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บทน�า

ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรัมอัครสำวกสิบสองจัดท�ำหนังสือชุด ค�ำสอนของ

ประธำนศำสนจักร เพื่อช่วยให้ทำ่นใกล้ชิดพระบิดำบนสวรรค์และมีควำมเข้ำใจ 

ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระกิตติคุณที่ได้รับกำรฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  เมื่อศำสนจักร

เพิ่มค�ำสอนของประธำนท่ำนอื่นในชุดนี้ ท่ำนจะมีหนังสืออ้ำงอิงพระกิตติคุณ

สะสมไว้ใช้ที่บ้ำนมำกขึ้น  หนังสือในชุดนี้ออกแบบไว้ให้ใช้ส�ำหรับกำรศึกษำ

ส่วนตัว กำรเรียนกำรสอนในวันอำทิตย์  อีกทั้งสำมำรถช่วยท่ำนเตรียมบทเรียน

อื่น ๆ หรือค�ำพูด และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับหลักค�ำสอนของศำสนจักร

หนงัสอืเล่มนีเ้น้นค�ำสอนของประธำนโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิผู้รบัใช้เป็นประธำน 

ศำสนจกัรของพระเยซูคริสต์แห่งวสุิทธชินยคุสุดท้ำยตัง้แต่วนัที ่23 มกรำคม ค.ศ. 

1970 ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม ค.ศ. 1972

ศึกษาส่วนตัว

ขณะที่ทำ่นศึกษำค�ำสอนของประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จงแสวงหำกำร 

ดลใจจำกพระวญิญำณบรสุิทธิร่์วมกับกำรสวดอ้อนวอน  ค�ำถำมท้ำยบทแต่ละบท 

จะช่วยให้ท่ำนเข้ำใจค�ำสอนของประธำนสมิธและประยุกต์ใช้กับชีวิตทำ่น  ขณะ 

ศึกษำค�ำสอนเหล่ำนี้ ท่ำนอำจนึกถึงวิธีที่จะแบ่งปันกับสมำชิกครอบครัวและ 

มิตรสหำย  ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มพูนควำมเขำ้ใจของท่ำนต่อสิ่งที่อำ่นมำกขึ้น

สอนจากหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ที่บ้ำนและที่โบสถ์  ในกลุ่มมหำปุโรหิต โควรัม

เอ็ลเดอร์ และสมำคมสงเครำะห์ โดยปกติจะสอนสองบทในวันอำทิตย์ของแต่ละ 

เดือน  เพรำะหนังสือเล่มนี้มีบทเรียนมำกกว่ำจะสอนภำยในเวลำ 12 เดือน ผู้น�ำ 

วอร์ดและสเตคอำจก�ำหนดว่ำบทเรียนใดเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำรของ

สมำชิกมำกที่สุด
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แนวทำงต่อไปนี้อำจช่วยท่ำนสอนจำกหนังสือได้

เตรียมสอน

แสวงหำกำรน�ำทำงจำกพระวญิญำณบรสุิทธิข์ณะเตรยีมสอน  ศกึษำบททีท่่ำน 

ได้รับมอบหมำยร่วมกับกำรสวดอ้อนวอนเพื่อให้มั่นใจว่ำท่ำนเข้ำใจค�ำสอนของ 

ประธำนสมิธ ท่ำนจะสอนด้วยควำมจริงใจและมีพลังมำกขึ้นเมื่อถ้อยค�ำของ

ประธำนสมิธมีอิทธิพลต่อท่ำนเป็นส่วนตัว (ดู ค.พ. 11:21)

ถ้ำท่ำนก�ำลังสอนบทเรยีนฐำนะปโุรหติแห่งเมลคเีซเดคหรอืสมำคมสงเครำะห์ 

ท่ำนไม่ควรวำงหนังสือเล่มนี้ไว้เฉย ๆ หรือเตรียมบทเรียนจำกหนังสือเล่มอื่น  จง 

เลือกค�ำสอนเหล่ำนั้นที่ท่ำนรู้สึกว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ท่ำนสอนมำกที่สุด 

ร่วมกบักำรสวดอ้อนวอน  บำงบทมเีนือ้หำมำกเกนิกว่ำจะสำมำรถสนทนำได้หมด 

ในช่วงเวลำเรียน

กระตุ้นผู้มีส่วนร่วมให้ศึกษำก่อนมำเรียนและน�ำหนังสือมำด้วย  เมื่อพวกเขำ 

ท�ำเช่นนั้น พวกเขำจะพร้อมมีส่วนร่วมในกำรสนทนำมำกขึ้นและจรรโลงใจกัน

ในกำรเตรียมสอนของท่ำน จงให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษกับ “ข้อเสนอแนะ

ส�ำหรับศึกษำและสอน” ในตอนท้ำยของแต่ละบท  ภำยใต้หัวข้อนี้ ท่ำนจะพบ 

ค�ำถำม ข้อพระคัมภร์ีทีเ่กีย่วข้องและควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรสอน  ค�ำถำมและข้อ 

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเจำะจงกับบทเรียนดังกลำ่ว  ควำมช่วยเหลือด้ำนกำร

สอนสำมำรถช่วยท่ำนในควำมมุมำนะทั้งหมดที่ท่ำนมีเพื่อช่วยผู้อื่นค้นพบควำม

สุขในกำรเรียนรู้และกำรด�ำเนินชีวิตตำมพระกิตติคุณ

น�ำเข้ำสู่บทเรียน

ขณะน�ำเข้ำสู่บทเรียนและตลอดบทเรียน จงพยำยำมสร้ำงบรรยำกำศที่พระ- 

วิญญำณสำมำรถสัมผัสใจและควำมคิดของคนที่ท่ำนสอน  เร่ิมบทเรียนโดยช่วย

ให้คนที่ทำ่นสอนมุ่งเน้นควำมส�ำคัญของค�ำสอนในบทนั้น  ลองพิจำรณำแนวคิด

ต่อไปนี้

• อ่ำนและสนทนำหัวข้อ “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” ตอนต้นบท

• สนทนำเกี่ยวกับรูปภำพหรือข้อพระคัมภีร์จำกบทนั้น

• ร้องเพลงสวดที่เกี่ยวข้องด้วยกัน

• แบ่งปันประสบกำรณ์ส่วนตัวพอสังเขปเกี่ยวกับหัวข้อ

บ ท น ำ  บ ท น ำ
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น�ำกำรสนทนำเกี่ยวกับค�ำสอนของประธำนสมิธ

ขณะสอนจำกหนังสือเล่มนี้ จงเชิญคนอื่น ๆ แบ่งปันควำมคิด ถำมค�ำถำมและ 

สอนกัน เม่ือพวกเขำมส่ีวนร่วมอย่ำงกระตอืรอืร้น พวกเขำจะพร้อมมำกขึน้ทีจ่ะ 

เรยีนรูแ้ละรบักำรเปิดเผยส่วนตวั ให้กำรสนทนำทีด่ดี�ำเนนิต่อไปแทนทีจ่ะพยำยำม 

สอนครอบคลุมค�ำสอนทั้งหมด ใช้ค�ำถำมท้ำยบทในแต่ละบทเพื่อกระตุ้นกำร

สนทนำ  ท่ำนอำจตั้งค�ำถำมเองโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับคนที่ท่ำนก�ำลังสอน

ทำงเลือกต่อไปนี้อำจท�ำให้ท่ำนมีแนวคิดเพิ่มเติม

• ขอให้ผูมี้ส่วนร่วมแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขำเรยีนรูจ้ำกกำรศกึษำบทนัน้เป็นส่วนตัว  

ท่ำนอำจตดิต่อผูม้ส่ีวนร่วมบำงคนในระหว่ำงสปัดำห์และขอให้พวกเขำเตรยีม 

มำแบ่งปันสิ่งที่พวกเขำเรียนรู้

• มอบหมำยให้ผู้มีส่วนร่วมอ่ำนค�ำถำมที่เลือกมำจำกท้ำยบท (เป็นรำยบุคคล

หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ )  ขอให้พวกเขำมองหำค�ำสอนในบทที่เกี่ยวข้องกับค�ำถำม  

จำกนั้นเชิญพวกเขำแบ่งปันควำมคิดและควำมเข้ำใจกับคนในกลุ่ม

• อ่ำนข้อควำมส่วนที่เลือกมำจำกค�ำกล่ำวของประธำนสมิธในบทนั้นด้วยกัน  

ขอให้ผู้มีส่วนร่วมยกตัวอย่ำงจำกพระคัมภีร์และจำกประสบกำรณ์ของตนเอง

เพื่ออธิบำยสิ่งที่ประธำนสมิธสอน

• ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกหนึ่งหัวข้อและอ่ำนในใจ  เชื้อเชิญคนที่เลือกหัวข้อ

เดียวกันรวมกลุ่ม ๆ ละสองหรือสำมคนแล้วสนทนำสิ่งที่เรียนรู้

กระตุ้นให้แบ่งปันและประยุกต์ใช้

ค�ำสอนของประธำนสมิธจะมีควำมหมำยมำกที่สุดส�ำหรับผู้มีส่วนร่วมที่แบ่ง

ปันกับผู้อื่นและประยุกต์ใช้ค�ำสอนในชีวิตของเขำ  พิจำรณำแนวคิดต่อไปนี้

• ถำมผู้มีส่วนร่วมว่ำพวกเขำจะประยุกต์ใช้ค�ำสอนของประธำนสมิธในหน้ำที่ 

รับผิดชอบที่บ้ำนและที่โบสถ์ได้อย่ำงไร   ตัวอย่ำงเช่น ท่ำนอำจช่วยพวกเขำ 

ไตร่ตรองและสนทนำว่ำพวกเขำสำมำรถประยุกต์ใช้ค�ำสอนได้อย่ำงไรบ้ำงใน

ฐำนะสำมี ภรรยำ บิดำมำรดำ บุตรธิดำ ผู้สอนประจ�ำบำ้น หรือผู้เยี่ยมสอน

• กระตุ้นผู้มีส่วนร่วมให้แบ่งปันค�ำสอนบำงอย่ำงของประธำนสมิธกับสมำชิก

ครอบครัวและมิตรสหำย

บ ท น ำ  บ ท น ำ
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• เชิญชวนผู้มีส่วนร่วมให้ประยุกต์ใช้สิ่งที่พวกเขำเรียนรู้และบอกเล่ำประสบ- 

กำรณ์ของตนเมื่อเริ่มบทเรียนครั้งต่อไป

สรุปกำรสนทนำ

สรปุบทเรยีนพอสังเขปหรือขอให้ผู้มีส่วนร่วมหนึง่หรอืสองคนสรปุ  เป็นพยำน 

ถึงค�ำสอนที่ท่ำนสนทนำ  ทำ่นอำจต้องกำรเชิญชวนคนอื่น ๆ  ให้แบ่งปันประจักษ์

พยำนของพวกเขำ

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้

ค�ำสอนในหนังสือเล่มนี้เป็นข้อควำมอ้ำงอิงโดยตรงจำกค�ำเทศนำ บทควำม 

หนังสือ จดหมำย และบันทึกส่วนตัวของประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ  ข้อควำม

อ้ำงอิงจำกแหล่งที่จัดพิมพ์ยังคงเครื่องหมำยวรรคตอน ตัวสะกด ตัวเขียนใหญ่ 

และกำรแบ่งย่อหน้ำของต้นฉบับเดิม เว้นแต่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนบทบรรณำธิกำร

หรือเทคนิคกำรพิมพ์ที่จ�ำเป็นเพื่อให้อำ่นง่ำยขึ้น  ด้วยเหตุนี้ ทำ่นจึงอำจเห็นควำม

ลักลั่นบ้ำงเล็กน้อยในเนื้อควำม ตัวอยำ่งเช่นในภำษำอังกฤษค�ำว่ำ gospel (พระ-

กิตติคุณ) สะกดด้วยตัวเล็กในค�ำอ้ำงอิงบำงแห่งและสะกดด้วยตัวใหญ่ในที่อื่น ๆ

นอกจำกนี ้ประธำนสมิธยังใช้ค�ำบำงค�ำบ่อย ๆ เช่นกนั อำท ิmen, man, (มนษุย์) 

หรือ mankind (มนุษยชำติ) เพื่อหมำยถึงคนทั้งปวง ทั้งชำยและหญิง  ท่ำนมักใช้

สรรพนำม เขำ และ ของเขำ เพื่อหมำยถึงคนทั้งสองเพศ  นี่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้

ทั่วไปในภำษำของยุคนั้น  แม้จะมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎเกณฑ์ด้ำนภำษำกับ 

กำรใช้ในปัจจุบัน แต่ค�ำสอนของประธำนสมิธประยุกต์ใช้ได้กับทั้งหญิงและชำย

บ ท น ำ  
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ประวัติโดยสังเขป

ล�ำดับวันเดือนปีต่อไปนี้จะสรุปเหตุกำรณ์ส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับค�ำสอนของประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธในหนังสือเล่มนี้

19 กรกฎำคม ค.ศ. 1876 เกิดในซอลท์เลคซิต้ี ยูทำห์ เป็นบุตรของจูลินำ  

แลมบ์สัน สมิธกับโจเซฟ เอฟ. สมิธ

19 กรกฎำคม ค.ศ. 1884 รับบัพติศมำและกำรยืนยันโดยบิดำของท่ำน  ได้รับ

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นของท่ำนเองครั้งแรกจำก

บิดำของท่ำน

6 เมษำยน ค.ศ. 1893 เขำ้ร่วมกำรอุทิศพระวิหำรซอลท์เลค

ค.ศ. 1896 รับฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและเอ็นดำวเม้นท์

พระวิหำร

26 เมษำยน ค.ศ. 1898 แต่งงำนกับลูอี เอมิลี เชิร์ทลิฟฟ์ ในพระวิหำร

ซอลท์เลค

พฤษภำคม ค.ศ. 1899 ถึง  รับใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำที่ประเทศอังกฤษ

กรกฎำคม ค.ศ. 1901 

ค.ศ. 1901 ถึง ค.ศ. 1910 รบัใช้ในกำรเรียกของศำสนจกัรมำกมำย รวมถงึกำร 

เป็นประธำนโควรัมฐำนะปุโรหิต สมำชิกกรรมกำร

สำมัญของคณะกรรมกำรสมำคมกำรพัฒนำสหกิจ- 

กรรมของเยำวชนชำย สมำชิกสภำสูง และสมำชิก

ของคณะกรรมกำรศำสนจกัรสำมญัซึง่มหีน้ำทีเ่ตรยีม 

ข้อมูลในกำรปกป้องศำสนจักร

ตุลำคม ค.ศ. 1901 เริ่มท�ำงำนในส�ำนักงำนของนักประวัติศำสตร์

ศำสนจักร
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ค.ศ. 1902 จัดพิมพ์คู่มือประวัติครอบครัวเล่มเล็กเรื่อง Asael 

Smith of Topsfield, Massachusetts พร้อมด้วยเรื่อง

รำวของตระกูลสมิธ นี่เป็นงำนชิ้นแรกของทำ่นใน

บรรดำงำนพิมพ์ทั้งหมด รวมถึงหนังสือ 25 เล่ม

และบทควำมอีกมำกมำยส�ำหรับนิตยสำรและ

วำรสำรศำสนจักร

8 เมษำยน ค.ศ. 1906 ได้รับกำรสนบัสนนุในกำรประชมุใหญ่สำมญัให้เป็น 

ผู้ช่วยนักประวัติศำสตร์ศำสนจักร ด�ำรงต�ำแหน่ง

จนถึงเดือนมีนำคม ค.ศ. 1921

30 มีนำคม ค.ศ. 1908 ลูอี เชิร์ทลิฟฟ์ถึงแก่กรรมหลังจำกทนทุกข์กับกำร

ป่วยหนักอันเนื่องมำจำกกำรตั้งครรภ์ครั้งที่สำม

2 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1908 แต่งงำนกับเอเธล จอร์จินำ เรย์โนลด์ส ในพระวิหำร

ซอลท์เลค

7 เมษำยน ค.ศ. 1910 ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสำวกโดยบิดำของท่ำน

ตุลำคม ค.ศ. 1918 บันทึกกำรเปิดเผยเร่ืองกำรไถ่คนตำยตำมค�ำบอก

ของบิดำท่ำน ผู้เป็นประธำนศำสนจักรในเวลำนั้น  

ปัจจุบันกำรเปิดเผยดังกล่ำวมีอยู ่ในหลักค�ำสอน

และพันธสัญญำ 138

6 มกรำคม ค.ศ. 1919 ได้รับแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษำในฝ่ำยประธำนพระวหิำร 

ซอลท์เลค ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึง ค.ศ. 1935

17 มีนำคม ค.ศ. 1921 รับใช้เป็นนกัประวัตศิำสตร์ศำสนจักร ด�ำรงต�ำแหน่ง 

จนถึง ค.ศ. 1970

ค.ศ. 1934 รบัใช้เป็นประธำนสมำคมล�ำดับกำรสบืเชือ้สำยของ 

ยูทำห์ ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึง ค.ศ. 1961

26 สิงหำคม ค.ศ. 1937 เอเธล เรย์โนลด์สถึงแก่กรรมหลังจำกทนทุกข์ด้วย

ควำมเจ็บป่วยเป็นเวลำสี่ปี

12 เมษำยน ค.ศ. 1938 แต่งงำนกับเจสซี เอลลำ อีแวนส์ ในพระวิหำร

ซอลท์เลค

ป ร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ป  ป ร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ป
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พฤษภำคม ถึง  ท�ำงำนมอบหมำยพิเศษกับเจสซีในทวีปยุโรป โดย 

พฤศจิกำยน ค.ศ. 1939 เยือนประเทศอังกฤษ สก็อตแลนด์ ฮอลแลนด์ 

เบลเยียม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตำลี สวีเดน 

นอร์เวย์ เดนมำร์ก เชคโกสโลวำเกีย ออสเตรีย และ 

เยอรมน ี อ�ำนวยกำรอพยพจำกยโุรปให้ผูส้อนศำสนำ 

ชำวอเมริกันทั้งหมดหลังกำรปะทุของสงครำมโลก

ครั้งที ่2

8 มิถุนำยน ค.ศ. 1945 ได้รับเรียกเป็นประธำนพระวิหำรซอลท์เลค ด�ำรง

ต�ำแหน่งจนถึง ค.ศ. 1949

6 ตุลำคม ค.ศ. 1950 รับกำรวำงมือมอบหน้ำที่ เป ็นประธำนโควรัม 

อัครสำวกสิบสอง

9 เมษำยน ค.ศ. 1951 ได้รับกำรสนับสนุนเป็นประธำนโควรัมอัครสำวก

สิบสอง

กรกฎำคม ถึง สิงหำคม ท�ำงำนมอบหมำยพิเศษกับเจสซีในทวีปเอเชีย อุทิศ

ค.ศ. 1955  เมืองกวม เกำหลี โอกินำวำ และฟิลิปปินส์เพื่อกำร

สั่งสอนพระกิตติคุณ

กนัยำยน ค.ศ. 1958 เข้ำร่วมกำรอุทศิพระวหิำรลอนดอน ประเทศองักฤษ

ตุลำคม ค.ศ. 1960 ถึง เดินทำงร่วมกับเจสซีไปเยือนผู้น�ำศำสนจักรและ

มกรำคม ค.ศ. 1961  ผู้สอนศำสนำที่อเมริกำกลำงและทวีปอเมริกำใต้

พฤษภำคม ค.ศ. 1963 ประกอบพิธวีำงศิลำมมุเอกของพระวหิำรโอกแลนด์  

แคลิฟอร์เนีย

กันยำยน ค.ศ. 1963 อุทิศอนุสำวรีย์ผู้บุกเบิกในแคนซัสซิตี้ มิสซูรี และ

พืน้ทีท่ำงประวตัศิำสตร์คกุลเิบอร์ตีใ้นลเิบอร์ตี ้มสิซรูี

29 ตุลำคม ค.ศ. 1965 ได้รบัเรยีกให้รบัใช้เป็นทีป่รกึษำในฝ่ำยประธำนสูงสดุ 

ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของประธำนเดวดิ โอ. แมคเคย์

18 มกรำคม ค.ศ. 1970 รับใช้เป็นอัครสำวกอำวุโสและเป็นผู้น�ำควบคุม

ศำสนจกัรช่วงทีป่ระธำนเดวดิ โอ. แมคเคย์ถงึแก่กรรม

ป ร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ป  ป ร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ป
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23 มกรำคม ค.ศ. 1970 รับกำรวำงมือมอบหน้ำทีเ่ป็นประธำนศำสนจกัรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ย

6 เมษำยน ค.ศ. 1970 ได้รับกำรสนับสนุนเป็นประธำนศำสนจักรใน

ระหว่ำงกำรประชุมใหญ่สำมัญ

3 สิงหำคม ค.ศ. 1971 เจสซี อีแวนส์ สมิธ ถึงแก่กรรม

27–29 สิงหำคม ค.ศ. 1971 ควบคมุกำรประชมุใหญ่ภำคครัง้แรกของศำสนจกัร 

ซึ่งจัดขึ้นในแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

18 มกรำคม ค.ศ. 1972 กล่ำวค�ำสวดอ้อนวอนอทุศิพระวหิำรออกเดน็ ยทูำห์

9 กุมภำพันธ์  ค.ศ. 1972 ควบคุมกำรอุทิศพระวิหำรโพรโว ยูทำห์  เขียนค�ำ

สวดอ้อนวอนอทุศิและมอบหมำยให้ประธำนฮำโรลด์ 

บี. ลี เป็นผู้สวดอ้อนวอน

2 กรกฎำคม ค.ศ. 1972 ถึงแก่กรรมในซอลท์เลคซิตี้ ยูทำห์ 17 วันก่อน 

วันเกิดปีที่ 96 ของทำ่น

ป ร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ป  
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ชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของ 
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ “ใช้ค�ำพิเศษสำมค�ำที่ข้ำพเจ้ำไม่มีวันลืมได้เลย”  

ประธำนกอร์ดอน บ.ี ฮิงค์ลีย์กล่ำว  ค�ำเหล่ำนัน้คอื “แน่วแน่และซือ่สตัย์”  ประธำน 

ฮิงค์ลีย์กลำ่วว่ำ “ในค�ำปรำศัยต่อสำธำรณชน ในกำรสนทนำส่วนตัว ในกำรสวด 

อ้อนวอนพระเจ้ำ ท่ำนขอให้เรำแน่วแน่และซ่ือสัตย์”1 ประธำนโธมสั เอส. มอนสนั 

แบ่งปันควำมทรงจ�ำที่คลำ้ยกันนี้ว่ำ “แม้อำยุจะมำกขึ้น แต่ [ทำ่น] สวดอ้อนวอน

เสมอ ‘ให้เรำแน่วแน่และซื่อสัตย์จนกว่ำชีวิตจะหำไม่’ ”2

“แน่วแน่และซื่อสัตย์” ส�ำหรับประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ เป็นมำกกว่ำ 

ถ้อยค�ำที่กลำ่วซ�้ำบ่อย ๆ  เป็นกำรแสดงถึงควำมรู้สึกจำกใจของควำมหวังที่ท่ำน 

มต่ีอผูค้นทัง้ปวง อีกทัง้ยังเป็นกำรพรรณนำถึงชวีติท่ำนต้ังแต่วยัเดก็จนถงึกำรรบัใช้ 

เป็นประธำนศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ย

“บุตรแห่งค�าสัญญา”

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ “เกิดในฐำนะบุตรแห่งค�ำสัญญำ” เอ็ลเดอร์บรูซ อำร์.  

แมคคองกีแห่งโควรัมอัครสำวกสิบสองกลำ่ว  เอ็ลเดอร์แมคคองกี บุตรเขยของ 

ประธำนสมิธอธิบำยว่ำจูลินำ แลมบ์สัน สมิธ “มีบุตรีสำมคนแต่ไม่มีบุตรชำยเลย  

เธอไปอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้ำเช่นเดียวกับฮันนำห์ในสมัยโบรำณเพื่อ ‘บน’ 

[1 ซำมูเอล 1:11]  เธอสัญญำว่ำหำกพระเจ้ำจะประทำนลูกชำยแก่เธอ ‘เธอจะท�ำ 

ทุกสิ่งในพลังของเธอเพ่ือช่วยให้เขำเป็นเกียรติแด่พระเจ้ำและต่อบิดำของเขำ’   

พระเจ้ำทรงสดบัค�ำอธษิฐำนของเธอ และเธอรกัษำสญัญำนัน้”3 วนัที ่19 กรกฎำคม 

ค.ศ. 1876 จูลินำและโจเซฟ เอฟ. สมิธสำมี ต้อนรับบุตรชำยผู้เป็นทำรกแรกเกิดสู่

ครอบครัว  พวกเขำตั้งชื่อว่ำโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์ ตำมชื่อบิดำท่ำน

ช่วงแรกเกดิ โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธอยู่กับครอบครวัทีเ่ป่ียมด้วยศรทัธำ กำรรบัใช้ 

และควำมเป็นผูน้�ำ  คณุปูข่องท่ำน ไฮรัม สมิธเป็นพีช่ำยของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 

สมิธและเป็นพยำนทีอ่งอำจถงึกำรฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ พระเจ้ำทรงก�ำหนดให้ไฮรมั 

ป ร ะ วั ติ โ ด ย สั ง เ ข ป  



2

บิดำมำรดำของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ, ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ  
และจูลินำ แลมบ์สัน สมิธ

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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“เป็นศำสดำพยำกรณ์, และผู้หยั่งรู้, และผู้เปิดเผยแก่ศำสนจักร [ของพระองค์]” 

ตรัสว่ำชื่อของไฮรัมจะ “มีอยู่ในควำมทรงจ�ำอยำ่งมีเกียรติจำกรุ่นสู่รุ่น, ตลอดกำล

และตลอดไป”  (ค.พ. 124:94, 96) พร้อมด้วยโจเซฟ น้องชำยท่ำน ไฮรัมผนึก

ประจักษ์พยำนของท่ำนด้วยเลือดเป็นมรณสักขีโดยกลุ่มคนร้ำยเมื่อวันที่ 27  

มิถุนำยน ค.ศ. 1844 (ดู ค.พ. 135)

โจเซฟ เอฟ. สมิธ บิดำของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธแบกรับภำระหนักตั้งแต่วัยเยำว์   

ท่ำนเป็นลูกคนแรกของไฮรัมและแมรี ฟิลดิงก์ สมิธ ทำ่นอำยุห้ำขวบตอนที่บิดำ 

เป็นมรณสักขีและเมื่ออำยุเก้ำขวบท่ำนช่วยเหลือมำรดำม่ำยของท่ำนขับเกวียน

จำกนอวู อิลลินอยส์ ไปยังหุบเขำซอลท์เลค  ต่อมำท่ำนรับใช้เป็นผู้สอนศำสนำ

และสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสอง  ท่ำนเป็นที่ปรึกษำในฝ่ำยประธำนสูงสุด

เมื่อครั้งโจเซฟบุตรชำยของทำ่นเกิด  ทำ่นรับใช้เป็นประธำนศำสนจักรตั้งแต่วัน

ที่ 17 ตุลำคม ค.ศ. 1901 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1918

จูลินำ แลมบ์สัน สมิธ มำรดำของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเป็นสมำชิกครอบครัวผู ้

บกุเบกิยคุแรกในหบุเขำซอลท์เลค  ตัง้แต่เก้ำขวบ เธอเตบิโตในบ้ำนจอร์จ เอ. สมธิ 

คุณลุงของเธอ ผู้เป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสองในเวลำนั้นกับบัธเชบำ 

ดับเบิลยู. สมิธ คุณป้ำของเธอ (ต่อมำเอ็ลเดอร์สมิธรับใช้เป็นที่ปรึกษำที่หนึ่งใน 

ฝ่ำยประธำนสูงสุดภำยใต้กำรน�ำของประธำนบริคัม ยังก์ และซิสเตอร์สมิธรับใช ้

เป็นประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมัญในเวลำต่อมำ) เมื่อเติบใหญ่ จูลินำเป็น 

ภรรยำและมำรดำผู้อทุศิตนและเป็นสมำชกิสมำคมสงเครำะห์ทีท่�ำงำนอย่ำงทุม่เท 

เธอเป็นที่รู้จักในเรื่องควำมเมตตำกรุณำและทักษะดำ้นผดุงครรภ์ เธอน�ำ “เด็ก ๆ 

เกือบ 1,000 คนเข้ำมำในโลก” และดูแลมำรดำของพวกเขำ4  ตั้งแต่เดือนตุลำคม 

ค.ศ. 1910 ถึงเมษำยน ค.ศ. 1921 เธอรับใช้เป็นที่ปรึกษำที่สองในฝ่ำยประธำน

สมำคมสงเครำะห์สำมัญ

ท�างานและเล่นขณะเป็นเยาวชนชาย

โจเซฟเรียนรู้กำรท�ำงำนเมื่ออำยุยังน้อย  ครอบครัวท่ำนเป็นเจ้ำของฟำร์มใน 

เทเลอร์สวิลล์ ยูทำห์ห่ำงจำกบ้ำน 10 ไมล์ (16 กิโลเมตร) ท่ำนและน้องชำยช่วย

กันทดน�้ำ เกี่ยวหญ้ำและดูแลปศุสัตว์ ที่บำ้น ครอบครัวดูแลสวนผักขนำดใหญ่ 

ไม้ผลหลำยต้น ต้นองุ่นแถวยำวเหยียดสำมแถว ฝูงไก่ วัวสำมตัว และม้ำอีกสอง

สำมตัว  ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ ปฏิบัติพหุสมรส ครอบครัวจึงมีหลำยปำก

ท้องต้องเลี้ยงดูและอีกหลำยมือช่วยท�ำงำน  เพรำะโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ เป็นหนึ่ง 

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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ในบรรดำลูกคนโตของครอบครัวใหญ่ ท่ำนมีหน้ำที่รับผิดชอบบำงอย่ำงซ่ึงโดย

ปกติมักจะให้ผู้ใหญ่ท�ำ  นอกจำกควำมรับผิดชอบเหลำ่นี้แล้ว  ท่ำนยังตั้งใจศึกษำ

เล่ำเรียนเสมอ  

โจเซฟท�ำงำนครั้งแรกนอกบำ้นและท�ำงำนในฟำร์มครอบครัวกับมำรดำ  ท่ำน 

ขี่มำ้และขับรถมำ้เพื่อช่วยมำรดำท�ำหน้ำที่นำงผดุงครรภ์  ในช่วงวัยรุ่นตอนปลำย 

ท่ำนได้งำนที่สถำบันสหกรณ์กำรค้ำแห่งไซอัน [Zion”s Cooperative Mercantile 

Institution (ZCMI)] ซ่ึงท่ำนต้องลงแรงท�ำงำนวนัละหลำยชัว่โมง  ท่ำนเล่ำในเวลำ 

ต่อมำว่ำ “ข้ำพเจ้ำท�ำงำนประหนึ่งม้ำงำนทั้งวันและเหนื่อยล้ำเมื่อตกค�่ำ แบก

กระสอบแป้งและน�้ำตำล แฮมและเบคอนไว้บนหลัง ข้ำพเจ้ำมีน�้ำหนักตัว 150 

ปอนด์ (68 กิโลกรัม) แต่ขำ้พเจำ้ไม่ลังเลที่จะแบกกระสอบหนัก 200 ปอนด์ (91 

กิโลกรัม) ไว้บนบ่ำข้ำพเจ้ำ”5

โจเซฟหำเวลำเล่นสนุกเพื่อสร้ำงดุลยภำพให้กับภำระหนักของท่ำน  ท่ำนกับ 

พี่น้องชอบเล่นเกมกลำงคืนบริเวณรอบ ๆ บำ้น ซ่อนตัวในไร่องุ่น—“โดยเฉพำะ

เวลำองุ่นแก่จัด”6 ท่ำนชอบเล่นเบสบอลด้วยเช่นกัน  แต่ละวอร์ดมีทีมเบสบอล

และทำ่นสนุกกับกำรแข่งขันกระชับมิตรเหลำ่นี้

การศึกษาพระกิตติคุณและการเติบโตทางวิญญาณ

แม้ว่ำเบสบอลจะส�ำคัญต่อเด็กหนุ่มโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ แต่บำงครั้งทำ่นออก 

จำกกำรแข่งขันก่อนเวลำเพรำะถูกดึงควำมสนใจไปยังสิ่งที่ส�ำคัญกว่ำ  ในเวลำดัง 

กล่ำว อำจพบท่ำนอยู่ตำมล�ำพัง “ในโรงนำหรือใต้ร่มไม้เพื่ออ่ำนหนังสือ” พระ

คัมภีร์มอรมอน7  “นับแต่ข้ำพเจ้ำจ�ำควำมได้” ท่ำนกล่ำวต่อว่ำ “ตั้งแต่ขำ้พเจ้ำอ่ำน 

หนังสือได้เป็นครั้งแรก ข้ำพเจ้ำก็ได้รับควำมเพลิดเพลินและควำมพึงพอใจจำก 

กำรศกึษำพระคมัภร์ี กำรอ่ำนเร่ืองรำวของพระเจ้ำ พระเยซคูรสิต์ ศำสดำพยำกรณ์ 

โจเซฟ สมิธ และงำนที่ส�ำเร็จลุล่วงเพื่อควำมรอดของมนุษย์มำกกว่ำอะไรทั้งสิ้น

ในโลกนี้”8 ท่ำนเริ่มวำงแบบแผนกำรศึกษำพระกิตติคุณส่วนตัวเมื่อท่ำนได้รับ

พระคมัภร์ีมอรมอนเล่มแรกเม่ืออำยุแปดขวบ  ท่ำนอ่ำนงำนมำตรฐำนและสิง่พมิพ์ 

ของศำสนจักรด้วยควำมกระหำยใคร่รู้ ท่ำนน�ำพระคัมภีร์ภำคพันธสัญญำใหม่

ฉบับพกพำไปด้วยเพื่ออ่ำนในช่วงพักกลำงวันและขณะเดินทำงไปกลับจำกงำนท่ี 

ZCMI  ท่ำนเพิ่มควำมเข้มแข็งให้ประจักษ์พยำนของท่ำนในพระกิตติคุณที่ได้รับ

กำรฟื้นฟูอย่ำงสม�่ำเสมอและไม่ย่อท้อ

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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แต่กำรเติบโตทำงวิญญำณของโจเซฟไม่ได้หยุดอยู่แค่กำรศึกษำส่วนตัว  ท่ำน

เข้ำร่วมกำรประชุมและชั้นเรียนของศำสนจักรอย่ำงซื่อสัตย์ ท่ำนได้รับพรและ 

ศำสนพิธีฐำนะปุโรหิต  ท่ำนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษกับพระวิหำร  พระวิหำร

ซอลท์เลคด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นเวลำ 23 ปีตอนท่ำนเกิด “ตลอดช่วงวัยเยำว์  

โจเซฟเฝ้ำมองดกูำรก่อสร้ำงแต่ละวนัของอำคำรอนัสง่ำงำมแห่งนีด้้วยควำมสนใจ 

ใคร่รู้  ท่ำนเห็นหินแกรนิตขนำดใหญ่ก้อนสุดท้ำยในตู้รถไฟซ่ึงขนมำจำกเหมือง 

. . . [ท่ำน] เหน็ยอดแหลมสวยงำมเป็นรูปเป็นร่ำงในทีส่ดุ. . . [ท่ำนกล่ำวว่ำ] ‘ข้ำพ- 

เจ้ำสงสัยว่ำจะมีชีวิตยืนยำวพอได้เห็นพระวิหำรสรำ้งเสร็จหรือไม่’ ”9

วันที่ 6 เมษำยน ค.ศ. 1893 โจเซฟเข้ำร่วมกำรอุทิศภำคแรกของพระวิหำร

ซอลท์เลค ประธำนวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ประธำนศำสนจักรคนที่สี่ควบคุมภำคนี ้

และเป็นผู้สวดอ้อนวอนอุทิศ ที่นั่งบนยกพื้นทำงซ้ำยของประธำนวูดรัฟฟ์คือ

ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ ที่ปรึกษำที่สองของทำ่น

บำงครั้งเด็กหนุ่มโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธออกจำกกำรแข่งขันเบสบอลก่อนเวลำ 
เพื่อจะได้อ่ำนพระคัมภีร์มอรมอนในโรงนำของครอบครัว

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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เมื่อโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธอำยุ 19 ปี ทำ่นได้รับปิตุพร  ประกำศโดยจอห์น สมิธ  

ลุงของท่ำนซึ่งรับใช้เป็นผู้ประสำทพรของศำสนจักร พรดังกล่ำวได้เพิ่มควำม

เข้มแข็งทำงวิญญำณของโจเซฟ  ปิตุพรบอกโจเซฟดังนี้

“นีเ่ป็นเกียรตขิองท่ำนทีจ่ะมชีวีติอยูย่ำวนำนและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้ำ 

ที่ให้ท่ำนเป็นชำยที่ยิ่งใหญ่ในอิสรำเอล . . .

นี่เป็นหน้ำที่ของท่ำนที่จะนั่งประชุมในสภำกับพี่น้องและก�ำกับดูแลบรรดำ 

ผู้คน  อีกทั้งเป็นหน้ำที่ของทำ่นท่ีจะเดินทำงในบ้ำนเกิดและต่ำงแดน ทำงบกและ

ทำงน�้ำ บำกบั่นในกำรปฏิบัติศำสนกิจ  ขำ้พเจำ้กลำ่วแก่ทำ่นว่ำ จงเชิดศีรษะและ

เปล่งเสยีงของท่ำนโดยไม่หวำดหวัน่หรือโอนเอน เพรำะพระวญิญำณของพระเจ้ำ 

จะทรงน�ำทำงท่ำน และพรของพระเจ้ำจะเทมำบนท่ำน  พระวญิญำณของพระองค์ 

จะทรงน�ำควำมคิด ประทำนปัญญำและถ้อยค�ำแก่ท่ำน เพื่อท�ำลำยปัญญำของคน

ชั่วร้ำยและค�ำปรึกษำที่ไร้ค่ำของคนไม่เที่ยงธรรม”10

ต่อมำ หลังจำกวันเกิดปีที่ 20 ของทำ่น ท่ำนได้รับโอกำสใหม่ส�ำหรับกำรรับใช ้

และกำรเตบิโตทำงวญิญำณ ท่ำนได้รบัแต่งตัง้สู่ต�ำแหน่งเอล็เดอร์ในฐำนะปโุรหติ 

แห่งเมลคีเซเดค และรับเอ็นดำวเม้นท์พระวิหำร จนบั้นปลำยของชีวิตขณะรับใช้

เป็นประธำนศำสนจักร ทำ่นประกำศว่ำ “ขำ้พเจำ้รู้สึกขอบพระทัยมำกเพียงไรที่

ได้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ ข้ำพเจ้ำแสวงหำตลอดวันเวลำเพื่อขยำยกำร

เรียกในฐำนะปุโรหิตนั้นและหวังว่ำจะอดทนจนกว่ำชีวิตจะหำไม่ในชีวิตนี้และมี

ควำมสุขกับสัมพันธภำพของวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ในชีวิตที่จะมำถึง”11

ผูกสมัครรักใคร่และการแต่งงาน

ขณะที่โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธหนุ่มช่วยเหลือค�้ำจุนครอบครัว ศึกษำพระกิตติคุณ

และเตรียมรับพรฐำนะปุโรหิต ควำมพยำยำมของท่ำนเป็นที่สังเกตของสตรีสำว

ท่ำนหนึ่งนำมวำ่ ลูอี เชิร์ทลิฟฟ์ บิดำมำรดำของเธออำศัยอยู่ในออกเด็น ยูทำห์ 

เธอมำอำศัยอยู่กับครอบครัวสมิธเพื่อจะศึกษำที่มหำวิทยำลัยยูทำห์ ซึ่งเวลำนั้น

ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ำมกับบ้ำนของครอบครัวสมิธ

แรกทีเดียว สัมพันธภำพของโจเซฟกับลูอีไม่มีอะไรมำกกว่ำควำมเป็นเพื่อน 

แต่ค่อย ๆ ลึกซึ้งขึ้นเป็นกำรผูกสมัครรักใคร่ เนื่องจำกทั้งสองมีเงินเพียงน้อยนิด  

พวกท่ำนจึงท�ำได้เพียงอ่ำนหนังสือด้วยกันในห้องนั่งเล่นเป็นส่วนใหญ่ คุยกัน 

เดินเล่นด้วยกัน และเข้ำร่วมกิจกรรมศำสนจักร โจเซฟชอบฟังลูอีเล่นเปียโน  บำง

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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ครั้งพวกท่ำนไปชมกำรแสดงที่โรงละครในท้องที่  ช่วงปลำยปีกำรศึกษำปีที่สอง 

ของลูอี กำรผูกสมัครรักใคร่ของพวกทำ่นเบ่งบำนกลำยเป็นควำมรักที่มั่นคงจน

โจเซฟขี่จักรยำนไปกลับเป็นระยะทำง 100 ไมล์ (160 กิโลเมตร) บนเส้นทำงลูกรัง

ขรุขระ เพื่อจะได้พบเธอในออกเด็นสักหนึ่งหรือสองครั้งช่วงปิดภำคเรียน12

ในทีส่ดุ ลอูกีบัโจเซฟสนทนำกนัเร่ืองกำรแต่งงำน  อย่ำงไรกต็ำม ยงัคงมคี�ำถำม 

คำ้งอยู่ในใจว่ำ โจเซฟจะได้รับเรียกให้รับใช้งำนเผยแผ่หรือไม่  ช่วงเวลำนั้น หนุ่ม

สำวทีป่รำรถนำจะรบัใช้งำนเผยแผ่ไม่ได้เข้ำพบอธกิำรเพือ่รบัรองกำรเรยีกดงักล่ำว 

กระบวนกำรเรยีกเข้ำสู่งำนเผยแผ่ด�ำเนนิกำรผ่ำนส�ำนกังำนของประธำนศำสนจักร 

ทั้งหมด ชำยหนุ่มไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำเขำจะพบหมำยเรียกในกล่องไปรษณีย์

เมื่อไร

ลอูเีรยีนจบมหำวทิยำลัยในฤดใูบไม้ผลิปี 1897 และย้ำยกลบัไปอยูก่บับดิำมำรดำ 

ของเธอที่ออกเด็น  หนึ่งปีต่อมำ เห็นได้ชัดว่ำไม่มีหมำยเรียกงำนเผยแผ่มำเลย ทั้ง 

สองจึงตัดสินใจหันกลับมำวำงแผนกำรแต่งงำนอีกครั้ง  ขณะที่โจเซฟกล่ำวใน 

เวลำต่อมำว่ำ “ข้ำพเจำ้ชวนเธอให้เปลี่ยนที่พ�ำนัก วันที่ 26 เมษำยน ค.ศ. 1898 เรำ

ไปพระวิหำรซอลท์เลคและแต่งงำนกันเพ่ือกำลเวลำและนิรันดรโดยประธำน 

โจเซฟ เอฟ. สมิธ บิดำข้ำพเจ้ำ”13 เมื่อโจเซฟและลูอีเริ่มต้นชีวิตด้วยกัน พวกเขำ

อำศัยอยู่ในอพำร์ทเม้นท์เล็ก ๆ ในบำ้นของตระกูลสมิธ

เอาใจใส่ต่อการเรียกเป็นผู้สอนศาสนา

ในยุคแรก ๆ ของศำสนจักร ชำยที่แต่งงำนแล้วมักจะได้รับเรียกให้รับใช้เป็น 

ผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ โจเซฟกับลูอีไม่ได้ประหลำดใจแต่อย่ำงใดเมื่อวันที่ 17 

มีนำคม ค.ศ. 1899 หมำยเรียกลงนำมโดยประธำนลอเรนโซ สโนว์ มำถึงกล่อง 

จดหมำย  แต่โจเซฟค่อนข้ำงประหลำดใจกับสนำมเผยแผ่ที่ได้รับมอบหมำยให้ไป

มำกกว่ำ  ก่อนรบักำรเรียก ท่ำนสนทนำกับประธำนแฟรงค์ลนิ ด.ี รชิำร์ดส์ ประธำน 

โควรมัอัครสำวกสิบสองเกีย่วกบัควำมเป็นไปได้ในกำรรบัหมำยเรยีก โจเซฟหวน 

คิดต่อมำว่ำ “[ทำ่น] ถำมข้ำพเจ้ำว่ำข้ำพเจำ้อยำกไปที่ใด  ขำ้พเจ้ำกล่ำวกับท่ำนว่ำ

ข้ำพเจ้ำไม่มีกำรเลอืกใดเป็นพิเศษ จะไปในทีซ่ึ่งส่งข้ำพเจ้ำไปเท่ำนัน้  แต่ท่ำนกล่ำว 

ว่ำ ‘นำ่จะมีที่ไหนสักแห่งที่คุณอยำกไป’ ขำ้พเจำ้กล่ำวว่ำ ‘ผมอยำกไปเยอรมนี’ 

แล้วพวกเขำก็ส่งข้ำพเจ้ำไปอังกฤษ!”14

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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ลูอีตัดสินใจย้ำยไปอยู่กับบิดำมำรดำของเธอขณะที่โจเซฟไปรับใช้  กำรท�ำเช่น

นี้ ท�ำให้เธอรู้สึกว่ำจะช่วยเธอทนต่อควำมโดดเดี่ยวที่แยกจำกสำมีได้  และเธอจะ

ท�ำงำนในร้ำนของบิดำ เพื่อหำเงินทุนมำช่วยเหลืองำนเผยแผ่ของโจเซฟ15

วันที่ 12 พฤษภำคม ค.ศ. 1899 หนึ่งวันก่อนเขำ้สู่สนำมเผยแผ่ เอ็ลเดอร์สมิธ 

และผู้สอนศำสนำคนอื่น ๆ ได้รับค�ำแนะน�ำจำกประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ เอ็ล- 

เดอร์จอร์จ ทีส์เดล และฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ แห่งโควรัมอัครสำวกสิบสอง  นี่เป็น 

กำรอบรมของพวกท่ำนก่อนไปเป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ  ที่กำรประชุม ผู้สอน

ศำสนำแต่ละคนได้รับใบส�ำคัญกำรเป็นผู้สอนศำสนำอย่ำงเป็นทำงกำร  ใบส�ำคัญ

ของเอ็ลเดอร์สมิธอ่ำนว่ำ

“ขอรับรองว่ำเอ็ลเดอร์โจเซฟ เอฟ. สมิธ จูเนียร์ อยู่ในศรัทธำอันเปี่ยมล้นและ 

อยู่ในมำตรฐำนที่ดีในศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย เจ้ำ 

หน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ของศำสนจักรดังที่กล่ำวนำมมำนั้นขอแต่งต้ังอย่ำงเป็นทำงกำร

เอ็ลเดอร์โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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ให้รับใช้ในคณะเผยแผ่เกรตบริเตนเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติศำสนพิธี

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งของทำ่น

“และเรำเชื้อเชิญมนุษย์ทั้งปวงให้เอำใจใส่ค�ำสอนและค�ำแนะน�ำของท่ำนใน

ฐำนะคนของพระผู้เป็นเจ้ำที่ถูกส่งไปเปิดประตูแห่งชีวิตและควำมรอดแก่พวก

เขำ—เพื่อช่วยเหลือท่ำนในกำรเดินทำงและไม่ว่ำอะไรก็ตำมที่ท่ำนต้องกำร

“เรำสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำนิรันดร์ ให้ประทำนพรแก่เอ็ลเดอร ์

สมิธและทุกคนที่รับท่ำนและให้กำรปลอบโยนแก่ท่ำน ด้วยพรนำนัปกำรแห่ง

สวรรค์และแผ่นดินโลก เพื่อกำลเวลำและชั่วนิจนิรันดร์ ในพระนำมของพระเยซู

คริสต์ เอเมน

“ลงนำมที่ซอลท์เลค ซิตี้ ยูทำห์ วันที่ 12 พฤษภำคม ค.ศ. 1899 ในฐำนะ

ตัวแทนศำสนจักร ลอเรนโซ สโนว์ จอร์จ คิว. แคนนอน จอส. เอฟ. สมิธ ฝ่ำย

ประธำนสูงสุด”16

วันต่อมำ ครอบครัวมำรวมกันที่บ้ำนเพื่อกลำ่วอ�ำลำโจเซฟและพี่ชำยอีกคนที ่

ได้รับเรียกไปรับใช้ในอังกฤษเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม มีสมำชิกครอบครัวหำยไป 

หนึ่งคน  เอมิลี น้องสำวของโจเซฟแอบซ่อนอยู่ เพรำะละอำยใจที่ท�ำบำงสิ่งบำง

อย่ำงเมือ่สองสำมปีทีผ่่ำนมำ  คร้ังทีโ่จเซฟกับลูอีผูกสมคัรรกัใคร่กนั บำงครัง้โจเซฟ 

จะพำเอมลิแีละเด็กคนอ่ืน ๆ เข้ำนอนแต่หัวค�ำ่เพ่ือจะได้อยูก่บัหวำนใจของท่ำนตำม 

ล�ำพัง  เธอหงุดหงิดกับควำมไม่เป็นธรรมนี้ เอมิลีมักจะสวดอ้อนวอนให้พระเจำ้

ทรงส่งพี่ชำยไปรับใช้งำนเผยแผ่  บัดนี้ พี่ก�ำลังจะจำกไปจริง ๆ เธอจึงรู้สึกผิดที่มี

ส่วนท�ำให้พี่ต้องจำกไป17

โจเซฟกบัลอูทีรำบว่ำกำรเรียกให้รับใช้ในประเทศองักฤษมำจำกพระเจ้ำ โจเซฟ 

กระตือรือร้นที่จะท�ำหน้ำที่ของทำ่น และลูอีก็พอใจที่สำมีจะรับใช้งำนเผยแผ่ แต ่

ทั้งคู่ฟันฝ่ำกับแนวคิดที่ต้องแยกจำกกัน  เมื่อถึงเวลำที่เอ็ลเดอร์สมิธต้องไปขึ้น

รถไฟ “ลูอีพยำยำมเข้มแข็ง ไม่ให้โจเซฟเห็นว่ำเธอร้องไห้ แต่ยำกที่จะปกปิด

นัยน์ตำอันแดงก�่ำไว้ได้  โจเซฟเริ่มคิดถึงบ้ำนขึ้นมำทันทีเมื่อนึกถึงกำรจำกลำจน

ท่ำนไม่อยำกพูดคุยกับใครเลย . . . มีก้อนจุกขึ้นมำถึงคอของโจเซฟขณะหยุดตรง

ประตูด้ำนหน้ำของบ้ำนหลังเกำ่ที่ถนนเฟิร์ส นอร์ท และจูบลำคนที่ท่ำนรักทีละ

คน ได้แก่ มำรดำ บิดำ พี่ ๆ น้อง ๆ ลุงปำ้น้ำอำ และสุดท้ำยคือ ลูอี ‘ลำก่อนลูอี 

ที่รักของผม  ขอพระผู้เป็นเจ้ำประทำนพรและปกป้องคุ้มครองคุณให้ปลอดภัย

แทนผมด้วย’ ”18

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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เพาะเมล็ดแห่งพระกิตติคุณในประเทศอังกฤษ

นับจำกเวลำที่รถไฟ—ซ่ึงไม่สะดวกสบำยและอบอวลไปด้วยควันยำสูบ—

เคลื่อนขบวนออกจำกบ้ำนเกิด เอ็ลเดอร์สมิธอุทิศตนเพื่องำนเผยแผ่ของท่ำน   

รำยงำนบนัทกึส่วนตวัรวมทัง้จดหมำยทีท่่ำนส่งและได้รบัเผยให้เหน็ถงึควำมยำก 

ล�ำบำกที่ท่ำนเผชิญขณะเป็นผู้สอนศำสนำตลอดจนศรัทธำและกำรอุทิศตนที่

ท่ำนใช้เผชิญกับสิ่งเหล่ำนั้น

เม่ือวันแรกของงำนเผยแผ่ในประเทศอังกฤษสิ้นสุดลง ท่ำนเขียนในบันทึก 

ส่วนตวัว่ำ “น่ีเป็นวนัส�ำคญัยิง่ในชวีติอนัแสนส้ันของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจำกบ้ำนมำ 

ไม่ถึงเดือนเพื่อจุดประสงค์ในกำรสั่งสอนพระกิตติคุณของพระเจ้ำ. . .วันนี้ 

ข้ำพเจ้ำออกไปส�ำรวจและแจกเอกสำร 25 ชุด (แผ่นพับ)  งำนนี้นับเป็นงำนแรก

เลยก็ว่ำได้ที่ข้ำพเจ้ำเคยพยำยำมท�ำและไม่ง่ำยเลยส�ำหรับขำ้พเจ้ำ . . . ขำ้พเจ้ำแบ่ง

ปันประจักษ์พยำนต่อโลกเป็นครั้งแรกในวันนี้ แต่จะท�ำให้ดียิ่งขึ้นได้  ด้วยควำม

ช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะท�ำตำมพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงเรียกให้

ข้ำพเจ้ำท�ำ”19

เมื่อบิดำท่ำนส่งเงินจ�ำนวนไม่กี่ดอลลำร์มำให้ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นต่ำง ๆ ทำ่น

ตอบว่ำ “ผมจะใช้เงินที่คุณพ่อส่งมำให้อยำ่งคุ้มค่ำ  ผมไม่ใช้จำ่ยอะไรเว้นแต่จะมี

เหตุผลที่ต้องใช้จริง ๆ” ท่ำนบอกบิดำถึงปณิธำนของท่ำนในกำรเรียนรู้และกำร

สอนพระกิตติคุณเช่นกันว่ำ  “ผมอยู่ที่นี่เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและผมหวังว่ำ

จะสำมำรถท�ำได้ดี. . .นี่เป็นควำมปรำรถนำของผมที่จะปรับปรุงควำมคิดและ

พรสวรรค์ขณะอยู่ที่นี่ เพื่อให้เป็นประโยชน์เสมอส�ำหรับบำงสิ่งบำงอย่ำงในชีวิต 

. . .ผมอยำกท�ำทุกสิ่งให้ถูกต้องและไม่มีสิ่งใดท�ำให้ผมพึงพอใจได้มำกไปกว่ำกำร 

เรียนรู้บำงอย่ำงเกี่ยวกับพระกิตติคุณ  ควำมปรำรถนำของผมคือเรียนรู้พระกิตติ- 

คุณให้กระจ่ำงแจ้งและได้รับปัญญำ”20

ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมธิ เขยีนค�ำชมเชยต่อไปนีใ้นจดหมำยถงึเอล็เดอร์โจเซฟ 

ฟิลดิงก์ สมิธว่ำ “พ่อชอบเจตคติของลูก พ่อมีศรัทธำในควำมสุจริตของลูก พ่อ 

พอใจและชื่นชมลูก  พ่ออยำกให้ลูกบ่มเพำะปัญญำ มีวิจำรณญำณอันถี่ถ้วนและ 

ควำมอดทน มีพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์และควำมรักของพระผู้เป็นเจ้ำ”21 ลูอิส  

เชิร์ทลิฟฟ์ บิดำของลูอี แสดงควำมเชื่อมั่นในเอ็ลเดอร์สมิธเช่นกัน “พ่อรู้สึกอยู่

เสมอว่ำลูกจะท�ำให้พันธกิจอันทรงรัศมีภำพสมบูรณ์และรับประสบกำรณ์ที่จะ

ท�ำให้ลูกคู่ควรกับต�ำแหน่งสูงที่ก�ำหนดไว้ให้ลูกในอนำคต”22

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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ในจดหมำยถงึลอู ีโจเซฟแสดงควำมรักทีม่ต่ีอเธอเสมอ  ท่ำนมกัจะสอดดอกไม้ 

ทับแห้งไว้ใน “จดหมำยอันอบอุ่นและเสน่หำ” ของท่ำน23 ทำ่นเขียนเกี่ยวกับกำร 

ท้ำทำยที่ท่ำนเผชิญด้วยว่ำ “มีหลำยคนที่เรำสอนในประชำชำตินี้ทรำบว่ำพระ- 

กิตตคุิณเป็นควำมจริง แต่พวกเขำไม่มคีวำมกล้ำหำญทำงศลีธรรมทีจ่ะออกมำจำก 

โลกนี้และน้อมรับพระกิตติคุณ”24

ลูอส่ีงจดหมำยอย่ำงน้อยทีสุ่ดสัปดำห์ละครัง้  มอียูค่รัง้หนึง่เธอเขยีนว่ำ “ขอให้ 

คุณจ�ำไว้ว่ำ ดิฉันอยู่ที่นี่เพื่อรักและสวดอ้อนวอนให้คุณและดิฉันไม่เคยลืมคุณเลย 

แม้แต่เสี้ยววินำที . . . ขอทรงโปรดประทำนพรแด่คณุ สำมผีูล้�ำ้ค่ำของดฉินั นีเ่ป็น 

ค�ำสวดอ้อนวอนของดิฉันตลอดไป”25 ลูอีเขียนถึงกำรอุทิศตนที่เธอมีต่อสำมีและ 

กำรอทุศิตนทีเ่ธอมีต่อพระเจ้ำและงำนของพระองค์อย่ำงชดัเจน  เธอย�ำ้เตอืนโจเซฟ 

เสมอว่ำไม่ควรให้ควำมคิดถึงบำ้นบั่นทอนปณิธำนในกำรรับใช้

เอ็ลเดอร์สมิธต้องกำรก�ำลังใจเช่นนั้นเพรำะท่ำนแทบไม่พบใครเลยที่จะน้อม 

รับข่ำวสำรพระกิตติคุณที่ได้รับกำรฟื้นฟู  หลำยปีต่อมำ ทำ่น “บอกโจเซฟลูกชำย 

ของท่ำนว่ำสภำพนั้นแย่มำกและผู้คนไม่สนใจเลยจนท่ำนคิดว่ำคงไม่สำมำรถ 

ท�ำงำนต่อไปได้  คืนหนึ่ง ทำ่นนอนนึกถึงควำมต้องกำรที่จะท�ำงำนหำค่ำเดินทำง

กลับบำ้น”26  แต่ท่ำนได้รับก�ำลังใจจำกคนที่ท่ำนรักและควำมเข้มแข็งจำกค�ำสวด

อ้อนวอนของพวกเขำ บวกกับควำมปรำรถนำในกำรรับใช้ ทำ่นจึงเอำชนะควำม

คิดดังกลำ่วได้ ท่ำนทรำบว่ำพระเจ้ำทรงเรียกทำ่น และท่ำนต้องท�ำงำนด้วยควำม

ขยันหมั่นเพียรเพ่ือประโยชน์ของผู้คนที่ท่ำนรับใช้และเพื่อผลดีของครอบครัว

ท่ำนเอง  ท่ำนกล่ำวว่ำ “ขำ้พเจำ้ยินดีอยู่ที่นี่ตลอดไปดีกวำ่กลับบ้ำนโดยปรำศจำก

บนัทกึและกำรปลดอย่ำงสมเกียรต.ิ..ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้ข้ำพเจ้ำมวีญิญำณ 

แห่งพระกิตติคุณและควำมรักต่อเพื่อนผู้รับใช้ ขอให้ข้ำพเจ้ำอยู่ที่นี่ได้จนกว่ำจะ

ได้รับกำรปลดอยำ่งสมเกียรติ  หำกปรำศจำกกำรสวดอ้อนวอนของทำงบ้ำนเพื่อ 

ข้ำพเจ้ำและกำรสวดอ้อนวอนของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำคงไม่อำจประสบควำม

ส�ำเร็จได้”27

เอ็ลเดอร์โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธได้รับกำรปลดอยำ่งสมเกียรติจำกงำนเผยแผ่เมื่อ 

วันที่ 20 มิถุนำยน ค.ศ. 1901 ในเวลำสองปีแห่งกำรรับใช้ด้วยควำมขยันหมั่น 

เพียร “ท่ำนไม่มีคนเปลี่ยนใจเลื่อมใส ไม่มีโอกำสประกอบพิธีบัพติศมำ แม้จะเคย

ยืนยันผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหนึ่งคนก็ตำม”28 อยำ่งไรก็ดี ท่ำนและคู่ของท่ำนได้เพำะ 

เมล็ดแห่งพระกิตติคุณไว้แล้ว โดยช่วยให้ผู้คนมำกมำยค้นพบสันติสุขและควำม

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ
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เข้ำใจทีย่ิง่ใหญ่กว่ำ  โดยส่วนตวัท่ำนเตบิโตเป็นนกัศึกษำ เป็นครสูอนพระกติตคิณุ 

และเป็นผู้น�ำฐำนะปุโรหิต

บ้านหลังใหม่และความรับผิดชอบใหม่

โจเซฟมำถึงซอลท์เลค ซิตี้ วันที่ 9 กรกฎำคม ค.ศ. 1901 หลังจำกใช้เวลำกับ 

ครอบครัวของลูอีสองสำมวันในออกเด็น โจเซฟกับลูอีกลับบ้ำนพร้อมคนใน 

ครอบครัวสมิธและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน  ชีวิตแต่งงำนของท่ำนทั้งสองเปี่ยม

ด้วยศรัทธำ ควำมขยันหมั่นเพียร และกำรรับใช้ ขณะที่พวกท่ำนท�ำงำนเพื่อสร้ำง

บ้ำน สร้ำงครอบครัวและรับใช้ในศำสนจักร

หลงัจำกโจเซฟกลบับ้ำนไม่นำน ท่ำนเร่ิมหำงำนเพือ่ค�ำ้จนุครอบครวั  ด้วยควำม 

ช่วยเหลือของสมำชิกครอบครัว ท่ำนจึงได้งำนชั่วครำวที่ส�ำนักงำนเจ้ำหน้ำที ่

เทศมณฑลซอลท์เลค  ประมำณห้ำสัปดำห์ต่อมำ ท่ำนรับต�ำแหน่งในส�ำนักงำน

นกัประวตัศิำสตร์ศำสนจกัร  ขณะทีท่่ำนได้เรียนรู้มำกขึน้เกีย่วกบัประวติัศำสนจักร 

ท่ำนระมัดระวังผู้คนที่พยำยำมท�ำลำยชื่อเสียงของศำสนจักรและผู้น�ำมำกขึ้น

ด้วย  ท่ำนท�ำงำนอย่ำงไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อจัดหำข้อมูลปกป้องศำสนจักร  

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของงำนรับใช้ที่จะเป็นพรแก่ศำสนจักรในอีกหลำยปีต่อมำ

ลูอี เชิร์ทลิฟฟ์ สมิธ
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ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 1902 ลูอีตั้งครรภ์ เธอกับโจเซฟรู้สึกขอบพระทัยส�ำหรับ 

อพำร์ทเม้นท์เล็ก ๆ ของพวกทำ่น แต่พวกท่ำนเฝ้ำรอโอกำสที่จะสรำ้งบ้ำนเป็น

ของตนเอง งำนอำชพีของโจเซฟช่วยให้พวกท่ำนเริม่วำงแผน พวกท่ำนจ้ำงบรษิทั 

ก่อสร้ำงและเตรียมกำรตำ่ง ๆ เพื่อให้โจเซฟท�ำงำนส่วนใหญ่ด้วยตนเองได้ ซึ่งท�ำ 

ให้ค่ำใช้จ่ำยลดลง ลูกคนแรกเป็นลูกสำวชื่อโจเซฟิน เกิดในเดือนกันยำยน ค.ศ. 

1902 และพวกท่ำนย้ำยเข้ำไปอยู่ในบ้ำนหลังใหม่ประมำณ 10 เดือนต่อมำ  ในปี 

1906 หลังจำกลูอีทนทุกข์กับควำมยำกล�ำบำกจำกกำรตั้งครรภ์ พวกท่ำนต้อนรับ

ลูกสำวอีกหนึ่งคนเข้ำสู่บำ้นของพวกทำ่นและตั้งชื่อว่ำ จูลินำ

โจเซฟเตม็ใจมส่ีวนร่วมในงำนแห่งควำมรอดของพระเจ้ำเสมอ และท่ำนได้รบั 

โอกำสมำกมำยที่จะท�ำตำมนั้น  ในปี 1902 ท่ำนได้รับเรียกให้รับใช้เป็นประธำน

โควรัมที่ยี่สิบสี่แห่งสำวกเจ็ดสิบ รวมถึงหนำ้ที่กำรเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำโควรัม  (ใน

เวลำนั้น ศำสนจักรมีโควรัมสำวกเจ็ดสิบมำกกว่ำ 100 โควรัม  สมำชิกของโควรัม

เหล่ำนั้นไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่) นอกจำกนี้ โจเซฟยังได้รับเรียกให้รับใช้เป็น

กรรมกำรสำมัญของสมำคมพัฒนำสหกิจกรรมของเยำวชนชำยและเป็นสมำชิก

สภำสูงของสเตคซอลท์เลค  ไฮรัม พี่ชำยท่ำนซึ่งเป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบ

สองแต่งตั้งท่ำนเป็นมหำปุโรหิต  ในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดือนเมษำยน ปี 1906 

ท่ำนได้รบักำรสนบัสนนุเป็นผู้ช่วยนกัประวตัศิำสตร์ศำสนจักร และเดอืนมกรำคม 

ต่อมำ ท่ำนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรเฉพำะกิจโดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อ

เตรียมข้อมูลปกป้องศำสนจักรจำกกำรโจมตีของศัตรู”29

ขณะที่บิดำของโจเซฟรับใช้เป็นประธำนศำสนจักร โจเซฟมักจะช่วยทำ่นท�ำ 

งำนดำ้นจดหมำยและหน้ำที่บริหำรอื่น ๆ บำงครั้งทำ่นท�ำงำนศำสนจักรเคียงบ่ำ 

เคยีงไหล่กบับดิำท่ำน  คร้ังหนึง่ โจเซฟถึงกับต้องเดนิทำงไปท�ำหน้ำทีแ่ทนประธำน 

สมิธ ท่ำนบนัทกึว่ำ “ข้ำพเจ้ำไปบริคมั ซิตี ้ [ยทูำห์] เพรำะกำรร้องขอจำกบดิำเพือ่

อุทิศอำคำรประชุมของวอร์ดที่สองในบริคัม ซิตี้  พวกเขำปรำรถนำเป็นอย่ำงยิ่ง

ทีจ่ะให้ บดิำข้ำพเจ้ำ สวดอ้อนวอนอทุศิ แต่เพรำะท่ำนก�ำลงัป่วยด้วยไข้หวดั ท่ำน

จึงส่งข้ำพเจ้ำไปแทน”  เมื่อประธำนสเตคและอธิกำรพบกับโจเซฟที่สถำนีรถไฟ 

พวกเขำไม่ดีใจที่เห็นท่ำน30 ประธำนสเตคกล่ำวตำมที่เล่ำลือกันว่ำ “ผมอยำก

ร้องไห้โฮ พวกเรำคำดว่ำประธำนศำสนจักรจะมำแต่กลับเป็นเด็กหนุ่มมำแทน” 

ตำมที่มีคนบันทึกเรื่องนี้ไว้ โจเซฟพูดทีเล่นทีจริงวำ่ “ผมก็อยำกร้องไห้โฮเหมือน

กัน”31
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แม้หน้ำทีใ่นศำสนจกัรของโจเซฟส่วนใหญ่ท�ำให้ท่ำนต้องห่ำงไกลบ้ำน แต่ท่ำน 

กบัลูอียงัมีเวลำรบัใช้และมคีวำมสุขทีไ่ด้อยูด้่วยกนั ในรำยงำนบนัทกึส่วนตวัของ 

วันที่ 1 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1907 ทำ่นเขียนว่ำ “ขำ้พเจำ้มีเวลำอยู่กับลูอีมำกขึ้นใน 

พระวหิำรซอลท์เลค ซ่ึงเป็นอีกวนัหนึง่ทีมี่ควำมสุขทีส่ดุในชีวติเรำและมปีระโยชน์ 

ที่สุดต่อเรำ”32

การทดลองและพร

โจเซฟพักงำนรับผิดชอบของศำสนจักรในเดือนมีนำคม ค.ศ. 1908  ทำ่นรู้สึก

ว่ำต้องอยูบ้่ำนกับลูอใีห้มำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท�ำได้  เธอทนทรมำนกบัควำมเจบ็ป่วย 

แสนสำหสัเป็นเวลำตดิต่อกันเนือ่งจำกกำรตัง้ครรภ์ครัง้ทีส่ำม  แม้จะสวดอ้อนวอน 

ให้พรฐำนะปุโรหิต ได้รับกำรดูแลด้วยควำมห่วงใยจำกสำมี และได้รับควำมเอำใจ

ใส่อย่ำงรอบคอบจำกแพทย์ แต่อำกำรของเธอยงัคงทรดุหนกั  เธอถงึแก่กรรมเมือ่ 

วันที่ 30 มีนำคม

ในควำมโศกเศร้ำ โจเซฟเขียนวำ่ “ช่วงเดือนนี้ เป็นช่วงเวลำแห่งควำมทรมำน 

ใจส�ำหรบัข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำผ่ำนพ้นกำรทดสอบและประสบกำรณ์อนัเจบ็ปวดแสน 

สำหสั  โดยผ่ำนสิง่นี ้ข้ำพเจ้ำวำงใจในพระเจ้ำเพ่ือควำมเข้มแขง็และกำรปลอบโยน 

หลังจำกทนทุกข์กับควำมเจ็บปวดรวดรำ้วเป็นเวลำสำมหรือสี่สัปดำห์ และหลัง 

จำกควำมเจบ็ป่วยทีย่ำวนำนเกอืบสองเดอืน ภรรยำทีร่กัของข้ำพเจ้ำได้รบักำรปลด 

ปล่อยจำกควำมทุกข์ทรมำน. . . เธอจำกขำ้พเจำ้และลูก ๆ ที่ล�้ำค่ำไปยังโลกที่ดีกว่ำ 

ซึ่งเรำรอคอยอย่ำงอดกลั้นและด้วยควำมโทมนัสเพื่อจะได้พบกันอีกในรัศมีภำพ 

สงูสดุ”  โจเซฟกล่ำวว่ำภรรยำของท่ำน “ถึงแก่กรรมขณะยงัมคีวำมมัน่คงในศรทัธำ 

และควำมแน่วแน่ต่อหลักธรรมพระกิตติคุณทุกข้อ”33

ไม่นำน โจเซฟรู้สึกหนักใจกับหน้ำที่ในกำรเลี้ยงดูลูกน้อยสองคนในบ้ำนที่

ก�ำพร้ำแม่  บิดำมำรดำของท่ำนเชื้อเชิญให้ครอบครัวที่ยังมีลูกเล็ก ๆ นี้มำอยู่ด้วย 

กัน  แม้ด้วยควำมช่วยเหลือดังกล่ำว แต่พ่อม่ำยก็ตระหนักว่ำลูกเล็ก ๆ ของท่ำน

ต้องได้รับกำรดูแลจำกมำรดำที่เปี่ยมด้วยควำมรัก

เมื่อโจเซฟตัดสินใจเรื่องส�ำคัญทั้งหมด ทำ่นน�ำเรื่องนี้ทูลถำมในกำรสวดอ้อน 

วอนที่จริงใจ  เอเธล จอร์จินำ เรย์โนลด์ส พนักงำนประจ�ำส�ำนักงำนนักประวัติ- 

ศำสตร์ศำสนจักรคือค�ำตอบในกำรสวดอ้อนวอนของทำ่น  โจเซฟชวนเธอมำเดิน

เล่นในสวนสำธำรณะกับลูกสำวของท่ำนในวันที่ 6 กรกฎำคม ค.ศ. 1908  กำร
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ออกไปข้ำงนอกประสบควำมส�ำเร็จ ทั้งสี่คนเพลิดเพลินที่ได้อยู่ด้วยกัน  สิบวัน

ต่อมำ โจเซฟกับเอเธลมีควำมสุขที่ได้ออกเดทกันโดยไม่มีลูก ๆ อยู่ด้วย  จำกนั้น

ไม่นำนพวกท่ำนจึงหมั้นหมำยและแต่งงำนกัน

เอเธลกับโจเซฟได้รับกำรผนึกในพระวิหำรซอลท์เลคเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน  

ค.ศ. 1908  หลำยปีต่อมำ โจเซฟเขียนในจดหมำยถึงเอเธลว่ำ “คุณไม่รู้หรอกว่ำผม 

ขอบพระทยัพระเจ้ำบ่อยเพียงไรทีผ่มไม่ได้ท�ำผิดพลำดตอนเลอืกคูค่รอง  พระองค์ 

ทรงส่งคณุมำให้ผม”34 นอกจำกเป็นคู่ครองทีเ่ป่ียมด้วยควำมรกัต่อโจเซฟแล้ว เอเธล 

ยังเป็นมำรดำคนที่สองให้โจเซฟินและจูลินำอยำ่งรวดเร็ว

การรับใช้เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ก่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญเดือนเมษำยน ค.ศ. 1910 ประธำนจอห์น อำร์.  

วนิเดอร์ ทีป่รกึษำทีห่นึง่ในฝ่ำยประธำนสูงสุดถงึแก่กรรม  เอล็เดอร์จอห์น เฮนรย์ี 

สมธิ ซึง่รบัใช้ในโควรัมอัครสำวกสิบสองได้รับเรียกให้รบัใช้ในฝ่ำยประธำนสงูสดุ 

ท�ำให้มีต�ำแหน่งว่ำงในโควรัมอัครสำวกสิบสอง  ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรัม

อัครสำวกสิบสองประชุมหำรือกันในพระวิหำรซอลท์เลคว่ำใครมีคุณสมบัติใน

เอเธล เรย์โนลด์ส สมิธ
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กำรรับต�ำแหน่งที่ว่ำงลงนั้น  หลังจำกกำรปรึกษำหำรือกันประมำณหนึ่งช่ัวโมง 

พวกท่ำนไม่สำมำรถ “ตัดสินใจได้เป็นเอกฉันท์ในเรื่องนี้  ในที่สุดประธำนโจเซฟ 

เอฟ. สมิธ เข้ำไปในห้องตำมล�ำพังและคกุเข่ำสวดอ้อนวอนทลูขอกำรน�ำทำง  เมือ่ 

ท่ำนกลับออกมำ ท่ำนถำมพี่น้องชำยทั้ง 13 คนอย่ำงลังเลว่ำพวกท่ำนเต็มใจให ้

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์ บุตรชำยของทำ่นด�ำรงต�ำแหน่งนี้หรือไม่  ท่ำนเสนอ

ด้วยควำมลังเลใจ ท่ำนกล่ำว เพรำะไฮรัม บุตรชำยท่ำนเป็นสมำชิกของสภำอยู่

แล้วและเดวิดลูกชำยก็เป็นที่ปรึกษำในฝ่ำยอธิกำรควบคุม  ท่ำนกังวลว่ำสมำชิก

ศำสนจักรจะไม่พอใจถ้ำหำกลูกชำยอีกคนหนึ่งของท่ำนได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้ำหน้ำ 

ทีช่ัน้ผูใ้หญ่  กระน้ันกต็ำม ท่ำนได้รบักำรดลใจให้ใส่ชือ่ของโจเซฟในกำรพจิำรณำ 

ชำยคนอื่น ๆ ยอมรับข้อเสนอทันทีและสนับสนุนประธำนสมิธในเรื่องนี้

“เห็นได้ชัดว่ำประธำนสมิธเปิดเผยถึงกำรเลือกโจเซฟให้มำรดำ [ของโจเซฟ] 

ก่อนกำรประกำศที่กำรประชุมใหญ่  เอดิธ เอส. แพทริค พี่สำวของโจเซฟ กล่ำว

ว่ำ ‘ดิฉันจ�ำได้ว่ำคุณแม่บอกเรำว่ำในปี 1910 คุณพ่อกลับมำจำกกำรประชุมสภำ 

พระวิหำรและทำ่นดูกังวลมำก  เมื่อถำมว่ำอะไรท�ำให้ท่ำนเดือดร้อนใจ ท่ำนกล่ำว

ว่ำโจเซฟได้รับเลือกเป็นหนึ่งในอัครสำวกสิบสอง  ท่ำนกล่ำวว่ำพี่น้องชำยเลือก

โจเซฟอย่ำงเป็นเอกฉันท์แล้ว และขณะนี้ท่ำน ในฐำนะประธำน อำจโดนวิพำกษ ์

วิจำรณ์รนุแรงทีใ่ห้ลกูชำยเป็นอัครสำวกสิบสอง  คณุแม่บอกคณุพ่อว่ำไม่ต้องกงัวล 

แม้แต่นิดเดยีวกับสิง่ทีผู้่คนอำจพูดถงึ  คณุแม่ทรำบว่ำพระเจ้ำทรงเลอืกโจเซฟและ 

โจเซฟจะเป็นที่เชื่อถือต่อกำรเรียกของเขำได้’

“. . . เป็นธรรมเนียมในเวลำนั้นว่ำ ห้ำม ประกำศชื่อผู้ได้รับเลือกก่อนล่วงหน้ำ 

แต่ให้ฟังกำรแต่งตั้งเมื่ออ่ำนชื่อเขำในกำรประชุมใหญ่เพื่อขอกำรออกเสียงสนับ- 

สนุน  ดังนั้น เมื่อโจเซฟ ฟิลดิงก์ ไปกำรประชุมใหญ่วันที่ 6 เมษำยน ค.ศ. 1910 

ท่ำนไม่ทรำบเรื่องกำรได้รับเลือก”  เมื่อทำ่นเข้ำไปในแทเบอร์นำเคิล ผู้ต้อนรับคน

หนึ่งกล่ำวกับท่ำนว่ำ  “โจเซฟ ใครจะเป็นอัครสำวกคนใหม่หรือ”  โจเซฟตอบวำ่  

“ผมไม่ทรำบครับ  แต่ไม่ใช่คุณและไม่ใช่ผม!”

ก่อนอ่ำนชื่อสมำชิกคนใหม่ล่ำสุดของโควรัมอัครสำวกสิบสอง โจเซฟได้รับ

กำรกระตุ้นเตือนจำกพระวิญญำณว่ำอำจเป็นชื่อของท่ำน  แต่ท่ำนกล่ำวในเวลำ

ต่อมำว่ำเมื่อประกำศชื่อท่ำน “ข้ำพเจ้ำตกใจและประหลำดใจจนแทบพูดไม่ออก”

ต่อมำในวันนั้น ท่ำนกลับบ้ำนเพื่อบอกเลำ่ข่ำวนี้กับเอเธล ซึ่งเธอไม่สำมำรถ

เข้ำร่วมกำรประชุมได้  ทำ่นเริ่มเลำ่โดยพูดว่ำ “ผมคิดวำ่เรำจะต้องขำยวัว  ผมคง

ไม่มีเวลำดูแลมันอีกต่อไปแล้ว!”35
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ช่วงเวลำ 60 ปี ในกำรเป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสอง โจเซฟ ฟิลดิงก์  

สมิธ เห็นกำรเปลี่ยนแปลงมำกมำยของโลก  ตัวอยำ่งเช่น เมื่อท่ำนได้รับเรียกเข้ำ 

สูก่ำรเป็นอคัรสำวก หลำยคนยงัคงใช้ม้ำและรถลำกในกำรขนส่ง  ช่วงบัน้ปลำยของ 

กำรรับใช้ในโควรัม ท่ำนมักจะเดินทำงไปท�ำงำนมอบหมำยโดยเครื่องบินไอพ่น

เอ็ลเดอร์สมิธด�ำรงต�ำแหน่งมำกมำยทีอ่ำศัยควำมไว้วำงใจและควำมรบัผดิชอบ 

ขณะรับใช้เป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสอง  ช่วงแปดปีแรกของกำรปฏิบัติ

ศำสนกิจในฐำนะอัครสำวก ทำ่นรับใช้เป็นเลขำนุกำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำรให้แก ่

บดิำของท่ำน  ท่ำนรบัใช้งำนดงักล่ำวจนบดิำท่ำนถงึแก่กรรมในเดอืนพฤศจกิำยน 

ค.ศ. 1918  ในบทบำทนี้ โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ท�ำหนำ้ที่เป็นผู้จดเมื่อบิดำของทำ่น

ให้จดตำมค�ำบอกเกี่ยวกับนิมิตของกำรไถ่คนตำย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในหลักค�ำสอน

และพันธสัญญำ 138

เอ็ลเดอร์สมิธรับใช้เป็นผู้ช่วยนกัประวตัศิำสตร์ศำสนจกัร ท่ำนเป็นนกัประวตั-ิ 

ศำสตร์ศำสนจักรเกือบ 50 ปี เป็นที่ปรึกษำในฝ่ำยประธำนพระวิหำรซอลท์เลค  

เป็นประธำนพระวิหำรซอลท์เลค เป็นประธำน Utah Genealogical and Historical 

Society (สมำคมประวตัศิำสตร์และล�ำดบักำรสืบเชือ้สำยยทูำห์) เป็นบรรณำธกิำร 

คนแรกและเป็นผู้จัดกำรธุรกรรมให ้Utah Genealogical and Historical Magazine 

(นติยสำรประวติัศำสตร์และล�ำดบักำรสืบเชือ้สำยยทูำห์) เป็นประธำนคณะกรรม- 

กำรฝ่ำยบริหำรของคณะกรรมกำรกำรศึกษำของศำสนจักร นอกจำกนี้ ท่ำนยัง

โควรัมอัครสำวกสิบสองในปี 1921  เอ็ลเดอร์โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธยืนอยู่ทำงซ้ำยมือสุด
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รบัใช้เป็นประธำนกรรมกำรส่ิงพิมพ์ของศำสนจกัร ซึง่เป็นงำนมอบหมำยทีท่�ำให้ 

ท่ำนต้องอ่ำนต้นฉบับหลำยพันหน้ำก่อนจัดพิมพ์เป็นคู่มือบทเรียนและสิ่งพิมพ์

อื่น ๆ ของศำสนจักร

ท่ำนได้รบักำรวำงมอืมอบหน้ำทีเ่ป็นผู้รกัษำกำรแทนประธำนโควรมัอคัรสำวก 
สิบสองเมื่อวันที่ 6 ตุลำคม ค.ศ. 1950 และรับใช้ในต�ำแหน่งดังกลำ่วจนถึงเดือน 
เมษำยน ค.ศ. 1951 เมื่อท่ำนได้รับกำรวำงมือมอบหน้ำที่เป็นประธำนโควรัม 
อคัรสำวกสบิสอง ท่ำนรับใช้ในต�ำแหน่งนีต้ัง้แต่เดอืนเมษำยน ปี 1951 ถงึเดอืน
มกรำคม ปี 1970 เมื่อท่ำนเป็นประธำนศำสนจักร  ท่ำนรับใช้เป็นที่ปรึกษำในฝ่ำย
ประธำนสูงสุดด้วยตั้งแต่ปี 1965 ถึง ปี 1970 ขณะอยู่ในควำมรับผิดชอบเป็น
ประธำนโควรัมอัครสำวกสิบสอง

การปฏิบัติศาสนกิจด้วยการตักเตือนอันเฉียบขาดและการให้อภัยอันอ่อนโยน

ในกำรปรำศรัยคร้ังแรกของท่ำนที่กำรประชุมใหญ่สำมัญ เอ็ลเดอร์โจเซฟ  
ฟิลดิงก์ สมิธ กลำ่วตรงไปตรงมำกับใครก็ตำมที่จะ “เปล่งเสียงต่อตำ้นกำรท�ำงำน 
ของเจ้ำหน้ำทีช่ัน้ผูใ้หญ่ ผูท้ีค่วบคมุศำสนจกัร” ท่ำนออกข้อประกำศนีอ้ย่ำงเฉยีบ 
ขำดว่ำ “ข้ำพเจ้ำอยำกเปล่งเสียงเตือนผู้คนทั้งปวงที่ถือสมำชิกภำพในศำสนจักร  
และกล่ำวแก่พวกเขำว่ำพวกเขำต้องกลับใจและหันกลับมำหำพระเจ้ำ ทั้งนี้เพื่อ 
มิให้กำรพิพำกษำของพระองค์มำสู่พวกเขำ เพื่อมิให้พวกเขำสูญเสียศรัทธำและ
หันไปจำกควำมจริง”36

ตลอดกำรปฏิบัติศำสนกิจของท่ำน ท่ำนยังคงเปล่งเสียงเตือน  คร้ังหนึ่งท่ำน
กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำพจิำรณำว่ำนีค่อืพันธกจิของข้ำพเจ้ำทีข้่ำพเจ้ำประทบัใจมำก โดย 
พระวญิญำณของพระเจ้ำเมือ่ข้ำพเจ้ำเดนิทำงในสเตคทัง้หลำยของไซอนั เพือ่กล่ำว 
แก่ผู้คนว่ำ เวลำนี ้ เป็นวันแห่งกำรกลับใจ . . . ขำ้พเจ้ำรู้สึกว่ำนี่เป็นพันธกิจของ

ข้ำพเจ้ำที่จะป่ำวร้องกำรกลับใจและเรียกผู้คนให้รับใช้พระเจำ้”37

กำรเอำจริงเอำจัง ควำมเคร่งครัดต่อค�ำสอนได้รับกำรบรรเทำลงโดยควำม

สุภำพอ่อนโยน  ครั้งหนึ่ง เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ เคยเป็นพยำนถึงกำร

ประชุมนี้เมื่อโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ เป็นประธำนคณะกรรมกำรผู้สอนศำสนำของ 

ศำสนจกัร  “มกีำรน�ำเสนอรำยงำนเก่ียวกับอุบตัเิหตขุองเอล็เดอร์ผูส้อนศำสนำสอง 

คนโดยรถยนต์ของศำสนจักร พ่อคำ้ผักวัยชรำคนหนึ่งขับรถบรรทุกของเขำฝ่ำไฟ

แดง  รถของผู้สอนศำสนำถูกชนด้ำนข้ำงและพังยับเยิน  คนขับรถบรรทุกถูก

ต�ำรวจควบคมุตวั  เขำไม่มีประกนั  โชคดทีีไ่ม่มีผู้สอนศำสนำคนใดบำดเจบ็ร้ำยแรง
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“ประธำนสมธินัง่ฟังเงียบ ๆ ในฐำนะสมำชกิคณะกรรมกำรพจิำรณำเรือ่งทีเ่กดิ 

ขึ้น  หลังกำรอภิปรำย พวกทำ่นแนะน�ำผู้อ�ำนวยกำรแผนกผู้สอนศำสนำให้จัดหำ

ทนำยและด�ำเนินกำรในชั้นศำล

“จำกนั้นมีคนถำมประธำนสมิธว่ำท่ำนเห็นด้วยกับกำรกระท�ำดังกล่ำวหรือไม่   

ท่ำนกลำ่วเบำ ๆ ว่ำ “ใช่ครับ เรำท�ำได้  และหำกเรำจะด�ำเนินกำรด้วยควำมเด็ด

ขำดทุกอย่ำง เรำอำจประสบควำมส�ำเร็จในกำรยึดรถบรรทุกจำกชำยผู้ยำกจนได้ 

แล้วเขำจะใช้อะไรหำเลี้ยงชีพ’

“ ‘เรำมองหน้ำกันและรู้สึกละอำยเล็กน้อย’ เอ็ลเดอร์แพคเกอร์กล่ำวว่ำ ‘ถ้ำ

อย่ำงนั้น เรำจะให้ศำสนจักรซื้อรถผู้สอนศำสนำอีกคัน เพื่อใช้ท�ำงำนและไม่ต้อง

ด�ำเนินกำรอะไรกับเรื่องนั้นอีก’ ”38

“สามีและบิดาที่เปี่ยมด้วยรักและเมตตา”

เมื่อเอ็ลเดอร์สมิธได้รับเรียกเป็นอัครสำวก ท่ำนมีบุตรสำมคน ได้แก่ โจเซฟิน 

กับจูลินำและลูกคนแรกที่เกิดจำกเอเธลชื่อเอมิลี  เจ็ดเดือนต่อมำ ครอบครัวต้อน 

รับลูกสำวอีกหนึ่งคน  เอเธลกับโจเซฟตั้งชื่อเธอวำ่นำโอมี  เพรำะโรคแทรกซ้อน 

เมื่อแรกเกิด นำโอมีต้องเผชิญควำมทุกข์ในชีวิตของเธอ และครอบครัวเกรงวำ่

เธออำจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นำน  แต่เมื่อบิดำของเธอกล่ำวต่อมำว่ำ เธอ “ได้รับกำรช่วย

ชีวิตโดยผ่ำนอ�ำนำจ [ของ] กำรสวดอ้อนวอนและกำรให้พรฐำนะปุโรหิตหลัง

จำกทีพ่บว่ำเธอไม่หำยใจแล้ว”39 ต่อมำ เอเธลให้ก�ำเนดิบตุรอกีเจด็คน ได้แก่ ลอยส์ 

อมีเลีย โจเซฟ ลูอิส เรย์โนลด์ส ดักลำส และมิลทัน

งำนมอบหมำยในฐำนะอคัรสำวกของประธำนสมธิมกัจะท�ำให้ท่ำนอยูห่่ำงไกล 

บ้ำนเป็นระยะเวลำนำน  แต่เมื่อท่ำนอยู่บ้ำน ท่ำนจะให้ควำมส�ำคัญแก่กำรดูแล

เอำใจใส่ครอบครัว  เอเธลภรรยำท่ำนกล่ำวถึงท่ำนว่ำ “ท่ำนเป็นสำมีและบิดำที่

เปี่ยมด้วยรักและเมตตำ ผู้มีควำมมุ่งมั่นสูงสุดในชีวิตที่จะท�ำให้ครอบครัวมีควำม

สุขโดยลืมควำมต้องกำรของตนเอง”40

บุตรธิดำในครอบครัวสมิธรู้สึกข�ำขันกับควำมคิดของคนบำงคนที่มีต่อบิดำ 

ของพวกเขำ—ซึ่งเป็นคนเข้มงวด กวดขัน  “ครั้งหนึ่ง . . . หลังจำกให้โอวำทที่เด็ด 

ขำดถึงควำมส�ำคัญของกำรปกครองบุตรธิดำอย่ำงเหมำะสม สตรีผู้ไม่สบอำรมณ์

คนหน่ึงเดินเข้ำมำหำลูกสำวสองคนของท่ำนและแสดงควำมสงสำรพวกเธอ  

[พลำงกลำ่วว่ำ] ‘ฉันมั่นใจว่ำพ่อเธอต้องเฆี่ยนตีเธอแน่นอน!’ ”  ในกำรตอบโต้ค�ำ
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กล่ำวหำน้ี เดก็สำวหวัเรำะคกิคกั  พวกเธอทรำบว่ำบดิำเป็นคนดกีว่ำทีส่ตรคีนนัน้ 

คิด—ท่ำนไม่มวีนัท�ำร้ำยพวกเธอ  เม่ือท่ำนกลับจำกกำรเดนิทำงอนัยำวนำน “นีเ่ป็น

เวลำที่มีควำมสุข นับจำกเวลำที่พวกเขำเห็นท่ำนที่สถำนีรถไฟจนกระทั่งบอกลำ 

อย่ำงเศร้ำใจอีกครั้งหลำยวันต่อจำกนั้น” พวกเขำเล่นเกม ท�ำพำยและไอศกรีม  

ไปปิกนิก ขึ้นรถไฟไปเที่ยวหุบเขำหรือทะเลสำบใกล้ ๆ  พวกเขำชอบฟังเรื่องรำว

เกี่ยวกับงำนมอบหมำยในศำสนจักรทั่วโลก41 นอกจำกนี้ พวกเขำยังชอบท�ำงำน

ด้วยกัน โดยวุ่นอยู่กับงำนเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบบำ้น42

ลูกชำยของประธำนสมิธเล่นกีฬำและท่ำนจะไปดูกำรแข่งขันของพวกเขำเมื่อ 

ใดก็ตำมที่ท่ำนไปได้43 ท่ำนเพลิดเพลินในกำรเล่นกีฬำกับพวกเขำ โดยเฉพำะ

แฮนด์บอล  ท่ำนสนุกกับพวกเขำแต่ท่ำนมุ่งมั่นเพื่อชัยชนะ  เรย์โนลด์สกับลูอิส 

ลูกชำยของท่ำนยังจ�ำเวลำที่เขำทั้งสองร่วมทีมกันแข่งกับบิดำ  โจเซฟให้พวกเขำ

เลือกว่ำท่ำนจะใช้มือไหนในกำรแข่งขัน แม้อีกมือหนึ่งจะซ่อนไว้ดำ้นหลัง แต่

ท่ำนก็ยัง “เอำชนะพวกเขำได้สบำยมำก”44

ความเสียใจและความหวัง

งำนมอบหมำยทีไ่กลบ้ำนของประธำนสมธิเป็นเร่ืองยำกส�ำหรบัเอเธลกบัลกู ๆ 

และหลำยสัปดำห์ของกำรแยกจำกกันเป็นช่วงที่เจ็บปวดส�ำหรับท่ำนเช่นกัน  วัน

ที่ 18 เมษำยน ค.ศ. 1924 ทำ่นก�ำลังเดินทำงโดยรถไฟเพื่อไปควบคุมกำรประชุม

ใหญ่สเตค  เวลำนั้น เอเธลตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือน เธอพยำยำมสุดควำมสำมำรถใน

กำรดูแลลูก ๆ ที่บ้ำน  ในจดหมำยถึงเธอ ทำ่นกล่ำวว่ำ “ผมคิดถึงคุณและอยำกอยู่

กับคุณตลอดเวลำในอีกสองสำมสัปดำห์หน้ำนี้ เพื่อช่วยดูแลคุณ”45  ขณะที่ทำ่น

คิดถึงบ้ำน ท่ำนลงทำ้ยจดหมำยด้วยบทกวีที่ท่ำนแต่งขึ้น  บำงค�ำในบทกวียังคง

ปรำกฏในหนังสือเพลงสวดศำสนจักรใต้หัวข้อ “ดูเหมือนกำรเดินทำงยำวไกลใช่

หรือไม่”

ดูเหมือนกำรเดินทำงแสนยำวไกล

หนทำงขรุขระและสูงชันใช่หรือไม่

มีขวำกหนำมตำมทำงใช่ไหม

หินคม ๆ บำดบำทำท่ำน

ขณะกระเสือกกระสนลุกยืน

เพื่อไปให้ถึงเบื้องบนโดยผ่ำนควำมร้อนของวันใช่หรือไม่
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ใจท่ำนอ่อนล้ำและโศกำ

จิตวิญญำณโรยรำอยู่ภำยใน

ขณะดิ้นรนกับภำระเรื่องควำมห่วงใยใช่ไหม

ดูเหมือนสัมภำระแสนหนัก

ถูกบังคับให้ยกตอนนี้เลยใช่หรือไม่

ไม่มีใครมำแบ่งเบำภำระใช่หรือไม่

ขอใจอย่ำเพิ่งอ่อนล้ำเลย

บัดนี้ กำรเดินทำงเพิ่งเริ่มขึ้น

มีใครคนหนึ่งกวักพระหัตถ์เรียกทำ่น

ดังนั้น จงเงยหน้ำมองด้วยปีติ

และจับพระหัตถ์นั้นไว้

พระจะทรงน�ำท่ำนไปยังเบื้องบนแห่งใหม่—

แผ่นดินอันวิสุทธิศักดิ์สิทธิ์

ที่ที่ควำมทุกข์ทั้งหมดจบสิ้น

และชีวิตเป็นอิสระจำกบำปทั้งปวง

ที่ที่น�้ำตำจะไม่หลั่งริน

เพรำะไม่มีควำมโทมนัสเหลืออยู่

จับพระหัตถ์พระองค์ไว้และเข้ำไปข้ำงในพร้อมพระองค์46

เริ่มต้นในปี 1933 ควำมสุขในครอบครัวสมิธถูกรบกวนโดย “ภำระของควำม 

ห่วงใย” อย่ำงหนักในบำงครั้ง เมื่อเอ็ลเดอร์สมิธพรรณนำไว้ในบทกวีของทำ่นใน

ช่วงเก้ำปีแรก  เอเธลเริ่มทุกข์ทรมำนกับ “กำรป่วยหหนักซ่ึงเธอไม่รู้ว่ำเกิดจำก 

อะไร  บำงครั้งเธอประสบกับภำวะซึมเศรำ้รุนแรงและบำงครั้งควำมคิดที่แล่นไว

เกินจะควบคุมได้บังคับให้รำ่งกำยอันเหนื่อยอ่อนของเธอท�ำงำนมำกขึ้น ๆ ควำม

รักอันละเอียดอ่อนและกำรค�้ำจุนจำกครอบครัวเธอ กำรสวดอ้อนวอน และพร

ต่ำง ๆ แม้กำรพักรักษำที่โรงพยำบำลดูเหมือนไม่ช่วยอะไรเลย”47  หลังจำกสี่ปี

แห่งควำมทรมำน เธอถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม ค.ศ.1937  กำรเขียนถึง

กำรจำกไปของเธอ สำมีผู้โศกเศรำ้บันทึกว่ำ “คงไม่มีวันหำสตรีหรือภรรยำและ

มำรดำผูแ้น่วแน่ได้ดกีว่ำเธออกีแล้ว”48 ในห้วงลกึแห่งควำมโทมนสัของท่ำน ท่ำน 

รู้สึกถึงควำมรู้อันเป็นกำรปลอบโยนท่ำนว่ำ ท่ำนกับเอเธล เรย์โนลด์ส สมิธ

ผูกพันกันไว้เพื่อนิรันดรโดยพันธสัญญำกำรผนึกอันศักดิ์สิทธิ์ 
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มิตรภาพใหม่สู่การแต่งงาน

เมื่อเอเธลถึงแก่กรรม ลูก ๆ ทั้งหำ้คนยังคงอำศัยอยู่ในบ้ำนของครอบครัวสมิธ   

ลูกสองคนจะย้ำยออกในไม่ช้ำ—อมีเลียหมั้นหมำยเพื่อจะแต่งงำน และลูอิสก�ำลัง 

เตรียมตัวรับใช้งำนเผยแผ่เต็มเวลำ  เหลือเรย์โนลด์ส วัย 16 ปี ดักลำส วัย 13 ปี 

และมิลทัน วัย 10 ขวบ  ด้วยควำมเป็นห่วงลูกชำยที่ก�ำพร้ำมำรดำ โจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธ จึงไตร่ตรองถึงแนวคิดของกำรแต่งงำนใหม่อีกครั้ง

ด้วยแนวคิดดังกล่ำว ไม่นำน เอ็ลเดอร์สมิธจึงให้ควำมส�ำคัญแก่เจสซี เอลลำ  

อีแวนส์ นักร้องเดี่ยวที่มีชื่อเสียงในคณะนักร้องประสำนเสียงมอรมอนแทเบอร ์

นำเคลิ  เจสซร้ีองเพลงเดีย่วทีพิ่ธศีพของเอเธล และเอล็เดอร์สมธิส่งข้อควำมแสดง 

ควำมประทับใจให้เธอ ข้อควำมนั้นน�ำไปสู่กำรสนทนำทำงโทรศัพท์  เอ็ลเดอร์

สมิธกับเจสซีไม่เคยรู้จักกันมำก่อนกำรพูดคุยครั้งนี้ แต่พวกทำ่นกลำยเป็นเพื่อน

ที่ดีต่อกันอย่ำงรวดเร็ว

เอล็เดอร์สมิธใช้เวลำหลำยวนัครุน่คดิและสวดอ้อนวอนถงึควำมเป็นไปได้ของ 

กำรขอเจสซีแต่งงำน ในที่สุด ท่ำนเขียนจดหมำยหำเธอซึ่งบอกเป็นนัยว่ำท่ำน

อยำกมีมิตรภำพส่วนตัวกับเธอมำกขึ้น สี่วันต่อมำ ท่ำนรวบรวมควำมกล้ำเพื่อส่ง

จดหมำยถงึมือเธอ  ท่ำนน�ำจดหมำยฉบบันัน้ไปยงัส�ำนกังำนเทศมณฑลทีเ่ธอท�ำงำน 

เป็นผู้จดบันทึกประจ�ำเทศมณฑล ต่อมำ ท่ำนบันทึกไว้ในบันทึกส่วนตัวดังนี้ 

“ข้ำพเจ้ำไปที่ ส�ำนักงำนของ ผู้จดบันทึก. . . เพรำะมีสัมภำษณ์เรื่องส�ำคัญมำกกับ

เธอ และฝำกจดหมำยที่ข้ำพเจ้ำเขียนไว้ให้เธอ”49 สัปดำห์ต่อมำท่ำนเดินทำงโดย

รถไฟไปกำรประชุมใหญ่สเตค เอ็ลเดอร์สมิธกลับบำ้นและไปเยี่ยมเจสซีอีกครั้ง

ด้วยควำมเป็นคนเที่ยงตรง เอ็ลเดอร์สมิธเขียนบันทึกส่วนตัว “พบคุณเจสซี  

อแีวนส์และมี [กำร] สัมภำษณ์ ครัง้ส�ำคญั กบัเธอ”  ด้วยควำมรูส้กึชืน่ชม พวกเขำ

วำงแผนให้ท่ำนพบกับมำรดำของเจสซีและให้เจสซีได้พบกับลูก ๆ ของทำ่น  ไม่

ถึงเดือนต่อมำ วันที่ 21 พฤศจิกำยน ค.ศ.1937 เธอยอมรับแหวนหมั้น  ทั้งสอง

ท่ำนได้รับกำรผนึกในพระวิหำรซอลท์เลคเมื่อวันที่ 12 เมษำยน ค.ศ.1938 โดย

ประธำนฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ ประธำนศำสนจักรคนที่เจ็ด50

เอล็เดอร์ฟรำนซสิ เอ็ม. ก๊ิบบอนส์ ซ่ึงรับใช้เป็นเลขำนกุำรให้ฝ่ำยประธำนสงูสดุ 
เมือ่ประธำนสมิธเป็นประธำนศำสนจกัร พรรณนำถงึสมัพนัธภำพระหว่ำงโจเซฟ 
ฟิลดิงก์ สมิธกับเจสซี อีแวนส์ สมิธวำ่ “แม้อำยุจะต่ำงกันถึงยี่สิบหกปี มีอุปนิสัย 
ภูมิหลัง และกำรเลี้ยงดูอบรมที่แตกต่ำงกัน แต่โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกับเจสซี  
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อีแวนส์ สมิธสำมำรถเขำ้กันได้อย่ำงยอดเยี่ยม เธอเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ มี 
อำรมณ์ขัน ซึ่งเข้ำกับคนอื่นได้ดี  แต่ในทำงกลับกัน โจเซฟเป็นคนเงียบ ๆ เก็บ
เนื้อเก็บตัว ดูภูมิฐำน และสันโดษ ซึ่งดูเหมือนไม่ค่อยถนัดในกำรเข้ำสังคมและไม่
เคยพยำยำมเรียกร้องควำมสนใจ  สิ่งที่เชื่อมอำ่วอันกว้ำงใหญ่ระหว่ำงบุคลิกภำพ
ส่วนตัวที่แตกต่ำงกันนี้คือรักแท้และควำมเคำรพที่พวกท่ำนมีให้กัน”51 ควำมรัก 
และควำมเคำรพนีแ้ผ่ขยำยไปยงัจเีนต็ บชุำนนั อแีวนส์ มำรดำของเจสซ ีผูท้ีเ่จสซี
อยูด้่วยจนกระทัง่แต่งงำน  ซิสเตอร์อแีวนส์มำอยูก่บัลกูสำวเธอในบ้ำนของครอบ- 
ครัวสมิธและช่วยดูแลลูก ๆ

การปฏิบัติศาสนกิจต่อโลกในความสับสนวุ่นวาย

ซิสเตอร์สมิธคนใหม่ ลูกหลำนของเอ็ลเดอร์สมิธเรียกเธอว่ำคุณป้ำเจสซี เธอ 
ร่วมเดินทำงกับสำมีไปกำรประชุมใหญ่สเตค  ผู้น�ำท้องที่มักเชิญให้เธอร้องเพลง 
ในกำรประชมุ และบำงคร้ัง เธอชวนสำมีให้ร้องเพลงคูก่บัเธอ  ในปี 1939 ประธำน 
ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ มอบหมำยให้เอ็ลเดอร์กับซิสเตอร์สมิธเดินทำงไปเยี่ยมคณะ
เผยแผ่ทั้งหมดในทวีปยุโรป

ถึงแม้สงครำมโลกครั้งที่ 2 ยังไม่ปะทุตอนที่เอ็ลเดอร์กับซิสเตอร์สมิธมำถึง

ยโุรป แต่ควำมตงึเครยีดระหว่ำงประชำชำตต่ิำง ๆ  ก�ำลงัเพิม่ขึน้  วนัที ่24  สงิหำคม 

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกับเจสซี อีแวนส์ สมิธ ที่เปียโน
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ขณะที่เอ็ลเดอร์กับซิสเตอร์สมิธอยู่ในเยอรมนี ฝ่ำยประธำนสูงสุดแนะน�ำให ้

เอ็ลเดอร์สมิธดูว่ำผู้สอนศำสนำทุกคนในเยอรมนีย้ำยไปยังประเทศที่เป็นกลำง 

แล้ว ท่ำนประสำนงำนนี้จำกโคเปนเฮเกน เดนมำร์ก ช่วงย้ำยผู้สอนศำสนำ 

วอลเลซ โทรอนโต ประธำนคณะเผยแผ่ในเชคโกสโลวำเกีย คิดว่ำจ�ำเป็นต้องส่ง

มำร์ธำ ภรรยำและลูก ๆ ของพวกทำ่นไปโคเปนเฮเกนเพื่อควำมปลอดภัย ท่ำนยัง

คงอยู่ที่น่ันเพื่อดูให้แน่ใจว่ำกำรอพยพผู้สอนศำสนำส่ีคนที่ถูกกักตัวไว้ปลอดภัย  

หลำยวันผ่ำนไปไม่มีข่ำวครำวจำกพวกเขำเลย  มำร์ธำเล่ำในเวลำต่อมำว่ำ

“ในที่สุดวันนั้นก็มำถึงเมื่อรถไฟ เรือขำ้มฟำกและเรือตำ่ง ๆ เที่ยวสุดท้ำยมำ

จำกเยอรมนี เรำสวดอ้อนวอนว่ำวอลลีย์ [ประธำนโทรอนโต] และผู้สอนศำสนำ

ที่อยู่ในควำมดูแลของท่ำนทั้งสี่คนจะอยู่บนเรือเที่ยวสุดท้ำยนั้นขณะมุ่งหน้ำมำที่

ท่ำเรือ เนื่องจำกเห็นดิฉันกังวลมำกและว้ำวุ่นใจมำกขึ้นทุกนำที ประธำนสมิธมำ

หำดิฉัน โอบไหล่ดิฉันพลำงกล่ำวว่ำ ‘ซิสเตอร์โทรอนโต สงครำมจะยังไม่เริ่มขึ้น

จนกว่ำบรำเดอร์โทรอนโตและผู้สอนศำสนำของเขำจะมำถึงแผ่นดินเดนมำร์ก

แห่งนี้’  เมื่อเวลำผ่ำนไปจนเกือบใกล้ค�่ำ เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น . . . วอลลีย์โทรมำ! 

ทั้งห้ำคนออกมำจำกเชคโกสโลวำเกียพร้อมด้วยคณะทูตชำวอังกฤษบนรถไฟ 

ขบวนพิเศษที่ส่งไปรับพวกเขำ ลงเรือขำ้มฟำกเที่ยวสุดท้ำยจำกเยอรมนี ตอนนี้

พวกเขำขึ้นฝั่ง [ของเดนมำร์ก] แล้ว ก�ำลังรอรถโดยสำรไปโคเปนเฮเกน  ควำมโล่ง

ใจและควำมสุขอบอวลในบ้ำนคณะเผยแผ่และท่ำมกลำงผู้สอนศำสนำ 350 คน

ดั่งเมฆที่มืดครึ้มอันตรธำนไปแล้วเผยให้เห็นแสงตะวัน” 52

เอ็ลเดอร์สมิธส�ำนึกคุณต่อผู้คนของเดนมำร์กที่อนุญำตให้ผู้สอนศำสนำลี้ภัย

มำกมำยเข้ำมำในประเทศของพวกเขำ  เมื่อสงครำมปะทุ ท่ำนพยำกรณ์ว่ำเพรำะ

ควำมเอื้ออำรีของพวกเขำ ชำวเดนมำร์กจะไม่ทนทุกข์เพรำะขำดแคลนอำหำรใน

ช่วงสงครำม  หลำยปีต่อมำ “ชำวเดนมำร์กรอดชีวิตจำกสงครำม บำงทีอำจดีกว่ำ 

ผู้คนในประชำชำติยุโรป  วิสุทธิชนชำวเดนมำร์กส่งถุงยังชีพไปให้วิสุทธิชนยุค 

สุดท้ำยที่ก�ำลังตกทุกข์ได้ยำกในฮอลแลนด์และนอร์เวย์  สมำชิกภำพเพิ่มขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง ใบส่วนสิบในคณะเผยแผ่เดนมำร์กเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำ. . .วิสุทธิชนชำว 

เดนมำร์กพิจำรณำสภำพกำรณ์ของพวกเขำว่ำเป็นสัมฤทธิผลของค�ำพยำกรณ์ที่

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเคยพยำกรณ์ไว้”53

เม่ือสงครำมเริ่มขึ้น เอ็ลเดอร์สมิธจัดระเบียบกำรอพยพผู้สอนศำสนำชำว

อเมริกัน 697 คน ที่รับใช้ในยุโรป  เนื่องจำกผู้สอนศำสนำบำงคนรับใช้เป็นผู้น�ำ 

ท้องถิน่และผูน้�ำสำขำ เอ็ลเดอร์สมิธจงึถ่ำยโอนหน้ำท่ีรบัผดิชอบของผูน้�ำเหล่ำนั้น
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ให้แก่สมำชิกในท้องที่ หลังจำกท�ำหน้ำที่เหลำ่นี้เสร็จแล้ว เอ็ลเดอร์สมิธแล่นเรือ 

กลับสหรัฐกับเจสซี  พวกท่ำนขึ้นรถไฟจำกนิวยอร์กและมำถึงบ้ำนโดยใช้เวลำ

เจ็ดเดือนหลังจำกออกเดินทำง

แม้เอล็เดอร์สมธิมคีวำมสุขทีผู้่สอนศำสนำชำวอเมรกินัได้กลบับ้ำนอย่ำงปลอด 
ภัย แต่ท่ำนแสดงควำมห่วงใยผู้บริสุทธิ์ที่ติดอยู่ในโศกนำฏกรรมของสงครำมใน 
บ้ำนเกิดพวกเขำ  ท่ำนเขียนว่ำ “ใจข้ำพเจ้ำหดหู่ทุกครั้งที่เรำจัดกำรประชุมและ
จับมือกับผู้คนหลังกำรประชุมเสร็จสิ้น พวกเขำต้อนรับเรำอย่ำงอบอุ่น และ 
[มติรภำพ] ของพวกเขำมีควำมหมำยต่อข้ำพเจ้ำมำกเกนิกว่ำพวกเขำจะเข้ำใจ  บำง 
คนหลั่งน�้ำตำและพูดว่ำพวกเขำก�ำลังเฝ้ำรอหำยนะ และเรำคงไม่มีโอกำสได้พบ 
กันอีกแล้วในชีวิตนี้ ข้ำพเจ้ำสงสำรพวกเขำและสวดอ้อนวอนทุกวันว่ำพระเจ้ำ
จะทรงคุ้มครองพวกเขำให้ผ่ำนช่วงเวลำอันน่ำสะพรึงกลัวนี้ไปได้”54

ลูอิส บุตรชำยของเอ็ลเดอร์สมิธที่อยู่ในอังกฤษเมื่อสงครำมโลกครั้งที่สองเริ่ม 
ขึ้น เขำอยู่ในกลุ่มสุดทำ้ยของผู้สอนศำสนำที่จะกลับบ้ำน55 ประมำณสองปีครึ่ง
ต่อมำ ลูอิสขำ้มมหำสมุทรแอตแลนติกอีกครั้งเพื่อไปประจ�ำกำรกองทัพ  “สภำพ 
กำรณ์เช่นนี้น�ำควำมเศรำ้ใจมำให้เรำทุกคน” เอ็ลเดอร์สมิธเขียน “ช่ำงน่ำละอำยที่
ผู้บริสุทธิ์และคนชอบธรรมถูกบีบบังคับให้เข้ำสู่ควำมขัดแย้งระดับโลกเพรำะ
ควำมชั่วร้ำยของมนุษย์”56

วันที่ 2 มกรำคม ค.ศ.1945 เอ็ลเดอร์สมิธรับโทรเลขที่แจ้งวำ่ลูกชำยท่ำนเสีย 
ชีวิตระหว่ำงรับใช้ประเทศชำติของเขำ  ทำ่นเขียนว่ำ “ค�ำนี้ท�ำให้เรำตกใจสุดขีด 
เพรำะเรำหวังไว้มำกว่ำเขำจะกลับสหรัฐในไม่ช้ำ  เรำรู้สึกวำ่เขำจะได้รับควำมคุ้ม 
ครองเพรำะก่อนหน้ำนีเ้ขำหลบหนจีำกอนัตรำยได้หลำยครัง้  เป็นกำรยำกส�ำหรบั 
เรำที่จะตระหนักว่ำเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง. . .แม้ยำกจะยอมรับได้ แต่เรำก็ยังมีควำม
สงบและควำมสุขจำกควำมรู้ที่ว่ำเขำบริสุทธิ์และเป็นอิสระจำกควำมชั่วร้ำยที่
แพร่ระบำดอยู่ในโลกและที่พบในสนำมรบ  เขำแน่วแน่ต่อศรัทธำและมีค่ำควร
แก่กำรฟื้นคืนชีวิตในรัศมีภำพเมื่อเรำจะได้กลับมำอยู่ร่วมกันใหม่อีกครั้ง”57

ครูและผู้น�าที่ได้รับความไว้วางใจ

ในฐำนะสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสอง โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธยืนต่อหนำ้ 

วิสุทธิชนบ่อยครั้งเพื่อเป็นพยำนถึงพระเยซูคริสต์ สอนพระกิตติคุณที่ได้รับกำร 

ฟื้นฟู และเรียกผู้คนให้กลับใจ  ท่ำนให้โอวำทมำกกว่ำ 125 คร้ังในกำรประชุม

ใหญ่สำมญั มส่ีวนร่วมในกำรประชมุใหญ่สเตคหลำยพนัครัง้ และพดูในงำนต่ำง ๆ 
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เช่น กำรประชมุใหญ่ล�ำดบักำรสืบเชือ้สำย และกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนวทิย ุ ท่ำนสอน 

ผ่ำนถ้อยค�ำที่ท่ำนเขียนขึ้นเช่นกัน  ท่ำนเขียนบทควำมในนิตยสำร Improvement 

Era ของศำสนจักร ตอบค�ำถำมจำกผู้อำ่นอยู่เป็นเวลำหลำยปี  นอกจำกนี้ ท่ำนยัง

เขียนบทควำมให้นิตยสำรศำสนจักรและหัวข้อขำ่วศำสนจักรของ Deseret News 

อีกด้วย ช่วงกำรรับใช้เป็นอัครสำวกนับจำก ค.ศ.1910 ถึง ค.ศ. 1972 งำนเขียน 

ของท่ำนได้รับกำรจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 25 เล่ม รวมทั้ง Essentials in Church 

History, Doctrines of Salvation, Church History and Modern Revelation, และ  

Answers to Gospel Questions

โดยผ่ำนกำรฟังโอวำทและอ่ำนงำนเขียนของประธำนสมิธ สมำชิกศำสนจักร 

วำงใจท่ำนในควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญพระกิตติคุณ  ยิ่งกว่ำนั้น พวกเขำเรียนรู้ที่จะ 

วำงใจและท�ำตำมพระเจ้ำ  ดังที่ประธำนเอ็น. เอลดอน แทนเนอร์กล่ำวว่ำ โจเซฟ  

ฟิลดิงก์ สมิธ “มีอิทธิพลต่อผู้คนหลำยแสนคนเพรำะท่ำนด�ำเนินชีวิตและสอน

ด้วยกำรพูดและกำรเขียนทุกหลักธรรมของพระกิตติคุณ  ไม่มีใครเลยที่จะนึก 

สงสัยว่ำท่ำนทรำบว่ำพระผู้เป็นเจ้ำคือพระผู้เป็นเจ้ำที่ยังทรงพระชนม์และเรำ

เป็นบุตรธิดำทำงวิญญำณของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียว

ที่ถือก�ำเนิดจำกพระผู้เป็นเจ้ำในเนื้อหนัง พระองค์ประทำนพระชนม์ชีพแก่เรำ 

เพือ่เรำจะมีควำมสขุกบัชวีติมรรตยั โดยกำรยอมรบัและด�ำเนนิชวีติตำมพระกติต-ิ 

คุณเรำจะมีควำมสุขกับชีวิตนิรันดร์”58

เอ็ลเดอร์บรูซ อำร์. แมคคองกี ให้ข้อสังเกตดังนี้

“ชีวิตและงำนของประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธมีลักษณะเด่นสำมประกำร คือ

“1. ควำมรักที่ท่ำนมีต่อพระเจ้ำและควำมภักดีอย่ำงแน่วแน่มั่นคง ซึ่งท่ำน

เพียรพยำยำมแสดงควำมรักนั้นโดยรักษำพระบัญญัติของพระองค์และท�ำทุกสิ่ง

ที่พระเจ้ำพอพระทัย

“2. ควำมภักดีต่อศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธและควำมจริงอันเป็นนิจที่ได้

รับกำรฟื้นฟูผ่ำนท่ำน ผู้ประสำทพรไฮรัม สมิธ คุณปู่ของทำ่น . . . [ผู้] เป็นมรณ- 

สักขี และบิดำท่ำน ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ ซึ่งชื่อของทำ่นได้รับกำรจำรึก

ตลอดกำลในอำณำจักรซีเลสเชียลในฐำนะผู้อดทนอย่ำงองอำจในอุดมกำรณ์ที่

เลือดของท่ำนหลั่งเพื่อให้เรำมีชีวิต

“3.  ควำมปรำดเปรือ่งในพระกติตคิณุและควำมเข้ำใจลกึซึง้ทำงวญิญำณ ควำม 
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ขยันหมั่นเพียรอันไม่เรรวนของท่ำนเองในฐำนะผู้สั่งสอนควำมชอบธรรม  อุดม- 

กำรณ์ของท่ำนในกำรเลี้ยงอำหำรคนหิวโหย ให้เสื้อผ้ำคนเปลือยเปล่ำ เยี่ยมเยียน 

หญิงม่ำยและเดก็ก�ำพร้ำ และกำรแสดงให้ประจกัษ์ถงึหลกัศำสนำอนับรสิทุธิโ์ดย 

กำรสั่งสอนตลอดจนกำรเป็นแบบอยำ่ง”59

พี่น้องชำยในโควรัมอัครสำวกสิบสองของประธำนสมิธมองว่ำท่ำนเป็นผู้มี

ปัญญำล�ำ้เลศิและเป็นผู้น�ำทีมี่ใจกรุณำ  ในกำรฉลองวนัเกดิปีที ่80 ของท่ำน สมำชิก 

โควรัมอัครสำวกสิบสองทำ่นอื่น ๆ พิมพ์ค�ำสดุดีแด่ทำ่น  ส่วนหนึ่งของค�ำสดุดี

นั้น พวกทำ่นกล่ำวว่ำ

“เรำทั้งหลำยผู้ท�ำงำนในสภำอัครสำวกสิบสองภำยใต้กำรเป็นผู้น�ำของท่ำนได้ 

มีโอกำสเหน็ควำมสูงส่งอนัแท้จรงิในอปุนสัิยของท่ำน  ทกุเมือ่เชือ่วนัเรำประจกัษ์ 

ชัดในหลักฐำนที่เห็นอยู่เสมอมำว่ำท่ำนมีควำมเข้ำใจและอำทรห่วงใยเพื่อนร่วม 

งำนของท่ำนในกำรท�ำงำนมอบหมำยและประสำนควำมร่วมมอืในผลงำนจนลลุ่วง 

เพือ่ให้งำนของพระเจ้ำรดุหน้ำ  เรำเพียงปรำรถนำให้คนทัง้ศำสนจกัรรูส้กึถงึควำม 

ละเอียดอ่อนของจิตวิญญำณและควำมห่วงใยอันใหญ่หลวงที่ท่ำนมีต่อควำม

ผำสุกของผู้ด้อยโอกำสและคนตกทุกข์ได้ยำก  ท่ำนรักวิสุทธิชนทุกคนและไม่เคย

หยุดยั้งกำรสวดอ้อนวอนเพื่อคนบำป

“ด้วยกำรเล็งเห็นอย่ำงน่ำทึ่ง  ดูเหมือนทำ่นมีมำตรกำรสองอยำ่งที่จะมำถึงข้อ

ยุติในกำรตัดสินใจ  ควำมต้องกำรของฝำ่ยประธำนสูงสุดคืออะไร  สิ่งใดดีที่สุด

ส�ำหรับอำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้”60

ประธานศาสนจักร

ในเช้ำวันสะบำโตที่ 18 มกรำคม ค.ศ.1970 ชีวิตมรรตัยของประธำนเดวิด โอ. 

