พูด
วำ่ “วำ่ไง เบรทท์ มีอะไรหรอื”

เบรทท์ตอบเหมือนเกือบจะตะโกน
วำ่ “ผมตอ้งกำรคณุที่น่ี—เดีย๋วน้ี!”

ช่ัวเวลำประเดีย๋วเดยีวจนเบรทท์
แทบไม่รูสึ้ก เพื่อนรว่มฐำนะปุโรหิต
ของเขำก็มำยืนเคยีงข้ำง ช่วยดแูลเด็กๆ 
แล้วขับรถพำบรำเดอรแ์ฮมบลินไป 
โรงพยำบำลตำมหลังรถพยำบำลที่มำรบั
ภรรยำของเขำ ที่น่ัน ไม่ถึง 40 นำทีหลัง
จำกเธอหลับตำลงครัง้แรก แพทย์ก็ 
ประกำศวำ่ครสิตนิสิน้ใจแล้ว

ขณะที่เบรทท์รอ้งไห้สะอึกสะอืน้ 
เอ็ดวนิเพียงโอบกอดเขำและรอ้งไห้
ไปกับเขำ—เป็นเวลำนำนมำก จำก
น้ัน เอ็ดวนิปล่อยให้เบรทท์ โศกเศรำ้
กับสมำชิกครอบครวัคนอื่นๆ ที่มำรวม
กัน เขำขับรถไปที่บ้ำนอธิกำร บอกเล่ำ
เหตุกำรณ์ที่เพิ่งเกิดขึน้ อธิกำรที่ยอด
เยี่ยมรบีไปที่ โรงพยำบำลทันทีขณะ
เอ็ดวนิขับรถไปบ้ำนของแฮมบลิน ที่
น่ันเขำกับชำรล็์อตต์ ภรรยำ ที่รบีมำ
เช่นกัน เล่นกับเด็กๆ แฮมบลินห้ำคน
ซ่ึงไม่มีแม่แล้ว อำยุ 12 ลงไปจนถึง 3 
ขวบทัง้สองท�ำอำหำรเย็นให้พวกเขำ 
จัดแสดงดนตรสีด และช่วยพวกเขำ
เตรยีมตัวเข้ำนอน

ตอ่มำภำยหลังเบรทท์บอกข้ำพเจ้ำ
วำ่ “ส่วนที่น่ำอัศจรรย์ของเรือ่งน้ีไม่ ใช่
เอ็ดวนิมำเมื่อผมโทรหำ ในยำมฉุกเฉิน 
จะมีผู้คนเต็มใจช่วยเสมอ แตส่่วนที่น่ำ
อัศจรรย์ของเรือ่งน้ีคอืเขำเป็นคนที่ผม
นึกถึง มีคนอื่นๆ อยู่รอบข้ำง  

ครสิตนิมีพี่น้องสองคนอยู่ห่ำงออกไป
ไม่ถึงสำมไมล์ เรำมีอธิกำรที่ยอดเยี่ยม
มำก ยอดเยี่ยมที่สุด แตค่วำมสัมพันธ์
ระหวำ่งเอ็ดวนิกับผมเป็นควำมรูสึ้ก
โดยสัญชำตญำณที่จะโทรหำเขำเมื่อผม
ตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ ศำสนจักรมอบ
วธิีที่วำงโครงสรำ้งไวแ้ล้วแก่เรำในกำร
ด�ำเนินชีวติตำมพระบัญญัตขิ้อสองให้ดี
ขึน้—คอื รกั รบัใช้ และเสรมิสรำ้งควำม
สัมพันธ์กับพี่น้องของเรำซ่ึงช่วยให้เรำ
เข้ำใกล้พระผู้เป็นเจ้ำมำกขึน้” 11

เอ็ดวนิกล่ำวถึงประสบกำรณ์น้ีวำ่ 
“เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดค์รบั นัยของเรือ่ง
ทัง้หมดน้ีคอืเบรทท์เป็นผู้สอนประจ�ำ
บ้ำนของครอบครวัเรำมำนำนกวำ่ที่
ผมเป็นผู้สอนประจ�ำบ้ำนของพวก
เขำ ตลอดเวลำน้ัน เขำมำเยี่ยมเรำใน
ฐำนะเป็นเพื่อนมำกกวำ่เป็นงำนมอบ
หมำย เขำเป็นแบบอย่ำงที่ดเียี่ยมตลอด
มำ เป็นบุคคลตวัอย่ำงของส่ิงที่ผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตที่แข็งขันและเอำใจใส่ควร
เป็น ภรรยำผม ลูกชำยของเรำ—เรำไม่
ไดม้องเขำวำ่เป็นคนคนหน่ึงที่จ�ำเป็น
ตอ้งน�ำข่ำวสำรมำให้เรำทุกสิน้เดอืน เรำ
คดิถึงเขำในฐำนะเพื่อนคนหน่ึงที่มีบ้ำน
อยู่ตรงหัวมุมถนนสำยเดยีวกัน ผู้จะท�ำ
ทุกอย่ำงที่เขำท�ำไดเ้พื่อเป็นพรแก่เรำ 
ผมดี ใจที่สำมำรถตอบแทนเขำไดแ้ม้จะ

เพียงนิดเดยีวเทียบกับหน้ีบุญคณุที่ผม
ยังคำ้งเขำอยู่” 12

พีน้่องทัง้หลำย ขำ้พเจำ้กบัทำ่น
พรอ้มใจกนัยกยอ่งผูส้อนประจ�ำเขต
ละแวกบำ้น ผูส้อนประจ�ำวอรด์ ผูส้อน
ประจ�ำบำ้น และผูเ้ยีย่มสอนทกุคน
ซ่ึงรกัและรบัใช้อยำ่งซ่ือสัตยม์ำตลอด
ประวตัศิำสตรข์องเรำ ค�ำสวดออ้นวอน
ของเรำวนัน้ีคอืชำยหญงิทกุคน—
เยำวชนชำยและเยำวชนหญงิรุน่พี—่ 
จะออกจำกกำรประชมุใหญส่ำมญัน้ีดว้ย
ควำมตัง้ใจทีจ่ะดแูลเอำใจใส่กนัมำกขึน้ 
โดยมคีวำมรกัอนับรสุิทธิข์องพระครสิต์
เป็นแรงจงูใจในกำรท�ำเช่นน้ัน ไมว่ำ่เรำ
ทกุคนรูสึ้กอยำ่งไรตอ่ขอ้จ�ำกดัและควำม
บกพรอ่งของเรำ—และเรำทกุคนมคีวำม
ทำ้ทำย—กระน้ันก็ตำม ขอใหเ้รำท�ำงำน
เคยีงขำ้งกนัในสวนองุน่ของพระเจำ้ 13 
รว่มมอืรว่มใจช่วยพระผูเ้ป็นเจำ้พระ
บดิำของเรำในงำนทีม่ำกลน้ของกำรตอบ
ค�ำสวดออ้นวอน ใหก้ำรปลอบโยน เช็ด
น� ้ำตำ และเสรมิก�ำลงัเขำ่ทีอ่อ่นลำ้ 14 
หำกเรำจะท�ำเช่นน้ัน เรำจะเป็นเหมอืน
สำนุศิษยท์ีแ่ทจ้รงิของพระครสิตม์ำก
ขึน้ดงัทีเ่รำพงึเป็น ในวนัอำทติยอ์สีเตอร์
วนัน้ี ขอใหเ้รำรกักนัดงัทีพ่ระองคท์รงรกั
เรำ 15 ขำ้พเจำ้สวดออ้นวอนในพระนำม
ของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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ของพระกิตตคิณุให้คนน้ีหรอืครอบครวั
น้ีไดอ้ย่ำงไร พระวญิญำณทรงดลใจให้
ฉันท�ำอะไร”

กำรปฏิบัตศิำสนกิจท�ำไดห้ลำกหลำย
วธิีที่เหมำะกับแตล่ะคน ตวัอย่ำงเช่น
น้ันมีอะไรบ้ำง

ตัวอย่ำงเช่นฝ่ำยประธำนของโควรัม
เอ็ลเดอร์และสมำคมสงเครำะห์หำรือ
กันเกี่ยวกับงำนมอบหมำยต่ำงๆ ร่วม
กับกำรสวดอ้อนวอน แทนท่ีผู้น� ำจะ
แจกกระดำษ พวกเขำจะให้ค�ำปรึกษำ
เกี่ยวกับบุคคลและครอบครัวด้วย
ตนเองขณะมอบหมำยงำนให้บรำเดอร์
และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศำสนกิจ ตัวอย่ำง
เช่นไปเดินเล่น รวมตัวกันจัดกิจกรรม 
ให้กำรรับใช้ หรือแม้รับใช้ด้วยกัน ไป
เยี่ยมด้วยตนเองหรือคุยทำงโทรศัพท์
หรือทำงออนไลน์หรือส่งข้อควำม ให้
กำร์ดวันเกิดหรือไปเชียร์ตอนแข่ง
ฟุตบอล แบ่งปันข้อพระคัมภีร์หรือ
ข้อควำมที่ยกมำจำกค�ำพูดกำรประชุม
ใหญ่ซ่ึงจะมีควำมหมำยต่อบุคคลน้ัน 
สนทนำค�ำถำมพระกิตติคุณและแบ่ง
ปันประจักษ์พยำนเพื่อให้เกิดควำม
ชัดเจนและควำมสงบ เป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตคนบำงคนและแสดงควำม
ห่วงใย สัมภำษณ์ผู้ปฏิบัติศำสนกิจเพื่อ
พูดคุยถึงควำมต้องกำรและควำมเข้ม
แข็งของบุคคลน้ันโดยค�ำนึงถึงควำม
ละเอียดอ่อนและควำมเหมำะสม ให้

ลึกซึง้ตอ่ผู้อื่น—และตวัเรำเอง พระผู้
ช่วยให้รอดทรงท�ำอะไร โดยผ่ำนของ
ประทำนอันสูงส่งของกำรชดใช้และกำร
ฟ้ืนคนืพระชนม์—ซ่ึงเรำเฉลิมฉลองใน
วนัอำทิตย์อีสเตอรท์ี่สวยงำมน้ี—“ ไม่มี
ผู้ ใดอื่นอีกแล้วที่มีอิทธิพลลึกซึง้เช่น
น้ันตอ่ผู้คนที่มีชีวติอยู่และยังจะมีชีวติ
อยู่ตอ่ไปบนแผ่นดนิโลก” 4 แตพ่ระองค์
ทรงแย้มพระสรวล ทรงสนทนำ ทรง
เดนิ ทรงฟัง ทรงให้เวลำ ทรงให้ก�ำลัง
ใจ ทรงสอน ทรงเลีย้งอำหำร และทรง
ให้อภัยเช่นกัน พระองคท์รงรบัใช้
ครอบครวัและมิตรสหำย เพื่อนบ้ำน
และคนแปลกหน้ำ ทรงเชือ้เชิญคนรูจ้ัก
และคนที่ทรงรกัให้มำรบัพรอันอุดมจำก
พระกิตตคิณุของพระองค ์กำรกระท�ำที่ 
“เรยีบง่ำย” เหล่ำน้ันของกำรรบัใช้และ
ควำมรกัให้ตน้แบบส�ำหรบักำรปฏิบัติ
ศำสนกิจของเรำในปัจจุบัน

เมื่อท่ำนไดร้บัสิทธิพิเศษให้เป็น
ตวัแทนของพระผู้ช่วยให้รอดในงำน
ปฏิบัตศิำสนกิจของท่ำน ขอให้ถำมตวั
ท่ำนเองวำ่ “ฉันจะแบ่งปันแสงสวำ่ง

โดยจีนบี.บิงแฮม

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

นั
  บเป็นพรอย่ำงย่ิงที่ ได้อยู่ ใน
ช่วงเวลำของกำรเปิดเผยต่อ
เน่ืองจำกพระผู้เป็นเจ้ำ! ขณะ

ที่เรำตัง้ตำรอและน้อมรบั “กำรฟ้ืนฟู
สรรพส่ิง” 1 ซ่ึงเกิดสัมฤทธิผลแล้วและ
จะเกิดสัมฤทธิผลผ่ำนเหตุกำรณ์ที่
พยำกรณ์ ไวเ้กี่ยวกับช่วงเวลำของเรำ 
เรำก�ำลังเตรยีมรบักำรเสด็จมำครัง้ที่
สองของพระผู้ช่วยให้รอด 2

และไม่มีวธิีเตรยีมรบัพระองคว์ธิี
ใดดีไปกวำ่กำรพยำยำมเป็น เหมือน 
พระองคผ์่ำนกำรปฏิบัตศิำสนกิจตอ่กัน
ดว้ยควำมรกั! ดงัที่พระเยซูครสิตท์รง
สอนผู้ตดิตำมพระองคเ์มื่อตน้สมัยกำร
ประทำนน้ี “หำกเจ้ำรกัเรำเจ้ำจงรบัใช้
เรำ” 3 กำรรบัใช้ผู้อื่นเป็นกำรแสดงควำม
เป็นสำนุศิษย์ ควำมกตญัญู และควำม
รกัที่เรำมีตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและพระบุตร
ของพระองคพ์ระเยซูครสิต์

บำงครัง้เรำคดิวำ่เรำตอ้งท�ำส่ิงใหญ่
โตและเก่งกำจจึงจะ “นับ” เป็นกำรรบั
ใช้เพื่อนบ้ำนของเรำ ทวำ่กำรกระท�ำที่
เรยีบง่ำยของกำรรบัใช้สำมำรถส่งผลอัน

ปฏิบติัศาสนกิจดงัท่ีพระ
ผูช่้วยใหร้อดทรงท�า
ขอให้เราแสดงความกตัญญแูละความรักต่อพระผู้ เป็นเจ้าโดยการปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความรักต่อพ่ีน้องช่ัวนิรันดร์ของเรา
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สภำวอร์ดจัดหำวิธีช่วยเหลือตำมควำม
ต้องกำรที่เร่งด่วนกว่ำ

กำรปฏิบัตศิำสนกิจเช่นน้ีให้พลังพี่
น้องสตรคีนหน่ึงที่ย้ำยไปอยู่ ไกลบ้ำน
เมื่อสำมีเธอเริม่เรยีนปรญิญำโท เธอไม่มี
โทรศัพท์และมีลูกน้อยตอ้งดแูล เธอจึง
รูสึ้กงุนงงจนท�ำอะไรไม่ถูก สับสนและ
โดดเดีย่ว สตรสีมำคมสงเครำะห์คน
หน่ึงมำบ้ำนของเธอโดยไม่บอกล่วงหน้ำ 
น�ำรองเท้ำคูห่น่ึงมำให้ลูกน้อยของเธอ 
และขบัรถพำทัง้สองไปหำรำ้นขำยของช�ำ 
สตรทีี่ส�ำนึกคณุผู้น้ีเล่ำวำ่ “เธอเป็นผู้
ช่วยชีวติดฉัิน!”

กำรปฏิบตัศิำสนกิจทีแ่ทจ้รงิเห็นได้
จำกสตรสูีงวยัในแอฟรกิำผู้ ไดร้บัมอบ
หมำยใหเ้สำะหำสตรคีนหน่ึงที่ ไม่ไดเ้ขำ้
รว่มกำรประชมุของศำสนจกัรเป็นเวลำ
นำน เม่ือเธอไปบำ้นสตรคีนน้ัน เธอพบ
วำ่สตรดีงักล่ำวถูกท�ำรำ้ยและถูกปล้น 
ขัดสนทัง้อำหำรกำรกนิและเสือ้ผำ้ เธอ
รูสึ้กวำ่เสือ้ผำ้ทีเ่ธอมีไม่เหมำะส�ำหรบักำร
ประชมุวนัอำทติย์ของศำสนจักร สตรทีี่
ไดร้บัมอบหมำยใหป้ฏบิตัศิำสนกจิ 
มำรบัฟัง เก็บผักจำกสวนมำท�ำอำหำร 
อ่ำนพระคมัภีร์ ให้ฟัง และเป็นเพื่อน ไม่
นำนสตรทีี่ “หำยไป” ก็กลับมำและเวลำ
น้ีมีกำรเรยีกแล้วเพรำะเธอรูว้ำ่มีคนรกั
และเห็นคำ่ของเธอ

กำรท�ำงำนรว่มกันของสมำคม
สงเครำะหกั์บโควรมัเอ็ลเดอรท์ีเ่วลำน้ี
ปรบัโครงสรำ้งใหม่จะกอ่เกดิควำมเป็น
หน่ึงเดยีวกันซ่ึงจะใหผ้ลอนัน่ำพศิวง กำร
ปฏบิตัศิำสนกจิกลำยเป็นควำมพรอ้มใจ
กนัปฏบิตัหิน้ำทีฐ่ำนะปุโรหติในกำร 
“เยีย่มบำ้นสมำชิกแตล่ะคน” และ “ดแูล
ศำสนจักรเสมอ, และอยูก่บัพวกเขำและ
ท�ำใหพ้วกเขำเข้มแข็งขึน้” 5 บรรลจุดุ
ประสงคข์องสมำคมสงเครำะห์ ในกำร
ช่วยกันเตรยีมรบัพรแหง่ชีวตินิรนัดร์ 6 
เมือ่ฝ่ำยประธำนของโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละ
สมำคมสงเครำะหท์�ำงำนรว่มกนัโดยมี
อธกิำรเป็นผู้ก�ำกบัดแูล พวกเขำจะไดร้บั
กำรดลใจขณะหำวธีิดแูลเอำใจใส่แตล่ะ
บคุคลและครอบครวัใหด้ทีีสุ่ด

ดฉัินขอยกตวัอยำ่ง มำรดำคนหน่ึง
แพทยว์นิิจฉัยวำ่เธอเป็นมะเรง็ ไม่
นำนเธอก็เริม่บ�ำบดั พีน้่องสตรสีมำคม
สงเครำะหล์งมอืท�ำงำนทนัทีโดย
วำงแผนช่วยเรือ่งอำหำร ส่งเธอไปพบ
แพทยต์ำมนัด และใหค้วำมช่วยเหลอื
อืน่ๆ พวกเธอไปเยีย่มเป็นประจ�ำ อยู่
เป็นเพือ่นและใหก้�ำลงัใจ ขณะเดยีวกนั
โควรมัฐำนะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดค
ก็ยนิดเีขำ้มำรว่มดว้ย พวกเขำลงแรง
ปรบัปรงุหอ้งนอนและหอ้งน� ้ำใหมเ่พือ่
ท�ำใหก้ำรดแูลพีน้่องสตรทีีเ่จ็บป่วยคน
น้ีงำ่ยขึน้ เยำวชนชำยช่วยยกช่วยแบก
เพือ่มส่ีวนในงำนส�ำคญัน้ี เยำวชนหญงิ
มส่ีวนรว่มเช่นกนั พวกเธอยนิดจีดักำร
พำสุนัขไปเดนิเลน่ทกุวนั เมือ่เวลำผำ่น
ไป วอรด์ยงัคงรบัใช้เหมอืนเดมิ โดยเพิม่
เตมิและปรบัเปลีย่นตำมควำมจ�ำเป็น 
เห็นไดชั้ดวำ่เป็นงำนแหง่ควำมรกั 
สมำชิกแตล่ะคนสละตนเอง พรอ้มใจ
กนัแสดงควำมหว่งใยในวธิทีีเ่ป็นพร
ไมเ่พยีงตอ่พีน้่องสตรทีีป่ระสบควำม
ทกุขย์ำกเทำ่น้ันแตเ่ผือ่แผ่ไปถงึสมำชิก
แตล่ะคนในครอบครวัของเธอดว้ย

หลังจำกตอ่สู้มำอย่ำงกล้ำหำญ ใน
ที่สุดพี่น้องสตรคีนน้ีก็สิน้ชีวติดว้ยโรค
มะเรง็ วอรด์ถอนหำยใจดว้ยควำมโล่งอก
และถือวำ่ท�ำดแีล้วและจบลงดว้ยดหีรอื
ไม่ ไม่เลย เยำวชนหญิงยังคงพำสุนัข

ไปเดนิเล่นทุกวนั โควรมัฐำนะปุโรหิต
ยังคงดแูลบิดำและครอบครวัของเขำ 
พี่น้องสตรสีมำคมสงเครำะห์ยังคงดแูล
ช่วยเหลือดว้ยควำมรกัเพื่อประเมิน
ควำมเข้มแข็งและควำมตอ้งกำร พี่น้อง
ทัง้หลำย น่ีคอืกำรปฏิบัตศิำสนกิจ— 
น่ีคอืรกัดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั!

พรอีกประกำรหน่ึงของค�ำประกำศ
ที่ ไดร้บักำรดลใจเหล่ำน้ีคอืโอกำสให้
เยำวชนหญิงอำยุ 14 ถึง 18 ปีไดม้ีส่วน
ปฏิบัตศิำสนกิจเป็นคูก่ับพี่น้องสตรี
สมำคมสงเครำะห์ เช่นเดยีวกับเยำวชน
ชำยวยัเดยีวกนัรบัใช้เป็นคูป่ฏิบตัศิำสน
กิจกับพี่น้องชำยผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค เยำวชนจะไดแ้บ่ง
ปันของประทำนพิเศษของพวกเขำ
และเตบิโตทำงวญิญำณเมื่อพวกเขำ
รบัใช้เคยีงข้ำงผู้ ใหญ่ ในงำนแห่งควำม
รอด กำรให้เยำวชนมีส่วนในงำนมอบ
หมำยให้ปฏิบัตศิำสนกิจจะท�ำให้สมำคม
สงเครำะห์และโควรมัเอ็ลเดอรด์แูลผู้
อื่นไดม้ำกขึน้โดยเพิ่มจ�ำนวนสมำชิกที่
มีส่วนรว่ม

เมื่อดฉัินนึกถึงเยำวชนหญิงที่
ดฉัินรูจ้ัก ดฉัินตืน่เตน้แทนพี่น้อง
สตรสีมำคมสงเครำะห์เหล่ำน้ันผู้จะมี
โอกำสไดร้บัพรจำกควำมกระตอืรอืรน้ 
พรสวรรค ์และควำมละเอียดอ่อนทำง
วญิญำณของเยำวชนหญิงขณะพวก
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เธอรบัใช้เคยีงข้ำงหรอืไดร้บักำรปฏิบัติ
ศำสนกิจจำกเยำวชนหญิง ดฉัินยินดี
เช่นกันกับโอกำสที่เยำวชนหญิงจะได้
รบัค�ำปรกึษำ กำรสอน และพลังจำกพี่
น้องสตรี ในสมำคมสงเครำะห์ โอกำสมี
ส่วนรว่มในกำรสรำ้งอำณำจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้ำจะเป็นประโยชน์มหำศำลตอ่
เยำวชนหญิง ช่วยพวกเธอเตรยีมท�ำ
บทบำทของตนให้ดขีึน้ในฐำนะผู้น�ำใน
ศำสนจักรและชุมชน และในฐำนะผู้
มีส่วนเอือ้ประโยชน์ในครอบครวัของ
พวกเธอ ดงัที่ซิสเตอรบ์อนน่ี แอล. ออส
คำรสั์นแบ่งปันเมื่อวำนน้ี เยำวชนหญิง 
“ตอ้งการ บ�ำเพ็ญประโยชน์ พวกเธอ
จ�ำเป็นตอ้งรูว้ำ่พวกเธอมีคำ่และส�ำคญั
อย่ำงยิ่งในงำนแห่งควำมรอด” 7

อันที่จรงิ เยำวหญิงปฏิบัตศิำสนกิจ
ตอ่ผู้อื่นอยู่แล้วโดยไม่ตอ้งมอบหมำย
หรอืป่ำวประกำศ ครอบครวัหน่ึงที่ดฉัิน
รูจ้ักย้ำยไปอยู่ที่ ใหม่ห่ำงออกไปหลำย
รอ้ยไมล์ พวกเขำไม่รูจ้ักใคร ภำยใน
สัปดำห์แรก เด็กสำววยั 14 ปีจำกวอรด์
ใหม่มำยืนอยู่ตรงบันไดบ้ำนของพวกเขำ

พรอ้มจำนคกุกีเ้พื่อตอ้นรบัพวกเขำเข้ำ
บ้ำนใหม่ มำรดำเธอยืนยิม้อยู่ข้ำงหลัง
ในฐำนะโชเฟอรเ์พื่อสนับสนุนควำม
ปรำรถนำจะปฏิบัตศิำสนกิจของลูกสำว

วนัหน่ึงมำรดำอีกคนหน่ึงกังวลที่
ลูกสำววยั 16 ปีไม่กลับบ้ำนตำมเวลำที่
เคยกลับ เมื่อเธอกลับมำ มำรดำซักเธอ
ดว้ยควำมหงุดหงิดพอสมควรวำ่เธอไป
ไหนมำ ลูกสำววยั 16 ปีตอบอย่ำงเขิน
อำยวำ่เธอน�ำดอกไม้ ไปให้หญิงม่ำยที่
อยู่ ใกล้บ้ำน เธอสังเกตเห็นสตรสูีงวยั
ท่ำทำงหงอยเหงำและรูสึ้กวำ่ตอ้งไป
เยี่ยม มำรดำของเยำวชนหญิงคนน้ียอม
อนุญำตให้เธอไปเยี่ยมสตรสูีงวยัคนน้ัน
เหมือนเดมิ พวกเธอกลำยเป็นเพื่อนที่
ดตีอ่กันและควำมสัมพันธ์ที่งดงำมของ
พวกเธอด�ำเนินตอ่เน่ืองนำนหลำยปี

เยำวชนหญิงเหล่ำน้ีแตล่ะคน และ
อีกหลำยคนเหมือนพวกเธอ สังเกต
ควำมตอ้งกำรของผู้อื่นและหำทำงช่วย
เหลือตำมควำมตอ้งกำรน้ัน เยำวชน
หญิงมีควำมปรำรถนำจะดแูลและแบ่ง
ปันโดยธรรมชำตซ่ึิงอำจท�ำไดด้เีมื่อ
ปฏิบัตศิำสนกิจคูก่ับสตรทีี่เป็นผู้ ใหญ่

ไม่วำ่จะอำยุเท่ำใด เมื่อเรำคดิหำวธิี
ปฏิบัตศิำสนกิจให้เกิดผลที่สุด เรำพึง
ถำมวำ่ “เธอ [หรอืเขำ] ตอ้งกำรอะไร” 
ค�ำถำมน้ันควบคูก่ับควำมปรำรถนำจะ
รบัใช้ดว้ยควำมจรงิใจ เปิดทำงให้พระ
วญิญำณน�ำเรำให้ท�ำส่ิงที่จะหนุนใจและ
ท�ำให้บุคคลน้ันเข้มแข็ง ดฉัินไดย้ิน
เรือ่งรำวนับไม่ถ้วนของพี่น้องชำยหญิง
ผู้ ไดร้บัพรจำกกำรกวกัมือเรยีกเข้ำกลุ่ม
และกำรตอ้นรบัที่ โบสถ์ อีเมลหรอืส่ง
ข้อควำมบอกวำ่คดิถึง กำรตดิตอ่ส่วน
ตวัในช่วงที่ยำกล�ำบำก กำรชักชวน
มำรว่มกิจกรรมกลุ่ม หรอืกำรให้ควำม
ช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ที่ท้ำทำย บิดำ
มำรดำที่เป็นโสด ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่ สมำชิกที่แข็งขันน้อย แม่ม่ำย
และพ่อม่ำย หรอืเยำวชนที่ก�ำลังล�ำบำก
อำจตอ้งกำรควำมเอำใจใส่และควำม
ช่วยเหลือเป็นพิเศษจำกบรำเดอรแ์ละ
ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิำสนกิจ กำรรว่มแรง

รว่มใจระหวำ่งฝ่ำยประธำนโควรมัเอ็ล
เดอรก์ับฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์
ควรค�ำนึงถึงกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะ
สมดว้ย

สุดท้ำยแล้ว กำรปฏิบัตศิำสนกิจที่แท้
จรงิบรรลุผลส�ำเรจ็เป็นรำยบุคคลโดยมี
ควำมรกัเป็นแรงจูงใจ คณุคำ่ คณูุปกำร 
และควำมน่ำพศิวงของกำรปฏิบตัศิำสน
กิจที่จรงิใจคอืกำรปฏิบัตน้ัินเปลี่ยนชีวติ
อย่ำงแท้จรงิ! เมื่อใจเรำเปิดรบั เต็มใจรกั
และไม่กีดกัน ให้ก�ำลังใจและปลอบโยน 
จะไม่มี ใครตำ้นพลังกำรปฏิบัตศิำสนกิจ 
ของเรำได ้ปำฏิหำรยิ์จะเกิดขึน้เมื่อมี
ควำมรกัเป็นแรงจูงใจ เรำจะพบวธิีน�ำพี่
น้องชำยหญิงที่ “หำยไป” เข้ำมำในอ้อม
กอดพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ครบทุกคน

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่ำง
ในทุกส่ิง—ไม่เฉพำะในส่ิงที่เรำควรท�ำ
เท่ำน้ันแต ่สาเหต ุที่เรำควรท�ำเช่น
กัน 8 “พระชนม์ชีพของพระองคบ์น
แผ่นดนิโลกคอืกำรเชือ้เชิญเรำ—ให้ตัง้
เป้ำหมำยสูงขึน้อีกนิด ลืมปัญหำของ
เรำและยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น” 9 เมื่อเรำ
ยอมรบัโอกำสให้ปฏิบัตศิำสนกิจโดย
บรสุิทธิ์ ใจตอ่พี่น้องของเรำ เรำจะไดร้บั
กำรขัดเกลำทำงวญิญำณมำกขึน้ ปรบั
เข้ำกับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำ
ไดม้ำกขึน้ และสำมำรถเข้ำใจแผนของ
พระองค์ ให้ช่วยกันกลับไปหำพระองค์
มำกขึน้ เรำจะรบัรูพ้รของพระองคเ์รว็
ขึน้และปรำรถนำจะขยำยพรเหล่ำน้ัน
ไปถึงผู้อื่น ใจเรำจะขับขำนเป็นเสียง
เดยีวกันวำ่

พระผู้ช่วย ขอข้ารกัใครพ่ีน้่อง
เนืองนองดั่งพระรกัข้า
โปรดน�าทางและให้พลังกล้า
เพราะข้าจะรบัใช้พระองค์
พระผู้ช่วย ขอข้ารกัใครพ่ีน้่อง—
ข้าจะตามพระองค์ 10

ขอใหเ้รำแสดงควำมกตญัญแูละ
ควำมรกัตอ่พระผูเ้ป็นเจำ้โดยปฏบิตัิ
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พยำกรณ์และประธำนของเรำ รสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน และที่ปรกึษำผู้ทรงเกียรติ
ของท่ำน

ข้ำพเจ้ำขอบคณุและรูสึ้กเป็นเกียรติ
เช่นกันที่ ไดท้�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกัน
อีกครัง้กับพี่น้องชำยที่รกัแห่งโควรมั
อัครสำวกสิบสอง

เหนือส่ิงอืน่ใด ขำ้พเจ้ำรูสึ้กเป็นเกยีรติ
อยำ่งสูงและมคีวำมสุขมำกทีเ่ป็นสมำชิก
ศำสนจกัรของพระเยซูครสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดทำ้ย ซ่ึงมชีำย หญงิ และเด็กหลำย
ลำ้นคนท่ีเต็มใจ ยืนตรงไหนยกตรงน้ัน
—ในบทบำทหน้ำทีห่รอืกำรเรยีกใดก็ตำม
—และพยำยำมสุดใจในกำรรบัใช้พระผู้
เป็นเจำ้และบตุรธดิำของพระองคเ์พือ่
สรำ้งอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจำ้

วนัน้ีเป็นวนัศักดิสิ์ทธิ์ เป็นวนัอำทิตย์
อีสเตอร ์ซ่ึงเรำเฉลิมฉลองอรณุรุง่โรจน์
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำให้สำยรดัแห่ง
ควำมตำยขำด 1 และชัยชนะที่ปรำกฏ
ออกมำจำกอุโมงคน้ั์น

วนัอนัส�าคญัยิง่ในประวติัศาสตร์
เมื่อเรว็ๆ น้ีข้ำพเจ้ำถำมอินเทอรเ์น็ต

วำ่ “วนัใดที่เปลี่ยนแปลงประวตัศิำสตร์
โลกมำกที่สุด”

โดยเอล็เดอร์ดีเทอร์เอฟ.อุคทด์อร์ฟ

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องที่รกัของข้ำพเจ้ำ มิตรสหำย
ที่รกั ข้ำพเจ้ำขอบคณุที่ ไดอ้ยู่กับ
ท่ำนในสุดสัปดำห์กำรประชุมใหญ่

สำมัญที่ยอดเยี่ยมน้ี ข้ำพเจ้ำกับแฮเรยีต
ปลำบปลืม้ใจกับท่ำนในกำรสนับสนุน
เอ็ลเดอรก์องและเอ็ลเดอรซ์วำเรสและ
พี่น้องชำยหญิงหลำยคนที่ ไดร้บักำร
เรยีกใหม่อันส�ำคญัระหวำ่งกำรประชุม
ใหญ่สำมัญครัง้น้ี

ถึงแม้ข้ำพเจ้ำคดิถึงประธำนโธมัส 
เอส. มอนสันเพื่อนรกั แตข่้ำพเจ้ำก็รกั 
สนับสนุน และเป็นก�ำลังใจให้ศำสดำ

มองดูชายคนน้ี!
ผู้หาวิธีท่ีจะมองดชูายคนนีจ้ะพบประตูสู่ปีติอันสูงสุดของชีวิตและพิมเสน
เยียวยาความส้ินหวงัท่ีชีวิตเรียกร้องต้องการมากท่ีสุด

ศำสนกจิดว้ยควำมรกัตอ่พีน้่องช่ัวนิรนัดร ์
ของเรำ 11 ผลที่ ไดร้บัคอืควำมรูสึ้ก
ทีเ่ป็นหน่ึงเดยีวกันดงัเช่นผูค้นใน
อเมรกิำสมัยโบรำณเคยไดสั้มผสั 100 
ปีหลงัจำกพระผู้ช่วยใหร้อดทรงปรำกฏ
ในแผ่นดนิของพวกเขำ

และเหตกุำรณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืไม่มี
ควำมขัดแย้ง . . . เพรำะควำมรกัของ
พระผู้เป็นเจ้ำซ่ึงสถิตอยู่ ในใจผู้คน

“. . . ไม่มีควำมรษิยำ, หรอืกำรววิำท 
. . . และแน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีควำม
สุขยิ่งกวำ่น้ีได้ ในบรรดำผู้คนทัง้ปวงที่
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ำสรำ้งขึน้
มำ” 12

