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บทนำ�

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองจัดทำาหนังสือชุด คำ�สอนของ 
ประธ�นศ�สนจักร เพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระกิตติคุณที ่
ได้รับการฟื้นฟู และใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นผ่านคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ยุค 
สุดท้าย เม่ือศาสนจักรเพ่ิมคำาสอนของประธานท่านอ่ืนในชุดน้ี ท่านจะมีหนังสือ 
อ้างอิงพระกิตติคุณสะสมไว้ใช้ที่บ้านมากขึ้น หนังสือในชุดนี้ออกแบบไว้ให้ใช ้
สำาหรับการศึกษาส่วนตัว การเรียนการสอนในวันอาทิตย์ อีกทั้งสามารถช่วย 
ท่านเตรียมบทเรียนอ่ืนๆ หรือคำาพูด และตอบคำาถามเก่ียวกับหลักคำาสอนของ 
ศาสนจักร

หนังสือเล่มน้ีเน้นคำาสอนของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธผู้รับใช้เป็นประธาน 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม  
ค.ศ. 1945 ถึงวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1951

ศึกษ�ส่วนตัว

ขณะที่ท่านศึกษาคำาสอนของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ จงแสวงหาการ 
ดลใจจากพระวิญญาณร่วมกับการสวดอ้อนวอน คำาถามท้ายบทแต่ละบทจะ 
ช่วยให้ท่านเข้าใจคำาสอนของประธานสมิธและประยุกต์ใช้กับชีวิตท่าน ขณะ 
ศึกษาคำาสอนเหล่านี้ ท่านอาจคิดว่าท่านจะสอนสมาชิกครอบครัวและเพื่อนๆ 
อย่างไร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจของท่านต่อสิ่งที่อ่าน

สอนจ�กหนังสือเล่มนี้

ท่านสามารถใช้หนังสือเล่มนี้สอนที่บ้านหรือที่โบสถ์ แนวทางต่อไปนี้ช่วย 
ท่านได้

เตรียมสอน

แสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะเตรียมสอน ศึกษาบทนั้น 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพ่ือให้ม่ันใจว่าท่านเข้าใจคำาสอนของประธานสมิธ ท่าน 
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จะสอนด้วยความจริงใจและพลังมากขึ้นเมื่อถ้อยคำาของประธานสมิธมีอิทธิพล
ต่อท่านเป็นส่วนตัว(ดู คพ. 11:21)

ถ้าท่านกำาลังสอนบทเรียนฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหรือสมาคมสงเคราะห์ 
ท่านไม่ควรวางหนังสือเล่มนี้ไว้เฉยๆหรือเตรียมบทเรียนจากหนังสือเล่มอื่น จง 
เลือกคำาสอนเหล่านั้นที่ท่านรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ท่านสอนมากที่สุด 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอน บางบทมีเน้ือหามากเกินกว่าจะสามารถสนทนาได้หมด 
ในช่วงเวลาเรียน จงยอมให้การสนทนาที่ดีดำาเนินต่อไปแทนที่จะพยายามสอน
ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

กระตุ้นผู้มีส่วนร่วมให้ศึกษาก่อนมาเรียนและนำาหนังสือมาด้วย เมื่อพวกเขา 
ทำาเช่นนั้น พวกเขาจะพร้อมมีส่วนร่วมในการสนทนามากขึ้นและจรรโลงใจกัน

นำ�เข้�สู่บทเรียน

ขณะนำาเข้าสู่บทเรียนและตลอดบทเรียน จงพยายามสร้างบรรยากาศที่พระ 
วิญญาณสามารถสัมผัสใจและความคิดของคนท่ีท่านสอน เร่ิมบทเรียนโดยช่วย 
ให้คนที่ท่านสอนมุ่งเน้นความสำาคัญของคำาสอนในบทนั้น ท่านอาจดำาเนินตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

• อ่านและสนทนาหัวข้อ “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” ตอนต้นบท

• สนทนาเกี่ยวกับรูปภาพหรือข้อพระคัมภีร์จากบทนั้น

• ร้องเพลงสวดที่เกี่ยวข้อง

• แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวพอสังเขปเกี่ยวกับหัวข้อ

นำ�ก�รสนทน�เกี่ยวกับคำ�สอนของประธ�นสมิธ

ขณะสอนจากหนังสือเล่มนี้ ให้เชิญคนอื่นๆ แบ่งปันความคิด ถามคำาถาม  
และสอนกัน พวกเขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น อีกทั้ง 
เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้ได้รับการเปิดเผยส่วนตัวด้วย ใช้คำาถามท้ายบทกระตุ้น 
การสนทนา คำาถามเหล่านี้จะอยู่ตามที่ต่างๆ ในบทเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำาถาม 
โยงกับคำาสอนหัวข้อใด ท่านอาจตั้งคำาถามเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับคนที่ 
ท่านกำาลังสอน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจถามผู้มีส่วนร่วมว่าพวกเขาจะประยุกต์ใช้ 
คำาสอนของประธานสมิธกับความรับผิดชอบในฐานะบิดามารดา หรือผู้สอน 
ประจำาบ้าน หรือผู้เยี่ยมสอนได้อย่างไร

บ ท น ำ� 
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ทางเลือกต่อไปนี้อาจให้แนวคิดเพิ่มเติม

• ขอให้ผู้มีส่วนร่วมแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากการศึกษาบทนั้นเป็นส่วน
ตัว ท่านอาจติดต่อผู้มีส่วนร่วมบางคนในระหว่างสัปดาห์และขอให้พวกเขา
เตรียมมาแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้

• มอบหมายให้ผู้มีส่วนร่วมอ่านคำาถามที่เลือกมาจากท้ายบท (เป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ) ขอให้พวกเขาหาคำาสอนในบทที่เกี่ยวข้องกับคำาถาม 
จากนั้นเชิญพวกเขาแบ่งปันความคิดและความเข้าใจกับคนในกลุ่ม

• อ่านข้อความส่วนที่เลือกมาจากคำากล่าวของประธานสมิธในบทนั้นด้วยกัน 
ขอให้ผู้มีส่วนร่วมยกตัวอย่างจากพระคัมภีร์และจากประสบการณ์ของตน 
เองเพื่ออธิบายสิ่งที่ประธานสมิธสอน

• ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกหัวข้อที่พวกเขาสนใจและอ่านในใจ ให้คนที่เลือก
หัวข้อเดียวกันรวมกลุ่มๆ ละสองหรือสามคนแล้วสนทนาสิ่งที่เรียนรู้

สรุปก�รสนทน�

สรุปบทเรียนพอสังเขปหรือขอให้ผู้มีส่วนร่วมหนึ่งหรือสองคนสรุป กระตุ้น
คนที่ท่านสอนให้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากคำาสอนของประธานสมิธกับผู้
อื่น เป็นพยานถึงคำาสอนที่ท่านสนทนา ท่านอาจต้องการเชิญคนอื่นๆ ให้แบ่ง
ปันประจักษ์พยานของพวกเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอ้�งอิงที่กล่�วไว้ในหนังสือเล่มนี้

คำาสอนของประธานสมิธในหนังสือเล่มนี้หยิบยกมาจากหลายแหล่ง บทคัด 
ลอกเหล่านี้ยังคงเครื่องหมายวรรคตอน ตัวสะกด ตัวเขียนใหญ่ และการแบ่ง 
ย่อหน้าของแหล่งเดิม แต่เปลี่ยนบทบรรณาธิการหรือเทคนิคการพิมพ์ที่จำาเป็น
เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ท่านจึงอาจจะเห็นความลักลั่นบ้างเล็กน้อยในเนื้อ
ความ ตัวอย่างเช่นในภาษาอังกฤษคำาว่า gospel (พระกิตติคุณ) สะกดด้วย
ตัวเล็กในคำาอ้างอิงบางแห่งและสะกดด้วยตัวใหญ่ในที่อื่นๆ

นอกจากนี้ประธานสมิธยังใช้คำาบางคำาบ่อยๆ เช่นกัน อาทิ men, man 
(มนุษย์) หรือ มนุษยช�ติ (mankind) เพื่อหมายถึงคนทั้งปวง ทั้งชายและ

บ ท น ำ� 
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หญิง ท่านมักจะใช้สรรพนาม เข� และ ของเข� เพื่อหมายถึงคนทั้งสองเพศ 
นี่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในภาษาของยุคนั้น แม้จะมีความแตกต่างระหว่าง
กฎเกณฑ์ด้านภาษากับการใช้ในปัจจุบัน แต่คำาสอนของประธานสมิธประยุกต์
ใช้ได้ทั้งกับหญิงและชาย

บ ท น ำ� 
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ประวัติโดยสังเขป

ลำาดับวันเดือนปีต่อไปนี้จะสรุปเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับคำาสอนของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธในหนังสือเล่มนี้

4 เมษายน ค.ศ. 1870 เกิดในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เป็นบุตรของ
จอห์น เฮนรีย์กับซาราห์ ฟารร์ สมิธ

ค.ศ. 1874–1875 จอห์น เฮนรีย์ สมิธ บิดาท่านรับใช้งานเผยแผ่
ในเกรทบริเทน จอร์จ อัลเบิร์ตอายุสี่ขวบเมื่อ 
บิดาออกเดินทาง

27 ตุลาคม ค.ศ. 1880 จอห์น เฮนรีย์ สมิธได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวก

ค.ศ. 1882–1885 จอห์น เฮนรีย์ สมิธรับใช้เป็นประธาน 
คณะเผยแผ่ยุโรป

ค.ศ. 1883 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเริ่มทำางานในโรงงานสิ่งทอ 
เมื่ออายุ 13 ปี

ค.ศ. 1888 เริ่มทำางานให้บริษัทสร้างทางรถไฟ นัยน์ตา
ท่านเสียอย่างถาวรเพราะงานนี้

กันยายน–พฤศจิกายน รับใช้งานเผยแผ่ทางภาคใต้ของยูทาห์ให้แก่ 
ค.ศ. 1891  Young Men’s Mutual Improvement 

Association (สมาคมพัฒนาสหกิจกรรมของ
เยาวชนชาย)

25 พฤษภาคม ค.ศ. 1892 แต่งงานกับลูซี เอมิลี วูดรัฟฟ์ในพระวิหาร
แมนไท ยูทาห์

ค.ศ. 1892–1894 รับใช้งานเผยแผ่ทางภาคใต้ของสหรัฐ โดยเริ่ม
หลังจากแต่งงานเพียงไม่กี่สัปดาห์ สี่เดือน 
ต่อมาลูซีตามไปสมทบในคณะเผยแผ่

8 ตุลาคม ค.ศ. 1903 ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกโดยประธานโจเซฟ 
เอฟ. สมิธ
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ค.ศ. 1904 เขียน “อุดมการณ์ส่วนตัว” มาตรฐานจริยธรรม 
11 ข้อที่ท่านให้คำามั่นว่าจะดำาเนินชีวิตตามนั้น 
(ดู หน้า 1–2 ของหนังสือเล่มนี้)

ค.ศ. 1909–1912 ทุกข์ทรมานจากปัญหาสุขภาพร้ายแรง

ค.ศ. 1919–1921 เป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป

ค.ศ. 1921–1935 รับใช้เป็นประธานสามัญของ Young Men’s 
Mutual Improvement Association 
(สมาคมพัฒนาสหกิจกรรมของเยาวชนชาย)

ค.ศ. 1922 ได้รับเลือกเป็นรองประธาน National 
Society of the Sons of the American 
Revolution (สมาคมบุตรแห่งการปฏิวัติ
อเมริกา) ท่านรับใช้ในตำาแหน่งดังกล่าวจนถึง 
ค.ศ. 1925 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1944 และ 
ค.ศ. 1946

กันยายน ค.ศ. 1930 ช่วยจัดตั้ง Utah Pioneer Trails and 
Landmarks Association เพื่อหาและทำา
เครื่องหมายสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์
ของศาสนจักร ท่านได้รับเลือกเป็นประธาน 
คนแรกขององค์กร

27 กรกฎาคม ค.ศ. 1933 เป็นประธานของ Society for the Aid of 
the Sightless (สมาคมช่วยเหลือผู้พิการทาง
สายตา) ในยูทาห์

31 พฤษภาคม ค.ศ. 1934 ได้รับ Silver Buffalo (ซิลเวอร์บัฟฟาโล) 
รางวัลสูงสุดจากองค์กรลูกเสือของอเมริกา

ค.ศ. 1935–1936 ดูแลการจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนเป็นอักษร
เบรลล์

5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1937 ลูซีถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 68 ปีหลังจากป่วย 
มานาน

ป ร ะ วั ติ โ ด ย ส ัง เ ข ป
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มกราคม–กรกฎาคม ไปเยือนคณะเผยแผ่ต่างๆ ของศาสนจักรใน
ค.ศ. 1938  แปซิฟิกใต้ รวมทั้งแวะที่ฮาวาย ซามัว ตองกา 

ตาฮีติ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลียด้วย

กรกฎาคม ค.ศ. 1943 รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

21 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธาน
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย

23 กันยายน ค.ศ. 1945 อุทิศพระวิหารไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโฮ

2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945 เข้าพบแฮร์รีย์ เอส. ทรูแมนประธานาธิบดี
สหรัฐเพื่อสนทนาเรื่องการส่งความช่วยเหลือ
ไปยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

พฤษภาคม ค.ศ. 1946 ไปเยี่ยมสมาชิกศาสนจักรในเม็กซิโก  
เป็นประธานศาสนจักรคนแรกที่ทำาเช่นนั้น 
มอบพระคัมภีร์มอรมอนให้มานูเอล กามาโค
ประธานาธิบดีเม็กซิโก

24 กรกฎาคม ค.ศ. 1947 อุทิศอนุสาวรีย์ This Is the Place  
(ณ ตรงนี้) และฉลองหนึ่งร้อยปีการมาถึง 
หุบเขาซอลท์เลคของผู้บุกเบิก

ค.ศ. 1947 สมาชิกภาพศาสนจักรถึงหนึ่งล้านคน

30 กันยายน–2 ตุลาคม มีส่วนในการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญ
ค.ศ. 1949  ทางโทรทัศน์ครั้งแรก

4 เมษายน ค.ศ. 1951 ถึงแก่กรรมในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ในวันเกิด
ปีที่ 81 ของท่าน

ป ร ะ วั ติ โ ด ย ส ัง เ ข ป
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ชีวิตและก�รปฏิบัติศ�สนกิจ
ของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

วันหนึ่งในช่วงที่รับใช้เป็นประธานศาสนจักร จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธได้รับรูป
ถ่ายรูปหนึ่งพร้อมข้อความสั้นๆ อ่านได้ว่า “ผมส่งรูปนี้มาให้เพราะเป็นภาพ
ของชายที่เราเชื่อว่าเป็นท่าน” นั่นคือรูปของประธานสมิธขณะกำาลังพูดคุยกับ
มารดาคนหนึ่งและลูกเล็กๆ สี่คนของเธอ วันนั้นประธานสมิธกำาลังรีบไปให้
ทันรถไฟเมื่อมารดาผู้นี้ดักรอท่าน โดยหวังให้ลูกๆ ของเธอได้มีโอกาสจับมือ
กับศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจับภาพวินาที
นั้นไว้

ข้อความเขียนต่อไปว่า “เหตุผลที่เราเห็นว่า [รูปนี้] มีค่ามากเพราะถึงแม้
ท่านจะมีงานยุ่งมากและกำาลังจะรีบขึ้นรถยนต์ของท่านไปให้ทันรถไฟท่ีรออยู่ 
แต่ท่านก็ยังสละเวลาจับมือทักทายเด็กแต่ละคนในครอบครัวนี้”1

การแสดงความเมตตากรุณาเช่นนี้เป็นลักษณะพิเศษของชีวิตและการปฏิบัติ
ศาสนกิจของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ ไม่ว่าโดยการมอบความรักและกำาลังใจให้
เพื่อนบ้านที่กำาลังมีปัญหาเรื่องศรัทธาหรือการจัดระบบงานสวัสดิการมากมาย
เพื่อเลี้ยงอาหารคนหลายพันคน จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธดำาเนินชีวิตตามพระ
บัญญัติของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มาระโก 
12:31)

ช่วงปีแรกๆ 1870–1890

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.  
1870 เป็นบุตรของจอห์น เฮนรีย์ และซาราห์ ฟารร์ 
สมิธที่บ้านหลังเล็กๆในซอลท์เลคซิตี้ ครอบครัวสมิธม ี
มรดกอันยิ่งใหญ่จากการรับใช้ในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า ต่อมาบิดาของจอร์จ อัลเบิร์ตรับใช้ในโควรัมอัคร
สาวกสิบสองและในฝ่ายประธานสูงสุด จอร์จ  เอ. สมิธ

อ�ยุประม�ณ 4 ขวบ
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คุณปู่ของท่านและมีช่ือเหมือนท่านเป็นลูกพ่ีลูกน้องกับท่านศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธและเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกลุ่มแรกที่เข้าไปใน 
หุบเขาซอลท์เลคเมื่อปี ค.ศ. 1847 จอร์จ เอ. สมิธเป็นอัครสาวกและที่ปรึกษา
ของประธานบริคัม ยังก์ด้วย จอห์น สมิธคุณทวดของจอร์จ อัลเบิร์ตรับใช้ 
เป็นผู้ประสาทพรของศาสนจักรและเป็นประธานสเตคคนแรกในซอลท์เลคซิต้ี  
ลอริน ฟารร์คุณตาของท่านเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของอ็อกเดน ยูทาห์ 
และเป็นประธานสเตคคนแรกในเมืองนั้น

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธรักและชื่นชมบิดามารดาของท่าน 
ท่านยกความดีความชอบให้บิดาผู้สอนท่านให้แสดงน้ำาใจ 
ต่อคนตกทุกข์ได้ยาก2 ท่านสรรเสริญมารดาสำาหรับการ 
เสียสละเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวในพระกิตติคุณ “แม้เราจะ 
ยากจนมาก” ท่านหวนคิด “และคุณพ่อไปทำางานเผยแผ่ 
เมื่อข้าพเจ้าอายุห้าขวบ แต่ข้าพเจ้าจำาได้ว่าไม่เคยได้ยิน 
คุณแม่บ่นเลย ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านหลั่งน้ำาตาเพราะ
สภาวะแวดล้อมรอบตัวท่าน เท่าที่ข้าพเจ้าทราบคือท่าน

สามารถใช้เงินได้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์…

“…เมื่อคุณพ่อจากบ้านไปทำางานเผยแผ่ คุณแม่จะทำาหน้าที่แทน ท่านเป็น
หัวหน้าครอบครัวจริงๆ เมื่อคุณพ่อไม่อยู่ เราเอาใจใส่การสวดอ้อนวอนของเรา 
มีการให้พรอาหาร และในกรณีเกิดการเจ็บป่วย ท่านจะเรียกเอ็ลเดอร์มา เพราะ
ท่านมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนพิธีของพระกิตติคุณ ท่านเป็นผู้จ่ายส่วนสิบที่
เคร่งครัดเสมอ เท่าที่ข้าพเจ้าทราบ ไม่เคยมีความคิดเข้ามาในสมองท่านเลยว่า
จะมีความเข้าใจผิดและ ‘ความเชื่อของชาวมอรมอน’ ไม่จริง ท่านเชื่อสุดจิต
วิญญาณของท่าน”3

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธจำาได้เป็นพิเศษเมื่อคุณแม่สอน 
ท่านให้สวดอ้อนวอนและวางใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบ 
“เมื่อข้าพเจ้านึกถึงอิทธิพลของคุณแม่สมัยข้าพเจ้าเป็น  
[เด็กผู้ชาย] ตัวเล็กๆ ข้าพเจ้าตื้นตันจนน้ำาตาไหลและ 
รู้สึกยำาเกรง…ข้าพเจ้าจำาได้ประหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
นี้ ท่านจูงมือข้าพเจ้าและเราเดินขึ้นบันไดไปชั้นสอง ที่
นั่นข้าพเจ้าคุกเข่าตรงหน้าท่านและกุมมือท่านขณะท่าน

ชี วิ ต แ ล ะ ก � ร ป ฏ ิบ ัติ ศ � ส น ก ิจ ข อ ง จ อ ร์ จ  อั ล เ บ ิร์ ต  ส มิ ธ

จอห์น เฮนรีย์ สมิธ

ซ�ร�ห์ ฟ�รร์ สมิธ
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ลูกๆ ของจอห์น เฮนรีย์กับซ�ร�ห์ ฟ�รร์ สมิธ  
จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธอยู่ซ้�ยมือ

สอนข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับมารดาทั้งหลายผู้ 
มีวิญญาณของพระกิตติคุณและความปรารถนาจะเป็นพรอยู่ในใจพวกเธอ ปัจจุบัน 
น้ีข้าพเจ้ายังสามารถพูดทวนคำาสวดอ้อนวอนคราวนั้นได้แม้จะเรียนรู้มาหลาย
ปีแล้วก็ตาม การสวดอ้อนวอนคราวนั้นให้ความมั่นใจแก่ข้าพเจ้าว่ามีพระบิดา
บนสวรรค์ ทำาให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน 
เมื่อข้าพเจ้าอายุมากขึ้น เรายังอยู่ในบ้านไม้สองชั้นและเมื่อลมพัดแรงๆ บ้าน
จะโคลงเคลงคล้ายจะพังลงมา บางครั้งข้าพเจ้ากลัวมากจนไม่กล้าไปนอน เตียง 
ข้าพเจ้าอยู่ในห้องเล็กๆ ตามลำาพัง มีหลายคืนที่ข้าพเจ้าลงจากเตียงมาคุกเข่า 
และทูลขอพระบิดาในสวรรค์ให้ทรงดูแลบ้าน ขอทรงปกปักรักษาไม่ให้บ้านพัง
เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วก็กลับขึ้นไปนอนบนเตียงเล็กๆ ของข้าพเจ้าพลางมั่น 
ใจว่าข้าพเจ้าจะรอดพ้นจากความชั่วร้ายประหนึ่งได้กุมพระหัตถ์ของพระบิดา”4

เมื่อหวนนึกถึงวัยเด็ก จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธกล่าวดังนี้

“บิดามารดาข้าพเจ้ามีสภาพความเป็นอยู่ยากจนมาก แต่ข้าพเจ้าสรรเสริญ
พระผู้รังสรรค์และขอบพระทัยพระองค์สุดหัวใจท่ีทรงส่งข้าพเจ้ามาในบ้านของ
ท่าน

ชี วิ ต แ ล ะ ก � ร ป ฏ ิบ ัติ ศ � ส น ก ิจ ข อ ง จ อ ร์ จ  อั ล เ บ ิร์ ต  ส มิ ธ
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“…ข้าพเจ้าเรียนรู้เมื่อเป็นเด็กว่านี่คืองานของพระเจ้า ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า 
มีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าการดลใจของ
พระผู้ทรงฤทธานุภาพจะมีอิทธิพลต่อคนที่ดำาเนินชีวิตเพื่อรับการดลใจนั้น

“…ข้าพเจ้าขอบพระทัยสำาหรับสิทธิกำาเนิดของข้าพเจ้า ขอบพระทัยสำาหรับ 
บิดามารดาผู้สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ข้าพเจ้าและเป็นแบบอย่าง
ในบ้านของท่าน”5

จอร์จ อัลเบิร์ตได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่มีความสุขและสนุกสนานร่าเริง เพื่อนๆ  
ช่ืนชอบนิสัยร่าเริงของท่าน ท่านชอบสร้างความบันเทิงให้พวกเขาด้วยหีบเพลง 
เป่า แบนโจ กีตาร์และการแสดงประกอบเพลงสนุกๆ ทว่าท่านมีประสบการณ์
ที่ช่วยท่านพัฒนาสำานึกรับผิดชอบอันแรงกล้าด้วยซึ่งเด่นชัดในวัยเยาว์ของ
ท่าน เมื่ออายุ 12 ปี จอร์จ อัลเบิร์ตเข้าเรียนที่วิทยาลัยบริคัม ยังก์ ที่นั่นท่าน
ได้รับคำาแนะนำาบางอย่างซ่ึงมีผลอย่างลึกซ้ึงต่อชีวิตท่าน ท่านเล่าในเวลาต่อมาว่า

“โชคดีที่ข้าพเจ้าได้เรียนบางวิชากับ ดร. คาร์ล จี. เมเซอร์ นักการศึกษา
ที่โดดเด่นซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างโรงเรียนชั้นเยี่ยมหลายแห่งของศาสนจักร…
ข้าพเจ้าจำาได้ไม่มากนักว่าท่านพูดอะไรบ้างในช่วงปีที่ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่น แต่มีอยู่
อย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืม ข้าพเจ้าทบทวนคำาพูดนั้นหลายครั้ง…วันหนึ่ง
ดร. เมเซอร์ลุกขึ้นยืนและพูดว่า

“‘คุณไม่เพียงรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำาเท่านั้น แต่คุณต้องรับผิดชอบความคิด
ที่คุณมีด้วย’

“ด้วยความเป็นเด็ก ไม่อยู่ในวิสัยจะควบคุมความคิดได้มากนัก ข้าพเจ้าจึง 
ไม่ทราบจะทำาอย่างไรดี และรู้สึกหนักใจ จะว่าไปแล้วเร่ืองน้ีเปรียบเสมือนหนาม 
แหลมแทงใจข้าพเจ้า ราวหน่ึงสัปดาห์หรือสิบวันให้หลัง จู่ๆ ข้าพเจ้าก็รู้ว่าหมาย 
ถึงอะไร ข้าพเจ้าเห็นปรัชญาของคำาพูดดังกล่าวในตอนนั้นเอง ข้าพเจ้าเข้าใจ 
ความหมายของสิ่งที่เขาพูดทันที แน่นอน คุณต้องรับผิดชอบความคิดของคุณ 
เพราะเมื่อชีวิตคุณสิ้นสุดความเป็นมรรตัย นั่นจะเป็นผลลัพธ์จากความคิดของ 
คุณ คำาแนะนำาดังกล่าวเป็นพรอย่างยิ่งตลอดชีวิตข้าพเจ้า หลายครั้งที่ทำาให้ 
ข้าพเจ้าสามารถหลีกเล่ียงความคิดท่ีไม่เหมาะสมได้เพราะข้าพเจ้าตระหนักว่าเม่ือ 
งานของชีวิตข้าพเจ้าสิ้นสุด ข้าพเจ้าจะเป็นผลที่มาจากความนึกคิดของข้าพ- 
เจ้า”6

เด็กหนุ่มจอร์จ อัลเบิร์ตมีความรับผิดชอบมากมายที่บ้านในปี 1882 เมื่อ 
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บิดาท่านซึ่งรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสองมานานสองปี ได้รับเรียกเป็นประ- 
ธานคณะเผยแผ่ยุโรป การที่จอห์น เฮนรีย์ไม่อยู่ทำาให้จอร์จ อัลเบิร์ตต้องช่วย 
เล้ียงดูครอบครัว เม่ืออายุ 13 ปี ท่านไปสมัครงานท่ีห้างสรรพสินค้าและโรงงาน 
หัตถกรรมของศาสนจักรในซอลท์เลคซิต้ี แต่ผู้จัดการบอกว่าพวกเขาไม่สามารถ 
จ้างใครได้อีก จอร์จ อัลเบิร์ตตอบว่าท่านไม่ได้ขอค่าจ้าง ขอเพียงได้ทำางาน 
ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมรู้ว่าถ้าผมมีค่าอยู่บ้างผมคงจะได้ค่าจ้าง”7 เจตคติ
ที่ดีของท่านทำาให้ท่านได้ตำาแหน่งเป็นพนักงานโรงงานค่าแรงสัปดาห์ละ 2.50 
เหรียญ และไม่นานจรรยาบรรณที่ดีในการทำางานช่วยให้ท่านได้เลื่อนตำาแหน่ง
สูงขึ้นในบริษัท

เมื่ออายุ 18 ปี ท่านพบงานที่ทำากับคณะสำารวจทางรถไฟ ระหว่างทำางานนี้ 
แสงจ้าจากดวงอาทิตย์บนผืนทะเลทรายทำาลายดวงตาของท่าน ส่งผลให้สาย 
ตาของจอร์จ อัลเบิร์ตถูกทำาลายถาวร ทำาให้ท่านอ่านหนังสือลำาบากและเป็น 
เหตุให้ท่านมีความยากลำาบากตลอดชีวิตท่าน

ก�รรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�และก�รแต่งง�น 1891–1894

ในเดือนกันยายน ปี1891 ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์เรียกจอร์จ อัลเบิร์ต  
สมิธให้รับใช้งานเผยแผ่ในช่วงเวลาส้ันๆ ทางภาคใต้ของยูทาห์ งานมอบหมาย 
พิเศษของท่านคือทำางานกับเยาวชนของศาสนจักรในเขตนั้น เป็นเวลาสี่เดือน 
ติดต่อกันที่ท่านกับคู่ช่วยจัดระบบองค์กรเยาวชนในสเตคและวอร์ด พูดในการ 
ประชุมหลายคร้ัง และกระตุ้นเยาวชนให้ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของศาสนจักร

เมื่อกลับจากงานเผยแผ่ จอร์จ อัลเบิร์ตสานต่อการเป็นคู่รักกับลูซี วูดรัฟฟ์
หวานใจวัยเด็กของท่าน ซึ่งเป็นหลานสาวของประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ พวก
ท่านเป็นเพื่อนบ้านที่โตมาด้วยกัน ลูซีสังเกตว่านิสัยใจคอของจอร์จ อัลเบิร์ตดี
ขึ้นเรื่อยๆ เธอบันทึกความชื่นชมในตัวท่านไว้ในบันทึกประจำาวันของเธอดังนี้ 
“คืนนี้ดิฉันเข้านอนด้วยใจที่ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า…สวดอ้อนวอนขอ
พระองค์ประทานความเข้มแข็งให้ดิฉันสมควรได้รับความรักจากคนที่ดิฉันเชื่อ
มั่นว่าเป็นชายหนุ่มที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยวางไว้บนแผ่นดินโลก ความดีงาม
และความอ่อนโยนของเขาทำาให้ดิฉันน้ำาตาคลอ”8
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แต่มีหลายคนนิยมชมชอบลูซี บาง 
คนร่ำารวยมากและให้ของขวัญฟุ่ม 
เฟือยแก่เธอ แต่จอร์จ อัลเบิร์ตชนะ 
ใจลูซีด้วยการอุทิศตนต่อพระเจ้า ท่าน 
เขียนถึงเธอว่า “ถ้าคุณสนใจจะแต่ง 
งานกับใครสักคนเพราะเงิน คงไม่ใช่ 
ผม เพราะผมตดัสนิใจมานานแลว้วา่ 
ผมจะไม่อุทิศตนอุทิศชีวิตหรือเวลา 
เพื่อหาเงินแต่จะอุทิศให้การรับใช้ 
พระเจ้าและช่วยลูกๆ ของพระองค์
ในโลกนี้”9 ลูซีเลือกท่าน วันที่ 25 
พฤษภาคม ค.ศ. 1892 เธอกบัจอรจ์  
อัลเบิร์ตแต่งงานกันในพระวิหาร 

แมนไท ยทูาห ์บดิาของจอรจ์ อลัเบริต์ประกอบพธิ ีวนันัน้ลซูมีอบลอ็กเกต็อนั
เล็กๆ ที่ใส่รูปเธอไว้ในนั้นให้ท่าน ท่านคล้องล็อกเก็ตไว้กับสายโซ่นาฬิกาพก 
ห้อยไว้ใกล้หัวใจ และพกติดตัวเกือบทุกวันตลอดชีวิตที่เหลือของท่าน10

คู่แต่งงานใหม่อยู่ด้วยกันไม่ถึงเดือนจอร์จ อัลเบิร์ตก็ต้องจากไปทำางานเผย 
แผ่อีกครั้ง คราวนี้เป็นงานมอบหมายให้ไปเผยแผ่ศาสนาทางภาคใต้ของสหรัฐ 
ถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าอีกไม่นานท่านต้องไป—การเรียกมาถึงสามสัปดาห์ก่อนพวก 
ท่านแต่งงานกัน—แต่ก็ยังทำาใจลำาบากเมื่อต้องแยกจากกัน พวกท่านดีใจเป็น
ล้นพ้นเมื่อลูซีได้รับเรียกในอีกสี่เดือนต่อมาให้รับใช้เคียงข้างสามีในสำานักงาน 
คณะเผยแผ่ ซึ่งเอ็ลเดอร์สมิธเพิ่งได้รับมอบหมายให้รับใช้เป็นเลขานุการคณะ 
เผยแผ่

ประธานคณะเผยแผ่เซาเทิร์น สเตทส์  ในเวลานั้นคือเจ. โกลเดน  คิมบัลล์ผู้ 
รับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบควบคู่ไปด้วย สองคร้ังในช่วงการรับใช้ของเอ็ลเดอร์ 
สมิธ ประธานคิมบัลล์ต้องจากคณะเผยแผ่กลับไปดูแลเร่ืองสำาคัญในซอลท์เลคซิต้ี 
—ครั้งหนึ่งหลังจากเอ็ลเดอร์สมิธเป็นเลขานุการคณะเผยแผ่ได้ไม่นานและอีก
คร้ังประมาณหน่ึงปีให้หลัง ท้ังสองคร้ังน้ันประธานคิมบัลล์ฝากความรับผิดชอบ 
มากมายให้เอ็ลเดอร์สมิธนำาและบริหารคณะเผยแผ่ โดยให้การสนับสนุนและ
คำาแนะนำาผ่านจดหมายหลายฉบับ เอ็ลเดอร์สมิธรักษาการประธานคณะเผยแผ่
รวมแล้วประมาณ 16 เดือน ประธานคิมบัลล์เป็นห่วงที่ต้องจากไปนาน แต่ 
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ท่านวางใจผู้ช่วยวัยหนุ่มของท่าน ท่านเขียนในจดหมายถึงเอ็ลเดอร์สมิธว่า “ผม 
คิดว่าการเล็งเห็นและสติปัญญาของผม ไม่ว่าจะจำากัดเพียงใด ก็สามารถทำาให้
ผมเห็นความซื่อตรงและคุณค่าของคุณได้ ซึ่งผมรับรองกับคุณว่าผมเห็นอย่าง
นั้นจริงๆ”11 ในจดหมายอีกฉบับหนึ่ง ท่านเขียนว่า “จงให้ความคิดนี้อยู่สูงสุด
เสมอ ผมซาบซึ้งในการทำางาน ความกระตือรือร้น และวิญญาณที่ดีของคุณ”12

ประธานคิมบัลล์มีโอกาสเห็นความกระตือรือร้นและวิญญาณท่ีดีของเอ็ลเดอร์ 
สมิธหลายครั้ง ครั้งหนึ่งทั้งสองเดินทางไปด้วยกันและได้รับเชิญให้พักอยู่ด้วย
กันคืนนั้นในบ้านไม้ซุงหลังเล็กๆ จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเล่าในเวลาต่อมาว่า

“ราวเท่ียงคืนเสียงตะโกนโหวกเหวกจากข้างนอกปลุกเราให้ต่ืน ภาษาหยาบ 
คายแว่วมากระทบหูเราขณะที่เราลุกขึ้นน่ังบนเตียงเพ่ือให้ตัวเราคุ้นเคยกับ 
สภาวการณ์ คืนน้ันแสงจันทร์กระจ่าง เราเห็นคนมากมายอยู่ข้างนอก ประธาน 
คิมบัลล์กระโดดลุกจากเตียงและเร่ิมแต่งตัว คนเหล่าน้ันทุบประตูเสียงดังและใช้ 

ผู้สอนศ�สน�ในคณะเผยแผ่เซ�เทิร์น สเตทส์ ลูซี (คนที่ส�มจ�กซ้�ย) 
กับจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ (นั่งข้�งเธอ) เมื่อแต่งง�นกันใหม่ๆ 

รับใช้ด้วยกันในบ�้นพักคณะเผยแผ่
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ภาษาหยาบคายสั่งพวกมอรมอนให้ออกมา ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะยิง ประธาน
คิมบัลล์ถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ลุกขึ้นแต่งตัวหรอกหรือ ข้าพเจ้าบอกท่าน
ว่าไม่ ข้าพเจ้าจะอยู่บนเตียง ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเรา ในเวลา 
เพียงไม่กี่วินาที ทั้งห้องอึงอลด้วยเสียงปืน ดูเหมือนคนร้ายจะแบ่งออกเป็นสี่ 
กลุ่มและกำาลังสาดกระสุนเข้ามาท้ังส่ีมุมของบ้าน เศษไม้ปลิวว่อนข้ามหัวเราทุก 
ทิศทาง เกิดความเงียบอยู่ครู่หน่ึง จากน้ันก็มีเสียงปืนอีกชุดและเศษไม้ปลิวว่อน 
อีกคร้ัง ข้าพเจ้าไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใด ข้าพเจ้าสงบมากขณะนอนอยู่ท่ีน่ัน ประสบ 
เหตุการณ์หวาดเสียวที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต แต่ข้าพเจ้ามั่นใจ…ว่าพระเจ้าจะ
ทรงคุ้มครองข้าพเจ้า และพระองค์ทรงคุ้มครองจริงๆ

“ดูเหมือนคนร้ายจะท้อใจและจากไป เช้าวันรุ่งขึ้นพอเปิดประตูออกมาเราก็
เห็นไม้ฮิคคอรีท่อนใหญ่กองโตแบบเดียวกับที่คนร้ายเคยใช้ตีผู้สอนศาสนาทาง
ภาคใต้”13

หลายปีต่อมา จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเล่าประสบการณ์นี้ให้หลานฟังเพื่อสอน
พวกเขาให้วางใจพระเจ้า “ปู่ต้องการให้หลานจดจำา” ท่านกล่าว “ว่าพระเจ้าจะ 
ทรงดูแลหลานยามเกิดอันตราย ถ้าหลานจะเปิดโอกาสให้พระองค์”14

ชีวิตครอบครัว

จอร์จ อัลเบิร์ต และลูซีได้รับการปลดจากงานเผยแผ่ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
1894 ไม่กี่เดือนหลังกลับไปซอลท์เลคซิตี้ ลูซีได้รับพรจากประธานวิลฟอร์ด  
วูดรัฟฟ์คุณปู่ของเธอโดยสัญญากับเธอว่าเธอจะมีบุตร วันที่ 19 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1895 เธอให้กำาเนิดบุตรสาวชื่อว่าเอมิลี และสี่ปีต่อมาจึงมีเอดิธบุตรสาว
อีกคนหนึ่ง จอร์จ อัลเบิร์ต จูเนียร์ลูกคนสุดท้องเกิดในปี ค.ศ. 1905

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็นบิดาที่มีเมตตา ลูกๆ ต่างเคารพเทิดทูน เอดิธเขียน 
เกี่ยวกับบิดาว่า “สำาหรับดิฉันแล้วคุณพ่อมีคุณลักษณะทั้งหมดที่ทำาให้บิดาเป็น
ที่รักของบุตรสาว ท่านเป็นทุกอย่างที่ดิฉันคาดหวังจากความเป็นบิดา” สิ่งที่ 
ทำาให้ลูกๆ ประทับใจเป็นพิเศษคือวิธีที่จอร์จ อัลเบิร์ตปฏิบัติต่อภรรยาที่รักของ 
ท่าน “ความรักและความเอาใจใส่ที่คุณพ่อมีต่อคุณแม่เป็นเรื่องสวยงาม” เอดิธ 
เขียน “ท่านไม่เคยพลาดโอกาสแสดงความขอบคุณคุณแม่ ทุกอย่างท่ีพวกท่าน 
ทำา พวกท่านทำาด้วยกัน หลังจากวางแผนอย่างดีแล้วและร่วมมือกัน คุณแม่ 
มีค่าต่อคุณพ่อ…แม้เราทุกคนจะเคารพเทิดทูนคุณแม่ แต่ดิฉันมั่นใจว่าความ

ชี วิ ต แ ล ะ ก � ร ป ฏ ิบ ัติ ศ � ส น ก ิจ ข อ ง จ อ ร์ จ  อั ล เ บ ิร์ ต  ส มิ ธ



xx

 

ห่วงหาอาทรและความอ่อนโยนที่คุณพ่อมีต่อคุณแม่ทำาให้ลูกๆ รักคุณแม่มาก
ขึ้น”15

ในฐานะบิดา จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธพยายามอย่างจริงจังเพื่อช่วยให้ลูกๆ  
ประสบปีติท่ีท่านรู้สึกจากการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ วันคริสต์มาสวันหน่ึง 
หลังจากแกะของขวัญแล้ว ท่านถามบุตรสาวที่อายุยังน้อยว่าพวกเธอรู้สึกอย่าง 
ไรกับการนำาของเล่นบางช้ินของพวกเธอไปให้เด็กท่ีไม่ได้รับของขวัญคริสต์มาส 
เลย เนื่องจากเพิ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่ บุตรสาวจึงตกลงว่าจะให้ของเล่นเก่าบาง
ชิ้นแก่เด็กที่ขัดสน

“ลูกไม่อยากให้ของเล่นใหม่ๆ บ้างหรือจ๊ะ” จอร์จ อัลเบิร์ตเสนอแนะอย่าง
อ่อนโยน

บุตรสาวของท่านลังเล แต่สุดท้ายก็ยอมสละของเล่นใหม่ให้หน่ึงหรือสองช้ิน 
จากนั้นจอร์จ อัลเบิร์ตจึงพาบุตรสาวไปบ้านของเด็กที่ท่านคิดไว้ และมอบของ
ขวัญให้ ประสบการณ์ดังกล่าวทำาให้มีความสุขมากจนบุตรสาวคนหนึ่งพูดด้วย
น้ำาเสียงตื่นเต้นขณะเดินจากมาว่า “ไปกันเถอะ ไปเอาของเล่นที่เหลือมาให้
พวกเขา”16

โควรัมอัครส�วกสิบสอง 1903–1945

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1903 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธมีงานยุ่งทั้งวันและ 
ไม่สามารถไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญวันนั้นได้ ขณะออกจากที่ทำางาน  
การประชุมใหญ่ภาคบ่ายใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ท่านจึงเดินทางกลับบ้านโดยมีแผน
ว่าจะพาลูกๆ ไปงานออกร้าน

พอกลับถึงบ้าน ท่านแปลกใจเม่ือพบผู้มาเยือนกลุ่มหน่ึง หน่ึงในน้ันก้าวออก 
มาแสดงความยินดีกับท่านอย่างอบอุ่น

“นี่มันเรื่องอะไรหรือครับ” ท่านถาม

“คุณไม่รู้หรือคะ” เธอตอบ

“ผมไม่รู้อะไรหรือครับ”

“คุณได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองค่ะ” ผู้มาเยือน
พูดเสียงดัง

“ไม่น่าจะใช่” จอร์จ อัลเบิร์ตพูด “ต้องมีความเข้าใจผิดบางอย่างเป็นแน่”
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“ดิฉันได้ยินมากับหูนะคะ” เธอโต้กลับ

“ต้องเป็นสมิธอีกคนหนึ่งแน่ๆ ครับ” ท่านกล่าว “ไม่เคยมีใครบอกผมเรื่อง
นี้ และผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริง”

ด้วยความสับสนผู้มาเยือนจึงกลับไปแทเบอร์นาเคิลเพ่ือสอบถามว่าเธอเข้าใจ 
ผิดหรือไม่ ท่ีน่ันเธอได้รับข้อมูลว่าเธอพูดถูก—จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็นสมาชิก 
คนใหม่ล่าสุดของโควรัมอัครสาวกสิบสอง17

ต่อมาเอมิลีบุตรสาวของท่านเล่าเหตุการณ์ที่บ้านสมิธดังนี้ “ดูเหมือนคนทั้ง
แทเบอร์นาเคิลพากันข้ามสนามหญ้าเข้ามาในบ้านเรา พลางร้องไห้และจุมพิต
คุณแม่ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณพ่อเป็นอัครสาวก เราคิดว่าการเป็น
อัครสาวกคงเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเกิดกับท่านได้”

ชี วิ ต แ ล ะ ก � ร ป ฏ ิบ ัติ ศ � ส น ก ิจ ข อ ง จ อ ร์ จ  อั ล เ บ ิร์ ต  ส มิ ธ

โควรัมอัครส�วกสิบสองในปี ค.ศ. 1921 แถวยืนจ�กซ้�ยไปขว�:  
โจเซฟ ฟิลดิง สมิธ, เจมส์ อี. ท�ลเมจ, สตีเฟน แอล. ริช�ร์ดส์,  
ริช�ร์ด อ�ร์. ไลแมน, เมลวิน เจ. บัลล�ร์ด และจอห์น เอ. วิดท์โซ  

แถวนั่งจ�กซ้�ยไปขว�: รัดเจอร์ คลอว์สัน, รีด สมูท, จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ,  
จอร์จ เอฟ. ริช�ร์ดส์, ออรสัน เอฟ. วิทนีย์ และเดวิด โอ. แมคเคย์
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หลังจากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามคำาเล่าลือ จอร์จ อัลเบิร์ตก็ยังพาลูก 
สาวไปงานออกร้านตามสัญญา “ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ดูงานเท่าไร” เอมิลีจำาได้  
“แต่ท่านก็ใช้เวลาทั้งหมดหันมาพูดคุยกับผู้คน”18

สองวันต่อมา ในวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1903 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธได้รับ 
แต่งตั้งเป็นอัครสาวกในห้องชั้นบนของพระวิหารซอลท์เลคโดยประธานโจเซฟ 
เอฟ. สมิธ หลังจากวางมือแต่งต้ังท่านได้รับเชิญให้บอกเล่าความรู้สึกกับสมาชิก 
โควรัมอัครสาวกสิบสองในขณะนั้น “ผมรู้สึกอ่อนแอและขาดวิจารณญาณเมื่อ 
เทียบกับคนท่ีเป็นผู้ใหญ่กว่า” ท่านกล่าว “แต่ใจผมถูกต้อง ผมปรารถนาอย่าง 
จริงใจอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าในงานของพระเจ้า…ผมมีประจักษ์พยาน 
จริงๆ ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของงานนี้ ผมรู้ว่าพระกิตติคุณมาสู่แผ่นดินโลกภาย 
ใต้การกำากับดูแลและการนำาทางของพระเจ้าพระองค์เอง คนท่ีได้รับเลือกให้ควบ 
คุมคือผู้รับใช้ของพระองค์อย่างแท้จริง ผมปรารถนาและสวดอ้อนวอนขอให้ 
ผมมีชีวิตที่บริสุทธิ์และอ่อนน้อม ทั้งนี้เพื่อผมจะมีสิทธิ์รับการกระตุ้นเตือนและ
การตักเตือนจากพระวิญญาณให้นำาทางผมตลอดชีวิต”19

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธรับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสองราว 42 ปี รวมทั้ง 
2 ปีในฐานะประธานโควรัม ในช่วงนี้ท่านทำางานมอบหมายหลายอย่างและเป็น
พรแก่คนทั่วโลกในหลายๆ ด้าน

ก�รแบ่งปันพระกิตติคุณและก�รผูกมิตรให้ศ�สนจักร

เอ็ลเดอร์สมิธมีพรสวรรค์ตามธรรมชาติของการทำาให้ผู้อ่ืนสบายใจและเปล่ียน 
ศัตรูเป็นมิตร นักธุรกิจในท้องที่คนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักรพูดถึง 
ท่านในพิธีศพของท่านว่า “ท่านเป็นคนคบง่าย ท่านเป็นคนที่คุณอยากรู้จัก 
รอยยิ้มที่เป็นมิตรของท่าน การจับมือที่จริงใจ และความอบอุ่นของการทักทาย
ทำาให้คุณรู้สึกในใจคุณถึงความจริงใจของมิตรภาพที่ท่านมีให้คุณและให้เพื่อน
มนุษย์ของท่าน”20

พรสวรรค์ดังกล่าวมีค่าในเวลาที่ศาสนจักรยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนักของคนท่ัว 
โลกและหลายคนคลางแคลงสงสัย ครั้งหนึ่ง ขณะทำางานมอบหมายในเวสต์ 
เวอร์จิเนีย ท่านทราบว่าเจ้าหน้าท่ีของเมืองน้ันขู่จะจับคนท่ีส่ังสอนความเช่ือของ 
ชาวมอรมอน เอ็ลเดอร์สมิธเข้าพบคุณเองเกิลปลัดเทศบาลเพื่อพยายามเปลี่ยน
นโยบาย ต่อมาท่านเขียนในบันทึกส่วนตัวว่า “เมื่อข้าพเจ้าขอร้องคุณเองเกิล
คร้ังแรกเขามีท่าทางฉุนเฉียวมากและบอกข้าพเจ้าห้วนๆ ว่าเขาจะไม่ยอมให้เรา 
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อยู่ในเมืองน้ัน…ข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าเช่ือว่าเขาได้รับข้อมูลมาผิดๆ และ 
อยากน่ังคุยกับเขา…เราสนทนากันเก่ียวกับความเช่ือของชาวมอรมอนพักหน่ึง 
เขาใจอ่อนลงมากก่อนข้าพเจ้าจากมา เขาจับมือข้าพเจ้าและให้นามบัตรของเขา  
ข้าพเจ้าจากมาด้วยความรู้สึกมั่นใจว่าข้าพเจ้าได้ลบอคติออกไปบ้างแล้ว”21 
สามวันต่อมาเอ็ลเดอร์สมิธไปเยี่ยมเขาอีกครั้งและคราวนี้ได้ฝากพระคัมภีร์ 
มอรมอนไว้ด้วย22

เอ็ลเดอร์สมิธหาโอกาสพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับศาสนจักรเสมอ เมื่อใดที่งาน 
มอบหมายทำาให้ท่านต้องเดินทาง ท่านจะพกพระคัมภีร์มอรมอน นิตยสาร
ศาสนจักร และหนังสืออื่นๆ ของศาสนจักรไปด้วยเพื่อเอาไว้แจก เพราะพระ
คัมภีร์มอรมอนกล่าวคำาพยานอันทรงพลังถึงพระเยซูคริสต์ เอ็ลเดอร์สมิธจึงถือ 
เป็นของขวัญคริสต์มาสท่ีดีท่ีสุดและส่งทางไปรษณีย์ไปให้เพ่ือนต่างศาสนาบ่อยๆ 
และแม้ส่งไปให้คนมีช่ือเสียงท่ีท่านไม่เคยพบมาก่อน23 ในจดหมายท่ีส่งไปพร้อม 
ของขวัญคริสต์มาสแบบนั้นครั้งหนึ่งท่านเขียนว่า “อีกไม่กี่วันคริสต์ศาสนิกชน 
ทั่วโลกจะฉลองการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นธรรมเนียมท่ีเวลานั้น 
เราจะนึกถึงเพื่อนๆ ของเรา ด้วยเหตุนี้ผมจึงหวังว่าคุณจะยอมรับพระคัมภีร์ 
มอรมอนจากผม…โดยเชื่อว่าคุณคงดีใจที่จะมีหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุดของ
คุณ ผมจึงส่งมาให้คุณเป็นของขวัญคริสต์มาส”

ท่านได้รับคำาตอบดังนี้ “หนังสือจะวางอยู่บนชั้นหนังสือ เราจะเปิดใจอ่าน 
อย่างละเอียด [ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย] หนังสือจะขยายทัศนะและ
เพิ่มพูนวิญญาณแห่งความอดกลั้นของทุกคนที่อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์”24

ก�รมีส่วนร่วมกับท�งบ้�นเมือง

เอ็ลเดอร์สมิธกระตุ้นสมาชิกศาสนจักรให้มีส่วนร่วมในชุมชนและใช้อิทธิพล
ของพวกเขาปรับปรุงสภาพต่างๆ ในโลก ตัวท่านเองมีส่วนร่วมในองค์กรพล- 
เรือนหลายองค์กรท้ังท่ีการเรียกในฐานะเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่เรียกร้องมากอยู่แล้ว 
ท่านได้รับเลือกเป็นประธาน International Irrigation Congress (สมัชชา 
การชลประทานระหว่างประเทศ) และ Dry Farming Congress (สมัชชา
เกษตรกรรมบนพื้นที่แห้งแล้ง) และท่านได้รับเลือกเป็นรองประธาน National 
Society of the Sons of the American Revolution (สมาคมบุตรแห่ง 
การปฏิวัติอเมริกา) หกสมัยด้วย เอ็ลเดอร์สมิธเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ 
ผู้อำานวยการสายการบินเวสเทิร์นแอร์ไลน์โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักของอุตสาห- 
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กรรมการบินและเห็นว่านั่นเป็นวิธีที่จะทำาให้งานมอบหมายการเดินทางในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่บรรลุผลมากข้ึน ท่านมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน Boy Scouts 
of America (องค์กรลูกเสือแห่งอเมริกา) ในปี ค.ศ. 1934 ท่านได้รับรางวัล  
Silver Buffalo (ซิลเวอร์บัฟฟาโล) ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดขององค์กรลูกเสือ  
ในปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ท่านรับใช้เป็นประธานกรรมการประจำารัฐยูทาห์
ด้านการรณรงค์เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ชาวอาร์เมเนียและซีเรีย และเป็นตัวแทนรัฐ
ที่ International Housing Convention (การประชุมด้านการเคหะระหว่าง
ประเทศ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาที่พักให้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องด้วยสงคราม25

ก่อนการเรียกเป็นอัครสาวก จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธแข็งขันในเรื่องการเมือง  
โดยรณรงค์อย่างเอาจริงเอาจังเพ่ืออุดมการณ์และผู้สมัครท่ีท่านรู้สึกว่าจะพัฒนา 
สังคม เมื่อท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ความเกี่ยวข้องในเรื่องการเมืองลดลง 
แต่ท่านยังคงสนับสนุนอุดมการณ์ที่ท่านเชื่อ ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1923 
ท่านช่วยเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งในสภานิติบัญญัติรัฐยูทาห์อันนำาไป
สู่การก่อสร้างสถานพักฟื้นสำาหรับผู้ป่วยวัณโรค26

ความกรุณาปรานีที่เอ็ลเดอร์สมิธมีต่อผู้อ่ืนประจักษ์ชัดเป็นพิเศษในการรับ 
ใช้เป็นประธาน Society for the Aid of the Sightless (สมาคมช่วยเหลือ 
ผู้พิการทางสายตา) ท่านดำารงตำาแหน่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1933 ถึง 1949 เนื่อง 
ด้วยตัวท่านเองมีความบกพร่องด้านสายตา เอ็ลเดอร์สมิธจึงรู้สึกเห็นใจคนตา 
บอดเป็นพิเศษ ท่านดูแลการจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนเป็นอักษรเบรลล์ เริ่ม 
โปรแกรมช่วยคนตาบอดฝึกอ่านอักษรเบรลล์และปรับใช้ตามความพิการของ
พวกเขาในด้านอื่นๆ ความพยายามของท่านทำาให้ท่านเป็นที่รักของคนที่ท่าน
รับใช้ สมาชิกคนหนึ่งใน Society for the Aid of the Sightless แสดง
ความซาบซึ้งของเธอผ่านบทกวีที่เธอมอบให้เอ็ลเดอร์สมิธเนื่องในวันเกิดปีท่ี 
70 ของท่านดังนี้

เมื่อชีวิตถูกพายุพัดกระหน่ำา
เจ็บช้ำาน้ำาตานองเพราะขื่นขม
ไร้มวลมิตรหนาวสะท้านวิญญาณตรม
ความว่างเปล่าถาโถมกู่ก้องมา—
ฉันจึงเหลียวแลมองด้วยความหวัง
แม้ก้าวย่างอิดโรยโหยหา
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หวังได้ใจที่เข้าใจไว้พึ่งพา
จุดประกายเจิดจ้าแห่งมิตร—
ใจสุภาพอ่อนโยนด้วยปัญญา
มีเมตตากรุณาในดวงจิต
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและสอนให้คิด
ศรัทธาดั่งมืดมิดนัยนา…

แม้สีหน้าอาทรห่วงใย
ต้องถูกปิดกั้นไว้ไม่เห็นหน้า
แต่เห็นความงดงามของปัญญา
จากใจเห็นคุณค่าความเข้าใจ
เราสัมผัสสันติในจิตวิญญาณ
ทั้งเราท่านสันติอดิสัย
สดับคำาสวดอ้อนวอนเป็นความนัย

เอ็ลเดอร์จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธดูแลก�รจัดพิมพ์ 
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นอักษรเบรลล์
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เรามิได้เดินอยู่เดียวดาย
ศรัทธาท่านในเราจะให้พลัง
ค่อยก้าวย่างแม้ไม่เห็นจุดหมาย
จิตวิญญาณสูงส่งโดยชาย
พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อเรา27

คว�มเจ็บป่วยและก�รทดลองอื่นๆ

จอร์จ อัลเบิร์ตมีสุขภาพไม่ค่อยดีนักในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตท่าน แม้ 
ท่านจะชื่นชอบการว่ายน้ำา การขี่ม้า และกิจกรรมทางกายภาพอื่นๆ แต่ร่างกาย 
ท่านอ่อนแอและป่วยบ่อย นอกจากปัญหาเรื้อรังทางสายตาแล้ว เอ็ลเดอร์สมิธ 
ยังทนทุกข์จากการปวดท้อง ปวดหลัง เหน่ือยง่าย ปัญหาหัวใจ และอาการป่วย
อีกมากมายตลอดชีวิตท่าน ความเครียดและแรงกดดันจากความรับผิดชอบ 
มากมายส่งผลกระทบต่อร่างกายท่านเช่นกัน และตอนแรกท่านไม่ยอมผ่อน 
ภาระเพื่อรักษาสุขภาพของท่าน ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 ถึง 1912 ท่าน 
จึงต่อสู้กับโรคภัย รุนแรงมากจนต้องนอนพักรักษาตัวและส่งผลให้ไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีในโควรัมอัครสาวกได้ น่ันเป็นเวลาท่ียากลำาบากมากสำาหรับเอ็ลเดอร์ 
สมิธผู้ต้องการกลับไปรับใช้ดังเดิม การถึงแก่กรรมของบิดาท่านในปี ค.ศ. 1911 
และไข้หวัดใหญ่ขั้นรุนแรงอันเกิดแก่ภรรยาท่านยิ่งทำาให้เอ็ลเดอร์สมิธกลับมี
สุขภาพดีดังเดิมได้ยากขึ้น

หลายปีต่อมาท่านเล่าประสบการณ์ที่มีในช่วงนั้นว่า

“หลายปีก่อนข้าพเจ้าป่วยหนัก ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนถอดใจแล้วยกเว้นภรรยา 
ข้าพเจ้า…ข้าพเจ้าอ่อนแอมากจนแทบจะขยับตัวไม่ไหว แม้แต่จะพลิกตัวบน
เตียงก็ต้องค่อยๆ ทำาจนข้าพเจ้าหมดแรง

“วันหนึ่งภายใต้สภาพเหล่านี้ ข้าพเจ้าหมดสติไม่รับรู้สิ่งรอบตัวและคิดว่าได้ 
จากไปอยู่อีกด้านหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่ายืนหันหลังให้ทะเลสาบอันกว้าง 
ใหญ่และสวยงาม หันหน้าเข้าหาป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่เห็นใครและไม่มี 
เรืออยู่ในทะเลสาบหรือไม่มีส่ิงใดบ่งบอกว่าข้าพเจ้ามาถึงท่ีน่ันได้อย่างไร ข้าพเจ้า 
เข้าใจ หรือดูเหมือนจะเข้าใจว่าข้าพเจ้าสิ้นสุดงานในความเป็นมรรตัยและกลับ
บ้านแล้ว…

“ข้าพเจ้าเริ่มสำารวจ และไม่นานก็พบทางเดินผ่านป่าซึ่งดูเหมือนจะเคยใช ้
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น้อยมาก มีหญ้ารกจนแทบมองไม่เห็นทาง ข้าพเจ้าเดินไปตามทางนั้น หลัง 
จากเดินเข้าป่ามาได้พักหนึ่งเป็นระยะทางไกลพอสมควร ข้าพเจ้าเห็นชายคน 
หนึ่งเดินมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพบว่าท่านเป็นคนตัวใหญ่มาก ข้าพเจ้ารีบเดิน
ไปหาท่านเพราะจำาได้ว่าท่านคือคุณปู่ [จอร์จ เอ. สมิธ] ของข้าพเจ้า ในความ
เป็นมรรตัยท่านหนักกว่าสามร้อยปอนด์ เราจึงรู้ว่าท่านเป็นคนตัวใหญ่ ข้าพเจ้า
จำาได้ว่าข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อเห็นท่าน ข้าพเจ้ามีชื่อเหมือนท่านและภูมิใจ
กับชื่อนี้เสมอ

“เม่ือคุณปู่มาอยู่ห่างข้าพเจ้าเพียงสองสามฟุตท่านหยุด 
เม่ือท่านหยุดข้าพเจ้าก็หยุด จากน้ัน—และน่ีคือส่ิงท่ีข้าพเจ้า 
ไม่อยากให้เด็กชาย เด็กหญิง และเยาวชนลืม—ท่านมอง
ข้าพเจ้าอย่างจริงจังมากและพูดว่า

“‘ปู่อยากรู้ว่าหลานทำาอะไรกับชื่อของปู่’

“ทุกอย่างท่ีข้าพเจ้าเคยทำาผ่านไปตรงหน้าข้าพเจ้าประ- 
หนึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพ—ทุกอย่างท่ีข้าพเจ้า 

เคยทำา ภาพที่ชัดเจนตั้งแต่อดีตจนถึงเวลาที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นผ่านไปอย่าง 
รวดเร็ว ชีวิตทั้งชีวิตผ่านไปตรงหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายิ้ม มองคุณปู่ และพูดว่า

“‘ผมไม่เคยทำาอะไรกับชื่อของคุณปู่ซึ่งทำาให้คุณปู่ต้องอับอายขายหน้าเลย’

“ท่านก้าวมาข้างหน้าและโอบข้าพเจ้าไว้ในวงแขน ขณะท่านทำาเช่นน้ัน ข้าพเจ้า 
รับรู้ส่ิงรอบตัวอีกคร้ัง หมอนข้าพเจ้าเปียกประหน่ึงเทน้ำาลงไปบนน้ัน—เปียกด้วย 
น้ำาตาแห่งความสำานึกคุณที่ข้าพเจ้าสามารถตอบได้อย่างไม่อาย

“ข้าพเจ้านึกถึงเร่ืองน้ีหลายคร้ัง ข้าพเจ้าต้องการบอกท่านว่าข้าพเจ้าพยายาม 
มากขึ้นนับแต่นั้นเพื่อดูแลชื่อเสียงของคุณปู่ ข้าพเจ้าต้องการบอกเด็กชายและ
เด็กหญิง เยาวชนชายและเยาวชนหญิง คนหนุ่มสาวของศาสนจักรและของโลก 
ว่า จงให้เกียรติบิดาและมารดาของท่าน จงให้เกียรติชื่อที่ท่านใช้”28

ในที่สุดเอ็ลเดอร์สมิธก็กลับมามีกำาลังวังชาเหมือนเดิม ท่านออกจากการ
ทดลองครั้งนี้พร้อมสำานึกใหม่ของความกตัญญูต่อประจักษ์พยานของท่านใน 
ความจริง ท่านบอกวิสุทธิชนในระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งต่อมาว่า “ข้าพเจ้า 
อยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ใกล้อีกด้านหนึ่งมากจนข้าพเจ้ามั่นใจว่า  
[ถ้าไม่] เพราะพรพิเศษของพระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้าคงไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้  
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แต่ประจักษ์พยานที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานให้ไม่เคยเลือนรางแม้แต่วินาที 
เดียว ยิ่งข้าพเจ้าเข้าใกล้อีกด้านหนึ่งมากเท่าไร ข้าพเจ้ายิ่งมั่นใจว่าพระกิตติคุณ 
เป็นความจริงมากเท่านั้น ในเมื่อข้าพเจ้าได้รับการไว้ชีวิต ข้าพเจ้าจึงยินดีเป็น 
พยานว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระบิดาบน 
สวรรค์สุดจิตวิญญาณข้าพเจ้าที่พระองค์ทรงเปิดเผยเรื่องนี้ต่อข้าพเจ้า”29

อาการป่วยทางกายและความยากลำาบากอื่นๆ ยังคงรุมเร้าเอ็ลเดอร์สมิธในป ี
ต่อๆ มา การทดลองครั้งใหญ่สุดของท่านน่าจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1932 ถึง  
1937 เมื่อลูซีภรรยาท่านป่วยเป็นโรคข้ออักเสบและอาการปวดประสาท เธอ
เจ็บปวดมากและราวปี ค.ศ. 1937 เธอต้องได้รับการดูแลเกือบตลอดเวลา ต่อ
จากนั้นภาวะหัวใจพิบัติในเดือนเมษายน ค.ศ. 1937 เกือบพรากชีวิตเธอไป
และทำาให้เธออ่อนแอยิ่งกว่าเดิม

แม้จะเป็นห่วงลูซีตลอดมา แต่เอ็ลเดอร์สมิธยังคงปฏิบัติหน้าที่จนสุดความ
สามารถต่อไป ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1937 ท่านพูดที่พิธีศพของเพื่อน 
คนหน่ึง ขณะลงน่ังหลังจากพูดจบ มีคนส่งข้อความส้ันๆ มาบอกท่านให้กลับ 
บ้านด่วน ต่อมาท่านเขียนในบันทึกส่วนตัวว่า “ข้าพเจ้าออกจากโบสถ์ทันที 
แต่ภรรยาสุดที่รักของข้าพเจ้าสิ้นลมหายใจก่อนข้าพเจ้าถึงบ้าน เธอจากไปขณะ 
ข้าพเจ้าพูดที่พิธีศพ ข้าพเจ้าสูญเสียคู่ชีวิตผู้ภักดีไปแล้วและจะอยู่อย่างเงียบ 
เหงาโดยไม่มีเธอ”

ลูซีกับจอร์จ อัลเบิร์ตมีชีวิตคู่ร่วมกันกว่า 45 ปีเมื่อเธอถึงแก่กรรม เธออายุ  
68 ปี แม้จะคิดถึงภรรยามาก แต่เอ็ลเดอร์สมิธรู้ว่าการพลัดพรากเป็นเพียง 
ช่ัวคราวเท่าน้ัน ความรู้น้ีทำาให้ท่านมีกำาลังใจ “แม้ครอบครัวข้าพเจ้าจะโศกเศร้า 
มาก” ท่านเขียน “แต่เราได้รับการปลอบประโลมจากความเชื่อมั่นว่าเราจะได้ 
อยู่กับแม่ของลูกอีกคร้ังถ้าเรายังคงซ่ือสัตย์ เธอเป็นภรรยาและมารดาท่ีอุทิศตน 
ชอบช่วยเหลือ และใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่น เธอป่วยมานานหกปีไม่โรคใด 
ก็โรคหนึ่ง ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเธอมีความสุขกับมารดาของเธอและอีกหลายคนที่ 
เธอรักที่นั่น…พระเจ้าทรงเมตตาที่สุดและทรงนำาความรู้สึกท้ังหมดเกี่ยวกับ
ความตายออกไป เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรู้สึกซาบซึ้งยิ่ง”30

ประธ�นคณะเผยแผ่ยุโรป

ในปี ค.ศ. 1919 ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ผู้ที่เพิ่งได้รับการสนับสนุนเป็น 
ประธานศาสนจักรเรียกเอ็ลเดอร์สมิธเป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป ในระหว่าง

ชี วิ ต แ ล ะ ก � ร ป ฏ ิบ ัติ ศ � ส น ก ิจ ข อ ง จ อ ร์ จ  อั ล เ บ ิร์ ต  ส มิ ธ



xxix

 

คำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเพียงไม่กี่วันก่อนออกเดินทาง เอ็ลเดอร์สมิธ
กล่าวว่า

“ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดกับท่าน พ่ีน้องของข้าพเจ้า ว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ 
—ไม่สิ มากกว่าเกียรติ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นพรอย่างยิ่ง—ที่พระเจ้าทรงยกข้าพเจ้า 
ขึ้นจากสภาพอ่อนแอในช่วงสั้นๆ ที่ข้าพเจ้าอยู่มา โดยทรงทำาให้ข้าพเจ้ามี 
สุขภาพดีจนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่รู้สึกว่าข้าพเจ้าสามารถไปทำางานเผยแผ่ในต่าง
ประเทศได้…

“…วันพุธหน้าข้าพเจ้าตั้งใจจะโดยสารรถไฟไปฝั่งทะเลและจากนั้นข้าม 
มหาสมุทรไปสนามเผยแผ่ท่ีข้าพเจ้าได้รับเรียก ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับ 
โอกาสท่ีได้ไป ข้าพเจ้าซาบซ้ึงในพระกรุณาธิคุณท่ีความรู้เก่ียวกับความจริงน้ีมา 
สู่จิตวิญญาณข้าพเจ้า”31

เวลานั้นยุโรปกำาลังฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อไม่กี่เดือน 
ก่อน เพราะสงคราม จำานวนผู้สอนศาสนาในยุโรปจึงน้อยมาก ภารกิจอย่าง 
หนึ่งของเอ็ลเดอร์สมิธคือเพิ่มจำานวนผู้สอนศาสนา อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจ 
ฝืดเคืองในยุโรปหลังสงครามทำาให้รัฐบาลไม่ยอมให้วีซ่าท่ีจำาเป็น เร่ืองต่างๆ เลว 
ร้ายลงไปอีกเม่ือยังมีความเข้าใจผิดและอคติอยู่มากต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เพ่ือ 
ให้ภาพลักษณ์ของศาสนจักรดีขึ้น เอ็ลเดอร์สมิธจึงเข้าพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล 
หลายท่านและบุคคลสำาคัญคนอ่ืนๆ ในการอธิบายจุดประสงค์ของผู้สอนศาสนา 
ในยุโรปและทั่วโลก ท่านมักจะกล่าวว่า “จงเก็บรักษาสิ่งดีๆ ทั้งหมดที่ท่านมี 
เก็บรักษาทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เพื่อยกระดับชีวิตท่าน จากนั้นให ้
เราแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างกับท่านอันจะเพ่ิมเติมความสุขและทวีความพอใจ 
ของท่าน”32 ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงที่รับใช้ในความดูแลของท่านกล่าวว่า “โดย 
ผ่านวิธีท่ีท่านสันทัดและท่าทีอ่อนโยนของท่าน ท่านได้ความนับถือและมิตรภาพ 
จากพวกเขา และได้รับการผ่อนผันเก่ียวกับผู้สอนศาสนาซ่ึงเคยถูกปฏิเสธก่อน 
หน้านี้”33

ก่อนสิ้นสุดการรับใช้ของท่านในปี ค.ศ. 1921 เอ็ลเดอร์สมิธประสบความ
สำาเร็จในการเพิ่มจำานวนผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในยุโรปและเปลี่ยนความคิดผิดๆ 
บางอย่างเกี่ยวกับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ท่านผูกมิตรให้ศาสนจักรด้วย และท่าน
ยังคงติดต่อกับพวกเขาผ่านจดหมายเป็นเวลาหลายปี
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อนุรักษ์สถ�นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ของศ�สนจักร

เอ็ลเดอร์สมิธชอบเล่าเร่ืองศาสนจักรและเหตุการณ์สำาคัญๆ ในประวัติศาสตร์
ของศาสนจักรให้คนอื่นๆ ฟัง ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจท่านทำามากมายเพื่อ
ช่วยอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวโดย สร้างอนุสาวรีย์และสถานท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ
ในประวัติศาสตร์ศาสนจักร เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของท่านเขียนว่า “ท่านเชื่อ
ว่าท่านกำาลังบำาเพ็ญประโยชน์สำาคัญโดยดึงความสนใจของคนรุ่นใหม่มาสู่ความ
สำาเร็จของบรรพชนพวกเขา”34

สมัยเป็นอัครสาวกวัยหนุ่ม ท่านไปพอลไมรา นิวยอร์ก และต่อรองการ
ซื้อฟาร์มโจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ในนามของศาสนจักร ขณะอยู่ในนิวยอร์กท่าน
สนทนากับชายคนหน่ึงช่ือ พลิ นี เซกซ์ตันผู้เป็นเจ้าของเนินเขาคาโมราห์ สถาน
ท่ีซ่ึงโจเซฟ สมิธได้รับแผ่นจารึกทองคำา คุณเซกซ์ตันไม่ยอมขายท่ีดินให้ศาสนจักร 
แต่เขากับเอ็ลเดอร์สมิธกลายเป็นเพื่อนกัน ส่วนหนึ่งเพราะความสัมพันธ์อันดี
ที่เอ็ลเดอร์สมิธกับคุณเซกซ์ตันมีต่อกัน ศาสนจักรจึงสามารถซื้อที่ดินและอุทิศ
อนุสาวรีย์ที่นั่นได้ในที่สุด

คริสต์ศักราช 1930 ครบรอบหนึ่งร้อยปีของการจัดตั้งศาสนจักร เอ็ลเดอร์
สมิธช่วยสถาปนา Utah Pioneer Trails and Landmarks Association
(สมาคมเส้นทางอพยพและสถานที่สำาคัญของผู้บุกเบิกแห่งยูทาห์) และได้รับ
เลือกเป็นประธานคนแรกของสมาคม ตลอด 20 ปีติดต่อกัน องค์กรดังกล่าว
วางอนุสาวรีย์และป้ายต่างๆ กว่า 100 จุด หลายจุดทำาให้นึกถึงการเดินทาง
อันยากลำาบากของผู้บุกเบิกมาหุบเขาซอลท์เลค เอ็ลเดอร์สมิธเป็นผู้ประกอบ
พิธีอุทิศอนุสาวรีย์ส่วนใหญ่เหล่านี้35

ท่านเขียนอธิบายความน่าสนใจของสถานท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์ไว้ดังน้ี
“การสร้างอนุสาวรีย์ให้บุคคลต่างๆ เพื่อระลึกถึงพวกเขาเป็นธรรมเนียมที่ปฏิ-
บัติกันมา เหตุการณ์สำาคัญๆ จารึกไว้ในใจคนอย่างถาวรโดยการสร้างอนุสาวรีย์
…มีจุดน่าสนใจหลายจุดที่กำาลังถูกลืมและผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาปรารถนาจะทำา
เครื่องหมายไว้ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อจะดึงอนุชนรุ่นหลังให้หันมาสนใจเหตุการณ์
สำาคัญ”36

ในฐานะคนหนึ่งที่คุณปู่ของท่านเดินมายูทาห์พร้อมกับผู้บุกเบิกคนอื่นๆ 
เอ็ลเดอร์สมิธรู้สึกเคารพอย่างสุดซึ้งต่อสมาชิกศาสนจักรสมัยเริ่มแรกเหล่านั้น
ผู้เสียสละมากมายเพ่ือความเช่ือของพวกเขา ในการปราศรัยต่อสมาคมสงเคราะห์
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 ท่านเล่าประสบการณ์ที่มีขณะเดินตามรอยเส้นทางของผู้บุกเบิกรถลากไว้ดังนี้

“เรามาถึงเส้นทางช่วงหนึ่งที่คณะรถลากมาร์ตินสูญเสียช ีวิตคนจำานวนมาก 
เราพบบริเวณที่ใกล้ที่สุดกับที่พวกเขาตั้งค่าย คนที่เป็นผู้สืบตระกูลของกลุ่มดัง
กล่าวอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยวางป้าย จากนั้นเราไปร็อคครีกที่เราวางป้ายชั่วคราวไว้
เมื่อปีที่แล้ว ในช่วงนั้นของปีดอกไม้ป่าสวยๆ เจริญงอกงามอยู่ทุกที่ ดอก
ไอริชป่าข้ึนเต็มไปหมด และสมาชิกในกลุ่มเก็บดอกไม้เหล่าน้ีค่อยๆ วางไว้บ น
เนินหินที่กองไว้เมื่อปีก่อน…ที่นี่สมาชิก 15 คนของศาสนจักรนี้ถูกฝังไว้ใน
หลุมเดียวกัน พวกเขาเสียชีวิ ตเพราะความหิวและความหนาวเย็น

“ท่านรู้ว่ามีเวลาและสถานท่ีซ่ึงดูเหมือนเราจะเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์ของ
เรามากขึ้น ขณะนั่งรอบกองไฟที่ค่ายในร็อคครีกหุบเขาเล็กๆ แห่งนั้น ซึ่งคณะ
รถลากวิลลีเผชิญภัยพิบัติ—เราซ่ึงเป็นผู้สืบตระกูลของผู้บุกเบิก ของคนเหล่าน้ัน
ผู้ข้ามทุ่งราบท่ามกลางความร้อนของฤดูร้อนและความหนาวเย็นของฤดูหนาว
—เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของบรรพชนเรามีผู้เล่าขาน…น่ันเป็นโอกาส

อนุส�วรีย์บนเนินเข�ค�โมร�ห์ ที่เทพโมโรไน
มอบแผ่นจ�รึกทองคำ�ให้โจเซฟ สมิธ
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อันน่ายินดี ประวัติศาสตร์นำามาเล่าซ้ำาเพื่อประโยชน์ของเรา

“…สำาหรับข้าพเจ้าดูเหมือนเราอยู่ต่อหน้าผู้คนที่สละทุกสิ่งที่พวกเขามีอยู่
เพื่อให้เรามีพรของพระกิตติคุณ ดูเหมือนเราจะรู้สึกถึงพระสิริของพระเจ้า

“ขณะเดินออกมา หลังจากเราหลั่งน้ำาตา—เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าในกลุ่มคน
ประมาณ 30 ถึง 40 คนไม่มีใครดวงตาแห้งเหือด—อิทธิพลอันเกิดจากการ 
ชุมนุมกลุ่มเล็กๆ คร้ังน้ันสัมผัสใจเรา พ่ีน้องสตรีท่ีดีคนหน่ึงเอาแขนโอบข้าพเจ้า 
และพูดว่า ‘บราเดอร์สมิธคะ ดิฉันจะเป็นผู้หญิงท่ีดีข้ึนนับจากน้ีเป็นต้นไป’ สตรี 
ผู้น้ี…เป็นสตรีท่ีดีท่ีสุดคนหน่ึงแต่ข้าพเจ้าเช่ือว่าเธอรู้สึกสะเทือนอารมณ์เหมือน 
พวกเราส่วนใหญ่ กับข้อเท็จจริงท่ีว่าในรายละเอียดบางอย่าง เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ 
บรรลุอุดมคติอย่างท่ีพึงเป็นในจิตวิญญาณของเรา ผู้ถูกฝังไว้ท่ีน่ีไม่เพียงสละวัน 
เวลาในชีวิตของพวกเขาเท่านั้นแต่พวกเขาสละชีวิตไว้เช่นกันอันแสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อที่พวกเขามีต่อความศักดิ์สิทธิ์ของงานนี้…

“ถ้าสมาชิกองค์การนี้ [สมาคมสงเคราะห์] จะซื่อสัตย์เท่ากับคนที่ถูกฝังอยู่ 
ในทุ่งราบ ผู้เผชิญปัญหาด้วยศรัทธาในพระเจ้า ท่านย่อมเพิ่มความสำาเร็จมาก 
มายให้ตนเองและความโปรดปรานของพระบิดาท่ีรักจะหลั่งไหลมาสู่ท่านและ
ความสำาเร็จของท่าน”37

ประธ�นศ�สนจักร 1945–1951

เช้าตรู่ของวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 ขณะโดยสารรถไฟทางภาค 
ตะวันออกของสหรัฐ เอ็ลเดอร์สมิธถูกเจ้าหน้าที่รถไฟปลุกให้ต่ืนเพื่อแจ้งข่าว
ว่า ประธานฮีเบอร์  เจ. แกรนท์ผู้เป็นประธานศาสนจักรเวลาน้ันถึงแก่กรรม
แล้ว เอ็ลเดอร์สมิธเปลี่ยนขบวนรถและกลับซอลท์เลคซิตี้ทันที ไม่กี่วันให้หลัง 
จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ สมาชิกอาวุโสของโควรัมอัครสาวกสิบสอง จึงได้รับการ
วางมือมอบหน้าที่เป็นประธานคนที่แปดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรกของท่านในฐานะประธานศาสน- 
จักร ท่านกล่าวกับวิสุทธิชนที่เพิ่งสนับสนุนท่านว่า “ข้าพเจ้าสงสัยว่ามีใครใน
ที่นี้หรือไม่ที่รู้สึกอ่อนแอและต่ำาต้อยเท่าชายผู้ยืนอยู่ต่อหน้าท่าน”38 ท่านแสดง 
ความรู้สึกคล้ายกันนี้ต่อสมาชิกครอบครัวของท่านว่า “ผมไม่ต้องการตำาแหน่ง 
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นี้ ผมรู้สึกไม่คู่ควร แต่ตำาแหน่งน้ีมาถึงผม และผมจะทำาสุดความสามารถ ผม
ต้องการให้ทุกท่านรู้ว่า ไม่ว่าท่านจะทำาอะไรในศาสนจักรก็ตาม ตั้งแต่การสอน  
[ประจำาบ้าน] ไปจนถึงการเป็นประธานสเตค ถ้าท่านทำาสุดความสามารถ  
ตำาแหน่งของท่านก็สำาคัญเท่าๆ กับตำาแหน่งของผม”39

มีหลายคนรู้สึกว่าพรสวรรค์ของประธานสมิธเหมาะกับการเรียกนี้มาก เจ้า 
หน้าที่ช้ันผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแสดงความเชื่อมั่นหลังจากประธานสมิธได้รับการ 
สนับสนุนไม่นานว่า “มักจะกล่าวกันว่าพระเจ้าทรงยกคนที่เจาะจงให้ปฏิบัต ิ
พันธกิจที่เจาะจง…ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าพันธกิจเจาะจงที่รอประธานสมิธอยู่
คืออะไร แต่ข้าพเจ้าทราบว่า ณ เวลาพิเศษนี้ในประวัติศาสตร์ของโลก ไม่เคยมี 
เวลาใดต้องการความรักในหมู่พ่ีน้องมากเท่ากับท่ีต้องการในปัจจุบัน นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า ไม่มีมนุษย์คนใดที่ข้าพเจ้ารู้จักจะรักครอบครัวมนุษย์ ทั้ง
เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล ได้อย่างลึกซึ้งเท่าประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ”40
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ช่วยคนขัดสนหลังสิ้นสุดสงคร�มโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดหลังจากจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็นประธาน 
ศาสนจักรได้ไม่กี่เดือน สงครามทำาให้คนหลายพันคนในยุโรปไร้ท่ีอยู่อาศัยและ 
แร้นแค้น ประธานสมิธจึงรีบระดมแหล่งสวัสดิการของศาสนจักรเพื่อให้ความ 
ช่วยเหลือทันที ต่อมาประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์พูดถึงความพยายามครั้ง 
นี้ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มคนผู้ทำางานตอนกลางคืนที่เวลแฟร์สแควร์แห่งนี้ใน 
ซอลท์เลคซิตี้เพื่อขนโภคภัณฑ์ขึ้นตู้รถไฟซึ่งลำาเลียงอาหารไปท่าเรือเพื่อส่งข้าม 
ทะเล ในช่วงการอุทิศพระวิหารสวิส [ค.ศ. 1955] เมื่อวิสุทธิชนจำานวนมาก
ของเยอรมนีมาพระวิหาร ข้าพเจ้าได้ยินบางคนพูดด้วยความสำานึกคุณพลาง
น้ำาตาไหลอาบแก้มสำาหรับอาหารเหล่านั้นซึ่งช่วยชีวิตพวกเขา”41

ประธานสมิธรู้ด้วยว่ามีความต้องการทางวิญญาณในหมู่คนของโลกอันสืบ 
เนื่องจากสงครามที่ทำาลายล้างนั้น ท่านขานรับความต้องการครั้งนี้โดยดำาเนิน 
การจัดตั้งคณะเผยแผ่ขึ้นใหม่ในหลายประเทศที่งานเผยแผ่ศาสนาหยุดชะงัก 
เน่ืองจากสงคราม ท่านกระตุ้นวิสุทธิชนให้ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณแห่งสันติ 
ในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา “หลักฐานยืนยันความกตัญญูในเวลานี้ได้ดีที่สุด” 
ท่านกล่าวหลังจากสงครามสิ้นสุดไม่นาน “คือทำาสุดความสามารถเพื่อเราจะ 
สามารถนำาความสุขมาสู่โลกอันแสนเศร้าได้ เพราะเราทุกคนเป็นลูกของพระ 
บิดา และเราทุกคนอยู่ภายใต้พันธะรับผิดชอบของการทำาให้โลกนี้เป็นสถานที่ 
ซึ่งเราอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

“ขอให้เราแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนท่ีต้องการ 
โดยไม่ลืมคนเหล่านั้นที่สูญเสีย และยามเราปลาบปลื้มกับสันติสุข ขอเราอย่า
ลืมคนเหล่านั้นผู้สละบุคคลที่พวกเขารักเพื่อให้เกิดสันติสุข…

“ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้มนุษย์หันไปพึ่งพระผู้เป็นเจ้า และเชื่อฟังแนว 
ทางของพระองค์ ด้วยเหตุน้ีจึงช่วยโลกให้รอดจากความขัดแย้งและความพินาศ 
มากข้ึน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้สันติสุขท่ีมาจากพระบิดาบนสวรรค์เท่าน้ัน 
อยู่ในใจและในบ้านของผู้โศกเศร้าทั้งปวง42

โอก�สแบ่งปันพระกิตติคุณมีม�กขึ้น

ประธานสมิธยังคงแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนอื่นๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส และ
โอกาสเหล่านี้เพิ่มขึ้นพร้อมตำาแหน่งใหม่ของท่าน ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 
1946 ประธานสมิธเป็นประธานศาสนจักรคนแรกท่ีไปเยือนวิสุทธิชนในเม็กซิโก 
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นอกจากพบปะกับสมาชิกศาสนจักรและพูดท่ีการประชุมใหญ่แล้ว ประธานสมิธ 
ได้แวะเยี่ยมเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในเม็กซิโกและสนทนากับพวกเขาเกี่ยว 
กับพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟูด้วย ในระหว่างพบปะสนทนากับประธานาธิบดี 
มานูเอล กามาโค ประธานสมิธและคณะของท่านอธิบายว่า “เรามาพร้อมข่าว 
สารพิเศษสำาหรับท่านและประชาชนของท่าน เราอยู่ท่ีน่ีเพ่ือบอกเร่ืองบรรพบุรุษ 
ของท่านและพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์…เรามีหนังสือ
ที่…พูดถึงศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญซึ่งออกจากเยรูซาเล็ม 600 ปีก่อนพระ 
คริสต์พร้อมครอบครัวของเขาและคนอ่ืนๆ และมา…แผ่นดินส่วนน้ีของอเมริกา 
ที่พวกเขาเรียกว่า ‘แผ่นดินแห่งคำาสัญญา, แผ่นดินซึ่งเลิศเลอกว่าผืนแผ่นดิน 
อื่นทั้งปวง’ พระคัมภีร์มอรมอนเล่มนี้พูดถึงการเสด็จเยือนทวีปนี้ของพระเยซู 
คริสต์ด้วย และพระองค์ทรงจัดต้ังศาสนจักรของพระองค์และทรงเลือกสานุศิษย์ 
สิบสองคนของพระองค์”

ประธานาธิบดีกามาโคผู้แสดงความเคารพและชื่นชมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่ี 
อยู่ในประเทศของเขา สนใจพระคัมภีร์มอรมอนมากและถามว่า “ผมจะขอพระ
คัมภีร์มอรมอนสักเล่มได้ไหมครับ ผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย” จากนั้นประธาน 
สมิธจึงมอบพระคัมภีร์ปกหนังเป็นภาษาสเปนให้พร้อมข้อความที่น่าสนใจเป็น
พิเศษขียนไว้ด้านหน้าของพระคัมภีร์ ประธานาธิบดีกามาโคกล่าวว่า “ผมจะ
อ่านทั้งเล่มครับ เพราะน่าสนใจมากสำาหรับผมและประชาชนของผม”43

ฉลองหนึ่งร้อยปีก�รม�ถึงของผู้บุกเบิก

เหตุการณ์สำาคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในช่วงหกปีที่จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็น 
ประธานศาสนจักรเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1947 เมื่อศาสนจักรฉลองหนึ่งร้อยปีการ
มาถึงหุบเขาซอลท์เลคของผู้บุกเบิก ประธานสมิธควบคุมดูแลงานฉลอง ซึ่งได้ 
รับความสนใจจากคนทั่วประเทศและสิ้นสุดด้วยการอุทิศอนุสาวรีย์ This Is 
the Place (ณ ตรงนี้) ในซอลท์เลคซิตี้ใกล้จุดที่ผู้บุกเบิกเข้าสู่หุบเขาครั้งแรก 
ประธานสมิธมีส่วนในการวางแผนพิธีรำาลึกเพ่ือยกย่องความสำาเร็จและศรัทธา
ของผู้บุกเบิกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 แต่ท่านเอาใจใส่ในเรื่องที่ว่าอนุสาวรีย์ต้อง 
ยกย่องนักสำารวจยุคแรก ผู้สอนศาสนาจากศาสนาอื่น และผู้นำาชาวอเมริกัน
อินเดียนคนสำาคัญๆ จากยุคนั้นด้วย

ณ การอุทิศอนุสาวรีย์ This Is the Place (ณ ตรงนี้) จอร์จ คิว. แคนนอน 
ผู้เป็นประธานคณะเผยแผ่อิสเทิร์นสเตทส์กล่าวถึงวิญญาณของไมตรีจิตซึ่งเขา 
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ถือเป็นผลจากความพยายามของประธานสมิธ ดังน้ี “การเอ้ือประโยชน์ต่อพ่ีน้อง 
และความใจกว้างของประธานสมิธสะท้อนอยู่ในพิธีอุทิศ…ตัวอนุสาวรีย์เป็น 
งานประติมากรรม—ประติมากรรมรูปคนเหมือน—เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สร้าง 
ประวัติศาสตร์บนที่ราบสูงระหว่างขุนเขาทางตะวันตกก่อนผู้บุกเบิกมอรมอน 
มาถึง โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติหรือศาสนา เมื่อเตรียมโครงการสำาหรับพิธีอุทิศ 
ประธานสมิธปรารถนาให้กลุ่มศาสนาหลักทุกกลุ่ม ส่งตัวแทนมาร่วมงานด้วย
นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่เทศมณฑล และเทศมนตรี ผู้พูดคน
สำาคัญได้แก่บาทหลวงนิกายคาทอลิก บิชอพนิกายโปรเตสแตนต์ ผู้นำาศาสนา
ยิว และตัวแทนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หลังจาก 
โปรแกรม ผู้มาเยือนทางตะวันออกกล่าวว่า ‘วันนี้ผมได้รับบัพติศมาทาง 
วิญญาณอีกครั้ง สิ่งที่ผมเห็นด้วยตาตนเองไม่อาจเกิดขึ้นที่ใดในโลก วิญญาณ
ของความใจกว้างที่ประจักษ์ในวันนี้งดงามยิ่งนัก’”44

แม้อนุสาวรีย์ขนาด 60 ฟุตจะน่าประทับใจ แต่ประธานสมิธสอนว่าวิธีดีที่ 

อนุส�วรีย์ This Is the Place (ณ ตรงนี้) เป็นที่รำ�ลึกก�รม�ถึงหุบเข�ซอลท์เลค 
ของผู้บุกเบิก ได้รับก�รอุทิศโดยประธ�นสมิธในปี ค.ศ. 1947
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สุดในการยกย่องให้เกียรติผู้บุกเบิกคือทำาตามแบบอย่างศรัทธาและการอุทิศตน 
ของพวกเขา ในคำาสวดอ้อนวอนอุทิศอนุสาวรีย์ ท่านทูลว่า “ข้าแต่พระบิดา
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์…พวกข้าพระองค์ยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์เช้าวัน
นี้บนเนินเขาอันเงียบสงบแห่งน้ีและมองดูอนุสาวรีย์ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่บุตรธิดาของพระองค์และการอุทิศตนของพวกเขา…พวกข้าพระองค์สวด
อ้อนวอนขอให้พวกข้าพระองค์ได้รับพรด้วยวิญญาณเดียวกับที่แสดงให้เห็น
ในคนซื่อสัตย์เหล่านั้นผู้เชื่อในพระองค์และพระบุตรที่รักของพระองค์ ผู้มาถึง 
หุบเขาน้ีเพราะพวกเขาปรารถนาจะอยู่ท่ีน่ีและนมัสการพระองค์ พวกข้าพระองค์ 
สวดอ้อนวอนขอวิญญาณแห่งการนมัสการและความกตัญญูดำารงอยู่ในใจพวก
ข้าพระองค์ตลอดไป”45

ทัศนะที่มีต่อชีวิตขณะอ�ยุ 80 ปี

แม้จะสูงวัย แต่สำาหรับการเป็นประธานส่วนใหญ่ของประธานสมิธ ท่าน 
สามารถทำาหน้าที่รับผิดชอบให้ลุล่วงได้โดยไม่เกิดอาการป่วยทางกายซึ่งเคย 
เป็นข้อจำากัดของท่านในอดีต ในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.  
1950 ใกล้วันเกิดปีที่ 80 ของท่าน ประธานสมิธหวนนึกถึงชีวิตท่านและกล่าว
ถึงวิธีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสนับสนุนและอวยพรท่านว่า

“ในแปดสิบปีนี้ ข้าพเจ้าเดินทางมากกว่าหนึ่งล้านไมล์ในโลกเพื่อประโยชน์ 
ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเคยอยู่ในสภาพภูมิอากาศต่างๆ กัน 
ในหลายพื้นที่และในหลายประชาชาติตั้งแต่วัยเด็ก ผู้คนมีเมตตาและช่วยเหลือ
ข้าพเจ้ามาตลอด ทั้งสมาชิกศาสนจักรและผู้ไม่เป็นสมาชิก ไม่ว่าข้าพเจ้าไปที่
ใด ข้าพเจ้าพบแต่ชายหญิงที่มีจิตใจประเสริฐ…

“…เม่ือนึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนแอและมีปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับเรียกให้ 
เป็นผู้นำาของศาสนจักรใหญ่นี้ ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าต้องการความช่วย 
เหลืออย่างมาก ข้าพเจ้ายอมรับด้วยความสำานึกคุณต่อความช่วยเหลือของพระ 
บิดาในสวรรค์ ตลอดจนกำาลังใจและความเป็นเพ่ือนในช่วงชีวิตของข้าพเจ้าจาก 
ชายหญิงผู้ประเสริฐหลายต่อหลายคนซึ่งเราสามารถพบได้ทุกแห่งในโลก ทั้งที่
บ้านและต่างแดน”

ท่านกล่าวแสดงความรักต่อคนที่ท่านเคยรับใช้มาหลายปีว่า

“นับเป็นพรอย่างยิ่งที่ได้สนทนาวิสาสะกับคนเช่นนั้น และจากส่วนลึกของ
จิตวิญญาณข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านสำาหรับความเมตตา
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ของท่าน ข้าพเจ้าขอใช้โอกาสนี้กล่าวกับทุกท่านว่า ท่านไม่มีวันรู้ว่าข้าพเจ้ารัก 
ท่านมากเพียงใด ข้าพเจ้าไม่มีถ้อยคำาใดบรรยายความรักน้ันได้ ข้าพเจ้าต้องการ 
รู้สึกเช่นนั้นต่อบุตรทุกคนและธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์

“ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่มานาน เม่ือเทียบกับค่าเฉล่ียของมนุษย์ และข้าพเจ้ามีชีวิต 
ที่เป็นสุข อีกไม่กี่ปี เหตุการณ์ตามวิถีธรรมชาติ เสียงเรียกให้ไปอีกด้านหนึ่ง 
จะมาถึงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตั้งตาคอยเวลานั้นด้วยความคาดหวังอันน่ายินดี หลัง 
จากแปดสิบปีในความเป็นมรรตัย เดินทางไปหลายภูมิภาคของโลก ได้สนทนา
วิสาสะกับชายหญิงที่ดีและยิ่งใหญ่มากมายหลายคน ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่าน
ว่า วันนี้ข้าพเจ้ารู้ดีกว่าแต่ก่อนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคือพระ 
คริสต์ โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และ 
ศาสนจักรที่พระองค์ทรงจัดตั้งภายใต้การกำากับดูแลของพระบิดาบนสวรรค์  
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย…ดำาเนินงานภายใต้พลัง 
อำานาจและสิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิตเดียวกันกับท่ีเปโตร ยากอบ และยอห์น 
ประสาทแก่โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี ข้าพเจ้าทราบเช่นนี้ ดังที่ 
ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีชีวิต ข้าพเจ้าตระหนักว่าการแสดงประจักษ์พยานนี้ 
ต่อท่านเป็นเร่ืองจริงจังมาก และพระบิดาบนสวรรค์ทรงถือว่าข้าพเจ้าต้องรับผิด 
ชอบเรื่องนี้และเรื่องอื่นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าสอนในพระนามของพระองค์…ด้วย
ความรักและความเมตตาในใจข้าพเจ้าสำาหรับคนทั้งปวง ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
สิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา”46

หนึ่งปีต่อมา ในวันเกิดปีที่ 81 ของท่าน วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1951 
จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธถึงแก่กรรมอย่างเงียบๆ ในบ้านของท่านโดยมีบุตรธิดาอยู่
ข้างเตียง

ก�รกระทำ�อันเรียบง่�ยของก�รรับใช้ด้วยคว�มรัก

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธบรรลุผลสำาเร็จมากมายในช่วง 81 ปีของท่าน—ใน 
ศาสนจักร ในชุมชนของท่าน และทั่วโลก แต่คนที่รู้จักท่านเป็นส่วนตัวจำาท่าน
ได้ดีที่สุดเพราะการกระทำามากมายอันเรียบง่ายและอ่อนน้อมจากความเมตตา
และความรักของท่าน ประธานเดวิดโอ. แมคเคย์ผู้ประกอบพิธีศพประธาน
สมิธกล่าวถึงท่านว่า “ท่านเป็นจิตวิญญาณที่สูงส่งอย่างแท้จริง มีความสุข
ที่สุดเมื่อท่านทำาให้ผู้อื่นมีความสุข”47
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ประธ�นสมิธในห้องทำ�ง�นของท่�น

เอ็ลเดอร์จอห์น เอ. วิดท์โซ สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง เล่าประสบ- 
การณ์ที่เคยมีขณะพยายามแก้ไขปัญหายุ่งยากและสำาคัญมากดังนี้

’“ข้าพเจ้านั่งอยู่ในห้องทำางาน ค่อนข้างเหนื่อยหลังจากทำางานมาทั้งวัน…
ข้าพเจ้าอ่อนล้า จากนั้นก็มีเสียงเคาะประตู และจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเดินเข้ามา 
ท่านพูดว่า ‘ผมกำาลังจะกลับบ้านหลังจากทำางานมาทั้งวัน ผมนึกถึงคุณและ
ปัญหาที่คุณต้องแก้ไข ผมมาให้กำาลังใจคุณและให้พรคุณ’

“นั่นคือวิธีของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ…ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม เราคุยกันครู่
หนึ่ง เราแยกจากกัน ท่านกลับบ้าน ใจข้าพเจ้าเบิกบาน ความอ่อนล้าไม่หลง
เหลืออยู่เลย

“ท่านเห็นแล้วว่า ความรัก…ไม่ได้เป็นเพียงคำาพูดหรือความรู้สึกในใจ เพื่อ 
ให้ความรักมีคุณค่า เราต้องนำาความรักน้ันไปสู่การปฏิบัติ ในโอกาสน้ันประธาน 
สมิธแสดงความรักดังกล่าว ท่านสละเวลาของท่าน พละกำาลังของท่าน ให้
ข้าพเจ้า”48

