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บทนำา

ฝ่�ยประธ�นสูงสุดและโควรัมอัครส�วกสิบสองจัดทำ�หนังสือชุด คำ�สอนของ 

ประธ�นศ�สนจักร เพื่อช่วยให้ท�่นมีคว�มเข้�ใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระกิตติคุณที่ได ้

รับก�รฟื้นฟู และใกล้ชิดพระเจ้�ม�กขึ้นผ่�นคำ�สอนของศ�สด�พย�กรณ์ยุคสุด 

ท้�ย เมื่อศ�สนจักรเพิ่มคำ�สอนของประธ�นท่�นอื่นในชุดนี้ ท่�นจะมีหนังสือ

อ้�งอิงพระกิตติคุณสะสมไว้ใช้ที่บ้�นม�กขึ้น หนังสือในชุดนี้ออกแบบไว้ให้ใช ้

สำ�หรับก�รศึกษ�ส่วนตัว ก�รเรียนก�รสอนในวันอ�ทิตย์ อีกทั้งส�ม�รถช่วย

ท่�นเตรียมบทเรียนอื่นๆ หรือคำ�พูด และตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับหลักคำ�สอนของ

ศ�สนจักร

หนังสือเล่มนี้เน้นคำ�สอนของประธ�นลอเรนโซ สโนว์ผู้รับใช้เป็นประธ�น 

ศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยตั้งแต่วันที่ 13 กันย�ยน 

ค.ศ. 1898 ถึง 10 ตุล�คม ค.ศ. 1901

ศึกษาส่วนตัว

ขณะที่ท่�นศึกษ�คำ�สอนของประธ�นลอเรนโซ สโนว์ จงแสวงห�ก�รดลใจ

จ�กพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ร่วมกับก�รสวดอ้อนวอน คำ�ถ�มท้�ยบทแต่ละบทจะ

ช่วยให้ท่�นเข้�ใจคำ�สอนของประธ�นสโนว์และประยุกต์ใช้กับชีวิตท่�น ขณะ

ศึกษ�คำ�สอนเหล�่นี้ท่�นอ�จคิดห�วิธีสอนสม�ชิกครอบครัวและเพื่อนๆ ซึ่งจะ

ทำ�ให้ท่�นเข้�ใจสิ่งที่อ่�นม�กขึ้น

สอนจากหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้จัดทำ�ไว้เพื่อใช้ที่บ�้นและที่โบสถ์ แนวท�งต่อไปนี้จะช่วยท่�น

สอนจ�กหนังสือ

เตรียมสอน

แสวงห�ก�รนำ�ท�งจ�กพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิขณะเตรียมสอน ศึกษ�บทท่ีท่�น 

กำ�ลังเตรียมร่วมกับก�รสวดอ้อนวอนเพื่อให้มั่นใจว่�ท่�นเข้�ใจคำ�สอนของประ- 
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ธ�นสโนว์ ท่�นจะสอนด้วยคว�มจริงใจและพลังม�กขึ้นเมื่อถ้อยคำ�ของประธ�น

สโนว์มีอิทธิพลต่อท�่นเป็นส่วนตัว (ดู คพ. 11:21)

ถ้�ท่�นกำ�ลังสอนบทเรียนฐ�นะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหรือสม�คมสงเคร�ะห์ 

ท่�นไม่ควรว�งหนังสือเล่มนี้ไว้เฉยๆ หรือเตรียมบทเรียนจ�กหนังสือเล่มอื่น จง

เลือกคำ�สอนเหล่�นั้นที่ท่�นรู้สึกว่�จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ท่�นสอนม�กที่สุด 

ร่วมกับก�รสวดอ้อนวอน บ�งบทมีเน้ือห�ม�กเกินกว่�จะส�ม�รถสนทน�ได้หมด 

ในช่วงเวล�บทเรียน

กระตุ้นผู้มีส่วนร่วมให้ศึกษ�ก่อนม�เรียนและนำ�หนังสือม�ด้วย เมื่อพวกเข�

ทำ�เช่นนั้น พวกเข�จะพร้อมมีส่วนร่วมในก�รสนทน�ม�กขึ้นและจรรโลงใจกัน

นำ�เข้�สู่บทเรียน

ขณะนำ�เข้�สู่บทเรียนและตลอดบทเรียน จงพย�ย�มสร้�งบรรย�ก�ศที่พระ 

วิญญ�ณส�ม�รถสัมผัสใจและคว�มคิดของคนที่ท่�นสอน เริ่มบทเรียนโดยช่วย

ให้คนที่ท่�นสอนมุ่งเน้นคำ�สอนของบทนั้น พิจ�รณ�แนวคิดต่อไปนี้

• อ่�นและสนทน�หัวข้อ “จ�กชีวิตของลอเรนโซ สโนว์” ตอนต้นบท

• สนทน�รูปภ�พหรือข้อพระคัมภีร์จ�กบทนั้น

• ร้องเพลงสวดที่เกี่ยวข้องด้วยกัน

• แบ่งปันประสบก�รณ์ส่วนตัวพอสังเขปเกี่ยวกับหัวข้อ

นำ�ก�รสนทน�เกี่ยวกับคำ�สอนของประธ�นสโนว์

ขณะสอนจ�กหนังสือเล่มนี้ จงเชิญชวนคนอื่นๆ ให้แบ่งปันคว�มคิด ถ�ม 

คำ�ถ�ม และสอนกัน เมื่อพวกเข�มีส่วนร่วมอย่�งกระตือรือร้นพวกเข�จะพร้อม 

เรียนรู้และรับก�รเปิดเผยส่วนตัวม�กข้ึน ยอมให้ก�รสนทน�ท่ีดีดำ�เนินต่อไปแทน 

ท่ีจะพย�ย�มสอนครอบคลุมคำ�สอนท้ังหมด ใช้คำ�ถ�มท้�ยบทกระตุ้นก�รสนทน� 

ข้อคว�มในแต่ละบทเกี่ยวโยงกับคำ�ถ�มเหล�่นั้น ท่�นอ�จตั้งคำ�ถ�มของท่�นเป็น

พิเศษสำ�หรับคนที่ท่�นกำ�ลังสอน

ท�งเลือกต่อไปนี้อ�จให้แนวคิดเพิ่มเติม

• ขอให้ผู้มีส่วนร่วมแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเข�เรียนรู้จ�กก�รศึกษ�บทน้ันเป็นส่วนตัว 

ท่�นอ�จติดต่อผู้มีส่วนร่วมบ�งคนในระหว่�งสัปด�ห์และขอให้พวกเข�เตรียม 

ม�แบ่งปันสิ่งที่พวกเข�เรียนรู้

บทน ำ�
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• มอบหม�ยให้ผู้มีส่วนร่วมอ่�นคำ�ถ�มที่เลือกม�จ�กท้�ยบท (เป็นร�ยบุคคล

หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ) ขอให้พวกเข�ห�คำ�สอนในบทที่เกี่ยวข้องกับคำ�ถ�ม จ�ก

นั้นเชิญพวกเข�แบ่งปันคว�มคิดและคว�มเข้�ใจกับคนในกลุ่ม

• อ่�นข้อคว�มส่วนที่เลือกม�จ�กคำ�กล่�วของประธ�นสโนว์ในบทนั้นด้วยกัน 

ขอให้ผู้มีส่วนร่วมยกตัวอย่�งจ�กพระคัมภีร์และจ�กประสบก�รณ์ของตนเอง

เพื่ออธิบ�ยสิ่งที่ประธ�นสโนว์สอน

• ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกหน่ึงหัวข้อและอ่�นในใจ เช้ือเชิญคนท่ีเลือกหัวข้อเดียว 

กันรวมกลุ่มๆ ละสองหรือส�มคนแล้วสนทน�สิ่งที่เรียนรู้

กระตุ้นให้แบ่งปันและประยุกต์ใช้

คำ�สอนของประธ�นสโนว์จะมีคว�มหม�ยม�กที่สุดสำ�หรับผู้มีส่วนร่วมที่

แบ่งปันคำ�สอนนั้นกับผู้อื่นและประยุกต์ใช้ในชีวิตพวกเข� พิจ�รณ�แนวคิดต่อ

ไปนี้

• ถ�มผู้มีส่วนร่วมว่�พวกเข�จะประยุกต์ใช้คำ�สอนของประธ�นสโนว์ในคว�ม

รับผิดชอบของพวกเข�ในฐ�นะบิด�ม�รด�หรือผู้สอนประจำ�บ้�นหรือผู้เยี่ยม

สอนได้อย่�งไร

• กระตุ้นผู้มีส่วนร่วมให้แบ่งปันคำ�สอนบ�งอย่�งของประธ�นสโนว์กับสม�ชิก

ครอบครัวและเพื่อนๆ

• เชิญชวนผู้มีส่วนร่วมให้ประยุกต์ใช้สิ่งที่พวกเข�เรียนรู้และบอกเล่�ประสบ- 

ก�รณ์ของตนตอนเริ่มบทเรียนครั้งต่อไป

สรุปก�รสนทน�

สรุปบทเรียนพอสังเขปหรือขอให้ผู้มีส่วนร่วมหน่ึงหรือสองคนสรุป เป็นพย�น 

ถึงคำ�สอนที่ท�่นสนทน� ท่�นอ�จต้องก�รเชิญชวนคนอื่นๆ ให้แบ่งปันประจักษ์

พย�นของพวกเข�

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้

คำ�สอนในหนังสือเล่มนี้เป็นข้อคว�มอ้�งอิงโดยตรงจ�กคำ�เทศน� ง�นเขียนที่ 

จัดพิมพ์ จดหม�ย และบันทึกส่วนตัวของประธ�นลอเรนโซ สโนว์ ในข้อคว�ม 

อ้�งอิงทั้งหมดจ�กจดหม�ยและบันทึกส่วนตัวของท่�นมีก�รปรับเปลี่ยนเครื่อง 

บทน ำ�
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หม�ยวรรคตอน ตัวสะกด ตัวเขียนใหญ่ และก�รแบ่งย่อหน้�ให้ตรงต�มม�ตร- 

ฐ�นในปัจจุบัน ข้อคว�มอ�้งอิงจ�กแหล่งที่จัดพิมพ์ยังคงเครื่องหม�ยวรรคตอน  

ตัวสะกด ตัวเขียนใหญ่ และก�รแบ่งย่อหน�้ของต้นฉบับเดิมเว้นแต่จำ�เป็นต้อง

เปลี่ยนบทบรรณ�ธิก�รหรือเทคนิคก�รพิมพ์เพื่อให้อ่�นง่�ยขึ้น ด้วยเหตุนี้ท่�น 

จึงอ�จจะเห็นคว�มลักลั่นบ้�งเล็กน้อยในเนื้อคว�ม ตัวอย่�งเช่น คำ�ว่� gospel  

(พระกิตติคุณ) สะกดด้วยตัวเล็กในข้อคว�มอ้�งอิงบ�งแห่งและสะกดด้วยตัวใหญ่ 

ในที่อื่นๆ

นอกจ�กน้ี ประธ�นสโนว์ยังใช้คำ�บ�งคำ�บ่อยๆ เช่นกัน อ�ทิ men, man (มนุษย์) 

หรือ mankind (มนุษยช�ติ) เพื่อหม�ยถึงคนทั้งปวง ทั้งช�ยและหญิง ท่�นมักจะ

ใช้สรรพน�ม เข� และ ของเข� เพื่อหม�ยถึงคนทั้งสองเพศ นี่เป็นเรื่องที่พบเห็น 

ได้ทั่วไปในภ�ษ�ของยุคนั้น แม้จะมีคว�มแตกต่�งระหว�่งกฎเกณฑ์ด้�นภ�ษ�กับ

ก�รใช้ในปัจจุบัน แต่คำ�สอนของประธ�นสโนว์ประยุกต์ใช้ได้ท้ังกับหญิงและช�ย

บทน ำ�
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ลำ�ดับวันเดือนปีต่อไปน้ีจะสรุปเหตุก�รณ์สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

กับคำ�สอนของประธ�นลอเรนโซ สโนว์ในหนังสือเล่มนี้

3 เมษ�ยน ค.ศ. 1814 เกิดที่เมืองแมนชัว รัฐโอไฮโอ เป็นบุตรของโรเซตต�  
ลีโอโนร� เพททิโบน สโนว์ และออลิเวอร์ สโนว์

ค.ศ. 1832 ได้ยินศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธสั่งสอนในเมืองไฮรัม 
รัฐโอไฮโอ

ค.ศ. 1835 ออกจ�กบ้�นไปศึกษ�ที่วิทย�ลัยโอเบอร์ลินในเมือง 
โอเบอร์ลิน รัฐโอไฮโอ พบเอ็ลเดอร์เดวิด ดับเบิลยู.  
แพทเท็นแห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองระหว่�งท�ง

ค.ศ. 1836 ออกจ�กวิทย�ลัยโอเบอร์ลินและย้�ยไปอยู่เมืองเคิร์ท
แลนด์ รัฐโอไฮโอเพื่อศึกษ�ภ�ษ�ฮีบรู น้อมรับพระกิตติ- 
คุณที่ได้รับก�รฟื้นฟู รับบัพติศม�และก�รยืนยันใน
เดือนมิถุน�ยน ต่อม�ได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์ ได้รับ
ปิตุพรจ�กโจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ในเดือนธันว�คม

ค.ศ. 1837 สั่งสอนพระกิตติคุณในรัฐโอไฮโอ

ตุล�คม ค.ศ. 1838 ถึง
พฤษภ�คม ค.ศ. 1840

รับใช้ง�นเผยแผ่อีกคร้ัง โดยส่ังสอนพระกิตติคุณ 
ในรัฐโอไฮโอ มิสซูรี เคนทักกี และอิลลินอยส์ ทำ�ง�น
เป็นครูสอนหนังสือในช่วงฤดูหน�ว ค.ศ. 1839–1840

พฤษภ�คม ค.ศ. 1840 ออกจ�กเมืองนอวู รัฐอิลลินอยส์ไปรับใช้ง�นเผยแผ่ใน
ประเทศอังกฤษ ควบคุมดูแลศ�สนจักรในลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ และบริเวณโดยรอบภ�ยใต้ก�รกำ�กับ
ดูแลของโควรัมอัครส�วกสิบสอง จัดพิมพ์จุลส�รชื่อ 
The Only Way to Be Saved
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12 เมษ�ยน ค.ศ. 1843 ม�ถึงเมืองนอวู รัฐอิลลินอยส์ พร้อมผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 250 คนจ�กประเทศอังกฤษ

ปล�ย ค.ศ. 1843  
ถึงต้น ค.ศ. 1844

สอนหนังสือที่โรงเรียนในเมืองลิม� รัฐอิลลินอยส์

ค.ศ. 1844 ควบคุมดูแลก�รรณรงค์ในโอไฮโอเพื่อเลือกโจเซฟ สมิธ
เป็นประธ�น�ธิบดีของสหรัฐ กลับไปนอวูหลังจ�ก
ทร�บข่�วมรณสักขีของโจเซฟและไฮรัม สมิธ ซึ่งเกิด
ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุน�ยน

มกร�คม ค.ศ. 1845 ได้รับมอบหม�ยจ�กประธ�นบริคัม ยังก์ให้เดินท�ง 
ทั่วรัฐโอไฮโอและรวบรวมเงินบริจ�คเพื่อก่อสร�้ง 
พระวิห�รนอวู

ค.ศ. 1845 เข�้สู่ก�รแต่งภรรย�หล�ยคนดังที่ สมัยนั้นปฏิบัติกัน
ในศ�สนจักร โดยแต่งกับช�ร์ลอตต์ สไควร์สและแมรีย์ 
อด�ลีน ก็อดด�ร์ด

กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1846 ออกจ�กนอวูพร้อมสม�ชิกครอบครัวและวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้�ยคนอื่นๆ หลังจ�กได้รับเอ็นด�วเม้นท์และ 
ก�รผนึกในพระวิห�รนอวู

ค.ศ. 1846 ถึง ค.ศ. 
1848

อ�ศัยอยู่กับครอบครัวท�่นที่ถิ่นฐ�นแห่งหนึ่งชื่อว่�เข�
ปิสก�ห์ในรัฐไอโอว� ควบคุมดูแลก�รตั้งถิ่นฐ�นนั้น
ชั่วคร�ว ในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1848 นำ�วิสุทธิชนกลุ่ม
หนึ่งไปซอลท์เลคซิตี้

12 กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 
1849

ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครส�วกในซอลท์เลคซิตี้

ค.ศ. 1849 รวบรวมเงินบริจ�คสำ�หรับกองทุนต่อเนื่องเพื่อก�ร
อพยพ

ค.ศ. 1849 ถึง  
ค.ศ. 1852

รับใช้ง�นเผยแผ่ในอิต�ลี รับใช้ในอังกฤษ  ในสวิเซอร์
แลนด์และมอลต�ด้วย ที่นั่นท่�นดูแลก�รจัดพิมพ์ 
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นภ�ษ�อิต�ลี จัดพิมพ์จุลส�ร 
ชื่อ The Voice of Joseph

ประวัติโดยสังเขป
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ค.ศ. 1852 ได้รับเลือกตั้งสู่สถ�บันนิติบัญญัติรัฐยูท�ห์

ค.ศ. 1853 ได้รับเรียกจ�กประธ�นบริคัม ยังก์ให้ควบคุมดูแล 
ถิ่นฐ�นของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยในเทศมณฑลบ็อกซ์
เอ็ลเดอร์ ตั้งอยู่ท�งภ�คเหนือของยูท�ห์ ตั้งชื่อเมือง 
บริคัมซิตี้ รับใช้เป็นผู้นำ�ในศ�สนจักรและชุมชนน�น
หล�ยปี

มีน�คม ค.ศ. 1864 ถึง
พฤษภ�คม ค.ศ. 1864

รับใช้ง�นเผยแผ่ช่วงสั้นในหมู่เก�ะฮ�ว�ยกับคน 
กลุ่มหนึ่งที่นำ�โดยเอ็ลเดอร์เอสร� แทฟท์ เบ็นสัน 
แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง

ตุล�คม ค.ศ. 1872 ถึง 
กรกฎ�คม ค.ศ. 1873

เดินท�งไปต�มภูมิภ�คต�่งๆ ของยุโรปและตะวันออก 
กล�ง รวมทั้งแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์กับคนกลุ่มหนึ่งที่นำ�โดย
ประธ�นจอร์จ เอ. สมิธที่ปรึกษ�ที่หนึ่งในฝ่�ยประธ�น
สูงสุด ก�รเดินท�งครั้งนี้เป็นไปต�มคำ�ขอของประธ�น
บริคัม ยังก์

ค.ศ. 1882 สภ�คองเกรสสหรัฐร�่งพระร�ชบัญญัติเอ็ดมันส์ โดย
ทำ�ให้ก�รแต่งภรรย�หล�ยคนเป็นคว�มผิดท�งอ�ญ�
และห้�มคนที่แต่งภรรย�หล�ยคนลงคะแนนเสียง ดำ�รง
ตำ�แหน่งในรัฐบ�ล หรือปฏิบัติหน�้ที่ลูกขุน

สิงห�คม ค.ศ. 1885 ถึง
ตุล�คม ค.ศ. 1885

รับใช้ง�นเผยแผ่ท่�มกล�งช�วอเมริกันอินเดียนท�งภ�ค
ตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐและรัฐไวโอมิง

12 มีน�คม ค.ศ. 1886 
ถึง 8 กุมภ�พันธ์  
ค.ศ. 1887

ต้องโทษจำ�คุกเพร�ะปฏิบัติก�รแต่งภรรย�หล�ยคน

ค.ศ. 1887 สภ�คองเกรสสหรัฐร�่งพระร�ชบัญญัติเอ็ดมันส์- 
ทัคเกอร์ กฎหม�ยต่อต�้นก�รแต่งภรรย�หล�ยคนอีก
หนึ่งฉบับโดยยอมให้รัฐบ�ลกล�งยึดอสังห�ริมทรัพย์
จำ�นวนม�กของศ�สนจักร พระร�ชบัญญัติดังกล่�ว
กล�ยเป็นกฎหม�ยเมื่อวันที่ 3 มีน�คม ค.ศ. 1887

ประวัติโดยสังเขป
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21–23 พฤษภ�คม  
ค.ศ. 1888

อ่�นคำ�สวดอ้อนวอนอุทิศที่ภ�คต�่งๆ ของก�รอุทิศ 
พระวิห�รแมนไท ยูท�ห์ ประธ�นวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์
อุทิศพระวิห�รดังกล่�วเมื่อวันที่ 17 พฤษภ�คม

7 เมษ�ยน ค.ศ. 1889 ได้รับก�รสนับสนุนเป็นประธ�นโควรัมอัครส�วก 
สิบสอง

19 พฤษภ�คม ค.ศ. 
1893 ถึง กันย�ยน  
ค.ศ. 1898

รับใช้เป็นประธ�นคนแรกของพระวิห�รซอลท์เลค

2 กันย�ยน ค.ศ. 1898 เป็นอัครส�วกอ�วุโสและผู้นำ�ในฐ�นะประธ�น
ศ�สนจักรเมื่อครั้งประธ�นวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ถึง 
แก่กรรม ได้รับปร�กฏก�รณ์จ�กเบื้องบนในพระวิห�ร
ซอลท์เลค พระเจ�้ทรงแนะนำ�ท่�นให้ดำ�เนินก�รจัดตั้ง
ฝ�่ยประธ�นสูงสุดชุดใหม่

13 กันย�ยน ค.ศ. 1898 ได้รับก�รสนับสนุนจ�กโควรัมอัครส�วกสิบสอง 
เป็นประธ�นศ�สนจักร เริ่มก�รรับใช้เป็นประธ�น

9 ตุล�คม ค.ศ. 1898 ได้รับก�รสนับสนุนเป็นประธ�นศ�สนจักรในระหว�่ง
ก�รประชุมใหญ่ส�มัญ

10 ตุล�คม ค.ศ. 1898 รับก�รว�งมือมอบหน�้ที่เป็นประธ�นศ�สนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

พฤษภ�คม ค.ศ. 1899 เดินท�งไปเซนต์จอร์จ ยูท�ห์ที่ซึ่งท่�นได้รับก�รเปิดเผย
ให้สั่งสอนเรื่องกฎส่วนสิบต่อวิสุทธิชน เริ่มแบ่งปัน
ข�่วส�รนี้ในเซนต์จอร์จและนำ�คว�มพย�ย�มในก�ร
แบ่งปันเรื่องนี้ทั่วโลก

1 มกร�คม ค.ศ. 1901 จัดพิมพ์ถ้อยแถลงเรื่อง “คำ�อวยพรช�วโลก” เพื่อ
ต้อนรับศตวรรษที่ 20

10 ตุล�คม ค.ศ. 1901 ถึงแก่กรรมในซอลท์เลคซิตี้ ยูท�ห์ เมื่ออ�ยุ 87 ปี

ประวัติโดยสังเขป
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ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของลอเรนโซ สโนว์

เมื่ออ�ยุ 21 ปี ลอเรนโซ สโนว์ขี่ม�้ออกจ�กบ้�นบิด�ม�รด�วันหนึ่งในปี ค.ศ.  

1835 ท่�นบ่�ยหน้�ไปวิทย�ลัยโอเบอร์ลินในเมืองโอเบอร์ลิน รัฐโอไฮโอ ท�่นไม่รู้

ว่�ในก�รเดินท�งระยะส้ันคร้ังน้ี ท่�นจะมีประสบก�รณ์ซ่ึงจะเปล่ียนวิถีชีวิตของท่�น

ขณะขี่ม�้ไปต�มถนนในบ้�นเกิดของท่�นที่เมืองแมนชัว รัฐโอไฮโอ ท�่นพบ 

ช�ยคนหนึ่งอยู่บนหลังม�้เช่นกัน ช�ยคนนี้ชื่อเดวิด  ดับเบิลยู. แพทเท็น เข�เพิ่ง

ได้รับก�รว�งมือแต่งตั้งเป็นอัครส�วกของพระเจ้�พระเยซูคริสต์ เข�กำ�ลังกลับ

ไปห�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยในเมืองเคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอหลังจ�กรับใช้ง�นเผยแผ่  

ช�ยสองคนเดินท�งด้วยกันประม�ณ 30 ไมล์ (50 กิโลเมตร) ลอเรนโซ สโนว์เล�่

ในเวล�ต่อม�ว่�

“ก�รสนทน�ของเร�เปลี่ยนเป็นเรื่องศ�สน�และปรัชญ� โดยที่ยังหนุ่มแน่น 

และมีข้อได้เปรียบด้�นวิช�ก�รอยู่บ้�ง ข้�พเจ้�จึงไม่ค่อยใส่ใจคว�มคิดเห็นของ 

เข�ในทีแรก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มเห็นที่เข�มักพูดไม่ถูกไวย�กรณ์ แต่เข�พูด 

ต่อด้วยท่�ทีเอ�จริงเอ�จังและอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อเปิดคว�มคิดข้�พเจ้�ให้รับ 

แผนแห่งคว�มรอด ดูเหมือนข้�พเจ้�ไม่ส�ม�รถต่อต้�นคว�มรู้ที่ว่�เข�เป็นคน

ของพระผู้เป็นเจ�้และประจักษ์พย�นของเข�เป็นคว�มจริง”1

ลอเรนโซ สโนว์ไม่ได้เป็นสม�ชิกศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้�ยเมื่อท�่นพบเอ็ลเดอร์แพทเท็น แต่ท�่นคุ้นเคยกับคำ�สอนบ�งอย่�งของ 

ศ�สนจักร คว�มจริงแล้วศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธเคยม�เยี่ยมบ้�นของครอบ 

ครัวสโนว์ ม�รด�และลีโอโนร�กับเอไลซ�พี่ส�วของลอเรนโซรับบัพติศม�และ 

ก�รยืนยันเป็นสม�ชิกของศ�สนจักร แต่ลอเรนโซตอนนั้น “มัวแต่ทำ�อย่�งอื่น”  

ดังที่ท่�นกล่�ว และเรื่องเช่นนั้น “ไม่อยู่ในคว�มคิดท่�นเลย”2 สิ่งเหล่�นั้นเริ่ม 

เปลี่ยนเมื่อท่�นพูดคุยกับเอ็ลเดอร์แพทเท็น ท�่นกล่�วถึงประสบก�รณ์นั้นว่� “นี่ 

เป็นจุดพลิกผันของชีวิตข้�พเจ้�”3 ท่�นบรรย�ยว่�รู้สึกอย่�งไรระหว่�งก�รสนทน� 

ดังนี้
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“ข้�พเจ้�รู้สึกแปลบปล�บใจ เข�สังเกตเห็นอย�่งชัดเจน เพร�ะเกือบเป็นเรื่อง 

สุดท้�ยที่เข�พูดกับข้�พเจ้�หลังจ�กแสดงประจักษ์พย�นของเข�ว่�ข้�พเจ้�ควร 

สวดอ้อนวอนพระเจ้�ก่อนเข้�นอนตอนกล�งคืนและทูลถ�มพระองค์ด้วยตัว

ข้�พเจ้�เอง ข้�พเจ้�ทำ�ต�มนับจ�กวันท่ีข้�พเจ้�พบอัครส�วกย่ิงใหญ่ท่�นน้ี ผลท่ีได้ 

คือคว�มมุ่งม�ดปร�รถน�ท้ังหมดของข้�พเจ้�ขย�ยและสูงข้ึนอย่�งมิอ�จประม�ณได้”

“คว�มจริงใจโดยสมบูรณ์ คว�มเอ�จริงเอ�จัง และพลังท�งวิญญ�ณ” ของ 

เอ็ลเดอร์แพทเท็น4 มีอิทธิพลอันยั่งยืนต่อช�ยหนุ่มผู้ซึ่งวันหนึ่งจะรับใช้เป็น 

อัครส�วก ก�รสนทน�เงียบๆ ครั้งนั้นนำ�ไปสู่ประสบก�รณ์อื่นซึ่งจะเตรียม 

ลอเรนโซ สโนว์ให้พร้อมเป็นประธ�นศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท�้ย กระบอกเสียงของพระผู้เป็นเจ�้บนแผ่นดินโลก

เติบใหญ่ในบ้านแห่งศรัทธาและความขยันขันแข็ง

ครอบครัวที่เข้มแข็งสองครอบครัว ร่ำ�รวยในศรัทธ�และประเพณีท�งศ�สน�  

ม�รวมกันเมื่อออลิเวอร์ สโนว์แต่งง�นกับโรเซตต� ลีโอโนร� เพททิโบนเมื่อวันที่  

6 พฤษภ�คม ค.ศ. 1800 เจ้�บ่�วกับเจ้�ส�วเป็นผู้สืบตระกูลของผู้ต้ังถิ่นฐ�นช�ว

ยุโรปสมัยแรกสุดบ�งคนในสหรัฐ—นักแสวงบุญช�วอังกฤษที่ข้�มมห�สมุทร 

แอตแลนติกในทศวรรษ 1600 เพ่ือหนีก�รข่มเหงท�งศ�สน� ออลิเวอร์และโรเซตต� 

ใช้เวล�ปีแรกๆ ของชีวิตแต่งง�นในรัฐแมสซ�ชูเซตส์ ลีโอโนร� อ�บิเกลและเอไลซ� 

ร็อกซีบุตรส�วของพวกเข�เกิดที่นั่น จ�กนั้นจึงย้�ยไปอยู่เมืองแมนชัว รัฐโอไฮโอ 

ซ่ึงขณะน้ันเป็นก�รต้ังถ่ินฐ�นไกลท่ีสุดแห่งหน่ึงท�งทิศตะวันตกของสหรัฐ พวก 

เข�เป็นครอบครัวที่สิบเอ็ดที่ย�้ยเข�้ไปอยู่เขตนั้น ในแมนชัว บุตรส�วอีกสองคน 

เกิด คืออมันด� เพอร์ซี กับเมลิสซ� ลอเรนโซเป็นบุตรคนที่ห�้และเป็นบุตรช�ย

คนแรกของออลิเวอร์กับโรเซตต� ท�่นเกิดในเมืองแมนชัวเมื่อวันที่ 3 เมษ�ยน 

ค.ศ. 1814 ต่อม�มีน้องช�ยอีกสองคนคือ ลูเซีย ออกัสตัส กับซ�มูเอล เพียร์ซ5

ต�มประเพณีครอบครัวของพวกเข� ออลิเวอร์กับโรเซตสอนลูกๆ ให้รู้คว�ม 

สำ�คัญของศรัทธ� คว�มขยันขันแข็ง และก�รศึกษ� เมื่อพวกเข�เล่�เรื่องร�ว 

คว�มย�กลำ�บ�กที่อดทนม�เพื่อสร�้งครอบครัว ลูกๆ ได้เรียนรู้ว่�ต้องเอ�ชนะ

คว�มท้อแท้สิ้นหวังและเห็นคุณค�่พรของพระผู้เป็นเจ้�ในชีวิตพวกเข� เอไลซ�

เขียนว่� “เร�ส�ม�รถพูดถึงบิด�ม�รด�ของเร�ได้ว่�คว�มสุจริตของพวกท่�นไม่มี

ที่ติ พวกท่�นไว้ใจได้ในคว�มสัมพันธ์ท�งสังคมและก�รติดต่อท�งธุรกิจทั้งหมด
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ของชีวิต อบรมบุตรธิด�ของพวกท�่นอย�่งดีให้มีนิสัยของคว�มวิริยะอุตส�หะ 

มัธยัสถ์ และเคร่งครัดในศีลธรรม”6 ลอเรนโซแสดงคว�มกตัญญูที่บิด�ม�รด�

ปฏิบัติต่อท่�นด้วย “คว�มเอ�ใจใส่และคว�มอ่อนโยน” เสมอ7

ขณะเติบใหญ่ ลอเรนโซทำ�ง�นอย่�งขยันหมั่นเพียรในกิจกรรมที่ใช้ร่�งก�ย 

และสมอง บิด�ท่�นมักไม่อยู่บ้�นเพร�ะต้องไปรับใช้ชุมชน “ในธุรกิจส�ธ�รณะ”  

เมื่อออลิเวอร์ไม่อยู่ ลอเรนโซซึ่งเป็นลูกช�ยคนโตจึงต้องรับผิดชอบดูแลฟ�ร์ม— 

คว�มรับผิดชอบที่ท่�นทำ�อย่�งจริงจังและทำ�จนสำ�เร็จ เมื่อลอเรนโซไม่ทำ�ง�น  

ท่�นมักจะอ่�นหนังสือ “หนังสือของเข�” เอไลซ�กล่�ว “เป็นเพื่อนคู่หูของเข�”8

เม่ือนึกถึงบุคลิกภ�พท่ีค่อยปร�กฏชัดของลอเรนโซ เอไลซ�ต้ังข้อสังเกตว่� “ต้ัง 

แต่ช่วงวัยเด็กตอนต้น [เข�] แสดงให้เห็นคว�มกระตือรือร้นและคว�มเด็ดเดี่ยว

ซึ่งส่อให้เห็นคว�มเจริญก�้วหน้�ของเข�ในชีวิตหลังจ�กนั้น”9

เอาชนะความใฝ่ฝันในวัยเยาว์

ออลิเวอร์กับโรเซตต� สโนว์ส่งเสริมก�รศึกษ�ค้นคว้�เรื่องศ�สน� พวกเข� 

ยอมให้บุตรธิด�เรียนรู้ศ�สน�ต่�งๆ โดยเปิดบ�้นต้อนรับ “คนดีและปัญญ�ชน 

ของทุกนิก�ย” แม้จะส่งเสริมเช่นนี้ แต่ลอเรนโซ “เอ�ใจใส่เล็กน้อยหรือไม่เอ�ใจ 

ใส่เรื่องศ�สน�เลย อย�่งน้อยก็ไม่ม�กพอจะตัดสินใจชอบนิก�ยใดนิก�ยหนึ่ง”10  

คว�มฝันของท่�นคือเป็นผู้บัญช�ก�รทห�ร คว�มฝันของท่�นมีพลังเหนืออิทธิพล 

อื่นในชีวิตท่�น “ไม่ใช่เพร�ะท่�นชอบก�รต่อสู้” ออร์สัน  เอฟ. วิทนีย์นัก 

ประวัติศ�สตร์เขียน แต่เพร�ะท่�น “หลงเสน่ห์คว�มโลดโผนและคว�มแกล้วกล้�

ของอ�ชีพทห�ร”11 แต่ไม่น�นท่�นก็แทนที่คว�มใฝ่ฝันดังกล่�วด้วยคว�มใฝ่ฝัน 

อีกอย่�งหนึ่ง ท่�นออกจ�กบ้�นไปลงทะเบียนเรียนที่วิทย�ลัยโอเบอร์ลินใกล้บ้�น

เพื่อจะส�ม�รถ “ศึกษ�ระดับวิทย�ลัย” ได้”12

เมื่อลอเรนโซศึกษ�ที่โอเบอร์ลิน ท�่นมีคว�มสนใจใหม่ในเรื่องศ�สน� ก�ร 

สนทน�กับเอ็ลเดอร์แพทเท็นยังคงมีอิทธิพลต่อท�่น ท�่นไม่เพียงไตร่ตรองหลัก 

คำ�สอนของพระกิตติคุณท่ีได้รับก�รฟ้ืนฟูเท่�น้ันแต่แบ่งปันกับคนอ่ืนๆ ท่ีโอเบอร์- 

ลินด้วยแม้กับคนที่กำ�ลังศึกษ�เป็นศ�สน�จ�รย์ ในจดหม�ยถึงเอไลซ�พี่ส�วของ

ท่�นผู้ม�รวมกับวิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์ ท่�นเขียนว่� “ในกลุ่มศ�สน�จ�รย์และ

ผู้ตั้งใจจะเป็นศ�สน�จ�รย์ ผมจะบอกพี่ว�่ ผมได้รับคว�มสำ�เร็จม�กทีเดียวในก�ร

สนับสนุนคว�มเชื่อของช�วมอรมอน จริงอยู่ที่ผมไม่ได้ทำ�ให้หล�ยคนเปลี่ยนใจ 
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เลื่อมใส ผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส แต่ผมทำ�ให้บ�งคนเกือบส�รภ�พ 

ว�่พวกเข�สังเกตเห็น [ปัญญ�] บ�งอย่�งในหลักคำ�สอนของพี่ ก�รลบอคติ

รุนแรงต่อคว�มเชื่อของช�วมอรมอนออกจ�กคว�มคิดของนักศึกษ�โอเบอร์ลิน

เป็นเรื่องที่ทำ�ได้ไม่ง่�ยเลย”

ในจดหม�ยฉบับเดียวกันนี้ ลอเรนโซตอนรับคำ�เชิญชวนที่ท่�นได้จ�กเอไลซ� 

เธอเตรียมก�รให้ท่�นไปพักอยู่กับเธอในเคิร์ทแลนด์และศึกษ�ภ�ษ�ฮีบรูในชั้น 

เรียนที่มีศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธและสม�ชิกบ�งคนในโควรัมอัครส�วกสิบ

สองอยู่ด้วย ท่�นตอบว่� “ผมดีใจที่รู้ว�่พี่มีคว�มสุขม�กในเคิร์ทแลนด์ ถึงแม้

ขณะนี้ผมยังไม่อย�กย�้ยไปอยู่กับพี่ก็ต�ม แต่ถ้�ที่นั่นมีข้อได้เปรียบด้�นก�รเรียน

เหมือนกัน ผมคิดว่�ผมคงจะย�้ยไปอยู่กับพี่แน่นอน เพร�ะถ้�ไม่มีอะไรม�กกว่�นี้ 

ผมคงจะสนใจม�กทีเดียวและน่�จะได้ประโยชน์จ�กก�รได้ฟังหลักคำ�สอนเหล่�

นั้นซึ่งผมพย�ย�มม�น�นเพื่อปกป้องและสนับสนุนในโอเบอร์ลิน”

ถึงแม้ลอเรนโซจะประทับใจกับหลักคำ�สอนของศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์

ลอเรนโซ สโนว์รับบัพติศม�และก�รยืนยันในเมืองเคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอ  
เมื่อเดือนมิถุน�ยน ค.ศ. 1836 สองเดือนหลังจ�กอุทิศพระวิห�รเคิร์ทแลนด์ในภ�พ
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แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย แต่ท�่นก็ยังลังเลไม่กล้�เข้�ร่วมศ�สนจักร แต่ท�่นสนใจ 

ในจดหม�ยถึงเอไลซ� ท่�นถ�มคำ�ถ�มหล�ยข้อเกี่ยวกับศ�สนจักร ท่�นกล่�วว่�

นักศึกษ�ที่โอเบอร์ลินผู้กำ�ลังเตรียมเป็นศ�สน�จ�รย์จะต้อง “อุทิศตนเจ็ดปีหรือ 

ม�กกว่�นั้นเพื่อศึกษ�อย่�งหนักก่อนได้รับอนุญ�ตให้ไปบอกคนนอกศ�สน�ว่� 

มีพระผู้เป็นเจ้�ในสวรรค์ เหมือนทน�ยคว�มต้องมีคุณสมบัติต�มกำ�หนดก่อน

จึงจะได้รับอนุญ�ตให้ว่�คว�มได้” แต่ตรงกันข�้ม ท่�นกล่�วกับพี่ส�ว “ผมคิดว่�

คนของพี่พึ่งคว�มช่วยเหลือจ�กเบื้องบนม�กกว่�พึ่งสิ่งที่ก�รเรียนรู้ในวิทย�ลัย

ให้ม� เมื่อสั่งสอนหลักคำ�สอนของพี่” ท�่นแสดงคว�มปร�รถน�จะเข้�ใจก�ร

ทำ�ง�นของพระวิญญ�ณ โดยถ�มว่�จะประส�ทพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ให้คน “ใน

ยุคนี้ของโลก” ได้หรือไม่ ถ�้คนเร�รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ได้ ท�่นถ�ม “พระผู้

เป็นเจ้�ประส�ทให้ผ่�นสื่อกล�งของบุคคลที่สองเสมอหรือไม่”13 อีกนัยหนึ่งคือ 

ท่�นต้องก�รรู้ว่�สิทธิอำ�น�จฐ�นะปุโรหิตจำ�เป็นต่อก�รรับพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ

หรือไม่

ลอเรนโซซ�บซึ้งกับมิตรภ�พและก�รศึกษ�ที่ท่�นได้จ�กวิทย�ลัยโอเบอร์ลิน  

แต่นับวันก็ยิ่งไม่พอใจคำ�สอนท�งศ�สน�ที่นั่น ในที่สุดก็ออกจ�กวิทย�ลัยและ 

ยอมรับคำ�เชิญชวนของพี่ส�วให้ไปศึกษ�ภ�ษ�ฮีบรูในเคิร์ทแลนด์ ท่�นกล่�วว่� 

ท่�นเข้�ชั้นเรียนภ�ษ�ฮีบรูเพียงเพื่อจะเตรียมเข้�วิทย�ลัยท�งตะวันออกของ

สหรัฐ14 เอไลซ�ยังคงสังเกตว�่นอกจ�กจะเรียนภ�ษ�ฮีบรูแล้ว “จิตใจเข�เคลิบ- 

เคล้ิมด้วย และใจเข�ซึมซับศรัทธ�ท่ีมีชีวิตของพระกิตติคุณอันเป็นนิจ”15 ไม่น�น 

ท่�นก็พบคำ�ตอบของคำ�ถ�มท่ีเคยถ�มท่ีวิทย�ลัยโอเบอร์ลิน และในเดือนมิถุน�ยน 

ค.ศ. 1836 ท่�นได้รับบัพติศม�โดยเอ็ลเดอร์จอห์น บอยน์ตัน สม�ชิกรุ่นแรกสุด 

คนหนึ่งของโควรัมอัครส�วกสิบสองในสมัยก�รประท�นนี้ ท่�นได้รับก�รยืนยัน 

เป็นสม�ชิกศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยเช่นกัน

ร�วสองสัปด�ห์ต่อม� เพื่อนคนหนึ่งถ�มท่�นว่� “บร�เดอร์สโนว์ คุณได้รับ 

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ตั้งแต่คุณรับบัพติศม�อย่�งนั้นหรือ” ท่�นนึก “คำ�ถ�มนั้น 

กระทบจิตใจข้�พเจ้�ด้วยคว�มตื่นตระหนก ข้อเท็จจริงคือ แม้ข�้พเจ้�ได้รับทั้ง 

หมดที่อ�จจำ�เป็นต้องได้รับแล้ว แต่ข้�พเจ้�ไม่เคยได้รับสิ่งที่ข้�พเจ้�ค�ดหวัง”— 

หม�ยคว�มว่�แม้ข้�พเจ้�ได้รับก�รยืนยันแล้ว แต่ข�้พเจ้�ยังไม่ได้รับปร�กฏก�รณ์ 

พิเศษของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ “ข�้พเจ�้รู้สึกไม่พอใจ” ท่�นกล่�ว “ไม่ใช่สิ่งที่

ข้�พเจ้�ทำ�ลงไป แต่ไม่พอใจตนเอง ด้วยคว�มรู้สึกนั้นข้�พเจ้�จึงปลีกตัวในตอน

ชีวิตและก�รปฏิบัติศ�สนกิจของลอเรนโซ  สโนว์
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เย็นไปที่แห่งหนึ่งซึ่งข้�พเจ้�คุ้นเคยเพื่อถว�ยคว�มจงรักภักดีแด่พระเจ้�” ท่�น 

คุกเข่�สวดอ้อนวอนและได้รับคำ�ตอบของคำ�สวดอ้อนวอนทันที “นั่นจะไม่มีวัน 

ถูกลบไปจ�กคว�มทรงจำ�ของข�้พเจ้�ตร�บใดที่คว�มทรงจำ�ยังอยู่” ท่�นประก�ศ

ในเวล�ต่อม� “. . .  ข�้พเจ้�ได้รับคว�มรู้โดยสมบูรณ์ว�่มีพระผู้เป็นเจ้� ว่�พระเยซู 

ผู้สิ้นพระชนม์บนคัลว�รีทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ โจเซฟศ�สด�พย�กรณ์ 

ได้รับสิทธิอำ�น�จซึ่งท�่นประก�ศว่�มี คว�มพอใจและรัศมีภ�พของปร�กฏก�รณ์ 

นั้นไม่มีภ�ษ�ใดบรรย�ยได้! ข�้พเจ้�กลับที่พัก ข้�พเจ้�เป็นพย�นต่อช�วโลกได้

แล้วว่�ข้�พเจ้�รู้โดยคว�มรู้แน่ชัดว่�พระกิตติคุณของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้� 

ได้รับก�รฟื้นฟู โจเซฟเป็นศ�สด�พย�กรณ์ของพระผู้เป็นเจ้� ได้รับสิทธิอำ�น�จ

ให้พูดในพระน�มของพระองค์”16

ด้วยพลังที่ได้จ�กประสบก�รณ์นี้ ลอเรนโซจึงเตรียมตัวเป็นผู้สอนศ�สน� ดัง 

เอไลซ�พี่ส�วของท่�นกล่�ว ก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่�นนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยน

คว�มใฝ่ฝันและ “เปิดรับโลกใหม่ตรงหน�้เข�” เธอตั้งข้อสังเกต “แทนชื่อเสียง

ท�งทห�ร เวล�นี้เข�เข้�สู่สมรภูมิเพื่อชิงตำ�แหน่งผู้ชนะเลิศพร้อมกับกองทัพของ

สวรรค์”17

เผชิญการท้าทายเมื่อครั้งเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ลอเรนโซ สโนว์เริ่มก�รรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�ในรัฐโอไฮโอในฤดูใบไม้ผลิ  

ค.ศ. 1837 เหมือนก�รตัดสินใจเข้�ร่วมศ�สนจักร ก�รตัดสินใจรับใช้เป็นผู้สอน 

ศ�สน�เต็มเวล�เรียกร้องให้ท�่นเปลี่ยนทัศนะและแผนก�ร ท่�นเขียนในบันทึก 

ส่วนตัวว่� “ในปี ค.ศ. 1837 [ข�้พเจ�้] ทิ้งแนวคิดทั้งหมดที่ชื่นชอบ”18 ท่�นยกเลิก

แผนก�ร “ศึกษ�ศิลปะวรรณคดีโบร�ณ” ที่วิทย�ลัยท�งตะวันออกของสหรัฐ19 

ท่�นยอมเดินท�งโดยไม่มีกระเป๋�เงินหรือกระเป๋�สัมภ�ระ—อีกนัยหนึ่งคือ ไป 

โดยไม่มีเงิน อ�ศัยคว�มดีของผู้อ่ืนให้จัดห�อ�ห�รและท่ีพัก น่ีย�กเป็นพิเศษสำ�หรับ 

ท่�นเพร�ะในวัยเย�ว์ ท�่นรู้สึกเสมอว�่ต้องห�เลี้ยงตนเองโดยใช้เงินที่ได้จ�กก�ร 

ช่วยบิด�ทำ�ฟ�ร์มครอบครัว ท�่นกล่�วว่� “ข้�พเจ้�ไม่ชินกับก�รอ�ศัยอ�ห�ร 

หรือที่พักจ�กใคร ถ�้ข้�พเจ�้จะเดินท�งไกล บิด�ข้�พเจ้�ต้องแน่ใจว่�ข้�พเจ้�เริ่ม 

ทำ�ง�นเก็บเงินไว้ม�กพอจะเป็นค�่ใช้จ่�ย ตอนนี้ ก�รออกไปขออ�ห�รกินและขอ

ที่หลับที่นอนเป็นเรื่องที่ข้�พเจ้�หนักใจม�ก ต�่งกันม�กจ�กที่ข�้พเจ้�ได้รับก�ร

อบรมม�”20 ท�่น “ตั้งใจทำ�เช่นน้ัน” แต่เพียงเพร�ะท่�นได้รับ “คว�มรู้แน่ชัดว่�

ชีวิตและก�รปฏิบัติศ�สนกิจของลอเรนโซ  สโนว์
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พระผู้เป็นเจ้�ทรงเรียกร้อง”21

ลุงป้�น�้อ� ลูกพี่ลูกน้อง และมิตรสห�ยบ�งคนของเอ็ลเดอร์สโนว์เข้�ร่วมก�ร

ประชุมครั้งแรกๆ ที่ท�่นจัดสมัยเป็นผู้สอนศ�สน� ท่�นกล่�วขณะนึกถึงครั้งแรก

ที่ท่�นสั่งสอนว่� “ข้�พเจ้�อ�ยม�กตอนนั้น และ . . .  เป็นเรื่องย�กม�กสำ�หรับ 

ข้�พเจ้�ที่จะลุกขึ้นยืนสั่งสอนวงศ�คณ�ญ�ติและเพื่อนบ้�นที่เชิญม� ข�้พเจ้�จำ�ได้ 

ว�่ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนเกือบทั้งวันก่อนถึงคืนที่ข้�พเจ้�ต้องพูด ข�้พเจ้�ออกไป 

ต�มลำ�พังและทูลขอพระเจ�้ประท�นบ�งเรื่องให้พูด คุณป�้ข้�พเจ้�บอกหลังจ�ก 

นั้นว�่เธอแทบสั่นเมื่อเห็นข�้พเจ�้ลุกขึ้นพูด แต่ข�้พเจ้�อ้�ป�ก พูดอะไรไปบ้�ง

ข้�พเจ้�ไม่ทร�บ แต่คุณป้�บอกว่�ข้�พเจ�้พูดได้ดีประม�ณสี่สิบห�้น�ที”22 ท่�น 

เล�่ด้วยคว�มซ�บซึ้งใจว�่ “ข�้พเจ้�เชื่อและรู้สึกถึงคว�มเชื่อมั่นว่�พระวิญญ�ณ 

แห่งก�รดลใจกระตุ้นเตือนและประท�นก�รเปล่งเสียงแก่ข้�พเจ้� ข้�พเจ้�แสวงห� 

ด้วยก�รสวดอ้อนวอนและก�รอดอ�ห�ร—ข้�พเจ้�นอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์ 

เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์
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พระเจ้� โดยเรียกห�พระองค์ในก�รสวดอ้อนวอนอย่�งกระตือรือร้นให้ประท�น 

อำ�น�จและก�รดลใจของฐ�นะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ เมื่อข้�พเจ้�ยืนต่อหน้�ที่ประชุม  

แม้ไม่ทร�บจะพูดอะไร แต่ทันทีที่อ้�ป�กพูด พระวิญญ�ณบริสุทธิ์สถิตกับ

ข�้พเจ้�อย่�งแรงกล�้ ทำ�ให้คว�มคิดข้�พเจ�้เต็มไปด้วยแสงสว่�ง แนวคิดสำ�หรับ

ก�รสื่อส�รและภ�ษ�ที่เหม�ะจะแบ่งปัน”23 เมื่อถึงเวล�ที่ท่�นต้องไปจ�กเขตนั้น 

ท่�นให้บัพติศม�และยืนยันคุณลุง คุณป้� ลูกพี่ลูกน้องหล�ยคน รวมทั้งเพื่อนบ�ง

คน24

หลังจ�กแบ่งปันพระกิตติคุณกับครอบครัวและมิตรสห�ยแล้ว เอ็ลเดอร์สโนว์ 

ยังคงทำ�ง�นสอนศ�สน�ของท�่นต่อไปในเมืองใหญ่น้อยอีกหล�ยแห่ง โดยรับใช้

ประม�ณหนึ่งปี ท�่นร�ยง�นว่� “ขณะอยู่ในง�นเผยแผ่ครั้งนี้ ข้�พเจ้�เดินท�งไป

ยังที่ต่�งๆ ของรัฐโอไฮโอ และระหว�่งนั้นให้บัพติศม�หล�ยคนท่ียังคงซื่อสัตย์

ต่อคว�มจริง”25

ลอเรนโซ สโนว์อยู่บ้�นหลังจ�กง�นเผยแผ่ครั้งแรกนี้ไม่น�นก็รู้สึกปร�รถน� 

จะสั่งสอนพระกิตติคุณอีกครั้ง “วิญญ�ณของก�รเรียกเป็นผู้สอนศ�สน�บีบคั้น 

จิตใจข�้พเจ้�อย่�งหนัก” ท�่นกล่�ว “จนข้�พเจ้�อย�กเข้�ร่วมง�นดังกล่�วม�ก”26 

คร�วน้ีท่�นส่ังสอนพระกิตติคุณท่ีได้รับก�รฟ้ืนฟูในรัฐมิสซูรี เคนทักกี อิลลินอยส์ 

และอีกครั้งในโอไฮโอ

บ�งคนเป็นปฏิปักษ์ต่อเอ็ลเดอร์สโนว์และข่�วส�รที่ท่�นแบ่งปัน ตัวอย่�งเช่น 

ท่�นเล่�ประสบก�รณ์ที่มีในเคนทักกีเมื่อคนกลุ่มหนึ่งม�รวมกันในบ้�นของคน 

หนึ่งเพื่อฟังท่�นสั่งสอน หลังจ�กท่�นสั่งสอน ท�่นทร�บว่�บ�งคนมีแผนจะทำ� 

ร้�ยท่�นทันทีที่ท่�นออกม� ท�่นจำ�ได้ว่� “ท่�มกล�งก�รเบียดเสียดของฝูงชน”  

ในบ้�น ช�ยคนหน่ึง “บังเอิญเอ�มือม�สัมผัสกระเป๋�เส้ือคลุมข้�งหน่ึงของข้�พเจ้� 

ซ่ึงทำ�ให้เข�รู้สึกหว่ันกลัวข้ึนม�ทันที” เข�รู้สึกว่�มีของแข็งบ�งอย่�งอยู่ในกระเป๋� 

เส้ือคลุมของเอ็ลเดอร์สโนว์ เข�จึงเตือนเพ่ือนๆ ทันทีว่�ผู้สอนศ�สน�คนน้ีพกปืน 

เอ็ลเดอร์สโนว์เขียนในเวล�ต่อม�ว่� “นั่นพอแล้ว—คนที่ต้องก�รทำ�ผิดกฎหม�ย 

ยกเลิกแผนชั่วของพวกเข�” เอ็ลเดอร์สโนว์เขียนเพิ่มเติมด้วยคว�มขบขันว่� “สิ่ง 

ที่คิดว่�เป็นปืนซ่ึงทำ�ให้พวกเข�หว�ดกลัวและคุ้มครองข้�พเจ้�คือพระคัมภีร์ 

ไบเบิลฉบับกระเป๋�ของข้�พเจ้�น่ันเอง ของขวัญล้ำ�ค่�ท่ีข้�พเจ้�ได้จ�กผู้ประส�ทพร 

ที่รักยิ่ง ท่�นบิด�โจเซฟ สมิธ [ซีเนียร์]”27

คนอื่นๆ ต้อนรับเอ็ลเดอร์สโนว์และน้อมรับข�่วส�รที่ท่�นแบ่งปัน ในถิ่นฐ�น 
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แห่งหนึ่งของมิสซูรี ท�่นสอนห้�คนที่รับบัพติศม�กล�งฤดูหน�ว เอ็ลเดอร์สโนว์ 

และคนอื่นๆ ต้องตัดน้ำ�แข็งจ�กแม่น้ำ�เพื่อจะส�ม�รถประกอบศ�สนพิธีได้ แม้ 

อ�ก�ศจะหน�วเย็น แต่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสบ�งคน “ขึ้นม�จ�กน้ำ� ปรบมือ และ 

โห่ร้องสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้�”28

ง�นเผยแผ่สองครั้งแรกของเอ็ลเดอร์สโนว์อยู่ในช่วงเวล�ระหว่�งฤดูใบไม้ผลิ  

ค.ศ. 1837 ถึงพฤษภ�คม ค.ศ. 1840 บทคัดลอกจ�กจดหม�ยของท่�นบรรย�ย 

ก�รรับใช้พระเจ้�ครั้งนี้ว่� “ข�้พเจ�้ใช้ฤดูหน�วที่เหลือ [ของปี ค.ศ. 1838–1839]  

ไปกับก�รเดินท�งและก�รสั่งสอน . . .  ด้วยคว�มสำ�เร็จหล�ยรูปแบบ และก�ร 

ปฏิบัติ—บ�งครั้งด้วยกิริย�ท่�ท�งสุภ�พที่สุดและฟังด้วยคว�มสนใจเป็นอย่�งยิ่ง 

หล�ยครั้งถูกเหยียดหย�มอย�่งจ�บจ้วงไม่เกรงใจ แต่ไม่มีครั้งใดได้รับก�รปฏิบัติ 

เลวร้�ยกว่�พระเยซูผู้ที่ข�้พเจ้�แสดงตนว่�ติดต�มพระองค์”29 “เวล�นี้เมื่อข้�พเจ้� 

หวนนึกถึงเหตุก�รณ์ท่ีข้�พเจ้�ประสบ . . .  ข้�พเจ้�แปลกใจม�กและเร่ิมประหล�ด 

ใจ”30 “พระเจ้�ทรงอยู่กับข�้พเจ�้ ข้�พเจ�้ได้รับพรอย่�งยิ่งในก�รทำ�ง�นอันย�ก

ลำ�บ�กของข้�พเจ้�”31

งานเผยแผ่ในอังกฤษ

ต้นเดือนพฤษภ�คม ค.ศ. 1840 ลอเรนโซ สโนว์สมทบกับวิสุทธิชนในเมือง 

นอวู รัฐอิลลินอยส์ แต่ท�่นอยู่ที่นั่นไม่น�น ท่�นได้รับเรียกให้ข้�มมห�สมุทร 

แอตแลนติกไปรับใช้ง�นเผยแผ่ในประเทศอังกฤษ ท่�นออกจ�กนอวูในเดือน 

เดียวกัน ก่อนออกเดินท�งท่�นใช้เวล�ไปเยี่ยมครอบครัวบ�งครอบครัวของอัคร

ส�วกเก้�คนที่รับใช้ในอังกฤษอยู่แล้ว

เมื่อท่�นไปเยี่ยมครอบครัวของบริคัม ยังก์ ท�่นเห็นว่�กระท่อมไม้ซุงของพวก 

เข�ไม่มีวัสดุอุดช่องระหว่�งไม้ซุง ทำ�ให้พวกเข�ต้อง “ถูกลมและพ�ยุ” ซิสเตอร์ 

ยังเหนื่อยเพร�ะเธอเพิ่งกลับจ�กไปห�วัวนมของครอบครัว แต่ห�ไม่พบ แม้จะอยู่

ในสภ�วก�รณ์ที่ย�กลำ�บ�ก แต่เธอบอกเอ็ลเดอร์สโนว์ว�่ “คุณเห็นสถ�นก�รณ์

ของดิฉัน แต่บอกเข� [ส�มีของดิฉัน] ว�่อย่�กังวลใจ หรืออย�่ห่วงดิฉันเลย— 

ดิฉันปร�รถน�ให้เข�ยังคงอยู่ในสน�มเผยแผ่จนกว่�จะได้รับก�รปลดอย่�งสม

เกียรติ” “สภ�พอัตคัดขัดสนและย�กจนข้นแค้น” ของซิสเตอร์ยังก์ทำ�ให้เอ็ลเดอร์ 

สโนว์ต้องก�รช่วย “ข้�พเจ้�มีเงินเพียงเล็กน้อย—ไม่พอพ�ข้�พเจ้�ไปสน�มเผยแผ่ 

ได้หนึ่งในสิบของระยะท�ง อีกทั้งไม่มีท�งจะได้เงินส่วนที่เหลือ ตอนนั้นก็ใกล้ 
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ค่ำ�แล้ว ข้�พเจ�้ดึงเงินส่วนหนึ่งออกจ�กกระเป๋�ให้เธอ . . .  แต่เธอไม่ยอมรับ ขณะ 

ข้�พเจ้�พย�ย�มยัดเยียดให้เธอ และเธอยืนกร�นปฏิเสธ—เงินก็ตกลงบนพ้ืน ส่วน 

หนึ่งคงมีจุดประสงค์ อีกส่วนคงด้วยเหตุบังเอิญ เงินกลิ้งเข้�ไปในช่องระหว�่ง 

แผ่นไม้กระด�น ซ่ึงทำ�ให้ก�รถกเถียงยุติ ขณะกล่�วล�เธอข้�พเจ้�บอกให้เธอหยิบ 

เงินนั้นออกม�เมื่อมีเวล�ว่�ง”32

จ�กอิลลินอยส์ เอ็ลเดอร์สโนว์เดินท�งไปนิวยอร์ก ที่นั่นท่�นลงเรือข้�มมห�- 

สมุทรแอตแลนติก ในก�รเดินท�งข้�มทะเล 42 วัน พ�ยุร้�ยส�มลูกกระหน่ำ� 

เรือ ท�่มกล�งเพื่อนผู้โดยส�รที่กำ�ลังร้องไห้และหว�ดกลัว เอ็ลเดอร์สโนว์ยังคง 

สงบนิ่ง โดยว�งใจว่�พระผู้เป็นเจ�้จะทรงคุ้มครองท่�น เมื่อเรือเทียบท่�ที่เมือง

ลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ใจของเอ็ลเดอร์สโนว์ “เปี่ยมด้วยคว�มกตัญญูสูงสุด

ต่อพระองค์ผู้ทรงปกปักรักษ�และทรงสนับสนุนคนที่พระองค์ทรงเรียกและ

ทรงส่งออกไปเป็นผู้ปฏิบัติศ�สนกิจแห่งคว�มรอดต่อประช�ช�ติของแผ่นดิน

โลก”33

หลังจ�กรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�ในอังกฤษได้ประม�ณสี่เดือน เอ็ลเดอร์สโนว์ 

ได้รับคว�มรับผิดชอบเพิ่มเติม ท�่นได้รับมอบหม�ยให้รับใช้เป็นประธ�นของ 

ลอนดอน คอนเฟเรนซ์ ก�รเรียกคล�้ยกับประธ�นท้องถิ่นในปัจจุบัน ท่�นยังคง 

สั่งสอนพระกิตติคุณ และดูแลง�นของผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต เช่น ประธ�นส�ข�ใน

เขตนั้นด้วย ขณะรับใช้ในตำ�แหน่งผู้นำ� ท่�นร�ยง�นบ่อยครั้งต่อเอ็ลเดอร์พ�ร์ลีย์ 

พี. แพรทท์สม�ชิกโควรัมอัครส�วกสิบสองและประธ�นคณะเผยแผ่ ท่�นเขียน 

เล่�ว่�คนจำ�นวนม�ก “ซักถ�มหนท�งแห่งคว�มรอด” ห้องสำ�หรับก�รประชุม 

วันอ�ทิตย์ “มีคนเต็มจนล้น” และเกี่ยวกับ “คว�มยินดีของก�รให้บัพติศม� [ผู้ 

เปล่ียนใจเล่ือมใส] เข้�ม�ในคอกของพระเจ้�และพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์” 

ท่�นกล่�วด้วยคว�มกระตือรือร้นและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับง�นนี้ว่� “แม้จะ

แวดล้อมไปด้วยคว�มชั่วร้�ยรุนแรงทุกรูปแบบ แต่ไซอันเริ่มออกม� และข้�พเจ้�

ว�งใจว่� อีกไม่น�นจะเป็นตะเกียงส่องสว่�งในเมืองนี้”34

ลอนดอน คอนเฟเรนซ์เติบโตอย�่งยิ่งสมัยเอ็ลเดอร์สโนว์เป็นประธ�น ถึงแม้ 

เอ็ลเดอร์สโนว์จะชื่นชมยินดีในคว�มสำ�เร็จดังกล่�ว แต่ท�่นต้องต่อสู้กับคว�ม 

รับผิดชอบของก�รเป็นผู้นำ�ด้วย ในจดหม�ยถึงเอ็ลเดอร์ฮีเบอร์  ซี. คิมบัลล์แห่ง 

โควรัมอัครส�วกสิบสอง ท่�นยอมรับว่�ก�รท้�ท�ยเหล่�น้ีนำ�ท่�นให้ “ดำ�เนินก�ร 

จัดก�รต่�งจ�กวิธีที่ท่�นเคยทำ�”35 ท่�นบอกเอ็ลเดอร์คิมบัลล์ว่� “ท่�นกับเอ็ลเดอร์ 
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[วิลฟอร์ด] วูดรัฟฟ์บอกว�่นั่นจะเป็นโรงเรียนแห่งประสบก�รณ์ ซึ่งเป็นจริงม� 

แล้ว . . .  ตั้งแต่ผมม�ที่นี่มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอย�่งต่อเนื่องในบรรด�วิสุทธิชน อย�่ง 

หน่ึงเกิดข้ึนไม่ทันไรอีกอย่�งก็เกิดต�ม” ท่�นแบ่งปันคว�มจริงว่�ท่�นเรียนรู้คว�ม 

รับผิดชอบใหม่ของท่�นอย่�งรวดเร็ว “ข้�พเจ้�ไม่ส�ม�รถเผชิญคว�มยุ่งย�กได ้

[เว้นแต่] พระผู้เป็นเจ้�จะทรงช่วยข้�พเจ�้อย่�งม�ก”36 ท�่นแสดงคว�มรู้สึกคล้�ย 

กันในจดหม�ยที่เขียนถึงเอ็ลเดอร์จอร์จ  เอ. สมิธแห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง 

ว่� “ผมไม่ได้ทำ�แม้แต่น้อย พระผู้เป็นเจ้�ต่�งห�กที่ทำ� อย�่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เต็ม 

ที่ในประสบก�รณ์ของผมขณะพย�ย�มขย�ยหน้�ที่ผู้สอนในอิสร�เอลคือ ตัวผม

ไม่รู้ทั้งไม่ส�ม�รถทำ�สิ่งใดได้ ผมเห็นอย�่งชัดเจนเช่นกันว่�ไม่มีวิสุทธิชนคนใด 

รุ่งเรืองได้ยกเว้นเข�จะเชื่อฟังคำ�สั่งสอนและคำ�แนะนำ�ของคนที่พระเจ้�ทรงว�ง

ไว้ให้เป็นประธ�นในศ�สนจักร ผมเชื่อมั่นว�่ตร�บใดที่ผมรักษ�กฎของพระองค์ 

พระเจ้�พระผู้เป็นเจ้�จะทรงค้ำ�จุนและสนับสนุนผมในหน้�ที่ของผม . . .  ขณะที่ 

ผมดำ�เนินด้วยคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระองค์ พระองค์ย่อมประ- 

ท�นพลังคว�มส�ม�รถให้ผมแนะนำ�ด้วยคว�มชอบธรรมและวิญญ�ณแห่งก�ร

เปิดเผย”37

นอกจ�กจะส่ังสอนพระกิตติคุณและรับใช้เป็นประธ�นลอนดอน คอนเฟเรนซ์ 

แล้ว เอ็ลเดอร์สโนว์ยังได้เขียนหนังสือเล่มเล็กท�งศ�สน� หรือจุลส�รด้วย เพื่อ 

ช่วยผู้สอนศ�สน�อธิบ�ยพระกิตติคุณท่ีได้รับก�รฟ้ืนฟู หนังสือเล่มน้ีเรียกว่� The  

Only Way to Be Saved, ต่อม�แปลเป็นหล�ยภ�ษ�และใช้ตลอดครึ่งที่สองของ

ศตวรรษที่ 19

เอ็ลเดอร์สโนว์รับใช้ในอังกฤษจนถึงเดือนมกร�คม ค.ศ. 1843 ก่อนออกจ�ก 

ประเทศนี้ ท่�นทำ�ง�นมอบหม�ยอย�่งหนึ่งที่ได้รับจ�กประธ�นบริคัม ยังก์ ตรง 

ช่องว่�งริมหน้�ๆ หนึ่งในบันทึกส่วนตัวของท่�น ท�่นเขียนถึงง�นมอบหม�ยนี้ 

เพียงว่� “ถว�ยพระคัมภีร์มอรมอนสองเล่มแด่พระร�ชินีวิกตอเรียและเจ้�ช�ย 

อัลเบิร์ตต�มคำ�ขอของประธ�นบี. ยังก์”38

เม่ือเอ็ลเดอร์สโนว์ออกจ�กอังกฤษ ท่�นนำ�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยช�วอังกฤษกลุ่ม 

หนึ่งอพยพไปนอวู ท่�นเขียนในบันทึกส่วนตัวดังนี้ “ข้�พเจ้�ดูแลรับผิดชอบกลุ่ม 

คนสองร้อยห�้สิบคน หล�ยคนเป็นเพื่อนสนิทที่เข้�ม�ในพันธสัญญ�ภ�ยใต้ก�ร 

บริห�รง�นของข้�พเจ้� สถ�นก�รณ์ที่ข้�พเจ้�อยู่เวล�นี้ขณะข้�มมห�สมุทรอีก 

ครั้งและแวดล้อมไปด้วยเหล่�มิตรสห�ยเป็นสถ�นก�รณ์ที่น่�อิจฉ�ม�กเมื่อเทียบ
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กับสองปีครึ่งที่ผ�่นม�เมื่อข�้พเจ�้เดินท�งคนเดียว”39 ประสบก�รณ์ของเอ็ลเดอร์ 

สโนว์บนเรือ Swanton แสดงให้เห็นทักษะก�รเป็นผู้นำ�และศรัทธ�ที่ท่�นมีต่อ 

พระผู้เป็นเจ�้ เรื่องร�วต่อไปนี้นำ�ม�จ�กบันทึกส่วนตัวของท่�น

“ข้�พเจ้�เรียก [วิสุทธิชน] ม�รวมกันและทุกคนเห็นพ้องให้แบ่งพวกเข�ออก 

เป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย โดยแต่งตั้งเจ�้หน้�ที่ซึ่งเหม�ะสมจะดูแลแต่ละกลุ่ม  

และตั้งกฎปกครองทั้งคณะ ข�้พเจ้�พบว�่มีมห�ปุโรหิตหล�ยคน และเอ็ลเดอร์

ประม�ณส�มสิบคนอยู่ในหมู่พวกเร� โดยรู้คว�มปร�รถน�ต�มธรรมช�ติที่เอ็ล- 

เดอร์หล�ยคนมีเพ่ือทำ�บ�งอย่�งแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งโดยก�รทำ�เช่นนั้นจะทำ�ให้ 

พวกเข�โดดเด่นขึ้นม�บ้�ง และถ้�ทำ�วิธีหนึ่งไม่ได้ก็ต้องทำ�อีกวิธีหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ 

ข�้พเจ้�จึงเห็นว่�ปลอดภัยกว�่ถ้�จะกำ�หนดวิธีปฏิบัติด้วยตนเอง ข้�พเจ้�จึงแต่ง 

ตั้งคนม�กเท่�ที่จะม�กได้ให้ดำ�รงตำ�แหน่งหนึ่งหรือไม่ก็อีกตำ�แหน่งหนึ่งและ 

ทำ�ให้พวกเข�ทุกคนมีคว�มรับผิดชอบ ตลอดสัปด�ห์ทั้งคณะชุมนุมกันทุกเย็น 

วิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกหล�ยคนอพยพจ�กยุโรปม�สมทบกับ 
วิสุทธิชนในสหรัฐอเมริก�

ชีวิตและก�รปฏิบัติศ�สนกิจของลอเรนโซ  สโนว์
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[เพ่ือ] สวดอ้อนวอน เร�ส่ังสอนสัปด�ห์ละสองคร้ัง ประชุมวันอ�ทิตย์และรับส่วน 

ศีลระลึก

“กัปตันเรือของเร� ผู้ที่ข�้พเจ�้ประสงค์จะสร�้งคว�มเป็นเพื่อนด้วย ดูห่�งเหิน 

ม�กและสงวนท่�ที . . .  ข�้พเจ้�รับรู้ได้ไม่ย�กว่�เข�คิดอคติต่อเร�—เร�ออกทะเล 

ม�ประม�ณสองสัปด�ห์เมื่อเหตุก�รณ์ต่อไปนี้อุบัติขึ้น ซึ่งในระหว่�งนั้นไม่ม ี

เหตุก�รณ์ใดสำ�คัญม�กไปกว่�ที่เกิดขึ้นต�มปกติกล�งทะเล 

“ลูกน้องของกัปตันเรือซึ่งเป็นหนุ่มเยอรมันประสบอุบัติเหตุที่คุกค�มชีวิตเข�  

เข�เป็นช�ยหนุ่มที่สุขุม เยือกเย็น มีศีลธรรมม�ก เคยเดินท�งกับกัปตันม�แล้ว 

หล�ยคร้ัง ด้วยเหตุน้ีกัปตัน เจ้�หน้�ท่ี และลูกเรือจึงรักใคร่ชอบพอเข�ม�ก วิสุทธิชน 

ผูกพันกับเข�ม�กเช่นกัน เพร�ะฉะนั้นคว�มต�ยที่อ�จเกิดขึ้น . . .  จึงทำ�ให้ทุก

คนบนเรือเศร้�โศกเสียใจเป็นอย�่งยิ่ง

“เข�มีเลือดออกที่ป�ก ต�มม�ด้วยก�รเกร็งอย่�งรุนแรงและชัก ในที่สุด หลัง 

จ�กพย�ย�มเยียวย�อยู่หล�ยวิธีแต่ไร้ผล ทุกคนจึงเลิกหวังว�่เข�จะมีชีวิต ก่อนเข้� 

นอนกัปตันขอให้ลูกเรือเข�้ไปล�เข�ทีละคน ซึ่งทุกคนทำ�โดยไม่ค�ดหวังแม้แต่ 

น้อยว่�จะได้เห็นเข�ยังมีชีวิตอยู่ตอนเช�้วันรุ่งขึ้น หล�ยคนน้ำ�ต�คลอขณะกลับ

ออกม�จ�กห้องของเข�

“ซิสเตอร์ม�ร์ติน [วิสุทธิชนยุคสุดท�้ยคนหนึ่งบนเรือ] นั่งอยู่ข้�งเตียงเข�คน 

เดียวขณะบอกเข�ว่�เธอประสงค์ให้เรียกข้�พเจ้�ม�ให้พรเข�และเข�อ�จจะห�ยได้ 

เข�ยินดีให้ทำ�เช่นน้ัน ข้�พเจ้�นอนหลับอยู่บนท่ีนอนขณะมีคนม�ส่งข่�ว ตอนน้ัน 

ประม�ณเที่ยงคืน ข้�พเจ�้ลุกขึ้นทันทีและเดินไปที่ห้องของเข� [และ] ระหว่�ง 

ท�งก็พบต้นหนคนแรกที่เพิ่งไปพบเข� ทันทีที่เดินผ่�นข้�พเจ้� เข�พบบร�เดอร์ 

สเตนส์และบอกว่�คุณสโนว์กำ�ลังจะไปว�งมือให้ลูกน้องคนนั้น ‘แต่’ เข�กล่�ว  

(ด้วยน้ำ�เสียงเศร�้สร้อย) ‘เปล�่ประโยชน์ พ่อหนุ่มที่น่�สงส�รคงจะจบชีวิตแล้ว 

ละ’ ‘โอ้’ เอ็ลเดอร์สเตนส์กล�่ว “พระเจ�้ทรงส�ม�รถทำ�ให้เข�ห�ยได้โดยก�ร

ว�งมือนะครับ’ ‘. . .   คุณคิดอย�่งนั้นหรือ’ ลูกเรือคนนั้นถ�มกลับด้วยใจใสซื่อ

บริสุทธิ์

“ขณะเดินไปต�มท�งข้�พเจ้�พบกัปตันที่ประตูห้อง ดูเหมือนเข�ร้องไห้ม� 

น�น ‘ผมดีใจที่คุณม� คุณสโนว์’ เข�กล่�ว ‘คงไม่มีประโยชน์แล้ว เพร�ะอีกไม่ 

น�นเข�จะต้องต�ย’ ข�้พเจ้�ก้�วเข้�ไปในห้องและลงนั่งข้�งเตียง เข�ห�ยใจสั้น 

ชีวิตและก�รปฏิบัติศ�สนกิจของลอเรนโซ  สโนว์
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ม�ก ดูเหมือนกำ�ลังจะสิ้นลมห�ยใจ เข�พูดไม่ดัง แต่แสดงคว�มปร�รถน� [ว่�]  

ข้�พเจ้�ควรให้พรเข� ปร�กฏว่�เข�มีภรรย�และลูกสองคนอยู่ในเมืองฮัมบูร์ก 

เยอรมนี ซึ่งต้องพึ่งเข�ให้เลี้ยงดู ดูเหมือนเข�จะเป็นห่วงครอบครัวม�ก

“ข้�พเจ้�ว�งมือบนศีรษะเข� พอให้พรเสร็จเข�ก็ลุกขึ้นในท่�นั่ง ตบมือ พล�ง 

โห่ร้องสรรเสริญพระเจ้�ท่ีทรงรักษ�เข� ไม่น�นหลังจ�กน้ันเข�ก็ลุกจ�กเตียง [และ] 

ออกจ�กห้องเดินไปบนด�ดฟ้�เรือ

“เช้�วันรุ่งขึ้นทุกคนประหล�ดใจที่เห็นลูกน้องคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ และแปลก 

ใจที่เห็นเข�ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ได้ต�มปกติ ลูกเรือทุกคนยืนยันว่�นั่นคือป�ฏิห�ริย์  

วิสุทธิชนรู้ว่�นั่นคือป�ฏิห�ริย์ พวกเข�ชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้� กัปตัน 

เชื่อมั่นและรู้สึกขอบคุณอย�่งสุดซึ้ง จิตใจเข�ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจเร�นับแต่ 

น้ันเป็นต้นม� เข�ให้สิทธิและสิทธิพิเศษทุกอย่�งเท่�ท่ีเข�จะส�ม�รถให้เร�ได้ และ 

ใส่ใจดูแลคว�มสะดวกสบ�ยของเร�อยู่เสมอ เข้�ร่วมก�รประชุมทั้งหมดของเร�  

บนเรือ Swanton ช�ยคนหนึ่งได้รับบ�ดเจ็บส�หัสและห�ยเป็นปกติทันท ี
หลังจ�กก�รให้พรของเอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์
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16

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � � � � �

ซื้อและอ่�นหนังสือของร� พวกต้นหนทำ�เช่นเดียวกัน เมื่อข้�พเจ้�จ�กพวกเข�

ที่นิวออร์ลีนส์ [รัฐลุยเซียน�] พวกเข�ให้สัญญ�ว่�จะรับบัพติศม� ข้�พเจ้�ได้รับ

จดหม�ยประม�ณหนึ่งปีให้หลังจ�กหัวหน�้ต้นหนแจ้งว�่พวกเข� . . .  ได้ทำ�ต�ม

สัญญ�แล้ว กัปตันประก�ศเจตจำ�นงเช่นกันว่�เข�จะรับพระกิตติคุณในอน�คต

อันใกล้และอยู่กับวิสุทธิชน ลูกน้องคนนั้นรับบัพติศม�เมื่อเร�ม�ถึงนิวออร์ลีนส์ 

และตอนจ�กกันเข�มอบพระคัมภีร์ไบเบิลให้ข้�พเจ้�เป็นของขวัญ ซ่ึงข้�พเจ้�เก็บ 

ไว้จนถึงทุกวันนี้”40

เอ็ลเดอร์สโนว์เขียนดังนี้ “ลูกเรือหล�ยคนร้องไห้เมื่อเร�จ�กกันครั้งสุดท้�ย 

บนเรือ Swanton คว�มจริงแล้วพวกเร�ทุกคนมีคว�มรู้สึกซ�บซึ้งม�ก”41 จ�ก 

นิวออร์ลีนส์ เอ็ลเดอร์สโนว์กับเพ่ือนวิสุทธิชนลงเรือข้�มฟ�กและเดินท�งไปต�ม 

แม่น้ำ�มิสซิสซิปปี พวกท�่นม�ถึงนอวูเมื่อวันที่ 12 เมษ�ยน ค.ศ. 1843

อุทิศตนเพื่องานของพระเจ้าต่อไป

หลังจ�กรับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�เต็มเวล�เกือบเจ็ดปี ลอเรนโซ สโนว์เห็น 

โอก�สก�รรับใช้ของท่�นเปลี่ยนไปชั่วคร�ว ในฤดูหน�ว ค.ศ. 1843–1844 คณะ 

กรรมก�รของโรงเรียนในท้องถิ่นเสนอง�นให้ท่�นเป็นครู ท่�นยอมรับข้อเสนอ 

แม้จะรู้ว่�นักเรียนจำ�นวนม�ก “กระหย่ิมย้ิมย่องท่ีตนส�ม�รถจ�บจ้วงครูและทำ�ให้ 

โรงเรียนเสียห�ยได้” ท่�นตัดสินใจว่�วิธีทำ�ให้นักเรียนเค�รพท่�นคือท่�นต้อง

เค�รพพวกเข� เอไลซ�พี่ส�วท่�นเล่�ว่� “เข�พูดกับเด็กผู้ช�ยเหล่�นั้นประหนึ่ง 

พวกเข�เป็นสุภ�พบุรุษที่น่�นับถือที่สุด . . .  เข�พย�ย�มม�กเป็นพิเศษเพื่อทำ�ให้ 

เด็กๆ เหล�่นั้นประทับใจกับคว�มรู้สึกสนใจที่เข�มีให้” คว�มปร�รถน� “จะช่วย 

พวกเข�ให้ก้�วหน้�ในก�รศึกษ� . . .  ในวิธีนี้ ด้วยคว�มอ่อนโยนและก�รชักชวน 

คว�มรู้สึกของพวกเข�จึงผ่อนคล�ย—เข�ได้คว�มเชื่อมั่นจ�กเด็กเหล่�นั้น ด้วย

คว�มอดทนและทุ่มเทอย่�งต่อเนื่อง คนหย�บค�ยก้�วร้�วเปลี่ยนเป็นนักเรียนที่

สุภ�พเรียบร้อย และก่อนปิดเทอมไม่น�น ด้วยคว�มก้�วหน้�อย่�งนึกไม่ถึง พวก

เข�มีนิสัยกลับไปรักเรียน”42

คริสต์ศักร�ช 1844 ท่�นได้รับง�นมอบหม�ยใหม่ในศ�สนจักร ท่�นได้รับแต่ง 

ตั้งให้เดินท�งไปโอไฮโอและดูแลก�รรณรงค์เลือกโจเซฟ สมิธเป็นประธ�น�ธิบด ี

ของสหรัฐ ท่�นศ�สด�พย�กรณ์ผิดหวังกับวิธีที่รัฐบ�ลสหรัฐปฏิบัติต่อวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้�ย ท่�นได้เขียนบอกผู้สมัครคนปัจจุบันท่ีจะเข้�ชิงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี 
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ให้พิจ�รณ�เจตคติของตนต่อศ�สนจักร เพร�ะไม่พอใจคำ�ตอบของพวกเข�ท่�น

จึงตัดสินใจเข้�ชิงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีด้วยตนเอง

โควรัมอัครส�วกสิบสองแต่งตั้งลอเรนโซ สโนว์และคนอื่นๆ ให้ “ก่อตั้งองค์ 

กรก�รเมืองทั่วรัฐโอไฮโอเพื่อส่งเสริมโจเซฟเป็นประธ�น�ธิบดี”43 ในก�รทำ�เช่น

นั้น พวกท่�นทำ�ให้คนทั่วไปรู้ว่�วิสุทธิชนถูกละเมิดสิทธิ์พื้นฐ�น ลอเรนโซกล่�ว

ว่�ท่�นมี “เวล�ที่น่�สนใจม�ก”44 บ�งคนต่อต�้นก�รลงสมัครของท่�นศ�สด� 

พย�กรณ์อย�่งรุนแรง ขณะที่หล�ยคนเชื่อว่�โจเซฟ สมิธจะนำ�ประเทศไปสู่คว�ม

สำ�เร็จและคว�มรุ่งเรือง

“ท�่มกล�งคว�มเห็นต่�งกันสุดขั้วนี้” ลอเรนโซ สโนว์จำ�ได้ “ข้�พเจ้�หยุด 

ดำ�เนินก�รทันทีเม่ือได้รับร�ยง�นจ�กแหล่งข่�วที่เช่ือถือได้เกี่ยวกับก�รสังห�ร

ท่�นศ�สด�พย�กรณ์และไฮรัมพี่ช�ยของท่�น”45 ท่�นกลับไปนอวู “ด้วยคว�ม

สลดใจ”46

แม้ในช่วงเวล�นี้ของคว�มเศร�้สลด วิสุทธิชนก็ยังทำ�ง�นอย่�งขยันหมั่นเพียร 

เพื่อสร้�งเสริมอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ�้ ดังลอเรนโซตั้งข้อสังเกตในเวล�ต่อ 

ม�ว่� “ภ�ยใต้ก�รนำ�ท�งของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ อ�ณ�จักรก�้วไปข้�งหน้�”47 

พวกเข�ยังคงสั่งสอนพระกิตติคุณ ให้กำ�ลังใจกัน และช่วยกันสร�้งพระวิห�รใน

เมืองของพวกเข�จนเสร็จ

เมื่อลอเรนโซ สโนว์ม�รวมกับวิสุทธิชนในนอวู ท�่นตั้งใจว�่จะไม่แต่งง�น  

โดยเลือกอุทิศชีวิตเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณแทน เอไลซ�พี่ส�วท่�นตั้งข้อสังเกต 

ในเวล�ต่อม�ว่� “ก�รอุทิศเวล�ของเข� พรสวรรค์ของเข� และทั้งหมดเพื่อก�ร 

ปฏิบัติศ�สนกิจเป็นคว�มปร�รถน�ท่ีดึงดูดคว�มสนใจท้ังหมดของเข�” ท่�นรู้สึก 

ว�่ชีวิตครอบครัวจะ “ลดประโยชน์ของท�่น” ในง�นของพระเจ้�48

ทัศนะของลอเรนโซเกี่ยวกับก�รแต่งง�นและครอบครัวเริ่มเปลี่ยนในปี  

ค.ศ. 1843 เมื่อท่�นพูดคุยต�มลำ�พังกับศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธริมฝั่งแม่น้ำ� 

มิสซิสซิปปี ท่�นศ�สด�พย�กรณ์เป็นพย�นถึงก�รเปิดเผยที่ท่�นได้รับเกี่ยวกับ 

ก�รแต่งภรรย�หล�ยคน ท�่นบอกลอเรนโซว�่ “พระเจ้�จะทรงเปิดท�งให้คุณ 

ยอมรับและเช่ือฟังกฎของก�รแต่งง�นซีเลสเชียล”49 เน่ืองด้วยคำ�แนะน้ี ลอเรนโซ 

เริ่มเข้�ใจว่�ก�รแต่งง�นเป็นพระบัญช�จ�กพระเจ้�และเป็นส่วนที่ข�ดไม่ได้ใน

แผนแห่งคว�มสุขของพระบิด�บนสวรรค์
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คริสต์ศักร�ช 1845 ลอเรนโซ สโนว์เข้�สู่ก�รแต่งภรรย�หล�ยคน ดังปฏิบัติ 

ในศ�สนจักรเวล�นั้น โดยแต่งง�นกับช�ร์ลอตต์ สไควร์ส และแมรีย์ อด�ลีน  

ก็อดด�ร์ด ต่อม�ท่�นได้รับก�รผนึกกับสตรีอีกหล�ยคน ก�รอุทิศตนให้ภรรย�

และบุตรธิด�กล�ยเป็นส่วนหนึ่งในก�รอุทิศตนของท�่นเพื่อง�นของพระเจ้�

วิสุทธิชนยังคงสร�้งเสริมอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�ในนอวู แต่ก�รข่มเหง 

มีอยู่เนืองๆ เช่นกัน ในเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1846 ในคว�มหน�วเย็นของฤดู 

ลอเรนโซ สโนว์รับใช้เป็นหัวหน�้คณะผู้บุกเบิกที่ม�ถึงหุบเข�ซอลท์เลค 
ในปีคริสต์ศักร�ช 1848
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หน�ว กลุ่มคนร้�ยบังคับพวกเข�ให้ทิ้งบ�้นเรือนและพระวิห�ร พวกเข�เริ่มก�ร

เดินท�งอันย�วน�นไปตะวันตกสู่บ้�นหลังใหม่

ช่วยวิสุทธิชนมารวมกันในหุบเขาซอลท์เลค

ถึงแม้ลอเรนโซ สโนว์และครอบครัวท�่นจะออกจ�กนอวูพร้อมวิสุทธิชนคน 

อื่นๆ แต่พวกท�่นไม่ได้ม�ถึงหุบเข�ซอลท์เลคจนเลยหนึ่งปีไปแล้วหลังจ�กผู้บุก 

เบิกกลุ่มแรกม�ถึง เช่นเดียวกับผู้บุกเบิกวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยสมัยเริ่มแรกส่วน 

ใหญ่ พวกท่�นตั้งถิ่นฐ�นชั่วคร�วตลอดท�ง ลอเรนโซกับครอบครัวพักช่วงสั้นๆ  

ที่ถิ่นฐ�นไอโอว�ชื่อก�ร์เดนโกรฟซึ่งพวกท่�นสร้�งกระท่อมไม้ซุงให้วิสุทธิชน

ที่จะต�มม� จ�กที่นั่นพวกท่�นย้�ยไปถิ่นฐ�นแห่งหนึ่งเรียกว่�เข�ปิสก�ห์ อยู่ใน

ไอโอว�เช่นกัน

ในเข�ปิสก�ห์ ลอเรนโซทำ�ง�นกับครอบครัวของท่�นและวิสุทธิชนคนอื่นๆ  

โดยจัดห�ต�มคว�มต้องก�รของตนและคว�มต้องก�รของคนที่จะต�มม� 

ระหว่�งท�งไปหุบเข�ซอลท์เลค พวกท�่นสร้�งบ้�นไม้ซุง แม้กระทั่งหว่�นและ

ปลูกพืช โดยรู้ว่�คนอื่นจะได้เก็บเกี่ยว เวล�ช่วงหนึ่งในเข�ปิสก�ห์ ลอเรนโซได้ 

รับเรียกให้ควบคุมดูแลก�รตั้งถิ่นฐ�น ขณะที่คว�มเศร้�โศกเสียใจ คว�มเจ็บป่วย  

และคว�มต�ยรังคว�นผู้คน รวมทั้งครอบครัวของท�่นเอง ท่�นทำ�ง�นอย่�งขยัน

หมั่นเพียรเพื่อช่วยให้ผู้คนพบคว�มหวัง ให้กำ�ลังใจกัน และยังคงเชื่อฟังพระ

บัญญัติของพระเจ�้50

ในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1848 ประธ�นบริคัม ยังก์แนะนำ�ลอเรนโซ สโนว์ให้ออก

จ�กเข�ปิสก�ห์เดินท�งไปหุบเข�ซอลท์เลค ลอเรนโซได้รับตำ�แหน่งผู้นำ�อีกครั้ง  

คร�วนี้เป็นหัวหน้�คณะผู้บุกเบิก คณะต่�งๆ ม�ถึงหุบเข�ซอลท์เลคในเดือน 

กันย�ยน ค.ศ. 1848

การรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง

วันที่ 12 กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1849 ลอเรนโซ สโนว์ได้รับข�่วส�รว่�ท่�นต้องไป 

เข้�ร่วมก�รประชุมของโควรัมอัครส�วกสิบสอง ท่�นหยุดทำ�สิ่งที่กำ�ลังทำ�อยู ่

ทันทีและไปก�รประชุมซึ่งเริ่มแล้ว ระหว�่งท�ง ท่�นสงสัยว่�เหตุใดท่�นจึงถูก 

เรียกม�อยู่ต่อหน้�โควรัมอัครส�วกสิบสอง ท�่นฉงน—ท่�นถูกกล่�วห�ว่�ทำ�ผิด 

อย่�งนั้นหรือ โดยรู้ว�่ท่�นซื่อสัตย์ในก�รทำ�หน้�ที่ของท่�น ท่�นจึงไม่กังวล แต่ 
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ท่�นนึกไม่ออกว่�อะไรกำ�ลังจะเกิดขึ้น เมื่อท่�นม�ถึง ท่�นแปลกใจที่ทร�บว่� 

ท่�นได้รับเรียกให้รับใช้เป็นสม�ชิกของโควรัมนั้น ในก�รประชุมเดียวกัน ท่�น

และอีกส�มคน—เอ็ลเดอร์ช�ร์ลส์  ซี. ริช เอ็ลเดอร์แฟรงคลิน  ดี. ริช�ร์ดส์ และ

เอ็ลเดอร์เอรัสตัส สโนว์ ญ�ติห�่งๆ—ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครส�วก51

ก�รแต่งตั้งลอเรนโซ สโนว์เป็นอัครส�วกหม�ยถึงชีวิตที่เหลือของท่�น ก�ร

เรียกให้เป็นหนึ่งใน “พย�นพิเศษถึงพระน�มของพระคริสต์” (คพ. 107:23) ส่ง

ผลต่อทุกอย่�งที่ท่�นทำ� ต่อม�ท่�นแสดงคว�มรู้สึกเกี่ยวกับคว�มรับผิดชอบส่วน

บุคคลของอัครส�วกดังนี้

“หนึ่ง อัครส�วกต้องครอบครองคว�มรู้จ�กเบื้องบน โดยก�รเปิดเผยจ�กพระ

ผู้เป็นเจ้�ว่�พระเยซูทรงพระชนม์—พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�

ผู้ทรงพระชนม์

“สอง เข�ต้องได้รับมอบอำ�น�จจ�กเบื้องบนให้สัญญ�พระวิญญ�ณบริสุทธิ์  

หลักธรรมจ�กเบื้องบนที่เปิดเผยเรื่องของพระผู้เป็นเจ้� โดยทำ�ให้พระประสงค์

และจุดประสงค์ของพระองค์เป็นที่รู้ นำ�ไปสู่คว�มจริงทั้งมวล และแสดงให้เห็น

สิ่งที่จะเกิดขึ้น ดังพระผู้ช่วยให้รอดทรงประก�ศไว้

“ส�ม เข�ได้รับมอบอำ�น�จจ�กพระผู้เป็นเจ้�ให้ปฏิบัติศ�สนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของ

พระกิตติคุณ ซึ่งได้รับก�รยืนยันกับแต่ละบุคคลโดยประจักษ์พย�นจ�กเบื้องบน 

หล�ยพันคนที่กำ�ลังอยู่ในหุบเข�เหล่�นี้ผู้รับศ�สนพิธีเหล่�นั้นผ่�นก�รปฏิบัติ

ของข้�พเจ้�ล้วนเป็นพย�นที่มีชีวิตยืนยันคว�มจริงของคำ�กล่�วนี้”52

นอกจ�กคว�มรับผิดชอบส่วนบุคคลในก�รเรียกของท่�นแล้ว เอ็ลเดอร์สโนว์ 

ยังมีคว�มเชื่อมั่นในก�รเป็นสม�ชิกโควรัมอัครส�วกสิบสองเช่นกัน “เร� อัคร- 

ส�วกสิบสอง ต้ังใจแน่วแน่ว่�จะปล่อยว�งทุกอย่�งท่ีจะดึงคว�มสนใจของเร�ออก 

จ�กเส้นท�งแห่งหน้�ที่ เพื่อเร�จะเป็นหนึ่งเดียวเฉกเช่นฝ่�ยประธ�น [สูงสุด]  

เป็นหนึ่งเดียว และผูกมัดกันโดยหลักธรรมแห่งคว�มรักที่ผูกมัดพระบุตรของ 

พระผู้เป็นเจ้�กับพระบิด�”53

เนื่องด้วยคว�มเข้�ใจในก�รเรียกส่วนตัวของท่�นและพันธกิจของโควรัมอัคร

ส�วกสิบสอง เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์จึงอุทิศชีวิตเพื่อช่วยสร�้งเสริมอ�ณ�จักร

ของพระผู้เป็นเจ้�บนแผ่นดินโลก ท่�นตอบรับก�รเรียกให้รับใช้ในหล�ยๆ ด้�น

และในหล�ยๆ แห่ง
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คณะเผยแผ่อิต�ลี

ในช่วงก�รประชุมใหญ่ส�มัญเดือนตุล�คม ค.ศ. 1849 เอ็ลเดอร์สโนว์ได้รับ 

เรียกให้ตั้งคณะเผยแผ่ในอิต�ลี ถึงแม้ไม่คุ้นเคยกับแผ่นดิน วัฒนธรรม และภ�ษ� 

ของประเทศนั้น แต่ท่�นรับก�รเรียกโดยไม่ลังเล ไม่ถึงสองสัปด�ห์หลังก�ร 

ประชุมใหญ่ ท่�นพร้อมจะไป โดยทำ�สุดคว�มส�ม�รถเพื่อจัดเตรียมคว�มช่วย

เหลือให้ภรรย�และบุตรธิด�ระหว่�งที่ท่�นไม่อยู่

ขณะท่�นและผู้สอนศ�สน�คนอื่นๆ เดินท�งไปตะวันออกของสหรัฐที่ซึ่ง 

พวกท�่นจะลงเรือข�้มมห�สมุทรแอตแลนติก ท�่นกลับคิดถึงครอบครัวและคน

ที่ท่�นจะรับใช้ในไม่ช้� ในจดหม�ยถึงเอไลซ�พี่ส�ว ท่�นเขียนว่� “คว�มรู้สึกขัด 

แย้งกันหล�ยอย�่งครอบงำ�จิตใจผม . . .  เร�กำ�ลังรีบออกห่�งจ�กแม่เหล็กอันทรง 

พลัง—บ้�น! ม�กขึ้นเรื่อยๆ แต่เร�รู้ว่�ง�นที่เร�มีส่วนร่วมจะนำ�แสงสว่�งไป 

ให้คนที่นั่งอยู่ในคว�มมืด ในหุบเข�เง�มัจจุร�ช ใจเร�อิ่มเอิบด้วยคว�มรัก และ

น้ำ�ต�เร�เหือดห�ย”54

เอ็ลเดอร์สโนว์กับเพื่อนร่วมท�งของท�่นม�ถึงเมืองเจนัว อิต�ลี พวกท่�นได้ 

เห็นว่�ง�นของพระเจ้�จะเจริญก้�วหน้�อย่�งช้�ๆ เอ็ลเดอร์สโนว์เขียนว่� “ข้�พเจ้� 

เป็นคนแปลกหน้�คนเดียวในเมืองใหญ่นี้ ห�่งจ�กครอบครัวที่ข�้พเจ้�รักแปดพัน 

ไมล์ แวดล้อมไปด้วยผู้คนที่ข�้พเจ้�ไม่คุ้นกับลักษณะท่�ท�งและนิสัยประหล�ด 

ของพวกเข� ข้�พเจ้�ม�เพ่ือทำ�ให้คว�มคิดของพวกเข�สว่�ง และสอนหลักธรรม 

แห่งคว�มชอบธรรมแก่พวกเข� แต่ข้�พเจ้�ไม่เห็นหนท�งก�รทำ�ให้บรรลุวัตถุ 

ประสงค์ดังกล่�ว มืดไปหมดทุกด�้น” เกี่ยวกับ “คว�มเขล� . . .  คว�มชั่ว คว�ม 

มืดมิด และคว�มเชื่อท�งไสยศ�สตร์” ของผู้คนที่ท�่นได้รับเรียกให้รับใช้ ท�่น 

เขียนว่� “ข�้พเจ�้ทูลขอพระบิด�บนสวรรค์ให้ทอดพระเนตรคนเหล่�นี้ด้วยพระ 

เมตต� ข้�แต่พระเจ้� ขอให้พวกเข�เป็นคนที่พระองค์ทรงสงส�ร เพื่อพวกเข�จะ 

ไม่พิน�ศสิ้น โปรดให้อภัยบ�ปของพวกเข� ขอให้ข�้พระองค์เป็นที่รู้จักในหมู่ 

พวกเข� เพื่อพวกเข�จะรู้จักพระองค์ และรู้ว่�พระองค์ทรงส่งข�้พระองค์ม�สถ� 

ปน�อ�ณ�จักรของพระองค์ . . .  พระองค์มิได้มีคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อส่ง 

ข้�พระองค์ไปห�บ้�งหรือ โปรดนำ�ข�้พระองค์ไปห�คนนั้น และพระน�มของ 

พระองค์จะมีรัศมีภ�พผ�่นพระเยซูพระบุตรของพระองค์”55

เอ็ลเดอร์สโนว์พบ “คนที่พระองค์ทรงเลือก” เหล่�นี้ในกลุ่มคนท่ีเรียกว่�ช�ว 

วัลเดนเซส ช�ววัลเดนเซสอ�ศัยอยู่ในหุบเข�ในเขตปีดมอนต์ ท�งภ�คใต้ของ 
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ช�ยแดนอิต�ลี-สวิตเซอร์แลนด์และท�งภ�คตะวันออกของช�ยแดนอิต�ลี- 

ฝรั่งเศส บรรพชนของพวกเข�ถูกข่มเหงและถูกไล่จ�กที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพร�ะ

เชื่อในสิทธิอำ�น�จของอัครส�วกสมัยโบร�ณและต้องก�รทำ�ต�มคำ�สอนของ

เหล่�อัครส�วกแทนที่จะเข้�ร่วมศ�สน�ในสมัยนั้น

ในจดหม�ยถึงประธ�นบริคัม ยังก์ เอ็ลเดอร์สโนว์เขียนว�่ช�ววัลเดนเซสทน 

ทุกข์ม�หล�ยยุคหล�ยสมัยจ�ก “คว�มมืดและคว�มโหดร้�ย” และ “ยืนหยัดไม่

หวั่นไหว เกือบจะเหมือนหินที่ถูกคลื่นซัดในมห�สมุทรที่มีมรสุม” แต่ก่อนที่ผู้

สอนศ�สน�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยม�ถึงอิต�ลีเล็กน้อย ช�ววัลเดนเซสเริ่มมีคว�ม

สุขกับ “ช่วงเวล�สงบยิ่ง” และดูเหมือนพวกเข�จะมีเสรีภ�พท�งศ�สน�ม�กกว่�

ใครๆ ในอิต�ลี “ด้วยเหตุนี้” ท�่นตั้งข้อสังเกต” หนท�งจึงเปิดเพียงช่วงสั้นๆ ก่อน

ก�รมอบหม�ยง�นเผยแผ่ ไม่มีส่วนใดของอิต�ลีปกครองโดยกฎหม�ยที่อำ�นวย

ประโยชน์เช่นนั้น”

โดยต้องก�รรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ เอ็ลเดอร์สโนว์จึงไปห้องสมุดเพื่อห� 

หนังสือเกี่ยวกับพวกเข�ม�อ่�น ท่�นเล่�ว่� “บรรณ�รักษ์ที่ท่�นยืมหนังสือบอก 

ท�่นว่�เข�มีง�นประเภทที่ข้�พเจ้�ต้องก�ร แต่เพิ่งมีคนยืมไป เข�พูดไม่ทันจบ

ประโยคก็มีสตรีคนหนึ่งเดินเข้�ม�พร้อมหนังสือ ‘โอ้’ เข�พูด ‘นี่เป็นสภ�วก�รณ์

ที่ไม่ธรรมด�เลย สุภ�พบุรุษท�่นนี้เพิ่งจะถ�มห�หนังสือเล่มนั้น’ ไม่น�นข้�พเจ้�

ก็มั่นใจว่�คนกลุ่มนี้มีค่�ควรได้รับก�รประก�ศพระกิตติคุณครั้งแรกในอิต�ลี”56

เอ็ลเดอร์สโนว์กับเพ่ือนร่วมท�งปร�รถน�จะส่ังสอนพระกิตติคุณในเขตปีดมอนต์ 

แต่พวกท่�นรู้สึกว่�ควรดำ�เนินก�รอย่�งระมัดระวัง โดยปลูกฝังมิตรภ�พและแสดง 

ให้ผู้คนเห็นว่�พวกท่�นไว้ใจได้ เมื่อพวกท่�นรู้สึกว่�ได้สร�้งคว�มสัมพันธ์อันดี 

กับคนเหล่�นี้แล้ว พวกท�่นจึงปีนขึ้นไปบนเข�ใกล้เคียง ร้องเพลง “สรรเสริญ 

พระผู้เป็นเจ้�แห่งสวรรค์” และถว�ยก�รสวดอ้อนวอนอุทิศแผ่นดินอิต�ลีเพื่อ 

ง�นเผยแผ่ศ�สน� พวกท�่นแสดงก�รอุทิศตนต่อง�นด้วย เอ็ลเดอร์สโนว์ให้พร 

ฐ�นะปุโรหิตแก่เพ่ือนร่วมง�นของท่�นเพ่ือช่วยหน้�ที่รับผิดชอบของพวกเข�  

โดยได้แรงบันด�ลใจจ�กประสบก�รณ์บนภูเข� เอ็ลเดอร์สโนว์จึงเรียกจุดนั้นว่� 

เม�ท์บริคัม57

แม้หลังจ�กประสบก�รณ์นี้ ผ่�นไปเกือบสองเดือนก่อนจะมีบ�งคนแสดง 

คว�มปร�รถน�อย�กจะเข้�ร่วมศ�สนจักร วันที่ 27 ตุล�คม ค.ศ. 1850 ผู้สอน 

ศ�สน�ปล�บปลื้มยินดีที่สุดท้�ยก็ได้เห็นบัพติศม�และก�รยืนยันครั้งแรกใน
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อิต�ลี58 เอ็ลเดอร์สโนว์ร�ยง�นในเวล�ต่อม�ว่� “ง�นที่นี่ช้�และน่�เบื่อ . . .  แต่

กระนั้น ศ�สนจักรก็ได้รับก�รสถ�ปน� ต้นไม้ปลูกไว้แล้วและกำ�ลังขย�ยร�ก”59

คืนหนึ่งเอ็ลเดอร์สโนว์ฝันเห็นสิ่งที่ช่วยให้ท่�นเข้�ใจลักษณะง�นเผยแผ่ของ 

ท่�นในอิต�ลี ในฝันนั้นท่�นกำ�ลังตกปล�กับเพื่อนๆ “เร�ดีใจที่เห็นปล�สวยตัว

ใหญ่อยู่บนผิวน้ำ�ทั่วไปเป็นวงกว้�ง” ท�่นกล่�ว “เร�เห็นคนม�กม�ยกำ�ลังทอดแห

และเหวี่ยงส�ยเบ็ด แต่ดูเหมือนพวกเข�ทุกคนนั่งอยู่กับที่ส่วนพวกเร�เปลี่ยนที ่

ตลอด ขณะผ่�นคนหนึ่ง ข้�พเจ้�พบปล�ตัวหนึ่งติดตะขอเบ็ดของข�้พเจ้� และ 

คิดว่�น่ันอ�จจะทำ�ให้ช�ยคนน้ีเสียคว�มรู้สึกก็ได้ท่ีปล�ติดเบ็ดข้�พเจ้�เหมือนแย่ง 

ม�จ�กมือเข� แต่กระนั้นเร�ก็ยังเปลี่ยนที่เรื่อยๆ จนม�ถึงฝั่ง ข้�พเจ้�ดึงส�ยเบ็ด 

แปลกใจไม่น้อยและอ�ยม�กกับปล�ตัวเล็กนิดเดียวที่ตกได้ ข้�พเจ้�คิดว่�แปลก

ม�ก ในหมู่ปล�จำ�นวนม�กม�ยมห�ศ�ลที่ดูตัวใหญ่กว�่นี้ ข้�พเจ้�กลับตกได้แต่ 

ปล�ตัวเล็ก แต่คว�มผิดหวังอันตรธ�นห�ยไปสิ้นเมื่อข้�พเจ้�ค้นพบว่�คุณภ�พ

ของปล�ต่�งห�กที่มีลักษณะพิเศษม�ก”60

คว�มฝันของเอ็ลเดอร์สโนว์เป็นก�รพย�กรณ์ ท่�นไม่ได้เห็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

จำ�นวนม�กในอิต�ลี และดังผู้สอนศ�สน�อีกคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตในเวล�ต่อม� 

ว่�คนที่ยอมรับพระกิตติคุณ “ไม่ใช่คนร่ำ�รวยและคนสูงศักดิ์”61 อย่�งไรก็ดี  

เอ็ลเดอร์สโนว์กับเพ่ือนร่วมง�นของท่�นต่�งป็นเคร่ืองมือในพระหัตถ์ของพระเจ้� 

เพ่ือนำ�คนดีและซ่ือสัตย์เข้�ในอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้� คนท่ีแสดงคว�มซ�บซ้ึง 

ใจที่พวกเข�ได้ “เริ่มเดินในเส้นท�งของชีวิตใหม่และไม่สิ้นสุด”62 และเนื่องด้วย

ก�รเป็นผู้นำ�ของเอ็ลเดอร์สโนว์ พระคัมภีร์มอรมอนจึงได้รับก�รแปลเป็นภ�ษ�

อิต�ลี

เกือบหนึ่งศตวรรษครึ่งต่อม� อัครส�วกอีกท่�นหนึ่ง เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. เฟ�สท์  

พูดเกี่ยวกับช�ยหญิงที่เข้�ร่วมศ�สนจักรเนื่องด้วยก�รทำ�ง�นของเอ็ลเดอร์สโนว์ 

กับเพื่อนร่วมง�นของท�่นว่� “บ�งคนอยู่ในคณะรถล�กกลุ่มแรกๆ ที่ม�ถึงหุบ 

เข�ซอลท์เลค . . .  ผู้สืบตระกูลหล�ยคนของพวกเข�ดูแลสวนองุ่นของศ�สนจักร 

ที่เพิ่งได้รับก�รฟ้ืนฟูและปัจจุบันกำ�ลังทำ�คุณประโยชน์อันล้ำ�เลิศต่อศ�สนจักร 

ทั่วโลก โดยเชื่อเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเข�ว่�เหล่�อัครส�วกถือกุญแจที่

ไม่มีวันขึ้นสนิม”63

สร้�งเสริมศ�สนจักร

ต่อม�เอ็ลเดอร์สโนว์รับใช้ง�นเผยแผ่อีกหล�ยครั้ง โดยขย�ยก�รเรียกของท�่น 
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ในฐ�นะสม�ชิกโควรัมอัครส�วกสิบสองเพื่อทำ�ง�น “ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของ 

ฝ่�ยประธ�น [สูงสุด] ของศ�สนจักร . . .  เพื่อสร�้งเสริมศ�สนจักร และว�ง

ระเบียบกิจจ�นุกิจทั้งหมดให้เหมือนกันในประช�ช�ติทั้งปวง” (คพ. 107:33)

คริสต์ศักร�ช 1853 ประธ�นบริคัม ยังก์เรียกลอเรนโซ สโนว์ให้นำ�ครอบครัว 

กลุ่มหนึ่งไปตั้งถิ่นฐ�นท�งภ�คเหนือของเทศมณฑลบ็อกซ์เอ็ลเดอร์ ยูท�ห์ ที่พัก 

ที่มีอยู่เล็กม�ก ไม่มีก�รจัดระเบียบ และโงนเงน เอ็ลเดอร์สโนว์ออกไปทำ�ง�น 

ทันที โดยจัดระเบียบผู้คนต�มหลักธรรมของกฎแห่งก�รอุทิศถว�ยดังศ�สด� 

พย�กรณ์โจเซฟ สมิธสอน ผู้คนสร�้งเมืองที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งเอ็ลเดอร์สโนว์ตั้ง 

ชื่อว่�บริคัมซิตี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธ�นยังก์ ช�วเมืองช่วยกันทำ�ง�นและสนับ- 

สนุนกัน สร้�งระบบโรงเรียน โรงง�น ระบบชลประท�น องค์กรก�รค้� และ 

แม้กระทั่งสม�คมมหรสพ ถึงแม้พวกเข�ไม่ได้ดำ�เนินชีวิตครบถ้วนต�มกฎแห่ง

ก�รอุทิศถว�ย แต่พวกเข�ให้หลักธรรมดังกล่�วนำ�ท�ง และแสดงให้เห็นว่�ชุมชน 

จะประสบผลสำ�เร็จได้ด้วยคว�มร่วมมือและคว�มขยันขันแข็ง “ไม่มีคนเกียจคร้�น 

ในบริคัมซิตี้” เลสลีบุตรส�วของประธ�นสโนว์เขียน “เป็นช่วงเวล�ของคว�ม 

แข็งขันและคว�มรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นซ่ึงไม่อ�จเทียบได้กับช่วงเวล�ใดในประวัติ- 

ศ�สตร์ของก�รตั้งถิ่นฐ�นใดๆ ในประเทศ”64

เอ็ลเดอร์สโนว์กับครอบครัวอ�ศัยอยู่ในบริคัมซิตี้หล�ยปี ท่�นควบคุมดูแล 

วิสุทธิชนที่นั่น โดยจ�กไปรับใช้ง�นเผยแผ่ช่วงสั้นๆ เป็นครั้งคร�ว คริสต์ศักร�ช 

1864 ท่�นไปน�นประม�ณส�มเดือน โดยรับใช้ง�นเผยแผ่ช่วงสั้นที่หมู่เก�ะ

ฮ�ว�ย ท่�นไปกับเอ็ลเดอร์เอสร�  แทฟท์ เบ็นสันผู้เป็นสม�ชิกโควรัมอัครส�วก

สิบสองเช่นกัน และเอ็ลเดอร์โจเซฟ  เอฟ. สมิธ กับเอ็ลเดอร์วิลเลียม  ดับเบิลยู. 