ดฉัินยินดกีล่ำวค�ำพยำนส่วนตวั
วำ่กำรเปลี่ยนแปลงเน่ืองจำกกำรเปิด
เผยเหล่ำน้ีไดร้บักำรดลใจจำกพระผู้
เป็นเจ้ำและเมื่อเรำน้อมรบัดว้ยควำม
เต็มใจ เรำจะพรอ้มรบัพระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิต ์ณ กำรเสด็จ
มำของพระองคม์ำกขึน้ เรำจะเข้ำใกล้
กำรเป็นคนของไซอันมำกขึน้และ
จะรูสึ้กปีตเิป็นล้นพ้นพรอ้มกับคนที่
เรำไดช่้วยตลอดเส้นทำงของกำรเป็น
สำนุศิษย์ ดฉัินน้อมสวดอ้อนวอนขอ
ให้เรำท�ำเช่นน้ันในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ค�ำตอบมีทัง้น่ำประหลำดใจและ
พิลึกไปจนถึงแหลมคมและชวนคดิ 
ในบรรดำค�ำตอบเหล่ำน้ัน มีวนัก่อน
ประวตัศิำสตรท์ี่อุกำบำตชนคำบสมุทร 
ยูคำทำน หรอืเมื่อปี 1440 โยฮันน์  
กูเทนแบรก์สรำ้งแท่นพิมพ์ส�ำเรจ็ และ
แน่นอนวำ่มีวนัหน่ึงในปี 1903 เมื่อ
สองพี่น้องตระกูลไรท์แสดงให้ โลกเห็น
วำ่คนสำมำรถบินไดจ้รงิ

หำกมีคนถำมท่ำนดว้ยค�ำถำม
เดยีวกันน้ี ท่ำนจะพูดวำ่อย่ำงไร

ในควำมคดิข้ำพเจ้ำมีค�ำตอบชัดเจน
เพื่อหำวนัส�ำคญัที่สุดใน

ประวตัศิำสตร ์เรำตอ้งย้อนกลับไปใน
ค�ำ่วนัน้ันเกือบ 2,000 ปีก่อนในสวน
เกทเสมนีเมื่อพระเยซูครสิตท์รงคกุเข่ำ
สวดอ้อนวอนสุดพระทัยและทรงสละ
พระองคเ์องเป็นคำ่ไถ่บำปของเรำ น่ัน
คอืช่วงเวลำของกำรเสียสละครัง้ส�ำคญั
และไม่มีขอบเขตของควำมทุกข์ทรมำน
อันหำที่เปรยีบไม่ไดท้ัง้ทำงรำ่งกำยและ
ทำงวญิญำณซ่ึงแม้แตพ่ระผู้เป็นเจ้ำ 
พระเยซูครสิตย์ังทรงหลั่งพระโลหิต
ทุกรขูุมขน เพรำะควำมรกัอันล�ำ้เลิศ 
พระองคท์รงสละทุกอย่ำงเพื่อเรำจะ
ไดร้บัทุกอย่ำง กำรพลีพระชนม์ชีพอัน
สูงส่งของพระองคย์ำกแก่กำรเข้ำใจ จะ
รูสึ้กไดก็้ดว้ยใจและควำมคดิเท่ำน้ัน 
เตอืนใจเรำให้นึกถึงบุญคณุอันล้นพ้น
ที่เรำเป็นหน้ีพระครสิตส์�ำหรบัของ
ประทำนอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์

ตอ่มำในคนืน้ัน พระเยซทูรงถกูน�ำ
ไปอยูต่อ่หน้ำผู้มีอ�ำนำจทำงศำสนำและ
กำรเมือง เขำเยำะเย้ย เฆีย่นต ีและ
พพิำกษำพระองค์ ใหร้บัควำมตำยอนัน่ำ
อบัอำย พระองคถ์กูแขวนอยูบ่นกำงเขน
ดว้ยควำมเจ็บปวดจนทำ้ยทีสุ่ด “ส�ำเรจ็
แล้ว” 2 พระวรกำยไรพ้ระชนมชี์พถกูวำงไว้
ในอโุมงคท์ี่ ใหยื้มใช้ จำกน้ัน อรณุรุง่ของ
วนัทีส่ำม พระเยซูครสิต ์พระบตุรของ
พระผูเ้ป็นเจ้ำผู้ทรงฤทธำนุภำพเสด็จออก
จำกอโุมงค์ ในฐำนะพระสัตภำวะผูฟ้ื้นคนื
พระชนม์ ผู้ทรงรศัมีภำพดว้ยแสงอัน
เรอืงโรจน์และพระบำรมี

มีหลำยเหตกุำรณ์ตลอด
ประวตัศิำสตรท์ี่มีผลอย่ำงลึกซึง้ตอ่
ชะตำกรรมของประชำชำตแิละผู้คน 
แตเ่มื่อน�ำทัง้หมดมำรวมกัน เหตกุำรณ์
เหล่ำน้ันไม่สำมำรถเทียบไดก้ับควำม
ส�ำคญัของส่ิงที่เกิดขึน้ในเช้ำวนัอีสเตอร์
แรกน้ัน

ส่ิงใดเล่ำที่ท�ำให้กำรพลีพระชนม์
ชีพอันไม่มีขอบเขตและกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิตเ์ป็น
เหตกุำรณ์ส�ำคญัที่สุดในประวตัศิำสตร์
—มีอิทธิพลมำกกวำ่สงครำมโลก ภัย
พิบัตริำ้ยแรง และกำรคน้พบทำง
วทิยำศำสตรท์ี่เปลี่ยนแปลงชีวติ

เน่ืองจากพระเยซูคริสต์เราจึงมีชีวติไดอี้ก
ค�ำตอบอยู่ ในควำมท้ำทำยอย่ำง

มหันตส์องประกำรที่เรำท่ำนตอ้งเผชิญ
โดยไม่อำจผ่ำนพ้น

ประกำรแรก เรำทุกคนตอ้งตำย ไม่
วำ่ท่ำนจะยังเยำวว์ยั งดงำม แข็งแรง 
หรอืระมัดระวงัเพียงใด สักวนัรำ่งกำย
ท่ำนจะไม่มีลมหำยใจ มิตรสหำยและ
ครอบครวัจะโศกเศรำ้อำลัยท่ำน แต่
พวกเขำไม่สำมำรถน�ำท่ำนกลับมำได้

กระน้ันก็ตำม เน่ืองจำกพระเยซู
ครสิต์ ควำมตำยของท่ำนจะเป็นเพียง
ช่ัวครำว วนัหน่ึงวญิญำณของท่ำนจะ
กลับมำรวมกับรำ่งกำยของท่ำน รำ่งกำย
ที่ฟ้ืนคืนชีวติน้ีจะไม่ตำยอีกต่อไป 3 
และท่ำนจะด�ำเนินชีวติในนิรนัดร ไม่มี
ควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์ทรมำน
ทำงรำ่งกำย 4

ทัง้หมดน้ีจะเกิดขึน้เน่ืองจำกพระ
เยซูครสิต ์ผู้ทรงสละพระชนม์ชีพของ
พระองคแ์ละน�ำพระชนม์ชีพกลับคนื
มำอีกครัง้

พระองคท์รงท�ำเช่นน้ีเพื่อเรำทุกคน
ที่เช่ือในพระองค์

พระองคท์รงท�ำเช่นน้ีเพื่อทุกคนที่
ไม่เช่ือในพระองค์

พระองคท์รงท�ำเช่นน้ีแม้เพื่อคน
เหล่ำน้ันที่เยำะเย้ย เสียดสี และสำป
แช่งพระนำมของพระองค์ 5

เน่ืองจากพระเยซูคริสต์เราสามารถอยูก่บั
พระผูเ้ป็นเจา้

ประกำรที่สอง เรำทุกคนท�ำบำป บำป
ของเรำจะกีดกัน้เรำไปตลอดไม่ ให้เรำ
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้ำเพรำะ “ ไม่มีส่ิง
ที่ ไม่สะอำดจะเข้ำไปในอำณำจักรของ
พระองค์ ได”้ 6

ส่งผลให้ชำย หญิง และเด็กทุกคน
ถูกตดัจำกที่ประทับของพระองค—์จน
กระทั่งพระเยซูครสิต ์พระเมษโปดกที่
ไรม้ลทิน ทรงเสนอพระชนม์ชีพเป็นคำ่
ไถ่บำปของเรำ เพรำะพระเยซูไม่ทรงตดิ
หน้ีควำมยุตธิรรม พระองคท์รงสำมำรถ
ช�ำระหน้ีของเรำและสนองตอบข้อเรยีก
รอ้งของควำมยุตธิรรมให้จิตวญิญำณทัง้
ปวง รวมถึงท่ำนกับข้ำพเจ้ำดว้ย

พระเยซคูรสิตท์รงจำ่ยคำ่บำปของเรำ
บำปทัง้หมด
ในวนัส�ำคญัทีสุ่ดในประวตัศิำสตร ์พระ

เยซู พระครสิตท์รงเปิดประตแูห่งควำม
ตำยและทรงก�ำจดัเครือ่งกดีขวำงทีก่ัน้ไม่
ใหเ้รำผำ่นไปสู่หอ้งโถงศักดิสิ์ทธิแ์หง่ชีวติ
อนัเป็นนิจ เน่ืองจำกพระเจำ้และพระผู้
ช่วยใหร้อดของเรำ ท่ำนกบัข้ำพเจำ้ไดร้บั
ของประทำนอนัล�ำ้คำ่ทีสุ่ดและไมอ่ำจ
ประเมนิรำคำได—้ไมว่ำ่อดตีของเรำเป็น
เช่นไร เรำสำมำรถกลบัใจและเดนิตำม
เส้นทำงท่ีน�ำเรำไปสู่แสงสวำ่งและรศัมี
ภำพแหง่ซีเลสเชียล รำยล้อมดว้ยบุตร
ธดิำทีซ่ื่อสัตย์ของพระบดิำบนสวรรค์

เหตุใดเราจึงช่ืนชมยนิดี
น่ีคอืส่ิงที่เรำเฉลิมฉลองในวนัอำทิตย์

อีสเตอร—์เรำเฉลิมฉลองชีวติ!
เน่ืองจำกพระเยซูครสิต ์เรำจะลุกขึน้

จำกควำมสิน้หวงัอันเน่ืองจำกควำมตำย
และโอบกอดผู้ที่เรำรกั ซับน� ้ำตำแห่ง
ปีตอิันท่วมท้นและควำมส�ำนึกคณุที่
เต็มเป่ียม เน่ืองจำกพระเยซูครสิต ์เรำ
จะด�ำรงอยู่ ในฐำนะสัตภำวะนิรนัดร ์ช่ัว
กัลปำวสำน

เน่ืองจำกพระเยซู พระครสิต ์บำป
ของเรำไม่เพียงลบออกไปไดเ้ท่ำน้ัน แต่
จะถูกลืมดว้ย
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เรำจะเป็นผู้บรสุิทธิ์และสูงส่ง
ศักดิสิ์ทธิ์
เน่ืองจำกพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็น

ที่รกัของเรำ เรำสำมำรถดืม่จำกน� ้ำพุที่
พลุ่งขึน้สู่ชีวตินิรนัดร์ ไดต้ลอดกำล 7 เรำ
จะพ�ำนักไดต้ลอดกำลในปรำสำทของ
พระมหำกษัตรยิ์นิรนัดร์ ในรศัมีภำพที่
ไม่อำจจินตนำกำรไดแ้ละควำมสุขอัน
เพียบพรอ้ม

เรา“มองดูชายคนน้ี”หรือไม่
นอกจำกทัง้หมดน้ีแล้ว มีหลำยคนใน

โลกปัจจุบันที่ ไม่ตระหนักหรอืไม่เช่ือใน
ของประทำนอันล�ำ้คำ่ที่พระเยซูครสิต์
ประทำนแก่เรำ พวกเขำอำจเคยไดย้ิน
เกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละรูเ้รือ่งของ
พระองคว์ำ่เป็นบุคคลในประวตัศิำสตร ์
แตพ่วกเขำไม่ไดม้องพระองคด์งัที่
พระองคท์รงเป็นอยู่จรงิ

เมื่อข้ำพเจ้ำนึกถึงเรือ่งน้ี ข้ำพเจ้ำ
นึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนอยู่ตอ่
หน้ำปีลำตเจ้ำเมืองชำวโรมันแห่งแควน้
ยูเดยี ไม่กี่ช่ัวโมงก่อนกำรสิน้พระชนม์
ของพระผู้ช่วยให้รอด

ปีลำตมองดพูระเยซูดว้ยมุมมองที่
จ�ำกัดอยู่ ในทำงโลกเท่ำน้ัน ปีลำตมีงำน
ตอ้งท�ำและเกี่ยวข้องกับหน้ำที่ส�ำคญั
สองเรือ่งคอื เก็บภำษี ให้ โรมและรกัษำ

ควำมสงบ เวลำน้ีที่ประชุมชำวยิวน�ำชำย
ที่พวกเขำอ้ำงวำ่เป็นอุปสรรคตอ่งำนทัง้
สองมำอยู่ตอ่หน้ำปีลำต 8

หลังจำกไตส่วนนักโทษ ปีลำต
ประกำศวำ่ “เรำไม่เห็นวำ่คนน้ันมีควำม
ผิด” 9 แตเ่ขำรูสึ้กวำ่เขำตอ้งเอำใจผู้กล่ำว
หำพระเยซู ดงัน้ันปีลำตจึงเลือกใช้
ธรรมเนียมท้องถิ่นที่ยอมปล่อยนักโทษ
หน่ึงคนในช่วงเทศกำลปัสกำ พวกเขำ
จะไม่ยอมให้ปีลำตปล่อยพระเยซูแทน
โจรและกบฏบำรบับัสหรอื 10

แตฝู่งชนที่ส่งเสียงเอ็ดอึงเรยีกรอ้ง
ให้ปีลำตปล่อยบำรบับัสและตรงึกำงเขน
พระเยซู

“ตรงึท�ำไม?” ปีลำตถำม “เขำท�ำผิด
อะไร?”

แตพ่วกเขำยิ่งรอ้งวำ่ “ ให้ตรงึที่
กำงเขน!” 11

ควำมพยำยำมสุดท้ำยที่จะท�ำให้ฝูง
ชนพอใจ ปีลำตส่ังให้คนของเขำโบย
ตพีระเยซู 12 ส่ิงที่พวกเขำท�ำน้ี ท�ำให้
พระองคห์ลั่งพระโลหิตและพระวรกำย
ฟกช�ำ้ พวกเขำเยำะเย้ยพระองค ์สวม
มงกุฎหนำมที่พระเศียร และให้พระองค์
สวมเสือ้สีม่วง 13

บำงทีปีลำตอำจจะคดิวำ่กำรท�ำเช่น
น้ีจะสรำ้งควำมพอใจให้ฝูงชนที่กระหำย
เลือด บำงทีพวกเขำจะเวทนำพระองค ์

“น่ีแน่ะ เรำพำคนน้ีออกมำมอบให้พวก
ท่ำน” ปีลำตกล่ำว “เพื่อให้พวกท่ำนรู้
วำ่เรำไม่พบควำมผิดอะไรในตวัเขำ . . . 
คนน้ีไงล่ะ!” 14

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ พระ
วรกำยเป็นเน้ือหนัง ทรงยืนตอ่หน้ำ
ผู้คนของเยรซูำเล็ม

พวกเขำเห็นพระเยซู แตพ่วกเขำไม่
ไดม้องเห็นพระองคอ์ย่ำงแท้จรงิ 

พวกเขำไม่มีดวงตำที่จะมองเห็น 15

พูดในเชิงเปรยีบเทียบ เรำเองก็ ได้
รบัเชิญให้ “มองดชูำยคนน้ี” ในโลกน้ี
มีควำมคดิเห็นเกี่ยวกับพระองคแ์ตก
ตำ่งกัน ศำสดำพยำกรณ์สมัยโบรำณ
และสมัยปัจจุบันเป็นพยำนวำ่พระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำก็เป็นพยำนเช่นกัน นับวำ่ทรง
คณุคำ่และส�ำคญัยิ่งที่เรำแตล่ะคนจะรู้
ไดด้ว้ยตนเอง ดงัน้ัน เมื่อท่ำนไตรต่รอง
พระชนม์ชีพและกำรปฏิบัตศิำสนกิจ
ของพระเยซูครสิต ์ท่ำนเห็นอะไร

ผู้หำวธิีที่จะมองดชูำยคนน้ีจะพบ
ประตสูู่ปีตอิันสูงสุดของชีวติและ
พิมเสนเยียวยำควำมสิน้หวงัที่ชีวติเรยีก
รอ้งตอ้งกำรมำกที่สุด

เมื่อท่ำนถูกโอบล้อมดว้ยโทมนัสและ
ควำมโศกเศรำ้ มองดชูำยคนน้ี

เมื่อท่ำนรูสึ้กหลงทำงและถูกลืม มอง
ดชูำยคนน้ี

เมื่อท่ำนสิน้หวงั ถูกทอดทิง้ สงสัย 
ไดร้บัควำมเสียหำย หรอืพ่ำยแพ้ มองดู
ชำยคนน้ี

พระองคจ์ะทรงปลอบโยนท่ำน
พระองคจ์ะทรงรกัษำท่ำนและ

ประทำนควำมหมำยแก่กำรเดนิทำงของ
ท่ำน พระองคจ์ะทรงเทพระวญิญำณ
ของพระองคล์งมำให้ท่ำน และทรง
ท�ำให้ ใจท่ำนเป่ียมดว้ยปีติ 16

พระองคป์ระทำน “ก�ำลังแก่คนอ่อน
เปลีย้และผู้ ไม่มีพลังน้ันพระองคท์รงให้
มีเรีย่วแรงมำก” 17

เมือ่เรำมองดชูำยคนน้ี เรำเรยีนรูจ้ำก
พระองคแ์ละพยำยำมด�ำเนินชีวติไปใน
แนวเดยีวกนักบัพระองค ์เรำกลบัใจและ
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พยำยำมขัดเกลำธรรมชำตวิสัิยของเรำ 
เตบิโตทกุวนัเพือ่เข้ำใกลพ้ระองคท์ลีะ
น้อย เรำวำงใจพระองค ์เรำแสดงควำม
รกัทีเ่รำมีตอ่พระองค์ โดยรกัษำพระ
บญัญตัขิองพระองคแ์ละด�ำเนินชีวติ
ตำมพันธสัญญำอนัศักดิสิ์ทธิข์องเรำ

กล่ำวอีกนัยหน่ึงคอื เรำกลำยเป็น
สำนุศิษย์ของพระองค์

จิตวญิญำณเรำอิ่มเอิบดว้ยแสงแห่ง
กำรขัดเกลำของพระองค ์พระคณุของ
พระองคย์กระดบัจิตใจเรำ ภำระของเรำ
เบำลง สันตสุิขของเรำลึกซึง้ขึน้ เมื่อ
เรำมองดชูำยคนน้ีอย่ำงแท้จรงิ เรำมี
ค�ำสัญญำของอนำคตที่เป็นพรซ่ึงสรำ้ง
แรงบันดำลใจและค�ำ้จุนเรำผ่ำนกำร
เดนิทำงที่คดเคีย้วและลุ่มๆ ดอนๆ ใน
ชีวติเมื่อมองย้อนกลับไป เรำจะเห็นวำ่มี
แบบแผนจำกสวรรค ์จุดตำ่งๆ เช่ือมตอ่
กันอย่ำงแท้จรงิ 18

เมื่อท่ำนยอมรบักำรพลีพระชนม์
ชีพของพระองค ์กลำยเป็นสำนุศิษย์
ของพระองค ์และในที่สุด ไปถึงจุดจบ
ของกำรเดนิทำงบนแผ่นดนิโลก จะ
เกิดอะไรขึน้กับควำมเศรำ้เสียใจที่ท่ำน
อดทนมำในชีวติน้ี

ส่ิงเหล่ำน้ันจะหำยไป
ควำมผิดหวงั กำรทรยศ กำรข่มเหง 

ที่ท่ำนเคยเผชิญเล่ำ

จะหำยไป
ควำมทุกข์ทรมำน ควำมรำ้วรำนใจ 

ควำมผิดบำป ควำมอับอำย และควำม
ขมขื่นที่ท่ำนเคยผ่ำนมำเล่ำ

จะหำยไป
จะถูกลืม
จะยังข้องใจหรอืไม่วำ่ “เรำพูดถึงพระ

ครสิต,์ เรำช่ืนชมยินดี ในพระครสิต,์ เรำ
ส่ังสอนเรือ่งพระครสิต,์ เรำพยำกรณ์ถึง
พระครสิต ์. . . เพื่อลูกหลำนของเรำจะ
รูว้ำ่พวกเขำจะมองหำแหล่งใดเพื่อกำร
ปลดบำปของพวกเขำ”? 19

จะยังข้องใจหรอืไม่วำ่เรำพยำยำม
สุดใจเรำที่จะมองดชูำยคนน้ีอย่ำง
แท้จรงิ

พี่น้องที่รกั ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่
วนัส�ำคญัที่สุดในประวตัศิำสตรข์อง
มนุษยชำตคิอืวนัที่พระเยซูครสิต ์พระ
บุตรผู้ทรงพระชนม์ของพระผู้เป็น
เจ้ำ ทรงมีชัยชนะเหนือควำมตำยและ
บำปเพื่อบุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็น
เจ้ำ วนัส�ำคญัที่สุดในชีวติของท่ำนและ
ข้ำพเจ้ำคอืวนัที่เรำเรยีนรูท้ี่จะ “มองดู
ชำยคนน้ี” เมื่อเรำเห็นพระองคด์งัที่
พระองคท์รงเป็นอยู่จรงิ เมื่อเรำรบัส่วน
เดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้ของพระองค์
ดว้ยสุดใจและควำมคดิของเรำ เมื่อเรำ
รบัปำกวำ่จะตดิตำมพระองคด์ว้ยควำม

กระตอืรอืรน้และควำมเข้มแข็งอีกครัง้ 
ขอให้เป็นวนัที่เกิดขึน้อีกครัง้แล้วครัง้
เล่ำตลอดชีวติเรำ

ข้ำพเจ้ำฝำกประจักษ์พยำนและพร
วำ่เมื่อเรำ “มองดชูำยคนน้ี” เรำจะพบ
ควำมหมำย ปีต ิและสันตสุิขในชีวติบน
โลกน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมำถึง 
ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูโมไซยำห์ 15:23.
 2. ยอห์น 19:30.
 3. ด ูแอลมำ 11:45.
 4. ด ูววิรณ์ 21:4.
 5. ด ู 1 โครนิธ์ 15:21–23.
 6. 3 นีไฟ 27:19.
 7. ด ูยอห์น 4:14.
 8. ด ูลูกำ 23:2.
 9. ยอห์น 18:38. เพื่อหลีกเลี่ยงกำรตดัสินพระเยซู 

ปีลำตพยำยำมผ่ำนคดน้ีีไปให้เฮโรด อันทิปำส  
ถ้ำเฮโรด ผู้ส่ังประหำรยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำ 
(ด ูมัทธิว 14:6–11) จะลงโทษพระเยซู ปีลำตก็
เพียงแคล่งนำมกำรตดัสินและอ้ำงวำ่เป็น
เพียงเรือ่งรำวในพืน้ที่และเขำเห็นชอบเพรำะ
ตอ้งกำรรกัษำควำมสงบ แตพ่ระเยซูไม่ตรสักับ
เฮโรด (ด ูลูกำ 23:6–12) และเฮโรดส่งพระองค์
กลับไปหำปีลำต.

 10. ด ูมำระโก 15:6–7; ยอห์น 18:39–40. นัก
วชิำกำรพันธสัญญำใหม่เขียนวำ่ “ดเูหมือนเป็น
ธรรมเนียมที่ช่วงปัสกำเจ้ำเมืองชำวโรมันจะ
ยอมให้ชำวยิวปล่อยนักโทษคดอีุกฉกรรจ์ที่ถูก
ตดัสินประหำรชีวติ” (Alfred Edersheim, The 
Life and Times of Jesus the Messiah [1899], 
2:576) ช่ือ บารบับัส แปลวำ่ “บุตรของบิดำ”. 
เรือ่งน่ำขันที่ ให้ชำวเยรซูำเล็มเลือกระหวำ่งชำย
สองคนน้ีน่ำสนใจอย่ำงยิ่ง.

 11. ด ูมำระโก 15:1114.
 12. กำรโบยตน้ีีรนุแรงมำกจนเรยีกวำ่ “ครึง่เป็นครึง่

ตำย” (Edersheim, Jesus the Messiah, 2:579).
 13. ด ูยอห์น 19:1–3.
 14. ยอห์น 19:45.
 15. ก่อนหน้ำน้ีพระเยซูทรงสังเกตวำ่ “ชน ชำต ิน้ี 

กลำย เป็น คน มี ใจ เฉ่ือย ชำ หู ก็ ตึง และ ตำ ของ 
พวก เขำ ก็ ปิด เกรง วำ่ เขำ จะ เห็น ดว้ย ตำ จะ 
ได ้ยิน ดว้ย หู และ จะ ได ้เข้ำ ใจ ดว้ย จิต ใจ แล้ว จะ 
หัน กลับ มำ และ เรำ จะ รกัษำ พวก เขำ ให้ หำย” 
และหลังจำกน้ัน พระองคต์รสักับสำนุศิษย์ของ
พระองคด์ว้ยควำมอ่อนโยนวำ่ “แต ่นัยน์ ตำ ของ 
ท่ำน ทัง้ หลำย ก็ เป็น สุข เพรำะ ได ้เห็น และ หู ของ 
ท่ำน ก็ เป็น สุข เพรำะ ได ้ยิน” (มัทธิว 13:15–16). 
เรำจะยอมให้ ใจเรำแข็งกระดำ้ง หรอืจะเปิดตำ
และใจเรำเพื่อมองดชูำยคนน้ี

 16. ด ูโมไซยำห์ 4:20.
 17. อิสยำห์ 40:29.
 18. ด ูดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “กำรผจญภัยของ

ควำมเป็นมรรตยั” (กำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณ
ทั่วโลกส�ำหรบัคนหนุ่มสำว, 14 ม.ค. 2018), 
broadcasts.lds.org.

 19. 2 นีไฟ 25:26.
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กับศำสนจักรดัง้เดมิของพระเยซูครสิต ์
มำกกวำ่ศำสนจักรอื่นที่เรำรูจ้ัก” ข้ำพเจ้ำ
เกือบจะคำ้นออกมำวำ่ “น่ันไม่ถูกตอ้ง
ทัง้หมด! เรำไม่ ใช่ศำสนจักรที่ ใกล้เคยีง
ที่สุด แต ่เป็น ศำสนจักรของพระเยซู
ครสิต—์ศำสนจักรเดยีวกัน ศำสนจักร
ที่แท้จรงิ!” แตข่้ำพเจ้ำห้ำมใจไวแ้ละ
กล่ำวค�ำสวดอ้อนวอนดว้ยควำมส�ำนึก
คณุในใจแทน จำกน้ันนำยกเทศมนตรี
แจ้งวำ่ จำกส่ิงที่พวกเขำพบ เขำกับทีม
งำนไม่คดัคำ้นเรือ่งกำรก่อสรำ้งพระ
วหิำรในชุมชนของพวกเขำ

วนัน้ี เมื่อข้ำพเจ้ำนึกถึงประสบกำรณ์
อันน่ำอัศจรรย์น้ัน ข้ำพเจ้ำรูสึ้กขอบคณุ
ปัญญำและวญิญำณแห่งกำรเล็งเห็น
ของนำยกเทศมนตร ีเขำรูว้ำ่กุญแจไข
สู่กำรเข้ำใจศำสนจักรไม่ ใช่มองผ่ำน
ลักษณะภำยนอกของอำคำรหรอืแม้
สถำบันที่วำงระเบียบอย่ำงด ีแตม่อง
ผ่ำนสมำชิกที่ซ่ือสัตย์หลำยล้ำนคน
ผู้พยำยำมท�ำตำมแบบอย่ำงของพระ
เยซูครสิตท์ุกวนั

นิยำมของ ศาสนจักร อำจมำจำก
ข้อควำมหน่ึงในพระคมัภีรม์อรมอนที่
กล่ำววำ่ “และ . . . พวกเขำ [หมำยถึง
สำนุศิษยข์องพระเจำ้] คนทีร่บับัพตศิมำ 
ในพระนำมของพระเยซูเรยีกวำ่
ศำสนจักรของพระครสิต”์ 1

กล่ำวอีกนัยหน่ึง ศำสนจักรเกี่ยวกับ
คนล้วนๆ เกี่ยวกับท่ำนล้วนๆ สำนุศิษย์
ของพระเจ้ำ—คนที่รกัและตดิตำม
พระองค ์และรบัพระนำมของพระองค์
ไวก้ับพวกเขำโดยพันธสัญญำ

ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเคย
เปรยีบศำสนจักรกับรถสวยคนัหน่ึง 
เรำทุกคนรกัรถเมื่อรถสะอำดเป็นเงำ
งำม แตจุ่ดประสงคข์องรถไม่ ใช่เพื่อ
เป็นเครือ่งยนต์ โดดเดน่ชวนมอง แต่
เพื่อขับเคลื่อน คน ในรถ 2 ในท�ำนอง
เดยีวกัน เรำในฐำนะสมำชิกของ
ศำสนจักรปลำบปลืม้ที่มีสถำนนมัสกำร
สวยงำม สะอำด บ�ำรงุรกัษำอย่ำงด ีและ
เรำมี โปรแกรมที่เกิดผลดเีช่นกัน แต่
ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นเพียงระบบสนับสนุน เป้ำ

ประชุมและสังเกตผู้เข้ำรว่มประชุม
และส่ิงที่พวกเขำท�ำอย่ำงถี่ถ้วน จำกน้ัน
เรำพบกับเพื่อนบ้ำนของคณุ—คนที่อยู่
รอบๆ ศนูย์สเตคของคณุ—เรำถำมพวก
เขำวำ่มอรมอนเป็นคนแบบไหน”

“แล้วไดข้้อสรปุวำ่อย่ำงไรครบั” 
ข้ำพเจ้ำถำม รูสึ้กวติกนิดๆ เธอตอบวำ่ 
“เรำพบวำ่ศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยใกล้เคยีงที่สุด

โดยอธิการเจราลด์คอสเซ

อธิการควบคุม

ขณะเตรยีมก่อสรำ้งพระวหิำร
ปำรสี ฝรัง่เศสที่สง่ำงำม 
ข้ำพเจ้ำมีประสบกำรณ์ที่

ไม่มีวนัลืม ในปี 2010 เมื่อพบสถำนที่
ก่อสรำ้งพระวหิำร นำยกเทศมนตรขีอ
พบกับเรำเพื่อรูจ้ักศำสนจักรมำกขึน้ 
กำรพบกันครัง้น้ีเป็นขัน้ตอนส�ำคญัใน
กำรไดร้บัอนุญำตให้ก่อสรำ้ง เรำเตรยีม
กำรน�ำเสนออย่ำงพิถีพิถันซ่ึงมีภำพ
ประทับใจหลำยภำพของพระวหิำร
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยรวมอยู่ดว้ย ควำม
หวงัแรงกล้ำที่สุดของข้ำพเจ้ำคอืควำม
งำมดำ้นสถำปัตยกรรมจะโน้มน้ำวนำยก
เทศมตรี ให้สนับสนุนโครงกำรของเรำ

ยังควำมประหลำดใจแก่ข้ำพเจ้ำ 
นำยกเทศมนตรบีอกวำ่แทนที่จะ
ทบทวนกำรน�ำเสนอของเรำ เขำกับทีม
งำนขอด�ำเนินกำรสืบสวนเองดกีวำ่เพื่อ
จะไดท้รำบวำ่เรำเป็นศำสนจักรแบบ
ใด เดอืนตอ่มำ เรำไดร้บัเชิญให้กลับไป
ฟังรำยงำนจำกสมำชิกสภำเทศบำลที่
บังเอิญเป็นอำจำรย์สอนประวตัศิำสนำ 
เธอพูดวำ่ “เหนือส่ิงอื่นใด เรำตอ้งกำร
เข้ำใจวำ่สมำชิกของศำสนจักรคณุเป็น
ใคร ก่อนอื่น เรำเข้ำรว่มกำรประชุมศีล
ระลึกของคณุหน่ึงครัง้ เรำน่ังหลังห้อง

เก่ียวกบัคนลว้นๆ
ศาสนจักรเก่ียวกับท่านล้วนๆ สานุศิษย์ของพระเจ้า—คนท่ีรักและติดตามพระองค์ 
และรับพระนามของพระองค์ไว้กับพวกเขา



112 ภาคบ่ายวนัอาทิตย ์| 1 เมษายน 2018

หมำยเดยีวของเรำคอืเชือ้เชิญให้บุตร
ธิดำแตล่ะคนของพระผู้เป็นเจ้ำมำหำ
พระครสิตแ์ละน�ำทำงพวกเขำไปตำม
เส้นทำงพันธสัญญำ ไม่มีอะไรส�ำคญั
กวำ่น้ัน งำนของเรำเกี่ยวกับคนและ
พันธสัญญำล้วนๆ

ไม่วเิศษหรอกหรอืเมื่อช่ือซ่ึงเปิดเผย
ตอ่ศำสนจักรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูรวมองค์
ประกอบส�ำคญัทีสุ่ดสองอย่ำงไว้ ในพันธ
สัญญำพระกิตตคิณุแตล่ะข้อ หน่ึงคอื
พระนำมของ พระเยซูครสิต ์ศำสนจักร
น้ีเป็นของพระองค ์และกำรชดใช้เพื่อ
ช�ำระให้ศักดิสิ์ทธิ์และพันธสัญญำเป็น
เส้นทำงเดยีวสู่ควำมรอดและควำม
สูงส่ง ช่ือที่สองหมำยถึง เรา วสุิทธิชน 
หรอือีกนัยหน่ึง พยำนของพระองคแ์ละ
สำนุศิษย์ของพระองค์

ข้ำพเจ้ำเรยีนรูค้วำมส�ำคัญของกำร
มุง่เน้นทีผู้่คนเม่ือข้ำพเจำ้รบัใช้เป็น
ประธำนสเตคในฝรัง่เศส เมื่อเริม่กำรรบั
ใช้ ข้ำพเจ้ำคดิเป้ำหมำยยำกๆ บำงอย่ำง
ให้สเตค เช่น กำรตัง้วอรด์ใหม่ กำรสรำ้ง
อำคำรประชุมหลังใหม่ และแม้ก่อสรำ้ง
พระวหิำรในเขตของเรำ เมื่อข้ำพเจ้ำได้
รบักำรปลดในอีกหกปีตอ่มำ เป้ำหมำย
เหล่ำน้ีไม่บรรลุผลส�ำเรจ็แม้แตข่้อเดยีว 

อำจท�ำให้รูสึ้กเหมือนล้มเหลวโดยสิน้
เชิงยกเวน้วำ่ในช่วงหกปีน้ัน เป้ำหมำย
ของข้ำพเจ้ำตำ่งไปจำกน้ัน

ขณะน่ังอยู่บนยกพืน้ในวนัปลด 
ข้ำพเจ้ำท่วมท้นดว้ยควำมส�ำนึกคณุ
อย่ำงสุดซึง้และควำมส�ำเรจ็ ข้ำพเจ้ำ
มองดใูบหน้ำของสมำชิกหลำยรอ้ยคนที่
เข้ำรว่ม ข้ำพเจ้ำนึกถึงประสบกำรณ์ทำง
วญิญำณเกี่ยวกับพวกเขำแตล่ะคน

มีพี่น้องชำยหญิงที่เข้ำสู่น� ้ำบัพตศิมำ  
คนที่ข้ำพเจ้ำเซ็นใบรบัรองให้ครัง้แรก
เพื่อพวกเขำจะไดร้บัศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์
ของพระวหิำร และคนหนุ่มสำวกับ
คูส่ำมีภรรยำที่ข้ำพเจ้ำไดว้ำงมือมอบ
หน้ำที่หรอืปลดจำกกำรเป็นผู้สอน
ศำสนำเต็มเวลำ มีอีกหลำยคนที่ข้ำพเจ้ำ
ดแูลช่วยเหลือขณะพวกเขำประสบ
กำรทดลองและควำมยำกล�ำบำกใน
ชีวติ ข้ำพเจ้ำรูสึ้กรกัพวกเขำแตล่ะคน
เหมือนพี่น้อง ข้ำพเจ้ำพบปีตทิี่บรสุิทธิ์
ในกำรรบัใช้พวกเขำและช่ืนชมยินดทีี่
พวกเขำภักดแีละศรทัธำตอ่พระผู้ช่วย
ให้รอดมำกขึน้

ประธำนเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลำรด์สอน
วำ่ “ส่ิงส�ำคญัที่สุดในควำมรบัผิดชอบ
ของเรำในศำสนจักรไม่ ใช่สถิตทิี่ตอ้ง

รำยงำนหรอืกำรประชุมที่จัดให้ แต่ไม่วำ่
จะอย่ำงไรก็ตำม แตล่ะบุคคล—ตอ้งได้
รบักำรปฏิบัตทิีละคนเช่นที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงท�ำ—ไดร้บักำรหนุนใจ ก�ำลัง
ใจ และเปลี่ยนแปลงในที่สุด” 3

พี่น้องที่รกัทัง้หลำย เรำแข็งขันใน
พระกิตตคิณุหรอืไม่ หรอืเรำแคม่ีงำน
ยุ่งในศำสนจักร กุญแจคอืท�ำตำมแบบ
อย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอดทุกเรือ่ง ถ้ำ
เรำท�ำเช่นน้ัน เรำจะมุ่งเน้นกำรช่วย
แตล่ะคนให้รอดแทนที่จะท�ำงำนและ
ด�ำเนินโปรแกรมตำ่งๆ

ท่ำนเคยถำมตนเองหรอืไม่วำ่จะเป็น
อย่ำงไรถ้ำพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือน 
วอรด์หรอืสำขำของท่ำนวนัอำทิตย์ถัด
ไป พระองคจ์ะทรงท�ำอะไร พระองคจ์ะ
ทรงสนใจใครรู่ห้รอืไม่วำ่ทัศนอุปกรณ์
ดพีอหรอืไม่หรอืเก้ำอีจ้ัดเรยีงอย่ำงดี ใน
ห้องเรยีนหรอืไม่ หรอืพระองคจ์ะทรงหำ
คนที่พระองคจ์ะทรงรกั สอน และให้พร 
บำงทีพระองคอ์ำจจะทรงมองหำสมำชิก 
ใหม่หรอืเพื่อนที่ตอ้งตอ้นรบั ผู้ป่วยที่
ตอ้งปลอบโยน หรอืเยำวชนที่อ่อนแอผู้
ตอ้งกำรก�ำลังใจและกำรหนุนใจ

พระเยซูจะเสด็จเยือนชัน้เรยีนใด 
ข้ำพเจ้ำคงไม่ประหลำดใจถ้ำพระองค์
เสด็จเยือนเด็กปฐมวยัก่อน พระองค์
อำจจะทรงคกุเข่ำและพูดคยุกับพวก
เขำตรงหน้ำ พระองคจ์ะทรงแสดง
ควำมรกัตอ่พวกเขำ เล่ำเรือ่งตำ่งๆ ยินดี
กับภำพวำดของพวกเขำ และเป็นพยำน
ถึงพระบิดำในสวรรค ์ท่ำทีของพระองค์
คงเรยีบง่ำย จรงิใจ และไม่เสแสรง้ เรำ
จะท�ำแบบน้ันไดห้รอืไม่

ข้ำพเจ้ำสัญญำกับท่ำนวำ่ขณะท่ำน
พยำยำมท�ำส่ิงที่พระเจ้ำทรงประสงค์ ให้
ท�ำ ไม่มีส่ิงใดส�ำคญักวำ่กำรหำคนที่ท่ำน
จะช่วยและเป็นพรได ้ที่ โบสถ์ท่ำนจะมุ่ง
เน้นไปที่กำรสอนแตล่ะคนและสัมผัสใจ
พวกเขำ ควำมห่วงใยของท่ำนจะตอ้งส่ง
เสรมิประสบกำรณ์ทำงวญิญำณแทนที่
จะจัดกิจกรรมให้สมบูรณ์แบบ ปฏิบัติ
ศำสนกิจตอ่เพื่อนสมำชิกแทนที่จะกำ
ช่องจ�ำนวนที่ท่ำนเยี่ยม น่ันจะไม่เกี่ยว



113พฤษภาคม 2018

กับท่ำนแตเ่กี่ยวกับ คนเหล่าน้ัน ที่เรำ
เรยีกวำ่พี่น้องชำยหญิงของเรำ

บำงครัง้เรำพูดถึงกำร ไป โบสถ์ แต่
โบสถ์เป็นมำกกวำ่อำคำรหรอืสถำนที่ 
สถำนที่ต�ำ่ตอ้ยที่สุดในแดนไกลสุดของ
โลกเป็นโบสถ์ ไดเ้ท่ำๆ กับส�ำนักงำน
ใหญ่ของศำสนจักรที่น่ีในซอลท์เลคซิตี ้
พระเจ้ำตรสัดว้ยพระองคเ์องวำ่ “มีสอง
สำมคนประชุมกันที่ ไหนในนำมของเรำ 
เรำจะอยู่ท่ำมกลำงพวกเขำที่น่ัน” 4

เรำน�ำศำสนจักรไปกับเรำทุกแห่งที่
เรำไป ไม่วำ่จะเป็นที่ท�ำงำน โรงเรยีน ไป
พักรอ้น และโดยเฉพำะในบ้ำนของเรำ 
ไม่วำ่เรำจะอยู่ตรงไหน อิทธิพลของเรำ
จะเป็นอย่ำงไรตอ้งมำกพอจะท�ำให้ทุก
แห่งที่เรำอยู่เป็นสถำนศักดิสิ์ทธิ์

ข้ำพเจ้ำจ�ำกำรสนทนำกับเพื่อนคน
หน่ึงที่ ไม่เป็นสมำชิกของศำสนจักรได ้
เขำประหลำดใจเมื่อทรำบวำ่ชำยที่มีคำ่
ควรในศำสนจักรของเรำจะไดร้บัฐำนะ
ปุโรหิต เขำถำมวำ่ “แล้วคณุมีผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตในวอรด์ของคณุกี่คน”

ข้ำพเจ้ำตอบวำ่ “รำว 30 ถึง 40 คน”
เขำถำมตอ่ดว้ยควำมงุนงงวำ่ “ ในที่

ประชุมของผม เรำมีปุ โรหิตแคค่นเดยีว 
ท�ำไมคณุตอ้งมีปุ โรหิตมำกขนำดน้ันใน
เช้ำวนัอำทิตย์”

ค�ำถำมของเขำน่ำสนใจ ข้ำพเจ้ำรูสึ้ก
ไดร้บักำรดลใจให้ตอบวำ่ “ผมเห็นดว้ย
กับคณุ ผมคดิวำ่เรำไม่ตอ้งกำรผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตหลำยคนที่ โบสถ์ ในวนั
อำทิตย์ แตเ่รำ ตอ้ง กำรผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตในบ้ำนทุกหลัง และเมื่อไม่มีผู้
ด�ำรงฐำนะปุโรหิตในบ้ำน เรำจะขอให้
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตคนอื่นมำดแูลช่วย
เหลือครอบครวัน้ัน”

โบสถ์ของเรำไม่ ใช่แค่ โบสถ์วนั
อำทิตย์ กำรนมัสกำรของเรำด�ำเนิน
ตอ่เน่ืองทุกวนัตลอดสัปดำห์ ทุกแห่ง
ที่เรำอยู่และในทุกส่ิงที่เรำท�ำ บ้ำนของ
เรำเป็น “สถำนศักดิสิ์ทธิ์แห่งแรกของ
ศรทัธำเรำ” 5 เรำสวดอ้อนวอน เรำให้พร 
เรำศึกษำ เรำสอนพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้ำ และเรำรบัใช้ดว้ยควำมรกัอัน

บรสุิทธิ์บ่อยที่สุดในบ้ำนของเรำ ข้ำพเจ้ำ
สำมำรถเป็นพยำนจำกประสบกำรณ์
ส่วนตวัวำ่บ้ำนเป็นสถำนศักดิสิ์ทธิ์ที่
พระวญิญำณสถิตอยู่—มำกเท่ำ และแม้
บำงครัง้มำกกวำ่ในสถำนนมัสกำรอย่ำง
เป็นทำงกำรของเรำ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ศำสนจักรน้ี
เป็นศำสนจักรของพระเยซูครสิต ์พลัง
กำยและพลังชีวติของศำสนจักรมำจำก
กำรปฏิบัตปิระจ�ำวนัของสำนุศิษย์หลำย
ล้ำนคนที่พยำยำมท�ำตำมแบบอย่ำงของ
พระองคท์ุกวนัโดยดแูลกัน พระครสิต์
ทรงพระชนม์ พระองคท์รงก�ำกับดแูล

ศำสนจักรน้ี ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนล
สันเป็นศำสดำพยำกรณ์ที่พระองคท์รง
เลือกให้น�ำและน�ำทำงเรำในสมัยของ
เรำ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงส่ิงเหล่ำน้ีใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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โมเสส เอลีอัส และเอลียำห์ ปรำกฏและ
มอบกุญแจซ่ึงจ�ำเป็นตอ่กำรบรรลุพระ
ประสงคข์องพระเจ้ำส�ำหรบัศำสนจักร
ที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระองค์ ในสมัย
กำรประทำนน้ี พระประสงคน้ั์นนิยำม
ไวอ้ย่ำงเรยีบง่ำยแตม่ีวำทศิลป์วำ่คอื
กำรรวบรวมอิสรำเอล กำรผนึกเป็น
ครอบครวั และกำรเตรยีมโลกให้พรอ้ม
รบักำรเสด็จมำครัง้ที่สองของพระเจ้ำ 4

กำรที่ทัง้เอลียำห์และโมเสสมำ
ปรำกฏน้ันมี “ควำมคล้ำยกันอย่ำงยิ่ง 
. . . [กับ] ประเพณีชำวยิว ที่วำ่โมเสส
และเอลียำห์จะมำดว้ยกันเมื่อ ‘สิน้สุด
ยุคสมัย’” 5  ในหลักค�ำสอนของเรำ กำร
ปรำกฏครัง้น้ีท�ำให้กำรฟ้ืนฟูอันเป็น
พืน้ฐำนของกุญแจบำงอย่ำงที่ “ ให้ . . . 
เพื่อวนัเวลำสุดท้ำยและเพื่อเป็นครัง้
สุดท้ำย ซ่ึงในวนัเวลำดงักล่ำวเป็นสมัย
กำรประทำนควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ” 6 
บรรลุผลส�ำเรจ็

พระวิหำรเคิร์ทแลนด์ ไม่ค่อยเป็น
ที่รู้จัก ทัง้ในด้ำนสถำนที่ตัง้และขนำด
ของอำคำร แต่ ในเรื่องของควำมส�ำคัญ
ใหญ่หลวงต่อมนุษยชำติน้ัน พระวิหำร
มี อิทธิพลนิรันดร์ ศำสดำพยำกรณ์
สมัยโบรำณฟ้ืนฟูกุญแจฐำนะปุโรหิต
ส�ำหรับศำสนพิธีแห่งควำมรอดนิรันดร ์
ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์

หน่ึงสัปดำห์ตอ่มำ ในวนัอำทิตย์
อีสเตอร ์พระเจ้ำทรงปรำกฏในนิมิต
อันเลอเลิศและรบัพระวหิำรของ
พระองค ์เหตกุำรณ์น้ีเกิดขึน้ในวนั
ที่ 3 เมษำยน ค.ศ. 1836 เกือบ 182 ปี
พอดจีำกวนัอำทิตย์อีสเตอรน้ี์ และยัง
เป็นเทศกำลปัสกำดว้ย—หน่ึงในช่วง
เวลำหำยำกที่อีสเตอรก์ับปัสกำเกิด
ขึน้ทับซ้อนกัน หลังจำกนิมิตสิน้สุด 
ศำสดำพยำกรณ์สมัยโบรำณสำมท่ำน 

โดยเอล็เดอร์เควนทินแอล.คุก

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

เ อไลซำ อำร.์ สโนว ์พดูถงึกำรอทุศิพระ
วหิำรเคริท์แลนด ์(ซ่ึงเธอเขำ้รว่ม) วำ่ 
“พิธอีทุศิครัง้น้ันอำจน�ำมำบอกเลำ่ได้

อกี แต่ไม่มีภำษำใดของมนุษยบ์รรยำย
ปรำกฏกำรณ์จำกสวรรคข์องวนัอนัน่ำ
จดจ�ำน้ันได ้เหล่ำเทพปรำกฏตอ่คนบำง
คน ในขณะทีผู้่เข้ำรว่มประชมุทกุคน
รูสึ้กไดถ้งึกำรประทบัของเบือ้งบน และ
ใจทกุดวงเต็มตืน้ดว้ยควำมปีตยินิดเีป็น
ลน้พน้เหลือทีจ่ะกล่ำวได”้ 1

ปรำกฏกำรณ์จำกสวรรคท์ี่เกิดขึน้ที่
พระวหิำรเคริท์แลนดเ์ป็นพืน้ฐำนของ
จุดประสงคข์องศำสนจักรที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์ ในกำรท�ำให้
เกิดควำมรอดและควำมสูงส่งของบุตร
ธิดำของพระบิดำบนสวรรค์ 2 ขณะที่เรำ
เตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้ำ เรำจะรู้ ไดว้ำ่
หน้ำที่รบัผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้ำทรง
ก�ำหนดให้เรำคอือะไรจำกกำรทบทวน
กุญแจศักดิสิ์ทธิ์ที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูใน
พระวหิำรเคริท์แลนด์

ในค�ำสวดอ้อนวอนอุทิศ ศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธวงิวอนพระเจ้ำ
อย่ำงนอบน้อมถ่อมตนให้ “รบัพระ
นิเวศน์น้ี . . . ซ่ึงพระองคท์รงบัญชำให้
พวกข้ำพระองคส์รำ้ง” 3

เตรียมพบพระผูเ้ป็นเจา้
การท�าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงก�าหนดด้วยความชอบธรรม ความเป็น
หน่ึงเดียว และความเท่าเทียมกันจะเตรียมเราให้พร้อมพบพระผู้เป็นเจ้า
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เรื่องน้ีส่งผลให้สมำชิกที่ซ่ือสัตย์เกิด
ปีติอย่ำงท่วมท้น

กุญแจเหล่ำน้ีให้ “อ�ำนำจจำกเบือ้ง
บน” 7 ส�ำหรับหน้ำที่รับผิดชอบที่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงก�ำหนดซ่ึงประกอบกัน
เป็นจุดประสงค์หลักของศำสนจักร 8 
ในวันอีสเตอรท์ี่แสนวิเศษวันน้ันใน
พระวิหำรเคิร์ทแลนด์ กุญแจสำมดอก
ได้รับกำรฟ้ืนฟู

หน่ึง โมเสสปรำกฏและมอบกญุแจ
แหง่กำรรวบรวมอิสรำเอลจำกส่ีส่วนของ
แผน่ดนิโลก ซ่ึงไดแ้กง่ำนเผยแผ่ศำสนำ 9

สอง เอลีอัสปรำกฏและมอบกุญแจ
แห่งสมัยกำรประทำนพระกิตตคิณุของ
อับรำฮัม ซ่ึงรวมถึงกำรฟ้ืนฟูพันธสัญญำ
ของอับรำฮัม 10 ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันสอนวำ่จุดประสงคข์องกุญแจ
พันธสัญญำคอืกำรเตรยีมสมำชิกให้
พรอ้มรบัอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ท่ำนกล่ำววำ่ “เรำรูว้ำ่เรำเป็นใครและ 
[เรำรูว้ำ่] พระผู้เป็นเจ้ำทรงคำดหวงั
อะไรจำกเรำ” 11

สาม เอลียำห์ปรำกฏและมอบกุญแจ
แห่งอ�ำนำจกำรผนึกในสมัยกำรประทำน
น้ี ซ่ึงไดแ้ก่งำนประวตัคิรอบครวัและ
ศำสนพิธีพระวหิำรซ่ึงเปิดทำงสู่ควำม
รอดส�ำหรบัคนเป็นและคนตำย 12

ทีส่�ำนักงำนใหญข่องศำสนจกัรมสีภำ
บรหิำรสำมสภำภำยใตก้ำรก�ำกบัดแูล
ของฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมัอคัร
สำวกสิบสองซ่ึงดแูลหน้ำทีร่บัผดิชอบที ่

พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงก�ำหนดเหลำ่น้ีโดยขึน้ 
อยูก่บักุญแจที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูในพระ 
วหิำรเคริท์แลนด ์สภำเหลำ่น้ันไดแ้ก่
สภำบรหิำรผู้สอนศำสนำ สภำบรหิำร
ฐำนะปุโรหติและครอบครวั และสภำ
บรหิำรพระวหิำรและประวตัคิรอบครวั

วนัน้ีเราอยูจุ่ดไหนในการท�าหนา้ท่ีรับผดิ
ชอบท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงก�าหนดใหเ้กิด
สมัฤทธิผล

หน่ึง เกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟูกุญแจส�ำหรบั
กำรรวบรวมอิสรำเอลของโมเสส ทุก
วนัน้ีผู้สอนศำสนำเกือบ 70,000 คน

กระจำยอยูท่ัว่แผน่ดนิโลก ส่ังสอนพระ 
กติตคิณุของพระองคเ์พือ่รวบรวมผู้ที ่
พระองคท์รงเลอืกไว ้น่ีคอืจดุเริม่ตน้ 
ของสัมฤทธผิลในงำนส�ำคญัและน่ำ 
อศัจรรยย์ิง่ทีนี่ไฟมองเห็นลว่งหน้ำ 
ทำ่มกลำงคนตำ่งชำตแิละเชือ้สำยแหง่ 
อสิรำ เอล นีไฟเห็นสมยัของเรำทีว่สุิทธิ
ชนของพระผู้เป็นเจ้ำจะอยู่ทั่วพืน้พิภพ 
แตพ่วกเขำจะมีจ�ำนวนน้อยเพรำะควำม
ช่ัวรำ้ย อย่ำงไรก็ตำมท่ำนเห็นล่วงหน้ำ
วำ่พวกเขำจะ “มีอำวธุคอืควำมชอบ
ธรรมและเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ
ในรศัมีภำพอันยิ่งใหญ่” 13 เมื่อพิจำรณำ
ประวตัศิำสตร์ โดยสังเขปของศำสนจักร
ที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู ควำมพยำยำมดำ้นงำน
เผยแผศ่ำสนำส่วนใหญน่่ำทึง่ทีสุ่ด เรำ
ก�ำลงัเห็นนิมติของนีไฟเกดิสัมฤทธผิล  
แม้จ�ำนวนของเรำจะน้อย แตเ่รำจะ
พยำยำมตอ่ไปและเอือ้มออกไปหำคน
เหล่ำน้ันผู้จะตอบรบัข่ำวสำรของพระผู้
ช่วยให้รอด

สอง เอลีอัสมำปรำกฏและมอบหมำย
สมยักำรประทำนพระกติตคิณุของอบัรำ
ฮัม โดยประกำศวำ่ในพวกเรำและพงศ์
พันธุ์ของเรำอนุชนทุกรุน่ตอ่จำกเรำจะ
ไดร้บัพร ในกำรประชุมใหญ่น้ี ไดม้ีกำร
เสนอแนวทำงส�ำคญัในกำรช่วยท�ำให้
วสุิทธิชนดพีรอ้มและเตรยีมพวกเขำให้
พรอ้มรบัอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ 14 
ข้อประกำศในภำคฐำนะปุโรหิตที่เกี่ยว
กับโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละมหำปุโรหิตจะ
ปลดปล่อยพลังและสิทธิอ�ำนำจฐำนะ

ปุโรหิต กำรสอนประจ�ำบ้ำนและกำร
เยี่ยมสอนซ่ึงตอ่ไปน้ีเรยีกวำ่ “กำรปฏิบัติ
ศำสนกิจ” ดงัที่สอนไวอ้ย่ำงฉะฉำนใน
ภำคน้ีจะเตรยีมวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
พบพระผู้เป็นเจ้ำ

สำม เอลียำห์มอบกุญแจแห่งกำร
ผนึกของสมัยกำรประทำนน้ี ส�ำหรบั
พวกเรำที่มีชีวติอยู่ ในเวลำน้ี จ�ำนวน
พระวหิำรที่เพิ่มขึน้และงำนประวตัิ
ครอบครวัเป็นส่ิงพิเศษมำก อัตรำ
กำรเตบิโตน้ีจะด�ำเนินตอ่ไปและทวี
ควำมเรว็จนถึงกำรเสด็จมำครัง้ที่สอง
ของพระผู้ช่วยให้รอดหำไม่แล้วทัง้แผ่น
ดนิโลก “จะรำ้งลงสิน้ ณ กำรเสด็จมำ
ของพระองค”์ 15

งำนประวตัคิรอบครวั ไดร้บัพรดว้ย
เทคโนโลยี จึงเพิ่มจ�ำนวนขึน้อย่ำงมำก
ในสองสำมปีที่ผ่ำนมำ เรำไม่ควรชะล่ำ
ใจเกี่ยวกับหน้ำที่รบัผิดชอบน้ีที่พระผู้
เป็นเจ้ำทรงก�ำหนดและคำดหวงัวำ่ป้ำ
เจนหรอืญำตทิี่มุ่งมั่นคนอื่นๆ จะท�ำให้ 
ข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันควำมเห็นที่น่ำตกใจ
ของประธำนโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ “ ไม่มี
ใครไดร้บักำรยกเวน้จำกหน้ำที่อันยิ่ง
ใหญ่น้ี ทัง้อัครสำวกตลอดจนเอ็ลเดอร ์
[หรอืซิสเตอร]์ ที่นอบน้อมถ่อมตนที่สุด
ก็จ�ำเป็นตอ้งท�ำงำนน้ี สถำนที่ หรอืยศ
ศักดิ ์หรอืกำรรบัใช้ยำวนำนในศำสนจักร 
. . . จะไม่ท�ำให้ ใครคนหน่ึงมีสิทธิ์ที่จะ
เพิกเฉยตอ่ควำมรอดของคนตำย” 16

ปัจจุบันเรำมีพระวหิำรทั่วโลกและ
แหล่งช่วยเหลือคอืกองทุนช่วยเหลือผู้
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เข้ำพระวหิำรเพื่อช่วยคนขัดสนที่อยู่
ไกลจำกพระวหิำร

ในฐำนะบุคคล เรำจะท�ำไดด้ี ในกำร
ประเมินผลควำมพยำยำมของเรำเมื่อ
เรำท�ำงำนเผยแผ่ศำสนำ งำนพระวหิำร
และประวตัคิรอบครวั และกำรเตรยีม
พบพระผู้เป็นเจ้ำ

ความชอบธรรมความเป็นหน่ึงเดียวและ
ความเท่าเทียมกนัต่อพระพกัตร์พระเจา้
เป็นพื้นฐานของหนา้ท่ีรับผดิชอบอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี

ในเรือ่งของความชอบธรรม ชีวติ
น้ีเป็นเวลำส�ำหรบัเรำทุกคนที่จะเตรยีม
พบพระผู้เป็นเจ้ำ 17 พระคมัภีรม์อรมอน
ให้ตวัอย่ำงหลำยครัง้เกี่ยวกับผลลัพธ์
อันน่ำสลดใจเมื่อบุคคลหรอืกลุ่มคนไม่
รกัษำพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำ 18

ตลอดชีวติข้ำพเจ้ำ ปัญหำและควำม
วติกกังวลทำงโลกเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะแปรปรวนตลอดเวลำ—ตัง้แต่
กำรไล่ตำมเรือ่งเหลวไหลไรส้ำระไป
จนถึงกำรผิดศีลธรรมขัน้รำ้ยแรง เป็น
เรือ่งน่ำช่ืนชมที่กำรผิดศีลธรรมซ่ึงไม่
เป็นที่ยอมรบัรว่มกันถูกเปิดโปงและ
ประณำม 19 กำรผิดศีลธรรมซ่ึงไม่เป็น
ที่ยอมรบัรว่มกันเช่นน้ันขัดกับกฎของ
พระผู้เป็นเจ้ำและของสังคม คนที่
เข้ำใจแผนของพระผู้เป็นเจ้ำควรตอ่
ตำ้นกำรผิดศีลธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรบั
รว่มกันดว้ย น่ันก็คอืบำปดว้ย ครอบครวั
ถ้อยแถลงตอ่โลกเตอืนวำ่ “ผู้ ใดก็ตำม
ที่ฝ่ำฝืนพันธสัญญำแห่งควำมบรสุิทธิ์
ทำงเพศ ผู้ที่ท�ำรำ้ยคูค่รองหรอืบุตรธิดำ 
[หรอืใครก็ตำม] . . . วนัหน่ึงเขำจะยืน
ชีแ้จงตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำ” 20

เมื่อเรำมองไปรอบๆ เรำเห็นกำร
ท�ำลำยล้ำงของควำมช่ัวรำ้ยและส่ิงเสพ
ตดิทุกหนแห่ง ในฐำนะบุคคล หำกเรำ
กังวลเกี่ยวกับกำรพิพำกษำสุดท้ำยของ
พระผู้ช่วยให้รอดจรงิๆ เรำควรแสวงหำ
กำรกลับใจ ข้ำพเจ้ำเกรงวำ่หลำยคนไม่รู้
สึกรบัผิดชอบตอ่พระผู้เป็นเจ้ำอีกตอ่
ไป และไม่หันไปขอกำรน�ำทำงจำกพระ

คมัภีรห์รอืศำสดำพยำกรณ์ ในฐำนะ
สังคมหน่ึง หำกเรำจะใครค่รวญผลลัพธ์
ของบำป พลังมหำชนจะตอ่ตำ้นส่ือ
ลำมกและกำรมองสตรเีป็นเพียงวตัถุ 21 
ดงัที่แอลมำบอกโครแิอนทอนบุตรของ
ท่ำนในพระคมัภีรม์อรมอนวำ่ “ควำมช่ัว
รำ้ยไม่เคยเป็นควำมสุขเลย” 22

ในเรือ่งของความเป็นหน่ึงเดียว 
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวำ่ “หำกเจ้ำไม่
เป็นน� ้ำหน่ึงใจเดยีวกันเจ้ำก็มิ ใช่ของ
เรำ” 23 เรำรูว้ำ่วญิญำณของควำมขัดแย้ง
เป็นของมำร 24

ในสมัยของเรำ พระบัญชำจำกพระ
คมัภีรท์ี่ ให้เป็นหน่ึงเดยีวกันน้ันมักจะ
ถูกเพิกเฉย หลำยคนมุ่งเน้นที่กำรแบ่ง
พรรคแบ่งพวก 25 บ่อยครัง้ตำมสถำนะ 
เพศ เชือ้ชำต ิและควำมมั่งคัง่ ในหลำย
ประเทศ หรอือำจจะเกือบทุกประเทศ 
ผู้คนแตกแยกกันมำกในเรือ่งของวธิี
ด�ำเนินชีวติ ในศำสนจักรของพระเจ้ำ 
วฒันธรรมเดยีวที่เรำยึดมั่นและสอนคอื
วฒันธรรมพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์ควำมเป็นหน่ึงเดยีวที่เรำแสวงหำ
คอืกำรเป็นน� ้ำหน่ึงใจเดยีวกันกับพระผู้
ช่วยให้รอดและค�ำสอนของพระองค์ 26

เมื่อเรำพิจำรณำจุดประสงคห์ลักของ
ศำสนจักร ทัง้หมดมีพืน้ฐำนอยู่ที่ ความ
เท่าเทียมกันต่อพระพักตรพ์ระเจ้า  27 
และกำรท�ำตำมวฒันธรรมพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์เกี่ยวกับงำนเผยแผ่
ศำสนำ คณุสมบัตหิลักส�ำหรบักำรรบั
บัพตศิมำคอืกำรนอบน้อมถ่อมตนตอ่
พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำ กำรมี ใจที่
ชอกช�ำ้และวญิญำณที่ส�ำนึกผิด 28 กำร
ศึกษำ ควำมมั่งคัง่ เชือ้ชำต ิหรอืสัญชำติ
จะไม่น�ำมำพิจำรณำเลย

นอกเหนือจำกน้ี ผู้สอนศำสนำยังรบั
ใช้อย่ำงนอบน้อมถ่อมตนในทุกพืน้ที่
ซ่ึงไดร้บัเรยีก พวกเขำไม่พยำยำมรบัใช้
ตำมมำตรฐำนสถำนภำพของโลกหรอื
เพื่อเตรยีมรบังำนอำชีพในอนำคต พวก
เขำรบัใช้ดว้ยสุดใจ พลัง ควำมนึกคดิ 
และพละก�ำลังไม่วำ่จะไดร้บัมอบหมำย
ให้ ไปที่ ใด พวกเขำไม่ไดเ้ลือกคูผู่้สอน

ศำสนำของตนเอง และพวกเขำเพียร
พยำยำมพฒันำคณุลกัษณะเหมอืนพระ
ครสิต์ 29 ซ่ึงเป็นแก่นแท้ ในวฒันธรรม
ของพระเยซูครสิต์

พระคมัภีร์ ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ที่ส�ำคญัที่สุดของเรำ พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวำ่พระบัญญัตขิ้อ
แรกคอื “จง รกั องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ ของ 
ท่ำน” และข้อที่สองคอื “จงรกัเพื่อน
บ้ำนเหมือนรกัตนเอง” 30

พระผูช่้วยใหร้อดทรงอธบิำยเพิม่เตมิ
วำ่ทกุคนคอืเพือ่นบำ้นของเรำ 31 พระ
คมัภรีม์อรมอนท�ำให้เห็นชัดเจนวำ่จะ
ตอ้งไมม่ชีำวพรรคพวก เผ่ำพนัธุ ์หรอืชน
ชัน้ใดๆ 32 เรำตอ้งเป็นหน่ึงเดยีวกนัและ
เทำ่เทยีมกนัตอ่พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจำ้

ศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์และหน้ำที่รบัผิด
ชอบจำกพระเจ้ำตอ่ยอดจำกสมมุตฐิำน
ข้อน้ี ข้ำพเจ้ำคำดหวงัวำ่ประสบกำรณ์
ของท่ำนในพระวหิำรจะคล้ำยกับของ
ข้ำพเจ้ำ เมื่อข้ำพเจ้ำละจำกกิจกำรของ
โลกในซำนฟรำนซิสโกและมำที่พระ
วหิำรโอ๊คแลนด ์ข้ำพเจ้ำจะสัมผัสถึง
ควำมรูสึ้กท่วมท้นของควำมรกัและ
สันตสุิข ส่วนส�ำคญัคอืกำรรูสึ้กวำ่
ข้ำพเจ้ำเข้ำใกล้พระผู้เป็นเจ้ำและจุด
ประสงคข์องพระองคม์ำกขึน้ ศำสนพิธี
แห่งควำมรอดเป็นจุดมุ่งหมำยหลักของ
ข้ำพเจ้ำ แตส่่วนส�ำคญัของควำมรูสึ้ก
ที่งดงำมเหล่ำน้ันคอืควำมเท่ำเทียมกัน
และควำมเป็นหน่ึงเดยีวกันซ่ึงแผ่ซ่ำน
ทั่วพระวหิำร ทุกคนสวมชุดสีขำว ไม่มี
รอ่งรอยของควำมมั่งคัง่ ยศต�ำแหน่ง 
หรอืควำมส�ำเรจ็ทำงกำรศึกษำให้เห็น 
เรำทุกคนเป็นพี่น้องผู้นอบน้อมถ่อม
ตนตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำ

ในห้องผนึกอันศักดิสิ์ทธิ์ ศำสนพิธี
แตง่งำนนิรนัดรเ์ป็นเหมือนกันส�ำหรบั
ทุกคน ข้ำพเจ้ำชอบข้อเท็จจรงิที่วำ่คู่
สำมีภรรยำที่มีภูมิหลังต�ำ่ตอ้ยที่สุดและ
คูส่ำมีภรรยำที่มีภูมิหลังมั่งคัง่ที่สุดตำ่งมี
ประสบกำรณ์เดยีวกัน พวกเขำสวมเสือ้
คลุมแบบเดยีวกันและท�ำพันธสัญญำ
เดยีวกันบนแท่นเดยีวกัน พวกเขำไดร้บั
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พรฐำนะปุโรหิตนิรนัดรอ์ย่ำงเดยีวกัน
ดว้ย ทัง้หมดน้ีบรรลุผลส�ำเรจ็ในพระ
วหิำรอันสวยงำมที่สรำ้งจำกส่วนสิบของ
วสุิทธิชน เป็นพระนิเวศน์อันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเจ้ำ

กำรท�ำหน้ำที่รบัผิดชอบที่พระผู้เป็น
เจ้ำทรงก�ำหนดให้เกิดสัมฤทธิผล ซ่ึงมี
พืน้ฐำนจำกควำมชอบธรรม ควำมเป็น
หน่ึงเดยีวกัน และควำมเท่ำเทียมกัน
ตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำ น�ำมำซ่ึงควำม
สุขส่วนตวัและสันตสุิขในโลก เป็นกำร
เตรยีมเรำให้พรอ้มรบัชีวตินิรนัดร์ ใน
โลกที่จะมำถึง 33 เตรยีมเรำให้พรอ้ม
พบพระผู้เป็นเจ้ำ 34

เรำสวดอ้อนวอนวำ่พวกท่ำนแตล่ะ
คน ไม่วำ่สภำวกำรณ์ปัจจุบันของท่ำน
จะเป็นอย่ำงไร จะปรกึษำกับอธิกำร
ของท่ำนและมีคำ่ควรถือใบรบัรอง
พระวหิำร 35

เรำซำบซึง้ใจที่สมำชิกอีกมำกมำย
หลำยคนก�ำลังเตรยีมตวัไปพระวหิำร 
จ�ำนวนผู้ถือใบรบัรองพระวหิำรซ่ึงเป็น
ผู้ ใหญ่ที่มีคำ่ควรเพิ่มขึน้อย่ำงมำกเป็น
เวลำหลำยปี ใบรบัรองแบบจ�ำกัดกำร
ใช้ส�ำหรบัเยำวชนที่มีคำ่ควรเพิ่มขึน้
อย่ำงรวดเรว็ตลอดสองปีที่ผ่ำนมำ เห็น
ไดชั้ดวำ่สมำชิกภำพหลักผู้ซ่ือสัตย์ของ
ศำสนจักรไม่เคยเข้มแข็งเท่ำน้ีมำก่อน

สุดท้ำยน้ี ขอให้มั่นใจวำ่ผู้น�ำอำวโุส
ของศำสนจักรผู้ควบคมุดแูลจุด
ประสงคข์องศำสนจักรที่พระผู้เป็น
เจ้ำทรงก�ำหนดไดร้บัควำมช่วยเหลือ
จำกพระผู้เป็นเจ้ำ กำรน�ำทำงมำจำก
พระวญิญำณและบำงครัง้มำจำกพระ
ผู้ช่วยให้รอดโดยตรง เรำไดร้บักำรน�ำ
ทำงทำงวญิญำณทัง้สองอย่ำง ข้ำพเจ้ำ
ขอบพระทัยที่ ไดร้บัควำมช่วยเหลือเช่น
น้ัน แตเ่รำไดร้บักำรน�ำทำงตำมเวลำ
ของพระเจ้ำ เป็นบรรทัดมำเตมิบรรทัด
และกฎเกณฑ์มำเตมิกฎเกณฑ์ 36 เมื่อ 
“พระเจ้ำผู้ทรงสรรพปรชีำญำณตัง้
พระทัยเลือกที่จะสอนเรำ” 37 กำรน�ำทำง
ส�ำหรบัศำสนจักรโดยรวมมำสู่ศำสดำ
พยำกรณ์ของพระองคเ์ท่ำน้ัน