แมคเคย์สิ้นสุดลง บัดนี้ ควำมรับผิดชอบของผู้น�ำศำสนจักรจึงตกอยู่กับโควรัม

อัครสำวกสิบสอง โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ เป็นประธำนศำสนจักรด้วยวัย 93 ปี

วันที่ 23 มกรำคม ค.ศ.1970 โควรัมอัครสำวกสิบสองเขำ้พบและสนับสนุน 

ประธำนสมิธอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรเรียกให้ท่ำนเป็นประธำนศำสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย  ประธำนสมิธเลือกฮำโรลด์ บี. ลี เป็นที่

ปรึกษำที่หนึ่งและเอ็น. เอลดอน แทนเนอร์เป็นที่ปรึกษำที่สอง  จำกนั้น ทั้งสำม

ท่ำนได้รับกำรวำงมือมอบหนำ้ที่เพื่อควำมรับผิดชอบใหม่ของพวกทำ่น
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เอล็เดอร์เอสรำ แทฟท์ เบน็สัน ซ่ึงเคยอยูท่ีก่ำรประชมุนัน้ เล่ำว่ำ  “เรำมวีญิญำณ 

ที่ยอดเยี่ยมของควำมเป็นเอกภำพในกำรประชุมและประจักษ์ชัดถึงควำมรัก

ขณะทีพ่ีน้่องชำยโอบกอดกนัเมือ่ผูน้�ำคนใหม่ได้รบัเลอืกและวำงมอืมอบหน้ำที”่61

เอ็ลเดอร์บอยด์ เค. แพคเกอร์ แบ่งปันพยำนส่วนตัวถึงกำรเรียกของประธำน

สมิธว่ำ

“ข้ำพเจ้ำออกจำกห้องท�ำงำนตอนบ่ำยวันศุกร์ ก�ำลังนึกถึงงำนมอบหมำยกำร

ประชุมใหญ่สุดสัปดำห์  ขำ้พเจำ้รอลิฟท์ลงมำจำกชั้นห้ำ

“เมื่อประตูลิฟท์เปิดอยำ่งเงียบ ๆ  ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธยืนอยู่ในนั้น  ยัง

ควำมประหลำดใจที่ได้พบท่ำน เพรำะห้องท�ำงำนของท่ำนอยู่ชั้นต�่ำกว่ำ

“เมื่อข้ำพเจ้ำเห็นท่ำนยืนอยู่ตรงทำงเข้ำ มีพยำนอันแรงกล้ำมำสู่ข้ำพเจ้ำ—ว่ำ 

ศำสดำพยำกรณ์ของพระผูเ้ป็นเจ้ำยนือยูต่รงนัน้ สุรเสยีงอ่อนหวำนของพระวญิ- 

ญำณที่เป็นดังควำมสวำ่ง วำ่มีบำงอยำ่งกระท�ำด้วยปรีชำญำณอันบริสุทธิ์ ยืนยัน

แก่ข้ำพเจ้ำว่ำนี่คือศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจำ้”62

ภำยใต้กำรน�ำของประธำนสมิธ ศำสนจักรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  ตัวอยำ่งเช่น มี

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกับที่ปรึกษำในฝ่ำยประธำนสูงสุด:  
ประธำนฮำโรลด ์บี. ลี (กลำง) และประธำนเอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ (ขวำ)

ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ



29

 

กำรสร้ำงสเตค 81 แห่ง รวมถึงสเตคแห่งแรกในเอเชียและแอฟริกำ มีสมำชิกภำพ

ศำสนจกัรเกิน 3 ล้ำนคน  อทุศิพระวหิำรสองแห่ง—ในออกเดน็ ยทูำห์ และโพรโว 

ยูทำห์

แม้ขณะที่ศำสนจักรเติบโตไปทั่วโลก ประธำนสมิธยังเน้นถึงควำมส�ำคัญของ

แต่ละบำ้นและครอบครัว  ทำ่นเตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยว่ำ “องค์กำรศำสนจักร

มีไว้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและสมำชิกในกำรเอื้อมไปหำควำมสูงส่ง”63 ท่ำน

สอนวำ่ “ครอบครัวคือองค์กำรส�ำคัญที่สุดในกำลเวลำหรือในนิรันดร . . . นี่เป็น

พระประสงค์ของพระเจ้ำที่จะเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและปกปักรักษำหน่วย 

ครอบครวั”64 ในควำมพยำยำมทีจ่ะเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ครอบครวัและบคุคล 

ศำสนจักรจึงเน้นมำกขึ้นเรื่องกำรจัดสังสรรค์ในครอบครัว โปรแกรมที่ได้รับกำร 

สนับสนุนตั้งแต่ปี 1909 สมัยที่บิดำประธำนสมิธเป็นประธำนศำสนจักร  ภำยใต้

กำรน�ำของประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จึงก�ำหนดอยำ่งเป็นทำงกำรให้วันจันทร์

เป็นวันสังสรรค์ในครอบครัว ในคืนดังกล่ำว ไม่มีกำรจัดประชุมของศำสนจักร 

และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของศำสนจักรในท้องที่ปิดท�ำกำร

แม้วัยจะล่วงเลย แต่ประธำนสมิธท�ำกำรเรียกของท่ำนด้วยควำมนอบน้อม

ถ่อมตนดังเด็กเล็ก ๆ และพลังของคนหนุ่ม ในเวลำสองปีหำ้เดือนที่ท่ำนรับใช้

เป็นศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยของศำสนจักร วิสุทธิชนยุคสุดทำ้ยทั่ว

โลกได้รับกำรดลใจจำกขำ่วสำรของทำ่น

ท่ำนประกำศว่ำ “เรำเป็นบุตรธิดำทำงวิญญำณของพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำบน 

สวรรค์ของเรำ”65 และ “เรำต้องเชือ่ในพระคริสต์และวำงรปูแบบชวีติเรำตำมแบบ 

แผนของพระองค์”66 ทำ่นเป็นพยำนว่ำโจเซฟ สมิธ “เห็นและยืนอยู่ในที่ประทับ

ของพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์”67 และเป็น 

“ผู้เปิดเผยควำมรู้เรื่องพระคริสต์และควำมรอดต่อโลกในยุคสมัยนี้และคนในรุ่น

นี้”68

ท่ำนกระตุ้นวิสุทธิชนให้ “ละทิ้งวิถีของโลก”69 แต่ให้รักคนทั้งปวงในโลก— 

“มองควำมดีในตัวผู้คนแม้ว่ำเรำก�ำลังพยำยำมช่วยให้พวกเขำเอำชนะนิสัยบำง

อย่ำงที่ไม่ดี”70  ท่ำนเตือนว่ำทำงเดียวที่จะแสดงให้เห็นถึง “วิญญำณแห่งควำมรัก

และภรำดรภำพ” คือกำรแบ่งปันพระกิตติคุณ—เพื่อ “เชื้อเชิญมนุษย์ทั้งปวงใน

ทุกหนแห่งให้เอำใจใส่ค�ำสอนเรื่องชีวิตนิรันดร์ที่ได้รับกำรเปิดเผยในยุคนี้”71

ท่ำนสร้ำงสัมพันธภำพกับเยำวชนของศำสนจักร โดยประชุมกับกลุ่มเยำวชน
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยจ�ำนวนมำกและกระตุ้นพวกเขำให้ “ยืนหยัดอย่ำงมั่นคงใน

ศรัทธำแม้จะมีกำรตรงขำ้มในทุกสิ่ง”72

ท่ำนกล่ำวกับผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตบ่อย ๆ เพื่อเตือนพวกเขำว่ำพวกเขำได้รับ  

“เรยีกให้เป็นตวัแทนของพระเจ้ำและด�ำรงสิทธอิ�ำนำจของพระองค์” และตักเตือน 

พวกเขำให้ “จดจ�ำว่ำ [พวกเขำ] เป็นใครและให้ประพฤติตนตำมนั้น”73

ท่ำนกระตุ้นให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยทุกคนรับพรพระวิหำร แน่วแน่ต่อพันธ- 

สัญญำพระวิหำร และกลับไปพระวิหำรเพื่อรับศำสนพิธีศักดิ์สิทธิ์แทนบรรพชน

ของพวกเขำ  ก่อนกำรอุทิศพระวิหำรออกเด็น ยูทำห์ ท่ำนกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำขอ 

เตือนท่ำนว่ำเมื่อเรำอุทิศพระนิเวศน์ของพระเจำ้แล้ว สิ่งที่เรำท�ำจริง ๆ คือกำร 

อุทิศตนเองให้แก่กำรรับใช้พระเจำ้  พร้อมด้วยพันธสัญญำว่ำเรำจะใช้พระนิเวศน์

นี้ในวิธีที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้”74

“จงรักษำพระบัญญัติ” ท่ำนกระตุ้นเตือน  “จงเดินอยู่ในควำมสว่ำง  อดทนจน 

กว่ำชีวิตจะหำไม่  จงแน่วแน่ต่อพันธสัญญำทุกข้อและพันธะรับผิดชอบ แล้ว

พระเจ้ำจะประทำนพรทำ่นมำกเกินกว่ำที่ท่ำนวำดฝันไว้”75

โดยกำรอ้ำงอิงค�ำพูดประธำนบริคัม ยังก์ ประธำนฮำโรลด์ บี. ลี พรรณำนำถึง 

อิทธิพลและควำมเป็นผู้น�ำของประธำนสมิธว่ำ “ประธำนบริคัม ยังก์กล่ำวดังนี้ 

‘หำกเรำด�ำเนินชีวิตตำมศำสนำที่บริสุทธิ์ของเรำและให้พระวิญญำณปกครอง 

เรำจะไม่เป็นคนเฉื่อยชำหรือโง่เขลำ แต่เมื่อรำ่งกำยเข้ำใกล้จุดจบ พระวิญญำณจะ 

ทรงจบัจติวญิญำณอนัย่ังยืนไว้อย่ำงมัน่คงกว่ำเดมิหลงัม่ำน ทรงดงึจำกห้วงลกึของ 

แหล่งน�้ำนิรันดร์แห่งชีวิตที่ส่องประกำยอัญมณีของพระปรีชำญำณ โอบล้อมรำ่ง

ที่บอบบำงและอ่อนล้ำด้วยรัศมีแห่งปัญญำที่ไม่มีวันดับสูญ’  

“เรำเป็นพยำนอีกครั้งว่ำ ขณะที่เรำสนทนำเรื่องส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวด—กำรตัด 

สนิใจควรกระท�ำโดยประธำนศำสนจกัรเท่ำนัน้  แล้วเรำจะเหน็ปัญญำอนัเฉดิฉำย 

มำสู่ควำมสว่ำงเมื่อท่ำน [ประธำนสมิธ] กลำ่วอยำ่งไม่มีข้อสงสัยเกินกว่ำควำม

เข้ำใจของท่ำนเองว่ำท่ำนได้รับกำรเปิดเผยจำกส่วนลึกของจิตวิญญำณท่ำน”76

“ได้รับเรียกจากพระเจ้า . . . สู่งานอื่น ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่า”

วันที่ 3 สิงหำคม ค.ศ.1971 เจสซี อีแวนส์ ถึงแก่กรรมทิ้งให้ประธำนโจเซฟ  

ฟิลดิงก์ สมิธ เป็นม่ำยอีกเป็นครั้งที่สำม  ด้วยเหตุนี้ ประธำนสมิธจึงย้ำยไปอยู่กับ

อำมิเลีย แมคคองกี บุตรสำว กับบรูซ สำมีของเธอ  บุตรธิดำคนอื่น ๆ ของท่ำน
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ผลัดกันมำเยี่ยมและพำท่ำนไปนั่งรถเล่น ท่ำนยังคงไปท�ำงำนทุกวันท�ำกำร เข้ำ

ร่วมกำรประชุมและเดินทำงไปท�ำกิจธุระของศำสนจักร

วันที่ 30 มิถุนำยน ค.ศ.1972 ประธำนสมิธออกจำกที่ท�ำงำนชั้นที่สองของ 

อำคำรส�ำนักบริหำรงำนศำสนจักรในช่วงเย็น พร้อมด้วยดี. อำร์เธอร์ เฮย์คอค 

เลขำนกุำร ท่ำนไปทีส่�ำนกังำนของนกัประวตัศิำสตร์ศำสนจักร ซึง่ท่ำนเคยท�ำงำน 

ที่นั่นก่อนเป็นประธำนศำสนจักร ท่ำนประสงค์จะทักทำยทุกคนที่รับใช้ที่นั่น  

หลงัจำกจบัมือพวกเขำแล้ว ท่ำนลงไปทีช่ัน้ล่ำงของอำคำรเพือ่จับมอืกบัฝ่ำยประชำ- 

สัมพันธ์และคนอื่น ๆ ที่ท�ำงำนในพื้นที่นั้นเพื่อแสดงควำมขอบคุณ นี่คือวันสุด 

ท้ำยของท่ำนที่ส�ำนักงำน

วันอำทิตย์ที่ 2 กรกฎำคม ค.ศ.1972 เพียง 17 วันก่อนวันเกิดปีที่ 96 ของทำ่น  

ท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมศีลระลึกที่วอร์ดบำ้นของท่ำน  ต่อมำในตอนบ่ำย ท่ำนไป 

เยี่ยมโจเซฟิน บุตรคนแรกของทำ่น กับเรย์โนลด์ส บุตรชำยท่ำน  ค�่ำวันนั้น ขณะ

นั่งเก้ำอี้ตัวโปรดในบ้ำนแมคคองกี ทำ่นจำกไปอย่ำงสงบ  ดังที่บุตรเขยของทำ่น

กลำ่วในเวลำต่อมำว่ำ ประธำนสมิธได้รับ “เรียกจำกพระเจ้ำผู้ที่ท่ำนรักมำกและ

รับใช้ในงำนอื่น ๆ ที่ใหญ่กวำ่เป็นอยำ่งดีในสวนองุ่นนิรันดร์ของพระองค์”77

ประธำนฮำโรลด์ บี. ลี ซึ่งรับใช้เป็นอัครสำวกอำวุโสบนแผ่นดินโลก ไปเยี่ยม 

บ้ำนแมคคองกีเมื่อทรำบข่ำวมรณกรรมของประธำนสมิธ ท่ำน “เดินไปที่เตียง 

อย่ำงเงียบ ๆ แล้วคุกเข่ำลง ทำ่นกุมมือข้ำงหนึ่งของประธำนสมิธ  และอยู่ในท่ำ

นั้นเป็นเวลำนำน ไม่พูด ไม่ได้สวดอ้อนวอนหรือพินิจไตร่ตรองแต่อยำ่งใด  จำก

นั้น ท่ำนลุกขึ้นเพื่อแสดงควำมเสียใจกับครอบครัว ชื่นชมบิดำของพวกเขำ และ 

กล่ำวเตอืนพวกเขำว่ำพวกเขำควรให้เกยีรตปิระธำนสมธิโดยกำรด�ำเนนิชวีติอย่ำง 

มีคำ่ควร”78

ค�าสดุดีแด่ “บุรุษผู้อุทิศตนของพระผู้เป็นเจ้า”

ณ พิธีศพของประธำนสมิธ ประธำนเอ็น. เอลดอน แทนเนอร์กล่ำวถึงท่ำนว่ำ 

เป็น “บรุษุผูอ้ทุศิตนของพระผูเ้ป็นเจ้ำ ผูท้ีร่บัใช้ทัง้พระผูเ้ป็นเจ้ำและเพือ่นผูร้บัใช้ 

อย่ำงสมเกียรติ ท่ำนน�ำด้วยแบบอย่ำงของทำ่นไม่ว่ำจะเป็นครอบครัวและทุกคน 

ที่ท่ำนได้รับเรียกให้ดูแล  เป็นบุคคลท่ำนหนึ่งที่สำมำรถกล่ำวได้อย่ำงสุจริตใจวำ่

ท่ำนเป็นบุรุษที่ไม่มีมำรยำและไม่มีควำมหยิ่งจองหอง สิ่งที่ไม่มีวันกลำ่วถึงท่ำน

ได้เลย” ประธำนแทนเนอร์ให้ข้อสังเกต “คือทำ่น ‘รักกำรชมของมนุษย์มำกกวำ่

กำรชมของพระเจ้ำ’  [ ยอห์น 12:43]”79
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ประธำนฮำโรลด์ บี. ลี กลำ่วว่ำ “บรำเดอร์แทนเนอร์กับขำ้พเจ้ำรักบุรุษท่ำนนี้

มำเป็นเวลำสองปีครึ่ง ไม่ใช่กำรเสแสร้ง ทำ่นมอบควำมรักให้เพรำะท่ำนรักเรำ 

และเรำยืนเคียงข้ำงท่ำน ขณะที่ท่ำนยืนเคียงข้ำงเรำและไว้วำงใจเรำ”80

หนังสือพิมพ์ที่เคยวิพำกษ์วิจำรณ์ประธำนสมิธและเคยมีข้อกังขำต่อกำรเรียก 

ท่ำนเป็นอัครสำวกสิบสองตั้งแต่แรกตลอดช่วง 60 ปี บัดนี้ ได้จัดพิมพ์ค�ำสดุดีต่อ

ไปนี้ “โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ บุรุษผู้เคร่งครัดในกำรอุทิศตนให้แก่ควำมเลื่อมใส

ศรัทธำ ทว่ำละเอียดอ่อนต่อควำมต้องกำรที่จ�ำเป็นยิ่งของผู้คนในทุกหนแห่ง ให้

ค�ำปรึกษำอันชำญฉลำดแก่เพื่อนร่วมงำน ดูแลครอบครัวด้วยควำมรักและเชิดชู

ควำมเป็นผู้น�ำต่อหน้ำที่รับผิดชอบตำ่ง ๆ ของศำสนจักร ขอแสดงควำมอำลัย แต่

เกียรติคุณของท่ำนจะเป็นที่ระลึกถึงด้วยควำมเคำรพยกย่องเหนือสิ่งใด”81

บำงทีค�ำสดุดีที่มีควำมหมำยมำกที่สุดคือค�ำกล่ำวของสมำชิกในครอบครัว 

บรูซ อำร์. แมคคองกี บุตรเขยของประธำนสมิธ พรรณนำว่ำท่ำน “เป็นบุตรของ

พระผู้เป็นเจ้ำ อัครสำวกของพระเจำ้ พระเยซูคริสต์ ศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้

สูงสุด และเหนือสิ่งอื่นใด ท่ำนเป็นบิดำแห่งอิสรำเอล!” เอ็ลเดอร์แมคคองกี

พยำกรณ์ดังนี้ “ในอีกหลำยปีที่จะมำถึง เสียงของทำ่นจะกล่ำวจำกภัสมธุลีเมื่อ

อนุชนที่ยังไม่เกิดมำได้เรียนรู้หลักค�ำสอนของพระกิตติคุณจำกงำนเขียนของ

ท่ำน”82

ขณะศึกษำหนังสือเล่มนี้ ค�ำสอนของประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธจะช่วยให้

ค�ำประกำศนั้นมีสัมฤทธิผล  เสียงของท่ำนจะ “กล่ำวจำกภัสมธุลี” แก่ท่ำน เมื่อ

ท่ำน “ได้เรียนรู้หลักค�ำสอนของพระกิตติคุณ”

อ้ำงอิง
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ชี วิ ต แ ล ะ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ศ ำ ส น กิ จ ข อ ง โ จ เ ซ ฟ  ฟิ ล ดิ ง ก์   ส มิ ธ บ ท ที่  1

พระบิดาในสวรรค์ของเรา

“ข้ำพเจำ้ปรำรถนำจะเตือนท่ำนถึงพระลักษณะ 

และรูปแบบในกำรด�ำรงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้ำ  

เพื่อท่ำนอำจนมัสกำรพระองค์ในวิญญำณและควำมจริง 

เพื่อรับพรทั้งปวงจำกพระกิตติคุณของพระองค์”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธอัศจรรย์ใจกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในยุค

นั้น  “ควำมกำ้วหน้ำอย่ำงมำกเกิดจำกควำมรู้ในด้ำนกลศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์ กำร

ผ่ำตัด และดำ้นอื่น ๆ” ท่ำนกล่ำว “มนุษย์สรำ้งกล้องดูดำวที่ยอดเยี่ยมซึ่งสำมำรถ

มองเห็นกำแล็กซี่ที่ซ่อนอยู่  พวกเขำค้นพบโลกอันไพศำลของจุลินทรีย์ โดยกำร

ใช้กล้องจุลทรรศน์. . .พวกเขำค้นพบวิธีควบคุมโรค. . .พวกเขำประดิษฐ์เครื่อง 

จักรที่ละเอียดอ่อนกว่ำกำรสัมผัสของมนุษย์ มองเห็นได้ไกลกว่ำสำยตำมนุษย์  

พวกเขำควบคุมสำรและสรำ้งเครื่องจักรกลที่เคลื่อนย้ำยภูเขำได้ และอีกหลำยสิ่ง 

หลำยอย่ำงที่พวกเขำท�ำไว้ซึ่งมีมำกมำยเกินจะบรรยำย  ใช่แล้ว นี่คือยุคที่วิเศษ”  

อย่ำงไรกต็ำม ท่ำนกังวลเก่ียวกับแนวโน้มอีกอย่ำงหนึง่ทีท่่ำนมองเหน็ในโลก ท่ำน 

เป็นห่วงว่ำ “กำรค้นพบและงำนประดิษฐ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้น�ำมนุษย์ให้ใกล้ชิดพระ

ผู้เป็นเจ้ำมำกขึ้น!  ไม่ได้สรำ้งสรรค์จิตใจพวกเขำให้มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและ

วิญญำณของกำรกลับใจ  แต่กลับน�ำกำรกลำ่วโทษมำสู่พวกเขำ . . . ศรัทธำไม่ได้

เพิ่มขึ้นในโลก รวมทั้งควำมชอบธรรมหรือกำรเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้ำ”1

ขณะที่โลกยิ่งทวีควำมไม่ใส่ใจพระผู้เป็นเจ้ำ ประธำนสมิธกลับแสดงให้เห็น

ถึงควำมใกล้ชิดที่ท่ำนมีต่อพระบิดำในสวรรค์  หลำนชำยคนหนึ่งของท่ำนเล่ำว่ำ 

“คุณแม่ท�ำอำหำรเก่งมำก และคุณปู่ผมมำรับประทำนอำหำรที่บำ้นบ่อย ๆ  คุณ

พ่อผมมักจะขอให้ท่ำนสวดอ้อนวอนให้พรอำหำร  กำรสวดอ้อนวอนของท่ำนแสดง 

ควำมเป็นส่วนตัวเสมอ—รำวกับว่ำก�ำลังพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง”2
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โดยผ่านนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ “ความรู้ที่แท้จริง 
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า” ได้รับการฟื้นฟู

บ ท ที่  1 บ ท ที่  1
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บ ท ที่  1

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ
1

เริ่มจากนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับ 
พระผู้เป็นเจ้าได้รับการฟื้นฟูในสมัยของเรา

ขำ้พเจ้ำส�ำนึกคุณอย่ำงมำกต่อนิมิตแรก ที่พระบิดำและพระบุตรทรงปรำกฏ
ต่อศำสดำพยำกรณ์วัยหนุ่มและฟื้นฟูควำมรู้ที่แท้จริงเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้ำมำให้
มนุษย์อีกครั้ง3

พึงเป็นที่จดจ�ำว่ำโลกของชำวคริสต์ทั้งหมดในปี 1820 สูญเสียหลักค�ำสอน
ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ำ ควำมจริงอันเรียบงำ่ยซึ่งเป็นที่เข้ำใจอยำ่งแจ้งชัด 
โดยอัครสำวกและวิสุทธิชนสมัยโบรำณได้สำบสูญไปในควำมลี้ลับของโลกที่
ละทิ้งควำมเชื่อ  ศำสดำพยำกรณ์สมัยโบรำณทั้งหมดและอัครสำวกของพระเยซู
คริสต์มีควำมเข้ำใจอันแจ้งชัดว่ำพระบิดำและพระบุตรทรงเป็นพระอติรูปที่แยก
กนัตำมทีพ่ระคมัภีร์ของเรำสอนไว้อย่ำงชดัเจนมำก โดยกำรละทิง้ควำมเช่ือ ควำมรู ้
นีจ้งึสำบสญูไป . . .  พระผู้เป็นเจ้ำกลำยเป็นพระเจ้ำท่ีลีล้บั ทัง้พระบดิำและพระบตุร 
ได้รับกำรพิจำรณำโดยไม่มีควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงว่ำทรงเป็นวิญญำณเดียวกัน 
ไม่มีร่ำงกำย อวัยวะหรือควำมปรำรถนำ  กำรเสด็จมำของพระบิดำและพระบุตร 
วำงพยำนจำกสวรรค์ไว้บนแผ่นดินโลก ผู้ที่สำมำรถใช้ควำมรู้ฟื้นฟูให้โลกทรำบ
ถึงพระลักษณะอันแท้จริงของพระผู้เป็นเจำ้4

นิมิต [แรก] ของโจเซฟ สมิธท�ำให้เป็นที่กระจำ่งว่ำพระบิดำและพระบุตรทรง 
เป็นพระอติรูปที่แยกกัน ทรงมีพระวรกำยที่จับต้องได้เหมือนร่ำงกำยมนุษย์  ท่ำน 
ได้รับกำรเปิดเผยต่อมำด้วยว่ำพระวิญญำณบริสุทธิ์ทรงเป็นรูปกำยที่เป็นวิญญำณ 
ซึ่งแยกกันจำกพระบุคลิกลักษณะของพระบิดำและพระบุตร [ดู คพ. 130:22]  
ควำมจริงซึ่งส�ำคัญที่สุดท�ำให้โลกระส�่ำระสำย แต่เมื่อเรำพิจำรณำค�ำบรรยำยอัน 
แจ้งชดัของงำนเขยีนศักดิสิ์ทธิ ์นีค่อืข้อเทจ็จริงอันน่ำทึง่และยอดเยีย่มทีส่ดุทีม่นษุย์ 
บิดเบือนไป พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่ำ “พระบิดำทรงยิ่งใหญ่กว่ำเรำ” [ยอห์น 
14:28] และหลงักำรฟ้ืนคนืพระชนม์พระองค์ทรงเช้ือเชิญสำนศุษิย์ให้คล�ำพระองค์ 
ดูว่ำนี่คือพระองค์ และตรัสวำ่ “เพรำะว่ำผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่ำงที่พวก 
ท่ำนเหน็ว่ำเรำมี” [ลกูำ 24:39]  อคัรสำวกเข้ำใจอย่ำงชดัเจนถงึรปูกำยของพระบดิำ 
พระบตุรและพระวญิญำณบริสุทธิ ์ ซ่ึงพวกท่ำนอ้ำงถงึในสำสน์ของพวกท่ำนเสมอ 
และเปำโลแจ้งควำมจริงแก่ชำวเมืองโครินธ์ว่ำเม่ือทกุสิง่อยูใ่ต้อ�ำนำจพระบดิำ “เมือ่ 
น้ันพระบตุรพระองค์เองกจ็ะทรงอยูใ่ต้อ�ำนำจพระเจ้ำ ผูท้รงให้ทกุสิง่อยูใ่ต้อ�ำนำจ 

พระองค์  เพื่อพระเจ้ำจะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง” [1 โครินธ์ 15:28]

บ ท ที่  1
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โจเซฟ สมิธเห็นพระบิดำและพระบุตร ด้วยเหตุนี้ท่ำนจึงเป็นพยำนได้ด้วย

ควำมรู้โดยส่วนตัวว่ำพระคัมภีร์เป็นควำมจริง ซึ่งในนั้นเรำอำ่นว่ำ “พระเจ้ำจึง

ทรงสร้ำงมนุษย์ขึ้นตำมพระฉำยำของพระองค์ ตำมพระฉำยำของพระเจ้ำนั้น 

พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์ขึ้น และทรงสรำ้งให้เป็นชำยและหญิง” [ปฐมกำล 1: 

27]  สิ่งนี้ต้องเป็นที่เขำ้ใจอย่ำงถ่องแท้ มิใช่ควำมหมำยอันลี้ลับหรือเสกสรรค์ปั้น

แต่งขึ้นมำ5

2

การใช้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและการนมัสการพระองค์  
เราต้องมีความเข้าใจถึงพระคุณลักษณะของพระองค์

กำรเปิดเผยอย่ำงหนึ่งบอกเรำว่ำหำกเรำต้องรับรัศมีภำพในพระคริสต์ เหมือน

พระองค์อยูใ่นพระบิดำ  เรำต้องเข้ำใจและทรำบทัง้วธินีมสักำรและสิง่ทีเ่รำนมสั- 

กำร (ดู คพ. 93:19–20)

ข้ำพเจ้ำปรำรถนำจะเตือนท่ำนถึงพระลักษณะและรูปแบบในกำรด�ำรงอยู่ของ 

พระผู้เป็นเจ้ำ เพื่อที่ท่ำนอำจนมัสกำรพระองค์ในวิญญำณและในควำมจริงเพื่อ 

รับพรทั้งปวงแห่งพระกิตติคุณของพระองค์

เรำทรำบว่ำเรำรูจ้กัพระผู้เป็นเจ้ำโดยกำรเปิดเผยเท่ำนัน้ เรำจะเข้ำใจพระลกัษณะ 

ของพระองค์ได้โดยสิ่งที่เปิดเผยต่อเรำ มิฉะนั้นเรำจะไม่มีทำงรู้ได้เลย  เรำต้องไป 

หำพระคัมภีร์—ไม่ใช่ไปหำนักวิทยำศำสตร์หรือนักปรัชญำ—หำกเรำต้องเรียนรู ้

ควำมจริงเกี่ยวกับพระเจ้ำ อันที่จริง ค�ำพยำกรณ์ส�ำคัญของยอห์นเกี่ยวกับกำร 

ฟื้นฟูพระกิตติคุณโดยเทพองค์หนึ่งที่เหำะไปในสวรรค์กล่ำวว่ำสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้น 

เพื่อมนุษย์จะมำสู่ควำมรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้ำที่แท้จริงและเรียนรู้ว่ำ “จงเกรงกลัว 

พระเจ้ำ และถวำยพระเกียรติแด่พระองค์ . . . จงนมัสกำรพระองค์ผู้ทรงสรำ้งฟ้ำ

สวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และบ่อน�้ำพุทั้งหลำย” (วิวรณ์ 14:7)  อีกนัยหนึ่ง กำร

เริ่มต้นด้วยกำรฟื้นฟูพระกิตติคุณในสมัยกำรประทำนนี้ มนุษย์จะได้รับเรียกอีก

ครั้งให้นมัสกำรและรับใช้พระผู้สร้ำงของพวกเขำแทนแนวคิดผิด ๆ เร่ืองพระผู้

เป็นเจ้ำที่แพร่หลำยอยู่ในโลก

ในทกุยคุทกุสมยั ศำสดำพยำกรณ์ของพระเจ้ำได้รับเรยีกให้ต่อต้ำนกำรนมสักำร 

แบบผิด ๆ และประกำศควำมจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจำ้  ในสมัยอิสรำเอลโบรำณ 

มีบำงคนที่นมัสกำรรูปเคำรพและเทพเจ้ำนอกศำสนำ อิสยำห์ถำมว่ำ “ท่ำนทั้ง

หลำยจะเปรียบพระเจ้ำเหมือนกับใคร หรือเปรียบพระองค์คลำ้ยกับอะไร
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บ ท ที่  1

“ท่ำนรู้แล้วไม่ใช่หรือ? ทำ่นเคยได้ยินไม่ใช่หรือ? พระยำห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้ำ 

เนอืงนติย์ เป็นผูส้ร้ำงทีสุ่ดปลำยแผ่นดนิโลก พระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลีย้หรอืเหนด็- 

เหนื่อย ควำมเข้ำใจของพระองค์ก็เหลือจะหยั่งรู้ได้” (อิสยำห์ 40:18, 28)

โลกส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่มีควำมรู้เรื่องพระผู้เป็นเจำ้ แม้แต่ใน [ศำสนจักร] ก ็

ยังมีคนที่ยังไม่เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงพระสัตภำวะอันทรงรัศมีภำพผู้ทรงเป็นพระ- 

บิดำนิรันดร์ของเรำ  ส�ำหรับคนเหลำ่นั้นที่ไม่มีควำมรู้นี้ เรำอำจกล่ำวได้ว่ำ “เหตุ

ใดท่ำนจึงจ�ำกัดรัศมีภำพของพระผู้เป็นเจ้ำไว้  หรือเหตุใดท่ำนจึงควรคำดหวังว่ำ

พระองค์ทรงยิ่งใหญ่น้อยกวำ่ที่ทรงเป็นอยู่  ทำ่นรู้แล้วมิใช่หรือ ท่ำนเคยได้ยินมำ

มิใช่หรือว่ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็นพระเจำ้เนืองนิตย์ พระผู้สร้ำงสุดปลำยแผ่นดิน

โลก ทรงเป็นอนันต์และนิรันดร์ พระองค์ทรงมีเดชำนุภำพทั้งปวง ทรงมีอำนุภำพ

ทั้งปวง และทรงมีอ�ำนำจกำรปกครองทั้งปวง พระองค์ทรงทรำบทุกสิ่ง และทุก

สิ่งอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์”

ในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำภำคที่ 20 ซึ่งแนะน�ำศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 

สมิธให้วำงระเบยีบศำสนจกัรอกีครัง้ในสมยักำรประทำนนี ้ เรำมข้ีอสรปุซึง่ได้รบั 

กำรเปิดเผยถึงหลักค�ำสอนแห่งควำมรอดในเบื้องต้น กำรเปิดเผยเกี่ยวกับพระเจ้ำ 

กลำ่วไว้ดังนี้ “. . . มีพระผู้เป็นเจำ้ในสวรรค์, ผู้ทรงเป็นอนันต์และเป็นนิรันดร์, 

จำกควำมเป็นนิจถึงควำมเป็นนิจ พระผู้เป็นเจำ้องค์เดียวกันผู้ไม่เปลี่ยนแปลง, ผู้

รังสฤษฏ์ฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก, และสิ่งทั้งหลำยทั้งปวงที่อยู่ในนั้น” (คพ. 

20:17) . . .

พระผูเ้ป็นเจ้ำทรงเป็นพระบดิำของเรำ พระองค์ทรงเป็นพระสตัภำวะซึง่มนษุย์ 

ได้รบักำรสร้ำงตำมรูปลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงมพีระวรกำยเป็นเนือ้หนงั 

และกระดูกสัมผัสได้ดังของมนุษย์ (คพ. 130:22) พระองค์ทรงเป็นพระบิดำที่แท ้

จรงิและเป็นส่วนตวัของวญิญำณมนษุย์ทัง้ปวง พระองค์ทรงเป็นพระผูท้รงมหทิธิ- 

ฤทธิ์ และผู้ทรงสรรพปรีชำญำณ พระองค์ทรงมีพระพลำนุภำพ และพระปรีชำ

ญำณทั้งปวง ควำมดีพร้อมของพระองค์ประกอบด้วยควำมรู้ทั้งปวง ศรัทธำหรือ

เดชำนภุำพทัง้ปวง ควำมยุตธิรรมทัง้ปวง วจิำรณญำณทัง้ปวง ควำมเมตตำทัง้ปวง 

ควำมจริงทั้งปวง และควำมสมบูรณ์แบบแห่งพระคุณลักษณะทั้งปวงของควำม 

เป็นพระผู้เป็นเจ้ำ . . . หำกเรำต้องมีศรัทธำอันดีพร้อมนั้นเพื่อรับชีวิตนิรันดร์ เรำ 

ต้องเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ำในฐำนะผู้ทรงครอบครองควำมเพียบพร้อมของพระ- 

อุปนิสัยและพระคุณลักษณะทั้งปวง  ข้ำพเจ้ำกล่ำวเช่นกันว่ำพระองค์ทรงเป็น 

พระสัตภำวะนิรันดร์และหำที่สิ้นสุดมิได้ และในฐำนะพระสัตภำวะที่ไม่เปลี่ยน- 
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แปลง พระองค์ทรงครอบครองเดชำนุภำพและพระคุณลักษณะอันดีพร้อมจำก

ควำมเป็นนิจถึงควำมเป็นนิจ ซึ่งหมำยถึงจำกนิรันดรสู่นิรันดร6

เรำทรำบว่ำพระบิดำบนสวรรค์ของเรำทรงเป็นพระอติรูปผู้สูงส่งและทรง

รัศมีภำพ ผู้ทรงมีเดชำนุภำพทั้งปวง อำนุภำพทั้งปวง อ�ำนำจกำรปกครองทั้งปวง  

และพระองค์ทรงทรำบสิ่งทั้งปวง  เรำเป็นพยำนว่ำ โดยผ่ำนพระบุตรองค์เดียวที่

ถือก�ำเนิดของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้สรำ้งของโลกนี้และโลกหลำยโลก

นับไม่ถ้วน7

3

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระสัตภาวะและพระบิดาของวิญญาณเรา

เรำเป็นบุตรธิดำทำงวิญญำณของพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำบนสวรรค์ของเรำ 

. . . เรำเป็นสมำชิกครอบครัวของพระองค์ . . . เรำเคยพ�ำนักอยู่กับพระองค์เป็น

เวลำนำนในชวีติก่อนเกดิของเรำ. . . พระองค์ทรงสถำปนำแผนแห่งควำมก้ำวหน้ำ 

และแผนแห่งควำมรอดซ่ึงจะท�ำให้เรำเจริญก้ำวหน้ำจนกว่ำเรำจะเป็นเหมือน

พระองค์ หำกเรำซื่อสัตย์และแน่วแน่ในทุกสิ่ง8

ในพระคัมภีร์สอนเรำว่ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็นพระบิดำนิรันดร์ของเรำจริงแท้ 

แน่นอน และไม่ใช่ควำมหมำยของกำรเสกสรรค์ปั้นแต่งขึ้นมำ  พระด�ำรัสที่พระ

ผู้ไถ่ตรัสกับมำรีย์ใกล้อุโมงค์ฝังพระศพซ่ึงพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์และมี

ชัยชนะเหนือควำมตำย พิเศษสุดและมีควำมหมำยอันล�้ำเลิศ “อย่ำหน่วงเหนี่ยว

เรำไว้ เพรำะเรำยังไม่ได้ขึ้นไปหำพระบิดำของเรำ แต่จงไปหำพวกพี่น้องของเรำ 

และบอกเขำว่ำเรำก�ำลงัจะขึน้ไปหำพระบดิำของเรำและพระบดิำของพวกท่ำน ไป 

หำพระเจ้ำของเรำและพระเจ้ำของพวกทำ่น” [ยอห์น 20:17] ในพระด�ำรัสเหลำ่นี้ 

ควำมจริงของควำมเป็นพระบิดำของพระผู้เป็นเจ้ำได้รับกำรประกำศอย่ำงเฉียบ

ขำดโดยพระบุตรองค์เดียวที่ถือก�ำเนิดของพระองค์ ผู้ทรงประกำศว่ำพระองค์คือ

พี่ชำยของเรำและเรำมีพระบิดำนิรันดร์องค์เดียวกัน9

ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยที่ควำมรู้เรื่องพระผู้เป็นเจำ้และกฎต่ำง ๆ ของพระองค์ได ้

รับกำรฟื้นฟูในยุคสมัยของเรำและเรำที่เป็นสมำชิกของศำสนจักรทรำบว่ำพระ- 

องค์ทรงเป็นพระสตัภำวะและไม่เป็นตำมทีค่นนอกศำสนำกล่ำวว่ำ “ควำมสบัสน 

[ควำมโกลำหล] ของกฎหลั่งไหลมำรำวกับหมอกในจักรวำล” ข้ำพเจ้ำขอบ 

พระทัยที่เรำทรำบว่ำพระองค์ทรงเป็นพระบิดำในสวรรค์ พระบิดำของวิญญำณ
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เรำ และพระองค์ทรงสถำปนำกฎเพื่อเรำจะเจริญก้ำวหน้ำจนเป็นเหมือนพระองค์

ได้  และขำ้พเจ้ำขอบพระทัยที่เรำทรำบว่ำพระองค์ทรงเป็นพระสัตภำวะนิรันดร ์

และหำที่สิ้นสุดมิได้ ผู้ทรงทรำบทุกสิ่ง ทรงมีเดชำนุภำพทั้งปวง และควำมก้ำว 

หน้ำของพระองค์มิอำจได้รับควำมรู้หรืออ�ำนำจมำกไปกวำ่นี้ ไม่มีควำมดีพร้อม

เกินไปกว่ำนี้แล้วในพระคุณลักษณะของควำมเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำของ

พระองค์ แต่ในกำรเพิ่มพูนและทวีคูณแห่งอำณำจักรของพระองค์10

ภำพโมเสสก�ำลังมองไปยังแผ่นดินแห่งค�ำสัญญำ ท่ำนได้รับนิมิตซึ่งในนิมิต 
นั้นท่ำนได้เรียนรู้เรื่องงำนและรัศมีภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ
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4

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและทรงสนพระทัยเราแต่ละคน

ข้ำพเจ้ำนึกถึงถ้อยค�ำที่กลำ่วไว้ในไข่มุกอันล�้ำค่ำ ในนิมิตของโมเสส ซึ่งให้ไว ้

ขณะที่โมเสสถูกน�ำไปยังภูเขำสูงยิ่งท่ำนเห็นพระผู้เป็นเจ้ำอยู่ตรงหน้ำและพูดกับ 

พระองค์  พระเจ้ำทรงแสดง “หัตถศิลป์จำกพระหัตถ์ของพระองค์” แก่โมเสส 

โมเสสเหน็โลก และลกูหลำนทัง้ปวงของมนษุย์จนถงึอนชุนรุน่สดุท้ำย  [ด ูโมเสส 

1:1–8, 27–29]

และพระเจ้ำทรงตรัสแก่โมเสสวำ่

“เพรำะดเูถิด, มีหลำยโลกทีสู่ญส้ินไปโดยค�ำแห่งอ�ำนำจของเรำ. และมมีำกมำย 

ที่ตั้งอยู่เดี๋ยวนี้, และมีนับไม่ถ้วนส�ำหรับมนุษย์; แต่เรำนับสิ่งทั้งปวงไว้ส�ำหรับ

เรำ, เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เป็นของเรำและเรำรู้จักมัน.

“และเหตุกำรณ์ได้บังเกิดขึ้นคือโมเสสทูลพระเจำ้, โดยกล่ำวว่ำ: ขอทรงเมตตำ 

ผู้รับใช้ของพระองค์เถิด, ข้ำแต่พระผู้เป็นเจ้ำ, และทรงบอกขำ้พระองค์เกี่ยวกับ

แผ่นดินโลกนี้, และผู้อยู่อำศัยในนั้น, และฟ้ำสวรรค์ด้วย, และจำกนั้นผู้รับใช้ของ

พระองค์จะพอใจ.

“และพระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำรับสั่งกับโมเสส, โดยตรัสวำ่: ฟ้ำสวรรค์นั้น, มีมำก 

มำย, และไม่สำมำรถนับได้ส�ำหรับมนุษย์; แต่นับไว้ส�ำหรับเรำ, เพรำะมันเป็น

ของเรำ.” [โมเสส 1:35–37]

. . .ข้ำพเจ้ำคิดว่ำแม้จะมีโลกอยู่มำกมำยนับไม่ถ้วนและควำมมหึมำของโลก

จ�ำนวนมำกมำย แต่สิ่งเหลำ่นี้เป็นเครื่องมือที่จะบรรลุเป้ำหมำยมิใช่เป้ำหมำยโดย

ตัวของมันเอง  พระบิดำทรงสรำ้งโลกทั้งหลำยเพื่อจุดประสงค์ให้เป็นที่อยู่อำศัย

ของมนุษย์–ทรงวำงบุตรธิดำของพระองค์ไว้ที่นั่น  หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ

ภำคที่ 76 บอกเรำวำ่ โดยผำ่นพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ “โลกตำ่ง ๆ สรำ้งขึ้นมำ

และเคยสร้ำงข้ึนมำแล้ว, และผู้อยู่อำศัยในนั้นเป็นบุตรและธิดำที่ถือก�ำเนิดของ 

พระผู้เป็นเจ้ำ” [คพ. 76:24]

เรำเรียนรู้จำกพระคัมภีร์เหลำ่นี้ จำกที่ข้ำพเจ้ำอ่ำนและจำกกำรเปิดเผยอื่น ๆ 

ที่มำจำกพระเจ้ำ ว่ำมนุษย์ส�ำคัญท่ีสุดในกำรสรำ้งทั้งหมดของพระบิดำ  ในนิมิต

เดียวกันนี้ที่ประทำนแก่โมเสส พระบิดำตรัสว่ำ “และดังแผ่นดินโลกหนึ่งจะสูญ

สิ้นไป, และฟ้ำสวรรค์ของมันฉันใด แม้ฉันนั้นแผ่นดินโลกใหม่จะอุบัติ; และไม่มี

ที่สิ้นสุดกับงำนของเรำ, ไม่ทั้งกับถ้อยค�ำของเรำ.  เพรำะดูเถิด, นี่คืองำนของเรำ
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และรัศมีภำพของเรำ—คือกำรท�ำให้เกิดควำมเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของ

มนุษย์” [โมเสส 1:38-39]

จำกข้อควำมนีแ้ละข้อควำมอืน่ในพระคมัภีร์ ข้ำพเจ้ำกล่ำว เรำเรยีนรูว่้ำงำนอนั 

ยิ่งใหญ่ของพระบิดำคือกำรท�ำให้บุตรธิดำแต่ละคนได้รับควำมรอดเป็นรำงวัลซึ่ง

รำงวลัแต่ละอย่ำงประทำนให้ตำมงำนของเขำ  ข้ำพเจ้ำเช่ือมัน่อย่ำงทีส่ดุว่ำพระบดิำ 

ในสวรรค์ของเรำทรงสนพระทัยจิตวิญญำณ—หนึ่งจิตวิญำณของบุตรธิดำของ

พระองค์—มำกกว่ำบิดำทำงโลกคนหนึ่งจะมีให้แก่บุตรคนหนึ่งของเขำได้  ควำม

รักที่พระองค์ทรงมีต่อเรำนั้นย่ิงใหญ่กว่ำควำมรักที่บิดำทำงโลกมีต่อบุตรธิดำ

ของเขำ11

5

พระบิดาบนสวรรค์ทรงกันแสงให้แก่บุตรธิดาของพระองค์ที่ไม่เชื่อฟัง

เรำทรำบว่ำเมือ่พระเจ้ำรับส่ังกบัเอโนคพลำงแสดงให้ท่ำนเหน็ประชำชำติต่ำง ๆ 

ของแผ่นดินโลกและทรงอธิบำยถึงลักษณะของกำรลงโทษที่อำจเกิดกับพวกเขำ

เพรำะกำรล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ พระเจำ้ทรงกันแสงและแสดงให้

เห็นถึงควำมโทมนัสด้วยน�้ำพระเนตรเพรำะควำมไม่เชื่อฟังของพวกเขำ  ด้วยเหตุ

น้ี จงึท�ำให้เอโนคประหลำดใจและคดิว่ำนีเ่ป็นเร่ืองแปลกทีพ่ระเจ้ำทรงกนัแสงได้ 

ข้อควำมนี้กล่ำวว่ำ

“และเหตุกำรณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ พระผู้เป็นเจำ้แห่งสวรรค์ทอดพระเนตรพวก

ที่เหลืออยู่ของผู้คน, และพระองค์ทรงกันแสง; และเอโนคกลำ่วค�ำพยำนถึงเรื่อง

นี้, โดยกล่ำวว่ำ: ไฉนสวรรค์จึงร�่ำไห้, และหลั่งน�้ำตำของพวกเขำให้ไหลรินดัง

สำยฝนบนภูเขำ?

“และเอโนคทูลพระเจ้ำ: ไฉนพระองค์จะทรงกันแสงได้, โดยเห็นวำ่พระองค์

ทรงบริสุทธิ์, และด�ำรงอยู่จำกชั่วนิรันดรถึงชั่วนิรันดร?

“และหำกอยูใ่นวสัิยทีม่นษุย์จะนบัอนภุำคทัง้หลำยของแผ่นดนิโลกได้, แท้จรงิ 

แล้ว, แผ่นดินโลกนับล้ำน ๆ เฉกเช่นโลกนี้, ก็ยังไม่ถือว่ำนี่คือกำรเริ่มต้นจ�ำนวน 

งำนสร้ำงทั้งหลำยของพระองค์; และมำ่นทั้งหลำยของพระองค์ยังคงกำงกั้นไว้;  

ทว่ำพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น, และพระอุระของพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น; และพระองค ์

ทรงเทีย่งธรรมด้วย, พระองค์ทรงมีพระเมตตำและพระกรณุำตลอดกำล” [ด ูโมเสส 

 7:28–30]
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และพระเจ้ำตรัสตอบว่ำ “. . . จงดูพี่น้องเหลำ่นี้ของเจ้ำ; พวกเขำคือหัตถศิลป์

จำกมือเรำเอง, และเรำให้ควำมรู้แก่พวกเขำ, ในวันที่เรำสร้ำงพวกเขำ; และใน

สวนแห่งเอเดน, เรำให้สิทธิ์เสรีของมนุษย์แก่เขำ;

“และแก่พี่น้องเจ้ำเรำกล่ำว, และให้บัญญัติไว้ด้วย, ว่ำพวกเขำจะรักกัน, และว่ำ

พวกเขำจะเลือกเรำ, พระบิดำของพวกเขำ; แต่ดูเถิด, พวกเขำปรำศจำกควำมรัก, 

และพวกเขำเกลียดชังสำยโลหิตของตนเอง” [โมเสส 7:32–33]

นี่คือเหตุผลที่ว่ำเหตุใดพระเจำ้ทรงกันแสงและเหตุใดสวรรค์จึงร�่ำไห้

พี่น้องชำยคนหนึ่งเคยถำมข้ำพเจ้ำครั้งหนึ่งว่ำคนคนหนึ่งจะมีควำมสุขอย่ำง

แท้จริงในอำณำจักรซีเลสเชียลได้หรือไม่หำกลูกคนหนึ่งของเขำไม่ได้รับอนุญำต

ให้เข้ำไปในนั้น  ขำ้พเจ้ำบอกเขำว่ำข้ำพเจำ้คิดว่ำใครก็ตำมที่โชครำ้ยจนถึงขนำดที่

ลูกคนหนึ่งเข้ำไปในอำณำจักรซีเลสเชียลไม่ได้ แน่นอนว่ำ เขำจะรู้สึกเสียใจเพรำะ 

สภำพนั้น และนั่นคือสภำพที่พระบิดำในสวรรค์ทรงรู้สึก ไม่ใช่บุตรธิดำของ 

พระองค์ทุกคนมีคำ่ควรต่อรัศมีภำพซีเลสเชียล หลำยคนจ�ำต้องทนทุกข์กับพระ- 

พิโรธของพระองค์เพรำะกำรล่วงละเมิดของพวกเขำ สิ่งนี้ท�ำให้พระบิดำและทั้ง 

ฟ้ำสวรรค์โทมนัสร�่ำไห้  พระเจ้ำทรงท�ำงำนตำมกฎธรรมชำติ  มนุษย์ต้องได้รับ

กำรไถ่ตำมกฎและรำงวลัของเขำต้องขึน้อยูก่บักฎของควำมยตุธิรรม  เพรำะฉะนัน้ 

พระเจ้ำจะไม่ประทำนรำงวัลแก่มนุษย์ที่ไม่คู่ควร แต่จะประทำนรำงวัลแก่มนุษย์

ตำมงำนของพวกเขำ

. . .ข้ำพเจ้ำอิ่มเอมใจทีพ่ระบดิำในสวรรค์จะทรงช่วยมนษุย์ทัง้ปวงให้รอดและ 

ประทำนรัศมีภำพซีเลสเชียลแก่พวกเขำ แม้ควำมสมบูรณ์แห่งควำมสูงส่ง หำก 

อยูใ่นวสิยัทีท่�ำได้  แต่ในเมือ่พระองค์ประทำนสิทธิเ์สรแีก่มนษุย์ จงึจ�ำเป็นทีม่นษุย์ 

ต้องเชื่อฟังควำมจริงตำมที่เปิดเผยไว้เพื่อรับควำมสูงส่งของคนชอบธรรม12

6

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมทางแห่งการไถ่เพื่อให้ 

เราสามารถกลับคืนสู่ที่ประทับของพระองค์

เม่ืออำดัมอยู่ในสวนเอเดน ท่ำนอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำ

ของเรำ. . .หลังจำกที่ท่ำนถูกขับออกจำกสวนเอเดน สภำพกำรณ์จึงเปลี่ยนไป  

อำดัมถูกขับออกจำกที่ประทับของพระบิดำเพรำะกำรล่วงละเมิดของท่ำน  พระ- 

คัมภีร์กล่ำวว่ำท่ำนตำยทำงวิญญำณ—สิ่งนี้ท�ำให้ท่ำนออกห่ำงจำกที่ประทับของ

พระผู้เป็นเจ้ำ13
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ขำ้พเจ้ำทรำบว่ำพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ พระองค์ทรงรับ

อ�ำนำจจำกพระบดิำเพือ่ไถ่มนษุย์จำกควำมตำยทำงร่ำงกำยและทำงวญิญำณทีก่ำร 

ตกของอำดัมน�ำเข้ำมำในโลก14

มีทำงเดียวเท่ำนั้นส�ำหรับกำรไถ่ ทำงเดียวที่กำรชดเชยนั้นท�ำให้วิญญำณกลับ

คืนสู่ร่ำงกำยอีกครั้ง  นั่นคือโดยกำรชดใช้อันไม่มีขอบเขต  และกำรนี้ต้องอำศัย

พระสัตภำวะอันไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ที่ไม่ได้อยู่ใต้อำณัติของควำมตำย ทว่ำ มีอ�ำนำจที ่

จะตำยและมีอ�ำนำจเหนือควำมตำยเช่นกัน  ดังนั้น พระบิดำในสวรรค์ของเรำจึง

ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์มำยังโลกพร้อมด้วยพระชนม์ชีพใน

พระองค์เอง  และเพรำะพระองค์ [พระเยซูคริสต์] ทรงมีพระมำรดำที่มีเลือดใน

เส้นเลือดของเธอ พระองค์จึงมีอ�ำนำจที่จะสิ้นพระชนม์  พระองค์ทรงสำมำรถ

พลีพระวรกำยแก่ควำมตำยและน�ำกลับมำได้อีกคร้ัง ข้ำพเจ้ำขออ่ำนพระด�ำรัส

ของพระองค์ดังนี้ “เพรำะเหตุนี้พระบิดำจึงทรงรักเรำ เพรำะเรำสละชีวิตของเรำ

เพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมำอีก

“ไม่มีใครชิงชีวิตไปจำกเรำได้ แต่เรำสละชีวิตตำมที่เรำตั้งใจเอง เรำมีสิทธิ

อ�ำนำจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอ�ำนำจที่จะรับคืนมำอีก ค�ำก�ำชับนี้เรำได้รับ

มำจำกพระบิดำของเรำ” (ยอห์น 10:17–18)15

พระบิดำในสวรรค์ไม่ทรงมีจุดมุ่งหมำยที่จะปล่อยให้มนุษย์ใช้ประสำทสัมผัส 

คล�ำหำทำงของพวกเขำในควำมมดืโดยไม่มีแสงสว่ำงน�ำทำงพวกเขำ แล้วคำดหวงั 

ให้พวกเขำค้นหำทำงกลับสู่อำณำจักรและที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ภำย

ใต้สภำพดังกล่ำว  นั่นไม่ใช่วิถีของพระเจำ้  หลำยยุคหลำยสมัยนับจำกกำลเริ่มต้น

ลงมำ พระบิดำในสวรรค์ของเรำทรงมีน�้ำพระทัยต่อบุตรธิดำของพระองค์และ

เตม็พระทยัทีจ่ะประทำนกำรน�ำทำงแก่พวกเขำ นบัต้ังแต่ยคุต้น ๆ สวรรค์เปิดออก 

พระเจ้ำทรงส่งผูส่้งสำรจำกทีป่ระทบัของพระองค์ลงมำแต่งต้ังผูร้บัใช้จำกสวรรค์ 

มนุษย์ที่ด�ำรงสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตได้รับมอบหมำยให้สอนหลักธรรมพระ-

กิตติคุณ เพื่อเตือนผู้คนและสอนควำมชอบธรรมแก่พวกเขำ มนุษย์เหล่ำนี้ได้รับ

ควำมรู้ กำรดลใจและกำรน�ำทำงนี้จำกผู้ส่งสำรจำกที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ  

นี่คือควำมจริงในสมัยกำรประทำนของเรำเอง  ไม่จ�ำเป็นที่มนุษย์ต้องหลับตำและ

รู้สึกว่ำไม่มีควำมสว่ำงแล้วจึงต้องพึ่งพำเหตุผลของเขำเท่ำนั้น เพรำะพระเจ้ำเต็ม

พระทัยที่จะน�ำและชี้ทำง  พระองค์ทรงส่งผู้ส่งสำรจำกที่ประทับของพระองค์ลง

มำดังที่ข้ำพเจ้ำกล่ำวไว้  พระองค์ประทำนกำรเปิดเผย  ทรงบัญชำให้บันทึกและ

จัดพิมพ์พระด�ำรัสของพระองค์เพื่อคนทั้งปวงจะได้รู้จักสิ่งนี้16

บ ท ที่  1
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ข้ำพเจ้ำกล่ำวแก่ท่ำน กล่ำวแก่ทั้งศำสนจักร และแก่คนทั้งโลกถึงสิ่งนั้นว่ำ  

พระบดิำผูท้รงเป่ียมด้วยพระคณุและควำมรัก ทรงรับสัง่จำกสวรรค์กบัผูร้บัใช้ของ 

พระองค์ ศำสดำพยำกรณ์ในยุคสุดท้ำยนี้อีกครั้ง

สุรเสียงของพระองค์เชื้อเชิญให้มนุษย์ทั้งปวงมำสู่พระบุตรที่รักของพระองค์  

เพื่อเรียนรู้จำกพระองค์ เพื่อรับส่วนพระคุณควำมดีของพระองค์ เพื่อน�ำเอำแอก 

ของพระองค์แบกไว้ และท�ำให้ควำมรอดเกิดขึ้นส�ำหรับพวกเขำโดยกำรเชื่อฟัง 

กฎแห่งพระกิตตคุิณของพระองค์  สุรเสียงของพระองค์เป็นสรุเสยีงแห่งรศัมภีำพ 

และเกียรติ สันติสุขในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมำถึง17

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ท่ำนคิดว่ำอะไรน�ำคน ๆ หนึ่งให้สำมำรถสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้ำได้ “รำว 

กับว่ำก�ำลังพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่ง” (“จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”) 

พิจำรณำวิธีที่ท่ำนสำมำรถเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สัมพันธภำพของท่ำน

กับพระบิดำบนสวรรค์

• ประธำนสมิธแสดงควำมขอบคุณนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ ซึ่งฟื้นฟู “ควำมรู้

ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ำ” (หัวข้อที่ 1)  มีควำมจริงอะไรบำ้งที่ท่ำนทรำบ

เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระเยซูคริสต์อันเนื่องมำจำกนิมิตแรกนั้น

• คุณลักษณะใดของพระผู้เป็นเจ้ำที่ประธำนสมิธกล่ำวถึงในหัวข้อที่ 2 ซึ่งมี

ควำมหมำยต่อท่ำนมำกทีสุ่ด เพรำะเหตุใด ขณะทีท่่ำนใช้ศรทัธำในพระบดิำบน 

สวรรค์ของท่ำน ศรัทธำช่วยให้ท่ำนรู้จักพระคุณลักษณะของพระองค์อย่ำงไร

• ประธำนสมิธเป็นพยำนว่ำ “เรำเป็นบุตรธิดำทำงวิญญำณของพระผู้เป็นเจ้ำ 

พระบิดำบนสวรรค์ของเรำ. . .เรำเป็นสมำชิกครอบครัวของพระองค์” (หัวข้อ

ที่ 3)  ควำมจริงดังกลำ่วมีอิทธิพลต่อทำ่นอย่ำงไร

• ในหัวข้อที่ 4 และ 5 กำรแสดงออกใดที่ช่วยให้ทำ่นรู้สึกถึงควำมรักที่พระบิดำ 

บนสวรรค์ทรงมีต่อท่ำน  เหตุใดจึงส�ำคัญที่จะเขำ้ใจว่ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงรักเรำ 

และทรงสนพระทัยเรำแต่ละคน เรำสำมำรถช่วยให้สมำชิกครอบครัวและ

เพื่อน ๆ รู้สึกถึงควำมรักของพระองค์ได้อยำ่งไร

บ ท ที่  1
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บ ท ที่  1

• นึกถึงสิ่งที่พระบิดำบนสวรรค์ทรงท�ำเพื่อช่วยให้เรำกลับไปยังที่ประทับของ

พระองค์ได้ (ด ูหัวข้อที ่6) ท่ำนรู้สึกอย่ำงไรขณะนกึถงึกำรทีพ่ระบดิำบนสวรรค์ 

ทรงส่งพระบุตรที่รักของพระองค์มำ พระบิดำบนสวรรค์ทรงส่ง “แสงสวำ่ง

มำน�ำทำง [ท่ำน]” ด้วยวิธีใดบ้ำง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

ยอห์น 3:16; 17:3; 1 นีไฟ 11:17; แอลมำ 30:44

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“มีวิธีสอนอย่ำงหนึ่งที่ใช้กันในศำสนจักรมำโดยตลอด นั่นคือกำรบรรยำย  ใน

ห้องเรียนเรำไม่ค่อยใช้กำรบรรยำยมำกนัก  เรำใช้ในกำรประชุมศีลระลึกและกำร

ประชุมใหญ่  แต่กำรสอนเป็นกำรสื่อสำรสองทำงเพื่อว่ำเรำจะตั้งค�ำถำมได้  ใน

ชั้นเรียนเรำใช้ค�ำถำมได้สะดวก” (บอยด ์เค. แพคเกอร์, “หลักธรรมของกำรสอน

และกำรเรียนรู้” เลียโฮนำ, มิ.ย. 2007 หนำ้ 55)

อำ้งอิง

บ ท ที่  1

 1. ใน Conference Report, เม.ย. 1943 หนำ้ 15–16 

 2. ต้นฉบับไม่ได้จัดพิมพ์ โดยฮอยท์ ดับเบิลยู. 
บรูว์สเตอร์ จูเนียร์

 3. ใน Conference Report, เม.ย. 1930 หนำ้ 90

 4. Answers to Gospel Questions, รวบรวมโดย  
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์, ฉบับที่ 5  
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 10. “The Most Important Knowledge,” 3

 11. ใน Conference Report, เม.ย. 1923  
หน้ำ 135–136. หมำยเหตุ นิมิตของโมเสสที่
บันทึกไว้ใน โมเสส 1 เป็นตัวอยำ่งที่พระผู้ช่วย
ให้รอดรับสั่งพระด�ำรัสของพระบิดำโดยสิทธิ
อ�ำนำจจำกสวรรค์ (ดู “The Father and the Son: 
A Doctrinal Exposition by the First Presidency 
and the Twelve,” Improvement Era, ส.ค. 1916, 
939; พิมพ์ซ�้ำ ใน Ensign, เม.ย. 2002 หนำ้ 17) 
ข้อควำมพระคัมภีร์และบทวิจำรณ์โดยโจเซฟ  
ฟิลดิงก์ สมิธ ในบทนี้แสดงให้เห็นว่ำพระด�ำรัส
ใน โมเสส 1 คือพระด�ำริและพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำ
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“ความจริงทั้งปวงเกี่ยวข้องและมาจากพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่ของโลก”



49

บ ท ที่  2

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเยซูคริสต์

“จงให้เรื่องนี้อยู่สูงสุดเสมอในควำมนึกคิดของทำ่น  

เวลำนี้และทุกเวลำว่ำพระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของ 

พระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์ ผู้เสด็จมำยังโลกเพื่อพลีพระชนม์ชีพ 

ให้เรำมีชีวิต  นั่นคือควำมจริงและส�ำคัญอย่ำงยิ่ง   

จำกสิ่งนั้นศรัทธำของเรำได้รับกำรสรำ้งขึ้น”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ใฐำนะอัครสำวก ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธซื่อสัตย์ต่อกำรเรียกของท่ำนใน 
กำรเป็น “พยำนพิเศษถึงพระนำมของพระคริสต์ในทั่วโลก” (คพ. 107:23)  ทำ่น
กลำ่วว่ำ “ข้ำพเจ้ำพยำยำมรักพระองค์ พระผู้ไถ่ของเรำให้มำกกว่ำทุก ๆ  สิ่ง  นี่เป็น 
หน้ำทีข่องข้ำพเจ้ำ  ข้ำพเจ้ำเดนิทำงไปทัว่ประเทศในฐำนะพยำนพเิศษคนหนึง่ของ 
พระองค์ ข้ำพเจ้ำไม่อำจเป็นพยำนพิเศษถึงพระเยซูคริสต์ได้เลยหำกข้ำพเจ้ำยังไม ่
มีควำมรู้ที่แจ้งชัดและมั่นคงว่ำพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำและ
พระผู้ไถ่ของโลก”1

ในฐำนะบดิำ ประธำนสมธิอทุศิตนให้หน้ำทีร่บัผดิชอบของท่ำนเพือ่เป็นพยำน 
ถึงพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน วันที่ 18 กรกฎำคม ค.ศ. 1948 ทำ่นส่งจดหมำยให ้
ดักลำสและมิลทัน บุตรชำยของท่ำน ซึ่งก�ำลังรับใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ 
ท่ำนเขียนว่ำ

“บำงครั้งพ่อนั่งครุ่นคิด และขณะอ่ำนพระคัมภีร์ พ่อนึกถึงพระพันธกิจที ่
พระเจ้ำทรงท�ำเพื่อ พ่อ และเมื่อควำมรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับพ่อ พ่อนึกในใจว่ำ พ่อไม่ 
อำจทรยศต่อพระองค์  พระองค์ทรงรักพ่อด้วยควำมรักที่สมบูรณ์พร้อมเช่นเดียว 
กบัทีท่รงรกัมนษุย์ทัง้ปวง โดยเฉพำะคนทีรั่บใช้พระองค์ และพ่อ ต้อง รกัพระองค์ 
ด้วยควำมรักทั้งหมดที่พ่อมี แม้วำ่จะไม่สมบูรณ์พร้อมก็ตำม ซึ่งก็ไม่ควรเป็นเช่น
นั้น ควำมรักของพระองค์มหัศจรรย์  พ่อไม่เคยมีชีวิตในวันเวลำของพระผู้ช่วยให้
รอด พระองค์ไม่เคยปรำกฏต่อหน้ำพ่อ พ่อไม่เคยเห็นพระองค์ พระบิดำและ



 

50

พระบุตรทรงเห็นว่ำไม่จ�ำเป็นที่จะประทำนพรอันยิ่งใหญ่เช่นนี้แก่พ่อ แต่นั่นไม ่
ส�ำคัญ  พ่อรู้สึกถึงพระสิริของพระองค์  พ่อรู้ว่ำพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์ทรงจุด
ประกำยควำมคิดของพ่อและ ทรงเผยพระองค์แก่พ่อ พ่อจึงรักพระผู้ไถ่มำกกว่ำ
ทุกสิ่งในชีวิตนี้ พ่อหวังและรู้สึกว่ำนี่เป็นควำมจริง หำไม่แล้วพ่อคงจะไม่รู้สึก  
พ่อต้องกำรแน่วแน่ต่อพระองค์  พ่อรู้วำ่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อพ่อ เพื่อลูกและ
เพื่อมนุษยชำติทั้งปวงเพื่อเรำจะมีชีวิตอีกครั้งโดยผ่ำนกำรฟื้นคืนชีวิต พ่อรู้ว่ำ
พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อพ่อจะได้รับกำรให้อภัยจำกควำมโง่เขลำ จำกบำปของ
พ่อ  และได้รับกำรช�ำระล้ำงจำกสิ่งเหล่ำนั้น  ควำมรักนี้ช่ำงประเสริฐเหลือเกิน  
กำรที่พ่อรู้ถึงสิ่งนี้ จะให้พ่อท�ำอะไรได้อีกเล่ำนอกจำกจะรักพระองค์ พระผู้ไถ่
ของพ่อ  พ่ออยำกให้ลูก ๆ ของพ่อที่อยู่ในสนำมเผยแผ่รู้สึกเช่นเดียวกัน  พ่ออยำก
ให้ลูกหลำนของพ่อรูสึ้กเช่นเดยีวกนั และไม่หลงไปจำกหนทำงของควำมจรงิและ 
ควำมชอบธรรม”2

ลูกชำยคนหนึ่งของประธำนสมิธเขียนว่ำ

“ในฐำนะลูก เรำมักได้ยินท่ำนพูดบ่อย ๆ ‘หำกเพียงผู้คนในโลกจะเข้ำใจกำร
ทดลอง ควำมทุกข์ยำก บำปที่พระเจ้ำทรงรับไว้กับพระองค์เองเพื่อประโยชน์ของ
เรำ’  เมื่อใดก็ตำมที่ทำ่นพูดถึงเรื่องนี้ น�้ำตำท่ำนจะคลอหน่วย

“[ครั้งหนึ่ง] เมื่อผมนั่งกับคุณพ่อตำมล�ำพังขณะที่ท่ำนก�ำลังศึกษำ  ผมสังเกต
ว่ำท่ำนพินิจไตร่ตรองอย่ำงลึกซึ้ง  ผมลังเลที่จะท�ำลำยควำมเงียบ แต่ในที่สุดท่ำน 
ก็พูดว่ำ ‘โอ้ ลูกพ่อ พ่ออยำกให้ลูกอยู่ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วขณะที่พ่อพบ 
ปะกับเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ในพระวิหำร ลูกอำจเคยได้ยินพวกท่ำนเป็นพยำนถึง
ควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำและพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์! จำกนั้นท่ำนก้ม
ศีรษะลง น�้ำตำที่ไหลอำบแก้มหยดลงบนเสื้อท่ำน หลังจำกหลำยวินำทีผ่ำนไป 
โดยไม่เงยหน้ำขึน้มำเลย ท่ำนผงกศีรษะพลำงกล่ำวว่ำ “โอ้ ข้ำพเจ้ำรกัพระเจ้ำและ
พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์!’ ”3

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิด 
ของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวอย่ำงชดัแจ้งและอำจหำญเท่ำทีจ่ะท�ำได้ว่ำ เรำเชือ่ในพระครสิต์  

เรำยอมรับพระองค์โดยไม่ลังเลในฐำนะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำและพระผู้
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ช่วยให้รอดของโลก4

เรำทรำบว่ำควำมรอดมำจำกพระคริสต์ พระองค์คอืพระบตุรหวัปีของพระบดิำ 
นิรนัดร์ พระองค์ทรงได้รับเลอืกและแต่งตัง้ล่วงหน้ำในสภำสวรรค์ทีจ่ะท�ำให้กำร 
ชดใช้อันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์บังเกิดขึ้น พระองค์ประสูติมำในโลกใน
ฐำนะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ พระองค์ทรงน�ำชีวิตและควำมเป็นอมตะมำสู่
โลกโดยผ่ำนพระกิตติคุณ

เรำเชือ่อย่ำงหมดใจว่ำพระครสิต์เสดจ็มำเพือ่ไถ่มนษุย์จำกควำมตำยทำงวญิญำณ 
และทำงร่ำงกำยทีถ่กูน�ำเข้ำมำในโลกโดยกำรตกของอำดมัและทรงรบัเอำบำปของ 
มนุษย์ทั้งปวงไว้กับพระองค์เองตำมเงื่อนไขของกำรกลับใจ . . .

เรำเชือ่ว่ำโดยพระคณุนัน่เองทีเ่รำได้รบักำรช่วยให้รอดหลงัจำกเรำท�ำทกุสิง่จน 
สุดควำมสำมำรถแล้ว [ดู 2 นีไฟ 25:23] และสร้ำงอยู่บนรำกฐำนของกำรชดใช ้
ของพระครสิต์ มนษุย์ทัง้ปวงต้องท�ำให้ควำมรอดเกดิขึน้ส�ำหรบัพวกเขำด้วยควำม 
เกรงกลัวและตัวสั่นต่อพระพักตร์พระเจำ้ [ดู ฟิลิปปี 2:12; มอรมอน 9:27]5

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพระผู้ช่วยให้รอดของเรำกบัพวกเรำทัง้หมดคอืเรำมบีดิำ 
ที่เป็นมรรตัย ดังนั้น เรำจึงขึ้นอยู่กับควำมตำย  พระผู้ช่วยให้รอดของเรำไม่มีบิดำ
ที่เป็นมรรตัยพระองค์จึงทรงอยู่เหนือควำมตำย พระองค์ทรงมีอ�ำนำจที่จะสละ 
พระชนม์ชีพและรับคืนมำอีกครั้ง [ดู ยอห์น 10:17–18] แต่เรำไม่มีอ�ำนำจที่จะ
สละชีวิตและรับคืนมำอีกครั้งได้  โดยผำ่นกำรชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เรำจึงได้
รับชีวิตนิรันดร์ผ่ำนกำรฟื้นคืนชีวิตของคนตำยและกำรเชื่อฟังหลักธรรมของ
พระกิตติคุณ6

พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือก�ำเนิดของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงแท้จริง  
และโดยผ่ำนพระคุณของพระองค์ และพระคุณของพระบิดำ ทรงไถ่เรำจำกบำป 
ตำมเงือ่นไขกำรกลับใจของเรำ  เรำทรำบว่ำพระองค์ทรงลกุขึน้จำกควำมตำย เสดจ็ 
ขึ้นสู่เบื้องสูง ทรงน�ำเชลยไปด้วย [ดู สดุดี 68:18] และทรงเป็นพระผู้ทรงลิขิต 
ควำมรอดแก่คนทั้งปวงที่เชื่อ ผู้ที่จะกลับใจจำกบำปของพวกเขำและยอมรับ
พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของโลก [ดู ฮีบรู 5:9] วิสุทธิชนยุคสุดทำ้ยไม่ถูกทิ้งไว้ใน
ควำมสงสัยเกี่ยวกับสิ่งเหลำ่นี้อีก7

ขณะที่มนุษย์วำงแผน ยอมรับทฤษฎีตำ่ง ๆ เริ่มขนบประเพณีแปลก ๆ  รวมตัว 
กันสอนหลักค�ำสอนที่แปลกประหลำดมำกมำย มีค�ำสอนหนึ่งซึ่งส�ำคัญ และเรำ
ต้องไม่ลืมคือ ควำมจริงทั้งปวงเกี่ยวข้องและมำจำกพระเจ้ำ พระเยซูคริสต์ พระผู้ 
ไถ่ของโลก  เรำยอมรับพระองค์เป็นพระองค์เดียวในเนื้อหนังที่ถือก�ำเนิดจำก
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พระบิดำ พระองค์เดียวที่ทรงพ�ำนักในเนื้อหนังซึ่งมีพระบิดำผู้ทรงเป็นอมตะ  
เพรำะสิทธิก�ำเนิดและสภำวะแวดล้อมของกำรเสด็จมำยังโลกของพระองค์ พระ- 
องค์จึงทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษย์ และโดยกำรหลั่งพระโลหิต เรำได้รับสิทธิ
พิเศษที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระบิดำของเรำได้ ตำมเงื่อนไขของกำรกลับ
ใจและกำรยอมรับแผนแห่งกำรไถ่อันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ลิขิต8

เรำเป็นพยำนว่ำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นแผนแห่งควำมรอด และ
โดยผ่ำนกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ของพระเจำ้ของเรำ มนุษย์ทั้งปวงย่อม
ได้รับกำรยกขึ้นสู่ควำมเป็นอมตะ เพื่อรับกำรพิพำกษำตำมงำนที่ท�ำในเนื้อหนัง 
คนที่เชื่อและเชื่อฟังควำมสมบูรณ์แห่งกฎพระกิตติคุณจะได้รับกำรยกขึ้นสู่ชีวิต

นิรันดร์ในอำณำจักรของพระบิดำเช่นกัน9

2

เรากลายเป็นบุตรธิดาของพระเยซูคริสต์โดยผ่านการชดใช้ 
ของพระองค์และโดยผ่านพันธสัญญาของการเชื่อฟังพระองค์

พระบิดำในสวรรค์ของเรำคือพระบิดำของพระเยซูคริสต์ ทั้งในวิญญำณและ

ในเน้ือหนัง  พระผูช่้วยให้รอดของเรำทรงเป็นพระบตุรหวัปีในวญิญำณ พระบตุร 

องค์เดียวที่ถือก�ำเนิดในเนื้อหนัง10

พระองค์ [พระเยซูคริสต์] ทรงเป็นพี่ชำยคนโตและพระบิดำประทำนเกียรติ

แด่พระองค์ด้วยควำมสมบูรณ์ของสิทธิอ�ำนำจและพลังอ�ำนำจในฐำนะสมำชิก

องค์หนึ่งของพระเจ้ำสูงสุด พระบิดำ พระบุตรและพระวิญญำณบริสุทธิ์11

พระคัมภีร์ของเรำสอนว่ำพระเยซูคริสต์เป็นทั้งพระบิดำและพระบุตร ควำม 

จริงอันเรียบง่ำยคือ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้โดยก�ำเนิด ทั้งใน

วญิญำณและในเน้ือหนงั  พระองค์ทรงเป็นพระบดิำเพรำะงำนทีพ่ระองค์ทรงท�ำ12

พระผูช่้วยให้รอดทรงเป็นพระบดิำของเรำ ซ่ึงมีกำรใช้ค�ำนีใ้นพระคมัภร์ี เพรำะ 

พระองค์ทรงเสนอชีวิตและชีวิตนิรันดร์แก่เรำ โดยผำ่นกำรชดใช้ที่ทรงท�ำเพื่อเรำ   

ในค�ำแนะน�ำอันยอดเยี่ยมที่กษัตริย์เบ็นจำมินให้ไว้เรำพบข้อควำมนี้  “และบัดนี้, 

เพรำะพันธสัญญำที่ท่ำนท�ำไว้จะเรียกท่ำนว่ำ ลูก ๆ ของพระคริสต์, บุตรของ

พระองค์, และธิดำของพระองค์; เพรำะดูเถิด, วันนี้ พระองค์ทรงให้ก�ำเนิดท่ำน

ทำงวญิญำณ; เพรำะท่ำนกล่ำวว่ำใจท่ำนเปลีย่นแปลงแล้วโดยผ่ำนศรทัธำในพระ- 

นำมของพระองค์; ฉะนั้น, ท่ำนจึงถือก�ำเนิดจำกพระองค์และกลำยเป็นบุตรของ

พระองค์และธิดำของพระองค์.”  [โมไซยำห์ 5:7; ดู ข้อ 8–11 ด้วย]

บ ท ที่  2 บ ท ที่  2



 

53

บ ท ที่  2

ดังนั้น เรำจึงกลำยเป็นบุตรธิดำของพระเยซูคริสต์ โดยผำ่นพันธสัญญำแห่ง 

กำรเชื่อฟังที่เรำมีต่อพระองค์  เนื่องจำกสิทธิอ�ำนำจแห่งสวรรค์และกำรพลีบูชำ

บนกำงเขน เรำกลำยเป็นบุตรธิดำที่ถือก�ำเนิดทำงวิญญำณ และพระองค์ทรงเป็น

พระบิดำของเรำ13

เฉกเช่นชำวนีไฟในสมัยของกษัตริย์เบ็นจำมิน เรำซึ่งเป็นวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ย 

รับพระนำมของพระคริสต์ไว้กับเรำเช่นเดียวกัน [ดู โมไซยำห์ 5:1–9; 6:1–2]  

แต่ละสัปดำห์ในกำรประชุมศีลระลึก ดังที่เรำได้รับพระบัญชำให้ท�ำ เรำรับพระ- 

นำมของพระองค์ไว้กับเรำเสมอเพื่อระลึกถึงพระองค์และนั่นคือส่ิงที่ชำวนีไฟท�ำ

พันธสัญญำไว้ว่ำจะท�ำ14

“เรำกลำยเป็นบุตรธิดำของพระเยซูคริสต์โดยผ่ำน 
พันธสัญญำของกำรเชื่อฟังที่เรำมีต่อพระองค์”
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3

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปิดเผยพระองค์เองในสมัยการประทานนี้  
และเราทุกคนสามารถมีประจักษ์พยานที่ยั่งยืนถึงพระองค์

เรำยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ของโลก  เรำทรำบ . . . วำ่พระองค์ทรงเปิดเผย 
พระองค์เองในสมัยกำรประทำนนี้  เรำไม่ได้ขึ้นอยู่กับประจักษ์พยำนของ . . . ผู ้
คนทีมี่ค่ำควรในสมยัโบรำณ ซึง่เคยมชีวีติในสมยัของพระองค์และเปลีย่นใจเลือ่ม 
ใสกับพระองค์ในกำรปฏบิตัศิำสนกจิของพระองค์ และคนทีพ่ระองค์ทรงปรำกฏ 
หลังกำรฟื้นคืนพระชนม์ เรำมีพยำนที่เคยมีชีวิตอยู่ในสมัยของเรำเอง ผู้ที่เคยเห็น 
พระองค์ ผู้ที่ทรำบว่ำพระองค์ทรงพระชนม์และเป็นพยำนถึงข้อเท็จจริงนี้ต่อเรำ
และต่อโลก  เรำทรำบว่ำประจักษ์พยำนของพวกท่ำนเป็นควำมจริง  โจเซฟ สมิธ
ไม่ได้ถกูทอดทิง้ให้เป็นพยำนถึงพระพันธกิจของพระเยซคูรสิต์ในสมยักำรประทำน 
นี้ตำมล�ำพัง เพรำะพระเจ้ำทรงยกพยำนอื่น ๆ ขึ้นด้วย ผู้ที่เคยเห็นพระผู้ไถ่พร้อม
กับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ได้รับค�ำแนะน�ำจำกพระองค์และเห็นพระองค ์
ในสวรรค์ประทับอยู่ทำงเบื้องขวำพระหัตถ์ของพระบิดำ รำยล้อมด้วยเหล่ำเทพ
ศักดิ์สิทธิ์  พวกท่ำนให้ประจักษ์พยำนของพวกท่ำนแก่เรำซึ่งจะยืนคัดค้ำนโลก
เพื่อกลำ่วโทษคนทั้งปวงที่มิได้เอำใจใส่เรื่องนี้ 

แต่ในฐำนะสมำชกิของศำสนจกัร เรำไม่ได้ขึน้อยูก่บัประจกัษ์พยำนของโจเซฟ 
สมิธ ออลิเวอร์ คำวเดอรี ซิดนีย์ ริกดัน หรือคนอื่น ๆ ที่ปัจจุบันสิ้นชีวิตแล้ว ผู้ที่ 
ได้รับกำรเปิดเผยและนิมิตอันน่ำอัศจรรย์จำกพระเจ้ำในสมัยกำรประทำนนี้ ซ่ึง 
พวกท่ำนทรำบว่ำพระเยซูทรงพระชนม์และทรงเป็นพระผู้ไถ่ของโลก  เรำมีประ- 
จักษ์พยำนส่วนตวัทีพ่ระวญิญำณของพระเจ้ำประทำนแก่คนทัง้ปวงทีด่�ำเนนิชวีติ 
สอดคล้องกับพระกิตติคุณ  หำกเรำเป็นหนึ่งเดียวกับควำมจริงหลังรับบัพติศมำ
เพื่อกำรปลดบำป และได้รับกำรยืนยันโดยกำรวำงมือเพื่อรับของประทำนแห่ง
พระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์ พระเจำ้จะทรงเปิดเผยแก่เรำเป็นกำรส่วนตัวว่ำสิ่งเหล่ำนี ้
เป็นควำมจรงิ เรำไม่ขึน้อยู่กับประจกัษ์พยำนของใครทัง้สิน้ส�ำหรบัควำมรูน้ี ้ เพรำะ 
เรำรู้โดยผ่ำนพระวิญญำณว่ำพระเยซูคือพระคริสต์ พระผู้ไถ่ของโลก15

หำกมีสิ่งใดที่น�ำปีติ สันติสุขและควำมพึงพอใจมำสู่จิตใจมนุษย์ ได้ดีกว่ำส่ิง
อื่นใดที่ข้ำพเจ้ำทรำบ นั่นคือประจักษ์พยำนอันมั่นคงที่ข้ำพเจ้ำและท่ำนมีอยู่ ว่ำ 
พระเยซคูรสิต์คอืพระบตุรของพระผู้เป็นเจ้ำ  นัน่คอืควำมจรงิทีไ่ม่อำจเปลีย่นแปลง 
ได้  มนุษย์อำจโจมตี หัวเรำะเยำะ หรือประกำศว่ำพระองค์ไม่ใช่พระผู้ไถ่ของโลก  
พระพนัธกจิของพระองค์ไม่ได้เกิดขึน้จริง หรือพระประสงค์ในกำรหลัง่พระโลหติ 
ไม่ได้ประทำนกำรปลดบำปแก่มนุษย์ทั้งปวงตำมเงื่อนไขของกำรกลับใจ พวกเขำ 
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อำจปฏิเสธที่จะเชื่อกำรฟื้นคืนชีวิตจำกคนตำย หรือแม้แต่พระคริสต์พระองค์เอง 
ก็ไม่ได้ฟื้นคืนพระชนม์หลังจำกถูกศัตรูของพระองค์ประหำร ตำมพระคัมภีร์
กลำ่วไว้ กระนั้นก็ตำม ควำมจริงยังคงเป็นควำมจริง  พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อ
บำปของโลก ทรงท�ำให้กำรไถ่จำกควำมตำยเกิดขึ้นจริง พระองค์ประทำนโอกำส 
แห่งกำรกลับใจและกำรปลดบำปแก่มนุษย์ โดยผ่ำนควำมเชื่อของพวกเขำและ 
กำรยอมรับหลักธรรมของพระกิตติคุณ และพระพันธกิจของพระองค์  ควำมจริง
เหล่ำนี้ส�ำคัญยิ่ง สิ่งเหลำ่นี้จะยั่งยืน ไม่มีสิ่งใดท�ำลำยได้ไม่ว่ำมนุษย์จะพูดหรือคิด
อย่ำงไร16

จงให้เรื่องนี้ส�ำคัญที่สุดในควำมนึกคิดของทำ่น ในเวลำนี้และตลอดเวลำ ว่ำ 
พระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ผู้ทรงพระชนม์ ผู้เสด็จมำใน 
โลกเพื่อพลีพระชนม์ชีพของพระองค์ให้เรำมีชีวิต  นั่นคือควำมจริงและส�ำคัญยิ่ง  
ศรัทธำของเรำสร้ำงขึ้นจำกรำกฐำนนั้น17

4

เราควรวางรูปแบบชีวิตเราตามพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์

แบบอย่ำงอันประเสริฐสุดที่เคยวำงไว้เพ่ือมนุษย์คือแบบอย่ำงของพระบุตร 
พระผู้เป็นเจ้ำพระองค์เอง  พระชนม์ชีพของพระองค์ดีพร้อม  พระองค์ทรงท�ำทุก 
สิ่งเป็นอย่ำงดีและสำมำรถตรัสกับมนุษย์ทั้งปวงได้วำ่ “จงตำมเรำมำ” [2 นีไฟ 31: 
10] เรำทุกคนควรวำงรูปแบบชีวิตตำมพระองค์

ข้ำพเจ้ำจะยกตวัอย่ำงจำกพระชนม์ชพีของพระองค์  พระองค์ทรงสอนวธิสีวด 
อ้อนวอนให้ผู้คนและตรัสว่ำ “ตำมจริงแล้ว, ตำมจริงแล้ว, เรำกล่ำวแก่เจ้ำ, เจ้ำ 
ต้องเฝ้ำดูและสวดอ้อนวอนเสมอ, เกลือกมำรจะล่อลวงเจ้ำ, และเขำจะน�ำเจ้ำไป
เป็นเชลย.  และดังที่เรำสวดอ้อนวอนอยู่ในบรรดำพวกเจ้ำ แม้เช่นนั้นเจ้ำจงสวด
อ้อนวอนในศำสนจักรของเรำ, ในบรรดำผู้คนของเรำซึ่งกลับใจและรับบัพติศมำ
ในนำมของเรำ. ดูเถิดเรำคือแสงสวำ่ง; เรำท�ำตัวอย่ำงไว้ให้เจำ้. . . . ฉะนั้น, จงชู
แสงสว่ำงของเจ้ำขึ้นเพื่อมันจะส่องโลก. ดูเถิดเรำเป็นแสงสว่ำงซึ่งเจำ้จะชูขึ้น—
ซึ่งเจ้ำเห็นเรำท�ำ. . . .” [3 นีไฟ 18:15–16, 24]

ค�ำแนะน�ำอันล�้ำเลิศที่สุดของพระองค์เกี่ยวกับเร่ืองนี้อำจเคยประทำนแก่เหล่ำ 
สำนุศิษย์ชำวนีไฟ  “เจ้ำควรเป็นคนอย่ำงไรเลำ่” พระองค์ตรัสถำม และจำกนั้น 
ประทำนค�ำตอบดงันี ้“ตำมจรงิแล้วเรำกล่ำวแก่เจ้ำ, แม้ดงัทีเ่รำเป็น.” [3 นไีฟ 27:27]18

เรำต้องเชื่อในพระคริสต์และวำงรูปแบบชีวิตเรำตำมพระองค์  เรำต้องรับบัพ- 
ติศมำดังที่พระองค์ทรงรับบัพติศมำ  เรำต้องนมัสกำรพระบิดำเหมือนดังที่พระ- 
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องค์ทรงนมัสกำร  เรำต้องท�ำตำมพระประสงค์ของพระบิดำดังที่พระองค์ทรงท�ำ  
เรำต้องพยำยำมท�ำควำมดีและท�ำงำนชอบธรรมดังที่พระองค์ทรงพยำยำม  พระ- 
องค์ทรงเป็นแบบอย่ำงของเรำ ต้นแบบอันล�้ำเลิศของควำมรอด19

เมื่อท่ำนมีปัญหำและต้องท�ำกำรเลือก ลองถำมตัวทำ่นเองว่ำ “พระเยซูจะทรง
ท�ำอะไร” แล้วท�ำตำมพระองค์

ท่ำนสำมำรถรูส้กึถงึปีตแิห่งพระสิรแิละมกีำรดลใจของพระองค์น�ำทำงท่ำนใน 
ชวีติแต่ละวนัหำกท่ำนจะแสวงหำและด�ำเนนิชวีติให้มค่ีำควรต่อสิง่นัน้  ท่ำนจะได้ 
รบัควำมรกัของพระเยซูและพลงัแห่งกำรปลอบโยนจำกพระวญิญำณศกัดิส์ทิธิด์ัง
บตุรธดิำทีพ่ระองค์ทรงพำพวกเขำมำใกล้ ๆ ขณะยังมีพระชนม์ชีพบนแผ่นดนิโลก20

ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวว่ำคนที่ท�ำตำมแบบอย่ำงของพระองค์จะเป็นเหมือนพระองค์ 
และได้รบัรศัมีภำพกบัพระองค์ในอำณำจกัรของพระบดิำ เพือ่รบัเกยีรต ิ เดชำนภุำพ 
และสิทธิอ�ำนำจ  ส�ำหรับสำนุศิษย์ชำวนีไฟบำงคนผู้ท�ำตำมพระองค์ด้วยควำม
ตั้งใจเด็ดเดี่ยว พระองค์ตรัสว่ำ “. . . เจ้ำจะเป็นแม้ดังเรำเป็น, และเรำเป็นแม้ดัง
พระบิดำ; และพระบิดำกับเรำเป็นหนึ่ง” [3 นีไฟ 28:10] . . .

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้เรำทกุคนเดนิตำมรอยพระบำทและรกัษำพระบญั- 
ญติัของพระองค์เพือ่ทีเ่รำจะได้เป็นเหมอืนพระองค์  นีค่อืควำมปรำรถนำของข้ำพเจ้ำ 
หวังว่ำนี่คือควำมปรำรถนำของทำ่นเช่นกัน21

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ท่ำนคดิว่ำบตุรธดิำของประธำนสมธิได้รบัอทิธพิลจำกประจกัษ์พยำนและกำร 
แสดงออกถึงควำมรักที่ทำ่นมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดอย่ำงไร (ดู “จำกชีวิตของ
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”) พิจำรณำว่ำท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อเพิ่มพูน 
ควำมรักที่ท่ำนมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและแบ่งปันประจักษ์พยำนของท่ำนถึง
พระองค์

• ประธำนสมิธประกำศว่ำ “ควำมจริงทั้งปวงเกี่ยวข้องและมำจำกพระเจ้ำ พระ
เยซูคริสต์” (หัวข้อที่ 1) ควำมจริงดังกลำ่วมีอิทธิพลต่อชีวิตส่วนตัวของเรำใน
ทำงใดบ้ำง  สิ่งนี้สำมำรถมีอิทธิพลต่อบำ้นของเรำในทำงใด

• ค�ำสอนในหัวข้อที่ 2 ช่วยให้ท่ำนเข้ำใจถึงสัมพันธภำพของท่ำนกับพระผู้ช่วย
ให้รอดในทำงใดบ้ำง  กำรรับเอำพระนำมของพระครสิต์ไว้กบัท่ำนมคีวำมหมำย 
ต่อท่ำนอย่ำงไร
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• ประธำนสมิธเตือนว่ำบำงคนจะโจมตีและหัวเรำะเยำะควำมจริงเกี่ยวกับพระ
เยซูคริสต์และกำรชดใช้ของพระองค์ (ดู หัวข้อที่ 3) เรำจะปกป้องประจักษ์
พยำนของเรำได้อย่ำงไรเพ่ือที่เรำจะสำมำรถอดทนกับกำรท้ำทำยเช่นนั้นได้  
บิดำมำรดำจะช่วยบุตรธิดำปกป้องประจักษ์พยำนของพวกเขำได้อย่ำงไร

• ไต่ตรองค�ำแนะน�ำของประธำนสมิธที่ถำมว่ำ “พระเยซูจะทรงท�ำอะไร” (หัว 
ข้อที่ 4)  มีวิธีใดบ้ำงที่เรำสำมำรถวำงรูปแบบชีวิตตำมพระชนม์ชีพของพระ- 
เยซูคริสต์  เมื่อเรำท�ำตำมแบบอยำ่งของพระองค์ เรำอำจสรำ้งอิทธิพลต่อชีวิต
ผู้อื่นอย่ำงไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
ยอห์น 14:6; 1 นีไฟ 10:6; โมไซยำห์ 3:5–7; ฮีลำมัน 5:12; 3 นีไฟ 11:3–7; คพ. 

34:1–3; 76:22–24; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน
“[หลีกเล่ียง] กำรล่อลวงทีจ่ะครอบคลมุเนือ้หำให้มำกทีส่ดุ. . . เรำก�ำลงัสอนคน 

ไม่ใช่สอนแต่เนื้อหำอยำ่งเดียว และ. . .โครงรำ่งบทเรียนทุกบทที่ผมเคยเห็นนั้น
หลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะมเีนือ้หำมำกมำยเกนิกว่ำทีเ่รำจะสำมำรถครอบคลมุได้ในเวลำ 
ที่ก�ำหนดไว้” (เจฟฟรีย ์อำร์. ฮอลแลนด์ “กำรสอนและกำรเรียนรู้ในศำสนจักร” 

เลียโฮนำ มิถุนำยน 2007 หน้ำ 59)
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“เราเคยพ�านักอยู่กับ [พระบิดาในสวรรค์ของเรา]  
ก่อนการวางรากฐานของโลก”
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บ ท ที่  3

แผนแห่งความรอด

“พระบิดำในสวรรค์ของเรำทรงสถำปนำแผนแห่งควำมรอด 

เพื่อบุตรธิดำทำงวิญญำณของพระองค์ . . . เพื่อท�ำให้พวกเขำเจริญก้ำวหน้ำ

จนกว่ำจะได้รับชีวิตนิรันดร์”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

วันที่ 29 เมษำยน ค.ศ. 1901 อลิซ น้องสำววัย 18 ปีของประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธสิน้ชวีติหลังจำกเจบ็ป่วยมำนำน  โจเซฟเพ่ิงจบจำกกำรเป็นผูส้อนศำสนำเตม็ 

เวลำในประเทศอังกฤษ  กำรตอบสนองที่ทำ่นมีต่อข่ำวกำรจำกไปของอลิซเผยให้

เห็นควำมรักที่ท่ำนมีต่อครอบครัวและประจักษ์พยำนในแผนแห่งควำมรอด  “นี่

คือมรสุมที่นำ่พรั่นพรึงส�ำหรับเรำทุกคน” ท่ำนเขียนในบันทึกส่วนตัว  “ข้ำพเจ้ำ

ไม่ได้ตระหนักว่ำเธอป่วยหนักมำก แม้ขำ้พเจ้ำทรำบว่ำเธอก�ำลังป่วย  ข้ำพเจ้ำหวัง 

เป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้พบเธออีกพร้อมกับครอบครัวในไม่กี่สัปดำห์นี้ แต่พระประ- 

สงค์ของพระผู้เป็นเจ้ำส�ำเร็จแล้ว  ช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นช่วงที่ควำมหวังซ่ึงพระ

กิตตคิณุเสนอให้เรำเป็นเรือ่งน่ำยนิดทีีส่ดุทีจ่ะรบัไว้ เรำจะพบกนัอกีด้ำนหนึง่เพือ่ 

รับควำมสุขและพรของกำรได้อยู่ร่วมกัน ที่ซึ่งสำยสัมพันธ์ของครอบครัวจะไม่ม ี

วนัขำดจำกกนัอกีต่อไป แต่เรำทกุคนจะอยู่รับพรทีน่ัน่ และตระหนกัในพระเมตตำ 

อันละเอียดอ่อนของพระบิดำในสวรรค์ของเรำ  ขอให้ขำ้พเจ้ำเดินอยู่ในทำงแห่ง

ควำมจริง และถวำยเกียรติแด่พระนำมที่ข้ำพเจ้ำรับไว้ตลอดไป เพื่อกำรพบกับ 

ญำติพี่น้องของข้ำพเจ้ำจะน�ำควำมชื่นใจอย่ำงที่สุดมำให้และยั่งยืนไปตลอดกำล 

นี่คือค�ำสวดอ้อนวอนอันนอบน้อมของขำ้พเจำ้”1

กำรรับใช้เป็นอัครสำวกและต่อมำเป็นประธำนศำสนจักร ประธำนโจเซฟ  

ฟิลดงิก์ สมธิเป็นพยำนซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำถงึควำมหวงัทีม่ำจำกควำมเข้ำใจพระกติตคิณุ  

ท่ำนสอนว่ำ “เรำมีแผนแห่งควำมรอด เรำปฏิบัติพระกิตติคุณ และพระกิตติคุณ 

คอืควำมหวงัเดยีวของโลก ทำงเดยีวทีจ่ะน�ำมำซ่ึงสนัติสขุบนแผ่นดนิโลกและแก้ไข 

ควำมผิดที่มีอยู่ในประชำชำติทั้งปวง”2
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ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ
1

ในโลกวิญญาณก่อนเกิด เราชื่นชมยินดีที่จะเรียนรู้ 
แผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์

เรำทกุคนเป็นสมำชกิในครอบครวัของพระบดิำในสวรรค์  เรำเคยพ�ำนกัอยูก่บั 

พระองค์ก่อนกำรวำงรำกฐำนของโลก เรำเคยเห็นพระพักตร์ของพระองค์ เคย

รู้สึกถึงควำมรักและฟังค�ำสอนของพระองค์ พระองค์ทรงบัญญัติกฎเพื่อให้เรำ

สำมำรถเจริญก้ำวหน้ำและมีหน่วยครอบครัวนิรันดร์เป็นของเรำเอง3

พระบิดำในสวรรค์ทรงสถำปนำแผนแห่งควำมรอดเพื่อบุตรธิดำทำงวิญญำณ

ของพระองค์  แผนนีม้ไีว้เพือ่ท�ำให้พวกเขำเจรญิก้ำวหน้ำจนกว่ำจะได้รบัชวีตินรินัดร์ 

ซึง่เป็นสถำนภำพของชวีติทีพ่ระบดิำในสวรรค์ทรงด�ำรงอยู ่  แผนนีท้�ำให้บตุรธดิำ 

ของพระผู้เป็นเจ้ำเป็นเหมือนพระองค์ได้ มีพลังอ�ำนำจ ปัญญำและควำมรู้ดังที่

พระองค์ทรงมี4

เรำเรียนรู้จำกไข่มุกอันล�้ำค่ำว่ำมีสภำในสวรรค์ เมื่อพระเจ้ำทรงเรียกบรรดำ 

วิญญำณของบุตรธิดำของพระองค์มำอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์และทรงเสนอ 

แผนแก่พวกเขำ ซึ่งพวกเขำต้องลงมำยังโลกนี้ รับชีวิตมรรตัยและรำ่งกำย ผ่ำน 

กำรทดสอบควำมเป็นมรรตัย และเข้ำสู่ควำมสูงส่งโดยผ่ำนกำรฟื้นคืนชีวิตที่จะ

เกดิขึน้โดยกำรชดใช้ของพระบตุรองค์เดยีวทีถื่อก�ำเนดิของพระองค์ พระเยซคูรสิต์ 

[ดู โมเสส 4:1–2; อับรำฮัม 3:22–28] แนวคิดเรื่องกำรผ่ำนควำมเป็นมรรตัยและ 

รับควำมแปรผันทั้งปวงของชีวิตบนแผ่นดินโลก ซึ่งพวกเขำจะประสบโดยผ่ำน 

ควำมทุกขเวทนำ ควำมเจ็บปวด ควำมโศกเศรำ้ กำรล่อลวงและควำมทุกข์ยำก  

ตลอดจนควำมพึงพอใจกับชีวิตทำงโลก จำกนั้น หำกเขำซื่อสัตย์ เขำจะผ่ำนกำร 

ฟื้นคืนชีวิตไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อจะเป็นเหมือน

พระองค์ [ดู 1 ยอห์น 3:2] ท�ำให้พวกเขำเปี่ยมด้วยวิญญำณแห่งควำมชื่นชมยินดี

และพวกเขำ “โห่ร้องด้วยควำมชื่นบำน” [ดู โยบ 38:4–7] ประสบกำรณ์กับควำมรู้

ที่ได้รับในชีวิตมรรตัยนี้ พวกเขำไม่สำมำรถรับได้ด้วยวิธีอื่น และกำรรับร่ำงกำย

ทำงโลกจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อควำมสูงส่งของพวกเขำ5

บ ท ที่  3 บ ท ที่  3
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บ ท ที่  3 บ ท ที่  3

2

การตกของอาดัมกับเอวาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์

แผนแห่งควำมรอดหรือกฎที่ก�ำหนดไว้แล้ว ซ่ึงเป็นที่รู้จักว่ำคือพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ ได้รับกำรยอมรับในสวรรค์ก่อนกำรวำงรำกฐำนของโลก ณ  
ที่นั้นมีกำรก�ำหนดไว้แล้วว่ำอำดัมบิดำของเรำจะลงมำยังโลกนี้และเป็นหัวหน้ำ 
ครอบครวัของมนษุยชำตทิัง้ปวง  นีเ่ป็นส่วนหนึง่ของแผนอนัยิง่ใหญ่ว่ำท่ำนจะรบั 
ส่วนของผลไม้ต้องห้ำมและตก ด้วยเหตุนี้จึงน�ำควำมทุกขเวทนำและควำมตำย
เข้ำมำในโลก เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบุตรธิดำทั้งหลำยของท่ำน6

กำรตกเป็นส่วนส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรทดสอบชีวิตมรรตัยของมนุษย์. . .หำก 
อำดมักับเอวำไม่ได้รบัส่วน  ของประทำนทีย่ิง่ใหญ่ของควำมเป็นมรรตยัจะไม่เกดิ 
ขึ้นกับพวกเขำ นอกจำกนี้ พวกเขำจะไม่มีลูกหลำน และพระบัญญัติข้อใหญ่ที่
พระเจ้ำประทำนแก่พวกทำ่นจะไม่เกิดสัมฤทธิผล7

กำรตกของอำดมัท�ำให้เกดิควำมแปรผนัทัง้ปวงในควำมเป็นมรรตยั สิง่นีน้�ำมำ 
ซึ่งควำมเจ็บปวด ควำมโศกเศรำ้ ควำมตำย แต่เรำต้องไม่พลำดกำรมองเห็นควำม
จริงที่ว่ำสิ่งนี้น�ำมำซึ่งพรด้วยเช่นกัน. . . กำรตกน�ำมำซึ่งพรของควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และชีวิตมรรตัย8

กำรตกของอำดัมกับเอวำ “น�ำมำซึ่งควำมเจ็บปวด ควำมโศกเศร้ำ 
ควำมตำย แต่ . . . น�ำมำซึ่งพรด้วยเช่นกัน”
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3

พระเยซูคริสต์ทรงเสนอพระองค์เองเป็นเครื่องพลีบูชา 
เพื่อช่วยเรารอดจากการตกและจากบาปของเรา

กำรล่วงละเมิดของอำดัมท�ำให้เกิดควำมตำยสองทำง ทำงวิญญำณและทำง
ร่ำงกำย—มนุษย์ถูกขับออกจำกที่ประทับของพระผู้เป็นเจำ้ กลำยเป็นมรรตัยและ
ต้องรับควำมเจ็บป่วยทั้งหมดของเนื้อหนัง  เพื่อที่จะน�ำเขำกลับมำอีกครั้ง จึงต้อง
มีกำรชดเชยกำรละเมิดกฎ  ตำมที่ควำมยุติธรรมเรียกร้อง9

เป็นเรื่องธรรมดำและยุติธรรมที่สุดที่คนท�ำผิดต้องรับโทษ—เพื่อชดใช้ควำม 
ผิดของเขำ  ด้วยเหตุนี้ เมื่ออำดัมเป็นผู้ล่วงละเมิดกฎ ควำมยุติธรรมจึงเรียกร้อง 
ให้เขำ ไม่ใช่คนอื่น ต้องทนทุกข์จำกบำป และรับโทษด้วยชีวิตของเขำ  แต่อำดัม 
ละเมิดกฎ จึงต้องทนทุกข์เนื่องจำกค�ำสำปแช่ง และเพรำะกำรอยู่ภำยใต้ค�ำสำป
แช่งจึงท�ำให้เขำชดใช้บำปหรือย้อนกลับไปเพิกถอนกำรกระท�ำไม่ได้  บุตรธิดำ
ของเขำก็ท�ำไม่ได้เพรำะพวกเขำกอ็ยูภ่ำยใต้กำรสำปแช่งเช่นกนั และสิง่นีเ้รยีกร้อง 
ผู้ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรสำปแช่งนั้นให้ชดใช้บำปที่มีมำตั้งแต่ต้น  นอกจำกนี้  เนื่อง 
จำกเรำทัง้หลำยอยูภ่ำยใต้กำรสำปแช่ง เรำจงึไม่มอี�ำนำจทีจ่ะชดใช้บำปของเรำแต่ 
ละคนเช่นกัน จงึจ�ำเป็นทีพ่ระบดิำทรงส่งพระบตุรองค์เดยีวทีถ่อืก�ำเนิดของพระ- 
องค์ ผู้ทรงปรำศจำกบำป มำชดใช้บำปของเรำตลอดจนกำรล่วงละเมิดของอำดัม
ด้วย เพื่อท�ำให้สิ่งที่ควำมยุติธรรมเรียกร้องเสร็จสิ้นลง พระองค์ทรงเสนอพระ-
องค์เองเป็นเครื่องพลีบูชำบำป และโดยผำ่นกำรสิ้นพระชนม์บนกำงเขน ทรงรับ
ไว้กับพระองค์เองทั้งกำรล่วงละเมิดของอำดัมและบำปของเรำแต่ละคน เพื่อไถ่
เรำจำกกำรตกและจำกบำปของเรำ โดยมีเงื่อนไขของกำรกลับใจ10

เป็นหน้ำทีข่องเรำทีจ่ะสอนเร่ืองพระพันธกิจของพระเยซคูรสิต์  เหตุใดพระองค์ 
จึงเสด็จมำ  พระองค์ทรงท�ำอะไรเพื่อเรำ  เรำได้รับประโยชน์อย่ำงไร  อะไรท�ำให ้
พระองค์ทรงท�ำสิ่งนั้น เหตุใดจึงมีมูลค่ำเทำ่กับพระชนม์ชีพของพระองค์ ใช่แล้ว  
มำกกว่ำพระชนม์ชพีของพระองค์!  พระองค์ทรงท�ำอะไรอกีนอกจำกทรงถกูตรึง 
บนกำงเขน  เหตุใดจึงตรึงพระองค์ที่นั่น  พระองค์ทรงถูกตรึงไว้ที่นั่นเพื่อวำ่พระ
โลหิตจะหลั่งออกมำไถ่เรำจำกกำรลงโทษอันน่ำสะพรึงกลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้น กำร
ถูกขับออกจำกที่ประทับของพระผู้เป็นเจำ้  พระองค์สิ้นพระชนม์บนกำงเขนเพื่อ
น�ำเรำกลับมำ เพื่อให้ร่ำงกำยกับวิญญำณรวมกันอีกครั้ง  พระองค์ประทำนสิทธ ิ
พิเศษนั้นแก่เรำ  หำกเรำจะเชื่อในพระองค์และรักษำพระบัญญัติของพระองค์เท่ำ 
นัน้ พระองค์สิน้พระชนม์เพ่ือเรำจะได้รับกำรปลดบำปและไม่ต้องรบัโทษ  พระองค์ 
ทรงจ่ำยรำคำนั้นแล้ว . . .

บ ท ที่  3 บ ท ที่  3
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. . . ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถท�ำดังที่พระองค์ทรงท�ำเพื่อเรำได้  พระองค์ไม ่
จ�ำเป็นต้องสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงปฏิเสธได้  พระองค์ทรงท�ำด้วยควำมสมัคร
ใจ  พระองค์ทรงท�ำเพรำะเป็นพระบญัชำจำกพระบดิำ  พระองค์ทรงทรำบว่ำควำม 
ทุกข์ทรมำนนั้นเป็นอย่ำงไร แต่เพรำะควำมรักที่ทรงมีต่อเรำ พระองค์จึงเต็ม
พระทัยที่จะท�ำ . . .

กำรตอกตะปูที่พระหัตถ์และพระบำทของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นส่วนเล็กน้อย 
ที่สุดในทุกขเวทนำของพระองค์ ขำ้พเจ้ำคิดว่ำ เรำมักจะทึกทักเอำว่ำควำมทน 
ทุกขเวทนำอันใหญ่หลวงของพระองค์ถูกตรึงไว้ที่กำงเขนและแขวนทิ้งไว้ที่นั่น  
นั่นเป็นช่วงหนึ่งในประวัติศำสตร์โลกที่มนุษย์หลำยพันคนทนทุกข์ด้วยวิธีนั้น   
ดงัทีก่ล่ำวไว้  กำรทนทกุข์ของพระองค์ไม่เหมอืนกำรทนทกุข์ของมนษุย์คนอืน่  ๆ  
ทีเ่คยถูกตรงึกำงเขนเช่นนัน้ แล้วกำรทนทกุข์อนัใหญ่หลวงของพระองค์คอือะไร  
ข้ำพเจ้ำประสงค์จะให้เรำตรำตรึงควำมจริงนี้ไว้ในใจสมำชิกศำสนจักรทุกคนว่ำ  
กำรทนทุกข์อันใหญ่หลวงของพระองค์เกิดขึ้นก่อนเสด็จไปที่กำงเขน  นั่นคือใน 
สวนเกทเสมนี ดังที่พระคัมภีร์บอกเรำ ว่ำพระโลหิตไหลออกจำกทุกขุมขนของ 
ร่ำงกำย และในควำมเจ็บปวดแสนสำหัสของจิตวิญญำณ พระองค์ทรงร้องทูล
พระบิดำ  ไม่ใช่เพรำะตะปูที่ตอกลงบนพระหัตถ์และพระบำท  ตอนนี้ อยำ่ถำม
ขำ้พเจ้ำเลยว่ำกำรนั้นส�ำเร็จลงได้อยำ่งไร เพรำะข้ำพเจ้ำไม่ทรำบ  ไม่มีใครทรำบ  
ทั้งหมดที่เรำทรำบคือพระองค์ทรงรับเอำกำรลงโทษรุนแรงที่สุดไว้กับพระองค์  
ทรงรับเอำกำรล่วงละเมิดของเรำไว้กับพระองค์ และทรงจ่ำยรำคำ รำคำแห่ง 
ควำมทุกข์ทรมำน

ลองนึกภำพพระผู้ช่วยให้รอดทรงแบกภำระทั้งหมดของทุกคน—ควำมทุกข ์
ทรมำน—ซึ่งข้ำพเจ้ำขอบอกว่ำ ขำ้พเจำ้ไม่เขำ้ใจ ข้ำพเจ้ำแค่ยอมรับ—สิ่งที่ท�ำให ้
พระองค์ต้องทนทกุข์กบัควำมปวดร้ำว เมือ่เทยีบกบักำรตอกตะปทูีพ่ระหตัถ์และ 
พระบำทแล้วยงัถอืว่ำเลก็น้อยนกั  พระองค์ทรงร้องทลูพระบดิำขณะทกุข์ทรมำน 
แสนสำหัสว่ำ “หำกเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไป!” และถ้วยนั้นเลื่อนพ้นไป
ไม่ได้ [ดู มัทธิว 26:42; มำระโก 14:36; ลูกำ 22:42] ข้ำพเจ้ำจะอ่ำนให้ท่ำนฟัง 
สักหนึ่งหรือสองข้อควำมว่ำพระเจำ้ตรัสอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น

“เพรำะดูเถิด, เรำ, พระผู้เป็นเจำ้, ทนทุกข์กับสิ่งเหล่ำนี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวก
เขำจะได้ไม่ทนทุกข์หำกพวกเขำจะกลับใจ;

“แต่หำกพวกเขำจะไม่กลับใจ พวกเขำต้องทนทุกข์แม้ดังเรำ;

“ซึ่งควำมทุกขเวทนำนี้ท�ำให้ตัวเรำ, แม้พระผู้เป็นเจ้ำ, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดำ
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สิ่งทั้งปวง, ต้องสั่นเพรำะควำมเจ็บปวด, และเลือดออกจำกทุกขุมขน, และทน

ทุกข์ทั้งร่ำงกำยและวิญญำณ—และปรำรถนำที่เรำจะไม่ต้องดื่มถ้วยอันขมขื่น, 

และชะงักอยู่—

“กระนัน้ก็ตำม, รศัมภีำพจงมแีด่พระบดิำ, และเรำรบัส่วนและท�ำให้กำรเตรยีม 

ของเรำเสร็จสิ้นเพื่อลูกหลำนมนุษย์.”  [คพ. 19: 16–19]

เมื่อข้ำพเจ้ำอ่ำนข้อพระคัมภีร์ดังกล่ำวท�ำให้ข้ำพเจ้ำอ่อนน้อมถ่อมตน ควำม

รักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชำติและต่อโลก ยิ่งใหญ่มำกจนพระองค์เต็มพระทัย

จะแบกรับภำระที่ไม่มีมนุษย์คนใดจะแบกรับไว้ได้ และทรงจำ่ยรำคำอันน่ำพรั่น

พรึงจนไม่เคยมีใครจ่ำยได้ เพื่อให้เรำรอดพ้น11

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ [ตรัส] ว่ำ “เรำจะลงไปและจ่ำยรำคำ  เรำจะเป็น

พระผู้ไถ่ และไถ่มนุษย์จำกกำรล่วงละเมิดของอำดัม  เรำจะรับบำปของโลกไว้กับ

เรำและไถ่หรือช่วยให้ทุกจิตวิญญำณที่กลับใจรอดจำกบำปของเขำ”12

ลองดตูวัอย่ำงน้ี ชำยคนหนึง่ก�ำลงัเดนิไปตำมถนนแล้วตกลงไปในหลมุลกึและ 

มดืมิดจนไม่สำมำรถปีนขึน้มำบนปำกหลมุและรบัอสิรภำพของเขำได้อกี  แล้วเขำ 

จะช่วยตนเองให้รอดจำกสภำพจนตรอกได้อย่ำงไร  ควำมพยำยำมในส่วนของเขำ

ไม่เป็นผลเพรำะไม่มีวิธีหลบหนีออกจำกหลุม  เขำร้องขอควำมช่วยเหลือ และผู้มี

เมตตำได้ยินเสียงร้องนั้น รีบเข้ำไปช่วยโดยหย่อนบันไดลงไปเพื่อให้เขำปีนกลับ

ข้ึนมำบนพื้นดินได้อีกครั้ง  นี่คือสภำวกำรณ์ที่อำดัมวำงตัวเขำและลูกหลำนของ

เขำไว้เม่ือรบัส่วนผลไม้ต้องห้ำม  ทกุคนตกลงไปอยูใ่นหลมุโดยไม่มใีครกลบัขึน้มำ 

และช่วยเหลือคนอื่น ๆ  ได้  หลุมนั้นคือกำรขับออกจำกที่ประทับของพระเจ้ำและ

ควำมตำยทำงโลก จดุจบของร่ำงกำย  ทุกคนต้องตำย ไม่มใีครหำทำงหลบหนไีปได้13

พระผูช่้วยให้รอดเสดจ็มำ พระองค์ไม่ได้ตดิอยู่ในหลมุนัน้ และทรงหย่อนบนัได 

ลงไป  พระองค์เสดจ็ลงไปในหลมุนัน้และทรงท�ำให้เกดิควำมเป็นไปได้ส�ำหรบัเรำ 

ที่จะใช้บันไดหลบหนี14

ในพระกรุณำอันหำที่สุดมิได้ พระบิดำทรงได้ยินเสียงร้องจำกบุตรธิดำของ 

พระองค์และทรงส่งพระบตุรองค์เดยีวทีถ่อืก�ำเนดิของพระองค์ ผูท้ีม่ไิด้ทรงอยูใ่ต้ 

อำณัตขิองควำมตำยหรือบำป เพ่ือเตรยีมทำงในกำรหลบหน ี พระองค์ทรงท�ำกำร 

นี้โดยผ่ำนกำรชดใช้อันไม่มีขอบเขตและพระกิตติคุณอันเป็นนิจของพระองค์15

ควำมกตญัญขูองใจเรำควรเป่ียมด้วยควำมรกัอนัท่วมท้นและกำรเชือ่ฟังทีม่ต่ีอ 

พระเมตตำอนัละเอยีดอ่อนและยิง่ใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอด  เพรำะสิง่ทีพ่ระองค์ 

บ ท ที่  3 บ ท ที่  3
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บ ท ที่  3 บ ท ที่  3

ทรงท�ำ เรำจงึไม่ควรท�ำให้พระองค์ทรงผิดหวงั  พระองค์ทรงซือ้เรำด้วยรำคำ รำคำ 

ของทุกขเวทนำอันใหญ่หลวงและกำรหลั่งพระโลหิตในกำรพลีพระชนม์ชีพบน

กำงเขน16

4

การสร้างบนพื้นฐานแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  
เราต้องท�าให้เกิดความรอดของเราระหว่างที่เราเป็นมรรตัย

พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรำทรงเป็นศูนย์กลำงในแผนอันยิ่งใหญ่

ของควำมกำ้วหน้ำและควำมรอด17

กำรสร้ำงบนพื้นฐำนของกำรชดใช้ แผนแห่งควำมรอดจึงประกอบด้วยสิ่งต่อ

ไปนี้

หนึ่ง เรำต้องมีศรัทธำในพระเจ้ำ พระเยซูคริสต์ เรำต้องยอมรับพระองค์ใน 

ฐำนะพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ เรำต้องไว้วำงใจพระองค์ วำงใจในพระค�ำของ

พระองค์ และปรำรถนำจะรับพรที่มำจำกกำรเชื่อฟังกฎของพระองค์

สอง เรำต้องกลับใจจำกบำปของเรำ เรำต้องละทิ้งโลก เรำต้องตั้งปณิธำนในใจ

โดยไม่ลังเลว่ำเรำจะด�ำเนินชีวิตอย่ำงผู้เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำและซื่อตรง

สำม เรำต้องรับบัพติศมำในน�้ำ โดยมือของผู้ด�ำรงอ�ำนำจที่ถูกต้อง  ผู้มีอ�ำนำจ 

ในกำรผกูไว้บนแผ่นดนิโลกและผนกึไว้ในสวรรค์ เรำต้องเข้ำสูพ่นัธสญัญำในกำร 

รบัใช้พระเจ้ำและรักษำพระบญัญตัขิองพระองค์ โดยผ่ำนศำสนพธิอีนัศกัดิส์ทิธิน์ี้ 

สี่ เรำต้องรับของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เรำต้องเกิดใหม่อีกคร้ัง  

เรำต้องท�ำให้บำปและควำมชั่วช้ำสำมำนย์ออกไปจำกจิตวิญญำณเรำประหนึ่งถูก

เผำไหม้ด้วยไฟ เรำต้องรับกำรสรำ้งใหม่โดยอ�ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธิ์

ห้ำ เรำต้องอดทนจนกว่ำชวีติจะหำไม่ เรำต้องรักษำพระบญัญติัหลงัรบับพัติศมำ 

เรำต้องท�ำให้ควำมรอดของเรำเกดิขึน้ด้วยควำมเกรงกลวัและตัวสัน่ต่อพระพกัตร์ 

พระเจ้ำ เรำต้องด�ำเนินชีวิตจนได้รับคุณลักษณะของควำมเป็นเหมือนพระผู้เป็น

เจ้ำและเป็นผูค้นทีไ่ด้ชืน่ชมรัศมีภำพและควำมมหศัจรรย์ของอำณำจักรซเีลสเชียล18

บัดนี้ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนว่ำกฎต่ำง ๆ เหลำ่นี้ที่มนุษย์ต้องเชื่อฟังเพื่อให้ได้มำซึ่ง 

ควำมรอด โดยครอบคลุมพระกิตติคุณทั้งหมดของพระเยซูคริสต์ ได้รับกำรเปิด 

เผยในวนัน้ีต่อศำสดำพยำกรณ์และอคัรสำวก พวกท่ำนได้รบัแต่งตัง้โดยศำสนจกัร 

ของพระองค์ ซึ่งทรงสถำปนำขึ้นบนแผ่นดินโลกอีกครั้ง19
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เรำทุกคนที่อยู่ในโลกมรรตัยนี้ล้วนอยู่ระหว่ำงกำรทดลอง ประกำรแรก เรำ
มำยังโลกนี้เพื่อรับ [ร่ำงกำย] ส�ำหรับวิญญำณนิรันดร์ของเรำ สอง เพื่อรับกำร
พิสูจน์โดยกำรทดลอง เพื่อรับควำมยำกล�ำบำกเช่นเดียวกับปีติและควำมสุขอัน
ล้นเหลอืทีม่ำโดยผ่ำนพนัธสญัญำศกัดิส์ทิธิข์องกำรเชือ่ฟังหลกัธรรมนรินัดร์แห่ง 
พระกิตติคุณ  ควำมเป็นมรรตัย ดังที่ลีไฮกลำ่วแก่บุตรธิดำของท่ำนว่ำเป็น “สภำพ 
ของกำรทดลอง” (2 นีไฟ 2:21)  ที่นี่ เรำต้องได้รับกำรทดลองและกำรทดสอบว่ำ 
เรำจะรักและให้ควำมคำรวะตลอดจนแน่วแน่ต่อพระบุตรที่รักของพระองค์ พระ
เยซูคริสต์หรือไม่ เมื่อเรำออกจำกที่ประทับของพระบิดำนิรันดร์แล้ว แต่ยังคงได้
รับกำรสอนในวิถีของชีวิตนิรันดร์20

“พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ พระเยซูคริสต์คือศูนย์กลำงในแผน 
อันยิ่งใหญ่แห่งควำมก้ำวหนำ้และควำมรอด”

บ ท ที่  3 บ ท ที่  3
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บ ท ที่  3 บ ท ที่  3

เรำมำที่น่ีเพื่อรับกำรทดสอบและกำรพิสูจน์ตนโดยประสบกับควำมดีและ 

ควำมชัว่ . . . พระบดิำทรงปล่อยให้ซำตำนกบัไพร่พลของเขำล่อลวงเรำ แต่โดยกำร 

น�ำทำงจำกพระวิญญำณของพระเจ้ำและพระบัญญัติที่ประทำนผ่ำนกำรเปิดเผย 

เรำจะพร้อมท�ำกำรเลือกของเรำ  หำกเรำท�ำชั่ว เรำก็จะได้รับโทษตำมที่สัญญำไว้ 

หำกเรำท�ำดี เรำจะรับรำงวัลนิรันดร์ของควำมชอบธรรม21

กำรทดสอบทำงมรรตยันี ้[เป็น] ช่วงเวลำส้ัน ๆ  เช่ือมโยงอดตีนรินัดร์กบัอนำคต 

นิรนัดร์ ทว่ำ [เป็น] ช่วงเวลำทีส่�ำคญัยิง่. . . ชวีตินีเ้ป็นช่วงส�ำคญัทีส่ดุในกำรด�ำรง 

อยู่นิรันดร์ของเรำ22

5

ทุกคนจะได้รับพรของการฟื้นคืนชีวิต 
โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

เรำมำในโลกนี้เพื่อตำย  นั่นเป็นที่เข้ำใจก่อนเรำมำที่นี่  นี่คือส่วนหนึ่งของแผน  

ทุกสิ่งได้สนทนำกันแล้วและจัดเตรียมไว้นำนแล้วก่อนวำงมนุษย์ไว้บนแผ่นดิน

โลก. . . เรำพร้อมและเตม็ใจเดนิทำงจำกทีป่ระทบัของพระผูเ้ป็นเจ้ำในโลกวญิญำณ 

มำยังโลกมรรตัยที่นี่  เพื่อรับทุกขเวทนำทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ทั้งโสมนัสและ

โทมนัส และเพื่อตำย  ควำมตำยส�ำคัญเทำ่กับกำรเกิด23

ควำมตำยทำงร่ำงกำย หรือควำมตำยของมนุษย์มรรตัย ไม่ใช่กำรแยกกันอย่ำง 

ถำวรของวิญญำณกับร่ำงกำยที่เป็นเนื้อหนัง ข้อเท็จจริงคือไม่วำ่จะอย่ำงไรก็ตำม 

ร่ำงกำยจะกลับคืนสู่ธำตุเดิมอีกครั้ง กำรแยกจำกกันเป็นเพียงช่ัวครำว ซ่ึงจะยุติ 

ในวันแห่งกำรฟื้นคืนชีวิตเมื่อร่ำงกำยถูกเรียกขึ้นมำจำกภัสมธุลีเพื่อให้วิญญำณ

สวมทบัและกลบัมีชวีติอีก   พรนีม้ำสู่มนษุย์ทุกคนโดยผ่ำนกำรชดใช้ของพระครสิต์ 

โดยไม่ค�ำนงึถงึควำมดหีรือควำมชัว่ของพวกเขำขณะอยูใ่นควำมเป็นมรรตัย  เปำโล 

กลำ่วว่ำจะมีกำรฟื้นคืนชีวิตของทั้งคนชอบธรรมและคนไม่ชอบธรรม (กิจกำร 

24:15) และพระผูช่้วยให้รอดกล่ำวว่ำทกุคนทีอ่ยูใ่นอโุมงค์ฝังศพจะได้ยนิพระสรุ- 

เสียงของพระองค์และจะก้ำวออกมำ “คนที่ประพฤติดีก็เป็นขึ้นมำสู่ชีวิต คนที่

ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมำสู่กำรพิพำกษำ” (ยอห์น 5:29)24

ทกุส่วนอนัเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐำนของทกุร่ำงกำยจะกลบัคนืสูส่ภำพทีเ่หมำะ 

สมอีกครั้งในกำรฟื้นคืนชีวิต ไม่ส�ำคัญว่ำร่ำงกำยจะเป็นอย่ำงไรเมื่อถึงแก่ควำม

ตำย  แม้ถูกไฟเผำหรือถูกฉลำมกิน ก็ไม่ส�ำคัญ  ทุกองค์ประกอบพื้นฐำนจะกลับ

คืนสู่สภำพที่เหมำะสมอีกครั้ง25
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วญิญำณไม่อำจถูกท�ำให้ดพีร้อมโดยปรำศจำกร่ำงกำยทีเ่ป็นเนือ้หนงัและกระดกู 

ร่ำงกำยกับวิญญำณถูกน�ำมำสู่ควำมเป็นอมตะและพรแห่งควำมรอดโดยผ่ำนกำร 

ฟื้นคืนชีวิต  หลังกำรฟื้นคืนชีวิต จะไม่มีกำรแยกจำกกันอีก ร่ำงกำยกับวิญญำณ 

จะเชือ่มผนึกโดยไม่แยกจำกกนัเพ่ือให้มนษุย์ได้รับควำมสมบรูณ์แห่งปีต ิ ไม่มทีำง 

อื่นใดที่วิญญำณทั้งหลำยจะเป็นเหมือนพระบิดำนิรันดร์ของเรำได้ นอกจำกกำร

เกิดมำในชีวิตนี้และกำรฟื้นคืนชีวิต26

6

คนซื่อสัตย์จะได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกร่วมกับครอบครัว 
ของพวกเขาในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์

บำงคนได้รับทรัพย์สมบัติที่มำจำกควำมอุตสำหะของบิดำเป็นมรดก  บำงคน 

ขึน้ครองบลัลงัก์ทำงโลกโดยกำรสืบทอดสู่อ�ำนำจ ต�ำแหน่ง ท่ำมกลำงเพือ่นมนษุย์ 

ของพวกเขำ บำงคนแสวงหำมรดกจำกควำมรู้ทำงโลกและมีชื่อเสียงเกียรติคุณ

โดยใช้ควำมวิริยะอุตสำหะและควำมบำกบั่นของตนเอง แต่มีเพียงมรดกเดียวที่มี

ค่ำกว่ำสิ่งทั้งปวง นั่นคือมรดกแห่งควำมสูงส่งนิรันดร์

พระคมัภร์ีกล่ำวว่ำชวีตินรินัดร์—ทีพ่ระบดิำนรินัดร์และพระบตุรของพระองค์ 

พระเยซูคริสต์ทรงครอบครอง—เป็นของประทำนส�ำคัญที่สุดของพระผู้เป็นเจ้ำ  

[ดู คพ. 14:7]  เฉพำะคนที่สะอำดจำกบำปทั้งปวงจึงจะได้รับ  นี่คือสัญญำแก่คน 

เหลำ่นั้นที่ “ชนะโดยศรัทธำ, และผนึกโดยพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำสัญญำ, 

ซึ่งพระบิดำทรงหลั่งรินลงบนคนเหล่ำนั้นทั้งหมดที่เที่ยงธรรมและจริง. พวกเขำ

คือคนเหลำ่นั้นที่เป็นศำสนจักรของพระบุตรหัวปี. พวกเขำคือคนเหล่ำนั้นที่พระ

บิดำประทำนสิ่งทั้งปวงไว้ในมือพวกเขำ.” [คพ. 76:53–55; ดู ข้อ 52 ด้วย]27

แผนแห่งควำมรอดนี้มีครอบครัวเป็นศูนย์กลำง . . . [แผนนี้] วำงรูปแบบไว้

เพื่อท�ำให้เรำสำมำรถสรำ้งหน่วยครอบครัวนิรันดร์ของเรำเอง28

คนเหล่ำนั้นที่รับควำมสูงส่งในอำณำจักรซีเลสเชียลจะมี “ควำมต่อเนื่องของ

พงศ์พันธุ์ทั้งหลำยตลอดกำล” พวกเขำจะอยู่ในสัมพันธภำพแบบครอบครัว29

เรำได้รับกำรสอนในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วำ่องค์กรครอบครัว ตำม 

ที่เกี่ยวเนื่องกับควำมสูงส่งในซีเลสเชียล จะเป็นองค์กรสมบูรณ์แบบที่เช่ือมโยง 

จำกบิดำมำรดำและบุตรธิดำของรุ่นหนึ่งกับบิดำมำรดำและบุตรธิดำของรุ่นต่อ

ไป ดังนั้นจึงแผ่ขยำยออกไปจนสุดสิ้นกำลเวลำ30

บ ท ที่  3 บ ท ที่  3
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บ ท ที่  3 บ ท ที่  3

พรแห่งรัศมีภำพของมรดกนิรันดร์นี้ . . . จะไม่มำถึงเรำเว้นแต่โดยควำมเต็มใจ 
รักษำพระบัญญัติและแม้กำรทนทุกข์กับพระคริสต์หำกจ�ำเป็น  อีกนัยหนึ่ง ผู้ที ่
ปรำรถนำจะรับชีวิตนิรันดร์—ของประทำนส�ำคัญที่สุดจำกพระผู้เป็นเจ้ำ—ได้
รับกำรคำดหวังให้วำงทุกสิ่งที่เขำมีไว้ที่แท่นบูชำ และแม้ถึงกับเรียกร้องให้พวก
เขำพลีชีวิตเพื่ออุดมกำรณ์ของพระองค์ พวกเขำไม่มีวันจ่ำยค่ำตอบแทนพระองค ์
ได้สมกับพรอันล้นเหลือที่ได้รับและสัญญำไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรเชื่อฟังกฎและ
พระบัญญัติของพระองค์31

เมื่อเรำออกจำกโลกและได้รับพระกิตติคุณในควำมสมบูรณ์  เรำเป็นผู้ที่คู่ควร 
ได้รับรัศมีภำพซีเลสเชียล ไม่ใช่ เรำเป็นมำกกว่ำผู้ที่คู่ควร หำกเรำซื่อสัตย์ เพรำะ 
พระเจ้ำประทำนควำมเชื่อมั่นแก่เรำว่ำโดยควำมชื่อสัตย์ของเรำ เรำจะได้เข้ำสู ่
อำณำจักรซีเลสเชียล . . .

. . .ขอให้เรำด�ำเนินชีวิตเพื่อเรำจะมั่นใจในสิ่งที่เรำสืบทอดมำ และเพื่อที่เรำจะ 
รู้ตลอดชีวิตที่เรำด�ำเนินอยู่ เพื่อเรำจะเข้ำสู่ที่ประทับของพระองค์และพ�ำนักอยู่
กับพระองค์ โดยได้รับควำมสมบูรณ์ของพรที่สัญญำไว้  ใครที่อยู่ทำ่มกลำงวิสุทธิ
ชนยุคสุดท้ำยจะพอใจกับทุกสิ่งที่ขำดควำมสมบูรณ์แห่งควำมรอดซึ่งสัญญำไว ้
กับเรำหรือ. . .น่ีคือส่ิงจ�ำเป็นส�ำหรับเรำ ในควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและในวญิญำณ 
แห่งกำรกลับใจ ที่จะด�ำเนินต่อไปในกำรรักษำพระบัญญัติจนกว่ำชีวิตจะหำไม่ 
เพรำะควำมหวงัและเป้ำหมำยของเรำคอืชวีตินรินัดร์ และนัน่คอืชวีติในทีป่ระทบั 
ของพระบิดำและพระบุตร “และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์” พระเจ้ำตรัส “คือกำรที่
พวกเขำรู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจำ้เที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์
ที่พระองค์ทรงใช้มำ” [ยอห์น 17:3]32

ตรงที่ข้ำพเจ้ำยืนอยู่เวลำนี้ ในสิ่งที่ขำ้พเจำ้เรียกว่ำวัยสนธยำ ด้วยตระหนักแน ่
แก่ใจว่ำในวนัเวลำทีไ่ม่ไกลนกั ข้ำพเจ้ำจะได้รับเรยีกให้รำยงำนถงึสิง่ทีอ่ยูใ่นควำม 
พิทักษ์ของข้ำพเจ้ำขณะยังมีชีวิต . . .

ข้ำพเจ้ำมั่นใจว่ำเรำทุกคนรักพระเจ้ำ  ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำพระองค์ทรงพระชนม์ 
และขำ้พเจ้ำเฝ้ำรอวันนั้นที่จะได้เห็นพระพักตร์พระองค์ และหวังว่ำจะได้ยินพระ
สุรเสียงตรัสแก่ข้ำพเจำ้ว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยที่ได้รับพรจำกพระบิดำของเรำ จงมำรับ
เอำรำชอำณำจักรซึ่งเตรียมไว้ส�ำหรับท่ำนทั้งหลำยต้ังแต่แรกสร้ำงโลก”  (มัทธิว 
25:34)

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนว่ำสิ่งนี้จะเป็นประสบกำรณ์แห่งควำมสุขของเรำทุกคน 
ในเวลำอันเหมำะสมของเรำเอง33
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ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ขณะอำ่นรำยงำนบันทึกส่วนตัวใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” ให้นึก 
ถึงเวลำที่ท่ำนพบกำรปลอบโยนในประจักษ์พยำนของท่ำนถึงแผนแห่งควำม
รอด  ท่ำนจะช่วยให้สมำชิกครอบครัวหรือเพื่อนได้รับกำรปลอบโยนเช่นนั้น
อย่ำงไร

• ค�ำสอนของประธำนสมธิเกีย่วกบัสภำในสวรรค์ช่วยเรำได้อย่ำงไรเมือ่เรำเผชญิ 
กับกำรทดลอง  (ดู หัวข้อที่ 1)

• ประธำนสมิธสอนว่ำ “เรำต้องไม่พลำดกำรมองเห็นข้อเท็จจริงที่วำ่ [กำรตก
ของอำดัมกับเอวำ] น�ำมำซึ่งพร”  (หัวข้อที่ 2)  ทำ่นคิดว่ำเหตุใดจึงส�ำคัญที่จะ
จดจ�ำควำมจริงนี้  มีพรอะไรบำ้งที่ท่ำนได้รับอันเป็นผลจำกกำรตก

• ในหัวข้อที่ 3 ตัวอย่ำงของประธำนสมิธเรื่องชำยที่ตกลงไปในหลุมเกี่ยวข้อง 
กับชีวิตเรำอย่ำงไร  ไตร่ตรองว่ำพระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยเหลือท่ำนผ่ำนกำร 
ชดใช้ของพระองค์อย่ำงไร

• ค�ำพดูของประธำนสมิธในหวัข้อที ่4 แนะน�ำอะไรเกีย่วกบัจุดประสงค์ของชีวติ 
เรำบนแผ่นดนิโลก  พระเจ้ำประทำนอะไรแก่เรำเพือ่ช่วยให้เรำผ่ำนพ้นช่วงเวลำ 
ของกำรทดสอบได้อย่ำงปลอดภัย

• ท่ำนอำจช่วยใครบำงคนให้เข้ำใจค�ำประกำศของประธำนสมธิในหวัข้อที ่5 เรือ่ง 
“ควำมตำยส�ำคัญมำกเท่ำกบักำรเกดิ” อย่ำงไร หลกัค�ำสอนของกำรฟ้ืนคนืชวีติ 
มีอิทธิพลต่อชีวิตของท่ำนอย่ำงไร

• ทรพัย์สมบตัทิำงโลกแตกต่ำงจำก “มรดกนรัินดร์” ซึง่เรำสำมำรถได้รบัโดยผ่ำน 
แผนแห่งควำมรอดในทำงใดบำ้ง (ดู หัวข้อที่ 6)  ควำมเข้ำใจถึงควำมแตกตำ่ง
เหล่ำนี้ช่วยเรำเตรียมพร้อมส�ำหรับชีวิตนิรันดร์อยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

โยบ 38:4–7; 2 นีไฟ 2:15–29; 9:5–27; แอลมำ 12:20–35; คพ. 19:16–19; 
โมเสส 5:10–12

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ศำสนจักรจัดท�ำคู่มือบทเรียนและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อช่วยให้เรำสอนจำกพระ
คัมภีร์และถ้อยค�ำของศำสดำพยำกรณ์ยุคสุดทำ้ย มีควำมจ�ำเป็นเพียงเล็กน้อยใน
กำรใช้บทวิจำรณ์หรือเนื้อหำอ้ำงอิงอื่น ๆ” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กว่ำกำรสอน: 

คู่มือประกอบกำรสอนพระกิตติคุณ [1999] หนำ้ 52)

บ ท ที่  3 บ ท ที่  3
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บ ท ที่  3 บ ท ที่  3

อำ้งอิง

 1. ใน โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์และจอห์น  
เจ. สตูวำร์ท, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 117–118

 2. “To the Saints in Great Britain,” Ensign,  
ก.ย. 1971 หน้ำ 4

 3. ใน “Pres. Smith Tells of Parents’ Duty,” 
Church News, 3 เม.ย. 1971 หนำ้ 10

 4. ค�ำปรำศรัยที่สถำบันศำสนำ โลแกน ยูทำห์,  
10 ม.ค. 1971 หน้ำ 3; ต้นฉบับไม่ได้จัดพิมพ์

 5. “Is Man Immortal?” Improvement Era, ก.พ. 
1916, 318; ดู Doctrines of Salvation , เรียบ
เรียงโดย บรูซ อำร์. แมคคองกี, ฉบับที ่3 
(1954–1956), 1:58 ด้วย

 6. Elijah the Prophet and His Mission and 
Salvation Universal (1957), 65–66

 7. ใน Conference Report, ต.ค. 1966 หนำ้ 59

 8. “Principles of the Gospel: The Infinite 
Atonement—Redemption, Salvation, 
Exaltation,” Deseret News, หัวข้อขำ่ว
ศำสนจักร, 22 เม.ย. 1939, 3; ดู Doctrines of 
Salvation, 1:115 ด้วย

 9. “The Atonement,” Deseret News, หัวข้อขำ่ว
ศำสนจักร, 2 มี.ค. 1935, 7; ดู Doctrines of 
Salvation, 1:122 ด้วย

 10. Elijah the Prophet and His Mission and 
Salvation Universal, 79–80

 11. Seek Ye Earnestly, รวบรวมโดย โจเซฟ  
ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์ (1970), 118–120

 12. “Principles of the Gospel: The Infinite 
Atonement—Redemption, Salvation, 
Exaltation,” 5; ดู Doctrines of Salvation,  
1:123 ด้วย

 13. Elijah the Prophet and His Mission and 
Salvation Universal, 80–81

 14. “Principles of the Gospel: The Infinite 
Atonement—Redemption, Salvation, 
Exaltation,” 5; ดู Doctrines of Salvation,  
1:123 ด้วย

 15. Elijah the Prophet and His Mission and 
Salvation Universal, 81

 16. “Purpose and Value of Mortal Probation,” 
Deseret News, หัวข้อข่ำวศำสนจักร, 12 
มิถุนำยน ค.ศ. 1949, 21; ดู Doctrines of 
Salvation, 1:132 ด้วย

 17. ค�ำปรำศรัยที่สถำบันศำสนำโลแกน ยูทำห์,  
10 ม.ค. 1971 หน้ำ 3; ต้นฉบับไม่ได้จัดพิมพ์

 18. “The Plan of Salvation,” Ensign, พ.ย. 1971 
หน้ำ 5

 19. “I Know That My Redeemer Liveth,”  
Ensign, ธ.ค. 1971 หนำ้ 26

 20. ใน Conference Report, เม.ย. 1965 หนำ้ 11

 21. ใน Conference Report, เม.ย. 1964  
หน้ำ 107–108

 22. “Purpose and Value of Mortal Probation,”  
21; ดู Doctrines of Salvation, 1:69 ด้วย

 23. ใน “Services for Miss Nell Sumsion,”  
Utah Genealogical and Historical Magazine, 
ม.ค. 1938, 10–11

 24. “What Is Spiritual Death?” Improvement Era, 
ม.ค. 1918, 191–192; ดู Doctrines of Salvation, 
2:216–17 ด้วย

 25. Answers to Gospel Questions, รวบรวมโดย  
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์, ฉบับที ่5  
(1957–1966), 5:103;  ปรับตัวเอน

 26. “The Law of Chastity,” Improvement Era, 
ก.ย. 1931, 643; ดู Doctrines of Salvation, 
2:85–86 ด้วย

 27. หนทำงสู่ควำมดีพร้อม (1931), 21–22

 28. Sealing Power and Salvation, Brigham Young 
University Speeches of the Year (Jan. 12, 
1971), 2

 29. จดหมำยส่วนตัว, อำ้งอิงใน Doctrines of 
Salvation, 2:287; ปรับตัวเอน

 30. ใน Conference Report, เม.ย. 1942 หนำ้ 26;  
ดู Doctrines of Salvation, 2:175 ด้วย

 31. หนทำงสู่ควำมดีพร้อม, 23

 32. ใน Conference Report, เม.ย. 1922 หนำ้ 61–62

 33. “Let the Spirit of Oneness Prevail,” Ensign, 
ธ.ค. 1971 หน้ำ 136
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บ ท ที่  4

เสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ปกปักรักษาครอบครัว

“นี่คือพระประสงค์ของพระเจำ้ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

และปกปักรักษำหน่วยครอบครัว”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ กลำ่ว  “ครอบครัวคือองค์กรส�ำคัญที่สุดในกำล 

เวลำหรอืในนิรนัดร”1 ไม่มทีีใ่ดอกีแล้วทีท่่ำนสอนหลกัธรรมนีไ้ด้อย่ำงชดัเจนมำก 

ไปกว่ำที่บ้ำนของท่ำนเอง โดยเป็นแบบอย่ำงของสำมี บิดำ และคุณปู่คุณตำที่

เปี่ยมด้วยควำมรัก  แม้ตำรำงงำนจะอัดแน่นด้วยภำรกิจในฐำนะอัครสำวก  แต่

ท่ำนก็แบ่งเวลำให้ครอบครัวของท่ำนเสมอ  “ท่ำนชดเชยวันที่ท่ำนไม่อยู่โดยเพิ่ม

ควำมรักให้พวกเขำเป็นสองเทำ่เมื่ออยู่ที่บำ้น”2

มีคนเคยถำมเอเธล ภรรยำคนที่สองของประธำนสมิธว่ำ “คุณช่วยเล่ำบำงสิ่ง 

เกี่ยวกับคนใกล้ตัวให้เรำฟังได้ไหม”  เพรำะสมำชิกศำสนจักรมองสำมีเธอว่ำเป็น 

คนเข้มงวดเกินไป เธอจึงตอบวำ่ 

“คุณขอให้ดฉินัเล่ำเรือ่งคนใกล้ตวั ดฉินัมกัจะนกึเสมอว่ำเมือ่เขำไม่อยู ่ ผูค้นจะ 

พูดว่ำ ‘เขำเป็นคนดีมำก จริงใจ เคร่งครัด เป็นต้น’ พวกเขำจะพูดเหมือนคนทั่ว ๆ 

ไปพูด แต่คนที่พวกเขำนึกถึงนั้นแตกต่ำงจำกคนใกล้ตัวดิฉันมำก  คนใกล้ตัวของ

ดิฉันเป็นสำมีและบิดำที่เปี่ยมด้วยควำมรักและควำมกรุณำ ผู้ที่มุ่งมำดปรำรถนำ 

จะท�ำให้ครอบครัวมแีต่ควำมสุขโดยไม่นกึถงึควำมต้องกำรของตนเองเมือ่พยำยำม 

ท�ำสิ่งนี้ เขำคือคนกล่อมลูกที่ก�ำลังงอแงให้หลับได้ ผู้ที่คอยเล่ำนิทำนก่อนนอน

ให้ลูก ๆ ฟัง ผู้ที่ไม่เคยเหนื่อยลำ้ทั้งที่หมกมุ่นกับงำนจนดึกดื่นหรือต้องตื่นแต่เชำ้ 

เพื่อช่วยเหลือลูกคนโตแก้ไขปัญหำยุ่งยำกที่โรงเรียน  ยำมเจ็บไข้ได้ป่วย คนใกล ้

ตวัของดฉินัคอยดแูลอย่ำงอ่อนโยนและเฝ้ำไข้ เขำเป็นบดิำให้แก่คนทีร้่องไห้ รูส้กึ 

ว่ำเขำเป็นเหมือนยำครอบจักรวำลให้ควำมเจ็บป่วยของคนเหล่ำนั้น  มือที่สมำน 

แผล อ้อมแขนทีม่อบก�ำลงัใจให้แก่ผู้ทกุข์ยำก  น�ำ้เสยีงทีต่กัเตอืนด้วยควำมนุม่นวล 
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เมื่อพวกเขำผิดพลำด จนพวกเขำอยำกท�ำในสิ่งที่จะท�ำให้เขำมีควำมสุข . . .