เอ็ลเดอร์แมทธิว คาวลีย์ ผู้เป็นท้ังสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองและเพ่ือน 
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สนิทของประธานสมิธ กล่าวไว้อาลัยในพิธีศพดังนี้

“ทุกคนท่ีโศกาอาดูร ทุกคนท่ีถูกรุมเร้าด้วยโรคภัยหรือความยากลำาบากอ่ืนๆ 
ใครก็ตามที่มาอยู่ต่อหน้าบุตรคนนี้ของพระผู้เป็นเจ้า จะดึงคุณธรรมและพลังไป 
จากท่าน การอยู่ต่อหน้าท่านคือการเยียวยา ถ้าไม่ใช่ทางร่างกาย ก็ทางวิญญาณ 
…

“…พระผู้เป็นเจ้าทรงดึงดูดคนที่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ามั่นใจว่า 
การเดินทางสั้นที่สุดที่บุรุษผู้นี้ของพระผู้เป็นเจ้าเคยทำาในการเดินทางท้ังหมด 
ของท่านคือการเดินทางที่เพิ่งเกิดขึ้น พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความรัก จอร์จ  
อัลเบิร์ต สมิธเป็นความรัก ความรักของท่านเหมือนความรักของพระผู้เป็นเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงรับท่านไว้กับพระองค์แล้ว

“…เราไม่สามารถยกย่องชีวิตเช่นนี้ด้วยคำาพูดได้ คำาพูดเท่านั้นยังไม่พอ มี 
วิธีเดียวท่ีเราจะยกย่องคุณธรรม ความดีงามของอุปนิสัย และคุณสมบัติอันสำาคัญ 
ยิ่งในความรักของท่านได้ นั่นคือด้วยการกระทำาของเรา…

“ขอให้เราทุกคนให้อภัยมากขึ้นอีกเล็กน้อย อ่อนโยนมากขึ้นอีกเล็กน้อยใน 
การสนทนาวิสาสะกัน เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอีกเล็กน้อย เปิดใจยอมรับ
ความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นอีกเล็กน้อย”49

บนแผ่นศิลาหน้าหลุมฝังศพของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธมีคำาจารึกซึ่งสรุปชีวิต
การรับใช้ด้วยความรักของท่านได้อย่างเหมาะเจาะ ดังนี้

“ท่านเข้าใจและเผยแผ่คำาสอนของพระคริสต์และประสบความสำาเร็จอย่าง 
ไม่ธรรมดาในการนำาคำาสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติ ท่านใจดี อดทน ฉลาด อดกลั้น 
และเข้าใจ ท่านออกไปกระทำาคุณประโยชน์ ท่านรักยูทาห์และอเมริกา แต่ไม่
ใจแคบ ท่านมีศรัทธาอันไร้ขีดจำากัดในการต้องการความรักและในพลังแห่งรัก 
ท่านมีความรักอันไร้ขอบเขตให้ศาสนจักรและครอบครัวของท่านและรับใช้
พวกเขาอย่างกระตือรือร้น แต่ความรักของท่านไม่จำากัด ท่านมีความรักให้คน
ทั้งปวง โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะ ท่านมักจะพูดกับพวกเขา
และพูดถึงพวกเขาว่า ‘เราทุกคนเป็นลูกของพระบิดา’”
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บ ท ที่  1

ดำ�เนินชีวิตต�มสิ่งที่เร�เชื่อ

ศ�สน�ของเร�จะต้องแสดงออกในชีวิตประจำ�วันของเร�

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

เมื่ออายุ 34 ปี จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธได้เขียนสิ่งที่ท่านตั้งใจจะทำาออกมาเป็น
ข้อๆ ซึ่งท่านเรียกว่า “ข้อบัญญัติส่วนตัว”—อุดมการณ์ 11 ข้อที่ท่านให้
คำามั่นว่าจะดำาเนินชีวิตตามนั้น:

“ข้าพเจ้าจะเป็นเพื่อนกับคนไม่มีเพื่อนและหาปีติในการช่วยสงเคราะห์
ความต้องการของคนยากไร้

“ข้าพเจ้าจะไปเยี่ยมคนป่วยและคนมีทุกข์และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา
มีศรัทธาว่าจะได้รับการเยียวยา

“ข้าพเจ้าจะสอนความจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นพรของมวลมนุษย์

“ข้าพเจ้าจะค้นหาคนทำาผิดและพยายามชนะใจเขาให้กลับมาสู่ชีวิตที่ชอบ
ธรรมและมีความสุข

“ข้าพเจ้าจะไม่พยายามบังคับใครให้ดำาเนินชีวิตตามอุดมคติของข้าพเจ้าแต่
จะรักจนพวกเขาทำาสิ่งถูกต้อง

“ข้าพเจ้าจะอยู่กับคนหมู่มากและช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขาเพ่ือให้ชีวิต
บนโลกของพวกเขามีความสุข

“ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงการมียศถาบรรดาศักด์ิและไม่ส่งเสริมให้มิตรสหายท่ี
ไร้ความคิดกล่าวคำาเยินยอ

“ข้าพเจ้าจะไม่ทำาร้ายความรู้สึกของใครโดยเจตนา ไม่แม้แต่คนที่ทำาผิดต่อ
ข้าพเจ้า แต่จะพยายามทำาดีต่อเขาและเป็นเพื่อนกับเขา

“ข้าพเจ้าจะเอาชนะนิสัยเห็นแก่ตัวและอิจฉาริษยา จะชื่นชมยินดีในความ
สำาเร็จของบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ของข้าพเจ้า
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“ข้าพเจ้าจะไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์คนใดเลย

“เพราะรู้ว่าพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์ทรงมอบแผนเพียงหน่ึงเดียวให้โลกซ่ึงจะ 
พัฒนาเราอย่างเต็มที่และทำาให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงที่นี่และหลังจากนี้  
ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่าน่ีไม่เพียงเป็นหน้าท่ีเท่าน้ันหากแต่เป็นสิทธิพิเศษอันศักด์ิสิทธ์ิ 
ด้วยที่ได้เผยแพร่ความจริงนี้”1 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 9]

คนที่รู้จักประธานสมิธประกาศว่าท่านดำาเนินชีวิตตามข้อบัญญัติของท่าน
จริงๆ เอสรา แทฟท์ เบ็นสันได้เล่าประสบการณ์หนึ่งสมัยเป็นสมาชิกโควรัม 
อัครสาวกสิบสองซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประธานสมิธทำาอย่างที่ตั้งใจไว้ในการไป 
“เยี่ยมคนป่วยและคนมีทุกข์และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามีศรัทธาว่าจะได้ 
รับการเยียวยา” 

“ข้าพเจ้าจะไม่มีวันหยุดสำานึกคุณที่ท่านมาเยี่ยมบ้านข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้า  
[ออกไป] รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาท่ีต่ำาต้อย…ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณอย่างย่ิงสำาหรับ 
การมาเย่ียมครั้งหนึ่งในคืนอันเงียบสงัดเมื่อลูกน้อยของเรานอนรอความตาย  
ประธานสมิธหาเวลาเข้ามาในบ้านหลังน้ันโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและวางมือบน 
ศีรษะเด็กน้อยท่ีอยู่ในอ้อมแขนของมารดามานานหลายช่ัวโมง ท่านสัญญาว่าเธอ 
จะหายเป็นปกติ นี่คือประธานสมิธ ท่านมีเวลาช่วยเหลือเสมอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนเหล่านั้นที่เจ็บป่วย คนเหล่านั้นที่ต้องการท่านมากที่สุด”2

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งการกระทำาของประ- 
ธานสมิธแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการทำาดีต่อ “คนที่ทำาผิด 
ต่อ [ท่าน]”

“[ประธานสมิธ] ได้รับแจ้งว่ามีคนขโมยเสื้อคลุมไปจากรถม้าของท่าน แทน 
ที่จะโกรธ ท่านกลับตอบว่า ‘ผมอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร เราจะได้เอาผ้าห่มไปให้ 
เขาด้วย เพราะเขาคงหนาว และจะให้อาหารด้วย เพราะเขาคงหิว’”3

นักสังเกตการณ์อีกคนหนึ่งเขียนเกี่ยวกับจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธดังนี้ “ศาสนา 
ของท่านไม่ใช่หลักคำาสอนที่เก็บแช่เย็นเอาไว้ ไม่ใช่ทฤษฎี ศาสนามีความหมาย 
ต่อท่านมากกว่าแผนสวยหรูให้คนชื่นชม เป็นมากกว่าปรัชญาแห่งชีวิต สำาหรับ 
นักปฏิบัติอย่างท่านแล้ว ศาสนาคือวิญญาณซึ่งทำาให้มนุษย์ดำารงอยู่และกระทำา 
ส่ิงต่างๆ แม้จะพูดคำาหวานเพียงคำาเดียวหรือให้น้ำาเย็นเพียงแก้วเดียวก็ตาม ศาสนา 
ของท่านจะต้องแสดงออกในการกระทำา ต้องมีอยู่ในรายละเอียดของชีวิตประจำา 
วัน”4
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ที่ปรึกษาคนหนึ่งของท่านในฝ่ายประธานสูงสุด ประธานเจ. รูเบ็น คลาร์ก  
จูเนียร์ สรุปความซื่อตรงของประธานสมิธด้วยถ้อยคำาต่อไปนี้ “ท่านเป็นคน 
หนึ่งในจำานวนไม่กี่คนที่เราสามารถพูดได้ว่าท่านดำาเนินชีวิตตามที่ท่านสอน”5

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ก�รเช่ือฟังพระกิตติคุณของเร�—ไม่เฉพ�ะก�รเป็น 
สม�ชิกศ�สนจักรของเร�เท่�นั้น—ทำ�ให้ 

เร�มีคุณสมบัติคู่ควรแก่ก�รเรียกว�่วิสุทธิชน

การนมัสการในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือชีวิต 
ที่จงรักภักดี คือความปรารถนาจะมีคุณค่าสำาหรับพระองค์ผู้ทรงสร้างเราตามรูป 
ลักษณ์ของพระองค์และผู้ประทานทั้งหมด… ท่ีคุ้มค่าให้เรา—พระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์6

นับเป็นเรื่องดีที่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรอันประกอบด้วยหรือ 
ควรประกอบด้วยวิสุทธิชน การมีชื่อของเราในบันทึกเท่านั้นไม่พอ สำาคัญที่เรา 
ต้องดำาเนินชีวิตจนเรามีสิทธิ์ได้ชื่อว่าวิสุทธิชน และถ้าท่านจะทำาเช่นนั้น ท่านจะ 
มีความสุข…

เมื่อพระเยซูแห่งนาซาเร็ธเสด็จมาในโลกและเริ่มสั่งสอนพระกิตติคุณแห่ง 
อาณาจักร มีคนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีที่คิดว่าตนชอบธรรม ผู้ 
ปฏิเสธข่าวสารของพระองค์ โดยอ้างว่าพวกเขาเป็นผู้สืบตระกูลของอับราฮัมและ 
บอกว่าเชื้อสายของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขารอดในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า

พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัม  
พวกเขาจะทำางานของอับราฮัม [ดู ยอห์น 8:33–39] ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดกับ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่า ถ้าเรามีค่าควรแก่การเรียกว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นั่น 
ย่อมเป็นเพราะเรากำาลังดำาเนินชีวิตแบบวิสุทธิชน และจุดประสงค์ของพระกิต- 
ติคุณคือเพื่อให้เรามีคุณสมบัติเช่นนั้น โลกอยู่ในสภาพที่ข้าพเจ้ากลัวและถูก 
ปฏิปักษ์หลอกมานานและประกาศว่าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นก็พอ นั่นเป็น 
เพียงเล่ห์กลของปฏิปักษ์7 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 9]

สิ่งที่เรียกว่า “ความเชื่อของมอรมอน” คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันนำาไปสู่ความรอดของคนท้ังปวง 

บ ท ที่  1



4

ผู้เชื่อและปฏิบัติตามคำาสอนของพระกิตติคุณ คนที่ได้รับความเป็นเพื่อนของ 
พระวิญญาณพระองค์ไม่ใช่คนที่กล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า” แต่คือ 
คนที่ทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ [ดู ลูกา 6:46].8

เมื่อพูดถึงมัทธิวบทที่ 7 ข้อ 24 ข้าพเจ้าพบดังนี้

“เหตุฉะนั้น ผู้ใดที่ได้ยินคำาเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบ 
เสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา

“ฝนก็ตกและน้ำาก็ไหลเช่ียว ลมก็พัดปะทะเรือนน้ัน แต่เรือนมิได้พังลง เพราะ 
ว่ารากตั้งอยู่บนศิลา

“แต่ผู้ที่ได้ยินคำาเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่า เขาก็เปรียบเสมือน
ผู้ที่โง่เขลา สร้างเรือนของตนไว้บนทราย

“ฝนก็ตกและน้ำาก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น เรือนนั้นก็พังทลายลง  
และการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่ง” [มัทธิว 7:24–27]

“เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำ�เหล่�นี้ของเร�และประพฤติต�มเข�ก็เปรียบเสมือน 
ผู้ที่มีสติปัญญ�สร้�งเรือนของตนไว้บนศิล�”
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มีกี่คนในพวกเราที่เรียนรู้พระประสงค์ของพระบิดาแล้วทำาตาม มีกี่คนใน 
พวกเรากำาลังวางรากฐานและสร้างโครงสร้างท่ีสมพระเกียรติพระอาจารย์ของ 
เราทุกๆ วัน ‘แท้จริงแล้ว, มนุษย์เป็นพลับพลาของพระผู้เป็นเจ้า, แม้พระวิหาร;  
และพระวิหารใดก็ตามที่เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์, พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำาลายพระ 
วิหารนั้น.’ [คพ. 93:35] พระองค์ประทานความรู้แจ้งและปัญญาเหนือเพื่อน 
มนุษย์ให้เรา พระองค์ประทานความรู้เรื่องการดำารงอยู่ก่อนเกิดให้วิสุทธิชนยุค 
สุดท้าย ความรู้ท่ีว่าเราอยู่บนโลกน้ีเพราะเรารักษาสถานะแรกของเรา และว่าเรา 
มีโอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์ในท่ีประทับของพระบิดาบนสวรรค์โดยรักษาสถานะ 
ที่สองของเรา พระองค์จะไม่ทรงตัดสินเราเฉกเช่นที่ทรงตัดสินพี่น้องชายหญิง 
ของเราในโลก แต่ตามโอกาสที่ให้เรามากกว่าพวกเขา เราจะอยู่ในบรรดาคนที่ 
ได้รับพระวจนะของพระเจ้า ได้ยินพระดำารัสของพระองค์ และถ้าเราทำาตาม ชีวิต 
นิรันดร์จะเป็นของเรา แต่ถ้าเราไม่ทำาตาม การกล่าวโทษจะเกิดขึ้น9

ขอให้เราทำาดีกว่าท่ีเราเคยทำาไว้ ขอให้เราต้ังใจใหม่อีกคร้ังว่าจะเป็นวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายที่แท้จริง และไม่เพียงเสแสร้งแกล้งทำา…ข้าพเจ้าไม่รู้จักใครที่ไม่ 
สามารถทำาให้ดีกว่าที่เขาทำาอยู่มากขึ้นอีกเล็กน้อย ถ้าเขาตัดสินใจจะทำา10

พระบิด�บนสวรรค์ของเร�ทรงค�ดหวังให้เร�เตรียมพร้อม 
และดำ�เนินชีวิตให้มีค่�ควรแก่พรที่พระองค์ทรงสัญญ�ไว้

ข้าพเจ้าเคยเปิดอ่านบทท่ีย่ีสิบสองของท่านมัทธิวซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับการ 
สอนของพระผู้ช่วยให้รอด และจะอ่านอุปมาเรื่องนี้ให้ฟัง

“พระเยซูตรัสแก่เขาเป็นคำาอุปมาอีกว่า

“แผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งได้จัดการเลี้ยงเนื่องในพิธี
อภิเษกมเหสีให้ราชโอรสของท่าน

“แล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้…

“แต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผู้หนึ่งมิได้สวมเสื้อ 
สำาหรับงาน

“จึงรับสั่งถามว่า ‘สหายเอ๋ย เหตุไฉนจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำาหรับงาน 
แต่งงาน’ ผู้นั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออก

“กษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่า ‘จงมัดมืดมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่
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มืดภายนอก อันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน’

“ด้วยผู้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อย” [ดู มัทธิว 22:1–3, 11–
14]…

…นี่คือชายคนหนึ่งที่มางานอภิเษกสมรส และเมื่อถึงเวลากษัตริย์หรือเจ้า 
นายเห็นว่าเขาไม่ได้สวมเส้ือสำาหรับงาน เขาไม่สนใจความสำาคัญของงานน้ีอย่าง 
เห็นได้ชัด เขามา คาดหวังว่าจะได้เข้าไปแต่ไม่ได้เตรียมตัว เขามางานเลี้ยง— 
พวกเขาทุกคนได้รับเชิญให้มางานอภิเษกสมรส แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าพวก 
เขาน่าจะรู้ว่าเฉพาะคนที่แต่งกายเหมาะสมเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ และชายคนนี้ 
ประหลาดใจเมื่อถูกถามว่าเหตุไฉนเขาจึงอยู่ที่นั่นในสภาพนั้น

ดูเหมือนชาวโลกจะคิดว่าพวกเขามาเมื่อไรก็ได้ที่พวกเขาพร้อม ลูกๆ ของ 
พระบิดาไม่เข้าใจว่าต้องมีการเตรียมบางอย่าง ปฏิปักษ์หลอกพวกเขาจนเชื่อว่า 
ไม่จำาเป็นต้องเตรียม จะทำาอะไรก็ได้ แต่ในข่าวสารน้ีท่ีพระผู้ช่วยให้รอดประทาน 
เป็นคำาอุปมาแก่พระสหายของพระองค์บอกเราว่าจะต้องมีการเตรียมบางอย่าง 
และหากปราศจากการเตรียมน้ันจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้รับส่วนของประทาน 
อันล้ำาค่ากว่าของพระบิดาบนสวรรค์ เร่ืองน้ีประยุกต์ใช้ได้กับสมาชิกของศาสน- 
จักรผู้มีความคิดว่าเพราะพวกเขาได้รับเชิญ และเพราะช่ือของพวกเขาปรากฏ
ในบันทึกของผู้ที่ได้รับเรียก พวกเขาจึงไม่ต้องทำาอะไรอีก…พวกเขาลืมพระ 
เจ้าและไม่เตรียมไปงานเลี้ยงที่พระองค์ทรงเชิญพวกเขา

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงมีพระประสงค์ให้เราเตรียมไปงานอภิเษก 
สมรส หาไม่แล้วเราจะถูกกันไม่ให้เข้า พระองค์ทรงคาดหวังให้เราสั่งสมความ 
จริงไว้ในความคิดเราต่อไปและเผยแพร่ความจริงนั้นเมื่อมีโอกาสในบรรดาลูกๆ  
ทุกคนของพระองค์ ข้อเท็จจริงที่ว่าชื่อของเราปรากฏในบันทึกศาสนจักรไม่ได้ 
รับประกันว่าเราจะพบที่ของเราในอาณาจักรซีเลสเชียล เฉพาะคนที่ดำาเนินชีวิต 
คู่ควรแก่การเป็นสมาชิกของอาณาจักรดังกล่าวเท่านั้นจึงจะพบที่ในนั้น

ท่ามกลางสภาพที่วุ่นวาย ความไม่แน่นอนที่อยู่ในโลก หากมีเวลาที่เราควร 
สำารวจตนเองเพื่อดูว่าเรากำาลังทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำาหรือไม่ เวลา 
นั้นคือวันนี้ หากมีเวลาที่เราควรแน่ใจว่าเราอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ เวลา 
นั้นคือเดี๋ยวนี้ เราไม่สามารถมองข้ามโอกาสเหล่านี้ได้ พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง 
ถูกล้อเลียน ในเมื่อพระองค์ทรงมอบของประทานแก่เราแล้ว ในเมื่อพระองค์ 
ทรงวางพรไว้ในรัศมีที่เราเอื้อมถึง ในเมื่อพระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้มาร่วมงาน
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เลี้ยงและเราเพิกเฉย เราแน่ใจได้เลยว่าเราจะประสบความอาดูรอันจะเกิดแก่คน 
เหล่านั้นผู้ปฏิเสธพรของพระเจ้าทั้งที่ทรงมอบให้พวกเขา11

เราไม่อาจดำาเนินชีวิตเหมือนชาวโลกและคาดหวังว่าจะได้รับสถานที่เหมาะ 
สมในอาณาจักร พระเจ้าทรงบอกเราในภาคที่หนึ่งของหลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา โดยตรัสถึงความชั่วร้ายว่า พระองค์จะทรงมองดูบาปด้วยระดับความ 
ยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุดไม่ได้ [ดู คพ. 1:31] นี่คือยาที่กินยาก เพราะพวก
เราบางคนในศาสนจักรมีความคิดว่าเราสามารถล้อเล่นกับพระกิตติคุณของ
พระเจ้าและกับหลักการพื้นฐานของชีวิตนิรันดร์ และยังได้สถานที่ซึ่งเราต้อง 
การ นี่ไม่เป็นความจริง พระเจ้าจะทรงเมตตา แต่พระองค์จะทรงยุติธรรม และ
หากเราต้องการพรใดก็ตาม มีเพียงวิธีเดียวที่เราจะได้พรนั้น นั่นคือการรักษา
พระบัญญัติซึ่งจะให้เรามีสิทธิ์ได้รับพร12 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 9]

ห�กเร�ทำ�หน้�ที่ของเร�สมบูรณ์ ชีวิตเร�จะเป็นหลักฐ�น 
ยืนยันคว�มเชื่อของเร�ในพระกิตติคุณ

ภายในปีท่ีผ่านมา ข้าพเจ้ามีโอกาสพบปะสนทนาเร่ืองพระกิตติคุณกับคนบาง 
คนที่อยู่ในชุมชนนี้ [ซอลท์เลคซิตี้] แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักรเรา ชาย 
คนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ยี่สิบปีแล้ว ชีวิตเขาไร้ที่ติ เป็นพลเมืองดี เป็นนักธุรกิจที ่
โดดเด่น เขามีความรู้สึกดีต่อคนของเรา เขาบอกข้าพเจ้าว่าเขาอยู่ที่นี่มายี่สิบปี 
แล้ว และเขาได้ข้อสรุปว่าเราเป็นคนดีเท่าๆ กับเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกของ 
ศาสนจักรอื่น เขามองไม่เห็นความแตกต่างใดๆ ในพวกเรา

ข้าพเจ้าต้องการพูดกับท่าน พ่ีน้องท้ังหลาย ว่าน่ันไม่ใช่คำาชมสำาหรับข้าพเจ้า 
ถ้าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไม่ทำาให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีกว่า แสดงว่าข้าพเจ้า 
ไม่ได้พัฒนาเท่าท่ีควร และถ้าเพ่ือนบ้านท่ีไม่ได้อยู่ในศาสนจักรน้ีสามารถดำาเนิน 
ชีวิตอยู่กับพวกเราปีแล้วปีเล่าและไม่เห็นประโยชน์ท่ีมาจากการรักษาพระบัญ- 
ญัติของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเรา แสดงว่าจะต้องมีการปฏิรูปในอิสราเอล…

…ท่านกำาลังทำาหน้าท่ีของท่านหรือไม่ เรากำาลังทำางานท่ีพระเจ้าทรงฝากฝัง 
ให้เราดูแลหรือไม่ เรารู้สึกถึงความรับผิดชอบที่อยู่กับเราหรือไม่ หรือเรากำาลัง
ล่องลอยไปตามกระแส ไปกับกระแสนิยมพลางคิดว่าในวันสุดท้าย เราจะได้รับ 
การไถ่แน่นอน13

เราได้ชื่อว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ [ดู 1 เปโตร 2:9] บางทีอาจ
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จะเป็นเพราะเราเชื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์โดยสมบูรณ์…

ถ้าความพิเศษเฉพาะของเราไปถึงขั้นที่เราดำาเนินชีวิตตามพระดำารัสทุกคำาที่ 
ออกจากพระโอษฐ์ของพระบิดาบนสวรรค์ [ดู คพ. 84:44] แสดงว่าเราจะเป็น 
ผู้ได้รับพรแน่นอน ส่วนใหญ่เราดำาเนินชีวิตตามประจักษ์พยานท่ีพระผู้ไถ่ประทาน 
แก่เรา และด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นผู้คนที่ได้รับพร แต่เราจะได้รับพรและรุ่งเรือง 
มากกว่านี้ถ้าเราสามารถบังคับตนให้ทำาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้วิญญาณซ่ึงทำาให้เราสามารถรับใช้ได้อย่างซ่ือสัตย์ 
อยู่กับเรา ขอให้ความปรารถนาจะทำาดีเอาชนะการล่อลวงซ่ึงถูกวางไว้ในทางของ 
เรา และไม่ว่าเราจะไปที่ใด ขอให้คนอื่นๆ ที่เห็นงานดีของเราสรรเสริญพระ
บิดาของเราผู้ประทับในสวรรค์ [ดู มัทธิว 5:16]14

บัดนี้ขอให้เราสำารวจตนเอง เรากำาลังทำามากเท่าที่เราควรทำาหรือไม่ และ 
ถ้าเราไม่ได้ทำา ขอให้เราหันกลับมาทำาให้ดีขึ้น ถ้าเรากำาลังทำาอย่างที่เราควรทำา  

“ถ้�เร�กำ�ลังเอื้อมออกไปทุกทิศท�งเพื่อทำ�คุณประโยชน์ให้ลูกๆ ของพระบิด� 
เมื่อนั้นเร�จะ…ปลื้มปีติในคว�มดีที่เร�ทำ�สำ�เร็จบนโลกนี้

บ ท ที่  1
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ถ้าเรากำาลังเอื้อมออกไปทุกทิศทางเพื่อทำาคุณประโยชน์ให้ลูกๆ ของพระบิดา  
เมื่อนั้นเราจะนำาพรทั้งหมดของพระบิดาผู้ทรงปรีชาญาณมาให้ตัวเรา และเราจะ
ปลื้มปีติในความดีที่เราทำาสำาเร็จบนโลกนี…้

ขอให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและสวดอ้อนวอนตลอดเวลา โดยดำาเนินชีวิตใกล้ 
ชิดพระบิดาบนสวรรค์ของเรา และแสดงให้เห็นความเช่ือของเราในพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์โดยดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ ขอให้เราแสดง 
ให้เห็นศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าและในงานท่ีพระองค์ประทานแก่แผ่นดิน 
โลก โดยชีวิตที่ถูกต้องและเสมอต้นเสมอปลาย เพราะสุดท้ายแล้วนั่นคือประ- 
จักษ์พยานเข้มแข็งที่สุดที่เราจะสามารถมีได้เกี่ยวกับความจริงของงานนี้15 [ดู 
ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 10]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย 
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. ขณะทบทวนข้อบัญญัติของประธานสมิธ (หน้า 1–2) ให้นึกถึงอุดมคติ
หรือหลักการบางอย่างที่ท่านประสงค์จะทำาตามในชีวิตท่าน ท่านอาจจะ
จดไว้ในบันทึกส่วนตัวของท่าน

2. อ่านสี่ย่อหน้าแรกในหน้า 3 การเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหมายความว่า 
อย่างไร บิดามารดาจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยให้บุตรธิดาเรียนรู้การดำาเนิน 
ชีวิตแบบวิสุทธิชน

3. ขณะอ่านหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 5 ให้พิจารณาว่าอุปมาเรื่องงานอภิเษก 
สมรสประยุกต์ใช้กับชีวิตท่านได้อย่างไร (ดู มัทธิว 22:1–14ด้วย)  
ตัวอย่างเช่น ท่านคิดว่างานอภิเษกสมรสหมายถึงอะไร แขกที่ได้รับเชิญ
หมายถึงใคร ไตร่ตรองสิ่งที่ท่านทำาได้เพื่อ “เตรียมไปงานอภิเษกสมรส” 
(หน้า 6)

4. อ่านย่อหน้าสุดท้ายของคำาสอน (ในหน้า 9) และนึกถึงคนที่ท่านรู้จักผู้ 
มีประจักษ์พยานเข้มแข็งในพระกิตติคุณ ชีวิตของบุคคลน้ันเป็นหลักฐาน 
ยืนยันประจักษ์พยานของเขาอย่างไร พิจารณาว่าท่านจะทำาอะไรได้บ้าง
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันประจักษ์พยานของท่าน

บ ท ที่  1
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 7:16–23; ยากอบ 1:22–25; 2:15–18; 
1 ยอห์น 2:3–6; โมโรไน 7:3–5; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 41:5

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “ศาสนจักรจัดทำาคู่มือบทเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ  
เพื่อช่วยให้เราสอนจากพระคัมภีร์และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย มี 
ความจำาเป็นเพียงเล็กน้อยในการใช้บทวิจารณ์หรือเนื้อหาอ้างอิงอื่นๆ” (ดู ไม่มี 
ก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน: คู่มือประกอบก�รสอนพระกิตติคุณ [1999]  
หน้า 52)

อ้�งอิง

บ ท ที่  1

1. “President George Albert Smith’s 
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2. เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ใน Conference 
Report, Apr. 1951, 46

3. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ The 
Miracle of Forgiveness (1969), 
284

4. ไบรอันท์ เอส. ฮิงค์ลีย์ “Greatness 
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Albert Smith,” Improvement Era, 
Mar. 1932, 270

5. เจ. รูเบ็น คลาร์ก จูเนียร์ ใน ดอยล ์
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Improvement Era, June 1951, 405

6. ใน Conference Report, Apr. 1949, 8
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11. ใน Conference Report, Oct.  
1930, 66–68

12. การประชุมใหญ่ของสาวกเจ็ดสิบกับผู้
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หน้า 6
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14. “Some Points of ‘Peculiarity,’” 
Improvement Era, Mar. 1949, 
137.

15. ใน Conference Report, Apr.  
1914, 13
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บ ท ที่  2

“จงรักเพื่อนบ้�นเหมือนรัก
ตนเอง”

ก�รแสดงน้ำ�ใจต่อผู้อื่นด้วยคว�มรักและคว�มก�รุณย์เป็นส่วนที่ข�ด 
ไม่ได้ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

เป็นที่ทราบกันดีว่าจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็นผู้มีความสามารถในการรักผู้อื่น  
ประธานเจ.  รูเบ็น คลาร์ก จูเนียร์ ที่ปรึกษาคนหนึ่งของท่านในฝ่ายประธาน 
สูงสุดกล่าวถึงท่านว่า “ชื่อจริงของท่านคือความรัก…ท่านมอบความรักให ้
ทุกคนที่ท่านพบ ท่านมอบความรักให้ทุกคนที่ท่านไม่ได้พบ”1

ความรักที่ประธานสมิธมีให้ผู้อื่นเกิดจากความเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าเราทุก 
คนเป็นพี่น้องกัน เป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์องค์เดียวกัน เมื่อใกล้ถึงบั้น 
ปลายชีวิต ท่านกล่าวแก่วิสุทธิชนว่า

“ข้าพเจ้าไม่มีศัตรูที่ข้าพเจ้ารู้จัก และไม่มีใครในโลกที่ข้าพเจ้ามีเจตนาเป็น 
ศัตรูกับเขา ชายทุกคนและหญิงทุกคนเป็นลูกพระบิดาของข้าพเจ้า และในช่วง 
ชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพยายามปฏิบัติตามพระดำารัสอันทรงปรีชาญาณของ 
พระผู้ไถ่มวลมนุษย์—ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง…ท่านไม่มีวันรู้ว่า 
ข้าพเจ้ารักท่านมากเพียงใด ข้าพเจ้าไม่มีคำาบรรยายความรักนั้น ข้าพเจ้าต้อง 
การรู้สึกเช่นนั้นต่อบุตรทุกคนและธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์”2

ประธานสมิธแสดงความรักต่อผู้อ่ืนผ่านการกระทำาท่ีเป่ียมด้วยความการุณย์ 
นับครั้งไม่ถ้วน ผู้สังเกตการณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “อุปนิสัยของประธานสมิธคือ 
ท่านพยายามไปปลอบโยนและให้พรคนมากมายที่เจ็บป่วย ท้อใจ และมีเหตุให ้
ต้องรู้สึกขอบคุณการให้กำาลังใจของท่าน ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อเห็นท่านเดินอยู่ 
ตามโถงทางเดินของโรงพยาบาล ก่อนและหลังเวลาเลิกงาน เพื่อไปเยี่ยมแต่ละ 
ห้อง ให้พร ปลอบขวัญ และให้กำาลังใจด้วยการปรากฏตัวโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 
ตามสถานที่เหล่านั้นซึ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการมาปลอบใจของท่านและพูดให้ 
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“พระกิตติคุณสอนเร�ให้มีจิตกุศลต่อคนทั้งปวงและรักเพื่อนมนุษย์ของเร�”

บ ท ที่  2
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บ ท ที่  2

พวกเขาสบายใจ…อุปนิสัยของท่านคือไปในสถานท่ีซ่ึงท่านรู้สึกว่าท่านสามารถ 
ให้ความช่วยเหลือและกำาลังใจ”3

ประธานโธมัส  เอส. มอนสันยกตัวอย่างเฉพาะของประธานสมิธเมื่อท่าน
พยายามแสดงความรักต่อคนตกทุกข์ได้ยาก

“ตอนเช้าของวันท่ีหนาวเย็นในฤดูหนาว เจ้าหน้าท่ีทำาความสะอาดถนน [ใน 
ซอลท์เลคซิตี้] กำาลังกำาจัดน้ำาแข็งกองใหญ่ออกจากท่อข้างถนน พนักงาน 
ประจำาจะมีคนงานชั่วคราวที่ต้องการงานอย่างมากมาช่วย คนงานคนหนึ่งสวม 
แต่เสื้อกันหนาวเนื้อบางเบาและกำาลังทรมานจากความหนาว ชายร่างผอมสูงมี 
หนวดเคราตัดแต่งอย่างดีแวะทักทายเจ้าหน้าที่และถามคนงานคนนั้นว่า ‘เช้าๆ 
อย่างนี้คุณต้องสวมเสื้อให้หนากว่านั้นนะครับ เสื้อโค้ทของคุณอยู่ที่ไหน’ ชาย 
คนนั้นตอบว่าเขาไม่มีเสื้อโค้ท ผู้มาเยือนจึงถอดเสื้อโค้ทตัวยาวของเขายื่นให้ 
ชายดังกล่าวและบอกว่า ‘เสื้อโค้ทตัวนี้เป็นของคุณแล้ว เป็นผ้าขนแกะอย่างดี 
และจะทำาให้คุณอุ่น ผมทำางานอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง’ ถนนเส้นนั้นคือเซาธ์เทม- 
เปิล ชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่เดินเข้าไปในอาคารบริหารงานศาสนจักรเพื่อทำางาน 
ประจำาวันโดยไม่ได้สวมเส้ือโค้ทคือประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธของศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย การแสดงความเอ้ือเฟ้ือโดยไม่คำานึง 
ถึงตนเองเผยให้เห็นจิตใจท่ีอ่อนโยนของท่าน ท่านคือผู้ดูแลพ่ีน้องอย่าแท้จริง”4 

[ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 18]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เป็นบุตรธิด� 
ของพระบิด�บนสวรรค์

เราถือว่าชายทุกคนเป็นพ่ีน้องชายของเรา หญิงทุกคนเป็นพ่ีน้องหญิงของเรา 
เราถือว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกเป็นลูกของพระบิดา และเชื่อว่าแต่ละคนอยู่ 
ในรูปลักษณ์ของพระบิดาฉันใด แต่ละคนย่อมมีแววของความเป็นพระผู้เป็นเจ้า 
ฉันนั้นซึ่งหากพัฒนาจะเตรียมเราให้พร้อมกลับไปสู่ที่ประทับของพระองค์…

นั่นคือความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการดำารงอยู่ในโลกและ 
อธิบายความสนใจของเราในเพื่อนมนุษย์ หลายคนคิดเอาเองว่าเราไม่สุงสิงกับ 
ใคร และบางคนคิดว่าเราเป็นคนที่รักแต่พวกพ้องของตน ข้อเท็จจริงคือ เรา 
ถือว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในโลกล้วนเป็นบุตรหรือธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เป็นพี่ 
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น้องชายหรือพี่น้องหญิงของเรา และเรารู้สึกว่าความสุขของเราจะไม่สมบูรณ์ใน 
อาณาจักรสวรรค์เว้นแต่เราจะได้รับความเป็นเพื่อนของครอบครัวเรา และมิตร 
สหายตลอดจนคนรู้จักที่เราสนิทสนมคุ้นเคยและผู้ที่เราสละเวลาส่วนใหญ่ของ 
เราบนแผ่นดินโลกเพื่อประโยชน์ของพวกเขา5

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงความนับถือและความรักใคร่ท่ีข้าพเจ้ามีต่อครอบครัวของ 
พระบิดา ครอบครัวมนุษย์ ข้าพเจ้าจำาสิ่งที่บิดาทางโลกของข้าพเจ้ากล่าวได้  
และข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าคงได้ส่วนหนึ่งมาจากท่าน ท่านกล่าวว่า “พ่อไม่เคย 
มองลูกของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ลึกในท่อข้างถนนโดยไม่คิดจะก้มลงไปดึงเขา 
ให้ขึ้นมายืนอยู่ข้างบนด้วยลำาแข้งของตนเองและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง” ข้าพเจ้า 
ประสงค์จะพูดว่าข้าพเจ้าไม่เคยมองลูกคนใดของพระบิดาในชีวิตข้าพเจ้าโดย 
ไม่ตระหนักว่าเขาคือพี่น้องของข้าพเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกทุกคนของ
พระองค์6

โลกจะมีความสุขเพียงใดถ้ามนุษย์ทุกแห่งหนยอมรับว่าเพื่อนมนุษย์ของ 
พวกเขาเป็นพี่น้องชายหญิง และแสดงออกโดยรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง7 
[ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 18]

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สอนเร� 
ให้รักบุตรธิด�ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้�

พระกิตติคุณสอนเราให้มีจิตกุศลต่อคนทั้งปวงและรักเพื่อนมนุษย์ของเรา 
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า

“จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยส้ินสุด 
ความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้น

“ข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติ 
และคำาของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้” [มัทธิว 22: 
37–40]

พี่น้องทั้งหลาย ถ้าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ตามที่มอบให้ท่าน ไม่ได้ 
ปลูกฝังความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ไว้ในใจท่าน ข้าพเจ้าต้องการบอกท่านว่าท่าน 
ยังไม่ได้รับผลอันสมบูรณ์แห่งของประทานที่ยอดเยี่ยมนั้นซึ่งมาสู่แผ่นดินโลก 
เมื่อครั้งจัดตั้งศาสนจักรนี้8 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 18]

การปฏิบัติศาสนกิจของเราเป็นการปฏิบัติศาสนกิจแห่งความรัก การรับใช ้
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ของเราเป็นการรับใช้ซึ่งยกระดับชีวิตเรา…ถ้าเราดำาเนินชีวิตตามที่พระผู้เป็น 
เจ้าทรงมุ่งหมายให้เราดำาเนิน ถ้าเราปฏิบัติศาสนกิจตามท่ีพระองค์ทรงปรารถนา 
ให้เราปฏิบัติ อิทธิพลแห่งพระวิญญาณของพระองค์จะยกระดับชีวิตเราทุกวัน 
ความรักของเราต่อเพื่อนมนุษย์จะเพิ่มพูนและจิตวิญญาณของเราจะขยายจน 
กว่าเราจะรู้สึกว่าเราสามารถรับลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ามาไว้ในอ้อมแขน
ของเราได้ ด้วยความปรารถนาจะเป็นพรแก่พวกเขาและพาพวกเขามาสู่การเข้า 
ใจความจริง9

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระคริสต์ เราควรรักษาพระบัญญัติของพระ 
องค์และรักกัน จากน้ันความรักของเราจะเลยเขตแดนของศาสนจักรซ่ึงกำาหนด 
ไว้และเผื่อแผ่ไปถึงลูกหลานมนุษย์10

เราจงพิสูจน์ให้เห็นโดยความประพฤติของเรา โดยความสุภาพของเรา โดย 
ความรักของเรา โดยศรัทธาของเราว่าเรารักษาพระบัญญัติข้อใหญ่นั้นที่พระผู้ 
ช่วยให้รอดตรัสไว้ว่าเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ข้อต้น “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก 
ตนเอง”11

“เร�จงพิสูจน์ให้เห็นโดยคว�มประพฤติของเร�…ว่�เร�รักษ�พระบัญญัติข้อใหญ่นั้น… 
‘จงรักเพื่อนบ้�นเหมือนรักตนเอง’”
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เร�แสดงจิตกุศลโดยแสดงน้ำ�ใจต่อคนที่ต้องก�ร 
คว�มช่วยเหลือและกำ�ลังใจ

การประเมินผลว่าความรักและจิตกุศลนำาอะไรเข้ามาในโลกเป็นเร่ืองเหลือ
วิสัย ทุกสาขา ทุกวอร์ด และสนามเผยแผ่ทุกแห่งให้โอกาสเราพยายามฉาย
แสงตะวัน พัฒนาความสุขและพยุงคนเหล่าน้ันท่ีท้อแท้หมดกำาลังใจ นำาปีติและ 
ความสบายใจมาให้คนหม่นหมอง12

พระเจ้าตรัสดังนี้:

“จงดูว่าเจ้ารักกัน; เลิกโลภ; เรียนรู้ที่จะแบ่งปันให้แก่กันดังที่พระกิตติคุณ
เรียกร้อง…

“และเหนือสิ่งทั้งปวง, จงห่อหุ้มตนเองด้วยพันธะแห่งจิตกุศล, ดังด้วยเสื้อ
คลุม, ซึ่งเป็นพันธะแห่งความดีพร้อมและสันติสุข.” [คพ. 88:123, 125.]…

…ท่านกำาลังทำาตามคำาแนะนำาของพระองค์เกี่ยวกับจิตกุศลหรือไม่ ข้าพเจ้า
ต้องการบอกว่าในช่วงเวลาพิเศษของชีวิตเรานี้ เราต้องแสดงจิตกุศล ไม่เฉพาะ
การแบ่งข้าวของของเราให้คนขัดสนเท่านั้น แต่เราต้องมีจิตกุศลสำาหรับความ
อ่อนแอ ความล้มเหลว และความผิดพลาดของลูกๆ พระบิดาของเราด้วย13

ถ้าเราพบชายหรือหญิงที่ไม่ประสบความสำาเร็จในชีวิต คนที่กำาลังอ่อนแอใน 
ศรัทธา ขอเราอย่าได้หันหลังให้เขา ขอให้เราตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไปเยี่ยมเขา 
ไปหาเขาด้วยความเมตตาและความรัก กระตุ้นเขาให้ละทิ้งความผิดพลาดของ 
เส้นทางนั้น โอกาสทำางานเป็นรายบุคคลในบรรดากลุ่มคนของเรามีอยู่ทุกที่ มี 
ชายไม่กี่คนและหญิงไม่กี่คนในศาสนจักรที่ไม่สามารถเอื้อมออกไปนอกวง 
ซึ่งกำาหนดไว้ให้ไกลอีกเล็กน้อย หากพวกเขาจะทำา และพูดจาอ่อนโยน หรือ 
สอนความจริงแก่ลูกบางคนของพระบิดา…นี่คืองานของพระบิดา นี่เป็นเรื่อง
สำาคัญที่สุดที่กำาหนดให้เราทำาในชีวิตนี้14

ข้าพเจ้ามีแต่เจตนาดีในใจข้าพเจ้าต่อมวลมนุษย์ ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาร้ายในใจ 
ต่อมนุษย์คนใดที่มีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้ารู้จักคนบางคนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะให้พวก 
เขาประพฤติตนดีกว่าเดิมเล็กน้อย แต่นั่นเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่ของข้าพเจ้า 
ถ้าข้าพเจ้าสามารถโอบกอดพวกเขาและช่วยให้พวกเขากลับมาอยู่บนทางหลวง 
แห่งความสุขโดยสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่พวกเขา ความสุขของ 
ข้าพเจ้าจะเพิ่มขึ้นแน่นอน…ท่านไม่สามารถบังคับใครให้ทำาสิ่งถูกต้องได้ แต่ 
ท่านสามารถรักจนพวกเขาทำาสิ่งเหล่านั้นได้ ถ้าแบบอย่างของท่านเกิดจากอุป- 
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นิสัยที่พวกเขาเห็นได้ว่าท่านหมายความอย่างที่ท่านพูด15 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 
ในหน้า 18]

คว�มสุขที่แท้จริงเกิดจ�กก�รรักและรับใช้ผู้อื่น

อย่าลืมว่าไม่ว่าท่านจะให้เงินมากเท่าใด ไม่ว่าท่านจะปรารถนาส่ิงต่างๆ ของ 
โลกนี้อย่างไรเพื่อทำาให้ตัวท่านมีความสุข ความสุขของท่านจะเป็นไปตามสัด 
ส่วนของจิตกุศล ความเมตตา และความรักที่ท่านมีต่อคนที่ท่านคบหาบน
แผ่นดินโลก พระบิดาบนสวรรค์ของเราตรัสไว้ชัดเจนมากว่าคนท่ีบอกว่ารักพระ 
ผู้เป็นเจ้าและไม่รักพี่น้องของเขาเป็นคนกล่าวเท็จ [ดู 1 ยอห์น 4:20]16

ไม่เพียงสิ่งที่เราได้รับเท่านั้นที่ทำาให้เรามีความสุข สิ่งที่เราให้ก็เช่นกัน และ 
ยิ่งเราให้สิ่งซึ่งสร้างสรรค์จรรโลงใจลูกๆ ของพระบิดามากขึ้นเท่าใด เรายิ่งต้อง 
ให้มากข้ึนเท่าน้ัน ส่ิงน้ีจะพัฒนาเหมือนน้ำาพุแห่งชีวิตและผุดเป็นฟองข้ึนสู่ความ 
สุขนิรันดร์17

“พย�ย�มฉ�ยแสงตะวัน พัฒน�คว�มสุขและพยุงคนเหล�่นั้นที่ท้อแท้หมดกำ�ลังใจ 
นำ�ปีติและคว�มสบ�ยใจม�ให้คนหม่นหมอง”
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เมื่อชีวิตเราที่นี่สิ้นสุดลงและเรากลับบ้าน เราจะพบว่าเรื่องดีงามทั้งหลายที่ 
เรากระทำา ความเมตตาทั้งหมดที่เราให้ ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ 
ของเพื่อนมนุษย์จะเสริมสร้างเกียรติคุณของเราที่นั่น…

…ขอให้เราแสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อส่ิงท่ีพระเจ้าประทาน 
แก่เราโดยรับใช้พระองค์ และเรากำาลังรับใช้พระองค์เมื่อเราทำาดีต่อลูกๆ ของ 
พระองค์ เราได้รับมาแล้วเปล่าๆ ตอนนี้เราจงให้เปล่าๆ [ดู มัทธิว 10:8] ด้วย 
ใจที่อบอุ่นด้วยความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ขอให้เรายืนหยัดต่อไปจน 
กว่าหมายเรียกครั้งสุดท้ายจะมา และเราจะพบบันทึกของเรา หลังจากนั้น ถ้า 
เราปรับปรุงพรสวรรค์ของเราแล้ว ถ้าเราซื่อสัตย์ แน่วแน่ บริสุทธิ์ มีเมตตา และ 
มีจิตกุศล และได้พยายามยกระดับจิตวิญญาณทุกดวงที่เราคบหา ถ้าเราดำาเนิน
ชีวิตสมกับความสว่างที่เราได้รับ และเผยแพร่ความสว่างนั้นทุกครั้งที่มีโอกาส  
เราจะมีความสุขเพียงใดและเราจะอิ่มเอมใจด้วยความกตัญญูเพียงใดเมื่อเรา 
ได้รับการปรบพระหัตถ์ต้อนรับจากพระผู้รังสรรค์แห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก 
“ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้
ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด” [มัทธิว 25:21]18 [ดู ข้อ
เสนอแนะ 5 ในหน้า 19]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. คิดหาวิธีที่ท่านจะแสดงความรักเช่นเดียวกับประธานสมิธ (ดู หน้า 11– 
13) ตัวอย่างเช่น เราจะแสดงความรักในการทำางานมอบหมายให้เยี่ยม
สอนและสอนประจำาบ้านได้อย่างไร

2. ขณะศึกษาหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 13–14) ให้คิดดูว่าการประ- 
ยุกต์ใช้คำาสอนเหล่านี้จะปรับปรุงความสัมพันธ์ของท่านกับเพื่อนบ้าน  
เพื่อนร่วมงาน สมาชิกครอบครัว และคนอื่นๆ ได้อย่างไร

3. อ่านย่อหน้าสุดท้ายในหน้า 14 คำาสอนหรือเรื่องราวใดบ้างในพระคัมภีร์
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านรักและรับใช้ผู้อื่น 

4. ศึกษาหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 16) โดยเฉพาะสองย่อหน้าสุดท้าย นึกถึง
คนที่อาจจะอยู่นอก “วงซึ่งกำาหนดไว้ให้ [ท่าน]” ท่านสามารถทำาสิ่ง
พิเศษอะไรได้บ้างเพื่อแสดงน้ำาใจต่อบุคคลเช่นนั้น
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5. ไตร่ตรองคำาสอนของประธานสมิธในหน้า 17–18) ท่านเคยมีประสบ- 
การณ์อะไรบ้างที่สอนท่านว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการทำาให้ผู้อื่นมี
ความสุข

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 5:43–44; 25:34–40; ลูกา 10:25–37; 
ยอห์น 13:34–35; 1 ยอห์น 4:7–8; 1 นีไฟ 11:16–25; โมโรไน 7:44–48

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “มีวิธีสอนอย่างหนึ่งที่ใช้กันในศาสนจักรมาโดย
ตลอด นั่นคือการบรรยายในห้องเรียน เราไม่ค่อยใช้การบรรยายมากนัก เราใช้
ในการประชุมศีลระลึกและการประชุมใหญ่ แต่การสอนเป็นการสื่อสารสองทาง
ได้ เราตั้งคำาถามได้ ในชั้นเรียนเราใช้คำาถามได้สะดวก” (บอยด์ เค. แพคเกอร์ 
“หลักธรรมของการสอนและการเรียนรู้” เลียโฮน� มิถุนายน 2007 หน้า 55)
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“ข้�พเจ้�รู้ว่�พระผู้ไถ่ของข้�พเจ้�ทรงพระชนม์และทรงยอมให้ข้�พเจ้�ใช้คว�มพย�ย�ม 
อันต่ำ�ต้อยสถ�ปน�คำ�สอนของพระองค์”
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บ ท ที่  3

ประจักษ์พย�นของเร�
ในพระเยซูคริสต์

พระกิตติคุณที่ได้รับก�รฟื้นฟูให้พย�นเพิ่มเติมแก่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 
ว่�พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ในการเดินทางสมัยเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ บางครั้งจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธจะ 
พบคนที่คิดว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ความเข้าใจผิดเรื่อง 
นี้ทำาให้ประธานสมิธแปลกใจและไม่สบายใจ ท่านพยายามแก้ไขความเข้าใจผิด 
โดยเป็นพยานส่วนตัวเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

คร้ังหน่ึงท่านพูดท่ีการประชุมของศาสนจักรในคาร์ดสตัน แคนาดา เก่ียวกับ 
พระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระคริสต์ เช้าวันรุ่งขึ้นท่านไปซื้อตั๋วที่สถานี 
รถไฟ ขณะยืนต่อแถวรอ ท่านบังเอิญได้ยินการสนทนาระหว่างสตรีคนหนึ่งกับ 
เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว สตรีคนนั้นบอกว่าเย็นวานเธอตัดสินใจเข้าร่วมพิธีนมัสการ 
ของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เจ้าหน้าที่ขายตั๋วมองด้วยความแปลกใจ “ตายละ” เธอกล่าว “อย่าบอก
เชียวนะว่าคุณไปเข้าโบสถ์ที่นั่น”

“ค่ะ ดิฉันไปที่นั่น” สตรีคนนั้นตอบ “ทำาไมหรือคะ”

เจ้าหน้าที่ขายตั๋วตอบว่า “พวกเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์นี่นา”

สตรีคนดังกล่าวตอบว่า “ก็เมื่อคืนนี้แหละค่ะที่ดิฉันได้ฟังเอ็ลเดอร์คนหนึ่ง 
ของศาสนจักรพูดถึงพระชนม์ชีพของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ดิฉันไม่เคยได้ยิน 
ใครที่ดูเหมือนประทับใจอย่างลึกซึ้งในความรู้ท่ีว่าพระเยซูคือพระคริสต์มากเท่า
ผู้พูดในการประชุมนั้น”1 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 31]
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จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธได้รับพลังจากประจักษ์พยานของท่านในพระเยซูคริสต์ 
และท่านยินดีแบ่งปันให้ผู้อื่น เมื่ออายุ 44 ปีหลังจากรับใช้ในตำาแหน่งอัครสาวก 
ได้ 11 ปี ท่านกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าได้รับแรงสนับสนุนคล้ายกับจะยกข้าพเจ้าให้ออกจากร่างและได้รับ 
พลังที่ไม่ใช่พลังของตนเองเพื่อสอนความจริงอันรุ่งโรจน์ท่ีพระผู้ไถ่ของโลกทรง 
ประกาศไว้ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระองค์ตรงหน้าแต่เคยได้รับความเป็นเพื่อน 
จากพระวิญญาณของพระองค์และรู้สึกถึงพระสิริของพระองค์อย่างแน่นอน 
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์และทรงยินยอมให้ข้าพเจ้าใช้ความพยายาม
อันต่ำาต้อยสถาปนาคำาสอนของพระองค์…ทุกอณูของร่างกายข้าพเจ้าสั่นไหว
ด้วยความรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์และสักวันหนึ่งมนุษย์ทุกคนจะรู้เช่นนั้น

“พระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนม์เพื่อให้เรามีชีวิต พระองค์ทรงเอาชนะความ
ตายและหลุมศพและทรงเสนอความหวังแห่งการฟื้นคืนชีวิตอันรุ่งโรจน์ให้ทุก
คนที่เชื่อฟังคำาสอนของพระองค์…ข้าพเจ้ารู้ว่านี่คืองานของพระเจ้า พระเยซู
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างแท้จริง”2

ประธานสมิธถึงแก่กรรมในวันเกิดปีที่ 81 ของท่าน วันที่ 4 เมษายน ค.ศ.  
1951 ในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่าน โดยมีครอบครัวอยู่ใกล้ๆ บุตรชายท่านถาม
ว่า “คุณพ่อครับ มีอะไรที่คุณพ่ออยากพูดกับครอบครัว—เป็นพิเศษไหมครับ”

ท่านยืนยันพร้อมด้วยรอยยิ้มถึงประจักษ์พยานที่ท่านแบ่งปันมาแล้วหลาย
ครั้งตลอดชีวิตท่านว่า “มี มีเท่านี้ พ่อรู้ว่าพระผู้ไถ่ของพ่อทรงพระชนม์ พ่อรู้
ว่าพระผู้ไถ่ของพ่อทรงพระชนม์”3

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้� และเวล�น้ีพระองค์ 

ทรงพระชนม์ในฐ�นะพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว

ข้าพเจ้าพบคนมากมายในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเชื่อในพระพันธกิจอันสูงส่งของ 
พระเจ้า และข้าพเจ้าเคยมีเหตุให้ต้องพูดมากกว่าหนึ่งครั้งว่าไม่มีใครในโลกที่จะ 
เข้าใจดีเท่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถึงพระพันธกิจอันสูงส่งของพระเยซูคริสต์ เช่ือ
โดยสิ้นเชิงว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และมั่นใจ [เชื่อมั่น] 

บ ท ที่  3
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ว่า ณ เวลาปัจจุบัน พระองค์ทรงครองบัลลังก์ในรัศมีภาพทางพระหัตถ์ขวาของ 
พระบิดา4

ข้าพเจ้ารู้อย่างเดียวกับที่รู้ว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านพระองค์และโดยผ่านพระองค์เท่านั้นที่เราจะได้รับ 
ความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียลและทุกคนที่เดินตามรอยพระบาทพระองค์ 
และดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับคำาสอนที่พระองค์ประทาน จะมีความสุขในชีวิต
นี้และจะเตรียมตนเองให้พร้อมรับปราสาทในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระองค์
ที่พวกเขาจะพำานักอยู่กับพระองค์ชั่วกาลนาน5

พระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์เป็นมากกว่าคนดีที่เข้ามาในโลกเพื่อสอนจริยธรรม 
แก่เรา พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทรงมีสติปัญญามากกว่าคนธรรมดา พระองค์ 
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง พระองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจาก 
พระผู้เป็นเจ้าในเนื้อหนัง…พระองค์เสด็จมาเพื่อเรียกมนุษย์สู่การกลับใจ ให ้
พวกเขาหันจากความผิดพลาดของเส้นทางชีวิต พระองค์เสด็จไปในหมู่พวก 
เขาโดยทรงเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ โดยทรงประกาศว่า 
พระองค์อยู่ในรูปลักษณ์ของพระบิดา คนที่เคยเห็นพระองค์เคยเห็นพระบิดา  
ทรงบอกพวกเขาว่าพระบิดาทรงส่งพระองค์มาทำาตามพระประสงค์ของพระบิดา 
และทรงเรียกร้องมนุษย์ทุกคนให้หันจากความผิดพลาดที่คืบคลานเข้ามาใน
บรรดาพวกเขา กลับใจจากบาปและลงไปในน้ำาบัพติศมา6

ในสมัยของพระผู้ช่วยให้รอด ปฏิปักษ์กระซิบบอกผู้คนเหล่านั้นว่าพระองค์ 
ไม่ใช่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พวกคุณจะต้องไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์ 
เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง พระองค์เป็นเพียงบุตรของมารีย์กับโยเซฟและ 
พระองค์ไม่ได้เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ามากไปกว่าที่พวกคุณเป็น ผู้คน 
ฟังคนชั่วร้ายเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวคนนั้นและตรึงพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์บน
กางเขน7

พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง พระองค์ทรงทำางาน
ในหมู่ [ผู้คน] ด้วยความรักและเมตตา แต่พวกเขากล่าววาจาดูหมิ่นพระนาม
เหมือนพระองค์เป็นคนชั่ว…พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และ
พระองค์ทรงมีสิทธิ์ตรัสในพระนามพระบิดา ความจริงที่พระองค์นำามาสู่โลก
มาจากพระบิดา แม้พวกเขาจะเอาตะปูตอกพระองค์ติดกางเขน แม้พวกเขาจะ

บ ท ที่  3
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เอาหนามถักเป็นมงกุฎครอบพระเศียรพระองค์ และนำาคทาปลอมมาใส่ไว้ใน
พระหัตถ์พระองค์ แม้พวกเขาจะแทงพระองค์ด้วยหอกจนพระโลหิตไหลหลั่ง 
แต่พระดำารัสที่พระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นพระดำารัสของพระเจ้า และพระองค์ 
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง8

เราไม่เพียงเชื่อว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงพระชนม์บนแผ่นดินโลกมาแล้ว
เท่านั้น แต่เราเชื่อด้วยว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ไม่ได้เป็นวิญญาณ ไม่ได้
เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีรูปร่างหรือจับต้องไม่ได้ แต่เราเชื่อพระองค์ในฐานะ
มนุษย์ที่สูงส่ง เพราะพระองค์ทรงลุกขึ้นมาพร้อมพระวรกายเดียวกับที่วางไว้
ในอุโมงค์ของโยเซฟแห่งอาริมาเธีย พระวรกายเดียวกับที่บรรดาผู้รักพระองค์
ให้ความสนใจดูแล พระเยซูคริสต์องค์เดียวกับที่ออกมาจากอุโมงค์ ออกมา
พร้อมพระวรกายที่ได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์และสะอาดแล้ว…และพระองค์
ทรงนำาพระวรกายนั้นไปกับพระองค์ด้วยเมื่อทรงหายลับไปจากการจ้องมอง
ของคนจำานวนมากที่เยรูซาเล็มเมื่อชายสวมชุดขาวสองคนกล่าวว่า “พระองค์
จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์
นั้น” [ดู กิจการ 1:10–11]

นี่คือพระเยซูแห่งนาซาเร็ธที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อ เราเชื่อด้วยว่าสัญญาที่
ทำาไว้เกี่ยวกับมนุษย์จะเกิดสัมฤทธิผล ว่าในเวลาอันเหมาะสม เมื่อจะมีการสั่ง
สอนพระกิตติคุณไปท่ัวโลก สู่ทุกประชาชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คน เม่ือมนุษย์ 
จะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เราเชื่อว่าโดยผ่านเดชานุภาพแห่งพระ
บิดาบนสวรรค์ของเรามนุษยชาติจะได้รับพรวิเศษสุดนั้นของการฟื้นคืนชีวิต
จากบรรดาคนตาย และพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์จะเสด็จมาในหมู่เมฆแห่งฟ้า 
สวรรค์ด้วยเดชานุภาพและรัศมีภาพเพื่อประทับบนโลกนี้ เราเชื่อว่าพระเยซู 
แห่งนาซาเร็ธจะเสด็จมาประทับกับคนเหล่าน้ันผู้มีค่าควรรับรัศมีภาพซีเลสเชียล9 
[ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 31]

เร�ยอมรับประจักษ์พย�นของพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับ 

พระพันธกิจอันสูงส่งของพระเยซูคริสต์

พระเยซูแห่งนาซาเร็ธเสด็จลงไปในน้ำาและรับบัพติศมาจากยอห์น เมื่อพระ 
องค์เสด็จข้ึนจากน้ำา พระวิญญาณบริสุทธ์ิลงมาสถิตอยู่บนพระองค์ในรูปของนก 
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พิราบ และพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เรา
ชอบใจท่านมาก” [ดู มัทธิว 3:13–17]

มีสิ่งใดชัดเจนกว่านี้ได้เล่า พระคัมภีร์ไบเบิลอันแสนวิเศษของเราประกอบ 
ด้วยข้อมูลทั้งหมดนั้นและมากกว่านั้น เมื่อมีคนพูดหรือคิดว่าเราไม่เชื่อในพระ 
พันธกิจอันสูงส่งของพระเยซูคริสต์ จงให้พวกเขารู้ว่าเราเช่ือท้ังหมดท่ีพระคัมภีร์ 
ไบเบิลสอนเกี่ยวกับพระองค์ เราเชื่อเรื่องที่พระองค์ทรงวางระเบียบผู้คนของ 
พระองค์และทรงสอนพวกเขา และเร่ืองท่ี…พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนในท้าย 
ที่สุด10

เรายอมรับโดยไม่มีข้อกังขาในประจักษ์พยานของผู้ประกาศข่าวประเสริฐทุก 
คนที่บรรจุไว้ในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ไถ่ของ 
มวลมนุษย์ เห็นได้ชัดว่าสำาหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนว่าคนที่คิดถี่ถ้วนจะเข้าใจ
ประจักษ์พยานดังกล่าว ข้อเท็จจริงคือว่าหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกตรึง

“เร�ยอมรับโดยสิ้นเชิงในประจักษ์พย�น…ในพันธสัญญ�ใหม่เกี่ยวกับก�รฟื้นคืน 
พระชนม์ของพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์”
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กางเขนและพระศพวางไว้ในอุโมงค์ที่พระองค์เสด็จออกมา และเป็นเวลาสี่สิบ 
วันที่พระองค์ทรงร่วมสนทนาวิสาสะกับสานุศิษย์ของพระองค์ พระองค์เสวย 
ปลาและรวงผึ้งกับพวกเขา พวกเขาได้สัมผัสรอยตะปูในพระหัตถ์และรอยแผล 
ในพระปรัศว์ของพระองค์ พระองค์ทรงประกาศต่อพวกเขาขณะทรงยืนท่าม 
กลางพวกเขาว่า “จงดูมือของเราและเท้าของเราว่าเป็นเราเอง จงคลำาตัวเราดู  
เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้น” [ดู ลูกา 24:39– 
43] แน่นอนว่านี่เป็นหลักฐานท่ีไม่สามารถโต้แย้งได้แต่ก็ยังมีบุตรธิดาจำานวน
มากของพระบิดาไม่เข้าใจเรื่องดังกล่าว11 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 31]

พระคัมภีร์มอรมอนและประจักษ์พย�นของโจเซฟ สมิธให้ 

หลักฐ�นเพิ่มเติมแก่เร�เกี่ยวกับคว�มเป็นพระเจ้�ของพระคริสต์

เกิดความสงสัยในโลกเก่าว่าพระเยซูมิได้มีเชื้อสายของพระเจ้า เพราะพระ 
องค์ประสูติเหมือนเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง นอนอยู่ในรางหญ้า มารดาของพระองค์ 
คือมารีย์และโยเซฟบิดาผู้เป็นที่เลื่องลือของพระองค์เป็นช่างไม้ คนจำานวนมาก 
ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นคนดีและย่ิงใหญ่ แต่พวกเขาปรารถนาจะช่วงชิงความ 
สูงส่งแห่งกำาเนิดของพระองค์ไปจากพระองค์

แต่โชคดีสำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เราได้รับพยานว่าเรื่องเหล่านี้จริง และ 
นอกจากน้ัน เรายังได้รับประจักษ์พยานด้วยว่าพระองค์เสด็จมาซีกโลกตะวันตก 
ดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน และทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อชาวนีไฟบนทวีป 
นี้ คราวนี้พระองค์มิได้เสด็จมาในฐานะเด็กเล็ก แต่พระองค์เสด็จมาในหมู่เมฆ 
แห่งฟ้าสวรรค์ และการเสด็จมาของพระองค์ประกาศโดยเสียงที่ทะลุทะลวงถึง 
กลางใจของทุกคนที่พำานักในแผ่นดิน คราวนี้พระองค์เสด็จมาในฐานะบุรุษจาก 
สวรรค์ และพวกเขาเห็นพระองค์เสด็จมา พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 
เพราะการเสด็จมาของพระองค์ทำานายไว้โดยศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ พระ 
องค์ประทานองค์กรเดียวกับที่ดำารงอยู่ในศาสนจักรที่เยรูซาเล็ม พระองค์ทรง 
สอนพวกเขาว่าพวกเขาต้องรับบัพติศมา เฉกเช่นพระองค์ โดยผู้มีสิทธิอำานาจ 
ในการประกอบศาสนพิธีดังกล่าว [ดู 3 นีไฟ 11:1–27] นี่ไม่ใช่ถ้อยคำาของ 
คนธรรมดาสามัญ นี่คือพระดำารัสของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้เสด็จขึ้นไป 
หาพระบิดาของพระองค์ และเสด็จกลับมาอีกครั้ง เพื่อลูกหลานมนุษย์จะมีอีก 
ประจักษ์พยานหนึ่งเพิ่มเข้าไปในประจักษ์พยานที่พวกเขาได้รับแล้ว12
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มีหลักฐานการฟื้นคืนชีวิตจากบรรดาคนตายชัดเจนกว่าหลักฐานนี้อีกหรือ 
ไม่ที่ยืนยันว่าพระองค์เสด็จมาในพระวรกายท่ีฟื้นคืนพระชนม์แล้วในบรรดา  
[ชาวนีไฟ] และทรงสอนพระกิตติคุณเดียวกันกับท่ีพระองค์ทรงสอนในเยรูซาเล็ม  
และพระองค์ได้ทรงทำาตามสัญญาที่ให้ไว้ในเยรูซาเล็มเมื่อตรัสว่า “แกะอื่นซึ่ง 
มิได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะเหล่า 
นั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว” [ยอห์น 
10:16] พระองค์เสด็จมาในพระวรกายที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้วเพื่อให้ข้อมูลที่ 
พระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้าว่าจะประทานแก่คนที่พระองค์ปฏิบัติศาสนกิจต่อพวก
เขาในขณะนั้น

นับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำาหรับคนเหล่านั้น หลังจากสอนพวกเขา
ทั้งวัน…พระองค์ทรงรักษาคนป่วยและทรงให้พรเด็กๆ ของพวกเขาและทรง 
แนะนำาสั่งสอนพวกเขาต่อไปในความงามแห่งพระกิตติคุณของพระองค์ ไม่มี 
ความสงสัยในใจพวกเขาว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พวกเขาเห็น

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟื้นคืนพระชนม์เสด็จเยือนช�วนีไฟ “เหล�่เทพลงม�จ�กสวรรค์
ประหนึ่งอยู่ท่�มกล�งไฟห้อมล้อมเด็กเล็กๆ”
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พระองค์เสด็จมาจากสวรรค์และเป็นพยานถึงเดชานุภาพอันน่าอัศจรรย์ของ 
พระองค์…พระองค์เสด็จมาในรัศมีภาพ เหล่าเทพลงมาจากสวรรค์ประหนึ่ง 
อยู่ท่ามกลางไฟห้อมล้อมเด็กเล็กๆ ทั้งนี้เพื่อให้ไฟล้อมรอบพวกเขา และเหล่า
เทพปฏิบัติต่อพวกเขา [ดู 3 นีไฟ 17:6–24]

นั่นไม่ใช่ภาพหลอน แต่เป็นประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่ผู้ประสบพบเห็น 
จะจดจำาไว้ตลอดไป ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรายอมรับว่าบันทึกนี้เป็นหลัก 
ฐานยืนยันการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา13

ต่อจากนั้นในยุคสมัยที่เราอยู่มีบุคคลอีกคนหนึ่ง…[โจเซฟ สมิธ] ไม่เพียง 
มีพยานของพระคัมภีร์ไบเบิลว่าพระเยซูคือพระคริสต์เท่านั้น แต่ท่านเห็นพระ 
ผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงยืนในหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์ ห่อหุ้มด้วยรัศมีภาพ และ
พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่ของโลก ทรงได้รับความสูงส่งทางพระหัตถ์ขวาของ 
พระองค์ และท่านได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่า “นี่คือบุตรที่รักของเรา จง 
ฟังท่าน” [ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:16–17] ท่านแสดงประจักษ์พยาน 
ถึงนิมิตอันรุ่งโรจน์นี้ต่อคนที่ท่านสนทนาวิสาสะด้วย คนอื่นๆ ได้รับพยานจาก 
เบ้ืองบนเช่นกัน ประจักษ์พยานของพวกเขาถึงความศักด์ิสิทธ์ิแห่งพระพันธกิจ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ิมพูนและเข้มแข็งข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือจะไม่เป็นเร่ืองของประวัติ- 
ศาสตร์โบราณอีกต่อไปว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และพระเยซูคือพระคริสต์ 
พวกเขารู้ด้วยตนเอง เพราะพวกเขาได้รับประจักษ์พยานด้วยตนเอง14

ตามความเห็นของข้าพเจ้า ประจักษ์พยานแรงกล้าท่ีสุดถึงความศักด์ิสิทธ์ิแห่ง 
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธผู้ 
พลีชีพเพื่อเป็นพยานถึงความจริงแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์15 [ดู ข้อ 
เสนอแนะ 3 ในหน้า 31]

เร�แต่ละคนส�ม�รถมีประจักษ์พย�นส่วนตัวได้ 

ว่�พระเยซูคือพระคริสต์

เรามีอีกหน่ึงประจักษ์พยาน อีกหน่ึงหลักฐานท่ีสมบูรณ์กว่าและน่าเช่ือถือมาก 
กว่าอย่างอื่น เพราะนี่คือประจักษ์พยานที่มาถึงแต่ละบุคคลเมื่อเขาทำาตามข้อ 
กำาหนดของพระบิดาในสวรรค์ของเรา นี่คือประจักษ์พยานที่เผาไหม้ในจิตวิญ- 
ญาณเราโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราทำางานที่พระเจ้าตรัสว่าต้อง 
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ทำาถ้าเราอยากรู้ว่าหลักคำาสอนเป็นของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นของมนุษย์16

พระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองว่า “คำาสอนของเราไม่ใช่ของเราเอง แต่เป็น 
ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ 
ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำาสอนนั้นมาจากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเอง”  
(ยอห์น 7:16–17) นั่นคือสัญญาของพระองค์ เราชาวคริสต์ทั่วโลกต่างยอม 
รับสัญญาดังกล่าวและควรพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าสัญญานั้นใช้ได้ผลหรือไม่ มี 
หลายคนพิสูจน์มาแล้ว ข้าพเจ้าทราบดีว่ามี…หลายคนทดสอบสัญญาดังกล่าว 
แล้ว มีหลายคนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และพระเยซูคือพระคริสต์ พระ 
องค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก17

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่เพียงมีหลักฐานด้านบันทึกเท่านั้น…เราไม่เพียงมีประ- 
จักษ์พยานของคนดีๆ ที่อยู่บนแผ่นดินโลกในสมัยของเราเท่านั้น แต่ถ้าเราทำา
ตามข้อกำาหนดของพระบิดาบนสวรรค์ ถ้าเรามีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ถ้าเรา 
กลับใจจากบาปของเรา ถ้าเราได้รับบัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัว ถ้าเราได้รับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใต้มือผู้รับใช้ที่ได้รับมอบอำานาจของพระเจ้า ข้าพเจ้า
กล่าว ถ้าเราทำาทั้งหมดนี้แล้ว ในจิตวิญญาณแต่ละจิตวิญญาณย่อมมีความรู้
แน่ชัดที่ไม่สามารถพูด [ปฏิเสธ] ได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และพระเยซู
คริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์…

…ในฐานะสมาชิกที่ต่ำาต้อยคนหนึ่งของศาสนจักรนี้ ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อ 
ท่านว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์เฉกเช่นข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ 
…พระเยซูคือพระคริสต์ และข้าพเจ้ารู้ว่าลูกหลานมนุษย์ต้องบรรลุถึงความรู้ 
นั้น พวกเขาต้องได้รับความรู้ดังกล่าว และตามภาษาของพระองค์ผู้ประทับใน 
สวรรค์ “ทุกเข่าจะย่อลง, และทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระเยซูคือพระคริสต์” [ดู 
คพ. 88:104]18 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 31]

พันธกิจของเร�คือแบ่งปันกับทุกคนถึงสิ่งที่เร�รู้ 

เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้าพูดกับท่านวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าไม่มีใครอื่นอีกแล้วในโลกนี้ที่มีข้อ 
มูลครบถ้วนเท่าเราเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอด และหาก 
เราไม่เชื่อในพระองค์ เราย่อมอยู่ภายใต้การกล่าวโทษที่ใหญ่หลวงกว่าคนอื่นๆ 
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ผู้ไม่เคยมีข้อมูลน้ี และด้วยเหตุน้ีเราจึงพูดกับชาวโลกโดยไม่ลังเลว่าเราเช่ือเร่ือง 
เหล่านี…้

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ท่านมีสิทธิพิเศษนี้และพรนี้เข้ามาในชีวิตท่าน  
และบัดน้ีข้าพเจ้าอ้อนวอนท่านฉันพ่ีน้องของท่าน ขอร้องท่านในฐานะคนต่ำาต้อย 
ที่สุดคนหนึ่งในบรรดาพวกท่าน อย่าซ่อนเทียนของท่านไว้ใต้ถัง อย่าปิดบัง 
ความรู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้ท่านจากเพื่อนมนุษย์ของท่าน

อย่าทำาให้พวกเขารำาคาญใจ แต่อย่าไม่ฉลาดถึงขนาดซ่อนพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์จากพวกเขา นั่นคือพระบรมเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้านำาไปสู่
ความรอดในอาณาจักรซีเลสเชียล19

ชายผู้มีความสุขมากที่สุดและหญิงผู้มีความสุขมากท่ีสุดท่ีท่านรู้จักในโลก 
คือคนเหล่าน้ันผู้ดำาเนินชีวิตตามคำาสอนในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พวก 
เขาคือคนท่ีมีความเช่ือม่ันในชีวิตนิรันดร์ พวกเขาคือคนท่ีเข้าใจจุดประสงค์ใน 
การดำารงอยู่ของเรา…ขณะเดินทางไปมาในโลกเพ่ือเป็นพยานถึงข่าวสารน้ี จิต
วิญญาณข้าพเจ้าเป่ียมด้วยปีติ และนัยน์ตาข้าพเจ้าพร่ามัวด้วยน้ำาตาเม่ือข้าพเจ้า 
ได้เห็นชีวิตมนุษย์เปล่ียนไปโดยสิ้นเชิงเพราะพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  
ข้าพเจ้าเห็นคนท่ีท้อแท้หมดกำาลังใจ คนท่ีอยู่ในความมืด คนท่ีสงสัยในจุดประ- 
สงค์แห่งการดำารงอยู่ของพวกเขา และเมื่อพวกเขาได้รับการสอนความจริงอัน 
รุ่งโรจน์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พวกเขาเปลี่ยนไป พวกเขาเรียนรู้ 
ที่จะมีความสุข อิ่มเอมใจ พึงพอใจ และกระตือรือร้นในการเชื่อและสอนพระ
กิตติคุณที่ประกาศโดยพระเยซูคริสต์เมื่อครั้งพระองค์ประทับบนโลกนี้และเดิน
ทางในกาลิลี 

พ่ีน้องท้ังหลาย โลกไม่เข้าใจ แต่พันธกิจของเราคือช่วยให้พวกเขาเข้าใจ และ 
ไม่ใช่ด้วยความอวดดี ไม่ใช่ด้วยความยโสโอหัง แต่ด้วยจิตกุศลต่อทุกคน ด้วย 
ความรักความอ่อนโยน เพื่อส่งข่าวสารนี้ออกไป…

ในฐานะคนต่ำาต้อยที่สุดคนหนึ่งในบรรดาพวกท่าน ข้าพเจ้าขอบพระทัย 
พระองค์ด้วยสุดใจสำาหรับความเชื่อมั่นที่เข้ามาในชีวิตข้าพเจ้า…เหนือสิ่งอ่ืน 
ใด ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระองค์สำาหรับความรู้ที่ลุกไหม้ในจิตวิญญาณข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น 
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พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ และไม่มีนามอื่นใดภายใต้ฟ้าสวรรค์ที่ทำาให้ 
ชายหญิงได้รับความสูงส่ง นอกจากพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา
เท่านั้น ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์เสด็จมาในโลกยุคสุดท้ายนี้ พระองค์ทรงมอบสิทธิ 
อำานาจจากเบ้ืองบนให้เด็กหนุ่มที่อ่อนน้อมถ่อมตนผู้กำาลังแสวงหาความจริง 
และผลของการนั้นคือการจัดตั้งศาสนจักรซึ่งเราเข้าร่วม และกับศาสนจักรนี้มี
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้านำาไปสู่ความรอดของคนทั้งปวงที่เชื่อ20

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราดำาเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างท่ีมีค่าควรใน 
อุดมการณ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ชีวิตเราเป็นอย่างที่เราจะ 
แสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง21 [ดู 
ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 32]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่ หน้า v–viii

1. อ่านเรื่องในหน้า 21 ท่านจะตอบอย่างไรกับคนที่พูดว่าวิสุทธิชนยุคสุด 
ท้ายไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์

2. ประธานสมิธสอนว่า “เราไม่เพียงเช่ือว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงพระชนม์ 
บนแผ่นดินโลกมาแล้วเท่านั้น แต่เราเชื่อด้วยว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์
อยู่” (หน้า  24) วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีเหตุผลอะไรให้เช่ือว่าพระเยซูคริสต์ 
ทรงพระชนม์อยู่ขณะนี้ ตัวท่านมีเหตุผลอะไรให้เชื่อเช่นนั้น

3. ทบทวนหน้า 24–27 พอสังเขป เรื่องราวหรือข้อความใดบ้างจากพระ 
คัมภีร์ที่เสริมสร้างประจักษ์พยานของท่านว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระ 
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า อ่าน 1 นีไฟ 10:17 และคิดหาวิธีที่ท่านจะ 
สามารถเพิ่มพูนความเข้าใจในพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด

4. ขณะท่ีท่านอ่านหน้า 28 ให้พิจารณาว่าการเช่ือฟังหลักธรรมและศาสนพิธี 
ของพระกิตติคุณเสริมสร้างประจักษ์พยานของท่านในพระเยซูคริสต์อย่าง 
ไร บิดามารดาจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้บุตรธิดามีประจักษ์พยานนี้
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5. ท่านมีความคิดหรือความรู้สึกอย่างไรบ้างขณะอ่านประจักษ์พยานของ 
ประธานสมิธในหน้า 29–30 ให้นึกถึงเวลาที่ท่านเห็นชีวิตผู้คนเปลี่ยน 
แปลงเพราะพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณเปล่ียนชีวิตท่าน 
อย่างไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 16:15–17; 17:1–5; 2  นีไฟ 25:26;  
แอลมา 5:45–48; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 76:22–24; 110:1–4

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน “[หลีกเลี่ยง] การล่อลวงที่จะครอบคลุมเนื้อหา 
ให้มากที่สุด…เรากำาลังสอนคน ไม่ใช่สอนแต่เนื้อหาอย่างเดียว และ…โครง 
ร่างบทเรียนทุกบทที่ผมเคยเห็นนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะมีเนื้อหามากมายเกิน 
กว่าท่ีเราจะสามารถครอบคลุมได้ในเวลาท่ีกำาหนดไว้” (เจฟฟรีย์ อาร์.ฮอลแลนด์ 
“การสอนและการเรียนรู้ในศาสนจักร” เลียโฮน� มิถุนายน 2007 หน้า 59)
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วันที่ 23 ธันว�คม ค.ศ. 1905 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธกับผู้นำ�ศ�สนจักรท่�นอื่นๆ 
เข้�ร่วมอุทิศอนุส�วรีย์ ณ สถ�นที่เกิดของศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ
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บ ท ที่  4

ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ 
เครื่องมือของพระผู้เป็นเจ�้

ในก�รฟื้นฟูคว�มจริง

โดยผ่�นศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ พระผู้เป็นเจ้�ทรงฟื้นฟ ู
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในคว�มบริสุทธิ์ของพระกิตติคุณนั้น

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ใกล้ถึงวันเกิดปีที่ 100 ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เอ็ลเดอร์จอร์จ  
อัลเบิร์ต สมิธเดินทางพร้อมกับประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธและคนอื่นๆ เพื่อ 
ไปเยือนสถานที่สำาคัญในชีวิตท่านศาสดาพยากรณ์ ตอนเช้าวันที่ 23 ธันวาคม  
ค.ศ. 1905 อนุสาวรีย์โจเซฟ สมิธได้รับการอุทิศ ณ สถานที่เกิดของท่านใน 
เวอร์มอนต์ การได้อยู่ในสถานที่สำาคัญเช่นนั้นต่อการฟื้นฟูพระกิตติคุณนับเป็น 
ประสบการณ์ที่น่าซาบซึ้งใจสำาหรับจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธและคนในคณะของท่าน 
“น ้ ำาตาเราไหลพราก” ท่านจำาได้ “ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณ ทุกจิต 
วิญญาณนอบน้อม ใจทุกดวงหลอมละลาย และเราชื่นชมยินดีในพรของพระ
บิดาบนสวรรค์ของเรา”1 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธได้รับเชิญให้กล่าวคำาสวดอ้อนวอน 
ปิดพิธีอุทิศ หลังจากบันทึกเหตุการณ์พอสังเขปของวันนั้นไว้ในบันทึกส่วนตัว 
ของท่าน ท่านเขียนว่า “วันสำาคัญที่สุดวันหนึ่งของชีวิตข้าพเจ้าสิ้นสุดลงดังนั้น 
ข้าพเจ้าขอบพระทัยที่ได้เป็นคนหนึ่งในจำานวนไม่กี่คนของพวกเราเพื่อช่วยให้
งานสำาเร็จลุล่วง”2

ต่อมาพวกท่านไปยังสถานที่ซึ่งได้รับนิมิตแรก ในพอลไมรา นิวยอร์ก  
เอ็ลเดอร์สมิธจำาได้ว่า “เราเข้าไปในป่าที่โจเซฟเคยคุกเข่าและทูลขอพระเจ้าให้ 
ทรงบอกท่านว่าท่านควรนับถือนิกายใด เราได้รับการกระตุ้นเตือนให้ร้องเพลง 
สวด…อันไพเราะในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้น ‘การสวดอ้อนวอนคร้ังแรกของโจเซฟ 
สมิธ’”3
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หลังจากไปเยือนเนินเขาคาโมราห์ พระวิหารเคิร์ทแลนด์ และสถานที่สำาคัญ 
อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจของท่านศาสดาพยากรณ์ ประธานโจเซฟ เอฟ.  
สมิธได้เรียกคนในคณะมารวมกันตอนเย็นวันสุดท้ายของการเดินทาง “หลังจาก 
ร้องเพลงแห่งไซอันหลายเพลง สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รับอนุญาตให้เป็น 
พยานถึงพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาท่ีพระบิดาทรงมีต่อพวกเรา พระวิญญาณ 
ของพระเจ้าเทมาที่เรา และเราหลั่งน้ำาตาแห่งปีติและความสุข”4 [ดู ข้อเสนอ
แนะ 1 ในหน้า 45]

หลายปีต่อมา ขณะที่จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธรับใช้เป็นประธานศาสนจักร มีคน 
พยายามจัดพิมพ์หนังสือบางเล่มเพื่อทำาลายชื่อเสียงของโจเซฟ สมิธ ในการ 
ประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักร ประธานสมิธแก้ต่างให้ท่านศาสดาพยากรณ์ 
อย่างองอาจ โดยแสดงประจักษ์พยานถึงพันธกิจของท่านด้วยถ้อยคำาต่อไปนี้

“ประโยชน์และพรมากมายที่มาถึงข้าพเจ้าผ่านมาทางบุรุษผู้นั้นซึ่งสละชีวิต 
เพื่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ มีบางคนดูหมิ่นเหยียดหยามท่าน แต่ 
ข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวว่าคนท่ีทำาเช่นน้ันจะถูกลืมและร่างของพวกเขาจะกลับ 
คืนสู่ธรณี ถ้าพวกเขายังไม่ตาย ชื่อเสียงไม่ดีของพวกเขาจะขจรขจายไม่มีวัน 
ตาย ขณะที่เกียรติยศ ศักดิ์ศรี บารมี ความกล้าหาญ และความภักดีที่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธแสดงให้เห็นจะต่อท้ายชื่อของท่านไปชั่วกาลนาน”5

เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์บี. ลี สมัยเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง รู้สึกประทับ 
ใจมากกับคำากล่าวน้ีถึงขนาดตัดเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์และหยิบยกมาพูดบ่อย 
ครั้ง โดยปรารถนาจะให้ “ทั่วสุดแดนแผ่นดินโลกได้ยิน” คำาพูดของประธาน
สมิธ6

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธแสดงให้เห็นว�่ 
ฟ้�สวรรค์ไม่ได้ถูกปิดต�ย

เราเชื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราตรัสในสมัยของเรา…ว่าพระองค์ทรง 
ได้ยินคำาสวดอ้อนวอนที่อ่อนน้อมของเยาวชนคนหนึ่งในพอลไมรา ทรงตอบคำา 
สวดอ้อนวอนของเขาและทรงอวยพรเขาให้รู้ถึงพระลักษณะของพระองค์ ว่าทุก 
คนจะรู้จักพระเจ้า ถ้าพวกเขาปรารถนา

บ ท ที่  4
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เป็นเรื่องธรรมดามากที่โจเซฟ สมิธจะแสวงหาพระเจ้า ท่านมาจาก…กลุ่ม 
คนที่เชื่อในพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ในพระพันธกิจอันสูงส่งของพระผู้ช่วย 
ให้รอด ในประสิทธิผลของการสวดอ้อนวอน พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินและจะ
ทรงตอบผู้คนของพระองค์ถ้าพวกเขาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยวิญญาณท่ีเหมาะสม 
เด็กหนุ่มคนนี้เชื่อโดยง่าย เพราะท่านเกิดและเติบโตในครอบครัวที่เชื่ออยู่แล้ว 
และเมื่อท่านเข้าไปในป่าตามคำาสั่งในพระคัมภีร์ (ยากอบ 1:5) “ถ้าผู้ใดใน
พวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่ 
คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำาหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ” 
ท่านเชื่อว่าคำาสวดอ้อนวอนของท่านจะได้รับคำาตอบ และพระบิดาบนสวรรค์ 
ของเราทรงสัญญากับลูกๆ ของพระองค์นับแต่กาลเริ่มต้นว่า “โดยศรัทธา เจ้า
จะรู้ทุกเรื่อง”7

ศรัทธาที่ท่านมีต่อพระผู้เป็นเจ้านำาท่านออกห่างจากความเชื่อโดยทั่วไปใน 
สมัยของท่านว่าพระคัมภีร์ไบเบิลมีการเปิดเผยทั้งหมดที่มนุษย์จะรับได้ และฟ้า 
สวรรค์ถูกปิดตายเหนือศีรษะท่าน ท่านสวดอ้อนวอนพระเจ้า และคำาสวดอ้อน 
วอนของท่านได้รับคำาตอบ ท่านเห็นพระบิดาและพระบุตรเสด็จลงมาแผ่นดินโลก 
ห้อมล้อมด้วยแสงสว่างเจิดจ้า ท่านได้รับความรู้ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ว่าพระองค์ 
ทรงมีพระวรกายเหมือนมนุษย์ และพระองค์ทรงเป็นพระอติรูปที่จับต้องได้ พระ 
องค์ตรัสกับท่านและท่านได้ยินสุรเสียงของพระองค์8

ผล [จากคำาสวดอ้อนวอนของโจเซฟ] คือปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ ไม่ 
เหมือนปรากฏการณ์อื่นที่เราเคยได้ยินในประวัติศาสตร์ของโลก เราได้ยินเหตุ 
การณ์ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์ เราเคยอ่านเหตุการณ์ที่ 
พระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์แสดงองค์ให้ประจักษ์ แต่เราไม่เคยอ่านเหตุการณ์ท่ีพระ 
บิดาและพระบุตรทรงปรากฏต่อสัตภาวะท่ีมีชีวิตมาก่อนและทรงมีพระดำารัสกับ 
บุคคลน้ัน

ผู้คนของโลกไม่เชื่อเรื่องนี้ ชายหญิงได้รับการสอนว่าฟ้าสวรรค์ถูกปิดตาย 
… และเม่ือเด็กหนุ่มคนน้ีประกาศในสมัยของเราในเวลาท่ีเราต้องการแสงสว่าง 
มากที่สุด เวลาที่ชายหญิงวิ่งไปมาเพื่อหาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและหาไม่ 
พบ ดังศาสดาพยากรณ์สมัยก่อนทำานายไว้ [ดู อาโมส 8:11–12] พระเจ้า 
ได้ทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์ ท่าน [โจเซฟ] ถูกเย้ยหยัน…คำาแถลงของท่าน 
ถูกปฏิเสธ และคนที่ควรเป็นเพื่อนของท่านกลับทอดทิ้งท่าน และถึงกับพูดว่า
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ท่านเป็นคนชั่ว ประจักษ์พยานของเด็กหนุ่มคนนั้นคืออะไร

“… ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างจริงๆ, และท่ามกลางแสงสว่างนั้นข้าพเจ้าเห็น 
พระอติรูปสองพระองค์, และพระองค์ได้รับสั่งกับข้าพเจ้าจริงๆ; และแม้ว่า 
ข้าพเจ้าถูกเกลียดชังและถูกข่มเหง เพราะการกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นนิมิต, แต่ 
มันเป็นความจริง; และขณะที่พวกเขาข่มเหงข้าพเจ้า, สบประมาทข้าพเจ้า,  
และกล่าวร้ายนานัปการใส่ความข้าพเจ้าผิดๆ เพราะการกล่าวเช่นนั้น, มันทำา 
ให้ข้าพเจ้ากล่าวอยู่ในใจ : ทำาไมจึงข่มเหงข้าพเจ้าเพราะการบอกความจริงเล่า? 
ข้าพเจ้าเห็นนิมิตจริงๆ; และข้าพเจ้าเป็นใครเล่าที่จะคัดค้านพระผู้เป็นเจ้าได้, 
หรือเหตุใดโลกจึงคิดจะทำาให้ข้าพเจ้าปฏิเสธสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นมาจริงๆ เล่า?  
เพราะข้าพเจ้าเห็นนิมิต; ข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้, และข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
ทราบเร่ืองน้ี, และข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธเร่ืองน้ีได้, ท้ังข้าพเจ้าไม่กล้าปฏิเสธ 
เรื่องนี้; อย่างน้อยข้าพเจ้าก็รู้ว่าโดยการทำาเช่นนั้นข้าพเจ้าจะทำาให้พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงขุ่นเคือง, และจะอยู่ภายใต้การกล่าวโทษ” [ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:25]9

ในปีคริสต์ศักราช 1830 เมื่อครั้งจัดตั้งศาสนจักรนี้ บนแผ่นดินโลกไม่มี 
องค์กรศาสนจักรที่จะประกาศว่าพวกเขาเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผย 
พระองค์ต่อลูกหลานมนุษย์ คำาสอนของนิกายต่างๆ ล้วนขัดแย้งกับเรื่องดัง 
กล่าว และพระบิดาของเราทรงเห็นความไร้ผลของการพยายามช่วยบุตรธิดา 
ของพระองค์ให้รอดจนกระทั่งพวกเขาได้รับการดลใจให้มาหาพระองค์ด้วย 
ความเชื่อว่าพระองค์จะทรงได้ยินและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของพวกเขา  
เมื่อศาสดาพยากรณ์หนุ่มเห็นพระบิดาและพระบุตรในป่าแห่งพอลไมรา และ 
ตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระอติรูปจริงๆ พระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบส่ิง 
ที่ท่านทูลถาม นิมิตแรกนั้นเริ่มศักราชใหม่ในโลกนี้ และวางรากฐานให้ศรัทธา 
ของลูกหลานมนุษย์ บัดนี้พวกเขาสวดอ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์ได้แล้วและ 
ตระหนักว่าพระองค์จะทรงได้ยินและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของพวกเขา ว่า
มีการเช่ือมโยงระหว่างสวรรค์กับแผ่นดินโลก10 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 45]

แม้จะอ�ยุน้อยและข�ดประสบก�รณ์ แต่โจเซฟ สมิธ 
ก็ได้รับเรียกให้ฟื้นฟูศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์

ศรัทธากระตุ้นโจเซฟให้แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอนและทูล 
ถามว่าท่านควรนับถือนิกายใด คำาตอบคืออะไร พระเจ้าตรัสหรือไม่ว่า “ลูกพ่อ  
ดีทุกนิกาย พวกเขาล้วนพยายามรักษาพระบัญญัติของพ่อ คนที่เป็นผู้นำาของ 

บ ท ที่  4



39

ทุกนิกายล้วนได้รับความเห็นชอบจากพ่อ ไม่ว่านิกายไหนก็ล้วนนำาเจ้ากลับสู่ที่ 
ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ท้ังส้ิน” จากสภาพท่ีเป็นอยู่เด็กหนุ่มอาจคาดหวัง 
อยู่แล้วว่าจะได้คำาตอบเช่นนั้น แต่ท่านต้องการรู้ว่าต้องทำาอะไร และท่านมี 
ศรัทธาเต็มเปี่ยมว่าพระเจ้าจะทรงบอกท่าน ดังนั้นเมื่อท่านสวดอ้อนวอน ท่าน
จึงทูลถามว่าท่านควรนับถือนิกายใด ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าท่านคงแปลกใจเมื่อ 
[ท่านได้รับคำาตอบว่า] “ข้าพเจ้าต้องไม่นับถือนิกายใดเลย พวกเขาสอนบัญญัติ 
ของมนุษย์เป็นหลักคำาสอน พวกเขาเข้าใกล้เราด้วยริมฝีปากพวกเขา แต่ใจ 
พวกเขาอยู่ไกลจากเรา พวกเขามีรูปแบบของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า แต่ 
พวกเขาปฏิเสธอำานาจในนั้น” [ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:19] ลองนึกถึงเด็ก 

นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ “เริ่มศักร�ชใหม่ในโลกนี้ และว�งร�กฐ�น 
ให้ศรัทธ�ของลูกหล�นมนุษย์”
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หนุ่มวัยสิบสี่ปีลุกขึ้นจากการคุกเข่าในป่าใกล้บ้านและประกาศข่าวสารเช่นนั้น 
ต่อโลก! ท่านคงนึกไม่ถึงว่าเยาวชนคนหนึ่งจะกล้าทำาเรื่องเช่นน้ันได้ แต่ด้วย 
พยานที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานให้ ด้วยพระบัญชาจากพระองค์เอง เด็ก
หนุ่มคนนี้จึงกล้าทำาอีกหลายอย่างนอกเหนือจากการประกาศว่าพระเจ้ารับสั่ง
กับท่าน11

โจเซฟ สมิธยังเป็นเด็กหนุ่มเมื่อมือของเปโตร ยากอบ และยอห์นวางบน 
ศีรษะท่านและท่านได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค—ท่านกับ 
ออลิเวอร์ คาวเดอรี ต่อมาไม่นานโจเซฟ สมิธได้รับพระบัญชาให้จัดต้ังศาสนจักร 
ท่านเป็นเพียงชายหนุ่ม แต่ท่านจัดตั้งศาสนจักรภายใต้การกำากับดูแลของพระ 
ผู้ไถ่ของมวลมนุษย์ ตามแบบของศาสนจักรที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตั้งเมื่อ 
คร้ังพระองค์ประทับบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยท่ีมีหลายคนมองว่าชาย 
หนุ่มคนนี้มีอำานาจขึ้นอย่างฉับพลัน แม้ถึงกับหัวเราะเยาะเมื่อคนที่ด้อยการ 
ศึกษาสำาหรับการเป็นผู้นำาจะมานำาพวกเขา แต่ท่านเป็นเหมือนผู้รับใช้คนอื่นๆ  
ของพระบิดาบนสวรรค์ที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลก ผู้ได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ทำา 
งานพิเศษ การขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่ 
พระเจ้าจะประทานข้อมูลให้ท่านเพื่อทำาให้ท่านทัดเทียมและแม้เหนือกว่าคน
เหล่านั้นผู้มีโอกาสมากมายทางโลกในหลายๆ ด้านอย่างที่ท่านไม่มี12

แม้ท่านจะถูกกระทำาทารุณกรรมและถูกให้ร้าย ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจาก 
คนที่ควรเป็นเพื่อนของท่าน ถูกคนมีการศึกษาและนักวิชาการสมัยนั้นต่อต้าน  
แต่ท่านประสบความสำาเรจ็ในการฟื้นฟูพระกิตติคุณแห่งชีวิตและความรอดและ 
การสถาปนาศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

แม้อำานาจของความชั่วร้ายจะมีอยู่เสมอเพื่อทำาลายท่าน แต่พระเจ้าทรงปก 
ปักรักษาท่านจนงานของท่านเสร็จและได้มอบกุญแจและศาสนพิธีทั้งหมดที่ 
จำาเป็นต่อความรอดของครอบครัวมนุษย์ให้มนุษย์อีกครั้ง13 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 
ในหน้า 45]

คว�มจริงที่ได้รับก�รฟื้นฟูผ่�นโจเซฟ สมิธนำ�สันติสุข 
และปีติม�ให้คนเหล่�นั้นผู้ยอมรับคว�มจริง