เรำทุกคนมีโอกำสพิเศษในกำร
สนับสนุนประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์และประธำน
ศำสนจกัรของพระเยซูครสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ำยในกำรประชุมใหญ่น้ี อัคร
สำวกสิบสอง ทัง้เป็นกลุ่มและรำยบุคคล 
มีประสบกำรณ์ทำงวญิญำณที่ส�ำคญั
ยิ่งเมื่อเรำวำงมือบนศีรษะของประธำน
เนลสัน และประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์ 
ซ่ึงเป็นผู้กล่ำวออกเสียง แตง่ตัง้ท่ำน
และวำงมือมอบหน้ำที่ท่ำนเป็นประธำน
ศำสนจักร ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ท่ำนได้
รบัแตง่ตัง้ล่วงหน้ำและไดร้บักำรเตรยีม
มำตลอดชีวติเพื่อเป็นศำสดำพยำกรณ์
ของพระเจ้ำในสมัยของเรำ ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ให้เรามั่นแกวง่ดาบปราบปรามเพือ่
ความดี

ดาบน้ีคอืดาบสัจจา

อย่ากลัวแม้ศตัรหูยันประณามลง
จงกล้าเพราะวา่พระเจ้าอยู่ข้างเรา
หูอย่าเบาเชือ่เมือ่คนช่ัวพูดบอกเรา
แตพ่ระเจ้าเท่าน้ันเราจะเชือ่ฟัง 1

ข้ำพเจ้ำชักชวนให้ท่ำนศึกษำข่ำวสำร
กำรประชุมใหญ่ครัง้น้ีบ่อยๆ—ซ�ำ้
หลำยๆ ครัง้—ในช่วงหกเดอืนถัดไป 
ตัง้ใจมองหำวธิีรวมข่ำวสำรเหล่ำน้ีไว้
ในกำรสังสรรคค์รอบครวั กำรสอนพระ
กิตตคิณุ กำรสนทนำกับครอบครวัและ
มิตรสหำย และแม้กระทั่งกำรสนทนำ
กับผู้ที่มีควำมเช่ือตำ่งจำกเรำ คนดี
มำกมำยจะขำนรบัควำมจรงิที่สอนใน
กำรประชุมใหญ่ครัง้น้ีเมื่อมอบให้ดว้ย
ควำมรกั ควำมปรำรถนำจะเช่ือฟังจะ
เพิ่มขึน้เมื่อท่ำนจดจ�ำและใครค่รวญส่ิง
ที่ท่ำนรูสึ้กในสองวนัที่ผ่ำนมำ

กำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้น้ีเป็นจุด
เริม่ตน้ยุคใหม่แห่งกำรปฏิบัตศิำสนกิจ 
พระเจ้ำทรงท�ำกำรปรบัเปลี่ยนที่ส�ำคญั
ในวธิีที่เรำดแูลเอำใจใส่ตอ่กัน พี่น้อง
ชำยหญิง—ทัง้สูงวยัและอ่อนวยั—จะ
รบัใช้กันในวธิี ใหม่ที่บรสุิทธิ์กวำ่ โควรมั
เอ็ลเดอรจ์ะไดร้บักำรเสรมิก�ำลังเพื่อ
เป็นพรแก่ชีวติของชำย หญิง และเด็ก
ทั่วโลก พี่น้องสตรสีมำคมสงเครำะห์จะ
ปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ไปในวธิีของพวกเธอ
ที่เป็นเอกลักษณ์และเป่ียมดว้ยควำมรกั 
โดยขยำยโอกำสสู่สตรรีุน่เยำวท์ี่จะเข้ำ
รว่มงำนน้ีกับพวกเธอตำมที่ ไดร้บัมอบ
หมำยอย่ำงเหมำะสม

ข่ำวสำรของเรำตอ่โลกเรยีบง่ำยและ
จรงิใจ น่ันคอื เรำเชือ้เชิญให้บุตรธิดำทัง้
ปวงของพระผู้เป็นเจ้ำทัง้สองดำ้นของ
ม่ำนมำหำพระผู้ช่วยให้รอด รบัพรของ
พระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ มีปีตทิี่ยั่งยืน และ
คูค่วรรบัชีวตินิรนัดร์ 2

ควำมสูงส่งในที่สุดเรยีกรอ้งควำม
ภักดีโดยสมบูรณ์ตอ่พันธสัญญำที่เรำ

ใหญ่สองท่ำนไดร้บัเรยีกเข้ำมำในโควรมั
อัครสำวกสิบสอง และสำวกเจ็ดสิบเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่คนใหม่แปดท่ำนได้
รบัเรยีก

เพลงสวดที่ โปรดปรำนสรปุควำม
ตัง้ใจใหม่ ควำมท้ำทำย และควำมรบัผิด
ชอบของเรำไวด้งัน้ี

ขอให้เรารดุไปในการงานของพระเจ้า
เมือ่ชีพเราหาไม่ก็จะไดร้บัรางวลั

โดยประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนั

พี่
น้องที่รกั เมื่อเรำจบกำรประชุม
ใหญ่ครัง้ประวตักิำรณ์น้ี ข้ำพเจ้ำ
พรอ้มใจกันกับท่ำนขอบพระทัย

พระเจ้ำส�ำหรบักำรน�ำทำงและอิทธิพล
ของกำรดลใจจำกพระองค ์เสียงเพลง
ไพเรำะและยกจิตวญิญำณ ข่ำวสำร
ไม่เพียงจรรโลงใจเท่ำน้ัน แตเ่ปลี่ยน
ชีวติดว้ย

ในกำรชุมนุมศักดิสิ์ทธิ์เรำสนับสนุน
ฝ่ำยประธำนสูงสุดชุดใหม่ บุรษุที่ยิ่ง

ขอใหเ้รารุดไป
ความปรารถนาจะเช่ือฟังจะเพ่ิมขึน้เม่ือท่านจดจ�าและใคร่ครวญส่ิงท่ี
ท่านรู้สึกในสองวนัท่ีผ่านมา
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ท�ำและพันธสัญญำที่เรำไดร้บัในพระ
นิเวศน์ของพระเจ้ำ ณ เวลำน้ีเรำมี
พระวหิำรที่เปิดด�ำเนินกำร 159 แห่ง 
และอีกหลำยแห่งก�ำลังก่อสรำ้ง เรำ
ตอ้งกำรน�ำพระวหิำรเข้ำใกล้สมำชิก
ภำพศำสนจักรที่ก�ำลังขยำยมำกขึน้ 
เรำจึงยินดทีี่จะประกำศแผนสรำ้ง
พระวหิำรเพิ่มอีกเจ็ดแห่ง พระวหิำร
เหล่ำน้ันจะอยู่ ในสถำนที่ตอ่ไปน้ี: 
ซัลตำ อำรเ์จนตนิำ, บังคำลอร ์อินเดยี, 
มำนำกัว นิกำรำกัว, กำยำยันเดโอโร 
ฟิลิปปินส์, เลย์ตนั ยูทำห์, รชิมอนด ์
เวอรจ์ิเนีย และเมืองใหญ่ที่ยังไม่ได้
ก�ำหนดในรสัเซีย

พี่น้องทัง้หลำย กำรก่อสรำ้งพระ
วหิำรเหล่ำน้ันอำจไม่เปลี่ยนชีวติ
ของท่ำน แตเ่วลำที่ท่ำนใช้ ในพระ
วหิำรจะเปลี่ยนชีวติท่ำนแน่นอน ใน
เจตนำรมณ์น้ัน ข้ำพเจ้ำอวยพรให้
ท่ำนคน้พบส่ิงที่ท่ำนหยุดพักไวก้่อน
เพื่อท่ำนจะใช้เวลำในพระวหิำรได้
มำกขึน้ ข้ำพเจ้ำอวยพรให้ท่ำนมี
ควำมปรองดองและควำมรกัมำกขึน้
ในบ้ำนและมีควำมปรำรถนำจะดแูล
สัมพันธภำพครอบครวันิรนัดรข์อง
ท่ำนให้ลึกซึง้ยิ่งขึน้ ข้ำพเจ้ำอวยพรให้
ท่ำนมีศรทัธำเพิ่มขึน้ในพระเจ้ำพระ
เยซูครสิตแ์ละสำมำรถท�ำตำมพระ
องค์ ไดม้ำกขึน้ในฐำนะสำนุศิษย์ที่แท้
จรงิของพระองค์

ข้ำพเจ้ำอวยพรให้ท่ำนเปล่งเสียง
ในประจักษ์พยำน เช่นที่ข้ำพเจ้ำ
ท�ำเวลำน้ีวำ่ เรำก�ำลังมุ่งท�ำงำนของ
พระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงฤทธำนุภำพ! พระ
เยซูคอืพระครสิต ์น่ีคอืศำสนจักร
ของพระองค ์ซ่ึงพระองคท์รงก�ำกับ
ดแูลผ่ำนผู้รบัใช้ที่พระองคท์รงเจิม 
ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนดว้ยควำมรกัที่มีตอ่
ทุกท่ำนในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. “ขอให้เรำรดุไป,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 124.
 2. นิยำมไว้ ใน หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 14:7 

วำ่เป็น “ของประทำนส�ำคญัที่สุดในบรรดำ
ของประทำนทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้ำ”
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เ พื่อเป็นข้อมูลให้สมำชิกศำสนจักร ฝ่ำยประธำนสูงสุดออกรำยงำนสถิตขิอง
ศำสนจักรเกี่ยวกับกำรเตบิโตและสถำนะของศำสนจักร สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2017 ดงัตอ่ไปน้ี

หน่วยศาสนจกัร

สเตค 3,341

คณะเผยแผ่ 421

ทอ้งถ่ิน 553

วอร์ดและสาขา 30,506

สมาชิกภาพของศาสนจกัร

สมาชิกภาพทั้งหมด 16,118,169คน

มีเดก็ใหม่ในบนัทึกศาสนจกัร 106,771คน

ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสรับบพัติศมา 233,729คน

ผู้สอนศาสนา

ผูส้อนศาสนาเตม็เวลา 67,049คน

ผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชนข์องศาสนจกัร 36,172คน

พระวหิาร

พระวหิารท่ีอุทิศในปี2017(ปารีสฝร่ังเศส,ทูซอน
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4แห่ง

พระวหิารท่ีอุทิศซ�้าระหวา่งปี2017(ไอดาโฮฟอลส์
ไอดาโฮ)
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ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนีคื้อรายการประสบการณ์ท่ีได้รับการคัดเลือกซ่ึงเล่าไว้ในการประชุมใหญ่สามญั หมายเลขท่ีให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของค�าปราศรัย

ผู้พูด เร่ือง

เรย์นา ไอ. อะบูร์โต (78)วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยในประเทศชิลีเปรูเมก็ซิโกและสหรัฐช่วยบรรเทาทุกขห์ลงัภยัพิบติั

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (24)เคธีแอนเดอร์เซ็นอ่านค�าพดูการประชุมใหญ่สามญัท่ีผา่นมาของประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนัและสวดออ้นวอนขอใหมี้ความมัน่ใจลึกซ้ึงข้ึนใน
บทบาทการเป็นศาสดาพยากรณ์ของท่าน

เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด (9)เม่ือท่านเห็นขนาดของเมลด็มสัตาร์ดในเยรูซาเลม็เอม็.รัสเซลล์บลัลาร์ดนึกถึงพระด�ารัสสอนของพระผูช่้วยใหร้อดเร่ืองศรัทธา

เดวดิ เอ. เบดนาร์ (30)รัสเซลล์เอม็.เนลสนัและเฮนรีย์บี.อายริงกท์ �าตามค�าเช้ือเชิญของประธานโธมสัเอส.มอนสนัใหศึ้กษาพระคมัภีร์มอรมอนและประยกุตใ์ชค้วาม
จริงของพระคมัภีร์

จนี บี. บิงแฮม (104)สตรีสมาคมสงเคราะห์คนหน่ึงปฏิบติัศาสนกิจต่อคุณแม่ท่ีอายยุงันอ้ยผู้“สบัสนและโดดเด่ียว”สตรีชาวแอฟริกนัปฏิบติัศาสนกิจต่อสตรีท่ีถกู
ท�าร้ายและถกูปลน้สมาชิกวอร์ดดูแลสตรีท่ีป่วยเป็นโรคมะเร็งเยาวชนหญิงหาทางช่วยเหลือในส่ิงท่ีเพ่ือนบา้นตอ้งการ

เจราลด์ คอสเซ (111)ก่อนอนุมติัการก่อสร้างพระวหิารปารีสฝร่ังเศสสมาชิกสภาเทศบาลในทอ้งท่ีมาเยีย่มการประชุมศีลระลึกในฐานะประธานสเตคเจราลด์คอสเซ
ช่ืนชมยนิดีท่ีสมาชิกสเตคภกัดีและศรัทธาต่อพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึนเจราลด์คอสเซบอกเพ่ือนวา่ทุกครอบครัวตอ้งการผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตในบา้น

ด.ี ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน

(55)โควรัมเอล็เดอร์เกบ็เก่ียวพืชไร่ของชาวไร่ผูห้น่ึงหลงัจากสมาชิกในครอบครัวของเขาหลายคนเป็นไขห้วดัใหญ่ตาย

เควนทนิ แอล. คุก (114)ปรากฏการณ์จากสวรรคท์�าใหส้มาชิกเตม็ต้ืนดว้ยความปีติยนิดีในการอุทิศพระวหิารเคิร์ทแลนด์เควนทินแอล.คุกรู้สึกถึงความรักและสนัติสุข
ในพระวหิารโอค๊แลนด์แคลิฟอร์เนีย

มสัสิโม ด ีฟีโอ (81)ลกูชายของมสัสิโมดีฟีโอบอกเพ่ือนร่วมชั้นวา่คุณพอ่ของเขาเป็น“หวัหนา้ของจกัรวาล”มารดาผูใ้กลส้ิ้นชีวติของมสัสิโมดีฟีโอแสดงใหเ้ห็นวา่
เธอรักเขามากกวา่ตนเอง

เดวนิ จ.ี เดอร์แรนท์ (42)เกมการสงัสรรคใ์นครอบครัวสร้างความเช่ือมัน่ของเดก็นอ้ยเดวนิจี.เดอร์แรนท์ครอบครัวเดอร์แรนทถ่์ายรูปนอกพระวหิาร

แลร์รีย์ เจ. เอก็โค ฮอว์ค (15)ครอบครัวเอก็โคฮอวค์ปลอบโยนบิดามารดาของคนขบัรถท่ีเมาสุราและท�าใหน้อ้งชายและนอ้งสะใภข้องแลร์รีย์เจ.เอก็โคฮอวค์เสียชีวติ

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ (61)ปู่และยา่ทวดของเฮนรีย์บี.อายริงก์ตกหลุมรักขณะขา้มทุ่งราบเยาวชนชายเขา้ใจส่ิงท่ีผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตจะท�าไดใ้นการรับใชพ้ระเจา้ผูส้อน
ประจ�าบา้นท่ีไดรั้บการดลใจรับใชค้รอบครัวท่ีตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งมาก
(86)หลงัจากมารดาของเฮนรีย์บี.อายริงกจ์ากไปบิดาของท่านไดรั้บการปลอบโยนจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

เทย์เลอร์ จ.ี โกดอย (34)ความตายของลกูชายเพ่ือนกระตุน้เตือนใหเ้ทยเ์ลอร์จี.โกดอยใชแ้ต่ละ“อีกหน่ึงวนั”ของชีวติอยา่งฉลาดสตรีชาวเปรูรับพนัธสญัญาอยา่งจริงจงั
หลงัการเสียสละเพ่ือเขา้พระวหิารเทยเ์ลอร์จี.โกดอยตอ้งการเป็นนกัศึกษาท่ีดีท่ีสุดหลงัจากคุณแม่ของเขาเสียสละเพ่ือใหเ้ขาเรียนทนัตแพทย์

เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง (97)เกอร์ริทดบัเบิลย.ูกองเล่านิทานก่อนนอนและร้องเพลงกล่อมลกูชายใหน้อนหลบั

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ (101)บราเดอร์คนหน่ึงซ่ึงภรรยาป่วยหนกัโทรศพัทข์อความช่วยเหลือจากผูส้อนประจ�าบา้นโดยสญัชาตญาณ

ดกัลาส ด.ี โฮล์มส์ (50)ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแบ่งปันประจกัษพ์ยานกบัเพ่ือนๆสมาชิกโควรัมปุโรหิตเรียนรู้ความหมายของการ“ไดรั้บมอบหมาย
จากพระเยซูคริสต”์

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน (68)ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตไม่ใหพ้รท่ีแทจ้ริงแก่สมาชิกครอบครัวหรือสตรีท่ีมีการเรียกใหม่รัสเซลล์เอม็.เนลสนัช่วยชายผูห้น่ึงใหก้ลบัมาโบสถ์
(93)เม่ือยงัเดก็รัสเซลล์เอม็.เนลสนัชอบเรียนพระกิตติคุณและปรารถนาท่ีจะผนึกกบัพอ่แม่เดก็นอ้ยรัสเซลล์เอม็.เนลสนัท�าลายขวดเหลา้เพราะ
ตอ้งการใหบิ้ดามารดาด�าเนินชีวติตามพระค�าแห่งปัญญา

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ (65)ประธานโควรัมเอล็เดอร์ใหค้ �าปรึกษาสมาชิกโควรัมคนหน่ึงวา่ไม่ใหเ้ลิกเรียนวทิยาลยั

บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน (36)ขณะเป็นเยาวชนหญิงผูน้�าขอใหบ้อนน่ีแอล.ออสคาร์สนัท�างานมอบหมายและการเรียกท่ีโดยปกติตอ้งใหผู้ใ้หญ่ท�าจึงจะส�าเร็จ

เดล จ.ี เรนลนัด์ (46)ความรักท่ีพาร์ลียแ์ละออร์สนัแพรททมี์ต่อบรรพชนของพวกเขาช่วยสมานความสมัพนัธ์ของพวกเขาพระวหิารช่วยเยยีวยาครอบครัวท่ีบริจาค
หวัใจของลกูชายผูล่้วงลบั

ลนิน์ จ.ี รอบบินส์ (21)ศาสตราจารยท่ี์วทิยาลยัของลินน์จี.รอบบินส์กระตุน้ใหน้กัศึกษาคิดวา่ความลม้เหลวเป็นครูและใหพ้ยายามต่อไป

อูลส์ิเสส ซวาเรส (98)อลิูส์เสสซวาเรสและภรรยารับวซ่ีาด่วนพิเศษหลงัจากแสดงศรัทธาวา่พระเจา้จะทรงสร้างปาฏิหาริยเ์พ่ือพวกเขา

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน (17)แกรีย์อี.สตีเวนสนัไดรั้บประจกัษพ์ยานเร่ืองการรับช่วงต่อศาสดาพยากรณ์หลงัมรณกรรมของประธานเดวดิโอ.แมคเคย์อดีตลกูศิษยย์กยอ่งรูป
แบบการสอนของดร.รัสเซลล์เอม็.เนลสนั

ไบรอนั เค. เทย์เลอร์ (12)ไบรอนัเค.เทยเ์ลอร์ระลึกถึงครูปฐมวยัผูอ้ดทนของเขาหลงัอุบติัเหตุรถยนตท่ี์เธอเป็นตน้เหตุหญิงสาวพบสนัติสุขท่ีรู้วา่เธอคือลกูพระผูเ้ป็นเจา้

ทาเนียลา บี. วาโคโล (39)หลงัจากการเขา้ร่วมการประชุมท่ีโบสถน์าน39ปีชายผูห้น่ึงรับบพัติศมาและการยนืยนัและหลงัจากนั้นผนึกกบัภรรยาในพระวหิาร

แลร์รีย์ วาย. วลิสัน (75)โดยด�าเนินการตามการกระตุน้เตือนทางวญิญาณอนุศาสนาจารยแ์อลดีเอสช่วยใหเ้รือขนส่งทหารและลกูเรือปลอดภยัจากพายไุตฝุ้่ น

คลอดโิอ ด.ี ซิวคิ (83)“อดทนแลว้คุณจะชนะ”ประธานโธมสัเอส.มอนสนับอกคลอดิโอดี.ซิวคิและภรรยารอยร่ัวในเรือคายคัของคลอดิโอดี.ซิวคิท�าให้
ควบคุมเรือไม่ได้
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“วั  นสะบำโตอีสเตอรน้ี์ ข้ำพเจ้ำรอ้ง ‘อำเลลูยำ’ อย่ำงเบิกบำน” 
เอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กองกล่ำวในค�ำปรำศรยักำร

ประชุมใหญ่สำมัญครัง้แรกของท่ำนในฐำนะสมำชิกโควรมัอัคร
สำวกสิบสอง “เพลงแห่งควำมรกัที่ ไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้คนื
พระชนม์ประกำศควำมสอดคล้องของพันธสัญญำ . . . และกำร
ชดใช้ของพระเยซูครสิต”์

เอ็ลเดอรก์องใช้เวลำช่ัวชีวติช่ืนชมยินดี ในควำมสอดคล้อง
น้ัน ท่ำนทรำบวำ่พลังแห่งพันธสัญญำของเรำ ควบคูก่ับกำร
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด “เปิดทำงและปูทำง” ให้เรำ “พรอ้ม
กันน้ัน . . . เช่ือมเรำ ถนอมรกัษำเรำ ช�ำระเรำให้บรสุิทธิ์ [และ] 
ไถ่เรำ” ท่ำนกล่ำว

วนัหน่ึงที่กำรแตง่งำนในพระวหิำร พลังแห่งพันธสัญญำ
ควบคูก่ับกำรชดใช้ สะท้อนให้เห็นในกระจกเงำของพระวหิำร 
ท่ำนเห็นภำพครอบครวัท่ำนหลำยรุน่ตอ่เน่ืองจนถึงนิรนัดร 
ตัง้แตญ่ำตริุน่แรกสุดของท่ำน ดรำกอน กองที่หน่ึง ซ่ึงเกิด ค.ศ. 
837 เรือ่ยมำ 36 รุน่จนถึงหลำนของท่ำนและตอ่ๆ มำทัง้รุน่ก่อน
และรุน่หลัง

“ขำ้พเจำ้เริม่เขำ้ใจวำ่ภรรยำกบัตวัขำ้พเจำ้เป็นบตุรธดิำของ
บดิำมำรดำเรำและเป็นบดิำมำรดำของบตุรธดิำของเรำ เป็น
หลำนของปู่ยำ่ตำยำยของเรำและเป็นปู่ยำ่ตำยำยของหลำนๆ เรำ” 
ทำ่นกลำ่ว “บทเรยีนอนัส�ำคญัยิง่ของควำมเป็นมรรตยักลัน่ลง
มำบนจติวญิญำณเรำขณะทีเ่รำเรยีนและสอนในบทบำทนิรนัดร ์
รวมไปถงึบตุรธดิำและบดิำมำรดำ บดิำมำรดำและบตุรธดิำ”

เอ็ลเดอรก์องรบัใช้เป็นสำวกเจ็ด
สิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ตัง้แตเ่ดอืน
เมษำยน ค.ศ. 2010 และเป็นสมำชิกใน
ฝ่ำยประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบตัง้แต่
เดอืนตลุำคม ค.ศ. 2015 ท่ำนไดร้บักำร
สนับสนุนเป็นสมำชิกโควรมัอัครสำวก
เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 ซ่ึงท่ำน
อธิบำยวำ่เป็น “กำรเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์จำก
พระเจ้ำที่ท�ำให้ข้ำพเจ้ำลืมหำยใจ”

ตัง้แต ่ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2015 
เอ็ลเดอรก์องรบัใช้เป็นสมำชิกในฝ่ำย
ประธำนภำคเอเชีย จบลงดว้ยกำรรบั

ใช้เป็นประธำนภำค ท่ำนเคยรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ
ในคณะเผยแผ่ไทเป ไตห้วนั สมำชิกสภำสูง หัวหน้ำกลุ่มมหำ
ปุโรหิต ประธำนโรงเรยีนวนัอำทิตย์สเตค ครเูซมินำร ีอธิกำร 
ประธำนงำนเผยแผ่สเตค ประธำนสเตค และสำวกเจ็ดสิบภำค

เอ็ลเดอรก์องส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรสีำขำเอเชียศึกษำ
และมหำวทิยำลัยศึกษำจำกมหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์ ในปี 1977 
ในปี 1979 ท่ำนไดร้บัปรญิำโทสำขำปรชัญำและในปี 1981 ไดร้บั
ปรญิญำเอกสำขำควำมสัมพันธ์ระหวำ่งประเทศจำกมหำวทิยำลัย
อ็อกซ์ฟอรด์ซ่ึงท่ำนเป็นนักศึกษำทุนโรดส์ของมหำวทิยำลัยน้ัน 
ครสิตศั์กรำช 1985 เอ็ลเดอรก์องรบัใช้เป็นผู้ช่วยพิเศษให้ปลัด
กระทรวงกำรตำ่งประเทศของสหรฐั และปี 1987 ท่ำนท�ำงำน
เป็นผู้ช่วยพิเศษของเอกอัครรำชทูตสหรฐัประจ�ำกรงุปักกิ่ง 
ประเทศจีน ตน้ปี 1989 ท่ำนรบัใช้หลำยต�ำแหน่งที่ศนูย์วจิัย
นโยบำยกำรตำ่งประเทศและยุทธศำสตร์ ในวอชิงตนั ด.ีซี. ท่ำน
เป็นผู้ช่วยอธิกำรบดเีรือ่งกำรวำงแผนและกำรประเมินที่มหำ
วทิยำลัยบรคิมั ยังก์จนถึงเดอืนเมษำยน ปี 2010

ปู่ย่ำตำยำยของเอ็ลเดอรก์องอพยพจำกประเทศจีนไปอยู่
สหรฐัอเมรกิำ เอ็ลเดอรก์องเกิดที่เรดวดูซิต ีรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิำ เมื่อปี1953 ท่ำนแตง่งำนกับซูซำน ลินดเ์ซย์
ในเดอืนมกรำคม ปี 1980 ท่ำนทัง้สองมีบุตรส่ีคนและหลำน
สำมคน

“ทุกส่ิงที่มีคำ่และเป็นนิรนัดรม์ีศนูย์รวมอยู่ ในกำรทรง
พระชนม์อยู่จรงิของพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรแ์ละพระ

บุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์และ
กำรชดใช้ของพระองค ์ที่พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นพยำน” เอ็ลเดอรก์อง
กล่ำวที่กำรประชุมใหญ่ครัง้น้ี “ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนยืนยันดว้ยควำมเคำรพถึงพระ
ครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์—พระองคท์รงอยู่
กับเรำในกำลเริม่ตน้ ทรงอยู่กับเรำตรำบ
อวสำน” ◼

เอล็เดอร์เกอร์ริทดบัเบิลย.ูกอง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

ข่าวศาสนจกัร
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ศ   ำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่ รวมทัง้ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน เป็นเครือ่งหมำยแสดงควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำ

ตอ่บุตรธิดำของพระองค ์เอ็ลเดอรอ์ูลิส์เสสเป็นพยำนระหวำ่งค�ำ
ปรำศรยักำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้แรกของท่ำนในฐำนะสมำชิก
โควรมัอัครสำวกสิบสอง

“ ไม่เป็นพรหรอกหรอืที่มีศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิด
เผยบนแผ่นดนิโลกในยุคสมัยน้ีที่เรำมีชีวติอยู่ ผู้หมำยมั่นจะรู้
พระประสงคข์องพระเจ้ำและท�ำตำมน้ัน เรำอบอุ่นใจที่รูว้ำ่เรำไม่
โดดเดีย่วในโลก แม้ตอ้งเผชิญควำมท้ำทำยในชีวติ”

แม้รูสึ้กไม่คูค่วรกับกำรเรยีกให้เป็นอัครสำวก แตเ่อ็ลเดอร์
อูลิส์เสสกล่ำววำ่ “ค�ำพูดและแววตำที่อ่อนโยนของ [ประธำน
เนลสัน] ขณะมอบควำมรบัผิดชอบน้ีท�ำให้ข้ำพเจ้ำรูสึ้กอบอุ่น
ดว้ยควำมรกัของพระผู้ช่วยให้รอด”

เอ็ลเดอร์ซวำเรสได้รับกำรสนับสนุนเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 
ค.ศ. 2018 เป็นอัครสำวกคนแรกของศำสนจักรจำกลำติน 
อเมริกำ ก่อนกำรเรียกน้ี ท่ำนเป็นสมำชิกในฝ่ำยประธำนโคว
รัมสำวกเจ็ดสิบตัง้แต่วันที่ 6 มกรำคม ค.ศ. 2013 และก�ำลังรับ 
ใช้ ในงำนมอบหมำยพิเศษส�ำหรับฝ่ำยอธิกำรควบคุมใน 
ซอลท์เลคซิตี ้

เอ็ลเดอรซ์วำเรสไดร้บัเรยีกเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 2 เมษำยน ค.ศ. 2005 ในกำรเรยีกน้ัน ท่ำนรบัใช้
เป็นที่ปรกึษำในภำคแอฟรกิำตะวนัออกเฉียงใตแ้ละบรำซิลใต ้
และเป็นประธำนภำคบรำซิล

เอ็ลเดอรซ์วำเรสเคยรบัใช้ ในกำรเรยีกอีกมำกมำยของ
ศำสนจักร ท่ำนเคยเป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำในคณะเผยแผ่
บรำซิล รอีดูจีำเนร ูประธำนโควรมัเอ็ลเดอร ์ 
ที่ปรกึษำในฝ่ำยอธิกำร สมำชิกสภำสูง 
เลขำธิกำรสเตค ตวัแทนสวสัดกิำรเขต 
ประธำนสเตค และประธำนคณะเผยแผ่
โปรตเุกส โปรตตูัง้แตปี่ 2000 ถึงปี 2003

กำรเรยีกส�ำคญัที่สุดอย่ำงหน่ึงของ
ท่ำนเกิดขึน้ขณะอำยุ 15 ปีเมื่ออธิกำรขอ
ให้ท่ำนสอนชัน้เรยีนโรงเรยีนวนัอำทิตย์
ส�ำหรบัเยำวชนเป็นกำรช่ัวครำว ใน
กำรเตรยีมบทเรยีนเรือ่งวธิี ไดร้บัประจักษ์

พยำน เด็กหนุ่มอูลิส์เสสตดัสินใจสวดอ้อนวอนขอกำรยืนยัน
เรือ่งควำมจรงิของพระกิตตคิณุ

“เมื่อข้ำพเจ้ำคกุเข่ำและทูลถำมพระผู้เป็นเจ้ำวำ่พระ
กิตตคิณุจรงิหรอืไม่” ท่ำนเล่ำ “ควำมรูสึ้กช่ืนใจมำกเข้ำมำในใจ
ข้ำพเจ้ำ สุรเสียงแผ่วเบำยืนยันตอ่ข้ำพเจ้ำวำ่ข้ำพเจ้ำควรด�ำเนิน
ตอ่ไปในพระกิตตคิณุ ควำมรูสึ้กน้ันแรงกล้ำจนข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถพูดไดว้ำ่ข้ำพเจ้ำไม่รู”้

ครสิตศั์กรำช 1985 ท่ำนส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรสีำขำกำร
บัญชีและเศรษฐศำสตรจ์ำกคณะเศรษฐศำสตรท์ี่มหำวทิยำลัย
คำทอลิกปอนทิฟิคอลเซำเปำลู หลังจำกไดร้บัปรญิญำโทสำขำ
กำรบรหิำรธุรกิจ ท่ำนท�ำงำนเป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชี ให้
บรษัิทข้ำมชำติ ในบรำซิลและเป็นผู้อ�ำนวยกำรบรหิำรระดบัภำค
ในส�ำนักงำนภำคเซำเปำลูของศำสนจักร

อูลิส์เสส ซวำเรสเกิดในเมืองเซำเปำลู บรำซิลเมื่อวนัที่ 
2 ตุลำคม ค.ศ. 1958 ท่ำนแต่งงำนกับโรซำนนำ เฟอรน์ำน
เดซเมื่อเดือนตุลำคม ปี 1982 ในค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่
สำมัญ เอ็ลเดอรซ์วำเรสยกย่องภรรยำส�ำหรบัควำมรกัและกำร
สนับสนุนของเธอ

“เธอเป็นแบบอยำ่งของควำมดงีำม ควำมรกั ควำมภกัดตีอ่
พระเจ้ำและส�ำหรบัขำ้พเจำ้กบัครอบครวั” รวมไปถึงบตุรธดิำ
สำมคนและหลำนสำมคนของทัง้คู ่ทำ่นกลำ่วในค�ำปรำศรยั
กำรประชมุใหญส่ำมญั 
“ขำ้พเจำ้รกัเธอหมดใจ  
และขอบคณุส�ำหรบั
อทิธพิลดทีีเ่ธอมตีอ่เรำ” ◼

เอล็เดอร์อลิูส์เสสซวาเรส
โควรัมอัครสาวกสิบสอง
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เ อ็ลเดอรค์ำรล์ บี. คกุเช่ือวำ่สิทธิพิเศษของกำรรบัใช้เป็นพร
ประเสรฐิประกำรหน่ึงของกำรเป็นสมำชิกศำสนจักรของพระ

เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย แตท่่ำนรบัวำ่กำรยอมรบัและ
ขยำยกำรเรยีกตอ้งอำศัยศรทัธำ

เอ็ลเดอรค์กุผู้ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสมำชิกในฝ่ำยประธำน
โควรมัสำวกเจ็ดสิบเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 เปรยีบ
สมำชิกของศำสนจักร—ผู้รบัใช้ดว้ยกันในสำขำ วอรด์ โควรมั 
และองคก์ำรช่วย—กับ “เกียรค์อมพำวน์” ของรถยนตซ่ึ์งท�ำให้
เกิดแรงหมุนมำกขึน้

เกียรค์อมพำวน์ พรอ้มดว้ยกำรขับเคลื่อนส่ีล้อ “ท�ำให้ท่ำนลด
เกียรล์ง เพิ่มก�ำลังขับเคลื่อน และเคลื่อนที่” ท่ำนกล่ำวในกำร
ประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม ค.ศ. 2016 “เฉกเช่นเกียรค์อม
พำวน์ให้พลังขับเคลื่อนมำกขึน้ เรำมีพลังมำกขึน้เมื่อเรำรว่ม
แรงรว่มใจกัน เมื่อเรำพรอ้มใจรบัใช้กัน เรำบรรลุผลส�ำเรจ็ดว้ย
กันมำกกวำ่เรำบรรลุผลส�ำเรจ็ไดด้ว้ยตวัเรำเอง น่ำตืน่เตน้ที่จะมี
ส่วนรว่มและเป็นหน่ึงเดยีวกันเมื่อเรำรบัใช้และช่วยด�ำเนินงำน
ของพระเจ้ำ”