คลัฟฟ์65 คริสต์ศักร�ช 1872–1873 เอ็ลเดอร์สโนว์และคนอื่นๆ ติดต�มประธ�น

จอร์จ  เอ. สมิธที่ปรึกษ�ที่หนึ่งในฝ่�ยประธ�นสูงสุดในก�รตระเวนเก้�เดือนทั่ว

ภูมิภ�คต่�งๆ ของยุโรปและตะวันออกกล�ง รวมทั้งไปเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ ์

ด้วย พวกท่�นไปต�มคำ�ขอของประธ�นบริคัม ยังก์ผู้หวังว่�อิทธิพลอันชอบธรรม 

ของพวกท่�นจะช่วยเตรียมประเทศอื่นๆ ให้พร้อมรับพระกิตติคุณที่ได้รับก�ร 

ฟื้นฟู66 คริสต์ศักร�ช 1885 เอ็ลเดอร์สโนว์ได้รับเรียกให้ไปเยือนช�วอเมริกัน 

อินเดียนหล�ยกลุ่มท�งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐและรัฐไวโอมิง ท่�นตั้ง 

คณะเผยแผ่ที่นั่นและจัดระเบียบผู้นำ�ศ�สนจักรตั้งแต่เดือนสิงห�คมถึงปล�ย 

เดือนตุล�คมเพื่อช่วยคนที่ได้รับบัพติศม�และก�รยืนยันแล้ว
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ง�นพระวิห�ร

ประธ�นฮีเบอร์  เจ. แกรนท์ประธ�นศ�สนจักรคนที่เจ็ดตั้งข้อสังเกตว�่ประ- 

ธ�นลอเรนโซ สโนว์ “อุทิศชีวิตหล�ยปีเพื่อทำ�ง�นในพระวิห�ร”67 คว�มรักง�น 

พระวิห�รเริ่มต้นในก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใสช่วงแรกๆ ของประธ�นสโนว์และลึก 

ซึ้งขึ้นในช่วงที่ท่�นรับใช้เป็นอัครส�วก ท่�นเข้�ร่วมก�รประชุมในพระวิห�ร

เคิร์ทแลนด์หลังจ�กรับบัพติศม�และก�รยืนยันได้ไม่น�น ต่อม�ท่�นยอมรับก�ร 

เรียกอย่�งกระตือรือร้นให้รวบรวมเงินบริจ�คสร้�งพระวิห�รในนอวู ทันทีท่ีสร้�ง 

พระวิห�รนอวูเสร็จ ท�่นรับใช้เป็นเจ้�หน้�ที่ที่นั่นโดยช่วยให้วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 

ได้รับศ�สนพิธีเอ็นด�วเม้นท์และก�รผนึกก่อนอพยพไปตะวันตก คว�มรับผิดชอบ 

ของท่�นในพระวิห�รดำ�เนินต่อไปและขย�ยวงกว้�งเมื่อท่�นได้รับเรียกให้รับใช้ 

เป็นอัครส�วก ท่�นพูด ณ พิธีอุทิศในพระวิห�รโลแกน ยูท�ห์ หลังจ�กประธ�น 

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์อุทิศพระวิห�รแมนไท ยูท�ห์ ประธ�นสโนว์อ่�นคำ�สวดอ้อนวอน 

อุทิศในภ�คต่�งๆ ของวันต่อๆ ม� เมื่อว�งศิล�ยอดบนยอดสูงสุดของพระวิห�ร

ซอลท์เลค ท่�นนำ�ผู้เข้�ร่วมประชุมกลุ่มใหญ่โห่ร้องโฮซันน� หลังจ�กอุทิศพระ 

วิห�รซอลท์เลคท�่นรับใช้เป็นประธ�นพระวิห�รคนแรกที่นั่น

ในวันเกิดปีที่ 80 ของประธ�นสโนว์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกล่�วสรรเสริญ 

รองเท้�บูท รองเท้� บังเหียน และหมวกทำ�ในอ�ค�รหลังนี้ที่บริคัมซิตี้ ยูท�ห์
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ดังนี้ “ในช่วงบั้นปล�ยของชีวิต [ท�่น] ยังคงมีง�นยุ่งและเอ�จริงเอ�จังในอุดม- 

ก�รณ์อันย่ิงใหญ่ซ่ึงท่�นสละชีวิตช่วงแรกให้ ท่�นยังคงทำ�ง�นอันรุ่งโรจน์ในบริเวณ 

ศักดิ์สิทธิ์ของพระวิห�ร ง�นซึ่งท่�นและเหล่�มิตรสห�ยอุทิศถว�ยตนเอง—ง�น

ที่มีคว�มสำ�คัญอย�่งลึกซึ้งต่อโลกนี้ที่ทุกข์ทรม�นเพร�ะบ�ปและคว�มต�ย”68

ปฏิบัติและให้พรเป็นร�ยบุคคล

ขณะประธ�นสโนว์เดินท�งจ�กท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงโดยสอนคนกลุ่มใหญ่หล�ย 

กลุ่ม ท�่นใช้เวล�ปฏิบัติศ�สนกิจเป็นร�ยบุคคลและครอบครัว ตัวอย่�งเช่น ใน 

เดือนมีน�คม ค.ศ. 1891 เมื่อท�่นรับใช้เป็นประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง  

ท่�นกำ�ลังพูดที่ก�รประชุมใหญ่ในบริคัมซิตี้ ระหว�่งปร�ศรัย มีคนนำ�จดหม�ย

สั้นๆ ม�ว�งบนแท่นพูด ผู้เห็นเหตุก�รณ์คนหนึ่งกล่�วว่�ท่�น “หยุดพูด อ่�น

จดหม�ยนั้น แล้วอธิบ�ยต่อวิสุทธิชนว่�เป็นจดหม�ยขอให้ไปเยี่ยมคนบ�งคนที่

กำ�ลังเศร�้โศกเสียใจอย�่งสุดซึ้ง” ท�่นขอตัวและก้�วลงจ�กแท่นพูด

จดหม�ยสั้นๆ นั้นม�จ�กคนหนึ่งที่อยู่ในบริคัมซิตี้ชื่อเจคอบ เจนเซ็น บอกว�่ 

เอลล�ลูกส�วของเจคอบเสียชีวิตวันนั้นหลังจ�กป่วยเป็นไข้อีดำ�อีแดงม�น�น 

หล�ยสัปด�ห์ บร�เดอร์เจนเซ็นเขียนจดหม�ยเพียงเพื่อแจ้งข่�วก�รเสียชีวิตให ้

ประธ�นสโนว์ทร�บและขอให้ท่�นจัดพิธีศพ แต่ประธ�นสโนว์ไปเย่ียมครอบครัว 

น้ีทันที แม้จะต้องตัดคำ�พูดให้ส้ันลงและออกจ�กก�รประชุมท่ีท่�นควบคุม ก่อน 

ประธ�นสโนว์จะออกจ�กก�รประชุม ท่�นขอให้รัดเจอร์ คลอว์สันผู้เป็นประธ�น 

สเตคบ็อกซ์เอ็ลเดอร์ขณะนั้นไปกับท�่นด้วย

เจคอบ เจนเซ็นเล่�เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประธ�นสโนว์กับประธ�นคลอว์สัน

ม�ถึงบ้�นของเข� ดังนี้

“หลังจ�กยืนอยู่ข้�งเตียงของเอลล�หนึ่งหรือสองน�ที ประธ�นสโนว์ถ�มว่� 

เร�มีน้ำ�มันที่ทำ�ให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วอยู่ในบ�้นหรือไม่ ข�้พเจ้�แปลกใจม�ก แต่บอก

ท�่นว่�มีและหยิบม�ให้ท่�น ท่�นยื่นขวดน้ำ�มันให้บร�เดอร์คลอว์สันและขอให้

เข�เจิมเอลล� จ�กนั้น [ประธ�นสโนว์] จึงกล่�วยืนยันก�รเจิม

“ในระหว่�งก�รปฏิบัติและให้พร ข�้พเจ้�ประทับใจเป็นพิเศษกับคำ�พูดบ�งคำ�

ที่ท�่นใช้และจำ�ได้แม่นยำ�จนถึงเดี๋ยวนี้ ท่�นกล่�วว่� ‘เอลล�ที่รัก ข�้พเจ้�สั่งท่�น

ในพระน�มของพระเจ�้พระเยซูคริสต์ จงกลับม�และมีชีวิต พันธกิจของท�่นยัง

ไม่สิ้นสุด ท�่นจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติพันธกิจอันสำ�คัญยิ่ง’
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“ท่�นกล่�วว่�เธอจะยังมีชีวิตอยู่เพ่ือเล้ียงดูครอบครัวใหญ่และเป็นผู้ปลอบโยน 

บิด�ม�รด�และมิตรสห�ย ข้�พเจ้�จำ�คำ�พูดเหล่�นี้ได้ดี . . .

“. . . หลังจ�กประธ�นสโนว์ให้พรจบ ท่�นหันม�ท�งภรรย�ข้�พเจ้�และพูด 

ว่� ‘อย่�เศร�้โศกเสียใจอีกเลยนะ ทุกอย�่งจะดี บร�เดอร์คลอว์สันกับผมมีง�น 

ยุ่งและต้องไป เร�อยู่ไม่ได้ แต่คุณต้องอดทนรอ อย่�เศร้�โศก เพร�ะทุกอย่�งจะ

ดี’ . . .

“เอลล�ยังอยู่ในสภ�พนี้น�นกว่�หนึ่งช่ัวโมงหลังจ�กประธ�นสโนว์ปฏิบัติ 

และให้พรเธอ หรือน�นกว่�ส�มชั่วโมงหลังจ�กเธอเสียชีวิต ข�้พเจ้�กับม�รด� 

ของเธอเฝ้�อยู่ข�้งเตียงตอนที่เธอลืมต� เธอมองไปรอบๆ ห้อง เห็นเร�นั่งอยู่ที่นั่น  

แต่ยังมองห�ใครบ�งคน และสิ่งแรกที่เธอพูดคือ ‘ท�่นอยู่ไหน ท่�นอยู่ไหน’ เร� 

ถ�มว่� “ใครหรือลูก ใครที่ไหน’ ‘บร�เดอร์สโนว์ไงคะ’ เธอตอบ ‘ท�่นเรียกหนู

กลับม�’ ”69

เม่ือเอลล�อยู่ในโลกวิญญ�ณ เธอรู้สึกสงบและมีคว�มสุขม�กจนไม่อย�กกลับ 

แต่เธอเช่ือฟังเสียงของประธ�นสโนว์ นับจ�กวันน้ันเธอปลอบโยนสม�ชิกครอบ- 

ครัวและมิตรสห�ยโดยช่วยให้พวกเข�เข้�ใจว่�พวกเข�ไม่ต้องเศร้�โศกเพร�ะคน 

ที่พวกเข�รักต�ยจ�ก70 ต่อม�เธอแต่งง�น มีบุตรธิด�แปดคน และรับใช้อย�่ง 

ซื่อสัตย์ในก�รเรียกต�่งๆ ของศ�สนจักร71

นำาศาสนจักรในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้  

และผู้เปิดเผยของพระเจ้า

วันที่ 2 กันย�ยน ค.ศ. 1898 ประธ�นวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ถึงแก่กรรมหลังจ�ก 

รับใช้เป็นประธ�นศ�สนจักรได้เก�้ปีกว่� ประธ�นลอเรนโซ สโนว์ผู้รับใช้เป็น 

ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสองเวล�นั้นอยู่ในบริคัมซิตี้เมื่อทร�บข่�วนี้ ท่�น 

ข้ึนรถไฟไปซอลท์เลคซิต้ีทันทีท่ีทำ�ได้ โดยรู้ว่�คว�มรับผิดชอบของก�รนำ�ศ�สน- 

จักรเวล�นี้ตกอยู่กับโควรัมอัครส�วกสิบสอง

โดยรู้สึกไม่คู่ควรแต่พร้อมจะทำ�ต�มพระประสงค์ของพระเจ�้ ท่�นจึงไปพระ 

วิห�รซอลท์เลคและสวดอ้อนวอน ในก�รตอบคำ�สวดอ้อนวอนของท่�น พระเจ้� 

ได้เสด็จม�เยือนท่�นด้วยพระองค์เอง ต่อม�ประธ�นสโนว์เป็นพย�นว่�ท่�น “เห็น 

พระผู้ช่วยให้รอดจริงๆ . . .  ในพระวิห�ร และสนทน�กับพระองค์ตรงหน�้” 

พระเจ้�รับสั่งกับท�่นให้ดำ�เนินก�รจัดตั้งฝ่�ยประธ�นสูงสุดชุดใหม่ทันที ไม่ต้อง 
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รออย่�งที่เคยทำ�เมื่อครั้งประธ�นศ�สนจักรคนก่อนๆ ถึงแก่กรรม72 ประธ�น 

สโนว์ได้รับก�รสนับสนุนโดยโควรัมอัครส�วกสิบสองให้เป็นประธ�นศ�สนจักร 

เมื่อวันที่ 13 กันย�ยน ค.ศ. 1898 หลังจ�กนั้นท่�นเริ่มรับใช้เป็นประธ�น ท่�นได้

รับก�รสนับสนุนโดยสม�ชิกศ�สนจักรเมื่อวันที่ 9 ตุล�คม รับก�รว�งมือมอบ

หน�้ที่เป็นประธ�นศ�สนจักรคนที่ห้�เมื่อวันที่ 10 ตุล�คม

แบบอย่�งของประธ�นสโนว์และก�รเปิดเผยที่ท่�นได้รับทำ�ให้วิสุทธิชนยุค 

สุดท้�ยรู้ว่�ท�่นเป็นศ�สด�พย�กรณ์ของพวกเข� ผู้นับถือศ�สน�อื่นเค�รพท่�น

เช่นกันในฐ�นะคนของพระผู้เป็นเจ้�อย่�งแท้จริง

ก�รปฏิสัมพันธ์กับวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

ประธ�นสโนว์เป็นประธ�นที่ก�รประชุมใหญ่สเตคบ่อยคร้ังเมื่อท่�นเป็น 

ประธ�นศ�สนจักร ขณะประชุมกับวิสุทธิชนท่�นแสดงคว�มรักคว�มเค�รพพวก 

ฝ�่ยประธ�นสูงสุดและโควรัมอัครส�วกสิบสองในปี ค.ศ. 1898  
แถวบนจ�กซ้�ยไปขว�: แอนธัน เอช. ลันด์, จอห์น ดับเบิลยู. เทย์เลอร์, จอห์น เฮนรีย์ 

สมิธ, ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์, บริคัม ยังก์ จูเนียร์, จอร์จ ทีสเดล, รัดเจอร์ คลอว์สัน,  
ม�ร์ริเนอร์ ดับเบิลยู. เมอร์ริลล์ แถวกล�ง: ฟร�นซิส เอ็ม. ไลแมน,  

จอร์จ คิว. แคนนอน, ลอเรนโซ สโนว์, โจเซฟ เอฟ. สมิธ, แฟรงคลิน ดี.  
ริช�ร์ดส์ แถวล่�ง: มัทธีอัส เอฟ. ค�วลีย์, อับร�ฮัม โอ. วูดรัฟฟ์
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เข� คำ�พูดและก�รกระทำ�ของท�่นแสดงให้เห็นว่�แม้จะยอมรับคว�มศักดิ์สิทธิ ์

ของก�รเรียกของท�่น แต่ท่�นไม่ว�งตัวเหนือคนที่ท่�นรับใช้

ในก�รประชุมใหญ่สเตคครั้งหนึ่ง ประธ�นสโนว์เข้�ร่วมภ�คพิเศษสำ�หรับ 

เด็กในสเตค เด็กๆ ได้รับเชิญให้ยืนเรียงแถวอย่�งเป็นระเบียบเพื่อพวกเข�จะ 

เดินเข�้ไปห�ศ�สด�พย�กรณ์ทีละคนและจับมือกับท่�น ก่อนทำ�เช่นนั้นท่�นยืน 

พูดว่� “เมื่อพวกหนูจับมือกับข�้พเจ�้ ข้�พเจ้�อย�กให้พวกหนูมองหน�้ข้�พเจ้�  

เพื่อพวกหนูจะจำ�ข้�พเจ้�ได้ตลอดไป เวล�นี้ข้�พเจ้�ไม่ได้เป็นคนดีกว่�คนอื่น แต่ 

พระเจ้�ทรงมอบหน�้ที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ให้ข�้พเจ้� ตั้งแต่พระเจ�้ทรงแสดง 

องค์ให้ข้�พเจ�้รู้จัก สมบูรณ์แบบที่สุดเท�่ที่พระองค์ทรงทำ� ข้�พเจ้�ได้พย�ย�ม 

ปฏิบัติหน�้ที่ทุกอย�่งที่ตกอยู่กับข�้พเจ�้เรื่อยม� เนื่องด้วยตำ�แหน่งสูงที่ข้�พเจ้� 

ดำ�รงอยู่ข้�พเจ�้จึงประสงค์จะให้พวกหนูจำ�ข้�พเจ้� จำ�ไว้ว่�พวกหนูได้จับมือกับ

ประธ�นศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย ข้�พเจ้�หวังว่� 

พวกหนูจะไม่ลืมสวดอ้อนวอนให้ข้�พเจ้�กับท่ีปรึกษ�ของข้�พเจ้� ประธ�นแคน-

นอนกับประธ�นสมิธ และให้อัครส�วกทั้งหล�ย”73

เลอรอยบุตรช�ยของประธ�นสโนว์เล่�เร่ืองต่อไปนี้จ�กก�รประชุมใหญ่สเตค 

ในเมืองริชฟิลด์ รัฐยูท�ห์ “ประธ�นลอเรนโซ สโนว์และฟร�นซิส  เอ็ม. ไลแมน 

[แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง] อยู่ที่ก�รประชุมใหญ่สเตคในริชฟิลด์ หลังจ�ก

เพลงเปิด ประธ�นสเตคถ�มบร�เดอร์ไลแมนว่�เข�ควรเรียกใครม�สวดอ้อนวอน

เปิด บร�เดอร์ไลแมนตอบว่� ‘ถ�มประธ�นสโนว์สิครับ’ หม�ยคว�มว่�ให้ถ�ม 

ประธ�นสโนว์ว่�ใครควรสวดอ้อนวอน แต่ประธ�นสเตคกลับขอให้ประธ�น 

สโนว์สวดอ้อนวอน ประธ�นสโนว์ตอบรับอย่�งมีม�รย�ทและก่อนเร่ิมสวดอ้อน 

วอนท่�นได้กล่�วแสดงคว�มยินดีที่ได้รับก�รขอร้องให้ทำ�เช่นนั้นและกล่�วว่� 

น�นแล้วท่ีท่�นไม่ได้มีคว�มยินดีเช่นน้ี กล่�วกันว่�ท่�นกล่�วคำ�สวดอ้อนวอนเปิด 

ที่วิเศษยิ่ง”74

ก�รปฏิสัมพันธ์กับผู้นับถือศ�สน�อื่น

อิทธิพลของประธ�นสโนว์ขย�ยออกนอกขอบเขตเพื่อนวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 

ของท่�น เมื่อผู้นับถือศ�สน�อื่นพบท่�น พวกเข�ม�เค�รพท่�นและศ�สนจักรที ่

ท่�นเป็นตัวแทน ส�ธุคุณดับเบิลยู. ดี. คอร์เนลล์บ�ทหลวงในนิก�ยหนึ่งม�เยือน 

ซอลท์เลคซิตี้และมีโอก�สพบปะสนทน�กับประธ�นสโนว์ เข�เขียนว่�

“เลข�นุก�รที่สุภ�พและมีประสบก�รณ์ของท่�นพ�ข้�พเจ้�เข้�พบท่�นอย่�ง 
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เป็นท�งก�ร ข้�พเจ้�พบว่�ตนเองกำ�ลังจับมือกับช�ยที่น่�พอใจและน่�รักที่สุด 

เท�่ที่ข้�พเจ้�เคยพบ—ช�ยผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษในก�รทำ�ให้คว�มอึดอัดขัดเขิน 

หมดไปทันทีเม่ืออยู่ต่อหน้�ท่�น—ผู้เช่ียวช�ญศิลปะก�รสนทน� มีอัจฉริยภ�พอัน 

ห�ได้ย�กยิ่ง โดยท่�นส�ม�รถทำ�ให้คุณรู้สึกถึงก�รต้อนรับที่ผ่อนคล�ยในสังคม

ของท่�น

“ประธ�นสโนว์เป็นคนที่ได้รับก�รปลูกฝังม�ดีในคว�มคิด จิตวิญญ�ณ และ 

ร่�งก�ย คำ�พูดของท�่นดีเยี่ยม ละมุนละไม เป็นมิตร และรอบรู้ กิริย�ท่�ท�งของ 

ท่�นแสดงให้เห็นคุณคว�มดีของสถ�นศึกษ� แนวโน้มของวิญญ�ณท่�นอ่อนโยน 

เหมือนเด็ก คุณรู้จักท่�น คุณพอใจท่�น คุณสนทน�กับท่�น คุณชอบท�่น คุณ 

พูดคุยกับท่�นน�นๆ คุณรักท่�น” ส�ธุคุณคอร์เนลล์กล่�วแก่ผู้อ่�นท่ีดูเหมือนจะมี 

แนวคิดอคติเก่ียวกับศ�สนจักรโดยแสดงคว�มเห็นดังน้ี “แต่ท่�นก็เป็น ‘มอรมอน!’ 

ถ�้ ‘คว�มเชื่อของช�วมอรมอน’ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ให้คนหย�บค�ย 

ป่�เถื่อนเป็นได้อย่�งประธ�นสโนว์ ถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จม�กทีเดียว ถ้�  

‘คว�มเชื่อของช�วมอรมอน’ เป็นพลังหล่อหลอมซึ่งให้คนสงบนิ่งในวิญญ�ณ  

เช่นที่ท่�นครอบครอง และคนฉล�ดหลักแหลมแก่ช�วโลก ‘คว�มเชื่อของช�ว

มอรมอน’ จะต้องมีดีบ�งอย�่งแน่นอน”75

บ�ทหลวงอีกท�่นหนึ่งคือส�ธุคุณเฟรนทิส เขียนถึงก�รเข้�พบประธ�นสโนว ์

ดังนี้ “สีหน้�ซึ่งบ่งบอกได้ดีที่สุดว�่มีเจ้�ช�ยแห่งสันติอยู่ในจิตวิญญ�ณคือสีหน�้ 

ของท่�น ในชีวิตที่ใช้ศึกษ�มนุษย์ม�น�นข้�พเจ้�พบคนหนึ่งที่เป็นเช่นนั้น คนๆ 

นั้นคือคนที่ข้�พเจ�้เห็นวันนี้ . . .  ข้�พเจ�้ค�ดว่�จะพบคว�มเฉลียวฉล�ด ไมตรีจิต 

สง่�ร�ศี คว�มสุขุมเยือกเย็น และคว�มหนักแน่นสะท้อนออกม�ในสีหน้�ของ 

ประธ�นศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท�้ย แต่เมื่อได้รับก�ร 

แนะนำ�ให้รู้จักประธ�นลอเรนโซ สโนว์ ข�้พเจ้�ตกตะลึงชั่วขณะ . . .  สีหน�้ของ 

ท่�นคือพลังแห่งสันติ ท�่ท�งของท�่นคือพรแห่งสันติ ในส่วนลึกอันเงียบสงบ 

ของดวงต�ท�่นไม่เพียงเป็น ‘บ�้นแห่งก�รสวดอ้อนวอนในใจ’ เท่�นั้น แต่เป็นที่

พำ�นักของพลังท�งวิญญ�ณด้วย ขณะท่�นพูดถึง ‘คำ�พย�กรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่�

นั้น’ คว�มแน่นอนของคว�มหวังซึ่งเป็นของท�่น ศรัทธ�อันมั่นคงซึ่งพิชิตก�ร

ทดลองและคว�มย�กลำ�บ�กของชีวิตอันน่�โศกสลดม�แล้ว ข้�พเจ้�เฝ้�ดูก�ร 

แสดงอ�รมณ์และศึกษ�ก�รแสดงออกหล�กหล�ยรูปแบบซึ่งบ่งบอกก�รทำ�ง�น 

ของจิตวิญญ�ณท่�นด้วยคว�มเอ�ใจใส่เป็นอย่�งยิ่ง คว�มรู้สึกแปลกประหล�ด 
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ที่สุดแผ่คลุมข้�พเจ้� รู้สึกว�่ข้�พเจ�้ ‘ยืนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์’ ว�่ช�ยผู้นี้มิได้กระทำ� 

จ�กแรงจูงใจทั่วไปของนโยบ�ย คว�มสนใจ หรือคว�มสะดวก แต่ท่�น ‘กระทำ� 

ต�่งจ�กคนอื่นม�ก’ . . .  ถ�้ศ�สนจักรมอรมอนส�ม�รถผลิตพย�นเช่นนั้นได้ก็ไม ่

จำ�เป็นต้องใช้ป�กก�ของนักเขียนท่ีเฉียบแหลมหรือโวห�รของนักเทศน์ท่ีเก่งก�จ”76

ก�รเปิดเผยเรื่องส่วนสิบ

ประธ�นลอเรนโซ สโนว์น่�จะโด่งดังที่สุดสำ�หรับก�รเปิดเผยที่ท่�นได้รับ 

เก่ียวกับกฎส่วนสิบ ในเดือนพฤษภ�คม ค.ศ. 1899 ท่�นรู้สึกถึงก�รกระตุ้นเตือน 

ให้เดินท�งไปเมืองเซนต์จอร์จ รัฐยูท�ห์กับผู้นำ�ศ�สนจักรท่�นอ่ืนๆ ถึงแม้ท่�นไม่ 

ทร�บว่�เหตุใดต้องไป แต่ท�่นกับพี่น้องช�ยตอบรับก�รกระตุ้นเตือนทันที ไม่ถึง 

สองสัปด�ห์พวกท่�นก็อยู่ในเซนต์จอร์จ วันที่ 17 พฤษภ�คมหลังจ�กม�ถึง 

เซนต์จอร์จ ประธ�นสโนว์ได้รับก�รเปิดเผยว่�ท่�นควรสั่งสอนเร่ืองกฎส่วนสิบ 

วันรุ่งขึ้นท�่นออกแถลงก�รณ์ต่อไปนี้ให้วิสุทธิชน “พระวจนะของพระเจ้�ที่ม� 

ถึงท่�นไม่ใช่เรื่องใหม่ มีเพียงว�่ บัดนี้ถึงเวล�แล้วที่ วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย ทุกคน 

ผู้ค�ดว่�พร้อมรับอน�คตและหยัดยืนบนร�กฐ�นที่เหม�ะสมจะทำ�ต�มพระ- 

ประสงค์ของพระเจ้�และจ่�ยส่วนสิบเต็ม นั่นคือพระวจนะของพระเจ้�ถึงท่�น  

และนั่นจะเป็นพระวจนะของพระเจ�้ถึงทุกถิ่นฐ�นทั่วแผ่นดินไซอัน77

หลังจ�กให้ข่�วส�รนี้ในเซนต์จอร์จ ประธ�นสโนว์กับเพื่อนร่วมท�งแบ่งปัน

ข่�วส�รเดียวกันในเมืองท�งภ�คใต้ของยูท�ห์ และในชุมชนอื่นระหว่�งเซนต์- 

จอร์จกับซอลท์เลคซิตี้ เมื่อพวกท�่นกลับไปวันที่ 27 พฤษภ�คม พวกท่�นจัดก�ร 

ประชุม 24 ครั้งซึ่งประธ�นสโนว์กล่�วคำ�ปร�ศรัย 26 ครั้งและจับมือทักท�ยเด็ก 

4,417 คน พวกท�่นเดินท�ง 420 ไมล์ด้วยรถไฟและ 307 ไมล์ด้วยม้�และรถม้�78  

ประธ�นสโนว์มีพลังเพร�ะประสบก�รณ์นั้นและร้อนใจใคร่สั่งสอนเรื่องกฎส่วน 

สิบทั่วศ�สนจักรต่อไป “ข�้พเจ�้พอใจม�กกับผลของก�รเยี่ยมครั้งนี้” ท่�นกล่�ว  

“จนข้�พเจ้�คิดจะเดินท�งไปทั่วทุกสเตคในไซอัน ในอน�คตอันใกล้”79 ท่�น 

ควบคุมก�รประชุมใหญ่สเตคหล�ยคร้ังซึ่งท่�นสัญญ�กับวิสุทธิชนว่�ก�รเชื่อ

ฟังกฎนี้จะเตรียมสม�ชิกศ�สนจักรให้พร้อมรับฝ่�ยโลกและฝ่�ยวิญญ�ณ80 ท่�น

สัญญ�เช่นกันว่�ก�รเชื่อฟังกฎส่วนสิบจะทำ�ให้ศ�สนจักรไม่มีหนี้สิน81

สม�ชิกทั่วทั้งศ�สนจักรตอบรับคำ�แนะนำ�ของประธ�นสโนว์ด้วยก�รอุทิศตน 

ใหม่อีกครั้ง ในปี 1904 นักประวัติศ�สตร์ออร์สัน  เอฟ. วิทนีย์ผู้จะรับใช้เป็น 

สม�ชิกโควรัมอัครส�วกสิบสองในเวล�ต่อม� เขียนว่� “ผลของก�รเคลื่อนไหว 
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ดังกล่�วเกิดขึ้นฉับพลัน ส่วนสิบและเงินบริจ�คหลั่งไหลม�ทันทีและม�กม�ย 

อย่�งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนม�ก่อน สภ�พของศ�สนจักรดีข้ึนในหล�ยๆ ด้�นและโอก�ส 

เรืองรองสดใส ก่อนหน้�น้ีประธ�นสโนว์มีคว�มรักคว�มเช่ือม่ันต่อผู้คนของท่�น 

บัดนี้คว�มรู้สึกดีๆ เหล�่นี้เพิ่มพูนทวี82 ประธ�นฮีเบอร์  เจ. แกรนท์ผู้เป็นสม�ชิก 

โควรัมอัครส�วกสิบสองเมื่อประธ�นสโนว์ได้รับก�รเปิดเผยเรื่องส่วนสิบ ได ้

ประก�ศในเวล�ต่อม�ว่� “ลอเรนโซ สโนว์ม�อยู่ในฝ่�ยประธ�นของศ�สนจักร 

เมื่อท่�นอ�ยุแปดสิบห้�ปี สิ่งที่ท่�นทำ�สำ�เร็จในช่วงส�มปีต่อม�ของชีวิตท่�น 

ยอดเยี่ยมจนต้องครุ่นคิด . . .  ในช่วงส�มปีสั้นๆ ช�ยผู้นี้ เลยวัยที่โลกค�ดว่�จะ 

ส�ม�รถทำ�อะไรได้ ช�ยผู้ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน ผู้อุทิศชีวิตทำ�ง�นในพระ 

วิห�รอยู่หล�ยปี ท่�นควบคุมก�รเงินในศ�สนจักรของพระคริสต์ ภ�ยใต้ก�ร 

ดลใจของพระผู้เป็นเจ้�ผู้ทรงพระชนม์ ในส�มปีนั้นทุกอย่�งด้�นก�รเงินเปลี่ยน

ไป จ�กคว�มมืดเป็นคว�มสว่�ง83

แสดงประจักษ์พย�นในก�รปฏิบัติศ�สนกิจช่วงสุดท้�ยของท่�น

วันที่ 1 มกร�คม ค.ศ. 1901 ประธ�นสโนว์เข้�ร่วมก�รประชุมพิเศษใน 

แทเบอร์น�เคิลซอลท์เลคเพ่ือต้อนรับศตวรรษท่ี 20 ผู้คนจ�กทุกศ�สน�ได้รับเชิญ 

ให้เข�้ร่วม ประธ�นสโนว์เตรียมข่�วส�รสำ�หรับเหตุก�รณ์นี้ แต่ท�่นไม่ส�ม�รถ 

อ่�นเองได้เพร�ะเป็นหวัดรุนแรง หลังจ�กเพลงสวดเปิด ก�รสวดอ้อนวอนเปิด  

และเพลงที่ร้องโดยคณะนักร้องประส�นเสียงแทเบอร์น�เคิล เลอรอยบุตรช�ย 

ของประธ�นสโนว์ยืนขึ้นอ่�นข่�วส�รชื่อว่� “คำ�อวยพรช�วโลกโดยประธ�น 

ลอเรนโซ สโนว์”84 ถ้อยคำ�ปิดท�้ยข�่วส�รเป็นตัวอย่�งคว�มรู้สึกของประธ�น 

สโนว์เกี่ยวกับง�นของพระเจ�้

“ในปีที่แปดสิบเจ็ดของอ�ยุข้�พเจ้�บนแผ่นดินโลก ข้�พเจ้�รู้สึกเปี่ยมด้วย 

คว�มปร�รถน�แรงกล�้อย�กให้มนุษย์ได้ประโยชน์ . . .  ข�้พเจ้�ยกมือทูลขอพร 

จ�กสวรรค์ลงม�ยังผู้อยู่อ�ศัยของแผ่นดินโลก ขอให้แสงอ�ทิตย์จ�กเบื้องบนยิ้ม 

ให้ท่�น ขอให้ทรัพย์ในดินและผลจ�กดินออกม�อย่�งม�กม�ยเพื่อประโยชน์ของ 

ท่�น ขอให้แสงสว�่งแห่งคว�มจริงขับไล่คว�มมืดออกไปจ�กจิตวิญญ�ณท�่น ขอ 

ให้คว�มชอบธรรมเพิ่มพูนและคว�มชั่วช้�ส�ม�นย์ลดน้อยลง . . .  ขอให้คว�ม

ยุติธรรมมีชัยและคว�มทุจริตถูกกำ�จัด ขอให้คุณธรรม คว�มบริสุทธิ์ และเกียรติ 

มีชัย จนกว่�คว�มชั่วจะพ่�ยแพ้และแผ่นดินโลกจะสะอ�ดจ�กคว�มชั่วร้�ย จงให้

อ�รมณ์คว�มรู้สึกเหล่�น้ีออกไปสู่ช�วโลกดังเสียงของ  ‘ช�วมอรมอน’  ในเทือกเข�
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แห่งยูท�ห์ จงให้คนทั้งปวงรู้ว�่คว�มประสงค์และพันธกิจของเร�คือเพื่อเป็นพร

และคว�มรอดของเผ�่พันธุ์ทั้งสิ้นของมนุษย์ . . .  ขอให้พระผู้เป็นเจ�้ได้รับก�ร 

สรรเสริญในชัยชนะที่จะมีเหนือบ�ป โทมนัส คว�มเศร้�หมอง และคว�มต�ย 

สันติสุขจงมีแด่ท่�นทั้งปวง!85

วันที่ 6 ตุล�คม ค.ศ. 1901 ประธ�นลอเรนโซ สโนว์ยืนพูดกับเพื่อนวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้�ยในภ�คปิดก�รประชุมใหญ่ส�มัญ ท่�นป่วยม�หล�ยวันและเมื่อม�ถึง 

แท่นพูด ท่�นกล่�ว “พี่น้องที่รักทั้งหล�ย ค่อนข้�งเป็นเรื่องแปลกสำ�หรับข้�พเจ้� 

ที่ข�้พเจ้�กล�้เสี่ยงม�พูดกับท่�นบ่�ยนี้” ท่�นแบ่งปันข่�วส�รสั้นๆ เกี่ยวกับก�ร 

เป็นผู้นำ�ในศ�สนจักร จ�กน้ันจึงกล่�วคำ�พูดสุดท้�ยท่ีสม�ชิกท่ัวไปของศ�สนจักร 

จะได้ยินจ�กท่�น “ขอพระผู้เป็นเจ�้ทรงอวยพรท่�น อ�เมน”86

สี่วันต่อม� ประธ�นสโนว์ถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดบวม หลังจ�กพิธีศพใน 

แทเบอร์น�เคิลซอลท์เลค ร�่งท่�นถูกฝังที่สุส�นในบริคัมซิตี้เมืองที่ท่�นรัก
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ประธ�นลอเรนโซ สโนว์แสวงห�ก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต  
“โดยก�รศึกษ�และโดยศรัทธ�ด้วย” (คพ. 88:118)
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บ ท ที่  1

เรียนรู้โดยศรัทธา

“พี่น้องทั้งหล�ย ขอให้เร�ทำ�ง�นต่อไปในพระน�มของพระเจ้�

พระผู้เป็นเจ�้ของเร� รวบรวมปัญญ�และคว�มรู้แจ้งทุกวัน  

เพื่อสภ�วก�รณ์ทุกอย่�งที่อุบัติขึ้นจะส่งผลดีต่อเร�”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

เมื่อเด็กหนุ่มลอเรนโซ สโนว์ไม่ได้ทำ�ง�นในไร่ของครอบครัว ท�่นมักจะอ่�น

หนังสือ—“ขลุกอยู่กับหนังสือ” ขณะที่สม�ชิกครอบครัวพูดคุยกัน ต�มคำ�บอก

เล่�ของเอไลซ�พี่ส�วของท�่น ท่�นเป็น “นักศึกษ�ตลอดเวล� ทั้งที่บ�้นและใน

โรงเรียน”1 คว�มรักเรียนของท�่นเพิ่มขึ้นต�มวัยของท่�น ท่�นกล่�วว่�ก�รศึกษ�

เป็น “ด�วนำ�ท�ง” ในวัยเย�ว์ของท�่น2 หลังจ�กเรียนจบโรงเรียนรัฐบ�ล ท่�น

ไปศึกษ�ต่อที่วิทย�ลัยโอเบอร์ลินซึ่งเป็นวิทย�ลัยเอกชนแห่งหนึ่งของรัฐโอไฮโอ

ในปี ค.ศ. 1835 ในปี ค.ศ. 1836 ก่อนเข�้ร่วมศ�สนจักร ท�่นยอมรับคำ�ชวนของ

เอไลซ�ให้ย�้ยไปอยู่เคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอ ที่นั่นท�่นศึกษ�ภ�ษ�ฮีบรูในชั้นเรียน

เดียวกันกับศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธและอัครส�วกอีกหล�ยท่�น

หลังจ�กรับบัพติศม�และก�รยืนยันแล้วท่�นหันม�สนใจ “ก�รศึกษ�จ�กพระ

วิญญ�ณ”3 ม�กกว�่ “ก�รเรียนจ�กหนังสือ”4 ในก�รแสวงห�ดังกล่�ว ท่�นไม่

เคยสิ้นคว�มกระห�ยใคร่รู้ ตัวอย�่งเช่น เมื่อท่�นอ�ยุ 80 ปีและกำ�ลังรับใช้เป็น

ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง ท�่นยืนต่อหน้�วิสุทธิชนในก�รประชุมใหญ่

ส�มัญเดือนตุล�คม ค.ศ. 1894 เม่ือใคร่ครวญคำ�ปร�ศรัยก่อนหน้�น้ีของเจ้�หน้�ท่ี

ชั้นผู้ใหญ่ที่มีประสบก�รณ์น้อยกว่� ท�่นกล่�วว่� “แนวคิดบ�งอย่�งสอนสิ่งที่

ข้�พเจ้�ไม่เคยนึกม�ก่อน และแนวคิดเหล่�นี้มีประโยชน์ม�ก”5 หกปีต่อม� เมื่อ 

ท่�นเป็นประธ�นศ�สนจักร ท่�นเข้�ร่วมก�รประชุมใหญ่ที่ดำ�เนินโดยองค์ก�ร 

โรงเรียนวันอ�ทิตย์ หลังจ�กฟังคนอื่นพูดแล้วท่�นจึงยืนอยู่ที่แท่นพูด ท่�นเริ่ม 

คำ�ปร�ศรัยโดยกล่�วว่� “ข้�พเจ้�รู้สึกดีใจและแปลกใจเป็นอย่�งย่ิงกับส่ิงท่ีเห็นและ 
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ได้ยิน . . . ข้�พเจ้�บอกได้เลยว่� ข้�พเจ้�ได้รับก�รสอน และถ้�ช�ยวัยแปดสิบ

หกปีอย�่งข้�พเจ�้รับก�รสอนได้ ข�้พเจ้�ก็ไม่เห็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่โดยทั่วไปจะรับ 

ประโยชน์และคว�มพอใจจ�กก�รเข�้ร่วมก�รประชุมของท่�นไม่ได้”6 [ดูข้อเสนอ 

แนะ 1 ในหน้� 44]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

การเรียนรู้เรียกร้องศรัทธา การใช้ความพยายามอย่างเต็มที่  

และความมานะบากบั่น

ในระบบน้ีของศ�สน�ท่ีท่�นและข้�พเจ้�รับไว้มีบ�งอย่�งสำ�คัญย่ิงและรุ่งโรจน์ 

มีสิ่งใหม่ๆ ให้เรียนรู้ทุกวัน นั่นมีคุณค�่ม�ก และไม่เพียงเป็นสิทธิพิเศษของเร�

เท่�นั้น แต่เร�จำ�เป็นต้องได้รับสิ่งเหล�่นี้และรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ เหล่�นี้7

แนวคิดโดยรวมต�มคว�มเชื่อของช�วมอรมอนคือก�รปรับปรุง—ท�งด้�น 

จิตใจ ร่�งก�ย ศีลธรรม และวิญญ�ณ ก�รศึกษ�ครึ่งๆ กล�งๆ ไม่เพียงพอสำ�หรับ

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย8

ก�รมีชีวิตยืนย�วบนแผ่นดินโลก ก�รตักตวงประสบก�รณ์และคว�มรู้ที่เกิด 

ขึ้นบนโลกนี้นับว่�มีประโยชน์ เพร�ะพระเจ้�รับสั่งกับเร�ว่�คว�มรู้แจ้งขั้นใดก ็

ต�มที่เร�บรรลุในชีวิตนี้จะลุกขึ้นพร้อมกับเร�ในก�รฟื้นคืนชีวิต และยิ่งคนคน 

หนึ่งได้รับคว�มรู้และคว�มรู้แจ้งในชีวิตนี้ม�กขึ้นเท่�ใด เข�จะได้เปรียบม�กเท่� 

นั้นในโลกที่จะม�ถึง [ดู คพ. 130:18–19]9

มีบ�งคนไม่เรียนรู้ และบ�งคนไม่ปรับปรุงให้เร็วเท่�ที่พวกเข�จะทำ�ได้ เพร�ะ 

ดวงต�และหัวใจของพวกเข�มิได้อยู่ที่พระผู้เป็นเจ้� พวกเข�ไม่ใคร่ครวญ ทั้งไม่มี 

คว�มรู้นั้นซึ่งพวกเข�น่�จะมี พวกเข�พล�ดไปม�กทีเดียวในสิ่งซึ่งพวกเข�น่�จะ 

ได้รับ เร�ต้องได้คว�มรู้ก่อนจึงจะได้คว�มสุขถ�วร เร�ต้องตื่นตัวให้ม�กในเรื่อง

ของพระผู้เป็นเจ้�

ถึงแม้เวล�นี้เร�อ�จละเลยไม่ปรับปรุงเวล�ของเร� ไม่เพิ่มพูนคว�มส�ม�รถ 

ด�้นสติปัญญ�ของเร� แต่วันหน้�เร�จะถูกบังคับให้ต้องปรับปรุง เร�มีผืนดินม�ก 

ม�ยให้เดิน และถ้�เร�ไม่เดินท�งวันนี้ เร�จะต้องเดินท�งอีกม�กในวันพรุ่งนี้10

จะต้องมีแรงใจ ก�รพย�ย�มใช้พรสวรรค์เหล่�นั้นที่พระผู้เป็นเจ้�ประท�นแก่

บทที ่ 1
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เร� จะต้องฝึกใช้พรสวรรค์เหล�่นั้น ต่อจ�กนั้น เมื่อเร�ได้รับคว�มสว่�งจ�กของ

ประท�นและอำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ เร�ย่อมได้แนวคิดเหล่�นั้น คว�ม

รู้แจ้งนั้น และพรเหล�่นั้นที่จำ�เป็นต่อก�รเตรียมเร�ให้พร้อมรับอน�คต พร้อมรับ

เหตุก�รณ์ที่ต้องเกิดขึ้น

หลักธรรมเดียวกันนี้จะประยุกต์ใช้ในก�รกระทำ�ทุกอย่�งของเร�เกี่ยวกับ 

เรื่องของพระผู้เป็นเจ�้ เร�ต้องทุ่มสุดตัว . . .  ก�รอยู่อย่�งเกียจคร้�นโดยไม่ลงมือ 

กระทำ�ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด ถ�้เร�ยังอยู่เฉย ย่อมไม่มีสิ่งใดบรรลุผล หลัก

ธรรมทุกข้อที่เปิดเผยจ�กสวรรค์มีไว้เพื่อประโยชน์ของเร� เพื่อชีวิตเร� เพื่อคว�ม

รอดของเร� และเพื่อคว�มสุขของเร�11

บ�งทีเร�อ�จคิดว่�เร�ไม่จำ�เป็นต้องทุ่มสุดตัวเพื่อห�ให้พบว่�พระผู้เป็นเจ้�

ทรงเรียกร้องอะไรจ�กมือเร� หรืออีกนัยหนึ่งคือ เร�ไม่พย�ย�มค้นห�หลักธรรม

ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงเปิดเผยไว้แล้ว ซึ่งเร�จะได้รับพรที่สำ�คัญม�กจ�กหลักธรรม

เหล่�นั้น มีหลักธรรมเปิดเผยไว้แล้ว เรียบง�่ยและชัดเจน หลักธรรมซึ่งว�งไว้ 

เพื่อทำ�ให้วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยสูงส่งและปกปักรักษ�พวกเข�จ�กคว�มยุ่งย�กและ 

คว�มเดือดร้อนม�กม�ย แต่ถ้�ตัวเร�ข�ดคว�มม�นะบ�กบั่นในก�รเรียนรู้และ 

“ก�รศึกษ�จ�กพระวิญญ�ณ” คู่ควรให้เร� “เอ�ใจใส่ม�กที่สุด”

บทที ่ 1
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ปฏิบัติต�มหลักธรรม เร�ย่อมไม่ได้รับพรอันเกี่ยวเนื่องกับก�รเชื่อฟังหลักธรรม

เหล่�นั้น12

พี่น้องทั้งหล�ย ขอให้เร�ทำ�ง�นต่อไปในพระน�มของพระเจ้�พระผู้เป็นเจ้� 

ของเร� รวบรวมปัญญ�และคว�มรู้แจ้งทุกวัน เพื่อสภ�วก�รณ์ทุกอย่�งที่อุบัติขึ้น

จะส่งผลดีต่อเร� ตลอดจนเพิ่มพูนศรัทธ�และคว�มรู้แจ้งของเร�13 [ดูข้อเสนอ 

แนะ 2 ในหน้� 44]

การศึกษาจากพระวิญญาณคู่ควรให้เราเอาใจใส่มากที่สุด

มีก�รศึกษ�แบบหน่ึงท่ีคู่ควรให้เร�ทุกคนเอ�ใจใส่ม�กท่ีสุด และทุกคนควรเข้� 

ร่วม—นั่นคือก�รศึกษ�จ�กพระวิญญ�ณ14

คว�มรู้ท�งวิญญ�ณเพียงเล็กน้อยมีค�่ยิ่งกว�่คว�มคิดเห็น แนวคว�มคิด และ 

แนวคิดทั้งหล�ย หรือมีค�่ยิ่งกว�่ข้อถกเถียงที่ซับซ้อนม�ก คว�มรู้ท�งวิญญ�ณ 

เพียงเล็กน้อยมีคว�มสำ�คัญม�กและเป็นเรื่องที่พึงพิจ�รณ�ม�กที่สุด15

เร�ต้องไม่ละเลยก�รปรับปรุงตนเองท�งวิญญ�ณขณะที่เร�แสวงห�คว�ม

มั่งคั่งท�งโลก หน้�ที่ของเร�คือทำ�ทุกวิถีท�งเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของก�รทำ� 

ให้ตัวเร�ก�้วหน้�ในหลักธรรมแห่งคว�มสว�่งและคว�มรู้ ตลอดจนเพิ่มพูนพร

ท�งโลกรอบตัวเร�และคว�มสุขสบ�ยของชีวิตนี้16

ถ้�เร�คิดด้�นเดียวม�กเกินไป ใส่ใจกับก�รได้ทรัพย์สินท�งโลกม�กจนละเลย 

คว�มมั่งคั่งท�งวิญญ�ณ แสดงว�่เร�เป็นผู้พิทักษ์ที่ไม่ฉล�ด17 [ดูข้อเสนอแนะ 3  

ในหน้� 44]

เราได้ประโยชน์จากการฟังหลักธรรม 

พระกิตติคุณครั้งแล้วครั้งเล่า

ท่�นอ�จเคยได้ฟัง [หลักธรรมบ�งข้อ] หล�ยร้อยครั้ง แต่ก็ยังดูเหมือนจำ�เป็น 

ต้องสอนหลักธรรมเหล่�นี้ครั้งแล้วครั้งเล่� นี่คล้�ยกับที่ข้�พเจ้�พบในก�รอ่�น 

พระคัมภีร์หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� ทุกครั้งที่ข�้พเจ้�อ่�นก�รเปิดเผยในพระ 

คัมภีร์เล่มนี้ข้�พเจ�้จะได้แนวคิดใหม่ๆ บ�งอย่�ง แม้จะเคยอ่�นก�รเปิดเผยเรื่อง 

เดิมม�หล�ยต่อหล�ยคร้ังแล้วก็ต�ม ข้�พเจ้�สันนิษฐ�นว่�เร่ืองน้ีน่�จะเป็นประสบ- 

ก�รณ์ของท่�นด้วย ถ้�ไม่เป็น ก็ถือว�่ต่�งจ�กประสบก�รณ์ของข�้พเจ้�ม�ก18

บทที ่ 1
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เร�เหมือนกับเด็กที่กำ�ลังเรียนตัวพยัญชนะ ครูบอกเด็กว�่ “นี่ตัว ก ไก่ ขอให้ 

หนูพย�ย�มและจำ�ได้ไหม” เด็กตอบว�่ “ค่ะ หนูจะพย�ย�มจำ�ให้ได้” ครูสอน

พยัญชนะตัวต่อไป และพูดว่� “นี่ ข ไข่ หนูจะอ�่นพร้อมกันและพย�ย�มจำ�ได้

ไหม” “ได้ ค่ะ” เด็กตอบ จ�กน้ันครูย้อนกลับม�ท่ีตัว ก ไก่ “น่ีตัวอะไร” เด็กลืมไป 

แล้ว ครูบอกเด็กอีกครั้งว่�นี่ ก ไก่ แล้วกลับไปที่ ข ไข่และพบว่�เด็กลืมไปแล้ว

เช่นกัน จึงต้องสอนตัว ข ไข่อีกคร้ัง น่ีคือตอนเช้� ตอนบ่�ยครูเรียกเด็กม�ถ�มอีก 

และพบอีกครั้งว�่เด็กลืมหมดแล้วต้องสอนกันใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงต้องทบทวนบท

เรียนครั้งแล้วครั้งเล่� ม�กจนกระทั่งว่�ถ้�ครูไม่เคยมีประสบก�รณ์ม�ก่อน และ

รู้ว่�จะค�ดหวังอะไร เข�จะท้อแน่นอน กับวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยก็เช่นกัน แม้เร�

เบื่อจะฟังเรื่องซ้ำ�ๆ แต่ก็ต้องฟังทั้งนี้เพื่อเร�จะเรียนรู้อย่�งทะลุปรุโปร่ง เร�ต้อง

เรียนรู้ ข้�พเจ�้ทร�บว่�ในที่สุดวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยจะเรียนรู้กฎและพระบัญญัติ 

ทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้� เรียนรู้ที่จะรักษ�กฎและพระบัญญัติเหล่�นั้นอย่�ง 

เคร่งครัด แต่เร�ยังไม่ถึงจุดนั้น19 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน�้ 44]

เมื่อเรามารวมกันเพื่อเรียนพระกิตติคุณ  

ทั้งครูและผู้เรียนต้องมีการนำาทางของพระวิญญาณ

เมื่อ [ครู] ยืนต่อหน�้ผู้คนเข�ควรตระหนักว่�เข�ยืนต่อหน้�คนเหล่�นั้นโดย 

มีจุดประสงค์เพื่อถ่�ยทอดคว�มรู้ เพื่อพวกเข�จะรับคว�มจริงไว้ในจิตวิญญ�ณ  

เพิ่มพูนคว�มชอบธรรมโดยรับคว�มสว่�งม�กยิ่งขึ้นและก้�วหน้�ในก�รศึกษ�

หลักธรรมแห่งคว�มบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

เร�จะทำ�เช่นนี้ไม่ได้ นอกจ�กอ�ศัยแรงใจ อ�ศัยพลังแห่งศรัทธ� และอ�ศัยก�ร 

แสวงห�พระวิญญ�ณของพระเจ�้พระผู้เป็นเจ�้ของเร�ด้วยสุดใจเร� นี่คือส่วนที่

ผู้ฟังต้องทำ� ห�กพวกเข�ไม่เอ�ใจใส่เป็นพิเศษต่อสิ่งที่ผู้ปร�ศรัยจ�กยกพื้นแห่ง

นี้เรียกร้องจ�กพวกเข�บ�งครั้ง ห�กแต่ละบุคคลไม่ใช้แรงใจด้วยสุดพลังและสุด

พละกำ�ลังของพวกเข�ในก�รสวดอ้อนวอนพระเจ้� พวกเข�ย่อมไม่ได้รับส่วนดี

และประโยชน์นั้นซึ่งพวกเข�ควรได้รับ20

สิ่งที่ข้�พเจ้�ต้องก�รจ�กวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยคือในระหว่�งก�รประชุมใหญ่ 

ครั้งนี้ ขณะเอ็ลเดอร์ทั้งหล�ยลุกขึ้นปร�ศรัยกับเร� ขอให้เร�ใช้ศรัทธ�และสวด

อ้อนวอนให้แต่ละคนที่พูด เพื่อเข�จะพูดเรื่องเช่นนั้น และเพื่อเร�จะตั้งใจรับเรื่อง
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เช่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน นี่คือสิทธิพิเศษของเร�และหน้�ท่ีของเร� เร�ไม่

ได้ม�ที่นี่โดยบังเอิญ เร�ม�ในก�รประชุมใหญ่ครั้งนี้โดยค�ดหวังว่�จะได้รับบ�ง

อย่�งที่จะเอื้อประโยชน์ต่อเร�21

ท่�นควรทูลขอพระเจ�้ให้ [ผู้พูด] พูดเรื่องที่ท�่นต้องก�รรู้ ให้พวกเข�เสนอ 

บ�งอย่�งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่�นบ้�ง ห�กท่�นมีคว�มปร�รถน�จะรู้เรื่องใด 

ที่ท่�นไม่เข้�ใจ จงสวดอ้อนวอนขอให้ [พวกเข�] พูดบ�งอย่�งที่จะจุดประก�ย 

คว�มนึกคิดของท�่นเกี่ยวกับสิ่งซึ่งทำ�ให้ท�่นยุ่งย�กใจ เร�จะมีก�รประชุมใหญ่

ที่ดีเยี่ยมและน่�ชื่นชมยินดี ดีกว่�ที่เร�เคยมี ต�มที่ปร�กฏให้เห็น น่�แปลกที่ดู

เหมือนก�รประชุมใหญ่ครั้งล�่สุดของเร�ดูเหมือนจะดีที่สุดเสมอ และขอให้ครั้ง

นี้ดีที่สุดเช่นกัน พี่น้องทั้งหล�ย ขอให้ใจท่�นขึ้นถึงพระเจ้�และใช้ศรัทธ�ขณะ

เจ�้หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่ของเร�กำ�ลังพูดกับท�่น เร�จะไม่ผิดหวัง และท่�นจะไม่กลับ

บ้�น ท่�นจะไม่ออกจ�กก�รประชุมใหญ่ครั้งนี้ โดยไม่รู้สึกว�่ท่�นได้รับพรอย่�ง

ม�กม�ยล้นเหลือ22

ข้�พเจ้�เข้�ใจว่�ผู้ฟังจำ�นวนม�กที่อยู่ต่อหน้�ข้�พเจ้�เวล�นี้ม�ไกลม�กเพื่อ 

ประชุมกับเร�ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญครั้งนี้ ทุกคนม�รวมกันที่นี่ด้วยเจตน� 

บริสุทธิ์—โดยปร�รถน�จะปรับปรุงและทำ�ให้ตนเองดีพร้อมในเรื่องเกี่ยวกับ 

คุณประโยชน์ของพวกเข�ในอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้� เพื่อเร�จะไม่ผิดหวัง 

เร�ควร “เตรียมใจเร�ให้พร้อมรับและได้ประโยชน์” จ�กข่�วส�รที่แบ่งปัน 
ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญและก�รประชุมอื่นๆ
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ในเรื่องนี้ เร�จำ�เป็นต้องเตรียมใจเร�ให้พร้อมรับและได้ประโยชน์จ�กข้อเสนอ

แนะของผู้พูดในระหว่�งที่ก�รประชุมใหญ่ดำ�เนินอยู่ ซึ่งอ�จได้รับก�รกระตุ้น 

เตือนโดยพระวิญญ�ณของพระเจ�้ ข�้พเจ�้เคยคิดและยังคงคิดว่�เร�จะได้รับก�ร 

จรรโลงใจม�กหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวเร�ไม่ใช่ผู้พูด23

เมื่อเร�ม�รวมกัน . . .  ก�รได้รับคำ�แนะนำ�จ�กบุคคลเหล่�นั้นที่ปร�ศรัยกับเร� 

กล�ยเป็นสิทธิพิเศษของเร� ถ�้เร�ไม่ได้รับ โดยทั่วไปคว�มผิดตกอยู่ที่เร�24

ข้�พเจ้�สังเกตเห็นส่ิงท่ีข้�พเจ้�ถือว่�เป็นคว�มอ่อนแอของคนบ�งคน พวกเข�  

บ�งคนในพวกเข� ม�รวมกันโดยมุ่งหม�ยจะให้ตนพอใจกับว�ทศิลป์ของผู้พูด 

โดยมุ่งหม�ยจะได้ชื่นชมสำ�นวนโวห�รในคำ�ปร�ศรัยของผู้พูด หรือม�รวมกัน

โดยมุ่งหม�ยจะได้เห็นผู้พูดหรือค�ดเด�เกี่ยวกับอุปนิสัยของเข� . . .  ม�กกว่�มุ่ง

หม�ยจะรับคำ�แนะนำ�อันจะทำ�ให้พวกเข�เป็นคนดีและเพิ่มพูนคว�มชอบธรรม  

. . . 

. . . ถ้�เร�ไม่ใช้คว�มส�ม�รถเหล่�นั้นที่ประท�นแก่เร�และรับพระวิญญ�ณ 

ของพระเจ้� เร�จะได้รับข้อมูลจ�กผู้พูดเพียงเล็กน้อยแม้พวกเข�จะถ่�ยทอดแนว 

คิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค�่ม�กก็ต�ม ถึงแม้พวกเข�จะถ่�ยทอดแนวคิดด้วย 

สำ�นวนกระท่อนกระแท่นม�ก ห�กผู้คนทุ่มเทเต็มท่ี . . . พวกเข�จะเรียนรู้ในไม่ช้� 

ว่�พวกเข�จะไม่มีวันกลับจ�กก�รประชุมโดยคว�มคิดของพวกเข�ไม่ได้ประโยชน์ 

จ�กผู้พูด25

คำ�ปร�ศรัยยืดย�วที่กล่�วแก่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยใช่ว่�จะเป็นประโยชน์ม�กที่ 

สุดเสมอไป แต่ในคำ�ปร�ศรัยหล�ยครั้งที่ให้ เร�อ�จได้แนวคิดบ�งอย่�ง หรือหลัก

ธรรมบ�งข้ออ�จทำ�ให้เร�เข�้ใจทันทีว่�อะไรจะมีคุณค�่ต่อเร�ภ�ยหลัง26

เร�ม�รวมกันโดยมุ่งหม�ยจะนมัสก�รพระผู้เป็นเจ้�และดำ�เนินกิจธุระท่ีจำ�เป็น 

ต่อคว�มคืบหน้�ของอุดมก�รณ์แห่งคว�มจริงบนแผ่นดินโลก รูปแบบของคำ�

แนะนำ�ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสภ�พคว�มคิดของเร� เร�ควรขจัดธุรกิจท�งโลก

ออกจ�กคว�มคิดและเอ�ใจใส่จุดประสงค์ของก�รประชุมใหญ่ครั้งนี้27

สำ�หรับข้อมูลและคว�มรู้ท�งวิญญ�ณของเร� เร�พึ่งพ�—เร�รู้สึกว�่พึ่งพ�— 

พระเจ้�โดยสิ้นเชิง และเร�ได้รับข้อมูลที่ถ่�ยทอดผ่�นผู้รับใช้ของพระเจ้�ต�ม 

สัดส่วนก�รใช้ศรัทธ�ของเร�. . . พระองค์ทรงปร�ศรัยกับเร�ผ่�นผู้รับใช้ของ
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พระองค์ผู้ปร�ศรัยกับเร�ในโอก�สแบบนี้เมื่อเร�ม�ชุมนุมกันเพื่อนมัสก�รพระ 

ผู้เป็นเจ้�ของเร�28 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ในหน�้ 44]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ทบทวนหน้� 37–38 ซ่ึงพูดถึงคว�มพ�กเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประธ�น 

สโนว์ อะไรทำ�ให้คนๆ หนึ่งยังคงเรียนรู้ตลอดชีวิตเข� นึกถึงวิธีเรียนรู้ของ

ท�่นเองและไตร่ตรองด�้นต่�งๆ ที่ท�่นยังคงเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

2. ศึกษ�คำ�แนะนำ�ของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับก�รใช้คว�มพย�ย�มสุดคว�ม 

ส�ม�รถและคว�มม�นะบ�กบั่นในก�รเรียนพระกิตติคุณ (หน้� 38–39)  

ก�รเรียนรู้ของตัวท่�นเปล่ียนไปในท�งใดบ้�งเมื่อท่�นพย�ย�มสุดคว�ม

ส�ม�รถอย�่งแท้จริง เร�จะช่วยให้เด็กและเย�วชนพย�ย�มเรียนรู้สุดคว�ม

ส�ม�รถได้อย�่งไร

3. ประธ�นสโนว์กระตุ้นวิสุทธิชนให้แสวงห� “ก�รศึกษ�จ�กพระวิญญ�ณ” 

(หน้� 40) สิ่งนี้มีคว�มหม�ยอย�่งไรต่อท่�น เกิดผลอะไรบ้�งเมื่อก�รศึกษ�

ของเร�มุ่งเน้นคว�มมั่งคั่งท�งโลกม�กเกินไป

4. ตัวอย่�งก�รเรียนพยัญชนะของเด็ก (หน�้ 40-41) เชื่อมโยงกับก�รพย�ย�ม 

เรียนพระกิตติคุณของเร�อย่�งไร  เม่ือท่�นศึกษ�ถ้อยคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์ 

สมัยโบร�ณและยุคสุดท้�ย  หลักธรรมใดที่ท�่นเห็นว่�พูดซ้ำ�

5. เร�จะเตรียมใจเร�ให้พร้อมเรียนรู้ในชั้นเรียนและในก�รประชุมต่�งๆ ของ

ศ�สนจักรด้วยวิธีใด เร�จะพย�ย�มจนสุดคว�มส�ม�รถเพื่อเรียนรู้แม้เมื่อ

เร�กำ�ลังฟังคำ�พูดในก�รประชุมศีลระลึกหรือก�รประชุมใหญ่ได้อย่�งไร 

(ดูตัวอย�่งในหน้� 41–43)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: 2 นีไฟ 9:28–29; 28:30; โมไซย�ห์ 2:9; คพ. 50:13–22; 

88:118, 122; 136:32–33
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1. เอไลซ� อ�ร์. สโนว์ สมิธ Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884) 

หน�้ 3

2. ใน Biography and Family Record of 

Lorenzo Snow, 28

3. Deseret News: Semi-Weekly, มี.ค. 31, 

1868 หน้� 2

4. ใน Biography and Family Record of 

Lorenzo Snow, หน�้ 28

5. “Glory Awaiting the Saints,” Deseret 

Semi-Weekly News, ต.ค. 30, 1894 หน้� 1

6. “Tithing,” Juvenile Instructor, เม.ย. 1901 

หน้� 214–215

7. ใน Conference Report, Apr. 1898,  

หน้� 13

8. “‘Mormonism’ by Its Head,” The Land 

of Sunshine, ต.ค. 1901 หน�้ 257

9. ใน “Old Folks Are at Saltair Today,” 

Deseret Evening News, ก.ค. 2, 1901, 

หน้� 1; ลอเรนโซ สโนว์เตรียมข�่วส�ร

และลีรอยบุตรช�ยเป็นผู้อ่�น

10. Deseret News, ต.ค. 21, 1857 หน�้ 259

11. Deseret News, ม.ค. 28, 1857 หน�้ 371

12. Deseret News: Semi-Weekly, ก.ค. 16, 

1878 หน้� 1

13. Deseret News: Semi-Weekly, ธ.ค. 7, 

1869 หน้� 7

14. Deseret News: Semi-Weekly, มี.ค. 31, 

1868 หน้� 2

15. Deseret News, พ.ย. 22, 1882 หน้� 690

16. Deseret News, ก.ค. 19, 1865 หน�้ 330

17. Deseret News, ก.ค. 19, 1865 หน�้ 330

18. Deseret Semi-Weekly News, มี.ค. 30, 

1897 หน้� 1

19. Deseret Semi-Weekly News, ก.ค. 28, 

1899, 10; เน้นตัวเอน

20. Deseret News, ม.ค. 28, 1857 หน�้ 371

21. ใน Conference Report, ต.ค. 1899 หน้� 2

22. ใน Conference Report, ต.ค. 1900 หน้� 5

23. ใน Conference Report, ต.ค. 1898  

หน้� 1–2

24. ใน Conference Report, เม.ย. 1898 หน้� 61

25. Deseret News, ม.ค. 28, 1857 หน�้ 371

26. ใน Conference Report, เม.ย. 1899 หน้� 2

27. Deseret News, เม.ย. 11, 1888, 200; จ�ก

ก�รถอดคว�มคำ�ปร�ศรัยของลอเรนโซ 

สโนว์ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญเดือน

เมษ�ยน 1888 อย่�งละเอียด

28. Salt Lake Daily Herald, ต.ค. 11, 1887 

หน้� 2

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “เพื่อช่วยให้เร�สอนจ�กพระคัมภีร์และคำ�สอน 

ของศ�สด�พย�กรณ์ยุคสุดท้�ย ศ�สนจักรได้จัดทำ�คู่มือบทเรียนและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

มีคว�มจำ�เป็นเพียงเล็กน้อยในก�รใช้บทวิจ�รณ์หรือเน้ือห�อ้�งอิงอ่ืนๆ” (ไม่มีก�ร 

เรียกใดย่ิงใหญ่กว่�ก�รสอน: คู่มือประกอบก�รสอนพระกิตติคุณ [1999] หน้� 52)

อ้�งอิง

บทที ่ 1
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พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่�งสำ�หรับเร�เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศม�โดยลงไปในน้ำ�ทั้งตัว
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บ ท ที่  2

บัพติศมาและของประทานแห่ง

พระวิญญาณบริสุทธิ์

“นี่  . . .  คือระเบียบพระกิตติคุณในสมัยของเหล่�อัครส�วก  

คว�มเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ก�รกลับใจ บัพติศม�โดย 

ลงไปในน้ำ�ทั้งตัวเพื่อก�รปลดบ�ป และก�รว�งมือเพื่อรับ 

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ เมื่อเข้�ใจและใช้ระเบียบนี้อย่�งถูกต้อง 

พลัง ของประท�น พร และสิทธิพิเศษอันรุ่งโรจน์ต�มม�ทันที”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

แม้หลังจ�กได้รับพย�นว่�โจเซฟ สมิธเป็นศ�สด�พย�กรณ์ ลอเรนโซ สโนว์ก็ 

ยังต่อสู้ด้ินรนกับก�รตัดสินใจเข้�ร่วมศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้�ย ท�่นรู้ว่�ถ้�ท่�นเป็นสม�ชิกศ�สนจักร ท่�นจะต้องท้ิงคว�มมุ่งม�ด 

ปร�รถน�ท�งโลกบ�งอย�่ง แต่หลังจ�กประสบก�รณ์ที่ท่�นเรียกว่� “ก�รต่อสู้สุด 

ฤทธิ์ของใจและจิตวิญญ�ณ” ท่�นตกลงรับบัพติศม� ท่�นเล่�ว่� “โดยผ่�นคว�ม

ช่วยเหลือของพระเจ้�—เพร�ะข้�พเจ้�รู้สึกมั่นใจว่�พระองค์ทรงช่วยข้�พเจ้�ไว้

—ข้�พเจ้�ว�งคว�มจองหอง คว�มทะย�นอย�กและคว�มมักใหญ่ใฝ่สูงท�งโลก

ไว้บนแท่น และนอบน้อมดังเด็ก ลงไปในน้ำ�บัพติศม� และรับศ�สนพิธีของพระ

กิตติคุณ  . . .  ข�้พเจ้�รับบัพติศม�และศ�สนพิธีของก�รว�งมือโดยผู้ประก�ศว่�มี

สิทธิอำ�น�จจ�กเบื้องบน”1

หลังจ�กตัวท่�นได้รับพรนี้ ท�่นร้อนใจอย�กแบ่งปันกับผู้อื่น ในจดหม�ยที่ 

ท่�นเขียนเมื่อครั้งเป็นผู้สอนศ�สน�ในอิต�ลี ท่�นกล่�วว่� “ในประเทศส่วนใหญ่ 

ก�รเปิดประตูอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�ต�มม�ด้วยคว�มยุ่งย�กและคว�มวิตก 

กังวลม�กม�ย คว�มยุ่งย�กดังกล�่วตกอยู่กับเร�ไม่น้อย เพร�ะฉะนั้นข้�พเจ้�จึง

ลงไปในน้ำ�กับคนแรกที่ประสงค์จะรับชีวิตนิรันดร์ด้วยคว�มพอใจไม่น้อย ภ�ษ� 
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อิต�ลีไม่เคยไพเร�ะสำ�หรับเร�เท่�เวล�ที่น่�สนใจนี้เมื่อข้�พเจ้�ปฏิบัติศ�สนพิธี

ศักดิ์สิทธิ์ดังกล�่ว และเปิดประตูซึ่ง ไม่มีใครปิดได้” 2 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน้� 

57]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เราได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราปฏิบัติตามหลักธรรม 

ที่พระองค์ทรงสถาปนา

มีหลักธรรมแน่ชัดที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงสถ�ปน�ซึ่งจะทำ�ให้มนุษย์ได้ครอบ- 

ครองคว�มรู้ท�งวิญญ�ณ ของประท�น และพรห�กพวกเข�เข้�ใจและถือปฏิบัติ 

ในยุคเริ่มแรกของโลก ในสมัยของเหล�่อัครส�วกเช่นกัน ผู้คนครอบครองพลัง 

อำ�น�จท�งวิญญ�ณและสิทธิพิเศษต่�งๆ โดยได้คว�มเข้�ใจและรักษ�กฎซ่ึงพระเจ้� 

ทรงสถ�ปน�อย�่งซื่อสัตย์ ยกตัวอย�่งเช่น อ�แบล บุตรคนหนึ่งของอ�ดัม โดยได้

ข้อมูลว่�ก�รถว�ยเครื่องบูช�เป็นระเบียบที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงต้ังไว้เพื่อให้มนุษย์

ได้รับพร เข�จึงตั้งใจทำ�ง�น ทำ�ต�มระเบียบ ถว�ยเครื่องบูช� ด้วยเหตุนี้เข�จึงได้

รับปร�กฏก�รณ์อันทรงรัศมีภ�พของพระผู้สูงสุด [ดู ปฐมก�ล 4:4; ฮีบรู 11:4]

อนึ่ง เมื่อผู้คนก่อนสมัยน้ำ�ท่วมโลกทำ�ตนเสื่อมทร�ม และถึงเวล�ที่คว�ม 

พิน�ศจะเกิดแก่พวกเข� พระเจ�้ทรงเปิดเผยแนวปฏิบัติเพื่อคนชอบธรรมจะหนี 

พ้น ดังนั้น ทุกคนที่เข้�ใจและถือปฏิบัติแนวท�งดังกล่�วจึงได้รับพรที่สัญญ�ไว้  

[ดู ปฐมก�ล 6–8]

โยชูว�ต้องถือปฏิบัติขั้นตอนบ�งอย่�งที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงกำ�หนดก่อนจึง

จะได้ครอบครองเยรีโค เมื่อทำ�ต�มขั้นตอนถูกต้องต�มพระบัญช�แล้ว เป้�หม�ย

จึงตกอยู่ในคว�มครอบครองของเข�ทันที [ดู โยชูว� 6]

อีกตัวอย่�งหนึ่ง กรณีของน�อ�ม�น แม่ทัพช�วอัสซีเรีย—โดยที่เป็นโรคเรื้อน 

และได้ยินเรื่องร�วของเอลีช�ศ�สด�พย�กรณ์ เข�จึงขอให้ท�่นนำ�คว�มทุกข์ดัง 

กล่�วออกไป โดยที่มีพระวิญญ�ณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยซึ่ง [ถ่�ยทอด] พระดำ�ริ 

ของพระผู้เป็นเจ้� ศ�สด�พย�กรณ์จึงบอกให้เข�ไปอ�บน้ำ�ในแม่น้ำ�จอร์แดนเจ็ด 

ครั้งแล้วจะห�ยเป็นปกติ ตอนแรก น�อ�ม�นคิดว่�ก�รทำ�เช่นนี้ง่�ยเกินไป เข�

ไม่พอใจและไม่คิดจะทำ�ต�ม—ไม่ใช้วิธีที่เรียบง�่ยให้เกิดประโยชน์ แต่หลังจ�ก

บทที ่ 2
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พิจ�รณ�ต�มสมควรแล้ว เข�นอบน้อมและออกไปทำ�ต�มกฎเกณฑ์ ดูเถิด! พร

เกิดขึ้นทันทีทันใด [ดู 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1–14]  . . .

เมื่อเข้�สู่สมัยก�รประท�นพระกิตติคุณ ของประท�นและพรได้ม�ด้วยหลัก- 

ธรรมคล�้ยกัน นั่นคือ ขึ้นอยู่กับก�รเชื่อฟังกฎเกณฑ์ที่กำ�หนดแน่ชัด พระเจ้�ยัง 

คงขีดเส้นบอกก�รกระทำ�ที่แน่ชัด โดยทรงสัญญ�สิทธิพิเศษเฉพ�ะกับทุกคนที่ 

จะทำ�ต�ม และเม่ือใดท่ีปฏิบัติก�รกระทำ�เหล่�น้ัน—ถือปฏิบัติทุกข้อ—เม่ือน้ันพร 

ที่สัญญ�ไว้ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน3

ศาสนพิธีภายนอกของบัพติศมาและการยืนยัน 

เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกกับงานภายใน 

ของศรัทธาและการกลับใจ

บ�งคนนึกคิดอย่�งไร้ประโยชน์ว่�ภ�ยใต้สมัยก�รประท�นพระกิตติคุณ ของ 

ประท�นและพรห�ใช่ได้ม�โดยก�รถือปฏิบัติภ�ยนอก หรือง�นภ�ยนอกไม่ แต่ 

โดยผ่�นศรัทธ�และก�รกลับใจ ผ�่นก�รทำ�ง�นท�งใจเท่�นั้น ไม่ขึ้นกับท�งก�ย 

แต่เร�ทิ้งประเพณี คว�มเชื่อท�งไสยศ�สตร์ และข้อบัญญัติของมนุษย์ โดยหม�ย

พึ่งพ�พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้�ซึ่งเร�จะค้นพบว่�ง�นภ�ยนอก หรือศ�สนพิธี

ภ�ยนอก ภ�ยใต้สมัยก�รประท�นพระกิตติคุณ เกี่ยวเนื่องกันอย่�งแยกไม่ออก

กับง�นภ�ยใน กับศรัทธ�และก�รกลับใจ เพื่อพิสูจน์เรื่องนี้ ข้�พเจ้�ขอแนะนำ�ข้อ

สังเกตต่อไปนี้—

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว�่ “เหตุไฉนท�่นทั้งหล�ยจึงเรียกเร�ว่� ‘พระองค์เจ้�ข�้  

พระองค์เจ้�ข้�’ แต่ไม่กระทำ�ต�มที่เร�บอกนั้น” [ลูก� 6:46] อนึ่ง พระองค์ตรัสว�่ 

“ผู้ใดท่ีได้ยินคำ�เหล่�น้ีของเร�และประพฤติต�มเข�ก็เปรียบเสมือนผู้ท่ีมีสติปัญญ� 

สร้�งเรือนของตนไว้บนศิล�” [ดู มัทธิว 7:24] และ “ผู้ใดเชื่อและรับบัพติศม� 

แล้วผู้นั้นจะรอด” [ม�ระโก 16:16] ทำ�นองเดียวกัน พระองค์ตรัสว่� “ถ้�ผู้ใดไม่ 

ได้บังเกิดใหม่จ�กน้ำ�และพระวิญญ�ณ ผู้นั้นจะเข้�ในแผ่นดินของพระเจ้�ไม่ได้” 

[ยอห์น 3:5] พระดำ�รัสเหล่�นี้ของพระผู้ช่วยให้รอดของเร�เรียกร้องให้มนุษย์

ปฏิบัติง�นภ�ยนอกเพื่อให้ได้รับคว�มรอดของพวกเข�

ในวันเพ็นเทคอสต์ เปโตรกล�่วแก่ฝูงชนที่อยู่ร�ยรอบว่� “จงกลับใจและรับ 

บัพติศม�เพื่อก�รปลดบ�ป และท่�นจะได้รับของประท�นแห่งพระวิญญ�ณ 

บทที ่ 2
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บริสุทธิ์” [ดู กิจก�ร 2:38] ในคำ�กล่�วนี้ของศ�สด�พย�กรณ์ เร�เรียนรู้ว่�ผู้คน

ต้องปฏิบัติง�นภ�ยนอก บัพติศม�ในน้ำ� เพื่อพวกเข�จะได้รับก�รปลดบ�ป และ

ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์หลังจ�กนั้น แต่ก่อนจะทำ�ง�นภ�ยนอก 

ต้องปฏิบัติง�นภ�ยใน—ศรัทธ�และก�รกลับใจ ศรัทธ�และก�รกลับใจม�ก่อน

บัพติศม� บัพติศม�ม�ก่อนก�รปลดบ�ปและก�รรับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ . . .

บ�งคนถือว่�ไม่ถูกต้องที่จะนับบัพติศม�รวมอยู่ในหลักธรรมจำ�เป็นที่พระผู้ 

เป็นเจ้�ทรงกำ�หนด ที่จะรับบัพติศม�เพื่อให้ได้รับก�รปลดบ�ป คำ�ตอบคือ เร�

กล�่วว่�พระผู้ช่วยให้รอดและอัครส�วกทำ�เช่นนั้นก่อนเร� ด้วยเหตุนี้เร�จึงรู้สึก

ว่�ต้องทำ�ต�มแบบอย�่งของท�่นเหล�่นั้น . . .  บัพติศม� . . .  ขจัดบ�ปและสิ่ง

แปดเปื้อนออกจ�กจิตวิญญ�ณของเร� ผ�่นศรัทธ�ในก�รชดใช้อันยิ่งใหญ่ . . .

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่�ต้องทำ�ง�นภ�ยนอก เช่นเดียวกับศรัทธ�และก�รกลับใจ 

จึงจะได้รับสิทธิพิเศษของพระกิตติคุณ4 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 57]

ในวันเพ็นเทคอสต์ มีผู้รับบัพติศม�ประม�ณ 3,000 คน

บทที ่ 2
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บัพติศมาปฏิบัติโดยการลงไปในน้ำาทั้งตัว และของประทานแห่ง 

พระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้โดยการวางมือ

บัพติศม�ในน้ำ�ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณของพระคริสต์ ด้วย

เหตุนี้เร�จึงเห็นว่�ผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้�ในสมัยเริ่มแรกพิถีพิถันม�กในก�ร

ประกอบศ�สนพิธีดังกล�่ว . . .

เวล�น้ีเร�จะใช้เวล�สักครู่เพ่ือพย�ย�มให้ได้มุมมองท่ีถูกต้องเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ 

บัพติศม� เป็นที่ประจักษ์ชัดว่�มีเพียงวิธีเดียวหรือแบบเดียวในก�รปฏิบัติศ�สน 

พิธีดังกล่�ว วิธีนี้อธิบ�ยไว้กับอัครส�วกและพวกท่�นยึดถืออย่�งเคร่งครัดในก�ร 

ปฏิบัติทั้งหมดของพวกท่�น เพื่อให้เร�มีแนวคว�มคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้  

เร�จำ�เป็นต้องอ�้งถึงก�รปฏิบัติบัพติศม�ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ต�่งๆ

กล่�วกันว่�ยอห์น [ผู้ถว�ยบัพติศม�] ให้บัพติศม�ที่อ�ยโนน เพร�ะมีน้ำ�ม�ก  

[ดู ยอห์น 3:23] ถ้�ก�รพรมเป็นวิธีบัพติศม� เร�แทบไม่ต้องคิดเลยว่�เหตุใดท�่น 

จึงไปอ�ยโนนเพร�ะมีน้ำ�ม�กในสถ�นที่นั้น ต�มจริงแล้ว ก�รใช้น้ำ�ที่น้อยม�ก  

ส�ม�รถพรมได้ทั่วทั้งจูเดีย ซึ่งท�่นส�ม�รถห�ได้โดยไม่ต้องเดินท�งไปอ�ยโนน  

เร�ทร�บเช่นกันว่�ท่�นให้บัพติศม�ในจอร์แดน และหลังจ�กปฏิบัติศ�สนพิธีให ้

พระผู้ช่วยให้รอดแล้ว ท่�นขึ้นม�จ�กน้ำ� ซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่�ท่�นลงไปในน้ำ�  

ทั้งนี้เพื่อจะปฏิบัติศ�สนพิธีในรูปแบบที่ถูกต้อง [ดู มัทธิว 3:16] อีกประก�รหนึ่ง 

มีพูดถึงขันทีว�่เข�ลงไปในน้ำ�กับฟีลิป จ�กนั้นก็ขึ้นม�จ�กน้ำ� [ดู กิจก�ร 8:26–38]  

บัดนี้ ทุกคนที่อ้�งว่�มีเหตุผลและคว�มเสมอต้นเสมอปล�ยต้องยอมรับว่�ห�ก 

ก�รพรมน้ำ�เล็กน้อยที่หน้�ผ�กตรงต�มจุดประสงค์ คงไม่ต้องมีใครลงไปในน้ำ� 

เพื่อรับศ�สนพิธีดังกล�่ว เมื่อเขียนถึงวิสุทธิชน เป�โลให้ประจักษ์พย�นที่ชัดเจน 

สนับสนุนก�รลงไปในน้ำ�ท้ังตัว . . .  อัครส�วกท่�นน้ีกล่�วในจดหม�ยว่�วิสุทธิชน 

ถูกฝังไว้กับพระคริสต์โดยบัพติศม� [ดู โรม 6:4; โคโลสี 2:12]

เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่�พวกเข�จะถูกฝังโดยบัพติศม�ไม่ได้ถ้�ไม่ถูกน้ำ�ท่วม 

จนมิด เร�ไม่อ�จกล่�วได้ว่�วัตถุช้ินหนึ่งถูกฝังถ้�ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุนั้นไม่ 

ถูกปิดจนมิด ดังนั้นคนๆ หนึ่งจึงไม่ถูกฝังในน้ำ�โดยบัพติศม�เว้นแต่ทั้งตัวจะลง

ไปในน้ำ� คำ�อธิบ�ยดังกล�่วของอัครส�วกเกี่ยวกับวิธีบัพติศม�จึงสอดคล้องอย่�ง

สมบูรณ์กับพระดำ�รัสอธิบ�ยของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว�่ ถ้�ผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่
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จ�กน้ำ� ฯลฯ ก�รบังเกิดจ�กสิ่งหนึ่งหม�ยถึงก�รถูกใส่ไว้ในสิ่งนั้น และก�รโผล่ 

หรือออกม�จ�กสิ่งนั้น ก�รบังเกิดจ�กน้ำ� ต้องหม�ยถึงก�รถูกใส่ไว้ในผืนน้ำ�และ 

ถูกนำ�ออกม�อีกครั้งเช่นกัน

ข้�พเจ้�เชื่อว่�มีกล่�วไว้ม�กพอแล้วเพ่ือให้คนที่มีเหตุผลและไม่มีอคติใดๆ 

เชื่อว่�ก�รลงไปในน้ำ�ทั้งตัวเป็นวิธีปฏิบัติศ�สนพิธีบัพติศม�ในสมัยเริ่มแรกของ

ศ�สน�คริสต์เม่ือคร้ังประก�ศพระกิตติคุณในคว�มบริสุทธิ์และคว�มสมบูรณ์ 

ด้วยเหตุนี้ข้�พเจ�้จึงจะยุติข้อสังเกตของข�้พเจ้�เกี่ยวกับประเด็นนี้

เร�เรียนรู้จ�กฮีบรู [บทที่] 6 ว่�ก�รว�งมือนับอยู่ในบรรด�หลักธรรมแห่ง 

พระกิตติคุณ ทุกคนทร�บดีว่�ศ�สนพิธีน้ี เช่นเดียวกับบัพติศม�เพ่ือก�รปลดบ�ป 

โดยลงไปในน้ำ�ทั้งตัวเป็นเรื่องที่ศ�สน�คริสต์นิก�ยต่�งๆ ในปัจจุบันมองข้�ม  

ข้�พเจ้�จึงหวังว่�ข้อสังเกตเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ เร�มี

หล�ยกรณีที่พระคริสต์ทรงว�งพระหัตถ์บนคนเจ็บป่วยและทรงรักษ�พวกเข� 

และในก�รมอบหม�ยง�นให้เหล�่อัครส�วก ม�ระโกบทสุดท้�ย พระองค์ตรัสว�่ 

เครื่องหม�ยเหล�่นี้จะติดต�มคนที่เชื่อ พวกเข�จะว�งมือบนคนเจ็บป่วย และคน

เหล่�นั้นจะห�ยเป็นปกติ ฯลฯ อ�น�เนียว�งมือบนเซ�โลผู้มองเห็นได้ทันทีหลัง

จ�กปฏิบัติศ�สนพิธีดังกล�่ว [ดู กิจก�ร 9:17–18] เมื่อเรืออับป�งบนเก�ะมอลต� 

เป�โลว�งมือบนบิด�ของปูบลิอัส ผู้ปกครองเก�ะ และรักษ�เข�ให้ห�ยไข้ [ดู 

กิจก�ร 28:8] ข้อสังเกตเล็กๆ น้อยๆ เหล�่นี้แสดงให้เห็นชัดเจนว�่ก�รว�งมือเป็น 

[วิธี] ที่พระเจ้�ทรงกำ�หนดไว้เพื่อรับพรจ�กสวรรค์

ถึงแม้ก�รรักษ�คนเจ็บป่วยจะเกี่ยวเนื่องกับก�รปฏิบัติศ�สนพิธีนี้ แต่เมื่อเร� 

อ่�นเร่ืองน้ีละเอียดข้ึน เร�จะพบว่�พรท่ีย่ิงใหญ่กว่�เก่ียวเน่ืองกับศ�สนพิธีดังกล่�ว 

เร�ทร�บว่� ในเมืองสะม�เรีย ฟีลิปให้บัพติศม�ช�ยหญิง ซ่ึงทำ�ให้คนรับบัพติศม� 

ชื่นชมยินดียิ่ง บ�งทีพวกเข�อ�จกำ�ลังชื่นชมยินดีในผลของก�รปลดบ�ปที่ได้รับ 

ผ่�นศรัทธ� ก�รกลับใจ และบัพติศม� และผลของก�รได้รับพระวิญญ�ณ 

ศักด์ิสิทธ์ิของพระผู้เป็นเจ้�บ�งส่วน ซ่ึงต�มม�อย่�งแน่นอนหลังจ�กได้รับคำ�ตอบ 

จ�กจิตสำ�นึกที่ดีโดยก�รปลดบ�ปของพวกเข� โดยผ่�นพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ ์

ส่วนนี้ซึ่งพวกเข�ครอบครอง พวกเข�เริ่มเห็นอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้� เพร�ะ 

นั่นจะทำ�ให้ระลึกได้ว่�พระผู้ช่วยให้รอดทรงประก�ศว่� ไม่มีมนุษย์คนใดเห็น
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อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ�้ได้เว้นแต่เข�จะบังเกิดใหม่ และในข้อต่อไป พระองค์

ตรัสว่� เข�จะเข้�อ�ณ�จักรนั้นไม่ได้เว้นแต่เข�จะบังเกิดใหม่สองครั้ง ครั้งแรก

จ�กน้ำ� แล้วจ�กพระวิญญ�ณ [ดู ยอห์น 3:3–5]

ตอนนี้คนเหล่�นั้นที่สะม�เรียบังเกิดจ�กน้ำ�แล้ว—พวกเข�รับก�รเกิดครั้งแรก 

แล้ว ด้วยเหตุนี้ พวกเข�จึงอยู่ในสภ�พของก�รเห็นอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�  

สภ�พของก�รพินิจพิเคร�ะห์พร สิทธิพิเศษ และคว�มรุ่งโรจน์ต�่งๆ ด้วยดวงต� 

แห่งศรัทธ� แต่เมื่อพวกเข�ไม่ได้บังเกิดครั้งที่สอง จ�กพระวิญญ�ณ พวกเข้�ไม่ 

ได้เข้�ในอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�—พวกเข�ไม่ได้ครอบครองสิทธิพิเศษของ 

พระกิตติคุณโดยสมบูรณ์ เมื่อเหล�่อัครส�วกที่เยรูซ�เล็มได้ยินคว�มสำ�เร็จของ

ฟีลิป พวกเข�ส่งเปโตรและยอห์นไปสะม�เรีย โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อปฏิบัติก�ร

ว�งมือ ดังนั้นเมื่อพวกเข�ม�ถึงสะม�เรีย พวกเข�จึงว�งมือบนคนที่รับบัพติศม�

แล้ว และคนเหล่�นั้นได้รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ [ดู กิจก�ร 8:5–8, 12, 14–17]5 

 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 57]

เร�ได้รับของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์โดยก�รว�งมือ
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พรของบัพติศมาและการยืนยันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ 

ปฏิบัติศาสนพิธีโดยผู้มีสิทธิอำานาจที่ถูกต้อง

เว้นแต่ปฏิบัติ [ศ�สนพิธี] โดยผู้ท่ีพระผู้เป็นเจ้�ทรงส่งม� ห�ไม่แล้วพรเดียวกัน 

นี้จะไม่เกิดขึ้น พระเยซูคริสต์ทรงแต่งตั้งอัครส�วกและส�วกเจ็ดสิบให้ปฏิบัต ิ

ศ�สนพิธีแห่งพระกิตติคุณ ซึ่งของประท�นและพรแห่งโลกนิรันดร์ผ่�นม�ท�ง 

ศ�สนพิธีดังกล่�ว เพร�ะฉะนั้น พระคริสต์จึงตรัสกับเหล�่อัครส�วกว่� ถ้�ท่�น 

จะยกคว�มผิดบ�ปของผู้ใด คว�มผิดบ�ปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้�ท่�นจะให ้

คว�มผิดบ�ปติดอยู่กับผู้ใด คว�มผิดบ�ปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น [ดู ยอห์น 20:23]: 

นั่นคือ ทุกคนที่จะม�ด้วยคว�มนอบน้อมถ่อมตน กลับใจอย�่งจริงใจจ�กบ�ป 

ของเข� และรับบัพติศม�จ�กอัครส�วกจะได้รับก�รอภัยบ�ปผ่�นพระโลหิตเพื่อ 

ก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์ และได้รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ผ�่นก�รว�งมือ แต่ 

คนที่ไม่ยอมรับระเบียบของสิ่งเหล�่นี้จ�กอัครส�วก บ�ปจะยังอยู่กับพวกเข� . . . 

เหล่�อัครส�วกประส�ทพลังอำ�น�จและสิทธิอำ�น�จแห่งก�รปฏิบัติพระกิตติคุณ

ให้คนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเหล�่อัครส�วกจะไม่เป็นคนกลุ่มเดียวที่ดำ�รงตำ�แหน่งหน้�ที่

รับผิดชอบดังกล�่ว . . .  ไม่มีใครอยู่ภ�ยใต้ภ�ระผูกพันให้รับศ�สนพิธีเหล่�นั้นจน 

กว�่จะพบคนบ�งคนที่ดำ�รงตำ�แหน่งนี้ คนบ�งคนผู้มีสิทธิอำ�น�จในก�รให้บัพ- 

ติศม�และว�งมือ และเข�ต้องไม่ค�ดหวังพรเว้นแต่พรนั้นได้รับก�รปฏิบัติอย�่ง

ถูกต้อง

. . . สิทธิอำ�น�จแห่งก�รปฏิบัติศ�สนพิธีพระกิตติคุณสูญส้ินไปหล�ยศตวรรษ  

. . . ศ�สน�จักรท่ีเหล่�อัครส�วกสถ�ปน�ค่อยๆ ล่มสล�ย ระหกระเหินไปในแดน 

ทุรกันด�ร สูญเสียสิทธิอำ�น�จ ฐ�นะปุโรหิต และออกจ�กระเบียบของพระผู้เป็น 

เจ้� สูญเสียของประท�นและพระคุณเช่นกัน ศ�สนจักรละเมิดกฎและเปลี่ยน 

ศ�สนพิธีของพระกิตติคุณ เปลี่ยนก�รลงไปในน้ำ�ทั้งตัวเป็นก�รพรมน้ำ� และไม่

สนใจก�รว�งมือ ดูหมิ่นคำ�พย�กรณ์และไม่เชื่อเครื่องหม�ย . . .

ในวิวรณ์ ยอห์นโดยที่เห็นและพูดถึงก�รระหกระเหินของศ�สนจักรในคว�ม 

มืด เข� . . .  กล�่วใน [บทที่ 14 ข้อ 6] เกี่ยวกับก�รฟื้นฟูพระกิตติคุณดังนี้ “ข้�พเจ้�

ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเห�ะไปในท้องฟ้� เพื่อประก�ศข่�วประเสริฐอัน 

เป็นอมตะแก่ชนช�วโลกทั้งปวง” จึงเห็นชัดว�่คำ�พย�กรณ์ต้องเกิดสัมฤทธิผล ณ 

เวล�ใดเวล�หนึ่งก่อนก�รเสด็จม�ครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอดของเร�
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. . . บัดนี้ข้�พเจ้�แสดงประจักษ์พย�นด้วยคว�มเชื่อมั่นสูงสุดโดยก�รเปิดเผย 

จ�กพระผู้เป็นเจ�้ว่�คำ�พย�กรณ์นี้เกิดสัมฤทธิผลแล้ว เทพจ�กพระผู้เป็นเจ้�เยือน 

มนุษย์ในวันเวล�สุดท้�ยน้ีและฟ้ืนฟูส่ิงซ่ึงสูญห�ยไปน�น แม้ฐ�นะปุโรหิต—กุญแจ 

แห่งอ�ณ�จักร—คว�มสมบูรณ์ของพระกิตติคุณอันเป็นนิจ6 [ดูข้อเสนอแนะ 4 

ในหน้� 57]

เมื่อเรารักษาพันธสัญญาบัพติศมาและ 

แสวงหาการนำาทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์  

พรที่สัญญาไว้จะตามมาแน่นอน

นี่คือระเบียบพระกิตติคุณในสมัยของเหล�่อัครส�วก คว�มเชื่อเกี่ยวกับพระ 

เยซูคริสต์ ก�รกลับใจ บัพติศม�โดยลงไปในน้ำ�ทั้งตัวเพื่อก�รปลดบ�ป และ 

ก�รว�งมือเพื่อรับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ เมื่อเข้�ใจและทำ�ต�มระเบียบนี้อย่�งถูก 

ต้อง พลัง ของประท�น พร และสิทธิพิเศษอันรุ่งโรจน์ต�มม�ทันที และในทุก 

ยุคทุกสมัย เมื่อทำ�ต�มและถือปฏิบัติขั้นตอนเหล่�นี้อย่�งถูกต้องในสถ�นที่และ

ระเบียบที่ถูกต้อง พรเดียวกันนั้นต�มม�แน่นอน แต่เมื่อละเลย ไม่ว่�จะทั้งหมด

หรือบ�งส่วน ย่อมไม่มีพรเหล�่นั้นเลย หรือไม่ก็ลดลงม�ก

พระคริสต์ ในก�รมอบหม�ยง�นให้เหล�่อัครส�วก พระองค์ตรัสเกี่ยวกับของ 

ประท�นเหนือธรรมช�ติบ�งอย�่งที่ผู้เชื่อฟังระเบียบนี้ได้รับ [ดู ม�ระโก 16:15– 

18] เป�โล . . .  ให้เรื่องร�วครบถ้วนม�กขึ้นเกี่ยวกับของประท�นต่�งๆ ที่ม�กับ

คว�มสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ ท�่นกล่�วถึงของประท�นเก้�อย่�งและบอกให้

เร�ทร�บว่�นั่นคืออิทธิพลหรือผลของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ [ดู 1  โครินธ์ 12:8–

10] บัดนี้พระเจ้�ทรงสัญญ�พระวิญญ�ณบริสุทธิ์แก่คนทั้งปวง แม้คนม�กต่อ

ม�กเท่�ที่พระองค์จะทรงเรียก [ดู กิจก�ร 2:37–39] คุณสมบัติและก�รทำ�ง�นของ

ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้ และเกี่ยวเนื่อง

กันโดยสัญญ�กับแผนหรือระเบียบนี้อย�่งแยกไม่ออก ด้วยเหตุนี้จึงตรงต�มพระ

คัมภีร์ สอดคล้อง และสมควรให้ค�ดหวังของประท�นและพรเดียวกันและถ้�

โนอ� หลังจ�กต่อเรือ ส�ม�รถทวงสิทธิ์และได้รับคว�มรอดฝ่�ยโลกต�มสัญญ� 

[ดู โมเสส 7:42–43]; หรือโยชูว� โดยล้อมเยรีโคหล�ยครั้งดังที่กล่�วไว้ ส�ม�รถ

ขึ้นไปบนกำ�แพงเมืองที่พังร�บค�บและทำ�ให้ผู้อ�ศัยอยู่ในนั้นตกเป็นเชลย [ดู  
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โยชูว� 6:12–20]; หรือช�วอิสร�เอล โดยถว�ยเครื่องบูช�ต�มบัญช� ส�ม�รถได้รับ

ก�รให้อภัยบ�ปต�มสัญญ� [ดู เลวีนิติ 4:22–35]; หรือน�อ�ม�น หลังจ�กทำ�ต�ม

คำ�สั่งของเอลีช�ให้ไปอ�บน้ำ�ในแม่น้ำ�จอร์แดนเจ็ดครั้ง ส�ม�รถเรียกร้องและได้

รับก�รรักษ�จนห�ยเป็นปกติ [ดู 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1–14] หรือสุดท�้ยช�ยต�บอด 

หลังจ�กอ�บน้ำ�ในสระสิโลอัม ห�กเข�ส�ม�รถเรียกร้องและตระหนักถึงร�งวัล

ต�มที่สัญญ�ไว้ [ดู ยอห์น 9:1–7] จ�กนั้น ข้�พเจ้�กล่�วด้วยคว�มถูกต้องและ

สอดคล้องต้องกันว่�เมื่อใดก็ต�มที่ช�ยคนหนึ่งทิ้งอคติของเข� ทิ้งแนวคว�มคิด

คับแคบ ประเพณีผิดๆ และทำ�ต�มระเบียบทั้งหมดของพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์ เมื่อนั้นย่อมไม่มีสิ่งใดใต้โลกซีเลสเชียลคัดค�้นก�รทวงสิทธ์ิและก�รได้รับ

ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ตลอดจนพรทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับพระ

กิตติคุณในยุคอัครส�วก

เพื่อให้ได้ศ�สน�ที่จะช่วยให้เร�รอดในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้� เร�ต้องได้

รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ และเพื่อให้ได้รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ เร�ต้องเชื่อใน

พระเจ้�พระเยซู แล้วกลับใจจ�กบ�ป ทิ้งบ�ป จ�กนั้นก้�วไปข�้งหน้�และลงไป

ในน้ำ�ทั้งตัวเพื่อก�รปลดบ�ป แล้วจึงรับก�รว�งมือ7

เมื่อเร�รับพระกิตติคุณนี้ เร�ทำ�พันธสัญญ�ต่อพระผู้เป็นเจ้�ว่�เร�จะให้พระ 

วิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ทรงนำ� ให้พระองค์ทรงปกครอง และเร�จะทำ�ต�มข้อเสนอ 

แนะของพระองค์ เร�ทำ�พันธสัญญ�ว่�จะทำ�ต�มข้อเสนอของหลักธรรมที่ให ้

ชีวิต ให้คว�มรู้ ให้คว�มเข�้ใจเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้� สื่อพระดำ�ริของ

พระผู้เป็นเจ�้ และเร�ทำ�พันธสัญญ�ว่�จะทำ�ง�นให้บรรลุจุดประสงค์ของพระผู้

เป็นเจ้�ในคว�มรอดของครอบครัวมนุษย์ โดยใช้คติพจน์ของชีวิตที่ว�่ “ทำ�เพื่อ

อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ�้ หรือไม่ทำ�อะไรเลย” เร�ได้รักษ�พันธสัญญ�เหล่�นี้ 

. . .  และทำ�ต�มสิ่งท่ีพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ทรงบอกได้ดีเพียงใดน้ัน ตัวเร�ต้อง

เป็นคนตัดสิน เร�ทำ�สิ่งนี้ม�กเท�่ใด พรของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ย่อมลงม�สู่เร�

ม�กเท่�นั้น คว�มคิดของเร�จะสว่�ง คว�มเข้�ใจของเร�จะขย�ย และเร�จะก้�ว

ไปในเส้นท�งแห่งคว�มบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ในเส้นท�งแห่งคว�มดีพร้อม. . .  ห�ก

เร�ล้มเหลวในคว�มซื่อสัตย์ของเร� . . .  เท่�กับเร�เป็นผู้แพ้ในกิจก�รนี้ที่เร�เข้� 

ร่วมเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ เพื่อให้ได้ปัญญ� คว�มรู้และคว�มรู้แจ้งจ�กเบื้องบน

ม�กพอจะสกัดกั้นกระแสของคว�มชั่วร้�ยและก�รล่อลวงที่ห้อมล้อมเร� ห�ก
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เร�ทำ�ต�มข้อเสนอแนะของพระวิญญ�ณจ�กเบื้องบนพระองค์นี้ เร�ย่อมประสบ

สันติสุขและปีติต่อจิตวิญญ�ณของเร� เร�ตีศัตรูให้พ�่ยไป เร�สั่งสมทรัพย์สมบัติ

ที่แมลงกินผ้�และสนิมทำ�ล�ยไม่ได้ เท่�กับเร�ทำ�ให้ตัวเร�ก้�วหน้�ในเส้นท�ง 

ของอ�ณ�จักรซีเลสเชียล8 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ด�้นล่�ง]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล่�นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน้� v–vii

1. ขณะที่ท่�นอ่�นเรื่องร�วในหน้� 47–48 ให้ใคร่ครวญบัพติศม�และก�ร

ยืนยันของท่�นเองหรือเวล�ที่ท่�นเห็นบ�งคนได้รับศ�สนพิธีเหล่�นี้ ท่�น

ทำ�พันธสัญญ�อะไรบ้�งเมื่อท�่นรับศ�สนพิธีเหล่�นี้ พันธสัญญ�เหล่�นี้มี

อิทธิพลต่อชีวิตท�่นอย่�งไร

2. เหตุใดศรัทธ�และก�รกลับใจจึงไม่พอห�กปร�ศจ�กศ�สนพิธี เหตุใดศ�สน- 

พิธีจึงไม่พอห�กปร�ศจ�กศรัทธ�และก�รกลับใจ ขณะไตร่ตรองหรือสนทน� 

คำ�ถ�มเหล่�นี้ ให้ทบทวนคำ�สอนของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับง�นภ�ยใน

และศ�สนพิธีภ�ยนอก (หน�้ 49–50)

3. ศึกษ�คำ�สอนของประธ�นสโนว์ในหน้� 50–53 โดยสังเกตข้อพระคัมภีร์

ที่ท�่นอ้�งอิง ข้อพระคัมภีร์เหล�่นี้ยกระดับคว�มเข้�ใจของท�่นในด้�นใด

เกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นของก�รลงไปในน้ำ�ทั้งตัว ท�่นคิดว่�เหตุใดก�รว�งมือ

เพื่อของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์จึงเป็น “พรที่ยิ่งใหญ่” กว�่ก�ร

ว�งมือเพื่อให้พรผู้ป่วย

4. อ่�นหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 54 “ของประท�นและพระคุณ” อะไรบ้�งที่

ท่�นมีในชีวิตเพร�ะก�รฟื้นฟูฐ�นะปุโรหิต

5. ศึกษ�สองย่อหน�้สุดท้�ยของบท ก�รให้ “ข้อเสนอแนะของพระวิญญ�ณ

ศักดิ์สิทธิ์” นำ�ท่�นและปกครองท�่นหม�ยคว�มว่�อย่�งไร

6. หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 68:25–28 เกี่ยวข้องกับคำ�สอนในบทนี ้

อย�่งไร บิด�ม�รด�จะทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อช่วยให้บุตรธิด�เข้�ใจเรื่องศรัทธ� 

ก�รกลับใจ บัพติศม� และของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: 2 นีไฟ 31:12, 17–20; โมไซย�ห์ 18:8–10; แอลม� 5:14; 

คพ. 20:37; 36:2; 39:6; 130:20–21

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน : “[หลีกเลี่ยง] ก�รล่อลวงที่จะครอบคลุมเนื้อห�ให้

ม�กที่สุด. . . เร�กำ�ลังสอนคน ไม่ใช่สอนแต่เน้ือห�อย่�งเดียว และ. . . โครงร่�ง

บทเรียนทุกบทที่ผมเคยเห็นนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะมีเนื้อห�ม�กม�ยเกินกว่�ท่ีเร�

จะส�ม�รถครอบคลุมได้ในเวล�ที่กำ�หนดไว้” (เจฟฟรีย์  อ�ร์. ฮอลแลนด์ “ก�ร

สอนและก�รเรียนรู้ในศ�สนจักร” เลียโฮน�  มิถุน�ยน 2007 หน�้ 59)

อ้�งอิง

1. “How He Became a ‘Mormon,’ ” Juvenile 

Instructor, ม.ค. 15, 1887 หน้� 22

2. “Organization of the Church in Italy,” 

Millennial Star, ธ.ค. 15, 1850 หน�้ 373

3. The Only Way to Be Saved (จุลส�ร 

1841), 2–3 ปรับตัวเอนในต้นฉบับ ปรับ

เครื่องหม�ยวรรคตอนให้ตรงกับม�ตรฐ�น 

ลอเรนโซ สโนว์เขียนจุลส�รเล่มนี้แปดปี

ก่อนก�รเรียกท่�นให้รับใช้เป็นอัครส�วก 

ต่อม�แปลเป็นภ�ษ�ต่�งๆ ได้แก่ อิต�ลี 

ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เดนม�ร์ก เยอรมัน 

สวีเดน เบงก�ลี อ�ร์เมเนียตุรกี และกรีก

ตุรกี พิมพ์ซ้ำ�หล�ยครั้งตลอดทศวรรษ 1800 

ในช่วงที่ท่�นปฏิบัติศ�สนกิจเป็นอัครส�วก

4. The Only Way to Be Saved, หน้� 3–4, 6; 

ปรับตัวเอนในต้นฉบับ

5. The Only Way to Be Saved, หน้� 6–9

6. The Only Way to Be Saved, 10–12; ปรับ

ตัวเอนในต้นฉบับ

7. The Only Way to Be Saved, หน้� 9–10

8. ใน Conference Report, เม.ย. 1880, หน้� 

79–80
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บ ท ที่  3

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสชั่วชีวิต:  
ก้าวหน้าต่อไปใน 

หลักธรรมแห่งความจริง

“ศ�สน�ของเร�ควรรวมอยู่ในตัวเร� เป็นส่วนหนึ่ง 

ของก�รดำ�รงอยู่ที่เร�จะละทิ้งไม่ได้”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ลอเรนโซ สโนว์รับบัพติศม�และก�รยืนยันในเดือนมิถุน�ยน ค.ศ. 1836 เมื่อ 

นึกถึงประจักษ์พย�นที่กำ�ลังพัฒน� ท่�นกล่�วในเวล�ต่อม�ว่� “ข้�พเจ้�เชื่อว่� 

พวกเข� [วิสุทธิชนยุคสุดท�้ย] มีศ�สน�ที่แท้จริง และข้�พเจ้�เข้�ร่วมศ�สนจักร  

ม�ถึงตอนนี้ก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใสของข้�พเจ้�เป็นเพียงเรื่องของเหตุผล”1 ท่�น 

จำ�ได้ว่� “ข้�พเจ้�เชื่ออย่�งสมบูรณ์ว่�ข้�พเจ้�ได้ทำ�สิ่งที่เป็นคว�มเฉลียวฉล�ด 

สำ�หรับข้�พเจ้�ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ต่�งๆ”2 ถึงแม้ท่�นจะพอใจอยู่ระยะหน่ึงกับคว�ม 

เข้�ใจน้ี แต่ไม่น�นท่�นก็โหยห�ปร�กฏก�รณ์พิเศษของพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ ท่�น 

กล่�วว่� “ข้�พเจ้�ไม่เคยได้รับปร�กฏก�รณ์ใดๆ แต่ข�้พเจ้�ค�ดว่�จะได้”3

“ปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วมิได้เกิดขึ้นทันทีหลังจ�กข้�พเจ้�รับบัพติศม� ต�มที ่

ข�้พเจ้�ค�ดหวัง” ท�่นเล่� “ถึงแม้จะยืดเวล�ออกไป แต่เมื่อข�้พเจ้�ได้รับ คว�ม 

สมปร�รถน�ในเรื่องนี้สมบูรณ์กว�่ ชัดเจนกว่� และน่�อัศจรรย์กว่�คว�มหวัง 

อันแรงกล้�ท่ีสุดท่ีจูงใจข้�พเจ้�ให้มุ่งหวัง วันหน่ึงขณะคร่ำ�เคร่งก�รเรียน ร�วสอง 

หรือส�มสัปด�ห์หลังจ�กรับบัพติศม� ข้�พเจ้�เร่ิมใคร่ครวญข้อเท็จจริงท่ีว่�ข้�พเจ้� 

ไม่ได้ คว�มรู้ เรื่องคว�มจริงของง�น—ข้�พเจ้�ไม่ได้ตระหนักถึงสัมฤทธิผลของ

สัญญ�ที่ว่� ‘ผู้ใดตั้งใจประพฤติต�มพระประสงค์ของพระองค์ ผู้นั้นก็จะรู้ว�่คำ�

สอนนั้นม�จ�กพระเจ�้’ [ดู ยอห์น 7:17] ข้�พเจ้�เริ่มรู้สึกไม่สบ�ยใจม�ก

“ข�้พเจ้�ว�งหนังสือ ออกจ�กบ้�น และเดินเตร่ไปทั่วผ่�นท้องทุ่งหล�ยแห่ง 

ภ�ยใต้อิทธิพลกดดันของวิญญ�ณที่หม่นมัวชวนหดหู่ ขณะเมฆแห่งคว�มมืดอัน
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“เร�ควรเจ�ะลึกในเรื่องของพระผู้เป็นเจ�้ ว�งร�กฐ�นของเร�ไว้บนศิล� จนกว�่เร�จะม�
ถึงน้ำ�นั้นซึ่งจะเป็นต้นกำ�เนิดอันเป็นนิจของชีวิตนิรันดร์ในตัวเร�”

บทที ่ 3
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สุดพรรณน�ดูร�วกับจะห่อหุ้มข�้พเจ�้ไว้ ตอนสิ้นวันข้�พเจ้�เคยชินกับก�รปลีก

ตัวไปสวดอ้อนวอนในป่�ซึ่งอยู่ไม่ไกลจ�กที่พัก แต่ครั้งนี้ข�้พเจ้�รู้สึกไม่อย�กทำ�

เช่นนั้น

“วิญญ�ณของก�รสวดอ้อนวอนจ�กไปแล้ว ท้องฟ้�เป็นเหมือนทองเหลือง 

เหนือศีรษะข้�พเจ้� ในที่สุด เมื่อรู้ว�่ได้เวล�สวดอ้อนวอนส่วนตัวเหมือนที่เคย 

ปฏิบัติ ข้�พเจ�้ตกลงใจว�่จะไม่เลิกสวดอ้อนวอนตอนเย็น และคุกเข่�อย่�งเป็น 

กิจลักษณะขณะอยู่ในกิจวัตรของก�รทำ�เช่นนั้น ในที่ลับต�และคุ้นเคย แต่ก็ไม่รู้

สึกอย่�งที่ข้�พเจ�้เคยรู้สึก

“ข้�พเจ้�ยังไม่ทันอ้�ป�กเพื่อพย�ย�มสวดอ้อนวอนก็ได้ยินเสียงๆ หนึ่งเหนือ 

ศีรษะข้�พเจ�้ เหมือนเสียงแพรส�่ยของเสื้อคลุมผ้�ไหม และพระวิญญ�ณของ 

พระผู้เป็นเจ้�เสด็จลงม�บนข้�พเจ�้ทันที ห่อหุ้มข้�พเจ้�ไว้ทั้งตัว ทำ�ให้ข�้พเจ้�

อิ่มเอมตั้งแต่กล�งกระหม่อมจรดปล�ยเท้� และโอ้ ข้�พเจ้�รู้สึกปีติและมีคว�ม

สุขยิ่งนัก! ไม่มีภ�ษ�ใดพรรณน�ได้ถึงก�รเปลี่ยนในบัดดลจ�กเมฆหน�ทึบของ

คว�มมืดท�งใจและท�งวิญญ�ณเป็นแสงเจิดจ้�ของคว�มสว่�งและคว�มรู้ ซึ่ง 

ขณะนั้นม�สู่คว�มเข�้ใจของข�้พเจ�้ ข้�พเจ้�ได้รับคว�มรู้อันสมบูรณ์ต่อจ�กนั้น

ว�่พระผู้เป็นเจ้�ทรงพระชนม์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ�้ 

และเรื่องก�รฟื้นฟูฐ�นะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนคว�มสมบูรณ์ของพระ

กิตติคุณ

“นี่คือก�รบัพติศม�โดยสมบูรณ์—ก�รฝังตัวอย่�งแท้จริงในหลักธรรมหรือ 

ต�มธรรมช�ติแห่งสวรรค์ซึ่งคือพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ และแม้มีผลต่อทุกส่วน 

ของร�่งก�ยข้�พเจ้�ยิ่งกว่�ก�รลงไปในน้ำ�ทั้งตัว ตร�บใดที่เหตุผลและคว�มทรง 

จำ�ยังอยู่ พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิทรงขับคว�มเป็นไปได้ท้ังหมดของคว�มสงสัยหรือ 

คว�มกลัวอันเกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงที่ส่งต่อม�ถึงเร�ว่� ‘พระกุม�รแห่งเบธเล- 

เฮม’ ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ�้อย่�งแท้จริง อีกทั้งข้อเท็จจริงที่ว�่พระ 

องค์ทรงเปิดเผยต่อลูกหล�นมนุษย์เวล�น้ี และทรงถ่�ยทอดคว�มรู้เหมือนในสมัย 

อัครส�วก ข�้พเจ�้พอใจอย�่งยิ่ง ข�้พเจ้�น่�จะพอใจ เพร�ะคว�มค�ดหวังของ

ข�้พเจ้�เป็นจริงเกินค�ด ข้�พเจ้�คิดว่�ข้�พเจ้�พูดได้เลยว่�ไม่มีขีดจำ�กัด

“ข้�พเจ้�บอกไม่ได้ว่�ข้�พเจ้�อยู่ในคว�มเกษมศ�นต์และคว�มสว่�งจ�กเบื้อง 

บนที่ไหลม�เต็มปรี่น�นเท่�ใด แต่อยู่น�นหล�ยน�ทีก่อนสภ�พซีเลสเชียลซึ่งทำ� 

ให้ข้�พเจ้�อิ่มเอมและห้อมล้อมข�้พเจ้�จะค่อยๆ ถอนตัว เมื่อข้�พเจ้�ลุกจ�กท่�

บทที ่ 3
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คุกเข่�พร้อมหัวใจที่กำ�ลังพองโตด้วยคว�มกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้�เกินกว่�จะ

พรรณน�ได้ ข้�พเจ�้รู้สึก—ข�้พเจ�้รู้ ว่�พระองค์ทรงประส�ทสิ่งท่ีพระสัตภ�วะ 

ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่�นั้นจะทรงประส�ทให้ได้—ซึ่งมีค่�ยิ่งกว่�คว�มมั่งคั่งและ

เกียรติทั้งหมดที่โลกจะมอบให้ได้4

ลอเรนโซ สโนว์ยังคงซื่อสัตย์ต่อพย�นที่ท�่นได้รับวันนั้น ท�่นทำ�ง�นอย่�ง 

ขยันหมั่นเพียรเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ท�งวิญญ�ณของท่�นและช่วยให้ผู้อื่นทำ�เช่น 

เดียวกัน “นับจ�กนั้นเป็นต้นม�” ท่�นกล่�ว “ข้�พเจ้�พย�ย�มดำ�เนินชีวิตเพื่อไม่ 

ให้สูญเสียพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ แต่เพื่อให้ได้รับก�รนำ�ท�งตลอด 

เวล� โดยพย�ย�มขจัดคว�มเห็นแก่ตัวและคว�มทะเยอทะย�นที่ไม่ถูกต้องทุก 

อย่�ง และพย�ย�มทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ของพระองค์”5 ท่�นประก�ศว่� “ตร�บที่

หลังจ�กรับบัพติศม�และก�รยืนยันได้ไม่น�น ลอเรนโซ สโนว์ก็ได้รับปร�กฏก�รณ ์
อันเงียบสงบและเปลี่ยนชีวิตจ�กพระวิญญ�ณบริสุทธิ์

บทที ่  3



63

คว�มทรงจำ�ยังอยู่และเหตุผลจะครองบัลลังก์ ข�้พเจ้�จะไม่มีวันยอมให้ประจักษ์

พย�นอันทรงพลังและคว�มรู้ที่ถ่�ยทอดให้ข้�พเจ้�หยุดนิ่ง”6 [ดูข้อเสนอแนะ 1 

ในหน้� 68]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

การได้ประจักษ์พยานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 

สำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ร�กฐ�นซึ่งเร�ว�งศรัทธ�ของเร�ไว้บนนั้นสำ�คัญยิ่งและรุ่งโรจน์ ข้�พเจ้�รู้เรื่อง 

นี้ด้วยตนเอง ข�้พเจ�้อยู่ในศ�สนจักรนี้ไม่น�นเมื่อข้�พเจ้�ประสบคว�มสำ�เร็จใน 

ก�รได้คว�มรู้อันสมบูรณ์ที่สุดว�่มีพระผู้เป็นเจ�้ มีพระบุตรพระเยซูคริสต์ และ 

โจเซฟ สมิธคือผู้ที่พระผู้เป็นเจ�้ทรงยอมรับให้เป็นศ�สด�พย�กรณ์ของพระองค์ 

นั่นคือคว�มรู้ที่ไม่มีมนุษย์คนใดถ�่ยทอดได้ ผ่�นม�ท�งก�รเปิดเผยจ�กพระผู้ทรง

มหิทธิฤทธิ์ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำ�หรับวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย และเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุก

คนผู้มีคว�มมุ่งม�ดปร�รถน�ต่อคว�มก้�วหน้�ในเส้นท�งนี้จะต้องมีไม่เวล�ใดก็

เวล�หนึ่ง เข�จะเข้�สู่สภ�พแบบที่เข�จะต้องก�รพลังอย่�งไม่ต้องสงสัย พลังดัง

กล่�วจะม�จ�กคว�มรู้เรื่องข้อเท็จจริงที่ว่�เส้นท�งที่เข�เดินอยู่นั้นจะทำ�ให้เข�ได้

ครอบครองคว�มปร�รถน�สูงสุดและดีที่สุดของเข�7

พี่น้องทั้งหล�ย มีบ�งอย�่งที่ท�่นและข้�พเจ้�พึงตรึกตรอง ถึงเวล�แล้วที่ช�ย

ทุกคนและหญิงทุกคนจำ�เป็นต้องรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับร�กฐ�นที่พวกเข�ยืน

อยู่ เร�ทุกคนควรขวนขว�ยเข�้ใกล้พระเจ้�ม�กขึ้นอีกเล็กน้อย เร�จำ�เป็นต้อง

ก้�วหน้�เล็กน้อยและได้คว�มรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องเหล่�นั้นที่เร�ควรเข้�ใจ

ถ่องแท้ม�กขึ้น นี่คือสิทธิพิเศษของวิสุทธิชนยุคสุดท�้ย8 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ใน

หน�้ 68]

เราสามารถเพิ่มพูนศรัทธาและความรู้ทางวิญญาณของเราได้

ช�ยและหญิงส�ม�รถเพิ่มพูนคว�มรู้ท�งวิญญ�ณของพวกเข�ได้ พวกเข� 

เติบโตได้ดีขึ้นต�มอ�ยุที่เพิ่มขึ้น9

ข้�พเจ้�รู้สึกว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยกำ�ลังก้�วหน้� พวกเข�กำ�ลังได้รับก�รศึกษ� 

เร�กำ�ลังสูงขึ้นเรื่อยๆ เร�กำ�ลังก�้วหน้�สู่สภ�พและโลกที่สูงขึ้น สู่ระดับที่สูง 

บทที ่ 3
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ขึ้น เร�กำ�ลังได้รับก�รศึกษ�จนปัญญ�ของโลกและก�รได้ปัญญ�ตลอดจน หลัก 

คำ�สอนและหลักธรรมเท็จทั้งหมดนั้นจะไม่มีผลต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย เพร�ะ 

พวกเข�กำ�ลังอยู่เหนือทฤษฎีและสมมุติฐ�นก�รประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์และ

ทะย�นขึ้นในเรื่องคว�มจริงที่ส่งเสริมจิตใจ ยกระดับคว�มเข้�ใจ และสถ�ปน� 

[ตัว] พวกเข�ไว้ในหลักธรรมแท้จริงของชีวิตและรัศมีภ�พเต็มที่ยิ่งขึ้น เร�มีคว�ม

จริงเหล�่นี้อยู่เต็มหัวใจ และเร�ไม่ส�ม�รถบอกวันหรือโมงที่ศรัทธ�ของเร�เพิ่ม

ขึ้นได้ แต่เมื่อเร�มองย้อนกลับไปเมื่อสัปด�ห์ที่แล้ว เดือนที่แล้ว หรือปีที่แล้ว เร� 

รู้สึกว่�เร�เพิ่มพูนศรัทธ� คว�มรู้เรื่องศรัทธ�และเดช�นุภ�พของพระผู้เป็นเจ้� 

เร�รู้ว่�เร�เข้�ใกล้พระผู้เป็นเจ�้ของเร�ม�กขึ้น เร�รู้สึกว่�เร�อยู่ในคว�มเป็นมิตร

กับพระผู้เป็นเจ�้พระบิด�ของเร�10 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 69]

ถ้าเราปรารถนาจะเพิ่มพูนศรัทธาและความรู้ทางวิญญาณของเรา  

เราต้องพากเพียรสุดความสามารถ

“ช�ยหญิงทั้งหล�ยส�ม�รถเพิ่มพูนคว�มรู้ท�งวิญญ�ณ  
พวกเข�เติบโตได้ดีขึ้นต�มอ�ยุที่เพิ่มขึ้น”

บทที ่ 3
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มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดในคว�มรู้ของตนเอง เข�จะพึ่งพ�เพื่อน 

บ้�นไม่ได้ ทุกคนต้องพึ่งตนเอง เข�ต้องพึ่งพ�พระผู้เป็นเจ้�ของเข�ด้วยตัวเข� 

เองเท่�นั้น ตัวเข�เองต้องดูว�่เข�จะสกัดกั้นคลื่นแห่งคว�มยุ่งย�กและเอ�ชนะสิ่ง 

กีดขว�งที่ด�ษดื่นอยู่ในเส้นท�งชีวิตเพ่ือกีดกันเข�ไม่ให้เจริญก้�วหน้�หรือไม่  

คนๆ หนึ่งจะได้ข้อมูลโดยก�รทำ�ง�นของพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ เข�จะเข้�ใกล้

พระผู้เป็นเจ�้และเพิ่มพูนศรัทธ�ต�มสัดส่วนที่เข�ขยันหมั่นเพียร11

เป็นไปไม่ได้ท่ีจะก้�วหน้�ในหลักธรรมแห่งคว�มจริง เพ่ิมพูนคว�มรู้จ�กสวรรค์ 

[เว้นแต่] เร�จะใช้คว�มส�ม�รถในก�รอนุม�นของเร�และพ�กเพียรสุดคว�ม 

ส�ม�รถในวิธีก�รที่ถูกต้อง เร�มีตัวอย่�งคว�มเข้�ใจผิดในส่วนของออลิเวอร์  

ค�วเดอรีเกี่ยวกับหลักธรรมนี้บันทึกไว้ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญ� พระเจ้� 

ทรงสัญญ�ของประท�นแก่เข�เพื่อแปลบันทึกโบร�ณ เข�มีคว�มคิดผิดๆ เกี่ยว 

กับก�รใช้ของประท�นเฉกเช่นพวกเร�หล�ยคนในทุกวันนี้ เข�คิดว่�ในเมื่อพระ 

ผู้เป็นเจ้�ทรงสัญญ�จะมอบของประท�นนี้ให้เข� ทั้งหมดที่เข�จำ�เป็นต้องทำ�คือ 

ปล่อยให้คว�มคิดของเข�รอคอยด้วยคว�มเกียจคร้�นโดยไม่พย�ย�ม จนกว�่ของ 

ประท�นนั้นจะเกิดขึ้นเอง แต่เมื่อว�งบันทึกเหล่�นี้ตรงหน�้เข� ไม่มีคว�มรู้ถ่�ย 

ทอดม� คว�มรู้ยังคงถูกผนึกไว้เพร�ะพลังคว�มส�ม�รถในก�รแปลไม่ได้ม�ถึงเข�

ถึงแม้พระผู้เป็นเจ้�ประส�ทของประท�นให้แปลแล้ว แต่เข�ไม่ส�ม�รถทำ�ง�น 

ให้ลุล่วงได้ เพียงเพร�ะเข�ไม่พ�กเพียรสุดคว�มส�ม�รถต่อพระพักตร์พระผู้เป็น

เจ้�ด้วยก�รพัฒน�ของประท�นที่เข�มีอยู่ เข�ผิดหวังอย่�งยิ่ง และพระเจ้�ในพระ

กรุณ�ธิคุณและพระเมตต�ของพระองค์ ทรงบอกให้เข�รู้คว�มผิดพล�ดของเข�

โดยตรัสดังนี้—

“ดูเถิด, เจ้�ไม่เข้�ใจ; เจ้�คิดเอ�ว่�เร�จะให้สิ่งนี้แก่เจ�้, เมื่อเจ้�ไม่ใช้คว�มคิด 

นอกจ�กจะถ�มเร�; แต่, ดูเถิด, เร�กล�่วแก่เจ้�, ว่�เจ้�ต้องศึกษ�ไตร่ตรองในคว�ม 

คิดของเจ้�; จ�กนั้นเจ้�ต้องถ�มเร�ว่�มันถูกต้องหรือไม่, และห�กมันถูกต้องเร� 

จะทำ�ให้ทรวงอกของเจ�้เผ�ไหม้อยู่ภ�ยในเจ�้” ฯลฯ [ดู คพ. 9]

ดังนั้นเกี่ยวกับเร� เกี่ยวกับสิ่งที่เร�รับผิดชอบอยู่ ถ�้เร�ค�ดว่�จะปรับปรุง  

ก้�วหน้�ในง�นตรงหน้�เร�ทันที และได้ครอบครองของประท�นและรัศมีภ�พ 

เหล่�นั้นในที่สุด โดยม�ถึงสภ�พคว�มสูงส่งที่เร�มุ่งหวัง เร�ต้องใช้คว�มคิดและ 

ใคร่ครวญ เร�ต้องพ�กเพียรสุดคว�มส�ม�รถ และทำ�จนสุดคว�มส�ม�รถของเร�

ด้วย12
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เร�ควร . . .  ได้รับพระวิญญ�ณด้วยตัวเร�เอง และไม่พอใจจะเดินในคว�มสว่�ง 

ของผู้อื่น เร�ควรให้พระวิญญ�ณรวมอยู่กับวิญญ�ณของเร� . . .