มีข่าวสารอันประเสริฐจากเด็กหนุ่มวัยสิบสี่ปีผู้เห็นพระบิดาและพระบุตรว่า 
พระบิดาในสวรรค์ของเราและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมหา- 
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บุรุษผู้ทรงรัศมีภาพ พระผู้ช่วยให้รอดของโลกทรงฟื้นคืนพระชนม์จากบรรดา 
คนตาย เด็กหนุ่มคนนั้นเห็นสิ่งที่โลกเคยรู้ แต่หลงลืมไปแล้วด้วยเหตุผลบาง
อย่าง และท่านเริ่มเป็นพยานถึงเรื่องนี้อีกครั้งต่อลูกหลานมนุษย์14

[สมัยต้นทศวรรษ 1800] มีไม่กี่คนในโลกที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมี 
พระวรกาย แต่การแสดงให้ประจักษ์คราวนั้นมาถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
เม่ือท่านเป็นเพียงเด็กหนุ่ม อายุยังไม่ถึงสิบห้าปี ท่านเห็นพระบิดาและพระบุตร 
จึงเป็นพยาน ท่านได้รับการเยือนจากสัตภาวะแห่งสวรรค์องค์อื่นๆ ด้วย และ 
พระเจ้าประทานข้อมูลเพิ่มเติมให้ลูกหลานมนุษย์ผ่านสัตภาวะจากสวรรค์เหล่า
นั้น พระองค์ประทานความเข้าใจในจุดประสงค์ของชีวิตแก่เราตามวิธีของพระ 
องค์ หรือแก่คนท่ีมาก่อนเราในศาสนจักร…คำาพรรณนาของท่านเก่ียวกับสวรรค์ 
สร้างแรงบันดาลใจให้เราปรารถนาจะมีค่าควรอยู่บ้านบนสวรรค์เม่ือชีวิตบนโลก 
ของเราส้ินสุด การฟ้ืนคืนชีวิตอย่างแท้จริง และคำาพรรณนาเก่ียวกับสวรรค์ นรก 
ชัดเจนมากถึงขนาดพระคัมภีร์ใช้ว่า “คนไม่สะอาดจะไม่เดินทางนั้น แม้คนโง่ 
ก็จะไม่หลงในนั้น” [ดู อิสยาห์ 35:8]15

โดยผ่านท่านพระเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องการสร้างพระวิหาร ความเป็นนิรันดร์ 
ของพันธสัญญาการแต่งงาน และความรอดสำาหรับคนตายเพื่อนำาปีติที่ไม่อาจ 
พรรณนาได้มาสู่ลูกๆ หลายพันคนของพระบิดาเรา

ความจริงนิรันดร์ที่ท่านประกาศอย่างชัดเจนกำาลังไปถึงหมู่คนของแผ่นดิน
โลก นำาสันติสุขและความพอใจไปให้คนเหล่านั้นผู้ยอมรับความจริง16

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองค์ทรงฟื้นฟูพระ 
กิตติคุณในความบริสุทธ์ิของพระกิตติคุณน้ันในยุคสุดท้ายน้ี พระองค์ทรงรู้เร่ือง 
การละทิ้งความเชื่อในโลกท่ามกลางลูกๆ ของพระองค์ และพวกเขาได้ละทิ้ง 
ความจริงอันแจ้งชัด ในพระเมตตาอันมากล้นของพระองค์ พระองค์ทรงเปิด 
เผยงานยุคสุดท้ายน้ี พระองค์ทรงเลือกเด็กหนุ่มคนหน่ึงในชนบทจากหมู่คนท่ัว 
ไป และทรงดลใจเขาให้เริ่มงานที่กำาหนดไว้เพื่อปฏิวัติโลกศาสนา พระองค์ทรง 
ทราบว่าโลกกำาลังคลำาอยู่ในความมืด และในพระเมตตาทรงนำาแสงสว่างกลับมา 
ไม่มีวิธีใดที่ลูกหลานมนุษย์จะได้รับความสุขนอกจากโดยชีวิตแห่งความชอบ 
ธรรม ผู้คนจะมีชีวิตที่ชอบธรรมไม่ได้หากไม่ปรองดองกับความจริง มีความ 
จริงมากมายในโลกแต่ความจริงนั้นปะปนกับความเชื่อผิดๆ ที่องค์พระเจ้าทรง 
บอกศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่ามนุษย์ที่เป็นครูและผู้สอนในนิกายต่างๆ  
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สอนบัญญัติของมนุษย์เป็นหลักคำาสอน และทรงเตือนเด็กหนุ่มว่าท่านต้องไม่ 
เข้าร่วมกับนิกายเหล่านั้น ต่อมาพระองค์ทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณ เดชานุภาพ 
ของพระผู้เป็นเจ้านำาไปสู่ความรอด สู่คนท้ังปวงผู้จะเช่ือและเช่ือฟังพระกิตติคุณ 
นั้น17

ข้าพเจ้ากล่าวกับมนุษย์ทุกคนทุกแห่งหน จงสำารวจคำาสอนพระกิตติคุณของ 
พระเจ้าของเราดังเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ค้นหาร่วมกับการ 

“ข้�พเจ้�กล่�วกับมนุษย์ทุกคนทุกแห่งหน จงสำ�รวจคำ�สอนพระกิตติคุณของพระเจ้� 
ของเร�ดังเปิดเผยต่อศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ ค้นห�ร่วมกับก�รสวดอ้อนวอน”

บ ท ที่  4



43

สวดอ้อนวอน ท่านจะพบยาครอบจักรวาลที่ใช้รักษาความเจ็บป่วยของโลกนี้  
และจะไม่ค้นพบยานี้ในวิธีอื่น18 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 45]

โจเซฟ สมิธยอมสละชีวิตเพื่อประจักษ์พย�นของท�่น

ดังที่เคยเป็นมาแล้วกับเหล่าศาสดาพยากรณ์ซึ่งพระเจ้าทรงยกขึ้นก่อนหน้า
นี้ ดูเหมือนจำาเป็นในกรณีนี้ที่ต้องผนึกประจักษ์พยานของผู้รับใช้พระองค์ด้วย
เลือดของชีวิต เราจะไม่พบหน้าหนังสือใดในประวัติศาสตร์โลกที่ [สะเทือน
อารมณ์] มากเท่าหน้าหนังสือซึ่งจารึกคำาพูดครั้งสุดท้ายของศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธผู้เป็นที่รักของเรา ท่านรู้ว่าเวลาของท่านใกล้หมดแล้ว ท่านทราบ 
ดีว่าพันธกิจของชีวิตท่านลุล่วงแล้ว…และเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องเผชิญหน้า 
กับความตาย ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไปดังลูกแกะถูกพาไปเชือด แต่ข้าพเจ้า 
สงบดังเวลาเช้าของฤดูร้อน ข้าพเจ้ามีมโนธรรมอันปราศจากความผิดต่อพระ 
ผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง ถ้าพวกเขาปลิดชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตาย 
อย่างผู้บริสุทธิ์, และเลือดของข้าพเจ้าจะร้องจากผืนดินเพื่อการแก้แค้น และ
คนจะกล่าวถึงข้าพเจ้า ‘เขาถูกปลิดชีพอย่างเลือดเย็น’” [ดู คพ. 135:4]

ท่านไม่กลัวเมื่อต้องยืนหน้าบัลลังก์ที่น่าพอใจ…และรับผิดชอบการกระ- 
ทำาที่ทำาในร่างกาย ท่านไม่กลัวเมื่อต้องพบข้อกล่าวหาที่เคยฟ้องท่าน ว่าท่าน 
หลอกผู้คนและปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไม่เป็นธรรม ท่านไม่กลัวผลแห่งพันธกิจ 
ของชีวิตท่าน และชัยชนะในที่สุดของงานซึ่งท่านรู้ว่ามาจากสวรรค์ และงานซึ่ง 
ท่านสละชีวิตให้ ทว่าคนของโลกตัดสินงานนี้โดยวิญญาณของมนุษย์เช่นเคย 
พวกเขาไม่มีพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะทำาให้พวกเขาสามารถเข้าใจ
ได้ว่างานดังกล่าวมาจากพระบิดาในสวรรค์ของเรา19

เยาวชนคนนี้เชื่อมั่นในการเปิดเผยที่ท่านได้รับ และร้อนใจอยากให้ลูกของ 
พระบิดา ลูกทุกคน รู้ความจริงว่านับจากเวลาที่ท่านได้รับแผ่นจารึกของพระ
คัมภีร์มอรมอนจากเทพโมโรไน ท่านได้อุทิศท้ังชีวิตเพ่ือการจัดต้ังศาสนจักรและ 
การเผยแพร่ความจริง…ความรู้เฉกเช่นที่สเทเฟนมี [ดู กิจการ 7:54–60]  
เฉกเช่นที่พระผู้ไถ่ทรงมีกำาลังลุกไหม้ในจิตวิญญาณท่าน ว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
ของเราทรงเป็นผู้กุมหางเสือ งานของพระองค์อยู่บนแผ่นดินโลก เดชานุภาพ 
ของพระองค์ควบคุมในที่สุด และชีวิตนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิรันดร ท่าน 
พร้อมสละชีวิตส่วนหนึ่งบนแผ่นดินโลก หากจำาเป็น ทั้งนี้เพื่อท่านจะได้อยู่กับ
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เพื่อนที่ท่านรักอย่างจริงใจชั่วนิรันดร์ และเบิกบานใจกับการสนทนาวิสาสะของ
ชายหญิงท่ีดีผู้เคยพำานักและพำานักบนแผ่นดินโลก และจะพำานักอีกคร้ังบนแผ่น 
ดินโลกเมื่อแผ่นดินโลกกลายเป็นอาณาจักรซีเลสเชียล20

โจเซฟ สมิธสอนว่าท่านรู้ว่ามีชีวิตหลังความตาย ท่านรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
พระชนม์ และพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ว่าท่านรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ ท่านยอม 
สละชีวิตเพ่ือให้ท่านท้ังหลาย พ่ีน้องชายหญิงของข้าพเจ้า มีศรัทธาแก่กล้ามาก 
ขึ้นและเพื่อความเชื่อมั่นของพวกท่านในท่านศาสดาพยากรณ์จะไม่สั่นคลอน 
ท่านรู้จุดประสงค์ของชีวิตน้ี ท่านรู้ว่าเราอยู่ท่ีน่ีเพ่ือเตรียมรับอนาคตและการดำารง 
อยู่อันรุ่งโรจน์ ท่านยอมสละชีวิตหากจำาเป็น ไม่เพียงสูญเสียชีวิตเพ่ือประโยชน์ 
ของเราเท่าน้ัน แต่เพราะท่านรู้ด้วยว่าพระบิดาตรัสไว้ว่าคนท่ีใคร่จะเอาชีวิตรอด 
คนนั้นจะเสียชีวิต แต่คนที่ยอมเสียชีวิตเพื่อเห็นแก่พระองค์จะพบชีวิต แม้
ชีวิตนิรันดร์ [ดู มัทธิว 16:25] ความรู้ดังกล่าวทำาให้ท่านศาสดาพยากรณ์และ
ผู้ประสาทพรของศาสนจักร [ไฮรัม สมิธ] ในสมัยเริ่มแรกยอม [ทิ้ง] คนรัก
ไว้เบื้องหลัง ถูกขังในเรือนจำา และสละทุกอย่างที่พวกท่านมีในโลกนี้ ที่มนุษย์
สามารถสละให้พี่น้องของตนได้—ชีวิตมรรตัยของพวกท่าน21

ในปีคริสต์ศักราช 1830 ศาสนจักรได้รับการจัดตั้งพร้อมสมาชิกหกคน  
ปฏิปักษ์ของความชอบธรรมทั้งมวลหาทางขัดขวางความก้าวหน้าและทำาลาย 
ศาสนจักรนับจากวันนั้นจวบจนปัจจุบัน ข้าพเจ้าสงสัยว่าบุรุษที่ยิ่งใหญ่ท่านนี ้ 
โจเซฟ สมิธ ผู้สละชีวิตเพื่อให้ศาสนจักรได้รับการจัดตั้งและดำาเนินต่อไปตาม 
ที่พระเจ้าทรงประสงค์เช่นนั้น เห็นศาสนจักรดังที่ดำารงอยู่ในปัจจุบันหรือไม่  
ศาสนจักรที่สถาปนาสาขาต่างๆ ไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก และตระหนักหรือ 
ไม่ว่าแต่ละวันตั้งแต่ท่านเสียชีวิตเป็นมรณสักขี ตั้งแต่ท่านพลีชีพและผนึก 
ประจักษ์พยานด้วยเลือดของท่าน ศาสนจักรเข้มแข็งกว่าสมัยก่อน22 [ดู ข้อ 
เสนอแนะ 5 ในหน้า 45]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

บ ท ที่  4
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1. ใคร่ครวญประสบการณ์ที่ประธานสมิธบรรยายไว้ในสามย่อหน้าแรกของ  
“จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” (หน้า 35–36) ประสบการณ์ใด
ในชีวิตท่านเสริมสร้างประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ ขณะอ่านบทนี้ ให้ระบุข้อความจากคำาสอนของประธาน
สมิธที่เสริมสร้างประจักษ์พยานของท่าน และคิดแบ่งปันข้อความเหล่า
นั้นกับสมาชิกครอบครัว โควรัมฐานะปุโรหิต หรือสมาคมสงเคราะห์

2. ทบทวนหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 36–38) และทบทวนเรื่องราว 
ของโจเซฟ สมิธเกี่ยวกับนิมิตแรก (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:10-
19) นิมิตแรกมีอิทธิพลต่อศรัทธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร ท่าน
เห็นนิมิตแรกมีอิทธิพลต่อศรัทธาของผู้อื่นอย่างไร

3. ศึกษาหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 38 และอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
1:17–19 เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากแบบอย่างของโจเซฟ สมิธ
เก่ียวกับการรับใช้ในศาสนจักร นึกถึงเวลาท่ีท่านได้รับงานมอบหมายจาก 
พระเจ้าและรู้สึกว่าไม่มีคุณสมบัติคู่ควร พระเจ้าทรงช่วยท่านอย่างไร

4. พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงอะไรบ้างผ่านโจเซฟ สมิธ (ดูตัวอย่างความ 
จริงเหล่านี้ได้จากหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 40) ชีวิตท่านได้รับพรอย่างไร
เพราะท่านรู้ความจริงเหล่านี้

5. ขณะไตร่ตรองย่อหน้าสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 44) ให้พิจารณาว่า
ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ศาสนจักรเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง อิสยาห์ 29:13–14; 1 โครินธ์ 1:26–27; 2 นีไฟ 
3:5–9, 11–15; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 135

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “เพื่อกระตุ้นการสนทนา ขอให้ใช้คำาถามท้ายบท 
…ท่านอาจจะคิดคำาถามของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับคนที่ท่านกำาลัง
สอน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะถามผู้มีส่วนร่วมว่าพวกเขาจะประยุกต์ใช้คำา 
สอนของประธานสมิธกับหน้าที่รับผิดชอบของพวกเขาในฐานะบิดามารดา 
หรือผู้สอนประจำาบ้าน หรือผู้เยี่ยมสอนได้อย่างไร (จากหน้า vii ของหนังสือ
เล่มนี้)

บ ท ที่  4
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บ ท ที่  5

ฐ�นะปุโรหิตศักด์ิสิทธ์ิ—เพ่ือเป็นพร
แก่บุตรธิด�ของพระผู้เป็นเจ�้

ฐ�นะปุโรหิตคือสิทธิอำ�น�จของพระผู้เป็นเจ�้ คนเหล�่นั้นผู้ดำ�รง
ฐ�นะปุโรหิตต้องมีค่�ควรและใช้ฐ�นะปุโรหิตเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ในระหว่างการประชุมใหญ่สามัญภาคฐานะปุโรหิตเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ.  
1948 ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธกล่าวว่า

“บางครั้งข้าพเจ้าสงสัยว่าในฐานะบิดาเราพยายามอย่างเต็มที่หรือไม่เพื่อ 
อธิบายให้ลูกชายของเรารู้ถึงความจริงจังของข้อผูกมัดที่รับไว้เมื่อเด็กชายเป็น 
มัคนายก ข้าพเจ้าสงสัยว่าเมื่อลูกชายได้รับแต่งตั้งเป็นมัคนายก บิดาทำาให้เขา 
รู้สึกหรือไม่ว่าเวลานี้เขามีบางอย่างที่สำาคัญชั่วนิรันดร์…

“ข้าพเจ้าจำาได้ ประหนึ่งเกิดขึ้นวานนี้ เมื่อจอห์น ทิงกีย์วางมือบนศีรษะ 
ข้าพเจ้าและแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นมัคนายก เหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า 
และความสำาคัญของเหตุการณ์นี้ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ผลคือ 
สิ่งนี้เป็นพรต่อข้าพเจ้า และหลังจากนั้นไม่นานการแต่งตั้งอื่นๆ ก็มาถึงข้าพเจ้า  
แต่ทุกครั้งจะวางรากฐานในใจข้าพเจ้าว่านี่เป็นโอกาสสำาหรับพรอีกประการ 
หนึ่ง”1

ในคำาปราศรัยครั้งเดียวกัน ประธานสมิธสอนว่าพรประการหนึ่งที่มาจากการ 
แต่งต้ังสู่ฐานะปุโรหิตคือโอกาสเป็นพรแก่ชีวิตผู้อ่ืน เพ่ือยกตัวอย่าง ท่านได้เล่า 
เรื่องของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อท่านนับแต่วัยเยาว์—ผู้สอน
ประจำาบ้าน—

“รอดนีย์ แบดเจอร์เป็นผู้สอนในบ้านของบิดาข้าพเจ้าหลายปี เขาเป็นคนดี 
มาก ทุกครั้งที่เขามา ครอบครัวมารวมกัน เขานั่ง และถามเรา บอกสิ่งที่คิด 
ว่าเราน่าจะเข้าใจ ข้าพเจ้าต้องการบอกท่านว่าเมื่อเขาเข้ามาในบ้านเรา เขานำา 
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“ข้�พเจ้�สงสัยว่�เมื่อลูกช�ยได้รับแต่งตั้งเป็นมัคน�ยก 
บิด�ทำ�ให้เข�รู้สึกหรือไม่ว่�เวล�นี้เข�มีบ�งอย่�งที่สำ�คัญชั่วนิรันดร์”

บ ท ที่  5
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วิญญาณของพระเจ้ามาด้วย และเมื่อเขาออกไป เรารู้สึกว่าเราได้รับการเยือน
จากผู้รับใช้ของพระเจ้า”2

ประธานสมิธสรุปโดยแสดงความปรารถนาให้ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตรับใช้ 
สมาชิกในวอร์ดและสเตคของพวกเขา และ “อย่าเสียโอกาสช่วยยกระดับ พัฒนา 
และนำาคนเหล่านั้นให้เป็นอย่างที่พระบิดาของเราทรงต้องการให้พวกเขาเป็น”3 
[ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 56]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นฟูสิทธิอำ�น�จจ�กเบื้องบนสู่แผ่นดินโลก 
ระหว่�งก�รปฏิบัติศ�สนกิจขณะทรงเป็นมรรตัย

เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาในความเรืองโรจน์แห่งเวลา พระองค์ทรงพบว่า 
มหานครเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยความชั่วร้าย ผู้อยู่อาศัยดำาเนินชีวิตถึงขนาดที่ 
พวกเขาสูญเสียสิทธิอำานาจจากเบื้องบน ด้วยเหตุนี้ [พระผู้เป็นเจ้า] จึงทรง 
ส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกและเร่ิมให้ศาสนจักรมีอำานาจนั้นอีกคร้ัง… 
มีคนในเช้ือสายของพระองค์ที่เป็นคนดี…และมีหลายคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะปุโรหิต แต่พระผู้ช่วยให้รอดจำาเป็นต้องเสด็จมาพื้นฟูสิทธิอำานาจจาก
เบื้องบน…

…เมื่อพระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติศาสนกิจ พระองค์มิได้ทรงเรียกกษัตริย์ ผู ้
ปกครอง ปุโรหิต และผู้มีอำานาจสูงสุดมาช่วยพระองค์ แต่พระองค์ทรงเรียก 
ชาวประมงที่ต่ำาต้อย และผลคือพระองค์ทรงรวมคนว่านอนสอนง่ายมาอยู่ 
รอบๆ พระองค์ และไม่ใช่คนที่จะไม่เชื่อพระองค์ พระองค์ทรงจัดตั้งศาสนจักร
ภายใต้การกำากับดูแลของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระองค์ทรงประสาทสิทธิ 
อำานาจจากเบื้องบนแก่เพื่อนร่วมงานของพระองค์และทรงกำากับดูแลส่ิงท่ีพวก 
เขาควรทำา…พระองค์ทรงมีสิทธิอำานาจจากเบื้องบน และคนชอบธรรมยอมรับ 
ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า บางคนคิดว่าพระองค์เป็นเพียง 
คนดีคนหนึ่ง เราเชื่อว่าพระองค์เสด็จมาบนแผ่นดินโลกไม่เพียงเพื่อสอนสิ่งที่ 
ผู้คนต้องทำาเท่านั้น แต่เพื่อประสาทสิทธิอำานาจจากเบื้องบนให้เพื่อนร่วมงาน 
ของพระองค์ปฏิบัติศาสนพิธีแห่งศาสนจักรของพระองค์ด้วย…

ในสมัยของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม รองจาก 
พระองค์คือโควรัมของชายสิบสองคนที่พระองค์ทรงเลือก เมื่อพระองค์สิ้น 

บ ท ที่  5
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พระชนม์ โควรัมอัครสาวกสิบสอง ไม่ใช่คนธรรมดากลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่า 
สานุศิษย์ แต่เป็นโควรัมของชายสิบสองคนผู้มีสิทธิอำานาจจากเบ้ืองบนและได้
รับสิทธิอำานาจนั้นจากพระเยซูคริสต์ กลายเป็นผู้นำาของศาสนจักร4 [ดู ข้อ
เสนอแนะ 2 ในหน้า 56]

ฐ�นะปุโรหิตได้รับก�รฟื้นฟูในสมัยของเร�โดยช�ย 
ผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตในสมัยโบร�ณ

มีบันทึกและทราบกันทั่วไปในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกว่าข้อบัญญัติทาง 
ศาสนาและนิกายต่างๆ ทวีขึ้นหลังจาก [พระเยซูคริสต์] เสด็จไปจากแผ่นดิน 
โลก และศาสนจักรต่างๆ มีจำานวนเพิ่มขึ้นบนแผ่นดินโลก จนกระทั่งในสมัย 
ของโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรา มีมากมายหลายนิกาย มีหลาย 
คนอ้างว่าตนมีสิทธิอำานาจจากเบื้องบน และข้าพเจ้าคิดว่าบางคนคิดว่าพวก
เขาได้รับสิทธิอำานาจนั้นแล้ว…

เมื่อถึงเวลาและโลกสูญเสียสิทธิอำานาจหรือฐานะปุโรหิต พระเจ้าทรงเรียก 
เด็กหนุ่มที่ต่ำาต้อย ทรงให้ปรากฏการณ์จากสวรรค์แก่เขาและตรัสกับเขา ทรง
บอกเขาถึงสิ่งที่เขาควรทำา พระองค์ทรงส่งผู้ส่งสารคนอื่นๆ และทูตสวรรค์มา 
เป็นครั้งคราว ผลของการนั้นคือการจัดตั้งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย และทรงฝากสิทธิอำานาจจากเบ้ืองบนไว้ในศาสนจักรน้ัน…

เมื่อโจเซฟ สมิธเป็นชายหนุ่ม พระเจ้าทรงบัญชาท่านให้แปลพระคัมภีร์ 
มอรมอน ครั้งหนึ่งเมื่อโจเซฟกับออลิเวอร์ คาวเดอรีกำาลังแปล พระเจ้าทรง 
ส่งสัตภาวะท่ีบริสุทธ์ิมาตอบคำาถามของพวกท่านเก่ียวกับบัพติศมา คนท่ีมาเป็น 
ใคร ยอห์น ผู้ถวายบัพติศมา ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ท่านมาจากไหน 
ท่านมาจากสวรรค์…ท่านปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรีใน 
ฐานะสัตภาวะที่ฟื้นคืนชีวิตแล้วและมีรัศมีภาพ ท่านมาตามพระบัญชาของพระ 
บิดาบนสวรรค์เพ่ือประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนให้โจเซฟกับออลิเวอร์ เพราะ 
เวลาน้ันไม่พบว่ามีท่ีใดในแผ่นดินโลก จำาเป็นท่ีฟ้าสวรรค์ต้องเปิดและชายผู้ดำารง 
ฐานะปุโรหิต และยังคงดำารงฐานะปุโรหิต จะมาประสาทฐานะปุโรหิต

หลังจากน้ัน เปโตร ยากอบ และยอห์นผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
มาประสาทฐานะปุโรหิตน้ันให้โจเซฟกับออลิเวอร์ และพระเจ้าทรงกำากับดูแลการ 
จัดตั้งศาสนจักร โดยมีฝ่ายประธานสูงสุดประกอบด้วยประธานและที่ปรึกษา 
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“ช�ยผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตม�ประส�ทฐ�นะปุโรหิต 
อย่�งเป็นท�งก�รให้ช�ยที่อ่อนน้อมถ่อมตน”

สองคน โควรัมอัครสาวกสิบสอง ผู้ประสาทพร มหาปุโรหิต สาวกเจ็ดสิบ  
เอ็ลเดอร์ ปุโรหิต ผู้สอน และมัคนายก องค์การเดียวกันกับที่ดำารงอยู่ใน 
ศาสนจักรสมัยต้น เท่าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิอำานาจ5

สิทธิอำานาจเดียวกับที่ [โจเซฟ สมิธ] มีอยู่ได้ประสาทให้บุตรชายของท่าน  
และพระบิดาในสวรรค์ของเราทรงเรียกร้องให้พวกเขาปฏิบัติในศาสนพิธีแห่ง
พระกิตติคุณ ความรับผิดชอบท่ีมาถึงโจเซฟ สมิธมิได้สูญหายไปพร้อมการจาก 
ไปของท่าน แต่ตกอยู่บนบ่าคนอื่นๆ พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงยกผู้มีสิทธิ 
อำานาจเหล่าน้ันให้พูดในพระนามของพระองค์ ปฏิบัติศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ 
และเป็นพรแก่ลูกหลานมนุษย์ พวกเขาได้รับเกียรติน้ันร่วมกับท่านและลูกหลาน 
ของท่าน6

ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มยินดีที่ในยุคสมัยนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยพระกิตติคุณ 
อีกครั้ง พระบิดาและพระบุตรทรงปรากฏ ชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิตในอดีตมา 
ประสาทฐานะปุโรหิตให้ชายที่อ่อนน้อมถ่อมตนและพวกเขาได้รับบัญชาให้ 
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ประสาทฐานะปุโรหิตแก่คนอื่นๆ ต่อไป ด้วยเหตุนี้พระกิตติคุณและฐานะ 
ปุโรหิตจึงมีให้ทุกคนผู้มีคุณสมบัติคู่ควรจะได้รับเช่นเดียวกัน และนี่คือวิธีของ
พระเจ้า7

พันธกิจของท่านเป็นพันธกิจที่ไม่ธรรมดาเลย ชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทั้ง 
หลาย สิทธิอำานาจจากเบ้ืองบนได้ประสาทไว้ท่ีท่าน ท่านไม่ได้รับสิทธ์ิให้ส่ังสอน 
หรือสอนพระกิตติคุณและประกอบศาสนพิธีเน่ืองด้วยการอบรมในวิทยาลัยหรือ 
มหาวิทยาลัย ท่านได้รับสิทธิอำานาจจากชายผู้ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนให้ 
ทำาหน้าที่ผู้รับใช้ของพระเจ้า และคนที่ได้รับโดยตรงจากพระเยซูคริสต์พระเจ้า
ของเราได้ประสาทสิทธิอำานาจนั้นให้ท่าน8 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 56]

พลังอำ�น�จและสิทธิอำ�น�จของพระผู้เป็นเจ้�พบได้ใน 
ศ�สนจักรที่แท้จริงของพระองค์เท่�นั้น

เคยมีคนถามข้าพเจ้าว่า “ศาสนจักรของคุณมีประโยชน์มากกว่าศาสนจักร 
อื่นอย่างไร” ข้าพเจ้าพยายามอธิบายความแตกต่างให้พวกเขาฟังอย่างระมัด 
ระวัง ศาสนจักรอื่นๆ อาจร่วมกันนมัสการและจัดตั้งโบสถ์ในชุมชน แต่นั่นไม่ 
ได้ให้สิทธิอำานาจจากเบื้องบนแก่พวกเขา กลุ่มนิกายต่างๆ อาจรวมกลุ่มกันจัด 
ตั้งศาสนจักรในชุมชน นั่นไม่ได้ประสาทสิทธิอำานาจจากเบื้องบน มนุษย์อาจ 
เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจุดประสงค์ที่ดี แต่จะได้รับสิทธิอำานาจจากพระบิดาบน 
สวรรค์ของเราในวิธีของพระองค์เท่าน้ัน วิธีของพระองค์ในอดีตคือโดยการเรียก 
และแต่งตั้งชายและมอบหน้าที่ให้พวกเขาทำางาน เรื่องทำานองนี้เป็นจริงในสมัย
ของเรา…

เราควรทำาให้ผู้คนเข้าใจว่าการเพียงแต่ก้มศีรษะสวดอ้อนวอนพระเจ้าไม่ได้ 
ให้สิทธิอำานาจจากเบ้ืองบนแก่พวกเขา การดำาเนินชีวิตตามข้อกำาหนดอันกอปร 
ด้วยความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความจริง ฯลฯ ไม่ได้ให้สิทธิอำานาจจากเบื้องบน 
แก่พวกเขา…เราสวดอ้อนวอน เราไปโบสถ์ เท่านั้นไม่พอ เราจำาเป็นต้องมี 
สิทธิอำานาจจากเบื้องบนด้วย และการอ้างว่าเรามีสิทธิอำานาจนั้นเองที่นำาการ
ข่มเหงมากมายมาสู่ศาสนจักรนี้นับแต่กาลเริ่มต้น แต่นี่คือความจริงและบุตร 
ธิดาจำานวนมากของพระบิดาเริ่มจะเห็นผลของสิทธิอำานาจจากเบื้องบนใน
ศาสนจักรนี้ พวกเขาเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในชีวิตชายหญิง9 [ดู ข้อเสนอ
แนะ 4 ในหน้า 56]
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โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้เข้าใจว่าข้าพเจ้ากำาลังจับผิดและ 
วิพากษ์วิจารณ์คนที่เป็นสมาชิกของนิกายต่างๆ ในโลก ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่ 
ในหลายนิกายเหล่านี้มีชายที่ดีและหญิงที่ดีผู้เชื่อในพระองค์และด้วยเหตุน้ีพวก
เขาจึงรับใช้พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าพระบิดาของเราทรงสถาปนา 
ศาสนจักรของพระองค์ในโลกนี้แล้ว พระองค์ทรงประสาทสิทธิอำานาจของพระ 
องค์ให้มนุษย์ในสมัยนี้แล้ว และไม่มีสิทธิอำานาจใดในโลกที่พระองค์จะทรงยอม 
รับนอกจากสิทธิอำานาจท่ีพระองค์ทรงกำาหนด10 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 56]

ศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิตจำ�เป็นต่อก�ร 
เข�้อ�ณ�จักรซีเลสเชียล

ถ้าเราเป็นเหมือนนิกายอ่ืนท้ังหมด เราอาจแสวงหาพระเจ้าและรับพรของพระ 
องค์ เพราะทุกคนท่ีทำาดีในโลกน้ีล้วนได้รับพร เราอาจมีคุณธรรมพ้ืนฐานท้ังหมด 
และทำาให้เป็นของเรา แต่หากปราศจากอำานาจของพระผู้เป็นเจ้าและสิทธิอำานาจ 
ของฐานะปุโรหิตศักด์ิสิทธ์ิ มนุษย์ย่อมไม่อยู่ในวิสัยจะไปถึงอาณาจักรซีเลสเชียล 
ได้11

แผนเดียวที่จะเตรียมมนุษย์ให้พร้อมรับอาณาจักรซีเลสเชียลคือแผนซึ่ง
พระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเราประทานไว้ สิทธิอำานาจเดียวที่จะทำาให้มนุษย์มี
คุณสมบัติคู่ควรสอนและประกอบศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณอย่างถูกต้องคือ
สิทธิอำานาจของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา12

โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นศาสดาพยากรณ์ของ 
พระองค์และฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำานาจของพระผู ้
เป็นเจ้าที่มอบให้มนุษย์กระทำาในพระนามของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดิน
โลกผ่านท่าน โดยผ่านฐานะปุโรหิตนี้ เราจึงมีสิทธิอำานาจประกอบศาสนพิธี 
ทั้งหมดของพระกิตติคุณของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ ซึ่งจำาเป็นต่อความรอด
ของลูกหลานมนุษย์13

ผลจะเป็นอย่างไรถ้าเราต้องแยกกับสิทธิอำานาจที่พระผู้เป็นเจ้าประสาทให้ 
เรา นั่นย่อมหมายความว่าประตูอาณาจักรซีเลสเชียลปิดไม่ให้เราเข้า นั่นย่อม 
หมายความว่าพรสูงสุดซึ่งข้าพเจ้าได้รับการสอนให้รอคอยต้ังแต่เด็กจะไม่เป็น
จริง…ข้าพเจ้าจะไม่ได้อยู่ในอาณาจักรซีเลสเชียลกับบุคคลท่ีข้าพเจ้ารัก…คน
ที่ข้าพเจ้ารักเกือบเท่าชีวิต14
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ฐานะปุโรหิต…เป็นพรที่จะเปิดประตูอาณาจักรซีเลสเชียลและให้เรามีที่อยู่
ที่นั่นตลอดกาลนิรันดรถ้าเราซื่อสัตย์ อย่าทำาเล่นกับพรอันประมาณค่ามิได้นี้15 
[ดู ข้อเสนอแนะ 6 ในหน้า 56]

ผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตมีคว�มรับผิดชอบต่อก�รดำ�เนินชีวิต 
เป็นแบบอย�่งและใช้ฐ�นะปุโรหิตเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น

ล้ำาเลิศเพียงใดที่ทราบว่าชายผู้มีค่าควรจะได้รับฐานะปุโรหิต[นั้น] และทำาสิ่ง 
ต่างๆ มากมายในสิทธิอำานาจที่ให้พวกเขาเพื่อเป็นพรแก่ลูกคนอ่ืนๆ ของพระ
บิดาเรา16

ท่านไม่สามารถออกไปในโลกในศาสนจักรใดหรือศาสนจักรอ่ืนท้ังหมดและ 
พบ…ชายผู้ดำารงสิทธิอำานาจจากเบื้องบน อย่าลืมเรื่องนี้ ท่านอยู่ในกลุ่มชาย 
ท่ีดีท่ีสุด…ได้รับการวางมือ และได้รับสิทธิอำานาจจากเบ้ืองบน โดยทำาให้ท่าน 
เป็นหุ้นส่วนกับพระอาจารย์แห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความ 
ว่าท่านหัวเราะไม่ได้ ยิ้มไม่ได้ และมีความสุขกับชีวิตไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าหมาย 
ความว่าควรมีความสำานึกลึกๆ ในจิตวิญญาณว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลพี่น้อง  
ข้าพเจ้าดำารงสิทธิอำานาจจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์—ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์” ถ้าเราจะทำาเช่นนี้ เท่ากับเราไม่ได้ล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหมือนที่คนบางคนเคยทำามาแล้วในอดีต17

ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาดำารงฐานะปุโรหิตจะเป็นการกล่าวโทษชายหลายคน 
เพราะท่าทีที่พวกเขาปฏิบัติต่อฐานะปุโรหิตนั้นประหนึ่งว่าเป็นบางสิ่งบางอย่าง
ที่ธรรมดามาก18

ชายบางคนคิดว่าเพราะพวกเขาดำารงฐานะปุโรหิต พวกเขาจึงมีวิธีพิเศษใน 
การประพฤติปฏิบัติตนที่บ้าน ข้าพเจ้าต้องการบอกชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทั้ง 
หลายว่าท่านจะไม่มีวันได้เข้าไปในอาณาจักรซีเลสเชียลเลย เว้นแต่ท่านจะให้
เกียรติภรรยาและครอบครัวของท่านตลอดจนอบรมพวกเขาและให้พรพวกเขา
อย่างที่ท่านต้องการให้ตนเองได้รับพรนั้น19

สิทธิอำานาจของพระบิดาบนสวรรค์อยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อเป็นพรแก่มวล 
มนุษย์ ไม่ใช่เพื่อทำาให้ผู้ได้รับสิทธิอำานาจทะนงตน แต่ทำาให้พวกเขาอ่อนน้อม 
ถ่อมตน ไม่ใช่เพื่อทำาให้คนที่ได้รับเอกสิทธิ์พิเศษรู้สึกว่าพวกเขาสำาคัญกว่าคน 
อ่ืนๆ แต่เพ่ือทำาให้เราอ่อนน้อมในจิตวิญญาณเรา สวดอ้อนวอนในใจเราอยู่เสมอ 
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และใส่ใจความรู้สึกของทุกคนในทุกสิ่งที่เราทำา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแบบอย่างของ
ชีวิตที่ซื่อตรงซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ทรงปรารถนาให้เราสอน20

การเป็นสมาชิกของศาสนจักรและการดำารงฐานะปุโรหิตจะไม่เกิดประโยชน์ 
อันใดแก่เราเว้นแต่เราจะมีค่าควร พระเจ้าตรัสไว้ว่าพรทุกประการท่ีเราปรารถนา 
ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ เราอาจหลอกเพื่อนบ้านของเรา 
และเราอาจหลอกตัวเราเองด้วยความคิดว่าชีวิตเราราบร่ืนดี แต่หากเราไม่รักษา 
พระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ หากเราไม่ดำารงฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์
และล้ำาค่านี้อย่างมีค่าควร เราจะไม่พบที่ของเราในอาณาจักรซีเลสเชียล21

พี่น้องชายทั้งหลาย…ท่านได้รับมอบโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ ความไว้วางใจอัน 
ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ท่านได้รับพรของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์แล้ว สิทธิอำานาจจาก 
เบื้องบนประสาทให้ท่านแล้ว สิทธิอำานาจดังกล่าวมาพร้อมความรับผิดชอบใน 
การเปล่งเสียงของท่านและในการดำาเนินชีวิตจนคนของโลกรู้ความแตกต่าง
ระหว่างพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับองค์กรอื่นๆ ของโลก22

ไม่ว่าท่านจะไปท่ีใด จงจดจำาความจริงท่ีว่าท่านเป็นตัวแทนของพระองค์ผู้ทรง 
ลิขิตการดำารงอยู่ของท่าน ฐานะปุโรหิตที่ท่านดำารงอยู่ไม่ใช่ฐานะปุโรหิตของ 
โจเซฟ สมิธ หรือบริคัม ยังก์ หรือชายใดท่ีได้รับเรียกให้นำาศาสนจักรท้ังท่ีบ้าน 
หรือต่างแดน ฐานะปุโรหิตที่ท่านดำารงอยู่เป็นอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า ประสาท 
ให้ท่านจากเบื้องบน พระผู้เป็นเจ้าต้องทรงส่งสัตภาวะศักดิ์สิทธิ์มาแผ่นดินโลก 
…เพ่ือฟ้ืนฟูพรอันรุ่งโรจน์น้ันท่ีสูญหายไปหลายร้อยปี เราพึงกตัญญูต่อพรของ 
เรา23

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพระเจ้าประทานพรเราทุกคน ขอให้เรามีค่าควรดำารง 
ฐานะปุโรหิตที่พระองค์ทรงมอบให้เราและทรงประสาทแก่เรา เพื่อไม่ว่าเราจะไป 
ที่ใด ผู้คนจะพูดได้ว่า “ชายคนนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า”24 [ดู ข้อเสนอแนะ 
7 ในหน้า 56]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii
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1. ใคร่ครวญประสบการณ์ที่ประธานสมิธบรรยายไว้ในหน้า 47–49 เราจะ 
ทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเยาวชนชายเตรียมรับการแต่งต้ังสู่ตำาแหน่งฐานะ
ปุโรหิต เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้เยาวชนชายเข้าใจความสำาคัญ
ของอำานาจฐานะปุโรหิตในชีวิตพวกเขา เหตุใดจึงสำาคัญที่ชายและหญิง
จะเรียนรู้เรื่องฐานะปุโรหิต

2. เหตุใด “พระผู้ช่วยให้รอดจำาเป็นต้อง…ฟื้นฟูสิทธิอำานาจจากเบื้องบน” 
(หน้า 49) ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก นอก 
เหนือจากการสอนพระกิตติคุณ

3. อ่านหน้า 51 และย่อหน้าแรกในหน้า 52 ท่านคิดว่าเหตุใดพระเจ้าจึง
ประทานสิทธิอำานาจของพระองค์แก่ชายที่มีค่าควรทุกคนแทนท่ีจะจำากัด
เฉพาะชายไม่กี่คนที่ได้รับการอบรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 

4. ประธานสมิธพูดถึง “พัฒนาการที่เกิดขึ้นในชีวิตชายหญิง” เพราะฐานะ 
ปุโรหิต (หน้า 52) คำากล่าวนี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร ท่านจะทำา 
อะไรได้บ้างเพื่อหล่อเลี้ยงพลังอำานาจและอิทธิพลของฐานะปุโรหิตใน
ชีวิตท่าน

5. ขณะทบทวนหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 52 ให้พิจารณาว่าท่านจะตอบอย่าง 
ไรถ้ามีคนถามท่านแบบเดียวกับที่ถามประธานสมิธว่า “ศาสนจักรของ
คุณมีประโยชน์มากกว่าศาสนจักรอื่นตรงไหน”

6. ศึกษาหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 53 “พรอันประมาณค่ามิได้” ที่ท่านได้รับ
เนื่องจากฐานะปุโรหิตมีอะไรบ้าง

7. ขณะศึกษาหัวข้อสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 54–55) ให้หาความรับผิด 
ชอบท่ีประธานสมิธกล่าวว่ามาพร้อมกับฐานะปุโรหิต สมาชิกโควรัมฐานะ 
ปุโรหิตจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือสนับสนุนกันในความรับผิดชอบของพวกเขา 
สตรีจะช่วยให้ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตซื่อตรงต่อความรับผิดชอบเหล่านี้ได้ 
อย่างไร ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนสตรีในบท 
บาทอันสูงส่งของพวกเธอ

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ยอห์น 15:16; แอลมา 13:1–3, 6–10; หลักคำา
สอนและพันธสัญญา 84:19–22; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:68–72; หลักแห่ง
ความเชื่อ 1:5
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คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “เป็นพยานเมื่อใดก็ตามที่พระวิญญาณกระตุ้น 
เตือนให้ท่านทำาเช่นนั้น ไม่เฉพาะแค่ตอนจบบทเรียนเท่านั้น เปิดโอกาสให้คน 
ท่ีท่านสอนแสดงประจักษ์พยานด้วย”  (ไม่มีก�รเรียกใดย่ิงใหญ่กว่�ก�รสอน   หน้า 
45)
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“ข้�พเจ้�เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท�่นั้น คนต่ำ�ต้อยที่สุดคนหนึ่งในบรรด�พวกท่�น 
แต่ข�้พเจ้�ได้รับเรียกสู่ก�รรับใช้นี้…โดยสิทธิอำ�น�จของพระบิด�บนสวรรค์”
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บ ท ที่  6

สนับสนุนคนที่พระเจ้�
ทรงสนับสนุน

ผู้นำ�ของเร�ได้รับเลือกจ�กพระเจ้� และพระองค์ทรงค�ดหวัง 
ให้เร�สนับสนุนท�่นเหล่�นั้นทั้งในคำ�พูดและก�รกระทำ�

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธได้รับการสนับสนุนเป็นประธานศาสนจักรในการประชุม 
ใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945 ก่อนจบการประชุมใหญ่ ประธานสมิธ 
แสดงความซาบซึ้งใจสำาหรับเสียงสนับสนุนของวิสุทธิชนดังนี้ “พี่น้องทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับความเชื่อมั่นที่แสดงให้ประจักษ์ โดยหวังว่าข้าพเจ้าจะ 
ประสบความสำาเร็จ และโดยสัญญาอย่างท่ีพวกท่านบางคนสัญญาไปแล้วว่าท่าน 
จะช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำาเร็จ เพราะข้าพเจ้าเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่า 
นั้น คนต่ำาต้อยที่สุดคนหน่ึงในบรรดาพวกท่าน แต่ข้าพเจ้าได้รับเรียกสู่การรับ 
ใช้นี้—และข้าพเจ้าคงไม่อยู่ที่นี่หากข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าได้รับเรียก—โดยสิทธิ 
อำานาจของพระบิดาบนสวรรค์”

ต่อจากนั้นท่านเพิ่มคำาขอร้องว่า “ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือของชาย 
ทุกคน หญิงทุกคน และเด็กทุกคน ไม่ใช่เพื่อเป็นพรแก่ข้าพเจ้า แต่เพื่อเป็นพร 
แก่ท่าน และเพื่อเป็นพรแก่ลูกหลานมนุษย์ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม นั่น
ไม่ใช่ความรับผิดชอบ ของข้�พเจ�้ นั่นคือความรับผิดชอบ ของเร�”1

ดังคำาสอนที่เห็นได้จากบทนี้ จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเข้าใจภาระหนักที่ฝ่าย 
ประธานสูงสุดแบกรับ แม้ก่อนท่ีท่านจะเป็นประธานศาสนจักรด้วยซ้ำา ท่านสอน 
วิสุทธิชนว่าความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ของพวกเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระ 
เหล่านั้น ท่านเป็นแบบอย่างของหลักธรรมนี้ระหว่างที่ท่านรับใช้ในโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง
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ในปี ค.ศ. 1943 ขณะดำาเนินการประชุมใหญ่สามัญภาคหนึ่ง ประธานสมิธ
เริ่มต้นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักรโดยอธิบายว่านี่ไม่ใช่เพียงการทำาไป 
อย่างนั้นเอง “เวลานี้เรามีระเบียบหนึ่งของกิจธุระที่เป็นธรรมเนียมของการ 
ประชุมใหญ่เหล่านี้ นั่นคือ การเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ของศาสนจักรเพื่อให้ผู้คน 
ออกเสียงสนับสนุน ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะตระหนัก ทุกท่านจะตระหนักว่านี ่
เป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์…ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นแต่จะเป็นการ 
บ่งบอกว่า ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ท่านจะทำางานในส่วนของท่าน”2 

[ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 68]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

คนที่ควบคุมศ�สนจักรได้รับก�รเตรียม 
ได้รับเลือก และได้รับก�รดลใจจ�กพระเจ้�

ศาสนจักรที่ยิ่งใหญ่นี้ควบคุมโดยชายที่พระเจ้าทรงเตรียมเป็นพิเศษ สอน 
เป็นพิเศษ และมีความสามารถเป็นพิเศษสำาหรับเกียรติอันสูงส่งน้ันท่ีประสาทให้ 
แต่ละคนเม่ือเขารับตำาแหน่งของเขา พระบิดาบนสวรรค์ของเราในพระปรีชาญาณ 
ของพระองค์ได้ทรงล้อมผู้นำาแห่งอิสราเอลเหล่านี้ไว้ด้วยคนอื่นๆ ผู้มีศรัทธา 
เหมือนพวกเขาและผู้ไม่ก้มศีรษะให้เขาเพราะบุคลิกภาพหรือความเป็นปัจเจก 
บุคคลของเขาในฐานะประธานศาสนจักร แต่ยอมรับว่าเขาเป็นกระบอกเสียง 
ของพระบิดาบนสวรรค์และสนับสนุนเขา ค้ำาจุนเขา สวดอ้อนวอนให้เขา และ 
รักเขา ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะได้รับพรจากพระบิดาบนสวรรค์ของเราเช่นกัน

ไม่มีองค์กรใดในโลกเหมือนองค์กรน้ี ไม่มีคนอ่ืนใด [ผู้ได้รับ] การนำาเหมือน 
คนกลุ่มน้ี กล่าวได้ว่าคนเหล่าน้ันท่ีควบคุมเป็นคนเท่ียงธรรม พระบิดาบนสวรรค์ 
จะทรงทำางานผ่านพวกเขา พระกิตติคุณต้องได้รับการสอนผ่านพวกเขา…ชาย 
ผู้ควบคุมเราเวลาน้ีไม่ได้ควบคุมเพราะความสามารถแต่กำาเนิดของเขา เขาไม่ได้ 
ควบคุมเพราะเขาเป็นลูกชายของผู้ทรงอำานาจมากบางคน แต่เขาอยู่ในตำาแหน่ง 
ท่ีเขาดำารงอยู่เพราะพระบิดาในสวรรค์ของเราทรงรู้ถึงความสุจริตของจิตวิญญาณ 
เขา โดยตระหนักถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่เขามีเพื่อนำาข่าวสารนี้ไปสู่ทุกประ- 
ชาชาติของแผ่นดินโลก พระองค์จึงทรงเตรียมเขาให้พร้อมรับการเรียกอันสูงส่ง 
ที่ประสาทให้เขาแล้ว เขาเป็นประธานในฐานะตัวแทนของพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา3
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วันนี้ข้าพเจ้านึกถึงชายที่อ่อนน้อมถ่อมตนทว่ายิ่งใหญ่ ชายที่นำาศาสนจักรนี้ 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง…ข้าพเจ้าคุ้นเคยดีกับประธาน [ศาสนจักรหลายท่าน] และ 
เช่ือว่าพวกท่านทุกคนเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้า เป็นไปไม่ได้ท่ีพระบิดาบนสวรรค์ 
ของเราจะทรงเลือกคนประเภทอื่นให้ควบคุมศาสนจักรนี้4

เกิดอะไรขึ้นเมื่อ [โจเซฟ สมิธ] สิ้นชีวิต…[วิสุทธิชน] ไม่จัดการประชุม
ลับ ไม่เลือกประธานกรรมการและคัดผู้นำาคนใหม่ ผู้นำาได้รับเลือกจากพระเจ้า 
แล้ว เขาคือสมาชิกอาวุโสของโควรัมอัครสาวกสิบสอง บริคัม ยังก์…ศาสน- 
จักรในฐานะองค์กรทุกภาคส่วนสนับสนุนเขาเป็นประธาน เมื่อเขาสิ้นชีวิต ที่
ปรึกษาของเขาไม่ได้พูดว่าตนเป็นประธาน แต่โควรัมอัครสาวกสิบสองผู้ที่ควบ 
คุมอยู่นาน และเป็นสมาชิกอาวุโสของพวกเขาได้รับการสนับสนุนเป็นประธาน 
ศาสนจักร ระเบียบที่สมบูรณ์ยังมีผล…

ข้าพเจ้าอธิบายเรื่องนี้พอสังเขปเพื่อจะไม่มีการเข้าใจผิด โจเซฟ สมิธไม่ได้ 
เลือกตนเองเป็นประธานศาสนจักร ทั้งคนที่เป็นศาสดาพยากรณ์ต่อจากท่านก็ 
ไม่ได้เลือกตนเอง…การแต่งต้ังมาจากพระบิดาบนสวรรค์ของเราผ่านการดลใจ 
ของพระองค์ และมนุษย์ได้รับพลังความสามารถทั้งหมดที่มาพร้อมกับการแต่ง
ตั้งนั้น5

เราควรปลาบปลื้มเพียงใดที่รู้ว่างานนี้ไม่ใช่งานของมนุษย์ แต่เป็นงานของ 
พระเจ้า ว่าศาสนจักรนี้ที่มีพระนามของพระเยซูคริสต์ กำากับดูแลโดยพระองค์  
และพระองค์จะไม่ทรงยอมให้ชายใดหรือคนกลุ่มใดทำาลายงานนี้ พระองค์จะไม่ 
ทรงยอมให้คนท่ีควบคุมศาสนจักรของพระองค์ชักนำาผู้คนให้ทำาผิด แต่พระองค์ 
จะทรงสนับสนุนพวกเขาด้วยพระเดชานุภาพอันไพศาลของพระองค์ พระองค์จะ 
ทรงขยายพวกเขาในสายตาของชายหญิงท่ีดีและย่ิงใหญ่ พระองค์จะทรงอวยพร 
การปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขาและการปฏิบัติศาสนกิจนั้นจะเต็มไปด้วยความ 
สำาเร็จ คนที่ต่อต้านและจับผิดจะไม่พบปีติในการต่อต้านของพวกเขา คนที่ 
วิพากษ์วิจารณ์และหาทางทำาลายอิทธิพลของผู้นำาศาสนจักรจะต้องรับผลการ 
กระทำาชั่วของตน6

เราต้องน้อมขอบพระทัยในใจเราที่เรามีผู้นำาเป็นคนบริสุทธ์ิผู้ได้รับการดลใจ 
จากพระบิดาในสวรรค์ให้สอนเราวันแล้ววันเล่า7 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 
68]
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โดยผ่�นผู้รับใช้ของพระองค์ พระเจ้�ทรงสอน 
เส้นท�งสู่คว�มสุขและคว�มปลอดภัยแก่เร�

ตั้งแต่สมัยของท่านบิดาอาดัมจนถึงปัจจุบันพระเจ้าทรงเตือนผู้คนผ่านผู้รับ 
ใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาดำาเนินชีวิตดีขึ้นเมื่อ
พวกเขาฟังพระองค์ และตลอดยุคสมัยท่ีผ่านมาเม่ือลูกๆ ของพระองค์เรียกร้อง 
พระองค์จะทรงส่งคนบริสุทธิ์มาในโลกเพื่อให้คำาแนะนำาสั่งสอนอันโน้มนำาไปสู่ 
ความสุข ทรงดลใจพวกเขาให้สอนความจริงอันรุ่งโรจน์เพื่อสร้างเสริมและเพิ่ม 
คุณภาพชีวิตให้มวลมนุษย์8

ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีเรื่องสำาคัญมากเรื่องใดท่ีเคยเกิดขึ้นในโลกท่ีพระเจ้ามิได้ทรง 
แจ้งผู้คนล่วงหน้าผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะไม่ถูก 
ปล่อยไว้ในความเขลาถึงสิ่งที่ต้องพัฒนา แต่จะสามารถวางแผนชีวิตได้ถ้าพวก 
เขาจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนเอง…

กรณีของโนอาห์คือตัวอย่างที่ตรงประเด็น เขาได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้ต่อ 
เรือเพ่ือคนชอบธรรมจะรอดจากน้ำาท่วมซ่ึงต้องเกิดข้ึน โนอาห์ต่อเรือและส่ังสอน 
การกลับใจแก่คนในรุ่นของท่านเป็นเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบปี โดยเตือนพวกเขาอย่าง 
เต็มที่ อย่างไรก็ดีผู้คนชั่วร้ายมากจนไม่เอาใจใส่คำาเตือน พวกเขามีสิทธิ์เสรีแต่ 
กลับเลือกความช่ัวแทนความชอบธรรม ฝนตกลงมาและน้ำาท่วม มีเพียงโนอาห์ 
กับครอบครัวของเขาแปดคนเท่านั้นที่รอดชีวิต ทุกคนได้รับการเตือนอย่างเต็ม
ที่ แต่เพราะความดื้อรั้นและไม่ยอมกลับใจพวกเขาจึงจมน้ำาตาย [ดู โมเสส 8: 
13–30]9

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความสุข นั่นคือสาเหตุที่พระองค์ประทานพระ 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่เรา นั่นคือสาเหตุที่พระองค์ประสาทฐานะปุโรหิต 
แก่เรา พระองค์ทรงประสงค์ให้เรามีปีติ นั่นคือสาเหตุที่พระองค์ทรงจัดตั้ง 
ศาสนจักรนี้และทรงกำาหนดตำาแหน่งต่างๆ ไว้ในศาสนจักร และทั้งหมดนี้อยู่ใน 
ระเบียบ…หากท่านจะทำาตามผู้นำาของพระเจ้า และคนที่พระเจ้าทรงสนับสนุน  
ท่านจะไม่ตกไปในความมืด สูญเสียความสว่าง ล่วงละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้า 
และสูญเสียเอกสิทธิ์ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้เราทุกคนได้รับ10

มีเส้นทางแห่งความปลอดภัยเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นสำาหรับข้าพเจ้าในวัน 
น้ีและน่ันคือทำาตามคนเหล่าน้ันผู้ท่ีพระเจ้าทรงแต่งต้ังให้นำา ข้าพเจ้าอาจมีความ 
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คิดและความเห็นของตนเอง ข้าพเจ้าอาจเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  
แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้อคิดเห็นของข้าพเจ้าขัดแย้งกับคำาสอนของคนเหล่านั้นที่ 
พระเจ้าประทานมาเพื่อชี้ทางให้เรา ข้าพเจ้าควรเปลี่ยนแนวทาง หากข้าพเจ้า 
ปรารถนาความรอดข้าพเจ้าจะต้องทำาตามผู้นำาที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานแก่
เรา ตราบที่พระองค์ทรงสนับสนุนพวกเขา11 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 68] 

คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์จะสนับสนุน 
และปกป้องผู้รับใช้ของพระเจ�้

ข้าพเจ้ารู้จักสมาชิกธรรมดาๆ หลายพันคนของศาสนจักรที่ยิ่งใหญ่นี้ ชาย 
หญิงในหลายประเทศผู้ยอมรับพระกิตติคุณด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและ 
ซื่อสัตย์เพื่อเข้าร่วมกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
[พวกเขา] สวดอ้อนวอนให้ผู้นำาและสนับสนุนผู้นำาของพวกเขา…ระหว่าง 
ประสบการณ์ของข้าพเจ้าในศาสนจักรข้าพเจ้ายังไม่เคยรู้จักใครท่ีรักษาพระบัญ- 
ญัติของพระเจ้ามาตลอดและเปล่งเสียงของเขาต่อต้านผู้ได้รับเรียกให้ควบคุม
ศาสนจักรนี้ นี่เป็นเรื่องน่าทึ่งจริงๆ…

ประจักษ์พยานสำาคัญที่สุดประการหนึ่งของข้าพเจ้าถึงความศักด์ิสิทธ์ิของ 
งานน้ีคือ…ในการประชุมใหญ่สเตค ชนหมู่มากมีโอกาส…ออกเสียงสนับสนุน 
หรือไม่สนับสนุนผู้ควบคุมพวกเขา (ทุกคนใช้สิทธ์ิเสรี) โดยท่ีจะยังคงสนับสนุน 
ผู้นำาของพวกเขาต่อไป แน่นอนว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงกระตุ้นคนอ่อน 
น้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์ให้สนับสนุนผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือก12

เมื่อโมเสสนำาอิสราเอลออกจากอียิปต์ผ่านแดนทุรกันดารเข้าไปในแผ่นดิน 
ที่สัญญาไว้ คนอามาเลขโจมตีอิสราเอลที่เรฟีดิม โมเสสสั่งโยชูวาให้เลือกชาย 
ฉกรรจ์มาคุ้มครองอิสราเอล โมเสส อาโรน และเฮอร์ขึ้นไปยอดเขามองลงมา 
ที่สนามรบ ขณะโมเสสชูไม้เท้าของพระผู้เป็นเจ้าขึ้นเหนือศีรษะ อิสราเอลจะ
ได้เปรียบ แต่เมื่อท่านลดมือลงเพราะความอ่อนล้า คนอามาเลขจะได้เปรียบ 
พวกเขาจึงนำาก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่ง อาโรนกับเฮอร์ช่วยกันยกมือโมเสส 
เพ่ือพรของพระผู้เป็นเจ้าจะหล่ังไหลมาสู่อิสราเอลจนทหารของพวกเขาได้เปรียบ 
และรบชนะ เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโมเสสและสถิตกับเขาจนเขา 
ทำางานเสร็จ [ดู อพยพ 17:8–13] เมื่อเขาได้รับการสนับสนุนจากผู้คน ผู้ 
คนได้รับพรเช่นกัน และเป็นเช่นนี้ด้วยกับผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้าผู้ควบคุม
อิสราเอล…
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…ตราบใดที่ [ประธาน] ควบคุมศาสนจักรนี้ ไม่สำาคัญว่าจะกี่ปี พระบิดา 
บนสวรรค์จะประทานความเข้มแข็ง พลัง ปัญญา วิจารณญาณ และการดลใจ 
ให้เขาพูดกับอิสราเอลตามที่ต้องพูดกับคนเหล่านั้น เราต้องเป็นเหมือนอาโรน 
และเฮอร์ในสมัยก่อนในการติดตามผู้นำาของเขา เราต้องยกมือของเขาขึ้น เพื่อ
โดยผ่านเขาพระเจ้าจะทรงยอมให้พรจากสวรรค์ลงมาสถิตกับเราและคนเหล่า
นี้13

ข้าพเจ้ารู้ว่าชายเหล่านี้ [เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่] เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และ 
ข้าพเจ้ารู้ว่าพวกท่านมุ่งหมายจะเป็นพรแก่มวลมนุษย์ ข้าพเจ้าหวังว่าจะไม่มีคน 
ใดในพวกท่าน…ไม่สนับสนุนผู้รับใช้เหล่านี้ ไม่เพียงโดยศรัทธาและการสวด 
อ้อนวอนของท่านเท่าน้ันแต่หากมีคนเข้าใจพวกเขาผิดและเข้าใจเจตคติของ 
พวกเขาผิดไป ท่านจะเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะปกป้องพวกเขาหากจำาเป็น 
เพราะถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องการให้ท่านปกป้อง ปฏิปักษ์ไม่ได้ลืมผู้รับใช้ 
เหล่าน้ี และหลักฐานประการหน่ึงท่ียืนยันต่อข้าพเจ้าถึงความศักด์ิสิทธ์ิของการ 

“เร�…จะต้องเป็นเหมือนอ�โรนกับเฮอร์ในสมัยก่อน 
เร�ต้องยกมือของ [ศ�สด�พย�กรณ์]”
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เรียกคนเหล่านี้คือคนชั่วจะพูดให้ร้ายพวกเขา และชายหญิงที่ดีจะพูดให้เกียรติ
พวกเขา14 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 68]

เมื่อเร�วิพ�กษ์วิจ�รณ์ผู้นำ�ของเร�หรือไม่เอ�ใจใส่คำ�แนะนำ� 
ของพวกเข� เท�่กับเร�ยอมให้ปฏิปักษ์นำ�เร�ออกนอกท�ง

มีคนเช่นนั้นในบรรดาพวกเรา…ผู้ตาบอดเพราะปรัญชาและความโง่เขลา 
ของมนุษย์ มีคนที่ปฏิเสธคำาแนะนำาและคำาปรึกษาของคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรง 
กำาหนดให้เป็นหัวหน้าของศาสนจักรนี…้

จู่ๆ คนท่ีมีข้อมูลไม่มากก็โผล่มาพร้อมความคิดท่ีเฉียบแหลม พวกเขาเสนอ 
ว่า “ทางนี้สิ” หรือ “ทางโน้นสิ” และถึงแม้จะขัดกับคำาแนะนำาของพระเจ้า
ก็ยังมีบางคนถูกชักจูงให้ลอง พระเจ้าประทานคำาแนะนำาที่ปลอดภัยไว้แล้วและ 
ทรงแต่งต้ังประธานศาสนจักรให้ถ่ายทอดความหมายของคำาแนะนำาน้ัน หากเรา 
เพิกเฉยสิ่งที่ประธานศาสนจักรแนะนำา เราอาจพบว่าเราได้ทำาความผิดร้ายแรง
เสียแล้ว15

ฝ่ายประธานของศาสนจักร…เป็นตัวแทนของพระบิดาบนสวรรค์ ไม่เพียง 
ต่อคนเหล่านี้เท่านั้น แต่พวกท่านเป็นตัวแทนของพระองค์ต่อคนทั้งโลกด้วย  
เราจะประสบความสำาเร็จถ้าเราจะยกย่องให้เกียรติชายเหล่านี้ท่ีพระองค์ทรงต้ัง 
เป็นหัวหน้าของเรา พวกท่านเป็นคนที่มีความบกพร่องตามประสามนุษย์ พวก 
ท่านจะทำาผิดพลาด แต่ถ้าเราจะใจกว้างต่อความผิดพลาดที่พวกท่านทำาดังที่ 
เราใจกว้างต่อความล้มเหลวและความผิดพลาดของตนเอง เราจะเห็นคุณธรรม
ของพวกท่านเหมือนที่เราเห็นคุณธรรมของตนเอง

ข้าพเจ้ายืนที่นี่เพื่อขอร้องท่าน พี่น้องของข้าพเจ้า ว่าอย่ายอมให้คำาวิพากษ์ 
วิจารณ์หรือคำาพูดท่ีไร้เมตตาออกมาจากริมฝีปากของท่านเก่ียวกับคนท่ีพระเจ้า 
ทรงเรียกให้นำาเรา อย่าเป็นเพื่อนกับคนที่จะดูหมิ่นท่านเหล่านั้นหรือบั่นทอน 
อิทธิพลของพวกท่านในบรรดาลูกหลานมนุษย์ หากท่านทำาเช่นนั้น ข้าพเจ้า 
บอกท่านได้ว่าท่านจะพบตนเองอยู่ในอำานาจของปฏิปักษ์ ท่านจะถูกเขาชักจูง 
ให้ออกห่างจากเส้นทางแห่งความจริงเท่าที่จะห่างได้ และหากท่านไม่กลับใจ  
ท่านอาจพบเมื่อสายเสียแล้วว่าท่านสูญเสีย “ไข่มุกอันล้ำาค่า” เพราะความเห็น
แก่ตัวและความมืดบอดของท่าน ท่านจะถูกชักนำาไป และคนที่ท่านรัก…จะ
เศร้าโศกอยู่อีกด้านหนึ่งของม่านเพราะความอ่อนแอและความเขลาของท่าน16 
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[ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 68]

ปฏิปักษ์ไม่หลับไม่นอน เขากำาลังหลอกคนมากมายและชักนำาคนเหล่านั้น 
ให้ทำาบาป…มีบางคนกำาลังสอนหลักคำาสอนเท็จ และบางคนกำาลังพยายาม 
ชักจูงชายหญิงให้ละเมิดพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์…ถ้าสมาชิกของ
ศาสนจักรนี้ที่จับผิดผู้นำาของศาสนจักรและวิพากษ์วิจารณ์คนท่ีกำาลังสละชีวิต 
เพื่อเป็นพรและเพื่อประโยชน์ของเราจะหยุดนานพอให้สวดอ้อนวอนทูลถามว่า  
“ในบรรดาผู้สอนเหล่านี้ ควรทำาตามผู้สอนคนใดจึงจะปลอดภัย” พวกเขาจะ
ไม่มีปัญหาใดๆ ในการหาแนวทางที่ถูกต้องและจะสนับสนุนคนที่พระเจ้าทรง
สนับสนุน17

เมื่อเร�สนับสนุนผู้นำ�ของเร� เท�่กับเร�ให้คำ�มั่นว่�จะทำ� 
ต�มคำ�แนะนำ�ของพวกท�่นและขย�ยก�รเรียกของเร�เอง

แหล่งพลังของประธานศาสนจักรน้ีคือการได้มองดูใบหน้าชายหญิงท่ีซ่ือสัตย์ 
หลายพันคนและเห็นพวกเขายกมือทำาพันธสัญญากับพระบิดาในสวรรค์ สนับ 
สนุนท่านในตำาแหน่งซึ่งท่านได้รับเรียกเป็นประธานของศาสนจักรใหญ่นี้ ข้อ 
ผูกมัดท่ีเราทำาเม่ือเรายกมือภายใต้สภาวการณ์เช่นน้ันถือเป็นข้อผูกมัดอันศักด์ิ- 
สิทธิ์ที่สุด มิได้หมายความว่าเราจะไปตามทางของเราเงียบๆ และเต็มใจให้
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้ากำากับดูแลงานนี้ แต่หมายความว่า—ถ้าข้าพเจ้า 
เข้าใจข้อผูกมัดที่รับไว้เมื่อข้าพเจ้ายกมือ—เราจะสนับสนุนท่าน เราจะสวดอ้อน 
วอนให้ท่าน เราจะปกป้องชื่อเสียงอันดีของท่าน และเราจะพยายามทำาตาม 
คำาแนะนำาของท่านเมื่อพระเจ้าทรงบัญชาท่านให้แนะนำาเราขณะท่ีท่านยังอยู่ใน
ตำาแหน่งนั้น18

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงภาระที่ประธานของศาสนจักรนี้และที่ปรึกษาของท่านแบก 
รับ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่วางไว้บนบ่าพวกท่าน ข้าพเจ้าปรารถนา 
จะช่วยพวกท่านสุดหัวใจ เพื่อข้าพเจ้าจะไม่เป็นตัวถ่วง แต่ในตำาแหน่งที ่
ข้าพเจ้าได้รับเรียก กับท่าน พี่น้องของข้าพเจ้า เราจะรับบทบาทของเรา แบก
ภาระในส่วนของเรา และขยายการเรียกของเราเพ่ือถวายเกียรติและรัศมีภาพแด่ 
พระผู้เป็นเจ้า19 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 68]

พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เราผู้ได้รับพรล้นเหลือยกมือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ 
ควบคุมเรา เพื่อเราจะช่วยเขาไม่เพียงโดยศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของเรา 
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เร�สนับสนุนผู้นำ�ของเร�เมื่อเร� “แบกภ�ระในส่วนของเร� 
และขย�ยก�รเรียกของเร�เพื่อถว�ยเกียรติและรัศมีภ�พแด่พระผู้เป็นเจ้�”

เท่านั้นแต่โดยความรักความเมตตาตามที่โอกาสจะอำานวย เพื่อเราจะเดินใต้ผืน
ธงที่เขาจะชูขึ้นขณะพระผู้เป็นเจ้ายังคงสนับสนุนเขาในฐานะประธานศาสนจักร 
ในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้20

ขอให้เราสนับสนุนชายเหล่านี้ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงยกขึ้นเพื่อควบคุมเรา 
ขอให้เราอวยพรพวกเขา ไม่เพียงด้วยริมฝีปากของเราเท่านั้น แต่โดยการช่วย
เหลือทุกวิถีทางที่ทำาได้เพื่อแบกภาระนี้ที่ตกหนักอยู่บนบ่าพวกเขา…จงสวด
อ้อนวอนให้พวกเขา อวยพรพวกเขา และช่วยพวกเขา21

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

บ ท ที่  6



68

1. อ่านย่อหน้าสุดท้ายของ “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” (หน้า  
60) อะไรคือ “งานในส่วนของท่าน” ขณะศึกษาบทนี้ให้คิดหาวิธีที่ท่าน 
จะสามารถแสดงออกโดยคำาพูดและการกระทำาของท่านว่าท่านสนับสนุน 
ผู้นำาของศาสนจักร

2. ทบทวนหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 60–61) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ย่อหน้าที่สองและสี่ วิธีของพระเจ้าในการเลือกผู้นำาต่างจากวิธีของโลก
อย่างไร ท่านเคยได้รับประสบการณ์อะไรบ้างที่เสริมสร้างศรัทธาของท่าน 
ว่าผู้นำาของเราได้รับเลือกจากพระเจ้า

3. ศึกษาหัวข้อท่ีเร่ิมต้นในหน้า 62 และอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
21:4–7 พระเจ้าประทานคำาแนะนำาอะไรเป็นพิเศษผ่านประธานศาสนจักร 
คนปัจจุบัน ผ่านประธานสเตคหรือประธานท้องถ่ินของท่าน ผ่านอธิการ 
หรือประธานสาขาของท่าน ท่านได้รับพรอะไรบ้างเมื่อท่านทำาตามคำา
แนะนำาดังกล่าว

4. ทบทวนหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 63 และอ่าน ย่อหน้าที่สองและสามใน
หน้า 66 การสนับสนุนผู้นำาศาสนจักรมีความหมายต่อท่านอย่างไร การ
สนับสนุนผู้นำาศาสนจักรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้าน
ของเราอย่างไร

5. อ่านย่อหน้าสุดท้ายในหน้า 65 เหตุใดการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำาของ 
ศาสนจักรจึงเป็นอันตราย อะไรคือวิธีตอบสนองอย่างเหมาะสมหากมีคน 
ชี้ให้เห็นความผิดของผู้นำาคนหนึ่งในท้องที่

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: อาโมส 3:7; เอเฟซัส 4:11-14; ฮีบรู 5:4; หลักคำา 
สอนและพันธสัญญา 84:109-110; 107:22; 112:20

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: วิธีหน่ึงท่ีจะกระตุ้นให้หม่ันเรียนรู้คือต้ังใจฟังเม่ือ 
มีคนถามคำาถามหรือให้คำามั่นสัญญา “การฟังคือการแสดงความรัก สิ่งนี้เรียก
ร้องการเสียสละเสมอ เมื่อเราฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ บ่อยครั้งเราจะหยุดสิ่งที่เรา
ต้องการพูดเพื่อให้เขาได้พูด” (ดู ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน หน้า 
66)
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บ ท ที่  7

คว�มเป็นอมตะของจิตวิญญ�ณ

ชีวิตเร�ดำ�รงอยู่ชั่วนิรันดร์ คว�มรู้นี้ช่วยให้เร�ทำ�ก�รเลือกที่ถูกต้อง
และปลอบโยนเร�ในย�มทุกข์โศก

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธได้รับพรด้วยความเข้าใจท่ีแน่ชัดถึงจุดประสงค์ของชีวิต 
ส่ิงน้ีทำาให้ท่านสามารถให้กำาลังใจผู้อ่ืนเม่ือพวกเขาเผชิญความยากลำาบาก ท่าน 
เตือนวิสุทธิชนบ่อยๆ ว่า “เรามีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์”—ความเป็นนิรันดร์มิได้ 
เริ่มต้นหลังจากชีวิตนี้แต่ความเป็นมรรตัยเป็นส่วนสำาคัญยิ่งของนิรันดร “บาง 
ครั้งข้าพเจ้าพูดกับเพื่อนๆ เมื่อดูเหมือนพวกเขาจะอยู่ตรงทางแยก ไม่แน่ใจว่า
ตนต้องการไปทางไหน ว่า ‘วันนี้เป็นวันเริ่มต้นความสุขนิรันดร์หรือไม่ก็ความ
ผิดหวังนิรันดร์สำาหรับคุณ’”1

ประธานสมิธเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพิธีศพของไฮรัม  จี. สมิธผู ้
ประสาทพรของศาสนจักร ผู้ถึงแก่กรรมเมื่ออายุค่อนข้างน้อย โดยละทิ้งภรรยา
และบุตรธิดาอีกแปดคนไว้เบื้องหลัง

“ข้าพเจ้ารู้สึกตั้งแต่ขอให้ข้าพเจ้าพูดในพิธีศพแล้วว่าข้าพเจ้าคงไม่สามารถ 
พูดได้ ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจ และพบว่าตนไม่สามารถควบคุมความรู้สึกเหล่า 
น้ันได้ แต่พอเข้ามาในอาคารหลังน้ี อิทธิพลท่ีสวยงามและอ่อนหวานของสันติสุข 
ได้เข้ามาสู่จิตวิญญาณข้าพเจ้า…

“แทนที่จะทุกข์โศกข้าพเจ้ากลับรู้สึกขอบพระทัยพระบิดาในสวรรค์สำาหรับ 
พระกิตติคุณของพระบุตรที่รักของพระองค์ท่ีเปิดเผยอีกคร้ังในสมัยของเรา…
การรู้ว่าชีวิตดำารงอยู่ชั่วนิรันดรถือเป็นพรวิเศษสุด—การรู้ว่าพรซึ่งชายท่ีดีคนนี้ 
ดำาเนินชีวิตเพ่ือให้ได้มาจะเป็นของเขาช่ัวนิรันดร์ ชีวิตมรรตัยของเขาส้ินสุดแล้ว 
แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตนิรันดร์ เขาวางรากฐานไว้ลึกและมั่นคงซึ่งเขา 
สร้างบนนั้นและจะยังคงสร้างต่อไปชั่วนิรันดร ปีติที่เขาประสบบนโลกนี้จะเพิ่ม 
พูน…
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“ข้�พเจ้�ขอบพระทัยที่มีก�รเปิดเผยต่อเร�และมีคว�มชัดเจนในยุคสุดท้�ยนี ้
ว่�ชีวิตนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิรันดร”
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“ขณะนึกถึงประสบการณ์ของคนในโลก ในโอกาสเช่นนี้ ข้าพเจ้าประหลาด 
ใจที่เราได้รับพรมากมายเหลือเกิน ข้าพเจ้าไม่สงสัยเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์และ 
ความเป็นอมตะของจิตวิญญาณเหมือนกับไม่สงสัยว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงตอน 
เท่ียงวัน…เป็นเร่ืองเศร้าท่ีต้องพลัดพรากจากคนท่ีเรารัก แม้เพียงช่ัวคราว เรา 
ส่งพวกเขาไปทำางานเผยแผ่ หรือพวกเขาไปอยู่ส่วนอื่นของโลกและเราคิดถึง 
พวกเขา เมื่อโอกาสลักษณะนี้เกิดขึ้นดูเหมือนพวกเขาจะอยู่ไกลกว่านั้น แต่ 
ความจริงแล้วพวกเขาอยู่ไม่ไกลเลย หากเราเพียงแต่เข้าใจ…แทนที่จะแสดง 
ความเสียใจซ่ึงบางคร้ังอาจไปถึงคนท่ีสูญเสีย วันน้ีข้าพเจ้ากลับปล้ืมปีติมากกว่า 
ที่รู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบ…

“…ดังนั้นวันนี้ ขณะยืนอยู่ต่อหน้าท่าน ทั้งที่น้ำาตาควรไหล จิตวิญญาณ
ข้าพเจ้ากลับเปี่ยมไปด้วยความอุ่นใจและความพอใจ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอ
ให้ความอุ่นใจนั้นอยู่ในชีวิตทุกคนที่สูญเสีย”2 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 81]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

เร�ดำ�รงอยู่เป็นวิญญ�ณก่อนที่เร�จะม�ยังแผ่นดินโลก และ 
วิญญ�ณของเร�จะดำ�รงอยู่ต่อไปหลังจ�กเร�ต�ย

ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตนี้คือชีวิตเป็นนิรันดร์—เราอยู่ในนิรันดรวัน 
นี้มากเท่ากับที่เราจะอยู่ในนิรันดรตลอดไป ความเชื่อของเราคือเรามีชีวิตก่อน 
เรามาที่นี่ ซึ่งความรู้แจ้งนั้น ซึ่งวิญญาณนั้น ไม่มีการเริ่มต้นในชีวิตนี้ เราเชื่อว่า 
เราได้รับร่างวิญญาณก่อนที่เราจะมายังโลกนี้ ร่างวิญญาณดังกล่าวถูกส่งมายัง 
โลกนี้ และที่นี่ร่างนั้นได้รับร่างกาย ร่างกายที่เราเห็น ร่างกายส่วนที่เราเห็นมา 
จากดิน เป็นดิน [ดู 1 โครินธ์ 15:47] แต่ส่วนนั้นซึ่งออกจากร่างกายของเรา 
เมื่อชีวิตเราสิ้นคือส่วนที่เป็นวิญญาณและไม่มีวันตาย ร่างกายวางอยู่ในหลุมศพ 
—ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินโลกและกลับสู่ธรณี—แต่ความรู้แจ้งที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงใส่ไว้ในนั้น ซึ่งมีความสามารถในการให้เหตุผลและคิด ความ 
สามารถในการร้องเพลงและพูด หารู้จักความตายไม่ ความรู้แจ้งเพียงแต่ออก
จากอาณาจักรนี้ของชีวิตนิรันดร์ และรอรับการชำาระร่างกายให้บริสุทธิ์อยู่ที่นั่น 
จนกว่าจะถึงเวลารวมกับร่างนี้ ซึ่งจะได้รับรัศมีภาพ แม้ดังพระวรกายของ 
พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์ได้รับรัศมีภาพ หากเราดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควร3

ในภาษาของกวี “ชีวิตเป็นเรื่องจริง ชีวิตนั้นจริงจัง” และ “ความตายหาใช่ 
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เป้าหมายของชีวิตไม่” [เฮนรีย์ วัดสเวิร์ธ ลองเฟลโล “A Psalm of Life”]  
วิญญาณที่อยู่ในร่างนั้นเป็นอมตะ มีชีวิตอยู่เหนือความตาย ร่างกายเน่าเปื่อย 
และคืนสู่แผ่นดินโลกแต่วิญญาณมีชีวิตอยู่ต่อไป4

ข้าพเจ้าขอบพระทัยที่มีการเปิดเผยต่อเราและมีความชัดเจนในยุคสุดท้ายนี้ 
ว่าชีวิตนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิรันดร และถ้าเราใช้เอกสิทธิ์ 
ของเราที่นี่ให้เกิดประโยชน์ สิ่งนี้จะเป็นเพียงหินปูทางเดินสู่สภาพที่ดีกว่าและ 
เป็นที่พึงปรารถนามากกว่า5 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 81]

จุดประสงค์ของเร�บนโลกนี้คือเตรียมตัวเร�ให้พร้อม 
จะอยู่กับพระบิด�บนสวรรค์ของเร�

บางคนเชื่อว่าเมื่อเราออกจากอาณาจักรของการดำารงอยู่นี้ นั่นคือจุดสิ้นสุด  
ดูเหมือนยากจะเชื่อได้เมื่อเรามองดูผลงานของธรรมชาติ เมื่อเราสืบเสาะหา 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอวัยวะของมนุษย์ ความสมบูรณ์แบบของร่างกาย การเต้น 
เป็นจังหวะของหัวใจ การสร้างและเพิ่มพลังจากวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แล้ว 
ค่อยๆ เสื่อมถอยจนชีวิตนี้สิ้นสุด—เป็นไปได้ที่ลูกของพระบิดาจะเชื่อว่ามนุษย์
เกิดมาในโลกเพียงเพื่ออยู่เป็นชายและหญิง ล่วงเลยเข้าสู่วัยชรา และตาย โดย 
ไม่มีจุดประสงค์ในการอยู่ที่นี่6

ชีวิตนี้มิได้ประทานแก่เราเพื่อเป็นการฆ่าเวลา มีจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ 
ในการสร้างเรา ในชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา ขอให้เราศึกษาว่าจุด
ประสงค์นั้นคืออะไร เพื่อเราจะเจริญก้าวหน้าและได้รับชีวิตนิรันดร์7

ไม่มีความสงสัยในใจวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิตบน 
แผ่นดินโลก เราอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมตัวเรา พัฒนาตัวเรา และทำาให้ตัวเรามีคุณ 
สมบัติคู่ควรที่จะพำานักในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา8

เราเชื่อว่าเราอยู่ที่นี่เพราะเรารักษาสถานะแรกของเราและได้รับสิทธิพิเศษให้ 
มายังโลกนี้ เราเชื่อว่าการดำารงอยู่ของเราเป็นรางวัลสำาหรับความซื่อสัตย์ของ 
เราก่อนเรามาท่ีน่ี และบนโลกน้ีเรากำาลังช่ืนชมกับผลแห่งความพยายามของเรา 
ในโลกวิญญาณ เราเช่ือด้วยว่าวันน้ีเรากำาลังหว่านเมล็ดท่ีเราจะเก็บเก่ียวเม่ือเรา 
ไปจากที่นี่ ชีวิตนิรันดร์สำาหรับเราคือผลรวมของการดำารงอยู่ก่อนเกิด การ 
ดำารงอยู่ปัจจุบัน และความต่อเนื่องของชีวิตในความเป็นอมตะ โดยมอบพลัง 
แห่งความก้าวหน้าและการเพิ่มพูนอันไม่สิ้นสุดแก่เรา ด้วยความรู้สึกและความ 
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มั่นใจเช่นนั้น เราเชื่อว่า “มนุษย์เป็นอยู่เช่นไร พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเช่นนั้น 
มาแล้ว และพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอยู่เช่นไร มนุษย์จะเป็นเช่นน้ัน” [See Lorenzo 
Snow, “The Grand Destiny of Man,” Deseret Evening News, 
July 20, 1901, 22.] โดยได้รับการสร้างตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า เรา
จึงเชื่อว่าใช่จะไม่สมควร ใช่จะไม่ชอบธรรมสำาหรับเราที่จะหวังว่าเราอาจได้รับ 
อนุญาตให้รับส่วนคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า 
ถ้าเราซ่ือสัตย์ เพราะเม่ือเราได้รับและเช่ือฟังกฎฝ่ายโลกของพระบิดาท่ีปกครอง 
ชีวิตนี้ เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น และเมื่อเราใช้โอกาสที่อยู่ไม่ไกลเกิน 
เอื้อมให้เกิดประโยชน์ เท่ากับเราเตรียมรับโอกาสที่สำาคัญกว่าในชีวิตนี้และใน 
ชีวิตที่จะมาถึง…

เราควรเป็นผู้คนที่มีความสุขเพียงใดกับความรู้ท่ีเรามีว่าการทดสอบคร้ังนี้ 
ไม่ใช่การเตรียมเราให้พร้อมตาย แต่ให้พร้อมมีชีวิต สิ่งที่พระบิดาทรงปรารถนา 
จากเราคือขอให้เราหลีกเล่ียงความผิดพลาดทั้งหมดและรับความจริงทั้งมวล  
และโดยการประยุกต์ใช้ความจริงกับชีวิตเราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น  
และมีค่าควรอยู่กับพระองค์9

พี่น้องทั้งหลาย นี่เป็นเรื่องจริงจัง เราควรคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง เราควร 
มองเข้าไปในชีวิตเราและดูว่าเราพร้อมรับชีวิตอันสำาคัญยิ่งในอนาคตหรือไม่ 
หากเราได้รับเรียกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ไม่ว่าเราจะพร้อมรายงานการกระทำาบนแผ่น 
ดินโลกของเราหรือไม่ ไม่ว่าเราจะรู้สึกได้หรือไม่ว่าเราจะได้รับการปรบมือต้อน 
รับจากพระบิดาบนสวรรค์ของเราพร้อมคำายกย่องชมเชยว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็น
ทาสดีและสัตย์ซื่อ”10 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 81]

ในช่วงชีวิตนี้เร�ควรแสวงห�สิ่งเหล�่นั้น 
ซึ่งมีคุณค่�นิรันดร์

เราอาจได้รับเพียงไม่กี่อย่างในชีวิตนี้ที่จะให้ความพึงพอใจแก่เราชั่วคราว แต่ 
สิ่งที่ดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์ สิ่งที่ “คุ้มค่า” คือสิ่งที่ดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์เหล่านั้นที่เรา 
เอื้อมไปหาและเตรียมตัวรับ และพยายามเท่าที่เราแต่ละคนจะทำาได้11

ไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีส่ิงซ่ึงโลกต่อสู้มาต้ังแต่ต้น ความม่ังค่ัง อำานาจ ส่ิงท้ังหมด 
นั้นที่ทำาให้มนุษย์สุขสบาย จะมีอยู่อย่างล้นเหลือในทุกวันนี้—เสื้อผ้าดีกว่าและ 
มีมากกว่าแต่ก่อน อาหารมีมากเกินกว่าจะบริโภคได้หมด ความมั่งคั่งทุกรูป 
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แบบมีมากกว่าที่โลกเคยมี บ้านของเราสุขสบายขึ้น ความสะดวกสบายของ 
ชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรรย์ตั้งแต่พระกิตติคุณมาบนแผ่นดินโลก และทุกวัน
นี้เรามีทุกอย่างที่เราต่อสู้เพื่อให้ได้มา การศึกษามาถึงจุดสูงสุด มนุษย์มีความ 
รู้เกี่ยวกับโลกนี้มากกว่าแต่ก่อน ทุกอย่างที่มวลมนุษย์ต่อสู้เพื่อให้ได้มาตั้งแต่
กาลเริ่มต้นซึ่งถือว่าน่าพึงปรารถนาที่สุดล้วนอยู่บนแผ่นดินโลกแล้วเวลานี้ ถึง
กระนั้นก็ตามยังมีความสงสัยและความหวาดกลัวเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

ความกังวลใจของเราคืออะไร ความกังวลใจของเราคือเราแสวงหาความสุข 
สบายทางโลก เราแสวงหาเกียรติของมนุษย์ เราแสวงหาสิ่งเหล่านั้นที่ความ 
เห็นแก่ตัวใส่ไว้ในจิตวิญญาณเรา เราเห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นสำาคัญและให้
ตนเองมาก่อนลูกคนอื่นๆ ของพระบิดา12

อย่ายอมให้ใครมากล่อมเราหลับ อย่าให้ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งดีในโลกนี ้
หลอกเรา เพราะจะเป็นประโยชน์อันใดแก่มนุษย์เล่าหากเขาจะได้สิ่งของสิ้นทั้ง 
โลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน [ดู มาระโก 8:36] อย่ามองข้ามวัตถุ 
ประสงค์ของการสร้างเรา แต่จงทำางานเพื่อความรอดของจิตวิญญาณเรา13

เร่ืองเศร้าอย่างหน่ึงในชีวิตคือการได้เห็นชายหรือหญิงถูกวางไว้ในธรณีพร้อม 
ด้วยการรับรู้ข้อเท็จจริงว่าพวกเขาได้ปฏิเสธพรท่ีย่ิงใหญ่กว่าซ่ึงพระบิดาทรงเสนอ 
ต่อพวกเขา และมัวแต่ไขว่คว้าฟองสบู่ท่ีหายวับไป เม่ือข้าพเจ้านึกถึงลูกๆ หลาย 
ล้านคนของพระผู้เป็นเจ้าในโลกและรับรู้ว่าพวกเขาช่างมีความพยายามเพียง
น้อยนิดเพื่อให้ได้สิ่งที่คุ้มค่าจริงๆ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจ14

พึงระลึกว่าความรู้แจ้งที่ท่านได้มาจะดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์ ความจริงซึ่งท่าน
เรียนรู้ที่นี่และประยุกต์ใช้ในชีวิต ความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับและได้ 
ประโยชน์—ท่านจะนำาสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเมื่อท่านกลับบ้าน15

ทรัพย์สมบัติที่เราจะมีเมื่อเราไปอีกด้านหนึ่งจะเป็นทรัพย์สมบัติที่เราได้ 
สะสมไว้ที่นั่นโดยการปฏิบัติศาสนกิจต่อบุตรธิดาคนอื่นๆ ของพระบิดาผู้ซึ่ง 
เราคบหาที่นี่ พระองค์ทรงทำาให้เรื่องนี้อยู่ในวิสัยที่เราทุกคนทำาได้ และระหว่าง 
เราอยู่ที่น่ีการรับใช้เพื่อนมนุษย์จะทำาให้เรามีความสุขมากกว่าท่ีเราจะมีได้ด้วย
วิธีอื่น16

ไม่สำาคัญเลยว่าท่านจะมีสิ่งของล้ำาค่ามากเพียงใด ท่านจะครอบครองทรัพย์ 
สมบัติมากแค่ไหน ท่านได้รับเกียรติของมนุษย์มากเท่าใด และทั้งหมดนั้นที่พึง 
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ปรารถนาในโลก สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ท่านซึ่งมีค่ายิ่งสิ่งใดคือโอกาสที่ 
จะได้ชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรซีเลสเชียล มีบุตรธิดา สามีและภรรยาผู้เป็นสาย 
สัมพันธ์ของท่านบนแผ่นดินโลกเป็นเพ่ือนของท่านตลอดช่วงเวลาของนิรันดร17 

[ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 82]

เพร�ะพระเยซูคริสต์ เร�จึงจะฟื้นคืนชีวิต

พระชนม์ชีพท่ีชอบธรรมของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นแบบอย่างท่ีสมบูรณ์พร้อม 
สำาหรับทุกคน และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เป็นการรับรองครั้งแรกกับ
มนุษย์ว่าเราเองจะออกมาจากหลุมฝังศพเช่นกัน18

เมื่อพระเยซูทรงลุกขึ้นจากบรรดาคนตายพระองค์ทรงเป็นผลแรกของการ 
ฟ้ืนคืนชีวิต ผู้ถือกำาเนิดทางวิญญาณของพระบิดา (ส่วนท่ีรู้แจ้งของจิตวิญญาณ 
พระองค์) กลับไปอยู่ในร่างทางโลกของพระองค์ซึ่งทำาให้บริสุทธิ์แล้ว พระองค์ 

“สิ่ง…ซึ่งมีค่�ยิ่งสิ่งใดคือโอก�สที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ [กับ] บุตรธิด� 
ส�มีและภรรย�ของท่�น”
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ทรงกลายเป็นสัตภาวะซีเลสเชียลอันทรงรัศมีภาพ และทรงเข้าประจำาตำาแหน่ง 
ของพระองค์ทางพระหัตถ์ขวาของพระบิดาในฐานะพระผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่งใน 
สามพระองค์ พระองค์ทรงมีเดชานุภาพเอาชนะความตายเพราะพระองค์ทรง 
ปฏิบัติตามกฎท้ังหมดของพระบิดาในเร่ืองน้ี โดยท่ีทรงสยบความตาย พระองค์ 
จึงทรงไขกุญแจเพื่อให้มวลมนุษย์ฟื้นคืนชีวิต ทุกคนจะได้รับรัศมีภาพเช่นกัน
โดยเชื่อฟังคำาสอนของพระองค์ ซึ่งเรียบง่ายมากจนทุกคนทำาตามได้หากพวก
เขาจะทำา19

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาป เนื่องด้วยความบริสุทธิ์ของ
พระองค์ ความซื่อตรงและคุณธรรมของพระองค์ พระองค์จึงทรงสามารถไข 
ประตูเรือนจำา เอาชนะความตายและหลุมศพ และบุกเบิกทาง…สู่สวรรค์ที่เรา
คาดว่าจะไป20

เราจะเปิดไปที่ภาค 88 ของหลักคำาสอนและพันธสัญญา และดูว่าพระเจ้า 
ตรัสอะไรเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตของเรา ไม่เฉพาะการฟื้นคืนพระชนม์ของพระ 
ผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น แต่พระองค์ทรงบอกเราด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา…
เราทราบในภาคนี้ว่าร่างกายของเราจะลุกขึ้นจากหลุมฝังศพ ไม่ใช่ร่างกายอื่น 
และวิญญาณที่ครอบครองร่างเหล่านี้จะอยู่ในร่างเดิมหลังจากได้รับการชำาระให้
สะอาดบริสุทธิ์และเป็นอมตะแล้ว [ดู คพ. 88:14–17, 28–33]21

เวลาน้ีคนดีมากมายในโลกไม่รู้ว่าการฟ้ืนคืนชีวิตคืออะไร ท่านสอนลูกๆ และ 
มิตรสหายของท่านหรือไม่ว่าการฟื้นคืนชีวิตหมายถึงอะไร…การฟื้นคืนพระ 
ชนม์ [ของพระผู้ช่วยให้รอด] กระจ่างชัดต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้เข้าใจพระ 
กิตติคุณ แต่มีคนเป็นอันมากที่ไม่เข้าใจว่าการฟื้นคืนชีวิตหมายถึงอะไร…จุด 
ประสงค์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือเพื่อเตรียมชาย หญิง และเด็ก 
ทุกคนให้พร้อมเมื่อทุกคนที่สิ้นชีวิตแล้วจะออกมาจากหลุมศพของพวกเขา  
เมื่อพระบิดาบนสวรรค์ของเราจะทรงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้
และคนชอบธรรมจะพำานักที่นั่น พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นกษัตริย์ของเราและ
พระผู้ให้กฎของเรา22 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 82]

คว�มรู้ของเร�เรื่องคว�มเป็นอมตะของจิตวิญญ�ณ 
สร้�งแรงบันด�ลใจ ให้กำ�ลังใจ และปลอบโยนเร�

เราอ่านในโยบว่า “แต่เป็นวิญญาณจิตในมนุษย์ ลมหายใจขององค์ผู้ทรง 
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“ก�รฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด…เป็นก�รรับรองครั้งแรกกับมนุษย์ 
ว่�เร�เองจะออกม�จ�กหลุมฝังศพเช่นกัน”

มหิทธิฤทธิ์ที่กระทำาให้เขาเข้าใจ” [โยบ 32:8] คนที่ไม่ได้รับการดลใจนั้นจะ 
ไม่เข้าใจความหมายของการฟื้นคืนชีวิตจากบรรดาคนตาย และหากไม่เข้าใจ  
สำาหรับข้าพเจ้าแล้วย่อมดูเหมือนว่าจะมีความสุขเพียงเล็กน้อยสำาหรับผู้มีชีวิต
อยู่ในวัยชราขณะรอเวลาให้วิญญาณออกจากร่างไปยังที่ซึ่งพวกเขาหารู้จักไม่23

โอ้ เราจะเศร้าใจเพียงใดถ้าเราคิดว่าความตายทำาให้การดำารงอยู่ของเราสิ้น 
สุดลง ถ้าเราไม่มีโอกาสพัฒนาต่อไปเมื่อการทำางานของชีวิตเราบนโลกนี้เสร็จ 
สิ้น เราคงไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจให้ดำาเนินชีวิตอย่างที่ควร ความรู้ที่ว่าความดี 
งามท้ังหลายท่ีเราทำาสำาเร็จบนโลกน้ีและความก้าวหน้าท้ังหมดท่ีเราทำาจะเพ่ิมพูน 
ความสุขของเราชั่วนิรันดร์ จะกระตุ้นเราให้ทำาสุดความสามารถ24

เราทุกคนกำาลังเข้าไปสู่ความตายอย่างรวดเร็ว ถ้าเราไม่เข้าใจว่ามีชีวิตหน้า  
ถ้าเราไม่ตระหนักว่ามีบางอย่างมากกว่าอิทธิพลท่ีเราเคยได้รับจวบจนปัจจุบัน  
ถ้าไม่มีอะไรให้เราอยู่เพื่อสิ่งนั้นนอกจากเพื่อความเหลวไหลไร้สาระและความ 
ปวดเศียรเวียนเกล้าของชีวิตแล้วละก็ สำาหรับข้าพเจ้า คนจำานวนมากคงอิด 
หนาระอาใจในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำารงอยู่บนโลกนี้ แต่ในพระเมตตาของพระ
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บิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงมอบของประทานวิเศษสุดให้มนุษย์อย่างเรา25

พระเจ้าประทานพรเราด้วยความรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์ ทรงมีพระวรกาย  
และพระองค์ทรงสร้างเราตามรูปลักษณ์ของพระองค์ เราไม่เชื่อว่าพระองค์ทรง 
เป็นแก่นสารบางอย่างหรือยากจะเข้าใจ ถ้าท่านได้รับพยานที่มาถึงข้าพเจ้าและ 
รู้อย่างเดียวกับที่ข้าพเจ้ารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเปิดเผยพระองค์ต่อลูก 
หลานมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนตัวของเรา เราได้รับการ 
สร้างตามรูปลักษณ์ของพระองค์ วิญญาณของเราถือกำาเนิดจากพระองค์ พระ 
องค์ประทานโอกาสให้เราพำานักบนแผ่นดินโลกเพื่อรับร่างกาย ทั้งนี้เพื่อให้เรา 
พร้อมที่จะกลับคืนไปสู่ที่ประทับของพระองค์และอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์  
ข้าพเจ้ากล่าว ถ้าท่านได้รับความเชื่อมั่นเช่นนั้น ท่านย่อมมีรากฐานซึ่งท่านจะ 
สร้างศรัทธาไว้บนนั้นได้ ถ้าไม่มีความรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง ถ้า 
ไม่มีความเช่ือม่ันว่าพระเยซูคริสต์คือปรากฏการณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในเน้ือหนัง 
ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะมีการฟื้นคืนชีวิตจริงจากบรรดาคนตาย และท่านพบ 
ว่าตนเองอยู่ในสภาพที่ลูกของพระบิดาเป็นอยู่ทั่วโลก ข้าพเจ้าถามท่านว่า เวลา 
นั้นจะมีอะไรปลอบโยนท่านได้เล่า สิ่งเหล่านี้คือความจริงขั้นพื้นฐาน26

บุคคลที่ข้าพเจ้ารักอยู่อีกด้านหนึ่งมากกว่าอยู่ที่นี่ และอีกไม่นานตามวิถี 
ธรรมชาติของเหตุการณ์ต่างๆ ข้าพเจ้าเองจะได้รับหมายเรียกให้ตามไป ข้าพเจ้า 
ไม่ได้รอคอยเวลานั้นด้วยความกระวนกระวายใจและความทุกข์ระทม แต่ด้วย 
ความหวังและความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดขึ้น จะเป็นไปเพื่อความ
สุขและประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ในความเป็นมรรตัย27

เมื่อเราตระหนักว่าตลอดนิรันดรความตายเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งท่ีลูกของ 
พระผู้เป็นเจ้าจะประสบ และนั่นเป็นไปตามแผนของพระองค์ เราจะไม่รู้สึกถึง 
ความเจ็บแปลบของความตายและพาเราไปประจันหน้ากับความเป็นจริงของ 
ชีวิตนิรันดร์ หลายครอบครัวต้องกล่าวลาคนที่พวกเขารักชั่วคราว เมื่อการ
พลัดพรากเกิดขึ้น นั่นย่อมรบกวนใจเรา ถ้าเราปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ความตาย
จะนำาความเศร้าโศกใหญ่หลวงมาสู่ชีวิตเรา แต่ถ้าตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิด
กว้างและเราเห็น ข้าพเจ้ามั่นใจว่า เราจะได้รับการปลอบโยนด้วยสิ่งที่สายตา
ของเรามองเห็น พระเจ้ามิได้ทรงปล่อยให้เราสิ้นหวัง ตรงกันข้าม พระองค์ทรง
รับรองกับเราถึงความสุขนิรันดร์ ถ้าเราจะยอมรับคำาแนะนำาและคำาปรึกษาของ
พระองค์ขณะอยู่ที่นี่ในความเป็นมรรตัย
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นี่ไม่ใช่ความฝันเลื่อนลอย นี่คือข้อเท็จจริง กับท่านผู้เป็นสมาชิกศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์ เรื่องนี้เป็นเรื่องเรียบง่าย แต่เป็นความจริง มีพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางไว้ให้เราหยิบมาอ่านได้ โดยสอนเราว่า 
เรามีชีวิตชั่วนิรันดร์…พระเจ้าประทานข้อมูลดังกล่าวไว้ชัดเจนมาก และจาก 
ส่วนลึกของหัวใจข้าพเจ้าขอบพระทัยพระองค์สำาหรับความรู้ท่ีพระองค์ประทาน 
แก่เราว่าคนเศร้าโศกจะได้รับการปลอบโยนและตัวเราจะเข้าใจจุดประสงค์ของ
การอยู่ที่นี่ ถ้าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพูดกับเราได้ พวกเขาจะพูดว่า “เร่งมือเถิด เร่ง
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเราจะมีความสุขนิรันดร์ด้วยกัน” จงทำาสิ่งที่พระเจ้าทรง 
ประสงค์ให้ท่านทำา และท่านจะไม่พลาดสิ่งมีค่าใดๆ เลย แต่ตรงกันข้าม ท่าน
กำาลังสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ซ่ึงแมลงจะกินและสนิมจะกัดไม่ได้หรือ
ขโมยจะขุดช่องลักเอาไปไม่ได้ [ดู มัทธิว 6:19–20]

ข้าพเจ้าฝากประจักษ์พยานไว้กับท่านว่าข้าพเจ้ารู้ว่าเรากำาลังดำาเนินชีวิต 
นิรันดร์ การพลัดพรากจากกันช่ัวคราวเพราะความตาย…เป็นเพียงข้ันตอนหน่ึง 
ระหว่างเส้นทางของความเจริญก้าวหน้านิรันดร์และจะส่งผลให้เกิดความสุขใน
ที่สุดถ้าเราซื่อสัตย์28 [ดู ข้อเสนอแนะ 6 ในหน้า 82]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่ หน้า v–viii

1. ขณะอ่าน “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” (หน้า 71–73) ให้นึก 
ถึงเวลาที่ท่านพยายามปลอบใจคนบางคนหลังจากความตายของบุคคล 
ที่เขารัก สิ่งที่ทำาให้ประธานสมิธสบายใจคืออะไร

2. ประธานสมิธสอนว่า “[ชีวิต] นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิรันดร” (หน้า 
74) ข้อความนี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร ความเข้าใจของเราในหลัก
ธรรมนี้ส่งผลต่อการเลือกของเราอย่างไร

3. ศึกษาหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 74 คำาสอนในหัวข้อนี้แตกต่างอย่างไร จาก 
สิ่งที่โลกสอนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต เรามีประสบการณ์อะไรบ้าง 
ในช่วงชีวิตมรรตัยที่สามารถช่วยเราให้ได้ “รับส่วนคุณลักษณะของพระ
ผู้เป็นเจ้า”

บ ท ที่  7
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4. ทบทวน หัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 75 โดยเฉพาะสี่ย่อหน้าสุดท้ายของหัว 
ข้อนั้น เหตุใดการเสาะแสวงหาสิ่งของทางโลกจึงเหมือนกับการ “ไขว่ 
คว้าฟองสบู่ที่หายวับไป”

5. ใน หน้า 77-78 ประธานสมิธพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตใน 
หลักคำาสอนและพันธสัญญาภาค 88 ข้อ 14–17 และ 28–33 ของภาคนี้ 
สอนอะไรเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิต มีวิธีใดบ้างที่ใช้ได้ผลในการสอนเด็กๆ 
เรื่องการฟื้นคืนชีวิต

6. อ่าน หัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 78 การทดลองอะไรบ้างของชีวิตที่ท่าน 
ทนได้มากขึ้นเพราะท่านมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับหลักธรรมที่สอนใน 
หัวข้อนี้

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: 1 โครินธ์ 15:12–26, 35–42, 53–58; 2 นีไฟ 
9:6–13; แอลมา 12:24; 28:12; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 93:19–20, 
29–34; 130:18–19; อับราฮัม 3:24–26

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกหัวข้อที่พวกเขาสนใจ
และอ่านในใจ เชิญพวกเขารวมกลุ่มคนที่เลือกหัวข้อเดียวกันกลุ่มละสองถึง
สามคนและสนทนาสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้” (จาก หน้า ix ของหนังสือเล่มนี้)

อ้�งอิง

บ ท ที่  7

1. ใน Conference Report, Oct.  
1944, 94

2. ใน Deseret News, Feb. 13,  
1932, Church section, 5, 7

3. “Mormon View of Life’s 
Mission,” Deseret Evening News, 
June 27, 1908, Church section, 2.