เอ็ลเดอรค์กุไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่
ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 2 เมษำยน ค.ศ. 2011 ก่อนกำรเรยีกใหม่น้ี 
เอ็ลเดอรค์กุรบัใช้ที่ส�ำนักงำนใหญ่ของศำสนจักรโดยช่วยดแูล
ภำคอเมรกิำเหนือฝ่ังตะวนัตกซ่ึงเป็นหน่ึงในควำมรบัผิดชอบ
อื่นๆ ของท่ำน ก่อนหน้ำน้ันท่ำนรบัใช้เป็นประธำนภำคแอฟรกิำ
ตะวนัออกเฉียงใต้

เอ็ลเดอรค์กุกระตุน้วสุิทธชินยคุสุดทำ้ยใหจ้ดจ�ำวำ่กำรเรยีกใน
ศำสนจกัรมำจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ผำ่นผูร้บัใช้ทีพ่ระองคท์รงแตง่ตัง้

“พรเกิดขึน้เมื่อเรำมำนะบำกบั่นในกำรเรยีกและควำมรบัผิด
ชอบของเรำ และอดทนดว้ยศรทัธำทัง้หมดที่เรำมี”

เอ็ลเดอรค์กุส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำศิลปศำสตรบ์ัณฑิตจำก
วทิยำลัยวเีบอรส์เตทในยูทำห์และปรญิญำโทสำขำบรหิำรธุรกิจ
จำกมหำวทิยำลัยรฐัยูทำห์ ก่อนไดร้บัเรยีกสู่โควรมัสำวกเจ็ดสิบ 
ท่ำนท�ำงำนดำ้นพัฒนำธุรกิจอสังหำรมิทรพัย์

กำรเรียกของเอ็ลเดอร์คุกได้แก่ กำรรับใช้เป็นผู้สอนศำสนำ
เต็มเวลำในเมืองฮัมบูรก์ เยอรมนี เป็นอธิกำร ประธำนสเตค 
สำวกเจ็ดสิบภำค และประธำนคณะเผยแผ่นิวซีแลนด ์
โอกแลนด์

ท่ำนเกิดที่เมืองออกเด็น รฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำเมื่อวนัที่ 
15 ตลุำคม ค.ศ. 1957 ท่ำนแตง่งำนกับลีเนตต ์แฮนเซ็นเมื่อ
เดอืนธันวำคม ปี 1979 ท่ำนทัง้สองมีบุตรห้ำคน ◼

ขณะรบัใช้เป็นประธำนคณะเผยแผ่ ในกำนำ วนัหน่ึงเอ็ลเดอร ์
โรเบิรต์ ซี. เกย์ ไดร้บักำรกระตุน้เตอืนให้หยุดช่วยเด็กผู้ชำย

ที่ก�ำลังรอ้งไห้ ตอนแรกท่ำนไม่สนใจกำรกระตุน้เตอืนน้ัน แตต่อ่
มำท่ำนส่งสมำชิกศำสนจักรคนหน่ึงไปพำเด็กคนน้ันมำพบท่ำน

เอ็ลเดอรเ์กย์ผู้ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสมำชิกในฝ่ำย
ประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 
ทรำบวำ่เด็กชำยคนน้ันขำยปลำแห้งให้คนที่ดแูลเขำ วนัน้ันเด็ก
ชำยท�ำเงินหำยเพรำะกระเป๋ำกำงเกงรัว่

“ถ้ำเขำกลับไปมือเปล่ำคงถูกหำวำ่พูดปด ถูกต ีแล้วถูกไล่
ออกไปตำมถนน” เอ็ลเดอรเ์กย์กล่ำว “เรำปลอบเขำให้หำยกลัว 
ทดแทนเงินที่หำยไป และพำเขำกลับบ้ำนไปหำคนดแูล”

ขณะอธิบำยในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม ปี 2012 
ประสบกำรณ์น้ันสอนสัจธรรมส�ำคญัสองข้อให้เอ็ลเดอรเ์กย์ “ข้อ
แรก ข้ำพเจ้ำทรำบยิ่งกวำ่เดมิวำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรงใส่พระทัยเรำ
แตล่ะคนและจะไม่มีวนัทอดทิง้เรำ สอง ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่เรำตอ้ง
สดบัฟังสุรเสียงของพระวญิญำณในตวัเรำและไป ‘ทันที’ ไม่วำ่ที่
ใด แม้วำ่เรำจะรูสึ้กกลัวหรอืไม่สะดวกก็ตำม”

เอ็ลเดอรเ์กย์ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่
ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2012 ณ เวลำที่ท่ำนไดร้บั
กำรเรยีกให้อยู่ ในฝ่ำยประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบ ท่ำนก�ำลัง
รบัใช้เป็นประธำนภำคเอเชียเหนือ ท่ำนเคยรบัใช้ที่ส�ำนักงำน
ใหญ่ของศำสนจักรในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรหน่วยพึ่งพำ
ตนเอง/กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำโดยรบัผิดชอบหน่วย
พึ่งพำตนเองทั่วโลก

ก่อนกำรเรยีกสู่โควรมัสำวกเจ็ดสิบ ท่ำนเป็นผู้บรหิำรสูงสุด
ของบรษัิทกำรลงทุนที่ท่ำนรว่มก่อตัง้ ท่ำนรว่มก่อตัง้และเป็นผู้
อ�ำนวยกำรองคก์รมนุษยธรรมทั่วโลกหลำยองคก์รและท�ำงำน
วำณิชธนกิจบนวอลสตรที เป็นที่ปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร และ
เป็นอำจำรย์สอนเศรษฐศำสตรท์ี่มหำวทิยำลัยฮำรว์ำรด์

เอ็ลเดอรเ์กย์ส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรเีศรษฐศำสตรท์ี่
เน้นเรือ่งสถิตจิำกมหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์และปรญิญำเอกสำขำ
เศรษฐศำสตรธ์ุรกิจจำกมหำวทิยำลัยฮำรว์ำรด์

เอ็ลเดอรเ์กย์เคยรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำในสเปน 
หัวหน้ำกลุ่มมหำปุโรหิต ประธำนเยำวชนชำยวอรด์ สมำชิกสภำ
สูง ที่ปรกึษำในฝ่ำยอธิกำร และสำวกเจ็ดสิบภำค

ทำ่นเกดิทีเ่มอืงลอสแอนเจลสิ รฐัแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิำ
เมือ่วนัที ่1 กนัยำยน ค.ศ. 1951 ทำ่นแตง่งำนกบัลเีนตต ์นีลเซ็น
เมือ่เดอืนเมษำยน ปี 1974 ทำ่นทัง้สองมบีตุรเจ็ดคน ◼

เอล็เดอร์โรเบิร์ตซี.เกย์
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

เอล็เดอร์คาร์ลบี.คุก
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ
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เอล็เดอร์โฮเซเอ.เทียเซียรา
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

เอล็เดอร์เทเรนซ์เอม็.วนิสนั
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

เ อ็ลเดอรเ์ทอเรนซ์ เอ็ม. วนิสันเช่ือวำ่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่
ไม่ ไกล “พระองคท์รงอยู่ ใกล้เสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำน

ที่ศักดิสิ์ทธิ์และในยำมตอ้งกำร” ท่ำนเป็นพยำนในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม ค.ศ. 2013 “ ในบำงเวลำที่คำดหวงั
น้อยที่สุด ข้ำพเจ้ำรูสึ้กรำวกับวำ่พระองคท์รงแตะไหล่เพื่อให้รูว้ำ่
พระองคท์รงรกัข้ำพเจ้ำ”

ครัง้หน่ึง ขณะเอ็ลเดอรว์นิสันเดนิอยู่กับเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 
อำร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์
โอบไหล่เอ็ลเดอรว์นิสันและบอกวำ่รกัท่ำน เอ็ลเดอรว์นิสัน
กล่ำววำ่ “ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่ถ้ำเรำสำมำรถไดร้บัสิทธิพิเศษในกำร
เดนิอย่ำงเป็นรปูธรรมเคยีงข้ำงพระผู้ช่วยให้รอด เรำจะรูสึ้กถึง
พระพำหุของพระองคท์ี่ โอบไหล่เรำเช่นเดยีวกัน”

เอ็ลเดอรว์นิสันผู้ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสมำชิกในฝ่ำย
ประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบเมือ่วนัที ่31 มนีำคม ค.ศ. 2018 กลำ่ว
วำ่ควำมรกัของพระผูเ้ป็นเจำ้ “เป็นควำมรูสึ้กหอมหวำนทีสุ่ด”

เอ็ลเดอร์วินสันผู้จะเริ่มกำรเรียกใหม่ของท่ำนวันที่ 
1 สิงหำคม ค.ศ. 2018 ได้รับกำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของศำสนจักรเมื่อวันที่ 6 เมษำยน ค.ศ. 2013 
เวลำน้ันท่ำนก�ำลังรับใช้เป็นสมำชิกโควรมัที่แปดแห่งสำวก
เจ็ดสิบในภำคแปซิฟิก ปัจจุบันท่ำนรบัใช้เป็นประธำนภำค
แอฟริกำตะวันตก

เอ็ลเดอรว์นิสันส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรคีณิตศำสตรแ์ละ
สถิต ิอนุปรญิญำสำขำกำรศึกษำและกำรสอน และปรญิญำโท
สำขำกำรเงินประยุกต ์อำชีพของท่ำนเกี่ยวข้องกับกำรสอน กำร
อบรม และกำรบรรยำยที่มหำวทิยำลัยตำ่งๆ งำนหลักของท่ำนคอื
ผู้ ให้ค�ำปรกึษำดำ้นกำรเงินและผู้จัดกำรกองทุน

ช่วงที่เอ็ลเดอรว์นิสันสนใจศำสนจักรสมัยเป็นชำยหนุ่ม ท่ำน
ไดร้บัควำมประทับใจแรงกล้ำทำงวญิญำณ ท่ำนรูสึ้กชัดเจนวำ่
ท่ำนควรเข้ำรว่มศำสนจักรจึงจะก้ำวหน้ำและพบค�ำตอบให้แก่
ค�ำถำมที่เหลือ ท่ำนรบับัพตศิมำและกำรยืนยันในสัปดำห์ตอ่มำ

นับจำกน้ัน “ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่พระเจ้ำทรงคำดหวงัให้ข้ำพเจ้ำ
ท�ำอะไรและคน้พบวำ่ค�ำถำมทัง้หมดของข้ำพเจ้ำมีค�ำตอบ”

ตัง้แตร่บับัพตศิมำในปี 1974 เอ็ลเดอรว์นิสันรบัใช้เป็นที่
ปรกึษำในฝ่ำยอธิกำร อธิกำร สมำชิกสภำสูง ที่ปรกึษำในฝ่ำย
ประธำนสเตค ตวัแทนเขต ที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนคณะ
เผยแผ่ เจ้ำหน้ำที่ศำสนพิธีพระวหิำร และสำวกเจ็ดสิบภำค

ท่ำนเกิดที่เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลียเมื่อวนัที่ 12 มีนำคม ค.ศ. 
1951 ท่ำนแตง่งำนกับเคย์ แอนน์ คำรเ์ด็นเมื่อเดอืนพฤษภำคม 
ค.ศ. 1974 ท่ำนทัง้สองมีบุตรหกคน ◼

เ อ็ลเดอร์ โฮเซ เอ. เทียเซียรำนึกถึงบทเรยีนที่ท่ำนเรยีนรูส้มัย
เป็นเด็กในโปรตเุกส ระหวำ่งงำนรวมญำต ิท่ำนแอบไปตกปลำ 

ท่ำนรูสึ้กวำ่ท่ำนควรบอกพ่อแม่วำ่ท่ำนจะไปไหน แตท่่ำนตดัสิน
ใจไม่บอกเพรำะพวกท่ำนคยุกับคนอื่นอยู่

หลำยช่ัวโมงตอ่มำ บิดำมำรดำที่วติกทุกข์รอ้นพบท่ำนอยู่รมิ
ตลิ่ง จำกประสบกำรณ์น้ัน ท่ำนเรยีนรูว้ำ่ตอ้งเช่ือฟังไม่เฉพำะ
บิดำมำรดำเท่ำน้ันแตเ่ช่ือฟังสุรเสียงกระซิบของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ดว้ย

เอ็ลเดอรเ์ทียเซียรำสรำ้งนิสัยของกำรเอำใจใส่สุรเสียงสงบ
แผ่วเบำนับตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มำ ท่ำนกับครอบครวัรูจ้ักพระ
กิตตคิณุในปี 1976 หลังจำกโปรตเุกสเปิดรบังำนเผยแผ่ศำสนำ 
ท่ำนรบับัพตศิมำเมื่ออำยุ 16 ปีและตอ่มำรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำ
ในคณะเผยแผ่ลิสบอน โปรตเุกส

“กำรเลือกของเรำมีอ�ำนำจอันปฏิเสธมิไดท้ี่จะเปลี่ยนแปลง
ชีวติเรำ” เอ็ลเดอรเ์ทียเซียรำผู้ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสมำชิก
ในฝ่ำยประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 
2018 กล่ำว “ของประทำนน้ีเป็นหมำยพิเศษของควำมวำงใจ
ในเรำและในเวลำเดยีวกันก็เป็นควำมรบัผิดชอบส่วนตวัที่พึง
เก็บไว้ ใช้อย่ำงฉลำด” ท่ำนสอนในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืน
เมษำยน ค.ศ. 2009

เอ็ลเดอรเ์ทียเซียรำส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำสำขำกำรบัญชี
และกำรบรหิำรธุรกิจ ท่ำนท�ำงำนเป็นหัวหน้ำผู้ตรวจสอบบัญชี
ระหวำ่งประเทศให้ศำสนจักร ท่ำนเคยประจ�ำกำรกองทัพอำกำศ
โปรตเุกสอันเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยนำโตดว้ย ระหวำ่งน้ัน ท่ำน
ไดร้บัเรยีกเป็นผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ระดบัประเทศ
ส�ำหรบัศำสนจักร ไม่นำนหลังจำกน้ัน ท่ำนพบมำเรยี ฟิโลเมนำ 
โลเปส เตเลส กริโลภรรยำท่ำน พวกท่ำนแตง่งำนกันเมื่อปี 
1984 ในพระวหิำรเบิรน์ สวติเซอรแ์ลนดแ์ละมีบุตรสำมคน

โฮเซ ออกัสโต เทียเซียรำ ดำซิลวำเกิดที่เมืองวลีำรอีัล 
โปรตเุกสเมื่อวนัที่ 24 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1961 ท่ำนเคยรบัใช้เป็น
ที่ปรกึษำในฝ่ำยอธิกำร ประธำนท้องถิ่น ประธำนสเตค สำวก
เจ็ดสิบภำค และประธำนคณะเผยแผ่บรำซิล เซำเปำลู ท่ำน
ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อ
วนัที่ 5 เมษำยน ค.ศ. 2008 ปัจจุบันท่ำนรบัใช้เป็นประธำนภำค
อเมรกิำใตต้อนใตแ้ละจะเริม่รบัใช้ ในฝ่ำยประธำนโควรมัสำวก
เจ็ดสิบวนัที่ 1 สิงหำคม ค.ศ. 2018

เหนือส่ิงอื่นใด เอ็ลเดอรเ์ทียเซียรำแนะน�ำเรำในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญเดือนเมษำยน ค.ศ. 2015 ให้ “ขยำยควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด . . . ส่ิงใดที่เรำท�ำได้ ในวนัน้ีจงอย่ำ
รอไวท้�ำวนัพรุง่น้ี ถึงเวลำแล้วที่เรำต้องมำหำพระครสิต์” ◼
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เอล็เดอร์สตีเวนอาร์.
แบงเกอร์เทอร์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์คาร์ลอสเอ.
โกดอย
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

ร ะหวำ่งเดนิทำงไปพักแรมในวยัเด็ก เอ็ลเดอรส์ตเีวน อำร.์ 
แบงเกอรเ์ทอรก์ับครอบครวัป่ันจักรยำนวบิำกขึน้ไปบนยอด

เขำ ขำลง ท่ำนหลงทำงและแยกจำกคนอื่น
บ่ำยวนัน้ันขณะท่ำนคกุเข่ำทูลขอควำมช่วยเหลือจำกพระ

บิดำในสวรรค ์ในมโนภำพท่ำนเห็นทำงที่ท่ำนพลัดหลง ขณะ
ท่ำนเริม่ไปทำงน้ัน “พี่ชำยข้ำพเจ้ำขี่มอเตอร์ ไซดม์ำถึงตน้ทำง
พอด ีโอบกอดข้ำพเจ้ำ และน�ำทำงข้ำพเจ้ำฝ่ำควำมมืดกลับไป
คำ่ยพักซ่ึงใช้เวลำหลำยช่ัวโมงกวำ่จะไปถึง”

เหตกุำรณ์น้ันเป็นเพียงหน่ึงในหลำยๆ เหตกุำรณ์ที่ท�ำให้
ท่ำนรูสึ้กถึงควำมรกัในวยัเด็ก “ ไม่เคยมีช่วงใดในชีวติที่ข้ำพเจ้ำ
สงสัยวำ่มีคนรกัหรอืคนห่วงใยข้ำพเจ้ำหรอืไม่” เอ็ลเดอร์
แบงเกอรเ์ทอรก์ล่ำว

เอ็ลเดอรแ์บงเกอรเ์ทอรเ์กิดในซอลท์เลคซิตี ้รฐัยูทำห์ 
สหรฐัอเมรกิำ เป็นบุตรของแม็กซ์ อี. กับเทลมำ อำร.์ แบงเกอร์
เทอร ์ท่ำนเกิดเมื่อวนัที่ 29 กรกฎำคม ค.ศ. 1961 ท่ำนเตบิใหญ่
ในเมืองแกรนเจอร ์รฐัยูทำห์

ไม่กี่สัปดำห์หลังกลับจำกรบัใช้ ในคณะเผยแผ่แคนำดำ 
แวนคเูวอร ์เอ็ลเดอรแ์บงเกอรเ์ทอรพ์บซูซำนน์ อเล็กซิส ฮิวจ์ส 
ในกำรออกเดทครัง้แรก ท่ำนรูสึ้กถึงควำมปรำรถนำจะรบัใช้ ใน
ตวัเธอที่กระตุน้ให้ท่ำนขอเธอแตง่งำนเมื่อออกเดทครัง้ที่สอง 
พวกท่ำนรบักำรผนึกในพระวหิำรซอลท์เลคเมื่อวนัที่ 17 มีนำคม 
ค.ศ. 1983 และเป็นบิดำมำรดำของบุตรชำยหกคน

เอ็ลเดอรแ์บงเกอรเ์ทอรส์�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรจีำก
มหำวทิยำลัยรฐัแอริโซนำสำขำศำสนศำสตรแ์ละปรญิญำเอก
สำขำนิตศิำสตรจ์ำกมหำวทิยำลัยเวสเทิรน์สเตท 25 ปีที่ผ่ำนมำ
เอ็ลเดอรแ์บงเกอรเ์ทอรเ์ป็นตวัแทนฝ่ำยกฎหมำยให้ครสิตจักร
ตำ่งๆ รวมทัง้องคก์รศำสนำในแคลิฟอรเ์นียตอนใตแ้ละยูทำห์
ตอนใต ้ท่ำนเป็นหุ้นส่วนที่ Cooksey, Toolen, Gage, Duffy 
และ Woog ตัง้แตปี่ 1993 จนถึงปี 2003 และเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดกำรของ Bangerter, Frazier และ Graff ในปี 2004

เอ็ลเดอรแ์บงเกอรเ์ทอรเ์คยรบัใช้เป็นสำวกเจ็ดสิบภำค 
ประธำนสเตค ที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสเตค อธิกำร ประธำน
โควรมัเอ็ลเดอร ์และประธำนเยำวชนชำยวอรด์ ◼

ปลำยทศวรรษ 1980 เอ็ลเดอรค์ำรล์อส เอ. โกดอยเพิ่งได้
รบักำรปลดจำกกำรเป็นอธิกำร ท่ำนส�ำเรจ็กำรศึกษำจำก

วทิยำลัย ก�ำลังท�ำงำนให้บรษัิทที่ประสบควำมส�ำเรจ็แห่งหน่ึง 
และคดิวำ่ชีวติคงไม่ดี ไปกวำ่น้ีแล้ว—จนกระทั่งเพื่อนเก่ำคน
หน่ึงมำเยี่ยม

เพื่อนคนน้ันแสดงควำมยินดแีตจ่ำกน้ันก็ถำมค�ำถำมที่ท�ำให้
ท่ำนวุน่วำยใจวำ่ “ถ้ำคณุมีชีวติอยู่แบบน้ี จะท�ำให้พรที่สัญญำไว้
ในปิตพุรของคณุเป็นจรงิหรอืเปล่ำ”

เอ็ลเดอร์ โกดอยตระหนักวำ่ท่ำนตอ้งเปลี่ยนแปลงหำก
ตอ้งกำรไดร้บัพรที่สัญญำไวท้ัง้หมด แม้จะเป็นคนมักน้อย แต่
ท่ำนตดัสินใจเรยีนตอ่ปรญิญำโท ท่ำนออกจำกงำน ขำยทุกอย่ำง
ที่มี และออกจำกควำมคุน้เคยของบรำซิลพรอ้มครอบครวัไป
เรยีนที่สหรฐั

เอ็ลเดอร์ โกดอยผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฝ่ำยประธำนโควรมัสำวก
เจ็ดสิบเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 กล่ำววำ่ประสบกำรณ์น้ี
สอนท่ำนมำกเกี่ยวกับกำรวำงใจในแผนของพระเจ้ำและเต็มใจ
ทิง้สภำวะแวดล้อมที่คุน้เคย

“ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่พระเจ้ำทรงมีแผนส�ำหรบัเรำในชีวติน้ี” 
ท่ำนเป็นพยำนในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม ค.ศ. 2014 
“พระองคท์รงรูจ้ักเรำ พระองคท์รงทรำบวำ่อะไรดทีี่สุดส�ำหรบั
เรำ เพียงเพรำะวำ่ทุกส่ิงไม่รำบรืน่ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ในบำงครัง้
บำงครำวเรำไม่ควรคดิวำ่อำจจะมีส่ิงที่ดกีวำ่”

เอ็ลเดอร์ โกดอยไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน ค.ศ. 2008 ท่ำนก�ำลัง
รบัใช้เป็นประธำนภำคอเมรกิำใตฝ่้ังตะวนัตกเฉียงเหนือ
และจะท�ำหน้ำที่ ในฝ่ำยประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบวนัที่ 
1 สิงหำคม ค.ศ. 2018

ก่อนกำรเรยีกสู่โควรมัสำวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ โกดอยท�ำงำน
เป็นผู้จัดกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลให้บรษัิทใหญ่สองแห่งก่อนตัง้
บรษัิทให้ค�ำปรกึษำของท่ำนเอง ท่ำนส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำ
ตรสีำขำเศรษฐศำสตรแ์ละรฐัศำสตรจ์ำกมหำวทิยำลัยคำทอลิก
ปอนทิฟิคอลเซำเปำลูในปี 1987 และปรญิญำโทสำขำพฤตกิรรม
องคก์รจำกมหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์ ในปี 1994

เอ็ลเดอร์ โกดอยเคยรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำใน
คณะเผยแผ่บรำซิล เซำเปำลูใต ้อธิกำร สมำชิกสภำสูง ตวัแทน
สวสัดกิำรเขต สำวกเจ็ดสิบภำค และประธำนคณะเผยแผ่
บรำซิล เบเลง

ท่ำนเกิดที่เมืองปอร์ โตอำเลเกร บรำซิลเมื่อวนัที่ 
4 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1961 ท่ำนแตง่งำนกับโมนิกำ ซวำเรส 
บรนัดำโอเมื่อเดอืนมีนำคม ค.ศ. 1984 และมีบุตรส่ีคน ◼
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สมัยเป็นเด็ก เอ็ลเดอรแ์จ็ค เอ็น. เจอรำรด์ตืน่ประมำณ
ตหี้ำทุกวนัเพื่อช่วยดแูลโคนมของครอบครวั กำรเตบิ

ใหญ่ ในชุมชนเกษตรกรเล็กๆ ใกล้เมืองมัดเลค รฐัไอดำโฮ 
สหรฐัอเมรกิำสอนท่ำนไม่เพียงให้ท�ำงำนหนักและรบัผิด
ชอบเท่ำน้ันแตส่อนท่ำนให้ยอมรบัคณุคำ่ของทุกคนในฐำนะ
บุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำดว้ย

“ทุกคนมีบทบำทตอ้งท�ำและทุกคนอยู่ที่น่ีเพรำะมีจุด
ประสงค ์ไม่ค�ำนึงถึงสถำนะหรอืควำมมีช่ือเสียงในชีวติ”  
เอ็ลเดอรเ์จอรำรด์ผู้ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 กล่ำว บทเรยีน
น้ันเป็นของขวญัตลอดชีวติท่ำน

อำชีพของท่ำนซ่ึงรวมถึงบทบำทกำรเป็นผู้น�ำที่มีช่ือเสียงให้
หลำยองคก์ร—อำทิ National Mining Association, America 
Chemistry Council และล่ำสุดคอื American Petroleum 
Institute—เปิดโอกำสให้ท่ำนไดร้ว่มงำนกับคนหลำยวงกำร

เอ็ลเดอรเ์จอรำรด์เกิดเมื่อปี 1957 เป็นบุตรของเจมส์กับ
เซซิล กำสเซอร ์เจอรำรด์ หลังจำกรบัใช้ ในคณะเผยแผ่ซิดนีย์ 
ออสเตรเลีย เอ็ลเดอรเ์จอรำรด์ไปศึกษำที่มหำวทิยำลัยแห่ง
ไอดำโฮ ท่ำนฝึกงำนที่น่ีและเป็นเจ้ำหน้ำที่เต็มเวลำคนหน่ึงของ
สมำชิกรฐัสภำไอดำโฮ

ขณะท�ำงำนในวอชิงตนั ด.ีซี. ท่ำนพบคลอเดทท์ เนฟฟ์ซ่ึง
ท�ำงำนเป็นผู้ช่วยของวฒุิสมำชิกยูทำห์คนหน่ึง “เธอฉำยแสง
ของพระกิตตคิณุ” เอ็ลเดอรเ์จอรำรด์กล่ำวถึงกำรพบกันของ
พวกท่ำน ท่ำนทัง้สองแตง่งำนกันเมื่อวนัที่ 4 เมษำยน ค.ศ. 
1984 ในพระวหิำรซอลท์เลค มีบุตรแปดคนและหลำนส่ีคน

เอ็ลเดอรเ์จอรำรด์ส�ำเรจ็กำรศึกษำศิลปศำสตรบ์ัณฑิตสำขำ
รฐัศำสตรแ์ละปรญิญำเอกสำขำนิตศิำสตรจ์ำกมหำวทิยำลัยจอรจ์
วอชิงตนั

เอ็ลเดอรเ์จอรำรด์เคยรบัใช้เป็นอธิกำร ประธำนสเตค สำวก
เจ็ดสิบภำค ครหูลักค�ำสอนพระกิตตคิณุ และประธำนโรงเรยีน
วนัอำทิตย์

ท่ำนกล่ำววำ่ท่ำนกับภรรยำตำ่งมีควำมปรำรถนำจะท�ำตำม 
พระประสงคข์องพระเจ้ำ “เน่ืองจำกควำมเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ  
เรำจึงมุ่งมั่นท�ำส่ิงที่พระเจ้ำทรงประสงค์ ให้เรำท�ำ เรำรูสึ้กเจียม 
ตนและเป็นเกียรต ิ. . . ที่ ไดอุ้ทิศถวำยเวลำและควำมพยำยำม 
ของเรำเพื่องำนของพระเจ้ำ” ◼

เ อ็ลเดอรแ์มทธิว แอล. คำรเ์พนเทอรจ์�ำครัง้แรกที่ท่ำนรูสึ้กถึง
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ ได ้ท่ำนเป็นเด็กอำยุประมำณเจ็ดขวบ 

น่ังอยู่ ในปฐมวยัเด็กเล็ก แสงส่องเข้ำมำในห้อง และท่ำนมีควำม
รูสึ้กอบอุ่นอย่ำงที่ ไม่เคยรูสึ้กมำก่อน

“ข้ำพเจ้ำรูสึ้กตืน่เตน้ในใจ—และไม่ ใช่เพรำะข้ำพเจ้ำอุ่น” 
ท่ำนกล่ำว “ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำมีอยู่จรงิ ข้ำพเจ้ำรูสึ้กได”้

เมื่อท่ำนอำยุ 11 ขวบ ท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ภำคหน่ึงในซอลท์เลคแทเบอร์นำเคิลกับบิดำ น่ันเป็นครัง้แรก
ที่ท่ำนอยู่ ในห้องเดียวกันกับศำสดำพยำกรณ์ ประธำนโจเซฟ 
ฟิลดิงก์ สมิธ

“เมื่อข้ำพเจ้ำเห็นท่ำน” ท่ำนกล่ำว “พระวญิญำณทรงเป็น
พยำนตอ่ข้ำพเจ้ำวำ่ท่ำนเป็นศำสดำพยำกรณ์”

กำรยืนยันทำงวญิญำณที่เรยีบง่ำยเหล่ำน้ีเมื่อยังเยำวว์ยัช่วยให้
ท่ำนหวงัให้พระวญิญำณเป็นอิทธิพลชีน้�ำตลอดชีวติท่ำน

“ประจักษ์พยำนของข้ำพเจ้ำไม่ไดเ้ป็นประสบกำรณ์ที่เห็น
เทพครัง้เดยีว” สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ผู้ ไดร้บักำร
สนับสนุนเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 กล่ำว “แตป่ระจักษ์
พยำนน้ันเพิ่มพูนและคอ่ยๆ พัฒนำตำมกำลเวลำ”

แมทธวิ เลสล ีคำรเ์พนเทอรเ์กดิในซอลทเ์ลคซิตี ้รฐัยทูำห์ 
สหรฐัอเมรกิำเมือ่วนัท่ี 21 ตลุำคม ค.ศ. 1959 เป็นบตุรของลีออง 
อเีรค็สันกบัโรเบิรต์ ออลเรด คำรเ์พนเทอร ์ทำ่นเป็นบตุรคนเล็ก
ในจ�ำนวนบุตรแปดคน และเตบิใหญ่ในครอบครวัทีม่พีีส่ำวหำ้คน

ในเดอืนสุดท้ำยของมัธยมปลำย ท่ำนพบมิเชลล์ “เชลลีย์” 
บรำวน์ พวกท่ำนเริม่ออกเดทแตพ่ักควำมสัมพันธ์ ไวก้่อนขณะ
ท่ำนรบัใช้ ในคณะเผยแผ่สวสิ เจนีวำตัง้แตปี่ 1979 ถึงปี 1981 
หลังจำกกลับมำ ทัง้คูแ่ตง่งำนกันในพระวหิำรซอลท์เลคเมื่อวนั
ที่ 9 กรกฎำคม ค.ศ. 1982 ท่ำนทัง้สองมีบุตรห้ำคน

เอ็ลเดอรค์ำรเ์พนเทอรส์�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรสีำขำ
กำรเงินจำกมหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์และปรญิญำโทสำขำกำร
บรหิำรธุรกิจจำกวทิยำลัยธุรกิจฮำรว์ำรด์ ล่ำสุดท่ำนเป็นกรรมกำร
ผู้จัดกำรของ Foundation Specialty Financing Fund

เอ็ลเดอรค์ำรเ์พนเทอรเ์คยรบัใช้เป็นอธิกำร ที่ปรกึษำในฝ่ำย
อธิกำร ประธำนเยำวชนชำยสเตค สภำชิกสภำสู ประธำนสเตค 
และสำวกเจ็ดสิบภำค ◼

เอล็เดอร์แจค็เอน็.เจอราร์ด
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์แมทธิวแอล.
คาร์เพนเทอร์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่



127พฤษภาคม 2018

ควำมทรงจ�ำแตเ่ยำวว์ยัเรือ่งหน่ึงของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ พ.ี โฮเมอร ์
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุคอืกำรไดร้บัมอบหมำยเมื่ออำยุ 14 ปี

ให้เป็นคูส่อนประจ�ำบ้ำนกับสมำชิกวอรด์คนหน่ึงผู้ “มีวธิีสอน
ประจ�ำบ้ำนที่ ไม่ธรรมดำ” เอ็ลเดอร์ โฮเมอรก์ล่ำว “ ไม่เกี่ยวกับ
กำรเข้ำไปในบ้ำนและเยี่ยมผู้คน แตเ่กี่ยวกับกำรดแูลช่วยเหลือ
ตำมควำมตอ้งกำรของคนเหล่ำน้ัน”

ท่ำนกับคูจ่ะสวดอ้อนวอนและพูดคยุกันเกี่ยวกับครอบครวัที่
ไดร้บัมอบหมำย ไมใช่ ในฐำนะผู้ ใหญ่กับเยำวชน แตเ่ป็นเพื่อน
ผู้รว่มรบัใช้ ในฐำนะปุโรหิต “ข้ำพเจ้ำเรยีนรูว้ำ่พระวญิญำณมำ
กับกำรรบัใช้และเกี่ยวข้องกับกำรรบัใช้” เอ็ลเดอร์ โฮเมอรก์ล่ำว

บทเรยีนน้ันอยู่กับท่ำนช่ัวชีวติและตลอดกำรรบัใช้ ใน
ศำสนจักร ไม่วำ่จะรบัใช้เป็นสำวกเจ็ดสิบภำค ผู้น�ำบรบิำล หรอื
ผู้เช่ียวชำญบอรด์แถลงข่ำว—กำรเรยีกที่ท่ำนท�ำขณะท่ำนกับ
ภรรยำอำศัยอยู่ ในเมืองเมลเบิรน์ ออสเตรเลีย

เดวดิ พอล โฮเมอรเ์กิดวนัที่ 25 สิงหำคม ค.ศ. 1961 ใน
ซอลท์เลคซิตี ้รฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ เป็นบุตรของเฟรเดรคิ
กับฟีลลิส เลนิลำ โฮเมอร ์หลังจำกเป็นผู้สอนศำสนำในฮ่องกง
ตัง้แตปี่ 1980 ถึงปี 1982 ท่ำนพบแนนซี แดรนซฟิลดบ์ัณฑิต
จำกมหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์ที่ ไฟร์ ไซดส์ถำบันในซอลท์เลคซิตี ้
เธอท�ำงำนและเรยีนที่มหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์ พวกท่ำนแตง่งำน
กันในพระวหิำรซอลท์เลคเมื่อวนัที่ 31 กรกฎำคม ค.ศ. 1984 
มีบุตรสำวห้ำคนและบุตรชำยหน่ึงคน

เอ็ลเดอร์ โฮเมอรส์�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำเศรษฐศำสตร์
บัณฑิตจำกมหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์และปรญิญำโทสำขำกำร
บรหิำรธุรกิจจำกโรงเรยีนธุรกิจวอรต์นัที่มหำวทิยำลัยแห่ง 
เพนน์ซิลเวเนีย

ระหวำ่งเป็นผู้บรหิำรที่ General Mills 30 ปี ท่ำนกับภรรยำ
อำศัยอยู่ ในเมืองไมแอมี รฐัฟลอรดิำ สหรฐัอเมรกิำ เมือง 
มินนีแอโพลิส รฐัมินนิโซตำ สหรฐัอเมรกิำ เมืองเบอรล์ิงตนั  
รฐัออนแทรีโอ ประเทศแคนำดำ และเมืองเซงต์ ซัลฟีซ รฐัโว  
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