แต่ละคนที่หัดเป�่ฟลุตครั้งแรกจะพบคว�มย�กในก�รเป่�ต�มโน้ต ก�รเป่�ให้ 

ถูกทำ�นองจะต้องมีคว�มขยันหม่ันเพียรและคว�มอดทนม�ก เข�ต้องเป่�ไปเร่ือยๆ 

หยุดช่ัวครู่ กลับไปเร่ิมต้นอีกคร้ัง แต่หลังจ�กน้ันระยะหน่ึง โดยใช้คว�มพย�ย�ม

อย่�งเต็มที่ เข�ส�ม�รถเป�่เพลงนั้นจนชำ�น�ญ เมื่อขอให้เป่�เพลงนั้นคร�วต่อไป 

เข�ไม่จำ�เป็นต้องจำ�ว่�จะว�งนิ้วตรงไหน แต่เข�เป่�อย่�งเป็นธรรมช�ติ ตอนแรก

ไม่เป็นธรรมช�ติ ต้องมีคว�มอดทนและก�รฝึกหนักกว่�จะเป่�เพลงนั้นได้เป็น

ธรรมช�ติ

เช่นเดียวกันกับเรื่องสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้� เร�ต้องพ�ก 

เพียรสุดคว�มส�ม�รถและดำ�เนินไปจ�กพระคุณสู่พระคุณ ต้องให้กฎแห่งก�ร 

กระทำ�รวมอยู่ในตัวเร� เพื่อเร�จะทำ�สิ่งเหล่�นั้นที่เรียกร้องจ�กเร�ได้อย่�งเป็น 

ธรรมช�ติ13 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน�้ 69]

เมื่อเขาเจาะลึกในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าและยังคงซื่อสัตย์  

ศาสนาของเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำารงอยู่ของเรา

มีอันตร�ยของก�รพอใจกับคว�มก้�วหน้�เพียงผิวเผิน ก้�วหน้�เพียงพื้นผิว 

ภ�ยนอก เร�พูดถึงก�รดำ�เนินในคว�มสว่�งของพระวิญญ�ณและก�รรู้สึกถึง

คว�มสว่�งนั้น แต่เร�ทำ�สิ่งเหล�่นี้หรือไม่ เร�ควรเจ�ะลึกในเรื่องของพระผู้เป็น 

เจ�้ ว�งร�กฐ�นของเร�บนศิล� จนกว่�เร�จะม�ถึงน้ำ�นั้นซึ่งจะเป็นต้นกำ�เนิดอัน 

เป็นนิจของชีวิตนิรันดร์ในตัวเร�14

มีหล�ยคนในพวกเร�ที่พระวิญญ�ณของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พเคยสถิตกับ 

พวกเข�อย่�งม�ก เจตน�ของพวกเข�เคยดีและบริสุทธิ์เท่�เจตน�ของเหล่�เทพ 

พวกเข�ทำ�พันธสัญญ�กับพระผู้เป็นเจ้�ว่�จะรับใช้พระองค์และรักษ�พระบัญญัติ 

ของพระองค์ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ทุกอย�่งและทั้งหมด . . .  แต่เวล�นี้เอ็ลเดอร์บ�ง 

คนเหล่�นั้นเป็นอย่�งไร วันนี้พวกเข�ไม่รู้สึกเช่นนั้น คว�มรักของพวกเข�อยู่กับ 

สิ่งต�่งๆ ของโลกนี้ซึ่งพระเจ�้ทรงทำ�ให้พวกเข�ได้ม� เวล�นี้พวกเข�รอจนกว่�

จะได้รับเรียก และในหล�ยกรณีเมื่อได้รับเรียก พวกเข�เชื่อฟังเพร�ะปร�รถน�จะ

รักษ�สถ�นะและตำ�แหน่งของตนม�กกว่�จะมีใจรักแท้ต่อง�นซึ่งพวกเข�ได้รับ

เรียกให้ทำ�
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นี่คือสภ�พของมนุษย์ทั้งปวงผู้ยอมให้คว�มคิดและคว�มรักของพวกเข�วิ่ง

ต�มโลกและวิถีของโลก ไม่ว�่พวกเข�จะเริ่มต้นดีเพียงใดก็ต�ม นี่เป็นหลักฐ�น

ชัดเจนและไม่อ�จโต้แย้งได้ว่�คนเช่นนี้คือคนที่รักโลกม�กกว่�รักพระเจ้�และ

ง�นของพระองค์บนแผ่นดินโลก ก�รได้รับคว�มสว่�งของพระกิตติคุณอันเป็น

นิจ ได้รับส่วนดีของอ�ณ�จักร และเป็นพงศ์พันธุ์ของอิสร�เอล เป็นท�ย�ทแห่ง

คำ�สัญญ�อันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ เร�จึงควรทำ�ง�นด้วยคว�มภักดีและคว�มขยัน

หมั่นเพียรเพื่อให้สิ่งที่พระผู้เป็นเจ�้ทรงกำ�หนดให้ทำ�ผ�่นเร�บรรลุผลสำ�เร็จ เร�

ควรเป็นช�ยหญิงผู้มีศรัทธ� พลังคว�มส�ม�รถ และง�นดี เมื่อเร�ค้นพบว่�ตัว

เร�เมินเฉยหรือไม่ใส่ใจเรื่องใดเลยแม้แต่น้อย นั่นควรทำ�ให้เร�รู้ม�กพอว่�เร�ต้อง

แก้ไขวิถีของเร�และกลับสู่เส้นท�งแห่งหน�้ที่15

ไม่มีเรื่องใดโง่เขล�ม�กกว่�แนวคิดของคนที่กำ�ลังทิ้งศ�สน�ของตนเหมือนทิ้ง 

เสื้อคลุมหรือเสื้อผ�้ ไม่มีเรื่องอย�่งเช่นคนทิ้งศ�สน�เว้นแต่เข�ทิ้งตนเอง ศ�สน� 

ของเร�ควรรวมอยู่ในตัวเร� เป็นส่วนหนึ่งของก�รดำ�รงอยู่ที่เร�จะทิ้งไม่ได้ ถ้�มี

เรื่องอย่�งเช่นคนทิ้งศ�สน�ของเข� ทันทีที่เข�ทำ�เช่นนั้นเข�ย่อมม�ถึงจุดที่เข� 

ไม่รู้อะไรเลย เข�ยอมตนให้อำ�น�จของคว�มมืด เข�ไม่ได้อยู่บนจุดยืนของตน เข�

ไม่มีกิจธุระที่นั่น แนวคิดของเอ็ลเดอร์ในอิสร�เอลที่กำ�ลังสบถ กล่�วเท็จ และ

เปิดท�งให้คว�มมึนเม�อยู่ต่ำ�กว่�พวกเข�ม�ก พวกเข�ควรอยู่เหนือเรื่องเช่นนั้น 

ขอให้เร�นำ�คว�มชั่วร้�ยทุกอย่�งออกไปจ�กตัวเร�และดำ�เนินชีวิตต�มคำ�ทุกคำ�

ซึ่งออกจ�กพระโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ�้ [ดู คพ. 98:11] ขอให้เร�ยึดหน้�ที่ทุก

อย่�งที่มอบหม�ยให้เร�ทำ�ด้วยคว�มมุ่งม�ดปร�รถน�และคว�มกระตือรือร้น

เพื่อเร�จะมีวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ�้ คว�มสว่�งแห่งคว�มจริง และก�รเปิดเผย

ของพระเยซูคริสต์อยู่ในเร�ตลอดเวล�16

จงอยู่กับเรือใหญ่แห่งไซอัน ถ�้เรือเล็กม�อวดสีสันสวยง�มและทำ�สัญญ�สวย

หรูอยู่ข้�งๆ อย�่ขึ้นจ�กเรือใหญ่เพื่อเข�้ฝั่งไปลงเรือเล็กลำ�ใด จงอยู่บนเรือใหญ่

ต่อไป ถ้�คนที่มีเจตน�รมณ์ไม่ถูกต้องบนเรือใหญ่ใช้ท�่นอย่�งหนัก จงจำ�ไว้ว�่เรือ

ใหญ่ดีอยู่แล้ว เร�ไม่ควรปล่อยให้จิตใจเร�ขุ่นเคืองด้วยเรื่องที่คนบนเรือใหญ่อ�จ

ทำ�กับเร� เรือใหญ่ดีอยู่แล้ว และเจ�้หน้�ที่ก็ดี เร�จะดีถ้�เร�อยู่กับเรือใหญ่ ข้�พเจ้�

รับรองกับท่�นได้ว่�เรือใหญ่จะพ�ท่�นไปสู่ดินแดนแห่งรัศมีภ�พ17

ข�้พเจ้�จะ [นำ�เสนอ] ตัวอย�่งเกี่ยวกับก�รทำ�ให้เกิดและทำ�ให้เจตน�รมณ์ 

เช่นนี้อยู่ในเร� และก�รมีคว�มตั้งใจแน่วแน่ว่�เร�จะไม่ยอมให้มรสุมพัดเร�ไป  
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ใส่แตงกว�ผลหนึ่งลงในถังน้ำ�ส้มส�ยชู ชั่วโมงแรก หรือใน 12 ชั่วโมงแรก มีผล

เพียงเล็กน้อยกับแตงกว� ลองสำ�รวจดูและท่�นจะพบว่�มีผลแค่เปลือก เพร�ะ 

ต้องใช้เวล�น�นกว่�นั้นเพื่อดองแตงกว� ก�รที่บุคคลหนึ่งรับบัพติศม�เข้�ม�ใน 

ศ�สนจักรนี้มีผลต่อเข� แต่ไม่ส่งผลให้เข�เป็นเหมือนแตงกว�ดองทันที ก�รรับ 

บัพติศม�ไม่ได้ทำ�ให้กฎแห่งสิทธิและหน้�ที่เกิดขึ้นกับเข�ในช่วง 12 หรือ 24 

ชั่วโมงแรก เข�ต้องอยู่ในศ�สนจักร เหมือนแตงกว�ในน้ำ�ส้มส�ยชู จนกว่� 

เข�จะอิ่มตัวด้วยวิญญ�ณที่ถูกต้อง จนกว่�เข�จะดองอยู่ใน ‘คว�มเชื่อของช�ว 

มอรมอน” ในกฎของพระผู้เป็นเจ�้ เร�ต้องรวมสิ่งเหล่�นั้นไว้ในตัวเร�

. . .  พี่น้องทั้งหล�ย ข้�พเจ้� . . .  ฝ�กเรื่องนี้ไว้ให้ท�่นประยุกต์ใช้ พิจ�รณ� และ 

ใคร่ครวญให้ดี โดยสวดอ้อนวอนพระเจ้�พระผู้เป็นเจ้�แห่งบรรพบุรุษของเร�ขอ 

ให้พระองค์ทรงเทพระวิญญ�ณของพระองค์ลงม�สู่ผู้คนของพระองค์ ท่�นคือ 

คนที่พระเจ้�ทรงเลือกสรรให้เฉลิมพระเกียรติพระองค์ในที่ประทับของพระองค์ 

ขอให้พระเจ้�ทรงอวยพรท่�นและทำ�ให้ท่�นเปี่ยมด้วยพระวิญญ�ณของพระองค์ 

ขอให้นัยน์ต�ท่�นมองเห็นส่ิงที่เก่ียวข้องกับคว�มรอดของท่�นได้อย่�งชัดเจน 

และห�กช�ยใดหรือหญิงใดยังไม่ตื่นตัวเต็มที่ ขอให้พระวิญญ�ณและอำ�น�จของ

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับพวกเข�โดยเร็ว เพื่อจะสอนพวกเข�ให้รู้เรื่องใน

อดีต ปัจจุบัน และที่จะม�ถึง โดยคว�มช่วยเหลือของพระเจ้� จงหว่�นคว�มชอบ

ธรรมและหลักธรรมแห่งคว�มจริงในตัวพวกเข� เพื่อพวกเข�จะพร้อมรับมรสุม

ที่กำ�ลังม�18 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ในหน้� 69]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ทบทวนประสบก�รณ์ของลอเรนโซ สโนว์ดังบันทึกไว้ในหน�้ 59, 61–62 

ประจักษ์พย�นของท่�นเป็นจริงสำ�หรับท่�นอย่�งไร ท�่นอ�จเล่�ประสบ- 

ก�รณ์ของท�่นให้สม�ชิกครอบครัวหรือเพื่อนฟัง เช่นคนที่ท่�นรับใช้เป็น

ผู้สอนประจำ�บ้�นหรือผู้เยี่ยมสอนของเข�

2. ประธ�นสโนว์กล่�วว่� ก�รได้ประจักษ์พย�นเป็น “จุดเร่ิมต้นท่ีดีม�กสำ�หรับ 

วิสุทธิชนยุคสุดท�้ย” (หน�้ 63) เหตุใดประจักษ์พย�นจึงเป็นเพียงจุดเริ่ม

ต้น—ไม่ใช่จุดหม�ยสุดท�้ย
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3. ในหัวข้อที่เริ่มจ�กด้�นล่�งสุดของหน้� 63 ประธ�นสโนว์เปรียบเทียบ 

ก�รศึกษ�ของโลกกับก�รศึกษ� “ขั้นสูง” ที่พระเจ�้ทรงมอบให้ เร�ส�ม�รถ

แสวงห� “ก�รศึกษ�ขั้นสูง” นี้ได้อย่�งไร ท�่นได้รับพรอะไรบ�้งเมื่อท่�นทำ�

เช่นนั้น

4. อ่�นหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 64 ท่�นต้อง “ยืนหยัดด้วยคว�มรู้ [ของท่�น]” 

เมื่อใด บิด�ม�รด�และครูจะทำ�อะไรได้บ�้งเพื่อช่วยให้เด็กและเย�วชนยืน

หยัดด้วยคว�มรู้ของตน

5. ทบทวนคำ�แนะนำ�ของประธ�นสโนว์ในหัวข้อสุดท้�ยของบท (หน้� 66–68) 

ท่�นคิดว่� “เจ�ะลึกในเร่ืองของพระผู้เป็นเจ้�” หม�ยคว�มว่�อย่�งไร ท่�น 

คิดว�่ก�ร “รวม [ศ�สน�ของเร�] ไว้ในตัวเร�หม�ยคว�มว่�อย่�งไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: 2 นีไฟ 31:20; โมไซย�ห์ 5:1–4, 15; แอลม� 12:9–10; 

3 นีไฟ 9:20; โมโรไน 10:5; คพ. 50:24

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “มีวิธีสอนอย่�งหนึ่งที่ใช้กันในศ�สนจักรม�โดย

ตลอด นั่นคือก�รบรรย�ย ในห้องเรียนเร�ไม่ค่อยใช้ก�รบรรย�ยม�กนัก เร�ใช้ 

ในก�รประชุมศีลระลึกและก�รประชุมใหญ่ แต่ก�รสอนเป็นก�รส่ือส�รสองท�ง 

ได้ เร�ตั้งคำ�ถ�มได้ ในชั้นเรียนเร�ใช้คำ�ถ�มได้สะดวก” (บอยด์ เค. แพคเกอร์ 

“หลักธรรมของก�รสอนและก�รเรียนรู้” เลียโฮน�  มิ.ย. 2007 หน�้ 55)

อ้�งอิง

1. ใน แฟรงค์ จี. ค�ร์เพนเตอร์ “A Chat with 
President Snow” อ�้งใน Deseret Semi-Weekly 
News, ม.ค. 5, 1900 หน�้ 12

2. “The Grand Destiny of Man,” Deseret 
Evening News, ก.ค. 20, 1901 หน�้ 22

3. ใน “A Chat with President Snow,” หน�้ 12

4. Juvenile Instructor, ม.ค. 15, 1887 หน�้ 22–23

5. “The Object of This Probation,” Deseret 
Semi-Weekly News, พ.ค. 4, 1894 หน�้ 7

6. Millennial Star, เม.ย.18, 1887 หน�้ 242

7. “Glory Awaiting the Saints,” Deseret  
Semi-Weekly News, ต.ค. 30, 1894 หน�้ 1

8. Millennial Star, เม.ย. 18, 1887 หน�้ 244

9. Deseret News: Semi-Weekly, มี.ค. 31, 1868 
หน้� 2

10. Salt Lake Daily Herald, ต.ค. 11, 1887 หน�้ 2

11. Deseret News, เม.ย. 11, 1888, 200; จ�กก�ร
ถอดคว�มในร�ยละเอียดคำ�ปร�ศรัยของลอเรน
โซ สโนว์ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญเดือน
เมษ�ยน 1888

12. Deseret News, มิ.ย. 13, 1877 หน�้ 290

13. Deseret News, ม.ค. 28, 1857 หน้� 371

14. Deseret News, ม.ค. 28, 1857 หน้� 371

15. Deseret News: Semi-Weekly, ส.ค.15, 1882 
หน้� 1

16. Deseret News: Semi-Weekly, มี.ค. 31, 1868 
หน้� 2

17. Deseret Semi-Weekly News, มี.ค.30, 1897 หน้� 1

18. Deseret News, ม.ค. 28, 1857 หน้� 371
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ผู้สอนศ�สน�สมัยเริ่มแรกทำ�ง�นในหมู่เก�ะฮ�ว�ย
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บ ท ที่  4

เข้มแข็งขึ้นโดยอำานาจ 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“จงตัดสินใจว่�จะดำ�เนินชีวิตอย่�งอ่อนน้อมถ่อมตนและ 

ในแบบที่ท่�นจะมีพระวิญญ�ณของพระเจ้� 

เป็นเพื่อนท่�นตลอดเวล�”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ในคำ�ปร�ศรัยก�รประชุมใหญ่ส�มัญครั้งแรกในฐ�นะประธ�นศ�สนจักร 

ลอเรนโซ สโนว์สอนว�่ “เร�พึ่งพ�พระวิญญ�ณของพระเจ้�ให้ช่วยเร�และแสดง 

ให้เร�เห็นคร้ังแล้วคร้ังเล่�ถึงส่ิงที่เร�จำ�เป็นต้องทำ�ให้สำ�เร็จภ�ยใต้สภ�วก�รณ์

พิเศษรอบข้�งเร�”1 ประธ�นสโนว์อ�จไม่ได้อยู่เพ่ือกล่�วคำ�ปร�ศรัยคร้ังน้ีถ้�เพ่ือน 

สองคนของท่�นไม่พึ่งพ�พระวิญญ�ณของพระเจ้�ในสภ�วก�รณ์พิเศษครั้งหนึ่ง

เมื่อ 34  ปีก่อน 

ในปีคริสต์ศักร�ช 1864 เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์และเอ็ลเดอร์เอสร�  ที.  

เบ็นสันแห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองไปทำ�ง�นเผยแผ่ที่หมู่เก�ะฮ�ว�ย โดยไป 

พร้อมกับผู้สอนศ�สน�อีกส�มคน คือเอ็ลเดอร์โจเซฟ เอฟ. สมิธ เอ็ลเดอร์วิลเลียม  

คลัฟฟ์ และเอ็ลเดอร์แอลม�  แอล. สมิธ เมื่อเรือใหญ่ทอดสมอห�่งจ�กฝั่งทะเล 

ของเก�ะเม�อี ทุกคนยกเว้นโจเซฟ  เอฟ. สมิธขึ้นเรือเล็กไปขึ้นฝั่ง ขณะพวกท่�น 

เข้�ใกล้เก�ะ คลื่นสูงซัดกระหน่ำ�ทำ�ให้น�ยท้�ยควบคุมเรือไม่ได้ เรือจึงพลิกคว่ำ� 

และทุกคนในเรือถูกเหวี่ยงลงไปในน้ำ� ไม่น�นทุกคนก็ขึ้นม�บนผิวน้ำ�ยกเว้น 

เอ็ลเดอร์สโนว์ ช�วเก�ะกลุ่มหนึ่งรีบม�ช่วยโดยพ�วิลเลียม คลัฟฟ์และแอลม� 

แอล. สมิธนั่งเรือบดชูชีพไปค้นห�เพื่อนของพวกเข� เอ็ลเดอร์คลัฟฟ์เล่�ว่�

“สิ่งแรกที่ผมเห็นคือผมของบร�เดอร์สโนว์ลอยอยู่บนผิวน้ำ�แถวท้�ยเรือที่

พลิกคว่ำ� ทันทีที่เร�ดึงตัวเข�ขึ้นเรือได้ เร�บอกคนแจวเรือให้พ�ยเรือเข้�ฝั่งเร็ว

ที่สุด ตัวเข�แข็งทื่อ และดูเหมือนชีวิตดับสูญ
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“ผมกับบร�เดอร์เอ. แอล. สมิธนั่งข�้งกัน เร�ว�งบร�เดอร์สโนว์พ�ดบนตักเร� 

และระหว�่งท�งไปขึ้นฝั่ง เร�ให้พรเข�เงียบๆ ทูลขอให้พระเจ้�ทรงไว้ชีวิตเข�เพื่อ

เข�จะกลับบ้�นไปห�ครอบครัวได้

“พอถึงฝั่ง เร�แบกเข�เดินไปอีกเล็กน้อยจนถึงถังใบใหญ่จำ�นวนหนึ่งที่ว�งอยู่

บนห�ดทร�ย เร�ว�งเข�คว่ำ�หน้�ลงบนถังใบหนึ่ง และกลิ้งเข�ไปม�จนกระทั่ง

น้ำ�ที่เข�กลืนเข้�ไปออกม�จนหมด . . .

“หลังจ�กทำ�อย่�งนั้นพักหนึ่งก็ยังไม่มีสัญญ�ณบ่งบอกว�่เข�จะคืนชีพ หล�ย

คนที่ยืนมองบอกว่�คงทำ�อะไรไม่ได้อีกแล้ว แต่เร�ไม่ยอมให้เข�ต�ย เร�ยังคงสวด

เมื่อเอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์รับใช้ง�นเผยแผ่ในหมู่เก�ะฮ�ว�ย ท่�นรอดชีวิต 
เพร�ะก�รปฏิบัติที่ม�จ�กก�รดลใจของคู่ผู้สอนศ�สน�

บทที ่ 4
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อ้อนวอนและพย�ย�มต่อไปด้วยคว�มมั่นใจว่�พระเจ้�จะทรงได้ยินและทรงตอบ

คำ�สวดอ้อนวอนของเร�

“ในที่สุดเร�ก็รู้สึกว่�เร�ต้องแนบป�กเร�บนป�กเข�และพย�ย�มผ�ยปอดให้

เข� โดยเป่�ลมเข�้ออกสลับกัน ให้ก�รห�ยใจเข้�ออกเหมือนเป็นธรรมช�ติม�ก

ที่สุด เร�ทำ�ต่อไปจนกระทั่งเร�ผ�ยปอดให้เข�ได้สำ�เร็จ หลังจ�กนั้นครู่หนึ่ง เร�

รู้สึกว่�มีสัญญ�ณอ่อนๆ บ่งบอกว�่เข�กำ�ลังคืนชีวิต นัยน์ต�เบิกกว้�งเหมือนคน

ต�ยซึ่งตอนนี้กะพริบเล็กน้อยและเสียงกระแอมเบ�ม�กในลำ�คอคือสัญญ�ณแรก

ที่บอกว�่ชีวิตกำ�ลังกลับม� สัญญ�ณเหล่�นี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนเข�มีสติคืนม�

อย่�งสมบูรณ์”

เมื่อนึกถึงประสบก�รณ์นี้ เอ็ลเดอร์วิลเลียม คลัฟฟ์รู้ว่�เหตุใดเข�กับเอ็ลเดอร์

แอลม�  แอล. สมิธจึงส�ม�รถช่วยชีวิตเอ็ลเดอร์สโนว์ได้ “เร�ไม่เพียงทำ�สิ่งที่ทำ�

กันเป็นปรกติวิสัยในกรณีนี้เท�่นั้น” เข�กล่�ว “แต่ทำ�สิ่งที่ดูเหมือนพระวิญญ�ณ

ทรงกระซิบบอกเร�ด้วย”2 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน�้ 80]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

โดยผ่านของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงนำาเราไป

สู่ความจริงทั้งมวลและทำาให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยศรัทธาของเรา

มีพรที่แน่ชัดประก�รหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับก�รเชื่อฟังพระกิตติคุณเท�่นั้น พรนั้น 

[คือ] ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ . . .  พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงทร�บ

ดีที่สุดอย่�งไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับสภ�พและลักษณะเฉพ�ะซ่ึงเป็นของประท�น

นี้ ตรัสว�่ของประท�นดังกล่�วจะนำ�คนที่ได้รับไปสู่คว�มจริงทั้งมวลและแสดง

ให้พวกเข�เห็นสิ่งเหล�่นั้นที่จะเกิดขึ้น [ดู ยอห์น 16:13] ของประท�นแห่งพระ

วิญญ�ณบริสุทธิ์ควรเป็นม�กกว�่วิญญ�ณนั้นซึ่งม�จ�กพระผู้เป็นเจ้� เติมคว�ม

กว�้งใหญ่ของที่ว่�งและให้คว�มสว่�งแก่มนุษย์ทุกคนที่ม�ในโลก [ดู คพ. 84:46]; 

ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ควรนำ�ไปสู่คว�มจริงทั้งมวล และแสดง

ให้พวกเข�เห็นสิ่งต�่งๆ ที่จะเกิดขึ้น

นอกจ�กนี้ เมื่อพูดถึงผลแห่งของประท�นดังกล่�ว อัครส�วก [เป�โล] กล่�ว

ว่� “ก�รสำ�แดงของพระวิญญ�ณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ให้อีกคน

หนึ่งมีคว�มเชื่อ” [1  โครินธ์ 12:7, 9] ไม่ใช่ศรัทธ�ธรรมด�ทั่วไปซึ่งบ�งคนใน

บทที ่ 4
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ปัจจุบันแสร้งว่�มี แต่เป็นศรัทธ�ซึ่งทำ�ให้ผู้ครอบครองถูกเลื่อยเป็นท่อนๆ ถูก

โยนลงไปในถ้ำ�สิงห์ ในเต�ไฟ และรับคว�มทรม�นทุกประเภท นี่คือศรัทธ�ใน

แบบที่พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ประส�ทให้คนที่ครอบครอง โดยทำ�ให้ผู้ครอบครอง

ส�ม�รถยืนหยัดท่�มกล�งคว�มยุ่งย�กทุกอย�่ง ไม่หวั่นก�รต่อต�้นทั้งหมด และ

พลีชีพถ้�จำ�เป็นเพื่ออุดมก�รณ์ที่เข�เข้�ร่วม มีพลังแรงใจแก่กล้�ในศรัทธ�นี้ที ่

พระเจ้�ประท�นผ่�นพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีหลักธรรมใดถ่�ยทอดได้ คน

หนึ่งได้ศรัทธ� อีกคนหนึ่งได้คว�มรู้ [ดู 1  โครินธ์ 12:8] ไม่ใช่คว�มรู้ซึ่งม�จ�ก

ก�รอ่�นหนังสือเท�่นั้น แต่คว�มรู้จ�กพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ หลักธรรมที่สร�้ง

แรงบันด�ลใจให้ตนเองขึ้นอยู่กับพวกเข� ซึ่งชัดเจน โดยให้คว�มรู้แก่พวกเข�

เกี่ยวกับอุดมก�รณ์ที่พวกเข�เข�้ร่วม พวกเข�รู้โดยก�รเปิดเผยจ�กพระผู้เป็นเจ้� 

ว่�อุดมก�รณ์ที่พวกเข�เชื่อฟังนั้นเป็นคว�มจริง เปิดเผยต่อพวกเข�ในลักษณะที่ 

พวกเข�ไม่อ�จโต้แย้งได้ และพวกเข�รู้ด้วยตนเอง ดังนั้นพวกเข�จึงได้รับก�ร 

สถ�ปน�ไว้ . . .  บนศิล�แห่งก�รเปิดเผย3

เปโตรสั่งสอนผู้คนว่� “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศม�ในพระน�มแห่งพระ 

เยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ�้จะทรงยกคว�มผิดบ�ปของท่�นเสีย แล้วท่�น 

จะได้รับพระร�ชท�นพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ด้วยว่�พระสัญญ�นั้นตกแก่ท่�นทั้ง 

หล�ยกับลูกหล�นของท่�นด้วย และแก่คนทั้งหล�ยที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์ 

พระผู้เป็นเจ้�พระเจ�้ของเร�ทรงเรียกม�เฝ�้พระองค์” [กิจก�ร 2:38–39] ของ 

ประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิดังกล่�วเป็นหลักธรรมต่�งจ�กเร่ืองอ่ืนท่ีเร�เห็น 

ประจักษ์ในโลกที่แบ่งแยก สิ่งนี้เป็นหลักธรรมแห่งคว�มรู้แจ้งและก�รเปิดเผย 

เป็นหลักธรรมที่เปิดเผยเรื่องร�วในอดีต ปัจจุบัน และที่จะม�ถึง เร�ได้รับของ 

ประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิเหล่�น้ีผ่�นก�รเช่ือฟังข้อกำ�หนดของพระกิตติ- 

คุณดังประก�ศไว้ในวันเวล�เหล่�นั้นและดังประก�ศโดยเหล่�เอ็ลเดอร์ของ 

ศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยในวันเวล�เหล่�น้ี ของประท�น 

ดังกล่�วตั้งอยู่บนศิล�นี้ที่ควรเป็นร�กฐ�นศรัทธ�ของพวกเข� จ�กแหล่งนี้พวก

เข�ควรได้รับคว�มรู้เรื่องหลักคำ�สอนที่พวกเข�เลื่อมใส พระผู้ช่วยให้รอดรับสั่ง

กับพวกเข�ว่� “ประตูนรกจะเอ�ชนะพวกเข�ไม่ได้” [ดู 3 นีไฟ 11:39] . . .

. . . ร�กฐ�นซึ่งศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยสร้�งอยู่ 

บนนั้นคือศิล�แห่งก�รเปิดเผย—บนศิล�ที่พระเยซูตรัสว่�พระองค์จะทรงสร้�ง

ศ�สนจักรของพระองค์ และประตูนรกจะเอ�ชนะไม่ได้ [ดู มัทธิว 16:17–18] เร� 
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ไม่ได้รับคว�มรู้นี้ผ�่นเนื้อหนังและโลหิต เร�ไม่ได้รับประจักษ์พย�นนี้จ�กมนุษย์  

เร�ไม่ได้รับผ่�นก�รอ�่นพระคัมภีร์ไบเบิล . . .  หรือพระคัมภีร์มอรมอน แต่เร�ได้ 

รับผ�่นก�รทำ�ง�นของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้เป็น 

เจ้� เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และที่จะม�ถึง และเข้�ใจเรื่องของพระผู้เป็นเจ้�โดย

ทำ�ให้เรื่องเหล�่นี้ประจักษ์ชัดต่อเร� ท�่นไม่อ�จพร�กคว�มรู้นี้ไปจ�กเร�โดยก�ร

ขังไว้ในเรือนจำ�หรือข่มเหงเร� เร�จะยืนเคียงข้�งคว�มรู้นี้จนถึงแก่คว�มต�ย4 [ดู

ข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 80]

“เร�มีสิทธิ์รับปร�กฏก�รณ์ของพระวิญญ�ณทุกวันในชีวิตเร�”
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนสามารถมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เป็นเพื่อนเพื่อให้คำาแนะนำาแก่พวกเขาได้

มีวิธีหน่ึงท่ีบุคคลส�ม�รถรักษ�มโนธรรมของพวกเข�ให้ใสสะอ�ดต่อพระพักตร์ 

พระผู้เป็นเจ�้และต่อมนุษย์ วิธีนั้นคือรักษ�พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�ให้อยู่

ในพวกเข� ซึ่งคือวิญญ�ณแห่งก�รเปิดเผยต่อช�ยหญิงทุกคน วิญญ�ณนั้นจะเปิด

เผยต่อพวกเข�แม้ในคว�มเรียบง�่ยที่สุดของเรื่องร�วทั้งหล�ย ในสิ่งที่พวกเข�จะ

ทำ� โดยเสนอแนะให้พวกเข�รู้ เร�ควรพย�ย�มเรียนรู้ธรรมช�ติของพระวิญญ�ณ

พระองค์นี้ เพื่อเร�จะเข้�ใจข้อเสนอแนะของพระองค์ เร�จึงจะทำ�สิ่งถูกต้องได้

ตลอดเวล� นี่คือสิทธิพิเศษอันสำ�คัญยิ่งของวิสุทธิชนยุคสุดท�้ย เร�รู้ว่�เร�มีสิทธิ์

รับก�รแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญ�ณทุกวันในชีวิตเร�

หล�ยคนม�ห�ข้�พเจ้�ด้วยคว�มกระตือรือร้นม�กที่จะได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยว

กับเรื่องบ�งเรื่องหรือเรื่องอื่นๆ พวกเข�ไม่จำ�เป็นต้องม�ห�ข้�พเจ้�ทุกครั้งไป 

(แน่นอนว่�ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์บ�งอย่�งอ�จเหม�ะสมอย่�งย่ิง) เพร�ะพระวิญญ�ณ 

อยู่ในพวกเข�เพ่ือทำ�ให้เกิดคว�มดีง�มและเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของพระผู้ 

เป็นเจ้� . . .  ไม่จำ�เป็นเสมอไปท่ีพวกเข�จะม�รับคำ�แนะนำ�จ�กประธ�นศ�สนจักร 

หรืออัครส�วกสิบสอง หรือเหล�่เอ็ลเดอร์แห่งอิสร�เอล พวกเข�มีคำ�แนะนำ�นั้น 

ในตัวพวกเข� มีเพื่อนที่รู้แน่นอนว่�จะพูดอะไรกับพวกเข� ตั้งแต่เร�ได้รับพระ 

กิตติคุณ ลงไปในน้ำ�แห่งบัพติศม� และได้รับก�รว�งมือต่อจ�กนั้นเพื่อรับของ 

ประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ เร�มีเพื่อน ถ้�เร�ไม่ไล่เพื่อนไปจ�กเร�ด้วย 

ก�รทำ�สิ่งผิด เพื่อนคนนั้นคือพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ซึ่งมี 

ส่วนในเร่ืองของพระผู้เป็นเจ้�และแสดงให้เร�เห็น น่ีคือช่องท�งสำ�คัญย่ิงท่ีพระเจ้� 

ทรงเตรียมไว้ให้เร� เพ่ือเร�จะรู้จักคว�มสว่�ง และไม่เกลือกกล้ัวในคว�มมืดตลอด 

เวล�5 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ในหน้� 81]

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถทำาให้เราเกิดความสุข 

และความสงบในใจ

พระเจ้�ทรงกำ�หนดคว�มปร�รถน�และคว�มรู้สึกต�มธรรมช�ติบ�งอย่�งไว้

ในทรวงอกของเร� เป็นเช่นนั้นกับมนุษยช�ติทั้งมวล และกับครอบครัวมนุษย์

ทั้งสิ้น มีคว�มปร�รถน�ที่แน่ชัดและคว�มส�ม�รถในก�รรับคว�มเกษมศ�นต์ฝัง
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อยู่และประสมประส�นอยู่ในธรรมช�ติของพวกเข� คว�มปร�รถน�บ�งสิ่งบ�ง 

อย่�งที่อยู่ในธรรมช�ติของพวกเข�มีไว้เพื่อส่งเสริมคว�มสงบและคว�มผ�สุก 

ของพวกเข� ซึ่งตอบสนองคว�มรู้สึกของพวกเข�และส่งเสริมคว�มสุขของพวก 

เข� แต่วิธีสนองคว�มส�ม�รถและคว�มปร�รถน�เหล่�นั้น โลกไม่รู้ทั้งไม่เข้�ใจ  

แต่พระเจ้�ทรงเห็นควรว�งเร�ไว้ในช่องท�งและในเส้นท�งของก�รเข้�ใจเรื่อง

เหล่�น้ันโดยก�รเป็นคนซื่อสัตย์และดำ�เนินในคว�มสว่�งของพระวิญญ�ณ

ศักดิ์สิทธิ์และรับคว�มจริง6

สิทธิพิเศษของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยคือดำ�เนินชีวิตในพระกิตติคุณจนกระทั่ง 

พวกเข�จะรู้สึกได้รับคว�มเห็นชอบจ�กพระผู้เป็นเจ้� แน่นอนว่�บ�งครั้งเร�ทำ� 

สิ่งที่ทำ�ให้เร�ละอ�ยใจเมื่อเร�นำ�ม�คิดพิจ�รณ� แต่เร�กลับใจในใจเร�และตั้งใจ 

ว่�จะไม่ทำ�อีก นั่นคือทั้งหมดที่พระเจ�้ทรงขอจ�กเร� และช�ยหญิงผู้ดำ�เนินชีวิต 

เช่นนั้นก็ได้ดำ�เนินชีวิตโดยปร�ศจ�กก�รกล่�วโทษ พวกเข�มีคว�มชอบธรรม

และปีติในพระวิญญ�ณบริสุทธิ์7

ถ�้เร�รักษ�คว�มสว่�งของพระวิญญ�ณไว้ในเร� เร�ย่อมส�ม�รถดำ�เนินชีวิต 

ในพระกิตติคุณจนเร�มีคว�มสงบและคว�มสุขในโลกน้ีได้ และขณะท่ีเร�เดินท�ง 

ไปข้�งหน้� โดยขวนขว�ยให้ได้คว�มสงบและคว�มสุขที่อยู่ในเส้นท�งของเร� ใน 

ระยะไกล เร�จะมีคว�มสงบในใจซึ่งไม่มีใครมีได้นอกจ�กคนที่เปี่ยมด้วยพระวิญ- 

ญ�ณศักดิ์สิทธิ์8 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 80]

เราต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขณะที่เราอดทนต่อ

การทดลอง เกิดสัมฤทธิผลในหน้าที่และเตรียมรับรัศมีภาพซีเลสเชียล

มีสิ่งสำ�คัญม�กม�ยที่เรียกร้องจ�กมือเร� และหล�ยสิ่งที่เร�ทำ�ได้เมื่อได้รับ 

คว�มช่วยเหลือจ�กพระวิญญ�ณของพระเจ�้ ซึ่งบ�งครั้งอ�จดูเหมือนไม่น่�จะทำ� 

ให้สำ�เร็จได้9

ข้�พเจ้�ประสงค์จะเตือนสติพ่ีน้องช�ยหญิงท้ังหล�ย . . .  ว�่เร�พึ่งพ�ข้อมูลและ 

คว�มรู้แจ้งของเร�จ�กพระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้� ซึ่งถ้�เร�ปลูกฝังอย่�งถูก 

ต้อง วิญญ�ณแห่งก�รดลใจ วิญญ�ณแห่งก�รเปิดเผยอ�จจะอยู่ในเร�เพื่อทำ�ให้ 

พระดำ�ริและพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ�้ประจักษ์ชัดต่อเร� โดยสอนให้เร�รู้ 

หน้�ที่และพันธะรับผิดชอบของเร� และสิ่งที่เรียกร้องจ�กมือเร� . . .  เร�ต้องก�ร 
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คว�มช่วยเหลือ เร�มักทำ�ส่ิงซ่ึงจะนำ�เร�เข้�ไปในคว�มเดือดร้อนและคว�มมืด ส่ิง 

เหล่�น้ันซ่ึงจะไม่เสริมคว�มดีของเร� แต่ด้วยคว�มช่วยเหลือของพระผู้ปลอบโยน 

พระองค์น้ันซ่ึงพระเจ้�ทรงสัญญ�ไว้กับวิสุทธิชน ถ้�เร�ต้ังใจฟังพระสุรเสียงกระซิบ 

ของพระผู้ปลอบโยน และเข้�ใจธรรมช�ติของภ�ษ�นั้น เร�จะหลีกเลี่ยงคว�ม

เดือดร้อนม�กม�ยและคว�มย�กลำ�บ�กแสนส�หัสได้10

เร�พึ่งพ�วิญญ�ณแห่งก�รดลใจทั้งหมด และเคยมีเวล�ใดหรือไม่ต้ังแต่อ�ดัม 

อยู่ในสวนเอเดนที่เร�ต้องก�รพระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�ม�กกว่�ปัจจุบัน  

ข�้พเจ้�ทร�บว่�ไม่มี เครื่องหม�ยแห่งก�ลเวล� เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นฉับไวเพื่อลอง 

ใจวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยและคว�มสุจริตใจของพวกเข� เรียกร้องให้เร�แสวงห� 

พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�และคว�มช่วยเหลือจ�กเบื้องบนอย่�งต้ังใจจริง 

เดี๋ยวนั้น เพร�ะจำ�เป็นอย่�งแน่นอนในเหตุก�รณ์ที่กำ�ลังเกิดขึ้นอย่�งฉับไวเวล�นี้ 

เร�รู้ว่�เร�ต้องก�รวิญญ�ณนั้นในอดีต เร�เห็นได้ง่�ยว่�ถ้�เร�ไม่มีพระวิญญ�ณ 

ของพระผู้เป็นเจ้�คอยช้ีท�งผ่�นเหตุก�รณ์ต่�งๆ ม�กม�ยซ่ึงเร�ประสบม�แล้ว เร� 

ย่อมไม่มีคว�มหวังในปัจจุบันว่�จะได้รับคว�มสูงส่งและรัศมีภ�พ สภ�วก�รณ ์

ของเร�จะอำ�นวยประโยชน์น้อยลงม�ก ถ�้เร�ต้องก�รพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ใน

อดีต เร�จะเข้�ใจจริงๆ ว�่เร�ต้องก�รในอน�คตด้วยเช่นกัน11

เร�ควรเข้�ใจ—และข้�พเจ้�สันนิษฐ�นว่�ส่วนใหญ่เร�เข้�ใจ—ว่�ง�นที่เร�ม� 

ทำ�ในโลกนี้ไม่ส�ม�รถทำ�เพ่ือรัศมีภ�พของพระผู้เป็นเจ้�หรือคว�มพอใจของ 

ตัวเร�ได้โดยอ�ศัยคว�มเฉลียวฉล�ดต�มธรรมช�ติของเร�เท่�นั้น เร�พึ่งพ�พระ

วิญญ�ณของพระเจ้�ให้ช่วยเร�และแสดงให้เร�เห็นครั้งแล้วครั้งเล่�ถึงสิ่งที่เร�

จำ�เป็นต้องทำ�ให้สำ�เร็จภ�ยใต้สภ�วก�รณ์พิเศษรอบข้�งเร�12

คงเป็นคว�มโง่เขล�โดยแท้ที่จะค�ดหวังให้วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยในสมัยนี้ทำ� 

ต�มกฎซีเลสเชียล ทำ�ต�มกฎที่ม�จ�กพระผู้เป็นเจ้� และแบบแผนของพระองค์ 

เพื่อยกผู้คนเข้�ในที่ประทับของพระองค์ถ้�ห�กพวกเข�ไม่มีพลังเหนือธรรมช�ติ  

[จ�กสวรรค์] คอยสนับสนุน พระกิตติคุณสัญญ�สิ่งนี้ พระกิตติคุณสัญญ�ของ

ประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ในคุณลักษณะและชนชั้นใดก็รับ

ไม่ได้ และซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งกับเร�ว่�จะนำ�ไปสู่คว�มจริงท้ังมวล ดลใจผู้ 

ครอบครอง และให้คว�มรู้เรื่องพระเยซู คว�มรู้เรื่องพระบิด� ตลอดจนเรื่องต�่งๆ  

เก่ียวกับโลกซีเลสเชียลแก่พวกเข� พระกิตติคุณน้ีควรดลใจผู้ครอบครองด้วยคว�ม 

รู้เก่ียวกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและส่ิงท่ีเป็นไปในอดีต และดลใจพวกเข�ถึงระดับท่ีพวก 
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เข�จะได้รับของประท�นเหนือธรรมช�ติ—ของประท�นแห่งพูดภ�ษ�และก�ร

พย�กรณ์ เพื่อว�งมือบนคนเจ็บป่วย เพื่อให้คนเหล่�นั้นได้รับก�รรักษ�

คนที่รับพระกิตติคุณนี้ได้รับสัญญ�ถึงพลังคว�มส�ม�รถและของประท�น 

เหนือธรรมช�ติเหล�่นี้ และมีคว�มรู้ด้วยตนเองว�่พวกเข�จะไม่พ่ึงพ�มนุษย์คน

ใดหรือคนกลุ่มใดเกี่ยวกับคว�มจริงเรื่องศ�สน�ที่พวกเข�รับไว้ แต่พวกเข�จะรับ

คว�มรู้จ�กพระบิด�ที่ศ�สน�นี้ม�จ�กพระองค์ ที่พระกิตติคุณม�จ�กพระองค์ ที่

ผู้รับใช้ของพระองค์มีสิทธิ์และสิทธิอำ�น�จในก�รปฏิบัติศ�สนพิธีเหล่�นั้น ทั้งนี้

เพื่อลมแห่งหลักคำ�สอนใดก็ต�มจะทำ�ให้พวกเข�หวั่นไหวหรือดึงพวกเข�ออก

จ�กเส้นท�งที่พวกเข�เดินอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อพวกเข�จะพร้อมรับรัศมีภ�พที่ควร

จะเปิดเผย และเป็นผู้มีส่วนในรัศมีภ�พนั้น ทั้งนี้เพื่อพวกเข�จะอดทนต่อก�ร

ทดลองหรือคว�มทุกข์ใดก็ต�มที่จะเกิดแก่พวกเข�ต�มพระประสงค์ของพระ 

ผู้เป็นเจ้� เพื่อเตรียมพวกเข�ให้พร้อมรับรัศมีภ�พซีเลสเชียลโดยสมบูรณ์ม�กขึ้น 

ทั้งนี้เพื่อพวกเข�จะไม่เดินในคว�มมืด แต่ในคว�มสว่�งและเดช�นุภ�พของพระ 

ผู้เป็นเจ้� และจะอยู่เหนือส่ิงต่�งๆ ของโลก และเหนือส่ิงต่�งๆ รอบข้�งพวกเข� 

ทั้งนี้เพื่อพวกเข�จะดำ�เนินชีวิตอย่�งอิสระภ�ยใต้โลกซีเลสเชียล ในส�ยพระเนตร 

ของพระผู้เป็นเจ้�และฟ้�สวรรค์ ในฐ�นะอิสรชน โดยเดินต�มวิถีนั้นที่พระวิญ- 

ญ�ณบริสุทธิ์จะทำ�เครื่องหม�ยไว้ให้พวกเข� วิถีซึ่งพวกเข�จะส�ม�รถยกตนเอง 

ขึ้นสู่คว�มรู้และพลังคว�มส�ม�รถ เตรียมพวกเข�ให้พร้อมรับรัศมีภ�พที่พระผู ้

เป็นเจ้�ทรงเสนอจะมอบให้พวกเข� และเพ่ือดำ�รงตำ�แหน่งอันสูงส่งท่ีพระผู้เป็น 

เจ�้ทรงมุ่งหม�ยจะยกพวกเข�ขึ้น13

เร�ควรดำ�เนินชีวิตจนเร�จะรู้ว่�วิถีชีวิตของเร�เป็นที่ยอมรับต่อพระผู้เป็นเจ้� 

เร�ควรเข้�ใจเสียงและพระสุรเสียงกระซิบของพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ ในวันที ่

ท้องฟ้�ไม่หม่นมัวเพร�ะเมฆ เร�ค้นพบวัตถุต่�งๆ รอบข้�งเร� คว�มสวยง�มและ 

จุดประสงค์ของมัน ด้วยเหตุนี้เร�จึงพึ่งพ�พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�เพื่อเข้� 

ใจหลักธรรมแห่งคว�มจริงและคว�มรอด ไม่มีผู้อ้�งตนเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

คนใดส�ม�รถรับคว�มสุขระดับใดได้เว้นแต่เข�จะดำ�เนินชีวิตต�มนั้น และว�ง

ตนเองให้อยู่ภ�ยใต้ก�รนำ�ท�งจ�กเบื้องบน14 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน้� 81]

เมื่อเราดำาเนินชีวิตอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

จะทรงช่วยเราในเส้นทางข้างหน้าเรา

บทที ่ 4



80

จงตัดสินใจว่�จะดำ�เนินชีวิตอย่�งอ่อนน้อมถ่อมตนและในแบบที่ท่�นจะมี

พระวิญญ�ณของพระเจ�้เป็นเพื่อนท่�นตลอดเวล� เพื่อเสนอแนะท่�นเป็นครั้ง

คร�วต�มคว�มต้องก�รภ�ยใต้สภ�วก�รณ์พิเศษเฉพ�ะที่ว�งท�่นไว้ . . .

. . . ข�้พเจ้�จะมีชีวิตอยู่อีกน�นเท่�ใดนั้น ข้�พเจ้�ไม่ทร�บ และข้�พเจ้�ไม่ห่วง

เรื่องนั้น ข้�พเจ�้ปร�รถน� และนี่คือสิ่งที่ท�่นควรปร�รถน� คือมีคว�มอ่อนน้อม

ถ่อมตนนั้น คว�มอ่อนโยนนั้น และคว�มเรียบง่�ยเพื่อรับวิญญ�ณแห่งก�รเปิด

เผย นั่นเป็นสิทธิพิเศษของท�่น ของท�่นทุกคนคือ มีวิญญ�ณแห่งก�รเปิดเผย 

ม�กพอจะรู้แน่ชัดว่�ท่�นควรทำ�อะไร สิทธิพิเศษของท่�นที่จะมีวิญญ�ณนั้นเท่� 

กับสิทธิพิเศษของข้�พเจ้�ท่ีจะรู้ว่�พรุ่งน้ีต้องทำ�อะไร เม่ือพรุ่งน้ีม�ถึง เพ่ือประโยชน์ 

สูงสุดของศ�สนจักรโดยรวม15

เร�ควรพย�ย�มเท่�ที่เร�จะทำ�ได้เพื่อลืมเรื่องท�งโลกทั้งหมดซึ่งทำ�ให้เร�เศร้�

โศกและกลัดกลุ้ม จงทำ�ให้จิตใจเร�ตรึงแน่นอยู่กับพระเจ้� โดยมีพระวิญญ�ณ

ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ม�กพอจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถรับคว�มรู้และข้อเสนอแนะที่

จะช่วยเร�ในเส้นท�งข้�งหน้�16 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ด�้นล่�ง]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ขณะทบทวนเรื่องร�วในหน้� 71–73 ให้นึกถึงเวล�ที่ท่�นได้รับพรเพร�ะ

คนอื่นทำ�ต�มก�รกระตุ้นเตือนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ นึกถึงเวล�ที่ท่�น

ทำ�ต�มก�รกระตุ้นเตือนเพื่อช่วยผู้อื่นด้วย

2. อ่�นหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 73 ท�่นคิดว่� “สถ�ปน�ไว้บนศิล�แห่งก�รเปิด

เผย” หม�ยคว�มว่�อย�่งไร (ดูตัวอย�่งหน�้ 73–75) ก�รเปิดเผยส่วนตัว

ทำ�ให้เร�มีพลัง “ยืดหยัดท�่มกล�งคว�มยุ่งย�กทุกอย่�ง” และ “ไม่หวั่นก�ร

ต่อต้�นทั้งหมด” ได้อย�่งไร

3. ประธ�นสโนว์กล่�วว่�พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิจะทรงช่วยให้เร� “มีคว�มสงบ 

และคว�มสุขในโลกนี้” (หน้� 77) พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้ท�่นม ี

คว�มสุขและรู้สึกสงบเมื่อใด พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงส�ม�รถช่วยเร�ใน

ด้�นใดอีกบ�้ง (ดูตัวอย�่งหน�้ 77–80)
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4. ขณะศึกษ�หัวข้อท่ีเร่ิมต้นในหน้� 77 ให้พิจ�รณ�ว่�ท่�นเรียนรู้ท่ีจะตระหนัก 

ในก�รกระตุ้นเตือนจ�กพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิอย่�งไร ท่�นจะช่วยให้สม�ชิก 

ครอบครัวหรือเพื่อนเรียนรู้ที่จะตระหนักในก�รกระตุ้นเตือนของพระ

วิญญ�ณได้อย่�งไร

5. บทนี้อ้�งสองครั้งว�่พระวิญญ�ณบริสุทธิ์คือเพื่อน (หน้� 76 และ 79) ท�่น

คิดว่�เหตุใดเร�จึงต้องมีคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและคว�มเรียบง่�ยเพื่อมี

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนของเร�

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ลูก� 12:12; ยอห์น 14:26–27; โรม 14:17; 1  โครินธ์ 

12:4–11; ก�ล�เทีย 5:22–25; 1 นีไฟ 10:17–19; 2 นีไฟ 32:5

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “เพื่อกระตุ้นก�รสนทน� ให้ใช้คำ�ถ�มในแต่ละบท  

. . .  ท่�นอ�จตั้งคำ�ถ�มของท่�นโดยเฉพ�ะสำ�หรับคนที่ท่�นกำ�ลังสอน”  (จ�ก 

หน้� vi ของหนังสือเล่มนี้)

อ้�งอิง

1. ใน Conference Report, ต.ค. 1898 หน�้ 2

2. ดู เอไลซ� อ�ร์. สโนว์ สมิธ Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884) 

หน�้ 276–279

3. Deseret News, ม.ค. 24, 1872 หน�้ 597

4. Deseret News: Semi-Weekly, ธ.ค. 2, 

1879 หน้� 1

5. ใน Conference Report, เม.ย. 1899 หน�้ 52

6. Deseret News, ต.ค. 21, 1857 หน�้ 259

7. Deseret Weekly, พ.ย. 4, 1893 หน�้ 609

8. Deseret News, ต.ค. 21, 1857 หน�้ 259

9. ใน Conference Report, เม.ย. 1898 หน�้ 12

10. Deseret News: Semi-Weekly, ก.ค. 16, 

1878 หน้� 1

11. Deseret Semi-Weekly News, มิ.ย. 4, 1889 

หน้� 4

12. ใน Conference Report, ต.ค. 1898 หน้� 2

13. Deseret News, ม.ค. 14, 1880 หน�้ 786

14. Millennial Star, ต.ค. 31, 1895, 690–691; 

จ�กก�รถอดคว�มในร�ยละเอียดคำ�

ปร�ศรัยของลอเรนโซ สโนว์ในก�รประชุม

ใหญ่ส�มัญเดือนตุล�คม 1895

15. ใน “Anniversary Exercises,” Deseret 

Evening News, เม.ย. 7, 1899 หน�้ 9

16. Millennial Star, พ.ย. 25, 1889, หน�้ 737; 

จ�กก�รถอดคว�มในร�ยละเอียดคำ�ปร�ศ

รัยของลอเรนโซ สโนว์ในก�รประชุมใหญ่

ส�มัญเดือนตุล�คม 1889
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“ข�้พเจ้�พอใจเป็นอย่�งยิ่งที่ได้พูดถึงสิ่งสำ�คัญยิ่งที่พระผู้เป็นเจ�้ 
ทรงว�งแผนจะมอบให้บุตรธิด�ของพระองค์”

 บทที ่ 4
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บ ท ที่  5

จุดหมายอันสำาคัญยิ่ง 
ของคนซื่อสัตย์

“ข้�พเจ�้พอใจเป็นอย่�งยิ่งที่ได้พูดถึงสิ่งสำ�คัญยิ่ง 

ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงว�งแผนจะมอบให้บุตรธิด� 

ของพระองค์ และที่เร�จะได้รับถ้�เร�ซื่อสัตย์”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ในฤดูใบไม้ผลิคริสต์ศักร�ช 1840 ลอเรนโซ สโนว์อยู่ในนอวู อิลลินอยส์ กำ�ลัง 

เตรียมจะออกไปทำ�ง�นเผยแผ่ในอังกฤษ ท่�นไปเย่ียมบ้�นเพ่ือนของท่�นช่ือเฮนรีย์ 

จี. เชอร์วูด และขอให้บร�เดอร์เชอร์วูดอธิบ�ยข้อคว�มพระคัมภีร์ตอนหน่ึง “ขณะ 

ตั้งใจฟังคำ�อธิบ�ยของเข�” ประธ�นสโนว์เล่�ในเวล�ต่อม� “พระวิญญ�ณของ 

พระเจ้�สถิตกับข้�พเจ้�แรงกล้�ม�ก—ดวงต�แห่งคว�มเข้�ใจของข้�พเจ้�เปิดออก 

ข้�พเจ้�เห็นเส้นท�งของพระผู้เป็นเจ้�และมนุษย์ชัดเจนเท่�ดวงอ�ทิตย์ย�มเที่ยง

วัน ด้วยคว�มพิศวงและคว�มประหล�ดใจ ข�้พเจ้�แต่งบทกวีสองบรรทัดนี้ซึ่ง

กล�่วถึงก�รเปิดเผยดังแสดงต่อข�้พเจ้� . . .

“ดังมนุษย์เป็นอยู่เวล�นี้ พระผู้เป็นเจ�้ทรงเป็นม�

“ดังพระผู้เป็นเจ้�ทรงเป็นอยู่เวล�นี้ มนุษย์จะเป็น”1

โดยรู้สึกว่�ท่�นได้รับ “ก�รสื่อส�รอันศักดิ์สิทธิ์” ที่ท่�นควรรักษ�ไว้ให้ดีม� 

แล้ว ลอเรนโซ สโนว์จึงไม่สอนหลักคำ�สอนต่อส�ธ�รณชนจนกว่�ท่�นจะรู้ว่� 

ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธสอนไว้แล้ว2 ทันทีที่ท่�นรู้ว่�หลักคำ�สอนเป็นคว�มรู้

ส�ธ�รณะ ท่�นจะเป็นพย�นถึงหลักคำ�สอนนั้นบ่อยๆ

นอกจ�กจะทำ�ให้คว�มจริงน้ีเป็นหัวข้อคำ�เทศน�หล�ยๆ คร้ังของท่�นแล้ว ท่�น 

ยังนำ�ม�เป็นหัวข้อสำ�หรับชีวิตท�่นด้วย ลีรอยบุตรช�ยของท่�นกล่�วว่� “คว�ม 

จริงท่ีได้รับก�รเปิดเผยน้ีประทับใจลอเรนโซ สโนว์ม�กกว่�เร่ืองอ่ืนท้ังหมด คว�ม 

จริงดังกล่�วฝังลึกในจิตวิญญ�ณท่�นจนกล�ยเป็นแรงบันด�ลใจของชีวิตท่�นและ 

ทำ�ให้ท่�นมีวิสัยทัศน์กว้�งไกลเกี่ยวกับอน�คตอันยิ่งใหญ่ของท่�นเอง รวมถึง 
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พันธกิจและง�นอันน่�พิศวงของศ�สนจักร”3 คว�มจริงดังกล่�วเป็น “แสงสว่�ง

และเครื่องนำ�ท�งที่ไม่เปลี่ยนแปลง” และเป็น “ด�วจรัสแสงตรงหน�้ท่�นตลอด

เวล�—ในใจท่�น ในจิตวิญญ�ณของท่�น และทั่วทั้งตัวท่�น”4

ในบทนี้ ประธ�นสโนว์สอนหลักคำ�สอนว่�เร�ส�ม�รถเป็นเหมือนพระบิด� 

บนสวรรค์ของเร�ได้ ในบทที่ 6 ท�่นให้คำ�แนะนำ�เชิงปฏิบัติว่�เร�จะนำ�หลักคำ� 

สอนนี้ม�ใช้ในชีวิตเร�ได้อย�่งไร

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เพราะเรามีความเป็นพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในตัว เราจึงสามารถ 

เป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ได้

เร�เกิดม�ต�มรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้�พระบิด�ของเร� พระองค์ทรงให ้

กำ�เนิดเร�เฉกเช่นพระองค์เอง มีลักษณะของพระผู้เป็นเจ้�อยู่ในก�รจัดว�งองค์ 

ประกอบท�งวิญญ�ณของเร� ในก�รเกิดท�งวิญญ�ณของเร�พระบิด�ทรงถ่�ยทอด 

คว�มส�ม�รถ พลัง และสติปัญญ�ซึ่งพระองค์ทรงครอบครอง เท�่กับลูกในอก 

ของม�รด�ครอบครองสติปัญญ� พลัง และคว�มรู้สึกของบิด�ม�รด� แม้ใน

สภ�พที่ยังไม่พัฒน�5

ข้�พเจ้�เช่ือว่�เร�เป็นบุตรธิด�ของพระผู้เป็นเจ้� พระองค์ทรงมอบคว�มส�ม�รถ 

ท�งสติปัญญ�และคว�มรู้อันไม่มีขอบเขตให้เร� เพร�ะพระองค์ประท�นส่วนหน่ึง 

ของพระองค์แก่เร� เร�ทร�บว่�เร�ได้รับก�รสร้�งต�มรูปลักษณ์ของพระองค์ เร� 

พบว�่มีลักษณะของคว�มเป็นอมตะในจิตวิญญ�ณของมนุษย์ มีร่�งวิญญ�ณใน

พลับพล�นี้ [ร�่งก�ย] และร�่งวิญญ�ณมีคว�มเป็นพระผู้เป็นเจ้�อยู่ในตัว แม้ใน 

สภ�พที่เหมือนท�รก แต่มีคว�มส�ม�รถในก�รปรับปรุงและก้�วหน้� เฉกเช่น 

ท�รกท่ีได้รับก�รบำ�รุงเล้ียงจ�กม�รด� แม้ท�รกจะไม่ประสีประส�แต่อย่�งใด แต่ 

มีคว�มเป็นไปได้ในท�รกว่�โดยผ่�นก�รทดสอบอย่�งเข้มงวดต้ังแต่วัยเด็กจน

เป็นผู้ใหญ่เข�จะส�ม�รถขึ้นสู่คว�มดีเลิศอันน�่อัศจรรย์ยิ่ง เมื่อเทียบกับคว�มไม่

ประสีประส�ขณะเป็นท�รก6

เร�มีคว�มเป็นพระผู้เป็นเจ้�อยู่ในตัว เร�มีคว�มเป็นอมตะอยู่ในตัว ร่�งวิญญ�ณ 

ของเร�เป็นอมตะ  ไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยได้ ไม่ส�ม�รถบดขยี้ได้ เร�จะมีชีวิตจ�กนิจ 

นิรันดร์ถึงนิจนิรันดร์7

ข้�พเจ้�พอใจเป็นอย่�งยิ่งที่ได้พูดถึงสิ่งสำ�คัญยิ่งที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงว�งแผน 

บทที ่ 5



85

จะมอบให้บุตรและธิด�ของพระองค์ และที่เร�จะได้รับถ้�เร�ซื่อสัตย์ . . .  ก�ร 

เดินท�งของเร�ในเส้นท�งนี้ของคว�มสูงส่งจะนำ�คว�มบริบูรณ์ของพระเจ้�พระ 

เยซูคริสต์ม�ให้เร� เพื่อยืนในที่ประทับของพระบิด�เร� เพื่อรับคว�มบริบูรณ์ของ 

พระองค์ เพื่อมีคว�มพอใจของก�รเพิ่มลูกหล�นชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อชื่นชมคว�ม 

สัมพันธ์อันน�่ยินดีเหล�่นั้นที่เร�เคยมีในชีวิตนี้ เพื่อให้บุตรของเร�และธิด�ของ

เร� ส�มีเร�และภรรย�เร� แวดล้อมไปด้วยคว�มเกษมศ�นต์ทั้งหมดที่สวรรค์

มอบให้ได้ ร�่งก�ยเร�มีรัศมีภ�พเหมือนพระวรก�ยของพระผู้เป็นเจ้� ปร�ศจ�ก

โรคภัยและคว�มเจ็บป่วยทั้งหมดของชีวิต และเป็นอิสระจ�กคว�มผิดหวัง คว�ม

เดือดร้อน และก�รเสียสละอันไม่น�่พึงใจทั้งหล�ยซึ่งเร�ทำ�อยู่ที่นี่8

โดยผ่�นวิถีของคว�มก้�วหน้�อย่�งต่อเน่ือง พระบิด�บนสวรรค์ทรงได้รับคว�ม 

สูงส่งและรัศมีภ�พ พระองค์ทรงชี้ให้เร�เห็นเส้นท�งเดียวกัน เพร�ะเหตุว่�พระ 

องค์ทรงห่อหุ้มด้วยเดช�นุภ�พ สิทธิอำ�น�จ และรัศมีภ�พ พระองค์จึงตรัสว�่ 

“เจ้�จงเดินม�ครอบครองรัศมีภ�พและคว�มสุขเดียวกับที่เร�ครอบครอง”9

ผู้คนของพระผู้เป็นเจ�้มีค�่ในส�ยพระเนตรของพระองค์ คว�มรักที่พระองค์ 

ทรงมีต่อพวกเข�จะยืนยงเสมอ ในฤทธ�นุภ�พ พล�นุภ�พ และคว�มรักของ 

พระองค์ พวกเข�จะชนะและออกม�ยิ่งกว่�ผู้ชนะ พวกเข�เป็นลูกของพระองค์ 

ขณะที่เร�ศึกษ�พระคัมภีร์ เร�เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมช�ติอันสูงส่งของเร�
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ได้รับก�รสร้�งต�มรูปลักษณ์ของพระองค์และถูกกำ�หนดไว้ล่วงหน้�โดยผ่�น

ก�รเชื่อฟังกฎของพระองค์ให้เป็นเหมือนพระองค์ . . .

. . . นี่คือจุดหม�ยสูงสุดของบรรด�บุตรพระผู้เป็นเจ้� พวกเข�ผู้มีชัย ผู้เชื่อฟัง 

พระบัญญัติของพระองค์ ผู้ชำ�ระตนให้บริสุทธ์ิเฉกเช่นพระองค์ทรงบริสุทธ์ิ พวก 

เข�ต้องเป็นเหมือนพระองค์ พวกเข�จะเห็นพระองค์อย่�งที่พระองค์ทรงเป็น 

อยู่ พวกเข�จะมองเห็นพระพักตร์พระองค์และครองกับพระองค์ในรัศมีภ�พของ 

พระองค์ โดยเป็นเหมือนพระองค์ทุกกระเบียดน้ิว10 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน้� 91]

พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับศักยภาพอันสูงส่งของเรา

พระเจ้�ทรงว�งสิ่งกระตุ้นอย่�งดีที่สุดไว้ตรงหน้�เร� ในก�รเปิดเผยซึ่งพระ 

ผู้เป็นเจ้�ประท�น เร�พบสิ่งที่บุคคลหนึ่งบรรลุได้ถ้�เข�จะเดินในเส้นท�งของ 

คว�มรู้นี้ และรับก�รนำ�ท�งจ�กพระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้� ข้�พเจ้�ไม่ได้อยู่ 

ในศ�สนจักรน้ี [น�นม�ก] เม่ือข้�พเจ้�เห็นชัดเจนถึงส่ิงท่ีคนๆ หน่ึงบรรลุได้ผ่�น 

ก�รเช่ือฟังพระกิตติคุณของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้�อย่�งต่อเน่ือง คว�มรู้น้ันเสมือน 

ด�วตรงหน้�ข้�พเจ้�ตลอดเวล� ทำ�ให้ข้�พเจ้�พิถีพิถันในก�รพย�ย�มทำ�สิ่งซึ่ง 

ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของพระผู้เป็นเจ้� . . .  ดูเหมือนว่� แม้เร�จะมีคว�มรู้ 

ทั้งหมดเกี่ยวกับโลกซีเลสเชียล แต่ก็มีวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยบ�งคนพอใจกับคว�ม 

รู้เพียงว่�ง�นนี้จริงจนเมื่อท่�นพูดคุยกับพวกเข�เก่ียวกับอน�คตอันสำ�คัญยิ่งของ

เร� ดูท่�ท�งพวกเข�ประหล�ดใจ และคิดว่�ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเข�เป็น

พิเศษ ยอห์นผู้เปิดเผยกล่�วไว้ในบทที่ส�มของส�ส์นฉบับที่หนึ่งของท�่นว่�

“บัดนี้เร�ทั้งหล�ยเป็นบุตรของพระเจ�้” [1 ยอห์น 3:2]

. . .  และท่�นกล่�วต่อไปว่�

“และยังไม่ปร�กฏว่�ต่อไปเบ้ืองหน้�น้ันเร�จะเป็นอย่�งไร แต่เร�รู้ว่�เม่ือพระองค์ 

จะเสด็จม�ปร�กฏนั้น เร�ทั้งหล�ยจะเป็นเหมือนพระองค์ เพร�ะว่�เร�จะเห็น

พระองค์อย่�งที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น

“และทุกคนท่ีมีคว�มหวังอย่�งน้ีก็ชำ�ระตนให้บริสุทธ์ิดังท่ีพระองค์ทรงบริสุทธ์ิ” 

[ดู 1 ยอห์น 3:2–3]

. . . พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�ทรงบอกให้เร�ทร�บว่�มีคว�มจริงท่ีเช่ือถือ 

ได้และศักดิ์สิทธิ์ในคำ�พูดลักษณะนี้ เป�โลพูดกับช�วฟีลิปปีโดยเสนอให้พวกเข� 

ปลูกฝังคว�มปร�รถน�อย่�งแรงกล้�ซ่ึงค่อนข้�งแปลกทีเดียวสำ�หรับคนในยุค 
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ปัจจุบัน แม้ไม่แปลกสำ�หรับวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยก็ต�ม โดยเฉพ�ะคนที่ไม่พอใจ 

จะเป็นเพียงท�รกในเรื่องของพระผู้เป็นเจ�้ เข�กล่�วว่�

“ท่�นจงมีน้ำ�ใจต่อกันเหมือนอย�่งที่มีในพระเยซูคริสต์

“ผู้ทรงสภ�พของพระเจ้�แต่มิได้ทรงถือว่�ก�รเท่�เทียมกับพระเจ้�นั้นเป็นส่ิง

ที่จะต้องยึดถือ” [ฟีลิปปี 2:5–6]

. . .  นี่ [คือ] สิ่งที่เป�โลสอน และท�่นเข้�ใจว�่ท่�นกำ�ลังพูดถึงอะไร ท่�นบอก 

เร�ว่�ท่�นถูกรับขึ้นสวรรค์ชั้นที่ส�มและได้ยินเรื่องต่�งๆ ที่มนุษย์จะออกเสียงก็ 

ต้องห้�ม [ดู 2 โครินธ์ 12:1–7] . . . จะผิดหรือไม่ถ�้เร�ขอให้คนที่น่ีปลูกฝังคว�ม 

ปร�รถน�อย่�งแรงกล้�ในลักษณะนี้ มีคำ�กล่�วอยู่หล�ยที่ในพระคัมภีร์ไบเบิล 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในพันธสัญญ�ใหม่ที่ค่อนข้�งแปลกกับคนที่ไม่ได้ครอบครอง

พระวิญญ�ณของพระเจ�้

“ผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่�นี้เป็นมรดก” [วิวรณ์ 21:7]

คำ�พูดนั้นคืออะไร ใครเชื่อบ�้ง ถ�้พ่อพูดกับลูกช�ยว่� “ลูกพ่อ จงซื่อสัตย์  

และทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของพ่อ และเมื่อลูกอ�ยุเท่�พ่อลูกจะได้ทุกอย่�งที่พ่อมีเป็น 

มรดก” นั่นมีคว�มหม�ยบ�งอย�่ง อย�่งนั้นหรือ ถ�้พ่อพูดคว�มจริง ลูกช�ยคง

อย�กให้มีบ�งอย�่งกระตุ้นเข�ให้ซื่อสัตย์ พระเยซูทรงประสงค์จะหลอกเร�หรือ 

ไม่เม่ือพระองค์ใช้คำ�พูดน้ี ข้�พเจ้�รับรองกับท่�นว่�ไม่มีก�รหลอกลวงในคำ�กล่�ว 

นั้น พระองค์ทรงหม�ยคว�มอย�่งที่พระองค์ตรัส พระเยซูตรัสอีกครั้งว�่

“ผู้ใดมีชัยชนะ เร�จะให้ผู้นั้นนั่งกับเร�บนพระที่นั่งของเร� เหมือนกับที่เร�มี 

ชัยชนะแล้วและได้น่ังกับพระบิด�ของเร�บนพระท่ีน่ังของพระองค์” [วิวรณ์ 3:21]

นี่เป็นพระดำ�รัสที่ยอดเยี่ยม มีคว�มจริงในนั้นหรือไม่ เป็นคว�มจริงทั้งหมด นี่ 

คือส่ิงท่ีพระเจ้�พระผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิตรัส อัครส�วกเป�โลบอกเร�ในพระคัมภีร์ว่�

“เพร�ะเร�รู้ว่�ถ้�เรือนดินคือก�ยของเร�นี้จะพังทำ�ล�ยเสีย เร�ก็ยังมีที่อ�ศัย

ซึ่งพระเจ้�ทรงโปรดประท�นให้ ที่มิได้สร้�งด้วยมือมนุษย์ และตั้งอยู่เป็นนิตย์ใน

สวรรค์” [2 โครินธ์ 5:1]

ข้�พเจ้�เช่ือเช่นน้ัน เม่ือเข�กล่�วว่�พระเยซู “จะทรงเปล่ียนแปลงก�ยอันต่ำ�ต้อย 

ของเร�ให้เหมือนพระก�ยอันทรงพระสิริของพระองค์” [ฟีลิปปี 3:21] ข�้พเจ้� 

เชื่อเช่นนั้นด้วย วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยเชื่อเรื่องเหล่�นี้ที่ข้�พเจ้�กำ�ลังพูดถึงหรือไม่  

แน่นอน ท่�นต้องเชื่อ อีกประก�รหนึ่ง:
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“เพร�ะคนที่รับผู้รับใช้ทั้งหล�ยของเร�ย่อมรับเร�;

“และคนที่รับเร�ย่อมรับพระบิด�ของเร�;

“และคนที่รับพระบิด�ของเร�ย่อมรับอ�ณ�จักรแห่งพระบิด�ของเร�; ฉะนั้น

ทุกสิ่งที่พระบิด�ของเร�มีย่อมจะประท�นแก่เข�.” [คพ. 84:36–38]

ใครพอจะนึกออกไหมว่�มีสิ่งใดที่ให้ได้ม�กกว่�นั้น . . .  เป�โลเข้�ใจเรื่องเหล่�

นี้ดีม�ก เพร�ะเข�กล่�วว่� เข� “บ�กบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับร�งวัลซึ่งใน

พระเยซูคริสต์พระเจ้�ได้ทรงเรียกจ�กเบื้องบนให้เร�ไปรับ” [ดู ฟีลิปปี 3:14]

ในคำ�กล่�วเหล่�นี้ซึ่งข้�พเจ้�ยกม�เร�อ�จจะเห็นบ�งอย่�งเกี่ยวกับธรรมช�ติ

ของก�รเรียกอันสูงส่งนี้ในพระเยซูคริสต์ . . .

. . . ข้�พเจ้�ไม่ทร�บว่�มีกี่คนที่นี่ที่ได้รับคว�มรู้จริงๆ เกี่ยวกับเรื่องเหล่�นี้ใน

ใจพวกเข� ถ้�ท่�นได้รับ ข้�พเจ้�จะบอกท่�นว่�ผลของคว�มรู้นั้นจะเป็นอย่�งไร 

ในส�ส์นของอัครส�วกเป�โลท�่นเป็นพย�นถึงศักยภ�พที่เร� 
จะเป็นเหมือนพระบิด�บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ของเร�

บทที ่ 5
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ดังที่ยอห์นกล่�ว

“ทุกคนที่มีคว�มหวังอย่�งนี้ก็ชำ�ระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์” 

[ดู 1 ยอห์น 3:3]

. . .  พระผู้เป็นเจ้�ทรงชี้ให้เห็นผลของก�รเดินท�งบนถนนแห่งรัศมีภ�พและ 

คว�มสูงส่งส�ยนี้ และสัญญ�เหล�่นั้นแน่นอน พระเจ้�ทรงทร�บดีว่�พระองค์จะ

ทรงทำ�อะไร พระองค์ทรงทร�บว่�พระองค์ต้องทรงดำ�เนินก�รกับเรื่องใด และ

พระองค์ทรงทร�บว่�พระองค์ตรัสอะไร ถ้�เร�ทำ�ส่วนที่พระองค์ทรงมอบหม�ย

ให้เร�ทำ� และรักษ�สถ�นะที่สองของเร� เร�มั่นใจได้ว�่สัญญ�เหล่�นี้จะเป็นจริง

ทุกข้อ และเกินกว�่ที่ท่�นกับข้�พเจ�้จะเข้�ใจได้11 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 91]

เมื่อเราระลึกถึงพรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรา เราจะพบปีติ 

ท่ามกลางความห่วงกังวลและความเดือดร้อนของชีวิต

ไม่มีวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยคนใดที่ได้ยินเสียงข้�พเจ้�แต่ไม่มีโอก�สออกม�ในเช้�

ของก�รฟื้นคืนชีวิตครั้งแรกและได้รับรัศมีภ�พ สูงส่งในที่ประทับของพระผู้เป็น

เจ�้ มีสิทธิ์สนทน�กับพระบิด�ของเร�ดังเร�พูดกับบิด�ท�งโลกของเร�12

โอก�สที่ว�งอยู่ตรงหน้�มนุษย์ไม่น่�ช่ืนชมยินดีเท่�โอก�สที่ว�งอยู่ตรงหน้� 

วิสุทธิชน ไม่มีมนุษย์มรรตัยคนใดจะปร�รถน�ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีประเสริฐกว่�น้ีหรือ 

จะพิสูจน์ให้เห็นในท้�ยที่สุดว่�น่�พอใจม�กกว่�นี้ได้อีกแล้ว ทุกอย่�งที่เกี่ยวข้อง 

กับสันติที่สมบูรณ์แบบ คว�มสุข รัศมีภ�พ และคว�มสูงส่งอยู่ตรงหน�้วิสุทธิชน 

ยุคสุดท้�ย เร�ควรชื่นชมวิญญ�ณของสิ่งนี้ และรักษ�ให้อยู่ตรงหน�้เร�เสมอ 

อย่�งน้อยที่สุดเร�ต้องไม่ปล่อยให้โอก�สของเร�มืดมนโดยทำ�สิ่งซึ่งไม่เป็นที่

ยอมรับต่อพระพักตร์พระเจ�้13

คว�มหวังของข้�พเจ้�เกี่ยวกับชีวิตในอน�คตเป็นส่ิงสำ�คัญและสวยง�มยิ่งนัก 

ข้�พเจ้�พย�ย�มรักษ�โอก�สเหล่�น้ีให้สดใสอยู่เสมอ น่ันคือสิทธิพิเศษและหน้�ท่ี 

ของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยทุกคน14

เร�ทุกคนไม่เข้�ใจถ่องแท้ถึงพรและสิทธิพิเศษที่เตรียมไว้ให้เร�ได้รับในพระ 

กิตติคุณ เร�ไม่เข้�ใจถ่องแท้และเร�ไม่มีสิ่งซึ่งรอเร�ในโลกนิรันดร์อยู่ต่อหน้�ต่อ 

ต�เร� ทั้งสิ่งซึ่งรอเร�ในชีวิตนี้กับสิ่งที่มุ่งส่งเสริมสันติและคว�มสุขของเร�และ

ตอบสนองคว�มปร�รถน�ของใจเร� . . .

ในคว�มห่วงกังวลม�กม�ยรอบตัวเร� เร�ลืมบ่อยครั้ง และสิ่งเหล่�นี้ไม่ได้อยู ่

บทที ่ 5
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ตรงหน้�เร� เร�จึงไม่เข�้ใจว่�พระกิตติคุณว�งรูปแบบไว้และมุ่งหม�ยจะมอบสิ่ง 

เหล่�นั้นซึ่งจะนำ�รัศมีภ�พ เกียรติ และคว�มสูงส่งม�ให้เร� ซึ่งจะนำ�คว�มสุข  

สันติ และรัศมีภ�พม�ให้เร� เร�มักลืมสิ่งเหล่�นี้ท่�มกล�งคว�มห่วงกังวลและ 

คว�มเดือดร้อนของชีวิต เร�ไม่เข้�ใจถ่องแท้ว�่นั่นคือสิทธิพิเศษของเร� พระเจ้�

ทรงว�งไว้ให้เร�เอื้อมถึงเพื่อเร�จะดำ�เนินต�มพระกิตติคุณนั้นจนเร�มีสันติในเร�

ตลอดเวล� . . .

ที่ใดมีเหตุให้โศกเศร�้ ที่ใดมีเหตุให้วิสุทธิชนมีสีหน�้กลัดกลุ้ม ที่ใดมีเหตุให้ 

หลั่งน้ำ�ต�หรือไม่พอใจ ไม่มีเลย แต่ชีวิตหรือคว�มต�ยกำ�หนดไว้ตรงหน้�เร�  

มณฑลและอำ�น�จเป็นของเร�ถ้�เร�ซื่อสัตย์ต่อไป โทมนัสและก�รเนรเทศเป็น

ของเร�ถ้�เร�ไม่นำ�พ�พระกิตติคุณ

เร�ประสงค์จะได้อะไรม�กไปกว่�ที่มีอยู่แล้วในศ�สน�ของเร�หรือ ถ้�เร�จะ 

ยืนมั่นบนศิล�และทำ�ต�มพระวิญญ�ณที่ใส่ไว้ในทรวงอกของเร� เร�จะกระทำ� 

ถูกต้องในหนท�งแห่งหน้�ท่ีของเร� เร�จะกระทำ�ถูกต้องต่อคนท่ีทรงว�งไว้เหนือ 

เร� เร�จะกระทำ�ถูกต้องไม่ว่�ในคว�มสว�่งหรือในคว�มมืด

คนที่จะทิ้งและปัดโอก�สเหล่�นั้นที่รวมอยู่ในพระกิตติคุณซึ่งเร�รับไว้อยู่ที่ใด 

ในพระกิตติคุณมีคว�มพอใจ มีปีติ มีเสถียรภ�พ มีบ�งอย่�งไว้ให้เร�พักเท้� มี 

ร�กฐ�นอันแน่นอนให้สร้�งบนนั้นและถว�ยสิ่งซึ่งเรียกร้องจ�กเร�ไว้บนนั้น15

ขอเร�อย่�ปล่อยให้โอก�สของเร�ริบหรี่ ขอให้โอก�สเหล่�นั้นสดใสตรงหน�้ 

เร�ทั้งกล�งวันและกล�งคืน ข้�พเจ้�รับรองกับท่�นว่�ถ้�เร�จะทำ�อย่�งนี้ คว�ม 

เจริญของเร�วันแล้ววันเล่�และปีแล้วปีเล�่จะน่�อัศจรรย์16

เร�ต่�งมุ่งหม�ยรัศมีภ�พซีเลสเชียล คว�มยิ่งใหญ่ของโอก�สตรงหน้�เร�ไม ่

ส�ม�รถบรรย�ยได้ในภ�ษ�มนุษย์ ถ�้ท่�นจะซื่อสัตย์ต่อไปในง�นซ่ึงท่�นเข้�ร่วม 

ท่�นจะบรรลุรัศมีภ�พดังกล่�ว ช่ืนชมยินดีตลอดไปในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้� 

และพระเมษโปดก สิ่งนี้มีค�่ควรแก่ก�รขวนขว�ยให้ได้ม� สิ่งนี้มีค่�ควรแก่ก�ร 

เสียสละเพื่อให้ได้ม� ช�ยหรือหญิงที่ซื่อสัตย์จนได้รับรัศมีภ�พนั้นย่อมเป็นสุข17  

[ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 91]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

บทที ่ 5
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1. ประธ�นลอเรนโซ สโนว์สอนบ่อยครั้งว่�เร�เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้�  

(หน�้ 84–86) คว�มจริงดังกล�่วส�ม�รถกำ�หนดท่�ทีที่เร�รู้สึกต่อตนเอง 

และผู้อ่ืนได้อย่�งไร เร�จะช่วยให้เด็กและเย�วชนจดจำ�ได้อย่�งไรว่�พวกเข� 

เป็นบุตรธิด�ของพระผู้เป็นเจ�้

2. ท่�นคิดอย่�งไรกับข้อพระคัมภีร์ที่ประธ�นสโนว์ยกม�อ้�งเพื่อสอนเกี่ยว

กับศักยภ�พอันสูงส่งของเร� (ดู หน้� 86–89)

3. อ่�นหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 89 “คว�มห่วงกังวลและคว�มเดือดร้อนของ

ชีวิต” ทำ�ให้เร�หลงลืมพรนิรันดร์ของพระกิตติคุณได้อย่�งไร เร�จะทำ�

อะไรได้บ�้งเพื่อรักษ�ศักยภ�พของเร�ให้ “สดใส” และ “ดีต่อหน�้เร�” ก�ร

ระลึกถึงจุดหม�ยของเร�ส่งผลต่อวิธีที่เร�ดำ�เนินชีวิตในด้�นใดบ้�ง

4. เมื่อท่�นศึกษ�บทนี้ ท่�นเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระบิด�บนสวรรค์ของท่�น 

ท่�นเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับจุดหม�ยของท่�นในฐ�นะธิด�หรือบุตรของพระ

ผู้เป็นเจ้�

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: โรม 8:16–17; 1  โครินธ์ 2:9–10; แอลม� 5:15–16;  

โมโรไน 7:48; คพ. 58:3–4; 78:17–22; 132:19–24

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “เป็นพย�นเม่ือใดก็ต�มท่ีพระวิญญ�ณกระตุ้นเตือน 

ให้ท่�นทำ�เช่นนั้น ไม่เฉพ�ะตอนจบในแต่ละบทเรียนเท่�นั้น เปิดโอก�สให้คนที่ 

ท่�นสอนแสดงประจักษ์พย�นด้วย” (ไม่มีก�รเรียกใดย่ิงใหญ่กว่�ก�รสอน  หน้� 45)
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ในคำ�เทศน�บนภูเข� พระผู้ช่วยให้รอดตรัสดังนี้ “เหตุฉะนี้ท�่นทั้งหล�ยจงเป็นคนดี
รอบคอบ เหมือนอย่�งพระบิด�ของท่�นผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (มัทธิว 5:48)
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บ ท ที่  6

การเป็นคนดีพร้อมต่อ 
พระพักตร์พระเจ้า:  

“ดีขึ้นวันละเล็กวันละน้อย”

“อย่�ค�ดหวังว่�จะดีพร้อมในทันที ถ�้ท่�นค�ดหวังเช่นนั้น  

ท่�นจะผิดหวัง วันนี้จงเป็นคนดีกว่�วันว�น  

และวันพรุ่งนี้ดีกว่�วันนี้”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ประธ�นลอเรนโซ สโนว์เข้�ร่วมก�รประชุมฐ�นะปุโรหิตครั้งหนึ่งซึ่งตัวแทน 

ของโควรัมเอ็ลเดอร์แต่ละโควรัมยืนร�ยง�นผลง�นท่ีโควรัมของเข�ทำ� ขณะประธ�น 

สโนว์ฟังเย�วชนช�ยเหล�่นี้ ท่�นนึกถึงตนเองเมื่อหล�ยปีก่อน เมื่อยืนขึ้นพูดท่�น

กล่�วว่�

“ห�กอยู่ในวิสัยที่ทำ�ได้ ข�้พเจ�้ประสงค์จะพูดบ�งสิ่งบ�งอย่�ง ที่ท่�นจะไม่

ลืมเลย และข้�พเจ้�คิดว่�ข�้พเจ�้จะพูดเช่นนั้นได้

“ข้�พเจ้�เห็นคว�มลังเลไม่กล�้พูดต่อหน้�ผู้ฟัง เช่นที่ข้�พเจ้�เห็นแทบทุกครั้ง

เมื่อเหล่�เอ็ลเดอร์วัยหนุ่มม�รวมกัน และเมื่อเหล่�เอ็ลเดอร์วัยกล�งคนม�รวมกัน 

ข้�พเจ้�เห็นเช่นนั้นเช้�วันนี้ในเย�วชนช�ยที่ลุกขึ้นแสดงตนและให้ข้อมูลเกี่ยว

กับง�นที่พวกเข�ทำ�ม�

“คงไม่ผิดอะไรถ้�ข้�พเจ้�จะเล่�ประสบก�รณ์ของข้�พเจ้�สักเล็กน้อยเมื่อ 

ข้�พเจ้�เริ่มพูดต่อหน�้ส�ธ�รณชน ก่อนจะเป็นเอ็ลเดอร์ด้วยซ้ำ� ข�้พเจ้�จำ�ครั้ง 

แรกท่ีได้รับเชิญให้แสดงประจักษ์พย�นได้ . . .  นี่เป็นอะไรบ�งอย่�งที่ข้�พเจ้�กลัว 

ม�ก แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว�่ข้�พเจ�้มีหน้�ที่ต้องลุกขึ้น แต่ข้�พเจ้�รอ และรอ 

คนหนึ่งแสดงประจักษ์พย�น อีกคนหนึ่งกล่�วประจักษ์พย�นของเข� แล้วก็อีก 

คน และพวกเข�แสดงประจักษ์พย�นเกือบครบทุกคน แต่ข้�พเจ้�ยังกลัวม�กไม่
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กล้�ข้ึน ข้�พเจ้�ไม่เคยพูดต่อหน้�คนหมู่ม�กม�ก่อน . . .  ข�้พเจ�้ตกลงใจ  [ในที่สุด] 

ว่�ถึงเวล�ต้องลุกขึ้นแล้ว ข�้พเจ�้ทำ�เช่นนั้น ท่�นคิดว่�ข้�พเจ้�พูดน�นเท่�ใด  

ข้�พเจ้�คะเนว่�ประม�ณครึ่งน�ที—ไม่น่�จะเกินหนึ่งน�ที นั่นเป็นคว�มพย�ย�ม 

ครั้งแรกของข�้พเจ้� และข้�พเจ�้คิดว่�ครั้งที่สองก็พูดประม�ณนั้น ข้�พเจ้�เป็น 

คนข้ีอ�ย . . .  แต่ข้�พเจ้�ตัดสินใจแน่วแน่และหนักแน่นว่�เม่ือใดก็ต�มท่ีได้รับเชิญ 

ให้ปฏิบัติหน้�ที่ลักษณะนี้หรือลักษณะใด ข้�พเจ้�จะทำ�ไม่ว่�ผลจะเป็นอย่�งไรก็ 

ต�ม น่ีคือส่วนหน่ึงของร�กฐ�นคว�มสำ�เร็จของข้�พเจ้�ในฐ�นะเอ็ลเดอร์ในอิสร�เอล”

ประธ�นสโนว์บอกเย�วชนช�ยทั้งหล�ยว่�ไม่น�นหลังจ�กประสบก�รณ์นี้ 

ท่�นจัดก�รประชุมครั้งแรกในฐ�นะผู้สอนศ�สน�เต็มเวล� “ข้�พเจ้�ไม่เคยกลัว 

อะไรในชีวิตม�กเท่�กลัวก�รประชุมนั้น” ท่�นจำ�ได้ “ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนตลอด 

วัน ออกไปอยู่ต�มลำ�พังและเรียกห�พระเจ้� ข้�พเจ้�ไม่เคยพูด [ต่อหน้�ส�ธ�รณชน] 

ม�ก่อนนอกจ�กในก�รประชุมแสดงประจักษ์พย�นเหล่�นั้น ข้�พเจ้�กลัวม�ก  

ข้�พเจ้�ไม่คิดว่�จะมีใครกลัวสภ�พเหตุก�รณ์ม�กไปกว่�ข้�พเจ้�เวล�นั้น มีก�ร 

เรียกประชุม และคนอยู่เกือบเต็มห้อง . . .  ข้�พเจ้�เริ่มพูดและคิดว่�ข้�พเจ้�ใช้ 

เวล�ประม�ณสี่สิบห�้น�ที”1 อีกเรื่องหนึ่งในก�รประชุมเดียวกัน ท่�นบันทึกว่� 

“เมื่อข้�พเจ้�ยืนต่อหน้�ที่ประชุม แม้ไม่รู้ว�่จะพูดอะไร ทันทีที่อ้�ป�กพูด พระ

วิญญ�ณบริสุทธิ์สถิตกับข�้พเจ�้แรงกล�้ม�ก โดยทรงทำ�ให้จิตใจข�้พเจ้�เต็มไป

ด้วยคว�มสว่�ง ทรงถ�่ยทอดแนวคิดและภ�ษ�ที่ควรบอกให้รู้ ผู้คนประหล�ดใจ

และเรียกร้องให้จัดก�รประชุมอีก”2

ประธ�นสโนว์แบ่งปันบทเรียนที่ท่�นต้องก�รให้เย�วชนช�ยทั้งหล�ยเรียนรู้จ�ก 

ประสบก�รณ์น้ีว่� “สห�ยวัยหนุ่มท้ังหล�ย มีโอก�สให้ท่�นเป็นคนย่ิงใหญ่ย่ิงใหญ่ 

เท่�ที่ท่�นปร�รถน�จะเป็น  ในก�รเริ่มต้นชีวิตท่�นอ�จทุ่มเทจิตใจกับสิ่งที่ได้ม� 

ย�กม�ก แต่อยู่ในวิสัยที่เอื้อมถึง  ในคว�มพย�ย�มครั้งแรกๆ เพื่อสนองคว�ม 

ปร�รถน�ของท่�น ท่�นอ�จล้มเหลว และคว�มพย�ย�มครั้งต่อๆ ไปอ�จไม่ได ้

พิสูจน์ให้เห็นว่�เป็นคว�มสำ�เร็จ  แต่เนื่องด้วยคว�มพย�ย�มของท่�นเป็นคว�ม 

พย�ย�มที่ซื่อสัตย์ และเนื่องด้วยคว�มปร�รถน�ของท�่นอยู่ในคว�มชอบธรรม 

ประสบก�รณ์ที่ท่�นได้รับขณะทำ�ให้ใจท่�นสมปร�รถน�ต้องเป็นผลดีต่อท่�น 

แม้แต่คว�มผิดพล�ดของท�่น ถ้�ท่�นทำ�ผิดพล�ด ก็จะกล�ยเป็นประโยชน์ต่อ

ท่�น”3
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น่ีเป็นหัวข้อโปรดของประธ�นสโนว์ ท่�นมักเตือนวิสุทธิชนให้นึกถึงพระบัญช� 

ของพระเจ้�ให้เป็นคนดีพร้อม ท�่นรับรองกับพวกเข�ว่�โดยผ่�นคว�มขยันหมั่น 

เพียรของพวกเข�และด้วยคว�มช่วยเหลือของพระเจ้� พวกเข�จะเช่ือฟังพระบัญช� 

นั้นได้ ท่�นสอนว่� “เร�พึงรู้สึกในใจเร�ว�่พระผู้เป็นเจ้�ทรงเป็นพระบิด�ของเร�  

ถึงแม้เร�ทำ�ผิดพล�ดและอ่อนแอแต่ถ้�เร�ดำ�เนินชีวิตใกล้เคียงคว�มดีพร้อมม�ก 

ที่สุด ทุกอย่�งจะดีกับเร�”4

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความอดทน และความช่วยเหลือจากเบื้องบน 

เราสามารถเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าให้เป็นคนดีพร้อมได้

“เมื่ออ�ยุอับร�มได้เก้�สิบเก�้ปี พระเจ�้ทรงปร�กฏแก่อับร�มและตรัสแก่ท่�น

ว่� เร�เป็นพระเจ้�ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดำ�เนินอยู่ต่อหน�้เร�และเป็นคนดีพร้อม” 

[ปฐมก�ล 17:1]

เกี่ยวกับเร่ืองนี้ข้�พเจ้�จะยกพระดำ�รัสส่วนหนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอดในคำ�

เทศน�บนภูเข�ของพระองค์ ดังบันทึกไว้ในข้อสุดท�้ยของมัทธิวบทที่ 5

“เหตุฉะนี้ท่�นทั้งหล�ยจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่�งพระบิด�ของท่�น

ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” [มัทธิว 5:48] . . .

เร�เรียนรู้ว่�พระเจ้�ทรงปร�กฏต่ออับร�ฮัมและทรงทำ�สัญญ�ที่สำ�คัญม�กกับ

ท่�น และก่อนท่�นจะพร้อมรับคำ�สัญญ�เหล่�นั้นพระองค์ทรงว�งข้อกำ�หนดไว้

แน่ชัดว่� ท�่น [อับร�ฮัม] ควรเป็นคนดีพร้อมต่อพระพักตร์พระเจ�้ พระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงว�งข้อกำ�หนดเดียวกันให้เหล่�ส�นุศิษย์ของพระองค์ว่�พวกเข�จะดี 

พร้อมแม้ดังพระองค์และพระบิด�ในสวรรค์ทรงดีพร้อม ข้�พเจ้�เข้�ใจว่�นี่เป็น 

เร่ืองท่ีทำ�ให้วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยกังวลใจ ข้�พเจ้�ประสงค์จะกล่�วสักเล็กน้อยเป็น 

เชิงเสนอแนะเพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องได้ใคร่ครวญ

พระเจ�้ทรงเสนอจะมอบพรสูงสุดให้วิสุทธิชนยุคสุดท�้ย แต่เฉกเช่นอับร�ฮัม 

เร�ต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับพรเหล่�นั้น และเพื่อทำ�กฎเดียวกันนี้ซึ่งพระเจ้� 

ประท�นแก่อับร�ฮัมเพ่ือให้เร�ถือปฏิบัติ เร�ได้รับก�รเรียกร้องให้ม�ถึงสภ�พของ 

คว�มดีพร้อมต่อพระพักตร์พระองค์เช่นกัน ในกรณีนี้ เช่นเดียวกับกรณีอื่น  

พระเจ้�มิได้ทรงว�งข้อกำ�หนดที่เร�ไม่ส�ม�รถทำ�ต�มได้ แต่ตรงกันข�้ม พระองค์

บทที ่ 6
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ทรงว�งแนวท�งให้วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยใช้เพ่ือพวกเข�จะส�ม�รถทำ�ต�มระเบียบ 

อันศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์เพ่ือประโยชน์ของพวกเข� เม่ือพระเจ้�ทรงว�งข้อกำ�หนด 

นี้กับอับร�ฮัม พระองค์ประท�นแนวท�งให้เข�เพื่อเข�จะมีคุณสมบัติพร้อมเชื่อ 

ฟังกฎนั้นและทำ�ต�มข้อกำ�หนดได้อย�่งเต็มที่ เข�มีสิทธิพิเศษของพระวิญญ�ณ 

ศักดิ์สิทธิ์ เช่นที่เร�ทร�บว่�อับร�ฮัมได้รับก�รสั่งสอนพระกิตติคุณ โดยผ�่นพระ 

กิตติคุณเข�ส�ม�รถรับคว�มช่วยเหลือจ�กเบื้องบนซึ่งจะทำ�ให้เข�ส�ม�รถเข้�ใจ 

เรื่องของพระผู้เป็นเจ�้ได้ ห�กปร�ศจ�กคว�มช่วยเหลือดังกล่�วย่อมไม่มีมนุษย์

คนใดเข�้ใจได้ ห�กปร�ศจ�กคว�มช่วยเหลือดังกล่�วย่อมไม่มีมนุษย์คนใดม�ถึง

สภ�พของคว�มดีพร้อมต่อพระพักตร์พระเจ�้ได้

ด้วยเหตุนี้เกี่ยวกับวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย พวกเข�ไม่อ�จทำ�ต�มม�ตรฐ�นท�ง 

ศีลธรรมและท�งวิญญ�ณเช่นน้ันได้ยกเว้นโดยผ่�นคว�มช่วยเหลือเหนือธรรมช�ติ 

[จ�กสวรรค์] ท้ังเร�จะค�ดหวังไม่ได้ว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยจะปฏิบัติหรือส�ม�รถ 

ปฏิบัติต�มกฎนี้ได้ทันทีภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ทั้งหมด เรื่องเช่นนี้เรียกร้องเวล� เรียก 

พระเจ้�ทรงบัญช�อับร�ฮัมว่� “จงดำ�เนินอยู่ต่อหน�้เร� และเป็นคนดีพร้อม”  
(ปฐมก�ล 17:1)
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ร้องคว�มอดทนม�ก ก�รฝึกฝนคว�มคิดและจิตใจ เพ่ือเช่ือฟังพระบัญช�ดังกล่�ว 

ถึงแม้เร�จะล้มเหลวในคว�มพย�ย�มครั้งแรก แต่นี่ไม่ควรทำ�ให้วิสุทธิชนยุค

สุดท้�ยหมดกำ�ลังใจจ�กก�รพย�ย�มใช้คว�มต้ังใจทำ�ต�มข้อกำ�หนดอันสำ�คัญ

ยิ่ง ถึงแม้อับร�ฮัมจะมีศรัทธ�เพื่อดำ�เนินชีวิตเบื้องพระพักตร์พระเจ้�ต�มกฎจ�ก

เบื้องบน แต่มีหล�ยครั้งที่ศรัทธ�ของเข�ได้รับก�รทดสอบอย่�งส�หัส แต่เข�ยัง

ไม่หมดกำ�ลังใจเพร�ะเข�ใช้คว�มตั้งใจทำ�ต�มพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้�

เร�อ�จคิดว่�เร�ไม่ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตต�มกฎท่ีสมบูรณ์แบบได้ คิดว่�ง�นแห่ง 

ก�รทำ�ให้ตัวเร�ดีพร้อมย�กเกินไป นี่อ�จเป็นจริงบ�งส่วน แต่ข้อเท็จจริงยังคง 

เหมือนเดิมว่�นี่เป็นพระบัญช�ของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิและเร�จะเพิกเฉยไม่ได้  

เมื่อใดที่เร�ประสบช่วงก�รทดลอง เมื่อนั้นคือเวล�ที่เร�จะทำ�ให้ตนได้ประโยชน์

จ�กสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ของก�รเรียกห�พระเจ้�เพื่อทูลขอพลังและคว�มเข้�ใจ 

สติปัญญ�และพระคุณซ่ึงจะช่วยให้เร�ส�ม�รถเอ�ชนะคว�มอ่อนแอของเนื้อ

หนังที่เร�ต้องต่อกรด้วยตลอดเวล�5 [ดูข้อเสนอแนะ 1 และ 2 ในหน้� 104]

เมื่อเราทำาตามข้อกำาหนดจากพระเจ้า 

เราย่อมดีพร้อมในขอบเขตนั้น

อับร�ฮัมได้รับเรียกให้จ�กญ�ติพี่น้องและประเทศของเข� [ดู อับร�ฮัม 2:1–6]  

ห�กเข�ไม่ทำ�ต�มข้อกำ�หนดนี้ เข�คงไม่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กพระเจ้� แต่เข�

ทำ�ต�ม ขณะออกจ�กบ�้นเข�ไม่มีข้อสงสัยที่จะดำ�เนินชีวิตในก�รเชื่อฟังกฎแห่ง 

คว�มดีพร้อมจ�กเบ้ืองบน ห�กเข�ล้มเหลวในเร่ืองดังกล่�วเข�คงไม่ส�ม�รถเช่ือฟัง 

ข้อกำ�หนดของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ ขณะที่เข�ออกจ�กบ้�นของบิด� ขณะที่ 

เข�กำ�ลังตกอยู่ใต้ก�รทดลองน้ีเข�ก็ยังทำ�ส่ิงซ่ึงมโนธรรมของเข�และพระวิญญ�ณ 

ของพระผู้เป็นเจ้�เห็นควรให้เข�ทำ� ไม่มีใครทำ�ได้ดีกว่�นี้ ถ้�ห�กเข�ไม่ทำ�ผิดเมื่อ

กำ�ลังปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว

เมื่อวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยได้รับพระกิตติคุณในประเทศห่�งไกล และเมื่อพระ 

สุรเสียงของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิม�ถึงพวกเข�ให้ออกจ�กแผ่นดินของบรรพบุรุษ 

จ�กญ�ติพี่น้องของพวกเข�เช่นอับร�ฮัม ตร�บใดที่พวกเข�ทำ�ต�มข้อกำ�หนดนี้ ก็ 

เท่�กับพวกเข�กำ�ลังดำ�เนินชีวิตในก�รเช่ือฟังกฎน้ี พวกเข�ย่อมดีพร้อมเท่�ท่ีมนุษย์ 

จะดีได้ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์และในขอบเขตท่ีพวกเข�กระทำ�อยู่ ใช่ว่�พวกเข�ดีพร้อม 

ในคว�มรู้หรือพลังคว�มส�ม�รถ ฯลฯ แต่ในคว�มรู้สึกของพวกเข� ในคว�ม
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สุจริตของพวกเข� เจตน�รมณ์และคว�มตั้งใจ ขณะพวกเข�ข้�มมห�สมุทรกว้�ง

ใหญ่ ห�กพวกเข�ไม่พร่ำ�บ่นหรือคร่ำ�ครวญ แต่เชื่อฟังคำ�แนะนำ�ซ่ึงประท�นให้

พวกเข�และประพฤติตนเหม�ะสมในทุกๆ ด้�น พวกเข�ย่อมดีพร้อมเท่�ที่พระผู้

เป็นเจ้�ทรงเรียกร้องให้พวกเข�ดีพร้อม

พระเจ้�ทรงว�งรูปแบบที่จะนำ�เร�ขึ้นม�ในอ�ณ�จักรซีเลสเชียล พระองค์ทรง 

ทำ�ให้รู้โดยผ่�นก�รเปิดเผยโดยตรงว่�เร�เป็นท�ย�ทของพระองค์ ถือกำ�เนิดในโลก 

นิรันดร์ ว่�เร�ม�โลกนี้โดยมีจุดประสงค์พิเศษเพื่อเตรียมตัวเร�เองให้พร้อมรับ 

คว�มบริบูรณ์แห่งรัศมีภ�พของพระบิด�เมื่อเร�จะกลับไปในที่ประทับของพระ 

องค์ ด้วยเหตุนี้ เร�จึงต้องแสวงห�คว�มส�ม�รถในก�รรักษ�กฎนี้เพื่อชำ�ระ 

เจตน� คว�มปร�รถน� คว�มรู้สึก และคว�มรักของเร�ให้บริสุทธ์ิและศักดิ์สิทธิ์ 

คว�มประสงค์ของเร�ในสิ่งทั้งปวงอยู่ใต้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ�้ เร�ไม่มี

คว�มประสงค์อื่นใดนอกจ�กทำ�ต�มพระประสงค์ของพระบิด� คนเช่นนี้ดีพร้อม

ในขอบเขตของเข� และสมควรได้รับพรของพระผู้เป็นเจ้�ในทุกสิ่งที่เข�ทำ�และ

ในที่ใดก็ต�มที่เข�ไป

แต่เร�มักมีคว�มโง่เขล� คว�มอ่อนแอของเนื้อหนัง เร�เขล�ไม่ม�กก็น้อย ด้วย 

เหตุนี้จึงมักจะทำ�ผิดพล�ด แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เร�ไม่รู้สึกปร�รถน�จะทำ�ต�ม 

พระบัญช�น้ีของพระผู้เป็นเจ้� โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเม่ือเห็นว่�พระองค์ทรงว�งวิธีทำ� 

ง�นนี้ให้สำ�เร็จไว้ในรัศมีที่เร�เอื้อมถึง ข�้พเจ้�เข้�ใจว่�นี่คือคว�มหม�ยของคำ�ว่� 

คว�มดีพร้อม ดังพระผู้ช่วยให้รอดของเร�และพระเจ้�ทรงแสดงต่ออับร�ฮัม

คนๆ หนึ่งอ�จดีพร้อมเกี่ยวกับเรื่องบ�งเรื่องและไม่ดีพร้อมเรื่องอื่น คนที่เชื่อ 

ฟังพระคำ�แห่งปัญญ�อย�่งซื่อสัตย์ย่อมดีพร้อมเกี่ยวกับกฎนั้น เมื่อเร�กลับใจจ�ก 

บ�ปของเร�และรับบัพติศม�เพ่ือก�รปลดบ�ป เร�ดีพร้อมในเร่ืองน้ัน6 [ดูข้อเสนอ 

แนะ 3 ในหน้� 104]

แทนที่จะหมดกำาลังใจเมื่อเราล้มเหลว เราสามารถกลับใจ 

และทูลขอพลังจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำาให้ดีขึ้น

อัครส�วกยอห์นบอกเร�ว่� “เร�ท้ังหล�ยเป็นบุตรของพระเจ้� และยังไม่ปร�กฏ 

ว�่ต่อไปเบื้องหน้�นั้นเร�จะเป็นอย่�งไร แต่เร�รู้ว่�เมื่อพระองค์จะเสด็จม�ปร�กฏ 

นั้น เร�ทั้งหล�ยจะเป็นเหมือนพระองค์ เพร�ะว่�เร�จะเห็นพระองค์อย่�งที่พระ 
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องค์ทรงเป็นอยู่น้ัน และทุกคนท่ีมีคว�มหวังอย่�งน้ีก็ชำ�ระตนให้บริสุทธ์ิดังท่ีพระ 

องค์ทรงบริสุทธิ์” [ดู 1  ยอห์น 3:2–3] วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยค�ดหวังว่�จะม�ถึง 

สภ�พน้ีของคว�มดีพร้อม เร�ค�ดหวังว่�จะเป็นดังพระบิด�และพระผู้เป็นเจ้�ของ 

เร� เป็นลูกที่เหม�ะสมและคู่ควรอยู่ในที่ประทับของพระองค์ เร�ค�ดหวังว่�เมื่อ 

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�จะทรงปร�กฏ เร�จะได้รับร�่งก�ยของเร�ใหม่และมี 

รัศมีภ�พ และ “พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงก�ยอันต่ำ�ต้อยของเร�ให้เหมือน 

พระก�ยอันทรงพระสิริของพระองค์” [ดู ฟีลิปปี 3:21]

น่ีคือคว�มค�ดหวังของเร� บัดน้ีขอให้ทุกคนท่ีน่ีถ�มตนเองว่� คว�มค�ดหวัง 

ของเร�ว�งร�กฐ�นดีหรือไม่ อีกนัยหน่ึงคือ เร�กำ�ลังพย�ย�มทำ�ให้ตัวเร�บริสุทธ์ิ 

หรือไม่ วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยจะรู้สึกว�่ตนถูกต้องได้อย�่งไรเว้นแต่เข�จะพย�ย�ม 

ทำ�ให้ตนเองบริสุทธิ์ดังพระผู้เป็นเจ้�ทรงบริสุทธิ์ เว้นแต่เข�จะพย�ย�มรักษ� 

มโนธรรมให้ไร้คว�มผิดต่อพระผู้เป็นเจ้�และต่อมนุษย์ทุกวันของชีวิตเข� แน่นอน 

ว�่เร� พวกเร�หล�ยคน ดำ�เนินชีวิตวันแล้ววันเล่� สัปด�ห์แล้วสัปด�ห์เล่� เดือน 

แล้วเดือนเล่� ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ�้โดยไม่รู้สึกว�่อยู่ใต้ก�รกล่�วโทษ โดย 

ประพฤติตนถูกต้องเหม�ะสม แสวงห�อย่�งต้ังใจจริงและในคว�มสุภ�พอ่อนน้อม 

ทั้งหมดเพื่อขอให้พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�ทรงบอกแนวท�งปฏิบัติในชีวิต 

ประจำ�วันแก่เร� แต่อ�จมีบ�งครั้งในชีวิตเร� เมื่อเร�ถูกทดลองอย่�งหนักและ

อ�จพ่�ยแพ้ แม้จะเป็นเช่นนี้ แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เร�จะไม่พย�ย�มอีก ด้วยคว�ม

กระตือรือร้นและคว�มตั้งใจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�เร�จะบรรลุเป้�หม�ยของเร�7

พระเจ้�ทรงปร�รถน�จะแสดงคว�มปร�นีต่อลูกๆ ของพระองค์บนแผ่นดิน 

โลก แต่พระองค์ทรงเรียกร้องก�รกลับใจที่แท้จริงเมื่อพวกเข�ล่วงละเมิดหรือล้ม 

เหลวในหน้�ที่ พระองค์ทรงค�ดหวังก�รเชื่อฟังของพวกเข�และว่�พวกเข�จะ 

พย�ย�มทิ้งบ�ปทั้งหมด ทำ�ตนให้บริสุทธิ์และเป็นผู้คนของพระองค์ เป็นวิสุทธิ 

ชนของพระองค์จริงๆ ทั้งนี้เพื่อพวกเข�จะพร้อมเข้�ม�ในที่ประทับของพระองค์  

เป็นเหมือนพระองค์ในทุกสิ่ง และปกครองกับพระองค์ในรัศมีภ�พของพระองค์  

เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้พวกเข�ต้องเดินในท�งคับแคบและแคบ โดยทำ�ให้ชีวิตของ 

พวกเข�สดใสขึ้นและดีขึ้น เปี่ยมด้วยศรัทธ�และจิตกุศล ซึ่งคือคว�มรักอัน

บริสุทธิ์ของพระคริสต์ และตั้งใจทำ�หน�้ที่ทุกอย่�งในพระกิตติคุณ8

ถ้�เร�ส�ม�รถอ่�นร�ยละเอียดชีวิตของอับร�ฮัมหรือชีวิตของคนที่ยิ่งใหญ่ 
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และบริสุทธิ์เร�จะพบแน่นอนว่�ก�รพย�ย�มเป็นคนชอบธรรมของพวกเข�ไม่ได้ 

รับคว�มสำ�เร็จเสมอไป เพร�ะฉะนั้นเร�จึงไม่ควรหมดกำ�ลังใจถ้�เร�พ่�ยแพ้ใน 

ช่วงอ่อนแอ แต่ตรงกันข�้ม จงกลับใจจ�กคว�มผิดที่เร�ทำ�ทันที และแก้ไขเท่�ที ่

ทำ�ได้ จ�กนั้นให้ทูลขอพลังเสริมจ�กพระผู้เป็นเจ�้เพื่อทำ�ต่อไปให้ดีขึ้น

อับร�ฮัมส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอย่�งดีพร้อมต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�วันแล้ว 

วันเล่�เมื่อเข�ออกจ�กบ้�นบิด�ของเข� และเข�แสดงให้เห็นจิตใจที่เหนือกว่� 

และได้รับก�รฝึกฝนม�อย่�งดีในแนวท�งปฏิบัติที่เข�เสนอเมื่อคนเลี้ยงสัตว์ของ 

เข�ทะเล�ะกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลทหล�นช�ย [ดู ปฐมก�ล 13:1–9] อย่�งไรก็ 

ดี มีครั้งหนึ่งในชีวิตของอับร�ฮัมซึ่งเป็นคว�มย�กลำ�บ�กม�ก โดยแท้แล้วคิดว่�

ไม่มีสิ่งใดส�หัสม�กเท�่นี้อีกแล้ว นั่นคือเมื่อพระเจ้�ทรงขอให้เข�ถว�ยบุตรช�ย

สุดที่รักเพียงคนเดียวเป็นเครื่องพลีบูช� แม้บุตรที่เข�ค�ดหวังสัมฤทธิผลแห่งคำ� 

สัญญ�อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้�ทรงทำ�กับเข� แต่โดยผ่�นก�รแสดงให้ประจักษ์ถึง 

ธรรมช�ติวิสัยที่ดีเข�จึงส�ม�รถผ่�นพ้นก�รทดลองม�ได้ ทั้งยังพิสูจน์ให้พระผู้

เป็นเจ้�เห็นศรัทธ�และคว�มซื่อตรงของเข� [ดู ปฐมก�ล 22:1–14] เป็นเรื่องย�ก 

เร�ควรขวนขว�ยทุกวันเพื่อปรับปรุง 
คว�มสัมพันธ์ของเร�กับสม�ชิกครอบครัว
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ที่จะค�ดเด�ว่�อับร�ฮัมสืบทอดสภ�พจิตใจเช่นนั้นม�จ�กบิด�ม�รด�ที่นับถือรูป 

เค�รพ แต่เร�เชื่อม�ตลอดว่�พรของพระผู้เป็นเจ�้ทำ�ให้เข�มีสภ�พจิตใจเช่นนั้น

หลังจ�กผ�่นก�รทำ�สงคร�มกับเนื้อหนังเช่นเดียวกับเร� และโดยเอ�ชนะบ�งครั้ง

แล้วจึงเอ�ชนะจนกระทั่งเข�ส�ม�รถทนก�รทดสอบแสนส�หัสได้

“ท่�นจงมีน้ำ�ใจต่อกัน” อัครส�วกเป�โลกล่�ว “เหมือนอย่�งที่มีในพระเยซู 

คริสต์ ผู้ทรงสภ�พของพระเจ�้แต่มิได้ทรงถือว่�ก�รเท่�เทียมกับพระเจ้�นั้นเป็น 

สิ่งที่จะต้องยึดถือ” [ดู ฟีลิปปี 2:5–6] บัดนี้ ทุกคนที่มีเป้�หม�ยนี้ตรงหน้�เข�จะ

ทำ�ตนให้บริสุทธิ์เฉกเช่นพระผู้เป็นเจ�้ทรงบริสุทธิ์ และพย�ย�มดำ�เนินชีวิตอย่�ง

ดีพร้อมต่อพระพักตร์พระองค์ เร�มีคว�มโง่เขล�และคว�มอ่อนแอเล็กน้อย เร�

ควรพย�ย�มเอ�ชนะให้เร็วที่สุด เร�ควรใส่คว�มรู้สึกนี้ไว้ในใจลูกหล�นของเร�  

เพื่อคว�มยำ�เกรงพระผู้เป็นเจ�้จะเติบโตต�มพวกเข�ตั้งแต่วัยเย�ว์ เพื่อพวกเข�จะ

ประพฤติตนอย่�งเหม�ะสมต่อพระพักตร์พระองค์ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ทุกอย่�ง

ถ้�ส�มีอยู่กับภรรย�หนึ่งวันได้โดยไม่ทะเล�ะกันหรือไม่ปฏิบัติต่อกันอย่�งไร้ 

เมตต�หรือไม่ทำ�ให้พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�เศร้�โศกเลย นั่นดีทีเดียว เข� 

ดีพร้อมทีเดียว ต่อจ�กนั้นให้เข�พย�ย�มเป็นเหมือนเดิมในวันถัดไป แต่สมมติ

ว่�เข�ล้มเหลวในเรื่องนี้ขณะพย�ย�มในวันถัดไป นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เข�จะไม ่

ประสบคว�มสำ�เร็จขณะทำ�เช่นนั้นในวันที่ส�ม . . .