“คนใกล้ตัวของดิฉันไม่เห็นแก่ตัว ไม่บ่นว่ำ มีควำมเกรงใจ ใส่ใจผู้อื่น เห็นอก 

เห็นใจ ท�ำทุกสิ่งด้วยพละก�ำลังของเขำเพื่อสร้ำงควำมสุขที่สุดให้แก่คนที่เขำรัก   

นั่นคือคนใกล้ตัวของดิฉัน”3

บุตรธิดำของประธำนสมิธเล่ำตัวอย่ำงของควำมพยำยำมที่จะเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งและปกปักรักษำครอบครัวท่ำน “สรำ้งควำมสุขที่สุดให้ชีวิต” ของพวก

เขำ  ในชีวประวัติของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ที่เขียนถึงโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์

กับจอห์น เจ. สตูวำร์ท รวมควำมทรงจ�ำต่อไปนี้ไว้เช่นกัน “วัยเด็กของท่ำนเป็น 

เวลำแห่งควำมสุขเมื่อพวกท่ำนเห็นคุณพ่อผูกผ้ำกันเปื้อนและเริ่มอบพำย  ท่ำน

ชอบไส้พำย  ท่ำนท�ำไส้พำยเอง  แต่ท่ำนท�ำพำยรสอืน่ ๆ ด้วย เช่น แอปเป้ิล เชอร์รี 

พีช และฟักทอง  กำรท�ำพำยกลำยเป็นกิจกรรมประจ�ำครอบครัว เด็ก ๆ จะช่วย 

รวบรวมเครือ่งมือทีจ่�ำเป็นและส่วนผสมต่ำง ๆ ตำมทีบ่อก  กลิน่หอมอบอวลชวน 

รับประทำนของพำยที่อบในเตำอบขนำดใหญ่สร้ำงช่วงเวลำแห่งควำมสุขท่ีจะได ้

ลิ้มลอง ท่ำนคอยเฝำ้ดูขณะอยู่ในเตำ ไม่น�ำออกมำเร็วหรือช้ำเกินไป ขณะเดียว 

กัน เอเธลกวนไอศกรีมท�ำเองและลูก ๆ ผลัดกันหมุนเครื่องท�ำไอศกรีม”4

ดักลำส เอ. สมิธ กล่ำวว่ำเขำกับบิดำมี “สัมพันธภำพที่ดี” เขำเล่ำตัวอย่ำง

กิจกรรมที่ท�ำด้วยกันว่ำ “เรำเคยชกมวยกันนำนนำนคร้ัง หรืออย่ำงน้อยก็แกล้ง

ท�ำเป็นว่ำเรำชกกันจริง ๆ ผมเคำรพทำ่นมำกเกินกว่ำจะต่อยท่ำนและท่ำนก็รักผม

มำกเกินกว่ำจะท�ำเช่นนั้นด้วย. . .เหมือนกับฝึกต่อยมวยโดยไม่มีคู่ต่อสู้มำกกว่ำ   

เรำเคยเล่นหมำกรุกและผมมีควำมสุขมำกที่ชนะท่ำนได้ เมื่อมองย้อนกลับไป

ตอนนี้ ผมรู้สึกว่ำคุณพ่อตั้งใจจะให้เป็นอยำ่งนั้นอยู่แล้ว”5

อำมีเลีย สมิธ แมคคองกี จ�ำได้ว่ำ “เกือบเป็นเรื่องสนุกที่ป่วยเพรำะท่ำนเอำใจ 

ใส่เรำเป็นพิเศษ. . .ท่ำนท�ำให้เรำเพลิดเพลินโดยกำรเปิดเพลงไพเรำะจำกเครื่อง 

เล่นแผ่นเสียงเอดิสันรุ่นเก่ำ  ท่ำนจะเต้นไปตำมเพลงหรือเดินไปรอบห้อง และ

แม้แต่พยำยำมร้องเพลง. . . ท่ำนน�ำส้มหวำนผลใหญ่น่ำรับประทำนมำให้เรำและ 

นั่งบนเตียงเพื่อปอกเปลือกแล้วแกะส่งให้เรำทีละกลีบ  ทำ่นเล่ำเรื่องรำวสมัยเด็ก

ให้เรำฟัง หรือเล่ำว่ำคุณปู่ดูแลท่ำนอย่ำงไรเมื่อท่ำนป่วย  หำกโอกำสเหมำะสม

ท่ำนจะให้พรเรำ”6  อำมีเลียเลำ่ถึงวิธีที่บิดำของเธออบรมบุตรธิดำด้วยว่ำ “เมื่อเรำ 

แต่ละคนต้องแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมบำงอย่ำง ท่ำนเพียงวำงมือท่ำนบน 

ไหล่เรำพลำงจ้องมองตำเรำด้วยสำยตำเจ็บปวดและกล่ำวว่ำ ‘พ่ออยำกให้ลูก ๆ 

ของพ่อเป็นคนดี’  ไม่มีกำรเฆี่ยนตีหรือกำรลงโทษใด ๆ จะมีประสิทธิภำพมำกไป

บ ท ที่  4 บ ท ที่  4
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บ ท ที่  4

กว่ำนี้อีกแล้ว”7

ควำมรักและควำมเอำใจใส่ที่ประธำนสมิธมีต่อบุตรธิดำของท่ำนขยำยไปยัง 

หลำน ๆ ของท่ำนด้วย  ฮอยท ์ดับเบิลยู. บรูว์สเตอร์ จูเนียร์ เล่ำถึงเวลำที่เขำได้รับ 

อนุญำตให้เข้ำร่วมกำรอุทิศพระวิหำรลอนดอน ประเทศอังกฤษในปี 1958 ขณะ

เป็นผู้สอนศำสนำในเนเธอร์แลนด์ ขณะที่เขำและผู้สอนศำสนำคนอื่น ๆ เดิน

เข้ำไปในห้องประชุม คุณตำเห็นเขำ ฮอยท์กลำ่วต่อมำว่ำ “โดยไม่ลังเล ท่ำนรีบลุก

ขึ้นจำกเก้ำอี้และอ้ำแขน เป็นสัญญำณให้ผมเข้ำไปหำ  ในควำมเร่งรีบนั้น ผมไม่

เห็นโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ประธำนสภำอัครสำวกสิบสอง . . . แต่เป็นคุณตำที่เห็น

หลำนชำยคนหนึ่งซึ่งทำ่นมอบควำมรักให้มำกมำย  ผมไม่ลังเลใจที่จะแตกแถว

และวิ่งไปยังยกพื้น ท่ำนโอบกอดและจูบผมต่อหนำ้ผู้คนทั้งห้องที่เข้ำร่วมประชุม

ในพิธี  ส�ำรับผมแล้วนั่นเป็นเวลำศักดิ์สิทธิ์และน่ำจดจ�ำที่สุดในชีวิตผม”8

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

ครอบครัวคือองค์กรส�าคัญที่สุด 
ในกาลเวลาหรือในนิรันดร

ข้ำพเจ้ำขอเตือนท่ำนว่ำหน่วยครอบครัวส�ำคัญมำกเพียงใดในแผนโดยรวม 

ทั้งหมดของพระบิดำในสวรรค์  อันที่จริง องค์กรศำสนจักรมีไว้เพื่อช่วยเหลือ

ครอบครัวและสมำชิกศำสนจักรในกำรเอื้อมไปสู่ควำมสูงส่ง

หน่วยครอบครัวและข้อผูกมดัครอบครัวต่อพระกติติคณุส�ำคญัมำกจนปฏปัิกษ์ 

หันมำเอำใจใส่อย่ำงมำกกับกำรท�ำลำยครอบครัวในสังคมเรำ  มีกำรโจมตีทุกดำ้น 

ในเรื่องควำมสุจริตขั้นพื้นฐำนของครอบครัวในฐำนะที่เป็นรำกฐำนของควำมดี

งำมและเกียรติภูมิในชีวิต . . . กฎหมำยที่อนุมัติกำรท�ำแท้งมีมำกขึ้นทั่วโลกชักน�ำ
ผูค้นให้ละเลยควำมศักดิสิ์ทธิข์องชวีติ ครอบครัวแตกแยกโดยกำรใช้ยำผดิกฎหมำย 

และกำรใช้ยำตำมกฎหมำยในทำงทีผิ่ดเพ่ิมมำกขึน้ เยำวชนดหูมิน่สทิธอิ�ำนำจมำก 

ขึน้เรือ่ย ๆ ซึง่มักจะเริม่ต้นจำกกำรไม่ให้ควำมเคำรพและกำรไม่เชือ่ฟังในบ้ำน . . .

เพรำะอ�ำนำจของควำมชั่วร้ำยโจมตีแต่ละคนโดยกำรท�ำลำยรำกฐำนของ 

ครอบครัว จึงเป็นวิกฤตแก่บิดำมำรดำวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยที่จะธ�ำรงและเสริม 

สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ครอบครัว  อำจมีคนไม่มำกนักที่เข้มแข็งด้วยตนเอง ผู้ที่เอำ 

ตวัรอดได้โดยไม่ต้องมกีำรค�ำ้จนุจำกครอบครวั แต่เรำส่วนใหญ่ล้วนต้องกำรควำม 

รัก ค�ำสอน และกำรยอมรับจำกคนที่ดูแลเอำใจใส่อย่ำงลึกซึ้ง9
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มีควำมจริงเก่ำแก่บำงอย่ำงซึ่งจะเป็นควำมจริงเสมอตรำบเท่ำที่โลกด�ำรงอยู่  

และไม่มีควำมก้ำวหน้ำใดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ หนึ่งในนั้นคือ ครอบครัว 

(องค์กรที่ประกอบด้วยบิดำ มำรดำ และบุตรธิดำ) ซึ่งเป็นรำกฐำนของทุกสิ่งใน

ศำสนจักร นอกจำกนี้ บำปทั้งหลำยที่ต่อต้ำนชีวิตครอบครัวบริสุทธิ์และเข้มแข็ง

จะเกิดผลลัพธ์ร้ำยแรงอย่ำงแน่นอนแก่ประชำชำติใดก็ตำมที่ยอมปล่อยให้บำป

เหลำ่นี้เกิดขึ้น . . .

ค�ำถำมที่ส�ำคัญมำกกว่ำค�ำถำมเรื่องอำชีพหรือควำมมั่งคั่งของผู้คนคือค�ำถำม

ที่ว่ำจะปฏิบัติกับชีวิตครอบครัวของพวกเขำอย่ำงไร  สิ่งอื่นทั้งหมดเป็นเรื่องรอง

ลงมำ ตรำบเท่ำที่มีบ้ำนอย่ำงแท้จริง และตรำบเทำ่ที่คนเหล่ำนั้นสร้ำงบำ้นขึ้นมำ

เพื่อท�ำหน้ำที่ให้กันและกัน10

ไม่มีสิ่งใดทดแทนบ้ำนที่ชอบธรรมได้ ซึ่งโลกอำจไม่ได้ค�ำนึงถึงนัก แต่ใน

ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ย ต้องและควรจะค�ำนึงถึง

สิ่งนี้  ครอบครัวคือหน่วยในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้11

ครอบครัวคือองค์กรส�ำคัญที่สุดในกำลเวลำหรือในนิรันดร. . .นี่เป็นพระ- 

ประสงค์ของพระเจ้ำในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและปกปักรักษำหน่วย 

ครอบครัว เรำวิงวอนบิดำทั้งหลำยให้ท�ำหน้ำที่หัวหน้ำครอบครัว เรำขอให ้

มำรดำทั้งหลำยสนับสนุนค�้ำจุนสำมีของพวกเธอและจงเป็นควำมสว่ำงให้แก่

บุตรธิดำ12

พระกิตติคุณคือกำรให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลำง ซึ่งครอบครัวต้องด�ำเนินตำม 

นั้น  ที่นี่คือที่ซึ่งเรำได้รับกำรอบรมสั่งสอนมำกที่สุดและส�ำคัญท่ีสุด ขณะที่เรำ

พยำยำมสร้ำงหน่วยครอบครัวนิรันดร์ให้ตนเองตำมแบบอย่ำงครอบครัวของ

พระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำของเรำ13

2

พระเจ้าทรงสถาปนาครอบครัวเพื่อให้ด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร์

เรำเรียนรู้ว่ำ กำรแต่งงำนเป็นหลักธรรมนิรันดร์ ได้รับแต่งตั้งก่อนกำรวำง

รำกฐำนของโลกและได้รับกำรสถำปนำบนแผ่นดินโลกก่อนควำมตำยมำสู่โลก   

บิดำมำรดำแรกของเรำได้รับพระบัญชำให้มีลูกดกทวีมำกขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก   

สิ่งที่ตำมมำคือองค์กรครอบครัวจะเป็นนิรันดร์  ในแผนซึ่งเตรียมไว้ส�ำหรับแผ่น

ดนิโลก กฎกำรปกครองโลกซเีลสเชยีลกลำยเป็นรำกฐำน  งำนอนัยิง่ใหญ่และทรง 
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บ ท ที่  4

รศัมภีำพของพระเจ้ำคอื “กำรท�ำให้เกดิควำมเป็นอมตะและชวีตินรัินดร์ของมนษุย์” 

[โมเสส 1:39]  สิ่งนี้ส�ำเร็จลงได้โดยผำ่นกำรแต่งงำนและครอบครัวเท่ำนั้น  อันที่

จริง นี่คือระเบียบนิรันดร์ในบรรดำผู้ได้รับควำมสูงส่งและในโลกที่นับไม่ถ้วน14

แผนซึง่ให้ไว้ในพระกิตตคุิณเพ่ือปกครองมนษุย์บนแผ่นดนิโลกเป็นรปูแบบของ 

กฎกำรปกครองในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจินตนำกำร

ถึงที่มำของควำมโทมนัสใหญ่หลวงกว่ำกำรถูกทิ้งไว้ในโลกนิรันดร์โดยปรำศจำก 

สัมพันธภำพแบบบิดำมำรดำหรือบุตรธิดำ  ลองนึกถึงประชำชำติที่ไม่ค�ำนึงถึง 

หน่วยครอบครัวในฐำนะรำกฐำนส�ำคัญ ที่ซึ่งพลเมืองทั้งปวงเป็นคนแปลกหน้ำ

กันพอสมควร และหำควำมรักที่แท้จริงไม่พบ  ที่ซึ่งครอบครัวไม่ได้รับกำรผูกมัด 

เข้ำด้วยกัน  เป็นควำมคิดที่น่ำหวำดกลัว  สภำพกำรณ์ดังกลำ่วอำจน�ำไปสู่ผลที่

ตำมมำเพยีงประกำรเดยีว นัน่คอื—ควำมระส�ำ่ระสำยและกำรสญูสิน้  ไม่มเีหตผุล 

หรอกหรือที่จะเชื่อว่ำนี่เป็นควำมจริงเดียวกันในกำรเกี่ยวข้องกับอำณำจักรของ 

“องค์กำรศำสนจักรมีไว้เพื่อช่วยเหลือ 
ครอบครัวและสมำชิกในกำรเอื้อมไปสู่ควำมสูงส่ง”
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พระผูเ้ป็นเจ้ำ  หำกในอำณำจกัร ไม่มีครอบครัวรวมอยูด้่วยกนัและชำยหญงิทัง้ปวง 

เป็น “เทพ” โดยปรำศจำกญำติพี่น้องโดยก�ำเนิด  ดังที่คนมำกมำยเชื่อ อำณำจักร

นั้นจะสำมำรถเป็นสถำนที่แห่งควำมสุข—เป็นสวรรค์ได้หรือไม่15

ในพระวหิำรของพระเจ้ำ คูส่ำมีภรรยำไปรับกำรผนกึหรอืแต่งงำนเพือ่กำลเวลำ 

และชั่วนิจนิรันดร์  บุตรธิดำที่เกิดในคู่สมรสดังกลำ่วจะไม่ได้เป็นบุตรธิดำในชีวิต

แห่งมรรตัยนี้เท่ำนั้น แต่ในนิรันดรด้วย  พวกเขำกลำยเป็นสมำชิกครอบครัวของ 

พระผู้เป็นเจ้ำในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ดังที่เปำโลกล่ำวไว้ [ดู  เอเฟซัส 

3:14–15] และระเบียบครอบครัวนั้นจะไม่มีวันแตกสลำย . . .

. . .บตุรธดิำเหล่ำนัน้ทีเ่กดิกบัพวกเขำมีสิทธิใ์นควำมเป็นคูค่รองของบดิำมำรดำ 

และบิดำมำรดำอยู่ภำยใต้พันธะรับผิดชอบต่อพระพักตร์พระบิดำนิรันดร์ของ 

พวกเขำที่จะแน่วแน่ต่อกันและเลี้ยงดูลูก ๆ ในควำมสว่ำงและควำมจริง เพื่อพวก

เขำจะเป็นหน่ึงเดียวกันในนิรันดรที่จะมำถึง—ครอบครัวในครอบครัวใหญ่ของ

พระผู้เป็นเจ้ำ16

เรำพงึจดจ�ำไว้ ในฐำนะวสิทุธชินยคุสดุท้ำย ว่ำภำยนอกของอำณำจกัรซเีลสเชยีล 

ไม่มีองค์กรครอบครัว [หลังควำมตำย] องค์กรนี้สงวนไว้ส�ำหรับคนเหลำ่นั้นที ่

ปรำรถนำจะยึดถือพันธสัญญำและพันธะรับผิดชอบทุกประกำรซึ่งเรำได้รับเรียก

ให้รับไว้ขณะอยู่ที่นี่ ในชีวิตมรรตัยนี้17

อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำจะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียว  เรำเรียก 

ตนเองว่ำบรำเดอร์กับซิสเตอร์  โดยแท้แล้วเรำกลำยเป็นทำยำทร่วมกันกับพระ

เยซูคริสต์โดยผ่ำนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ [ดู โรม 8:16–17] บุตรธิดำของ 

พระผู้เป็นเจ้ำ และมีสิทธิ์ต่อควำมบริบูรณ์ของพรแห่งอำณำจักรหำกเรำจะกลับ

ใจและรักษำ พระบัญญัติ18

ควำมหวังในชีวิตนิรันดร์ รวมถึงกำรรวมกันของสมำชิกครอบครัวเมื่อกำร

ฟื้นคืนชีวิตมำถึง น�ำควำมรักควำมชื่นชมยินดีอย่ำงมำกมำสู่จิตใจสมำชิกครอบ- 

ครัวแต่ละคน  ด้วยควำมหวังนี้ สำมีปรำรถนำที่จะรักภรรยำด้วยควำมรักที่มั่นคง 

กว่ำและบริสุทธิ์กว่ำ  ภรรยำจะรักสำมีด้วยควำมรักแบบเดียวกัน  ควำมรู้สึกอ่อน

โยนและควำมห่วงใยที่บิดำมำรดำมีต่อลูก ๆ เพิ่มขึ้น เพรำะลูก ๆ กลับมำใกล้ชิด

กันด้วยสำยสัมพันธ์แห่งควำมรักและควำมสุขที่ไม่มีวันสูญสลำย19
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บ ท ที่  4

3

เราเสริมสร้างความเข้มแข็งและปกปักรักษาครอบครัวของเรา เมื่อเราใช้
เวลาอยู่ด้วยกัน รักกัน และด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณด้วยกัน

จุดประสงค์หลักของครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้ำยคือมั่นใจว่ำสมำชิกทุกคน 

ในครอบครวัท�ำงำนเพ่ือสร้ำงสรรค์บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมทีท่กุคนสำมำรถ 

เติบโตไปสู่ควำมดีพร้อมได้  ส�ำหรับบิดำมำรดำ สิ่งนี้เรียกร้องกำรอุทิศเวลำและ

พลังงำนมำกกวำ่กำรจัดหำให้ตำมควำมต้องกำรทำงกำยของลูก ๆ  ส�ำหรับลูก ๆ 

สิ่งนี้หมำยถึงกำรควบคุมธรรมชำติวิสัยที่จะน�ำไปสู่ควำมเห็นแก่ตัว

ท่ำนใช้เวลำสร้ำงควำมส�ำเรจ็ให้บ้ำนและครอบครวัมำกพอ ๆ กบัทีท่่ำนตดิตำม 

ควำมส�ำเรจ็ในงำนอำชพีและสงัคมหรอืไม่  ท่ำนอทุศิพลงังำนสร้ำงสรรค์ทีด่เียีย่ม 

ของท่ำนให้แก่หน่วยส�ำคัญที่สุดในสังคม—ครอบครัว หรือไม่  หรือสัมพันธภำพ

ของท่ำนกับครอบครัวเป็นเพียงเรื่องปกติธรรมดำ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่คุ้ม

ค่ำอย่ำงนั้นหรือ  บิดำมำรดำกับลูกต้องเต็มใจให้ควำมรับผิดชอบของครอบครัว

มำก่อนเพื่อท�ำให้ครอบครัวบรรลุควำมสูงส่ง20

บ้ำน. . . คือห้องปฏิบัติกำรที่หล่อหลอมอุปนิสัยของมนุษย์และบุคลิกลักษณะ 

ซึง่ข้ึนอยูกั่บควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบดิำมำรดำกบับตุรธดิำ  บ้ำนไม่สำมำรถเป็นดงั 

ที่ควรจะเป็นได้เว้นแต่ควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้จะมำจำกอุปนิสัยที่เหมำะสม  นี่เป็น

ควำมจริง ไม่ว่ำสิ่งเหล่ำนี้จะขึ้นอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับทั้งบิดำมำรดำและบุตรธิดำ 

แต่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับบิดำมำรดำ  พวกเขำต้องท�ำให้ดีที่สุด21

“ ไปเล่นที่อื่น อย่ำมำยุ่งกับแม่ แม่ไม่มีเวลำให้หรอก” มำรดำที่อยู่ในควำมเร่ง

รีบ ไร้ควำมอดทนพูดกับลูกสำวคนเล็กวัยสำมขวบซึ่งพยำยำมช่วยท�ำงำนบ้ำน 

. . .ควำมปรำรถนำจะช่วยเหลือเกิดมำพร้อมกับเด็กปกติทุกคนและบิดำมำรดำ 

ไม่มสีทิธิบ่์นว่ำ  ไม่มีส่ิงทีน่่ำเบือ่หน่ำยเช่นนัน้ในงำนบ้ำนเมือ่ทกุคนช่วยกนัท�ำงำน 

และถำ้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในกำรท�ำหน้ำที่เหลำ่นี้ สัมพันธภำพอันน่ำชื่นใจจะ

เกิดขึ้นซึ่งสำมำรถเป็นประสบกำรณ์ได้

หำกขำ้พเจ้ำต้องแนะน�ำสิ่งหนึ่งซึ่งขำ้พเจ้ำคิดว่ำ เรำในฐำนะบิดำมำรดำก�ำลัง 

ขำดมำกที่สุด นั่นคือควำมเขำ้ใจอันเกิดจำกควำมเมตตำสงสำรลูกของเรำ  ด�ำเนิน

ชีวิตกับลูก ๆ เดินตำมรอยพวกเขำ . . . รู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับควำมสนใจของลูก เป็น

เพื่อนกับพวกเขำ22

เรำพยำยำมท�ำให้บิดำมำรดำรู้สึกถึงควำมจ�ำเป็นในกำรเอำใจใส่ลูก ๆ มำกขึ้น 

บ ท ที่  4
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มีวิญญำณแห่งพระกิตติคุณในบ้ำนของพวกเขำมำกขึ้นอีกนิด มีควำมเป็นหนึ่ง

เดียวมำกขึ้นอีกนิดและมีศรัทธำมำกขึ้นอีกหน่อย มีควำมรับผิดชอบทำงศำสนำ

และทำงศีลธรรมในส่วนของบิดำมำกขึ้นอีกเล็กน้อย มำรดำก็เช่นเดียวกัน และ

สอนพระกิตติคุณในบ้ำนให้มำกขึ้นด้วย23

ถึงบิดำมำรดำในศำสนจักร เรำกลำ่วว่ำ จงรักกันและกันด้วยสุดใจของท่ำน   

รักษำกฎทำงศีลธรรมและด�ำเนินชีวิตตำมพระกิตติคุณ  จงเลี้ยงดูลูก ๆ ของท่ำน 

ในควำมสว่ำงและควำมจริง สอนพวกเขำถึงควำมจริงของพระกิตติคุณที่ช่วยให้

รอด และท�ำบ้ำนให้เป็นสวรรค์บนแผ่นดินโลก ที่ซึ่งพระวิญญำณของพระเจำ้จะ

ทรงพ�ำนักและที่ซึ่งควำมชอบธรรมได้รับกำรสืบทอดต่อไปในจิตใจของสมำชิก

แต่ละคน24

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนว่ำพระบิดำบนสวรรค์จะประทำนควำมเข้มแข็งแก่เรำ

ทุกคนเพื่อให้เรำไปถึงศักยภำพที่แท้จริงของเรำ  ข้ำพเจ้ำวิงวอนขอพระวิญญำณ

ของพระองค์ทรงสถิตในบ้ำนของศำสนจักร เพื่อให้มีควำมรักใคร่กลมเกลียวกัน

ที่นั่น  ขอพระบิดำทรงปกปักรักษำและเชิดชูครอบครัวของเรำ25

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ขณะอำ่นเรื่องรำวใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” พิจำรณำว่ำแบบ

อย่ำงของประธำนสมธิสำมำรถเป็นเครือ่งน�ำทำงในชวีติท่ำนอย่ำงไร นกึถงึวธิ ี

ที่ท่ำนสำมำรถปรับปรุงตนเองเป็นกำรส่วนตัวเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้สัมพันธภำพในครอบครัว

• พิจำรณำควำมส�ำคัญของครอบครัวตำมที่สรุปไว้ในหัวข้อที่ 1 ท่ำนก�ำลังท�ำ

อะไรบ้ำงเพื่อปกป้องครอบครัวจำกอิทธิพลทำงลบของโลก

• ประธำนสมิธกล่ำวถึง “ควำมหวังในชีวิตนิรันดร์ รวมถึงกำรกลับมำรวมกัน

ของสมำชิกครอบครัวเมื่อกำรฟื้นคืนชีวิตมำถึง” (หัวข้อที่ 2) ควำมหวังนี้มี

อิทธิพลต่อปฏิสัมพันธ์ของทำ่นกับสมำชิกครอบครัวอย่ำงไร

• ในหัวข้อที่ 3 ประธำนสมิธถำมค�ำถำมชวนให้คิดสำมข้อ ตอบค�ำถำมเหล่ำนี ้

ในใจ  ขณะอ่ำนหวัข้อนี ้ พิจำรณำกำรเปลีย่นแปลงทีท่่ำนสำมำรถท�ำได้ในชวีติ 

ท่ำนซึ่งสำมำรถปรับปรุงควำมรู้สึกในบ้ำนท่ำนได้

บ ท ที่  4 บ ท ที่  4
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บ ท ที่  4

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

สุภำษิต 22:6; 1 นีไฟ 8:37; คพ. 88:119; 93:40–50; ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลง

ต่อโลก” ด้วย

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ขอให้ผู้มีส่วนร่วมเลือกหนึ่งหัวข้อ [ของบท] และอำ่นในใจ  เชื้อเชิญคนที่

เลือกหัวข้อเดียวกันรวมกลุ่ม ๆ ละสองหรือสำมคนแล้วสนทนำสิ่งที่เรียนรู้

อำ้งอิง

บ ท ที่  4
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Ensign, ก.ค. 1972 หน้ำ 27

 2. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์ และจอห์น เจ.  
สตูวำร์ท, The Life of Joseph Fielding Smith 
(1972), 14

 3. เอเธล สมิธ, ใน ไบรอันท์ เอส. ฮิงค์ลีย์,  
“Joseph Fielding Smith,” Improvement Era, 
มิ.ย. 1932, 459

 4. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์ และจอห์น เจ.  
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President Joseph Fielding Smith shared his reason for calling Latter-
day Saints to repentance: “I love the members of the Church.”

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ บอกเหตุผลส�ำหรับกำรเรียก 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยให้กลับใจว่ำ  “ข้ำพเจ้ำรักสมำชิกของศำสนจักร”
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บ ท ที่  5

ศรัทธาและการกลับใจ

“สิ่งที่เรำต้องกำรจำกคนในศำสนจักรและ 

นอกศำสนจักร คือกำรกลับใจ  เรำต้องกำรศรัทธำมำกขึ้นและ 

ปณิธำนมำกขึ้นในกำรรับใช้พระเจ้ำ”  

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธสอนวำ่ “กำรอภัยบำปมำจำกศรัทธำและกำรกลับ 

ใจที่แท้จริง”1 ท่ำนกล่ำวว่ำ “เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่เรำไม่เพียงเชื่อเท่ำนั้น แต่เรำต้อง 

กลับใจด้วย” ท่ำนสอนอีกด้วยว่ำเมื่อเรำประกอบคุณงำมควำมดีด้วยศรัทธำจน 

กว่ำชีวิตจะหำไม่ เรำจะ “ได้รับรำงวัลของคนซ่ือสัตย์ และมีที่อยู่ในอำณำจักร

ซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้ำ”2 ด้วยควำมปรำรถนำที่จะให้คนทั้งปวงได้รับรำงวัล 

น้ี ท่ำนเป็นพยำนถงึพระเยซูคริสต์และส่ังสอนกำรกลบัใจตลอดกำรปฏบิตัศิำสน- 

กิจของท่ำน

ในช่วงแรกที่ท่ำนรับใช้เป็นอัครสำวก ทำ่นกล่ำวว่ำ “ขำ้พเจ้ำพิจำรณำแล้วว่ำนี ่

เป็นพนัธกิจของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำคดิว่ำข้ำพเจ้ำประทบัใจมำกโดยพระวญิญำณของ 

พระเจ้ำทีข้่ำพเจ้ำเดนิทำงไปสเตคหลำยแห่งของไซอนั เพือ่กล่ำวแก่ผูค้นว่ำ เวลำนี ้

เป็นวันแห่งกำรกลับใจและเพื่อเรียกวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยให้จดจ�ำพันธสัญญำของ 

พวกเขำ สัญญำที่พวกเขำท�ำไว้กับพระเจ้ำ ที่จะรักษำพระบัญญัติของพระองค์ ท�ำ 

ตำมค�ำสอนและค�ำแนะน�ำของเหล่ำเอ็ลเดอร์แห่งอิสรำเอล—ศำสดำพยำกรณ์ 

ของพระผู้เป็นเจ้ำ—ดังที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิเหล่ำนี้  เรำควรกระท�ำ 

ด้วยควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและละเอียดรอบคอบต่อพระพักตร์พระเจ้ำในทุก ๆ 

สิ่ง เพื่อเรำจะได้รับพรและกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  

ขำ้พเจ้ำคิดว่ำนี่เป็นวันแห่งกำรเตือน  เป็นเวลำแห่งกำรเตือนนับจำกวันที่ศำสดำ 

พยำกรณ์ได้รับกำรแสดงให้ประจักษ์จำกสวรรค์เป็นคร้ังแรกว่ำพระกิตติคุณต้อง

ได้รับกำรฟื้นฟู”3

ในกำรประชุมศีลระลึกของวันอำทิตย์วันหนึ่ง ประธำนสมิธบอกกับที่ประชุม
ว่ำเหตุใดท่ำนจึงเปล่งเสียงเตือน  โจเซฟ บุตรชำยของทำ่นซึ่งเข้ำร่วมกำรประชุม
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เช่นกัน เขียนในเวลำต่อมำว่ำ “ผมจ�ำค�ำพูดบำงอยำ่งที่ [คุณพ่อของผม] กล่ำวใน 
โอกำสนัน้ได้อย่ำงชดัเจน  ‘ใครคอืเพ่ือนของท่ำน หรอืใครรกัท่ำนมำกทีส่ดุ’  ท่ำน 
ถำมคนในที่ประชุม ‘คนที่บอกท่ำนว่ำทุกอยำ่งดีในไซอัน วำ่ควำมเจริญรุ่งเรือง 
จะมำถึงในไม่ช้ำ หรือคนที่ตักเตือนท่ำนถึงหำยนะและควำมยำกล�ำบำกที่สัญญำ 
ไว้ เว้นแต่หลักธรรมพระกติตคิณุจะด�ำรงอยู ่ ข้ำพเจ้ำอยำกให้ท่ำนทรำบว่ำข้ำพเจ้ำ 
รักสมำชิกศำสนจักร และข้ำพเจ้ำไม่อยำกให้ใครก็ตำมมำชี้นิ้วกล่ำวโทษข้ำพเจ้ำ 
เมื่อเรำผ่ำนม่ำนแห่งควำมเป็นมรรตัยไปแล้วและกล่ำวว่ำ “หำกท่ำนเตือนดิฉัน 
ดิฉันคงไม่อยู่ในสภำพจนตรอกเช่นนี้” ด้วยเหตุนี้ ขำ้พเจ้ำจึงเปล่งเสียงเตือนด้วย
ควำมหวังว่ำพี่น้องทั้งหลำยจะเตรียมพร้อมส�ำหรับอำณำจักรแห่งรัศมีภำพ’ ”4

คนที่ท�ำงำนใกล้ชิดกับประธำนสมิธ เห็นวำ่เบื้องหลังค�ำเตือนที่เข้มงวดของ 
ท่ำนคือบรุษุทีมี่ควำมเอือ้อำทรต่อผู้คนทีก่�ำลงัทนทกุข์กบับำป  เอล็เดอร์ฟรำนซสิ 
เอ็ม. กิ๊บบอนส์ รับใช้เป็นเลขำนุกำรฝำ่ยประธำนสูงสุด ท่ำนมักจะอยู่ด้วยเมื่อ 

ประธำนสมิธพจิำรณำเรือ่งกำรลงโทษทำงวนิยัของศำสนจกัร  เอล็เดอร์กิบ๊บอนส์ 
เล่ำว่ำ “ท่ำนพิจำรณำเรื่องรำวด้วยควำมรักควำมกรุณำเสมอ และด้วยควำมเมตตำ 
มำกมำยตำมสภำพกำรณ์ทีช่อบด้วยเหตผุล  ไม่ใช่เรือ่งผิดปกตสิ�ำหรบัท่ำนทีจ่ะพดู 
เมือ่เรยีนรูส้ภำวกำรณ์ของคดีทีม่โีทษหนัก ‘เหตใุดผูค้นจงึไม่ควบคมุควำมประพฤติ 
ของตนเอง’ นีไ่ม่ใช่กำรพูดเชงิกล่ำวหำหรอืเป็นกำรกล่ำวโทษแต่อย่ำงใด แต่ท่ำน
กล่ำวด้วยควำมเสียใจและเป็นทุกข์”5 ประธำนสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ผู้
เคยรับใช้เป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสองกับประธำนสมิธ กล่ำวดังนี้ “เรำ
กล่ำวหลำยครั้งว่ำ เนื่องจำกอัครสำวกสิบสองจะเป็นผู้พิพำกษำแห่งอิสรำเอล เรำ
จะมีควำมสุขที่ได้รับกำรพิพำกษำจำกท่ำน เพรำะกำรพิพำกษำของท่ำนมีควำม 
เมตตำกรุณำ เที่ยงธรรม และบริสุทธิ์”6  เมื่อประธำนสมิธแต่งตั้งอธิกำร ท่ำนมัก
จะให้ค�ำแนะน�ำว่ำ “จงจ�ำไว้ว่ำทุกคนมีควำมอ่อนแอ และมีอย่ำงน้อยที่สุดสอง
ด้ำนในทุก ๆ  เรื่อง  หำกท่ำนผิดพลำดในกำรพิพำกษำ จงแน่ใจวำ่ท่ำนผิดพลำดใน
ด้ำนของควำมรักควำมเมตตำ”7

ค�าสอนของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

หลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณคือศรัทธา 
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์

ศรัทธำของเรำมีพระเจ้ำพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลำง และโดยผ่ำนพระองค์ใน

พระบิดำ เรำเชื่อในพระคริสต์ เรำยอมรับพระองค์เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ 
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และรับพระนำมของพระองค์ไว้กับเรำในผืนน�้ำแห่งบัพติศมำ8

จงให้เรื่องนี้อยู่สูงสุดเสมอในควำมนึกคิดของท่ำน ขณะนี้และทุกเวลำ ว่ำ 
พระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์ ผู้เสด็จมำยัง
โลกเพื่อพลีพระชนม์ชีพให้เรำมีชีวิต  นั่นคือควำมจริงและเป็นรำกฐำน  ศรัทธำ
ของเรำสร้ำงขึ้นบนรำกฐำนนั้น ซึ่งไม่อำจถูกท�ำลำยได้  เรำต้องยึดมั่นต่อค�ำสอน
นี้ แม้จะมีค�ำสอนของโลก และควำมคิดเห็นของมนุษย์ก็ตำม เพรำะสิ่งนี้สูงส่งยิ่ง  
สิง่นีส้�ำคญัยิง่ต่อแผนของเรำ  พระเจ้ำทรงไถ่เรำด้วยพระโลหติของพระองค์ พระ- 
องค์ทรงเตรียมและประทำนควำมรอดแก่เรำ—และมีเงื่อนไขที่เรำต้องไม่ลืม—
ว่ำเรำจะรักษำพระบัญญัติของพระองค์ และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลำ  หำกเรำ
ท�ำตำมนั้น เรำจึงจะได้รับกำรช่วยให้รอด ขณะที่แนวคิดและควำมโง่เขลำของ
มนุษย์จะพินำศไปจำกโลก9

เรำมำสู่พระผู้เป็นเจ้ำโดยศรัทธำ  หำกเรำไม่เชื่อในพระเจ้ำพระเยซูคริสต์ หำก 
เรำไม่มีศรัทธำในพระองค์ หรือในกำรชดใช้ของพระองค์ เรำจะมีแนวโน้มที่จะ
ไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์  เป็นเพรำะเรำมีศรัทธำนั้น พระองค์จึงทรงน�ำ
เรำมำสู่ควำมประสำนกลมกลืนกับควำมจริงของพระองค์และมีควำมปรำรถนำ
ในใจเรำที่จะรับใช้พระองค์ . . .

. . .หลกัธรรมข้อแรกของพระกิตตคิณุคอืศรัทธำในพระเจ้ำ พระเยซคูรสิต์ และ 
แน่นอนว่ำ เรำจะมีศรัทธำในพระเจ้ำพระเยซูคริสต์ไม่ได้หำกเรำไม่มีศรัทธำใน
พระบิดำของพระองค์ จำกนั้น หำกเรำมีศรัทธำในพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและ
พระบุตร และได้รับกำรทรงน�ำ ตำมที่เรำควรได้รับจำกพระวิญญำณบริสุทธิ์ เรำ
จะมีศรัทธำในผู้รับใช้ของพระเจ้ำโดยผ่ำนผู้ที่พระองค์รับสั่งด้วย10

2

ศรัมธาหมายถึงการกระท�า

ศรทัธำเป็นมูลเหตทุีน่�ำไปสู่กำรกระท�ำทกุอย่ำง” [Lectures on Faith, lecture 1] 
หำกท่ำนหยดุเพือ่พิจำรณำสักครู ่ข้ำพเจ้ำคดิว่ำท่ำนจะเหน็ด้วยว่ำสิง่ต่ำง ๆ ในทำง 
โลกเป็นควำมจริงเทียบเทำ่กับทำงวิญญำณอย่ำงแน่นอน  นี่เป็นเรื่องจริงส�ำหรับ
เรำในกำรกระท�ำของเรำเองและกำรกระท�ำที่เรำมีต่อพระผู้เป็นเจ้ำ . . .

“ควำมเชื่อ [ศรัทธำ] ที่ปรำศจำกกำรประพฤติก็ตำยแล้ว” [ยำกอบ 2:26]—อีก 
นัยหนึ่ง ควำมเชื่อนั้นไม่มีอยู่จริง ข้ำพเจ้ำคิดว่ำควำมหมำยที่ชัดเจนของยำกอบ
คือ “จงแสดงให้ข้ำพเจำ้เห็นศรัทธำของท่ำนโดยไม่มีกำรประพฤติซิ แล้วข้ำพเจ้ำ
จะแสดงให้ท่ำนเห็นศรัทธำของข้ำพเจ้ำโดยกำรประพฤติ” [ดู ยำกอบ 2:18]  
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ศรัทธำหมำยถึงกำรกระท�ำ . . . ด้วยเหตุนี้ ศรัทธำจึงแข็งแกร่งกวำ่ควำมเชื่อ . . .

ศรัทธำเป็นของประทำนจำกพระผู้เป็นเจ้ำ  สิ่งที่ดีทุกอย่ำงเป็นของประทำน
จำกพระผู้เป็นเจ้ำ นั่นคือค�ำสอนจำกพระคัมภีร์ที่พบในฮีบรู บทที่ 11—ซึ่ง
สำธยำยเรื่องศรัทธำได้อยำ่งกระจำ่งแจ้ง—[และ] พระเจำ้ประทำนกำรเปิดเผยแก่
เรำในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ รวมทั้งในพระคัมภีร์เล่มอื่น ๆ  กำรอยู่เฉย ๆ 
หรือควำมไม่แยแส หรือเชื่อแบบเฉยเฉื่อย ไม่ท�ำให้เกิดศรัทธำ  ควำมปรำรถนำ 
เพียงอย่ำงเดียวในกำรมีศรัทธำจะไม่ท�ำให้เกิดศรัทธำ ซึ่งไม่ต่ำงอะไรกับควำม 
ปรำรถนำทักษะดำ้นดนตรีหรือกำรวำดรูป ควำมเชี่ยวชำญจะเกิดขึ้นไม่ได้หำกไม่
ลงมือท�ำด้วยเชำว์ปัญญำ  เรำเผชิญกับอุปสรรค  เรำได้รับประจักษ์พยำนถึงพระ
กิตติคุณ เรำเชื่อในโจเซฟ สมิธ เรำเชื่อในพระเยซูคริสต์ เรำเชื่อในหลักธรรมแห่ง
พระกิตติคุณ แต่เรำก�ำลังท�ำงำนหนักเพียงใดกับสิ่งเหล่ำนี้

. . . หำกเรำต้องกำรมีศรัทธำที่มีชีวิตและมั่นคงตลอดกำล เรำต้องแข็งขันใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกอย่ำงในฐำนะสมำชิกของศำสนจักรนี้ . . .

โอ้ หำกเรำใช้ศรัทธำที่แสดงให้ประจักษ์โดยนีไฟ  ขอให้อำ่นในบทที่ 17 ของ 
1 นไีฟ พีช่ำยของท่ำนก�ำลงัต่อต้ำนและหัวเรำะเยำะท่ำนเพรำะท่ำนก�ำลงัจะต่อเรอื 
มีควำมวำ่

“น้องเรำเป็นคนโง่, เพรำะเขำคิดว่ำเขำสำมำรถต่อเรือได้; แท้จริงแล้ว, และเขำ
คิดด้วยว่ำเขำสำมำรถข้ำมผืนน�้ำกว้ำงใหญ่นี้ไปได้” [1 นีไฟ 17:17]

นีไฟตอบพี่ชำยว่ำ

“หำกพระผู้เป็นเจ้ำทรงบัญชำให้ข้ำพเจ้ำท�ำสิ่งทั้งปวง ข้ำพเจ้ำสำมำรถท�ำสิ่ง
ทั้งปวงนั้นได้.  หำกพระองค์จะทรงบัญชำข้ำพเจ้ำให้ข้ำพเจ้ำกล่ำวแก่น�้ำนี้, เจ้ำจง
เป็นแผ่นดิน, มันจะเป็นแผ่นดิน; และหำกข้ำพเจ้ำจะกล่ำวเช่นนี้, มันจะเป็นไป
เช่นนั้น.” [1 นีไฟ 17:50]

นั่นคือศรัทธำของท่ำน11

เรำไม่ได้เดินด้วยควำมรอบรู้  เหมือนที่เรำท�ำก่อนมำยังโลกนี้ แต่พระเจ้ำทรง 
คำดหวังว่ำเรำจะเดินด้วยศรัทธำ [ดู 2 โครินธ์ 5:7] และโดยกำรเดินด้วยศรัทธำ  
เรำจะได้รับรำงวัลของคนชอบธรรม หำกเรำยึดมั่นต่อพระบัญญัติเหล่ำนั้นซึ่ง 
ประทำนไว้เพื่อควำมรอดของเรำ12

หำกมนษุย์จะยดึม่ันหลักค�ำสอนและเดนิในศรัทธำ ยอมรบัควำมจรงิและรกัษำ 
พระบัญญัติตำมที่ประทำนไว้  เขำย่อมอยู่ในวิสัยที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์  ไม่ส�ำคัญ 
ว่ำเขำจะสำรภำพด้วยค�ำพูดของเขำมำกเพียงใดวำ่พระเยซูคือพระคริสต์ หรือเชื่อ 
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ว่ำพระบิดำทรงส่งพระองค์มำในโลกเพื่อไถ่มนุษย์  ด้วยเหตุนี้ ยำกอบจึงถูกต้อง 
เมื่อทำ่นกลำ่วว่ำคนชั่วร้ำย “เชื่อและกลัวจนตัวสั่น” แต่พวกเขำก็ยังไม่ยอมกลับ
ใจ [ดู ยำกอบ 2:19]13

3

การกลับใจเป็นหลักธรรมข้อที่สองของพระกิตติคุณและ 
จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อความรอดและความสูงส่งของเรา

กำรกลับใจเป็นหลักธรรมเบื้องต้นข้อที่สองของพระกิตติคุณและเป็นผลที่
เกิดจำกศรัทธำ14

สิ่งที่เรำต้องกำรจำกคนในศำสนจักรและนอกศำสนจักร คือกำรกลับใจ เรำ
ต้องกำรศรัทธำมำกขึ้นและปณิธำนมำกขึ้นในกำรรับใช้พระเจำ้15

จรงิหรอืไม่ทีพ่วกเรำบำงคนมแีนวคดิทีว่่ำไม่ส�ำคญัว่ำเรำท�ำบำปตรำบใดทีบ่ำป 
น้ันไม่ร้ำยแรง หรอืไม่เป็นอนัตรำย แล้วเรำจะยงัคงได้รบักำรช่วยให้รอดในอำณำ- 
จักรของพระผู้เป็นเจ้ำ  นีไฟมองเห็นยุคสมัยของเรำ  ท่ำนกล่ำวว่ำจะมีคนพูดเช่น
นั้น [ดู 2 นีไฟ 28:7–9]  แต่ข้ำพเจำ้กลำ่วกับท่ำนว่ำ เรำไม่สำมำรถหันไปจำกทำง
แห่งควำมจริงและควำมชอบธรรมแล้วยังรักษำกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณของ
พระเจ้ำไว้ได้16

ไซอนัไม่มีทีส่�ำหรับคนบำปโดยเจตนำ  แต่มทีีส่�ำหรบัคนบำปทีก่ลบัใจ ส�ำหรบั 
คนที่ปฏิเสธควำมชั่วช้ำสำมำนย์ แต่แสวงหำชีวิตนิรันดร์และแสงสว่ำงของพระ
กิตติคุณ เรำไม่ควรมองดูบำปด้วยระดับควำมยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด ไม่ต่ำงจำก 
ที่พระเจ้ำทรงท�ำเช่นนั้น แต่จงด�ำเนินชีวิตอย่ำงซื่อตรงและดีพร้อมต่อพระพักตร์
พระเจ้ำ17

มนุษย์สำมำรถรับกำรช่วยให้รอดและรับควำมสูงส่งในอำณำจักรของพระผู ้
เป็นเจ้ำในควำมชอบธรรมเทำ่นั้น ด้วยเหตุนี้ เรำจึงต้องกลับใจจำกบำปและเดิน 
อยู่ในควำมสว่ำงเพรำะพระคริสต์ทรงสถิตในควำมสว่ำง [ดู 1 ยอห์น 1:7] เพื่อให ้
พระโลหิตของพระองค์ช�ำระเรำจำกบำปทั้งปวง เพื่อให้เรำมีสัมพันธภำพกับ
พระเจ้ำและรับรัศมีภำพพร้อมด้วยควำมสูงส่งจำกพระองค์18

เรำต้องกำรกำรกลับใจ และต้องมีผู้บอกให้เรำกลับใจ19
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4

ในหลักธรรมแห่งการกลับใจ พระเมตตาของพระบิดาบนสวรรค์และ
พระเยซูคริสต์ได้รับการแสดงให้ประจักษ์

กำรกลับใจเป็นหลักธรรมที่ล�้ำเลิศและให้กำรปลอบโยนมำกที่สุดที่สอนไว้ใน 

พระกิตติคุณ  ในหลักธรรมนี้ พระเมตตำของพระบิดำบนสวรรค์และพระบุตร 

องค์เดียวที่ถือก�ำเนิดของพระองค์ พระเยซูคริสต์ แสดงให้ประจักษ์ได้อย่ำง

ชัดเจนมำกกว่ำหลักธรรมข้ออื่น ๆ   ชำ่งน่ำหวำดหวั่นยิ่งนักหำกไม่มีกำรอภัยบำป 

และไม่มหีนทำงในกำรปลดบำปส�ำหรับคนทีก่ลบัใจด้วยควำมนอบน้อม  เรำท�ำได้ 

เพียงจินตนำกำรในส่วนของควำมพรั่นพรึงที่จะเกิดขึ้นกับเรำ หำกเรำต้องอดทน

กับบทลงโทษจำกกำรล่วงละเมิดตลอดกำลและตลอดไปโดยปรำศจำกควำมหวัง

ของกำรปลดเปลื้อง  เรำจะรับกำรปลดเปลื้องได้อยำ่งไร  จะได้รับจำกใคร

พระเจ้ำตรัสว่ำ

“กำรกลับใจเป็นหลักธรรมอันล�้ำเลิศและ 
ให้กำรปลอบโยนมำกที่สุดที่สอนไว้ในพระกิตติคุณ”
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บ ท ที่  5

“พระเจ้ำทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อ
ทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินำศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

“เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงให้พระบุตรเขำ้มำในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพำกษำโลก  แต่เพื่อ
ช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” [ยอห์น 3:16–17; ดู ข้อ 18–21 ด้วย]

หำกพระบิดำมิได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์มำในโลก ก็คงไม่มีกำรปลดบำปและ
กำรบรรเทำทุกข์จำกบำปโดยผ่ำนกำรกลับใจ20

หำกเรำเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และรู้สึกได้แม้ในระดับที่เล็กน้อย ถึงควำมรักควำม 
เตม็พระทยัทีเ่ป่ียมด้วยพระคณุของพระเยซูคริสต์ ในกำรทนทกุข์เพือ่บำปของเรำ 
เรำจะยินดีกลับใจจำกกำรล่วงละเมิดทั้งหมดของเรำและรับใช้พระองค์21

5

การกลับใจรวมถึงความโทมนัสจากใจจริงส�าหรับ 
บาปและการละทิ้งบาปโดยสิ้นเชิง

พระคัมภีร์กล่ำวว่ำ

“เจ้ำจงถวำยเคร่ืองบูชำแด่พระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำของเจ้ำในควำมชอบธรรม, 
แม้เครื่องถวำยบูชำอันเป็นใจที่ชอกช�้ำและวิญญำณที่ส�ำนึกผิด” [คพ. 59:8]

นั่นหมำยถึงกำรกลับใจ

. . .กำรกลับใจ ตำมนิยำมที่ให้ไว้ในพจนำนุกรม คือควำมโทมนัสด้วยใจจริง
ส�ำหรับบำป ด้วยกำรกลำ่วโทษตนเอง และกำรละทิ้งบำปโดยสิ้นเชิง. . .ไม่มีกำร 
กลับใจที่แท้จริงเกิดขึ้นได้โดยปรำศจำกควำมโทมนัสและควำมปรำรถนำจะเป็น
อิสระจำกบำป

ควำมส�ำนกึผดิคอืกำรแสดงออกถงึวญิญำณทีน่อบน้อมหรอืชอกช�ำ้เพรำะบำป 
และรับรู้ถึงควำมเลวร้ำยของบำปด้วยใจจริง ตลอดจนตระหนักถึงพระเมตตำ
และพระคุณของพระผู้เป็นเจำ้ที่ทรงมีต่อคนบำปที่กลับใจ . . . ด้วยเหตุนี้ พระเจำ้
จึงตรัส ดังที่ข้ำพเจำ้ได้อ้ำงถึง เรำต้องถวำยเครื่องบูชำ “ในควำมชอบธรรม, แม้
ด้วยใจที่ชอกช�้ำและวิญญำณที่ส�ำนึกผิด” . . .

กำรกลับใจเป็นของประทำนจำกพระผู้เป็นเจำ้ . . . ไม่ใช่เรื่องงำ่ยส�ำหรับใคร
บำงคนที่จะกลับใจ แต่ของประทำนแห่งกำรกลับใจและศรัทธำจะทรงมอบให้
ทุกคนที่แสวงหำ22

ขำ้พเจ้ำเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของข้ำพเจ้ำว่ำ เมื่อท่ำนต้องกำรเปลี่ยนแปลง  
ต้องกำรเปลี่ยนแปลงจริง ๆ ทำ่นสำมำรถท�ำได้  มโนธรรมของเรำและพระคัมภีร์
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บอกเรำว่ำควรด�ำเนินชีวิตอย่ำงไร—และนิสัยอะไรบ้ำงที่เรำควรเปลี่ยนเพื่อควำม
ผำสุกและควำมก้ำวหน้ำนิรันดร์ของเรำ23

6

เวลาแห่งการกลับใจคือเดี๋ยวนี้

พระผู้เป็นเจ้ำจะไม่ทรงช่วยชำยหญิงทุกคนให้รอดในอำณำจักรซีเลสเชียล   
หำกท่ำนต้องกำรไปที่นั่น และท่ำนมีข้อบกพร่อง หำกท่ำนท�ำบำป หำกท่ำน
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้ำ และท่ำนทรำบแล้ว  นี่คือเวลำที่ดีในกำรกลับใจ

และแก้ไขเดี๋ยวนี้ อย่ำคิดเพียงว่ำนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พระเจ้ำจะทรงให้อภัยท่ำน 
ทรงตีสองสำมที ลงโทษนิดหน่อย แล้วเรำจะได้รับกำรให้อภัย เพรำะท่ำนอำจพบ
ว่ำตนเองถูกขับออกไป หำกท่ำนยืนกรำนและต่อต้ำนวิถีดังกล่ำว24

กำรผดัวนัประกนัพรุง่ ดงัทีป่ระยกุต์ใช้ในหลกัธรรมพระกติติคณุ คอืโจรขโมย 
ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นชีวิตในที่ประทับของพระบิดำและพระบุตร  มีหลำยคนใน
บรรดำพวกเรำ แม้สมำชิกของศำสนจักร ที่รู้สึกว่ำไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องเร่งรีบ
ปฏิบัติตำมหลักธรรมพระกิตติคุณและรักษำพระบัญญัติ . . .

ขออยำ่ลืมถ้อยค�ำของ [อมิวเล็ค] ที่วำ่ “เพรำะดูเถิด, ชีวิตนี้เป็นเวลำส�ำหรับ 
มนษุย์ทีจ่ะเตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้ำ; แท้จริงแล้ว, ดเูถิดวนัแห่งชีวตินีเ้ป็นวนัส�ำหรบั 
มนุษย์ที่จะท�ำงำนของพวกเขำ

“และบัดนี้, ดังที่ข้ำพเจำ้กล่ำวแก่ท่ำนไว้ก่อนแล้ว, ดังที่ทำ่นมีพยำนมำกมำย, 
ฉะนั้น, ข้ำพเจ้ำวิงวอนท่ำนว่ำท่ำนอย่ำผัดวันแห่งกำรกลับใจของท่ำนไปจนกว่ำ
ชีวิตจะหำไม่; เพรำะหลังจำกวันนี้ของชีวิต, ซึ่งเรำได้รับมำเพื่อเตรียมพร้อม
ส�ำหรับนิรันดร, ดูเถิด, หำกเรำไม่ปรับปรุงเวลำของเรำขณะที่อยู่ในชีวิตนี้, เมื่อ
นั้นคืนแห่งควำมมืดย่อมมำถึงซึ่งในเวลำนั้นจะประกอบกำรงำนหำได้ไม่

“ท่ำนจะพูดไม่ได้, เมื่อทำ่นถูกน�ำไปสู่วิกฤตอันน่ำพรั่นพรึงนั้น, ว่ำข้ำพเจ้ำจะ
กลับใจ, ว่ำข้ำพเจ้ำจะกลับมำหำพระผู้เป็นเจ้ำของขำ้พเจ้ำ. ไม่เลย, ท่ำนจะพูดเช่น
นี้ไม่ได้; เพรำะวิญญำณเดียวกันนั้นซึ่งครอบครองรำ่งกำยของท่ำนในเวลำที่ท่ำน
ออกไปจำกชีวิตนี้, วิญญำณเดียวกันนั้นจะมีพลังครอบครองร่ำงของทำ่นในโลก
นิรันดร์นั้น. [แอลมำ 34:32–34]25

7

เราเป็นหนี้โลกนี้เพื่อเปล่งเสียงเตือน

พระเจ้ำตั้งพระทัยว่ำมนุษย์จะมีควำมสุข—นั่นคือพระประสงค์ของพระองค์
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—แต่มนุษย์กลับปฏิเสธควำมสุขและสรำ้งควำมทุกข์ให้ตนเอง เพรำะพวกเขำคิด
ว่ำวิถีของพวกเขำดีกว่ำวิถีของพระผู้เป็นเจำ้ เพรำะควำมเห็นแก่ตัว ควำมละโมบ 
และควำมชั่วร้ำยที่อยู่ในใจพวกเขำ และนั่นคืออุปสรรคของเรำในทุกวันนี้26

จำกกำรสังเกตกำรณ์ขณะเดินทำงจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และจำกสิ่งที่เรำ 
อ่ำนในสือ่สำธำรณะ ท�ำให้เรำจ�ำเป็นต้องสรปุว่ำกำรกลบัใจจำกบำปเป็นสิง่จ�ำเป็น 
ที่สุดทั่วโลกทุกวันนี้27

อย่ำคิดว่ำเรำอยู่ในสภำวกำรณ์ที่ไม่มีวันเลวร้ำยไปกว่ำนี้  หำกไม่มีกำรกลับใจ  
ทุกสิ่งจะยิ่งเลวร้ำยลงไปอีก ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงป่ำวร้องกำรกลับใจต่อผู้คน ต่อ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ำย . . . และต่อประชำชำติทุกหนแห่งบนแผ่นดินโลก28

เรำเป็นหนี้โลกในกำรเปล่งเสียงเตือน และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อสมำชิกของ 
ศำสนจักร [ดู คพ. 88:81]29

เป็นหน้ำที่ของเรำที่จะดูแลกัน ปกป้องกัน เตือนกันถึงอันตรำยต่ำง ๆ สอน
หลักธรรมพระกิตติคุณของอำณำจักรให้แก่กัน ยืนหยัดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมแรง
ร่วมใจกันต่อต้ำนบำปของโลก30

ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบว่ำจะมีอะไรส�ำคัญหรือจ�ำเป็นมำกไปกว่ำกำรป่ำวร้องกำร 
กลับใจในเวลำนี้ แม้ในบรรดำวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย และข้ำพเจ้ำเรียกพวกเขำเช่น
เดียวกับคนเหล่ำนั้นที่ไม่ใช่สมำชิกของศำสนจักร ให้เอำใจใส่พระวจนะของพระ
ผู้ไถ่ของเรำ  บัดนี้ พระองค์รับสั่งแน่นอนแล้ววำ่ไม่มีสิ่งไม่สะอำดจะเข้ำไปในที่
ประทับของพระองค์ได้  นอกจำกบรรดำผู้ที่พิสูจน์ตนในควำมซื่อสัตย์และล้ำง
อำภรณ์ของพวกเขำในพระโลหิตของพระองค์โดยผ่ำนศรัทธำและกำรกลับใจ
ของพวกเขำ—มิฉะนั้น จะไม่มีใครหำอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำพบเลย31

“ดูเถิด, ประชำชำติ, ตระกูล, ภำษำ, และคนทั้งปวงจะด�ำรงอยู่อยำ่งปลอดภัย
ในพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสรำเอล หำกเป็นไปว่ำพวกเขำจะกลับใจ” [1 นีไฟ 22:28] 
ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนว่ำพวกเขำจะกลับใจ  ข้ำพเจ้ำต้องกำรให้พวกเขำพ�ำนักอยู่
อย่ำงปลอดภัย  ข้ำพเจ้ำต้องกำรให้พวกเขำเชื่อในพระผู้บริสุทธ์ิแห่งอิสรำเอล ผู้
เสดจ็มำในโลกและทรงชดใช้บำปของเรำและบำปของมนษุยชำตทิัง้ปวง ผูป้ระทำน 
กำรไถ่เรำจำกควำมตำย ผู้ทรงสัญญำกับเรำถึงควำมรอดและกำรปลดบำปตำม
เงื่อนไขของกำรกลับใจ

โอ ข้ำพเจ้ำปรำรถนำให้มนุษยชำติทั้งปวงเชื่อในพระองค์ นมัสกำรพระองค์
และพระบิดำของพระองค์ รับใช้พระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำของเรำในพระนำมของ
พระบุตร เม่ือนั้นสันติสุขจะมำ ควำมชอบธรรมจะมีชัย แล้วพระเจ้ำจะทรง
สถำปนำอำณำจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก32

บ ท ที่  5
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ข้ำพเจ้ำวงิวอนโลกให้กลบัใจและเชือ่ควำมจริง เพือ่ให้แสงสว่ำงของพระครสิต์ 
ฉำยส่องในชวีติพวกเขำ เพ่ือรกัษำคณุควำมดแีละหลกัธรรมควำมจรงิทกุประกำร 
ที่พวกเขำมีอยู่ แล้วเพิ่มแสงสวำ่งและควำมรู้มำกขึ้น ซึ่งมำจำกกำรเปิดเผยในทุก
วนันี ้ ข้ำพเจ้ำวงิวอนพวกเขำให้เข้ำร่วมศำสนจกัรของพระเยซคูรสิต์แห่งวสิทุธชิน 
ยุคสุดท้ำยและเก็บเกี่ยวพรแห่งพระกิตติคุณ

ข้ำพเจ้ำวงิวอนสมำชกิของศำสนจกัรให้ท�ำงำนแห่งควำมชอบธรรม รกัษำพระ 
บัญญัติ แสวงหำพระวิญญำณ รักพระเจำ้ ให้สิ่งที่เกี่ยวกับอำณำจักรของพระผู้
เป็นเจ้ำมำเป็นอันดับแรกในชีวิตพวกเขำ และด้วยเหตุนี้ จงท�ำให้ควำมรอดเกิด 
ข้ึนส�ำหรับท่ำนทั้งหลำยด้วยควำมเกรงกลัวและตัวสั่นต่อพระพักตร์พระเจ้ำ [ดู 
ฟิลิปปี 2:12]33

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” ให้ทบทวนควำมคิดเห็นของประธำน
สมิธเกี่ยวกับเหตุผลที่ท่ำนต้องกำร “เปล่งเสียงเตือน” กำรปำ่วร้องให้กลับใจ
เป็นกำรแสดงออกถึงควำมรักอยำ่งไร

• กำรให้พระบิดำบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลำงศรัทธำของท่ำน 
หมำยควำมว่ำอยำ่งไร (ดู หัวข้อที่ 1)

• เพรำะเหตุใดศรัทธำที่แท้จริงจึงน�ำไปสู่กำรกระท�ำเสมอ (ตัวอย่ำงบำงเรื่อง  ดู
หัวข้อที่ 2)  มีวิธีใดบ้ำงที่เรำสำมำรถแสดงศรัทธำโดยกำรกระท�ำของเรำ

• กำรกลับใจเป็น “ผลที่มำจำกศรัทธำ” อยำ่งไร (ดู หัวข้อที่ 3)

• ลองตรกึตรองในใจถงึเวลำทีท่่ำนกลบัใจ แล้วรู้สึกถงึควำมรกัควำมเมตตำของ 
พระบดิำบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ (ด ูหัวข้อที ่4) ท่ำนแบ่งปันอะไรได้บ้ำง 
เกี่ยวกับควำมส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณส�ำหรับกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

• เพรำะเหตุใดกำรกลับใจจึงไม่เกิดขึ้นถ้ำ “ปรำศจำกควำมโทมนัสและควำม
ปรำรถนำที่จะเป็นอิสระจำกบำป” (ดู หัวข้อที่ 5) สองย่อหนำ้สุดท้ำยในหัวข้อ
ที่ 5 ให้ควำมหวังแก่บำงคนที่รู้สึกโทมนัสเพรำะบำปอย่ำงไร

• กำรผัดวันประกันพรุ่งเป็น “โจรขโมยชีวิตนิรันดร์” ในทำงใดบ้ำง (ดู หัวข้อที่ 
6) มีอันตรำยอะไรบ้ำงที่มำจำกกำรผัดวันแห่งกำรกลับใจของเรำ

• ขณะทบทวนหัวข้อที่ 7 ให้พิจำรณำว่ำกำร “เปล่งเสียงเตือน” หมำยควำมว่ำ
อย่ำงไร เรำจะมีควำมกรณุำและควำมรักได้อย่ำงไรบ้ำงในควำมพยำยำมของเรำ 
ที่จะเตือนผู้อื่น

บ ท ที่  5 บ ท ที่  5
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บ ท ที่  5

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
ฮีบรู 11:1–6; โมไซยำห์ 4:1–3; แอลมำ 34:17; อีเธอร์ 12:4; โมโรไน 7:33–34; 

คพ. 18:10–16; หลักแห่งควำมเชื่อ 1:4

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน
“นักเรียนจะต้องได้รับกำรกระตุ้นให้มีส่วนร่วม  เมื่อครูท�ำให้ตนเองกลำยเป็น

ดำวเด่นในห้องเรยีน พูดคนเดยีว และท�ำกิจกรรมเองทัง้หมด แน่ใจได้ว่ำครคูนนัน้ 
ก�ำลังขัดขวำงกำรเรียนรู้ของสมำชิกชั้นเรียน” (ดู อำซำเฮล ดี. วูดรัฟฟ์ Teaching 
the Gospel [1962], 37; ใน เวอร์จิเนีย เอช. เพียร์ซ, “ชั้นเรียนธรรมดำ ๆ—สถำน
ที่ซึ่งทรงอำนุภำพส�ำหรับควำมกำ้วหน้ำอย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง” เลียโฮนำ, ม.ค. 
1997 หน้ำ 13)

อำ้งอิง

บ ท ที่  5

 1. Answers to Gospel Questions, รวบรวมโดย โจเซฟ 
ฟิลดงิก์ สมธิ จเูนยีร์, ฉบบัที ่5 (1957–1966), 1:84

 2. “Faith and Works: The Clearing of a Seeming 
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ด ู Doctrines of Salvation, รวบรวมโดย บรซู อำร์. 
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“This do in remembrance of me” (Luke 22:19).“จงท�ำอย่ำงนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรำ” (ลูกำ 22:19)
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บ ท ที่  6

ความส�าคัญของพิธีศีลระลึก

“กำรรับส่วนของเครื่องหมำยเหลำ่นี้เป็นหนึ่งในศำสนพิธ ี

บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศำสนจักร”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

วันที่ 5 ตุลำคม ค.ศ. 1929 หลังกำรรับใช้เป็นอัครสำวก 19 ปี เอ็ลเดอร์โจเซฟ  

ฟิลดิงก์ สมิธ ยืนอยู่ในซอลท์เลค แทเบอร์นำเคิลเพื่อกล่ำวค�ำปรำศรัยในกำร

ประชุมใหญ่สำมัญครั้งที่ 39 ของทำ่น  ท่ำนกล่ำวว่ำ “มีควำมคิดสองสำมเรื่องที ่

ข้ำพเจ้ำปรำรถนำจะเสนอเกีย่วกบัค�ำถำมเรือ่งศีลระลกึ โดยเจำะจงเป็นพเิศษเกีย่ว 

กับกำรประชมุทีจ่ดัตัง้ขึน้ในศำสนจกัรโดยกำรเปิดเผย โดยพระบญัชำจำกพระเจ้ำ 

ส�ำหรับกำรรับส่วนเคร่ืองหมำยเหล่ำนี้ซ่ึงแทนพระวรกำยและพระโลหิตของ

พระเยซูคริสต์”  ตำมบทน�ำของหัวข้อนี้ ทำ่นได้แบ่งปันควำมรู้สึกของท่ำนเกี่ยว

กับพิธีศีลระลึกดังนี้

“ในวิจำรณญำณของข้ำพเจ้ำ กำรประชุมศีลระลึกเป็นกำรประชุมศักดิ์สิทธิ์

และบริสุทธิ์ที่สุดของศำสนจักร  เมื่อข้ำพเจ้ำนึกถึงกำรชุมนุมกันของพระผู้ช่วย 

ให้รอดกบัอคัรสำวกของพระองค์ในคนืแห่งควำมทรงจ�ำ เมือ่พระองค์ทรงแนะน�ำ 

พธิศีลีระลึก เม่ือข้ำพเจ้ำนกึถงึวำระอนัศกัดิส์ทิธิน์ัน้ ใจข้ำพเจ้ำเป่ียมด้วยควำมพศิวง 

และควำมรูส้กึของข้ำพเจ้ำได้รบักำรสัมผัส ข้ำพเจ้ำถอืว่ำนัน่เป็นกำรชมุนมุทีว่เิศษ 

และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครั้งหนึ่งนับแต่กำลเริ่มต้น   

“ทีน่ัน่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอัครสำวกถงึกำรพลบีชูำของพระองค์ทีก่�ำลงั 

จะมำถึง ด้วยควำมพิศวงงงงวย พวกท่ำนจึงมิอำจเข้ำใจได้ พระองค์รับสั่งกับ 

พวกเขำอย่ำงชดัเจนถงึกำรส้ินพระชนม์ของพระองค์ และพระโลหติของพระองค์ 

จะหลั่งไหล  ในโมงยำมของควำมปวดร้ำวแสนสำหัสเพรำะบำปของโลก  นี่คือ

วำระที่ศักดิ์สิทธิ์มำก ที่นั่น พิธีศีลระลึกได้รับกำรสถำปนำ เหล่ำสำนุศิษย์ได้รับ

พระบญัชำให้มำร่วมร�ำลกึถงึกำรสิน้พระชนม์และกำรทนทกุข์ของพระเยซคูรสิต์ 

 เพรำะกำรพลีบูชำของพระองค์มีไว้ส�ำหรับกำรไถ่ของโลก



 

96

“พระองค์ทรงก�ำลังรับเอำควำมรับผิดชอบกำรจ่ำยหนี้ที่เกิดขึ้นบนโลกโดย

ผ่ำนกำรตกไว้กับพระองค์ เพื่อมนุษย์จะได้รับกำรไถ่จำกควำมตำยและจำกนรก  

พระองค์ทรงสอนผู้คนว่ำพระองค์ต้องถูกยกขึ้นเพื่อพระองค์จะทรงดึงมนุษย์ทั้ง

ปวงมำหำพระองค์ ทุกคนที่จะกลับใจและเชื่อในพระองค์ รักษำพระบัญญัติของ

พระองค์ จะไม่ต้องทนทุกข์ เพรำะพระองค์จะทรงรับเอำบำปของพวกเขำไว้กับ

พระองค์”1

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลกิงด์ สมิธ

1

พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ประชุมกัน 
บ่อย ๆ เพื่อรับส่วนศีลระลึก

กำรรับส่วนของเครื่องหมำยเหล่ำนี้ [ขนมปังและน�้ำ] เป็นศำสนพิธีบริสุทธ์ิ 

และศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุพธิหีนึง่ในศำสนจกัร เป็นศำสนพธิทีีจ่ดัตัง้ขึน้แทนกำรสงัหำร 

และรับประทำนลูกแกะของพิธีปัสกำ ซึ่ง [เป็นสัญลักษณ์] ถึงกำรพลีบูชำบน 

กำงเขนของพระผู้ไถ่ . . . นับตั้งแต่กำรอพยพจำกอียิปต์ไปสู่กำรตรึงกำงเขนของ 

พระผูไ้ถ่ของเรำ ชำวอสิรำเอลได้รบับญัชำให้ถอืรักษำพธิปัีสกำตำมเวลำทีก่�ำหนด 

ไว้ทุกปี  ในคืนศักดิ์สิทธิ์ก่อนกำรตรึงกำงเขน พระเจำ้ทรงเปลี่ยนศำสนพิธีนี้เป็น 

พิธีศีลระลึก  เรำได้รับบัญชำให้ประชุมกันบ่อย ๆ ไม่ใช่เพียงปีละคร้ังเดียว และ

ให้ไปยังบ้ำนแห่งกำรสวดอ้อนวอน ระลึกถึงพระผู้ไถ่ของเรำ และท�ำพันธสัญญำ

กับพระองค์ในกำรรับส่วนของศำสนพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้บ่อย ๆ2

บุคคลใดที่ห่ำงหำยจำกกำรประชุมศีลระลึกสัปดำห์แล้วสัปดำห์เล่ำ เดือนแล้ว 

เดือนเล่ำ โดยไม่มีสิ่งใดรั้งเขำไว้ คือคนที่ไม่ภักดีต่อควำมจริง เขำมิได้รักส่ิงนี้  

หำกเขำรัก เขำจะมำที่นี่เพื่อรับส่วนของเครื่องหมำยนี้เป็นประจ�ำ—เพียงขนมปัง

ชิ้นเล็ก ๆ กับน�้ำถ้วยเล็ก ๆ  เขำจะท�ำสิ่งนั้นเพื่อแสดงควำมรักที่เขำมีต่อควำมจริง

และกำรรับใช้อันจงรักภักดีต่อพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้3

เรำได้รับเรียกให้ร�ำลึกถึงเหตุกำรณ์อันยิ่งใหญ่นี้ [กำรชดใช้ของพระเยซูคริสต์]  

และจดจ�ำไว้ในใจตลอดเวลำ เพรำะจุดประสงค์ดังกล่ำว เรำจึงได้รับเรียกให้มำ 

รวมกันสปัดำห์ละคร้ังเพ่ือรับส่วนของเครือ่งหมำยนี ้ เพือ่เป็นพยำนว่ำเรำระลกึถงึ 

พระเจ้ำของเรำ ว่ำเรำเต็มใจรับพระนำมของพระองค์และเรำจะรักษำพระบัญญัต ิ

ของพระองค์  เรำได้รับเรียกให้ต่อพันธสัญญำนี้ทุกสัปดำห์ เรำไม่อำจรักษำพระ 

วิญญำณของพระเจำ้ให้คงอยู่กับเรำได้ หำกเรำไม่ยอมท�ำตำมพระบัญญัตินี้อย่ำง
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สม�่ำเสมอ  หำกเรำรักพระเจ้ำ เรำจะไปกำรประชุมเหล่ำนี้ด้วยวิญญำณของกำร 

นมัสกำรและกำรสวดอ้อนวอน เพื่อระลึกถึงพระเจำ้และพันธสัญญำที่เรำต่อทุก

สัปดำห์โดยผ่ำนศีลระลึกตำมที่พระองค์ทรงเรียกร้องจำกเรำ4

2

เรารับส่วนศีลระลึกในความระลึกถึง 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์

นี่คือหน้ำที่ของสมำชิกศำสนจักรที่จะด�ำเนินชีวิตอย่ำงอ่อนน้อมถ่อมตนและ 

ซื่อสัตย์ในควำมรู้ควำมเขำ้ใจถึงกำรชดใช้ของพระเยซูคริสต์. . .ขำ้พเจ้ำรู้สึกอย่ำง 

นี้ ขำ้พเจ้ำอยำกคิดว่ำข้ำพเจ้ำเข้ำใจผิด แต่ไม่ใช่ ข้ำพเจ้ำคิดว่ำสมำชิกของศำสน- 

จกัรจ�ำนวนมำกไม่ได้ตระหนกัถงึควำมหมำยในกำรรบัประทำนขนมปังชิน้เลก็ ๆ 

และดื่มน�้ำถ้วยเล็ก ๆ ในควำมระลึกถึงกำรหลั่งพระโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด

ของเรำ พระเยซูคริสต์ และกำรพลีพระชนม์ชีพของพระองค์บนกำงเขน  

ข้ำพเจ้ำขออธบิำยถงึพร [ส่วนของขนมปัง]  ข้ำพเจ้ำจะอ่ำนด้วยควำมนอบน้อม 

เพื่อเรำจะเข้ำใจสิ่งที่อยู่ในนั้น

“ข้ำแต่พระผู้เป็นเจ้ำ, พระบิดำนิรันดร์, พวกข้ำพระองค์ทูลขอพระองค์ใน 

พระนำมของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, โปรดประทำนพรและท�ำให ้

ขนมปังนี้ศักดิ์สิทธิ์แก่จิตวิญญำณของเขำทั้งหลำยผู้ที่รับส่วน, เพื่อพวกเขำจะรับ 

ประทำนในควำมระลึกถึงพระวรกำยของพระบุตรของพระองค์, และเป็นพยำน 

ต่อพระองค์, ข้ำแต่พระผู้เป็นเจำ้, พระบิดำนิรันดร์, ว่ำพวกเขำเต็มใจรับพระนำม 

ของพระบุตรของพระองค์, และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลำ และรักษำพระ- 

บญัญตัขิองพระองค์ซ่ึงพระองค์ประทำนให้พวกเขำ; เพือ่พวกเขำจะมพีระวญิญำณ 

ของพระองค์อยู่กับพวกเขำตลอดเวลำ.  เอเมน” [คพ. 20:77] . . .

เพื่อรับประทำนในควำมระลึกถึงพระองค์  นั่นหมำยควำมว่ำ ขำ้พเจ้ำเพียงจะ 

ระลึกถึงวำ่เกือบ 2,000 ปีที่ผ่ำนมำ คนชั่วร้ำยน�ำพระองค์ไปแขวนบนกำงเขน 

ตอกตะปูลงบนพระหัตถ์และพระบำทของพระองค์ แล้วทิ้งพระองค์ให้สิ้นพระ- 

ชนม์เท่ำนั้นหรือ  ส�ำหรับขำ้พเจำ้ สิ่งนี้มีควำมหมำยลึกซึ้งกว่ำนั้น  เพื่อระลึกถึง 

พระองค์—เหตุใดพระองค์จึงทรงถูกตรึงกำงเขน มีประโยชน์อะไรบ้ำงที่มำสู่ 

[ขำ้พเจ้ำ] เพรำะพระองค์ทรงถูกตรึงกำงเขน  พระองค์ทรงผำ่นควำมทุกขเวทนำ

ใดบ้ำงบนกำงเขนนัน้ เพ่ือข้ำพเจ้ำจะได้รบักำรไถ่หรอืกำรปลดปล่อยจำกบำปของ 

ขำ้พเจ้ำ
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โดยธรรมชำติ คนจะคิดว่ำ พระองค์ทรงถูกตอกตะปูลงบนพระหัตถ์และ

พระบำท ถูกแขวนไว้บนนั้นจนสิ้นพระชนม์. . .พระองค์ทรงรับทุกขเวทนำอะไร 

อีกบ้ำง  นี่คือสิ่งที่ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเรำส่วนใหญ่มักมองข้ำมไป  ข้ำพเจ้ำมั่นใจว่ำกำร 

ทนทุกข์ที่หนักหนำสำหัสที่สุดไม่ได้อยู่ที่กำรตอกตะปูลงบนพระหัตถ์และพระ- 

บำทแล้วแขวนไว้บนกำงเขน อันเป็นควำมเจบ็ปวดรวดร้ำวทกุข์ทรมำนแสนสำหสั 

ดงัทีเ่ป็นอยู ่ พระองค์ทรงก�ำลงัแบกรบัภำระหนกัอกีอย่ำงหนึง่ทีส่�ำคญัและมพีลงั 

มำกกว่ำ  อย่ำงไรหรือ  เรำไม่เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ แต่ข้ำพเจ้ำสรุปได้พอสังเขป5

ข้ำพเจ้ำไม่คิดว่ำใครในบรรดำพวกเรำไม่เคยท�ำผิด จำกนั้นก็เสียใจและคิดว่ำไม่

น่ำท�ำเลย  มโนธรรมจึงมีผลต่อเรำ ท�ำให้เรำทุกข์ทนหม่นหมองยิ่งนัก  ทำ่นเคย

ผ่ำนประสบกำรณ์ดังกล่ำวหรือไม่  ขำ้พเจ้ำเคย . . . แต่ที่นี่ เรำมีพระบุตรของพระ

ผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงแบกรับภำระกำรล่วงละเมิดของข้ำพเจ้ำและกำรล่วงละเมิดของ

ท่ำน. . .ควำมทรมำนแสนสำหัสที่สุดไม่ใช่ตะปูในพระหัตถ์และพระบำทของ

พระองค์  ซึ่งเลวร้ำยอยำ่งที่เห็น  แต่เป็นควำมทรมำนที่ข้ำพเจ้ำไม่เข้ำใจ  พระองค์

ทรงแบกรับภำระ—ภำระของเรำ  ขำ้พเจ้ำเพิ่มเติมบำงสิ่งลงไปในน้ัน ทำ่นก็เช่น

กัน และคนอื่น ๆ ทุกคน  พระองค์ทรงรับภำระในกำรจำ่ยชดเชยไว้กับพระองค์  

เพื่อข้ำพเจ้ำจะหนีพ้น—เพื่อท่ำนอำจจะหนีพ้น—กำรลงโทษตำมเงื่อนไขว่ำเรำ

จะรับพระกิตติคุณของพระองค์ เรำจะแน่วแน่และซื่อสัตย์

ตอนนี้ นั่นคือสิ่งที่ข้ำพเจ้ำก�ำลังนึกถึง นั่นคือสิ่งที่ข้ำพเจ้ำก�ำลังระลึกถึง— 

ควำมเจ็บปวดรวดร้ำวแสนสำหัสเมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงในกำรสวด 

อ้อนวอนพระบดิำเพือ่ให้ถ้วยนัน้เลือ่นพ้นไป  พระองค์มไิด้ทรงวงิวอนขอให้คลำย 

ทกุข์จำกกำรตอกตะปบูนพระหตัถ์หรือพระบำทของพระองค์ พระองค์ทรงเผชญิ 

ควำมระทมทุกข์สำหัสกวำ่สิ่งทั้งปวง ซึ่งขำ้พเจ้ำไม่เข้ำใจ6

เป็นเรือ่งสดุวสิยัส�ำหรับมนษุย์ทีอ่่อนแอ และเรำทกุคนอ่อนแอ ทีจ่ะเข้ำใจถ่อง 

แท้ถึงขอบเขตควำมทุกขเวทนำของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้ำ  เรำไม่อำจตระหนัก

ได้ถึงรำคำที่พระองค์ต้องจำ่ย  พระองค์ตรัสกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ดังนี้

เพรำะ ดูเถิด, เรำ, พระผู้เป็นเจำ้, ทนทุกข์กับ สิ่ง เหลำ่ นี้ เพื่อ ทุก คน, เพื่อ พวก เขำ 

จะ ได้ ไม่ ทนทุกข์หำก พวก เขำ จะ กลับใจ; แต่ หำก พวก เขำ จะ ไม่ กลับ ใจ พวก เขำ 

ต้อง ทนทุกข์ แม้ ดัง เรำ; ซึ่ง ควำม ทุกขเวทนำ นี้ ท�ำให้ ตัว เรำ, แม้ พระผู้เป็นเจ้ำ, ผู้ ยิ่ง 

ใหญ่ ที่สุด ใน บรรดำ สิ่ง ทั้งปวง, ต้อง สั่น เพรำะ ควำม เจ็บปวด, และ เลือด ออก จำก 

ทกุ ขมุ ขน, และ ทน ทกุข์ ทัง้ ร่ำงกำย และ วญิญำณ— และ ปรำรถนำ ที ่เรำ จะ ไม่ ต้องดืม่  
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ถ้วย อัน ขมขื่น, และ ชะงัก อยู่—กระนั้น ก็ตำม, รัศม ีภำพ จง มี แด่ พระ บิดำ, และ เรำ 

รบั ส่วน และ ท�ำให้ กำรเต รี ยม ของ เรำ เสร็จสิน้ เพ่ือ ลกู หลำน มนษุย์” [คพ. 19:16–19]

อย่ำงไรก็ดี ในควำมสำมำรถของเรำที่จะรู้และตระหนักวำ่ควำมเจ็บปวดรวด

ร้ำวแสนสำหัสจำกกำรพลีพระชนม์ชีพของพระองค์น�ำพรยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะมอบ

ให้ได้มำสู่เรำ  ยิ่งกว่ำนั้น เรำสำมำรถตระหนักได้ว่ำกำรทนทุกข์อันใหญ่หลวง

ท่ีสุดน้ี—ซึ่งเกินกว่ำอ�ำนำจของมนุษย์ที่จะบรรลุหรือทนได้—ถูกรับไปเพรำะ

ควำมรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระบิดำและพระบุตรทรงมีต่อมนุษยชำต ิ. . .

. . .หำกเรำเปี่ยมด้วยควำมซำบซึ้งต่อพรมำกมำยซ่ึงเป็นของเรำโดยผ่ำนกำรไถ่

ที่ทรงท�ำเพื่อเรำ ก็ไม่มีสิ่งใดที่พระเจำ้จะทรงเรียกร้องจำกเรำแล้วเรำจะไม่ท�ำด้วย

ควำมกระตือรือร้นและเต็มใจ7

“ข้ำพเจ้ำปรำรถนำว่ำเรำจะช่วยให้สมำชิกศำสนจักรเขำ้ใจได้ชัดเจนขึ้น 
ถึงพันธสัญญำที่พวกเขำท�ำเมื่อรับส่วนศีลระลึก”
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ข้ำพเจ้ำแน่ใจว่ำหำกเรำจะนึกภำพตรงหน้ำเรำ—ดังที่ข้ำพเจ้ำพยำยำมมำแล้ว 

หลำยครัง้—ช่วงเวลำอนัศักดิส์ทิธิ ์ เมือ่พระผูช่้วยให้รอดเสดจ็มำพบกบัอคัรสำวก 

ของพระองค์ หำกเรำเห็นพวกท่ำนชุมนุมกันที่นั่น พระเจ้ำในควำมโศกเศร้ำของ 

พระองค์ ด้วยโทมนัสเพรำะบำปของโลก โทมนัสเพรำะอัครสำวกคนหนึ่งที ่

ทรยศพระองค์ แต่พระองค์ทรงสอนชำยทั้งสิบเอ็ดคนที่รักพระองค์และทรงท�ำ 

พันธสัญญำกับพวกเขำ ข้ำพเจำ้แน่ใจว่ำ เรำจะรู้สึกในใจวำ่เรำจะไม่มีวันละทิ้ง 

พระองค์  หำกเรำเห็นพวกท่ำนชุมนุมกันที่นั่นและตระหนักได้ถึงภำระอันใหญ ่

หลวงนั้นที่พระเจ้ำของเรำต้องรับไว้ และหลังจำกอำหำรมื้อสุดท้ำยนั้นกับกำร 

ร้องเพลงสวด พวกท่ำนออกไป พระเจำ้ทรงถูกทรยศ หัวเรำะเยำะ และถูกดูหมิ่น 

เหยียดหยำม เหล่ำสำนุศิษย์ทิ้งพระองค์ไปในช่วงกำรทดสอบที่ล�้ำลึกที่สุดของ 

พระองค์—หำกเรำเข้ำใจส่ิงนีท้ัง้หมด แม้จะไม่สมบรูณ์ และต้องเป็นดงันัน้ ข้ำพเจ้ำ 

แน่ใจ พี่น้องทั้งหลำย เรำจะอยำกเดินในแสงสว่ำงของควำมจริงตลอดกำล  หำก

เรำเห็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทรงทนทุกข์ในสวนและบนกำงเขน หำกเรำ

ตระหนักอย่ำงแท้จริงว่ำทั้งหมดนั้นมีควำมหมำยต่อเรำ เรำย่อมปรำรถนำที่จะ

รักษำพระบัญญัติของพระองค์ และเรำจะรักพระเจำ้ พระผู้เป็นเจ้ำของเรำด้วย

สุดใจ สุดพลัง ควำมนึกคิดและพละก�ำลังของเรำ และในพระนำมของพระเยซู

คริสต์ เรำจะรับใช้พระองค์8

3

เป็นหน้าที่ของเราที่จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึง 
พันธสัญญาที่เราท�าเมื่อรับส่วนศีลระลึก

ข้ำพเจ้ำปรำรถนำว่ำเรำจะช่วยให้สมำชิกศำสนจักรเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจนขึ้นถึง

พันธสัญญำที่พวกเขำท�ำเมื่อรับส่วนศีลระลึกที่กำรประชุมศีลระลึกของเรำ9

ข้ำพเจ้ำเคยเห็นสมำชิกศำสนจักรสองคน นั่งด้วยกัน [ในกำรประชุมศีลระลึก] 

เริ่มกำรสนทนำ และหยุดนำนพอสมควรช่วงให้พรน�้ำและขนมปัง จำกนั้นก็เริ่ม

สนทนำกันต่อ . . . ข้ำพเจำ้ตกตะลึงและมั่นใจว่ำพระเจ้ำทรงรู้สึกเช่นเดียวกัน10

เป็นหน้ำที่ของเรำที่จะพิจำรณำอยำ่งถี่ถ้วนถึงลักษณะของ [ศีลระลึก] ค�ำสวด 

อ้อนวอนม่ือเรำได้ยนิในกำรประชมุของเรำ  มสีิง่ส�ำคญัมำกสีข้่อทีเ่รำท�ำพนัธสญัญำ 

ว่ำเรำจะท�ำทุกครั้งที่รับส่วนของเครื่องหมำยเหล่ำนี้ และในกำรรับส่วน มีกำร 

กระท�ำอย่ำงหนึ่งที่เรำท�ำได้โดยสมบูรณ์ต่อพันธะรับผิดชอบ และผูกมัดเรำ  สิ่ง

เหลำ่นี้คือ

บ ท ที่  6 บ ท ที่  6
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บ ท ที่  6

1.  เรำรับประทำนในควำมระลึกถึงพระวรกำยของพระเยซูคริสต์ โดยสัญญำ

ว่ำเรำจะระลึกถึงพระวรกำยที่บำดเจ็บของพระองค์บนกำงเขน

2.  เรำดื่มในควำมระลึกถึงพระโลหิตซึ่งหลั่งเพื่อบำปของโลก ซึ่งชดใช้ให้แก่

กำรล่วงละเมิดของอำดัม และปลดปล่อยเรำให้เป็นอิสระจำกบำปตำมเงื่อนไข

ของกำรกลับใจที่แท้จริงของเรำ

3.  เรำท�ำพันธสัญญำว่ำเรำจะเต็มใจรับ พระนำม ของพระบุตรไว้กับเรำ และ

ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลำ  ในกำรรักษำพันธสัญญำนี้ เรำสัญญำว่ำเรำจะได้รับ

เรียกโดยพระนำมของพระองค์ และจะไม่ท�ำกำรอันใดที่จะน�ำควำมอับอำยหรือ

ควำมเสื่อมเสียมำสู่พระนำมนั้น

4. เรำท�ำพนัธสญัญำว่ำเรำจะรกัษำพระบญัญตัขิองพระองค์ ซ่ึงพระองค์ประทำน 

ให้เรำ ไม่ใช่หนึ่งข้อ แต่เรำจะเต็มใจ “ด�ำเนินชีวิตตำมพระค�ำทุกค�ำที่ออกจำก

โอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ” [คพ. 84:44]

“เป็นหนำ้ที่ของเรำที่จะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนถึง 
ลักษณะของค�ำสวดอ้อนวอน [ศีลระลึก] เมื่อเรำได้ยิน”

บ ท ที่  6
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หำกเรำจะท�ำสิ่งเหลำ่นี้ในเวลำนั้น เรำจะได้รับสัญญำว่ำพระวิญญำณบริสุทธิ์

จะทรงน�ำทำงเรำอยู่เสมอ และหำกเรำจะไม่ท�ำสิ่งเหล่ำนี้ เรำจะไม่มีกำรน�ำทำง

นั้นเลย11

ข้ำพเจ้ำอยำกถำมค�ำถำมท่ำนสองสำมข้อ แน่นอนว่ำ ข้ำพเจ้ำกล่ำวถึงสมำชิก 

ศำสนจกัรทกุคน  ท่ำนคดิว่ำคนทีม่ำกำรประชมุศีลระลกึในวญิญำณของกำรสวด 

อ้อนวอน ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน และกำรนมัสกำร คนทีร่บัส่วนของเครือ่งหมำย 

เหล่ำนี้ซึ่งเป็นสิ่งแทนพระวรกำยและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ จะละเมิด

พระบัญญัติของพระเจ้ำโดยที่รู้อยู่แล้วหรือไม่  หำกมนุษย์ตระหนักอย่ำงเต็มที่ว่ำ 

สิ่งนั้นหมำยถึงอะไรเมื่อเขำรับส่วนศีลระลึก เขำท�ำพันธสัญญำที่จะรับพระนำม 

ของพระเยซูคริสต์และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลำ และรักษำพระบัญญัติของ 

พระองค์ และเรำต่อค�ำปฏิญำณนี้ทุกสัปดำห์—ท่ำนคิดว่ำคนเช่นนั้นจะล้มเหลว

ในกำรจ่ำยส่วนสบิของเขำหรือไม่  ท่ำนคดิว่ำคนเช่นนัน้จะละเมดิวนัสะบำโตหรอื 

ฝ่ำฝืนพระค�ำแห่งปัญญำหรือไม่  ทำ่นคิดว่ำเขำจะไม่สวดอ้อนวอน และจะไม่ท�ำ

หน้ำที่โควรัมของเขำหรือหนำ้ที่อื่น ๆ  ในศำสนจักรหรือไม่  ส�ำหรับข้ำพเจ้ำแล้วดู

เหมือนว่ำเรือ่งเช่นนัน้เช่นกำรฝ่ำฝืนหลกัธรรมศักดิส์ทิธิแ์ละหน้ำทีเ่หล่ำนี ้จะไม่ม ี

วนัเกิดข้ึนเม่ือคน ๆ หนึง่ทรำบว่ำกำรปฏญิำณตนต่อพระเจ้ำและต่อหน้ำวสิทุธชิน 

ทุกสัปดำห์หมำยถึงอะไร12

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” ประธำนสมิธแบ่งปันควำมคิดของ 

ท่ำนเกี่ยวกับช่วงเวลำที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสถำปนำพิธีศีลระลึก เพรำะเหตุ

ใดเหตุกำรณ์นี้จึงส�ำคัญต่อท่ำน

• ขณะศึกษำหัวข้อที่ 1 ให้พิจำรณำควำมส�ำคัญของกำรเข้ำร่วมกำรประชุมศีล

ระลึกทุกสัปดำห์  ท่ำนสำมำรถเตรียมตนเองให้พร้อมส�ำหรับกำรประชุมศีล 

ระลึกได้อย่ำงไรบ้ำง  บิดำมำรดำท�ำอะไรได้บ้ำงเพ่ือช่วยบุตรธิดำของพวกเขำ

เตรียมตัว

• ท่ำนประทับใจอะไรเก่ียวกับควำมคิดของประธำนสมิธเมื่อท่ำนรับส่วนศีล

ระลึก  (ดู หัวข้อที่ 2)  เรำท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและกำร

ชดใช้ของพระองค์ เมื่อเรำรับส่วนศีลระลึก

บ ท ที่  6 บ ท ที่  6
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บ ท ที่  6

 1. ใน Conference Report, ต.ค. 1929 หนำ้ 60–61; 
ดู Doctrines of Salvation, เรียบเรียงโดย 
บรูซ อำร์. แมคคองกี, ฉบับที่ 3 (1954–1956), 
2:340–341 ด้วย

 2. “Importance of the Sacrament Meeting,” Relief 
Society Magazine, ต.ค. 1943, 590; ดู Doctrines 
of Salvation, 2:339–340 ด้วย

 3. Seek Ye Earnestly, รวบรวมโดย โจเซฟ ฟิลดิงก์ 
สมิธ จูเนียร์ (1972), 99

 4. ใน Conference Report, ต.ค. 1929 หนำ้ 61;  
ดู Doctrines of Salvation, 2:341 ด้วย

 5. “Fall-Atonement-Resurrection-Sacrament,”  
ค�ำปรำศรัยที่สถำบันศำสนำ มหำวิทยำลัย
ซอลท์เลค ซิตี้ ยูทำห์, 14 ม.ค. 1961, 7–8

 6. “Fall-Atonement-Resurrection-Sacrament,” 8

 7. “Importance of the Sacrament Meeting,”  
591–592

 8. ใน Conference Report, ต.ค. 1929 หนำ้ 63;  
ดู Doctrines of Salvation, 2:347 ด้วย

 9. “Fall-Atonement-Resurrection-Sacrament,” 7

 10. Seek Ye Earnestly, 122

 11. “Importance of the Sacrament Meeting,” 591

 12. ใน Conference Report, ต.ค. 1929 หนำ้ 62–63; 
ดู Doctrines of Salvation, 2:346 ด้วย

บ ท ที่  6

• ให้ควำมสนใจกับพันธสัญญำที่กล่ำวไว้ในหัวข้อที่ 3 ไตร่ตรองในใจว่ำท่ำน

รู้สึกอย่ำงไรเกี่ยวกับพันธสัญญำเหลำ่นี้  พันธสัญญำเหล่ำนี้มีอิทธิพลต่อชีวิต

ท่ำนอย่ำงไรบ้ำง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว 26:26–29; 1 โครินธ์ 11:23–29; 3 นีไฟ 18:1–13; มอรมอน 9:29; โมโร

ไน 4–5; คพ. 20:75–79; 59:9–12

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“มอบหมำยให้ผู้มีส่วนร่วมอ่ำนค�ำถำมที่เลือกมำจำกท้ำยบท (เป็นรำยบุคคล

หรือในกลุ่มเล็ก ๆ)  ขอให้พวกเขำหำค�ำสอนในบทที่เกี่ยวข้องกับค�ำถำม  จำกนั้น

เชิญพวกเขำแบ่งปันควำมคิดและควำมเข้ำใจกับคนในกลุ่ม” (จำกหน้ำ vii ใน 

หนังสือเล่มนี้)

อำ้งอิง
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Joseph and Hyrum Smith: “In life they were not divided, 
and in death they were not separated!” (D&C 135:3).

โจเซฟและไฮรัม สมิธ: “ยำมเป็นคนทั้งสองมิเคยแยกจำกกัน,  
และยำมตำยคนทั้งสองก็มิได้พรำกจำกกัน!” (คพ. 135:3)
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บ ท ที่  7

โจเซฟและไฮรัม สมิธ  
พยานของพระคริสต์

“เรำเปล่งเสียงของเรำด้วยควำมน้อมขอบพระทัยส�ำหรับชีวิตและ 

กำรปฏิบัติศำสนกิจของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ และไฮรัม สมิธ  

ผู้ประสำทพร  พร้อมด้วยเหลำ่ศำสดำพยำกรณ์และ อัครสำวก  

ตลอดจนชำยหญิงผู้ชอบธรรมซึ่งสรำ้งบนรำกฐำนที่วำงไว้”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ตั้งแต่เยำว์วัย โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธทรำบว่ำครอบครัวของท่ำนมีควำมสัมพันธ์

พิเศษกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ทำ่นได้รับแรงบันดำลใจจำกแบบอย่ำงของ 

ไฮรมั สมธิ คณุปูข่องท่ำน พ่ีชำยและเพ่ือนผู้ภักดขีองศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ  ไฮรมั 

รับใช้อย่ำงซื่อสัตย์เคียงขำ้งน้องชำยในฐำนะผู้น�ำในศำสนจักร  ทำ่นช่วยเรื่องกำร

จัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนและได้รับเรียกเป็นหนึ่งในพยำนแปดคนของพระ- 

คัมภีร์เล่มนี้ด้วย  วันที่ 27 มิถุนำยน ค.ศ. 1844 โจเซฟและไฮรัมเป็นมรณสักขีใน 

คำร์เทจ อลิลนิอยส์ ผนกึประจกัษ์พยำนทีท่่ำนมีต่อพระผูช่้วยให้รอดและพระกติติ- 

คุณของพระองค์  “ยำมเป็นคนทั้งสองมิเคยแยกจำกกัน, และยำมตำยคนทั้งสองก็

มิได้พรำกจำกกัน!” (คพ. 135:3)

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธไม่เคยรู้จักคุณปู่สมิธทั้งสอง  นำนแล้วก่อนท่ำนเกิด ไฮรัม  

คุณปู่ของทำ่น เป็นมรณสักขี  แมรี ฟิลดิงก์ สมิธ ภรรยำของไฮรัม ถึงแก่กรรมเมื่อ 

อำยุยังไม่มำกเช่นกัน  โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกลำ่วว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่เคยรู้จักคุณย่ำสมิธ

ของข้ำพเจ้ำ ขำ้พเจ้ำรู้สึกเสียใจตลอดมำ เพรำะเธอเป็นสตรีผู้มีจิตใจสูงที่สุดคน

หนึ่งที่เคยมีชีวิตอยู่  แต่ขำ้พเจ้ำรู้จักพี่สำวแสนดีของเธอ เมอร์ซี ธอมป์สัน คุณปำ้

ของข้ำพเจ้ำ สมัยเด็ก ขำ้พเจ้ำเคยไปเยี่ยมที่บำ้นและนั่งบนตักเธอ เธอเล่ำเรื่องรำว

เก่ียวกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธให้ฟัง และข้ำพเจ้ำขอบคุณมำกส�ำหรับ

ประสบกำรณ์นั้น”1
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โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเรียนรู้จำกแบบอย่ำงบิดำของท่ำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ ผู้ที่

เคยรู้จักกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นกำรส่วนตัวเช่นกัน จำกแบบอย่ำง

ของบิดำท่ำน โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกลำ่วว่ำ “ไม่มีข้อกังขำหรือควำมไม่แน่ใจใน

ประจักษ์พยำนของทำ่น  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมจริงนี้ เมื่อท่ำนเล่ำถึงควำมเป็น

พระผูเ้ป็นเจ้ำของพระผู้ช่วยให้รอดหรือพันธกจิของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมธิ”2

แบบอย่ำงและค�ำสอนเหลำ่นี้น�ำโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธไปสู่กำรมีประจักษ์พยำน

ถึงพระกิตติคุณที่ได้รับกำรฟื้นฟูในวัยเด็กของทำ่น  “ข้ำพเจ้ำจ�ำไม่ได้วำ่เมื่อไรบ้ำง

ที่ข้ำพเจ้ำไม่เชื่อในพระพันธกิจของพระเจ้ำและพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์

ของเรำ หรือพันธกิจของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ”3 ทำ่นกล่ำวต่อมำว่ำ  เมื่อ 

ท่ำนสอนพระกิตติคุณ บำงครั้ง ทำ่นแสดงประจักษ์พยำนด้วยถ้อยค�ำที่คล้ำยคลึง 

กันนี้ว่ำ  “ข้ำพเจ้ำรักศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธหรือไม่  ใช่ ขำ้พเจ้ำรักท่ำน ดังที่

บิดำแสดงให้ข้ำพเจ้ำเห็น  ขำ้พเจ้ำรักทำ่นเพรำะท่ำนคือผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้ำ

และเพรำะกำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ เพรำะประโยชน์และพรทีม่ำสูข้่ำพเจ้ำ ครอบครวั 

ของขำ้พเจ้ำ และมำสู่ทำ่นกับครอบครัวของทำ่น โดยผ่ำนพรที่ประสำทบนชำย

เหลำ่นี้และคนเหลำ่นั้นที่ท�ำงำนร่วมกับท่ำน”4

ถึงแม้ประธำนสมิธจะรู้สึกขอบพระทัยส�ำหรับค�ำสอนและมรดกที่สืบทอด 

กันมำของครอบครัว แต่ท่ำนมีประจักษ์พยำนของทำ่นเอง  ท่ำนกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำ 

รู้สึกขอบพระทัยเป็นอย่ำงยิ่งเสมอส�ำหรับประจักษ์พยำนโดยผ่ำนพระวิญญำณ

ของพระเจ้ำว่ำโจเซฟ สมิธ ศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำได้รับเรียกเป็นผู้น�ำ

ของสมัยกำรประทำนควำมสมบรูณ์แห่งเวลำ”5 อกีครัง้หนึง่ ท่ำนเป็นพยำนว่ำ “นี ่

เป็นควำมรู้ของข้ำพเจ้ำ โดยของประทำนจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ว่ำโจเซฟ สมิธ เห็น 

พระบดิำและพระบุตรในปี 1820 พระบดิำทรงแนะน�ำพระบตุรของพระองค์ พระ- 

บุตรของพระองค์ตรัสกับทำ่น ทรงถำมทำ่นว่ำท่ำนต้องกำรรู้อะไร และประทำน 

ค�ำปรึกษำแก่ท่ำน พระองค์รับสั่งถึงสิ่งที่ทำ่นต้องท�ำ  โดยทรงสัญญำว่ำ ในที่สุด  

ควำมสว่ำงอื่นจะมำและควำมสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณซึ่งไม่มีอยู่บนพื้นพิภพ

ในเวลำน้ันจะได้รบักำรฟ้ืนฟู”  จำกนัน้ ท่ำนแสดงควำมมัน่ใจว่ำทกุคนสำมำรถได้ 

รับประจักษ์พยำนเดียวกันนี้ว่ำ “จิตวิญญำณทุกดวงบนแผ่นดินโลก ผู้ที่ปรำรถนำ

จะรู้เรื่องนี้จะได้รับสิทธิพิเศษ เพรำะทุกจิตวิญญำณที่จะถ่อมตนในห้วงลึกแห่ง 

ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและศรทัธำ  พร้อมวญิญำณทีส่�ำนกึผดิ ณ เบือ้งพระพกัตร์ 

พระเจ้ำ จะได้รับควำมรู้นั้นอย่ำงแน่นอนเฉกเช่นพระองค์ทรงพระชนม์”6
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บ ท ที่  7

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

หัวข้อส�าคัญที่สุดสองประการ: พระเยซูคริสต์คือพระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้าและโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์

เรำเชื่อมโยงพระนำมของพระเยซูคริสต์กับช่ือของโจเซฟ สมิธเข้ำด้วยกัน  

พระคริสต์คือพระเจ้ำ พระองค์ทรงพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ พระองค์คือ 

กำรฟื้นคืนชีวิตและชีวิต โดยผ่ำนพระองค์ มนุษย์ทั้งปวงจะลุกขึ้นในควำมเป็น 

อมตะ  ขณะคนที่เชื่อและเชื่อฟังกฎของพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วย

โจเซฟ สมิธคือศำสดำพยำกรณ์ผู้ได้รับเรียกในยุคสุดทำ้ยนี้เพื่อรับควำมจริงที่

ช่วยให้รอดแห่งพระกิตติคุณโดยกำรเปิดเผยและเป็นผู้ปฏิบัติศำสนกิจที่มีอ�ำนำจ

จำกเบื้องบนเพื่อปฏิบัติศำสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ

เนื่องจำกควำมจริงเหล่ำนี้ที่ได้รับกำรเปิดเผยโดยผ่ำนท่ำนเป็นกำรเปิดเผยท่ีจะ 

ออกไปสู่ทุกประชำชำติก่อนกำรเสด็จมำครั้งที่สอง เป็นที่น่ำสงสัยเล็กน้อยที่เรำ

พบว่ำโมโรไนกล่ำวแก่โจเซฟ สมิธวำ่ “ชื่อของ [ทำ่น] จะทั้งดีและชั่วในบรรดำ 

ประชำชำติ, ตระกูล, และภำษำทั้งปวง, หรือจะมีผู้เอ่ยถึงทั้งในทำงดีและชั่วใน

บรรดำผู้คนทั้งปวง” [โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:33]

ทั้งไม่สงสัยเลยเม่ือเรำพบในเวลำต่อมำว่ำพระเจ้ำรับสั่งกับศำสดำพยำกรณ์

ดังนี้ “สุดแดนแผ่นดินโลกจะสอบถำมเกี่ยวกับนำมของเจ้ำ, และคนโง่เขลำจะ

เห็นเจ้ำสมควรแก่กำรถูกเยำะเย้ย, และนรกจะเดือดดำลต่อตำ้นเจ้ำ;

“ขณะที่ผู้มีใจบริสุทธิ์, และผู้มีปัญญำ, และคนจิตใจสูง, และผู้มีคุณธรรม, จะ

แสวงหำค�ำแนะน�ำ, และสิทธอิ�ำนำจ, และพรอยู่เสมอจำกฝ่ำมอืเจ้ำ.” (คพ. 122:1–2)

สุดแดนแผ่นดินโลกก�ำลังเริ่มถำมหำชื่อของโจเซฟ สมิธในตอนนี้ และผู้คน 

มำกมำยในประชำชำติทั้งหลำยก�ำลังชื่นชมยินดีในพระกิตติคุณที่ได้รับกำรฟื้นฟู

โดยผ่ำนกำรเป็นเครื่องมือของทำ่น

นับแต่กำลเริ่มต้นของสมัยกำรประทำนนี้ ประจักษ์พยำนถึงพระเยซู ดังที่เปิด

เผยต่อโจเซฟ สมิธ มีกำรสั่งสอนในสหรัฐอเมริกำ แคนำดำ เกรตบริเตน ทวีป

ยุโรปส่วนใหญ่ และหมู่เกำะแปซิฟิก

เม่ือไม่ก่ีปีมำนี้ กำรขยำยงำนอันน่ำทึ่งที่สุดเกิดขึ้นในเม็กซิโก ประเทศแถบ

อเมริกำกลำงและในอเมริกำใต้
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ปัจจบุนันี ้ ในเอเชีย [ค.ศ. 1971] เปิดรับข่ำวสำรของพระกติตคิณุในวธิทีีด่เียีย่ม 

กว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ  ศำสนจักรได้รับกำรจัดตั้งในญี่ปุ่น เกำหลี ไต้หวัน ฮ่องกง 

และเรำก�ำลังเริ่มงำนในประเทศไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

และวันนั้นจะมำถึง ด้วยกำรอำรักขำของพระเจำ้ เมื่อประชำชำติอื่น ๆ ที่ปิด 

กั้นข่ำวสำรแห่งควำมจริงอยู่ตอนนี้ จะเปิดประตูรับเรำ และเหล่ำเอ็ลเดอร์แห่ง 

อิสรำเอลจะเข้ำไปบอกคนที่ใจซื่อสัตย์ในประชำชำติเหล่ำนั้นเกี่ยวกับพระคริสต์

และพระกิตติคุณแห่งอำณำจักรของพระองค์ที่เข้ำมำบนแผ่นดินโลกในวันนี้โดย

ผ่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ7

โจเซฟ สมิธคือผู้เผยควำมรู้ถึงพระคริสต์และควำมรอดต่อโลกในสมัยนี้และ 

ชั่วอำยุนี้8

หัวข้อส�ำคัญที่สุดสองประกำรนั้นอยู่ในใจข้ำพเจ้ำเสมอ  ว่ำพระเยซูคริสต์คือ 

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ ผู้ทรงถูกตรึงเพื่อบำปของโลก และโจเซฟ สมิธคือ

ศำสดำพยำกรณ์ที่ได้รับเรียกและได้รับแต่งตั้งเพื่อเริ่มต้นสมัยกำรประทำนควำม

สมบูรณ์แห่งเวลำ  นั่นคือข่ำวสำรที่ข้ำพเจ้ำให้แก่โลก9

2

พระเจ้าทรงเรียกโจเซฟ สมิธให้เป็นผู้น�าของ 
สมัยการประทานแห่งรัศมีภาพนี้

โจเซฟ สมิธ. . .มำและอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของผู้ส่งสำรศักดิ์สิทธิ์ วำง

รำกฐำนเพือ่อำณำจกัรของพระผู้เป็นเจ้ำและเพ่ืองำนแห่งปำฏหิำรย์ิและสิง่อศัจรรย์ 

นี้ซึ่งโลกต้องเตรียมรับกำรเสด็จมำของพระเจำ้10

ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำโจเซฟ สมิธได้รับเรียก ได้รับแต่งต้ังโดยพระบิดำในสวรรค์  

ท่ำนรบักำรเปิดเผยและกำรน�ำทำงจำกพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจ้ำเพือ่เป็นประโยชน์ 

และพรแก่มนุษย์ทั้งปวงหำกเขำจะรับ11

ข้ำพเจ้ำไม่สงสัยเลยว่ำพระเจ้ำทรงยกโจเซฟ สมิธและประทำนกำรเปิดเผย 

พระบัญญัติ และทรงเปิดฟ้ำสวรรค์ให้ท่ำน ทรงเรียกท่ำนให้เป็นผู้น�ำของสมัย 

กำรประทำนแห่งรศัมภีำพนี ้ ข้ำพเจ้ำเชือ่มัน่อย่ำงเตม็ทีว่่ำในวยัเยำว์ของท่ำน เมือ่ 

ท่ำนออกไปสวดอ้อนวอน ท่ำนเห็นและยืนอยู่ในทีป่ระทบัของพระผูเ้ป็นเจ้ำ พระ- 

บดิำและพระบตุรของพระองค์พระเยซูคริสต์ ข้ำพเจ้ำไม่สงสยัเลย—ข้ำพเจ้ำทรำบ 

ว่ำนี่เป็นควำมจริง  ข้ำพเจำ้ทรำบว่ำท่ำนได้รับกำรเยือนจำกโมโรไนในเวลำต่อมำ   

ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนภำยใต้มือของยอห์นผู้ถวำยบัพติศมำ ฐำนะปุโรหิตแห่ง 
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บ ท ที่  7

เมลคีเซเดคภำยใต้มือของเปโตร ยำกอบ และยอห์น ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยได้รับกำรจัดตั้งในวันที่ 6 เมษำยน ค.ศ. 1830 โดย 

พระบัญชำจำกเบื้องบน12

ในกำรเลือกตัวแทนให้เป็นผู้น�ำของ “งำนอันยิ่งใหญ่และอัศจรรย์เกี่ยวกับกำร 

ออกมำในบรรดำลูกหลำนมนุษย์” [ดู คพ. 4:1] พระเจำ้ไม่ได้ทรงเลือกผู้เชี่ยวชำญ 

กำรเรยีนรูแ้ละประเพณนียิมของโลก ทำงของพระองค์ไม่ใช่ทำงของมนษุย์ ควำม 

คิดของพระองค์ก็ไม่เหมือนควำมคิดของมนุษย์ [ดู อิสยำห์ 55:8] คนศึกษำหำ 

ควำมรู้ของโลกจะมีประเพณีและปรัชญำมนุษย์มำกมำยที่ขัดขวำงเขำจำกควำม

จริง   ด้วยพระปรีชำญำณยิ่งใหญ่ พระเจำ้ทรงเลือกเด็กที่ด้อยกำรศึกษำ—เด็กชำย

วัยสิบสี่ปี  ในวัยเยำว์นี้ พระเจ้ำทรงเปิดเผยควำมสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณซึ่งโลก

จะไม่ได้รับเพรำะควำมไม่เชื่อ ตลอดหลำยปีแห่งกำรน�ำทำงจำกสวรรค์—เพรำะ

“โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ที่ได้รับเรียกและได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อเริ่มต้นสมัยกำรประทำนควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ”
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ท่ำนได้รบักำรสอนโดยผู้ส่งสำรจำกทีป่ระทบัของพระเจ้ำ—โจเซฟ สมธิ เดก็หนุม่ 

คนนี ้ พระองค์ทรงเตรียมไว้เพ่ือก�ำกับดแูลงำนแห่งกำรฟ้ืนฟพูระกติติคณุและสร้ำง 

อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ13

3

พระเจ้าตรัสว่าคนในรุ่นนี้จะมีพระวจนะของพระองค์ 
ผ่านทางศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ทุกยุคทุกสมัยที่พระกิตติคุณอยู่บนแผ่นดินโลก  ศำสดำพยำกรณ์ของพระเจ้ำ

ต้องได้รบักำรเปิดเผย  พวกท่ำนต้องได้รบัเรยีกให้รบัใช้เป็นผูป้ฏบิตัศิำสนกจิทีถ่กู 

ต้องเพือ่ประกอบและก�ำกบัดแูลกำรประกอบศำสพิธแีห่งควำมรอดส�ำหรบัเพือ่น 

มนุษย์ของพวกท่ำน

โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ผู้ที่พระเจ้ำทรงเรียกในสมัยนี้ให้ฟื้นฟูควำม 

จริงของควำมรอด รับกุญแจและพลังอ�ำนำจในกำรปฏิบัติควำมจริงอันเป็นกำร

ช่วยให้รอด

พระเจ้ำตรัสกับท่ำนว่ำ “. . . คนรุ่นนี้จะมีค�ำของเรำโดยผ่ำนเจ้ำ” (คพ. 5:10)  

จำกนั้น พระกิตติคุณได้รับกำรฟ้ืนฟูโดยผำ่นโจเซฟ สมิธ พระเจ้ำตรัสว่ำ “จะมี 

กำรสั่งสอนพระกิตติคุณนี้ของอำณำจักรไปทั่วโลก, เพื่อเป็นพยำนต่อประชำชำติ

ทั้งปวง, และเมื่อนั้นกำรสิ้นสุดจะมำถึง, หรือควำมพินำศของคนชั่วร้ำย” [โจเซฟ 

สมิธ—มัทธิว 1:31]14

บัดนี้ข้ำพเจ้ำกล่ำวว่ำ

โจเซฟ สมิธคอืบรุษุทีม่นษุย์ทัง้ปวงต้องมองดใูนยคุนีเ้พือ่เรยีนรูค้วำมจรงิเกีย่ว 

กับพระคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์

ในที่สุดนำมของศำสดำพยำกรณ์ท่ำนนี้จะเป็นที่รู้จักในท่ัวทุกมุมโลกและท่ำม 

กลำงคนทั้งปวง

คนที่ใจซื่อสัตย์จะยอมรับท่ำนเป็นศำสดำพยำกรณ์และจะนมัสกำรพระเจ้ำ 

ผู้ประทำนกำรเปิดเผยแก่ท่ำน

ศำสนจักรที่ท่ำนจัดตั้งโดยพระบัญชำจำกเบื้องบนจะรุ่งเรืองเพรำะจะเป็นไป

ตำมกำรเปิดเผยที่ผ่ำนทำงทำ่น

และคนทั้งปวงที่เชื่อในค�ำสอนของโจเซฟ สมิธและท�ำตำมค�ำสอนของท่ำน

จะมำสูค่วำมรูท้ีว่่ำพระเยซูคริสต์คือพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจ้ำผูท้รงถกูตรงึกำงเขน 
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บ ท ที่  7

เพื่อบำปของโลก

ในท�ำนองเดยีวกัน ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำพระเยซูคอืพระครสิต์—และโดยกำรเปิดเผย 

จำกพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ—์ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำโจเซฟ สมธิเคยเป็นและจะเป็นศำสดำ 

พยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจำ้ตลอดไป . . .

ในวิญญำณแห่งประจักษ์พยำนและควำมขอบพระทัย ขำ้พเจ้ำขอ [แบ่งปัน]  

ถ้อยค�ำแห่งกำรดลใจเหล่ำนี้จำกหลักค�ำสอนและพันธสัญญำว่ำ “โจเซฟ สมิธ  

ศำสดำพยำกรณ์ และผู้หยั่งรู้ของพระเจำ้, ท�ำเพื่อควำมรอดของมนุษย์ในโลกนี้, 

ยิ่งกว่ำคนอื่นใดที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลก, ยกเว้นพระเยซูเท่ำนั้น” (คพ. 135:3)15

4

โจเซฟ สมิธและไฮรัม พี่ชายของท่านเป็นหนึ่ง 
เดียวกันในชีวิตและความตาย

ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยส�ำหรับกำรฟื้นฟูควำมจริงนิรันดร์ในสมัยกำรประทำน 

พระกติตคิณุครัง้สุดท้ำยนี ้ส�ำหรับพันธกิจและกำรปฏบิติัศำสนกจิของโจเซฟ สมธิ 

ศำสดำพยำกรณ์ และคุณปู่ของข้ำพเจำ้ ไฮรัม สมิธ ผู้ประสำทพร และส�ำหรับข้อ

เท็จจริงที่กุญแจทั้งหลำยแห่งอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ ประทำนแก่มนุษย์บน

แผ่นดินโลกอีกครั้ง16

“และอนึง่, ตำมจริงแล้ว เรำกล่ำวแก่เจ้ำ, ผู้รับใช้ของเรำไฮรมั สมธิ เป็นสขุแล้ว; 

เพรำะเรำ, พระเจ้ำ, รักเขำเนื่องจำกควำมสุจริตใจของเขำ, และเพรำะเขำรักสิ่งซึ่ง

ถูกต้องต่อหน้ำเรำ, พระเจำ้ตรัส” [คพ. 124:15]

ใครบ้ำงจะไม่มคีวำมสุขทีไ่ด้รบัค�ำสดดุถีงึควำมเชือ่มัน่และค�ำสรรเสรญิทีม่อบ 

ให้ท่ำน และยิ่งมำจำกพระเจ้ำด้วยแล้ว  ไฮรัม สมิธอยู่ในบรรดำผู้ที่รับบัพติศมำ 

รุน่แรก ๆ ในสมยักำรประทำนนี ้ ตลอดชวีติท่ำน ท่ำนยนืเคยีงข้ำงน้องชำย โจเซฟ 

และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ท่ำนด้วยก�ำลังใจ ศรัทธำและควำมรักอันสูงส่ง  

ไฮรมัเป็นบรุษุทีม่ใีจอ่อนโยนอย่ำงน่ำอศัจรรย์  ท่ำนมคีวำมอ่อนน้อมถ่อมตนอย่ำง 

ที่สุดและรักน้องชำยมำกกว่ำชีวิตท่ำนเอง  สิ่งนี้แสดงให้เห็นในกำรสิ้นชีวิตซึ่ง

ท่ำนได้รบัมงกฎุแห่งมรณสักข ี ท่ำนปรำศจำกควำมหวำดหวัน่ในกำรปกป้องควำม 

จริง  ตำมจริงแล้ว ท่ำน “รักสิ่งที่ถูกต้อง”

ไฮรัม สมิธเกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1800 มีอำยุมำกกว่ำศำสดำพยำกรณ ์
เกือบหกปี  ไม่มีเกียรติใดมำสู่โจเซฟ สมิธแล้วไฮรัมไม่ได้รับ ทำ่นชื่นชมยินดีกับ 
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น้องชำยในพรทุกประกำรที่พระเจ้ำประสำทบนท่ำน  โจเซฟก็แสดงควำมรักฉัน 
พี่น้องแบบเดียวกันนี้กับไฮรัมพี่ชำยของท่ำนด้วย  พวกท่ำนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน  
กำรข่มเหงแบบเดียวกันประดังเข้ำมำหำคนทั้งสอง  พวกท่ำนอยู่ในคุกเดียวกัน
เพรำะเหน็แก่พระกติตคิณุ เมือ่ถงึเวลำผนกึประจกัษ์พยำน พวกท่ำนยงัเป็นมรณ- 
สักขีร่วมกันอีกด้วย  “ยำมเป็นคนทั้งสองมิเคยแยกจำกกัน, และยำมตำยคนทั้ง
สองก็มิได้พรำกจำกกัน!” [คพ. 135:3] . . .

นี่คือค�ำสดุดีจำกศำสดำพยำกรณ์ “พี่ไฮรัม พี่ชำ่งมีใจซื่อสัตย์เหลือเกิน!  โอ้ ขอ 
พระเยโฮวำห์นิรันดร์ทรงสวมมงกุฎแห่งพรนิรันดร์บนศีรษะพี่ด้วยเถิด เพื่อเป็น 
รำงวัลตอบแทนควำมเอำใจใส่ที่พี่มีต่อจิตวิญญำณของผม!  โอ้ กี่ครั้งแล้วที่เรำ
ร่วมทกุข์กันมำ และเรำถกูพันธนำกำรอกีครัง้ด้วยกำรกดขีไ่ม่เลกิรำ ไฮรมั ชือ่ของ 
พี่จะจำรึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้ำเพื่อให้คนที่มำหลังจำกพี่มอง
เห็นว่ำพวกเขำท�ำตำมแบบงำนของพี่ได้”

อนึ่ง ศำสดำพยำกรณ์กลำ่วว่ำ “ขำ้พเจ้ำสวดอ้อนวอนในใจขอให้พี่น้องทุกคน
ของข้ำพเจ้ำเป็นเหมือนไฮรัมพี่ชำยที่รักของข้ำพเจ้ำ  ผู้ครอบครองควำมนุ่มนวล
ของลูกแกะ และควำมสุจริตของโยบ ซึ่งคือ ควำมอ่อนโยนและควำมอ่อนน้อม

โจเซฟและไฮรัมสมิธผนึกประจักษ์พยำนของพวกท่ำนพร้อมกันด้วยเลือด
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บ ท ที่  7

ถ่อมตนของพระคริสต์ ข้ำพเจ้ำรักเขำด้วยควำมรักที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ำควำมตำย 
เพรำะข้ำพเจ้ำไม่เคยคิดต�ำหนิเขำ และเขำก็เช่นกัน”17

5

โจเซฟและไฮรัม สมิธผนึกประจักษ์พยาน 
ด้วยเลือดของพวกท่าน

คุณปู่ของขำ้พเจ้ำ ไฮรัม สมิธ ผู้ประสำทพร ได้รับเรียกให้ถือกุญแจทั้งหลำย 

แห่งสมัยกำรประทำนนี้ร่วมกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ น้องชำยของท่ำน   

พระเจ้ำตรัสว่ำข้อกลำ่วหำใด ๆ ต้องมีพยำนสองสำมปำกจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ [ดู 

2 โครินธ์ 13:1] . . .

โจเซฟ สมิธไม่สำมำรถยืนตำมล�ำพังได้ มิฉะนั้นงำนของท่ำนอำจจะล้มเหลว  

เช่นเดียวกับงำนของพระผู้ช่วยให้รอด เรียกร้องกำรยืนยันจำกพยำนอีกหนึ่งคน  

และใครจะเป็นพยำนให้พระคริสต์ได้เล่ำหำกมิใช่พระบดิำของพระองค์ [ด ู ยอห์น 

8:12–18]  ด้วยเหตุนี้ พระเจ้ำจึงทรงเรียกชำยอีกคนหนึ่งเพื่อยืนอยู่กับโจเซฟ สมิธ

และมีกุญแจแห่งควำมรอดในสมัยกำรประทำนนี้ในฐำนะพยำนร่วมกับท่ำน . . .