เอ็ลเดอร์ โฮเมอรเ์คยรบัใช้เป็นประธำนสเตค อธิกำร ประธำน
โควรมัเอ็ลเดอร ์และเลขำธิกำรวอรด์ ขณะเป็นสำวกเจ็ดสิบภำค
ท่ำนเริม่รบัใช้ ในแคนำดำและรบัใช้ตอ่ในยุโรปซ่ึงท่ำนรบัใช้ส่ีปี
ก่อนไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่
เมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 ◼

เ อ็ลเดอรม์ำไธอัส เฮลดก์ับไอรนีภรรยำสมควรไดร้บัเรยีกให้
เป็นตวัแทนของศำสนจักรทั่วโลก ทัง้คูเ่ป็นชำวโคลอมเบียที่

มีบรรพชนเป็นคนเยอรมัน งำนอำชีพและกำรศึกษำน�ำพวก
ท่ำนออกจำกอเมรกิำใตบ้้ำนเกิดไปแคนำดำ เยอรมนี กัวเตมำลำ 
บรำซิล และกลับไปโคลอมเบียในท้ำยที่สุด ในแตล่ะประเทศ 
พวกท่ำนปรบัตวัให้เข้ำกับภำษำและวฒันธรรมใหม่ๆ

“แตศ่ำสนจักรเหมือนกันทุกที่ที่เรำไป” เอ็ลเดอรเ์ฮลดผ์ู้ ได้
รบักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 
31 มีนำคม ค.ศ. 2018 กล่ำว

“ควำมเหมือน” ทำงวญิญำณเช่นน้ันตรงึสำมีภรรยำคูน้ี่ไว้
ขณะพวกท่ำนเลีย้งดบูุตรสำมคนให้เตบิโตในพระกิตตคิณุ

ท่ำนทัง้สองเป็นเพื่อนรว่มชัน้วยัเด็กที่ โรงเรยีนภำษำเยอรมัน
ในเมืองโบโกตำ โคลอมเบียบ้ำนเกิดของพวกท่ำน พวกท่ำนได ้
รบักำรผนึกเมื่อวนัที่ 13 มิถุนำยน ค.ศ. 1989 ในพระวหิำร 
แฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนี หลังจำกมำไธอัสส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำ 
วศิวกรรมเครือ่งกลในเมืองโบโกตำและปรญิญำโทสำขำกำร 
บรหิำรธุรกิจในแคนำดำ

ตอ่มำหน้ำที่กำรงำนท�ำให้สำมีภรรยำหนุ่มสำวคูน้ี่ตอ้งไปที่
เมืองฮำโนเวอร ์เยอรมนีซ่ึงซิสเตอรเ์ฮลด์ ไดร้บัควำมรูสึ้กแรง
กล้ำวำ่ชีวติพวกท่ำนจะเปลี่ยน

“ดฉัินบอกมำไธอัสวำ่ดฉัินมีควำมรูสึ้กวำ่เรำจะไดข้่ำวสำรจำก
สวรรค”์ เธอกล่ำว ข่ำวสำรจำกสวรรคม์ำถึงในช่วงบ่ำยวนัฝนพร�ำ
เมื่อปี 1987 พรอ้มกับเสียงเคำะประตบู้ำน คนที่ยืนอยู่นอกบ้ำน
คอืผู้สอนศำสนำมอรมอนพูดภำษำเยอรมันส�ำเนียงอเมรกิัน

สำมีภรรยำคูน้ี่ศึกษำกับผู้สอนศำสนำและผูกมิตรกับชุมชน
แอลดเีอสในท้องที่เป็นเวลำ 10 เดอืนตดิตอ่กัน หลังจำกสวด
อ้อนวอนหลำยครัง้ พวกเขำไดร้บักำรยืนยันทำงวญิญำณถึงควำม
จรงิของพระกิตตคิณุและรบับัพตศิมำในปี 1988

เอ็ลเดอรเ์ฮลดท์�ำงำนให้กับผู้ผลิตรถยนต ์Daimler Benz มำ
นำนกวำ่ 25 ปี และหน้ำที่บรหิำรของท่ำนน�ำท่ำนไปทั่วโลก ไม่วำ่
จะอยู่ที่ ใดครอบครวัเฮลดพ์ึ่งพำพระเจ้ำเสมอ

“ ไม่ส�ำคญัวำ่ท่ำนก�ำลังประสบกำรทดลองอะไร” ท่ำนกล่ำว 
“หำกท่ำนส่ือสำรกับสวรรค ์ท่ำนจะปลอดภัยแน่นอน”

เอ็ลเดอรเ์ฮลดเ์กิดเมื่อวนัที่ 5 มิถุนำยน ค.ศ. 1960 เป็นบุตร
ของไมเคลิกับเอลิซำเบธ เฮลด ์ท่ำนเคยรบัใช้เป็นที่ปรกึษำใน
ฝ่ำยประธำนสเตค ที่ปรกึษำในฝ่ำยอธิกำร และสำวกเจ็ดสิบภำค
ในภำคอเมรกิำใตฝ่้ังตะวนัตกเฉียงเหนือ ◼

เอล็เดอร์เดวดิพี.โฮเมอร์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์มาไธอสัเฮลด์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่
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เ อ็ลเดอรฮ์วน ปำโบล วยิำรร์ูจ้ักศำสนจักรในเมืองซำนเตยีโก 
ชิลีเมื่ออีวำนพี่ชำยคนโตของท่ำนประกำศตอ่ครอบครวัวำ่เขำ

รบับัพตศิมำแล้วโดยไม่ไดข้อควำมเห็นชอบจำกพ่อแม่ และ
บอกอีกวำ่เขำวำงแผนจะรบัใช้งำนเผยแผ่ เมื่อถำมเหตผุล อีวำน
แบ่งปันประจักษ์พยำนและบอกวำ่เขำปรำรถนำจะรบัใช้

“ข้ำพเจ้ำไม่เข้ำใจควำมหมำยทัง้หมดน้ัน” เอ็ลเดอรว์ยิำรเ์ล่ำ
ถึงช่วงเวลำน้ันเมื่อท่ำนอำยุ 17 ปี “แตข่ณะน้ัน เขำหวำ่นเมล็ด
ในใจผม”

เมล็ดน้ันมีโอกำสเตบิโตเมื่อพี่ชำยท่ำนให้ช่ือที่อยู่ของท่ำน
กับผู้สอนศำสนำ ในช่วงบทเรยีนแรก เอ็ลเดอรว์ยิำร์ ไดร้บั
ประจักษ์พยำนของท่ำนเองถึงควำมจรงิของพระคมัภีรม์อรมอน

“ส�ำหรบัตวัข้ำพเจ้ำ ไม่จ�ำเป็นตอ้งคกุเข่ำสวดอ้อนวอน เพรำะ
ทันทีที่พวกเขำแบ่งปันประจักษ์พยำน ข้ำพเจ้ำรู้ ในใจวำ่เป็น
ควำมจรงิ” ท่ำนกล่ำว “เมื่อข้ำพเจ้ำรูเ้รือ่งน้ัน เรือ่งอื่นทัง้หมด
ย่อมจรงิแน่นอน”

อีวำนไดร้บัอนุญำตให้บัพตศิมำเอ็ลเดอรว์ยิำร์ ในปี 1988 
ขณะที่เขำรบัใช้ ในคณะเผยแผ่ ใกล้บ้ำน ตอ่มำ มำรดำของพวก
ท่ำนกับคลอดิโอน้องชำยอีกคนก็เข้ำรว่มศำสนจักร

หน่ึงปีหลังจำกบัพตศิมำ เอ็ลเดอรว์ยิำรเ์ริม่รบัใช้ ในคณะ
เผยแผ่ชิลี บีญำเดลมำร ์โดยเริม่ตน้ชีวติของกำรรบัใช้นับแตน้ั่น
เป็นตน้มำ รวมถึงกำรรบัใช้เป็นประธำนสเตค อธิกำร ที่ปรกึษำ
ในฝ่ำยอธิกำร ที่ปรกึษำในคณะเผยแผ่ชิลี ซำนเตยีโกตะวนั
ออก และสำวกเจ็ดสิบภำคในภำคอเมรกิำใตต้อนใต ้ท่ำนไดร้บั
กำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 
31 มีนำคม ค.ศ. 2018

เอ็ลเดอรว์ยิำรเ์กดิวนัที ่11 กนัยำยน ค.ศ. 1969 ในเมอืง 
บลัปำรำอีโซ ชิล ีเป็นบตุรของเซอรจ์ิโอ วยิำร ์เวรำกบัเจโนเววำ 
ซำเวอรด์รำ ทำ่นแตง่งำนกบัคำโรลำ บำรร์อิอสเมือ่วนัที่  
31 มนีำคม ค.ศ. 1994 ในพระวหิำรซำนเตยีโก ชิล ีทำ่นทัง้สองม ี
บตุรสำมคน

หลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำนิเทศก์สังคมและ
ประชำสัมพันธ์ และปริญญำโทสำขำกำรตลำด ท่ำนท�ำงำนใน
อุตสำหกรรมอุปกรณ์กำรแพทย์และเภสัชกรรม คริสต์ศักรำช 
2007 ท่ำนเรียนต่อปริญญำโทสำขำกำรบริหำรธุรกิจจำกมหำ
วิทยำลัยบริคัมยังก์ จำกน้ันท่ำนกลับไปชิลีเพื่อท�ำงำนให้ Orica 
บริษัทท�ำเหมืองแร่ ล่ำสุดท่ำนเป็นผู้จัดกำรอำวุโสของบริษัท
ดังกล่ำว ◼

นอกจำกครอบครวัและศำสนจักรแล้ว ส่ิงที่เอ็ลเดอรค์ำยล์ 
เอส. แมคเคย์หลงใหลมำกที่สุดคอืกำรขี่ม้ำขึน้เขำ

“น่ันไม่ ใช่ศำสนำของข้ำพเจ้ำ” ท่ำนกล่ำว “แต่ไม่มีข้อกังขำ
วำ่กำรขี่ม้ำท�ำให้ [ศรทัธำ] ของข้ำพเจ้ำแรงกล้ำ” ข้ำพเจ้ำไป
สลับกันระหวำ่งทิวเขำของพระเจ้ำกับภูเขำแห่งพระนิเวศน์ของ
พระเจ้ำ พระองคท์รงพบข้ำพเจ้ำทัง้สองแห่ง”

เอ็ลเดอรแ์มคเคย์เปรยีบภูเขำเหนือเมืองฮันสวลิล์ รฐัยูทำห์ 
สหรฐัอเมรกิำ กับสำยน� ้ำและล�ำเนำไพรของมอรมอนอีกทัง้ควำม
ส�ำคญัของส่ิงน้ันตอ่ผู้คนของแอลมำ—ที่น่ันท�ำให้ท่ำนไดรู้จ้ัก
พระผู้ ไถ่ของท่ำนแตเ่ยำวว์ยั

เอ็ลเดอรแ์มคเคย์เกิดวนัที่ 14 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1960 ใน
เมืองชิคำโก รฐัอิลลินอยส์ สหรฐัอเมรกิำ เป็นบุตรของบำรร์ ี
กันน์ แมคเคย์กับอีเลน สเตอรแ์ลนด ์แมคเคย์ผู้ที่ท่ำนถือวำ่
หล่อหลอมให้ท่ำนเป็นคนแบบที่เป็นอยู่

ท่ำนพักจำกกำรศึกษำที่มหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์ ในปี 1979 
เพื่อรบัใช้งำนเผยแผ่เต็มเวลำในเมืองโคเบะ ญี่ปุ่น ไม่นำน
หลังกลับจำกงำนเผยแผ่มำเรยีนปรญิญำภำษำอังกฤษให้จบ 
เอ็ลเดอรแ์มคเคย์พบเจนนิเฟอร ์สโตนที่เพิ่งกลับจำกคณะ
เผยแผ่อังกฤษ บรสิตอล เธอก�ำลังศึกษำภำษำอังกฤษเช่น
กัน ทัง้สองแตง่งำนกันในพระวหิำรโอกแลนด ์แคลิฟอรเ์นีย
เมื่อวนัที่ 12 มิถุนำยน ค.ศ. 1984

เพรำะมีครอบครวัเป็นศนูย์กลำงของชีวติ เอ็ลเดอรแ์มคเคย์
กล่ำว ท่ำนกับซิสเตอรแ์มคเคย์จึงมีปีติ ใหญ่หลวงที่สุดจำกลูก
หลำนของพวกท่ำน ขณะครอบครวัแมคเคย์อำศัยอยู่ ในเมือง
เคย์สวลิล์ รฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ พวกท่ำนใช้เวลำกับบุตรเก้ำ
คนเป็นประจ�ำในเมืองฮันสวลิล์ซ่ึงบรรพชนของท่ำนตัง้รกรำกที่
น่ันเมื่อตน้ทศวรรษ 1860

เอ็ลเดอรแ์มคเคย์ส�ำเรจ็ปรญิญำเอกสำขำนิตศิำสตร์ ในปี 
1987 จำกโรงเรยีนกฎหมำยเจ. รเูบ็น คลำรก์ที่บีวำยยูและท�ำงำน
กับบรษัิทกฎหมำยใหญ่ระดบัภูมิภำคทันที ในเมืองพอรต์แลนด ์
รฐัออรกิอน สหรฐัอเมรกิำ ตอ่มำท่ำนกลับไปยูทำห์เพื่อท�ำงำนให้
บรษัิทกฎหมำยอีกแห่งหน่ึงก่อนยอมรบัต�ำแหน่งหน่ึงกับบรษัิท
โครเกอร ์ท่ำนท�ำงำนเป็นรองประธำนให้ทัง้ Smith’s และ Fry’s 
สองแผนกของโครเกอร์ ในยูทำห์และแอริโซนำ สหรฐัอเมรกิำ 
ตัง้แตปี่ 2000 ถึง 2017

เอ็ลเดอรแ์มคเคย์เคยรบัใช้เป็นอธิกำร สมำชิกภำสภำสูง 
ประธำนสเตค และสำวกเจ็ดสิบภำค ◼

เอล็เดอร์คายล์เอส.แมคเคย์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์ฮวนปาโบลวยิาร์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่
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ใ นวนัที่หนำวเย็นของเดอืนพฤศจิกำยน ค�ำถำมจำกผู้สอน
ศำสนำชำวอเมรกิันคนหน่ึงขณะถำมทำงไปที่ท�ำกำรไปรษณีย์

ท้องถิ่นท�ำให้ทำกำชิ วำดะประหลำดใจ
บิดำเตอืนเด็กหนุ่มวยั 15 ปีให้เลี่ยงชำวมอรมอนซ่ึงจะพูด

คยุกับผู้คนตำมท้องถนนของเมืองนะงะโนะ ญี่ปุ่น ห่ำงจำกบ้ำน
ของพวกเขำเพียงสำมนำที แตท่ำกำชิประทับใจภำษำญี่ปุ่นของ
เอ็ลเดอรช์ำวอเมรกิันคนน้ัน

สองสำมวนัตอ่มำ ผู้สอนศำสนำคนหน่ึงทักทำยทำกำชิ เขำ
อยู่ญี่ปุ่นได้ ไม่นำน เขำพยำยำมบอกเล่ำเรือ่งรำวของโจเซฟ สมิธ
เป็นภำษำญี่ปุ่นแบบกระท่อนกระแท่น

ทำกำชิไม่เข้ำใจทัง้หมด “แตข่้ำพเจ้ำรูสึ้กวำ่ควรฟัง” ท่ำนเล่ำ
ผู้สอนศำสนำสอนขัน้ตอนกำรสวดอ้อนวอนและบทเรยีน

หลำยบท ท่ำนเข้ำรว่มกำรประชุมของศำสนจักรและประทับใจ
ประจักษ์พยำนของสมำชิก เพรำะรูสึ้กอึดอัดใจกับควำมคำดหวงั
ของครอบครวัชำวพุทธ ทำกำชิจึงพร�ำ่บอกผู้สอนศำสนำ “ผม
เข้ำรว่มศำสนจักรไม่ได ้แตผ่มอยำกเรยีนรูม้ำกขึน้”

สองปีตอ่มำ ก่อนทำกำชิไปศึกษำในสหรฐัเมื่ออำยุ 17 ปี บิดำ
มำรดำยินยอมให้ท่ำนเข้ำรว่มศำสนจักร

เอ็ลเดอรว์ำดะเกดิวนัที ่5 กมุภำพนัธ ์ค.ศ. 1965 เป็นบตุร
ของเคนโซะกบัคำซโูกะ วำดะ ส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรสีำขำ
ภำษำศำสตร์ ในปี 1990 และปรญิญำโทสำขำกำรบรหิำรธรุกจิในปี 
1996 จำกมหำวทิยำลยับรคิมัยงัก์

ท่ำนรบัใช้งำนเผยแผ่ ในคณะเผยแผ่ยูทำห์ ซอลท์เลค
ซิตีต้อนเหนือ และแตง่งำนกับนำโอมี อูเอโนะเมื่อวนัที่ 
18 มิถุนำยน ค.ศ. 1994 ในพระวหิำรโตเกียว ญี่ปุ่น ทัง้คูม่ีบุตร
ชำยสองคน

อำชีพของเอ็ลเดอรว์ำดะรวมถึงหลำยต�ำแหน่งกับบรษัิท
ข้ำมชำติ ในสหรฐัและญี่ปุ่น และต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรบรหิำร
ระดบัภำคของศำสนจักรในภำคอเมรกิำเหนือฝ่ังตะวนัตก 
อเมรกิำเหนือฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือ และเอเชียเหนือ

เอ็ลเดอรว์ำดะเป็นอดตีอธิกำร สมำชิกสภำสูง และครเูซมิ
นำร ีท่ำนรบัใช้เป็นประธำนคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น โตเกียวใตต้ัง้แต่
ปี 2013 ถึง 2016 ท่ำนไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่วนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 ◼

ข้  อพระคมัภีรท์ี่ซิสเตอรบ์อนน่ี เอช. คอรด์อนรกัมำกอยู่ ใน 
หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 123:17: “ ให้เรำท�ำส่ิงทัง้ปวงที่

อยู่ ในอ�ำนำจของเรำอย่ำงรืน่เรงิเถิด; และจำกน้ันขอให้เรำยืนน่ิง, 
ดว้ยควำมมั่นใจอย่ำงที่สุด, เพื่อเห็นควำมรอดแห่งพระผู้เป็น
เจ้ำ, และเพื่อพระองคจ์ะทรงเผยพระพำหุของพระองค”์

ส�ำหรบัเธอ ข้อน้ีสรปุบทเรยีนที่เธอเรยีนรูม้ำช่ัวชีวติ “เรำท�ำ
เรือ่งยำกๆ ได ้แตเ่รำท�ำไดอ้ย่ำงเบิกบำน” ซิสเตอรค์อรด์อนผู้ ได้
รบักำรสนับสนุนเป็นประธำนเยำวชนหญิงสำมัญคนใหม่วนัที่ 
31 มีนำคม ค.ศ. 2018 กล่ำว

ควำมรูน้ั้นซึมซำบในตวัเธอในช่วง “วยัเด็กที่ โชคดมีำก” 
ขณะท�ำงำนที่ฟำรม์เล็กๆ แห่งหน่ึงทำงภำคตะวนัออกเฉียงใต้
ของไอดำโอและอีกครัง้เมื่อเธอขวนขวำยเรยีนรูภ้ำษำใหม่ขณะ
เป็นผู้สอนศำสนำในโปรตเุกส น่ันเป็นข่ำวสำรที่เธอย�ำ้บ่อยครัง้
กับผู้สอนศำสนำเช่นกันขณะรบัใช้กับสำมีเมื่อเขำเป็นประธำน
คณะเผยแผ่บรำซิล กูรตีบีำ และเป็นข่ำวสำรที่เวลำน้ีเธอ
วำงแผนจะแบ่งปันกับเยำวชนหญิงทั่วโลก

เธอกล่ำววำ่ ศำสนจักรขอให้เยำวชนหญิงสมัยน้ีก้ำวขึน้มำ
ท�ำให้งำนของพระเจ้ำรดุหน้ำ “และเรำท�ำได”้ เธอเสรมิ

บอนน่ี ฮิลแลม คอรด์อนเกิดวนัที่ 11 มีนำคม ค.ศ. 1964 
เป็นบุตรของฮำโรดล์กับแครอล แรสมุสเซน ฮิลแลมในไอดำโฮ
ฟอลส์ รฐัไอดำโฮ สหรฐัอเมรกิำ หลังจำกงำนเผยแผ่เธอส�ำเรจ็
กำรศึกษำปรญิญำตรสีำขำศึกษำศำสตรท์ี่มหำวทิยำลัยบรคิมัยังก ์
ซ่ึงเธอพบเดอเรค เลน คอรด์อนที่น่ัน ทัง้สองแตง่งำนกันเมื่อ
วนัที่ 25 เมษำยน ค.ศ. 1986 ในพระวหิำรซอลท์เลค มีบุตรส่ีคน
และหลำนชำยส่ีคน

ช่ัวชีวติของกำรรบัใช้ศำสนจกัรรวมเวลำทีเ่ธอเป็นผูน้�ำบรบิำล
และครเูซมนิำรดีว้ย กอ่นกำรเรยีกเมือ่สองปีทีผ่ำ่นมำใหร้บัใช้
เป็นทีป่รกึษำในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมญั ซิสเตอรค์อรด์อนชอบ
กำรรบัใช้เป็นประธำนเยำวชนหญงิสเตค แมห้ลงัปลดจำกกำร
เรยีกน้ัน “ดฉัินไมห่ยดุสวดออ้นวอนใหเ้ยำวชนหญงิ” เธอกลำ่ว

ข่ำวสำรที่เธอปรำรถนำจะแบ่งปันกับเยำวชนหญิงทั่วโลกคือ 
เธอรกัพวกเขำและส�ำคัญกวำ่น้ันคือพระผู้เป็นเจ้ำทรงรกัพวก
เขำ ◼

เอล็เดอร์ทากาชิวาดะ
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

บอนน่ีเอช.คอร์ดอน
ประธานเยาวชนหญิงสามญั
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มีค�ำพูดหน่ึงที่ซิสเตอรเ์บคกี ้เครเวนแบ่งปันบ่อยครัง้สมัยเป็น
ผู้สอนศำสนำ: “เมื่อคณุรูว้ำ่คณุเป็นใคร คณุจะปฏิบัตติำ่ง

จำกเดมิ”
“และเป็นอย่ำงน้ันทุกดำ้น—ตัง้แตว่ธิีที่คณุแตง่กำย วธิีที่คณุ

พูด วธิีที่คณุวำงตวั และกิจกรรมที่คณุเข้ำรว่ม” ซิสเตอรเ์ครเวน
ผู้รบัใช้กับโรนัลด ์แอล. เครเวนสำมีขณะเขำเป็นประธำนคณะ
เผยแผ่นอรท์แคโรไลนำ ชำรล์อตตต์ัง้แตปี่ 2012 ถึง 2015 กล่ำว

ซิสเตอรเ์ครเวนไดร้บักำรสนับสนุนเป็นที่ปรกึษำที่สองใน
ฝ่ำยประธำนเยำวชนหญิงสำมัญเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม ค.ศ. 2018 
“เมื่อเยำวชนหญิงเริม่มองเห็นตนเองในแผนของพระผู้เป็น
เจ้ำ พวกเธอสำมำรถเห็นวสัิยทัศน์ส�ำหรบัตวัเธอเอง” เธอกล่ำว 
“ท่ำนตอ้งมีวสัิยทัศน์ หำกท่ำนไม่มีวสัิยทัศน์ ท่ำนย่อมไม่ทรำบ
วำ่จะไปที่ ไหนและไม่ทรำบจะท�ำอะไรเพื่อไปถึงที่น่ัน”

รเีบกกำ ลีนน์ เครเวนเกิดวนัที่ 26 ตลุำคม ค.ศ. 1959 ใน
เมืองชำรด์อน รฐัโอไฮโอ สหรฐัอเมรกิำ เป็นธิดำของคอรเ์ลส 
วอลเตอร ์มิทเชลล์และลินดำ หลุยส์ คำสซัค มิทเชลล์ เธอ
ภูมิ ใจกับกำรเรยีกตนเองวำ่ “ลูกทหำร” เธอเตบิใหญ่ ในรฐั
เทกซัส สหรฐัอเมรกิำซ่ึงครอบครวัเธอเข้ำรว่มศำสนจักรที่น่ัน 
ในเยอรมนีช่วงที่ครอบครวัเธอไดร้บักำรผนึกในพระวหิำรสวสิ 
ในอังกฤษ รฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำที่เธอไดร้บับัพตศิมำระหวำ่ง
บิดำเธอไปเวยีดนำมครัง้แรก และรฐัแมรแิลนด ์รฐัเคนทักกี 
รฐัมิสซูร ีและรฐัแคนซัส สหรฐัอเมรกิำ

เธอกับสำมีแตง่งำนกันเมื่อวนัที่ 5 สิงหำคม ค.ศ. 1980 ใน
พระวหิำรซอลท์เลค และมีบุตรห้ำคน

ก่อนไดร้บักำรสนับสนุนสู่กำรเรยีกใหม่น้ี เธอก�ำลังรบัใช้เป็น
ที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์วอรด์และเป็นเจ้ำ
หน้ำที่ศำสนพิธี ในพระวหิำรเบำน์ทิฟูล ยูทำห์ เธอเคยรบัใช้เป็น
ประธำนเยำวชนหญิงวอรด์ สมำชิกคณะกรรมกำรสมำคมสง
เครำะห์สเตค ผู้สอนศำสนำสเตค และผู้น�ำ Webelos ดว้ย

ซิสเตอรเ์ครเวนส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรสีำขำมัณฑนศิลป์
จำกมหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์ซ่ึงเธอรบัใช้ ในคณะกรรมกำรที่
ปรกึษำดำ้นกำรกีฬำที่น่ัน เธอเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำร
บรหิำร CHOICE Humanitarian องคก์รกำรกุศลระหวำ่ง
ประเทศที่มีฐำนในยูทำห์ดว้ย

เธอชอบกำรเดนิเขำ กีฬำทำงน� ้ำ กำรเดนิบนหิมะ เดนิทำง
ท่องเที่ยว วำดภำพ เย็บผ้ำนวม เล่นเกมและท�ำกิจกรรมตำ่งๆ 
กับครอบครวั ◼

เบคก้ีเครเวน
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามญั

เ มื่ออำยุ 16 ปี ซิสเตอรม์ิเชลล์ ด.ี เครกทรำบวำ่ครอบครวัเธอ
จะย้ำยจำกเมืองโพรโว รฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำไปเมืองแฮรร์สิ

เบิรก์ รฐัเพนซิลเวเนีย สหรฐัอเมรกิำ เพื่อบิดำเธอจะไดเ้ริม่งำน
มอบหมำยให้รบัใช้เป็นประธำนคณะเผยแผ่

เธอมีควำมสุขที่ ไดอ้ยู่กับครอบครวั แตก่ำรย้ำยท�ำให้มิเชลล์ 
“ โดดเดีย่วทำงสังคม” ในช่วงเรยีนมัธยมตน้และมัธยมปลำย

“น่ันเป็นช่วงหัวเลีย้วหัวตอ่จรงิๆ” ซิสเตอรเ์ครกกล่ำว 
“แทนที่จะพึ่งพำเพื่อนๆ ดฉัินพึ่งครอบครวัและประจักษ์พยำน
ของตนเอง ศำสนจักรกลำยเป็นสำยชูชีพ” เธอเห็นคณุคำ่ควำม
สัมพันธ์ของเธอกับพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอด
มำกที่สุด

มิเชลล์ ดำยเนส เครกเกิดเมื่อวนัที่ 13 กรกฎำคม ค.ศ. 1963 
ในเมืองโพรโว รฐัยูทำห์ เป็นบุตรคนโตในจ�ำนวนบุตรเจ็ดคน
ของเจเน็ต ลันดเ์กรนกับโรเบิรต์ เฮนรยี์ ดำยเนสที่สำม เธอ
อยู่ ในโพรโวจนครอบครวัเธอย้ำยไปรฐัเพนซิลเวเนีย สองปี
ตอ่มำ ซิสเตอรเ์ครกกลับมำเรยีนที่มหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์ ใน
โพรโว เธอส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำตรสีำขำประถมศึกษำที่น่ัน 
ครสิตศั์กรำช 1984 เธอยอมรบักำรเรยีกให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่
สำธำรณรฐัโดมินิกัน ซำนโตโดมิงโก 

“ดฉัินเป็นผูเ้ช่ือมำตลอด” ซิสเตอรเ์ครกผู้ ไดร้บักำร
สนับสนุนเป็นทีป่รกึษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนเยำวชนหญงิสำมญั
เมือ่วนัที ่31 มนีำคม ค.ศ. 2018 กลำ่ว “ดฉัินทรำบตัง้แตอ่ำยยุงั
น้อยวำ่ดฉัินเป็นธดิำของพระผูเ้ป็นเจำ้ แตด่ฉัินจ�ำได ้[ระหวำ่ง
เป็นผูส้อนศำสนำ] วำ่ทกุครัง้ทีด่ฉัินแสดงประจกัษ์พยำนถงึ
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมธิ ดฉัินจะรูสึ้กถงึพระวญิญำณ ดฉัิน
ไดร้บักำรยนืยนัทีท่�ำใหป้ระจกัษ์พยำนของดฉัินเขม้แข็ง”

ไม่กี่วนัหลังกลับจำกงำนเผยแผ่ พี่ชำยของซิสเตอรเ์ครกบอก
เธอวำ่เธอตอ้งออกเดทกับบอยด ์เครกเพื่อนจำกคณะเผยแผ่
ของเขำ แปดเดอืนตอ่มำทัง้คูห่มัน้หมำย และแตง่งำนกันวนัที่ 
19 ธันวำคม ค.ศ. 1986 ในพระวหิำรซอลท์เลค ท่ำนทัง้สองมี
บุตรสำมคนและมีหลำนหกคน

เธอเคยรบัใช้ ในกำรเรยีกมำกมำย รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ศำสน
พิธีพระวหิำรในพระวหิำรโพรโว ยูทำห์และครหูลักค�ำสอนพระ
กิตตคิณุ ณ เวลำที่เธอไดร้บักำรเรยีกสู่ฝ่ำยประธำนเยำวชนหญิง
สำมัญ เธอก�ำลังรบัใช้ ในคณะกรรมกำรปฐมวยัสำมัญ ◼

มิเชลล์ดี.เครก
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามญั
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ลิซาแอล.ฮาร์คเนสส์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานปฐมวยั
สามญั

ลิซำ แอล. ฮำรค์เนสส์รกักำรเรยีนรูแ้ละโลกรอบตวัเสมอ เธอ
เรยีนรูส่ิ้งน้ีจำกบิดำมำรดำของเธอ เธอศึกษำรฐัศำสตรแ์ละ

เรยีนแม้กระทั่งวธิีจัดกำรกับสัตวเ์ลือ้ยคลำนขณะท�ำงำนที่
พิพิธภัณฑ์วทิยำศำสตรชี์วภำพมอนเต แอล. บีนระหวำ่งเรยีนที่
มหำวทิยำลัยบรคิมัยังก์—รวมทัง้งูดว้ย

“สัตวเ์ลือ้ยคลำนมีลักษณะประจ�ำตวั เช่ือหรอืไม่” เธอกล่ำว 
“มีตวัหน่ึงจ�ำดฉัินไดทุ้กครัง้ที่ดฉัินจับตวัมัน” ฮำเวริด์งูเหลือม
หำงแดงจะเลือ้ยขึน้มำบนไหล่ของเธอ ขดตวัรอบคอเธอ และ
วำงหัวบนศีรษะเธอขณะเธอสอนกลุ่มคนที่มำชมพิพิธภัณฑ์

ทุกวนัน้ีเธอยังสำมำรถจับและบอกช่ืองูตำ่งๆ ได—้ตรำบใดที่
มันไม่ท�ำเสียงขู่เธอ

ซิสเตอรฮ์ำรค์เนสส์เกิดวนัที่ 13 มกรำคม ค.ศ. 1965 ที่เมือง
ลอสแอนเจลิส รฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิำ เป็นธิดำของ
โรนัลดก์ับลำเร ลอง เธอเป็นบุตรคนโตในจ�ำนวนบุตรห้ำคน เธอ
กับครอบครวั “ ไปผจญภัยนอกบ้ำนและส�ำรวจโลกอยู่เสมอ” เธอ
กล่ำววำ่เพรำะเธอถำมพ่อแม่ไดทุ้กเมื่อ “ดฉัินจึงเช่ือและวำงใจ
วำ่ดฉัินสำมำรถเข้ำเฝ้ำพระบิดำบนสวรรคแ์ละไดร้บัค�ำตอบ”

หลังจำกรบัใช้งำนเผยแผ่ที่พูดภำษำสเปนในคณะเผยแผ่
ลุยเซียนำ แบตนัรชู ซิสเตอรฮ์ำรค์เนสส์ ไปเรยีนตอ่จนจบ
ปรญิญำวทิยำศำสตรบ์ัณฑิตสำขำรฐัศำสตรแ์ละกำรสอน
ชัน้มัธยม เธอแตง่งำนกับเดวดิ เอส. ฮำรค์เนสส์เมื่อวนัที่ 
22 เมษำยน ค.ศ. 1988 ในพระวหิำรซอลท์เลค ทัง้สองมีบุตรห้ำ
คนและหลำนสองคน

ซิสเตอรฮ์ำรค์เนสส์—ผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นทีป่รกึษำทีห่น่ึงใน
ฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมญัวนัที ่31 มนีำคม ค.ศ. 2018—เคยรบั
ใช้เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรปฐมวยัสำมญั ประธำนเยำวชนหญงิ
สเตค ประธำนสมำคมสงเครำะหว์อรด์ ทีป่รกึษำในฝ่ำยประธำน
เยำวชนหญงิวอรด์ ผู้ ใหค้�ำปรกึษำยวุนำร ีผูอ้�ำนวยกำรคำ่ย
เยำวชนหญงิ ผูอ้�ำนวยกำรประวตัคิรอบครวัสเตค ผู้ ใหค้�ำแนะน�ำ
ดำ้นประวตัคิรอบครวัวอรด์ และครหูลกัค�ำสอนพระกติตคิณุ

เธอเคยอำสำท�ำงำนกับสมำคมครผูู้ปกครองในท้องที่ สภำ
ชุมชน ซิมโฟนียูทำห์ Timpanogos Storytelling Festival 
[เทศกำลเล่ำเรือ่งทิมพำโนกอส] และท�ำงำนกับฝ่ำยปกครอง
ท้องที่มำหลำยต�ำแหน่งเช่นกัน ◼
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ก ำรสอนประจ�ำบ้ำนและกำรเยี่ยม
สอนจะสิน้สุด ประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันประกำศระหวำ่ง

กำรประชุมใหญ่สำมัญภำคบ่ำยวนั
อำทิตย์ “กำรปฏิบัตศิำสนกิจ” “วธิี ใหม่
ที่บรสุิทธิ์กวำ่” ในกำรดแูลผู้อื่นเหมือน
พระครสิตก์�ำหนดให้ประสำนงำนกัน
เพื่อหำทำงช่วยเหลือตำมควำมตอ้งกำร
ทำงโลกและทำงวญิญำณของสมำชิก