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยควรหม่ันปลูกฝังคว�มปร�รถน�อันแรงกล้�เช่นที่เหล่� 

อัครส�วกในสมัยก่อนส�ธย�ยไว้อย�่งชัดเจน เร�ควรพย�ย�มดำ�เนินชีวิตแต่ละ 

วันจนมโนธรรมของเร�ไม่เป็นที่ขุ่นเคืองต่อทุกคน พระผู้เป็นเจ้�ทรงกำ�หนดวิธี 

ที่แน่ชัดไว้ในศ�สนจักรซึ่งโดยวิธีนี้เร�จะได้รับคว�มช่วยเหลือ นั่นคือ อัครส�วก 

ศ�สด�พย�กรณ์ ผู้ประก�ศข่�วประเสริฐ ฯลฯ “เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็น 

คนที่จะรับใช้” และอื่นๆ [ดู เอเฟซัส 4:11–12] พระองค์ทรงมอบพระวิญญ�ณ 

ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้เร�ซึ่งเป็นผู้นำ�ท�งที่ไม่ผิดพล�ด ยืนเคียงข้�งเร�เสมือน 

เทพของพระผู้เป็นเจ�้ โดยทรงบอกสิ่งที่เร�ต้องทำ� ประท�นพลังและคว�มช่วย 

เหลือเมื่อสภ�พเลวร้�ยเกิดขึ้นในเส้นท�งของเร� เร�ต้องไม่ยอมให้ตัวเร�หมด 

กำ�ลังใจเม่ือเร�ค้นพบคว�มอ่อนแอของเร� ในแบบอย่�งอันน่�ช่ืนชมยินดีท้ังหมด 

ที่ศ�สด�พย�กรณ์ทั้งในอดีตหรือปัจจุบันแสดงให้เห็น เร�แทบไม่พบกรณีที่พวก 

ท่�นยอมให้คนชั่วคนนั้นทำ�ให้พวกท่�นหมดกำ�ลังใจ แต่ตรงกันข�้ม พวกท่�น 
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พย�ย�มเอ�ชนะอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ร�งวัล ด้วยเหตุนี้จึงเตรียมตนเองให้พร้อมรับ

คว�มบริบูรณ์แห่งรัศมีภ�พ9 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน�้ 104]

ด้วยความช่วยเหลือจากเบื้องบน เราสามารถมีชีวิตอยู่เหนือ 

ความโง่เขลาและความถือดีของโลกได้

เม่ือใดท่ีเร�รับรู้ในจิตใจเร�ว่�เร�มีพลังคว�มส�ม�รถอยู่ในตัวผ่�นพระกิตติคุณ 

ที่เร�ได้รับเพื่อเอ�ชนะคว�มลุ่มหลงของเร� คว�มอย�กของเร� โดยยอมให้คว�ม 

ประสงค์ของเร�เป็นไปต�มพระประสงค์ของพระบิด�บนสวรรค์ในทุกสิ่ง แทน 

ที่จะเป็นเครื่องมือก่อคว�มรู้สึกไม่สบ�ยใจในแวดวงครอบครัวและคนที่เร� 

คบค�้สม�คมด้วย แต่ช่วยสร�้งสวรรค์น้อยๆ บนแผ่นดินโลกอย่�งเต็มที่ เมื่อนั้น 

เร�ย่อมมีชัยไปกว่�ครึ่ง คว�มยุ่งย�กหลักๆ อย่�งหนึ่งที่หล�ยคนประสบคือ เร�

มักลืมเป้�หม�ยใหญ่ของชีวิตง่�ยเกินไป ลืมจุดมุ่งหม�ยท่ีพระบิด�บนสวรรค์ทรง 

ส่งเร�ม�ที่นี่เพื่ออยู่ในคว�มเป็นมรรตัย เช่นเดียวกับก�รเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเร�

ได้รับเรียก ด้วยเหตุนี้แทนที่จะอยู่เหนือสิ่งไม่จีรังเล็กๆ น้อยๆ ของเวล� เร�มัก 

ยอมให้ตัวเร�ลงม�อยู่ระดับเดียวกับโลกโดยไม่ใช้คว�มช่วยเหลือจ�กเบื้องบนซ่ึง 

พระผู้เป็นเจ�้ทรงตั้งไว้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งคว�มช่วยเหลือนั้นเพียงอย่�งเดียวก็

ทำ�ให้เร�ส�ม�รถเอ�ชนะสิ่งเหล�่นั้นได้ เร�ไม่ดีกว่�คนอื่นในโลกถ้�เร�ไม่ปลูกฝัง

คว�มรู้สึกอย�กเป็นคนดีพร้อม แม้ดังพระบิด�ในสวรรค์ของเร�ทรงดีพร้อม

น่ีเป็นพระดำ�รัสแนะนำ�ของพระผู้ช่วยให้รอดต่อวิสุทธิชนในสมัยก่อนผู้มี 

คว�มลุ่มหลงเหมือนกับเร�และอยู่ใต้ก�รล่อลวงเดียวกับเร� พระองค์ทรงทร�บ 

ว่�ผู้คนจะทำ�ต�มได้หรือไม่ พระเจ้�มิได้เคยทั้งจะไม่ทรงเรียกร้องให้ลูกๆ ของ 

พระองค์ทำ�สิ่งซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่พวกเข�จะปฏิบัติได้ เหล่�เอ็ลเดอร์แห่งอิสร�เอล 

ผู้ค�ดว่�จะออกไปส่ังสอนพระกิตติคุณแห่งคว�มรอดแก่ช�วโลกท่�มกล�งคน

รุ่นที่คดโกงและดื้อรั้น ในหมู่คนที่เต็มไปด้วยคว�มชั่วและคว�มเส่ือมทร�ม ควร

ปลูกฝังเจตน�รมณ์นี้เป็นพิเศษ ไม่เพียงพวกเข�เท่�นั้น แต่ทุกคน ช�ยหญิงทุก

คนที่เป็นสม�ชิกศ�สนจักรนี้ผู้มีค่�ควรแก่ก�รได้รับเรียกว่�วิสุทธิชนควรปลูกฝัง

คว�มปร�รถน�จะดำ�เนินต�มข้อกำ�หนดดังกล่�วเพื่อให้มโนธรรมของพวกเข�ใส

สะอ�ดต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ�้ ก�รมีเป�้หม�ยนี้อยู่ในมิติที่มองเห็นเป็นเรื่อง

สวยง�มทั้งในคนสูงวัยและอ่อนวัย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเป็นเรื่องน่�ยินดีที่ได้เห็น 

คนหนุ่มส�วของเร�ดำ�เนินในวิถีที่คว�มสว่�งและคว�มรู้แจ้งของพระผู้เป็นเจ้�
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ส�ม�รถฉ�ยให้เห็นท�งสีหน้�ของพวกเข� เพื่อพวกเข�จะมีคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับชีวิตและส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอยู่เหนือคว�มโง่เขล�และคว�มถือดีของ

โลก คว�มผิดพล�ดและคว�มชั่วร้�ยของมนุษย์10

ไม่มีคว�มจำ�เป็นที่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยต้องกังวลกับสิ่งต�่งๆ ของโลกนี้ ทุก 

อย่�งจะสูญสิ้น ใจเร�ควรอยู่เหนือสิ่งเหล�่นั้น ขวนขว�ยให้ได้คว�มดีพร้อมซึ่ง 

อยู่ในพระคริสต์พระเยซูผู้ทรงเช่ือฟังพระบิด�อย่�งสมบูรณ์ในทุกส่ิง ได้รับคว�ม 

สูงส่งอันสำ�คัญย่ิงของพระองค์และกล�ยเป็นแบบฉบับสำ�หรับพี่น้องของพระ 

องค์ เหตุใดเร�จึงกลัดกลุ้มและวิตกกังวลกับส่ิงของท�งโลกเหล่�น้ีในเม่ือจุดหม�ย 

ของเร�สำ�คัญและรุ่งโรจน์ยิ่งนัก ถ�้เร�จะแนบสนิทกับพระเจ้� รักษ�พระบัญญัติ

ของพระองค์ ทำ�ต�มแบบฉบับคว�มดีพร้อมของพระองค์ และบรรลุถึงคว�ม

เป็นจริงนิรันดร์แห่งอ�ณ�จักรสวรรค์ของพระองค์ ทั้งหมดจะดีกับเร� เร�จะมี

ชัยและได้รับชัยชนะในที่สุด11

ในก�รกระทำ�และคว�มประพฤติทั้งหมดของท่�นมีคว�มสำ�นึกเสมอว่�ท่�น 

กำ�ลังเตรียมและทำ�ให้ชีวิตท�่นดำ�เนินต่อไปชั่วนิรันดร์ ไม่กระทำ�ต�มหลักก�รใด 

ที่ท�่นจะละอ�ยหรือไม่เต็มใจกระทำ�ในสวรรค์ ไม่ใช้วิธีใดในก�รบรรลุเป้�หม�ย 

ที่มโนธรรมอันสูงส่งและรู้แจ้งจะไม่เห็นชอบ ขณะที่คว�มรู้สึกและคว�มลุ่มหลง

กระตุ้นท่�นให้กระทำ� จงให้หลักธรรมที่บริสุทธิ์ น�่ยกย่อง ศักดิ์สิทธิ์ และดีง�ม

ควบคุมและปกครองเสมอ12

เราไม่สามารถดีพร้อมในทันทีได้ แต่เราเป็นคนดีขึ้นวันละนิดได้

เด็กเติบโตจ�กวัยเด็กสู่วัยหนุ่ม และจ�กวัยหนุ่มสู่วัยผู้ใหญ่ ด้วยก�รเติบโตที่ 

มั่นคงสม่ำ�เสมอ แต่เข�บอกไม่ได้ว่�ก�รเติบโตเกิดขึ้นอย�่งไรหรือเมื่อใด เข�ไม่รู้ 

ด้วยซ้ำ�ว่�เข�กำ�ลังโต แต่โดยก�รถือปฏิบัติกฎแห่งสุขภ�พและเป็นคนรอบคอบ 

ในวิถีของเข� เข�เป็นผู้ใหญ่ในที่สุด เช่นเดียวกับตัวเร�ในฐ�นะวิสุทธิชนยุค

สุดท้�ย เร�เติบโตและเพิ่มพูน เร�ไม่รู้ตัวในขณะนั้น แต่หลังจ�กนั้นหนึ่งปีหรือ

ประม�ณนั้นเร�ค้นพบว่�เร�ขึ้นเนินจนเกือบถึงยอดเข� เร�รู้สึกว่�เร�มีศรัทธ�

ในพระเจ้� คว�มอ�รักข�ของพระองค์เป็นประโยชน์เสมอ เร�เชื่อมสัมพันธ์กับ

พระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิด�ของเร�จริงๆ และพระองค์ทรงนำ�เร�ตลอด

ท�งในชีวิต13
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อย่�ค�ดหวังว่�จะดีพร้อมในทันที ถ้�ท่�นค�ดหวังเช่นนั้น ท่�นจะผิดหวัง วัน

นี้จงเป็นคนดีกว่�วันว�น และวันพรุ่งนี้ดีกว�่วันนี้ ก�รล่อลวงที่อ�จจะชนะเร�

บ้�งวันนี้ อย่�ให้ชนะเร�วันพรุ่งนี้ ด้วยเหตุนี้จงเป็นคนดีขึ้นวันละนิด อย่�ปล่อย

ชีวิตให้ผ่�นไปโดยไม่ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและตัวเร�เอง14

แต่ละวันท่ีผ่�นม�หรือแต่ละสัปด�ห์ท่ีผ่�นไปควรจะดีท่ีสุดเท่�ท่ีเร�เคยประสบ 

กล�่วคือ เร�ควรทำ�ให้ตัวเร�ก้�วหน้�วันละนิด ในคว�มรู้และปัญญ� และใน

คว�มส�ม�รถประกอบคุณคว�มดี ขณะที่เร�อ�ยุม�กขึ้น เร�ควรดำ�เนินชีวิตใกล้

ชิดพระเจ�้ม�กขึ้นในวันต่อๆ ม�15 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ในหน�้ 104]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ประธ�นสโนว์ยอมรับว่�พระบัญช�ในก�รให้ดีพร้อมทำ�ให้วิสุทธิชนยุค

สุดท�้ยบ�งคนเกิดคว�มกังวลใจ (หน�้ 95–97) ขณะที่ท�่นศึกษ�บทนี้ ให้ 

มองห�คำ�แนะนำ�ท่ีอ�จปลอบโยนคนทุกข์ใจเน่ืองจ�กพระบัญช�ให้ดีพร้อม

2. ในหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 95 วลี “คว�มช่วยเหลือเหนือธรรมช�ติ” หม�ย

ถึงคว�มช่วยเหลือจ�กพระเจ�้ พระเจ�้ทรงช่วยให้เร�ดีพร้อมในท�งใด

3. ในหน้� 97 ลองสำ�รวจคว�มเห็นของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับอับร�ฮัมและ 

ผู้บุกเบิกวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยสมัยเริ่มแรก ท�่นคิดว่�ดีพร้อม “ในขอบเขตที่ 

[เร�] กระทำ�อยู่” หม�ยคว�มว่�อะไร ไตร่ตรองว่�ท่�นจะทำ�อะไรได้บ้�งเพ่ือ 

ดีพร้อมม�กขึ้นใน “คว�มรู้สึก . . .  คว�มซื่อตรง แรงจูงใจและคว�มตั้งใจ”  

ของท�่น

4. ประธ�นสโนว์กล่�วว่� “เร�ต้องไม่ยอมให้ตัวเร�หมดกำ�ลังใจเมื่อเร�ค้นพบ

คว�มอ่อนแอของเร�” (หน�้ 101) เร�จะเอ�ชนะคว�มรู้สึกหมดกำ�ลังใจได้

อย่�งไร (ดูตัวอย�่งหน�้ 98–101)

5. ก�รรู้ว่�ท่�นไม่ควร “ค�ดหวังว่�จะดีพร้อมในทันที” ช่วยท่�นอย่�งไร (ดู

หน้� 103) นึกถึงวิธีเฉพ�ะที่ท่�นส�ม�รถทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของประธ�น 

สโนว์ให้ “ดีขึ้นวันละนิด” ได้
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6. ห�ข้อคว�มหนึ่งหรือสองข้อคว�มในบทนี้ที่สร้�งแรงบันด�ลใจให้ท่�น

เป็นพิเศษ ท่�นชอบอะไรเกี่ยวกับข้อคว�มเหล่�นี้

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: 1  นีไฟ 3:7; 3  นีไฟ 12:48; อีเธอร์ 12:27; โมโรไน  

10:32–33; คพ. 64:32–34; 67:13; 76:69–70

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “แต่ละคนจะรู้สึกดีเมื่อสิ่งที่เข�ทำ�เป็นที่ยอมรับ 

ท่�นอ�จต้องพย�ย�มเป็นพิเศษเพื่อยอมรับคว�มคิดเห็นของแต่ละบุคคล และ

ถ�้เป็นไปได้ ทำ�ให้คว�มคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของก�รสนทน�ในช้ันเรียน” (ไม่มี

ก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้� 35–36)

อ้�งอิง
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เมื่อวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยถูกไล่ออกจ�กบ้�นของพวกเข�ในนอวู อิลลินอยส์  
หล�ยคนพบปีติท่�มกล�งคว�มทุกขเวทน�ของพวกเข�



107

บ ท ที่  7

ความซื่อสัตย์ในช่วงเวลาแห่ง 
การทดลอง: “จากเงามืดเข้าสู่ 

แสงอาทิตย์เรืองรอง”

“ช�ยหญิงทุกคนที่รับใช้พระเจ้� ไม่ว�่จะซื่อสัตย์เพียงใด 

ก็ต�ม ย่อมมีโมงย�มอันมืดมิดของพวกเข� แต่ถ้�พวกเข� 

ดำ�เนินชีวิตอย่�งซื่อสัตย์ แสงสว่�งจะปร�กฏต่อ 

พวกเข�ทันทีและช่วยขจัดคว�มมืดมิดนั้น”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ในเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1846 วิสุทธิชนยุคสุดท�้ยถูกบังคับให้ออกจ�กบ้�น 

ของพวกเข�ในนอวู อิลลินอยส์ ขณะพวกเข�เตรียมเดินท�งไปตะวันตกสู่แผ่นดิน 

ใหม่ที่สัญญ�ไว้ พวกเข�ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของประธ�นบริคัม ยังก์ให้ตั้งถิ่นฐ�น 

ระหว่�งท�ง พวกเข�อ�ศัยอยู่ในท่ีกำ�บังช่ัวคร�วและปลูกพืชให้วิสุทธิชนท่ีจะต�ม 

ม� หลังจ�กใช้เวล�สั้นๆ ในรัฐไอโอว�ที่ถิ่นฐ�นเรียกว่�ก�ร์เดนโกรฟ ลอเรนโซ  

สโนว์กับครอบครัวจึงย้�ยไปอยู่ท่ีแห่งหน่ึงซ่ึงวิสุทธิชนเรียกว่�เข�ปิสก�ห์ เข�แห่ง 

นี้อยู่ในไอโอว�ด้วย ถิ่นฐ�นดังกล่�วเรียกชื่อต�มภูเข�ที่ศ�สด�พย�กรณ์โมเสส

เห็นแผ่นดินที่สัญญ�ไว้กับผู้คนของเข�

หล�ยเดือนหลังจ�กม�ถึงเข�ปิสก�ห์ ลอเรนโซได้รับเรียกให้ควบคุมถิ่นฐ�น  

“ถึงตอนนี้” ท่�นบันทึกในเวล�ต่อม� “วิสุทธิชนในปิสก�ห์อยู่ในสภ�พแร้นแค้น 

ม�ก ไม่เพียงข�ดอ�ห�รและเครื่องนุ่งห่มเท่�นั้น แต่ข�ดรถเทียมม้�และเกวียน 

เพื่อเดินท�งต่อด้วย หล�ยครอบครัวไม่มีเสบียงเลย ต้องอ�ศัยจิตกุศลของเพื่อน 

บ้�นซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยพร้อมแสดงคุณธรรมดังกล�่ว หนำ�ซ้ำ�คว�มเจ็บป่วยม� 

เยือนถิ่นฐ�นอย่�งกว�้งขว�งด้วย คนสบ�ยดีมีไม่ม�กพอจะพย�บ�ลคนเจ็บป่วย  

คว�มต�ยจึงต�มม� พ่อ แม่ ลูก พี่ช�ย น้องส�ว และเพื่อนรักที่สุดตกเป็นเหยื่อ 

ของผู้ทำ�ล�ย ถูกฝังด้วยพิธีเล็กๆ และบ�งคนข�ดแคลนชุดฝังที่เหม�ะสม ด้วย
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เหตุนี้คว�มแร้นแค้นจึงถูกซ้ำ�เติมด้วยคว�มโศกเศร้� คว�มเสียใจ”

ลอเรนโซรู้จักก�รทดลองเหล�่นี้โดยตรง ท�่นกับครอบครัวประสบคว�มเจ็บ 

ป่วย คว�มผิดหวัง และคว�มปวดร�้วใจ รวมถึงคว�มต�ยของลีโอโรน�บุตรส�ว 

แรกเกิดของท�่นด้วย ท่�นเขียนว่� “เด็กน้อยลีโอโนร�ป่วยต�ย เร�แบกร�่งของ

เธอไปยังสถ�นที่พักผ่อนอันเงียบสงบด้วยคว�มเสียใจอย่�งสุดซึ้งเพื่อปล่อยเธอ

ไว้เพียงลำ�พัง ไกลจ�กพ่อแม่ผู้ให้กำ�เนิดเธอ”

ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์เหล่�นี้ ลอเรนโซช่วยให้วิสุทธิชนเผชิญก�รทดลองของ 

พวกเข�ด้วยศรัทธ� เอไลซ�พี่ส�วของท�่นเขียนดังนี้ “ด้วยคว�มกระตือรือร้นไม่ 

ย่อท้อ—คว�มคิดเต็มไปด้วยแผนเฉพ�ะหน้� และเจตจำ�นงอันแน่วแน่ที่ไม่ยอม 

แพ้คว�มท้อใจ ท่�นพิสูจน์ตนเองว่�ส�ม�รถรับเหตุฉุกเฉินซึ่งจะทำ�ให้คนมีคว�ม 

ส�ม�รถธรรมด�ๆ ต้องหว�ดกลัวได้อย�่งสบ�ย” เธอจำ�ได้ “ประก�รแรก ท�่น 

ออกไปปลุกใจและรวมพลังของผู้คน” ท�่นจัดระเบียบผู้ช�ยให้ทำ�ง�นเป็นกลุ่ม  

บ�งคนไปเมืองใกล้เคียงเพื่อห�เงินม�ซื้อเสบียงและเครื่องนุ่งห่ม หล�ยคนอยู่ที่

ค่�ยเพื่อดูแลครอบครัวที่นั่น ปลูกพืชพรรณธัญญ�ห�ร ผลิตและซ่อมแซมสิ่งของ

ที่จะใช้ในถิ่นฐ�นใกล้เคียงได้

นอกจ�กจะช่วยให้วิสุทธิชนทำ�ง�นด้วยกันแล้ว ลอเรนโซยังได้กระตุ้นพวกเข� 

ให้บำ�รุงเลี้ยงตนเองฝ่�ยวิญญ�ณและเพื่อเพลิดเพลินกับคว�มบันเทิงที่ดีง�มด้วย  

“ในช่วงฤดูหน�วน�นหล�ยเดือน” ท�่นกล่�ว “ข้�พเจ้�พย�ย�มปลุกขวัญกำ�ลังใจ 

และคว�มกล้�ห�ญของวิสุทธิชนในปิสก�ห์ ไม่เพียงด้วยก�รจัดประชุมนมัสก�ร

และทำ�พิธีท�งศ�สน�ในส่วนต่�งๆ ของถิ่นฐ�นเท่�นั้น แต่ด้วยก�รจัดเตรียม

เสบียง และส่งเสริมกิจกรรมคว�มสนุกสน�นที่เหม�ะสมแบบต่�งๆ ด้วย . . .

“ข้�พเจ้�จะพย�ย�มอธิบ�ยตัวอย่�งกิจกรรมอย่�งหนึ่ง ข้�พเจ้�จัดง�นบันเทิง 

แบบกะทันหันให้คนม�รวมกันม�กท่ีสุดในบ้�นอันต่ำ�ต้อยของครอบครัวข้�พเจ้� 

เป็นบ้�นชั้นเดียวกว้�งย�วประม�ณสิบห้�คูณส�มสิบฟุต [ประม�ณสี่เมตรครึ่ง

คูณเก้�เมตร] สร�้งจ�กท่อนซุง หลังค�เป็นดินและพื้นเป็นดิน ด้�นหนึ่งจะเห็น 

ปล่องไฟสูงพอประม�ณ ทำ�จ�กชั้นดินที่เล�ะม�จ�กผิวดินซึ่งมีหญ้�ติด เนื่องใน

โอก�สพิเศษนี้ เร�ปูพื้นด้วยฟ�งสะอ�ดแผ่นบ�งๆ และใช้ผ้�ปูที่นอนสีข�วที่ดึง

ม�จ�กฟูกไม่ได้ใส่ขนนกของเร�พับจีบเป็นม�่นประดับผนัง

“ก�รทำ�ให้ห้องโถงสว่�งสมกับง�นท่ีจะเกิดข้ึนเป็นเร่ืองน่�หนักใจไม่น้อย และ 

บทที ่ 7
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ทำ�ให้เร�ต้องประดิษฐ์คิดค้นส�รพัด แต่เร�ประสบคว�มสำ�เร็จ เร�เลือกหัว 

ผักก�ดหัวใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดจ�กหลุมที่ปลูกมันไว้—คว้�นเนื้อในออก  

เอ�เทียนเล่มเล็กปักลงไป แล้วนำ�ไปว�งห่�งกันเป็นช่วงๆ  รอบห้อง แขวนบ�งส่วน 

ไว้บนเพด�นซึ่งสร้�งจ�กดินและหว�ย แสงไฟเหล่�นั้นแผ่อิทธิพล . . . ที่เงียบ 

สงบม�กและแสงที่ส่องทะลุเปลือกหัวผักก�ดให้แสงเง�ที่สวยแปลกต�

วิสุทธิยุคสุดท้�ยคนหนึ่งที่ตั้งรกร�กในเข�ปิสก�ห์ร�่งภ�พนี้ในบันทึกส่วนตัว

บทที ่ 7
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“ในกิจกรรมช่วงค่ำ� เพื่อนหล�ยคนของข้�พเจ้�ชมข�้พเจ้�กับครอบครัวด้วย 

คำ�พูดอบอุ่นที่สุดสำ�หรับรสนิยมแปลกประหล�ดและคว�มช่�งประดิษฐ์คิดค้น

ที่เห็นได้จ�กก�รตกแต่งอย�่งสวยง�มไม่ซ้ำ�แบบใครและใช้จ�่ยไม่ม�ก”

ลอเรนโซจำ�ได้ว่� “ช่วงเวล�เหล่�น้ันมีชีวิตชีว�และผ่�นไปอย่�งมีคว�มสุข” ท่�น 

และแขกของท�่นบันเทิงเริงรื่นด้วยก�รสนทน�ปร�ศรัย ร้องเพลง และท่องบท 

กลอน ท�่นกล�่วว่� “เมื่อง�นเลิก ดูเหมือนทุกคนพอใจอย�่งยิ่ง และขอตัวกลับ  

รู้สึกมีคว�มสุขประหนึ่งพวกเข�ไม่ใช่คนไร้ญ�ติข�ดมิตร”1 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ใน

หน�้ 115]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

การทดลองและความยากลำาบากช่วยเราปรับปรุงฝ่ายวิญญาณ 

และเตรียมรับรัศมีภาพซีเลสเชียล

เร�ไม่มีท�งช่วยตัวเร�ให้รอดและบรรลุจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้�ได้ห�ก

ปร�ศจ�กก�รทดลองหรือปร�ศจ�กก�รเสียสละ2

ก�รทดลองและคว�มย�กลำ�บ�กเป็นประสบก�รณ์ของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 

เสมอม� พระผู้เป็นเจ้�ทรงกำ�หนดให้เป็นเช่นนั้น ข้�พเจ้�กล้�พูดได้เลยว่�ในโลก 

วิญญ�ณ [ก่อนเกิด] เมื่อเสนอให้เร�เข้�ม�ในก�รทดสอบนี้ ผ่�นประสบก�รณ์ที่

เร�ได้รับอยู่ขณะนี้ ซึ่งไม่น่�พอใจและไม่น่�ยินดีเลย โอก�สไม่น่�เบิกบ�นใจใน

ทุกๆ ด�้นต�มที่เร�ปร�รถน� แต่ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่�เร�เห็นและเข้�ใจชัดเจนที่

นั่นว�่ เพื่อให้บรรลุคว�มสูงส่งและรัศมีภ�พของเร� นี่เป็นประสบก�รณ์ที่จำ�เป็น 

อย่�งไรก็ต�ม อ�จดูเหมือนเร�ไม่ค่อยถูกใจนัก แต่เร�เต็มใจทำ�ต�มพระประสงค์ 

ของพระผู้เป็นเจ้� และด้วยเหตุนี้เร�จึงอยู่ที่นี่3

พระเจ้�ทรงตั้งพระทัยว่�พระองค์จะทรงทดสอบเร�จนกว่�พระองค์จะทรงรู้ 

ว่�พระองค์ทรงส�ม�รถทำ�อะไรกับเร�ได้บ้�ง พระองค์ทรงทดสอบพระบุตรของ

พระองค์พระเยซู . . .  ก่อนพระองค์ [พระผู้ช่วยให้รอด] เสด็จม�บนแผ่นดินโลก

พระบิด�ทรงเฝ้�ดูวิถีของพระองค์และทรงรู้ว่�พระองค์ทรงพึ่งพ�พระเยซูได้เมื่อ 

คว�มรอดของช�วโลกหมิ่นเหม่ม�ก และพระองค์ไม่ทรงผิดหวัง กับตัวเร�ก็เช่น 

กัน พระองค์จะทรงทดสอบเร� และทดสอบเร�ต่อไป ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรง 

บทที ่ 7
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บทที ่ 7

ว�งเร�ไว้ในตำ�แหน่งสูงสุดในชีวิตและทรงมอบคว�มรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์

ที่สุดให้เร�4

ถ้�เร�ผ่�นก�รทดสอบอันเข้มงวดรุนแรงที่ม�ถึงเร�ได้ด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต 

ไร้ข้อกังข� เร�ค�ดหวังได้ว่�เมื่อสิ้นสุดก�รทดลองของเร�ทุกคนที่ยังคงซื่อตรง 

ต่อพันธสัญญ�จะได้รับก�รหลั่งเทพระวิญญ�ณและเดช�นุภ�พของพระผู้เป็นเจ้�

อย่�งม�กม�ยมห�ศ�ล—ก�รประส�ทพรอันสำ�คัญยิ่งจ�กเบื้องบน . . .

พี่น้องช�ยบ�งคนของเร�ตั้งคำ�ถ�มว�่หลังจ�กนี้ พวกเข�จะรู้สึกได้หรือไม่ว�่ 

ตนคู่ควรมีมิตรภ�พโดยสมบูรณ์กับเหล่�ศ�สด�พย�กรณ์และวิสุทธิชนสมัยก่อน 

ผู้อดทนต่อก�รทดลองและก�รข่มเหง . . .  ผู้ทนทุกข์ในเคิร์ทแลนด์ ในมิสซูรี และ 

อิลลินอยส์ พี่น้องช�ยที่กล�่วถึงได้แสดงคว�มเสียใจที่พวกเข�ไม่ได้มีส่วนในช่วง 

เวล�ของคว�มทุกขเวทน�เหล่�น้ัน ถ้�คว�มทุกข์ใดเกิดข้ึน ข้�พเจ้�จะบอกว่� ท่�น 

ต้องรอรับก�รบำ�รุงขวัญแต่รอไม่น�น และท่�นจะมีโอก�สคล้�ยกันจนกว่�ท่�น

จะพอใจ ท่�นและข้�พเจ้�จะดีพร้อมไม่ได้นอกจ�กผ่�นคว�มทุกขเวทน� พระเยซู

คริสต์ก็เช่นกัน [ดู ฮีบรู 2:10] ในก�รสวดอ้อนวอนและคว�มเจ็บปวดแสนส�หัส

ของพระองค์ในสวนเกทเสมนี พระองค์ทรงบอกล่วงหน�้ถึงขั้นตอนก�รทำ�ให้

บริสุทธิ์ซึ่งจำ�เป็นในชีวิตของคนเหล่�นั้นที่คว�มปร�รถน�อย่�งแรงกล้�กระตุ้น

พวกเข�ให้อย�กได้รัศมีภ�พแห่งอ�ณ�จักรซีเลสเชียล ไม่ควรมีใครพย�ย�มหลบ

หนีโดยหันม�ใช้ม�ตรก�รประนีประนอมใดๆ5

ไม่มีวิธีใดท่ีวิสุทธิชนส�ม�รถทำ�ก�รปรับปรุงฝ่�ยวิญญ�ณและพร้อมรับมรดก 

ในอ�ณ�จักรซีเลสเชียลได้ม�กกว�่ผ�่นคว�มย�กลำ�บ�ก นี่คือขั้นตอนซึ่งจะเพิ่ม 

พูนคว�มรู้และในที่สุดจะทำ�ให้สันติสุขเกิดขึ้นทั่วไป กล่�วกันว่�ถ้�เวล�นี้สภ�พ 

รอบตัวเร�เปี่ยมด้วยสันติสุขและรุ่งเรือง เร�คงข�ดคว�มสนใจ นั่นคงจะเป็น 

สภ�พดีที่สุดแล้วที่คนดีม�กม�ยปร�รถน� พวกเข�จะไม่ก้�วหน้�ในเรื่องของ

นิรันดรอีก6

พึงพิจ�รณ�เป็นส่วนตัวหรือพึงพิจ�รณ�โดยรวมว่� เร�ทนทุกข์ม�แล้วและเร�

จะต้องทนทุกข์อีก และเพร�ะเหตุใด เพร�ะพระเจ้�ทรงเรียกร้องจ�กมือเร�เพื่อ

ชำ�ระเร�ให้บริสุทธิ์7 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 115]
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เมื่อเรายังคงซื่อสัตย์ในช่วงการทดลองและการล่อลวง  

เราแสดงให้เห็นว่าเรารักพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าเรารักโลก

ในบรรด�ก�รทดลองของเร�คือก�รล่อลวง ซึ่งเร�ส�ม�รถแสดงให้เห็นได้ว่� 

เร�เห็นค่�ศ�สน�ของเร�ม�กเพียงใด ท่�นคุ้นเคยกับประสบก�รณ์ของโยบใน 

เรื่องนี้ เข�ได้รับคว�มรู้เรื่องก�รฟ้ืนคืนชีวิต เรื่องพระผู้ไถ่ และเข�รู้ว่�แม้เข�จะ 

ต�ยแต่ในตอนหลังเข�จะเห็นพระผู้ไถ่บนแผ่นดินโลก [ดู โยบ 19:25–26] ก�ร 

ล่อลวงซึ่งครอบงำ�เข�แสดงให้เห็นว่�เข�เห็นค่�เรื่องร�วอันพึงพิจ�รณ�เหล่�นี้

จ�กสวรรค์เหนือเรื่องอื่นใด . . .

. . . เพร�ะพระผู้เป็นเจ้�ทรงเป็นเพ่ือนของเร� เร�จึงไม่กลัว เร�อ�จต้องประสบ 

กับสภ�พม�กม�ยที่ไม่น่�ยินดีต่อไป แต่สภ�พเหล่�นั้นทำ�ให้เร�ส�ม�รถแสดงให้

เหล่�เทพเห็นว่�เร�รักเรื่องของพระผู้เป็นเจ�้ม�กกว่�เรื่องต่�งๆ ของโลก8 [ดูข้อ

เสนอแนะ 3 ในหน้� 115]

ในเวล�ของก�รทดลอง เร�ส�ม�รถหันไปห�พระบิด�ในสวรรค ์
เพื่อคว�มปลอบโยนและคว�มเข้มแข็ง
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เมื่อเรายังคงซื่อสัตย์ พระเจ้าทรงทำาให้เรามีพลังเอาชนะ 

การล่อลวงและอดทนต่อการทดลอง

หล�ยท่�นเคยมีก�รทดลองส�หัส เพื่อศรัทธ�ของท่�นจะสมบูรณ์ขึ้น คว�ม 

มั่นใจของท�่นจะเพิ่มขึ้น คว�มรู้เรื่องอำ�น�จของสวรรค์จะเพิ่มพูน และนี่เกิดขึ้น 

ก่อนก�รไถ่ท่�น ถ้�เมฆมรสุมลอยอยู่เหนือเส้นขอบฟ้� . . .  ถ้�มอบถ้วยแห่งคว�ม 

ทุกขเวทน�อันขมข่ืนให้ท่�นและท่�นถูกบังคับให้ด่ืม ซ�ต�นถูกปล่อยม�ในบรรด� 

พวกท่�นพร้อมอำ�น�จก�รหลอกลวงที่ล่อใจและเพทุบ�ยทั้งหมดของเข� แขน

ที่ไม่ผ่อนแรงของก�รข่มเหงยกขึ้นทำ�ร�้ยท�่น—เมื่อนั้น ในโมง นั้น จงเงยหน้� 

ชื่นชมยินดีเพื่อท่�นจะคู่ควรทนทุกข์กับพระเยซู วิสุทธิชน ศ�สด�พย�กรณ์ผู ้

บริสุทธิ์ และรู้ว่�ช่วงก�รไถ่ท่�นม�ใกล้แล้ว

พ่ีน้องท้ังหล�ย ข้�พเจ้�อย�กแนะนำ�ท่�นด้วยคำ�พูดท่ีจริงใจ จงร่ืนเริงเถิด—อย่� 

ท้อใจ เพร�ะวันม�ถึงอย่�งรวดเร็วแน่นอนเม่ือน้ำ�ต�ของท่�นจะแห้งเหือด ใจท่�น 

จะได้รับก�รปลอบโยน และท�่นจะได้กินผลผลิตจ�กน้ำ�พักน้ำ�แรงของท�่น . . .

จงซื่อสัตย์ มีคุณธรรม น�่ยกย่อง อ่อนโยนและอ่อนน้อม กล้�ห�ญและองอ�จ 

ปลูกฝังคว�มเรียบง�่ย เป็นเหมือนพระเจ�้ ยึดมั่นคว�มจริงแม้ต้องผจญเพลิงหรือ

คมด�บ คว�มทรม�นหรือคว�มต�ย9

นับจ�กเวล�ท่ีเร�ได้รับพระกิตติคุณจนถึงปัจจุบัน พระเจ้�ประท�นก�รทดลอง 

และคว�มทุกข์แก่เร�เป็นครั้งคร�ว ถ�้เร�จะเรียกเช่นนั้น บ�งครั้งก�รทดลอง 

เหล่�น้ีมีลักษณะท่ีเร�พบว่�จะรับโดยไม่พร่ำ�บ่นและบ่นว่�ได้ย�กม�ก ทว่�ในเวล� 

เช่นนั้นพระเจ้�ประท�นพรเร�และประท�นพระวิญญ�ณของพระองค์ให้เร�ม�ก

พอที่เร�จะส�ม�รถเอ�ชนะก�รล่อลวงและอดทนต่อก�รทดลองได้10

ช�ยหญิงทุกคนที่รับใช้พระเจ้� ไม่ว่�จะซื่อสัตย์เพียงใดก็ต�ม ย่อมมีโมงย�ม 

อันมืดมิดของพวกเข� แต่ถ้�พวกเข�ดำ�เนินชีวิตอย่�งซ่ือสัตย์ แสงสว่�งจะปร�กฏ 

ต่อพวกเข�ทันทีและขจัดคว�มมืดมิดนั้น11

ท้ังหมดท่ีเรียกร้องจ�กเร�เพ่ือทำ�ให้เร�ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ 

ทุกอย่�งของคว�มทุกข์ร้อนหรือก�รข่มเหง คือทำ�ต�มพระประสงค์ของพระผู้ 

เป็นเจ้� ซื่อสัตย์ เปี่ยมด้วยศรัทธ� อุทิศตนต่อหลักธรรมที่เร�ได้รับ ทำ�ดีต่อผู้อื่น 

ไม่ล่วงล้ำ�สิทธิ์ของใคร ดำ�เนินชีวิตต�มคำ�ทุกคำ�ที่ออกม�จ�กพระโอษฐ์ของ 
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พระผู้เป็นเจ้� และพระวิญญ�ณของพระองค์จะทรงช่วยเหลือท่�นภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ 

ทุกอย่�ง และเร�จะได้รับพรอันอุดมท�่มกล�งสภ�วก�รณ์เหล่�น้ันในบ้�นของ 

เร� ในครอบครัวเร� ในฝูงสัตว์ของเร� ในทุ่งน�ของเร�—และพระผู้เป็นเจ้�จะ

ทรงอวยพรเร�ทุกด้�น พระองค์จะประท�นคว�มรู้ม�เติมคว�มรู้ คว�มรู้แจ้งม�

เติมคว�มรู้แจ้ง ปัญญ�ม�เติมปัญญ�

ขอพระผู้เป็นเจ้�ทรงเพิ่มพรของพระองค์บนคนกลุ่มนี้ ขอให้เร�ซื่อสัตย์ต่อ 

ตนเอง ซื่อสัตย์ต่อหลักธรรมทั้งหมดที่เร�ได้รับ โดยมุ่งหม�ยประโยชน์ของกัน

และกันด้วยสุดใจของเร� พระผู้เป็นเจ�้จะทรงเทพระวิญญ�ณของพระองค์ม�สู่

เร� และเร�จะออกม�อย่�งผู้ชนะในที่สุด12 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 115]

เมื่อหวนนึกถึงช่วงเวลาที่ยากลำาบาก เราเห็นว่าการทดลอง 

ช่วยให้เราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

เมื่อเร�ตรึกตรองสิ่งที่พระเจ้�ทรงทำ�เพื่อเร�ในอดีต สภ�พแวดล้อมปัจจุบัน 

ของเร� และโอก�สในอน�คตของเร� เร�ช่�งเป็นผู้คนที่ได้รับพรม�กเหลือเกิน! 

ข้�พเจ้�คิดบ�งคร้ังว่�คุณสมบัติสำ�คัญที่สุดประก�รหนึ่งที่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 

จะครอบครองได้คือคว�มกตัญญูต่อพระบิด�บนสวรรค์สำ�หรับส่ิงท่ีพระองค์ทรง 

มอบให้เร�และเส้นท�งซึ่งพระองค์ทรงนำ�เร� ก�รเดินต�มเส้นท�งนั้นอ�จเป็น 

ประสบก�รณ์ท่ีไม่น่�อภิรมย์ท่ีสุดเสมอไป แต่เร�ค้นพบหลังจ�กน้ันว่�สภ�วก�รณ์ 

เหล่�นั้นซึ่งไม่น่�อภิรมย์เลยมักให้ประโยชน์สูงสุดต่อเร�เสมอ13

ก�รทดลองทุกอย�่งที่มนุษย์ประสบ ถ�้เข�ซื่อสัตย์ในก�รทดลองนั้น เฉลิม 

พระเกียรติพระผู้เป็นเจ้�และให้เกียรติศ�สน�ที่เข�นับถือ เมื่อสิ้นสุดก�รทดลอง 

หรือคว�มทุกข์ต�่งๆ น�น� บุคคลนั้นจะเข้�ใกล้พระผู้เป็นเจ้�ม�กข้ึน เข้�ใกล้ม�ก 

ขึ้นเกี่ยวกับก�รเพิ่มพูนศรัทธ� ปัญญ� คว�มรู้ และพลังคว�มส�ม�รถ ด้วยเหตุ 

น้ีจึงม่ันใจม�กขึ้นในก�รเรียกห�พระเจ้�เพื่อทูลขอสิ่งเหล่�นั้นที่เข�ปร�รถน�  

ข้�พเจ้�รู้จักหล�ยคนที่เคยสั่นสะท้�นกับแนวคิดเร่ืองก�รประสบก�รทดสอบอัน

เข้มงวดบ�งอย�่งซึ่งหลังจ�กผ่�นก�รล่อลวงนั้นพวกเข�พูดว่�พวกเข�ทูลพระเจ้�

ได้ด้วยคว�มมั่นใจม�กขึ้นและทูลขอพรที่พวกเข�ปร�รถน�ได้ . . .

เร�มีเหตุผลทุกอย�่งให้ชื่นชมยินดี เปี่ยมด้วยปีติและคว�มพอใจท้ังที่มีคว�ม 

ยุ่งย�กอยู่รอบข้�ง เร�ก้�วหน้�ไกลเพียงใด เร�ได้รับคว�มรู้ม�กแค่ไหน และเวล�
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นี้เร�ส�ม�รถทนได้ม�กกว่�หนึ่งปี สองปี หรือห�้ปีก่อนม�กเท่�ใด พระเจ้�ทรง

ทำ�ให้เร�เข้มแข็งขึ้นและเพิ่มพูนก�รเติบโตของเร� เฉกเช่นเด็กอ่อน เมื่อเด็กโต

ขึ้นเด็กไม่รู้ว่�เข�มีพละกำ�ลังเพิ่มขึ้นทีละน้อยและเข�สูงขึ้นได้อย่�งไร ปีนี้ตัวโต 

กว่�ปีที่แล้ว คว�มก้�วหน้�ฝ่�ยวิญญ�ณของเร�ก็เหมือนกัน วันนี้เร�รู้สึกเข้มแข็ง

กว่�ปีก่อน14

ก�รเสียสละที่ท่�นทำ� คว�มลำ�บ�กที่ท่�นอดทน และคว�มข�ดแคลนที่ท่�น 

ประสบจะ . . .  หมดคว�มหม�ย ท่�นจะชื่นชมยินดีที่ท่�นได้รับประสบก�รณ์ซึ่ง 

จัดให้ . . .  บ�งอย�่งเร�ต้องเรียนรู้จ�กสิ่งที่เร�ทนทุกข์ คว�มรู้ที่ได้ม�ในวิธีนั้น แม้ 

ขั้นตอนอ�จเจ็บปวด แต่จะมีคุณค่�ใหญ่หลวงต่อเร�ในชีวิตหน�้ . . .

. . .  ข้�พเจ้�รู้ว่�ชีวิตท่�นไม่ได้มีแต่คว�มสุข แน่นอนว่�ท่�นประสบก�รทด 

ลองม�กม�ย และอ�จมีคว�มย�กลำ�บ�กม�ก แต่โดยคว�มซื่อตรงอย่�งต่อเนื่อง 

ในไม่ช้�ท่�นจะออกจ�กเง�มืดเข้�สู่แสงอ�ทิตย์เรืองรองของโลกชั้นสูง15 [ดูข้อ

เสนอแนะ 4 ด้�นล่�ง]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล่�นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน้� v–vii

1. ไตร่ตรองเรื่องร�วหน้� 107–110 วิสุทธิชนจำ�นวนม�กในเรื่องนี้ส�ม�รถมี

คว�มสุขทั้งที่กำ�ลังเผชิญคว�มทุกขเวทน�ของพวกเข�ได้อย่�งไร เร�จะทำ�

อะไรได้บ�้งเพื่อให้กำ�ลังใจคนที่กำ�ลังประสบก�รทดลอง

2. ศึกษ�คำ�สอนของประธ�นสโนว์ว่�เหตุใดเร�จึงต้องมีก�รทดลอง (หน�้ 

110–111) ท�่นคิดว่� “ก้�วหน้�ในเรื่องของนิรันดร” หม�ยคว�มว่�อย่�งไร 

ท่�นคิดว่�เหตุใดคนจำ�นวนม�กจึงไม่ “ก้�วหน้�ในเรื่องของนิรันดร” ห�ก

ปร�ศจ�กก�รทดลอง

3. เร�ควรตอบสนองต่อก�รทดลองและก�รล่อลวงในวิธีใด (ดูตัวอย่�งในหน้� 

112–114) พระเจ�้ทรงช่วยเร�ในช่วงเวล�แห่งก�รทดลองอย่�งไร

4. อ่�นหัวข้อสุดท้�ยในบทนี้ ท่�นได้รับอะไรจ�กก�รท้�ท�ยที่ท่�นประสบ
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5. มองห�ข้อคว�มตอนหนึ่งหรือสองตอนในบทนี้ที่ให้คว�มหวังแก่ท่�น 

ท�่นชื่นชมอะไรเกี่ยวกับข้อคว�มที่ท่�นเลือก คิดห�วิธีที่ท่�นจะแบ่งปัน 

คว�มจริงเหล�่นี้กับสม�ชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่ต้องก�รกำ�ลังใจ

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29–31; สดุดี 46:1; ยอห์น 16:33; 

โรม 8:35–39; 2 โครินธ์ 4:17–18; โมไซย�ห์ 23:21–22; 24:9–16; คพ. 58:2–4

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: ท่�นอ�จติดต่อผู้มีส่วนร่วมบ�งคนล่วงหน้�โดยขอ 

ให้พวกเข�เตรียมเล�่ประสบก�รณ์เกี่ยวกับบทนี้ ตัวอย่�งเช่น ก่อนสอนจ�กบท

นี้ท่�นอ�จขอให้สม�ชิกสองส�มคนเตรียมพูดว่�พวกเข�เรียนรู้อะไรบ้�งจ�กก�ร

ทดลองของพวกเข�

อ้�งอิง
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บ ท ที่   8

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ 
และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์”

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยที่ชอบธรรมขวนขว�ย  

“สร้�งอุปนิสัยต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�ที่เข�จะ 

พึ่งพ�อ�ศัยได้ในโมงแห่งก�รทดลอง”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

วันที่ 15 ธันว�คม ค.ศ. 1899 ประธ�นลอเรนโซ สโนว์เป็นประธ�นศ�สนจักร 

เวล�นั้น ท�่นกล่�วที่พิธีศพของประธ�นแฟรงคลิน  ดี. ริช�ร์ดส์ผู้เคยรับใช้เป็น

ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง เมื่อใกล้จบคำ�กล่�ว ประธ�นสโนว์กล่�วว่� 

“ข้�พเจ้�ทูลขอพระเจ้�แห่งอิสร�เอลทรงอวยพรวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยและขอให้

เร�พร้อมรับเหตุก�รณ์ในอน�คตอันใกล้ ด้วยใจที่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ�้”

เมื่อพูดถึงคว�มจำ�เป็นของก�รทำ�ให้ “ใจเร�ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้�”  

ประธ�นสโนว์ได้เล่�ประสบก�รณ์หนึ่งซึ่งท่�นและประธ�นริช�ร์ดส์มีร่วมกันใน 

ทศวรรษ 1850 เมื่อทั้งสองเป็นอัครส�วกใหม่ๆ เวล�นั้นประธ�นบริคัม ยังก์นำ� 

ก�รปฏิรูปในศ�สนจักรโดยขอให้วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยทุกแห่งหนกลับใจและตั้ง 

ปณิธ�นใหม่อีกครั้งว�่จะดำ�เนินชีวิตอย่�งชอบธรรม

“เม่ือประธ�นยังก์ได้รับก�รกระตุ้นให้ขอร้องผู้คนให้กลับตัวกลับใจ”  ประธ�น 

สโนว์จำ�ได้ “ท�่นพูดหนักแน่นม�กเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะทำ�กับบ�งคน—ว่�ฐ�นะ 

ปุโรหิตจะถูกนำ�ไปจ�กพวกเข�เพร�ะพวกเข�ไม่ขย�ยฐ�นะปุโรหิตอย่�งที่พวก 

เข�ควรทำ� พี่น้องช�ยที่อยู่ในวันเวล�เหล่�นั้นจำ�ได้ว่�ท่�นพูดเรื่องนี้เฉียบข�ด 

เพียงใด คำ�พูดนั้นสัมผัสใจบร�เดอร์แฟรงคลิน และสัมผัสใจข�้พเจ้�เช่นกัน เร� 

ห�รือกันในเร่ืองสำ�คัญน้ี เร�สรุปว่�เร�จะไปพบประธ�นยังก์และคืนฐ�นะปุโรหิต 

ของเร�ให้ท่�น ถ้�ท่�นรู้สึกในพระน�มของพระเจ้�ว่�เร�ไม่ได้ขย�ยฐ�นะปุโรหิต 

ของเร� เร�จะล�ออก เร�ไปพบท่�น เห็นท�่นอยู่ต�มลำ�พัง เร�บอกท่�นเรื่องนี้  
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ประธ�นแฟรงคลิน ดี. ริช�ร์ดส์
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ข�้พเจ้�คิดว่�ท่�นมีน้ำ�ต�คลอหน่วยเมื่อท�่นพูดว่� ‘บร�เดอร์ลอเรนโซ บร�เดอร์ 

แฟรงคลิน คุณได้ขย�ยฐ�นะปุโรหิตของคุณอย่�งที่พระเจ้�พอพระทัย ขอพระผู้

เป็นเจ้�ทรงอวยพรคุณ’ ”1

ตลอดชีวิตท่�น ประธ�นสโนว์ต้องก�รให้ใจท�่นถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ�้  

ท�่นกระตุ้นวิสุทธิชนให้สำ�รวจคว�มมีค่�ควรของตนเช่นกัน ท�่นพูดโดย “มีจุด 

ประสงค์เพื่อตอกย้ำ�คว�มเข�้ใจของเร�” ถึงคว�มจำ�เป็นของก�รสร้�ง “อุปนิสัย 

สมกับเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�พระบิด�ของเร�”2 [ดู

ข้อเสนอแนะ 1 ในหน้� 125]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

ถ้าเราได้สร้างอุปนิสัยที่เหมาะสมแล้ว เราสามารถ 

อัญเชิญพระผู้เป็นเจ้าให้ค้นหาใจเราได้อย่างมั่นใจ

ข้�พเจ้�อยู่ภ�ยใต้คว�มรู้สึกแรงกล้�ท่ีสุดว่�สิ่งมีคุณค่�ที่สุดที่เร�พึงพิจ�รณ� 

และสิ่งซึ่งจะเอื้อประโยชน์สูงสุดเมื่อเร�กลับไปโลกวิญญ�ณคือก�รได้สร้�ง 

อุปนิสัยที่เหม�ะสมดีง�มในฐ�นะวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยที่ซื่อสัตย์และเสมอต้น

เสมอปล�ยในสภ�พนี้ของก�รทดสอบ

ในกรณีท่ีคนแปลกหน้�สมัครง�น หรือตำ�แหน่งหน้�ท่ี บ่อยคร้ังเข�ต้องจัดทำ� 

เอกส�รยืนยันคว�มมีค่�ควรของตนจ�กกลุ่มคนที่เชื่อถือได้ จดหม�ยรับรองและ

จดหม�ยแนะนำ�ซึ่งเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อเข� โดยช่วยให้เข�ได้รับคว�มชื่นชม 

และสิทธิพิเศษซึ่งย�กจะได้ม�ในวิธีอื่น อย่�งไรก็ดี ถ้�เทียบกันแล้วก�รจะได ้

อุปนิสัยเป็นล�ยลักษณ์อักษร อุปนิสัยที่เก็บใส่กระเป๋�ของเข�ได้ไม่ใช่เรื่องย�ก  

โดยแท้แล้ว ต�มข้อสังเกตของข�้พเจ�้ กรณีที่มักเกิดขึ้นเสมอคือเร�ไม่ส�ม�รถ

พิสูจน์อุปนิสัยแท้จริงของผู้ถืออุปนิสัยที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรได้

มีคนเหล่�นั้นในหมู่เร�ที่ยอมรับกันว่�เป็นสม�ชิกของศ�สนจักรนี้ผู้ใช้คว�ม 

พย�ย�มอย่�งม�กเพ่ือให้คนรอบข้�งรู้จักและช่ืนชม แต่ปกปิดและอำ�พร�งอุปนิสัย 

แท้จริง หรือเนื้อแท้ของตน . . .  บัดนี้คำ�สวดอ้อนวอนนี้ที่ข้�พเจ้� [กล่�ว] ถึง— 

“ข้�แต่พระเจ้� ขอทรงค้นดูข�้พระองค์ และทรงทร�บจิตใจของข�้พระองค์ ของ 

ทรงลองข้�พระองค์และทรงทร�บคว�มคิดของข�้พระองค์ และทอดพระเนตร 

ว่�มีท�งชั่วใดๆ ในข้�พระองค์หรือไม่ และขอทรงนำ�ข้�พระองค์ไปในมรรค� 
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นิรันดร์” [สดุดี 139:23–24]—สำ�คัญม�ก นี่คือคำ�สวดอ้อนวอนที่เดวิดทูลต่อ 

พระเจ้�อย่�งจริงจังและด้วยคว�มมั่นใจระดับหนึ่งในวิถีหลักของชีวิตท่�น แต่มี 

หล�ยครั้งที่ท่�นรู้สึกลังเลและหวั่นไหวในก�รกล่�วคำ�สวดอ้อนวอนลักษณะนี้

เพร�ะคว�มอ่อนแอ

ข้�พเจ้�มีเหตุผลให้เช่ือว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยจำ�นวนม�ก ในช่วงชีวิตส่วนใหญ่ 

ของพวกเข� ส�ม�รถเข้�ใกล้พระเจ้�ได้ด้วยคว�มมั่นใจที่สุดและกล่�วคำ�สวด 

อ้อนวอนเดียวกันน้ี—“ข้�แต่พระเจ้� ขอทรงค้นดูข้�พระองค์ และทรงทร�บจิตใจ 

ของข�้พระองค์ และทอดพระเนตรว�่มีท�งชั่วใดๆ ในข�้พระองค์หรือไม่” แต่ถ�้ 

เร� พวกเร� ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตจนเร�ส�ม�รถค้อมก�ยลงต่อพระพักตร์พระเจ้� 

และถว�ยก�รสวดอ้อนวอนเช่นนี้ได้ตลอดเวล� นับว่�น่�ยินดีเป็นอย่�งยิ่ง เป็น 

คว�มสำ�เร็จที่เร�ควรได้ม�ในคว�มชอบธรรมและง�นดี! . . .  ข้�พเจ้�ขอเสนอให้ 

[ทุกคน] นำ�ก�รสวดอ้อนวอนนี้ของเดวิดม�ใช้ และดูว่�แต่ละคนส�ม�รถดำ�เนิน 

ชีวิตต�มแสงสว่�งที่เข�มีได้ม�กเพียงใดเพื่อเข�จะส�ม�รถสวดอ้อนวอนได้ด้วย

คว�มจริงใจอันเป็นส่วนหนึ่งของคว�มจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้� หล�ยคนไม ่

บรรลุม�ตรฐ�นคว�มดีเลิศน้ีเพร�ะพวกเข�ทำ�ส่ิงต่�งๆ ในท่ีลับต�ซ่ึงดวงต�มนุษย์ 

ไม่ส�ม�รถทะลุทะลวงได้ และมีแนวโน้มจะทำ�ให้พวกเข�เหินห่�งจ�กพระผู้ทรง 

มหิทธิฤทธ์ิและผลักพระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�ออกไป บุคคลเช่นน้ันไม่ส�ม�รถ 

ใช้ก�รสวดอ้อนวอนนี้ในห้องส่วนตัวของพวกเข�ได้ พวกเข�ไม่ส�ม�รถทำ�ได ้

เว้นแต่จะกลับใจจ�กบ�ปและชดเชยคว�มผิดที่พวกเข�กระทำ�ลงไป โดยตั้งใจว�่

ในอน�คตจะทำ�ให้ดีกว่�ที่ทำ�ม�ในอดีต สร�้งอุปนิสัยต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�

ที่เข�จะพึ่งพ�อ�ศัยได้ในโมงแห่งก�รทดลอง และนั่นจะทำ�ให้พวกเข�เหม�ะจะ

ร่วมง�นกับสัตภ�วะศักดิ์สิทธิ์และกับพระบิด�เมื่อพวกเข�จะผ่�นเข้�ไปในโลก

วิญญ�ณ

. . .  เร�จะต้องเป็นช�ยที่แน่วแน่และหญิงที่แน่วแน่ เร�ต้องมีศรัทธ�ที่พัฒน� 

ไปม�กแล้ว เร�ต้องคู่ควรกับคว�มเป็นเพื่อนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์เพื่อช่วยเร� 

ในง�นแห่งคว�มชอบธรรมตลอดวัน เพื่อเร�จะส�ม�รถเสียสละคว�มประสงค์ 

ของเร�เองเพื่อพระประสงค์ของพระบิด� ต่อกรกับธรรมช�ติที่ตกแล้วของเร� 

และทำ�ดีเพร�ะเร�รักก�รทำ�ดี โดยทำ�ให้ดวงต�เร�เห็นแก่รัศมีภ�พของพระผู้เป็น

เจ้�แต่อย่�งเดียว เพื่อทำ�เช่นนี้ต้องมีคว�มรู้สึกในใจที่สำ�นึกในหน้�ที่รับผิดชอบ
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ของเร� ยอมรับข้อเท็จจริงว�่พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้�จับจ้องเร� เร�ต้องชี้แจง

ก�รกระทำ�ทุกอย่�งของเร�และแรงจูงใจที่กระตุ้นเร� เร�ต้อง สอดคล้อง [กลม

เกลียว] กับพระวิญญ�ณของพระเจ�้3 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน�้ 125]

แบบอย่างในพระคัมภีร์สอนเราให้รู้วิธีปรับปรุงอุปนิสัยของเรา

มีหล�ยอย่�งที่ข้�พเจ�้ชื่นชมอุปนิสัยของศ�สด�พย�กรณ์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

อุปนิสัยของโมเสส ข้�พเจ้�ช่ืนชมคว�มต้ังใจของท่�นท่ีจะดำ�เนินก�รต�มพระวจนะ 

และพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้�เกี่ยวกับอิสร�เอล และคว�มพร้อมจะทำ�ทุก 

อย่�งท่ีอยู่ในอำ�น�จของมนุษย์โดยได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กพระผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ 

เหนือสิ่งอื่นใด ข้�พเจ้�ชื่นชมคว�มซื่อสัตย์สุจริตและคว�มจงรักภักดีที่ท่�นมีต่อ

พระเจ้� . . .

พระผู้เป็นเจ้�ทรงช่ืนชมช�ยหญิงทุกวันน้ีผู้ดำ�เนินต�มวิถีแห่งคว�มเท่ียงธรรม 

และผู้ส�ม�รถกล่�วโดยไม่คำ�นึงถึงอำ�น�จของซ�ต�นที่เรียงแถวต่อต้�นพวกเข� 

ว่� จงไปให้พ้นหน้�เร� เจ้�ซ�ต�น [ดู ลูก� 4:8] และผู้ดำ�เนินชีวิตอย่�งชอบธรรม 

ชีวิตอย่�งพระผู้เป็นเจ้� คนเช่นน้ันมีอิทธิพลกับพระผู้เป็นเจ้�และคำ�สวดอ้อนวอน 

ของพวกเข�ได้ผลม�ก [ดู ย�กอบ 5:16] ตัวอย่�งเช่น โมเสสมีพลังกับพระผู้ทรง 

มหิทธิฤทธิ์ม�กจนส�ม�รถเปลี่ยนจุดประสงค์ของพระองค์ [ของพระผู้เป็นเจ้�]  

ในโอก�สหนึ่งได้ เร�คงจำ�กันได้ว่�พระเจ้�กริ้วช�วอิสร�เอลและทรงประก�ศต่อ 

โมเสสว่�จะทรงทำ�ล�ยพวกเข� พระองค์จะทรงพ�โมเสสไปสร้�งกลุ่มคนท่ีย่ิงใหญ่ 

จ�กท่�น จะทรงมอบส่ิงท่ีพระองค์ทรงสัญญ�ไว้กับอิสร�เอลให้ท่�นและลูกหล�น 

ของท่�น แต่ผู้นำ�และผู้ให้กฎท่ีย่ิงใหญ่ท่�นน้ี ซ่ือสัตย์ต่อคว�มไว้ว�งใจท่ีได้รับ ยืน 

อยู่ตรงช่องว่�งและวิงวอนพระเจ�้เพื่อผู้คนของท�่น โดยอำ�น�จท่ีท่�นใช้ได้และ 

เคยใช้ ท่�นจึงเป็นหนท�งของก�รช่วยผู้คนให้รอดจ�กคว�มพิน�ศที่จะเกิดขึ้น  

[ดู อพยพ 32:9–11; ง�นแปลของโจเซฟ สมิธ อพยพ 32:12] โมเสสต้องดูสง�่น่�

ชื่นชมในส�ยพระเนตรของพระเจ�้เป็นแน่ และก�รทร�บว่�ผู้คนที่พระองค์ทรง

เลือกมีคนเช่นท่�นเป็นหัวหน้�พวกเข�ในสภ�พดื้อดึงและโง่เขล�ของคนเหล่�

นั้นต้องเป็นบ่อเกิดแห่งคว�มพอพระทัยของพระองค์อย่�งแน่นอน

อน่ึง เร�พบคุณสมบัติท่ีน่�สนใจในอุปนิสัยของโยน�ห์ เม่ือม�ถึงผืนน้ำ�บ้�คล่ัง 

พวกลูกเรือเกิดคว�มกลัวเนื่องจ�กไม่ส�ม�รถช่วยเรือให้รอดปลอดภัยได้ โยน�ห์ 
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โดยรู้สึกผิดเพร�ะเข�เลือกไม่ไปนีนะเวห์ต�มพระบัญช�ของพระเจ้� จึงออกม� 

ส�รภ�พว่�ตนเป็นส�เหตุของภัยพิบัติครั้งนี้ที่เกิดกับพวกเข� และยินดีเสียสละ 

เพื่อประโยชน์ของคนบนเรือ [ดู โยน�ห์ 1:4–12] ในศ�สด�พย�กรณ์ท่�นอื่นและ 

คนของพระผู้เป็นเจ�้ก็เช่นกัน แม้พวกท่�นได้แสดงให้เห็นคว�มอ่อนแอเฉกเช่น 

โยน�ห์บ�งครั้ง แต่มีบ�งอย่�งในอุปนิสัยของพวกท่�นที่ยิ่งใหญ่และน่�ชื่นชม

อย่�งแท้จริง4 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 125]

ลักษณะอุปนิสัยที่ชอบธรรมพัฒนาในตัวเราทีละน้อย 

เมื่อเราใช้ศรัทธาและกลับใจจากการทำาผิดของเรา

ลักษณะอุปนิสัยเช่นที่เร�เห็นประจักษ์ในผู้มีค่�ควรแต่โบร�ณไม่ใช่ผลที่เกิด 

ขึ้นโดยบังเอิญ ทั้งพวกท�่นมิใช่จะได้ม�ในหนึ่งวัน หนึ่งสัปด�ห์ หนึ่งเดือน หรือ 

หนึ่งปี แต่เป็นก�รพัฒน�ทีละน้อย ผลของคว�มซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้�และ 

 

ถึงแม้โยน�ห์จะ “แสดงให้เห็นคว�มอ่อนแอ” แต่เร�เรียนรู ้
ได้จ�กลักษณะนิสัยที่ “ยิ่งใหญ่และน่�ชื่นชม” ของเข�
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คว�มจริงอย�่งต่อเนื่อง ไม่ได้ขึ้นกับก�รปรบมือสรรเสริญหรือคำ�วิพ�กษ์วิจ�รณ์

ของมนุษย์

. . . เป็นเร่ืองสำ�คัญท่ีวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยอย่�งเร�จะเข้�ใจและจำ�ใส่ใจว่�คว�ม 

รอดผ่�นม�ท�งพระคุณของพระผู้เป็นเจ้�และผ่�นก�รพัฒน�ตัวเร�ให้มีหลักธรรม 

เหล�่นั้นที่ปกครองคนชอบธรรมเหล�่นั้นที่กล่�วถึงก่อนหน้�นี้ แนวคิดคือไม่ใช่ 

ทำ�ดีเพร�ะคำ�สรรเสริญของมนุษย์ แต่ทำ�ดีเพร�ะในก�รทำ�ดีเร�พัฒน�คว�มเป็น 

เหมือนพระผู้เป็นเจ�้ในตัวเร� และนี่คือกรณีที่เร�จะเป็นพันธมิตรกับคว�มเป็น

เหมือนพระผู้เป็นเจ�้ ซึ่งจะกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเร�ในที่สุด . . .

บ�งคร้ังเร�ทำ�ส่ิงท่ีเร�รู้สึกเสียใจเพร�ะทำ�ไปแล้วหรือไม่ คงจะดีม�กถ้�เร�หยุด 

ทำ�สิ่งนั้นเมื่อเร�รู้ว่�ผิด เมื่อเร�เห็นคว�มชั่วและกลับตัว นั่นคือทั้งหมดที่เร�ทำ� 

ได้ และทั้งหมดที่ขอให้มนุษย์ทุกคนทำ� แต่กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยม�กกับคนบ�ง 

คนคือพวกเข�คำ�นึงและกลัวคนป่�วประก�ศคว�มผิดที่พวกเข�ทำ�ม�กกว่�กลัว 

ก�รทำ�ผิด พวกเข�สงสัยว่�คนจะพูดอะไรเม่ือได้ยินเร่ืองน้ี เป็นต้น ในท�งกลับกัน 

บ�งคนถูกชักจูงให้ทำ�บ�งสิ่งบ�งอย�่งเพื่อให้เพื่อนๆ รู้สึกพอใจ ถ�้ก�รกระทำ� 

ของพวกเข�ไม่มีคนช่ืนชมหรือยอมรับ พวกเข�จะรู้สึกประหน่ึงว่�ก�รทำ�ง�นของ 

พวกเข�สูญเปล�่ และคว�มดีที่พวกเข�ทำ�ไปแล้วเป็นคว�มล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

บัดนี้ ถ�้เร�ปร�รถน�จะใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้�จริงๆ ถ�้เร�ประสงค์จะว�งตน 

สอดคล้องกับวิญญ�ณดีของโลกนิรันดร์ ถ้�เร�ประสงค์จะสร้�งศรัทธ�ซึ่งเร� 

อ่�นพบและซึ่งวิสุทธิชนสมัยโบร�ณใช้ประกอบก�รง�นที่ดีเยี่ยม เร�ต้องสดับ 

ฟังสุรเสียงกระซิบหลังจ�กเร�ได้รับพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์แล้ว และปฏิบัติต�ม 

คำ�แนะนำ�ของพระองค์ ไม่มีก�รกระทำ�ใดของชีวิตเร�ขับพระวิญญ�ณไปจ�กเร�  

เป็นคว�มจริงที่ว�่เร�เป็นคนอ่อนแอที่ทำ�ผิดและมีแนวโน้มจะทำ�ให้พระวิญญ�ณ 

ของพระผู้เป็นเจ้�เศร้�โศกทุกเมื่อ แต่ทันทีที่เร�ค้นพบว่�ตัวเร�ทำ�ผิด เร�ควร

กลับใจจ�กก�รทำ�ผิดนั้นและชดเชยหรือแก้ไขคว�มผิดที่เร�ทำ�ให้ม�กที่สุด โดย 

เดินในเส้นท�งนี้เร�เสริมสร้�งอุปนิสัยของเร� เร�ก้�วหน้�ในอุดมก�รณ์ของเร�  

เร�เสริมกำ�ลังตนเองต่อต้�นก�รล่อลวง และในที่สุดเร�จะเอ�ชนะจนทำ�ให้ตัว 

เร�ต้องประหล�ดใจกับคว�มก้�วหน้�ที่เร�ทำ�ในก�รปกครองตนเอง และก�ร

ปรับปรุงตนเอง5 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน้� 125]
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เมื่อเราพิทักษ์รักษาอุปนิสัยอันชอบธรรมของเรา  

เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น

เร�ได้รับพระกิตติคุณที่น่�อัศจรรย์ในผลของพระกิตติคุณนั้น โดยผ�่นก�รเชื่อ 

ฟังข้อกำ�หนดของพระกิตติคุณเร�จะได้รับพรประเสริฐสุดที่เคยสัญญ�ไว้หรือ 

เคยมอบให้มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยของโลก แต่เฉกเช่นเด็กกับของเล่น เร�มัก 

สนองคว�มพอใจให้ตนจนเกินเหตุด้วยสิ่งที่เน่�เปื่อยต�มก�ลเวล� โดยลืมไปว่� 

เร�มีโอก�สพัฒน�หลักธรรมนิรันดร์อันสำ�คัญยิ่งของชีวิตและคว�มจริงในตัวเร�  

พระเจ้�ทรงประสงค์จะสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพระองค์กับเร�ให้ใกล้ชิดยิ่ง 

ขึ้น พระองค์ทรงประสงค์จะยกระดับก�รดำ�รงอยู่และคว�มรู้แจ้งของเร� และจะ 

ทำ�สิ่งนี้ได้โดยผ�่นสื่อกล�งของพระกิตติคุณอันเป็นนิจซึ่งทรงเตรียมไว้เป็นพิเศษ

เพื่อจุดประสงค์นี้ อัครส�วกยอห์นกล�่วว่� “ทุกคนที่มีคว�มหวังอย่�งนี้ก็ชำ�ระ

ตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ (พระคริสต์) ทรงบริสุทธิ์” [1 ยอห์น 3:3] วิสุทธิชน

ยุคสุดท�้ยกำ�ลังนำ�หลักธรรมแห่งพระกิตติคุณม�ใช้กับชีวิตพวกเข�หรือไม่ และ

ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้แผนของพระผู้เป็นเจ้�บรรลุผล

. . . เร�จะทำ�อะไรได้บ้�งภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ต่�งๆ เพ่ือยกระดับตนเองให้สูงข้ึน 

เรื่อยๆ ในคว�มชอบธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ�้ของเร� ข้อได้เปรียบ พร และสิทธิ 

พิเศษอะไรบ�้งที่ระบบของคว�มรอดนี้ซึ่งเร�เชื่อฟัง ส�ม�รถให้ได้ และจะใช้วิธี 

ใดเพื่อให้สิ่งเหล่�นี้เป็นจริง ถ้�จะต้องมีก�รเรียกร้องให้เสียสละ ย่อมเหม�ะสม

ม�กที่ทุกคนผู้ประสงค์จะค้นคว้�ศ�สน�ของพวกเข� และผู้กำ�ลังพย�ย�มปฏิบัติ

ต�มข้อกำ�หนดของศ�สน� โดยดำ�เนินชีวิตต�มนั้นในชีวิตประจำ�วันของพวกเข� 

เพื่อแสดงให้เห็นว่�พวกเข�เต็มใจยอมต�มพระประสงค์ของพระเยโฮว�ห์ โดย

ยอมรับพระหัตถ์ของพระองค์ในคว�มย�กลำ�บ�กเฉกเช่นในคว�มรุ่งเรือง

. . . เป็นก�รดีที่จะสำ�รวจตนเอง พูดคุยอย่�งสนิทสนมกับตนเองในห้องส่วน 

ตัว เพื่อตรวจสอบให้รู้แน่ชัดว�่เร�เป็นอย�่งไร . . .  ต่อพระพักตร์พระเจ�้ เผื่อว่�ถ้� 

จำ�เป็นเร�อ�จต้องเติมคว�มขยันหมั่นเพียร คว�มเลื่อมใสศรัทธ�ของเร� และ 

เพิ่มพูนง�นดีของเร�

ไม่มีข้อสงสัยเลย เมื่อพูดถึงผู้คนโดยรวมว�่เร�กำ�ลังดีขึ้นม�กในส�ยพระเนตร 

ของพระผู้เป็นเจ้� แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้อย่�งไม่ต้องสงสัย แต่ข�้พเจ้�เชื่อมั่นว่�มี 

บทที ่ 8



125

หล�ยคนในหมู่พวกเร�ได้รับก�รประส�ทพรด้วยของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณและ

ยอมรับก�รอบรมสั่งสอน คนที่ฝึกได้ถึงขน�ดดีกว่�เดิมม�กถ้�พวกเข�เลือก อ�จ

จะก�้วหน้�เร็วขึ้นม�กในวิถีแห่งคว�มบริสุทธิ์และใกล้ชิดพระเจ้�ยิ่งกว่�เดิม แต่ 

วิญญ�ณซึ่งอยู่กับสิ่งต่�งๆ ของโลกนี้กำ�ลังทำ�ง�นกับพวกเข�ม�กจนพวกเข�ไม ่

เพิ่มพลังฝ่�ยวิญญ�ณและพรเหล่�นั้น พวกเข�ไม่ว�งตนเองไว้ในคว�มสัมพันธ์

อันแนบแน่นกับพระเจ�้ทั้งที่เป็นสิทธิพิเศษของพวกเข�6

เร�ควรพิทักษ์รักษ�อุปนิสัยของเร�ในฐ�นะวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยไม่ให้เสื่อม 

เสีย ไม่ว่�จะต้องสูญเสียหรือเสียสละอะไรก็ต�ม อุปนิสัยที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงเห็น

ชอบย่อมคู่ควรให้ได้ม� แม้ต้องใช้เวล�ตลอดชีวิตเพื่อหักห�้มใจตนอยู่เสมอ

ขณะใช้ชีวิตเช่นนั้นขอให้เร�มองไปข�้งหน้� . . .  ด้วยคว�มเชื่อมั่นเต็มที่ว่� . . . 

เร�จะได้รับก�รสวมมงกุฎเป็นบุตรธิด�ของพระผู้เป็นเจ้� ครอบครองคว�มมั่งคั่ง 

และรัศมีภ�พแห่งอ�ณ�จักรซีเลสเชียล7 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ด้�นล่�ง]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล่�นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน้� v–vii

1. ขณะที่ท่�นทบทวนเรื่องร�วในหน้� 117 และ119 ท�่นเรียนรู้อะไรจ�กก�ร 

กระทำ�ของเอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์และเอ็ลเดอร์แฟรงคลิน  ดี. ริช�ร์ดส์ 

พิจ�รณ�ว่�ท่�นจะแบ่งปันหลักธรรมเหล่�นี้กับสม�ชิกครอบครัวหรือคน

อื่นๆ อย�่งไร

2. ประธ�นสโนว์กล่�วว่� “เร�ต้องเป็นช�ยที่แน่วแน่และหญิงที่แน่วแน่” 

(หน�้ 120) ท่�นคิดว่�เป็นช�ยที่แน่วแน่และหญิงที่แน่วแน่หม�ยคว�มว่�

อย�่งไร

3. พิจ�รณ�ข้อสังเกตของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับแบบอย่�งของโมเสสและ 

โยน�ห์ (หน�้ 121–122) ท�่นเห็นอะไรในเรื่องนี้แต่ละเรื่องที่ส�ม�รถช่วย

เร�ปรับปรุงอุปนิสัยของเร�ได้

4. ไตร่ตรองสองย่อหน�้ในหน้� 123 ท�่นคิดว่�เหตุใดเร�จึงต้องตระหนักใน 

คว�มผิดของเร�เพ่ือเสริมสร้�งอุปนิสัยของเร� เร�จะยอมให้ตัวเร�มองเห็น 

ข้อบกพร่องของตนโดยไม่หมดกำ�ลังใจได้อย�่งไร
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5. ทบทวนคำ�แนะนำ�ของประธ�นสโนว์ในหัวข้อสุดท้�ยของบท (หน้� 123–

125) ท่�นอ�จจะใช้เวล�สำ�รวจตนเองและพิจ�รณ�ว่�ท่�นเป็นอย่�งไรต่อ

พระพักตร์พระเจ�้

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: สดุดี 24:3–5; 2 เปโตร 1:2–11; โมไซย�ห์ 3:19; แอลม� 

48:11–13, 17; อีเธอร์ 12:25–28; คพ. 11:12–14; 88:63–68

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกหัวข้อหนึ่งในบทและอ่�น 

ในใจ เชิญชวนพวกเข�ให้รวมกันเป็นกลุ่มๆ ละสองหรือส�มคนที่เลือกหัวข้อ 

เดียวกันและสนทน�สิ่งที่พวกเข�เรียนรู้

อ้�งอิง

1. Deseret Semi-Weekly News, ธ.ค. 19, 

1899, 5

2. Deseret News: Semi-Weekly, ส.ค. 15, 

1882, 1

3. Deseret News: Semi-Weekly, ส.ค. 15, 

1882, 1

4. Deseret News: Semi-Weekly, ส.ค. 15,  

 

1882, 1

5. Deseret News: Semi-Weekly, ส.ค. 15, 

1882, 1

6. Deseret News: Semi-Weekly, ส.ค. 15, 

1882, 1

7. Deseret News: Semi-Weekly, ก.พ. 9, 

1886, 1
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บ ท ที่  9

สัมพันธภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว

“ถ้�เร�ซื่อสัตย์เร�จะเชื่อมสัมพันธ์กันในสภ�พอมตะอันรุ่งโรจน์ 

. . .  คว�มสัมพันธ์เหล�่นั้นเกิดขึ้นที่นี่ เกิดจ�กอุปนิสัย 

คงทนที่สุด และจะดำ�รงอยู่ในนิรันดร”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

กอ่นครบรอบวันเกิดปีที่ 70 ของท�่น ลอเรนโซ สโนว์เชิญบุตรธิด�ทุกคนของ 

ท่�นและครอบครัวม�รวมกันในบริคัมซิตี้ ยูท�ห์เพื่อร่วม “ง�นฉลองครบรอบ 

และง�นรวมญ�ติครั้งใหญ่” ท�่นจัดเตรียมที่พัก อ�ห�ร และโปรแกรมต�่งๆ ให้

ทุกคนรวมทั้งเด็กๆ สนุกสน�น “ยิ่งพ่อนึกถึงเรื่องนี้ [เรื่องง�นชุมนุมครอบครัว]” 

ท่�นเขียน “คว�มร้อนใจของพ่อและคว�มปร�รถน�จะให้ครอบครัวอยู่กันพร้อม

หน้�ก็ยิ่งมีม�กขึ้น พ่ออย�กเห็นทุกคนในชีวิตพ่ออยู่พร้อมหน้�กันในคร�วเดียว  

และให้พรของบิด�แก่ทุกคน” ท่�นขอร้องพวกเข�อย่�ให้สิ่งใดขัดขว�งก�รม� 

ร่วมง�นครั้งนี้ “ยกเว้นอุปสรรคร�้ยแรงที่สุดและเลี่ยงไม่ได้เลย”1

ครอบครัวสโนว์ม�รวมตัวกันตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 9 พฤษภ�คม ค.ศ. 1884 และ 

เพลิดเพลินกับเสียงเพลง ผลง�นละคร สุนทรพจน์ บทกวี เกม อ�ห�ร และก�ร

สนทน�อย่�งเป็นกันเอง2 เอไลซ�พี่ส�วของประธ�นสโนว์ร�ยง�นว่�ตลอดง�น 

นั้น ท่�นเข้�ร่วม “ก�รชุมนุมต่�งๆ ของครอบครัว และในฐ�นะผู้ประส�ทพร  

. . . ท่�นดำ�เนินก�รประส�ทพรให้สม�ชิกครอบครัว” และ “ให้คำ�แนะนำ� คำ�สั่ง

สอน และคำ�ตักเตือนม�กม�ยฉันบิด�” เมื่อง�นรวมญ�ติใกล้สิ้นสุด ทุกคนใน 

ครอบครัวม�อยู่กันพร้อมหน้�เพ่ือฟังท่�นพูด ต�มบันทึกของเอไลซ� ท่�นแสดง 

“คว�มพอใจและคว�มกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้�ท่ีเวล�น้ีท่�นได้รับคว�มสุขจ�กก�ร 

มองเห็นสีหน้�พอใจ ใบหน�้ยิ้มแย้มของครอบครัวใหญ่ของท�่น และประโยชน์ 

ที่ท่�นค�ดว่�จะได้จ�กง�นรวมญ�ติครั้งนี้” ขณะมองดูครอบครัวตนเอง ประธ�น

สโนว์อุท�นว่� “ใจพ่ออิ่มเอิบด้วยคว�มรู้สึกอบอุ่นที่สุดอันเนื่องจ�กคว�มกตัญญู 

ต่อพระบิด�บนสวรรค์ของพ่อ . . .  ไม่มีภ�ษ�ใดส�ม�รถบรรย�ยคว�มรู้สึกลึกซึ้ง 

ของใจพ่อสำ�หรับโอก�สอันศักด์ิสิทธ์ิน้ีเน่ืองในง�นฉลองวันเกิดปีท่ีเจ็ดสิบของพ่อ 
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บุตรธิด�เป็น “มรดกล้ำ�ค่�จ�กพระเจ�้”
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ก�รได้ยืนอยู่ที่นี่และเห็นภ�พอันน่�ชื่นชมยินดีและจับใจยิ่งนี้”

ประธ�นสโนว์กล่�วต่อไปว่� “นี่เป็นง�นชุมนุมครอบครัวครั้งสุดท้�ยที่เร�มี 

เหตุผลให้ค�ดหวังในด้�นนี้ของโลกวิญญ�ณ ขอพระผู้เป็นเจ้�ของบรรพบุรุษเร� 

ช่วยเร�รักษ�กฎของพระองค์ ดำ�เนินชีวิตให้สมเกียรติ พิทักษ์คุณธรรมและคว�ม

ซื่อตรงของเร�ไม่ให้เสื่อมเสีย ฟังพระสุรเสียงกระซิบของพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ 

และหม�ยมั่นทำ�ให้ตนเองบริสุทธิ์ เพื่อจะไม่มีสม�ชิกคนใดในครอบครัวนี้หลง 

ท�งเพร�ะหันเหไปจ�กเส้นท�งตรงและแคบ แต่ขอให้เร�ทุกคนพิสูจน์ตนว่� 

คู่ควรออกม�ในเช้�ของก�รฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก สวมมงกุฎด้วยรัศมีภ�พ ทำ�ให้

เอกภ�พในครอบครัวดำ�รงอยู่ในคว�มเป็นอมตะ และเพิ่มพูนต่อเนื่องตลอดยุค

สมัยอันไม่สิ้นสุดของนิรันดร”3 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน�้ 134]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

สัมพันธภาพของครอบครัวเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์และ 

แน่นแฟ้นขึ้นในนิรันดร

จงส่งเสริมก�รแต่งง�น . . .  และทำ�ให้ [คนอื่นๆ] จดจำ�คว�มศักดิ์สิทธิ์ของ

คว�มสัมพันธ์นั้นและภ�ระผูกพันที่พวกเข�ต้องถือปฏิบัติพระบัญช�อันสำ�คัญ 

ยิ่งซึ่งพระผู้เป็นเจ้�ประท�นแก่บิด�ม�รด�แรกของเร� นั่นคือ ขย�ยเผ่�พันธุ์และ

เพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลก [ดู ปฐมก�ล 1:28] นับวันพระบัญช�ดังกล่�วยิ่งจำ�เป็น 

เนื่องด้วยแนวโน้มปัจจุบันในโลกไม่นำ�พ�กฎนั้นและไม่ให้เกียรติพันธสัญญ�ก�ร 

แต่งง�น น่�เศร้�ที่เห็นคว�มถี่ของก�รหย่�ร้�งในแผ่นดินและมีคว�มโน้มเอียง

ม�กขึ้นที่จะมองว่�ลูกเป็นภ�ระแทนที่จะเป็นมรดกล้ำ�ค่�จ�กพระเจ้�4

[พระเจ้�] ทรงแสดงให้เร�เห็นว่�ถ้�เร�ซ่ือสัตย์เร�จะเช่ือมสัมพันธ์กันในสภ�พ 

อมตะและรุ่งโรจน์ คว�มเชื่อมโยงเหล�่นั้นสร้�งขึ้นที่นี่ เกิดจ�กอุปนิสัยคงทน

ที่สุด และจะดำ�รงอยู่ในนิรันดร5

คว�มสัมพันธ์ที่สร�้งขึ้นบนโลกนี้ [เร�] จะได้ครอบครองในโลกนิรันดร์ บิด�  

ม�รด� พี่ช�ย น้องส�ว—โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ม�รด�ผู้เห็นบุตรธิด�ที่น่�รักของ 

พวกเธอกำ�ลังหมดอ�ยุขัยอยู่ข�้งพวกเธอ ทุกคนต�่งรู้ว่�คนเหล่�น้ันจะเป็นของ 

พวกเข�ในโลกวิญญ�ณ และพวกเข�จะมีคนเหล่�นั้นเหมือนเวล�ที่พวกเข�ว�ง 

คนเหล่�นั้นลง เมื่อภรรย�เห็นส�มีเธอกำ�ลังจะสิ้นใจ เมื่อชีวิตเข�กำ�ลังจะจ�กเข�

ไป เธอรู้ว่�เธอจะมีเข�อีกครั้ง เธอเห็นก�รปลอบโยน ก�รปลอบขวัญ และปีติที่
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ได้รับโดยก�รเปิดเผยจ�กพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ซึ่งบอกว่�เธอจะครอบครองส�มี

เธอในโลกนิรันดร์ สัมพันธภ�พแบบเดียวกันนี้จะดำ�รงอยู่ต่อไปหลังม่�น ส�ย

สัมพันธ์ที่สร้�งขึ้นบนโลกนี้จะแน่นแฟ้นขึ้นในชีวิตที่จะม�ถึง และวิสุทธิชนยุค

สุดท้�ยรู้สึกเชื่อมั่นเช่นนั้นเพร�ะพระผู้เป็นเจ้�ประท�นคว�มเช่ือมั่นดังกล่�วแก่

พวกเข�6 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 134]

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์ผู้ไม่สามารถแต่งงาน 

หรือเลี้ยงดูบุตรธิดาในชีวิตนี้จะสามารถรับพรทุกประการ 

ของความสูงส่งในชีวิตที่จะมาถึง

สตรีผู้หน่ึงเข้�ม�ในท่ีทำ�ง�นของเร�วันหน่ึงและขอพบข้�พเจ้�เป็นก�รส่วนตัว 

เธอบอกข้�พเจ้�ว่�เธอรู้สึกเศร้�ใจเพร�ะโอก�สจะมีส�มีไม่เอื้ออำ�นวยให้เลย . . . 

เธอต้องก�รทร�บว่�เธอจะมีสภ�พเช่นไรในชีวิตหน้�ถ้�เธอไม่มีส�มีในชีวิตนี้  

ข้�พเจ้�คิดว่�คำ�ถ�มน้ีเกิดข้ึนในใจคนหนุ่มส�วของเร� . . .  ข�้พเจ�้ปร�รถน�จะให ้

คำ�อธิบ�ยเล็กน้อยเพื่อปลอบโยนและปลอบขวัญคนที่อยู่ในสภ�พนี้ วิสุทธิชน

ยุคสุดท้�ยที่ส้ินชีวิตหลังจ�กดำ�เนินชีวิตอย่�งซื่อสัตย์จะไม่มีใครสูญเสียสิ่งใด 

เพร�ะไม่ได้ทำ�บ�งอย�่งที่โอก�สไม่เอื้ออำ�นวยให้เข�ทำ� อีกนัยหนึ่ง ถ้�ช�ยหนุ่ม 

หรือหญิงส�วไม่มีโอก�สแต่งง�น และพวกเข�ดำ�เนินชีวิตอย่�งซื่อสัตย์จนถึงวัน 

ที่พวกเข�สิ้นชีวิต พวกเข�จะได้รับพรทุกประก�ร คว�มสูงส่งและรัศมีภ�พที่ช�ย

หรือหญิงใดก็มีได้ถ้�พวกเข�มีโอก�สนี้และปรับปรุง นั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนและ

เชื่อถือได้ . . .

คนที่ไม่มีโอก�สแต่งง�นในชีวิตนี้ ถ้�พวกเข�สิ้นชีวิตในพระเจ�้ จะมีหนท�ง 

เปิดให้พวกเข�เพ่ือพวกเข�จะส�ม�รถได้รับพรทุกประก�รท่ีจำ�เป็นสำ�หรับบุคคล 

ในสภ�พแต่งง�นแล้ว พระเจ้�ทรงมีพระเมตต�กรุณ� และพระองค์ทรงเท่ียงธรรม 

ไม่มีคว�มอยุติธรรมในพระองค์ แต่เร�จะถือเป็นคว�มเท่ียงธรรมไม่ได้ถ้�ช�ยหรือ 

หญิงที่สิ้นชีวิตโดยไม่มีโอก�สแต่งง�นจะไม่ได้รับก�รเยียวย�ในชีวิตหน�้ คงจะ

มีคว�มอยุติธรรมในนั้น เร�รู้ว่�พระเจ�้มิได้ทรงเป็นพระสัตภ�วะท่ีไม่เที่ยงธรรม  

ข้�พเจ้�เชื่อว่� เอไลซ�  อ�ร์. สโนว์พี่ส�วข้�พเจ้�เป็นสตรีที่ดีเท่�สตรีวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้�ยคนอื่นๆ ที่เคยมีชีวิตอยู่ และเธอมีชีวิตอยู่ในสถ�นะไม่แต่งง�นจนเลย 

สภ�พที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ . . .  ข�้พเจ้�นึกภ�พไม่ออกแม้ชั่วขณะหนึ่งว�่เธอ 

จะสูญเสียสิ่งใดในเรื่องนั้น เธอจะได้รับก�รชดเชยในชีวิตหน้� และเธอจะม ี

อ�ณ�จักรยิ่งใหญ่เท�่ที่เธอจะมีถ้�เธอมีโอก�สเลี้ยงดูครอบครัวในชีวิตนี้7
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เมื่อสามีภรรยามีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว  

พวกเขาย่อมส่งเสริมความรักความเมตตาในบ้าน

อย่�ให้คว�มเข�้ใจผิดเล็กๆ น้อยๆ และไม่สลักสำ�คัญในบ้�นปล่อยพิษทำ�ล�ย

คว�มสุขของท�่น8

ภรรย�ทั้งหล�ย จงซื่อสัตย์ต่อส�มีท่�น ข�้พเจ้�รู้ว่�ท่�นต้องทนกับเรื่องไม่ถูก 

ใจหล�ยเรื่อง และส�มีท่�นก็ต้องทนกับเรื่องบ�งเรื่องเช่นกัน แน่นอนว่�บ�งครั้ง 

ท่�นถูกส�มีลองใจ อ�จจะเนื่องด้วยคว�มไม่รู้ของส�มี หรือบ�งครั้งอ�จจะเพร�ะ

คว�มไม่รู้ของท�่นเอง . . .

. . . ข้�พเจ้�ไม่ได้พูดเพียงแต่ว่�ส�มีท่�นเป็นคนไม่ดี—ไม่ดีเหมือนกับท่�น 

และบ�งคนอ�จจะแย่ยิ่งกว่�นั้น แต่ไม่เป็นไร จงพย�ย�มอดทนกับคว�มไม่ถูกใจ 

ท้ังหล�ยซ่ึงเกิดข้ึนบ�งคร้ัง และเม่ือท่�นพบกันในชีวิตหน้�ท่�นจะรู้สึกดีใจท่ีท่�น 

ทนกับเรื่องเหล�่นั้น

กับส�มีทั้งหล�ย ข้�พเจ้�กล่�วดังนี้ หล�ยท่�นไม่เห็นคุณค่�ของภรรย�เท่�ที่ 

ควร . . .  จงเมตต�พวกเธอ เมื่อพวกเธอออกไปก�รประชุม ท่�นอุ้มลูกอย่�งน้อย 

ครึ่งหนึ่งของเวล� เมื่อต้องไกวเปล และท�่นมีง�นทำ�ไม่ม�ก จงไกวเปล จงมี 

เมตต�เมื่อบ�งครั้งท�่นต้องเสียสละเล็กๆ น้อยๆ เพื่อทำ�เช่นนั้น จงรู้สึกมีเมตต� 

ไม่ว่�จะเสียสละอะไรก็ต�ม9

ผู้ช�ยควรมีคว�มเป็นบิด�ม�กขึ้นที่บ้�น มีคว�มรู้สึกละเอียดอ่อนข้ึนเกี่ยวกับ 

ภรรย�และลูกๆ เพื่อนบ�้นและมิตรสห�ย มีเมตต�และเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้� 

ม�กข้ึน เม่ือข้�พเจ้�ไปห�ครอบครัวหน่ึง ข้�พเจ้�ช่ืนชมเม่ือเห็นหัวหน้�ครอบครัว 

น้ันปฏิบัติต่อครอบครัวเสมือนหน่ึงเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้� เมตต�และอ่อนโยน 

เปี่ยมด้วยพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ด้วยปัญญ� และคว�มเข้�ใจจ�กสวรรค์10

ถ้�ท่�นจะทำ�ให้เกิดเอกภ�พในครอบครัวใดก็ต�มในไซอัน ถ้�ท่�นจะทำ�ให้เกิด 

เอกภ�พในสวรรค์ซึ่งจำ�เป็นต่อก�รดำ�รงอยู่ที่นั่น ท่�นต้องทำ�ให้ครอบครัวนั้น 

ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว ต้องมีพระวิญญ�ณของพระเจ้�ในหัวหน้�ครอบครัว เข� 

ควรครอบครองคว�มสว่�งและคว�มรู้แจ้งนั้นซ่ึงถ้�มีอยู่ตลอดในชีวิตประจำ�วัน 

และในคว�มประพฤติของบุคคลเหล�่นั้น ครอบครัวดังกล่�วจะได้รับคว�มรอด

แน่นอน เพร�ะเข�กุมคว�มรอดของครอบครัวไว้ในมือเข�

เข�พย�ย�มประส�นคว�มรู้สึกและคว�มรักของเข�กับครอบครัวเท่�ที่อยู่ใน 
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อำ�น�จของเข� เพียรพย�ย�มให้ได้สิ่งทั้งหมดนั้นที่จำ�เป็นสำ�หรับคว�มสบ�ยและ 

คว�มผ�สุกของครอบครัว ครอบครัวเองก็ต้องหันม�แสดงคว�มรู้สึกเดียวกัน  

คว�มเมตต�เดียวกันและธรรมช�ติวิสัยเดียวกัน แสดงคว�มรู้สึกกตัญญูรู้คุณจน

สุดคว�มส�ม�รถต่อพรซึ่งพวกเข�ได้รับ

ส่ิงน้ีจำ�เป็นต้องมีคว�มรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว หรืออ�รมณ์เป็นหน่ึงเดียวและคว�ม 

รักใคร่กลมเกลียว เพื่อพวกเข�จะผูกพันกันในคว�มเป็นหนึ่งเดียว11

เมื่อ [ช�ย] คุกเข�่สวดอ้อนวอนต่อหน้�ภรรย�และบุตรธิด� พวกเข�ควรได้ 

รับแรงบันด�ลใจจ�กของประท�นและอำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิเพื่อส�มี 

จะเป็นคนเช่นที่ภรรย�ดีจะให้เกียรติ เพื่อของประท�นและเดช�นุภ�พของพระ 

ผู้เป็นเจ้�จะอยู่กับพวกเข�ตลอดเวล� พวกเข�ควรเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว 

เพื่อพระวิญญ�ณบริสุทธิ์จะเสด็จม�สู่พวกเข� และพวกเข�ควรดำ�เนินชีวิตจน 

ภรรย�ได้รับก�รชำ�ระให้บริสุทธิ์ผ�่นก�รสวดอ้อนวอน จนเธอเห็นคว�มจำ�เป็น 

ของก�รชำ�ระตัวเธอให้บริสุทธิ์ต่อหน้�ส�มีและต่อหน้�บุตรธิด�เพื่อพวกเข� 

จะเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อช�ยคนนั้นกับภรรย�จะเป็นส�รประกอบบริสุทธิ์  

เหม�ะจะครองสถ�นที่ในก�รสถ�ปน�และก�รก่อต้ังอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้� 

เพื่อพวกเข�จะห�ยใจรับวิญญ�ณบริสุทธิ์และถ่�ยทอดคำ�สอนบริสุทธ์ิให้บุตร

หล�นของพวกเข�12 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 134]

บุตรธิดาเรียนรู้พระกิตติคุณได้ดีที่สุดเมื่อบิดามารดา 

แสวงหาการดลใจและเป็นแบบอย่างที่ดี

ง�นท่ีเร�เข้�ร่วมไม่ใช่ง�นของเร� น่ีคือง�นของพระผู้เป็นเจ้� คว�มรู้แจ้งท่ีเหนือ 

กว�่กำ�กับก�รเคลื่อนไหวของเร� . . .  อน�คตของอ�ณ�จักรนี้จะอยู่กับลูกหล�น 

ของเร� อำ�น�จและชัยชนะในท้�ยท่ีสุดของอ�ณ�จักรอยู่ท่ีก�รศึกษ�และก�รอบรม 

อย่�งถูกต้อง ถ้�เร�ประสงค์จะมีอิทธิพลที่ถูกต้องต่อครอบครัว เร�ต้องแสดง

แบบอย�่งอันดีให้พวกเข�เห็นและให้หลักก�รที่ดีแก่พวกเข� เร�พึงพูดได้ว่�จง

ทำ�อย�่งที่พ่อทำ� เหมือนกับที่พูดว�่ จงทำ�อย�่งที่พ่อพูด13

จงขวนขว�ยสอนบุตรธิด�ทั้งโดยแบบอย่�งและก�รอบรมบ่มนิสัยจนพวกเข�

จะเจริญรอยต�มท่�นโดยไม่ลังเลและเป็นผู้ที่องอ�จในด้�นคว�มจริงเช่นที่ท่�น

เป็นม�14

ช�ยที่ประสงค์จะรักษ�สถ�นภ�พของตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�ในฐ�นะ 
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ปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ต้องมีวิญญ�ณแห่งก�รพย�กรณ์ มีคุณสมบัติคู่ควรให้ชีวิตและ 

คว�มรอดต่อผู้คน [ถึงแม้] พวกเข�จะทำ�แบบนั้นให้ช�วโลกไม่ได้แต่พวกเข�ต้อง 

ทำ�ให้ที่บ้�น ในครอบครัวของพวกเข� ในร�้นของพวกเข� และในถนนเพื่อถ้อย 

คำ�แห่งชีวิตที่ไฟร์ไซด์จะสร�้งแรงบันด�ลใจแก่พวกเข� ในก�รสอนพระกิตติคุณ 

ต่อบุตรธิด�และเพื่อนบ้�น เช่นเดียวกับเมื่อพวกเข�กำ�ลังพูดกับพี่น้องจ�กแท่น 

พูดแห่งนี้ ก�รมีพระวิญญ�ณอยู่บ�้งเมื่ออยู่ต่อหน�้ผู้คนแล้วไม่แยแสถือเป็นเรื่อง

ที่ยอมรับไม่ได้ ช�ยบ�งคนจะพูดกับผู้คนแล้วกลับบ้�น  . . . แทนที่จะมีถ้อยคำ� 

แห่งชีวิตอยู่ในคนเหล่�นั้น พวกเข�กลับแห้งสนิทและต�ยท�งวิญญ�ณ แต่จะไม่

เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว

บิด�ในอิสร�เอลมีหน�้ที่ต้องตื่นตัวและเป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ เพื่อพวก 

เข�จะดำ�เนินต่อพระพักตร์พระเจ้�ด้วยพลังแห่งศรัทธ�และคว�มต้ังใจแน่วแน่ 

ซึ่งรับประกันว่�ก�รดลใจของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะสอนถ้อยคำ�แห่งชีวิตต่อ

บิด�ม�รด�ควรขวนขว�ย “กระชับส�ยสัมพันธ์ในครอบครัว  
[พวกเข�] เป็นหนึ่งเดียว”
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ครอบครัวของพวกเข� . . .