4. ใน Conference Report, Apr.  
1905, 62

5. ใน Conference Report, Oct.  
1923, 70–71

6. ใน Conference Report, Apr.  
1905, 59

7. ใน Conference Report, Oct.  
1906, 48

8. ใน Conference Report, Oct.  
1926, 102

9. “Mormon View of Life’s 
Mission,” 2.

10. ใน Conference Report, Apr.  
1905, 63

11. ใน Conference Report, Oct.  
1909, 78

12. ใน Conference Report, Apr.  
1932, 44

13. ใน Conference Report, Oct.  
1906, 50



83

14. ใน Conference Report, Oct. 1923, 70
15. “Mormon View of Life’s 

Mission,” 2.
16. ใน Deseret News, May 26,  

1945, Church section, 6
17. ใน Conference Report, Apr.  

1948, 163
18. “President Smith Sends 

Greetings,” Deseret News, Dec. 
27, 1950, Church section, 3.

19. “Mormon View of Life’s 
Mission,” 2.

20. ใน Conference Report, Apr.  
1905, 60

21. ใน Conference Report, Apr.  
1939, 122–23

บ ท ที่  7

22. ใน Conference Report, Apr.  
1950, 187–88

23. ใน Conference Report, Apr.  
1939, 121

24. ใน Conference Report, Oct.  
1921, 41

25. ใน Conference Report, Oct.  
1923, 71

26. ใน Conference Report, Oct.  
1921, 39

27. ใน Deseret News, May 26,  
1945, Church section, 4

28. “Some Thoughts on War, and 
Sorrow, and Peace,” Improvement 
Era, Sept. 1945, 501.



84

ภ�ยในพระวิห�รเคิร์ทแลนด์ที่ศ�สด�พย�กรณ์เอลีย�ห์ในสมัยโบร�ณม�ปร�กฏต่อ 
โจเซฟ สมิธและประส�ทอำ�น�จก�รผนึกและกุญแจของง�นแทนคนต�ยให้ท่�น
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พรพระวิห�รสำ�หรับตัวเร�
และบรรพชนของเร�

จุดประสงค์ของพระวิห�รคือเพื่อจัดเตรียมสถ�นที่ประกอบศ�สนพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ให้คนเป็นและคนต�ย

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

คริสต์ศักราช 1905 ในฐานะอัครสาวกคนใหม่ จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธกับ 
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธและสมาชิกท่านอื่นๆ ในโควรัมอัครสาวกสิบสองไป 
เที่ยวชมสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งของศาสนจักร แห่งหนึ่งที่ 
พวกท่านไปเยือนคือเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอที่ซึ่งวิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกได้สร้างพระ 
วิหารแห่งแรกในสมัยการประทานนี้ “เมื่อเริ่มเห็นเมือง” เอ็ลเดอร์สมิธนึกถึง 
“ส่ิงแรกท่ีปรากฏต่อสายตาเราคือพระวิหารเคิร์ทแลนด์ท่ีสวยงาม…ท่ีน่ันศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธและ [ออลิเวอร์ คาวเดอรี] เห็นพระผู้ช่วยให้รอดบน 
พนักอกของแท่นพูด ที่นั่นโมเสสได้มอบกุญแจแห่งการรวมอิสราเอลให้พวก 
ท่าน เอลีอัสและเอลียาห์มาด้วยอำานาจและความน่าเกรงขามในการเรียกอันยิ่ง
ใหญ่ของพวกท่าน และมอบกุญแจที่เคยมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของพวก
ท่านในสมัยที่พวกท่านปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก

ขณะคนทั้งกลุ่มเดินผ่านพระวิหาร เอ็ลเดอร์สมิธนึกถึงวิสุทธิชนผู้อุทิศตน 
สร้างพระวิหารหลังนี้ “เมื่อเราตระหนักว่าคนยากจนข้นแค้นเป็นผู้สร้างอาคาร 
หลังน้ี ผู้กล้าท้ังหลายทำางานตอนกลางวันเพ่ือวางรากฐานและสร้างผนังส่ิงปลูก 
สร้าง พอตกกลางคืนก็ยืนถืออาวุธคุ้มกันพระวิหารให้รอดพ้นจากคนที่สาบาน 
ไว้ว่าจะไม่ให้อาคารดังกล่าวสร้างเสร็จ เราอดรู้สึกไม่ได้ว่าไม่แปลกเลยท่ีพระเจ้า 
ทรงรับเครื่องพลีบูชาของพวกเขาและประทานพรพวกเขาซึ่งมีเพียงไม่กี่คนบน
แผ่นดินโลกได้รับ1

หลายปีต่อมา หลังจากได้รับการวางมือมอบหน้าที่เป็นประธานศาสนจักร  
ประธานสมิธอุทิศพระวิหารไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโฮ ในคำาสวดอ้อนวอนอุทิศ  
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ท่านขอบพระทัยสำาหรับงานแห่งความรอดที่ประกอบในพระวิหารเพื่อคนเป็น
และคนตาย ดังนี้

“พวกข้าพระองค์ขอบพระทัยพระองค์ โอ้พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงส่งเอลียาห์ 
ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณมา ‘…มอบกุญแจแห่งอำานาจการหันใจบรรพบุรุษ 
มาหาลูกหลาน, และใจลูกหลานมาหาบรรพบุรุษ, เพื่อทั้งแผ่นดินโลกจะไม่ถูก 
ลงทัณฑ์ด้วยคำาสาปแช่ง’ [คพ. 27:9] พวกข้าพระองค์ขอบพระทัยที่พระองค์ 
ทรงส่งท่านมาประสาทกุญแจและสิทธิอำานาจของงานแทนคนตายให้ผู้รับใช้ 
ของพระองค์ โจเซฟ สมิธ และทรงเปิดเผยว่าแผนแห่งความรอดครอบคลุม 
ครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด ว่าพระกิตติคุณมีผลกับคนทั้งโลก และพระองค์ไม่ 
ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง โดยทรงจัดเตรียมการสั่งสอนพระกิตติคุณแห่งความรอด 
ให้ทั้งคนเป็นและคนตาย พวกข้าพระองค์สำานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดที่ 
พระองค์ทรงจัดเตรียมความรอดให้ทุกคนผู้ปรารถนาจะรับการช่วยให้รอดใน
อาณาจักรของพระองค์

“ขอให้ผู้คนของพระองค์พอใจที่ได้ค้นคว้าลำาดับการสืบเชื้อสายของบรรพ- 
บุรุษเพื่อพวกเขาจะเป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอันโดยประกอบพิธีในพระวิหาร 
ให้ผู้วายชนม์ซึ่งเป็นวงศาคณาญาติของพวกเขา พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอน 
ขอให้วิญญาณของเอลียาห์อยู่กับทุกคนทุกแห่งหนเพ่ือพวกเขาจะพร้อมใจกัน 
มาทำาลำาดับการสืบเชื้อสายของบรรพชน และเพื่อลูกๆ ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์
จะใช้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ประกอบศาสนพิธีท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับความสูงส่ง 
นิรันดร์ในนามของผู้วายชนม์”

ในคำาสวดอ้อนวอนประธานสมิธยอมรับด้วยว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศน์
ของพระเจ้าอย่างแท้จริงและเป็นสถานที่ซึ่งรู้สึกได้ถึงพระสิริของพระผู้เป็นเจ้า

“วันนี้พวกข้าพระองค์อยู่ที่นี่และอุทิศพระวิหารแด่พระองค์พร้อมด้วยทุกสิ่ง 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์ เพื่อจะเป็นบ้านแห่ง 
การสวดอ้อนวอน บ้านแห่งการสรรเสริญและการนมัสการ เพื่อรัศมีภาพของ
พระองค์จะพำานักอยู่ ณ ที่นี้ และพระสิริอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะดำารงอยู่ 
ณ ที่นี้ ตลอดเวลา เพื่อจะเป็นสถานพำานักที่พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงยอมรับ เพื่อทำาให้ศักดิ์สิทธิ์และ
อุทิศถวายทุกส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์แด่พระองค์ พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอให้
ทุกคนที่ก้าวข้ามธรณีประตูพระนิเวศน์ของพระองค์ประทับใจในความบริสุทธ์ิ
ของพระนิเวศน์แห่งนี…้
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“ข้าแต่พระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ของพวกข้าพระองค์ ขอให้พวกข้าพระ 
องค์รู้สึกถึงพระสิริของพระองค์ที่นี่เสมอ ขอให้ทุกคนที่มาชุมนุมกัน ณ ที่แห่ง
นี้ตระหนักว่าพวกเขาเป็นแขกของพระองค์และนี่คือพระนิเวศน์ของพระองค์”2 
[ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 94]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ในพระวิห�รเร�ได้รับศ�สนพิธีศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนศ�สนพิธี 
ที่ผูกมัดครอบครัวไว้ชั่วนิรันดร์

เพื่อให้เราพร้อมรับอาณาจักร [ซีเลสเชียล] พระเจ้าในพระเมตตาของพระ 
องค์ในยุคสุดท้ายนี้จึงได้ทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และทรงวาง 
สิทธิอำานาจจากเบ้ืองบนไว้ในน้ัน ต่อจากน้ันได้ประทานความเข้าใจให้ลูกๆ ของ 
พระองค์เพื่อพวกเขาจะได้รับและประกอบศาสนพิธีบางอย่าง ด้วยจุดประสงค์ 
ดังกล่าวศาสนจักรจึงสร้างพระวิหารและในพระวิหารเหล่านั้นผู้ปรารถนาสถาน 
ท่ีในอาณาจักรซีเลสเชียลจะมีโอกาสไปรับพรของตนเอง ยกระดับชีวิตและเตรียม 
ตัวรับอาณาจักรนั้น3

เราเป็นคนกลุ่มเดียวในโลกที่รู้ว่าพระวิหารมีไว้เพื่ออะไร4

[พระวิหาร] แต่ละแห่งสร้างไว้เพื่อจุดประสงค์นิรันดร์อันสำาคัญยิ่งประการ
หนึ่ง นั่นคือ เพื่อใช้เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า เพื่อจัดเตรียมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
และเหมาะสมให้ประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธ์ิซึ่งผูกมัดบนแผ่นดินโลกเช่นเดียว
กับในสวรรค์—ศาสนพิธีสำาหรับคนตายและสำาหรับคนเป็นซึ่งรับรองว่าผู้รับ
ศาสนพิธีเหล่านี้และซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพวกเขาจะได้ครอบครองและ
เชื่อมสายสัมพันธ์กับครอบครัวตลอดกาลนาน และได้รับความสูงส่งกับพวก
เขาในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระบิดา5

เราควรซาบซ้ึงเพียงใดต่อความรู้เรื่องนิรันดรของพันธสัญญาการแต่งงาน 
ถ้าในชีวิตนี้เรามีแต่ความหวัง เราคงเป็นพวกน่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง 
[ดู 1  โครินธ์ 15:19] ความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของเราที่นี่ฉันพ่อแม่ลูก  
ฉันสามีภรรยา จะดำาเนินต่อไปในสวรรค์ และนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นอาณาจักร
อันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ที่พระบิดาทรงมุ่งหมายให้เราได้รับเป็นมรดกในอีกด้าน
หนึ่ง จะทำาให้เราเปี่ยมด้วยความหวังและปีติ6
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ถ้าข้าพเจ้าคิดอย่างคนจำานวนมากคิดว่าตอนนี้ภรรยาท่ีรักของข้าพเจ้าและ 
บิดามารดาที่รักของข้าพเจ้าจากไปแล้ว พวกเขาไปจากชีวิตข้าพเจ้าตลอดกาล  
ข้าพเจ้าจะไม่ได้พบพวกเขาอีก นั่นคงทำาให้ข้าพเจ้าสูญเสียปีติอันใหญ่หลวงที ่
สุดประการหน่ึงซ่ึงข้าพเจ้ามีในชีวิต น่ันคือการมุ่งหวังว่าจะได้พบพวกเขาอีกคร้ัง 
ได้รับการต้อนรับและความรักจากพวกเขา ขอบคุณพวกเขาจากส่วนลึกของ 
หัวใจอันเปี่ยมด้วยความสำานึกคุณสำาหรับทุกอย่างที่พวกเขาทำาให้ข้าพเจ้า

แต่มีลูกหลายๆ ล้านคนของพระบิดาผู้ไม่รู้ว่าโดยรับศาสนพิธีบางอย่างที่ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงกำาหนด สามีภรรยาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อกาลเวลา 
และนิรันดรอีกทั้งได้ชื่นชมความเป็นเพื่อนของบุตรธิดาตลอดกาล เราควรขอบ 
พระทัยเพียงใดสำาหรับความรู้นั้น7

มีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่เราสามารถแต่งงานเพื่อนิรันดรได้ และนั่นอยู่ในพระ 
วิหารของพระผู้เป็นเจ้า…มีพี่น้องชายหญิงมากมายหลายคนของเรา ลูกทุก 
คนของพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ถูกปฏิเสธสิทธิพิเศษนี้เนื่องด้วย…เหตุผลที่ไม่ 
อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าพวกเขาดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควรและถ้าพวกเขาจะใช้
สิทธิพิเศษนั้นให้เป็นประโยชน์หากพวกเขาสามารถทำาได้ สภาวการณ์ชั่วคราว
อันไม่น่าพึงใจเหล่านี้จะไม่ทำาให้พวกเขาสูญเสียสิ่งใดเลย แต่ลองนึกดูว่าความ
รับผิดชอบของผู้อยู่ในที่ซ่ึงชายหญิงสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ชั่วนิรันดร์ 
และที่พวกเขาสามารถไปทำางานแทนคนตายของพวกเขาได้จะใหญ่หลวงมาก
ขึ้นเพียงใด คนของโลกไม่มีพรนี้ ข้าพเจ้าสงสัยว่าเราเห็นคุณค่าของพรดัง 
กล่าวหรือไม่…

ขอให้เราอบรมสั่งสอนคนหนุ่มสาวของเราในเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่พวกเขาอยู่ 
ในวัยเยาว์ ทั้งนี้เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใกล้ถึงเวลาแต่งงาน จะไม่มีข้อกังขาในใจ 
พวกเขาว่าควรประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรืออย่างไรหรือโดยใคร—
และสถานที่แห่งเดียวที่พวกเขาจะประกอบศาสนพิธีเพื่อกาลเวลาและนิรันดร 
อยู่ในพระวิหาร8

ข้าพเจ้าขอบพระทัย [พระเจ้า] สำาหรับศาสนพิธีท้ังหมดแห่งพระนิเวศน์ของ 
พระเจ้าท่ีข้าพเจ้าได้รับ ศาสนพิธีแต่ละอย่างมิได้มุ่งหมายจะให้ข้าพเจ้าเท่าน้ัน แต่ 
ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้รับส่วนหน่ึงซ่ึงมุ่งหมายจะให้ลูกทุกคนของพระองค์ ไม่ 
ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม หากพวกเขายินดีรับสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้ โดย
ไม่คิดเงินและไม่คิดราคา9
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พระวิหารทุกแห่ง…ซึ่งสร้างแล้วหรือจะได้รับการอุทิศ จะพิสูจน์ให้ทุกคน 
ที่มีสิทธิ์ใช้พระวิหารอย่างมีค่าควรเห็นพรเหลือคณานับ ทั้งสำาหรับตนเองและ 
สำาหรับผู้วายชนม์ที่เป็นวงศาคณาญาติของพวกเขา10 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ใน
หน้า 95]

โดยผ่�นง�นพระวิห�รเร�ทำ�ให้พรนิรันดร์มีผลต่อ 
บรรพชนผู้ล่วงลับของเร�

สมาคมลำาดับเช้ือสายใช้เวลาหลายปีรวบรวมข้อมูล [ประวัติครอบครัว] และ 
อีกหลายคนใช้เวลาหลายปีเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อรับบัพติศมา
แทนผู้วายชนม์ เพื่อผนึกสามีภรรยาและบุตรธิดาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ครอบครัว
เป็นหนึ่งเดียวกันดังที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงแนะนำาว่าเราควรทำา คงจะดีถ้าเรา 
แต่ละคนจะถามตนเองว่า ฉันกำาลังทำาอะไรกับเรื่องนี้ ฉันกำาลังทำาส่วนของฉัน
หรือไม่ พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกผู้คนผ่านโจเซฟ สมิธว่าถ้าเราไม่ทำางาน 

“มีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่เร�ส�ม�รถแต่งง�นเพื่อนิรันดรได้ 
และนั่นอยู่ในพระวิห�รของพระผู้เป็นเจ้�”
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แทนคนตายของเรา เราจะสูญเสียพรของเราเอง เราจะถูกตัดขาด และเรื่อง
สุดท้ายเรื่องหน่ึงที่ศาสดาพยากรณ์พยายามทำาคือสร้างพระวิหารให้เสร็จเพ่ือ
ผู้คนจะได้ไปทำางานแทนคนตายของพวกเขา งานนี้สำาคัญมาก ต้องมีคนทำา 
งานนี้11

ข้าพเจ้านึกถึงเร่ืองของสองพ่ีน้องท่ีอยู่ในเมืองทางภาคเหนือของยูทาห์ พ่ีชาย 
ชื่อเฮนรีย์เป็นนายธนาคารและพ่อค้า มีรายได้เหลือเฟือ น้องชายชื่อจอร์จเป็น 
เกษตรกร มีรายได้พอกินพอใช้ แต่เขาปรารถนาจะทำางานพระวิหารแทนคน 
ตายของพวกเขา เขาค้นคว้าลำาดับเชื้อสายและไปพระวิหารเพื่อทำางานให้คน 
เหล่านั้นที่ล่วงลับแล้ว

วันหนึ่งจอร์จพูดกับเฮนรีย์ว่า “ผมคิดว่าพี่ควรไปช่วยผมที่พระวิหาร”

แต่เฮนรีย์พูดว่า “พี่ไม่มีเวลาทำาเรื่องพวกนั้นหรอก ดูแลธุรกิจของพี่ก็หมด
เวลาแล้ว”…

ราวหนึ่งปีหลังจากนั้น เฮนรีย์โทรมาที่บ้านจอร์จและบอกว่า “จอร์จ พี่ฝันถึง 
อะไรบางอย่างที่ทำาให้พี่ไม่สบายใจเลย เธอพอจะบอกพี่ได้ไหมว่าฝันนั้นหมาย 
ถึงอะไร”

จอร์จถามว่า “แล้วพี่เฮนรีย์ฝันว่าอะไรหรือครับ”

เฮนรีย์ตอบว่า “พ่ีฝันว่าพ่ีกับเธอจากชีวิตน้ีไปอยู่อีกด้านหน่ึงของม่าน ขณะ 
ไปด้วยกัน เรามาถึงเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่ง ผู้คนจับกลุ่มกันตามที่ต่างๆ และ 
ทุกแห่งที่เราไปพวกเขาจับมือทักทายเธอ โอบกอดเธอ อวยพรเธอ และบอก 
ว่าพวกเขาขอบคุณเหลือเกินที่ได้พบเธอ แต่” เขาเล่าต่อ “พวกเขาไม่สนใจพี่
สักนิด พวกเขาแทบจะไม่เป็นมิตรเลย นี่หมายความว่าอะไรหรือ”

จอร์จถามว่า “พี่คิดว่าเราอยู่อีกด้านหนึ่งของม่านหรือครับ”

“ใช่”

“นี่เป็นเรื่องที่ผมพูดกับพี่มาตลอด ผมพยายามให้พี่ทำางานแทนคนเหล่านั้น 
ที่อยู่ที่นั่น ผมทำางานให้พวกเขาหลายคน แต่ยังมีงานต้องทำาอีกมาก…พี่น่า
จะลงมือทำาได้แล้ว เพราะพี่รู้แล้วนี่ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่ไปอยู่ที่นั่นถ้าพี่
ไม่ทำาส่วนของพี่ในการทำางานนี้แทนพวกเขา” [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 95

ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้จากชีวิตของสองพี่น้องหลายครั้ง คนจำานวนมากไม่เข้า 
ใจความจริงจังและความศักด์ิสิทธ์ิของชีวิต พวกเขาไม่เข้าใจความศักด์ิสิทธ์ิของ 
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การแต่งงานนิรันดร์ มีพวกเราบางคนไม่สนใจเรื่องลำาดับการสืบเชื้อสาย พวก
เขาไม่สนใจอะไรเลยเก่ียวกับบรรพชนของตน อย่างน้อยท่านก็คิดเช่นน้ันเพราะ 
จากความประพฤติที่เห็น พวกเขาไม่ไปพระวิหารเพื่อทำางานแทนคนตายของ
พวกเขา…

…หลังจากเราไปรับพรของเราเองในพระนิเวศน์ของพระเจ้าแล้ว ขอให้เรา 
นึกถึงความรับผิดชอบต่อบรรพชนของเรา ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างไรเม่ือ 
ท่านไปอีกด้านหนึ่ง ท่านอยากเป็นคนที่พวกเขาจะยื่นมือให้และอวยพรชั่วนิจ
นิรันดร์ หรือท่านอยากเป็นเหมือนพี่ชายที่พะวงกับปัญหาของตนเองที่นี่และ 
ปล่อยให้คนที่ไม่อาจช่วยตนเองได้อยู่ต่อไปโดยไม่ยอมช่วย12

ท่านรู้ว่าเราทุกคนถูกผูกไว้ด้วยกันโดยงานอันสำาคัญยิ่งท่ีทำาในพระวิหาร 
ของพระบิดาที่ซึ่งอำานาจของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์นำาครอบครัวที่ก่อนหน้านี้ 
ไม่ได้เป็นหน่ึงเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน พระเจ้าทรงประสงค์ให้บุตรธิดาทุกคนของ 
พระองค์มีโอกาสได้รับพร ไม่เฉพาะบนโลกนี้เท่านั้น แต่ได้รับพรนิรันดร์ด้วย

“ลองนึกถึงก�รอุทิศตนและคว�มซื่อสัตย์ของคนที่เข้�ไปในพระวิห�รเหล�่นี้ 
วันแล้ววันเล่�และประกอบพิธีให้ผู้ที่ล่วงลับไปอยู่อีกด้�นหนึ่ง”
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ลองนึกถึงการอุทิศตนและความซื่อสัตย์ของคนท่ีเข้าไปในพระวิหารเหล่านี้ 
วันแล้ววันเล่าและประกอบพิธีให้ผู้ที่ล่วงลับไปอยู่อีกด้านหนึ่ง รู้ไว้เถิดว่าคนที่ 
อยู่อีกด้านหนึ่งเป็นห่วงเราเช่นกัน พวกเขากำาลังสวดอ้อนวอนให้เราและเพื่อ 
ความสำาเร็จของเรา พวกเขากำาลังวิงวอนแทนผู้สืบตระกูลของพวกเขา วิงวอน
แทนลูกหลานที่อยู่บนแผ่นดินโลกตามวิธีของพวกเขา13

พระเจ้�จะทรงช่วยเร�ในก�รค้นห�ผู้ว�ยชนม์ 
ที่เป็นวงศ�คณ�ญ�ติของเร�

ในชิคาโก หลายปีก่อน ระหว่างงานนิทรรศการศตวรรษแห่งความเจริญก้าว 
หน้า วันหนึ่งข้าพเจ้าเข้าไปในบูธศาสนจักรของเราและถามผู้สอนศาสนาว่าใคร 
ดูแลรับผิดชอบงานมหกรรมด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

พวกเขาบอกว่าคนท่ีช่ือดาเวส ข้าพเจ้าถามว่า “ใช่คนท่ีเป็นพ่ีน้องกับชาร์ลส์ 
จี. ดาเวส รองประธานาธิบดีสหรัฐและเป็นเอกอัครราชทูตประจำาเกรทบริเทน
ด้วยหรือเปล่า”

พวกเขาตอบว่า “ใช่ครับ”

“ดีเลย” ข้าพเจ้าบอก “ผมดีใจที่รู้เรื่องนี้ บังเอิญว่าผมรู้จักเขา”

ข้าพเจ้าพูดกับตนเองว่า “ผมคิดว่าจะไปเย่ียมเขา เขาต้องเป็นเฮนรีย์ ดาเวส 
แน่เลย” ข้าพเจ้ารู้จักเฮนรีย์ ดาเวส ด้วยเหตุนี้จีงโทรศัพท์ไปที่สำานักงานของ 
เขา เลขานุการ…บอกคุณดาเวสว่าจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธจากซอลท์เลคซิตี้โทร 
มาและต้องการพบเขา เขาบอกเธอว่าให้ผมมาได้เลย แทนที่จะจัดลำาดับให้ผม
ต่อจากคนที่หนึ่งร้อย เธอพาผมเข้าทางประตูด้านข้าง และคนที่ยืนอยู่ตรงหน้า
ผมคือชายที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต

เขาบอกว่า “ผมชื่อดาเวสครับ”

เขาเป็นคนน่าคบมาก แต่ท่านคงพอจะนึกภาพออกว่าข้าพเจ้ารู้สึกอายเพียง 
ใด เขา คือ คุณดาเวส และเขาเป็นน้องชายของ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตดาเวส 
แต่เขาชื่อรูฟัส ดาเวส ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามีรูฟัส ดาเวสอยู่ในโลก

“คืออย่างนี้ครับ” ข้าพเจ้าบอก “ผมตั้งใจจะมาบอกคุณว่านี่เป็นงานที่ยอด 
เยี่ยมมาก และผมขอแสดงความขอบคุณสำาหรับสิ่งที่คุณทำาในการจัดงานและ 
งานออกมาดี งานนี้ประสบความสำาเร็จอย่างคาดไม่ถึง ให้ความรู้แก่คนจำานวน
มาก ผมเข้าใจว่าคุณเป็นนักธุรกิจ ผมอยากมาบอกคุณเพียงเท่านี้ ขอแสดง
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ความยินดีและขอบคุณมากครับ”

“เกรงใจมากไปแล้ว” เขากล่าว “เข้ามาข้างในสิคุณ”

“ไม่เป็นไรครับ ผมมาบอกเท่านี้แหละครับ” ข้าพเจ้าตอบ

เขาบอกว่า “เข้ามาเถอะน่า”

ข้าพเจ้าพูดว่า “ไม่เป็นไรครับ มีอีกร้อยคนรอพบคุณอยู่”

“คงไม่มีใครพูดอะไรได้น่าฟังเท่าคุณแน่นอน”

ข้าพเจ้าจึงเข้าไป นึกอะไรไม่ออกและแทบไม่หายใจด้วยซ้ำา เขายืนกรานให้
ข้าพเจ้านั่ง และเรื่องต่อไปที่ข้าพเจ้าพูดคือ “ขอถือโอกาสถามหน่อยได้ไหม
ครับคุณดาเวส คนของคุณมาจากไหนหรือครับ”

“คุณหมายถึงในอเมริกาหรือ” เขาถาม

“ผมหมายถึงทุกที่ครับ”

เขาถามว่า “คุณสนใจเรื่องการสืบลำาดับเชื้อสายอย่างนั้นหรือ”

“แน่นอนครับ” ข้าพเจ้าตอบ “เรามีหอสมุดลำาดับการสืบเชื้อสายที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งในซอลท์เลคซิตี้ครับ”

เขาพูดว่า “ผมขอตัวสักครู่” แล้วเดินออกจากห้องทำางานและกลับมาพร้อม 
กล่องกระดาษใบหนึ่งขนาดเท่าพระคัมภีร์ไบเบิลของครอบครัวสมัยก่อน เขาใช้
มีดเปิดกล่อง และดึงห่อกระดาษทิชชูสีขาวออกมา เขาแกะกระดาษทิชชูออก
แล้ววางหนังสือเล่มหนึ่งซ่ึงเย็บเล่มสวยที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นไว้บนโต๊ะ 
หนังสือเล่มนี้พิมพ์ไว้อย่างดีมีภาพประกอบมากมาย ปกสลักลายนูนสีทอง

ขณะตรวจตราอย่างละเอียด ข้าพเจ้าบอกว่า “คุณดาเวสครับ หนังสือเล่ม
นี้สวยมาก”

“น่าจะอย่างนั้น เล่มนี้ราคาสองหมื่นห้าพันเหรียญ”

“หรือครับ” ข้าพเจ้ากล่าว “แต่ก็คุ้มครับ”

เขากล่าวว่า “มันมีค่าต่อคุณบ้างไหม”

ข้าพเจ้าตอบว่า “มีแน่ครับถ้าผมได้ไป”

เขากล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้นคุณเอาไปได้เลย!”—ชายคนที่ข้าพเจ้าเพิ่งพบเมื่อ 
ห้านาทีก่อนวางลำาดับการสืบเช้ือสายราคาสองหม่ืนห้าพันเหรียญไว้ในมือข้าพเจ้า 
การพบปะครั้งแรกของเราดำาเนินต่อไปอีกครู่หนึ่ง ข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้า 
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ดีใจมากที่ได้หนังสือเล่มนี้และจะเก็บไว้ในหอสมุดลำาดับการสืบเชื้อสายใน
ซอลท์เลคซิตี้

ก่อนออกจากห้อง เขาพูดว่า “คุณสมิธครับ นี่เป็นลำาดับการสืบเชื้อสาย 
ของคุณแม่ผม ลำาดับการสืบเชื้อสายของตระกูลเกทส์ เรากำาลังเตรียมลำาดับ 
การสืบเชื้อสายของคุณพ่อผมด้วย—ครอบครัวดาเวส คงจะออกมาแบบนี้ เมื่อ
เสร็จแล้วผมจะส่งเล่มหนึ่งไปให้คุณเช่นกัน”

ลำาดับการสืบเช้ือสายห้าหมื่นดอลลาร์!—เพียงเพราะผมพยายามสุภาพต่อ 
คนบางคน ผมไม่คิดว่านั่นเป็นเรื่องบังเอิญ…

พระเจ้าทรงกำาลังช่วยเรา น่าอัศจรรย์ท่ีพระองค์ทรงเปิดทางและคนอ่ืนๆ มัก 
ได้รับการกระตุ้นเตือนให้เตรียมลำาดับการสืบเชื้อสายของพวกเขา แต่บางครั้ง 
เราไม่ใช้โอกาสของเราให้เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมลำาดับการสืบเชื้อสายของเรา  
ท้ังท่ีพระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนมากว่าถ้าเราไม่ดูแลงานพระวิหารของเรา เราจะ 
ถูกปฏิเสธพร้อมคนตายของเรา [ดู คพ. 124:32] นี่เป็นเรื่องจริงจังมาก นี่
เป็นเรื่องที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราปล่อยโอกาสของเราให้เสียเปล่าจนชีวิต
ผ่านไป…เราจะคาดหวังให้คนอื่นทำางานนี้แทนเราไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ ในวิธีใดวิธีหนึ่ง พระเจ้าจึงทรงกระตุ้น แนะนำา และเตือนเราให้ 
ทำางานของเรา แต่บางครอบครัวที่ไม่สามารถทำางานเองได้จะมีคนอื่นทำาลำาดับ
การสืบเชื้อสายในพระวิหารและบันทึกให้พวกเขา

ถ้าเราทำาส่วนของเรา ลำาดับการสืบเชื้อสายของเราจะเผยต่อเรา—บางครั้ง 
ในวิธีหนึ่ง บางคราวในอีกวิธีหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะแนะนำาท่าน พี่น้อง
ของข้าพเจ้า ขอให้เราทำาส่วนของเรา14 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 95]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. อ่านบทคัดลอกจากคำาสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหารไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโฮ 
หน้า 86–87 และอ่าน คพ. 109:1–5, 10–13 (จากคำาสวดอ้อนวอน
อุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์) ไตร่ตรองความรู้สึกของท่านเมื่อท่านเข้า
พระวิหาร นึกถึงประสบการณ์ที่เพิ่มพลังประจักษ์พยานของท่านว่าพระ
วิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า
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2. ประธานสมิธให้เหตุผลอะไรบ้างสำาหรับการสร้างพระวิหาร (ดู หน้า 87 
–88) เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อกระตุ้นคนหนุ่มสาวให้เตรียมแต่งงานใน
พระวิหาร

3. อ่านเรื่องเล่าในหน้า 90 มีวิธีง่ายๆ อะไรบ้างเพื่อให้คนบางคนที่มีความ
รับผิดชอบอื่นๆ มากมายได้มีส่วนร่วมในงานประวัติครอบครัว โควรัม
ฐานะปุโรหิตและสมาคมสงเคราะห์ทำาอะไรได้บ้างเพื่อมีส่วนร่วม

4. ทบทวนหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 92 พระเจ้าทรงช่วยท่านอย่างไรบ้างเมื่อ
ท่านพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับบรรพชนของท่าน ท่านได้รับพรอะไรอีก
บ้างเมื่อท่านมีส่วนร่วมในงานประวัติครอบครัว

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มาลาคี 4:5–6; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 97: 
15–16; 110; 124:39–41; 128:9, 15–24

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: เมื่อบุคคลหนึ่งอ่านออกเสียงจากคำาสอนของ
ประธานสมิธ จงเช้ือเชิญสมาชิกช้ันเรียนคนอ่ืนๆ ให้ “ฟังและหาหลักธรรมหรือ 
แนวคิดท่ีเฉพาะเจาะจงบางอย่าง ถ้าข้อความมีคำาหรือวลีท่ียากหรือไม่ธรรมดาให้ 
อธิบายก่อนอ่านข้อความน้ัน ถ้าคนใดในกลุ่มมีปัญหาในการอ่าน ขออาสาสมัคร 
แทนท่ีจะให้เขาผลัดกันอ่าน” (ไม่มีก�รเรียกใดย่ิงใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 56)
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บ ท ที่  9

เปิดจิตวิญญ�ณของท่�นรับ
พระเจ�้ในก�รสวดอ้อนวอน

โดยผ่�นก�รสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและกับ 
ครอบครัวเร�จะรู้สึกได้ถึงอิทธิพลของ 

พระบิด�บนสวรรค์ในชีวิตเร�และในบ้�นของเร�

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนสำาคัญของบ้านที่จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเติบโตมา 
“สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเอาใจใส่การสวดอ้อนวอนในที่ลับตาและการ 
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว” ท่านกล่าว “ข้าพเจ้าเรียนรู้ในชีวิตแต่วัยเยาว์ว่า 
พระเจ้าจะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนเพราะพระองค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน
ของข้าพเจ้าและประทานหลักฐานให้ข้าพเจ้าในหลายๆ ด้านเพื่อยืนยันถึงการ
ดูแลเอาใจใส่ของพระองค์”1

แม้ในบั้นปลายชีวิต ประธานสมิธก็ยังชอบนึกถึงวิธีที่ซาราห์ ฟารร์ สมิธ 
มารดาของท่านสอนให้สวดอ้อนวอน

“ข้าพเจ้าได้รับการอบรมที่เข่ามารดาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนหนึ่ง อย่างแรก 
ที่ข้าพเจ้าจำาได้คือเมื่อท่านจูงมือข้าพเจ้าและพาขึ้นไปชั้นบน ในห้องนั้นมีเตียง 
สองเตียง เตียงที่คุณพ่อคุณแม่นอน กับเตียงเล็กๆ ที่มีล้อติดกับขาเตียงอยู่อีก 
ด้านหนึ่ง ข้าพเจ้าจำาได้ประหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นวานนี้ เมื่อเราขึ้นชั้นบน ท่านนั่งลง 
ข้างเตียงเล็กๆ ของข้าพเจ้า ท่านให้ข้าพเจ้าคุกเข่าตรงหน้าท่าน ท่านให้ข้าพเจ้า 
กุมมือและท่านกุมมือข้าพเจ้าไว้ ท่านสอนข้าพเจ้าให้สวดอ้อนวอนเป็นครั้งแรก  
ข้าพเจ้าไม่เคยลืม ข้าพเจ้าไม่อยากลืม นี่เป็นความทรงจำาอันงดงามที่สุดเท่า
ที่ข้าพเจ้าเคยมีในชีวิตเมื่อคุณแม่ผู้เปรียบประดุจนางฟ้านั่งลงข้างเตียงข้าพเจ้า 
และสอนข้าพเจ้าให้สวดอ้อนวอน

“นั่นเป็นการสวดอ้อนวอนที่เรียบง่าย แต่…การสวดอ้อนวอนครั้งนั้นเปิด 
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หน้าต่างสวรรค์ให้ข้าพเจ้า การสวดอ้อนวอนครั้งนั้นยื่นพระหัตถ์ของพระบิดา 
ในสวรรค์มาให้ข้าพเจ้า เพราะท่านอธิบายว่าทุกอย่างล้วนมีความหมายตราบที่ 
เด็กเล็กเข้าใจได้ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ แม้ข้าพเจ้าจะเดินทางมาแล้วประมาณ 
หนึ่งล้านไมล์ในโลกท่ามกลางลูกคนอื่นๆ ของพระบิดา ทุกวันและทุกคืน ไม่
ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ใด เมื่อข้าพเจ้าเข้านอนหรือตื่นนอน ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้า
อยู่ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงอยู่ไม่ไกล”2

ตลอดชีวิตของท่าน ประธานสมิธอาศัยการสวดอ้อนวอนไม่เพียงเป็นวิธี 
ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเท่านั้นแต่เพื่อทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ 
ในยามวิกฤติด้วย วันหนึ่งขณะว่ายน้ำาอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก นอกชายฝั่ง
แคลิฟอร์เนีย ท่านมีประสบการณ์ต่อไปนี้

“ข้าพเจ้าถือเป็นนักว่ายน้ำาที่เก่งมากและชื่นชอบกีฬานี้มาก วันนี้กระแสน้ำา 
ขึ้นสูงและเชี่ยวกราก ขณะว่ายออกจากฝั่งเข้าไปในมหาสมุทร ข้าพเจ้าพุ่งผ่าน 
คลื่นขนาดใหญ่ขณะที่มันกลายเป็นยอดคลื่นและแตกเป็นฟองฝอยกระเซ็นใส่ 
ข้าพเจ้า เป้าหมายของข้าพเจ้าคือลูกคล่ืนขนาดใหญ่ท่ีข้าพเจ้าสามารถนอนหงาย 
และลอยตัวขึ้นลงไปตามลูกคลื่น

“ขณะง่วนอยู่กับกีฬาท่ีน่าสนใจน้ี คล่ืนใหญ่มากลูกหน่ึงก็กลายเป็นยอดคล่ืน 
และแตกก่อนท่ีข้าพเจ้าจะต้ังหลักทันหลังจากพุ่งผ่านคล่ืนลูกแรก คล่ืนลูกท่ีสอง 
ดึงข้าพเจ้าเหวี่ยงลงไปก้นมหาสมุทร ข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่าตนกำาลังถูกกระแสใต้น้ำา 
ดึงลงไป ในเวลานี้คลื่นหลายลูกตามมาติดๆ ข้าพเจ้าไม่สามารถตั้งหลักทัน 
ก่อนจะพุ่งจากลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้ตัวว่าเรี่ยวแรงกำาลังถดถอยอย่าง 
รวดเร็ว จำาเป็นต้องหาวิธีการบางอย่างเพื่อช่วยตนเอง ขณะลอยไปตามยอด
คลื่นลูกใหญ่ลูกหนึ่ง ข้าพเจ้าเห็นเสาค้ำาตอม่ออยู่ใกล้แค่เอื้อม และคิดว่าถ้า 
สามารถเอื้อมไปจับเสาเหล่านั้นได้ด้วยแรงเหนือมนุษย์ ข้าพเจ้าก็จะรอดชีวิต

“ข้าพเจ้าทูลในใจขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานเร่ียวแรงให้ข้าพเจ้าไปถึงท่ี 
หมาย ขณะถูกซัดเข้าไปใกล้ตอม่อห่างหนึ่งช่วงแขน ข้าพเจ้าเอื้อมออกไปโอบ 
รอบเสาต้นหน่ึงไว้ เสาเหล่าน้ันมีเพรียงสีน้ำาเงินเปลือกแหลมคมเกาะเต็มไปหมด 
เมื่อข้าพเจ้าเอาแขนขาโอบเสาให้แน่น พวกมันจะบาดหน้าอก แขน และต้นขา 
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเกาะอยู่ที่นั่นนานเท่าที่จะทนเจ็บไหวพลางจับตามองคลื่น 
ที่ซัดมาเพื่อโยนตัวขึ้นไปบนนั้นและให้คลื่นซัดข้าพเจ้าไปถึงเสาใกล้ฝั่ง ข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนในใจทุกครั้งที่พยายามย้ายจากเสาต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งด้วย 

บ ท ที่  9
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ความช่วยเหลือของคลื่นที่ม้วนตัวกันเข้ามา

“ช้าๆ แต่แน่นอนและด้วยความลำาบากมาก ในที่สุดข้าพเจ้าก็มาถึงฝั่งที่น้ำา 
ตื้นพอให้เดินขึ้นชายหาดได้ เมื่อมาถึงความปลอดภัยของทรายอุ่นๆ ข้าพเจ้า 
ล้มลง หมดแรง อ่อนเพลีย เกือบจมน้ำาตาย ไม่สามารถเดินกลับบ้านได้จน 
กว่าจะได้พักสักครู่ ขณะนอนอยู่บนทรายอุ่นๆ ด้วยความรู้สึกปลอดภัยข้าพเจ้า 
นึกถึงประสบการณ์เฉียดตายที่ข้าพเจ้าเพ่ิงประสบและใจข้าพเจ้าเปี่ยมด้วย
ความสำานึกในพระกรุณาธิคุณและความนอบน้อมท่ีพระเจ้าทรง…ไว้ชีวิต
ข้าพเจ้า”3 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 105]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ก�รสวดอ้อนวอนอนุญ�ตให้เร�ได้พูดกับพระบิด�บนสวรรค์ 
ประหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่นั่น

พรวิเศษสุดที่เราได้รับในภาวะตึงเครียดและไม่แน่นอนเช่นนี้คือเรารู้สึกถึง 
การนำาทางจากเบื้องบน มีศรัทธาแท้จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสนพระทัย 
เรา ทรงได้ยิน และทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา4

หลายปีก่อน…ข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องของเด็กชายวัยเก้าขวบ [คนหนึ่ง] เป็น 
เด็กกำาพร้า มีผู้พาเขาไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ผลตรวจบอกว่าเขาต้องรับ 
การผ่าตัดทันที เขาอาศัยอยู่กับเพื่อนๆ ที่ให้เขาพักอยู่ด้วย พ่อแม่ของเขา 
(สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่) สอนเขาให้สวดอ้อนวอน ด้วยเหตุนี้เมื่อเข้าโรงพยาบาล 
สิ่งที่เขาต้องการคือให้พระเจ้าทรงช่วยเขา

คณะแพทย์ตัดสินใจจัดการประชุมหารือ เมื่อเขาถูกเข็นเข้ามาในห้องผ่าตัด  
เขามองไปรอบๆเห็นพยาบาลและแพทย์หารือกันเกี่ยวกับอาการป่วยของเขา 
เขารู้ว่าสถานการณ์ร้ายแรง เขาจึงพูดกับแพทย์คนหน่ึงขณะพวกเขากำาลังเตรียม 
วางยาสลบว่า “คุณหมอครับ ก่อนจะเริ่มผ่าตัด คุณจะไม่สวดอ้อนวอนให้ผม
หรือครับ”

แพทย์คนนั้นหาข้ออ้างด้วยความกระอักกระอ่วนใจพอสมควรว่า “หมอ 
สวดอ้อนวอนให้หนูไม่ได้หรอก” เด็กชายจึงถามแพทย์คนอ่ืนๆ และได้คำาตอบ 
เหมือนกัน

ในที่สุด เหตุการณ์ที่น่าทึ่งบางอย่างก็เกิดขึ้น เด็กน้อยคนนี้พูดว่า “ถ้าคุณ

บ ท ที่  9
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สวดอ้อนวอนให้ผมไม่ได้ คุณจะกรุณารอหน่อยได้ไหมครับขณะที่ผมสวดอ้อน 
วอนให้ตัวเอง”

พวกเขาดึงผ้าคลุมออก เด็กน้อยคุกเข่าอยู่บนเตียงผ่าตัด ก้มศีรษะ และทูล 
ว่า “พระบิดาบนสวรรค์ ผมเป็นเพียงเด็กกำาพร้า ป่วยหนักมาก พระองค์จะไม่ 
ทรงโปรดให้ผมหายดีหรอกหรือ ขอทรงอวยพรคนเหล่านี้ที่กำาลังจะผ่าตัดเพื่อ 
พวกเขาจะผ่าตัดสำาเร็จ ถ้าพระองค์ทรงทำาให้ผมหายดี ผมจะพยายามเติบโต 
เป็นคนดี ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงทำาให้ผมหายดี”

เม่ือสวดอ้อนวอนจบแล้ว เขาจึงนอนลง แพทย์และพยาบาลน้ำาตาคลอหน่วย 
เขาพูดต่อจากนั้นว่า “ผมพร้อมแล้วครับ”

แพทย์ลงมือผ่าตัด หลังจากนั้นจึงส่งเด็กน้อยกลับไปที่ห้อง เขาออกจากโรง
พยาบาลภายในไม่กี่วัน และหายเป็นปกติในที่สุด

หลายวันหลังจากน้ัน ชายคนท่ีได้ยินเร่ืองน้ีเข้าไปในห้องทำางานของศัลยแพทย์ 
คนหนึ่งและพูดว่า “เล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับเรื่องการผ่าตัดเมื่อสามสี่วันก่อน
—การผ่าตัดเด็กผู้ชายคนหนึ่งน่ะครับ”

ศัลยแพทย์พูดว่า “ผมผ่าตัดเด็กผู้ชายตั้งหลายคน”

ชายคนนั้นเสริมว่า “เด็กผู้ชายคนที่อยากให้มีใครบางคนสวดอ้อนวอนให้
เขา”

แพทย์พูดจริงจังมากว่า “มีอยู่รายหนึ่งครับ แต่ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์
เกินกว่าจะพูดถึง”

ชายคนนั้นพูดว่า “คุณหมอครับ ถ้าคุณเล่าให้ผมฟัง ผมจะปฏิบัติต่อเรื่องนี้
ด้วยความเคารพ ผมอยากฟังครับ”

แพทย์จึงเล่าเรื่องตามที่ข้าพเจ้านำามาเล่าที่นี่ และเสริมว่า “ผมผ่าตัดมาแล้ว 
หลายร้อยราย ชายและหญิงผู้คิดว่าตนมีศรัทธาที่จะรับการรักษาให้หาย แต่ 
ผมไม่เคยรู้สึกถึงพระสิริของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนท่ีผมรู้สึกขณะเฝ้ามองเด็กชาย 
คนนั้น เด็กชายเปิดหน้าต่างสวรรค์และพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ประหนึ่งคน 
พูดกันตรงหน้า ผมอยากบอกคุณว่าผมเป็นคนดีขึ้นเพราะประสบการณ์นี้ขณะ 
ยืนฟังเด็กชายคนหน่ึงพูดกับพระบิดาในสวรรค์ของเขาประหน่ึงพระองค์ประทับ 
อยู่ที่นั่น”5 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 105]
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ขอให้เราดำาเนินชีวิตจนทุกคืนเมื่อเราคุกเข่าสวดอ้อนวอนและทุกเช้าเมื่อเรา
ก้มศีรษะขอบพระทัย ณ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า เราจะมีพลังเปิดฟ้าสวรรค์
เพื่อพระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้ยินและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา เพื่อเราจะ
รู้ว่าพระองค์ทรงเห็นชอบ6

ถ้�เร�ดำ�เนินชีวิตใกล้ชิดพระบิด�บนสวรรค์ 
เร�จะได้รับก�รดลใจให้รู้ว่�จะสวดอ้อนวอนขออะไร

สมัยเป็นหนุ่ม บิดาข้าพเจ้า [เกือบ] เสียชีวิตในแม่น้ำาโพรโว…บิดาของ 
ท่านซึ่งอยู่ในซอลท์เลคซิตี้รู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้เข้าไปในห้องที่จัดไว้ 
สำาหรับการสวดอ้อนวอน ท่าน…คุกเข่า…และทูลว่า “พระบิดาบนสวรรค์  
ข้าพระองค์รู้สึกว่าเกิดเร่ืองร้ายแรงบางอย่างกับครอบครัวของข้าพระองค์ในโพรโว 
พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่กับพวกเขาท่ีนั่นได้และอยู่ท่ีนี่ 
พระบิดาบนสวรรค์ โปรดทรงปกปักรักษาและคุ้มครองพวกเขาด้วยเถิด…”

“เร�ควรดำ�เนินชีวิตใกล้ชิดพระบิด�บนสวรรค์จนเมื่อเร�ก้มศีรษะ ณ เบื้องพระพักตร์
พระองค์เร�จะรู้ว่�สิ่งที่เร�กำ�ลังทูลขอเป็นที่พอพระทัยพระองค์”
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ตอนที่บิดาท่านกำาลังสวดอ้อนวอน จากการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเวลา 
ใกล้เคียงกับที่บิดาข้าพเจ้าตกลงไปในน้ำา ช่วงนั้นน้ำาไหลบ่า ท่อนไม้และก้อน 
หินไหลตามน้ำาลงมาจากหุบเขาลึก และท่านช่วยตนเองไม่ได้ คนแถวนั้นเห็น 
สถานการณ์อันตรายของท่าน แต่พวกเขาเอื้อมไม่ถึงตัวท่าน กระแสน้ำาเชี่ยว 
กรากมากถึงขนาดว่าไม่มีใครในน้ันจะรอดชีวิตได้ พวกเขาได้แต่ยืนดูด้วยความ 
อกสั่นขวัญแขวน บิดาข้าพเจ้ากำาลังทำาทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ศีรษะ 
พ้นน้ำา แต่ท่านกำาลังถูกน้ำาเหวี่ยงขึ้นลงกระแทกกับก้อนหินและท่อนไม้ จู่ๆ  
คลื่นลูกหนึ่งก็พัดร่างท่านขึ้นจากน้ำาไปอยู่บนฝั่ง นั่นคือคำาตอบโดยตรง…ของ 
การสวดอ้อนวอน7

เราควรสวดอ้อนวอนในท่ีลับตา เราควรดำาเนินชีวิตใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ 
จนเมื่อเราก้มศีรษะ ณ เบื้องพระพักตร์พระองค์เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากำาลังทูลขอ 
เป็นที่พอพระทัยพระองค์ และถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราขอเราจะรู้ว่าพรจะมาถึง 
เราซึ่งเรามีสิทธิ์ได้รับและจะเป็นพรจริงๆ8 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 105]

ก�รสวดอ้อนวอนมีอิทธิพลมห�ศ�ลในชีวิตส่วนตัวของเร� 
ครอบครัวเร� และชุมชนของเร�

พระเจ้า…ทรงอธิบายต่อเราว่าเราจะได้รับพรผ่านการสวดอ้อนวอนอย่างไร  
มีคนมากมายในโลกผู้ไม่ตระหนักถึงประโยชน์แท้จริงของการสวดอ้อนวอน 
การสวดอ้อนวอนคือพลัง การสวดอ้อนวอนมีอิทธิพลที่เมื่อเทียบแล้วดูเหมือน
น้อยคนจะเข้าใจ…

…มีกี่คนในศาสนจักรนี้ผู้ที่ไม่รู้ว่าพวกเขามีสิทธิ์ สิทธิ์ขาด ที่จะสวดอ้อน 
วอนพระบิดาในสวรรค์ของพวกเขา ทูลขอพระองค์ให้ทรงนำาความทุกข์ใจไป 
จากพวกเขาและนำาพวกเขาไปสู่ความพอใจและความสุข9

เป็นเร่ืองแปลกท่ีต้องกระตุ้นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายให้กล่าวคำาสวดอ้อนวอน มีบางคนไม่สวดอ้อนวอนในที่ลับตาหรือ
ไม่สวดอ้อนวอนกับครอบครัว แต่หากเราไม่สวดอ้อนวอนเราย่อมสูญเสียความ 
คุ้มครองที่การสวดอ้อนวอนมอบให้10 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 105]

ข้าพเจ้าประสงค์จะเน้นดังน้ี ข้าพเจ้าหวังว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะไม่ลืมสวด 
อ้อนวอน สวดอ้อนวอนในที่ลับตาและสวดอ้อนวอนกับครอบครัว บุตรธิดา 
ผู้ได้รับการเล้ียงดูในบ้านที่ไม่มีการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวและการสวด 
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อ้อนวอนในที่ลับตาย่อมสูญเสียพรมากมาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่ามกลางความ 
สับสนของโลก ความเร่งรีบและความวุ่นวาย หลายครั้งที่บ้านหลายหลังไม่มี 
การสวดอ้อนวอนและปราศจากพรของพระเจ้า บ้านเหล่านี้จะมีความสุขต่อไป 
ไม่ได้ เราอยู่ในยุคท่ีเราต้องการพระบิดาบนสวรรค์มากเท่ากับท่ีคนในยุคอ่ืนต้อง 
การพระองค์11

อย่าปล่อยให้อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ห่างจากท่าน จงรักษาอิทธิพลของ 
การสวดอ้อนวอนและการน้อมขอบพระทัยไว้ในบ้านของท่าน ให้ความกตัญญู 
พรั่งพรูไปสู่พระองค์ผู้ทรงรังสรรค์การดำารงอยู่ของเราและผู้ประทานความดีท้ัง
มวล12

จงให้บ้านของเราเป็นที่อยู่ของการสวดอ้อนวอน การน้อมขอบพระทัย และ 
ความกตัญญู…เราจงสวดอ้อนวอนให้ชายหญิงที่ดีของโลกผู้ต้องการพระเจ้า
แต่ไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงสนพระทัยพวกเขา จงสวดอ้อนวอนให…้ผู้ว่าการ
ของเรา นายกเทศมนตรีประจำาเมือง ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองในชุมชนต่างๆ 

“จงคุ้มครองครอบครัวท่�นทุกๆ ด�้นที่อยู่ในวิสัยจะทำ�ได้ 
ทำ�ให้พวกเข�เป็นหนึ่งเดียวกันภ�ยใต้อิทธิพลของก�รสวดอ้อนวอน”
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ของเรา เพื่อพวกเขาจะทำาสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นเพื่อเราทุกคนและทำาให้เรามีความ
สุขมากขึ้น และทำาให้พระบิดาบนสวรรค์ของเราพอพระทัย นั่นคือเอกสิทธิ์
ของเรา ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านว่าพลังของการสวดอ้อนวอนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ประเมินค่าได้13

ก�รสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทำ�ให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกัน

เรา [ในฐานะสมาชิกครอบครัว] มักเห็นไม่เหมือนกัน สามีมักมีเหตุผลไม่ 
เหมือนภรรยาและภรรยาก็มักจะมีเหตุผลไม่เหมือนสามี แต่ถ้าท่านจะสวดอ้อน 
วอนด้วยกัน ด้วยความปรารถนาจะเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆ ข้าพเจ้าบอกท่าน 
ได้ว่า ท่านจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องสำาคัญทุกเรื่อง

ข้าพเจ้าเห็น…ป้ายโฆษณาอันหน่ึงเขียนว่า “ครอบครัวท่ีสวดอ้อนวอนด้วย 
กันจะอยู่ด้วยกัน” ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าใครนำาไปติดไว้ที่นั่น แต่ข้าพเจ้าต้องการ 
พูดว่าถ้าท่านจะใคร่ครวญเรื่องนี้สักครู่ท่านจะรู้ว่าเป็นความจริง ข้าพเจ้าเตือน 
ท่านให้สวดอ้อนวอนพระเจ้าด้วยกัน ข้าพเจ้ามิได้หมายความเพียงกล่าวคำาสวด 
อ้อนวอนเท่าน้ัน ข้าพเจ้ามิได้หมายถึง…การพูดซ้ำาไปซ้ำามา แต่เปิดจิตวิญญาณ 
ท่านต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในบ้านของท่านในฐานะสามีและบิดา ให้ภรรยาและ
ลูกๆ ของท่านร่วมด้วย ให้พวกเขามีส่วนร่วม จากนั้นอิทธิพลที่ท่านรู้สึกได้
เมื่อท่านไปที่นั่นจะเข้ามาในบ้าน14

ในฐานะคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงขอให้สอน ข้าพเจ้าขอร้องท่าน จงจัดบ้านของ 
ท่านให้เป็นระเบียบ อย่ามองข้ามความสำาคัญในหลายเรื่อง อย่าถูกชักนำาเข้าไป 
ในความเขลาและข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของโลก จงคุ้มครองครอบครัว 
ท่านทุกๆ ด้านที่อยู่ในวิสัยจะทำาได้ ทำาให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต ้
อิทธิพลของการสวดอ้อนวอน…การสวดอ้อนวอนมีพลังป้องกันเราให้อยู่ใน
เส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์และนำาเราเข้าไปสู่อาณาจักรซีเลสเชียล!15 [ดู ข้อเสนอแนะ 
5 ในหน้า 105]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii
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1. ใน “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” (หน้า 97–99) ลองสังเกต 
ว่าประสบการณ์แต่เยาว์วัยของประธานสมิธเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน 
มีอิทธิพลต่อท่านอย่างไรตลอดชีวิต มีวิธีใดบ้างที่ใช้ได้ผลในการสอน 
เด็กๆ เรื่องพลังของการสวดอ้อนวอน

2. ทบทวนเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กชายวัยเก้าขวบ (หน้า 99–100) เหตุใดจึง 
รู้สึกว่าบางคร้ังการสวดอ้อนวอนของเราไม่เหมือนการสนทนากับพระบิดา 
บนสวรรค์ประหนึ่งคนพูดกันตรงหน้า พิจารณาว่าท่านจะทำาอะไรได้บ้าง 
ในการสวดอ้อนวอนส่วนตัวเพื่อให้รู้สึกถึงพระสิริของพระองค์บ่อยขึ้น

3. ขณะไตร่ตรองคำาสอนของประธานสมิธในหน้า 101–102 ลองนึกถึงเวลา 
ที่ท่านรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้สวดอ้อนวอนทูลขอบางอย่าง ท่านจะ
บอกอะไรกับคนที่รู้สึกว่าคำาสวดอ้อนวอนของเขาไม่ได้รับคำาตอบ

4. พิจารณาคำากล่าวของประธานสมิธ “หากเราไม่สวดอ้อนวอนเราย่อม
สูญเสียความคุ้มครองที่การสวดอ้อนวอนมอบให้” (หน้า 102) ท่าน
เคยรู้สึกถึงพลังและความคุ้มครองของการสวดอ้อนวอนในด้านใดบ้าง 
ท่านอาจจะแสดงประจักษ์พยานเรื่องพลังของการสวดอ้อนวอนกับคนที่
ท่านไปเยี่ยมในฐานะผู้สอนประจำาบ้านหรือผู้เยี่ยมสอน

5. ประธานสมิธสอนว่าการสวดอ้อนวอนจะ “ป้องกันเราไว้ในเส้นทางสู่ชีวิต 
นิรันดร์” (หน้า 104) ท่านคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ครอบครัวจะทำา 
อะไรได้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสวดอ้อนวอนด้วยกันเสมอ พิจารณา 
ว่าท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือทำาให้การสวดอ้อนวอนส่วนตัวมีความหมาย 
มากขึ้นในชีวิต

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 6:7–13; 7:7–11; 2 นีไฟ 4:35; แอลมา 
34:18–27; 37:37; 3 นีไฟ 18:20–21; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 88: 
63-64

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “นักเรียนจะต้องได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม 
เมื่อครูทำาให้ตนเองกลายเป็นคนสำาคัญที่สุดในห้องเรียน พูดคนเดียว และทำา
กิจกรรมเองทั้งหมด แน่ใจได้ว่าครูคนนั้นกำาลังขัดขวางการเรียนรู้ของสมาชิก
ชั้นเรียน” (อาซาเฮล  ดี. วูดรัฟฟ์ ใน ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน 
หน้า 61)
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“[พระคัมภีร์บรรจุ] สิ่งที่พระบิด�ของท�่นและข้�พเจ้�ทรงคิดว่�สำ�คัญม�กพอ 
จะเก็บรักษ�ไว้และประท�นแก่ลูกหล�นมนุษย์และทำ�ให้อ่�นได้ในหล�ยภ�ษ�ของโลก”
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พระคัมภีร์ ห้องสมุดล้ำ�ค่�
ที่สุดในโลก

พระผู้เป็นเจ้�ประท�นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ให้เร�เพื่อช่วยเร� 
และครอบครัวเร�เตรียมรับชีวิตนิรันดร์

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ในบั้นปลายชีวิต ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธหวนนึกถึงประสบการณ์จาก 
วัยเยาว์เมื่อข้อความพระคัมภีร์ตอนหนึ่งมีผลยืนยงต่อท่าน “เมื่อข้าพเจ้าอายุ 
ประมาณสิบสี่ปี ข้าพเจ้าอ่านแอลมาบทที่สี่สิบในพระคัมภีร์มอรมอนที่ชั้นเรียน 
โรงเรียนวันอาทิตย์ของเรา พระคัมภีร์บทน้ันฝากรอยประทับไว้ในความคิดข้าพเจ้า 
ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อความตายพรากคนรักไปจากเรา…นี่เป็นบทเดียวในพระ
คัมภีร์ที่บอกเราว่าวิญญาณเราไปที่ไหนเมื่อออกจากร่างกาย [ดู ข้อ 11–14]  
และข้าพเจ้าต้องการไปที่ซึ่งเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษมนับแต่นั้น”1 [ดู ข้อเสนอ
แนะ 1 ในหน้า 115]

ประธานสมิธหวังให้คนอื่นๆ ได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายขณะอ่าน 
พระคัมภีร์ ในการกล่าวปราศรัยต่อสาธารณชนและการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวกับ 
คนอื่นๆ ท่านกระตุ้นทุกคนให้ศึกษาพระคัมภีร์อันเป็นวิธีสร้างประจักษ์พยานที่
พวกเขามีต่อพระกิตติคุณ ครั้งหนึ่ง ขณะโดยสารรถไฟ ท่านเริ่มสนทนากับชาย
คนหนึ่งที่เติบโตในครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้ายแต่ไม่ได้เข้าร่วมศาสนจักรอีก
ต่อไป “ขณะสนทนากัน” ท่านกล่าวในเวลาต่อมาว่า “ข้าพเจ้าคุยกับเขาเกี่ยว
กับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์…เขาพูดเมื่อเราสนทนาหลักธรรมพระ
กิตติคุณว่า ‘เรื่องพวกนี้น่าสนใจครับ’ เราสนทนากันพักใหญ่ และเมื่อจบแล้ว 
ชายที่ดีคนนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาเป็นคนดี กล่าวกับข้าพเจ้าว่า ‘ผมยอมสละทุก
อย่างที่ผมเป็นเจ้าของเพื่อให้มีความเชื่อมั่นแบบที่คุณมี…’

“ข้าพเจ้าบอกว่า ‘น้องชาย คุณไม่ต้องสละทุกอย่างที่คุณเป็นเจ้าของเพื่อให้ 
มีความเชื่อมั่นแบบนั้นหรอก ทั้งหมดที่คุณต้องทำาคือค้นคว้าพระคัมภีร์ร่วมกับ 
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การสวดอ้อนวอน ไปหาคนที่จะอธิบายให้คุณฟังได้ แสวงหาความจริง และ
ความสวยงามของความจริงจะดึงดูดใจคุณ…คุณจะรู้อย่างเดียวกับท่ีผมรู้ว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคือพระคริสต์ โจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์’”2

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

คว�มจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์มีค�่ยิ่งกว�่ปรัชญ�ของมนุษย์

พระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
พระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำาค่าไม่ได้บรรจุปัญญาของมนุษย์เท่าน้ัน แต่บรรจุพระปรีชา 
ญาณของพระผู้เป็นเจ้าด้วย แม้ในบ้านของคนหลายคนจะไม่มีพระคัมภีร์ แต่ 
พระคัมภีร์บรรจุพระวจนะของพระเจ้า แม้เราจะเข้าใจโฮเมอร์ เชคสเปียร์ และ 
มิลตัน และข้าพเจ้าสามารถแจกแจงรายชื่อนักเขียนคนสำาคัญทั้งหมดของโลก 
ได้ แต่นั่นไม่สำาคัญ เพราะถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เท่ากับเราได้พลาดวรรณกรรม
ชิ้นเอกของโลกนี้

พี่นอ้งทั้งหลาย ความจริงทั้งหมดที…่จำาเป็นต่อความรอดของเราบรรจไุว้ใน 
ปกหนังสือท่ีข้าพเจ้าแจกแจงไว้แล้ว เราอาจไม่ได้เป็นเจ้าของห้องสมุดท่ีมีหนังสือ 
สองสามพันเล่ม แต่เราเป็นเจ้าของห้องสมุดล้ำาค่าราคาไม่แพงได้ซ่ึงแลกมาด้วย 
เลือดของคนดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกนี้3

ข้าพเจ้าไม่ห่วงว่าท่านมีหนังสือประจำาห้องสมุดหลายแห่งของโลกสะสมไว้ 
ในบ้านท่านหรือไม่ แต่ห่วงว่าท่านมีพระคัมภีร์เหล่านี้หรือไม่ ลองนึกถึงหนังสือ 
หลายล้านเล่มที่มีอยู่ในหอสมุดรัฐสภาที่วอชิงตัน ในหอสมุดบริติช และใน 
หอสมุดของประเทศต่างๆ หลายล้านเล่ม—แต่ทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด 
เผยและจัดพิมพ์ให้ลูกหลานมนุษย์ซ่ึงจำาเป็นต่อการเตรียมพวกเขาให้พร้อม
รับที่แห่งหนึ่งในอาณาจักรซีเลสเชียลล้วนบรรจุอยู่ภายในปกหนังสือศักด์ิสิทธ์ิ
เหล่านี้ มีพวกเรากี่คนรู้ว่าพระคัมภีร์บรรจุอะไรไว้บ้าง ข้าพเจ้าเข้าไปในบ้านที่
ข้าพเจ้าเห็นนิตยสารเล่มล่าสุดทุกเล่มอยู่บ่อยๆ ข้าพเจ้าพบหนังสือที่โฆษณา 
ว่าเป็นหนังสือขายดีที่สุด ถ้าท่านต้องโยนทั้งหมดนั้นทิ้งและเก็บไว้เฉพาะพระ
คัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี ท่านจะไม่สูญเสียส่ิงท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ให้เขียนไว้และ 
มีไว้ให้เราทุกคนชื่นชม พี่น้องทั้งหลาย ในบรรดาพรอื่นๆ ของเรา ขอให้เรา
อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงให้เรามี ชื่นชม และเข้าใจพระคัมภีร์ มีพระวจนะของพระ 
องค์ที่ประทานมาตลอดทุกยุคทุกสมัยเพื่อความรอดของลูกๆ พระองค์4
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ขณะอ่านพระคัมภีร…์ข้าพเจ้าพิศวงในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าเพ่ืออวย 
พรคนที่ยอมรับคำาสอนของพระองค์ เพราะเราจะพบการปลอบโยนในบันทึก 
ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มากกว่าในปรัชญาทั้งหลายของยุคสมัย ตามที่ปัญญาของ 
มนุษย์ให้เรา5

เราพูดถึงปรัชญาของมนุษย์และบางคร้ังเชิดชูให้เป็นเหมือนภาพท่ีสวยงาม  
แต่เม่ือขัดแย้งกับคำาสอนของพระบิดาบนสวรรค์ดังบรรจุไว้ในงานเขียนศักด์ิสิทธ์ิ 
ปรัชญาเหล่านั้นย่อมไร้ค่า ทั้งจะไม่นำาคนใดไปสู่ความสุขนิรันดร์ และไม่ช่วย
ให้ใครพบสถานที่ในอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา6

บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราไม่เห็นคุณค่าของพระคัมภีร์ไบเบิลศักดิ์สิทธิ์ และ 
สิ่งที่บรรจุไว้ในนั้น รวมถึงพระคัมภีร์อื่นๆ เหล่านี้ พระคัมภีร์มอรมอน พระ 
คัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา พระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำาค่าที่เรียกว่า…เป็น 
จดหมายจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระคัมภีร์เหล่านี้ควรถือว่าเป็นเช่นนั้น 
อย่างน้อยก็เป็นคำาปรึกษาและคำาแนะนำาท่ีให้ลูกหลานมนุษย์เพ่ือพวกเขาจะรู้
วิธีใช้โอกาสของตนให้เป็นประโยชน์ เพื่อพวกเขาจะไม่ใช้ชีวิตให้สูญเปล่า7 [ดู 
ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 115]

พระเจ้�ประท�นพระคัมภีร์แก่เร�เพื่อช่วยให้เร�เอ�ชนะ 
ก�รทดลองของเร�และเตรียมรับคว�มสูงส่ง

นี่คือวันแห่งการพิสูจน์ตัวเรา วันแห่งการทดลอง นี่คือวันที่ใจมนุษย์ไม่สม 
หวังเพราะความกลัว เม่ือคนจำานวนมากในโลกถามตนเองว่าจุดจบจะเป็นอย่าง 
ไร ชายผู้ได้รับการดลใจบางคนรู้ว่าจุดจบจะเป็นอย่างไร พระเจ้าทรงบอกเราไว้ 
ใน [พระคัมภีร์] ห้องสมุดอันแสนวิเศษนี้ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในมือ ว่าจะเกิดอะไร 
ขึ้น พระองค์ประทานข้อมูลที่เราจำาเป็นต้องรู้เพื่อปรับชีวิตเราและเตรียมตัวเรา 
ให้พร้อม ทั้งนี้ไม่ว่าอะไรจะอุบัติเราจะอยู่ฝ่ายพระเจ้า8

ข้าพเจ้าจะขออ่านสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับยุคสุดท้ายนี้ในภาคท่ีหนึ่งของ
หลักคำาสอนและพันธสัญญา:…

“ดังนั้น, เรา พระเจ้า, โดยรู้ภัยพิบัติซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยของแผ่นดิน 
โลก, จึงเรียกหาผู้รับใช้ของเรา โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และพูดกับเขาจาก
สวรรค์, และให้บัญญัติเขา;…

“จงค้นคว้าพระบัญญัติเหล่านี้, เพราะสิ่งเหล่านี้จริงและเป็นสัจจะ, และคำา
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พยากรณ์และสัญญาซึ่งอยู่ในนั้นจะเกิดสัมฤทธิผลทั้งหมด.

“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด, และเราหาแก้ตัวไม่; และแม้ฟ้าสวรรค์ 
และแผ่นดินโลกสูญสิ้นไป, คำาของเราจะไม่สูญสิ้นไป, แต่จะเกิดสัมฤทธิผล
ทั้งหมด, ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, 
ก็เหมือนกัน.”

“เพราะดูเถิด, และดูสิ, พระเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้า, และพระวิญญาณรับสั่ง
คำาพยาน, และคำาพยานเป็นความจริง, และความจริงดำารงอยู่ตลอดกาลและ
ตลอดไป. เอเมน.” [คพ. 1:17, 37–39]

คำาปรารภนี้มีค่าควรให้ท่านพิจารณาอย่างจริงจัง นี่เป็นพระดำารัสเตือนของ 
พระบิดาถึงเราทุกคน นี่เป็นพระดำารัสแนะนำาด้วยความรักของพระบิดาผู้ทรง 
อ่อนโยนผู้ทรงทราบว่าเราต้องการอะไร ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในบทที่เราเพิ่งอ่าน 
ว่าโดยรู้สิ่งที่จะเกิดกับผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก พระองค์จึงประทานพระ 
บัญญัติเหล่านี้9

บางครั้งเราลืมไปว่าพระเจ้าตรัสไว้แล้วและเราทำาให้ตนเองไม่รับรู้ประกาศิต
ของพระองค์…

ข้อความหลายสิบตอนในพระคัมภีร์ใช้อ้างเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าพระ
บิดาบนสวรค์ในพระเมตตากรุณาของพระองค์ตรัสกับลูกหลานมนุษย์เร่ือยมา
ตลอดทุกยุคสมัย มิเพียงตรัสบอกพวกเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้น แต่ทรง
ขอร้องพวกเขาให้ละทิ้งความผิดพลาดในวิถีของตนด้วยเกลือกความพินาศจะ
ตามทันพวกเขา…

พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราผ่านตัวแทนที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ถึงเรื่อง
สำาคัญที่จะเกิดขึ้น และเราสามารถอ่านได้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  
ถ้าเราปรารถนาจะได้รับการช่วยให้รอดและความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียล
ของพระองค์ พระองค์ทรงบอกเราแล้วว่าจะทำาอย่างไร10

[พระคัมภีร์เป็น] ห้องสมุดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในโลกนี้ พระคัมภีร์บรรจุอะไร 
ไว้บ้าง พระคัมภีร์บรรจุสิ่งที่พระบิดาของท่านและข้าพเจ้าทรงเห็นความสำาคัญ 
มากพอจะเก็บรักษาไว้และมอบให้ลูกหลานมนุษย์และทำาให้อ่านได้หลายภาษา 
ของโลก พระคัมภีร์เหล่าน้ีล้วนสำาคัญและวิสุทธิชนยุคสุดท้ายควรเข้าใจ ข้าพเจ้า 
จะไม่ขอให้ท่านยกมือเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมก่ีคนท่ีน่ีเคยอ่านพระคัมภีร์ 
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เหล่านี้ แต่ข้าพเจ้าปรารถนาจะดึงความสนใจของท่านมายังข้อเท็จจริงที่ว่าพระ 
คัมภีร์เหล่านี้เป็นความจริงอันล้ำาค่า บรรจุพระวจนะที่ได้รับการเปิดเผยของพระ 
เจ้าซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ชาวโลกเพื่อจุดประสงค์ของการเตรียมลูกๆ ของพระ 
องค์ให้พร้อมรับสถานที่หนึ่งในอาณาจักรซีเลสเชียล นั่นคือเหตุผลที่ข้าพเจ้า 
บอกว่าพระคัมภีร์มีค่ามาก…เราควรขอบพระทัยเพียงใดท่ีเราอยู่ในยุคสมัยท่ีเรา 
สามารถอ่านคำาแนะนำาและคำาปรึกษาของพระองค์ได้ อีกทั้งอธิบายเรื่องที่คลุม 
เครือและไม่รู้แน่ชัดให้เราเข้าใจ11 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 115]

เร�สร้�งแรงบันด�ลใจให้เกิดศรัทธ� 
ในครอบครัวเร�โดยอ่�นพระคัมภีร์กับพวกเข�

ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านถามตัวท่านเองว่า มีกี่คนในพวกท่านอ่านเรื่องใดเรื่อง 
หนึ่งจากพระคัมภีร์เหล่านี้ให้ครอบครัวท่านฟังบ่อยๆ เรียกพวกเขามารวมกัน 
เพื่อสอนสิ่งที่พวกเขาควรรู้ ข้าพเจ้าเกรงว่าพวกเราหลายคนจะต้องตอบว่าเรา
ยุ่งมาก12

เราทราบอยู่แล้วถึงพรมากมายที่พระเจ้าประทานแก่เราในบันทึกศักดิ์สิทธิ์ 
ซึ่งเก็บรักษาไว้จนถึงสมัยของเรา และบรรจุคำาแนะนำาตลอดจนคำาปรึกษาของ 
พระบิดาผู้ทรงรู้แจ้งทุกสรรพสิ่ง น่าแปลกที่พวกเราหลายคน ทั้งที่มีโอกาส ก็
ยังขาดความคุ้นเคยกับเนื้อหาของบันทึกศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้13

พระบิดาจะทรงถือว่าเราไร้ความผิดเม่ือเรากลับไปหาพระองค์อย่างนั้นหรือ 
ถ้าเราไม่สอนลูกๆ ของเราให้รู้ความสำาคัญของบันทึกศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ข้าพเจ้า 
คิดว่าไม่…ท่านคิดหรือว่าหลังจากพระเจ้าทรง…วางคำาสอนที่ยอดเยี่ยมซึ่ง 
บรรจุไว้ในบันทึกศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้เราเอื้อมถึงแล้ว พระองค์จะทรงคิดว่าเรา 
เห็นค่าถ้าเราไม่สอนคำาสอนเหล่านี้ให้ครอบครัวเราและทำาให้คนเหล่านั้นผู้ที่เรา
ติดต่อด้วยเห็นความสำาคัญของคำาสอน

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาจะเน้นคำาสอนของพระอาจารย์อีกครั้ง จง  
“ค้นดูในพระคัมภีร์” อ่านร่วมกับการสวดอ้อนวอนและด้วยศรัทธา สอนพระ 
คัมภีร์ในบ้านของท่าน เรียกครอบครัวมาอยู่รอบตัวท่านและทำาให้พวกเขาเกิด 
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ โดยอ่านเรื่องเหล่านั้นที่เปิดเผยไว้ พระ
คัมภีร์เป็นห้องสมุดล้ำาค่าที่สุดในบรรดาห้องสมุดทั้งหลายของโลก14

เก็บห้องสมุดนี้ไว้ในที่ซึ่งท่านจะมองเห็น และลูกๆ ของท่านจะมองเห็น  

บ ท ที่  1 0



114

จากนั้นจงสนใจความรอดนิรันดร์ของเด็กชายหญิงเหล่านั้นที่อยู่ในบ้านท่าน 
มากพอจะหาวิธีและหนทางให้พวกเขาสนใจสิ่งที่บรรจุไว้ในหนังสือเหล่านี้ เพื่อ 
พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขามีค่าเพียงใดในสายพระเนตรของพระบิดาบนสวรรค์ของ
พวกเขา15

นับเป็นเร่ืองดีงามสำาหรับข้าพเจ้าสมัยข้าพเจ้ายังเด็ก เม่ือพ่อแม่น่ังข้างเตาผิง 
และอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลขณะลูกๆ นั่งฟังอยู่บนพื้น…

บัดนี้ ข้าพเจ้าต้องการพูดกับท่านพี่น้องทั้งหลายว่า พระดำารัสแนะนำาของ 
พระเยซูคริสต์ ยังคงมีผลกับเราซึ่งพระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายค้นดูในพระ 
คัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก ่
เรา” [ยอห์น 5:39] อย่าละเลยพระคัมภีร์ไบเบิลเก่าแก่ของครอบครัว อย่าวาง
ทิ้งไว้เฉยๆ บนหิ้งแล้วลืมไปเลย จงหาดูว่าในนั้นพูดอะไรถ้าท่านยังไม่รู้ และถ้า
ท่านเคยอ่านแล้ว จงอ่านให้บุตรหลานของท่านฟังบ่อยๆ อีกครั้ง ไม่เพียงอ่าน

“จงเรียกครอบครัวของท่�นม�อยู่รอบตัวท่�นและทำ�ให้พวกเข�เกิดศรัทธ� 
ในพระผู้เป็นเจ้�ผู้ทรงพระชนม์ โดยอ่�นเรื่องเหล่�นั้นที่เปิดเผยไว้”
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พระคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้น แต่อ่านพระคัมภีร์เล่มอื่นที่พระเจ้าประทานเพื่อความ
สูงส่งของเรา เพื่อความสบายใจ และเพื่อพรของเราด้วย16

ข้าพเจ้าตักเตือนท่าน โอ้อิสราเอล จงค้นดูในพระคัมภีร์ อ่านพระคัมภีร์ใน 
บ้านของท่าน สอนครอบครัวให้รู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรบ้าง และขอให้เราใช้เวลา 
อ่านวรรณกรรมที่ไม่สำาคัญและมักเป็นภัยในสมัยของเราให้น้อยลง จงไปสู่น้ำาพุ
แห่งความจริงและอ่านพระวจนะของพระเจ้า17 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ด้านล่าง]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. ขณะอ่านย่อหน้าแรกในหน้า 109 ให้นึกถึงเวลาที่พระคัมภีร์ข้อหนึ่ง
ดลใจท่านในลักษณะเดียวกัน ท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง 
เม่ือไม่นานมาน้ีท่านมีประสบการณ์อะไรบ้างกับพระคัมภีร์ท่ีเสริมสร้าง
ประจักษ์พยานนั้น

2. อ่านหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 110 และพิจารณาว่าพระคัมภีร์อยู่ที่ใดใน
ห้องสมุดส่วนตัวของท่าน (นอกเหนือจากสิ่งอื่นที่ท่านอ่าน ดู หรือฟัง) 
ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้พระคัมภีร์มีท่ีอยู่ถาวรมากขึ้นในบ้านท่าน
และในชีวิตท่าน

3. ทบทวนหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 111 พระคัมภีร์เคยช่วยท่านเผชิญภัย 
พิบัติของวันเวลาสุดท้ายอย่างไรบ้าง พิจารณาว่าท่านจะใช้พระคัมภีร์ช่วย 
คนที่ท่านรู้จักซึ่งกำาลังประสบการทดลองที่ยากได้อย่างไร

4. ไตร่ตรองคำาแนะนำาที่ประธานสมิธกล่าวกับครอบครัวในหน้า 113–115  
พรใดมาถึงครอบครัวที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน มีวิธีใดบ้างที่ใช้ได้ผลใน
การทำาให้ลูก (หรือหลาน) ของเราเกิดความสนใจพระคัมภีร์ พิจารณา
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือท่านจะหมั่นศึกษา
พระคัมภีร์กับครอบครัวมากขึ้น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7; โยชูวา 1:8; โรม 15:4; 
2  ทิโมธี 3:15-17; 2  นีไฟ 4:15; ฮีลามัน 3:29-30; หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 33:16
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คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “ท่านจะช่วยให้คนที่ท่านสอนรู้สึกเชื่อในความ 
สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการสนทนามากข้ึนได้ถ้าท่านตอบสนองความคิดเห็น 
ที่จริงใจทุกข้อในทางบวก ตัวอย่างเช่น ท่านอาจพูดว่า ‘ขอบคุณครับสำาหรับ
คำาตอบของคุณ นั่นเป็นความคิดเห็นที่น่าคิดมาก’…หรือ ‘นั่นเป็นตัวอย่างที่
ดี’ หรือ ‘ผมขอบคุณสำาหรับทุกสิ่งที่คุณพูดวันนี้’” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่
กว�่ก�รสอน หน้า 64)
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ก�รเปิดเผยจ�กพระผู้เป็นเจ�้
ต่อบุตรธิด�ของพระองค์

พระบิด�บนสวรรค์ของเร�ทรงนำ�ท�งเร�แต่ละคนและทั้งศ�สนจักร
ผ่�นพระวิญญ�ณบริสุทธิ์

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

เพ่ือสอนเร่ืองความสำาคัญของการเปิดเผยเพ่ือนำาทางศาสนจักร จอร์จ อัลเบิร์ต 
สมิธจึงเล่าประสบการณ์หนึ่งที่ท่านได้รับบนเที่ยวบินจากลอสแองเจลิส แคลิ- 
ฟอร์เนียไปซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์

“ใกล้มิลฟอร์ด ยูทาห์ จู่ๆ เราก็บินเข้าไปในกลุ่มหมอกหนาทึบอย่างที่
ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อน ข้าพเจ้าพยายามมองฝ่าหมอกออกไปนอกหน้าต่าง
แต่มองไม่เห็นอะไรเลย ไม่ว่าจะมองออกไปทางไหนก็มองไม่เห็นอะไร

“ข้าพเจ้ารู้ว่าเรากำาลังเข้าใกล้เทือกเขาด้วยอัตราความเร็วประมาณห้ากิโลเมตร 
ต่อนาที ซึ่งเราต้องบินผ่านเข้าไปในหุบเขาซอลท์เลค ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลและ 
ถามตนเองว่า ‘นักบินจะหาทางเจอได้อย่างไรในเม่ือเขามองไม่เห็นอะไรเลย’ เขา 
มีเข็มทิศแต่เคร่ืองบินอาจออกนอกเส้นทางได้ เขามีเคร่ืองมือบอกระยะทางเหนือ 
ระดับน้ำาทะเลแต่เขาไม่มีทางรู้ว่าเราอยู่ห่างจากพื้นดินแค่ไหน ข้าพเจ้าคิดว่าเขา
อาจบินสูงพอจะบินข้ามเทือกเขาระหว่างเรากับหุบเขาซอลท์เลคและพยายาม
หาที่ลงจอดโดยอาศัยแสงวาบของไฟสัญญาณบนลานบินถ้าเราเข้าใกล้มากพอ 
แต่ข้าพเจ้าขนลุกเม่ือนึกถึงอันตรายของการหลงทางและมองไม่เห็นไฟสัญญาณ 
กับสนามบิน

“ด้วยความกระวนกระวายใจข้าพเจ้าจึงไปท่ีห้องของนักบินกับนักบินผู้ช่วย 
เพ่ือดูว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าเรากำาลังอยู่ท่ีไหน ข้าพเจ้าไม่อาจบอกได้ว่าเราอยู่ 
ที่ระดับหนึ่งร้อยฟุต หนึ่งพันฟุต หรือหนึ่งหมื่นฟุตเหนือพื้นดินและไม่ทราบว่า 
พวกเขาบอกได้อย่างไร นอกจากประมาณการ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่านักบินมี 
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จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธกับลูซีภรรย� ประธ�นสมิธใช้ประสบก�รณ์ที่ท่�นได้รับ 
บนเครื่องบินสอนเรื่องคว�มสำ�คัญของก�รเปิดเผย
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อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ อยู่เหนือใบหูเหมือนเครื่องรับโทรศัพท์ในสำานักงาน ข้าพเจ้า
สอบถามนักบินผู้ช่วยว่าพวกเขาบอกได้อย่างไรว่าเรากำาลังบินไปถูกทิศหรือรู้ 
ได้อย่างไรว่าเราออกนอกเส้นทาง เขาตอบว่า ‘เม่ือเรามองไม่เห็นเราจะมีสัญญาณ 
วิทยุนำาทาง’

“‘คืออะไรหรือครับ’ ข้าพเจ้าถาม เขาอธิบายว่าสัญญาณเปรียบเสมือน 
เส้นทางไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด ในกรณีของเราจุดสองจุดนั้นคือมิลฟอร์ดกับ 
ซอลท์เลคซิตี้ เขากล่าวว่าอุปกรณ์ที่อยู่เหนือใบหูนักบินจะทำางานทั้งนี้เพื่อว่า 
เมื่อเครื่องบินอยู่ในสัญญาณ เขาจะยังได้ยินเสียงฮัมเบาๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้า
เครื่องบินไปทางขวาหรือซ้ายเสียงจะเปลี่ยนและเสียงดังกริ๊กคล้ายเสียงเครื่อง
รับโทรเลขจะเตือนนักบิน ถ้าเขา…ถอยกลับเข้าไปในสัญญาณหรือเส้นทาง บน 
เส้นทางของความปลอดภัย เสียงกริ๊กจะหยุดและจะได้ยินเสียงฮัมเหมือนเดิม  
ถ้าเรายังคงอยู่ในคลื่นเราจะไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

“ข้าพเจ้ากลับไปนั่งที่ด้วยความสบายใจอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าแม้จะมีหมอกและ 
ความมืดปกคลุม มองไม่เห็นหรือไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหน แต่นักบินกำาลังรับข้อ 
มูลอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือเราจะอยู่บนเส้นทางและเขารู้ว่าอีกไม่นานเราจะถึงท่ีหมาย 
ของเรา ไม่กี่นาทีต่อมาข้าพเจ้ารู้สึกว่าเครื่องบินกำาลังลดระดับ เราบินผ่านยอด 
เขามาแล้วและใกล้จะถึงสนามบิน เมื่อเราใกล้ถึงพื้นเราเห็นดวงไฟสว่างจ้าของ 
ลานบินที่จะลงจอด เครื่องบินบรรทุกสินค้าล้ำาค่าที่สุดแตะพื้นอย่างนุ่มนวลดัง
นกนางนวลแตะผืนน้ำา ค่อยๆ วิ่งไปยังที่จอด เราก้าวลงจากยานสู่พื้น มีความ
สุขที่ได้กลับบ้านอีกครั้ง…

“ข้าพเจ้านึกถึงบทเรียนเกี่ยวกับเครื่องบินหลายครั้งและประยุกต์ใช้กับ
ประสบการณ์ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย…

“พระเจ้าไม่เพียงประทานคำาแนะนำาที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพ่ือนำาทางเรา 
เท่านั้นแต่พระองค์ทรงวางผู้นำาไว้ในศาสนจักรนี้ด้วย บุตรชายคนหนึ่งของพระ 
องค์ผู้ได้รับการเลือก การแต่งตั้ง และการวางมือมอบหน้าที่ให้เป็นประธาน  
ท่านเป็นนักบินของเราและท่านจะได้รับการนำาทางจากเสียงหนึ่งซึ่งจะทำาให้
ท่านสามารถนำาเราไปยังที่ซึ่งเราควรไป ถ้าเราฉลาดเราจะไม่มีความเห็นขัดแย้ง 
กับท่านแต่จะยินดีให้เกียรติท่านในตำาแหน่งของท่านตราบที่พระเจ้าทรงสนับ 
สนุนท่าน”

ประธานสมิธใช้ประสบการณ์บนเครื่องบินสอนด้วยว่าเราแต่ละคนสามารถ
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รับการเปิดเผยเพื่อนำาทางชีวิตเราได้ถ้าเรามีค่าควร

“ถ้าเราดำาเนินชีวิตอย่างที่เรารู้ว่าเราควรทำา เราย่อมมีสิทธิ์ได้ยินเสียงกระซิบ 
ของพระสุรเสียงสงบแผ่วเบาเตือนเราให้ระวังอันตราย โดยบอกว่าน่ีคือเส้นทาง 
ของความปลอดภัย เจ้าเดินมาทางน้ีสิ…ถ้าเราประพฤติผิด สุรเสียงน้ันจะกระซิบ 
บอกเราให้ ‘หันกลับมา คุณทำาผิดพลาดไปแล้ว คุณไม่เอาใจใส่คำาแนะนำาของ 
พระบิดาบนสวรรค์’ จงทิ้งความผิดพลาดในวิถีของท่านขณะยังมีเวลา เพราะ 
หากท่านออกจากเส้นทางที่ถูกต้องไกลเกินไป ท่านจะไม่ได้ยินเสียงและท่าน
อาจหลงทางจนหาทางกลับไม่ได้…

“คำาแนะนำาของข้าพเจ้าถึงท่านคือจงมีพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าและ
รักษาพระวิญญาณไว้ วิธีเดียวท่ีเราจะรักษาพระวิญญาณไว้ได้คือดำาเนินชีวิตใกล้ 
ชิดพระองค์ รักษาพระบัญญัติของพระองค์…ฟังสุรเสียงสงบแผ่วเบาที่จะนำา 
ท่านตลอดเวลาถ้าท่านมีค่าควรในเส้นทางท่ีมุ่งสู่ความสุขนิรันดร์”1 [ดู ข้อเสนอ 
แนะ 1 ในหน้า 126]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

พระผู้เป็นเจ้�ทรงแสดงองค์ต่อบุตรธิด�ของพระองค์ 
ในสมัยเร�เฉกเช่นที่พระองค์ทรงแสดงองค์ในอดีต

นับเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในยุคหนึ่งของโลก ยุคที่เรารู้ว่าพระผู้เป็น 
เจ้าทรงพระชนม์ รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและพระ
ผู้ไถ่ของเรา รู้ว่าพระเจ้ายังคงแสดงองค์ต่อบุตรธิดาของพระองค์ผู้ได้เตรียมตน 
เองให้พร้อมรับพรของพระองค์! ข้าพเจ้ามองดูใบหน้าของผู้ฟังกลุ่มใหญ่ในเช้า 
วันนี้ [ที่การประชุมใหญ่สามัญภาคหนึ่ง] ผู้ฟังส่วนใหญ่ได้รับการดลใจจาก
พระผู้ทรงฤทธานุภาพ และเมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอน พวกเขาสวดอ้อนวอน
พระบิดาในสวรรค์ของพวกเขาโดยรู้ว่าคำาสวดอ้อนวอนของพวกเขาจะได้รับคำา
ตอบด้วยพรบนศีรษะ…เรารู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นพระ
บิดาของเรา พระองค์ทรงสนพระทัยเร่ืองของเรา พระองค์ทรงสนพระทัยมาแล้ว 
ตั้งแต่โลกเริ่มต้นเมื่อทรงวางบุตรคนแรกของพระองค์ไว้บนแผ่นดินโลก2

ความแตกต่างระหว่างศาสนจักรที่ยิ่งใหญ่นี้กับศาสนจักรอ่ืนท้ังหมดต้ังแต่ 
กาลเร่ิมต้นคือเราเช่ือในการเปิดเผยจากเบ้ืองบน เราเช่ือว่าพระบิดาของเราตรัส 
กับมนุษย์สมัยนี้เช่นที่พระองค์ตรัสมาแล้วตั้งแต่สมัยของอาดัม เราเชื่อและเรา
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รู้—ซึ่งมากกว่าเพียงแต่เชื่อ—ว่าพระบิดาของเราทรงงานในโลกน้ีเพ่ือความรอด
ของลูกหลานมนุษย์3