ซิสเตอรจ์ีน บี. บิงแฮมประธำน
สมำคมสงเครำะห์สำมัญ และเอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนด์แห่งโควรมั
อัครสำวกสิบสองพูดเช่นกันวำ่วธิี ใหม่
น้ีจะปรบังำนของโควรมัฐำนะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคและสมำคมสงเครำะห์
ให้เน้นเรือ่งกำรปฏิบัติศำสนกิจเหมือน
พระผู้ช่วยให้รอดมำกขึน้ (ดูหน้ำ 101 
และ 104)

เวลำน้ีกุลสตรแีละยุวนำรจีะรบัใช้
เป็นคูป่ฏิบัตศิำสนกิจกับพี่น้องสตรี
สมำคมสงเครำะห์ ในกำรสัมภำษณ์

ประจ�ำไตรมำส บรำเดอรแ์ละซิสเตอร์
ผู้ปฏิบัตศิำสนกิจจะหำรอืกับผู้น�ำเกี่ยว
กับควำมตอ้งกำรและควำมเข้มแข็งของ
คนที่พวกเขำไดร้บัมอบหมำย จ�ำนวน
กำรสัมภำษณ์ที่ผู้น�ำมีระหวำ่งไตรมำส
จะเป็นรำยงำนอย่ำงเป็นทำงกำรเพียง
รำยงำนเดยีว กำรเยี่ยมส�ำคญัเมื่อท�ำได ้
แตก่ำรปฏิบัตศิำสนกิจไม่มีวธิีก�ำหนดให้
ตดิตอ่ในแตล่ะเดอืน

“เยำวชนจะไดแ้บง่ปันของประทำน
พเิศษของพวกเขำและเตบิโตทำง
วญิญำณเมือ่พวกเขำรบัใช้เคยีงขำ้ง
ผู้ ใหญ่ ในงำนแหง่ควำมรอด” ซิสเตอร์
บงิแฮมกลำ่ว กำรใหเ้ยำวชนมส่ีวนรว่มจะ
เพิม่จ�ำนวนสมำชิกทีด่แูลผูอ้ืน่เช่นกนั
และช่วยใหเ้ยำวชน “เตรยีมท�ำบทบำท
ของตนใหด้ขีึน้ในฐำนะผูน้�ำในศำสนจกัร
และชมุชน และในฐำนะผูม้ส่ีวนเอือ้
ประโยชน์ในครอบครวัของพวกเธอ”

“เรา ที่ส�ำนักงำนใหญ่ของศำสนจักร
ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ว่ำท่ำนติดต่อผู้คนของ

ท่ำน อย่างไร หรือ ที่ ไหน หรือ เมือ่ใด” 
เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่ำว “เรำต้องกำร
รู้และสนใจแต่ว่ำท่ำน ท�า จริงๆ และ
ท่ำนเป็นพรแก่พวกเขำในทุกทำงท่ี
ท่ำนท�ำได้”

ตำมที่กล่ำวไว้ ในจดหมำยจำกฝ่ำย
ประธำนสูงสุด กำรปรับเปลี่ยนกำร
ปฏิบัติศำสนกิจอำจใช้เวลำพอสมควร
แต่พึงด�ำเนินกำรให้เป็นที่เรียบร้อย
เร็วที่สุด Ministering .lds .org จะให้
รำยละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงค�ำตอบ
ของค�ำถำมที่ถำมบ่อยครัง้ ศำสนจักร
จะเพิ่มวีดิทัศน์แนะน�ำและแหล่ง
ข้อมูลอื่นเข้ำมำในเว็บไซต์ตลอดหลำย
สัปดำห์ที่จะมำถึง

ต้นเดือนมิถุนำยน เลียโฮนา จะมี
บทควำมรำยเดือนเรียกวำ่ “หลักธรรม
ของกำรปฏิบัติศำสนกิจ” เพื่อช่วยให้
สมำชิกเข้ำใจวิธีเป็นเหมือนพระคริสต์
มำกขึน้ขณะพวกเขำปฏิบัติศำสนกิจ
ต่อกัน ◼

มุ่งเนน้การปฏิบติัศาสนกิจ
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พระวหิารจะสร้างในเมืองซลัตา
อาร์เจนตินาเมืองบงัคาลอร์

อินเดียเมืองมานากวันิการากวัเมือง
กายายนัเดโอโรฟิลิปปินส์เมือง
เลยต์นัรัฐยทูาห์เมืองริชมอนด์
รัฐเวอร์จิเนียและเมืองใหญ่ท่ียงั
ไม่ก�าหนดในรัสเซียประธานรัส-
เซลล์เอม็.เนลสนัประกาศทา้ยการ
ประชุมใหญ่สามญัภาคบ่ายวนัอาทิตย์
ก่อนการประชุมใหญ่ฝ่าย

ประธานสูงสุดประกาศว่าจะ
อุทิศพระวิหารโรมอิตาลีในวนั
อาทิตยท่ี์10มีนาคมค.ศ.2019
จนถึงวนัอาทิตยท่ี์17มีนาคม
ค.ศ.2019ศาสนจกัรออกแบบ
ภาพจ�าลองของพระวิหารกรุงเทพ
ประเทศไทยเช่นกนั
ในเดือนตุลาคมค.ศ.2017

มีพิธีเบิกดินส�าหรับพระวหิาร
ปอร์โตแปรงซ์เฮติอุทิศพระ
วหิารเมริเดียนไอดาโฮในเดือน
พฤศจิกายนค.ศ.2017และ
อุทิศพระวหิารซีดาร์ซิตียทูาห์

(สหรัฐอเมริกา)ในเดือนธนัวาคม
ค.ศ.2017
อีกไม่นานจะมีการอุทิศซ�้ า

พระวหิารสองแห่งคือพระวหิาร
ฮิวสตนัเทกซสัในวนัอาทิตยท่ี์
22เมษายนค.ศ.2018หลงัการ
ซ่อมแซมเพราะประสบอุทกภยัและ
พระวหิารจอร์แดนริเวอร์ยทูาห์
ในวนัอาทิตยท่ี์20พฤษภาคมค.ศ.
2018หลงัการบูรณะปลายปีน้ีจะ
อุทิศพระวหิารอีกสองแห่งไดแ้ก่
พระวหิารกอนเซปซีออนชิลีในวนั
อาทิตยท่ี์28ตุลาคมค.ศ.2018และ
พระวหิารบาร์รันกียาโคลอมเบียใน
วนัอาทิตยท่ี์9ธนัวาคมค.ศ.2018
พระวหิารแฮมิลตนันิวซีแลนด์

จะปิดในเดือนกรกฎาคมค.ศ.2018
เพื่อบูรณะคร้ังใหญ่และจะอุทิศซ�้ า
ในปีค.ศ.2021
ปัจจุบนัมีพระวิหารเปิดด�าเนิน

การ159แห่งทัว่โลกและประกาศ
สร้างหรืออยูร่ะหว่างก่อสร้าง
30แห่ง◼

ประกาศพระวหิารใหม่เจด็แห่ง

ต่อไปน้ีกลุ่มมหาปุโรหิตและ
โควรัมเอล็เดอร์ของวอร์ด

(หรือสาขา)จะรวมกนัเป็น
หน่ึงโควรัมเอล็เดอร์ประธาน
รัสเซลล์เอม็.เนลสนัประกาศ
ระหวา่งการประชุมใหญ่สามญั
ภาคฐานะปุโรหิตฝ่ายประธาน
สเตคจะยงัคงรับใชเ้ป็นฝ่าย
ประธานของโควรัมมหาปุโรหิต
สเตคแต่โควรัมนั้นจะมีเฉพาะ
มหาปุโรหิตปัจจุบนัท่ีปัจจุบนั
รับใชใ้นฝ่ายประธานสเตคใน
ฝ่ายอธิการในสภาสูงและเป็นผู ้
ประสาทพรท่ีก�าลงัปฏิบติัหนา้ท่ี
เท่านั้น
โควรัมเอล็เดอร์จะน�าโดยฝ่าย

ประธานท่ีจะประกอบดว้ย
เอล็เดอร์และมหาปุโรหิต
ประธานโควรัมเอล็เดอร์จะ
รายงานต่อประธานสเตคและ
ประชุมเป็นประจ�ากบัอธิการ
ต�าแหน่งฐานะปุโรหิตจะยงั
เหมือนเดิมฝ่ายประธานโควรัม
เอล็เดอร์และหวัหนา้กลุ่มมหา
ปุโรหิตชุดปัจจุบนัของวอร์ด
(หรือสาขา)จะไดรั้บการปลด
และประธานสเตคจะเรียกฝ่าย
ประธานโควรัมเอล็เดอร์ชุด
ใหม่◼

ปรับเปล่ียน
โครงสร้าง
โควรัม

พระวิหารโรม อิตาลี ภาพจ�าลองพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย
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ผู้ใหค้ �าแนะน�าดา้นประวติัครอบครัวและพระ
วหิารในทอ้งท่ีสามารถช่วยใหส้มาชิกศาสนจกัร

และคนอ่ืนๆพบปีติท่ีมาจากการคน้หารวบรวม
และเช่ือมโยงกบับรรพชนตามค�ากล่าวของเอล็เดอร์
แบรดลีย์ดี.ฟอสเตอร์สาวกเจด็สิบเจา้หนา้ท่ีชั้นผู้
ใหญ่และผูอ้ �านวยการบริหารแผนกประวติัตรอบ
ครัวของศาสนจกัร
ทุกคนมีเร่ืองราวจากประวติัครอบครัวของตน

เร่ืองราววเิศษสุดเกิดข้ึนไดเ้ม่ือท่านเร่ิมคน้หาและ
พบพวกเขา
“เร่ืองท่ีเราเนน้ในปีท่ีจะถึงน้ีคือช่วยผูใ้หค้ �า

แนะน�าเห็นบทบาทของตนในการช่วยใหส้มาชิกมี
ประสบการณ์น้ี”เอล็เดอร์ฟอสเตอร์กล่าว“เราท�า
เช่นนั้นทีละคนเราไปหา[ผูค้น]ไม่วา่พวกเขาอยู่
ท่ีใดโดยใหค้วามส�าคญัเป็นพิเศษกบัคนท่ีจะอายุ
ครบ12ปีและคนท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่”
คนสองกลุ่มนั้นไดป้ระโยชนอ์ยา่งรวดเร็วจากการ
มองเห็นวา่งานพระวหิารท�าใหค้รอบครัวเขม้แขง็
ชัว่นิรันดร์อยา่งไรและพวกเขามกัจะท�าใหเ้กิด
ความกระตือรือร้นในหมู่มิตรสหายและครอบครัว
ของพวกเขาเอง
แมแ้ต่คนท่ีไม่เป็นสมาชิกของศาสนจกัรก็

สามารถมีประสบการณ์คน้หา-รวบรวม-เช่ือมโยง
ผา่นความช่วยเหลือแบบตวัต่อตวัในศนูยป์ระวติั
ครอบครัวFamilySearchมากกวา่5,000แห่งทัว่
โลก ◼

ประวติัครอบครัว:
คน้หารวบรวม
เช่ือมโยง
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ใ นช่วงหกเดอืนที่ผ่ำนมำ ศำสนจักร
ด�ำเนินกำรหลำยขัน้ตอนเพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกเรือ่งงำนเผยแผ่ศำสนำ

ค�าถามมาตรฐาน ฝ่ำยประธำนสูงสุด
แนะน�ำให้อธิกำรและประธำนสเตคใช้
ชุดค�ำถำมมำตรฐำนขณะสัมภำษณ์ผู้
หวงัจะเป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ อีกทัง้
กระตุน้ให้ผู้น�ำ บิดำมำรดำ และเยำวชน
คุน้เคยกับค�ำถำมเหล่ำน้ัน

มำตรฐำนที่สะท้อนในค�ำถำมไม่
เปลี่ยนหรอืเพิ่มข้อก�ำหนดส�ำหรบักำร
รบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ แตก่ำร
ทบทวนเป็นประจ�ำจะเปิดทำงให้ผู้หวงั
เป็นผู้สอนศำสนำและบิดำมำรดำได้
เรยีนรูห้ลักธรรมและคน้พบส่วนที่ตอ้ง
ปรบัปรงุหรอืเตรยีมเพิ่ม

ประโยชน์ของเทคโนโลย ีจ�ำนวน
คณะเผยแผ่ที่ ใช้อุปกรณ์มือถือเพิ่มจำก 
87 แห่งเป็น 162 แห่ง และจะใช้สมำรท์
โฟนแทนแท็บเล็ต โทรศัพท์จะช่วยผู้
สอนศำสนำเรือ่งกำรศึกษำ กำรหำ และ
กำรสอน

พวกเขำจะใช้เทคโนโลยีจัดเตรยีม
เน้ือหำออนไลน์ให้คนที่ก�ำลังหำค�ำตอบ
ให้แก่ค�ำถำมเรือ่งศำสนำ ศำสนจักรเริม่

ใช้ศนูย์กำรสอนออนไลน์เมื่อหกปีก่อน
และปัจจุบันด�ำเนินกำรศนูย์กำรสอน
ออนไลน์ 20 แห่งทั่วโลก

เน่ืองจำกเทคโนโลยี เวลำน้ีสมำชิก
ที่ ให้ช่ือที่อยู่ของเพื่อนกับผู้สอนศำสนำ
จึงสำมำรถส่ือสำรกับผู้สอนศำสนำที่
ก�ำลังสอนเพื่อนของพวกเขำได้ พวก
เขำสำมำรถสนทนำกับผู้สอนศำสนำใน
เรื่องที่จ�ำเป็นต้องท�ำและมีส่วนร่วมใน
บทเรียนผ่ำนอินเทอร์เน็ต ดูวิธี ได้ที่  
lds.org/referrals

การตอบรบัความตอ้งการในปัจจุบัน 
ศำสนจักรจะปรบัเขตคณะเผยแผ่ 19 
แห่งและจะตัง้คณะเผยแผ่ ใหม่ 5 แห่ง 
มีผลเดอืนกรกฎำคม ค.ศ. 2018 ทัง้น้ี
จะปรบัจ�ำนวนคณะเผยแผ่จำก 421 
แห่ง เป็น 407 แห่ง คณะเผยแผ่แห่ง
ใหม่ไดแ้ก่ บรำซิล รอีูดจีำเนร,ู โกตดวิวัร ์
ยำมุสซุโกร, ไนจีเรยี อีบำดนั, ฟิลิปปินส์ 
กำบำนำตวน และซัมบับเว บูลำวำโย  
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรวมคณะ
เผยแผ่เข้ำดว้ยกันจะมำในรปูแบบของ
กำรส่งข่ำวจำกประธำนคณะเผยแผ่ไป
ยังบิดำมำรดำของผู้สอนศำสนำในคณะ
เผยแผ่ที่ ไดร้บัผลจำกกำรปรบัเปลี่ยนน้ี

เน่ืองจำกกำรประกำศเปลี่ยนอำยุกำร
รบัใช้ของผู้สอนศำสนำในปี ค.ศ. 2012 
ศำสนจักรจึงตัง้คณะเผยแผ่ ใหม่ 76 
แห่งเพื่อรองรบัจ�ำนวนผู้สอนศำสนำที่
เพิ่มขึน้อย่ำงรวดเรว็จำก 58,000 คน
เป็น 88,000 คน จ�ำนวนผู้สอนศำสนำ
ลดลงดงัคำดนับตัง้แตน้ั่น ปัจจุบันจึง
มีผู้สอนศำสนำที่ก�ำลังรบัใช้ประมำณ 
68,000 คน หมำยควำมวำ่ศำสนจักร
ตอ้งกำรคณะเผยแผ่น้อยลง แต่
หมำยควำมเช่นกันวำ่ศำสนจักรตอ้ง
เอำใจใส่เป็นพิเศษกับกำรจัดจ�ำนวนผู้
สอนศำสนำให้เหมำะกับควำมตอ้งกำร
ของภำคตำ่งๆ ทั่วโลก

ศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา ศนูย์ฝึก
อบรมผู้สอนศำสนำโพรโวในรฐัยูทำห์ 
สหรฐัอเมรกิำ และเอ็มทีซี ในฟิลิปปินส์
ขยำยและอุทิศแล้วทัง้สองแห่ง และ
อุทิศศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศำสนำแห่ง
ใหม่ ในกำนำแล้วเช่นกัน ศนูย์ฝึกอบรม
ในสเปนและชิลีจะปิดในเดอืนมกรำคม 
ค.ศ. 2019 ผู้สอนศำสนำที่จะตอ้งเข้ำ
ศนูย์ ใดศนูย์หน่ึงเหล่ำน้ีจะรบักำร
อบรมที่ศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศำสนำหน่ึง
ใน 13 แห่งที่มีอยู่ทั่วโลก ◼

อ�านวยความสะดวกเร่ืองงานเผยแผศ่าสนา
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เ ยาวชนและงานพระวหิาร ฝ่ำย
ประธำนสูงสุดประกำศเปลีย่นแปลง
นโยบำยพระวหิำรเพือ่ใหเ้ยำวชน

ชำยและเยำวชนหญงิมีโอกำสท�ำงำน
พระวหิำรมำกขึน้และช่วยใหเ้ด็ก
ปฐมวยัเตรยีมรบัใช้ ในพระวหิำรไดด้ขีึน้

การป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ ไข
การกระท�าทารณุกรรม ในกำรพยำยำม
ให้ค�ำปรกึษำผู้น�ำอย่ำงตอ่เน่ืองเรือ่งวธิี
ป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ ไขกำรกระ
ท�ำทำรณุกรรม เมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 
ค.ศ. 2018 ฝ่ำยประธำนสูงสุดไดส่้ง
จดหมำยและข้อมูลเอกสำรให้ผู้น�ำ
ศำสนจักรในสหรฐัและแคนำดำ 
เอกสำรดงักล่ำวประกอบดว้ยแนวทำงที่
ปรบัให้เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับวธิีที่อธิกำร
และฝ่ำยประธำนสเตคจะให้ค�ำปรกึษำ
แก่ผู้ประสบกำรกระท�ำทำรณุกรรมทำง
เพศและวธิีที่พวกเขำจะด�ำเนินกำร
สัมภำษณ์สมำชิกศำสนจักร

การเปลีย่นแปลงเรือ่งคา่ยเยาวชน
หญิง กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคำ่ย
เยำวชนหญิงของศำสนจักรที่อยู่ ใน
คูม่ือคำ่ยเล่มใหม่จะทยอยออกมำใน
ช่วงหลำยเดอืนข้ำงหน้ำ รวมถึงกำร
ยกเลิกใบรบัรองและเน้นเรือ่งผู้น�ำที่
เป็นเยำวชน

เพ่ือให้เยำวชนหญิงที่อยู่ ในทุกภำค
ของโลก “ ได้ประยุกต์ ใช้อย่ำงทั่วถึง” 
ปัจจุบัน Young Women Camp Guide 
เล่มใหม่จึงมีเป็นภำษำอังกฤษ (และ
สุดท้ำยจะมี 23 ภำษำ) ให้ฝ่ำยประธำน
เยำวชนหญิง ผู้เช่ียวชำญกำรจัดค่ำย 
และผู้น�ำค่ำยเยำวชนใช้เป็นแหล่ง
ข้อมูลที่ youngwomen .lds .org

การส่งผลงานเพลง กำร
เปลีย่นแปลงขัน้ตอนกำรส่งผลงำน
เพลงของศำสนจกัรเมือ่เรว็ๆ น้ีท�ำให้
สมำชิกส่งตน้ฉบบัเพลงศักดิสิ์ทธิ์
มำใหศ้ำสนจกัรไดส้ะดวกรวดเรว็ 
ทำ่นสำมำรถส่งผลงำนเพลงมำไดท้ี่ 
apps .lds .org/ artcomp

ช่องวดีทิศัน์ “How To” ศำสนจกัร
เปิดตวัช่องใหมบ่นยทูปูเรยีกวำ่ “How 
To” เพือ่ใหค้วำมช่วยเหลอืทีเ่รยีบงำ่ย
และไดผ้ลส�ำหรบัควำมทำ้ทำยในชีวติ
จรงิ ช่องทีป่ระกำศวำ่เป็น “ช่องเดยีว
ใหห้ำควำมช่วยเหลอืทีต่อ้งกำรไดท้กุ
เมือ่” ปัจจบุนัมวีดีทิศัน์มำกกวำ่ 600 
เรือ่ง แบง่เป็นเกำ้ประเภท แตล่ะ
ประเภทมรีำยกำรวดีทิศัน์มำกมำยหลำก
หลำยหวัขอ้เป็นภำษำองักฤษ มเีน้ือหำ
บำงส่วนเป็นภำษำสเปนและโปรตเุกส 
ดชู่องน้ีไดท้ี ่HowTo.lds.org

งานแปลพระคมัภีร ์ศำสนจักร
ประกำศวำงแผนโครงกำรแปลเพิ่มอีก 
34 ภำษำ บวกขัน้ตอนใหม่ที่จะช่วยให้
แตล่ะบุคคลไดศึ้กษำงำนแปลฉบับรำ่ง
ก่อนจัดพิมพ์งำนแปลขัน้สุดท้ำย ซ่ึง
หมำยควำมวำ่สมำชิกจะมีพระคมัภีร์
ให้อ่ำนในภำษำของตนก่อนงำนแล้ว
เสรจ็ ◼
รายละเอียดเพิ่มเตมิเกีย่วกับเรือ่งเหล่าน้ี
ท่านสามารถอ่านไดท้ี ่news .lds .org.

นโยบายใหม่ระเบียบปฏิบติัและผลลพัธ์



จงตาม 
เรามา—

ส�าหรับโควรัม
เอล็เดอร์และสมาคม
สงเคราะห์
ท่านสามารถหาแหล่งข้อมลูเหล่านีบ้น 
แอปพลิเคชันคลงัค้นคว้าและท่ี  
comefollowme .lds .org
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ในวนัอำทิตย์แรกของแตล่ะเดอืน กำรประชุมโควรมัและกำร
ประชุมสมำคมสงเครำะห์ ไม่มีบทเรยีนให้ครสูอน แตฝ่่ำยประธำน
ของโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมำคมสงเครำะห์เป็นผู้น�ำกำรประชุม
สภำแทน ในกำรประชุมสภำวนัอำทิตย์แรกน้ี โควรมัเอ็ลเดอรแ์ละ
สมำคมสงเครำะห์ตำ่งหำรอืกันเกี่ยวกับควำมรบัผิดชอบ โอกำส 
และควำมท้ำทำยในท้องที่ เรยีนรูจ้ำกข้อคดิและประสบกำรณ์ของ
แตล่ะฝ่ำย และวำงแผนปฏิบัตติำมควำมประทับใจที่ ไดร้บัจำกพระ
วญิญำณ กำรสนทนำเหล่ำน้ีควรอ้ำงอิงกับพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง
และค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่

กำรประชุมสภำทุกครัง้จะไม่เหมือนกัน ตอ่ไปน้ีเป็นแนวทำงบำง
ประกำรที่จะช่วยให้ฝ่ำยประธำนน�ำสภำไดส้�ำเรจ็

การประชุม
โควรัมและการ
ประชุมสมาคม
สงเคราะห์

เหตุใดเรา
จงึมี

ในยุคสุดท้ำยน้ี พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงฟ้ืนฟูฐำนะปุโรหิตและ
ทรงจัดตัง้โควรมัฐำนะปุโรหิต
และสมำคมสงเครำะห์ ไวช่้วย
ท�ำงำนแห่งควำมรอดของ
พระองค์ ให้ส�ำเรจ็  ดงัน้ันทุก
วนัอำทิตย์เมื่อเรำมำรวมกันใน
กำรประชมุโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละ
กำรประชุมสมำคมสงเครำะห์ 
เรำจึงมำสนทนำและวำงแผน
วำ่เรำจะท�ำงำนของพระผู้เป็น
เจ้ำให้ส�ำเรจ็ไดอ้ย่ำงไร น่ีคอื
สำเหตทุี่กำรประชุมเหล่ำน้ี
ตอ้งเป็นมำกกวำ่ชัน้เรยีน กำร
ประชุมเป็นโอกำสให้หำรอืเกี่ยว
กับงำนแห่งควำมรอด เรยีนรู้
งำนน้ันดว้ยกันจำกค�ำสอนของ
ผู้น�ำศำสนจักร วำงแผน และ
จัดระเบียบตนเองเพื่อท�ำงำน
น้ันให้ส�ำเรจ็

การประชุมสภา

วนัอาทติย์แรก 
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•ระบุความตอ้งการโอกาสและความ
ทา้ทายในทอ้งท่ี

• เลือกหวัขอ้ท่ีจะสนทนาร่วมกบัการสวด
ออ้นวอน

•เชิญสมาชิกโควรัมหรือพี่นอ้งสตรี
สมาคมสงเคราะห์เตรียมมาแบ่งปันความ
คิดและประสบการณ์ของพวกเขา

•เช้ือเชิญใหส้มาชิกแบ่งปันประสบการณ์ท่ีไดป้ฏิบติัตามความ
ประทบัใจและแผนจากการประชุมคร้ังก่อน

•บอกหวัขอ้การประชุมและกระตุน้ใหส้มาชิกหารือกันเก่ียวกบั
หวัขอ้นั้นโดยมองหาวธีิแกไ้ขและการน�าทางจากพระคมัภีร์
ถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

•วางแผนปฏิบัติตามท่ีสนทนาอาจรวมถึงแผนกลุ่มหรือแผนซ่ึง
แต่ละบุคคลคิดเอง

•ครอบครองการสนทนา

•พยายามโนม้นา้วผูอ่ื้นใหเ้ช่ือแนวคิดของตน

•สนทนาประเดน็ท่ีละเอียดอ่อนหรือไม่พึงเปิดเผย

•สอนบทเรียน

•กดดนัใหค้นใดคนหน่ึงมีส่วนร่วม

•ติดตามแผนและงานมอบหมายท่ีใหไ้ว้
ระหวา่งการประชุมสภา

•หาวธีิใหผู้ไ้ม่สามารถเขา้ร่วมการประชุม
เพราะการเรียกหรือเหตุผลอ่ืนไดมี้ส่วนร่วม
ดว้ยใหพ้วกเขารู้แผนท่ีวางไว้

•เปิดโอกาสใหส้มาชิกแบ่งปันประสบการณ์
ในการประชุมคร้ังต่อๆไป

• เราจะท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อปฏิบติัศาสนกิจต่อคนรอบ
ขา้ง(ดูโมไซยาห์23:18)

• เราจะจดัล�าดบัความรับผดิชอบท่ีแตกต่างกนัของ
เราไดอ้ยา่งไร

• เราจะแบ่งปันพระกิตติคุณกบัมิตรสหายและเพ่ือน
บา้นของเราอยา่งไร(ดูแอลมา17)

• เราจะป้องกนัตวัเราและครอบครัวเราจากส่ือท่ีไม่
เหมาะสมและส่ือลามกไดอ้ยา่งไร

• เราจะท�าอะไรเพื่อใหค้ �าปรึกษาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหลู้กๆและเยาวชนในวอร์ดของเรา

• เราจะมีส่วนร่วมในงานประวติัครอบครัวและการ
นมสัการในพระวหิารมากข้ึนไดอ้ยา่งไร

• เราจะอญัเชิญความช่วยเหลือจากพระเจา้ไดอ้ยา่งไร
ขณะท่ีเราหาค�าตอบใหค้ �าถามของเราและพยายาม
เขา้ใจพระกิตติคุณใหลึ้กซ้ึงข้ึน

• เราจะเสริมสร้างประจกัษพ์ยานของเราในพระเจา้
และพระกิตติคุณของพระองคแ์ละช่วยใหค้รอบครัว
เราพึ่งพาตนเองทางวญิญาณไดอ้ยา่งไร

หัวข้อส�าหรับการประชุมสภาวนัอาทติย์แรก

แนวคดิส�ำหรบัหัวข้อสนทนำในกำรประชุมสภำอำจมำจำกกำรประชุมฝ่ำยประธำน กำร
ประชุมสภำวอรด์ แผนของภำค ควำมประทับใจที่ผู้น�ำไดร้บัเมื่อพวกเขำปฏิบัตศิำสน
กิจตอ่สมำชิก และกำรกระตุน้เตอืนจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์ หัวข้อตอ่ไปน้ีเป็นเพียง
หัวข้อแนะน�ำ ผู้น�ำอำจทรำบควำมตอ้งกำรอื่นที่พวกเขำรูสึ้กไดร้บักำรดลใจให้พูดถึง

“เร่ืองดีท่ีสดุเร่ืองหน่ึง
เกีย่วกบัการประชมุ
สภานีคื้อทา่นคิดแผน
ปฏิบติัการออกมาได ้
อยา่งแน่นอนตอนทา้ย
การประชมุ”
—ซิสเตอร์จีนบี.บิงแฮมประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามญั

•เตรียมบทเรียน

•มาพร้อมวธีิแกไ้ขหรือแผนปฏิบติัท่ี
ก�าหนดไวแ้ลว้ในใจ

ระหว่างการประชุมสภาก่อนการประชุมสภา

ส่ิงทีต้่องท�า:

ส่ิงทีไ่ม่ควรท�า:

ส่ิงทีต้่องท�า:

ส่ิงทีไ่ม่ควรท�า:

หลงัการประชุมสภา

ส่ิงทีต้่องท�า:
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เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “ของประทานอัน
ล�า้ค่าจากพระผู้ เป็นเจ้า,” 9–11

ข่าวสารของประธานบลัลาร์ดมีหลายหวัขอ้—

อาทิศาสดาพยากรณ์ศรัทธาในพระคริสต์ศีลระลึก

และการรับใช—้สมาชิกของโควรัมหรือสมาคม

สงเคราะห์อาจพบหวัขอ้อ่ืนท่ีมีความหมายเป็นพิเศษ

เช้ือเชิญใหส้มาชิกแบ่งปันบางอยา่งจากข่าวสารน้ีท่ี

สร้างแรงบนัดาลใจพวกเขาเราพบค�าเช้ือเชิญหรือ

พรท่ีสญัญาไวอ้ะไรบา้งในข่าวสารของประธาน

บลัลาร์ดท่านอาจจะเช้ือเชิญใหส้มาชิกไตร่ตรองสกั

สองสามนาทีวา่พวกเขารู้สึกไดรั้บแรงบนัดาลใจให้

ท�าอะไรอนัเน่ืองจากการสนทนาน้ี

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน, “ใจของศาสดา
พยากรณ์,” 17–20

เพื่อช่วยใหส้มาชิก“เขา้ใจความยิง่ใหญ่”ของ

การเรียกศาสดาพยากรณ์คนใหม่ท่านอาจจะเช้ือ

เชิญใหพ้วกเขาคน้ควา้ข่าวสารของเอล็เดอร์สตีเวน-

สนัโดยมองหาความจริงและขอ้คิดท่ีช่วยใหพ้วกเขา

เขา้ใจนยัส�าคญัและความศกัด์ิสิทธ์ิของขั้นตอนอนั

สูงส่งน้ีท่านอาจเช้ือเชิญใหส้มาชิกแบ่งปันส่ิงท่ีพวก

เขารู้สึกระหวา่งการชุมนุมศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงประธานเนล-

สนัไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ป็นประธานศาสนจกัร

ท่านอาจจะวาดรูปหวัใจไวบ้นกระดานและขอให้

สมาชิกเขียนค�าหรือวลีไวใ้นหวัใจนั้นท่ีบ่งบอกจิตใจ

และอุปนิสยัของประธานเนลสนัประธานเนลสนั

สอนอะไรท่ีเป็นพรแก่เรา

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “ศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้ เป็นเจ้า,” 24–27

การสนทนาข่าวสารของเอล็เดอร์แอนเดอร์เซ็น

จะเสริมสร้างศรัทธาของสมาชิกในศาสดาพยากรณ์

ท่ีมีชีวติอยู่ท่านอาจจะเช้ือเชิญใหพ้วกเขาคน้ควา้

ข่าวสารเพื่อหาส่ิงท่ีช่วยใหพ้วกเขาเขา้ใจวา่เหตุ

ใดพระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีศาสดาพยากรณ์บนแผน่ดิน

โลกและเหตุใดเราจึงท�าตามพวกท่านเราไดรั้บพร

อยา่งไรเพราะเรามีศาสดาพยากรณ์สมาชิกอาจจะ

แบ่งปันวา่พวกเขามีประจกัษพ์ยานไดอ้ยา่งไรวา่

ประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนัเป็นศาสดาพยากรณ์

ของพระเจา้และประธานศาสนจกัรของพระเยซู

คริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย

เดวดิ เอ. เบดนาร์, “อ่อนโยนและใจ
นอบน้อม,” 30–33

เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหส้นทนาข่าวสารของ

เอล็เดอร์เบดนาร์ท่านอาจจะเขียนบนกระดานวา่ 

ความอ่อนโยนคือ . . . และ ความอ่อนโยนไม่ใช่ . . .

จากนั้นใหส้มาชิกคน้ควา้ข่าวสารของเอล็เดอร์เบด-

นาร์และเขียนวลีท่ีพวกเขาจะใชเ้ติมขอ้ความเหล่า

น้ีใหส้มบูรณ์ไวบ้นกระดานเราเรียนรู้อะไรจาก

ข่าวสารน้ีท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราอ่อนโยนมากข้ึน

มีแบบอยา่งอะไรบา้งของความอ่อนโยนท่ีเรานึกถึง

เราจะประยกุตใ์ชค้ �าแนะน�าของเอล็เดอร์เบดนาร์ท่ี

ใหอ่้อนโยนมากข้ึนไดอ้ยา่งไร

“ตัง้ใจมองหาวิธรีวม
ขา่วสาร [การประชมุใหญ่
สามญั] ไวใ้นการสงัสรรค ์
ครอบครวั การสอนพระ
กิตติคณุ [และ] การ
สนทนากบัครอบครวัและ
มิตรสหาย”
ประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนั,“ขอให้
เรารุดไป,”เลียโฮนา,พ.ค.2018,118.