ในน้ีเร�จะเห็นเจตน�รมณ์ของคว�มต้ังใจท่ีจะทำ�ให้เร�ส�ม�รถเป็นหน่ึงเดียวได้ 

เพื่อเร�จะเรียนรู้ว่�จะรักกันอย่�งไร ข�้พเจ�้สวดอ้อนวอนพระเจ้�ขอให้พระองค์ 

ทรงฝ�กคว�มรักน้ันไว้ในใจเร�แต่ละคนซ่ึงพระองค์ทรงฝ�กไว้ในพระเยซู พระบุตร 

ของพระองค์ และขอให้พระองค์ยังคงฝ�กคว�มรู้เรื่องสิ่งดีนั้น15

กิจธุระของบิด�คือมีคุณสมบัติคู่ควรจะสอนและแนะนำ�บุตรธิด�ของตน ว�ง 

หลักธรรมไว้ตรงหน้�พวกเข� ท้ังน้ีเพ่ือโดยก�รทำ�ต�มคำ�แนะนำ�เหล่�น้ันพวกเข� 

จะส�ม�รถเป็นคนมีคว�มสุขที่สุดเท่�ที่ธรรมช�ติของพวกเข�จะรับได้ในสภ�พ 

ของคว�มเป็นเด็ก ขณะเดียวกันก็เรียนรู้หลักธรรมซ่ึงจะทำ�ให้พวกเข�ได้รับคว�ม 

สุขและคว�มเกษมศ�นต์ม�กที่สุดในสภ�พของคว�มเป็น [ผู้ใหญ่]16

ถ้�เร�หม่ันปลูกฝังหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของชีวิตและคว�มรอดไว้ในตัวเร�  

บุตรธิด�ของเร�จะเติบโตในคว�มรู้เรื่องเหล่�นี้และส�ม�รถส่งเสริมระเบียบของ

สวรรค์ ตลอดจนสร�้งคว�มสุขและสันติสุขรอบข้�งพวกเข�ได้ง่�ยกว่�ตัวเร�17 

[ดูข้อเสนอแนะ 4 และ 5 ในหน้� 135]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ทบทวนคว�มรู้สึกของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับก�รนำ�ทุกคนในครอบครัว 

ม�อยู่ร่วมกัน (หน�้ 127, 129) เกิดผลดีอะไรได้บ�้งเมื่อเร�นำ�ครอบครัวม�

รวมกัน เร�จะช่วยให้ครอบครัวเร�เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่�งไร

2. ย่อหน้�ที่สองในหน�้ 129 เกี่ยวข้องกับปัจจุบันในด�้นใดบ�้ง เร�จะทำ�

อะไรได้บ้�งเพ่ือช่วยให้เย�วชนของศ�สนจักรเข้�ใจคว�มศักดิ์สิทธิ์ของ

พันธสัญญ�ก�รแต่งง�น เร�จะทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อช่วยให้พวกเข�ตั้งต�คอย

ก�รแต่งง�นและก�รเป็นบิด�ม�รด�

3. ประธ�นสโนว์กล่�วว่� “คว�มเข�้ใจผิดเล็กๆ น้อยๆ และไม่สลักสำ�คัญ” 

ส�ม�รถ “ปล่อยพิษทำ�ล�ยคว�มสุข [ของเร�]” ในบ้�น (หน้� 131) มี

แนวคิดเฉพ�ะเจ�ะจงอะไรบ้�งที่ส�ม�รถช่วยเร�หลีกเลี่ยง “พิษ” ดังกล่�ว 

(ดูตัวอย่�งในหน้� 131–134)

บทที ่ 9



135

4. ศึกษ�หัวข้อท่ีเร่ิมต้นในหน้� 132 เหตุใดท่�นจึงคิดว่�บิด�ม�รด�ต้องส�ม�รถ 

พูดได้ว่� “จงทำ�อย�่งที่พ่อทำ�” แทนที่จะพูดว�่ “ทำ�อย่�งที่พ่อพูด” บิด� 

ม�รด�ส�ม�รถสอนโดยแบบอย่�งในท�งใดบ้�ง ท่�นเรียนรู้หลักธรรมอะไร 

บ�้งจ�กแบบอย�่งที่ดีของบิด�ม�รด�

5. ประธ�นสโนว์แสดงคว�มห่วงใยบิด�ม�รด�ผู้สอนด้วยพลังที่โบสถ์แต่

ไม่ใช่ที่บ้�น (หน้� 133–134) คิดดูว่�ท่�นจะทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อแบ่งปัน  

“ถ้อยคำ�แห่งชีวิต” กับครอบครัวของท�่น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: 1  นีไฟ 8:10–12; ฮีล�มัน 5:12; คพ. 68:25–28; 93: 

40–50; 132:19–20

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “ท่�นควรระวังท่ีจะไม่พูดม�กเกินคว�มจำ�เป็นหรือ 

แสดงคว�มคิดเห็นของท�่นบ่อยเกินไป ก�รกระทำ�เหล่�นี้ทำ�ให้ผู้เรียนข�ดคว�ม 

สนใจ . . .  สิ่งสำ�คัญที่ท�่นต้องใส่ใจคือก�รช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้พระกิตติคุณ ไม่ใช่

ทำ�ให้ก�รนำ�เสนอน่�ประทับใจ สิ่งนี้รวมถึงก�รเปิดโอก�สให้ผู้เรียนสอนกันและ

กัน” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน  หน้� 64)
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วันที่ 6 เมษ�ยน ค.ศ. 1892 คนหล�ยพันคนม�รวมตัวกันเพื่อเป็นพย�นก�รว�ง 
ศิล�ยอดบนยอดแหลมสูงสุดของพระวิห�รซอลท์เลค
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บ ท ที่  1 0

“เข้ามาในพระวิหาร”

“โอก�สที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงแสดงให้เร�เห็นนับว�่น่�พิศวง 

และสำ�คัญยิ่ง จินตน�ก�รไม่ส�ม�รถสร้�งมโนภ�พได้  

จงเข�้ม�ในพระวิห�รและเร�จะแสดงให้ท่�นเห็น”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ไม่น�นหลังจ�กรับบัพติศม�และก�รยืนยัน ลอเรนโซ สโนว์เริ่มเข้�ร่วมก�ร 

ประชุมในพระวิห�รเคิร์ทแลนด์ ที่นั่น ท�่นกับศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ และ 

ผู้นำ�ศ�สนจักรท่�นอื่นๆ ได้รับพรฝ�่ยวิญญ�ณม�กม�ย ท่�นร�ยง�นในบันทึก 

ส่วนตัวของท่�นว่� “ท่ีน่ันเร�มีของประท�นแห่งก�รพย�กรณ์—ของประท�นแห่ง 

ก�รพูดภ�ษ�—ก�รแปลภ�ษ�—มีก�รเล่�เร่ืองนิมิตและคว�มฝันแปลกประหล�ด 

—ได้ฟังก�รขับข�นบทเพลงของคณะนักร้องประส�นเสียงที่ยอดเยี่ยม และเห็น 

ประจักษ์ในปร�กฏก�รณ์อันน่�พิศวงของอำ�น�จก�รรักษ�ผ่�นก�รปฏิบัติของ 

เหล่�เอ็ลเดอร์ ในตัวอย่�งม�กม�ยที่เห็นได้คือ คนป่วยได้รับก�รรักษ�—คนห ู

หนวกได้ยิน—คนต�บอดมองเห็นและคนง่อยเดินได้ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่�

อิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์จ�กเบื้องบน—บรรย�ก�ศท�งวิญญ�ณแผ่ซ่�นทั่วอ�ค�ร

ศักดิ์สิทธิ์นั้น”1

ลอเรนโซ สโนว์รักพระวิห�รเคิร์ทแลนด์ โดยรู้ว่� “พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้� 

ในรัศมีภ�พของพระองค์ ทรงให้เกียรติพระวิห�รแห่งนั้นด้วยก�รปร�กฏของ 

พระองค์” ด้วยเหตุนี้ท่�นจึงประหวั่นพรั่งพรึงเมื่อท่�นยืนสอนตรงแท่นพูดที่นั่น 

ครั้งแรก “ไม่มีภ�ษ�ใดบรรย�ยคว�มรู้สึกของข้�พเจ้�ได้” ท่�นกล่�ว “เมื่อข้�พเจ้� 

ลุกขึ้นปร�ศรัยต่อผู้ฟังเป็นครั้งแรกตรงแท่นพูดแท่นหนึ่งในบรรด�แท่นพูดทั้ง 

หมด—แท่นพูดซ่ึงครู่หน่ึงก่อนหน้�น้ีพระอติรูปศักด์ิสิทธ์ิพระองค์น้ีทรงยืนอยู่บน 

พนักอกของแท่นน้ัน—‘พระเกศ�ของพระองค์ข�วเหมือนหิมะบริสุทธ์ิ พระเนตร 

ของพระองค์ดังเปลวไฟ’—ที่นั่นโมเสส เอลีอัส และเอลีย�ห์ม�มอบหม�ยกุญแจ

ทั้งหล�ยในสมัยก�รประท�นของพวกท�่นแก่โจเซฟ สมิธด้วย” [ดู คพ. 110]2
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หล�ยปีต่อม� วันที่ 6 เมษ�ยน ค.ศ. 1892 ประธ�นลอเรนโซ สโนว์ยืนต่อหน้� 

ที่ชุมนุมอีกแห่งหนึ่ง คร�วนี้ยืนอยู่หน้�พระวิห�รซอลท์เลคที่ใกล้จะแล้วเสร็จ  

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยร�ว 40,000 คนเบียดกันอยู่ในเทมเปิลสแควร์ซึ่งมีรั้วรอบ 

ขอบชิด อีกประม�ณ 10,000 คน “อยู่ชั้นบนสุดของบ�้นและสถ�นที่ข้�งเคียงซึ่ง 

พวกเข�มองเห็นได้”3 ฝูงชนม�ร่วมพิธีว�งศิล�ยอดบนยอดแหลมสูงสุดของพระ 

วิห�ร ช่วงส�ยของวันนั้นมีก�รว�งรูปปั้นเทพโมโรไนบนศิล�ยอด โดยก�รมอบ 

หม�ยจ�กฝ�่ยประธ�นสูงสุด ประธ�นสโนว์ซึ่งเป็นประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบ 

สองเวล�น้ันต้องนำ�วิสุทธิชนโห่ร้องโฮซันน� เม่ือท่�นอธิบ�ยก�รโห่ร้องโฮซันน� 

ให้ฝูงชนทร�บ ท่�นได้พูดถึงคว�มรักและคว�มกระตือรือร้นที่ท�่นมีต่อง�นพระ 

วิห�รด้วย

“คำ�โห่ร้อง โฮซันน�!” ท่�นกล่�ว “ที่เปล่งออกม�เมื่อว�งศิล�ยอดวันนี้หรือ 

หลังจ�กนี้ ประธ�นโจเซฟ สมิธเป็นผู้เริ่มนำ�ม�ใช้ที่พระวิห�รเคิร์ทแลนด์ และ 

ใช้ในก�รชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นซึ่งเดช�นุภ�พของพระผู้เป็นเจ้�แสดงให้ประจักษ์ 

และนิมิตของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ปร�กฏต่อส�ยต�พี่น้อง นี่เป็นระเบียบที่ไม ่

ธรรมด� แต่เป็น—และเร�ประสงค์จะให้เข�้ใจแจ่มแจ้ง—ก�รโห่ร้องอันศักดิ์สิทธิ์ 

ใช้เฉพ�ะโอก�สพิเศษยิ่งเช่นโอก�สตรงหน้�เร�ขณะนี้ เร�ประสงค์จะให้เข้�ใจ 

แจ่มแจ้งเช่นกันว่�เร�ต้องก�รให้พี่น้องช�ยหญิงไม่เพียงพูดออกม�เท่�นั้น แต่ให้ 

ใจพวกเข�เปี่ยมด้วยคว�มขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้�แห่งสวรรค์ผู้ทรงทำ�ให้ง�น 

อันทรงอ�นุภ�พและพิเศษนี้บรรลุผลสำ�เร็จผ่�นสิทธิ์เสรีของเร� วันนี้เมื่อส�ม 

สิบเก้�ปีก่อนมีก�รว�งฐ�นหิน—ศิล�มุมเอก—ของพระวิห�รแห่งน้ี ขณะใคร่ครวญ 

และตรึกตรองพรอันแสนวิเศษที่พระผู้เป็นเจ�้ประท�นแก่เร� ผู้คนของพระองค์  

ในช่วงปีเหล่�นี้ที่ผ่�นม�นับแต่นั้น เร�ประสงค์ให้วิสุทธิชนรู้สึกเมื่อพวกเข� 

ประก�ศก�รโห่ร้องดังกล่�วว่�ม�จ�กใจพวกเข� ขอให้ใจท่�นเป่ียมด้วยคว�มขอบ 

พระทัย” ท่�นส�ธิตก�รโห่ร้องโฮซันน�และกล่�วต่อจ�กนั้นว่� “บัดนี้เมื่อเร�ไป 

อยู่ต่อหน้�พระวิห�ร และโห่ร้องออกไป เร�ต้องก�รให้ช�ยทุกคนและหญิงทุกคน 

เปล่งคำ�พูดเหล่�นี้ออกไปจนสุดเสียง เพื่อให้ทุกหลังค�เรือนในเมืองนี้สั่นไหว  

ผู้คนในทุกส่วนของเมืองนี้ได้ยิน และอ�จจะดังไปถึงโลกนิรันดร์”4

ร�ยง�นต่อไปนี้เกี่ยวกับพิธีว�งศิล�ยอดแสดงให้เห็นถึงคว�มค�รวะและคว�ม

ตื่นเต้นของวิสุทธิชนในช่วงเหตุก�รณ์นั้น

“พอถึงเวล�เที่ยง ประธ�นวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ก�้วขึ้นม�อยู่ข้�งหน�้ยกพื้น เพื่อ 

บทที ่ 10
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ให้ฝูงชนที่ม�ชุมนุมกันมองเห็นเต็มต� คว�มเงียบอันน่�เกรงข�มแผ่คลุมท่�ม 

กล�งพวกเข� คว�มรู้สึกตื่นเต้นทำ�ให้หัวใจของผู้คนเต้นระรัวขณะที่ท�่นพูดว่�

“‘โปรดฟังท�งนี้ ท่�นเชื้อส�ยแห่งอิสร�เอลทั้งหล�ย และท่�นประช�ช�ติทั้ง 

หล�ยของแผ่นดินโลก! เวล�นี้เร�จะว�งศิล�ก้อนบนสุดของพระวิห�รของพระผู้ 

เป็นเจ้�ของเร� ร�กฐ�นซึ่งบริคัม ยังก์ศ�สด�พย�กรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยว�ง

และอุทิศไว้’

“จ�กนั้นประธ�นวูดดรัฟ์จึงกดปุ่มไฟฟ้� ศิล�ยอดของพระวิห�รเลื่อนเข้�ม� 

อยู่ในตำ�แหน่งอย่�งร�บรื่น ภ�พเหตุก�รณ์ต่อจ�กนั้นไม่มีคำ�พูดใดพรรณน�ได้ 

ประธ�นอัครส�วกสิบสองที่น�่เค�รพนับถือ อัครส�วกลอเรนโซ สโนว์ออกม�

ข�้งหน้�และนำ�วิสุทธิชนสี่หมื่นคนโห่ร้องพร้อมกันว่�

“‘โฮซันน�! โฮซันน�! โฮซันน�! แด่พระผู้เป็นเจ้�และพระเมษโปดก เอเมน  

เอเมน และเอเมน!

“‘โฮซันน�! โฮซันน�! โฮซันน�! แด่พระผู้เป็นเจ้�และพระเมษโปดก เอเมน  

เอเมน และเอเมน!

“‘โฮซันน�! โฮซันน�! โฮซันน�! แด่พระผู้เป็นเจ้�และพระเมษโปดก เอเมน  

เอเมน และเอเมน!

“ก�รโห่ร้องแต่ละครั้งต�มด้วยก�รโบกผ้�เช็ดหน้� . . .  หล�ยพันคนน้ำ�ต�คลอ 

ด้วยปีติเต็มเป่ียม ดูเหมือนแผ่นดินจะส่ันสะเทือนด้วยคว�มดังของเสียงซ่ึงกึกก้อง 

ทั่วขุนเข� ไม่มีภ�พเหตุก�รณ์ใดบันทึกไว้ในประวัติศ�สตร์ว่�น่�ตื่นต�ตื่นใจและ 

ยิ่งใหญ่กว่�พิธีว�งศิล�ยอดของพระวิห�รครั้งนี้ เสียงโฮซันน�ยังไม่ทันหยุดคน 

กลุ่มใหญ่ที่ม�ชุมนุมกันก็เริ่มร้องเพลงสวดปลุกใจที่ไพเร�ะยิ่ง ‘พระวิญญ�ณ

พระเจ้�เหมือนดังไฟกำ�ลังลุกไหม้’ ”5

ประธ�นวูดรัฟฟ์อุทิศพระวิห�รซอลท์เลคอีกหน่ึงปีให้หลัง ในวันท่ี 6 เมษ�ยน  

ค.ศ. 1893 หลังจ�กวิสุทธิชนทำ�ง�นหนักม� 40 ปีกว�่จะแล้วเสร็จ ประธ�น 

ลอเรนโซ สโนว์ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นประธ�นคนแรกของพระวิห�รนั้น และ 

ท่�นทำ�ก�รเรียกนี้อย่�งสมบูรณ์จนท่�นเป็นประธ�นศ�สนจักรในเดือนกันย�ยน 

ค.ศ. 1898 ภ�พของประธ�นสโนว์แขวนอยู่ในพระวิห�รซอลท์เลคเวล�นี้เพื่อ 

ระลึกถึงก�รอุทิศตนของท�่นต่อสิ่งที่ท�่นเรียกว่� “ง�นยิ่งใหญ่ที่เร�กำ�ลังทำ�ให ้

สำ�เร็จ” ในพระนิเวศน์ของพระเจ�้6 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน�้ 144)]

บทที ่ 10
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คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

ในพระวิหารเราเรียนรู้เกี่ยวกับพรอันน่าอัศจรรย์ 

ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้คนซื่อสัตย์

โอก�สที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงแสดงให้เร�เห็นนับว่�น่�พิศวงและสำ�คัญยิ่ง 

จินตน�ก�รไม่อ�จเป็นมโนภ�พได้ จงเข�้ม�ในพระวิห�รและเร�จะแสดงให้ท�่น 

เห็น ข้�พเจ้�สันนิษฐ�นว่�หล�ยท่�นเคยอยู่ที่นั่นแล้ว และเคยได้ยินเรื่องอัศจรรย์

ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงเตรียมไว้ให้คนที่รักพระองค์และยังคงซื่อสัตย์จนชีวิตจะ

ห�ไม่ . . .

. . . พระองค์ทรงเตรียมทุกอย่�งไว้ให้วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยที่พวกเข�อ�จ

ปร�รถน�หรือจินตน�ก�รได้เพื่อให้พวกเข�เกิดคว�มสุขสมบูรณ์ตลอดนิรันดร

อันกว�้งใหญ่ไพศ�ล7 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 144]

โดยผ่านศาสนพิธีพระวิหารเราสร้างสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ 

ที่สามารถทำาให้ครอบครัวผูกพันกันเพื่อกาลเวลาและนิรันดร

ลองนึกถึงสัญญ�ที่ทำ�ไว้กับท่�นในพิธีที่สวยง�มและน่�ชื่นชมยินดีซึ่งใช้ใน 

พันธสัญญ�ก�รแต่งง�นในพระวิห�ร เมื่อวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยสองคนเป็นหนึ่ง 

เดียวกันในก�รแต่งง�น สัญญ�ที่ทำ�ไว้กับพวกเข�เกี่ยวกับลูกหล�นจะมีผลจ�ก 

นิรันดรถึงนิรันดร8

เร�ได้รับปัญญ�และคว�มรู้เรื่องต่�งๆ ม�ม�กแล้วซึ่งทำ�ให้โลกประหล�ดใจ 

เมื่อเร�พูดถึง เร�เรียนรู้ในพระวิห�รว่�เร�ส�ม�รถสร้�งส�ยสัมพันธ์ซึ่งไม่สิ้นสุด 

ที่คว�มต�ย แต่ส่งผลถึงนิรันดร ส�ยสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำ�ให้ครอบครัว 

ผูกพันกันเพื่อก�ลเวล�และนิรันดร9 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 144]

ในพระวิหารเราได้รับศาสนพิธีแห่งความสูงส่ง 

เพื่อประโยชน์ของผู้วายชนม์ในเครือญาติของเรา

บุตรธิด�ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้�จะมีโอก�สที่จำ�เป็นสำ�หรับคว�มสูงส่งและ 

รัศมีภ�พ . . .  มีเพียงวิธีเดียวที่เร�จะได้รับคว�มสูงส่งและรัศมีภ�พ เร�ต้องรับ 

บัพติศม�เพื่อก�รปลดบ�ปและรับก�รว�งมือเพื่อรับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ศ�สน- 

พิธีเหล่�นี้และอื่นๆ จำ�เป็นอย่�งแน่นอนสำ�หรับคว�มสูงส่งและรัศมีภ�พ ห�ก 
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บุคคลใดมีชีวิตเมื่อพระกิตติคุณยังเข�้ไปไม่ถึง เพื่อนๆ ของพวกเข�จะทำ�สิ่งเหล่� 

นี้ให้ เร�ม�ในโลกเวล�นี้เพื่อทำ�สิ่งเหล�่นี้—อย่�งน้อยก็เป็นเป้�หม�ยหลักอย่�ง 

หนึ่งในก�รม�ของเร� เร�ไม่ได้เน้นคว�มสำ�คัญของง�นนี้ม�กพอ10

เร�มิได้ม�ในโลกนี้ด้วยคว�มบังเอิญ เร�ม�เพื่อจุดประสงค์พิเศษ และแน่นอน 

ว่�เร�ม�ในชีวิตน้ีผ่�นก�รเตรียมก�รบ�งอย่�งในอีกชีวิตหน่ึงท่ีเร�อยู่ ในพระวิห�ร 

เร�กำ�ลังทำ�ง�นใหญ่เกี่ยวกับเครือญ�ติของเร�ที่ล่วงลับไปแล้ว เร�เห็นปร�กฏ- 

ก�รณ์สำ�คัญคร้ังแล้วคร้ังเล่�ที่แสดงว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรงเห็นชอบกับง�นที่เร� 

ทำ�อยู่ในพระวิห�รของเร� แต่ละคนที่ทำ�ง�นแทนบรรพชนของพวกเข�ต�่งเคย 

ประสบปร�กฏก�รณ์พิเศษสุดม�แล้ว น่ีคือง�นย่ิงใหญ่ท่ีเร�กำ�ลังทำ�ให้สำ�เร็จ หล�ย 

พันคนได้รับบัพติศม�แทนผู้ว�ยชนม์ของพวกเข�ระหว่�งง�นของเร�ดำ�เนินต่อไป 

ในพระวิห�ร . . .

บัดนี้ ในพระวิห�รของเร� เร�อนุญ�ตให้หล�ยคนเข้�ม�หลังจ�กพวกเข�สืบ 

ห�บรรพชนแล้ว ไม่ว่�จะย้อนกลับไปไกลเพียงใด และรับบัพติศม�แทนบิด� ปู่ 

ต� และทวดที่ล่วงลับของพวกเข�เป็นต้น เท่�ที่พวกเข�จะสืบเชื้อส�ยได้ จ�กนั้น 

เร�อนุญ�ตให้พวกเข�ผนึกภรรย�กับส�มี ต�มส�ยบรรพชนทั้งหมด เท่�ที่พวก

เข�จะสืบได้ ลองพิจ�รณ�กรณีของช�ยหนุ่มผู้มีคุณธรรมซึ่งมีชีวิตก่อนลูกหล�น

มนุษย์จะรู้จักพระกิตติคุณ . . .  เข�แต่งง�นกับภรรย� เลี้ยงดูครอบครัว แต่ไม่เคย 

มีโอก�สได้รับพระกิตติคุณ เช่นท่�นและข้�พเจ้�มี อย่�งไรก็ดี เข�สอนครอบครัว 

ให้รู้หลักศีลธรรม เข�รักและเมตต�ภรรย�กับบุตรธิด� เข�จะทำ�อะไรได้อีก เข� 

ไม่ควรถูกกล�่วโทษเพร�ะไม่ได้รับพระกิตติคุณ เพร�ะไม่มีพระกิตติคุณให้รับ เข� 

ไม่ควรสูญเสียภรรย�เพร�ะเม่ือเข�แต่งง�นกับเธอเข�ไม่ส�ม�รถเข้�พระวิห�ร 

และผนึกเธอกับเข�เพื่อก�ลเวล�และนิรันดร เข�กระทำ�ต�มคว�มรู้ซึ่งดีที่สุดที่

เข�มี เธอแต่งง�นกับเข�เพื่อก�ลเวล�ต�มธรรมเนียมของประเทศ เร�เค�รพก�ร

แต่งง�นต�มพิธีก�รท�งกฎหม�ยของประเทศนั้น . . .  เร�ผนึกบุตรธิด�กับบิด�

ม�รด� และผนึกภรรย�กับส�มี ต�มเชื้อส�ยทั้งหมด 

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่� “เร�บอกคว�มจริงแก่ท่�นทั้งหล�ยว่�  

เวล�ที่กำ�หนดนั้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่ต�ยแล้วจะได้ยิน 

พระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ�้” และพระองค์ตรัสต่อจ�กน้ันด้วยถ้อยคำ� 

อันน่�ท่ึงน้ี “และบรรด�ผู้ท่ีได้ยินจะมีชีวิต” [ยอห์น 5:25] ข้�พเจ้�เช่ือว่�มีคนน้อย 

ม�กที่จะไม่ได้รับคว�มจริง พวกเข�จะได้ยินสุรเสียงพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้� 
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บิด�ม�รด�ส�ม�รถช่วยบุตรธิด�เตรียมรับคำ�เชื้อเชิญให้เข้�ม�ในพระวิห�ร
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พวกเข�จะได้ยินเสียงฐ�นะปุโรหิตของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้� และพวกเข� 

จะได้รับคว�มจริงและมีชีวิต พี่น้องเหล่�นี้ที่กำ�ลังทำ�ง�นอย่�งขยันขันแข็งใน

พระวิห�รจะได้รับเกียรติของก�รเป็นผู้ช่วยให้รอดของวงศ์ตระกูลและมิตรสห�ย 

ที่พวกเข�ปฏิบัติศ�สนพิธีเหล�่นี้ให้12 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน้� 145)]

เราควรขวนขวายทำางานพระวิหารและประวัติครอบครัว 

แม้จะเรียกร้องการเสียสละในส่วนของเรา

บัดนี้ นี่ควรเป็นเป้�หม�ยในคว�มคิดของช�ยหญิงทุกคนคือพวกเข�จะเข้�ม� 

ในพระวิห�รของเร�และทำ�ง�นนี้ นี่เป็นง�นใหญ่ อีกทั้งเป็นง�นสำ�คัญด้วย เมื่อ 

เร�กลับไปในชีวิตหน้�และพบมิตรสห�ยที่ล่วงลับของเร�อยู่ที่นั่น ถ้�เร�ไม่ได ้

ทำ�ง�นที่จำ�เป็นสำ�หรับคว�มสูงส่งและรัศมีภ�พของพวกเข� เร�จะรู้สึกไม่มี

คว�มสุขเลยและจะเป็นก�รพบกันที่ไม่น่�ยินดี

เร�ไม่ควรรอให้โอก�สเหม�ะและน่�พอใจทุกครั้ง แต่เร�ควรขวนขว�ย แม้

ต้องเสียสละบ้�งในส่วนของเร� เพ่ือให้ตัวเร�อยู่ในสภ�พท่ีจะทำ�ง�นน้ีได้ . . .  เร� 

ปร�รถน�เป็นอย�่งยิ่งว�่พี่น้องทั้งหล�ยจะไม่ละเลยง�นสำ�คัญนี้ ท่�นรู้หรือไม่ว�่ 

อะไรจะเป็นง�นหลักในช่วงหนึ่งพันปีของก�รพักผ่อน [มิลเลเนียม] ง�นนั้นคือ 

ง�นท่ีเร�กำ�ลังพย�ย�มขอร้องวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยให้ทำ�ในเวล�ปัจจุบัน พระวิห�ร 

จะสร้�งขึ้นทั่วแผ่นดินนี้ พี่น้องทั้งหล�ยจะเข้�ไปในนั้น และอ�จจะทำ�ง�นทั้งวัน 

ทั้งคืนเพื่อเร่งง�นและทำ�ง�นที่จำ�เป็นให้สำ�เร็จลุล่วงก่อนพระบุตรแห่งพระมห� 

บุรุษจะทรงส่งมอบอ�ณ�จักรของพระองค์ให้พระบิด� ง�นน้ีต้องสำ�เร็จลุล่วงก่อน 

พระบุตรแห่งพระมห�บุรุษจะม�รับอ�ณ�จักรของพระองค์เพื่อส่งมอบให้พระ

บิด�ของพระองค์13 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ในหน้� 145]

เมื่อเราเข้าพระวิหารด้วยใจบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงอวยพรเรา 

ตามที่พระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำาหรับเรา

เร�รู้สึกเมื่อเร�เข้�ไปในพระวิห�รเหล่�นี้ว่�เร�ได้รับพระวิญญ�ณของพระเจ้� 

โดยสมบูรณ์ม�กกว่�ที่ใด พระวิห�รเป็นอ�ค�รของพระเจ้� และง�นสำ�คัญที่สุด

ของพระองค์ดำ�เนินอยู่ในกำ�แพงพระวิห�ร . . .

. . . ข้�พเจ้�เชื่อว่�เมื่อผู้คนเข�้ไปในพระวิห�รเหล่�นี้ พวกเข� [ออกม�] ด้วย 
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คว�มรู้สึกดีขึ้นและด้วยคว�มตั้งใจแน่วแน่ว่�จะทำ�ให้ดีขึ้นกว่�เดิม นั่นคือคว�ม 

รู้สึกที่เร�ต้องก�รให้วิสุทธิชนมี . . .

. . . จงซื่อสัตย์ พี่น้องทั้งหล�ย และม�นะบ�กบั่น จงม�พระวิห�รและทำ�ง�น

ของท่�นที่นั่น ท่�นจะชื่นบ�นและพร้อมต่อต�้นคว�มไม่น่�อภิรมย์ของโลกนี้ได้

ม�กขึ้น14

คนที่ [เข้�] พระวิห�รด้วยใจบริสุทธิ์และวิญญ�ณที่ชอกช้ำ� [จะ] ไม่ออกม� 

โดยไม่ได้รับพรพิเศษบ�งอย�่ง แม้ในบ�งกรณี หรือหล�ยกรณี อ�จต�่งจ�กที่บ�ง 

คนค�ดหวัง . . .  วิสุทธิชนบ�งคนอ�จจะกำ�ลังมองห�ก�รปร�กฏของเหล่�เทพ

ผู้ปฏิบัติ . . . หรือค�ดว่�จะเห็นพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้� ก�รแสดงให้ประจักษ์

เช่นนั้นอ�จไม่เกิดประโยชน์ต่อท่�น พระเจ�้ทรงทร�บว่�อะไรดีท่ีสุดสำ�หรับทุก 

คน และจะทรงปรับของประท�นของพระองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนที่ได ้

รับ วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ทุกคนที่เข้�พระนิเวศน์นั้นอ�จค�ดหวังได้ว่�จะได้รับพร 

ซึ่งจะให้คว�มพอใจอย�่งม�กแก่ผู้รับ ก่อนคนที่เข้�พระวิห�รจะ [ออกม�] บ�ง

อย่�ง [จะ] เกิดขึ้นในใจและคว�มเข้�ใจของเข�ซึ่ง [จะ] เป็นประโยชน์ต่อพวกเข�

ในชีวิตอน�คต ในฐ�นะวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยที่แท้จริง พวกเข�มีสิทธิ์รับสิ่งนี้15 [ดู

ข้อเสนอแนะ 6 ในหน้� 145]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. อ่�นเรื่องร�วเกี่ยวกับพิธีว�งศิล�ยอดสำ�หรับพระวิห�รซอลท์เลค (หน�้ 

137–139) ถ�้ท่�นเคยเข�้ร่วมก�รอุทิศพระวิห�ร ลองนึกดูว่�เวล�นั้นท่�น

รู้สึกอย่�งไร เมื่อเร�ร่วมโห่ร้องโฮซันน� เร�กำ�ลังแสดงอะไรต่อพระเจ�้

2. ทบทวนคำ�เชื้อเชิญของประธ�นสโนว์ให้ “เข้�ม�ในพระวิห�ร” (หน้� 140) 

พิจ�รณ�ว่�ท่�นจะยอมรับคำ�เชื้อเชิญน้ีอย่�งไรและจะให้คำ�เช้ือเชิญนี้กับ

สม�ชิกครอบครัวและเพื่อนๆ อย�่งไร

3. ขณะที่ท่�นศึกษ�หัวข้อที่สองในหน�้ 140 ให้ไตร่ตรองพรที่จะได้รับผ�่น

ก�รรับศ�สนพิธีพระวิห�รและก�รทำ�พันธสัญญ�พระวิห�ร พรเหล่�นี้มี

อิทธิพลอย่�งไรต่อท�่นและครอบครัว
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4. อ่�นหัวข้อที่เริ่มต้นด้�นล่�งสุดของหน�้ 140 เร�ทำ�หน้�ที่เป็น “ผู้ช่วยให้

รอดของวงศ์ตระกูลและมิตรสห�ย [ของเร�]” ในด้�นใดเมื่อเร�ทำ�ง�นนี้ 

ศ�สนจักรจัดเตรียมแหล่งช่วยอะไรให้เร�บ้�ง

5. เร�ส�ม�รถทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อให้คว�มเอ�ใจใส่และเวล�แก่ง�นพระวิห�ร 

และประวัติครอบครัวต�มที่สมควรได้รับ (ทบทวนหัวข้อที่เริ่มจ�กบนสุด

ของหน�้ 143)

6. พรส่วนตัวและพรฝ่�ยวิญญ�ณอะไรบ้�งที่เร�จะได้รับเมื่อเร�มีส่วนร่วมใน

ง�นพระวิห�ร (ดูตัวอย�่งในหน้� 143–144)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: คพ. 97:15–17; 109:1–23; 128:15–18; 132:19; 

138:57–59

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “ท�่นจะช่วยให้คนที่ท่�นสอนรู้สึกเช่ือมั่นในคว�ม

ส�ม�รถที่จะมีส่วนร่วมในก�รสนทน�ม�กขึ้นได้ถ้�ท่�นตอบสนองต่อคว�มคิด

เห็นที่จริงใจทุกข้อในท�งบวก ตัวอย่�งเช่น ท่�นอ�จพูดว่� ‘ขอบคุณครับสำ�หรับ

คำ�ตอบของคุณ นั่นเป็นคว�มคิดเห็นที่น่�คิดม�ก’ . . .  หรือ ‘ นั่นเป็นตัวอย่�งที่

ดี’ หรือ ‘ผมขอบคุณสำ�หรับทุกสิ่งที่คุณพูดวันนี้’ ” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�

ก�รสอน หน้� 64)
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ในสวนเกทเสมนีพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว�่ “อย่�ให้เป็นไปต�มใจข�้พระองค์  
แต่ให้เป็นไปต�มพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูก� 22:42)
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บทที่ 11

“เรามิได้มุ่งที่จะทำาตามใจของเราเอง  
แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์”

“เร�ควรทำ�ให้คว�มประสงค์ของเร�ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ 

ของพระบิด� และรู้สึกต้องก�รจะพูดว�่อะไรคือพระประสงค์ 

ของพระบิด�ผู้ซึ่งเร�อยู่ในโลกนี้เพื่อรับใช้พระองค์  

ต่อจ�กนั้นก�รกระทำ�ทุกอย่�งที่เร�ทำ�จะเป็นคว�มสำ�เร็จ”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

วันที่ 31 มีน�คม ค.ศ. 1899 ประธ�นลอเรนโซ สโนว์เดินท�งไปวิทย�ลัยบริคัม  

ยังก์ (ปัจจุบันคือมห�วิทย�ลัยบริคัม ยังก์) ที่ซึ่งวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยกลุ่มใหญ่ 

ม�ชุมนุมกันเพื่อรำ�ลึกถึงวันเกิดปีที่ 85 ของท่�น ตอนเช�้ท่�นกล่�วปร�ศรัยให้

ข้อคิดท�งวิญญ�ณกับผู้ช�ยในที่ประชุม พร้อมกันนี้สตรีก็มีก�รประชุมคล้�ยกัน 

ดำ�เนินก�รประชุมโดยเหล่�ภรรย�ของสม�ชิกในฝ่�ยประธ�นสูงสุดและโควรัม

อัครส�วกสิบสอง ตอนบ�่ยทุกคนประชุมรวมกัน

ส่วนหนึ่งของก�รประชุมตอนบ่�ย เด็ก 23 คน “เดินแถวขึ้นไปบนยกพื้น หัน 

หน�้เข้�ห�ประธ�นสโนว์ และร้องเพลงสองเพลง  . . .   ต่อจ�กนั้นเด็กแต่ละคน 

มอบช่อดอกไม้ให้ท�่นประธ�น” ประธ�นสโนว์ขอบคุณเด็กๆ และกล�่วอวยพร 

พวกเข� หลังจ�กน้ันนักศึกษ�วิทย�ลัยบริคัม ยังก์แปดคนข้ึนม�บนยกพ้ืนทีละคน 

แต่ละคนเป็นตัวแทนองค์กรในสถ�นศึกษ�ข้ึนม�กล่�วสรรเสริญศ�สด�พย�กรณ์ 

ของพวกเข�ซึ่งเตรียมม�อย่�งดี ประธ�นสโนว์ตอบรับถ้อยคำ�แห่งคว�มรักและ 

คว�มชื่นชมของพวกเข�ดังนี้

“พี่น้องทั้งหล�ย ข�้พเจ้�ไม่ทร�บจะพูดอะไรเกี่ยวกับทั้งหมดนี้ ข้�พเจ้�อย�ก 

กลับไปใคร่ครวญเรื่องนี้ที่บ�้น แต่คิดว่�ท่�นคงอย�กฟังข้�พเจ้�พูดสักเล็กน้อย 

และคิดว่�ข้�พเจ้�ควรพูดอะไรบ้�ง แต่ข้�พเจ้�ไม่ทร�บว่�จะพูดอะไรจริงๆ อย่�งไร 

ก็ดี มีเรื่องหนึ่ง ข�้พเจ�้เข�้ใจชัดเจนม�กว่�ท่�นไม่ได้ให้เกียรติน้ีแก่ข้�พเจ้�ใน
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ฐ�นะลอเรนโซ สโนว์ แต่เพร�ะอุดมก�รณ์ที่ข�้พเจ้�เป็นตัวแทนอันเกี่ยวเนื่อง

กับพี่น้องของข�้พเจ�้ ที่ปรึกษ�ของข�้พเจ้�และสม�ชิกโควรัมอัครส�วกสิบสอง 

. . .  ข้�พเจ้�จึงรู้สึกว�่อะไรก็ต�มที่ข้�พเจ้�ทำ�สำ�เร็จ ไม่ใช่เพร�ะลอเรนโซ สโนว์ 

และเหตุก�รณ์ท่ีนำ�ข้�พเจ้�ม�สู่ตำ�แหน่งประธ�นศ�สนจักร—ไม่ใช่เพร�ะลอเรนโซ 

สโนว์ แต่พระเจ้�ทรงทำ�ให้เกิดขึ้น เมื่อพระเยซูประทับบนแผ่นดินโลกพระองค์ 

ตรัสถ้อยคำ�อันน่�ทึ่งนี้ ข้�พเจ�้นึกถึงถ้อยคำ�นั้นและอยู่ตรงหน�้ข้�พเจ้�เสมอใน 

ก�รทำ�ง�นท้ังหมดของข้�พเจ้� ‘เร�จะทำ�ส่ิงใดต�มอำ�เภอใจไม่ได้ เร�ได้ยินอย่�งไร 

เร�ก็พิพ�กษ�อย่�งน้ัน และก�รพิพ�กษ�ของเร�ก็ยุติธรรม’ บัดน้ี เหตุใดพระองค์ 

ตรัสว่�ก�รพิพ�กษ�ของพระองค์ยุติธรรม พระองค์ตรัสว่�เพร�ะ ‘เร�มิได้มุ่งท่ีจะ 

ทำ�ต�มใจของเร�เอง แต่ต�มพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เร�ม�’ [ดู ยอห์น 

5:30] นั่นคือหลักธรรม พี่น้องทั้งหล�ย หลักธรรมที่ข�้พเจ้�พย�ย�มปฏิบัติต�ม 

นับตั้งแต่เปิดเผยต่อข้�พเจ้�ว่�พระบิด�ของข้�พเจ้�ในสวรรค์และพระบิด�ของ 

ท่�นในสวรรค์ดำ�รงอยู่จริง ข้�พเจ้�พย�ย�มทำ�ต�มพระประสงค์ของพระองค์ . . .

“พระเจ้�คือผู้ที่ท�่นให้เกียรติเมื่อท�่นให้เกียรติข้�พเจ้� ที่ปรึกษ�ของข�้พเจ้�  

และโควรัมอัครส�วกสิบสอง เร�ค้นพบตั้งแต่น�นม�แล้วว่� เร�ทุกคน ตัวเร�ไม่ 

อ�จทำ�อะไรได้เลย คว�มสำ�เร็จติดต�มคว�มพย�ย�มของเร�ตร�บเท่�ท่ีเร�ทำ�ต�ม

หลักธรรมนั้นซึ่งพระเยซูทรงทำ�ต�มเมื่อครั้งพระองค์ประทับในโลก และจะเป็น

เช่นนั้นกับท่�นด้วย”1

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เมื่อเราแสวงหาพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  

เท่ากับเราเดินตามวิถีซึ่งจะไม่มีความล้มเหลว

มีวิถีให้ช�ยหญิงดำ�เนินต�มซึ่งจะไม่มีคว�มล้มเหลวในวิถีนั้น ไม่ว่�จะเกิด 

คว�มผิดหวังเรื่องใดหรือคว�มล้มเหลวเพียงผิวเผินเรื่องใดเกิดต�มม� ในคว�ม 

เป็นจริงแล้วปกติจะไม่มีคว�มล้มเหลว . . .  มีหล�ยครั้งที่ดูประหนึ่งเร�กำ�ลังก้�ว 

ถอยหลัง อย่�งน้อยก็คนที่ไม่รู้แน่ชัดเกี่ยวกับพระดำ�ริและพระประสงค์ของพระ 

ผู้เป็นเจ้� ศ�สนจักรผ�่นประสบก�รณ์แปลกๆ ม�ม�กม�ย และคนของเร�เสีย 

สละอย่�งใหญ่หลวง . . .  แต่เร�ก้�วหน้�ผ่�นก�รเสียสละเหล่�น้ี และไม่เคยมีคว�ม 

ล้มเหลวในบรรด�พวกเร� เหตุใดจึงไม่มีคว�มล้มเหลว เพร�ะคนทั้งหมดของ

บทที ่ 11



149

เร�มีใจแน่วแน่ต่อหลักธรรมแท้จริงของชีวิต และปฏิบัติหน�้ที่ของตน . . .  คน 

ของเร�โดยทั่วไปมีพระวิญญ�ณของพระเจ้�และทำ�ต�ม ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคว�ม 

ล้มเหลว แต่ละคนจะเป็นเช่นนั้น มีวิถีให้ทุกคนเดินต�มซึ่งวิถีน้ันจะไม่มีคว�ม

ล้มเหลว ประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องฝ�่ยโลกเช่นเดียวกับเรื่องฝ่�ยวิญญ�ณ พระเจ้�

ประท�นคำ�สำ�คัญแก่เร�ในข้อเหล่�นี้ที่ข้�พเจ้�อ่�นจ�กพระคัมภีร์หลักคำ�สอน

และพันธสัญญ�

“ห�กดวงต�ของเจ�้เห็นแก่รัศมีภ�พของเร�อย่�งเดียว, ทั่วร่�งของเจ�้จะเต็ม 

ไปด้วยแสงสว่�ง, และจะไม่มีคว�มมืดในเจ้�; และร่�งนั้นซึ่งเต็มไปด้วยแสงสว่�ง 

เข้�ใจสิ่งทั้งปวง. ฉะนั้น, จงชำ�ระตนเองให้บริสุทธิ์เพื่อให้คว�มคิดของเจ้�เห็นแก่

พระผู้เป็นเจ้�อย�่งเดียว” [คพ. 88:67–68]

นั่นคือกุญแจซึ่งจะทำ�ให้คนๆ หนึ่งประสบคว�มสำ�เร็จทุกครั้งไป เป�โลกล่�ว

ดังนี้

“ข้�พเจ้�กำ�ลังบ�กบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับร�งวัลซ่ึงในพระเยซูคริสต์

พระเจ้�ได้ทรงเรียกจ�กเบื้องบนให้เร�ไปรับ” [ฟีลิปปี 3:14] 

เป้�หม�ยใหญ่ที่ [วิสุทธิชน] ยุคสุดท้�ยทุกคนควรมีอยู่ตรงหน้�เข�เสมอ  

ร�งวัลนั้นคืออะไร . . .  “ทุกสิ่งที่พระบิด�ของเร�มีย่อมจะประท�นแก่เข�” [คพ. 

84:38]

ครั้งหนึ่งพระผู้ช่วยให้รอดตรัสถ้อยคำ�ที่พิเศษยิ่ง อยู่ในบทที่ 5 ของยอห์น ดังนี้

“เร�จะทำ�สิ่งใดต�มอำ�เภอใจไม่ได้” [ยอห์น 5:30]

นับว�่ประหล�ดม�กที่พระผู้เป็นเจ�้ผู้ทรงรังสรรค์โลกต�่งๆ ผู้เสด็จลงม�ที่นี่ 

ห่อหุ้มด้วยพระมังสะ ทรงทำ�ป�ฏิห�ริย์ยิ่งใหญ่ และทรงพลีพระชนม์ชีพบน 

เข�คัลว�รีเพื่อคว�มรอดของครอบครัวมนุษย์—พระองค์ตรัสว�่ “เร�จะทำ�สิ่งใด

ต�มอำ�เภอใจไม่ได้” และพระองค์ตรัสต่อไปว�่ 

“เร�ได้ยินอย่�งไรเร�ก็พิพ�กษ�อย�่งนั้น และก�รพิพ�กษ�ของเร�ก็ยุติธรรม  

เพร�ะเร�มิได้มุ่งท่ีจะทำ�ต�มใจของเร�เอง แต่ต�มพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรง 

ใช้เร�ม�” [ยอห์น 5:30]

นี่คือพระดำ�รัสที่วิเศษยิ่ง และมีม�กม�ยในนั้น บัดนี้ สิ่งที่เร�ต้องก�รคือให้

บทที ่ 11
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เจตน�รมณ์นั้นอยู่ในก�รกระทำ�ทุกอย่�งของชีวิตเร�ในภ�ระหน้�ที่ทุกอย่�งของ 

เร� ไม่ว่�ฝ่�ยโลกหรือฝ�่ยวิญญ�ณ และไม่นึกถึงตนเอง เร�ควรพย�ย�มให้แน่ใจ 

ว�่เร�จะใช้เงินและข้อมูลที่พระผู้เป็นเจ้�ประท�นแก่เร�อย่�งไร คำ�ตอบนั้นเรียบ 

ง่�ย—เพื่อรัศมีภ�พของพระผู้เป็นเจ�้ ดวงต�ของเร�ควรเห็นแก่รัศมีภ�พของพระ 

ผู้เป็นเจ�้อย�่งเดียว เร�จ�กชีวิตอื่น [ม�] ในชีวิตนี้ก็เพื่อสิ่งนี้ เร�ควรหม�ยมั่นส่ง 

เสริมประโยชน์ของพระผู้เป็นเจ้�สูงสุด และรู้สึกดังที่พระเยซูทรงรู้สึกว�่ “เร�จะ

ทำ�สิ่งใดต�มอำ�เภอใจไม่ได้” เนื่องด้วยเร�กระทำ�วันนี้และพรุ่งนี้ สัปด�ห์นี้และ

สัปด�ห์หน้� เพื่อประโยชน์ของพระผู้เป็นเจ�้ และให้ดวงต�ของเร�เห็นแก่รัศมี

ภ�พของพระองค์อย�่งเดียว คว�มล้มเหลวจึงเกิดขึ้นไม่ได้2 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ใน

หน�้ 155]

เมื่อเราเชื่อฟังพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ย่อมประทานพลัง

ความสามารถให้เราประสบความสำาเร็จในงานของพระองค์

ตัวเร�ไม่ส�ม�รถทำ�สิ่งใดได้ ดังพระเยซูตรัส “เร�บอกคว�มจริงแก่ท�่นทั้ง 

หล�ยว่� พระบุตรจะกระทำ�สิ่งใดต�มใจไม่ได้ นอกจ�กที่ได้เห็นพระบิด�ทรง 

กระทำ� เพร�ะสิ่งใดที่พระบิด�ทรงกระทำ� สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำ�ด้วย”  

[ยอห์น 5:19] พระองค์เสด็จม�ในชีวิตนี้เพื่อทำ�ต�มพระประสงค์ของพระบิด� 

ไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์ คว�มปร�รถน�และคว�มตั้งใจของเร�ควรเป็น

เช่นเดียวกัน เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกร้องคว�มพย�ย�มอย่�งเต็มที่ในส่วนของเร�  

เร�ควรทำ�ให้คว�มประสงค์ของเร�ข้ึนอยู่กับพระประสงค์ของพระบิด� และรู้สึก 

ต้องก�รจะพูดว่� อะไรคือพระประสงค์ของพระบิด�เล่� ผู้ที่เร�อยู่ในโลกนี้เพื่อ

รับใช้พระองค์ ต่อจ�กนั้นก�รกระทำ�ทุกอย�่งที่เร�ทำ�จะเป็นคว�มสำ�เร็จ เร�อ�จ

ไม่เห็นคว�มสำ�เร็จวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่จะสำ�เร็จแน่นอน3

“ฝ่�ยโมเสสจึงทูลพระเจ�้ว่� ข้�พระองค์เป็นผู้ใดเล่�จึงจะไปเฝ�้ฟ�โรห์และนำ�

คนอิสร�เอลออกจ�กอียิปต์” [ดู อพยพ 3:11] . . .

“แต่โมเสสทูลพระเจ�้ว่� ข�้แต่พระเจ�้ ข�้พระองค์มิใช่คนช�่งพูด ทั้งในก�ล

ก่อน และตั้งแต่เวล�ที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ ข�้พระองค์เป็นคน

พูดไม่คล่องแคล่ว” [ดู อพยพ 4:10] . . .

เร�เห็นในข้อคว�มเหล่�นี้ที่ข้�พเจ้�อ่�นว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรงขอให้โมเสส
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ทำ�ง�นอย่�งหนึ่งให้สำ�เร็จ โมเสสรู้สึกว�่ตนไม่ส�ม�รถและไม่เหม�ะจะทำ�สิ่งที ่

เรียกร้องจ�กท่�น ง�นน้ันใหญ่หลวงเกินไป ลักษณะและคุณสมบัติของง�นลึกซ้ึง 

เกินไป ง�นดังกล่�วเรียกร้องสิ่งซึ่งโมเสสรู้สึกว่�ท่�นไม่มีอยู่ในพลังและคว�ม 

ส�ม�รถ ท�่นรู้สึกถึงคว�มอ่อนแอของตน ท�่นทูลขอพระผู้เป็นเจ้�ให้ทรงมอง

ห�คนอื่น . . .  ท�่นท้วงติงในคว�มรู้สึกของท่�น และทูลพระเจ้�ว่� ข้�พระองค์

เป็นใครที่พระองค์จะทรงส่งออกไปทำ�ง�นใหญ่นี้ให้สำ�เร็จ—เพร�ะเป็นไปไม่ได้ 

ที่ง�นนี้จะสำ�เร็จด้วยคว�มส�ม�รถเช่นข�้พระองค์ครอบครอง . . .

นี่คือคว�มรู้สึกและคว�มนึกคิดที่โมเสสครอบครอง ท�่นประสงค์จะทำ�ให้ 

พระผู้เป็นเจ้�ทรงรู้สึกและคิดแบบเดียวกัน เป็นเช่นนี้ม�ตั้งแต่ต้นคือเมื่อพระเจ�้ 

ทรงเรียกใช้แต่ละคน พวกเข�รู้สึกว�่ตนไม่ส�ม�รถทำ�ได้ และเป็นเช่นนี้เมื่อเหล่� 

เอ็ลเดอร์ได้รับเรียกให้ปร�ศรัยกับท�่น เป็นเช่นนี้กับเหล่�เอ็ลเดอร์ผู้ได้รับเรียกให้ 

ออกไปในบรรด�ประช�ช�ติของแผ่นดินโลกในฐ�นะผู้ประก�ศพระกิตติคุณ พวก 

เข�รู้สึกถึงคว�มไม่เหม�ะสมของตน พวกเข�รู้สึกถึงคว�มไม่ดีพอของตน . . .

บัดนี้ เมื่อเยเรมีย์ได้รับเรียก ท�่นรู้สึกเหมือนโมเสส ท่�นกล่�วว่�พระเจ้�ทรง

เรียกท�่นเป็นศ�สด�พย�กรณ์ ไม่เพียงของเชื้อส�ยแห่งอิสร�เอลเท่�นั้น แต่ของ

ประช�ช�ติทั้งหมดโดยรอบด้วย ท�่นเป็นเพียงเด็ก เฉกเช่นโจเซฟ สมิธ เมื่อพระ 

ผู้เป็นเจ้�ทรงปร�กฏต่อท่�นคร้ังแรก โจเซฟอ�ยุประม�ณ 14 ปีเท่�น้ัน—เป็นเพียง 

เด็ก—คนมีปัญญ�และคนมีก�รศึกษ�ของโลกไม่รู้จักท�่น—เยเรมีย์ก็เช่นกัน เมื่อ 

พระผู้เป็นเจ้�ทรงเรียกเข�คร้ังแรก—เข�กล่�วว่� “ข้�พระองค์เป็นเด็ก ข้�พระองค์ 

จะทำ�ง�นใหญ่นี้ที่พระองค์ทรงเรียกร้องจ�กมือข้�พระองค์ให้สำ�เร็จ จะปฏิบัต ิ

หน้�ท่ีรับผิดชอบท่ีพระองค์ทรงคิดจะว�งบนบ่�ข้�พระองค์ได้อย่�งไร” ท่�นให้ใจ 

และคว�มรู้สึกอยู่กับแนวคิดเรื่องก�รทำ�ง�นใหญ่นี้ แต่พระผู้เป็นเจ้�รับสั่ง . . . 

เพื่อปลอบโยนท่�นดังนี้ “เร�ได้รู้จักเจ้�ก่อนที่เร�ได้ก่อร่�งตัวเจ้�ที่ในครรภ์”  

พระองค์ตรัสว่�พระองค์ทรงรู้จักท�่นในโลกวิญญ�ณ [ก่อนเกิด] ว่�ท่�นจะทำ� 

สำ�เร็จในสิ่งที่พระเจ้�ทรงเรียกร้องจ�กมือท่�น “และก่อนที่เจ้�คลอดจ�กครรภ์ 

เร�ก็ได้กำ�หนดตัวเจ้�ไว้ เร�ได้แต่งตั้งเจ�้เป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรด�ประช�- 

ช�ติ” [ดู เยเรมีย์ 1:5–6] เยเรมีย์ออกไป และโดยผ�่นเดช�นุภ�พของพระผู้ทรง

มหิทธิฤทธิ์ ท่�นทำ�สำ�เร็จในสิ่งที่พระเจ�้ทรงเรียกร้องจ�กมือท่�น . . .

พระเจ้�ทรงทำ�ต่�งกันม�กจ�กที่มนุษย์ทำ� พระองค์ทรงทำ�ง�นต่�งออกไป  
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อัครส�วกเป�โลกล่�วเช่นนั้น ท่�นกล่�วว่� “พวกท่�นได้รับเรียก ไม่ใช่คนมี

ปัญญ�ที่ได้รับเลือก แต่พระเจ�้ทรงเรียกคนโง่เขล�เพื่อทำ�ให้คนที่มีปัญญ�จำ�นน” 

[ดู 1  โครินธ์ 1:25–27] และอัครส�วกซึ่งพระผู้เป็นเจ้�ทรงเรียก ซึ่งพระเยซูพระ

บุตรของพระผู้เป็นเจ้�ทรงเรียก และทรงว�งพระหัตถ์บนพวกเข�และทรงมอบ 

ฐ�นะปุโรหิตและสิทธิอำ�น�จให้เข�ทำ�ง�นของพระองค์จนลุล่วง พวกเข�ไม่มีก�ร 

ศึกษ� พวกเข�ไม่เข�้ใจวิทย�ศ�สตร์ พวกเข�ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงในยูเดีย— 

พวกเข�ย�กจนและไม่รู้หนังสือ มีก�รเรียกอันต่ำ�ต้อยในชีวิต . . .  อนึ่ง พระเจ�้ 

ทรงแตกต่�ง พระองค์ทรงทำ�ให้ก�รเรียกของพระองค์ต�่งจ�กก�รเรียกเหล่�นั้น

ของมนุษย์ ผู้คนมัก [สับสน] เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของพระผู้เป็นเจ้�ในก�ร

เรียกของเข� คนดีที่สุดของมนุษย์ คนฉล�ดที่สุดของมนุษย์มัก [สับสน] บ่อยๆ 

โมเสส [สับสน] เกี่ยวกับวิธีที่พระเจ�้จะทรงทำ�ให้ท่�นส�ม�รถบรรลุผลสำ�เร็จใน

สิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องแต่ท�่นรับทร�บหลังจ�กนั้น พระเจ้�ทรงช่วยท่�นใน

โมเสส “ถือว�่คว�มสำ�เร็จทั้งหมดของท่�นเป็นของพระผู้เป็นเจ�้ผู้ทรงอ�นุภ�พ 
ผู้ทรงเรียกท่�น และเร�ก็เช่นกัน”
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วิธีที่น่�อัศจรรย์ ในก�รทำ�ให้อิสร�เอลพี่น้องของท่�นเชื่อมั่นในตัวท่�นเมื่อพระ

เยโฮว�ห์ผู้ยิ่งใหญ่ทอดพระเนตรเห็นท�่น ท่�นห�รือกับพวกเข�และบอกพวกเข�

เรื่องพันธกิจของท่�น และพวกเข�เห็นชอบในที่สุด พวกเข�ยอมรับคำ�แนะนำ�

และก�รเป็นผู้นำ�ของท่�น ท�่นนำ�พวกเข�ออกจ�กแผ่นดินแห่งคว�มเป็นท�สใน 

อียิปต์ ท่�นประสบคว�มสำ�เร็จ ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จผ่�นปัญญ�ของท่�นเอง แต่ 

ท่�นถือว่�คว�มสำ�เร็จทั้งหมดของท่�นเป็นของพระผู้เป็นเจ้�ผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ 

ผู้ทรงเรียกท่�น และเร�ก็เช่นกัน . . .

บัดนี้ เพียงพอแล้วที่จะกล่�วว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรงเรียกเร� เร�ไม่สั่งสอน 

[ยกเว้น] เมื่อพระผู้เป็นเจ�้ทรงเรียกร้อง เอ็ลเดอร์แห่งอิสร�เอลแทบทุกคนรู้สึก

หนักใจเมื่อพวกเข�ได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณ ให้ปฏิบัติหน�้ที่และภ�ระ

ผูกพันที่มอบให้พวกเข� ข้�พเจ�้สังเกตว�่ผู้พูดดีที่สุดบ�งคนที่เคยพูดจ�กยกพื้น

แห่งนี้ เมื่อพวกเข�ได้รับเรียกพวกเข�กลัว พวกเข�รู้สึกต้องก�รขอศรัทธ�และ

ก�รสนับสนุนจ�กที่ประชุม พวกเข�ออกม�ยืนในเดช�นุภ�พของพระเยโฮว�ห์ 

และประก�ศพระประสงค์ของพระองค์ด้วยคว�มกลัวตัวสั่น แต่พวกเข�ปร�ศรัย

ต่อวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยมิใช่โดยพละกำ�ลังและปัญญ�ของพวกเข� ถึงแม้พวกเข�

ไม่เคยได้รับก�รศึกษ�จ�กวิทย�ลัย แต่พวกเข�ยังคงยืนต่อหน้�คนเหล่�นั้นโดยไม่

พึ่งพละกำ�ลังของตนแต่พึ่งพลังและอ�นุภ�พของพระกิตติคุณ4

เร�ไม่ส�ม�รถทำ�ได้อย�่งที่เร�อย�กทำ�เสมอไป แต่เร�จะมีพลังทำ�ส่ิงที่เร�ควร

ทำ� พระเจ้�จะประท�นพลังให้เร�ทำ�สิ่งนี้5 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 154]

เราได้รับเรียกให้กระทำาในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า และเรา 

ยอมรับพระหัตถ์ของพระองค์ในความดีทั้งหมดที่เราทำา

สิ่งที่เร�ทำ�เร�กระทำ�ในพระน�มของพระเจ�้พระผู้เป็นเจ้�แห่งอิสร�เอล และ 

เต็มใจยอมรับพระหัตถ์ของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในทุกสิ่งที่เร�ทำ� เมื่อโมเสส 

ออกม�ยืนเป็นผู้ปลดปล่อยลูกหล�นอิสร�เอลจ�กก�รเป็นท�สช�วอียิปต์ ท�่น 

มิได้นำ�เสนอตนเองแบบผู้ปลดปล่อยท่ัวไป แต่ท่�นออกไปในพระน�มของพระเจ้� 

พระผู้เป็นเจ้�แห่งอิสร�เอล ได้รับบัญช�ให้ทำ�ก�รไถ่พวกเข�โดยพลังและสิทธ ิ

อำ�น�จที่ท่�นได้รับจ�กพระผู้เป็นเจ�้ นับจ�กวิน�ทีที่ท่�นปร�กฏต่อพวกเข�ใน 

คว�มส�ม�รถนั้น จนกระทั่งท่�นทำ�ง�นสำ�เร็จ ท่�นกระทำ�ในพระน�มและโดย 
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ผ่�นพระน�มของพระเจ�้ มิใช่โดยปัญญ�หรือคว�มเฉลียวฉล�ดของท่�นเอง ทั้ง 

ไม่ใช่เพร�ะท่�นมีปฏิภ�ณไหวพริบเหนือกว่�มนุษยช�ติที่เหลือ พระเจ้�ทรง 

ปร�กฏต่อท่�นในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟ พระองค์ทรงบัญช�ท่�นให้ออกไปทำ�ง�น

อย่�งหนึ่งให้สำ�เร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสันติ คว�มสุข และคว�มรอดของคนจำ�นวน 

ม�ก คว�มสำ�เร็จและคว�มรุ่งเรืองของง�นนี้ขึ้นอยู่กับก�รดำ�เนินต�มระเบียบ 

ของสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้�แห่งสวรรค์ทรงเปิดเผยต่อท่�น คว�มสำ�เร็จและคว�ม 

รุ่งเรืองของท่�นเกิดจ�กข้อเท็จจริงท่ีว่�ง�นซ่ึงท่�นได้รับมอบหม�ยไม่ใช่ส่ิงท่ีท่�น 

คิดขึ้นเอง แต่ม�จ�กพระเยโฮว�ห์ . . .

ตัวเร�ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ง�นใหญ่ที่กำ�ลังสำ�เร็จลุล่วงเวล�น้ี—ก�รรวม

ผู้คนจ�กประช�ช�ติต่�งๆ ของแผ่นดินโลกไม่ได้ม�จ�กคว�มคิดของคนใดหรือ

คนกลุ่มใด แต่ม�จ�กพระเจ้�ผู้ทรงพล�นุภ�พ6

เร�พึ่งพ�พระผู้เป็นเจ�้ ในง�นและก�รทำ�ง�นทั้งหมดของเร� ในคว�มสำ�เร็จ 

ท้ังหมดท่ีอยู่กับเร�ในก�รทำ�ง�นของเร� เร�รู้สึกว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรงทำ�ให้เกิดข้ึน7

เร�ม�ในโลกเพื่อจุดประสงค์อันสำ�คัญยิ่ง เหมือนพระเยซูพี่ช�ยของเร� คือทำ� 

ต�มพระประสงค์และง�นของพระบิด�เร� ในนี้มีสันติ ปีติ และคว�มสุข ก�ร 

เพิ่มพูนปัญญ� คว�มรู้ และเดช�นุภ�พของพระผู้เป็นเจ้� นอกจ�กนี้ไม่มีพรใด 

สัญญ�ไว้ ฉะนั้นขอให้เร�อุทิศตนต่อคว�มชอบธรรม ช่วยแต่ละคนและทุกคนให้ 

เป็นคนดีข้ึนมีคว�มสุขม�กข้ึน ทำ�ดีต่อทุกคนไม่ทำ�ช่ัวต่อใคร ยกย่องพระผู้เป็นเจ้� 

และเชื่อฟังฐ�นะปุโรหิตของพระองค์ ปลูกฝังและพิทักษ์มโนธรรมที่ชี้ท�งสว่�ง 

ทำ�ต�มพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ ไม่ท้อถอย ยึดมั่นสิ่งดี อดทนจนกว�่ชีวิตจะห�ไม่ 

ถ้วยแห่งปีติของท่�นจะเต็มจนล้น เพร�ะร�งวัลของท่�นจะใหญ่หลวงสำ�หรับ 

ก�รทดลองของท่�นและคว�มทุกขเวทน�ของท่�นภ�ยใต้ก�รล่อลวง ก�รทดสอบ 

อันเข้มงวดรุนแรงของท่�น คว�มใฝ่ฝันของใจท่�นและน้ำ�ต�ของท่�น แท้จริงแล้ว 

พระผู้เป็นเจ้�ของเร�จะประท�นมงกุฎแห่งรัศมีภ�พอมตะให้ท่�น8 [ดูข้อเสนอแนะ 

3 ด้�นล�่ง]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

บทที ่ 11
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1. ศึกษ�หัวข้อที่เริ่มต้นในหน�้ 148 ท�่นจะรู้ได้อย�่งไรว่�เมื่อใดดวงต�ท่�น 

เห็นแก่รัศมีภ�พของพระผู้เป็นเจ้�อย่�งเดียว เนื่องจ�กสิ่งจูงใจให้หลงผิด 

มีอยู่ม�กม�ยในโลก บิด�ม�รด�จะช่วยให้ดวงต�บุตรธิด�พวกเข�เห็นแก่

รัศมีภ�พของพระผู้เป็นเจ�้อย�่งเดียวได้อย่�งไร

2. ทบทวนคว�มเห็นของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับโมเสสและเยเรมีย์ (หน�้  

150–152) เร่ืองร�วเหล่�น้ีจะช่วยเร�ได้อย่�งไรขณะพย�ย�มรับใช้ในโควรัม 

ฐ�นะปุโรหิต สม�คมสงเคร�ะห์ และองค์ก�รช่วยอื่นๆ ของศ�สนจักร

3. ประธ�นสโนว์สอนว่�เร�ควรรับใช้ “ในพระน�มของพระเจ้�” (หน้� 153)

ท่�นจะพูดถึงคนที่กระทำ�ในพระน�มของพระเจ้�ว่�อย่�งไร นึกถึงโอก�ส

ที่ท่�นได้รับใช้ในพระน�มของพระเจ�้

4. ประธ�นสโนว์ใช้คำ�ว่� คว�มสำ�เร็จ และ ประสบคว�มสำ�เร็จ หล�ยคร้ังใน 

บทนี้ นิย�มคว�มสำ�เร็จของพระผู้เป็นเจ้�ต่�งจ�กนิย�มของโลกอย่�งไร 

เหตุใดเร�จึงได้รับคว�มสำ�เร็จแน่นอนเมื่อเร�ทำ�ต�มพระประสงค์ของ 

พระผู้เป็นเจ�้

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ฟีลิปปี 4:13; 2  นีไฟ 10:24; โมไซย�ห์ 3:19; ฮีล�มัน 

3:35; 10:4–5; 3 นีไฟ 11:10–11; 13:19–24; คพ. 20:77, 79; โมเสส 4:2

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “อย�่กลัวคว�มเงียบ บ่อยครั้งผู้คนต้องก�รเวล�คิด

และตอบคำ�ถ�มหรือแสดงคว�มรู้สึก ท�่นจะหยุดสักครู่หลังจ�กถ�มคำ�ถ�ม หลัง

จ�กแบ่งปันประสบก�รณ์ท�งวิญญ�ณ หรือเมื่อคนหนึ่งกำ�ลังลังเลในก�รแสดง

คว�มคิดเห็นของเข�” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน หน้� 66)
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บ ท ที่  1 2

ส่วนสิบ กฎสำาหรับความคุ้มครอง 
และความก้าวหน้าของเรา

“กฎส่วนสิบเป็นกฎสำ�คัญที่สุดกฎหนึ่งที่เคยเปิดเผยต่อมนุษย์ 

. . .  โดยผ่�นก�รเชื่อฟังกฎนี้ วิสุทธิชนจะได้รับพร 

แห่งคว�มรุ่งเรืองและคว�มสำ�เร็จ”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ตน้เดือนพฤษภ�คม ค.ศ. 1899 ประธ�นลอเรนโซ สโนว์รู้สึกถึงก�รกระตุ้น

เตือนให้ไปเยือนเมืองเซนต์จอร์จและถิ่นฐ�นอื่นๆ ท�งภ�คใต้ของยูท�ห์ ท่�นเริ่ม

จัดคนกลุ่มหนึ่งอย�่งรวดเร็ว รวมถึงเจ�้หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่หล�ยคน ให้เดินท�งไกล

ไปกับท�่น

เมื่อประธ�นสโนว์ตระเตรียมก�รเดินท�ง ท่�นไม่ได้บอกใครว�่ทำ�ไมพวกเข� 

ต้องไป—ตัวท่�นเองก็ไม่ทร�บเหตุผล “เมื่อเร�ออกจ�กซอลท์เลค” ท่�นกล่�ว 

ในเวล�ต่อม� “เร�ไม่รู้ว่�เร�จะไปเยือนถิ่นฐ�นท�งภ�คใต้เหล่�นี้เพ่ืออะไร”1 แต่

ในวันที่ 17 พฤษภ�คม หลังจ�กคณะเดินท�งม�ถึงเซนต์จอร์จได้ไม่น�น พระ

ประสงค์ของพระเจ�้จึง “ประจักษ์ชัด” ต่อศ�สด�พย�กรณ์ของพระองค์2 ในก�ร

ประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภ�คม ค.ศ. 1899 ประธ�นสโนว์ประก�ศว่�

“พระวจนะของพระเจ้�ม�ถึงท�่น พี่น้องทั้งหล�ย ว่�ท่�นควรปฏิบัติต�มสิ่ง 

ซึ่งเรียกร้องจ�กท่�นในฐ�นะผู้มีโอก�สอันน่�ช่ืนชมยินดีเหล่�นี้ของคว�มสูงส่ง 

และรัศมีภ�พอยู่ตรงหน�้ท่�น นั่นคืออะไรหรือ คือบ�งสิ่งบ�งอย่�งที่พร่ำ�สอน 

ท่�นครั้งแล้วครั้งเล�่จนท่�นอ�จเบื่อหน�่ยไม่อย�กฟัง . . .  พระวจนะของพระเจ�้ 

ที่ม�ถึงท่�นไม่ใช่เรื่องใหม่ มีเพียงว�่ บัดนี้ถึงเวล�แล้วที่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยทุก 

คนผู้ค�ดว่�พร้อมรับอน�คตและยืนอย่�งมั่นคงบนร�กฐ�นที่เหม�ะสมจะทำ� 

ต�มพระประสงค์ของพระเจ�้และจ่�ยส่วนสิบเต็ม นั่นคือพระวจนะของพระเจ�้

ถึงท่�น และจะเป็นพระวจนะของพระเจ้�ถึงทุกถ่ินฐ�นท่ัวแผ่นดินไซอัน หลังจ�ก 
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ข้�พเจ้�ไปแล้วและท่�นเร่ิมใคร่ครวญเร่ืองน้ี ท่�นจะยอมรับว่�ถึงเวล�แล้วท่ีทุกคน 

จะลุกข้ึนจ่�ยส่วนสิบเต็ม พระเจ้�ประท�นพรเร�และทรงเมตต�เร�ม�แล้วในอดีต 

แต่เวล�จะม�ถึงเม่ือพระเจ้�ทรงเรียกร้องให้เร�ลุกข้ึนทำ�ส่ิงซ่ึงพระองค์ทรงบัญช� 

และไม่ละเลยเรื่องนี้อีก สิ่งที่ข�้พเจ�้พูดกับท�่นในสเตคไซอันแห่งนี้ ข�้พเจ้�จะ 

พูดกับสเตคไซอันทุกแห่งที่จัดตั้งขึ้น ไม่มีช�ยหรือหญิงคนใดผู้ได้ยินสิ่งที่ข้�พเจ้�

พูดเวล�นี้จะรู้สึกพอใจถ�้เข�ไม่จ่�ยส่วนสิบเต็ม”3

ในก�รเป็นอัครส�วกม� 50 ปี ประธ�นสโนว์แทบไม่เคยเอ่ยถึงกฎส่วนสิบใน 

โอว�ทของท่�นเลย จึงนับว�่เปลี่ยนไปในเซนต์จอร์จ ยูท�ห์เนื่องด้วยก�รเปิดเผย 

ที่ท่�นได้รับ “ข้�พเจ้�ไม่เคยได้รับก�รเปิดเผยสมบูรณ์” ท่�นกล่�วในเวล�ต่อม� 

“กว�่ [ก�รเปิดเผย] ที่ข�้พเจ้�ได้รับเกี่ยวกับเรื่องส่วนสิบ”4 จ�กเซนต์จอร์จ ท�่น

และเพื่อนร่วมท�งจัดก�รประชุม 24 ครั้งจ�กเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งท�งภ�ค 

ใต้ของยูท�ห์และระหว่�งท�งกลับบ้�นจนถึงซอลเลคซิตี้ ประธ�นสโนว์กล่�ว 

โอว�ท 26 ครั้ง แต่ละครั้งที่ท�่นพูด ท�่นแนะนำ�วิสุทธิชนให้เชื่อฟังกฎส่วนสิบ

ทั้งคณะกลับถึงซอลท์เลคซิตี้วันที่ 27 พฤษภ�คม นักข่�วหนังสือพิมพ์ตั้งข้อ 

สังเกตว่� “วันนี้ท่�นประธ�นดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงกว่�วันที่ท่�นออก 

จ�กซอลท์เลค” ศ�สด�พย�กรณ์วัย 85 ปี ตอบรับคว�มเห็นท่ีว่�ท่�น “ทนต่อก�ร 

เดินท�งได้อย่�งน่�ทึ่ง” โดยกล�่วว่� “ครับ ใครๆ ก็พูดอย�่งนั้น . . .  ก�รเดินท�ง 

ทำ�ให้ผมสบ�ยใจ ผมไม่เคยรู้สึกดีเท่�นี้ม�ก่อนในชีวิต ผมรู้สึกว่�พระเจ้�ทรง 

สนับสนุนผมในก�รตอบคำ�สวดอ้อนวอนของวิสุทธิชน”5

นอกจ�กแสดงคว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มผ�สุกของท่�นเองแล้ว ท่�นยังได้แบ่ง 

ปันคว�มรู้สึกเกี่ยวกับศรัทธ�และคว�มชอบธรรมของวิสุทธิชนท�งยูท�ห์ตอน 

ใต้ด้วย ท�่นกล่�วว่�ท่�นและคณะได้รับ “ปร�กฏก�รณ์อบอุ่นที่สุดของปีติและ

คว�มซ�บซึ้งใจ”6 ท่�นร�ยง�นว่�เมื่อท�่นแนะนำ�วิสุทธิชนให้เชื่อฟังกฎส่วนสิบ 

“พระวิญญ�ณของพระเจ�้สถิตกับพวกเข� พวกเข�ชื่นชมยินดีเป็นอย่�งยิ่ง และ 

พวกเข�ประก�ศิตในใจว่�จะถือปฏิบัติหลักธรรมน้ีอย่�งเคร่งครัดต�มเจตน�รมณ์ 

ของหลักธรรมดังกล�่ว”7 เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสภ�พทั่วไปของผู้คน ท่�น 

กล่�วว่� “พวกเข�อยู่ในบ้�นที่สะดวกสบ�ย พวกเข�แต่งตัวดีเป็นพิเศษ ดูเหมือน 

จะมีสิ่งดีๆ ม�กม�ยของแผ่นดินโลกไว้กินและดื่ม ในสเตคเซนต์จอร์จผู้คนทน 

ทุกข์จ�กคว�มแห้งแล้งแสนส�หัส ส�หัสที่สุดเท่�ที่เคยเยี่ยมกร�ยประเทศนี้ แต่

พวกเข�มีศรัทธ�ว่�อีกไม่น�นพวกเข�จะมีคว�มชุ่มชื้น”8

บทที ่ 12
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วันที่ 29 และ 30 พฤษภ�คม ประธ�นสโนว์กล่�วโอว�ทสองครั้งเรื่องกฎ 

ส่วนสิบ ครั้งแรกกล�่วแก่เจ้�หน้�ที่ของ Young Ladies’ Mutual Improvement  

Association จ�กนั้นกล่�วแก่เจ้�หน้�ที่ของ Young Men’s Mutual Improvement 

Association9 เมื่อสุนทรพจน์ครั้งที่สองเสร็จสิ้นลง เอ็ลเดอร์  บี.  เอช. โรเบิร์ตส์ 

แห่งส�วกเจ็ดสิบนำ�เสนอมติซึ่งได้รับก�รสนับสนุนอย่�งเป็นเอกฉันท์จ�กผู้เข้�

ร่วมประชุมท้ังหมดดังน้ี “มติ: เร�ยอมรับหลักคำ�สอนเร่ืองส่วนสิบ ต�มท่ีประ- 

ธ�นสโนว์นำ�เสนอ ต�มพระวจนะและพระประสงค์ปัจจุบันของพระเจ้�ต่อเร� 

เร�ยอมรับด้วยสุดใจของเร�ว่�ตัวเร�จะถือปฏิบัติ และเร�จะทำ�ทั้งหมดในอำ�น�จ

ของเร�เพื่อให้วิสุทธิชนยุคสุดท�้ยทำ�เช่นเดียวกัน”10 วันที่ 2 กรกฎ�คม เจ้�หน้�ที่ 

ชั้นผู้ใหญ่และตัวแทนทุกท่�นจ�กทุกสเตคและวอร์ดในศ�สนจักรเข้�ร่วมก�ร 

ชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ในซอลท์เลคซิตี้ โดยอดอ�ห�รและสวดอ้อนวอนเพื่อเตรียมม�

ร่วมก�รประชุม ที่นั่นพวกท่�นยอมรับมติเดียวกันอย่�งเป็นเอกฉันท์11 ประธ�น

สโนว์ซื่อตรงต่อมตินี้โดยสอนกฎส่วนสิบในสเตคหล�ยแห่งและควบคุมดูแลให้

ผู้นำ�ศ�สนจักรท่�นอื่นพย�ย�มทำ�เช่นเดียวกัน

ในช่วงหล�ยเดือนหลังจ�กประธ�นสโนว์เยือนภ�คใต้ของยูท�ห์ ท่�นได้รับ 

ข่�วก�รอุทิศตนใหม่อีกคร้ังของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยต่อก�รเช่ือฟังกฎส่วนสิบ  

ข่�วนี้ทำ�ให้ท่�น “สบ�ยใจและพอใจม�กที่สุด”12 เพร�ะท่�นรู้ว่�โดยก�รเชื่อฟัง 

กฎนี้อย�่งต่อเนื่อง “พรของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ [จะ] เทลงม�บนคนเหล่�นี้ 

ศ�สนจักร [จะ] เจริญก�้วหน้�ด้วยพลังและคว�มรวดเร็วอย่�งที่ไม่ [เคย] ประสบ

ม�ก่อน”13

ประธ�นสโนว์รับรองกับวิสุทธิชนหล�ยต่อหล�ยครั้งว่�พวกเข�จะได้รับพร 

เป็นร�ยบุคคล ทั้งฝ่�ยโลกและฝ่�ยวิญญ�ณ เมื่อพวกเข�เชื่อฟังกฎส่วนสิบ14 

สัญญ�ดังกล�่วเกิดสัมฤทธิผลบ�งส่วนในเดือนสิงห�คม ค.ศ. 1899 เมื่อคนใน 

เซนต์จอร์จได้รับก�รบรรเท�ชั่วคร�วจ�กคว�มแห้งแล้ง ศรัทธ�ของพวกเข�ได้ 

รับผลตอบแทนด้วยฝน 2.93 นิ้ว ม�กกว่�ที่เคยได้รับในช่วง 13 เดือนก่อนหน�้

นี้ม�รวมกัน15 ประธ�นสโนว์สัญญ�ด้วยว่�ก�รเชื่อฟังกฎส่วนสิบจะนำ�พรม�สู ่

ศ�สนจักรโดยรวม ท�่นรู้สึกมั่นใจว่�ส่วนสิบของผู้ซื่อสัตย์จะทำ�ให้ศ�สน�จักร 

ส�ม�รถปลดหนี้สินได้ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องด้วยก�รข่มเหง16 สัญญ�ดังกล่�ว 

เกิดสัมฤทธิผลในปี ค.ศ. 1906 ห�้ปีหลังจ�กท่�นถึงแก่กรรม ในก�รประชุมใหญ่ 

ส�มัญเดือนเมษ�ยน ค.ศ. 1907 ประธ�นโจเซฟ เอฟ. สมิธประก�ศว่�
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“ข้�พเจ้�เชื่อว่�ไม่เคยมีเวล�ใดในประวัติศ�สตร์ของศ�สนจักรที่ถือปฏิบัติกฎ 

ส่วนสิบอย่�งกว้�งขว�งและซื่อสัตย์ม�กเท่�วิสุทธิยุคสุดท้�ยถือปฏิบัติในระยะนี้  

ส่วนสิบของผู้คนในช่วงปี ค.ศ. 1906 ม�กกว่�ส่วนสิบของปีใดๆ นี่เป็นสัญญ�ณ 

ดีที่บ่งบอกว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยกำ�ลังทำ�หน้�ที่ของตน พวกเข�มีศรัทธ�ในพระ

กิตติคุณ พวกเข�เต็มใจรักษ�พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้� และพวกเข�กำ�ลังเชื่อ

ฟังกฎส่วนสิบอย�่งซื่อสัตย์ อ�จจะม�กกว�่แต่ก่อน ข�้พเจ้�ต้องก�รพูดอีกเรื่อง

หนึ่งกับท�่น ข้�พเจ�้ทำ�เช่นนี้เพื่อแสดงคว�มยินดี นั่นคือ โดยพรของพระเจ้� 

และคว�มซื่อสัตย์ของวิสุทธิชนในก�รจ่�ยส่วนสิบ เร�ส�ม�รถปลดภ�ระหนี้สิน 

ได้หมดแล้ว วันนี้ศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยไร้หนี้สิน 

ซึ่งไม่ส�ม�รถชำ�ระได้ทันที ในที่สุดเร�ก็อยู่ในสถ�นะที่เร�ส�ม�รถปลดหนี้ เร� 

ไม่ต้องยืมเงินอีก เร�ไม่ต้องยืมถ้�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยยังคงดำ�เนินชีวิตต�มศ�สน� 

ของพวกเข�และถือปฏิบัติกฎส่วนสิบ”17 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน�้ 164]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

กฎส่วนสิบเข้าใจง่ายและทุกคนเชื่อฟังได้

ข้�พเจ้�ขอร้องท�่นในพระน�มของพระเจ�้ และข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนขอให้ 

ช�ย หญิง และเด็กทุกคน . . .  จ่�ยหน่ึงในสิบของร�ยได้ของพวกเข�เป็นส่วนสิบ18

[ส่วนสิบ] ไม่ใช่กฎที่ย�ก . . .  ถ�้คนหนึ่งได้รับสิบดอลล�ร์ ส่วนสิบของเข�คือ 

หน่ึงดอลล�ร์ ถ้�เข�ได้รับหน่ึงร้อย ส่วนสิบของเข�คือสิบ . . .  กฎน้ีเข้�ใจง่�ยม�ก19

[ช�ยคนหนึ่งอ�จถ�มตนเองว�่] ผมจะให้ส่วนสิบม�กเท่�ไร ผมเก็บส่วนหนึ่ง 

ไว้กับตัวไม่ได้หรือ พระเจ�้ทรงร่ำ�รวยม�ก ผมสงสัยว่�พระองค์จะทรงเดือดร้อน 

หรือถ้�ผมกักเล็กน้อยไว้ให้ตัวเอง และกักไว้ให้ตัวเองเล็กน้อย แต่น้อยม�กที่เก็บ 

ไว้นั้นจะทำ�ให้คนนั้นเดือดร้อนถ้�มโนธรรมของเข�เป็นเหมือนมโนธรรมของ 

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยส่วนใหญ่ เข�จะเดือดร้อนไม่ม�กก็น้อยในเวล�กล�งวันและ

เมื่อเข�นึกถึงเรื่องนี้ตอนกล�งคืน เข�ไม่มีคว�มสุขนั้นที่เข�มีสิทธิ์ได้รับ—สิทธิ์ที่

ไปจ�กเข�20

ส่วนสิบบ�งส่วนไม่ใช่ส่วนสิบแต่อย่�งใด ก�รจุ่มลงไปในน้ำ�เพียงครึ่งตัวก็

ไม่ใช่บัพติศม�21
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ไม่มีช�ยหรือหญิงคนใดที่ไม่ส�ม�รถจ่�ยหนึ่งส่วนสิบของสิ่งที่เข�ได้รับ22

พี่น้องทั้งหล�ย เร�ต้องก�รให้ท่�นทำ�ให้เรื่องนี้เป็นหัวข้อของก�รสวดอ้อน 

วอน . . .  แทนที่จะมีคว�มคิดต่ำ�ช้�เช่นบ�งคนมีเกี่ยวกับเงิน เร�ควรจ่�ยสวนสิบ 

ของเร� . . .  สิ่งที่พระเจ�้ทรงเรียกร้องจ�กเร�คือจ่�ยส่วนสิบของเร�เดี๋ยวนี้ พระ 

องค์ทรงค�ดหวังให้ทุกคนในอน�คตจ่�ยส่วนสิบของเข� เร�รู้ว่�หนึ่งส่วนสิบคือ

อะไร ขอให้เร�จ่�ยให้พระเจ�้ เมื่อนั้นเร�ย่อมไปพบอธิก�รได้ด้วยสีหน้�เปิดเผย

และขอใบรับรองไปพระวิห�รจ�กท่�นได้23

ข�้พเจ้�กล�่วกับท่�นในพระน�มของพระเจ�้พระผู้เป็นเจ้�แห่งอิสร�เอล ถ้�

ท่�นจะจ่�ยส่วนสิบนับจ�กนี้เป็นต้นไป พระเจ้�จะทรงให้อภัยท�่นสำ�หรับ [ก�ร

ไม่จ่�ยส่วนสิบ] ทั้งหมดในอดีต และพรของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พจะเทลงม�บน

คนเหล�่นี้24

ข�้พเจ้�ต้องก�รให้หลักธรรมนี้ตรึงแน่นในใจเร�เพื่อเร�จะไม่ลืม ดังที่ข้�พเจ้� 

กล่�วไว้ม�กกว่�หนึ่งครั้ง ข�้พเจ�้รู้ว�่พระเจ้�จะทรงให้อภัยวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 

สำ�หรับก�รละเลยไม่จ่�ยส่วนสิบในอดีต ถ้�พวกเข�จะกลับใจเด๋ียวน้ีและจ่�ยส่วน 

สิบด้วยคว�มตั้งใจนับจ�กนี้เป็นต้นไป25 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน�้ 164]

ประธ�นสโนว์แนะนำ�บิด�ม�รด�และครูสอนเด็กๆ ให้จ่�ยส่วนสิบ
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เมื่อเราจ่ายส่วนสิบ เราเอื้อประโยชน์ต่องานของศาสนจักร

ศ�สนจักรนี้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้เว้นแต่จะมีร�ยรับ และร�ยรับนี้พระผู้ 

เป็นเจ�้ทรงจัดห� [ผ�่นกฎส่วนสิบ] พระวิห�รของเร� ซึ่งเร�ได้รับพรสูงสุดที่ 

ประส�ทให้มนุษย์มรรตัยเรื่อยม� สร�้งจ�กร�ยรับส่วนนี้ เร�ไม่ส�ม�รถส่ง . . .  

เหล่�เอ็ลเดอร์ออกไปในโลกเพ่ือส่ังสอนพระกิตติคุณเช่นที่เร�ทำ�อยู่เวล�นี้ได้

เว้นแต่จะมีร�ยรับให้ทำ�เช่นนั้น . . . ดังนั้นมีสิ่งต�่งๆ นับพันอย่�งเกิดขึ้นอย่�ง 

สม่ำ�เสมอซึ่งต้องอ�ศัยช่องท�งดังกล�่ว . . .

ถ้�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยบ�งคนไม่เคยจ�่ยส่วนสิบ พระวิห�รสี่แห่งของเร�ที่นี่  

[ในปี ค.ศ. 1899] คงจะสร�้งขึ้นไม่ได้ คำ�พิพ�กษ�และกฎเกณฑ์ของพระผู้เป็น 

เจ้�เกี่ยวกับคว�มสูงส่งและรัศมีภ�พคงจะรักษ�ไว้ไม่ได้ หลักปฏิบัติข้อแรกของ

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยคือชำ�ระแผ่นดินให้บริสุทธิ์โดยรักษ�กฎส่วนสิบและว�ง

ตนเองในฐ�นะที่ส�ม�รถรับศ�สนพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับคว�มสูงส่งและรัศมีภ�พ

ของคนต�ย26 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 165]

พระเจ้าจะประทานพรฝ่ายโลกและ 

ฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเชื่อฟังกฎส่วนสิบ

กฎส่วนสิบเป็นกฎสำ�คัญที่สุดกฎหนึ่งที่เคยเปิดเผยต่อมนุษย์ . . .  โดยผ่�นก�ร 

เชื่อฟังกฎนี้วิสุทธิชนจะได้รับพรแห่งคว�มรุ่งเรืองและคว�มสำ�เร็จ27

ถ้�เร�จะรักษ�กฎนี้ . . .  แผ่นดินจะได้รับก�รชำ�ระให้บริสุทธิ์ และจะนับว�่เร� 

มีค�่ควรได้รับพรของพระเจ�้ ได้รับก�รค้ำ�จุนและก�รสนับสนุนในเรื่องก�รเงิน

ของเร�ตลอดจนทุกสิ่งที่เร�ทำ� ฝ่�ยโลกเช่นเดียวกับฝ่�ยวิญญ�ณ28

คว�มรอดฝ�่ยโลกของศ�สนจักรนี้ . . .  ขึ้นอยู่กับก�รเชื่อฟังกฎนี้29

คว�มย�กจนอยู่ในหมู่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย และจะมีอยู่เสมอจนกระทั่งอย่�ง

น้อยที่สุดเร�จะเชื่อฟังกฎส่วนสิบ30

ข้�พเจ้�เช่ืออย่�งแท้จริงว่�ถ้�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยจะปฏิบัติต�มกฎน้ี เร�ส�ม�รถ 

เรียกร้องก�รปลดปล่อยจ�กคว�มชั่วร้�ยทุกอย่�งที่อ�จเกิดขึ้นกับเร�ได้31
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นี่คือกฎที่เปิดเผยเป็นพิเศษเพื่อคว�มคุ้มครองและคว�มปลอดภัยของเร� เช่น

เดียวกับเพ่ือคว�มก้�วหน้�ของเร�ในเส้นท�งแห่งคว�มชอบธรรมและคว�ม

บริสุทธิ์ กฎซึ่งจะชำ�ระแผ่นดินที่เร�อยู่ให้บริสุทธิ์ กฎซึ่งจะสร�้งและสถ�ปน� 

ไซอันเพื่อคนชั่วร้�ยและคนอ�ธรรม์จะโค่นหรือนำ�ออกไปจ�กที่ของน�งไม่ได้32

เร�มีพระวิห�ร และเร�ได้รับพรเกี่ยวกับพระวิห�ร แม้ศ�สนพิธีสูงสุดเท่�ที่

เคยปฏิบัติต่อมนุษย์บนแผ่นดินโลกเนื่องด้วยก�รเชื่อฟังกฎนี้33

เร�จะไม่พร้อมเห็นพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�จนกว่�เร�จะต้ังใจจ่�ยส่วนสิบและ 

ทำ�หน้�ที่อื่นๆ34 

ข้�พเจ้�พูดไว้อย่�งชัดเจน และข้�พเจ้�กล่�วว่�ส่ิงท่ีข้�พเจ้�พูดเก่ียวกับส่วนสิบ 

ม�จ�กพระเจ้� ท่�นกระทำ�เวล�น้ีต�มพระวิญญ�ณของพระเจ�้ และดวงต�ท่�น

จะเปิด35 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน�้ 165]

ทุนส่วนสิบใช้ช่วยชำ�ระค�่ก่อสร้�งและค่�ซ่อมบำ�รุงพระวิห�ร
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บิดามารดาและครูมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจ่ายส่วนสิบ 

และสอนบุตรธิดาให้ทำาเช่นเดียวกัน

จงสอน [บุตรธิด�] ให้จ�่ยส่วนสิบขณะที่พวกเข�ยังเย�ว์วัย ม�รด�ทั้งหล�ย  

จงสอนบุตรธิด�ของท่�นว่�เมื่อพวกเข�ได้เงินม�พวกเข�ควรจ่�ยหนึ่งในสิบของ

เงินนั้นถว�ยแด่พระเจ�้ ไม่ว่�จะเล็กน้อยเพียงใดก็ต�ม จงฝึกพวกเข�ให้จ�่ยส่วน

สิบเต็ม36

เป็นเรื่องเหม�ะสมและสมควรที่ . . .  เจ�้หน้�ที่และครู [ในศ�สนจักร] จะรับ 

เจตน�รมณ์ของกฎนี้ไว้ในใจและจิตวิญญ�ณของพวกเข� ทั้งนี้เพื่อพวกเข�จะมี 

คุณสมบัติครบถ้วนในก�รให้คว�มรู้เรื่องนี้ และทำ�ให้อนุชนรุ่นหลังจดจำ�คว�ม

สำ�คัญและคว�มศักดิ์สิทธิ์ของกฎดังกล�่ว พี่น้องทั้งหล�ย พระองค์ทรงเรียกร้อง 

จ�กท่�นไม่เพียงตัวท�่นต้องเชื่อฟังกฎเท�่นั้น แต่สอนคนอื่นๆ เช่นกัน แม้สอน 

อนุชนรุ่นหลัง . . .  และต�มสัดส่วนท่ีท่�นส�ม�รถรับเจตน�รมณ์ของกฎน้ีได้ ท่�น 

ย่อมส�ม�รถให้คว�มรู้และสอนได้ . . .

. . . ข้�พเจ้�เรียกร้องสิ่งนี้จ�กมือท่�น ไม่เพียงให้เชื่อฟังเท่�นั้น แต่สอนลูก

หล�นของวิสุทธิชนยุคสุดท�้ยด้วย และประทับรอยไว้บนแผ่นคว�มทรงจำ�ของ

พวกเข� ทั้งนี้เมื่อพวกเข�เติบโตเข้�สู่วัยที่มีดุลพินิจ ท่�นย่อมกล่�วได้ว่�ท่�นสอน

พวกเข�แล้ว และพวกเข�เชื่อฟังกฎนี้ตั้งแต่เย�ว์วัย37 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ในหน้� 

165]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ทบทวนเรื่องที่ประธ�นสโนว์ได้รับก�รเปิดเผยเกี่ยวกับส่วนสิบ (หน�้ 

157–160) ใคร่ครวญคว�มเต็มใจของท�่นที่จะเดินท�งไปเซนต์จอร์จและ

คว�มพร้อมของผู้คนในก�รเชื่อฟังกฎส่วนสิบ เร�ได้อะไรจ�กเรื่องนี้บ้�ง

2. ส่วนสิบไม่ใช่ “กฎที่ย�ก” ในท�งใด (ดูตัวอย�่งในหน้� 160–161) เหตุใด 

บ�งคนจึงคิดว่�กฎส่วนสิบเชื่อฟังได้ย�ก คำ�สอนของประธ�นสโนว์อ�จ 

ช่วยให้คนบ�งคนได้รับประจักษ์พย�นเกี่ยวกับก�รจ่�ยส่วนสิบอย่�งไร

บทที ่ 12
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3. ศึกษ�หัวข้อแรกที่เริ่มต้นในหน�้ 162 ท�่นและคนที่ท่�นรักเคยได้รับพร

อะไรบ�้งผ่�นอ�ค�รและโปรแกรมต่�งๆ ที่ใช้เงินส่วนสิบ เหตุใดก�รจ่�ย

ส่วนสิบจึงเป็นสิทธิพิเศษ

4. ประธ�นสโนว์เป็นพย�นว่�เร�จะได้รับพรเมื่อเร�เชื่อฟังกฎส่วนสิบ (หน้� 

162–164) กฎส่วนสิบนำ�พรใดม�สู่ชีวิตท่�น ม�สู่ชีวิตของสม�ชิกครอบครัว 

และมิตรสห�ย

5. พิจ�รณ�คำ�แนะนำ�ที่ประธ�นสโนว์ให้แก่บิด�ม�รด�และครู (หน้� 164) 

ท่�นคิดว่�เหตุใดจึงสำ�คัญที่เด็กๆ จะจ�่ยส่วนสิบ “ไม่ว่�จะเล็กน้อยเพียงใด

ก็ต�ม” ก�รสอนเด็กให้จ�่ยส่วนสิบและเงินบริจ�คมีวิธีใดบ้�ง 

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ม�ล�คี 3:8–10; คพ. 64:23; 119:1–7

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “จงระวังอย่�จบก�รสนทน�ท่ีดีเร็วเกินไปเพ่ือจะได้ 

นำ�เสนอเน้ือห�ท้ังหมดท่ีท่�นเตรียมไว้ แม้ว่�เป็นส่ิงสำ�คัญท่ีจะครอบคลุมเน้ือห� 

ทั้งหมด แต่สำ�คัญกว่�ที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญ�ณ แก้ไข 

ปัญห�ของเข� เพิ่มคว�มเข้�ใจในพระกิตติคุณ และผูกมัดตนม�กขึ้นที่จะรักษ�

พระบัญญัติ” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน หน้� 64)

อ้�งอิง
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บ ท ที่  1 3

สมาคมสงเคราะห์: จิตกุศลที่แท้จริง 
และศาสนาที่บริสุทธิ์

“ไม่มีสถ�บันใดก่อตั้งโดยมีเป้�หม�ยสูงส่งกว�่นี้อีกแล้ว  

ร�กฐ�นของสถ�บันดังกล่�วคือจิตกุศลที่แท้จริง  

ซึ่งคือคว�มรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ในฤดูร้อน ค.ศ. 1901 ฝ่�ยประธ�นสม�คมสงเคร�ะห์ส�มัญจัดกิจกรรมหน่ึงวัน 

เต็มสำ�หรับพี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์ในหุบเข�ซอลท์เลค ประธ�นลอเรนโซ  

สโนว์รับเชิญให้เข้�ร่วมและพูดกับคนกลุ่มนั้น ท่�นเริ่มคำ�ปร�ศรัยโดยกล่�วว่�  

“ข้�พเจ้�รู้สึกเป็นเกียรติสำ�หรับสิทธิพิเศษของก�รได้ใช้หนึ่งหรือสองช่ัวโมงอยู่

กับท่�นบ่�ยวันนี้ ข้�พเจ้�เชื่อว่�วันนี้ทุกท่�นมีคว�มสุข กิจกรรมนันทน�ก�รและ

คว�มบันเทิงที่เหม�ะสมเป็นเรื่องดี ข�้พเจ�้ดีใจที่เห็นพี่น้องสตรีทำ�ตัวต�มสบ�ย

ไปกับก�รพักผ่อนและนันทน�ก�รเล็กๆ น้อยๆ เพร�ะท่�นผู้ทำ�ง�นหนักวันแล้ว

วันเล่�ในบ้�นของท่�นและในสม�คมสงเคร�ะห์สมควรได้รับคว�มสุขสบ�ยเท่�

ที่ท่�นจะรับได้”

ประธ�นสโนว์ผู้ซึ่งเอไลซ�  อ�ร์. สโนว์พี่ส�วของท่�นเคยรับใช้เป็นประธ�น 

สม�คมสงเคร�ะห์ส�มัญคนที่สองได้กล่�วแสดงคว�มขอบคุณง�นสม�คม 

สงเคร�ะห์ ท่�นกล่�วถึงสตรีของศ�สนจักรดังนี้ “เร�คงนึกภ�พไม่ออกว่�เร� 

ควรทำ�อะไร หรือง�นของพระเจ�้จะก้�วหน้�อย่�งไรถ้�ไม่มีพวกเธอ” ท่�นอ้�ง 

ตัวอย่�งหนึ่งโดยกล่�วถึงโปรแกรมผู้สอนศ�สน�ของศ�สนจักรในเวล�นั้น ซึ่ง 

ช�ยท่ีแต่งง�นแล้วมักได้รับเรียกให้ไปรับใช้ง�นเผยแผ่เต็มเวล� “เม่ือเร�ไม่อยู่เพร�ะ 

ไปทำ�ง�นเผยแผ่ต่�งประเทศ โดยปกติพันธกิจของพวกเธอท่ีบ้�นหนักหน�ส�หัส 

กว่�พันธกิจของเร�ในต่�งแดน ท�่มกล�งก�รทดลองและคว�มข�ดแคลน พวก 

เธอแสดงคว�มทรหดอดทน และก�รพึ่งพ�ตนเองซึ่งน่�ประทับใจเป็นอย่�งยิ่ง  

ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้�สำ�หรับสตรีของศ�สนจักรนี้! นี่คือสิ่งที่ข้�พเจ้�รู้สึก

ขณะเข้�ร่วมก�รชุมนุมครั้งนี้ในวันนี้”1 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน�้ 172]



168

ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของศ�สนจักร พี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์ทำ�ง�นด้วยกัน 
และเสริมสร�้งคว�มเข้มแข็งให้กันทั้งท�งโลกและท�งวิญญ�ณ

บทที ่ 13
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คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

สมาชิกสมาคมสงเคราะห์เป็นแบบอย่างของ 

จิตกุศลที่แท้จริงและศาสนาที่บริสุทธิ์

สม�คมสงเคร�ะห์จัดตั้ง . . .  โดยศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ ภ�ยใต้ก�รดลใจ

ของพระเจ้� . . .  ปัจจุบันเร�ยอมรับว�่สม�คมดังกล่�วเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลดี

ม�กที่สุดกลุ่มหนึ่งในศ�สนจักร . . .

พันธกิจของสม�คมสงเคร�ะห์คือช่วยเหลือคนทุกข์ย�ก ปรนนิบัติดูแลคน 

เจ็บป่วยและคนอ่อนแรง จัดห�อ�ห�รให้คนย�กจน ให้เสื้อผ�้คนเปลือยเปล่�  

และเป็นพรแก่บุตรธิด�ทั้งหล�ยของพระผู้เป็นเจ้� ไม่มีสถ�บันใดก่อตั้งโดยมีเป้� 

หม�ยสูงส่งกว�่นั้น ร�กฐ�นของสถ�บันนี้คือจิตกุศลที่แท้จริง ซึ่งคือคว�มรักอัน 

บริสุทธิ์ของพระคริสต์ [ดู โมโรไน 7:47] เจตน�รมณ์ดังกล่�วประจักษ์ชัดในก�ร 

ปฏิบัติศ�สนกิจทั้งหมดของสม�คมในหมู่คน อัครส�วกย�กอบกล่�วว่� “ธัมมะ

ที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้�และพระบิด�นั้นคือ ก�รเยี่ยมเยียนเด็ก

กำ�พร้�และหญิงม�่ยที่มีคว�มทุกข์ร้อน และก�รรักษ�ตัวให้พ้นจ�กร�คีของโลก” 

[ย�กอบ 1:27] โดยยอมรับว่�นั่นเป็นคว�มจริง สม�ชิกในสม�คมสงเคร�ะห์

ส่วนใหญ่จึงเป็นแบบอย่�งของศ�สน�ที่บริสุทธิ์ไร้มลทินในชีวิตพวกเธอ เพร�ะ 

พวกเธอปรนนิบัติดูแลคนทุกข์ย�ก พวกเธอโอบกอดเด็กกำ�พร้�และหญิงม่�ย

ด้วยแขนแห่งคว�มรัก และพวกเธอรักษ�ตนให้พ้นจ�กร�คีของโลก ข้�พเจ้�เป็น

พย�นได้ว่�ไม่มีสตรีใดในโลกที่บริสุทธิ์และยำ�เกรงพระผู้เป็นเจ้�ม�กกว่�ที่พบใน

บรรด�สม�ชิกของสม�คมสงเคร�ะห์2 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน�้ 172]

พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ทำางานกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 

เพื่อส่งเสริมประโยชน์ของอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้า

ก�รได้เห็นพี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์ยืนหยัดเคียงข้�งผู้รับใช้ของพระเจ้� 

ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ทุกอย่�งเป็นที่ม�แห่งคว�มพอใจของข้�พเจ้�เสมอ ท่�นอยู ่

เคียงข้�งฐ�นะปุโรหิตเรื่อยม� พร้อมจะเสริมเรี่ยวแรงให้มือพวกเข� และทำ�ส่วน

ของท่�นในก�รช่วยส่งเสริมประโยชน์ของอ�ณ�จักรพระผู้เป็นเจ้� ท�่นมีส่วนใน

ก�รทำ�ง�นเหล�่นี้ฉันใด ท่�นย่อมมีส่วนในชัยชนะของง�น ในคว�มสูงส่งและ

รัศมีภ�พซึ่งพระเจ�้จะประท�นแก่บุตรธิด�ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ฉันนั้น
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. . . อธิก�รที่ฉล�ดจะเห็นคุณค่�ก�รทำ�ง�นของสม�คมสงเคร�ะห์ในวอร์ด 

ของเข� อธิก�รไม่อ�จทำ�อะไรได้ถ้�ปร�ศจ�กสม�คมสงเคร�ะห์ ข้�พเจ้�อย�ก 

บอกอธิก�รทุกคนในศ�สนจักรว่� จงให้กำ�ลังใจพี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์  

สนับสนุนพวกเธอในง�นแห่งจิตกุศลและคว�มมีเมตต�ของพวกเธอ พวกเธอจะ

พิสูจน์ให้ท่�นและผู้คนเห็นพร3 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 173]

เป็นเรื่องดีที่จะมีอิทธิพล 

ของสมาคมสงเคราะห์ในบ้านทุกหลัง

ข้�พเจ้�ใคร่ขอแนะนำ�พี่น้องช�ยส่งเสริมภรรย�ท่�นให้ [มีส่วนร่วม] ใน 

สม�คม . . .  เพร�ะก�รมีอิทธิพลขององค์ก�รนี้ในบ้�นทุกหลังเป็นเรื่องดี ข้�พเจ้� 

ขอร้องท่�น พ่ีน้องสตรีของข้�พเจ้� เม่ือท่�นไปเย่ียมบ้�นของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 

ขอให้นำ�อิทธิพลน้ีไปกับท่�นทุกท่ี พระเจ้�ทรงแสดงให้ท่�นเห็นชัดเจนถึงลักษณะ 

คว�มสัมพันธ์ของท่�นกับพระองค์และส่ิงท่ีค�ดหวังจ�กท่�นในฐ�นะภรรย�และ 

ม�รด� จงสอนสิ่งเหล�่นี้ให้คนที่ท่�นเยี่ยม โดยเฉพ�ะสตรีที่อ�ยุยังน้อย . . .

ท�่นทั้งหล�ย พี่น้องสตรีของข�้พเจ�้ ในฐ�นะสม�ชิกสม�คมสงเคร�ะห์และ

ม�รด�ในอิสร�เอล ท�่นควรใช้อิทธิพลทั้งหมดของท�่น . . .  สนับสนุนก�รเป็น

ม�รด�ที่บริสุทธิ์และคว�มซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญ�ก�รแต่งง�น4 [ดูข้อเสนอแนะ 4 

ในหน�้ 173]

ขณะที่ศาสนจักรเติบโต พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ 

จะมีโอกาสรับใช้มากขึ้น

ข้�พเจ้�ไม่จำ�เป็นต้องให้ร�ยละเอียดสิ่งที่สม�คมสงเคร�ะห์ทำ�ในอดีต ง�นดี 

เลิศของสม�คมเป็นที่รู้กันทั่วไซอัน และในหล�ยภูมิภ�คของโลก ขอกล�่วเพียง 

ว�่ พันธกิจของสม�คมนี้เชื่อถือได้ และถ�้จะเทียบแล้วบันทึกคว�มสำ�เร็จของ

สม�คมล้ำ�หน้�องค์กรก�รกุศลอื่นๆ ทั้งหมด วิสุทธิชนยุคสุดท�้ยภูมิใจในสม�-

คมสงเคร�ะห์และคว�มสำ�เร็จของสม�คม ขอบพระทัยพระบิด�ในสวรรค์ที่พระ

องค์ทรงดลใจท่�นศ�สด�พย�กรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์ให้สถ�ปน�สถ�บันเช่น

นั้น อน�คตของสม�คมยิ่งใหญ่แน่นอน ขณะที่ศ�สนจักรเติบโต อัตถประโยชน์

ของสม�คมย่อมขย�ยต�ม และจะเป็นอิทธิพลดียิ่งกว่�ในอดีต ถ�้พี่น้องสตรีทั้ง

หล�ยจะร่วมกันสนับสนุนสม�คม สม�คมย่อมทำ�ง�นใหญ่สำ�เร็จและเป็นพรแก่

ศ�สนจักรอย่�งต่อเนื่อง คงเป็นเรื่องน�่ยินดีที่ได้เห็นคนวัยกล�งคนสนใจสถ�บัน
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นี้เท่�คนสูงอ�ยุ และเมื่อเป็นส่วนหนึ่งแล้วพวกเธอจะพบว่�สถ�บันดังกล่�วจะ 

เสริมสร�้งศรัทธ�ของพวกเธอ ให้แนวคิดกว้�งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและคว�มรับผิด 

ชอบของพวกเธอ ส่งเสริมพวกเธออย่�งเป็นรูปธรรมตลอดเส้นท�งของคว�ม 

ก�้วหน้�และคว�มดีพร้อม5

ตั้งแต่เริ่มต้นง�นของพวกเธอ พระผู้เป็นเจ�้ทรงมอบพรให้ [สตรีของศ�สน- 

จักร] ข้�พเจ�้เฝ้�ดูคว�มก�้วหน้�ของพวกเธอด้วยคว�มยินดี คว�มพอใจยิ่ง และ 

คว�มสนใจอย�่งลึกซึ้ง . . . พวกเธอประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งประหล�ด น่�อัศ- 

จรรย์ใจที่พระผู้เป็นเจ้�ประท�นพรพวกเธอและเทพระวิญญ�ณของพระองค์ม� 

สู่พวกเธอ ข้�พเจ้�แทบจะกล่�วได้ด้วยคว�มเค�รพว่�พวกเธอเป็นเสมือนเหล่� 

เทพธิด�ยืนอยู่ต่อหน้�คนของโลก6 [ดู ข้อเสนอแนะ 5 ในหน�้ 173]

พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ผู้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ 

พระองค์จะได้รับพรในชีวิตนี้และในนิรันดร

นี่คือสิ่งที่เร�ปร�รถน�จะปลูกฝังในใจพี่น้องสตรี—จงทำ�ตัวให้เป็นประโยชน ์

ในขอบเขตของพวกเธอและไม่หมดกำ�ลังใจเนื่องจ�กคว�มยุ่งย�กที่เข้�ม�ขว�ง

“สม�ชิกในสม�คมสงเคร�ะห์ส่วนใหญ่เป็นแบบอย�่งของศ�สน� 
ที่บริสุทธิ์ไร้มลทินในชีวิตพวกเธอ” 
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ท�ง แต่ว�งใจพระผู้เป็นเจ้�และหันไปพึ่งพระองค์ ข�้พเจ้�สัญญ�กับท่�นว่� พร 

อันน�่อัศจรรย์ของพระองค์จะเทลงม�สู่ท�่น สิ่งนี้จะเป็นประสบก�รณ์ของท่�น 

. . . ข้�พเจ้�ขอย้ำ�อีกครั้ง อย่�หมดกำ�ลังใจ แต่เดินหน้�ทำ�ให้สำ�เร็จลุล่วงด้วยด ี

ใช้ศรัทธ� และพย�ย�มปรับปรุงทุกโอก�สที่มอบให้ เร�ต้องก�รให้ท�่นใช้พร 

สวรรค์ทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงมอบให้ท่�น มีโอก�สแห่งคว�มสำ�เร็จอยู่ใน

นี้ เมื่อบุคคลหนึ่งเริ่มเดินบนเส้นท�งที่พระเจ้�ทรงทำ�เครื่องหม�ยไว้ และสำ�เร็จ

ลุล่วงด้วยดีบนเส้นท�งนั้นเพื่อประโยชน์ของพระองค์ เข�ประสบคว�มสำ�เร็จ

แน่นอน เข�อยู่ตรงจุดที่พระผู้เป็นเจ�้ทรงต้องก�รให้เข�อยู่ และมีที่ให้ท่�นทูล

ขอพรจ�กพระผู้เป็นเจ้�ด้วยคว�มเหม�ะสมที่สุด7

ข้�พเจ้�รู้สึกอย�กพูดว่� พระผู้เป็นเจ�้ประท�นพรเจ้�หน้�ที่และสม�ชิกของ 

สม�คมสงเคร�ะห์ ท่�นกำ�ลังปฏิบัติพันธกิจอันยิ่งใหญ่ ข�้พเจ้�ใคร่ขอแนะนำ� 

ท�่นว่�อย่�เบื่อหน่�ยในก�รทำ�ดี [ดู คพ. 64:33] เร�ต่�งมุ่งหม�ยรัศมีภ�พซีเลส- 

เชียล และคว�มยิ่งใหญ่ของโอก�สที่อยู่ตรงหน้�เร�ไม่ส�ม�รถบรรย�ยได้เป็น 

ภ�ษ�มนุษย์ ถ�้ท่�นจะซื่อสัตย์ต่อไปในง�นซึ่งท่�นเข้�ร่วม ท่�นจะบรรลุรัศมี 

ภ�พดังกล่�ว ท่�นจะชื่นชมยินดีตลอดไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้�และพระ 

เมษโปดก สิ่งนี้มีค�่ควรแก่ก�รขวนขว�ยให้ได้ม� สิ่งนี้มีค�่ควรแก่ก�รเสียสละ 

เพื่อให้ได้ม� และช�ยหรือหญิงที่ซื่อสัตย์จนได้รับรัศมีภ�พนั้นย่อมเป็นสุข8 [ดูข้อ

เสนอแนะ 6 ในหน้� 173]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ประธ�นสโนว์ประก�ศว่�คงนึกภ�พคว�มก้�วหน้�ในง�นของพระเจ้�ไม่ 

ออกห�กปร�ศจ�กสตรีของศ�สนจักร (หน้� 167) สตรีเอื้อประโยชน์ใน

ท�งใดบ้�งต่อง�นของพระเจ�้ในทุกวันนี้

2. ไตร่ตรองคำ�พูดของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับพันธกิจของสม�คมสงเคร�ะห์  

(หน้� 169) นึกถึงเวล�ที่พี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์ทำ�พันธกิจนี้ให้เกิด 

สัมฤทธิผลโดยช่วยท�่นหรือครอบครัวท�่น ก�รกระทำ�เช่นนั้นส่งผลต่อ

ชีวิตท่�นอย่�งไร
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3. ทบทวนหัวข้อท่ีเร่ิมต้นด้�นล่�งของหน้� 169 พ่ีน้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์ 

“ส่งเสริมประโยชน์ของอ�ณ�จักรพระผู้เป็นเจ้�” ในท�งใดบ�้ง ท�่นเห็น

แบบอย่�งอะไรบ้�งที่พี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์และผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต

ทำ�ง�นด้วยกัน

4. ไตร่ตรองแผนของประธ�นสโนว์ให้พ่ีน้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์ใช้อิทธิพล 

ของพวกเธอ “สนับสนุนก�รเป็นม�รด�ที่บริสุทธิ์และคว�มซื่อสัตย์ต่อ

พันธสัญญ�ก�รแต่งง�น” (หน้� 170) เหตุใดจึงต้องก�รอิทธิพลดังกล่�ว 

ในโลกทุกวันนี้ พี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์จะช่วยเย�วชนหญิงเตรียมตัว

สำ�หรับก�รแต่งง�นในพระวิห�รและก�รเป็นม�รด�ได้อย�่งไรบ�้ง

5. ประธ�นสโนว์กล่�วว่� “ขณะท่ีศ�สนจักรเติบโต อัตถประโยชน์ของ [สม�คม 

สงเคร�ะห์] ย่อมขย�ยต�ม และจะเป็นอิทธิพลดียิ่งกว่�ในอดีต” (หน้� 170) 

ในโลกทุกวันนี้ พี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์ส�ม�รถเพิ่มอิทธิพลดีของ

พวกเข�ได้อย�่งไร

6. ศึกษ�หัวข้อที่เริ่มต้นในหน�้ 171 ไตร่ตรองวิธีต�่งๆ ที่นำ�ท�่นให้อยู่ “ตรง

จุดที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงต้องก�รให้ [ท่�น] อยู่” พระผู้เป็นเจ้�ทรงช่วยท่�น

อย่�งไรในคว�มพย�ย�มเหล�่นี้

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: อิสย�ห์ 1:17; มัทธิว 25:34–40; โมไซย�ห์ 4:26–27;  

แอลม� 1:29–30; โมโรไน 7:44–48

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “เมื่อท�่นเตรียมสอน จงแน่ใจว�่ท่�นใช้วิธีสอนที่ 

หล�กหล�ยจ�กบทเรียนหนึ่งไปอีกบทเรียนหนึ่ง นี่อ�จหม�ยถึงก�รใช้บ�งสิ่งที ่

เรียบง่�ยเช่น โปสเตอร์สี หรือแผนภูมิติดผนังในบทเรียนหน่ึง และร�ยก�รคำ�ถ�ม

บนกระด�นในอีกบทเรียนหนึ่ง” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้� 89)

อ้�งอิง
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ก่อนทรงรักษ�ช�ยต�บอด พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่�  
“เร�ต้องกระทำ�พระร�ชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เร�ม�” (ยอห์น 9:4)



175

บ ท ที่  1 4

“แต่พระเจ้าทรงกระทำา 
ให้สำาเร็จได้ทุกสิ่ง”

“ธรรมช�ติของสิ่งที่เรียกร้องจ�กเร�นั้นไม่มีใครส�ม�รถ 
ทำ�ต�มได้เว้นแต่โดยคว�มช่วยเหลือจ�กพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 

. . . พระองค์ทรงสัญญ�คว�มช่วยเหลือนี้”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ประธ�นลอเรนโซ สโนว์เป็นคนทำ�ง�น โดยทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ที่ท่�นย้ำ�บ่อย

ครั้งว�่ “เร�ต้องทำ�สุดคว�มส�ม�รถ . . . ก�รอยู่อย่�งเกียจคร้�นโดยไม่ลงมือ 

ปฏิบัติย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่อย�่งใด”1 แต่ท�่นยอมรับว่�ในคว�มปร�รถน�จะ

เสริมสร�้งอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ�้นั้น ก�รทำ�สุดคว�มส�ม�รถของท่�นไม่มี 

วันพอห�กปร�ศจ�กพระคุณของพระผู้เป็นเจ้�—หรือ “คว�มช่วยเหลือเหนือ 

ธรรมช�ติ”2 ดังที่ท�่นมักเรียกเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ ขณะที่ท่�นกระตุ้นสม�ชิก

ศ�สนจักรให้ขยันขันแข็งใน “ก�รพัฒน�หลักธรรม [ที่ชอบธรรม]” ท่�นประก�ศ

ในเวล�เดียวกันว่� “เร� ในฐ�นะวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย ควรเข้�ใจและจำ�ใส่ใจว�่

คว�มรอดผ่�นม�ท�งพระคุณของพระผู้เป็นเจ้�”3 ท่�นเป็นพย�นว่�พระผู้เป็นเจ้�

จะทรงเพิ่มพลังของพระองค์ให้แก่คว�มพย�ย�มของเร� “พระเจ้�ทรงว�งเร�ไว้

ตรงไหน เร�ต้องยืนตรงนั้น เมื่อพระองค์ทรงเรียกร้องให้เร�ทำ�สุดคว�มส�ม�รถ

เพื่อสนับสนุนหลักธรรมศักดิ์สิทธิ์เหล�่นั้น เร�ต้องทำ� นั่นคือทั้งหมดที่เร�ต้อง

กังวลใจ นอกเหนือจ�กนั้นพระบิด�บนสวรรค์จะทรงดูแล4

เอไลซ�พี่ส�วของประธ�นสโนว์ตั้งข้อสังเกตว่�ท่�นดำ�เนินชีวิตต�มคำ�สอนนี้  

เธอบอกว่�ท่�นเป็นคนมี “คว�มเชื่อมั่นไม่สั่นคลอนในเดช�นุภ�พและพระคุณ 

คว�มช่วยเหลือ [ของพระผู้เป็นเจ�้]” เธอกล่�วว่�ท่�น “รู้ว่�ท่�นไว้ใจใคร” ด้วย 

เหตุน้ีจึงส�ม�รถอดทน “คว�มลำ�บ�กทุกอย่�ง ก�รต่อต้�นทุกอย่�ง” และ “เอ�ชนะ 

อุปสรรคทุกอย่�ง”5

ลอเรนโซ สโนว์แสดงคว�มเชื่อมั่นในเดช�นุภ�พคว�มช่วยเหลือของพระผู้- 
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เป็นเจ้�เมื่อท่�นเดินท�งไปรับใช้ง�นเผยแผ่ในอังกฤษปี ค.ศ. 1840 ระหว�่งก�ร 

เดินท�ง 42 วันข้�มมห�สมุทรแอตแลนติก ท่�นกับเพื่อนร่วมท�งเผชิญมรสุม 

ลูกใหญ่ส�มลูก ท�่นร�ยง�นในเวล�ต่อม�ว่� นี่เป็น “มรสุมน่�กลัว—มรสุมซึ่ง 

คนที่คุ้ยเคยกับมห�สมุทรประก�ศว่�อันตร�ยม�ก” ท่�นสังเกตคว�มแตกต่�ง 

ระหว่�งก�รตอบสนองของท่�นต่อมรสุมและก�รตอบสนองของนักเดินท�งคน 

อื่นๆ บ�งคน “ในหล�ยกรณี อย�่งน้อยก็พอจะพูดได้ว่� เหตุก�รณ์น�่กลัวเหลือ 

เกิน ข�้พเจ้�ไม่รู้สึกแปลกใจที่ช�ย หญิง และเด็กผู้ไม่ได้เรียนรู้ที่จะว�งใจพระผู้ 

เป็นเจ้� ต่�งบีบมือตนเองด้วยคว�มกลัวสุดขีด และหลั่งน้ำ�ต� คว�มว�งใจของ 

ข้�พเจ้�อยู่ในพระองค์ผู้ทรงสร้�งทะเลและกำ�หนดขอบเขตของมัน ข้�พเจ้�อยู ่

กับธุระของพระองค์—ข้�พเจ้�รู้ว่�พระองค์ทรงส่งข้�พเจ้�ม�ทำ�พันธกิจนี้โดย

สิทธิอำ�น�จที่พระองค์ทรงยอมรับ ถึงแม้คลื่นลมโหมกระหน่ำ�และเรือโคลงเคลง

ไปม�ท่�มกล�งคลื่นที่ซัดส�ด แต่พระองค์ทรงเป็นผู้คุมห�งเสือ ชีวิตข้�พเจ้�

ปลอดภัยในคว�มคุ้มครองดูแลของพระองค์”6

หล�ยปีต่อม� เมื่อลอเรนโซ สโนว์เป็นประธ�นศ�สนจักร ท�่นพบก�รปลอบ 

โยนอีกครั้งในคว�มรู้ที่ว่�พระเจ้�ทรงเป็นผู้คุมห�งเสือ ในก�รประชุมซึ่งจัดขึ้น 

เมื่อวันที่ 13 กันย�ยน ค.ศ. 1898 โควรัมอัครส�วกสิบสองแสดงมติเป็นเอกฉันท์ 

เพ่ือสนับสนุนท่�นในฐ�นะประธ�นศ�สนจักร บันทึกก�รประชุมคร้ังน้ันกล่�วว่� 

ท่�นยืนข้ึนพูดต่อจ�กน้ันว่� “ไม่มีประโยชน์อันใดท่ีเข�จะแก้ตัวว่�ตนไม่ส�ม�รถ ฯลฯ 

ทำ�หน�้ที่รับผิดชอบม�กม�ยในตำ�แหน่งนี้ได้ . . .  เข�รู้สึกว่�เข�ต้องทำ�สุดคว�ม

ส�ม�รถเท่�ที่ท่�นจะทำ�ได้และพึ่งพ�พระเจ้�”7 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน้� 181]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

ด้วยความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า  

เราทำาได้ทุกอย่างที่เรียกร้องจากเรา

ข้�พเจ้�ประสงค์จะพูดในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อจรรโลงใจเร�และร่วมกัน 

ปรับปรุงในเร่ืองเก่ียวกับคว�มรอดของเร� เพร�ะเหตุน้ีข้�พเจ้�จึงปร�รถน�ศรัทธ� 

และก�รสวดอ้อนวอนของทุกคนผู้เชื่อในก�รหันไปขอคำ�แนะนำ�และคว�มรู้แจ้ง

จ�กพระเจ้�

เร�ควรตระหนักในคว�มสัมพันธ์ที่เร�มีกับพระเจ้�พระผู้เป็นเจ้�ของเร� และ

ตำ�แหน่งพิเศษที่เร�ครอง เพื่อทำ�ภ�ระหน้�ที่ซึ่งมอบหม�ยแก่เร�ได้อย่�งถูกต้อง 
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เร�ต้องได้รับคว�มช่วยเหลือเหนือธรรมช�ติ . . .