. . .[ไฮรัม] มิได้รับเรียกเป็นผู้ประสำทพรตำมสิทธิบุตรหัวปีของทำ่นเท่ำนั้น 

แต่พระเจ้ำตรัสกับท่ำนในเวลำเดียวกันนั้นว่ำ

“และตั้งแต่เวลำนี้เป็นต้นไปเรำก�ำหนดกับเขำว่ำเขำจะเป็นศำสดำพยำกรณ์, 

และผูห้ยัง่รู,้ และผู้เปิดเผยแก่ศำสนจกัรของเรำ, เช่นเดยีวกบัผูร้บัใช้ของเรำโจเซฟ;

“เพื่อเขำจะกระท�ำในควำมสำมัคคีกับผู้รับใช้ของเรำ โจเซฟด้วย; และว่ำเขำจะ

รับค�ำแนะน�ำจำกผู้รับใช้ของเรำโจเซฟ, ผู้จะแสดงกุญแจแก่เขำซึ่งโดยสิ่งนี้เขำจะ

ขอและได้รับ, และสวมมงกุฎด้วยพร, และรัศมีภำพ, และเกียรติยศ, และฐำนะ

ปุโรหิต, และของประทำนแห่งฐำนะปุโรหิตเดียวกัน, ที่คร้ังหนึ่งมีให้เขำที่เคย

เป็นผู้รับใช้ของเรำ ออลิเวอร์ คำวเดอร์รี;

“เพื่อผู้รับใช้ของเรำไฮรัม จะกล่ำวค�ำพยำนถึงสิ่งซึ่งเรำจะเผยต่อเขำ, เพื่อชื่อ

เขำจะมีอยู่ในควำมทรงจ�ำอย่ำงมีเกียรติจำกรุ่นสู่รุ่น, ตลอดกำลและตลอดไป” 

[คพ. 124:94–96]

ตำมกำรเรียกและพระบัญชำดังกล่ำว  ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธประสำท 

กุญแจ สิทธิอ�ำนำจ และของประทำนแห่งฐำนะปุโรหิตแก่ไฮรัม สมิธ ซึ่งทำ่น

ศำสดำพยำกรณ์ด�ำรงอยู่ และที่ออลิเวอร์ คำวเดอร์รีเคยด�ำรงอยู่  พระเจ้ำทรงเปิด
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เผยทุกสิ่งที่จ�ำเป็นแก่ไฮรัม สมิธเช่นกันเพื่อท�ำให้ท่ำนเป็นพยำนร่วมกับโจเซฟ  

น้องชำยของท่ำนอย่ำงสมบูรณ์แบบ ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย 

และประธำนศำสนจักร เพื่อให้ยืนยงไปตลอดกำลและช่ัวนิจนิรันดร์ในต้นสมัย

กำรประทำนนี้ร่วมกับโจเซฟ น้องชำยของทำ่น พยำนของพระเยซูคริสต์18

กบัไฮรมั สมธิ ผูป้ระสำทพร พ่ีชำยของท่ำน และคณุปูข่องข้ำพเจ้ำ  ท่ำน  [โจเซฟ 

สมิธ] ผนึกประจักษ์พยำนท่ำนด้วยเลือดในคุกคำร์เทจ และข้ำพเจ้ำอยำกเป็น

เครื่องมือในพระหัตถ์พระเจ้ำในกำรท�ำให้สุดแดนแผ่นดินโลกทรำบว่ำควำมรอด

มีมำอีกครั้งเพรำะพระเจ้ำทรงยกผู้หยั่งรู้ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนี้ขึ้นแล้วเพื่อสถำปนำ

อำณำจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก19

เรำเปล่งเสียงของเรำด้วยควำมขอบพระทัยส�ำหรับชีวิตและกำรปฏิบัติศำสน-

กิจของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ไฮรัม สมิธ ผู้ประสำทพร  ศำสดำพยำกรณ์ 

อัครสำวก และบรรดำชำยหญิงผู้ชอบธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนรำกฐำนที่วำงไว้20

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประธำนสมิธเล่ำถึงสมำชิกครอบครัวที่ช่วยบ�ำรุงเลี้ยงวัยเด็กของท่ำนด้วย

ประจักษ์พยำนถึงพันธกิจของโจเซฟ สมิธ (ดู “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธ”) เรำสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำง เพื่อช่วยให้ลูกหลำนมีประจักษ์พยำนถึง

พันธกิจของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ

• พระนำมของพระเยซูคริสต์เชื่อมโยงกับนำมของโจเซฟ สมิธในทำงใด (ดู หัว 

ข้อที่ 1) กำรปฏิบัติศำสนกิจของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธมีอิทธิพลต่อ

ประจักษ์พยำนของท่ำนถึงพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณของพระองค์

อย่ำงไร

• ไตร่ตรองข้อสังเกตของประธำนสมิธเกี่ยวกับกำรที่พระเจ้ำทรงเรียกโจเซฟ 

สมิธแทนที่จะเรียก “ผู้เชี่ยวชำญกำรเรียนรู้และประเพณีนิยมของโลก” (หัวข้อ

ที่ 2)  ควำมเข้ำใจนี้ช่วยเรำอยำ่งไร เมื่อเรำรู้สึกไม่คู่ควรกับกำรท�ำหน้ำที่รับผิด

ชอบของเรำให้เกิดสัมฤทธิผล

• ในหัวข้อที่ 3 ประธำนสมิธอ้ำงถึงหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 5:10 และ 135: 

3  ท่ำนจะอธบิำยข้อพระคมัภีร์เหล่ำนีก้บัใครบำงคนทีไ่ม่คุน้เคยกบัพนัธกจิของ 

โจเซฟ สมิธอย่ำงไร

บ ท ที่  7 บ ท ที่  7
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บ ท ที่  7

• ท่ำนเรียนรู้อะไร จำกควำมสัมพันธ์ระหวำ่งโจเซฟ สมิธกับไฮรัม พี่ชำยท่ำน  

(ดู หัวข้อที่ 4) 

• ท่ำนรูส้กึอย่ำงไร ขณะนกึถงึโจเซฟและไฮรัม สมธิผนกึประจกัษ์พยำนของท่ำน 

ด้วยเลือด (ดู หัวข้อที่ 5)  เรำสำมำรถให้เกียรติกำรเสียสละของพวกท่ำนใน

ทำงใดได้บ้ำง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

งำนแปลของโจเซฟ สมิธ, ปฐมกำล 50:30–31; 2 นีไฟ 3:5–15; คพ. 11:11–26; 

76:22–24; 135

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

วิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นกำรเรียนรู้แบบพำกเพียรได้คือกำรฟังอย่ำงตั้งใจเมื่อใคร 

บำงคนถำมค�ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น  “กำรฟังเป็นกำรแสดงออกของควำม

รกั  สิง่น้ีเรยีกร้องกำรเสียสละเสมอ  เมือ่เรำฟังผู้อืน่อย่ำงตัง้ใจ บ่อยครัง้เรำจะหยดุ 

สิง่ทีเ่รำต้องกำรพูดเพ่ือให้เขำได้พูด” (ไม่มีกำรเรียกใด ยิง่ใหญ่กว่ำกำรสอน [1999], 

หน้ำ 66)

อำ้งอิง

บ ท ที่  7
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President Joseph Fielding Smith, a dedicated servant in the Lord’s kingdomประธำนโจซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ผู้รับใช้ที่อุทิศตนในอำณำจักรของพระเจำ้
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บ ท ที่  8

ศาสนจักรและ 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

“ขอให้มนุษย์ทั้งปวงรู้อยำ่งแน่นอนว่ำนี่คือศำสนจักรของพระเจำ้  

และพระองค์ทรงก�ำกับดูแลงำนของศำสนจักร  

นับเป็นเกียรติอยำ่งยิ่งที่มีสมำชิกภำพในสถำบันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้!”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

กำรรับใช้เป็นประธำนศำสนจักรของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ นับจำกวันที่ 23 

มกรำคม ค.ศ. 1970 ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม ค.ศ. 1972 เป็นช่วงชีวิตส�ำคัญที่สุดของ 

กำรอุทศิตนในอำณำจกัรของพระเจ้ำ  ท่ำนพูดตดิตลกว่ำท่ำนได้รบังำนมอบหมำย 

งำนแรกในศำสนจักรสมัยท่ำนเป็นทำรก เมื่อท่ำนอำยุเก้ำเดือน ท่ำนและบิดำ  

ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ  เดินทำงไปเซนต์จอร์จ ยูทำห์พร้อมกับประธำนบริคัม 

ยังก์ เพื่อเข้ำร่วมกำรอุทิศพระวิหำรเซนต์จอร์จ1

ขณะเป็นหนุ่ม โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ รับใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ ต่อมำ 

ท่ำนได้รบัเรยีกเป็นประธำนโควรมัฐำนะปโุรหติและสมำชกิคณะกรรมกำรสำมญั 

ของสมำคมกำรพัฒนำสหกิจกรรมเยำวชนชำย (ชื่อเดิมขององค์กำรเยำวชนชำย) 

นอกจำกนี้ ท่ำนยังท�ำงำนเป็นพนักงำนในส�ำนักงำนนักประวัติศำสตร์ศำสนจักร  

และทำ่นช่วยเหลือบิดำของทำ่นอย่ำงเงียบ ๆ โดยเป็นเลขำนุกำรอย่ำงไม่เป็นทำง 

กำรขณะทีบ่ดิำท่ำนเป็นประธำนศำสนจกัร  โดยผ่ำนโอกำสกำรรบัใช้เหล่ำนี ้โจเซฟ 

ฟิลดิงก์ สมิธ รู้สึกขอบคุณองค์กำรที่ได้รับกำรดลใจของศำสนจักรและบทบำท

ขององค์กำรเหล่ำนั้นในกำรน�ำแต่ละคนและครอบครัวไปสู่ชีวิตนิรันดร์

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสำวกของพระเจ้ำพระเยซูคริสต์  

วันที่ 7 เมษำยน ค.ศ. 1910  ท่ำนรับใช้เป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสองเป็น

เวลำเกือบ 60 ปี รวมถึงกำรเป็นประธำนโควรัมดังกล่ำวเกือบ 20 ปี ในฐำนะ 

อัครสำวก ท่ำนช่วยก�ำกับดูแลศำสนจักรทั่วโลก  ท่ำนมีส่วนร่วมในพันธกิจหลำย

ด้ำนของศำสนจกัร โดยรบัใช้เป็นนกัประวตัศิำสตร์ศำสนจกัร ประธำนพระวหิำร 

ซอลท์เลค ประธำนสมำคมล�ำดับกำรสืบเชื้อสำยยูทำห์ และที่ปรึกษำในฝ่ำย
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ประธำนสูงสุด

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ บุรุษผู้ด�ำเนินชีวิตเรียบง่ำยและสุภำพอ่อนน้อมไม่เคยมัก 

ใหญ่ใฝ่สูง  แต่เมื่อพระเจ้ำทรงเรียกทำ่นให้รับใช้ ท่ำนเชื่อฟังด้วยควำมเต็มใจและ

กระตือรือร้น  ท่ำนแสดงออกถึงกำรอุทิศตนอยำ่งเงียบ ๆ  วันหนึ่ง เมื่ออำยุ 89 ปี 

ท่ำนไปร่วมกำรประชุม  โดยเดินจำกบ้ำนท่ำน ท่ำนลื่นตกบันได แต่ท่ำนก็เดิน

เป็นระยะทำงประมำณสี่ไมล์ถึงแม้ว่ำขำเจ็บ—“เดินกะเผลกเหมือนกับคนชรำ” 

ท่ำนกลำ่ว—เพื่อท�ำหน้ำที่รับผิดชอบ หลังกำรประชุม ท่ำนเดินกลับบ้ำน ซึ่งใน 

ที่สุดท่ำนยอมให้แพทย์ตรวจดูอำกำร  แพทย์พบว่ำขำของประธำนสมิธร้ำวอยู่

หลำยที่ด้วยกัน  ต่อมำ ประธำนสมิธแสดงควำมคิดเห็นกับประสบกำรณ์นี้  “กำร

ประชมุใช้เวลำนำนนดิหน่อย” ท่ำนกล่ำว  “แต่กำรประชุมส่วนใหญ่กเ็ป็นเช่นนัน้”2

ในข่ำวสำรถงึเยำวชนวสุิทธชินยุคสุดท้ำย ประธำนสมธิบอกเหตผุลทีท่่ำนอทุศิ 

ตนมำกมำยให้แก่งำนของศำสนจักร ดังนี้

“ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงพระชนม์ ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำพระเยซคูรสิต์คอื 

พระบตุรองค์เดยีวท่ีถือก�ำเนดิในเนือ้หนงัของพระบิดำ  ข้ำพเจ้ำมศีรทัธำอนัสมบรูณ์ 

ในพนัธกจิของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ และคนเหล่ำนัน้ทีช่่วยให้ท่ำนประสบ 

ควำมส�ำเร็จ

“ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำเรำมคีวำมจรงิแห่งพระกติตคิณุอนัเป็นนจิของพระเยซคูรสิต์ 

เฉกเช่นข้ำพเจ้ำทรำบว่ำข้ำพเจ้ำมีชีวิตอยู่ หำกข้ำพเจ้ำไม่ทรำบเรื่องนี้ ข้ำพเจ้ำจะ 

ไม่ต้องกำรมำอยู่ที่นี่ หรือท�ำอะไรกับงำนนี้เลย แต่ข้ำพเจ้ำทรำบทั้งจิตวิญญำณ   

พระผู้เป็นเจ้ำทรงเปิดเผยเรื่องนี้แก่ขำ้พเจ้ำ”3

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

หลังศตวรรษแห่งความมืดทางวิญญาณและ 
การละทิ้งความเชื่อ พระเจ้าทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณของ 
พระองค์และทรงจัดตั้งศาสนจักรขึ้นบนแผ่นดินโลก

พระเจ้ำ [ได้] ทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณและทรงจัดตั้งศำสนจักรของพระองค์บน 

แผ่นดินโลกอีกครั้ง  เหตุผลของกำรจัดตั้งและกำรฟื้นฟูดังกล่ำวเป็นข้อเท็จจริงที่

โลกอยู่ในควำมมืดทำงวิญญำณมำนำนหลำยศตวรรษ โดยปรำศจำกสิทธิอ�ำนำจ  

และปรำศจำกควำมเข้ำใจ พวกเขำไม่ทรำบว่ำจะนมสักำรพระผูเ้ป็นเจ้ำผูท้รงพระ- 

ชนม์อย่ำงไร . . .

บ ท ที่  8 บ ท ที่  8
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บ ท ที่  8

พนัธสญัญำอนัเป็นนจิถกูท�ำลำย ควำมเข้ำใจทีถ่กูต้องของหลกัธรรมพระกติต-ิ 

คณุสญูหำยไปเพรำะกำรละทิง้ควำมเชือ่ สิทธใินกำรปฏบิติัศำสนพธีิของพระกติติ- 

คณุสิน้สดุลงในบรรดำมนษุย์ จงึจ�ำเป็นทีท่กุอย่ำงนีต้้องได้รบักำรฟ้ืนฟ ู เพือ่ศรทัธำ 

จะเพิ่มพูนในบรรดำผู้คนโดยผำ่นกำรเปิดฟำ้สวรรค์และกำรฟื้นฟูพระกิตติคุณ

ด้วยเหตุนี้ พระเจ้ำจึงทรงส่งผู้ส่งสำรจำกที่ประทับของพระองค์ลงมำ พร้อม

ด้วยควำมสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ พร้อมด้วยพลังและสิทธิอ�ำนำจของฐำนะ 

ปุโรหิตเพื่อประสำทลงบนมนุษย์ และประทำนบัญญัติแก่พวกเขำ . . . เพรำะ

พระเจ้ำทรงทรำบว่ำภัยพิบัติต้องเกิดกับโลก จึงเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่

จะประทำนพระด�ำรัสเตือนที่ถูกต้อง และประทำนโอกำสในกำรรับพระกิตติคุณ

แก่มนุษย์ เพื่อพวกเขำจะกลับใจ ละทิ้งหนทำงที่ชั่วรำ้ยและหันมำรับใช้พระเจำ้ 

[ดู คพ. 1:17–23]4

เรำประกำศว่ำศำสนจกัรของพระเยซูครสิต์แห่งวสิทุธชินยคุสดุท้ำยเป็นอำณำ- 

จักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดินโลก สถำนที่แห่งเดียวที่มนุษย์จะมำสู่กำรเรียน

รู้หลักค�ำสอนที่แท้จริงเรื่องควำมรอดและค้นพบสิทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิต

ศักดิ์สิทธิ์5

พี่น้องที่รักทั้งหลำย  ข้ำพเจ้ำส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณจนสุดจะพรรณนำ 

ส�ำหรับพรมำกมำยที่พระเจำ้ประทำนแก่ข้ำพเจำ้ ประทำนแก่สมำชิกศำสนจักรที่

ซื่อสัตย์ ซึ่งมีอยู่ในประชำชำติต่ำง ๆ ของแผ่นดินโลก และแก่บุตรธิดำทุกคนของ

พระองค์ในทุกหนแห่ง

ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยพระองค์ทุกวันของชีวิตที่พระองค์ทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณ

อันเป็นนิจในยุคสุดท้ำยนี้ เพื่อควำมรอดของคนทั้งปวงที่เชื่อและเชื่อฟังกฎของ

พระกิตติคุณ6

2

พระเจ้าทรงก�ากับดูแลงานของศาสนจักรด้วยพระองค์เอง  
และเป็นเอกสิทธิ์ของเราที่มีสมาชิกภาพในศาสนจักรนี้

ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยเป็นอำณำจักรที่แท้จริง

ของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดินโลก7

ข้ำพเจ้ำปรำรถนำจะพูดว่ำไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถน�ำศำสนจักรแห่งนี้ได้  นี ่

คือศำสนจักรของพระเจำ้ พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นประมุข  ศำสนจักรใช ้

พระนำมของพระองค์ มฐีำนะปโุรหติของพระองค์ ปฏบิติัพระกติติคณุของพระองค์ 
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สั่งสอนหลักค�ำสอนของพระองค์ และท�ำงำนของพระองค์

พระองค์ทรงเลือกมนุษย์และทรงเรียกพวกเขำให้เป็นเครื่องมือในพระหัตถ ์

ของพระองค์เพื่อท�ำให้จุดประสงค์ของพระองค์บรรลุผลส�ำเร็จ พระองค์ทรงน�ำ 

ทำงและทรงก�ำกับดแูลงำนทีพ่วกเขำท�ำ  แต่มนษุย์เป็นเพยีงเครือ่งมอืในพระหตัถ์ 

ของพระเจ้ำเท่ำนั้น เกียรติและรัศมีภำพส�ำหรับสิ่งทั้งปวงที่ผู้รับใช้ของพระองค์

ท�ำส�ำเร็จจึงเป็นและพึงเป็นของพระองค์ตลอดกำล

หำกนี่เป็นงำนของมนุษย์ งำนนี้จะล้มเหลว แต่นี่คืองำนของพระเจ้ำ พระองค ์

ไม่ทรงล้มเหลว เรำมีควำมม่ันใจได้ว่ำหำกเรำรักษำพระบญัญติัและองอำจในประ- 

จักษ์พยำนถึงพระเยซู แน่วแน่ต่อควำมวำงใจทุกอย่ำง พระเจำ้จะทรงน�ำทำงและ

ทรงก�ำกบัดแูลเรำและศำสนจกัรของพระองค์ให้อยู่ในหนทำงแห่งควำมชอบธรรม 

เพื่อควำมส�ำเร็จในจุดประสงค์ทั้งหมดของพระองค์8

ถึงสมำชิกศำสนจักรทุกคนทั่วโลก ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวว่ำ ศำสนจักรแห่งนี้ม ี

พันธกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกเบื้องบน ที่จะปฏิบัติภำยใต้กำรก�ำกับดูแลและกำร 

น�ำของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ และไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งแผนของ 

พระองค์ได้  สิง่น้ีจะท�ำให้เจตนำรมณ์ของพระบดิำในสวรรค์มสีมัฤทธผิล  ข้ำพเจ้ำ 

หวังว่ำวิสุทธิชนทั่วโลกจะขอบพระทัยพระเจ้ำทุกวันส�ำหรับกำรเป็นสมำชิกใน

ศำสนจักรของพระองค์ และส�ำหรับพันธกิจของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ใน

กำรฟื้นฟูพระกิตติคุณเพื่อปีติและควำมสุขของเรำ9

ถึงคนที่มีใจสัตย์ซื่อในทุกประชำชำติ เรำกล่ำวว่ำ พระเจ้ำทรงรักพวกท่ำน   

พระองค์ทรงต้องกำรให้พวกท่ำนได้รับพรทัง้หมดของพระกติติคณุ  บดันี ้พระองค์ 

ทรงเชื้อเชิญพวกท่ำนให้เชื่อพระคัมภีร์มอรมอน ให้ยอมรับโจเซฟ สมิธเป็น

ศำสดำพยำกรณ์ และให้มำสู่อำณำจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก และกลำย

เป็นทำยำทแห่งชีวิตนิรันดร์ในอำณำจักรบนสวรรค์ของพระองค์10

ไม่เคยมีสักครั้งที่มนุษย์จะน�ำศำสนจักรนับแต่กำรจัดต้ังศำสนจักร  ทั้งไม่เคย 

มีในสมัยของโจเซฟ สมิธหรือบริคัม ยังก์ เช่นกัน ไม่เคยเลยนับตั้งแต่วันนั้น  นี่คือ

งำนของพระเจ้ำ และจงอย่ำลืมวำ่พระผู้ทรงฤทธำนุภำพต่ำงหำกท่ีทรงงำนนี้ หำ

ใช่มนุษย์ไม่11

ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยคือ

อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดินโลก ดังที่ได้รับกำรจัดตั้งและน�ำอยู่ขณะนี้  

ได้รับอนุมัติจำกพระเจ้ำ และก�ำลังด�ำเนินไปตำมวิถีที่ทรงก�ำกับดูแล
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ขอให้มนุษย์ท้ังปวงรู้อย่ำงแน่นอนว่ำนีค่อืศำสนจกัรของพระเจ้ำ พระองค์ทรง 

ก�ำกับดูแลกิจจำนุกิจของศำสนจักร  นับเป็นเกียรติอยำ่งยิ่งที่มีสมำชิกภำพอยู่ใน

สถำบันอันสูงส่งเช่นนี้!12

3

ศาสนจักรได้รับการจัดตั้งเพื่อช่วยให้สมาชิกค้นพบปีติและ 
ความสุขในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์ในชีวิตที่จะมาถึง

พระเจ้ำทรงสถำปนำสิ่งทั้งปวงเพื่อประทำนระบบที่ดีพร้อมแก่เรำ  มนุษย์ไม่

สำมำรถปรบัปรงุส่ิงนีไ้ด้  หำกเรำจะท�ำตำมส่ิงทีพ่ระเจ้ำทรงเปิดเผย  ดงัทีพ่ระองค์ 

ทรงเปิดเผยมำแล้ว ทุกสิ่งจึงจะดีพร้อม เพรำะองค์กำรนี้เป็นองค์กำรที่ดีพร้อม 

ทฤษฎีของสิ่งนี้—แผนของสิ่งนี้—ไม่มีข้อบกพร่องเลย13

พระเจ้ำทรงจดัตัง้องค์กำรฐำนะปโุรหิตในศำสนจักร โดยมอีคัรสำวกและศำสดำ 

พยำกรณ์เป็นผู้น�ำ  และยังประทำนองค์กำรอื่น ๆ อีก . . . เพื่อสนับสนุนช่วย

เหลือฐำนะปุโรหิต

ในสมัยกำรประทำนพระกิตติคุณทุกสมัยตำ่งมีควำมต้องกำรพิเศษ ปัญหำที ่

ต้องกำรแก้ไข และต้องให้ควำมสนบัสนนุช่วยเหลอืสมำชิกศำสนจักรฝึกฝนตนเอง 

ให้คู่ควรแก่ควำมรอด “ด้วยควำมเกรงกลัวและตัวสั่น” ต่อพระพักตร์พระเจำ้ (ดู 

ฟีลิปปี 2:12) ด้วยเหตุนี้ เรำจึงมีองค์กำรช่วย [สมำคมสงเครำะห์ เยำวชนชำย  

เยำวชนหญงิ ปฐมวยั และโรงเรียนวนัอำทติย์] คอยให้ควำมช่วยเหลอืฐำนะปโุรหติ 

องค์กำรเหล่ำนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เหมำะกับควำมต้องกำรของผู้คน ไม่ว่ำสภำพทำง 

สงัคมทีมี่อยูจ่ะเป็นอย่ำงไรกต็ำม  นีค่อืส่วนหนึง่ในกำรปกครองของพระผูเ้ป็นเจ้ำ 

องค์กำรต่ำง ๆ มีไว้เพื่อช่วยสมำชิกศำสนจักรด�ำเนินชีวิตให้ดีพร้อม และท�ำงำน

เหล่ำน้ันเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่พวกเขำถึงปีติและควำมสุขในชีวิตนี้และชีวิต

นิรันดร์ในชีวิตที่จะมำถึง . . .

ศำสนจักรและตัวแทนเป็นองค์กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ช่วยเหลือครอบครัว 

และแต่ละบุคคล ผู้สอนประจ�ำบ้ำน ผู้น�ำฐำนะปุโรหิต และอธิกำรได้รับมอบ

หมำยให้น�ำคนเหล่ำนั้นไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในอำณำจักรของพระบิดำ องค์กำรช่วย

ก็ได้รับมอบหมำยให้ช่วยเหลืองำนอันยิ่งใหญ่แห่งควำมรอดนี้เช่นกัน

เรำไม่อำจเน้นหนักไปกว่ำนี้อีกแล้วถึงควำมต้องกำรมำกมำยที่จะใช้โปรแกรม 

ทุกอย่ำงเหล่ำนี้เพื่อเป็นประโยชน์และพรแก่บุตรธิดำทุกคนของพระบิดำ . . .

หำกเรำท�ำทกุส่ิงทีค่วรท�ำ ในกำรท�ำให้โปรแกรมของศำสนจักรรดุหน้ำ พระเจ้ำ 
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จะประทำนพรและท�ำให้เรำรุ่งเรืองเต็มที่จนเรำประสบควำมส�ำเร็จสมกับที่ได้ลง 

แรง  และจำกสิ่งนี้สันติสุขและปีติจะเป็นรำงวัลของเรำที่นี่และรัศมีภำพนิรันดร์

หลังจำกนี้14

4

การรับใช้ของเราในศาสนจักรแสดงถึงความรักที่เรามีต่อผู้อื่น 
และความซาบซึ้งส�าหรับการรับใช้อันไม่มีขอบเขตของพระเจ้า

พระเจ้ำทรงอยูก่บัศำสนจกัร พระองค์ทรงน�ำทำงเรำ  พระวญิญำณของพระองค์ 

ทรงพกัผ่อนกับผูค้นเหล่ำนี ้ ส่ิงทีท่รงเรียกร้องจำกเรำคอื ให้เรำรบัใช้พระองค์ด้วย 

ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยใจและจิตวิญญำณเดียวกัน15

พระผู้ช่วยให้รอดของเรำเสด็จมำในโลกเพื่อสอนให้เรำรักกัน บทเรียนอันยิ่ง 

“กำรับใช้ของท่ำนมิได้ถูกมองข้ำมจำกพระผู้เป็นเจ้ำ 
ผู้ที่ท่ำนรับใช้พระองค์และท�ำงำนของพระองค์อยู่ในเวลำนี้”
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ใหญ่แสดงให้ประจักษ์ผ่ำนควำมทุกขเวทนำแสนสำหัสและกำรสิ้นพระชนม์ 

เพื่อเรำจะมีชีวิต แล้วเรำจะไม่แสดงควำมรักต่อเพื่อนมนุษย์ของเรำโดยกำรรับใช ้

พวกเขำในฐำนะทีเ่รำเป็นตวัแทนของพระองค์หรือ  เรำไม่ควรแสดงควำมซำบซึง้ 

ต่อกำรรับใช้อันไม่มีขอบเขตที่ทรงท�ำเพื่อเรำ โดยกำรรับใช้ในอุดมกำรณ์ของ

พระองค์หรือ

คนที่ท�ำสิ่งเหล่ำนั้นในศำสนจักรเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับตนเองจะไม่มีวันไปถึง

ควำมสูงส่ง  ตัวอยำ่งเช่น คนที่เต็มใจสวดอ้อนวอน จ่ำยส่วนสิบและกำรบริจำค 

เข้ำร่วมหน้ำทีธ่รรมดำ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติส่วนตวัอย่ำงเดียวและไม่ท�ำอะไรมำก 

กว่ำนั้น จะไม่มีวันเข้ำถึงจุดหมำยแห่งควำมดีพร้อมได้เลย16

จงอย่ำปฏิเสธกำรรับใช้  เมื่อเจำ้หน้ำที่ควบคุมขอควำมช่วยเหลือจำกท่ำน จง 

ยินดีรับและท�ำงำนให้ดีที่สุด  พระเจำ้ทรงคำดหวังสิ่งนี้จำกเรำ และเรำอยู่ภำยใต้ 

พันธสัญญำให้ท�ำเช่นนั้น  งำนนี้น�ำมำซึ่งปีติและสันติสุข ขณะเดียวกัน คนที่รับ

ใช้ก็ได้รับพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ครูได้รับมำกกว่ำคนที่เขำสอน พรที่ย้อนกลับมำหำ

เรำเมื่อเรำยอมรับกำรเรียกให้ท�ำงำนในศำสนจักรนั้นยิ่งใหญ่กว่ำพรใด ๆ ที่เรำจะ 

ให้ผูอ้ืน่ได้  คนท่ีปฏเิสธกำรท�ำงำนหรือบ่ำยเบีย่งควำมรบัผดิชอบในศำสนจกัรเมือ่ 

มอบหมำยงำนให้เขำนั้น อยู่ในห้วงอันตรำยของกำรสูญเสียกำรน�ำทำงจำกพระ- 

วิญญำณ  ในที่สุด เขำจะเมินเฉยและไม่แยแสหน้ำที่ทุกอย่ำง เป็นดังพืชที่ไม่ได้รับ

กำรบ�ำรุงและรดน�้ำ เขำจะเหี่ยวเฉำและตำยในควำมตำยทำงวิญญำณนั่นเอง17

กำรรับใช้ของท่ำนมิได้ถูกมองข้ำมจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ผู้ที่ท่ำนรับใช้พระองค์

และท�ำงำนของพระองค์อยู่ในเวลำนี้18

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้เรำทกุคนท�ำงำนด้วยกันฉนัพีน้่องทีแ่ท้จรงิในอำณำจกัร 

ของพระเจ้ำ ขอจงท�ำงำนยิ่งใหญ่ที่รออยู่เบื้องหนำ้ให้บรรลุผลส�ำเร็จ19

5

ในสมัยการประทานนี้ อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและ 
งานของพระเจ้าจะแผ่ขยายไปทั่วโลก

สมัยกำรประทำนพระกิตติคุณก�ำหนดไว้แล้วเช่นเดียวกับเจ้ำหน้ำที่ซึ่งได้รับ 

เลือกจำกเบื้องบน  โดยกำรมอบหมำยจำกพระผู้เป็นเจำ้ด้วยพลังอ�ำนำจและสิทธิ

อ�ำนำจในกำรเผยแผ่พระวจนะของพระผู้เป็นเจำ้ และเพื่อปฏิบัติศำสนพิธีในนั้น

ทั้งหมด . . .

มีช่วงเวลำทีพ่ระกติตคิณุถกูน�ำไปจำกมนษุย์เพรำะกำรล่วงละเมดิ  เช่นเดยีวกบั 
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สมัยของโนอำห์  อิสรำเอลหันหลังให้พระเจ้ำและถูกทิ้งให้อยู่ในควำมมืดหลำย
ชั่วอำยุคนจนถึงกำรเสด็จมำของพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์เสด็จมำท่ำมกลำง
มนุษย์ พระองค์ทรงฟื้นฟูควำมสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ  ทรงส่งสำนุศิษย์ออก
ไปประกำศข่ำวสำรของพระองค์ทั่วโลก  แต่ไม่กี่ศตวรรษผำ่นไป ผู้คนก็ตกอยู่ใน
ควำมผิดพลำดและสูญเสียสิทธิอ�ำนำจที่จะกระท�ำในพระนำมของพระเจ้ำอีก
ครั้ง  สิ่งนี้ท�ำให้จ�ำเป็นต้องเปิดฟำ้สวรรค์และกำรแนะน�ำสมัยกำรประทำนใหม่
เพื่อเตรียมรับกำรเสด็จมำครั้งที่สองของพระเจ้ำในเมฆแห่งสวรรค์เพื่อปกครอง
แผ่นดินโลกในรัศมีภำพเป็นเวลำหนึ่งพันปี ซึ่งกำรนั้นใกล้เข้ำมำแล้ว แม้อยู่ที่
ประตูของเรำ20

พระกิตติคุณนี้เป็นแบบเดียวกันกับสมัยกำรประทำนทั้งปวง แผนแห่งควำม 
รอดเป็นแผนเดียวกันที่มีไว้เพื่อบุตรธิดำของพระบิดำในทุกยุคสมัย  สิ่งนี้สูญหำย 
ไปเป็นครั้งครำวโดยกำรละทิ้งควำมเชื่อ แต่เมื่อใดก็ตำมที่พระเจ้ำทรงมีผู้คนอยู่
บนแผ่นดินโลก พวกเขำก็ได้รับกฎและควำมจริงของควำมรอดเดียวกันกับที่ทรง
เปิดเผยต่อเรำ

มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพิ่มเติมมำหนึ่งอย่ำงที่เรำได้รับในสมัยนี้ ซึ่งไม่มีสมัยใดเคยมีมำ 
ก่อน  ในสมัยกำรประทำนนี้ พระเจ้ำทรงประกำศิตว่ำศำสนจักรจะไม่มีวันหลง
ทำงอีก เวลำนี้พระกิตติคุณอยู่ที่นี่ เวลำนี้ควำมจริงที่ได้รับกำรเปิดเผยถูกก�ำหนด
ไว้เพื่อให้ผู้คนเตรียมรับกำรเสด็จมำครั้งที่สองของบุตรมนุษย์ และศำสนจักรจะ
ได้รับกำรสถำปนำทั่วภูมิภำคของแผ่นดินโลก เมื่อพระเจำ้เสด็จมำเพื่อเริ่มต้นยุค 
มิลเลเนียมแห่งสันติสุขและควำมชอบธรรม21

เรำเป็นสมำชิกศำสนจักรของโลก ศำสนจักรที่มีแผนแห่งชีวิตและควำมรอด  
ศำสนจกัรทีจ่ดัตัง้โดยพระเจ้ำพระองค์เอง ในยุคสุดท้ำยนีเ้พือ่น�ำข่ำวสำรแห่งควำม 
รอดของพระองค์ไปยังบุตรธิดำทุกคนของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดินโลก . . .

เรำได้รับร่ำงกำยและพละก�ำลังที่ท�ำให้เรำสำมำรถบรรลุผลส�ำเร็จในหน้ำที่ซ่ึง 
พระเจ้ำประทำนแก่เรำโดยผ่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธว่ำเรำควรน�ำข่ำว
ประเสริฐแห่งกำรฟื้นฟูไปสู่ทุกประชำชำติและผู้คนทั้งปวง 

และเรำไม่เพียงสั่งสอนพระกิตติคุณในทุกประชำชำติก่อนกำรเสด็จมำครั้งที่
สองของบุตรมนุษย์เท่ำนั้น แต่เรำจะท�ำพันธสัญญำและสถำปนำกำรชุมนุมของ 
วิสุทธิชนท่ำมกลำงพวกเขำด้วย22

อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำและงำนของพระเจำ้จะแผ่ขยำยมำกขึ้น และจะรุด
หน้ำในโลกในอนำคตเร็วกว่ำที่เป็นมำในอดีต  พระเจ้ำตรัสไว้ดังน้ี พระวิญญำณ

บ ท ที่  8 บ ท ที่  8



 

125

บ ท ที่  8

รับสั่งค�ำพยำน และข้ำพเจำ้แสดงประจักษ์พยำนถึงสิ่งนี้ เพรำะข้ำพเจ้ำทรำบว่ำนี่
เป็นควำมจริง  อำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้อยู่ที่นี่เพื่อเติบโต เพื่อแผ่ขยำยไปต่ำง
แดน เพื่อหยั่งรำกในแผ่นดิน และเพื่อสถิตในสถำนที่ซึ่งพระเจ้ำทรงเพำะไว้โดย
พลงัอ�ำนำจและพระวจนะของพระองค์เอง และจะไม่มวีนัถกูท�ำลำย แต่จะด�ำเนนิ 
ต่อไปจนกว่ำพระประสงค์ของพระผู้ทรงฤทธำนุภำพจะส�ำเร็จ—หลักธรรมทุก
ประกำรที่ศำสดำพยำกรณ์กล่ำวไว้นับแต่โลกเริ่มต้น  นี่คืองำนของพระผู้เป็นเจ้ำ 
โดยพระปรีชำญำณของพระองค์มิใช่ปัญญำของมนุษย์  พระองค์ทรงฟื้นฟูสู่แผ่น
ดินโลกในยุคสุดทำ้ยนี้ด้วยพระองค์เอง23

พระกิตตคุิณมไีว้เพ่ือมนษุย์ทัง้ปวง และศำสนจกัรจะได้รบักำรสถำปนำทกุหน 
แห่ง ในทุกประชำชำติ แม้จนสุดแดนแผ่นดินโลก ก่อนกำรเสด็จมำครั้งที่สอง
ของบุตรมนุษย์24

ข้ำพเจ้ำทรำบและเป็นพยำนว่ำจุดประสงค์ของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลกจะมี
ชัยชนะ  ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ยอยู่ที่นี่เพื่อด�ำรงอยู่   
งำนของพระเจ้ำจะชนะ  ไม่มีอ�ำนำจใดบนแผ่นดนิโลกจะขดัขวำงกำรแผ่ขยำยควำม 
จริงและกำรสั่งสอนพระกิตติคุณในทุกประชำชำติได้25

ข้ำพเจ้ำฝำกพรของข้ำพเจ้ำไว้กับท่ำนทั้งหลำยพร้อมด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้ำทรงอยูก่บัผู้คนของพระองค์ และงำนทีเ่รำท�ำจะชนะและกลิง้ออกไปจน 
กว่ำพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจำ้จะมีสัมฤทธิผล26

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• เรำจะท�ำตำมแบบอย่ำงของประธำนสมธิในกำรรบัใช้ศำสนจกัรได้อย่ำงไรบ้ำง 
(ดู “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”)

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนสมธิเกีย่วกบักำรฟ้ืนฟพูระกติตคิณุ (ด ู หวัข้อที ่ 1)  
ท่ำนรูส้กึอย่ำงไรเม่ือท่ำนนกึถึงกำรมีชวีติอยู่ในช่วงเวลำทีศ่ำสนจกัรของพระเจ้ำ 
ได้รับกำรฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลก

• ประธำนสมิธเป็นพยำนว่ำพระเยซูครสิต์ทรงเป็นประมขุของศำสนจกัร (ด ูหวั 
ข้อที่ 2)  ทำ่นจะแบ่งปันประจักษ์พยำนของท่ำนที่มีต่อควำมจริงนี้กับใครสัก
คนที่ไม่ใช่สมำชิกของศำสนจักรอยำ่งไร

• องค์กำรต่ำง ๆ และโปรแกรมของศำสนจักรช่วยให้ทำ่นได้รับพรที่กล่ำวไว้ใน
หัวข้อที่ 3 อย่ำงไร  สิ่งเหลำ่นั้นช่วยเหลือครอบครัวของท่ำนอย่ำงไรบ้ำง
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• ประธำนสมิธกล่ำว “พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมำในโลกเพื่อสอนให้เรำรักกัน” 

(หัวข้อที่ 4)  เรำจะท�ำตำมแบบอย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องควำมรักในทำง

ใดได้บ้ำง เมื่อเรำรับใช้เป็นผู้สอนประจ�ำบ้ำนหรือผู้เยี่ยมสอน

• ขณะทบทวนหัวข้อที่ 5 ให้สังเกตวำ่สมัยกำรประทำนนี้แตกตำ่งจำกสมัยกำร

ประทำนอืน่ ๆ อย่ำงไร ควำมเข้ำใจนีมี้อิทธพิลต่อกำรรบัใช้ในศำสนจักรอย่ำงไร 

ท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไรขณะนึกถึงกำรเตรียมโลกเพื่อรับกำรเสด็จมำครั้งที่

สองของพระผู้ช่วยให้รอด

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

โมไซยำห์ 18:17–29; คพ. 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“เม่ือท่ำนใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ผู้เรียนมักจะเข้ำใจหลักธรรม 

พระกิตติคุณได้ดีขึ้นและจ�ำได้มำกขึ้น  วิธีกำรที่คัดเลือกมำอย่ำงระมัดระวังจะท�ำ 

ให้หลักธรรมชัดเจนขึ้น น่ำสนใจมำกขึ้น และจ�ำง่ำยขึ้น” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่

กว่ำกำรสอน [1999] หน้ำ 89)

อ้ำงอิง
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บ ท ที่  8 บ ท ที่  9

พยานของ 
พระคัมภีร์มอรมอน

“ส�ำหรับขำ้พเจ้ำดูเหมือนว่ำสมำชิกศำสนจักรนี ้

จะไม่มีวันได้รับควำมพึงพอใจจนกวำ่จะได้อ่ำนพระคัมภีร์มอรมอน 

หลำยต่อหลำยครั้ง และพิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนเพื่อจะเป็นพยำน 

ได้ว่ำแท้จริงแล้วนี่คือบันทึกที่มีกำรดลใจจำกพระผู้ทรงฤทธำนุภำพ 

อยู่ในนั้น และประวัติของบันทึกดังกล่ำวเป็นควำมจริง”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธรับใช้เป็นนักประวัติศำสตร์ศำสนจักรและผู้เก็บ

บันทึกตั้งแต่เดือนมีนำคม ค.ศ. 1921 จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ ค.ศ. 1970 ใน 

ต�ำแหน่งนี ้ ท่ำนเป็นผู้ช่วยจดัหำเอกสำรต้นฉบับของควำมส�ำคญัทำงประวติัศำสตร์ 

แก่ศำสนจักร  เอกสำรฉบับหนึ่งเป็นประจักษ์พยำนที่เขียนด้วยลำยมือของเดวิด 

วิตเมอร์ หนึ่งในพยำนสำมคนของพระคัมภีร์มอรมอน  ประธำนสมิธรู้สึกเป็น

เกียรติเช่นกันที่ได้ถือประจักษ์พยำนที่เขียนด้วยลำยมือของออลิเวอร์ คำวเดอร์รี  

พยำนอกีคนหนึง่ในพยำนสำมคนของพระคัมภีร์มอรมอน  หลงัจำกคดัลอกเอกสำร 

ทั้งสองฉบับด้วยลำยมือแล้ว ประธำนสมิธอ่ำนค�ำปรำศรัยต่อสำธำรณชนอยำ่ง 

น้อยสองครัง้—คร้ังหนึง่ในเดอืนมีนำคม ค.ศ. 1939 และอกีครัง้หนึง่ในกำรประชุม 

ใหญ่สำมัญของศำสนจักร เดือนตุลำคม ค.ศ. 1956 

ถึงแม้ประธำนสมิธจะรู้สึกว่ำประจักษ์พยำนที่เขียนขึ้นนี้ส�ำคัญมำกพอที่จะ 

แบ่งปัน แต่ท่ำนมักจะกล่ำวถึงอีกประจกัษ์พยำนหนึง่ของพระคมัภร์ีมอรมอนบ่อย 

มำกขึ้น นั่นคือ ประจักษ์พยำนของทำ่นเอง ซึ่งทำ่นได้รับมำนำนแล้วก่อนที่จะ 

ท�ำงำนในส�ำนักงำนนักประวัติศำสตร์ศำสนจักร ท่ำนกล่ำว “ข้ำพเจ้ำเริ่มอ่ำน

พระคัมภีร์มอรมอนก่อนวัยที่จะเป็นมัคนำยก และข้ำพเจ้ำอ่ำนเรื่อยมำนับแต่นั้น 

ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำพระคมัภีร์มอรมอนเป็นควำมจริง”1 “ข้ำพเจ้ำอ่ำนครัง้แล้วครัง้เล่ำ” 

ท่ำนบอกวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ย “ขำ้พเจ้ำยังอำ่นไม่มำกพอ  พระคัมภีร์เล่มนี้มีควำม 

จริงมำกมำยที่ข้ำพเจ้ำยังคงแสวงหำและค้นคว้ำ เพรำะข้ำพเจ้ำยังไม่เชี่ยวชำญ แต่



128

An angel showed the gold plates to Oliver Cowdery and David 
Whitmer, two of the Three Witnesses, with Joseph Smith present. The 

angel later showed the plates to Martin Harris, the third witness.

 

เทพแสดงแผ่นจำรึกทองค�ำแก่ออลิเวอร์ คำวเดอร์รีกับเดวิด  
วิตเมอร์ พยำนสองในสำมคน พร้อมกับโจเซฟ สมิธ  ต่อมำ  
เทพได้แสดงแผ่นจำรึกแก่มำร์ติน แฮร์ริส พยำนคนที่สำม
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ขำ้พเจ้ำทรำบว่ำพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นควำมจริง”2

ในกำรแบ่งปันประจกัษ์พยำนถงึพระคมัภร์ีมอรมอน  ประธำนสมธิมจีดุประสงค์ 

ที่จะกระตุ้นเตือนคนอื่น ๆ ให้ได้รับประจักษ์พยำนเป็นของตนเอง  ท่ำนกล่ำว 

“ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนกับท่ำนว่ำพระเจ้ำได้ท�ำให้สิ่งนี้เป็นที่แจ้งชัดแก่ข้ำพเจ้ำโดย 

กำรเปิดเผยซึ่งข้ำพเจำ้ได้รับ และท่ำนทั้งหลำยซึ่งอยู่ที่นี่ในวันนี้สำมำรถกล่ำวค�ำ 

พยำนได้เช่นเดยีวกนั ว่ำส่ิงเหล่ำนีเ้ป็นควำมจรงิ นัน่คอืสทิธพิเิศษของคนทีจ่รงิใจ 

ผู ้ที่จะบำกบั่นในกำรอ่ำนควบคู่กับวิญญำณของกำรสวดอ้อนวอนและควำม 

ปรำรถนำทีจ่ะทรำบว่ำพระคมัภีร์นีเ้ป็นควำมจริงหรอืไม่ และเขำจะได้รบัประจักษ์ 

พยำนนั้นตำมค�ำสัญญำของโมโรไน ผู้ที่ผนึกบันทึกเพื่อให้ออกมำในสมัยกำร

ประทำนควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ”3

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบด้วย 
พระกิตติคุณอันเป็นนิจและกล่าวค�าพยานถึงพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์มอรมอนคือประวัติศำสตร์ศักดิ์สิทธิ์ของผู้อยู่อำศัยในทวีปอเมริกำ 

สมัยโบรำณ มีค�ำพยำกรณ์ของศำสดำพยำกรณ์ พระบญัญตัขิองพระเจ้ำทีป่ระทำน 

แก่พวกเขำ เป็นประวัติศำสตร์และจุดหมำยของผู้คนสมัยโบรำณเหล่ำนั้น  นี่เป็น 

ชุดพระคัมภีร์ในอเมริกำ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับกำรดลใจทัดเทียมกับพระคัมภีร์

ไบเบิล ซึ่งมีบันทึกศักดิ์สิทธิ์ของพงศ์พันธุ์ฮีบรูในซีกโลกตะวันออก4

ศำสดำพยำกรณ์ชำวนีไฟสวดอ้อนวอนด้วยควำมมุ่งมั่นต้ังใจจริงว่ำงำนเขียน

ของพวกท่ำนจะได้รับกำรปกปักรักษำเพ่ือให้ออกมำและกล่ำวประหนึ่งว่ำมำ

จำกคนตำย เพื่อกล่ำวค�ำพยำนต่อส่วนที่เหลืออยู่ของลีไฮ และชำวยิวกับชำวต่ำง 

ชำตด้ิวย พระผูเ้ป็นเจ้ำทรงเปิดเผยควำมสมบรูณ์แห่งพระกติตคิณุแก่พวกเขำแล้ว 

พวกท่ำนกังวลว่ำในยุคสุดทำ้ยนี้ มนุษย์อำจถูกน�ำมำสู่กำรกลับใจและศรัทธำใน 

พระผูเ้ป็นเจ้ำโดยผ่ำนประจกัษ์พยำนทีใ่ห้ไว้แก่ศำสดำพยำกรณ์ชำวนไีฟเมือ่หลำย 

ศตวรรษมำแล้ว  อันที่จริง เรำเรียนรู้จำกพระคัมภีร์มอรมอนว่ำนี่คือวัตถุประสงค ์

หลกัของพระคมัภีร์มอรมอน ดงัทีก่ล่ำวไว้ในข้อควำมหลำยแห่งของพระคมัภร์ี . . .

. . .พระเจ้ำทรงท�ำให้เป็นทีแ่จ้งชดัแก่ศำสดำพยำกรณ์ชำวนไีฟว่ำประวติัศำสตร์ 

และค�ำพยำกรณ์ของพวกท่ำนจะได้รบักำรปกปักรกัษำเพือ่ให้ออกมำในยคุสดุท้ำย 

ในฐำนะพยำนถึงพระเยซูคริสต์และเพ่ือสถำปนำพระกิตติคุณของพระองค์ใน 

บ ท ที่  9
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บรรดำผูค้น  นไีฟพยำกรณ์แก่คนต่ำงชำตแิละชำวยวิในสมยัของเรำและฝำกประจกัษ์ 

พยำนของท่ำนไว้ด้วยค�ำบอกเลำ่และควำมเฉียบขำดที่สุด (2 นีไฟ 33)  โมโรไนก็

ท�ำเช่นเดียวกัน  (โมโรไน 10:24–34)5

นีไฟ ศำสดำพยำกรณ์ท่ำนหนึ่งในยุคแรก ๆ  ของอำณำนิคมอิสรำเอล พยำกรณ ์

ไว้เกือบหกร้อยปีก่อนคริสตกำล ว่ำวนัใดทีบ่นัทกึทัง้หลำยซึง่มปีระวตัศิำสตร์ของ 

ผู้คนของทำ่นควรได้รับกำรเปิดเผยจำกภัสมธุลี วันนั้นคือวันที่ผู้คนจะ “ปฏิเสธ 

พลังอ�ำนำจของพระผู้เป็นเจ้ำ พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสรำเอล” และพวกเขำจะพูดว่ำ  

“จงสดับฟังเรำ, และท่ำนจงฟังกฎเกณฑ์ของเรำ; เพรำะดูเถิดวันนี้ไม่มีพระผู้เป็น

เจ้ำ, เพรำะพระเจ้ำและพระผู้ไถ่ทรงงำนของพระองค์แล้ว, และพระองค์ประทำน

อ�ำนำจของพระองค์ให้มนุษย์” [2 นีไฟ 28:5.] อนึ่ง หลำยคนในบรรดำพวกเขำจะ

กล่ำวเมื่อน�ำเสนอพระคัมภีร์ชุดใหม่ที่รวบรวมประวัติศำสตร์ของผู้คนในโลก

ตะวันตกนี้ว่ำ “พระคัมภีร์ไบเบิล! พระคัมภีร์ไบเบิล! เรำมีพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่

แล้ว, และจะมีพระคัมภีร์ไบเบิลอีกเล่มไม่ได้” [2 นีไฟ 29:3]

. . .พระคัมภีร์ชุดใหม่นี้มีไว้เพื่อเป็นพยำน ไม่เพียงเป็นพยำนถึงพระคริสต์และ 

มพีระกติตคิณุอนัเป็นนจิไว้เท่ำนัน้ แต่ยังเป็นพยำนถึงพระคมัภร์ีของชำวยวิอกีด้วย 

—พระคัมภีร์ไบเบิล และบันทึกทั้งสองชุดนี้—ตำมที่พยำกรณ์ไว้โดยนีไฟ บิดำ

ของท่ำน และโจเซฟบุตรของอิสรำเอลเช่นกัน—ต้องแสดงประจักษ์พยำนต่อกัน

ถึงพระกิตติคุณอันเป็นนิจ [ดู 2 นีไฟ 3:11–13; 29:10–14]  ในฐำนะพยำนดังกล่ำว 

บันทึกเหล่ำน้ียืนเป็นพยำนถึงควำมจริงในทุกวันนี้เพื่อกล่ำวโทษคนทั้งปวงที่

ปฏิเสธค�ำสอนในนั้น6

ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำโจเซฟ สมิธแปลพระคมัภีร์มอรมอนโดยของประทำนและพลงั 

อ�ำนำจของพระผู้เป็นเจ้ำ และพระคัมภีร์เล่มนี้ได้ออกมำแล้ว “เพื่อให้ชำวยิวและ

คนต่ำงชำติมั่นใจด้วยว่ำพระเยซูคือพระคริสต์, พระผู้เป็นเจำ้นิรันดร์, และทรง

แสดงองค์ให้ประจักษ์แก่ประชำชำติทั้งปวง” [หนำ้ชื่อเรื่องพระคัมภีร์มอรมอน]7

2

ตามกฎของพยาน พระเจ้าทรงเรียกพยานพิเศษ 
เพื่อเป็นพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอน

มีกฎกล่ำวไว้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับกำรดูแลประจักษ์พยำนและกำรแต่งตั้ง 

พยำน  พระเจ้ำทรงท�ำตำมกฎนี้เสมอในกำรประทำนกำรเปิดเผยใหม่แก่ผู้คน8

ตลอดทุกยุคทุกสมัยที่ผ่ำนมำ ผู้คนได้ก�ำหนดกฎนี้ [กฎแห่งพยำน] ให้เป็น
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แบบแผนที่แน่ชัดแล้ว  หำกเรำมีบันทึกที่สมบูรณ์แบบของทุกสมัย  เรำจะพบว่ำ

ทุกครั้งที่พระเจ้ำทรงสถำปนำสมัยกำรประทำนหนึ่ง ต้องมีพยำนมำกกว่ำหนึ่ง 

คนขึ้นไปเพื่อเป็นพยำนให้พระองค์  เปำโล ในสำส์นที่ท่ำนเขียนถึงชำวโครินธ์

กลำ่วว่ำ “ข้อกลำ่วหำใด ๆ ต้องมีพยำนสองสำมปำก จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้” [2  

โครินธ์ 13:1]9

เก่ียวกับกำรออกมำของพระคัมภีร์มอรมอน พระเจ้ำตรัสว่ำพระองค์จะทรง

เลือกพยำน  ควรมีพยำนพิเศษสักสำมคนที่จะกล่ำวค�ำพยำนต่อโลก และตรัสวำ่

“และหำได้มใีครอ่ืนทีจ่ะเห็นหนงัสือเล่มนัน้, นอกจำกไม่กีค่นตำมพระประสงค์ 

ของพระผู้เป็นเจ้ำ, เพื่อแสดงประจักษ์พยำนถึงพระวจนะของพระองค์ต่อลูก

หลำนมนุษย์; เพรำะพระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำตรัสว่ำถ้อยค�ำของคนซื่อสัตย์จะพูด

ประหนึ่งว่ำมันออกมำจำกบรรดำคนตำย

“ดังนั้น, พระเจ้ำพระผู้เป็นเจำ้จะทรงเริ่มน�ำถ้อยค�ำในหนังสือออกมำ; และ

ด้วยปำกของพยำนหลำยต่อหลำยปำกเท่ำที่พระองค์ทรงเห็นว่ำดีพระองค์จะ 

ทรงสถำปนำพระวจนะของพระองค์ไว้; และวิบัติจงมีแก่คนที่ปฏิเสธพระวจนะ

ของพระผู้เป็นเจ้ำ!” (2 นีไฟ 27:13–14.)10

ชำยสำมคนได้รับเรียกให้รับใช้เป็นพยำนพิเศษถึงกำรออกมำของพระคัมภีร์ 

มอรมอนโดยพลังอ�ำนำจของพระผู้เป็นเจำ้ คือ ออลิเวอร์ คำวเดอร์รี เดวิด วิตเมอร์  

และมำร์ติน แฮร์ริส . . . พวกเขำเป็นเพ่ือนร่วมงำนของโจเซฟ สมิธในกำรสถำปนำ 

งำนอัศจรรย์ในสมัยกำรประทำนนี้ . . .

ประจักษ์พยำนของพวกเขำคือพวกเขำได้รับกำรเยือนของเทพจำกที่ประทับ 

ของพระเจ้ำ ผูท้ีว่ำงบนัทกึทองค�ำตรงหน้ำพวกเขำนบัจำกเวลำทีพ่ระคมัภร์ีมอรมอน 

ได้รับกำรแปลและให้ค�ำแนะน�ำแก่พวกเขำ  พวกเขำเห็นอักขระบนแผ่นจำรึกนั้น 

ตำมที่เปิดให้พวกเขำดูต่อหน้ำทีละแผ่น และพวกเขำได้ยินพระสุรเสียงของพระ

ผู้เป็นเจ้ำ ประกำศจำกสวรรค์วำ่กำรแปลนั้นมำจำกของประทำนและพลังอ�ำนำจ

ของพระผูเ้ป็นเจ้ำ และทรงบญัชำให้พวกเขำกล่ำวค�ำพยำนถงึเรือ่งนีแ้ก่คนทัง้ปวง 

ในโลก พยำนทัง้สำมคนนี ้ โดยผ่ำนควำมยำกล�ำบำก กำรข่มเหง และควำมผนัแปร 

ทั้งปวงของชีวิต ยังคงแน่วแน่ต่อประจักษ์พยำนของพวกเขำเสมอว่ำพวกเขำเห็น

แผ่นจำรึกในสิริของเทพและได้ยินพระสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้ำรับส่ังกับพวก

เขำจำกสวรรค์

ยังมีพยำนอีกแปดคนที่เห็นและได้ถือแผ่นจำรึกเหล่ำนั้น ตรวจดูอักขระที่มีอยู ่
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อย่ำงละเอียดถี่ถ้วนตำมที่โจเซฟ สมิธแสดงแก่พวกเขำ  ประจักษ์พยำนของพวก

เขำให้ไว้แก่โลกและปรำกฏในพระคมัภีร์มอรมอนทกุเล่มด้วยเช่นกัน  ชำยทัง้แปด 

คนนี้ยังคงแน่วแน่ต่อประจักษ์พยำนตรำบจนสิ้นชีวิต

พยำนทั้งสิบสองคนนี้ [รวมถึงโจเซฟ สมิธ] สี่คนได้เห็นเทพและมีนิมิตจำก 
สวรรค์ อีกแปดคนเห็นบันทึกตำมที่โจเซฟ สมิธได้แสดงต่อพวกทำ่น นี่คือคน
กลุม่เดยีวทีพ่ระเจ้ำทรงเห็นว่ำจ�ำเป็นต้องให้ส่ิงนีป้รำกฏเพือ่สถำปนำควำมจรงิของ 
พระคัมภีร์มอรมอน ตำมที่พระองค์ทรงสัญญำไว้โดยผ่ำนนีไฟว่ำพระองค์จะทรง
ท�ำ “และวิบัติจงมีแก่คนที่ปฏิเสธพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ!”  ประจักษ์พยำน
ของชำยเหล่ำนี้เป็นมำกกว่ำกำรบรรลุข้อเรียกร้องของกฎ11

โจเซฟ สมิธแสดงแผ่นจำรึกทองค�ำแก่พยำนแปดคน
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โจเซฟ สมิธ . . . อยู่ตำมล�ำพังในนิมิตแรก ทำ่นอยู่ตำมล�ำพังเมื่อโมโรไนน�ำข่ำว 

สำรมำยงัท่ำน ท่ำนอยู่ตำมล�ำพังเม่ือรับแผ่นจำรึก แต่หลงัจำกนัน้ท่ำนไม่ได้อยูต่ำม 

ล�ำพัง  พระเจ้ำทรงเรียกพยำนคนอื่น ๆ  คุณย่ำสมิธ [ลูซี แมค สมิธ มำรดำของ 

โจเซฟ สมิธ] ในประวัติของเธอเล่ำว่ำศำสดำพยำกรณ์มำที่บ้ำน หลั่งน�้ำตำเพรำะ

ควำมปีติยินดีหลังจำกพยำนทั้งหลำยได้เห็นแผ่นจำรึกโดยมีเทพของพระผู้เป็น

เจ้ำคอยก�ำกับดูแล ทำ่นกล่ำวว่ำ เนื่องจำก “ภำระหนักได้ถูกยกไปแล้วและข้ำพเจ้ำ

มิได้อยู่ตำมล�ำพังอีกต่อไป”12

3

พยานสามคนยังคงซื่อสัตย์ต่อประจักษ์พยาน 
ของพวกท่านในพระคัมภีร์มอรมอน

พยำน [พเิศษ] ทัง้สำมคนนีเ้อำใจออกห่ำงและละทิง้ศำสนจกัร  ออลเิวอร์ คำว- 
เดอร์รกัีบมำร์ตนิ แฮร์รสิ กลบัมำแสวงหำสมำชกิภำพในศำสนจกัรอย่ำงอ่อนน้อม 
ถ่อมตนและทั้งสองท่ำนสิ้นชีวิตในสิทธิ์อันสมบูรณ์ของกำรเป็นสมำชิก  เดวิด 
วิตเมอร์ยังคงอยู่นอกศำสนจักร  อยำ่งไรก็ตำม ชำยทั้งสำมคนนี้ยังคงซื่อสัตย์กับ
ประจักษ์พยำนที่พวกท่ำนให้แก่โลกซึ่งพบในพระคัมภีร์มอรมอนทุกเล่ม13

นี่คือประจักษ์พยำนของเดวิด วิตเมอร์ ที่ให้ไว้ในริชมอนด์ มิสซูรี วันที่ 19  
มีนำคม ค.ศ. 1881—คัดลอกจำกเอกสำรต้นฉบับ ซึ่งจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์ Conser- 
vator ในริชมอนด์ ตำมวันเดือนปีดังกล่ำว

“จะเข้ำไปสู่ประชำชำติ, ตระกูล, ภำษำ, และคนทั้งปวงที่ยอมรับงำนเขียน 
นี้—

“จอห์น เมอร์ฟี แห่งโปโล [เทศมนฑลคำลด์เวลล์] มิสซูรีกล่ำวไว้ ขณะที่
ขำ้พเจ้ำสนทนำกับเขำในฤดูร้อนที่ผ่ำนมำ เขำปฏิเสธประจักษ์พยำนของข้ำพเจ้ำ
ในฐำนะหนึ่งในพยำนสำมคนของพระคัมภีร์มอรมอน—

“เพรำะจุดประสงค์ดังกล่ำว เขำอำจเข้ำใจข้ำพเจ้ำตอนนี้ถ้ำเวลำนั้นเขำยังไม่
เข้ำใจ และโลกอำจรับทรำบควำมจริง ในตอนนี้ ข้ำพเจ้ำปรำรถนำที่จะยืนหยัดดัง
ที่เคยท�ำ ในบั้นปลำยชีวิตที่เหลืออยู่ และในควำมเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้ำ อีกครั้ง
หนึ่งเพื่อให้ทุกสิ่งได้เป็นที่รู้แก่สำธำรณชน

“ว่ำข้ำพเจ้ำไม่เคยเลยสักครั้ง ที่จะปฏิเสธประจักษ์พยำนนั้นหรือส่วนใดส่วน 

หนึ่งในนั้น ซึ่งเนิ่นนำนมำแล้วตั้งแต่ได้รับกำรตีพิมพ์พร้อมกับพระคัมภีร์เล่มนั้น  

ในฐำนะพยำนคนหนึ่งในสำมคน
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“คนเหล่ำนั้นที่รู้จักข้ำพเจ้ำดีที่สุด จะทรำบว่ำขำ้พเจ้ำยึดมั่นในประจักษ์พยำน 

น้ันเสมอมำ—และไม่มีมนุษย์คนใดถูกชักน�ำให้เข้ำใจผิดหรือสงสัยทัศนะของ

ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยืนยันควำมจริงในทุกถ้อยค�ำของขำ้พเจ้ำอีกครั้งตำมที่พิมพ์ไว้”14

บดัน้ี ข้ำพเจ้ำขอพูดบำงส่ิงเกีย่วกบัมำร์ตนิ แฮร์รสิ . . .  ขณะยงัคงแน่วแน่ต่อไป 

ในประจักษ์พยำนที่เขำมีต่อพระคัมภีร์มอรมอน เขำไม่พอใจศำสนจักรอยู่นำน 

หลำยปี  แต่ไม่นำนหลังจำกวิสุทธิชนมำถึงยูทำห์ พี่น้องชำยที่ดีบำงคนไปตำมเขำ 

กลับมำ พบเขำและช่วยให้เขำรู้สึกดีขึ้น แล้วพำเขำกลับมำ  เขำมำ [ที่ยูทำห์] รับ 

บัพติศมำอีกครั้ง และใช้ชีวิตที่นี่เป็นเวลำนำนหลำยปี ทั้งยังกล่ำวค�ำพยำนถึง 

ประจกัษ์พยำนของเขำท่ำมกลำงผู้ทีม่ำตัง้ถิน่ฐำน  เขำถงึแก่กรรมทีน่ีแ่ละถกูฝังไว้ 

[ในคลำร์กสัน ยูทำห์] 

ตอนนี้เรำมำพูดถึงออลิเวอร์ คำวเดอร์รีกันบำ้ง  แล้วออลิเวอร์ คำวเดอร์รี คน 

ที่ส�ำคัญที่สุดในบรรดำพยำนทั้งสำม เป็นผู้ที่อยู่กับโจเซฟ สมิธหลำยครั้งที่กำร 

ปรำกฏของเหล่ำเทพและกำรฟื้นฟูกุญแจทั้งหลำย เขำเป็นอย่ำงไรบ้ำง  เขำละทิ้ง

ศำสนจักรและรู้สึกขมขื่นที่สุด แต่ก็ไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยำน  บำงคนกล่ำว

ว่ำเขำปฏิเสธแล้ว แต่เขำไม่ได้ท�ำเช่นนั้น  เขำยังคงแน่วแน่ต่อประจักษ์พยำนนั้น

เสมอ . . .

. . .หลังจำกวิสุทธิชนถูกขับไล่ออกจำกนอวูและออกไปในทุ่งรำบ ทุกสิ่งดูมืด 

มนที่สุด (ซิดนีย์ ริกดัน กล่ำวว่ำพวกเขำออกไปสู่หำยนะของตนเองและไม่ม ี

ควำมหวังส�ำหรับพวกเขำ หนังสือพิมพ์ตำ่งพูดกันวำ่พวกเขำไม่รอดแน่!) ภำยใต้

สภำพกำรณ์เช่นนั้น  มีผู้ขอให้ออลิเวอร์ คำวเดอร์รี . . . กลับคืนสู่ศำสนจักร . . . 

เขำกลบัมำและเตรยีมตวัท�ำงำนเผยแผ่ในเกรตบริเตน แต่เขำล้มป่วยและถงึแก่กรรม 

เขำถึงแก่กรรมที่บ้ำนของเดวิด วิตเมอร์ แสดงประจักษ์พยำนถึงควำมจริง15

4

สมาชิกศาสนจักรทุกคนสามารถเป็นพยานถึง 
พระคัมภีร์มอรมอนได้

นี่ไม่ใช่พยำนทั้งหมดที่สำมำรถพูดถึงพันธกิจจำกเบื้องบนของโจเซฟ สมิธ 

หรอืพดูถึงควำมจรงิของพระคมัภีร์มอรมอน  พระสัญญำทีท่รงท�ำไว้ในพระคมัภร์ี 

มอรมอนว่ำทุกคนที่ปรำรถนำจะรู้ว่ำนี่เป็นควำมจริงและพระคัมภีร์เล่มนี้มีพระ- 

วจนะของพระเจ้ำหรือไม่  จะรู้ได้วำ่นี่คือควำมจริงหำกพวกเขำจะทูลถำมด้วยใจ 

จรงิ ด้วยเจตนำแท้จริง โดยมศีรัทธำในพระคริสต์ พระองค์จะทรงแสดงควำมจรงิ
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ของเรือ่งให้ประจกัษ์แก่พวกเขำโดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสิทุธิ ์ [ด ู โมโรไน 

10:3–5]  มีผู้คนหลำยแสนคนที่ทดสอบสัญญำนี้และเรียกหำด้วยใจจริงกล่ำวว่ำ

พวกเขำได้รับควำมรู้นั้นแล้ว16

ข้ำพเจ้ำม่ันใจอย่ำงแท้จริงว่ำพระคัมภีร์มอรมอนเล่มนี้จำกที่ข้ำพเจ้ำอ่ำนเป็น 
พระวจนะของพระผู้เป็นเจำ้และได้รับกำรเปิดเผย ดังที่โจเซฟ สมิธประกำศวำ่
พระคัมภีร์เล่มนี้ได้รับกำรเปิดเผย และขำ้พเจำ้ประกำศอย่ำงเดียวกันนี้ขณะยืนอยู่
ที่นี่ ก�ำลังมองหน้ำพวกทำ่นอยู่  จิตวิญญำณทุกดวงบนพื้นพิภพผู้ที่มีปัญญำมำก
พอจะเข้ำใจอำจได้รู้จักกับควำมจริงนั้น  เขำรู้ได้อย่ำงไร  ทั้งหมดที่เขำต้องท�ำคือ
ท�ำตำมสูตรที่พระเจ้ำทรงมอบให้เขำด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์รับสั่งกับชำว
ยิวว่ำพวกเขำที่ท�ำตำมพระประสงค์ของพระบิดำจะทรำบว่ำหลักค�ำสอนนี้มำ
จำกพระผู้เป็นเจ้ำ หรือพระองค์รับสั่งเอง [ดู ยอห์น 7:17]  ขำ้พเจ้ำเป็นพยำนต่อ
ทุกคนในโลกวำ่พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นควำมจริง . . .

ขำ้พเจ้ำทรำบว่ำประจักษ์พยำนของพยำนทั้ง [สำมคน] นี้ที่บันทึกไว้ในพระ- 
คัมภีร์มอรมอนทุกเล่มเป็นควำมจริง พวกเขำยืนอยู่ในสิริของเทพแห่งพระผู้เป็น
เจ้ำผู้ประกำศแก่พวกเขำว่ำบันทึกชุดนี้ตำมที่แปลไว้ถูกต้อง ประจักษ์พยำนของ
พวกเขำที่พระผู้เป็นเจ้ำรับสั่งจำกสวรรค์เพื่อเรียกให้พวกเขำกล่ำวค�ำพยำนถึงข้อ 

“มีทั้งกำรดลใจ ควำมรู้สึกสงบสุข และควำมพึงพอใจที่มำพร้อมกับ 
กำรอ่ำนพระคัมภีร์ด้วยใจจริงร่วมกับกำรสวดอ้อนวอน”
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เทจ็จรงิน้ีเป็นควำมจริง และไม่มจีติวญิญำณใดทีไ่ม่สำมำรถรบัประจกัษ์พยำนนัน้ 
ได้หำกเขำปรำรถนำจะรับ โดยกำรอ่ำนพระคัมภีร์เล่มนี้ร่วมกับกำรสวดอ้อนวอน
และซื่อสัตย์ ด้วยควำมปรำรถนำจะรู้ควำมจริงดังที่โมโรไนประกำศโดยกำรเปิด 
เผย เขำจะรู้ควำมจริงเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูพระคัมภีร์ที่ให้แก่ผู้อยู่อำศัยของทวีปนี้
ตั้งแต่ครั้งโบรำณ17

ส�ำหรับข้ำพเจ้ำดูเหมือนว่ำสมำชิกศำสนจักรนี้จะไม่มีวันได้รับควำมพึงพอใจ 

จนกว่ำจะได้อ่ำนพระคมัภีร์มอรมอนหลำยต่อหลำยครัง้ และพจิำรณำอย่ำงถีถ้่วน 

เพื่อจะเป็นพยำนได้ว่ำแท้จริงแล้วนี่คือบันทึกที่มีกำรดลใจจำกพระผู้ทรงฤทธำนุ

ภำพอยู่ในนั้น และประวัติของบันทึกดังกลำ่วเป็นควำมจริง . . .

. . .ไม่มสีมำชกิศำสนจกัรคนใดจะยนืได้อย่ำงคูค่วรในทีป่ระทบัของพระผูเ้ป็น 

เจ้ำหำกเขำไม่ยอมอำ่นพระคัมภีร์มอรมอนอยำ่งจริงจังและถี่ถ้วน18

เมื่อท่ำนอ่ำนพระคัมภีร์มอรมอน ทำ่นก�ำลังอ่ำนควำมจริง   เพรำะเหตุใดหรือ   

เพรำะพระผู้เป็นเจ้ำทรงก�ำกับดูแลคนเหล่ำนั้นให้เขียนเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมที่

เกิดขึ้น พระองค์ประทำนปัญญำและกำรดลใจแก่พวกทำ่นให้กระท�ำสิ่งนี้  ดังนั้น  

บันทึกทั้งหลำยนี้จึงบันทึกโดยคนที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้ำ  บันทึกเหล่ำนี้ไม่เคยตก

ไปอยู่ในเงื้อมมือของคนที่ละทิ้งควำมเชื่อ แต่บรรดำนักประวัติศำสตร์เขียนและ

พูดตำมกำรดลใจจำกพระวิญญำณบริสุทธิ์  เรำทรำบว่ำส่ิงที่พวกท่ำนเขียนเป็น

ควำมจริงเพรำะพระเจ้ำทรงประทับตรำอมุมัติด้วยพระองค์เอง  [ดู คพ. 17:6]19

5

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจ 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอน  เราจะรักพระคัมภีร์มากขึ้นเรื่อย ๆ

ทุกคนที่อ่ำนพระคัมภีร์มอรมอนด้วยใจจริงจะรู้สึกประทับใจกับเนื้อหำสำระ 

ในหน้ำหนังสือที่มำจำกกำรดลใจ . . . มีทั้งแรงบันดำลใจ ควำมรู้สึกสงบสุข และ

ควำมพึงพอใจที่มำพร้อมกับกำรอ่ำนพระคัมภีร์เล่มนี้ด้วยใจจริงร่วมกับกำรสวด

อ้อนวอน20

ขณะอำ่น [พระคัมภีร์มอรมอน] ขำ้พเจ้ำประทับใจมำกขึ้นเรื่อย ๆ กับควำม 

ศกัดิส์ทิธิข์องพระคมัภีร์ พร้อมด้วยข่ำวสำรทีเ่ป็นพยำนถงึพระพนัธกจิของพระเจ้ำ 

พระเยซคูรสิต์  และพระกติตคิณุทีไ่ด้รบักำรฟ้ืนฟใูนสมยักำรประทำนควำมสมบรูณ์ 

แห่งเวลำเพือ่ควำมรอดของทกุจติวญิญำณ  ข้ำพเจ้ำรกับนัทกึเล่มนีม้ำกขึน้เรือ่ย ๆ 

บ ท ที่  9 บ ท ที่  9
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วันแล้ววันเล่ำเพรำะข้ำพเจ้ำได้เห็นกำรเปิดเผยถึงสัมฤทธิผลของค�ำพยำกรณ์ที่ให้

ไว้โดยศำสดำพยำกรณ์เหลำ่นี้ผู้ที่บัดนี้ได้พูดกับประชำชำติของแผ่นดินโลก จำก

บรรดำคนตำยและจำกภัสมธุลี ปำ่วร้องให้พวกเขำกลับใจ และเรียกพวกเขำให้

เชื่อในพระคริสต์21

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประธำนสมิธกล่ำวว่ำท่ำนยังอ่ำนพระคัมภีร์มอรมอนไม่มำกพอ (ดู หัวข้อ 

“จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”)  เรำเรียนรู้อะไรจำกควำมคิดเห็นนี้

• ในบทนี้ หัวข้อที่ 1 ได้รวบรวมค�ำสอนบำงส่วนของประธำนสมิธเกี่ยวกับจุด

ประสงค์ของพระคัมภีร์มอรมอน  จุดประสงค์เหลำ่นี้มีสัมฤทธิผลอย่ำงไรใน

ชีวิตท่ำน

• ถึงแม้ออลิเวอร์ คำวเดอร์รี มำร์ติน แฮร์ริส และเดวิด วิตเมอร์ ละทิ้งศำสนจักร 

แต่ทั้งสำมท่ำนไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยำนที่มีต่อพระคัมภีร์มอรมอน (ดู หัว 

ข้อที่ 2 และ 3)  เหตุใดข้อเท็จจริงนี้จึงส�ำคัญมำกขณะที่เรำพิจำรณำประจักษ์

พยำนของพวกท่ำน

• ประธำนสมิธกล่ำวว่ำผู้คนทั้งปวงสำมำรถเป็นพยำนถึงพระคัมภีร์มอรมอน

ได้ (ดู หัวข้อที่ 4)  ท่ำนได้รับประจักษ์พยำนถึงพระคัมภีร์อย่ำงไร  ทำ่นสำมำรถ

ท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อแบ่งปันพยำนนี้

• จำกพระคัมภีร์มอรมอน ประธำนสมิธกลำ่ววำ่ “ข้ำพเจ้ำรักบันทึกเล่มนี้มำก

ขึ้นเรื่อย ๆ วันแล้ววันเล่ำ” (ดู หัวข้อที่ 5) ทำ่นเห็นว่ำนี่เป็นควำมจริงส�ำหรับ

ท่ำนอย่ำงไร  คน ๆ หนึ่งสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้ประจักษ์พยำนของเขำในพระคัมภีร์มอรมอน

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

1 นีไฟ 6:3–5; 2 นีไฟ 29:7–8; เจคอบ 4:1–4; อีนัส 1:13; คพ. 20:8–12

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“เป็นพยำนเมือ่ใดก็ตำมทีพ่ระวญิญำณกระตุน้เตอืนให้ท่ำนท�ำเช่นนัน้ ไม่เฉพำะ 

แค่ตอนจบชัน้เรยีนเท่ำนัน้ เปิดโอกำสให้คนทีท่่ำนสอนแสดงประจกัษ์พยำนด้วย” 

(ไม่มีกำรเรียกใด ยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999], 45)
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การแสวงหาความจริงของเรา

“นี่เป็นข้อเรียกร้องจำกเรำซึ่งเป็นสมำชิกศำสนจักรแห่งนี ้

ในกำรท�ำให้ตัวเรำคุ้นเคยกับสิ่งที่พระเจำ้ทรงเปิดเผย 

เพื่อเรำจะได้ไม่ถูกน�ำออกไปนอกทำง . . . เรำจะด�ำเนินชีวิต 

ตำมควำมจริงได้อยำ่งไรหำกเรำไม่รู้จักควำมจริง”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

สมัยที่โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธอำยุแปดขวบ บิดำให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่ท่ำน 

และขอให้ท่ำนอ่ำน “ข้ำพเจ้ำรับบนัทกึของชำวนไีฟเล่มนีด้้วยควำมขอบคณุ” ท่ำน 

กลำ่วต่อมำว่ำ “และท�ำงำนที่มอบหมำยแก่ขำ้พเจำ้เสร็จสมบูรณ์”  ควำมรักที่ท่ำน 

มต่ีอพระคมัภรีส์รำ้งแรงจงูใจใหท่้ำนท�ำภำรกจิเสรจ็สิน้อย่ำงรวดเร็วและบำงครั้ง 

ถึงกับออกจำกกำรแข่งขันเบสบอลก่อนเวลำเพื่อจะได้หำสถำนที่สงบอ่ำนพระ- 

คัมภร์ี  หลังจำกได้รับของขวญัชิน้นีจ้ำกบดิำไม่ถงึสองปี ท่ำนอ่ำนไปแล้วสองรอบ 

ด้วยกัน  ในกำรศึกษำช่วงแรก ๆ ทำ่นกล่ำวต่อมำว่ำ “มีบำงข้อควำมที่ประทับใจ 

ข้ำพเจ้ำไม่รูลื้ม”1 ท่ำนอ่ำนหนงัสือเล่มอืน่ ๆ ด้วยเช่นกนั  “ข้ำพเจ้ำเคยอ่ำนหนงัสอื 

ที่จัดท�ำส�ำหรับเด็กปฐมวัยและโรงเรียนวันอำทิตย์ส�ำหรับเด็กในช่วงเริ่มแรก” 

ท่ำนกล่ำว “ข้ำพเจ้ำมักถือหนังสือไว้ในมือเวลำอยู่บ้ำน. . .ต่อมำ ข้ำพเจ้ำอ่ำน

ประวัติศำสนจักรที่บันทึกไว้ใน Millennial Star ข้ำพเจ้ำอ่ำนพระคัมภีร์ไบเบิล 

พระคัมภีร์มอรมอน ไข่มุกอันล�้ำค่ำ หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ และวรรณกรรม

อื่น ๆ ที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่”2

ประธำนสมธิยังคงใฝ่ศึกษำหำควำมรู้ในพระกิตติคณุตลอดชีวติท่ำน ขณะเรยีน 

รูค้วำมจรงิของพระกติตคิณุ ท่ำนแบ่งปันและปกป้องพระกติติคณุเมือ่จ�ำเป็น  สำม 

ปีหลังจำกได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสำวก ทำ่นได้รับพรฐำนะปุโรหิตที่รวมถึงค�ำแนะ 

น�ำต่อไปนี้  “ท่ำนได้รับพรด้วยควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจ วิเครำะห์ และปกป้อง 

หลักธรรมแห่งควำมจริงมำกกว่ำเพื่อนผู้รับใช้ของทำ่นหลำยคน และจะถึงเวลำ

นั้นเมื่อพยำนหลักฐำนที่เพิ่มพูนจำกกำรรวบรวมของท่ำนจะเป็นก�ำแพงป้องกัน

และต่อต้ำนผูห้มำยมัน่และพยำยำมท�ำลำยพยำนหลกัฐำนควำมศกัดิส์ทิธิใ์นพนัธ- 
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Elder Joseph Fielding Smith of the Quorum of the Twelve 
Apostles and President Joseph F. Smith, 1914

บ ท ที่  1 0

เอ็ลเดอร์โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ แห่งโควรัมอัครสำวกสิบสอง 
กับประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ ปี 1914
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กิจของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ ในกำรปกป้องนี้ ท่ำนจะไม่มีวันจ�ำนน ควำมสว่ำง

ของพระวิญญำณจะฉำยรัศมีในใจท่ำนอย่ำงนุ่มนวลดุจน�้ำค้ำงจำกฟ้ำสวรรค์ และ

จะเปิดเผยควำมจริงหลำยประกำรให้แก่ควำมเข้ำใจของท่ำนเกี่ยวกับงำนนี้”3  

ท่ำนแน่วแน่ต่อถ้อยค�ำเชิงพยำกรณ์ดังกลำ่ว  ในฐำนะนักวิชำกำรพระกิตติคุณ ครู  

และนักเขียน ท่ำนท�ำงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียรเพื่ออธิบำยและปกป้องหลัก

ค�ำสอนแห่งควำมรอด ครั้งหนึ่ง ประธำนฮีเบอร์ เจ. แกรนท์เคยเรียกท่ำนว่ำ 

“บุรุษผู้รอบรู้พระคัมภีร์มำกที่สุด” ในบรรดำเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ทุกท่ำน4

จวบจนบั้นปลำยชีวิตของประธำนสมิธ ทำ่นมักจะตรึกตรองถึงพรที่ทำ่นได้

รับโดยผ่ำนกำรศึกษำพระกิตติคุณของทำ่น ดังนี้

“ตลอดชวีติข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำศึกษำไตร่ตรองหลักธรรมพระกติติคณุและพยำยำม 

ด�ำเนินชีวิตตำมกฎของพระเจำ้ ผลที่เกิดขึ้นในใจขำ้พเจ้ำเป็นควำมรักอันยิ่งใหญ่

ที่ข้ำพเจ้ำมีต่อพระองค์และงำนของพระองค์ตลอดจนคนทั้งปวงที่พยำยำมส่ง

เสริมพระประสงค์ของพระองค์ในโลก”5

“ตลอดวันเวลำของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำศึกษำพระคัมภีร์และแสวงหำกำรน�ำทำง 

จำกพระวญิญำณของพระเจ้ำเพ่ือให้เข้ำใจควำมหมำยทีแ่ท้จรงิ พระเจ้ำทรงเมตตำ 

ข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำชื่นชมยินดีในควำมรู้ที่พระองค์ประทำนแก่ข้ำพเจ้ำ สิทธิ

พิเศษที่ข้ำพเจ้ำได้รับและที่เป็นของข้ำพเจ้ำทั้งก่อนหน้ำนี้และเวลำนี้ในกำรสอน

หลักธรรมแห่งกำรช่วยให้รอดของพระองค์”6

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

เราควรแสวงหาความจริงในหลาย ๆ ด้าน แต่ความรู้ 
ที่ส�าคัญที่สุดคือความรู้ด้านพระกิตติคุณ

เรำเชื่อในกำรศึกษำ  ในฐำนะคน ๆ หนึ่ง เรำแสวงหำกำรเรียนรู้อยู่เสมอในทุก 

ด้ำน และในฐำนะศำสนจักร เรำใช้เงินจ�ำนวนมหำศำลและเสียสละค่อนข้ำงมำก

เพือ่สร้ำงโอกำสกำรศึกษำให้สมำชกิศำสนจกัร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรพฒันำและ 

งำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ในทุกวันนี้  เรำคิดว่ำคนหนุ่มสำวของเรำควรได้รับกำร

ศึกษำและกำรอบรมทำงเทคนิคตำ่ง ๆ ให้รอบรู้มำกเท่ำที่จะจ�ำเป็น

แต่เรำคดิว่ำกำรแสวงหำกำรเรยีนรูท้ำงโลกเช่นนีค้วรควบคูไ่ปกบักำรแสวงหำ 

ควำมเขำ้ใจทำงวิญญำณ กำรมีควำมรู้เรื่องพระผู้เป็นเจำ้และกฎของพระองค์ เพื่อ 
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เรำจะท�ำสิ่งที่น�ำมำซึ่งควำมรอดได้นั้นส�ำคัญกว่ำกำรมีควำมรู้ทำงโลกทั้งหมดที่

จะมีได้เป็นพันเท่ำ7

ทกุคนควรเรยีนรูส่ิ้งใหม่ ๆ ทกุวนั  พวกท่ำนมใีจทีใ่ฝ่รูแ้ละก�ำลงัแสวงหำควำม 

จริงในหลำย ๆ ด้ำน  ขำ้พเจำ้หวังอยำ่งจริงใจวำ่กำรค้นคว้ำที่ส�ำคัญที่สุดของท่ำน

จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทำงวิญญำณ เพรำะสิ่งนั้น เรำสำมำรถได้รับควำมรอดและ

สร้ำงควำมกำ้วหน้ำที่น�ำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในอำณำจักรของพระบิดำ

ควำมรู้ที่ส�ำคัญที่สุดในโลกคือควำมรู้พระกิตติคุณ  นี่คือควำมรู้เรื่องพระผู้เป็น 

เจ้ำและกฎของพระองค์  เรื่องสิ่งตำ่ง ๆ ที่มนุษย์ต้องท�ำให้ควำมรอดเกิดขึ้นกับ

พวกเขำด้วยควำมเกรงกลัวและตัวสั่นต่อพระพักตร์พระเจ้ำ [ดู ฟิลิปปี 2:12;  

มอรมอน 9:27]8

ไม่ใช่ควำมจริงทุกเรื่องที่มีคุณคำ่หรือควำมส�ำคัญเท่ำเทียมกัน  ควำมจริงบำง 

เรือ่งยิง่ใหญ่กว่ำเรือ่งอืน่  ควำมจรงิทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดเรือ่งเดยีวหรอืหลำยเรือ่ง เรำพบ 

ในพื้นฐำนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ประกำรแรก พระเยซูคริสต์คือพระ- 

บุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ พระผู้ไถ่ของโลก ผู้เสด็จมำในโลกเพื่อส้ินพระชนม์ให ้

มนุษย์มีชีวิตอยู่  เรำควรรู้ควำมจริงนั้น  กำรมีควำมรู้ว่ำพระเยซูคริสต์คือพระผู้ไถ่

ของเรำ พระองค์ประทำนหลักธรรมแห่งชีวิตนิรันดร์แก่เรำเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมำก 

กว่ำกำรมีควำมรู้ทุกอยำ่งที่จะรู้ได้ในกำรศึกษำของโลก9

ตำมปรัชญำและปัญญำของโลก สิ่งเหลำ่นี้ไม่มีควำมหมำยอะไรเว้นแต่จะสอด 

คล้องกับพระวจนะที่พระผู้เป็นเจำ้ทรงเปิดเผยไว้  หลักค�ำสอนทุกอยำ่ง ไม่ว่ำจะ 

ในนำมศำสนำ วิทยำศำสตร์ ปรัชญำ หรืออะไรก็ตำม ถ้ำขัดแย้งกับพระค�ำที่

พระเจ้ำทรงเปิดเผยไว้ ย่อมล้มเหลว  อำจฟังดูมีเหตุมีผล  อำจใช้ภำษำที่ท�ำให้ท่ำน

ตอบไม่ได้  หรืออำจมีหลักฐำนชี้แจงที่ท่ำนไม่อำจแย้งได้  แต่ทั้งหมดที่ทำ่นต้อง

ท�ำคือใช้เวลำ  เวลำจะแก้ไขทุกสิ่ง  ทำ่นจะพบว่ำหลักค�ำสอนทุกอย่ำง หลักธรรม

ทุกประกำร ไม่ส�ำคัญว่ำจะเป็นที่เชื่อถือโดยทั่วไปมำกเพียงไร  หำกไม่เป็นไปตำม

ถ้อยค�ำจำกเบือ้งบนของพระเจ้ำทีป่ระทำนแก่ผู้รับใช้ ย่อมล้มเหลว อกีทัง้ไม่จ�ำเป็น 

ที่เรำจะขยำยควำมพระค�ำของพระเจ้ำด้วยควำมพยำยำมอันเปล่ำประโยชน์เพื่อ 

ท�ำให้สอดคล้องกับทฤษฎแีละค�ำสอนเหล่ำนี ้ พระค�ำของพระเจ้ำจะไม่ผ่ำนไปโดย 

ไม่มีสัมฤทธิผล แต่หลักค�ำสอนและทฤษฎีผิด ๆ เหลำ่นี้จะล้มเหลวทั้งหมด ควำม

จริง ควำมจริงเท่ำนั้น จะคงอยู่เมื่อสิ่งอื่น ๆ ล้มเหลว10
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2

พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ค้นคว้าพระคัมภีร์

พระเจ้ำทรงบัญชำสมำชิกศำสนจักรในทุกวันนี้ให้แสวงหำพระองค์โดยกำร

สวดอ้อนวอน โดยศรัทธำและกำรศึกษำ  เรำได้รับบัญชำให้ศึกษำพระบัญญัติที ่

ประทำนแก่เรำในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ ในพระคัมภีร์มอรมอนและใน 

พระคัมภร์ีทกุเล่ม พร้อมกบัทรงสัญญำว่ำ “หลกัธรรมแห่งควำมรูแ้จ้งขัน้ใดกต็ำม 

ที่เรำบรรลุในชีวิตนี้, จะลุกขึ้นพร้อมกับเรำในกำรฟื้นคืนชีวิต.  และหำกคนคน

หนึ่งได้ควำมรู้และควำมรู้แจ้งเพิ่มขึ้นในชีวิตนี้โดยผ่ำนควำมขยันหมั่นเพียรและ

กำรเชื่อฟังของเขำยิ่งกว่ำอีกคนหนึ่งเทำ่ใด, เขำก็จะเหนือกว่ำยิ่งขึ้นเท่ำนั้นในโลก

ที่จะมำถึง” [คพ. 130:18–19] . . . พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับชำวยิวว่ำ “พวกท่ำน

ค้นดูในพระคัมภีร์เพรำะท่ำนคิดว่ำในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเอง 

เป็นพยำนให้กับเรำ” [ยอห์น 5:39] มีสมำชิกศำสนจักรกี่คนที่ คิด เช่นนี้ แต่ 

ล้มเหลวในกำรเตรียมตนเองโดยกำรศึกษำและโดยศรัทธำ11

“พวกท่ำนจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะท�ำให้ท่ำนเป็นไท” ( ยอห์น 8:32)
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ดเูหมือนสมำชกิของศำสนจกัรนีจ้ะไม่สำมำรถพกัผ่อนในสนัตสิขุ ควำมสบำยใจ 

และมีมโนธรรมชัดเจนได้โดยปรำศจำกควำมรู้ในงำนมำตรฐำนของศำสนจักร 

โดยกำรศึกษำและโดยศรัทธำ  บันทึกเหลำ่นี้ประเมินค่ำมิได้  แม้โลกจะเยำะเย้ย

บันทึกดังกล่ำว แต่โดยผ่ำนค�ำสอนในนั้น เรำได้รับอนุญำตให้เข้ำมำใกล้พระผู้

เป็นเจ้ำมำกขึ้นได้รับควำมเข้ำใจมำกขึ้นถึงพระบิดำบนสวรรค์และพระบุตรของ

พระองค์ พระเยซูคริสต์ คุ้นเคยกับทั้งสองพระองค์มำกขึ้น มีควำมรู้มำกขึ้นเกี่ยว

กับแผนแห่งควำมรอดอันล�้ำเลิศซึ่งพระองค์ประทำนแก่เรำและโลก12

ศำสดำพยำกรณ์สมัยโบรำณ ผู้มองเห็นยุคสมัยของเรำกล่ำวโดยไม่เน้นถึง 

ประโยชน์ของผู้คนสมัยนั้น แต่เน้นถึงประโยชน์ของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ที่

ค�ำพยำกรณ์เหล่ำนี้พูดถึง13

ข้ำพเจ้ำกล่ำวกับทำ่น พี่น้องทั้งหลำย ทำ่นไม่สำมำรถรักษำพระบัญญัติของ

พระเจ้ำและด�ำเนินชีวิตด้วยควำมชอบธรรมได้เว้นแต่ทำ่นจะทรำบว่ำสิ่งเหล่ำนั้น 

คืออะไร  พระเจ้ำทรงบญัชำเรำให้ค้นคว้ำพระคมัภีร์ เพรำะสิง่ซึง่มอียูใ่นพระคมัภร์ี 

เป็นควำมจริงและจะมีสัมฤทธิผล [ดู คพ. 1:37] . . . จงค้นควำ้พระคัมภีร์ จงท�ำให้

ตวัท่ำนเองคุ้นเคยกับส่ิงทีพ่ระเจ้ำทรงเปิดเผยไว้เพ่ือควำมรอดของท่ำน ควำมรอด 

ของบ้ำนท่ำน และควำมรอดของโลก14

3

เรามีความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงต่อการสดับฟังข่าวสารแห่ง 
ความจริงที่พระเจ้าทรงก�าลังเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ขณะนี้

หำกเรำจะสดับฟังพระค�ำของพระเจ้ำ แสวงหำด้วยตนเองและได้รับควำมรู ้

จำกพระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์ไบเบิล หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ ไข่มุก

อันล�้ำค่ำ จำกค�ำแนะน�ำที่เจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ให้เรำครั้งแล้วครั้งเล่ำ และพยำยำม

ท�ำตำมพระประสงค์ของพระเจำ้ โดยระลึกถึงกำรสวดอ้อนวอนและพันธสัญญำ

ของเรำต่อพระพักตร์พระองค์ เรำจะไม่หลงทำง15

ในหลักแห่งควำมเชือ่ข้อทีเ่ก้ำเรำประกำศว่ำ “เรำเชือ่ทกุสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้ำทรง 

เปิดเผยมำแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้, และเรำเชื่อว่ำพระองค์จะยัง

ทรงเปิดเผยเรื่องส�ำคัญและย่ิงใหญ่อีกหลำยเร่ืองเกี่ยวกับอำณำจักรของพระผู้

เป็นเจ้ำ” นี่เป็นควำมจริง เรำจ�ำเป็นต้องเข้ำใจสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงเปิดเผยมำ

แล้ว และที่ทรงเปิดเผยอยู่ขณะนี้ มิฉะนั้น เรำจะไม่เข้ำถึงงำนและไม่ทรำบถึง 

พระประสงค์ของพระองค์ที่เกี่ยวกับเรำ เพรำะเรำไม่เข้ำใจ16
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยควรวำงใจผู้น�ำของพวกเขำ และท�ำตำมค�ำสอนจำกเจ้ำ

หน้ำทีช่ัน้ผูใ้หญ่ของศำสนจกัร เพรำะพวกท่ำนกล่ำวกบัพวกเขำด้วยเสยีงแห่งกำร 

พยำกรณ์และกำรดลใจ  พระเจ้ำทรงประกำศในภำคแรกของหลักค�ำสอนและ

พันธสัญญำว่ำ ไม่ว่ำพระองค์จะกลำ่วโดยเสียงของพระองค์เอง หรือโดยเสียงของ

ผู้รับใช้ทั้งหลำยของพระองค์ ก็เหมือนกัน [ดู คพ. 1:38] ด้วยเหตุนี้ เรำจึงอยู่ภำย

ใต้ควำมรับผิดชอบและพันธะรับผิดชอบอันส�ำคัญยิ่งต่อกำรฟังเสียงของผู้น�ำ 

ศำสนจกัรในกำรสอนผู้คน หรือฟังเสียงของเหล่ำเอล็เดอร์แห่งอสิรำเอล เมือ่พวก 

ท่ำนน�ำข่ำวสำรแห่งควำมจริงไปในบรรดำผู้คน เช่นเดียวกับเรำ [หำก] พระเจ้ำจะ

ทรงส่งเทพจำกทีป่ระทบัของพระองค์มำหรือเสดจ็มำด้วยพระองค์เองเพือ่ประกำศ 

สิ่งเหล่ำนี้แก่เรำ17

4

เราจะทราบความจริงพระกิตติคุณได้โดยการศึกษา ศรัทธา การเชื่อฟัง  
และโดยผ่านการน�าทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

คงจะดีหำกเรำท�ำตำมค�ำแนะน�ำที่พระเจ้ำประทำนแก่เรำ ดังนี้ “และผู้ใดที่

สั่งสมค�ำของเรำ, จะไม่ถูกหลอกลวง” [โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:37]  กำรสั่งสม 

พระค�ำของพระองค์เป็นมำกกวำ่กำรอ่ำนเพียงอยำ่งเดียว  เพื่อสั่งสมพระค�ำ ต้อง 

ไม่เพียงอ่ำนและศึกษำเท่ำนั้น แต่ต้องแสวงหำด้วยควำมอ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อ

ฟังข้อปฏบิตัทิีพ่ระบญัญตัใิห้ไว้ และรับกำรดลใจทีม่ำจำกพระวญิญำณศกัดิส์ทิธ์ิ 18

บำงครัง้ เรำได้ยินเสียงบ่นว่ำ “ฉนัไม่มีเวลำ” แต่เรำทกุคนมเีวลำอ่ำนและศกึษำ 

ซึง่เป็นหน้ำทีศ่กัดิสิ์ทธิข์องเรำ เรำไม่อำจจดัเวลำอย่ำงน้อยสบิห้ำนำทใีนแต่ละวนั 

เพื่ออุทิศให้แก่กำรอำ่นอยำ่งต่อเนื่องและกำรตรึกตรองเชียวหรือ  กำรท�ำเช่นนี้ไม่

ได้ใช้เวลำมำกมำย ทว่ำเป็นเพียงหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบหำ้นำทีในหน่ึงสัปดำห์ เจ็ด

วันกับหนึ่งชั่วโมงครึ่งในหนึ่งเดือนที่มีสำมสิบวัน และเก้ำสิบเอ็ดชั่วโมงกับสิบ

ห้ำนำทีในหนึ่งปี . . .

. . . มีน้อยนักในบรรดำพวกเรำที่อำ่นมำกเกินไป เรำส่วนใหญ่อำ่นน้อยเกินไป   

พระเจ้ำตรัสว่ำ “และเนื่องจำกคนทั้งปวงไม่มีศรัทธำ, เจ้ำจงแสวงหำอย่ำงขยัน

หมั่นเพียรและสอนถ้อยค�ำแห่งปัญญำให้กัน; แท้จริงแล้ว, เจำ้จงแสวงหำถ้อยค�ำ

แห่งปัญญำจำกบรรดำหนังสือดีที่สุด; แสวงหำกำรเรียนรู้, แม้โดยกำรศึกษำและ

โดยศรัทธำด้วย.” [คพ. 88:118; 109:7]19

เรำได้รับกำรคำดหวังให้ศึกษำและเรียนรู้ทุกสิ่งที่เรำท�ำได้โดยกำรวิจัยและกำร 
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วิเครำะห์  แต่มีข้อจ�ำกัดในควำมสำมำรถดำ้นกำรเรียนรู้ของเรำ ในขอบข่ำยของ

เหตผุลและกำรศกึษำ ส่ิงต่ำง ๆ เก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้ำจะเป็นทีรู่ไ้ด้ โดยพระวญิญำณ 

ของพระผู้เป็นเจ้ำ  เรำต้องได้รับควำมรู้นั้นโดยศรัทธำ20

มนุษย์อำจค้นคว้ำ ศึกษำ เรียนรู้ แน่นอนว่ำ สิ่งดีหลำยอย่ำง พวกเขำอำจเก็บ 

เกี่ยวข้อมูลมำกมำย แต่พวกเขำจะไม่มีวันมำสู่ควำมจริงอันสมบูรณ์ได้เลย . . . 
เว้นแต่พวกเขำจะได้รับกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณแห่งควำมจริง พระวิญญำณ
บริสุทธิ์ และรักษำพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจำ้21

ศรัทธำแท้จริงที่มำพร้อมกับวิญญำณของควำมอ่อนน้อมถ่อมตนจะน�ำมนุษย ์
ไปสู่ควำมรู้เรื่องควำมจริง  ไม่มีเหตุผลที่ดีวำ่เพรำะเหตุใดมนุษย์ในทุกที่จึงไม่อำจ
ทรำบควำมจรงิทีท่�ำให้พวกเขำเป็นอสิระได้ ไม่มเีหตผุลทีด่ว่ีำเพรำะเหตใุดมนษุย์ 
ทั้งปวงจึงไม่อำจค้นพบแสงสว่ำงของควำมจริงและทรำบว่ำพระเจ้ำตรัสอีกครั้ง 
ในยุคสุดท้ำยนี้หรือไม่  เปำโลกลำ่วว่ำมนุษย์ควร “แสวงหำพระเจ้ำและมุ่งหวังจะ
ค้นหำและพบพระองค์ ที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่หำ่งไกลจำกเรำทุกคนเลย” [กิจ- 
กำร 17:27] แม้จะอยูท่่ำมกลำงควำมมดืทำงวญิญำณและกำรขำดศรทัธำ ซึง่ปกคลมุ 
โลกไว้ แต่พระพำหุของพระเจำ้มิได้สั้นลงเลย  พระองค์จะทรงฟังค�ำวิงวอนที่มำ 
จำกควำมตั้งใจจริงของคนซ่ือสัตย์ที่แสวงหำควำมจริง และไม่มีใครต้องกำร
ด�ำเนินชีวิตโดยปรำศจำกควำมรู้เรื่องควำมจริงอันศักดิ์สิทธ์ิและจะพบศำสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์ได้ที่ไหน ทั้งหมดที่บุคคลคนหน่ึงต้องกำรคือศรัทธำอันนอบ 
น้อมและวิญญำณที่ส�ำนึกผิดพร้อมด้วยปณิธำนแน่วแน่ที่จะเดินในควำมสว่ำง 
และพระเจ้ำจะทรงเปิดเผยควำมรู้นั้นแก่เขำ22

เรำทุกคนอำจทรำบควำมจริง เรำไม่ขำดควำมช่วยเหลือ  พระเจ้ำทรงท�ำให้
มนุษย์ทุกคนอยู่ในวิสัยที่จะทรำบควำมจริงโดยกำรรักษำกฎ [ของพระองค์] และ 
โดยผ่ำนกำรน�ำทำงของพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ทรงส่งมำสอนเรำเพื่อจุดประ- 
สงค์นีโ้ดยเฉพำะเมือ่เรำด�ำเนนิชวีติสอดคล้องกับกฎ เพือ่ทีเ่รำจะรูจั้กควำมจรงินัน้ 

ที่ท�ำให้เรำเป็นอิสระ [ดู ยอห์น 8:32]23

5

เมื่อเราด�าเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริง 
พระเจ้าทรงเพิ่มความสว่างและความเข้าใจแก่เรา

นีเ่ป็นข้อเรยีกร้องจำกเรำ ในฐำนะสมำชกิของศำสนจักรนี ้ ในกำรท�ำให้ตนเอง 

คุ้นเคยกับสิ่งที่พระเจ้ำทรงเปิดเผย เพื่อเรำจะได้ไม่ถูกน�ำออกไปนอกทำง . . . เรำ

จะด�ำเนินชีวิตตำมควำมจริงได้อยำ่งไรหำกเรำไม่รู้จักควำมจริง24
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วัตถุประสงค์เดียวที่เกี่ยวข้องกับควำมจริงเรื่องควำมรอดจะต้องค้นพบให้ได้
ว่ำพระเจ้ำทรงเปิดเผยอะไร จำกนั้นจึงเชื่อและกำรปฏิบัติตำม25

หำกเรำจะท�ำตำมวิญญำณของควำมสวำ่ง วิญญำณของควำมจริง  วิญญำณนั้น 
มอียูแ่ล้วในกำรเปิดเผยของพระเจ้ำ หำกเรำจะแสวงหำกำรน�ำทำงจำกพระวญิญำณ 
บริสุทธิ์ โดยผ่ำนวิญญำณของกำรสวดอ้อนวอนและควำมอ่อนน้อมถ่อมตน  
พระเจ้ำจะทรงเพิ่มควำมสวำ่งและควำมเขำ้ใจของเรำ  เพื่อที่เรำจะมีวิญญำณของ 
กำรเล็งเห็น เรำจะเข้ำใจควำมจริง เรำจะรู้จักควำมผิดเมื่อเรำมองเห็น และเรำจะ
ไม่ถูกหลอก

ใครคือคนที่ถูกหลอกในศำสนจักรแห่งนี้  ไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ต่อหนำ้ที่ ไม่ใช่ 
คนที่ท�ำตนให้คุ้นเคยกับพระวจนะของพระเจำ้ ไม่ใช่คนที่ปฏิบัติตำมพระบัญญัต ิ
ที่ประทำนในกำรเปิดเผยเหลำ่นี้  แต่เป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับควำมจริง คนที่อยู่ใน
ควำมมืดทำงวิญญำณ คนที่ไม่เข้ำใจหลักธรรมพระกิตติคุณ  คนเช่นนั้นจะถูก
หลอก และเมื่อวิญญำณลวงเหลำ่นี้เข้ำมำอยู่ท่ำมกลำงเรำ เขำอำจไม่เข้ำใจหรือไม่
สำมำรถแยกแยะระหว่ำงควำมสว่ำงกับควำมมืดได้

“ขอให้เรำค้นคว้ำพระคัมภีร์ ขอให้เรำทรำบว่ำพระเจ้ำทรงเปิดเผยอะไร 
ขอให้เรำด�ำเนินชีวิตสอดคล้องกับควำมจริงของพระองค์”
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แต่หำกเรำจะด�ำเนินชีวิตในควำมสวำ่งจำกกำรเปิดเผยของพระเจ้ำ หำกเรำจะ

สดับฟังค�ำแนะน�ำที่ได้รับจำกคนเหล่ำนั้นที่ยืนในสภำของศำสนจักร ผู้ได้รับพลัง

ในกำรให้ค�ำแนะน�ำ เรำจะไม่หลงทำง26

ขอให้เรำค้นคว้ำพระคัมภีร์ ขอให้เรำทรำบว่ำพระเจำ้ทรงเปิดเผยอะไร ขอให้

เรำด�ำเนินชีวิตสอดคล้องกับควำมจริงของพระองค์  แล้วเรำจะไม่ถูกหลอก แต่จะ

มีพลังต้ำนทำนควำมชั่วร้ำยและกำรล่อลวง  ควำมนึกคิดของเรำจะสว่ำง เรำจะ

สำมำรถเข้ำใจควำมจริงและแยกแยะควำมจริงออกจำกควำมไม่ถูกต้อง27

หำกมีหลักค�ำสอนหรือหลักธรรมใดเกี่ยวข้องกับค�ำสอนของศำสนจักรและ 

เรำไม่เข้ำใจ ขอให้เรำคุกเขำ่ ขอให้เรำไปอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจำ้ในวิญญำณ 

ของกำรสวดอ้อนวอน ด้วยควำมนอบน้อมถ่อมตน และทลูขอพระองค์ทรงท�ำให้ 

ควำมคิดเรำสว่ำงเพื่อเรำจะเข้ำใจ28

“สิง่ซึง่มำจำกพระผู้เป็นเจ้ำเป็นควำมสว่ำง; และคนทีร่บัควำมสว่ำง, และด�ำเนนิ 

อยู่กับพระผู้เป็นเจ้ำต่อไป”—นั่นคือกุญแจไขสถำนกำรณ์นั้น—“รับควำมสว่ำง

มำกขึ้น; และควำมสว่ำงนั้นเจิดจ้ำยิ่งขึ้น ๆ จนถึงวันที่สมบูรณ์” [คพ. 50:24]

ดังนั้น จำกเรื่องนี้ เรำเข้ำใจว่ำคนที่แสวงหำพระผู้เป็นเจ้ำและ [ได้รับ] กำรน�ำ 

ทำงจำกพระวิญญำณของควำมจริง หรือพระผู้ปลอบโยน และด�ำเนินอยู่กับ 

พระผู้เป็นเจ้ำต่อไป จะเติบโตขึ้นด้วยควำมรู้ ควำมสว่ำง ควำมจริง จนในที่สุดวัน

ที่สมบูรณ์ของควำมสว่ำงและควำมจริงจะมำถึงเขำ

เวลำนี้ เรำจะไม่ได้รับทั้งหมดในชีวิตนี้  เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะไปถึงเป้ำหมำย

น้ันเพียงไม่ก่ีปีของกำรด�ำรงอยู่ในมรรตัย  แต่สิ่งที่เรำเรียนรู้ที่นี่ ซึ่งเป็นนิรันดร์

และได้รับกำรดลใจจำกพระวิญญำณแห่งควำมจริง จะด�ำเนินไปกับเรำแม้หลัง 

ควำมตำยกจ็ะยงัเป็นเช่นนัน้ต่อไป หำกเรำยังด�ำเนนิอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจ้ำต่อไป เพือ่ 

รับควำมสว่ำงและควำมจริงจนในที่สุดเรำจะมำถึงวันที่สมบูรณ์29

สัญญำนั้นมีไว้ให้คนทั้งปวงที่จะรับควำมสว่ำงแห่งควำมจริงนี้ โดยผ่ำนกำร 

ค้นคว้ำและกำรเชื่อฟัง มุ่งมั่นที่จะท�ำตนให้คุ้นเคยกับพระกิตติคุณ แล้วพวกเขำ 

จะได้รับบรรทัดมำเติมบรรทัด กฎเกณฑ์มำเติมกฎเกณฑ์ ที่นั่นนิดที่นี่หน่อย 

จนกว่ำพวกเขำจะได้รับควำมสมบูรณ์แห่งควำมจริง แม้ควำมลี้ลับที่ซ่อนอยู่ของ

อำณำจักรก็จะท�ำให้เป็นที่รู้แก่พวกเขำ “เพรำะทุกคนที่ขอ, ย่อมได้รับ; และคนที่

หำ, ย่อมพบ; และแก่ผู้ที่เคำะ, มันจะเปิดให้” [มัทธิว 7:8; 3 นีไฟ 14:8; ดู อิสยำห์ 

28:10; คพ. 76:1–10; 98:11–12] คนเหล่ำนี้คือทำยำทแห่งควำมรอดและพวกเขำ

บ ท ที่  1 0 บ ท ที่  1 0
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จะสวมมงกุฎด้วยรัศมีภำพ ควำมเป็นอมตะ และชีวิตนิรันดร์ ในฐำนะบุตรธิดำ

ของพระผู้เป็นเจ้ำ พร้อมด้วยควำมสูงส่งในอำณำจักรซีเลสเชียลของพระองค์30

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ขณะที่ท่ำนอ่ำนเกี่ยวกับควำมพยำยำมของประธำนสมิธที่จะเรียนรู้พระกิตติ- 

คุณ (ดู “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”) ให้ตรึกตรองถึงควำมพยำยำมของ 

ท่ำนเอง  มีพรใดบ้ำงทีท่่ำนได้รบัขณะศึกษำพระคมัภร์ีและค�ำสอนพระกติตคิณุ 

อื่น ๆ

• เรำเรียนรู้อะไรบ้ำงจำกหัวข้อที่ 1 เกี่ยวกับดุลยภำพระหว่ำงกำรเรียนรู้ทำง

วิญญำณกับทำงโลก  เรำจะช่วยให้สมำชิกครอบครัวและผู้อื่นให้ควำมส�ำคัญ

แก่ควำมรู้ทำงวิญญำณในขณะที่พวกเขำด�ำเนินตำมเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำได้

อย่ำงไร

• พระคัมภีร์ช่วยเหลือให้ท่ำน “คุ้นเคย” กับพระบิดำบนสวรรค์และพระเยซู

คริสต์อย่ำงไร (ดู หัวข้อที่ 2)  ลองนึกถึงสิ่งที่ทำ่นท�ำได้เพื่อปรับปรุงกำรศึกษำ

พระคัมภีร์ของทำ่น

• หลงัจำกอ่ำนหวัข้อที ่3  ให้นกึถึงพรทีท่่ำนได้รับขณะท�ำตำมค�ำแนะน�ำของผูน้�ำ 

ศำสนจกัร  เรำจะแบ่งปันค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์ทีย่งัมชีวีติอยูก่บัครอบครวั 

และผู้อื่นได้อย่ำงไร

• ท่ำนคดิว่ำกำรส่ังสมพระค�ำของพระเจ้ำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร (ส�ำหรบัแนวคดิ 

บำงอย่ำง ดู หัวข้อที่ 4)  “อยำ่งน้อยที่สุดสิบหำ้นำทีในแต่ละวันอุทิศให้แก่กำร

อ่ำนอย่ำงต่อเนื่องและตรึกตรอง” มีอิทธิพลต่อชีวิตทำ่นในทำงใดบำ้ง

• ไตร่ตรองว่ำจะประยุกต์ใช้ค�ำแนะน�ำในหัวข้อที่ 5 ในชีวิตทำ่นอย่ำงไร ขณะ

ข้อมูลไม่ถูกต้องกลำยเป็นเรื่องที่เขำ้ถึงได้ง่ำยและแพร่หลำย  เรำจะ “แยกแยะ 

ระหว่ำงควำมสว่ำงกบัควำมมดื” ได้อย่ำงไร  เรำจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพือ่ช่วยเหลอื 

บุตรธิดำและเยำวชน 

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

สดุดี 119:105; ยอห์น 7:17; 2 ทิโมธี 3:15–17; 2 นีไฟ 4:15; 32:3; ฮีลำมัน 

3:29–30; คพ. 19:23; 84:85; 88:77–80
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ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน
“แม้เม่ือท่ำนสอนหลำยคนในเวลำเดยีวกนั ท่ำนให้ควำมช่วยเหลอืแต่ละคนได้ 

ตัวอย่ำงเช่น ท่ำนให้ควำมช่วยเหลือแต่ละคนเมื่อท่ำนทักทำยเขำอย่ำงอบอุ่นใน
ตอนเริ่มชั้นเรียน . . . ท่ำนให้ควำมช่วยเหลือได้ด้วยเมื่อท่ำนท�ำให้กำรมีส่วนร่วม
เป็นกำรเชิญชวนและปลอดภัย” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กว่ำกำรสอน [1999] 
หน้ำ 35)

อ้ำงอิง
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การให้เกียรติกุญแจฐานะปุโรหิต 
ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านโจเซฟ สมิธ

“บัดนี้ ข้ำพเจำ้ขอกล่ำว—อย่ำงชัดเจนและอำจหำญ— 

ว่ำเรำมีฐำนะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์และกุญแจแห่งอำณำจักร 

ของพระผู้เป็นเจำ้ที่นี่  สิ่งเหลำ่นี้มีอยู่ในศำสนจักรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ยเท่ำนั้น”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ประกำศว่ำ “ข้ำพเจ้ำมีควำมรู้อันสมบูรณ์ถึง 

พันธกิจจำกเบื้องบนของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ข้ำพเจ้ำไม่สงสัยเลยว่ำ

พระเจ้ำทรงยกท่ำนขึ้นและประทำนกำรเปิดเผย พระบัญญัติ ทรงเปิดสวรรค์แก ่

ท่ำน และทรงเรียกท่ำนให้ยืนเป็นผู้น�ำของสมัยกำรประทำนอันทรงรัศมีภำพนี้”1  

ประธำนสมิธเชื่อมโยงค�ำว่ำ “ควำมรู้อันสมบูรณ์” ด้วยควำมคำรวะที่มีต่อกุญแจ 

ฐำนะปุโรหิตที่ได้รับกำรฟื้นฟูผ่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ ท่ำนให้เกียรติและ 

สนับสนุนคนเหลำ่นั้นที่ถือกุญแจเสมอ และทำ่นแนะน�ำให้สมำชิกศำสนจักรทุก 

คนให้ควำมเคำรพเช่นเดียวกัน  ทำ่นกล่ำว “ชำยทุกคนที่ได้รับเลือกอย่ำงเหมำะ

สมให้ควบคุมศำสนจักรในหน้ำที่ใดก็ตำมควรได้รับเกียรติในกำรเรียกของเขำ”2

ครั้งหนึ่งในระหว่ำงโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธรับใช้เป็นอัครสำวก ฝ่ำยประธำน 

สูงสุดและโควรัมอัครสำวกสิบสองร่วมกันสนทนำอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับค�ำถำม 

ทีย่ำกค�ำถำมหนึง่  เอ็ลเดอร์สมิธแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงหนกัแน่นเกีย่วกบัประเดน็ 

ดงักล่ำว  วนัหนึง่ ประธำนฮเีบอร์ เจ. แกรนท์ ซึง่เป็นประธำนศำสนจกัรหลงัจำกนัน้ 

มำทีห้่องท�ำงำนของเอล็เดอร์สมธิ  ประธำนแกรนท์อธบิำยว่ำหลงัจำกพจิำรณำถงึ 

ประเด็นดังกล่ำวร่วมกับกำรสวดอ้อนวอน ท่ำนรู้สึกว่ำต้องแนะน�ำกำรกระท�ำที่

แตกต่ำงไปจำกมุมมองของประธำนสมิธ  เอ็ลเดอร์สมิธเอ่ยปำกสนับสนุนกำร

ตัดสินใจของประธำนแกรนท์ทันที  ท่ำนประกำศต่อมำว่ำ “ในส่วนของข้ำพเจ้ำ 

เมื่อประธำนศำสนจักรกล่ำวว่ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงแสดงให้ประจักษ์หรือดลใจ

ท่ำนให้ท�ำอะไรก็ตำม ขำ้พเจ้ำจะสนับสนุนท่ำนเต็มที่ในกำรกระท�ำนั้น”3
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When Peter, James, and John conferred the Melchizedek Priesthood on 
Joseph Smith and Oliver Cowdery, they also bestowed priesthood keys.

บ ท ที่  1 1

เมื่อเปโตร ยำกอบและยอห์น ประสำทฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคแก่โจเซฟ สมิธ 
กับออลิเวอร์ คำวเดอร์รี พวกท่ำนประสำทกุญแจฐำนะปุโรหิตด้วยเช่นกัน
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โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธให้กำรสนับสนุนเช่นนั้นแก่ผู้น�ำฐำนะปุโรหิตของท่ำน

ทุกคน ไม่เฉพำะประธำนศำสนจักรเท่ำนั้น  ตัวอย่ำงเช่น นำธำน เอ็ลดอน แทน

เนอร์ได้รับเรียกเป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสองในเดือนตุลำคม ค.ศ. 1962  

หนึ่งปีต่อมำ ท่ำนได้รับเรียกเป็นที่ปรึกษำในฝ่ำยประธำนสูงสุด ดังนั้นทำ่นจึงม ี

ต�ำแหน่งควบคุมเหนือประธำนสมิธ ผู้เป็นประธำนโควรัมอัครสำวกสิบสอง  

ประธำนแทนเนอร์แสดงควำมซำบซ้ึงต่อกำรสนับสนุนของประธำนสมิธใน

เวลำต่อมำว่ำ “เมื่อข้ำพเจำ้ได้รับเรียกเขำ้สู่ฝ่ำยประธำนสูงสุด  ถึงแม้ท่ำนจะเป็น 

สมำชกิอำวโุสในโควรมัอคัรสำวกสิบสองและด�ำรงต�ำแหน่งนำนกว่ำห้ำสบิปีแล้ว 

ก็ตำม แต่ท่ำนก็ยังให้ควำมเคำรพขำ้พเจ้ำในต�ำแหน่งนั้น ทั้งยังให้กำรสนับสนุน

และควำมมั่นใจแก่ขำ้พเจำ้อย่ำงเต็มที่”4

ประธำนสมิธให้เกียรติผู้น�ำฐำนะปุโรหิตในวอร์ดของท่ำนเช่นกัน เมื่อท่ำนรับ 

ใช้เป็นสมำชิกโควรัมอัครสำวกสิบสอง ทำ่นกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิ . . . ให้

บพัตศิมำบตุรธดิำของข้ำพเจ้ำโดยไม่ได้เข้ำพบอธกิำรในวอร์ดทีข้่ำพเจ้ำอยูแ่ละรบั 

ควำมเห็นชอบจำกท่ำน เพรำะอธิกำรมีกุญแจส�ำหรับวอร์ดที่ขำ้พเจ้ำเป็นสมำชิก

อยู่  ข้ำพเจ้ำไม่เคยให้บัพติศมำบุตรคนใด . . . เว้นแต่ไปหำอธิกำรและได้รับอนุมัติ

จำกท่ำนเสียก่อนเพ่ือปฏิบัติศำสนพิธีและเพ่ือยืนยันพวกเขำเป็นสมำชิกของ

ศำสนจักร”5

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

กุญแจฐานะปุโรหิตคือพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจ 
ในการก�ากับดูแลงานของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

มีข้อแตกต่ำงระหว่ำงกำรรับต�ำแหน่งในฐำนะปุโรหิตกับกำรรับกุญแจของ 

ฐำนะปุโรหิต  เรำควรท�ำควำมเขำ้ใจกับเรื่องนี้ให้ชัดเจน . . .

. . .ขณะที่ชำยทุกคนด�ำรงฐำนะปุโรหิตซ่ึงได้รับแต่งตั้งในต�ำแหน่งใดก็ตำม   

แต่มสีทิธอิ�ำนำจพิเศษหรือกำรก�ำกับดแูล ประสำทแก่ผูไ้ด้รบัเรยีกให้ควบคมุ  สทิธิ 

อ�ำนำจเหล่ำนี้เรียกว่ำกุญแจ6

กุญแจ [ฐำนะปุโรหิต] คือสิทธิของฝ่ำยประธำน เป็นพลังอ�ำนำจและสิทธิ

อ�ำนำจในกำรปกครองและก�ำกับดูแลกิจธุระทั้งหมดของพระเจ้ำบนแผ่นดินโลก  

ผู้ที่มีกุญแจเหล่ำนี้มีอ�ำนำจปกครองและควบคุมกำรกระท�ำของบุคคลอื่น ๆ ซึ่ง

อำจรับใช้ในฐำนะปุโรหิต7
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เมื่อชำยได้รับมอบหมำยโดยบุคคลที่ถือกุญแจเหลำ่นี้ กำรกระท�ำของพวกเขำ 

จึงเป็นที่ยอมรับ สิ่งที่พวกเขำท�ำได้รับกำรผนึกและอนุมัติในศำสนจักรทั้งบน

แผ่นดินโลกและในสวรรค์8

2

พระเจ้าทรงส่งผู้ส่งสารศักดิ์สิทธิ์จากที่ประทับ 
ของพระองค์มาฟื้นฟูกุญแจฐานะปุโรหิต

เรำเชือ่ว่ำหลังคืนแห่งควำมมดืมนอนัยำวนำน ควำมไม่เชือ่ กำรละทิง้ควำมจรงิ 

ของครสิต์ศำสนำอันบริสุทธิแ์ละสมบรูณ์แบบ พระเจ้ำในพระปรชีำญำณอนัไม่ม ี

ขอบเขตของพระองค์ ทรงฟื้นฟูควำมสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณอันเป็นนิจมำยัง

แผ่นดินโลกอีกครั้ง

เรำทรำบว่ำโจเซฟ สมธิเป็นศำสดำพยำกรณ์ พระบดิำและพระบตุรทรงปรำกฏ 

ต่อท่ำนในฤดูใบไม้ผลิของปี 1820 เพื่อท�ำให้สมัยกำรประทำนพระกิตติคุณครั้ง 

สุดท้ำยนี้เกิดขึ้น ท่ำนแปลพระคัมภีร์มอรมอนโดยของประทำนและอ�ำนำจของ 

พระผูเ้ป็นเจ้ำ ท่ำนได้รับกุญแจและสิทธอิ�ำนำจจำกเทพทีท่รงส่งมำเพือ่จุดประสงค์ 

นี้โดยเฉพำะ และพระเจ้ำทรงเปิดเผยหลักค�ำสอนแห่งควำมรอดแก่ท่ำน9

พระเจ้ำไม่ทรงยอมรบัศำสนพิธหีรือพิธกีำรใด ๆ  ถงึแม้ว่ำจะกระท�ำในพระนำม 

ของพระองค์ก็ตำม เว้นแต่จะเป็นไปตำมพระประสงค์ของพระองค์และกระท�ำ

โดยบคุคลทีท่รงยอมรบัในฐำนะผูร้บัใช้ซึง่มสีทิธอิ�ำนำจของพระองค์  นัน่คอืสำเหต ุ

ที่พระองค์ทรงส่งผู้ส่งสำรศักดิ์สิทธิ์จำกที่ประทับของพระองค์มำหำโจเซฟ สมิธ

และคนอื่น ๆ เพื่อฟื้นฟูสิ่งที่ถูกน�ำไปจำกโลก แม้ควำมสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ

ตลอดจนควำมสมบูรณ์และกุญแจของฐำนะปุโรหิต10

กุญแจของฐำนะปุโรหิตต้องได้รับกำรฟื้นฟู  นับว่ำยังไม่พอที่ยอห์นผู้ถวำย 

บัพติศมำมำพร้อมกับกุญแจฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน ส่วนเปโตร ยำกอบ และ 

ยอห์น มำพร้อมกับกุญแจฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ซึ่งเป็นวิธีที่ศำสนจักรได ้

รับกำรจัดตั้ง แต่ต้องมีกำรเปิดฟ้ำสวรรค์และกำรฟื้นฟูกุญแจที่ถือโดยศำสดำ

พยำกรณ์ทุกท่ำนผู้เป็นหัวหน้ำสมัยกำรประทำนนับจำกสมัยของอำดัมลงมำ

จนถึงสมัยของเปโตร ยำกอบ และยอห์น ศำสดำพยำกรณ์เหล่ำนี้มำทีละท่ำนและ

แต่ละทำ่นประสำทสิทธิอ�ำนำจที่ตนด�ำรงอยู่11

กุญแจทั้งหมดของสมัยกำรประทำนทุกสมัยต้องน�ำกลับมำเพื่อท�ำให้ถ้อยค�ำ 

ของศำสดำพยำกรณ์และพระประสงค์ของพระเจ้ำมีสัมฤทธิผลในกำรท�ำให้เกิด 
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กำรฟื้นฟูที่สมบูรณ์ของสิ่งทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ บิดำของครอบครัวมนุษย์ อำดัม 
มนษุย์คนแรกบนแผ่นดนิโลกต้องมำและท่ำนมำพร้อมกบัอ�ำนำจ โมเสสและท่ำน 
อื่น ๆ มำ ทุกท่ำนที่มีกุญแจมำประสำทสิทธิอ�ำนำจของพวกท่ำน . . . เรำไม่ทรำบ
วันเวลำเมื่อสิทธิอ�ำนำจบำงอยำ่งนี้จะปรำกฏให้เห็น  แต่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ  
สมิธ ในจดหมำยที่ท่ำนเขียนถึงวิสุทธิชนในนอวูเกี่ยวกับควำมรอดของคนตำย
ประกำศไว้ ตำมที่มีบันทึกอยู่ในภำคที่ 128 ของหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ [ ข้อ 
17–21] ประกำศว่ำศำสดำพยำกรณ์เหลำ่นี้ทุกท่ำนมำพร้อมกับกุญแจในสมัยกำร
ประทำนที่เรำมีชีวิตอยู่12

หลังกำรจัดตั้งศำสนจักร พระเจ้ำทรงบัญชำวิสุทธิชนให้สร้ำงพระนิเวศน์แด่
พระนำมของพระองค์  วสุิทธชินแทบจะไม่ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของเรือ่งนีเ้ลย 
พวกเขำไม่ยอมออกไปท�ำงำนในทันทีเพื่อสร้ำงพระนิเวศน์ดังกล่ำว  พระเจ้ำจึง
ทรงติเตียนพวกเขำ [ดู คพ. 95:1–4]  หลังจำกถูกติเตียน พวกเขำจึงออกไปท�ำงำน 
ด้วยสดุก�ำลังทัง้ทีย่ำกจนและขำดแคลนเพ่ือสร้ำงพระวหิำรเคร์ิทแลนด์  พระวหิำร 
สร้ำงขึ้นเพื่ออะไร  เพื่อเป็นสถำนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูคริสต์สำมำรถเสด็จมำ ที่ซึ่ง
พระองค์สำมำรถส่งผู้รับใช้ของพระองค์ ศำสดำพยำกรณ์พร้อมด้วยกุญแจแห่ง
สิทธิอ�ำนำจของพวกท่ำน. . .เรำทรำบว่ำศำสดำพยำกรณ์ผูย่ิ้งใหญ่สำมท่ำนในสมยั 
โบรำณผู้ที่ถือกุญแจส�ำคัญมำที่พระวิหำรในวันที่ 3 เมษำยน ค.ศ. 1836

ท่ำนแรกคือโมเสส [ดู คพ. 110:11]  ทำ่นมอบกุญแจทั้งหลำยของกำรรวบรวม 
อิสรำเอลให้โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คำวเดอร์รี . . . ทำ่นรวบรวมอิสรำเอล ถึง
แม้ท่ำนจะไม่สำมำรถช่วยให้พวกเขำครอบครองแผ่นดินได้  แต่ท่ำนก็มีกุญแจ 
ส�ำหรับกำรรวบรวมอยู่ในมือท่ำน  ท่ำนมำหำเปโตร ยำกอบ และยอห์นบนภูเขำ
แห่งกำรเปลี่ยนสภำพและประสำทกุญแจเดียวกันนี้แก่พวกท่ำนเพื่อกำรรวบรวม 
อสิรำเอลในสมยัทีพ่วกท่ำนมีชวีติอยู่ ท่ำนถูกส่งมำหำศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมธิ 
กับออลิเวอร์ คำวเดอร์รีเพื่อประสำทกุญแจทั้งหลำยของกำรรวบรวมอิสรำเอล 
ในสมัยกำรประทำนควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ . . .

เอลีอัสมำหลังจำกโมเสสประสำทกุญแจทั้งหลำยของท่ำนแล้ว ท่ำนมำพร้อม
ด้วยพระกิตติคุณของสมัยกำรประทำนซึ่งอับรำฮัมยังมีชีวิตอยู่ [ดู คพ. 110:12]  
ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสมัยกำรประทำนนั้น  พรทั้งหลำยที่เคยประสำทแก่อับรำฮัม 
สัญญำที่ให้ไว้แก่ลูกหลำนของทำ่น ทุกสิ่งต้องได้รับกำรฟื้นฟู และเอลีอัสผู้ที่ถือ
กุญแจของสมัยกำรประทำนนั้นมำแล้ว

จำกนั้นเอลียำห์ ศำสดำพยำกรณ์ท่ำนสุดท้ำยผู้ถือกุญแจของอ�ำนำจแห่งกำร

ผนึกในอิสรำเอลสมัยโบรำณ มำประสำทอ�ำนำจนั้น อ�ำนำจแห่งกำรผนึก [ดู คพ.  
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110:13–16] สมำชิกศำสนจักรบำงคนสับสนว่ำเอลียำห์มำพร้อมกับกุญแจแห่ง

บัพติศมำแทนคนตำยหรือควำมรอดส�ำหรับคนตำย  กุญแจของเอลียำห์ยิ่งใหญ ่

กว่ำน้ัน กุญแจเหล่ำนัน้เป็นกญุแจแห่งกำรผนกึ และกญุแจแห่งกำรผนกึเหล่ำนัน้ 

เกี่ยวข้องกับคนเป็นและน้อมรับคนตำยที่ยินดีกลับใจ13

เอลียำห์ ศำสดำพยำกรณ์ . . .  ประสำทอ�ำนำจกำรผนกึแก่พวกท่ำน [โจเซฟ สมธิ 

และออลิเวอร์ คำวเดอร์รี] พลังอ�ำนำจที่ใช้ฐำนะปุโรหิตผูกไว้บนแผ่นดินโลกและ

ผนึกไว้ในสวรรค์14

ในพระวิหำรเคิร์ทแลนด์ เอลียำห์ปรำกฏต่อโจเซฟ สมิธกับ 
ออลิเวอร์ คำวเดอร์รีและประสำทกุญแจแห่งกำรผนึก
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อ�ำนำจ [กำร] ผนึกอนุมัติแก่ศำสนพิธีทุกอยำ่งที่กระท�ำในศำสนจักรนี้ โดย

เฉพำะอย่ำงยิ่งที่ประกอบในพระวิหำรของพระเจำ้15

พี่น้องทั้งหลำย นี่คือสมัยกำรประทำนแห่งรัศมีภำพ  สมัยกำรประทำนอื่น ๆ  

ทุกสมัยรวมอยู่ในนี้  สิทธิอ�ำนำจทั้งหมด พลังอ�ำนำจทั้งหมด มีศูนย์กลำงในสมัย

กำรประทำนนีท้ีเ่รำอยู่  เรำได้รับสิทธพิิเศษให้รับส่วนของพรเหล่ำนีโ้ดยผ่ำนควำม 

ซื่อสัตย์ของเรำ16

บัดนี้ ข้ำพเจ้ำขอกล่ำว—อย่ำงชัดเจนและเฉียบขำด—ว่ำเรำมีฐำนะปุโรหิต

ศกัดิส์ทิธิแ์ละกุญแจแห่งอำณำจกัรของพระผู้เป็นเจ้ำทีน่ี ่ สิง่เหล่ำนีม้อียูใ่นศำสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ยเท่ำนั้น17

3

ประธานศาสนจักรถือกุญแจ 
ทั้งหมดในศาสนจักร

ไม่นำนก่อนมรณสักขีของศำสดำพยำกรณ์ [โจเซฟ สมิธ] ท่ำนประสำทกุญแจ 

ทัง้หมด ศำสนพธิแีละฐำนะปโุรหติทีจ่�ำเป็นทัง้หมดแก่อคัรสำวกสบิสอง—ผูเ้ป็น 

ส่วนหนึ่งของโควรัมที่สองในศำสนจักร—เพื่อด�ำเนินงำนยิ่งใหญ่และมีรัศมีภำพ

แห่งควำมรอดของมนุษย์ทั้งปวง18

ฐำนะปุโรหิตและกุญแจเหล่ำนี้. . .มอบให้ชำยทุกคนที่ได้รับกำรวำงมือมอบ 

หน้ำที่เป็นสมำชิกสภำอัครสำวกสิบสอง  แต่เนื่องจำกเป็นสิทธิของฝ่ำยประธำน  

อัครสำวกอำวุโสของพระผู้เป็นเจำ้บนแผ่นดินโลก ผู้เป็นประธำนศำสนจักรเท่ำ 

นั้นจึงจะสำมำรถใช้กุญแจได้อย่ำงเต็มที่19

ประธำนศำสนจกัรถอืกญุแจของทัง้ศำสนจกัร. . . ท่ำนเป็นศนูย์รวมพลงัอ�ำนำจ 

ของฐำนะปุโรหิต  ท่ำนมีกุญแจทั้งหมดทุกประเภทที่เกี่ยวกับสมัยกำรประทำน

ควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ  กุญแจทั้งหมดของสมัยกำรประทำนก่อนหน้ำนี้ซึ่งได้รับ

กำรเปิดเผยได้มอบให้ท่ำนทั้งหมดแล้ว20

4

เราควรให้เกียรติคนเหล่านั้นที่ได้รับมอบกุญแจ 
ของสิทธิอ�านาจจากประธานศาสนจักร

[ประธำนศำสนจักร] มีสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิอ�ำนำจและถอดถอนสิทธิอ�ำนำจ

ตำมที่ท่ำนเห็นสมควรและรับกำรดลใจให้ท�ำเช่นนั้น21
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จ�ำไว้ว่ำมีเพียงคนเดียวบนพ้ืนพิภพที่ด�ำรงอ�ำนำจกำรผนึกของฐำนะปุโรหิต  
และท่ำนสำมำรถมอบอ�ำนำจนัน้แก่คนอืน่ เพือ่พวกเขำอำจท�ำและพวกเขำอำจผนกึ 
บนแผ่นดินโลก และสิ่งนั้นมีผล เป็นกำรผูกมัดตรำบเท่ำที่ท่ำนยินยอม หำกท่ำน
ถอดถอนก็ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถใช้อ�ำนำจนั้นได้เลย22

ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถประกอบพิธีหรือประสำทพรแห่งพระวิหำรโดยไม่มี
สิทธิอ�ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนศำสนจักร ไม่มีมนุษย์คนใดสำมำรถ
ประกอบพิธีในศำสนจักรโดยปรำศจำกคุณธรรมที่มำพร้อมกับเขำในกำรกระท�ำ
น้ัน ดังที่ได้รับโดยผ่ำนพลังอ�ำนำจและกุญแจที่ประธำนศำสนจักรมีอยู่ . . . หำก
โดยอำศัยกุญแจซึ่งท่ำนมีอยู่ ทำ่นจะกล่ำวว่ำสิทธิพิเศษที่มอบไว้ควรถูกถอดถอน 
จำกผู้คน จำกนั้นจะไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิอ�ำนำจประกอบพิธีในกำรมอบสิทธิ 
พิเศษเหล่ำนั้นได้อีก  ใครก็ตำมที่พยำยำมท�ำเช่นนั้น กำรกระท�ำของเขำจะไม่มีผล 
และคนที่พยำยำมประกอบพิธีจะต้องตอบค�ำถำมต่อหน้ำบัลลังก์พิพำกษำของ
พระผู้เป็นเจ้ำ หำกไม่ต้องตอบต่อหนำ้ศำสนจักร และจะชี้ขำดว่ำเขำกระท�ำกำร
ล่วงละเมิด . . .