ไม่เพียงเพราะเรามีศรัทธาในหนังสือเหล่าน้ีเท่าน้ัน [พระคัมภีร์มอรมอน พระ 
คัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา พระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำาค่า] ที่ทำาให้คนอื่น 
มองว่าเราเป็นคนแปลกแต่เพราะเราเชื่อมั่นด้วยว่าพระบิดาในสวรรค์ตรัสในยุค 
สมัยนี้ ความจริงคือเรารู้ว่ามีการสื่อสารกับฟ้าสวรรค์ เราเชื่อว่าพระเยโฮวาห์ 
ทรงมีความรู้สึกต่อเราและทรงมีอิทธิพลเหนือเราเหมือนที่ทรงมีต่อบุตรธิดา
ของพระองค์ผู้เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในอดีต

ผู้ไม่เชื่อมองว่าสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ในทุกยุคทุกสมัยของโลกเป็นคนแปลก เม่ือพระเจ้าตรัสผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ 
มีหลายช่วงเวลาที่คนมากมายในโลกพูดว่า “ฉันไม่เชื่อเรื่องการเปิดเผย” ยุคนี้ 
ก็ไม่มีข้อยกเว้น ลูกๆ ของพระบิดาหลายพันหลายล้านคนที่อยู่ในโลกกำาลังซ้ำา 
รอยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาปฏิเสธว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระ
ประสงค์อีกคร้ังต่อลูกหลานมนุษย์ และกล่าวว่าพวกเขาไม่จำาเป็นต้องได้รับการ 
เปิดเผยอีก4

เราไม่เชื่อว่าฟ้าสวรรค์ปิดตายเหนือศีรษะเรา แต่พระบิดาองค์เดียวกันกับที่ 
ทรงรักและหวงแหนลูกหลานอิสราเอลทรงรักและหวงแหนเราเช่นกัน เราเชื่อ 
ว่าเราต้องการความช่วยเหลือของบิดาบนสวรรค์ในการกำากับดูแลชีวิตเรามาก 
เท่าๆ กับพวกเขา เรารู้ว่าในยุคสมัยที่เราอยู่ตราผนึกถอดออกแล้ว และพระผู้
เป็นเจ้าตรัสจากฟ้าสวรรค์อีกครั้ง5 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 126]

พระเจ้�ทรงนำ�ท�งผู้คนของพระองค์ผ่�นก�รเปิดเผย 
ต่อประธ�นศ�สนจักร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการจัดตั้งตาม 
พระบัญชาโดยตรงจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ศาสนจักรนี้วางรากฐานบน 
ศิลาของการเปิดเผยและศาสนจักรได้รับการนำาทางโดยการเปิดเผย6

การเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรในวันเวลาเหล่านี้นับว่าพิเศษสุด ศาสนจักร 
ที่ผู้เป็นสมาชิกเชื่อว่าพระเจ้าตรัสผ่านผู้นำาของพวกเขา เมื่อเราได้รับการสอน 
จากประธานศาสนจักร เราเชื่อว่าท่านบอกสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำา  
สำาหรับเราส่ิงน้ีเป็นมากกว่าคำาแนะนำาของมนุษย์ เราเช่ือเช่นน้ันและน่ันนำาเราให้ 
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ค้นหาจิตวิญญาณของเรา และเราได้รับการกระตุ้นเตือนให้ต้ังใจม่ันอีกคร้ังว่าจะ 
เป็นอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เราเป็น7

เราเคยมีจิตวิญญาณในศาสนจักรท่ีถูกชักนำาอย่างผิดๆ เพราะความเขลาของ 
พวกเขาให้ต่อต้านคำาแนะนำาของ [ประธานศาสนจักร] โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงว่า 
พวกเขากำาลังต่อต้านพระเจ้าและพวกเขาตกอยู่ในความมืดและโทมนัส หาก 
พวกเขาไม่กลับใจ พวกเขาจะไม่พบสถานที่ในอาณาจักรซีเลสเชียล

ขอให้เราจำาไว้ว่าพระเจ้าทรงกำาหนดประธานศาสนจักรนี้อย่างเป็นทางการ 
ให้เป็นนักบินของศาสนจักรที่นี่ในความเป็นมรรตัยเพื่อเป็นตัวแทนของพระ
อาจารย์แห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก8

เมื่อบางครั้งมนุษย์มาหาคนๆ หนึ่งหรือหลายคน อย่างที่พวกเขาเคยทำาเพื่อ 
ให้ตนบรรลุผลสำาเร็จในการแสวงหาบางอย่าง และพูดว่า “ผมฝันอย่างนี้และนี่ 
คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำา” ท่านพึงรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้า  
ความฝัน นิมิต และการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าต่อลูกหลานมนุษย์จะผ่าน
มาทางผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งอย่างถูกต้องเสมอ ท่านอาจฝันและเห็น 
ปรากฏการณ์เพื่อความสบายใจของท่านหรือเพื่อความพอใจของท่าน แต่ท่าน
จะไม่ฝันหรือไม่เห็นเพื่อศาสนจักร…เราต้องไม่ถูกหลอก9

วันนี้จิตวิญญาณข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความสำานึกคุณที่รู้ว่าเมื่อเรายังคงเป็น
สมาชิกในศาสนจักรเรามีนักบินผู้รู้ทาง และถ้าเราจะทำาตามคำาแนะนำาของเขา 
…เราจะไม่ประสบภัยทางวิญญาณท่ีโลกกำาลังประสบอยู่แต่เราจะออกไปกระทำา 
คุณประโยชน์ เป็นพรแก่มนุษยชาติ และปลาบปลื้มยินดีในความเป็นเพื่อนของ
คนที่เรารัก10 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 126]

เร�ต�่งมีสิทธิ์ได้รับก�รดลใจส่วนตัวจ�ก 
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ถ้�เร�เชื่อฟังพระบัญญัติ

ข้าพเจ้าเชื่อใจท่าน พี่น้องทั้งหลาย…ท่านมีสิทธิ์ได้รับความรู้อย่างเดียวกับ 
ที่ผู้เป็นประธานดูแลศาสนจักรได้รับ ท่านมีสิทธิ์ได้รับการดลใจอย่างเดียวกับที่ 
หลั่งไหลมาสู่คนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้นำาของพระองค์ ท่านมีสิทธิ์ 
ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ และความรู้ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของ 
ท่าน และเม่ือข้าพเจ้าพูดคำาว่า “ท่าน” ข้าพเจ้าพูดถึงทุกคนท่ีเช่ือฟังพระบัญญัติ 
ของพระบิดา และเคยได้รับอิทธิพลอันหอมหวานของพระวิญญาณพระเจ้าใน 
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ศาสนจักรของพระคริสต์…เราแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าตาม 
สัดส่วนการดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมของเรา11

ไม่ว่าท่านจะไปท่ีใด ท่านจะไม่พบคนกลุ่มใดเหมือนคนกลุ่มน้ีท่ีทุกคนมีศรัทธา 
ในพระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราต้องถามทุกท่านว่ากี่คนมีประจักษ์พยาน ไม่ใช่เชื่อ 
ตามท่ีคนอ่ืนพูด แต่มีก่ีคนในพวกท่านมีความเช่ือม่ันว่าน่ีคืองานของพระผู้เป็น 
เจ้า ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ เรากำาลังดำาเนินชีวิตนิรันดร์ และโจเซฟ สมิธ 
เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ท่านจะตอบว่าท่านมี 
ประจักษ์พยานน้ีซ่ึงทำาให้ท่านมีกำาลังใจ ทำาให้ท่านเข้มแข็ง และให้ความพึงพอใจ 
แก่ท่านขณะก้าวไปในโลก…

…ข้าพเจ้าเรียนรู้เม่ือยังเด็กว่าน่ีคืองานของพระเจ้า ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่ามีศาสดา 
พยากรณ์อยู่บนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าการดลใจของพระผู้ทรงฤทธานุภาพ 
จะกล่อมเกลาคนที่มีชีวิตเพื่อให้ชื่นชมกับการดลใจดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ 
พึ่งคนๆ หนึ่ง หรือสองคน หรือครึ่งโหล มีสมาชิกหลายพันคนของศาสนจักร 

“เร�แต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับก�รดลใจจ�กพระเจ้�ต�มสัดส่วน 
ก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งชอบธรรมของเร�”
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นี้ที่รู้—ไม่ใช่คิดไปเอง—พวกเขารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์พระเยซูคือพระ
คริสต์และเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า12

ท่านไม่จำาเป็นต้องพึ่งแต่ประวัติศาสตร์ หรือพึ่งคำาสอนของมนุษย์ เพื่อให้ 
รู้ว่านี่คืองานของพระเจ้า เพราะท่านมีความรู้นั้นลุกไหม้ในจิตวิญญาณท่านอยู่ 
แล้วโดยของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ไม่มีความสงสัยในจิตใจท่านเก่ียว 
กับต้นกำาเนิดของท่าน หรือเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งท่านจะไปเมื่อชีวิตนี้สิ้นสุด ถ้า
ท่านซื่อสัตย์ต่อความไว้วางใจที่มอบให้ท่าน13

คนอ่ืนให้ประจักษ์พยานเราไม่ได้ ความเช่ือม่ันมาจากพระบิดาบนสวรรค์ของ 
เรา14

ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อแสดงความสำานึกคุณอย่างสุดซึ้งสำาหรับความรู้ท่ี 
มาถึงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระทัยที่ข้าพเจ้าไม่ได้พึ่งใครสำาหรับประจักษ์พยาน 
ท่ีข้าพเจ้าครอบครอง แน่นอนว่าข้าพเจ้ารู้สึกซาบซ้ึงท่ีได้รับกำาลังใจจากคนอ่ืนๆ 
ผู้ครอบครองแสงสว่างและความจริง และผู้ให้กำาลังใจจากชีวิตที่ชอบธรรม แต่
ข้าพเจ้าไม่พึ่งใครสำาหรับความรู้ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์และโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระ 
เจ้า ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง

…ข้าพเจ้ายินดีเป็นพยานว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงและข้าพเจ้า 
ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สุดจิตวิญญาณของข้าพเจ้าที่พระองค์ทรงเปิด
เผยพระกิตติคุณต่อข้าพเจ้า15

ในบรรดาพรท้ังหลายท้ังปวงท่ีเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้า พรล้ำาค่าท่ีสุดคือการรู้ว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และน่ีคืองานของพระองค์ เพราะพรน้ันครอบคลุมพร 
อ่ืนท้ังหมดท่ีข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับในชีวิตน้ีหรือในชีวิตท่ีจะมาถึง16 [ดู ข้อเสนอ 
แนะ 4 ในหน้า 126]

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นำ�ท�งที่ปลอดภัย 
ต�มเส้นท�งของชีวิตมรรตัย

ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ [ของพระผู้เป็นเจ้า]…เป็นเครื่องนำาทางที่ 
ปลอดภัยตามเส้นทางแห่งชีวิตมรรตัยและเป็นการเตรียมที่เชื่อถือได้เพื่อรับ
บ้านในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระองค์17
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เราอ่านในโยบว่ามีวิญญาณในมนุษย์ และการดลใจของพระผู้ทรงฤทธานุภาพ 
ประทานความเข้าใจแก่เขา[ดู โยบ 32:8] ถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระผู้ 
เป็นเจ้า เราย่อมมีสิทธิ์รับการดลใจนั้น และถ้าเราดำาเนินชีวิตอย่างที่บุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้าพึงดำาเนิน เราจะมีการดลใจน้ัน และไม่มีใครขัดขวางได้ ผลท่ีตาม 
มาคือการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมของเราในความเป็นมรรตัย  
และยังคงพัฒนาต่อไปตลอดชั่วนิรันดร18

ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณพระเจ้าเป็นยาแก้ความเบื่อหน่าย…แก้
ความกลัวและสิ่งทั้งหมดนั้นที่บางครั้งจู่โจมชีวิตเราอย่างฉับพลัน19

เมื่อสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่กับพระองค์พวกเขาเลื่อมใสพระองค์ 
โดยหารู้ไม่ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใด แต่พวกเขาไม่สามารถเผชิญปัญหา 
และอดทนต่อการข่มเหงที่แทบจะทำาให้ชีวิตทนไม่ไหวจนกว่าอำานาจของพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับพวกเขาและจนกว่าพวกเขาจะได้รับบัพติศมา
ด้วยไฟ เม่ือการดลใจของพระผู้ทรงฤทธานุภาพประทานความเข้าใจให้พวกเขา 
รู้ว่าพวกเขามีชีวิตนิรันดร์ และถ้าพวกเขาพิสูจน์ศรัทธา พวกเขารู้ว่าเมื่อใดที่ 
พวกเขามอบร่างกายให้แก่ความตายพวกเขาจะลุกข้ึนจากหลุมฝังศพสู่รัศมีภาพ 
และความเป็นอมตะ

นั่นคือผลของการดลใจจากพระวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงพวกเขา การ
ดลใจของพระผู้ทรงฤทธานุภาพที่ประทานความเข้าใจแก่พวกเขา…

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณซ่ึงคุ้มครองเราในเส้นทางแห่งความ 
จริงและความชอบธรรมสถิตกับเรา และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ความปรารถนา 
อันเกิดจากการดลใจของพระบิดาบนสวรรค์นำาเราไปบนเส้นทางนั้นของชีวิต20

เม่ือการทำางานของชีวิตเสร็จสิ้นขอให้เราพบว่าเราได้ฟังเสียงกระซิบของ 
สุรเสียงสงบแผ่วเบาที่นำาทางเราเสมอในเส้นทางแห่งความชอบธรรม และรู้ว่า 
การเปิดประตูสู่อาณาจักรซีเลสเชียลมีความหมายต่อเรา เพราะตัวเรา และคน
ที่เรารักจะก้าวหน้าตลอดกาล… มีความสุขชั่วนิรันดร์21 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 
ในหน้า 126]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii
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1. ขณะอ่าน “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” (หน้า 117–120) ให้
พิจารณาว่าเรื่องเปรียบเทียบของประธานสมิธประยุกต์ใช้กับการเดินทาง
ผ่านความเป็นมรรตัยของเราอย่างไร หมอก สัญญาณวิทยุ และเสียงดัง
กริ๊กแทนอะไรได้บ้าง พระเจ้าทรงเตือนท่านให้ระวังอันตรายและทรงช่วย
ให้ท่านอยู่บนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์อย่างไร

2. ในหน้า 120–121 ประธานสมิธประกาศว่าการเปิดเผยจำาเป็นในทุกวัน 
นี้เท่าๆ กับในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิล ท่านจะตอบอย่างไรเมื่อมีคนพูดว่า 
การเปิดเผยในพระคัมภีร์เพียงพอแล้วสำาหรับสมัยของเรา ประสบการณ์
ใดสอนท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ “ทรงสนพระทัยเรื่องของเรา”

3. ทบทวนหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 121 ท่านรู้ได้อย่างไรว่าคำาปรึกษาของ
ศาสดาพยากรณ์มาจากพระเจ้าและเป็น “มากกว่าคำาแนะนำาของมนุษย์” 
(หน้า 122) การเปิดเผยส่วนตัวจะช่วยให้ท่านยอมรับและประยุกต์ใช้
การเปิดเผยที่ประทานผ่านศาสดาพยากรณ์ได้อย่างไร

4. ขณะศึกษาหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 122 ให้ตรึกตรองว่าท่านได้ประจักษ์
พยานในพระกิตติคุณอย่างไร ประจักษ์พยานของผู้อื่นช่วยท่านอย่างไร 
ท่านทำาอะไรจึงรู้ความจริงด้วยตนเอง

5. ให้หาถ้อยคำาและประโยคในหัวข้อสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 124–125) 
ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถช่วยเราได้ พิจารณาว่า 
ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือให้มีค่าควรรับความเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์บ่อยขึ้นในชีวิตของท่าน

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ยอห์น 15:26; 1 นีไฟ 10:17–19; 2 นีไฟ 32:5; 
โมโรไน 10:3–5; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:38; 42:61; 76:5–10; 
หลักแห่งความเชื่อ 1:9

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “อย่ารู้สึกกังวลถ้าผู้เรียนเงียบไปสองสามวินาที
หลังจากที่ท่านตั้งคำาถาม อย่าตอบคำาถามเสียเอง ให้เวลาผู้เรียนได้คิดหาคำา
ตอบ อย่างไรก็ดี ความเงียบที่ยาวนานอาจชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจคำาถาม
และท่านจำาเป็นต้องเรียบเรียงคำาพูดเพื่อถามใหม่” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ 
ก�รสอน หน้า 69)
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“นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่เร�มี นี่คือคว�มปร�รถน�จะช่วยจิตวิญญ�ณ 
ของลูกหล�นมนุษย์ให้รอดที่ลุกไหม้ในใจเร�”
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บทที่ 12

คว�มปร�รถน�จะแบ่งปัน
พระกิตติคุณด้วยคว�มกระตือรือร้น

พี่น้องของเร�ทั่วโลกต้องก�รข่�วส�รของพระกิตติคุณ 
ที่ได้รับก�รฟื้นฟู และเป็นเกียรติอย่�งยิ่ง 

ที่เร�ได้แบ่งปันกับพวกเข�

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

เพื่อนสนิทของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเขียนว่า “ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 
เป็นผู้สอนศาสนาโดยกำาเนิด ตั้งแต่วัยเยาว์ท่านมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะ 
แบ่งปันคำาสอนของพระกิตติคุณกับเพื่อนมนุษย์ของท่าน เพื่อทำาให้ ‘บุตรและ 
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า’ ทุกคนที่ท่านถือเป็นพี่น้องชายหญิงของท่าน ได้รู้ความ 
จริงที่เปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“หลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เดินทางด้วยรถไฟไปกับประธานสมิธ  
ทุกครั้งข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าทันทีที่รถไฟเริ่มเคลื่อนขบวน ท่านจะหยิบหนังสือ 
พระกิตติคุณเล่มเล็กๆ ออกจากกระเป๋าเดินทาง ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ แล้วย้าย 
ไปนั่งกับผู้โดยสารคนอื่นๆ ด้วยท่าทางที่เป็นมิตรและน่าคบของท่านทำาให้ท่าน 
รู้จักกับเพ่ือนร่วมทางในเวลาอันรวดเร็ว และไม่นานนักข้าพเจ้าจะได้ยินท่านเล่า 
เรื่องราวการก่อตั้งศาสนจักรโดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธหรือไม่ก็เล่าเรื่อง 
ราวการอพยพของวิสุทธิชนจากนอวูและการทดลองตลอดจนความยากลำาบาก 
ของพวกเขาขณะข้ามทุ่งราบไปยูทาห์หรืออธิบายหลักธรรมพระกิตติคุณบาง
ข้อให้เพื่อนที่เพิ่งรู้จักฟัง การสนทนาครั้งแล้วครั้งเล่าตามด้วยผู้โดยสารคนแล้ว
คนเล่าจนกระทั่งการเดินทางสิ้นสุด จากการที่ข้าพเจ้าได้รู้จักประธานสมิธมา 
นานกว่าสี่สิบปี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ท่านจะต้องเป็นผู้สอน
ศาสนาสำาหรับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเสมอ”1

มีผู้เขียนถึงประธานสมิธด้วยว่า “ท่านจะพูดเรื่องศาสนากับคนทำาความ 



130

สะอาดปล่องไฟที่บ้านท่าน ท่านแทบจะไม่ยอมเสียโอกาสอธิบาย ‘ความจริง 
นิรันดร์ของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู’ กับเพื่อนหรือคนแปลกหน้า จาก 
ทัศนะของท่าน นี่เป็นความกรุณาสูงสุด เพราะข่าวสารของพระคริสต์เป็นของ
ขวัญล้ำาค่าที่สุดที่ท่านต้องมอบให้”2 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 138]

เพราะการแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นหัวข้อท่ีประธานสมิธกล่าวถึงบ่อยคร้ังใน 
คำาสอนของท่าน บทน้ีจึงเป็นบทแรกของสามบทท่ีพูดถึงเร่ืองดังกล่าวในหนังสือ 
เล่มนี้ โดยเน้นเหตุผลที่เราแบ่งปันพระกิตติคุณ บทที่ 13 นำาเสนอวิธีการ
ต่างๆ เพื่อเราจะมีส่วนร่วมในงานสำาคัญนี้ได้ และบทที่ 14 อธิบายวิธีที่ใช้ได้
ผลมากที่สุดในความพยายามของเรา

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

โลกต้องก�รสิ่งที่เร�มี—พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
ที่ได้รับก�รฟื้นฟูในคว�มสมบูรณ์

โลกอยู่ในความทุกข์ระทม ในความยากลำาบาก จากสุดแดนด้านหนึ่งถึงอีก 
ด้านหนึ่ง ชายหญิงต่างกำาลังมองทางโน้นทีทางนี้ที พลางหาว่าพวกเขาควรจะ 
ไปทางใดเพื่อทำาสิ่งซึ่งจะนำาสันติสุขมาให้พวกเขา…พระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์ได้รับการฟื้นฟูแล้ว ความจริงที่เปิดเผยจากสวรรค์อยู่ที่นี่และนี่คือความ
จริงนั้น พระกิตติคุณนั้น ซึ่งถ้าโลกเพียงแต่รู้จัก จะเป็นยาอเนกประสงค์ที่รักษา
ได้สารพัดโรค พระกิตติคุณเป็นส่ิงเดียวที่จะนำาสันติสุขมาให้พวกเขาขณะพวก
เขายังอยู่บนแผ่นดินโลก3

คนของโลกน้ีจำาเป็นต้องเดินย้อนกลับทางเดิมไปสู่รากฐานซึ่งพระอาจารย์ 
แห่งสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงวางไว้ รากฐานแห่งศรัทธา การกลับใจและ 
บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัวเพื่อการปลดบาป การรับของประทานแห่งพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ภายใต้มือผู้ครอบครองสิทธิอำานาจจากเบื้องบน นั่นคือสิ่งที่ 
โลกต้องการ ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีย่ิงที่หลายคนกำาลังมองทางนั้น พวกเขาไปตาม
เส้นทางที่นำาสู่โทมนัสและความทุกข์ระทมอย่างมืดบอดมาตลอด แต่มีวิธีเยียว 
ยาสารพัดโรควางไว้ให้พวกเขาเอ้ือมถึง—พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ มีแผน 
ที่แสดงรายละเอียดของเส้นทางนั้นทั้งหมด แม้จะเป็นเส้นทางแคบ และเดิน 
ตามได้ยาก แต่ก็นำากลับไปหาพระบิดาของเราทุกคน ไม่มีเส้นทางอื่นนำาเราไป
ที่นั่น4

บ ท ที่  1 2
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นิกายต่างๆ ของโลกกำาลังพยายามนำาสันติสุขเข้ามาในใจมนุษย์ตามวิธีของ 
พวกเขา พวกเขามีคุณธรรมมากมายมีความจริงมากมาย และบรรลุผลดีมาก 
มาย แต่พวกเขาไม่ได้รับสิทธิอำานาจจากเบื้องบน อีกทั้งปุโรหิตของพวกเขาไม่ 
ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนด้วย5

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นคนกลุ่มเดียวท่ีมีสิทธิอำานาจของพระบิดาบนสวรรค์ 
เพื่อปฏิบัติศาสนพิธีของพระกิตติคุณ โลกต้องการเรา6

มีความอดอยากพระวจนะของพระเจ้าจริงๆ ในโลก จิตวิญญาณที่ซื่อสัตย์ 
หลายดวงกำาลังแสวงหาอย่างจริงจังเพื่อให้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรง 
ปรารถนาอะไรจากพวกเขา ข้าพเจ้าเคยพบผู้นำาจำานวนหนึ่งในนิกายต่างๆ ของ 
โลก และท่ามกลางคนเหล่านั้นข้าพเจ้าพบบุคคลที่โดดเด่นผู้อุทิศตนทำาคุณ 
ประโยชน์ แต่ในบรรดาคนเหล่านั้นที่ได้รับเรียกสู่การปฏิบัติศาสนกิจในองค์กร
ต่างๆ ข้าพเจ้าแทบไม่พบคนที่มีความเข้าใจเรื่องจุดประสงค์ในการดำารงอยู่ของ 
พวกเขา หรือคนที่ทราบว่าเหตุใดเราจึงอยู่ในโลกนี้ มนุษย์ไม่สามารถสอนสิ่ง 
ที่พวกเขาเองไม่รู้ คนดีๆ เหล่านี้ไม่เข้าใจพระกิตติคุณและความจำาเป็นของ 
ศาสนพิธีพระกิตติคุณและส่วนมากจะจำากัดการสอนของพวกเขาอยู่เพียงบท 
เรียนทางศีลธรรมและการอ่านบทเพลงสดุดีให้ที่ประชุมฟัง พวกเขาเลือกข้อ 
ความพระคัมภีร์บางตอนมาเป็นเนื้อหาคำาปราศรัยเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
ฯลฯ ทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์และจรรโลงใจ แต่มีเทศนาสั่งสอนเพียงไม่กี่ครั้ง 
ท่ีอธิบายข้อกำาหนดซ่ึงจิตวิญญาณทุกจิตวิญญาณต้องทำาก่อนจะเข้าในอาณาจักร 
สวรรค์ น่ีเป็นข้อมูลท่ีโลกต้องการมากท่ีสุด บาทหลวงน้อยคนมีข่าวสารท่ีดลใจ 
ผู้เข้าร่วมประชุมให้เชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และความจำาเป็น
ของการรับศาสนพิธีพระกิตติคุณตามที่พระองค์ทรงกำาหนด7 [ดู ข้อเสนอแนะ 
2 ในหน้า 138]

มีคนม�กม�ยจะน้อมรับคว�มจริง 
ห�กเปิดโอก�สให้พวกเข�

ลูกๆ ของพระบิดาทุกแห่งหนอยากรู้ว่าพวกเขาควรทำาอะไร แต่เนื่องด้วย 
อิทธิพลช่ัวร้ายท่ีแผ่คลุมไปท่ัวโลก พวกเขาจึงถูกหลอก คนน่ายกย่องสรรเสริญ 
ของโลกมองไม่เห็นความจริง…ปฏิปักษ์กำาลังทำางานอยู่ และอำานาจเดียวที่ 
สามารถล้มล้างอิทธิพลของเขาได้คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์8

บ ท ที่  1 2
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ผู้คนระแวงกัน พวกเขาไม่เชื่อสิ่งที่พวกเขาได้ยิน พวกเขาไม่เต็มใจทำาตาม 
ท่ีฟีลิป สานุศิษย์คนหน่ึงของพระผู้ช่วยให้รอดแนะนำานาธานาเอลผู้กำาลังสนทนา 
กับเขา ฟีลิปกล่าวว่า “พระเจ้าเสด็จมาแล้ว”

เขาพูดถึงพระองค์และนาธานาเอลถามว่า “พระองค์มาจากที่ไหนหรือ”

ฟีลิปตอบว่า “พระองค์มาจากนาซาเร็ธ” และชายที่ดีคนนั้นถามว่า “สิ่งดี
อันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ” ฟีลิปตอบว่า “มาดูเถิด” (ดู ยอห์น 1:43–
46)

นาธานาเอลได้รับการสอนให้เช่ือว่าไม่มีความดีมาจากนาซาเร็ธ แต่เขาคือคน 
ที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึงในเวลาต่อมาว่าเขาเป็นชาวอิสราเอลที่ไม่มีมารยา—
เป็นคนดี แต่ถูกหลอกเพราะเรื่องราวที่เขาได้ยิน

แต่เมื่อเขาเรียนรู้แล้ว เมื่อเขายอมรับคำาเชื้อเชิญของสานุศิษย์ให้ “มาดูเถิด” 
เขามาดู

เราเคยมีปีติอย่างย่ิงภายใต้อิทธิพลพระวิญญาณของพระองค์ เราอยากให้ทุก 
คนชื่นชมพรนั้น และด้วยเหตุนี้เมื่อพวกเขาถามว่า “คนที่นี่เป็นอย่างไรหรือ” 
คำาตอบของเราคือ “มาดูเถิด”9

พระบิดาบนสวรรค์ของข้าพเจ้า…ทรงเรียกข้าพเจ้าให้ไปยังภูมิภาคต่างๆ  
ของแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าเดินทางมาแล้วกว่าหน่ึงล้านไมล์ต้ังแต่ได้รับเรียกสู่การ 
ปฏิบัติศาสนกิจ ข้าพเจ้าเดินทางไปในดินแดนและท้องถิ่นต่างๆ มากมาย ไม่ว่า
จะไปที่ใดข้าพเจ้าได้พบคนดีๆ บุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ที่
กำาลังรอคอยพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และมีหลายพันคน หลายแสนคน 
หลายล้านคนผู้จะยอมรับความจริงถ้าพวกเขาเพียงแต่รู้อย่างที่เรารู้10

มีองค์กรศาสนามากมายในโลก ชายหญิงท่ีเคร่งศาสนาหลายคนกำาลังดำาเนิน 
ชีวิตตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ตามที่พวกเขาเข้าใจ…

มนุษย์ทั้งปวงซึ่งจะดำาเนินชีวิตตามแสงสว่างที่พระเจ้าทรงมอบให้พวกเขา 
และแสวงหาพระองค์ในการสวดอ้อนวอนท่ีจริงใจ พระองค์จะทรงสัมผัสใจพวก 
เขา จะทรงมีอิทธิพลต่อความคิดของพวกเขา และจะประทานโอกาสให้พวก
เขารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสอีกครั้ง11 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 139]
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เร�กระตือรือร้นในก�รแบ่งปันพระกิตติคุณ 
เพร�ะเร�รักเพื่อนบ้�นของเร�

บางทีคนภายนอกอาจสังเกตเห็นว่ามีความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษใน 
หมู่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดังที่ชายคนหนึ่งพูดเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “น่าแปลกที่คน
ของคุณผลักดันงานให้ก้าวหน้าอย่างมีความสุข ไม่ว่าผมจะพูดกับเยาวชนหรือ 
ผู้ใหญ่ คนทำาสวนหรือนักการเมืองในหมู่คนของคุณ พวกเขาทุกคนมีความสุข 
พอใจ และเชื่อมั่นว่าพวกเขาครอบครองพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์”…

…แปลกหรือท่ีมีความกระตือรือร้นในการนมัสการของเรา ท่ีเรามีนิสัยอยาก 
แบ่งความจริงอันรุ่งโรจน์เหล่านี้กับเพื่อนบ้านของเรา แปลกอย่างนั้นหรือที่พอ 
ถึงเวลาลูกชายของเราได้รับเรียกสู่สนามเผยแผ่ หรือเม่ือขอให้เราพักหน้าท่ีของ 
เราไว้ก่อนและออกไปในฐานะผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ประกอบ 
ด้วยอำานาจจากเบื้องบน โดยครอบครองสิทธิอำานาจที่ประสาทให้ในยุคสุดท้าย

“คนที่เชื่อจะทำ�ต�มแบบแผนที่พระผู้ช่วยให้รอดประท�นเมื่อพระองค์ตรัสกับส�นุศิษย์ว่� 
“ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศม�แล้วผู้นั้นจะรอด”
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นี้ เพื่อให้เราแบ่งปันความจริงอันแสนวิเศษนี้กับทุกคน ความจริงที่ทำาให้ชีวิต
เราร่ำารวย…ความจริงที่เราขานรับด้วยความเต็มใจและความยินดี12

นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่เรามี นี่คือความปรารถนาจะช่วยจิต 
วิญญาณของลูกหลานมนุษย์ให้รอดท่ีลุกไหม้ในใจเรา ไม่ใช่เพ่ือตักตวงผลประ- 
โยชน์และกลายเป็นผู้มีอำานาจทางการเงิน ไม่ใช่เพื่อเราจะมีชื่อเสียงขจรขจาย 
ในโลกเพราะความสำาเร็จของเรา แต่เพื่อบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่า 
พวกเขาจะอยู่ที่ใด จะได้ยินพระกิตติคุณนี้ ซึ่งคือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า 
อันนำาไปสู่ความรอดของทุกคนท่ีเช่ือและปฏิบัติตามพระกิตติคุณ และคนท่ีเช่ือ 
จะทำาตามแบบแผนที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานเมื่อพระองค์ตรัสกับสานุศิษย์
ว่า “ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอด แต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษ” 
[มาระโก 16:16]13

ลองนึกถึงความรับผิดชอบที่ตกอยู่กับเราถ้าเราดำาเนินชีวิตในความประมาท 
หรือความเฉยเมย ไม่หมายม่ันแบ่งความจริงให้กับคนท่ีพระเจ้าทรงรักมากเท่าๆ 
กับทรงรักเรา และผู้มีค่าในสายพระเนตรพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรจะมีความ
ตื่นตัวในหมู่สมาชิกบางคนของศาสนจักรนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรพยายามมาก
ขึ้นเพื่อแบ่งความจริงทั้งหมดที่ฝากไว้กับศาสนจักรนี้ให้ลูกๆ ของพระบิดา14

เมื่อชายคนหนึ่งป่วย ถ้าเขาเป็นเพื่อนบ้านของเรา เราย่อมยินดีปรนนิบัติ 
ดูแลเขา ถ้ามีการสิ้นชีวิตในครอบครัวเขา เราจะพยายามปลอบโยนเขา แต่ปี
แล้วปีเล่าที่เรายอมให้เขาเดินในเส้นทางซึ่งจะทำาลายโอกาสรับชีวิตนิรันดร์ของ
เขา เราเดินผ่านเขาไปประหนึ่งเขาเป็นสิ่งไร้ค่า15

เราตระหนักหรือไม่ว่าชายทุกคนอยู่ในรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าและเป็น 
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า และหญิงทุกคนเป็นธิดาของพระองค์ ไม่ว่าพวกเขาจะ 
อยู่ที่ใด พวกเขาคือลูกของพระองค์ พระองค์ทรงรักพวกเขาและปรารถนาความ 
รอดของพวกเขา แน่นอนว่าในฐานะสมาชิกของศาสนจักรนี้เราจะนั่งเฉยๆ ไม่ 
ได้ เราไม่สามารถรับของขวัญพิเศษของพระบิดาบนสวรรค์ซึ่งทรงมอบให้เรา 
ความรู้เรื่องชีวิตนิรันดร์ แล้วเก็บไว้อย่างเห็นแก่ตัวโดยคิดว่าเราอาจได้รับพร
ด้วยการนี้ สิ่งที่ยกระดับชีวิตเราไม่ใช่สิ่งที่เรารับ แต่คือสิ่งที่เราให้16

ขอให้เราสนใจความรอดของมนุษย์มากพอจะแสดงความกระตือรือร้นใน 
เรื่องศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส เพื่อเราจะได้รับความสำานึกคุณ 
และความรักของพวกเขาชั่วนิรันดร์ และความซาบซึ้งของพระบิดาบนสวรรค์ 
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เพราะความสนใจที่เรามีต่อลูกๆ ของพระองค์โดยไม่เห็นแก่ตนเอง17

พันธกิจของเราต่อลูกๆ ของพระบิดา…คือพันธกิจแห่งสันติสุข แห่งไมตรี 
จิตต่อมนุษย์ทั้งปวง คือความปรารถนาอันแรงกล้าและกระตือรือร้นที่จะแบ่งสิ่ง 
ดีๆ ที่พระองค์ทรงมอบให้เราอย่างเผื่อแผ่แก่ลูกๆ ของพระบิดา และด้วยความ
หวังว่าพวกเขาจะเข้าใจ เพื่อเราจะคุกเข่า วันแล้ววันเล่า และสวดอ้อนวอนขอ
ให้พระองค์ทรงสัมผัสใจพวกเขา ขอให้พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาใน
จิตวิญญาณพวกเขา เพื่อพวกเขาจะเข้าใจความจริงตามที่พระองค์ประทาน18

โอ้ ขอให้ศาสนจักรใหญ่น้ี พร้อมด้วยอำานาจท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทาน สามารถ 
เผยแพร่ความจริงได้เร็วขึ้น และช่วยประชาชาติต่างๆ ให้รอดพ้นจากความ 
พินาศ เรากำาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในฐานะองค์กรหน่ึง แต่ข้าพเจ้ามิได้ปลาบ 
ปลื้มในจำานวนที่เพิ่มขึ้นมากเท่ากับปลาบปล้ืมในความเชื่อท่ีว่าอิทธิพลของเรา 
กำาลังแผ่ขยายไปในทางดีและลูกๆ ของพระบิดา จากเหนือจดใต้ จากตะวันออก 
ถึงตะวันตก กำาลังได้ยินข่าวสารแห่งชีวิตและความรอด ซ่ึงหากปราศจากข่าวสาร 
ดังกล่าวพวกเขาไม่อาจพำานักในที่ประทับของพระผู้ไถ่แห่งมนุษยชาติ19 [ดู ข้อ 
เสนอแนะ 4 ในหน้า 139]

พระเจ้�จะทรงถือว่�เร�มีหน้�ที่ต้องพย�ย�ม 
แบ่งปันของประท�นแห่งพระกิตติคุณ

เราได้รับของขวัญแสนวิเศษ แต่มีความรับผิดชอบสำาคัญยิ่งติดมาด้วย เรา
ได้รับพรจากพระเจ้าด้วยความรู้มากกว่าเพื่อนมนุษย์ของเรา และความรู้นั้นมี
ข้อกำาหนดว่าเราต้องแบ่งให้ลูกๆ ของพระองค์ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด20

บัดนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเราไม่ได้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดกำาลังของเราถ้าเรา 
ทอดท้ิงลูกๆ ของพระองค์ หรือถ้าเรามัวแต่ใช้เวลาตักตวงผลประโยชน์ สะสม 
ทรัพย์สมบัติในชีวิตนี้ และปล่อยให้ลูกๆ ของพระองค์อยู่ในความมืดทั้งที่เรา
สามารถนำาพวกเขาเข้ามาในแสงสว่างได้ ความเข้าใจของข้าพเจ้าคือพันธกิจ 
สำาคัญที่สุดที่ข้าพเจ้ามีในชีวิตนี้คือ หนึ่ง รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการสอน และถัดมาคือ สอนพระบัญญัติให้ลูกๆ ของพระ
บิดาที่ยังไม่เข้าใจพระบัญญัติเหล่านั้น21

ไม่มีพระกิตติคุณแห่งความรอดใดอีก และเรา พ่ีน้องชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 
ศักดิ์สิทธิ์ มีความรับผิดชอบในการนำาข่าวสารดังกล่าว ไม่เพียงไปสู่ประชาชาติ
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ต่างๆ ของแผ่นดินโลกเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างในชีวิตเราด้วย
และสอนข่าวสารให้คนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราผู้ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเรา 
ข้าพเจ้าเตือนท่านวันนี้ว่าพระเจ้าทรงถือว่าท่านมีหน้าที่ต้องเรียกลูกๆ ของพระ 
องค์มาสู่การกลับใจและประกาศความจริงของพระองค์ให้ทราบโดยทั่วกัน ถ้า
เราไม่ฉวยโอกาสสอนพระกิตติคุณของพระเจ้าของเราแก่บุตรธิดาของพระผู้
เป็นเจ้า ผู้นับถือศาสนาต่างจากเรา ผู้พำานักอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์จะทรง
เรียกร้องในอีกด้านหนึ่งของม่านให้เรารับผิดชอบสิ่งที่เราไม่ได้ทำา22

อีกไม่นานเราจะต้องเผชิญกับบันทึกชีวิตของเรา ถ้าเราซื่อสัตย์ ข้าพเจ้าแน่ 
ใจว่าพระบิดาของเราทุกคนในโลกจะทรงขอบใจเราและทรงอวยพรเราเพราะ
เราช่วยให้บุตรธิดาจำานวนมากของพระองค์เข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตและวิธีมี
ความสุขกับชีวิตภายใต้อิทธิพลพระวิญญาณของพระองค์23

เมื่อเรามีวิญญาณของพระกิตติคุณ เราจะปรารถนาให้ตนสามารถสอนความ 
จริงอันรุ่งโรจน์ซึ่งจำาเป็นต่อความสูงส่งให้ลูกๆ ของพระบิดาได้มากเท่าที่เราจะ
พบเจอ เผื่อว่าเมื่อถึงเวลาต้องยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ 
เราจะสามารถทูลพระองค์ได้ว่า “ด้วยอำานาจที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ 
ด้วยปัญญาและความรู้ที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้เพียร 
พยายามนำาลูกๆ ของพระองค์มากเท่าที่ข้าพระองค์ทำาได้มาสู่ความรู้เรื่องพระ
กิตติคุณด้วยความอ่อนโยน ด้วยความรักที่ไม่เสแสร้ง ด้วยเจตนารมณ์อันแน่ว
แน่ และด้วยความเมตตา24 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 139]

ถ�้เร�แบ่งปันพระกิตติคุณให้ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้� ร�งวัล 
ของเร�คือปีติอย�่งยิ่งกับพวกเข�ในอ�ณ�จักรซีเลสเชียล

พวกเราหลายคน ใช้เวลาส่วนใหญ่แสวงหาทรัพย์สมบัติของโลกนี้ที่เราจะ 
ต้องท้ิงไว้เม่ือเราไปจากท่ีน่ี แต่มีจิตวิญญาณอมตะรอบตัวเราผู้ท่ีเราสามารถสอน 
และสร้างแรงจูงใจให้ศึกษาความจริง และปลูกฝังความรู้ในใจพวกเขาว่าพระผู้
เป็นเจ้าทรงพระชนม์ คงไม่มีสมบัติใดในโลกมีค่าต่อเราได้มากขนาดนั้น เพราะ
เราจะได้รับความขอบคุณจากพวกเขาที่นี่และความซาบซึ้งใจชั่วนิจนิรันดร์ใน
โลกที่จะมาถึง นี่คือพันธกิจสำาคัญที่สุด25

นึกดูว่าจะมีความหมายเพียงใดถ้าเราสามารถนับได้ว่าเราเคยโน้มน้าวชาย 
หญิงหลายสิบหลายร้อยคนให้ยอมรับพระกิตติคุณของพระเจ้าแทนท่ีจะเห็นแก่
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ตนเองโดยพยายามช่วยแต่ครอบครัวเล็กๆ ของเราให้รอด ถึงเวลานั้นเราจะ
รู้สึกได้รับพรจริงๆ เราจะชื่นชมความรักและความซาบซึ้งใจของพวกเขาตลอด
กาล26

เราจะเกิดปีติเพียงใดในอีกด้านหน่ึงของม่านเมื่อพบชายหญิงที่ดีเหล่านี้ผู้
ดำาเนินชีวิตตามแสงสว่างที่พวกเขามี โดยพยายามทำาหน้าที่ของตนต่อพระผู้ 
เป็นเจ้า และเนื่องด้วยการติดต่อของเรา เนื่องด้วยความห่วงใยและความเต็ม 
ใจจะแบ่งปันกับพวกเขา พวกเขาจึงได้รับข้อมูลอื่นเกี่ยวกับพระกิตติคุณของ
พระเจ้าและยอมรับศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์พร้อมท้ังเตรียมตัว
เป็นสมาชิกในอาณาจักรซีเลสเชียล ท่านจะมีความสุขเพียงใดหากเวลานั้นมา
ถึง เมื่อท่านยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่เพื่อรายงานถึงช่วง
เวลาไม่กี่ปีที่ท่านดำาเนินชีวิตในความเป็นมรรตัย ถ้าบุตรธิดาเหล่านี้ที่พระบิดา
ทรงรักมากเท่ากับที่ทรงรักเรา ยืนข้างๆ เราและทูลว่า “พระบิดาบนสวรรค์ ชาย 
คนน้ี หญิงคนน้ีเป็นคนแรกท่ีนำาข้อมูลเก่ียวกับความจริงอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ 

“เมื่อเร�มีวิญญ�ณของพระกิตติคุณ เร�จะปร�รถน�ให้ตนส�ม�รถสอนคว�มจริง 
อันรุ่งโรจน์ซึ่งจำ�เป็นต่อคว�มสูงส่งให้ลูกๆ ของพระบิด�ได้ม�กเท่�ที่เร�จะพบเจอ”
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มาให้ข้าพระองค์ ความจริงท่ีเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ปรารถนาจะแสวงหาพระองค์ 
อย่างแรงกล้ามากกว่าแต่ก่อน ชายคนน้ีหรือหญิงคนน้ีคือคนท่ีทำาให้ส่ิงน้ีเป็นพร 
แก่ข้าพระองค์” และนั่นยังไม่หมด

เมื่อถึงเวลานั้น เมื่อท่านผ่านยุคของนิรันดรซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนาน ท่านจะ 
ได้ความรักและความสำานึกคุณจากชายหญิงและเด็กทุกคนท่ีท่านเป็นเคร่ืองมือ
ในการนำาความสุขนิรันดร์มาให้พวกเขา นี่ไม่คุ้มค่าหรอกหรือ เราอาจใช้ชีวิต
ของเราที่นี่และได้เงินมาไม่กี่ร้อยหรือไม่กี่พันดอลลาร์ เราอาจมีฝูงสัตว์เลี้ยง ฝูง 
ปศุสัตว์ บ้านและที่ดิน แต่เราไม่สามารถนำาสิ่งเหล่านี้ไปอีกด้านหนึ่งได้ สิ่ง 
เหล่านี้ไม่จำาเป็นต่อชีวิตนิรันดร์ จำาเป็นต่อเราเฉพาะที่นี่เท่านั้น แต่ถ้าเราได้รับ
ความสำานึกคุณและความรักจากลูกคนอื่นๆ ของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งนั้นจะหลั่ง
ไหลมาสู่เราตลอดกาล คิดดูเถิดว่าสิ่งนั้นจะมีความหมายเพียงใด! เมื่อถึงเวลา
ที่โลกนี้จะได้รับการชำาระให้สะอาดและบริสุทธ์ิด้วยไฟและกลายเป็นอาณาจักร
ซีเลสเชียล ความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลาย สิ่งไม่พึงปรารถนาทุกอย่างจะถูกกวาด
ทิ้งไป และเราจะพอใจอย่างยิ่งที่พบว่าเราได้เป็นเพื่อนกับคนเหล่านั้นที่เรารับใช้
เมื่ออยู่ในความเป็นมรรตัย รับมรดกกับพวกเขา และมีพระเยซูคริสต์พระเจ้า
ของเราทรงนำาทางเราตลอดกาล—นี่ไม่คุ้มค่าหรอกหรือ นี่ไม่ใช่โอกาสอันน่า
ยินดีหรอกหรือ27 [ดู ข้อเสนอแนะ 6 ในหน้า 139]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. ทบทวน “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” (หน้า 129–130) ท่านคิด 
ว่าเหตุใดประธานสมิธจึงกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนา การ 
เป็น “ผู้สอนศาสนาสำาหรับศาสนจักรก่อน” มีความหมายอย่างไรใน
ความคิดของท่าน

2. พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูมอบอะไรให้โลกนอกเหนือจาก “บทเรียน
ทางศีลธรรม” ที่ศาสนาส่วนใหญ่มอบให้ (ดูตัวอย่างได้ที่ หน้า 130–
131)
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3. อ่านหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 131 (ดู คพ. 123:12) ท่านเคยเห็นแบบ
อย่างอะไรบ้างจากคนที่เอาชนะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนจักรโดย
ยอมรับคำาเชื้อเชิญให้ “มาดูเถิด” มีวิธีใดบ้างที่ใช้ได้ผลในการกล่าวเชื้อ
เชิญเช่นนั้น

4. อ่านย่อหน้าที่สามในหน้า 134 ท่านคิดว่าเหตุใดบางครั้งเราจึงลังเลไม่ 
กล้าแบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนบ้าน ขณะศึกษา หน้า 133–135 ให้ 
พิจารณาว่าเราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเอาชนะความลังเลนั้น

5. ขณะศึกษา หัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 135 ให้ไตร่ตรองว่าท่านกำาลังทำาสิ่งที่
พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านทำาเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณหรือไม่ พิจารณา
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติข้อนี้ให้เต็มที่ยิ่งขึ้น
ได้อย่างไร

6. ทบทวน หัวข้อสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 136–138) และนึกถึงคน
แรกที่แนะนำาท่านหรือครอบครัวให้รู้จักพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระเยซูคริสต์ ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อแสดงความสำานึกคุณต่อ 
บุคคลนั้น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: อาโมส 8:11–12; โมไซยาห์ 28:1–3; แอลมา 
26:28–30; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 4:4; 18:10–16

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “เป็นการดีกว่าที่จะยกแนวคิดดีๆ บางอย่างมา 
ทำาให้เกิดการสนทนา—และการเรียนรู้ที่ดี—มากกว่าจะตะลุยสอนทุกคำาใน 
คู่มือ…บรรยากาศท่ีไม่เร่งรีบน้ันจำาเป็นอย่างย่ิงถ้าคุณต้องการให้มีพระวิญญาณ 
ของพระเจ้าสถิตอยู่ในช้ันเรียนของคุณ” (เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “การสอน 
และการเรียนรู้ในศาสนจักร” เลียโฮน� มิ.ย. 2007 หน้า 59)
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ทำ�ส่วนของเร�เพื่อแบ่งปัน
พระกิตติคุณ

มีหล�ยวิธีที่เร�ส�ม�รถมีส่วนร่วมในง�นอันสำ�คัญยิ่งของก�รแบ่งปัน
พระกิตติคุณที่ได้รับก�รฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

นอกจากจะรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ร่วม 48 ปี จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธยัง
รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาสำาหรับศาสนจักรสามครั้งด้วย รวมทั้งสองปีในฐานะ
ประธานคณะเผยแผ่ยุโรป ท่านกระตุ้นสมาชิกศาสนจักรให้เตรียมความพร้อม
ทางวิญญาณสำาหรับการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและยอมรับการเรียก
นั้นเมื่อมาถึง แต่ท่านสอนพวกเขาด้วยว่าพวกเขาไม่จำาเป็นต้องได้รับจดหมาย
เรียกอย่างเป็นทางการให้สั่งสอนพระกิตติคุณ จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็นผู้สอน
ศาสนาตลอดชีวิต ท่านมักเตือนสมาชิกศาสนจักรให้นึกถึงโอกาสมากมายของ
พวกเขาในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนบ้านและมิตรสหาย ท่านกระตุ้น
พวกเขาให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสานุศิษย์พระคริสต์

การรับใช้ของประธานสมิธในคณะเผยแผ่ยุโรปเร่ิมต้นหลังส้ินสุดสงครามโลก 
คร้ังท่ี 1 ได้ไม่นาน เพราะสงคราม จำานวนผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่จึงลดฮวบ 
การพยายามเพิ่มจำานวนมีอุปสรรคเพราะที่นั่นไม่ยอมให้วีซ่าแก่ผู้สอนศาสนา  
หนำาซ้ำาศัตรูของศาสนจักรยังได้กุเรื่องเท็จเกี่ยวกับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ก่อให ้
เกิดอคติที่ยากจะเอาชนะได้ ถึงแม้จะมีข้อจำากัดเหล่านี้ แต่ประธานสมิธยังเชื่อ 
มั่นว่างานจะก้าวไปข้างหน้าเพราะแบบอย่างของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่ีซื่อสัตย์  
ท่านสังเกตว่าเม่ือมีคนรู้จักศาสนจักรมากข้ึน “สมาชิกศาสนจักรจะเป็นท่ีเคารพ 
นับถือเพราะคุณธรรมของพวกเขา” และนักวิจารณ์ “ถอนอคติที่ไม่เป็นธรรม 
อย่างรวดเร็ว โดยเข้ามาสัมผัสวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยตรงในชีวิตประจำาวันของ 
พวกเขา…จากน้ันพวกเขาตัดสินเราตามผลของเรา จากการสังเกตส่วนตัว และ 
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ข้อมูลที่พวกเขาให้มีผลที่ตามมาเพียงอย่างเดียว และผลนั้นเราชื่นชอบเป็นที่ 
สุด1

หลังจากเร่ิมรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ได้ไม่นาน ท่านเขียนถึงสมาชิกของ 
ศาสนจักรในยุโรปโดยเตือนพวกเขาให้นึกถึงหน้าที่รับผิดชอบในการแบ่งปัน 
พระกิตติคุณและช่วยให้งานเจริญก้าวหน้า

“ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าจะทรงโน้มน้าวใจทุกคนที่มีค่าควร 
ให้รับพระกิตติคุณเมื่อพวกเขาเข้าใจ เราจึงต้องพร้อมใจกันเปิดโอกาสให้ตัวเรา 
ได้ทำางานขณะยังมีเวลา ขอให้เราเผยแพร่คำาสอนของพระอาจารย์เพ่ือความรอด 
ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณของคนดีๆ ในเกรทบริเทนและประเทศอื่นๆ ใน
คณะเผยแผ่ยุโรป”2

ไม่กี่เดือนต่อมาท่านเขียนว่า “สมาชิกทุกคนของศาสนจักรควรเบิกบานใน 
การสอนความจริง เราแต่ละคนควรทำาบางสิ่งบางอย่างทุกวันเพื่อนำาแสงสว่าง 
ไปให้เพื่อนมนุษย์ของเรา ทุกคนมีค่าในสายพระเนตรของพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระองค์จะประทานรางวัลให้เราอย่างเพียงพอเพราะเราชี้ทางสว่างให้พวก
เขา เราจะโยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่นไม่ได้”3

หลังกลับจากยุโรปในปี ค.ศ. 1921 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธรายงานในการ 
ประชุมใหญ่สามัญว่า “อคติที่มีต่อเราในอดีตลดลงไปมากแล้วและชายหญิง 
หลายร้อยหลายพันคนรู้ถึงงานท่ีเราทำาอยู่” จากน้ันท่านเตือนวิสุทธิชนให้หาวิธี 
แบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นอยู่เสมอ “ปัญหาของเราคือหาวิธีที่เราจะมอบพระ 
กิตติคุณของพระเจ้าให้คนทั้งปวง นี่คือปัญหาของเรา และด้วยความช่วยเหลือ 
จากเบื้องบนเราจะพบวิธีแก้ไขปัญหา เรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไม่ 
มีวิธีใดที่เราสามารถทำาได้มากกว่าที่เราทำาไปแล้ว ถ้าเราจะทำาตามข้อเรียกร้อง 
ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา”4 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 153]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

สม�ชิกทุกคนของศ�สนจักรมีคว�มรับผิดชอบ 
ในก�รแบ่งปันพระกิตติคุณ

ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซ้ึงยิ่งสำาหรับสิทธิพิเศษของเราในศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์ สำาหรับการเป็นเพื่อนกับชายหญิงของศาสนจักรนี้และศาสนจักรอื่น  
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ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจที่มีเพื่อนมากมายอยู่ในนิกายต่างๆ ของโลก กระจัดกระจาย 
อยู่ในท่ีต่างๆ ข้าพเจ้าซาบซ้ึงใจสำาหรับมิตรภาพเหล่าน้ัน แต่ข้าพเจ้าจะไม่พอใจ 
จนกว่าจะสามารถแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขายังไม่ได้รับ5

เราส่งผู้สอนศาสนาไปยังประชาชาติต่างๆ ของแผ่นดินโลกเพ่ือประกาศพระ 
กิตติคุณดังเปิดเผยในยุคสุดท้ายนี้ แต่หน้าที่ของเรายังไม่หมด ตรงประตูมีบุตร
ธิดาที่ประเสริฐหลายร้อยหลายพันคนของพระบิดาบนสวรรค์รอเราอยู่ พวกเขา 
อยู่ท่ามกลางเรา เราเป็นเพื่อน แต่เราไม่สอนพวกเขาเท่าที่ควรเกี่ยวกับพระ 
กิตติคุณที่เรารู้ว่าเป็นเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันนำาไปสู่ความรอด ฝ่าย 
ประธานศาสนจักรกำาลังทำาทุกอย่างที่อยู่ในอำานาจของพวกท่าน พวกท่านอุทิศ 
เวลาระหว่างวัน และบ่อยครั้งจนดึกดื่นเพื่อประโยชน์ของศาสนจักร เจ้าหน้าที่ 
ชั้นผู้ใหญ่ผู้ร่วมงานกับพวกท่านเต็มใจสละเวลาเดินทางไปสอนวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายและนำาพระกิตติคุณไปให้ลูกๆ ของพระบิดา ประธานสเตค สมาชิก 
สภาสูง อธิการวอร์ด และผู้ช่วยของพวกเขาทำางานไม่หยุดหย่อนเพ่ือเป็นพรแก่ 
ผู้คน และรางวัลของพวกเขาแน่นอน แต่เรากำาลังทำาทุกอย่างที่เราพึงทำาหรือไม่ 
ทั้งน้ีเพื่อว่าเมื่อเรายืนอยู่หน้าบัลลังก์ของพระบิดาบนสวรรค์พระองค์จะตรัสว่า
เราได้ทำาหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ ลูกๆ ของพระองค์ครบถ้วนแล้ว6

การเปิดเผยแรกสุดอย่างหนึ่ง…ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
อ่านได้ดังนี้

“บัดนี้ ดูเถิด, งานอัศจรรย์กำาลังจะออกมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์;…

“ฉะนั้น, หากเจ้ามีความปรารถนาจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ได้รับเรียกมา 
ยังงาน.” [คพ. 4:1, 3]

ท่านไม่จำาเป็นต้องได้รับเรียกให้เข้าสู่สนามเผยแผ่เพื่อประกาศความจริง  
เริ่มกับคนที่อยู่ข้างบ้านโดยกระตุ้นให้พวกเขาเกิดความเชื่อมั่น กระตุ้นให้พวก 
เขารักท่านเพราะความชอบธรรมของท่าน และงานเผยแผ่ศาสนาของท่านเริ่ม
ต้นแล้ว

“เพราะดูเถิด ทุ่งขาวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว.” [คพ. 4:4]7

การเผยแพร่ความจริงไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครอ่ืน หากแต่เป็นความรับ 
ผิดชอบของท่านและข้าพเจ้าเพื่อดูว่ามีการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ในความบริสุทธิ์แก่ลูกหลานมนุษย์ นี่ไม่ทำาให้ท่านรู้สึกปลาบปลื้มหรอกหรือ8
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มีโอกาสมากมายสำาหรับเราทุกคน ข้าพเจ้าใคร่ขอเน้นงานเผยแผ่ศาสนาของ 
เราแต่ละคนในหมู่เพื่อนบ้านของเรา เราจะแปลกใจ ถ้าเราทำาสุดความสามารถ 
ว่ามีคนมากมายสนใจ คนเหล่าน้ันไม่เพียงจะขอบคุณเราเพราะเรานำาความจริง
ไปให้พวกเขาและเปิดตาให้มองเห็นรัศมีภาพและพรท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรง
เตรียมไว้เท่านั้น แต่พวกเขาจะรักเราและขอบคุณเราตราบนิจนิรันดร์

มีหลายอย่างที่พระเจ้าทรงมอบให้เราซึ่งคนอื่นยังไม่ได้รับ แน่นอนว่าเราจะ 
เห็นแก่ตัวไม่ได้ ในใจเราพึงมีความปรารถนาจะแบ่งปันความจริงอันน่ายินดีแห่ง 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้จิตวิญญาณทุกจิตวิญญาณเท่าที่เป็นไปได้9

ดังนั้น ขณะก้าวไปข้างหน้า เราแต่ละคนจึงมีอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านและมิตร 
สหายของเรา เราจงอย่าเหนียมอายเกินไป เราไม่จำาเป็นต้องรบกวนพวกเขา แต่ 
จงทำาให้พวกเขารู้สึกและเข้าใจว่าเราไม่ได้สนใจที่จะทำาให้พวกเขาเป็นสมาชิก
ศาสนจักรเท่านั้น แต่สนใจจะนำาพวกเขาเข้ามาในศาสนจักรเพื่อพวกเขาจะได้
รับพรเดียวกันกับที่เราได้รับ10 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 153]

ถ้�เร�ดำ�เนินชีวิตเป็นแบบอย�่ง อิทธิพลของเร� 
จะกระตุ้นผู้อื่นให้อย�กเรียนพระกิตติคุณ

พึงระลึกว่า เราทุกคนมีความรับผิดชอบ เราอาจไม่ได้รับเรียกสู่หน้าที่บาง 
อย่างที่ชัดเจน แต่ทุกละแวกบ้านที่เราอยู่มีโอกาสให้เราแต่ละคนฉายวิญญาณ 
แห่งสันติ ความรัก ความสุขเพ่ือในท่ีสุดแล้วผู้คนจะเข้าใจพระกิตติคุณและรวม 
เข้ามาในฝูง11

เมื่อไม่กี่วันก่อน ซิสเตอร์ท่านหนึ่งของเราไปเที่ยวทางภาคตะวันออกและ 
สนทนากับชายที่มีการศึกษาดีคนหนึ่ง เขาบอกเธอว่า “ผมเชื่ออย่างที่คุณเชื่อ
ไม่ได้แต่ผมปรารถนาว่าผมจะสามารถเชื่อได้ นั่นเป็นเรื่องดีครับ” เป็นเช่นนั้น
กับลูกๆ จำานวนมากของพระบิดาผู้สังเกตเห็นลักษณะพิเศษของงานนี้และเฝ้า
ดูการกระทำาของชายหญิงผู้น้อมรับความจริง พวกเขาเต็มไปด้วยความพิศวง
ต่องานที่สำาเร็จลุล่วง และสันติตลอดจนความสุขอันเกิดแก่ผู้เชื่อที่จริงใจ พวก
เขาปรารถนาจะมีส่วนในงานนั้นเช่นกัน พวกเขามีได้ถ้าพวกเขามีศรัทธา12

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นบ่อยครั้ง และข้าพเจ้าคิดพวกท่านส่วนใหญ่ที่มีประสบ- 
การณ์งานเผยแผ่มาแล้วจะยืนยันคำาพูดของข้าพเจ้าได้ว่าไม่มีชายที่ดีหรือหญิง 
ท่ีดีคนใดมาอยู่ใต้อิทธิพลของสมาชิกท่ีซ่ือสัตย์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
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แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแล้วจะไม่ยกย่องสรรเสริญส่ิงท่ีพวกเขาสังเกตเห็นขณะ 
อยู่กับพวกเรา เมื่อพวกเขาจากเราไป บางครั้งจะพูดไปต่างๆ นานา แต่ขณะ
พวกเขาอยู่ใต้อิทธิพลนั้นที่มาจากพระเจ้า ซึ่งผู้รับใช้พระองค์ครอบครอง พวก
เขามักพอใจจะยกย่องสรรเสริญสิ่งที่พวกเขาเห็นและรู้สึก13

ปฏิปักษ์ใช้ความพยายามสุดความสามารถเพ่ือขัดขวางการเผยแผ่ความจริง 
ของพระกิตติคุณ หน้าที่ของท่านและข้าพเจ้าคือใช้ไหวพริบ ความรักฉันพี่น้อง  
และศรัทธาเอาชนะอคติท่ีปฏิปักษ์หว่านไว้ในใจลูกๆ ของพระบิดา ทำาลายทัศนะ 
ผิดๆ ท่ีมีอยู่ในบางคนแม้ในจิตใจชายท่ีดีและหญิงท่ีดี จงสอนพระกิตติคุณของ 
พระเจ้าแก่พวกเขา พระกิตติคุณซึ่งเป็นเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันนำาไปสู่
ความรอดของคนทั้งปวงที่เชื่อและปฏิบัติตาม14

ข้าพเจ้าคิดว่าองค์กรใหญ่นี้ที่เราเป็นส่วนหนึ่งควรจะเป็นแบบอย่างให้คนใน 
ละแวกบ้านของเราท่ีไม่เป็นสมาชิกศาสนจักรได้เห็นงานดีของเราจนต้องสรรเสริญ 
พระนามของพระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนั้นเกี่ยวกับงานนี้ ทั้งหมด

“ทุกละแวกบ้�นที่เร�อยู่มีโอก�สให้เร�แต่ละคน 
ฉ�ยวิญญ�ณแห่งสันติ คว�มรัก คว�มสุข”
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ที่เราต้องทำาคือเป็นแบบอย่าง เป็นชายที่ดีและหญิงที่ดี พวกเขาจะสังเกตเห็น 
ต่อจากนั้นพวกเขาอาจจะเปิดโอกาสให้เราได้สอนสิ่งที่พวกเขาไม่รู้15

ถ้าเรา ในฐานะสมาชิกของศาสนจักรรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ถ้า 
เราให้ความสำาคัญต่อความจริงอย่างที่เราควรทำา ถ้าชีวิตเราสอดคล้องกับความ 
งดงามของคำาสอน จนเพื่อนบ้านของเราสังเกตเห็นความประพฤติของเราและ 
ได้รับการกระตุ้นให้แสวงหาความจริง แสดงว่าเราทำางานเผยแผ่ศาสนาได้อย่าง
ยอดเยี่ยม16 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 153]

เร�มีส่วนร่วมในง�นเผยแผ่ศ�สน� 
โดยช่วยเตรียมผู้สอนศ�สน�ในอน�คตและ 
สนับสนุนพวกเข�ระหว่�งทำ�ง�นเผยแผ่

พันธกิจของเราไม่เพียงสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และดำาเนินชีวิต 
ตามพระกิตติคุณเท่าน้ัน แต่พันธกิจของเราคือส่งบุตรธิดาออกไปในโลกเป็นคร้ัง 
คราวตามที่พวกเขาได้รับเรียก ให้ทำางานในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนจักร  
เม่ือพวกเขาไปพวกเขาควรได้รับการอบรมจนม่ันคงไม่ยอมอ่อนข้อให้การล่อลวง 
ของปฏิปักษ์ พวกเขาควรบริสุทธิ์ มีคุณธรรม และมีความชอบธรรมในชีวิต
เท่าที่จะเป็นไปได้ จากนั้นคนที่พวกเขาติดต่อด้วยจึงจะรู้สึกถึงอิทธิพลที่อยู่กับ
พวกเขา พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสถิตในวิหารที่ไม่สะอาด แต่
พระวิญญาณของพระองค์จะสถิตอยู่กับคนที่รักษาตนให้สะอาดและน่ารัก

ฉะนั้น ขอให้เรา [เลี้ยงดู] บุตรธิดาของเราภายใต้อิทธิพลแห่งพระวิญญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้า17

อย่าปล่อยให้ลูกๆ ของเราเติบโตโดยไม่ได้สอนหลักธรรมพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์แก่พวกเขา อย่ารอส่งพวกเขาไปเรียนความหมายของพระกิตติคุณ 
ในสนามเผยแผ่ ข้าพเจ้าจำาได้สมัย [เป็นผู้สอนศาสนา] ทางภาคใต้เม่ือประมาณ 
ห้าสิบห้าถึงหกสิบปีที่แล้ว ชายคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวใหญ่พูดว่า “ผมไม่รู้ 
จะพูดอะไรดี ผมไม่รู้จะบอกคนเหล่านี้ว่าอย่างไร”

“ทำาไมล่ะ” บราเดอร์คนหน่ึงถาม “สอนพระคัมภีร์ไบเบิลพวกเขาสิ ไปหยิบ 
พระคัมภีร์ไบเบิลของคุณมา และอ่านปฐมกาล” เขากล่าว “ผมไม่รู้ว่าปฐมกาล 
อยู่ตรงไหนในพระคัมภีร์ไบเบิล” แต่เขาออกจาก…บ้านวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
มาแล้วเพื่อนำาข่าวสารแห่งชีวิตและความรอดไปให้คนเหล่านั้นทางภาคใต้ อย่าง 

บ ท ที่  1 3



149

ไรก็ดี ไม่นานหลังจากนั้นความคิดของเขาเปลี่ยนไป เขาได้รับประจักษ์พยาน 
เกี่ยวกับความจริงผ่านการศึกษาและการสวดอ้อนวอน เขารู้ว่าพระกิตติคุณอยู่ 
ที่นี่ เขาสามารถยืนด้วยลำาแข้งของตนเองและแสดงประจักษ์พยานอย่างคล่อง 
แคล่วว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง18

ข้าพเจ้าประทับใจความสำาคัญของการเตรียมตัวทำางาน เด็กหนุ่มคนหนึ่ง
ต้องไม่เพียงแสดงความปรารถนาจะทำาเพราะเชื่อพ่อแม่จึงทำาตามสิ่งที่ท่าน 
อยากให้ทำา แล้วออกไปสู่โลก และสั่งสอนพระกิตติคุณเท่านั้น เขาต้องไม่เพียง
ตอบรับการเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ตามที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำาเป็นครั้ง
คราว ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ แต่เขาจำาเป็นต้องทำาตนให้มีคุณสมบัติคู่ควร 
กับงาน ค้นคว้าพระคัมภีร์ และเรียนสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขารู้ สิ่งสำาคัญ
คือบุตรธิดาของเราต้องตั้งมั่นในศรัทธาและรู้ดังท่ีพ่อแม่รู้ว่านี่คืองานของพระ
บิดา…

ชายสิบสองคนที่มีคุณสมบัติเหมาะกับงานน้ีมีค่าในสนามเผยแผ่ยิ่งกว่าหน่ึง
ร้อยคนที่ไม่รู้ความจริงอะไรเลยและตัวเขาต้องได้รับการสอนก่อนจึงจะสามารถ
อธิบายความจริงให้ผู้อื่นฟังได้

น่ีคืองานของพระบิดาและเราจะทำาเล่นไม่ได้ งานน้ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรับเรา ขอ 
ให้เรา…พยายามสร้างศรัทธาในลูกหลานของเรา เพื่อพวกเขาจะยินดีตอบรับ
การเรียกทุกครั้ง และรู้สึกในส่วนลึกของจิตวิญญาณจนพวกเขาพูดว่า “ผม
พร้อมจะไปทุกท่ีท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงปรารถนาให้ผมไป”19 [ดู ข้อเสนอแนะ 
4 ในหน้า 153]

ข้าพเจ้าวิงวอน…ขอให้เราส่งบุตรธิดาของเราเข้าสู่สนามเผยแผ่…ข้าพเจ้า 
รู้สึกปีติยินดีที่ได้เห็นชายหญิงอดออมและวางแผนให้ลูกๆ ของพวกเขาได้เข้า 
ไปในโลก ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ชายหนุ่มคนหนึ่ง…ออกไปในสนามเผยแผ่  
และน้องสาวสองคนของเขา…กำาลังส่งเงินเดือนเพียงเล็กน้อยของพวกเธอไป 
ให้เขาส่วนหน่ึงเพ่ือเขาจะได้รับพรของงานเผยแผ่ เขาเป็นคนแรกของครอบครัว 
ใหญ่ที่เข้าสู่สนามเผยแผ่เพื่อเผยแพร่ความจริง…ข้าพเจ้ารู้ถึงปีติที่จะเข้ามาใน 
ใจสตรีท่ีแสนดีทั้งสองนั้นผู้มีศรัทธาจะมอบรายได้ของพวกเธอให้พ่ีชายท้ังนี้ 
เพ่ือเขาจะได้รับใช้พระเจ้าในสนามเผยแผ่ พวกเธอจะได้รับพรท่ีมาจากการสอน 
พระกิตติคุณ เท่าที่อยู่ในวิสัยจะรับได้โดยไม่ต้องออกไปรับใช้ด้วยตนเอง20

ข้าพเจ้ากำาลังนึก…ถึงตัวแทนของเราในสนามเผยแผ่ กระจัดกระจายอยู่ท่ัว 
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ทุกภาคของประเทศนี้และในต่างแดนบางแห่ง จงสวดอ้อนวอนให้พวกเขา พี่ 
น้องทั้งหลาย พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า พวกเขาต้องการ 
ศรัทธาและคำาสวดอ้อนวอนของท่าน จงเขียนถึงพวกเขาและให้กำาลังใจพวกเขา 
เพื่อว่าเมื่อพวกเขาได้รับจดหมายจากทางบ้านพวกเขาจะรู้ว่าเราระลึกถึงพวก
เขาเสมอ21

เร�มีส่วนร่วมในง�นเผยแผ่ศ�สน�โดย 
เตรียมตัวเร�ให้พร้อมรับใช้ง�นเผยแผ่

อีกไม่นานจะมีการขอร้องให้ชายหญิงท่ีมีความสามารถในศาสนจักรนี้ออก 
ไปสอนความจริงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่เคยกีดกันเราก่อนหน้านี้ ถ้าเรา 
อยากมีปีตินิรันดร์ในอาณาจักรของพระบิดากับคนที่พระองค์ประทานแก่เราที่ 
นี่ เราต้องไม่เห็นแก่ตนเองในชีวิตเรา เราจงเตรียมรับงานนี้ ออกไปในโลกและ 
ประกาศความจริงเมื่อโอกาสมาถึง เราต้องเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระ
บิดาเพื่อดึงลูกๆ ของพระองค์กลับมาหาพระองค์โดยสอนความสวยงามของ
พระกิตติคุณให้พวกเขา22

ไม่ก่ีปีก่อนเพ่ือนหลายคนของข้าพเจ้าร่ำารวย พวกเขามีส่ิงจำาเป็นในชีวิต และ 
สิ่งของฟุ่มเฟือยมากมาย เมื่อมีประกาศให้พวกเขาไปสนามเผยแผ่ บางคนพูด
ว่า “ผมทิ้งธุรกิจไปไม่ได้หรอก ผมอยู่ไม่ได้แน่ถ้าผมไปแล้วทิ้งสิ่งที่ผมมี” แต่
ธุรกิจกลับทิ้งพวกเขาไป สิ่งที่พวกเขาคิดว่าถ้าไม่มีแล้วตนเองจะอยู่ไม่ได้กลับ
หายไปจากการควบคุมของพวกเขา วันนี้ชายเหล่านี้หลายคนคงจะมีความสุข
ถ้าพวกเขาสามารถย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนได้ และถ้าตอนนั้นพวกเขาได้รับ
เรียกให้ไปรับใช้พระเจ้า พวกเขาคงจะพูดว่า “ผมจะปรับกิจการของผม ผม
ยินดีที่ผมมีโอกาสเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจแห่งชีวิตและความรอด”

…ลองนึกถึงโอกาสและสิทธิพิเศษของเรา การได้นั่งอยู่ในบ้านคนซื่อสัตย์
ของโลกและสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่พวกเขา นึกดูสิว่ามีความ 
หมายเพียงใดเมื่อได้นั่งกับชายผู้ไม่มีสิทธิอำานาจจากเบื้องบน สอนแผนแห่ง 
ความรอดแก่พวกเขา และอธิบายวิธีที่พวกเขาจะได้รับพรแห่งสิทธิอำานาจจาก
เบื้องบนซึ่งท่านได้รับอยู่

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพวกเราบางคนเห็นแก่ตัว เราดีใจท่ีได้รับพรของเรา เรามีความ 
สุขท่ีตัวเราแวดล้อมไปด้วยความสะดวกสบายของชีวิตและได้คบหากับชายหญิง 
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ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะพบได้ในโลก จนเราลืมหน้าท่ีของเราต่อผู้อ่ืน เราจะมีความสุข
เพียงใดถ้าเราจะพยายามเป็นอิทธิพลดีมากข้ึนในโลกโดยปฏิบัติศาสนกิจต่อค น
ที่ยังไม่เข้าใจพระกิตติคุณของพระเจ้า

พวกเราหลายคนเลยวัยกลางคนมาแล้ว พวกเราหลายคนกำาลังทำางานของ
เราให้สำาเร็จลุล่วง ศาสนจักรต้องการผู้สอนศาสนาในสนาม ชายที่เข้าใจพระ
กิตติคุณและยินดีสละชีวิตเพ่ือพระกิตติคุณหากต้องเป็นเช่นน้ัน และเม่ือข้าพเจ้า
พูดว่าเราต้องการผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าหมายความว่าโลกต้องการพวกเขา23

สนามเผยแผ่ศาสนาของเราอยู่ตรงหน้าเรา บุตรธิดาของพระบิดาต้องการเรา
…มีชายหญิงหลายพันคนในศาสนจักรนี้ที่สามารถสอนพระกิตติคุณได้และ
จะมีความสามารถมากขึ้นโดยทำาหน้าที่ของพวกเขาในสนามเผยแผ่ พวกเขา
จะได้รับพรโดยมีทรัพย์สินเงินทองเพียงพอท่ีจะพาพวกเขาไปทำางานท่ีพระเจ้า
ทรงต้องการให้เราทำา24

“มีช�ยหญิงหล�ยพันคนในศ�สนจักรนี้ที ่ส�ม�รถสอ นพระกิตติคุณได้
และจะมีคว�มส�ม�รถม�กขึ้นโดยทำ�หน้�ที่ของพวกเข�ในสน�มเผยแผ่”
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บัดนี้เวลาอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อจะนำาสิ่งกีดขวางออกไปและทลายร้ัวท่ีกั้นไม่ 
ให้เผยแผ่พระกิตติคุณ เมื่อสุรเสียงของพระเจ้าจะมาถึงท่าน ผ่านผู้รับใช้ของ 
พระองค์ว่า “จงเตรียมเข้าไปในโลกและสั่งสอนพระกิตติคุณ” อย่าทำาอย่างที่ 
โยนาห์ทำา อย่าพยายามซ่อนตัวหรือว่ิงหนีจากหน้าท่ีของท่าน อย่าแก้ตัวว่าท่าน 
ไปไม่ได้เพราะไม่มีทรัพย์สินเงินทองท่ีจำาเป็นต้องใช้ อย่าให้เร่ืองไร้สาระมาบดบัง 
วิสัยทัศน์ของท่านอันจะทำาให้ท่านมองไม่เห็นชีวิตนิรันดร์ในที่ประทับของพระ 
บิดาบนสวรรค์ ซึ่งจะมาได้ด้วยศรัทธาและการอุทิศตนต่ออุดมการณ์ของพระ 
องค์เท่านั้น ขอให้ชายทุกคนจัดบ้านให้เป็นระเบียบ ขอให้ชายทุกคนที่ดำารง 
ฐานะปุโรหิตวางระเบียบตน เมื่อการเรียกมาจากผู้รับใช้ของพระเจ้า โดยบอก
เขาให้ออกไปสู่โลกเพื่อสอนความจริง เตือนลูกหลานมนุษย์ตามที่พระบิดาทรง
เรียกร้องให้เตือน จงอย่ามีใครซ่อนเรื่องไร้สาระบางอย่างไว้ข้างหลังเพื่อจะถูก
กลืน ถ้าไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ ก็เป็นเรื่องไร้สาระของโลก [ดู โยนาห์ 1:1–17.]25

งานนี้ไม่ง่ายเลย การได้รับเรียกให้จากคนที่เรารักไปสู่โลกอาจไม่ใช่เรื่องน่า 
ยินดี แต่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านว่างานนี้จะซื้อสันติและความสุขเกินความเข้าใจ 
ทั้งหมดให้คนที่ซื่อสัตย์ ให้คนเหล่านั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเรียกร้องจากพวกเขา 
และจะเตรียมพวกเขาเพื่อว่าในเวลาที่เหมาะสม เมื่องานของชีวิตเสร็จสิ้น พวก 
เขาจะยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระผู้รังสรรค์ และพระองค์ทรงยอมรับพวกเขา 
เพราะสิ่งที่พวกเขาทำา26

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพระวิญญาณของพระองค์สถิตอยู่ทั่ว [ศาสนจักร]  
ขอให้ความรักของลูกๆ ของพระบิดาอยู่ในใจเรา ขอให้เรารู้สึกถึงความสำาคัญ 
ของพันธกิจเราในโลก ขณะกำาลังไขว่คว้าสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา สิ่งที่ให้เรายืมใน
ฐานะผู้พิทักษ์เท่านั้น เพื่อเราจะไม่ลืมของประทานอันประมาณค่ามิได้ สิทธิ
พิเศษอันประมาณค่ามิได้ ภายในรัศมีที่เราเอื้อมถึง ของการสอนพระกิตติคุณ
และการช่วยจิตวิญญาณของลูกหลานมนุษย์ให้รอด27 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 หน้า 
153]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

บ ท ที่  1 3
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1. ไตร่ตรองถ้อยคำาของประธานสมิธใน “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” 
(หน้า 143–144) ท่านคิดว่าเหตุใดประธานสมิธจึงมองในแง่ดีเกี่ยวกับ 
งานเผยแผ่ศาสนาในยุโรปแม้ท่านจะเผชิญการต่อต้าน แบบอย่างของ 
ประธานสมิธช่วยท่านได้อย่างไรถ้าสมาชิกครอบครัวหรือมิตรสหายของ
ท่านปฏิเสธคำาเชื้อเชิญของท่านให้เรียนพระกิตติคุณ

2. ทบทวนหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 144–146) ท่านพบวิธีใดที่ใช้ได้
ผลที่สุดในการพยายามแบ่งปันพระกิตติคุณกับเพื่อนบ้านและมิตรสหาย

3. ขณะอ่านหัวข้อท่ีเร่ิมต้นในหน้า 146 ให้นึกถึงเหตุการณ์หน่ึงท่ีท่านทราบ 
เมื่อแบบอย่างของสมาชิกศาสนจักรจูงใจคนบางคนให้อยากเรียนรู้มาก 
ขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักร มีเหตุผลอะไรอีกบ้างที่แสดงว่าการดำาเนินชีวิต 
ตามมาตรฐานของศาสนจักรสำาคัญมากในงานเผยแผ่ศาสนา

4. ในหน้า 148–150 ให้หาสิ่งที่ผู้มุ่งหวังจะเป็นผู้สอนศาสนาจำาเป็นต้องทำา 
เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิญญาณสำาหรับงานเผยแผ่ (ดู คพ. 4 ด้วย) 
บิดามารดาจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยบุตรธิดาของตนเตรียมตัว โควรัม
ฐานะปุโรหิตและพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์จะช่วยได้อย่างไร

5. ทบทวนหัวข้อสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 150–152) “เรื่องไร้สาระ”  
อะไรบ้างที่อาจขัดขวางเราไม่ให้รับใช้งานเผยแผ่ พรใดบ้างที่มาจากการ
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาอาวุโส ไตร่ตรองส่ิงท่ีท่านจำาเป็นต้องทำาเพ่ือเตรียม 
ตัวรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 5:14–16; มาระโก 16:15–16; 1 ทิโมธี 
4:12; แอลมา 17:2–3; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 31:1–8; 38:40–41

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “เมื่อท่านใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้ 
เรียนมักจะเข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณได้ดีขึ้นและจำาได้มากขึ้น วิธีการที่คัด 
เลือกมาอย่างระมัดระวังจะทำาให้หลักธรรมชัดเจนขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และจำา
ง่ายขึ้น” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 89)

อ้�งอิง
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วิธีแบ่งปันพระกิตติคุณ
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ก�รพย�ย�มแบ่งปันพระกิตติคุณของเร�เกิดผล 
สูงสุดถ�้เร�รักพี่น้องช�ยหญิงของเร� 

และมีคว�มเป็นเพื่อนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ในการพยายามแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย จอร์จ  
อัลเบิร์ต สมิธทำาตามคำากล่าวนี้จากข้อบัญญัติส่วนตัวของท่าน “ข้าพเจ้าจะไม่ 
พยายามบังคับใครให้ดำาเนินชีวิตตามอุดมคติของข้าพเจ้าแต่จะรักจนพวกเขา 
ทำาสิ่งถูกต้อง”1 ท่านรู้สึกว่าวิธีที่ใช้ได้ผลที่สุดในการแบ่งปันพระกิตติคุณคือ 
มองหาคุณงามความดีในคนที่นับถือศาสนาอ่ืนและจากนั้นให้เสนอตัวแบ่งปัน 
ความจริงเพิ่มเติมของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์ด้วยใจ 
กล้าทว่าอ่อนโยน ท่านเล่าประสบการณ์ต่อไปนี้ขณะท่านเป็นประธานคณะเผย 
แผ่ยุโรป

“วันหน่ึงข้าพเจ้ากำาลังโดยสารรถไฟ คนท่ีน่ังคู่กับข้าพเจ้าคือบาทหลวงนิกาย 
เพรสไบทีเรียน สุภาพบุรุษนิสัยดีที่น่าคบมาก เมื่อเขาเปิดโอกาสให้พูด ข้าพเจ้า 
จึงบอกเขาว่าข้าพเจ้าเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 
สุดท้าย เขาแปลกใจมากและมองดูข้าพเจ้าด้วยความฉงน เขาถามว่า ‘คุณไม่ 
อายตัวเองหรอกหรือที่คุณเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น’

“ข้าพเจ้ายิ้มให้เขา และตอบว่า ‘พี่ชายครับ ผมคงอายตัวเองแน่ถ้าไม่ได้ 
เป็นสมาชิกของกลุ่มน้ัน รู้อย่างท่ีผมรู้’ น่ันเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะพูด 
คุยกับเขาและอธิบายบางอย่างที่เราเชื่อ…

“ชายผู้น้ีเป็นคนดีท่ีไม่เข้าใจเก่ียวกับส่ิงท่ีเราพยายามทำาอยู่ เราไม่ได้อยู่ท่ีน่ัน 
เพ่ือให้เขาเศร้าโศกหรือรันทดใจ เรากำาลังพยายามช่วยเขา ขณะพูดคุยกันข้าพเจ้า 
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“เร�ปร�รถน�จะทำ�ดีต่อคนทั้งปวง และช่วยให้คนทั้งปวงเข้�ใจแผนแห่งชีวิต 
และคว�มรอดที่พระเจ้�ทรงเปิดเผยในยุคสุดท้�ยนี้”

พูดกับเขาว่า ‘คุณเข้าใจผิดเก่ียวกับจุดประสงค์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศนี้ ผมอยู่ที่นี่ในฐานะตัวแทนคนหนึ่งของ 
ศาสนจักร และถ้าคุณจะยอมให้ผมเล่าบางอย่าง ผมคิดว่าคุณจะรู้สึกดีต่อเรา
มากข้ึน’ ข้าพเจ้าบอกว่า ‘อันดับแรก เรากำาลังขอให้คนดีๆ อย่างคุณเก็บรักษา 
ความจริงอันน่าช่ืนชมยินดีท้ังหมดท่ีคุณได้มาในศาสนจักรของคุณ ท่ีคุณซึมซับ 
จากพระคัมภีร์ของคุณ เก็บรักษาทั้งหมดไว้ เก็บรักษาการอบรมดีๆ ทั้งหมด 
ท่ีคุณได้รับในสถาบันการศึกษาของคุณ ความรู้และความจริงท้ังหมดท่ีคุณได้จาก 
ทุกแหล่ง เก็บรักษา…ทุกอย่างที่ดีในตัวคุณที่มาถึงคุณอันเนื่องจากครอบครัว 
ที่รักของคุณ เก็บรักษาความรักและความสวยงามทั้งหมดที่อยู่ในใจคุณจาก 
การที่คุณได้อยู่ในดินแดนอันสวยงามและยอดเยี่ยมนี้…ทั้งหมดนั้นคือส่วน 
หน่ึงของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ แล้วให้เราน่ังลงและแบ่งปันบางส่ิงบาง 
อย่างกับคุณ สิ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาในชีวิตคุณซึ่งยกระดับชีวิตเราและทำาให้เรามี 
ความสุขมาแล้ว เรามอบให้คุณโดยไม่คิดเงินและไม่คิดราคา ส่ิงเดียวท่ีเราขอให้ 
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คุณทำาคือฟังสิ่งที่เราต้องพูด และถ้าสิ่งนั้นดึงดูดใจคุณ จงยอมรับอย่างเสรี…’

“นั่นคือเจตคติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”2 
[ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 163]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ง�นเผยแผ่ศ�สน�เกิดผลม�กที่สุดเมื่อเร�ทำ�ด้วยคว�มรัก 
และคว�มอ่อนโยน ไม่ใช่ก�รบีบบังคับหรือก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์

พระบิดาบนสวรรค์ของเรา…ทรงส่งเรามาเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลก 
ไม่ใช่เพื่อผลักดันหรือบีบบังคับ แต่เพื่อเชื้อเชิญ “จงตามเรามา” คือสิ่งที่พระ 
ผู้ช่วยให้รอดตรัส “และเราจะให้สันติสุขแก่ท่าน” นั่นคือสิ่งที่พระกิตติคุณสอน 
และนั่นคือการปฏิบัติศาสนกิจของเรา3

จุดประสงค์ของศาสนจักรนี้มิใช่เพื่อกล่าวถ้อยคำาทำาร้ายความรู้สึกของคนที่ 
ไม่เข้าใจเร่ืองต่างๆ ศาสนจักรน้ีไม่ใช่ศาสนจักรท่ีเท่ียววิพากษ์วิจารณ์และจับผิด 
ใครต่อใคร แต่ด้วยวิญญาณของความรักความเมตตาและความปรารถนาจะช่วย 
ตัวแทนศาสนจักรจึงนำาข่าวสารพระกิตติคุณไปให้ประชาชาติต่างๆ ของแผ่น
ดินโลก4

ทุก…นิกายมีชายที่ดีและหญิงที่ดี ความดีที่อยู่ในนิกายต่างๆ เหล่านี้ยึด 
เหน่ียวพวกเขาเข้าด้วยกัน นับเป็นเกียรติอย่างสูงท่ีข้าพเจ้าได้อยู่กับผู้คนในหลาย 
ภูมิภาคของโลกและอยู่ในบ้านของคนมากมายหลายนิกายของโลก ท้ังชาวคริสต์ 
และชาวยิว ข้าพเจ้าเคยอยู่กับ [มุสลิม] ข้าพเจ้าเคยอยู่กับคนท่ีเช่ือในลัทธิขงจ๊ือ 
ข้าพเจ้าอาจพูดถึงคนดีๆ ได้มากมาย ข้าพเจ้าพบคนที่ยอดเยี่ยมในองค์กร 
ทั้งหมดนี้ และข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบใหญ่หลวงเมื่อข้าพเจ้าไปอยู่ท่ามกลาง 
พวกเขา เพื่อข้าพเจ้าจะไม่จ้วงจาบพวกเขา ไม่ทำาร้ายความรู้สึกของพวกเขา 
ไม่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขา เพราะพวกเขาไม่เข้าใจความจริง

ในฐานะตัวแทนของศาสนจักรเรามีหน้าท่ีต้องไปอยู่ท่ามกลางคนเหล่าน้ีด้วย 
ความรัก ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า ในฐานะตัวแทนของพระอาจารย์แห่งสวรรค์ 
และแผ่นดินโลก พวกเขาอาจไม่เห็นคุณค่าเลย พวกเขาอาจไม่พอใจเหมือน 
กำาลังอวดดีและอยุติธรรม แต่นั่นจะไม่เปลี่ยนเจตคติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ 
ไม่ทำาให้พวกเขาทุกข์ใจถ้าข้าพเจ้าทำาได้ ข้าพเจ้าอยากทำาให้พวกเขามีความสุข 
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โดยเฉพาะเมื่อข้าพเจ้านึกถึงโอกาสอันน่าอัศจรรย์ที่มาถึงข้าพเจ้าเพราะการเป็น
สมาชิกในศาสนจักรอันเป็นพรนี้5

การปฏิบัติศาสนกิจของเราคือการทำาด้วยความรักและความอดกลั้น เรา 
ปรารถนาจะทำาดีต่อคนทั้งปวง และช่วยให้คนทั้งปวงเข้าใจแผนแห่งชีวิตและ 
ความรอดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในยุคสุดท้ายนี้6

เราไม่สามารถผลักดันคนหนุ่มสาวเหล่านี้ เพื่อนบ้าน และมิตรสหายของ 
เราให้เข้าในอาณาจักรสวรรค์ด้วยการบริภาษและจับผิดพวกเขา แต่ข้าพเจ้าต้อง 
การบอกท่านว่าเราสามารถรักพวกเขาจนพวกเขาคล้อยตามการนำาทางของพระ 
บิดาในสวรรค์และอาจค่อยๆ นำาพวกเขาไปถึงที่นั่นได้เช่นกัน

นั่นคือสิทธิพิเศษของเรา ความรักคือพลังยิ่งใหญ่ที่มีผลต่อโลกนี้7

ขอให้เราผู้รู้ พวกเราผู้มีประจักษ์พยาน ออกไปอยู่ท่ามกลางชายหญิงเหล่า 
นี้วันแล้ววันเล่าด้วยความรักและความอ่อนโยนโดยไม่เสแสร้ง ไม่ว่าพวกเขาจะ 
อยู่ในศาสนจักรหรือนอกศาสนจักร และหาวิธีสัมผัสใจพวกเขาและนำาพวกเขา
ไปในเส้นทางซึ่งรับประกันว่าพวกเขาจะได้ความรู้เรื่องความจริง8

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้ามีจิตกุศลต่อมนุษย- 
ชาติ มีความอดทนต่อคนที่ทำาผิด และออกไปสอนหลักธรรมอันเรียบง่ายของ 
พระกิตติคุณของพระเจ้าด้วยความรักและความอ่อนโยนเพ่ือเป็นพรแก่จิตวิญ- 
ญาณทุกจิตวิญญาณที่เราติดต่อด้วย9 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 163]

เร�ต้องไม่อ�ยในก�รแบ่งปันสิ่งที่เร�รู้ว่�เป็นคว�มจริง

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบางครั้งเราไม่รู้ซึ้งถึงความสำาคัญของ [พระกิตติคุณ] มากพอ 
เราไม่สอนด้วยความตั้งใจจริงอย่างที่เรียกร้อง10

พระกิตติคุณนี้ของพระเยซูคริสต์คือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันนำาไปสู่ 
ความรอด ดังที่อัครสาวกเปาโลประกาศ [ดู โรม 1:16] นี่คืองานของพระผู้ไถ่  
นี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะได้ความสูงส่งสูงสุดที่พระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์
ทรงประสงค์จะให้ผู้ติดตามพระองค์ได้รับ ข้าพเจ้าไม่ได้พูดอย่างอวดดี แต่ 
ข้าพเจ้าพูดด้วยจิตกุศลต่อลูกๆ ของพระบิดาเราผู้เป็นสมาชิกของศาสนจักร 
อื่น ข้าพเจ้าพูดด้วยความรักต่อบุตรธิดาของพระองค์ผู้ไม่เข้าใจ แต่พระองค์
ทรงบัญชาเราให้พูดเรื่องนี้ นี่คือพระประสงค์ของพระองค์ที่ผู้คนควรรู้11
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ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์  
ข้าพเจ้ารู้ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยไปที่ใด 
แล้วรู้สึกอายเกินกว่าจะเป็นพยานถึงความจริงเหล่าน้ี ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเหตุใด 
ชายคนหนึ่งจึงอายเพราะรู้ความจริงที่คนอื่นไม่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยว 
ข้องกับพระกิตติคุณซึ่งคือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันนำาไปสู่ความรอด12

เราไม่ควรคิดว่าเราโอ้อวดถ้าเราแสดงตนว่ารู้ความจริง เราไม่ควรคิดว่าเรา 
อวดดีถ้าเราพูดกับลูกคนอื่นๆ ของพระบิดาได้ว่า “ฉันรู้ และคุณจะรู้ได้เช่นกัน 
ถ้าคุณปรารถนา”

น่ันคือความสวยงามในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณมิได้มีไว้ 
ให้คนส่วนน้อยรู้ แต่ให้จิตวิญญาณทุกจิตวิญญาณที่เกิดมาในโลกรู้…ปัจจุบัน 
มีคนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ และมีอีกหลายพันคนท่ีรู้ได้ถ้าพวกเขาอยาก 
รู้…คนเหล่าน้ีรู้ได้โดยไม่ต้องพ่ึงเรา แต่พวกเขาพ่ึงเราให้สอนว่าพวกเขาจะรู้ได้ 
อย่างไร13

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราตรัสไว้ในยุคสมัยน้ีของโลกว่าพระกิต- 
ติคุณของพระองค์อยู่บนแผ่นดินโลก และแม้ข้าพเจ้าจะไม่บังคับใครให้ยอมรับ  
แต่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามีอำานาจ ปัญญา และพละกำาลังเพื่อหยิบยื่น 
ให้เพื่อนบ้านเหล่านี้ของเราผู้ไม่เข้าใจความจริง ขอให้เราทำาหน้าที่ของเรา และ
ดึงพวกเขามาสู่คอกของพระอาจารย์ เพื่อพวกเขา กับเรา จะรู้ว่าพระองค์ทรง
พระชนม์14 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 163]

เร�พย�ย�มเพิ่มคว�มสุขและคว�มดีที่ลูกๆ 
ของพระผู้เป็นเจ้�มีอยู่แล้ว

เมื่อมี [คน] ถามข้าพเจ้าว่า “องค์กรที่คุณเป็นสมาชิกนี้มีสิ่งใดบ้าง คุณเป็น 
ห่วงเรื่องอะไรจนถึงกับต้องส่งผู้สอนศาสนาของคุณออกไปทั่วโลก” บางครั้ง 
ข้าพเจ้าตอบว่า “เราต้องการให้คุณทุกคนมีความสุข เราต้องการให้คุณทุกคน
ชื่นชมยินดีเหมือนเรา”15

ผู้สอนศาสนาหลายพันหลายหมื่นคน…ออกไปสู่โลก และด้วยความรัก 
ความเมตตาพวกเขากล่าวกับลูกคนอ่ืนๆ ของพระบิดาจากบ้านหน่ึงไปอีกบ้าน 
หนึ่งว่า

“ขอให้เราบอกเหตุผลกับคุณ ขอให้เราอธิบายบางอย่างท่ีเราม่ันใจว่าจะทำาให้ 
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คุณมีความสุขเหมือนที่ทำาให้เรามีความสุขมาแล้ว!”