. . . พระเยซูรับสั่งกับช�ยหนุ่ม [คนหนึ่ง] ที่ม�ห�พระองค์และปร�รถน�จะ 

รู้ว�่เข�ควรทำ�อะไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก เข�ต้อง “รักษ�พระบัญญัติ”  

ช�ยหนุ่มคนนั้นตอบว่�เข�รักษ�พระบัญญัติเหล่�นี้ม�ตั้งแต่เย�ว์วัย พระผู้ช่วยให้ 

รอดทอดพระเนตรเข�และเห็นว่�ยังมีบ�งอย่�งข�ดห�ยไป ช�ยหนุ่มรักษ�กฎท�ง 

ศีลธรรม กฎที่ให้ไว้แก่โมเสส ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงรักเข� แต่เห็นว�่ยังมีบ�ง 

อย่�งข�ดห�ยไป เข�เป็นคนร่ำ�รวย และมีอิทธิพลในโลกเนื่องด้วยคว�มมั่งคั่ง 

เหนือกว่�ใคร พระเยซูทรงทร�บว่�ก่อนจะทรงยกระดับให้เข� หรือใครๆ ขึ้น 

สู่โลกซีเลสเชียล จำ�เป็นที่เข�คนนั้นต้องยอมในสิ่งทั้งปวง และมองว่�ก�รเชื่อ 

ฟังกฎซีเลสเชียลมีคว�มสำ�คัญสูงสุด พระเยซูทรงทร�บว่�มนุษย์ทุกคนต้องทำ� 

อะไรจึงจะได้มงกุฎซีเลสเชียล—ไม่ควรมีสิ่งใดสูงค่�เท่�ก�รเชื่อฟังข้อเรียกร้อง 

จ�กสวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นว่�ช�ยหนุ่มคนนี้ติดแน่นกับบ�งสิ่งที่ไม ่

สอดคล้องกับกฎของอ�ณ�จักรซีเลสเชียล อ�จเป็นได้ว่�พระองค์ทรงเห็นคว�ม 

โน้มเอียงบ�งอย�่งในคว�มรู้สึกของเข�ว่�เข�จะยึดติดกับสิ่งซึ่งเป็นภัยต่อเข� และ 

ทำ�ให้ก�รปฏิบัติต�มข้อเรียกร้องทั้งหมดของพระกิตติคุณไม่เป็นที่น่�พอใจหรือ 

ไม่อยู่ในวิสัยที่ทำ�ได้ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงบอกเข�ว่�เข�ควรไปข�ยทรัพย ์

สมบัติทั้งหมดที่มี “และแจกจ�่ยให้คนอน�ถ� และต�มพระองค์ม�”

พระบัญช�ดังกล่�วทำ�ให้ช�ยหนุ่มรู้สึกเศร้�โศกเสียใจ เข�ถือว่�คว�มร่ำ�รวย 

เป็นเป�้หม�ยใหญ่ในชีวิต เป็นก�รทำ�ให้เข�ได้อิทธิพลของโลก และทุกอย่�งที่ 

เข�ปร�รถน� เป็นหนท�งให้เข�ได้รับพรและคว�มเกษมศ�นต์ของชีวิต เป็นวิธี 

ยกเข�ขึ้นสู่ฐ�นะอันสูงส่งในสังคม เข�อ�จไม่เข้�ใจแนวคิดเรื่องก�รได้รับพร  

คว�มเกษมศ�นต์และสิทธิพิเศษของชีวิต ตลอดจนสิ่งต�่งๆ เช่นที่ธรรมช�ติของ 

เข�ปร�รถน� เข�พึ่งคว�มมั่งคั่งของตน แต่พระกิตติคุณส�ม�รถจัดห�ให้ได้ทุก 

อย�่งที่จำ�เป็นต่อก�รบรรลุคว�มต้องก�ร ข้อเรียกร้องของมนุษย์และทำ�ให้เข�ม ี

คว�มสุข คว�มร่ำ�รวยมิได้มีไว้เพื่อสิ่งนี้ พระเจ้�ทรงปร�รถน�ให้เข�ละทิ้งคว�ม 

คิดเหล�่นั้น ขับไล่ออกไปจ�กคว�มนึกคิดและคว�มรู้สึกของเข� เพื่อพระองค์

จะทรงรับรองเข�เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในทุกสิ่ง พระองค์ทรงปร�รถน�ให้

ช�ยคนนี้อุทิศทั้งหมดเพื่อรับใช้พระองค์ ทำ�ง�นของพระองค์ด้วยคว�มตั้งใจเด็ด 

เดี่ยว ทำ�ต�มคำ�บอกของพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ และเตรียมตนเองให้พร้อมรับ 

รัศมีภ�พซีเลสเชียล แต่ช�ยหนุ่มคนนี้ไม่ยอม ก�รเสียสละนั้นใหญ่หลวงเกินไป  

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่� “คนมั่งมีจะเข้�ในแผ่นดินสวรรค์ก็ย�ก 
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เร�บอกท�่นทั้งหล�ยอีกว�่ ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่�ยกว่�คนมั่งมีจะเข้�ในแผ่นดิน

ของพระเจ้�”

เหล่�ส�นุศิษย์ “ประหล�ดใจสุดประม�ณ” กับพระดำ�รัสดังกล่�ว “จึงทูลว่�  

ถ้�อย่�งนั้นใครจะรอดได้” พวกเข�คิดว่�คนที่ครอบครองคว�มร่ำ�รวยคงไม่มีใคร 

รอดได้ในอ�ณ�จักรพระผู้เป็นเจ้� นี่คือคว�มคิดที่พวกเข�ได้รับจ�กพระดำ�รัส 

ของพระผู้ช่วยให้รอด แต่พระเยซูตรัสตอบว�่ “ฝ่�ยมนุษย์ก็เหลือกำ�ลังที่จะทำ�ได้ 

แต่พระเจ้�ทรงกระทำ�ให้สำ�เร็จได้ทุกสิ่ง” [ดู มัทธิว 19:16–26; ดู ง�นแปลของ 

โจเซฟ สมิธใน มัทธิว 19:26 เชิงอรรถ ก  และ ม�ระโก 10:27 เชิงอรรถ ก ]8 [ดูข้อ

เสนอแนะ 2 ในหน้� 181]

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะช่วยเราเมื่อตัวเราพยายาม 

ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ

ลำ�พังตัวเร�ไม่ส�ม�รถทำ�ต�มพระบัญญัติทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้�ประท�นแก่ 

เร�ได้ พระเยซูพระองค์เองไม่ทรงส�ม�รถทำ�ง�นของพระองค์ให้ลุล่วงได้ห�ก 

ปร�ศจ�กคว�มช่วยเหลือจ�กพระบิด�ของพระองค์ พระองค์ตรัสในว�ระหนึ่งว่� 

“เร�จะทำ�สิ่งใดต�มอำ�เภอใจไม่ได้ เร�ได้ยินอย่�งไรเร�ก็พิพ�กษ�อย่�งนั้น และ

ก�รพิพ�กษ�ของเร�ก็ยุติธรรม เพร�ะเร�มิได้มุ่งที่จะทำ�ต�มใจของเร�เอง แต ่

ต�มพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เร�ม�” [ยอห์น 5:30] และถ้�พระองค์ 

พระเจ�้ของเร� ทรงจำ�เป็นต้องรับคว�มช่วยเหลือจ�กเบื้องบน เร�มิยิ่งต้องรับ

คว�มช่วยเหลือจ�กพระองค์ม�กกว่�นั้นหรือ ในสภ�วก�รณ์และสภ�พทุกอย่�ง

รอบตัววิสุทธิชนยุคสุดท�้ย ขณะอยู่ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพวกเข� พวกเข�มี

สิทธิ์รับคว�มช่วยเหลือเหนือธรรมช�ติจ�กพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธ์ิเพื่อช่วยพวก

เข�ในสภ�พต่�งๆ รอบข�้ง และในหน้�ที่ซึ่งเรียกร้องให้พวกเข�ปฏิบัติ

. . . ข้�พเจ้�นึกไม่ออกว่�มีสิ่งใดสำ�คัญม�กเท่�กับก�รทำ�ง�นเพื่อให้ได้คว�ม 

สูงส่งและรัศมีภ�พของแต่ละบุคคล แน่นอนว่�น่ีคือจุดประสงค์สำ�คัญย่ิงประก�ร 

หนึ่งที่เร�ม�ในโลกนี้ . . . ไม่ควรมีช�ยหรือหญิงคนใดหมดกำ�ลังใจเมื่อพวกเข�

รู้สึกว่�ไม่ส�ม�รถทำ�สิ่งที่พวกเข�อย�กทำ�ให้ลุล่วงได้ แต่เร�ทุกคนควรทำ�ส่ิงที่

เร�ส�ม�รถทำ�ได้ในก�รดำ�เนินง�นใหญ่ซึ่งเร�ม�ที่นี่เพื่อง�นนั้น9

ลักษณะพิเศษของศ�สน�ที่เร�นับถือเรียกร้องวิถีปฏิบัติอันแน่ชัดซึ่งไม่มี 

ศ�สน�ใดที่เร�รู้จักเรียกร้องจ�กส�วกของตน และธรรมช�ติของสิ่งที่เรียกร้อง 
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จ�กเร�ไม่มีใครส�ม�รถทำ�ต�มได้เว้นแต่โดยคว�มช่วยเหลือจ�กพระผู้ทรง 

มหิทธิฤทธิ์ เร�จำ�เป็นต้องเข�้ใจ อย่�งน้อยก็ส่วนหนึ่ง ถึงพรอันยิ่งใหญ่และ 

สำ�คัญท่ีเร�จะได้ม�โดยก�รทำ�ต�มข้อกำ�หนดของศ�สน�หรือพระกิตติคุณที่เร� 

รับไว้ ก�รเสียสละที่เรียกร้องจ�กเร�ไม่ใช่สิ่งที่ช�ยหรือหญิงคนใดจะทำ�ได้เว้น 

แต่ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กอำ�น�จเหนือธรรมช�ติ และเมื่อทรงเสนอเงื่อนไข 

เหล่�นี้พระเจ้�มิได้ทรงมุ่งหม�ยจะเรียกร้องให้ผู้คนของพระองค์ทำ�ต�มเว้นแต่ 

โดยคว�มช่วยเหลือเหนือธรรมช�ติ และคนเคร่งศ�สน�ทุกระดับไม่มีใครสอน 

หรือยอมรับว่�มีคว�มช่วยเหลือเช่นนั้น พระองค์ทรงสัญญ�คว�มช่วยเหลือดัง

กล่�ว . . .

คว�มต้องก�รเหล�่นี้ . . .  เรียกร้องในทุกยุคทุกสมัยเมื่อพระเจ้�ทรงเรียกคน 

ม�รับใช้พระองค์ และรับกฎของพระองค์ เรียกร้องในสมัยของอิสร�เอล ในตอน 

เริ่มต้นของคนเหล่�นั้น เรียกร้องจ�กอับร�ฮัม อิสอัค และย�โคบ เรียกร้องจ�ก 

โมเสส และผู้คนที่เข�นำ�ม�จ�กก�รเป็นท�สในอียิปต์ เรียกร้องโดยศ�สด� 

พย�กรณ์ทุกท่�นที่ดำ�รงอยู่ตั้งแต่สมัยของอ�ดัมจนถึงช่วงเวล�ปัจจุบัน เรียกร้อง 

โดยอัครส�วกท่ีได้รับง�นมอบหม�ยโดยก�รว�งพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์  

“ง�นนี้ที่ท�่นและข้�พเจ้�เข้�ร่วมจะรุ่งเรืองและรุดหน�้ได้โดยผ่�น 
พรของพระผู้เป็นเจ�้เท่�นั้นโดยอ�ศัยคว�มทุ่มเทอย�่งซื่อสัตย์สุจริต”
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พระบุตรของพระผู้เป็นเจ�้ผู้ทรงพระชนม์ และโดยส�วกของศ�สน�ที่เหล่�อัคร- 

ส�วกประก�ศและสอนต่อผู้คน ในสมัยของพวกเข�และไม่มีมนุษย์คนใดหรือ 

กลุ่มใดหรือชนชั้นใดตั้งแต่สมัยของอ�ดัมจนถึงเวล�ปัจจุบันส�ม�รถทำ�ต�มข้อ 

เรียกร้องเหล่�นี้ได้ ยกเว้นผู้คนของพระผู้เป็นเจ้� เนื่องจ�กพวกเข�ได้รับประ- 

ส�ทพรด้วยอำ�น�จจ�กเบื้องบน ซึ่งม�จ�กพระเจ้�พระผู้เป็นเจ้�ของเร�เท่�นั้น10  

[ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 181]

เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานของพระผู้เป็นเจ้า  

เราต้องการความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า

ไม่ว่�ท่�นจะรับทำ�อะไรเพื่อส่งเสริมประโยชน์ของไซอัน ท�่นต้องพึ่งพ�พระ 

เจ้�เพื่อคว�มสำ�เร็จของไซอัน11

คว�มคิดของมนุษย์ควรเห็นแก่รัศมีภ�พของพระผู้เป็นเจ้�อย่�งเดียวในทุกสิ่ง 

ที่เข�เริ่มทำ�ให้สำ�เร็จลุล่วง เร�ควรถือว�่ตัวเร�ไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้เลย เร�เป็น 

ลูกของพระผู้เป็นเจ้� เร�อยู่ในคว�มมืด [เว้นแต่] พระผู้เป็นเจ้�ทรงจุดประก�ย 

คว�มสว่�งแก่คว�มเข้�ใจของเร� เร�ไม่มีพลังคว�มส�ม�รถ [เว้นแต่] พระผู้เป็น 

เจ้�ทรงช่วยเร� ง�นที่เร�ต้องทำ�ที่นี่เป็นง�นที่เร�ไม่ส�ม�รถทำ�ได้เว้นแต่มีคว�ม 

ช่วยเหลือของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ . . .  นี่เป็นเรื่องที่คนของโลกกังวลใจม�ก  

เหล�่เอ็ลเดอร์แห่งอิสร�เอลก็กังวลใจม�กเหลือเกิน เร�ลืมไปว่�เร�กำ�ลังทำ�ง�น 

ให้พระผู้เป็นเจ้� เร�ลืมไปว่�เร�อยู่ท่ีน่ีเพ่ือดำ�เนินจุดประสงค์ท่ีแน่ชัดซ่ึงเร�สัญญ� 

กับพระเจ�้ว่�จะทำ�ให้บรรลุผล นี่คือง�นอันรุ่งโรจน์ที่เร�เข้�ร่วม นี่คือง�นของ 

พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ทรงคัดเลือกช�ยหญิงที่พระองค์ทรงรู้จักจ�ก 

ประสบก�รณ์ในอดีตว่�จะดำ�เนินจุดประสงค์ของพระองค์ให้บรรลุผล12

ง�นนี้ที่ท่�นและข้�พเจ้�เข้�ร่วมจะรุ่งเรืองและรุดหน้�ได้โดยผ่�นพรของพระ

ผู้เป็นเจ้�เท่�นั้นโดยอ�ศัยคว�มทุ่มเทอย่�งซื่อสัตย์สุจริตและคว�มต้ังใจของเร�

เพื่อทำ�ง�นซึ่งเร�เริ่มทำ�ให้สำ�เร็จลุล่วง เมื่อเร�หวนนึกถึงประสบก�รณ์ที่ผ่�นม�  

เร�เข้�ใจโดยง่�ยว่�คว�มรุ่งเรืองของเร�ขึ้นอยู่กับคว�มเพียรพย�ย�มอย่�งซื่อสัตย์ 

ของเร�เพ่ือทำ�ง�นของพระผู้เป็นเจ้�ให้สำ�เร็จลุล่วง ทำ�ง�นเพ่ือประโยชน์ของผู้คน 

และขจัดคว�มเห็นแก่ตัวออกจ�กตัวเร�ให้ม�กที่สุด ถ้�ในอดีตเป็นเช่นนั้น เร� 

เชื่อได้เลยว่�คว�มก้�วหน้�ในอน�คตของเร�จะขึ้นอยู่กับคว�มต้ังใจของเร�ว่�จะ 

ทำ�ต�มพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้�ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ทุกอย่�งและคว�มช่วย 

เหลือซึ่งพระองค์จะประท�นแก่เร�13 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน�้ 181]
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ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล่�นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน้� v–vii

1. ทบทวนเรื่องร�วในหน้� 175–176 ท่�นคิดว่�เหตุใดคนที่ว�งใจพระผู้เป็น

เจ�้จึงตอบสนองก�รท�้ท�ยต่�งจ�กคนที่ไม่ว�งใจพระผู้เป็นเจ้�

2. ไตร่ตรองเรื่องร�วของพระผู้ช่วยให้รอดและเศรษฐีหนุ่ม (หน้� 176–178) 

ผู้คนหมกมุ่นกับสิ่งใดบ�้งที่ส�ม�รถนำ�พวกเข�ให้ “ออกไปเป็นทุกข์” เหตุ

ใดเร�จึงต้อง “ขับไล่” เรื่องเช่นนั้นออกจ�กชีวิตเร�ก่อนเร�จึงจะได้รับพร

ประเสริฐสุดของพระเจ�้

3. ประธ�นสโนว์สอนว่�แม้แต่พระผู้ช่วยให้รอดก็ทรงต้องได้รับ “คว�มช่วย

เหลือจ�กเบื้องบน” เพื่อ “ทำ�ง�นของพระองค์ให้สำ�เร็จลุล่วง” (หน้� 178) 

ท่�นจะใช้คำ�พูดของประธ�นสโนว์ช่วยให้คนที่รู้สึกไม่ดีพอทำ�ต�มข้อเรียก

ร้องของก�รดำ�เนินชีวิตต�มพระกิตติคุณได้อย�่งไร

4. ค้นคว้�หัวข้อสุดท้�ยของบทนี้ ท่�นคิดว่�เหตุใดบ�งครั้งเร�จึงไม่ทูลขอ 

คว�มช่วยเหลือจ�กพระผู้เป็นเจ้� นึกถึงส่ิงท่ีท่�นจะทำ�ได้เพ่ือรับคว�มช่วย 

เหลือจ�กพระองค์ม�กขึ้นในชีวิตท่�น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ฟีลิปปี 4:13; 2 นีไฟ 10:23–24; 25:23; เจคอบ 4:6–7; 

โมไซย�ห์ 24:8–22; หลักแห่งคว�มเชื่อ 1:3

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “มอบหม�ยผู้มีส่วนร่วมให้อ่�นคำ�ถ�มที่เลือกม� 

จ�กท�้ยบท (เป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กก็ได้) ขอให้พวกเข�ห�คำ�สอนในบทที่

เกี่ยวข้องกับคำ�ถ�ม จ�กนั้นเชื้อเชิญพวกเข�ให้แบ่งปันคว�มคิดและคว�มเข้�ใจ

กับคนอื่นๆ ในกลุ่ม” (หน้� vii ในหนังสือเล่มนี้)

อ้�งอิง

1. Deseret News, ม.ค. 28, 1857 หน�้ 371

2. Deseret News, ม.ค. 14, 1880 หน�้ 786

3. Deseret News: Semi-Weekly, ส.ค. 15, 1882 หน้� 1

4. Deseret News, ต.ค. 28, 1857 หน�้ 270

5. เอไลซ� อ�ร์. สโนว์ สมิธ Biography and Family 
Record of Lorenzo Snow  (1884) หน้� 116–117

6. ใน Biography and Family Record of Lorenzo 
Snow, หน้� 49

7. ใน Journal History, ก.ย.13, 1898 หน�้ 4

8. Deseret News, ม.ค. 14, 1880 หน�้ 786

9. ใน Conference Report, เม.ย. 1898 หน�้ 12

10. Deseret News, ม.ค.14, 1880 หน�้ 786

11. Improvement Era, ก.ค. 1899 หน�้ 708

12. Deseret Weekly, พ.ค. 12, 1894, หน�้ 638.

13. ใน Conference Report, เม.ย. 1901 หน�้ 1
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เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์
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บ ท ที่  1 5

การรับใช้อย่างซื่อสัตย์และกระตือรือร้น 
ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

“โดยรู้ว่�ศ�สน�ของเร�แท้จริง เร�จึงควร 

เป็นผู้อุทิศตนม�กที่สุดบนพื้นพิภพต่อ 

อุดมก�รณ์ที่เร�น้อมรับ”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ใกล้ถึงปล�ยคริสต์ศักร�ช 1851 ฝ่�ยประธ�นสูงสุดจัดพิมพ์ส�ส์นฉบับหนึ่งซึ่ง 

เรียกร้องให้สม�ชิกทุกคนในโควรัมอัครส�วกสิบสอง “จัดก�รเรื่องร�วพันธกิจ 

ต่�งๆ ของพวกเข�ให้เรียบร้อย” และกลับไปซอลท์เลคซิตี้ให้ทันเดือนเมษ�ยน 

ค.ศ. 18531 ด้วยเหตุนี้ง�นเผยแผ่ของเอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์ในอิต�ลีจึงใกล้ 

สิ้นสุด ในเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1852 ท�่นฝ�กง�นที่นั่นให้อยู่ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ 

บร�เดอร์จอห์น ด�เนียล ม�ล�น ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ และเดินท�งกับเอ็ลเดอร์ 

จ�เบซ วูด�ร์ดไปมอลต�ประเทศท่ีเป็นเก�ะ จ�กมอลต� เอ็ลเดอร์สโนว์หวังจะข้ึน 

เรือไปอินเดีย ผู้สอนศ�สน�คนแรกท่ีน่ันอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของท่�น และท่�นหวัง 

เป็นอย่�งยิ่งที่จะเดินท�งไปด้วยกัน จ�กที่นั่นท่�นว�งแผนว่�จะ “เดินท�งรอบ

โลกให้สำ�เร็จ” โดยกลับบ�้นท�งมห�สมุทรแปซิฟิกไปท�งตะวันตกของสหรัฐ2

แผนของเอ็ลเดอร์สโนว์เปลี่ยนไปเมื่อท่�นกับเอ็ลเดอร์วูด�ร์ดม�ถึงมอลต�  

ท่�นทร�บว่�ท่�นจะเสียเวล�อยู่บนเก�ะนี้หล�ยสัปด�ห์เพร�ะเรือกลไฟเสียใน 

ทะเลแดง แทนที่จะบ่นเรื่องเสียเวล� ท�่นตัดสินใจไปทำ�ง�น ในจดหม�ยลงวัน 

ที่ 10 มีน�คม ค.ศ. 1852 ท�่นเขียนว่� “ข�้พเจ้�รู้สึกว่�เรื่องดีง�มม�กม�ยจะเกิด 

จ�กวิธีที่พระเจ้�ทรงกำ�กับดูแลก�รใช้เวล�ที่ข้�พเจ้�มีอยู่ขณะนี้ ขณะแวดล้อมไป 

ด้วยผู้คนที่น่�สนใจ และในเขตก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญม�ก เพื่อให้ง�นใหญ่บรรลุ 

ผลสำ�เร็จ โดยขย�ยไปถึงประเทศใกล้เคียง” ท่�นร�ยง�นว่�ท่�นส่งข่�วไปให ้

เอ็ลเดอร์โธมัส โอเบรย์ผู้สอนศ�สน�คนหนึ่งในอิต�ลี “ให้ม�ทันที และขน 
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จุลส�รและหนังสือม�ม�กๆ” ถึงแม้เอ็ลเดอร์สโนว์ไม่รู้ว�่ท่�นกับคู่จะทำ�อะไรใน 

มอลต� แต่ท่�นแสดงคว�มปร�รถน�ว่�จะตั้งส�ข�ของศ�สนจักรที่นั่น ท่�น 

กล�่วว่� ก�รกระทำ�ดังกล�่ว “จะคล�ยโซ่ตรวนท�งวิญญ�ณของหล�ยประเทศ 

เนื่องจ�กช�วมอลต�กระจ�ยอยู่ต�มฝั่งทะเลของยุโรป เอเชีย และแอฟริก�ใน

คว�มสัมพันธ์ด้�นก�รค�้ของพวกเข�”3

วันท่ี 1 พฤษภ�คม ค.ศ. 1852 เอ็ลเดอร์สโนว์ส่งจดหม�ยร�ยง�นคว�มก้�วหน้� 

ของก�รทำ�ง�นในมอลต� ท่�นเขียนว่� “เวล�นี้มีคนม�เยี่ยมเยียนสอบถ�มอยู่ 

เนืองๆ เก่ียวกับ ‘ศ�สน�แปลกๆ’ น้ี สองส�มคืนหลังจ�กน้ัน มีอยู่คร้ังหน่ึง ณ  

ที่พักส่วนตัวของเร� มีสุภ�พบุรุษจ�กแปดประเทศ ม�จ�กหล�ยส่วนของเมือง 

เพื่อจัดสนทน�เกี่ยวกับหลักคำ�สอนของเร� ในจำ�นวนนั้นมีคนม�จ�กโปแลนด ์

และกรีซด้วย ผู้ซึ่งเวล�นี้กำ�ลังอ�่นง�นของเร�ด้วยคว�มสนใจเป็นอย่�งยิ่ง ช�ย

หนุ่มที่ช�ญฉล�ดมีคว�มส�ม�รถสองคนเป็นผลแรกของก�รปฏิบัติศ�สนกิจ 

ของเร�บนเก�ะนี้และจะช่วยทำ�ให้อุดมก�รณ์ที่เร�เข้�ร่วมก้�วหน้�ได้ หนึ่งใน

สองคนนั้นที่เร�แต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์พูดหล�ยภ�ษ�ได้อย่�งคล่องแคล่ว”4

คว�มฝันของเอ็ลเดอร์สโนว์ว่�จะรับใช้ในอินเดียและเดินท�งรอบโลกไม่เป็น 

จริง แต่ท่�นทำ�ต�มพระประสงค์ของพระเจ�้ด้วยคว�มขยันหมั่นเพียรระหว่�งอยู่ 

อย่�งไม่ค�ดฝันในมอลต� โดยสร�้งร�กฐ�นของง�นเผยแผ่ศ�สน�ที่นั่น ในที่สุด 

เมื่อท�่นส�ม�รถขึ้นเรือได้ในเดือนพฤษภ�คม ค.ศ. 1852 ท�่นไปตะวันตกแทนที ่

จะไปตะวันออก โดยทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของผู้นำ�ให้กลับไปซอลท์เลคซิตี้ ร�วสอง 

เดือนต่อม� เอ็ลเดอร์วูด�ร์ดและเอ็ลเดอร์โอเบรย์จัดตั้งส�ข�ของศ�สนจักรใน 

มอลต�5 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน้� 192]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เพราะเราได้รับความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ 

เราจึงรับใช้ในฐานะทูตของพระคริสต์

เร�เป็นพย�นต่อคนท้ังโลกว่�เร�รู้โดยก�รเปิดเผยจ�กเบ้ืองบน แม้ผ่�นก�รแสดง 

ให้ประจักษ์ของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ว�่พระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของพระ 

ผู้เป็นเจ้�ผู้ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงเผยพระองค์ต่อโจเซฟ สมิธเช่นที่ทรงเผย 

พระองค์ต่อเหล่�อัครส�วกในสมัยโบร�ณหลังจ�กพระองค์ทรงออกจ�กอุโมงค์  
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และพระองค์ทรงทำ�ให้ท่�นรู้คว�มจริงจ�กสวรรค์ซ่ึงโดยคว�มจริงดังกล่�วเท่�น้ัน 

ที่มนุษยช�ติจะได้รับก�รช่วยให้รอด นี่ . . .  เป็นก�รรับตำ�แหน่งหน้�ที่รับผิดชอบ 

 ก�รจัดก�รกับคว�มไว้ว�งใจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งพระองค์ทรงมอบให้เร�

เหล่�อัครส�วกปร�กฏต่อช�วโลกหลังจ�กได้รับง�นมอบหม�ยจ�กพระผู้ไถ่ 

ผู้คืนพระชนม์ให้ไปสั่งสอนพระกิตติคุณแห่งอ�ณ�จักรต่อประช�ช�ติทั้งหล�ย 

โดยสัญญ�กับทุกคนที่เชื่อถ้อยคำ�ของพวกท่�นว่�พวกเข�จะได้รับของประท�น 

แห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ผ�่นก�รว�งมือฉันใด เร�เองก็ปร�กฏฉันนั้น โดยอ�ศัย 

ง�นมอบหม�ยของพวกท่�น พวกท่�นประก�ศด้วยคว�มเช่ือม่ันท้ังหมดท่�มกล�ง 

ก�รข่มเหงและก�รต่อต้�นว่�พระกิตติคุณคือเดช�นุภ�พของพระผู้เป็นเจ้�อันไป 

สู่คว�มรอดของทุกคนที่เชื่อและเชื่อฟังฉันใด เร�เองก็ประก�ศฉันนั้น พวกท่�น 

สั่งสอนศรัทธ�ในพระเจ้�พระเยซูคริสต์ บัพติศม�เพื่อก�รปลดบ�ป และก�รว�ง 

มือโดยผู้มีอำ�น�จ เพ่ือรับพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นส่ิงจำ�เป็นกับคว�มรอดฉันใด 

เร�เองก็ส่ังสอนฉันน้ัน พวกท่�นเป็นพย�นของพระเจ้�พระเยซูคริสต์โดยอำ�น�จ 

ของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ และผู้ซื่อสัตย์ที่มีข่�วส�รพระกิตติคุณของพระองค ์

ต่�งเป็นพย�นต่อคนต่�งช�ติทั้งโลกฉันใด เร�เองก็เป็นพย�นของพระองค์โดย 

และโดยผ่�นพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกันฉันนั้น โดยได้รับเรียกโดยก�ร 

เรียกอันศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งเดียวกัน เร�จึงรับตำ�แหน่งเดียวกัน

โดยยอมรับตำ�แหน่งนี้ เร�จึงยอมรับหน้�ที่รับผิดชอบทั้งหมดของทูตแห่ง 

พระคริสต์ เร�พึงรับผิดชอบก�รกระทำ�ของเร�แต่ละคนและวิธีท่ีเร�ใช้พรสวรรค์ 

และคว�มส�ม�รถที่พระเจ�้ประท�นแก่เร�6 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 192]

การเป็นสมาชิกในศาสนจักรคือการเรียก 

ให้ช่วยผู้อื่นได้รับความรอด

เมื่อพระเจ้�ทรงเรียกบุคคลหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งออกจ�กโลก มิใช่ด้วยคว�ม 

มุ่งหม�ยเพ่ือประโยชน์ของบุคคลน้ันหรือคนกลุ่มน้ันเสมอไป พระเจ้�มิเพียงเห็น 

แก่คว�มรอดของคนไม่ก่ีคนท่ีเรียกว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยเท่�น้ัน . . .  แต่คว�มรอด 

ของมนุษย์ทั้งปวงด้วย ทั้งคนเป็นและคนต�ย เมื่อพระเจ้�ทรงเรียกอับร�ฮัม 

พระองค์ทรงทำ�สัญญ�แน่นอนเกี่ยวกับคว�มรุ่งโรจน์ที่จะเกิดขึ้นกับเข�และลูก 

หล�นของเข� และในสัญญ�เหล�่นี้เร�พบพระดำ�รัสอันน่�ทึ่งนี้ ว่�ในท�่นและ 
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พงศ์พันธุ์ของท่�นประช�ช�ติทั้งปวงของแผ่นดินโลกจะได้รับพร [ดู ปฐมก�ล  

22:15–18;  อับร�ฮัม 2:9–11] . . .  แบบแผนของพระผู้เป็นเจ้�คือเพ่ือเป็นพรไม่เพียง 

ท่�นและลูกหล�นของท่�นเท่�น้ัน  แต่ครอบครัวท้ังหมดของแผ่นดินโลกด้วย . . .

. . . เมื่อพระเยซูเสด็จม� พระองค์เสด็จม�เป็นเครื่องพลีบูช�ไม่เพียงเพื่อประ- 

โยชน์ของอิสร�เอล หรือลูกหล�นของอับร�ฮัม อิสอัค และย�โคบเท่�นั้น แต่ 

เพื่อประโยชน์ของครอบครัวมนุษย์ทั้งหมดด้วย เพื่อในพระองค์มนุษย์ทั้งปวงจะ 

ได้รับพร เพ่ือในพระองค์มนุษย์ท้ังปวงจะได้รับก�รช่วยให้รอด และพระพันธกิจ 

ของพระองค์คือเตรียมครอบครัวมนุษย์ทั้งหมดให้ได้รับประโยชน์ของพระกิตติ- 

คุณอันเป็นนิจ ดังที่ข้�พเจ�้กล�่ว ไม่เฉพ�ะอิสร�เอลเท่�นั้น แต่มนุษย์ทุกเชื้อช�ติ 

และไม่เพียงคนที่อยู่บนแผ่นดินโลกเท่�นั้น แต่คนในโลกวิญญ�ณด้วย . . .

. . . เร�มีฐ�นะปุโรหิตเดียวกับที่พระเยซูทรงมี และเร�ต้องทำ�เช่นพระองค ์

ทรงทำ� เพื่อเสียสละคว�มปร�รถน�และคว�มรู้สึกของเร�เช่นพระองค์ทรงเสีย 

สละ อ�จจะไม่เสียชีวิตเป็นมรณสักขีเช่นพระองค์ แต่เร�ต้องเสียสละเพื่อดำ�เนิน 

ง�นให้บรรลุจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้� ห�ไม่แล้วเร�จะไม่มีค่�ควรสำ�หรับ 

ฐ�นะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และเป็นผู้ช่วยให้รอดของโลก พระผู้เป็นเจ�้

ทรงมุ่งหม�ยจะทำ�ให้เร�เป็นผู้ช่วยให้รอดไม่เฉพ�ะของคนม�กม�ยที่อยู่บนแผ่น

ดินโลกเวล�นี้เท่�นั้น แต่ของคนม�กม�ยในโลกวิญญ�ณด้วย พระองค์จะไม่ทรง

ว�งเร�ไว้ในตำ�แหน่งเพื่อช่วยตัวเร�ให้รอดเท่�นั้น แต่พระองค์จะทรงทำ�ให้เร�

ส�ม�รถช่วยในก�รไถ่ลูกหล�นจำ�นวนม�กของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พด้วย7 [ดู

ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 192]

การเรียกและความรับผิดชอบทุกอย่าง 

ล้วนสำาคัญในงานของพระเจ้า

บัดนี้คำ�ถ�มคือ เร�สำ�นึกในตำ�แหน่งของเร�หรือไม่ เร�เข้�ใจอย�่งถ่องแท้ถึง 

ธรรมช�ติของง�นที่เร�รับไว้เพื่อทำ�ให้สำ�เร็จหรือไม่ บ�งครั้งข้�พเจ้�เชื่อว่�พี่น้อง 

ช�ยบ�งคนของเร� เหล�่เอ็ลเดอร์ในอิสร�เอล พร้อมและเต็มใจเกินกว่�จะละเลย 

ภ�ระผูกพันที่มีอยู่เนื่องด้วยพันธสัญญ�ของพวกเข� แต่ศรัทธ�ที่พวกเข�เคย 

ครอบครองดูเหมือนจะร่อยหรอ และดูเหมือนพวกเข�จะปักหลักอยู่กับคว�มพอ

ใจเงียบๆ ของก�รเป็นสม�ชิกศ�สนจักรแต่ในน�มเท่�นั้น
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มีหล�ยคนท่ีคิดว่�เพร�ะช่ือของพวกเข�ไม่เป็นท่ีรู้จักกว้�งขว�งนัก เพร�ะพวก 

เข�อ�จจะ . . . อยู่ในวงแคบ จึงไม่สำ�คัญเท�่ใดนักว่�พวกเข�ติดนิสัยอะไร หรือ 

พวกเข�เป็นแบบอย่�งเช่นใดต่อพ่ีน้องของพวกเข� แต่เม่ือใดท่ีพวกเข�มีตำ�แหน่ง 

รับผิดชอบ เช่นเป็นฝ่�ยประธ�นศ�สนจักร หรือเป็นที่ปรึกษ� หรือถ�้พวกเข� 

เป็นสม�ชิกโควรัมอัครส�วกสิบสอง หรือพวกเข�เป็นประธ�นของสภ�สูง หรือ

มห�ปุโรหิตหรือส�วกเจ็ดสิบ เม่ือน้ันพวกเข�จะถือว่�คว�มประพฤติของพวกเข� 

เป็นเรื่องสำ�คัญ ในกรณีที่พวกเข�แสดงให้เห็นคว�มอ่อนแออย่�งม�กหรือคว�ม 

เขล�อย่�งท่ีสุด ตะเกียงของพวกเข�ถ้�ไม่ริบหร่ีลงทุกขณะก็ไม่ได้สำ�นึกในตำ�แหน่ง 

หน้�ที่รับผิดชอบของพระกิตติคุณที่ตนรับไว้เลย

เร�ทร�บในอุปม�ของพระผู้ช่วยให้รอดว่�อ�ณ�จักรสวรรค์เปรียบเสมือนเจ้� 

“ถ�้ท่�นทำ�ต�มหน�้ที่ของท�่น ท่�นย่อมครอบครอง 
สิ่งที่โลกไม่ส�ม�รถให้หรือเอ�ไปจ�กท่�นได้”
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ของบ้�นที่มอบทรัพย์สินให้คนรับใช้ดูแลขณะเข�ออกเดินท�งไปประเทศห่�ง

ไกล คนหนึ่งเข�ให้ห้�ตะลันต์ อีกคนหนึ่งให้สองตะลันต์ และอีกคนหนึ่งให้หนึ่ง

ตะลันต์ คนที่ได้รับห�้ตะลันต์นำ�เงินไปค้�ข�ยได้กำ�ไรม�ห�้ตะลันต์ สองเท�่ของ

ที่เจ้�ของบ้�นฝ�กไว้ คนที่ได้รับสองตะลันต์ก็ออกไปและได้ม�อีกสองตะลันต ์

เช่นกัน ส่วนคนที่ได้รับหนึ่งตะลันต์ออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของเจ้�น�ยไว้

ในดิน เข�คิดอย�่งไม่ต้องสงสัยว่�คว�มรับผิดชอบของเข�เล็กน้อยม�กจนเข�ทำ� 

ได้ไม่ม�กนัก ด้วยเหตุนี้เข�จึงไม่ยอมใช้เงินตะลันต์เพร�ะจะยิ่งน้อยลงไปอีก [ดู  

มัทธิว 25:14–30] เรื่องนี้ประยุกต์ใช้ได้โดยตรงกับสภ�พของเอ็ลเดอร์บ�งคนของ

เร�หรือไม่ คนหนึ่งกล่�วว่� “ผมเป็นเพียงช�่งไม้ หรือช�่งตัดเสื้อ หรือเป็นแค่คน 

ขนอิฐ [ผู้ช่วยคนก่ออิฐ] ด้วยเหตุนี้จึงไม่สำ�คัญเท่�ใดนักว่�ผมจะว�งตัวอย่�งไร  

ไม่ว่�ผมจะทำ�หน้�ที่ซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ในง�นอันต่ำ�ต้อยของผม แต่คงจะ

ต่�งจ�กนี้ม�ก  ถ้�ผมทำ�ในตำ�แหน่งที่รับผิดชอบม�กกว่�และมีชื่อเสียงม�กกว่�”

หยุด พี่น้องของข�้พเจ้� อย�่ยอมให้ตนเองถูกแนวคว�มคิดที่ดึงดูดใจเช่นนั้น 

หลอกเอ� จริงอยู่ ท�่นอ�จเป็นเพียงคนขนอิฐ แต่จำ�ไว้ว�่ท่�นคือเอ็ลเดอร์ใน

อิสร�เอล ท�่นคือทูตของพระเจ�้พระเยซูคริสต์ ถ�้ท่�นทำ�ต�มหน้�ที่ของท่�น 

ท่�นย่อมครอบครองสิ่งที่โลกไม่ส�ม�รถให้หรือนำ�ไปจ�กท่�นได้ ท่�นต้องชี้แจง

ต่อพระผู้เป็นเจ้�สำ�หรับก�รใช้พรสวรรค์อย่�งซื่อสัตย์กับสิ่งที่พระองค์ทรงให้

ท่�นพิทักษ์ ไม่ว่�เรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก

อน่ึง ท่�นใช้อิทธิพลระดับหน่ึง ถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ส่งผลต่อคนบ�งคนหรือ 

หล�ยคน และเนื่องด้วยอิทธิพลที่ท�่นใช้ ท่�นจึงต้องรับผิดชอบไม่ม�กก็น้อย  

ฉะนั้น ไม่ว่�ท่�นจะยอมรับหรือไม่ก็ต�ม ท่�นได้รับคว�มสำ�คัญต่อพระพักตร์ 

พระผู้เป็นเจ้�และต่อมนุษย์แล้วซึ่งท่�นจะมองข้�มไม่ได้และจะปลดท่�นไม่ได้ถ้�

ท่�นประสงค์จะสนับสนุนชื่อที่ท่�นรับไว้

ส่ิงท่ีบุคคลน้ันค�ดหวังไว้คืออะไร ข้�พเจ้�กล่�วว่�ถ้�เข�ให้เกียรติก�รเรียกของ 

เข� และพบว่�เข�ซื่อสัตย์ต่อคว�มไว้ว�งใจที่มอบให้ คว�มค�ดหวังสำ�หรับคว�ม 

รอดและคว�มสูงส่งของเข�ในอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�ย่อมดีเท่�ๆ กับคนอื่น  

ถ้�เข�เข้�ใจตำ�แหน่งของเข�และดำ�เนินชีวิตต�มนั้น คว�มค�ดหวังของเข�ย่อม 

ดีเท่�กับคนที่เคยมีชีวิตนับแต่สมัยของท่�นบิด�อ�ดัมจนถึงเวล�ปัจจุบัน และ

สำ�คัญเช่นกันที่เข�จะว�งตัวอย่�งเหม�ะสมต�มขอบเขตที่เข�เดิน เฉกเช่นคน 
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อื่นๆ ผู้ได้รับเรียกให้ปฏิบัติในตำ�แหน่งที่สูงกว�่หรืออีกนัยหนึ่งผู้อ�จได้รับมอบ

หม�ยให้เป็นผู้พิทักษ์เงินตะลันต์จำ�นวนม�กกว่� . . .

. . . พระเจ้�มิได้ทรงเรียกร้องจ�กคนที่มีตะลันต์เดียวม�กเท่�กับคนที่มีม�ก 

กว่�หนึ่งตะลันต์ แต่พระองค์ทรงเรียกร้องจ�กเข�ต�มที่เข�มี ฉะนั้นขอให้ทุก 

คนมีกำ�ลังใจ และหม�ยมั่นปรับปรุงพรสวรรค์ที่พวกเข�มีอย่�งหล�กหล�ย ขอ 

ให้คนที่มีตะลันต์เดียวใช้ตะลันต์นั้นและไม่ซ่อนไว้ในดิน กล่�วคือ ให้คนที่ได้รับ 

ก�รประส�ทพรด้วยคว�มส�ม�รถเพียงเล็กน้อยปรับปรุงตนเอง และไม่บ่นว่� 

เพร�ะธรรมช�ติอ�จไม่เอื้อต่อเข�ม�กเท�่พี่น้องที่โชคดีกว�่ ขอให้เร�ทุกคนพอใจ

กับชะต�ชีวิตของเร� ห�กไม่เป็นไปต�มที่เร�ปร�รถน� เร�ควรพย�ย�มปรับปรุง

ด้วยคว�มขยันหมั่นเพียร โดยรู้สึกสำ�นึกคุณเสมอต่อก�รดำ�รงอยู่บนโลกนี้ และ

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับพระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�ที่เร�ได้รับผ่�นก�รเช่ือ

ฟังพระกิตติคุณ . . .

ข้�พเจ้�จำ�ได้เมื่ออ่�นเกร็ดประวัติ . . . ของช�ยคนหนึ่ง ด้วยสติปัญญ�และ 

คว�มรักช�ติของเข�ทำ�ให้เข�มีชื่อเสียง แต่เพร�ะคนอิจฉ�เข�จึงถูกส่งไปรับ 

ตำ�แหน่งซ่ึงถือว่�ต่ำ�ม�ก เม่ือเข้�รับหน้�ท่ีในตำ�แหน่งน้ัน กล่�วกันว่� เข�แสดง

คว�มเห็นไว้อย่�งลึกซึ้งว�่ “ถ�้ตำ�แหน่งไม่ให้เกียรติผม ผมจะให้เกียรติตำ�แหน่ง”  

คงต้องหลีกเลี่ยงคว�มยุ่งย�กม�กม�ย สภ�พและสถ�นก�รณ์ของเร�คงส่งเสริม 

กำ�ลังใจยิ่งกว�่นี้ถ้�เร�ทุกคนให้เกียรติตำ�แหน่งที่เร�ได้รับเรียกให้ทำ� เร�ทร�บว่� 

พระเจ้�พระองค์เองทรงจัดห�เสื้อผ�้ให้บิด�ม�รด�แรกของเร� หรืออีกนัยหนึ่ง 

ในคร้ังน้ัน พระองค์ทรงเป็นช่�งตัดเส้ือ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นช่�งไม้เช่นกัน พระ 

ผู้ช่วยให้รอดต้องทรงเคยเป็นช�่งไม้ที่ซื่อสัตย์และน่�ยกย่อง ห�ไม่แล้วพระองค์ 

คงไม่สมควรได้รับตำ�แหน่งที่ทรงครองหลังจ�กนั้น ถ้�เร�ส�ม�รถทำ�ให้พี่น้อง 

ช�ยหญิงเห็นคว�มสำ�คัญของก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งซื่อสัตย์ในก�รเรียกของพวก

เข� คว�มกลัดกลุ้มและคว�มทุกข์ม�กม�ยที่เร�ประสบเวล�นี้คงไม่เกิดขึ้น ง�น

ของพระผู้เป็นเจ้�คงจะกลิ้งออกไปด้วยคว�มเร็วทวีคูณ และจุดประสงค์ทั้งหมด 

ของพระองค์คงบรรลุผลสำ�เร็จเร็วขึ้น นอกจ�กนี้ เร�คงเป็นคนที่พร้อมปฏิบัติ

ต�มพระประสงค์ของพระองค์ม�กกว�่เวล�นี้ . . .

ขอพระผู้เป็นเจ้�ทรงอวยพรท�่น พี่น้องทั้งหล�ย ขอให้ท�่นส�ม�รถทำ�หน้�

ที่ผู้พิทักษ์ที่ฉล�ดได้เสมอเพื่อดูแลสิ่งที่ฝ�กฝังไว้กับท�่น8 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ใน

หน้� 192]
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เมื่อเรารับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา ความกระตือรือร้น และความ

ร่าเริง พระองค์จะทรงทำาให้เราเข้มแข็งและช่วยให้เราประสบผลสำาเร็จ

ข้�พเจ้�กล่�ว ขอให้มนุษย์ท้ังหล�ยรับใช้พระผู้เป็นเจ้�อย่�งซ่ือสัตย์และกระตือ 

รือร้น และจงร่�เริง . . .  มีหล�ยครั้งที่หล�ยคนตกอยู่ในสภ�พซึ่งยอมรับแง่มุมที่

ร่�เริงได้ย�กม�ก ห�กไม่เหลือวิสัย แต่เวล�เช่นนั้นมีน้อยม�ก9

โดยรู้ว่�ศ�สน�ของเร�แท้จริง เร�จึงควรเป็นผู้อุทิศตนม�กที่สุดบนพื้นพิภพ

ต่ออุดมก�รณ์ที่เร�น้อมรับ โดยรู้เช่นที่เร�รู้ หรือควรรู้ ว�่พระกิตติคุณที่เร�ได้รับ 

สัญญ�ว่�ใจเร�ส�ม�รถประสงค์หรือปร�รถน�ได้ทุกอย่�งถ้�เร�ซื่อสัตย์ เร�ควร 

ซื่อสัตย์ อุทิศตน กระตือรือร้นอย�่งเต็มที่ มุ่งมั่นในก�รดำ�เนินง�นต�มแบบแผน 

และพระประสงค์ของพระเจ้�ดังที่พระองค์ทรงเปิดเผยคร้ังแล้วคร้ังเล่�ผ่�นผู้รับ 

ใช้ของพระองค์ เร�ไม่ควรเป็นคนเฉื่อยช�หรือละเลยในก�รทำ�หน้�ที่ของเร� แต่

เร�ควรพย�ย�มสุดคว�มส�ม�รถ สุดพละกำ�ลัง และจิตวิญญ�ณของเร�เพื่อเข้�ใจ

เจตน�รมณ์ของก�รเรียกและลักษณะของง�นที่เร�เข้�ร่วม

เมื่อพระเยซูประทับบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงบัญช�เหล่�ส�นุศิษย์ของ 

พระองค์ให้ออกไปสั่งสอนพระกิตติคุณโดยไม่มีกระเป๋�เงินหรือย่�ม ไม่ต้องคิด 

ล่วงหน�้ว่�จะกินอะไร หรือดื่มอะไร หรือจะสวมใส่อะไร แต่ออกไปเป็นพย�น 

ถึงเรื่องเหล่�นั้นซึ่งเปิดเผยต่อพวกเข�แล้ว ในก�รทำ�เช่นนี้พวกเข�รับเอ�พรของ

พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไว้กับตัว คว�มทุ่มเททั้งหมดของพวกเข�ต�มม�ด้วยคว�ม 

สำ�เร็จ พวกเข�จำ�ต้องประสบคว�มสำ�เร็จ ไม่มีอำ�น�จใดส�ม�รถขว�งท�งไม่ให้ 

พวกเข�เก็บเกี่ยวคว�มสำ�เร็จสูงสุดต�มที่หวังไว้ได้เพร�ะพวกเข�ออกไปด้วย 

พล�นุภ�พของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อทำ�ง�นต�มพระประสงค์ของพระองค์  

กิจธุระของพระองค์คือสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเข� จัดห�ปัจจัยทุกอย่�งที ่

จำ�เป็นต่อคว�มสำ�เร็จให้พวกเข� โดยผ�่นก�รเชื่อฟังพระบัญช�ของพระเจ้� พวก

เข�รับเอ�พรแห่งชีวิตไว้กับตนเองพร้อมสิทธิพิเศษของก�รออกม�ในเช้�ของ 

ก�รฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก และพวกเข�มีคว�มเชื่อมั่นว่�ในก�รง�นของพวกเข�  

ไม่มีอำ�น�จใดบนแผ่นดินโลกต่อต้�นพวกเข�ได้ น่ีคือคว�มค�ดหวังท่ีข้�พเจ้�ควร 

ปร�รถน�เหมือนกับข้�พเจ้�อยู่ในตำ�แหน่งของพวกเข� หรือในตำ�แหน่งอ่ืน เพร�ะ 

สำ�หรับคนที่คิดถึงผู้อื่นแล้ว แนวคิดเรื่องคว�มสำ�เร็จสูงสุดในก�รแสวงห�อะไร

ก็ต�มนับว�่น่�พอใจม�ก
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บัดนี้ห�กอัครส�วก แทนที่จะทำ�ดังได้รับบัญช� กลับนึกคิดเอ�เองว่�พวกเข� 

ตอบสนองจุดประสงค์เดียวกันได้โดยทำ�สิ่งอื่น พวกเข�คงไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ 

เท่�ใดนักในก�รดำ�เนินง�นของพวกเข� อีกทั้งคงไม่มีคว�มเชื่อมั่นว่�จะประสบ 

คว�มสำ�เร็จซึ่งสำ�หรับพวกเข�แล้วคือบ่อเกิดของคว�มสุขใจและคว�มพอใจภ�ย

ใต้ก�รทดลองและก�รข่มเหงทั้งหมดที่พวกเข�เผชิญอยู่

. . . ห�กอัครส�วกหรือส�วกเจ็ดสิบในสมัยของพระเยซูนึกคิดเอ�เองว่�พวก 

เข�ส�ม�รถบรรลุพันธกิจที่มอบให้ได้โดยต่อเรือเหมือนโนอ� หรือสร�้งยุ้งฉ�งไว้ 

เก็บธัญพืชเช่นโยเซฟ  พวกเข�คงทำ�ผิดพล�ดอย่�งใหญ่หลวง

โยเซฟในแผ่นดินอียิปต์ได้รับเรียกให้ปฏิบัติหน�้ที่บ�งอย่�ง ซึ่งเป็นภ�ระที่เข� 

ไม่อ�จปฏิเสธได้ เข�ไม่ได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณโดยไม่มีกระเป๋�เงิน 

หรือย่�ม แต่ให้สร�้งยุ้งฉ�ง และใช้อิทธิพลทั้งหมดของเข�กับกษัตริย์ พวกขุน 

น�ง และช�วอียิปต์เพื่อสะสมธัญพืชไว้ใช้ย�มอดอย�ก . . .  สมมติว�่โยเซฟออก 

ไปทำ�ง�นต่อเรือ เข�คงไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ�้ และคงไม่ส�ม�รถช่วยช�ว 

อียิปต์กับครอบครัวของบิด�เข�ให้รอดได้ เมื่อโนอ�ได้รับพระบัญช�ให้ต่อเรือ  

สมมติว่�เข�สร�้งยุ้งฉ�ง เข�และครอบครัวคงไม่รอด ตัวเร�ก็เช่นกัน เมื่อหน้�ที่

เรียกร้องจ�กมือเร� . . .  ไม่ว�่จะเรียกร้องให้เร�ทำ�อะไรภ�ยในขอบเขตอ�ณ�จักร

ของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เร�ต้องดำ�เนินต�มเจตน�รมณ์ของข้อเรียกร้องเหล่�นี้

และปฏิบัติต�มถ้�เร�อย�กมีอำ�น�จและอิทธิพลร่วมกับพระผู้เป็นเจ้�ของเร�10 [ดู

ข้อเสนอแนะ 5 ในหน้� 192]

งานของพระเจ้าบางครั้งยาก แต่นำาปีติใหญ่หลวงมาให้

เร�พบเรื่องต�่งๆ ม�กม�ยเกี่ยวกับง�นที่ไม่น่�พอใจนี้ แต่มีคว�มสุขใจม�กกับ

ง�นดังกล่�ว เมื่อเร�หวนนึกถึงคว�มตั้งใจจะอุทิศตนต่ออุดมก�รณ์แห่งคว�มจริง

และรักษ�พันธสัญญ�ของเร� เร�เกิดปีติใหญ่หลวง เพร�ะวิญญ�ณแห่งก�รเรียก

อยู่กับเร�แรงกล�้ม�ก ซึ่งห�กปร�ศจ�กวิญญ�ณนี้เร�จะต�มอ�ณ�จักรของพระผู้

เป็นเจ้�ไม่ทัน11

เร�ควรต่อพันธสัญญ�ของเร�ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�และเหล่�เทพศักดิ์- 

สิทธิ์ ว่�เร�จะรับใช้พระองค์อย่�งซื่อสัตย์ในช่วงปีที่จะม�ถึงม�กกว่�ที่เร�ทำ�ใน 

อดีต โดยมีพระผู้เป็นเจ้�เป็นผู้ช่วยของเร� ชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของเร� ก�ร 
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กระทำ� เจตน�รมณ์ และอิทธิพลท่ีเร�ใช้จะสอดคล้องกับคติพจน์ท่ีว่� “อ�ณ�จักร 

พระผู้เป็นเจ้�หรือไม่ทำ�อะไรเลย” ข�้พเจ�้ว�งใจ . . .  ว�่เร�จะอุทิศตนทั้งหมด 

เพ่ือรับใช้พระผู้เป็นเจ้�ของเร�ในก�รสถ�ปน�ไซอันของพระองค์บนแผ่นดินโลก 

โดยทำ�ง�นอย่�งกระตือรือร้นเพื่อคว�มจริงและคว�มชอบธรรมบนแผ่นดินโลก 

จนกว�่ก�รได้เข้�ร่วมจะกล�ยเป็นปีติต่อเร� เพื่อก�รรับใช้พระผู้เป็นเจ้�และรักษ�

พระบัญญัติของพระองค์และถือปฏิบัติกฎซีเลสเชียลจะกล�ยเป็นธรรมช�ตินิสัย

อย่�งที่สองของเร� เพื่อเร�จะมีพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ในใจเร�เพื่อเร�จะชนะโลก

ได้และสถ�ปน�กฎซีเลสเชียลในคว�มคิดของเร� และในก�รปฏิบัติของเร� เพื่อ

เร�จะเข้�ใจตนเองและสิทธิพิเศษของเร� เพื่อในชีวิตนี้เร�จะได้รับพรจำ�นวนม�ก

ที่เกี่ยวกับกฎซีเลสเชียล และซึ่งจะได้รับในรัศมีภ�พซีเลสเชียล12 [ดูข้อเสนอแนะ 

6 ในหน�้ 193]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ทบทวนเรื่องร�วในหน้� 183–184 ท่�นจะใช้คำ�พูดใดบรรย�ยเจตคติของ

ลอเรนโซ สโนว์เกี่ยวกับก�รรับใช้พระเจ�้ นึกถึงสิ่งที่ท�่นทำ�ได้เพื่อทำ�ต�ม

แบบอย่�งของประธ�นสโนว์

2. พิจ�รณ�หัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 184 ท่�นคิดว่�เหตุใดก�รเป็นสม�ชิกใน

ศ�สนจักรจึงนำ�ม�ซึ่งคว�มรับผิดชอบม�กม�ย สำ�หรับท่�นแล้วก�รเป็น

ทูตของพระคริสต์หม�ยคว�มว่�อย่�งไร

3. ประธ�นสโนว์สอนว่�ก�รเรียกของเร�ในศ�สนจักรเป็นโอก�สให้ “ช่วยใน

ก�รไถ่” ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ�้ (หน�้ 185–186) ก�รเข้�ใจเช่นนี้ส่งผลต่อ

วิธีที่เร�รับใช้ในศ�สนจักรอย�่งไร

4. ประธ�นสโนว์กล่�วว่�เร�ควรรับใช้อย�่งขยันหมั่นเพียร ไม่ว่�คว�มรับผิด

ชอบของเร�จะเล็กน้อยเพียงใด (หน�้ 186–189) เมื่อใดที่ท�่นเห็นคนบ�ง

คนให้เกียรติก�รเรียกหรือง�นมอบหม�ยที่ดูเหมือนเล็กน้อย

5. อ่�นหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 190 ศรัทธ� คว�มกระตือรือร้น และคว�ม

ร่�เริงส่งผลต่อก�รรับใช้ของเร�ในด้�นใด
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6. อ่�นหัวข้อสุดท้�ยในบท (หน้� 191–192) ท�่นประสบปีติของก�รรับใช้ใน 

อ�ณ�จักรของพระเจ�้เมื่อใด เร�จะพบคว�มพอใจในก�รรับใช้ของเร�แม้

เมื่อง�นของเร�ไม่น่�พอใจได้อย�่งไร เร�จะทำ�อะไรได้บ�้งเพื่อช่วยให้เด็ก

และเย�วชนรับใช้พระเจ้�อย�่งซื่อสัตย์

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: สดุดี 100:2; 1  โครินธ์ 12:12–31; เจคอบ 1:6–7; 2:3;  

โมไซย�ห์ 4:26–27; คพ. 64:33–34; 72:3; 76:5–6; 107:99–100; 121:34–36

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “ฟังคว�มคิดเห็นของผู้เรียนอย่�งจริงใจ ตัวอย�่ง 

ของท�่นจะกระตุ้นให้ฟังกันและกันอย่�งตั้งใจ ถ�้ท่�นไม่เข้�ใจคว�มคิดเห็นของ 

บ�งคน ให้ถ�มคำ�ถ�ม ท่�นอ�จพูดว่� ‘ผมไม่แน่ใจว่�ผมเข้�ใจ คุณจะอธิบ�ยอีก

ครั้งได้ไหมครับ’ หรือ ‘คุณช่วยยกตัวอย�่งสิ่งที่คุณหม�ยถึงได้ไหมครับ’ ” (ไม่มี

ก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน  หน�้ 64)

อ้�งอิง
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ก่อนวิสุทธิชนออกจ�กนอวู ผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตทำ�พันธสัญญ�ว่� 
จะช่วยวิสุทธิชนทุกคนที่ต้องก�รเข้�ร่วมก�รอพยพ
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บ ท ที่  1 6

“เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นหนึ่งเดียว”

“สุรเสียงของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เรียกเร� 

ให้ออกจ�กท่�มกล�งคว�มสับสนวุ่นว�ย . . . 

เพื่อสร้�งเอกภ�พและภร�ดรภ�พที่รักกัน  

เพื่อเร�จะรักกันเหมือนเร�รักตนเอง”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

กอ่นวิสุทธิชนถูกไล่ออกจ�กนอวู เจ้�หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่ที่กำ�ลังนำ�ศ�สนจักรม� 

ประชุมกันในพระวิห�ร พวกท�่นทำ�พันธสัญญ�ว่�จะ “ไม่หยุดก�รทุ่มเท [ของ 

พวกท�่น] โดยใช้วิธีและอิทธิพลทั้งหมดในขอบเขต [ของพวกท�่น] จนกว่� 

วิสุทธิชนทั้งหมดที่จำ�ต้องออกจ�กนอวูจะมีที่อยู่ ณ สถ�นที่รวมแห่งใดแห่งหนึ่ง 

ของวิสุทธิชน”1 ด้วยคว�มตั้งใจว่�จะรักษ�พันธสัญญ�นี้ประธ�นบริคัม ยังก์จึง

ตั้งกองทุนต่อเนื่องเพื่อก�รอพยพในปี ค.ศ. 1849 ภ�ยใต้โปรแกรมนี้ ศ�สนจักร

ให้วิสุทธิชนที่กำ�ลังอพยพกู้ยืมเงินด้วยคว�มเข้�ใจว่�พวกเข�จะจ่�ยคืนหลังจ�ก

ม�ถึงยูท�ห์และมีง�นทำ�

ประธ�นยังก์เรียกเอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์และคนอื่นๆ ให้ระดมเงินทุนเพื่อ 

ง�นนี้ เอ็ลเดอร์สโนว์ลำ�บ�กใจท่ีต้องขอให้วิสุทธิชนบริจ�ค—พวกเข�ย�กจนอยู่ 

แล้ว ถูกไล่จ�กที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก่อนตั้งรกร�กในหุบเข�ซอลท์เลค ท่�นเขียน 

ในบันทึกส่วนตัวของท่�นว่� “ในก�รปฏิบัติพันธกิจของก�รขอทรัพย์สินเงินทอง 

จ�กวิสุทธิชนผู้ซ่ึงเดินท�งม�กกว่�หนึ่งพันไมล์หลังจ�กถูกปล้นและชิงทรัพย์  

และเพิ่งตั้งหลักแหล่งในพื้นที่รกร้�งแห้งแล้งของ ‘ทะเลทร�ยอเมริก�’ อันกว้�ง 

ใหญ่ ข้�พเจ้�เห็นว่�นี่เป็นกิจธุระที่น่�หนักใจ นอกจ�กไม่กี่คนแล้ว ผู้คนม ี

ทรัพย์สินน้อยม�ก หรือแทบไม่เหลืออะไรเลย” อย่�งไรก็ดี ทุกแห่งที่เอ็ลเดอร์ 

สโนว์ไป ผู้คนให้ท้ังหมดท่ีจะให้ได้ ท่�นร�ยง�นว่� “ทุกแห่งแสดงให้เห็นถึงคว�ม 

พย�ย�มและคว�มเต็มใจจะแบ่งสรรปันส่วนของเล็กน้อยที่มี—คว�มรู้สึกโอบ 

อ้อมอ�รีและคว�มย่ิงใหญ่ของจิตวิญญ�ณ ซ่ึงทุกแห่งท่ีข้�พเจ้�พบท่�มกล�งคว�ม 
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ย�กไร้ ก�รต้อนรับอย�่งมีไมตรีจิตที่ข�้พเจ้�ได้รับแม้คนส่วนใหญ่จะย�กจนข้น 

แค้น ทำ�ให้ใจข้�พเจ้�เปี่ยมปีติเป็นอย�่งยิ่ง ช�ยคนหนึ่งยืนกร�นให้ข�้พเจ้�นำ�วัว 

ตัวเดียวของเข�ไป โดยบอกว�่พระเจ�้ทรงปลดปล่อยเข� ทรงอวยพรเข�เมื่อออก 

จ�กประเทศเดิมม�สู่ดินแดนแห่งคว�มสงบ ในก�รให้วัวตัวเดียวนั้นเข�รู้สึกว่� 

เข�เพียงแค่ทำ�ส่ิงที่หน้�ที่เรียกร้องและส่ิงที่เข�ค�ดหวังให้คนอื่นทำ�กับเข�ถ้�

สถ�นก�รณ์กลับกัน”

หลังจ�กรวบรวมของบริจ�คในยูท�ห์เหนือแล้ว เอ็ลเดอร์สโนว์ตั้งข้อสังเกต 

ว่� “ใจของวิสุทธิชนเปิดกว้�ง และเมื่อคำ�นึงถึงสภ�วก�รณ์ของพวกเข� พวกเข�

บริจ�คอย่�งเผื่อแผ่และอย�่งม�กม�ย ด้วยคว�มยินดีอย่�งเห็นได้ชัด”2

ถึงแม้แต่ละคนมีให้น้อย แต่คว�มพย�ย�มโดยพร้อมเพรียงของพวกเข�เป็นพร 

แก่ชีวิตม�กม�ย กองทุนต่อเนื่องเพื่อก�รอพยพขย�ยตัวเกินจุดประสงค์แต่แรก 

เริ่ม โดยช่วยไม่เพียงสม�ชิกของศ�สนจักรที่เคยอยู่ในนอวูเท่�นั้น แต่ยังคงช่วย 

ตลอด 38 ปีม�นี้ให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหล�ยหมื่นคนจ�กหล�ยประเทศม�รวมกัน 

กับเพื่อนวิสุทธิชนของพวกเข� [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน�้ 202]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวในพระกิตติคุณ พระเจ้าทรงแสดงให้โลก 

เห็นพระลักษณะของพระองค์ผ่านเรา

พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนพระบิด�ของพระองค์ขอให้คนที่พระองค์ทรงนำ�

ออกจ�กโลกเป็นหนึ่งเดียวเฉกเช่นพระองค์กับพระบิด�เป็นหนึ่งเดียว พระองค์ 

ตรัสว่� ข้�พระองค์สวดอ้อนวอนขอพระองค์ประท�นคว�มรักเดียวกับท่ีพระองค์ 

ทรงมีต่อข�้พระองค์ให้พวกเข� เพื่อข�้พระองค์จะอยู่ในพวกเข� และพวกเข�อยู่

ในข�้พระองค์ เพื่อทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียว มีบ�งอย่�งสำ�คัญม�กในเรื่องนี้ เร� 

ต้องฝึกฝนตนเองจนเร�เป็นเหมือนพระบิด�และพระบุตร หนึ่งเดียวในทุกสิ่ง3

จ�กข้อที่ข้�พเจ้�อ่�น [ยอห์น 17:19–21] แสดงให้เห็นคว�มสำ�คัญและคว�ม 

จำ�เป็นของก�รเป็นหน่ึงเดียวในบรรด�เหล่�อัครส�วก เพ่ือจุดประสงค์ของพระเจ้� 

จะเกิดผลในโลก เพร�ะเว้นแต่เหล่�อัครส�วกและคนที่เชื่อพวกท่�นจะเป็นหนึ่ง 

เดียว โลกคงไม่เชื่อในพระพันธกิจและจุดประสงค์ของพระผู้ช่วยให้รอด ด้วย 

เหตุน้ีพระเยซูจึงทรงสวดอ้อนวอนพระบิด�ขอให้ทุกคนที่พระบิด�ประท�นแก่ 
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พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันดังที่พระองค์และพระบิด�เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อโลก 

จะเชื่อว่�พระบิด�ทรงส่งพระองค์ม� โดยแท้แล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้�ทรงว�งแผน 

ให้บรรลุผลผ�่นอิสร�เอลในก�รนำ�พวกเข�ออกจ�กก�รเป็นท�สในอียิปต์ พระ 

องค์ทรงประสงค์จะทำ�ให้พวกเข�เป็นหน่ึงเดียวกัน เป็นประช�ช�ติในกรรมสิทธ์ิ 

ประช�ช�ติของคนท่ีพระผู้เป็นเจ้�จะทรงให้เกียรติและเค�รพเพ่ือโลกจะเช่ือ เพ่ือ 

พวกเข�จะได้รับพรซ่ึงพระองค์ทรงประสงค์จะมอบให้พวกเข� เน่ืองด้วยเผ่�พันธ์ุ 

มนุษย์ล้วนเป็นลูกหล�นของพระผู้เป็นเจ้� ถ้�อิสร�เอลบรรลุข้อเรียกร้องของ 

พระองค์ ช�วโลกย่อมได้รับประโยชน์อย�่งยิ่งด้วยเหตุนี้อย่�งไม่มีข้อสงสัย และ 

จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ�้ย่อมบรรลุผลสมบูรณ์ม�กขึ้น พระเจ�้ทรงประสงค์ 

จะแสดงให้เห็นพระลักษณะของพระองค์ ลักษณะของช�วสวรรค์ ทรงประสงค์ 

จะเผื่อแผ่คว�มรักและพรของพระองค์ผ่�นอิสร�เอลม�ถึงครอบครัวมนุษย์ทั้ง 

หมด แต่อิสร�เอลไม่เชื่อฟังและไม่ยอมสดับฟังสุรเสียงของพระองค์ . . .

ถ้�เร�มีก�รแบ่งแยกท�่มกล�งพวกเร� ถ้�เร�ถูกแบ่งท�งวิญญ�ณหรือท�งโลก 

เร�ย่อมไม่ส�ม�รถเป็นคนท่ีพระผู้เป็นเจ้�ทรงมุ่งหม�ยให้เร�เป็น ท้ังเร�ไม่ส�ม�รถ 

เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อทำ�ให้ช�วโลกเชื่อว่�ฐ�นะปุโรหิต 

ศักดิ์สิทธิ์ได้รับก�รฟื้นฟู และเร�มีพระกิตติคุณอันเป็นนิจ เพื่อให้เร�บรรลุจุด 

ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้� เร�ต้องทำ�ดังที่พระเยซูทรงทำ�—ทำ�ให้คว�มประสงค์ 

ของเร�แต่ละคนสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้� ไม่เพียงเรื่องเดียว 

เท�่นั้น แต่ทุกเรื่อง และดำ�เนินชีวิตจนพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้�จะอยู่ใน

เร�4 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 202]

ความเป็นหนึ่งเดียวจำาเป็นอย่างยิ่งในศาสนจักรและในครอบครัวเรา

ควรจะมีเอกภ�พท�่มกล�งพวกเร�ม�กกว่�ที่เร�พบวันนี้ มีเอกภ�พที่สมบูรณ์ 

แบบในโควรัมอัครส�วกสิบสอง ไม่ควรจะมีเอกภ�พที่สมบูรณ์แบบในโควรัมดัง 

กล่�วอย่�งนั้นหรือ แน่นอนที่สุด ทุกคนจะตอบว่�ควรมีเอกภ�พท่ีสมบูรณ์แบบ 

ในโควรัมอัครส�วกสิบสอง . . .  และมีเอกภ�พที่สมบูรณ์แบบกับฝ่�ยประธ�น 

สูงสุดเช่นกัน ไม่ควรมีอย่�งน้ันหรือ ทุกคนจะตอบว่�ควรมีแน่นอน และไม่ควรจะ 

มีเอกภ�พที่สมบูรณ์แบบกับประธ�นเจ็ดคนของส�วกเจ็ดสิบอย่�งนั้นหรือ ควร 

มีอย่�งแน่นอนที่สุด เร�ทุกคนจะตอบว่�ควร ไม่ควรมีเอกภ�พที่สมบูรณ์แบบกับ

สภ�สูงของสเตคต�่งๆ แห่งไซอันอย�่งนั้นหรือ ควรมีแน่นอน และมีวิธีทำ�ให้เกิด
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เอกภ�พดังกล่�ว ในทำ�นองเดียวกันกับองค์กรและโควรัมอื่นๆ ไม่ควรมีเอกภ�พ

ที่สมบูรณ์แบบกับฝ�่ยประธ�นของสเตคอย�่งนั้นหรือ แน่นอน ถ้�ข้�พเจ้�เป็น 

ประธ�นของสเตคแห่งหนึ่ง ข้�พเจ้�จะไม่พักกล�งวันหรือกล�งคืนจนกว่�จะม ี

เอกภ�พกับที่ปรึกษ�ของข�้พเจ�้ ไม่ควรจะมีเอกภ�พกับอธิก�รและที่ปรึกษ�ของ

เข�อย่�งนั้นหรือ ควรมีแน่นอนที่สุด

แล้วอะไรสำ�คัญกว่� ไม่ควรมีเอกภ�พในครอบครัวอย�่งนั้นหรือ . . .  ควรมี 

แน่นอนที่สุด และเหตุใดช�ยทุกคนจึงควรพอใจ เหตุใดส�มีและบิด�ทุกคนของ 

ครอบครัวจึงควรพอใจถ้�เข�ยังไม่บรรลุเอกภ�พที่สมบูรณ์แบบ กล่�วคือ บรรลุ 

เอกภ�พสมบูรณ์แบบที่สุดเท่�ที่จะบรรลุได้ ในเรื่องนี้บิด�ควรทำ�ตัวให้ดีพร้อม

เท�่ที่ช�ยคนหนึ่งจะทำ�ให้ดีพร้อมในชีวิตนี้ได้ต่อหน้�ครอบครัวของเข� ภรรย� 

ควรทำ�ตัวให้ดีพร้อมเท�่ที่หญิงคนหนึ่งจะทำ�ให้ดีพร้อมในชีวิตนี้ได้ และเมื่อนั้น 

พวกเข�ย่อมพร้อมจะทำ�ให้ลูกๆ ดีพร้อมเท�่ที่ลูกๆ จะเต็มใจและส�ม�รถจะทำ�ให้ 

ดีพร้อมได้ บิด�ม�รด�ควรระมัดระวังให้ม�ก ภรรย�ไม่ควรพูดดูหม่ินส�มีต่อหน้� 

ลูกของเธอ ถ�้เธอคิดว�่ส�มีทำ�ผิด (เข�อ�จทำ�ผิด) เธอไม่ควรพูดถึงคว�มผิดนั้น 

ต่อหน�้ลูก เธอควรพ�เข�ออกไปให้พ้นส�ยต�ลูก แล้วบอกถึงคว�มผิดของเข� 

อย�่งสุภ�พ แต่อย�่พูดดูหมิ่นเข�ต่อหน้�ลูก และบิด�ควรทำ�เช่นเดียวกัน เข� 

ไม่มีสิทธิ์พูดดูหมิ่นภรรย�ของเข�ต่อหน้�ลูก ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนขอพระผู้เป็น 

เจ้�ประท�นวิญญ�ณและคว�มเข้�ใจแก่ส�มีภรรย�เพื่อแก้ไขตนเองในเรื่องดัง

กล่�ว ข้�พเจ้�ทร�บว่�คว�มยุ่งย�กม�กม�ยที่ปร�กฏเวล�นี้ และก�รดูหมิ่นที่เร�

พบเกี่ยวกับฐ�นะปุโรหิต ในหมู่คนหนุ่มส�ว เกิดจ�กข้อเท็จจริงดังกล่�ว ที่ว่�มี

ปัญห�ในแวดวงครอบครัว ม�รด�ดูหมิ่นบิด� และบิด�ดูหมิ่นม�รด�ต่อหน�้พวก

เข� ข้�พเจ้�รู้ว่�เป็นเช่นนั้น5 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 203]

เราเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราช่วยกันให้ได้รับ 

สันติสุขและความสุข

เร�พูดกันม�กเก่ียวกับหลักธรรมของก�รรักเพ่ือนบ้�นเช่นเดียวกับท่ีเร�รักตน 

เอง เร�พูดเร่ืองน้ีและบ�งคร้ังเร�ขบคิดเร่ืองน้ี แต่จริงๆ แล้วเร�ทำ�ต�มเจตน�รมณ์ 

ของเรื่องเหล�่นี้ม�กเพียงใด และตระหนักว�่ปัญห�นั้นฝังอยู่ในตัวเร� เร�พึง 

เข้�ใจว่�เร�ต้องปฏิบัติต�มหลักธรรมที่แน่ชัดซึ่งส�ม�รถผูกมัดเร�ไว้ด้วยกัน 

เป็นกลุ่มคน ผูกมัดคว�มรู้สึกของเร�ไว้ด้วยกันเพื่อเร�จะเป็นหนึ่งเดียว และเรื่อง
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นี้ไม่ส�ม�รถบรรลุได้ถ�้ไม่ทำ�บ�งสิ่งบ�งอย่�ง และสิ่งที่เรียกร้องให้เร�ทุ่มเทใน

ส่วนของเร�

ท่�นจะไปทำ�อย่�งไรเพื่อผูกมัดตัวท�่นไว้ด้วยกัน ช�ยคนหนึ่งจะไปทำ�อย่�งไร 

เพื่อให้ตัวเข�เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนบ้�น ถ้�ช�ยสองคนที่ไม่เคยรู้จักกันคบค้� 

สม�คมกัน พวกเข�จะไปทำ�อย่�งไรเพื่อให้ได้มิตรภ�พของกันและกัน คว�ม

ผูกพันและคว�มรักต่อกัน เหตุใดจึงต้องทำ�บ�งสิ่งบ�งอย่�ง และไม่เพียงให้ฝ่�ย 

หนึ่งทำ�เท่�นั้น แต่คนหนึ่งจะต้องทำ�เช่นเดียวกับอีกคนหนึ่ง คนๆ หนึ่งคงไม ่

สมควรทำ�ธุรกิจคนเดียว คนๆ หนึ่งคงไม่สมควรตอบสนองคว�มรู้สึกเหล่�นั้น

และทำ�ง�นเอง แต่เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันในคว�มรู้สึกและคว�มรัก จึงจำ�เป็น

ต้องกระทำ�ทั้งสองฝ�่ย . . .

. . . มีบ�งอย�่งที่ [แต่ละ] ฝ�่ยต้องทำ�เพื่อให้ได้มิตรภ�พของกันและกันและ

ผูกมัดเร�ไว้ด้วยกันเป็นชุมชน . . .

. . . ขอให้คว�มคิดท่�นขย�ยจนเข้�ใจและดูแลประโยชน์ของมิตรสห�ยที่อยู่

“ไม่ควรมีเอกภ�พในครอบครัวอย�่งนั้นหรือ . . .  ควรมีแน่นอนที่สุด”
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รอบตัวท่�น และห�กท่�นส�ม�รถทำ�เพื่อประโยชน์ของมิตรสห�ยได้ จงทำ� และ

ในก�รทำ�เช่นนั้นท่�นจะพบว่�ส่ิงเหล่�นั้นซึ่งท่�นต้องก�รจะเข้�ม�ในมือท่�น

เร็วกว่�ถ้�ท่�นทำ�ง�นเองทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ของเหล่�มิตรสห�ย 

ข้�พเจ้�ทร�บว่�นี่เป็นหลักธรรมที่ดีและสำ�คัญ . . .

. . . เร�ต้องรู้ว่�กิจธุระของเร�คือเรียนรู้ที่จะทำ�ให้คนรอบข้�งเร�เกิดสันติสุข 

และคว�มสุข ไม่ปล่อยให้ตัวเร�เหยียบย่ำ�คว�มรู้สึกและสิทธิ์ของเพ่ือนบ้�น ลอง 

ให้ช�ยคนหนึ่งไปเหยียบย่ำ�สิทธิ์ของบร�เดอร์คนหนึ่งและเข�จะใช้เวล�น�น 

เท่�ใดกว่�จะทำ�ล�ยคว�มรู้สึกเชื่อมั่นที่มีอยู่ก่อนหน้�นี้ระหว่�งพวกเข� เมื่อ 

ทำ�ล�ยแล้ว เข�จะใช้เวล�น�นเท่�ใดกว่�จะสร้�งคว�มรู้สึกที่เคยมีระหว่�งพวก

เข� คงใช้เวล�พักใหญ่ นี่คือสิ่งที่เร�ต้องเอ�ใจใส่ ข�้พเจ้�รู้สึกเช่นนั้น ในคว�มคิด

ทั้งหมดของเร� ในก�รเคลื่อนไหวทั้งหมดของเร� และในก�รพินิจไตร่ตรองเป็น

ส่วนตัวเร�ต้องให้คว�มคิดเร�ใคร่ครวญประโยชน์ของทุกคนรอบข้�ง พิจ�รณ� 

ว่�พวกเข�มีสิทธิ์และอภิสิทธิ์เช่นเดียวกับตัวเร� เร�ควรให้สิ่งนี้ตั้งมั่นในคว�ม 

คิดของเร�

บัดน้ี ท่�นพ�ช�ยคนหน่ึงท่ีคอยดูแลประโยชน์ของคนรอบตัวเข�ม�และให้เข� 

รู้สึกอย�กอวยพรสิ่งใดสิ่งหนึ่งและทุกสิ่งที่เป็นของพี่น้อง เข�จะสร�้งคว�มสุข

ให้ตัวเข�และคนรอบข้�งด้วยวิธีนี้ จงให้ช�ยคนหนึ่งทำ�ตรงกันข้�ม แทนที่จะ 

อวยพรและทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น แต่ให้จับผิดและดึงคนเหล่�นั้นลง เข�

จะทำ�ให้เกิดคว�มก�้วหน้�แบบเดียวกันนี้ได้หรือไม่ แน่นอนว่�ไม่

. . . ถ้�เร�รู้สึกว่�หน้�ที่ของเร�คือออกไปทำ�อย่�งมุ่งมั่นม�กกว่�ที่เคยทำ�เพื่อ 

ให้ได้คว�มเชื่อมั่น เร�จะลงมือทำ�ถ้�เร�ส�ม�รถทำ�ให้เกิดพรฝ่�ยโลกและคว�ม 

นิยมชมชอบจนได้มิตรภ�พของคนรอบข้�ง วิธีนี้และไม่มีวิธีอื่นจะส�ม�รถผูก 

เร�ไว้ด้วยกันและแสดงให้ประจักษ์ว่�เร�มีคว�มรู้สึกหวังดีฉันพี่น้อง—เร�ต้อง 

สร้�งคว�มรู้สึกนี้โดยง�นของเร� แทนที่จะจับมือทักท�ยและกล่�วว่�ขอพระผู ้

เป็นเจ้�อวยพรเพื่อนที่แสนดีของผม แล้ววันรุ่งขึ้นก็ไม่ใส่ใจสิ่งที่เร�เคยพูดแต ่

เหยียบย่ำ�คว�มรู้สึกดีที่สุดของเข�6

เมื่อช�ยคนหนึ่งไม่เต็มใจเสียสละเพื่อประโยชน์ของพี่น้อง เมื่อเข�รู้ว่�เข�ล่วง

เกินคว�มรู้สึกของพี่น้อง . . .  ช�ยคนนั้นไม่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้� และ

คว�มรักของบุคคลนั้นต่อพี่น้องของเข�อยู่ที่ไหน

บทที ่ 16



201

เมื่อพี่น้องคนหนึ่งไม่ยอมรับทุกข์แทนพี่น้องของตน เข�จะส�ม�รถแสดงให้ 

ประจักษ์ได้อย่�งไรว่�เข�มีคว�มรักต่อพี่น้องของเข� ข้�พเจ้�บอกท่�นว่�นั่นคือ 

คว�มเขล�และคว�มอ่อนแอของเร�ถ้�เร�จะไม่อดทนกับพี่น้องของเร� ถ้�พวก 

เข�ล่วงล้ำ�สิทธิ์ของเร�และเร�ตอบโต้ทันที ถ้�พวกเข�เหยียบนิ้วเท้�ของเร� เร� 

กระโดดเหยียบน้ิวเท้�ของพวกเข�ทันที . . .  เม่ือใดท่ีข้�พเจ้�เห็นบร�เดอร์คนหน่ึง 

ถูกล่วงเกิน แล้วเข�หันกลับม�กระโดดใส่ผู้กระทำ�คว�มผิด เมื่อนั้นข้�พเจ้�กล่�ว  

บร�เดอร์คนนั้นอยู่ห่�งจ�กเส้นท�งแห่งหน้�ที่ของเข�ม�กเหลือเกิน ข้�พเจ้� 

กล่�วแก่เข�ว่�คุณต้องเรียนรู้ที่จะปกครองตนเองห�ไม่แล้วคุณจะไม่มีวันได้รับ

คว�มรอดในอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ�้7

ข�้พเจ้�จะอ่�นบ�งย่อหน�้ในพระคัมภีร์หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�

“ส�นุศิษย์ของเร�, ในสมัยโบร�ณ, ห�โอก�สต่อต�้นกันและมิได้ให้อภัยกันใน

ใจพวกเข�; และเนื่องจ�กคว�มชั่วนี้พวกเข�จึงทุกข์ทรม�นและถูกตีสอนอย่�ง

รุนแรง.

“ดังนั้น, เร�กล่�วแก่เจ้�, ว�่เจ้�ควรให้อภัยกัน; เพร�ะคนที่ไม่ให้อภัยคว�มผิด

แก่พี่น้องตนย่อมอยู่ในสภ�พที่ถูกกล�่วโทษต่อพระพักตร์พระเจ้�; เพร�ะบ�ปที่

ร้�ยแรงกว่�ยังคงอยู่กับเข�.” [คพ. 64:8–9] . . .

เมื่อข้�พเจ�้อ่�นข้อพระคัมภีร์เหล�่นี้ มีสิ่งหนึ่งที่เหล่�ส�นุศิษย์ของพระผู้ช่วย 

ให้รอดทำ�ไม่สำ�เร็จ—พวกเข�ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รสถ�ปน�เอกภ�พของ 

วิญญ�ณและคว�มรู้สึกที่พวกเข�พึงมี พระเจ้�ทรงตีสอนพวกเข�เพร�ะเหตุนี้  

พระเจ้�ทรงเรียกร้องให้ช�ยเหล�่นั้นให้อภัยกัน แม้เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด และถ้� 

ห�กคู่กรณีไม่ขอก�รอภัย เร�ต้องให้อภัย . . .  เร�ทร�บม�ว่� คนที่ไม่ให้อภัยพี่น้อง 

ของตน บ�ปที่ใหญ่หลวงกว�่ย่อมอยู่ในเข�—นั่นคือ เข�เป็นคนบ�ปยิ่งกว่�คน 

ที่ทำ�ผิดต่อเข� พระเจ้�ทรงเรียกร้องให้เร�รักเพื่อนบ้�นเหมือนรักตนเอง—เรื่อง 

ย�กทีเดียวภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ต่�งๆ ม�กม�ย แต่เร�จะต้องไปให้ถึงจุดแห่งคว�มดี

พร้อมนั้น และเร�จะไปให้ถึง8 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน�้ 203]

ขณะที่เราเป็นหนึ่งเดียวในพระกิตติคุณ เราเพิ่มพูนความสว่าง  

ความรู้แจ้ง และเตรียมพำานักในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

เร�ควรผูกพันกันและกระทำ�เหมือนด�วิดกับโยน�ธ�นคือมีใจเดียวกัน [ดู  

1  ซ�มูเอล 18:1] ให้เร�ตัดแขนออกจ�กตัวเร�ดีกว่�ทำ�ร้�ยกัน เร�คงจะเป็นกลุ่ม 
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คนที่มีพลังม�กถ้�เร�อยู่ในสภ�พนี้ เร�ต้องทำ�ให้ได้ไม่ว�่เร�จะรู้สึกถึงมิตรภ�พ 

น้อยเพียงใดในเวล�ปัจจุบัน ข้�พเจ�้ส�ม�รถบอกท่�นได้เพียงว่�วันจะม�ถึงเมื่อ 

เร�ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในลักษณะนี้ถ้�เร�อย�กเห็นพระสิริของพระผู้เป็นเจ้� 

เร�จะต้องฝึกรักเพื่อนบ�้นเหมือนรักตนเอง เร�ต้องทำ�ให้ได้ไม่ว�่ในเวล�ปัจจุบัน

เร�จะอยู่ห่�งจ�กคว�มรักเช่นนั้นม�กเพียงใด แต่นั่นไม่สำ�คัญ เร�ต้องเรียนรู้หลัก

ธรรมเหล่�นี้และกำ�หนดไว้ในใจเร� เวล�นี้ข้�พเจ้�เห็นสิ่งนี้ได้อย่�งชัดเจน นั่น

คือเหตุผลที่ข้�พเจ�้พูดเรื่องเหล�่นี้ในแบบที่ข้�พเจ้�พูด เพร�ะข้�พเจ้�ประสงค์ 

จะปลูกฝังสิ่งเหล�่นี้ท่�มกล�งวิสุทธิชน และเพื่อให้มีสิ่งเหล่�นี้ในคว�มรู้สึกทุกๆ 

วันของพวกเข�9

สุรเสียงของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พเรียกเร�ออกจ�กท่�มกล�งคว�มสับสน 

วุ่นว�ย ซึ่งคือบ�บิโลน เพื่อสร�้งเอกภ�พและภร�ดรภ�พที่รักกัน ซึ่งเร�ควรรัก 

กันเหมือนเร�รักตนเอง เมื่อเร�ออกจ�กจุดประสงค์นี้ พระวิญญ�ณของพระผู้ 

เป็นเจ้�ย่อมถอนตัวจนจ�กเร�ไป แต่ถ้�เร�ยังคงอยู่ในขอบเขตของพันธสัญญ� 

เหล่�นั้นซึ่งเร�ทำ�ไว้เมื่อครั้งรับพระกิตติคุณ คว�มสว่�งและคว�มรู้แจ้งจะเพิ่ม 

ต�ม และก�รเตรียมที่ได้ผลย่อมต�มม� เนื่องด้วยคว�มเลื่อมใสศรัทธ�และก�ร 

ยึดมั่นพันธสัญญ�ที่เร�ทำ�ไว้ ร�กฐ�นซึ่งเร�ยืนอยู่ย่อมเป็นเหมือนเส�หลักแห่ง

สวรรค์—ที่ไม่ขยับเขยื้อน10 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ในหน�้ 203]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ทบทวนประสบก�รณ์ของลอเรนโซ สโนว์เก่ียวกับกองทุนต่อเน่ืองเพ่ือก�ร 

อพยพ (หน�้ 195–196) ในศ�สนจักรทุกวันนี้ เร�มีโอก�สใดบ�้งที่จะให ้

เงินหรือสิ่งของช่วยผู้อื่น คว�มพย�ย�มเหล่�นี้ส�ม�รถช่วยเร�ให้เป็นหนึ่ง 

เดียวในท�งใด

2. ไตร่ตรองคำ�สอนของประธ�นสโนว์ที่ว่�เหตุใดพระเจ้�ทรงต้องก�รให้เร� 

เป็นหน่ึงเดียว (หน้� 196–197) ท่�นคิดว่�เหตุใดคนอ่ืนๆ จึงอย�กมีประจักษ์ 

พย�นในพระเจ้�และศ�สนจักรที่ได้รับก�รฟื้นฟูของพระองค์ม�กขึ้นเมื่อ 

พวกเข�เห็นเร�เป็นหน่ึงเดียวกัน คว�มรู้สึกของพวกเข�จะเปล่ียนไปอย่�งไร 

ถ�้พวกเข�เห็นเร�แตกแยก
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3. สำ�รวจหัวข้อที่เริ่มต้นตรงด�้นล่�งของหน้� 197 คำ�แนะนำ�นี้ประยุกต์ใช ้

ในบ้�นเร�ได้อย่�งไร พิจ�รณ�ว่�ท่�นจะทำ�อะไรได้บ�้งเพื่อส่งเสริมคว�ม

เป็นหนึ่งเดียวม�กขึ้นในสัมพันธภ�พครอบครัวของท�่น

4. เร�จะประสบคว�มเป็นหนึ่งเดียวในสม�คมสงเคร�ะห์หรือโควรัมฐ�นะ

ปุโรหิตได้อย่�งไรแม้เมื่อเร�มีคว�มสนใจและคว�มคิดแตกต่�งกัน (ดูตัว 

อย�่งในหน้� 198–201) ท�่นได้ประโยชน์ด้�นใดบ�้งจ�กคว�มเป็นหนึ่ง

เดียวในครอบครัวท่�น ในศ�สนจักร และในชุมชน

5. ท่�นคิดว่�เหตุใดคว�มรักที่มีต่อกันจึงส�ม�รถทำ�ให้เร�เป็น “กลุ่มคนที่มี 

พลังม�ก” ได้ คว�มรักท่ีมีต่อผู้อ่ืนส่งผลต่อวิธีท่ีเร�ดำ�เนินชีวิตอย่�งไร ขณะ 

ที่ท�่นไตร่ตรองหรือสนทน�คำ�ถ�มเหล่�นี้ ให้ทบทวนสองย่อหน�้สุดท้�ย

ในบท

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: สดุดี 133; ยอห์น 13:34–35; โรม 12:5; โมไซย�ห์ 18:21; 

4 นีไฟ 1:15–17; คพ. 51:9; โมเสส 7:18

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “อำ�น�จสูงสุด อำ�น�จในก�รทำ�ให้ตระหนัก และ

อำ�น�จในก�รทำ�ให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสของก�รสอนพระกิตติคุณจะเป็นที่ปร�กฏ 

เมื่อครูที่ได้รับก�รดลใจพูดว่� ‘ข้�พเจ้�รู้ว่�โดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ 

โดยก�รเปิดเผยของพระวิญญ�ณอันศักดิ์สิทธ์ิต่อจิตวิญญ�ณข้�พเจ้�ว่�คำ�สอนที่

ข�้พเจ้�สอนเป็นคว�มจริง’ ” (บรูซ อ�ร์. แมคคองกี อ�้งอิงใน ไม่มีก�รเรียกใดยิ่ง

ใหญ่กว่�ก�รสอน หน�้ 43)

อ้�งอิง

1. อ้�งอิงใน บริคัม ยังก์, ฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ 
และวิลล�ร์ด ริช�ร์ดส์ “Important from 
Salt Lake City,” Millennial Star, เม.ย. 
15, 1850, 120; ดู เอไลซ� อ�ร์. สโนว์ สมิธ 
Biography and Family Record of Lorenzo 
Snow (1884) หน�้ 107

2. ใน Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, หน�้ 108

3. Deseret News, ม.ค. 14, 1857 หน�้ 355

4. Deseret News: Semi-Weekly, ม.ค. 23 
1883, หน้� 1

5. ใน Conference Report, ต.ค. 1897 หน�้ 
32–33

6. Deseret News, มี.ค. 11, 1857 หน�้ 3–4;  
ในต้นฉบับ หน้� 3 เขียนผิดเป็นหน้� 419

7. Deseret News, ม.ค. 14, 1857 หน้� 355

8. ใน Conference Report, เม.ย. 1898  
หน้� 61, 63

9. Deseret News, มี.ค. 11, 1857 หน้� 4

10. Deseret Semi-Weekly News, มิ.ย. 4,  
1889 หน้� 4
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ภ�พปัจจุบันของเขตปีดมอนต์ในอิต�ลีที่เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว ์
รับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�เมื่อต้นทศวรรษ 1850
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บทที่ 17

ฐานะปุโรหิต—“เพื่อความรอด 
ของครอบครัวมนุษย์”

“ฐ�นะปุโรหิตที่เร�ดำ�รงอยู่ได้รับก�รเปิดเผย 

เพื่อคว�มรอดของครอบครัวมนุษย์ เร�จะต้อง 

คิดใคร่ครวญให้ม�กเกี่ยวกับเรื่องนี้”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครส�วกเมื่อวันที่ 12 กุมภ�พันธ์ ค.ศ. 

1849 แปดเดือนต่อม�ท่�นได้รับเรียกให้ตั้งคณะเผยแผ่ในอิต�ลี ท่�นกับพี่น้อง 

ช�ยคนอื่นๆ ที่ได้รับเรียกให้รับใช้ออกเดินท�งไปทำ�พันธกิจครั้งน้ีเมื่อวันที่ 19  

ตุล�คม ค.ศ. 1849 ท�่นกับเพื่อนร่วมท�งเดินท�งไกลด้วยเท้� บนหลังม้� และเรือ

เม่ือม�ถึงอิต�ลีในเดือนมิถุน�ยน ค.ศ. 1850 ท่�นกับคู่พบว่�ผู้คนในเมืองใหญ่ๆ 

ของอิต�ลียังไม่พร้อมรับพระกิตติคุณ แต่คนกลุ่มหน่ึงท่ีรู้จักกันในช่ือว่�วัลเดนเซส 

ดึงดูดคว�มสนใจของท่�น และท่�นรู้สึกถึงก�รดลใจให้ทำ�ง�นในหมู่พวกเข�  

วัลเดนเซสอ�ศัยอยู่ในเขตปีดมอนต์อันเงียบสงบม�หล�ยศตวรรษ—หุบเข�ท�ง 

ภ�คใต้ของช�ยแดนอิต�ลี-สวิตเซอร์แลนด์และท�งภ�คตะวันออกของช�ยแดน 

อิต�ลี-ฝร่ังเศส โดยสร้�งสังคมของพวกเข�ข้ึนม�เพร�ะปร�รถน�จะปฏิรูปศ�สน� 

พวกเข�จึงทุ่มเทศึกษ�พระคัมภีร์ไบเบิลและทำ�ต�มแบบอย่�งอัครส�วกของพระ

ผู้ช่วยให้รอด

เอ็ลเดอร์สโนว์กล่�วว่�เม่ือท่�นคิดจะส่ังสอนพระกิตติคุณในหมู่ช�ววัลเดนเซส 

“ดูเหมือนแสงที่ส�ดส่องแรงกล�้สว่�งว�บในใจข�้พเจ้�”1 แต่ทั้งๆ คว�มเชื่อมั่น 

เหล่�นี้ ท่�นก็ยังรู้สึกว�่ไม่ฉล�ดถ�้จะเริ่มง�นเผยแผ่ศ�สน�ทันทีเพร�ะศัตรูของ 

ศ�สนจักรแจกจ่�ยส่ิงพิมพ์เผยแพร่คว�มเท็จเก่ียวกับศ�สนจักรในหมู่คน2 เอ็ลเดอร์ 

สโนว์ร�ยง�นว่� “เมื่อข�้พเจ�้รู้สึกว่�เป็นพระดำ�ริของพระวิญญ�ณให้เร�ดำ�เนิน

ก�รอย่�งช้�ๆ และรอบคอบก่อน ข�้พเจ�้จึงยอมรับพระประสงค์จ�กสวรรค์”3
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ถึงแม้ผู้สอนศ�สน�ไม่ได้เริ่มสั่งสอนทันที แต่เอ็ลเดอร์สโนว์ควบคุมดูแลก�ร 

จัดพิมพ์จุลส�รเป็นภ�ษ�อิต�ลีและฝรั่งเศส นอกจ�กนี้ท่�นกับคู่ยังเป็นมิตรกับ 

คนรอบข�้งด้วย “เร�พย�ย�มว�งร�กฐ�นเพื่อประโยชน์ในอน�คต” ท่�นกล่�ว  

“ในก�รเตรียมจิตใจผู้คนอย่�งเงียบๆ ให้พร้อมรับพระกิตติคุณ โดยปลูกฝังคว�ม

รู้สึกฉันมิตรในใจคนที่อยู่รอบตัวเร� กระนั้น ข�้พเจ้�ก็ยังรู้สึกแปลกๆ และ

ข้�พเจ้�ต้องพย�ย�มอดทนอย่�งม�กเป็นเวล�หล�ยสัปด�ห์ หล�ยเดือนท่�มกล�ง

ผู้คนที่น่�สนใจ โดยไม่ดำ�เนินก�รอย�่งแข็งขันและอย่�งเปิดเผยในก�รถ่�ยทอด

หลักธรรมอันสำ�คัญยิ่งซึ่งข�้พเจ้�ม�เพื่อประก�ศ”4

คว�มรู้สึกของช�ววัลเดนเซสเก่ียวกับศ�สนจักรเริ่มเปลี่ยนไปม�กหลังจ�ก 

เอ็ลเดอร์สโนว์ปฏิบัติก�รให้พรฐ�นะปุโรหิตแก่เด็กผู้ช�ยคนหนึ่งที่ป่วยหนัก 

เอ็ลเดอร์สโนว์เขียนในบันทึกส่วนตัวของท่�นดังนี้

“6 ก.ย.—เช้�วันนี้ข้�พเจ้�มุ่งคว�มสนใจไปที่โจเซฟ ก�ย เด็กช�ยวัยส�มขวบ  

ลูกคนเล็กของเจ�้ของบ�้น เพื่อนๆ หล�ยคนม�ดูใจเด็กคนนั้นเพร�ะดูเหมือนทุก

คนคิดว่�ว�ระสุดท้�ยของเข�ม�ใกล้แล้ว ข�้พเจ้�ไปดูใจเข�ตอนบ่�ย คว�มต�ย

กำ�ลังทำ�ล�ยร่�งก�ยของเข� สภ�พร�่งก�ยที่เคยสมบูรณ์แข็งแรงบัดนี้เหลือแต่

ซี่โครง เร�จะเห็นว่�เข�ยังมีชีวิตอยู่ก็ต่อเมื่อสังเกตใกล้ๆ เท�่นั้น

คว�มที่กังวลใจเพร�ะก�รคัดค้�นไม่ให้สั่งสอนพระกิตติคุณและเป็นห่วงเด็ก 

น้อยโจเซฟ ก�ย เอ็ลเดอร์สโนว์จึงหันไปพึ่งพระเจ�้เพื่อทูลขอคว�มช่วยเหลือ 

ตอนค่ำ�วันนั้น ท่�นเล่�ในเวล�ต่อม�ว่� “เป็นเวล�หล�ยชั่วโมงก่อนเข้�นอนที่ 

ข้�พเจ้�เรียกห�พระเจ้�เพื่อให้ทรงช่วยเร�เวล�นี้ คว�มรู้สึกของข�้พเจ้�ในครั้งนี้

จะไม่ถูกลบออกจ�กคว�มทรงจำ�อย�่งง�่ยด�ย

“7 ก.ย.—เช้�วันนี้ ข้�พเจ้�เสนอ . . .  ให้เร�อดอ�ห�ร ปลีกตัวไปที่ภูเข� และ 

สวดอ้อนวอน เม่ือเร�ออกจ�กท่ีน่ัน เร�แวะเย่ียมและเห็นเด็กคนน้ัน เข�ต�เหลือก 

หนังต�ตกปิดดวงต� ใบหน้�และใบหูซูบซีดคล้�ยสีหินอ่อน บ่งบอกว�่ใกล้ถึง 

จุดจบแล้ว เหงื่อออกท่วมตัวทั้งที่ตัวเย็นเฉียบ แหล่งกำ�เนิดชีวิตใกล้จะสิ้นสุด  

น�งก�ยและผู้หญิงคนอื่นๆ กำ�ลังร้องไห้สะอึกสะอื้น ส่วนน�ยก�ยนั่งคอตก”  

น�ยก�ยกระซิบบอกเอ็ลเดอร์สโนว์และผู้สอนศ�สน�คนอื่นๆ ว่� “เข�กำ�ลังจะ

ต�ย เข�กำ�ลังจะต�ย”
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เอ็ลเดอร์สโนว์เขียนต่อไปว่� “หลังจ�กอยู่บนเข�ครู่หนึ่ง ห่�งจ�กสิ่งทั้งหล�ย 

ที่อ�จรบกวนเร� เร�ร้องทูลพระเจ�้ในก�รสวดอ้อนวอนอย่�งจริงจังขอให้ทรงไว้

ชีวิตเด็กคนนั้น ขณะข้�พเจ้�ตรึกตรองสิ่งที่เร�ควรทำ�และสิ่งที่เร�จะเป็นพย�น 

ต่อโลกในไม่ช้� ข้�พเจ้�ถือว่�เหตุก�รณ์ครั้งนี้มีคว�มสำ�คัญม�ก ข�้พเจ้�ทร�บว่� 

ข้�พเจ้�ยินดีเสียสละทุกอย่�งท่ีข้�พเจ้�ทำ�ได้เพ่ือให้พระเจ้�ทรงยอมต�มคำ�ขอของ 

ข้�พเจ้�”

เม่ือพวกท่�นกลับม�ห�ครอบครัวก�ยบ่�ยวันน้ัน เอ็ลเดอร์สโนว์จึงให้พรฐ�นะ 

ปุโรหิตแก่โจเซฟ พวกท่�นไปพบครอบครัวดังกล่�วในอีกไม่ก่ีช่ัวโมงต่อม� คุณพ่อ 

ของโจเซฟบอกพวกท�่น “ด้วยรอยยิ้มแสดงคว�มขอบคุณ” ว่�เด็กช�ยดีขึ้นม�ก

“8 ก.ย.—เด็กสบ�ยดี พ่อแม่จึงส�ม�รถไปพักผ่อนได้ซึ่งก่อนหน�้น้ีพวกเข�ไม่

ได้พักผ่อนเลย วันนี้ พวกเข�ส�ม�รถปล่อยลูกและไปทำ�ธุระของตนได้” เมื่อคุณ

แม่ของโจเซฟบรรย�ยถึงปีติที่บุตรช�ยห�ยเป็นปกติ เอ็ลเดอร์สโนว์ตอบว�่ “พระ

ผู้เป็นเจ้�แห่งสวรรค์ทรงทำ�สิ่งนี้เพื่อคุณ”

“นับจ�กชั่วโมงที่เข�เริ่มดีขึ้น” เอ็ลเดอร์สโนว์เล่� “ด้วยใจเปี่ยมคว�มสำ�นึก

คุณต่อพระบิด�บนสวรรค์ของเร� ข้�พเจ้�มีคว�มสุขที่จะบอกว�่ ภ�ยไม่กี่วันเข�

ก็ลุกจ�กเตียงไปรวมกลุ่มกับเพื่อนวัยเด็กของเข�”5

หลังจ�กประสบก�รณ์นี้ เอ็ลเดอร์สโนว์รู้สึกว�่สภ�วก�รณ์ “เอื้ออำ�นวยดัง 

ค�ด” เพื่อให้ง�นของพระเจ�้ก้�วหน้�ในหมู่คน วันที่ 19 กันย�ยน ค.ศ. 1850  

เป็นเวล� 11 เดือนพอดีหลังท�่นออกจ�กบ้�นไปรับใช้ในอิต�ลี ท�่นบอกเพื่อน 

ร่วมง�นว่�พวกเข�ควร “เริ่มกิจธุระเพื่อส�ธ�รณชน [ของพวกเข�]” ได้แล้ว พวก 

ท่�นขึ้นไปบนเข�อีกครั้ง ที่นั่น เอ็ลเดอร์สโนว์อุทิศแผ่นดินเพื่อก�รสั่งสอนพระ

กิตติคุณที่ได้รับก�รฟื้นฟู6

คำ�ที่เอ็ลเดอร์สโนว์พูดกับคุณน�ยก�ย—“พระผู้เป็นเจ้�แห่งสวรรค์ทรงทำ� 

สิ่งนี้เพื่อคุณ”—สะท้อนคำ�สอนชั่วชีวิตของท่�นเกี่ยวกับฐ�นะปุโรหิต ท�่นเตือน 

วิสุทธิชนว่�โดยผ�่นง�นของผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิต “รัศมีภ�พและเดช�นุภ�พของ

พระผู้เป็นเจ้�แสดงให้ประจักษ์” เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น7 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ใน

หน้� 213]
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คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตเป็นผู้ส่งสารของ 

พระผู้ทรงฤทธานุภาพ มีสิทธิอำานาจที่ได้รับมอบ 

จากสวรรค์ให้ปฏิบัติศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์

เร�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยประก�ศว่�ได้รับคว�มสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณอัน 

เป็นนิจจ�กพระผู้เป็นเจ้� เร�ประก�ศว่�เร�ครอบครองฐ�นะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ ์

—สิทธิอำ�น�จที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงมอบให้มนุษย์ ซึ่งโดยสิทธิอำ�น�จดังกล่�วเร�

ปฏิบัติศ�สนพิธีอันเป็นที่ยอมรับต่อพระองค์8

ใครก็ต�มที่จะนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�และจะได้รับก�ร

จุ่มลงไปในน้ำ�ทั้งตัวเพื่อก�รปลดบ�ปหลังจ�กก�รกลับใจ จะได้รับของประท�น

แห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ผ่�นก�รว�งมือ ข�้พเจ้�ให้ของประท�นดังกล่�วแก่เข�

ได้หรือไม่ ไม่ได้ ข้�พเจ้�เป็นเพียงผู้ส่งส�รของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พผู้ที่พระองค์

ทรงมอบสิทธิอำ�น�จให้ปฏิบัติก�รจุ่มลงไปในน้ำ�ทั้งตัวเพื่อก�รปลดบ�ป ข้�พเจ้�

เพียงแต่จุ่มเข�ลงไปในน้ำ�โดยมีสิทธิอำ�น�จท่ีจะทำ�เช่นน้ัน ข้�พเจ้�เพียงแต่ว�งมือ 

บนเข�เพื่อก�รรับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ครั้นแล้ว จ�กที่ประทับของพระองค์ 

พระผู้เป็นเจ�้ทรงยอมรับสิทธิอำ�น�จของข�้พเจ้� ทรงยอมรับว�่ข้�พเจ้�เป็นผู้ส่ง

ส�รของพระองค์ และทรงมอบพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ให้บุคคลนั้น9

เมื่อ [ข้�พเจ้�] ให้บัพติศม�ผู้คนและปฏิบัติศ�สนพิธีแห่งฐ�นะปุโรหิตอัน 

ศักดิ์สิทธิ์นี้ พระผู้เป็นเจ้�ทรงยืนยันก�รปฏิบัติเหล่�นั้นโดยทรงเผยพระวิญญ�ณ 

บริสุทธิ์ ให้คว�มรู้แก่บุคคลเหล�่นั้นที่ข้�พเจ้�ปฏิบัติ ทำ�ให้พวกเข�เชื่อมั่นว่� 

สิทธิอำ�น�จดังกล�่วได้รับมอบจ�กสวรรค์ เอ็ลเดอร์ทุกคนที่ออกไปสั่งสอนพระ 

กิตติคุณอันเป็นนิจน้ี และกระทำ�ต�มเจตน�รมณ์แห่งก�รเรียกของเข� ย่อมส�ม�รถ 

แสดงประจักษ์พย�นเดียวกันได้ว่� โดยผ�่นก�รปฏิบัติศ�สนพิธีศักดิ์สิทธิ์เหล่�นี้ 

รัศมีภ�พและเดช�นุภ�พของพระผู้เป็นเจ้�แสดงให้ประจักษ์อย่�งแน่ชัดบนศีรษะ 

ของคนที่พวกเข�ปฏิบัติก�รว�งมือ นี่คือประจักษ์พย�นของเร� นี่คือประจักษ์ 

พย�น [ในปี ค.ศ. 1830] ของบุคคลหนึ่งผู้ออกม�ยืนแสดงตนว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรง

มอบอำ�น�จให้ท่�นให้บัพติศม�ผู้คนเพื่อก�รปลดบ�ป และว�งมือพวกเข�เพื่อ 

ก�รรับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ซึ่งจะเผยคว�มรู้จ�กโลกนิรันดร์ให้พวกเข�ว่�ท่�นม ี
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สม�ชิกที่ซื่อสัตย์ทุกคนของศ�สนจักรได้รับพรผ�่นศ�สนพิธ ี
และพันธสัญญ�ฐ�นะปุโรหิต

สิทธิอำ�น�จนี้ บุคคลดังกล�่วคือโจเซฟ สมิธ ท�่นประส�ทสิทธิอำ�น�จนี้ซึ่งเหล่� 

เทพศักด์ิสิทธ์ิให้แก่ท่�น แก่คนท่ีท่�นส่งออกไปแสดงประจักษ์พย�นต่อโลกว่�คน 

ที่จะรับศ�สนพิธีศักดิ์สิทธิ์เหล่�นั้นจะได้รับประจักษ์พย�นจ�กพระผู้ทรงฤทธ�- 

นุภ�พว่�พวกเข�ได้รับมอบหม�ยให้ปฏิบัติเช่นนั้น และนี่คือประจักษ์พย�นของ

เร� นี่คือประจักษ์พย�นของข้�พเจ้�ต่อคนกลุ่มนี้และต่อโลก10

ในโลกนี้ท่�นจะพบกลุ่มบ�ทหลวงที่กล้�อ้�งอย่�งเหล่�เอ็ลเดอร์ของเร�อ้�งได้ 

ท่ีใด ที่ใดที่ท่�นจะพบคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นผู้กล้�ปร�กฏตัวต่อโลกและพูดว่� 

พวกเข�ได้รับมอบอำ�น�จจ�กพระผู้เป็นเจ้�ให้ปฏิบัติศ�สนพิธีต่อคนทั่วไปเพื่อ 

ให้คนเหล่�นั้นได้รับก�รเปิดเผยจ�กพระผู้เป็นเจ้� ใครก็ต�มที่กำ�ลังประก�ศหลัก 

คำ�สอนลักษณะนี้อีกไม่น�นจะพบว่�เข�เป็นนักต้มตุ๋น—เข�ทำ�ให้ตนเองตกอยู่ 

ในสถ�นก�รณ์ท่ีอันตร�ยม�ก และอีกไม่น�นจะมีคนค้นพบว่�เข�ไม่มีสิทธิอำ�น�จ 

ดังกล�่ว อย�่งไรก็ดี เหล�่เอ็ลเดอร์ของเร�กล้�ทำ�เช่นนั้น . . .  พระผู้เป็นเจ้�ทรง
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ส่งเหล่�เทพศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จ�กสวรรค์ม�ฟื้นฟูสิทธิอำ�น�จให้มนุษย์เพื่อ

ปฏิบัติศ�สนพิธีแห่งพระกิตติคุณ11 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน�้ 213]

ฐานะปุโรหิตช่วยให้เราพบความสุขใน 

ชีวิตนี้และตลอดนิรันดร

ฐ�นะปุโรหิตได้รับก�รฟื้นฟูแล้ว ได้มอบให้มนุษย์เพื่อทุกคนที่อย�กเป็นคนดี 

และมีคว�มสุขจะได้รับสิทธิพิเศษผ่�นส่ือกล�งดังกล่�ว พระกิตติคุณบอกวิธีท่ีเร� 

จะเป็นคนยิ่งใหญ่ ดี และมีคว�มสุข เจตน�รมณ์ในพระกิตติคุณของพระคริสต์

สอนทุกสิ่งที่จำ�เป็นต่อคว�มผ�สุกในปัจจุบันและอน�คตของเร�

เร�มองเห็นเป้�หม�ยเหล่�นี้ในปัจจุบัน และเร�ควรมีอยู่ตรงหน้�เร�เสมอ  

ลองนึกย้อนกลับไปยี่สิบห้�ปี หรือย้อนกลับไปสิบปีก็พอ คนม�กม�ยอยู่ใน 

ศ�สนจักรช่วงเวล�นั้น ดูว่�เร�บรรลุผลอะไรบ�้ง เร�เห็นไกลขึ้นและเข้�ใจสิ่ง 

ต่�งๆ ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้เร�จึงพร้อมรับเหตุก�รณ์ต�่งๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้นบนแผ่นดิน 

โลกม�กกว่�เร�รู้เมื่อสิบปี สิบห�้ปี ยี่สิบหรือยี่สิบห�้ปีก่อนว่�จะมีประโยชน์ 

อย่�งไร รู้ว่�จะทำ�สิ่งต่�งๆ เช่นที่ควรทำ�อย�่งไร . . .