. . .เมื่ออัครสำวกหรือเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ท่ำนอื่น ๆ ไปเยี่ยมสเตคแห่งไซอัน 
และได้รบัมอบหมำยให้วำงระเบยีบอะไรกต็ำมทีเ่รียกร้องให้ด�ำเนนิกำร พวกท่ำน 
ท�ำตำมสิ่งที่ได้รับมอบหมำย หรือสิทธิอ�ำนำจ ที่ประธำนศำสนจักรมอบหมำยให้
พวกท่ำน หลักธรรมเดยีวกนันีป้ระยกุต์ใช้ในระดบัทีน้่อยกว่ำในสเตคและในวอร์ด23

ชำยทกุคนทีไ่ด้รบัเลอืกอย่ำงเหมำะสมให้ควบคมุกำรเรยีกใด ๆ กต็ำมในศำสน- 
จักรควรได้รับเกียรติในกำรเรียกของเขำ  เมื่อผู้ชำยได้รับแต่งตั้งสู่ต�ำแหน่งอธิกำร 
เขำได้รับมอบกุญแจจำกฝ่ำยประธำนให้ดูแลวอร์ดที่เขำประจ�ำอยู่และสมำชิกทุก
คนในวอร์ดควรให้เกียรติในกำรเรียกของเขำ ไม่ส�ำคัญว่ำชำยผู้นั้นด�ำรงต�ำแหน่ง
อะไร  สิ่งนี้ใช้ได้กับประธำนสเตค ประธำนโควรัม หรือใครก็ตำม  เพื่อยกตัวอย่ำง
ว่ำสิง่นีห้มำยควำมว่ำอย่ำงไร เรำได้รับกำรสอนว่ำไม่มบีดิำคนใดมสีทิธ์ิให้บพัติศมำ 
บตุรธดิำของเขำโดยปรำศจำกกำรได้รับอนญุำตจำกอธกิำรของเขำเสยีก่อน แม้ว่ำ
เขำจะด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคก็ตำม  เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว บิดำจึงได้
รับสิทธิอ�ำนำจให้ประกอบศำสนพิธีแก่บุตรของเขำ บิดำไม่ควรตัดสินใจให้บัพ- 
ติศมำ หรือแต่งตั้งลูกชำยของเขำด้วยตนเอง หำกไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที ่
ควบคุมในวอร์ดหรือสเตคผู้ถอืกญุแจแห่งสิทธอิ�ำนำจเสยีก่อน จะถอืเป็นกำรล่วง 
ละเมิด ทั้งนี้แล้วแต่กรณี หลักกำรนี้ใช้กับอัครสำวกตลอดจนเอ็ลเดอร์ในวอร์ด   
แม้ประธำนศำสนจกัรจะคิดท�ำเช่นนัน้ก็มิได้  หำกไม่ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกอธิกำร 
ในวอร์ดหรือประธำนสเตคของเขำและมีสิทธิอ�ำนำจที่มอบหมำยให้อธิกำรหรือ
ประธำนสเตคเสียก่อน24
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5

เสียงเอกฉันท์ของคนเหล่านั้นที่ถือกุญแจ 
แห่งอาณาจักรจะน�าทางเราไปสู ่

ที่ซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราอยู่เสมอ

ข้ำพเจ้ำคดิว่ำมส่ิีงหนึง่ทีเ่รำควรเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในใจเรำ ไม่ว่ำประธำนศำสน- 

จักร ฝ่ำยประธำนสูงสุด หรือเสียงเอกฉันท์ของฝำ่ยประธำนสูงสุดและอัครสำวก 

สิบสองจะไม่มีวันน�ำท่ำนออกนอกลู่นอกทำงหรือให้ค�ำแนะน�ำแก่โลกที่ตรงข้ำม

กับพระด�ำริหรือพระประสงค์ของพระเจำ้เป็นอันขำด

คนหนึ่งอำจตกไปข้ำงทำง หรือมีควำมคิดเห็น หรือให้ค�ำปรึกษำที่ไม่เป็นไป 

ตำมพระประสงค์ของพระเจำ้  แต่เสียงของฝำ่ยประธำนสูงสุดและเสียงเอกฉันท์

ของคนอ่ืน ๆ เหล่ำนั้นที่มีกุญแจแห่งอำณำจักรจะน�ำวิสุทธิชนกับโลกในทำงที่

พระเจ้ำทรงต้องกำรให้พวกเขำไปเสมอ . . .

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนว่ำหำกเรำจะมองฝ่ำยประธำนสงูสดุ ท�ำตำมค�ำแนะน�ำและกำร 

น�ำทำงของพวกท่ำน จะไม่มพีลงัอ�ำนำจใดบนแผ่นดนิโลกสำมำรถหยดุยัง้หรือเปลีย่น- 

แปลงวถิขีองเรำในฐำนะศำสนจกัรได้ และในฐำนะคน ๆ หนึง่ เรำจะได้รบัสนัติสขุ 

ในชีวิตนี้และเป็นผู้สืบทอดรัศมีภำพนิรันดร์ในโลกที่จะมำถึง [ดู คพ. 59:23]25

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• เรำสำมำรถท�ำตำมแบบอยำ่งของประธำนสมิธในทำงใดบำ้งเมื่อเรำสนับสนุน

คนเหล่ำนั้นที่ถือกุญแจฐำนะปุโรหิต (ดู “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”)

• หัวข้อที่ 1 ช่วยท่ำนเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรด�ำรงต�ำแหน่งในฐำนะ

ปโุรหติกับกำรถอืกญุแจของฐำนะปโุรหิตอย่ำงไร  เหตใุดท่ำนจงึคดิว่ำกำรแยก 

แยะเรื่องนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ

• กุญแจฐำนะปุโรหิตที่ได้รับกำรฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกท�ำให้ท่ำนได้รับพรใน

ทำงใดบ้ำง  (ดู หัวข้อที่ 2)

• ท่ำนคิดว่ำกำรจัดตั้งตำมที่บรรยำยไว้ในหัวข้อที่ 3 และ 4  เสริมสรำ้งศำสนจักร

ให้เข้มแข็งอย่ำงไร สมำชิกศำสนจักรแต่ละคนได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ม-

แข็งอย่ำงไร
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• ท่ำนรู้สึกอย่ำงไรขณะพิจำรณำถ้อยค�ำของประธำนสมิธเกี่ยวกับควำมไม่เป็น

หนึ่งเดียวท่ำมกลำงฝำ่ยประธำนสูงสุดกับโควรัมอัครสำวกสิบสอง ทำ่นได้รับ

กำรน�ำทำงโดยผ่ำน “เสียงเอกฉันท์” ของพวกทำ่นเมื่อไร (ดู หัวข้อที่ 5)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว 16:13–19; กิจกำร 3:21; คพ. 21:4–6; 27:5–13; 65:2; 128:8–21; 132:7

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“อำจมี . . .หลำยครั้งที่ท่ำนไม่ทรำบค�ำตอบของค�ำถำม ถ้ำสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ตอบ 

ง่ำย ๆ ว่ำท่ำนไม่ทรำบ  ท่ำนอำจต้องกำรพูดว่ำท่ำนจะพยำยำมหำค�ำตอบ  หรือ

ท่ำนอำจต้องกำรเชื้อเชิญให้ผู้เรียนหำค�ำตอบโดยให้เวลำในบทเรียนครำวต่อไป

เพื่อรำยงำนสิ่งที่เขำเรียนรู้มำ” (ไม่มีกำรเรียกใด ยิ่งใหญ่กว่ำกำรสอน [1999]  

หน้ำ 64)
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ค�าปฏิญาณและพันธสัญญา 
ของฐานะปุโรหิต

“พรของพระเจำ้มีไว้ให้วิสุทธิชนและชำวโลก 

โดยผำ่นกำรปฏิบัติศำสนกิจของคนเหล่ำนั้นผู้ด�ำรง 

ฐำนะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ ผู้เป็นตัวแทนพระองค์”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

วันที ่9 เมษำยน ค.ศ. 1951 หลังจำกรับใช้เป็นอัครสำวกนำน 41 ปี โจเซฟ ฟิลดงิก์ 

สมิธได้รับกำรสนับสนุนเป็นประธำนโควรัมอัครสำวกสิบสอง  ไม่นำนหลังจำก 

กำรออกเสียงสนับสนุน ประธำนสมิธกล่ำวค�ำปรำศรัยในที่ประชุม  ท่ำนแบ่งปัน

ควำมรู้สึกสั้น ๆ เกี่ยวกับกำรเรียกของทำ่น ดังนี้

“ข้ำพเจ้ำตระหนักว่ำต�ำแหน่งที่ได้รับเรียกให้ท�ำเป็นงำนส�ำคัญมำกงำนหนึ่ง  

งำนนี้ท�ำให้ข้ำพเจ้ำนอบน้อม . . .

“ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยพระเจำ้ส�ำหรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ส�ำหรับ

กำรเป็นสมำชิกในศำสนจักร ส�ำหรับโอกำสที่มำหำข้ำพเจ้ำเพื่อรับใช้  ข้ำพเจ้ำ

ปรำรถนำเพียงสิ่งเดียว แม้อ่อนแอดังขำ้พเจำ้ นั่นคือขยำยกำรเรียกซึ่งเป็นของ

ขำ้พเจ้ำอย่ำงสุดควำมสำมำรถ”1

ประธำนสมิธมักจะกระตุ้นผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตให้ขยำยกำรเรียกของพวกเขำ  

ถึงแม้ท่ำนจะบอกเล่ำควำมปรำรถนำของท่ำนเองโดยรวมถึงกำรขยำยกำรเรียก

ในฐำนะปุโรหิตของท่ำน2 แต่ทำ่นแทบจะไม่กล่ำวถึงควำมพยำยำมของท่ำนที่จะ

ท�ำเช่นนั้นเลย  อยำ่งไรก็ดี มีครั้งหนึ่งที่ทำ่นไตร่ตรองถึงกำรรับใช้ฐำนะปุโรหิตที่

ท่ำนท�ำร่วมกับจอร์จ เอฟ. ริชำร์ดส์ เพื่อนของทำ่น ซึ่งเป็นประธำนโควรัมอัคร-

สำวกสิบสองก่อนหน้ำนี้ 

“เป็นเวลำสีส่บิปีทีข้่ำพเจ้ำนัง่ในสภำนี ้เข้ำกำรประชุมใหญ่ และรบัใช้ในหลำย ๆ 

ต�ำแหน่งร่วมกับประธำนจอร์จ เอฟ. ริชำร์ดส ์. . .



162

 

President Joseph Fielding Smith, speaking at the British Area 
Conference, August 1971. Seated, left to right: Elders Marion G. 

Romney, Richard L. Evans, and Howard W. Hunter.
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ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ค�ำปรำศรัย ณ กำรประชุมใหญ่ภำคบริเตน  
สิงหำคม ค.ศ. 1971  แถวนั่งจำกซ้ำยไปขวำ: เอ็ลเดอร์แมเรียน จี. รอมนีย์,  

ริชำร์ด แอล. เอแวน และฮำเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์
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“เรำเดนิทำงด้วยกันจำกสเตคของไซอันแห่งหนึง่ไปอกีแห่งหนึง่  ในสมยัแรก ๆ 

เรำ พี่น้องชำยซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ ออกไปเยี่ยมสเตคของไซอันเป็นคู่ ๆ  

บำงแห่งทำงรถไฟไปไม่ถึง และสถำนที่ดังกล่ำวก็มีอยู่จ�ำนวนมำก เรำมักจะเดิน

ทำงด้วยยำนพำหนะรู้จักกันในนำม ‘ไวท์ท็อป’ ซ่ึงคือเกวียนที่ใช้ในฤดูใบไม้ผลิ  

โดยปกตกิำรเดนิทำงไกลหมำยถงึกำรนดัหมำยสองสเตค บ่อยครัง้ทีเ่ป็นสำมหรอื 

สี่เสตค 

“กำรเดนิทำงไปประชมุเช่นนัน้ จดัขึน้เป็นประจ�ำระหว่ำงกำรประชุมใหญ่สเตค 

ในหลำยพืน้ที ่หรือวอร์ดของสเตค  กำรเดนิทำงเช่นนัน้ต้องไปตำมเส้นทำงขรขุระ 

บำงครั้งทำงแคบมำก ผำ่นฝุ่นคลุ้งในฤดูร้อนและอำกำศเย็นยะเยือกในฤดูหนำว 

บ่อยครั้ง ผ่ำนโคลนหนำหรือหิมะตกหนัก”3

เอ็ลเดอร์ฟรำนซิส เอ็ม. กิ๊บบอนส์ ผู้ที่รับใช้เป็นเลขำนุกำรในฝ่ำยประธำน

สูงสุด แบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับวิธีที่ประธำนสมิธขยำยกำรเรียกของท่ำนในฐำนะ

ปุโรหิตว่ำ “ถึงแม้ [ทำ่น] จะตระหนักรู้อยำ่งเต็มที่ในสิทธิอ�ำนำจของทำ่น แต่ 

ท่ำนใช้สทิธอิ�ำนำจนัน้ด้วยควำมสภุำพอ่อนโยนเสมอ  ท่ำนไม่เคยมท่ีำทหียิง่จองหอง 

วำงมำด หรือทะนงตน ท่ำนไม่เคยยกตนข่มท่ำน ไม่เคยอวดอ้ำงอภิสิทธิ์ใน

ต�ำแหน่งของท่ำนเลย”4

ในฐำนะประธำนศำสนจักร โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ปรำศรัยในกำรประชุมใหญ่ 

สำมัญภำคฐำนะปโุรหติห้ำครัง้ โดยกระตุน้พวกเขำให้ขยำยกำรเรยีกในฐำนะปโุรหติ 

ค�ำสอนบทนี้หยิบยกมำจำกโอวำทสี่ครั้ง โดยเน้นเป็นพิเศษส�ำหรับค�ำปรำศรัยวัน

ที่ 3 ตุลำคม ค.ศ. 1970 เพรำะเป็นโอวำทที่กล่ำวในกำรประชุมฐำนะปุโรหิต  

ถ้อยค�ำในบทนี้จึงกลำ่วกับผู้ชำยโดยตรง  อยำ่งไรก็ดี ถ้อยค�ำเหล่ำนี้รวมถึงควำม

เข้ำใจทีว่่ำอ�ำนำจฐำนะปโุรหิตเป็นพรอันย่ิงใหญ่แก่สมำชิกศำสนจักรทกุคน หนึง่ 

ในโอวำทเหล่ำนั้น ประธำนสมิธกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเรำทุกคนทรำบว่ำพร

ฐำนะปุโรหิตมิได้จ�ำกัดเฉพำะผู้ชำยเทำ่นั้น  แต่พรเหล่ำนี้หลั่งลงมำที่ภรรยำ บุตร 

สำว และสตรทีีซ่ื่อสัตย์ทกุคนของศำสนจกัรเช่นกนั สตรทีีด่เีหล่ำนีส้ำมำรถเตรยีม 

รบัพรจำกพระนเิวศน์ของพระเจ้ำ โดยกำรรกัษำพระบญัญตัแิละรบัใช้ในศำสนจกัร 

พระเจ้ำทรงมอบของประทำนฝ่ำยวิญญำณและพรทุกประกำรที่บุตรชำยของ

พระองค์รบัได้ให้บตุรสำวของพระองค์เช่นกนั เพรำะผูช้ำยกข็ำดผูห้ญงิไม่ได้ และ 

ผู้หญิงก็ขำดผู้ชำยในพระเจ้ำไม่ได้ [ดู 1 โครินธ์ 11:11]”5
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ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

ผู้ชายควรมีความเข้าใจถ่องแท้ถึงพันธสัญญาที่ 
พวกเขาท�าเมื่อพวกเขารับต�าแหน่งในฐานะปุโรหิต

ข้ำพเจ้ำอยำกให้ท่ำนสนใจค�ำปฏิญำณและพันธสัญญำของฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคีเซเดค  ข้ำพเจ้ำคิดว่ำหำกเรำมีควำมเขำ้ใจถ่องแท้ถึงพันธสัญญำที่เรำท�ำเมื่อ
เรำรับต�ำแหน่งในฐำนะปุโรหิต และสัญญำที่พระเจ้ำประทำนไว้ หำกเรำขยำย
กำรเรียกของเรำ เรำจะมีแรงจูงใจมำกขึ้นในกำรท�ำทุกสิ่งที่เรำต้องท�ำเพื่อรับชีวิต
นิรันดร์

ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวเพิ่มเติมว่ำทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฐำนะปุโรหิตระดับสูงกว่ำนี้
ออกแบบไว้และมีเจตนำจะเตรียมเรำให้ได้รับชีวิตนิรันดร์ในอำณำจักรของพระผู้
เป็นเจ้ำ

ในกำรเปิดเผยเรื่องฐำนะปุโรหิต ที่ประทำนแก่โจเซฟ สมิธ เมื่อเดือนกันยำยน  
ค.ศ. 1832 พระเจ้ำตรัสว่ำฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคด�ำรงอยู่เป็นนิจ ฐำนะ 
ปุโรหิตนี้ปฏิบัติพระกิตติคุณ มีอยู่ในศำสนจักรที่แท้จริงทุกชั่วอำยุ และถือกุญแจ
แห่งควำมรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้ำ  ท่ำนกล่ำวว่ำสิ่งนี้ท�ำให้ผู้คนของพระเจ้ำได้รับกำร 
ช�ำระให้บริสุทธิ์ เพื่อจะมองเห็นพระพักตร์พระผู้เป็นเจำ้ และเข้ำไปในสถำนพัก 
ผ่อนของพระเจ้ำได้ “ซ่ึงสถำนพักผ่อนนั้นคือควำมสมบูรณ์แห่งรัศมีภำพของ
พระองค์” (ดู คพ. 84:17–24)

จำกน้ัน กล่ำวถึงทั้งฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนและฐำนะปุโรหิตเมลคีเซเดค   
พระเจ้ำตรัสว่ำ “เพรำะผู้ใดที่ซื่อสัตย์ต่อกำรได้รับฐำนะปุโรหิตทั้งสองอยำ่งนี้ซึ่ง 
เรำพูดถึง, และกำรขยำยกำรเรียกของพวกเขำ, ย่อมถูกพระวิญญำณช�ำระให้ 
บริสุทธิ์จนถึงกำรท�ำให้ร่ำงกำยของพวกเขำใหม่อีกครั้ง.

“พวกเขำกลำยเป็นบุตรทั้งหลำยของโมเสสและของอำโรนและพงศ์พันธุ์ของ
อับรำฮัม, และศำสนจักรและอำณำจักร, และผู้ที่ทรงเลือกไว้ของพระผู้เป็นเจ้ำ.

“และคนเหล่ำนั้นทั้งปวงด้วยที่ได้รับฐำนะปุโรหิตนี้ย่อมรับเรำ, พระเจ้ำตรัส;

“เพรำะคนที่รับผู้รับใช้ทั้งหลำยของเรำย่อมรับเรำ;

“และคนที่รับเรำย่อมรับพระบิดำของเรำ;

“และคนที่รับพระบิดำของเรำย่อมรับอำณำจักรแห่งพระบิดำของเรำ; ฉะนั้น

ทุกสิ่งที่พระบิดำของเรำมีย่อมจะประทำนแก่เขำ.
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“และนี่เป็นไปตำมค�ำปฏิญำณและพันธสัญญำซึ่งเป็นของฐำนะปุโรหิต.

“ฉะนั้น, คนเหล่ำนั้นทั้งปวงที่ได้รับฐำนะปุโรหิต, ย่อมรับค�ำปฏิญำณและ
พันธสัญญำนี้แห่งพระบิดำของเรำ, ซึ่งเขำจะฝ่ำฝืนไม่ได้, ทั้งจะเปลี่ยนแปลงไม่
ได้ด้วย.”

โทษของกำรฝ่ำฝืนพันธสัญญำ และหันหลังให้โดยสิ้นเชิงได้ให้ไว้ พร้อมกับ
พระบัญญัตินี้ “. . . ระวังเกี่ยวกับตัวเจำ้, ที่จะใส่ใจอย่ำงเข้มงวดกวดขันต่อถ้อยค�ำ
แห่งชีวิตนิรันดร์.

“เพรำะเจ้ำพงึด�ำเนนิชวีติตำมพระค�ำทกุค�ำทีอ่อกจำกโอษฐ์ของพระผูเ้ป็นเจ้ำ.” 
(คพ. 84:33–44)6

ท่ำนทั้งหลำยที่ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนยังไม่ได้รับค�ำปฏิญำณและพันธ- 
สัญญำนี้ ซึ่งเป็นของฐำนะปุโรหิตระดับสูงกวำ่ แต่ทำ่นมีพลังอ�ำนำจและสิทธ ิ
อ�ำนำจอนัส�ำคญัย่ิงทีพ่ระเจ้ำประทำนให้  ฐำนะปโุรหติแห่งอำโรนเป็นฐำนะปโุรหติ 
ขั้นเตรียมที่สอนและอบรมเรำให้คู่ควรกับพรอันยิ่งใหญ่อื่น ๆ ที่มำหลังจำกนี้

หำกทำ่นรับใช้อย่ำงซื่อสัตย์ในฐำนะมัคนำยก ผู้สอน และปุโรหิต ทำ่นจะได ้
รับประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและสมรรถภำพ ซึ่งท�ำให้ทำ่นสำมำรถรับฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและขยำยกำรเรียกในนั้นได้7

2

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตสัญญาว่าจะขยายการเรียก 
ของพวกเขาในฐานะปุโรหิตและด�าเนินชีวิตตาม 
พระค�าทุกค�าที่ออกจากโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ดงัทีเ่รำทรำบ พันธสัญญำคอืสัญญำและข้อตกลงระหว่ำงบคุคลอย่ำงน้อยทีส่ดุ 
สองฝ่ำย ในกรณีพันธสัญญำพระกิตติคุณ บุคคลสองฝ่ำยคือพระเจ้ำในสวรรค์กับ 
มนุษย์บนแผ่นดนิโลก  มนษุย์ตกลงว่ำจะรักษำพระบญัญตัแิละพระเจ้ำทรงสญัญำ 
จะประทำนรำงวัลพวกเขำตำมนั้น  พระกิตติคุณเป็นพันธสัญญำใหม่และเป็นนิจ
ในตัวเองครอบคลุมข้อตกลง สัญญำ และรำงวัลทุกประกำรซึ่งพระเจ้ำประทำน
แก่ผู้คนของพระองค์

เมื่อเรำรับฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเรำกระท�ำโดยพันธสัญญำ  เรำสัญญำ 
อย่ำงจรงิจงัทีจ่ะรบัฐำนะปโุรหิต ขยำยกำรเรียกในนัน้ และด�ำเนนิชวีติตำมพระค�ำ 
ทุกค�ำที่ออกจำกโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ ในส่วนของพระเจ้ำพระองค์เอง ทรง
สัญญำกับเรำว่ำหำกเรำรักษำพันธสัญญำ เรำจะได้รับทุกสิ่งที่พระบิดำทรงมี ซึ่ง
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ได้แก่ชีวิตนิรันดร์  มีใครในบรรดำพวกเรำที่พอจะนึกออกได้วำ่มีข้อตกลงใดบ้ำง
ที่จะสูงส่งหรือส�ำคัญไปกว่ำนี้

บำงครั้ง เรำพูดคลุมเครือเกี่ยวกับกำรขยำยฐำนะปุโรหิตของเรำ แต่สิ่งที่กำร 
เปิดเผยกล่ำวถึงเป็นกำรขยำยกำรเรียกของเรำในฐำนะปุโรหิต ในฐำนะเอ็ลเดอร์ 
สำวกเจ็ดสิบ มหำปุโรหิต ผู้ประสำทพร และอัครสำวก

ฐำนะปโุรหติทีม่นษุย์ด�ำรงอยูค่อืพลงัอ�ำนำจและสทิธอิ�ำนำจของพระผูเ้ป็นเจ้ำ 
ประทำนแก่มนุษย์บนแผ่นดินโลกให้กระท�ำทุกสิ่งเพื่อควำมรอดของมนุษยชำติ   
ต�ำแหน่งฐำนะปโุรหิตหรือกำรเรียกเป็นงำนมอบหมำยให้ปฏบิติัศำสนกจิพือ่ด�ำเนิน 
งำนรับใช้ที่ได้รับมอบหมำยพิเศษในฐำนะปุโรหิต  และวิธีขยำยกำรเรียกเหล่ำนี้
คือให้ท�ำงำนตำมรปูแบบทีว่ำงไว้ให้ปฏบิตัโิดยบรรดำผูด้�ำรงต�ำแหน่งซึง่เกีย่วข้อง 
กับเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพำะ

ไม่ส�ำคัญว่ำเรำด�ำรงต�ำแหน่งอะไร ตรำบใดที่เรำยังคงแน่วแน่และซื่อสัตย์ต่อ 
พนัธะรบัผดิชอบของเรำ  ต�ำแหน่งหนึง่กไ็ม่ได้ยิง่ใหญ่กว่ำอกีต�ำแหน่งหนึง่ ถงึแม้ 
ว่ำ ด้วยเหตผุลในกำรบริหำร ผู้ด�ำรงฐำนะปโุรหิตคนหนึง่อำจได้รบัเรยีกให้ควบคมุ 
และก�ำกับดูแลงำนของอีกต�ำแหน่งหนึ่งก็ตำม 

ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ บิดำข้ำพเจ้ำ กล่ำวว่ำ “ไม่มีต�ำแหน่งใดที่มำจำก
ฐำนะปโุรหตินีแ้ล้วจะหรือสำมำรถย่ิงใหญ่ไปกว่ำฐำนะปโุรหติเอง  ต�ำแหน่งมำจำก 
ฐำนะปุโรหิตซึ่งให้พลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจแก่ต�ำแหน่ง ไม่มีต�ำแหน่งใดมอบ
สิทธิอ�ำนำจให้ฐำนะปุโรหิต ไม่มีต�ำแหน่งใดเพิ่มเติมพลังอ�ำนำจให้ฐำนะปุโรหิต 
ได้ แต่ทกุต�ำแหน่งในศำสนจกัรได้รับพลงัอ�ำนำจ คณุธรรม และสทิธอิ�ำนำจ จำก
ฐำนะปโุรหติได้” 

เรำได้รบัเรยีกให้ขยำยกำรเรียกของเรำในฐำนะปโุรหติ และท�ำงำนตำมต�ำแหน่ง 
ที่ได้รับ  พระเจ้ำรับสั่งเช่นเดียวกันนี้ในกำรเปิดเผยเรื่องฐำนะปุโรหิตวำ่ “ฉะนั้น, 
ให้มนุษย์ทุกคนยืนอยู่ในหน้ำที่ของตนเอง, และท�ำงำนในกำรเรียกของตนเอง; 
. . . เพื่อจะรักษำระบบให้สมบูรณ์” (คพ. 84:109–110)

นี่คือเป้ำหมำยที่ยิ่งใหญ่เป้ำหมำยหนึ่งต่อสิ่งที่เรำท�ำในโปรแกรมฐำนะปุโรหิต
ของศำสนจกัร ให้เอล็เดอร์ท�ำงำนของเอล็เดอร์ สำวกเจด็สบิท�ำงำนของสำวกเจด็
สบิ มหำปโุรหติท�ำงำนของมหำปโุรหิต และอ่ืน ๆ  เพ่ือผูด้�ำรงฐำนะปโุรหติทัง้หมด 
จะขยำยกำรเรียกของตนเองและเก็บเก่ียวพรอันอุดมที่สัญญำไว้จำกกำรปฏิบัติ
เช่นนั้น8

เรำเป็นทูตของพระเจ้ำ พระเยซูคริสต์  หนำ้ที่เรำคือเป็นตัวแทนของพระองค์   
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เรำได้รับบัญชำให้สั่งสอนพระกิตติคุณ ปฏิบัติศำสนพิธีแห่งควำมรอด เป็นพรแก่ 
มนุษยชำติ รักษำคนป่วย และบำงครั้งท�ำปำฏิหำริย์ ท�ำสิ่งที่พระองค์จะทรงท�ำ
หำกพระองค์ประทับอยู่ที่นี่—และทั้งหมดนี้เป็นเพรำะเรำด�ำรงฐำนะปุโรหิตอัน
ศักดิ์สิทธิ์

ในฐำนะตัวแทนพระเจำ้ เรำถูกผูกมัดโดยกฎของพระองค์ ให้ท�ำสิ่งที่พระองค์
ทรงต้องกำรให้เรำท�ำโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมรู้สึกส่วนตัวหรือสิ่งล่อใจทำงโลก  โดย
ตัวเรำเองแล้ว เรำไม่มีขำ่วสำรแห่งควำมรอด ไม่มีหลักค�ำสอนที่ต้องยอมรับ ไม่มี
อ�ำนำจให้บัพติศมำหรือแต่งตั้งหรือแต่งงำนเพื่อนิรันดร  สิ่งทั้งหลำยทั้งปวงนี้มำ
จำกพระเจ้ำ และทุกสิ่งใดที่เรำท�ำเกี่ยวกับสิ่งเหลำ่นี้คือผลของสิทธิอ�ำนำจที่มอบ

หมำยแล้ว9

“ฐำนะปุโรหิต . . . คือพลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจของพระผู้เป็นเจ้ำที่มอบให้มนุษย ์
บนแผ่นดินโลกในกำรกระท�ำสิ่งทั้งปวงเพื่อควำมรอดของมนุษยชำติ”
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3

สัญญาแห่งความสูงส่งมอบให้ผู้ด�ารง 
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ผู้แน่วแน่ต่อค�าปฏิญาณ 

และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต

บัดนี้ ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวสักเล็กน้อยเกี่ยวกับค�ำปฏิญำณซึ่งมำพร้อมกับกำรรับ
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

กำรกล่ำวค�ำปฏญิำณเป็นรูปแบบถ้อยค�ำศักดิสิ์ทธิท์ีส่ดุและผกูมดัในภำษำมนษุย์ 
รูปแบบภำษำน้ีเองที่พระบิดำทรงเลือกใช้ในกำรพยำกรณ์เกี่ยวกับพระคริสต์ใน 
ฐำนะพระเมสสิยำห์ผู้ยิ่งใหญ่และฐำนะปุโรหิต  ข้อควำมที่กล่ำวถึงพระองค์อ่ำน
ว่ำ “[พระเจ้ำ] ทรงปฏิญำณแล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ เจ้ำเป็น
ปุโรหิตเป็นนิตย์ตำมอย่ำงเมลคีเซเดค” (สดุดี 110:4)

ในค�ำอธิบำยกำรพยำกรณ์ควำมเป็นพระเมสสิยำห์นี้ เปำโลกล่ำวว่ำพระเยซู
ทรงมี “ฐำนะปุโรหิตตลอดกำล” และโดยฐำนะนี้น�ำมำซึ่ง “ชีวิตอันไม่สำมำรถ
ท�ำลำยได้” (ดู ฮีบรู 7:24, 16) โจเซฟ สมิธกล่ำวว่ำ “คนทั้งหลำยทั้งปวงเหล่ำนั้น 
ผู้ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้สูฐ่ำนะปโุรหตินีจ้ะเป็นเหมอืนพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจ้ำ โดยยงั
อยู่เป็นปุโรหิตสืบไป” นั่นคือ หำกพวกเขำซื่อสัตย์และแน่วแน่  [ดู งำนแปลของ
โจเซฟ สมิธ, ฮีบรู 7:3]

ฉะนั้น พระคริสต์จึงทรงเป็นต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับฐำนะปุโรหิต ดังที่ทรง
เป็นในเรื่องบัพติศมำและสิ่งทั้งหลำยทั้งปวง  ด้วยเหตุนี้ ขณะที่พระบิดำรับสั่งค�ำ
ปฏิญญำณว่ำพระบุตรของพระองค์จะทรงได้รับทุกสิ่งเป็นมรดกโดยผ่ำนฐำนะ
ปโุรหติ พระองค์ทรงปฏญิำณเช่นกนัว่ำเรำทกุคนทีข่ยำยกำรเรยีกในฐำนะปโุรหติ 
เดียวกันนี้จะได้รับทุกสิ่งที่พระบิดำทรงมี

นี่คือสัญญำแห่งควำมสูงส่งที่มอบให้ชำยทุกคนที่ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งเมล- 
คีเซเดค แต่เป็นสัญญำที่มีเงื่อนไข สัญญำที่มีเงื่อนไขตำมกำรขยำยกำรเรียกของ
เรำในฐำนะปุโรหิตและกำรด�ำเนินชีวิตตำมพระค�ำทุกค�ำที่ออกจำกโอษฐ์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำ

เป็นควำมแจ้งชัดโดยสมบูรณ์ว่ำไม่มีสัญญำใดที่มีหรือสำมำรถท�ำได้ล�้ำเลิศกว่ำ
สัญญำเหล่ำนั้นที่มำสู่เรำเมื่อเรำยอมรับสิทธิพิเศษและท�ำหน้ำที่รับผิดชอบของ 
กำรด�ำรงฐำนะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์และกำรเป็นผู้ปฏิบัติศำสนกิจของพระคริสต์

ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนเป็นฐำนะปุโรหิตขั้นเตรียมเพื่อท�ำให้เรำมีคุณสมบัติ
พร้อมท�ำพนัธสญัญำและรบัค�ำปฏญิำณทีจ่ะเข้ำร่วมฐำนะปโุรหติระดบัสงูกว่ำนี้10
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พรของพระเจ้าประทานแก่คนทั้งปวงโดยผ่านการปฏิบัติ 
ศาสนกิจของผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ไม่มีสิง่ใดในโลกนีส้�ำคญัต่อเรำแต่ละคนเท่ำกบักำรให้เรือ่งอำณำจกัรพระผูเ้ป็น 

เจ้ำมำก่อนในชีวิตเรำ กำรรักษำพระบัญญัติ กำรขยำยกำรเรียกของเรำในฐำนะ 

ปโุรหติ กำรไปพระนเิวศน์ของพระเจ้ำและรบัควำมบรบิรูณ์ของพรแห่งอำณำจกัร 

พระบิดำของเรำ11

พรของพระเจ้ำมีให้วิสุทธิชนและชำวโลกโดยผ่ำนกำรปฏิบัติศำสนกิจของผู้ 

ด�ำรงฐำนะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ผู้เป็นตัวแทนพระองค์ ผู้ที่ตำมข้อเท็จ

จรงิคอืผูร้บัใช้และตวัแทนพระองค์ ซ่ึงเตม็ใจรับใช้และรกัษำบญัญตัขิองพระองค์12

ขำ้พเจ้ำสวดอ้อนวอนว่ำ ขอให้เรำทุกคนที่ได้รับเรียกเป็นตัวแทนพระเจ้ำและ

ด�ำรงสิทธิอ�ำนำจของพระองค์พึงระลึกวำ่เรำเป็นใครและประพฤติตนตำมนั้น

. . .ข้ำพเจ้ำหมำยมัน่ตลอดวนัเวลำของข้ำพเจ้ำทีจ่ะขยำยกำรเรยีกในฐำนะปโุรหติ 

ข้ำพเจ้ำหวังว่ำจะอดทนจนกว่ำชีวิตจะหำไม่ในชีวิตนี้และมีควำมสุขกับกำรผูก

มิตรของวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ในชีวิตที่จะมำถึง13

ขำ้พเจ้ำปรำรถนำจะให้พรคนเหลำ่นั้น ทั้งวัยหนุ่มและสูงวัย ผู้ก�ำลังขยำยกำร 

เรยีกของพวกเขำในฐำนะปโุรหิต ขอพระเจ้ำทรงหลัง่รนิสิง่ดงีำมของพระวญิญำณ 

ในชวีตินีม้ำให้พวกเขำและท�ำให้พวกเขำมัน่ใจถงึควำมบรบิรูณ์ของนรินัดรในชวีติ 

ที่จะมำถึง . . .

นับเป็นสิ่งประเสริฐที่ได้ทรำบว่ำพระเจ้ำประทำนควำมสมบูรณ์ของฐำนะ

ปุโรหิตแก่เรำทุกคน และทรงสัญญำกับเรำว่ำหำกเรำจะรับฐำนะปุโรหิตนี้และ 

ขยำยกำรเรียกของเรำ เรำจะได้รับมรดกอันเป็นนิจร่วมกับพระองค์ในอำณำจักร

ของพระองค์!14

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ประธำนสมิธสอนว่ำโดยผ่ำนฐำนะปุโรหิต “พระเจ้ำทรงมอบของประทำน
ฝ่ำยวญิญำณและพรทีม่ำจำกบตุรทัง้หลำยของพระองค์ให้แก่ธดิำของพระองค์”  
(“จำกชวีติของโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ”) ท่ำนมีควำมคดิเหน็อย่ำงไรขณะไตร่ตรอง 
 ข้อควำมนี้
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• ประธำนสมิธกล่ำวว่ำผูด้�ำรงฐำนะปโุรหติมแีรงจงูใจมำกขึน้ทีจ่ะพำกเพยีรเพือ่ 
ชีวิตนิรันดร์เม่ือพวกเขำเข้ำใจพันธสัญญำของตนเองและสัญญำของพระเจ้ำ 
(ดู หัวข้อที่ 1)  ค�ำกล่ำวนี้เป็นจริงอย่ำงไรส�ำหรับสมำชิกทุกคนของศำสนจักร

• ค�ำอธิบำยของประธำนสมิธเรื่องกำรขยำยกำรเรียก (ดู หัวข้อ 2) แตกตำ่งจำก
กำรใช้ค�ำว่ำ ขยำย ในด้ำนอื่นอย่ำงไร ท่ำนได้รับพรโดยผ่ำนกำรรับใช้ของ
สมำชิกศำสนจักรที่ขยำยกำรเรียกของพวกเขำอย่ำงไร

• ประธำนสมธิสอนว่ำ “พระครสิต์ทรงเป็นต้นแบบทีเ่กีย่วข้องกบัฐำนะปโุรหติ”  
(ดู หัวข้อที่ 3) เรำท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อท�ำตำมแบบอย่ำงพระเยซูคริสต์ในกำรรับ
ใช้ผู้อื่น

• ในหวัข้อที ่4 ให้ทบทวนถ้อยค�ำของประธำนสมธิเกีย่วกบัพรทีม่อบให้ในพระ- 
วหิำร บดิำมำรดำจะช่วยบตุรธดิำเตรียมตวัรับพรของฐำนะปโุรหติในพระวหิำร 
ได้อย่ำงไรบ้ำง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
ฮีบรู 5:4; แอลมำ 13:1–2, 6; คพ. 20:38–60; 84:19–22; 107:99–100; หลักแห่ง

ควำมเชื่อ 1:5

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน
“ครูที่ช�ำนำญจะไม่คิดว่ำ ‘วันนี้ฉันจะท�ำอะไรดีในชั้นเรียน?’  แต่ถำมว่ำ ‘วันนี้

จะให้นักเรียนของฉันท�ำอะไรดี?’  ไม่ถำมว่ำ “วันนี้ฉันจะสอนอะไรดี?’ แต่ถำมว่ำ 
‘ฉันจะช่วยให้นกัเรยีนค้นพบสิง่ทีเ่ขำต้องกำรรูไ้ด้อย่ำงไร?’ ” (เวอร์จเินยี เอช. เพยีร์ซ, 
“The Ordinary Classroom—A Powerful Place for Steady and Continued 
Growth,” เลียโฮนำ, ม.ค. 1992 หนำ้ 12; ดู ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กว่ำกำรสอน 

[1999] หน้ำ 61 ด้วย)

อ้ำงอิง

บ ท ที่  1 2

 1. ใน Conference Report, เม.ย. 1951 หนำ้ 152

 2. ดู Conference Report, เม.ย. 1951 หน้ำ 152;  
Conference Report, ต.ค. 1970 หนำ้ 92

 3. “President George F. Richards: A Tribute,”  
Relief Society Magazine, Oct. 1950, 661

 4. ฟรำนซสิ เอม็. กิบ๊บอนส์, Joseph Fielding Smith:  
Gospel Scholar, Prophet of God (1992), 352

 5. ใน Conference Report, เม.ย. 1970 หนำ้ 59

 6. ใน Conference Report, ต.ค. 1970 หนำ้ 90–91

 7. ใน Conference Report, เม.ย. 1970 หนำ้ 59

 8. ใน Conference Report, ต.ค. 1970 หนำ้ 91–92;  
ดู โจเซฟ เอฟ. สมิธ, ใน Conference Report,  
ต.ค. 1903 หนำ้ 87 ด้วย

 9. “Our Responsibilities as Priesthood Holders,”  
Ensign, มิ.ย. 1971 หนำ้ 49

 10. ใน Conference Report, ต.ค. 1970 หนำ้ 92

 11. ใน Conference Report, เม.ย. 1970 หนำ้ 59

 12. “Blessings of the Priesthood,” Ensign,  
ธ.ค. 1971 หน้ำ 98

 13. ใน Conference Report, ต.ค. 1970 หนำ้ 92

 14. ใน Conference Report, เม.ย. 1970 หนำ้ 58
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บัพติศมา

“แท้จริงแล้ว บัพติศมำคือ . . . กำรย้ำย หรือ 

กำรฟื้นจำกชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่ง—ชีวิตของ 

บำปไปสู่ชีวิตของชีวิตทำงวิญญำณ”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ในกำรประชมุใหญ่สำมญัเดอืนเมษำยน ค.ศ. 1951 ประธำนโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิ 
เล่ำประสบกำรณ์ของทำ่นประมำณ 67 ปีก่อน เมื่อทำ่นรับบัพติศมำตอนอำยุ 8  
ขวบ  ท่ำนเลำ่ว่ำในวันบัพติศมำ ท่ำนรู้สึกว่ำ “ได้ยืนอย่ำงบริสุทธิ์ สะอำด ต่อพระ 
พักตร์พระเจ้ำ”  แต่ท่ำนเรียนรู้ว่ำท่ำนต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกตลอดชีวิต 
เพือ่รกัษำตนให้คงอยูใ่นสภำพเช่นนัน้ ท่ำนเล่ำว่ำ “ข้ำพเจ้ำมพีีส่ำวคนหนึง่ซึง่ใจดี 
มำก เหมือนกับพี่สำวทุกคนของขำ้พเจำ้ ผู้ที่สรำ้งควำมประทับใจให้ขำ้พเจ้ำรู้สึก
ถึงควำมจ�ำเป็นในกำรรักษำตนเองให้พ้นมลทินจำกโลก  สิ่งที่เธอสอนขำ้พเจ้ำใน
วันรับบัพติศมำยังเป็นที่จดจ�ำตลอดวันเวลำของชีวิตขำ้พเจ้ำ”1

ด้วยควำมแน่วแน่ต่อค�ำสอนของพ่ีสำว ประธำนสมธิกระตุน้เตอืนสมำชกิของ 
ศำสนจักรให้รักษำพันธสัญญำบัพติศมำของพวกเขำ—เพื่ออยู่ “ในชีวิต [ทำง] 
วิญญำณ” ที่พวกเขำได้รับเมื่อบัพติศมำ2 ทำ่นประกำศดังนี้

“ไม่มีค�ำแนะน�ำใดที่สำมำรถมอบให้สมำชิกศำสนจักร จะส�ำคัญไปกวำ่กำรให้
พวกเขำรักษำพระบัญญัติหลังบัพติศมำ  พระเจ้ำทรงเสนอควำมรอดบนเงื่อนไข 
ของกำรกลับใจและควำมซื่อสัตย์ต่อกฎของพระองค์”3

ค�าสอนของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

บัพติศมาโดยลงไปในน�้าทั้งตัวเป็นการเปรียบเทียบถึง 
การเกิด ความตายและการฟื้นคืนชีวิต

บพัตศิมำ หลักธรรมข้อทีส่ำมและศำสนพิธแีรกของพระกติติคณุ เป็นสิง่จ�ำเป็น 

ยิง่ต่อควำมรอดและควำมสูงส่งในอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้ำ  ข้อทีห่นึง่ บพัติศมำ 
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This painting depicts a man being baptized in 
the Dnieper River near Kyiv, Ukraine.

ภำพเขียนนี้แสดงถึงชำยคนหนึ่งก�ำลังรับบัพติศมำ 
ในแม่น�้ำนีเปอร์ ใกล้กับเมืองไคอิฟ ประเทศยูเครน

บ ท ที่  1 3 บ ท ที่  1 3
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คือ วิธีที่คนกลับใจได้รับกำรปลดบำป  สอง เป็นประตูเขำ้สู่อำณำจักรของพระผู้

เป็นเจ้ำ พระเจ้ำ รับส่ังกบันโิคเดมสั และรับส่ังกบัเรำเช่นนัน้ใน ยอห์น 3:1–11 . . .

. . .บัพติศมำคือกำรลงไปในน�้ำทั้งตัว. . .บัพติศมำไม่สำมำรถกระท�ำโดยวิธีอื่น

นอกจำกกำรลงไปในน�้ำทั้งตัว ซึ่งมีเหตุผลดังนี้

(1) เป็นกำรเปรียบเทียบกับกำรสิ้นพระชนม์ กำรฝัง และกำรฟื้นคืนพระชนม์

ของพระเยซูคริสต์ และทุกคนที่ได้รับกำรฟื้นคืนชีวิต

(2) บัพติศมำเป็นกำรเกิดเช่นกัน และเปรียบได้กับเด็กที่เกิดมำในโลก

(3) แท้จรงิแล้ว บพัตศิมำเป็นเหมือนกำรฟ้ืนคนืชีวติ คอืกำรย้ำย หรอืกำรฟ้ืนคนื 

ชีวิตจำกชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่ง—ชีวิตของบำปไปสู่ชีวิตของชีวิตทำงวิญญำณ

ขำ้พเจ้ำอยำกเริ่มกลำ่วถึงเหตุผลข้อที่สองวำ่ บัพติศมำเป็นกำรเกิดเช่นกันและ

เปรียบได้กับเด็กที่เกิดมำในโลก . . .ใน โมเสส 6:58–60 เรำอ่ำนว่ำ

“ฉะนั้นเรำจึงให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้ำ, ให้สอนส่ิงเหล่ำนี้อย่ำงเปิดเผยแก่ลูก

หลำนของเจ้ำ, โดยกล่ำวว่ำ:

“คือโดยเหตขุองกำรล่วงละเมดิกำรตกจงึเกดิขึน้, กำรตกนัน้น�ำมำซึง่ควำมตำย, 

และตรำบเท่ำที่เจ้ำเกิดมำในโลกโดยน�้ำ, และโลหิต, และวิญญำณ, ซึ่งเรำรังสรรค์

ไว้, และจำกผงธุลีกลำยเป็นจิตวิญญำณมีชีวิตฉันใด, แม้ฉันนั้นเจ้ำต้องเกิดใหม่สู่

อำณำจักรแห่งสวรรค์, โดยน�้ำ, และโดยพระวิญญำณ, และสะอำดโดยพระโลหิต, 

แม้พระโลหิตของพระองค์เดียวที่ถือก�ำเนิดของเรำ; เพื่อเจ้ำจะได้รับกำรช�ำระให้

บริสุทธิ์จำกบำปทั้งปวง, และยินดีกับถ้อยค�ำแห่งชีวิตนิรันดร์ในโลกนี้, และชีวิต 

นิรันดร์ในโลกที่จะมำถึง, แม้รัศมีภำพอมตะ;

“เพรำะโดยน�้ำเจ้ำรักษำบัญญัติ; โดยพระวิญญำณเจ้ำได้รับกำรรับรอง, และ

โดยพระโลหิตเจ้ำได้รับกำรช�ำระให้บริสุทธิ์” . . .

. . . เดก็ทกุคนทีเ่กิดมำในโลกมำพร้อมกบัน�ำ้ เกดิในน�ำ้ ด้วยเลอืดและพระวญิ-

ญำณ ดังนั้น เมื่อเรำเกิดมำในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำต้องเกิดในวิธี

เดียวกัน โดยบัพติศมำเกิดจำกน�้ำ โดยผ่ำนกำรหลั่งพระโลหิตของพระคริสต์ช�ำระ

และท�ำให้บริสุทธิ์ และได้รับกำรรับรองโดยผำ่นพระวิญญำณพระผู้เป็นเจ้ำ บัพ-

ตศิมำจะไม่สมบรูณ์หำกปรำศจำกบพัตศิมำจำกพระวญิญำณบรสิทุธ์ิ ท่ำนเหน็เส้น 

ขนำนระหว่ำงกำรเกิดมำในโลกกับกำรเกิดมำในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ . . .

บ ท ที่  1 3
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มำถึงเหตุผลข้อที่สำม แท้จริงแล้ว บัพติศมำคือ  สัญลักษณ์ของกำรฟื้นคืน

ชีวิต กำรย้ำย หรือกำรฟื้นคืนจำกชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่ง—ชีวิตของบำปไปสู ่

ชีวิตของชีวิตทำงวิญญำณ . . .

. . . ชำยหญิงทั้งปวง . . . ต้องกลับใจ . . . พวกเขำอยู่ในควำมตำยทำงวิญญำณ  

พวกเขำจะกลับมำได้อย่ำงไร  โดยกำรฝังลงไปในน�้ำ  พวกเขำตำย และถูกฝังในน�้ำ 

แล้วออกมำในกำรฟื้นคืนชีวิตของวิญญำณที่กลับเข้ำสู่ชีวิตทำงวิญญำณ นั่นคือ

บัพติศมำ4

2

เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่ถึงวัยรับผิดชอบได้ไม่จ�าเป็น 
ต้องรับบัพติศมา เพราะว่าพวกเขาได้รับการไถ่แล้ว 

โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำเด็กเล็ก ๆ ยังไม่ถึงวัยรับผิดชอบได้ พวกเขำจึงไม่มีควำมผิด

บำป พวกเขำได้รับกำรไถ่โดยผำ่นพระโลหิตของพระคริสต์ และเป็นกำรล้อเลียน

เรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่จะยืนกรำนว่ำพวกเขำต้องรับบัพติศมำ อันเป็นกำรปฏิเสธควำม

ยุติธรรมและพระเมตตำของพระผู้เป็นเจำ้ [ดู โมโรไน 8:20–23]5

ในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำภำคที่ 29 พระเจำ้ตรัสดังนี้ (ข้อ 46–47):

“แต่ดูเถิด, เรำกล่ำวแก่เจ้ำ, ว่ำเด็กเล็ก ๆ ได้รับกำรไถ่นับแต่กำรวำงรำกฐำน

ของโลกโดยผ่ำนพระองค์เดียวที่ถือก�ำเนิดของเรำ;

“ดังนั้น, พวกเขำท�ำบำปไม่ได้, เพรำะมิได้ให้อ�ำนำจซำตำนล่อลวงเด็กเล็ก ๆ, 

จนกว่ำเขำเริ่มรู้จักรับผิดชอบต่อเรำ” 

ข้อควำมนี้ฟังดูดีที่ “เด็กเล็ก ๆ ได้รับกำรไถ่นับแต่กำรวำงรำกฐำนของโลก”  

พระองค์ทรงหมำยถึงอะไร หมำยควำมว่ำก่อนกำรวำงรำกฐำนของโลกนี้ แผน

แห่งกำรไถ่ แผนแห่งควำมรอด ที่เรำต้องด�ำเนินตำมในชีวิตมรรตัยนี้ ได้รับกำร 

เตรียมไว้แล้ว และพระผู้เป็นเจ้ำ โดยที่ทรงทรำบจุดจบนับแต่กำลเร่ิมต้น ทรงจัด

เตรียมกำรไถ่ของเด็กเล็ก ๆ โดยผำ่นกำรชดใช้ของพระเยซูคริสต์ . . .

. . .เมื่อท่ำนมองใบหน้ำของเด็กเล็ก ๆ เขำเงยหนำ้มองและยิ้มให้ท่ำน ท่ำนเชื่อ 

ได้หรือว่ำเด็กเล็ก ๆ คนนั้นมีมลทินจำกบำป ที่จะปิดกั้นเขำจำกที่ประทับของ

พระผู้เป็นเจ้ำ และเขำสมควรตำย . . .

ข้ำพเจ้ำจ�ำตอนท่ีอยู่ในสนำมเผยแผ่ในประเทศอังกฤษได้  มีครอบครัวชำว

บ ท ที่  1 3 บ ท ที่  1 3
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อเมริกันครอบครัวหนึ่งอยู่ที่นั่น . . . เมื่อ [สำมี] ได้ยินเอ็ลเดอร์สอนตรงบริเวณ 

ถนน เขำเชื้อเชิญเอ็ลเดอร์ให้ไปที่บ้ำนเพรำะพวกเขำเป็นคนชำติเดียวกัน  เขำไม่

สนใจพระกิตติคุณ แต่เขำสนใจเอ็ลเดอร์ เนื่องจำกพวกเขำมำจำกสหรัฐเช่นกัน  

ขำ้พเจ้ำเริ่มท�ำงำนที่นั่น  ข้ำพเจำ้ไม่ใช่คนแรกที่เขำเคยฟังกำรสอน แต่ต่อมำ เขำ

เชิญข้ำพเจ้ำให้ไปที่บ้ำน . . .

เรำคิดว่ำเรำจะไปบ้ำนของเขำและคุยเรื่องเบสบอล ฟุตบอล และเร่ืองอ่ืน ๆ 

แล้วเปรียบเทียบสิ่งต่ำง ๆ ในสหรัฐกับในเกรตบริเตน—สิ่งที่เขำสนใจ  นั่นคือสิ่ง

ที่เรำท�ำ เริ่มแรก เรำไม่ได้กล่ำวถึงศำสนำแม้แต่ค�ำเดียว เรำกลับไปที่นั่นหลำยครั้ง 

และเขำคิดว่ำเรำเป็นเพื่อนที่ดี เพรำะเรำไม่ได้พยำยำมยัดเยียดศำสนำให้เขำ  แต่

หลังจำกนั้น พวกเขำเริ่มถำมค�ำถำม—เรำรู้ว่ำพวกเขำจะถำม—เย็นวันหนึ่ง ขณะ

นั่งในบ้ำนของเขำ ภรรยำของชำยคนนั้นหันมำหำข้ำพเจ้ำแล้วพูดว่ำ “เอ็ลเดอร์

สมิธ ดิฉันมีค�ำถำม”  ก่อนถำมค�ำถำมเธอเริ่มร้องไห้  ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบว่ำเธอเป็น

อะไร  เธอร้องไห้สะอึกสะอื้น และเมื่อเธอตั้งสติได้พอที่จะถำมค�ำถำม เธอเล่ำ

เรื่องนี้ให้ข้ำพเจ้ำฟัง

เมื่อพวกเขำมำที่อังกฤษ พวกเขำโชคร้ำยที่สูญเสียลูกเล็ก ๆ ไป . . . เขำไปหำ

พระ [ของโบสถ์ที่พวกเขำเข้ำร่วม] และต้องกำรฝังร่ำงของลูกน้อยที่สุสำนชำว

คริสต์ . . . พระพูดกับเธอว่ำ “เรำไม่สำมำรถฝังลูกของคุณไว้ที่สุสำนนั้นได้ เพรำะ 

เขำยงัไม่ได้รบัพธิล้ีำงบำป  ลกูของคณุจะหำยไป”  นัน่คอืวธิปีฏเิสธโดยไม่อ้อมค้อม 

แต่นั่นคือวิธีที่เธอเลำ่เรื่อง หัวใจของสตรีผู้นั้นเจ็บปวดรวดรำ้วมำเป็นเวลำสอง 

หรือสำมปีแล้ว  ด้วยเหตุนี้ เธอจึงถำมข้ำพเจำ้ว่ำ “ลูกดิฉันหำยไปจริงหรือ ดิฉัน

จะไม่ได้พบเขำอกีแล้วใช่ไหม”  ข้ำพเจ้ำเปิดพระคมัภร์ีมอรมอนและอ่ำนให้เธอฟัง 

ค�ำพูดของมอรมอนที่กล่ำวกับโมโรไนบุตรชำยของท่ำน [ดู โมโรไน 8]  ข้ำพเจ้ำ

กลำ่วว่ำ “ลูกของคุณไม่หำยไป ไม่มีเด็กเล็ก ๆ คนใดหำยไป  เด็กเล็ก ๆ ทุกคนได้

รับกำรช่วยให้รอดในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้เมื่อเขำตำย”

. . . “และข้ำพเจ้ำมองเห็นด้วยว่ำเด็กทุกคนผู้ที่ตำยก่อนถึงวัยที่รับผิดชอบได้ 

ล้วนรอดในอำณำจักรซีเลสเชียลแห่งสวรรค์” [คพ. 137:10]  นั่นคือสิ่งที่พระเจำ้ 

ตรัสกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธในกำรเปิดเผยหรือนิมิตที่ท่ำนได้รับในพระ- 

วิหำรเคิร์ทแลนด์  ฟังดูดีใช่ไหม  นั่นยุติธรรมแล้วใช่ไหม  ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรอก

หรือ . . . [เด็กเล็ก ๆ] ไม่สำมำรถรับผิดชอบบำปที่มีมำแต่ก�ำเนิด ไม่สำมำรถรับ

ผิดชอบบำปใดได้เลย และพระเมตตำของพระผู้เป็นเจ้ำรับรองเขำและเขำได้รับ

กำรไถ่แล้ว
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แต่สถำนกำรณ์ของท่ำนกับข้ำพเจ้ำเล่ำ  เรำอยู่ที่นี่ มีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจ  

และพระเจ้ำตรัสว่ำ “ผู้ใดที่มีควำมรู้, เรำมิได้บัญชำให้กลับใจหรือ” [คพ. 29:49]  

เรำได้รับบัญชำให้กลับใจ เรำได้รับบัญชำให้รับบัพติศมำ เรำได้รับบัญชำให้ช�ำระ

บำปของเรำให้หมดสิ้นในผืนน�้ำแห่งบัพติศมำ เพรำะเรำสำมำรถเข้ำใจ และเรำ

ทุกคนล้วนท�ำบำป  แต่ขำ้พเจ้ำกับท่ำนไม่ได้รับบัพติศมำเพรำะบำปใด ๆ ที่อำดัม 

ก่อขึน้  ข้ำพเจ้ำรบับพัตศิมำเพ่ือข้ำพเจ้ำจะสะอำดจำกสิง่ทีข้่ำพเจ้ำกระท�ำด้วยตนเอง 

กับท่ำนก็เช่นกัน และเพื่อข้ำพเจ้ำจะมำสู่อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ

. . . พระเจ้ำทรงเตรียมทำงให้คนเหลำ่นั้นที่ปรำศจำกกฎ และเด็กเล็ก ๆ ไม่ขึ้น

อยู่กับกฎของกำรกลับใจ  ทำ่นจะสอนเด็กเล็ก ๆ ให้กลับใจได้อยำ่งไรเล่ำ  เขำไม่มี

อะไรให้กลับใจ

พระเจ้ำทรงก�ำหนด—ตำมกำรพิพำกษำของพระองค์—อำยุที่รับผิดชอบได้คือ

แปดขวบ  หลังจำกเรำอำยุแปดขวบ เรำพึงมีควำมเขำ้ใจเพียงพอว่ำเรำควรรับบัพ-

ติศมำ  พระเจ้ำทรงดูแลคนเหล่ำนั้นที่อำยุต�่ำกว่ำเกณฑ์6

3

ทุกคนที่รับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักร 
ได้ท�าพันธสัญญากับพระเจ้าแล้ว

ทุกคน เมื่อเข้ำไปสู่ผืนน�้ำแห่งบัพติศมำ รับพันธสัญญำไว้กับตนเอง

“และอนึ่ง, โดยรูปแบบของบัญญัติต่อศำสนจักรเกี่ยวกับวิธีบัพติศมำ—คน 
ทั้งปวง ที่นอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจำ้, และปรำรถนำจะรับบัพ- 
ตศิมำ, และออกมำด้วยใจทีช่อกช�ำ้และวญิญำณทีส่�ำนกึผดิ, และเป็นพยำนต่อหน้ำ 
ศำสนจกัรว่ำพวกเขำกลบัใจอย่ำงแท้จรงิจำกบำปทัง้หมดของพวกเขำ, และเตม็ใจ 
รบัพระนำมของพระเยซูคริสต์, โดยมุ่งม่ันรับใช้พระองค์จนกว่ำชีวติจะหำไม่, และ 
แสดงให้ประจกัษ์อย่ำงแท้จรงิด้วยงำนของพวกเขำว่ำพวกเขำได้รบัส่วนหนึง่ของ 
พระวญิญำณของพระครสิต์ไปสู่กำรปลดบำปของพวกเขำ, จะได้รบัโดยบพัตศิมำ 
เข้ำในศำสนจักรของพระองค์” (คพ. 20:37)7

ข้ำพเจ้ำจะอ่ำนจำกค�ำสอนและพันธสัญญำภำคที่ 59 ดังนี้

“ดังนั้น, เรำให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่พวกเขำ [สมำชิกของศำสนจักร], โดยกล่ำว

ดังนี้ว่ำ: เจ้ำจงรักพระเจ้ำพระผู้เป็นเจำ้ของเจำ้ด้วยสุดใจของเจำ้, ด้วยสุดพลัง, 

ควำมนึกคิด, และพละก�ำลังของเจำ้; และในพระนำมของพระเยซูคริสต์ เจ้ำจงรับ

ใช้พระองค์
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“เจ้ำจงรักเพื่อนบ้ำนของเจำ้ดังตัวเจำ้.  เจำ้จะไม่ลักขโมย; ทั้งไม่ประพฤติล่วง

ประเวณี, หรือฆ่ำ, หรือท�ำอะไรที่เหมือนกันนี้.

“เจ้ำจงขอบพระทัยพระเจำ้ พระผู้เป็นเจำ้ของเจ้ำในทุกสิ่ง”  [คพ. 59:5–7]

“ทุกคนที่รับบัพติศมำเข้ำสู่ศำสนจักรได้ท�ำพันธสัญญำกับ 
พระเจ้ำเพื่อรักษำพระบัญญัติของพระองค์”
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ทุกคนที่รับบัพติศมำเข้ำสู่ศำสนจักรได้ท�ำพันธสัญญำกับพระเจ้ำเพื่อรักษำ 

พระบัญญัติของพระองค์ และในพระบัญญัตินี้ กลำ่วย�้ำในสมัยกำรประทำนที่เรำ 

อยู ่ เรำทรำบว่ำเรำต้องรบัใช้พระเจ้ำด้วยสุดใจ สุดควำมนกึคดิ และสดุพละก�ำลงัที ่

เรำมี และท�ำในพระนำมของพระเยซคูรสิต์เช่นกนั  ทกุสิง่ทีเ่รำท�ำควรท�ำในพระนำม 

ของพระเยซูคริสต์

ในผนืน�ำ้แห่งบพัตศิมำ เรำท�ำพันธสัญญำว่ำเรำจะรกัษำพระบญัญตัเิหล่ำนี ้ เรำ

จะรับใช้พระเจ้ำ เรำจะรักษำพระบัญญัติข้อแรกและส�ำคัญที่สุดของพระบัญญัต ิ

ทั้งหมด  และรักพระเจ้ำ พระผู้เป็นเจำ้ของเรำ ว่ำเรำจะรักษำพระบัญญัติข้อใหญ่

อีกข้อหนึ่ง เรำจะรักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตนเอง ด้วยสุดพลังที่เรำมี ด้วยสุดพละ

ก�ำลัง ด้วยสดุใจของเรำ เรำจะพิสูจน์ต่อพระองค์ว่ำเรำจะ “ด�ำเนนิชวีติตำมพระค�ำ 

ทุกค�ำที่ออกจำกโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจำ้” [คพ. 84:44] เรำจะเชื่อฟังและอ่อนน้อม

ถ่อมตน พำกเพียรในกำรรับใช้พระองค์ เต็มใจเชื่อฟัง สดับฟังค�ำแนะน�ำของ 

คนเหล่ำนั้นที่ควบคุมดูแลเรำและท�ำสิ่งทั้งปวงด้วยดวงตำที่เห็นแก่รัศมีภำพของ

พระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงเดียว

เรำไม่ควรลืมสิง่เหล่ำนี ้ เพรำะนีค่อืพระบญัญตัทิีผ่กูมดัเรำในฐำนะสมำชกิของ 

ศำสนจักร8

4

เพื่อรับพรทั้งหมดของพระกิตติคุณ 
เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตน กลับใจ  

และเชื่อฟังต่อไป หลังจากรับบัพติศมา

จุดประสงค์ส�ำคัญประกำรหนึ่งของศำสนจักรที่แท้จริงคือ สอนผู้คนถึงสิ่งที่

พวกเขำต้องท�ำหลังบัพติศมำเพื่อรับพรทั้งหมดของพระกิตติคุณ9

ทุกจิตวิญญำณที่รับบัพติศมำ รับบัพติศมำแล้วอย่ำงแท้จริง  จะอ่อนน้อมถ่อม

ตน ใจของเขำชอกช�ำ้และวญิญำณของเขำส�ำนกึผดิ เขำท�ำพนัธสัญญำต่อพระพกัตร์ 

พระผู้เป็นเจ้ำว่ำเขำจะรักษำพระบัญญัติของพระองค์ และละทิ้งบำปทั้งหมดของ

เขำ  หลังจำกน้ัน เขำเข้ำมำสู่ศำสนจกัร นีเ่ป็นโอกำสทีจ่ะท�ำบำปหลงัจำกบพัตศิมำ 

แล้วใช่ไหม เขำละเลยได้หรือไม่  เขำสำมำรถหมกมุ่นอยู่กับสิ่งตำ่ง ๆ ที่พระเจำ้

รับสั่งให้เขำหลีกเลี่ยงได้หรือไม่  ไม่ได้  นี่คือสิ่งจ�ำเป็นซึ่งเขำพึงมีวิญญำณที่ส�ำนึก

ผิดและใจที่ชอกช�้ำเช่นนั้น หลังจำกเขำรับบัพติศมำเฉกเช่นก่อนรับบัพติศมำ10
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ขำ้พเจ้ำได้ยินชำยหนุ่มบำงคน และบำงคนที่ไม่หนุ่มมำกนัก พูดคุยเกี่ยวกับ 

บัพติศมำ  เนื่องจำกบัพติศมำมีไว้เพื่อกำรปลดบำป แล้วเหตุใดคนที่ท�ำบำปจึงไม ่

ต้องรบับพัตศิมำทกุคร้ังทีท่�ำบำป  ท่ำนทรำบเหตผุลหรอืไม่  ตรำบใดทีค่นท�ำบำป 

และคงอยู่ในชีวิตทำงวิญญำณ เขำยังมีชีวิต เขำสำมำรถกลับใจและได้รับกำรให้

อภัย  เขำไม่จ�ำเป็นต้องรับบัพติศมำอีกเพื่อกลับไปยังจุดที่เขำเป็นอยู่แล้ว11

ในบรรดำวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย ใครก�ำลังแสวงหำพื้นที่ในอำณำจักรทีเลสเชียล  

ในบรรดำวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย ใครก�ำลังแสวหำพื้นที่ในอำณำจักรเทอร์เรสเตรียล  

เรำไม่ควรมคีวำมต้องกำรทีจ่ะท�ำอะไรกับอำณำจกัรเหล่ำนัน้เลย นีไ่ม่ใช่เจตนำของ 

คนที่บัพติศมำเข้ำสู่ศำสนจักร และไม่ควรเป็นด้วย กำรท�ำเช่นนั้นจะท�ำให้เขำไม่

พบพื้นที่ในอำณำจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจำ้ เพรำะบัพติศมำคือหนทำงไป

สู่อำณำจักรนั้นอยู่แล้ว บัพติศมำมีจุดประสงค์สองประกำรคือ ในเบื้องต้นมีไว้

เพื่อกำรปลดบำป จำกนั้น เพื่อกำรเขำ้สู่อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ ไม่ใช่อำณำ

จักรทีเลสเชียลหรืออำณำจักรเทอร์เรสเตรียล แต่เขำ้สู่อำณำจักรซีเลสเชียลที่พระ

ผู้เป็นเจ้ำทรงพ�ำนัก นั่นคือจุดประสงค์ของบัพติศมำ นั่นคือของประทำนแห่ง

พระวิญญำณบริสุทธิ์ โดยกำรวำงมือ เพื่อ—เตรียมเรำ โดยผ่ำนกำรเชื่อฟัง ว่ำเรำ

จะด�ำเนินต่อไปในกำรรักษำพระบัญญัติของพระเจ้ำ จนกว่ำเรำจะได้รับควำม

สมบูรณ์ในอำณำจักรซีเลสเชียล12

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ขณะอ่ำนควำมทรงจ�ำของประธำนสมิธใน “จำกชีวติของโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิ” 

ให้นึกถึงบพัตศิมำของท่ำน ท่ำนมคีวำมเข้ำใจเรือ่งบพัตศิมำมำกขึน้อย่ำงไรนบั 

แต่นัน้  เรำจะช่วยสมำชกิครอบครัวหรือมิตรสหำยทีก่�ำลงัเตรยีมตัวรบับพัติศมำ 

ได้อย่ำงไรบ้ำง

• ท่ำนได้ข้อคิดอะไรเกีย่วกบับพัตศิมำจำกค�ำสอนของประธำนสมธิในหัวข้อที ่1  

ค�ำสอนของท่ำนเกี่ยวกับสัญลักษณ์บัพติศมำเพิ่มควำมเข้ำใจของเรำถึงพันธ-

สัญญำบัพติศมำอย่ำงไร

• เรื่องรำวในหัวข้อที่ 2 สอนอะไรบ้ำงเกี่ยวกับควำมรักที่พระบิดำบนสวรรค์

ทรงมีต่อบุตรธิดำของพระองค์  ให้นึกถึงคนที่ทำ่นรู้จักผู้ที่อำจได้รับประโยชน์

จำกกำรเรียนรู้หลักค�ำสอนที่สอนเรื่องรำวดังกล่ำว
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• ไตร่ตรองถงึควำมพยำยำมของท่ำนในกำรรักษำพันธสญัญำบพัตศิมำ (ด ู หวัข้อ 

ที ่ 3) พนัธสญัญำนีม้อีทิธพิลต่อปฏสัิมพันธ์ของท่ำนกบัสมำชกิครอบครวัและ 

คนอื่น ๆ อย่ำงไร

• พิจำรณำถ้อยค�ำของประธำนสมิธในตอนต้นหัวข้อที่ 4  ท่ำนคิดว่ำผู้คนต้องได้

รับกำรสอนหลังรับบัพติศมำหรือไม่ เรำจะช่วยกันรักษำพันธสัญญำบัพติศมำ

ได้อย่ำงไรบ้ำง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว 3:13–17; 2 นีไฟ 31:5–13; โมไซยำห์ 18:8–13; 3 นีไฟ 11:31–39; คพ. 

68:25–27; หลักแห่งควำมเชื่อ 1:4

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ท่ำนจะช่วยให้คนที่ท่ำนสอนรู้สึกเชื่อมั่นในควำมสำมำรถที่จะมีส่วนร่วมใน

กำรสนทนำมำกขึน้ได้ถ้ำท่ำนตอบสนองต่อควำมคดิเหน็ทีจ่รงิใจทกุข้อในทำงบวก 

ตัวอย่ำงเช่น ท่ำนอำจพูดว่ำ ‘ขอบคุณครับ นั่นเป็นค�ำตอบที่น่ำคิดทีเดียว’. . . 

หรือ ‘นั่นเป็นตัวอย่ำงที่ดี’ หรือ ‘ผมขอบคุณส�ำหรับทุกส่ิงที่คุณพูดวันนี้’ ” (ไม่มี

กำรเรียกใด ยิ่งใหญ่กว่ำกำรสอน  [1999], หนำ้ 64)
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ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

“หลังบัพติศมำและกำรยืนยัน  

เรำจะเป็นเพื่อนของพระวิญญำณบริสุทธิ์  

ผู้จะทรงสอนเรำถึงวิถีของพระเจำ้ กระตุ้นควำมคิดของเรำ  

และช่วยเหลือเรำให้เข้ำใจควำมจริง”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธสอนวำ่ สมำชิกศำสนจักรที่ซื่อสัตย์ทุกคน “มี

สิทธิ์ได้รับกำรเปิดเผยที่เป็นประโยชน์และจ�ำเป็นส�ำหรับกำรน�ำทำงส่วนตัวของ

เขำ [หรือเธอ]”1 ท่ำนแสวงหำกำรน�ำทำงส่วนตัวแบบนี้เสมอ โดยเฉพำะในควำม 

พยำยำมทีจ่ะสอนและปกป้องบตุรธดิำของท่ำน  เอล็เดอร์ฟรำนซสิ เอม็. กิบ๊บอนส์ 

ซึ่งรับใช้เป็นเลขำนุกำรให้ฝำ่ยประธำนสูงสุด  เลำ่ถึงประสบกำรณ์ต่อไปนี้ ตำมที่

เรย์โนลด์ส (ชื่อเล่น เรยน์) บุตรชำยของประธำนสมิธเคยเล่ำให้ฟัง

เรยน์เผยให้ฟังว่ำเขำเคยเอำบหุร่ีใส่ปำกเพียงครัง้เดยีวในชวีติ เพยีงชัว่ประเดีย๋ว 

เท่ำนัน้ มเีหตกุำรณ์เกิดขึน้ขณะเป็นนกัเรียนทีโ่รงเรยีนมธัยมปลำยรสูเวลท์ จูเนยีร์ 

ในซอลท์เลค ซิตี้ ทำงเข้ำ [ของโรงเรียน] อยู่ติดกับถนนที่ไม่ค่อยมีรถแล่นผ่ำน   

วันหนึ่ง เรยน์เดินออกประตูทำงเข้ำด้ำนหน้ำพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งที่สูบบุหร่ี 

และชักชวนเรยน์ดังที่เคยท�ำบ่อย ๆ ให้ “ลองสักมวน”  ในครั้งนี้ เขำชวนส�ำเร็จ  

เรยน์หยบิบหุรีม่ำหนึง่มวนและจดุไฟ ชัว่อดึใจต่อมำ มคีนจอดรถข้ำงถนน คนใน

รถคอืบดิำของเรยน์ ท่ำนหมนุกระจกรถลง  เอล็เดอร์สมธิกล่ำวกบัลกูชำยทีต่ะลงึงนั 

‘เรย์โนลด์ส พ่อมีเรื่องอยำกคุยกับลูกคืนนี้ หลังอำหำรค�่ำ’ แล้วขับรถออกไป  

เรยน์เล่ำว่ำ ‘เมื่อคุณพ่อเรียกผมวำ่ เรย์โนลด์ส ผมรู้วำ่คุณพ่อก�ำลังเอำกำรเอำงำน’  

เอ็ลเดอร์สมิธปล่อยให้เรยน์ไตร่ตรองถงึควำมผิดของเขำตลอดบ่ำยและช่วงมือ้เยน็ 

เมื่อทำ่นมีเรื่องจะพูดเล็กน้อยอยำ่งคำดไม่ถึง  หลังจำกนั้น เขำนั่งลงอย่ำงอึดอัดใน

ห้องอ่ำนหนังสือของบิดำ . . . เรย์โนลด์สเผชิญหนำ้กับกำรพิพำกษำ  สิ่งที่เขำได้

รบัเป็นเพยีงโอวำททีเ่ป่ียมด้วยควำมรักควำมกรุณำเกีย่วกับควำมช่ัวร้ำยของ “นสิยั 

น่ำรังเกียจ” และค�ำเตือนว่ำเขำเป็นใครและกำรปฏิบัติของเขำส่งผลอย่ำงไรกับ
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“เมื่อเปำโลวำงมือบนตัวพวกเขำแล้ว พระวิญญำณบริสุทธิ์ก ็
เสด็จลงมำสถิตกับพวกเขำ” (กิจกำร 19:6)
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ทั้งครอบครัว จบด้วยข้อเรียกร้องให้เรย์โนลด์สสัญญำว่ำเขำจะไม่คำบบุหรี่อีกต่อ

ไป  เรยน์ปฏิญำณว่ำ  ‘สิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกเลย’ เขำกล่ำว  ตั้งแต่นั้นเป็นต้น

มำ รวมถึงช่วงเวลำในกองทัพเรือสหรัฐระหวำ่งสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ที่กำรสูบ

บุหรี่ก�ำลังแพร่ระบำด เขำยังคงให้เกียรติค�ำมั่นสัญญำที่ให้ไว้กับบิดำ”

เมื่อนึกถึงประสบกำรณ์ดังกลำ่ว เอ็ลเดอร์กิ๊บบอนส์ตั้งข้อสังเกตวำ่ “เป็นเรื่อง

ประหลำดที่โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธปรำกฏตัวขึ้นที่ถนนซ่ึงไม่ใช่ทำงผ่ำน ขณะที่

บุตรชำยวัยหนุ่มของท่ำนจุดบุหรี่มวนแรกและมวนสุดท้ำย ถึงแม้ว่ำท่ำนจะไม่ได้

พูดอะไรเลย แต่อำกัปกิริยำและน�้ำเสียงของเรยน์แสดงให้เห็นว่ำเหตุกำรณ์ดัง

กล่ำวท�ำให้เขำรูส้กึถึงควำมล�ำ้ลึกและพลังพิเศษของควำมละเอยีดอ่อนทำงวญิญำณ 

ของบดิำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่ส่ิงนีเ้กีย่วข้องกบัควำมผำสกุของครอบครวัท่ำน”2

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

พระพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการกล่าวค�าพยาน 
ถึงพระบิดาและพระบุตร และความจริงทุกเรื่อง

พระวิญญำณบริสุทธิ์ทรงเป็นสมำชิกองค์ที่สำมในพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค์  

พระองค์ทรงเป็นวิญญำณในรูปกำยมนุษย์  พระบิดำและพระบุตรทรงเป็นพระ

อตริปูทีม่ร่ีำงกำย ทัง้สองพระองค์ทรงมีพระวรกำยเป็นเนือ้หนงัและกระดกู พระ- 

วิญญำณบริสุทธิ์ทรงมีรูปกำยเป็นวิญญำณและทรงมีพระวรกำยเป็นวิญญำณ

เท่ำนั้น [ดู คพ. 130:22]  พระพันธกิจของพระองค์คือกลำ่วค�ำพยำนถึงพระบิดำ

และพระบุตรและควำมจริงทุกเรื่อง [ดู 2 นีไฟ 31:18; โมโรไน 10:5]3

พระองค์ทรงมส่ีวนร่วมในงำนของพระบดิำและพระบตุร ทรงเปิดเผยทัง้สอง 

พระองค์ให้แก่คนที่รับใช้พระเจ้ำด้วยควำมซ่ือสัตย์ โดยผ่ำนค�ำสอนแห่งกำร

ปลอบโยน หรือพระวิญญำณบริสุทธิ์ ว่ำสิ่งที่อัครสำวกกล่ำวถึงเป็นค�ำสอนของ

พระเยซูคริสต์ [ดู ยอห์น 14:26] และกำรพยำกรณ์มำถึงโดยผ่ำนค�ำสอนของพระ

วิญญำณศักดิ์สิทธิ์ [ดู 2 เปโตร 1:21]4

พระวญิญำณพระผู้เป็นเจ้ำทีต่รัสกบัวญิญำณมนษุย์มพีลงัในกำรประทำนควำม 

จริงด้วยควำมเข้ำใจและอิทธิพลมำกกว่ำควำมจริงที่มำจำกกำรสัมผัสส่วนตัว แม ้

แต่กับสัตภำวะแห่งสวรรค์  โดยผำ่นพระวิญญำณบริสุทธิ์ ควำมจริงแผ่ซำ่นเข้ำสู่

ทุกเส้นใยและกล้ำมเนื้อของรำ่งกำยเพื่อจะไม่ลืมเลือนไปได้5
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2

พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงความจริงให้ประจักษ ์
แก่คนซื่อสัตย์ทุกหนแห่ง

เรำเชื่อว่ำพระวิญญำณบริสุทธิ์คือพระผู้เปิดเผย และพระองค์จะทรงเแสดง

ประจักษ์พยำนต่อคนที่ซื่อสัตย์ทุกหนแห่ง ว่ำพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของ

พระผู้เป็นเจ้ำ โจเซฟ สมิธคือศำสดำพยำกรณ์ และศำสนจักรแห่งนี้เป็น “ศำสน- 

จักรที่แท้จริงและด�ำรงอยู่แห่งเดียวตลอดทั้งพื้นพิภพ” (คพ. 1:30)

ไม่จ�ำเป็นที่ใครก็ตำมต้องอยู่แต่ในควำมมืด แสงสว่ำงของพระกิตติคุณอันเป็น 

นิจอยู่ที่นี่ ผู้สนใจที่จริงใจทุกคนบนแผ่นดินโลกจะได้รับพยำนส่วนตัวจำกพระ- 

วิญญำณศักดิ์สิทธิ์ถึงควำมจริงและธรรมชำติแห่งสวรรค์ในงำนของพระเจ้ำ

เปโตรกล่ำวว่ำ “. . . พระเจำ้ไม่ทรงล�ำเอียง ทุกคนในทุกชนชำติที่เกรงกลัว

พระองค์ และประพฤติตำมทำงชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัย” พระองค์ (กิจกำร 

10:34–35) ซึ่งหมำยควำมวำ่พระเจำ้จะทรงเทพระวิญญำณของพระองค์มำให้คน

ที่ซื่อสัตย์เพื่อพวกเขำจะทรำบด้วยตนเองถึงควำมจริงของศำสนำนี้6

พระวญิญำณบรสุิทธิจ์ะทรงแสดงองค์ให้ประจกัษ์กบัใครกต็ำมทีท่ลูถำมควำม 

จริง ดังที่ทรงท�ำกับโครเนลิอัส [ดู กิจกำร 10] เรำมีถ้อยค�ำเช่นนี้ในพระคัมภีร ์

มอรมอนโดยโมโรไน เม่ือท่ำนเขยีนถ้อยค�ำทิง้ท้ำยบนัทกึของท่ำนใน บทที ่10 ข้อ 4

“และเม่ือท่ำนจะได้รับเรื่องเหล่ำนี้, ข้ำพเจ้ำจะแนะน�ำท่ำนให้ทูลถำมพระผู้

เป็นเจ้ำ, พระบิดำนิรันดร์, ในพระนำมของพระคริสต์, วำ่เรื่องเหล่ำนี้จริงหรือไม่;  

และหำกท่ำนจะทลูถำมด้วยใจจรงิ, ด้วยเจตนำแท้จรงิ, โดยมศีรทัธำในพระครสิต์, 

พระองค์จะทรงแสดงควำมจริงของเรื่องให้ประจักษ์แก่ท่ำน, โดยอ�ำนำจของ 

พระวิญญำณบริสุทธิ์”

มนุษย์ทุกคนสำมำรถได้รับปรำกฏกำรณ์ของพระวิญญำณบริสุทธิ์ แม้เขำจะ 

ไม่ได้เป็นสมำชิกศำสนจักร หำกเขำแสวงหำควำมสว่ำงและควำมจริงอย่ำงตั้งใจ

จรงิ  พระวญิญำณบรสิทุธิจ์ะเสดจ็มำประทำนประจกัษ์พยำนแก่ผูท้ีก่�ำลงัแสวงหำ 

และจำกไป7
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3

หลังจากบัพติศมา จะมอบของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้โดยการวางมือ

สัญญำที่ท�ำไว้ในสมัยเริ่มแรกของศำสนจักรของพระเยซูคริสต์ ว่ำทุกคนที่จะ 

กลับใจ รับบัพติศมำเพื่อกำรปลดบำปและซื่อสัตย์ ควรรับของประทำนแห่งพระ

วิญญำณบริสุทธิ์โดยกำรวำงมือ  สัญญำเดียวกันนั้นได้ท�ำไว้กับทุกคนที่จะยอมรับ

พระกิตติคุณในสมัยกำรประทำนนี้ด้วย เพรำะพระเจ้ำตรัสวำ่

“และผู้ใดที่มีศรัทธำ เจำ้จะยืนยันในศำสนจักรของเรำ, โดยกำรวำงมือ, และ

เรำจะประสำทของประทำนแห่งพระวิญญำญบริสุทธิ์แก่พวกเขำ” [คพ. 33:15]8

ท่ำนไม่สำมำรถรับของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์โดยกำรสวดอ้อน-

วอนทูลขอ โดยกำรจ่ำยส่วนสิบของทำ่น โดยกำรรักษำพระค�ำแห่งปัญญำ—หรือ

แม้แต่โดยกำรรบับพัตศิมำเพ่ือกำรปลดบำป  ท่ำนต้องท�ำให้บพัตศิมำสมบรูณ์ด้วย 

กำรบัพติศมำจำกพระวิญญำณ ศำสดำพยำกรณ์กล่ำวในโอกำสหนึ่งวำ่เหมือนกับ 

ท่ำนให้บพัตศิมำถงุทรำย หำกไม่ได้ยนืยนัเขำและมอบของประทำนแห่งพระวญิ- 

ญำณบริสุทธิ์ให้เขำโดยกำรวำงมือ  ทำ่นไม่สำมำรถรับได้โดยวิธีอื่น9

ข้ำพเจ้ำเชือ่ในหลักค�ำสอนของกำรวำงมือเพ่ือรับของประทำนแห่งพระวญิญำณ 

บรสิทุธิ ์ ซึง่น�ำเรำมำสู่กำรตดิต่อกบัพระบดิำในสวรรค์และเรยีนรูว้ถิขีองพระองค์ 

เพื่อเรำจะเดินอยู่ในทำงของพระองค์10

4

โดยผ่านของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ สมาชิกศาสนจักร
สามารถมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืน

พระวญิญำณบริสุทธิท์รงเป็นพระผู้ส่งสำร หรือพระผูป้ลอบโยน ซึง่พระผูช่้วย 

ให้รอดทรงสัญญำไว้ว่ำจะทรงส่งมำให้เหล่ำสำนุศิษย์หลังทรงถูกตรึงกำงเขน  

พระผู้ปลอบโยนองค์นี้ โดยอิทธิพลของพระองค์ ทรงเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนกับคนที่ 

รับบัพติศมำแล้วทุกคน และทรงดูแลสมำชิกของศำสนจักรโดยกำรเปิดเผยและ

กำรน�ำทำง ประทำนควำมรู้เกี่ยวกับควำมจริง เพื่อพวกเขำจะเดินในควำมสว่ำง

นั้น พระวิญญำณบริสุทธิ์ทรงจุดประกำยควำมคิดของสมำชิกที่รับบัพติศมำแล้ว

อย่ำงแท้จริง  โดยผ่ำนพระองค์ กำรเปิดเผยส่วนตัวมำถึง และแสงสวำ่งแห่งควำม

จริงได้รับกำรสถำปนำในใจเรำ11
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หลังจำกรับบัพติศมำ เรำได้รับกำรยืนยัน  กำรยืนยันมีไว้เพื่ออะไร  เพื่อท�ำให้

เรำเป็นเพือ่นกับพระวญิญำณบรสิทุธิ ์ เพือ่มอบสทิธพิเิศษของกำรน�ำทำงจำกสมำชิก 

องค์ที่สำมในพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค์—ควำมเป็นเพื่อน เพื่อจุดประกำยควำม

คิดของเรำ เพื่อเรำจะได้รับกำรกระตุ้นโดยพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์ในกำรแสวงหำ

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับควำมสูงส่งของเรำ12

หลงัจำกบพัตศิมำและกำรยืนยัน เรำจะกลำยเป็นเพือ่นกบัพระวญิญำณบรสิทุธ์ิ 

ผู้จะทรงสอนเรำถึงวิถีของพระเจำ้ กระตุ้นควำมนึกคิดของเรำ และทรงช่วยเรำ

เข้ำใจควำมจริง13

เรำได้รบัสญัญำว่ำเมือ่เรำรับบพัตศิมำ หำกเรำแน่วแน่และซือ่สตัย์ เรำจะมกีำร 

น�ำทำงของพระวิญญำณบริสุทธิ์  อะไรคือจุดประสงค์ของกำรนี้  เพื่อสอนเรำ 

เพือ่ก�ำกบัดแูลเรำ เพ่ือเป็นพยำนกับเรำถึงหลักธรรมแห่งควำมรอดในพระกติติคณุ 

ของพระเยซคูรสิต์  เดก็ทกุคนทีอ่ำยมุำกพอจะรบับพัตศิมำ  และคนทีร่บับพัตศิมำ 

มีสิทธิ์ได้รับกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณบริสุทธิ์ ข้ำพเจ้ำได้ยินผู้คนกล่ำวว่ำเด็ก

เลก็ ๆ วยัแปดขวบไม่อำจเข้ำใจได้  ข้ำพเจ้ำทรำบดกีว่ำนัน้  ข้ำพเจ้ำมปีระจักษ์พยำน 

ถึงควำมจริงนี้ เมื่อข้ำพเจ้ำอำยุแปดขวบ ซึ่งมำโดยผ่ำนพระวิญญำณบริสุทธิ์  

ข้ำพเจ้ำได้รับสิ่งนี้นับแต่นั้นมำ14

ช่ำงเป็นสิทธิพิเศษอันล�้ำเลิศที่จะได้รับกำรน�ำทำงอย่ำงยั่งยืนจำกพระวิญญำณ

บริสุทธิ์ และได้รับกำรแสดงให้ประจักษ์ถึงควำมล�้ำลึกแห่งอำณำจักรของพระผู้

เป็นเจ้ำ15

5

ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีให้ 
เฉพาะคนที่เตรียมตัวรับเท่านั้น

นี่เป็นกำรตัดสินของข้ำพเจ้ำว่ำมีสมำชิกศำสนจักรนี้หลำยคนที่รับบัพติศมำ

เพือ่กำรปลดบำปแล้ว และผู้ทีไ่ด้รบักำรวำงมอืบนศีรษะเพือ่รบัของประทำนแห่ง 

พระวิญญำณบริสุทธิ์แล้ว  แต่ยังไม่เคยได้รับของประทำนนั้น—นั่นคือ กำรแสดง

ให้ประจกัษ์ถงึสิง่นัน้ เพรำะเหตใุดหรือ เพรำะพวกเขำไม่เคยเตรยีมตัวรบักำรแสดง 

ให้ประจักษ์เหล่ำนี้เลย  พวกเขำไม่เคยนอบน้อมถ่อมตน  พวกเขำไม่เคยเข้ำสู่ขั้น

ตอนกำรเตรียมรับควำมเป็นเพื่อนของพระวิญญำณบริสุทธิ์  ด้วยเหตุนี้ พวกเขำ

จงึด�ำเนินชวีติโดยปรำศจำกควำมรู ้ พวกเขำขำดควำมเข้ำใจ เมือ่คนฉลำดแกมโกง 

และเจ้ำเล่ห์ในครำบของควำมหลอกลวงมำหำพวกเขำ วพิำกษ์วจิำรณ์สทิธอิ�ำนำจ 
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และหลักค�ำสอนของศำสนจักร สมำชิกที่อ่อนแอเหล่ำนี้จึงไม่มีควำมเข้ำใจพอ 

ไม่มีข้อมูลพอ และไม่มีกำรน�ำทำงพอจำกพระพระวิญญำณของพระเจ้ำ เพื่อต่อ

ต้ำนหลกัค�ำสอนและค�ำสอนผิด ๆ  พวกเขำฟังและคดิเอำว่ำตนเองอำจท�ำผดิพลำด 

และสิ่งแรกอย่ำงที่ท่ำนทรำบ พวกเขำหำทำงออกจำกศำสนจักร เพรำะพวกเขำ

ไม่มีควำมเข้ำใจ16

นีเ่ป็นพระบญัชำจำกพระเจ้ำว่ำสมำชกิศำสนจกัรควรขยนัหมัน่เพยีรในกจิกรรม 
ของพวกเขำ และศึกษำควำมจริงอันเป็นพื้นฐำนของพระกิตติคุณดังที่เปิดเผยไว้   
พระวิญญำณของพระเจำ้จะไม่ทรงพยำยำมต่อไปกับผู้ที่ไม่ใยดี ถือทิฐิ และคน
กบฏ ผูล้้มเหลวต่อกำรด�ำเนนิชวีติในควำมสว่ำงของควำมจรงิจำกเบือ้งบน  นีเ่ป็น 
สิทธิพิเศษของผู้รับบัพติศมำทุกคนที่จะมีประจักษ์พยำนมั่นคงถึงกำรฟื้นฟูพระ-
กิตติคุณ แต่ประจักษ์พยำนนี้จะริบหรี่และมลำยหำยไปในที่สุด เว้นแต่เรำจะได้
รับควำมดีทำงวิญญำณอย่ำงสม�่ำเสมอโดยผ่ำนกำรศึกษำ กำรเช่ือฟัง และกำร
แสวงหำด้วยควำมขยันหมั่นเพียรที่จะรู้และเขำ้ใจควำมจริง17

เรำมีสิทธิ์ได้รับกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิ แต่เรำจะมีไม่ได้หำกเรำ

จงใจปฏิเสธที่จะพิจำรณำกำรเปิดเผยที่ประทำนแก่เรำ เพื่อช่วยให้เรำเข้ำใจและ

น�ำทำงเรำในควำมสว่ำงและในควำมจริงของพระกิตติคุณอันเป็นนิจ  เรำไม่อำจ

“นี่เป็นพระบัญชำจำกพระเจ้ำว่ำสมำชิกศำสนจักรควรขยันหมั่นเพียรในกิจกรรม 
ของพวกเขำและศึกษำควำมจริงอันเป็นพื้นฐำนของพระกิตติคุณ”
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หวงัทีจ่ะมีกำรน�ำทำงเช่นนัน้ เมือ่เรำไม่ยอมพิจำรณำกำรเปิดเผยทีส่�ำคญัยิง่เหล่ำนี้ 

ซึ่งมีควำมหมำยมำกมำยต่อเรำทั้งทำงโลกและทำงวิญญำณ  บัดนี้ หำกเรำพบว่ำ

ตนเองตกอยูใ่นสภำพของควำมไม่เชือ่หรอืควำมไม่เตม็ใจทีจ่ะแสวงหำควำมสว่ำง 

และควำมรูท้ีพ่ระเจ้ำประทำนเรำไว้แค่เอือ้ม เรำกก็�ำลงัเสีย่งหรอืตกอยูใ่นอนัตรำย 

ของกำรถูกวิญญำณร้ำยหลอกลวง หลักค�ำสอนของเหลำ่มำร และค�ำสอนของ

มนุษย์ [ดู คพ. 46:7]  และเมื่ออิทธิพลผิด ๆ เหลำ่นี้ถูกน�ำเสนอตรงหน้ำเรำ เรำจะ

ไม่มคีวำมเข้ำใจในกำรแยกแยะและทรำบได้ว่ำนัน่ไม่ได้มำจำกพระเจ้ำ   เรำอำจกลำย 

เป็นเหยื่อให้แก่พวกอำธรรม์ คนชั่วรำ้ย คนฉลำดแกมโกง และควำมฉ้อฉลของ 

มนุษย์18

พระวญิญำณของพระเจ้ำจะไม่ทรงสถติในวหิำรทีไ่ม่สะอำด และเมือ่บคุคลคน 

หนึ่งหันจำกควำมจริงไปสู่ควำมชั่วร้ำย พระวิญญำณนั้นไม่ทรงติดตำมเขำแต่จะ

จำกเขำไป และสิ่งที่เขำ้มำแทนที่คือวิญญำณของควำมผิดพลำด วิญญำณของกำร

ไม่เชื่อฟัง  วิญญำณของควำมชั่วร้ำย  วิญญำณของควำมพินำศนิรันดร์19

6

หากเรายังคงซื่อสัตย์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทาน 
การเปิดเผยแก่เรา เพื่อน�าและก�ากับดูแลเราตลอดชีวิต

พระเจ้ำทรงสญัญำกบัคนทัง้ปวงทีจ่ะกลบัใจและยงัคงซือ่สตัย์ ใช้วญิญำณของ 

ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน และควำมขยันหมั่นเพียร วำ่พวกเขำจะมีสิทธิ์ได้รับกำร 

น�ำทำงจำกพระวิญญำณของพระผู้เป็นเจำ้  พระวิญญำณองค์นี้จะทรงน�ำพวกเขำ

และทรงก�ำกับดูแลพวกเขำตลอดชีวิต20

สมำชิกศำสนจักรทุกคนได้รับกำรวำงมือบนศีรษะเพื่อรับของประทำนแห่ง

พระวญิญำณบรสิทุธิ ์  เขำมสิีทธิร์บักำรเปิดเผยทีเ่ป็นประโยชน์และจ�ำเป็นต่อกำร 

น�ำทำงส่วนตัว  ไม่ใช่ส�ำหรับศำสนจักร  แต่ส�ำหรับตัวเขำเอง  เขำมีสิทธิ์โดยกำร

เชื่อฟังและควำมอ่อนน้อมถ่อมตนของเขำ ที่จะรับควำมสว่ำงและควำมจริงดังที่

เปิดเผยโดยผ่ำนพระวิญญำณแห่งควำมจริง คนที่จะสดับฟังพระวิญญำณนั้นและ

แสวงหำของประทำนแห่งพระวิญญำณด้วยควำมนอบน้อมและศรัทธำจะไม่มี

วันถูกหลอก21

ชีวิตเรำต้องด�ำเนินชีวิตในควำมบริสุทธิ์ในควำมสว่ำงและในควำมจริงด้วย

ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ซึ่งมำโดยผ่ำนของประทำนและอ�ำนำจของพระวิญญำณ 

บริสทุธิ ์ ซึง่สญัญำไว้กบัคนทัง้ปวงทีจ่ะเชือ่กำรกลบัใจและรบัพระวจนะแห่งชวีติ 

บ ท ที่  1 4 บ ท ที่  1 4
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นิรนัดร์ หำกเรำอยูใ่นควำมเป็นเพ่ือนกบัพระวญิญำณองค์นี ้ เรำจะด�ำเนนิชวีติใน

ควำมสว่ำงและมีควำมเป็นเพื่อนกับพระผู้เป็นเจำ้22

นับเป็นสิทธิพิเศษของสมำชิกศำสนจักรทุกคนที่จะรู้จักควำมจริง พูดโดย

ควำมจริง มีกำรดลใจจำกพระวิญญำณบริสุทธิ์ นี่เป็นเอกสิทธิ์ของเรำ โดยส่วน

ตัว. . . ที่จะรับควำมสวำ่งและด�ำเนินชีวิตในควำมสว่ำง และหำกเรำด�ำเนินอยู่กับ

พระผู้เป็นเจ้ำต่อไป ซึ่งคือ รักษำพระบัญญัติทุกข้อของพระองค์ เรำจะได้รับ

ควำมสว่ำงมำกขึน้จนในทีสุ่ดวนัทีส่มบรูณ์ด้วยควำมรูจ้ะมำถงึเรำ [ด ูคพ. 50:24]23

เรำกลับมำยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจำ้พระบิดำของเรำได้ ในที่สุด โดยผ่ำน

กำรน�ำทำงของพระวิญญำณบริสุทธิ์24

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• เรื่องรำวใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” สอนอะไรบำ้งเกี่ยวกับพระ-

วิญญำณบริสุทธิ์  พระวิญญำณทรงกระตุ้นเตือนท่ำนให้ช่วยเหลือคนบำงคน

เมื่อไร

• ประธำนสมิธกล่ำวถึง “พระวิญญำณของพระผู้เป็นเจ้ำตรัสกับวิญญำณของ

มนุษย์” (หวัข้อที ่1)  กำรส่ือสำรกบัวญิญำณของเรำแตกต่ำงจำกกำรสือ่สำรกบั 

หูหรือตำของเรำในทำงใดบำ้ง  กำรสื่อสำรดังกล่ำวมีพลังมำกกว่ำกันอย่ำงไร

• ควำมแตกต่ำงบำงอย่ำงระหว่ำงกำรได้รับปรำกฏกำรณ์ของพระวิญญำณ ดัง

โครเนลิอัส กับกำรได้รับของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิคืออะไร  (ดู 

หัวข้อที่ 2)

• ประธำนสมิธสอนว่ำกำรบัพติศมำจะไม่สมบูรณ์หำกปรำศจำกของประทำน 

แห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์ (ดู หัวข้อที่ 3)  ชีวิตของทำ่นจะไม่สมบูรณ์ในทำงใด

บ้ำงหำกไม่มีของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์

• ไตร่ตรองค�ำสอนของประธำนสมิธในหัวข้อที่ 4 เกี่ยวกับควำมหมำยของกำร

มีพระวญิญำณบริสุทธิเ์ป็นเพ่ือนทีย่ัง่ยนื  ท่ำนได้รบัพรโดยผ่ำนควำมเป็นเพือ่น 

นี้ในทำงใดบ้ำง

• เรำสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงเพือ่เตรยีมรบัควำมเป็นเพือ่นของพระวญิญำณบรสิทุธ์ิ  

(ตัวอย่ำงบำงเรื่อง ดู หัวข้อที่ 5)

บ ท ที่  1 4
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• ขณะทบทวนหัวข้อที่ 6 ให้เอำใจใส่ต่อกำรน�ำทำงที่เรำสำมำรถได้รับโดยผ่ำน

พระวญิญำณบรสิทุธิ ์  บดิำมำรดำจะช่วยให้บตุรธดิำของพวกเขำตระหนกัและ 

รับกำรน�ำทำงนี้ได้อยำ่งไร

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

ยอห์น 16:13; กิจกำร 19:1–6; 1 โครินธ์ 12:3; 1 นีไฟ 10:17–19; 2 นีไฟ 31: 

15–20; 3 นีไฟ 19:9; คพ. 46:13; หลักแห่งควำมเชื่อ 1:4

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“อย่ำรู้สึกกังวลถ้ำผู้เรียนเงียบไปสองสำมนำทีหลังจำกที่ท่ำนต้ังค�ำถำม  อย่ำ

ตอบค�ำถำมเสียเอง ให้เวลำผู้เรียนได้คิดหำค�ำตอบ อย่ำงไรก็ดี ควำมเงียบที่

ยำวนำนอำจชี้ให้เห็นว่ำพวกเขำไม่เข้ำใจค�ำถำมและท่ำนจ�ำเป็นต้องเรียบเรียงค�ำ

พูดเพื่อถำมใหม่” (ไม่มีกำรเรียกใด ยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999] หนำ้ 69)

อ้ำงอิง

บ ท ที่  1 4
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การแต่งงานนิรันดร์

“ควำมบริบูรณ์และพรของฐำนะปุโรหิตกับ 

พระกิตติคุณเติบโตมำจำกกำรแต่งงำนซีเลสเชียล   

นี่คือศำสนพิธีสูงสุดของพระกิตติคุณและ 

ศำสนพิธีสูงสุดของพระวิหำร”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ วัย 18 ปีรับทรำบว่ำหญิงสำวชื่อลูอี เอมิลี เชิร์ทลิฟฟ์ จะมำ

อำศัยอยู่กับครอบครัวสมิธขณะที่เธอเข้ำเรียนวิทยำลัย  แต่ท่ำนรู้สึกประหลำดใจ 

—และพอใจ—เมื่อทำ่นกลับจำกที่ท�ำงำนวันหนึ่ง พบลูอีก�ำลังบรรเลงเพลงสวด

ที่เปียโนของครอบครัว  นับจำกวันนั้น ช่วงปลำยฤดูร้อนปี 1894 โจเซฟกับลูอีได้

พัฒนำมิตรภำพที่ลึกซึ้งมำกขึ้นทีละน้อยจนทั้งคู่ตกหลุมรักกัน  ทั้งสองผนึกกัน

ในพระวิหำรซอลท์เลควันที่ 26 เมษำยน ค.ศ. 18981

ลอูกีบัโจเซฟมีควำมสุขกับสัมพันธภำพทีเ่ป่ียมด้วยควำมรกั  เมือ่ท่ำนได้รบัเรยีก 

ให้รับใช้งำนเผยแผ่สองปีในประเทศอังกฤษไม่นำนหลังจำกทั้งสองแต่งงำนกัน

แล้ว ลูอีท�ำงำนให้บิดำเธอเพื่อหำทุนสนับสนุนโจเซฟ  เธอสนับสนุนท่ำนทั้งทำง

อำรมณ์และวิญญำณโดยส่งจดหมำยให้ก�ำลังใจแก่ท่ำน  หลังจำกท่ำนกลับมำ ทั้ง

สองสร้ำงบ้ำนแห่งควำมสุขและต้อนรับลูกสำวสองคนเข้ำสู่ครอบครัว  แต่หลัง 

จำก 10 ปีของกำรแต่งงำน ลูอีป่วยหนกัในช่วงตัง้ครรภ์ครัง้ทีส่ำมและถงึแก่กรรม 

ด้วยวัย 31 ปี 

โจเซฟพบกำรปลอบโยนในควำมเชื่อมั่นว่ำลูอีจำกไปสู่ “โลกที่ดีกว่ำ” ท่ำน

บันทึกกำรสวดอ้อนวอนในบันทึกส่วนตัวว่ำท่ำนจะ “ท�ำตัวให้มีค่ำควรเพื่อพบ 

เธอในรศัมภีำพนรัินดร์ และเป็นหนึง่เดยีวกันกับเธออกีครัง้”2 แม้จะพบกำรปลอบ- 

โยนและควำมหวังในพระกิตติคุณ แต่ทำ่นยังคงคิดถึงลูอีแทบขำดใจ   อีกทั้ง เป็น 

ห่วงบุตรสำวที่ไม่มีมำรดำอยู่ด้วยที่บำ้น  ไม่นำนหลังจำกลูอีถึงแก่กรรม โจเซฟได้

พบกับเอเธล จอร์จินำ เรย์โนลด์ส ถึงแม้วำ่ท่ำนยังคงมีควำมรักให้ลูอีไม่เสื่อม

คลำย แต่ท่ำนก็รักเอเธล บุตรสำวท่ำนก็รักเธอเช่นกัน ด้วยควำมเห็นชอบจำก
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“Marriage as understood by Latter-day Saints is a 
covenant ordained to be everlasting.”

“กำรแต่งงำน ดังที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยเข้ำใจ 
เป็นพันธสัญญำที่ได้รับแต่งตั้งไว้เป็นนิจ”

บ ท ที่  1 5 บ ท ที่  1 5
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บิดำมำรดำท่ำน บิดำมำรดำของลูอี และบิดำมำรดำของเอเธล โจเซฟจึงขอเอเธล

แต่งงำน  พวกท่ำนผนึกกันเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน ค.ศ. 1908  ทั้งสองครองคู่กัน

อย่ำงมีควำมสขุและเตม็ไปด้วยเหตกุำรณ์ทีม่คีวำมหมำยพร้อมกบัลกู ๆ อกีเก้ำคน 

บ้ำนของท่ำนทั้งสองมีลักษณะเด่นด้วยระเบียบ งำนหนัก ควำมเคำรพ ควำม

สะอำด กำรอบรมบ่มนิสัยอยำ่งอ่อนโยน ควำมรัก และควำมสนุกสนำนที่ดีงำม3

หลงัจำก 29 ปีของกำรแต่งงำน เอเธลถึงแก่กรรมด้วยอำกำรอ่อนแรงทีบ่ัน่ทอน 

พละก�ำลังเธอนำนถึง 4 ปี  โจเซฟจึงโดดเดี่ยวอีกครั้ง แต่ยังได้รับกำรปลอบโยน 

โดยควำมเชื่อมั่นของกำรแต่งงำนนิรันดร์4 และอีกครั้งที่ ทำ่นได้พบใครบำงคน

ซึ่งท่ำนจะใช้ชีวิตด้วยได้  ทำ่นกับเจสซี อีแวนส์ผนึกกันวันที่ 12 เมษำยน ค.ศ. 

1938 “ช่วงเวลำ 33 ปีที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เจสซีไปไหนมำไหนกับทำ่นทุกหนแห่ง 

ทั้งใกล้และไกล  ทำ่นช่วยเธอจ่ำยตลำด เช็ดจำนอำหำรว่ำง และบรรจุน�้ำผลไม้ลง

ขวดในฤดูใบไม้ร่วง ท่ำนไม่อึดอัดเกี่ยวกับกำรเป็นอัครสำวกในชุดกันเปื้อน”5 

เจสซีพูดถึงสำมีบ่อย ๆ วำ่ “เขำเป็นผู้ชำยใจดีที่สุดเทำ่ที่ดิฉันเคยรู้จัก  ดิฉันไม่เคย

ได้ยินเขำเอ่ยค�ำปรำมำสเลย” เขำจะตอบด้วยรอยยิ้มว่ำ “ผมไม่รู้จักค�ำปรำมำส

อะไรนั่นเลย”6

จอห์น เจ. สตูวำร์ท นกัชวีประวตัเิขียนถึงควำมสภุำพและควำมกรณุำทีป่ระธำน 

สมิธมีต่อเจสซีว่ำ “จำกแท่นพูด ท่ำนเตือนสำมีทั้งหลำยให้รักและอุทิศตนแก่

ภรรยำ  แต่โอวำทที่ตรึงใจผมคือเมื่อทำ่นเดินไปตำมถนนที่ลำดชันของซอลท์เลค 

ซติีเ้ป็นระยะเก้ำช่วงตกึ ไปยงัโรงพยำบำลวสุิทธชินยคุสดุท้ำย ในวนัทีอ่ำกำศร้อน 

ของเดือนกรกฎำคม ปี 1971 และใช้เวลำในวันเกิดปีที่ 95 ของท่ำนนั่งอยู่ข้ำง ๆ 

เจสซี ภรรยำที่ล้มป่วย  ขณะอำกำรของเธอทรุดหนัก ทำ่นอยู่เคียงข้ำงเธอทั้งวัน

ทั้งคืนเป็นเวลำหลำยสัปดำห์  เฝำ้ดูแลเธอ ปลอบโยนเธอและให้ก�ำลังใจเธอเทำ่ที่

ท่ำนจะให้ได้ตรำบจนสิ้นใจ”7

เจสซีถึงแก่กรรมวันที่ 3 สิงหำคม ค.ศ. 1971  สองเดือนต่อมำ ประธำนสมิธ

กล่ำวค�ำปรำศรยัเปิดกำรประชมุใหญ่สำมญั  ประจกัษ์พยำนของท่ำนแสดงให้เหน็ 

ว่ำควำมโศกเศร้ำของท่ำนบรรเทำลงโดยควำมวำงใจในพระเจ้ำและควำมหวงัส�ำหรบั 

 ชีวิตนิรันดร์

“ข้ำพเจ้ำขอกล่ำวเช่นเดียวกับโยบในสมัยโบรำณ ซึ่งควำมรู้ของท่ำนมำจำก

แหล่งเดียวกันกับข้ำพเจ้ำว่ำ ‘แต่ขำ้เองทรำบว่ำ พระผู้ไถ่ของข้ำทรงพระชนม์อยู่  

และในที่สุดพระองค์จะทรงปรำกฏบนแผ่นดินโลก’ และ ‘ในเนื้อหนังของข้ำ ข้ำ

จะเห็นพระเจ้ำ ผู้ซึ่งขำ้จะได้เห็นเอง และดวงตำข้ำจะได้เห็น . . .’ (โยบ 19:25–27)
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“และขณะที่ขำ้พเจำ้ผสำนประจักษ์พยำนของข้ำพเจ้ำกับโยบแล้ว ข้ำพเจ้ำขอ

ร่วมน้อมขอบพระทัยกับทำ่น เพรำะเสียงร้องนั้นเปล่งออกมำจำกควำมปวดร้ำว

และโทมนัสของจิตวิญญำณท่ำน ‘. . . [พระเจำ้]ประทำน และ [พระเจ้ำ] ทรงเอำ

ไปเสีย สำธุกำรแด่พระนำม [พระเจำ้]’ (โยบ 1:21)

“ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้เรำทกุคนได้รับกำรน�ำทำงโดยอ�ำนำจพระวญิญำณ 

ศกัดิส์ทิธิ ์ ให้เรำด�ำเนนิชวีติอย่ำงซ่ือตรงต่อพระพักตร์พระเจ้ำ เพือ่เรำจะได้รบัชีวติ 

นิรันดร์เป็นมรดกในที่ประทับและอำณำจักร ซึ่งเตรียมไว้ส�ำหรับคนที่เชื่อฟัง”8

หลังค�ำปรำศรัยของประธำนสมิธ ประธำนฮำโรลด์ บี. ลี ผู้ด�ำเนินกำรประชุม

กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำมั่นใจว่ำสมำชิกทุกคนของศำสนจักรทุกหนแห่ง โดยตระหนัก

ถึงสภำพกำรณ์ในข่ำวสำรอันมีพลังที่ท่ำนกล่ำวมำนี้ จะได้รับกำรหนุนใจอย่ำง

มำกโดยพลังอ�ำนำจและควำมเข้มแข็งที่ทำ่นแสดงให้ประจักษ์ต่อเรำที่นี่ ในเช้ำนี้  

ขอขอบคุณประธำนสมิธ จำกส่วนลึกสุดของใจเรำ”9

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

การแต่งงานซีเลสเชียลเป็นศาสนพิธีสูงสุด 
ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ไม่มีศำสนพธิใีดทีเ่กีย่วข้องกบัพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต์จะมคีวำมส�ำคญั 

มีลักษณะอันทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งจ�ำเป็นต่อควำมสุขนิรันดร์ [ของเรำ] 

. . . มำกไปกว่ำกำรแต่งงำน10

ควำมบริบูรณ์และพรของฐำนะปุโรหิตและพระกิตติคุณเติบโตมำจำกกำรแต่ง 

งำนซีเลสเชียล นี่เป็นศำสนพิธีสูงสุดของพระกิตติคุณและศำสนพิธีสูงสุดของ

พระวิหำร11

ข้ำพเจ้ำอยำกวงิวอนให้พ่ีน้องและสมำชกิทีด่ทีัง้หลำยของศำสนจกัรไปแต่งงำน 

ในพระวิหำรเพื่อกำลเวลำและชั่วนิจนิรันดร์12

2

นี่คือสิ่งตรงกันข้ามกับวิธีปฏิบัติของโลก  
การแต่งงานยั่งยืนตลอดกาลในแผนพระกิตติคุณ

ผูค้นมำกมำยถือว่ำกำรแต่งงำนเป็นสัญญำหรอืข้อตกลงทำงนติินยัระหว่ำงชำย 

กับหญิง ที่จะอยู่ด้วยกันในสัมพันธภำพกำรแต่งงำน อันที่จริง นี่คือหลักธรรม 
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นิรนัดร์ทีม่นุษยชำตเิชือ่ถอื พระเจ้ำประทำนกฎนีแ้ก่มนษุย์นบัแต่กำลเริม่ต้นของโลก 

โดยเป็นส่วนหนึง่ในกฎพระกติตคิณุ และกำรแต่งงำนครัง้แรกจะต้องยัง่ยนืตลอด

กำล  ตำมกฎของพระเจำ้ กำรแต่งงำนทั้งหมดจะยั่งยืนตลอดกำล  ถ้ำมนุษยชำติ

ทั้งปวงด�ำเนินชีวิตด้วยกำรเชื่อฟังพระกิตติคุณอยำ่งเคร่งครัด และในควำมรักนั้น 

ซึ่งบังเกิดโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำ กำรแต่งงำนทั้งหมดย่อมเป็นนิรันดร์ . . .

. . .กำรแต่งงำนดังที่วิสุทธิชนเข้ำใจ คือพันธสัญญำที่ได้รับแต่งต้ังไว้เป็นนิจ  

น่ีคือรำกฐำนส�ำหรับควำมสูงส่งนรัินดร์ เพรำะหำกปรำศจำกสิง่นี ้ กจ็ะไม่มคีวำม

กำ้วหน้ำนิรันดร์ในอำณำจักรของพระผู้เป็นจำ้13

สิง่นีป้ระจกัษ์ต่อเรำทกุคน ผูท้ีอ่่ำนหนงัสอืพมิพ์ ผูท้ีฟั่งรำยงำนข่ำวทำงวทิย ุและ 

ผู้ที่ดูสื่อทำงโทรทัศน์ ว่ำมีมำกมำยเหลือเกินที่ไม่รักษำชีวิตแต่งงำนและหน่วย

ครอบครัวด้วยควำมเคำรพซึ่งพระเจำ้ทรงคำดหวังไว้14

กำรแต่งงำนเป็นพันธสัญญำศักดิ์สิทธิ์ ทว่ำในหลำยเหตุกำรณ์ เป็นเร่ืองล้อ

เลียนที่หยำบโลน  ตลกโปกฮำ โดยคนหยำบคำยและมีมลทิน และก็เช่นกัน โดย

คนมำกมำยที่คิดว่ำตนเองสุภำพเรียบร้อย แต่มิได้เขำ้ใจควำมศักดิ์สิทธิ์ของหลัก

ธรรมที่ยิ่งใหญ่นี้15

พระเจ้ำประทำนพระกิตติคุณอันเป็นนิจแก่เรำเพื่อเป็นแสงสว่ำงและเป็น 

มำตรฐำนให้เรำ พระกิตติคุณนี้รวมถึงระเบียบของกำรแต่งงำนอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง

เป็นนรินัดร์มำแต่เดมิ  เรำไม่ควรและต้องไม่ท�ำตำมวฒันธรรมกำรแต่งงำนของโลก 

เรำมคีวำมสว่ำงมำกกว่ำทีโ่ลกมี พระเจ้ำทรงคำดหวงัจำกเรำมำกกว่ำทีท่รงคำดหวงั 

จำกพวกเขำ

เรำทรำบว่ำระเบียบกำรแต่งงำนที่แท้จริงคืออะไร เรำทรำบจุดประสงค์ของ

หน่วยครอบครัวในแผนแห่งควำมรอด  เรำทรำบว่ำเรำควรแต่งงำนในพระวิหำร 

และเรำต้องรักษำตนให้สะอำดบริสุทธิ์ เพื่อให้ได้รับกำรผนึกจำกควำมเห็นชอบ

ของพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์แห่งค�ำสัญญำในสัมพันธภำพกำรแต่งงำนของเรำ

เรำเป็นบตุรธิดำทำงวญิญำณของพระบดิำนรัินดร์ ผูท้รงแต่งตัง้แผนแห่งควำม 

รอดเพื่อเรำจะมำยังแผ่นดินโลก เจริญกำ้วหน้ำและเป็นเหมือนพระองค์ พระองค ์

ทรงจดัเตรยีมแผนพระกติตคิณุ ซ่ึงจะท�ำให้เรำสำมำรถมหีน่วยครอบครวันรินัดร์ 

ของเรำเองและได้รับชีวิตนิรันดร์16

พระเจ้ำมไิด้ทรงประสงค์ให้กำรแต่งงำนส้ินสุดลงทีค่วำมตำยของร่ำงกำยมรรตยั 

แต่จะทรงเพิ่มเกียรติ อ�ำนำจกำรปกครอง พลังอ�ำนำจแก่ผู้ท�ำพันธสัญญำ ผู้ที ่
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ด�ำเนินต่อไป และเอกภำพนิรันดร์ของครอบครัวในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ   

พรดงักล่ำวจงึสงวนไว้ให้คนทีเ่ตม็ใจยดึมัน่พันธสัญญำนีต้ำมทีพ่ระเจ้ำทรงเปิดเผย  

สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัมพันธภำพระหวำ่งชำยหญิง เพรำะพระเจ้ำตรัสวำ่ ในกำร

แต่งงำน เขำทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้ำ17

3

ความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาการแต่งงานน�ามาซึ่ง 
ความสุขและน�าไปสู่พรแห่งรัศมีภาพนิรันดร์

ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยพระเจ้ำส�ำหรับควำมรู้เรื่องนิรันดรของพันธสัญญำกำร

แต่งงำน ซึ่งประทำนสิทธิ์แก่สำมีที่จะอ้ำงสิทธิ์ในภรรยำ และสิทธิ์แก่ภรรยำที่จะ 

อ้ำงสทิธิใ์นสำมใีนโลกทีจ่ะมำถึง ซ่ึงเตรียมให้พวกเขำไปยงัพระนเิวศน์ของพระเจ้ำ 

และรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกำลเวลำและชั่วนิจนิรันดร์ โดยผู้ด�ำรงอ�ำนำจกำร 

ผนึกนี้ เพรำะไม่มีทำงใดที่จะรับพรอันยิ่งใหญ่นี้ได้อีกแล้ว  ข้ำพเจ้ำขอบพระทัย 

ส�ำหรับควำมรู้ที่ว่ำสัมพันธภำพครอบครัวและควำมเป็นเอกภำพของครอบครัว

จะด�ำเนินต่อไป โดยได้รับกำรจัดตั้งอยำ่งถูกต้องด้วยควำมชอบธรรมในชีวิตที่จะ

มำถึง18

“สัมพันธภำพครอบครัวและควำมเป็นเอกภำพของครอบครัวจะด�ำเนินต่อไป  
โดยได้รับกำรจัดตั้งอย่ำงถูกต้องด้วยควำมชอบธรรมในชีวิตที่จะมำถึง”
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ข้ำพเจ้ำอยำกวิงวอนผู้ที่เคยไปพระวิหำรและแต่งงำนแล้วให้ซื่อสัตย์และแน่ว

แน่ต่อพนัธสญัญำและพันธะรับผิดชอบของพวกเขำ เพรำะพวกเขำท�ำพนัธสญัญำ 

ศักดิ์สิทธิ์ในพระนิเวศน์ของพระเจ้ำ19

ไม่มีสิง่ใดจะเตรยีมมนษุยชำตใิห้พร้อมรบัรศัมภีำพในอำณำจกัรของพระผูเ้ป็น 

เจ้ำได้เท่ำกับควำมซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญำกำรแต่งงำน . . .

หำกกำรรบัพนัธสญัญำนีอ้ย่ำงถกูต้องเป็นทีม่ำของควำมสขุอนัล�ำ้เลศิ  เกยีรต-ิ 

ยศสูงสุดในชีวิตนี้และในชีวิตที่จะมำถึง เกียรติ อ�ำนำจในกำรปกครอง และพลัง

อ�ำนำจในควำมรักทีส่มบรูณ์แบบ คอืพรทีม่ำจำกพนัธสญัญำนัน้ พรแห่งรศัมภีำพ 

นรินัดร์เหล่ำนีจ้งึสงวนไว้ส�ำหรับคนทีเ่ตม็ใจยึดม่ันในสิง่นีแ้ละพนัธสญัญำทัง้หมด 

ของพระกิตติคุณ20

กำรแต่งงำนมีควำมหมำยอย่ำงไรต่อสมำชิกของศำสนจักร  กำรแต่งงำนหมำย 

ควำมว่ำพวกเขำก�ำลงัรบัพรสงูสดุ ยิง่ใหญ่ทีส่ดุในศำสนพธินีัน้ พรแห่งชวีตินรินัดร์  

บัดนี้ นั่นคือวิธีที่พระเจำ้ทรงวำงไว้ “บรรดำชีวิตนิรันดร์” ซึ่งหมำยควำมว่ำไม่

เพียงสำมีกับภรรยำเทำ่นั้นที่จะเข้ำไปในชีวิตนิรันดร์ แต่บุตรธิดำของพวกเขำที่

เกิดภำยใต้พนัธสญัญำจะมสิีทธิน์ัน้เช่นกนั โดยผ่ำนควำมซือ่สตัย์ไปสูช่วีตินรินัดร์ 

 ยิ่งกว่ำนั้น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมีกับภรรยำจะไม่มำถึงจุดสิ้นสุดหลังกำรฟื้น

คืนชีวิตของคนตำย โดยทำงนั้นพระเจ้ำทรงหมำยควำมว่ำพวกเขำจะยังคงด�ำเนิน

พงศ์พันธุ์ต่อเนื่องไปตลอดกำล และองค์กรครอบครัวจะไม่มำถึงจุดสิ้นสุด  [ดู 

คพ. 132:19–24]21

เพื่อท�ำให้พระประสงค์พระบิดำนิรันดร์สัมฤทธิผล จึงต้องมีกำรรวมกัน สำมี

กับภรรยำจะได้รับพรที่สัญญำไว้กับบรรดำคนซื่อสัตย์และแน่วแน่อันจะท�ำให้

พวกเขำบรรลุถึงควำมเป็นพระผู้เป็นเจ้ำ  ผู้ชำยไม่สำมำรถรบัควำมบรบิรูณ์ของพร 

แห่งอำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้แต่เพียงผู้เดียว สตรีก็เช่นกัน แต่ทั้งคู่จะรับพร

และสิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับควำมบริบูรณ์แห่งอำณำจักรของพระบิดำได้22

4

ทุกจิตวิญญาณที่มีใจถูกต้องจะมีโอกาสรับพร 
ของการแต่งงานนิรันดร์ ไม่ว่าจะในชีวิตนี้หรือชีวิตหน้า

ไม่มีสิ่งใดถูกมองข้ำมในแผนแห่งควำมรอด  พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

คือสิ่งสวยงำมที่สุดในโลก  พระกิตติคุณโอบอุ้มทุกจิตวิญญำณที่มีใจถูกต้อง ผู้ที่ 
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แสวงหำพระองค์ด้วยควำมขยันหมั่นเพียร และปรำรถนำจะเชื่อฟังกฎและพันธ- 

สัญญำของพระองค์  ด้วยเหตุนี้ หำกบุคคลหนึ่ง ไม่วำ่ด้วยเหตุผลใดก็ตำม ปฏิเสธ

เอกสิทธิ์ของกำรปฏิบัติตำมพันธสัญญำใด ๆ พระเจำ้จะทรงตัดสินเขำตำมเจตนำ 

ของใจ  มีสมำชิกศำสนจักรหลำยพันคน [ไม่ได้เข้ำพระวิหำร] ผู้ที่แต่งงำนและ

เติบโตในศำสนจักร ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษแห่งกำรผนึกเพื่อกำลเวลำและ 

ชั่วนิจนิรันดร์  หลำยคนล่วงลับไปแล้ว และได้รับพรจำกตัวแทน  พระกิตติคุณ 

เป็นงำนท�ำแทน  พระเยซูทรงกระท�ำแทนเรำเพรำะเรำไม่สำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง  

ในท�ำนองเดียวกัน พระองค์ทรงให้สมำชิกศำสนจักรที่มีชีวิตอยู่กระท�ำในฐำนะ

ตัวแทนผู้วำยชนม์ ผู้ที่ตำยโดยไม่มีโอกำสกระท�ำด้วยตนเอง

นอกจำกนี้ มีชำยหนุ่มและหญิงสำวหลำยพันคน ผู้ที่ล่วงหน้ำไปสู่โลกแห่ง 

วิญญำณโดยไม่มีโอกำสรับพรเหลำ่นี้  หลำยคนพลีชีพในสนำมรบ หลำยคนสิ้น

ชีวิตตั้งแต่วัยเยำว์ และอีกหลำยคนสิ้นชีวิตเมื่อยังเด็ก  พระเจำ้ไม่ทรงลืมใครเลย

แม้แต่คนเดียว  พรทั้งหมดที่เป็นของควำมสูงส่งจะทรงมอบให้พวกเขำ  เพรำะนี่

คือวิถีแห่งควำมยุติธรรมและควำมเมตตำ  เช่นเดียวกับคนเหล่ำนั้นที่มีชีวิตอยู่ใน

สเตคของไซอันและในร่มเงำพระวิหำร หำกพวกเขำถูกเพิกถอนพรในชีวิตนี้ 

พวกเขำจะได้รับพรดังกลำ่วในช่วงมิลเลเนียม23

ไม่มีใครเพกิถอนควำมสูงส่งจำกผูท้ีด่�ำรงควำมซ่ือสตัย์ได้ . . .  สำมทีีไ่ม่คูค่วรไม่ 

อำจรั้งภรรยำที่ซื่อสัตย์จำกควำมสูงส่งและภรรยำก็เช่นกัน24

5

เด็ก ๆ และวัยรุ่นเตรียมพร้อมส�าหรับการแต่งงานนิรันดร์ 
ขณะพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาการแต่งงาน 

พัฒนาศรัทธาที่มั่นคง และรักษาตนให้สะอาดบริสุทธิ์

ขอให้บดิำมำรดำวสิทุธชินยคุสดุท้ำยทกุคนดวู่ำพวกเขำสอนบตุรธดิำถงึควำม 

ศักดิ์สิทธิ์ของพันธสัญญำกำรแต่งงำน  ให้พวกเขำสร้ำงควำมประทับใจแก่ลูก ๆ 

ว่ำไม่มีทำงอืน่ใดนอกจำกกำรให้เกยีรตพัินธสัญญำของพระผูเ้ป็นเจ้ำ เพรำะพนัธ- 

สัญญำของกำรแต่งงำนนิรันดร์คือสิ่งส�ำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด ที่พวกเขำสำมำรถ

รับพรของ ชีวิตนิรันดร์  ได้25

ชีวิตนี้สั้นและนิรันดรยำวนำน  เมื่อเรำพิจำรณำว่ำพันธสัญญำกำรแต่งงำนจะ

ยั่งยืนตลอดกำล เป็นเรื่องดีที่จะพิจำรณำด้วยควำมถี่ถ้วน . . . ค�ำแนะน�ำที่เหมำะ 
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สมแก่เยำวชนของเรำคือ ให้พิจำรณำอย่ำงถ่ีถ้วนถึงมมุมองกำรเลอืกคูท่ีด่ทีีม่ศีรทัธำ 

มั่นคงในพระกิตติคุณ คนเช่นนี้มีแนวโน้มจะพิสูจน์ควำมแน่วแน่ต่อค�ำปฏิญำณ

และพันธสัญญำได้ดีกว่ำ  เมื่อชำยหนุ่มและหญิงสำวเข้ำใจถ่องแท้ในพันธกิจจำก

เบื้องบนของพระเจ้ำและเชื่อพระกิตติคุณดังที่เปิดเผยผ่ำนโจเซฟ สมิธ ศำสดำ

พยำกรณ์ โอกำสที่จะครองคู่อยำ่งมีควำมสุขนั้นจะยั่งยืนตลอดกำล26

ข้ำพเจ้ำวงิวอนท่ำน เยำวชนของไซอันทกุแห่งหน จงรกัษำตนให้สะอำดบรสิทุธ์ิ 

เพื่อท่ำนจะมีสิทธิ์เข้ำไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้ำ พร้อมกับคู่ที่ท่ำนได้เลือกแล้ว 

จงมีควำมสุขกับพรทุกประกำรที่พระเจำ้ประทำนแก่ท่ำน27

อีกสิ่งหนึ่ง . . .ที่ข้ำพเจ้ำอยำกให้—คนหนุ่มสำวเอำใจใส่ เมื่อแต่งงำนกัน พวก 

เขำมักไม่พอใจที่จะเริ่มต้นด้วยทรัพย์สินเพียงน้อยนิด แต่พวกเขำอยำกได้รับเทำ่ 

เทียมกับที่บิดำมำรดำของพวกเขำมีในเวลำนั้นที่ลูก ๆ แต่งงำน . . . พวกเขำต้อง 

กำรเริ่มจำกควำมสะดวกสบำยทุกอย่ำงที่เป็นไปได้เพื่อสร้ำงควำมสบำยใจแก่

พวกเขำ  ขำ้พเจ้ำคิดว่ำนี่เป็นควำมคิดที่ผิด  ขำ้พเจ้ำคิดว่ำพวกเขำควรเริ่มจำกจุด

เล็ก ๆ วำงศรัทธำในพระเจ้ำ สรำ้งตรงนั้นนิด ตรงนี้หน่อยเท่ำที่ท�ำได้  เก็บหอม

รอมริบจนพวกเขำสำมำรถเขำ้ถึงจุดของควำมรุ่งเรืองดังที่พวกเขำปรำรถนำ28

6

เมื่อสามีกับภรรยาถือรักษาศาสนพิธีและ 
หลักธรรมพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์  

ปีติในการแต่งงานจะยิ่งหวานชื่นกว่าเดิม

กำรแต่งงำนได้รับแต่งตั้งจำกพระผู้เป็นเจำ้  นี่เป็นหลักธรรมที่ชอบธรรมเมื่อ 

ได้รับและปฏิบัติในควำมศักดิ์สิทธิ์  หำกชำยหญิงทุกวันนี้จะเข้ำสู่พันธสัญญำใน

วญิญำณของควำมอ่อนน้อมถ่อมตน ควำมรักและศรทัธำ ดงัทีพ่วกเขำได้รบับญัชำ 

ให้ท�ำ ด�ำเนินชีวิตอยำ่งชอบธรรมในวิถีแห่งชีวิตนิรันดร์ จะไม่มีกำรหย่ำร้ำง ไม่มี

ครอบครัวแตกแยก แต่มีควำมสุขและปีติเกินจะพรรณนำ29

ข้ำพเจ้ำต้องกำรให้พี่น้องที่ดีของข้ำพเจ้ำทุกคนผู้ที่แต่งงำนในพระวิหำรจดจ�ำ 

ว่ำพวกเขำไม่ควรลืมพรอันยิ่งใหญ่ซึ่งประทำนแก่พวกเขำ  ว่ำพระเจ้ำประทำน

สทิธโิดยผ่ำนควำมซ่ือสัตย์ของพวกเขำ ทีจ่ะเป็นบตุรธิดำของพระองค์ เป็นทำยำท 

ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ ครอบครองทุกสิ่งที่พระบิดำทรงมี ตำมที่กล่ำวไว้ ณ ที่

นี้ [อ้ำงอิง โรม 8:13–19 และ หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 76:54–60]
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แต่มสีมำชกิของศำสนจกัรทีล้่มเหลวในกำรเข้ำใจสิง่นีแ้ละหลงัจำกกำรแต่งงำน 

เพื่อกำลเวลำและชั่วนิจนิรันดร์ . . . ได้รับสัญญำของควำมบริบูรณ์แห่งอำณำจักร

ของพระบิดำแล้ว พวกเขำกลับยอมให้สิ่งตำ่ง ๆ เขำ้มำในชีวิต ซึ่งท�ำให้เกิดควำม

ขัดแย้งและแยกพวกเขำออกจำกกัน  พวกเขำหลงลืมไปว่ำได้ท�ำพันธสัญญำเพื่อ

กำลเวลำและชั่วนิจนิรันดร์ต่อกัน ไม่เพียงเทำ่นั้น พวกเขำยังท�ำพันธสัญญำกับ

พระบิดำในสวรรค์ของพวกเขำอีกด้วย30

หำกชำยกับภรรยำของเขำถือรักษำศำสนพิธีและหลักธรรมของพระกิตติคุณ 

ทั้งหมดด้วยควำมตั้งใจจริงและซื่อสัตย์ ย่อมไม่มีเหตุให้หย่ำร้ำงกันได้ ปีติและ

ควำมสุขที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภำพกำรแต่งงำนนั้นจะหวำนชื่นยิ่งกว่ำเดิม สำม ี

กับภรรยำจะแนบแน่นต่อกันมำกขึ้นเมื่อวันเวลำผ่ำนไป  สำมีไม่เพียงรักภรรยำ 

และภรรยำรักสำมีเท่ำนั้น แต่ลูก ๆ ที่เกิดกับพวกเขำจะมีชีวิตอยู่ในบรรยำกำศ

แห่งควำมรักควำมปรองดอง  ควำมรักที่มีให้กันจะไม่มีวันจืดจำง และนอกจำกนี้

ควำมรกัทัง้หมดทีม่ต่ีอพระบดิำนรัินดร์และพระเยซูครสิต์ พระบตุรของพระองค์ 

จะหยั่งรำกลึกฝังแน่นในจิตวิญญำณพวกเขำมำกขึ้นด้วย31

เมื่อสำมีภรรยำปฏิบัติตำมพระกิตติคุณด้วยกันอย่ำงซื่อสัตย์  
ปีติและควำมสุขในกำรแต่งงำนจะ “หวำนชื่นยิ่งกว่ำเดิม”
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ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• บทนี้เริ่มด้วยตัวอย่ำงของปีติและควำมโศกเศร้ำที่อำจเป็นส่วนหนึ่งในกำร 

แต่งงำนและชวีติครอบครวั  หลกัค�ำสอนเรือ่งครอบครวันรินัดร์ค�ำ้จนุเรำอย่ำงไร 

เมื่อผ่ำนช่วงเวลำแห่งควำมสุขและควำมเศรำ้ในชีวิต

• อะไรที่ท�ำให้กำรแต่งงำนซีเลสเชียลเป็น “ศำสนพิธีสูงสุดของพระวิหำร” (ดู 

หัวข้อที่ 1)

• ประธำนสมิธแสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงมุมมองของพระเจ้ำกับมุม

มองของโลกเรื่องกำรแต่งงำน (ดู หัวข้อที่ 2)  อะไรคือสิ่งส�ำคัญต่อทำ่นเกี่ยว

กับควำมแตกต่ำงนี้  เรำจะปกป้องคุ้มครองกำรแต่งงำนและครอบครัวในโลก

ทุกวันนี้ได้อยำ่งไร

• ในหัวข้อที่ 3 ประธำนสมิธระบุพรอยำ่งน้อยห้ำประกำรที่มำสู่คน “ซื่อสัตย์

และแน่วแน่” ต่อพันธสัญญำกำรแต่งงำน  กำรเป็นคนซื่อสัตย์และแน่วแน่ต่อ

พันธสัญญำกำรแต่งงำนมีควำมหมำยต่อทำ่นอย่ำงไร

• บิดำมำรดำท�ำอะไรได้บ้ำงในกำร “สอนบุตรธิดำถึงควำมศักดิ์สิทธิ์ของพันธ- 

สัญญำกำรแต่งงำน”  (ส�ำหรับแนวคิดบำงประกำร ดู หัวข้อที่ 5)

• ในหัวข้อที่ 6 ประธำนสมิธอธิบำยว่ำสัมพันธภำพกำรแต่งงำนจะ “หวำนชื่น

ยิง่กว่ำเดมิ” ได้อย่ำงไร ท่ำนเคยเห็นตวัอย่ำงอะไรบ้ำงของหลกัธรรมนี ้หำกท่ำน 

แต่งงำนแล้ว ให้นึกถึงสิ่งที่ทำ่นท�ำได้เพื่อน�ำปีติและควำมรักมำสู่ชีวิตแต่งงำน

ของทำ่นให้มำกกว่ำเดิม

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

1 โครินธ์ 11:11; คพ. 42:22; 131:1–4; โมเสส 3:18–24

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ค�ำถำมที่เขียนบนกระดำนก่อนเริ่มชั้นเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเริ่มนึกถึงหัวข้อ

ต่ำง ๆ ก่อนบทเรียนจะเริ่ม” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999] หนำ้ 

93)
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เลี้ยงดูบุตรธิดา 
ในแสงสว่างและความจริง

“หนำ้ที่แรกซึ่งเกี่ยวข้องกำรอบรมบุตรธิดำ 

ของศำสนจักรอยู่ภำยในบำ้น”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเลำ่ถึงประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธ บิดำท่ำนว่ำเป็น 

“คนที่ขำ้พเจ้ำเชื่อมั่นมำกกวำ่ใครที่ข้ำพเจำ้เคยรู้จักในโลกนี้”1 ทำ่นเล่ำว่ำบิดำท่ำน

ให้ครอบครัวมำอยู่รวมกันบ่อย ๆ เพื่อ “สอนหลักธรรมในพระกิตติคุณให้บุตร

ธิดำของทำ่น  ทุกคนต่ำงมีควำมสุขที่ได้อยู่กับทำ่นและขอบคุณส�ำหรับค�ำปรึกษำ

และค�ำแนะน�ำที่ทำ่นมอบให้ . . . พวกเขำไม่เคยลืมว่ำท่ำนสอนอะไรให้บ้ำง ควำม

ประทบัใจทีย่งัคงอยู่และน่ำจะคงอยู่เช่นนัน้ไปตลอดกำล”2 ท่ำนกล่ำวด้วยว่ำ “บดิำ 

ข้ำพเจ้ำคือบุรุษที่มีใจกรุณำที่สุดที่ข้ำพเจ้ำเคยรู้จัก. . .ในบรรดำควำมทรงจ�ำที่

ขำ้พเจ้ำชื่นชอบที่สุดคือ เวลำที่ได้อยู่ข้ำง ๆ ทำ่น สนทนำหลักธรรมพระกิตติคุณ 

และรบัค�ำแนะน�ำจำกท่ำน  ในวธินีีร้ำกฐำนควำมรูข้องข้ำพเจ้ำวำงอยูใ่นควำมจรงิ 

เพื่อข้ำพเจ้ำจะกล่ำวได้เช่นกันว่ำพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์ โจเซฟ สมิธเป็น เคยเป็น 

และจะเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจำ้ผู้ทรงพระชนม์เสมอ”3

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเลำ่ด้วยควำมรักถึงจูลินำ แอล. สมิธ มำรดำและค�ำสอน

ของท่ำนเช่นกัน ท่ำนเล่ำว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้รับกำรอบรมสั่งสอนที่ตักของมำรดำ 

ข้ำพเจ้ำว่ำให้รักศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ และรักพระผู้ไถ่ของข้ำพเจ้ำ. . . 