ในวนัอำทิตย์ที่สองและสำมของแตล่ะเดอืนโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมำคมสงเครำะห์
จะเรยีนรูจ้ำกค�ำสอนของผู้น�ำศำสนจักรจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ล่ำสุด ควรเน้น
ข่าวสารจากสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง อย่ำงไรก็ดที่ำน
จะสนทนำข่ำวสำรเรือ่งใดก็ ไดจ้ำกกำรประชุมใหญ่ครัง้ล่ำสุดตำมควำมตอ้งกำรในท้อง
ที่และกำรดลใจจำกพระวญิญำณ

ในกรณีส่วนใหญ่ ฝ่ำยประธำนโควรมัเอ็ลเดอรห์รอืฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์
จะเลือกข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่ ให้ศึกษำบนพืน้ฐำนควำมตอ้งกำรของสมำชิก แต่
อธิกำรหรอืประธำนสเตคจะให้ข้อมูล ผู้น�ำอำจเลือกข่ำวสำรเกี่ยวกับหัวข้อที่เพิ่ง
สนทนำในกำรประชุมสภำวนัอำทิตย์แรก หรอืพวกเขำอำจเลือกข่ำวสำรอีกเรือ่งหน่ึง
ตำมกำรดลใจจำกพระวญิญำณ

ผู้น�ำและครคูวรหำวธิีกระตุน้ให้สมำชิกอ่ำนข่ำวสำรที่เลือกไวล้่วงหน้ำและเตรยีม
มำแบ่งปันควำมจรงิพระกิตตคิณุและแนวคดิเกี่ยวกับวธิีปฏิบัตติำมควำมจรงิเหล่ำ
น้ัน กิจกรรมกำรเรยีนรูท้ี่เสนอไวด้ำ้นล่ำง ซ่ึงอิงกับหลักธรรมใน การสอนในวธิีของ
พระผู้ช่วยให้รอด สำมำรถช่วยให้สมำชิกเรยีนรูจ้ำกข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่สำมัญ

การประชุม

วนัอาทติย์ทีส่องและสาม



141พฤษภาคม 2018

บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน, “เยาวชนหญิง
ในงาน,” 36–38

ค�าถามเป็นวธีิเช้ือเชิญใหไ้ตร่ตรองวธีิหน่ึงท่าน

อาจจะเขียนค�าถามสองสามขอ้ท่ีข่าวสารของซิสเตอร์

ออสคาร์สนัตอบไวบ้นกระดานเช่นเราจะให้

เยาวชนหญิงมีส่วนในงานของพระเจ้าได้อย่างไร

เช้ือเชิญใหส้มาชิกคน้ควา้ข่าวสารของเธอเพื่อหาค�า

ตอบของค�าถามเหล่าน้ีและสนทนาส่ิงท่ีพวกเขาเรียน

รู้พรอะไรเกิดข้ึนบา้งเม่ือเยาวชนหญิงมีส่วนในการ

ปฏิบติัศาสนกิจบางทีสมาชิกชั้นเรียนอาจจะแบ่ง

ปันประสบการณ์ท่ีเคยมีเม่ือปฏิบติัศาสนกิจเคียงขา้ง

เยาวชนหญิงจากการสนทนาของเราเรารู้สึกถึงแรง

บนัดาลใจใหท้�าอะไร

เดล จ.ี เรนลนัด์, “ประวติัครอบครัวและ
งานพระวิหาร:  การผนึกและการเยียวยา,” 
46–49

เอล็เดอร์เรนลนัดพ์ดูถึงนิมิตท่ีเอเสเคียลเห็นพระ

วหิารมีสายน�้าไหลออกมา(ดูเอเสเคียล47:8–9)

บางทีสมาชิกคนหน่ึงของโควรัมหรือสมาคม

สงเคราะห์อาจวาดรูปนิมิตน้ีบนกระดานพรของ

พระวหิารและงานประวติัครอบครัวเหมือนสายน�้า

ในนิมิตของเอเสเคียลอยา่งไรท่านอาจจะเช้ือเชิญ

ใหส้มาชิกชั้นเรียนพดูถึงพรของงานพระวหิารและ

ประวติัครอบครัวท่ีพวกเขาเคยประสบเราจะท�า

อะไรไดบ้า้งเพื่อท�าใหป้ระวติัครอบครัวและงานพระ

วหิารเกิดข้ึนเป็นประจ�าสม�่าเสมอมากข้ึนในชีวติเรา

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “โควรัม
เอล็เดอร์,” 55–58

ในโควรัมเอล็เดอร์ท่านอาจจะเช้ือเชิญให้

สมาชิกโควรัมอ่านข่าวสารของเอล็เดอร์คริสทอฟ-

เฟอร์สนัในหวัขอ้เร่ือง“จุดประสงคข์องการ

เปล่ียนแปลงเหล่าน้ี”เราจะท�าอะไรไดบ้า้งเพ่ือใหเ้รา

บรรลุจุดประสงคเ์หล่าน้ีในสมาคมสงเคราะห์ท่าน

อาจจะขอใหบ้างคนสรุปการเปล่ียนแปลงในโควรัม

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคตามท่ีเอล็เดอร์คริสทอฟ-

เฟอร์สนัอธิบายจากนั้นพ่ีนอ้งสตรีอาจจะระบุหลกั

ธรรมท่ีบอกไวใ้นการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีสามารถ

ประยกุตใ์ชก้บังานของสมาคมสงเคราะห์ได้ใน

โควรัมเอล็เดอร์หรือสมาคมสงเคราะห์สมาชิกอาจจะ

สนทนาส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้จากเร่ืองราวของบราเดอร์
โกทส์และวธีิประยกุตใ์ชก้บังานของพวกเขา

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, “ดเูถิด !  กองทัพ
ของพระเจ้า,” 58–61

บางทีการร้องฟังหรืออ่านค�าร้องของเพลง

“ดูเถิด!กองทพัของพระเจา้”(เพลงสวด,บทเพลง

ท่ี128)ดว้ยกนัอาจเป็นแรงบนัดาลใจใหส้นทนา

ข่าวสารของเอล็เดอร์ราสแบนด์โควรัมฐานะปุโรหิต

และสมาคมสงเคราะห์เหมือนกองทพัของพระเจา้

อยา่งไรสมาชิกอาจจะมองหาและสนทนาเก่ียวกบั

“พรมากมาย”ท่ีเอล็เดอร์ราสแบนดก์ล่าววา่จะมาจาก

การจดัโครงสร้างใหม่ของโควรัมฐานะปุโรหิตเรา

เคยไดรั้บ—หรือเราหวงัจะไดรั้บ—พรอะไรอีกบา้ง

จากการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีสมาคมสงเคราะห์จะได้

รับพรเช่น“ของประทานท่ีหลากหลาย”และ“การ

ใหค้ �าปรึกษา”เตม็ท่ีมากข้ึนไดอ้ยา่งไร

เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “การปฏิบัติศาสนกิจท่ี
ได้รับการดลใจ,” 61–64

ประธานอายริงกก์ล่าวถึงค�าพดูการประชุมศีล

ระลึกของชายสองคนเก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจท่ี

ประธานอายริงกป์ระทบัใจบางทีท่านอาจจะขอให้

สมาชิกโควรัมหรือสมาชิกสมาคมสงเคราะห์คร่ึง

หอ้งทบทวนค�าพดูของเดก็หนุ่มวยั14ปีและอีกคร่ึง

หอ้งทบทวนเร่ืองเก่ียวกบัผูส้อนประจ�าบา้นขณะท่ี

พวกเขาอ่านสมาชิกอาจจะนึกถึงค�าแนะน�าท่ีพวก

เขาจะใหเ้ยาวชนชายหรือเยาวชนหญิงท่ีเพิ่งไดรั้บ

มอบหมายใหป้ฏิบติัศาสนกิจต่อคนบางคนเราจะ

“ไดรั้บการดลใจมากข้ึนและมีจิตกศุลในการปฏิบติั

ศาสนกิจ...ของเรา”ไดอ้ยา่งไร

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์, “อ�านาจของฐานะ
ปุโรหิต,” 65–68

เพื่อเร่ิมการสนทนาท่านอาจจะเขียนช่ือส่ีหวัขอ้

ในข่าวสารของประธานโอค๊ส์ไวบ้นกระดานจาก

นั้นใหส้มาชิกอ่านคนละหน่ึงหวัขอ้ในใจแลว้เขียน

หน่ึงประโยคบนกระดานเพื่อสรุปข่าวสารหลกัของ

หวัขอ้นั้นจากนั้นสมาชิกอาจจะแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขา

รู้สึกถึงแรงบนัดาลใจใหท้�าเน่ืองจากส่ิงท่ีพวกเขาอ่าน

การรับใชข้องเราผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตหรือพี่นอ้งสตรี

สมาคมสงเคราะห์จะดีข้ึนอยา่งไรเม่ือเราประยกุตใ์ช้

ข่าวสารของประธานโอค๊ส์

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “การปฏิบัติศาสน
กิจด้วยพลงัและสิทธิอ�านาจของพระผู้ เป็น
เจ้า,” 68–75

ประธานเนลสนัเช้ือเชิญใหผู้ด้ �ารงฐานะปุโรหิต

“ลุกข้ึน”มาใชฐ้านะปุโรหิตใหเ้ป็นพรแก่บุตรธิดา

ของพระบิดาบนสวรรค์เช้ือเชิญใหส้มาชิกของโคว-

รัมหรือสมาคมสงเคราะห์คน้หาตวัอยา่งท่ีประธาน

เนลสนัใหไ้วแ้ละสนทนาวา่ตวัอยา่งเหล่านั้นช่วยให้

พวกเขาเขา้ใจอยา่งไรวา่จะใชฐ้านะปุโรหิตใหเ้ป็นพร

แก่ครอบครัวและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไรประสบการณ์อะไร

บา้งท่ีเราสามารถแบ่งปันไดเ้ม่ือเราไดรั้บพรจากอ�านาจ

ฐานะปุโรหิตเราจะช่วยใหผู้อ่ื้นหรือตวัเราเองมีศรัทธา

ท่ีจะใชฐ้านะปุโรหิตของพระผูเ้ป็นเจา้“ปฏิบติัศาสน-

กิจในพระนามของพระองค”์ไดอ้ยา่งไร

เรย์นา ไอ. อะบูร์โต, “พร้อมใจกัน,” 78–80
ข่าวสารของซิสเตอร์อะบูร์โตใหโ้อกาสโควรัม

หรือสมาคมสงเคราะห์ของท่านไดป้ระเมินวา่ท่าน

ก�าลงัท�างานเป็นหน่ึงเดียวกนัมากเพียงใดในงานของ

พระเจา้เพื่อช่วยสมาชิกท�าส่ิงน้ีท่านอาจจะใหดู้ภาพ

ผเีส้ือจกัรพรรดิการเสดจ็เยอืนชาวนีไฟของพระผู ้

ช่วยใหร้อด(ดูหนังสือภาพพระกิตติคุณ,82,83,84)

และงานเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจกัร(ดูLDS.org)

สมาชิกอาจคน้ควา้ข่าวสารและคน้หาวธีิท่ีซิสเตอร์

อะบูร์โตใชต้วัอยา่งเหล่าน้ีสอนเร่ืองจุดประสงคแ์ละ

พรของการท�างานเป็นหน่ึงเดียวกนัเราจะท�าอะไรได้

บา้งเพื่อ“พร้อมใจกนั”ท�างาน
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เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “พระวิญญาณของ
พระองค์สถิตกับท่าน,” 86–89

เพื่อใหท่้านปรารถนาและสามารถรับพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิไดม้ากข้ึนประธานอายริงกเ์ล่า

ประสบการณ์ส่วนตวัหลายเร่ืองและใหค้ �าแนะน�า

ท่ีจ�าเพาะเจาะจงหลงัจากทบทวนประสบการณ์

เหล่านั้นสมาชิกในโควรัมหรือสมาคมสงเคราะห์

ของท่านมีความทรงจ�าอะไรคลา้ยกนับา้งเม่ือพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิทรงสมัผสัใจพวกเขาหรือยนืยนั

ความจริงบางทีสมาชิกอาจจะเขียนแนวทางท่ี

ประธานอายริงกแ์บ่งปันไวบ้นกระดานเพื่อช่วย

“เปิดใจเรารับการปฏิบติัศาสนกิจของพระวญิญาณ”

การท�าตามค�าแนะน�าของท่านจะช่วยเราในชีวติ

เราเองและในครอบครัวเราในโควรัมหรือสมาคม

สงเคราะห์ของเราอยา่งไร

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์, “เร่ืองเลก็และ
เรียบง่าย,” 89–92

ข่าวสารของประธานโอค๊ส์ประกอบดว้ยอุป-

ลกัษณ์ท่ีสอนวา่เร่ืองเลก็และเรียบง่ายจะเกิดผลดี

หรือไม่ดีไดอ้ยา่งไรอุปลกัษณ์เหล่าน้ีรวมถึงรากไม้

ทีมพายเรือเกลียวเชือกและน�้าหยดสมาชิกอาจจะ

อ่านอุปลกัษณ์เหล่าน้ีและสนทนาส่ิงท่ีสอนเก่ียวกบั

พลงัอ�านาจของการท�าเร่ืองเลก็และเรียบง่ายอยา่ง

สม�่าเสมอเร่ืองเลก็และเรียบง่ายเร่ืองใดท่ีน�าอิทธิพล

ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเขา้มาในชีวติเราเช้ือเชิญ

ใหส้มาชิกไตร่ตรองวา่พวกเขาไดรั้บการกระตุน้

เตือนใหท้�าอะไรตามค�าแนะน�าของประธานโอค๊ส์

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “การเปิดเผย
ส�าหรับศาสนจักร การเปิดเผยส�าหรับ
ชีวิตเรา,” 93–96

ในข่าวสารของประธานเนลสนัท่านขอร้องให้

เราเพิ่ม“สมรรถภาพทางวญิญาณเพื่อรับการเปิดเผย”

เพื่อช่วยสมาชิกท�าตามค�าแนะน�าดงักล่าวท่านอาจ

จะเขียนค�าถามท�านองน้ีไวบ้นกระดาน:เหตุใดเราจึง

ตอ้งไดรั้บการเปิดเผยเราจะเพิ่มสมรรถภาพเพื่อรับ

การเปิดเผย—ทั้งโดยส่วนตวัและเม่ือเราหารือกนัได้

อยา่งไรประธานเนลสนัสญัญาพรอะไรบา้งหากเรา

จะแสวงหาการเปิดเผยแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มให้

แต่ละกลุ่มหาและแบ่งปันค�าตอบของค�าถามหน่ึงขอ้

เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง, “พระคริสต์เจ้า
คืนชีพวนันี,้” 97–98

สมาชิกของโควรัมหรือสมาคมสงเคราะห์จะ

เรียนรู้อะไรไดบ้า้งจากข่าวสารของเอล็เดอร์กอง

เก่ียวกบัพนัธสญัญาของเราและการชดใชข้องพระ

เยซูคริสต์ท่านอาจจะเช้ือเชิญใหส้มาชิกคน้ควา้

ข่าวสารมองหาพรท่ีการชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อด

และพนัธสญัญาของเรา—รวมกนั—มอบใหเ้ราจาก

นั้นท่านอาจจะถามค�าถามท�านองน้ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวก

เขาพบ:พนัธสญัญาของเราและการชดใช้“เปิดทาง

และปูทางใหเ้ราสูงส่ง”อยา่งไรช่วยใหเ้ราจบัอะไร

และปล่อยอะไร

อูลส์ิเสส ซวาเรส, “ศาสดาพยากรณ์
พูดโดยอ�านาจของพระวิญญาณ
ศักด์ิสิทธ์ิ,” 98–99

ข่าวสารของเอล็เดอร์ซวาเรสสามารถเป็นแรง

บนัดาลใจใหเ้ราปฏิบติัดว้ยศรัทธาเม่ือเรารู้สึกวา่เรา

ท�าตามพระประสงคข์องพระเจา้ไม่ดีพอเอล็เดอร์

ซวาเรสรับการปลอบโยนและความมัน่ใจอยา่งไร

เม่ือท่านไดรั้บการเรียกเป็นอคัรสาวกคนใหม่ท่าน

เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ของการไดรั้บเรียก

เป็นประธานคณะเผยแผ่เราจะเรียนรู้อะไรไดบ้า้ง

จากประสบการณ์ของท่านใหเ้วลาสมาชิกแบ่งปัน

ประสบการณ์เม่ือพวกเขารู้สึกไม่แน่ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ี

พระเจา้ทรงตอ้งการใหพ้วกเขาท�าพวกเขาท�าอะไร

เพื่อใหมี้ศรัทธาเดินหนา้ต่อไป

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “อยู่กับพวกเขา
และท�าให้พวกเขาเข้มแขง็ขึน้,” 101–103

เม่ือสมาชิกของโควรัมหรือสมาคมสงเคราะห์

ทราบเร่ืองการเปล่ียน“แนวคิดการปฏิบติัศาสนกิจ

ของฐานะปุโรหิตและสมาคมสงเคราะห์”พวกเขา

มีค�าถามอะไรบา้งข่าวสารของเอล็เดอร์ฮอลแลนด์

อาจใหค้ �าตอบสมาชิกอาจจะมองหาหลกัธรรมพระ

กิตติคุณท่ีเอล็เดอร์ฮอลแลนดส์อนวา่เป็นรากฐานของ

การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเราพบค�าเช้ือเชิญอะไรบา้ง

ในข่าวสารของท่านท่านสญัญาพรอะไรบา้งวธีิใหม่

เหล่าน้ีท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจจะช่วยใหเ้ราเป็น

“สานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระคริสต”์ไดอ้ยา่งไร

รปูแบบการประชมุ 
ของเรา

แบ่งปันประสบการณ์เม่ือปฏิบติัตาม
ความประทบัใจและค�าเช้ือเชิญท่ีได้

รับในการประชุมคร้ังก่อนของฐานะปุโรหิต
หรือสมาคมสงเคราะห์(น�าโดยสมาชิกใน
ฝ่ายประธาน)

1. 

เรียนรู้ด้วยกนั(น�าโดยครูท่ีไดรั้บ
เรียก)บ่อยคร้ังจะเป็นประโยชนถ์า้

เช้ือเชิญใหส้มาชิกท�าดงัน้ี

ก.คน้หาบางอยา่งในข่าวสารการประชุม
ใหญ่(เช่นค�าตอบของค�าถามขอ้ความ
ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจหรือตวัอยา่งของ
หลกัธรรม)

ข.แบ่งปันและสนทนาส่ิงท่ีพวกเขาพบ

ค.พิจารณาวา่จะประยกุตใ์ชข่้าวสารกบั
ชีวติและประสบการณ์ของพวกเขา
อยา่งไร

2. 

วางแผนปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม(น�าโดยสมาชิกในฝ่าย

ประธาน)

3. 
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จนี บี. บิงแฮม, “การปฏิบัติศาสนกิจดงัท่ี
พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�า,” 104–107

ในข่าวสารของซิสเตอร์บิงแฮมเธอเช้ือเชิญให้

เราถามค�าถามตวัเราเองท่ีสามารถช้ีน�าการปฏิบติั

ศาสนกิจของเราสมาชิกอาจจะสนทนาวา่ค�าถาม

เหล่าน้ีจะช้ีน�าความพยายามของพวกเขาไดอ้ยา่งไร

และจากนั้นใหม้องหาค�าตอบใหก้บัค�าถามของซิส-

เตอร์บิงแฮมท่ีวา่“[การปฏิบติัศาสนกิจ]เป็นเช่นไร”

ท่านอาจจะใชเ้วลาทบทวนตวัอยา่งบางเร่ืองท่ีซิสเตอร์

บิงแฮมกล่าวถึงผูป้ฏิบติัศาสนกิจแต่ละคนและเช้ือ

เชิญใหส้มาชิกแบ่งปันตวัอยา่งของพวกเขาเองเรา

พบอะไรในข่าวสารของซิสเตอร์บิงแฮมท่ีท�าใหเ้รา

เขา้ใจเพิ่มมากข้ึนวา่เหตุใดเราจึงปฏิบติัศาสนกิจและ

จะปฏิบติัศาสนกิจอยา่งไร

ดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ, “มองดชูายคนนี ้!,” 
107–110

เราจะช่วยใหค้นบางคนเขา้ใจอยา่งไรวา่การพลี

พระชนมชี์พเพื่อการชดใชแ้ละการฟ้ืนคืนพระชนม์

ของพระเยซูคริสตเ์ป็นเหตุการณ์ส�าคญัท่ีสุดใน

ประวติัศาสตร์โลกเช้ือเชิญใหส้มาชิกไตร่ตรอง

ค�าถามน้ีขณะพวกเขาอ่านข่าวสารของเอล็เดอร์

อุคทด์อร์ฟพวกเขาพบอะไรท่ีจะช่วยอธิบายวา่ท�าไม

เหตุการณ์เหล่าน้ีจึงส�าคญัต่อพวกเขามากหลงัจาก

สนทนาสมาชิกชั้นเรียนอาจจะพดูคุยกนัวา่“มองดู

ชายคนน้ี”มีความหมายต่อพวกเขาอยา่งไรเราเคย

เรียนรู้ท่ีจะ“มองดูชายคนน้ี”อยา่งไร

เควนทนิ แอล. คุก, “เตรียมพบพระผู้
เป็นเจ้า,” 114–117

ท่านอาจจะเร่ิมการสนทนาข่าวสารของเอล็เดอร์

คุกโดยเชิญสมาชิกคนหน่ึงสรุปการฟ้ืนฟกูญุแจฐานะ

ปุโรหิตในพระวหิารเคิร์ทแลนด์จากข่าวสารของ

เอล็เดอร์คุกศาสนจกัรมีความรับผดิชอบอะไรบา้ง

เก่ียวกบักญุแจเหล่าน้ีความรับผดิชอบเหล่าน้ีประจกัษ์

ในศาสนจกัรทุกวนัน้ีอยา่งไรเขียนค�าวา่ ความชอบ

ธรรม ความเป็นหน่ึงเดียวและ ความเสมอภาคไวบ้น

กระดานและขอใหส้มาชิกแบ่งปันขอ้คิดท่ีไดเ้ก่ียว

กบัหลกัธรรมแต่ละอยา่งน้ีจากข่าวสารของเอล็เดอร์

คุกหลกัธรรมเหล่าน้ีช่วยเราท�าความรับผดิชอบอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนจกัรใหเ้กิดสมัฤทธิผลอยา่งไร

ในวนัอำทิตย์ที่ส่ีของแตล่ะเดอืน โควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมำคมสงเครำะห์สนทนำ
หัวข้อที่ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองเลือกไว ้หัวข้อวนัอำทิตย์
ที่ส่ีจะปรบัให้เป็นปัจจุบันหลังกำรประชุมใหญ่สำมัญทุกครัง้ นับจำกน้ีจนถึงกำร
ประชุมใหญ่สำมัญครัง้หน้ำ หัวข้อคอื “กำรปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ผู้อื่น” แตล่ะเดอืน 
ผู้น�ำหรอืครจูะเลือกน�ำกำรสนทนำเกี่ยวกับหลักธรรมใดหลักธรรมหน่ึงตอ่ไปน้ี
เกี่ยวกับกำรปฏิบัตศิำสนกิจ

ดแูหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อสนับสนุนกำรสนทนำเรือ่งกำรปฏิบัติไดท้ี่ ministering .lds .org และ
บทควำมเรือ่ง “หลักธรรมของกำรปฏิบัตศิำสนกิจ” ใน เลียโฮนา ฉบับตอ่ๆ ไป

ปฏิบัตศิาสนกจิหมายถงึอะไร
 การปฏิบัติศาสนกิจมีความหมายอยา่งไร

ต่อสมาชิกในวอร์ดหรือสาขาของท่านเพื่อหาค�า

ตอบท่านอาจจะเขียนค�าวา่ การปฏิบัติศาสนกิจ

ไวบ้นกระดานและเชิญสมาชิกเขียนหลายๆค�าท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัศาสนกิจไวร้อบๆค�านั้น

สมาชิกอาจจะหาค�าหรือวลีเพิ่มเติมไดจ้ากพระ

คมัภีร์ต่อไปน้ี:มทัธิว25:34–40;ลกูา10:25–37;

2นีไฟ25:26;โมไซยาห์18:8–9;3นีไฟ18:25;

และหลกัค�าสอนและพนัธสญัญา81:5เราเรียน

รู้อะไรจากขอ้เหล่าน้ีเก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจ

ท่านอาจจะขอใหส้มาชิกยกตวัอยา่งการปฏิบติั

ศาสนกิจท่ีพวกเขาเคยเห็นการปฏิบติัศาสนกิจ

ของเราจะช่วยตอบรับความตอ้งการทางวญิญาณ

และทางโลกของผูค้นไดอ้ยา่งไรจะช่วยใหผู้ค้น

เขา้มาใกลพ้ระคริสตม์ากข้ึนไดอ้ยา่งไร

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างทีด่ี
พร้อมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

เพื่อเรียนรู้วธีิปฏิบติัศาสนกิจอยา่งมี

ประสิทธิผลสมาชิกอาจจะแบ่งปันเร่ืองราวจาก

พระคมัภีร์ซ่ึงพระผูช่้วยใหร้อดทรงปฏิบติัศาสน-

การประชุม

วนัอาทติย์ทีส่ี่
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ค่าของจติวญิญาณใหญ่ยิง่ในสายพระเนตร
ของพระผู้เป็นเจ้า

ประสบการณ์ของพวกบุตรของโมไซยาห์แสดง

ใหเ้ห็นวา่เรามองผูค้นอยา่งไรเราจะปฏิบติัศาสนกิจ

ต่อพวกเขาอยา่งนั้นท่านอาจจะเขียนบนกระดานวา่ 

ชาวนีไฟมองชาวเลมนัอย่างไรและพวกบตุรของ

โมไซยาห์มองชาวเลมนัอย่างไรจากนั้นใหส้มาชิก

คน้ควา้โมไซยาห์28:1–3และแอลมา26:23–26

เพื่อหาค�าและวลีมาเขียนใตแ้ต่ละขอ้ความการ

เปรียบเทียบน้ีสอนอะไรเราในเร่ืองท่ีวา่เรามองผูค้น

อยา่งไรเราจะปฏิบติัศาสนกิจต่อพวกเขาอยา่งนั้นเรา

จะฝึกมองผูค้นใหเ้หมือนพระผูเ้ป็นเจา้ทรงมองพวก

เขามากข้ึนไดอ้ยา่งไร(ดูคพ.18:10–16)

ผู้ปฏิบัตศิาสนกจิทีแ่ท้จริงมุ่งเน้นความ
ต้องการของผู้อืน่

เพื่อช่วยใหส้มาชิกเขา้ใจคุณค่าของการมุ่งเนน้

ความตอ้งการของผูอ่ื้นมากข้ึนขณะท่ีเราปฏิบติัศาสน-

กิจท่านอาจจะเปรียบเทียบการปฏิบติัศาสนกิจกบั

การใหแ้ละรับของขวญัเราเคยไดรั้บของขวญัท่ีมี

ความหมายจากคนท่ีรู้ชดัวา่เราตอ้งการหรืออยากได้

อะไรหรือไม่การปฏิบติัศาสนกิจคลา้ยกบัการให้

ของขวญัเช่นนั้นอยา่งไรท่านอาจจะสนทนาเร่ือง

ต่างๆจากการประชุมใหญ่สามญัคร้ังล่าสุดท่ีแสดง

ใหเ้ห็นวธีิท่ีผูค้นปฏิบติัศาสนกิจตามความตอ้งการ

ของผูอ่ื้น(ดูตวัอยา่งในจีนบี.บิงแฮม,“การปฏิบติั

ศาสนกิจดงัท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงท�า,”เลียโฮนา,

พ.ค.2018)สมาชิกอาจจะแบ่งปันเร่ืองอ่ืนท่ีแสดงให้

เห็นหลกัธรรมน้ีไดเ้ช่นกนั

เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผูอ่ื้นตอ้งการอะไรเช้ือ

เชิญใหส้มาชิกแต่ละคนเขียนรายช่ือคนท่ีพวกเขา

ปฏิบติัศาสนกิจพวกเขาอาจจะเขียนค�าตอบของ

ค�าถามท่ีวา่“บุคคลน้ีตอ้งการอะไรจึงจะเขา้มาใกล้

พระคริสตม์ากข้ึน”ต่อจากแต่ละช่ือกระตุน้ให้

สมาชิกรวมศาสนพิธีท่ีแต่ละคนอาจตอ้งไดรั้บไว้

ดว้ยใหส้มาชิกตรึกตรองค�าถามน้ีตลอดเวลาและ

แสวงหาการดลใจเพื่อช่วยใหพ้วกเขาหาทางช่วย

เหลือตามความตอ้งการของผูอ่ื้น

พระเจ้าทรงต้องการให้เรายอมรับการ
ปฏิบัตศิาสนกจิจากผู้อืน่

เอล็เดอร์โรเบิร์ตดี.เฮลส์กล่าววา่“แผนพระ

กิตติคุณเรียกร้องการใหแ้ละการรับ...เวลาล�าบาก

แต่ละคนมกัจะพดูวา่‘ฉนัท�าเองได’้...‘ฉนัดูแลตวั

เองได’้กล่าวกนัวา่ไม่มีใครร�่ ารวยจนเขาไม่ตอ้งการ

ความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นไม่มีใครยากไร้จนไม่เกิด

กิจต่อผูอ่ื้น—หลายตวัอยา่งอยูใ่นยอห์น4–6และ

มาระโก2:1–12สมาชิกอาจจะแบ่งปันส่ิงท่ีพวก

เขาประทบัใจเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีและหลกัธรรมท่ี

พวกเขาเรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจตวัอยา่ง

เช่นพระผูช่้วยใหร้อดทรงรับใชผู้อ่ื้นดว้ยพระองค์

เองอยา่งไรพระองคท์รงหาทางช่วยเหลือตามความ

ตอ้งการทางวญิญาณและความตอ้งการทางโลก

ของผูค้นอยา่งไรสมาชิกชั้นเรียนอาจจะพดูถึงเวลา

ท่ีพวกเขาเคยเห็นผูค้นใชห้ลกัธรรมเหล่าน้ีในการ

ปฏิบติัศาสนกิจ

การปฏิบัตศิาสนกจิมคีวามรักเหมอืนพระ
คริสต์เป็นแรงจูงใจ

เพื่อส�ารวจพลงัของการปฏิบติัศาสนกิจท่ีมีความ

รักเหมือนพระคริสตเ์ป็นแรงจูงใจท่านอาจจะเขียน

ประโยคต่อไปน้ีไวบ้นกระดานและเช้ือเชิญให้

สมาชิกเติมค�าในช่องวา่ง: เม่ือฉันรักคนท่ีฉันรับใช้

อย่างแท้จริง ฉัน              เม่ือฉันรับใช้เพราะ

เหตผุลอ่ืน ฉัน           เราจะท�าอะไรไดบ้า้ง

เพื่อใหก้ารปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นมีความรักเหมือน

พระคริสตเ์ป็นแรงจูงใจเราพฒันาความรักเหมือน

พระคริสตต่์อคนท่ีเราไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั

ศาสนกิจอยา่งไร(ดูโมโรไน7:45–48)บางทีสมาชิก

อาจจะยกตวัอยา่งการปฏิบติัศาสนกิจท่ีมีความรัก

เหมือนพระคริสตเ์ป็นแรงบนัดาลใจ

พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้บุตรธิดาทุก
คนของพระองค์ได้รับการดูแลเอาใจใส่

ประธานรัสเซลล์เอม็.เนลสนักล่าววา่“ตรา

สญัลกัษณ์ของศาสนจกัรท่ีแทจ้ริงและด�ารงอยู่

ของพระเจา้คือการพยายามปฏิบติัศาสนกิจอยา่งมี

ระเบียบและถกูทิศทางต่อบุตรธิดาแต่ละคนของพระ

ผูเ้ป็นเจา้และครอบครัวของพวกเขา”(“การปฏิบติั

ศาสนกิจดว้ยพลงัและสิทธิอ�านาจของพระผูเ้ป็น

เจา้,”เลียโฮนา,พ.ค.2018,69)ประธานเนลสนัสอน

วา่วธีิท่ี“มีระเบียบและถกูทิศทาง”ซ่ึงศาสนจกัรใช้

ช่วยใหเ้ราดูแลแต่ละบุคคลไดดี้ข้ึนมีอะไรบา้งเหตุ

ใดความพยายามเหล่าน้ีจึงเป็น“ตราสญัลกัษณ์ของ

ศาสนจกัรท่ีแทจ้ริงและด�ารงอยูข่องพระเจา้”(ดู

แนวคิดบางประการในโมไซยาห์18:21–22และ

โมโรไน6:4–6)พรใดเขา้มาในชีวติเราหรือชีวติผูอ่ื้น

เพราะผูค้นปฏิบติัศาสนกิจในการเรียกหรืองานมอบ

หมายของศาสนจกัร

ประโยชนใ์นบางดา้นต่อเพื่อนมนุษย์แนวโนม้ท่ี

จะขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นดว้ยความมัน่ใจและ

มีน�้าใจใหค้วามช่วยเหลือควรเป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมชาติวสิยัของเรา”(“WeCan’tDoItAlone,”

Ensign,Nov.1975,91,93)เหตุใดบางคร้ังเราลงัเล

ท่ีจะยอมรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นการท่ีเราเตม็ใจ

ยอมรับความช่วยเหลือเป็นพรแก่คนท่ีรับใชเ้รา

อยา่งไรใหเ้วลาสมาชิกสกัครู่ไตร่ตรองวธีิท่ีพวกเขา

จะเปิดรับการปฏิบติัศาสนกิจจากผูอ่ื้นมากข้ึน1โค

รินธ์12:13–21บอกอะไรเก่ียวกบัสาเหตุท่ีเราตอ้งมี

กนัและกนั

มหีลายวธีิทีเ่ราสามารถปฏิบัตศิาสนกจิ 
ต่อผู้อืน่

เพื่อช่วยใหส้มาชิกพิจารณาหลายๆวธีิท่ีพวก

เขาสามารถปฏิบติัศาสนกิจต่อกนัท่านอาจเช้ือเชิญ

ใหพ้วกเขาทบทวนข่าวสารของเอล็เดอร์เจฟฟรีย์

อาร์.ฮอลแลนดเ์ร่ือง“อยูก่บัพวกเขาและท�าใหพ้วก

เขาเขม้แขง็ข้ึน”(เลียโฮนา,พ.ค.2018,101–103;ดู

“หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ”ในเลียโฮนา

ฉบบัต่อไป)สมาชิกอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มเลก็ๆและ

แต่ละกลุ่มอาจจะนึกถึงหลายๆเหตุการณ์ท่ีบุคคล

ในเหตุการณ์นั้นอาจตอ้งการความช่วยเหลือจาก

นั้นพวกเขาอาจจะช่วยกนัคิดหาวธีิท่ีผูค้นจะปฏิบติั

ศาสนกิจตามความตอ้งการทางวญิญาณและทางโลก

ของแต่ละบุคคลในเหตุการณ์ขอใหก้ลุ่มแบ่งปัน

แนวคิดและไตร่ตรองวา่แนวคิดท่ีสนทนาจะเป็นพร

แก่คนท่ีพวกเขาปฏิบติัศาสนกิจหรือไม่◼
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“ขา้พเจา้อวยพรใหท่้านคน้พบส่ิงท่ีท่านหยดุพกัไวก่้อนเพื่อ

ท่านจะใชเ้วลาในพระวหิารไดม้ากข้ึน” ประธานรัสเซลล ์

เอม็. เนลสนักล่าวในภาคปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ�า

ปีคร้ังท่ี 188 ของศาสนจกัร “ขา้พเจา้อวยพรใหท่้านมีความ

ปรองดองและความรักมากข้ึนในบา้นและมีความปรารถนา

จะดูแลสมัพนัธภาพครอบครัวนิรันดร์ของท่านใหลึ้กซ้ึงยิง่

ข้ึน “ขา้พเจา้อวยพรใหท่้านมีศรัทธาเพิ่มข้ึนในพระเจา้ 
พระเยซูคริสตแ์ละสามารถท�าตามพระองคไ์ดม้ากข้ึนใน

ฐานะสานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระองค์

“ขา้พเจา้อวยพรใหท่้านเปล่งเสียงในประจกัษพ์ยาน เช่น

ท่ีขา้พเจา้ท�าเวลาน้ีวา่ เราก�าลงัมุ่งท�างานของพระผูเ้ป็นเจา้

ผูท้รงฤทธานุภาพ! พระเยซูคือพระคริสต ์น่ีคือศาสนจกัรของ

พระองค ์ซ่ึงพระองคท์รงก�ากบัดูแลผา่นผูรั้บใชท่ี้พระองค์

ทรงเจิม”