นั่นคือประวัติงานเผยแผ่ศาสนาของศาสนจักรซึ่งเราเข้าร่วม16

ข้าพเจ้าจำาได้ ครั้งหนึ่ง ชายคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าหลังจากเราคุยกันครู่ใหญ่
ว่า “จากทั้งหมดที่ผมเรียนรู้มา ศาสนจักรของคุณก็ดีเท่าๆ ศาสนจักรอื่นนั่น 
แหละครับ” ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าเขาคิดว่าเขากำาลังยกย่องชื่นชมเรามาก แต่
ข้าพเจ้ากล่าวกับเขาว่า “ถ้าศาสนจักรที่ผมเป็นตัวแทนอยู่นี้ไม่มีความสำาคัญ 
ต่อลูกหลานมนุษย์มากกว่าศาสนจักรอื่น ผมคงทำาหน้าที่ผิดพลาด เราไม่ได้
มาเพื่อเอาความจริงและคุณธรรมที่คุณมีไปจากคุณ เราไม่ได้มาเพื่อจับผิดคุณ
หรือวิพากษ์วิจารณ์คุณ…จงเก็บรักษาความดีทั้งหมดที่คุณมี และให้เรานำา
ความดีมาให้คุณมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อคุณจะมีความสุขมากขึ้นและทั้งนี้เพื่อคุณจะ
พร้อมเข้าสู่ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา” [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ใน
หน้า 163]

…ในสมัยท่ีพระผู้ช่วยให้รอดประทับบนแผ่นดินโลก ในความเรืองโรจน์แห่ง 
เวลา มีศาสนจักรอื่นๆ มีหลายนิกายและหลายพวก พวกเขาเชื่อว่าพวกเขา 
กำาลังรับใช้พระเจ้า ธรรมศาลาใหญ่โตของยูเดียเต็มไปด้วยชายที่เชื่อว่าพวกเขา 
มีสิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิต พวกเขาปฏิบัติตามคำาสอนของอับราฮัมและโมเสส 
ตามที่พวกเขาคิด พวกเขายังคงประกาศการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดของ 
โลก พวกเขากระตุ้นชายหญิงให้ทำางานแห่งความชอบธรรม พวกเขาสร้างพระ 
วิหาร และบ้านแห่งการนมัสการ พวกเขาสร้างอนุสาวรีย์ให้ศาสดาพยากรณ์ 
ผู้แสดงประจักษ์พยานถึงการดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า บางคนถูกสังหารและ 
ผนึกประจักษ์พยานด้วยเลือดแห่งชีวิตของพวกเขา คนเหล่านี้คือคนที่พระผู ้
ช่วยให้รอดเสด็จมาหา…มีความดีมากมายในพวกเขา มีชายหญิงที่ดีมากมาย
ในบรรดาพวกเขา มีความชอบธรรมมากมายในบรรดาคนเหล่านั้น พระผู้ช่วย
ให้รอดมิได้เสด็จมาเพื่อพรากคุณงามความดี ไปจากพวกเขา เมื่อทรงปรากฏ
พระองค์ท่ามกลางคนเหล่านี้ มิใช่เพื่อกล่าวโทษพวกเขา แต่เพื่อเรียกพวกเขา
มาสู่การกลับใจ เพื่อเรียกพวกเขาออกจากความผิดและกระตุ้นพวกเขาให้เก็บ
รักษาความจริงทั้งมวลที่พวกเขาครอบครองไว้

…เมื่อเราประกาศต่อครอบครัวมนุษย์ เช่นที่เราทำา ว่ามนุษย์ละทิ้งความ 
เชื่อจากพระกิตติคุณ เราไม่ได้ประกาศบางสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลก เมื่อเรา 
พูดว่าชายหญิงที่ดีถูกชักนำาให้ทำาและเชื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราไม่ได้พูดเช่นนั้น 
เพ่ือประณาม เราไม่ได้กล่าวด้วยความปรารถนาจะทำาร้าย แต่เรากล่าวด้วยความ 

บ ท ที่  1 4



161

ปรารถนาว่ามนุษย์จะฉุกคิดนานพอเพื่อสำารวจตนเอง เพื่อดูว่าพวกเขากำาลังไป 
ทางไหน และอะไรจะเป็นจุดหมายสุดท้ายของพวกเขา17

โอ้! เพื่อเราจะสามารถทำาให้มนุษยชาติเข้าใจความรู้สึกของเราได้ เพื่อพวก 
เขาจะตระหนักว่าเราไม่ปรารถนาจะตัดโอกาสของพวกเขา แต่เพื่อพวกเขาจะรู้ 
สึกว่าเราส่งใจไปถึงพวกเขาด้วยความรักความอ่อนโยน ไม่ใช่ด้วยความปรารถนา 
จะทำาร้าย พันธกิจของเราในโลกคือเพ่ือช่วยจิตวิญญาณให้รอด เพ่ืออวยพรพวก 
เขา เพ่ือวางพวกเขาไว้ในสภาพท่ีจะกลับไปในท่ีประทับของพระบิดาของเรา ได้  
สวมมงกุฎด้วยรัศมีภาพ ความเป็นอมตะ และชีวิตนิรันดร์18

ถ้�เร�สอนด้วยพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ พระองค์จะ 
ทรงเป็นพย�นถึงคว�มจริงต่อคนที่เร�สอน

ศาสนจักรนี้ส่งผู้สอนศาสนาไปสี่มุมโลกและพวกเขาประกาศพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ หลายคนไม่ได้รับการอบรมในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ของโลก 
การศึกษาของพวกเขาส่วนใหญ่จำากัดอยู่ที่ประสบการณ์จริงในชีวิต แต่พวกเขา 
มีสิ่งที่สามารถโน้มน้าวใจครอบครัวมนุษย์ได้มากกว่า นั่นคือความเป็นเพื่อน 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์19

เมื่อข้าพเจ้าไปๆ มาๆ ในสนามเผยแผ่ข้าพเจ้าเห็นพัฒนาการของชายหนุ่ม 
หญิงสาวที่ดีเหล่านี้ผู้กำาลังรับใช้อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และตระหนักว่า 
พวกเขาไม่เพียงเรียนภาษาของประเทศที่พวกเขาทำางานอยู่เท่านั้น แต่พวกเขา 
รู้ว่าพวกเขามีของประทานจากพระเจ้าเพ่ือเผยแพร่ความจริงท่ีผู้คนไม่อาจได้รับ 
ด้วยวิธีอื่น20

หลายคนในพวกท่านหรือบรรพชนของท่านเคยได้ยินพระกิตติคุณดังท่ีศาสน- 
จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอน…บางคร้ังท่านเคยได้ยิน 
บนถนนเม่ือผู้สอนศาสนาท่ีอ่อนน้อมคนหน่ึงกำาลังสอนส่ิงท่ีพระเจ้าทรงเรียกเขา 
ให้สอน

มีบางอย่างสัมผัสใจคนท่ีได้ยินได้ฟัง ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์ในสนามเผย 
แผ่ ข้าพเจ้าเคยเห็นกลุ่มคนยืนฟังผู้สอนศาสนาที่อ่อนน้อมอธิบายจุดประสงค์ 
ของชีวิต พูดคุยกับผู้คน และกระตุ้นพวกเขาให้กลับใจจากบาป บางคร้ังข้าพเจ้า 
ได้ยินคนพูดว่า “ผมไม่เคยรู้สึกถึงอิทธิพลอย่างนี้มาก่อนขณะฟังชายคนนั้น
พูด”21
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ไม่ว่าเราจะมีพรสวรรค์มากเพียงใด หรือภาษาของเราดีแค่ไหน พระวิญญาณ 
ของพระบิดาเราต่างหากท่ีเข้าถึงใจและทำาให้เกิดความเช่ือม่ันในความศักด์ิสิทธ์ิ 
ของงานนี้22

นี่คืองานของพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถผลักดันงานนี้ให้สำาเร็จอย่างที่เป็นมา 
ได้โดยวิธีเรียบง่ายที่เราใช้ มนุษย์ปุถุชนไม่สามารถนำาความรู้ที่ท่านครอบครอง 
มาสู่จิตวิญญาณท่านได้ ทั้งมนุษย์อย่างเราไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คน 
ในโลกได้ด้วยการรับรองว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และนี่คือศาสนจักรของ
พระองค์ แต่ถ้าเราจะทำาส่วนของเรา พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรความ
พยายามของเรา23

ขอให้เราทำางานวันแล้ววันเล่าเพื่อพระบิดาจะประทานพรเรา ถ้าเรามีพระ 
วิญญาณศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ คนท่ีเราติดต่อด้วยจะรู้สึกได้ เพราะพระวิญญาณ 
จะซึมซาบไปทั่วบรรยากาศที่เราอยู่ พวกเขาจะรับส่วนและดื่มด่ำาพระวิญญาณ
นั้น24

“ขอให้เร�ทำ�ง�นวันแล้ววันเล่�เพื่อพระบิด�จะประท�นพรเร� 
ถ้�เร�มีพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ คนที่เร�ติดต่อด้วยจะรู้สึกได้”

บ ท ที่  1 4
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เมื่อเทียบแล้วมีเพียงไม่กี่คนยอมรับพระกิตติคุณตามท่ีเปิดเผยในยุคสุดท้าย  
แต่มีลูกหลายล้านคนของพระบิดาเราผู้ปรารถนาจะรู้พระประสงค์ของพระองค์  
เมื่อจะนำาความจริงไปให้พวกเขา และอิทธิพลโน้มน้าวของพระวิญญาณจะเป็น 
พยานถึงความจริงต่อพวกเขา พวกเขาจะยินดีรับความจริงนั้น25 [ดู ข้อเสนอ
แนะ 5 ด้านล่าง]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. ศึกษาสองย่อหน้าสุดท้าย “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” (หน้า 
155–157) นึกถึงคนรู้จักที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร ท่านชื่นชม 
คุณสมบัติอะไรในบุคคลนั้น มีความจริงอะไรบ้างในพระกิตติคุณที่บุคคล
ดังกล่าวเชื่ออยู่แล้ว มีความจริงอะไรบ้างในพระกิตติคุณที่ท่านจะเพิ่ม 
เติมให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษ การนึกถึงคนอื่นๆ ใน
ทำานองนี้ส่งผลอย่างไรต่อวิธีที่เราแบ่งปันพระกิตติคุณกับพวกเขา

2. ขณะอ่านหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 157–158) ให้นึกถึงเวลาที่ท่าน 
ได้รับอิทธิพลดีจากความรักท่ีบางคนแสดงต่อท่าน เหตุใดการไม่วิพากษ์ 
วิจารณ์ผู้มีความเชื่อต่างจากเราจึงเป็นเรื่องสำาคัญ

3. อ่านหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 158 การแบ่งปันพระกิตติคุณด้วย “ความ 
ตั้งใจจริง” หมายความว่าอย่างไร เราจะแบ่งปันประจักษ์พยานของเรา 
เกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟ้ืนฟูโดยไม่ให้ฟังเหมือนโอ้อวดหรือ
อวดดีได้อย่างไร

4. ท่านคิดว่าประธานสมิธหมายถึงอะไรเมื่อกล่าวว่า “ถ้าศาสนจักรที่ผม 
เป็นตัวแทนอยู่นี้ไม่มีความสำาคัญต่อลูกหลานมนุษย์มากกว่าศาสนจักร
อื่น ผมคงทำาหน้าที่ผิดพลาด” (หน้า 160) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
เสนออะไรที่สามารถเพิ่มความสุขให้ชีวิตของบุคคลหนึ่งได้

5. ขณะอ่านหัวข้อสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 161–163) ให้นึกถึงประสบ- 
การณ์ที่ท่านเคยได้รับเมื่อแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนบางคน อะไรทำาให้ 
ประสบการณ์น้ันประสบผลสำาเร็จ ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือปรับปรุงความ 
พยายามแบ่งปันพระกิตติคุณของท่าน

บ ท ที่  1 4
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ยอห์น 13:34–35; 2 ทิโมธี 1:7–8; 2 นีไฟ 33: 
1; แอลมา 20:26–27; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 50:13–22

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: ท่านอาจแบ่งสมาชิกชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ  
กลุ่มละสามถึงห้าคน ตั้งหัวหน้ากลุ่ม มอบหมายแต่ละหัวข้อให้แต่ละกลุ่ม ขอ 
ให้พวกเขาอ่านหัวข้อน้ันเป็นกลุ่มและสนทนาคำาถามท้ายบทที่สอดคล้องกัน  
จากนั้นให้สมาชิกชั้นเรียนแบ่งปันกับชั้นเรียนว่าพวกเขาเรียนรู้อะไรในกลุ่มของ
ตน (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 161)

อ้�งอิง
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ทำ�ให้ง�นของพระเจ�้ก�้วหน้�

พระผู้เป็นเจ้�ทรงกำ�กับดูแลง�นของพระองค์ 
และพระองค์ทรงขอให้สม�ชิกทุกคนของศ�สนจักร 

มีส่วนในก�รผลักดันง�นนี้ให้ก้�วหน�้

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

เมื่อจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองในปี ค.ศ. 1903  
สมาชิกภาพของศาสนจักรอยู่ที่ 300,000 กว่าคน ก่อนสิ้นสุดการรับใช้เป็น 
ประธานศาสนจักรของท่าน สมาชิกภาพเกิน 1 ล้านคน ประธานสมิธ ชื่นชม 
ยินดีกับการเติบโตดังกล่าวเพราะนั่นหมายความว่าข่าวสารแห่งความรอดเข้า
ถึงผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ “เราจะมีความสุขเพียงใด” ท่านกล่าวต่อผู้ฟังในการ 
ประชุมใหญ่สามัญปี ค.ศ. 1950 “ไม่ใช่เพราะเรามีจำานวนเพิ่มขึ้นในองค์กรซึ่ง 
เราเป็นส่วนหนึ่ง แต่เป็นเพราะลูกๆ ของพระบิดา บุตรธิดาของพระองค์ เข้าใจ 
ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ และกำาลังเข้ามาในองค์กรที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สอน
วิถีแห่งชีวิตและนำาเราไปตามเส้นทางแห่งความสุขนิรันดร์”1

ระหว่าง ค.ศ. 1903 กับมรณกรรมของประธานสมิธในปี ค.ศ. 1951 
ศาสนจักรเผชิญปัญหามากมายที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของศาสนจักร 
ทั่วโลก เหตุการณ์ต่างๆ เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และ 
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาครั้งใหญ่ (วิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก) ทำาให้จำานวนผู้สอน
ศาสนาท่ีเราจะส่งไปต่างประเทศลดน้อยลงมาก แม้จะเกิดปัญหายุ่งยากดังกล่าว 
แต่จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธยังคงเชื่อมั่นว่าศาสนจักรจะเติบโตต่อไปและจะบรรลุ
จุดหมายของการทำาให้ศาสนจักร “เต็มพิภพ” (ดาเนียล 2:35) ในปี ค.ศ.  
1917 ณ จุดสูงสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ท่านบอกวิสุทธิชนว่า “ข้าพเจ้า 
ไม่หมดกำาลังใจเพราะความจริงไม่ขยายเร็วกว่านี้ ตรงกันข้ามข้าพเจ้าเห็นใน 
เหตุการณ์ต่างๆ ของยุคปัจจุบันว่าพระบิดาผู้ทรงรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งกำาลังทำางาน
ด้วยพระองค์เองเพ่ือเตรียมทางสำาหรับการเผยแผ่พระกิตติคุณท่ีพระองค์ทรง
ฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลกในสมัยของเรา”2
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ประธ�นสมิธเชื่อว่�คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี “เป็นพรอย่�งแท้จริงถ้�เร�ใช้ด้วย 
คว�มชอบธรรมเพื่อก�รเผยแพร่คว�มจริงและก�รแผ่ขย�ยง�นของพระเจ้�ในบรรด�มนุษย์”
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แม้ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 จะเห็นการท้าทายสำาคัญๆ มากมาย แต่ก็ 
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่นกันซึ่งประธานสมิธเชื่อว่าจะช่วยขยายงานของ 
พระเจ้า ท่านเป็นผู้สนับสนุนตัวยงของอุตสาหกรรมการบินและเห็นว่านั่นเป็น 
วิธีที่จะทำาให้งานมอบหมายการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่บรรลุผล 
มากข้ึน นอกจากน้ีท่านยังสนับสนุนการใช้วิทยุและโทรทัศน์ของศาสนจักร เพ่ือ 
นำาพระวจนะของพระเจ้าไปสู่ผู้ฟังได้กว้างขึ้น “เราควรถือว่า [นวัตกรรม] เหล่า 
น้ีเป็นพรจากพระเจ้า” ท่านกล่าว “ส่ิงเหล่าน้ีเพ่ิมขีดความสามารถของเราอย่าง 
มาก เป็นพรอย่างแท้จริงถ้าเราใช้ด้วยความชอบธรรมเพ่ือการเผยแพร่ความจริง 
และการแผ่ขยายงานของพระเจ้าในบรรดามนุษย์ การท้าทายใหญ่หลวงที่โลก 
เผชิญทุกวันนี้อยู่ในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเหล่านี้ เราสามารถใช้เพื่อ 
ทำาลายได้ อย่างที่เราทำามาบ้างแล้วในอดีต หรือเราสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์
เพ่ือจุดประกายความคิดและเป็นพรแก่มวลมนุษย์ ตามท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ประสงค์ให้เราทำา”3

ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ ปี ค.ศ. 1946 ประธานสมิธพยากรณ์ 
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเช่นนั้นว่า “อีกไม่นาน จากแท่นพูดน้ีและอีกหลาย 
แห่งที่จะจัดเตรียมไว้ ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะสามารถมอบข่าวสารให้กลุ่มที่อยู่ 
โดดเด่ียวห่างไกลซ่ึงเข้าไปไม่ถึงพวกเขา ในวิธีน้ีและวิธีอ่ืนๆ พระกิตติคุณของ 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เดชานุภาพเดียวของพระผู้เป็นเจ้าอันนำาไปสู่ความรอดใน 
การเตรียมรับอาณาจักรซีเลสเชียล จะได้ยินในทุกภูมิภาคของโลก และหลาย
ท่านในที่นี้จะมีชีวิตอยู่จนเห็นวันนั้น”4 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 และ 4 ในหน้า 
174]

ประธานสมิธเข้าใจว่างานของศาสนจักรประสบความสำาเร็จเพราะนี่คืองาน 
ของพระเจ้า ท่านสอนวิสุทธิชนว่าโอกาสมีส่วนร่วมในงานนั้นเป็นพรที่พระเจ้า 
ทรงมอบให้สมาชิกแต่ละคนในศาสนจักรของพระองค์ ในระหว่างการประชุมใหญ่ 
สามัญครั้งแรกหลังจากท่านได้รับการวางมือมอบหน้าท่ีเป็นประธานศาสนจักร 
ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าตระหนักถึงความรับผิดชอบอันสำาคัญยิ่งที่อยู่บนบ่า 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบว่าหากปราศจากความช่วยเหลือของพระบิดาบนสวรรค์ 
องค์กรที่เราเป็นสมาชิกจะประสบความสำาเร็จไม่ได้เลย ไม่มีคนใดหรือกลุ่มใด 
สามารถทำาให้สำาเร็จได้ นอกจากสมาชิกของศาสนจักรนี้จะรักษาพระบัญญัต ิ
ของพระผู้เป็นเจ้าต่อไป ดำาเนินชีวิตตามศาสนาของพวกเขา เป็นแบบอย่างต่อ
โลก [และ] รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราจะก้าวไปข้างหน้า และความสุข
จะไหลมาเทมา”5
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คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

มีโอก�สม�กพอให้สม�ชิกทุกคนมีส่วนร่วมในง�นของพระเจ้�

ความรับผิดชอบต่อการดำาเนินงานน้ีมิได้ถ่ายโอนให้ [ประธานศาสนจักร] แต่ 
เพียงผู้เดียว หรือให้ท่ีปรึกษาของท่าน หรือให้โควรัมอัครสาวกสิบสอง แต่มอบ 
ให้ชายหญิงทุกคนที่รับบัพติศมาโดยผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นสมาชิก 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย…เราไม่สามารถปัดความ 
รับผิดชอบถึงแม้เราจะอยากทำาก็ตาม พระบิดาของเราทรงวางความรับผิดชอบ
ดังกล่าวไว้บนบ่าของเรา และเราต้องคล้องแขนช่วยกันทำาจนประสบชัยชนะ6

ข้าพเจ้าเชื่อใจท่าน พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในศรัทธาของท่านและใน 
ความสุจริตของท่าน…แต่ละท่าน [ต้อง] รับผิดชอบต่อ [พระเจ้า] สำาหรับ 
การส่งเสริมงานนี้ เฉกเช่นคนท่ีควบคุมดูแลท่าน ข้าพเจ้าไม่สามารถพูดได้ว่า  
“ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลพี่น้องหรือ” ข้าพเจ้าไม่สามารถปัดความรับผิดชอบ…แต่ 
ข้าพเจ้าต้องยืนอยู่ในแถวของลูกๆ พระบิดาเพื่อแบกส่วนของตน ข้าพเจ้าต้อง 
แบกภาระส่วนนั้นที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้ และถ้าข้าพเจ้าหลบหนี ข้าพเจ้าเข้าใจ
ดีว่าข้าพเจ้าต้องสูญเสียพรที่จะมาถึงข้าพเจ้าโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระบิดา7

เราควรขวนขวายเพียงใดต่อการออกไปกระทำาคุณประโยชน์ ผู้รับใช้ที่เกียจ 
คร้านจะรอจนกว่าเขาได้รับคำาสั่งในทุกสิ่ง [ดู คพ. 58:26–27] พระบิดาบน 
สวรรค์ของเราทรงคาดหวังให้เราขยายการเรียกของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใด
ก็ตาม ไม่ว่าชะตาชีวิตของเราจะต่ำาต้อยเพียงใดก็ตาม8

ชายคนหนึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง หรือฝ่าย
ประธานของศาสนจักรจึงจะได้รับพรประเสริฐสุดในอาณาจักรของพระบิดาบน 
สวรรค์ นี่เป็นเพียงตำาแหน่งที่กำาหนดไว้ในศาสนจักร มีชายที่ซื่อสัตย์และอุทิศ 
ตนหลายคนคู่ควรดำารงตำาแหน่งเหล่านี้ผู้ซึ่งเวลาและพรสวรรค์ของพวกเขา 
เป็นที่ต้องการทั่วศาสนจักร…จำาไว้ว่าในศาสนจักรและท่ัวศาสนจักรมีโอกาส
มากพอให้ชายทุกคนและหญิงทุกคนทำาบางอย่างเพื่อเป็นพรแก่เพื่อนมนุษย์
และเพื่อความก้าวหน้าในงานของพระเจ้า9

มีแนวโน้มว่าผู้ดำารงฐานะปุโรหิตบางส่วนและผู้ดำารงตำาแหน่งในศาสนจักร 
บางคนละเลยการประชุมศีลระลึกและหน้าที่สำาคัญอื่นๆ และจำากัดการทำางาน 
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ของพวกเขาเฉพาะการเรียกพิเศษบางอย่างเท่านั้น พวกเขาอาจเป็นเจ้าหน้าที่ 
และครูในโรงเรียนวันอาทิตย์ เมื่อพวกเขาทำางานโรงเรียนวันอาทิตย์ พวกเขา 
จึงคิดว่าเพียงพอแล้ว หรือพวกเขาอาจเป็นเจ้าหน้าที่ใน [เยาวชนชายหรือ 
เยาวชนหญิง] หรือปฐมวัย หรือด้านลำาดับการสืบเชื้อสาย หรือสวัสดิการ หรือ
มีงานมอบหมายอื่นๆ บางอย่าง ถ้าพวกเขาปฏิบัติภาระหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องแล้ว 
พวกเขาก็คิดว่าตนได้ทำาหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

ถึงแม้เราจะรักและอวยพรทุกคนสำาหรับการรับใช้อันสำาคัญยิ่งของพวกเขา  
แต่เราจำาเป็นต้องเตือนตัวเราว่าเราทุกคนต้องดำาเนินชีวิตตามพระคำาทุกคำาที่ 
ออกจากโอษฐ์ของพระบิดาในสวรรค์ [ดู คพ. 84:44] กล่าวโดยทั่วไปคือ งาน
มอบหมายพิเศษไม่ได้ปลดเปลื้องเราจากภาระหน้าที่อื่นๆ ของเรา การประชุม 
พิเศษมักไม่ใช้แทนหรือเข้าแทนที่การประชุมทั่วไปของศาสนจักร นอกเหนือ 
จากภาระหน้าท่ีและงานมอบหมายพิเศษของเราแล้ว พระเจ้าทรงคาดหวังให้เรา 
ประพฤติตนเหมือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกวันในความหมายกว้างที่สุดของคำา 
นั้น เพื่อว่าถ้าเราเห็นความทุกข์ทนหม่นหมองหรือความขาดแคลน หรือเห็น
คนต้องการคำาแนะนำาและคำาปรึกษาในบางโอกาส เราควรทำาหน้าที่ผู้รับใช้ของ
พระเจ้าอย่างแท้จริงทันที

นอกจากนี้ยังมีคนที่ยอมรับการเป็นสมาชิกศาสนจักรแต่ในนามทว่ารู้สึก 
เหมือนตนได้รับยกเว้นไม่ต้องให้การรับใช้ใดๆ แต่ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะพบว่า 
ตนเองไม่สบายใจ และคิดสงสัยเหมือนเราทุกคนเม่ือเราไม่ทำาอย่างท่ีรู้ว่าเป็นหน้า 
ท่ีโดยสมบูรณ์ของเรา คนท่ีดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไม่เคย 
เคลือบแคลงสงสัยในความสำาเร็จของงานนี้ แต่คนที่ละเลยหน้าที่ของตน ไม่
รักษาพันธสัญญาของเขา ย่อมสูญเสียพระวิญญาณของพระเจ้า แล้วเริ่มสงสัย
ว่าอะไรจะเกิดแก่ไซอัน…

เมื่อใดก็ตามที่ท่านทำาหน้าที่ของท่านโดยครบถ้วน ท่านจะรู้เหมือนดังที่ท่าน 
รู้ว่าท่านมีชีวิต ว่านี่คืองานของพระบิดา และพระองค์จะทรงทำาให้งานนี้ประสบ
ชัยชนะ10

ท่านไม่เห็นหรือว่างานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวงกำาลังดำาเนินอยู่ ท่านไม่ 
เห็นหรือว่าเราแต่ละคนอุทิศถวายเพียงเหรียญทองแดงของเรา แต่ฝูงชนเป็น 
หนึ่งเดียว และพระวจนะของพระเจ้าเผยแพร่ไปในบรรดาลูกหลานมนุษย์ ไม่ใช่
ด้วยท่าทางก้าวร้าว แต่ด้วยความเมตตาและความรัก ด้วยความปรารถนาจะ
เป็นพรแก่มวลมนุษย์11 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 174]
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ก�รต่อต้�นจะไม่หยุดคว�มเจริญก�้วหน้�ของศ�สนจักร 
เพร�ะนี่คือง�นของพระผู้เป็นเจ�้ ไม่ใช่ของมนุษย์

ศาสนจักรเริ่มจากสมาชิกเพียงหกคนและเติบโตขึ้นทุกวันท้ังท่ีมีการต่อต้าน 
จากปฏิปักษ์ หากไม่มีอ้อมแขนอันทรงพลังของความชอบธรรม และความ 
เอาพระทัยใส่ของพระบิดาบนสวรรค์ ศาสนจักรนี้คงถูกบดขยี้เหมือนเปลือกไข่ 
ไปนานแล้ว อย่างไรก็ดี พระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงคุ้มครองเรา ทรง
สัญญาจะป้องกันเราถ้าเราจะถวายเกียรติพระองค์และรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์12

การเติบโตของศาสนจักรนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะศาสนจักรเป็นท่ีนิยมชมชอบ  
ศาสนจักรเติบโตทั้งที่มีการต่อต้านจากปัญญาชนของโลก เติบโตทั้งที่มีการต่อ 
ต้านจากครูสอนศาสนา และยังคงเติบโตต่อไปเพ่ือรวมเหล่าวิญญาณอันเลิศเลอ 
ทั่วทุกหัวระแหงผู้ดำาเนินชีวิตจนพวกเขาสามารถเข้าใจความจริง13

“ทั่วศ�สนจักรมีโอก�สม�กพอให้ช�ยทุกคนและหญิงทุกคนทำ�บ�งอย่�ง 
เพื่อเป็นพรแก่เพื่อนมนุษย์และเพื่อคว�มก้�วหน�้ในง�นของพระเจ้�”
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ข้าพเจ้าอ่านบันทึกส่วนตัวของคุณปู่จอร์จ เอ. สมิธ…ข้าพเจ้าเคยอ่านประ- 
สบการณ์ส่วนตัวของท่าน บางอย่างเจ็บปวดท่ีสุดและหลายอย่างน่าอัศจรรย์ ใน 
วัยเยาว์ของท่านศาสนจักรส่งท่านไปสั่งสอนพระกิตติคุณของพระเจ้าของเรา  
ประสบการณ์ของท่านคือประสบการณ์ของชายหลายคนผู้ได้รับเรียกมาสู่การ 
ปฏิบัติศาสนกิจ คนคิดชั่วใส่ความท่านกับเพื่อนร่วมงานแต่ท่านยังคงซื่อสัตย์  
พระเจ้าทรงลบล้างคำากล่าวหาให้พวกท่านและทรงยกย่องพวกท่านในสายตา 
ของคนทั่วไป พระองค์ประทานประจักษ์พยานให้พวกท่านถึงความศักดิ์สิทธิ์
ของงานนี้ซึ่งส่งผลดีจนไม่มีงานใดยากเกินกว่าพวกท่านจะทำาได้เพื่อเผยแพร่
ความจริง

คุณปู่อยู่ในกลุ่มคนที่ศาสนจักรส่งไปอังกฤษเพ่ือสั่งสอนพระกิตติคุณในปี 
ค.ศ. 1839 ที่นั่นปฏิปักษ์พยายามทุกวิถีทางเพื่อทำาให้พวกท่านหมดกำาลังใจ 
บันทึกส่วนตัวของพวกท่านที่เขียน ณ เวลานั้นเผยข้อเท็จจริงว่าคนชั่วใส่ร้าย 
ป้ายสีพวกท่านและวิญญาณชั่วโจมตีพวกท่าน แต่พระเจ้าทรงปกปักรักษาพวก 
ท่านและพวกท่านทำางานด้วยความอุตสาหะยิ่ง โควรัมอัครสาวกสิบสองอยู่ที่ 
นั่นแปดคนในเวลานั้น ส่วนหนึ่งที่ได้รับเรียกไปอังกฤษคือชายที่ไม่มีเงินทองใช้ 
จ่ายในการเดินทางแต่พวกท่านก็เริ่มต้นจากบ้านด้วยการเดิน หนึ่งในนั้นป่วย 
มานานจึงอ่อนแอเกินกว่าจะเดินสองไมล์ไปขึ้นรถม้าแต่มีเพ่ือนคนหนึ่งช่วย
ประคอง พวกท่านมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า พวกท่านรู้ว่านี่คือศาสนจักรของ
พระองค์ด้วยเหตุนี้จึงออกเดินทาง พระเจ้าทรงดลใจเพื่อนต่างศาสนาให้มอบ
เงินและออกค่าเดินทางข้ามมหาสมุทรให้พวกท่านเพื่อไปเผยแพร่ข่าวสาร คน
ซื่อสัตย์จำานวนมากยอมรับความจริงเนื่องด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของพวก
ท่าน14

นี่คืองานของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่งานของมนุษย์คนใด ไม่มีใครหรือคนกลุ่ม 
ใดสามารถผลักดันงานนี้ให้ก้าวหน้าและประสบความสำาเร็จขณะเผชิญการต่อ 
ต้านของโลกได้ หลายครั้งที่พวกเขา [ผู้ต่อต้านงานนี้] รู้สึกว่าจุดจบของ 
ศาสนจักรมาถึงแล้ว และทุกคร้ังโดยพระบารมีแห่งเดชานุภาพของพระองค์ พระ 
เจ้าทรงยกศาสนจักร และศาสนจักรก้าวหน้าจากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึง จาก 
หมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง15

ข้าพเจ้ารู้ว่ามีปัญหามากมายและจะมีอีกมากมายตามวันเวลาท่ีผ่านมาและ 
ผ่านไป แต่พระบิดาในสวรรค์องค์เดียวกับที่นำาลูกหลานอิสราเอล ช่วยดาเนียล 
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และลูกหลานชาวฮีบรูอีกสามคนให้รอดพ้นจากความพินาศ พระบิดาบนสวรรค์ 
องค์เดียวกับที่ทรงปกปักรักษาบรรพบุรุษของเราผู้เข้ามาใน [หุบเขาซอลท์เลค]  
และทรงสถาปนาพวกเขาไว้ท่ีน่ี ประทานพรพวกเขาและทำาให้มีพระวิหาร [ซอลท์- 
เลค] ใหญ่ยิ่งนี้ตลอดจนพระวิหารอื่นๆ อีกมากมายในความยากจนของผู้คน 
…พระบิดาองค์เดียวกันนั้น พระบิดาของท่านและข้าพเจ้า ทรงพร้อมจะเทพร
มาให้เราในปัจจุบัน16

ไม่มีโอกาสให้ท้อแท้สิ้นหวัง พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ยังคงรุดไป เรา 
มีสัญญาจากพระบิดาบนสวรรค์ว่าพระกิตติคุณจะยังคงรุดไป ไม่มีสมัยการ 
ประทานใดได้รับคำามั่นสัญญาอย่างที่เราได้รับ ในสมัยการประทานที่ผ่านๆ มา 
พระกิตติคุณถูกนำาไปจากแผ่นดินโลก เม่ือได้รับการฟ้ืนฟูในสมัยของเรามีสัญญา 
ติดมาว่าพระกิตติคุณจะไม่ถูกนำาไปจากแผ่นดินโลกหรือยกให้ใครอีกเลย ดังน้ัน 
ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านผู้จับคันไถไว้ด้วยมือท่านว่าอย่าหันกลับ จงรับใช้พระผู้
เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์17

เราต้องไม่รู้สึกกังวลกับความเจริญก้าวหน้าของไซอัน เพราะเรือลำาดีที่เก่า 
แก่จะแล่นไปอย่างภาคภูมิ คนท่ีซ่ือสัตย์และแน่วแน่จะเทียบท่าของพระผู้เป็นเจ้า 
อย่างปลอดภัย สวมมงกุฎด้วยรัศมีภาพ ความเป็นอมตะ และชีวิตนิรันดร์  
ข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงชายหญิงสูงวัยเหล่านี้ที่มีศรัทธา ข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงเด็กชาย 
หญิงผู้ดำาเนินชีวิตด้วยการเช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจ้า…แต่วิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายผู้รู้พระประสงค์ของพระบิดาและไม่ทำาตาม ผู้ได้ยินคำาสอนของพระเจ้า 
ครั้งแล้วครั้งเล่าและหันหลังให้คำาสอนเหล่านั้น ข้าพเจ้าเกรงว่าพวกเขาจะไม ่
บรรลุเป้าหมายหากไม่หันกลับและกลับใจด้วยสุดใจของพวกเขา18

งานของพระองค์ก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง เราต้องแข็งขันถ้าเราอยากตามให้ทัน 
ทุกปีที่ผ่านมา ตั้งแต่จัดตั้งศาสนจักร เราเห็นศาสนจักรเข้มแข็งกว่าปีก่อน  
ปัจจุบันภาพความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องดีกว่าแต่ก่อน มีผู้คนมากกว่าเดิมที่เรียน 
ความจริงเก่ียวกับเราและเจตคติท่ีเรามีต่อพวกเขา อคติเน่ืองจากความไม่รู้กำาลัง 
จะหมดไป ขณะที่แสงสว่างสาดส่องอยู่ท่ามกลางมวลชน…

ทุกคนควรประจักษ์ และสักวันหนึ่งจะประจักษ์ว่าการต่อต้านงานนี้คงมีชัย 
ไปนานแล้วถ้าไม่ใช่งานของพระเจ้า ขอให้ท่ัวโลกรู้ว่าไม่มีใครโค่นงานน้ีได้เพราะ 
“นี่คือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันนำาไปสู่ความรอดของทุกคนที่เชื่อ” [ดู 
โรม 1:16]19 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 174]
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พระผู้เป็นเจ้�ทรงปรับสภ�พในโลกเพื่อให้ง�น 
ของพระองค์ส�ม�รถแผ่ขย�ยไปทั่วโลกได้

[พระผู้เป็นเจ้า] ทรงมุ่งหมายให้ได้ยินข่าวสารที่ประกาศโดยผู้รับใช้ของพระ 
องค์ในอดีตประกาศใหม่อีกคร้ังและส่ังสอนโดยผู้รับใช้ของพระองค์ในยุคสุดท้าย 
โดยพลังแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์จะทรงยกสภาพของโลกนี้และ 
ทำาให้ลูกหลานมนุษย์อ่อนน้อมถ่อมตนจนกว่าพวกเขาจะกลับใจและยินดีรับฟัง 
ความจริงท่ีเรากำาลังสอน ความจริงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้เราสอนในโลก 
กำาลังพบหนทาง20

พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ท่านหนึ่งว่าเมื่อพระคัมภีร์มอรมอน 
ออกมาแล้ว พระองค์จะทรงเริ่มงานของพระองค์ในบรรดาประชาชาติเพื่อนำาผู้ 
คนของพระองค์กลับมา [ดู 2 นีไฟ 30:3–8;3 นีไฟ 21:1–14; 29:1–2]  
เมื่อเราตระหนักว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เผยแพร่เร็วเพียงใดในเวลานี้ 
เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1830 เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงลงพระหัตถ์และทรงเปิด
โอกาสให้มนุษย์รู้ อีกไม่นาน ทุกภูมิภาคของโลกนี้จะได้ยินพระกิตติคุณผ่าน
ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่กำาลังประกาศด้วยพลังอำานาจ พระบิดาบนสวรรค์ของเรา
จะทรงปรับสภาพในโลกเพื่อให้สั่งสอนพระกิตติคุณได้21

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าจะมีการส่ังสอนพระกิตติคุณของอาณาจักรในท่ัวโลก 
เพื่อเป็นพยานต่อทุกประชาชาติ และหลังจากนั้นการสิ้นสุดจะมาถึง [ดู โจเซฟ 
สมิธ—มัทธิว 1:31] พระเจ้าจะไม่ทรงเรียกร้องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พระองค์ทรง
ขจัดสิ่งกีดขวาง และ “จะสั่งสอน” พระกิตติคุณ22

ไซอันจะได้รับการไถ่ และชาวโลก ซ่ึงเวลาน้ีเข้าใจผิดเก่ียวกับงานแห่ง “ความ 
เช่ือของชาวมอรมอน” จะอยู่จนรู้ว่าน่ีคือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันนำาไปสู่ 
ความรอดของคนท่ีจะรักษาพระบัญญัติของพระบิดา ประจักษ์พยานของข้าพเจ้า 
คืองานนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ลูกหลานมนุษย์กำาลังรับ “ความเชื่อของชาว 
มอรมอน” ไว้ในจิตวิญญาณของพวกเขา และนี่คืองานของพระบิดา เราอาจ 
จะเล็กและอ่อนแอ แต่ถ้าเราจะมีคุณธรรมและความบริสุทธิ์ในชีวิตเรา ถ้าเรา 
จะทำาสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้อง ชายหญิงจะได้รับการเลี้ยงดูให้สานต่องานของพระเจ้า 
จนกว่างานของพระบิดาจะลุล่วงในวิธีท่ีพระองค์ทรงปรารถนา คนท่ีเข้าใจเราผิด 
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เวลาน้ีจะรู้จักเรามากข้ึน คนท่ีเช่ือว่าเรามุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนจะไม่ถูกหลอก 
พ่ีน้องชายหญิงของโลกผู้ปรารถนาความจริงและประสงค์จะรู้ว่าพระเจ้าทรงต้อง 
การอะไรจากพวกเขา จะรู้สึกแปลบปลาบใจและยอมรับพระกิตติคุณ ไซอันจะ 
ลุกขึ้นส่องสว่าง และจะกลายเป็นรัศมีภาพของทั้งแผ่นดินโลก พระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลทรงประกาศิตดังนั้น23 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ด้านล่าง]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. ประธานสมิธพยากรณ์ว่า “พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของ 
เรา…จะได้ยินในทุกภูมิภาคของโลก” (หน้า 167) เทคโนโลยีอะไร 
บ้างกำาลังช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เอื้อประโยชน์ให้งานของพระเจ้าในด้านใดอีกบ้าง

2. ขณะอ่านหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 168–169) ให้นึกถึงการเรียก 
หรืองานมอบหมายปัจจุบันของท่านในศาสนจักร การมีสัมฤทธิผลใน 
การเรียกเอ้ืออำานวยให้ท่านมีส่วนใน “ความก้าวหน้าในงานของพระเจ้า” 
อย่างไร การพยายามเป็นผู้สอนประจำาบ้านหรือผู้เยี่ยมสอนเอื้อประโยชน์ 
ต่องานน้ีอย่างไร เราทุกคนจะมีส่วนร่วมในด้านใดบ้างนอกเหนือจากการ 
เรียกและงานมอบหมายอย่างเป็นทางการของเรา

3. ในหน้า 170–172 ประธานสมิธแสดงประจักษ์พยานว่าพระเจ้าทรง 
กำากับดูแลงานศาสนจักรของพระองค์ ท่านเคยมีประสบการณ์ใดบ้างที ่
แสดงว่าส่ิงน้ีเป็นความจริง การสอนและการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
ในบ้านแสดงให้เห็นศรัทธาที่เรามีต่องานของพระเจ้าอย่างไร

4. ในหน้า 167 และ 173–174 ให้หาสิ่งที่ประธานสมิธกล่าวว่าพระเจ้าจะ
ทรงทำาเพื่อเตรียมทางให้แก่การสั่งสอนพระกิตติคุณของพระองค์ ท่าน
เห็นหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วหรือกำาลังเกิดขึ้น
ในโลกปัจจุบัน
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ดาเนียล 2:44–45; โยเอล 2:27–28; โมไซยาห์ 
27:13; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 64:33–34; 65:1–6; 107:99–100; 
โมเสส 1:39

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “อาจมีหลายครั้งที่ท่านไม่ทราบคำาตอบของคำา 
ถาม ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ตอบง่ายๆ ว่าท่านไม่ทราบ ท่านอาจต้องการพูดว่าท่าน
จะพยายามหาคำาตอบ หรือท่านอาจต้องการเชื้อเชิญให้ผู้เรียนหาคำาตอบ โดย
ให้เวลาในบทเรียนคราวต่อไปเพื่อรายงานสิ่งที่เขาเรียนรู้มา” (ไม่มีก�รเรียกใด 
ยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน หน้า 64)
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“ถว�ยศีลระลึกของเจ�้
ในวันศักดิ์สิทธิ์ของเร�”

ก�รรักษ�วันสะบ�โตให้ศักดิ์สิทธิ์และก�รรับส่วนศีลระลึก 
อย่�งมีค�่ควรทำ�ให้เร�มีคว�มเข้มแข็งท�งวิญญ�ณม�กขึ้น

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

สมัยเด็ก จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเรียนรู้ความสำาคัญของการให้เกียรติวัน 
สะบาโต บ่อยครั้งในวันอาทิตย์เด็กกลุ่มหนึ่งแถวบ้านจะมาบ้านท่านหลังจาก 
เรียนโรงเรียนวันอาทิตย์เพื่อชวนท่านไปเล่นบอล “ข้าพเจ้าเหมือนเด็กผู้ชายทั่ว 
ไป” ท่านกล่าว “ข้าพเจ้าคิดว่าคงสนุกมากถ้าได้เล่นฟุตบอลและเล่นกีฬาอื่นๆ 
แต่ข้าพเจ้ามีคุณแม่ที่ยอดเยี่ยม ท่านไม่ได้พูดว่า ‘ลูกไปเล่นไม่ได้นะ’ แต่ท่าน 
พูดว่า “ลูกแม่ ลูกจะมีความสุขมากขึ้นถ้าลูกไม่ทำาอย่างนั้น…’ ข้าพเจ้าต้อง 
การบอกท่านว่าข้าพเจ้ารู้สึกซาบซ้ึงสำาหรับการอบรมเช่นน้ันในบ้าน”1 เราสามารถ 
เห็นประสิทธิผลของคำาสอนจากมารดาท่านได้เมื่อประธานสมิธเตือนวิสุทธิชน
บ่อยๆ ว่าการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์นำาพรมากมายมาให้พวกเขา

ในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธมีโอกาสเข้าร่วมพิธี 
นมัสการวันอาทิตย์ของศาสนจักรในหลายๆ ที่ เมื่อท่านสังเกตเห็นวิสุทธิชน 
นมัสการด้วยกันในวันสะบาโต ท่านพอใจกับท่าทีที่พวกเขาแสดงความคารวะ 
ต่อศีลระลึก “ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเข้าใจความศักดิ์สิทธิ์ของศีลระลึกแห่งพระ
กระยาหารของพระเจ้าสำาคัญต่อสมาชิกศาสนจักร…ข้าพเจ้าปลาบปลื้มยินดี 
เมื่อพบพี่น้องชายหญิงของเรามาสถานศักดิ์สิทธิ์และรับส่วนเครื่องหมายเหล่า
นี…้อย่างมีค่าควร”2 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 185]
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คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้�ให้เร�รักษ�วันสะบ�โต 
ให้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ภ�ระแต่เป็นพร

[พระเจ้า] ทรงสอนเราว่าเราต้องถือรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ 
ทรงสงวนวันหนึ่งในเจ็ดวันให้เป็นวันของพระองค์ เมื่อพิจารณาพรทั้งหมดที ่
พระองค์ทรงมอบให้เราในวันอื่นๆ สำาหรับข้าพเจ้าดูเหมือนว่าเราควรพบปีติใน 
การทำาส่ิงท่ีพระองค์ทรงขอให้เราทำาในวันศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ ข้าพเจ้าเช่ือว่า 
หากเราไม่ทำาเช่นนี้เราจะไม่พบความสุข…พระองค์ทรงต้องการให้เรามีความ
สุขและทรงบอกเราให้รู้วิธีได้รับความสุขนั้น3

เราควรนึกถึงจุดประสงค์สำาหรับวัน [ของพระเจ้า] และรับอิทธิพลของการ 
นมัสการ โลกจะบรรลุผลสำาเร็จอะไรบ้างถ้าลูกทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์— 
และเราทุกคนเป็นลูกของพระองค์—จะเคารพความปรารถนาของพระองค์ให้ 
สะบาโตเป็นวันแห่งการนมัสการ ไม่มีทางประเมินได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเอ้ือประโยชน์อะไรบ้าง ไม่เพียงในประชาชาติของเราเท่าน้ัน แต่ในทุกประชาชาติ 
ของโลกด้วยถ้าเราให้เกียรติวันสะบาโตและรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์4

สะบาโตกลับกลายเป็นวันสนุกสนาน…—วันท่ีหลายพันคนสงวนไว้ละเมิด 
พระบัญญัติท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานให้นานมาแล้ว ข้าพเจ้าเช่ือว่าความเศร้าโศก 
รันทดใจที่กำาลังทำาและจะยังคงทำาให้มนุษยชาติทุกข์ทรมานมีต้นสายมาจาก
ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาละเลยคำาตักเตือนของพระองค์ให้รักษาวันสะบาโตให้
ศักดิ์สิทธิ์5 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 185]

โอวาทครั้งแรกๆ ครั้งหนึ่งที่สั่งสอนในหุบเขา [ซอลท์เลคซิตี้] แห่งนี้คือ 
โอวาทของประธานบริคัม ยังก์ และท่านเตือนผู้คนว่าจงให้เกียรติวันสะบาโต 
และรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าสภาวการณ์ของพวกเขาจะยากเพียงใด พวกเขา 
ต้องไม่ออกไปใช้แรงกายทำางานในวันสะบาโต…ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสนับสนุนผู้คนของศาสนจักรให้ถือรักษาวันสะบาโต
ให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะการทำาเช่นนั้นเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ของเรา6

เราจงสอนเด็กชายและเด็กหญิงเหล่านี้ [ของศาสนจักร] ขณะพวกเขาเติบ 
ใหญ่ให้ทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาทำาในวันสะบาโต และจะเป็นที่น่า 
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ประหลาดใจที่พวกเขาจะเป็นแรงจูงใจต่อชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ หากโลกไม่ 
กลับใจจากความประมาทและความเฉยเมย หากเราวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ใน 
หลายกรณี ไม่กลับใจจากท่าทีเฉยเมยต่อวันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาบนสวรรค์ 
ปีติและความสุขที่เราปรารถนาจะมีที่นี่ย่อมไม่มาถึงเราเลย และจะไม่อยู่กับเรา
ในนิรันดร7

บางคนดูเหมือนจะคิดว่าถ้าพวกเขาเข้าร่วมการประชุมทางศาสนาหรือทำา 
การรับใช้บางส่วนท่ีเรียกร้องจากพวกเขาในวันอาทิตย์แล้ว พวกเขาย่อมมีเสรีภาพ 
ในการแสวงหาความพอใจและเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวิญญาณของ 
สะบาโตและยังคงเป็นท่ีโปรดปรานของพระบิดา ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าถ้าสมาชิก 
ศาสนจักรโดยท่ีรู้อะไรดีกว่า ยังขืนลบหลู่วันสะบาโตโดยการเสาะแสวงหาความ 
พอใจทางโลก พวกเขาย่อมสูญเสียศรัทธา และพระวิญญาณของพระบิดาบน
สวรรค์ย่อมถอนไปจากพวกเขา8

การละเมิดวันสะบาโตใช่จะเป็นเรื่องไม่สลักสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องการพูดว่า 
ท่านสูญเสียทุกครั้งที่ท่านละเมิดวันสะบาโต ท่านสูญเสียมากกว่าที่ท่านได้ ไม่
ว่าท่านจะคิดว่าท่านจะได้อะไรก็ตาม9

การหลงลืมว่า [วันสะบาโต] เป็นวันของพระเจ้าอย่างที่พวกเราบางคนดู 
เหมือนจะทำาเช่นนั้นคือการไม่สำานึกคุณ พระองค์ทรงสงวนวันหนึ่งในเจ็ดวันไว้ 
ต่างหาก ไม่ใช่เพื่อทำาให้เป็นภาระ แต่เพื่อนำาปีติเข้ามาในชีวิตเราและทำาให้บ้าน 
เราเป็นสถานท่ีพบปะของครอบครัว เพ่ือพ่อแม่ลูกจะอยู่กันพร้อมหน้ารอบเตาผิง 
ขณะเพิ่มพูนความรักให้กัน…

จงให้เกียรติวันสะบาโตและรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั้งหลาย  
และสิ่งนั้นจะนำาความปีติยินดีอย่างยิ่งมาสู่ท่าน พระบิดาบนสวรรค์จะประทาน
พรท่านอันเนื่องจากการเชื่อฟังคำาแนะนำาและคำาปรึกษาของพระองค์10

ก�รไปร่วมก�รประชุมที่โบสถ์เป็นส่วนสำ�คัญ 
ของก�รรักษ�วันสะบ�โตให้ศักดิ์สิทธิ์

ถ้าเราทำาสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เราทำาเราจะไปบ้านศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์ในวันสะบาโตและรับส่วนศีลระลึกท่ีน่ันเพ่ือระลึกถึงการเสียสละท่ี
พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทรงทำาเพื่อเรา11

วันนี้ [วันสะบาโต] เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เป็นวันที่พระองค์ทรง 

บ ท ที่  1 6



180

สงวนไว้ให้เรานมัสการพระองค์ ในยุคสุดท้ายน้ีพระองค์ประทานพระบัญญัติเพ่ิม 
เติมให้เราไปบ้านแห่งการสวดอ้อนวอนและการอดอาหารในวันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์ ให้เรายอมรับความผิดและแสดงประจักษ์พยานของเราที่นั่นต่อหน้า
กัน [ดู คพ. 59:9–12]…

ในยุคอันน่าพิศวงนี้ เมื่อผู้คนสามารถนั่งสบายอยู่ที่บ้านและได้ยินเพลง 
ของโลก ฟังคำาปราศรัยต่อสาธารณชน และฟังโอวาท พวกเขาจะยังอยู่ข้าง 
เตาผิงที่บ้านและอาจจะรู้สึกว่าพวกเขากำาลังรับทั้งหมดที่รับได้เท่าๆ กับการไป 
ยังสถานที่ซึ่งกำาหนดให้ทำาพิธีทางศาสนา

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายต้องไม่ถูกหลอกในเรื่องนี้ ไม่เพียงถ้อยคำาที่เราได้ยินเท่า 
นั้นที่เป็นประโยชน์ แต่อิทธิพลที่แผ่ไปทั่วบ้านแห่งการนมัสการของเราซึ่งมา 
จากพระบิดาบนสวรรค์ต่างหากท่ีสำาคัญ เราอาจมีเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุในบ้าน 
แต่เราจะไม่ได้ประโยชน์ทางวิญญาณมากเท่ากับเราไปบ้านของพระเจ้าในวัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ที่ซึ่งเราได้รับอนุญาตให้รับส่วนศีลระลึกและสวดอ้อน 
วอนขอพรจากพระบิดาบนสวรรค์ตลอดจนได้รับพยานถึงความจริงที่วางรูป
แบบไว้เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอด12 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 185]

ก�รรับส่วนศีลระลึกในวันสะบ�โต 
เป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์

ข้าพเจ้าคิดว่าบางทีพวกเราส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่าของประทานที่มาถึงเรา 
เน่ืองในโอกาสเหล่าน้ันคือเม่ือเราได้รับอนุญาตให้มาชุมนุมกันในความเงียบสงบ 
มาประชุมกันเพื่อรับส่วนเครื่องหมายแห่งพระวรกายท่ีถูกทุบตีและพระโลหิต 
ที่พระอาจารย์ทรงหลั่ง ข้าพเจ้าอนุมานว่าเราควรจะคิดว่าโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ 
และน่าเกรงขามที่สุดคือเมื่อเรากำาลังต่อพันธสัญญาของเรากับพระองค์ผู้พลี 
พระชนม์ชีพเพื่อให้เราฟื้นคืนชีวิตและได้รับความสูงส่ง เมื่อเรารับส่วนเครื่อง 
หมายเหล่านี้ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเราทุกคนทราบดีว่าศีลระลึกที่พระองค์ทรงตั้งไว้
ก่อนสิ้นพระชนม์ มีไว้เพื่อยกระดับจิตใจ ดลใจ และเป็นพรแก่เราชั่วนิรันดร13

ศีลระลึกมีความสำาคัญมาก พระเจ้าพระองค์เองทรงกำาหนดให้เรารับส่วน 
เครื่องหมายเหล่านี้ มีคนเป็นอันมากที่เชื่อว่าจำาเป็นต้องรับบัพติศมา และต้อง 
ประกอบศาสนพิธีอื่นๆ ของพระกิตติคุณในนามพวกเขา แต่พวกเขากลับเฉย 
เมยและไม่ใส่ใจเกี่ยวกับศีลระลึกแห่งพระกระยาหารของพระเจ้า พระบิดาใน 
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สวรรค์ของเราทรงเห็นว่าศีลระลึกสำาคัญมากถึงขนาดว่าโดยผ่านพระบุตรที่รัก 
ของพระองค์ อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ ดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ พระ 
องค์ทรงตักเตือนวิสุทธิชนให้รับส่วนศีลระลึกเป็นประจำา ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ 
[ผู้เขียนหนังสือพระกิตติคุณ] สามคนกล่าวถึงเรื่องนี้ [ดู มัทธิว 26:26–28;  
มาระโก 14:22–24; ลูกา 22:19–20] เราพบว่าพระคัมภีร์หลายข้อสอนความ
สำาคัญของศีลระลึก ดังที่พระเจ้าทรงสอนด้วยพระองค์เองเมื่อครั้งทรงดำารงอยู่ 
ในเนื้อหนัง พระบิดาในสวรรค์ของเรามิได้ประทานพระบัญญัติหรือคำาแนะนำาที่ 
ไม่มีความสำาคัญ พระองค์ทรงสอนเราเพ่ือยกระดับจิตใจเรา เพ่ือการเติบโต และ 
การพัฒนาของเรา ถ้าเราทำาตามคำาแนะนำาของพระองค์ เราก็พร้อมจะกลับไป
ที่ประทับของพระองค์…พระองค์ทรงคาดหวังให้เรามาประชุมกันและรับส่วน
เครื่องหมายแห่งพระวรกายและพระโลหิตของพระผู้ไถ่ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ของ
เราทุกวันสะบาโต…

เราพบการอ้างอิงเรื่องนี้ในสามนีไฟบทที่ 18 เช่นกัน เมื่อพระผู้ช่วยให้รอด

“ศีลระลึกที่ [พระอ�จ�รย์] ทรงตั้งไว้ก่อนสิ้นพระชนม์ 
มีไว้เพื่อยกระดับจิตใจ ดลใจ และเป็นพรแก่เร�ชั่วนิรันดร”
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ทรงแนะนำาสั่งสอนผู้คนบนทวีป [อเมริกา] นี้ เฉกเช่นที่พระองค์ทรงสอน 
สานุศิษย์ของพระองค์ในโลกเก่าให้ถือปฏิบัติศีลระลึก มีความว่า

“และเมื่อฝูงชนกินและอิ่มแล้ว, พระองค์รับสั่งกับสานุศิษย์ว่า : ดูเถิดจะมี 
คนหนึ่งในบรรดาพวกเจ้าที่จะได้รับแต่งตั้ง, และเราจะให้อำานาจแก่เขาเพื่อหัก 
ขนมปังและอวยพรมันและให้มันแก่ผู้คนของศาสนจักรของเรา, แก่คนทั้งปวง
ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาในนามของเรา.

“และสิ่งนี้เจ้าจงถือปฏิบัติเสมอ, แม้ดังที่เราทำา, แม้ดังที่เราหักขนมปังและ
อวยพรมันและให้มันแก่เจ้า”

…ข้อต่อไปอ่านได้ดังนี้

“และสิ่งนี้เจ้าจงทำาในความระลึกถึงกายของเรา, ซึ่งเราแสดงให้เจ้าเห็น. และ 
มันจะเป็นประจักษ์พยานต่อพระบิดาว่าเจ้าระลึกถึงเราตลอดเวลา. และหากเจ้า
ระลึกถึงเราตลอดเวลาเจ้าจะมีพระวิญญาณของเราอยู่กับเจ้า” [3 นีไฟ 18:5-7]

…นอกจากนี้ เรายังพบว่าในสมัยของเราพระเจ้าประทานการเปิดเผยเกี่ยว
กับเรื่องดังกล่าวด้วย ในภาค 20 ของหลักคำาสอนและพันธสัญญา พระเจ้า
ประทานคำาแนะนำาในเรื่องนี้ ในการเปิดเผยนั้นเริ่มจากข้อ 75 พระองค์ตรัสว่า

“เป็นสิ่งจำาเป็นที่ศาสนจักรจะประชุมกันบ่อยเพื่อรับส่วนขนมปังและเหล้า
องุ่นในความระลึกถึงพระเจ้า พระเยซู;

“และเอ็ลเดอร์หรือปุโรหิตพึงปฏิบัติพิธี; และเขาพึงปฏิบัติพิธีตามแบบอย่าง
นี้—เขาพึงคุกเข่าพร้อมกับศาสนจักรและเรียกหาพระบิดาในคำาสวดอ้อนวอน
ด้วยความเลื่อมใส, โดยกล่าวว่า—”

ลองสังเกตบทสวดอันไพเราะต่อไปนี้…:

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ใน 
พระนามของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, โปรดประทานพรและทำาให้ 
ขนมปังนี้ศักดิ์สิทธิ์แก่จิตวิญญาณของเขาทั้งหลายผู้ที่รับส่วน, เพื่อพวกเขาจะ 
รับประทานในความระลึกถึงพระวรกายของพระบุตรของพระองค์, และเป็นพยาน 
ต่อพระองค์, ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, ว่าพวกเขาเต็มใจรับพระ 
นามของพระบุตรของพระองค์, และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา และรักษา 
พระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้พวกเขา; เพื่อพวกเขาจะมีพระ
วิญญาณของพระองค์อยู่กับพวกเขาตลอดเวลา. เอเมน” [คพ. 20:75–77]
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การสวดอ้อนวอนและการให้พรน้ำาค่อนข้างคล้ายกัน [ดู คพ. 20:78–79]

ความคิดที่แสดงออกในคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึกช่างศักดิ์สิทธิ์กระไรเช่นนี้ 
ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอเตือนท่าน พี่น้องชายของข้าพเจ้าว่าเมื่อเราประ- 
กอบพิธีในการปฏิบัติศีลระลึก เรากล่าวซ้ำา…คำาทุกคำาตามการเปิดเผย และ
เรากล่าวด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า เมื่อเรากล่าวซ้ำาคำาสวดอ้อนวอนเหล่านี้ 
เราควรคล้อยตามอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกด้วยถ้อยคำาที่เรากล่าว14

ข้าพเจ้าเกรงว่าบางครั้งเมื่อเราปฏิบัติศีลระลึกในการประชุมบางแห่งของเรา 
ไม่มีบรรยากาศเคร่งขรึมจริงจังดังที่ควรเป็น นั่นเป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ…์ 
คนที่ [รับส่วน] ศีลระลึกควรนึกถึงข้อผูกมัดซึ่งระบุไว้ในคำาสวดอ้อนวอน15  
[ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 185]

ก�รรับส่วนศีลระลึกอย่�งมีค่�ควร 

จะฟื้นพลังท�งวิญญ�ณของเร�

เรารับส่วนอาหารทางกาย—น่ันคือ เรารับส่วนขนมปังและน้ำา ฯลฯ เพ่ือบำารุง 
เลี้ยงร่างกาย นั่นจำาเป็นเช่นเดียวกับที่เรารับส่วนเครื่องหมายแห่งพระวรกาย
และพระโลหิตของพระเจ้าผู้คืนพระชนม์เพื่อเพิ่มพลังทางวิญญาณของเรา จะ 
เห็นได้ว่าชายหญิงที่ไม่ได้รับส่วนพระกระยาหารของพระเจ้าปีแล้วปีเล่าย่อม
สูญเสียพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ทีละน้อยจนพวกเขาสูญเสียความ
เป็นเพื่อนของพระวิญญาณที่พวกเขาเคยมีโอกาสร่วมรับพรนั้น แต่ไม่ใช้ให้เกิด
ประโยชน์…

ข้าพเจ้ากลับไปที่ข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในบทที่ 11 ของหนึ่งโครินธ์ เริ่ม 
จากข้อ 23 ซึ่งอ่านได้ว่า

“เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง

“ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่า นี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่าน
ทั้งหลาย จงกระทำาอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา

“เม่ือรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัส 
ว่า ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด 
จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา
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“เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ 
ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา

“เหตุฉะน้ันถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าง
ไม่สมควร ผู้นั้นก็ทำาผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า

“ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้

“เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ 
กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษ

“ด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำาลังและป่วยไข้ และบ้างก็ล่วงหลับ
ไป” [1 โครินธ์ 11:23–30]

…ข้าพเจ้าปรารถนาจะดึงความสนใจของท่านมายังข้อเท็จจริงท่ีว่ามีอันตราย 
ถ้าเรา [รับส่วนศีลระลึก] อย่างไม่มีค่าควร ก่อนรับส่วนศีลระลึกนี้ ใจเราควร 
บริสุทธิ์ มือเราควรสะอาด เราควรเปลื้องความเป็นอริทั้งหลายต่อมิตรสหาย 
ของเรา เราควรอยู่อย่างสันติกับเพื่อนมนุษย์ของเรา และเราควรมีความ 
ปรารถนาในใจที่จะทำาตามพระประสงค์ของพระบิดาและรักษาพระบัญญัติทั้ง 
หมดของพระองค์ ถ้าเราทำาเช่นนี้ การรับส่วนศีลระลึกจะเป็นพรต่อเราและฟื้น
พลังทางวิญญาณของเรา…

…เราควรพิจารณาพันธสัญญาที่เราทำากับพระบิดาอย่างจริงจัง ขอให้เรา 
เอาใจใส่อย่างเข้มงวดต่อพันธสัญญาเหล่านี้ ขอให้เราดูว่าเรากินและดื่มอย่าง
มีค่าควร เพื่อเป็นพรแก่จิตวิญญาณเราและเพื่อเพิ่มพลังทางวิญญาณให้เรา พร 
เหล่านี้มีไว้ให้ท่าน พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นของครัวเรือนแห่งศรัทธา ขอให้เรา 
เห็นคุณค่าของพรเหล่านี้และดำาเนินชีวิตให้คู่ควร เพื่อชีวิตเราจะเป็นแบบอย่าง 
ความเช่ือของเรา อย่าให้พวกเราคนใดต้องอยู่ภายใต้การกล่าวโทษเพราะรับส่วน 
ศีลระลึกอย่างไม่มีค่าควรเลย หาไม่แล้วเราจะถูกเพิกถอนความเป็นเพื่อนของ
พระวิญญาณแห่งพระบิดา16

เราควรรับส่วน [ศีลระลึก] ด้วยความนอบน้อม ด้วยการเตรียมมือให้สะอาด 
และเตรียมใจให้บริสุทธิ์ และด้วยความปรารถนาจะให้พระบิดายอมรับเรา ต่อ 
จากนั้นเราจะรับอย่างมีค่าควร และชื่นชมยินดีในพรที่มาถึงเรา17

ขอพระเจ้าประทานพรเรา ขอทรงเทพระวิญญาณของพระองค์มาที่เราต่อไป 
ขอให้เรารักกันดังพระบิดาทรงบัญชาว่าเราควรทำา ถ้าเรารับส่วนศีลระลึกอย่าง 
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มีค่าควร เราจะรักกันได้ แม้ดังพระบิดาทรงกำาหนด โดยจดจำาที่พระองค์ตรัส 
กับเราว่า: “หากเจ้าไม่เป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเรา.” [คพ. 38:27]18 
[ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 185]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. อ่านย่อหน้าสุดท้ายในหน้า 177 ถ้าประธานศาสนจักรมาร่วมการ 
ประชุมศีลระลึกของท่าน ท่านคิดว่าประธานศาสนจักรจะประทับใจเรื่อง
ใด ท่านจะทำาอะไรเป็นส่วนตัวได้บ้างเพื่อแสดงความคารวะมากขึ้นต่อ 
พระเจ้าและศีลระลึก

2. ไตร่ตรองถ้อยคำาของประธานสมิธในย่อหน้าที่สองและสามหน้า 178  
สังคมโดยทั่วไปจะได้ประโยชน์อย่างไรถ้ามีคนให้เกียรติวันสะบาโตมาก
ขึ้น มีวิธีที่เหมาะสมอะไรบ้างที่จะช่วยให้ครอบครัวเราและคนอื่นๆ เห็น
ว่าการถือปฏิบัติวันสะบาโตเป็นพรไม่ใช่ภาระ

3. เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากของการนมัสการด้วยกันในวันอาทิตย์
นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้รับโดยการศึกษาพระกิตติคุณในบ้านของเรา
เพียงอย่างเดียว (ดูตัวอย่าง หน้า 180; ดู คพ. 59:9–12 ด้วย)

4. ขณะอ่านหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 180 ให้ไตร่ตรองว่าท่านจะทำาอะไรได้
บ้างเพ่ือทำาให้ศาสนพิธีศีลระลึกมีความหมายมากข้ึนในชีวิตท่าน มีวิธีใด 
บ้างที่ใช้ได้ผลในการช่วยเด็กๆ เตรียมรับศีลระลึกและปฏิบัติต่อศีลระลึก 
ด้วยความคารวะ

5. ขณะอ่านสี่ย่อหน้าสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 184) ให้หาดูว่าประธาน
สมิธกล่าวถึงสิ่งใดที่ช่วยให้เรามีคุณสมบัติพร้อมรับส่วนศีลระลึกอย่างมี
ค่าควร ท่านคิดว่าเหตุใดการรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรจึงเพิ่มพลัง 
ทางวิญญาณให้เรา

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: อพยพ 20:8–11; อิสยาห์ 58:13–14; มัทธิว 
18:20; 3 นีไฟ 18:1–12; 20:8–9; โมโรไน 6:5–6
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คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “ครูที่ชำานาญจะไม่คิดว่า ‘วันนี้ฉันจะทำาอะไร
ดีในชั้นเรียน?’ แต่ถามว่า ‘วันนี้จะให้นักเรียนของฉันทำาอะไรดี?’ ไม่ถามว่า 
“วันนี้ฉันจะสอนอะไรดี?’ แต่ถามว่า ‘ฉันจะช่วยให้นักเรียนค้นพบสิ่งที่เขาต้อง 
การรู้ได้อย่างไร?’” (เวอร์จิเนีย เอช. เพียร์ซ ใน ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่
ก�รสอน หน้า 61)
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พลังเสริมสร้�งของศรัทธ�

ศรัทธ�เป็นของประท�นจ�กพระเจ้�ซึ่งให้ 
คนชอบธรรมมีพลังทำ�สิ่งที่ไม่ธรรมด�

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

คริสต์ศักราช 1919 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ ขณะนั้นเป็นสมาชิกโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง ได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่ยุโรป ในข่าวสารต่อวิสุทธิชน 
ในท้องที่หลังจากมาถึงได้ไม่นาน ประธานสมิธกล่าวถึงสภาพที่ยากลำาบากใน 
ยุโรปซึ่งยังคงฟื้นตัวจากหายนะของสงครามโลกครั้งที่ 1 ว่า “ข้าพเจ้าทราบดี 
ว่าเรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสำาคัญของประวัติศาสตร์โลก เน่ืองด้วยประเทศต่างๆ 
กำาลังเผชิญกับภาวะตึงเครียดแบบใหม่ วิญญาณของความระส่ำาระสายมีอยู่เกือบ 
ทั่วทุกหัวระแหงในบรรดาลูกหลานมนุษย์และส่วนมากปรารถนาการนำาทาง 
จากสวรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรู้สึกถึงความ 
รับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่ต้องพบพวกเขา ประธานสมิธมีศรัทธาว่าถึงแม้ช่วง 
เวลาที่พวกเขาเผชิญจะยากลำาบากเพียงใดก็ตาม แต่ความพยายามของสมาชิก
และผู้สอนศาสนาประสบผลสำาเร็จแน่นอน “ด้วยความช่วยเหลือของเพ่ือนร่วม 
งานที่ดีและมีความสามารถที่สำานักงานใหญ่ [คณะเผยแผ่] ตลอดจนชายหญิง
ที่ซื่อสัตย์ในสนามเผยแผ่ ข้าพเจ้าจึงหวังผลการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณที่ซื่อสัตย์
ด้วยความพอใจ”1

หน้าที่เร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งของประธานสมิธในฐานะประธานคณะเผย 
แผ่คือเพิ่มจำานวนผู้สอนศาสนาในยุโรป ศาสนจักรส่งผู้สอนศาสนาไปยุโรปใน 
ช่วงสงครามน้อยมาก และเวลานั้นการขาดแคลนอาหารและปัญหาเศรษฐกิจ
ด้านอื่นส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลของยุโรปไม่ยอมให้วีซ่าคนต่างชาติ งานยาก 
ของประธานสมิธคือเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่จนยอมให้ผู้สอนศาสนาเข้ามาใน
ประเทศของพวกเขา ในจดหมายถึงเอมิลีบุตรสาว ประธานสมิธเล่าเรื่องการ 
เดินทางไปลอนดอนเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวว่า
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“พระคัมภีร์อัดแน่นไปด้วยหลักฐ�นยืนยันพลังแห่งศรัทธ�…โดยศรัทธ� 
ศ�สด�พย�กรณ์เอลีย�ห์เรียกไฟจ�กสวรรค์ลงม�เผ�เครื่องพลีบูช�” 
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“เอกอัครราชทูตชาวอเมริกันของเราใจดีมากและประสบผลสำาเร็จในการขอ
ให้เราเข้าพบท่านโรเบิร์ต ฮอร์น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของเกรทบริเทน เมื่อ 
เราปรากฏตัวที่ห้องทำางานของเขา เรายื่นจดหมายจากเอกอัครราชทูตให้เลขา- 
นุการของท่านโรเบิร์ตซึ่งถามว่าธุระของเราเลื่อนไปก่อนได้หรือไม่เพราะอีกไม่ 
กี่นาทีนี้หัวหน้าของเขาจะไปสก็อตแลนด์เป็นเวลาสามสัปดาห์ พ่อยืนยันว่าจัก 
เป็นพระคุณยิ่งถ้าตอนนี้เราได้พบเขาสักห้านาทีเพราะเราไม่ได้อยู่ในลอนดอน 
และธุระของเราเร่งด่วน เลขานุการเข้าไปพบท่านโรเบิร์ตไม่นานก็กลับมาบอก
ว่าเขาจะเลื่อนการเดินทางและให้เราเข้าพบสี่โมงเย็นวันนั้น พ่อสวดอ้อนวอน
ด้วยศรัทธาแรงกล้าที่สุดตอนเช้าวันน้ันเพื่อทูลขอพระองค์ทรงเปิดทางให้เรา
และเมื่อเขาเชิญเรากลับมาพ่อขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ของเราอย่างสุด
ซึ้ง” 

เมื่อถึงเวลานัด ประธานสมิธกับคนที่ไปด้วยได้รับเชิญให้เข้าในห้องทำางาน
ส่วนตัวของท่านโรเบิร์ต ฮอร์น “เราพยายามบอกเขาว่าเราต้องการอะไรและ 
รับรองกับเขาว่าเกรทบริเทนต้องการสิ่งที่เรากำาลังขอ เป็นเวลาเกือบชั่วโมงครึ่ง 
ท่ีเขาฟังประวัติส่วนหน่ึงของศาสนจักรและความเช่ือของเราตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ 
ด้วยความสนใจมากที่สุด

“เมื่อพ่อพูดจบ เขาถามอีกครั้งว่าเราต้องการอะไรจากเขาและเมื่อเราบอก 
เขาว่าเราต้องการสิทธิ์เพิ่มจำานวนผู้สอนศาสนาให้ถึงสองร้อยห้าสิบคน เท่ากับ
ก่อนเกิดสงคราม เขาบอกว่าเขายินดีจะออกคำาสั่งให้กระทรวงของเขาอนุญาต 
ให้ผู้สอนศาสนาจำานวนดังกล่าวข้ึนฝ่ังทันทีท่ีพวกเขามาถึง แน่นอนว่าเราพอใจ 
มากและจากเขามาด้วยความมั่นใจว่าเขาได้ยกภาระออกจากใจเราแล้ว

“พ่อรู้สึกมั่นใจว่าเราได้ผูกมิตรกับผู้ทรงอิทธิพลท่ีสุดคนหนึ่งของอังกฤษ
และพ่อไม่ลังเลเมื่อต้องไปพบเขาอีกหากจำาเป็น”2

เจมส์ กันน์ แมคเคย์ ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งของประธานสมิธผู้อยู่ด้วยขณะ 
เข้าพบท่านโรเบิร์ต ฮอร์นกล่าวในภายหลังว่า “จงดูงานอัศจรรย์ท่ีท่านทำาสำาเร็จ 
มีเอ็ลเดอร์เพียงไม่กี่คนที่นั่น [ในคณะเผยแผ่] ดูเหมือนเส้นทางมีสิ่งกีดขวาง  
แต่ท่านมาด้วยการดลใจของพระเจ้า และสามารถเคาะประตูห้องทำางานของเจ้า 
หน้าที่ ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพวกเขา ในที่สุดก็ได้รับสิทธิพิเศษที่เราต้อง 
การ เอ็ลเดอร์ได้มาทำางานของพวกเขาและบรรลุพันธกิจในการขยายอุดมการณ์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าและทำางานของพระองค์ให้ลุล่วง โดยวิธีนี้ท่านทำาให้เรามี 
ประจักษ์พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกำากับดูแลงานนั้น”3 เอ็ลเดอร์แมคเคย์ถือว่า 
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ความสำาเร็จของประธานสมิธเกิดจาก “ศรัทธา การอุทิศตน และจิตกุศลที่ท่าน 
มีต่อคนทั้งปวงซึ่งคบค้าสมาคมกับท่าน” “ข้าพเจ้าทำางานกับท่าน” เขากล่าว 
“ข้าพเจ้าหารือกับท่าน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนกับท่าน และข้าพเจ้ารู้ว่าศรัทธา
และความภักดีของท่านลึกซึ้งเท่าชีวิต”4 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 196]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

พลังแห่งศรัทธ�ประจักษ์ชัดในพระคัมภีร์

เราทราบว่าหากปราศจากศรัทธาเราจะทำาให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยไม่ได้ 
เลย [ดู ฮีบรู 11:6] ศรัทธาคือเหตุจูงใจของการกระทำาทั้งมวล พระคัมภีร์อัด 
แน่นไปด้วยหลักฐานยืนยันพลังแห่งศรัทธา ศรัทธาของโนอาห์ทำาให้เขาสามารถ 
ต่อเรือ และเนื่องจากการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า เขากับคนใน
ครอบครัวจึงรอดชีวิต ส่วนคนท่ีขาดศรัทธาถูกฝังอยู่ในอุทกภัยครั้งใหญ่ [ดู 
ปฐมกาล 6:13–22; 7:1–24]

โดยผ่านศรัทธาโลทกับสมาชิกในครอบครัวได้รับการปกปักรักษาเมื่อไฟ 
จากสวรรค์เผาเมืองโสโดมและโกโมราห์ ทำาลายผู้อยู่อาศัยที่ไม่มีศรัทธา [ดู 
ปฐมกาล 19:12–25]5

โดยศรัทธาโมเสสนำาลูกหลานอิสราเอลออกจากการเป็นทาส ผ่านทะเลแดง 
บนผืนดินแห้ง ซ่ึงทำาให้กองทัพชาวอียิปต์ท่ีพยายามไล่ตามมาจมน้ำาตาย ฝูงชน 
กินขนมปังจากสวรรค์เป็นอาหาร เม่ือโมเสสตีศิลาในโฮเรบ น้ำาพุ่งออกมาเพ่ือดับ 
กระหายของพวกเขา และนำาพวกเขาผ่านถิ่นทุรกันดารไปยังแผ่นดินที่สัญญา
ไว้ [ดู อพยพ 14:21–31; 16:14–15; 17:5–6]6

เมื่อดาเนียลยังคงสวดอ้อนวอนอย่างเปิดเผยต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล  
ขัดกับราชโองการซ่ึงศัตรูของเขาจงใจเตรียมไว้ทำาลายเขา เขาจึงถูกโยนลงไปใน 
ถ้ำาสิงห์และถูกทิ้งไว้ที่นั่นทั้งคืน เขารู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงปกปักรักษา 
เขา และความเชื่อมั่นของเขาไม่สั่นคลอน เช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาไปที่บ่อลึกแห่ง 
น้ันแต่เช้าและพบว่าดาเนียลยังมีชีวิตอยู่ ศรัทธาของเขาส่งผลให้สัตว์ป่าไม่ทำาร้าย 
เขาและพระราชาเกิดความเลื่อมใส [ดู ดาเนียล 6:4–28]

ชาวฮีบรูสามคน ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกผู้ไม่ยอมนมัสการปฏิมากร 
ทองคำาที่เนบูดคัดเนสซาร์ตั้งไว้ ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟที่ร้อนกว่าปกติเจ็ดเท่า  
พวกเขาวางใจพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์และศรัทธาของพวกเขาได้รับผล
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ตอบแทนด้วยการปกปักรักษาชีวิตพวกเขา [ดู ดาเนียล 3:8–28]

โดยศรัทธา ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์เรียกไฟจากสวรรค์ลงมาเผาเครื่องพลี 
บูชา กษัตริย์และประชาชนจึงเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลทรงเป็นพระ 
ผู้เป็นเจ้าและบาอัลไม่ใช่ [ดู 1 กษัตริย์ 18:36–40]

โดยศรัทธาน่ีเองท่ีพ่ีชายของเจเร็ดและผู้ติดตามเขารักษาภาษาของบรรพบุรุษ 
เอาไว้ได้ในช่วงเกิดความสับสนของภาษาที่หอบาเบล พระเจ้าทรงนำาพวกเขา 
มาถึงซีกโลกตะวันตก [ดู อีเธอร์ 1:33–43] … ศรัทธาคล้ายกันนี้ทำาให้ลีไฮ
สามารถนำาครอบครัวข้ามทะเลและย่างเหยียบแผ่นดินน้ี ซ่ึงเลิศเลอกว่าแผ่นดิน 
อื่นทั้งสิ้น

ศรัทธาน่ีเองที่ทำาให้สานุศิษย์ของพระเยซูสามารถอดทนต่อการข่มเหงท่ี
ตามมารุกรานพวกเขา และทั้งที่มีการต่อต้านจากชาวยิว พวกเขายังสามารถ
สถาปนาพระกิตติคุณซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบให้พวกเขา7

โดยศรัทธาน่ีเองท่ีปาฏิหาริย์ท้ังหมดเกิดข้ึนโดยพระผู้ไถ่ของโลก และโดยคน 

“โดยศรัทธ�โมเสสนำ�ลูกหล�นอิสร�เอลออกจ�กก�รเป็นท�ส 
ข้�มทะเลแดงบนผืนดินแห้ง”
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ที่ภักดีกับพระองค์ นับแต่กาลเริ่มต้นจวบจนปัจจุบันเฉพาะคนซื่อสัตย์เท่านั้นที่
มีพลังกับพระผู้เป็นเจ้า8 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 196]

พลังแห่งศรัทธ�ประจักษ์ชัดในชีวิตของวิสุทธิชน 
ที่ชอบธรรมในสมัยก�รประท�นนี้

ในสมัยการประทานต่อมาเน่ืองด้วยศรัทธาอย่างไม่ต้องสงสัยในพระผู้เป็นเจ้า 
ศาสดาพยากรณ์หนุ่ม [โจเซฟ สมิธ] จึงเข้าไปในป่าและคุกเข่าสวดอ้อนวอน  
ได้รับปรากฏการณ์จากสวรรค์อันสำาคัญยิ่งครั้งแรกที่มาถึงท่าน ซึ่งปรากฏการณ์ 
น้ันทำาให้มนุษยชาติรู้ถึงพระบุคลิกลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าอีกคร้ัง โดยศรัทธา 
นี่เองที่ท่านสามารถไปยังเนินเขาคาโมราห์และรับบันทึกศักด์ิสิทธ์ิเหล่านั้นจาก 
มือของเทพต่อมาท่านแปลบันทึกดังกล่าวโดยของประทานและเดชานุภาพแห่ง 
พระผู้เป็นเจ้า โดยศรัทธานี่เองที่ท่านนำาผู้คนออกจากเคิร์ทแลนด์ไปแผ่นดิน 
มิสซูรีและกลับไปอิลลินอยส์ แม้จะถูกปล้นและถูกขับไล่ออกจากบ้านครั้งแล้ว 
ครั้งเล่า แต่ศรัทธาที่ฝังลึกในใจพวกเขายังดำารงอยู่เช่นนั้นเสมอมา พวกเขารู้ว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ดูแลพวกเขา โดยศรัทธานี่เองที่เมืองใหญ่อย่าง 
นอวูก่อตั้งขึ้นภายใต้การกำากับดูแลของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และโดย 
ศรัทธาน่ีเองท่ีท่านได้รับความจริงอันรุ่งโรจน์ซ่ึงบรรจุอยู่ในพระคัมภีร์หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา

โดยศรัทธานี่เองที่บริคัม ยังก์นำาผู้คนเข้ามาในแผ่นดินทางตะวันตกนี้ [หุบ 
เขาซอลท์เลค] เมื่อท่านขึ้นไปถึงยอดเขาและมองลงมาเห็นหุบเขา พระผู้เป็น 
เจ้าประทานพยานแก่ท่านว่านี่คือสถานที่ซึ่งอิสราเอลจะลงหลักปักฐาน…โดย 
ศรัทธานี่เองที่ผู้นำาวางศิลามุมเอกของพระวิหารใหญ่นี้ [พระวิหารซอลท์เลค]  
ในช่วงเวลาที่พวกเขาอ่อนแอและยากจน โดยเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเตรียม 
ทางและจัดหาวิธีให้ส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยศรัทธาน่ีเองท่ีพระเมตตา 
ของพระบิดาบนสวรรค์แผ่ไปถึงผู้คนในความสิ้นหวังของพวกเขาเมื่อพวกเขา 
เห็นพืชผลกำาลังถูกต๊ักแตนกัดกินโดยไม่มีทางป้องกัน และในความอารักขาของ 
พระผู้เป็นเจ้า คำาสวดอ้อนวอนของพวกเขาได้รับตอบ พวกเขาได้รับพยานถึง 
ความอารักขาน้ันเม่ือเห็นนกนางนวลบินมาปกป้องผลเก็บเก่ียวและช่วยให้พวก 
เขาพ้นจากความอดอยาก…

…โดยศรัทธานี่เองที่ชายผู้ยืนเป็นหัวหน้าของงานน้ีได้รับการดลใจคร้ังแล้ว 
ครั้งเล่า เพื่อให้คำาแนะนำาที่เราต้องการ โดยศรัทธานี่เองที่เราได้รับการจรรโลง 
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ใจ…จากผู้ปฏิบัติศาสนกิจในพระนามของพระเจ้า และพระผู้ปลอบโยนทรง 
ชุบความเข้าใจของพวกเขา โดยให้เราระลึกถึงสิ่งต่างๆ และแสดงให้เราเห็นสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงแสดงให้เห็นวิญญาณแห่งการเปิดเผย9

โดยศรัทธานี่เองที่เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอลจากบ้านและคนที่พวกเขารัก  
ทนรับคำาตำาหนิของโลก และออกไปเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์พระ 
เยซูคือพระคริสต์ และโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า โดยศรัทธา  
คนป่วยของท่านได้รับการรักษา คนตายของท่านคืนชีพ หากบันทึกปาฏิหาริย์ 
ที่เกิดขึ้นในบรรดาคนเหล่านี้…นี่คงเป็นประจักษ์พยานถึงเดชานุภาพของพระ
ผู้เป็นเจ้า ผ่านศรัทธาที่ไม่มียุคใดของโลกเทียบได้

หลักธรรมน้ี พ่ีน้องท้ังหลาย ช้ีทางสู่สวรรค์ให้เรา ให้ความหวังเราในการต่อ 
สู้ชีวิต เมื่อเราสับสนและรู้สึกตัวว่ากำาลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ดูเหมือนเรา 
จะเอาชนะไม่ได้ โดยมีศรัทธาในพระผู้ไถ่ของโลก เราสามารถเข้าเฝ้าพระองค์
และรู้ว่าคำาสวดอ้อนวอนของเราจะได้รับคำาตอบเพื่อประโยชน์ของเรา10 [ดู ข้อ
เสนอแนะ 3 ในหน้า 196]

“โดยศรัทธ�นี่เองที่บริคัม ยังก์นำ�ผู้คนเข้�ไปใน [หุบเข�ซอลท์เลค]”
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คำาถามที่ถามกันบ่อยๆ คือ เป็นไปได้หรือที่เด็กชายหญิง เยาวชนชาย 
เยาวชนหญิงผู้ได้รับการเล้ียงดูในศาสนจักรช่ัวอายุน้ีจะยอมทนความยากลำาบาก 
ความอัตคัดขัดสน และการทดลองที่พ่อแม่สู้ทนเพื่อเห็นแก่พระกิตติคุณ พวก 
เขาจะยอมละท้ิงบ้านอันสุขสบายไปหาผู้คนในประเทศใหม่เพ่ือให้เป็นประโยชน์ 
แก่ศาสนาของพวกเขาอย่างนั้นหรือ

ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านว่าหากพวกเขาได้รับการปลูกฝังความรู้เร่ืองส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ของงานนี้ในใจเหมือนอย่างที่เรารู้ หากพวกเขามีศรัทธาเพราะเรารักษาพระ 
บัญญัติของพระเจ้า หากพวกเขาได้รับการสอนให้รู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์และ 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า พวกเขา 
ยอมแน่นอน พวกเขาจะทำาอย่างที่พ่อแม่ทำา พวกเขาจะเข้าประจำาที่ของตนใน 
แถวของอิสราเอลยุคสุดท้าย

หากนี่หมายถึงความอัตคัดขัดสน หากนี่หมายถึงโรคภัยและความสิ้นหวัง  
หรือแม้การอัปเปหิออกจากบ้าน มีบุตรธิดาของเราหลายร้อยหลายพันคนท่ียอม 
ผนึกประจักษ์พยานด้วยชีวิตหากจำาเป็น โดยรู้ว่านี่คือพระกิตติคุณของพระ 
คริสต์11 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 196]

พระเจ้�จะทรงเปิดท�งให้เร�ทำ�สิ่งที่พระองค์ 
ทรงขอให้ทำ�ถ�้เร�ใช้ศรัทธ�

ข้าพเจ้าจำาวันหนึ่งได้เมื่อรู้สึกว่าต้องพูดกับผู้สอนศาสนาซึ่งกำาลังจะไปเมือง 
หนึ่งที่ไม่ยอมให้เราพบปะผู้คนตามท้องถนน

“จำาไว้ว่าต้องให้โอกาสพระเจ้า คุณต้องขอความช่วยเหลือ จงให้โอกาส 
พระเจ้า ทูลขอให้พระองค์ทรงเปิดทาง”

ชายหนุ่มไปเมืองนั้น เขาเข้าไปที่สำานักนายกเทศมนตรี ขอเข้าพบนายก 
เทศมนตรี เขาจะถามท่านว่าจะเปลี่ยนกฎได้หรือไม่

เมื่อไปถึง เขาพบว่านายกเทศมนตรีออกไปนอกเมือง ชายหนุ่มเดินออกมา 
พลางมองไปตามโถงทางเดิน และเห็นป้ายที่ประตูสุดปลายโถงทางเดินเขียนว่า  
“สำานักงานหัวหน้ากองการตำารวจ” เขาลังเลครู่หนึ่ง และบางอย่างพูดกับเขา
ว่า “ให้โอกาสพระเจ้า” เขาเดินเข้าไปในสำานักงานหัวหน้ากองการตำารวจ และ
บอกว่าเขามาเพื่ออะไร เมื่อพูดจบแล้วชายคนนั้นกล่าวว่า

“แล้วคุณอยากได้มุมถนนไหนครับ”
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เขาตอบว่า “ผมไม่รู้จักเมืองนี้เท่าคุณ ผมคงไม่ขอหัวมุมที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการ หรือท่ีเราจะกีดขวางทางจราจร ท่านจะกรุณาไปเลือกกับผมได้ไหมครับ

ลองนึกดู ผู้สอนศาสนากำาลังขอให้หัวหน้ากองการตำารวจไปเลือกมุมถนน
ให้เขาสั่งสอนพระกิตติคุณ!

หัวหน้ากองการตำารวจตอบว่า

“ได้สิ ผมจะไปกับคุณ”

ในสิบห้านาทีพวกเขาก็ได้มุมถนนที่ดีที่สุดของเมือง พร้อมคำาอนุญาตให้สั่ง
สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ซึ่งยังไม่เคยมีการสั่งสอนตามท้องถนนมา
ตั้งแต่ก่อนสงคราม [โลกครั้งที่ 1]…

พระเจ้าทรงมีวิธีดำาเนินงานที่เราไม่สามารถทำาให้สำาเร็จลุล่วง และไม่ทรงขอ
ให้เราทำาสิ่งใดที่พระองค์มิทรงเตรียมทางให้เกิดขึ้นได้ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรง
บอกเราผ่านนีไฟ พระองค์จะไม่ทรงเรียกร้องสิ่งใดหากไม่ทรงเตรียมทาง

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดข้ึนคือข้าพเจ้า, นีไฟ, กล่าวแก่บิดาข้าพเจ้า:  ข้าพเจ้า 
จะไปและทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติ
แก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขาเพื่อพวก
เขาจะทำาสำาเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา.” [1 นีไฟ 3:7]

ถ้าท่านมีบางอย่างที่พระเจ้าทรงขอหรือคาดหวังให้ท่านทำาและท่านไม่รู้ว่าจะ
ดำาเนินการอย่างไร จงทำาสุดความสามารถ เคลื่อนไปในทิศทางที่ท่านควรไป 
วางใจพระเจ้า ให้โอกาสพระองค์ และพระองค์จะไม่ทรงทำาให้ท่านผิดหวัง12

นับเป็นเร่ืองดีเหลือเกินท่ีได้รู้ว่าเราสามารถจับพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์ 
ได้ ถ้าเราจะจับ และให้พระองค์ทรงนำาทาง ไม่มีใครในโลกมีความมั่นใจเท่าคน
กลุ่มนี้อีกแล้ว13 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 196]

พระผู้เป็นเจ้�ทรงมอบศรัทธ�ให้เป็นของขวัญแก่คนชอบธรรม

ศรัทธาของเรามีเงื่อนไขอยู่บนชีวิตที่ชอบธรรมของเรา เราไม่สามารถดำาเนิน 
ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องและมีศรัทธาอย่างที่ควรมี แต่หากเรารักษาพระบัญญัติของ 
พระเจ้า เราสามารถมีศรัทธาได้ ศรัทธาจะเติบโตและเพ่ิมพูนเม่ือความชอบธรรม 
ของเราเพิ่มขึ้น14

หากมีพวกเราคนใดขาดศรัทธาในงานน้ี น่ันเป็นเพราะเราไม่ได้รักษาพระบัญ- 

บ ท ที่  1 7



196

ญัติของพระผู้เป็นเจ้า หากมีคนใดไม่รู้ว่านี่คืองานของพระบิดา นั่นเป็นเพราะ 
พวกเขาไม่ได้ทำาหน้าที่ของตน ข้าพเจ้ารู้เช่นเดียวกับที่รู้ว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ว่า 
น่ีคืองานของพระเจ้า และความรู้น้ันเกิดจากการรักษาพระบัญญัติของพระองค์15

เรารู้ว่าศรัทธาเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า ศรัทธาเป็นผลที่เกิดจาก 
การดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม ศรัทธามิได้เกิดข้ึนตามคำาส่ังของเรา แต่เป็นผล 
จากการทำาตามพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ หากเราขาดศรัทธาเราจง 
สำารวจตนเองดูว่าเราได้รักษาพระบัญญัติหรือไม่ และกลับใจโดยไม่รอช้าถ้าเรา
ไม่ได้รักษาพระบัญญัติ…ขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนศรัทธาของเรา และขอให้เรา
ดำาเนินชีวิตจนคู่ควรแก่ศรัทธานั้น16

ข้าพเจ้าหวังว่าคนที่ได้รับของประทานอันล้ำาเลิศนี้ของศรัทธาจะดำาเนินชีวิต
เพื่อรักษาของประทานนั้นไว้17 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 197]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. มองหาหลักฐานยืนยันศรัทธาของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธจากเรื่องราวใน
หน้า 187–190 ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งของประธานสมิธกล่าวว่าความ 
สำาเร็จของท่าน “ทำาให้เรามีประจักษ์พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกำากับดูแล 
งานน้ัน” (หน้า 190) ท่านเคยได้รับอิทธิพลจากศรัทธาของผู้อ่ืนอย่างไร 
อาทิ สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิท

2. ทบทวนแบบอย่างของศรัทธาในหน้า 190–194 มีแบบอย่างของศรัทธา 
ใดอีกท่ีมีความหมายต่อท่านเป็นพิเศษ ท่านจะใช้แบบอย่างเหล่าน้ีอย่างไร 
เพื่อช่วยคนที่กำาลังใช้ศรัทธาแต่ยังไม่ได้รับพรที่เขาปรารถนา

3. ศรัทธาของท่านให้ “ความหวังในการต่อสู้ชีวิต” อย่างไร ศรัทธาช่วยให้ 
เราเอาชนะความกลัวหรือ “อุปสรรคอื่นๆ ที่ดูเหมือนเราจะเอาชนะไม่
ได้” อย่างไร (หน้า 194)

4. อ่านเรื่องที่เริ่มต้นในหน้า 194 และเปรียบเทียบกับเรื่องราวใน “จาก
ชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” ท่านเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างที่คล้าย
กับประสบการณ์เหล่านี้ ท่านคิดว่า “ให้โอกาสพระเจ้า” หมายความว่า
อย่างไร

บ ท ที่  1 7
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5. ประธานสมิธสอนว่า “ศรัทธาเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า” ท่ี “มิได้ 
เกิดขึ้นตามคำาสั่งของเรา” (หน้า 196) หลักธรรมนี้ส่งผลอย่างไรต่อวิธี 
ท่ีท่านพยายามเพ่ิมพูนศรัทธาและจรรโลงศรัทธาในผู้อ่ืน เราสามารถทำาสิ่ง 
ใดได้บ้างเพ่ือ “รักษา” ของประทานแห่งศรัทธา (ดู แอลมา 32:35-43)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ฮีบรู 11:1-11, 17-34; ยากอบ 2:17-24; แอลมา 
32:26-43; อีเธอร์ 12:6-22; โมโรไน 7:27-39; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
136:42

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “ในการช่วยผู้เรียนเตรียมตอบคำาถาม ท่านอาจ 
ต้องการบอกเขาก่อนอ่านหรือนำาเสนอบางสิ่งท่ีท่านกำาลังจะขอคำาตอบจากเขา 
…ตัวอย่างเช่น ท่านอาจพูดว่า ‘ขอให้ฟังผมอ่านข้อความต่อไปนี้เพื่อท่านจะ
บอกได้ว่าท่านสนใจอะไรมากที่สุดจากข้อความที่ผมอ่าน’ หรือ ‘ขณะที่อ่าน 
พระคัมภีร์ข้อนี้ ให้ดูว่าท่านเข้าใจหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงบอกอะไรเราเกี่ยวกับ
ศรัทธา’” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 69)
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อยู่ฝ�่ยพระเจ�้

พระเจ้�ประท�นพระบัญญัติแก่เร�เพื่อที่เร�จะส�ม�รถ 
ต้�นท�นคว�มชั่วร้�ยและพบคว�มสุข

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

จอร์จ  เอ. สมิธคุณปู่ของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธรับใช้ในโควรัมอัครสาวก 
สิบสองและในฝ่ายประธานสูงสุดโดยเป็นท่ีปรึกษาของบริคัมยังก์มานานหลายปี 
จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธมักพูดทบทวนคำาแนะนำาที่คุณปู่เคยให้ครอบครัวของท่าน 
บ่อยๆ “มีเส้นเขตแดนกำาหนดไว้ชัดเจนระหว่างแดนของพระเจ้ากับแดนของ 
มาร ถ้าท่านจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าท่านจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระองค์และไม่มี 
ความปรารถนาจะทำาผิด แต่ถ้าท่านข้ามไปอยู่ฝ่ายมารหนึ่งนิ้วเท่ากับท่านอยู่ใน 
อำานาจของผู้ล่อลวงและถ้าเขาประสบความสำาเร็จ ท่านจะไม่สามารถคิดหรือแม้ 
ให้เหตุผลอย่างถูกต้องได้เลยเพราะท่านจะสูญเสียพระวิญญาณของพระเจ้า”

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธกล่าวว่าท่านใช้คำาแนะนำานี้ตลอดชีวิตเพื่อนำาทางการ 
เลือกของท่าน “บางครั้งเมื่อข้าพเจ้าถูกล่อลวงให้ทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ข้าพเจ้าถาม 
ตนเองว่า ‘ฉันอยู่ฝ่ายไหน’ ถ้าข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะอยู่ข้างที่ปลอดภัย อยู่ฝ่าย
พระเจ้า ข้าพเจ้าจะทำาส่ิงถูกต้องทุกคร้ัง ดังน้ันเม่ือการล่อลวงมาถึงจงใคร่ครวญ
ปัญหาของท่านร่วมกับการสวดอ้อนวอน อิทธิพลของพระเจ้าจะช่วยให้ท่านตัด 
สินใจได้อย่างฉลาด มีความปลอดภัยสำาหรับเราก็ต่อเม่ืออยู่ฝ่ายพระเจ้าเท่าน้ัน”1 

[ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 207]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ก�รอยู่ฝ่�ยพระเจ้�เรียกร้องก�รเชื่อฟัง 
พระบัญญัติอย่�งเคร่งครัด

ความปลอดภัยท้ังผอง ความชอบธรรมท้ังปวง ความสุขท้ังส้ินอยู่ฝ่ายพระเจ้า 
ถ้าท่านกำาลังรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าโดยถือปฏิบัติวันสะบาโตเท่ากับ 
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ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า ถ้าท่านเข้าร่วมการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและการสวด 
อ้อนวอนเป็นครอบครัวเท่ากับท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า ถ้าท่านขอบพระทัยสำาหรับ 
อาหารและแสดงความกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าเท่ากับท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า ถ้า 
ท่านรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเท่ากับท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า ถ้าท่านซื่อสัตย์ 
ในการปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์เท่ากับท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า ถ้าท่านถือปฏิบัติพระคำา 
แห่งปัญญาเท่ากับท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าจึงรักษาพระบัญญัติสิบ 
ประการและพระบัญญัติข้ออื่นๆ ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานไว้เพื่อนำาทางเราและ 
กล่าวอีกครั้งว่า ทั้งหมดที่ยกระดับชีวิตเรา ทำาให้เรามีความสุข และเตรียมเรา 
ให้พร้อมรับปีตินิรันดร์ล้วนอยู่ฝ่ายพระเจ้า การจับผิดสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน 
ไว้เพื่อนำาทางเราไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้า2 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 207]

[พระเจ้าตรัสว่า] “พระเจ้า ไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอมแม้เล็ก 
น้อยที่สุด” ไม่ด้วยระดับความยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด [คพ. 1:31] เพราะ 
เหตุใด เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าเราทำาบาป เราสูญเสียพรที่เราจะได้รับถ้าเราไม่ 
ทิ้งเส้นทางที่นำาไปสู่พรนั้น3

บางครั้งเราได้ยินบางคนพูดว่า “โอ้ ฉันคงไม่พิเศษขนาดนั้น พระเจ้าจะไม่ 
ทรงรุนแรงกับเรามากถ้าเราทำาเพียงบางส่วน” คนที่กำาลังพูดแบบนี้แสดงว่าอยู่ 
ฝ่ายมารแล้ว ท่านไม่ต้องฟังเขาเพราะถ้าท่านฟังท่านอาจถูกชักนำาไปผิดทาง คน 
ที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าไม่พูดแบบนั้น พระเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองว่าเรา 
ต้องรักษาพระบัญญัติ “มีกฎ, ประกาศิตไว้ในสวรรค์อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
ก่อนการวางรากฐานของโลกนี้, ซึ่งในนั้นทรงกำาหนดพรไว้ทุกประการ” (คพ.  
130:20) พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีไว้เพื่อสอนเราให้รู้วิธีได้รับพรดัง 
กล่าว4

พระบิด�ในสวรรค์ผู้ทรงรักเร� 
ประท�นพระบัญญัติเพื่อช่วยให้เร�พบคว�มสุข

พระเจ้า ด้วยพระกรุณาของพระองค์ โดยทรงเห็นเจตคติของบุตรธิดา พระองค์ 
และทรงทราบว่าพวกเขาจะต้องได้รับการนำาทาง จึงประทานพระบัญญัติสิบ 
ประการแก่เรา และพระบัญญัติอื่นๆ ที่ประทานให้ครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อช่วยให้ 
เราพบความสุข ท่านสังเกตเห็นคนวิ่งกันขวักไขว่ในโลก พลางแสวงหาความ 
สุขแต่หาไม่พบ ถ้าพวกเขาเพียงแต่หยุดสักครู่และนานพอจะยอมรับคำาแนะนำา
ของพระเจ้า ความสุขจะตามมา พวกเขาจะไม่พบความสุขในวิธีอื่น5

บ ท ที่  1 8
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สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก ข้าพเจ้าตระหนักหรือคิดว่าตระหนัก ว่าพระบัญญัติ 
ของพระเจ้าคือกฎและระเบียบปฏิบัติของพระองค์เพื่อนำาทางข้าพเจ้า ข้าพเจ้า 
คิดว่าข้าพเจ้าตระหนักในการไม่เช่ือฟังกฎเหล่าน้ันว่า การลงโทษจะตามมา และ 
ด้วยความที่เป็นเด็ก ข้าพเจ้าจึงอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมสถานการณ์ 
และทรงกำาหนดเร่ืองราวในชีวิตน้ีถึงขนาดว่าข้าพเจ้าต้องเช่ือฟังกฎมิฉะน้ันแล้ว 
การตอบแทนจะเกิดขึ้นโดยพลัน แต่เมื่อโตขึ้นข้าพเจ้าได้รับบทเรียนจากอีกมุม 
มองหนึ่ง และเวลานี้ สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว กฎของพระเจ้า หรือที่เรียกเช่นนั้น  
คำาแนะนำาท่ีบรรจุอยู่ในพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิ การเปิดเผยของพระเจ้าต่อเราในยุค 
สมัยน้ีของโลก คือเสียงเพลงเสนาะโสตของพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงมีพระเมตตา 
ต่อเรา คือคำาแนะนำาและคำาปรึกษาของบิดามารดาผู้ทรงรักเรา ห่วงใยในความ 
ผาสุกของเรามากกว่าบิดามารดาทางโลก ด้วยเหตุนี้สิ่งซึ่งครั้งหน่ึงดูเหมือนจะ 
เป็นกฎที่มีช่ือบาดหูบัดนี้คือคำาแนะนำาท่ีอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักของ 
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรู้แจ้ง ข้าพเจ้าจึงพูดว่าข้าพเจ้าเชื่อได้ไม่ยากเลยว่า 

“ก�รเปิดเผยของพระเจ้�ต่อเร�ในยุคสมัยนี้ของโลก คือเสียงเพลงเสน�ะโสตของพระบิด�
ในสวรรค์ผู้ทรงมีพระเมตต�ต่อเร�”

บ ท ที่  1 8
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สำาหรับข้าพเจ้าแล้วการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าดีที่สุด6

ความสุขทั้งหมดที่มาถึงข้าพเจ้าและความสุขของข้าพเจ้าเกิดจากความ
พยายามที่จะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและดำาเนินชีวิตคู่ควรแก่พรที ่
พระองค์ทรงสัญญาไว้กับคนเหล่าน้ันผู้เทิดพระเกียรติพระองค์และรักษาพระ
บัญญัติของพระองค์7

ถ้าเราจะทำาตามคำาแนะนำาและคำาปรึกษาที่พระเจ้าประทานให้ เส้นทางของ 
เราจะเป็นเส้นทางแห่งความสุข จะเป็นเส้นทางที่อาจไม่สะดวกสบายเสมอไป  
แต่สุดท้ายแล้วจะจบลงในท่ีประทับของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา และรัศมีภาพ 
ความเป็นอมตะ และชีวิตนิรันดร์จะเป็นส่วนแบ่งของเรา8 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 
ในหน้า 207]

ปฏิปักษ์พย�ย�มนำ�เร�ออกนอกท�งด้วยก�ร 
หลอกลวงและเล่ห์เหลี่ยมของเข�

มีอิทธิพลสองอย่างในโลกทุกวันนี้และมีมาตั้งแต่ต้น หนึ่งคืออิทธิพลที่สร้าง 
สรรค์ ฉายความสุข และสร้างอุปนิสัย อีกอย่างหนึ่งคืออิทธิพลที่บ่อนทำาลาย  
เปล่ียนมนุษย์ให้เป็นปีศาจ ทำาลายและทำาให้หมดกำาลังใจ เราทุกคนอ่อนไหวต่อ 
อิทธิพลท้ังสองอย่างน้ี อย่างหน่ึงมาจากพระบิดาบนสวรรค์ของเราและอีกอย่าง 
มาจากแหล่งความช่ัวร้ายท่ีอยู่ในโลกมาต้ังแต่ต้นโดยมุ่งหมายจะทำาให้เกิดความ 
พินาศของครอบครัวมนุษย์9

เราทุกคนจะถูกล่อลวง ไม่มีใครรอดพ้นจากการล่อลวง ปฏิปักษ์จะใช้ทุก 
วิถีทางเพื่อหลอกเรา เขาพยายามทำาเช่นนั้นกับพระผู้ช่วยให้รอดของโลกแต่ไม่ 
สำาเร็จ เขาพยายามหลอกอีกหลายคนท่ีครอบครองสิทธิอำานาจจากเบ้ืองบน บาง 
ครั้งเขาพบจุดอ่อนและคนๆ นั้นสูญเสียสิ่งอันน่าจะเป็นพรยิ่งใหญ่หากเขาซื่อ 
สัตย์10

ชายคนหนึ่งเคยพูดกับข้าพเจ้า—หรือแสดงความเห็นในสถานท่ีหน่ึงซึ่ง
ข้าพเจ้าบังเอิญอยู่ตรงนั้นพอดี—“ทำาไมคนที่น่ีดูเหมือนจะคิดว่าผมเต็มไปด้วย 
มารร้าย ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อย” ข้าพเจ้าบอกเขาว่า “พี่ชายครับ พี่
เคยรู้จักใครบ้างไหมครับที่เต็มไปด้วยมารร้ายและเขารู้ตัว” นั่นคืออุบายอย่าง
หนึ่งของมาร ครอบงำาท่านและกีดกันท่านไม่ให้รู้ และนั่นคือความยากอย่าง
หนึ่งของเรา11

บ ท ที่  1 8



203

เมื่อหลายร้อยปีก่อนศาสดาพยากรณ์นีไฟเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้น เห็นว่าผู้คน 
จะขัดแย้งกันและปฏิเสธอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและพระผู้บริสุทธ์ิของ 
อิสราเอล และจะสอนบัญญัติของมนุษย์ให้เป็นหลักคำาสอน อิทธิพลหนึ่งใน
โลกทุกวันน้ีคือการพยายามทำาให้ผู้คนเชื่อว่าพวกเขาสามารถได้ชีวิตนิรันดร์ 
ด้วยสติปัญญาและอำานาจของพวกเขาเอง ข้าพเจ้าจะอ่าน…จากนีไฟ

“จะมีคนเป็นอันมากที่จะกล่าวด้วยว่า : จงกิน, จงดื่ม, และจงรื่นเริงเถิด;  
กระนั้นก็ตาม, จงเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงแก้ต่างให้แก่การทำา 
บาปเล็กน้อย.”

ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านสังเกตข้อความนี้ “พระองค์จะทรงแก้ต่างให้แก่การ 
ทำาบาปเล็กน้อย” ปฏิปักษ์จอมเจ้าเล่ห์รู้ว่าถ้าเขาเพียงแต่สามารถชักจูงชายหรือ 
หญิงให้ทำาผิดเล็กน้อยได้ พวกเขาก็ได้เลยเข้ามาในแดนของตนแล้ว พวกเขา 
อยู่ในอำานาจของตนแล้ว

“กระนั้นก็ตาม, จงเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า—พระองค์จะทรงแก้ต่างให้แก่การ 
ทำาบาปเล็กน้อย; แท้จริงแล้ว, จงพูดปดเล็กน้อย, จงเอาเปรียบผู้อื่นเพราะคำา 
พูดของเขา, จงขุดหลุมดักเพื่อนบ้านท่าน; ก็ไม่มีอันตรายในการนี้; และจงทำา 
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้, เพราะพรุ่งนี้เราก็ตาย; และหากเป็นไปว่าเราผิด, พระผู้ 
เป็นเจ้าจะทรงตีเราสองสามที, และในที่สุดเราจะได้รับการช่วยให้รอดในอาณา- 
จักรของพระผู้เป็นเจ้า” [2 นีไฟ 28:8]

นั่นไม่ตรงกับที่มารบอกลูกหลานมนุษย์อย่างชัดเจนในทุกวันนี้ตามที่เขียน 
ไว้หรอกหรือ โอ้ จงทำาบาปเล็กน้อย ไม่มีอันตรายในการนั้น จงพูดปดเล็กน้อย  
นั่นไม่เสียหายอะไรเลย พระเจ้าจะทรงให้อภัยและท่านจะถูกตีเพียงสองสามที 
และในที่สุดท่านจะได้รับการช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ 
สิ่งที่เขาบอกชายหรือหญิงผู้ได้รับการสอนเร่ืองพระคำาแห่งปัญญาเมื่อเขากล่าว
ว่า โถ ดื่มชานิดหน่อยไม่ทำาให้คุณเสียหายหรอก สูบบุหรี่ไม่กี่มวนจะเป็นอะไร
ไป ดื่มเหล้านิดหน่อยไม่เป็นอันตรายต่อคุณหรอก นี่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่
เขามักทำาทีละเล็กทีละน้อย ไม่ทำาพร้อมกันในคราวเดียว นั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้า
ประสงค์ให้เราจดจำา…เสียงกระซิบที่คอยจ้องทำาร้ายเราและไม่มีความสำาคัญ
เหล่านี้คือเสียงที่ทรยศต่อมนุษยชาติและพาเราไปอยู่ในอำานาจของมาร…

นีไฟกล่าวเพิ่มเติมดังนี้

“คนอื่นนั้นเขาจะปลอบโยน, และกล่อมพวกเขาไปในความมั่นคงทางเนื้อ
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หนัง, จนพวกเขาจะกล่าวว่า : ทุกอย่างดีในไซอัน; แท้จริงแล้ว, ไซอันรุ่งเรือง, 
ทุกอย่างดี; และดังนี้เองมารโกงจิตวิญญาณพวกเขา”

ตอนนี้ ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านสังเกตว่า “และดังนี้เองมารโกงจิตวิญญาณ
พวกเขา และค่อยๆ พาพวกเขาลงสู่นรก” [2 นีไฟ 28:21] นั่นคือวิธีที่เขาทำา 
นั่นตรงกับวิธีที่เขาทำา เขาไม่มาจับตัวท่านแล้วพาเข้าไปในแดนของเขา แต่เขา
กระซิบว่า “ทำาชั่วสักหน่อยสิ” เมื่อเขาประสบความสำาเร็จ ความชั่วอีกนิดและ
อีกนิด และ “เขาโกงจิตวิญญาณคนเหล่านั้น” ตามคำากล่าวที่ยกมา นั่นคือสิ่ง 
ที่เขาทำา เขาทำาให้ท่านเชื่อว่าท่านได้บางอย่างเมื่อท่านกำาลังสูญเสียบางอย่าง 
ดังนั้นทุกครั้งที่เราไม่ทำาตามกฎของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่รักษาพระบัญญัติ เรา
จึงถูกโกง เพราะจะไม่ได้สิ่งใดในโลกนี้หรือในโลกที่จะมาถึงนอกจากโดยการ
เชื่อฟังกฎของพระบิดาบนสวรรค์เท่านั้น

…ข้อคิดเห็นแปลกประหลาดที่ว่า “และ ค่อยๆ พาพวกเขาลงสู่นรก” มี
นัยสำาคัญ นั่นคือวิธีของเขา ชายหญิงในโลกทุกวันนี้อยู่ใต้อิทธิพลนั้น พวก
เขาถูกดึงไปมา เสียงกระซิบดังกล่าวยังมีอยู่และพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้า
ปรารถนาให้พวกเขาทำา แต่พวกเขายังอยู่ในแดนของมาร อยู่ใต้อำานาจของมาร
ที่ซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าจะเสด็จไป

นีไฟกล่าวเพิ่มเติมว่า:…

“และดูเถิด, คนอื่นนั้นเขาหว่านล้อม, และบอกพวกเขาว่าไม่มีนรก; และ
เขากล่าวแก่พวกนี้ว่า : ข้าพเจ้ามิใช่มาร, เพราะไม่มีมารเลย; และเขากระซิบ 
ในหูของพวกเขาเช่นนั้น, จนเขาจับพวกนี้ไว้ด้วยโซ่อันน่าพรั่นพรึงของเขา, ซึ่ง 
จากนั้นย่อมไม่มีการปลดปล่อย.” [2 นีไฟ 28:22]

บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย นั่นคือสภาพของโลกทุกวันนี้ นีไฟไม่อาจกล่าวได้
ชัดเจนกว่านี้ถ้าเขาอยู่ที่นี่ในโลกเวลานี้ และปฏิปักษ์กำาลังทำางานอยู่ และเพราะ
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงปรารถนาจะปกปักรักษาลูกๆ ของพระองค์จาก 
ความชั่วร้ายของคำาสอนนั้นและของความเชื่อนั้น พระองค์จึงทรงส่งศาสดา 
พยากรณ์หนุ่ม โจเซฟ สมิธมาในโลก ทรงมอบหมายสิทธิอำานาจจากเบื้องบน
ให้ท่าน ทรงจัดตั้งศาสนจักร และทรงเริ่มสอนความจริงแก่ลูกหลานมนุษย์อีก
ครั้ง เพื่อจะนำาพวกเขาออกจากความผิดพลาดในวิถีของพวกเขา12

เราต้องฝึกเอาชนะความลุ่มหลงของเรา ความโน้มเอียงในทางชั่วของเรา 
เราต้องฝึกต่อต้านการล่อลวง นั่นคือสาเหตุที่เราอยู่ที่นี่ และเพื่อให้เราทำาได้
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สมบูรณ์แบบมากข้ึน พระองค์จึงทรงฟ้ืนฟูพระกิตติคุณสู่แผ่นดินโลก ทรงทำาให้ 
เราเป็นผู้รับส่วนแบ่งในพระกิตติคุณนั้น และเรามีพลังที่มาสู่เราอันเนื่องจาก 
อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราไม่เพียงมีแรงต้านทานของคนธรรมดาสามัญ 
ผู้มีขีดจำากัดและไม่มีความรู้เรื่องความจริงเท่านั้น—แต่เรามีแรงต้านทานเท่าๆ  
กับเขาด้วย นอกจากน้ียังมีแรงต้านทานซ่ึงมาจากการรู้ความจริงและรู้จุดประสงค์ 
การดำารงอยู่ของเราเช่นกัน13 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 207]

เร�ส�ม�รถต่อต้�นคว�มชั่วร้�ยโดย 
เลือกให้ตนอยู่ภ�ยใต้อิทธิพลของพระเจ�้

ข้าพเจ้าจำาได้เมื่อหลายปีก่อนชายที่ดีคนหนึ่ง สมัยนั้นเขาเป็นประธานคณะ 
กรรมการบริหารศาสนจักรของผู้รอบรู้แห่งอเมริกา (Universalist Church of 
America) เขามาเยือน [ซอลท์เลคซิตี้] และเข้าร่วมโรงเรียนวันอาทิตย์ของ
เราสองครั้ง เขาสนใจชั้นเรียน [ของเด็ก] ชั้นหนึ่งมาก ในที่สุด เมื่อใกล้ปิด 
[ชั้นเรียน] ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ถามว่า “คุณอยากพูดอะไรกับนักเรียน
สักหน่อยไหมครับ”…เขาตอบว่า “ผมอยากพูดเพียงไม่กี่คำา” เขากล่าว “ถ้า
ผมได้อยู่ในบรรยากาศอย่างที่ผมเห็นในชั้นเรียนเล็กๆ…อย่างในโรงเรียนวัน
สะบาโตเช้านี้ ผมคงอดเป็นคนดีไม่ได้” [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 207]

ข้าพเจ้านึกถึงช่วงเวลาดีๆ นั้นหลายครั้ง เราเลือกอากาศที่เราหายใจอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อเราจะมีสุขภาพดี แต่บางครั้งด้วยความประมาท เราวางตัวไว้ 
ใต้อิทธิพลอันไร้ศีลธรรมซึ่งทำาลายแรงต้านทานความชั่วของเรา เราถูกชักจูงให้ 
ทำาสิ่งที่ไม่ควรทำาและจะไม่ทำาถ้าเราอยู่ใต้อิทธิพลของพระเจ้า ถ้าเราจะเพียง 
อ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าเราจะเพียงสวดอ้อนวอน ถ้าเราจะเพียงดำาเนินชีวิตจน 
ทุกชั่วโมงของชีวิต เราสามารถทูลด้วยความสัตย์จริงได้ว่า “พระบิดาในสวรรค์ 
ข้าพระองค์เต็มใจและปรารถนาจะทำาสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์
ทำา” ชีวิตเราจะดีขึ้นทุกวันขณะที่เราผ่านประสบการณ์ของโลกนี้14

เราเลือกว่าเราจะอยู่ที่ไหน พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิ์เสรีแก่เรา พระองค์ 
จะไม่ทรงนำาสิทธิ์เสรีไปจากเรา ถ้าข้าพเจ้าทำาสิ่งผิดและเข้าไปในแดนของมาร 
ข้าพเจ้าทำาเพราะตั้งใจและมีอำานาจจะทำาเช่นนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถโทษใครได้  
ถ้าข้าพเจ้าตัดสินใจรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า และดำาเนินชีวิตอย่างที่ 
ควรดำาเนินและอยู่ฝ่ายพระเจ้า ข้าพเจ้าทำาเพราะควรทำา และข้าพเจ้าจะได้รับพร
เพราะการกระทำา ไม่ใช่เป็นเพราะผลจากการกระทำาของผู้อื่น15
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ายอย่างเราควรดำาเนินชีวิตอย่างรอบคอบทุกวันเพ่ือเดชา 
นุภาพของพระเจ้าจะมีอิทธิพลต่อเรา และเพื่อเราจะสามารถออกห่างจากสิ่ง 
เหล่านั้นซึ่งมีแนวโน้มจะทำาลายอำานาจที่เราจะได้อาณาจักรซีเลสเชียล16

จงดูว่าเท้าของท่านวางอยู่บนศิลา จงดูว่าท่านเรียนรู้ความปรารถนาที่พระ 
อาจารย์ทรงมีต่อท่าน และโดยรู้ความปรารถนาเหล่าน้ี จงดูว่าท่านรักษากฎและ 
พระบัญญัติของพระองค์ จงดูว่าความบริสุทธิ์ของชีวิตท่านทำาให้ท่านมีสิทธิ์รับ
ความเป็นเพื่อนจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เพราะถ้าท่านบริสุทธิ์ มีคุณธรรม 
และซื่อตรง คนชั่วคนนั้นจะไม่มีอำานาจทำาลายท่านเลย17

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราสำารวจตนเองและดูว่าเราอยู่ฝ่ายไหน ถ้าเรา 
อยู่ฝ่ายพระเจ้า จงอยู่ที่นั่น เพราะนั่นหมายถึงความสุขนิรันดร์ในความเป็น
เพื่อนของชายหญิงดีที่สุดที่เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลก

ถ้าเราลื่นไถลออกนอกทาง ถ้าเราประมาท ถ้าเราฟังผู้ล่อลวงและข้ามเส้นไป 
รับส่วนในสิ่งเหล่านั้นที่โลกคิดว่าน่าพึงปรารถนาแต่พระเจ้าตรัสว่าไม่ดีสำาหรับ 

“วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยอย่�งเร�ควรดำ�เนินชีวิตอย่�งรอบคอบทุกวัน 
เพื่อเดช�นุภ�พของพระเจ้�จะมีอิทธิพลต่อเร�”

บ ท ที่  1 8
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เรา ขอให้เรากลับมาอยู่อีกฝั่งให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำาได้ ทูลขอพระเจ้าให้ทรง 
อภัยความโง่เขลาของเรา และจากน้ันด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ จงดำาเนิน 
ชีวิตต่อไปจนได้ความสุขนิรันดร์18

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. อ่าน “จากชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” (หน้า 199) และ โมโรไน 
7:10–19 ท่านรู้ได้อย่างไรเมื่อท่านอยู่ “ฝ่ายพระเจ้า” เราจะทำาอะไรได้
บ้างเพื่อช่วยกันอยู่ฝ่ายพระเจ้า

2. ในย่อหน้าแรกของหน้า 199-200 ประธานสมิธบอกช่ือพระบัญญัติหลาย 
ข้อท่ีเราควรเช่ือฟังเพ่ืออยู่ฝ่ายพระเจ้า พระเจ้าประทานมาตรฐานอะไรอีก 
บ้างเพื่อช่วยให้เราอยู่ฝ่ายพระองค์

3. ขณะอ่านหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 200 ให้พิจารณาว่าท่านจะใช้คำาสอน
ของประธานสมิธช่วยคนที่รู้สึกว่าพระบัญญัติเข้มงวดมากเกินไปอย่างไร

4. ขณะทบทวนหน้า 202–205 ให้หาอุบายของซาตานที่ประธานสมิธพูด
ถึง และนึกถึงเวลาที่ท่านเห็นหลักฐานของอุบายเหล่านี้ เราจะช่วยให้
คนหนุ่มสาวรู้จักและเอาชนะอุบายเหล่านี้ได้อย่างไร “การรู้จุดประสงค์
ในการดำารงอยู่ของเรา” (หน้า 205) ช่วยเราต่อต้านการล่อลวงอย่างไร

5. พิจารณาว่าเรื่องราวในหน้า 205 จะประยุกต์ใช้กับท่านได้อย่างไร มี
สถานที่หรือสภาวการณ์ใดบ้างที่ท่านรู้สึกไม่ปรารถนาจะทำาชั่ว เราจะทำา
อะไรได้บ้างเพื่อสร้างบรรยากาศเช่นนั้นในบ้านของเรา ในที่ทำางานของ
เรา ในชุมชนของเรา และในชีวิตส่วนตัวของเรา

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 4:1–11 (รวมทั้งบทความที่คัดลอกจากงาน
แปลของโจเซฟสมิธในเชิงอรรถ): ยากอบ 4:7; 1  ยอห์น 5:3–4; แอลมา 
13:27–28; ฮีลามัน 5:12; หลักคำาสอนและพันธสัญญาา 82:8–10

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “คำาถามที่เขียนบนกระดานก่อนเริ่มชั้นเรียนจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเริ่มนึกถึงหัวข้อต่างๆ ก่อนบทเรียนจะเริ่ม” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่ง
ใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 93)
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พรฝ่�ยโลกและฝ่�ยวิญญ�ณ
จ�กพระคำ�แห่งปัญญ�

พระบิด�บนสวรรค์ประท�นพระคำ�แห่งปัญญ�แก่เร� 
เพื่อประท�นพรเร�ด้วยร่�งก�ยที่แข็งแรงและ 

เตรียมเร�ให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

สมัยจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธยังเด็ก ท่านป่วยเป็นไข้ไทฟอยด์ แพทย์ผู้วินิจฉัย
บอกมารดาท่านว่าท่านควรพักอยู่บนเตียงสามสัปดาห์ ไม่กินอาหารแข็ง และ
ดื่มกาแฟบ้าง ประธานสมิธเล่าในเวลาต่อมาว่า

“เมื่อเขาไปแล้ว ข้าพเจ้าบอกคุณแม่ว่าข้าพเจ้าไม่อยากดื่มกาแฟ ข้าพเจ้าได้ 
รับการสอนว่าพระคำาแห่งปัญญาที่พระเจ้าประทานแก่โจเซฟ สมิธแนะนำาเราไม่
ให้ดื่มกาแฟ

“คุณแม่นำาเด็กสามคนเข้ามาในโลกและสองคนเสียชีวิตแล้ว ท่านจึงห่วง 
ข้าพเจ้ามากกว่าปกติ”

เด็กชายจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธขอพรฐานะปุโรหิตแทน ซึ่งท่านได้รับจากผู้
สอนประจำาบ้านของท่าน

“เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแพทย์มาที่บ้านข้าพเจ้ากำาลังเล่นอยู่นอกบ้านกับเด็กคน
อื่นๆ เขาแปลกใจ เขาตรวจร่างกายข้าพเจ้าและพบว่าไข้ลดแล้วและดูเหมือน
ข้าพเจ้าจะหายเป็นปกติ

“ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระเจ้าท่ีข้าพเจ้าหายเป็นปกติ ข้าพเจ้าม่ันใจว่าพระองค์ 
ทรงรักษาข้าพเจ้า”1

ประธานสมิธต้องการให้วิสุทธิชนเข้าใจว่าการเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญาไม่ 
เพียงทำาให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นแต่นำาพรทางวิญญาณมาให้เราด้วย ในการ 
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ประธ�นสมิธสอนว่�เพร�ะด�เนียลปฏิบัติกฎแห่งสุขภ�พของพระเจ้�ในสมัยของเข� 
เข�จึงมีค่�ควรรับ “ก�รดลใจของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ”
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ประชุมใหญ่สามัญภาคฐานะปุโรหิต ท่านเล่าเรื่องของดาเนียลศาสดาพยากรณ์
ในพันธสัญญาเดิมซ่ึงมีผู้พาไปเป็นเชลยในบาบิโลนและให้เขากินอาหารของ
พระราชาและดื่มเหล้าองุ่นของพระราชา

“ดาเนียลเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านเป็นศาสดาพยากรณ ์
เพราะท่านรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่าน…รับข่าว 
สารนี้ไว้กับท่าน ดาเนียลกับเพื่อนๆ ของท่านปฏิบัติตามคำาสอนของพระผู้เป็น 
เจ้าเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่พวกเขาควรกิน และปฏิเสธไม่ยอมรับอาหาร 
ที่จัดถวายบนโต๊ะเสวยของพระราชา [ดู ดาเนียล 1:3–16]”

ประธานสมิธอธิบายต่อไปว่าเพราะดาเนียลเช่ือฟังกฎแห่งสุขภาพของพระเจ้า 
ในสมัยของท่าน ชีวิตท่านจึงไม่เพียงได้รับการปกปักรักษาเท่านั้น แต่ดาเนียล
ได้รับพรทางวิญญาณอันสำาคัญยิ่งด้วย นั่นคือ “การดลใจของพระผู้ทรงฤทธา
นุภาพ”2 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 218]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

พระคำ�แห่งปัญญ�เป็นคำ�แนะนำ�ที่แสดงถึงคว�มรัก 

จ�กพระบิด�ผู้ทรงรู้จักสิ่งทั้งปวง

ข้าพเจ้าจะอ่านส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระเจ้ารับสั่งแก่ศาสนจักรเมื่อวันที่ 27  
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1833

“พระคำาแห่งปัญญา, เพื่อประโยชน์ของสภาของมหาปุโรหิต, ซึ่งชุมนุมกัน
ในเคิร์ทแลนด์, และศาสนจักร, และวิสุทธิชนในไซอันด้วย—

“เพื่อส่งความปรารถนาดี; มิใช่โดยพระบัญญัติหรือข้อบังคับ, แต่โดยการ
เปิดเผยและพระคำาแห่งปัญญา, โดยแสดงถึงระเบียบและพระประสงค์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับความรอดฝ่ายโลกของวิสุทธิชนทั้งปวงในวันเวลาสุดท้าย”

ตอนนี้ลองคิดสักครู่—“ความรอดฝ่ายโลกของวิสุทธิชนทั้งปวงในวันเวลา
สุดท้าย”

“ประทานให้เป็นหลักธรรมพร้อมด้วยสัญญา, ซ่ึงปรับให้เข้ากับความสามารถ 
ของคนอ่อนแอและคนอ่อนแอที่สุดจากวิสุทธิชนทั้งปวง, ผู้ที่เป็นหรือจะเรียก
ได้ว่าเป็นวิสุทธิชน.” [ดู คพ. 89:1–3]
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ต่อจากน้ันพระเจ้าทรงบอกเราถึงส่ิงท่ีมีประโยชน์สำาหรับเรา อธิบายชนิดของ 
อาหารที่ทรงปรารถนาให้เราใช้ แล้วทรงเตือนเราให้ระวังบางอย่างที่เป็นภัยและ
เป็นอันตรายมากที่สุด [ดู คพ. 89:5–17]

สำาหรับข้าพเจ้าดูเหมือนว่าเราได้รับพรอย่างน่าอัศจรรย์…พระเจ้าทรงเมตตา 
เรา ทรงเตือนเรา ทรงแนะนำาและตักเตือนเราหลายเรื่อง3

ข้าพเจ้ามองว่าพระคำาแห่งปัญญาเป็นคำาแนะนำาจากพระเมตตาของพระบิดา 
ในสวรรค์ ผู้ทรงปรารถนาจะเห็นลูกๆ ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์มาก 
ขึ้น…ข้าพเจ้าถือว่านี่เป็นคำาแนะนำาฉันบิดาผู้ทรงรู้ว่าข้าพเจ้าต้องการอะไรและ 
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ลูกเอ๋ย สิ่งเหล่านี้ไม่ดีสำาหรับเจ้า และถ้าเจ้าจะหลีกเลี่ยง 
เราจะให้ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิและปีติแก่เจ้าขณะเจ้าอยู่ใน
โลกและชีวิตนิรันดร์ในที่สุด” เวลานั้นข้าพเจ้าคงโง่เขลาสิ้นดีถ้ากินหรือดื่มสิ่ง
ต้องห้ามเหล่านี้ทั้งที่มีความเชื่อมั่นว่านี่เป็นคำาแนะนำาของพระเจ้าให้พึงละเว้น 
ข้าพเจ้าคงรู้สึกอยู่ภายใต้การกล่าวโทษถ้าข้าพเจ้าดื่มกินสิ่งเหล่านั้น ในเมื่อพระ 
องค์ผู้ทรงทราบดีกว่าใครๆ ตรัสว่าเป็นอันตรายและทรงเตือนข้าพเจ้าให้หลีก
เลี่ยง…

…พระองค์ทรงคิดว่าเร่ืองน้ีมีความสำาคัญมากพอจะประทานแก่เรา และทรง 
เตือนเรา ถ้าพระองค์ผู้ทรงรู้จักส่ิงท้ังปวงทรงคิดว่าจำาเป็นต้องประทานคำาแนะนำา 
และคำาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายโลกเหล่านี้ เราผู้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นยิ่ง 
ต้องปฏิบัติตามคำาแนะนำาจากเบ้ืองบนอย่างระมัดระวัง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายมีกฎในพระคำาแห่งปัญญาซึ่งจะทำาให้พวกเขาสูงส่งและยกพวกเขา
ให้อยู่เหนือคนที่ไม่รักษากฎดังกล่าว4

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีไว้เพื่อปกปักรักษาจิตวิญญาณ ซึ่งร่างกาย 
เป็นที่พำานักของจิตวิญญาณ เพื่อความสุขนิรันดร์ เราช่างโง่เขลาสิ้นดีถ้าเรา 
เปิดทางให้นิสัยและขนบธรรมเนียมของโลก!…พระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
[ทรงเตือน] ด้วยพระเมตตาและความรักว่า “เนื่องจากความชั่วและแผนซึ่งมี
และจะมีอยู่ในใจคนช่างคบคิดในวันเวลาสุดท้าย, เราเตือนเจ้าแล้ว, และเตือน
เจ้าล่วงหน้า, โดยให้คำาแห่งปัญญานี้แก่เจ้าโดยการเปิดเผย” (คพ. 89:4.)… 
จุดประสงค์ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือเพื่อเตรียมเราให้เข้าใจความ
สวยงามของชีวิตดังที่พระเจ้าทรงระบุไว้ โดยทรงบอกเราว่าเราจะหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่กำาลังทำาลายโลกอย่างไร5
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ท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าประทานพระคำาแห่งปัญญาแก่เรา ท่านคิดหรือไม่ 
ว่าพระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีสำาหรับเรา ท่านคิดหรือไม่ว่าพระองค์จะพอพระทัย 
ถ้าเราจะปฏิบัติตามกฎนี้ พระองค์ตรัสว่าจะพอพระทัย ท่านคิดหรือไม่ว่าพระ 
องค์ทรงหมายความเช่นนั้น6

พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อาจดูหมิ่นพระคำาแห่งปัญญาโดยไม่ถูกลงโทษ พระเจ้า 
ประทานกฎดังกล่าวให้เป็นคำาปรึกษาและคำาแนะนำา มิใช่โดยพระบัญญัติหรือ 
ข้อบังคับ แต่เป็นพระคำาแห่งปัญญาจากพระบิดาของเราเพื่อความรอดฝ่ายโลก
ของร่างกายเราและเพื่อเตรียมจิตวิญญาณเราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์7 [ดู ข้อ
เสนอแนะ 2 ในหน้า 218]

พระเจ้�ทรงสัญญ�ว่�คนที่เชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ� 
จะมีสุขภ�พจิตและสุขภ�พก�ยที่ดี

ข้าพเจ้าขอบพระทัยสำาหรับพระคำาแห่งปัญญาอันแสนวิเศษนี้ เรียบง่ายตาม 
ความเป็นจริง และดังพระเจ้าตรัส “ปรับให้เข้ากับความสามารถของคนอ่อน 
แอหรือคนอ่อนแอที่สุดจากวิสุทธิชนทั้งปวง, ผู้ที่เป็นหรือจะเรียกได้ว่าเป็น 
วิสุทธิชน.” ข้าพเจ้าหยุดเพ่ือถามว่า…เรามีค่าควรแก่การเรียกได้ว่าเป็นวิสุทธิชน 
หรือไม่ ทุกคนที่หวังจะให้เรียกว่าเป็นวิสุทธิชนควรเป็นผู้ทำาตามพระคำาแห่ง 
ปัญญาอย่างแน่นอน และน่ีมีความหมายต่อเราอย่างไร กฎน้ีให้ความหอมหวาน 
ของชีวิต นำาเราออกจากควันพิษที่หลายคนสูดดมเข้าไปอันเนื่องจากการสูบ 
บุหรี่ และไม่เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอันเนื่องจากการเคี้ยวยาเส้น ถ้าเราทำา
ตาม กฎนี้จะปกปักรักษาเราจากโรคภัยไข้เจ็บเนื่องด้วยการนำา [สารเสพติด] ที่ 
มีอยู่ในชาและกาแฟเข้าไปในร่างกายของเรา และมหันตภัยอันเป็นผลจากเคร่ือง 
ดื่มมึนเมา…

พระบิดาบนสวรรค์ของเราไม่เพียงตรัสบอกว่าเราควรหลีกเล่ียงอะไรเท่านั้น 
แต่ทรงบอกด้วยว่าเราจะใช้อะไรให้เป็นประโยชน์ พระองค์ตรัสกับเราว่าธัญพืช 
ทั้งหมด สมุนไพรที่มีประโยชน์ทั้งหมด ผลจากเถา ฯลฯ ดีสำาหรับมนุษย์  
เนื้อของสัตว์และสัตว์ปีกในอากาศ สิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ตรัสถึง เราพึงใช้ด้วย 
ความรอบคอบและการน้อมขอบพระทัย ข้าพเจ้าต้องการเน้นเร่ืองการน้อมขอบ 
พระทัย8

เราจะเห็นว่าการทำาตามกฎแห่งสุขภาพก่อเกิดพลังกายและพลังใจ เราค้นพบ 

บ ท ที่  1 9



214

ว่าหากไม่เชื่อฟังกฎนี้ ความเสื่อมถอยของร่างกายและจิตใจจะตามมา พระผู้ 
สร้างเรา พระบิดาของวิญญาณเราทั้งหลาย ผู้ประทานโอกาสให้เราพำานักอยู่ 
บนโลกนี้ ตรัสว่าบางอย่างที่กล่าวไว้ในการเปิดเผยนั้นไม่ดีสำาหรับเรา พระองค์
ทรงทำาสัญญาอันล้ำาค่ากับเรา ถ้าเราจะเช่ือฟังกฎน้ี—สัญญาเร่ืองปัญญา สุขภาพ 
และพละกำาลัง และเทพผู้ทำาลายจะผ่านเราไปและไม่ทำาร้ายเราอย่างที่เขาไม่ทำา 
ร้ายลูกหลานอิสราเอล [ดู คพ. 89:18–21]9 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 
218]

ก�รเชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ�เพิ่มพลังศรัทธ� 
และคว�มเข้มแข็งท�งวิญญ�ณของเร�

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเต็มที่ว่าพระเจ้าในพระเมตตาของพระองค์ เมื่อพระองค์ประ- 
ทานพระคำาแห่งปัญญาแก่เรา ประทานกฎนี้แก่เรา ไม่เพียงเพื่อให้เรามีสุขภาพ
ดีขณะอยู่ในโลกเท่านั้น แต่เพื่อศรัทธาของเขาจะเข้มแข็งขึ้นด้วย เพื่อประจักษ์ 

“พระบิด�บนสวรรค์ของเร�ไม่เพียงตรัสบอกเร�ว่�เร�ควรหลีกเลี่ยงอะไรเท�่นั้น 
แต่ทรงบอกด้วยว่�เร�จะใช้อะไรให้เป็นประโยชน์”
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พยานของเราเก่ียวกับความศักด์ิสิทธ์ิแห่งพระพันธกิจของพระเจ้าและพระอาจารย์ 
ของเราจะเพิ่มขึ้น เพื่อโดยการนี้เราจะพร้อมกลับไปที่ประทับของพระองค์มาก
ขึ้นเมื่องานของเราที่นี่สำาเร็จลุล่วง ข้าพเจ้าเกรงว่าในฐานะบุตรและธิดาแห่ง 
ไซอันบางครั้งเราไม่ตระหนกัถึงความสำาคัญของข่าวสารอันสำาคัญยิ่งนี้ต่อโลก10

ข้าพเจ้าต้องการพูดกับท่าน ในวิจารณญาณของข้าพเจ้าแล้ว ว่าการสูบบุหรี่  
สิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยสำาหรับคนบางคน เป็นวิธีทำาลายชีวิตทาง 
วิญญาณของพวกเขา เป็นวิธีขับความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณแห่งพระบิดา
เราออกไปจากพวกเขา ทำาให้พวกเขาเหินห่างจากสังคมของชายหญิงที่ดี และ
ทำาให้ลูกหลานท่ีถือกำาเนิดจากพวกเขาขาดความนับถือเอาใจใส่ แต่กระน้ันมาร 
จะพูดกับมนุษย์ว่า โถ แค่นี้เรื่องเล็ก!11

เรามีชีวิตอยู่ในยุคท่ีพระเจ้าตรัสอีกคร้ังกับผู้คนของพระองค์ เราผู้เป็นสมาชิก 
ของศาสนจักร ผู้ทำาตามข้อกำาหนดของพระบิดาในสวรรค์ ต่างเข้าใจอย่าง 
ถ่องแท้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มอบรางวัลให้
คนที่รับใช้พระองค์อย่างขยันหมั่นเพียร เราเข้าใจว่าพระองค์ประทานกฎเกณฑ์
และระเบียบปฏิบัติที่แน่ชัดเพื่อปกครองเราในชีวิตนี้ การเชื่อฟังข้อกำาหนดของ
พระองค์รับประกันความพอพระทัยของพระองค์ และพรที่สัญญาไว้จะเกิดขึ้น 
ตามการเชื่อฟังของเรา แต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังคำาสอนของพระองค์ ถ้าเราละเลยคำา
แนะนำาอันปราดเปรื่องของพระองค์ เราย่อมไม่มีสัญญาจากพระองค์ และเรา 
กำาลังเสียโอกาสท่ีจะไม่มาถึงเราอีก ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสำาคัญของการท่ีวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายจะปฏิบัติกฎพิเศษนี้ [พระคำาแห่งปัญญา] ข้าพเจ้าเชื่อว่าโดยการ 
เชื่อฟังกฎดังกล่าว วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะมีศรัทธามากยิ่งกว่าเดิม เราอ่านใน
คำาสอนของมอรมอนว่าถ้าไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในบรรดาคนเหล่านั้น นั่นเป็น
เพราะพวกเขาไม่มีศรัทธา และท่านบอกพวกเขาอีกว่าหากปราศจากศรัทธา  
“สภาพของมนุษย์ก็น่าพรั่นพรึง” [ดู โมโรไน 7:37–38] ถ้าเราละเมิดพระประ- 
สงค์ที่รู้กันทั่วไปของพระเจ้า เป็นธรรมดาที่ศรัทธาของเราจะลดน้อยลงเพราะ 
พระวิญญาณจะไม่พากเพียรกับเราเสมอไป…

…ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเนื่องด้วยการละเลยข้อกำาหนดอันเรียบง่ายนี้ ศรัทธาใน 
ใจคนบางคนของเราจึงลดน้อยถอยลง—โดยการปฏิบัติตามพระคำาแห่งปัญญา 
มากขึ้น ศรัทธาจะเพิ่มพูนในหมู่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย และด้วยเหตุนี้ความรู้จะ 
หลั่งไหลมามากขึ้น เพราะโดยการเชื่อฟังกฎดังกล่าว ย่อมมีแนวโน้มว่าเราจะ 
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เชื่อฟังกฎอื่นๆ ของพระบิดาด้วย และการทำาตามกฎเหล่านั้นย่อมรับประกัน
พร12 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 และ 4 ในหน้า 218]

เร�เตรียมรับชีวิตนิรันดร์โดยเชื่อฟังพระคำ�แห่งปัญญ� 

บางครั้งข้าพเจ้าสงสัยว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตระหนักหรือไม่ว่า [พระคำาแห่ง 
ปัญญา] ประทานให้เพื่อความสูงส่งของเรา ไม่เฉพาะพรฝ่ายโลกของเราเท่านั้น  
แต่เตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตทางวิญญาณด้วย…

เราทราบว่ารัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคือความรู้แจ้ง [ดู คพ. 93:36] และ 
เราทุกคนชื่นชมชายหญิงที่รู้แจ้ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรปรารถนาจะวางรากฐาน 
เพื่อให้มีพลังใจเพิ่มขึ้นและไม่ทำาสิ่งใดอันจะบั่นทอนพลังนั้น เห็นได้ชัดในชีวิต 
ของคนบางคนว่าพวกเขาทำาให้ตนสูญเสียพลังสมองที่พวกเขาน่าจะได้รับ โดย 
ยังขืนใช้สิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ตรัสว่าไม่ดีต่อไป ผลก็คือพวกเขารู้แจ้งน้อยลง 
และไม่เตรียมพร้อมสำาหรับชีวิตนิรันดร์ซึ่งควรเป็นความมุ่งมาดปรารถนาของ
พวกเขา13

ถ้าเราเชื่ออย่างที่เราอ้าง ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ และเราเป็นบุตรธิดาของ 
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา เรายิ่งต้องระวังความประพฤติให้มากเพื่อเราจะมีค่า 
ควรแก่วิหารที่เราครอบครอง ซึ่งสร้างตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า มีพวก 
เราสักกี่คนตระหนักว่าเมื่อเรารับสิ่งที่พระบิดาทรงห้ามเข้าไปในร่างกายของเรา  
เรากำาลังทำาให้วิหารของวิญญาณแปดเปื้อน มีพวกเราสักกี่คนฉุกคิดว่าเมื่อเรา 
เปิดทางให้ความอ่อนแอของเนื้อหนัง เรากำาลังทำาให้ตนสูญเสียโอกาสที่รอเรา
อยู่ในอนาคต และตัดขาดตนเองจากพรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้คนซื่อสัตย์14

ถ้าเราเชื่อฟังกฎนี้ ที่ปรับให้เข้ากับความสามารถของคนอ่อนแอที่สุดในพวก 
เรา นั่นจะเป็นรากฐานให้เพิ่มเติมพรสำาคัญๆ มากมายที่พระบิดาพอพระทัยจะ 
มอบให้ หาไม่แล้วเราคงไม่มีสิทธิ์รับและไม่สามารถรับพรเหล่านั้นได้ เราจะ 
รู้สึกถูกต้องได้อย่างไรถ้าเราละเลยกฎอันเรียบง่ายของพระผู้เป็นเจ้าท่ีพระองค์ 
ตรัสด้วยสุรเสียงของพระองค์เองว่าเราทุกคนเชื่อฟังได้ เราคาดหวังได้หรือว่า
จะสามารถรักษาที่สูงกว่าได้ และสามารถบรรลุความสูงส่งอันสำาคัญยิ่งได้ ถ้า
เราไม่ทำาตามข้อกำาหนดอันเรียบง่ายนี้15 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 218]
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วิธีที่ดีที่สุดในก�รสอนครอบครัวเร�ให้เชื่อฟัง 
พระคำ�แห่งปัญญ�คือตัวเร�ต้องเชื่อฟัง

บิดามารดาทั้งหลายอาจส่งต่อคุณธรรมและความเข้มแข็งท่ีไม่อาจส่งต่อใน 
วิธีอ่ืนให้ลูกหลานของพวกเขาได้ถ้าพวกเขาจะรักษาพระคำาแห่งปัญญา ข้าพเจ้า 
เชื่อว่าความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณแห่งพระบิดาเราจะอยู่ในใจและในบ้าน
ของคนที่รักษากฎนี้ ความปรารถนาจะเชื่อฟังของพวกเขาจะส่งต่อไปถึงลูกๆ  
ของพวกเขา…เป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีว่าผลจากการใช้ยาสูบเป็นอันตราย 
อย่างยิ่งต่อสมองเด็ก โดยทำาลายความจำาและทำาให้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน 
ด้านชา เครื่องดื่มมึนเมาเป็นภัยต่อสมองของเยาวชนมาก หยุดความปรารถนา
จะเป็นคนน่าเคารพนับถือและซื่อตรง นำาไปสู่ความประพฤติไร้ศีลธรรมและการ 
ทำาผิดกฎหมาย…พระเจ้าประทานกฎนี้แก่เราด้วยพระเมตตาและความรัก  
โดยทรงสัญญาถึงพรท่ีแน่ชัดถ้าเราจะเช่ือฟังคำาแนะนำาของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึก 
ว่าต้องแนะนำาท่าน พี่น้องของข้าพเจ้า ให้สอนเรื่องนี้ในบ้านของท่าน จงขอให้
ลูกๆ ที่กำาลังเติบโตสนใจเรื่องนี้ และสนใจรางวัลที่กำาหนดไว้สำาหรับการปฏิบัติ
กฎดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอพูดกับท่านว่าหลักฐานยืนยันศรัทธาของเราในกฎนั้นได้ดีที่สุด  
ยืนยันว่าเราเชื่อว่ากฎดังกล่าวมาจากพระผู้เป็นเจ้า คือการปฏิบัติกฎนั้นอย่าง 
สม่ำาเสมอในชีวิตเรา เราอาจสั่งสอนเรื่องนี้ทั้งวัน แต่ถ้าเราล่วงละเมิดในทาง 
ปฏิบัติ แบบอย่างของเราอาจเป็นผลเสียต่อคนที่เรารักยิ่งกว่าชีวิต เพราะพวก
เขาจะรู้สึกว่าพวกเขาสามารถตามเราได้อย่างปลอดภัยไปยังที่ซึ่งเรานำาไป16

ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ค้นคว้าพระคำาแห่งปัญญาร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
อย่าเพียงแต่อ่าน ขอให้ค้นคว้าร่วมกับการสวดอ้อนวอน ค้นให้พบว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ประทานกฎน้ีไว้เพ่ืออะไร พระองค์ประทานแก่เราพร้อมด้วยคำาสัญญา 
ถึงชีวิตท่ียืนยาวกว่าและความสุข ไม่ใช่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม แต่ถ้าเราปฏิบัติตาม 
จงอ่านพระคำาแห่งปัญญาต่อหน้าครอบครัวท่านและเป็นแบบอย่าง ถ้าเราจะทำา 
เช่นน้ันไซอันจะเติบโตต่อไป ถ้าเราจะทำาเช่นน้ันศาสนจักรของพระเมษโปดกของ 
พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นพลังเพื่อความดีในโลก17 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 218]
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. ในหน้า 211 ประธานสมิธกล่าวถึงเร่ืองท่ีดาเนียลปฏิเสธไม่ยอมกินอาหาร 
และดื่มเหล้าองุ่นของพระราชา อ่าน ดาเนียลบทที่ 1 และนึกถึง 
ประสบการณ์ที่ท่านเคยมีเมื่อขอให้ท่านกินสิ่งต้องห้ามในพระคำาแห่ง 
ปัญญา อะไรคือวิธีที่เหมาะสมในการเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญาในสภาว- 
การณ์เช่นนั้นขณะยังคงเคารพผู้อื่น

2. ทบทวนหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 211–213) ท่านจะใช้คำาสอน 
เหล่านี้ช่วยคนที่กำาลังประสบปัญหาเรื่องการเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญาได้
อย่างไร

3. ทบทวนหน้า 213–216 พอสังเขป ในนี้ประธานสมิธพูดถึงพรบาง 
ประการที่สัญญาไว้กับผู้เชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญา (ดู คพ. 89:18–21 
ด้วย) คำาสัญญาเหล่านี้เกิดสัมฤทธิผลในชีวิตท่านอย่างไร ท่านเคยได้ 
รับพรใดบ้างเมื่อท่านดำาเนินชีวิตตามกฎนี้

4. ในหน้า 215 ประธานสมิธสัญญาว่าการเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญาทำาให้
เกิด “แนวโน้มจะเชื่อฟัง” วลีนี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร

5. ในความเห็นของท่าน การเชื่อฟังพระวาจาแห่งปัญญาช่วยให้ศาสนจักร 
“เป็นพลังเพื่อความดีในโลก” อย่างไร (หน้า 217) ศึกษาหลักคำาสอน
และพันธสัญญา ภาค 89 ร่วมกับการสวดอ้อนวอน ตามที่ประธานสมิธ 
แนะนำา และไตร่ตรองว่าท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเชื่อฟังพระคำาแห่ง 
ปัญญาอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: 1 โครินธ์ 6:19–20; แอลมา 34:36; หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา 29:34; 130:20–21

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “ท่านแสดงความรักต่อคนที่ท่านสอนได้โดยฟัง 
เขาอย่างตั้งใจและสนใจชีวิตของเขาอย่างจริงใจ ความรักแบบพระคริสต์มีพลัง 
ทำาให้จิตใจอ่อนโยนลงและช่วยให้ผู้คนรับเสียงกระซิบของพระวิญญาณได้ง่าย” 
(ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 46)
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คว�มรอดฝ่�ยโลกสำ�หรับ
ตัวเร�และคนอื่นๆ

ถ้�เร�ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของพระเจ้� 
เร�จะส�ม�รถสนองคว�มจำ�เป็นฝ่�ยโลก 
และช่วยคนทุกข์ย�กรอบตัวเร�ได้ดีขึ้น

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็นประธานศาสนจักรเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองกำาลัง 
สิ้นสุด สงครามทำาให้หลายประเทศพินาศหลายพันคนไม่มีอาหารและสิ่งจำาเป็น 
อื่นๆ ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญครั้งหนึ่ง ประธานสมิธพูดถึงสภาพ 
อับจนของพวกเขาและกระตุ้นวิสุทธิชนให้ช่วยบรรเทาทุกข์เหล่าน้ัน “พวกเขา 
ทุกคนเป็นลูก [ของพระผู้เป็นเจ้า] พวกเขาต้องการเรา พวกเขาไม่เพียงต้อง 
การกำาลังใจและคำาสอนทางศาสนาของเราเท่านั้น แต่พวกเขาต้องการอาหาร  
เสื้อผ้า เครื่องนอน และความช่วยเหลือทุกอย่างด้วยเพราะหลายคนไม่เหลือ 
อะไรเลย ถ้าท่านได้อ่านจดหมายบางฉบับท่ีมาถึงสำานักงานของเราจากคนยากจน 
บางคนที่นั่น ใจท่านคงเจ็บปวด คนที่ต้องออกจากบ้านด้วยความคิดว่าพวก 
เขาจะได้รับอนุญาตให้ไปต้ังรกรากท่ีอ่ืน และจู่ๆ ถูกทอดท้ิง และต่อมาเม่ือกลับ 
ไปบ้านของตน พวกเขาพบว่าบ้านถูกปล้นและสูญเสียส่ิงท่ีพวกเขามี—ทุกอย่าง 
—และไม่มีใครช่วยเหลือ ไม่มีที่ไป”1

เพราะศาสนจักรสะสมอาหารไว้หลายปี ศาสนจักรจึงพร้อมจะช่วยเหลือใน 
สภาวการณ์เหล่านี้ การพยายามให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเริ่มต้นตอนปลายปี  
ค.ศ. 1945 เมื่อประธานสมิธไปวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อเตรียมการกับแฮร์รีย์ เอส.  
ทรูแมนประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องส่งอาหารและเครื่องนุ่งห่มไปยุโรป ระหว่างการ 
พบปะครั้งนี้ประธานาธิบดีทรูแมนบอกว่า “เรายินดีช่วยคุณทุกอย่างเท่าที่เราจะ 
ทำาได้…คุณจะใช้เวลาเตรียมการเรื่องนี้นานเท่าไร”
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จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเยี่ยมคลังอธิก�รพร้อมกับผู้นำ�ศ�สนจักรคนอื่นๆ 
เพร�ะศ�สนจักรสะสมอ�ห�รม�น�น ศ�สนจักรจึงพร้อมช่วยคน 

ตกทุกข์ได้ย�กหลังสงคร�มโลกครั้งที่สอง
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ประธานสมิธทำาให้ท่านประหลาดใจเม่ือตอบว่า “ทุกอย่างพร้อมแล้วครับ… 
เราสร้างฉางเก็บผลิตผลทางการเกษตรและเก็บธัญพืชไว้ในน้ัน เพ่ิมฝูงสัตว์เล้ียง 
และฝูงสัตว์ใหญ่ของเรา ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือตู้รถไฟและเรือเพื่อส่งอาหาร 
จำานวนมาก เสื้อผ้าและเครื่องนอนไปให้ชาวยุโรปที่เดือดร้อน เรามีองค์กรหนึ่ง
ในศาสนจักร [สมาคมสงเคราะห์] เย็บผ้านวมไว้แล้วสองพันกว่าผืน”

ประธานสมิธรายงานให้วิสุทธิชนทราบว่าเนื่องด้วยการขนส่งทางเรือเหล่านี้  
“คนจำานวนมากจึงได้รับเสื้อผ้าที่อบอุ่น เครื่องนอน และอาหารทันท่วงที พอ 
เราได้ตู้รถไฟและเรือเราก็รีบส่งสิ่งจำาเป็นไปยุโรปทันที2

เกือบ 15 ปีก่อนหน้านี้ เอ็ลเดอร์สมิธ สมัยนั้นเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง ปราศรัยกับสมาคมสงเคราะห์ในช่วงเกิดวิกฤตรุนแรงอีกครั้ง—ช่วง 
เศรษฐกิจตกต่ำาครั้งใหญ่ ท่านสอนว่าการช่วยคนตกทุกข์ได้ยากเป็นมากกว่า 
การให้ความช่วยเหลือทางโลก แต่เรียกร้องความเมตตาและจิตกุศลอย่างแท้จริง 
เช่นกัน

“ในความเห็นของข้าพเจ้า ไม่เคยมีเวลาใดที่ต้องการความเมตตามากเท่า 
เวลาน้ี น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีจิตวิญญาณของผู้คนอ่อนล้า และใจของพวกเขาบีบค้ัน 
นี่เป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำาลังเผชิญความหิวและความระทมทุกข์แม้ในหมู่ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย…

“…ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงกำาลังเปิดโอกาสให้เราพัฒนา…
เราจะค้นพบว่าความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าควรอยู่ในใจเราอยู่ท่ามกลาง
เราตอนนี้หรือไม่”3 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 231]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ถ้�เร�ฉล�ดเรื่องทรัพย์สินของเร� 
เร�จะพร้อมรับช่วงเวล�ที่ย�กลำ�บ�ก

ข้อแนะนำาสำาหรับผู้บุกเบิกสมัยแรกภายใต้ประธาน [บริคัม] ยังก์คือมีอาหาร 
อยู่ในมือหนึ่งปี ทั้งนี้เพื่อว่าถ้าใครสูญเสียพืชผล เขาจะยังสามารถอยู่ได้จนถึง
ฤดูถัดไป…

พี่น้องทั้งหลาย เราอาจมีช่วงเวลาที่ยากลำาบาก แต่เราจะต้องพร้อมรับมือได้ 
ถ้าเรานึกถึงความอุดมสมบูรณ์เจ็ดปีและความอดอยากเจ็ดปีในสมัยของฟาโรห์
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และวางแผนตามแบบพวกเขา [ดู ปฐมกาล 41] สภาพเช่นนั้นอาจเกิดขึ้นอีก 
เราไม่รู้ แต่เรารู้ว่าในสมัยเริ่มแรกของศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุดและผู้นำา 
ของศาสนจักรแนะนำาผู้คนให้สะสมอาหารไว้มากพอจะรับมือกับภาวะคับขัน 
ผลลัพธ์ก็คือนับแต่ผู้คนตั้งรกรากที่นี่และไร่นาเริ่มให้ผลผลิต ฝูงสัตว์ใหญ่และ
ฝูงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น คือไม่มีใครเดือดร้อนเรื่องอาหารการกินเลย4

เรามีชีวิตอยู่ในช่วงกลียุค พระคัมภีร์กำาลังเกิดสัมฤทธิผล และตามที่ข้าพเจ้า 
พิจารณาแล้วดูเหมือนว่าน่ีเป็นช่วงเวลาหน่ึงท่ีผู้ทรงเลือกไว้จะถูกหลอก น่าสังเกต 
ว่าช่างง่ายเพียงไรที่คนปรารถนาจะเพิ่มผลประโยชน์ด้านการเงินในโลกมักหา 
เหตุทิ้งคำาสอนที่ชัดเจนของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตเรา และน่าแปลกใจที่หลายคน 
มีนิสัยชอบฟังคนพูดเรื่องตรงข้ามกับพระประสงค์ที่ได้รับการเปิดเผยจากพระ
บิดาบนสวรรค์ของเรา…

…คนเหล่านี้ได้รับคำาแนะนำาให้อนุรักษ์พลังงานและทรัพย์สินของพวกเขา  
เราได้รับการสอนจากคนที่พระเจ้าทรงตั้งมาเพ่ือแนะนำาสั่งสอนเราว่าเราควร
ดำาเนินชีวิตตามรายได้ของเรา เราไม่ควรทำาตามความนิยมของโลกและใช้เงิน
เร็ว และแม้เร็วกว่าเงินในมือที่เราหามาเพื่อดูแลตัวเราและครอบครัวของเรา

ข้าพเจ้าเกรงว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายคนมืดบอดเพราะความฟุ้งเฟ้อ เพราะ 
ความปรารถนาจะเป็นอย่างที่โลกเป็น และพระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกเราด้วย 
ภาษาที่ชัดเจนว่าเราจะดำาเนินชีวิตอย่างโลกและมีพระวิญญาณของพระองค์ไม่
ได้5

คนบางคน…ผลาญทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองและใช้เงินไปกับสิ่งท่ีไม่ 
จำาเป็น ถ้าถึงคราวเดือดร้อน พวกเขาอาจพบว่าตนไม่สามารถทำาตามพันธะ 
ผูกพันได้เลย

เราน่าจะเรียนรู้จากมด มดเก็บเก่ียวเสบียงยามหาได้และสะสมไว้เผ่ือวันท่ีอาจ 
จะหาไม่ได้ ผลลัพธ์คือห้องเก็บอาหารของมดมีอาหารมากมายอยู่เสมอ ต๊ักแตน 
เป็นแมลงท่ีตัวใหญ่กว่ามดมากแต่กลับไม่ทำาแบบน้ัน มันไม่สะสมส่ิงใดไว้ใช้ยาม 
ยากเลย แต่อาศัยฟ้าบันดาลให้ได้สิ่งที่มันต้องการ และผลลัพธ์คือตั๊กแตนส่วน
ใหญ่อดตาย

ข้าพเจ้าเกรงว่ามนุษย์บางคนเป็นเหมือนต๊ักแตนและไม่ฉวยโอกาสท่ีเป็นของ 
พวกเขาอย่างท่ีควรทำา ถ้าพวกเขาเรียนรู้จากมด พวกเขาจะสะสมอาหารท่ีจำาเป็น 
ต้องใช้และมีอยู่ในมือไว้บ้างเสมอ6 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 231]
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พระเจ้�ทรงบัญช�เร�ให้ทำ�ม�ห�เลี้ยงชีพตนเอง

ข้อเท็จจริงที่ว่าหลายคนหาทรัพย์สินเงินทองได้มากทำาให้คนหนุ่มสาวบาง 
คนรู้สึกว่าเพราะได้เงินมาค่อนข้างง่าย การตรากตรำาทำางานสุจริตจึงไม่จำาเป็น 
หรือไม่พึงปรารถนา แต่ข้าพเจ้ายังเชื่อว่าทุกคนที่เคยอยู่บนโลกนี้ล้วนเน่าเปื่อย 
แม้ไม่ทำามาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตและความอุตสาหะ

ถ้าลูกของเราเติบโตมากับความเกียจคร้าน เรารู้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นที่พอพระทัย
พระเจ้า7

เราจะดีกว่านี้มากเมื่อเราทำางาน8

พระบิดาบนสวรรค์ของเรา…ตรัสไว้นานมาแล้วว่ามีคนเกียจคร้านในไซอัน 
…และพระองค์ตรัสว่า “คนที่เกียจคร้านจะไม่กินอาหารทั้งไม่สวมอาภรณ์ของ 
คนทำางาน.” [คพ. 42:42] ข้าพเจ้ากำาลังสันนิษฐานว่าพระองค์มิได้ทรงหมาย
ถึงคนที่หางานทำาไม่ได้ และคนที่กำาลังพยายามดูแลตนเองอย่างถูกต้องตามกฎ 

“พี่น้องช�ยหญิงทั้งหล�ย เร�อ�จมีช่วงเวล�ที่ย�กลำ�บ�ก 
แต่เร�จะต้องพร้อมรับมือได้”
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หมาย ข้าพเจ้ากำาลังสันนิษฐานว่าพระองค์ทรงกล่าวถึงบางคนที่มีนิสัยชอบพึ่ง 
พิงเพื่อนบ้าน…ข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลสมควรที่ใครในโลกนี้จะรู้สึกว่าเขา 
สามารถพ่ึงคนอ่ืนให้หาเล้ียงตนเองได้ สมัยเด็กข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่าต้องมีคนจัดหา 
ปัจจัยการดำารงชีวิตให้ข้าพเจ้า พระเจ้าประทานสติปัญญาให้ข้าพเจ้า พระองค์
ทรงบัญชาว่าเราควรทำางาน ข้าพเจ้าเริ่มทำางานตั้งแต่อายุสิบสองปี ข้าพเจ้าพบ
ปีติในการทำางานหาเลี้ยงชีพและช่วยคนอื่นๆ มานานกว่าห้าสิบปี

ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับงาน สำาหรับปีติที่มาจากการทำาสิ่ง 
ต่างๆ ในโลก ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงทำางานอะไรก็ได้แต่หมายถึงงานที่มีเกียรติ 
แต่พระเจ้าทรงบอกว่าเราควรมีวิริยะอุตสาหะ ในสมัยโบราณพระองค์ตรัสว่าเรา
ควรหาเลี้ยงชีพโดยเหงื่ออาบหน้า[ดู ปฐมกาล 3:19]9 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ใน
หน้า 231]

ทั้งคนรวยและคนจนไม่ควรเอ�ใจ 
หมกมุ่นอยู่กับคว�มร่ำ�รวย

“วิบัติแก่เจ้าคนร่ำารวย, ที่จะไม่ให้ทรัพย์สินของเจ้าแก่คนจน, เพราะความ
มั่งคั่งของเจ้าจะกัดกร่อนจิตวิญญาณเจ้า; และนี่จะเป็นการคร่ำาครวญของเจ้าใน
วันแห่งการมาเยือน, และแห่งการพิพากษา, และแห่งความเคืองแค้น : การเก็บ 
เกี่ยวผ่านไป, ฤดูร้อนสิ้นสุด, และจิตวิญญาณข้าพเจ้าไม่รอด!” (คพ. 56:16)

น่ีคือส่ิงท่ีพระเจ้าตรัสถึงคนร่ำารวยผู้ไม่ยอมให้ทรัพย์สินของตนแก่คนยากจน 
แต่พระองค์ตรัสบางอย่างที่จริงจังกับคนยากจนผู้ไม่ทำาสุดความสามารถของ
ตนว่า

“วิบัติแก่เจ้าคนจน, ที่ใจพวกเขาไม่ชอกช้ำา, ที่วิญญาณพวกเขาไม่สำานึกผิด, 
และที่ท้องพวกเขาไม่อิ่ม, และที่มือพวกเขาไม่ยั้งจากการยึดเอาสิ่งของของคน 
อื่น, ที่ดวงตาพวกเขาเปี่ยมด้วยความละโมบ, และที่ไม่ยอมลงแรงด้วยมือเจ้า
เอง!” (คพ. 56:17)…

…พระองค์ตรัสเพ่ิมเติมต่อจากน้ัน “แต่คนจนท่ีใจบริสุทธ์ิย่อมเป็นสุข” ตรง 
น้ีมีความแตกต่างมากทีเดียว “…คนจนท่ีใจบริสุทธ์ิย่อมเป็นสุข, ท่ีใจพวกเขา 
ชอกช้ำา, และที่วิญญาณพวกเขาสำานึกผิด, เพราะพวกเขาจะเห็นอาณาจักรแห่ง
พระผู้เป็นเจ้ามาในเดชานุภาพและรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่เพ่ือปลดปล่อยพวกเขา; 
เพราะความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินโลกจะเป็นของพวกเขา.” (คพ. 56:18)
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พวกเขาคือคนที่ไม่มีความมั่งคั่งของโลกแต่ยังมีชีวิต การดำารงอยู่ และสติ
ปัญญา เป็นผู้มุ่งหวังจะทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาทำา…

บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย เรามีทั้งคนมั่งมีและคนยากจนในองค์กรของเรา ถ้า 
เรายากจน เราสามารถมีค่าควรเฉกเช่นพระเจ้าทรงระบุ ณ ที่นี้ได้ เราสามารถ 
มีใจบริสุทธิ์และทำาสุดความสามารถของเราได้ พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนที่
ทำาสุดความสามารถต้องขาดสิ่งจำาเป็นของชีวิตท่ามกลางคนท้ังหลายผู้ท่ีอยู่ใน
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย…

ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะไม่ขมข่ืนเพราะชายหญิงบางคนอยู่อย่างสุขสบาย ถ้าเรา 
อยู่อย่างสุขสบาย ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะไม่เอาตนเองเป็นท่ีต้ังและไม่คำานึงถึงความ 
ต้องการของลูกคนอื่นๆ ของพระบิดา ถ้าเราสบายกว่าพวกเขา เราควรเป็นพี่ 
น้องชายหญิงที่แท้จริง ไม่ใช่เสแสร้ง ความปรารถนาของเราควรจะเป็นไปเพื่อ 
พัฒนาองค์กรเช่นน้ันในโลกน้ีท่ีใครๆ เห็นงานดีของเราแล้วพึงสรรเสริญพระนาม 
ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา…

เราต้องไม่เอาเย่ียงอย่างนิสัยไม่ดีของผู้อ่ืน เราต้องไม่ถลำาเข้าไปในกรอบความ 
คิดที่ว่าเราจะต้องได้สิ่งที่คนอื่นมี เมื่อนึกถึงพระบัญญัติสิบประการ ท่านจะพบ
ย่อหน้าสั้นๆ ย่อหน้าหนึ่ง “อย่าโลภ” [อพยพ 20:17]…

เราต้องไม่ถลำาเข้าไปในกรอบความคิดเช่นนั้น คนอื่นๆ อาจทำาเช่นนั้น แต่
ถ้าเรามีวิญญาณของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในใจเรา เราจะไม่ถูกหลอก
ในเรื่องนี้

เราทราบว่าเราไม่สามารถรับใช้พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับนายคนอื่น [ดู มัทธิว 
6:24] เราต้องเลือก ถ้าเราต้องการเป็นผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและลูกๆ ของพระ
บิดาบนสวรรค์และได้รับพรของพระองค์ เราต้องเลือกโดยถวายเกียรติพระองค์
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ความรู้สึกของเรา และความรักของเรา ถ้า
ข้าพเจ้าจะใช้คำานั้น ควรออกไปสู่โลกตราบเท่าที่พวกเขาจะยอมรับ10 [ดู ข้อ
เสนอแนะ 4 ในหน้า 231]

โดยผ่�นส่วนสิบและเงินบริจ�คอื่นๆ เร�ช่วยง�นของศ�สนจักร
และเป็นพรแก่คนตกทุกข์ได้ย�ก

พระเจ้าประทานสิทธิพิเศษให้เราอุทิศถวายหนึ่งส่วนสิบของรายได้เพ่ือ 
ศาสนจักรของพระองค์ เพื่อการพัฒนางานของพระองค์ในโลก คนที่จ่ายส่วน 
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สิบได้รับพรของพวกเขา…เราไม่อาจคาดหวังว่าจะได้รับพรหากเราไม่เพียร
พยายามด้วยใจจริง พระองค์ทรงเรียกร้องให้เราทำาสิ่งที่บางคนมองว่าเป็นการ
เสียสละ ข้าพเจ้าเดาว่าผู้คนคิดว่าเมื่อพวกเขาจ่ายส่วนสิบ พวกเขากำาลังเสีย
สละ แต่ไม่ใช่ พวกเขากำาลังทำาการลงทุนต่างหากซึ่งจะได้เงินปันผลนิรันดร์
เป็นการตอบแทน พระบิดาบนสวรรค์ประทานทุกสิ่งที่เรามี พระองค์ทรงวาง
ทั้งหมดไว้ในมือเรา โดยทรงมอบอำานาจให้เราเก็บไว้ใช้เก้าในสิบส่วน จากนั้น
พระองค์ทรงขอให้เรามอบส่วนที่สิบตามที่พระองค์ทรงแนะนำา ตามที่พระองค์
ทรงรู้ว่าจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศาสนจักรของพระองค์

เม่ือเราได้ยินรายงานเก่ียวกับศาสนจักรใหญ่น้ีเม่ือเช้า [ในระหว่างการประชุม 
ใหญ่สามัญภาคหนึ่ง] รายงานการเงินทำาให้ข้าพเจ้าประทับใจมาก—รู้ว่าองค์กร
ใหญ่ลักษณะนี้ องค์กรที่มีคนจำานวนมาก ซึ่งกำาลังทำางานในหลายๆ ด้านท่าม 
กลางความวุ่นวายและความระทมทุกข์ของโลกอยู่ในสภาพท่ีฝ่ายประธานสูงสุด 
คนหนึ่งของศาสนจักรสามารถยืนอยู่ที่นี่และพูดกับเราด้วยความสัตย์จริงว่า 
ศาสนจักรน้ีไม่มีหน้ี เน่ืองด้วยหลายประเทศและคนส่วนใหญ่มีหน้ี แต่ศาสนจักร 
บริหารจัดการจนไม่มีหน้ี ขอให้เราใคร่ครวญเร่ืองน้ี ขอให้เราสนับสนุนศาสนจักร 
ขอให้เราทำาตามผู้นำาประจำาศาสนจักร ขอให้เราดำาเนินชีวิตจนพระเจ้าสามารถ
ประทานพรเราได้เช่นเดียวกับพระองค์ประทานพรศาสนจักร11

ถ้าท่านจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ ข้าพเจ้าพูดโดยไม่ลังเลว่าเก้าส่วนสิบเป็น 
พรแก่คนที่จ่ายมากกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่จ่าย นี่คืองานของพระ 
เจ้า…มนุษย์ไม่สามารถทำางานนี้ได้ เนื่องด้วยความเอื้อเฟื้อและการให้ทั้งหมด
ของท่าน งานเผยแผ่ศาสนาทั้งหมดของท่าน เนื่องด้วยการดูแลคนยากจนของ
ท่าน…เนื่องด้วยทั้งหมดที่ท่านให้มาตลอดในฐานะคนธรรมดา ข้าพเจ้าเป็น 
พยานว่าส่วนที่เหลือจะทำาให้ท่านมีความสุข สันติ ความสบายใจ และความ
มั่นใจในชีวิตนิรันดร์มากกว่าคนอื่นใดในโลกเวลานี้12

ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักจิตวิญญาณท่ีอ่อนน้อมและซื่อสัตย์ผู้เต็มใจ
ยื่นมือออกไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะด้วยอาหารหรือเสื้อผ้าหรือเครื่อง 
นอนหรือความเมตตาเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์13 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 231]
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“พระเจ้�ประท�นสิทธิพิเศษให้เร�อุทิศถว�ยหนึ่งส่วนสิบของร�ยได้ 
เพื่อศ�สนจักรของพระองค์ เพื่อก�รพัฒน�ง�นของพระองค์”

ถ้�เร�เผื่อแผ่ทรัพย์สินเงินทองของเร� 
จะไม่มีใครข�ดแคลนสิ่งใดเลย

ไม่มีความจำาเป็นที่ชาย หญิง หรือเด็กในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายต้องขาดแคลนสิ่งใด เพราะศาสนจักรจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคน 
ที่ขาดสิ่งจำาเป็นของชีวิต มีมากพอให้ทุกคน และเหลือเฟือ…พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงยอมให้มนุษย์มั่งคั่งร่ำารวย ถ้าพวกเขาได้มาอย่างถูกต้อง นั่นเป็นของพวก
เขา และพระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาในการใช้ความมั่งคั่งร่ำารวยนั้นหากพวก 
เขาใช้อย่างถูกต้อง14

เรากำาลังหมกมุ่นอยู่กับโลกจนเราลืมคนทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งในหลายกรณี
เราสามารถช่วยได้15
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ลองนึกถึงผู้ชายท่ีไม่มีงานทำาและผู้หญิงด้วย…ลองนึกถึงจำานวนลูกๆ   ของ 
พระบิดาที่พระองค์ทรงรักมากเท่าๆ กับที่พระองค์ทรงรักเราผู้จะประสบความ 
เดือดร้อน ลองนึกดูว่าจะทุกข์ยากลำาบากกันเพียงใดถ้าเราผู้โชคดีกว่าไม่เผื่อ 
แผ่ทรัพย์สินที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้ในมือเรา—ไม่เพียงทรัพย์สินเท่านั้น แต่ 
ถ้าเราไม่ยอมพูดให้กำาลังใจและให้ความช่วยเหลือลูกๆ ของพระองค์ ไม่ไป 
เยี่ยมบ้านที่มีหลายคนขัดสนและให้สิ่งที่เราแต่ละคนอยู่ในวิสัยจะให้ได้ พี่น้อง
ทั้งหลาย โอกาสทั้งหมดนี้มีให้เราเพื่อยกระดับตัวเราและพัฒนาอุปนิสัยของเรา
และเพื่อเราจะสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อตัวในสวรรค์ที่แมลงกินผ้าและสนิมจะ
ไม่กัด และที่ขโมยขุดช่องลักไปไม่ได้ [ดู มัทธิว 6:20] เราได้โอกาสเหล่านี้
จากพระบิดาผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ตรัสว่า “นี่เป็นหนทาง 
จงเดินในทางนี้”

ขอให้เรา…มองรอบๆ ตัวเราในละแวกบ้านของเรา—อย่าปล่อยให้เป็นหน้า 
ที่ของอธิการและสมาคมสงเคราะห์ แต่ให้เราทุกคนแสดงความรักความเมตตา 
ต่อคนที่ต้องการเราอย่างมาก และอะไรก็ตามที่เราทำาเราจงอย่าทำาให้คนที่ต้อง 
การความช่วยเหลือรู้สึกเหมือนยาจก เราจงให้สิ่งที่เราให้ประหนึ่งเป็นของพวก 
เขา พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เรายืม บางครั้งเราผู้สะสมเงินทอง [กระทำา] ประหนึ่ง 
เราคิดว่านั่นเป็นของเรา ทุกอย่างที่เรามี อาหารของเรา เครื่องนุ่งห่มของเรา 
ที่พักของเรา บ้านของเรา และโอกาสของเราล้วนประทานแก่เราในฐานะผู้ 
พิทักษ์ในศาสนจักรและอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค์ ถ้าเราจะ…ให้ทรัพย์ 
สินของเราเสมือนหนึ่งเหรียญทองแดงของหญิงม่าย เราจะได้พรที่เราต้องการ
ในวันเวลาของเราบนโลกนี้จากพระองค์ผู้ประทับเบื้องบน และเมื่อถึงเวลาที่เรา
ต้องจากโลกนี้ไป เราจะพบว่าพรของพระบิดาผู้ทรงรักเรา ผู้ทรงซาบซึ้งพระทัย
ในความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ของเรากำาลังรอเราอยู่16

ถ้าเราปรารถนาจะเข้าร่วมอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรซีเลสเชียล นี่เป็น 
โอกาสท่ีเราจะเตรียม—ด้วยความรักท่ีไม่เสแสร้ง ด้วยความอุตสาหะ ด้วยความ 
มัธยัสถ์ ด้วยความไม่ย่อท้อ ด้วยความปรารถนาจะทำาทุกอย่างที่อยู่ในอำานาจ 
ของเราเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น เพื่อให้—ไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่เราต้องได้รับเสมอไป 
แต่ปรารถนาจะให้ เพราะข้าพเจ้ากล่าวกับท่านว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุข 
ยิ่งกว่าการรับ” [กิจการ 20:35] พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นพระกิต- 
ติคุณของการให้ ไม่เพียงให้ทรัพย์สินของเราเท่านั้น แต่ให้ตัวเราด้วย และ 
ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ท่ีข้าพเจ้าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรท่ีสอน 
เช่นนั้น17 [ดู ข้อเสนอแนะ 6 ในหน้า 231]
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธบอกวิสุทธิชนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำาครั้งใหญ่ว่า  
“ข้าพเจ้าเช่ือว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงกำาลังเปิดโอกาสให้เราพัฒนา”  
(หน้า 223) ข้อความนี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร เรา “พัฒนา” ใน 
ด้านใดเมื่อเรารับใช้คนตกทุกข์ได้ยาก

2. ขณะอ่านหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 223–224) พึงพิจารณาสิ่งที่เรา 
ทำาได้เพื่อเริ่มหรือปรับปรุงการสะสมอาหารและทรัพยากรของเรา มีตัว 
อย่างใดบ้างของภาวะคับขันหรือสภาพท่ีท่านควรเตรียมรับมือ โควรัมฐานะ 
ปุโรหิตและสมาคมสงเคราะห์ทำาอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยสมาชิกเตรียมรับมือ 
กับภาวะคับขันเหล่านี้

3. ทบทวนหัวข้อท่ีเร่ิมต้นในหน้า 225 และอ่าน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
68:31 ท่านคิดว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเรียกร้องให้เราทำามาหาเลี้ยงชีพ มี 
วิธีใดบ้างที่ใช้ได้ผลในการสอนบุตรธิดาถึงความสำาคัญของการทำางาน

4. อ่านคำาเตือนของประธานสมิธถึงคนรวยและคนจนใน หน้า 226–227  
ผลของการเอาใจหมกมุ่นอยู่กับความร่ำารวยคืออะไร เราจะทำาอะไรได้บ้าง 
เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้

5. อ่านหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 227 ซึ่งประธานสมิธพูดถึงพรของการจ่าย 
ส่วนสิบและเงินบริจาคอื่นๆ มีวิธีใดบ้างที่ใช้ได้ผลในการสอนคนหนุ่ม 
สาวหรือสมาชิกใหม่เกี่ยวกับพรเหล่านี้

6. ขณะศึกษาหัวข้อสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 229–230) ให้นึกถึงบาง 
สิ่งบางอย่างที่ท่านสามารถทำาได้เพื่อช่วยอธิการและผู้นำาวอร์ดคนอื่นๆ  
ตอบรับความต้องการของคนในวอร์ดหรือชุมชนของท่าน “ไม่เพียงให้ 
ทรัพย์สินของเราเท่านั้น แต่ให้ตัวเราด้วย” หมายความว่าอะไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: เอเฟซัส 4:28; ยากอบ 1:27; 2  นีไฟ 5:17;  
เจคอบ 2:17-19; โมไซยาห์ 4:22-25; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 104: 
13-18
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คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน “แม้เมื่อท่านสอนหลายคนในเวลาเดียวกัน ท่าน
ให้ความช่วยเหลือแต่ละคนได้ ตัวอย่างเช่น ท่านให้ความช่วยเหลือแต่ละคน
เมื่อท่านทักทายเขาอย่างอบอุ่นในตอนเริ่มชั้นเรียน…ท่านให้ความช่วยเหลือ
ได้ด้วยเมื่อท่านทำาให้การมีส่วนร่วมน่าสนใจและปลอดภัย” (ดู ไม่มีก�รเรียก
ใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน 35)
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พลังแห่งคว�มเมตต�

โดยคว�มเมตต�และอดทน เร�ส�ม�รถทำ�ให้ใจอ่อนโยนลง 
และกระตุ้นผู้อื่นให้ดำ�เนินชีวิตอย่�งชอบธรรม

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเชื่อมั่นว่าความเมตตามีพลังทำาให้ใจอ่อนโยนลง ท่าน 
สอนว่าเราควร “จัดการกับปัญหาของเราด้วยวิญญาณของความรักและความ 
เมตตาต่อคนทั้งปวง”1 หลานสาวของท่านเล่าว่าความเมตตาและความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่นของท่านนำาสันติสุขมาสู่สถานการณ์ตึงเครียดอย่างไร

“คร้ังหน่ึงในวันท่ีอากาศร้อน มีปัญหาบางอย่างเกิดข้ึนบนถนนใกล้บ้านคุณปู่ 
ในซอลท์เลคซิตี้ คนงานบางคนจากเทศบาลต้องมาซ่อมถนน ข้างนอกอากาศ 
ร้อน แดดจัดมาก และงานที่กำาลังทำาอยู่เป็นประเภทต้องใช้จอบใช้พลั่วจนเหงื่อ
ไหลอาบหน้าและหลังขณะพวกเขาขุดถนน กรรมกรไม่ระวังคำาพูด หรืออาจ
เป็นเพราะมารดาของพวกเขาไม่ได้สอนให้ดีกว่านี้ แต่พวกเขากำาลังสบถและ
ใช้คำาพูดหยาบคาย ไม่นานคำาพูดพวกเขาก็ระคายหูเพื่อนบ้านหลายคนที่เปิด 
หน้าต่างรับลมเพื่อช่วยให้เย็นสบาย

“มีคนออกมาขอร้องให้พวกเขาหยุดพูดหยาบคาย พลางชี้ให้ดูว่าบราเดอร์ 
สมิธอาศัยอยู่ตรงน้ัน—พวกเขาจะแสดงความเคารพและเงียบๆ หน่อยไม่ได้หรือ 
แต่พวกเขาก็ยังหลุดปากพูดคำาหยาบอย่างต่อเนื่อง คุณปู่เตรียมน้ำามะนาวอย่าง 
เงียบๆ วางแก้วกับเหยือกไว้บนถาด แล้วถือออกไปให้คนท่ีกำาลังตรากตรำางาน 
หนักพร้อมกับพูดว่า ‘เพื่อนๆ ครับ พวกคุณคงร้อนและเหนื่อยมาก ทำาไมไม่ 
มานั่งใต้ต้นไม้ที่บ้านผมและดื่มน้ำาเย็นๆ สักหน่อย’ ความโกรธของพวกเขา 
หายไป พวกเขาตอบรับความเมตตาด้วยความอ่อนโยนและขอบคุณ หลังจาก 
พักพอหายเหนื่อยบ้างแล้วพวกเขาก็กลับไปทำางานต่ออย่างเงียบๆ และระมัด 
ระวังจนงานเสร็จ”2 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 241]

เหตุผลหนึ่งที่ประธานสมิธปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเมตตาเช่นนั้นคือท่าน 
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“คุณปู่เตรียมน้ำ�มะน�วอย่�งเงียบๆ ว�งแก้วกับเหยือกไว้บนถ�ด 
แล้วถือออกไปให้คนที่กำ�ลังตร�กตรำ�ง�นหนัก”
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เชื่อมั่นว่าคนเราทุกคนมีความดีอยู่ในตัว ไม่กี่สัปดาห์ก่อนประธานสมิธถึงแก่ 
กรรม เอ็ลเดอร์แมทธิว คาวลีย์ สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองมาเยี่ยมท่าน 
ที่โรงพยาบาล “ผมเดินไปอยู่ข้างเตียงท่าน” เขากล่าว “ท่านยื่นมือมาจับมือ
ผม และกล่าวพลางจับมือผมแน่น ‘พ่อหนุ่ม จงจำาไว้ตลอดวันเวลาในชีวิตคุณ
ว่าคุณสามารถพบความดีในตัวคนทุกคนถ้าคุณจะเพียงมองหา”

เอ็ลเดอร์คาวลีย์กล่าวถึงประธานสมิธต่อจากนั้นว่า

“ท่านรักทุกคนเพราะท่านเห็นความดีในตัวพวกเขา ท่านไม่มองดูบาปด้วย 
ระดับความยินยอมแม้เล็กน้อยท่ีสุด แต่ท่านรักคนบาปเพราะท่านรู้ว่าพระผู้เป็น 
เจ้าทรงเป็นความรัก [ดู 1 ยอห์น 4:16] ความรักของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่
เปลี่ยนจิตวิญญาณมนุษย์ และโดยกระบวนการนั้น อาจเปลี่ยนคนบาปให้เป็น
วิสุทธิชนได้

“อาจมีคนบาปที่เข้าใจผิดคิดว่าความรักของท่านเป็นความเคารพ ท่านไม่ 
ได้เคารพคนบาป แต่ท่านรักคนบาป ข้าพเจ้ามั่นใจว่าความรักพบการตอบรับ
ในใจและในชีวิตของคนที่ท่านรัก”3

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

พระวิญญ�ณของพระเจ้�คือวิญญ�ณของคว�มเมตต� 
ไม่ใช่คว�มแข็งกระด้�งและก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจบางครั้งเมื่อได้ยินคนพูดเรื่องไม่ดี ไม่เพียงพูดถึงคนใน
ศาสนจักรของเราเท่านั้น แต่พูดถึงคนในโลกด้วย ปกติจะไม่มีการพูดเรื่องไม่
ดีภายใต้การดลใจของพระวิญญาณ พระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณของ
ความเมตตา คือวิญญาณของความอดทน คือวิญญาณของจิตกุศล ความรัก 
การข่มใจ และความอดกลั้น ไม่มีสักคนในพวกเราที่ไม่ต้องการคุณธรรมทั้ง 
หมดนี้อันเป็นผลจากการครอบครองพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์4

เราควรใช้อิทธิพลทุกอย่างเพื่อให้เกิดสันติ ลูซิเฟอร์กำาลังใช้วิธีการทุกอย่าง 
ทำาลายจิตวิญญาณของครอบครัวมนุษย์ เขากระตือรือร้นมากกว่าเดิมและทำางาน 
อย่างลับๆ เพื่อบ่อนทำาลาย ข้าพเจ้าจะไม่ใช้เวลาอรรถาธิบายวิธีการมากมายที่ 
เขาใช้แต่มีวิธีหน่ึงท่ีเขาทำาอยู่ และทำามาต้ังแต่กาลเร่ิมต้นของโลก น่ันคือล่อลวง 
บุคคลหนึ่งให้ทำาลายชื่อเสียงของบุคคลอีกคนหน่ึงโดยพูดเร่ืองไม่ดีเกี่ยวกับคน
นั้น5
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ง่ายมากที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น ง่ายมากที่จะจับผิด บางครั้งเราพูดจา 
หยาบกระด้างกับเพื่อนบ้านและมิตรสหายของเรา ต่อไปนี้คือสิ่งที่พระบิดาบน
สวรรค์ประทานแก่เรา… :

“อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน

“เพราะว่าท่านท้ังหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่าน 
อย่างนั้น และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่าน
ด้วยทะนานอันนั้น

“เหตุไฉนท่านมองดูผงในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของ 
ท่าน ท่านก็ไม่รู้สึก

“เหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอ’ แต่ที่
จริงไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเอง” [มัทธิว 7:1–4]

เราได้รับคำาแนะนำาว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์ อย่าไร้ความเมตตา อย่าพูดจาหยาบ 
กระด้างกับคนท่ีเราคบค้าสมาคมด้วย เราควรเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีสุดในโลกเก่ียว 
กับเร่ืองน้ี ลองนึกถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบัน หยิบหนังสือพิมพ์ข้ึนมาอ่าน 
และจะเห็นหลายคนพูดไม่ดีเก่ียวกับคนอ่ืน แต่หลายคร้ังคนท่ีกำาลังวิพากษ์วิจารณ์ 
มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาเขาและมองเห็นไม่ชัดเลย แต่เขาคิดว่าพี่น้องของเขามีผง
ในตา6 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 241]

เรามีแนวโน้มว่าจะมองเห็นขีดจำากัดและความอ่อนแอของเพ่ือนบ้านมิใช่หรือ 
แต่น่ันขัดกับคำาสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ มีชนช้ันท่ีจับผิดและวิพากษ์ 
วิจารณ์ในทางเสียหายเสมอ มีความแตกต่างในการวิพากษ์วิจารณ์ ถ้าเราสามารถ 
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณของพระเจ้า 
เราอาจเปล่ียนบางอย่างท่ีทำาอยู่ให้เกิดประโยชน์และถูกต้อง แต่ถ้าเรามีวิญญาณ 
ของการจับผิด การชี้ให้เห็นความอ่อนแอและข้อบกพร่องของผู้อื่นในทางเสีย 
หาย นั่นมิได้เกิดจากความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณแห่งพระบิดาบนสวรรค์
และมักเป็นภัยเสมอ7

เร�ควรมองห�คุณง�มคว�มดีในผู้อื่นและ 
กล่�วคำ�ยกย่องสรรเสริญที่จริงใจ

ข้าพเจ้ายืนอยู่ท่ีน่ีค่ำาคืนน้ีเพ่ือพูดถึงชายคนหน่ึงท่ีล่วงลับไปหลายปี…ข้าพเจ้า 
หมายถึงฟรานซิส เอ็ม. ไลแมน [แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง] ข้าพเจ้าต้อง 
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การพูดกับท่านว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นอ่อนโยนเหมือนทารก อ่อนโยนเหมือน 
เด็กน้อย ความปรารถนาจะช่วยและให้กำาลังใจของเขานั้นล้ำาเลิศ ข้าพเจ้าเคย 
ได้ยินเขาชมพี่น้องชายของเขาหลายครั้งเมื่อคนเหล่านั้นทำาสิ่งที่ควรค่าแก่การ 
สรรเสริญ—คนหนึ่งกล่าวคำาปราศรัยที่ดีมาก อีกคนแสดงประจักษ์พยานที่โน้ม
น้าวจิตใจ อีกคนทำาสิ่งที่ควรค่าแก่การสรรเสริญเช่นกัน ข้าพเจ้าเคยเห็นเขาโอบ
กอดคนเหล่านั้นและพูดว่า “ผมภูมิใจในตัวคุณและสิ่งดีที่คุณทำา” นั่นไม่ใช่วิธี
ดำาเนินชีวิตที่น่ายกย่องหรอกหรือ นั่นเป็นวิธีทำาให้ตัวเรามีความสุข ถ้าเราเห็น 
ชื่นชม และยกย่องคุณงามความดีและความสามารถของเพื่อนมนุษย์แทนที่จะ
อิจฉา ถ้าเราเห็นพลังเพื่อความดีใน [ผู้อื่น] นั่นจะดียิ่งขึ้นเพียงใด

พวกเราหลายคนมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศที่เราแทบเป็นใบ้เมื่อต้องสรรเสริญผู้ 
อื่น ดูเหมือนเราจะไม่สามารถพูดสิ่งที่เราพึงพูด…เพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น ขอให้ 
เรามองหาคุณงามความดีของมิตรสหายและสังเกตดูพวกเขา ทำาให้พวกเขามี
ความสุขโดยยกย่องพวกเขา8

ข้าพเจ้าขอร้องท่านพี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราเอื้อเฟื้อต่อกัน ขอให้เราอดทน 
ต่อกันเฉกเช่นที่เราอยากให้ผู้อื่นอดทนต่อเรา ขอให้เรามองเห็นคุณงามความดี 
ของเพื่อนบ้านและมิตรสหาย และพูดถึงคุณงามความดีเหล่านั้น ไม่จับผิดและ
วิพากษ์วิจารณ์ ถ้าเราจะทำาเช่นนั้นเราจะทอแสงตะวัน และคนที่รู้จักเราดีที่สุด
จะรักเรา9 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 241]

คว�มเมตต�มีพลังจูงใจคนให้ทิ้ง 
คว�มผิดของพวกเข�

มีคนท่ีจะทำาความผิด มีคนเหล่าน้ันในหมู่พวกเราทุกวันน้ีท่ีหลงผิด แต่พวก 
เขาเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ทรงรักพวกเขา พระองค์ประทานสิทธิ์ให้ 
ท่านและข้าพเจ้าไปหาพวกเขาด้วยความเมตตาและความรัก ด้วยความอดทน
และความปรารถนาจะเป็นพร มุ่งหมายจะดึงพวกเขาออกมาจากความผิดที่ 
พวกเขาทำาอยู่ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนเหล่านี้ที่ทำาผิดและยังทำาผิดอยู่ เว้น
แต่ข้าพเจ้าได้รับเรียกตามสิทธิอำานาจที่ประสาทให้ข้าพเจ้า แต่ถ้าข้าพเจ้าเห็น 
พวกเขาทำาสิ่งผิด หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ข้าพเจ้าย่อมมีสิทธิ์ในบางด้านให้พวก
เขากลับสู่เส้นทางที่นำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรซีเลสเชียล10

เราจงอย่าต่อว่ามิตรสหายและเพื่อนบ้านของเรา เพราะพวกเขาไม่ทำาอย่างที่ 
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เราต้องการให้พวกเขาทำา แต่เราจงรักจนพวกเขาทำาส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ประสงค์ให้พวกเขาทำา เราทำาเช่นนั้นได้ และเราไม่สามารถได้รับความไว้เนื้อ
เชื่อใจหรือความรักจากพวกเขาในวิธีอื่น11

โดยผ่านความเมตตา เพื่อนบ้านและมิตรสหายของเราจะมีปีติ ความอุ่นใจ  
และความพอใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้าพเจ้าอยากเขียนคำานั้นเป็นอักษรตัวใหญ ่
และประดับไว้ในอากาศ ความเมตตาคือพลังที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา 
เพ่ือไขดวงใจท่ีแข็งกระด้าง สยบจิตวิญญาณท่ีด้ือร้ันและทำาให้พวกเขาเข้าใจจุด 
ประสงค์ของพระองค์12 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 241]

คว�มรักและคว�มเมตต�ในบ้�นส�ม�รถจูงใจลูกๆ  
ให้ฟังคำ�แนะนำ�ของเร�ได้

หน้าที่ของเรา—ข้าพเจ้าควรพูดว่าสิทธิพิเศษของเราเช่นเดียวกับหน้าที่ของ 
เรา คือ ใช้เวลาให้มากพอจะวางมาตรการป้องกันไว้รอบๆ ลูกของเรา รักพวก 
เขาและได้รับความรักจากพวกเขาจนพวกเขายินดีฟังคำาแนะนำาและคำาปรึกษา 
ของเรา13

จงดำาเนินชีวิตด้วยความรักความเมตตาจนสันติสุข การสวดอ้อนวอน และ 
การน้อมขอบพระทัยอยู่ในบ้านของท่านพร้อมกัน อย่าให้บ้านของท่านเป็นเพียง 
สถานที่แขวนหมวกตอนกลางคืน รับประทานอาหร แล้วก็รีบไปที่อื่น แต่จงให้
บ้านของท่านเป็นสถานพำานักของพระวิญญาณพระเจ้า14

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราเป่ียมด้วยวิญญาณน้ันท่ีมาจาก [พระเจ้า] น่ัน 
คือวิญญาณแห่งความรัก ความเมตตา ความช่วยเหลือ ความอดทน และการ
ข่มใจ จากนั้น ถ้าเรารักษาวิญญาณดังกล่าวให้อยู่กับเราในบ้าน ลูกชายลูกสาว
ของเราจะเติบโตอย่างที่เราประสงค์จะให้พวกเขาเป็น15

ข้าพเจ้าจำาได้เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าอยู่บนรถไฟสายเหนือ ข้าพเจ้าเห็น 
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักน่ังอยู่ในตู้โดยสารเท่ียวกลางวันของรถไฟขบวน
นั้น…เธอจำาข้าพเจ้าได้ขณะข้าพเจ้าเดินไปตามทางเดินในตู้ เธอพูดกับข้าพ-
เจ้า และข้าพเจ้าถามว่า “คุณจะไปไหนหรือครับ” เธอตอบว่า “ดิฉันจะไป 
พอร์ทแลนด์ [โอเรกอน] ค่ะ” ข้าพเจ้าทราบว่าครอบครัวเธอไม่ร่ำารวย ข้าพเจ้า 
ทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของครอบครัวใหญ่ที่มีลูกชายหลายคน ด้วยเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงถามว่า “อะไรทำาให้คุณต้องไปพอร์ทแลนด์หรือครับ” เธอตอบว่า 
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“ลูกชายคนหนึ่งของดิฉันเข้าโรงพยาบาลที่นั่นค่ะ”

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าลูกคนใดของเธอย้ายออกไปบ้างจึงสอบถามอีกเล็กน้อย  
แล้วเธอก็ระบายความในใจให้ข้าพเจ้าฟัง เธอบอกว่า “ลูกชายคนเล็กออกจาก 
บ้านเม่ือสองสามสัปดาห์ก่อน และไม่บอกเราว่าจะไปท่ีไหน เราไม่ได้รับข่าวคราว 
จากเขาเลย แต่เขาคิดว่าเขาจะออกไปผจญโลกได้และไปเห็นโลกด้วยตาตนเอง 
ครั้งแรกที่เราทราบข่าวของเขาคือเมื่อมีโทรเลขมาจากโรงพยาบาลเมอร์ซีย์ใน 
พอร์ทแลนด์แจ้งว่าลูกชายของเราป่วยอยู่ที่นั่น” เธอบอกว่า “ข่าวนั้นทำาให้เรา
ตกใจมาก มีอย่างเดียวที่ต้องทำา นั่นคือรวบรวมเงินแล้วไปหาลูกชายทันที”