ข้ำพเจ้ำขอบคุณส�ำหรับกำรสั่งสอนอบรมที่ข้ำพเจ้ำได้รับและพยำยำมท�ำตำมค�ำ 

แนะน�ำของบิดำข้ำพเจ้ำ  แต่ข้ำพเจ้ำต้องไม่ยกควำมดีควำมชอบทั้งหมดให้บิดำ  

ขำ้พเจ้ำคิดว่ำควำมดีส่วนหนึ่ง ส่วนที่ดีมำก ๆ ควรแบ่งให้มำรดำผู้ที่ข้ำพเจ้ำเคย 

นัง่ตกัสมัยเป็นเดก็และฟังเรือ่งรำวของผูบ้กุเบกิจำกท่ำน. . .ทำ่นเคยสอนและวำง 

หนังสือในมือข้ำพเจ้ำ เมื่อข้ำพเจ้ำโตพอที่จะอ่ำนได้เอง หนังสือที่ข้ำพเจ้ำอ่ำน

เข้ำใจ ท่ำนสอนข้ำพเจ้ำให้สวดอ้อนวอน [และ] ให้แน่วแน่และซื่อสัตย์ต่อพันธ- 
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President Joseph Fielding Smith and his great-
granddaughter Shanna McConkie

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกับแชนนำ แมคคองกี เหลนของท่ำน
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สญัญำและพนัธะรบัผดิชอบของข้ำพเจ้ำ ให้มส่ีวนร่วมในหน้ำทีม่คันำยกและผูส้อน 

. . .และต่อมำคือปุโรหิต. . . ขำ้พเจ้ำมีมำรดำที่คอยดูแลให้ข้ำพเจ้ำอ่ำนและข้ำพเจ้ำ 

รักกำรอ่ำน”4

เมื่อโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเป็นบิดำ ท่ำนท�ำตำมแบบอย่ำงบิดำมำรดำของท่ำน  

อมิเลีย บุตรสำวท่ำนเล่ำไว้ดังนี้

“คุณพ่อเป็นนกัเรียนและครูทีด่พีร้อม ท่ำนไม่เพยีงสอนเรำจำกคลงัควำมรูข้อง 

ท่ำนเองเท่ำนั้น แต่ยังกระตุ้นเรำให้เรียนรู้เองอีกด้วย . . .

“กับลูก ๆ ท่ำนท�ำตำมค�ำแนะน�ำทีม่อียูใ่น คพ. 93:40 ว่ำ ‘แต่เรำบญัชำเจ้ำไว้ให้

เลี้ยงดูลูก ๆ ของเจำ้ในแสงสวำ่งและควำมจริง’

“ท่ำนสอนเรำที่โต๊ะอำหำรมื้อเชำ้ขณะเล่ำเรื่องจำกพระคัมภีร์ให้เรำฟัง ทำ่นม ี

ควำมสำมำรถในกำรท�ำให้แต่ละเรื่องฟังดูใหม่และนำ่ตื่นเต้น แม้เรำจะเคยได้ยิน 

มำแล้วหลำยครัง้กต็ำม ข้ำพเจ้ำสงสัยมำจนทกุวนันีว่้ำทหำรฟำโรห์จะพบถ้วยทอง 

ในกระสอบธัญพืชของเบ็นจำมินเป็นเรื่องจริงหรือไม่  เรำเรียนรู้เกี่ยวกับกำรที่ 

โจเซฟ สมิธค้นพบแผ่นจำรึกทองค�ำ และกำรเสด็จเยือนของพระบิดำกับพระ

บตุร  ถ้ำคุณพ่อมเีวลำเดนิไปโรงเรียนกบัเรำ เรือ่งรำวจะยงัคงด�ำเนนิต่อไป  เรำเดนิ 

ผ่ำนพระวหิำร [ซอลท์เลค] ในระหว่ำงทำงไปโรงเรยีนและท่ำนเล่ำเรือ่งเทพโมโรไน 

ให้เรำฟัง  เรำเรียนรู้ว่ำพระวิหำรเป็นสถำนที่พิเศษมำก ต้องเป็นคนดีจึงจะเขำ้ไป 

ในนั้นได้ และเมื่อท่ำนแต่งงำนที่น่ัน กำรแต่งงำนจะด�ำรงอยู่ตลอดกำล  ทำ่นสอน

เรำโดยสิง่ต่ำง ๆ ทีท่่ำนสวดอ้อนวอนให้ในกำรสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั ขณะ 

คุกเขำ่ข้ำงเก้ำอี้ก่อนอำหำรเช้ำและอีกครั้งที่อำหำรมื้อค�่ำ . . .

“ทกุวนันี ้ ค�ำสอนของท่ำนไม่เพยีงจรรโลงใจและค�ำ้จนุลกูหลำนของท่ำนเท่ำนัน้ 

 แต่รวมถึงสมำชิกของศำสนจักรที่ซื่อสัตย์นับไม่ถ้วนเช่นกัน  ชำ่งเป็นสิทธิพิเศษ

และพรมำกมำยที่ได้เป็นลูกสำวคุณพ่อ”5

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

เพื่อต้านทานอิทธิพลของปฏิปักษ์ บิดามารดาต้อง 
เลี้ยงดูลูก ๆ ในแสงสว่างและความจริง

ควำมส�ำคญัของหน่วยครอบครวั—ควำมรกัและควำมเกรงใจกนัในครอบครวั 

—ไม่ได้ถูกเน้นหนักมำกเกินไป  ควำมเป็นหนึ่งเดียวทำงวิญญำณในสัมพันธภำพ
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ครอบครัวคือรำกฐำนที่แน่นอนให้ศำสนจักรและสังคมเบ่งบำน  ฝ่ำยปฏิปักษ์

เข้ำใจและรู้จักข้อเท็จจริงนี้เป็นอยำ่งดี อยำ่งที่ไม่เคยเป็นมำก่อน เขำใช้เครื่องมือ

อันชำญฉลำด อิทธิพล และอ�ำนำจทุกชนิดในกำรควบคุมเพื่อบั่นทอนและท�ำลำย 

สถำบนันรินัดร์นี ้ พระกิตตคิณุของพระเยซูคริสต์ทีน่�ำมำใช้ในสมัพนัธภำพครอบ- 

ครัวเท่ำนั้นจึงจะป้องกันกำรท�ำลำยล้ำงอันชั่วร้ำยนี้ได้6

มีอันตรำยแท้จริงและใหญ่หลวงมำกมำยให้รับมือ สิ่งเหล่ำนั้นที่เกี่ยวข้องกับ

เรำมำกกว่ำคนอื่น ๆ  รวมกันต้องท�ำร่วมกับลูกของเรำ  บ้ำนและอิทธิพลของบ้ำน

เท่ำนั้นที่สำมำรถเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันที่แท้จริงหรือเพียงพอ7

บุตรธิดำของเรำต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหวำ่งควำมดีกับควำมชั่ว มิฉะนั้น  

พวกเขำจะไม่สำมำรถเข้ำใจสภำพกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ว่ำเหตุใดพวกเขำจึงไม่ได้รับ

อนุญำตให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เพื่อนบำ้นคิดว่ำเป็นเรื่องธรรมดำ  เว้นแต่พวกเขำ 

จะได้รับค�ำแนะน�ำตำมหลักค�ำสอนของศำสนจักร บำงทีพวกเขำอำจไม่เข้ำใจวำ่ 

เหตใุดคอนเสร์ิตวนัอำทติย์ ภำพยนตร์วนัอำทติย์ งำนแสดงภำพถ่ำย กำรแข่งบอล 

หรืออะไรท�ำนองนั้นจึงเป็นเรื่องอันตรำย ขณะเพื่อน ๆ ที่ไร้ควำมยับยั้งชั่งใจบวก

กับแรงกระตุ้น เตลิดไปกับสิ่งที่พระเจ้ำทรงหำ้มท�ำในวันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  

บิดำมำรดำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอนบุตรธิดำถึงค�ำสอนที่ถูกต้อง [และ] 

พระเจ้ำจะทรงกล่ำวโทษบิดำมำรดำหำกลูก ๆ เติบโตภำยนอกอิทธิพลของหลัก

ธรรมพระกิตติคุณของพระเจำ้ พระเยซูคริสต์8

พระเจ้ำทรงบญัชำเรำทกุคนให้เลีย้งดบูตุรธดิำในแสงสว่ำงและควำมจรงิ  หำก 

วญิญำณน้ีด�ำรงอยูท่ีใ่ด ควำมไม่ปรองดอง กำรไม่เชือ่ฟัง และกำรละเลยหน้ำทีอ่นั

ศักดิ์สิทธิ์จะไม่ และไม่สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จได้เลย9

2

บิดามารดามีความรับผิดชอบเบื้องต้น 
ในการสอนบุตรธิดาของตน

พระบดิำไม่เคยละทิง้บตุรธดิำทีเ่กดิมำในโลกนี ้ พวกเขำยงัคงเป็นบตุรธดิำของ 

พระองค์ พระองค์ทรงวำงพวกเขำไว้ในควำมดูแลของบิดำมำรดำมรรตัยพร้อม

ก�ำชับว่ำพวกเขำจะได้รับกำรเลี้ยงดูในแสงสวำ่งและควำมจริง  ควำมรับผิดชอบ

เบือ้งต้นและส�ำคญัมำกอยูก่บับดิำมำรดำในกำรสอนบตุรธดิำของตนในแสงสว่ำง 

และควำมจริง10

หน้ำที่อันดับแรกที่เก่ียวข้องกับกำรอบรมบุตรธิดำของศำสนจักรอยู่ภำยใน
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บ้ำน เป็นหน้ำที่รับผิดชอบของบิดำมำรดำที่จะเลี้ยงดูพวกเขำในแสงสว่ำงและ

ควำมจริง พระเจ้ำทรงประกำศวำ่หำกพวกเขำล้มเหลวในกำรท�ำสิ่งนี้ พวกเขำจะ

ยืนให้ค�ำตอบต่อหน้ำบัลลังก์พิพำกษำ11

พระเจ้ำตรัสในกำรเปิดเผยที่ให้แก่ศำสนจักรในปี 1831 ดังนี้

“และ อน่ึง, ตรำบเท่ำ ที ่บดิำมำรดำ ม ีลกู ใน ไซ อนั, หรอื ใน ส เตค หนึง่ ส เต ค ใด ของ 

 นำง, ซึ่ง จัดตั้ง ขึ้น, ที่ มิได้สอน พวก เขำ ให้ เข้ำใจ หลัก ค�ำ สอน เรื่อง กำรก ลับ ใจ, 

ศรัทธำ ใน พระ คริสต์ พระ บุตร ของ พระผู้เป็นเจำ้ ผู้ทรง พระ ชนม์, และ เรื่อง บัพ ติ ศ 

มำ และ ของ ประทำน แห่ง พระ วิญญำณ บริสุทธิ ์โดย กำร วำงมือ, เมื่อ อำยุ แปดขวบ, 

บำป ย่อม อยู่ บน ศีรษะ ของ บิดำ มำรดำ.

“เพรำะ นี่ จะ เป็น กฎ ให้ ผู้ อยู ่อำศัย ของ ไซอัน, หรือ ใน ส เต ค หนึ่ง ส เต ค ใด ของ นำง 

ซึ่ง จัดตั้ง ขึ้น” [คพ. 68:25–26]

. . .พระเจ้ำทรงเรียกร้องสิ่งนี้จำกมือของเรำ12

บิดำมำรดำจะรับผิดชอบต่อกำรกระท�ำของบุตรธิดำของตน หำกพวกเขำล้ม

เหลวในกำรสอนบุตรธิดำโดยแบบอย่ำงและกฎเกณฑ์

หำกบดิำมำรดำท�ำทกุส่ิงในอ�ำนำจทีพ่วกเขำจะสอนลกู ๆ อย่ำงถกูต้องโดยแบบ 

อย่ำงและกฎเกณฑ์ แล้วลูก ๆ ยังคงหลงทำง บิดำมำรดำจะไม่มีส่วนรับผิดชอบ

และบำปจะตกอยู่กับลูก ๆ13

3

ศาสนจักรช่วยบิดามารดาในความพากเพียร 
ที่จะสอนบุตรธิดาของพวกเขา

ควำมรับผิดชอบหลักใน [กำร] ท�ำสิ่งตำ่ง ๆ ซึ่งน�ำไปสู่ควำมรอดตกอยู่กับแต ่

ละคน  เรำต่ำงก็ถูกวำงไว้บนแผ่นดินโลกเพื่อรับประสบกำรณ์ของกำรทดสอบ

ควำมเป็นมรรตัย เรำอยู่ที่นี่เพื่อดูว่ำเรำจะรักษำพระบัญญัติและเอำชนะโลกได้

หรือไม่  เรำต้องท�ำทุกอย่ำงด้วยตัวเรำเองจนสุดควำมสำมำรถ

ควำมรบัผดิชอบต่อไปส�ำหรับควำมรอดของเรำตกอยูก่บัครอบครวั  บดิำมำรดำ 

ต้องมีหน้ำที่เป็นแสงสวำ่งและกำรน�ำทำงให้แก่บุตรธิดำของพวกเขำ  บิดำมำรดำ 

ได้รับบัญชำให้เลี้ยงดูพวกเขำในแสงสว่ำงและควำมจริง สอนพระกิตติคุณและ 

วำงแบบอย่ำงทีถ่กูต้องให้พวกเขำ บตุรธดิำได้รับกำรคำดหวงัให้เชือ่ฟังบดิำมำรดำ 

 ให้เกียรติและเคำรพพวกทำ่น
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ศำสนจักรก่อตั้งองค์กำรกำรรับใช้ในเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและตัว

บุคคล14

ข้ำพเจ้ำวิงวอนท่ำน พี่น้องที่รักของขำ้พเจ้ำ สำมีภรรยำ บิดำมำรดำทั้งหลำย  

ขอให้ใช้ทุกโอกำสที่ศำสนจักรจัดไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุตรธิดำของท่ำนที่จะ

ได้รบักำรสอนในหลำย ๆ องค์กำรโดยกำรเปิดเผยจำกพระเจ้ำ อำทปิฐมวยั โรงเรยีน 

วันอำทิตย์ องค์กรกำรพัฒนำสหกิจกรรม [เยำวชนชำยและเยำวชนหญิง] และ 

โควรัมฐำนะปุโรหิตที่ต�่ำกว่ำภำยใต้กำรก�ำกับดูแลจำกฝ่ำยอธิกำรของเรำ . . .

. . . เรำมีทัว่ทัง้ศำสนจกัร ทกุแห่งซ่ึงอยูใ่นวสัิยทีเ่รำจะท�ำให้มโีอกำสนีไ้ด้ เซม-ิ 

นำรีและสถำบัน . . . พี่น้องทั้งหลำย จงส่งบุตรธิดำท่ำนไปเซมินำรีเหล่ำนี้  คนที ่

ก�ำลังเข้ำเรยีนวทิยำลยัจะเป็นผู้ใหญ่พอทีจ่ะเข้ำร่วมชัน้เรยีนสถำบนัของศำสนจกัร 

ถ้ำพวกเขำมีกำรอบรมที่เหมำะสมในวัยเยำว์15

“ศำสนจักรก่อตั้งองค์กำรกำรรับใช้ในเบื้องต้น 
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและตัวบุคคล”

บ ท ที่  1 6 บ ท ที่  1 6



 

209

บ ท ที่  1 6

4

บิดามารดาควรท�าทุกอย่างที่ท�าได้เพื่อช่วยให้บุตรธิดาเข้าใจ 
และด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ในแต่ละบคุคล ประจกัษ์พยำนส่วนตวัเป็นและจะเป็นควำมเข้มแขง็ของศำสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยเสมอ ประจักษ์พยำนได้รับกำร 

บ�ำรุงเลี้ยงมำกท่ีสุดในกำรจัดตั้งครอบครัว. . .กำรได้มำและกำรรักษำประจักษ์

พยำนควรเป็นโครงกำรครอบครัว  จงอย่ำละเลยอะไรก็ตำมที่จะช่วยเสริมสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งให้ประจักษ์พยำนของสมำชิกครอบครัวทำ่น16

เรำต้องคุ้มครอง [บุตรธิดำ] จำกบำปและควำมชั่วร้ำยของโลกจนสุดควำม

สำมำรถเพือ่พวกเขำจะไม่ถกูน�ำไปจำกหนทำงแห่งควำมจรงิและควำมชอบธรรม17

จงช่วยเหลอืบุตรธดิำทกุวถิทีำงทีท่่ำนท�ำได้เพ่ือปลกูฝังควำมรูเ้รือ่งพระกติตคิณุ 

ของพระเยซูคริสต์  สอนพวกเขำให้สวดอ้อนวอน  สอนพวกเขำให้รักษำพระค�ำ 

แห่งปัญญำ ให้ด�ำเนินชีวิตอย่ำงซื่อสัตย์และนอบน้อมต่อพระพักตร์พระเจำ้ ทั้งนี้

เมื่อพวกเขำเติบโตเป็นบุรุษและสตรี พวกเขำจะขอบคุณส�ำหรับสิ่งที่ทำ่นท�ำเพื่อ

พวกเขำและมองย้อนกลับไปในชีวิตด้วยใจส�ำนึกคุณและด้วยควำมรักที่มีต่อบิดำ

มำรดำ ส�ำหรับกำรดูแลเอำใจใส่และกำรอบรมบ่มนิสัยพวกเขำในพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต์18

จงเป็นแบบอย่ำงที่ชอบธรรม

เรำขอให้บิดำมำรดำวำงแบบอย่ำงแห่งควำมชอบธรรมในชีวิตตนเอง ให้บุตร

ธิดำมำล้อมรวมกันและสอนพระกิตติคุณให้พวกเขำ ที่กำรสังสรรค์ในครอบครัว

และในเวลำอื่นๆ19

บดิำมำรดำต้องพยำยำมเป็น หรืออย่ำงน้อยให้ใช้ควำมพยำยำมสดุควำมสำมำรถ 

ที่จะเป็นสิ่งที่พวกเขำปรำรถนำให้ลูกเป็น กำรเป็นแบบอย่ำงในสิ่งที่ท่ำนไม่ได้

เป็นนับว่ำสุดวิสัย20

ท่ำนต้องสอนด้วยแบบอย่ำงและกฎเกณฑ์  คกุเข่ำในกำรสวดอ้อนวอนกบัลกู ๆ  

ท่ำนต้องสอนพวกเขำด้วยควำมอ่อนน้อมถ่อมตน ถึงเรื่องพระพันธกิจของพระผู้

ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  ท่ำนต้องท�ำให้พวกเขำมองเห็นทำง บิดำที่ท�ำให้บุตร 

ชำยมองเหน็ทำงจะไม่กล่ำวว่ำ “ลกูพ่อ ไปโรงเรยีนวนัอำทติย์นะ หรอืไปสหกจิกรรม 

หรือไปกำรประชุมฐำนะปุโรหิตนะ” แต่เขำจะกล่ำวว่ำ “มำกับพ่อสิ”  เขำจะสอน

โดยแบบอย่ำง21
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เริ่มสอนลูก ๆ เมื่อเขำยังเด็ก

ไม่มีใครเริ่มต้นรับใช้พระเจ้ำเร็วเกินไป. . .คนหนุ่มสำวท�ำตำมค�ำสอนของ

บิดำมำรดำ  เด็กที่ได้รับกำรอบรมสั่งสอนในควำมชอบธรรมนับแต่แรกเกิดจะมี

แนวโน้มมำกที่สุดว่ำจะด�ำเนินตำมควำมชอบธรรมเสมอ  สร้ำงนิสัยที่ดีและท�ำ

ตำมได้ง่ำย22

ควรมีกำรสวดอ้อนวอน ศรัทธำ ควำมรัก และกำรเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้ำในบ้ำน  

เป็นหน้ำที่ของบิดำมำรดำที่จะสอนบุตรธิดำเร่ืองหลักธรรมแห่งควำมรอดใน

พระกติตคิณุของพระเยซูคริสต์ เพ่ือทีพ่วกเขำจะทรำบว่ำเหตุใดจึงต้องรบับพัติศมำ 

พวกเขำจะฝังใจกับควำมปรำรถนำที่จะรักษำพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้ำต่อไป

หลังรับบัพติศมำ เพื่อพวกเขำจะกลับไปสู่ที่ประทับพระองค์ได้ พี่น้องที่แสนดี

ของขำ้พเจ้ำ ท่ำนต้องกำรครอบครัวและบุตรธิดำของท่ำน ท่ำนต้องกำรจะผนึก

กับบรรพชนก่อนหน้ำท่ำน ท่ำนต้องกำรมีหน่วยครอบครัวที่เพียบพร้อม เมื่อ

ท่ำนจะเข้ำอำณำจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้ำหำกท่ำนได้รับอนุญำตหรือไม่ 

หำกเป็นเช่นนั้น ท่ำนต้องเริ่มโดยกำรสอนตั้งแต่แบเบำะ23

สอนบุตรธิดำให้สวดอ้อนวอน

บ้ำนที่ไม่มีวิญญำณของกำรสวดอ้อนวอนคืออะไร  นั่นไม่ใช่บำ้นวิสุทธิชนยุค 

สุดท้ำย เรำควรสวดอ้อนวอน เรำไม่ควรปล่อยให้ยำมเช้ำผ่ำนไปโดยไม่คุกเข่ำ

ขอบพระทยัพระเจ้ำในวงล้อมของครอบครัว ขอบพระทยัพระองค์ส�ำหรบัพรและ 

ทลูขอกำรน�ำทำงจำกพระองค์ เรำไม่ควรปล่อยให้กลำงคนืผ่ำนไป ไม่ควรเข้ำนอน 

จนกว่ำจะรวมสมำชิกครอบครัวอีกครั้งและขอบพระทัยพระเจ้ำส�ำหรับกำรคุ้ม-

ครองจำกพระองค์ ทูลขอกำรน�ำทำงทุกวันให้แก่ชีวิตเรำ24

ข้ำพเจ้ำหวังว่ำเรำก�ำลังสอนบุตรธิดำในบ้ำนให้สวดอ้อนวอน  ขำ้พเจ้ำหวังวำ่

ท่ำนก�ำลังสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว ทั้งเชำ้และเย็น บุตรธิดำท่ำนได้รับกำร

สอนโดยแบบอย่ำงและกฎเกณฑ์ให้รักษำพระบัญญัติอันล�้ำค่ำ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง

มีควำมหมำยมำกมำยต่อควำมรอดของเรำในอำณำจักรพระผู้เป็นเจ้ำ25

แนะน�ำบุตรธิดำให้รู้จักพระคัมภีร์

ไม่มบ้ีำนหลงัใดในภูมิภำคไหนของโลกทีจ่ะไม่มีพระคมัภร์ีไบเบลิ  ไม่มบ้ีำนหลงั 

ใดที่จะไม่มีพระคัมภีร์มอรมอน ข้ำพเจ้ำก�ำลังกล่ำวถึงบ้ำนวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย  

ไม่มีบ้ำนหลังใดไม่มีหลักค�ำสอนและพันธสัญญำและไข่มุกอันล�้ำค่ำ อย่ำเก็บ

พระคัมภีร์เหล่ำนี้ไว้บนหิ้งหรือในตู้ แต่จงวำงไว้ในที่ซึ่งจะหยิบอำ่นได้งำ่ย เพื่อ
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สมำชิกครอบครัวจะหยิบมำนั่งอ่ำนและศึกษำหลักธรรมพระกิตติคุณด้วยตัวเขำ

เอง26

จัดสังสรรค์ในครอบครัว 

บุตรธิดำที่เติบโตในบ้ำนซึ่งพวกเขำมีส่วนร่วมสังสรรค์ในครอบครัว ในที่ซึ่ง 

เต็มไปด้วยควำมรักควำมสำมัคคี เสริมสรำ้งรำกฐำนที่แข็งแกร่งส�ำหรับกำรเป็น

พลเมอืงดแีละกำรมีส่วนร่วมในศำสนจกัรอย่ำงแขง็ขนั  ไม่มมีรดกใดทีบ่ดิำมำรดำ 

ทิ้งไว้ให้บุตรธิดำของพวกเขำจะส�ำคัญไปกว่ำควำมทรงจ�ำและพรในบ้ำนที่มีแต่ 

ควำมสุข ควำมเป็นหนึ่งเดียวและควำมรัก 

กำรสังสรรค์ในครอบครัวที่วำงแผนไว้อย่ำงดีสำมำรถเป็นที่มำของปีติและ

อิทธิพลอันยั่งยืน ช่วงเย็นเหล่ำนี้เป็นเวลำส�ำหรับกิจกรรมกลุ่ม กำรจัดระเบียบ 

กำรแสดงควำมรัก กำรแสดงประจักษ์พยำน กำรเรียนรู้หลักธรรมพระกิตติคุณ 

ควำมสนุกสนำนและนนัทนำกำรในครอบครวั ตลอดจนกจิกรรมอืน่ ๆ ทีจ่ะสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งและเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัว

บิดำมำรดำที่จัดสังสรรค์ในครอบครัวอย่ำงซื่อสัตย์และเสริมสร้ำงควำมเป็น

หนึ่งเดียวให้ครอบครัวในทุก ๆ ด้ำนที่ท�ำได้  จะมีสัมฤทธิผลในหน้ำที่รับผิดชอบ

อันส�ำคัญที่สุดในบรรดำหน้ำที่ทั้งปวงด้วยเกียรติ—ของควำมเป็นบุพกำรี27

ควำมเป็นผู้น�ำที่ส�ำคัญที่สุดของบิดำในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำคือกำรที่ 

บิดำน�ำครอบครัวของพวกเขำขณะจัดสังสรรค์ในครอบครัว  เมื่อประสบกำรณ ์

ดังกลำ่วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในบ้ำน ย่อมเสริมสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวและ

ควำมเคำรพในครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกคนในกำรเพิ่มควำมชอบธรรมและ

ควำมสุข28

บิดำมำรดำที่เพิกเฉยต่อควำมช่วยเหลืออันส�ำคัญยิ่งจำกโปรแกรมนี้ [กำรสัง- 

สรรค์ในครอบครัว] ก�ำลังใช้อนำคตบุตรธิดำของพวกเขำเป็นเดิมพัน29

สอนคุณธรรม ควำมบริสุทธิ์ทำงเพศและศีลธรรม

ท่ำนควรสอนคุณธรรม ควำมบริสุทธิ์ทำงเพศให้บุตรธิดำ และพวกเขำควรได้

รบักำรสอนตัง้แต่เยำว์วยั  ควรช่วยให้พวกเขำระวงักบัดกัและอนัตรำยทีแ่พร่หลำย 

อยู่ทั่วโลก 30

เรำมีควำมห่วงใยมำกต่อควำมผำสกุทำงวญิญำณและทำงศลีธรรมของเยำวชน 

ทุกคนทุกหนแห่ง  ศีลธรรม ควำมบริสุทธิ์ทำงเพศ คุณธรรม กำรเป็นอิสระจำก 

บำป—ทั้งหมดนี้เป็นและต้องเป็นพื้นฐำนให้วิถีชีวิต หำกเรำตระหนักถึงจุดประ- 
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สงค์ทั้งหมดดังที่กล่ำวมำ

เรำวิงวอนบิดำมำรดำทั้งหลำยให้สอนควำมบริสุทธิ์ส่วนตัวโดยกฎเกณฑ์ 

แบบอย่ำง และให้ค�ำปรึกษำแก่บุตรธิดำถึงเรื่องทั้งหมดนี ้. . .

เรำมีควำมมั่นใจในเยำวชนและอนุชนรุ่นหลังของศำสนจักร และวิงวอนพวก

เขำว่ำอย่ำท�ำตำมสมัยนิยมและวัฒนธรรมของโลก อย่ำรับส่วนของวิญญำณแห่ง

กำรกบฏ อย่ำละทิ้งหนทำงแห่งควำมจริงและคุณธรรม  เรำเชื่อในคุณควำมดีพื้น

ฐำนที่พวกเขำมีอยู่ เรำคำดหวังให้พวกเขำเป็นเสำหลักแห่งควำมชอบธรรมและ

ด�ำเนินงำนของศำสนจักรต่อไปด้วยศรัทธำและประสิทธิภำพที่เพิ่มพูน31

จงเตรียมบุตรธิดำให้เป็นพยำนถึงควำมจริงและรับใช้งำนเผยแผ่

หนุ่มสำวของเรำคือผู้อยู่ในกลุ่มบุตรธิดำของพระบิดำที่ได้รับพรและเป็นที่

โปรดปรำนมำกทีส่ดุ พวกเขำคอืควำมสูงส่งจำกสวรรค์ เป็นคนในรุน่ทีไ่ด้รบัเลอืก 

สรรและมีจุดหมำยอันสูงส่ง  ดวงวิญญำณของพวกเขำสงวนไว้เพื่อให้มำปรำกฏ

ในยุคนี้ เมื่อพระกิตติคุณอยู่บนแผ่นดินโลก และเมื่อพระเจ้ำทรงต้องกำรผู้รับใช้

ที่องอำจซึ่งจะท�ำงำนอันยิ่งใหญ่ในยุคสุดทำ้ยของพระองค์32

เรำต้องเตรยีม [บตุรธดิำ] ให้เป็นพยำนทีม่ชีวีติถงึควำมจรงิและควำมศกัดิส์ทิธิ ์

ของงำนยุคสุดท้ำยที่ยิ่งใหญ่นี้ และโดยเฉพำะกับบุตรชำยของเรำ  จงดูวำ่พวกเขำ

มีค่ำควรและมีคุณสมบัติที่จะเข้ำสู่งำนเผยแผ่เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณให้แก่บุตร

ชำยหญิงของพระบิดำ33

ช่วยบุตรธิดำเตรียมตัวมีครอบครัวนิรันดร์ของตนเอง

ท่ำนก�ำลังอบรม [บุตรธิดำของท่ำน] หรือไม่ เพื่อวำ่เมื่อพวกเขำแต่งงำน พวก 

เขำจะต้องกำรไปยังพระนิเวศน์ของพระเจำ้  ทำ่นก�ำลังสอนพวกเขำหรือไม่ ทั้งนี้

เพื่อพวกเขำจะต้องกำรรับเอ็นดำวเม้นท์อันส�ำคัญยิ่งซ่ึงพระเจ้ำทรงสงวนไว้เพื่อ

พวกเขำ  ท่ำนประทับใจกับข้อเท็จจริงนั้นหรือไม่ ว่ำพวกเขำสำมำรถรับกำรผนึก

เป็นสำมีภรรยำและได้ประสำทของประทำนกับพรทุกประกำรที่เกี่ยวข้องกับ

อำณำจักรซีเลสเชียลให้พวกเขำแล้ว34

เรำต้อง. . .แนะน�ำและน�ำทำง [บุตรธิดำ] เพื่อพวกเขำจะเลือกคู่ครองที่ถูกต้อง 

และแต่งงำนในพระนเิวศน์ของพระเจ้ำ จำกนัน้จงึมำเป็นทำยำทของพรอนัยิง่ใหญ่ 

ทั้งปวงตำมที่เรำได้กล่ำวไว้35

ขอให้เรำพยำยำมด้วยควำมนอบน้อมที่จะรักษำครอบครัวไม่ให้บอบช�้ำ รักษำ

พวกเขำภำยใต้อิทธิพลจำกพระวิญญำณของพระเจำ้ สั่งสอนอบรมพวกเขำด้วย
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หลักธรรมพระกิตติคุณเพ่ือพวกเขำจะเติบโตในควำมชอบธรรมและควำมจริง 

. . . เรำมี [บุตรธิดำ] เพื่อเรำจะอบรมพวกเขำในวิถีของชีวิต ชีวิตนิรันดร์ เพื่อพวก

เขำจะกลับมำยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจำ้ พระบิดำของพวกเขำอีกครั้ง36

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” มีแบบอยำ่งของบิดำมำรดำที่แสดง

ควำมรักต่อบุตรธิดำ  ให้นึกถึงวิธีที่ทำ่นสำมำรถท�ำตำมแบบอย่ำงเหล่ำนี้ โดย

ไม่ค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบในครอบครวัท่ำน  บดิำมำรดำจะจดัระเบยีบตนเอง 

ให้สำมำรถใช้เวลำกับบุตรธิดำมำกขึ้นได้อย่ำงไร

• ประธำนสมิธกล่ำวถึงอันตรำยทำงวิญญำณที่มีอยู่ในช่วงชีวิตทำ่น (ดู หัวข้อที่ 

1)  มีอันตรำยอะไรอีกบ้ำงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  บิดำมำรดำและปู่ย่ำตำยำยจะช่วย

บุตรหลำนต่อต้ำนอิทธิพลเหลำ่นี้ได้อย่ำงไร

• พิจำรณำควำมไว้วำงใจที่พระบิดำทรงวำงไว้กับบิดำมำรดำเมื่อพระองค์ทรง

อนุญำตให้พวกเขำดแูลบตุรธดิำของพระองค์ (ด ูหวัข้อที ่2) พระองค์ประทำน 

แนวทำงและควำมช่วยเหลืออะไรบำ้ง

• ศำสนจักรเป็น “องค์กำรกำรรับใช้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและตัวบุคคล” ใน 

ทำงใดบ้ำง  (ดู หัวข้อที่ 3)  องค์กำรศำสนจักรช่วยท่ำนและครอบครัวท่ำน

อยำ่งไร  เรำจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อช่วยให้บุตรธิดำและเยำวชนมีส่วนร่วมอย่ำง

เต็มที่

• หัวข้อที่ 4 ระบุวิธีกำรหลำยอยำ่งที่จะช่วยให้บุตรธิดำและเยำวชนด�ำเนินชีวิต 

ตำมพระกิตติคุณ  ขณะทบทวนค�ำแนะน�ำนั้น ให้พิจำรณำค�ำถำมต่อไปนี้  ม ี

อะไรบ้ำงที่ท่ำนกับครอบครัวท�ำอยู่เวลำนี้และด�ำเนินไปด้วยดี  ท่ำนจะปรับ- 

ปรุงในทำงใดบ้ำง ท่ำนจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อช่วยให้เยำวชนของศำสนจักร

เสริมสร้ำงประจักษ์พยำนของตนเอง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1–7; สดุดี 132:12; โมไซยำห์ 1:4; 4:14–15; คพ. 68:25–

28; 93:36–40; ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ด้วย

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“จงระวงัอย่ำงจบกำรสนทนำเรว็เกนิไปเพ่ือจะได้น�ำเสนอเนือ้หำทัง้หมดทีท่่ำน 
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เตรียมไว้ แม้ว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะครอบคลุมเนื้อหำทั้งหมด แต่ส�ำคัญกว่ำที่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญำณ แก้ไขปัญหำของเขำ เพิ่มควำม

เข้ำใจในพระกิตติคุณ และผูกมัดตนมำกขึ้นที่จะรักษำพระบัญญัติ” อย่ำงไรก็ดี 

เป็น “สิ่งส�ำคัญที่จะยุติกำรสนทนำในเวลำที่เหมำะสม  วิญญำณแห่งกำรสนทนำ

ที่ยกระดับจิตวิญญำณส่วนใหญ่จะขำดหำยไปเมื่อกำรสนทนำยืดเยื้อนำนเกินไป 

. . . บริหำรเวลำ  รู้ว่ำควรจบบทเรียนเมื่อใด  ให้เวลำแก่ตนเองมำกพอที่จะสรุป

สิ่งที่ได้พูดไปและแสดงประจักษ์พยำน” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กว่ำกำรสอน 

[1999] หน้ำ 64, 65)

อ้ำงอิง



215

บ ท ที่  1 6บ ท ที่  1 6 บ ท ที่  1 7

อ�านาจการผนึกและ 
พรพระวิหาร

“เอลียำห์มำฟื้นฟู . . . ควำมสมบูรณ์ของอ�ำนำจฐำนะปุโรหิต 

สู่แผ่นดินโลก  ฐำนะปุโรหิตนี้ถือกุญแจแห่งกำรผูกและ 

กำรผนึกศำสนพิธีและหลักธรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ 

ควำมรอดของมนุษย์ไว้บนแผ่นดินโลกและในฟ้ำสวรรค์”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ในปี 1902 โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเดินทำงไปยังรัฐแมสซำชูเซตส์ ซึ่งทำ่นสำมำรถ 

พบข้อมูลเก่ียวกับบรรพชนตระกูลสมิธของท่ำน ขณะอยู่ที่นั่น ท่ำนพบกับผู้

เชี่ยวชำญด้ำนล�ำดับกำรสืบเชื้อสำยนำมว่ำซิดนีย์ เพอร์ลีย์  คุณเพอร์ลีย์บอกท่ำน

ว่ำ “นี่เป็นควำมใฝ่ฝันของผมที่จะค้นควำ้บันทึกของทุกคนที่มำยังเทศมณฑลเอส

เซกก่อนปี 1700 ถ้ำผมท�ำได้”

ประธำนสมิธเลำ่ในเวลำต่อมำว่ำ “ขำ้พเจ้ำกล่ำวกับเขำว่ำ ‘คุณเพอร์ลีย์ครับ  

คุณท�ำงำนใหญ่นี้ด้วยตนเองเลย ใช่ไหมครับ’ เขำตอบ ‘ใช่ครับ และผมเกรงว่ำผม

คงจะไม่มีวันท�ำเสร็จ’ ขำ้พเจ้ำจึงกลำ่วกับเขำว่ำ ‘คุณท�ำงำนนี้เพรำะอะไรครับ’  

เขำคิดอยู่ครู่หนึ่งมีแววฉงนเล็กน้อยก่อนจะตอบว่ำ ‘ผมไม่ทรำบว่ำเพรำะอะไร  

แต่พอเริ่มท�ำแล้วก็หยุดไม่ได้’ ข้ำพเจ้ำกล่ำวว่ำ ‘ผมบอกคุณได้นะว่ำคุณก�ำลัง

ท�ำงำนนี้เพรำะอะไร และท�ำไมคุณถึงหยุดไม่ได้ แต่ถ้ำผมพูดไป คุณจะไม่เชื่อแล้ว

หัวเรำะเยำะผมแน่’ 

“ ‘โอ้’ เขำกล่ำว ‘ไม่ทรำบสิครับ ถ้ำคุณบอกผมได้ ผมแน่ใจว่ำผมจะสนใจ’   

จำกน้ัน ข้ำพเจ้ำจงึเล่ำให้เขำฟังถงึค�ำพยำกรณ์เกีย่วกบัเอลยีำห์และสมัฤทธผิลของ 

ค�ำสัญญำนี้ต่อศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คำวเดอรี เมื่อวันที่ 3  

เมษำยน ค.ศ. 1836 ในพระวิหำรเคิร์ทแลนด์ วิญญำณของกำรค้นคว้ำนี้มีผลต่อ 

ผู้คนมำกมำยและได้หันใจพวกเขำให้ค้นหำผู้วำยชนม์ ในสัมฤทธิผลของสัญญำ 

อันส�ำคัญยิ่งนี้ที่ต้องเกิดขึ้นก่อนกำรเสด็จมำครั้งท่ีสอง ทั้งนี้เพื่อแผ่นดินโลกจะ 
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All members of the family can participate in family history work.
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ไม่ถูกลงทณัฑ์ด้วยค�ำสำปแช่ง ปัจจบุนั ลกูหลำนก�ำลงัหนัใจพวกเขำมำหำบรรพ- 

บุรุษ และเรำก�ำลังปฏิบัติศำสนพิธีแทนผู้วำยชนม์เพื่อพวกเขำจะพบกำรไถ่และมี

สิทธิพิเศษของกำรเขำ้มำในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้ แม้จะสิ้นชีวิตแล้วก็ตำม

“เมื่อข้ำพเจ้ำพูดจบ เขำหัวเรำะและพูดว่ำ ‘เป็นเรื่องที่ดีมำกนะครับ แต่ผมไม ่

เชื่อหรอก’ ทว่ำเขำยอมรับวำ่มีบำงอยำ่งที่ท�ำให้เขำค้นคว้ำต่อไป และเขำหยุดไม ่

ได้  ข้ำพเจ้ำเคยพบคนดี ๆ อีกมำกมำยที่เริ่มและหยุดไม่ได้เช่นกัน ชำยและหญิงที่

ไม่ใช่สมำชิกศำสนจักร  ดังนั้น เรำจึงพบว่ำทุกวันนี้ชำยหญิงหลำยพันคนก�ำลัง 

ค้นควำ้บันทึกของผู้วำยชนม์  พวกเขำไม่ทรำบว่ำเพรำะอะไร แต่เพื่อเรำจะได้รับ

บันทึกที่รวบรวมแล้วเหล่ำนี้และเข้ำไปในพระวิหำรเพื่อท�ำงำนแทนผู้วำยชนม์

ของเรำ”1

ประธำนสมิธสอนว่ำประวตัคิรอบครวัเป็นมำกกว่ำกำรค้นหำรำยชือ่ วนัเดอืน

ปี สถำนที่และกำรรวบรวมเรื่องรำว  แต่เป็นกำรจัดเตรียมศำสนพิธีพระวิหำรที่

รวมครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนิรันดร ผนึกผู้คนที่ซ่ือสัตย์ของทุกรุ่นให้เป็น

สมำชิกครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้ำ  “บิดำมำรดำต้องผนึกกัน บุตรธิดำผนึกกับ

บิดำมำรดำเพื่อรับพรแห่งอำณำจักรซีเลสเชียล” ท่ำนกล่ำว  “ด้วยเหตุนี้ ควำม

รอดและควำมก้ำวหน้ำของเรำจึงข้ึนอยู่กับควำมรอดของผู้วำยชนม์ที่มีค่ำควร 

ของเรำ ผูท้ีเ่รำต้องได้รบักำรรวมไว้ในสำยใยครอบครวั  กำรนีจ้ะส�ำเรจ็ลลุ่วงได้ใน 

พระวิหำรเท่ำนั้น”2  ก่อนกลำ่วค�ำสวดอ้อนวอนอุทิศในพระวิหำรออกเด็น ยูทำห์  

ท่ำนกลำ่วว่ำ “ข้ำพเจำ้ขอเตือนท่ำนว่ำเมื่อเรำอุทิศพระนิเวศน์แด่พระเจ้ำ สิ่งที่เรำ

ท�ำจริง ๆ คือกำรอุทิศตนเองให้กำรรับใช้พระเจ้ำ  พร้อมด้วยพันธสัญญำว่ำเรำจะ

ใช้พระนิเวศน์แห่งนี้ในทำงที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้”3

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

เอลียาห์ฟื้นฟูอ�านาจในการผนึก 
หรือผูกบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์

มำลำคี ศำสดำพยำกรณ์คนสุดท้ำยแห่งพันธสัญญำเดิม จบค�ำพยำกรณ์ของ

ท่ำนด้วยถ้อยค�ำนี้

“นี่แน่ะ เรำจะส่งเอลียำห์ผู้เผยพระวจนะมำยังเจ้ำก่อนวันแห่ง [พระเจ้ำ] คือ 

วันที่ใหญ่ยิ่งและน่ำสะพรึงกลัวจะมำถึง

บ ท ที่  1 7
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“และท่ำนผู้นั้นจะท�ำให้จิตใจของพ่อหันไปหำลูก และจิตใจของลูกหันไปหำ

พ่อ ไม่อย่ำงนั้น เรำจะมำโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยค�ำสำปแช่ง” ( มำลำคี 4:5–6)

ดเูหมือนว่ำจะเหมำะสมทีสุ่ดทีศ่ำสดำพยำกรณ์คนสดุท้ำยจะจบค�ำพดูของท่ำน 

ด้วยสัญญำที่มีต่ออนุชนในอนำคต  และในสัญญำนั้นพยำกรณ์ถึงเวลำที่จะมำถึง

เมื่อจะมีกำรเชื่อมโยงสมัยกำรประทำนในอดีตกับสมัยต่อ ๆ มำ . . .

เรำมีควำมเข้ำใจชัดเจนขึ้นถึงกำรตีควำมถ้อยค�ำของมำลำคีที่โมโรไนศำสดำ

พยำกรณ์ชำวนีไฟให้ไว้ ผู้ที่ปรำกฏต่อโจเซฟ สมิธเมื่อวันที่ 21 กันยำยน ค.ศ. 1823  

นี่คือวิธีที่เทพผู้นั้นยกมำอ้ำงอิง

“ดูเถิด เรำจะเปิดเผยฐำนะปุโรหิตแก่เจ้ำ, โดยมือของเอลียำห์ศำสดำพยำกรณ์,  

ก่อนกำรมำของวันส�ำคัญและน่ำพรั่นพรึงของพระเจำ้.  

“และท่ำนจะปลูกสัญญำที่ท�ำกับบรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลำน, และใจของ

ลูกหลำนจะหันไปหำบรรพบุรุษของพวกเขำ.  

“หำกไม่เป็นเช่นนัน้, ทัง้แผ่นดนิโลกจะร้ำงลงส้ิน ณ กำรเสดจ็มำของพระองค์.” 

(คพ. 2:1–3)

โมโรไนแจ้งแก่โจเซฟ สมิธวำ่ค�ำพยำกรณ์นี้จะเกิดสัมฤทธิผล สัมฤทธิผลเกิด 

ขึ้นในสิบสองปีต่อมำ วันที่ 3 เมษำยน ค.ศ. 1836 ในวันนี้ เอลียำห์ปรำกฏต่อ 

โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คำวเดอรีในพระวิหำรเคิร์ทแลนด์และประสำทให้

พวกเขำทีน่ัน่ . . .  อ�ำนำจแห่งกำรผกูหรอืผนกึบนแผ่นดนิโลกและในสวรรค์  เอลยีำห์ 

ถือกุญแจของฐำนะปุโรหิตนี้ ผู้ที่พระเจำ้ประทำนอ�ำนำจให้เหนือธำตุและมนุษย ์

ทัง้ปวง ด้วยสทิธอิ�ำนำจทีจ่ะผนกึเพือ่กำลเวลำและนรินัดรบนศำสนพธิทีีช่อบธรรม 

ทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับควำมสมบูรณ์แห่งควำมรอด4

สมำชิกศำสนจักรบำงคนคิดสับสนว่ำเอลียำห์มำพร้อมกุญแจแห่งบัพติศมำ 

แทนคนตำยหรอืควำมรอดส�ำหรบัคนตำย  กญุแจของเอลยีำห์ยิง่ใหญ่กว่ำนัน้  กญุแจ 

เหลำ่นั้นเป็นกุญแจแห่งกำรผนึก และกุญแจแห่งกำรผนึกเกี่ยวข้องกับคนเป็นทั้ง

ยังครอบคลุมถึงคนตำยที่ยินดีกลับใจ5

เอลียำห์มำฟื้นฟูควำมสมบูรณ์ของอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตสู่แผ่นดินโลก โดยกำร 

ประสำทแด่ศำสดำพยำกรณ์มรรตัยที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเหมำะสมจำกพระเจ้ำ  

ฐำนะปโุรหตินีถื้อกญุแจของกำรผกูและกำรผนกึศำสนพธิแีละหลกัธรรมทัง้หมด 

บ ท ที่  1 7 บ ท ที่  1 7
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ที่เกี่ยวข้องกับควำมรอดของมนุษย์ไว้บนแผ่นดินโลกและในฟ้ำสวรรค์ เพื่อพวก

เขำจะมีสิทธิ์ในอำณำจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจำ้ . . .

โดยอำศัยสิทธิอ�ำนำจนี้ ศำสนพิธีได้รับกำรปฏิบัติในพระวิหำรเพื่อทั้งคนเป็น 

และคนตำย นี่เป็นพลังอ�ำนำจที่รวมสำมีภรรยำเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนิรันดร เมื่อ 

พวกเขำเข้ำสูก่ำรแต่งงำนตำมแผนนรินัดร์  นีค่อืสทิธอิ�ำนำจทีบ่ดิำมำรดำอ้ำงสทิธิ ์

ของฐำนะปุโรหิตซึ่งเกี่ยวกับบุตรธิดำของพวกเขำช่ัวนิจนิรันดร์และไม่เพียงเพื่อ

กำลเวลำเท่ำนั้น  ซึ่งท�ำให้ครอบครัวในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำเป็นนิรันดร6

2

การฟื้นฟูสิทธิอ�านาจการผนึกช่วยให้โลกรอดจากการ 
ถูกท�าลายล้างลงสิ้น ณ การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

ถ้ำเอลียำห์ไม่มำ เรำจะเข้ำใจว่ำงำนในยคุสมยัทีผ่่ำนมำทัง้หมดสญูเปล่ำ เพรำะ

พระเจ้ำตรัสว่ำทั้งแผ่นดินโลก ภำยใต้สภำพกำรณ์เช่นนั้นจะถูกท�ำลำยร้ำงลงสิ้น 

ณ กำรเสดจ็มำ  ด้วยเหตนุี ้พระพันธกจิของพระองค์จงึส�ำคญัต่อโลกอย่ำงยิง่  ไม่ใช่ 

ควำมสงสัยเรื่องบัพติศมำแทนคนตำยเท่ำนั้น แต่กำรผนึกบิดำมำรดำและบุตร 

ธิดำกับบิดำมำรดำด้วย ดังนั้น จึงควรมี “กำรรวมกันและกำรเชื่อมเข้ำด้วยกัน 

อย่ำงสมบรูณ์และครบถ้วนและดพีร้อม, ของกำรประทำนสมยัต่ำง ๆ, และกญุแจ, 

และอ�ำนำจ, และรัศมีภำพทั้งหลำย” นับจำกกำลเริ่มต้นลงมำจนกำลอวสำน [ดู 

คพ. 128:18]  หำกอ�ำนำจกำรผนกึนีไ้ม่มีอยู่บนแผ่นดนิโลก ควำมสบัสนจะปกครอง 

และควำมไม่เป็นระเบียบจะเข้ำแทนที่ควำมเป็นระเบียบในวันนั้นเมื่อพระเจ้ำจะ

เสด็จมำ และแน่นอนว่ำไม่อำจเป็นไปได้ เพรำะสิ่งทั้งปวงได้รับกำรปกครองและ

ควบคุมโดยกฎที่สมบูรณ์แบบในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ7

เพรำะเหตุใดโลกจึงจะถูกท�ำลำยล้ำง  งำ่ยมำก เพรำะหำกไม่มีกำรเชื่อมเข้ำด้วย

กันระหว่ำงบรรพชนกับลูกหลำน—ซึ่งเป็นงำนส�ำหรับผู้วำยชนม์—เรำก็จะถูก

ปฏเิสธ งำนทัง้หมดของพระผู้เป็นเจ้ำจะล้มเหลวและถกูท�ำลำยล้ำงลงสิน้  แน่นอน 

ว่ำ สภำพกำรณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น8

กำรฟื้นฟูสิทธิอ�ำนำจ [กำรผนึก] นี้ส่งผลให้โลกรอดจำกกำรท�ำลำยล้ำงลงสิ้น  

ณ กำรเสด็จมำของพระเยซูคริสต์  เมื่อเรำได้รับควำมจริงนี้อย่ำงมั่นคงและแจ้ง 

ชัดในใจเรำ ย่อมเป็นกำรงำ่ยที่จะเห็นว่ำจะมีเพียงควำมสับสนและหำยนะเท่ำนั้น

หำกไม่มีอ�ำนำจกำรผนึกอยู่ที่นี่ ณ กำรเสด็จมำของพระคริสต์9
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3

การเตรียมตัวรับความรอดอย่างสมบูรณ์ที่สุดเราต้อง 
รับศาสนพิธีพระวิหารโดยผ่านอ�านาจการผนึก

พระเจ้ำประทำนสิทธิพิเศษและพรแก่เรำ พระองค์ประทำนโอกำสในกำรเข้ำ 

สู่พันธสัญญำ กำรยอมรับศำสนพิธีที่เกี่ยวข้องกับควำมรอดของเรำมำกกว่ำสิ่งที่

สัง่สอนในโลก มำกกว่ำหลกัธรรมของศรัทธำในพระเจ้ำ พระเยซคูรสิต์ กำรกลบั

ใจจำกบำปและบัพติศมำเพื่อกำรปลดบำป กำรวำงมือเพื่อรับของประทำนแห่ง 

พระวญิญำณบรสิทุธิ ์ หลกัธรรมกบัพันธสัญญำเหล่ำนีไ้ม่อำจรบัจำกทีใ่ดนอกจำก 

ในพระวิหำรของพระผู้เป็นเจ้ำ10

งำนพระวิหำรเชื่อมโยงกับแผนแห่งควำมรอด โดยจะขำดงำนใดงำนหนึ่งไป

ไม่ได้  กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ จะไม่มีควำมรอดในที่ซึ่งไม่ [มี] ศำสนพิธีพระวิหำร

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งที่เป็นของพระวิหำรเทำ่นั้น11

อ�ำนำจกำรผนึกของฐำนะปุโรหิต “รวมสำมีภรรยำเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนิรันดร  
เมื่อพวกเขำเขำ้สู่กำรแต่งงำนตำมแผนนิรันดร์”  
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มีวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยหลำยพันคนที่ . . . เต็มใจไปประชุม จำ่ยส่วนสิบและท�ำ 

หน้ำที่ทั่วไปของศำสนจักร แต่ดูเหมือนว่ำพวกเขำไม่รู้สึกหรือเข้ำใจควำมส�ำคัญ 

ของกำรรบัพรในพระวหิำรของพระเจ้ำซ่ึงจะน�ำควำมสงูส่งมำให้พวกเขำ นบัเป็น 

เรื่องแปลก ดูเหมือนผู้คนพอใจกับกำรใช้ชีวิตง่ำย ๆ โดยไม่หำประโยชน์จำก

โอกำสที่มีให้พวกเขำ ไม่ยอมรับพันธสัญญำที่จ�ำเป็นเหล่ำนี้ ที่จะน�ำพวกเขำกลับ

ไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจำ้ในฐำนะบุตรธิดำของพระองค์12

หำกทำ่นต้องกำรควำมรอดในควำมสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งคือควำมสูงส่งในอำณำ- 

จักรของพระผู้เป็นเจ้ำ . . . ทำ่นต้องเข้ำไปในพระวิหำรของพระเจ้ำและรับศำสน- 

พิธีศักดิ์สิทธิ์เหล่ำนี้ ซึ่งเป็นของพระนิเวศน์นั้น ซึ่งไม่มีที่ใดอีกแล้ว  ไม่มีชำยใด 

จะได้รบัควำมสมบรูณ์ของนรัินดร ควำมสมบรูณ์ของควำมสงูส่งได้ตำมล�ำพงั ทัง้ 

ไม่มีสตรีใดจะได้รับพรนั้นตำมล�ำพัง แต่ชำยกับภรรยำตำ่งหำก เมื่อพวกเขำได้รับ

อ�ำนำจกำรผนกึในพระวหิำรของพระเจ้ำ พวกเขำจะผ่ำนไปสูค่วำมสงูส่ง จะด�ำเนนิ 

ต่อไปและกลำยเป็นเหมอืนพระเจ้ำ  นัน่คอืจดุหมำยของมนษุย์ นัน่คอืสิง่ทีพ่ระเจ้ำ 

ทรงปรำรถนำเพื่อบุตรธิดำของพระองค์13

หมำยเหตุ: อ่ำนถ้อยค�ำบำงส่วนของประธำนสมิธเร่ืองควำมหวังและสัญญำ 

ส�ำหรับคนซื่อสัตย์ ผู้ที่ไม่สำมำรถรับศำสนพิธีพระวิหำรทั้งหมดได้ในช่วงชีวิต

พวกเขำ ให้ดูบทที่ 15 ในหนังสือเล่มนี้

4

เนื่องจากอ�านาจการผนึก เราจึงประกอบศาสนพิธีแห่ง 
ความรอดแทนผู้วายชนม์ที่ไม่ได้รับศาสพิธีเหล่านั้นได้

ใครคือบรรพบรุุษทีม่ำลำคพูีดถงึ และใครคอืลกูหลำน  บรรพบรุษุคอืบรรพชน 

ของเรำที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่สิ้นชีวิตโดยปรำศจำกโอกำสของกำรรับพระกิตติคุณ  

แต่คือผู้ที่ได้รับสัญญำว่ำเวลำจะมำถึงเมื่อสิทธิพิเศษนั้นจะประทำนแก่พวกเขำ  

ลูกหลำนคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เวลำนี้ ผู้ที่ก�ำลังเตรียมข้อมูลล�ำดับกำรสืบเชื้อสำย 

และผู้ที่ก�ำลังประกอบศำสนพิธีแทนในพระวิหำร14

เอลียำห์มำ โดยมีกุญแจแห่งกำรผนึกและพลังอ�ำนำจที่มอบให้เรำเอ้ือมไปหำ 

คนตำย  อ�ำนำจกำรผนึกนี้ครอบคลุมบรรดำคนตำยที่ยินดีกลับใจและได้รับพระ

กิตติคุณ ผู้ที่ตำยโดยปรำศจำกควำมรู้นั้น เช่นเดียวกับที่เอื้อมออกไปยังคนกลับใจ

ที่ยังมีชีวิตอยู่15
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พระเจ้ำทรงประกำศิตไว้แล้วว่ำบตุรธดิำทำงวญิญำณทัง้หมดของพระองค์ ทกุ 

จติวญิญำณทีเ่คยมีชวีติหรือจะมชีวีติอยูบ่นแผ่นดนิโลก จะได้รบัโอกำสทีย่ตุธิรรม 

และเที่ยงธรรมที่จะเชื่อและเชื่อฟังกฎของพระกิตติคุณอันเป็นนิจ  คนเหลำ่นั้นที ่

ยอมรับพระกิตติคุณ ด�ำเนินชีวิตสอดคล้องกับกฎของพระกิตติคุณ รวมทั้งบัพ- 

ติศมำและกำรแต่งงำนซีเลสเชียล จะมีชีวิตนิรันดร์

เหน็ได้ชดัว่ำเวลำนี ้ มนษุยชำตส่ิวนน้อยเท่ำนัน้ทีไ่ด้ยนิถ้อยค�ำอนัเป็นควำมจรงิ 

ซึ่งได้รับกำรเปิดเผยจำกเสียงของผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจำ้  ในพระปรีชำญำณ

และควำมยุติธรรมของพระเจำ้ ทุกคนต้องได้ยินเช่นนั้น ดังที่เปโตรกลำ่วดังนี้

“ด้วยเหตุนี้เอง ข่ำวประเสริฐจึงได้ประกำศแม้แก่คนตำย เพื่อพวกเขำจะมีชีวิต 

ทำงจิตวิญญำณตำมอย่ำงพระเจ้ำ แม้ว่ำพวกเขำถูกพิพำกษำเหมือนอย่ำงมนุษย์

ปุถุชน” (1 เปโตร 4:6)

บรรดำคนที่ไม่มีโอกำสได้ยินข่ำวสำรแห่งควำมรอดในชีวิตนี้ แต่ยอมรับด้วย 

สุดใจของพวกเขำหำกโอกำสเช่นนั้นมำถึง—พวกเขำคือคนที่จะยอมรับข่ำวสำร

นั้นในโลกวิญญำณ พวกเขำคือผู้ที่เรำจะประกอบศำสนพิธีในพระวิหำรให้ และ

ในวิธีนี้ พวกเขำคือผู้ที่จะเป็นทำยำทของควำมรอดและชีวิตนิรันดร์ร่วมกับเรำ16

กำรหนัใจบรรพบรุุษไปหำลูกหลำนและใจลูกหลำนมำหำบรรพบรุษุเป็นอ�ำนำจ 

แห่งควำมรอดส�ำหรับคนตำย โดยวิธีท�ำงำนแทนคนตำย ซึ่งลูกหลำนจะท�ำให ้

บรรพบรุษุของเขำ สมเหตสุมผลและสอดคล้องต้องกนัในทกุควำมหมำย  ข้ำพเจ้ำ 

ได้ยินคนพูดต่อต้ำนงำนนี้หลำยครั้งวำ่เป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะยืนแทนอีกคน 

หนึ่ง  คนเหล่ำนั้นที่แสดงตนเช่นนี้ได้มองข้ำมข้อเท็จจริงของงำนแห่งควำมรอด

ทั้งหมดว่ำเป็นงำนแทนคนตำย พระเยซูคริสต์ทรงยืนเป็นพระผู้ไถ่บำป ทรงไถ ่

เรำจำกควำมตำย ซึ่งเรำไม่ต้องรับผิดชอบ และทรงไถ่เรำจำกควำมรับผิดชอบใน

บำปของเรำเองตำมเง่ือนไขของกำรกลบัใจและกำรยอมรบัพระกติตคิณุ  พระองค์ 

ทรงท�ำสิ่งนี้มำแล้วในระดับที่มำกมำยไม่รู้จบ และโดยหลักธรรมนี้เอง พระองค์

ทรงมอบหมำยสิทธิอ�ำนำจให้สมำชิกศำสนจักรของพระองค์เพื่อกระท�ำแทนผู้

วำยชนม์ที่ไม่สำมำรถประกอบศำสนพิธีช่วยให้รอดด้วยตนเอง17

ข้ำพเจ้ำคิดว่ำบำงคร้ังเรำมองงำนควำมรอดของคนตำยค่อนข้ำงแคบ  เป็นแนว 

คิดที่ไม่ถูกต้องหำกจะคิดว่ำผู้คนที่เรำก�ำลังท�ำงำนในพระวิหำรของพระเจ้ำแทน 

พวกเขำนั้นเป็นเพียงคนตำย  เรำควรคิดวำ่พวกเขำยังมีชีวิตอยู่ และตัวแทนที่ยังม ี

ชีวิตอยู่เป็นตัวแทนในกำรรับพรที่พวกเขำควรจะได้รับและน่ำจะได้รับในชีวิตนี้
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หำกพวกเขำมีชีวิตอยู่ในสมัยกำรประทำนพระกิตติคุณ  ด้วยเหตุนี้ ผู้วำยชนม์ทุก

คนซึ่งมีผู้ท�ำงำนแทนในพระวิหำรจึงถือวำ่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลำที่ให้ศำสนพิธี18

หลักค�ำสอนแห่งควำมรอดส�ำหรับคนตำยนีเ้ป็นหลกัธรรมอกีหนึง่ข้อซึง่ล�ำ้เลศิ 

ที่สุดเท่ำที่เคยเปิดเผยแก่มนุษย์ นี่คือวิธีที่จะมอบพระกิตติคุณให้มนุษย์ทั้งปวง  

หลักค�ำสอนนี้เป็นที่แน่ชัดถึงข้อเท็จจริงที่วำ่พระเจำ้มิได้ทรงล�ำเอียง [ดู กิจกำร 

10:34] จิตวิญญำณทุกดวงมีค่ำในสำยพระเนตรของพระองค์ อันที่จริงและใน

ควำมเป็นจริง มนุษย์ทั้งปวงจะถูกพิพำกษำตำมงำนของพวกเขำ

บัดน้ี ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยพระเจ้ำที่ทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณอันเป็นนิจของ

พระองค์แก่เรำในวันนี้ ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยพระองค์ส�ำหรับอ�ำนำจกำรผนึกที่

กลบัคนืมำยงัแผ่นดนิโลกโดยศำสดำพยำกรณ์เอลียำห์  ข้ำพเจ้ำขอบพระทยัพระองค์ 

ส�ำหรับหน่วยครอบครัวนิรันดร์ ส�ำหรับกำรมีสิทธิพิเศษที่เรำได้รับกำรผนึกใน

พระวิหำรศักดิ์สิทธิ์  และทรงท�ำให้พรกำรผนึกเหล่ำนี้มีขึ้นเพื่อมอบให้บรรพชน

ที่ล่วงลับไปโดยปรำศจำกควำมรู้เรื่องพระกิตติคุณ19

5

งานประวัติครอบครัวและงานพระวิหารส�าหรับ 
ผู้วายชนม์เป็นงานแห่งความรัก

มีจิตวิญญำณที่ดีและนอบน้อมมำกมำย ผู้ที่ถอนตนจำกควำมสะดวกสบำย 

และในเวลำทีช่วีติขดัสน เพ่ือเตรยีมบนัทกึและท�ำงำนแทนคนตำยเพือ่พวกเขำจะ 

ได้รบัของประทำนแห่งควำมรอด งำนแห่งควำมรกัเหล่ำนีจ้ะไม่สญูเปล่ำ เพรำะ 

ทุกคนที่ท�ำงำนในอุดมกำรณ์อันดีงำมนี้จะพบขุมทรัพย์และร�่ำรวยในอำณำจักร 

ซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้ำ รำงวัลของพวกเขำจะยิ่งใหญ่ แท้จริงแล้ว แม้มำก 

กว่ำพลังที่มนุษย์จะเข้ำใจได้20

ไม่มีงำนใดที่เกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณจะปรำศจำกควำมเห็นแก่ตัวมำกไปกว่ำ 

งำนในพระนเิวศน์ของพระเจ้ำส�ำหรับผู้วำยชนม์ของเรำ  คนเหล่ำนัน้ทีท่�ำงำนแทน 

ผูว้ำยชนม์ไม่ได้คำดหวงับ�ำเหนจ็หรือรำงวลัทำงโลก เหนอืสิง่อืน่ใด นีค่อืงำนแห่ง 

ควำมรกั ซึง่ถือก�ำเนดิขึน้ในใจมนษุย์โดยผ่ำนงำนทีซ่ือ่สตัย์และมัน่คงในศำสนพธิ ี

ช่วยให้รอดนี้  ไม่มีผลตอบแทนเป็นเงินตรำ แต่จะมีปีติในสวรรค์พร้อมด้วยจิต

วิญญำณเหล่ำนั้นที่พวกเรำช่วยให้ไปถึงควำมรอดของพวกเขำ  นี่คืองำนที่ขยำย

จิตวิญญำณมนุษย์ เปิดมุมมองของเขำเรื่องควำมผำสุกของเพื่อนมนุษย์ และปลูก
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ควำมรักในใจบุตรธิดำของพระบิดำบนสวรรค์  ไม่มีงำนใดเทียบเท่ำงำนแทนคน 

ตำยในพระวหิำรในกำรสอนให้มนษุย์รักเพ่ือนบ้ำนเหมอืนรกัตนเอง พระเยซทูรง 

รักโลกจนเต็มพระทัยสละพระองค์เองเป็นเครื่องพลีบูชำเพื่อบำป เพื่อโลกจะได้

รับกำรช่วยให้รอด  อีกทั้งเรำยังได้รับสิทธิพิเศษ ในระดับเล็กน้อย ของกำรแสดง

ควำมรักอันยิ่งใหญ่ที่เรำมีต่อพระองค์และเพ่ือนมนุษย์ของเรำโดยกำรช่วยให้

พวกเขำมำสู่พรแห่งพระกิตติคุณซึ่งบัดนี้พวกเขำไม่สำมำรถรับได้โดยปรำศจำก

ควำมช่วยเหลือของเรำ21

6

โดยผ่านงานประวัติครอบครัวและงานพระวิหาร  
เราท�าให้องค์กรครอบครัวสมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่น

หลักค�ำสอนแห่งควำมรอดส�ำหรับคนตำยและงำนพระวิหำรเตรียมโอกำสอัน 

รุ่งโรจน์ของควำมต่อเนื่องในสัมพันธภำพครอบครัว  โดยผำ่นงำนนี้ เรำเรียนรู้ว่ำ 

สำยใยครอบครวัต้องไม่ขำดสะบัน้ สำมภีรรยำจะมสิีทธิน์รินัดร์ในกนัและในบตุร 

ธิดำของพวกเขำจนถึงรุ่นสุดทำ้ย  อยำ่งไรก็ตำม เพื่อได้รับสิทธิพิเศษเหล่ำนี้ เรำ 

ต้องได้รับศำสนพิธีผนึกในพระวิหำรของพระผู้เป็นเจำ้  สัญญำ พันธะ ข้อผูกพัน  

และข้อตกลงทั้งหมดที่มนุษย์ท�ำจะยุติลง แต่ข้อผูกพันและข้อตกลงที่จะเข้ำใน 

พระนิเวศน์ของพระเจ้ำ หำกรักษำอย่ำงซื่อสัตย์ จะยั่งยืนตลอดกำล [ดู คพ. 132: 

7] หลักค�ำสอนนี้ให้แนวคิดที่ชัดเจนมำกขึ้นแก่เรำถึงจุดประสงค์ของพระเจำ้ต่อ 

บตุรธดิำของพระองค์  ซ่ึงแสดงถงึพระเมตตำและควำมรกัอนัอดุมและไร้ขดีจ�ำกดั 

ที่พระองค์ทรงมีต่อคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์ ใช่แล้ว แม้แต่คนกบฏ เพรำะใน

พระคุณควำมดีนั้น พระองค์จะประทำนพรอันใหญ่ยิ่งแก่พวกเขำ22

เรำได้รับกำรสอนในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ว่ำองค์กรครอบครัวจะ

เป็นองค์กรที่สมบูรณ์ ตรำบที่เกี่ยวเนื่องกับควำมสูงส่งซีเลสเชียล เป็นองค์กรที่

เชื่อมโยงจำกบิดำมำรดำและบุตรธิดำในรุ่นหนึ่งกับบิดำมำรดำและบุตรธิดำของ

รุ่นต่อไป และด้วยเหตุนี้จึงแผ่ขยำยเรื่อยลงมำจนกำลเวลำสิ้นสุด23

ต้องมีกำรเชื่อมเข้ำด้วยกัน กำรรวมกันของคนในรุ่นตำ่ง ๆ นับจำกสมัยของ 

อำดัมจนกำลเวลำสิ้นสุด  ครอบครัวจะได้รับกำรเชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน บิดำมำรดำ 

กับบุตรธิดำ บุตรธิดำกับบิดำมำรดำ รุ่นหนึ่งกับอีกรุ่นหนึ่ง จนกวำ่เรำจะรวมเข้ำ

ด้วยกันในครอบครัวใหญ่พร้อมด้วยคุณพ่ออำดัมผู้เป็นคนแรกซึ่งพระเจ้ำทรง

วำงท่ำนไว้  เรำไม่อำจรอดและได้รับควำมสูงส่งในอำณำจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้ำเว้น
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แต่เรำจะมีควำมปรำรถนำในใจที่จะท�ำงำนนี้ในขอบเขตอ�ำนำจของเรำในฐำนะ 

ตวัแทนคนตำย  นีค่อืหลกัค�ำสอนอนัรุง่โรจน์ หลกัธรรมแห่งควำมจรงิอนัยิง่ใหญ่ 

ที่ได้รับกำรเปิดเผยผ่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ เรำควรใช้โอกำสนี้ให้เป็น 

ประโยชน์และพสูิจน์ตนว่ำมค่ีำควรและเป็นทีย่อมรบัในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ 

ว่ำเรำจะได้รับควำมสูงส่งนี้ส�ำหรับตัวเรำ และมีควำมชื่นชมยินดีในอำณำจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้ำพร้อมกับญำติพ่ีน้องและมิตรสหำยในกำรรวมกันครั้งใหญ่

และกำรชุมนุมกันของบรรดำวิสุทธิชนในศำสนจักรของพระบุตรหัวปี ผู้ที่รักษำ

ตนให้เป็นอิสระและไร้มลทินจำกบำปของโลก

ขอพระเจ้ำประทำนพรแก่เรำและขอให้เรำมีควำมควำมปรำรถนำในใจที่จะ 

ขยำยกำรเรียกของเรำและรับใช้พระองค์ด้วยควำมซื่อสัตย์ในสิ่งทั้งหลำยทั้งปวง

นี้ นี่คือค�ำสวดอ้อนวอนของขำ้พเจ้ำ24

ขณะที่เรำหันใจไปหำบรรพชนผู้ล่วงลับ เรำสำมำรถหันใจ 
เรำไปหำสมำชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นกัน
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ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” อำ่นค�ำแนะน�ำของประธำนสมิธเกี่ยว 

กับ “สิ่งที่เรำท�ำจริง ๆ” ที่กำรอุทิศพระวิหำร  เรำจะท�ำอะไรเพื่อท�ำตำมค�ำ

แนะน�ำนี้

• ค�ำสอนในหัวข้อที่ 1 สัมพันธ์กับควำมพยำยำมช่วยเหลือบรรพชนผู้ล่วงลับ 

ของเรำอย่ำงไร  ค�ำสอนเหล่ำนี้เก่ียวข้องกับสัมพันธภำพของเรำกับสมำชิก 

ครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่อย่ำงไร

• ขณะอำ่นหัวข้อที่ 2 ให้มองหำค�ำอธิบำยของประธำนสมิธถึงเหตุผลที่อ�ำนำจ 

กำรผนึก “ช่วยให้โลกรอดจำกกำรท�ำลำยล้ำงลงสิ้น ณ กำรเสด็จมำของพระ- 

เยซูคริสต์”  ค�ำอธิบำยนี้สอนอะไรเกี่ยวกับบทบำทของครอบครัวในแผนแห่ง

ควำมรอด

• งำนพระวิหำร “เชื่อมโยงกับแผนแห่งควำมรอด” ในทำงใดบ้ำง (ดู หัวข้อที่ 3)  

หลักธรรมนี้ส่งผลต่อควำมรู้สึกของเรำเกี่ยวกับงำนพระวิหำรอย่ำงไร

• ประธำนสมิธแนะน�ำว่ำเมื่อเรำท�ำงำนพระวิหำรแทนคนตำย เรำควรนึกถึง

พวกเขำประหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ (ดู หัวข้อที่ 4) ข้อควำมนี้มีควำมหมำยต่อท่ำน

อย่ำงไร  แนวคิดนี้ส่งผลต่อวิธีที่ท่ำนรับใช้ในพระวิหำรอย่ำงไร

• ขณะทบทวนหัวข้อที่ 5 ให้มองหำพรที่ประธำนสมิธกล่ำวว่ำจะมำสู่คนเหล่ำ

นั้นที่ท�ำงำนประวัติครอบครัว  ทำ่นพบว่ำสิ่งเหลำ่นี้เป็นควำมจริงอย่ำงไร

• ศึกษำหัวข้อที่ 6 และจินตนำกำรถึงประสบกำรณ์แห่งควำมชื่นชมยินดีพร้อม 

กบับรรพชนของท่ำนใน “กำรรวมคร้ังใหญ่” ให้นกึถงึสิง่ทีท่่ำนท�ำได้เพือ่เตรยีม 

ตนเองและครอบครัวส�ำหรับสิทธิพิเศษนั้น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

1 โครินธ์ 15:29; คพ. 95:8; 97:15–16; 128:16–19

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“เมื่อคนหนึ่งถำมค�ำถำม ขอให้เชิญคนอื่นตอบแทนที่จะตอบเสียเอง  ตัวอยำ่ง

เช่น ท่ำนอำจพูดว่ำ ‘นั่นเป็นค�ำถำมที่น่ำสนใจมำกครับ คนที่เหลือคิดอย่ำงไร

ครับ’ หรือ ‘ใครช่วยตอบค�ำถำมน้ีได้บ้ำงครับ’ ” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กว่ำกำร

สอน [1999], หน้ำ 64)
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“If ye love me, keep my commandments” ( John 14:15).“ถ้ำท่ำนทั้งหลำยรักเรำ ท่ำนก็จะประพฤติตำมบัญญัติของเรำ” (ยอห์น 14:15)
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ด�าเนินชีวิตตามพระค�า 
ทุกค�าที่ออกจาก 

โอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า

“กำรกระท�ำอันสูงส่งที่สุดของกำรนมัสกำรคือกำรรักษำ 

พระบัญญัติ ด�ำเนินตำมรอยพระบำทของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้ำ  

ท�ำสิ่งซึ่งเป็นที่พอพระทัยพระองค์เสมอ”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

“ขำ้พเจ้ำก�ำลังแสวงหำควำมรอด” ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกล่ำว “ข้ำพเจ้ำ

ทรำบว่ำข้ำพเจ้ำค้นพบควำมรอดได้โดยกำรเชื่อฟังกฎของพระเจ้ำในกำรรักษำ 

พระบัญญัติ ในกำรท�ำงำนแห่งควำมชอบธรรม และกำรด�ำเนินตำมรอยพระบำท

ของพระผูท้รงเป็นผูน้�ำของเรำ พระเยซู องค์ต้นแบบและประมขุของสิง่ทัง้ปวง”1

นอกจำกกำรแสวงหำควำมรอดของทำ่นเองแล้ว ประธำนสมิธยังท�ำงำนอย่ำง

ขยนัหม่ันเพยีรเพ่ือช่วยให้ผู้อืน่ท�ำเช่นเดยีวกนั  เอล็เดอร์ฟรำนซสิ เอม็. กิบ๊บอนส์ 

ซึ่งรับใช้เป็นเลขำนุกำรฝำ่ยประธำนสูงสุด สังเกตวำ่ประธำนสมิธ “เห็นว่ำนี่เป็น 

หน้ำที่ของทำ่นที่จะเปล่งเสียงเตือน เมื่อผู้คนเริ่มออกจำกทำงที่บันทึกไว้ในพระ- 

คัมภีร์ ท่ำนไม่มีเจตนำที่จะละทิ้งหน้ำที่ไม่ว่ำใครจะพูดอะไร  กำรกล่ำวเช่นนั้นท�ำ 

ให้ท่ำนไม่เป็นที่นิยมในวงจรบำงอย่ำงที่ดูเหมือนจะไม่มีอิทธิพลขวำงกั้นท่ำนได้  

ท่ำนไม่มีจุดประสงค์จะเป็นที่นิยมชมชอบหรือมีชื่อเสียงในสำยตำผู้คน  แต่ทำ่น

กลับเห็นบทบำทของทำ่นเสมือนหนึ่งยำมบนหอสูง ผู้มีหน้ำที่ส่งเสียงเตือนคนที่

อยู่ข้ำงล่ำง ซึ่งไม่สำมำรถมองเห็นอันตรำยที่ก�ำลังเข้ำมำใกล้”2

ครั้งหนึ่ง ประธำนสมิธแบ่งปันประสบกำรณ์ซึ่งแสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใจ

ของบุคคลที่เอำใจใส่ค�ำเตือนนี้ว่ำ

“ข้ำพเจ้ำเข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่สเตคเมื่อหลำยปีที่ผ่ำนมำ และพูดเรื่องพระ-

ค�ำแห่งปัญญำ . . . ขณะไปที่ด้ำนหลังอำคำร [อยู่ใกล้กับกำรประชุมใหญ่] ทุกคน

ออกไปเกือบหมดแล้วยกเว้นชำยคนหนึ่งที่ยื่นมือออกมำพลำงกล่ำวว่ำ
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“‘บรำเดอร์สมิธ นั่นเป็นค�ำปรำศรัยเรื่องพระค�ำแห่งปัญญำครั้งแรกที่ผมชอบ’

“ข้ำพเจ้ำกล่ำวว่ำ ‘คณุไม่เคยได้ยินค�ำปรำศรัยอ่ืนเร่ืองพระค�ำแห่งปัญญำเลยหรอื’

“เขำกลำ่วว่ำ ‘เคยครับ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีควำมสุข’

“ข้ำพเจ้ำถำมว่ำ ‘เพรำะอะไรหรือ’

“เขำตอบวำ่ ‘เพรำะตอนนี้ ผมก�ำลังรักษำพระค�ำแห่งปัญญำอยู่ครับ’ ”3

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

พระผู้เป็นเจ้าทรงปกครองจักรวาลโดยกฎ 
และเราอยู่ใต้อาณัติของกฎนั้น

ผูค้นควรยอมรบัว่ำนบัตัง้แต่พระผู้ทรงฤทธำนภุำพทรงปกครองจักรวำลทัง้หมด 

โดยกฎทีม่อิำจเปลีย่นแปลงได้ มนุษย์ซ่ึงเป็นงำนสร้ำงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุของพระองค์ 

ต้องอยูใ่ต้อำณัตขิองกฎนัน้  พระเจ้ำรับส่ังควำมจรงินีด้้วยควำมกระชบัตรงไปตรง 

มำและท�ำให้มั่นใจในกำรเปิดเผยต่อศำสนจักรว่ำ

“อำณำจักรทั้งปวงมีกฎให้ไว้;

“และมีหลำยอำณำจักร; เพรำะไม่มีที่ว่ำงซึ่งในนั้นไม่มีอำณำจักร; และไม่มี

อำณำจักรซึ่งในนั้นไม่มีที่ว่ำง, ไม่วำ่อำณำจักรสูงส่งกวำ่หรือต�่ำต้อยกวำ่.

“และแก่ทุกอำณำจักรมีกฎให้ไว้; และแก่ทุกกฎมีขอบเขตบำงประกำรด้วย

และเงื่อนไข.

“สัตภำวะทั้งปวงที่ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขเหลำ่นั้นมิได้พ้นผิด” (คพ 88:36–39)

ควำมจริงนี้ปรำกฏชัด  ดังนั้น จึงมีเหตุอันสมควรที่เรำจะคำดหวังให้อำณำจักร

ของพระผู้เป็นเจ้ำได้รับกำรปกครองโดยกฎ และคนทั้งปวงที่ปรำรถนำจะเข้ำไป

ที่นั่นต้องอยู่ใต้อำณัติแห่งกฎ  “ดูเถิด, บำ้นของเรำเป็นบ้ำนแห่งระเบียบ, พระเจ้ำ 

พระผู้เป็นเจ้ำตรัส, และมิใช่บ้ำนแห่งควำมสับสน” (คพ. 132:8)

พระเจ้ำประทำนมำตรฐำนของกฎแก่มนษุย์ ทีเ่รำเรยีกว่ำพระกติติคณุของพระ- 

เยซูคริสต์ เพรำะขำดกำรดลใจ และกำรน�ำทำงทำงวิญญำณ มนุษย์จึงเข้ำใจผิด

เกี่ยวกับกฎและนัยส�ำคัญของกฎเหลำ่นี้ แต่แทบจะไม่มีข้อพิพำทเกี่ยวกับข้อเท็จ

จริงที่ว่ำกฎดังกลำ่วมีอยู่จริง และคนทั้งปวงที่พยำยำมเข้ำไปในอำณำจักรนั้นอยู่

ใต้อำณัติของกฎเหล่ำนี้4

บ ท ที่  1 8 บ ท ที่  1 8
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เรำมีควำมจริงทุกอย่ำง หลักค�ำสอนทุกข้อ ทุกกฎและข้อเรียกร้อง ทุกกำร 

กระท�ำและศำสนพิธีที่จ�ำเป็นต่อกำรช่วยให้เรำรอดและรับควำมสูงส่งในสวรรค์

สูงสุดของโลกซีเลสเชียล5

2

การรักษาพระบัญญัติเป็น 
การแสดงความรักที่เรามีต่อพระเจ้า

ควำมรับผิดชอบของเรำในศำสนจักรคือกำรนมัสกำรพระเจ้ำในวิญญำณและ

ในควำมจริง เรำพยำยำมท�ำสิ่งนี้ด้วยสุดใจ พลัง และควำมนึกคิด  พระเยซูตรัสวำ่  

“จงกรำบนมสักำรองค์พระผู้เป็นเจ้ำผู้เป็นพระเจ้ำของท่ำน และปรนนบิติัพระองค์ 

แต่ผู้เดียว” (มัทธิว 4:10)

เรำเชื่อว่ำกำรนมัสกำรเป็นมำกกว่ำกำรสวดอ้อนวอน กำรสั่งสอนและกำรท�ำ

ตำมพระกติตคิณุ  กำรกระท�ำอันสูงส่งทีสุ่ดของกำรนมสักำรคอืกำรรกัษำพระบญั- 

ญัติ กำรด�ำเนินตำมรอยพระบำทของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้ำ กำรท�ำสิ่งซึ่งเป็นที่

พอพระทยัพระองค์ตลอดเวลำ นีค่อืส่ิงหนึง่ทีจ่ะถวำยค�ำสรรเสรญิแด่พระเจ้ำ เป็น 

อีกวิธีหนึ่งที่จะแสดงควำมเคำรพและเทิดทูนพระประสงค์ของพระองค์โดยท�ำ 

ตำมแบบอย่ำงที่ทรงวำงไว้เพื่อเรำ. . . ข้ำพเจ้ำชื่นชมยินดีในสิทธิพิเศษที่ได้ด�ำเนิน 

ตำมรอยพระบำทของพระองค์  ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยส�ำหรับพระวจนะแห่งชีวิต 

นิรันดร์ที่ข้ำพเจ้ำได้รับ ขำ้พเจ้ำยินดีมำกที่จะกล่ำว ในโลกนี้ และส�ำหรับควำม

หวังถึงชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นของข้ำพเจ้ำในโลกที่จะมำถึง หำกข้ำพเจ้ำจะยังคง

ซื่อสัตย์และแน่วแน่จนกว่ำชีวิตจะหำไม่6

นี่เป็นกฎส�ำหรับสมำชิกของศำสนจักร ในพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอด 

“ใครที่มีบัญญัติของเรำและประพฤติตำมบัญญัติเหล่ำนั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเรำ 

. . .” (ยอห์น 14:21)  อนึ่ง พระผู้ช่วยให้รอดตรัสวำ่ “ถ้ำพวกท่ำนรักเรำ ท่ำนก็จะ

ประพฤติตำมบัญญัติของเรำ” (ยอห์น 14:15) . . .

พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงกระท�ำบำป ทั้งไม่แบกรับมโนธรรมอันเป็นทุกข์  จึง 

ไม่จ�ำเป็นที่พระองค์ต้องกลับใจเหมือนขำ้พเจำ้กับท่ำน แต่มีบำงสิ่งที่ข้ำพเจ้ำไม่

เข้ำใจ พระองค์ทรงแบกรับภำระหนักของกำรล่วงละเมิดทั้งของข้ำพเจ้ำและของ

ท่ำน. . .ทรงพลีพระองค์เองเป็นเคร่ืองบูชำเพ่ือชดใช้หนี้ให้เรำทุกคนที่เต็มใจ

กลับใจจำกบำปแล้วหนัมำหำพระองค์และรักษำพระบญัญตัขิองพระองค์ ลองคดิ 

ดูเถิด หำกท่ำนท�ำได้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงแบกรับภำระอันเกินกว่ำควำมเข้ำใจ

บ ท ที่  1 8
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ของเรำในบำงด้ำน  ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ เพรำะข้ำพเจ้ำยอมรบัพระวจนะของพระองค์  

พระองค์ทรงบอกเรำถึงควำมทุกข์ทรมำนที่ทรงเผชิญ ควำมทุกข์ทรมำนอันแสน

สำหัสจนต้องวิงวอนพระบิดำว่ำหำกเป็นไปได้ พระองค์จะไม่ทรงดื่มจอกแห่ง

ควำมขมขื่นและชะงักอยู่ “. . . แต่อยำ่งไรก็ดี อยำ่ให้เป็นไปตำมใจข้ำพระองค์ แต่

ให้เป็นไปตำมพระทัยของพระองค์” (ลูกำ 22:42) ค�ำตอบที่ทรงได้รับจำกพระ-

บิดำของพระองค์คือ “ลูกต้องดื่ม”

ข้ำพเจ้ำไม่อำจหักห้ำมใจที่จะรักพระองค์ใช่ไหม  ใช่  ทำ่นรักพระองค์ไหม  ถำ้

เช่นนั้นจงรักษำพระบัญญัติของพระองค์เถิด7

3

หากเราละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า 
เราไม่อาจคาดหวังที่จะรับพรของพระองค์ได้

เมื่อเรำละทิ้งพระบัญญัติที่พระเจ้ำประทำนแก่เรำเพื่อกำรน�ำทำง เรำไม่มีสิทธิ์

เรียกร้องพรจำกพระองค์8

มีสิง่ทีด่อีะไรบ้ำงเกดิขึน้กบัเรำในกำรขอพรจำกพระเจ้ำ หำกเรำไม่มุง่มัน่รกัษำ 

พระบัญญัติของพระองค์  ค�ำสวดอ้อนวอนเช่นนั้นไร้ควำมหมำยและเป็นกำรสบ 

ประมำทต่อบัลลังก์แห่งพระคุณ  ช่ำงบังอำจเพียงไรที่จะคำดหวังค�ำตอบตำมใจ

หวังด้วยพฤติกรรมเช่นนี้  “จงแสวงหำ  [พระเจ้ำ] ขณะที่จะพบพระองค์ได้ จงทูล 

พระองค์ ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ ให้คนอธรรมละทิ้งทำงของเขำ และคนชั่ว

ละทิ้งควำมคิดของเขำ ให้เขำกลับมำยัง [พระเจ้ำ] และพระองค์จะทรงเมตตำ 

เขำ และมำยังพระเจ้ำของพวกเรำ เพรำะพระองค์ทรงมีกำรอภัยอย่ำงเหลือล้น”  

อิสยำห์กล่ำวดังนั้น (อิสยำห์ 55:6–7) แต่ไม่ใช่พระเจ้ำหรอกหรือที่ทรงอยู่ใกล้

เสมอเมื่อเรำขอพรจำกพระองค์  ตำมจริงแล้ว ไม่ใช่เลย! พระองค์ตรัส “พวกเขำ

เชื่องช้ำในกำรสดับฟังสุรเสียงของพระเจำ้ พระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำ; ฉะนั้น, 

พระเจ้ำ พระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำจึงทรงเชื่องชำ้ในกำรสดับฟังค�ำสวดอ้อนวอน

ของพวกเขำ, ในกำรตอบพวกเขำในวันแห่งควำมยุ่งยำกของพวกเขำ.  ในวันแห่ง

ควำมสงบสุขของพวกเขำ พวกเขำถือค�ำแนะน�ำของเรำเป็นเรื่องเล่น ๆ; แต่, ใน

วันแห่งควำมยุ่งยำกของพวกเขำ, ด้วยควำมจ�ำเป็นพวกเขำคล�ำหำเรำ [คพ. 101: 

7–8]  หำกเรำเข้ำมำอยู่ใกล้พระองค์ พระองค์จะทรงเขำ้มำอยู่ใกล้เรำ และเรำจะ

ไม่ถูกทอดทิ้ง แต่หำกเรำไม่เข้ำมำอยู่ใกล้พระองค์ ก็ไม่มีสัญญำแก่เรำว่ำพระองค์

จะทรงตอบเรำขณะที่เรำก�ำลังกบฏ9
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เรำไม่สำมำรถสวดอ้อนวอนพระเจ้ำแล้วทลูว่ำ “โปรดทรงสดบัฟังควำมต้องกำร 

ของพวกข้ำพระองค์เถิด ขอทรงน�ำชัยชนะมำสู่พวกข้ำพระองค์ ขอทรงท�ำสิ่งที่

พวกข้ำพระองค์ต้องกำรให้พระองค์ทรงท�ำ แต่อยำ่ทรงขอให้พวกขำ้พระองค์ท�ำ

สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เลย”10

เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่เรำต้องเดินอยู่ในควำมสว่ำงของควำมจริงทั้งหมด ไม่ใช่บำง 

ส่วนเท่ำน้ัน ข้ำพเจ้ำไม่มสิีทธิป์ฏเิสธหลกัธรรมบำงประกำรของพระกติตคิณุและ 

เชื่อส่วนอื่น ๆ แล้วจำกนั้นก็รู้สึกว่ำข้ำพเจ้ำมีสิทธ์ิในพรทั้งหมดของควำมรอด 

และควำมสงูส่งในอำณำจกัรของพระผู้เป็นเจ้ำ  หำกเรำปรำรถนำควำมสงูส่ง หำก 

เรำอยำกมีที่อยู่ซึ่งพระเจ้ำทรงเตรียมไว้แล้วส�ำหรับคนเหล่ำนั้นที่เที่ยงธรรมและ 

แน่วแน่ เรำต้องเต็มใจเดินในควำมสว่ำงทั้งหมดของพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์ และรักษำพระบัญญัติทั้งหมด  เรำไม่อำจกล่ำวได้ว่ำพระบัญญัติบำงข้อเล็ก

น้อยไม่สลักส�ำคัญอะไร ด้วยเหตุนี้พระเจำ้จะไม่สนพระทัยหำกเรำละเมิด  เรำได ้

รับบัญชำให้ด�ำเนินชีวิตตำมพระค�ำทุกค�ำที่ออกจำกโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ [ดู 

บิดำมำรดำสำมำรถช่วยให้บุตรธิดำ “เดินอยู่ในแสงสว่ำงอันเจิดจ้ำของควำมจริง”
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เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3; คพ. 98:11]  “ท�ำไมพวกทำ่นเรียกเรำว่ำ ‘องค์พระผู้เป็น

เจ้ำ” พระองค์ตรัส “แต่ไม่ท�ำตำมสิ่งที่เรำบอกนั้น?” [ดู ลูกำ 6:46]11

4

เมื่อเราก�าลังรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า  
เราก�าลังอยู่บนเส้นทางไปสู่ความดีพร้อม

พระเจ้ำทรงคำดหวังให้เรำเชื่อในพระองค์ ให้เรำยอมรับพระกิตติคุณอันเป็น 

นจิของพระองค์ และด�ำเนนิชวีติสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและเงือ่นไขของพระองค์  

ไม่ใช่หน้ำที่เรำที่จะเลือกและเชื่อฟังเฉพำะหลักธรรมพระกิตติคุณที่เรียกร้องจำก 

เรำแล้วลืมส่วนที่เหลือ ไม่ใช่สิทธิของเรำที่จะตัดสินใจว่ำหลักธรรมบำงข้อไม่เข้ำ 

กับสภำพกำรณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรมของเรำอีกต่อไป

กฎของพระเจ้ำเป็นนรัินดร์ เรำมีควำมสมบรูณ์แห่งพระกติติคณุอนัเป็นนจิของ 

พระองค์ เรำมีพันธรับผิดชอบที่จะเชื่อกฎและควำมจริงทั้งหมด จำกนั้นเรำจะ 

เดินในควำมสมำนฉันท์กับสิ่งเหลำ่นั้น  ไม่มีสิ่งใดส�ำคัญต่อทุกคนมำกไปกวำ่กำร 

รกัษำพระบญัญตัขิองพระเจ้ำ  พระองค์ทรงคำดหวงัให้เรำแนบสนทิกบัหลกัธรรม 

ที่แท้จริงทุกประกำร ให้เรื่องอำณำจักรของพระองค์มำก่อนในชีวิต มุ่งหนำ้ด้วย 

ควำมแน่วแน่ในพระคริสต์ และรับใช้พระองค์ด้วยสุดก�ำลัง ควำมนึกคิด และ

พละก�ำลังของเรำ  ในภำษำของพระคัมภีร์ ขอให้เรำฟังบทสรุปของเรื่องทั้งหมด

ว่ำ “จงย�ำเกรงพระเจ้ำ และรักษำพระบัญญัติของพระองค์ เพรำะสิ่งนี้เป็นหน้ำที่

ของมนุษย์ทั้งปวง” (ปัญญำจำรย์ 12:13)12

ข้ำพเจ้ำคิดอยูบ่่อย ๆ และคดิว่ำท่ำนกค็งคดิเช่นกนั ถงึเรือ่งค�ำปรำศรยัทีย่ิง่ใหญ่ 

และยอดเยี่ยมนั้น—ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยสั่งสอนมำ ตำมที่เรำทรำบ—ซึ่งเรำเรียกว่ำ

ค�ำเทศนำบนภูเขำ . . . หำกเรำจะเพียงสดับฟังค�ำสอนเหล่ำนั้น เรำจะกลับมำอีก

ครั้ง ยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำ และพระบุตรของพระองค์ พระเยซู

คริสต์ 

ข้ำพเจ้ำมักจะคิดถึงบทสรุปที่แท้จริงวำ่

“เหตุฉะนี้ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่ำงพระบิดำของท่ำน

ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” [มัทธิว 5:48]

. . . ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงหมำยควำมตำมที่ตรัสไว้ วำ่เรำควรดีพร้อมดังที ่

พระบดิำในสวรรค์ทรงดพีร้อม ส่ิงนัน้จะไม่มำพร้อมกนัทเีดยีว แต่จะเป็นบรรทดั 
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มำเติมบรรทัดและกฎเกณฑ์มำเติมกฎเกณฑ์ แบบอยำ่งมำเติมแบบอย่ำง แม้จะไม ่

นำนตรำบเท่ำทีเ่รำอยูใ่นชวีติมรรตยันีก้ต็ำม เพรำะเรำจะต้องไปสูห่ลมุฝังศพก่อน 

ที่จะเอื้อมไปถึงควำมดีพร้อมและจะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำ

แต่ที่นี่ เรำวำงรำกฐำนไว้  นี่คือที่ซึ่งเรำได้รับกำรสอนถึงควำมจริงอันเรียบง่ำย 

เหล่ำนี้ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ในสถำนะแห่งกำรทดสอบเพื่อเตรียม 

เรำส�ำหรบัควำมดพีร้อมนัน้ นีเ่ป็นหน้ำทีข่องข้ำพเจ้ำทีจ่ะเป็นคนดขีึน้ในวนันีม้ำก 

กว่ำเมื่อวำน เป็นหน้ำที่ของทำ่นที่จะเป็นคนดีขึ้นในวันนี้มำกกว่ำเมื่อวำน และ 

ในวนัพรุง่น้ีต้องดขีึน้ไปอกีให้มำกกว่ำวนันี ้เพรำะเหตใุดน่ะหรอื  เพรำะเรำอยูบ่น 

เส้นทำงสำยนั้น หำกเรำก�ำลังรักษำพระบัญญัติของพระเจำ้ เรำก�ำลังอยู่บนเส้น

ทำงที่ไปสู่ควำมดีพร้อม และนั่นมำโดยผ่ำนกำรเชื่อฟังและควำมปรำรถนำในใจ

ที่จะเอำชนะโลกเท่ำนั้น . . .

. . . หำกเรำล้มเหลว หำกเรำอ่อนแอ มีที่ซึ่งใจเรำควรจดจ่อด้วยควำมปรำรถนำ

ที่จะเอำชนะจนเรำควบคุมและผ่ำนพ้นไปได้  หำกคนหนึ่งรู้สึกยำกที่เขำจะจ่ำย

ส่วนสบิ น่ันจงึเป็นส่ิงทีเ่ขำควรท�ำ จนกระทัง่เขำเรยีนรูท้ีจ่ะจ่ำยส่วนสบิ  หำกเป็น 

พระค�ำแห่งปัญญำ นั่นคือสิ่งที่เขำควรท�ำจนกว่ำเขำเรียนรู้ที่จะรักพระบัญญัติข้อ

นั้น13

5

ขณะที่เรารักษาพระบัญญัติ พระเจ้าทรงปลอบโยน 
และทรงอวยพรเรา ทรงท�าให้เราเข้มแข็ง 

เพื่อให้เราเป็นชายและหญิงที่คู่ควรแก่ความสูงส่ง

เพือ่ท�ำให้ [พระเจ้ำ] พอพระทยั เรำต้องไม่เพยีงนมสักำรพระองค์ด้วยค�ำสรรเสริญ 

และน้อมขอบพระทัยพระองค์เทำ่นั้น แต่จงเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ด้วย

ควำมเต็มใจ  โดยกำรท�ำเช่นนั้น  พระองค์ได้รับกำรผูกมัดที่จะประสำทพรของ

พระองค์ เพรำะหลักธรรมนี้ (กำรเชื่อฟังกฎ) สิ่งทั้งปวงได้รับกำรประกำศิตไว้ [ดู 

คพ. 130:20–21]14

พระผู้เป็นเจ้ำประทำน [พระบัญญัติ] แก่เรำ เพื่อเรำจะใกล้ชิดพระองค์มำกขึ้น  

ได้รับกำรเสริมสร้ำงด้วยศรัทธำและพลังควำมเข้มแข็ง ไม่วำ่เวลำใดก็ตำม พระ- 

บัญญัติที่ประทำนแก่เรำไม่ได้มีไว้เพื่อควำมสุขกำยสบำยใจของเรำเลย  พระบัญ- 

ญัตไิม่ได้ประทำนไว้เพียงเพ่ือให้เป็นทีพ่อพระทยัพระเจ้ำ แต่เพือ่ท�ำให้เรำเป็นชำย 

หญิงที่ดีขึ้น คู่ควรแก่ควำมรอดและควำมสูงส่งในอำณำจักรของพระองค์15
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หำกเรำเข้ำไปในพระวหิำร เรำยกมอืขึน้และท�ำพนัธสญัญำว่ำเรำจะรบัใช้พระ 

เจ้ำและถือรักษำพระบัญญัติของพระองค์ รักษำตนให้พ้นมลทินจำกโลก  หำกเรำ

ตระหนักได้ว่ำเรำก�ำลังท�ำอะไรในเวลำนั้น เอ็นดำวน์เม้นท์จะคุ้มครองเรำตลอด

ชีวิต—กำรคุ้มครองที่คนไม่ได้ไปพระวิหำรไม่มี

ข้ำพเจ้ำได้ยินบิดำข้ำพเจ้ำกล่ำวว่ำในโมงยำมของกำรทดลอง ในโมงยำมของ

กำรล่อลวง ท่ำนจะคิดถึงสัญญำ พันธสัญญำที่ท่ำนท�ำในพระนิเวศน์ของพระเจ้ำ 

และสิ่งนี้คุ้มครองทำ่น . . . กำรคุ้มครองนี้คือสำเหตุของกำรมีพิธีกำร  พิธีกำร 

เหล่ำนั้นท�ำให้เรำรอดเวลำนี้และมีควำมสูงส่งหลังจำกนี้ หำกเรำจะให้เกียรติ  

ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำกำรคุ้มครองดังกล่ำวมีให้ไว้แล้วเพรำะข้ำพเจ้ำตระหนักในเร่ือง

นี้เช่นกัน ดังที่คนอื่น ๆ หลำยพันคนยังจ�ำพันธรับผิดชอบของพวกเขำได ้16

พระเจ้ำจะทรงมอบของประทำนให้เรำ  พระองค์จะทรงกระตุ้นควำมนึกคิด

ของเรำ พระองค์จะประทำนควำมรู้ในกำรเอำชนะควำมยำกล�ำบำกทุกอย่ำง และ 

จะท�ำให้เรำประสำนกลมกลนืกบัพระบญัญตัทิีป่ระทำนแก่เรำ พระองค์จะประทำน 

ควำมรู้ที่หยั่งรำกลึกในจิตวิญญำณเรำ ซึ่งจะไม่มีวันถอดถอนได้ หำกเรำจะแสวง 

ในพระวิหำร เรำท�ำพันธสัญญำที่จะ “รับใช้พระเจ้ำและรักษำ 
พระบัญญัติของพระองค์ รักษำตนให้พ้นมลทินจำกโลก”  
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หำควำมสว่ำงควำมจรงิ และควำมเข้ำใจทีท่รงสัญญำกบัเรำ และเรำจะได้รบัหำก 

เรำแน่วแน่และซ่ือสัตย์ต่อพันธสัญญำและพันธรับผิดชอบทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์17

ค�ำสัญญำอันยิ่งใหญ่ที่ทรงท�ำไว้กับสมำชิกของศำสนจักรนี้ ผู้ที่เต็มใจยึดมั่น 

ในกฎและรักษำพระบัญญัติของพระเจำ้คือ พวกเขำจะไม่เพียงรับที่ในอำณำจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้ำเท่ำนั้น แต่พวกเขำจะมีพระสิริของพระบิดำและพระบุตรเช่น

กัน และนี่ยังไม่หมด เพรำะพระเจ้ำทรงสัญญำว่ำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีย่อมจะ

ประทำนแก่พวกเขำเช่นกัน [ดู คพ. 84:33–39]18

โดยผ่ำนกำรเชือ่ฟังพระบญัญตั ิ ซ่ึงก�ำหนดไว้ในพระกติติคณุของพระเยซคูรสิต์ 

และโดยกำรเชือ่ฟังอย่ำงต่อเนือ่ง เรำจะได้รับควำมเป็นอมตะ รศัมภีำพ ชีวตินรินัดร์ 

และพ�ำนักในที่ประทับของพระผู้เป็นเจำ้ พระบิดำ และพระบุตรของพระองค์ 

พระเยซูคริสต์ ซึ่งเรำจะรู้จักพระองค์อยำ่งแท้จริง19

หำกเรำจะเดินอยู่ในวิถีแห่งคุณธรรมและควำมบริสุทธิ์ พระเจ้ำจะทรงเทพร 

มำทีเ่รำมำกมำยจนเรำคำดไม่ถึง  เรำควรประพฤตดัิงทีเ่ปโตรกล่ำวไว้ว่ำ “พงศ์พนัธ์ุ 

ทีท่รงเลือกสรรเป็นพวกปโุรหิตหลวง เป็นชนชำตบิรสิทุธิ ์ เป็นประชำกรอนัเป็น

กรรมสทิธิข์องพระเจ้ำ” (1 เปโตร 2:9)  และเรำจะเป็นประชำกรอนัเป็นกรรมสทิธิ ์

ของพระเจ้ำเพรำะเรำจะไม่เหมือนคนอื่นที่ไม่ได้ด�ำเนินชีวิตตำมมำตรฐำนเหล่ำ

นี ้. . .

ในฐำนะผู้รับใช้ของพระเจ้ำ จุดประสงค์ของเรำคือกำรเดินในเส้นทำงที่ทรง

เตรยีมไว้ให้เรำ  เรำไม่เพียงปรำรถนำจะท�ำและพูดสิง่ซึง่เป็นทีพ่อพระทยัพระองค์ 

เท่ำนั้น แต่เรำต้องพยำยำมด�ำเนินชีวิตจนชีวิตเรำเป็นเหมือนพระองค์

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่ำงที่ดีพร้อมส�ำหรับเรำในทุกสิ่งและตรัสกับเรำว่ำ  

“จงตำมเรำมำเถิด” กับสำนุศิษย์ชำวนีไฟ พระองค์ทรงถำมว่ำ “. . . เจ้ำควรเป็น

คนอยำ่งไรเล่ำ?” แล้วทรงตอบว่ำ “ตำมจริงแล้วเรำกล่ำวแก่เจ้ำ, แม้ดังที่เรำเป็น” 

(3 นีไฟ 27:27)

บัดนี้ เรำมีข้อผูกมัดในงำนอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  ฐำนะปุโรหิตที่เรำมีคือพลัง 

อ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจของพระเจ้ำ พระองค์เอง พระองค์ทรงสัญญำกับเรำว่ำ 

หำกเรำขยำยกำรเรียกของเรำและเดินในแสงสว่ำง เพรำะพระองค์ทรงอยู่ในแสง

สว่ำงนัน้ เรำจะมรีศัมภีำพและเกยีรตร่ิวมกบัพระองค์ตลอดกำลในอำณำจกัรของ

พระบิดำ

บ ท ที่  1 8



 

238

ด้วยควำมหวังอันรุ่งโรจน์ที่อยู่ต่อหน้ำเรำ  เรำจะท�ำน้อยกว่ำกำรละทิ้งหนทำง

ชัว่ร้ำยของโลกได้หรือ  เรำจะไม่วำงเร่ืองของอำณำจกัรพระผูเ้ป็นเจ้ำไว้เป็นอนัดบั 

แรกในชวีติเรำหรอื  เรำจะไม่พยำยำมด�ำเนนิชวีติตำมพระค�ำทกุค�ำทีอ่อกจำกโอษฐ์ 

ของพระองค์หรือ20

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนว่ำพระเจำ้ตรัสแล้วในสมัยของเรำ ว่ำข่ำวสำรของพระองค ์

คือควำมหวัง ควำมปีติ และควำมรอด ขำ้พเจำ้สัญญำว่ำ หำกท่ำนจะเดินในแสง

แห่งสวรรค์ แน่วแน่ต่อควำมไว้วำงใจ และรักษำพระบัญญัติ ท่ำนจะมีสันติสุข

และปีติในชีวิตนี้ และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมำถึง21

รักษำพระบัญญัติ  เดินในแสงสวำ่ง  อดทนจนกว่ำชีวิตจะหำไม่  แน่วแน่ต่อ 

พันธสัญญำและพันธรับผิดชอบทุกข้อ แล้วพระเจ้ำจะประทำนพรแก่ท่ำนเกิน

กว่ำที่วำดฝันไว้22

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ทบทวนเรื่องรำวตอนท้ำย “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”  เพรำะเหตุใด

ควำมรู้สึกของเรำเก่ียวกับพระกิตติคุณจึงเปล่ียนไปขณะที่เรำพยำยำมรักษำ

พระบัญญัติ

• ท่ำนเรียนรู้อะไรบ้ำงจำกข้อควำมพระคัมภีร์ที่อำ้งอิงในหัวข้อที่ 1

• กำรเชือ่ฟังพระบญัญตัเิป็นกำรแสดงควำมรกัทีท่่ำนมต่ีอพระเยซคูรสิต์อย่ำงไร 

เป็นกำรแสดงควำมกตัญญูต่อกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้อยำ่งไร  เป็น 

กำรแสดงถึงกำรนมัสกำรอยำ่งไร (ดู หัวข้อที่ 2)

• ไตร่ตรองค�ำสอนในหัวข้อที ่3  เพรำะเหตใุดจึงเป็นเรือ่งไม่ถกูต้องทีจ่ะคำดหวงั 

ให้พระเจ้ำประทำนพรแก่เรำหำกเรำไม่พยำยำมเชื่อฟัง

• กำรที่ท่ำนทรำบว่ำท่ำนไม่ควรคำดหวังที่จะเป็นคนดีพร้อมทันทีในครำวเดียว 

หรือแม้แต่ในชีวิตนี้ เป็นประโยชน์แก่ท่ำนอย่ำงไร (ดู หัวข้อที่ 4)  ให้นึกถึงสิ่ง 

ที่ท่ำนท�ำได้ในแต่ละวัน ด้วยควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ ที่จะอยู่ “บนเส้นทำง

สู่ควำมดีพร้อม”

• ในหวัข้อที ่5 ประธำนสมิธระบวุธิกีำรอย่ำงน้อย 10 วธีิทีพ่ระเจ้ำจะประทำนพร 

เรำเม่ือเรำรกัษำพระบญัญตั ิ ท่ำนจะแบ่งปันประสบกำรณ์ใดได้บ้ำงเกีย่วกบัพร 

บำงอย่ำงที่ท่ำนได้รับ 

บ ท ที่  1 8 บ ท ที่  1 8
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บ ท ที่  1 8

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว 4:4; 2 นีไฟ 31:19–20; ออมไน 1:26; คพ.11:20; 82:8–10; 93:1; 130:20–

21; 138:1–4

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ขอให้ผู้ทีมีส่วนร่วมแบ่งปันส่ิงที่พวกเขำเรียนรู้จำกกำรศึกษำบทนั้นเป็น

ส่วนตัว  ท่ำนอำจติดต่อผู้มีส่วนร่วมบำงคนในระหว่ำงสัปดำห์และขอให้พวกเขำ

เตรียมมำแบ่งปันสิ่งที่พวกเขำเรียนรู้” (จำกหน้ำ vii ในหนังสือเล่มนี้)

อำ้งอิง

บ ท ที่  1 8
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Even in times of war, we can live in the world but not be of the world.แม้ในยำมสงครำม เรำสำมำรถด�ำเนินชีวิตในโลกแต่ไม่เป็นของโลก
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บ ท ที่  1 9

อยู่ในโลก 
แต่อย่าเป็นของโลก

“ขณะที่เรำอยู่ในโลก เรำไม่ใช่ของโลก   

เรำได้รับกำรคำดหวังให้เอำชนะโลกและ 

ด�ำเนินชีวิตแบบวิสุทธิชน”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

วันที่ 29 ธันวำคม ค.ศ. 1944 ลูอิส บุตรชำยประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเสีย 

ชวีติขณะรบัใช้ในกองทพัสหรัฐ  แม้ประธำนสมธิต้องเผชญิกบัควำมโศกเศร้ำ แต่ 

ท่ำนได้รับกำรปลอบประโลมโดยควำมทรงจ�ำถึงชีวิตที่ดีงำมของลูอิส  “หำกลูอิส 

เคยท�ำหรือกล่ำวถ้อยค�ำหยำบคำย ข้ำพเจ้ำไม่เคยได้ยิน” ประธำนสมิธเขียนใน 

บันทึกส่วนตัวของทำ่น  “ควำมคิดเขำบริสุทธิ์เหมือนกำรกระท�ำของเขำ . . . แม้

จะยำกเย็นเพียงไร เรำสงบและมีควำมสุขที่ทรำบวำ่เขำสะอำดและเป็นอิสระจำก

ควำมชั่วร้ำยที่แพร่หลำยอยู่ในโลกและพบได้ในกองทัพ  เขำแน่วแน่ต่อควำมเชื่อ

ของเขำและมีค่ำควรต่อกำรฟื้นคืนชีวิตในรัศมีภำพ เมื่อเรำจะรวมกันเป็นหนึ่ง

เดียวอีกครั้ง”1

ประมำณ 11 ปีต่อมำ ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกับเจสซีภรรยำท่ำน เห็น 

อุปนิสัยคล้ำยกันนี้ในบุคลำกรของกองทัพ  ท่ำนทั้งสองไปเยี่ยมคณะเผยแผ่ของ 

ศำสนจักรในเอเชียตะวันออก และไปเยี่ยมวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยจำกสหรัฐที่ก�ำลัง

รับใช้ในกองทัพเช่นกัน  ประธำนสมิธกับซิสเตอร์สมิธประทับใจชำยหนุ่มเหล่ำ

น้ี ผู้ที่แม้จะมีกำรล่อลวงของโลก แต่ยังคงด�ำเนินชีวิตที่ดีและสะอำด ในกำร

ประชุมใหญ่สำมัญเดือนตุลำคม ค.ศ. 1955 ประธำนสมิธพูดถึงควำมประทับใจ

ดังนี้

“บิดำมำรดำทั้งหลำย ผู้ที่บุตรชำยก�ำลังรับใช้ในกองทัพ จงภูมิใจในตัวพวกเขำ  

พวกเขำเป็นชำยหนุ่มที่ดีเยี่ยม  ทหำรของเรำบำงคนเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ผู้ที่

เข้ำมำในศำสนจักรโดยค�ำสอน โดยกฎเกณฑ์และแบบอย่ำง—ส่วนใหญ่แล้ว โดย
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แบบอย่ำงของสมำชิกศำสนจักรที่ก�ำลังรับใช้ร่วมกับพวกเขำในกองทัพ

“ข้ำพเจ้ำพบปะกบัชำยหนุม่หลำยคนซ่ึงกล่ำวว่ำ ‘เรำเข้ำมำในศำสนจกัรเพรำะ 

ชีวิตชำยหนุ่มเหล่ำนี้และเพรำะพวกเขำสอนหลักธรรมพระกิตติคุณให้พวกเรำ’

“พวกเขำก�ำลังท�ำงำนดี  อำจมีหนึ่งหรือสองคนที่ประมำท แต่ชำยหนุ่มเหล่ำ

นั้นกับคนที่ขำ้พเจ้ำรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบปะพูดคุยด้วย จะแสดงประจักษ์พยำน

ของพวกเขำถึงควำมจริงและก�ำลังด�ำเนินชีวิตอย่ำงนอบน้อม

“เมื่อข้ำพเจ้ำได้พบกับเจ้ำหน้ำที่และอนุศำสนำจำรย์ . . . ทุกคนกล่ำวว่ำ ‘เรำ

ชอบชำยหนุ่มของทำ่น พวกเขำสะอำด  พวกเขำเชื่อถือได้’ ”2

ประธำนสมิธเตือนให้สมำชิกศำสนจักรเป็น—เหมือนทหำรหนุ่มเหล่ำนี้— 

“แตกตำ่งจำกส่วนที่เหลืออยู่ของโลก”3 ในโอวำทเช่นนั้น ท่ำนมักจะกล่ำวถึงกำร

รักษำวันสะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์ กำรเชื่อฟังพระค�ำแห่งปัญญำ กำรเคำรพพระนำม

ของพระบิดำบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย และกำร

รักษำกฎควำมบริสุทธิ์ทำงเพศ  ทำ่นสรำ้งควำมเชื่อมั่นแก่วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยว่ำ

หำกพวกเขำละทิ้งควำมชั่วร้ำยของโลกและรักษำพระบัญญัติ พรที่พวกเขำได้รับ

จะ “เพิ่มพูนในทุกสิ่งที่เรำสำมำรถเขำ้ใจได้ในตอนนี้”4

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราละทิ้งความชั่วร้าย 
ของโลกและด�าเนินชีวิตแบบวิสุทธิชน

เรำก�ำลังด�ำเนินชีวิตในโลกที่ชั่วร้ำยเลวทรำม  แต่ขณะที่เรำอยู่ในโลก เรำอย่ำ

เป็นของโลก  เรำได้รับกำรคำดหวังให้เอำชนะโลกและด�ำเนินชีวิตแบบวิสุทธิชน 

. . . เรำมีควำมสว่ำงมำกกว่ำโลก และพระเจ้ำทรงคำดหวังจำกเรำมำกกว่ำที่ทรง

คำดหวังจำกพวกเขำ5

ในยอห์นบททีส่บิเจด็—แทบจะไม่มคีรัง้ใดทีข้่ำพเจ้ำอ่ำนบทนีแ้ล้วไม่หลัง่น�ำ้ตำ 

—. . .พระเจ้ำของเรำ ขณะสวดอ้อนวอนพระบดิำในควำมนุม่นวลของจติวญิญำณ 

ทั้งหมดเพรำะทรงทรำบว่ำใกล้เวลำที่พระองค์จะทรงพลีพระชนม์ชีพเป็นเคร่ือง 

บูชำ ทรงสวดอ้อนวอนเพื่อสำนุศิษย์พระองค์  ในค�ำสวดอ้อนวอนนั้นพระองค ์

ตรัสว่ำ

“ข้ำพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอำพวกเขำออกไปจำกโลก แต่ขอให้ปกป้อง
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เขำไว้ให้พ้นจำกมำรร้ำย

“พวกเขำไม่ใช่ของโลก เหมือนอยำ่งที่ข้ำพระองค์ไม่ใช่ของโลก

“ขอทรงแยกพวกเขำให้บริสุทธิ์ ด้วยควำมจริง พระวจนะของพระองค์เป็น

ควำมจริง” (ยอห์น 17:15–17)

หำกเรำก�ำลังด�ำเนินชีวิตตำมศำสนำที่พระเจำ้ได้ทรงเปิดเผยและเรำได้รับ เรำ

ย่อมไม่เป็นของโลก  เรำไม่ควรมีส่วนร่วมในควำมโง่เขลำทั้งสิ้นของโลก  เรำไม่

ควรมีส่วนร่วมในบำปและควำมผิดของโลก—ควำมผิดในหลักปรัชญำและควำม

ผิดในหลักค�ำสอน ควำมผิดที่เกี่ยวกับรัฐบำลหรือไม่วำ่ควำมผิดเหล่ำนั้นจะเป็น

เรื่องใดก็ตำม—เรำไม่มีส่วนในนั้น   

เรำมีส่วนเพยีงอย่ำงเดยีวคอืรักษำพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจ้ำ  นัน่คอืทัง้หมด 

โดยแน่วแน่ต่อพันธสัญญำทุกข้อและพันธรับผิดชอบทุกข้อท่ีเรำเข้ำไปและรับไว้

กับตัวเรำ6

จำกสิ่งที่ข้ำพเจ้ำได้กลำ่วไปแล้ว อย่ำเพิ่งคิดวำ่ข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำเรำควรตีตนออก

ห่ำงจำกทุกคนที่อยู่นอกศำสนจักร และไม่คบค้ำสมำคมกับพวกเขำ  ข้ำพเจ้ำไม่

ได้หมำยควำมเช่นนั้น แต่ข้ำพเจ้ำต้องกำรให้เรำเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยที่เสมอ

ต้นเสมอปลำย และถ้ำผู้คนในโลกเดินอยู่ในควำมมืด บำป และสิ่งตรงข้ำมกับ

พระประสงค์ของพระเจำ้ ย่อมมีเหตุให้เรำต้องแยกจำกไป7

เม่ือเรำเข้ำร่วมศำสนจักร . . . เรำได้รบักำรคำดหวงัให้ละท้ิงวถิหีลำยอย่ำงของ 

โลกและด�ำเนินชีวิตแบบวิสุทธิชน  เรำต้องไม่แต่งกำยหรือพูดหรือท�ำหรือแม้แต่

คิดอย่ำงที่คนอื่นมักจะท�ำอีกต่อไป  หลำยคนในโลกใช้ชำ กำแฟ ยำสูบ เครื่องดื่ม

มึนเมำ และมีส่วนร่วมในกำรใช้ยำเสพติด  หลำยคนหยำบคำย กักขฬะ ประพฤติ

ตนไม่เหมำะสม ไร้ศีลธรรม และด�ำเนินชีวิตไม่สะอำด แต่ทั้งหมดนี้ เรำไม่ควร

ประพฤติตำม  เรำเป็นวิสุทธิชนของพระผู้สูงสุด . . .

ข้ำพเจ้ำเรียกร้องให้ศำสนจักรและสมำชิกทั้งหมดละทิ้งควำมชั่วร้ำยของโลก  

เรำต้องหลีกเล่ียงควำมไม่บริสุทธิท์ำงเพศและกำรผดิศลีธรรมทกุรปูแบบประหนึง่ 

เรำหลีกเลี่ยงโรคระบำด . . .

ในฐำนะผู้รับใช้พระเจ้ำ จุดประสงค์ของเรำคือเดินอยู่ในทำงที่ทรงเตรียมไว้ให้

เรำ  เรำไม่เพียงปรำรถนำจะท�ำหรือพูดสิ่งที่จะท�ำให้พระองค์พอพระทัยเท่ำนั้น 

แต่เรำพยำยำมด�ำเนินชีวิตเรำให้เป็นเหมือนพระองค์ด้วย8
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รักษำวันสะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์

ข้ำพเจ้ำขอพูดสักเล็กน้อยเกี่ยวกับกำรถือวันสะบำโตและรักษำไว้ให้บริสุทธ์ิ   

พระบัญญัติข้อนี้ประทำนไว้นับแต่กำลเริ่มต้น พระผู้เป็นเจ้ำทรงบัญชำวิสุทธิชน 

และผู้คนทั้งปวงบนแผ่นดินโลกให้ถือวันสะบำโตและรักษำไว้ให้บริสุทธ์ิ—วัน

หนึง่ในเจด็วนั  วนันัน้เรำควรพักผ่อนจำกกำรท�ำงำนของเรำ  เรำควรไปยงับ้ำนของ 

พระเจ้ำและถวำยศีลระลึกในวันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  เพรำะนี่คือวันที่ก�ำหนด

ไว้ให้เรำ ซึง่เรำจะพักผ่อนจำกกำรท�ำงำนและแสดงควำมจงรกัภกัดต่ีอพระผูส้งูสดุ 

[ดู คพ. 59:9–10] ในวันนี้ เรำควรน้อมขอบพระทัยและเทิดทูนพระองค์ในกำร

สวดอ้อนวอน อดอำหำร ร้องเพลง จรรโลงใจและให้ค�ำแนะน�ำซึ่งกันและกัน9

วันสะบำโตกลำยเป็นวันแห่งควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน และอะไรก็ตำมแต่

ไม่ใช่วันแห่งกำรนมัสกำร. . .ข้ำพเจ้ำเสียใจที่จะกล่ำวว่ำสมำชิกมำกมำย—แม้คน

เดยีวก็มำกเกินไปแล้ว—ของศำสนจกัรของพระเยซูครสิต์แห่งวสิทุธิชนยคุสดุท้ำย 

เข้ำร่วมกับกระบวนกำรดังกลำ่ว สมำชิกบำงคนของศำสนจักรมองวันสะบำโต

ว่ำเป็นวันแห่งควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน มำกกว่ำวันที่เรำจะรับใช้พระเจ้ำพระ

ผู้เป็นเจ้ำของเรำด้วยสุดใจ สุดพลัง ควำมนึกคิดและพละก�ำลังของเรำ . . .

บดันี ้ นีค่อืกฎทีมี่ต่อศำสนจกัรทุกวนันี ้ ดงัท่ีเคยเป็นกฎในสมยัอสิรำเอลโบรำณ 

และคนของเรำบำงคนเหนือ่ยหน่ำยเพรำะพวกเขำรูส้กึว่ำกำรถอืรกัษำวนัสะบำโต 

นั้นก�ำจัดกิจกรรมของพวกเขำออกไป10

เรำไม่มีสิทธิ์ละเมิดวันสะบำโต. . .ข้ำพเจ้ำเศร้ำใจมำก แม้กระทั่งในสังคม 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ำย หลักค�ำสอนนี้ถูกมองขำ้มจำกสมำชิกบำงคนทั้งที่ไม่น่ำเป็น

เช่นนั้น ในบรรดำพวกเรำ มีคนที่ดูเหมือนจะรู้สึกวำ่เป็นสิ่งถูกต้องที่สุดหำกจะ

ท�ำตำมวัฒนธรรมของโลกในเรื่องนี้  พวกเขำรับแนวคิดและทัศนะของโลกใน 

กำรละเมิดพระบัญญัติพระเจำ้  แต่ถำ้เรำท�ำเช่นนี้ พระเจ้ำจะทรงถือว่ำเรำมีภำระ

รับผิดชอบ เรำไม่สำมำรถฝำ่ฝืนพระค�ำของพระองค์และรับพรของผู้ที่ซื่อสัตย์ได้

เลย11

จงเชื่อฟังพระวำจำแห่งปัญญำ

พระค�ำแห่งปัญญำคือกฎขั้นพื้นฐำน กฎนี้ชี้ทำงและให้ค�ำแนะน�ำมำกมำยแก่

เรำ ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องอำหำรและเครื่องดื่ม สิ่งที่ดีและสิ่งที่เป็นอันตรำยต่อ 

ร่ำงกำย หำกเรำตัง้ใจท�ำตำมส่ิงทีเ่ขยีนไว้ด้วยควำมช่วยเหลอืจำกพระวญิญำณของ 
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พระเจ้ำ เรำก็ไม่ต้องกำรค�ำแนะน�ำใดเพิ่มเติมอีก  ค�ำแนะน�ำที่ยอดเยี่ยมดังกล่ำวมี

ค�ำสัญญำดังนี้

“และวสิทุธชินทัง้ปวงผู้จดจ�ำทีจ่ะรักษำและท�ำตำมค�ำกล่ำวเหล่ำนี,้ โดยด�ำเนนิ 

ชีวิตอยู่ในกำรเชื่อฟังพระบัญญัติ, จะได้รับพลำนำมัยในสะดือพวกเขำและไขแก่

กระดูกพวกเขำ;

“และจะพบปัญญำและขุมทรัพย์แห่งควำมรู้, แม้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่;

“และจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย, และจะเดินและไม่อ่อนล้ำ.” [คพ. 89:18–

20]12

เรำใช้เงนิหลำยพันล้ำนดอลลำร์ไปกบัสุรำและยำสบู  กำรมอมเมำและสิง่โสมม 

ทีค่วำมชัว่ร้ำยเหล่ำนีน้�ำมำให้ครอบครวัมนษุย์ ไม่เพยีงบ่อนท�ำลำยสขุภำพเท่ำนัน้ 

 แต่ท�ำลำยปรำกำรทำงศีลธรรมและวิญญำณของมนุษย์ด้วย13

พระเจ้ำทรงเปิดเผยพระค�ำแห่งปัญญำต่อศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ  
เพื่อช่วยให้วิสุทธิชนได้รับควำมเข้มแข็งทำงรำ่งกำยและทำงวิญญำณ
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ครอบครัวแตกแยกโดยกำรใช้ยำผิดกฎหมำยเพิ่มขึ้นและกำรใช้ยำถูกกฎหมำย

ในทำงที่ผิด14

เรำต้องไม่ฟังโฆษณำ [ที่] ล่อลวงและชั่วรำ้ยถึงสิ่งที่เป็นอันตรำยต่อรำ่งกำยซึ่ง

ตรงข้ำมกับพระกิตติคุณที่ประทำนแก่เรำ สิ่งเหลำ่นี้ถูกกล่ำวโทษจำกพระบิดำใน

สวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต ์. . .

ร่ำงกำยของเรำต้องสะอำด ควำมคดิของเรำต้องสะอำด เรำต้องมคีวำมปรำรถนำ 

ในใจที่จะรับใช้พระเจ้ำและรักษำพระบัญญัติของพระองค์ ระลึกถึงกำรสวดอ้อน 

วอนของเรำ และแสวงหำค�ำแนะน�ำด้วยควำมนอบน้อมซึ่งมำโดยผ่ำนกำรน�ำทำง

ของพระวิญญำณพระเจ้ำ15

เคำรพพระนำมพระผู้เป็นเจำ้

เรำควรเทิดทูนพระนำมพระผู้เป็นเจ้ำด้วยควำมเคำรพตำมพิธีทำงศำสนำและ 

ควำมศักดิ์สิทธิ์  ไม่มีอะไรน่ำหนักใจหรือท�ำให้คนดีตกใจมำกกว่ำกำรได้ยินบำง 

สิ่งที่หยำบคำย เขลำ หรือวำจำที่ไร้ควำมเคำรพพระนำมของพระผู้เป็นเจ้ำ  บำง

คนหยำบคำยจนเกือบสุดวิสัยที่พวกเขำจะพูดแค่สองสำมประโยคโดยไม่เน้น

วำจำกักขฬะหรือสบถสำบำน—ดังที่พวกเขำคิด—มีบำงคนที่ดูเหมือนจะคิด . . . 