. . . เป้�หม�ยของฐ�นะปุโรหิตคือทำ�ให้ [คน] ทั้งปวงมีคว�มสุข เผยแพร่

ข้อมูล ทำ�ให้ทุกคนได้รับพรเดียวกับที่พวกเข�ได้รับ12

ด้วยเหตุนี้จึงมอบฐ�นะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ให้ในสมัยของเร� เพื่อนำ�ท�งและทำ� 

ให้วิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้�ที่นี่ดีพร้อม ต�มสัดส่วนที่เร�บรรลุคว�มรู้แจ้งใน 

โลกนี้ บรรลุคว�มสุจริตและคว�มซื่อสัตย์  . . .   เร�จะปร�กฏในสภ�พสูงส่งเช่น

นั้นเมื่ออยู่หลังม่�น13

พระเจ้�ตรัสไว้ว่�พระองค์จะประท�นทุกอย่�งที่พระองค์ทรงมีให้เร�—เป็น

ไปต�มคำ�ปฏิญ�ณและพันธสัญญ�ซึ่งเป็นของฐ�นะปุโรหิต [ดู คพ. 84:33–44]  

ไม่ควรมีใครสงสัยสิ่งที่พระเยซูตรัส และพระองค์ทรงประก�ศ ดังบันทึกไว้ใน 

หนังสือวิวรณ์ของยอห์นว�่ “ผู้ใดมีชัยชนะเร�จะให้ผู้นั้นนั่งกับเร�บนพระที่นั่ง 

ของเร� เหมือนกับที่เร�มีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิด�ของเร�บนพระที่นั่ง 

ของพระองค์” [วิวรณ์ 3:21] ท�่นบอกได้ไหมว่�มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่�นี้ นั่นไม่

ครอบคลุมทุกอย่�งหรอกหรือ14
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พระกิตติคุณนี้ที่เร�รับไว้ได้รับก�รเปิดเผยจ�กสวรรค์ ฐ�นะปุโรหิตที่เร�ดำ�รง

อยู่ได้รับก�รเปิดเผยเพื่อคว�มรอดของครอบครัวมนุษย์ เร�ต้องคิดใคร่ครวญให้

ม�กเกี่ยวกับเรื่องนี้15 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 213]

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่ชอบธรรมแสวงหาของประทานฝ่ายวิญญาณ 

อย่างขยันหมั่นเพียรและกระตือรือร้นเพื่อช่วยพวกเขารับใช้ผู้อื่น

ถึงพี่น้องช�ยในฐ�นะปุโรหิต ข้�พเจ�้ขอให้คำ�แนะนำ� คำ�สั่งสอน และคำ�ตัก 

เตือนสักเล็กน้อย คว�มรับผิดชอบอันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ตกอยู่กับท�่น ซึ่งไม่

เพียงเกี่ยวข้องกับคว�มรอดของคนรุ่นนี้เท�่นั้น แต่ของคนหล�ยรุ่นในอดีต และ 

อีกหล�ยรุ่นท่ีจะม�ถึงด้วย ธงสัญญ�ณอันรุ่งโรจน์ของอ�ณ�จักรแห่งเอมม�นูเอล 

ท่ีสถ�ปน�ในโลกอีกคร้ังจะต้องคล่ีออกในทุกประช�ช�ติ อ�ณ�จักร และจักรวรรดิ 

เสียงเตือน . . .  จะต้องออกไปสู่คนทั้งปวง ท�่นคือคนที่พระเจ้�ทรงเลือกไว้เพื่อ 

อัครส�วกสมัยโบร�ณ เปโตร ย�กอบ และยอห์นประส�ทฐ�นะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
ให้โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ ค�วเดอรี
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จุดประสงค์นี้ แม้บุตรคนโตของโยเซฟ เพื่อผลักดันผู้คนม�รวมกัน [ดู เฉลยธรรม 

บัญญัติ 33:13–17] โดยแท้แล้วไม่ว่�ท่�นจะทำ�ง�นทุ่มเทหรือขยันขันแข็งเพียงใด

ก็ไม่ถือว่�ม�กเกินไปขณะพย�ย�มห�วิธีขย�ยตำ�แหน่งอันศักดิ์สิทธ์ิของท่�นเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่�นเองและมนุษยช�ติ16

มีคนในศ�สนจักรนี้ที่มีคุณธรรมในใจและคว�มรู้สึกเท่�ที่มนุษย์เคยมีม� แต่ 

ข�ดศรัทธ�และคว�มกระตือรือร้น ไม่ได้ส่ิงซ่ึงเป็นเอกสิทธ์ิท่ีพวกเข�จะได้รับ ถ้� 

ศรัทธ�ของพวกเข� คว�มกระตือรือร้นและคว�มตั้งใจของพวกเข�เท่�กับคว�ม 

รู้สึกและคว�มปร�รถน�ที่ดีของพวกเข� คว�มซื่อสัตย์และคว�มดีง�มของพวก 

เข� พวกเข�คงจะเป็นคนมีพลังม�กในอิสร�เอล คว�มเจ็บป่วย โรคภัย และ 

อำ�น�จของคนชั่วคนนั้นคงจะหนีไปต่อหน้�พวกเข�ดังแกลบต้องลม แต่เร�ก็พูด 

ว่�เร�เป็นคนดีและเร�ไม่เพียงปฏิบัติเท่�คนอื่นเท่�นั้นแต่กำ�ลังก้�วหน้�ม�กใน 

คว�มชอบธรรมเบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้� แน่นอนว่�เร�เป็นเช่นนั้น แต ่

ข้�พเจ้�ประสงค์จะเน้นกับท่�น พี่น้องทั้งหล�ยว่�มีเหล่�เอ็ลเดอร์ในหมู่เร�ได้รับ 

ประส�ทพรด้วยของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณที่อ�จนำ�ม�ใช้ผ่�นคว�มช่วยเหลือของ 

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ของประท�นแห่งพระกิตติคุณจะต้องบ่มเพ�ะผ่�นคว�ม 

ขยันหม่ันเพียรและคว�มม�นะบ�กบ่ัน ศ�สด�พย�กรณ์สมัยโบร�ณเม่ือปร�รถน� 

พรพิเศษเฉพ�ะบ�งอย�่ง หรือคว�มรู้ที่สำ�คัญ ก�รเปิดเผยหรือนิมิต บ�งครั้ง

จะอดอ�ห�รและสวดอ้อนวอนเป็นเวล�หล�ยวันและแม้หล�ยสัปด�ห์เพื่อจุด

ประสงค์นั้น17

พี่น้องรุ่นเย�ว์ทั้งหล�ย เมื่อสิ่งต�่งๆ ไม่เอื้ออำ�นวยประโยชน์ต่อท�่น เมื่อทุก 

อย่�งดูมืดมน จงทำ�หน้�ที่ของท่�นและท่�นจะกล�ยเป็นคนเข้มแข็ง คนมีพลัง  

คนป่วยจะได้รับก�รรักษ�ภ�ยใต้ก�รปฏิบัติของท่�น ม�รจะหนีไปจ�กท่�น คน 

ต�ยจะฟื้น และทุกอย�่งที่มนุษย์เคยทำ�ตั้งแต่สมัยของอ�ดัม ท่�นจะส�ม�รถทำ�ได้

โดยผ�่นเดช�นุภ�พของพระผู้เป็นเจ�้และผ�่นคว�มปร�รถน�ที่เหม�ะสม18

เร�ต้องมุ่งมั่นแสวงห�คว�มบริสุทธิ์ คุณธรรม คว�มซื่อสัตย์ภักดี และคว�ม 

เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ�้ ห�ไม่แล้วเร�จะไม่ได้มงกุฎ หลักธรรมเหล่�นั้นต้อง 

รวมอยู่ [ใน] ตัวเร� ถักทออยู่ในสังข�รของเร� โดยทำ�ให้เป็นส่วนหนึ่งของเร�  

ทำ�ให้เร�เป็นศูนย์รวม แหล่งกำ�เนิดคว�มจริง คว�มเที่ยงธรรม คว�มยุติธรรม  

และคว�มเมตต� ของทั้งหมดที่ดีและยิ่งใหญ่ เพื่อแสงสว�่ง ชีวิต พลังอำ�น�จ และ 
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กฎจะเกิดจ�กเร� เพื่อชี้นำ� ปกครอง และช่วยช�วโลกที่กำ�ลังท่องไปอย่�งไร้จุด 

หม�ยให้รอด โดยกระทำ�ดังพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้� เพื่อและแทนพระบิด�ใน 

สวรรค์ของเร� เร�ค�ดว่�จะใช้พลังอำ�น�จของฐ�นะปุโรหิตของเร�ในก�รฟื้นคืน

ชีวิต—เร�ส�ม�รถใช้ได้ต�มสัดส่วนที่เร�ได้คว�มชอบธรรมและคว�มดีพร้อม

เท่�นั้น คุณสมบัติเหล�่นี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อแสวงห�ให้ได้ม� ทั้งนี้เพื่อในเช้�ของ 

ก�รฟื้นคืนชีวิตเร�จะครอบครองสิ่งเหล่�นั้นท่ีเร�ได้ม�ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเร�จะห�ได้ใน 

โลกนี้เท่�นั้น! คว�มเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ�้ไม่ส�ม�รถ ประส�ท ให้ได้แต่ต้อง 

ได้ม� ซึ่งน่�แปลกและน่�เศร้�ที่โลกศ�สน�ดูเหมือนไม่ตระหนักในข้อเท็จจริง 

ดังกล่�ว จงหม�ยมั่นทำ�ประโยชน์ต่อผู้อื่น และผู้อื่นจะหม�ยมั่นทำ�ประโยชน์ต่อ

ท�่น คนที่ประสงค์จะยิ่งใหญ่ จงให้เข�เป็นคนดี โดยศึกษ�คว�มสนใจของคน

ทั้งหมด และเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวง19

ในฐ�นะวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้� เหล่�เอ็ลเดอร์แห่งอิสร�เอล เร�ควรเต็ม 

ใจอุทิศเวล�และแรงง�น โดยเสียสละทุกอย่�งท่ีจำ�เป็นเพ่ือให้ได้คุณสมบัติท่ีเหม�ะ 

สมท�งวิญญ�ณอันจะเป็นประโยชน์อย่�งสูงในก�รเรียกหล�ยอย่�งของเร� ขอ 

พระเจ้�ทรงดลใจดวงใจทุกดวงให้รู้ถึงคว�มสำ�คัญของเร่ืองเหล่�น้ีเพ่ือเร�จะกระตือ- 

รือร้นหม่ันแสวงห�ของประท�นและพลังคว�มส�ม�รถดังสัญญ�ไว้ในพระกิตติ- 

คุณที่เร�เชื่อฟัง20 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ด�้นล่�ง]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล่�นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน้� v– vii

1. ทบทวนเรื่องร�วในหน้� 205–207 ผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 

จะเตรียมตัวให้พรฐ�นะปุโรหิตได้อย่�งไรบ้�ง เร�ทุกคนจะทำ�อะไรได้บ�้ง

เพื่อเตรียมตัวรับพรฐ�นะปุโรหิต

2. อ่�นย่อหน้�ที่อยู่ด�้นล่�งของหน�้ 208 ศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิตแสดงเดช�- 

นุภ�พของพระผู้เป็นเจ�้ให้ประจักษ์ในชีวิตเร�ในด�้นใด

3. ศ�สนพิธีและพรฐ�นะปุโรหิตช่วยให้เร�ทุกคนพบคว�มสุขในชีวิตนี้ใน 

ท�งใด ช่วยให้เร�ได้รับคว�มสุขนิรันดร์อย่�งไร เกี่ยวกับคำ�ถ�มเหล่�นี้ ให้

ไตร่ตรองคำ�สอนของประธ�นสโนว์ในหน้� 210
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4. สำ�รวจของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณในหน้� 211–213 ท่ีประธ�นสโนว์กระตุ้น 

ผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตให้บ่มเพ�ะ ท่�นคิดว่�บ่มเพ�ะของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณ 

หม�ยคว�มว่�อะไร คำ�แนะนำ�ดังกล่�วสัมพันธ์กับคว�มพย�ย�มของสม�ชิก 

ทั้งหมดของศ�สนจักรอย�่งไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ย�กอบ 5:14–15; แอลม� 13:2–16; คพ. 84:19–22; 

128:8–14; หลักแห่งคว�มเชื่อ 1:3, 5

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “ในก�รช่วยให้ผู้เรียนเตรียมตอบคำ�ถ�ม ท�่นอ�จ 

ต้องก�รบอกเข�ก่อนจะอ่�นหรือนำ�เสนอบ�งส่ิงท่ีท่�นกำ�ลังจะขอคำ�ตอบจ�กเข� 

. . .  ตัวอย�่งเช่น ท่�นอ�จพูดว่� ‘ขอให้ฟังผมอ่�นข้อคว�มต่อไปนี้เพื่อท่�นจะ 

บอกได้ว�่ท่�นสนใจอะไรม�กที่สุดจ�กข้อคว�มที่ผมอ่�น’ หรือ ‘ขณะที่อ�่นพระ

คัมภีร์ข้อนี้ ให้ดูว่�ท่�นเข้�ใจหรือไม่ว่�พระเจ้�ทรงบอกอะไรเกี่ยวกับศรัทธ�’ ” 

(ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว�่ก�รสอน หน้� 69)
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บ ท ที่  1 8

การเป็นผู้นำาในศาสนจักรและ

การรับใช้โดยไม่คำานึงถึงตนเอง

“เร�เป็นผู้รับใช้ของท่�นในพระเจ้�และปร�รถน�คว�มผ�สุก

ของท่�นและคว�มผ�สุกของมวลมนุษย์”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ตัง้แต่เดือนตุล�คม ค.ศ. 1840 ถึงเดือนมกร�คม ค.ศ. 1843 ลอเรนโซ สโนว์ 

เป็นประธ�นควบคุมศ�สนจักรในลอนดอน ประเทศอังกฤษ และบริเวณโดยรอบ  

ท่�นดูแลผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตที่นั่น บ�งครั้งท�่นสอนพวกเข�ด้วยตนเอง บ�งคร�ว 

เขียนจดหม�ยให้คำ�แนะนำ� ไม่น�นก่อนจบง�นเผยแผ่ของท่�นในอังกฤษ ท่�น 

เขียนถึง “เอ็ลเดอร์ควบคุมส�ข�ลอนดอน” สองคนซึ่งรับใช้เหมือนกันม�กกับ 

ประธ�นส�ข�ในปัจจุบัน ในจดหม�ยท่�นเล่�ประสบก�รณ์ที่มีกับผู้นำ�ส�ข�อีก

คนหนึ่งในเขตนั้น

เอ็ลเดอร์สโนว์บรรย�ยว่�ผู้นำ�คนนี้ไม่มี “ข้อบกพร่องให้เห็นภ�ยนอก” เข�  

“มุ่งมั่นส่งเสริมอุดมก�รณ์” และมีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ให้ “ทุกคน [อยู่] ในที่ 

ของตน ทำ�หน้�ที่ของตน” เข�ขยันหมั่นเพียร “มุม�นะทำ�ง�นด้วยคว�มอุตส�หะ 

ย่ิงกว่�ใครท้ังหมด” แต่ถึงแม้ลักษณะภ�ยนอกของช�ยผู้น้ีจะบ่งบอกคว�มซ่ือสัตย์ 

แต่ส�ข�มีปัญห�ไม่ข�ดส�ยท่ีดูเหมือนจะมีเข�เป็นต้นเหตุ เอ็ลเดอร์สโนว์พย�ย�ม 

น�นพอสมควรเพื่อห�ต้นตอของปัญห� ท่�นตำ�หนิสม�ชิกส�ข�อย่�งนุ่มนวลที่ 

ไม่สนับสนุนผู้นำ�ของพวกเข� จ�กนั้นท่�นก็เริ่มสงสัยว่�ผู้นำ� “อ�จมีคว�มลับ 

บ�งอย่�ง เจตคติในใจที่ท่�นไม่รู้ ที่ไม่แสดงให้เห็นอย่�งโจ่งแจ้ง” แต่นั่นนำ�ไปสู่ 

คว�มยุ่งย�กในส�ข� เอ็ลเดอร์สโนว์เล�่ว่�

“ข้�พเจ้�จึงสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้�ประท�นวิญญ�ณแห่งก�รเล็งเห็นให้ 

ข�้พเจ้�ในกรณีนี้ คำ�สวดอ้อนวอนของข้�พเจ้�ได้รับตอบ ข�้พเจ้�พบว่�บร�เดอร์ 

ท�่นนี้มีเจตน�ซ่อนเร้นแอบแฝงของก�รยกย่องสรรเสริญตนเอง ซึ่งกำ�ลังนำ�เข�
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ผู้นำ�ศ�สนจักรที่ซื่อสัตย์ทำ�ต�มพระดำ�รัสตักเตือนที่พระเจ�้ตรัสกับเปโตรว�่  
“จงเลี้ยงแกะของเร�เถิด” (ยอห์น 21:16–17)
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ให้ดำ�เนินก�รเคลื่อนไหวต่�งๆ ม�กม�ย เข�จะส่งบร�เดอร์คนหน่ึงออกไปต�ม 

นัดหม�ยแต่มีคว�มประสงค์แอบแฝงคือเพื่อให้เกียรติตนเอง ถ�้ไม่ไปต�มนัด เข� 

จะว�่กล่�วคนที่ทำ�ผิด ไม่ใช่เพร�ะง�นของพระเจ้�ล้มเหลวหรือบร�เดอร์คนนั้น 

สูญเสียพร แต่เพร�ะ [เข�] ตัวเข�ถูกดูหม่ินเพร�ะก�รไม่เช่ือฟัง ในกรณีท่ีบร�เดอร์ 

คนหน่ึงให้บัพติศม�คนจำ�นวนหน่ึง ใจเข�ช่ืนชมยินดีไม่ใช่เพร�ะบุคคลเหล่�น้ัน 

เข้�ม�สู่พันธสัญญ� แต่เพร�ะรับบัพติศม�ภ�ยใต้ก�รควบคุมของเข� โดยไม่

ประสงค์จะให้คนใดที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของเข�ได้รับเกียรติม�กนักเว้นแต่

จะมีชื่อของเข�เข้�ม�เกี่ยวข้องด้วย”

เอ็ลเดอร์สโนว์ตั้งข้อสังเกตว่�ถ้�สม�ชิกคนหนึ่งในส�ข�ประสบคว�มสำ�เร็จ 

ในภ�รกิจหน่ึงแต่ไม่ทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของผู้นำ�คนน้ันทุกเร่ือง ผู้นำ�จะเกิด “วิญญ�ณ 

ของคว�มอิจฉ� . . .  โดยซุกซ่อนไว้ใต้คว�มรู้สึกพอใจที่แสดงออกม�” ท่�นกล่�ว 

ต่อไปว�่ “วิญญ�ณดังกล�่วถูกซ่อนไว้ ผลของมันไม่ประจักษ์ชัด แต่คงเป็นเช่น 

นั้นถ�้ไม่แก้ไข นั่นคือคว�มชั่วฝังในซึ่งจะทำ�ล�ยคว�มมีประโยชน์ของเข�ในที่สุด 

ส่ิงน้ันทำ�ให้เข�เกิดคว�มกังวลใจโดยไม่จำ�เป็นขณะดำ�เนินง�นในหน้�ท่ีรับผิดชอบ 

ของตน นั่นคือบ่อเกิดของคว�มไม่สบ�ยใจอยู่เนืองๆ ในใจเข� มุ่งหวังจะส่งเสริม

อุดมก�รณ์ของพระผู้เป็นเจ้�แต่มักจะทำ�ในวิธีที่ต้องเห็นชัดเจนว่�เข�ทำ�เองทุก

เรื่อง มุ่งมั่นให้คำ�แนะนำ�สั่งสอนที่ดีแต่ตั้งใจจะใส่ชื่อเต็มของตนไว้ใต้คำ�แนะนำ�

เหล�่นั้น”

เอ็ลเดอร์สโนว์ไม่ได้เขียนจดหม�ยฉบับนี้เพื่อประณ�มผู้นำ�ในท้องที่คนนั้น 

จุดประสงค์ในก�รเขียนของท�่นคือเพื่อช่วยให้ผู้นำ�คนอื่นๆ—ได้ “เห็น รู้จัก และ 

หลีกเลี่ยง” วิญญ�ณของคว�มจองหองในหมู่พวกเข� ท่�นเตือนว่�หล�ยคน “ที่ 

เชื่ออย่�งจริงใจว่�ตนไม่มีวิญญ�ณของก�รยกย่องสรรเสริญตนเองแม้แต่น้อย  

จงสำ�รวจแรงจูงใจซึ่งกระตุ้นคว�มประพฤติของพวกเข�อย่�งถี่ถ้วน และพวก

เข�จะแปลกใจเมื่อพบว่�วิญญ�ณดังกล่�วกำ�ลังผลักดันพวกเข�ให้ดำ�เนินก�ร

เคลื่อนไหวต่�งๆ ม�กม�ย”

หลังจ�กเตือนเรื่องนี้ ท�่นแนะนำ�ว่� “เพื่อเป็นดังที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงประสงค์ 

ให้เร�เป็น เร�ต้องทำ�ให้จิตใจเร�คุ้นเคยกับคว�มชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นรุ่งเรือง 

เหมือนเร� ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นใครก็ต�มยกระดับอุดมก�รณ์แห่งไซอันต�มที่พระ 

ผู้อ�รักข�ทรงบัญช� และให้ใจเร�ปิดรับคว�มอิจฉ�ท่ีเข้�ม�เม่ือเคร่ืองมือท่ีอ่อนแอ 
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กว่�ตัวเร�ได้รับเกียรติม�กกว่� จงพอใจในก�รขย�ยตำ�แหน่งท่ีต่ำ�กว่�จนกว่�จะได้ 

รับตำ�แหน่งสูงข้ึน จงพอใจในก�รทำ�ส่ิงเล็กน้อยและไม่เรียกร้องเกียรติยศช่ือเสียง 

จ�กก�รทำ�สิ่งใหญ่โต” ท่�นเปรียบศ�สนจักรกับอ�ค�รหลังใหญ่ที่วิสุทธิชนแต ่

ละคนเป็นส่วนหนึ่งของอ�ค�รนั้น โดยกล่�วว่�เร� “ไม่ควรรู้สึกยโสโอหังเกิน 

กว่�จะถูกตัดทอน ปรับระดับ ทำ�ตำ�หนิ และถูกโค่นบ�งครั้งเพื่อให้พอดีกับที่ซึ่ง 

เร�ต้องอยู่ในอ�ค�รท�งวิญญ�ณ”

เอ็ลเดอร์สโนว์ทิ้งท�้ยจดหม�ยด้วยคำ�พูดดังนี้ “ถ้�เอ็ลเดอร์ที่เป็นประธ�นจะ 

เพียงพย�ย�มเป็นดังที่เข�จะเป็นและควรเป็น โดยทำ�ให้ตนหลุดพ้นจ�กหลักก�ร 

อันเห็นแก่ตัวและทำ�เพื่อประโยชน์ของผู้คนของเข�เสมอ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ 

พย�ย�มทำ�ม�กเกินไปในเวล�เพียงเล็กน้อย หรือทำ�ใหญ่เกินตัว เข�จะไม่อับจน

หนท�งในก�รขย�ยตำ�แหน่งของเข�อย�่งเหม�ะสม ทั้งจะไม่ข�ดเดช�นุภ�พของ

พระผู้เป็นเจ�้เพื่อทำ�ให้เกิดจุดประสงค์อันช�ญฉล�ดของพระองค์”1 [ดูข้อเสนอ

แนะ 1 ในหน้� 222]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

พระเจ้าประทานบัญชาสวรรค์แก่ผู้นำาในศาสนจักร 

ของพระองค์ว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด”

ขอให้ช�ยทุกคนผู้อยู่ในตำ�แหน่งหน้�ที่ คนที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงมอบฐ�นะ 

ปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์จ�กเบื้องบนให้เข� นึกถึงสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสแก่อัคร- 

ส�วกสิบสองก่อนพระองค์เสด็จไปในที่ประทับของพระบิด�ว่�—“จงเลี้ยงแกะ 

ของเร�เถิด” [ยอห์น 21:16–17] พระองค์ยังคงตรัสเช่นนี้จนกระทั่งเหล�่อัคร- 

ส�วกรู้สึกเสียใจที่พระองค์ยังทรงร้องขอพวกเข�ในลักษณะนี้ แต่พระองค์ตรัส 

ว�่—“จงเลี้ยงแกะของเร�เถิด” นั่นคือ “จงออกไปด้วยก�รทุ่มเทใจท้ังหมดของเจ้� 

เพื่ออุดมก�รณ์ของเร� คนเหล�่นี้ในโลกเป็นพี่น้องช�ยหญิงของเร� เร�รู้สึกเป็น 

ห่วงพวกเข� จงดูแลผู้คนของเร� จงเลี้ยงฝูงแกะของเร� จงออกไปสั่งสอนพระ 

กิตติคุณ เร�จะตอบแทนก�รเสียสละทั้งหมดของเจ�้ อย่�คิดว่�เจ้�เสียสละม�ก 

เกินไปในก�รทำ�ให้ง�นนี้สำ�เร็จลุล่วง” พระองค์ทรงขอร้องพวกเข�ด้วยคว�ม 

ร้อนพระทัยให้ทำ�ง�นนี้ บัดนี้ข้�พเจ้�ขอร้องทุกคนผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตนี้ เจ้�

หน้�ที่ควบคุมของสเตค อธิก�ร และสภ�สูง ให้ออกไปเลี้ยงฝูงแกะ สนใจพวก 
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เข� . . .  ทำ�ง�นเพื่อพวกเข� อย�่จำ�กัดคว�มคิดและคว�มรู้สึกของท่�นอยู่กับก�ร

ยกตนข่มท�่น แล้วพระผู้เป็นเจ�้จะประท�นก�รเปิดเผยม�เติมก�รเปิดเผย ก�ร 

ดลใจม�เติมก�รดลใจ และสอนท่�นให้รู้วิธีทำ�เพื่อประโยชน์ของวิสุทธิชนใน 

เรื่องเกี่ยวกับคว�มผ�สุกฝ�่ยโลกและฝ่�ยวิญญ�ณของพวกเข�2 [ดูข้อเสนอแนะ 2 

ในหน้� 222]

ผู้นำาและครูได้รับเรียกให้ทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด 

และรับใช้ด้วยความรัก ไม่ยกตนข่มท่าน

เหตุใดช�ย [คนหน่ึง] จึงได้รับเรียกให้ทำ�หน้�ท่ีประธ�นดูแลผู้คน มิใช่เพ่ือให้ 

ได้อิทธิพลแล้วใช้อิทธิพลนั้นยกตนข่มท่�นหรอกหรือ ไม่ใช่เลย แต่ตรงกันข�้ม  

เข�ได้รับเรียกในตำ�แหน่งนั้นให้ปฏิบัติหลักธรรมเดียวกับเมื่อครั้งทรงมอบฐ�นะ 

ปุโรหิตให้พระบุตรของพระผู้เป็นเจ�้ นั่นคือพวกเข�ควรเสียสละ เพื่อตัวพวกเข� 

หรือ ไม่ใช่เลย แต่เพื่อประโยชน์ของคนที่เข�ดูแล เข�ถูกเรียกร้องให้พลีตนบน

ก�งเขนเช่นพระผู้ช่วยให้รอดหรือ ไม่เลย แต่เป็นผู้รับใช้พี่น้องของพวกเข� ไม่ใช่

เจ้�น�ยของคนเหล�่นั้น ทำ�ง�นเพื่อประโยชน์และคว�มผ�สุกของพี่น้อง ไม่ใช้

อิทธิพลที่ได้ม�เพื่อประโยชน์ของตน ของครอบครัว ญ�ติพี่น้อง และมิตรสห�ย 

แต่นับถือทุกคนเหมือนเป็นพี่น้อง ให้สิทธิ์เหมือนกับตัวเข� มุ่งหม�ยเป็นพรและ

ทำ�ประโยชน์ให้ทุกคนเท่�เทียมกันต�มพรสวรรค์และคว�มมีค่�ควรที่คนเหล่�

นั้นครอบครอง โดยทำ�เช่นนี้เข�จึงเริ่มพัฒน�คว�มรู้สึกฉันบิด�ซ่ึงมีอยู่เสมอใน 

พระอุระของพระบิด� . . .

. . . ขอให้คนที่สั่งสอนท่�มกล�งวิสุทธิชนตระหนักว่�มอบฐ�นะปุโรหิตให้ 

พวกเข�เพื่ออะไร ขอให้พวกเข�รู้และเข้�ใจถ่องแท้ว่�เหตุใดพวกเข�จึงได้รับแต่ง 

ตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งนั้น นั่นคือ เพื่อให้พวกเข�ปฏิบัติหน�้ที่ต�มพระประสงค์ 

ของพระอ�จ�รย์ เป็นผู้รับใช้คนทั้งปวง เพื่อให้พวกเข�เรียนรู้ว่�ต้องคำ�นึงถึง 

และถือว่�คว�มผ�สุกของทุกคนคือคว�มผ�สุกของตนเองด้วยคว�มสนใจรักใคร่ 

แบบเดียวกัน . . .  แล้วเมื่อนั้นพวกเข�จะเข้�ใจคว�มหม�ยของพระบัญช�ข้อใหญ่ 

สองข้อซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว�่ “ธรรมบัญญัติและคำ�ของผู้เผยพระวจนะทั้ง 

สิ้นก็ขึ้นอยู่กับ” พระบัญญัติสองข้อนี้ นั่นคือ รักพระเจ�้ด้วยสุดใจ สุดจิต และ 

สุดกำ�ลังของเจ�้ และรักเพื่อนบ�้นเหมือนรักตนเอง [ดู มัทธิว 22:37–40]3 
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จงทำ�ให้คนสวดอ้อนวอนก่อน [สอน] นั่นคือ ทูลขอพระเจ้�ให้ท�่นพูดบ�ง 

สิ่งบ�งอย่�งระหว่�งกล่�วปร�ศรัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ท่�นปร�ศรัยด้วย  

ไม่ต้องห่วงว่�นั่นจะเพิ่มเกียรติยศให้ท่�นหรือไม่ ขอเพียงจำ�ใส่ใจว่�ท่�นได้รับ 

เรียกให้ปร�ศรัยต่อผู้ฟังและพวกเข�ปร�รถน�จะได้รับบ�งส่ิงบ�งอย่�งที่จะเป็น 

ประโยชน์ต่อพวกเข� สิ่งนี้จะม�จ�กพระเจ�้เท่�นั้น อย่�กังวลว่� . . .  คนที่ได้ยิน 

ท�่นจะบอกหรือไม่ว�่ท่�นพูดได้ไพเร�ะน่�ฟัง อย่�ห่วงเรื่องนั้นเลย แต่จงเอ�

คว�มเห็นแก่ตัวทุกอย่�งที่อ�จอยู่ในใจท่�นออกไปเพื่อพระเจ้�จะทรงบอกบ�ง

อย่�งแก่ท่�นอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน4 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 222]

ผู้นำาที่ฉลาดเห็นคุณค่าพรสวรรค์ของผู้อื่น 

และเปิดโอกาสให้พวกเขารับใช้

ก�รที่ [ผู้นำ�] ทำ�ตนให้เป็นที่รักใคร่ของผู้คน และคนเหล่�นั้นรู้ถึงคว�ม 

ซื่อตรงและคว�มซื่อสัตย์ของเข� แนวโน้มในก�รทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ของพระ 

ผู้เป็นเจ�้และผู้คน โดยเต็มใจเสียสละสิ่งที่เรียกร้องจ�กเข� เข�ย่อมได้รับคว�มไว้ 

เนื้อเชื่อใจจ�กคนเหล�่นั้น เมื่อใดที่เข�ได้ครอบครองคว�มไว้ว�งใจอันศักดิ์สิทธิ ์

“ต�มสถ�นก�รณ์ทั่วไป ท่�นจะพบว�่พรสวรรค ์
กระจ�ยอยู่ในคนหล�ยคนไม่ค่อยรวมอยู่ในคนๆ เดียว”
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เช่นนั้นแล้ว เมื่อนั้นเข�จะทำ�อะไรเพื่อสนองคว�มมุ่งหม�ยของผู้คนซึ่งมักอย�ก 

เห็นคว�มก้�วหน้�ตลอดเวล�ไม่ม�กก็น้อย ขอให้ผู้นำ�คนดังกล่�วเรียกคนเหล่� 

นั้นซึ่งเป็นพี่น้องของเข�ผู้มีคว�มส�ม�รถม�กที่สุดม�ช่วยเข� โดยแบ่งคว�มรับ

ผิดชอบให้พวกเข� เพร�ะต�มสถ�นก�รณ์ทั่วไป ท�่นจะพบว่�พรสวรรค์กระจ�ย

อยู่ในคนหล�ยคนไม่ค่อยรวมอยู่ในคนๆ เดียว เพียงแต่ต้องมีโอก�สให้พัฒน� เข�

อ�จพูดกับคนหนึ่งว่� “บร�เดอร์ครับ คุณเหม�ะจะดำ�รงตำ�แหน่งน้ีหรือตำ�แหน่ง

นั้นม�กกว่�ผม” หรือพูดกับอีกคนหนึ่งว�่ “คุณเป็นคนที่เหม�ะกับแผนกนี้ม�ก

ที่สุด” และอื่นๆ จนเข�ทำ�ให้พรสวรรค์ของทุกคนปร�กฏออกม� แทนที่จะทำ�ให้

คนทั่วไปไว้เนื้อเชื่อใจเข�น้อยลง ก�รทำ�เช่นนั้นกลับทำ�ให้คนเหล่�นั้นไว้เนื้อเชื่อ

ใจเข�ม�กขึ้น5 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน�้ 223]

การนำาที่ถูกต้องคือนำาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน  

แบบอย่างที่ดี และการอุทิศตนเพื่อความผาสุกของผู้อื่น

กฎของ [ผู้ใช้] อำ�น�จเผด็จก�รไม่เหม�ะจะนำ�ม�ใช้ปกครองวิสุทธิชน แต่เร� 

หม�ยมั่นบริห�รง�นด้วยวิญญ�ณของคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน ปัญญ� และคว�ม

ดี โดยสอนทฤษฎีไม่ม�กเท่�ก�รปฏิบัติ แม้คนๆ หนึ่งสอนด้วยโวห�รของเทพ แต่

ก�รปฏิบัติดีของคนนั้น แบบอย่�งที่ดี ก�รกระทำ�ของคนนั้นที่แสดงให้ประจักษ์

อยู่เสมอว�่เข�ตั้งอกตั้งใจทำ�เพื่อประโยชน์ของผู้คน จะสอนได้อย�่งมีพลังลึกซึ้ง

กว�่ เกิดประสิทธิผลยิ่งกว�่6

ถ�้ท่�นจะซื่อสัตย์ เป็นหนึ่งเดียวกันเท�่ฝ่�ยประธ�นสูงสูดและอัครส�วกสิบ 

สองซื่อสัตย์และเป็นหนึ่งเดียว และจะทำ�ต�มเร�เช่นที่เร�ทำ�ต�มพระคริสต์ ทุก 

อย�่งจะดีกับท่�น เร�ตั้งใจปฏิบัติหน้�ที่ รับใช้พระเจ�้ ทำ�ง�นเพื่อประโยชน์แก่ 

ผู้คนของพระองค์และเพื่อคว�มสำ�เร็จในง�นของพระองค์ เร�เป็นผู้รับใช้ของ

ท�่นในพระเจ้� เร�ปร�รถน�คว�มผ�สุกของท�่นและคว�มผ�สุกของมวลมนุษย์

พระเจ้�ไม่ทรงเลือกคนใหญ่โตและคนมีก�รศึกษ�ของโลกให้ทำ�ง�นของ

พระองค์บนแผ่นดินโลก ไม่ใช่คนที่ได้รับก�รฝึกฝนและก�รศึกษ�ในวิทย�ลัย 

และโรงเรียนก�รเรียนรู้ด�้นศ�สน� แต่พระองค์ทรงเลือกคนอ่อนน้อมที่อุทิศตน 

เพื่ออุดมก�รณ์ของพระองค์ม�รับผิดชอบดูแลกิจจ�นุกิจของศ�สนจักร คนที่เต็ม 

ใจให้พระวิญญ�ณศักด์ิสิทธ์ิทรงนำ�และนำ�ท�ง คนท่ีจะถว�ยรัศมีภ�พแด่พระองค์ 
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แน่นอน โดยรู้ว�่ลำ�พังพวกเข�ไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้ ข�้พเจ้�รับรองกับท่�นได้  

พี่น้องทั้งหล�ย ว่�ข้�พเจ้�ไม่มีคว�มทะย�นอย�กได้คว�มรับผิดชอบซึ่งตกอยู่กับ 

ข้�พเจ้�เวล�นี้ ถ้�ข�้พเจ�้หนีได้อย�่งใจหม�ยท่�นคงไม่เห็นข้�พเจ้�อยู่ในตำ�แหน่ง 

ปัจจุบัน ข้�พเจ้�ไม่เคยขอตำ�แหน่งนี้ ทั้งไม่เคยขอคว�มช่วยเหลือจ�กพี่น้องคนใด

ให้ข้�พเจ้�ได้ตำ�แหน่งดังกล่�ว แต่พระเจ้�ทรงเปิดเผยต่อข้�พเจ้�และต่อพี่น้องว่�

นี่คือพระประสงค์ของพระองค์ ข�้พเจ้�ไม่มีคว�มประสงค์จะหลบเลี่ยงคว�มรับ

ผิดชอบหรือไม่ยอมรับตำ�แหน่งใดที่พระเจ�้ทรงเรียกร้องจ�กข้�พเจ้�7

ข้�พเจ้�จะพย�ย�มอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของท่�นและประโยชน์แห่งอ�ณ�จักร 

ของพระผู้เป็นเจ้� ข้�พเจ�้จะรับใช้ท่�นเท่�ที่ข้�พเจ้�รู้และเข้�ใจเกี่ยวกับสิ่งซึ่งจะ 

ส่งเสริมประโยชน์ของท่�นอันเก่ียวเน่ืองกับประโยชน์ของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ 

ข้�พเจ้�จะทำ�เช่นนี้โดยมีพระเจ้�ทรงเป็นผู้ช่วยของข้�พเจ้�8 [ดูข้อเสนอแนะ 5 

ด้�นล�่ง]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. จดหม�ยที่ลอเรนโซ สโนว์เขียนถึงผู้นำ�ในอังกฤษ (หน�้ 215, 217–218) 

ประยุกต์ใช้กับเร�ได้อย่�งไร ตัวอย่�งเช่น จะเกิดผลอะไรบ้�งเมื่อเร�มี 

“เจตน�รมณ์ของก�รยกย่องสรรเสริญตนเอง” ในก�รเรียกต่�งๆ ของเร�ใน

ศ�สนจักร เร�จะขย�ยก�รเรียกโดยไม่เยินยอตนเองได้อย่�งไร

2. ศึกษ�หัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 218 ผู้นำ�ส�ม�รถ “เลี้ยงฝูงแกะ” ของพระ

คริสต์ในด้�นบ้�ง ผู้นำ�ศ�สนจักรทำ�อะไรได้บ�้งเพื่อ “เลี้ยง” ท่�น ท่�น

ชื่นชมคุณลักษณะใดในผู้นำ�เหล่�นี้

3. อ่�นคำ�เตือนของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับก�รยกตนข่มท่�น (หน้� 219–220) 

จ�กนั้นให้ทบทวนย่อหน้�ที่สองในหน้� 217 เหตุใดเร�จึงควรสำ�รวจแรง

จูงใจของเร�ขณะที่เร�รับใช้ พิจ�รณ�แรงจูงใจของท่�นร่วมกับก�รสวด 

อ้อนวอนสำ�หรับก�รรับใช้ในศ�สนจักร
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4. ไตร่ตรองย่อหน�้ที่เริ่มต้นตรงด�้นล่�งของหน�้ 220 วอร์ดหรือส�ข�ได้รับ 

อิทธิพลอย่�งไรเมื่อผู้นำ�แบ่งคว�มรับผิดชอบบ�งอย่�งให้สม�ชิกคนอื่นๆ  

ท�่นเห็นผลอะไรบ้�งเมื่อสม�ชิกวอร์ดที่มีพรสวรรค์และประสบก�รณ์ต่�ง 

กันช่วยกันทำ�ง�นให้บรรลุเป�้หม�ยเดียวกัน

5. ประธ�นสโนว์แนะนำ�ว่� “กฎของ [ผู้ใช้] อำ�น�จเผด็จก�รไม่เหม�ะจะนำ�ม�

ใช้ปกครองวิสุทธิชน” (หน�้ 221) อ�จเกิดผลอะไรบ้�งถ้�ผู้นำ�ศ�สนจักร 

และบิด�ม�รด�ใช้กฎของอำ�น�จเผด็จก�ร อ�จเกิดผลอะไรบ้�งถ้�นำ�ด้วย 

คว�มอ่อนน้อมถ่อมตน

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 6:24; 20:25–28; 23:5; ม�ระโก 10:42–45; 

ยอห์น 13:13–17; 2  นีไฟ 26:29; 28:30–31; โมไซย�ห์ 2:11–19; 3  นีไฟ 27:27;  

คพ. 46:7–11; 50:26; 121:34–46

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “คำ�ถ�มท่ีเขียนบนกระด�นก่อนเร่ิมช้ันเรียนจะช่วย 

ให้ผู้เรียนเริ่มนึกถึงหัวข้อต่�งๆ ก่อนบทเรียนจะเริ่ม” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่

กว่�ก�รสอน หน้� 93)

อ้�งอิง
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“เมื่อคนหนึ่งได้รับคว�มรู้ เข�ได้รับก�รกระตุ้นให้เผยคว�มรู้นั้นต่อผู้อื่น  
เมื่อคนหนึ่งมีคว�มสุข วิญญ�ณที่อยู่รอบข้�งสอนเข�ให้พย�ย�มทำ�ให้ผู้อื่นมีคว�มสุข” 
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บ ท ที่  1 9

งานเผยแผ่ศาสนา:

“เข้าถึงจิตใจมนุษย์ทุกคน”

“มีวิธีเข้�ถึงจิตใจมนุษย์ทุกคน  

และกิจธุระของท่�นคือห�วิธีเข้�ถึงจิตใจ 

คนที่ท่�นได้รับเรียกให้ไปห�”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ลอเรนโซ สโนว์รับบัพติศม�ในเมืองเคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอที่ซึ่งท่�นศึกษ� 

ภ�ษ�ฮีบรูในช้ันเรียนกับศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธและผู้นำ�ศ�สนจักรท่�นอ่ืนๆ 

ท่�นหวังว่�สักวันจะได้ “ศึกษ�ศิลปะวรรณคดีโบร�ณ” ที่วิทย�ลัยท�งตะวัน 

ออกของสหรัฐ1 แต่เมื่อทำ�จนบรรลุเป้�หม�ยนี้ ท่�นเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงไปสู่จุด

ประสงค์อีกอย�่งหนึ่ง ท�่นเล่�ในเวล�ต่อม�ว่�

“ข้�พเจ�้เปิดใจรับ [คว�มจริงของพระกิตติคุณ] และตั้งใจว�่จะไม่หยุดอยู่แค่ 

นั้น . . .  ข้�พเจ้�เริ่มกังวลใจเล็กน้อยว�่ หลังจ�กได้รับคว�มรู้ที่วิเศษสุดนี้ ข้�พเจ้� 

สมควรอยู่เหมือนเดิมโดยไม่เป็นพย�นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ช�ยหนุ่มที่ส่งออก 

ไปทำ�ง�นเผยแผก่ำ�ลงักลบัม�และเปน็พย�นถงึพรทีพ่วกเข�ไดร้บั   . . .  ข�้พเจ�้เริม่ 

คิดว่� แทนที่จะเตรียมตัวเรียนวิทย�ลัยหรือมห�วิทย�ลัยท�งตะวันออก ข้�พเจ้�

ควรเริ่มออกไปแสดงประจักษ์พย�นถึงสิ่งที่พระเจ้�ประท�นคว�มรู้ให้ข้�พเจ้� 

อย่�งครบถ้วนบริบูรณ์ ขณะเดียวกันข้�พเจ้�ไม่อย�กทิ้งโอก�สด้�นก�รศึกษ�  

เพร�ะเรื่องนี้อยู่ในใจข้�พเจ้�ม�น�น ตอนนั้นข้�พเจ้�มีโอก�สและช่องท�งทำ�ให้

สำ�เร็จ”

ขณะต่อสู้กับคว�มรู้สึกนี้ ท�่นขอคำ�แนะนำ�จ�กเพื่อนที่ท่�นไว้ใจ “ข�้พเจ้� 

บอกเข�ว่�ข้�พเจ้�ต้องก�รอะไร เข�พูดว�่ ‘บร�เดอร์สโนว์ ผมคงจะไม่ให้คำ� 

แนะนำ�ใครอย่�งที่ผมรู้สึกอย�กให้คุณภ�ยใต้สภ�วก�รณ์เช่นนี้ ถ้�ผมเป็นคุณ ผม 

จะทำ�อย่�งท่ีต้ังใจไว้และศึกษ�ห�คว�มรู้’ น่ันคือส่ิงท่ีข้�พเจ้�ต้องก�รให้เข�พูด และ 
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นั่นถูกใจข้�พเจ้� ข้�พเจ้�พอใจชั่วประเดี๋ยว แต่ในฤดูหน�วขณะได้ฟังเอ็ลเดอร์ 

วัยหนุ่มเหล่�นี้เป็นพย�นถึงคว�มสำ�เร็จในก�รสั่งสอนพระกิตติคุณ ข�้พเจ้�เริ่ม 

คิดเรื่องนี้ม�กขึ้น พระเจ�้ประท�นคว�มรู้ให้ข้�พเจ้�ว่�พระองค์เสด็จม�บนแผ่น 

ดินโลก และมีก�รเตรียมที่จำ�เป็นต้องทำ� พระองค์ประท�นทุกสิ่งที่ข้�พเจ้�ทูล

ขอและทรงให้ม�กกว่�นั้น เพร�ะบัพติศม�ข้�พเจ้�จึงได้รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์

และคว�มรู้อันสมบูรณ์ที่ประท�นให้ข้�พเจ้�เวล�นั้นเป็นจริงและแน่ชัดกว่�ก�ร

ลงไปในที่หน�วเย็นทั้งตัว ข�้พเจ�้รู้สึกว�่มีคว�มรับผิดชอบตกอยู่กับข้�พเจ้� ด้วย

เหตุนี้ข�้พเจ้�จึงปิดหนังสือ [และ] เก็บเรื่องภ�ษ�กรีกกับภ�ษ�ล�ตินไว้ก่อน”2

หลังจ�กตัดสินใจครั้งนี้ ลอเรนโซ สโนว์ไปรับใช้ง�นเผยแผ่ที่รัฐโอไฮโฮในปี 

ค.ศ. 1837 ต่อม�ท่�นรับใช้ง�นเผยแผ่อีกหล�ยครั้ง—ตอนแรกในรัฐมิสซูรี อิลลิ- 

นอยส์ เคนทักกี และโอไฮโอ จ�กนั้นในอังกฤษ อิต�ลี และหมู่เก�ะฮ�ว�ย สหรัฐ 

ตะวันตกเฉียงเหนือ และรัฐไวโอมิง ขณะอยู่ในอังกฤษ ท�่นเขียนจดหม�ยถึงป้�

โดยอธิบ�ยส�เหตุที่ท�่นเต็มใจจ�กบ้�นม�รับใช้เป็นผู้สอนศ�สน� “คว�มคิดว่�

ผมอยู่ระหว่�งส่ีและห้�พันไมล์จ�กบ้�นสมัยวัยเด็กกับคว�มสัมพันธ์ที่ชื่นชอบ

ทั้งหมดในวัยเด็กก่อให้เกิดคำ�ถ�มอย�่งเลี่ยงไม่ได้ว�่ ผมอยู่ที่นี่ทำ�ไม . . . ผมอยู่ 

ที่นี่เพร�ะพระผู้เป็นเจ้�ตรัส และพระองค์ทรงยกศ�สด�พย�กรณ์ผู้หนึ่งขึ้นม�  

พระองค์ทรงฟื้นฟูคว�มสมบูรณ์ของพระกิตติคุณอันเป็นนิจผ�่นท่�น พร้อมด้วย 

ของประท�น พลังอำ�น�จ ศ�สนพิธี และพรทั้งหมด ด้วยก�รประก�ศต่อคน 

ทั้งปวงว่� ‘จงกลับใจ เพร�ะอ�ณ�จักรสวรรค์ม�ใกล้แล้ว’ ในคว�มอ�รักข�ของ 

พระผู้เป็นเจ้� ข�้พเจ้�ได้รับเรียกเป็นทูต บอกข�่วส�รนี้ต่อประช�ช�ติต�่งๆ ของ 

แผ่นดินโลก ซึ่งข้�พเจ้�ตระหนักว่�ข้�พเจ้�ไม่ส�ม�รถปฏิบัติคว�มรับผิดชอบ 

อันใหญ่หลวงที่มอบให้ข้�พเจ้�ได้ห�กปร�ศจ�กคว�มช่วยเหลือของพระผู้ทรง 

ฤทธ�นุภ�พ”3

ประธ�นสโนว์รู้สึกซ�บซึ้งเสมอที่ท่�นตัดสินใจรับใช้พระเจ้�ในฐ�นะผู้สอน 

ศ�สน� ในเดือนกันย�ยน ค.ศ. 1901 เมื่ออ�ยุ 87 ปีท่�นกล่�วว่� “ข้�พเจ้�มีปีต ิ

แม้กระท่ังเด๋ียวน้ีขณะครุ่นคิดถึงช่วงเวล�ท่ีข้�พเจ้�ทำ�ง�นเผยแผ่ศ�สน� คว�มรู้สึก 

ที่เกิดจ�กประสบก�รณ์พิเศษเหล่�นี้กล�ยเป็นส่วนสำ�คัญของก�รดำ�รงอยู่ของ

ข้�พเจ้�ไปแล้ว”4 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน�้ 234]
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คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เมื่อได้รับความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณแล้วเราปรารถนา 

จะช่วยให้ผู้อื่นชื่นชมยินดีในพรเดียวกัน

เมื่อคนหนึ่งได้รับคว�มรู้ เข�ได้รับก�รกระตุ้นให้เผยคว�มรู้นั้นต่อผู้อื่น เมื่อคน 

หนึ่งมีคว�มสุข วิญญ�ณรอบตัวเข�สอนเข�ให้พย�ย�มทำ�ให้ผู้อื่นมีคว�มสุข . . .  

มนุษย์มีโอก�สมีคว�มสุขไหมห�กปร�ศจ�กคว�มรู้เรื่องพระกิตติคุณของพระ 

คริสต์ . . .  แม้ในโลก [ผู้คน] พย�ย�มทำ�ให้ตนเองมีคว�มสุข แต่พวกเข�ก็ยังไม่ 

ประสบผลสำ�เร็จในสิ่งที่พวกเข�พย�ย�มทำ�ให้สำ�เร็จ พวกเข�จะมีคว�มสุขไม่ได้

เว้นแต่บนหลักธรรมหนึ่ง และนั่นคือก�รน้อมรับคว�มสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ 

ซึ่งสอนเร�ไม่ให้รอจนกว่�เร�จะเข้�ไปในนิรันดรแล้วค่อยเริ่มทำ�ให้ตัวเร�มีคว�ม 

สุข แต่สอนเร�ให้พย�ย�มที่นี่เพื่อทำ�ให้ตัวเร�และคนรอบข้�งชื่นชมยินดีในพร

ของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ

นี่ควรเป็นเป�้หม�ยและจุดมุ่งหม�ยของเร� คือ เรียนรู้ที่จะทำ�ตนให้เป็นประ 

โยชน์ เป็นผู้ช่วยให้รอดของเพื่อนมนุษย์ เรียนรู้วิธีช่วยพวกเข�ให้รอด ถ่�ยทอด 

คว�มรู้เร่ืองหลักธรรมซ่ึงจำ�เป็นต่อก�รยกพวกเข�ข้ึนสู่คว�มรู้แจ้งระดับเดียวกับเร�5

จงไปผูกมิตรในหมู่คนท่ีแวดล้อมตัวท่�น หรือเลือกคนหน่ึงและพย�ย�มกระตุ้น 

คว�มรู้สึกของเข� ศรัทธ�ของเข� สภ�วก�รณ์ของเข� และคว�มคิดของเข�  

พย�ย�มช้ีท�งสว่�งให้พวกเข�และถ้�พวกเข�เป็นคนบ�ป จงพย�ย�มช่วยพวกเข� 

ให้รอดจ�กบ�ป นำ�พวกเข�ออกจ�กพันธน�ก�รเพ่ือให้พวกเข�มีส่วนในแสงสว่�ง 

และเสรีภ�พซ่ึงท่�นมีส่วน เพร�ะในวิธีน้ีท่�นจะส�ม�รถทำ�ดีผ่�นข้อมูลซ่ึงพระเจ้� 

ทรงเผยต่อท�่น6 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 234]

ผู้สอนศาสนาเต็มใจเสียสละเพื่อช่วยให้ผู้อื่น 

มาสู่ความรู้เรื่องความจริง

ทันทีที่วิสุทธิชนตั้งรกร�กมั่นคงพอสมควรในหุบเข�เหล่�นี้ [ในยูท�ห์] ผู้รับ

ใช้ของพระเจ้�ก็เบนคว�มสนใจของพวกเข�ไปที่ง�นเผยแผ่ศ�สน�อันสำ�คัญยิ่ง

ซึ่งตกอยู่กับศ�สนจักรอีกครั้ง

เร�อยู่ท่�มกล�งคว�มย�กไร้และก�รต่อสู้ดิ้นรนเพื่อทำ�ให้ผืนดินเหม�ะจะอยู่ 
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อ�ศัย แต่เร�จะละเลยภ�ระผูกพันที่เร�มีเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณออกไปไม่ได้  

เพร�ะพระเจ้�ประท�นบัญช�ให้เร�สั่งสอนพระกิตติคุณทั่วโลก นี่คือหลักฐ�น 

ประก�รหนึ่งยืนยันคว�มศักดิ์สิทธิ์ของง�นนี้ที่วิสุทธิชนหม�ยมั่นดำ�เนินก�รต�ม 

พระบัญช�นี้ของพระเจ�้อย�่งซื่อสัตย์ท�่มกล�งก�รขับไล่และก�รข่มเหงทั้งหมด

ที่ก�รประชุมใหญ่ส�มัญของศ�สนจักรในเดือนตุล�คม ค.ศ. 1849—เพียงสอง 

ปีหลังจ�กผู้บุกเบิกเข�้หุบเข� [ซอลท์เลค]—เอ็ลเดอร์จำ�นวนหน่ึงได้รับเรียกให้ 

เปิดเผยคณะเผยแผ่ในภูมิภ�คต่�งๆ ของโลก อัครส�วกสิบสองสี่ท�่นได้รับแต่ง 

ตั้งให้เป็นหัวหน้� อัครส�วกเอรัสตัส สโนว์ได้รับเรียกให้ไปสแกนดิเนเวีย อัคร- 

ส�วกจอห์น เทย์เลอร์ไปฝรั่งเศส ตัวข�้พเจ�้ไปอิต�ลี และอัครส�วกแฟรงคลิน ดี.  

ริช�ร์ดส์ไปอังกฤษที่ซึ่งจัดตั้งคณะเผยแผ่แล้ว ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์เลวร้�ยที่เร�ตก

อยู่ขณะนั้น กับครอบครัวที่แร้นแค้นจนแทบไม่มีอะไรของเร� นี่เป็นภ�ระใหญ่

หลวงสำ�หรับเร� แต่พระเจ้�ทรงเรียก และเร�รู้สึกว่�ต้องข�นรับ ไม่ว่�จะต้องเสีย

สละอะไรก็ต�ม7

เร�อุทิศชีวิตเพื่อง�นนี้ม�กจนดูเหมือนเร�ไม่ห่วงชีวิตตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ช�ว 

โลกเข้�ใจว่�มีพระผู้เป็นเจ�้ในโลกนิรันดร์ ทั้งนี้เพื่อให้พวกเข�เข้�ใจว�่พระผู้เป็น 

เจ้�ทรงมีบ�งอย�่งที่ต้องทำ�ในเวล�ปัจจุบันกับเรื่องของลูกหล�นมนุษย์ โลกกำ�ลัง 

เข้�ไปสู่คว�มรู้สึกและตว�มเห็นของก�รไม่เลื่อมใสศ�สน� แม้ในส่วนที่เป็นช�ว 

คริสต์ของครอบครัวมนุษย์ หล�ยพันหล�ยหมื่นคนไม่เชื่อว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรงมี 

คว�มเกี่ยวข้องใดๆ กับลูกหล�นมนุษย์แต่พวกเข�ไม่ยอมส�รภ�พว่�เป็นเช่นนั้น

เพร�ะเป็นเรื่องไม่ที่ไม่มีใครนิยมพูดกัน เร�ต้องยืนหยัดและเสียสละเพื่อให้คว�ม

เชื่อและคว�มรู้นั้นม�สู่ลูกหล�นมนุษย์8

เมื่อเร�เรียกผู้สอนศ�สน�วัยหนุ่มของเร�ให้ออกไปในประช�ช�ติต่�งๆ ของ 

แผ่นดินโลก พวกเข�นำ�เรื่องนี้ม�พิจ�รณ� เมื่อได้ยินประสบก�รณ์ของคนที่เคย 

เป็นผู้สอนศ�สน�ในโลก จึงไม่ใช่เรื่องน่�ยินดีนักสำ�หรับคนที่คิดจะไปเมื่อรู้ว่� 

ต้องประสบกับก�รทดลองและคว�มย�กลำ�บ�ก แต่พวกเข�เต็มใจจะออกไปและ

ทำ�ต�มข้อเรียกร้อง9

มีหล�ยอย่�งเกี่ยวกับง�นเผยแผ่ซึ่งไม่ถูกใจเอ็ลเดอร์วัยหนุ่มของเร�เลย พวก 

เข�ทร�บดีว่�พวกเข�ต้องเสียสละคว�มสุขสบ�ยที่บ้�น พวกเข�เข้�ใจว่�พวกเข� 

จะอยู่ในหมู่คนที่มักรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่พวกเข�ต้องพูดให้ฟัง แต่อีกด�้นหนึ่ง  

พวกเข�รู้ว่�พวกเข�มีเมล็ดพันธ์ุแห่งชีวิตอยู่ในคว�มครอบครอง ถ้�พวกเข�ได้พบ 
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ช�ยหรือหญิงที่ซื่อสัตย์ พระวิญญ�ณของพระเจ้�จะทรงทำ�ง�นกับใจคนเหล่�นั้น 

และพวกเข�อ�จจะรับข่�วส�รอันน่�ชื่นชมยินดีนี้ที่เหล่�เอ็ลเดอร์ต้องมอบให้ นี่ 

ทำ�ให้พวกเข�เกิดคว�มสบ�ยใจและคว�มพอใจ อีกประก�รหนึ่ง พวกเข�เห็น 

ในประสบก�รณ์นี้ว่�พวกเข�มีโอก�สได้สิ่งซึ่งจะมีค่�ต่อพวกเข�ม�กในหน้�ที่

อน�คต นับเป็นเรื่องแปลกที่ในบรรด�จดหม�ยหล�ยพันฉบับที่ข้�พเจ้�ได้รับจ�ก 

ผู้ได้รับเรียกให้ออกไปทำ�ง�นเผยแผ่—ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่ม—ข้�พเจ้�คิดว่�มี 

ร�ยเดียวที่ปฏิเสธ ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนี้ เพร�ะวิญญ�ณแห่งคว�มรักและคว�มเป็น 

อมตะ พระวิญญ�ณของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ อยู่กับเอ็ลเดอร์วัยหนุ่มเหล่�นี้ 

และพวกเข�ได้รับปร�กฏก�รณ์ซ่ึงดลใจพวกเข�ให้ทำ�ส่ิงซ่ึงไม่มีเหตุจูงใจใดกระตุ้น 

พวกเข�ให้ทำ�ได้10 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 234]

ผู้สอนศาสนาไม่ควรลืมว่าพวกเขาเป็นทูตของสวรรค์  

ผู้มีข่าวดีและข่าวประเสริฐ

เร�ส่งเหล่�เอ็ลเดอร์ออกไปส่ังสอนพระกิตติคุณ  ใครส่งพวกเข� . . .  พระผู้เป็น 

เจ้�แห่งอิสร�เอลทรงส่งพวกเข� นี่คือง�นของพระองค์ ไม่มีมนุษย์คนใดสนใจใน 

“ฝังคว�มสนใจของท�่น คว�มสำ�เร็จของท่�นจะยิ่งใหญ่และน่�ชื่นชมยินดี ทั้งศ�สนจักร
จะรู้สึกถึงผลจ�กก�รทำ�ง�นของท่�น”
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คว�มสำ�เร็จของเอ็ลเดอร์เมื่อเข�กำ�ลังสั่งสอนพระกิตติคุณม�กเท่�พระเจ้�ผู้ทรง 

ส่งพวกเข�ไปสั่งสอนคนที่เป็นลูกของพระเจ�้ พระองค์ทรงให้กำ�เนิดพวกเข�ใน

โลกโน้น และพวกเข�ม�โลกนี้เพร�ะพระเจ้�ทรงต้องก�รให้พวกเข�ม�11

เร�รู้สึกว่�ท่�น [ผู้สอนศ�สน�] จะประสบคว�มสำ�เร็จม�ก เพร�ะเร�รับรู้และ 

รู้ว่�ท่�นได้รับเรียกจ�กพระผู้เป็นเจ้� ปัญญ�ของมนุษย์นึกไม่ถึงว่�มีง�นเช่นนี้  

ข�้พเจ้�ประหล�ดใจเมื่อข้�พเจ้�นึกถึงคว�มยิ่งใหญ่ของ�นนี้ ข้�พเจ้�บอกได้เลย 

ว่�นี่คือง�นที่จำ�เป็นในเวล�นี้ และรู้สึกว่�ท่�นจะเริ่มทำ�ง�นนี้ด้วยสุดจิตวิญญ�ณ 

ของท่�น จงปลูกฝังพระวิญญ�ณของพระเยซูเมื่อพระองค์ตรัสว�่พระองค์ไม่ทรง 

ทำ�สิ่งใดนอกจ�กสิ่งซึ่งพระบิด�ทรงให้พระองค์ทำ� [ดู ยอห์น 5:30]

อย่�ห่วงคว�มยุ่งย�กของท่�นและคว�มสูญเสียท่ีปร�กฏให้เห็น ฝังคว�มสนใจ 

ของท่�น คว�มสำ�เร็จของท�่นจะยิ่งใหญ่และน่�ชื่นชมยินดี ทั้งศ�สนจักรจะรู้สึก

ถึงผลจ�กก�รทำ�ง�นของท�่น

อย่�ห่วงคว�มเมินเฉยของคนบ�งคนในหมู่คนที่ท่�นจะทำ�ง�นด้วย และคว�ม 

ผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ ที่ท�่นจะพ�นพบ พระวิญญ�ณของพระเจ้�จะสถิตกับท�่น  

ท่�นจะปลุกวิญญ�ณของคนที่ท่�นปฏิบัติศ�สนกิจต่อพวกเข� และเอ�ชนะคว�ม

เมินเฉยของพวกเข� . . .  ท�่นจะพอใจเมื่อท่�นบรรลุผลสำ�เร็จในง�นที่ส่งท่�นไป 

ทำ� . . .

ท่�นมีสิทธิอำ�น�จสมบูรณ์ท่ีสุดประส�ทให้ท่�น แต่ท่�นไม่จำ�เป็นต้องพูดเร่ือง 

นี้เลย ท่�นจะค้นพบว่�ไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องพูดเรื่องดังกล่�ว พระวิญญ�ณของ

พระเจ้�จะยืนยันเรื่องนี้ ผู้คนจะรู้สึกว�่ท่�นมีสิทธิอำ�น�จดังกล่�ว ก�รยืนยันและ

คว�มรู้สึกนี้จะเป็นสิทธิอำ�น�จของท่�น

ท่�นจะพบคนบ�งคนท่ีคิดว่�พวกเข�รู้ม�กกว่�ท่�น แต่ถ้�ท่�นจะทำ�หน้�ท่ีของ 

ท่�นต�มคำ�แนะนำ� ก่อนท่�นจ�กพวกเข�ไป พวกเข�จะรู้สึกว่�ท่�นมีม�กกว่�

พวกเข�เล็กน้อย ท�่นเป็นพรแก่พวกเข�และช่วยพวกเข� . . .

จงพย�ย�มทำ�ให้ตัวท่�นเห็นพ้องกับคนที่ส่งท่�นม� คว�มอ่อนน้อมถ่อมตน 

ที่ท่�นแสดงออกและพระวิญญ�ณของพระเจ้�ที่สถิตกับท่�นจะแสดงให้เห็นว่� 

ท่�นเหม�ะสมกับตำ�แหน่งที่เรียกท�่นให้ครอบครอง จงพย�ย�มเข้�ใจธรรมช�ต ิ

มนุษย์และกระทำ�ต�มนั้นเพื่อทำ�ให้ทุกคนมีคว�มสุขและทุกอย่�งสอดคล้องต้อง

กัน . . .
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มีวิธีเข้�ถึงจิตใจมนุษย์ทุกคน กิจธุระของท�่นคือห�วิธีเข้�ถึงจิตใจคนที่ท�่น

ได้รับเรียกให้ไปห� . . .

ข้�พเจ้�รู้สึกในใจที่จะพูดว่� ขอพระผู้เป็นเจ้�ทรงอวยพรท่�น ท่�นจะได้รับ 

ก�รว�งมือมอบหน้�ที่ก่อนท่�นไป เร�จะสวดอ้อนวอนให้ท่�นและจะเอ�ใจใส ่

ท่�นเป็นอย่�งดี จงมีใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อท่�นมองดูผู้ฟัง แรง

จูงใจสองอย่�งอ�จดลใจท่�น หนึ่ง ให้ท่�นพูดดีและฝ�กรอยประทับที่ดีไว้ให้ผู้ฟัง

เมื่อท�่นกล่�วปร�ศรัย สอง คำ�ถ�มจะเกิดขึ้นว่� ฉันม�อยู่ที่นี่เพื่ออะไร เพื่อหว่�น

เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตในใจคนที่อยู่ในผู้ฟังกลุ่มนี้ และคำ�สวดอ้อนวอนจะเกิดขึ้นใจ

ท่�น “ข้�แต่พระเจ�้ ขอให้เป็นเช่นนั้น ขอให้ข�้พระองค์มีพลังคว�มส�ม�รถใน 

ก�รสัมผัสใจคนเหล่�นี้ของพระองค์ผ่�นพระวิญญ�ณของพระองค์ได้หรือไม่”  

คำ�สวดอ้อนวอนส้ันๆ น้ันคือท้ังหมดท่ีเอ็ลเดอร์ต้องทำ� น่ันคือท้ังหมดท่ีท่�นต้อง 

ทำ� “ขอให้ข้�พระองค์พูดบ�งอย�่งเพื่อช่วยให้จิตวิญญ�ณเหล่�นี้รอดได้หรือไม่” 

นี่คือสิ่งที่ฝ่�ยประธ�นสูงสุด . . .  และเจ�้หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่ทุกท่�นต้องก�รให้ท่�น 

ทำ�12

จงเบนคว�มสนใจของท่�นม�ท่ีก�รทำ�ให้ยุทธภัณฑ์ท�งวิญญ�ณของท่�นสว่�ง 

สดใส ข�้พเจ้�พบว่�เมื่อท่�นปล่อยว�งเรื่องท�งโลกทั้งหมด ดวงต�ท่�นจะเห็น 

แก่เรื่องท�งวิญญ�ณอย่�งเดียว จงสวดอ้อนวอน พี่น้องทั้งหล�ย อย่�คิดว่�ก�ร 

อดอ�ห�รไร้ประโยชน์ . . .  อย�่พูดเล่นม�กเกินไป [และ] จงระวังอย่�ทำ�ให้พระ 

วิญญ�ณเศร้�โศก ข้�พเจ้�พบว่�เมื่ออยู่ในง�นเผยแผ่ หลังจ�กหนึ่งหรือสอง 

สัปด�ห์ข้�พเจ้�ก็ลืมบ้�นได้ พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�ให้กำ�ลังใจข้�พเจ้�  

พระวิญญ�ณโน้มเอียงไปท�งอิสรภ�พและคว�มรื่นเริง แต่อย่�รื่นเริงเกินเหตุ . . . 

จงสวดอ้อนวอนต่อไปเพื่อท่�นจะมีพระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�สถิตกับท่�น

ตั้งแต่ศีรษะจรดปล�ยเท้�13

เหล่�เอ็ลเดอร์ที่กำ�ลังทำ�ง�นในสวนองุ่นไม่ควรมองข้�มข้อเท็จจริงที่ว่�พวก

เข�เป็นทูตจ�กสวรรค์ ผู้มีข�่วดีและข่�วประเสริฐให้คนที่ห�รู้จักพระเจ�้ไม่ . . .

เมื่อศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธส่งเอ็ลเดอร์ชุดแรกออกไปต�่งประเทศ ท่�น 

มองเห็นล่วงหน้�ว่�ผู้คนจะต้อนรับพวกเข� ท่�นบอกพวกเข�ว่�ขณะที่มีไม่กี่คน 

ต้อนรับพวกเข�ในฐ�นะผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้� คนส่วนใหญ่จะปฏิเสธพวกเข� 

และไม่ใส่ใจข่�วส�รของพวกเข� เป็นเช่นนี้กับผู้รับใช้จำ�นวนม�กของพระผู้เป็น
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เจ้�ม�ตั้งแต่ก�ลเริ่มต้น เร�ต้องพอใจกับผลก�รทำ�ง�นอย่�งซื่อสัตย์ แม้เร�จะนำ�

เพียงไม่กี่คนม�สู่คว�มรู้เรื่องคว�มจริง . . .

ข้�พเจ้�หวังและสวดอ้อนวอนว่�ไม่มีเอ็ลเดอร์คนใดท่ีกำ�ลังทำ�ง�นอยู่น้ี . . .  จะ 

ลืมนึกถึงตนเองจนตกเป็นเหยื่อสิ่งล่อใจของโลก มีท�งหลบหลีกที่ปลอดภัยเพียง

ท�งเดียว นั่นคือหลีกเลี่ยงคว�มชั่ว แท้จริงแล้ว แม้โฉมภ�ยนอกของคว�มชั่ว  

ก�รล่อลวงบ�งแบบหรือหล�ยแบบจะปร�กฏตรงหน�้พวกเข� นี่คือกิจธุระของ 

ศัตรูแห่งคว�มรอดของเร� แต่กิจธุระของเหล่�เอ็ลเดอร์แห่งอิสร�เอลคืออยู่เหนือ 

ก�รล่อลวง และเพื่อทำ�สิ่งนี้ได้สำ�เร็จพวกเข�ต้องรักษ�ตัวให้หมดจดจ�กโลก . . . 

ดังนั้น เมื่อพวกเข�ปลูกฝังและยึดมั่นเจตน�รมณ์ของง�นเผยแผ่ ตระหนักถึง

คว�มสำ�คัญของก�รเรียกอันสูงส่งของพวกเข�ในพระคริสต์พระเยซู และดำ�เนิน 

ชีวิตต�มเจตน�รมณ์เดียวกัน พวกเข�จึงส�ม�รถยืนเป็นผู้นำ�ท�งและผู้ช่วยให้รอด 

ได้โดยสะท้อนแสงแห่งสวรรค์ให้คนเหล�่นั้นเห็นและไม่เป็นเหมือนคนอื่นๆ แต่ 

ถ้�พวกเข�บุกรุกที่ของศัตรูและรับเอ�เจตน�รมณ์ของโลก พวกเข�จะถูกตัดกำ�ลัง 

และกล�ยเป็นเหมือนคนอื่นๆ สมควรกลับบ้�นไปรับคว�มโทมนัสเช่นคนอื่นที่ 

ล้มเหลว และทำ�ให้ใจของคนที่รักพวกเข�ต้องทุกข์โศกเพร�ะสภ�พของพวกเข� 

. . .  ดังนั้น เมื่อพวกเข�จะแสวงห�พระเจ�้ด้วยคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเวล� 

โดยให้ดวงต�เห็นแก่พระเกียรติและรัศมีภ�พของพระองค์แต่อย่�งเดียว ปร�รถน� 

คว�มรอดของจิตวิญญ�ณมนุษย์ในใจพวกเข� และทำ�สุดคว�มส�ม�รถเพื่อนำ� 

คว�มรอดม�ให้คนเหล�่นั้น พวกเข�จึงมีปีติเกินพรรณน�ในง�นของพวกเข�ใน 

เนื้อหนัง และในที่สุดจะเป็นผู้มีส่วนกับพระบิด�และพระบุตรในสิ่งสำ�คัญยิ่ง 

และน่�ชื่นชมยินดีสำ�หรับคว�มเป็นมรรตัยเกินว่�จะรับรู้หรือเข้�ใจได้14 [ดูข้อ

เสนอแนะ 4 และ 5 ในหน้� 234)]

ใจเราชื่นชมยินดีเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่น 

ได้รับความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ

เร�ค�ดหวัง . . .  ในส่วนของเร�ว่� เพื่อให้ง�นนี้สำ�เร็จลุล่วงเร�จำ�เป็นต้องใช้ 

และประสบกับคว�มอดทนอย่�งม�ก ศรัทธ� คว�มขยันหมั่นเพียร คว�มม�นะ 

บ�กบั่น และคว�มอดกลั้น แต่ในเมืองต่�งๆ . . .  ที่หล�ยพันคนรับพระกิตติคุณ 

ในท�้ยที่สุด ในหล�ยกรณี เร�ใช้เวล�หล�ยเดือนในก�รทำ�ง�นท่ีดูเหมือนไร้ผล 

กว่�จะเกิดคว�มตั้งใจและถือปฏิบัติหลักธรรมเหล่�นั้นอย่�งถูกต้อง . . .  ในบ�ง  
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[กรณี] เร�อ�จไม่เพียงใช้เวล�หล�ยเดือนเท่�นั้น แต่อ�จจะใช้หล�ยปี แต่เร�รู้สึก 

มั่นใจว�่โดยผ�่นศรัทธ� ก�รสวดอ้อนวอน ก�รทำ�ง�น และพรของพระเจ้� ใน 

ที่สุดเร�จะชนะและมีชัยเหนือคว�มยุ่งย�กทั้งหมดนี้จนได้รับเกียรติและรัศมี 

ภ�พของพระผู้เป็นเจ�้ นอกจ�กนี้ ตัวเร�จะเกิดคว�มอิ่มเอมใจที่เร�ได้ ทำ�หน้�ที่

ของเร�  และทำ�ให้อ�ภรณ์ของเร�ใสสะอ�ดจ�กโลหิตของมนุษย์ทั้งปวง15

ในเหตุก�รณ์ [หนึ่ง] ก่อนเดินท�งไปอิต�ลี ข้�พเจ้�แวะที่แมนเชสเตอร์ แมก- 

เคิลส์ฟีลด์ เบอร์มิงแฮม เชลต์นัม ลอนดอน เซ�แทมป์ตัน และเซ�ธ์คอนฟ�เรน- 

เซส [ในอังกฤษ] . . . ข้�พเจ้�มีคว�มยินดีท่ีได้พบกับหล�ยคนซ่ึงข้�พเจ้�เป็นเคร่ือง 

มือในก�รนำ�พวกเข�ม�สู่ศ�สนจักร [เมื่อแปดปีก่อน] และข้�พเจ้�ไม่จำ�เป็นต้อง 

พูดกับท่�นว่�ก�รพบกับคนเหล่�นี้อีกครั้งเป็นปีติอย่�งแท้จริงที่ทำ�ให้สุขใจเสมอ 

เมื่อนึกถึง อัครส�วกยอห์นกล่�วในสมัยของท่�นว่� “เร�ทั้งหล�ยรู้ว่�เร�ได้พ้น 

จ�กคว�มต�ยไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพร�ะเร�รักพี่น้อง” [1  ยอห์น 3:14] คว�มรักนี้ 

เกิดข้ึนในใจเอ็ลเดอร์ผู้สอนศ�สน�ของศ�สนจักรต่อผู้คนของแผ่นดินโลก ซ่ึงเป็น 

คนแปลกหน้�สำ�หรับพวกเข� และเกิดข้ึนในใจผู้คนต่อเหล่�เอ็ลเดอร์ผู้นำ�ข่�วส�ร 

พระกิตติคุณไปให้พวกเข�อยู่ในประจักษ์พย�นม�กพอที่จะทำ�ให้คนใจซื่อสัตย์ 

เชื่อมั่นว่�ข่�วส�รนั้นม�จ�กเบื้องบน และพระผู้เป็นเจ้�ทรงอยู่กับเร� คว�มรู้สึก 

อันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงปลุกให้ตื่นในเร�ทำ�ให้เร�เป็นชุมชนที่ 

แตกต่�งโดยสิ้นเชิงจ�กส่วนที่เหลือของครอบครัวมนุษย์ นี่คือคว�มรู้สึกที่จะยัง

ปฏิวัติทั้งโลก และโน้มน้�วใจผู้ไม่เชื่อให้เชื่อมั่นว่�พระผู้เป็นเจ้�มิทรงเป็นเพียง

พระบิด�ของเร�ทั้งปวงเท�่นั้น แต่เร�เป็นสห�ยและผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย16

ข�้พเจ้�อุทิศชีวิตเพื่อก�รรับใช้พระเจ�้ ทั้งหมด ที่ข้�พเจ้�มีได้ว�งไว้บนแท่น 

บูช� เพื่อข้�พเจ�้จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ ทำ�ต�มพระประสงค์ของพระองค์ 

อย่�งที่พระองค์ทรงยอมรับ และเผยแพร่หลักธรรมแห่งชีวิตในบรรด�ลูกหล�น 

มนุษย์ เมื่อข้�พเจ้�ใคร่ครวญอดีต และต�มรอยพระหัตถ์ของพระเจ้�ที่ทรง 

เปิดท�งให้ข้�พเจ้�อย่�งน่�อัศจรรย์ และทำ�ให้ข้�พเจ้�รุ่งเรืองในทุกสิ่งเกี่ยวกับ 

พันธกิจเหล�่นี้จนเกินคว�มค�ดหวังสูงสุดของข�้พเจ้� ข�้พเจ้�รู้สึกมีกำ�ลังใจเป็น

ทวีคูณที่จะมุ่งหน้�สู่อน�คต คำ�พูดไม่อ�จแสดงคว�มสำ�นึกคุณอย่�งสุดซึ้งที่ใจ 

ข้�พเจ้�มีต่อพรของพระองค์ พี่น้องช�ยและวิสุทธิชนเหล่�นั้นผู้แสดงให้เห็นจิต 

วิญญ�ณที่เอื้ออ�รีและคว�มสนใจต่อง�นของพระผู้เป็นเจ้�ในพันธกิจเหล่�นี้ ขอ 

ให้พรของพระผู้สูงสุดหลั่งเทด้วยคว�มเอื้ออ�รีเท่�เทียมกัน ในหล�ยปีหลังจ�ก 

บทที ่ 19
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นั้นเม่ือใดที่พวกเข�ได้ยินเสียงเสน�ะหูของคนหล�ยพันและหล�ยหมื่นคนของ

ประช�ช�ติเหล่�นั้นกำ�ลังโห่ร้องสรรเสริญพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พเพร�ะคว�ม 

สว่�งแห่งก�รเปิดเผย เมื่อนั้นใจพวกเข�จะปล�บปลื้มในจิตสำ�นึกอันน่�ยินดีที่

พวกเข�มีส่วนทำ�ให้เกิดก�รไถ่อันรุ่งโรจน์นี้17 [ดูข้อเสนอแนะ 6 ในหน้� 234]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้  v–vii

1. อ่�นหน้� 225–226 และพิจ�รณ�คำ�ตอบของลอเรนโซ สโนว์ต่อคำ�ถ�มที ่

ว่� “ผมอยู่ที่นี่ทำ�ไม” คำ�ถ�มนี้มีอิทธิพลด้�นใดบ�้งต่อสม�ชิกศ�สนจักร

ทั้งหมดในโอก�สที่เร�จะแบ่งปันพระกิตติคุณ

2. ไตร่ตรองคำ�แนะนำ�ของเอ็ลเดอร์สโนว์ในหัวข้อที่เริ่มต้นบนสุดของหน้� 

227 คิดดูว่�ท่�นจะทำ�ต�มคำ�แนะนำ�นี้เพื่อช่วยให้คนบ�งคนมีคว�มสุข

อย่�งแท้จริงได้อย�่งไร

3. ประธ�นสโนว์เล่�เร่ืองก�รเสียสละท่ีท่�นและคนอ่ืนๆ ทำ�เพ่ือจะได้แบ่งปัน 

พระกิตติคุณ (หน�้ 227–229) ท่�นเห็นแบบอย่�งอะไรบ้�งของคนที่ทำ�ก�ร 

เสียสละเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ ท่�นคิดว่�เหตุใดผู้คนจึงเต็มใจทำ�ก�ร 

เสียสละเหล�่นี้

4. คำ�มั่นสัญญ�ในหน้� 229–230 ช่วยผู้สอนศ�สน�เต็มเวล�ได้อย่�งไร พวก 

เข�จะช่วยเร�แต่ละคนขณะที่เร�แบ่งปันพระกิตติคุณได้อย�่งไร เร�จะใช้

คำ�สอนเหล่�นี้ช่วยคนที่ลังเลไม่อย�กรับใช้ง�นเผยแผ่ได้อย่�งไร

5. ขณะที่ท่�นทบทวนคำ�แนะนำ�ของประธ�นสโนว์ในหน้� 230–232 ให้คิด 

ดูว่�จะประยุกต์ใช้กับชีวิตของสม�ชิกศ�สนจักรทั้งหมดอย่�งไร ตัวอย�่ง 

เช่น ท่�นคิดว่� “ฝังคว�มสนใจของเร�” หม�ยคว�มว่�อย่�งไร มีวิธีอะไร

อีกบ�้งที่เร�จะ “เข้�ถึงจิตใจมนุษย์ทุกคน”

6. อ่�นย่อหน้�สุดท้�ยในบทซึ่งประธ�นสโนว์พูดถึงปีติอันยั่งยืนของง�น 

เผยแผ่ศ�สน� ท�่นพบปีติของง�นเผยแผ่ศ�สน�เมื่อใด เหตุใดบ�งครั้งเร�

จึงต้องอดทนก่อนที่เร�จะพบปีตินี้โดยสมบูรณ์

บทที ่ 19
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: แอลม� 26:1–8, 35–37; คพ. 12:7–8; 18:10–16; 84:88

คว�มช่วยเหลือด�้นก�รสอน: “ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกม�หนึ่งหัวข้อและอ่�นใน 

ใจ เชื้อเชิญพวกเข�ให้รวมกันเป็นกลุ่มๆ ละสองหรือส�มคนที่เลือกหัวข้อเดียว 

กัน และสนทน�ว่�พวกเข�เรียนรู้อะไรบ�้ง” (จ�กหน้� vii ในหนังสือเล่มนี้)
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ประธ�นลอเรนโซ สโนว์เป็นพย�นถึงก�รฟื้นฟูพระกิตติคุณ 
โดยผ่�นศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ
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บ ท ที่  2 0

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ก้าวไปข้างหน้า

“กิจธุระของคนที่แสดงตนว่�เข้�ร่วมในง�น  

[ของพระผู้เป็นเจ้�] คือดำ�เนินต่อไป ก้�วไปข้�งหน้� 

. . .  ตร�บใดที่ยังต้องก้�วต่อไปข้�งหน้� ก็ควรก�้วต่อไป”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ในปี 1844 ขณะทำ�ง�นมอบหม�ยอย�่งหนึ่งท�งตะวันออกของสหรัฐ ลอเรนโซ 

สโนว์ทร�บว่�ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธและไฮรัมพี่ช�ยท่�นถูกสังห�รเป็น 

มรณสักขี ท่�นกล่�วว่� “ข่�วเหตุก�รณ์อันน่�เศร้�ครั้งนี้ม�ถึงอย่�งไม่ค�ดฝัน 

ทำ�ให้ข้�พเจ้�ประหล�ดใจและเศร้�โศกเสียใจอย่�งสุดซ้ึง ซ่ึงไม่มีคำ�พูดใดบรรย�ย 

ได้” โดยเชื่อฟังคำ�แนะนำ�จ�กโควรัมอัครส�วกสิบสอง ท�่นจึงเตรียมตัวเดินท�ง

กลับบ้�นในเมืองนอวู รัฐอิลลินอยส์1

ท่�นหวนนึกถึงในเวล�ต่อม�ว่� “มีบ�งคนในสมัยของโจเซฟคิดว่�ศ�สนจักร 

นี้คงรุ่งเรืองไม่ได้เว้นแต่โจเซฟจะชี้นำ�จุดหม�ยของศ�สนจักร เมื่อถึงเวล�ที่ท่�น 

ต้องจ�กโลกนี้ไปสู่โลกวิญญ�ณเพื่อเป็นมรณสักขี วิสุทธิชนทั่วอ�ณ�จักรของ 

พระผู้เป็นเจ้�ปั่นป่วนอย่�งยิ่ง นี่เป็นเรื่องที่ค�ดไม่ถึง พวกเข�แทบไม่รู้เลยว่�จะ

ทำ�อย่�งไรต่อไป คว�มรับผิดชอบในก�ร [นำ�ศ�สนจักร] เวล�น้ันตกอยู่กับโควรัม 

อัครส�วกสิบสอง โดยผ่�นพรของพระผู้เป็นเจ้�บนท่�นเหล่�นั้นและวิญญ�ณ 

แห่งก�รดลใจท่ีอยู่ในใจพวกท่�น และภ�ยใต้ก�รนำ�ท�งของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ 

อ�ณ�จักรก้�วไปข้�งหน้�”2

ประธ�นศ�สนจักรคนที่สองคือบริคัม ยังก์ ท�่นถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1877  

หลังจ�กนำ�ศ�สนจักรได้ 33 ปี เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์ ซึ่งตอนนั้นเป็นสม�ชิก 

โควรัมอัครส�วกสิบสอง เป็นพย�นรับรู้อีกครั้งถึงก�รเปลี่ยนแปลงในก�รเป็น 

ผู้นำ�บนแผ่นดินโลกของศ�สนจักร ท�่นกล่�วในเวล�ต่อม�ว่�ประธ�นยังก์ “เสีย 
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ชีวิตแทบจะค�ดไม่ถึง วิสุทธิชนไม่ทันเตรียมตัว แต่อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�

ก้�วไปข้�งหน้�”3

เมื่อจอห์น เทย์เลอร์ประธ�นศ�สนจักรคนที่ส�มถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1887  

เอ็ลเดอร์สโนว์ปลอบขวัญวิสุทธิชนว่� “พระเจ้�ทรงเห็นสมควรในเวล�นี้ที่จะ 

เรียกบร�เดอร์ที่รักของเร� ประธ�นเทย์เลอร์ ให้ออกจ�กภ�พเหตุก�รณ์เหล่�นี้

ของคว�มทุกขเวทน� ภ�พเหตุก�รณ์มรณสักขีเหล่�นี้ และศ�สนจักรยังคงก�้วไป

ข้�งหน้�”4

ในปี ค.ศ. 1898 ประม�ณ 11 ปีหลังจ�กปลอบขวัญวิสุทธิชน ณ พิธีศพของ 

ประธ�นเทย์เลอร์ ลอเรนโซ สโนว์พบว่�ตัวท่�นต้องได้รับก�รปลอบขวัญ 

เช่นกัน เวล�นั้นท่�นกำ�ลังรับใช้เป็นประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง ประธ�น 

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์รับใช้เป็นประธ�นศ�สนจักร และสุขภ�พร่�งก�ยถดถอย ประธ�น 

สโนว์รู้ว่�ต�มส�ยก�รสืบทอดที่กำ�หนด ท�่นจะเป็นประธ�นดูแลศ�สนจักรถ�้ 

ท�่นมีอ�ยุยืนย�วกว่�ประธ�นวูดรัฟฟ์ เย็นวันหนึ่งท่�นรู้สึกหนักใจเป็นพิเศษกับ 

คว�มเป็นไปได้นี้ โดยคิดว่�ตัวท่�นไม่ดีพอจะรับหน้�ที่ผู้นำ�ของศ�สนจักร ท�่น 

จึงเข้�ไปสวดอ้อนวอนต�มลำ�พังในห้องๆ หนึ่งของพระวิห�รซอลท์เลค ท่�นทูล

ขอพระผู้เป็นเจ้�ให้ทรงไว้ชีวิตประธ�นวูดรัฟฟ์ แต่ท�่นสัญญ�เช่นกันว่�ท่�นจะ 

ทำ�หน�้ที่ใดก็ต�มที่พระผู้เป็นเจ�้ทรงเรียกร้องจ�กท่�น

ประธ�นวูดรัฟฟ์ถึงแก่กรรมวันที่ 2 กันย�ยน ค.ศ. 1898 ไม่น�นหลังจ�กก�ร

สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธ�แรงกล�้ของประธ�นสโนว์ในพระวิห�ร ตอนที่ทร�บ 

ข่�วนี้ประธ�นสโนว์อยู่ในบริคัมซิตี้ ห่�งจ�กซอลท์เลคซิตี้ขึ้นไปท�งทิศเหนือ

ประม�ณ 60 ไมล์ (100 กิโลเมตร) ท�่นเตรียมเดินท�งม�ซอลท์เลคซิตี้ด้วยรถไฟ

เที่ยวเย็นวันนั้น เมื่อม�ถึง ท�่นไปสวดอ้อนวอนที่ห้องส่วนตัวในพระวิห�รอีก 

คร้ัง ท่�นยอมรับว่�ท่�นรู้สึกว่�ตนไม่ดีพอแต่ก็ทูลว่�ท่�นเต็มใจทำ�ต�มพระประสงค์ 

ของพระเจ้� ท�่นทูลขอก�รนำ�ท�งและรอคำ�ตอบ แต่คำ�ตอบไม่ม� ท่�นจึงออก

จ�กห้อง

พอเข้�ไปในห้องโถงขน�ดใหญ่ ท�่นได้รับคำ�ตอบ—และก�รปลอบขวัญ—ที่ 

ท่�นแสวงห� พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ทรงยืนอยู่ตรงหน้�ท่�น  

ทรงบอกท่�นถึงสิ่งที่ท�่นต้องทำ� ต่อม�ประธ�นสโนว์เล่�ประสบก�รณ์นี้ให้อลิซ 

พอนด์หล�นส�วของท�่นฟัง อลิซบันทึกก�รสนทน�ที่มีกับคุณปู่ในพระวิห�ร

บทที ่ 20



239

ซอลท์เลคดังนี้

“ตรงท�งเดินกว�้งขว�งที่นำ�ไปสู่ห้องซีเลสเชียล ดิฉันกำ�ลังเดินนำ�หน้�คุณปู่ 

หล�ยก้�วเมื่อท่�นหยุดและพูดว่� ‘เดี๋ยวก่อน อัลลี ปู่อย�กเล่�บ�งอย่�งให้หนูฟัง 

ตรงน้ีเองท่ีพระเจ้�พระเยซูคริสต์ทรงปร�กฏต่อปู่เม่ือประธ�นวูดรัฟฟ์ถึงแก่กรรม 

พระองค์ทรงแนะนำ�ปู่ให้ไปจัดตั้งฝ่�ยประธ�นสูงสุดชุดใหม่ทันทีและไม่รออย่�ง

ที่เคยรอหลังจ�กมรณกรรมของประธ�นคนก่อนๆ ปู่ต้องสืบทอดตำ�แหน่งต่อ

จ�กประธ�นวูดรัฟฟ์’

“จ�กนั้นคุณปู่เดินม�อีกก�้วหนึ่ง ยื่นมือซ�้ยออกม� และพูดว่� ‘พระองค์ทรง

ยืนที่นี่ ร�วส�มฟุตเหนือพื้น ดูคล�้ยกับพระองค์ทรงยืนบนแผ่นทองคำ�’

“คุณปู่เล่�ว่�พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพระอติรูปที่ทรงรัศมีภ�พอย่�งยิ่งและ

บรรย�ยว่�พระหัตถ์ พระบ�ท สีพระพักตร์ และฉลองพระองค์สีข�วงดง�มล้วน

เปล่งรัศมีของคว�มข�วและคว�มเจิดจ้�จนท่�นมิอ�จจ้องมองพระองค์ได้

“ต่อจ�กนั้น [คุณปู่] เดินม�อีกก�้วหนึ่งและว�งมือขว�บนศีรษะดิฉันพล�ง

พูดว่� ‘หล�นปู่ ปู่อย�กให้หนูจำ�ไว้ว่�นี่คือประจักษ์พย�นของปู่ ปู่เล่�ให้หนูฟัง

จ�กป�กปู่เองว�่ปู่เห็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆ ที่นี่ในพระวิห�ร และสนทน�กับ

พระองค์ตรงหน�้’ ”5

ก�รสนทน�ของประธ�นสโนว์กับพระผู้ช่วยให้รอดเป็นก�รยืนยันอันศักด์ิสิทธ์ิ 

ถึงคว�มจริงที่ท่�นรู้ม�หล�ยปี—ว่�พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระประมุขของ 

ศ�สนจักร โดยได้รับแรงบันด�ลใจจ�กคว�มรู้นี้ ประธ�นสโนว์จึงเป็นพย�นบ่อย 

ครั้งว่�ศ�สนจักรจะก้�วหน้�ต่อไปแม้มีก�รต่อต้�น ท่�นแสดงคว�มกตัญญูต่อ 

สิทธิพิเศษของก�รได้มีส่วนทำ�ให้ง�นยุคสุดท้�ยของพระเจ้�ก้�วไปข้�งหน้� ใน

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญเดือนตุล�คม ค.ศ. 1898 ท�่นได้รับก�รสนับสนุนให้เป็น 

ประธ�นศ�สนจักร ท�่นกล่�วว่� “ขอให้เร�ออกประก�ศิตในใจเร� ขอให้เร� 

เป็นพย�นภ�ยในใจเร�ต่อพระเจ�้ ว�่เร�จะเป็นคนดีขึ้น เป็นผู้คนที่มีคว�มเป็น

หน่ึงเดียวกันในก�รประชุมใหญ่คร้ังต่อไปม�กกว่�ท่ีเร�เป็นอยู่ในวันน้ี น่ีควรเป็น 

คว�มรู้สึกและคว�มมุ่งมั่นของช�ยหญิงทุกคนที่อยู่ในก�รชุมนุมศักดิ์สิทธ์ินี้ 

ข้�พเจ้�รู้สึกในใจว่�ข้�พเจ้�จะพย�ย�มอุทิศตนม�กกว่�ท่ีเคยทำ�ในอดีตเพ่ือประโยชน์ 

แห่งอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�และก�รดำ�เนินง�นต�มจุดประสงค์ของพระองค์”6 

[ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน้� 246]
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คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

ในสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์ พระเจ้าทรงฟื้นฟู 

ศาสนจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก

ในฐ�นะผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้� ข้�พเจ้�เป็นพย�นถึงก�รเปิดเผยพระประสงค์ 

ของพระองค์ในศตวรรษท่ีสิบเก้� ซ่ึงม�โดยสุรเสียงของพระองค์เองจ�กฟ้�สวรรค์ 

โดยก�รแสดงองค์ให้ประจักษ์ของพระบุตร และโดยก�รปฏิบัติของเหล่�เทพผู ้

บริสุทธิ์ พระองค์ทรงบัญช�คนทั้งปวงทุกแห่งหนให้กลับใจ หันจ�กท�งชั่วและ 

คว�มปร�รถน�ที่ไม่ชอบธรรมของตน รับบัพติศม�เพื่อก�รปลดบ�ป เพื่อพวก 

เข�จะได้รับพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิและเข้�ม�มีกรรมสิทธ์ิร่วมกับพระองค์ พระองค์ 

ทรงเริ่มง�นแห่งก�รไถ่ที่ศ�สด�พย�กรณ์ผู้บริสุทธิ์ ปรัชญ�เมธี ผู้หยั่งรู้ทั้งหล�ย

ในทุกยุคทุกสมัยของเผ�่พันธุ์ทั้งหมดของมนุษยช�ติพูดถึง7

คว�มเชื่อของช�วมอรมอน ชื่อเล่นสำ�หรับศ�สน�แท้จริงของวิสุทธิชนยุค 

สุดท้�ย ไม่ถือว่�เป็นสิ่งใหม่ ยกเว้นกับคนรุ่นนี้ ศ�สน�ดังกล่�วประก�ศแผนแห่ง 

คว�มรอดด้ังเดิมท่ีกำ�หนดไว้ในสวรรค์ก่อนโลกเป็นม� และเปิดเผยจ�กพระผู้เป็น 

เจ้�ต่อมนุษย์ในยุคต่�งๆ เร� ผู้คนของเร� เชื่อจริงๆ ว�่อ�ดัม เอโนค โนอ�ห์  

อับร�ฮัม โมเสส และผู้มีค่�ควรอีกหล�ยคนในสมัยก่อนมีศ�สน�น้ีสืบทอดกันม� 

ในสมัยก�รประท�นต่�งๆ ต�มลำ�ดับ . . . กล่�วโดยสรุป คว�มเชื่อของช�ว 

มอรมอนเป็นคว�มเชื่อดั้งเดิมของช�วคริสต์ที่ฟื้นฟูขึ้นม� เป็นพระกิตติคุณสมัย 

โบร�ณที่นำ�กลับม�อีกครั้ง — เวล�นี้เข้�สู่สมัยก�รประท�นสุดท้�ย นำ�เข้�สู่ 

มิลเลเนียม  และปิดฉ�กง�นแห่งก�รไถ่อันเกี่ยวเนื่องกับด�วพระเคร�ะห์ดวงนี้8

เร�ส�ม�รถเห็นพระหัตถ์ของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พสถ�ปน�อ�ณ�จักรที่ 

ด�เนียลศ�สด�พย�กรณ์พูดไว้น�นม�แล้ว—อ�ณ�จักรซึ่งจะเติบโตและแผ่ขย�ย 

จนเต็มท้ังแผ่นดินโลก [ดู ด�เนียล 2:44] เม่ือคว�มสว่�งและคว�มรู้แจ้งจะกระจ�ย 

ไปทั่วจนไม่มีใครจำ�เป็นต้องพูดกับเพื่อนของเข�ว่� “จงรู้จักพระเจ�้ เพร�ะเข�ทั้ง 

หล�ยจะรู้จักเร�หมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด” [ดู เยเรมีย์ 31:34]  

เม่ือพระวิญญ�ณของพระเจ้�จะเทลงบนเนื้อหนังทั้งปวงจนถึงระดับที่บุตรและ 

ธิด�ของพวกเข�จะพย�กรณ์ คนสูงอ�ยุจะนิมิตฝัน คนหนุ่มของพวกเข�จะเห็น

นิมิต [ดู โยเอล 2:28] และเมื่อจะไม่มีสิ่งใดทำ�ร�้ยหรือทำ�ล�ยทั่วภูเข�ศักดิ์สิทธิ์

ของพระเจ�้ [ดู อิสย�ห์ 11:9]9 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน�้ 246]

บทที ่ 20



241

“พี่น้องทั้งหล�ย พระผู้เป็นเจ้�ทรงจัดตั้งศ�สนจักรและอ�ณ�จักรของพระองค์บน 
แผ่นดินโลกเพื่อประโยชน์และพรของครอบครัวมนุษย์”
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ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายสร้างบนรากฐานอันแน่นอน  

และจะยังคงก้าวไปข้างหน้าแม้มีการต่อต้าน

พี่น้องทั้งหล�ย พระผู้เป็นเจ�้ทรงจัดตั้งศ�สนจักรและอ�ณ�จักรของพระองค์ 

บนแผ่นดินโลกเพื่อประโยชน์และพรของครอบครัวมนุษย์ เพื่อนำ�ท�งพวกเข� 

ในหนท�งแห่งคว�มจริง เพื่อเตรียมพวกเข�ให้พร้อมรับคว�มสูงส่งในที่ประทับ 

ของพระองค์และพร้อมรับก�รเสด็จม�อันทรงรัศมีภ�พและอ�ณ�จักรของพระ 

องค์บนแผ่นดินโลก จุดประสงค์ของพระองค์จะลุล่วงแม้มีก�รต่อต้�นส�รพัดซึ่ง 

คนช่ัวและอำ�น�จแห่งคว�มมืดทำ�ให้เกิดข้ึน ทุกอย่�งท่ีขัดขว�งง�นน้ีจะถูกนำ�ออก 

ไป ไม่มีอะไรส�ม�รถต้�นท�นเดช�นุภ�พของพระองค์ได้ แต่ทุกอย�่งที่พระองค์ 

ทรงประก�ศิตไว้จะสำ�เร็จครบถ้วนบริบูรณ์ คว�มรักท่ีพระผู้เป็นเจ้�ทรงมีต่อผู้คน 

ของพระองค์จะดำ�รงอยู่ต่อเนื่องและจะมีชัยในฤทธ�นุภ�พของพระองค์10

ตอนนี้จะพูดเรื่องอ�ณ�จักรนี้จะถูกทำ�ล�ย! . . .  ท่�นอ�จพย�ย�มเด็ดดวงด�ว

จ�กท้องนภ�หรือดวงจันทร์หรือดวงอ�ทิตย์จ�กวงโคจรของมัน! ท�่นไม่มีท�ง

ทำ�สำ�เร็จ เพร�ะนี่คือง�นของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ11

อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�ก้�วไปข้�งหน้�ด้วยอำ�น�จและพลัง ด้วยคว�ม 

สำ�เร็จอย่�งยอดเยี่ยมและน�่ชื่นชมยินดี12

ง�นนี้สร้�งบนร�กฐ�นอันแน่นอน ร�กฐ�นบนศิล�แห่งยุคสมัย . . .  ไม่ว่�ใคร

จะหลงท�งและทำ�ให้เรือแห่งศรัทธ�ของพวกเข�อับป�ง ศ�สนจักรจะดำ�เนินต่อ

ไป13

ศ�สนจักรนี้จะตั้งมั่น เพร�ะว�งอยู่บนฐ�นอันมั่นคง ไม่ใช่จ�กมนุษย์ ไม่ใช่ 

จ�กก�รศึกษ�พันธสัญญ�ใหม่หรือพันธสัญญ�เดิม ไม่ใช่ผลของก�รเรียนรู้ที่เร� 

ได้รับในวิทย�ลัย หรือเซมิน�รี แต่ม�จ�กพระเจ�้โดยตรง พระเจ�้ทรงแสดงให้เร�

เห็นโดยหลักธรรมที่พระวิญญ�ณศักดิ์สิทธ์ิแห่งคว�มสว่�งทรงเปิดเผยและทุก

คนจะได้รับวิญญ�ณเดียวกัน

. . . พระองค์ประท�นคว�มรู้ว่�เร�ควรทำ�อะไรตร�บใดที่เร�เต็มใจเสียสละ 

ชีวิตเร�แทนที่จะทำ�ตรงกันข้�มกับคว�มรู้นั้น พระองค์ทรงเผยคว�มลับของ 

อ�ณ�จักรซีเลสเชียลต่อเร� พระองค์ทรงถ�่ยทอดสิ่งที่เร�ไม่เคยรู้ม�ก่อนให้เร�รู้

อยู่เสมอ คว�มรู้และคว�มรู้แจ้งดังกล�่วเพิ่มทวีอย่�งต่อเนื่อง
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. . . เร�ได้รับคว�มรู้ม�กเกินกว่�จะถูกขัดขว�งในจุดประสงค์ของเร� คนที ่

ปร�รถน�จะข่มเหงและโค่นล้มคว�มเช่ือของมอรมอน จงปล่อยให้พวกเข�ทำ�ง�น 

ของตน . . .  ง�นของเร�คือเติบโตในคว�มรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้� รักษ�พระบัญญัติ

ของพระผู้เป็นเจ้� ซื่อสัตย์ เพิ่มพูนต่อไป และดีพร้อมม�กขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่เร�

อ�ยุม�กขึ้น14 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 246]

เราเป็นผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงคุ้มครองเรา 

ขณะที่เรามุ่งไปข้างหน้าและทำาทั้งหมดที่พระองค์ทรงเรียกร้อง

ในหล�ยกรณี . . .  ที่คว�มพิน�ศในผู้คนของพระผู้เป็นเจ้�ดูเหมือนจวนตัว  

คล้�ยกับไม่มีท�งหนีพ้น . . .  จู่ๆ ก็มีบ�งอย่�งหรืออีกอย�่งที่เตรียมไว้เพื่อคว�ม 

รอดของพวกเข�เข�้ม�สกัดกั้นคว�มพิน�ศที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น เร�พบเช่นนี้ในกรณี 

ของช�วอิสร�เอลเมื่อโมเสสนำ�พวกเข� เมื่อพวกเข�ม�ถึงทะเลแดง และกองทัพ 

ของช�วอียิปต์ต�มหลังม�พร้อมคว�มพิน�ศที่อ�จเกิดขึ้น ดูเหมือนไม่มีท�งหนี 

พ้น แต่ขณะนั้นเมื่อเรียกร้องก�รปลดปล่อย ดูเถิด ก�รปลดปล่อยปร�กฏและ

พวกเข�ได้รับก�รปลดปล่อย [ดู อพยพ 14:10–25]

เป็นม�แล้วฉันใดก็จะเป็นฉันนั้นกับเร� แม้คว�มยุ่งย�กของเร�จะดูใหญ่หลวง 

เพียงใดก็ต�ม แต่จะมีวิธีให้เร�หนีพ้นถ้�ตัวเร�ปฏิบัติหน�้ที่ซึ่งเรียกร้องจ�กเร� 

ในฐ�นะลูกของพระผู้เป็นเจ�้ แต่อ�จจำ�เป็นในอน�คต—และนี่คือประเด็นที่ข้�พ

เจ้�ต้องก�รสรุป—ที่วิสุทธิชนบ�งคนต้องรับบทร�ชินี เอสเธอร์ เต็มใจเสียสละ

บ�งอย่�งและทุกอย่�งที่เรียกร้องจ�กมือเข�เพื่อจุดประสงค์ของก�รช่วยปลด

ปล่อยวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

ก่อนอื่น เร�ควรรู้ว�่เร�เป็นผู้คนของพระผู้เป็นเจ้� . . .  กิจธุระของเร�คือก้�ว 

ไปข้�งหน้�เช่นเดียวกับเอสเธอร์ และเต็มใจเสี่ยงเพื่อคว�มรอดของผู้คน ในขณะ 

รับภ�ระหน้�ที่นี้ เอสเธอร์กล�่วว่� “ถ�้ฉันพิน�ศ ฉันก็พิน�ศ” [ดู เอสเธอร์ 4:3– 

16]  . . .  แต่ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้�จะไม่พิน�ศ จะมีแกะตัวผู้ติดเอยู่ในพุ่มไม้เพื่อ

ก�รปลดปล่อยพวกเข�เสมอ [ดู ปฐมก�ล 22:13] . . .

. . .  พระเจ้�ตรัสว�่ “เร�ประก�ศิตไว้ในใจเร�, . . . ว�่เร�จะพิสูจน์เจ�้ในสิ่งทั้ง

ปวง, ว่�เจ้�จะอยู่ในพันธสัญญ�ของเร�หรือไม่, แม้จนถึงคว�มต�ย, เพื่อจะพบว่�

เจ้�มีค่�ควร” [ดู คพ. 98:14–15] เร�มีเหตุผลบ�งอย่�งให้มีชีวิตอยู่ แต่เร�มีเหตุผล

ม�กกว่�นั้นให้สละชีวิตเพื่อพระเจ้� แต่ไม่มีคว�มต�ยในเรื่องเหล่�นี้ มีคว�ม
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รอดและมีชีวิตถ้�ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้�—คนที่เรียกตนเองต�มพระน�มของ

พระเจ้�พระเยซูคริสต์—จะรักษ�พระบัญญัติของพระองค์และทำ�สิ่งที่ยอมรับได้

ในส�ยพระเนตรพระองค์ แผนของพระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พคือไม่ยอมให้ผู้คนของ

พระองค์ถูกทำ�ล�ย ถ�้เร�จะทำ�ส่ิงถูกต้องและรักษ�พระบัญญัติพระองค์จะทรง

ปลดปล่อยเร�จ�กคว�มยุ่งย�กทุกอย�่งแน่นอน15 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน�้ 246]

ถึงเวลาแล้วที่เราจะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์ 

พระผู้เป็นเจ้าและทำางานที่พระองค์ทรงฝากฝังให้สำาเร็จ

“กิจธุระของคนท่ีแสดงตนว่�เข้�ร่วมในง�นของพระองค์ คือดำ�เนินต่อไป ก้�ว 

ไปข้�งหน้�   . . .  โดยไม่พร่ำ�บ่นหรือต้องถูกกระตุ้น ตร�บใดท่ียังต้องก�้วต่อไปข้�ง 

หน้� ก็ควรก้�วต่อไป16

ถึงเวล�แล้วท่ีวิสิทธิชนยุคสุดท้�ยจะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้ทรง 

มหิทธิฤทธิ์ . . .  ถึงเวล�แล้วที่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยจะห�ให้พบว่�พวกเข�ตั้งใจจะ 

ทำ�อะไร ถึงเวล�แล้วที่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยจะกลับใจจ�กบ�ปและคว�มโง่เขล� 

เรียกห�พระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ เพื่อให้ได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กพระองค์ . . .  เพื่อ

เร�จะก�้วไปข้�งหน้�และทำ�ง�นใหญ่ที่พระองค์ทรงฝ�กฝังให้สำ�เร็จ17

เร�เข้�ร่วมในง�นของพระผู้เป็นเจ�้ โอก�สตรงหน�้เร�เรืองรองสดใส แต่ขอ 

ให้เร�จำ�ไว้เสมอว่�ในง�นทุกอย่�งที่เร�ทำ� เร�คือผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้�และ 

กำ�ลังทำ�ต�มพระประสงค์ของพระองค์ ขออย่�ให้คว�มซื่อสัตย์สุจริตของเร� 

บกพร่องแต่ให้ศรัทธ�ของเร�เพิ่มพูนตลอดเวล�ที่เร�ดำ�เนินชีวิตต่อไป ข�้พเจ้� 

พอใจจะกระทำ�ต�มที่พระผู้อ�รักข�ทรงมอบหม�ยให้ทำ� และทูลถ�มพระเจ้�ว่� 

ข�้พเจ้�จะทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อช่วยเสริมสร�้งอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�ในที่แห่ง

นั้น และช่วยให้ข�้พเจ�้มีสิ่งยังชีพสำ�หรับครอบครัว18

เร�อ�จเพิ่มพูนในคว�มรู้และพลัง ในคว�มส�ม�รถเพื่อเสริมสร้�งอ�ณ�จักร 

ของพระผู้เป็นเจ้�บนแผ่นดินโลก โดยคว�มขยันหมั่นเพียรของเร� เร�เพิ่มพูน 

เช่นกันในคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและคว�มซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญ�ที่เร�ทำ�19

อ�จดูเหมือนว่�เพร�ะคว�มเขล�ของเร� เร�จึงไม่เข้�ใจวิธีของพระเจ�้และจุด 

ประสงค์ของพระองค์อย่�งถ่องแท้ขณะเดินหน้�ดำ�เนินโปรแกรมที่อยู่ตรงหน้� 

เร� บ�งครั้งเร�จึงม�ถึงจุดที่เร�ต้องพักสักครู่ แต่คว�มจริงคือไม่มีเรื่องเช่นนั้นใน
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โปรแกรม และไม่ส�ม�รถมีได้ห�กผู้คนยังคงทำ�ง�นของพวกเข�ต่อไปโดยว�งใจ

ในสัญญ�ของพระผู้เป็นเจ�้ . . .

. . . ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรม�กๆ ในก�รรักษ�พระบัญญัติ

ของพระผู้เป็นเจ้� และปลูกฝังคว�มปร�รถน�ในก�รทำ�ดีต่อคนรอบข้�ง เมื่อนึก

ย้อนกลับไปถ้�เร�พบว่�เร�ไม่ได้ทำ�ต�มคำ�บอกของมโนธรรมและหน้�ที่ของเร�

อย่�งเคร่งครัด ขอให้เร�ประพฤติตนถูกต้องต่อพระผู้เป็นเจ้�และมนุษย์ เพื่อเร�

จะพร้อมรับเหตุก�รณ์ทุกอย�่งที่อ�จอุบัติขึ้น ขอให้ง�นแห่งก�รสร�้งพระวิห�ร

และบ�้นแห่งก�รนมัสก�รดำ�เนินต่อไป ขอให้ [เร�] ให้คว�มรู้แก่ลูกๆ [ของเร�]  

ต่อไป เลี้ยงดูพวกเข�ในคว�มยำ�เกรงพระเจ้� และยังคงนำ�พระกิตติคุณไปให้

ประช�ช�ติไกลโพ้น . . .

นี่คือง�นของพระผู้เป็นเจ�้ และพระองค์ทรงกำ�กับวิถีและคว�มก้�วหน้�ของ 

ง�นนี้ในแผ่นดินโลก ง�นนี้ควรเป็นเรื่องสำ�คัญที่สุดในคว�มคิดเร�เสมอ ตร�บ 

ใดที่พบเร�ในเส้นท�งแห่งหน�้ที่ เร�ย่อมส�ม�รถตรึงแน่น ไม่หวั่นไหว และแน่ว

แน่ในจุดประสงค์ของเร� ด้วยเหตุนี้จึงแสดงให้โลกเห็นศรัทธ�และก�รอุทิศตน

ของเร�ต่อหลักธรรมแห่งคว�มจริงซึ่งพระผู้เป็นเจ�้ทรงเปิดเผย . . .