…เธอพรอ้มจะลกุทกุเมือ่ในระหวา่งการเดนิทางอนัยาวนานทัง้วนัทัง้คนื ไม ่
แค้นเคืองต่อความไร้เมตตาและไร้ความคิดของลูกชาย หากคิดแต่เพียงว่าเขา 
เป็นลูกชายของเธอ เขาเป็นของเธอ พระผู้เป็นเจ้าประทานเขาให้เธอ และ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงคาดหวังให้เธอใช้วิธีการทุกอย่างยกระดับชีวิตเขาและ
เตรียมเขาให้พร้อมรับโอกาสที่รออยู่ ด้วยเหตุนี้ตลอดการเดินทางนานหลาย 

“จงดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มรักคว�มเมตต�จนสันติ ก�รสวดอ้อนวอน 
และก�รน้อมขอบพระทัยอยู่ในบ้�นของท่�น”
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ช่ัวโมงตอนกลางคืน ขณะรถไฟว่ิงไปตามราง สตรีผู้แสนดีคนน้ีน่ังอยู่ท่ีน่ันพลาง 
ส่งใจไปถึงลูกชาย ทุกไมล์กำาลังพาเธอเข้าใกล้แก้วตาดวงใจเธอมากขึ้นทุกขณะ 
เธอไปถึงในท่ีสุดและรีบไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ปรากฏว่าสถานท่ีซ่ึงข้าพเจ้า 
จะเข้าพักอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาล ข้าพเจ้าจึงไปที่นั่นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น

ที่นั่นมารดาผู้น่ารักนั่งอยู่ข้างเตียงลูกชายซึ่งป่วยเป็นโรคปอดบวมขั้นรุนแรง  
และกำาลังนอนอยู่บนเตียงด้วยความเจ็บปวด เธอไม่ได้ดุด่าท่ีเขาไม่สนใจใยดีเธอ 
เธอไม่แค้นเคืองต่อการไร้ความคิดและความไม่แยแสของเขา เธอเพียงแต่ขอบ 
พระทัยในการได้อยู่กับลูกชายที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เธอ เธอกำาลังพยายาม 
ดูแลลูกท่ีเธอได้เข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนกับพระบิดาบนสวรรค์เพื่อนำาเขาเข้ามาใน 
โลกนี้ เขาอายุ 16 ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นลูกน้อยของเธอ เธอพยายามให้กำาลังใจ 
เขาโดยเล่าเร่ืองท่ีจะทำาให้เขามีความสุขและพอใจ พลางหยิบย่ืนโอกาสให้เขาเม่ือ 
เขาหายเป็นปรกติ ในห้องที่มีแต่ความรันทดใจและความทุกข์แสนสาหัสก่อน
เธอจะเข้ามา มีแสงสว่าง สันติ และความสุขเปล่งประกายเจิดจ้าทั่วสีหน้าของ
เด็กคนน้ันเม่ือเขาเห็นหน้าเธอผู้เคยมอบชีวิตเพ่ือให้เขาเป็นอยู่ และคราวน้ีเดิน 
ทางมาไกลเพื่อนั่งข้างลูกชายและดูแลเขาให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิม

บางครั้งข้าพเจ้าสงสัยว่ามารดาเหล่านี้ตระหนักหรือไม่ว่าพวกเธอวิเศษเพียง 
ใดในสายตาบุตรธิดาในกรณีเช่นนั้น ลูกชายตั้งใจไว้แล้วก่อนมารดาจะอยู่ที่นั่น 
หลายนาทีว่าเขาจะไม่เนรคุณเธออีก เขาจะไม่มองข้ามส่ิงท่ีเธอมอบให้อีกเลย แต่ 
ตัดสินใจว่าจะรักษาเกียรติของชื่อที่เขาได้รับเพ่ือเป็นเกียรติแก่เขาตราบจนชีวิต
จะหาไม่16 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 241]

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ความรักที่เรามีต่อพระกิตติคุณของพระเจ้าลุก 
ไหม้ในจิตวิญญาณเราและยกระดับชีวิตเรา ขอให้ความรักนั้นเป็นเหตุให้สาม ี
เมตตาภรรยามากขึ้น และภรรยาเมตตาสามีมากขึ้น บิดามารดาเมตตาบุตร 
ธิดา และบุตรธิดาเมตตาบิดามารดา เนื่องด้วยพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
ซึ่งเป็นพระกิตติคุณแห่งความรักและความเมตตา17

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii
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1. อ่านเรื่องที่จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเตรียมน้ำามะนาวให้คนงานที่เหน็ดเหนื่อย 
(หน้า 233) เมื่อใดที่ท่านเคยเห็นว่าการแสดงความเมตตาทำาให้ใจ
ของคนบางคนอ่อนโยนลง ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่แก้ไขได้ด้วย  
“วิญญาณของความรักความเมตตาต่อคนทั้งปวง”

2. ประธานสมิธสอนว่า “เราควรเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในโลก” ในการ 
หลีกเลี่ยงคำาวิพากษ์วิจารณ์ที่หยาบกระด้าง (หน้า 236) มีสถานการณ์
อะไรบ้างที่เราสามารถเป็นแบบอย่างเช่นนั้นได้ ในความเห็นของท่าน  
เหตุใดการวิพากษ์วิจารณ์ที่หยาบกระด้างและการจับผิดจึงเป็นภัย

3. ในหน้า 236–237 ประธานสมิธเล่าว่าเอ็ลเดอร์ฟรานซิส เอ็ม. ไลแมน 
ชมพ่ีน้องชายของเขา คนท่ียกย่องสรรเสริญท่านด้วยความจริงใจมีผลต่อ 
ท่านอย่างไร ใช้เวลาสักครู่นึกถึงคนที่ท่านควรชม

4. ประธานสมิธสอนว่า “ความเมตตาคือพลังที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก ่
เราเพื่อไขดวงใจที่แข็งกระด้าง” (หน้า 238) ท่านนึกเรื่องอะไรออกบ้าง 
จากพระคัมภีร์ที่พูดถึงหลักธรรมนี้ (ดูตัวอย่างใน มัทธิว 9:10–13;  
แอลมา 20:1–27)

5. ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับมารดาไปเยี่ยมบุตรชายที่โรงพยาบาล (หน้า 238– 
240) เม่ือลูกหลงผิด เหตุใดบางคร้ังจึงยากจะตอบสนองอย่างท่ีมารดาใน 
เร่ืองน้ีทำา ไตร่ตรองร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าวิญญาณของความเมตตา 
และความอดทนจะปรับปรุงความสัมพันธ์ของท่านกับสมาชิกครอบครัว
ได้อย่างไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: สุภาษิต 15:1; มัทธิว 18:15; ยอห์น 8:2–11; 
เอเฟซัส 4:29–32; 3 นีไฟ 12:22–24; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121: 
41–46

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: การอภิปรายเป็นกลุ่มเล็ก “ให้โอกาสคนจำานวน 
มากได้มีส่วนร่วมในบทเรียน บุคคลท่ีไม่ค่อยกล้ามีส่วนร่วมอาจแบ่งปันแนวคิด 
ในกลุ่มเล็กซึ่งเขาไม่ต้องแสดงออกต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่ง
ใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 161)
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เลี้ยงดูบุตรธิด�ในแสงสว่�ง
และคว�มจริง

พระเจ�้ประท�นคว�มรับผิดชอบให้บิด�ม�รด�สอน 
พระกิตติคุณบุตรธิด�โดยคำ�พูดและแบบอย่�ง

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ใกล้ถึงบั้นปลายชีวิต ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธสะท้อนให้เห็นการอบรม 
เลี้ยงดูและการสอนของบิดามารดาท่านดังนี้

“ข้าพเจ้าเกิดในบ้านที่ยากจน…บิดามารดาอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ียากจน 
มาก แต่ข้าพเจ้าสรรเสริญพระผู้รังสรรค์ของข้าพเจ้าและขอบพระทัยพระองค์สุด 
หัวใจที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาในบ้านของพวกท่าน

“ข้าพเจ้าเติบโตในซอลท์เลคซิตี้ เมื่ออายุแปดขวบข้าพเจ้ารับบัพติศมาใน 
ซิต้ีครีก ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักรท่ีการประชุมอดอาหารใน 
วอร์ดสิบเจ็ด ข้าพเจ้าเรียนรู้เมื่อเป็นเด็กว่านี่คืองานของพระเจ้า ข้าพเจ้าเรียน 
รู้ว่ามีศาสดาพยาการณ์อยู่บนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าการดลใจของพระผู้ 
ทรงฤทธานุภาพมีอิทธิพลต่อคนที่ดำาเนินชีวิตเพื่อให้ได้รับอิทธิพลนั้น…

“ข้าพเจ้าไม่รู้จักใครในโลกท่ีมีเหตุให้ต้องสำานึกในพระกรุณาธิคุณมากไปกว่า 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระทัยสำาหรับสิทธิกำาเนิดของข้าพเจ้า ขอบพระทัยสำาหรับ 
บิดามารดาผู้สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ข้าพเจ้าและเป็นแบบอย่าง 
ในบ้านของพวกท่าน ถ้าข้าพเจ้าทำาสิ่งใดที่ไม่ควรทำาในชีวิต นั่นคงเป็นสิ่งที่ 
ข้าพเจ้าไม่ได้เรียนรู้ในบ้านของมารดาข้าพเจ้า เนื่องด้วยเป็นครอบครัวใหญ่ที่มี 
บุตรหลายคน มารดาจึงต้องอดทนมาก แต่ท่านอดทนกับพวกเราเสมอ มีความ 
อ่อนหวาน ความเมตตา และความรักอยู่เนืองนิตย์”1

ในบ้านของท่านเอง จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธพยายามทำาตามแบบอย่างของบิดา 
มารดาในการสอนด้วยความอดทนและความรัก เอดิธบุตรสาวของท่านนึกถึง 
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ลูซีภรรย�ของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ และเอดิธ (ซ้�ย)  
กับเอมิลี (ขว�) บุตรส�วของพวกท่�น
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ประสบการณ์จากวัยเยาว์ของเธอ

“ท่านแนะนำาเราอยู่เสมอเกี่ยวกับความประพฤติของเรา โดยเน้นเรื่องความ 
ซื่อสัตย์และความยุติธรรม ดิฉันจำาวันหนึ่งได้เมื่ออยู่ระหว่างทางกลับจากเรียน 
เปียโน พนักงานรถรางลืมเก็บค่าโดยสารของดิฉัน…ไม่ทราบด้วยเหตุใดเขา 
เดินผ่านดิฉันไป ดิฉันไปถึงท่ีหมายท้ังท่ียังถือเหรียญนิเกิลอยู่ในมือ รู้สึกกระหย่ิม 
ยิ้มย่องมากที่ได้เดินทางฟรี

“…ดิฉันว่ิงอย่างสำาราญบานใจไปหาคุณพ่อเพ่ือเล่าเร่ืองความโชคดีของ 
ดิฉันให้ท่านฟัง ท่านฟังอย่างอดทน ดิฉันเริ่มคิดว่าดิฉันประสบความสำาเร็จ 
มาก…ดิฉันมั่นใจว่าพนักงานรถรางไม่รู้หรอกว่าดิฉันยังไม่ได้ชำาระค่าโดยสาร  
และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีปัญหา

“เมื่อดิฉันเล่าจบแล้ว คุณพ่อพูดว่า ‘แต่ ลูกรัก ถึงแม้พนักงานจะไม่รู้เรื่องนี้  
แต่ลูกรู้ พ่อรู้ และพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ ด้วยเหตุนี้เราสามคนจะต้องพอใจ 
เป็นแน่ถ้าเห็นว่าลูกจ่ายครบถ้วนตามมูลค่าที่ได้รับ’”

เอดิธกลับไปตรงมุมถนนและชำาระค่าโดยสารเมื่อรถรางกลับมา ต่อมาเธอ 
แสดงความกตัญญูต่อวิธีที่คุณพ่อจัดการสถานการณ์ดังนี้ “ดิฉันรู้สึกขอบคุณ 
คุณพ่อผู้ชาญฉลาดพอจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของดิฉันอย่างอ่อนโยน เพราะ 
ถ้าท่านมองข้ามเร่ืองน้ี ดิฉันอาจจะคิดว่าท่านเห็นชอบ และดิฉันอาจจะพยายาม 
ทำาเรื่องทำานองนี้อีกครั้ง”2 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 253]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

บิด�ม�รด�มีคว�มรับผิดชอบเบื้องต้นในก�รสอน 
พระกิตติคุณแก่บุตรธิด�

พรประเสริฐสุดและมีค่าที่สุดประการหนึ่งจะมาถึงท่านถ้าท่านสอนอย่างท่ี 
ควรสอน และอบรมอย่างที่ควรอบรมวิญญาณอันเลิศเลอเหล่านี้ที่พระบิดาบน 
สวรรค์ของเราทรงส่งมายังโลกในยุคสุดท้ายนี้…อย่าปล่อยให้โรงเรียนรัฐบาล
อบรมบุตรธิดาของท่าน อย่าปล่อยให้ปฐมวัย โรงเรียนวันอาทิตย์ [องค์การ 
เยาวชนของศาสนจักร] อบรมพวกเขา องค์การเหล่านี้จะช่วยท่านและเอื้อ 
ประโยชน์อย่างดีแต่จงจำาส่ิงท่ีพระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ด้วยพระองค์เองว่า บิดามารดา 
ที่ไม่สอนบุตรธิดาเรื่องศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า การกลับใจ บัพติศมา และการ
วางมือเมื่ออายุแปดขวบ บาปย่อมอยู่บนศีรษะบิดามารดา [ดู คพ. 68:25- 

บ ท ที่  2 2



246

28] นี่ไม่ใช่คำาขู่ พี่น้องทั้งหลาย แต่เป็นคำาแนะนำาที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วย
ความรักของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงทราบทุกสิ่ง เข้าพระทัย และทรงทราบดี
ว่าจะเป็นเช่นไรเมื่อเด็กๆ เจริญเติบโตโดยไม่ได้รับการอบรมดังกล่าว3

สิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะซึมลึกเข้าไปในจิตใจบิดา 
มารดาทุกคนในไซอัน และนั่นคือ แม้พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสถาบันการศึกษา 
ท่ีวิเศษสุดท้ังหมดน้ี แม้วิทยาศาสตร์จะเอ้ือประโยชน์มากมายต่อความสุขสบาย 
และพรของเรา แม้ศาสนจักรได้เตรียมสถานที่ให้เราส่งบุตรธิดามารับการสอน 
พระกิตติคุณของพระคริสต์ แต่นั่นมิได้ปลดเปลื้องท่านหรือข้าพเจ้าจากความ 
รับผิดชอบและภาระผูกพันที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบให้เราสอนบุตรธิดา 
ของเราเอง…เพียงแต่บุตรธิดาของเราได้รับการสอนเรื่องศรัทธา การกลับใจ 
บัพติศมา และการวางมือเพื่อของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในองค์การ 
ช่วยเท่าน้ันยังไม่พอ พระบิดาในสวรรค์ทรงบัญชาเราว่าเราควรสอนด้วยตนเอง4

ไม่มีใครสามารถทำาส่วนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายให้เราในฐานะบิดา 
มารดาได้ เรามีพันธะรับผิดชอบเม่ือเราเป็นเคร่ืองมือในการนำาบุตรธิดาเข้ามาใน 
โลก เราไม่สามารถมอบความรับผิดชอบนั้นให้องค์กรอื่นได้ นี่เป็นความรับผิด 
ชอบของเรา…สิ่งสำาคัญที่สุดอันดับแรกในภาระหน้าที่ของท่านและข้าพเจ้าคือ
ไม่เพียงแนะนำาและให้คำาปรึกษาเท่านั้น แต่อบรมด้วย โดยเป็นแบบอย่าง ใช้ 
เวลามากพอกับคนที่ท่านรัก บุตรธิดาเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกชักนำาไป
ใน…ทางต้องห้าม5

เรียกครอบครัวมาอยู่ใกล้ท่าน ถ้าในอดีตท่านไม่ได้ทำาให้พวกเขาเข้าใจจุด 
ประสงค์ของชีวิตและให้ความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเจ้าของเรา จงทำา 
เดี๋ยวนี้ เพราะข้าพเจ้ากล่าวกับท่านในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าว่า พวกเขาต้อง 
การพระกิตติคุณตอนนี้และจะต้องการนับจากนี้เป็นต้นไป6 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 
ในหน้า 254]

คว�มสนใจอื่นๆ ต้องไม่เป็นเหตุให้เร�มองข้�ม 
หน้�ที่ในก�รสอนบุตรธิด�ของเร�

ในลูกาบอกเราว่าจะมีเวลาที่มนุษย์สำาลักความห่วงกังวล ความร่ำารวย และ 
ความพึงพอใจของชีวิต [ดู ลูกา 8:14] ข้าพเจ้านึกถึง…ชายหญิงที่ข้าพเจ้า 
รัก แม้กระทั่งตอนนี้ ผู้ที่สภาพทางวิญญาณของพวกเขากำาลังสำาลักสิ่งเหล่านี้  
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และปฏิปักษ์กำาลังนำาพวกเขาไปตามเส้นทางที่สุขสบายของความพึงพอใจและ
พวกเขากำาลังละเลยหน้าที่ในฐานะบิดามารดาและสมาชิกศาสนจักรของพระ
เยซูคริสต์

…บัดนี้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ความตื่นเต้น และความพึงพอใจ 
ทั้งหลายของชีวิต…ขอให้เราอย่ามองข้ามหน้าที่ซึ่งเรามีต่อเด็กชายหญิงเหล่า 
นี้ผู้ได้รับการสร้างตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระบิดา 
ของวิญญาณพวกเขา และพระองค์จะทรงถือว่าเราต้องรับผิดชอบต่อคำาสอนที่ 
พวกเขาได้รับ ข้าพเจ้าหวังและสวดอ้อนวอนว่าเราจะสอนพวกเขาจนเมื่อที่สุด 
มาถึง เราจะได้รับพรนั้นจากพระองค์ “ดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าจง 
ปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด” และเพ่ือเราจะมีคนท่ีเรารักอยู่กับเราช่ัวนิรันดร์7

ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ท่านฟัง หลายปีก่อน มีเด็กหนุ่ม 
สองคนอยู่ในอินเดียนา เป็นสหายหนุ่มท่ีทำางานในฟาร์ม—ฟาร์มอยู่ห่างกันแปด 
ถึงสิบเอ็ดกิโลเมตร พวกเขาทำางานหนักทุกวัน ทำางานปลีกย่อยประจำาวัน รีด 
นมวัว ฯลฯ วันหนึ่งเด็กหนุ่มคนแรกไปหาพ่อเมื่อเขาอายุประมาณ 13 หรือ  
14 ปีและพูดว่า “พ่อครับ ผมอยากเข้าไปในเมือง ผมอยากเห็นแสงสี ผม 
สงสัยว่าผมจะเข้าไปตอนเย็นๆ ได้ไหมครับถ้าผมขยันทำางานและทำางานเสร็จ 
แล้ว” พ่อตอบว่า “ลูกไปไม่ได้หรอกเพราะลูกจะทำางานไม่เสร็จ” “ถ้าผมยอม 
ตื่นตอนฟ้าสางและทำางานทั้งวัน ผมจะเดินเข้าไปในเมืองได้ไหมครับ ไม่ไกล
หรอกครับ ผมใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วจะกลับบ้านเร็วๆ” พ่อพูดว่า  
“ได้สิ ถ้าลูกทำางานประจำาวันของลูกหมดแล้วลูกก็ไปได้” บิดาทั้งหลาย จง 
เข้าใจเรื่องนี้ ผลคือ เขาเข้าไปในเมือง เขาเข้าไปในเมืองตอนพลบค่ำา ร้านรวง
ต่างๆ และธนาคารปิดหมดแล้ว มีโรงบิลเลียดและบ่อนการพนันหลายแห่งเปิด
อยู่ คนดีๆ เข้าบ้านกันหมดแล้ว คนส่วนใหญ่อยู่ในบ้านของพวกเขา พวกนักเลง 
หัวไม้ท้ังหลายอยู่บนท้องถนนหรือไม่ก็ในสถานท่ีดังกล่าว พวกเขาเห็นเด็กหนุ่ม 
คนนี้เข้ามาจึงรับเขาขึ้นรถ ไม่นานนักพวกเขาก็ให้เด็กคนนั้นดูบางอย่างที่เด็ก
ผู้ชายไม่ควรดู นั่นคือประสบการณ์ของเขา เขาได้ลิ้มรสบางอย่างที่ไม่ดีสำาหรับ
เขา

เด็กชายคนที่สองไปหาบิดาในแบบเดียวกัน เขาพูดว่า “พ่อครับ ผมอยาก 
เข้าไปในเมืองบ้าง พ่อไม่อยากให้ผมไปเปิดหูเปิดตาบ้างหรือครับ ผมจะต้อง 
ไปก่อนค่ำาจะได้ดูอะไรๆ บ้าง” “ลูกพ่อ” บิดาตอบ “พ่อคิดว่าลูกมีสิทธิ์เข้าไป
ในเมือง และพ่อคิดว่าลูกมีสิทธิ์ให้พ่อไปด้วย ลูกเลือกวันมาสิแล้วพ่อจะช่วย 
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ลูกทำางานประจำาวัน เราจะได้ไปด้วยกันแต่วันเผ่ือลูกจะได้พบมิตรสหายบางคน 
ของพ่อ”

ข้าพเจ้ากำาลังพูดถึงสถานการณ์เดียวกัน—ฟาร์มสองแห่งอยู่ไม่ไกลกัน ภาย 
ในหน่ึงสัปดาห์เขาได้เลือกวัน พวกเขาทำางานประจำาวันแล้วเข้าไปในเมือง พวก 
เขามาถึงก่อนสี่โมงเย็น ไปถึงที่นั่นก่อนธนาคารปิด เด็กชายสวมเสื้อผ้าอย่างดี 
บิดาพาเขาเข้าไปในธนาคารและแนะนำาเขาให้รู้จักนายธนาคารซึ่งจับมือเขาและ
พูดว่า “เมื่อเข้ามาในเมือง มาหาพวกเรานะ เรายินดีต้อนรับ”

บิดาพาเขาไปย่านธุรกิจที่เขามีธุรกิจอยู่ที่นั่น ผู้คนทักทายเขาอย่างเป็นมิตร  
เมื่อพวกเขากลับบ้านด้วยกันหลังจากอยู่ดูการแสดง ลูกชายได้รู้จักกับคนดีที ่
สุดบางคนในชุมชน ผลคือเมื่อเขาโตขึ้นและเข้าไปในเมือง เขาได้เป็นเพื่อนกับ
คนดีๆ8 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้า 254]

ข้าพเจ้าต้องการแนะนำาท่าน…ไม่มีเวลาใดที่ท่านสามารถใช้ได้ ไม่มีวิธีใดที่
ท่านสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการอบรมบุตรธิดาของท่านให้
มีค่าควรรับพรของพระบิดาบนสวรรค์9

แบบอย่�งของบิด�ม�รด�ส�ม�รถนำ�บุตรธิด�ไปสู่ 
คว�มปลอดภัย คว�มชอบธรรม และคว�มสุข

ขอให้เราเป็นแบบอย่างของความชอบธรรมต่อบุตรธิดาของเรา มีการสวด 
อ้อนวอนเป็นครอบครัวและขอพรอาหาร ให้บุตรธิดาของเราเห็นว่าเรารักกันฉัน 
สามีภรรยา ขณะยังมีเวลา จงใช้โอกาสฉันสามีภรรยาเป็นพรแก่กันด้วยความ 
รักของท่าน ด้วยความเมตตาและความช่วยเหลือของท่านในทุกๆ ด้าน ใช้ 
โอกาสขณะยังมีเวลาเพื่อสอนบุตรธิดาให้รู้วิธีดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข…
จงให้บ้านของเราเป็นวิสุทธิสถานของความสงบสุข ความหวัง และความรัก10

ไม่กี่วันก่อนข้าพเจ้าเห็นจดหมายจากชายคนหนึ่งที่น่าจะอยู่มาได้ครึ่งชีวิต 
แล้ว ในเนื้อความถึงบิดาเขาเขียนว่า “การดูแลเอาใจใส่คนที่คุณพ่อรัก การ 
สอนผม แบบอย่างที่คุณพ่อทำาให้ผมเห็น เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำาสิ่งที่พระ 
เจ้าทรงประสงค์ให้ผมทำา ผมรู้สึกในขณะเดินตามรอยเท้าคุณพ่อว่าผมจะปลอด 
ภัย” นั่นคือบิดาที่ฉลาด นั่นคือบิดาที่เป็นพร ผู้ได้ฝังความเชื่อมั่นเช่นนั้นไว้ใน 
ใจบุตรชาย…เนื่องด้วยความประพฤติของบิดา—อย่างน้อยเขาก็กล่าวชื่นชม 
บิดาในจดหมายของเขา—เนื่องด้วยแบบอย่างที่เห็นในบ้าน เวลานี้เขาจึงเป็น
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“ไม่มีเวล�ใดที่ท�่นส�ม�รถใช้ได้ ไม่มีวิธีใดที่ท่�นส�ม�รถใช้เวล�ให้เกิดประโยชน์ได้
ม�กกว่�ก�รอบรมบุตรธิด�ของท่�นให้มีค่�ควรรับพรของพระบิด�บนสวรรค์”

ผู้มั่นคงคนหนึ่งของศาสนจักรนี้ เขาสามารถดำาเนินชีวิตในโลกและรักษาพระ
บัญญัติของพระเจ้าได้ การขวนขวายทำาดีของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านที่ 
เขาอยู่ เขาไม่พบความเห็นแก่ตัวในบ้าน พบแต่ความไม่เห็นแก่ตัว บิดามารดา 
ไม่อยากได้ทั้งหมดที่พวกเขาสามารถมีได้และเก็บไว้ให้ตนเองอย่างเห็นแก่ตัว  
แต่พวกเขาออกไปเสาะหาคนที่ต้องการสิ่งเหล่านั้น ให้กำาลังใจและให้พรคน 
เหล่านั้น การพูดคุยของคนในโลกไม่ได้ให้สิ่งที่ชายคนนั้นฝังใจจนทุกวันนี้ แต่
แบบอย่างที่เห็นจากบิดามารดา จากคนในบ้านที่เขาอยู่ ได้ให้สิ่งนั้นไว้

ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่ามีชายหญิงหลายร้อยหลายพันคนในชุมชนท่ีเราอยู่ 
และในโลกท่ีจะพูดอย่างเดียวกันน้ีเก่ียวกับการสอนของบิดามารดาของพวกเขา 
แต่ข้าพเจ้าเกรงว่ามีบางคนในพวกเราซ่ึงได้รับอิทธิพลจากประเพณีของโลกและ 
หมกมุ่นอยู่กับแนวคิดท่ีว่าเราต้องทำาตามคนหมู่มากไม่ว่าพวกเขาจะเช่ือหรือทำา 
อะไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวแบบอย่างของเราจะไม่เป็นพรแต่อาจทำาลายความ
สุขของบุตรธิดา11
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ขอให้เราเป็นพยานด้วยการกระทำาของเราในแต่ละวัน เช่นเดียวกับในการ 
สนทนาของเราว่าเราเช่ือว่าน่ีคืองานของพระบิดาและปีติเกินกว่าพรรณนาจะ 
มาถึงเรา บุตรธิดาที่เติบโตในบ้านของเราจะเพิ่มพูนศรัทธาและความอ่อนน้อม 
ถ่อมตน พวกเขาจะได้รับเพิ่มเติม และมีพลังปัดลูกศรของปฏิปักษ์ที่พุ่งใส่พวก 
เขา และในสภาพของความอาดูรอันเกิดแก่ลูกหลานมนุษย์ เนื่องด้วยการทำา 
บาป จะมีการปลอบโยน สันติ และความสุข…ชายหญิงผู้มีจิตใจเข้มแข็งจะ 
อยู่อาศัยบนแผ่นดินโลกแห่งนี้เพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายของชีวิต12 [ดู ข้อเสนอ
แนะ 4 ในหน้า 254]

โดยรักและสอนเย�วชนของเร� เร�จะส�ม�รถ 
ช่วยคุ้มครองพวกเข�จ�กคว�มชั่วร�้ยได้

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั้งหลาย จงสอนบุตรธิดาของท่านให้รักษากฎศีลธรรม  
โอบพวกเขาไว้ด้วยแขนแห่งความรักของท่าน เพ่ือให้พวกเขาหมดความปรารถนา 
จะข้องแวะกับการล่อลวงให้ทำาชั่วซึ่งล้อมพวกเขาไว้ทุกด้าน…

นับเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งสำาหรับบิดามารดาที่ได้นั่งอยู่ในบ้านของพวกเขา  
รายล้อมไปด้วยครอบครัวอันประกอบด้วยบุตรชายหญิงท่ีบริสุทธ์ิซึ่งพระบิดา 
บนสวรรค์ประทานแก่พวกเขา วิญญาณของบุตรชายหญิงเหล่านั้นถือกำาเนิด 
จากพระบิดาในสวรรค์! ช่างน่ายินดีกระไรเช่นน้ีท่ีพวกเขาได้ร่วมรับส่วนพรของ 
พระบิดาบนสวรรค์และชื่นชมยินดีในความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณพระองค์ 
และได้ให้การอบรมแก่พวกเขาแต่เยาว์วัยเพ่ือว่าเมื่อพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพวก
เขาจะยังคงความบริสุทธิ์ของชีวิต!

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องท่านให้คุ้มครองอนุชนรุ่นหลังจากหลุมพราง 
ที่ปฏิปักษ์ขุดไว้แทบเท้าพวกเขา ด้วยความตั้งใจจริงมาก ด้วยความละเอียด 
รอบคอบมาก และด้วยความอดทนมากกว่าแต่ก่อน [ภาพยนตร์] รายการวิทยุ 
นิตยสาร หนังสือ ฯลฯ มากมายไม่เหมาะสม…หากเราไม่ลบล้างอิทธิพลของ
สิ่งเหล่านี้ด้วยการสอนและสภาพแวดล้อมที่ดีงาม โดยนำาประโยชน์ที่ได้จาก 
การรู้จักชีวิตชายหญิงที่ดีมาให้เยาวชน ตลอดจนสอนพวกเขาให้รู้จักคุณธรรม 
ของศาสดาพยากรณ์และความหมายในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พวกเขา 
บางคนที่เรารักอาจหลุดลอยไปจากเรา…

ขอให้เราสอนบุตรธิดาให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ซื่อตรง สอนลูกชายให้คุ้มครอง 
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ความบริสุทธิ์ของพี่น้องสตรีและเพื่อนหญิงของพวกเขา สอนธิดาของท่านให้ 
คุ้มครองความบริสุทธิ์ของชายหนุ่มที่พวกเขาคบหา…เราจงเรียนการเลี้ยงดู
บุตรชายหญิงภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณแห่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นวิชาเอก 
หากเราจะใช้คำานั้น เพื่อปฏิปักษ์จะไม่มีอำานาจนำาพวกเขาให้หลงผิด13 [ดู ข้อ
เสนอแนะ 5 และ 6 ในหน้า 254]

ก�รศึกษ�พระกิตติคุณเป็นครอบครัว 
จะช่วยให้บุตรธิด�สนิทกับเร�

ในบ้านของเรา พี่น้องทั้งหลาย สิทธิพิเศษของเรา หน้าที่ของเราคือ เรียก 
ครอบครัวมาน่ังรวมกลุ่มกันเพ่ือสนุกสนานร่ืนเริง เสริมสร้างความเข้มแข็ง และ 
สนับสนุนกัน เพื่อเรียนความจริงของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ในบ้านทุกหลัง บุตร
ธิดาควรได้รับการกระตุ้นให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าดังเปิดเผยต่อเราในทุก
สมัยการประทาน เราควรอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์
หลักคำาสอนและพันธสัญญา และพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำาค่า ไม่เพียงอ่านในบ้าน 
เท่าน้ัน แต่อธิบายให้บุตรธิดาของเราฟังด้วยเพ่ือพวกเขาจะเข้าใจ…การติดต่อ 
ของพระผู้เป็นเจ้ากับผู้คนของแผ่นดินโลก

ขอให้เราดูว่าในอนาคตเราสามารถทำาสิ่งน้ีได้มากกว่าท่ีเราทำามาแล้วในอดีต 
หรือไม่ ขอให้เราอุทิศตนต่อหลักธรรมและหลักปฏิบัติของการชุมนุมครอบครัว 
ในบ้านของเรา ขอให้เราแต่ละคนถามตัวเราเองว่า “ฉันได้ทำาหน้าที่ในบ้านใน 
การอ่านและสอนพระกิตติคุณดังที่เปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า 
แล้วหรือ ฉันทำาให้บุตรธิดาสนิทกับฉันและทำาให้บ้านเป็นสถานท่ีน่าอยู่ เป็น 
สถานที่แห่งความคารวะ ความรัก ความเข้าใจ และการอุทิศตนแล้วหรือ

ถ้าเราไม่ได้ทำา ขอให้เรากลับใจจากการละเลยของเรา นำาครอบครัวมาอยู่รอบ 
ตัวเราและสอนความจริงพวกเขา…

“ฉันจัดบ้านให้อยู่ในระเบียบแล้วหรือ” นี่ควรเป็นคำาถามในใจทุกดวง ไม่ใช่
ถามว่าเพ่ือนบ้านทำาเช่นน้ันแล้วหรือ แต่ถามว่า ฉัน ทำาส่ิงท่ีพระเจ้าทรงเรียกร้อง 
จากฉันแล้วหรือ14

บุตรธิดาของเราเป็นของขวัญล้ำาค่าที่สุดที่พระบิดาทรงมอบให้เรา ถ้าเรา 
สามารถนำาทางพวกเขาให้เดินไปในเส้นทางแห่งความรอดได้ ย่อมมีปีตินิรันดร์
สำาหรับเราและสำาหรับพวกเขา…
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วิธีหนึ่งที่เราสามารถทำาให้พวกเขาสนิทกับเราคือพบกันบ่อยขึ้นในบ้านของ 
เรา ศาสนจักรขอให้สงวนไว้อย่างน้อยสัปดาห์ละคืนให้ทุกคนในครอบครัวได้ 
พบกันและเพลิดเพลินกับการอยู่ด้วยกัน เพลิดเพลินกับความบันเทิงอันเรียบ 
ง่ายของไฟร์ไซด์ครอบครัว สนทนากันถึงเรื่องเหล่านั้นซึ่งสำาคัญย่ิงและมีคุณค่า
ยั่งยืน

…ในปี ค.ศ. 1915 ฝ่ายประธานสูงสุดเขียนถึง “ประธานของสเตค 
อธิการ และบิดามารดาในไซอัน” ข้าพเจ้าขออ้างอิงจากสิ่งที่เขียนไว้

“เราขอแนะนำาและกระตุ้นให้เริ่ม “คืนสังสรรค์’ ทั่วศาสนจักร ซึ่งเป็นเวลา 
ที่บิดาและมารดาจะให้บุตรชายหญิงของพวกเขามานั่งรวมกลุ่มกันรอบๆ พวก 
เขาในบ้าน และสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขา…‘คืนสังสรรค์’ นี้ควร 
อุทิศให้การสวดอ้อนวอน การร้องเพลงสวด เพลงต่างๆ เพลงบรรเลง การ 
อ่านพระคัมภีร์ หัวข้อครอบครัว และคำาแนะนำาที่เจาะจงเกี่ยวกับหลักธรรม
พระกิตติคุณ เกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมของชีวิต เช่นเดียวกับหน้าที่และภาระ
ผูกพันของบุตรต่อบิดามารดา บ้าน ศาสนจักร สังคม และประเทศชาติ”

นี่คือพรที่สัญญาไว้กับผู้จะทำาตามที่ขอ

“หากวิสุทธิชนเชื่อฟังคำาแนะนำานี้ เราสัญญาว่าพรมากมายจะเกิดขึ้น ความ 
รักท่ีบ้านและการเช่ือฟังบิดามารดาจะเพ่ิมพูน ศรัทธาจะเติบโตในใจเยาวชนแห่ง 
อิสราเอล พวกเขาจะมีพลังต่อสู้อิทธิพลชั่วและการล่อลวงซึ่งรุมเร้าพวกเขา”

หลักธรรมและคำาสัญญาเหล่านี้ยังอยู่ต่อหน้าเรา15

ถ้าคืนสังสรรค์จะเพียงเกิดข้ึนจริงในหมู่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถ้าในช่วงเย็นวัน 
หนึ่งของสัปดาห์เราจะอยู่กับคนของเรา ภายใต้อิทธิพลแห่งพระวิญญาณของ 
พระเจ้า ข้างเตาผิงของบ้านเรา แวดล้อมไปด้วยคนที่พระเจ้าประทานแก่เรา และ 
ทรงบอกเราโดยเฉพาะว่าเราควรแนะนำาสั่งสอนพวกเขา จะมีบ้านแสนสุขสักกี ่
หลังในยุคที่มีความเศร้าใจ ความไม่ลงรอยกัน และความเดือดร้อนเช่นปัจจุบัน 
…

…เม่ือเราปิดประตูไม่ยอมให้โลกและเร่ืองภายนอกเข้ามา ภายใต้อำานาจของ 
การสวดอ้อนวอนและการน้อมขอบพระทัย เรามอบความจริงอันล้ำาค่าเหล่านั้น 
ที่พระเจ้าทรงฝากฝังไว้กับเราให้บุตรธิดาเพื่อความผาสุกของเราและของพวก 
เขา การพัฒนาศรัทธาอย่างแท้จริงจะตามมา ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะอยู่ในวิสัยที่ 
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“ถ้�คืนสังสรรค์จะเพียงเกิดขึ้นจริงในหมู่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย… 
จะมีบ้�นแสนสุขสักกี่หลัง”

จะกลับมาถ้าเราออกจากคำาแนะนำาดังกล่าว จงให้ลูกๆ มาอยู่รวมกันรอบตัว 
เราและจงให้บ้านเป็นสถานพำานักของพระวิญญาณพระเจ้า ถ้าเราจะทำาส่วนของ 
เรา เราจะรู้และมั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงทำาส่วนของพระองค์16 [ดู ข้อ
เสนอแนะ 7 ในหน้า 254]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. พิจารณาเรื่องเล่าในหน้า 243–245 ท่านคิดว่าเหตุใดจอร์จ อัลเบิร์ต  
สมิธจึงสามารถสอนเอดิธบุตรสาวได้เป็นอย่างดี นึกถึงช่วงเวลาในวัย 
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เยาว์ของท่านเมื่อบิดามารดาสอนบางอย่างซึ่งมีอิทธิพลในชีวิตท่าน เหตุ 
ใดบทเรียนนั้นจึงเกิดประสิทธิผล

2. ศึกษาหัวข้อแรกของคำาสอน (หน้า 245–246) และ หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 93:37–40 ท่านคิดว่าเหตุใดพระเจ้าจึงประทานความรับผิด 
ชอบให้บิดามารดาสอนพระกิตติคุณแก่บุตรธิดา แทนท่ีจะให้องค์การอ่ืน 
สอน องค์การต่างๆ ของศาสนจักรจะช่วยบิดามารดาทำาความรับผิดชอบ 
ดังกล่าวได้อย่างไร ญาติพี่น้องจะช่วยได้อย่างไร ถ้าท่านไม่มีบุตร ให้คิด 
หาวิธีท่ีท่านจะสามารถเป็นอิทธิพลอันชอบธรรมแก่เยาวชนของศาสนจักร 
ในแบบที่สนับสนุนบิดามารดา

3. ทบทวนเรื่องเล่าในหน้า 247–248 บุตรธิดาได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อ 
บิดามารดาใช้เวลากับพวกเขา “ความห่วงกังวลและ…ความพอใจของ 
ชีวิต” (หน้า 246) อะไรบ้างที่สามารถเป็นเหตุให้เราละเลยความรับผิด 
ชอบต่อครอบครัวเรา เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเอาชนะเรื่องกวนใจเหล่า
นี้

4. อ่านหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 248 นึกถึงเจตคติของท่านต่อ “ประเพณี 
ของโลก” และเจตคติเหล่าน้ันอาจส่งผลต่อบุตรธิดาของท่านอย่างไร “กิจ 
วัตรประจำาวัน” อะไรบ้างที่เป็นพยานอย่างหนักแน่นยืนยันความเชื่อของ 
เราต่อบุตรธิดาของเรา

5. การล่อลวงอะไรบ้างที่เด็กและเยาวชนพบเห็นในชุมชนของท่าน ศึกษา  
หัวข้อท่ีเร่ิมต้นในหน้า 250 โดยมองหาส่ิงท่ีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย และ 
คนอื่นๆ สามารถทำาได้เพื่อช่วยเยาวชนต้านทานการล่อลวง

6. ประธานสมิธแนะนำาว่าเราควร “เรียนเป็นวิชาเอก” หรือเชี่ยวชาญด้าน 
การเล้ียงดูบุตรธิดาของเราภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณ (ดู หน้า 251) 
คำาแนะนำานั้นมีความหมายต่อท่านอย่างไร บิดามารดาจะทำาสิ่งใดได้บ้าง
เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความชอบธรรม

7. ในหน้า 252–253 ประธานสมิธทบทวนคำาสัญญาบางประการกับ 
ครอบครัวท่ีจัดสังสรรค์ในครอบครัวเป็นประจำา คำาสัญญาเหล่าน้ีเกิดสัม- 
ฤทธิผลอย่างไรในครอบครัวของท่าน ท่านจะให้คำาแนะนำาอะไรบ้างแก่
ครอบครัวที่ไม่เคยจัดสังสรรค์ในครอบครัวมาก่อนแต่ต้องการเริ่ม
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: สุภาษิต 22:6; อิสยาห์ 54:13; อีนัส 1:1-3;  
โมไซยาห์ 4:14-15; แอลมา 56:45-48; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 68: 
25-31; ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” เลียโฮน� พ.ย. 2010 ปกหลัง
ด้านใน

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “จงระวังอย่าจบการสนทนาที่ดีเร็วเกินไปเพื่อ 
จะได้นำาเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านเตรียมไว้ แม้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะครอบคลุม 
เน้ือหาท้ังหมด แต่สำาคัญกว่าท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ 
แก้ไขปัญหาของเขา เพิ่มความเข้าใจในพระกิตติคุณ และผูกมัดมากขึ้นที่จะ 
รักษาพระบัญญัติ” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 64)

อ้�งอิง

บ ท ที่  2 2

1. “After Eighty Years,” 
Improvement Era, Apr. 1950, 263.

2. เอดิธ สมิธ เอลเลียต “No Wonder 
We Love Him,” Relief Society 
Magazine, June 1953, 367

3. “To the Relief Society,” Relief 
Society Magazine, Dec. 1932, 
708–9.

4. ใน Conference Report, Apr.  
1926, 145

5. ใน Conference Report, Apr.  
1933, 72

6. ใน Conference Report, Apr.  
1937, 36

7. ใน Conference Report, Apr.  
1926, 146–47

8. “President Smith Gives Scouting 
Address,” Deseret News, Feb.  
22, 1947, Church section, 8.

9. ใน Conference Report, Oct.  
1948, 181

10. ใน Conference Report, Oct.  
1941, 101

11. ใน Conference Report, Apr.  
1937, 35

12. ใน Conference Report, Apr.  
1913, 29

13. ใน Conference Report, Oct.  
1932, 24–25

14. “The Family Hour,” 
Improvement Era, Apr. 1948, 
248.

15. “The Family Hour,” 201.
16. ใน Conference Report, Apr.  

1926, 145–46



256

“จงจดจำ�แบบอย่�งของพระอ�จ�รย์แห่งสวรรค์ขณะที่ทรงถูก 
ตรึงก�งเขนอันเหี้ยมโหดพระองค์ตรัสว่� ‘พระบิด�เจ้�ข้�  
ขอโปรดอภัยโทษเข�เพร�ะว่�เข�ไม่รู้ว่�เข�ทำ�อะไร’”
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“เรียกร้องจ�กเจ้�ที่จะให้อภัย”

ก�รให้อภัยผู้อื่นทำ�ให้ตัวเร�เป็นอิสระจ�กภ�ระของคว�มเกลียดชัง
และเตรียมตัวเร�ให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

คริสต์ศักราช 1897 ขณะยังเป็นชายหนุ่ม จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธสมัครเข้า 
ประจำาการในกองกำาลังป้องกันชาติของยูทาห์ เพราะการสนับสนุนของเพื่อน 
บางคน ท่านจึงลงสมัครตำาแหน่งที่รับเลือกตั้งในกองกำาลังป้องกัน แต่ในช่วง
หลายสัปดาห์ถึงวันก่อนเลือกต้ัง ทหารคู่แข่งคนหน่ึงเร่ิมแพร่ข่าวลือผิดๆ กล่าว 
หาว่าจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธประพฤติผิดจรรยาบรรณ ด้วยเหตุนี้สิบเอกสมิธจึง
แพ้การเลือกตั้งที่ท่านรู้สึกว่าท่านน่าจะชนะ สิ่งที่ทำาให้สถานการณ์ยากยิ่งขึ้นไป
อีกคือคนที่แพร่ข่าวลือผิดๆ เคยเป็นเพื่อนท่าน

แม้ท่านพยายามลืมเร่ืองน้ี แต่ความขุ่นเคืองทำาให้ใจท่านเต็มไปด้วยความเจ็บ 
แค้น ท่านไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ถัดมา แต่รู้สึกว่าไม่ควรรับศีลระลึก ท่านสวด 
อ้อนวอนขอความช่วยเหลือและตระหนักว่าท่านต้องกลับใจจากความแค้นเคือง 
ที่ท่านรู้สึก ท่านตัดสินใจไปตามหาเพื่อนและคืนดีกับเขา

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธตรงไปที่ห้องทำางานของชายคนนั้นและพูดด้วยน้ำาเสียง 
อ่อนโยนว่า “พ่ีครับ ผมอยากให้พ่ียกโทษให้ผมท่ีผมเกลียดพ่ีมาได้สามส่ีอาทิตย์ 
แล้ว”

ใจเพ่ือนของท่านอ่อนโยนลงทันที “บราเดอร์สมิธ คุณไม่ต้องขอโทษหรอก” 
เขากล่าว “ผมต่างหากที่ต้องขอโทษคุณ” พวกเขาจับมือกัน และหลังจากนั้น
จึงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิม1 [ดู ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้า 263]

ไม่กี่ปีต่อมา จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธตั้งการให้อภัยผู้อื่นเป็นเป้าหมายชั่วชีวิต 
ข้อหนึ่งของท่านเมื่อท่านเขียนในอุดมการณ์ส่วนตัวว่า “ผมจะไม่ทำาร้ายความ 
รู้สึกของใครโดยเจตนา ไม่แม้แต่คนที่ทำาผิดต่อผม แต่จะพยายามทำาดีกับเขา
และเป็นมิตรกับเขา”2
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เพื่อนสนิทคนหนึ่งของประธานสมิธตั้งข้อสังเกตว่าความสามารถในการให้ 
อภัยเป็นคุณลักษณะที่ชัดเจนประการหนึ่งของท่าน “ท่านให้อภัยมนุษย์ทุกคน 
จริงๆ ท่านตระหนักในพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าชั่วชีวิตว่า พระผู้เป็นเจ้า 
จะทรงให้อภัยผู้ท่ีพระองค์จะทรงให้อภัย สำาหรับเราแล้วเราต้องให้อภัยมนุษย์ทุก 
คน ท่านทำาเช่นนั้นได้แล้วยกเรื่องนี้ให้พระผู้เป็นเจ้า เมื่อท่านให้อภัยข้าพเจ้า
มั่นใจว่าท่านลืม เมื่อคนให้อภัยสามารถลืมได้ คนนั้นย่อมไม่ใช่คนธรรมดา แต่
เป็นคนของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง!”3

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

ถ�้เร�เข้�ใจพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
เร�ย่อมมีแนวโน้มจะให้อภัยผู้อื่นม�กขึ้น

มีอย่างหนึ่งที่เราพยายามปลูกฝังได้ นั่นคือ นิสัยของการให้อภัยกันสำาหรับ 
การล่วงเกินของเรา วิญญาณของการให้อภัยเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราจะไม่ 
มีวันตระหนักในพรที่เราหวังจะได้รับหากเราปราศจากคุณธรรมนี้4

ผู้คนของโลกไม่เข้าใจ…ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้สึกอย่างไรเมื่อพระองค์ 
ทรงร้องทูลพระบิดาบนสวรรค์ในความปวดร้าวของจิตวิญญาณว่าอย่ากล่าวโทษ 
และทำาลายคนเหล่านี้ผู้กำาลังปลิดพระชนม์ชีพมรรตัยของพระองค์ แต่พระองค์
ทูลว่า

“…พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำาอะไร” (ลูกา 
23:34)

นั่นควรจะเป็นเจตคติของสมาชิกทุกคนในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย น่ันควรจะเป็นเจตคติของบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า 
และสำาหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนจะเป็นเช่นน้ันถ้าพวกเขาเข้าใจแผนแห่งความ
รอดอย่างถ่องแท้…ความโกรธและความเกลียดในใจเราจะไม่นำาสันติและ
ความสุขมาให้เรา5

พระเจ้าประทานข้อมูลอันสำาคัญย่ิงแก่เรา ทรงเปิดเผยพระดำาริและพระประสงค์ 
ของพระองค์ต่อเรา ทรงสอนสิ่งที่โลกหารู้ไม่ และสอดคล้องกับข้อมูลที่เราได้ 
รับ พระองค์ทรงถือว่าเราต้องรับผิดชอบ และทรงคาดหวังให้เรามีชีวิตท่ีสูงกว่า 
ชีวิตที่สมบูรณ์แบบกว่าคนเหล่านั้นผู้ไม่เข้าใจพระกิตติคุณอย่างถ่องแท้เหมือน 
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เรา วิญญาณแห่งการให้อภัยนี้ ถ้าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแสดงออกได้อย่างเต็มที่ 
ในหมู่พวกเขาก็จะเป็นผลดี…เราต้องอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้อภัยพ่ีน้องของ 
เราได้6 [ดู ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้า 263]

เมื่อเร�ให้อภัยผู้อื่น เร�แสดงคว�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ 
ต่อก�รให้อภัยที่พระบิด�บนสวรรค์ทรงมีต่อเร�

เกี่ยวกับเรื่องนี้ [เรื่องการให้อภัยผู้อื่น] ข้าพเจ้าจะอ่านสักสองสามข้อจาก 
บทที่สิบแปดของท่านมัทธิว โดยเริ่มจากข้อยี่สิบเอ็ด ดูเหมือนว่าคราวนี้ 
อัครสาวกอยู่กับพระอาจารย์ และเปโตรมาหาพระองค์และทูลว่า

“พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำาผิดต่อข้าพระองค์เรื่อย
ไป ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ

“พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดครั้งคูณด้วย
เจ็ดสิบ” [มัทธิว 18:21–22]

ต่อจากน้ันพระผู้ช่วยให้รอดตรัสอุปมาเร่ืองหน่ึง…เก่ียวกับชายสองคน คน 
หนึ่งติดหนี้เจ้านายเป็นเงินก้อนโต เขามาหาเจ้านายและบอกว่าเขาไม่สามารถ 
ชำาระหน้ีได้ ขอให้เจ้านายยกหน้ีให้ เจ้านายของทาสคนน้ันรู้สึกสงสารจึงยกหน้ี 
ให้ ชายผู้ได้รับการยกหนี้คนนี้ออกไปพบเพื่อนทาสที่เป็นหนี้เขาเพียงเล็กน้อย 
ทันที เขาสั่งให้เพื่อนทาสของเขาชำาระหนี้ ชายยากจนไม่สามารถทำาตามสัญญา 
ชำาระหนี้ได้ และขอให้เขายกหนี้ แต่เขาไม่ยอม ชายคนที่เจ้านายยกหนี้ให้กลับ 
ส่งตัวเพื่อนไปเข้าคุก เมื่อเพื่อนทาสคนอื่นๆ เห็นเช่นนั้นจึงไปบอกเจ้านายของ 
ชายคนน้ี เจ้านายโกรธมากและส่งทาสท่ีเขายกหน้ีให้ไปรับความทรมาน จนกว่า 
เขาจะใช้หน้ีครบ จิตใจของเขาไม่กว้างพอจะสำานึกในความเมตตาท่ีแสดงต่อเขา 
เพราะขาดจิตกุศล เขาจึงสูญเสียทั้งหมด [ดู มัทธิว 18:23–35]

บางครั้งเราพบความยุ่งยากเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้นในหมู่เรา และเราลืมความ 
อดทนที่พระบิดาในสวรรค์ทรงแสดงต่อเรา เราขยายเรื่องหยุมหยิมบางอย่างที่ 
พี่น้องชายหรือพี่น้องหญิงของเราทำาหรือพูดเกี่ยวกับเราให้ใหญ่ขึ้นในใจ เรามัก
ไม่ดำาเนินชีวิตตามกฎที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราถือปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองเหล่า
นี้ เราลืมพระบัญญัติที่พระองค์ประทานแก่อัครสาวกในคำาสวดอ้อนวอน ซึ่ง
ในนั้นพระองค์ทรงบอกพวกเขาให้สวดอ้อนวอนขอพระองค์โปรดทรงยกบาป
ผิดของพวกเขาเหมือนพวกเขายกบาปผิดให้ผู้ทำาผิดต่อพวกเขา [ดู มัทธิว 
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6:12] ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้อย่างมากในเรื่องนี้ เราไม่ได้เชื่อฟังข้อเรียก
ร้องของพระบิดาบนสวรรค์อย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่เราควรทำา7 [ดู ข้อเสนอ
แนะ 3 ในหน้า 263]

โดยเลือกไม่ขุ่นเคือง เร�ส�ม�รถชำ�ระล�้งคว�มรู้สึก 
ไร้เมตต�ออกจ�กใจเร�จนหมด

เราได้รับการสอนให้รักศัตรูของเรา สวดอ้อนวอนให้คนที่ใช้เราอย่างดูหมิ่น 
และพูดให้ร้ายเรา [ดู มัทธิว 5:44]…เม่ือท่านถูกสบประมาท อย่าสบประมาท 
ตอบ เม่ือคนอ่ืนพูดให้ร้ายท่าน จงสงสารพวกเขา และสวดอ้อนวอนให้พวกเขา 
จงจดจำาแบบอย่างของพระอาจารย์แห่งสวรรค์ขณะท่ีทรงถูกตรึงกางเขนอัน
เหี้ยมโหด พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขา
ไม่รู้ว่าเขาทำาอะไร”8

บางครั้งพี่น้องชายที่อยู่ในตำาแหน่งทำาให้สมาชิกคนหนึ่งของศาสนจักรขุ่น 
เคืองโดยไม่รู้ตัว และลูกคนนั้นของพระบิดายังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่เงียบๆ แทนที่ 
จะทำาดังพระเจ้าทรงบัญชา โดยไปพบคนที่ทำาให้เขาขุ่นเคืองและบอกเล่าความ 
รู้สึกในใจให้เขาฟังด้วยความอ่อนโยน เปิดโอกาสให้พี่น้องชายคนนั้นพูดกับเขา 
ว่า “ผมขอโทษท่ีทำาให้คุณโกรธ ผมปรารถนาว่าคุณจะให้อภัยผม” ในบางกรณี 
ผลที่ได้คือเราพบว่าความรู้สึกแค้นเคืองที่ซาตานยุยงยังอยู่9 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 
ในหน้า 263]

เราไม่ขุ่นเคืองเพ่ือนมนุษย์คนใดของเรา เราไม่มีโอกาสทำาเช่นน้ัน ถ้าพวกเขา 
เข้าใจเราผิด อ้างเราผิดๆ และข่มเหงเรา เราควรจำาไว้ว่าพวกเขาอยู่ในพระหัตถ์ 
ของพระเจ้า…ดังน้ันเมื่อเรารับส่วนศีลระลึกแห่งพระกระยาหารของพระเจ้า 
…ขอให้เราชำาระล้างความรู้สึกไร้เมตตาต่อกันและต่อพ่ีน้องชายหญิงท่ีไม่ได้
นับถือศาสนาเดียวกับเราออกจากใจเราให้หมด10

เร�เตรียมตัวรับอ�ณ�จักรซีเลสเชียลโดยให้อภัยผู้อื่น

ขอให้เราแต่ละคนดำาเนินชีวิตอย่างที่ปฏิปักษ์จะไม่มีอำานาจเหนือเรา ถ้าท่าน 
ผิดใจกัน ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างตัวท่านกับเพื่อนบ้าน จงแก้ไขทันที
ที่ท่านสามารถทำาได้ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณพระเจ้าเพ่ือว่าเมื่อถึงเวลา
ทั้งท่านและลูกหลานของท่านผู้อยู่ต่อจากท่านจะพร้อมรับมรดกในอาณาจักร
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ซีเลสเชียล11

ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาเราพบข้ออ้างอิงเรื่องการให้อภัย  
ซึ่งพระเจ้าประทานพระบัญญัติไว้ในนั้น อยู่ในภาคหกสิบสี่ และกล่าวถึงเราใน
ยุคนี้ มีความว่า

“…ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เรา, พระเจ้า, ให้อภัยคนเหล่าน้ันท่ีสารภาพ 
บาปของตนต่อหน้าเราและขออภัย, ผู้มิได้ทำาบาปซึ่งนำาไปสู่ความตาย.

“สานุศิษย์ของเรา, ในสมัยโบราณ, หาโอกาสต่อต้านกันและมิได้ให้อภัยกัน 
ในใจพวกเขา; และเนื่องจากความชั่วนี้พวกเขาจึงทุกข์ทรมานและถูกตีสอน 
อย่างรุนแรง.

“ดังนั้น, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าควรให้อภัยกัน; เพราะคนที่ไม่ให้อภัยความ 
ผิดแก่พ่ีน้องตนย่อมอยู่ในสภาพท่ีถูกกล่าวโทษต่อพระพักตร์พระเจ้า; เพราะบาป 
ที่ร้ายแรงกว่ายังคงอยู่กับเขา.”

“ถ้�มีคว�มเห็นไม่ตรงกันระหว�่งตัวท่�นกับ 
เพื่อนบ�้นจงแก้ไขทันทีที่ท่�นส�ม�รถทำ�ได้ภ�ยใต้ 

อิทธิพลแห่งพระวิญญ�ณของพระเจ้�”
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ข้อสุดท้ายที่จะอ่านคือข้อที่ข้าพเจ้าจะเน้น

“เรา, พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย, แต่เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัย
มนุษย์ทั้งปวง.

“และเจ้าควรกล่าวในใจเจ้า, ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินระหว่างข้าพเจ้ากับ
ท่าน, และให้รางวัลท่านตามการกระทำาของท่าน.” [คพ. 64:7-11]

ถ้าชีวิตเราเป็นเช่นนั้น เมื่อเราผิดใจกับเพื่อนบ้าน แทนที่จะตั้งตนเป็นผู้ตัด 
สินกัน ถ้าเราจะวิงวอนพระบิดาในสวรรค์ของเราและทูลอย่างซ่ือสัตย์และจริงใจ 
ว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงตัดสินระหว่างข้าพระองค์กับพ่ีน้องของข้าพระองค์ 
พระองค์ทรงรู้ใจข้าพระองค์ พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์ไม่รู้สึกโกรธเขาเลย โปรด 
ช่วยให้เราเห็นตรงกัน และประทานปัญญาแก่เราเพื่อเราจะปฏิบัติต่อกันอย่าง 
ชอบธรรม” ความผิดใจกันคงจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปีติและพรมากมายจะ
มาถึงเรา! แต่ความยุ่งยากเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งทำาให้ชีวิต
ประจำาวันของเราเสียสมดุล เรายังคงไม่มีความสุขเพราะเราหวงแหนอิทธิพลที่
ไม่เหมาะสม และไม่มีจิตกุศล…

…“บัดนี้, เราพูดกับเจ้าเกี่ยวกับครอบครัวเจ้า; หากมนุษย์จะทำาร้ายเจ้า, 
หรือครอบครัวเจ้า, หนึ่งครั้ง, และเจ้ารับไว้อย่างอดทนและหาสบประมาทพวก
เขาไม่, ทั้งไม่พยายามแก้แค้น, เจ้าจะได้รับรางวัล;

“แต่หากเจ้ารับไว้อย่างหาได้อดทนไม่, ก็จะพิจารณาแก่เจ้าว่าการวัดนั้นเป็น 
การซึ่งเที่ยงธรรมแก่เจ้าแล้ว.” [คพ. 98:23–24]

นี่คือพระดำารัสของพระอาจารย์ถึงเราเช่นกัน ถ้าเราดำาเนินชีวิตตามกฎนี้ เรา 
จะเติบโตในพระคุณและความเข้มแข็งวันแล้ววันเล่า และเป็นที่โปรดปรานของ 
พระบิดาบนสวรรค์ ศรัทธาจะเพ่ิมพูนในใจลูกๆ ของเรา พวกเขาจะรักเราเพราะ 
ความซื่อตรงและความสุจริตของชีวิตเรา พวกเขาจะชื่นชมยินดีที่พวกเขาเกิด 
จากบิดามารดาเช่นนั้น ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านว่าพระบัญญัติข้อนี้มิได้ประทาน
ให้โดยที่เราไม่ต้องทำาอะไร เพราะพระเจ้าทรงประกาศว่าพระองค์มิได้ประทาน
กฎให้เฉยๆ แต่เราต้องรักษาและดำาเนินชีวิตตามกฎทุกข้อที่ให้ไว้

เราจะอยู่ในโลกนี้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ คนอายุน้อยที่สุดและคนเข้มแข็งที่สุด 
ในบรรดาพวกเรากำาลังเตรียมรับชีวิตหน้า ก่อนจะเข้าในรัศมีภาพของพระบิดา 
และรับพรที่เราหวังว่าจะได้รับผ่านความซื่อสัตย์ เราจะต้องดำาเนินชีวิตตามกฎ 
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แห่งความอดทน ให้อภัยคนท่ีล่วงเกินเรา และขจัดความรู้สึกเกลียดชังพวกเขา 
ออกจากใจเราให้หมด

“นอกจากนี้, หากศัตรูเจ้าจะทำาร้ายเจ้าครั้งที่สอง, และเจ้าหาสบประมาท
ศัตรูเจ้าไม่, และรับไว้อย่างอดทน, รางวัลของเจ้าจะเป็นร้อยเท่า.

“และอน่ึง, หากเขาจะทำาร้ายเจ้าคร้ังท่ีสาม, และเจ้ารับไว้อย่างอดทน, รางวัล 
ของเจ้าจะทวีคูณให้แก่เจ้าสี่เท่า” [คพ. 98:25–26]…

ขอให้เรามีพระวิญญาณของพระอาจารย์สถิตอยู่ในเรา เพ่ือเราจะให้อภัยมนุษย์ 
ทั้งปวงตามที่พระองค์ทรงบัญชา ให้อภัยการล่วงเกินทุกอย่างที่ทำากับเรา ไม่ 
เฉพาะด้วยปากเท่าน้ันแต่ในห้วงลึกของใจเราด้วย ถ้าเราทำาเช่นน้ีตลอดชีวิต พร 
ของพระเจ้าจะอยู่ในใจเราและบ้านของเรา12 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ด้านล่าง]

ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. ไตร่ตรองเรื่องราวในหน้า 257 และอ่าน 3 นีไฟ 12:22–24 ท่านคิดว่า
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงเรียกร้องให้เราคืนดีกับพ่ีน้องของเราก่อนจะมาหา
พระองค์

2. ในหน้า 258-259 ประธานสมิธอธิบายว่าความรู้เรื่องแผนแห่งความ 
รอดควรช่วยเราให้อภัยมากขึ้น ท่านคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เรา “อยู่ 
ในสภาพ” (หน้า 259) ที่เราจะให้อภัยผู้อื่นได้อย่างไร

3. ขณะศึกษาหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้า 259 ให้นึกถึงเวลาที่พระบิดาบน 
สวรรค์ทรงให้อภัยท่าน ท่านคิดว่าเหตุใดการไม่ยอมให้อภัยผู้อ่ืนจึงทำาให้ 
เราไม่คู่ควรกับการให้อภัยที่เราแสวงหา

4. อ่านย่อหน้าที่สองทั้งหมด ในหน้า 260 อะไรขัดขวางเราไม่ให้คืนดีกับ
ผู้นำาศาสนจักรหรือคนที่ทำาให้เราขุ่นเคืองโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 
เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้

5. ทบทวนหัวข้อสุดท้ายของคำาสอน (หน้า 260–263) การที่เราเต็มใจให้
อภัยเตรียมเราให้พร้อมรับอาณาจักรซีเลสเชียลอย่างไร ครอบครัวเราได้
รับพรในด้านใดบ้างเมื่อเราให้อภัยผู้อื่น

บ ท ที่  2 3
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 5:23-24, 38-48; 6:12, 14-15; 7:1-5; 
18:15; 1 นีไฟ 7:16-21; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 42:88

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “เมื่อคนหนึ่งถามคำาถาม ขอให้เชิญคนอื่นตอบ 
แทนที่จะตอบเสียเอง ตัวอย่างเช่น ท่านอาจพูดว่า ‘นั่นเป็นคำาถามที่น่าสนใจ 
มากครับ คนที่เหลือคิดอย่างไรครับ’ หรือ ‘ใครจะช่วยตอบคำาถามนี้ได้บ้าง
ครับ’” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้า 64)

อ้�งอิง
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ก�รดำ�เนินชีวิตอย�่ง
ชอบธรรมในช่วงกลียุค

โดยผ่�นคว�มซื่อสัตย์ที่เร�มีต่อพระกิตติคุณ 
เร�จะพบคว�มปลอดภัยจ�กอันตร�ยในยุคของเร� 

และส�ม�รถเป็นอิทธิพลดีในโลกได้

จ�กชีวิตของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

การรับใช้ของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กินเวลาส่วน 
ใหญ่ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ระหว่างนี้ชาวโลกเห็นเหตุการณ์วุ่นวายและ 
น่าตื่นตระหนกมากมาย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาครั้งใหญ่และสงครามโลก 
สองคร้ัง ภัยพิบัติเหล่าน้ี พร้อมด้วยส่ิงท่ีท่านถือเป็นความเส่ือมถอยทางศีลธรรม 
ในสังคม ทำาให้ประธานสมิธต้องพูดมากกว่าหนึ่งครั้งว่า “โลกนี้อยู่ในสภาพ 
วิกฤติ”1 ท่านเห็นสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์เกี่ยวกับวันเวลาสุดท้ายในเหตุ- 
การณ์ต่างๆ ของโลก และท่านเชื่อมั่นว่าความหวังเดียวสำาหรับสันติในโลกคือ 
การเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า ณ จุดสูงสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ท่าน 
เตือนว่า “สงครามจะไม่ยุติและการแก่งแย่งชิงดีในโลกนี้จะไม่จบสิ้นจนกว่าลูก 
หลานมนุษย์จะกลับใจจากบาปของพวกเขา หันไปพึ่งพระผู้เป็นเจ้า รับใช้พระ 
องค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์”2

ท่ามกลางช่วงเวลายุ่งยากเหล่านี้ ประธานสมิธพบว่าคนจำานวนมากท้อแท้ 
หมดกำาลังใจ ท่านรายงานว่า “นับเป็นสิทธิพิเศษของข้าพเจ้าที่ได้อยู่ในภูมิภาค 
ต่างๆ ของ [สหรัฐ] และน้อยนักที่เราจะพบคนไม่มองโลกในแง่ร้ายเนื่องด้วย 
สภาพที่ดูเหมือนเราควบคุมไม่ได้”3 แม้ประธานสมิธจะยอมรับว่าสงคราม ภัย 
ธรรมชาติ และอันตรายทางวิญญาณเป็นส่วนหน่ึงของการมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้าย 
แต่ท่านสอนวิสุทธิชนว่าพวกเขาสามารถรอดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อน 
ของกลียุคเหล่านี้ได้โดยดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและต่อต้านการล่อลวง
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“เร�มอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่�นทั้งหล�ย สันติสุขของเร�ที่ให้แก่ท่�นนั้น เร�ให้ท�่น 
ไม่เหมือนโลกให้ อย่�ให้ใจของท่�นวิตกและอย่�กลัวเลย” (ยอห์น 14:27)

บ ท ที่  2 4
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ท่านพบการมองโลกในแง่ดีเช่นกันในความเชื่อของท่านที่ว่าวิสุทธิชนยุคสุด 
ท้ายท่ีชอบธรรมจะมีอิทธิพลอันทรงพลังย่ิงต่อโลกรอบตัวพวกเขา ท่านสอนว่า 
วิสุทธิชนไม่ควรยอมรับสภาพของโลกเท่านั้นแต่ควรกระตือรือร้นในชุมชนของ 
พวกเขาและพยายามทำาให้ชุมชนรู้สึกถึงอิทธิพลของพวกเขาด้วย แม้ต้องเผชิญ 
การต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นแต่ “เราทุกคนมีหน้าที่ทำาให้โลกนี้มีความสุขมากขึ้น 
เพราะเราอาศัยอยู่ในโลก” ท่านกล่าว4

ซิสเตอร์เบลล์ เอส. สแพฟฟอร์ด ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ เล่าประ- 
สบการณ์หน่ึงซ่ึงประธานสมิธสอนหลักธรรมน้ีแก่เธอ ไม่นานหลังจากได้รับเรียก 
สู่ตำาแหน่ง ซิสเตอร์สแพฟฟอร์ดได้รับแจ้งเรื่องการประชุมหนึ่งซึ่ง National  
Council of Women (สภาสตรีแห่งชาติ) จะจัดในนิวยอร์กซิตี้ สมาคม 
สงเคราะห์เป็นสมาชิกของสภาดังกล่าวมานานหลายปี แต่เมื่อเร็วๆ นี้สมาชิก 
หลายท่านของสภาต่อต้านศาสนจักรและทำาให้ตัวแทนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอับ 
อายต่อหน้าท่ีประชุม เพราะเหตุน้ีซิสเตอร์สแพฟฟอร์ดและท่ีปรึกษาของเธอจึง 
รู้สึกว่าสมาคมสงเคราะห์ควรส้ินสุดการเป็นสมาชิกในสภา พวกเธอร่างจดหมาย 
แสดงความคิดเห็นซึ่งซิสเตอร์สแพฟฟอร์ดเล่าในเวลาต่อมาว่า

“เช้าวันหนึ่งตามเวลานัด ดิฉันเข้าพบประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเพียง 
ลำาพัง ถือจดหมายไปด้วย พร้อมเหตุผลหลายข้อว่าทำาไมจึงร่างจดหมายฉบับ 
นี้ขึ้น ประธานอ่านเนื้อความที่พิมพ์ไว้อย่างละเอียด จากนั้นท่านถามว่า ‘นี่ 
ไม่ใช่องค์กรที่พี่น้องสตรีเข้าร่วมก่อนเปลี่ยนศตวรรษหรอกหรือ’

“ดิฉันตอบว่า ‘ค่ะท่าน’

“ท่านถามว่า ‘ถ้าอย่างนั้นผมเข้าใจว่าตอนนี้คุณประสงค์จะสิ้นสุดการเป็น
สมาชิกสภาใช่ไหม’

“ดิฉันตอบว่า ‘ค่ะท่าน’ ดิฉันกล่าวต่อจากนั้นว่า ‘ประธานสมิธคะ เราไม่
ได้อะไรจากสภานั้นเลยนะคะ’

“ประธานมองดิฉันด้วยความแปลกใจ ท่านกล่าวว่า ‘ซิสเตอร์สแพฟฟอร์ด
ครับ คุณคิดแต่สิ่งที่คุณจะได้อย่างนั้นหรือ คุณไม่คิดในแง่ว่าบางครั้งคุณต้อง 
ให้อะไรบ้างหรือครับ ผมเชื่อ’ ท่านกล่าวต่อ ‘ว่าสตรีมอรมอนมีบางอย่างให้ 
สตรีของโลก และพวกเธอเรียนรู้จากสตรีเหล่านั้นได้เช่นกัน แทนที่จะสิ้นสุด 
การเป็นสมาชิก ผมขอแนะนำาให้คุณพาสมาชิกคณะกรรมการท่ีเก่งท่ีสุดหลายๆ 
คนไปการประชุมนี้กับคุณด้วย’

บ ท ที่  2 4
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“จากนั้นท่านพูดเน้นว่า ‘จงทำาให้พวกเขารู้สึกถึงอิทธิพลของคุณ’”5

ซิสเตอร์สแพฟฟอร์ดเชื่อฟังคำาแนะนำาดังกล่าวและต่อมาเธอได้รับแต่งต้ังใน
ตำาแหน่งผู้นำาสภาสตรีแห่งชาติ จนได้รับเลือกเป็นประธานสภาในที่สุด [ดู ข้อ
เสนอแนะ 1 ในหน้า 274]

คำ�สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

คว�มย�กลำ�บ�กแสนส�หัสสำ�หรับยุคสุดท้�ยถูกทำ�น�ยไว้แล้ว

เราทราบมาว่าในวันเวลาสุดท้ายความยากลำาบากแสนสาหัสจะเกิดขึ้น… 
เราไม่เพียงได้รับการเตือนจากพระคัมภีร์ที่ประทานไว้ในสมัยของพระผู้ช่วยให้ 
รอดและก่อนเวลาของพระองค์ และที่ประทานให้หลังจากพระองค์เท่านั้น แต่
พระเจ้าตรัสในยุคสมัยของเราด้วยและการเปิดเผยของพระบิดาบนสวรรค์มีอยู่
ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา ถ้าเราจะอ่านการเปิดเผยเหล่านี้ เรา
จะเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ที่เรากำาลังประสบมีการทำานายไว้แล้ว…

…หนังสือพิมพ์รายวันนำาเรามาสู่เรื่องราวของภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นท่ัวทุกหัว 
ระแหง—ทะเลมีมรสุมและคร่าชีวิตผู้คน แผ่นดินไหว ทอร์นาโดครั้งใหญ่ เช่น 
ที่เราทราบว่าจะเกิดขึ้นในวันเวลาสุดท้าย—สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว พี่น้องทั้งหลาย  
ดูเหมือนว่าถ้ามนุษย์คิดอย่างจริงจัง ถ้าพวกเขาอ่านพระคัมภีร์ พวกเขาต้องรู้ 
ว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่พระเจ้าตรัสว่าจะเกิดขึ้นในวันเวลาสุดท้ายกำาลังเกิดขึ้น 
ต้นมะเดื่อกำาลังผลิใบแน่นอน [ดู โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:38–39] คนที่คิด
ถี่ถ้วนต้องรู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว เรื่องเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงทำานายไว้ว่าจะ
เกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์กำาลังบังเกิดอยู่ขณะนี้6

เราอยู่ในอันตราย โลกนี้จะต้องได้รับการปัดกวาดเว้นแต่บุตรธิดาของพระ 
บิดาบนสวรรค์จะกลับใจจากบาปและหันไปพ่ึงพระองค์ และน่ันหมายถึงวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย หรือสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  
พร้อมกับคนทั้งหมดที่เหลือ แต่อันดับแรก เราควรเป็นแบบอย่างก่อน7 [ดู ข้อ
เสนอแนะ 2 ในหน้า 274]

ท�งเดียวสู่สันติสุขคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

มีวิธีเยียวยาความอาดูรของทุกคนในโลกเพียงวิธีเดียว—ยาอเนกประสงค์ท่ี
ใช้รักษาความเจ็บป่วยของโลก นั่นคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ กฎอัน

บ ท ที่  2 4
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สมบูรณ์ของชีวิตและเสรีภาพ ซ่ึงได้รับการฟ้ืนฟูอีกคร้ังตามสัมฤทธิผลของพระ 
คัมภีร์8

“เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านท้ังหลาย สันติสุขของเราท่ีให้แก่ท่านน้ัน เราให้ 
ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย” ยอห์น 14:27 

น่ีเป็นพระดำารัสยืนยันจากเจ้าชายแห่งสันติต่อผู้ติดตามท่ีซ่ือสัตย์ของพระองค์ 
แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ต้องการมากไปกว่าพรแห่งสันติและความสุขและ 
ใจที่ปราศจากความกลัว เราทุกคนจะได้รับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะเป็นผู้รับส่วนพร
เหล่านั้น

เมื่อพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลกในสมัยการประทานนี้ พระเจ้า 
ทรงย้ำาสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้หลายครั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ว่า 
ราคาของสันติและความสุขคือความชอบธรรม ทั้งที่รู้อย่างนี้ก็ยังมีหลายคนที่ 
ดูเหมือนจะคิดว่าเราสามารถมีความสุขด้วยวิธีอื่น แต่ถึงตอนนี้เราน่าจะรู้แล้ว 
ว่าไม่มีวิธีอ่ืน ซาตานยังคงใช้เล่ห์เพทุบายชักจูงมนุษยชาติส่วนใหญ่ไม่ให้เดินใน 
ทางท่ีจะรับประกันความสุข และเขายังทำางานยุ่งเหมือนเดิม ปฏิปักษ์ของความ 
ชอบธรรมไม่เคยหลับ

แต่โดยทำาตามคำาสอนของพระเจ้า หันไปพึ่งพระองค์ กลับใจจากบาป และ 
ออกไปกระทำาคุณประโยชน์ เราจะมีสันติ ความสุข และความรุ่งเรือง ถ้า 
มนุษยชาติจะรักกัน ความเกลียดชังและความไร้เมตตาท่ีมีอยู่มากมายในโลกจะ 
สูญสิ้นไป9

ในวันเวลาเหล่านี้ของความไม่แน่นอนเมื่อมนุษย์วิ่งไปมาเพ่ือหาแผนใหม่ๆ  
ซึ่งโดยแผนนั้นจะนำาสันติเข้ามาในโลกได้ จงรู้ไว้เถิดว่า ทางเดียวสู่สันติในโลก 
น้ีคือเส้นทางพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา ไม่มีทางอ่ืน…การ 
ครอบครองความรู้เร่ืองความจริงมีค่าเท่ากับความม่ังค่ังหมดท้ังโลก การรู้ว่าเรา 
อยู่บนทางหลวงที่ปลอดภัยเมื่อเราอยู่ในเส้นทางแห่งหน้าท่ีดังนิยามไว้โดยพระ 
บิดาบนสวรรค์ของเรา การรู้ว่าเราสามารถดำาเนินต่อไปที่นั่นได้ถ้าเราตั้งใจ ไม่ 
ว่าอิทธิพลและสิ่งจูงใจที่เสนอโดยผู้ไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำาของเราจะเป็น
อะไรก็ตาม นั่นคือพรที่มิอาจประมาณค่าได้10

เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่พระคัมภีร์กำาลังเกิดสัมฤทธิผลท่ามกลางประชาชาติซึ่ง 
พระเจ้าตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งของพระองค์ว่าในยุคสุดท้าย “… 
สติปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไป และความเข้าใจของคนที่เข้าใจ 

บ ท ที่  2 4



270

จะถูกปิดบังไว้” (อิสยาห์ 29:14) สติปัญญาทั้งหมดของโลก จนถึงปัจจุบันนี้ 
ยังไม่มีคนกลุ่มใดสามารถชี้ได้ด้วยความมั่นใจว่านั่นคือทางสำาหรับสันติ เรา 
…โชคดีที่รู้ว่ามีทางสำาหรับสันติทางเดียวเท่านั้นที่จะเกิดผล และทางนั้นคือ
การรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าดังเปิดเผยต่อลูกหลานมนุษย์ในสมัย
โบราณและในสมัยของเรา ถ้าเราเดินตามทางนั้น ปัญหาร้ายแรงทุกอย่างในโลก
จะคลี่คลาย และสันติจะมาสู่แผ่นดินโลกที่ไร้ความสุข11

แม้โลกจะเต็มไปด้วยความอาดูร ท้องฟ้ารวมกันเป็นความมืด และแสงฟ้า 
แลบแปลบปลาบ แผ่นดินสั่นไหวตั้งแต่ใจกลางถึงเส้นรอบวง ถ้าเรารู้ว่าพระผู้ 
เป็นเจ้าทรงพระชนม์ และชีวิตเราชอบธรรม เราจะมีความสุข จะมีสันติที่ไม่
อาจพรรณนาได้เพราะเรารู้ว่าพระบิดาทรงเห็นชอบชีวิตเรา12 [ดู ข้อเสนอแนะ 
3 ในหน้า 274]

เร�ไม่ต้องกลัวถ้�เร�ทำ�สิ่งที่พระเจ�้ทรงขอให้เร�ทำ�

เราไม่ต้องกลัวถ้าเราทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงขอให้เราทำา นี่คือโลกของพระองค์  
ชายหญิงทุกคนอยู่ใต้อาณัติของพระองค์ อำานาจท้ังหมดของความช่ัวจะถูกควบ 
คุมเพราะเห็นแก่ผู้คนของพระองค์ถ้าพวกเขาจะถวายเกียรติพระองค์และรักษา
พระบัญญัติของพระองค์13

ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระบิดาบนสวรรค์ ถ้าเรามีความรักของพระองค์ ถ้า 
เรามีค่าควรรับพรของพระองค์ กองทัพหมดท้ังโลกก็ไม่สามารถทำาลายเราได้ ไม่ 
สามารถล้มล้างศรัทธาของเราได้ และไม่สามารถเอาชนะศาสนจักรท่ีต้ังช่ือตาม 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าได้

จงอ่านในบทที่สิบเก้าของ 2 พงศ์กษัตริย์เกี่ยวกับวิธีที่เซนนาเคอริบกษัตริย์ 
อัสซีเรียหาทางโค่นเยรูซาเล็ม เฮเซคียาห์กษัตริย์ผู้เป็นตัวแทนของอิสราเอลทูล 
วิงวอนพระเจ้าเพื่อขอการปลดปล่อยขณะเซนนาเคอริบเยาะเย้ยเขาโดยกล่าว 
ว่า “อย่าคิดว่าการสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าของท่านจะช่วยท่านได้ ทุกที่ที่ 
ข้าพเจ้าเคยอยู่และไปมาแล้วนั้น พวกเขาสวดอ้อนวอนมาตลอด แต่พระองค์ 
ไม่เห็นช่วยอะไรเลย” และเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบว่ากองทัพอัสซีเรียส่วนใหญ่ตาย 
เกลื่อนอยู่บนพื้น พระเจ้าทรงปกปักรักษาเยรูซาเล็ม [ดู 2 พงศ์กษัตริย์ 19: 
10-20, 35] พระองค์ทรงเป็นกำาลังของเรา…พระบิดาของท่านและของข้าพเจ้า 
พระบิดาของคนทั้งปวง ถ้าเราจะเพียงมีค่าควร พระองค์จะทรงปกปักรักษาเรา
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เฉกเช่นทรงปกปักรักษาพวกบุตรของฮีลามัน [ดู แอลมา 57:24-27] เฉกเช่น
ที่ทรงปกปักรักษาดาเนียลจากสิงโต [ดู ดาเนียล 6] ลูกหลานชาวฮีบรูสามคน
จากเตาไฟที่ลุกโชติช่วง [ดู ดาเนียล 3] ผู้สืบตระกูลหกแสนคนของอับราฮัม
เมื่อพระองค์ทรงนำาพวกเขาออกจากอียิปต์ภายใต้การนำาของโมเสสและทำาให้
กองทัพของฟาโรห์จมน้ำาตายในทะเลแดง [ดู อพยพ 14:21–30] พระองค์ทรง 
เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลน้ี พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราทุกคน พระองค์ 
ทรงเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพทั้งมวล และพระองค์ทรงสัญญาจะคุ้มครองเราถ้าเรา
จะดำาเนินชีวิตให้คู่ควร14

ไม่ว่าหมู่เมฆจะรวมตัวหรือไม่ ไม่ว่าจะตีกลองรบอย่างไร ไม่ว่าจะเกิดสภาว- 
การณ์ใดในโลก ที่นี่ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ที่
ซึ่งเรากำาลังถวายเกียรติและรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า จะมีความคุ้ม 
ครองให้พ้นจากอำานาจของความช่ัว ชายหญิงจะได้รับอนุญาตให้ดำาเนินชีวิตบน 
แผ่นดินโลกจนกว่าชีวิตพวกเขาจะสิ้นสุดในเกียรติและรัศมีภาพถ้าพวกเขาจะ
รักษาพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์15 [ดู ข้อเสนอแนะ 4 ในหน้า 274]

บ้�นของเร�จะเป็นสถ�นที่สงบสุข 
และศักดิ์สิทธิ์แม้ท่�มกล�งห�ยนะ

ข้าพเจ้าคิดว่าเนื่องด้วยความอาดูรทุกแห่งหน เนื่องด้วยคำาทำานายที่พระเจ้า 
ทรงให้ไว้ในภาคที่หนึ่งของหลักคำาสอนและพันธสัญญาว่า “สันติสุขจะถูกนำา 
ไปจากแผ่นดินโลก” [คพ. 1:35] เราต้องรู้สึกว่าเวลานั้นมาถึงแล้ว แน่นอน 
ว่าเราควรประเมินตนเอง และบ้านของเราควรเป็นสถานพำานักของการสวดอ้อน 
วอน ความกตัญญู และการน้อมขอบพระทัย สามีควรอ่อนโยนต่อภรรยา และ 
ภรรยาเห็นอกเห็นใจสามี บิดามารดาควรมีความรักต่อบุตรธิดาโดยดำาเนินชีวิต 
อย่างชอบธรรม แล้วเม่ือน้ันบ้านของเราจะไม่เพียงเป็นสถานพำานักของการสวด 
อ้อนวอนและการน้อมขอบพระทัยเท่านั้น แต่จะเป็นสถานที่ซึ่งพระบิดาทรง
สามารถมอบพรประเสริฐสุดของพระองค์ให้เราได้เพราะความมีค่าควรของเรา16

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ความชอบธรรมของชีวิตเราทำาให้บ้านของเรา 
ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ปฏิปักษ์ไม่มีอำานาจมาที่นั่นและทำาลายบุตรธิดาของครอบครัว 
เราหรือคนที่อาศัยอยู่ใต้ชายคาของเรา ถ้าเราจะถวายเกียรติพระผู้เป็นเจ้าและ 
รักษาพระบัญญัติของพระองค์ บ้านของเราจะศักด์ิสิทธ์ิ ปฏิปักษ์จะไม่มีอิทธิพล 
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เราจะมีชีวิตด้วยความสุขและสันติจนถึงฉากสุดท้ายของความเป็นมรรตัยและ
เราไปรับรางวัลในความเป็นอมตะ17

จงทำาชีวิตท่านให้สอดคล้องกับคำาสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และ 
เม่ือหายนะคุกคามท่านจะรู้สึกถึงการค้ำาจุนจากพระพาหุอันทรงพลังท้ังหมดของ 
พระองค์ จงทำาให้บ้านของท่านเป็นสถานพำานักของพระวิญญาณพระเจ้า ทำาให้ 
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปฏิปักษ์ไม่สามารถมาได้ จงฟังพระสุรเสียงสงบแผ่ว 
เบาที่กระตุ้นเตือนท่านให้ทำางานแห่งความชอบธรรม ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอ 
ให้ทุกท่านอย่าออกห่างจากเส้นทางที่นำาไปสู่ความรู้และเดชานุภาพของพระผู้ 
เป็นเจ้า มรดกของผู้ซื่อสัตย์ แม้ชีวิตอันเป็นนิจ18

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ในใจเราและในบ้านเรามีวิญญาณของความรัก  
ความอดทน ความเมตตา จิตกุศล ความช่วยเหลือที่ยกระดับชีวิตเราและทำา 
ให้โลกสดใสขึ้นน่าอยู่ขึ้นเพราะวิญญาณดังกล่าว19 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้า 
274]

“จงทำ�ให้บ้�นของท�่นเป็นสถ�นพำ�นักของพระวิญญ�ณพระเจ้� 
ทำ�ให้เป็นสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์”
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เร�ส�ม�รถเป็นอิทธิพลดีในโลกได้

ข้าพเจ้าต้องการขอร้องท่าน…จงเป็นสมอในชุมชนท่ีท่านอยู่เพ่ือคนอ่ืนๆ  
จะถูกดึงมาหาท่านและรู้สึกปลอดภัย จงให้แสงของท่านส่องสว่างเพื่อคนอื่นๆ 
ที่มองเห็นงานดีของท่านจะมีความปรารถนาในใจอยากเป็นเหมือนท่าน20

หน้าท่ีของเราคือเป็นแบบอย่าง หน้าท่ีของเราคือชูธงแห่งความจริงให้สูง หน้า 
ท่ีของเราคือกระตุ้นลูกคนอ่ืนๆ ของพระบิดาให้ฟังคำาแนะนำาและคำาปรึกษาของ 
พระองค์ ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ จนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเราจะพบวิญญาณของพระ
ผู้เป็นเจ้าลุกไหม้ในจิตวิญญาณของเราและอิทธิพลของเราจะเป็นไปเพ่ือความ
ดี21

พระเจ้าไม่ทรงเรียกร้องสิ่งใดที่เหลือวิสัยจะทำาได้ ตรงกันข้าม พระองค์ 
ประทานพระบัญญัติ คำาแนะนำา และคำาปรึกษาซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราทุกคนทำาตาม
ได้ในยุคสมัยที่เรามีชีวิตอยู่…

…พี่น้องทั้งหลาย เราควรซื่อสัตย์ ชีวิตแห่งความชอบธรรมของเราควร 
ทำาให้แผ่นดินที่เราอยู่ศักดิ์สิทธิ์…ทั้งหมดท่ีเราต้องทำาคือกลับใจจากบาปของ 
เรา ละทิ้งความผิดพลาดแห่งวิถีของเรา ชำาระชีวิตเราจากความไม่บริสุทธิ์ แล้ว 
ออกไปกระทำาคุณประโยชน์ ไม่จำาเป็นว่าเราต้องได้รับการวางมือมอบหน้าท่ีเพ่ือ 
จุดประสงค์นั้น ขอให้ชาย หญิง และเด็กทุกคนในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
ออกไปกระทำาคุณประโยชน์และรับพรอันเนื่องจากการนั้น [ดู ข้อเสนอแนะ 6 
ในหน้า 274]

…ขอให้เราลงมือทำางานที่พระองค์ทรงฝากฝังให้เราดูแล ขอให้เราเป็นพร 
แก่ลูกๆ ของพระบิดาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด ชีวิตเราจะเพิ่มพูนและโลกนี้จะ 
มีความสุขมากข้ึน น่ีคือพันธกิจท่ีวางไว้บนบ่าเรา พระบิดาบนสวรรค์จะทรงถือ 
ว่าเราต้องรับผิดชอบวิธีการท่ีเราทำาให้เกิดสัมฤทธิผล พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบ 
ให้เราออกไปพร้อมด้วยความปรารถนาในใจเราและด้วยความอ่อนน้อมของจิต
วิญญาณเราเพื่อกระทำาคุณประโยชน์ต่อคนทั้งปวงไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด และ
ทำาให้พวกเขาเกิดปีติซ่ึงจะมีได้โดยผ่านการปฏิบัติกฎของพระองค์และรักษา
พระบัญญัติของพระองค์เท่าน้ัน ขอให้สันติสุขน้ันอยู่ในใจเราและในบ้านของเรา 
เพื่อเราจะทอแสงตะวันและฉายความสดชื่นรื่นเริงไม่ว่าเราจะไปที่ใด เพื่อเราจะ 
พิสูจน์ให้โลกเห็นด้วยการดำาเนินชีวิตของเราว่าเรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ 
และได้รับพรของพระองค์ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อนวอน22

บ ท ที่  2 4
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับศึกษ�และสอน

พิจารณาแนวคิดต่อไปนี้ขณะศึกษาบทเรียนหรือขณะเตรียมสอน ดูความช่วย
เหลือเพิ่มเติมได้ที่หน้า v–viii

1. อ่านเรื่องที่เบลล์  เอส. สแพฟฟอร์ดได้รับคำาแนะนำาจากประธานสมิธ 
(หน้า 267–268) ท่านจะ “ทำาให้พวกเขารู้สึกถึงอิทธิพลของท่าน” ได้
อย่างไรบ้าง

2. ในหัวข้อแรกของคำาสอน หน้า 268 ประธานสมิธเล่าเรื่องความยุ่งยาก
ทั้งหลายที่ทำานายไว้ว่าจะเกิดก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง (ดู 2  ทิโมธี  
3:1–7; คพ. 45:26–35 ด้วย) ท่านคิดว่าเหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้อง
รู้ว่าความยุ่งยากเหล่านี้มีทำานายไว้ในพระคัมภีร์

3. ทบทวนหัวข้อที่เริ่มตรงด้านล่างสุดของหน้า 268 มีปัญหาอะไรบ้างใน 
โลกที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเชื่อฟังพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟูของ 
พระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณนำาสันติมาสู่ชีวิตส่วนตัวของท่าน ครอบครัว
ท่าน และความสัมพันธ์ของท่านกับคนอื่นๆ อย่างไร 

4. ในหน้า 270–271 ประธานสมิธยกตัวอย่างจากพระคัมภีร์เมื่อพระเจ้า
ทรงคุ้มครองผู้คนของพระองค์ พระองค์ทรงคุ้มครองท่านและครอบครัว
ในด้านใดบ้าง การเชื่อฟังช่วยเราเอาชนะความกลัวอย่างไร

5. อันตรายอะไรบ้างที่คุกคามความปลอดภัยทางวิญญาณของบ้านเราใน
ปัจจุบัน เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้บ้านของเราเป็น “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ซึ่งปฏิปักษ์ไม่สามารถมาได้” (ทบทวนแนวคิดบางอย่างใน หัวข้อที่เริ่ม
ต้นในหน้า 271)

6. อ่านย่อหน้าแรกและย่อหน้าที่สี่ในหน้า 273 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที ่
ซื่อสัตย์เปรียบเหมือน “สมอ” ในชุมชมของพวกเขาอย่างไร เหตุใด 
“[การชำาระ] ชีวิตเราจากความไม่บริสุทธิ์” จึงทำาให้เราสามารถ “ออก 
ไปกระทำาคุณประโยชน์” ได้มากขึ้น จงพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อน 
วอนว่าท่านควรทำาอะไรเพื่อชำาระชีวิตท่านจากความไม่บริสุทธิ์

บ ท ที่  2 4
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: อิสยาห์ 54:13–17; มัทธิว 5:13–16; ยอห์น 
16:33; 2 นีไฟ 14:5–6; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 87:6–8; 97:24–25; 
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:22–23, 29–30

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: ท่านอาจเชิญสมาชิกช้ันเรียนอ่านหัวเร่ืองใน “คำา 
สอนของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ” และเลือกหัวข้อที่มีความหมายต่อพวกเขาหรือ
ครอบครัวของพวกเขา เชื้อเชิญพวกเขาให้ศึกษาคำาสอนของประธานสมิธใน
หัวข้อน้ัน รวมท้ังคำาถามท้ายบทท่ีเก่ียวข้อง จากน้ันขอให้สมาชิกช้ันเรียนแบ่ง
ปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้
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 ช่วยเราเตรียมรับอาณาจักร 
  ซีเลสเชียล, 260–263 
 แสดงความสำานึกในพระกรุณาธิคุณ 
  ต่อการให้อภัยของพระผู้เป็นเจ้า,  
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ค
ครอบครัว 
 การศึกษาพระคัมภีร์, 113–115,  
  251 
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  เดียวกันมาสู่, 104 
 ความเมตตาใน, 238–240 
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  237–238 
 ในบ้านของเรา, 238–240 
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  พระเยซูคริสต์เท่านั้น, 52–53 
 เยาวชนชายควรพร้อมรับ, 47 
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แบบอย่าง 
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  สมาชิก, 66–67 
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ผู้นำาศาสนจักร 
 ความปลอดภัยในการทำาตาม, 62 



281

ดัชนี

 ได้รับเลือกจากพระเจ้า, 60–61 
 พระเจ้าทรงนำาทางผู้คนของพระ 
  องค์ผ่าน, 61–62, 121–122 
 เราไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์, 65–66 
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ผู้บุกเบิก, xxvii–xxix, xxxii–xxxiv
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 ความทรงจำาของจอร์จ อัลเบิร์ต  
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พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
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พระคัมภีร์ 
 ช่วยเราเตรียมรับอาณาจักร 
  ซีเลสเชียล, 112–113 
 ช่วยเราเอาชนะการทดลอง,  
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 มีค่ายิ่งกว่าปรัชญาของมนุษย์,  
  110–111 
 อ่าน, เป็นครอบครัว, 113–115

พระคัมภีร์ไบเบิล 
 ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์,  
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พระคัมภีร์มอรมอน 
 จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธแบ่งปัน,  
  กับผู้อื่น, xxii, xxxv 
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  26–27 
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พระคำาแห่งปัญญา 
 เป็นคำาแนะนำาด้วยความรักจาก 
  พระบิดาบนสวรรค์, 211–213 
 พรจากการเชื่อฟัง, 213–216 
 สอนครอบครัวเราเกี่ยวกับ,  
  216–217

พระบัญญัติ 
 กันเราให้อยู่ฝ่ายพระเจ้า, 199–200 
 ความปลอดภัยเกิดจากการเชื่อฟัง, 
  270–271 
 พระผู้เป็นเจ้าประทาน, เพราะพระ 
  องค์ทรงรักเรา, 200–202

พระบิดาบนสวรรค์ ดู พระผู้เป็นเจ้า 
 พระบิดา

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
 ชายหญิงทุกคนเป็นลูกของ, 13-14 
 ตรัสกับมนุษย์, 120–121 
 ทรงมีพระวรกาย, 40–43 
 ประทานพระบัญญัติเพราะพระองค์ 
  ทรงรักเรา, 200–202 
 เราสามารถเป็นเหมือน, 75

พระเยซูคริสต์ 
 การปรากฏของ, ต่อโจเซฟ สมิธ,  
  27–28 
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 การปรากฏของ, ต่อชาวนีไฟ,  
  26–27 
 การฟื้นคืนพระชนม์ของ, 25–26 
 ทรงพระชนม์อยู่เวลานี้, 24 
 ทรงมอบฐานะปุโรหิตให้อัครสาวก 
  ของพระองค์, 49–50 
 ทรงให้อภัยผู้ตรึงพระองค์บน 
  กางเขน, 258 
 บัพติศมาของ, 24

 ประจักษ์พยานเกี่ยวกับ, ในพระ 
  คัมภีร์ไบเบิล, 25–26 
 ประจักษ์พยานเกี่ยวกับ, ในพระ 
  คัมภีร์มอรมอน, 26–27 
 ประจักษ์พยานของเราใน, 22–31 
 พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, 22–24

พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 จำาเป็นต่อการแบ่งปันพระกิตติคุณ, 
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 ที่มาของประจักษ์พยาน, 29,  
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 นำาทางเราไปสู่ความปลอดภัยและ 
  ความสูงส่ง, 124–125

พระวิหารและงานพระวิหาร 
 การเสียสละของวิสุทธิชนในการ 
  สร้างพระวิหารเคิร์ทแลนด์, 85 
 การอุทิศพระวิหารไอดาโฮฟอลส์  
  ไอดาโฮ, 86–87

 จุดประสงค์ของ, เพื่อทำาศาสนพิธี 
  ให้, 87–92
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ฟารร์, ลอริน (คุณตา), xiii

ม
มาร ดู ปฏิปักษ์

มารดา 
 ความเมตตาและการุณยธรรมของ,  
  240 
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โมเสส 
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ว
วันเวลาสุดท้าย 
 ความยากลำาบากแสนสาหัสทำานาย 
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