ว่ำเป็นกำรบ่งบอกควำมเป็นลูกผู้ชำยและเชดิชพูวกเขำจำกควำมเป็นมนษุย์ธรรมดำ 

 หำกพวกเขำใช้ค�ำสบประมำทเช่นนั้น . . . ควำมสกปรกทุกรูปแบบเป็นกำรลด 

มำตรฐำนและท�ำลำยจิตวิญญำณ สมำชิกทุกคนของศำสนจักรพึงหลีกเลี่ยงพิษ 

ร้ำยที่เป็นอันตรำยถึงชีวิต

บ่อยครั้ง เรื่องรำวดี ๆ มักจะถูกท�ำลำยอยำ่งงำ่ยดำยเพรำะผู้ประพันธ์ไม่เข้ำใจ 

ควำมเหมำะสมของกำรใช้พระนำมศักดิ์สิทธิ์  เมื่อเอ่ยปำกดูหมิ่นพระลักษณะอัน

ควรแก่กำรเคำรพยกย่องแทนที่จะยกระดับเร่ืองรำวที่พวกเขำเชิญชวนโดยใช้ 

คุณคำ่และควำมนำ่สนใจ . . . น่ำแปลกเพียงไรที่บำงคน แม้แต่คนดี ก็คิดว่ำกำร

เอ่ยถ้อยค�ำที่มีพระนำมของพระเจำ้ เพิ่มควำมน่ำสนใจ ควำมขบขัน หรือพลังให้

แก่เรื่องรำวของพวกเขำ! . . .

นอกจำกผู้คนทั้งปวงบนแผ่นดินโลก วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยพึงระลึกถึงควำม

ศักดิ์สิทธิ์และควำมคำรวะสูงสุดในทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์  ผู้คนของโลกไม่ได้รับกำร 

อบรมเรื่องดังกล่ำวอยำ่งที่เรำได้รับ แม้ว่ำจะมีคนซื่อสัตย์ คนเลื่อมใสศรัทธำ และ 
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คนดีอยู่มำกมำยในโลกก็ตำม  แต่เรำมีกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์และ

กำรเปิดเผยจำกพระเจ้ำ พระองค์ทรงสอนเรำอย่ำงจริงจังถึงหนำ้ที่ของเรำในยุค

ของเรำ อันเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลำยทั้งปวงนี้16

กำรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยและกำรรักษำกฎควำมบริสุทธิ์ทำงเพศ

วสิทุธชินยคุสุดท้ำยไม่ควรตำมแฟชัน่และควำมไม่สภุำพเรยีบร้อยของโลก  เรำ 

คอืผูค้นของพระเจ้ำ  พระองค์ทรงคำดหวงัให้เรำด�ำเนนิชวีติทีส่ะอำด  ชวีติทีบ่รสิทุธิ์ 

เพื่อรักษำควำมนึกคิดของเรำให้สะอำดและจิตใจของเรำให้บริสุทธิ์และซื่อสัตย์

ในกำรรักษำพระบัญญัติข้ออื่น ๆ ทุกข้อของพระองค์  เพรำะเหตุใดเรำจึงควรท�ำ

ตำมโลก เหตุใดเรำจึงมีควำมสุภำพเรียบร้อยไม่ได้ เหตุใดเรำจึงท�ำส่ิงที่พระเจ้ำ

ทรงประสงค์ให้เรำท�ำไม่ได้17

ขณะทีข้่ำพเจ้ำเดนิไปตำมถนนเพือ่ไปหรอืกลบัจำกอำคำรส�ำนกังำนศำสนจกัร 

ขำ้พเจ้ำเห็นสตรีทั้งที่อยู่ในวัยสำวและสูงวัย หลำยคนเป็น “ธิดำของไซอัน” ที ่

แต่งกำยไม่สุภำพเรียบร้อย [ดู อิสยำห์ 3:16–24] ข้ำพเจ้ำตระหนักวำ่กำลเวลำและ

แฟชั่นเปลี่ยนแปลงไป . . . [แต่] หลักธรรมแห่งควำมสุภำพและควำมเหมำะสม

ยังคงเหมือนเดิม. . .มำตรฐำนทีเ่จ้ำหน้ำทีช่ัน้ผู้ใหญ่ของศำสนจกัรกล่ำวไว้คอืหญงิ 

และชำยควรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย พวกเขำได้รับกำรสอนให้มีควำมประพฤติที่

เหมำะสมและสุภำพเรียบร้อยตลอดเวลำ

ในวิจำรณญำณของข้ำพเจำ้ นี่คือสิ่งที่นำ่เสียใจเกี่ยวกับ “ธิดำของไซอัน” เมื่อ 

พวกเธอแต่งกำยไม่สุภำพเรียบร้อย  ยิ่งไปกวำ่นั้น ข้อสังเกตนี้มีทั้งบุรุษและสตรี  

พระเจ้ำประทำนบัญญัติต่ออิสรำเอลสมัยโบรำณว่ำทั้งชำยและหญิงควรปกปิด

ร่ำงกำยของพวกเขำและถึอรักษำกฎแห่งควำมบริสุทธิ์ทำงเพศตลอดเวลำ

ขำ้พเจ้ำก�ำลังวิงวอนขอควำมสุภำพเรียบร้อยและควำมบริสุทธิ์ทำงเพศ ขอให้

สมำชิกทุกคนของศำสนจักร ทั้งชำยและหญิง ท�ำชีวิตของพวกเขำให้สะอำด เชื่อ

ฟังพันธสัญญำและพระบัญญัติที่พระเจำ้ประทำนแก่เรำ . . .

. . .กำรแต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำที่ไม่สุภำพเรียบร้อย ซ่ึงอำจดูเหมือนเป็นเร่ืองเล็ก

น้อย ได้ [น�ำ] บำงสิ่งบำงอยำ่งไปจำกหนุ่มสำวในศำสนจักร  สิ่งนี้ท�ำให้ยำกขึ้น 

ต่อกำรรกัษำหลักธรรมนรินัดร์เหล่ำนัน้  ซ่ึงเรำทกุคนต้องด�ำเนนิตำมหำกเรำต้อง 

กลับไปยังที่ประทับของพระบิดำในสวรรค์18
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พรที่สัญญาไว้กับคนซื่อสัตย์ส�าคัญกว่าความ 
พึงพอใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวของโลก

[ครั้งหนึ่ง สมำชิกคนหนึ่งของศำสนจักรเคยพูดวำ่เขำ] ไม่ค่อยเข้ำใจวำ่เมื่อเขำ

จ่ำยส่วนสิบ รักษำพระค�ำแห่งปัญญำ สวดอ้อนวอนเสมอ และพยำยำมเชื่อฟัง

พระบัญญัติทุกข้อที่พระเจำ้ประทำนแก่เขำแล้ว แต่เขำยังต้องดิ้นรนหำเลี้ยงชีพ 

ขณะที่เพื่อนบำ้นเขำละเมิดวันสะบำโต ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเขำสูบบุหรี่และดื่มสุรำด้วย 

เขำมีสิง่ทีโ่ลกเรยีกว่ำสนกุสนำน เขำไม่เอำใจใส่ค�ำสอนของพระเจ้ำและพระผูช่้วย 

ให้รอด พระเยซูคริสต์ แต่เขำก็ยังเจริญรุ่งเรือง

เรำมีสมำชิกที่ดีหลำยคนของศำสนจักรที่ไตร่ตรองเรื่องนี้ในใจพวกเขำและ

สงสัยว่ำเพรำะเหตุใด  เหตุใดคนคนนี้จึงดูเหมือนจะได้รับพรด้วยส่ิงดี ๆ ทั้งหลำย 

ของโลก—เป็นเรือ่งธรรมดำ หลำยส่ิงไม่ดแีต่เขำคดิว่ำด—ีทว่ำสมำชิกมำกมำยของ 

ศำสนจักรก�ำลังดิ้นรน ท�ำงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียรเพื่อพยำยำมผ่ำนโลกนี้ไป

ให้ได้

ค�ำตอบงำ่ย ๆ  ถ้ำบำงครั้งและนำน ๆ ครั้งที่ขำ้พเจำ้ไปชมกำรแข่งขันฟุตบอล 

หรือเบสบอล หรือไปสถำนบันเทิงบำงแห่ง ขำ้พเจำ้จะถูกล้อมรอบด้วยชำยหญิง

ที่ก�ำลังพ่นควันจำกบุหรี่หรือซิกำร์หรือกล้องยำเส้นอันแสนสกปรกอย่ำงช่วยไม่

ได้  มันนำ่ร�ำคำญและรบกวนข้ำพเจ้ำบ้ำงเล็กน้อย  ขำ้พเจ้ำจะหันไปหำซิสเตอร์

สมิธ พูดอะไรบำงอย่ำงกับเธอ และเธอจะพูดวำ่ “คุณรู้สินะว่ำคุณสอนอะไรดิฉัน 

คุณอยู่ในโลก ของพวกเขำ  นี่คือโลกของพวกเขำ”  และค�ำพูดนั้นนั่นเองที่ท�ำให้

ข้ำพเจ้ำฉุกคิด  ใช่แล้ว เรำอยู่ในโลกของพวกเขำ แต่เรำต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

โลกนั้น

ดังนั้น เมื่อนี่คือโลกของพวกเขำซึ่งเรำก�ำลังอำศัยอยู่ พวกเขำจึงรุ่งเรือง แต่พี่

น้องที่ดีของข้ำพเจ้ำ โลกของพวกเขำก�ำลังจะถึงจุดจบของมัน . . .

วนัเวลำจะมำถงึเม่ือเรำจะไม่มีโลก นี ้ โลกนีจ้ะถกูเปลีย่นแปลง  เรำจะได้รบัโลก 

ที่ดีกว่ำ  เรำจะได้โลกที่ชอบธรรม เพรำะเมื่อพระคริสต์เสด็จมำ พระองค์จะทรง

ช�ำระล้ำงแผ่นดินโลก19

หำกเรำจะค้นคว้ำอย่ำงขยันหมั่นเพียร สวดอ้อนวอนเสมอ เชื่อและด�ำเนิน 

ชวีติอย่ำงซือ่ตรง พระเจ้ำทรงสัญญำกบัเรำว่ำส่ิงทัง้ปวงจะร่วมกนัส่งผลเพือ่ควำม 

ดีของเรำ [ดู คพ. 90:24]  สิ่งนี้ไม่ได้เป็นสัญญำว่ำเรำจะเป็นอิสระจำกกำรทดลอง
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และปัญหำชวีติ ส�ำหรับช่วงเวลำแห่งกำรทดสอบนีว้ำงรปูแบบไว้เพือ่ให้ประสบ- 

กำรณ์และสถำนกำรณ์ที่ยำกล�ำบำกและขัดแย้งแก่เรำ

พระเจ้ำไม่ทรงมเีจตนำจะให้ชวีติเป็นเรือ่งง่ำย แต่พระองค์ทรงสญัญำว่ำพระองค์ 

จะทรงท�ำให้กำรทดลองและควำมยำกล�ำบำกส่งผลเพื่อควำมดีของเรำ  พระองค ์

จะประทำนควำมเข้มแขง็และควำมสำมำรถทีจ่ะเอำชนะโลกและยนืหยดัในศรทัธำ 

แม้จะมีกำรตรงกันข้ำมในทุกสิ่ง พระองค์ทรงสัญญำว่ำเรำจะมีสันติสุขในใจแม ้

ต้องเผชิญควำมวุ่นวำยและควำมทุกข์ของโลก  เหนือส่ิงอ่ืนใด นี่เป็นสัญญำว่ำ 

เมื่อชีวิตนี้สิ้นสุดลง เรำจะมีคุณสมบัติคู่ควรกับสันติสุขนิรันดร์ในที่ประทับของ

พระองค์ ผู้ที่เรำแสวงหำพระพักตร์ ผู้เป็นเจำ้ของกฎที่เรำรักษำ และผู้ที่เรำเลือก

รับใช้20

3

เมื่อเราให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาก่อนในชีวิต 
เราเป็นแสงสว่างให้โลกและแบบอย่างให้ผู้อื่นท�าตาม

วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยเป็นดังเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขำซึ่งไม่อำจปิดบังไว้ได้ และเป็น 

ดงัเทยีนส่องสว่ำงแก่ทกุคนในบ้ำน  เป็นหน้ำทีข่องเรำทีจ่ะส่องสว่ำงเป็นแบบอย่ำง 

ในควำมชอบธรรม ไม่เพียงกับผู้คนรอบขำ้งเรำเทำ่นั้นแต่กับผู้คนท้ังโลกด้วย [ดู 

มัทธิว 5:14–16]21

เรำปรำรถนำจะเห็นวิสุทธิชนในทุกประชำชำติได้รับพรอันสมบูรณ์ของพระ- 

กิตติคุณและยืนเป็นผู้น�ำทำงวิญญำณในประชำชำติของพวกเขำ22

พี่น้องทั้งหลำย ขอให้เรำรักษำพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้ำตำมที่เปิดเผยไว้  

เป็นแบบอย่ำงต่อผู้คนบนแผ่นดินโลก เพื่อพวกเขำที่เห็นงำนดีของเรำ อำจรู้สึก

กลับใจ รับควำมจริง และยอมรับแผนแห่งควำมรอด เพื่อที่พวกเขำจะได้รับควำม

รอดในอำณำจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจำ้23

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนว่ำวิสุทธิชนจะยืนหยัดต้ำนควำมกดดันและกำรล่อลวง

ของโลก พวกเขำจะให้สิ่งที่เป็นของอำณำจักรพระผู้เป็นเจ้ำมำก่อนในชีวิต ให้

พวกเขำแน่วแน่ต่อควำมไว้วำงใจทุกอยำ่งและรักษำพันธสัญญำทุกข้อ 

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนเพื่อคนหนุ่มสำวและอนุชนรุ่นหลังว่ำพวกเขำจะรักษำ

ควำมคิดและร่ำงกำยให้สะอำด—อยู่ห่ำงจำกกำรผิดศีลธรรม กำรใช้ยำในทำงที่

ผิด วิญญำณแห่งกำรกบฏและกำรต่อตำ้นสิ่งดีงำมที่ระบำดไปทั่วแผ่นดิน
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ข้ำแต่พระบิดำ ขอทรงเทพระวิญญำณมำให้บุตรธิดำของพระองค์ เพื่อพวก

เขำจะได้รับควำมคุ้มครองจำกภยันตรำยของโลก และได้รับกำรรักษำให้สะอำด

บริสุทธิ์ คู่ควรแก่กำรกลับไปยังที่ประทับของพระองค์และพ�ำนักกับพระองค์

ขอให้กำรปกปักรักษำของพระองค์ด�ำรงอยู่กับผู้ที่แสวงหำพระพักตร์ของ 

พระองค์และคนทีด่�ำเนนิชวีติต่อพระพักตร์พระองค์ในควำมสจุรติของจิตวญิญำณ 

เพือ่พวกเขำจะเป็นแสงสว่ำงให้โลก เป็นเครือ่งมอืในพระหตัถ์ทีจ่ะท�ำให้จดุประ- 

สงค์ของพระองค์เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก24

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ขณะที่ทำ่นอ่ำน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” ให้นึกถึงควำมท้ำทำยที่

คนหนุ่มสำวเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เมื่อบิดำมำรดำหรือผู้น�ำที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่

กับพวกเขำ เรำจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อช่วยให้เยำวชนคงควำมซื่อสัตย์ในสถำน- 

กำรณ์ดังกลำ่ว

• พรใดบ้ำงที่มำสู่เรำเมื่อเรำรักษำพระบัญญัติตำมที่กล่ำวไว้ในหัวข้อที่ 1

• ท่ำนจะใช้ค�ำสอนในหวัข้อที ่2 ช่วยใครบำงคนทีถ่กูเรือ่งทำงโลกท�ำให้หลงทำง 

ได้อย่ำงไร  เรำจะพบ “สันติสุขในใจแม้ต้องเผชิญควำมวุ่นวำยและควำมทุกข์

ของโลก” ได้อย่ำงไร

• แบบอย่ำงของเรำสำมำรถช่วยผู้อื่นละทิ้งวิถีของโลกได้อยำ่งไร  (ดู หัวข้อที่ 3)   

ท่ำนเคยเห็นพลังของแบบอยำ่งที่ชอบธรรมเมื่อไร  ลองนึกถึงสิ่งที่ทำ่นท�ำได้

เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ชอบธรรมให้ครอบครัวของทำ่นและผู้อื่น

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธวิ 6:24; มำระโก 8:34–36; ยอห์น 14:27; ฟิลปิปี 2:14–15; โมโรไน 10:30, 32

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ท่ำนแสดงควำมรักต่อคนที่ท่ำนสอนได้โดยฟังเขำอย่ำงตั้งใจและสนใจชีวิต 

ของเขำอย่ำงจรงิใจ  ควำมรกัแบบพระคริสต์มพีลงัท�ำให้จติใจอ่อนโยนลงและช่วย 

ให้ผู้คนรับเสียงกระซิบของพระวิญญำณได้ง่ำย” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กว่ำกำร

สอน [1999] หน้ำ 46)

บ ท ที่  1 9 บ ท ที่  1 9
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“Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: 
In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk” (Acts 3:6).

“แต่เปโตรกล่ำวว่ำ เงินและทองเรำไม่มี แต่สิ่งที่เรำมีนั้นเรำจะให้ท่ำน  
คือในพระนำมของพระเยซูคริสต์ชำวนำซำเร็ธ จงเดินเถิด” (กิจกำร 3:6)



253

บ ท ที่  2 0

ความรักความห่วงใยบุตรธิดา 
ทุกคนของพระบิดาของเรา

“ขำ้พเจำ้คิดว่ำหำกมนุษย์ทุกคนทรำบและเข้ำใจวำ่ 
พวกเขำเป็นใครและตระหนักถึงที่มำอันสูงส่งซึ่งพวกเขำ 

จำกมำ. . . พวกเขำจะรู้สึกถึงควำมกรุณำฉันพี่น้องที่มีให้กัน  
ซึ่งจะเปลี่ยนวิถีกำรด�ำเนินชีวิตทั้งหมดของพวกเขำและ 

น�ำสันติสุขมำสู่แผ่นดินโลก”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์และจอห์น เจ. สตูวำร์ท สังเกตวำ่ “โจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธให้ควำมสนใจแม้ในเรื่องเล็กน้อยของชีวิตซ่ึงท�ำให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของ

ท่ำนได้ชดัเจนทีส่ดุ” จำกนัน้พวกท่ำนแบ่งปันตวัอย่ำงสำมเรือ่งของ “ควำมสนใจ 

แม้ในเรื่องเล็กน้อย” ที่ทำ่นท�ำ ดังนี้

“วันหนึ่ง ณ กำรประชุมใหญ่ศำสนจักรในมอรมอนแทเบอร์นำเคิล เท็มเปิล 

สแควร์ มีเด็กชำยวัย 12 ปี ตื่นเต้นที่จะได้ไปที่นั่นเป็นครั้งแรก เขำมำถึงก่อนเวลำ

เพื่อให้แน่ใจว่ำจะได้ที่นั่งใกล้กับด้ำนหน้ำ . . . ก่อนกำรประชุมจะเริ่ม และเมื่อที่ 

น่ังเตม็หมดแล้ว ผู้ต้อนรบัคนหนึง่ขอให้เดก็ชำยคนนัน้ลกุจำกทีน่ัง่เพือ่ให้สมำชกิ 

วุฒิสภำสหรัฐที่มำสำยได้นั่ง  เด็กชำยท�ำตำมอย่ำงว่ำง่ำย เขำยืนอยู่ตรงทำงเดิน

ด้วยควำมผิดหวังและประหมำ่ น�้ำตำคลอหน่วย”  ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ 

“สังเกตเห็นหนุ่มน้อยคนนั้นและเรียกให้เขำขึ้นมำ [บนยกพื้น]  เมื่อเด็กชำยเล่ำ

ให้ท่ำนฟังว่ำเกิดอะไรขึ้น ท่ำนกล่ำวว่ำ ‘ผู้ต้อนรับคนนั้นไม่มีสิทธิท�ำเช่นนั้น  มำ

นี่ มำนั่งข้ำงผมสิ’ ทำ่นแบ่งที่นั่งให้เขำ ท่ำมกลำงเหล่ำอัครสำวกของศำสนจักร

“วันหนึ่ง ขณะที่ท่ำนก�ำลังสัมภำษณ์ชำยหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ก�ำลังจะออกไปเป็น 

ผู้สอนศำสนำเป็นเวลำสองปีให้ศำสนจักร [ทำ่น] สังเกตเห็นเด็กชำวไร่คนหนึ่งที่

ได้รบัมอบหมำยให้ไปแคนำดำตะวนัออก  ‘พ่อหนุม่ ทีน่ัน่หนำวนะ  คณุมเีสือ้โค้ต 

ดี ๆ สักตัวไหม’ ‘ไม่มีครับทำ่น’  ทำ่นพำหนุ่มน้อยคนนั้นข้ำมถนนไปยังร้ำนขำย
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เสื้อผ้ำ [แห่งหนึ่ง] และซื้อเสื้อโค้ตที่อุ่นที่สุดในรำ้นให้เขำ

“วนัทีท่่ำนได้รบักำรสนบัสนนุเป็นประธำนศำสนจกัรในกำรประชมุใหญ่ เดก็ 

หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งเดินฝ่ำฝูงชนหลังกำรประชุมและเอื้อมไปจับมือท่ำน  เป็น

ภำพที่ซึ้งใจอย่ำงยิ่ง ท่ำนโน้มกำยลงโอบเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขน  ทำ่นทรำบว่ำชื่อ

ของเธอคือวีนัส ฮอบส์ . . . ซึ่งก�ำลังจะสี่ขวบอีกไม่นำน  ในวันเกิดของเธอ วีนัส

ได้รับโทรศัพท์ที่ท�ำให้ตื่นเต้น โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกับภรรยำท่ำนโทรทำงไกลมำ

ร้องเพลง ‘สุขสันต์วันเกิด’ ให้เธอ”1

กำรกระท�ำแห่งควำมกรุณำนี้ไม่ได้เกิดข้ึนเป็นครั้งครำวแต่เป็นแบบแผนมำ 

ตลอดชวีติ  ประธำนสมิธเป็น “บรุุษแห่งควำมโอบอ้อมอำรแีละกำรณุยธรรม  ชีวติ 

ท่ำนเป็นแบบอย่ำงของกำรช่วยเหลือคนขัดสน ปลอบโยนคนที่ใจชอกช�้ำ ให้ค�ำ

ปรึกษำแก่คนที่สับสน และแบบอย่ำงของจิตกุศลซึ่งคือ ‘ควำมรักอันบริสุทธิ์

ของพระคริสต์’ [โมโรไน 7:47]”2

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

ด้วยความรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาของคนทั้งปวง  
เราปรารถนาที่จะรักและเป็นพรแก่ผู้อื่น

ข้ำพเจ้ำคิดว่ำหำกมนุษย์ทั้งหลำยทรำบและเข้ำใจว่ำพวกเขำเป็นใคร ตระหนัก 

ถึงที่มำอันสูงส่งซึ่งพวกเขำจำกมำ และศักยภำพอันไม่มีขอบเขตที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในมรดกของพวกเขำ พวกเขำจะรู้สึกถึงควำมกรุณำฉันพี่น้องที่มีให้กัน ซ่ึงจะ 

เปลี่ยนวิถีกำรด�ำเนินชีวิตทั้งหมดของพวกเขำและน�ำสันติสุขมำสู่แผ่นดินโลก

เรำเชื่อในศักดิ์ศรีและต้นก�ำเนิดอันสูงส่งของมนุษย์  ศรัทธำของเรำได้รับกำร 

ก่อตั้งบนข้อเท็จจริงที่ว่ำพระผู้เป็นเจ้ำคือพระบิดำของเรำ เรำคือบุตรธิดำของ 

พระองค์ และมนุษย์ทั้งปวงคือพี่น้องในครอบครัวนิรันดร์เดียวกัน

ในฐำนะสมำชิกครอบครัวของพระองค์ เรำเคยพ�ำนักอยู่กับพระองค์ก่อนกำร 

วำงรำกฐำนของโลกนี้ พระองค์ทรงแต่งตั้งและสถำปนำแผนแห่งควำมรอด ซึ่ง

เรำได้รับสิทธิพิเศษให้เติบโตและก้ำวหน้ำหำกเรำพำกเพียรที่จะท�ำ

พระผู้เป็นเจ้ำที่เรำนมัสกำรเป็นพระสัตภำวะที่มีรัศมีภำพ ทรงมีเดชำนุภำพ 

ทัง้ปวงและควำมดพีร้อม พระองค์ทรงสร้ำงมนษุย์ในรปูลกัษณ์ของพระองค์ ตำม 

ลักษณะที่เหมือนพระองค์ พร้อมด้วยลักษณะพิเศษและคุณลักษณะที่พระองค์

บ ท ที่  2 0 บ ท ที่  2 0
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ทรงครอบครอง

ดังนั้น ควำมเชื่อของเรำในศักดิ์ศรีและจุดหมำยของมนุษย์จึงเป็นส่วนส�ำคัญ

ทั้งในด้ำนศำสนศำสตร์และวิถีชีวิตของเรำ  นี่คือค�ำสอนพื้นฐำนของพระเจ้ำ 

“พระบญัญัตข้ิอใหญ่ข้อแรก” คอื “จงรักองค์พระผูเ้ป็นเจ้ำของท่ำนด้วยสดุใจของ 

ท่ำนด้วยสุดจิตของท่ำน และด้วยสุดควำมคิดของท่ำน” และพระบัญญัติข้อใหญ่

ข้อที่สองคือ “จงรักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตนเอง” (ดู มัทธิว 22:37–39)

เนื่องจำกพระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็นพระบิดำของเรำ เรำจึงมีควำมปรำรถนำโดย

ธรรมชำติที่จะรักและรับใช้พระองค์ และเป็นสมำชิกที่มีค่ำควรในครอบครัวของ

พระองค์  เรำรู้สึกถึงพันธะรับผิดชอบในกำรท�ำสิ่งที่พระเจ้ำจะทรงให้เรำท�ำ ใน 

กำรรักษำพระบัญญัติและด�ำเนินชีวิตสอดคล้องกับมำตรฐำนพระกิตติคุณของ 

พระองค์—ทั้งหมดนี้คือส่วนส�ำคัญยิ่งของกำรนมัสกำรที่แท้จริง

เนื่องจำกมนุษย์ทั้งปวงคือพี่น้องของเรำ เรำจึงมีควำมปรำรถนำที่จะรัก เป็น 

พรและผูกมิตรกับพวกเขำ—และเรำยอมรับว่ำสิ่งนี้คือส่วนส�ำคัญยิ่งของกำร 

นมัสกำรที่แท้จริงเช่นกัน

ดังนั้น ทุกสิ่งที่เรำท�ำในศำสนจักรจึงมุ่งเน้นไปที่กฎแห่งสวรรค์ว่ำเรำต้องรัก

และนมัสกำรพระผู้เป็นเจ้ำและรับใช้เพื่อนมนุษย์ของเรำ

ไม่สงสยัเลยว่ำในฐำนะศำสนจกัรและผู้คน เรำมคีวำมห่วงใยอนัลกึซึง้เสมอมำ 

ต่อควำมผำสุกของบุตรธิดำของพระบิดำบนสวรรค์  เรำแสวงหำควำมผำสุกทำง

โลกและทำงวิญญำณของพวกเขำไปพร้อมกับของเรำเอง  เรำสวดอ้อนวอนเพื่อ 

พวกเขำดงัทีเ่รำท�ำเพ่ือตนเอง เรำพยำยำมด�ำเนนิชวีติเพือ่พวกเขำจะเหน็งำนดขีอง 

เรำ และอำจน�ำพวกเขำมำสู่กำรสรรเสริญพระบิดำของเรำผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 

[ดู มัทธิว 5:16]3

2

ขณะที่เรารักและค�า้จุนกันในศาสนจักร 
เรากลายเป็นพลังในโลกเพื่อก่อเกิดสิ่งดีงาม

“ถ้ำพวกท่ำนรักเรำ ท่ำนก็จะประพฤติตำมบัญญัติของเรำ” (ยอห์น 14:15)

พระอำจำรย์ตรัสถ้อยค�ำเหลำ่นี้แก่สำนุศิษย์ของพระองค์ แต่ไม่กี่ชั่วโมงก่อน

กำรสิ้นพระชนม์ ขณะทรงเรียกพวกเขำมำรวมกันเพื่อรับปัสกำ และประทำนค�ำ

แนะน�ำครั้งสุดท้ำยก่อนจะทรงทนทุกข์เพรำะบำปของโลก  ในโอกำสเดียวกันนี้ 
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ไม่นำนก่อนหมำยส�ำคัญเหล่ำนี้ พระองค์ทรงอำ้งถึงเรื่องเดียวกัน เมื่อรับสั่งว่ำ

“ลูกทั้งหลำยเอ๋ย เรำจะอยู่กับพวกทำ่นอีกหน่อยเดียวเท่ำนั้น ท่ำนจะเสำะหำ

เรำและอย่ำงที่เรำพูดกับพวกยิวและตอนนี้เรำก็พูดกับทำ่นด้วย คือที่ที่เรำก�ำลัง

จะไปนั้น พวกท่ำนไปไม่ได้  เรำให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่ำน คือให้รักซึ่งกันและ

กัน เรำรักพวกท่ำนมำแล้วอยำ่งไร ทำ่นก็จงรักกันและกันด้วยอย่ำงนั้น” [ยอห์น 

13:33–34] . . .

. . . เรำไม่เพียงเป็นเพื่อนกันเท่ำนั้น เรำเป็นพี่น้องกัน บุตรธิดำของพระผู้เป็น

เจ้ำ เรำออกมำจำกโลกดังที่ข้ำพเจ้ำกล่ำวมำแล้ว เพื่อเข้ำสู่พันธสัญญำ เพื่อถือ

รักษำกฎของพระองค์ และเพื่อยึดมั่นสิ่งทั้งปวงที่ประทำนแก่เรำโดยกำรดลใจ 

เรำได้รับพระบัญชำให้รักกัน “พระบัญญัติใหม่” พระเจำ้ตรัสวำ่ เช่นเดียวกับพระ

บัญญัติข้ออื่น ๆ ซึ่งเกำ่แก่เท่ำ ๆ กับนิรันดร  ไม่มีเวลำใดที่พระบัญญัติไม่ด�ำรงอยู ่

จริงและไม่จ�ำเป็นต่อควำมรอด ทว่ำยังคงใหม่เสมอ  ไม่เคยเก่ำเลย เพรำะนี่คือ

ควำมจริง4

ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำเป็นหน้ำทีศั่กดิสิ์ทธิข์องเรำทีจ่ะรักกัน เช่ือในกนัและกนั มศีรทัธำ 

ในกันและกัน เป็นหน้ำที่ของเรำที่จะมองข้ำมควำมผิดและควำมล้มเหลวของกัน 

และกัน ไม่ขยำยสิ่งเหล่ำนั้นในสำยตำเรำเอง ไม่ท�ำเช่นนั้นต่อสำยตำของโลก  ไม่ 

ควรมกีำรจบัผดิ ลอบกัด พูดให้ร้ำย และต่อต้ำนกันในศำสนจักรของพระเยซคูรสิต์ 

แห่งวสิทุธชินยคุสดุท้ำย  เรำควรซ่ือสัตย์ต่อกนัและต่อหลกัธรรมทกุประกำรของ 

ศำสนำเรำและไม่ริษยำกัน  เรำไม่ควรอิจฉำริษยำกัน ทั้งไม่ควรโกรธเคืองกัน และ 

ไม่ควรมีควำมรู้สึกในใจว่ำเรำจะไม่ให้อภัยกำรล่วงละเมิดของกันและกัน  ไม่ควร 

มคีวำมรูส้กึในใจบตุรธดิำของพระผู้เป็นเจ้ำเรือ่งกำรไม่ให้อภยัใครกต็ำม ไม่ส�ำคญั 

ว่ำเขำจะเป็นใคร . . .

. . . เรำไม่ควรฝังใจกับควำมรู้สึกไม่เป็นมิตรต่อกัน แต่จงมีควำมรู้สึกของกำร 

ให้อภยัและรกักันฉนัพ่ีน้อง  ขอให้เรำจดจ�ำควำมล้มเหลวส่วนตวัของเรำเอง ควำม 

อ่อนแอ และควำมมุ่งมั่นที่จะแก้ไข  เรำยังไปไม่ถึงควำมดีพร้อม แทบจะคำดหวัง 

ไม่ได้เลยว่ำเรำจะดพีร้อมในชวีตินี ้ ทว่ำโดยควำมช่วยเหลอืของพระวญิญำณบรสิทุธิ ์

ย่อมอยู่ในวิสัยที่เรำจะยืนหยัดด้วยกันได้โดยมองเห็นด้วยตำตนเองและเอำชนะ 

บำปกับควำมไม่ดพีร้อมของเรำ  หำกเรำจะท�ำส่ิงนี ้ด้วยควำมเคำรพในพระบญัญตั ิ

ทุกข้อของพระเจ้ำ เรำจะเป็นพลังในโลกเพื่อก่อเกิดส่ิงดีงำม เรำจะล้มล้ำงและ 

เอำชนะควำมชั่วร้ำยและกำรตรงกันข้ำมกับควำมจริงทั้งปวง เรำจะท�ำให้เกิด
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ควำมชอบธรรมบนพื้นพิภพ  เพรำะพระกิตติคุณจะแผ่ไปและผู้คนในโลกจะรู้สึก

ถึงอทิธพิลซึง่จะฉำยส่องจำกผูค้นของไซอนั พวกเขำจะมแีนวโน้มมำกขึน้ในกำร 

กลับใจจำกบำปและได้รับควำมจริง5

3

เราแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์โดยการรับใช้พวกเขา

พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมำในโลกเพื่อสอนเรำให้รักกัน ดังที่บทเรียนส�ำคัญนั้น

เป็นที่ประจักษ์โดยผ่ำนควำมทุกขเวทนำและกำรสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เพื่อ 

เรำจะมีชีวิต แล้วเรำจะไม่แสดงควำมรักต่อเพื่อนมนุษย์โดยกำรรับใช้พวกเขำ 

หรอกหรือ . . .

เรำต้องรับใช้ผู้อื่น  เรำต้องขยำยมือที่ช่วยเหลือไปยังผู้เครำะห์ร้ำย คนที่ไม่เคย

ได้ยินควำมจริงและอยู่ในควำมมืดทำงวิญญำณ  คนขัดสน คนที่ถูกกดขี่  ท่ำน

ก�ำลังล้มเหลวไหม  ขอให้เรำนึกถึงถ้อยค�ำของกวี วิลล์ แอล. ธอมพ์สัน . . . บทกวี

เริ่มต้นดังนี้

“ฉันท�ำควำมดีบ้ำงหรือไม่ในโลกวันนี้?

ฉันปรำนีคนขัดสนบ้ำงไหม?

เมื่อเรำยื่นมือที่ช่วยเหลือไปยังผู้อื่น เรำแสดงควำมรักที่เรำมีต่อพวกเขำ
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ฉันได้ปลอบคนหมองหม่น

ช่วยคนให้เบิกบำนไหม?

หำกไม่ฉันล้มเหลวแน่นำ” [เพลงสวด  บทเพลงที่ 109]6

พันธกิจของเรำเพื่อโลกทั้งโลก—เพื่อสันติสุข ควำมหวัง ควำมสุข ควำมรอด

ทำงโลกและควำมรอดนิรันดร์ของบรรดำบุตรธิดำของพระบิดำ. . .ข้ำพเจ้ำขอ

เชื้อเชิญท่ำนทั้งหลำยอยำ่งสุดพลัง ขำ้พเจำ้กระตุ้นคนเหล่ำนี้ให้เอื้อมออกไปและ

เป็นพรอย่ำงต่อเนื่องให้ชีวิตบุตรธิดำของพระบิดำในทุกหนแห่ง7

4

เราต้องชื่นชมและรักผู้คนดังที่พวกเขาเป็น

สมัยข้ำพเจ้ำเป็นเดก็ เรำมม้ีำตวัหนึง่ชือ่จนู ี จนูเีป็นสตัว์ฉลำดทีส่ดุเท่ำทีข้่ำพเจ้ำ 

เคยพบ  ดูเหมือนควำมสำมำรถของจูนีเกือบจะเทำ่ ๆ กับคน  ขำ้พเจ้ำขังจูนีไว้ใน 

โรงนำไม่ได้เลยเพรำะเธอถอดสำยรัดที่ประตูคอกออกได้  ข้ำพเจ้ำมักจะผูกสำย 

รัดติดกับประตูคอกเหนือตู้ไปรษณีย์ แต่จูนีจะถอดออกง่ำย ๆ ด้วยจมูกกับฟัน  

จำกนั้นเธอจะออกไปที่สนำมหญ้ำ

มีก๊อกน�้ำในสนำมที่ใช้ส�ำหรับเติมน�้ำในรำงให้สัตว์ของเรำ  จูนีจะหมุนก๊อกนี้

ด้วยปำกแล้วปล่อยให้น�้ำไหล  คุณพ่อจะบ่นเพรำะข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถเก็บม้ำนั้น 

ไว้โรงนำได้  จูนีไม่เคยวิ่งหนี แค่เปิดน�้ำแล้วเดินไปรอบ ๆ สนำมหรือเดินไปทั่ว

ลำน หรือเดินลัดสวนไป  ตกกลำงดึก ข้ำพเจ้ำจะได้ยินเสียงน�้ำไหลแล้วข้ำพเจ้ำ

ต้องลุกไปปิดและขังจูนีอีกครั้ง 

คุณพ่อบอกวำ่ดูเหมือนมำ้จะฉลำดกว่ำขำ้พเจำ้  วันหนึ่งทำ่นตัดสินใจจะขังมำ้ 

ไว้ข้ำงใน เพื่อไม่ให้ออกมำได้  ทำ่นคล้องสำยรัดที่มักจะท�ำเป็นห่วงคล้องไว้เหนือ

กล่องไปรษณีย์ผูกไว้รอบ ๆ และใต้ขื่อ แล้วท่ำนก็พูดว่ำ “สำวน้อย ทีนี้ มำดูสิว่ำ

จะออกได้ไหม!”  คุณพ่อกับข้ำพเจ้ำออกจำกโรงนำเริ่มเดินกลับบ้ำน และก่อนที่

เรำจะถึงบำ้น จูนีก็มำอยู่ขำ้ง ๆ เรำแล้ว  จำกนั้นก็ไปเปิดน�้ำอีกครั้ง

ข้ำพเจ้ำบอกว่ำ ตอนนี้ จูนีอำจจะฉลำดพอ ๆ กับเรำคนใดคนหนึ่ง  เรำห้ำมจูนี

ออกจำกคอกไม่ได้เลย  แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจูนีไม่ดี ไม่ใช่เช่นนั้น  คุณพ่อไม่ได้

คิดจะขำยหรือน�ำเธอไปแลก จูนีมีคุณสมบัติที่ดีหลำยอย่ำงซ่ึงท�ำให้ควำมผิดนี้ดู

เล็กน้อยมำก

จูนีเป็นม้ำที่ไว้ใจได้และเชื่อถือได้ในกำรลำกรถม้ำเช่นเดียวกับที่เช่ียวชำญกำร 
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ออกจำกคอก  เรือ่งนีส้�ำคญัเพรำะคณุแม่เป็นนำงผดงุครรภ์ทีม่ใีบประกอบวชิำชพี 

เมื่อมีผู้เรียกให้ปฏิบัติงำนที่ใดสักแห่งในหุบเขำ  โดยปกติจะเป็นช่วงกลำงดึก 

ขำ้พเจ้ำจะลุกขึ้น คว้ำโคมไฟออกไปที่โรงนำและผูกจูนีกับรถม้ำ

ขำ้พเจ้ำอำยุประมำณสิบหรือสิบเอ็ดปีในเวลำนั้น ม้ำจึงต้องเชื่อง ทวำ่เข้มแข็ง

พอที่จะพำข้ำพเจ้ำกับคุณแม่ไปทั่วหุบเขำ ในทุกสภำพอำกำศ  อย่ำงไรก็ตำม สิ่ง

หนึ่งที่ข้ำพเจ้ำไม่เคยเข้ำใจเลยคือเพรำะเหตุใดทำรกส่วนใหญ่ต้องเกิดกลำงคืน

และส่วนมำกเกิดในฤดูหนำว

บ่อยครั้ง ข้ำพเจำ้มักจะรอคุณแม่ในรถมำ้ จึงถือเป็นเรื่องดีที่มีจูนีม้ำชรำที่อ่อน

โยนอยู่เป็นเพื่อน  ประสบกำรณ์กับม้ำตัวนี้ดีส�ำหรับข้ำพเจ้ำเพรำะในชีวิตช่วง 

แรก ๆ ข้ำพเจ้ำต้องเรียนรู้ที่จะรักและชื่นชมสิ่งที่เธอท�ำ  จูนีเป็นม้ำที่ยอดเยี่ยมแต่ 

มีนิสัยแย่ ๆ เพียงสองอยำ่ง  ผู้คนก็เช่นเดียวกัน  ไม่มีใครในพวกเรำดีพร้อม ทว่ำ

เรำทุกคนก�ำลังพยำยำมเป็นคนดีพร้อม แม้ดังพระบิดำในสวรรค์ของเรำ  เรำต้อง

ชื่นชมและรักผู้คนในสิ่งที่พวกเขำเป็น

ท่ำนอำจต้องจดจ�ำสิ่งนี้เมื่อท่ำนประเมินบิดำมำรดำ หรือครู หรือผู้น�ำวอร์ด

และสเตค หรือเพื่อน ๆ—หรือพี่น้องของทำ่น  บทเรียนนี้ยังอยู่กับข้ำพเจ้ำเสมอ

—ที่จะเห็นควำมดีในผู้คน ถึงแม้เรำก�ำลังพยำยำมจะช่วยให้พวกเขำเอำชนะนิสัย

ไม่ดีหนึ่งหรือสองอย่ำงก็ตำม . . .

ขำ้พเจ้ำเรียนรู้ชีวิตในวัยเยำว์ว่ำให้รักและอยำ่ตัดสินผู้อื่น พยำยำมเสมอที่จะ

เอำชนะควำมผิดของตนเอง8

5

เมื่อเรารักพระเจ้าด้วยสุดใจของเราและ 
รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราด�าเนินชีวิต 

สอดคล้องกับกฎอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด

“จงรักองค์พระผู้เป็นพระเจ้ำของท่ำนด้วยสุดใจของท่ำนด้วยสุดจิตของท่ำน 

และด้วยสุดควำมคิดของทำ่น 

“นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อส�ำคัญอันดับแรก

“ข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตนเอง

“ธรรมบัญญัติและค�ำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสอง

ข้อนี้” (มัทธิว 22:37–40)

บ ท ที่  2 0
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กลำ่วอีกนัยหนึ่ง ทั้งหมดที่ได้รับกำรเปิดเผยเพื่อควำมรอดของมนุษย์นับจำก

กำลเริ่มตันจนถึงเวลำของเรำเองนั้นอยู่ใกล้ รวมถึงส่วนที่เป็นกฎสองข้อใหญ่นี ้

ด้วย  หำกเรำรักพระเจ้ำด้วยสุดใจ สุดจิต และสุดควำมคิด และรักเพื่อนบ้ำน 

เหมอืนรกัตนเอง ย่อมไม่มีอะไรเป็นทีป่รำรถนำมำกไปกว่ำนีอ้กีแล้ว เรำจงึด�ำเนนิ 

ชีวิตสอดคล้องกับกฎอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด  หำกเรำเต็มใจด�ำเนินชีวิตสอดคล้อง

กับพระบัญญัติสองข้อใหญ่นี้—และเรำต้องท�ำเช่นนั้นในท่ีสุดถ้ำเรำมีค่ำควรที่จะ

อยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจำ้—จำกนั้น ควำมชั่วร้ำย ควำมอิจฉำริษยำ ควำม

ทะเยอทะยำน ควำมโลภ กำรนองเลือด และบำปทั้งปวงอันเป็นธรรมชำติวิสัยทุก 

อย่ำงจะถูกขับไล่ไปจำกแผ่นดนิโลก จำกนัน้วนัแห่งสนัตแิละควำมสขุนรินัดร์จะ 

มำถึง  วันอันรุ่งโรจน์อย่ำงยิ่ง!  เรำได้รับกำรประสำทพรด้วยเหตุผลเพียงพอที่จะ

ทรำบว่ำสถำนะเช่นนั้นเป็นที่พึงปรำรถนำมำกที่สุดและจะสถำปนำไว้ท่ำมกลำง

มนุษย์ถึงควำมเป็นพระบิดำของพระผู้เป็นเจ้ำและควำมเป็นพี่น้องที่ดีพร้อมของ

มนุษย์

. . .เรำกล่ำวได้ว่ำเรำรักพระเจ้ำด้วยสุดจติหรือไม่  เรำกล่ำวได้ว่ำเรำห่วงใยควำม 

ผำสุกของเพื่อนบ้ำนดังที่เรำห่วงใยตนเองหรือไม่9

ขอให้เรำรกัพระเจ้ำเพรำะนีค่อืรำกฐำนของส่ิงทัง้ปวง  นีค่อืพระบญัญตัข้ิอแรก 

และข้อที่สองก็เช่นกัน ให้รักเพื่อนบำ้นเหมือนรักตนเอง เมื่อเรำท�ำเช่นนั้น เรำ

ท�ำให้กฎเกิดสัมฤทธิผล เพรำะไม่มีสิ่งใดจะถูกทิ้งไว้ให้คั่งคำ้ง10

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• พิจำรณำข้อควำม “ให้ควำมสนใจแม้ในเรื่องเล็กน้อย” ที่ประธำนสมิธท�ำเพื่อ

ผู้อื่น (ดู “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”)  เรำจะท�ำอะไรได้บำ้งเพื่อสร้ำง

รูปแบบของควำมมีเมตตำที่คล้ำยคลึงกันนี้ในชีวิตเรำ 

• หลักค�ำสอนในหัวข้อที่ 1 ช่วยให้เรำมีควำมรักควำมเมตตำแก่คนรอบข้ำงได้

อย่ำงไร

• ท่ำนประทับใจอะไรเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำของประธำนสมิธในหัวข้อที่ 2  เหตุใด 

ท่ำนจึงคิดว่ำเรำจะเป็น “พลังในโลกเพื่อก่อเกิดสิ่งดีงำม” เมื่อเรำท�ำตำมค�ำ

แนะน�ำนี้

บ ท ที่  2 0 บ ท ที่  2 0



 

261

บ ท ที่  2 0

• พระเยซูคริสต์ทรงท�ำอะไรเพื่อ “สอนเรำให้รักกันและกัน” (ดู หัวข้อที่ 3)  เรำ

จะท�ำตำมแบบอยำ่งของพระองค์ในทำงใดได้บ้ำง

• ทบทวนเรือ่งรำวเกีย่วกบัม้ำจนู ี(ด ูหัวข้อที ่4)  ท่ำนคดิว่ำเพรำะเหตใุดจงึส�ำคญั 

ที่จะ “ชื่นชมและรักผู้คนดังที่พวกเขำเป็น”  เรำจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อให้มอง

เห็นควำมดีในตัวผู้อื่น แม้ว่ำเรำก�ำลังพยำยำมช่วยให้พวกเขำเอำชนะนิสัยไม่ดี

• กำรรักษำพระบัญญัติมีควำมหมำยต่อท่ำนอย่ำงไร ในมัทธิว 22:37–40 (บำง

ตัวอย่ำง ดูหัวข้อที่ 5)  เพรำะเหตุใด เรำจึง “ด�ำเนินชีวิตสอดคล้องกับกฎอัน

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด” เมื่อเรำรักษำพระบัญญัติเหล่ำนี้  

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกำร 17:28–29; โรม 8:16–17; 1 ยอห์น 4:18–21; โมไซยำห์ 2:17; 18:8–10; 

โมโรไน 7:45–48

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

ท่ำนอำจต้องกำรเชิญให้ผู้ร่วมชั้นเรียนอ่ำนหัวข้อย่อยในบทและเลือกหัวข้อที่

มีควำมหมำยต่อพวกเขำหรือครอบครัวพวกเขำ  เชื้อเชิญพวกเขำให้ศึกษำค�ำสอน

ของประธำนสมิธในหัวข้อนั้น รวมถึงค�ำถำมที่สอดคล้องกันท้ำยบท จำกนั้น ขอ 

ให้สมำชิกในชั้นเรียนแบ่งปันสิ่งที่พวกเขำเรียนรู้

อำ้งอิง

 1. ใน โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์ และจอห์น เจ.  
สตูวำร์ท, The Life of Joseph Fielding Smith  
(1972), 10–11

 2. เอส. เพอร์รี ลี, “Church Expresses Devotions  
to President Smith,” Church News,  
14 กรกฎำคม ค.ศ. 1956 หนำ้ 2

 3. ใน Conference Report, เม.ย. 1970 หนำ้ 4–5

 4. ใน Conference Report, ต.ค. 1920 หนำ้ 53–55

 5. ใน Conference Report, เม.ย. 1915 หน้ำ 119–120

 6. ใน Conference Report, เม.ย. 1968 หนำ้ 12

 7. ใน Conference Report, เม.ย. 1970 หนำ้ 4

 8. “My Dear Young Fellow Workers,”  
New Era, ม.ค. 1971 หน้ำ 4–5

 9. ใน Conference Report, เม.ย. 1943 หนำ้ 12

 10. ใน Conference Report, ต.ค. 1920 หนำ้ 59
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Elder Joseph Fielding Smith in 1910, soon after he was ordained an Apostleเอ็ลเดอร์โจเซฟ ฟิลดิงก์ ในปี 1910 ไม่นำนหลังจำกท่ำนได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสำวก



263

บ ท ที่  2 1

ประกาศพระกิตติคุณต่อโลก

“เรำได้ชิมรสผลของพระกิตติคุณแล้วและ 

ทรำบว่ำผลนั้นดี เรำปรำรถนำให้มนุษย์ทั้งปวง 

รับพรเดียวกันและวิญญำณเดียวกันที่หลั่งริน 

มำสู่เรำอย่ำงล้นเหลือ”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิกบัลอีู ภรรยำของท่ำนไม่ประหลำดใจเลยเมือ่ได้รบัจดหมำย 

เซ็นก�ำกับโดยประธำนลอเรนโซ สโนว์ เรียกโจเซฟ ให้รับใช้งำนเผยแผ่เต็มเวลำ   

ในสมัยแรก ๆ  ของศำสนจักร ชำยที่แต่งงำนแล้วมักจะรับใช้ในแดนไกล  ด้วยเหตุ

นี้ เมื่อจดหมำยนั้นมำถึงเมื่อวันที่ 17 มีนำคม ค.ศ. 1899 ประมำณหนึ่งเดือนก่อน

วันครบรอบหนึ่งปีของกำรแต่งงำน โจเซฟกับลูอียอมรับโอกำสด้วยศรัทธำและ

ควำมกลำ้หำญ บวกกับควำมเศรำ้ใจที่คิดว่ำต้องแยกจำกกันเป็นเวลำสองปี

เอ็ลเดอร์สมิธรับใช้ในอังกฤษ หำ่งจำกบ้ำนประมำณ 4,700 ไมล์ (ประมำณ  

7,600 กิโลเมตร) ท่ำนขอให้ลูอีส่งจดหมำยให้กันบ่อย ๆ—จดหมำยเต็มไปด้วย

กำรแสดงออกถึงควำมรกัและประจกัษ์พยำน  จดหมำยฉบบัหนึง่ซึง่เป็นฉบบัแรก ๆ 

ที่เอ็ลเดอร์สมิธเขียนถึงลูอี ท่ำนเขียนว่ำ “ผมทรำบว่ำงำนที่ผมได้รับเรียกให้ท�ำ

คืองำนของพระผู้เป็นเจ้ำ ไม่อย่ำงนั้นผมคงไม่ยอมอยู่ที่นี่แม้แต่นำทีเดียว ไม่ใช่ 

ผมคงไม่จำกบ้ำนมำแน่  แต่ผมรูว่้ำควำมสุขของเรำขึน้อยูก่บัควำมซือ่สตัย์ของผม 

ขณะอยูท่ีน่ี ่ ผมควรเตม็ใจรับใช้ให้มำกเพ่ือควำมรักทีม่ต่ีอมนษุยชำติเมือ่พระผูช่้วย 

ให้รอดทรงทนทุกข์ ดังที่ทรงทนทุกข์เพื่อเรำ . . . ผมอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดำ

บนสวรรค์และพระองค์จะทรงดแูลและทรงคุ้มครองผมหำกผมท�ำตำมพระประ-

สงค์ของพระองค์  และพระองค์จะทรงอยู่กับคุณเช่นกันขณะที่ผมไม่ได้อยู่ดูแล

และคุ้มครองคุณในทุก ๆ สิ่ง”1

เอ็ลเดอร์สมิธกับคู่ผู้สอนศำสนำของท่ำนเป็นผู้รับใช้ที่อุทิศตนของพระเจ้ำ   

ในจดหมำยฉบับหนึ่งที่เขียนถึงลูอี ทำ่นเล่ำว่ำแต่ละเดือน ท่ำนกับผู้สอนศำสนำ

คนอื่น ๆ  แจกใบปลิว หรือแผ่นพับประมำณ 10,000 ฉบับ และเยี่ยมบ้ำนประมำณ 
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4,000 หลัง  อย่ำงไรก็ตำม ทำ่นติดตำมรำยงำนนี้ด้วยข้อสังเกตอันสุขุมรอบคอบ

ว่ำ “ข้ำพเจ้ำไม่เชื่อว่ำมีคนอ่ำนใบปลิวหนึ่งใบหรือมำกกว่ำหนึ่งใบในทุก ๆ หนึ่ง

ร้อยใบ”2 ช่วงทีเ่อล็เดอร์สมิธอยู่ในอังกฤษ แทบไม่มีใครยอมรบัข่ำวสำรพระกติติ- 

คุณที่ได้รับกำรฟื้นฟู  เวลำสองปีของกำรรับใช้  “ท่ำนไม่ได้ท�ำให้ผู้ใดเปลี่ยนใจ

เลื่อมใสเลย ไม่มีโอกำสประกอบพิธีบัพติศมำแม้แต่ครั้งเดียว ถึงแม้จะยืนยันผู้

เปลี่ยนใจเลื่อมใสหนึ่งคน”3 ไม่ปรำกฏผลงำนจำกกำรลงแรงของท่ำน ท่ำนพบ

กำรปลอบโยนในควำมรูท้ีว่่ำท่ำนก�ำลงัท�ำตำมพระประสงค์ของพระเจ้ำ และท่ำน 

ก�ำลังช่วยเตรียมผู้คนซึ่งอำจได้รับพระกิตติคุณต่อมำในชีวิตของพวกเขำ

ประมำณสองสัปดำห์ของงำนเผยแผ่ เอ็ลเดอร์สมิธถูกกักตัวไว้ที่โรงพยำบำล 

กับผู้สอนศำสนำอีกสี่คน  พบว่ำผู้สอนศำสนำห้ำคนนั้นเป็นไข้ทรพิษ ด้วยเหตุนี้  

พวกเขำจงึต้องถูกกกับรเิวณเพ่ือป้องกนัควำมเจบ็ป่วยแพร่ระบำด  ถงึแม้เอล็เดอร์ 

สมิธต้องอยู่ดัง “ถูกพันธนำกำร” แต่ทำ่นกับคู่ยังท�ำงำนเผยแผ่ได้  พวกท่ำนแบ่ง

ปันพระกติตคิณุให้เจ้ำหน้ำทีข่องโรงพยำบำล  ช่วงท้ำยของกำรกกับรเิวณ  เอล็เดอร์ 

สมธิเขยีนรำยงำนต่อไปนีใ้นบนัทกึส่วนตวัว่ำ “เรำผูกมติรกบัพยำบำลและคนอืน่ ๆ 

ทีม่ำเยีย่มเรำในช่วงกำรกักตวั  หลำยคร้ัง เรำพูดคุยกับพวกเขำเกีย่วกบัพระกติติคณุ 

และให้พระคัมภีร์พวกเขำไว้อ่ำนด้วย เมื่อเรำออกจำกโรงพยำบำล เรำร้องเพลง 

สวดหนึ่งหรือสองเพลง ซึ่งสรำ้งควำมประทับใจแก่ผู้ฟัง เมื่อเรำจำกมำพวกเขำ 

น�้ำตำซึม  ข้ำพเจ้ำคิดว่ำคนที่โรงพยำบำลรู้สึกดีกับพวกเรำ โดยเฉพำะกับบรรดำ 

พยำบำล ซึ่งสำรภำพว่ำเรำไม่เหมือนกับคนที่พวกเขำเคยคิด และ [ว่ำ] บัดนี้ พวก

เขำจะแก้ต่ำงให้เรำตลอดเวลำ”4

เอ็ลเดอร์สมิธจบงำนเผยแผ่ในเดือนมิถุนำยน ค.ศ. 1901  เจ็ดสิบปีต่อมำ ท่ำน

กลับไปยังประเทศอังกฤษอีกคร้ังในฐำนะประธำนศำสนจักรเพื่อควบคุมกำร

ประชุมใหญ่ภำค  ในเวลำนั้นเอง เมล็ดพันธุ์ที่ท่ำนและผู้สอนศำสนำคนอ่ืน ๆ 

เพำะไว้ได้เจรญิงอกงำมแล้ว ท่ำนชืน่ชมยินดทีีไ่ด้เห็นวสิทุธิชนชำวองักฤษมำกมำย 

มำกำรประชุม5  ท่ำนกล่ำวว่ำ “สเตคแห่งไซอันมำกมำย พระวิหำรได้รับกำรอุทิศ 

แด่พระเจ้ำ จ�ำนวนอำคำรวอร์ดและสเตค งำนเผยแผ่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูง 

—ทั้งหมดนี้เป็นพยำนถึงข้อเท็จจริงที่ศำสนจักรก�ำลังเติบโตขึ้นในเกรตบริเตน” 

ท่ำนกลำ่วว่ำควำมก้ำวหน้ำในเกรตบริเตน เป็นตัวแทนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก   

ท่ำนประกำศว่ำพระกิตติคุณมีไว้ส�ำหรับคนทั้งปวงและ “ศำสนจักรจะได้รับกำร

สถำปนำทุกหนทุกแห่ง ในทุกประชำชำติ แม้จนสุดแดนแผ่นดินโลก ก่อนกำร

เสด็จมำครั้งที่สองของบุตรมนุษย์”6
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ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

เราเท่านั้น ที่มีความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู   
และเราปรารถนาให้คนทั้งปวงได้รับพรเดียวกันนี้

ในพระปรีชำญำณอันหำที่สุดมิได้ของพระองค์ เพื่อท�ำให้พันธสัญญำและค�ำ 

สัญญำที่ท�ำไว้กับศำสดำพยำกรณ์สมัยโบรำณเกิดสัมฤทธิผล พระเจ้ำทรงฟื้นฟ ู

ควำมสมบูรณ์ของพระกิตติคุณอันเป็นนิจขึ้นในยุคสุดท้ำยนี้  พระกิตติคุณนี้คือ 

แผนแห่งควำมรอด แผนดงักล่ำวได้รับกำรจดัตัง้และสถำปนำในสภำนรินัดรก่อน 

กำรวำงรำกฐำนของโลกนี ้ และได้รับกำรเปิดเผยใหม่ในสมยัของเรำเพือ่ควำมรอด 

และพรของบุตรธิดำทุกคนของพระบิดำในทุกหนแห่ง . . .

เกือบหกร้อยปีก่อนคริสตกำล—ในกำรเสด็จมำของพระองค์—นีไฟ ศำสดำ 

พยำกรณ์ผู้ยิ่งใหญ่กล่ำวแก่ผู้คนของท่ำนว่ำ “. . . มีพระผู้เป็นเจำ้เดียวและพระ- 

เมษบำลเดียวทั่วทั้งแผ่นดินโลก

“และเวลำมำถงึเมือ่พระองค์จะทรงแสดงองค์ให้ประจกัษ์ต่อประชำชำตทิัง้ปวง 

. . .” (1 นีไฟ 13:41–42)

ค�ำสัญญำนั้นก�ำลังเริ่มขึ้น  นี่คือเวลำที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกำรสั่งสอนพระกิตติ- 

คณุในทัว่โลก และส�ำหรบักำรเสรมิสร้ำงอำณำจกัรของพระเจ้ำขึน้ในทกุประชำชำต ิ

มีคนดแีละซือ่ตรงในทกุประชำชำต ิ ผู้ทีจ่ะตอบรบัควำมจรงิ ผูท้ีจ่ะมำสูศ่ำสนจกัร 

 และผู้ที่จะกลำยเป็นแสงสวำ่งน�ำทำงผู้คนของพวกเขำ . . .

. . . พระกิตติคุณมีไว้เพื่อทุกคน พระเจ้ำทรงคำดหวังให้คนเหล่ำนั้นที่รับพระ- 

กติตคิณุ ด�ำเนนิชวีติตำมควำมจริง และทรงมอบสิง่เหล่ำนัน้ให้ผูค้นในประชำชำต ิ

และภำษำของพวกเขำเอง

และบัดนี้ ในวิญญำณแห่งควำมรักและควำมเป็นพี่น้อง  เรำเชื้อเชิญมนุษย์ทั้ง 

ปวงทุกหนแห่ง ให้เอำใจใส่ต่อพระวจนะแห่งชีวิตนิรันดร์ที่เปิดเผยในสมัยนี้โดย

ผ่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธและผู้ร่วมงำนของท่ำน

เรำเชือ้เชญิบตุรธดิำคนอืน่ ๆ ของพระบดิำของเรำว่ำ “จงมำหำพระครสิต์, และ 

ได้รับกำรท�ำให้ดีพร้อมในพระองค์, และปฏิเสธตนจำก “ควำมไม่เป็นเหมือน

พระผู้เป็นเจ้ำทุกอยำ่ง” (โมโรไน 10:32)

เรำเชื้อเชิญพวกเขำให้เชื่อในพระคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ เพื่อเขำ้ 
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มำในศำสนจกัรของพระองค์ และเพ่ือเป็นหนึง่เดยีวกนักบัวสิทุธิชนของพระองค์

เรำได้ชิมรสผลของพระกิตติคุณแล้วและทรำบว่ำผลนั้นดี เรำปรำรถนำว่ำ 

มนุษย์ทั้งปวงจะรับพรและวิญญำณเดียวกันที่หลั่งรินมำสู่เรำอย่ำงล้นเหลือ7

ข้ำพเจ้ำไม่ได้เมินเฉยว่ำมีคนดีและผู้มีศีลธรรมจรรยำในบรรดำนิกำย พรรค 

และลัทธิตำ่ง ๆ พวกเขำจะได้รับพรและรำงวัลตอบแทนคุณควำมดีทั้งปวงที่พวก 

เขำท�ำ  แต่ข้อเท็จจริงยังคงเป็นข้อเท็จจริงที่ว่ำเรำเทำ่นั้นที่มีควำมสมบูรณ์ของกฎ 

และศำสนพิธีเหล่ำนั้นที่เตรียมมนุษย์ไว้รับควำมสมบูรณ์ของรำงวัลในที่พ�ำนัก

เบื้องบน  เรำกล่ำวแก่คนดีและผู้มีใจสูงส่ง คนที่ซื่อตรงและผู้มีศีลธรรมจรรยำ

ทกุหนแห่งว่ำ จงรกัษำคณุควำมดทีีท่่ำนมอียู่ จงแนบสนทิกบัหลกัธรรมควำมจรงิ 

ทกุประกำร ซึง่เป็นของท่ำนในเวลำนี ้ แต่จงมำรับส่วนควำมสว่ำงและควำมรูม้ำก 

ขึ้น ซึ่งพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวำนนี้ วันนี้ และตลอดกำล ทรง

หลั่งรินมำยังผู้คนของพระองค์อีกครั้ง8

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนว่ำจดุประสงค์ของพระเจ้ำบนแผ่นดนิโลก ทัง้ในและนอก 

ศำสนจักร จะบังเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว พระองค์จะประทำนพรวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์  

รวมทั้งใจทุกดวงของผู้คนมำกมำยที่แสวงหำควำมจริง และคนที่ใจของเขำถูก

ต้องต่อพระพักตร์พระเจ้ำจะกลำยเป็นทำยำทร่วมกับเรำในควำมสมบูรณ์ของพร

จำกพระกิตติคุณที่ได้รับกำรฟื้นฟู9

2

สมาชิกศาสนจักรทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ที่จะใช้ความเข้มแข็ง พลังความสามารถ ทรัพย์สิน  

และการโน้มน้าวในการสั่งสอนพระกิตติคุณ

เรำได้ยินว่ำเรำทุกคนเป็นผู้สอนศำสนำ . . . เรำทุกคนได้รับกำรแต่งตั้ง ไม่ใช่

โดยกำรวำงมือ เรำไม่มีกำรเรียกพิเศษ เรำไม่ได้ถูกทิ้งให้ท�ำงำนเผยแผ่เป็นรำย

บุคคล แต่ในฐำนะสมำชิกศำสนจักร เรำปฏิญำณตนต่อควำมก้ำวหน้ำของพระ-

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เรำจึงกลำยเป็นผู้สอนศำสนำ นั่นคือส่วนหนึ่งใน

หน้ำที่รับผิดชอบของสมำชิกศำสนจักร10

ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยควำมรักต่อมนุษย์ทั้งปวง ขำ้พเจ้ำขอให้สมำชิกศำสนจักร 

เรียนรู้และด�ำเนินชีวิตตำมพระกิตติคุณ ใช้ควำมเข้มแข็ง พลังควำมสำมำรถ และ

ทรัพย์สินในกำรประกำศพระกิตติคุณต่อโลก  เรำได้รับพระบัญชำจำกพระเจ้ำ   

พระองค์ประทำนค�ำสั่งจำกสวรรค์  พระองค์ทรงบัญชำเรำให้ออกไปด้วยควำม
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พำกเพยีรอย่ำงไม่เห็นแก่เหนด็เหนือ่ย และมอบควำมจรงิแห่งควำมรอดทีไ่ด้รบักำร 

เปิดเผยโดยผ่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธให้บุตรธิดำคนอื่น ๆ ของพระองค์11

พนัธกิจของเรำ ข้ำพเจ้ำกล่ำว ตำมทีอ่ยูใ่นอ�ำนำจของเรำ เพือ่รกัษำ เพือ่น�ำบตุร 

ธิดำของพระบิดำในสวรรค์มำสู่กำรกลับใจให้มำกเท่ำที่จะมำกได้. . .นั่นคือพันธะ

รับผิดชอบ ที่พระเจ้ำทรงวำงไว้บนศำสนจักร และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง บนโควรัม

ฐำนะปุโรหิตของศำสนจักร แต่พันธะรับผิดชอบนี้เป็นของจิตวิญญำณทั้งปวง12

มีจิตวิญญำณที่ดีและซื่อสัตย์มำกมำย ผู้ที่ยังไม่เคยยอมรับโอกำส หรือใช้ควำม 

พยำยำมในกำรค้นหำ เพื่อพวกเขำจะพบควำมจริงที่มีรัศมีภำพนี้ ซึ่งท�ำให้เป็นที่รู้

ในกำรเปิดเผยของพระเจ้ำ  พวกเขำไม่นึกถึงสิ่งเหล่ำนี้ พวกเขำอยู่ท่ำมกลำงพวก

เรำ เรำคบค้ำสมำคมและติดต่อกับพวกเขำเป็นประจ�ำ  พวกเขำคิดว่ำเรำเป็นคนดี

มำก แต่มีมุมมองในศำสนำของเรำผิดแผกแตกต่ำง ดังนั้น พวกเขำจึงไม่ใส่ใจ

ควำมเชื่อของเรำ  และด้วยเหตุนี้งำนเผยแผ่อันยิ่งใหญ่ ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ขณะนี้ใน

“ทุกคนที่ได้รับแสงสว่ำงแห่งพระกิตติคุณกลำยเป็นแสงสว่ำงและ 
กำรน�ำทำงให้คนเหลำ่นั้นที่เขำสำมำรถสอนได้”
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สเตคแห่งไซอันจึงร่วมกันเก็บเกี่ยวจิตวิญญำณที่จริงใจและซื่อสัตย์ที่นี่จำก

บรรดำคนที่ไม่เคยได้รับโอกำสมำก่อน ซ่ึงเป็นโอกำสของพวกเขำที่จะได้ยิน 

พระกิตติคุณ ข้ำพเจ้ำกลำ่ว13

เรำ ผู้ที่ได้รับควำมจริงแห่งพระกิตติคุณอันเป็นนิจแล้วไม่ควรพึงพอใจกับสิ่ง 

ใดก็ตำม นอกเสียจำกควำมสมบูรณ์แห่งอำณำจักรของพระบิดำ ส�ำหรับกำรนั้น 

ข้ำพเจ้ำหวังและสวดอ้อนวอนให้เรำด�ำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่ำงในควำมชอบ

ธรรมให้มนุษย์ทั้งปวงเพื่อไม่ให้มีใครสะดุด ลังเล หรือละทิ้งหนทำงแห่งควำม

ชอบธรรม เพรำะสิ่งที่เรำท�ำหรือพูด14

มีอิทธิพลที่ฉำยส่องออกมำ ไม่เพียงมำจำกใครคนใดคนหนึ่งเท่ำนั้น แต่มำจำก 

ทัง้ศำสนจกัร ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำควำมส�ำเรจ็ของเรำในโลกขึน้อยูก่บัเจตคติของวสิทุธิชน 

เป็นส่วนใหญ่  หำกเรำเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด ในควำมคิด กำรกระท�ำ ควำม 

ประพฤติ หำกเรำรักถ้อยค�ำแห่งควำมจริง หำกเรำด�ำเนินชีวิตตำมค�ำสอน ดังที ่

พระเจ้ำทรงประสงค์ให้เรำท�ำ อิทธิพลจะแผ่ไปทั่ว จำกชุมชน จำก [กลุ่ม] ของ 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยในชุมชนทั้งหมดนี้ออกไปสู่โลก  อิทธิพลซึ่งไม่อำจตำ้นทำน 

ได้ ชำยหญงิทีซ่ือ่สตัย์จะเปล่ียนใจเล่ือมใสมำกขึน้ เพรำะพระวญิญำณของพระเจ้ำ 

จะทรงออกไปเตรียมทำงไว้ก่อนหน้ำเรำ . . . หำกพวกเขำ ผู้คนเหล่ำนี้ จะรักษำ 

พระบัญญัติของพระเจ้ำ สิ่งนี้จะเป็นพลังอ�ำนำจและอิทธิพลในกำรล้มล้ำงฝ่ำย 

ตรงข้ำมและจะเตรียมผู้คนให้รับควำมสว่ำงของพระกิตติคุณอันเป็นนิจ และเมื่อ

เรำล้มเหลว เรำต้องรับผิดชอบกับผลอันนำ่สะพรึงกลัวนั้น

ข้ำพเจ้ำจะรู้สึกอย่ำงไร เมื่อถูกเรียกให้มำอยู่ต่อหน้ำบัลลังก์พิพำกษำ หำกใคร 

บำงคนจะชี้นิ้วมำที่ข้ำพเจ้ำ หรือทำ่น และกล่ำวว่ำ “หำกไม่เพรำะกำรกระท�ำของ 

ชำยคนน้ี หรอืคนกลุม่นีล้ะก ็ผมคงจะได้รับควำมจรงิ แต่พวกเขำท�ำให้ผมมดืบอด 

เพรำะพวกเขำแสร้งท�ำเหมือนมีควำมรู้ในพระกิตติคุณ แต่พวกเขำไม่ได้ด�ำเนิน

ชีวิตตำมนั้น”15

พระเจ้ำรับสั่งว่ำหำกเรำท�ำงำนตลอดวันของเรำ และช่วยแม้จิตวิญญำณเดียว 

ให้รอด ปีติของเรำพร้อมกับเขำจะใหญ่หลวงเพียงใด  [ดู คพ. 18:15] ในทำงกลับ 

กัน ควำมโทมนัสและกำรกลำ่วโทษของเรำจะใหญ่หลวงเพียงใด หำกเรำน�ำจิต

วิญญำณเดียวออกไปจำกควำมจริงนี้ โดยผำ่นกำรกระท�ำของเรำ16

วิสุทธิชนยุคสุดท้ำย ไม่วำ่จะอยู่ที่ไหนก็ตำม เป็นและควรจะเป็นแสงสว่ำงแก ่

โลก  พระกิตติคุณเป็นแสงส่องทำงในควำมมืด และทุกคนที่ได้รับแสงสวำ่งจำก
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พระกิตติคุณกลำยเป็นแสงสว่ำงและกำรน�ำทำงให้แก่คนทั้งปวงที่เขำสำมำรถ

สอนได้

ควำมรับผิดชอบของท่ำน. . .คือเป็นพยำนที่มีชีวิตถึงควำมจริงและควำม

ศักดิ์สิทธิ์ของงำน  เรำหวังว่ำท่ำนจะด�ำเนินชีวิตตำมพระกิตติคุณและท�ำให้ควำม

รอดเกิดขึ้นกับตัวท่ำนเอง เพื่อวำ่เมื่อเขำทั้งหลำยได้เห็นควำมดีที่ท่ำนท�ำ พวกเขำ

จะได้สรรเสริญพระบิดำของทำ่นผู้สถิตในสวรรค์ [ดู มัทธิว 5:16]17

3

ศาสนจักรต้องการผู้สอนศาสนามากขึ้น 
เพื่อออกไปอยู่กับธุระของพระเจ้า

เรำต้องกำรผู้สอนศำสนำ . . . ทุง่นัน้กว้ำงนกั ข้ำวทีต้่องเกีย่วนัน้กม็มีำก แต่คน 

งำนยังน้อยอยู่ [ดู ลูกำ 10:2] เช่นเดียวกับทุ่งขำวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว [ดู คพ. 

4:4] . . .

. . . ผู้สอนศำสนำของเรำออกไป  ไม่มีอ�ำนำจใดจะยับยั้งมือพวกเขำได้  สิ่งนี้ได ้

รับกำรพิสูจน์แล้ว  ควำมพยำยำมอยำ่งยิ่งยวดในกำรเริ่มต้น เมื่อมีผู้สอนศำสนำ

เพียงหยิบมือเดียวเท่ำนั้น แต่ไม่อำจหยุดยั้งควำมก้ำวหน้ำของงำนได้  ไม่อำจหยุด

ได้ในตอนนี้  งำนต้องออกไป เพื่อผู้อยู่อำศัยของโลกอำจมีโอกำสกลับใจจำกบำป 

รับกำรปลดบำป มำสู่ศำสนจักรและอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ ก่อนกำรท�ำลำย

ลำ้งครั้งสุดท้ำยจะมำถึงคนชั่วรำ้ย เพรำะสัญญำที่ให้ไว้กับพวกเขำ . . .

ผู้สอนศำสนำเหลำ่นี้ ส่วนใหญ่เป็นเยำวชนชำย ไม่ได้รับกำรอบรมในวิถีของ

โลก ออกไปพร้อมกบัข่ำวสำรแห่งควำมรอดและท�ำให้คนมอี�ำนำจตะลงึงนั เพรำะ 

พวกเขำมีควำมจริง  พวกเขำก�ำลังประกำศพระกิตติคุณนี้ คนซื่อสัตย์และจริงใจ

ก�ำลังฟังและกลับใจจำกบำปของพวกเขำ และเขำ้มำสู่ศำสนจักร18

เรำหวังที่จะได้เห็นวันที่เยำวชนชำยวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยที่มีคุณสมบัติและมี

คำ่ควรทุกคน จะได้รับสิทธิพิเศษของกำรออกไปอยู่กับธุระของพระเจำ้ เพื่อยืน

เป็นพยำนถึงควำมจริงในประชำชำติทั้งหลำยของโลก

เวลำนี ้ เรำมแีละสำมำรถใช้คูส่ำมีภรรยำอำวโุสทีอ่ทุศิตนในงำนเผยแผ่อนัส�ำคญั 

ยิ่งนี้มำกขึ้น เรำหวังว่ำคนเหล่ำนั้นผู้มีค่ำควรและมีคุณสมบัติจะจัดกำรกับกำร

งำนของพวกเขำให้อยู่ในระเบยีบ พวกเขำจะตอบรบักำรเรยีกให้สัง่สอนพระกติติ- 

คุณและท�ำตำมพันธะรับผิดชอบของพวกเขำด้วยควำมเต็มใจ
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เรำมีและสำมำรถใช้หญิงสำวมำกมำยในงำนนี้ได้เช่นกัน ถึงแม้พวกเธอจะไม ่
ได้มีควำมรับผิดชอบเหมือนพี่น้องชำยก็ตำม  และสิ่งที่เรำห่วงใยพี่น้องสตรีมำก 
กว่ำนั้นคือ พวกเธอควรเข้ำสู่พิธีแต่งงำนที่ถูกต้องในพระวิหำรของพระเจำ้

เรำเชื้อเชิญให้สมำชิกศำสนจักรช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในกำรสนับสนุนงำน
เผยแผ่ และบริจำคทรัพย์สินที่มีอยู่ส�ำหรับกำรแผ่ขยำยของพระกิตติคุณ

เรำยกย่องคนเหล่ำนั้นที่ก�ำลังรับใช้อย่ำงองอำจในงำนเผยแผ่อันส�ำคัญยิ่งนี้   
โจเซฟ สมิธกล่ำวว่ำ “จำกทั้งหมดที่กลำ่วมำ หนำ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและส�ำคัญที่สุด

คือสั่งสอนพระกิตติคุณ”19

4

เราต้องสั่งสอนหลักค�าสอนแห่งความรอด  
ดังที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ในความแจ้งชัดและ 

เรียบง่าย ดังที่พระวิญญาณทรงน�าทาง

ในช่วงแรก ๆ ของสมัยกำรประทำนนี้ พระเจ้ำรับสั่งกับผู้ที่ทรงเรียกในกำร 

ปฏิบัติศำสนกิจของพระองค์ “เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้พูดในพระนำมของพระผู้

“เรำยกย่องคนเหลำ่นั้นที่ก�ำลังรับใช้อย่ำงองอำจ 
ในอุดมกำรณ์ของงำนเผยแผ่อันส�ำคัญยิ่งนี้”
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เป็นเจ้ำ พระเจ้ำ, แม้พระผู้ช่วยให้รอดของโลก; . . .  เพือ่ควำมสมบรูณ์แห่งกติตคิณุ 

ของเรำจะได้รับกำรประกำศโดยคนอ่อนแอ และคนต�่ำต้อยถึงสุดแดนแผ่นดิน

โลก, และต่อหนำ้กษัตริย์และผู้ปกครอง” (คพ. 1:20, 23)

ถึงคนที่ได้รับเรียก “ออกไปสั่งสอน” พระกิตติคุณของพระองค์ และถึงเหลำ่ 

“เอ็ลเดอร์ ปุโรหิต และผู้สอน” ทั้งปวงของศำสนจักร พระองค์ตรัสวำ่ พวกเขำ 

“พึงสอนหลักธรรมแห่งกิตติคุณของเรำ, ซึ่งมีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล และพระ- 

คัมภีร์มอรมอน” และพระคัมภีร์เล่มอื่น ๆ “ดังท่ีพวกเขำจะได้รับกำรช้ีแนะจำก

พระวิญญำณ” (ดู คพ. 42:11–13)

ในฐำนะตวัแทนของพระเจ้ำ เรำไม่ได้รบัเรยีกหรอืรบัมอบอ�ำนำจให้สอนปรชัญำ 

ของโลก หรือทฤษฎีที่มำจำกกำรคำดคะเนของยุควิทยำศำสตร์  พันธกิจของเรำ

คือกำรสอนหลักค�ำสอนแห่งควำมรอดใน ควำมแจ้งชัด และควำมเรียบง่ำย ตำม

วิธีที่เปิดเผยและบันทึกไว้ในพระคัมภีร์

หลงัจำกทรงก�ำกับดแูลเรำให้สอนหลักธรรมพระกติตคิณุทีพ่บในงำนมำตรฐำน 

ต่ำง ๆ ตำมกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณ  พระเจำ้ทรงประกำศหลักกำรส�ำคัญซึ่ง 

เป็นกำรดแูลกำรสอนพระกติตคิณุของพระองค์ทัง้หมดโดยใครกต็ำมในศำสนจกัร 

ว่ำ “และจะประทำนพระวญิญำณแก่เจ้ำโดยค�ำสวดอ้อนวอนจำกศรทัธำ; และ

หำกเจ้ำไม่ได้รับพระวิญญำณ เจ้ำจะไม่สอน” (คพ. 42:14)20

5

พระกิตติคุณเป็นความหวังเพียงอย่างเดียวของโลก 
หนทางเดียวที่จะน�าสันติสุขมาบนแผ่นดินโลก

ท่ำนทรำบไหมว่ำอะไรคือพลังอ�ำนำจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ปัจจัยที่ทรงอ�ำนำจที่สุด 
ในทั่วโลก ส�ำหรับกำรสถำปนำสันติสุขถำวรในโลกนี้  เมื่อถำมค�ำถำมแล้ว ข้ำพ- 
เจ้ำจะตอบค�ำถำมนั้น อย่ำงน้อยที่สุด ขำ้พเจ้ำจะชี้แจงมุมมองของข้ำพเจ้ำเกี่ยว
กับค�ำถำมนั้น—จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหวอื่น ๆ  ปัจจัยส�ำคัญที่สุดใน 
ทั่วโลกคือพลังอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในกำรครอบครองของ 
วิสุทธิชนยุคยุดท้ำย  นับจำกกำลเริ่มต้น พระเจ้ำทรงส่งผู้สอนศำสนำมำในโลก  
บัญชำพวกเขำให้เรียกผู้คน โดยตรัสวำ่ จงกลับใจ มำสู่ไซอัน จงเชื่อในกิตติคุณ
ของเรำและเจ้ำจะมีสันติสุข 

แน่นอนวำ่สันติสุขจะเกิดขึ้น โดยผำ่นควำมชอบธรรม ควำมยุติธรรม พระ- 

เมตตำของพระผู้เป็นเจ้ำ พลังอ�ำนำจ ซึ่งพระองค์ประทำนแก่เรำ จิตใจเรำจะได้
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รับกำรสัมผัสและเรำจะมีควำมรักให้แก่กัน  เวลำนี้ หน้ำที่ของเรำคือกำรประกำศ

เรื่องเหล่ำนี้แก่คนทั้งปวง จงเรียกพวกเขำมำสู่ไซอันซ่ึงมีธงสัญญำณต้ังไว้—ธง 

แห่งสันติภำพ—เพื่อรับพรจำกพระนิเวศน์ของพระเจ้ำและอิทธิพลจำกพระวิญ- 

ญำณศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแสดงให้ประจักษ์ที่นี่  ขำ้พเจ้ำต้องกำรบอกพวกท่ำนว่ำ หำก

เรำจะรับใช้พระเจ้ำ เรำจะมีพลังอ�ำนำจอันน่ำอัศจรรย์ในกำรสถำปนำสันติสุขขึ้น

ในโลก

บัดนี้ เรำปรำรถนำให้กำรเคลื่อนไหวอื่น ๆ ในค�ำแนะน�ำนี้ด�ำเนินต่อไป  เรำมี 

หน้ำที่น�ำสันติสุขมำสู่โลก แต่ขอให้เรำไม่ละเลยข้อเท็จจริงที่วำ่ เรำ วิสุทธิชนยุค 

สุดท้ำย หำกเรำจะรวมกัน และยืนเป็นหนึ่งเดียวกันในกำรรับใช้พระเจ้ำ และส่ง

พระวจนะแห่งชีวิตนิรันดร์ออกไปในบรรดำประชำชำติ เรำจะมีพลังอ�ำนำจมำก 

ขึ้นส�ำหรับกำรสถำปนำสันติสุขในโลกนี้ยิ่งกว่ำอ�ำนำจอื่นใด นี่คือค�ำตัดสินของ

ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเห็นด้วยอย่ำงเต็มที่กับแนวคิดซึ่งช้ีแจงไว้แล้วว่ำพระเจ้ำทรงใช ้

ตวัแทนมำกมำย งำนของพระองค์ไม่ได้ถกูจ�ำกดัไว้เฉพำะวสิทุธชินยคุสดุท้ำย เพรำะ 

พระองค์ทรงเรียกผู้คนมำกมำยมำสู่กำรรับใช้ภำยนอกศำสนจักรของพระองค์   

และทรงประสำทอ�ำนำจบนพวกเขำ ประทำนกำรดลใจให้พวกเขำท�ำงำนของ 

พระองค์ได้ . . . อย่ำงไรกต็ำม พ่ีน้องทัง้หลำย ขอจงอย่ำลมืข้อเทจ็จรงิทีว่่ำ เรำเป็น 

พลังให้แก่โลกเพื่อควำมดีและกำรเผยแพร่ควำมจริง  กำรสถำปนำสันติสุขใน 

บรรดำประชำชำติ ตระกูล ภำษำ และผู้คนทั้งปวง . . . พันธกิจของเรำในเวลำนี้

และตลอดมำคือ “จงกลับใจ เพรำะอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำอยู่แค่เอื้อม” [ดู 

คพ. 33:10]

เรำต้องด�ำเนินต่อไปจนกว่ำจะรวมคนชอบธรรมทั้งปวงไว้ด้วยกัน จนกว่ำ

มนุษย์ทั้งปวงจะได้รับกำรตักเตือน จนกวำ่คนที่ฟังจะได้ยิน และคนที่ไม่ฟังก็จะ

ได้ยินเช่นกัน เพรำะพระเจำ้ทรงประกำศว่ำจะไม่มีจิตวิญญำณใดที่จะไม่ได้ยิน ทั้ง

ไม่มีใจใดจะไม่ถูกทะลุทะลวง [ดู คพ. 1:2] เพรำะพระวจนะของพระองค์จะออก 

ไป ไม่ว่ำจะเป็นโดยค�ำของเหล่ำเอ็ลเดอร์ของพระองค์ หรือโดยวิธีอื่นใดก็หำ 

ส�ำคัญไม่ แต่ในเวลำที่ทรงก�ำหนดไว้ พระองค์จะทรงเร่งงำนของพระองค์ใน

ควำมชอบธรรม พระองค์จะทรงสถำปนำควำมจริงและจะเสด็จมำปกครองบน

แผ่นดินโลก21

เรำเคำรพบุตรธิดำคนอื่น ๆ ของพระบิดำ ที่เป็นของนิกำย พรรค หรือลัทธ ิ

ต่ำง ๆ เรำไม่ปรำรถนำสิ่งใดนอกจำกจะเห็นพวกเขำได้รับแสงสว่ำงและควำมรู ้

เพิ่มเติมที่มำสู่เรำโดยกำรเปิดเผย และมำเป็นทำยำทร่วมกับเรำเพื่อรับพรยิ่งใหญ่

บ ท ที่  2 1 บ ท ที่  2 1
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มำกมำยที่มำจำกกำรฟื้นฟูพระกิตติคุณ

แต่เรำมีแผนแห่งควำมรอด เรำปฏิบัติพระกิตติคุณ และพระกิตติคุณเป็นควำม
หวังเพียงอย่ำงเดียวของโลก หนทำงเดียวที่จะน�ำสันติสุขมำบนแผ่นดินโลก และ
แก้ไขสิ่งผิดที่มีอยู่ในทุกประชำชำติให้ถูกต้อง22

เรำทรำบว่ำถ้ำมนุษย์จะมีศรัทธำในพระคริสต์ กลับใจจำกบำป ท�ำพันธสัญญำ 
ในผนืน�ำ้แห่งบพัตศิมำเพ่ือรักษำพระบญัญัตขิองพระองค์ จำกนัน้ รบัพระวญิญำณ 
บรสิทุธิโ์ดยกำรวำงมือ โดยคนเหล่ำนัน้ทีไ่ด้รับเรียกและแต่งต้ังมำสูอ่�ำนำจดงักล่ำว 
—และหำกพวกเขำจะรกัษำพระบญัญตั—ิพวกเขำจะมสีนัตสิขุในชวีตินีแ้ละชวีติ 
นิรันดร์ในโลกที่จะมำถึง [ดู คพ. 59:23]23

ไม่มีกำรรักษำใดจะรักษำควำมเจ็บป่วยของโลกได้นอกจำกพระกิตติคุณของ 
พระเจ้ำพระเยซูคริสต์  เรำจะพบควำมหวังส�ำหรับสันติสุข ควำมเจริญรุ่งเรือง
ทำงโลกและทำงวิญญำณ ตลอดจนกำรรับมรดกสุดทำ้ยในอำณำจักรของพระผู ้
เป็นเจ้ำได้ในและโดยผ่ำนพระกิตติคุณที่ได้รับกำรฟื้นฟูเท่ำนั้น  ไม่มีงำนใดที่เรำ 
ท�ำจะส�ำคัญเท่ำกับกำรสั่งสอนพระกิตติคุณและกำรเสริมสร้ำงศำสนจักรและ

อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดินโลก24

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ลองนึกถึงวิธีที่โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธตอบสนองต่อกำรท้ำทำยขณะเป็นผู้สอน 
ศำสนำเต็มเวลำ (ดู “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”) แบบอย่ำงของ 
ประธำนสมิธจะมีอิทธิพลอยำ่งไรบำ้งต่อกำรรับใช้ของทำ่นในศำสนจักร

• ไตร่ตรองถึงพรของกำรชิมรส “ผลของพระกิตติคุณ” (หัวข้อที่ 1)  ลองนึกถึง 
ผู้คนที่ทำ่นสำมำรถแบ่งปัน “ผล” เหลำ่นี้ได้

• ถ้อยค�ำของประธำนสมธิในหวัข้อที ่ 2 สำมำรถช่วยเรำแบ่งปันพระกติตคิณุกบั 
ผู้อื่นได้อย่ำงไร

• ประธำนสมิธกล่ำวว่ำศำสนจกัรต้องกำรผู้สอนศำสนำเตม็เวลำมำกขึน้ รวมถงึ 
“คู่สำมีภรรยำอำวุโส” (หัวข้อที่ 3) เรำจะท�ำอะไรได้บ้ำง เพื่อช่วยเยำวชน
เตรียมรับใช้  ท่ำนจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อเตรียมตัวรับใช้

• ค�ำพูดและกำรกระท�ำของเรำสำมำรถส่ือถึงควำมแจ้งชัดและเรียบง่ำยของ 
พระกิตติคุณในทำงใดได้บ้ำง  (ดู หัวข้อที่ 4)  ทำ่นรู้สึกว่ำพระวิญญำณบริสุทธิ์

ทรงน�ำทำงท่ำนในควำมพยำยำมเหลำ่นี้เมื่อไร

บ ท ที่  2 1
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• ค�ำสอนใดในหัวข้อที่ 5 สรำ้งแรงบันดำลใจให้ท่ำนเป็นพิเศษ  ทำ่นรู้สึกอย่ำงไร

ขณะนึกถึงกำรแบ่งปัน “ควำมหวังเพียงอยำ่งเดียวของโลก ทำงเดียวที่จะน�ำ

สันติสุขมำบนแผ่นดินโลก”

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว 24:14; มำระโก 16:15; 1 นีไฟ 13:37; 2 นีไฟ 2:6–8; 3 นีไฟ 12:13–16; 

คพ. 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

เม่ือผู้มีส่วนร่วมอ่ำนออกเสียงจำกค�ำสอนของประธำนสมิธ จงเชื้อเชิญผู้มี

ส่วนร่วมคนอืน่ ๆ ให้ “ฟังและหำหลกัธรรมหรือแนวคดิทีเ่ฉพำะเจำะจงบำงอย่ำง  

ถ้ำข้อควำมมีค�ำหรือวลีที่ยำกหรือไม่ธรรมดำ ให้อธิบำยก่อนอ่ำนข้อควำมนั้น  ถ้ำ 

คนใดในกลุ่มมีปัญหำในกำรอ่ำน ขออำสำสมัครแทนที่จะให้เขำผลัดกันอ่ำน” 

(ไม่มีกำรเรียกใด ยิ่งใหญ่กว่ำกำรสอน [1999], หนำ้ 56)

อ้ำงอิง
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การสวดอ้อนวอน— 
พระบัญญัติและพร

“มีไม่กี่อยำ่งในชีวิตที่ส�ำคัญเท่ำกับกำรสื่อสำร 

กับพระผู้เป็นเจำ้ในกำรสวดอ้อนวอน”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธสอนวำ่ เรำควรท�ำให้วิญญำณกำรสวดอ้อนวอน 

“เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต”1  ทำ่นเป็นแบบอย่ำงถึงหลักธรรมนี้โดยกำรด�ำเนินชีวิต 

โดยกำรสวดอ้อนวอน—ตำมล�ำพัง กับสมำชิกครอบครัว และในที่สำธำรณะ

หลังมรณกรรมของลูอี ภรรยำคนแรกของทำ่น ท่ำนเขียนข้อควำมไว้อำลัยอัน
ละเอียดอ่อนในบันทึกส่วนตัวของท่ำน ซึ่งเผยให้เห็นกำรสวดอ้อนวอนส่วนตัว
ของท่ำน มีควำมว่ำ “ขำ้แต่พระบิดำในสวรรค์ ขอทรงช่วยขำ้พระองค์ด้วยเถิด ข้ำ
พระองค์สวดอ้อนวอนพระองค์ในกำรด�ำเนินชีวิต เพื่อให้คู่ควรแก่กำรได้อยู่กับ
เธอในรัศมีภำพนิรันดร์ เพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเธออีกครั้งโดยไม่มีวันแยก
จำกกันอีกต่อไป ตลอดชั่วนิจนิรันดร์ ขอทรงช่วยให้ข้ำพระองค์นอบน้อมและ
วำงใจในพระองค์  โปรดประทำนสตปัิญญำและควำมรูถ้งึสิง่ต่ำง ๆ ในสวรรค์ เพือ่ 
 จะได้มพีลงัต้ำนทำนควำมชัว่ร้ำยทัง้ปวงและคงควำมแน่วแน่ต่อ ควำมจรงิ ของ 
พระองค์ ข้ำแต่พระเจำ้ ขอทรงช่วยขำ้พระองค์เถิด โปรดประทำนชีวิตนิรันดร ์
ในอำณำจักรของพระองค์ ขอทรงน�ำทำงข้ำพระองค์ในควำมชอบธรรม โปรด
ประทำนพระวิญญำณทั้งหมดแก่ขำ้พระองค์  ขอทรงช่วยขำ้พระองค์เลี้ยงดูลูก ๆ 
ที่รักของขำ้พระองค์ เพื่อพวกเขำจะบริสุทธิ์และไร้มลทินตลอดชีวิตของพวกเขำ 
และเมื่อชีวิตสิ้นสุดลง ขอทรงน�ำพวกข้ำพระองค์ไปสู่อำณำจักรซีเลสเชียลของ
พระองค์ ข้ำพระองค์ทั้งหลำยสวดอ้อนวอนพระองค์  ในพระนำมแห่งพระผู้ไถ่
ของพวกข้ำพระองค์ ขอให้เป็นไปตำมน�้ำพระทัยของพระองค์ เอเมน”2

โจเซฟ จูเนียร์ บุตรชำยประธำนสมิธเล่ำถึงกำรสวดอ้อนวอนในควำมทรงจ�ำ
ของประธำนสมิธ ขณะทั้งสองเดินทำงกลับบำ้นไปยังซอลท์เลค ซิตี้หลังกำรเดิน
ทำงไปยูทำห์ตะวันออก พวกเขำ “ติดน�้ำท่วมในพำยุฝนฟ้ำคะนองและเลี้ยวผิด
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“It is the duty of parents to teach their children to pray 
as soon as they commence to understand.”

บ ท ที่  2 2

“เป็นหนำ้ที่ของบิดำมำรดำที่จะสอนบุตรธิดำให ้
สวดอ้อนวอนทันทีที่พวกเขำเริ่มเข้ำใจ”  

บ ท ที่  2 2
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ทำง” มำหยุดอยู่ที่แห่งหนึ่งเรียกวำ่ อินเดียนแคนยอน  “พำยุโหมกระหน�่ำมำกขึ้น 
ถนนเป็นโคลนและลื่นมำกจนไม่เพียงอันตรำยเท่ำนั้น แต่ไปไกลกว่ำนี้ไม่ได้ด้วย  
หมอกหนำปกคลุมเหวลึกขำ้งถนนดินซึ่งมีอยู่เลนเดียว เด็กหนุ่มโจเซฟ จูเนียร์
กับ ดร. เดวดิ อี. สมธิผูโ้ดยสำร พยำยำมควบคมุรถให้อยูใ่นทศิทำงเดมิเพรำะกลวั
ว่ำจะลื่นไถลลงเหวลึกดำ้นล่ำง  ล้อเริ่มหมุนในโคลนและในที่สุดก็จอดสนิท . . . 
โจเซฟเล่ำว่ำบิดำท่ำนพูดดังนี้ ‘เรำท�ำสุดควำมสำมำรถแล้ว เรำจะเรียกหำพระเจ้ำ’  
เขำค้อมศีรษะลงสวดอ้อนวอนเรียกหำพระเจ้ำให้ทรงเตรียมทำงแก่เขำเพื่อแก้ไข
ควำมผิดพลำดและออกจำกเหวอันตรำยมุ่งหนำ้กลับบ้ำนได้ เขำทูลพระเจ้ำว่ำเขำ 
มีงำนมอบหมำยส�ำคัญที่ต้องท�ำในวันรุ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นที่เขำต้องกลับไปซอลท์เลค  
ซติี ้ ด้วยปำฏหิำรย์ิ พำยสุงบ สำยลมพัดมำท�ำให้ถนนแห้งพอทีพ่วกเขำจะกลบัเข้ำ 
สูท่ำงหลวงได้ในทีสุ่ด ไม่นำนพวกเขำกม็ำถงึบริเวณต�ำ่กว่ำจดุทีพ่ำยโุหมกระหน�ำ่ 
อีกครั้ง  มีกำรจรำจรติดขัดในบริเวณใกล้ ๆ นั้นเป็นเวลำหลำยชั่วโมง  เมื่อพวก 
เขำลงจำกโพรโวแคนยอนและมุ่งไปยังซอลท์เลค ซิตี้ หลังจำกใช้เวลำเดินทำง
เพิ่มขึ้นหลำยชั่วโมง ต�ำรวจทำงหลวงเรียกพวกเขำให้จอดรถและถำมว่ำมำจำก 
ที่ไหน เมื่อแจ้งให้ทรำบว่ำพวกเขำผ่ำนหุบเขำอินเดียนแคนยอนมำ เจำ้หน้ำที่
กล่ำวว่ำ ‘เป็นไปไม่ได้!  มรีำยงำนว่ำสะพำนในพ้ืนทีน่ัน้ถกูน�ำ้พดัพงัเสยีหำยหมด’ 
ยังควำมประหลำดใจแก่พวกเขำ หัวข้อขำ่วหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นรำยงำนว่ำรถ 
200 คันถมทับกันอยู่ตรงจุดที่พวกเขำหลบหนีมำ”3

ในช่วงที่ประธำนสมิธปฏิบัติศำสนกิจของอัครสำวกมำ 62 ปี มีโอวำทมำกมำย 
รวมถงึค�ำสวดอ้อนวอนต่อสำธำรณชน ซ่ึงท่ำนแสวงหำพรจำกสวรรค์เพือ่สมำชิก 
ศำสนจักรและผู้คนทั่วโลก  ตัวอย่ำงเช่น ในกำรประชุมใหญ่สำมัญคร้ังแรกของ
ท่ำน ในฐำนะประธำนศำสนจักร ทำ่นวิงวอน “ขำ้พเจ้ำสวดอ้อนวอนให้พระผู้
เป็นเจ้ำ พระบิดำบนสวรรค์ของเรำ ทรงเปิดหนำ้ตำ่งสวรรค์และเทพรนิรันดร์อัน
ล�้ำเลิศลงมำยังบุตรธิดำของพระองค์ทั่วโลก ซึ่งจะท�ำให้สถำนกำรณ์ทำงโลกและ
ทำงวิญญำณของพวกเขำดีขึ้น”4

กำรสวดอ้อนวอนของประธำนสมิธเผยให้เห็นควำมลึกซึ้งของประจักษ์พยำน 
และควำมรักที่ทำ่นมีต่อพระบิดำในสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของทำ่น  ประ- 
ธำนบอยด์ เค. แพคเกอร์ ผู้ได้รับเรียกให้รับใช้ในโควรัมอัครสำวกสิบสองเมื่อ 
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเป็นประธำนศำสนจักร กลำ่วว่ำ “นับเป็นประสบกำรณ์ที่ได้
ฟังประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธสวดอ้อนวอน  แม้ทำ่นอำยุเลยเก้ำสิบแล้ว แต่ 
ท่ำนสวดอ้อนวอนว่ำท่ำนจะ ‘รกัษำพันธสัญญำและพนัธรบัผดิชอบของท่ำนและ 
อดทนจนกว่ำชีวิตจะหำไม่’ ”5
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ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

เราได้รับบัญชาให้มาอยู่ใกล้กับ 
พระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอน

นี่เป็นพระบัญญัติจำกพระเจ้ำว่ำให้เรำแสวงหำพระองค์เสมอในกำรสวดอ้อน 
วอนทีน่อบน้อม  เมือ่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่กับเหล่ำสำนศุษิย์ พระองค์ทรงสอน 
พวกเขำให้สวดอ้อนวอน และทรงเป็นแบบอย่ำงต่อพวกเขำในกำรสวดอ้อนวอน
ถึงพระบิดำบ่อย ๆ  เรำมั่นใจได้ว่ำ เนื่องจำกนี่เป็นพระบัญญัติจำกพระเจ้ำ จึงมี
คุณธรรมในกำรสวดอ้อนวอน และเมื่อเรำแสวงหำพระเจ้ำ ก็ควรท�ำในวิญญำณ
แห่งควำมนอบน้อมและควำมคำรวะ . . .

. . . เป็นหน้ำที่ของบิดำมำรดำที่จะสอนบุตรธิดำให้สวดอ้อนวอนทันทีที่พวก 
เขำเริ่มเข้ำใจ ให้พวกเขำสร้ำงนิสัยกำรเข้ำใกล้พระบิดำในสวรรค์ พร้อมควำม 
เข้ำใจถึงเหตุผลของกำรสวดอ้อนวอน  หำกสรำ้งนิสัยนี้ในวัยเยำว์ นิสัยนี้จะด�ำรง 
อยู่ตลอดวัยผู้ใหญ่ ชำยหรือหญิงที่แสวงหำพระเจำ้ด้วยควำมตั้งใจจริงและขอบ 
พระทัยพระองค์ส�ำหรับพรมำกมำย จะคำดหวังได้ว่ำพระเจ้ำจะไม่ทรงทอดทิ้ง
พวกเขำในยำมยำก6

ข้ำพเจ้ำสงสัยว่ำเรำเคยหยุดคิดหรือไม่ว่ำเหตุใดพระเจ้ำจึงทรงขอให้เรำสวด 
อ้อนวอน  พระองค์ทรงขอให้เรำสวดอ้อนวอนเพรำะทรงต้องกำรให้เรำค้อมศรีษะ 
นมสักำรพระองค์หรือ นัน่เป็นเหตผุลหลกัใช่หรือไม่ ข้ำพเจ้ำคดิว่ำไม่ใช่  พระองค์ 
ทรงเป็นพระบิดำบนสวรรค์ของเรำ  เรำได้รับบัญชำให้นมัสกำรพระองค์และ 
สวดอ้อนวอนพระองค์ในพระนำมพระบตุรผู้เป็นทีรั่กของพระองค์ พระเยซคูรสิต์ 
แต่พระเจ้ำทรงงำนได้โดยไม่ต้องอำศัยกำรสวดอ้อนวอนของเรำ  งำนของพระองค์ 
จะด�ำเนินต่อไปเช่นเคย ไม่ว่ำเรำจะสวดอ้อนวอนหรือไม่ . . . กำรสวดอ้อนวอน
เป็นสิ่งที่ เรำ ต้องกำร ไม่ใช่พระเจ้ำทรงต้องกำร  พระองค์ทรงทรำบว่ำจะด�ำเนิน
งำนและดูแลงำนอยำ่งไรโดยไม่ต้องมีควำมช่วยเหลือจำกเรำ  กำรสวดอ้อนวอน
ของเรำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทูลพระองค์ว่ำจะด�ำเนินกิจธุระของพระองค์
อย่ำงไร  หำกเรำมีแนวคิดเช่นนั้น แน่นอนว่ำเรำคิดผิด  กำรสวดอ้อนวอนของ
เรำเป็นกำรเอื้อนเอ่ยเพื่อเห็นแก่เรำเอง เพื่อเสริมสรำ้งเรำ ให้ควำมเข้มแข็งและ
ควำมกลำ้หำญแก่เรำ และเพื่อเพิ่มศรัทธำของเรำในพระองค์ 

กำรสวดอ้อนท�ำให้จติวญิญำณนอบน้อม  ขยำยควำมเข้ำใจ กระตุน้ควำมนกึคดิ 

ท�ำให้เรำอยูใ่กล้พระบดิำในสวรรค์ของเรำ  เรำต้องกำรควำมช่วยเหลอืจำกพระองค์ 
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โดยไม่สงสยัเก่ียวกบัส่ิงนัน้  เรำต้องกำรกำรน�ำทำงจำกพระวญิญำณศกัดิส์ทิธิ ์ เรำ 

จ�ำเป็นต้องทรำบหลักธรรมที่ประทำนแก่เรำเพื่อเรำจะกลับไปยังที่ประทับของ 

พระองค์  เรำต้องกำรให้ควำมนกึคดิได้รบักำรกระตุน้โดยกำรดลใจทีม่ำจำกพระองค์ 

ด้วยเหตุนี้ เรำจึงสวดอ้อนวอนพระองค์ ให้ทรงช่วยเรำด�ำเนินชีวิตเพื่อจะรู้จัก

ควำมจริงของพระองค์และเดินในแสงสวำ่งนั้นได้ เพื่อเรำจะกลับมำสู่ที่ประทับ

ของพระองค์อีกครั้งโดยผำ่นควำมซื่อสัตย์และกำรเชื่อฟังของเรำ7

ชีวิตนี้มีเพียงไม่กี่อย่ำงที่ส�ำคัญเท่ำกับกำรสื่อสำรกับพระผู้เป็นเจ้ำในกำรสวด 

อ้อนวอน  พระเจ้ำทรงกั้นมำ่นแห่งควำมทรงจ�ำไว้เพื่อเรำจะจ�ำพระองค์และสัม- 

พันธภำพของเรำกับพระองค์ในฐำนะสมำชิกครอบครัวในโลกก่อนเกิดไม่ได้ กำร

สวดอ้อนวอนคือวิธีสื่อสำรซึ่งทรงเตรียมไว้เพื่อให้เรำติดต่อกับพระองค์อีกครั้ง  

ฉะนั้น จุดประสงค์หลักอยำ่งหนึ่งของกำรทดสอบทำงมรรตัยคือเพื่อดูว่ำเรำจะ

เรียนรู้ด้วยวิญญำณของกำรสวดอ้อนวอนในใจเสมอได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อว่ำ เมื่อ

พระเจ้ำทรงเลือกที่จะตรัส เรำจะได้ยินสุรเสียงของพระองค์ในจิตวิญญำณเรำ8

2

เราสวดอ้อนวอนได้ทุกเมื่อ

“และบัญญัติข้อหนึ่งเรำให้แก่พวกเขำ (แก่บิดำมำรดำในไซอัน) ว่ำคนที่มิได ้

ยึดถือที่จะสวดอ้อนวอนต่อพระพักตร์พระเจำ้ตำมเวลำดังนี้, ก็ให้เขำถูกจดจ�ำไว้

ต่อหน้ำผู้พิพำกษำแห่งผู้คนของเรำ” [คพ. 68:33]

ขำ้พเจ้ำคิดว่ำเรำไม่ได้อ่ำนข้อควำมในภำคนี้มำกนัก บำงครั้ง ขำ้พเจ้ำสงสัยว่ำ 

เรำตระหนักหรอืไม่ว่ำพระบญัชำนีส้�ำคญัเพียงใด  ไม่มใีครรกัษำพระวญิญำณของ 

พระเจ้ำไว้ได้ เว้นแต่เขำจะสวดอ้อนวอน  ไม่มีใครสำมำรถมีกำรดลใจจำกพระ-

วิญญำณศักดิ์สิทธิ์ได้ เว้นแต่จะพบวิญญำณของกำรสวดอ้อนวอนนี้ในใจเขำ . . .

บัดนี้ ข้ำพเจ้ำต้องกำรกล่ำวถึงข่ำวสำรนี้สักครู่ . . . ช่วงเวลำของกำรสวดอ้อน 

วอนคือเมื่อใด

บำงคนอำจคิดว่ำเวลำสวดอ้อนวอนที่เหมำะสมคือเมื่อต่ืนนอนยำมเช้ำ และ

เมือ่จะเข้ำนอนหลงัจำกเสร็จส้ินงำน ไม่มีเวลำใดอกีแล้วส�ำหรบักำรสวดอ้อนวอน 

แต่ข้ำพเจ้ำกล่ำวกับท่ำนและข้ำพเจ้ำสนับสนุนว่ำเรำควรสวดอ้อนวอนทุกเมื่อ   

ข้ำพเจ้ำขออ่ำนให้ท่ำนฟัง  ข้ำพเจ้ำชอบพิสูจน์สิ่งที่พูด ข้ำพเจ้ำชอบน�ำพยำนมำ 

กล่ำวถึงสิ่งที่พูดออกไป และไม่ขอให้ผู้คนยอมรับส่ิงที่ข้ำพเจ้ำกล่ำวเว้นแต่จะมี

ควำมสอดคล้องต้องกนัโดยสมบรูณ์กบัส่ิงทีพ่ระเจ้ำรบัสัง่ไม่ว่ำจะโดยตรงหรอืโดย 
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ผ่ำนศำสดำพยำกรณ์ก็ตำม  เรำอำ่นในพระคัมภีร์มอรมอน ถ้อยค�ำของ [อมิวเล็ค] 

ถึงชำวโซรัมที่ยำกจน ผู้ที่ละจำกควำมจริง และถูกขับออกจำกธรรมศำลำ เพรำะ 

ควำมยำกจนของพวกเขำ เรำรู้สึกวำ่พวกเขำสวดอ้อนวอนได้ครั้งเดียวเมื่อมำยืน

ที่แรมีอัมทัม ตำมที่เรียกกัน [ดู แอลมำ 31:12–23] พวกเขำไม่รู้ว่ำต้องท�ำอะไร  

[อมิวเล็ค] จึงสอนพวกเขำดังนี้

“แท้จริงแล้ว, จงเรียกหำพระองค์เพื่อพระเมตตำ; เพรำะพระองค์ทรงอำนุภำพ

ทีจ่ะช่วยให้รอด.  แท้จรงิแล้ว, จงนอบน้อมถ่อมตน, และสวดอ้อนวอนถงึพระองค์ 

ต่อไป.  จงเรียกหำพระองค์เมื่อท่ำนอยู่ในทุ่งของท่ำน, แท้จริงแล้ว, เพื่อฝูงสัตว์ 

เลี้ยงทั้งหมดของท่ำน.  จงเรียกหำพระองค์ในบ้ำนท่ำน, แท้จริงแล้ว, เพื่อทั้งครัว 

เรือนของท่ำน, ทั้งเช้ำ, กลำวงวัน, และเย็น.  แท้จริงแล้ว, จงเรียกหำพระองค์เพื่อ 

ต่อต้ำนอ�ำนำจศัตรูของท่ำน. แท้จริงแล้ว, จงเรียกหำพระองค์เพื่อต่อตำ้นมำร, ซึ่ง 

ภำพอมิวเล็คกับแอลมำ กระตุ้นเตือนผู้คนให้ “เรียกหำ [พระเจ้ำ] เพื่อพระเมตตำ;  
เพรำะพระองค์ทรงอำนุภำพที่จะช่วยให้รอด” (แอลมำ 34:18)
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เป็นศตัรตู่อควำมชอบธรรมทัง้มวล.  จงเรียกหำพระองค์เพือ่พชืผลในทุง่ของท่ำน, 
เพื่อท่ำนจะรุ่งเรืองในสิ่งเหล่ำนี้. จงเรียกหำเพื่อฝูงสัตว์เลี้ยงในทุ่งของท่ำน, เพื่อ 
มันจะเพิ่มขึ้น.  แต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมด; ท่ำนต้องทุ่มเทจิตวิญญำณท่ำนในห้องท่ำน,  
และในที่เร้นลับของทำ่น, และในแดนทุรกันดำรของทำ่น.  แท้จริงแล้ว, และเมื่อ 
ท่ำนไม่เรียกหำพระเจ้ำ, ขอให้ใจทำ่นจงอิ่มเอิบ, และมุ่งไปที่กำรสวดอ้อนวอนถึง 
พระองค์ตลอดเวลำเพื่อควำมผำสุกของทำ่น, และเพื่อควำมผำสุกของบรรดำคน
ที่อยู่รอบ ๆ ท่ำนด้วย.  และบัดนี้ดูเถิด, พี่น้องที่รักของขำ้พเจ้ำ, ขำ้พเจ้ำกล่ำวแก่
ท่ำน, อย่ำคิดว่ำนี่คือทั้งหมดแล้ว; เพรำะหลังจำกท่ำนท�ำทั้งหมดนี้แล้ว, หำกท่ำน
ปฏิเสธคนขัดสน, และคนเปลือยเปลำ่, และไม่เยี่ยมเยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, 
และให้ทรัพย์สินของท่ำน, หำกท่ำนมี, แก่ผู้ที่ขัดสน; ขำ้พเจ้ำกล่ำวแก่ท่ำน, หำก
ท่ำนไม่ท�ำแม้สิ่งเดียวจำกบรรดำสิ่งเหล่ำนี้, ดูเถิด, กำรสวดอ้อนวอนของท่ำน 
เปล่ำประโยชน์, และไม่ช่วยอะไรท่ำนเลย, และท่ำนเป็นดังคนหน้ำซื่อใจคดผู้
ปฏิเสธควำมเชื่อ” [ แอลมำ 34:18–28]

ข้ำพเจ้ำคิดว่ำนัน่เป็นหลกัค�ำสอนทีย่อดเยีย่มมำก ข้ำพเจ้ำอ่ำนเพือ่ให้ท่ำนเข้ำใจ 
และจดจ�ำช่วงเวลำของกำรสวดอ้อนวอน  ช่วงเวลำของกำรสวดอ้อนวอนคือใน
ตอนเช้ำก่อนครอบครัวแยกย้ำยกันไป  เวลำดสี�ำหรบักำรสวดอ้อนวอนคอืเมือ่ท่ำน 
รวมกันที่โต๊ะก่อนรับประทำนอำหำรเช้ำ และให้สมำชิกครอบครัวผลัดกันสวด 
อ้อนวอน  นัน่คอืช่วงเวลำของกำรสวดอ้อนวอน  เวลำสวดอ้อนวอนของนกัธรุกจิ 
คือตอนเช้ำเมื่อเขำไปที่ท�ำงำนและก่อนเริ่มงำนของวัน ให้สินค้ำของเขำ เวลำ
สวดอ้อนวอนส�ำหรับคนเลี้ยงแกะคือเมื่อออกไปดูแลฝูงแกะ  เวลำสวดอ้อนวอน
ของชำวนำคือเมื่อเขำไปในทุ่งนำพร้อมกับคันไถ เมื่อเขำไปหวำ่นธัญพืช และเมื่อ
เขำไปรวบรวมกำรเก็บเกี่ยวของเขำ  ถำ้มนุษย์จะสวดอ้อนวอนดังที่ทรงบัญชำใน
พระคัมภีร์ข้อนี้ ซึ่งขำ้พเจ้ำเพิ่งอำ่นไป เขำจะมีแนวโน้มในกำรรักษำพระบัญญัติ

ของพระเจ้ำอย่ำงชอบธรรมทุกเรื่อง9

3

ทุกสิ่งที่เราท�าต้องสอดคล้องกับถ้อยค�า 
ที่เรากล่าวในการสวดอ้อนวอน

เรำไม่ควรสวดอ้อนวอนด้วยริมฝีปำกเทำ่นั้น แต่ในทุกกำรกระท�ำด้วย ในกำร

สนทนำของเรำ ในทุกหน้ำที่รับผิดชอบที่เรำท�ำ เรำควรพยำยำมท�ำตำมถ้อยค�ำที่

กล่ำวในกำรสวดอ้อนวอนของเรำ และสอดคล้องกับควำมคิดที่เรำประกำศต่อ 

พระเจ้ำในค�ำขอพรประจ�ำวันของเรำ10
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เรำมวีญิญำณแห่งกำรสวดอ้อนวอนหรือไม่  เรำท�ำให้สิง่นีเ้ป็นส่วนหนึง่ในชีวติ 

เรำหรือไม่  เรำติดต่อกับพระบิดำบนสวรรค์โดยผำ่นพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์ หรือ

เรำไม่ได้ท�ำเช่นนั้น11

4

ในการสวดอ้อนวอนของเรา เราควรทุ่มเท 
จิตวิญญาณเพื่อน้อมขอบพระทัย

เรำควรรอบคอบอยำ่งยิ่งในกำรปลูกฝังเจตคติของควำมส�ำนึกคุณ โดยผ่ำนสื่อ 
กลำงของชีวิตที่สวดอ้อนวอน  ข้ำพเจำ้เชื่อว่ำบำปใหญ่หลวงที่สุดอย่ำงหนึ่งซึ่งผู้
อยู่อำศัยของโลกมีควำมผิดทุกวันนี้คือบำปของควำมอกตัญญู ไม่ต้องกำร [หรือ
ขำด] กำรรับรู้ ในส่วนของพวกเขำ เรื่องพระเจำ้และสิทธิของพระองค์ในกำร
ปกครองและควบคุม12

ในกำรสวดอ้อนวอนของเรำ เรำควรทุ่มเทจิตวิญญำณเพื่อน้อมขอบพระทัย
ส�ำหรับชีวิตและควำมเป็นอยู่ ส�ำหรับกำรพลีพระชนม์ชีพของพระบุตรพระผู้ 
เป็นเจ้ำเพื่อไถ่เรำ ส�ำหรับพระกิตติคุณแห่งควำมรอด ส�ำหรับโจเซฟ สมิธและ
งำนฟ้ืนฟอูนัส�ำคญัย่ิงทีเ่กิดขึน้โดยผ่ำนท่ำน  เรำควรยอมรบัว่ำพระหตัถ์ของพระเจ้ำ 
อยูใ่นทกุสิง่และขอบพระทยัพระองค์ส�ำหรับทกุส่ิงทัง้ทำงโลกและทำงวญิญำณ13

5

เราควรวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์เพื่อ 
ความปรารถนาที่ชอบธรรมทั้งปวง

เรำควรวิงวอน [พระบิดำบนสวรรค์] เพื่อศรัทธำ ควำมสุจริต คุณลักษณะทุก 

อย่ำงที่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำ ชัยชนะและควำมส�ำเร็จในหน้ำท่ีกำรงำน กำร 

น�ำทำงจำกพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อควำมรอดในอำณำจักรของพระองค์   

เรำควรสวดอ้อนวอนเพื่อครอบครัว เพื่อภรรยำและบุตรธิดำของเรำ ส�ำหรับ

อำหำร ที่พักอำศัย เครื่องนุ่งห่ม ส�ำหรับข้อกังวลเรื่องธุรกิจของเรำ และควำม

ปรำรถนำที่ชอบธรรมทั้งปวง14

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้พรจำกสวรรค์สถิตกับเรำและมนุษย์ทั้งปวง

โอ ขอให้สวรรค์หลั่งควำมชอบธรรมและควำมจริงลงมำทั่วโลก

ขอให้มนุษย์ทั้งปวงทุกหนแห่งมีหูที่สดับฟัง เพ่ือพวกเขำจะเอำใจใส่พระค�ำ 

แห่งควำมจริงและควำมสวำ่งที่มำจำกผู้รับใช้ของพระเจำ้!
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โอ ขอพระประสงค์ของพระเจ้ำท่ำมกลำงผู้คนทัง้หลำยในทกุประชำชำตมิสีมั- 

ฤทธิผลอยำ่งรวดเร็ว

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนสมำชกิทัง้หลำยของศำสนจกัร ผูเ้ป็นวสิทุธชินของพระ- 

ผู้สูงสุด ขอให้พวกเขำได้รับกำรเสริมสร้ำงพลังศรัทธำ และให้ควำมปรำรถนำ

เพื่อควำมชอบธรรมเพิ่มพูนในใจพวกเขำ เพื่อพวกเขำจะฝึกฝนตนเองให้ควำม

รอดเกิดขึ้นส�ำหรับพวกเขำด้วยควำมเกรงกลัวและตัวสั่นต่อพระพักตร์พระเจ้ำ 

[ดู ฟิลิปปี 2:12; มอรมอน 9:27]

ขำ้พเจ้ำสวดอ้อนวอนเพื่อคนดีและคนซื่อตรงในบรรดำคนทั้งปวง วำ่พวกเขำ 

จะได้รับกำรน�ำมำสู่กำรแสวงหำควำมจริง กำรสนับสนุนหลักธรรมที่แท้จริงจริง

ทุกประกำร เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอุดมกำรณ์แห่งอิสรภำพและควำมยุติธรรม

ในยำมทกุข์ร้อนและยำกล�ำบำกนี ้ ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้มนษุย์ทัง้ปวงได้รบั 

กำรน�ำทำงโดยแสงสวำ่งซึ่งให้ควำมสวำ่งแก่มนุษย์ทุกคนที่มำในโลก [ดู ยอห์น 

1:9; คพ. 93:2] และโดยทำงนี้ พวกเขำจะได้รับปัญญำในกำรแก้ไขปัญหำที่รุมเร้ำ

มนุษยชำติ

ข้ำพเจ้ำทูลขอพระบิดำผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตำ ให้ทรงเทพรของพระองค ์

มำยังมนุษย์ทั้งปวง ทั้งคนหนุ่มสำว และสูงวัย คนโศกเศรำ้ คนหิวโหยและคน 

ขัดสน คนที่ตกอยู่ในสภำพเครำะห์ร้ำยและสภำวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม คนที่

ต้องกำรควำมช่วยเหลือเกื้อกูล กำรอนุเครำะห์ และปัญญำ ตลอดจนสิ่งดีและสิ่ง

ประเสริฐทั้งปวงที่พระองค์เทำ่นั้นจะประทำนได้  

ท่ำนทั้งหลำยที่พร้อมใจกัน ข้ำพเจ้ำรักและห่วงใยอีกทั้งเห็นใจบุตรธิดำของ 

พระบิดำทั่วโลก ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้สภำพของพวกเขำดีขึ้นทั้งทำงโลก

และทำงวิญญำณ ข้ำพเจำ้สวดอ้อนวอนให้พวกเขำมำหำพระคริสต์ และเรียนรู้

เกี่ยวกับพระองค์ ให้พวกเขำน�ำแอกของพระองค์มำแบกไว้ เพื่อจะได้พบกำรพัก 

ผ่อนแก่จติวญิญำณของพวกเขำ ด้วยว่ำแอกของพระองค์กพ็อเหมำะและภำระของ 

พระองค์ก็เบำ [ดู มัทธิว 11:29–30]

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยและคนทั้งปวงที่จะเข้ำร่วมกับ 

พวกเขำในกำรรักษำพระบัญญัติของพระบิดำ ขอให้ด�ำเนินชีวิตเพื่อให้ได้มำซ่ึง 

สันติสุขในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมำถึง [ดู คพ. 59:23]—ทั้งหมดนี้ 

ขำ้พเจ้ำทูลขอด้วยควำมนอบน้อมและน้อมขอบพระทัย ในพระนำมของพระเจ้ำ 

พระเยซูคริสต์ เอเมน15
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ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” มีแบบอยำ่งของกำรสวดอ้อนวอนสี่แบบ 

ที่ประธำนสมิธเป็นผู้สวดอ้อนวอน  เรำเรียนรู้อะไรบำ้งจำกแบบอย่ำงเหล่ำนี้

• ไตร่ตรองควำมใกล้ชิดส่วนตัวของทำ่นกับกำรสวดอ้อนวอน เรำจะท�ำอะไรได้

บ้ำงเพื่อให้กำรสวดอ้อนวอนน�ำเรำมำ “อยู่ใกล้พระบิดำในสวรรค์มำกขึ้น” (ดู 

หัวข้อที่ 1)

• ประธำนสมิธสอนว่ำ “เรำสวดอ้อนวอนได้ทุกเมื่อ” (หัวข้อที่ 2)  มีทำงใดบำ้ง

ที่เรำจะท�ำตำมค�ำแนะน�ำนี้ในกำรสวดอ้อนวอนอยู่เสมอ

• กำร “ท�ำตำมถ้อยค�ำทีก่ล่ำวในกำรสวดอ้อนวอนของเรำ” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

 (ดู หัวข้อที่ 3) นึกถึงสิ่งที่ท่ำนท�ำได้เพื่อปรับปรุงในเรื่องนี้

• เจตคตขิองเรำเปลีย่นไปอย่ำงไรเมือ่เรำ “ทุม่เทจติวญิญำณเพือ่น้อมขอบพระทยั” 

พระบิดำบนสวรรค์ของเรำ (ดู หัวข้อที่ 4)

• ขณะศึกษำกำรสวดอ้อนวอนของประธำนสมิธในหัวข้อที่ 5 ให้พิจำรณำกำร 

สวดอ้อนวอนของท่ำนเอง  ไตร่ตรองค�ำถำมนี้ในใจว่ำ ท่ำนควรใส่ชื่อใครหรือ

เรื่องใดในกำรสวดอ้อนวอนของท่ำนให้บ่อยขึ้นบ้ำง

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

มัทธิว 7:7–8; ฟิลิปปี 4:6; 1 เธสะโลนิกำ 5:17–18; ยำกอบ 1:5–6; 2 นีไฟ 32: 

8–9; แอลมำ 34:38–39; 3 นีไฟ 18:18–21; คพ. 10:5

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ใช้ค�ำถำมท้ำยบทในแต่ละบทเพื่อกระตุ้นกำรสนทนำ  ทำ่นอำจตั้งค�ำถำมเอง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับคนที่ท่ำนก�ำลังสอน” (จำกหน้ำ vii ในหนังสือเล่มนี้)
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ความรับผิดชอบส่วนตัว

“เรำคำดหวังให้สมำชิกในทุกหนแห่งเรียนรู ้

หลักธรรมที่ถูกต้องและปกครองตนเอง”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

วันหนึ่ง บรำเดอร์ ดี. อำร์เธอร์ เฮย์คอกค์ก�ำลังเดินไปที่อำคำรบริหำรงำน

ศำสนจักรเมื่อเห็นว่ำประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธไม่ได้ล็อกประตูดำ้นข้ำง  ด้วย 

ควำมจ�ำเป็นต้องเข้ำไปในอำคำรซึ่งเขำท�ำงำนเป็นเลขำนุกำรให้โควรัมอัครสำวก 

สิบสอง บรำเดอร์เฮย์คอกค์ “รีบเดินขึ้นบันไดทีละสองหรือสำมข้ัน เพื่อจะเข้ำ

ห้องให้ได้ก่อนประตูปิด  เขำเกือบจะพลำด  เมื่อเขำเข้ำไปในตัวอำคำรได้แล้ว เขำ

ก็รีบเร่งอีกครั้งเพื่อจะตำมประธำนสมิธให้ทันและเดินไปที่ลิฟท์พร้อมกับท่ำน  

เขำกลำ่วกับท่ำนว่ำ ‘ผมหวังวำ่ผมจะโชคดีที่จะเบียดเข้ำไปในสวรรค์ผำ่นประตูที่

ท่ำนเปิด” ’  ตอนแรก ประธำนสมิธไม่ได้ตอบอะไรและบรำเดอร์เฮย์คอกค์ก็กังวล 

ว่ำควำมพยำยำมมีอำรมณ์ขันของเขำ เขำคงพูดอะไรผิดไป  แต่ “เมื่อทั้งสองไปถึง

ลิฟท์ ประธำนสมิธกลำ่วด้วยสีหน้ำแสดงควำมขบขันว่ำ ‘บรำเดอร์ ตอนนี้อยำ่

เพิ่งคำดหวังเรื่องนั้นเลย’ ”1

โดยผ่ำนโอวำทและกำรกระท�ำ ประธำนสมธิสอนหลกัธรรมทีท่่ำนแบ่งปันกบั 

บรำเดอร์เฮย์คอกค์คร้ังแล้วคร้ังเล่ำ ท่ำนเน้นว่ำถึงแม้วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยควร 

ช่วยเหลือผูอ้ืน่ให้ได้รบัพรพระกติตคิณุด้วยควำมขยนัหมัน่เพยีร แต่ควำมรอดเป็น 

ควำมรับผิดชอบส่วนตัว  นอกจำกนี้ท่ำนยังกระตุ้นให้วิสุทธิชนรู้จักพึ่งพำตนเอง 

และท�ำงำนฝ่ำยโลกด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ  “นั่นคือควำมหมำยของชีวิต” ท่ำน

กลำ่ว “เพื่อพัฒนำศักยภำพของเรำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อควบคุมตนเอง”2

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเรียนรู้กำรท�ำงำนตั้งแต่สมัยยังเด็ก บิดำท่ำนไม่ค่อยอยู ่

บ้ำน ด้วยเหตุนี้ “ท่ำนจึงใช้เวลำวัยเด็กส่วนใหญ่ไปกับกำรท�ำงำนของผู้ใหญ่”  อัน 

ที่จริง ท่ำนเป็นคนงำนที่ขยันหมั่นเพียรซึ่ง “เผอิญรับช่วงงำนเร็วกว่ำที่ควร ใน

ควำมภำคภูมิใจช่วงวัยเด็ก ทำ่นแอบรีดนมวัวตัวหนึ่งของครอบครัวเพื่อพิสูจน์ว่ำ

ท่ำนสำมำรถท�ำงำนนีไ้ด้ ดงันัน้ท่ำนจงึได้รับมอบหมำยงำนดงักล่ำวเป็นกำรถำวร”3
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ควำมเตม็ใจท�ำงำนของท่ำนยงัคงด�ำเนนิต่อไปขณะรบัใช้เป็นผูส้อนศำสนำเต็ม 

เวลำในประเทศอังกฤษ ลอู ีภรรยำท่ำนเขยีนข้อควำมต่อไปนีถ้งึท่ำนขณะอยูท่ีน่ัน่ 

“ดิฉันทรำบว่ำคุณรักหน้ำที่มำกกว่ำแค่ชื่นชม ดิฉันมีควำมรักและควำมวำงใจ 

มำกมำยจนรู้สึกว่ำคุณก�ำลังเข้ำใกล้ควำมเป็นชำยหนุ่มที่ดีพร้อมเท่ำที่จะเป็นได้”4  

นอกจำกท�ำหน้ำที่สอนพระกิตติคุณแก่ผู้อื่นแล้ว ท่ำนยังท�ำงำนหนักเพื่อเรียนรู้

พระกิตติคุณด้วยตนเอง  ในจดหมำยฉบับหนึ่งที่ท่ำนส่งไปบำ้น ท่ำนเล่ำถึงควำม 

มุมำนะในกำรท่องจ�ำพระคัมภีร์ว่ำ “ผมพยำยำมทั้งวันที่จะเรียนรู้ข้อควำมพระ- 

คัมภีร์แต่ก็ยังจ�ำไม่ได้  แต่ผมตั้งใจวำ่จะเรียนรู้ก่อนผมจบให้ได้”5

ประธำนสมิธถ่ำยทอดจรยิธรรมในงำนของท่ำนให้บตุรธดิำ  ท่ำนบอกพวกเขำ 

ว่ำ “คนตำยอยู่บนเตียง  ควำมใฝ่ฝันก็เช่นกัน”  ด้วยหลักธรรมประจ�ำใจนี้ ทำ่นกับ 

ภรรยำจึงต้องแน่ใจว่ำบุตรธิดำตื่นแต่เช้ำตรู่และท�ำส่วนของตนในกำรจัดบ้ำนให้ 

สะอำดและเป็นระเบียบ  “ด้วยเหตุผลใดก็ตำม อำจดูผิดท�ำนองคลองธรรมต่อ 

คุณพ่อที่เรำจะนอนคุดคู้สำยกว่ำหกโมงเชำ้” บุตรชำยคนหนึ่งกล่ำว  “แน่นอนว่ำ

ผมเคยลองครัง้หนึง่ คณุพ่อก็จะคอยดวู่ำผมจะไม่ท�ำอีก”6 ประธำนสมธิช่วยท�ำงำน 

บ้ำนเช่นกัน  ตอนที่ท่ำนกับลูอีแต่งงำนกันใหม่ ๆ ท่ำนท�ำงำนมำกเท่ำที่จะท�ำได้

ในกำรก่อสร้ำงบ้ำนหลังแรก  หลำยปีผำ่นไป ท่ำนซ่อมแซมบ้ำนเอง ช่วยงำนครัว 

ช่วยเก็บผลไม้ตำมฤดูกำลและถนอมอำหำรในขวด7

บรำเดอร์เฮย์คอกค์ ชำยคนเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยรีบตำมประธำนสมิธเข้ำไปใน

อำคำรบริหำรงำนศำสนจักร ต่อมำ เป็นเลขำนุกำรส่วนตัวให้ประธำนศำสนจักร 

ห้ำคน รวมถึงประธำนสมธิด้วย  ในกำรร่วมงำนกนัอย่ำงใกล้ชดินี ้เขำได้เหน็ควำม 

พยำยำมอยำ่งต่อเนื่องของประธำนสมิธที่จะปรับปรุงตนเองทำงวิญญำณ  เขำเล่ำ 

ว่ำเขำมักจะเดนิเข้ำไปในห้องท�ำงำนประธำนสมธิบ่อย ๆ และพบศำสดำพยำกรณ์ 

ก�ำลังศึกษำพระคัมภีร์หรืออำ่นหนังสือเล่มอื่น8

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

พระเจ้าทรงคาดหวังให้เรามีวิริยะอุตสาหะใน 
การแสวงหาพรฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ

พระเจ้ำรับสั่งกับ [อำดัม] ว่ำ “เจ้ำจะต้องหำกินด้วยเหงื่ออำบหน้ำ” [ปฐมกำล 

3:19; ดู โมเสส 4:25 ด้วย] และตลอดเรื่อยมำทุกยุคสมัย พระเจ้ำทรงเรียกผู้คน

ของพระองค์ให้ขยันหมั่นเพียร รับใช้พระองค์ด้วยควำมซื่อสัตย์และท�ำงำน . . .