เป็นไปได้ม�กว่�พระเจ้�อ�จทำ�ให้เร�ต้องทนรับแรงกดดันอย่�งหนัก เช่น จะ 

เรียกร้องก�รเสียสละอย�่งม�กจ�กผู้คนของพระองค์ คำ�ถ�มอยู่กับเร�คือ เร�จะ

เสียสละเช่นนั้นหรือไม่ ง�นนี้คือง�นของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และพรที่เร�มอง

ห�ซึ่งสัญญ�ไว้จะเกิดขึ้นหลังจ�กเร�พิสูจน์ตนและผ่�นก�รทดสอบอันเข้มงวด

แล้ว ข้�พเจ�้ไม่มีคำ�พูดพิเศษใดๆ ต่อคนเหล�่นี้ว่�มีหรือไม่มีก�รทดสอบอันเข้ม 

งวดส�หัสตรงหน้�พวกเข�ซึ่งพวกเข�จะต้องประสบ คำ�ถ�มอยู่กับข้�พเจ้�คือ 

ข้�พเจ้�พร้อมจะรับพรที่พระเจ้�ทรงเตรียมไว้ให้ข้�พเจ้�กับผู้คนของพระองค์

และใช้พรนั้นอย�่งถูกต้องหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่ง ข�้พเจ้�พร้อมจะเสียสละสิ่ง 

ใดก็ต�มที่พระองค์อ�จจะทรงเรียกร้องจ�กมือข้�พเจ้�หรือไม่ ข�้พเจ้�ไม่ประสงค์ 

จะให้เถ้�ของฟ�งข้�วไรย์แก่ศ�สน�ใดที่ไม่มีค่�ควรให้อยู่หรือไม่มีค่�ควรให้ต�ย

เพื่อศ�สน�นั้น และข้�พเจ้�ไม่ประสงค์จะให้ม�กม�ยแก่คนที่ไม่ยอมเสียสละ

ทั้งหมดที่เข�มีเพื่อเห็นแก่ศ�สน�ของเข�

ข้�พเจ้� [กล่�ว] แก่ท่�นและคนท้ังปวง จงก�้วต่อไปจงก�้วต่อไป จงดูคว�ม

รอดของพระเจ�้ และไม่ยืนเฉย20 [ดูข้อเสนอแนะ 5 ในหน�้ 246]
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ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ทบทวนเรื่องร�วในหน้� 237–239 ท่�นคิดว่�ก�รกล่�วว่�อ�ณ�จักรของ

พระผู้เป็นเจ้�ก้�วไปข้�งหน้�หม�ยคว�มว่�อย่�งไร ประสบก�รณ์ใดช่วยให้

ท�่นเห็นอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ�้ก้�วไปข�้งหน้�

2. ในย่อหน้�สุดท้�ยหน้� 240 ประธ�นสโนว์กล่�วถึงคำ�พย�กรณ์สี่อย่�งใน

พันธสัญญ�เดิม คำ�พย�กรณ์เหล�่นี้เกิดสัมฤทธิผลในปัจจุบันอย่�งไร

3. ศึกษ�คำ�สอนของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับศ�สนจักรก้�วไปข้�งหน้�แม้มี 

ก�รต่อต�้น (หน้� 242–243) คำ�สอนเหล่�นี้ช่วยเร�ได้อย่�งไรเมื่อผู้คน

ข่มเหงเร�เพร�ะศรัทธ�ของเร� ท่�นรับมือกับก�รต่อต�้นประจักษ์พย�น

ของท่�นอย่�งไร

4. สำ�รวจย่อหน้�ที่ส�มและสี่ในหน้� 243 เมื่อเรียกร้องให้เร�เสียสละ เร� 

เรียนรู้อะไรบ้�งจ�กแบบอย่�งของเอสเธอร์ ในสถ�นก�รณ์เช่นน้ัน ท่�นคิด 

ว่�แบบอย่�งดังกล่�วจะช่วยให้ “รู้ว่�เร�เป็นผู้คนของพระผู้เป็นเจ้�” อย่�งไร

5. ในหัวข้อสุดท�้ยของบท ประธ�นสโนว์แนะนำ�สม�ชิกให้เสริมสร�้งอ�ณ�- 

จักรของพระผู้เป็นเจ้�ไม่ว่�พระเจ้�จะทรงว�งพวกเข�ไว้ท่ีใด คว�มพย�ย�ม 

ของบิด�ม�รด�ที่บ้�นช่วยเสริมสร้�งอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�ทั่วแผ่น 

ดินโลกในท�งใด ผู้สอนประจำ�บ้�นและผู้เย่ียมสอนจะเสริมสร้�งอ�ณ�จักร 

ของพระผู้เป็นเจ�้ได้อย�่งไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 24:14; อีเธอร์ 12:27; โมโรไน 7:33; คพ. 12:7–9; 

65:1–6; 128:19–23

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “บ่อยครั้งจะช่วยได้ม�กเมื่อท่�นเริ่มใคร่ครวญบท 

เรียนคร้ังต่อไปทันทีหลังจ�กสอนบทเรียนคร้ังก่อน ท่�นอ�จจะรู้จักคนท่ีท่�นสอน 

คว�มต้องก�ร และคว�มสนใจของเข�ม�กที่สุดทันทีหลังจ�กท�่นได้อยู่กับเข�” 

(ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้� 97)
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แม้หลังจ�กปร�กฏก�รณ์ม�กม�ยในพระวิห�รเคิร์ทแลนด์  
วิสุทธิชนจำ�นวนม�กในเคิร์ทแลนด์ก็ยังตกไปสู่ก�รละทิ้งคว�มเชื่อ
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บ ท ที่  2 1

รักพระผู้เป็นเจ้ามากกว่า 
เรารักโลก

“เร�ต้องดำ�เนินชีวิตต�ม . . .  ม�ตรฐ�นที่สูงกว่�  

เร�ต้องรักพระผู้เป็นเจ�้ม�กกว�่เร�รักโลก”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ไม่น�นหลังจ�กลอเรนโซ สโนว์รับบัพติศม�และก�รยืนยันในเคิร์ทแลนด์ รัฐ

โอไฮโอ วิสุทธิชนยุคสุดท�้ยจำ�นวนหนึ่ง รวมทั้งผู้นำ�ศ�สนจักรบ�งคน หันม� 

ต่อต้�นศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ ต�มคำ�กล่�วของลอเรนโซ สโนว์ ก�รละทิ้ง 

คว�มเชื่อดังกล�่วนี้โหมกระพือเพร�ะก�รเก็งกำ�ไร หรืออีกนัยหนึ่งคือธุรกิจผิด 

ธรรมด�ที่เสี่ยงสำ�หรับคนหวังรวยท�งลัด เมื่อคว�มปร�รถน�สิ่งไม่จีรังท�งโลก

ทำ�ให้เกิดคว�มมืดบอด ผู้คนจึงปฏิเสธพรนิรันดร์ของพระกิตติคุณ

ร�ว 50 ปีต่อม� ประธ�นสโนว์พูดกับวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยกลุ่มหน่ึงในโลแกน  

ยูท�ห์ขณะท่�นรับใช้เป็นประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง ท�่นเล่�ให้พวกเข� 

ฟังเก่ียวกับคว�มย�กลำ�บ�กที่ท่�นเห็นในเคิร์ทแลนด์และเตือนพวกเข�ว่�อีก 

ไม่น�นพวกเข�จะประสบก�รทดลองเดียวกัน “มีบ�งอย่�งกำ�ลังเกิดขึ้นอย่�งรวด 

เร็วเพื่อจะทดลองท่�น ท่�นอ�จไม่เคยได้รับก�รทดลองแบบนั้นม�ก่อน” ท่�น 

กล่�ว “อย่�งไรก็ดี ทั้งหมดที่ท�่นจำ�เป็นต้องทำ�ขณะนี้คือดูว�่ข้อบกพร่องและ 

คว�มอ่อนแอของท�่นอยู่ตรงไหนถ�้ท่�นมี ถ้�เร�เคยไม่ซื่อสัตย์ในอดีต ขอให้เร� 

ต่อพันธสัญญ�กับพระผู้เป็นเจ�้อีกครั้ง ตั้งใจแน่วแน่โดยก�รอดอ�ห�รและก�ร 

สวดอ้อนวอนเพื่อเร�จะได้รับก�รให้อภัยบ�ป เพื่อพระวิญญ�ณของพระผู้ทรง

ฤทธ�นุภ�พจะสถิตกับเร� เพื่อเร�จะหนีพ้นก�รล่อลวงอันมีพลังแก่กล้�เหล่�นั้น

ที่กำ�ลังใกล้เข�้ม� เมฆหมอกกำ�ลังรวมตัวกันหน�ทึบ ท่�นเห็นว่�อะไรคือผลของ

ก�รเก็งกำ�ไรในเคิร์ทแลนด์ ด้วยเหตุนี้จึงกล่�วเตือน”1

เนื่องจ�กคำ�เตือนของประธ�นสโนว์ยังคงใช้ได้กับวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยสมัย 
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ปัจจุบัน โอว�ทส่วนใหญ่ที่ท่�นกล่�วแก่วิสุทธิชนในโลแกนจึงรวมไว้ในบทนี้ 

ท�่นกล�่วว่� “คำ�พูดไม่กี่คำ�เกี่ยวกับสภ�พของเร�เวล�นั้น [ในเคิร์ทแลนด์] อ�จ 

พิสูจน์ให้เร�เห็นถึงก�รรับใช้ในอน�คต—อ�จจะให้บทเรียนที่เป็นประโยชน์แก่ 

เร�บ้�ง”2 [ดูข้อเสนอแนะ1 ในหน้� 255]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เมื่อผู้คนยอมให้ความฝักใฝ่ทางโลกครอบงำาความคิดและจิตใจ  

เท่ากับพวกเขาหันหลังให้หลักธรรมนิรันดร์

ข้�พเจ้�จำ�ช่วงเวล�วุ่นว�ยที่เกิดขึ้นในเคิร์ทแลนด์ได้อย่�งชัดเจน  . . .   ศ�สด� 

พย�กรณ์ของพระผู้เป็นเจ�้อ�ศัยอยู่ที่นั่น พระผู้เป็นเจ้�พระองค์เอง แม้แต่พระ 

เยซู พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�ทรงปร�กฏและแสดงองค์ในรัศมีภ�พที่นั่น พระ 

องค์ทรงยืนบนพนักอกของแท่นพูดในพระวิห�รที่สร้�งต�มพระบัญช� เบื้องใต้ 

พระบ�ทของพระองค์เป็นล�ดพระบ�ทแห่งทองคำ�บริสุทธิ์ สีเหมือนอำ�พัน พระ

เกศ�บนพระเศียรข�วเหมือนหิมะบริสุทธิ์ สีพระพักตร์ส่องสว�่งเหมือนคว�ม 

เจิดจ�้ของดวงอ�ทิตย์ สุรเสียงของพระองค์ร�วกับเสียงเชี่ยวกร�กของผืนน้ำ� [ดู 

คพ. 110] ปร�กฏก�รณ์อันน่�อัศจรรย์เกิดขึ้นในพระวิห�รที่สร�้งเพื่อถว�ยเกียรติ

แด่พระองค์ ข�้พเจ�้อยู่ในเคิร์ทแลนด์เวล�นั้น ที่นั่นเร�ประสบภ�พเหตุก�รณ์ซึ่ง 

บ�งครั้งข้�พเจ้�คิดว่�เร�กำ�ลังเริ่มทำ�ให้ซ้ำ�รอยอยู่ขณะนี้ สภ�วก�รณ์แวดล้อม 

วิสุทธิชนเวล�นั้นมีลักษณะแปลกๆ อย�่งน้อย ผลกระทบต่อผู้คนก็มีลักษณะ 

แปลกๆ . . .  เวล�น้ันวิญญ�ณของก�รเก็งกำ�ไรครอบงำ�คว�มคิดของคนในประเทศ 

นี้ มีก�รเก็งกำ�ไรเรื่องเงิน ก�รเก็งกำ�ไรเรื่องธน�ค�ร ก�รเก็งกำ�ไรเรื่องที่ดิน ก�ร 

เก็งกำ�ไรเรื่องที่ดินในเมือง ก�รเก็งกำ�ไรด�้นอื่นๆ อีกม�กม�ย วิญญ�ณของก�ร 

เก็งกำ�ไรม�จ�กโลก โหมซัดใจวิสุทธิชนเหมือนคลื่นยักษ์หรือกระแสเชี่ยวกร�ก 

ทำ�ให้หล�ยคนตก และละทิ้งคว�มเชื่อ3

พวกเข�บ�งคน [วิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์] เริ่มเก็งกำ�ไร พวกเข�ลืมศ�สน�  

พวกเข�ลืมหลักธรรมที่เปิดเผยต่อพวกเข�แล้ว หล�ยคนถลำ�เข้�ไปในคว�มนิยม 

ต�มสมัย และเคลิบเคลิ้มไปกับก�รเก็งกำ�ไร คว�มยุ่งย�กเกิดขึ้น—คว�มอิจฉ� 

ริษย�ทะเล�ะวิว�ท—และพระเจ้�ไม่พอพระทัยพวกเข�จึงพ�คว�มพิน�ศม�อยู่

ท�่มกล�งพวกเข�จนถิ่นฐ�นแตกฉ�นซ่�นเซ็น4

บทที ่ 21
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ก่อนก�รละทิ้งคว�มเชื่อครั้งใหญ่นี้พระเจ้�ทรงเทพรวิเศษสุดม�ที่ผู้คน ของ 

ประท�นแห่งพระกิตติคุณหลั่งไหลม�ม�กม�ย—คว�มมั่งคั่งของนิรันดร เหล่� 

เทพม�เยือนพวกเข� พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�ทรงสนทน�กับผู้รับใช้พระองค์ 

ดังข้�พเจ้�กล่�วไว้ก่อนแล้ว ที่ก�รอุทิศพระวิห�ร พรซึ่งผู้คนได้รับน่�อัศจรรย์นัก 

ในช่วงเวล�อันมีค่�ของคว�มโปรดปร�นจ�กพระผู้เป็นเจ้�น้ัน ข้�พเจ้�เข้�ร่วมก�ร 

ประชุมต่�งๆ ซึ่งจัดในพระวิห�ร เร�มีก�รประชุมสวดอ้อนวอน ก�รประชุม 

ประจักษ์พย�น และประจักษ์พย�นที่พี่น้องช�ยหญิงแบ่งปันนับว่�วิเศษยิ่ง พวก 

เข�พย�กรณ์ พวกเข�พูดภ�ษ�ต่�งๆ และมีก�รเแปลภ�ษ�ม�กม�ย พรเหล่�นี้ 

สถิตอยู่กับผู้คนในเคิร์ทแลนด์เกือบทุกคน เวล�นั้นใจพวกเข�ภักดี พวกเข�รู้สึก 

ประหน่ึงว่�พวกเข�ส�ม�รถเสียสละทุกอย่�งท่ีครอบครองได้ พวกเข�รู้สึกร�วกับ 

พวกเข�อยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ�้ และเป็นธรรมด�ที่พวกเข�จะมีคว�ม

รู้สึกนั้นภ�ยใต้อิทธิพลอันน่�อัศจรรย์ดังกล่�ว

พรทั้งหมดนี้ และอื่นๆ อีกม�กม�ยที่ข�้พเจ้�ไม่มีเวล�ส�ธย�ย วิสุทธิชนยุค 

สุดท้�ยได้รับก่อนเวล�ที่วิญญ�ณแห่งก�รเก็งกำ�ไรจะเริ่มครอบงำ�ใจผู้คน เร�อ�จ 

คิดว่�หลังจ�กได้รับปร�กฏก�รณ์อันน่�อัศจรรย์เหล่�นี้คงไม่มีก�รล่อลวงใดโค่น

ล้มวิสุทธิชนได้ แต่มี และมันทำ�ให้พวกเข�กระจัดกระจ�ยไปสี่ทิศ

วิญญ�ณของก�รเก็งกำ�ไรครั้งนี้ครอบงำ�ไม่เว้นแม้แต่โควรัมอัครส�วกสิบสอง 

และโควรัมแห่งประธ�นเจ็ดคนของส�วกเจ็ดสิบ คว�มจริงคือวิญญ�ณของก�ร 

เก็งกำ�ไรมีผลกระทบต่อทุกโควรัมในศ�สนจักรไม่ม�กก็น้อย เม่ือวิญญ�ณดังกล่�ว 

เพิ่มขึ้น คว�มร�้วฉ�นจึงต�มม� พี่น้องช�ยหญิงเริ่มใส่ร้�ยป้�ยสีกันและทะเล�ะ

กัน เพร�ะขัดผลประโยชน์กัน

กรณีเช่นน้ีจะเกิดกับวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยท่ีข้�พเจ้�กำ�ลังปร�ศรัยอยู่ขณะน้ีหรือ 

ไม่ ข้�พเจ้�เกรงว�่กำ�ลังเกิดขึ้น แต่จะส่งผลต่อท�่นม�กน้อยเพียงใดข้�พเจ้�ไม่พูด  

อย่�งไรก็ดี ท่�นจะมีประสบก�รณ์นั้น และอ�จจำ�เป็นม�กที่ท่�นต้องมี

. . . โควรัมอัครส�วกสิบสองกึ่งหนึ่งในสมัยเคิร์ทแลนด์ตกอยู่ใต้อิทธิพล 

ชั่วร�้ยเหล่�นี้ ก�รเก็งกำ�ไร คว�มรักทองคำ�—เทพเจ้�ของโลก—เกิดผลอันน่�เศร้� 

ใจดังกล่�ว ถ้�ส่งผลเช่นนี้ต่อคนเหล�่นั้นที่ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตสูงสุดบนแผ่นดิน 

โลก แล้วจะส่งผลอย�่งไรต่อคนที่อ�จจะยังไม่มีคว�มรู้แจ้ง ข้อมูล และประสบ- 

ก�รณ์ที่คนเหล่�นั้นครอบครอง . . .
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ท่�นเป็นคนดี . . . พระผู้เป็นเจ�้ทรงรักท�่น พระองค์ทรงชื่นชมคว�มชอบ 

ธรรมของท่�น พระองค์ไม่ประสงค์จะเห็นภ�พเหตุก�รณ์ . . .  ที่เกิดขึ้นในเคิร์ท 

แลนด์ ไม่จำ�เป็นต้องเกิดข้ึน เร�กุมอำ�น�จอยู่ในมือเพ่ือปกป้องตนเองจ�กส่ิงเหล่� 

นั้นที่แบ่งแยกวิสุทธิชนในเคิร์ทแลนด์และโค่นล้มอัครส�วกสิบสองกึ่งหนึ่ง 

พระเจ้�ไม่ทรงประสงค์ให้เร�เห็นภ�พเหตุก�รณ์เหล่�นี้ในยุคนี้5

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยควรฉล�ดและมีไหวพริบเกินกว่�จะติดบ่วงแร้วลักษณะนี้ 

ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ จะไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อคนที่หันหลังให้หลักธรรมอัน 

รุ่งโรจน์เหล่�นี้และสิ่งเหล่�นั้นซึ่งได้รับจ�กโลกนิรันดร์—ก�รหันหลังของเร�ให้ 

สิ่งเหล่�นี้ คว�มสับสน และก�รอุทิศตัวให้สิ่งต�่งๆ ของโลกเหมือนขอท�น จะ 

ไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อเร� ไม่ว่�ก�รล่อลวงใดจะเกิดกับเร�หรือเวล�นี้เร�เผชิญ 

สิ่งใด เร�ควรฟังเรื่องร�วในอดีตที่ผ่�นม�และไม่ยอมให้ตัวเร�พ่�ยแพ้ ห�ไม่แล้ว

เร�จะเสียใจม�ก6 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 255]

เราทำาพันธสัญญาไว้ว่าจะแยกตนเองจากความฝักใฝ่ทางโลก 

และอุทิศตนเพื่ออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

เทพเจ้�ของโลกคือเงินทอง โลกกร�บไหว้เทพเจ้�องค์นี้ มันมีอำ�น�จเหนือ 

พวกเข�แม้พวกเข�อ�จไม่เต็มใจยอมรับก็ต�ม บัดนี้ในคว�มอ�รักข�ของพระผู ้

เป็นเจ้� วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยควรแสดงให้เห็นว่�พวกเข�ก้�วหน้�ไปไกลม�กใน 

คว�มรู้ ในปัญญ� และในเดช�นุภ�พของพระผู้เป็นเจ้�จนพวกเข�ไม่ส�ม�รถพ่�ย 

แพ้ต่อเทพเจ้�ของโลกได้ เร�ต้องม�ถึงจุดนั้น เร�ต้องขึ้นไปอีกม�ตรฐ�นหนึ่ง  

ดำ�เนินชีวิตต�มม�ตรฐ�นที่สูงกว่� เร�ต้องรักพระผู้เป็นเจ้�ม�กกว่�เร�รักโลก  

ม�กกว่�เร�รักเงินทอง และรักเพื่อนบ�้นเหมือนรักตนเอง7

ถ้�เร� . . . ไม่รักษ�พันธสัญญ�ที่เร�ทำ�ไว้ว่�จะใช้เวล� พรสวรรค์ และคว�ม 

ส�ม�รถของเร�เพื่อเสริมสร้�งอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�บนแผ่นดินโลก เร� 

ค�ดหวังได้อย่�งไรว�่จะออกม�ในเช้�ของก�รฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกับง�นอันสำ�คัญยิ่งแห่งก�รไถ่ ถ�้เร� ในแบบของเร� นิสัยและก�รติดต่อ  

เลียนแบบ . . .  ช�วโลก โดยทำ�ให้ตัวเร�กลมกลืมไปกับช�วโลก พี่น้องทั้งหล�ย  

ท�่นคิดว่�พระผู้เป็นเจ้�จะทรงมอบพรที่เร�ปร�รถน�จะสืบทอดหรือไม่ ข�้พเจ้�

บอกท�่นว่�ไม่ พระองค์จะไม่ทรงทำ�เช่นนั้น! . . .  เร�ต้องเสริมสร้�งตัวเร�ใน 
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คว�มชอบธรรมแห่งสวรรค์และปลูกฝังคว�มชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้�ไว้ใน

ใจเร� พระเจ้�ตรัสผ�่นศ�สด�พย�กรณ์เยเรมีย์ว่� “เร�จะบรรจุพระธรรมไว้ในเข�

ทั้งหล�ย และเร�จะจ�รึกมันไว้บนดวงใจของเข�ทั้งหล�ย และเร�จะเป็นพระเจ้�

ของเข� และเข�จะเป็นประช�กรของเร�” [เยเรมีย์ 31:33] นี่คือสิ่งที่พระเจ้�ทรง

พย�ย�มทำ� และพระองค์จะทรงทำ�สิ่งนี้ให้สำ�เร็จลุล่วงในเร�ถ้�เร�ยอมต�มพระ

ประสงค์ของพระองค์8

ข้�พเจ้�ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้�ที่ในยุคสมัยเหล่�นี้ของคว�มเสื่อมทร�ม 

และคว�มชั่วร้�ยในโลก เร�มีช�ยหญิงที่บริสุทธิ์และชอบธรรมผู้ส�ม�รถอุทิศ

พรสวรรค์อันเลิศล้ำ�เหล่�นั้นซ่ึงพระผู้เป็นเจ้�ทรงมอบให้พวกเข�เพื่อก�รสรร 

เสริญและรัศมีภ�พของพระองค์ ข�้พเจ�้อ�จกล่�วเพิ่มเติมว่� มีช�ยหญิงที่น่� 

ยกย่องและมีคุณธรรมหล�ยพันคนผู้ซึ่งพระเจ้�ทรงรวมออกม�จ�กประช�ช�ติ 

ต่�งๆ ผู้ยินดีอุทิศเวล�และพรสวรรค์ของพวกเข�เพ่ือช่วยทำ�ให้ง�นของพระผู้เป็น 

เจ้�สำ�เร็จลุล่วงอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกๆ พระองค์9 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 

255]

เราทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเราไม่ยอมแลก 

รัศมีภาพแห่งนิรันดรกับความร่ำารวยของโลก

ท่�นอ�จค�ดว่�จะ . . .  เจออุปสรรคในเส้นท�งชีวิต ซึ่งจะทดสอบคว�มตั้งใจ 

แน่วแน่ของท่�นจนถึงขีดสุด บ�งท่�นอ�จถูกล่อลวงให้ออกห่�งจ�กเส้นท�งแห่ง 

คว�มจริงและเกียรติ เช่นเดียวกับเอซ�ว ท่�นรู้สึกอย�กสละรัศมีภ�พแห่งนิรันดร 

ให้ช่วงเวล�ที่ผ่�นม�เพียงช่ัวประเด๋ียวของก�รสนองคว�มพอใจและก�รแสวงห� 

คว�มสุขท�งก�ย [ดู ปฐมก�ล 25:29–34]; จ�กนั้น . . . รีบคว�้โอก�สของท�่น 

เลียนแบบอย่�งพระผู้ช่วยให้รอดของเร�เมื่อครั้งเสนอเกียรติยศของโลกนี้ให้ ถ้� 

พระองค์จะยอมทำ�สิ่งโง่เขล� และพระองค์ทรงตอบผู้ล่อลวงว�่ “อ้�ยซ�ต�น จง

ไปเสียให้พ้น!” [ดู ลูก� 4:5–8.]10

ข้�พเจ้�พบขณะใคร่ครวญชีวิตว่�โลกน้ีส้ันนักเม่ือเทียบกับนิรันดร คว�มรู้แจ้ง 

ของเร� คว�มเป็นพระผู้เป็นเจ�้ในตัวเร� ดำ�รงอยู่เสมอ มิได้ถูกสร้�งขึ้น และจะ 

ดำ�รงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร [ดู คพ. 93:29] เนื่องด้วยข้อเท็จจริงเหล�่นี้ เร�ใน 

ฐ�นะสัตภ�วะรู้แจ้งจึงตระหนักว่�ชีวิตนี้สิ้นสุดในอีกไม่กี่วัน จ�กนั้นชีวิตจะเป็น

บทที ่ 21



254

นิรันดร และต�มสัดส่วนที่เร�รักษ�พระบัญญัติ เร�ย่อมได้เปรียบกว่�คนที่ไม่ทำ�

ก�รปรับปรุงเหล�่นั้น11

พระกิตติคุณผูกใจส�วกทั้งหมดไว้ด้วยกัน ทำ�ให้ไม่มีคว�มแตกต�่ง รู้ว�่ไม่มี 

คว�มแตกต�่งระหว�่งคนร่ำ�รวยและคนย�กจน เร�ทุกคนผูกพันกันเหมือนเป็น 

คนเดียวเพื่อทำ�หน้�ที่ซึ่งตกอยู่กับเร� . . .  บัดนี้ ข�้พเจ้�ขอถ�มว่� ใครครอบครอง 

ส่ิงใด ใครส�ม�รถเรียกเอ�ส่ิงต่�งๆ ของโลกน้ีม�เป็นของตนได้จริงๆ บ้�ง ข้�พเจ้� 

คิดว�่ไม่มี ข้�พเจ�้เป็นเพียงผู้พิทักษ์สิ่งเล็กน้อยม�ก ข้�พเจ้�ต้องชี้แจงต่อพระ 

ผู้เป็นเจ้�สำ�หรับก�รใช้และก�รจัดก�รสิ่งเหล่�นั้น วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยได้รับกฎ 

แห่งพระกิตติคุณผ�่นก�รเปิดเผยจ�กพระผู้เป็นเจ�้ มีเขียนไว้อย่�งชัดเจนจนทุก 

คนส�ม�รถเข้�ใจได้ ถ้�เร�ทำ�คว�มเข้�ใจและเข้�ใจคำ�มั่นสัญญ�ท่ีเร�ทำ�เมื่อครั้ง 

เข�้สู่พันธสัญญ�พระกิตติคุณผ�่นบัพติศม�เพื่อก�รปลดบ�ป เร�ยังต้องรู้ข้อเท็จ 

จริงที่ว�่กฎเรียกร้องให้เร�แสวงห�อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้� ก่อน เวล� พร 

สวรรค์ และคว�มส�ม�รถของเร�ถือว่�มีคว�มสำ�คัญน้อยกว่�อ�ณ�จักรของพระ 

เหมือนเศรษฐีหนุ่มที่สนทน�กับพระผู้ช่วยให้รอด (ดู มัทธิว 19:16–22)  
บ�งคนในทุกวันนี้ถูกล่อลวงให้หันเหจ�กคนขัดสนเช่นกัน
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ผู้เป็นเจ้� [ดู มัทธิว 6:33; 3 นีไฟ 13:33] ห�กไม่เป็นเช่นนั้น หลังจ�กชีวิตนี้ เมื่อ 

โลกนี้กล�ยเป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ�้และพระบุตรของพระองค์ เร�จะค�ด 

หวังได้อย่�งไรว่�เร�จะได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก ได้อยู่และปกครองกับพระองค์

ใครจะกล่�วว่�คนร่ำ�รวย หรือคนท่ีครอบครองพรสวรรค์ม�กม�ย มีคว�มหวัง 

หรือโอก�สได้รับพรเหล�่นี้ม�กกว�่คนจน หรือคนที่มีพรสวรรค์เพียงอย่�งเดียว  

ต�มที่ข้�พเจ�้เข�้ใจ คนที่ทำ�ง�นในร้�น ไม่ว่�จะเป็นช่�งตัดเสื้อ ช�่งไม้ ช�่งทำ� 

รองเท้� หรือในแผนกอุตส�หกรรมใดก็ต�ม และคนที่ดำ�เนินชีวิตต�มกฎแห่ง 

พระกิตติคุณ ซื่อสัตย์ในก�รเรียกของเข� คนๆ นั้นย่อมมีสิทธิ์ได้รับพรเหล่�นี้ 

และพรทั้งหมดของพันธสัญญ�ใหม่และเป็นนิจเช่นคนอื่นๆ เข�จะครอบครอง

บัลลังก์ มณฑล และอำ�น�จผ่�นคว�มซื่อสัตย์ของเข� ลูกๆ ของเข�จะม�กม�ย

เหมือนดวงด�วในท้องนภ�หรือเหมือนเม็ดทร�ยบนฝั่งทะเล ข้�พเจ้�ถ�มว่�ใคร

มีโอก�สยิ่งใหญ่กว�่นี้12 [ดู ข้อเสนอแนะ 3 และ 4 ด�้นล่�ง]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล่�นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน้� v–vii

1. พิจ�รณ�เรื่องร�วในหน้� 249–250 คว�มฝักใฝ่ท�งโลกทำ�ให้ผู้คนหลงลืม

ศ�สน�ของตนอย่�งไร เร�จะดูแลคว�มจำ�เป็นท�งโลกโดยไม่พ่�ยแพ้คว�ม

ฝักใฝ่ท�งโลกได้อย�่งไร

2. ไตร่ตรองหัวข้อที่เริ่มต้นในหน�้ 250 คว�มรักที่เร�มีต่อพระผู้เป็นเจ้�ช่วย

ให้เร�ไม่พ�่ยแพ้คว�มฝักใฝ่ท�งโลกได้อย่�งไร

3. ประธ�นสโนว์สอนว่�เร�ทำ�พันธสัญญ�ว่�จะ “ใช้เวล� พรสวรรค์ และ

คว�มส�ม�รถของเร�เสริมสร้�งอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�บนแผ่นดิน

โลก” (หน�้ 252) นึกถึงสิ่งที่ท�่นทำ�ได้เพื่อรักษ�พันธสัญญ�นี้ 

4. ทบทวนหัวข้อสุดท้�ยในบท คว�มจริงต่อไปนี้ส�ม�รถช่วยเร�รักษ�พันธ 

สัญญ�ของเร�ในด้�นใดบ้�ง “โลกนี้สั้นนักเมื่อเทียบกับนิรันดร” ไม่มีใคร

ส�ม�รถ “เรียกเอ�สิ่งต�่งๆ ของโลกนี้ม�เป็นของตนเองได้จริงๆ”
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ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 6:19–24; ยอห์น 17:15; 1  ยอห์น 2:15–17;  

เจคอบ 2:13–19; มอรมอน 8:35–39; คพ. 38:39; 63:47–48; 104:13–18

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: ก�รสนทน�ในกลุ่มเล็ก “ให้โอก�สคนจำ�นวนม�ก 

ได้มีส่วนร่วมในบทเรียน บุคคลที่ไม่ค่อยกล้�มีส่วนร่วมอ�จแบ่งปันแนวคิดใน 

กลุ่มเล็กซึ่งเข�ไม่ต้องแสดงออกต่อหน�้กลุ่มใหญ่” (ไม่มีก�รเรียกใดยิ่งใหญ่กว่�

ก�รสอน หน้� 161)
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บ ท ที่  2 2

ทำาดีต่อผู้อื่น

“ปลูกฝังวิญญ�ณของจิตกุศล พร้อมทำ� 

เพื่อผู้อื่นม�กกว่�ที่ท่�นจะค�ดหวังจ�ก 

พวกเข�ถ�้สภ�วก�รณ์กลับกัน”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ลอเรนโซ สโนว์กับครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงของก�รอพยพคร้ังแรกของวิสุทธิชน 

จ�กเมืองนอวู รัฐอิลลินอยส์ พวกท�่นพร้อมครอบครัวอื่นอีกกลุ่มหนึ่งบ่�ยหน้� 

ไปท�งตะวันตกของรัฐไอโอว�เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ ค.ศ. 1846 สภ�พอ�ก�ศทำ�ให้

ก�รเดินท�งย�กลำ�บ�ก—วันแล้ววันเล่�ที่พวกท่�นฝ่�ส�ยฝน หิมะ และโคลนตม

เมื่อครอบครัวสโนว์เดินท�งได้หนึ่งวัน สม�ชิกคนหนึ่งในคณะขอคว�มช่วย 

เหลือจ�กพวกท่�น ลอเรนโซ สโนว์เขียนในบันทึกส่วนตัวว�่ ช�ยคนหนึ่ง “ขอ 

ร้องข้�พเจ้�ให้เข�ว�งหีบใส่ของขน�ดใหญ่ไว้ในเกวียนข้�พเจ้� เข�บอกว่�เข�ไม่ 

ส�ม�รถแบกมันไปทุกที่ได้” เกวียน “แน่นม�กเต็มไปด้วยข้�วของเท่�ที่เร�จะขน 

ไปด้วยได้” ลอเรนโซจำ�ได้ แต่ “ข�้พเจ้�ยังบอกเข�ให้ว�งหีบไว้ในเกวียนและม�

กับเร�”

คืนต่อม�ครอบครัวประสบส่ิงท่ีลอเรนโซเรียกว่� “เร่ืองไม่น่�อภิรมย์เลย” แกน 

ล้อของเกวียนหัก ท�่นเล่�ว่� “ตอนนั้นฝนตกหนักและค่อนข้�งหน�ว เร�ก�ง 

เต็นท์ทันที [และ] ก่อไฟจ�กไม้ฮิกคอรี . . .  น้ำ�และโคลนลึกม�ก เร�ไปที่เกวียน 

ไม่ได้เว้นแต่จะลุยน้ำ� . . . เวล�นี้เร�อยู่ห่�งจ�กค่�ยพักแรมประม�ณสิบห้�ไมล ์

และห่�งจ�กบ้�นหลังแรกเก�้ถึงสิบไมล์ พวกเร�ไม่มีใครเป็นช่�ง โอก�สจะซ่อม

เกวียนจึงริบหรี่เต็มที”

ก�รบรรเท�ทุกข์อย่�งไม่ค�ดฝันม�จ�กช�ยท่ีพวกเข�ช่วยไว้เม่ือวันก่อน “ข้�พ- 

เจ้�กำ�ลังเศร�้ใจกับคว�มโชคร�้ยของตน” ลอเรนโซกล่�ว “ตอนเข�ม�ห�ข้�พเจ้�
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ขณะเดินท�งข�้มรัฐไอโอว� ครอบครัวสโนว์ได้รับคว�มช่วยเหลือ 
จ�กคนที่พวกท่�นช่วยเมื่อวันก่อน

บทที ่ 22



259

และบอกว�่เข�มีอ�ชีพทำ�เกวียน และซ่อมเกวียนให้ข้�พเจ้�ได้สบ�ยม�ก . . .  ทัน 

ทีที่อ�ก�ศเป็นใจ บร�เดอร์วิลสัน (ซึ่งเป็นชื่อของบุคคลที่เอ่ยถึงก่อนหน้�นี้) ก็

ลงมือทำ�และทำ�ไม้แกนล้อได้ดีกว่�อันที่หักม�ก เกวียนของเร�ซ่อมเสร็จ เร�ออก

จ�กที่นั่นหลังจ�กหยุดพักม�หล�ยวันเพร�ะติดฝนและโคลน”

สำ�หรับลอเรนโซ สโนว์แล้ว ประสบก�รณ์นี้สนับสนุนบทเรียนอันมีค่�เกี่ยว

กับก�รรับใช้และก�รผูกมิตร ท�่นเขียนในบันทึกส่วนตัวว่� “ก�รให้คว�มช่วย

เหลืออย�่งหนึ่งมักนำ�ไปสู่ก�รได้คว�มช่วยเหลืออีกอย่�งหนึ่งเสมอ”1 [ดู ข้อเสนอ

แนะ 1 ในหน้� 264]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เราเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์องค์เดียวกัน  

พระองค์ทรงส่งเรามาในโลกนี้เพื่อทำาดีต่อกัน

เร�ม�จ�กพระบิด�องค์เดียวกันในโลกซีเลสเชียล . . .  ถ้�เร�รู้จักกันอย่�งที่เร� 

ควรรู้ . . .  คว�มเห็นใจของเร�จะน่�ตื่นเต้นกว่�ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทุกคนม ี

คว�มปร�รถน�จะศึกษ�ในคว�มคิดพวกเข�ว่�จะทำ�ดีต่อพี่น้องอย่�งไร พวกเข� 

จะบรรเท�คว�มเสียใจของพี่น้อง และสร�้งเสริมคนเหล่�นั้นในคว�มจริงอย่�งไร  

[พวกเข�จะ] เอ�คว�มมืดออกจ�กคว�มคิดคนเหล่�นั้นได้อย่�งไร ถ้�เร�เข้�ใจกัน 

และคว�มสัมพันธ์อันแท้จริงซึ่งเร�มีต่อกัน เร�จะรู้สึกต�่งจ�กที่เร�รู้สึก แต่คว�ม 

รู้นี้จะได้ม�ก็ต่อเมื่อเร�ได้พระวิญญ�ณแห่งชีวิต และเมื่อเร�ปร�รถน�จะสร�้ง

เสริมกันและกันในคว�มชอบธรรม2

เร�ถูกส่งม�ในโลกเพื่อทำ�ดีต่อผู้อื่น ในก�รทำ�ดีต่อผู้อื่นเร�ทำ�ดีต่อตนเอง เร� 

ควรจำ�ใส่ใจไว้เสมอว่�ส�มีเกี่ยวข้องกับภรรย� ภรรย�เกี่ยวข้องกับส�มี บุตรธิด� 

เกี่ยวข้องกับบิด�ม�รด� และบิด�ม�รด�เกี่ยวข้องกับบุตรธิด� มีโอก�สให้ทำ�ดีต่อ

กันเสมอ3

ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้�ในพระน�มของพระเยซู ขอให้ท่�นและ 

ข้�พเจ้�พย�ย�มให้มีคว�มซื่อสัตย์ม�กขึ้นวันละนิด ขอให้เร�พย�ย�มเป็นคนด ี

วันนี้ม�กกว่�เมื่อว�นอีกนิด ขอให้เร�พย�ย�มมีคว�มรักคว�มเอื้ออ�ทรต่อเพื่อน 

บ้�นของเร�ม�กขึ้นอีกเล็กน้อย เฉกเช่นที่บอกเร�ว่�กฎและศ�สด�พย�กรณ์ขึ้น 
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อยู่กับเรื่องนี้ “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ�้ของเจ้�ด้วยสุดใจสุดจิตของเจ�้ และ 

ด้วยสิ้นสุดคว�มคิดของเจ�้ และจงรักเพื่อนบ�้นเหมือนรักตนเอง” [ดู มัทธิว 

22:37–40] “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่�งที่เร�ปร�รถน�ให้เข�ปฏิบัติต่อเร�” นี่เป็นไป 

ต�มกฎและศ�สด�พย�กรณ์ [ดู มัทธิว 7:12] นี่คือหลักธรรมที่เร�ควรเรียนรู้และ 

ต้องเรียนรู้ . . .  เร�ควรเป็นเพื่อนทุกแห่งหนและกับทุกคน ไม่มีวิสุทธิชนยุคสุด 

ท้�ยคนใดเกลียดช�วโลก แต่เร�เป็นเพื่อนกับช�วโลก เร�จำ�ต้องเป็นเช่นนั้นตร�บ 

ใดที่เกี่ยวข้องกับพวกเข� เร�ต้องเรียนรู้ที่จะเผื่อแผ่จิตกุศลของเร�และทำ�ง�น 

เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ นี่คือพันธกิจของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย—ไม่จำ�กัด

เฉพ�ะตัวเร�เท่�นั้น แต่กระจ�ยไปทั่ว ดังที่จำ�เป็นต้องเผื่อแผ่ไปถึงมวลมนุษย์4

จงซื่อตรง เที่ยงธรรม เปี่ยมด้วยเมตต�โดยฝึกเจตคติของจิตใจอันสูงส่งและ 

คว�มเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้�ในเจตน�และคว�มตั้งใจแน่วแน่ทั้งหมดของท่�น 

—ในก�รกระทำ�และก�รติดต่อทั้งหมดของท�่น จงปลูกฝังเจตคติของจิตกุศล จง 

พร้อมทำ�เพื่อผู้อื่นม�กกว่�ที่ท่�นจะค�ดหวังจ�กพวกเข�ถ้�สภ�วก�รณ์กลับกัน 

จงใฝ่ฝันอย�กเป็นใหญ่ ไม่ใช่ต�มก�รประม�ณก�รในคว�มคิดของช�วโลก แต่

ในส�ยพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้� และก�รเป็นใหญ่ในท่ีน้ีหม�ยถึง “รักพระองค์

ผู้เป็นพระเจ้�ของเจ้�ด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้� และด้วยสิ้นสุดคว�มคิดของเจ้� 

และรักเพื่อนบ�้นเหมือนรักตนเอง” ท�่นต้องรักมนุษยช�ติเพร�ะพวกเข�เป็นพี่ 

น้องของท่�น ลูกของพระผู้เป็นเจ้� จงสวดอ้อนวอนอย่�งขยันหมั่นเพียรเพื่อ 

ให้มีเจตคตินี้ของคว�มใจบุญ ก�รแผ่ขย�ยคว�มคิดและคว�มรู้สึกนี้ เพื่อให้ม ี

พลังคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นอย่�งจริงจังเพื่อประโยชน์แห่งอ�ณ�จักรของ

พระเมสสิย�ห์5 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน�้ 264]

ความสุขของเราเพิ่มพูนเมื่อเรา 

ช่วยให้ผู้อื่นพบความสุข

เร�ควรมีคว�มปร�รถน�แรงกล�้ตรงหน้�เร�ที่อย�กจะทำ�ดีต่อผู้อื่น อย่�ห่วง 

ตัวเองม�กนัก ไมตรีจิตม�ถึงเร�แน่นอนถ้�เร�นึกถึงคนนอกตัวในระดับหนึ่ง  

พย�ย�มทำ�ให้ผู้อ่ืนมีคว�มสุขม�กข้ึนและดึงพวกเข�เข้�ใกล้พระเจ้�ม�กข้ึนอีกนิด 

. . .  เมื่อท่�นพบตนเองหม่นหมองเล็กน้อย จงมองรอบตัวและห�คนที่อยู่ใน 

สภ�พเลวร้�ยกว่�ตัวท่�น ไปห�เข�และดูว่�เข�เดือดร้อนเรื่องใด จ�กนั้นพย�ย�ม 
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เอ�คว�มเดือดร้อนนั้นออกไปด้วยปัญญ�ที่พระจ้�ทรงมอบให้ท่�น สิ่งแรกที่ท�่น

รู้คือคว�มหม่นหมองของท�่นห�ยไป ท�่นรู้สึกถึงแสงสว�่ง พระวิญญ�ณของ

พระเจ้�สถิตกับท�่น และทุกอย�่งดูสว�่งไสว6 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน้� 264]

เมื่อเรามุ่งหมายประโยชน์ของผู้อื่นก่อน  

เราย่อมปรับปรุงตนเองเร็วขึ้น

เร่ืองดีท่ีสุดเร่ืองหน่ึงท่ีเย�วชนช�ยหรือเย�วชนหญิงจะมีอยู่ในใจขณะพย�ย�ม 

เป็นคนยิ่งใหญ่คือให้คนอื่นยิ่งใหญ่เช่นกัน ไม่รังเกียจที่จะใช้เวล�สักเล็กน้อยเพื่อ

ปรับปรุงผู้อื่น วิธีปรับปรุงตนเองที่ดีที่สุดคือฝึกให้ตัวเร�ทำ�ดีต่อผู้อื่น จงจำ�เรื่อง

นี้ไว้เสมอ7

ในก�รศึกษ�ส�ข�วิช�ใดก็ต�มคนๆ หนึ่งต้องศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง หลังจ�ก 

ผ่�นหลักสูตรหนึ่งแล้วเข�ต้องศึกษ�ซ้ำ� ศึกษ�อยู่เนืองๆ เพื่อให้ตนเชี่ยวช�ญ เข� 

จะไม่มีวันเชี่ยวช�ญได้เลยจนกว่�เข�จะถ่�ยทอดข้อมูลของเข�ขณะขวนขว�ยให้ 

ได้รับเพิ่มขึ้น จงให้เข�ไปทำ�ง�นและรวบรวมเพื่อนฝูง พย�ย�มให้คว�มรู้เดียวกัน

กับที่เข�ได้รับแก่คนเหล�่นั้น จ�กนั้นเข�จะเริ่มพบว่�ตนเองรอบรู้เรื่องเหล่�นั้น

ซึ่งเข�จะไม่มีวันรู้เลยห�กไม่ดำ�เนินต�มวิถีของก�รสอนและก�รแบ่งปันคว�มรู้

ที่เข�ครอบครองให้แก่ผู้อื่น ใครก็ต�มที่เคยเป็นครูสอนหนังสือจะเข้�ใจข�้พเจ้�ดี

เกี่ยวกับประเด็นนี้ . . .

ให้คนๆ หนึ่งจำ�ไว้ว่�มีอีกหล�ยคนอยู่ในคว�มมืดและไม่ก้�วหน้�ในคว�มรู้  

ปัญญ� และคว�มรู้แจ้งเลย ให้เข�แบ่งคว�มรู้ คว�มรู้แจ้ง และพลังคว�มส�ม�รถ 

นั้นแก่มิตรสห�ยและพี่น้องของเข�เนื่องด้วยเข�ก้�วหน้�ไปไกลกว่�คนเหล่�นั้น  

โดยทำ�เช่นนี้ไม่น�นเข�จะพบว่�คว�มคิดของเข�ขย�ย แสงสว่�งและคว�มรู้นั้น 

ซึ่งเข�ได้ม�จะเพิ่มพูนและทวีขึ้นอย่�งรวดเร็ว . . .

ห�กท่�นอย�กได้มิตรภ�พและคว�มเอ้ืออ�ทรจ�กมิตรสห�ยจงออกไปปลอบ- 

โยนพวกเข�ด้วยแสงสว�่งนั้นซึ่งท่�นได้รับแล้ว โดยระลึกถึงพรเหล่�นั้นที่ม�จ�ก

พระผู้เป็นเจ้� และโดยทำ�เช่นนี้ท่�นกำ�ลังทำ�สิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรทำ� . . .

บัดน้ี เพ่ือให้ตัวเข�ได้พรสูงสุดและประเสริฐสุด เพ่ือให้ได้คว�มเห็นชอบของ 

พระผู้ทรงฤทธ�นุภ�พ และเพ่ือปรับปรุงอยู่เสมอในเร่ืองเก่ียวกับคว�มชอบธรรม 

เข�ต้องทำ�ทุกอย�่งที่เอื้อประโยชน์สูงสุด ให้เข�ไปทำ�ง�นและเต็มใจเสียสละเพื่อ 
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ประโยชน์ของมิตรสห�ย ถ�้เข�ต้องก�รสร�้งเสริมตนเอง หลักธรรมดีที่สุดที่เข� 

ทำ�ได้คือสร้�งเสริมมิตรสห�ยของตน . . .

. . .  จงให้คว�มนึกคิดของท่�นขย�ยเพ่ือเข้�ใจและดูแลประโยชน์ของมิตรสห�ย 

ที่อยู่รอบตัวท่�น ห�กอยู่ในอำ�น�จของท่�นที่จะทำ�ประโยชน์เพื่อมิตรสห�ยจงทำ�  

ในก�รทำ�เช่นนั้นท่�นจะพบว่�สิ่งเหล่�นั้นที่ท่�นต้องก�รจะม�อยู่ในมือท่�นเร็ว 

กว่�ถ้�ท่�นทำ�ง�นทั้งหมดเพื่อให้ตนเองได้ม�โดยไม่คำ�นึงถึงประโยชน์ของมิตร

สห�ย ข้�พเจ้�ทร�บว่�นี่เป็นหลักธรรมที่ดีและสำ�คัญ8 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ในหน้� 

264]

“จงให้คว�มนึกคิดของท่�นขย�ยเพื่อเข้�ใจและดูแลประโยชน ์
ของมิตรสห�ยที่อยู่รอบข้�งท�่น”

บทที ่ 22
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เมื่อเราเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น  

เรามีสวรรค์อยู่ในตัว

เร�เพียงแต่ต้องรู้สึก . . . ว่�มีคนอ่ืนนอกเหนือจ�กตัวเร�  เร�ต้องมองเข้�ไปในใจ 

และคว�มรู้สึกของผู้อ่ืน และเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้�ม�กกว่�ท่ีเร�เป็นอยู่ขณะน้ี

. . .  มีก�รเสียสละตนเองที่ต้องทำ�เพื่อประโยชน์ของคนที่เร�คบค้�สม�คม เร� 

เห็นสิ่งนี้ในพระผู้ช่วยให้รอด และในบร�เดอร์โจเซฟ เร�เห็นสิ่งนี้ในตัวประธ�น 

ของเร� [บริคัม ยังก์] พระเยซู บร�เดอร์โจเซฟ และบร�เดอร์บริคัมเต็มใจเสีย 

สละทุกอย�่งที่ครอบครองเพื่อประโยชน์ของผู้คนเสมอ นั่นคือสิ่งที่ให้บร�เดอร์ 

บริคัมมีพลังกับพระผู้เป็นเจ้�และพลังกับผู้คน นั่นคือก�รเสียสละตนเองโดยที ่

รู้สึกว่�ท่�นแสดงให้เห็นตลอดเวล� กับคนอื่นก็เช่นกัน ต�มสัดส่วนที่พวกเข�

เต็มใจเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน พวกเข�จะมีพระผู้เป็นเจ้�อยู่ในตัวเข� พรของโลกนิรันดร์ 

อยู่กับพวกเข� และพวกเข�คือคนที่จะได้ไม่เพียงสิทธิ์ของโลกนี้เท่�นั้นแต่จะได้

พรของนิรันดรด้วย ท่�น . . .  เสียสละต�มสัดส่วนใด ท�่นย่อมก้�วหน้�ในเรื่อง

ของพระผู้เป็นเจ้�ต�มสัดส่วนนั้น บัดนี้ ถ้�ท่�นอย�กมีสวรรค์อยู่ในตนเองและ

เข้�ในสวรรค์ท�่นต้องเดินต�มวิถีที่เหล�่เทพผู้อยู่ในสวรรค์เดิน ถ้�ท่�นอย�กรู้ว่�

ท่�นต้องเพิ่มพูนอย�่งไร ข�้พเจ้�จะบอกท่�นว่� ท่�นต้องมีคว�มเป็นเหมือนพระ

ผู้เป็นเจ้�อยู่ในตัวท่�น

. . .  แต่ละบุคคลส�ม�รถมีคว�มสุขกับสวรรค์รอบตัวเข�ได้ทุกที่ เร�ต้องออก 

ไปทำ�สิ่งนี้ เร�ต้องออกไปสร�้งสวรรค์บนโลกนี้ แม้มีคว�มชั่วร้�ยอยู่รอบตัวเร� 

มีม�รอยู่รอบตัวเร� แม้คว�มชั่วดำ�รงอยู่ เร�ยังต้องออกไปสร�้งสวรรค์บนโลกนี้

คนๆ หนึ่งไม่ส�ม�รถมีคว�มสุขกับสวรรค์ได้เลยจนกว่�เข�เรียนรู้ว่�จะได ้

สวรรค์ม�ได้อย�่งไร และปฏิบัติต�มหลักธรรมของสวรรค์ บัดนี้ท�่นลองนึกถึง 

คนบ�งคน นึกย้อนกลับไปในสภ�วก�รณ์รอบตัวพวกเข�เมื่อ 20 ปีก่อน . . .  เมื่อ

พวกเข�มีปีติ สันติ และคว�มสุขระดับหนึ่งในเวล�นั้นแม้สิ่งต่�งๆ ไม่สะดวก 

สบ�ยเลย เวล�นี้พวกเข�อ�จมีสภ�วก�รณ์สะดวกสบ�ย มีปัจจัยท�งโลกไว้ดูแล

คว�มต้องก�รและคว�มจำ�เป็นท�งโลกของพวกเข� แต่ถ�้พวกเข�ไม่มีเพื่อนที่ไว้ 

ใจได้ คว�มรู้สึกดีๆ ของพี่น้อง พวกเข�ย่อมไม่มีคว�มสุข และทุกข์ยิ่งกว่�เมื่อ 20 

ปีก่อนเสียอีก

บทที ่ 22
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. . .  ขอพระเจ�้ทรงอวยพรท�่นพี่น้องช�ยหญิงทั้งหล�ย ขอให้ท�่นนึกถึงเรื่อง 

เหล่�นี้และขอให้เร�รักกัน ดำ�เนินชีวิตจนทำ�ให้ตัวเร�สูงส่งเท่�กับที่พระเจ้�จะ

ประท�นปัญญ�คว�มส�ม�รถให้เร� และมีคว�มเชื่อมั่นในกัน9 [ดูข้อเสนอแนะ 5 

ในหน้� 264]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ทบทวนเรื่องร�วในหน้� 257 และ  259 ท�่นเคยเห็น “ก�รให้คว�มช่วย

เหลืออย่�งหน่ึงมักนำ�ไปสู่ก�รได้คว�มช่วยเหลืออีกอย่�งหน่ึงเสมอ” เม่ือใด

2. ประธ�นสโนว์เตือนเร�ว่�เร�ทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้� (หน้� 259–

260) คว�มรู้นี้ควรส่งผลต่อก�รปฏิบัติต่อกันอย�่งไร สม�คมสงเคร�ะห์ให้

โอก�สอะไรกับผู้หญิงที่จะทำ�คว�มดีให้ผู้อื่น โควรัมฐ�นะปุโรหิตให้โอก�ส

อะไรกับผู้ช�ยที่จะทำ�คว�มดีต่อผู้อื่น

3. ไตร่ตรองย่อหน�้สุดท�้ยในหน้� 260 เหตุใดคว�มสุขของเร�จึงเพิ่มขึ้นเมื่อ

เร�ช่วยให้ผู้อื่นพบคว�มสุข บิด�ม�รด�จะช่วยให้บุตรธิด�เรียนรู้คว�มจริง

นี้ได้อย�่งไร

4. ท่�นคิดว่�เหตุใดเร�จึงมีปัญญ�เพิ่มขึ้นเมื่อเร�แบ่งปันคว�มรู้กับผู้อื่น (ดู

ตัวอย�่งในหน้� 261–262) ท่�นเคยมีประสบก�รณ์ใดบ้�งที่แสดงให้ท�่น

เห็นคว�มจริงของหลักธรรมนี้

5. ศึกษ�หัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 262 ท่�นคิดว่�เหตุใดก�รรับใช้ที่เรียบง�่ยจึง 

มีพลังนำ�เร�ให้ใกล้สวรรค์ม�กขึ้น ขณะไตร่ตรองข�่วส�รในบทนี้ ให้นึก 

วิธีที่ท่�นจะทำ�ให้บ้�นเป็นเหมือนสวรรค์ม�กขึ้น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 25:31–45; ลูก� 6:36–38; โมไซย�ห์ 2:17;  

4:14–27; คพ. 81:5; 82:3

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “เป็นก�รดีกว่�ที่จะยกแนวคิดดีๆ บ�งอย่�งม� 

ทำ�ให้เกิดก�รสนทน�และก�รเรียนรู้ที่ดีม�กกว่�จะตะลุยสอนทุกคำ�ในคู่มือ . . . 

บทที ่ 22
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บรรย�ก�ศที่ไม่เร่งรีบนั้นจำ�เป็นอย่�งยิ่งถ้�คุณต้องก�รให้มีพระวิญญ�ณของ

พระเจ้�สถิตในชั้นเรียนของคุณ” (เจฟฟรีย์  อ�ร์. ฮอลแลนด์ “ก�รสอนและก�ร

เรียนรู้ในศ�สนจักร” เลียโฮน� มิ.ย. 2007 หน้� 59)
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ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธเป็น “คนของพระผู้เป็นเจ�้  
เต็มไปด้วยวิญญ�ณแห่งก�รเรียกของท�่น”
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บ ท ที่  2 3

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“ข�้พเจ้�รู้ว่�โจเซฟ สมิธเป็นคนซื่อสัตย์ บุรุษแห่งคว�มจริง  

ทรงเกียรติและคว�มภักดี เต็มใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย�่ง 

ที่ท่�นครอบครอง แม้กระทั่งชีวิต เพื่อเป็นประจักษ์พย�น 

ต่อฟ�้สวรรค์และโลกว่�ท่�นได้แสดงประจักษ์พย�น 

ถึงคว�มจริงต่อครอบครัวมนุษย์”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

“อ�จจะมีน้อยคนท่ีมีชีวิตอยู่เวล�น้ีรู้จักคุ้นเคยกับโจเซฟ สมิธศ�สด�พย�กรณ์ 

ดีเท�่ข้�พเจ้�” ประธ�นลอเรนโซ สโนว์กล่�วในปี ค.ศ. 1900 “ข�้พเจ้�อยู่กับท่�น 

บ่อยคร้ัง ข้�พเจ้�ไปเย่ียมท่�นในครอบครัวท่�น น่ังท่ีโต๊ะของท่�น ร่วมง�นกับท่�น 

ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ต่�งๆ และได้สนทน�กับท�่นเป็นส่วนตัวเพื่อขอคำ�แนะนำ�”1

นอกจ�กก�รปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนตัวเหล่�นี้แล้ว ลอเรนโซ สโนว์ยังเห็นโจเซฟ 

สมิธในท่ีส�ธ�รณะด้วย—ในก�รปฏิบัติศ�สนกิจของท่�นฉันเพ่ือนของวิสุทธิชน 

และศ�สด�พย�กรณ์แห่งก�รพื้นฟู ท�่นเล่�เรื่องก�รประชุมหนึ่งท่ีโจเซฟ สมิธ 

เข้�ร่วมในพระวิห�รนอวูที่สร้�งไปบ�งส่วน ท�่นศ�สด�พย�กรณ์เดินม�ที่ยกพื้น  

ต�มด้วยศ�สน�จ�รย์ของศ�สน�หนึ่ง ศ�สน�จ�รย์คนนั้น “เคร่งขรึมม�ก เมื่อมี

คนพูดบ�งอย�่งที่สร�้งคว�มครื้นเครงหรือเสียงหัวเร�ะในหมู่คน [เข�] จะนิ่ง

ม�ก ไม่เปลี่ยนสีหน�้แม้แต่น้อย” ในท�งตรงกันข�้ม โจเซฟ สมิธ “รู้สึกดีม�ก

เช้�วันนั้น” ท�่นแสดงคว�มเห็นก่อนก�รประชุมเริ่มที่ “เรียกเสียงหัวเร�ะพอ

สมควรในหมู่คนที่นั่น” “หลังเปิดก�รประชุม” ลอเรนโซเล่� “ประธ�นสมิธลุก

ขึ้น ข้�พเจ้�ไม่เคยได้ยินท่�นพูดด้วยพลังม�กเท่�ครั้งนี้ ผู้คนเบิกบ�น ท่�นเปี่ยม

ด้วยพระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ�้ พูดด้วยพลังและโวห�รจับใจ”2

ถึงแม้ประธ�นสโนว์จะประทับใจกับประสบก�รณ์ที่เคยมีกับโจเซฟ สมิธ แต่ 

ประจักษ์พย�นของท่�นถึงพันธกิจของท่�นศ�สด�พย�กรณ์ไม่ข้ึนกับประสบก�รณ์ 

เหล่�นั้น ท่�นประก�ศซ้ำ�หล�ยครั้งว�่ท่�นได้รับประจักษ์พย�นจ�กพระวิญญ�ณ
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บริสุทธิ์ ท่�นกล่�วว่� “ไม่ว�่ข้�พเจ้� หรือใครก็ต�มที่รู้จัก [โจเซฟ สมิธ] ไม่มี

เหตุผลให้สงสัยแม้ขณะเดียวว่�ท่�นไม่ใช่บุรุษแห่งคว�มจริงและเกียรติ แต่เมื่อ

ข้�พเจ้�ออกไปสั่งสอนหลักธรรมของพระกิตติคุณข้�พเจ้�ไม่ได้อ�ศัยข้อมูลที่ได้

รับผ่�นท่�นหรือคนอื่นๆ เลย แต่ข�้พเจ�้เชื่อต�มถ้อยคำ�ของท่�นท่ีม�ถึงข้�พเจ้� 

ว่�เป็นถ้อยคำ�แห่งคว�มจริง ม�จ�กช�ยที่ได้รับก�รดลใจจ�กพระผู้เป็นเจ้� . . .  

พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ�้ พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ซึ่งคนทั้งปวงอ�จได้รับและ

ชื่นชม . . .  ยืนยันคว�มจริงของสิ่งที่ท�่นบอกข้�พเจ้� และนั่นกล�ยเป็นคว�มรู้

แก่ข�้พเจ้�ในลักษณะซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดให้ได้หรือเอ�ไปจ�กข้�พเจ้�ได้”3 [ดูข้อ

เสนอแนะ 1 ในหน�้ 274]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

เมื่อโจเซฟ สมิธได้รับการเรียกจากเบื้องบน  

ท่านเป็นชายหนุ่มที่บริสุทธิ์ จริงใจ ซื่อสัตย์

โจเซฟสมิธผู้ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงเลือกให้สถ�ปน�ง�นนี้ เป็นคนย�กจนและ 

ด้อยก�รศึกษ� เป็นสม�ชิกของศ�สน�คริสต์นิก�ยหนึ่งที่ไม่แพร่หล�ย ท่�นเป็น 

เพียงเด็กหนุ่ม ซื่อสัตย์ เต็มไปด้วยคว�มสุจริต ไม่ประส�ต่อกลเม็ด อุบ�ย และ 

เล่ห์เหล่ียมที่เหล่�นักก�รเมืองและพวกคนหน้�ซื่อใจคดท�งศ�สน�ใช้ให้บรรลุ

เป้�หม�ยของตน เช่นเดียวกับโมเสสสมัยโบร�ณ ท่�นรู้สึกไร้คว�มส�ม�รถ 

และไม่มีคุณสมบัติคู่ควรกับง�น ที่จะออกม�ยืนในฐ�นะนักปฏิรูปศ�สน� ใน 

ตำ�แหน่งไม่เป็นที่นิยมชมชอบเลย—ต้องต่อสู้กับคว�มคิดเห็นและข้อบัญญัติที่ 

อยู่ม�หล�ยยุคหล�ยสมัย โดยได้ก�รยอมรับและก�รสนับสนุนจ�กมนุษย์ผู้รู้ซึ้ง 

ที่สุดในทฤษฎีท�งศ�สน� แต่พระผู้เป็นเจ�้ทรงเรียกท่�นให้ปลดปล่อยคนย�กจน 

และคนใจซื่อสัตย์ของประช�ช�ติทั้งปวงออกจ�กคว�มเป็นท�สท�งโลกและท�ง 

วิญญ�ณของพวกเข� พระผู้เป็นเจ้�ทรงสัญญ�กับท่�นว่�ใครก็ต�มท่ีรับและเช่ือฟัง 

ข่�วส�รของท�่น—รับบัพติศม�เพื่อก�รปลดบ�ป ด้วยคว�มมุ่งหม�ยที่ซื่อสัตย์

—จะได้รับก�รแสดงให้ประจักษ์จ�กเบื้องบน จะได้รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ พร 

พระกิตติคุณเดียวกับที่สัญญ�ไว้และได้รับผ่�นพระกิตติคุณ เมื่ออัครส�วกสมัย

โบร�ณสั่งสอน ข�่วส�รนี้ สัญญ�นี้จะมีผลไม่ว่�เหล่�เอ็ลเดอร์ ผู้ส่งส�รที่ได้รับ 

มอบอำ�น�จจ�กพระผู้เป็นเจ้�จะนำ�ไปท่ีใดและให้ใคร โจเซฟ สมิธ เด็กหนุ่มผู้ด้อย

ก�รศึกษ� อ่อนต่อโลก ตรงไปตรงม� เรียบง�่ย และซื่อสัตย์ กล่�วไว้เช่นนั้น4
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ครั้งแรกที่ข�้พเจ้�เห็นศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธคือเมื่อข�้พเจ้�อ�ยุประม�ณ

สิบแปดปี ประม�ณปี ค.ศ. 1832 ในฤดูใบไม้ร่วงของปีนั้น มีข่�วลือว่�ท่�นศ�สด�

พย�กรณ์จะจัดประชุมในไฮรัม เทศมณฑลพอร์เทจ รัฐโอไฮโอ ห�่งจ�กบ้�นของ

บิด�ข้�พเจ้�ร�วสองไมล์ เพร�ะได้ยินเรื่องร�วม�กม�ยเกี่ยวกับท่�น ข้�พเจ้�จึง

เกิดคว�มอย�กรู้อย�กเห็นม�กและคิดว่�จะใช้โอก�สนี้ไปดูและฟังท่�น ด้วยเหตุ

น้ีข้�พเจ้�จึงไปไฮรัมกับสม�ชิกบ�งคนในครอบครัวของบิด�ข้�พเจ้� เม่ือเร�ไปถึง 

ที่นั่นผู้คนชุมนุมกันอยู่แล้วในศ�ล�พักร้อนเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีอยู่ประม�ณหนึ่ง 

ร้อยห้�สิบหรือสองร้อยคน ก�รประชุมเริ่มแล้วและโจเซฟกำ�ลังยืนอยู่ตรงประตู 

บ้�นของ [จอห์น] จอห์นสัน มองม�ท�งศ�ล�พักร้อนและปร�ศรัยกับผู้คน ข้�พเจ้� 

สำ�รวจรูปร่�งหน้�ต� ก�รแต่งก�ย และท่�ท�งของท่�นอย่�งพินิจพิเคร�ะห์ขณะ 

ฟังท่�นพูด คำ�กล่�วส่วนใหญ่ของท่�นจำ�กัดอยู่กับประสบก�รณ์ของท่�นเอง โดย 

เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รม�เยือนของเทพ โดยให้ประจักษ์พย�นแรงกล้�และเปี่ยมด้วย 

พลังเกี่ยวกับปร�กฏก�รณ์อันน่�อัศจรรย์เหล�่นี้ ตอนแรกดูเหมือนท่�นประหม่�  

[ลังเล] เล็กน้อยและพูดเสียงค่อนข�้งต่ำ� แต่เมื่อพูดต่อไปเรื่อยๆ ท่�นพูดหนัก 

แน่นและมีพลังม�ก ดูเหมือนจะส่งผลให้ผู้ฟังทั้งหมดรู้สึกว่�ท่�นซื่อสัตย์และ 

จริงใจ แน่นอนว่�คำ�พูดดังกล่�วมีอิทธิพลต่อข�้พเจ้�ในทำ�นองเดียวกันและยัง 

ประทับใจข้�พเจ้�อยู่ตร�บจนทุกวันนี้5

ขณะมองดูท�่น [ครั้งแรกนั้น] และฟัง ข�้พเจ้�นึกในใจว�่ช�ยท่ีกำ�ลังแสดง 

ประจักษ์พย�นยอดเยี่ยมเช่นท่�น และมีสีหน้�อย่�งท่�น ไม่น่�จะเป็นศ�สด� 

พย�กรณ์ปลอมได้เลย6 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน�้ 274]

ตลอดชีวิตท่าน โจเซฟ สมิธคงความซื่อสัตย์ 

และความมีศีลธรรมสูงของท่าน

โจเซฟ สมิธ ศ�สด�พย�กรณ์ที่ข้�พเจ้�สนิทสนมม�หล�ยปี เฉกเช่นข้�พเจ้� 

สนิทสนมกับพี่ช�ยข้�พเจ้� ข้�พเจ�้รู้ว่�ท่�นเป็นบุรุษแห่งคว�มสุจริต บุรุษผู้อุทิศ 

ตนเพื่อประโยชน์ของมนุษย์โลกและต�มข้อเรียกร้องของพระผู้เป็นเจ้�ตลอดวัน

เวล�ที่ท่�นได้รับอนุญ�ตให้มีชีวิตอยู่ ไม่มีมนุษย์คนใดครอบครองระดับคว�ม 

สุจริตและคว�มอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของมนุษยช�ติสูงกว่�ศ�สด�พย�กรณ์ 

โจเซฟ สมิธอีกแล้ว7

ข�้พเจ้�รู้ว�่โจเซฟ สมิธเป็นคนซื่อสัตย์ บุรุษแห่งคว�มจริง ทรงเกียรติและ 
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คว�มภักดี เต็มใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย�่งที่ท�่นครอบครอง แม้กระทั่งชีวิต เพื่อ 

เป็นประจักษ์พย�นต่อฟ้�สวรรค์และโลกว่�ท่�นได้แสดงประจักษ์พย�นถึงคว�ม

จริงต่อครอบครัวมนุษย์8

ข้�พเจ้�รู้ว่�ท่�นเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้� เต็มไปด้วยวิญญ�ณแห่งก�รเรียก 

ของท�่น—คนที่คว�มสุจริตของท�่นไม่มีใครโต้แย้งได้ ผู้ซื่อสัตย์ในคว�มพย�ย�ม 

ทั้งหมดของท�่น ไม่มีใครที่สนิทสนมกับท�่นเช่นข้�พเจ้�จะพบข้อบกพร่องใดๆ  

ในท่�น  ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับคว�มมีศีลธรรมของท่�น . . .  ข้�พเจ้�แสดงประจักษ์ 

พย�นถึงอุปนิสัยอันดีของบร�เดอร์โจเซฟ สมิธ คว�มซื่อสัตย์ของท่�น คว�ม 

ภักดีของท�่น คว�มเลื่อมใสศรัทธ�ของท�่น คว�มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของท่�น และ 

คว�มมีเมตต�ของท่�น ในฐ�นะมนุษย์คนหนึ่งและในฐ�นะผู้รับใช้ของพระผู ้

เป็นเจ�้9 [ดูข้อเสนอแนะ 2 ในหน้� 274]

โจเซฟ สมิธไม่มีความหน้าซื่อใจคด ด้วยเหตุนี้ท่านจึง 

สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการที่ไม่มีพิษภัยได้ 

เช่นเดียวกับสอนด้วยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า

ข้�พเจ้�เข้�ร่วม . . .  ก�รประชุมในพระวิห�รเป็นประจำ�และได้ยินท่�นศ�สด� 

พย�กรณ์กล่�วปร�ศรัยเรื่องสำ�คัญที่สุดหล�ยเรื่อง หล�ยครั้งท่�นเปี่ยมด้วยพระ 

วิญญ�ณบริสุทธิ์ โดยพูดดังด้วยเสียงของเทพ�ดิเทพและเปี่ยมด้วยเดช�นุภ�พ 

ของพระผู้เป็นเจ้� ทั้งตัวท�่นส่องสว�่งและใบหน้�ท่�นเปล่งประก�ย . . .

บ�งครั้งท่�นพูดเรื่องไม่สลักสำ�คัญ และหล�ยครั้งท่�นอธิบ�ยคว�มลี้ลับของ 

อ�ณ�จักร ก�รเปล่ียนแปลงสังเกตเห็นได้จนดูเหมือนท่�นถูกยกข้ึนสู่สวรรค์ขณะ 

ปร�ศรัยกับผู้คนบนแผ่นดินโลก และจ�กน้ันก็กลับสู่สภ�พท่ีคุ้นเคยกว่�อีกคร้ัง  . . .

โจเซฟ สมิธเป็นธรรมช�ติเสมอและสุขุมอย่�งยิ่ง ไม่เคยมีใครหรือสิ่งใดรอบ 

ข้�งท่�นทำ�ให้ท่�นสับสนหรือหงุดหงิดได้ ศ�สน�จ�รย์หล�ยคนแวะเยี่ยมท่�น 

และพย�ย�มจับผิด เมื่อท�่นไม่พร้อม ทำ�บ�งสิ่งบ�งอย่�งซึ่งพวกเข�จะเห็นข้อ

บกพร่องของท�่น แต่เมื่อไม่มีใครอยู่ด้วยก�รกระทำ�ของท�่นก็เหมือนเดิมเสมอ  

ท่�นไม่เคยทำ�ผิดในเรื่องคว�มหน้�ซื่อใจคด ท่�นเล่นกีฬ�ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ร่�งก�ยทุกอย่�ง ไม่คิดว่�ท่�นไม่สมควรเล่นบอล วิ่งแข่ง หรือเล่นกีฬ�กล�งแจ้ง 

ใดๆ ขณะอยู่ที่บ�้นของท่�นศ�สด�พย�กรณ์ ศ�สน�จ�รย์คนหน่ึงบังเอิญมอง 

ออกนอกหน้�ต่�งและเห็นท่�นศ�สด�พย�กรณ์เล่นมวยปล้ำ�กับเพื่อนคนหนึ่งใน 
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สวน กิจกรรมนันทน�ก�รที่ไม่มีพิษภัยครั้งนี้และครั้งอื่นๆ ทำ�ให้ศ�สน�จ�รย์เชื่อ

มั่นในคว�มซื่อสัตย์ไร้ซึ่งคว�มหน้�ซื่อใจคดของท่�นศ�สด�พย�กรณ์ . . .

อีกครั้งหนึ่ง โจเซฟ สมิธเล่นเกมบอลกับเย�วชนช�ยบ�งคนในนอวู เมื่อไฮรัม 

พี่ช�ยท่�นเห็นเช่นนั้นก็ประสงค์จะติติงท่�นศ�สด�พย�กรณ์แม้ถึงกับตำ�หนิท่�น 

โดยกล่�วว่�คว�มประพฤติเช่นนั้นไม่เหม�ะกับศ�สด�พย�กรณ์ของพระเจ�้ ท่�น

ศ�สด�พย�กรณ์ตอบด้วยเสียงนุ่มนวลว�่ “พี่ไฮรัมครับ ก�รที่ผมเล่นกีฬ�ไม่มีพิษ

ภัยแบบนี้กับพวกเด็กๆ ไม่ทำ�ให้ผมเสียห�ยเลยครับ แต่กลับทำ�ให้พวกเข�มีคว�ม

สุขและดึงใจพวกเข�ม�ใกล้ใจผมม�กขึ้นนะครับ”10 [ดูข้อเสนอแนะ 3 ในหน�้ 

274]

โจเซฟ สมิธชอบทำ� “กิจกรรมนันทน�ก�รที่ไม่มีพิษภัย” 
กับสม�ชิกครอบครัวและมิตรสห�ย
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำาให้โจเซฟ สมิธเข้มแข็งขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเพิ่มพูนในพลังและอิทธิพลทางวิญญาณ

โจเซฟ สมิธ ศ�สด�พย�กรณ์ท่ีย่ิงใหญ่ ไม่ใช่คนมีก�รศึกษ�เม่ือพระผู้เป็นเจ้� 

ทรงเลือกท่�นและทำ�ให้ท่�นรับรู้พันธกิจของท่�น พระเจ้�ทรงมอบของประท�น 

ฝ�่ยวิญญ�ณและคว�มรู้ให้คนไม่มีก�รศึกษ� คว�มยิ่งใหญ่ของอ�ณ�จักรเป็นที่รู้ 

แก่พวกเข�โดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ และพวกเข�ยิ่งใหญ่ทีละน้อยใน 

คว�มรู้เรื่องต่�งๆ ของพระผู้เป็นเจ�้11

ในชีวิตช่วงหลังของท�่น โจเซฟ สมิธกล�ยเป็นผู้มีพลังและอิทธิพลเหนือ 

เพื่อนมนุษย์ของท่�น ข้อเท็จจริงดังกล�่วดึงคว�มสนใจของข�้พเจ้�อย่�งม�กเมื่อ 

ข้�พเจ้�กลับจ�กง�นเผยแผ่ในยุโรป ข้�พเจ�้สังเกต แม้ถึงกับให้คว�มเห็นว่�ท่�น 

เปลี่ยนไปม�กตั้งแต่ข้�พเจ�้เห็นท่�นครั้งสุดท้�ย ท่�นแข็งแรงขึ้นและมีพลังม�ก 

ขึ้น ท่�นยอมรับและกล่�วว่�พระเจ้�ได้ประส�ทพรท่�นด้วยส่วนเพิ่มเติมของ 

พระวิญญ�ณพระองค์

วันหนึ่งท่�นเรียกอัครส�วกสิบสองม�รวมกันและเหล่�เอ็ลเดอร์ที่โดดเด่นอีก

หล�ยคนของศ�สนจักรเพื่อมอบหม�ยก�รทำ�ง�นและพันธกิจหล�ยอย่�งให้พวก 

เข� แต่ละคนนั่งรอด้วยคว�มกระวนกระว�ยม�กอย�กฟังคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์ 

เกี่ยวกับหน้�ที่ในอน�คตของพวกเข� พวกเข�รู้สึกว่�ตนอยู่ต่อหน้�สัตภ�วะที ่

เหนือกว่� ขณะอยู่ในเคิร์ทแลนด์ท่�นศ�สด�พย�กรณ์ดูเหมือนมีพลังและอำ�น�จ 

เช่นนั้น . . .  แต่ในระยะหลังท�่นแก่กล้�ในเดช�นุภ�พของพระเจ้�จนผู้คนรู้สึก  

ครั้งนี้ก็เช่นกัน เหล�่เอ็ลเดอร์ตระหนักถึงพลังที่เหนือกว่�ของท�่น “บร�เดอร์ 

บริคัม” ท่�นกล่�ว “ผมอย�กให้คุณไปตะวันออกและช่วยดูแลกิจจ�นุกิจของ

ศ�สนจักรในรัฐท�งตะวันออก และบร�เดอร์คิมบัลล์จะไปกับคุณ” ท่�นกล่�ว 

พล�งเหลียวไปมองอีกคนหนึ่ง “คุณเปลี่ยนคว�มสนใจม�ตีพิมพ์บทคว�มของ

เร�” และมอบหม�ยพันธกิจพิเศษให้แต่ละคนดังนั้น ทุกคนยอมรับคำ�พูดของ

ท่�นเสมือนหนึ่งเป็นพระดำ�ริของพระเจ�้ . . .

ท่�นศ�สด�พย�กรณ์มีพลังทำ�ให้ทุกคนที่ม�ห�ท่�นประทับใจได้อย่�งน่�ทึ่ง 

มีบ�งอย่�งเกี่ยวกับท�่นที่เข้�ไปในใจพวกเข� กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นพิเศษกับพี่

น้องช�ยเมื่อรับง�นมอบหม�ยจ�กท่�นให้ออกไปสั่งสอนพระกิตติคุณ ก�รดลใจ

ที่หล่ังไหลม�จ�กท่�นครอบครองจิตวิญญ�ณของพวกเข�และคำ�พูดของท่�น 
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ทะลุทะลวงเข�้ไปในส่วนลึกที่สุดของชีวิตพวกเข� พวกเข�รักท่�น เชื่อในตัว 

ท�่น และพร้อมจะทำ�ทุกอย่�งท่ีท่�นแนะนำ�เพื่อส่งเสริมง�นของพระผู้เป็นเจ้�  

ท�่นทำ�ให้พวกเข�เปี่ยมด้วยพลังจ�กก�รปร�กฏตัวของท�่น ตื่นเต้นกับประจักษ์ 

พย�นในพันธกิจก�รเป็นศ�สด�พย�กรณ์ของท่�น มีคนม�กม�ยในโลกผู้ครอบ

ครองวิญญ�ณพิเศษของมิตรภ�พและคว�มอบอุ่นที่ทุกคนรู้สึกเมื่อพบพวก

เข� ข้�พเจ้�พบคนเช่นนั้นม�กม�ยหล�ยคน แต่ยังไม่เคยพบใครท่ีเมื่ออยู่กับเข�

ทำ�ให้ข้�พเจ้�รู้สึกถึงอิทธิพลประหล�ดและแก่กล้�ม�กเท่�กับอยู่ต่อหน้�ศ�สด�

พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ เนื่องด้วยพระวิญญ�ณส่วนใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้�ที่ท่�น

ครอบครอง ก�รเพียงแต่จับมือทักท�ยท�่นก็ทำ�ให้คนนั้นเปี่ยมด้วยอิทธิพลนี้ คน

ที่รู้สึกละเอียดอ่อนจะรู้ว�่เข�กำ�ลังจับมือกับบุคคลพิเศษ12 [ดูข้อเสนอแนะ 4 ใน

หน�้ 274]

เราแต่ละคนสามารถมีประจักษ์พยานว่าโจเซฟ สมิธเป็น 

ศาสดาพยากรณ์และพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูผ่านท่าน

ในคว�มสุจริตใจของข้�พเจ้� ด้วยใจมุ่งหม�ยอย�กรู้คว�มจริง ข้�พเจ้�รับ 

ข่�วส�ร [ของโจเซฟ สมิธ]—ข�้พเจ�้เชื่อฟังหลักคำ�สอนแบบนี้ ด้วยวิธีที่น่�พอ 

ใจและชัดเจนที่สุดข้�พเจ้�ได้รับก�รแสดงให้ประจักษ์จ�กเบื้องบน—พรที่สัญญ� 

ไว้—คว�มรู้เรื่องง�นนี้ ข้�พเจ้�เป็นพย�นคนเดียวเท่�นั้นหรือ ประสบก�รณ์ของ

หล�ยพันคนที่ข้�พเจ�้ปร�ศรัยขณะนี้เป็นอย่�งไร ท�่นเป็นพย�นด้วยหรือไม่13

อะไรคือธรรมช�ติของประจักษ์พย�นของเร� ประจักษ์พย�นของเร�คือ นี่คือ

สมัยก�รประท�นคว�มสมบูรณ์แห่งเวล� เทพที่ยอห์นผู้เปิดเผยเห็นกำ�ลังเห�ะ 

ไปในท้องฟ้�มีพระกิตติคุณอันเป็นนิจสั่งสอนพวกเข�ที่อยู่บนแผ่นดินโลก ทุก 

ประช�ช�ติ ตระกูล ภ�ษ� และผู้คนเทพองค์นั้นได้ปร�กฏและฟื้นฟูพระกิตติคุณ 

สู่แผ่นดินโลก โจเซฟ สมิธเป็นเครื่องมือซึ่งมีผลต่อก�รฟื้นฟู  [ดู วิวรณ์ 14:6]14

โจเซฟ สมิธประก�ศยืนยันว่�เปโตร ย�กอบ และยอห์นม�เยือนท่�น ประส�ท 

สิทธิอำ�น�จให้ท่�นปฏิบัติศ�สนพิธีศักดิ์สิทธ์ิของพระกิตติคุณซ่ึงช�ยหญิงที่มีใจ 

ซื่อสัตย์ทุกคนได้รับสัญญ�ว่�จะมีพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ และคว�มรู้อันสมบูรณ์

เกี่ยวกับหลักคำ�สอน15

โจเซฟ สมิธได้รับสิทธิอำ�น�จให้เปิดช่องท�งและว�งแผนซึ่งโดยแผนนั้น 

มนุษย์จะได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล�่นี้ เพื่อเร�จะไม่ถูกทิ้งให้ต้องพึ่งประจักษ์ 
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พย�นของศ�สด�พย�กรณ์ท้ังหล�ย หรือประจักษ์พย�นของอัครส�วกสมัยโบร�ณ 

หรือประจักษ์พย�นของเหล�่อัครส�วกในปัจจุบัน หรือพระคัมภีร์มอรมอน หรือ 

สิ่งใดที่ทำ�หรือพูดไว้ในอดีต แต่เพื่อเร�จะรู้ด้วยตัวเร�เอง นี่คือคว�มรู้ส่วนตัว16

ข้�พเจ้�รู้ว่�โจเซฟ สมิธเป็นศ�สดพย�กรณ์ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้�ผู้ทรง 

พระชนม์ ข�้พเจ้�เป็นพย�นว่�ท่�นเห็นและพูดกับพระผู้เป็นเจ้�และกับพระบุตร 

ของพระองค์พระเยซูคริสต์ พระเจ�้ประท�นประจักษ์พย�นที่มีชีวิตนี้แก่ข้�พเจ้�

และประจักษ์พย�นนั้นลุกไหม้ในจิตวิญญ�ณข้�พเจ้�นับแต่ได้รับ เวล�นี้ข้�พเจ้� 

มอบประจักษ์พย�นดังกล่�วให้ช�วโลก ข�้พเจ้�ไม่เพียงเป็นพย�นต่อมวลมนุษย์ 

ว่�โจเซฟ สมิธคือผู้ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงส่งม�และง�นที่ได้รับก�รสถ�ปน�ผ่�น 

ท่�นคือง�นของพระผู้เป็นเจ�้เท่�นั้น แต่เตือนประช�ช�ติทั้งหล�ยของแผ่นดิน 

โลกเกี่ยวกับเรื่องที่ท�่นศ�สด�พย�กรณ์ทำ�น�ยไว้ และเป็นพย�นด้วยคว�มเกรง 

ข�มที่สุดว่�ข้�พเจ�้รู้ว่�คำ�ทำ�น�ยเหล�่นั้นเป็นคว�มจริง17 [ดูข้อเสนอแนะ 5 และ 

6 ในหน้� 275]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล�่นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย

เหลือเพิ่มเติมในหน�้ v–vii

1. ลองนึกภ�พเหตุก�รณ์ท่ีบรรย�ยไว้ในหน้� 267 เร่ืองน้ีส่ือส�รอะไรเก่ียวกับ 

โจเซฟ สมิธ

2. ทบทวนคำ�บรรย�ยของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับอุปนิสัยของโจเซฟ สมิธ  

(หน�้ 268–270) ท่�นคิดว่�อุปนิสัยของโจเซฟ สมิธช่วยให้โจเซฟเป็น 

เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ�้ในท�งใด

3. ท่�นคิดหรือรู้สึกอย่�งไรเก่ียวกับศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟใช้เวล�ทำ� “กิจกรรม 

นันทน�ก�รท่ีไม่มีพิษภัย” (หน้� 270–271)  เร�จะม่ันใจได้อย่�งไรว่�กิจกรรม 

นันทน�ก�รของเร�เอื้อประโยชน์แทนที่จะชักนำ�ให้เร�ไม่ส�ม�รถทำ�ให้ตัว

เร�เปี่ยมด้วยพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ได้

4. โจเซฟ สมิธ “ยิ่งใหญ่ทีละน้อยในคว�มรู้เรื่องต่�งๆ ของพระผู้เป็นเจ้�” ด้วย

วิธีใด (ดูตัวอย่�งในหน้� 272–273) เร�จะทำ�อะไรได้บ�้งเพื่อทำ�ต�มแบบ 

อย่�งของท�่นศ�สด�พย�กรณ์ขณะที่เร�หม�ยมั่นเติบโตท�งวิญญ�ณ
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5. อ่�นย่อหน้�แรกในหน้� 273 ประหนึ่งประธ�นสโนว์พูดกับท่�นโดยตรง 

ท�่นจะตอบคำ�ถ�มนี้อย�่งไร

6. ค้นห�หัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 273 ท่�นเคยมีประสบก�รณ์ใดบ�้งซึ่งท่�น

ต้องก�รรู้ด้วยตนเองว่�พระกิตติคุณได้รับก�รฟื้นฟูผ่�นศ�สด�พย�กรณ์

โจเซฟ สมิธ ท�่นจะให้คำ�แนะนำ�อะไรแก่สม�ชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่

ต้องก�รมีประจักษ์พย�นดังกล�่ว

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: คพ. 1:17; 5:9–10; 35:17–18; 135:3; โจเซฟ สมิธ—

ประวัติ 1:1–26

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “เมื่อคนหนึ่งถ�มคำ�ถ�ม ขอให้เชิญคนอื่นตอบ 

แทนที่จะตอบเสียเอง ตัวอย�่งเช่น ท�่นอ�จพูดว่� ‘นั่นเป็นคำ�ถ�มท่ีน่�สนใจม�ก 

คนอื่นที่เหลือคิดอย�่งไร?’ หรือ ‘ใครช่วยตอบคำ�ถ�มนี้ได้บ้�ง?’” (ไม่มีก�รเรียก

ใดยิ่งใหญ่กว่�ก�รสอน หน้� 64)
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บ ท ที่  2 4

ภาพสะท้อนพระพันธกิจ 
ของพระเยซูคริสต์

“เร�ทุกคนพึ่งพ�พระเยซูคริสต์ พึ่งพ�ก�รเสด็จม� 

ในโลกของพระองค์เพื่อเปิดท�งให้เร�ได้รับคว�มสงบ  

คว�มสุข และคว�มสูงส่ง”

จากชีวิตของลอเรนโซ สโนว์

ในเดือนตุล�คม ค.ศ. 1872 ประธ�นบริคัม ยังก์มอบหม�ยให้ประธ�นจอร์จ 
เอ. สมิธที่ปรึกษ�ที่หนึ่งของท�่นเดินท�งทั่วภูมิภ�คต�่งๆ ของยุโรปและตะวัน 
ออกกล�ง ในจดหม�ยถึงประธ�นสมิธ ประธ�นยังก์และประธ�นด�เนียล  เอช.  
เวล์ลส์ที่ปรึกษ�ที่สองของท�่นเขียนว่� “เร�ปร�รถน�ให้คุณสังเกตอย�่งละเอียด 
ว่�เวล�นี้มีช่องท�งใดเปิดอยู่บ�้ง หรือช่องท�งเหล่�นั้นจะกระทบส่วนใด ใน
ก�รนำ�พระกิตติคุณเข�้ไปในประเทศต่�งๆ ที่คุณจะไปเยือน” ก�รเดินท�งสิ้นสุด 
ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึ่งประธ�นสมิธจะ “อุทิศและอุทิศถว�ยแผ่นดินนั้นแด่ 
พระเจ้�” ประธ�นยังก์และประธ�นเวล์ลส์เขียนว่� “เร�สวดอ้อนวอนขอให้คุณ 
ได้รับก�รปกปักรักษ�เพื่อเดินท�งอย่�งร�บรื่นและปลอดภัย ขอให้คุณได้รับพร 
อย่�งม�กม�ยด้วยถ้อยคำ�แห่งปัญญ�และคำ�พูดไม่ติดขัดในก�รสนทน�ทั้งหมด 
ของคุณเกี่ยวกับพระกิตติคุณศักดิ์สิทธิ์ ขจัดอคติ และหว่�นเมล็ดแห่งคว�ม 
ชอบธรรมในหมู่คน”1 ประธ�นสมิธพ�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยกลุ่มเล็กไปกับท่�น 
ด้วย โดยมีเอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์ผู้เป็นสม�ชิกโควรัมอัครส�วกสิบสองเวล� 
นั้น เอไลซ�  อ�ร์. สโนว์พี่ส�วของเอ็ลเดอร์สโนว์รับใช้เป็นประธ�นสม�คม 
สงเคร�ะห์ส�มัญเวล�นั้น เธออยู่ในกลุ่มดังกล่�วเช่นกัน

ขณะเอ็ลเดอร์สโนว์เดินท�ง ท�่นมักจะเขียนจดหม�ยบรรย�ยภูมิประเทศ ตึก 
ร�มบ้�นช่อง ขนบธรรมเนียม และสภ�พของผู้คนเสมอ แต่เม่ือท่�นกับเพ่ือนร่วม 
ท�งไปเยือนสถ�นท่ีต่�งๆ ในแผ่นดินศักด์ิสิทธ์ิ จดหม�ยของท่�นเปล่ียนลีล�ก�ร 
เขียน คว�มคิดท่�นหันไปห�พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้� ผู้เสด็จไปสถ�นทีเดียว 
กันนั้นบ่อยครั้งเมื่อหล�ยศตวรรษก่อน ตัวอย�่งเช่น ท่�นเขียนเกี่ยวกับประสบ- 
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ก�รณ์ในเดือนกุมภ�พันธ์  ค.ศ. 1873  เม่ือกลุ่มของท่�นม�ถึงเมืองเยรูซ�เล็มดังนี้

“ก�รเดินท�งหนึ่งชั่วโมง . . .  พ�เร�ม�ถึงเยรูซ�เล็ม เร�เดินท�งต่อจนในที่สุด 
ก็ถึงเนินเข� และจ้องมองเยรูซ�เล็ม ‘นครศักดิ์สิทธิ์’ ไปท�งขว�คือภูเข�ไซอัน  
เมืองของด�วิด ท�งซ�้ย เนินเข�สูงแห่งนั้นที่ดูแห้งแล้งคือภูเข�มะกอกเทศ ครั้ง
หนึ่งเคยเป็นสถ�นพักผ่อนที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงโปรด และเป็นจุดสุดท�้ยที่
พระองค์ทรงว�งพระบ�ทศักดิ์สิทธิ์ลงบนนั้นก่อนเสด็จขึ้นสู่ที่ประทับของพระ 
บิด� ภ�พเหตุก�รณ์ท�งประวัติศ�สตร์ที่น่�สนใจเหล่�นี้ พร้อมด้วยคว�มสัมพันธ์
อันศักดิ์สิทธิ์ของเหตุก�รณ์ทั้งหมดนั้น ก่อเกิดคว�มคิดและภ�พสะท้อนที่น่� 
ประทับใจและน่�เกรงข�ม ใช่ มีเยรูซ�เล็ม! ที่นั่นพระเยซูทรงพระชนม์และทรง
สอน ทรงถูกตรึงก�งเขน ที่นั่นพระองค์ทรงร้องว�่ ‘สำ�เร็จแล้ว’ ทรงก้มพระเศียร 
และสิ้นพระชนม์! เร�เดินลงเนินม�อย่�งช้�ๆ พล�งพิจ�รณ�ไตร่ตรอง . . .  จน
เร�ม�ถึงตัวเมือง”2

หลังจ�กไปถึงแม่น้ำ�จอร์แดน เอ็ลเดอร์สโนว์เขียนว่� “ขณะดื่มน้ำ�เย็นชื่นใจ 
และแช่อยู่ในธ�รน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำ�ส�ยนั้น คว�มคิดและภ�พสะท้อนของ 
เร�ย้อนกลับไปสมัยเด็กเม่ือเร�คุ้นชินกับก�รอ่�นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิบรรย�ย
เหตุก�รณ์สำ�คัญๆ ซึ่งอุบัติขึ้น ณ สถ�นที่ดังกล่�ว—ท�งผ่�นของช�วอิสร�เอล
เมื่อร่องน้ำ�แห้ง ขณะเหล�่ปุโรหิตแบกหีบศักดิ์สิทธิ์ไว้บนบ�่ ก้�วลงไปในธ�ร 
น้ำ�ไหล ก�รแยกน้ำ�โดยเอลีย�ห์เมื่อท่�นผ่�นไปบนดินแห้งและถูกรับขึ้นไปใน 
สวรรค์จ�กที่ร�บอีกด�้นโดยลมหมุน และเอลีช� ขณะเดินกลับ ก็รับเสื้อคลุม 
ของเอลีย�ห์ที่ตกม�จ�กท่�น และฟ�ดลงที่น้ำ� กล่�วว่� ‘พระเยโฮว�ห์พระเจ้� 
แห่งเอลีย�ห์ทรงสถิตที่ใด’ ด้วยเหตุนี้จอร์แดนจึงแยกเป็นครั้งที่ส�ม แต่อีก 
เหตุก�รณ์หน่ึงท่ีน่�สนใจลึกซ้ึงกว่�น้ันม�กเก่ียวข้องกับสถ�นท่ีแห่งน้ี—บัพติศม� 
ของพระผู้ช่วยให้รอด กล่�วไว้ในถ้อยคำ�ต่อไปนี้—‘ยอห์นม�ประก�ศในถิ่น 
ทุรกันด�รแคว้นยูเดีย และพระเยซูเสด็จม�จ�กแคว้นก�ลิลี ม�ห�ยอห์นที่แม่น้ำ�
จอร์แดนเพื่อจะรับบัพติศม�จ�กท่�น’ [ดู มัทธิว 3] และเร�อยู่ที่นั่นหรืออยู่ใกล้จุด 
เดียวกับที่เกิดเหตุก�รณ์อันน่�จดจำ�ทั้งหมดนี้ ยืนอยู่ริมตลิ่ง มองลงไปในหุบเข� 
อ�บน้ำ�ในส�ยธ�รเดียวกันกับที่เคยเป็นพย�นอย่�งเงียบๆ ของเหตุก�รณ์อันล้ำ�
เลิศเหล�่นี้”3 [ดูข้อเสนอแนะ 1 ในหน�้ 283]

คำาสอนของลอเรนโซ สโนว์

พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อทำาตามพระประสงค์ของพระบิดา 

และเปิดทางให้สันติสุข ความสุข และความสูงส่งของเรา
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พระกิตติคุณนี้เข้�ม�ในโลกในสมัยต่�งๆ ศ�สด�พย�กรณ์รู้เรื่องนี้ พวกท่�น 
เข้�ใจอย่�งชัดเจนและเด่นชัดว่�พระเยซูทรงเป็นพระเมษโปดกที่ถูกประห�ร 
ก่อนก�รว�งร�กฐ�นของโลก [ดู วิวรณ์ 13:8; โมเสส 7:47] และในเวล�ที่เหม�ะ 
สมพระองค์จะทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์ต่อลูกหล�นมนุษย์ ว่�พระองค์จะสิ้น 
พระชนม์เพร�ะบ�ปของพวกเข� และทรงถูกตรึงก�งเขนเพื่อทำ�ให้แผนแห่ง
คว�มรอดสมบูรณ์4

เมื่อพระเยซูบรรทมในร�งหญ้� เป็นท�รกที่ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้  
พระองค์มิได้ทรงทร�บว่�พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�และทรง 
สร้�งแผ่นดินโลกม�ก่อน เมื่อเฮโรดออกกฤษฎีก� พระองค์มิได้ทรงทร�บสิ่งใด 
พระองค์ไม่ทรงมีเดช�นุภ�พที่จะช่วยพระองค์เองให้รอด และ [โยเซฟกับม�รีย์] 
ต้องพ�พระองค์ [หนี] ไปอยู่อียิปต์เพ่ือปกป้องพระองค์ให้พ้นจ�กผลของกฤษฎีก� 
น้ัน . . .  พระองค์ทรงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และในระหว่�งคว�มก้�วหน้�ของพระองค์ 
พระองค์ทรงได้รับก�รเปิดเผยว่�พระองค์ทรงเป็นใคร พระองค์ทรงอยู่ในโลก 
เพื่อจุดประสงค์ใด รัศมีภ�พและเดช�นุภ�พที่พระองค์ทรงครอบครองก่อนเสด็จ
ม�ในโลกประจักษ์ต่อพระองค์5

พระเยซู ขณะทรงเดินท�งบนโลกนี้โดยทรงทำ�พระพันธกิจของพระองค์ให้
เกิดสัมฤทธิผล รับส่ังกับผู้คนว่�พระองค์มิได้ทรงกระทำ�ป�ฏิห�ริย์ท่�มกล�งพวก 
เข�โดยเดช�นุภ�พของพระองค์เอง ทั้งมิใช่โดยพระปรีช�ญ�ณของพระองค์ แต่
พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อทำ�ให้พระประสงค์ของพระบิด�สำ�เร็จ พระองค์เสด็จ 
ม�มิใช่เพื่อแสวงห�รัศมีภ�พของมนุษย์ และเกียรติของมนุษย์ แต่แสวงห�เกียรติ 
และรัศมีภ�พของพระบิด�ที่ทรงส่งพระองค์ม� พระองค์ตรัสว่� “เร�ได้ม�ใน 
พระน�มพระบิด�ของเร� และท�่นทั้งหล�ยมิได้รับเร� ถ้�ผู้อื่นม�ในน�มของเข�
เอง ท่�นทั้งหล�ยก็จะรับผู้นั้น” [ยอห์น 5:43]

บัดนี้ คว�มพิเศษจำ�เพ�ะแห่งพระพันธกิจของพระองค์ และสิ่งซึ่งแยกแยะ
พระพันธกิจนั้นจ�กพันธกิจอื่นคือ พระองค์เสด็จม�มิใช่เพื่อแสวงห�รัศมีภ�พ 
และเกียรติของมนุษย์ แต่เพ่ือแสวงห�เกียรติและรัศมีภ�พของพระบิด� และทำ�ให้ 
ง�นของพระบิด�ท่ีทรงส่งพระองค์ม�สำ�เร็จ ในน้ีมีเคล็ดลับคว�มรุ่งเรืองของพระ 
องค์ และในนี้มีเคล็ดลับคว�มรุ่งเรืองของทุกคนที่ทำ�ง�นบนหลักธรรมเดียวกัน6

พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�ทรงเคยอยู่ในสภ�พที่เรียกร้องคว�ม 
พย�ย�มสูงสุดเพื่อทำ�สิ่งซึ่งจำ�เป็นต่อคว�มรอดของลูกๆ หล�ยล้�นคนของพระ 
ผู้เป็นเจ้�ให้สำ�เร็จ สภ�พที่เรียกร้องคว�มพย�ย�มสูงสุดและคว�มตั้งใจแน่วแน่ 
ซึ่งต้องถูกฝึกก่อนพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�จะทรงผ่�นก�รทดสอบอันเข้มงวด
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และ ก�รเสียสละที่จำ�เป็น7 

พระผู้เป็นเจ้�ทรงส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์ม�ในโลกเพื่อทำ�ให้อยู่ใน 
วิสัยท่ีเป็นไปได้ท่ีท่�นและข้�พเจ้�ได้รับพรพิเศษเหล่�น้ี พระองค์ต้องทรงเสียสละ 
อย่�งยิ่ง ซึ่งเรียกร้องเดช�นุภ�พทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีและศรัทธ�ทั้งหมดที ่
พระองค์ทรงส�ม�รถร้องขอเพื่อทำ�สิ่งซึ่งพระบิด�ทรงเรียกร้องจ�กพระองค์ให้ 
สำ�เร็จ . . .  พระองค์ไม่ทรงล้มเหลว แม้ก�รทดลองจะส�หัสจนพระเสโทเป็น 
พระโลหิตเม็ดใหญ่ . . .  คว�มรู้สึกของพระองค์ต้องสุดพรรณน� พระองค์ทรง 
บอกเร�ด้วยพระองค์เอง ดังบันทึกที่ท�่นจะพบในภ�ค 19 ของพระคัมภีร์หลัก 
คำ�สอนและพันธสัญญ�ว่� คว�มทุกขเวทน�ของพระองค์ใหญ่หลวงนักจนทำ�ให้ 
พระองค์ “ต้องสั่นเพร�ะคว�มเจ็บปวด, และเลือดออกจ�กทุกขุมขน, และทน 
ทุกข์ท้ังร่�งก�ยและวิญญ�ณ: และปร�รถน�ท่ีพระองค์จะไม่ต้องด่ืมถ้วยอันขมข่ืน, 
และชะงักอยู่” แต่พระองค์ตรัสในพระทัยตลอดเวล�ว่� “พระบิด�เจ้�ข้� อย่�ให้
เป็นไปต�มใจข้�พระองค์ แต่ให้เป็นไปต�มพระทัยของพระองค์เถิด” [ดู คพ. 
19:15–19]8

เร�ทุกคนพึ่งพ�พระเยซูคริสต์ พึ่งพ�ก�รเสด็จม�ในโลกของพระองค์เพื่อเปิด 
ท�งให้เร�ได้รับสันติสุข คว�มสุข และคว�มสูงส่ง ห�กพระองค์ไม่ทรงทำ�ง�นนี้ 
ให้สำ�เร็จเร�คงไม่มีวันได้รับพรและสิทธิเศษเหล่�นี้ซึ่งรับประกันกับเร�ในพระ
กิตติคุณโดยผ่�นก�รเป็นสื่อกล�งของพระเยซูคริสต์ เพร�ะพระองค์ทรงทำ�สิ่งที่

ปล�ย ค.ศ. 1872 และต้น ค.ศ. 1873 เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์และคนอื่นๆ  
เดินท�งไปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
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จำ�เป็นต้องทำ� . . .

. . . แม้พระองค์ทรงเสียสละพระองค์เองและทรงว�งแผนสำ�หรับก�รไถ่ผู้คน  
แต่ห�กผู้คนไม่ทำ�ง�นเพื่อให้ได้เอกภ�พระหว�่งพระองค์กับพวกเข� คว�มรอด
ของพวกเข�จะไม่บรรลุผล9

เร�เข้�ใจอย่�งถ่องแท้ว่�เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงอยู่ที่นี่ในพระวรก�ยและพระ 
องค์ทรงได้รับพระวรก�ยนั้นและเวล�นี้ทรงอยู่ในพระวรก�ยที่มีรัศมีภ�พ เร�ม ี
สิทธิ์ได้รับพรเดียวกัน คว�มสูงส่งเดียวกัน และรัศมีภ�พเดียวกัน10 [ดูข้อเสนอ
แนะ 2 และ 3 ในหน้� 283–284]

พระเยซูคริสต์เสด็จเยือนแผ่นดินโลกในยุคสุดท้าย 

โดยทรงเปิดเผยความจริงจากสวรรค์เพื่อความรอดของเรา

พระสัตภ�วะพระองค์นั้นผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้ทรงครองที่นั่นก่อนโลกเป็น 
ม� ผู้ทรงสร�้งแผ่นดินโลก ผู้เสด็จม�ในคว�มเรืองโรจน์แห่งเวล�เพื่อทำ�ให้สิ่งที่
พระองค์ทรงสร้�งไว้สมบูรณ์และรอด ทรงปร�กฏต่อมนุษย์ในยุคนี้11

เร�เป็นพย�นต่อช�วโลกว่�เร�รู้โดยก�รเปิดเผยจ�กเบื้องบน แม้โดยผ่�นก�ร 
แสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ว�่พระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้�ผู้ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์ต่อโจเซฟ สมิธ 
ดังพระองค์ทรงเปิดเผยต่อเหล�่อัครส�วกสมัยโบร�ณ หลังจ�กทรงลุกออกจ�ก 
อุโมงค์ พระองค์ทรงทำ�ให้ท�่นรู้คว�มจริงจ�กสวรรค์ซึ่งโดยคว�มจริงนั้นมนุษย- 
ช�ติจะรอดได้12

มีคนสองคนในพระวิห�รที่เคิร์ทแลนด์เห็นพระองค์ . . .  พระบุตรของพระผู้ 
เป็นเจ้�ทรงปร�กฏต่อคนทั้งสอง พระองค์ผู้ทรงถูกช�วยิวประห�ร และสองคน 
นั้นกล�่วว่� “ม�่นออกไปจ�กจิตใจเร�, และทรงเปิดดวงต�แห่งคว�มเข้�ใจของ
เร�, และเร�เห็นพระเจ้�ทรงยืนบนพนักอกของแท่นพูดต่อหน�้เร�” . . .  เบื้องใต้ 
พระบ�ทของพระองค์เป็นทองคำ�บริสุทธิ์ สีพระพักตร์ส่องสว�่งเหนือคว�มเจิด 
จ้�ของดวงอ�ทิตย์ สุรเสียงของพระองค์ร�วกับเสียงเชี่ยวกร�กของผืนน้ำ�อัน 
กว้�งใหญ่ นั่นคือสุรเสียงของพระเยโฮว�ห์ ตรัสว่� “เร�เป็นต้นและปล�ย เร�คือ
เข�ผู้นั้นที่มีชีวิต เร�คือเข�ผู้นั้นที่ถูกประห�ร เร�คือผู้วิงวอนพระบิด�แทนเจ้� 
ดูเถิด บ�ปของเจ�้ได้รับก�รให้อภัย เจ�้สะอ�ดต่อหน�้เร� ฉะนั้น จงเงยหน�้ขึ้น
และชื่นชมยินดีเถิด เจ�้สร�้งนิเวศน์แห่งนี้แด่น�มของเร� เร�จะยอมรับนิเวศน์
แห่งนี้ และเร�จะเทพระวิญญ�ณของเร�ลงม�บนคนเหล่�นั้นที่รักษ�บัญญัติของ
เร� และเร�จะไม่ยอมให้นิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แปดเปื้อน” [ดู คพ. 110:1–8] นี่คือ
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สุรเสียงของบุคคลเดียวกับที่ช�วยิวปฏิเสธ และเห็นพระองค์ที่นั่น บัดนี้ข้�พเจ้� 
รู้ว่�เรื่องเหล่�นี้เป็นเรื่องจริงเฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้�ทรงมีอยู่จริง แต่ประช�ช�ต ิ
ต่�งๆ ของแผ่นดินโลกไม่ตระหนักว่�พระเยซู พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�เสด็จ
ม�ปร�กฏต่อมนุษย์ ทรงห่อหุ้มพวกเข�ด้วยสิทธิอำ�น�จเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณ
และเพื่อสัญญ�พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ต่อคนทั้งปวงผู้จะเชื่อและเชื่อฟังหลักธรรม
เหล่�นี้และควรได้รับคว�มรู้ว่�หลักธรรมเหล�่นี้เป็นคว�มจริง13 [ดูข้อเสนอแนะ 
4 ในหน้� 284]

พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาอีกครั้ง เราควรเตรียมตัว 

ให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระองค์

เร�มีประจักษ์พย�นเก่ียวกับพระคริสต์ว่�พระองค์จะเสด็จม�ครองแผ่นดินโลก14

พระเยซูจะเสด็จม�ในอน�คตอันใกล้ และทรงปร�กฏท่�มกล�งพวกเร� ดัง
พระองค์ทรงปร�กฏในวันเวล�เมื่อประทับบนแผ่นดินโลกในหมู่ช�วยิว พระองค์
จะเสวยและทรงดื่มกับเร� ทรงพูดคุยกับเร� ทรงอธิบ�ยคว�มลี้ลับของอ�ณ�จักร 
และทรงบอกเร�เกี่ยวกับสิ่งซึ่งไม่ถูกกฎที่จะพูดถึงเวล�นี้15

ถ้�ท่�นอยู่บนรถไฟที่กำ�ลังเคลื่อนขบวน ตร�บใดที่ท่�นนั่งอยู่นิ่งๆ ประจำ�ที่ 
ของท่�นรถไฟจะพ�ท่�นไปถึงจุดหม�ยที่ท่�นประสงค์จะไป แต่ถ�้ท่�นก้�วลง
จ�กรถท่�นจะเป็นอันตร�ย อ�จใช้เวล�น�นกว่�รถไฟอีกขบวนจะม� กับเร�เช่น
กัน—ถ้�เร�ดำ�เนินชีวิตถูกต้อง ทำ�ง�นของเร� เร�กำ�ลังไปข้�งหน้� และถ้�เร�
รักษ�พันธสัญญ�ของเร� เร�กำ�ลังทำ�ง�นของพระผู้เป็นเจ้�และบรรลุจุดประสงค์
ของพระองค์ เร�จะพร้อมรับเวล�เมื่อพระเยซูพระบุตรของพระผู้เป็นเจ�้จะเสด็จ
ม�รับเกียรติและรัศมีภ�พ พระองค์จะประส�ทพรทั้งหมดให้คนท้ังปวงที่พิสูจน์
ตนว�่ซื่อสัตย์และต�มที่พวกเข�ค�ดหวัง และอีกพันเท่� . . .

. . . ข�้พเจ้�กล่�วแก่วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย ถ้�ท่�นใดง่วงนอน จงอ�่นพระวจนะ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสไว้เมื่อครั้งพระองค์ประทับบนแผ่นดินโลกเกี่ยวกับ
หญิงพรหมจ�รีสิบคน ห�้คนเป็นคนฉล�ด นำ�น้ำ�มันใส่ตะเกียงของพวกเธอ เมื่อ
องค์เจ้�บ่�วเสด็จม�มีเพียงครึ่งเดียวที่พร้อมจะออกไปพบพระองค์ [ดู มัทธิว 
25:1–13; คพ. 45:56–59] อย่�ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นกับเร�ในฐ�นะวิสุทธิชนยุค
สุดท้�ย ขอให้เร�พย�ย�มซื่อตรงต่อพันธสัญญ�อันเป็นนิจที่เร�ทำ�ไว้และซื่อตรง 
ต่อพระผู้เป็นเจ้� ขอพระผู้เป็นเจ้�ทรงอวยพรวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยและเทพระ 
วิญญ�ณของพระองค์ม�ยังท�่น ขอให้ท�่นซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้� ซื่อสัตย์ต่อ 
ครอบครัวของท่�น ประพฤติตนด้วยคว�มรอบคอบในทุกเรื่อง ทำ�ง�นเพื่อ 
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ประโยชน์แห่งอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้� และเพ่ือเร�จะไม่อยู่ในหมู่หญิงพรหมจ�รี 
โง่ แต่พบว�่มีค่�ควรจะอยู่ในหมู่คนผู้จะได้รับก�รสวมมงกุฎเป็นร�ช�ร�ชินีและ 
ปกครองชั่วนิจนิรันดร์16 [ดูข้อเสนอแนะ 5 และ 6 ในหน�้ 284]

ข้อเสนอแนะสำาหรับศึกษาและสอน

พิจ�รณ�แนวคิดเหล่�นี้ขณะที่ท่�นศึกษ�บทนี้หรือขณะเตรียมสอน ดูคว�มช่วย
เหลือเพิ่มเติมในหน้� v–vii

1. ไตร่ตรองถ้อยคำ�ของประธ�นสโนว์เกี่ยวกับประสบก�รณ์ที่ท่�นมีในแผ่น 
ดินศักดิ์สิทธิ์ (หน�้ 278) ท�่นคิดว่�เหตุใดคว�มคิดและภ�พสะท้อนของ 
ประธ�นสโนว์จึง “น่�ประทับใจและน่�เกรงข�ม” เมื่อท่�นอยู่ที่นั่น เร�จะ 
พัฒน�คว�มรู้สึกคล้�ยกันนี้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดในท�งใดโดยไม่ต้อง
ไปเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

2. ศึกษ�หัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 279 โดยพิจ�รณ�ว่�พระเยซูคริสต์ทรงทำ� 
อะไรเพื่อท�่นบ้�ง ขณะไตร่ตรองคว�มปร�รถน�ของพระผู้ช่วยให้รอดที่

ประธ�นสโนว์กระตุ้นวิสุทธิชนให้ทำ�ต�มแบบอย�่งของหญิงพรหมจ�ร ี
ฉล�ดห้�คนในอุปม�ของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องหญิงพรหมจ�รีสิบคน
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จะ “แสวงห�เกียรติและรัศมีภ�พของพระบิด�” พึงพิจ�รณ�ว่�ท่�นจำ�เป็น
ต้องทำ�อะไรเพื่อทำ�ต�มพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้�

3. ในหน้� 279 ประธ�นสโนว์บอก “เคล็ดลับของคว�มรุ่งเรือง” เคล็ดลับนี้ได้
ผลสำ�หรับเร�อย่�งไร

4. อ�่นหัวข้อที่เริ่มต้นในหน้� 281 ประจักษ์พย�นของท�่นในพระเยซูคริสต ์
มีอิทธิพลต่อชีวิตท�่นอย�่งไร ไตร่ตรองวิธีต�่งๆ ที่เร�จะทำ�ส่วนของเร�ได้
เพื่อแบ่งปันประจักษ์พย�นในพระเยซูคริสต์กับช�วโลก ตัวอย่�งเช่น เร�
จะทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อแบ่งปันประจักษ์พย�นของเร�กับครอบครัว กับคน
ที่เร�รับใช้เป็นผู้สอนประจำ�บ้�นหรือผู้เยี่ยมสอน กับเพื่อนบ้�นของเร� กับ
คนที่เร�พบในแต่ละวัน

5. เร�ส�ม�รถเตรียมตัวเร�ให้พร้อมรับก�รเสด็จม�ครั้งที่สองของพระเยซู
คริสต์ในด้�นใดบ้�ง (ดูตัวอย�่งในหน้� 282–283) เร�จะช่วยผู้อื่นเตรียมได้
อย�่งไร

6. คำ�สอนของประธ�นสโนว์มีอิทธิพลในท�งใดต่อประจักษ์พย�นของท่�น 
เก่ียวกับพระเยซูคริสต์ มองห�วิธีแบ่งปันประจักษ์พย�นของท่�นกับสม�ชิก 
ครอบครัวและคนอื่นๆ

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง: ลูก� 12:31–48; 2 โครินธ์ 8:9; 2 นีไฟ 2:7–8; 25:23, 26; 
แอลม� 7:11–13; คพ. 35:2; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17

คว�มช่วยเหลือด้�นก�รสอน: “ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกหนึ่งหัวข้อและอ่�นในใจ 
เชื้อเชิญคนที่เลือกหัวข้อเดียวกันรวมกลุ่มๆ ละสองหรือส�มคนแล้วสนทน�สิ่ง

ที่เรียนรู้” (หน้� vii ในหนังสือเล่มนี้)
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ศาสนจักร

หน้า 280: เยรูซาเล็ม โดย เจมส์ แฟร์แมน  

เอื้อเฟื้อโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
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