บ ท ที่  2 3 บ ท ที่  2 3
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ในสมัยแรกเริม่ของศำสนจกัรในหบุเขำเหล่ำนี ้[ในยทูำห์] ประธำนบรคิมั ยงัก์ 

และเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ท่ำนอื่น ๆ เน้นเรื่องควำมวิริยะอุตสำหะ สิ่งนี้จ�ำเป็น

เพรำะบรรพบรุษุของเรำมำทีน่ีด้่วยมอืเปล่ำ พวกเขำต้องท�ำงำน ต้องมคีวำมวริยิะ 

อุตสำหะ จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่พวกเขำควรผลิตสิ่งที่พวกเขำต้องกำร ด้วยเหตุนี้ ค�ำ 

แนะน�ำดงักล่ำวจงึแพร่ออกไป พวกเขำได้รับแนวทำงนัน้อย่ำงต่อเนือ่งว่ำพวกเขำ 

ควรมีควำมวิริยะอุตสำหะ  พวกเขำเรียนรู้วำ่ต้องไม่มีใจหยิ่งจองหอง  พวกเขำมำ

ที่นี่ ที่ซึ่งพวกเขำสำมำรถนมัสกำรพระเจำ้ พระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำและรักษำ 

พระบัญญัติ พวกเขำเรียนรู้ว่ำต้องอ่อนน้อมถ่อมตนและขยันหมั่นเพียร. . .โอ้ 

ขำ้พเจ้ำปรำรถนำว่ำเรำจะจดจ�ำสิ่งนั้นได้  แต่ข้ำพเจ้ำเสียใจที่เรำกลับลืม . . .

. . .พระเจ้ำตรัสว่ำ “เจ้ำจะไม่เกียจคร้ำน; เพรำะคนที่เกียจคร้ำนจะไม่กินอำหำร 

ทั้งไม่สวมอำภรณ์ของคนท�ำงำน” [คพ. 42:42]  นั่นฟังดูมีเหตุผลมิใช่หรือ  เพรำะ

เหตุใดที่คนเกียจคร้ำนจึงควรจะได้รับส่วนควำมอุตสำหะของคนอุตสำหะเล่ำ— 

หำกชำยคนที่เกียจคร้ำนนี้มีสภำพร่ำงกำยที่สำมำรถท�ำงำนได้ ขำ้พเจ้ำไม่เห็นด้วย 

อย่ำงยิ่งกับกำรกระท�ำใดก็ตำมที่ตั้งใจจะท�ำลำยควำมเป็นมนุษย์โดยส่งเสริมให ้

พวกเขำเกียจคร้ำน และข้ำพเจ้ำไม่สนใจว่ำเขำอยู่ในวัยใด ไม่ส�ำคัญว่ำอำยุเท่ำไร  

หำกคนคนหนึ่งรำ่งกำยแข็งแรงและท�ำงำนได้ เขำควรจะดูแลตนเอง นั่นคือสิ่งที่

พระเจ้ำทรงคำดหวัง

พระเจ้ำตรัสในกำรเปิดเผยอื่น ดังนี้

“นอกจำกนี้, ตำมจริงแล้วเรำกลำ่วแก่เจ้ำ, วำ่ทุกคนผู้มีควำมรับผิดชอบจัดหำ

ให้ครอบครัวของตนเอง, ก็ให้เขำจัดหำ, และเขำจะไม่มีทำงสูญเสียมงกุฎของเขำ

เลย; และให้เขำท�ำงำนในศำสนจักร.  ให้ทุกคนขยันหมั่นเพียรในสิ่งทั้งปวง.  และ

คนเกียจคร้ำนไม่พึงมีที่อยู่ในศำสนจักร, เว้นแต่เขำจะกลับใจและเปลี่ยนทำงเดิน

ของตน” [คพ. 75:28–29]

ดังน้ัน น่ันคือค�ำแนะน�ำที่พระเจ้ำประทำนแก่ศำสนจักรทุกวันนี้  ไม่เพียง 

ประยุกต์ใช้ในกำรเพำะปลูก หรือกำรเก็บเกี่ยวและกำรทุ่มเทด้วยควำมวิริยะอุต- 

สำหะเท่ำนั้น แต่หมำยควำมว่ำเรำควรมีควำมวิริยะอุตสำหะในเรื่องทำงวิญญำณ

ดุจเดียวกับทำงโลกดังที่เขำท�ำมำหำเลี้ยงชีพเช่นกัน9

เรำอยู่ที่น่ีเพรำะมีจุดประสงค์ส�ำคัญยิ่ง  จุดประสงค์นั้นไม่ใช่กำรมีชีวิตอยู่ถึง  

100 ปีหรือน้อยกว่ำนั้น และเพำะปลูกไร่นำของเรำ เก็บเกี่ยวพืชผล อำศัยอยู่ใน 

บ้ำน และห้อมล้อมกำยเรำด้วยสิ่งจ�ำเป็นของชีวิตมรรตัย  นี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของ 

บ ท ที่  2 3



 

290

ชวีติ  สิง่เหล่ำน้ีจ�ำเป็นต่อชวีติเรำทีน่ี ่นัน่คอืสำเหตทุีเ่รำต้องมคีวำมวริยิะอตุสำหะ 

แต่จะมีสักกี่คนที่ใช้เวลำคิดว่ำกำรมีทุกสิ่งในชีวิตนี้คือกำรสะสมส่ิงต่ำง ๆ ของ

โลก เพื่อมีชีวิตที่สุขสบำย แวดล้อมด้วยควำมหรูหรำ  เกียรติยศ ควำมพึงพอใจที่

จะมอบให้ชีวิตมรรตัย  และไม่เคยนึกถึงสิ่งอื่นนอกจำกนี้

ท�ำไมหรือ สิ่งทั้งหลำยทั้ปวงนี้คือพรชั่วครำว  เรำกินเพื่ออยู่  เรำสวมเสื้อผ้ำ 

เพื่อให้อบอุ่นและปกปิดร่ำงกำย  เรำมีบ้ำนไว้อยู่อำศัยเพื่อควำมสะดวกสบำย แต่

เรำควรมองว่ำพรทั้งหมดนี้เป็นพรจ�ำเป็นชั่วครำวขณะที่เรำเดินทำงผ่ำนชีวิตนี้ไป

เท่ำนั้น  และทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งดีส�ำหรับเรำ  เรำไม่สำมำรถน�ำสิ่งเหล่ำนี้ไปกับเรำ

ได้ยำมที่เรำจำกโลกนี้ไป  เงิน ทอง อัญมณี ที่เรียกวำ่ควำมมั่งคั่ง ไม่มีประโยชน์อัน

ใดแก่ใครเว้นแต่จะท�ำให้เขำสำมำรถดแูลตนเองและสนองควำมจ�ำเป็นทีน่ีเ่ท่ำนัน้10

พระเจ้ำ. . .ทรงคำดหวังให้เรำมีควำมรู้เรื่องทำงโลก เพื่อเรำจะสำมำรถดูแล

ตนเองทำงโลกได้  เพื่อเรำจะรับใช้เพื่อนมนุษย์ของเรำ และเพื่อเรำจะสำมำรถน�ำ

ข่ำวสำรพระกิตติคุณไปสู่บุตรธิดำคนอื่น ๆ ของพระองค์ทั่วโลก11

วัตถุประสงค์ในกำรอยู่ที่นี่ของเรำคือเพื่อท�ำตำมพระประสงค์ของพระบิดำดัง

ที่ท�ำไว้ในสวรรค์ เพื่อท�ำให้เกิดควำมชอบธรรมในโลก เพื่อสยบควำมชั่วร้ำยไว ้

ใต้เท้ำของเรำ เพื่อเอำชนะบำปและปฏิปักษ์ของจิตวิญญำณเรำ เพื่ออยู่เหนือ 

ควำมไม่ดีพร้อมและควำมอ่อนแอของมนุษย์ที่ตกอย่ำงน่ำสงสำร โดยกำรดลใจ

จำกพระเจ้ำและเดชำนุภำพที่ทรงแสดงให้ประจักษ์ จึงมำเป็นวิสุทธิชนและผู้รับ

ใช้ของพระเจ้ำในโลกนี้ 12

2

สุดท้ายแล้วเรามีภาระรับผิดชอบต่อ 
พระเจ้าในการท�าหน้าที่ของเรา

เรำก�ำลังท�ำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศรัทธำและมโนธรรม ท่ำนไม่ได้ท�ำสิ่งที่เกี่ยวข้อง

กับข้ำพเจ้ำ ไม่ได้ท�ำกับประธำนศำสนจักร แต่กับพระเจำ้  ข้ำพเจ้ำไม่ได้จำ่ยส่วน 

สิบเพรำะค�ำนึงถึงมนุษย์—กำรกระท�ำของข้ำพเจ้ำเกี่ยวข้องกับพระเจ้ำ นั่นคือ  

เกี่ยวข้องกับกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำพเจ้ำเองในศำสนจักร และเกี่ยวข้องกับ

กำรรักษำกฎข้อบังคับของศำสนจักร หำกข้ำพเจ้ำล้มเหลวในกำรรักษำกฎของ

ศำสนจักร ข้ำพเจ้ำมีควำมรับผิดชอบต่อพระเจำ้และต้องตอบค�ำถำมพระองค์ใน 

ท้ำยที่สุด เพรำะกำรละเลยหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำอำจต้องตอบค�ำถำม 

ศำสนจกัรส�ำหรบัสัมพันธภำพของข้ำพเจ้ำ  หำกข้ำพเจ้ำท�ำหน้ำที ่ตำมควำมเข้ำใจ 
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ทีข้่ำพเจ้ำมีต่อข้อเรยีกร้องจำกพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำย่อมมมีโนธรรมอนัปรำศจำกควำม 

ผดิ ข้ำพเจ้ำควรมคีวำมพึงพอใจในจติวญิญำณข้ำพเจ้ำว่ำได้ท�ำหน้ำทีใ่ห้ส�ำเรจ็ลลุ่วง 

ตำมที่ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและจะยอมรับผลที่ตำมมำ  ส�ำหรับขำ้พเจ้ำ นี่คือเรื่องระหว่ำง

ขำ้พเจ้ำกับพระเจ้ำ  และระหวำ่งพระองค์กับเรำทุกคนเช่นกัน

พระองค์ผู้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือก�ำเนิดของพระองค์มำในโลก เพื่อ 

ท�ำให้พระพนัธกจิทีท่รงท�ำบรรลผุลส�ำเรจ็ นอกจำกนีพ้ระองค์ยงัทรงส่งจติวญิญำณ 

ทุกดวงมำให้ได้ยินเสียงข้ำพเจ้ำ ซึ่งอันที่จริงก็คือชำยหญิงทุกคนในโลกเพื่อบรรล ุ

พันธกิจ และพันธกิจนั้นไม่อำจส�ำเร็จได้โดยกำรละเลย ไม่ใส่ใจ ทั้งไม่อำจส�ำเร็จ

ได้โดยควำมเขลำ

เรำควรเรียนรู้พันธรับผิดชอบที่เรำมีต่อพระเจ้ำและต่อกัน  สิ่งเหล่ำนี้จ�ำเป็น 

อย่ำงยิ่ง เรำไม่สำมำรถรุ่งเรืองในเรื่องทำงวิญญำณ เรำไม่สำมำรถเติบโตในควำมรู ้

เรื่องพระเจ้ำหรือปัญญำ ถ้ำเรำไม่อุทิศควำมนึกคิดและควำมพยำยำมของเรำใน

กำรปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น และในกำรเพิ่มพูนปัญญำตลอดจนควำมรู้ในเรื่อง

ต่ำง ๆ ของพระเจ้ำ13

นับว่ำง่ำยมำกที่มนุษย์จะกล่ำวโทษใครก็ได้ส�ำหรับควำมผิดของตนเอง  และ 

ง่ำยส�ำหรับเรำเช่นกัน เพรำะธรรมชำติของมนุษย์ มักถือเป็นควำมดีควำมชอบ 

เมื่อสิ่งที่บรรลุผลส�ำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่สรำ้งควำมพอใจและให้ประโยชน์  แต่เรำไม ่

เคยต้องกำรแบกควำมรับผิดชอบส�ำหรับควำมผิดของเรำที่ไม่น่ำพอใจ ด้วยเหตุนี้

เรำจึงพยำยำมวำงควำมรับผิดชอบเช่นนั้นไว้ที่ไหนสักแห่งและกับคนอื่น . . . ขอ

ให้เรำแบกควำมรับผิดชอบของตนเอง และอยำ่ได้วำงไว้ที่อื่นเลย14

3

พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิ์เสรีแก่เราและทรงคาดหวัง 
ให้เราท�าสิ่งทั้งปวงที่เราท�าได้ด้วยตนเอง

สิทธิ์เสรี [คือ] ของประทำนอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ำประทำนแก่จิตวิญญำณทุก 

ดวงเพื่อกระท�ำด้วยตนเอง เพื่อเลือกด้วยตนเอง เพื่อเป็นผู้กระท�ำแทนพร้อมด้วย 

อ�ำนำจที่จะเชื่อ ยอมรับควำมจริงและรับชีวิตนิรันดร์ หรือปฏิเสธควำมจริงและ 

รบัควำมส�ำนกึผดิจำกมโนธรรม  นีค่อืหนึง่ในบรรดำของประทำนยิง่ใหญ่ทีส่ดุของ 

พระผู้เป็นเจ้ำ  เรำจะเป็นอย่ำงไรหำกปรำศจำกสิ่งนี้  หำกเรำถูกบีบบังคับดังที่คน 

บำงคนต้องกำรบีบบังคับเพื่อนให้ท�ำตำมใจพวกเขำ ย่อมไม่มีควำมรอด ไม่มี

รำงวัลจำกควำมชอบธรรม ไม่มีใครถูกลงโทษอันเนื่องจำกควำมไม่ซื่อสัตย์เพรำะ
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มนุษย์จะไม่ต้องมีภำระรับผิดชอบต่อพระพักตร์พระผู้รังสรรค์15

มีคนถำมโจเซฟ สมิธว่ำท่ำนปกครองและจัดระบียบวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ยอย่ำง

ดีเยี่ยมได้อย่ำงไร  ท่ำนตอบว่ำ “ข้ำพเจ้ำสอนหลักธรรมที่ถูกต้องแก่พวกเขำและ

ให้พวกเขำปกครองตนเอง”

นี่คือหลักธรรมที่เรำปฏิบัติในศำสนจักร  เรำคำดหวังให้สมำชิกของเรำทุกหน

แห่งเรียนรู้หลักธรรมที่ถูกต้องและปกครองตนเอง16

ของประทำนอันยิ่งใหญ่แห่งสิทธิ์เสรีนี้ เป็นสิทธิพิเศษที่ประทำนแก่มนุษย ์

เพื่อให้เลือกด้วยตนเอง สิ่งนี้ไม่เคยถูกถอดถอนและจะไม่มีวันเป็นเช่นนั้น  นี่เป็น

หลักธรรมนิรันดร์ที่มอบเสรีภำพทำงควำมคิดและกำรกระท�ำให้จิตวิญญำณทุก 

ดวง  โดยประกำศติจำกพระบิดำ ไม่มีใครถูกบบีบงัคับให้ท�ำดแีละไม่มใีครถกูบงัคบั 

ให้ท�ำชั่ว แต่ละคนจะกระท�ำด้วยตนเอง เป็นแผนของซำตำนที่จะท�ำลำยสิทธิ์เสร ี

นี้และบังคับมนุษย์ให้ท�ำตำมใจเขำ  คงจะมีชีวิตที่น่ำพึงพอใจไม่ได้หำกปรำศจำก 

“โดยประกำศิตจำกพระบิดำ ไม่มีใครถูกบีบบังคับ 
ให้ท�ำดี . . . แต่ละคนจะกระท�ำด้วยตนเอง”  
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ของประทำนที่ยิ่งใหญ่นี้  มนุษย์ต้องมีสิทธิพิเศษที่จะเลือกแม้พวกเขำอำจกบฏ 

ต่อประกำศิตจำกเบื้องบนก็ตำม แน่นอนว่ำควำมรอดและควำมสูงส่งต้องมำโดย 

เจตจ�ำนงอสิระโดยปรำศจำกกำรบงัคบั เพ่ือรำงวลัทีช่อบธรรมจะมอบให้คณุควำม 

ดีของแต่ละคน และกำรลงโทษอันเหมำะสมจะตกแก่ผู้ล่วงละเมิด17

เรำเชือ่ว่ำโดยพระคณุนัน่เองทีเ่รำได้รบักำรช่วยให้รอดหลงัจำกเรำท�ำทกุสิง่จน 

สดุควำมสำมำรถแล้ว และส่ิงนัน้สร้ำงอยู่บนรำกฐำนแห่งกำรชดใช้ของพระครสิต์ 

มนุษย์ทุกคนต้องท�ำให้ควำมรอดเกิดขึ้นส�ำหรับพวกเขำด้วยควำมเกรงกลัวและ

ตัวสั่นต่อพระพักตร์พระเจำ้ [ดู 2 นีไฟ 25:23; มอรมอน 9:27]18

นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ส�ำคัญ แสดงให้เห็นโดยกำรกระท�ำที่ตรงไปตรงมำและโดย 

นัยของพระคัมภีร์ทั้งหมด วำ่พระผู้เป็นเจำ้ทรงท�ำเพื่อมนุษย์ทั้งปวงแล้ว  มนุษย์

เหล่ำนั้นไม่อำจท�ำได้ด้วยตนเองเพื่อจะรับควำมรอด แต่พระองค์ทรงคำดหวังให้

มนุษย์ท�ำทุกสิ่งที่อยู่ในอ�ำนำจของพวกเขำด้วยตนเอง

โดยหลักธรรมดังกล่ำวตรงข้ำมกับระเบียบของสวรรค์ที่สถำปนำไว้ก่อนกำร

วำงรำกฐำนของแผ่นดินโลก ส�ำหรับผู้ส่งสำรบริสุทธ์ิที่ผ่ำนกำรฟื้นคืนชีวิตแล้ว  

หรือผู้ส่งสำรที่เป็นของภพบนสวรรค์ ในกำรมำยังโลกและท�ำงำนเพื่อมนุษย์ซึ่ง

พวกเขำสำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง . . .

เป็นควำมผิดพลำดร้ำยแรงที่สุดที่จะเชื่อว่ำพระเยซูทรงท�ำทุกสิ่งเพื่อมนุษย์ถ้ำ 

พวกเขำจะสำรภำพจำกปำกตนเอง และไม่มีอะไรที่พวกเขำต้องท�ำอีกแล้ว  มนุษย์

มีงำนต้องท�ำถ้ำพวกเขำจะรับควำมรอด  เรื่องนี้สอดคล้องกับกฎนิรันดร์ที่เทพชี ้

แนะให้โครเนลิอัสมำหำเปโตร [ดู กิจกำร 10] และอนำนิอัสถูกส่งไปหำเปำโล [ดู 

กิจกำร 9:1–22] เช่นเดียวกับกำรเชื่อฟังกฎนี้ โมโรไนซึ่งเขำ้ใจเรื่องรำวบนแผ่น

จำรกึของชำวนไีฟ ไม่ได้แปลแผ่นจำรกึ แต่ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของพระเจ้ำ ท่ำน

มอบอูริมและทูมมิมให้โจเซฟ สมิธ ซึ่งท�ำให้ท่ำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยงำน

ส�ำคัญโดยของประทำนและอ�ำนำจจำกพระผู้เป็นเจ้ำ19

4

ความรับผิดชอบที่ส�าคัญยิ่งของเราคือการแสวงหาความรอดของ 
ตนเองและท�างานด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อความรอดของผู้อื่น

เรำมีควำมรับผิดชอบส�ำคัญยิ่งสองประกำร . . . หนึ่ง กำรแสวงหำควำมรอด

ของตนเอง และสอง หน้ำที่ของเรำต่อเพื่อนมนุษย์  บัดนี้ ข้ำพเจ้ำรับหน้ำที่แรก
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ของขำ้พเจ้ำ ตรำบเท่ำที่เกี่ยวข้องกับขำ้พเจำ้เป็นกำรส่วนตัว นั่นคือกำรแสวงหำ 

ควำมรอดของตนเอง นั่นเป็นหน้ำที่ส่วนตัวอันดับแรกของท่ำนและเป็นหน้ำที ่

ของสมำชิกทุกคนในศำสนจักรนี้เช่นกัน20

เรำควรห่วงใยควำมรอดของตนเองเป็นอันดับแรก  เรำควรแสวงหำพรพระ- 

กิตติคุณด้วยตนเอง  เรำควรรับบัพติศมำและเข้ำสู่ระเบียบของกำรแต่งงำนซีเลส

เชียล เพื่อที่เรำจะเป็นทำยำทในควำมสมบูรณ์แห่งอำณำจักรของพระบิดำ จำก

นั้นเรำควรห่วงใยครอบครัว บุตรธิดำ และบรรพชนของเรำ21

นี่คือ . . . หน้ำที่ของเรำที่จะช่วยโลกให้รอด ทั้งคนตำยและคนเป็น  เรำก�ำลัง

ช่วยคนเป็นให้รอด ผู้ทีจ่ะกลับใจโดยกำรส่ังสอนพระกติติคณุในบรรดำประชำชำติ 

และกำรรวมลูกหลำนแห่งอสิรำเอลผู้มใีจสัตย์ซ่ือ เรำก�ำลงัช่วยคนตำยให้รอดโดย 

กำรเข้ำไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้ำและประกอบศำสนพิธีเหล่ำนี้ ได้แก่—บัพ- 

ติศมำ กำรวำงมือ กำรยืนยัน และศำสนพิธีอื่น ๆ  ดังที่พระเจ้ำทรงเรียกร้องจำกมือ

เรำ—ในฐำนะตัวแทนคนเหล่ำนั้น22

นี่คือหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำ และนี่คือหน้ำที่ของท่ำน พี่น้องทั้งหลำยของข้ำพเจ้ำ 

เช่นกนั—เพรำะควำมรับผิดชอบนัน้วำงไว้ท่ีท่ำน—เพ่ือจะท�ำอย่ำงสดุควำมสำมำรถ 

ภำยในอ�ำนำจของเรำ โดยไม่บำ่ยเบี่ยง แต่ด้วยควำมบำกบั่นสุดจิตวิญญำณเรำที่

จะขยำยกำรเรียกซึ่งพระเจ้ำประทำนแก่เรำ ท�ำงำนอย่ำงขยันหมั่นเพียรเพื่อควำม

รอดของครอบครัวเรำ  เรำแต่ละคน และเพื่อควำมรอดของเพื่อนบ้ำน ควำมรอด

ของคนที่อยู่ตำ่งแดน23

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ท่ำนประทับใจอะไรเกี่ยวกับควำมพยำยำมของประธำนสมิธในกำรสอนบุตร 

ธดิำของท่ำนให้ท�ำงำน  (ด ู“จำกชวีติของโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิ”)  เรำจะท�ำอะไร 

ได้บ้ำงเพื่อช่วยให้ลูก ๆ มีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น

• ค�ำสอนในหวัข้อที ่1 เพ่ิมควำมเข้ำใจของท่ำนเรือ่งกำรพึง่พำตนเองอย่ำงไร  ให้ 

นึกถึงสิ่งที่ท่ำนท�ำได้เพื่อพึ่งพำตนเองมำกขึ้น

• ทบทวนค�ำแนะน�ำในหัวข้อที่ 2  กำร “มีควำมรับผิดชอบต่อพระเจ้ำ” มีควำม

หมำยต่อท่ำนอย่ำงไร

บ ท ที่  2 3 บ ท ที่  2 3
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• ประธำนสมิธสอนว่ำ “เรำคำดหวงัให้สมำชกิของเรำทกุหนแห่งเรยีนรูห้ลกัธรรม 

ที่ถูกต้องและปกครองตนเอง” (หัวข้อที่ 3)  ค�ำสอนนี้มีประโยชน์ต่อครอบครัว 

อย่ำงไร  ค�ำสอนนีจ้ะน�ำทำงโควรมัฐำนะปโุรหติและสมำคมสงเครำะห์ได้อย่ำงไร

• ในควำมพยำยำมของเรำที่จะรับใช้ผู้อื่น  เพรำะเหตุใดท่ำนจึงคิดว่ำ “เรำควร

ห่วงใยควำมรอดของตนเองเป็นอันดับแรก” (ดู หัวข้อที่ 4)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

ฟิลิปปี 2:12; 2 นีไฟ 2:14–16, 25–30; คพ. 58:26–28

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“ขณะสอนจำกหนังสือเล่มนี้ จงเชิญคนอื่น ๆ แบ่งปันควำมคิด ถำมค�ำถำม  

และสอนกัน  เมื่อพวกเขำมีส่วนร่วมอยำ่งกระตือรือร้น พวกเขำจะพร้อมมำกขึ้น

ที่จะเรียนรู้และรับกำรเปิดเผยส่วนตัว” (จำกหน้ำ vii ในหนังสือเล่มนี้)
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งานของสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย: 
“การอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวต่อ

อุดมการณ์แห่งรัศมีภาพนี้”

“ไม่มีขีดจ�ำกัดในงำนดีที่พี่น้องสตรีของเรำท�ำได้”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ณ กำรประชุมสมำคมสงเครำะห์สำมัญวันที่ 2 ตุลำคม ค.ศ. 1963 ประธำน 

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกล่ำวว่ำ “เรำ เจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ของศำสนจักร ยกย่องและ

เคำรพพี่น้องสตรีที่ดีส�ำหรับกำรอุทิศตนอย่ำงไม่เห็นแก่ตัวต่ออุดมกำรณ์แห่ง

รัศมีภำพนี้”1 

ในกำรประกำศครั้งนี้ ประธำนสมิธกลำ่วจำกประสบกำรณ์อันยำวนำน  ท่ำน 

ใช้เวลำชั่วชีวิตรับใช้เคียงข้ำงสตรีวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ยที่ซื่อสัตย์  กำรรับใช้นี้เริ่ม 

ในช่วงปลำยทศวรรษ 1880 เม่ือท่ำนอำยุประมำณ 10 ขวบ เวลำนัน้ สตรวีสิทุธิชน 

ยุคสุดท้ำยได้รับกำรกระตุ้นให้เข้ำรับกำรศึกษำด้ำนแพทยศำสตร์และกำรดูแล 

สุขภำพ  จูลีนำ แอล. สมิธ มำรดำท่ำน ท�ำตำมค�ำแนะน�ำนี้และรับกำรฝึกอบรม 

เพื่อรับใช้เป็นนำงผดุงครรภ์  เธอมักจะปลุกท่ำนกลำงดึกเพื่อให้ขับรถม้ำพำเธอ

ไปบ้ำนทีก่�ำลงัจะให้ก�ำเนดิทำรก กำรรับใช้ร่วมกบัมำรดำของท่ำนเช่นนี ้ เดก็หนุม่ 

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ มองเห็นแบบอยำ่งของควำมเข้มแข็งและกำรุณยธรรมของ

สตรใีนศำสนจกัร2 ต่อมำ ซิสเตอร์สมธิรบัใช้เป็นทีป่รกึษำในฝ่ำยประธำนสมำคม 

สงเครำะห์สำมัญ

ประธำนสมิธมีควำมเคำรพอยำ่งสูงต่อสมำคมสงเครำะห์ ท่ำนกล่ำวว่ำ “นี่คือ 

ส่วนส�ำคัญยิ่งแห่งอำณำจักรของพระผู้เป็นเจำ้บนแผ่นดินโลก”3 เอเธล ภรรยำคน

ที่สองของท่ำน รับใช้เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรสมำคมสงเครำะห์สำมัญนำน 21 

ปี  ซิสเตอร์เอมี่ บรำวน์ ไลแมน ผู้รับใช้ร่วมกับเอเธลในคณะกรรมกำรชุดนั้น 

และต่อมำ รับใช้เป็นประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมัญ กล่ำวว่ำ “ซิสเตอร์สมิธ

เป็นสตรีที่เฉลียวฉลำดที่สุดคนหนึ่งที่ดิฉันรู้จัก  ดิฉันถือวำ่เธอเป็นนักเขียนและ
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Throughout the history of the Church, women have played 
essential roles in the Lord’s latter-day work.

บ ท ที่  2 4

ตลอดประวัติศำสตร์ของศำสนจักรสตรีมีบทบำท 
ส�ำคัญยิ่งในงำนยุคสุดท้ำยของพระเจ้ำ

บ ท ที่  2 4
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นักพูดที่ยอดเยี่ยมที่สุด [ใน] คณะกรรมกำร”4 ในหน้ำที่นี้ เอเธลเข้ำร่วมกำร 

ประชุมใหญ่สเตคเพื่อให้ค�ำแนะน�ำพี่น้องสตรีสมำคมสงเครำะห์ในท้องที่  ประ- 

ธำนสมิธกับเธอท�ำงำนมอบหมำยบำงอย่ำงของศำสนจักรร่วมกัน ทั้งสองท่ำน 

มักจะเป็นผู้พูดด้วยกันเพื่อสอนสมำชิกที่กำรประชุม5

หลังจำกเอเธลถึงแก่กรรม ประธำนสมิธแต่งงำนกับเจสซี อีแวนส์  เจสซีเดิน 

ทำงกับท่ำนเกือบทุกครั้งที่ทำ่นไปสอนวิสุทธิชน  เธอมีเสียงร้องเพลงอันไพเรำะ  

และประธำนสมิธต้องกำรให้เธอร้องเพลงในกำรประชุมที่พวกท่ำนเข้ำร่วมเสมอ  

เอ็ลเดอร์ฟรำนซิส เอ็ม. กิ๊บบอนส์ ผู้รับใช้เป็นเลขำนุกำรในฝ่ำยประธำนสูงสุด

เล่ำว่ำ “ทุกครั้งที่ประธำนสมิธควบคุม ท่ำนต้องกำรให้เธอแสดงด้วยเหตุผลเพียง

เพรำะท่ำนไม่เคยเบื่อกำรฟังเธอร้องเพลงเลย  แต่นอกเหนือจำกนั้น กำรร้องเสียง

ต�่ำที่ผ่ำนกำรฝึกปรือเป็นอย่ำงดีของเธอ กำรร้องเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์ได้เพิ่มสัมผัส

พิเศษของควำมเข้มแข็งทำงวิญญำณให้กำรประชุม สร้ำงแรงบันดำลใจแก่ผู้ฟัง 

และเพิ่มประสิทธิภำพของทำ่นเองในกำรกลำ่วค�ำปรำศรัย  ต่อมำ ด้วยกำรรบเร้ำ

และยืนกรำนของภรรยำท่ำน บำงโอกำส โจเซฟจะร้องเพลงคู่กับเจสซี ประสำน

เสียงบำริโทนอันไพเรำะร่วมกับเธอ  ในโอกำสเหล่ำนี้ พวกท่ำนมักจะนั่งที่เก้ำอ้ี

เปียโนด้วยกันขณะที่เจสซีเป็นผู้เล่นพร้อมร้องคลอเบำ ๆ เพื่อเสียงของเธอจะได้

ไม่กลบเสียงร้องของสำมี”6

ในฐำนะประธำนศำสนจักร โดยปกติ โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธท�ำงำนกับซิสเตอร ์

เบลล ์เอส. สปำฟฟอร์ด ประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมัญ  ซิสเตอร์สปำฟฟอร์ด 

เล่ำถึงประสบกำรณ์กำรท�ำงำนกับท่ำนในเวลำต่อมำว่ำ “ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์

สมิธ บุรุษแห่งควำมอ่อนโยนและควำมรักที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับผู้คน แสดงควำม

เข้ำใจอันลึกซึง้ถงึงำนของสตรศีำสนจกัรตลอดเวลำ ท่ำนส่งมอบควำมเข้ำใจนีใ้ห้ 

ฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์นับครั้งไม่ถ้วนในหลำยวิธีด้วยกัน ซึ่งเป็นกำรเปิด

วิสัยทัศน์และก�ำกับดูแลวิธีท�ำงำนของเรำ”7

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

พระคัมภีร์กล่าวถึงสตรีที่ซื่อสัตย์หลายคนผู้มี 
ความรับผิดชอบในศาสนจักรของพระเจ้า

เรำอำจอ่ำนในไข่มุกอันล�้ำค่ำว่ำหลังจำกผลที่เกิดแก่อำดัมและเอวำโดยกำรตก  

เอวำกลำ่วค�ำสั่งสอน  เป็นค�ำสอนที่สั้นแต่เปี่ยมด้วยควำมหมำยพิเศษ ดังนี้
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“. . . หำกมิใช่เพรำะกำรล่วงละเมิดของเรำ เรำจะไม่มีวันได้มีพงศ์พันธุ์, และ

จะไม่มีวันรู้ควำมดีและควำมชั่ว, และปีติของกำรไถ่ของเรำ, และชีวิตนิรันดร์ซึ่ง 

พระผู้เป็นเจ้ำประทำนแก่ปวงชนที่เชื่อฟัง” [โมเสส 5:11]

“และอำดัมกับเอวำถวำยพระพรพระนำมของพระผู้เป็นเจ้ำ, และ พวกท่ำน

ท�ำให้เรื่องทั้งปวงเป็นที่รู้แก่บุตรของพวกท่ำนและธิดำของพวกท่ำน” [โมเสส 

5:12; เน้นตัวเอน]

เรำเรียนรู้จำกข้อควำมนี้ว่ำเอวำกับอำดัมได้รับกำรเปิดเผยและพระบัญญัติให้

สอนบุตรธิดำพวกท่ำนในทำงของชีวิตนิรันดร์8

เรำอำ่นว่ำสตรีอิสรำเอลในยุค [ต้น] แข็งขันและมีหนำ้ที่ต้องท�ำ [ดู อพยพ 

15:20; ผู้วินิจฉัย 4–5]9

ในพันธสัญญำใหม่ เรำอำ่นเรื่องรำวของสตรีที่ซื่อสัตย์จ�ำนวนมำก ผู้แสวงหำ

และให้ค�ำปรึกษำ  สตรีเหลำ่นี้หลำยคนติดตำมพระเจ้ำและปรนนิบัติพระองค์ [ดู 

ลูกำ 8:1–3; 10:38–42]10

2

ในยุคสุดท้าย พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์มีบทบาท 
ส�าคัญยิ่งในศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

วันที่ 17 มีนำคม ค.ศ. 1842 ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธประชุมกับพี่น้องสตร ี

ของศำสนจกัรหลำยท่ำนในนอวแูละจดัตัง้สมำคมซึง่มชีือ่ว่ำ “สมำคมสตรีสงเครำะห์ 

แห่งนอวู”. . . ไม่มีข้อสงสัยเลยวำ่องค์กำรนี้จัดตั้งขึ้นโดยกำรเปิดเผย  ควำมจริงนี้

มหีลกัฐำนให้เหน็อย่ำงชดัเจนตลอดระยะเวลำหลำยปี และทกุวนันี ้ ยงัคงยนืยนั 

คุณคำ่และควำมจ�ำเป็นขององค์กำรนี้อยำ่งชัดเจน11

แน่นอนว่ำศำสนจักรของพระเยซูคริสต์จะยังไม่ได้รับกำรจัดตั้งอย่ำงสมบูรณ์

หำกไม่จัดตั้งองค์กำรที่ดีเยี่ยมนี้ขึ้นมำ. . .กำรฟื ้นฟูครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์หำก

ปรำศจำกสมำคมสงเครำะห์ ซึ่งพี่น้องสตรีสำมำรถบรรลุควำมส�ำเร็จในงำนรับ

ใช้ที่ได้รับมอบหมำยจำกเบื้องบนอันจ�ำเป็นยิ่งต่อควำมผำสุกของศำสนจักร12

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธจัดตั้ง “สมำคมสตรีสงเครำะห์แห่งนอวู” โดยมี

เอล็เดอร์จอห์น เทย์เลอร์เป็นผู้ช่วย พระเจ้ำทรงเปิดเผยว่ำควรจัดต้ังสตรขีองศำสน- 

จักรเป็นสมำคมเพรำะมีงำนส�ำคัญให้พวกเธอช่วยเหลือใน “กำรน�ำออกมำและ

สถำปนำอุดมกำรณ์ของไซอัน” [คพ. 6:6] บรรดำพี่น้องสตรีเหล่ำนี้ ในเบื้องต้น 
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ต้องสร้ำงคุณประโยชน์ ก�ำลังใจ และควำมก้ำวหน้ำของสตรีศำสนจักร เพื่อพวก

เธอจะพร้อมทุกสิ่งส�ำหรับสถำนที่ในอำณำจักรซีเลสเชียล  พวกเธอมีหน้ำที่รับ 

ผิดชอบในกำรให้ควำมอนุเครำะห์แก่งำนแห่งควำมเมตตำและกำรบรรเทำควำม

เดือดร้อนให้คนยำกจน คนป่วย และคนทุกข์ยำกทั่วทั้งศำสนจักร  ตลอดระยะ

เวลำหลำยปีนับแต่กำรก่อตั้งครั้งนั้น พี่น้องสตรีในสมำคมนี้แน่วแน่ต่อกำรเรียก 

และเพิม่ควำมซือ่สัตย์ในงำนด้วยตนเอง  ไม่มีงำนมอบหมำยใดยำกเกนิไป ไม่มกีำร 

ละเลยควำมรบัผิดชอบ และคนหลำยพันคนได้รับพรโดยผ่ำนกำรปฏบิตัศิำสนกจิ 

ของพวกเธอ13

สมำคมสงเครำะห์ . . . เติบโตขึ้นเพื่อเป็นพลังในศำสนจักร  นี่คือควำมจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งยวด—เรำเรียกองค์กำรนี้ว่ำ องค์กำรช่วย ซึ่งหมำยถึงควำมช่วยเหลือ แต่

สมำคมสงเครำะห์เป็นมำกกว่ำนั้น สิ่งนี้จ�ำเป็น14

ข้ำพเจ้ำปรำรถนำจะสรรเสริญพ่ีน้องสตรีขององค์กำรที่ยอดเยี่ยมนี้ส�ำหรับ 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งแสดงให้ประจักษ์อยำ่งเสมอต้นเสมอปลำยนับตั้งแต่สมัย

นอวู15

พระเจ้ำพอพระทัยงำนของทำ่น  โดยผำ่นกำรรับใช้ของทำ่น ท่ำนได้ช่วยเสริม 

สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้อำณำจกัรของพระผู้เป็นเจ้ำ  เพรำะงำนสมำคมสงเครำะห์ใน 

ศำสนจกัรมคีวำมจ�ำเป็น—ข้ำพเจ้ำจะพูดใช่ไหมว่ำ—เท่ำ ๆ กบัโควรมัฐำนะปโุรหติ  

บำงคนอำจคิดว่ำข้ำพเจำ้พูดหนักไปนิด แต่ในวิจำรณญำณของข้ำพเจ้ำเอง งำนที่ 

ท่ำนทั้งหลำย พี่น้องสตรีแสนดีของเรำก�ำลังท�ำอยู่นี้ เหมำะสมและมีควำมส�ำคัญ 

ในกำรเสริมสร้ำงอำณำจักรนี้ เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็ง ท�ำให้งำนแผ่ขยำย และ 

วำงรำกฐำนซึ่งเรำทุกคนจะสร้ำงขึ้นได้เทำ่ ๆ กับพี่น้องชำยผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต

ของพระผู้เป็นเจ้ำ  เรำท�ำให้งำนนี้ด�ำเนินต่อไปไม่ได้ถ้ำไม่มีท่ำน16

[พี่น้องสตรีสมำคมสงเครำะห์] คือสมำชิกองค์กำรสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  

เป็นองค์กำรที่มีส่วนส�ำคัญยิ่งในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดินโลก ซึ่ง 

วำงรูปแบบและด�ำเนินกำรเพื่อช่วยเหลือสมำชิกที่ซื่อสัตย์ขององค์กำรให้ได้รับ

ชีวิตนิรันดร์ในอำณำจักรของพระบิดำ . . .

สมำคมสงเครำะห์ได้รับกำรสถำปนำโดยวิญญำณแห่งกำรเปิดเผย ได้รับกำร 

น�ำทำงโดยวิญญำณดังกล่ำว [นับแต่นั้นเป็นต้นมำ] และควำมปรำรถนำเพื่อควำม

ชอบธรรมเหล่ำนัน้ซ่ึงเป็นทีพ่อพระทยัต่อพระเจ้ำได้ซมึซบัสูใ่จพีน้่องสตรทีีแ่สนด ี

ของเรำนับไม่ถ้วน17
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พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ช่วยดูแลความผาสุกทางโลก 
และทางวิญญาณของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า

โดยพระปรีชำญำณของพระเจ้ำ พระองค์ทรงเรียกพี่น้องสตรีของเรำให้ช่วย 

เหลือฐำนะปุโรหิต  เพรำะควำมกรุณำ ควำมอ่อนโยนในจิตใจ และควำมมีน�้ำใจ 

ของพวกเธอ พระเจ้ำทอดพระเนตร [บรรดำสตรี] และประทำนหน้ำที่กับควำม

รับผิดชอบแก่พวกเธอ ในกำรเป็นผู้ดูแลคนขัดสนและคนทุกข์ยำก  พระองค์ทรง

ชี้ทำงที่พวกเธอควรด�ำเนินตำม และพระองค์ประทำนองค์กำรที่ยอดเยี่ยมนี้แก่

พวกเธอ องค์กำรที่พวกเธอมีอ�ำนำจรับใช้ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของอธิกำรวอร์ด 

และสอดคล้องต้องกันกับอธิกำรวอร์ด ในกำรดูแลผู้คนของเรำทั้งฝ่ำยโลกและ

ฝ่ำยวิญญำณ

สมำคมสงเครำะห์คือ “องค์กำรของสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นองค์กำร 
ที่มีส่วนส�ำคัญยิ่งในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดินโลก”
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พระเจ้ำจะทรงเรียกพ่ีน้องสตรขีองเรำให้เข้ำไปในบ้ำนเพือ่ปลอบโยนคนขดัสน 

ช่วยเหลือเกื้อกูลคนทุกข์ยำก คุกเข่ำสวดอ้อนวอนร่วมกับพวกเขำ พระเจ้ำทรง

สดับฟังค�ำสวดอ้อนวอนของพี่น้องสตรี เมื่อพวกเธอสวดอ้อนวอนด้วยใจจริง

แทนคนเจ็บป่วย เช่นเดียวกับที่ทรงสดับฟังค�ำสวดอ้อนวอนจำกเหล่ำเอ็ลเดอร์

ของศำสนจักร18

จุดประสงค์และหน้ำที่ของสมำคมสงเครำะห์มีอยู่มำกมำย. . . ประธำนโจเซฟ 

เอฟ. สมธิ บดิำข้ำพเจ้ำ [กล่ำวว่ำ] “องค์กำรนีไ้ด้รับกำรสถำปนำโดยศำสดำพยำกรณ์ 

โจเซฟ สมิธ  ฉะนัน้ องค์กำรนีจ้งึเป็นองค์กำรช่วยทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุของศำสนจกัร และ 

มีควำมส�ำคัญเป็นอันดับแรก  ไม่เพียงต้องท�ำงำนกับควำมต้องกำรของคนยำกจน  

คนป่วย และคนขัดสนเทำ่นั้น แต่ในส่วนของหน้ำที่นี้—และส่วนที่ใหญ่กว่ำนี้—

คือต้องดูแลควำมผำสุกทำงวญิญำณและควำมรอดของมำรดำกบัธิดำทัง้หลำยของ 

ไซอันเช่นกัน เพื่อดูว่ำไม่มีใครถูกทอดทิ้ง แต่ทุกคนได้รับกำรคุ้มกันจำกเครำะห์

ร้ำย หำยนะ อ�ำนำจแห่งควำมมืด และควำมชั่วร้ำยในโลกที่คุกคำมพวกเธอ  เป็น

หน้ำที่ของสมำคมสงเครำะห์ที่จะดูแลควำมผำสุกทำงวิญญำณของพวกเธอเอง 

รวมทั้งของบรรดำสมำชิกสตรีของศำสนจักร”19

เป็นหน้ำที่ของสมำคมสงเครำะห์ที่ไม่เพียงดูแลบรรดำสมำชิกของสมำคม 

สงเครำะห์เท่ำนัน้ แต่งำนของพวกเธอควรแผ่ขยำยออกไปอย่ำงไร้พรมแดน ทกุหน 

แห่งที่ใครก็ตำมก�ำลังเดือดร้อน ต้องกำรควำมช่วยเหลือ อยู่ในควำมยำกล�ำบำก  

เจ็บป่วย หรือทุกข์ยำก เรำเรียกหำสมำคมสงเครำะห์ . . . พวกเธอท�ำงำนส�ำคัญ

และยิง่ใหญ่น้ีได้โดยกำรกระตุน้คนทีถ่อืทฐิ ิ ช่วยเหลอืพวกเขำ น�ำพวกเขำกลบัเข้ำ 

มำในกิจกรรม ช่วยพวกเขำเอำชนะควำมอ่อนแอหรือบำปและควำมไม่ดีพร้อม

ของพวกเขำ และน�ำพวกเขำมำสู่ควำมเข้ำใจถึงควำมจริง  ขำ้พเจ้ำกล่ำวว่ำไม่มีขีด

จ�ำกัดในงำนดีที่พี่น้องสตรีของเรำท�ำได้

. . .ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบว่ำประธำนสเตคของเรำและอธิกำรในวอร์ดจะท�ำอย่ำงไร 

ถ้ำพวกเขำไม่มีพี่น้องสตรีที่แสนดีเหล่ำนี้ของสมำคมสงเครำะห์ สตรีที่พวกเขำ 

พึง่พำได้ สตรทีีพ่วกเขำสำมำรถเรยีกให้รบัใช้ได้หลำยครัง้ เพือ่รบัมอืกบัสถำนกำรณ์ 

ทั้งหลำยที่ละเอียดอ่อนมำก ละเอียดอ่อนส�ำหรับพี่น้องชำยของเรำ แต่เป็นสิ่งที่พี ่

น้องสตรีอำจท�ำคุณประโยชน์ได้ดีที่สุด  นับเป็นเร่ืองที่วิเศษมำกหำกสมำชิกทุก

คนของศำสนจกัรดพีร้อม หำกนัน่เป็นกรณทีีเ่รำจะมหีน้ำทีร่บัผดิชอบน้อยลง ทัง้ 

ชำยและหญิง แต่เวลำนั้นยังไม่มำถึง  เรำมีสมำชิกท่ำมกลำงพี่น้องสตรีที่ต้องกำร
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ก�ำลังใจ ควำมช่วยเหลือเล็กน้อยทำงวิญญำณและทำงโลก ไม่มีใครท�ำได้ดีกวำ่พี่

น้องสตรีของเรำ ผู้อยู่ในองค์กำรส�ำคัญและยิ่งใหญ่นี้

ในงำนนี้ พี่น้องสตรีอำจหยิบยื่นควำมช่วยเหลือด้วยกำรให้ก�ำลังใจ ช่วยเหลือ 

คนทีถ่อืทฐิ ิคนทีไ่ม่ใส่ใจ ไม่ละเอียดถ่ีถ้วน เหมือนกับทีพ่ีน้่องชำยของฐำนะปโุรหติ 

ได้รับเรียกให้ท�ำแทนคนที่ถือทิฐิ ไม่ละเอียดถี่ถ้วน และไม่ใส่ใจซึ่งมีอยู่ท่ำมกลำง 

พี่น้องชำยเช่นกัน เรำทุกคนควรท�ำงำนให้เกิดควำมชอบธรรมและมุมำนะในกำร 

น�ำผู้ที่หลงไปและละทิ้งหน้ำที่ของศำสนจักรให้กลับคืนสู่กิจกรรม20

จำกกำรเริม่ต้นอย่ำงต�ำ่ต้อยของ [องค์กำรนี]้ ในสภำพซึง่ยำกล�ำบำกทีส่ดุ ขณะ 

ที่สมำชิกภำพของศำสนจักรยังมีน้อย เรำได้เห็นสมำคมนี้เติบโต . . . คนดีที่บรรล ุ

ผลส�ำเรจ็ในกำรดแูลคนยำกจน ผู้ป่วยและคนทกุข์ยำก ตลอดจนบรรดำคนทีต้่อง 

กำรควำมช่วยเหลอืทำงร่ำงกำย จติใจ หรือวญิญำณ จะไม่มวีนัเป็นทีรู่อ้ย่ำงถ่องแท้ 

. . . ทั้งหมดนี้บรรลุผลส�ำเร็จโดยผำ่นวิญญำณของควำมรักตำมวิญญำณที่แท้จริง

ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์21

4

พระเจ้าทรงคาดหวังให้สตรีแสวงหาความสว่างและความจริง 
เพื่อพวกเธอจะมีสิทธิ์ในรัศมีภาพซีเลสเชียล

พระกิตตคุิณมีควำมหมำยต่อพ่ีน้องสตรีเทยีบเท่ำกบัพีน้่องชำย  พวกเธอมส่ีวน 

เกี่ยวข้องเท่ำเทียมกันกับพี่น้องชำย  และเมื่อพระเจ้ำรับสั่งกับศำสดำพยำกรณ ์

โจเซฟ สมิธว่ำ “จงค้นคว้ำพระบญัญตัเิหล่ำนี,้ เพรำะสิง่เหล่ำนีจ้รงิและเป็นสจัจะ, 

และค�ำพยำกรณ์และสัญญำซึ่งอยู่ในนั้นจะเกิดสัมฤทธิผลทั้งหมด” [คพ. 1:37]  

พระองค์มิได้ทรงจ�ำกัดพระบัญญัตินั้นไว้เฉพำะสมำชิกชำยของศำสนจักรเท่ำนั้น 

. . .เป็นสิง่ส�ำคญัทีพ่ี่น้องสตรพึีงเข้ำใจแผนแห่งควำมรอดดงัทีพ่ีน้่องชำยพงึเข้ำใจ 

เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่พวกเธอต้องรักษำพระบัญญัติ  ไม่มีสตรีคนใดจะรอดได้

ในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำโดยปรำศจำกบัพติศมำเพื่อกำรปลดบำปและกำร

วำงมือเพื่อรับของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์ . . .

. . . เมื่อพระเจ้ำตรัสวำ่ไม่มีใครจะรอดได้ในควำมเขลำ [ดู คพ. 131:6] ขำ้พเจ้ำ

คิดว่ำพระองค์ทรงหมำยถึงทั้งหญิงและชำย ขำ้พเจำ้คิดว่ำสตรีของศำสนจักรอยู่

ภำยใต้พันธะรับผิดชอบของกำรศึกษำพระคัมภีร์22
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พระเจ้ำทรงเรียกร้องให้สตรีและผู้ชำยในศำสนจักรรับทรำบพระประสงค์อัน

สูงส่งและมีประจักษ์พยำนมั่นคงในจิตใจพวกเขำถึงควำมจริงที่เปิดเผยเกี่ยวกับ

แผนแห่งควำมรอดในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ  พระเจ้ำมิได้ทรงเปิดเผยพระ

คัมภีร์มอรมอนเพื่อประโยชน์ของบรรดำคนที่ด�ำรงฐำนะปุโรหิตเท่ำนั้น แต่เพื่อ

ทุกจิตวิญญำณที่แสวงหำควำมจริง ชำยและหญิงก็เหมือนกัน23

พระเจ้ำทรงคำดหวังให้พี่น้องสตรีมีคุณสมบัติเหมำะสมด้วยประจักษ์พยำน 

ถึงควำมจริงเพื่อเข้ำใจหลักค�ำสอนของศำสนจักรดังที่ทรงคำดหวังกับบรรดำผู้ 

ด�ำรงฐำนะปุโรหิต  หำกเรำได้รับควำมสูงส่ง ซึ่งเรำหวังที่จะได้รับ ย่อมจ�ำเป็นที่

เรำจะเตรียมตัวเรำเองให้พร้อมโดยควำมรู้ ศรัทธำ กำรสวดอ้อนวอน และเมื่อ

พระเจ้ำตรัสว่ำ “พวกท่ำนจงแสวงหำแผ่นดินของพระเจ้ำและควำมชอบธรรม 

ของพระองค์ก่อน” [มัทธิว 6:33; 3 นีไฟ 13:33] พระองค์ไม่ได้ตรัสกับผู้ชำย

เท่ำนั้น แต่ตรัสกับชำยหญิงทุกคนในที่ประชุม24

สตรีทุกคนที่รับบัพติศมำเข้ำมำในศำสนจักร มีมือของเอ็ลเดอร์วำงบนศีรษะ

เพื่อรับของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์ เพื่อเธอจะมีกำรน�ำทำงจำกพระ- 

วิญญำณนั้นในควำมจริงทั้งปวง  นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจำ้ที่จะให้ทุกคนได ้

รับกำรน�ำทำงจำกเบื้องบน ซึ่งจะเปิดเผยควำมจริงแก่พวกเขำและท�ำให้พวกเขำ 

แยกแยะควำมสว่ำงออกจำกควำมมดื ด้วยเหตนุีจ้งึได้รบักำรเสรมิสร้ำงและประทำน 

พลังให้สำมำรถต่อต้ำนหลักค�ำสอน ทฤษฎี และแนวคิดแบบผิด ๆ ซึ่งมีอยู่แพร่

หลำยในโลกทุกวันนี้25

พีน้่องสตรขีองเรำมสิีทธิร์บักำรดลใจจำกพระวญิญำณศกัดิส์ทิธิเ์พือ่ควำมต้อง 

กำรของพวกเธอในทุก ๆ ด้ำนเช่นเดียวกับผู้ชำย พวกเธอมีสิทธิ์ในของประทำน 

แห่งกำรพยำกรณ์เก่ียวกับเร่ืองจ�ำเป็นที่พวกเธอควรทรำบ. . .เมื่อพวกเธอสวด 

อ้อนวอน พวกเธอควรสวดอ้อนวอนด้วยควำมตั้งใจจริง โดยหวังวำ่จะได้รับค�ำ 

ตอบให้กำรสวดอ้อนวอนของพวกเธอ  พระเจำ้จะทรงสดับฟัง หำกพวกเธอตั้งใจ

จริง แน่วแน่ พระองค์ก็จะทรงตอบเหมือนที่ทรงตอบพี่น้องชำย26

พระเจ้ำทรงสัญญำของประทำนแห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์กับทุกคน ทั้งหญิง 

และชำย ตำมเงื่อนไขของควำมซ่ือสัตย์ ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน และกำรกลับใจ 

อย่ำงแท้จริง  ทรงเรียกร้องให้พวกเขำศึกษำและรู้จักควำมจริงของพระกิตติคุณ  

ให้พวกเขำเตรียมตัวโดยกำรศึกษำ ศรัทธำ และกำรเชื่อฟังพระบัญญัติทุกข้อ 

แสวงหำควำมสว่ำงและควำมจริงเพื่อมีสิทธิ์ในรัศมีภำพซีเลสเชียล27
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5

โดยผ่านฐานะปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบ 
ของประทานฝ่ายวิญญาณและพรทุกประการให้ธิดา 

ของพระองค์ ซึ่งรับได้จากบุตรของพระองค์

ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเรำทุกคนทรำบว่ำพรฐำนะปุโรหิตมิได้จ�ำกัดเฉพำะผู้ชำยเท่ำนั้น  

แต่พรเหล่ำนี้หลั่งมำ . . . ให้สตรีที่ซื่อสัตย์ของศำสนจักรเช่นกัน  สตรีที่ดีเหล่ำนี ้

สำมำรถเตรยีมตวัรบัพรจำกพระนเิวศน์ของพระเจ้ำ โดยกำรรกัษำพระบญัญติัและ 

รบัใช้ในศำสนจกัร  พระเจ้ำทรงมอบของประทำนฝ่ำยวญิญำณและพรทกุประกำร 

ให้ธิดำของพระองค์ซึ่งรับได้จำกบุตรของพระองค์ เพรำะผู้ชำยก็ขำดผู้หญิงไม่ได้ 

และผู้หญิงก็ขำดผู้ชำยในพระเจ้ำไม่ได้ [ดู 1 โครินธ์ 11:11]28

เรำทุกคนทรำบว่ำพระเจ้ำรับสั่งกับอับรำฮัมให้ท่ำนเป็นบิดำของประชำชำติ

มำกมำยและพงศ์พันธุ์ท่ำนจะเป็นดังดวงดำวในท้องฟ้ำและดังเม็ดทรำยบนฝั่ง

ทะเล แต่สิ่งที่เรำต้องไม่มองขำ้มคือสัญญำเดียวกันนี้ได้ให้ไว้กับซำรำห์เช่นกัน

“พระเจ้ำตรัสกับอับรำฮัมวำ่ ส่วนซำรำยภรรยำของเจ้ำนั้น เจ้ำอย่ำเรียกนำงว่ำ  

ซำรำย แต่จงเรียกชื่อนำงว่ำ ซำรำห์  เรำจะอวยพรนำง และยิ่งกว่ำนั้นอีก โดยนำง

“พระเจ้ำทรงเรียกร้องให้สตรี . . . ในศำสนจักร รับทรำบพระประสงค ์
อันสูงส่งและมีประจักษ์พยำนมั่นคงในจิตใจ”
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นี่แหละ เรำจะให้บุตรชำยคนหนึ่งแก่เจ้ำ  เรำจะอวยพรนำง และนำงจะให้ก�ำเนิด

ชนหลำยชำติ กษัตริย์ของชนหลำยชำติจะมำจำกนำง” [ปฐมกำล 17:15–16]29

พระเจ้ำตรัสถึงฐำนะปุโรหิตและพลังอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิต ศำสนพิธีของ

ศำสนจักรที่เรำได้รับโดยผำ่นฐำนะปุโรหิต ทรงมีพระด�ำรัสวำ่ “และฐำนะปุโรหิต 

ดงักล่ำวทีเ่หนอืกว่ำดแูลพระกติตคิณุและถอืกญุแจแห่งควำมลีล้บัของอำณำจกัร, 

แม้กุญแจแห่งควำมรู้เรื่องพระผู้เป็นเจำ้”

. . .ข้ำพเจ้ำขออ่ำนอีกครั้งวำ่ “และฐำนะปุโรหิตดังกล่ำวที่เหนือกว่ำดูแลพระ- 

กิตติคุณและถือกุญแจแห่งควำมลี้ลับของอำณำจักร, แม้กุญแจแห่งควำมรู้เร่ือง 

พระผูเ้ป็นเจ้ำ.  ฉะนัน้, ในศำสนพิธขีองฐำนะปโุรหตินี,้ พลงัอ�ำนำจแห่งควำมเป็น 

เหมอืนพระผูเ้ป็นเจ้ำจงึแสดงให้ประจกัษ์.  และปรำศจำกศำสนพธีิของฐำนะปโุรหติ 

นี้ และสิทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิต, พลังอ�ำนำจของควำมเป็นเหมือนพระผู้เป็น 

เจ้ำไม่แสดงให้ประจักษ์แก่มนุษย์ในเนื้อหนัง; เพรำะปรำศจำกสิ่งนี้ไม่มีมนุษย์คน 

ใดจะเห็นพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจำ้, แม้พระบิดำ, และมีชีวิตอยู่ได้” [คพ. 84: 

19–22]

เมื่อเรำอ่ำนดังนี้แล้ว เรื่องนี้ควรท�ำให้ผู้ชำยทุกคนในบรรดำพวกเรำผู้ที่ด�ำรง

ฐำนะปุโรหิตชื่นชมยินดีที่จะคิดว่ำเรำมีสิทธิอ�ำนำจที่ยิ่งใหญ่ โดยสิ่งนี้เรำจะรู้จัก

พระผู้เป็นเจ้ำ  ไม่เพียงชำยที่ด�ำรงฐำนะปุโรหิตเท่ำนั้นที่ทรำบควำมจริงอันส�ำคัญ

ยิ่ง แต่เพรำะฐำนะปุโรหิตและศำสนพิธีเหลำ่นี้ สมำชิกทุกคนของศำสนจักร ชำย

และหญิงก็จะได้รู้จักพระผู้เป็นเจำ้เช่นกัน30

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• เรำเรียนรู้อะไรจำกประสบกำรณ์ที่บรรยำยใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธ”  ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ใดบ้ำงที่คล้ำยคลึงกัน

• ประธำนสมธิกล่ำวถึงสตรใีนยุคต่ำง ๆ ผู้ท�ำควำมรบัผดิชอบส�ำคญัในอำณำจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้ำ (ดู หัวข้อที่ 1) ทำ่นเห็นสตรีช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้

ครอบครัวของพวกเธอและศำสนจักรในทำงใดบ้ำง

• ท่ำนเหน็ว่ำกำรรับใช้ของสมำคมสงเครำะห์ “จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ต่อควำมผำสกุของ 

ศำสนจกัร” อย่ำงไร (ด ูหัวข้อที ่2) สตรีสมำคมสงเครำะห์กบัผูด้�ำรงฐำนะปโุรหติ 

ท�ำงำนร่วมกันเพื่อเสริมสรำ้งอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำในทำงใดได้บำ้ง

บ ท ที่  2 4
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• สมำคมสงเครำะห์ดูแลควำมผำสุกทำงวิญญำณของสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย 

ในทำงใดบ้ำง  สตรีสมำคมสงเครำะห์ขยำยอิทธิพลของพวกเธอออกไปนอก

องค์กำรในทำงใดบ้ำง  (ตัวอยำ่งบำงเรื่อง ดู หัวข้อที่ 3)

• ประธำนสมิธเน้นว่ำบุรุษและสตรีทุกคนจ�ำเป็นต้องเข้ำใจหลักค�ำสอนพระ- 

กิตติคุณ เสริมสร้ำงประจักษ์พยำนของตนเองให้เข้มแข็ง และรับกำรเปิดเผย  

(ดู หัวข้อที่ 4)  เพรำะเหตุใดท่ำนจึงคิดว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับเรำทุกคนที่ต้อง

แสวงหำของประทำนเหลำ่นี้

• ประธำนสมิธสอนว่ำพรฐำนะปุโรหิต “หลั่งมำ. . .ให้สตรีที่ซื่อสัตย์ทุกคนของ 

ศำสนจักร” (หัวข้อที่ 5)  เพรำะเหตุใดสตรีจึงต้องกำรพรฐำนะปุโรหิตเพื่อท�ำ 

หน้ำที่รับผิดชอบของพวกเธอในบ้ำนและในศำสนจักร  ท่ำนเห็นแบบอย่ำง

อะไรของสตรีที่ได้รับของประทำนฝ่ำยวิญญำณ

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกำร 5:12–14; แอลมำ 32:22–23; คพ. 46:8–9

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน

“บ่อยครั้งจะช่วยได้มำกเม่ือท่ำนเร่ิมใคร่ครวญบทเรียนครั้งต่อไปทันทีหลัง 

จำกสอนบทเรียนครั้งก่อน  ท่ำนอำจจะรู้จักคนที่ท่ำนสอน ควำมต้องกำรและ

ควำมสนใจของเขำมำกที่สุดทันทีหลังจำกท่ำนได้อยู่กับเขำ” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่ง

ใหญ่กว่ำกำรสอน [1999] หน้ำ 97)

อ้ำงอิง
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การประสูติของพระเยซูคริสต์:  
“ข่าวประเสริฐแห่งปีติอันใหญ่หลวง”

“เหตุใดเรื่องรำวอัศจรรย์นี้จึงส�ำคัญ  เรำให้เรื่องรำวนี ้

ซึมซำบและมีอิทธิพลต่อชีวิตเรำไหม  เรำยอมรับ 

ควำมหมำยที่แท้จริงโดยไม่มีข้อแม้หรือไม่”

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ในช่วงเทศกำลคริสต์มำสปี 1971 นักข่ำวหนังสือพิมพ์มีโอกำสพบปะสนทนำ 

กับประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธและสมำชิกครอบครัวของทำ่น  นักขำ่วแบ่งปัน

ข้อสังเกตในชีวิตศำสดำพยำกรณ์ดังนี้

“คริสต์มำสคือช่วงเวลำพิเศษส�ำหรับประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ  เป็นวัน 

ส�ำหรบัครอบครวัและวนัแห่งควำมทรงจ�ำ  แต่ทีส่�ำคญัทีส่ดุส�ำหรบัประธำนสมธิ 

คริสต์มำสคือวันส�ำหรับเด็ก ๆ

“ ‘ข้ำพเจ้ำคดิว่ำส่ิงทีข้่ำพเจ้ำชืน่ชอบทีสุ่ดเกีย่วกบัครสิต์มำสคอืเดก็ ๆ ’  ประธำน 

สมิธกลำ่ว ขณะโอบเด็กหญิงซึ่งเป็นเหลนของทำ่นเข้ำมำใกล้

“มีหนังสือภำพพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหญ่วำงที่ตักของท่ำน ประธำนสมิธกับ 

เหลนอีกสองคน แชนนำ แมคคองกี วัย 4 ขวบ และเชอร์รี วัย 2 ขวบ เปิดหนำ้ที่

เล่ำถึงกำรประสูติพระกุมำรพระคริสต์  พวกเธอจดจ่อเป็นเวลำนำนตรงหนำ้ที่มี

ภำพฉำกในรำงหญ้ำ  มีควำมสนิทสนมเกิดขึ้นระหว่ำงประธำนสมิธกับเด็กหญิง

ทั้งสอง . . .

“ประธำนสมิธมีควำมสุขกับผู ้มำเยี่ยมครอบครัวหลำยคนในช่วงเทศกำล

คริสต์มำส  ‘คริสต์มำสเป็นเวลำส�ำหรับครอบครัวที่จะอยู่ด้วยกัน’ ทำ่นกล่ำว”1

ส�ำหรับประธำนสมิธ ประเพณีคริสต์มำสมุ่งเน้นไปที่กำรประสูติ กำรปฏิบัต ิ

ศำสนกิจ และกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ในกำรตอบรบัค�ำอวยพรครสิต์มำส 

ที่ท่ำนได้รับจำกสมำชิกศำสนจักร ท่ำนกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำซำบซึ้งกับควำมมีน�้ำใจ

ของผูท้ีส่่งบตัรอวยพรคริสต์มำสมำให้  ข้ำพเจ้ำถอืว่ำสิง่เหล่ำนีเ้ป็นกำรแสดงควำม 
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รักและเครื่องเตือนใจถึงกำรประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ที่เรำถวำยเกียรติและ
นมัสกำรในฐำนะประมุขของศำสนจักร  ข่ำวสำรของพระองค์เป็นข่ำวสำรแห่ง
สันติสุขและไมตรีจิต  นี่คือควำมปรำรถนำที่ข้ำพเจ้ำมีต่อเพื่อนมนุษย์ของข้ำพเจ้ำ
ในทุกหนแห่ง”2

ในเดือนธันวำคม ค.ศ. 1970 ประธำนสมิธจัดพิมพ์ข่ำวสำรคริสต์มำสส�ำหรับ
สมำชิกศำสนจักรทั่วโลก ในข่ำวสำรนั้นท่ำนกล่ำวว่ำ

“ข้ำพเจ้ำขออวยพรท่ำนทั้งหลำยเนื่องในเทศกำลคริสต์มำสนี้ ด้วยควำมรัก
และมิตรไมตรี พร้อมกับสวดอ้อนวอนว่ำพระบิดำนิรันดร์จะทอดพระเนตรท่ำน
ทั้งหลำยด้วยพระเมตตำและทรงหลั่งรินพรมำกมำยเหลือคณำมำให้ท่ำน

“ในเวลำนีเ้มือ่ควำมชัว่ช้ำสำมำนย์มีอยู่ดำษดืน่ เม่ือมคีวำมยำกล�ำบำกใหญ่หลวง 
บนแผ่นดินโลก เมื่อมีสงครำมและข่ำวลือเรื่องสงครำม เรำทุกคนล้วนต้องกำร
กำรน�ำทำงและกำรปกปักรักษำจำกพระเจำ้อย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน

“เรำต้องทรำบว่ำแม้ควำมทุกข์ยำกและควำมเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับเรำ พระเจ้ำจะ 
ยังทรงปกครองกิจจำนุกิจของแผ่นดินโลกและหำกเรำรักษำพระบัญญัติ แน่วแน ่
และซื่อสัตย์ต่อกฎของพระองค์ พระองค์จะประทำนพรเรำที่นี่และเดี๋ยวนี้ และ
ประทำนชวีตินรินัดร์ในอำณำจกัรของพระองค์เป็นรำงวลัแก่เรำในเวลำทีก่�ำหนด 
. . .

“. . . บัดนี้ ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนเนื่องในเทศกำลคริสต์มำสนี้ และตลอดเวลำ 
ขอให้เรำมีพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำเป็นศูนย์รวมศรัทธำและได้รับสันติสุขซึ่ง

อยู่เหนือควำมเข้ำใจนั้นด้วยตนเอง”3

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

เรื่องราวการประสูติของพระผู้ไถ่ของเราเป็นที่ 
น่าจับใจในความเรียบง่ายอันต�า่ต้อย

ไม่มีเรื่องใดงดงำมหรือสำมำรถปลุกจิตวิญญำณให้รู้สึกนอบน้อมได้อย่ำงลึก 
ซึ้งมำกเท่ำกับเรื่องรำวอันล�้ำเลิศของกำรประสูติพระผู้ไถ่ของเรำ  ไม่มีค�ำใดที ่
มนุษย์จะเอื้อนเอ่ยแล้วสำมำรถกล่อมเกลำ ปรับปรุง หรือเสริมแต่งให้แก่ควำม 
จับใจในควำมเรียบง่ำยอันต�่ำต้อยของเรื่องนี้ได้  ไม่วำ่จะเล่ำบ่อยเพียงใดเรื่องนี้ก ็
ไม่เคยล้ำสมยั และเร่ืองรำวนีก็้ไม่ได้น�ำมำเล่ำขำนกันบ่อยนกัในบ้ำนคนทัว่ไป  ขอให้ 
เรำลองจนิตนำกำรว่ำเรำออกไปกบัคนเลีย้งแกะ ผู้ก�ำลงัเฝ้ำฝงูแกะในคนืทีน่่ำจดจ�ำ 
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นั้น  คนเหล่ำนี้คือชำยที่อ่อนน้อมถ่อมตนผู้ไม่เคยสูญเสียศรัทธำของบรรพบุรุษ  
ผูท้ีไ่ม่ท�ำใจแขง็กระด้ำงดงัใจของผูป้กครองชำวยวิในสมยักำรปฏบิตัศิำสนกจิของ 
พระเจ้ำ เพรำะหำกพวกเขำเป็นเช่นนั้น เทพจะไม่มำปรำกฏต่อพวกเขำพร้อม
ขำ่วสำรอันประเสริฐ  ขอให้เรำอ่ำนเรื่องรำวน่ำอัศจรรย์นี้ซ�้ำอีกครั้ง

“ในแถบน้ันมพีวกคนเลีย้งแกะอยูก่ลำงทุง่ก�ำลงัเฝ้ำฝงูแกะของเขำในเวลำกลำงคนื

“มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจำ้มำปรำกฏแก่พวกเขำ และพระ- 
รัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้ำส่องล้อมรอบเขำ และเขำกลัวนัก

“ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่ำวกับเขำทั้งหลำยว่ำ อยำ่กลัวเลย เพรำะเรำน�ำข่ำวดีมำ 
ยังพวกท่ำน เป็นควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่จะมำถึงคนทั้งหลำย

“เพรำะว่ำในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกทำ่น คือพระคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้ำมำประสูติที่เมืองของดำวิด

“นี่จะเป็นหมำยส�ำคัญส�ำหรับพวกท่ำน คือท่ำนจะพบพระกุมำรนั้นพันผ้ำ
อ้อมนอนอยู่ในรำงหญำ้

“ในทันใดน้ัน  ชำวสวรรค์หมู่หนึ่งมำปรำกฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วม 
สรรเสริญพระเจ้ำว่ำ

“พระสริจิงมีแด่พระเจ้ำในทีสู่งสุด ส่วนบนแผ่นดนิโลก สนัตสิขุจงมท่ีำมกลำง 
มนุษย์ทั้งหลำยที่พระองค์โปรดปรำนนั้น

“เมื่อทูตสวรรค์เหล่ำนั้นไปจำกพวกเขำขึ้นสู่สวรรค์แล้ว บรรดำคนเลี้ยงแกะก็
พูดกันวำ่ ให้เรำไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมที่องค์พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงแจ้งกับเรำ

“เขำก็รีบไปแล้วพบนำงมำรีย์กับโยเซฟ และพบพระกุมำรนั้นนอนอยู่ในรำง
หญ้ำ”  [ลูกำ 2:8–16]

จติวญิญำณใดกต็ำมอ่ำนเรือ่งนีแ้ล้วจะไม่สัมผัสถงึวญิญำณแห่งควำมอ่อนน้อม 
ถ่อมตนและประทับใจกับควำมจริงอันเรียบงำ่ยของเรื่องนี้หรือ4

2

ถึงแม้พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
แต่พระองค์เสด็จมายังโลกนี้ในฐานะพระกุมารและด�าเนินต่อไป 

จากพระคุณสู่พระคุณจนพระองค์ได้รับความสมบูรณ์

ข้ำพเจ้ำคิดว่ำเรำทุกคนเข้ำใจข้อเท็จจริงที่ว่ำพระเยซูคริสต์คือพระเยโฮวำห์  
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ผู้ทรงน�ำอิสรำเอลในสมัยของอับรำฮัมกับโมเสส อันที่จริงนับจำกสมัยของอำดัม   

อีกทั้งพระเยโฮวำห์องค์นั้นหรือพระเยซูคริสต์ ทรงปรำกฏต่อพี่ชำยของเจเร็ด

เป็นพระอตริปูของวิญญำณ พระองค์ประสูตเิป็นพระกมุำรในโลกนีแ้ละทรงเจรญิ 

วัยสู่ควำมเป็นมหำบุรุษในโลกนี้5

พระผูช่้วยให้รอดทรงเป็นพระผูเ้ป็นเจ้ำก่อนกำรประสตูมิำในโลกนี ้ เมือ่พระองค์ 

เสด็จมำที่นี่ทรงน�ำเอำสถำนะเดียวกันนี้มำกับพระองค์ด้วย  พระองค์ทรงเป็น

พระผูเ้ป็นเจ้ำเช่นเดยีวกบัก่อนหน้ำนีเ้มือ่พระองค์ประสตูมิำในโลก  แต่ปรำกฏว่ำ 

ในพระชนม์ชีพนี้ พระองค์ต้องทรงเริ่มต้นเหมือนกับเด็กคนอื่น ๆ ท�ำและได้รับ 

ควำมรูเ้ป็นบรรทดัมำเตมิบรรทดั ลกูำกล่ำวว่ำพระองค์ “เจรญิขึน้ในด้ำนสติปัญญำ 

และดำ้นร่ำงกำย เป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจำ้และต่อหน้ำคนทั้งหลำยด้วย”  

[ลูกำ 2:52] ยอห์นบันทึกว่ำ “พระองค์หำได้รับควำมสมบูรณ์ไม่ในตอนแรก”  

แต่ต้องด�ำเนินต่อไป “จำกพระคุณสู่พระคุณ, จนพระองค์ได้รับควำมสมบูรณ์” 

[คพ. 93:13] . . .

เห็นได้ชัดว่ำ ก่อนมีพระชนมำยุ 12 พรรษำ—ในเวลำนั้นทรงท�ำให้บรรดำ

อำจำรย์และนักปรำชญ์ในพระวิหำรประหลำดใจ—พระองค์ทรงเรียนรู้งำนมำก 

มำยเกี่ยวกับกิจธุระของพระบิดำ [ดู ลูกำ 2:46–49]  ควำมรู้นี้มำสู่พระองค์ได้โดย 

ในวัยเยำว์ของพระเยซู พระองค์ทรงได้รับควำมรู ้
“บรรทัดมำเติมบรรทัดและกฎเกณฑ์มำเติมกฎเกณฑ์”
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กำรเปิดเผย กำรเยือนของเหลำ่เทพ หรือในวิธีอื่น ๆ  แต่ควำมรู้ของพระองค์ใน 

พระชนม์ชีพนี้ ต้องมำเป็นบรรทัดมำเติมบรรทัดและกฎเกณฑ์มำเติมกฎเกณฑ์  

ไม่น่ำสงสยัเลยว่ำพระองค์ทรงตดิต่อกบัพระบดิำบนสวรรค์ของพระองค์เป็นครัง้ 

ครำว

. . . “พระเยซูทรงเจริญพระชนมำยุพร้อมกับพี่น้องของพระองค์, และทรง
เจรญิด้วยควำมเข้มแขง็ทำงวญิญำณ, และทรงเฝ้ำรอพระเจ้ำเพือ่ให้ถงึเวลำทีพ่ระ- 
องค์จะทรงปฏิบัติศำสนกิจ. และพระองค์ทรงรับใช้โดยได้รับมอบสิทธิอ�ำนำจ
จำกพระบิดำของพระองค์, และพระองค์หำได้รับสั่งดังมนุษย์คนอื่น ๆ ไม่, ทั้ง 
พระองค์ไม่อำจรับกำรสอนได้; เพรำะพระองค์หำจ�ำเป็นไม่ที่จะให้มนุษย์คนใด
สอนพระองค์.  และหลังจำกหลำยปีผ่ำนไป, โมงแห่งศำสนกิจของพระองค์ก็มำ
ถึง” [งำนแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 3:24–26]

พระด�ำรสัของพระเจ้ำทีพ่ระองค์ไม่อำจท�ำส่ิงใดได้นอกจำกสิง่ทีท่อดพระเนตร 
เหน็พระบดิำทรงท�ำ มคีวำมหมำยเรยีบง่ำยว่ำส่ิงทีพ่ระบดิำทรงท�ำมำแล้วจงึได้รบั 
กำรเปิดเผยต่อพระองค์ [ดู ยอห์น 5:19–20]  เห็นได้ชัดวำ่พระเยซูเสด็จมำในโลก 
โดยสภำพกำรณ์เดยีวกันกับทีเ่รียกร้องจำกเรำทกุคน—พระองค์ทรงลมืทกุสิง่ และ 
ต้องทรงเจริญขึ้นจำกพระคุณสู่พระคุณ  กำรลืมของพระองค์ หรือกำรที่ควำมรู้
ดั้งเดิมถูกน�ำไป  เป็นสิ่งจ�ำเป็นเช่นเดียวกับกรณีของเรำทุกคน เพื่อท�ำให้กำรด�ำรง
อยู่ฝ่ำยโลกในปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์

พระผู้ช่วยให้รอดมิได้ทรงรับควำมสมบูรณ์ตั้งแต่แรก แต่หลังจำกทรงได้รับ
พระวรกำยและกำรฟื้นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงรับอ�ำนำจทั้งหมดทั้งในฟ้ำ
สวรรค์และแผ่นดินโลก ถึงแม้พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้ำ แม้พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้ำพร้อมด้วยพลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจในกำรสร้ำงโลกนี้และโลก
อื่น ๆ ทว่ำยังขำดบำงสิ่งบำงอยำ่งไป ซึ่งพระองค์ทรงมิได้รับจนหลังจำกกำรฟื้น
คืนพระชนม์ของพระองค์  กลำ่วอีกนัยหนึ่งคือพระองค์ยังมิได้รับควำมสมบูรณ์
จนกว่ำจะได้รับพระวรกำยที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้วนั่นเอง6

3

พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อไถ่เรา 
จากความตายทางร่างกายและทางวิญญาณ

พระเยซูเสด็จมำที่นี่เพื่อท�ำให้พระพันธกิจที่ก�ำหนดไว้มีสัมฤทธิผล พันธกิจนี้
มอบหมำยให้พระองค์ก่อนกำรวำงรำกฐำนของแผ่นดินโลก  ในพระคัมภีร์เล่ำถึง 
พระองค์ว่ำทรงเป็น “พระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์ต้ังแต่แรกสร้ำงโลก” [ววิรณ์ 
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13:8] พระองค์ทรงอำสำเสดจ็มำในควำมเรืองโรจน์แห่งเวลำเพือ่ไถ่มนษุย์จำกกำร 
ตกซึ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเขำโดยกำรล่วงละเมิดของอำดัม

. . .พระเยซูทรงเป็นพระองค์เดียวที่ถือก�ำเนิดมำในโลกนี้โดยไม่มีบิดำทำงโลก  
พระบิดำของพระวรกำยพระองค์ทรงเป็นพระบิดำของวิญญำณพระองค์เช่นกัน 
และทรงเป็นพระบิดำของวิญญำณมนุษย์ทั้งปวง  พระองค์ทรงได้รับชีวิตนิรันดร์
จำกพระบิดำและทรงได้รับอ�ำนำจที่จะสิ้นพระชนม์จำกพระมำรดำของพระองค์ 
เพรำะพระมำรดำของพระองค์เป็นมนษุย์  พระองค์ทรงรบัพระโลหติจำกพระมำรดำ 
และทรงรับควำมเป็นอมตะจำกพระบิดำของพระองค์  ดังนั้น โดยที่ทรงมีอ�ำนำจ
ที่จะพลีพระชนม์ชีพและน�ำกลับมำอีกครั้ง พระองค์จึงทรงจำ่ยรำคำแห่งกำรล่วง
ละเมิดของอำดัมและทรงไถ่ชำวโลกทั้งปวงจำกหลุมฝังศพได้7

เหตุผลที่แท้จริงของกำรเสด็จมำในโลกของพระเยซูคริสต์ . . . คือ หนึ่งเพื่อไถ ่
มนุษย์ ทั้งปวง จำกควำมตำยทำงรำ่งกำยหรือควำมตำยทำงมรรตัย ซึ่งอำดัมน�ำ
เข้ำมำในโลก และสอง เพื่อไถ่มนุษย์ทั้งปวงจำกควำมตำยทำงวิญญำณหรือกำร
เนรเทศจำกที่ประทับของพระเจำ้ตำมเงื่อนไขของกำรกลับใจ กำรปลดบำป และ
อดทนจนกว่ำชีวิตจะหำไม่จำกกำรทดสอบทำงมรรตัยของพวกเขำ8

เรำชื่นชมยินดีในกำรประสูติของพระบุตรพระผู้เป็นเจำ้ท่ำมกลำงมนุษย์

เรำส�ำนกึในพระกรุณำธคิณุส�ำหรับกำรพลีพระชนม์ชีพเพือ่กำรชดใช้ทีพ่ระองค์ 
ทรงท�ำโดยกำรหลั่งพระโลหิตของพระองค์เอง

เรำน้อมขอบพระทัยที่พระองค์ทรงไถ่เรำจำกควำมตำยและทรงเปิดประตูเพื่อ
ที่เรำจะได้รับชีวิตนิรันดร์

เรำสวดอ้อนวอนทูลขอสันติสุขบนแผ่นดินโลก เพื่อให้พระกิตติคุณแผ่ขยำย 
และเพื่อชัยชนะสุดท้ำยของควำมจริง

เรำวงิวอนบตุรธิดำของพระบดิำในทกุหนแห่งให้ท�ำสิง่เหล่ำนัน้ร่วมกบัเรำ ซึง่ 
จะท�ำให้เรำทั้งหลำยได้รับสันติสุขในโลกนี้และรัศมีภำพนิรันดร์ในโลกที่จะมำ

ถึง [ดู คพ. 59:23]9

4

เราควรให้เรื่องราวการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด 
ซึมซาบและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา

เมื่อ [เช้ำวันคริสต์มำส] มำถึง บำงคนจะค้อมศีรษะวิงวอนด้วยควำมนอบน้อม
ต่อพระบดิำแห่งบรรดำดวงสว่ำงส�ำหรบัพรทีพ่วกเขำได้รบัโดยผ่ำนควำมทกุขเวทนำ 
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ของพระบตุรทีรั่กของพระองค์ และจะอ่ำนเร่ืองรำวอนัน่ำพศิวงนีด้้วยค�ำสรรเสรญิ 

อนัซำบซึง้ใจ  น่ำเสยีดำย คนอืน่ ๆ ทีท่รำบเลก็น้อย หรอืไม่ทรำบอะไรเลย ถงึหนี้

ที่เรำติดค้ำงพระบุตรของพระผู้เป็นเจำ้ไว้  จะเฉลิมฉลอง มิใช่ด้วยกำรสรรเสริญ 

และกำรสวดอ้อนวอนที่นอบน้อม แต่ด้วยควำมเมำมำยอันเป็นกำรสบประมำท 

โดยไม่คิดแม้แต่น้อยถึงควำมส�ำคัญในกำรประสูติมำของมหำบุรุษแห่งกำลิลี . . .

เป็นไปได้อย่ำงไรทีใ่ครกต็ำมเม่ืออ่ำนเรือ่งรำวน่ำประทบัใจของกำรประสติูของ 

พระเยซคูรสิต์แล้วไม่ปรำรถนำทีจ่ะละทิง้บำป ในเทศกำลนีข้องปีเป็นเรือ่งดสี�ำหรบั 

ทุกคน—กษัตริย์ในพระรำชวัง หำกมีกษัตริย์อยู่ในพระรำชวังเวลำนี้ ชำวนำใน

กระท่อมอันต�ำ่ต้อย คนมัง่มแีละคนจนกเ็ช่นกนั—จะคุกเข่ำลงและน้อมถวำยเกยีรติ 

แด่พระองค์ ผูท้รงปรำศจำกบำป ผู้ทีพ่ระชนม์ชพีถกูน�ำมำใช้ในกำรพลบีชูำและ 

ควำมโทมนสัเพือ่ประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์ของพระองค์ ผู้ทีท่รงหลัง่พระโลหติ

ของพระองค์เป็นเครื่องบูชำบำป . . .

. . . เหตุใดเรื่องรำวน่ำอัศจรรย์นี้จึงส�ำคัญ  เรำให้เรื่องนี้ซึมซำบและมีอิทธิพล

ต่อชีวิตเรำหรือไม่  เรำยอมรับควำมหมำยที่แท้จริงโดยไม่มีข้อแม้หรือไม่  เรำเชื่อ

ว่ำพระกมุำรองค์นีแ้ท้ทีจ่ริงคอืพระบตุรองค์เดยีวทีถ่อืก�ำเนดิของพระผูเ้ป็นเจ้ำใน 

เน้ือหนังหรอืไม่ เรำมศีรทัธำมัน่คงในพระพันธกจิของพระองค์และเตม็ใจทีจ่ะท�ำ 

ตำมพระองค์อย่ำงเชื่อฟังหรือไม่  หำกโลกเชื่อและเอำใจใส่ค�ำสอนของพระองค์

ด้วยใจจริงเช่นนี้ ก็จะไม่ถูกควำมขัดแย้งและควำมชั่วร้ำยท�ำลำยลงตลอดทุกยุค

สมัย. . . มีกำรรับใช้ด้วยริมฝีปำกมำกเกินไปในบรรดำพวกที่คิดว่ำตนคือผู้ติดตำม 

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำและน้อยเกินไปส�ำหรับกำรนมัสกำรที่แท้จริงอันมีพื้น

ฐำนบนควำมสุจริตในค�ำสอนของพระองค์

เทพประกำศแก่คนเลี้ยงแกะในคืนอันรุ่งโรจน์คืนนั้นว่ำท่ำนน�ำข่ำวประเสริฐ

แห่งควำมปรีดียิ่งมำให้ทุกคน [ดู ลูกำ 2:8–10] แต่โดยทั่วไป ผู้คนทุกหนแห่งบน

พืน้พภิพปฏเิสธทีจ่ะรับพรจำกข่ำวประเสริฐนัน้ พวกเขำไม่เต็มใจละทิง้บำป อ่อน 

น้อมถ่อมตน และด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับค�ำสอนของพระอำจำรย์ . . .

ข้ำพเจ้ำวงิวอนมนษุย์ทัง้ปวงในทกุหนแห่งอกีครัง้ว่ำ จงหนัไปจำกทำงทีช่ัว่ร้ำย 

ของท่ำนมำสูก่ำรนมัสกำรพระบตุรของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงแท้จรงิ เพือ่จติวญิญำณ 

ท่ำนจะได้รับกำรช่วยให้รอดในอำณำจักรของพระองค์10

บ ท ที่  2 5
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ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• ท่ำนท�ำอะไรที่บ้ำนท่ำนเพื่อระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดเนื่องในคริสต์มำส  เรำ
เรียนรู้อะไรบ้ำงจำกประเพณีคริสต์มำสของประธำนสมิธ (ดู “จำกชีวิตของ 
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ”)

• ท่ำนคิดว่ำเพรำะเหตุใดเรื่องรำวกำรประสูติของพระเยซูคริสต์จึง “ไม่เคยล้ำ
สมัยเลย” (ดู หัวข้อที่ 1)

• ทบทวนค�ำพูดของประธำนสมิธเกี่ยวกับกำรที่พระเยซูคริสต์เสด็จมำยังโลก
ในฐำนะพระกุมำรและควำมอดทนต่อควำมยำกล�ำบำกของควำมเป็นมรรตัย 
(ดู หัวข้อที่ 2) ท่ำนคิดและรู้สึกอยำ่งไรขณะไตร่ตรองถึงควำมเต็มพระทัยที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำสิ่งนี้

• ไตร่ตรองควำมเชือ่มโยงระหว่ำงกำรประสูตกิบักำรชดใช้ของพระผูช่้วยให้รอด 
(ด ูหวัข้อที ่3)  บดิำมำรดำสำมำรถช่วยให้บตุรธดิำมคีวำมเข้ำใจเรือ่งนีไ้ด้อย่ำงไร 
ควำมเข้ำใจนี้ส่งผลต่อประเพณีคริสต์มำสของเรำอย่ำงไรบำ้ง

• เรำท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อให้เรื่องเรำวกำรประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด “ซึมซำบ
และมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรำ” (ดู หัวข้อที่ 4)

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
อิสยำห์ 53; ลูกำ 1:26–35; 2; 1 นีไฟ 11:8–23

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน
กำรอภิปรำยในกลุ่มเล็ก ๆ   “ให้โอกำสคนจ�ำนวนมำกได้มีส่วนร่วมในบทเรียน  

บุคคลที่ไม่ค่อยกล้ำมีส่วนร่วมอำจแบ่งปันแนวคิดในกลุ่มเล็กซึ่งเขำไม่ต้องแสดง 
ออกต่อหน้ำกลุ่มใหญ่” (ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999] หนำ้ 161)

อ้ำงอิง

บ ท ที่  2 5

 1. “A Big Christmas Hug from Pres. Smith,”  
Church News, 25 ธ.ค. 1971 หนำ้ 3

 2. “A Big Christmas Hug from Pres. Smith,” 3

 3. “Christmas Greetings from President Joseph  
Fielding Smith to the Members of the  
Church throughout the World,” Church News,  
19 ธ.ค. 1970 หน้ำ 3

 4. The Restoration of All Things (1945), 279–280

 5. จดหมำยส่วนตัว, อ้ำงอิงใน Doctrines of  
Salvation, เรียบเรียงโดย บรูซ อำร์. แมคคองกี,  
ฉบับที่ 3 (1954–1956), 1:11

 6. จดหมำยส่วนตัว, อำ้งอิงใน Doctrines of  
Salvation, 1:32–33

 7. Answers to Gospel Questions, รวบรวมโดย  
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ จูเนียร์, ฉบับที ่5  
(1957–1966), 2:134, 136

 8. “The Resurrection,” Improvement Era, ธ.ค. 1942,  
780–781; ดู Doctrines of Salvation, 2:259 ด้วย

 9. “Christmas Greetings,” 3

 10. The Restoration of All Things, 278–279,  
281–282, 286; ปรับเครื่องหมำยวรรคตอนให้ 
ตรงตำมมำตรฐำนปัจจุบัน
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บ ท ที่  2 5 บ ท ที่  2 6

เตรียมรับการเสด็จมา 
ของพระเจ้าของเรา

“เจ้ำจงเตรียมมรรคำแห่งพระเจำ้, และท�ำวิถ ี

ของพระองค์ให้ตรง, เพรำะโมงแห่งกำรเสด็จมำ 

ของพระองค์ใกล้เขำ้มำแล้ว” (คพ. 133:17)

จากชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

ประธำนโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเล่ำให้กลุ่มวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยฟังครั้งหนึ่งว่ำ 

ท่ำน “ก�ำลังสวดอ้อนวอนให้แก่กำรสิ้นโลก ทำ่นกล่ำว “ข้ำพเจ้ำจะดีใจถ้ำมันเกิด

ขึ้นวันพรุ่งนี้”  ในกำรตอบสนองต่อค�ำประกำศนั้น สตรีคนหนึ่งพูดดังพอที่คน

อื่นจะได้ยิน  “โอ้ ฉันหวังว่ำไม่นะ”  เธอกลำ่ว

กำรแบ่งปันประสบกำรณ์นี้ในเวลำต่อมำ ประธำนสมิธสอนว่ำ

“ท่ำนไม่อยำกให้กำรสิ้นโลกมำถึงหรอกหรือ”

“คนส่วนใหญ่มีแนวคิดที่ผิดถึงควำมหมำยของกำรสิ้นโลก . . .

“. . . เมื่อพระคริสต์เสด็จมำก็จะเกิดกำรสิ้นโลก. . .จะไม่มีสงครำม ควำมสับ- 

สนอลหม่ำน ควำมอิจฉำริษยำ กำรโป้ปดมดเท็จ จะไม่มีควำมชั่วร้ำย  ในเวลำนั้น 

มนุษย์เรียนรู้ที่จะรักพระเจ้ำและรักษำพระบัญญัติของพระองค์ หำกไม่เป็นเช่น

นั้น พวกเขำจะไม่ได้อยู่ที่นี่  นั่นคือกำรสิ้นโลกและเป็นสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง

สวดอ้อนวอนขอเมื่อเหลำ่สำนุศิษย์มำหำพระองค์และกล่ำวว่ำ ‘ขอทรงสอนพวก

ขำ้พระองค์อธิษฐำน’  พระองค์ทรงท�ำอะไรหรือ  พระองค์ทรงสอนพวกเขำ ‘ข้ำ 

แต่พระบิดำ ขอให้พระนำมของพระองค์เป็นที่เคำรพสักกำระ ขอให้แผ่นดินของ

พระองค์มำตั้งอยู่’ [ดู ลูกำ 11:1–2]

“นั่นคือสิ่งที่ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอ  พระเจ้ำทรงสวดอ้อนวอนเพื่อกำรส้ิน

โลกและขำ้พเจ้ำก็เช่นกัน”1

ในโอวำทและงำนเขียน  ประธำนสมิธอ้ำงถึงค�ำพยำกรณ์ในพระคัมภีร์บ่อย ๆ 
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“We long for the day when the Prince of Peace shall come.”

บ ท ที่  2 6

“ข้ำแต่พระบิดำ พวกข้ำพระองค์ปรำรถนำวันที่เจ้ำชำยแห่งสันติจะเสด็จมำ”

บ ท ที่  2 6
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บ ท ที่  2 6

เกี่ยวกับยุคสุดท้ำย บทบำทของโจเซฟ สมิธในกำรเตรียมมรรคำแห่งพระเจ้ำ และ

กำรเสด็จมำยังโลกในรัศมีภำพของพระผู้ช่วยให้รอด  ทำ่นแสดงควำมรู้สึกอันลึก

ซึ้งเกี่ยวกับค�ำพยำกรณ์เหลำ่นี้ในค�ำสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหำรออกเด็น ยูทำห์ 

“ดังที่พระองค์ทรงทรำบ ข้ำแต่พระผู้เป็นเจ้ำของข้ำพระองค์ทั้งหลำย เรำ
ก�ำลังมีชีวิตอยู่ในวันเวลำสุดทำ้ยเมื่อสัญญำณแห่งเวลำก�ำลังปรำกฏออกมำ เมื่อ 
พระองค์ทรงเร่งงำนของพระองค์ในเวลำนี ้ และเมือ่เรำได้ยนิเสยีงของผูห้นึง่ป่ำวร้อง 
ในแดนทุรกันดำรวำ่ จงเตรียมมรรคำแห่งพระเจำ้และจงท�ำหนทำงของพระองค์
ให้ตรงไป [ดู มัทธิว 3:3] . . .

“ข้ำแต่พระบิดำ พวกข้ำพระองค์ปรำรถนำวันที่เจ้ำชำยแห่งสันติจะเสด็จมำ 
เม่ือโลกจะพักผ่อนและจะพบควำมชอบธรรมอีกครั้งบนพื้นพิภพ นี่คือค�ำสวด
อ้อนวอนของพวกข้ำพระองค์ ที่เปล่งวำจำจำกใจอันชอกช�้ำและต�่ำต้อย ว่ำพวก
ข้ำพระองค์จะทนได้ในวันนั้นและทรงพบว่ำมีค่ำควรที่จะอยู่กับพระองค์ ผู้ทรง
ได้รับมอบหมำยให้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลำยและเจ้ำนำยเหนือเจ้ำ

นำยทั้งหลำย ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิตย์”2

ค�าสอนของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ

1

การเสด็จมาของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

เรำก�ำลังเขำ้สู่วันอันส�ำคัญยิ่งของพระเจำ้อยำ่งรวดเร็ว เวลำแห่ง “ควำมมีชีวิต 
ชวีำ” เมือ่พระองค์จะเสดจ็มำในเมฆแห่งสวรรค์เพือ่น�ำกำรแก้แค้นมำสูค่นอำธรรม์ 
และเตรียมแผ่นดินโลกเพื่อรับกำรปกครองด้วยสันติสุข เพื่อคนทั้งปวงที่เต็มใจ
ยึดมั่นในกฎของพระองค์ [ดู กิจกำร 3:19–20]3

หลำยสิ่งเกิดขึ้นแล้ว . . . เพื่อท�ำให้สมำชิกที่ซื่อสัตย์ของศำสนจักรซำบซึ้งกับ 
ข้อเทจ็จรงิทีว่่ำกำรเสดจ็มำของพระเจ้ำใกล้เข้ำมำแล้ว  พระกติตคิณุได้รบักำรฟ้ืนฟ ู
ศำสนจกัรได้รบักำรจดัตัง้อย่ำงสมบรูณ์  ฐำนะปโุรหติได้รบักำรประสำทบนมนษุย์  
สมัยกำรประทำนหลำยสมัยนับจำกกำลเริ่มต้นได้รับกำรเปิดเผยและกุญแจกับ 
สิทธิอ�ำนำจของสมัยนั้นได้มอบให้ศำสนจักรแล้ว  อิสรำเอลได้รับกำรรวบรวม
และก�ำลงัรวมกนัไปสู่แผ่นดนิแห่งไซอัน  ชำวยิวก�ำลงักลบัคนืสูเ่ยรซูำเลม็  ปัจจบุนั 
มีกำรสัง่สอนพระกติตคิณุในทัว่โลกเป็นพยำนต่อทกุประชำชำต ิ  พระวหิำรก�ำลงั 
ก่อสร้ำง งำนศำสนพิธีส�ำหรับคนตำยและคนเป็นก�ำลังประกอบพิธีในพระวิหำร  
ใจของลูกหลำนหันไปหำบรรพบุรุษ และลูกหลำนก�ำลังแสวงหำผู้วำยชนม์ของ 

บ ท ที่  2 6
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พวกเขำ  พันธสัญญำที่พระเจ้ำทรงสัญญำไว้กับอิสรำเอลในยุคสุดท้ำยได้รับกำร 
เปิดเผย อสิรำเอลท่ีได้รับกำรรวบรวมแล้วหลำยพันคนได้เข้ำสูพ่นัธสญัญำดงักล่ำว 
ดังนั้นงำนของพระเจ้ำจึงก�ำลังรุดหนำ้ และทั้งหมดนี้คือสัญญำณแห่งกำรเข้ำใกล้
พระเจ้ำของเรำ . . .

ถ้อยค�ำของศำสดำพยำกรณ์ก�ำลงัเกดิสัมฤทธผิลอย่ำงรวดเรว็ แต่ด�ำเนนิไปตำม 

หลักกำรทำงธรรมชำติที่เรำส่วนใหญ่มองไม่เห็น

โยเอลสัญญำว่ำพระเจ้ำจะทรงเทพระวิญญำณของพระองค์ลงมำเหนือมนุษย์

ทุกคน บุตรธิดำจะพยำกรณ์ คนชรำทั้งหลำยจะฝัน และคนหนุ่มจะเห็นนิมิต [ดู 

โยเอล 2:28–29] . . .

สัญญำณทั้งหลำยของวันเวลำสุดท้ำยคือกำรเรียนรู้ที่เพิ่มพูน  ดำเนียลได้รับ

บัญชำให้ “. . . ปิดถ้อยค�ำเหล่ำนัน้ไว้และประทบัตรำหนงัสือนัน้เสยี [ค�ำพยำกรณ์ 

ของท่ำน] จนถึงวำระสุดทำ้ย [และในวันนั้น] คนเป็นอันมำกจะวิ่งไปวิ่งมำ” 

พระองค์ตรสั “และควำมรูจ้ะทวขีึน้” (ดำเนยีล 12:4)  ผูค้นไม่ได้ก�ำลงั “วิง่ไปวิง่มำ” 

ในวันนี้ ดังที่พวกเขำไม่เคยท�ำมำก่อนในประวัติศำสตร์ของโลกหรอกหรือ . . .

. . .ควำมรู้มิได้ทวีขึ้นหรือ  เคยมีเวลำในประวัติศำสตร์โลกหรือที่ควำมรู้มำก 

มำยเทลงมำให้ผู้คน  แต่น่ำเศร้ำที่จะกล่ำวว่ำค�ำของเปำโลเป็นควำมจริง—ผู้คน 

ก�ำลัง “ร�่ำเรียนอยู่เสมอ แต่ไม่สำมำรถเขำ้ใจหลักควำมจริงได้เลย” (2 ทิโมธี 3:7) 

. . .

เรำไม่มีขำ่วลือเรื่องสงครำมบ้ำงเลยหรือ [ดู คพ. 45:26]  เรำไม่เคยมีสงครำม  

สงครำมทีโ่ลกไม่เคยเหน็มำก่อนเลยหรอื  ไม่มคีวำมโกลำหลในบรรดำประชำชำต ิ

ทุกวันนี้ และผู้ปกครองของพวกเขำไม่ทุกข์ร้อนหรอกหรือ  อำณำจักรตำ่ง ๆ ไม ่

ได้ล่มสลำยและกำรเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ไม่ได้เกดิขึน้ในบรรดำประชำชำติหรอก 

หรือ  ทั่วทั้งแผ่นดินโลกอยู่ในควำมโกลำหล  มีรำยงำนแผ่นดินไหวในสถำนที่

แตกต่ำงกันไปทุกวัน [ดู คพ. 45:33] . . .

ทว่ำโลกเก่ำด�ำเนินกิจธุระในกำรเอำใจใส่เล็กน้อยต่อทุกสิ่งที่พระเจำ้ตรัส กับ 

สัญญำณและกำรบ่งชี้ที่ให้ไว้แล้ว  มนุษย์ท�ำใจแข็งกระด้ำงและกล่ำว “. . . ว่ำ 

พระคริสต์ทรงรีรอกำรเสด็จมำของพระองค์จนกว่ำกำรสูญสิ้นของแผ่นดินโลก” 

(คพ. 45:26)4

มีคนถำมข้ำพเจ้ำเมื่อไม่นำนมำนี้ว่ำข้ำพเจ้ำสำมำรถบอกได้ไหมว่ำพระเจ้ำจะ 

เสด็จมำเมื่อใด ข้ำพเจ้ำเคยตอบว่ำ “ได้” และในตอนนี้ข้ำพเจ้ำก็ตอบว่ำ “ได้”   
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ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำพระองค์จะเสด็จมำเมื่อไร พระองค์จะเสด็จมำวันพรุ่งนี้ เรำมี

ถ้อยค�ำในเรื่องดังกลำ่ว ข้ำพเจำ้ขออำ่นให้ฟังดังนี้ 

“ดูเถิด, บัดนี้เรียกว่ำวันนี้จนกว่ำกำรเสด็จมำของบุตรแห่งพระมหำบุรุษ, และ

ตำมจริงแล้วเป็นวันแห่งกำรเสียสละ, และวนัทีเ่รำจะเกบ็ส่วนสบิจำกผูค้นของเรำ; 

เพรำะคนที่จ่ำยส่วนสิบจะไม่ถูกเผำไหม้ในกำรเสด็จมำของพระองค์”

บัดนี้ มีค�ำอธิบำยเพียงพอเรื่องส่วนสิบ

“เพรำะหลังจำกวันนี้ กำรเผำไหม้มำถึง—นี่คือกำรพูดตำมวิธีของพระเจ้ำ—

เพรำะตำมจริงแล้วเรำกล่ำว, พรุ่งนี้คนจองหองทั้งหมดและคนเหล่ำนั้นที่ท�ำช่ัว

จะเป็นดังตอข้ำว; และเรำจะเผำพวกเขำให้สิ้น, เพรำะเรำคือพระเจ้ำ จอมโยธำ; 

และเรำจะไม่ละเว้นคนหนึ่งคนใดที่ยังคงอยู่ในบำบิโลน” [คพ. 64:23–24]

ดังนั้น พระเจ้ำก�ำลังจะเสด็จมำ ขำ้พเจ้ำกล่ำวว่ำ วันพรุ่งนี้  จึงขอให้เรำเตรียม

พร้อม5

2

จะมีการพิพากษาเมื่อพระคริสต์เสด็จมา

ค�ำอุปมำที่พระเจ้ำทรงสอนเร่ืองข้ำวสำลีกับข้ำวละมำนหมำยถึงวันสุดท้ำย  

ตำมเรื่องรำวดังกล่ำว ผู้หวำ่นได้หว่ำนเมล็ดดีในทุ่งของเขำ แต่ขณะที่เขำหลับ 

ศัตรูมำหว่ำนข้ำวละมำนในทุ่ง  เมื่อต้นข้ำวก�ำลังผลิใบ พวกผู้รับใช้ปรำรถนำที่จะ

ออกไปถอนขำ้วละมำนทิ้งแต่พระเจำ้ทรงบัญชำพวกเขำให้ปล่อยทั้งข้ำวสำลีและ

ข้ำวละมำนเติบโตไปด้วยกันจนกว่ำจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว มิฉะนั้น พวกเขำอำจจะ

ถอนต้นอ่อนของขำ้วสำลีขณะก�ำลังท�ำลำยข้ำวละมำน  จำกนั้น เมื่อกำรเก็บเกี่ยว

สิ้นสุดลง พวกเขำต้องออกไปรวบรวมขำ้วสำลีและมัดข้ำวละมำนไว้เป็นฟ่อน ๆ 

เพื่อจะเผำทิ้ง  ในค�ำอธิบำยของอุปมำนี้ พระเจำ้รับสั่งกับเหล่ำสำนุศิษย์ว่ำ “ฤดู

เกี่ยวได้แก่เวลำสิ้นยุค และผู้เกี่ยวทั้งหลำยนั้นได้แก่ทูตสวรรค์”  [ดู มัทธิว 13:24–

30, 36–43; คพ. 86]6

ข้ำวละมำนกับข้ำวสำลีก�ำลังเติบโตไปด้วยกันและเติบโตอยู่ในทุ่งเดียวกันมำ 

ตลอดปี แต่วันนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อขำ้วสำลีจะถูกรวมไว้ ขำ้วละมำนก็เช่นกัน

จะถูกรวมไว้เพื่อน�ำไปเผำ และจะมีกำรแบ่งแยกคนชอบธรรมจำกคนชั่วร้ำย เรื่อง

นี้สอนเรำทุกคนให้รักษำพระบัญญัติของพระเจำ้ กลับใจจำกบำป หันมำหำควำม

ชอบธรรม หำกใจเรำมีควำมต้องกำรกำรกลับใจ7
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“เรำก�ำลังเขำ้สู่วันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ำอย่ำงรวดเร็ว เวลำแห่ง  
‘ควำมมีชีวิตชีวำ’  เมื่อพระองค์จะเสด็จมำในเมฆแห่งสวรรค์”
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จงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สมำชิกศำสนจักรมีศรัทธำในพระผู้เป็นเจ้ำ คุณ 
ควำมดรีูว่้ำเรำต้องกำรส่ิงนี ้ มอีทิธพิลมำกมำยก�ำลงัท�ำงำนเพือ่แบ่งแยกเรำจำกกนั 
ควำมถูกต้องในบรรดำสมำชิกศำสนจักร และวันหนึ่งจะมำถึงในอนำคตอันใกล้  
กำรแยกข้ำวสำลอีอกจำกข้ำวละมำน เรำอำจเป็นข้ำวสำลหีรอืข้ำวละมำนกไ็ด้  เรำ 
จะอยู่ขำ้งหนึ่งหรืออีกข้ำงหนึ่ง8

วันนั้นจะมำถึงเมื่อเรำจะไม่มีโลก นี ้ โลกจะถูกเปลี่ยน เรำจะได้รับโลกที่ดีกว่ำ  
เรำจะได้โลกที่ชอบธรรมเพรำะเมื่อพระคริสต์เสด็จมำ พระองค์จะทรงช�ำระโลก
ให้สะอำด

จงอ่ำนสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ของเรำ ให้อ่ำนว่ำพระองค์ตรัสอะไรด้วย
พระองค์เอง  เม่ือพระองค์เสดจ็มำ พระองค์จะทรงช�ำระโลกนีใ้ห้สะอำดจำกควำม 
ชั่วร้ำยทั้งปวง และพระด�ำรัสถึงศำสนจักร พระองค์รับสั่งวำ่พระองค์จะส่งเทพ
มำและพวกท่ำนจะเกบ็กวำดทกุส่ิงทีท่�ำให้หลงผิดออกจำกอำณำจกัรของพระองค์ 
ซึ่งคือศำสนจักร [ดู มัทธิว 13:41]9

วัน [ที่] ยิ่งใหญ่และน่ำสะพรึงกลัวไม่อำจเป็นเวลำอื่นไปได้นอกจำกเวลำใน
กำรเสดจ็มำของพระเยซูคริสต์ เพ่ือสถำปนำอำณำจกัรของพระองค์ในเดชำนภุำพ 
ท่ำมกลำงคนชอบธรรมบนแผ่นดนิโลกและเพ่ือช�ำระโลกให้สะอำดจำกควำมชัว่ช้ำ 
สำมำนย์  วันนี้จะไม่เป็นวันแห่งควำมกลัวและท�ำให้เกิดควำมพร่ันพรึงในใจคน
ชอบธรรม  แต่จะเป็นวันแห่งควำมกลัวและสะเทือนขวัญอย่ำงใหญ่หลวงต่อคน
อำธรรม์  เรื่องนี้เรำเรียนรู้จำกพระค�ำของพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เอง ขณะทรง
สอนเหลำ่สำนุศิษย์ของพระองค์ [ดู มัทธิว 24; โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1]10

จะมีกำรพิพำกษำเมื่อพระคริสต์เสด็จมำ  เรำได้รับแจ้งว่ำหนังสือทั้งหลำยจะ
ถูกเปิดออก คนตำยจะถูกพิพำกษำจำกสิ่งต่ำง ๆ ที่เขียนไว้ในหนังสือ และใน 
บรรดำหนังสือเหล่ำนั้นจะเป็นหนังสือแห่งชีวิต [ดู วิวรณ์ 20:12]  เรำจะได้เห็น 
หน้ำต่ำง ๆ ของหนงัสือนัน้  เรำจะเห็นส่ิงทีเ่รำเป็นด้วยตนเอง และเรำจะต้องเข้ำใจ 
ด้วยควำมเข้ำใจที่ชอบธรรมว่ำกำรพิพำกษำซึ่งใช้วัดเรำนั้นเที่ยงธรรมและแท้จริง 
ว่ำเรำจะได้เข้ำไปในอำณำจกัรของพระผู้เป็นเจ้ำหรอืไม่. . .เพื่อรับพรแห่งรัศมีภำพ 

นี้หรือว่ำเรำจะถูกเนรเทศ 11

ข้ำพเจ้ำวิงวอนวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยให้ยืนหยัดและซื่อสัตย์ในสัมฤทธิผลของ 

หน้ำที่ทุกอยำ่ง ในกำรรักษำพระบัญญัติของพระเจำ้ ให้เกียรติฐำนะปุโรหิต เพื่อ

เรำจะยืนหยัดอดทนได้เมื่อพระเจ้ำเสด็จมำ—ไม่ส�ำคัญว่ำเรำจะอยู่หรือตำย—เพื่อ

จะเป็นผู้รับส่วนแห่งรัศมีภำพนี้12
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ในการเตรียมรับการเสด็จมาของพระเจ้า เราต้องเฝ้าระวัง 
และสวดอ้อนวอน และจัดบ้านเของเราให้เป็นระเบียบ

มีเหตุกำรณ์มำกมำยในโลกทุกวันนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำวันอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ำ
ก�ำลังใกล้เข้ำมำ เมื่อพระผู้ไถ่จะทรงจัดตั้งอำณำจักรของพระองค์อีกครั้งในควำม 
ชอบธรรมเพื่อเตรียมรับกำรปกครองมิลเลเนียม  ขณะเดียวกัน เป็นหน้ำที่ของ
สมำชกิศำสนจกัรทีจ่ะแสวงหำควำมรูแ้ละเตรยีมตวัโดยกำรศกึษำและโดยศรทัธำ 
เพื่อต้อนรับวันอันรุ่งโรจน์และส�ำคัญยิ่ง13

เรำไม่จ�ำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเวลำและฤดูกำลว่ำพระคริสต์จะเสด็จมำเมื่อไร 
แต่เรำต้องเฝ้ำระวัง สวดอ้อนวอนและเตรียมพร้อม14

บำงครั้ง ข้ำพเจ้ำรู้สึกร�ำคำญใจที่ผู้ใหญ่ของเรำบำงคนกล่ำวว่ำพระเจ้ำจะเสด็จ
มำเมือ่เรำทกุคนชอบธรรมพอทีจ่ะรับพระองค์  พระเจ้ำมไิด้ทรงรอให้เรำชอบธรรม 
เมื่อพระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จมำ พระองค์ก็จะเสด็จมำ—เมื่อถ้วยแห่งควำม 
ชัว่ช้ำสำมำนย์เตม็—และถ้ำเรำไม่ชอบธรรม ก็คงจะเป็นเรือ่งเลวร้ำยเกนิไปส�ำหรบั 
เรำ เพรำะเรำจะถกูจดัอยู่ในบรรดำคนอำธรรม์ และเรำจะเป็นดงัตอข้ำวทีถ่กูกวำด 
ออกไปจำกพื้นพิภพ เพรำะพระเจำ้ตรัสวำ่คนชั่วร้ำยจะทนอยู่ไม่ได้15

แล้วเรำจะมัวหลับอยู่ในภวังค์หรือควำมไม่แยแสต่อทุกส่ิงที่พระเจ้ำทรงมอบ
ให้เป็นค�ำเตือนแก่เรำอยำ่งนั้นหรือ “เพรำะฉะนั้นพวกท่ำนจงเฝ้ำระวังอยู่ เพรำะ
ท่ำนไม่รู้ว่ำองค์พระผู้เป็นเจ้ำของพวกทำ่นจะเสด็จมำเวลำไหน

“จงจ�ำไว้ว่ำ ถ้ำเจ้ำของบ้ำนรู้ว่ำขโมยจะมำเวลำไหน เขำจะเฝ้ำระวังอยู่ ไม่ให้
บ้ำนถูกงัดเขำ้ไปได้

“เพรำะเหตนุีพ้วกท่ำนจงเตรียมพร้อม เพรำะในเวลำทีท่่ำนไม่คดิไม่ฝันนัน้ บตุร 
มนุษย์จะเสด็จมำ” (มัทธิว 24:42–44)

ขอให้เรำเอำใจใส่พระด�ำรัสเตือนจำกพระเจ้ำ จัดบ้ำนของเรำให้เป็นระเบียบ

และพร้อมรับกำรเสด็จมำของพระเจำ้16

4

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสามารถเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า 
ในการเตรียมผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระเจ้า

ไม่เป็นเรือ่งแปลกเกนิไปหรอกหรือหำกพระเจ้ำจะเสดจ็มำและเริม่กำรปกครอง 
ด้วยสันติสุข แก้แค้นคนชั่วร้ำย ช�ำระแผ่นดินโลกจำกบำป แล้วไม่ส่งผู้ส่งสำรมำ 
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เตรียมมรรคำก่อนหน้ำพระองค์  ควรหรือไม่ที่เรำจะคำดหวังให้พระเจ้ำเสด็จมำ 
พพิำกษำโลกโดยไม่ประทำนพระด�ำรสัเตอืนแก่โลกก่อนและเตรยีมวธิหีลบหนใีห้ 
คนทั้งปวงที่จะกลับใจ

โนอำห์ถูกส่งมำยังโลกเพื่อเตือนโลกเรื่องน�้ำท่วม  หำกผู้คนสดับฟังพวกเขำก็
คงจะหลบหนีไป โมเสสถูกส่งมำน�ำอิสรำเอลไปสู่แผ่นดินที่สัญญำไว้ เพื่อให้
สัญญำที่ท�ำไว้กับอับรำฮัมมีสัมฤทธิผล  ยอห์นผู้ถวำยบัพติศมำถูกส่งมำเตรียม 

เมื่อเทพโมโรไนมำเยือนเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ ท่ำนพยำกรณ์ถึงกำรเสด็จมำ 
ครั้งที่ของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:36–41)
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มรรคำก่อนกำรเสด็จมำของพระคริสต์  ในแต่ละเหตุกำรณ์นี้ กำรเรียกมำโดยผ่ำน
กำรเปิดฟ้ำสวรรค์  อิสยำห์ เยเรมีย์และศำสดำพยำกรณ์ท่ำนอื่น ๆ ถูกส่งมำเพื่อ 
เตอืนอิสรำเอลและยดูำห์ก่อนทีก่ำรกระจดักระจำยและกำรเป็นเชลยจะเกดิขึน้กบั 
พวกเขำ  หำกพวกเขำเอำใจใส่หน้ำประวัติศำสตร์ที่แตกต่ำงกันนี้ก็คงจะมีเขียน 
เอำไว้  พวกเขำมีโอกำสได้ยิน พวกเขำได้รับกำรเตือนและมีวิธีหลบหนีที่พวกเขำ
ปฏิเสธ

พระเจ้ำทรงสัญญำว่ำจะทรงให้ควำมสนพระทัยอย่ำงเดียวกันนี้ในมนุษยชำติ

ก่อนกำรเสด็จมำครั้งที่สองของพระองค์17

โจเซฟ สมิธถูกส่งมำเพื่อเตรียมมรรคำก่อนกำรเสด็จมำครั้งที่สองนี้ โดยกำร 

ประกำศควำมสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ และประทำนวิธีกำรหลบหนีแก่มนุษย ์

ทั้งปวงจำกควำมชั่วช้ำสำมำนย์และกำรล่วงละเมิด18

ยอห์นบนเกำะปัทมอสเหน็นมิติในวนัเวลำสดุท้ำย “ทตูสวรรค์อกีองค์หนึง่เหำะ 

ไปในท้องฟ้ำ เพื่อประกำศขำ่วประเสริฐนิรันดร์แก่คนทั้งหลำยที่อยู่บนแผ่นดิน

โลก แก่ทุกประชำชำติ ทุกเผำ่ ทุกภำษำ และทุกชนชำติ”  [วิวรณ์ 14:6]

ในสัมฤทธิผลของค�ำสัญญำนี้ โจเซฟ สมิธประกำศว่ำโมโรไน ศำสดำพยำกรณ ์

สมัยโบรำณในทวีปนี้ และบัดนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตแล้ว ได้สอนพระกิตติคุณให้ทำ่น 

มอบค�ำแนะน�ำที่เก่ียวข้องกับกำรฟื้นฟูทุกส่ิงทุกอย่ำงให้ท่ำนก่อนกำรเสด็จมำ

ของพระคริสต์  และพระเจ้ำตรัสว่ำ “เพรำะดูเถิด, พระเจำ้ พระผู้เป็นเจ้ำทรงส่ง

เทพออกไปป่ำวร้องผ่ำนท่ำมกลำงฟำ้สวรรค์, โดยกล่ำวว่ำ: เจ้ำจงเตรียมมรรคำ

แห่งพระเจ้ำ, และท�ำวิถีของพระองค์ให้ตรง, เพรำะโมงแห่งกำรเสด็จมำของ 

พระองค์ใกล้เข้ำมำแล้ว” [คพ. 133:17]

กำรยอมรับว่ำเรื่องนี้เป็นควำมจริง วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยเช่ือว่ำกำรส่ือสำรได ้

รับกำรสถำปนำไว้กับฟ้ำสวรรค์ในสมัยใหม่ และบัดนี้ “ข่ำวประเสริฐเรื่องแผ่น

ดินของพระเจ้ำ” จะส่งออกไปในฐำนะพยำนต่อโลกก่อนพระคริสต์จะเสด็จมำ 

[ดู มัทธิว 24:14]19

วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยอำจมีผู้พิจำรณำว่ำแปลกและโดยเฉพำะในควำมเช่ือที่ว่ำ

พวกเขำได้รับเรียกเพื่อท�ำให้พระคัมภีร์นี้เกิดสัมฤทธิผล [มัทธิว 24:14] แต่ด้วย

ควำมมัน่ใจอนัเตม็เป่ียมว่ำพระเจ้ำตรสัไว้ว่ำพวกเขำก�ำลงัส่งผูส้อนศำสนำออกไป 

ทั่วภูมิภำคของโลกด้วยควำมขยันหมั่นเพียร  ยิ่งกวำ่นั้น เมื่อทุกประชำชำติได้ยิน 

ข่ำวสำรนีด้งัทีเ่ปิดเผยไว้ในวนัเวลำสดุท้ำย พวกเขำจะเฝ้ำรอกำรเสดจ็มำของพระเจ้ำ 
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และพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ เพื่อในวันนั้น ทุกประชำชำติจะได้รับกำร

เตือนจำกผู้ส่งสำร ผู้ที่ถูกส่งมำหำพวกเขำตำมพระสัญญำของพระเจ้ำ20

พระกิตตคุิณมไีว้ส�ำหรับคนทัง้ปวง และศำสนจกัรจะได้รบักำรสถำปนำขึน้ใน 

ทุกหนแห่ง ในทุกประชำชำติ แม้จนสุดแดนแผ่นดินโลก ก่อนกำรเสด็จมำครั้งที่

สองของบุตรมนุษย์ . . .

. . .พระองค์ทรงตั้งพระหัตถ์ของพระองค์อีกเป็นคร้ังที่สองเพื่อรวบรวมอิส- 

รำเอลให้มำสู่ศำสนจักร และเวลำนี้ พระองค์จะทรงยกกำรชุมนุมของวิสุทธิชน

ของพระองค์ขึ้นในประชำชำติทั้งปวง21

จำกค�ำสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหำรออกเด็น ยูทำห์ ดังนี้

ข้ำแต่พระบดิำ ขอทรงเร่งวนัเม่ือคนชอบธรรมจะมชัีย เมือ่ผูป้กครองของประ- 

ชำชำติทั้งหลำยจะเปิดอำณำเขตของพวกเขำเพื่อกำรสั่งสอนพระกิตติคุณ เมื่อ

ประตูแห่งควำมรอดจะเปิดกว้ำงขึ้นส�ำหรับคนซื่อสัตย์และซื่อตรง และคนดีใน

บรรดำชนทุกชำติ

พวกข้ำพระองค์สวดอ้อนวอนเพื่อให้ควำมจริงแผ่ไป และเพื่ออุดมกำรณ์ของ

ผูส้อนศำสนำ พวกข้ำพระองค์แสวงหำควำมเข้มแขง็ จ�ำนวน และวธีิทีจ่ะประกำศ 

ควำมจริงอันเป็นนิจให้แก่บุตรธิดำคนอื่น ๆ ของพระองค์เพิ่มมำกขึ้นในทุกประ- 

ชำชำติ ในบรรดำทุกตระกูล และถ้อยค�ำทุกภำษำ . . .

. . .พวกข้ำพระองค์ปรำรถนำจะเป็นเครือ่งมอืในพระหตัถ์ของพระองค์ในกำร 

เตรียมผู้คนเพื่อรับกำรเสด็จมำของพระบุตรของพระองค์22

5

ยุคมิลเลเนียมจะเป็นช่วงเวลาแห่งสันติสุขและ 
ช่วงเวลาที่จะลงมือท�างานของพระเจ้า

คนชอบธรรมจะชื่นชมยินดีเมื่อพระองค์เสด็จมำ เพรำะสันติสุขจะมำยังแผ่น 

ดินโลก ควำมชอบธรรมจะมำสู่ผู้คน และวิญญำณเดียวกันของสันติสุข ปีติและ 

ควำมสุข ซึ่งมีชัยไปทั่วทวีปนี้เป็นเวลำสองร้อยปี [ดู 4 นีไฟ 1:1–22] จะได้รับกำร

สถำปนำขึ้นอีกครั้งท่ำมกลำงผู้คนและจะกลำยเป็นสำกลจักรวำลในที่สุด พระ- 

คริสต์จะทรงปกครองในฐำนะเจ้ำนำยเหนือเจ้ำนำยทั้งหลำย และกษัตริย์เหนือ

กษัตริย์ทั้งหลำยเป็นเวลำหนึ่งพันปี  เรำก�ำลังตั้งตำรอวันนั้น23

เป็นเวลำหนึ่งพันปีที่ช่วงเวลำของสันติสุขจะมีชัยและในเวลำที่ก�ำหนดไว้ ผู ้
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อยู่อำศัยทุกคนของแผ่นดินโลกจะถูกน�ำมำสู่คอกของศำสนจักร24

พระกิตติคุณจะได้รับกำรสอนอยำ่งละเอียดลึกซึ้งและด้วยพลังแรงกล้ำในช่วง 
[ยคุ] มลิเลเนยีม จนกว่ำผู้อยู่อำศัยทกุคนของแผ่นดนิโลกจะน้อมรบัพระกติตคิณุ25

แทนทีจ่ะเป็นเวลำของกำรพักผ่อน ยุคมิลเลเนยีมจะต้องเป็นเวลำท�ำงำนส�ำหรบั 
ทุกคน  จะไม่พบควำมเกียจครำ้น วิธีกำรที่ดีกว่ำจะถูกน�ำมำใช้ เวลำส่วนน้อยจะ 
ใช้ไปในชีวิตประจ�ำวันและเวลำส่วนใหญ่จะมอบให้สิ่งต่ำง ๆ ของอำณำจักร   
วิสุทธิชนจะทุ่มเทท�ำงำนในพระวิหำรที่จะสรำ้งขึ้นทั่วภูมิภำคของแผ่นดิน  อันที่
จริง พวกเขำจะยุ่งมำกจนพระวิหำรมีงำนท�ำเกือบตลอดเวลำ26

จะมีควำมเป็นมรรตัยบนแผ่นดินโลกในช่วงพันปีเพรำะงำนส�ำคัญต้องส�ำเร็จ  
งำนแห่งควำมรอดส�ำหรับคนตำย  ในช่วงพันปีแห่งสันติสุขนั้น งำนส�ำคัญของ 
พระเจ้ำจะอยู่ในพระวิหำร ผู้คนจะเข้ำไปในพระวิหำรเพื่อท�ำงำนแทนผู้วำยชนม ์
และผูท้ีก่�ำลังรอรบัศำสนพธิเีหล่ำนี ้ซึง่เกีย่วข้องกบัควำมรอดของพวกเขำ ประกอบ 
พิธีแทนพวกเขำโดยผู้ที่ยังอยู่ในควำมเป็นมรรตัยบนแผ่นดินโลก27

เป็นหน้ำที่ของเรำที่จะช่วยคนตำยให้รอดและงำนนั้นจะด�ำเนินต่อไปในช่วง
มิลเลเนียมจนกว่ำเรำทุกคนจะได้รับเอ็นดำวน์เม้นท์และผนึกผู้ที่มีสิทธิ์ในพรนี้28

คนเหล่ำนั้นที่ตำยขณะด�ำเนินชีวิตอย่ำงองอำจในพระกิตติคุณของพระคริสต์
จะออกมำจำกบรรดำคนตำย ณ กำรเสด็จมำของพระองค์ และจะพ�ำนักบนแผ่น
ดินโลกขณะที่พระคริสต์อยู่บนแผ่นดินโลกในช่วงมิลเลเนียม  พวกเขำจะไม่อยู่ที ่
นี่ตลอดเวลำในช่วงพันปี แต่พวกเขำจะรวมกับคนเหล่ำนั้นที่ยังคงอยู่ที่นี่ในชีวิต 
มรรตัย  วิสุทธิชนที่ฟื้นคืนชีวิตแล้วเหล่ำนี้ และพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เองจะ 
เสด็จมำประทำนค�ำแนะน�ำและกำรน�ำทำง ทรงเปิดเผยสิ่งตำ่ง ๆ ที่เรำควรทรำบ 
และประทำนข้อมูลแก่เรำเกี่ยวกับงำนในพระวิหำรของพระเจ้ำ  เพื่อเรำจะท�ำงำน
ที่จ�ำเป็นยิ่งต่อควำมรอดของคนที่มีคำ่ควร29

พระเจ้ำตรสัผ่ำนผู้รบัใช้ของพระองค์ว่ำในช่วงมลิเลเนยีม บรรดำผูล่้วงลบัและ 
เข้ำร่วมกำรฟื้นคืนชีวิต จะเปิดเผยแก่คนที่ยังคงอยู่ในควำมเป็นมรรตัยถึงข้อมูล
ทัง้หมดทีก่�ำหนดไว้เพือ่ให้งำนของผูล่้วงลบัจำกชวีตินีเ้สรจ็สมบรูณ์  จำกนัน้ บรรดำ 
คนตำยจะมีสิทธิพิเศษของกำรประกำศสิ่งที่พวกเขำปรำรถนำและมีสิทธิ์ที่จะได้ 
รบั โดยวธิน้ีี จะไม่มจีติวญิญำณใดถกูละเลยและงำนของพระเจ้ำจะสมบรูณ์แบบ30

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนทุกวันในชีวิตให้พระเจ้ำทรงเร่งงำนของพระองค์ . . . 
ข้ำพเจ้ำก�ำลังสวดอ้อนวอนให้ถึงกำรสิ้นโลกเพรำะข้ำพเจ้ำต้องกำรโลกที่ดีกว่ำ   
ข้ำพเจ้ำต้องกำรกำรเสดจ็มำของพระครสิต์  ข้ำพเจ้ำต้องกำรกำรปกครองทีม่สีนัตสิขุ 
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ข้ำพเจ้ำต้องกำรให้ถึงเวลำนั้นเมื่อทุกคนจะด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีสันติสุขและใน
วิญญำณของศรัทธำ ควำมนอบน้อมถ่อมตน และกำรสวดอ้อนวอน31

ข้อเสนอแนะส�าหรับศึกษาและสอน

ค�ำถำม

• เรื่องรำวใน “จำกชีวิตของโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ” มีอิทธิพลอย่ำงไรต่อควำม
รู้สึกของท่ำนเกี่ยวกับกำรสิ้นโลก

• กำรพยำกรณ์ที่กลำ่วถึงในหัวข้อที่ 1 ช่วยเรำเตรียมรับกำรเสด็จมำของพระเจ้ำ
อย่ำงไร

• ในหัวข้อที่ 2 ให้ทบทวนค�ำสอนของประธำนสมิธเกี่ยวกับค�ำอุปมำเรื่องขำ้ว 
สำลีกับขำ้วละมำน  เรำจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ “ขำ้วสำลี” เรำ
จะท�ำอะไรได้บ้ำงเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเรำและผู้อื่น

• ขณะเตรียมรับกำรเสด็จมำของพระเจำ้ ท่ำนคิดว่ำข้อควำม “จงเฝ้ำระวังและ
สวดอ้อนวอน” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร  ข้อควำมที่ว่ำ “จัดบ้ำนของเรำให้เป็น
ระเบียบ” หมำยควำมว่ำอยำ่งไร (ดู หัวข้อที่ 3)

• ประธำนสมิธสวดอ้อนวอนว่ำ “พวกขำ้พระองค์ปรำรถนำจะเป็นเครื่องมือใน
พระหัตถ์ของพระองค์ในกำรเตรียมผู้คนเพื่อรับกำรเสด็จมำของพระบุตรของ
พระองค์” (หัวข้อที่ 4)  เรำสำมำรถช่วยผู้อื่นเตรียมรับกำรเสด็จมำของพระเจำ้
ในทำงใดได้บ้ำง

• ทบทวนหัวข้อที่ 5  เวลำนี้เรำได้รับประโยชน์ในทำงใดบ้ำงจำกควำมรู้เกี่ยวกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในมิลเลเนียม

ข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
สดุดี 102:16; อิสยำห์ 40:3–5; ยำกอบ 5:7–8; คพ. 1:12; 39:20–21; 45:39, 

56–59

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน
“อ�ำนำจสูงสุด อ�ำนำจในกำรท�ำให้ตระหนัก และอ�ำนำจในกำรท�ำให้เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสของกำรสอนพระกิตติคุณจะเป็นที่ปรำกฏเมื่อครูที่ได้รับกำรดลใจพูดว่ำ  
‘ข้ำพเจ้ำรูว่้ำโดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธิ ์ โดยกำรเปิดเผยของพระวญิญำณ 
อันศักดิ์สิทธิ์ต่อจิตวิญญำณข้ำพเจ้ำว่ำค�ำสอนที่ข้ำพเจ้ำสอนเป็นควำมจริง’” 
(บรูซ อำร์. แมคคองกี  ใน ไม่มีกำรเรียกใดยิ่งใหญ่กวำ่กำรสอน [1999] หนำ้ 43)
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