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ถนนสู่เอมมาอูส โดยเกรก โอลเซ็น

“ในวันนั้นเองมี [สานุศิษย์] สองคนเดินทางไปหมู่บ้านชื่อเอมมาอูส…

“ขณะที่ก�าลังสนทนาซักถามกันอยู่ พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ด�าเนินด้วยกัน…

“เมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขา พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอพระพร แล้วทรงหักส่งให้เขา

“ตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและเขาก็จ�าพระองค์ได้ แล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขา

“เขาจึงพูดกันว่า ใจเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสตามทาง และเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร ์

ให้เราฟังไม่ใช่หรือ?” (ลูกา 24:13, 15, 30–32)
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ภาคการประชุมใหญ่สตรี

	 8	 ท�ำให้บ้ำนของเรำเต็มไปด้วย	 	
	 	 แสงสวำ่งและควำมจริง

เชอริล เอ. เอสพลิน
	 11	 ครอบครัวมำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
	 14	 ผู้ปกป้องถ้อยแถลงครอบครัว

บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
	 17	 พระผู้ปลอบโยน

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ภาคเช้าวันเสาร์

	 22	 “เรำเลือกกำรอดอำหำรอยำ่งนี้	 	
	 	 ไม่ใช่หรือ?”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
	 26	 แผนแห่งควำมสุข

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
	 29	 เรำจะขึ้นไปด้วยกัน

ลินดา เค. เบอร์ตัน
	 32	 อุปมำเรื่องผู้	หว่ำนพืช

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
	 36	 เลือกที่จะเชื่อ

เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
	 39	 เหตุใดกำรแต่งงำนและครอบครัว		
	 	 จึงเป็นสำระส�ำคัญ—ทุกแห่งทั่วโลก

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
ภาคบ่ายวันเสาร์

	 43	 กำรสนับสนุนเจำ้หนำ้ที่ศำสนจักร
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

	 45	 รำยงำนจำกแผนกตรวจสอบบัญชี	
	 	 ของศำสนจักรป	ี2014

เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น
	 45	 รำยงำนสถิติปี	2014

บรูค พี. เฮลส์
	 46	 ฉะนั้นพวกเขำจึงข่มควำมกลัว

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
	 50	 เหตุผลที่แต่งงำน	เหตุผลที่มีครอบครัว

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สัน
	 54	 เสียงดนตรีของพระกิตติคุณ

เอ็ลเดอร์วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น
	 56	 วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยพยำยำมต่อไป

เอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์
	 59	 คนที่ดีจริงและปรำศจำกมำรยำ

เอ็ลเดอร์ไมเคิล ที. ริงก์วูด
	 62	 พระเจ้ำเป็นแสงฉัน

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต

	 67	 คนหนุ่มสำวรุ่นเยี่ยมยอด
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล ์บัลลาร์ด

	 70	 ใช	่เรำชนะได้และจะชนะ!
เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส

	 77	 ควำมเป็นบิดำ—จุดหมำยนิรันดร์		
	 	 ของเรำ

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
	 80	 กำรเป็นคนจริงใจ

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
	 84	 ฐำนะปุโรหิตและกำรสวดอ้อนวอน	
	 	 ส่วนตัว

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
	 88	 ฐำนะปุโรหิต—ของประทำนอันศักดิ์สิทธิ์

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคเช้าวันอาทิตย์

	 91	 พรของพระวิหำร
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

	 93	 กำรกลับคืนสู่ศรัทธำ
โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม

	 96	 แสวงหำพระเจ้ำ
เอ็ลเดอร์โฮเซ เอ. เทียเซียรา

	 98	 สิ่งนี้ยังนำ่พิศวงส�ำหรับทำ่นหรือไม่
อธิการเจราลด์ คอสเซ

	101	 กำรรอคอยบุตรที่หำยไป
เอ็ลเดอร์เบร็นท์ เอช. นีลสัน

	104	 ซึ่งควำมเที่ยงธรรมควำมรักเมตตำ	
	 	 ประสำน

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
	107	 ของประทำนแห่งพระคุณ

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

สารบัญ พฤษภาคม 2014
ปีที่ 21 • เล่มที่ 5

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

	111	 ธ�ำรงค์ไว้ซึ่งสิทธิ์เสร	ีปกป้องอิสรภำพ	
	 	 ด้ำนศำสนำ

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
	114	 จงอยู่ใกล้ต้นไม้แห่งชีวิต

เอ็ลเดอร์เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน
	117	 มุมมองนิรันดร์ของพระกิตติคุณ

เอ็ลเดอร์ราฟาเอล อี. พิโน
	119	 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
	123	 ถ้ำลูกจะรับผิดชอบ

เอ็ลเดอร์ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส
	126	 จงอุดมสมบูรณ์,	ขยำยเผ่ำพันธุ์,	และ	
	 	 ท�ำให้แผ่นดินโลกศิโรรำบ

เอ็ลเดอร์โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ
	129	 สะบำโตคือวันปีติยินดี

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

	 72	 เจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้ำหน้ำที่		
	 	 ระดับสำมัญของศำสนจักรของ	 	
	 	 พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย
	133	 ดัชนีเรื่องเล่ำในกำรประชุมใหญ่
	134	 ท่ำนกล่ำวกับเรำ:	ท�ำให้กำรประชมุใหญ่ 
	 	 เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรำ
	136	 ข่ำวศำสนจักร
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ค�่าวันเสาร์ 28 มีนาคม 2015 การประชุมใหญ่สตรี

ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ลินดา เค. เบอร์ตัน
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เบเวอร์ลีย์ ทิงกีย์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เรย์นา ไอ. อะเบอร์โต
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงปฐมวัย เยาวชน
หญิง และสมาคมสงเคราะห์จากสเตคในซอลท์เลค  
เมอร์รีย์ คามาส และพาร์คซิตี้ ยูทาห์, อีริน ไพค์ 
ทอลล์, ผู้อ�านวยเพลง; ลินดา มาร์เก็ตส์, ผู้เล่น
ออร์แกน: “ฐานมั่นคงหนักหนา,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 33; การน�าเสนอบทเพลง, “ครอบครัวมาจากพระ
ผู้เป็นเจ้า,” นีลีย์, เรียบเรียงโดย ซาบริสกีย์, ไม่ตี
พิมพ์; “From Homes of Saints Glad Songs Arise,” 
Hymns, no. 297, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์; 
เพลงเมดเลย์: “รักที่บ้าน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 144; 
“ให้เราพร�า่ค�าชมเชยเอ่ยสรรเสรญิ,” เพลงสวด, บทเพลง 
ที่ 116; “รักของพระผู้ช่วย,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 47, 
เรียบเรียงโดย ทอลล์/มาร์เก็ตส์, ไม่ตีพิมพ์

เช้าวันเสาร์ 4 เมษายน 2015 ภาคทั่วไป

ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์ทิโมธี เจ. ไดคส์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เจ. เอ็กโค ฮอว์ค
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; 
แมค วิลเบิร์ก และไรอัน เมอร์ฟีย์, ผู้อ�านวยเพลง; 
แอนดรูว์ อันสเวิร์ธ และเคลย์ คริสเตียนเซ็น, ผู้เล่น
ออร์แกน: “พระเยโฮวาห์โปรดทรงน�าเรา,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 83; “สิริแด่พระเป็นเจ้า,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 67; “ฉันท�าความดีบ้างหรือไม่?” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 18, เรียบเรียงโดย ซาบริสกี, ตีพิมพ์โดย 
พลัม; “สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 4; 
“มาหาพระเยซู,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 49, เรียบเรียง
โดย เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์; “ฉันเชื่อในพระคริสต์ ,”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 59, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก,  
ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน

บ่ายวันเสาร์ 4 เมษายน 2015 ภาคทั่วไป

ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: จีน เอ. สตีเวนส์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์แรนดีย์ ดี. ฟังก์
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสเตค 
หนุ่มสาวโสดในเดวิสและวีเบอร์ เคาน์ตี้, ยูทาห์;  
ซอนยา สเปอร์ลิงก์, ผู้อ�านวยเพลง; บอนนีย์ กู๊ดลิฟฟ์
และลินดา มาร์เก็ตส์, ผู้เล่นออร์แกน: “สรรเสริญ
พระเจ้า,”เพลงสวด, บทเพลงที่ 30, เรียบเรียงโดย  
วิลเบิร์ก, ตีพิมพ์โดย อ็อกซ์ฟอร์ด; “ฉันเฝ้าพิศวง,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 89, เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์,  
ไม่ตพิีมพ์; “เราขอบพระทัยส�าหรบัศาสดา,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 10; “ขอให้เรารุดไป,” เพลงสวด, บทเพลง 

ที่ 124, เรียบเรียงโดย เอลเลียตต์, ตีพิมพ์โดย  
แจ็คแมน

ค�่าวันเสาร์ 4 เมษายน 2015 ภาคฐานะปุโรหิต

ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เดวิด แอล. เบค
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิต 
จากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์; โรนัลด์ สตาเฮลี,  
ผู้อ�านวยเพลง; ริชาร์ด เอลเลียตต์และแอนดรูว์  
อันสเวิร์ธ, ผู้เล่นออร์แกน: “เพราะพลังเทือกเขา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 19, เรียบเรียงโดย ทอม  
เดอร์แฮม, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “On This Day of 
Joy and Gladness,” Hymns, no. 64, เรียบเรียงโดย 
สตาเฮลี, ไม่ตีพิมพ์; “ทุกชนชาติจงฟัง!” เพลงสวด, 
 บทเพลงที่ 132; “อาจารย์พายุก�าลังโหมหนัก,”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 46, เรียบเรียงโดน สตาเฮลี,  
ไม่ตีพิมพ์

เช้าวันอาทิตย์ 5 เมษายน 2015 ภาคทั่วไป

ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: ลินดา เอส. รีฟส์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์เควิน เอส. แฮมิลตัน
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นา
เคิล; แมค วิลเบิร์ก, ผู้อ�านวยเพลง; เคลย์ คริสเตียน
เซ็น และริชาร์ด เอลเลียตต์, ผู้เล่นออร์แกน: “จงยินดี
พระเจ้าทรงเป็นราชัน!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 27; 
“พระองค์ทรงฟื้น” เพลงสวด, บทเพลงที่ 92, เรียบ
เรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์; “Consider the Lilies,” 
ฮอฟฟ์แมน, เรยีบเรยีงโดย ลยีอง, ตพิีมพ์โดย แจค็แมน; 
“ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์” เพลงสวด, บทเพลงที่ 59; 
“พระเยซูทรงฟื้น,” หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 44, เรียบ
เรียงโดย เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์; “พระคริสต์เจ้าคืนชีพวัน
นี้,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 93 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, 
ไม่ตีพิมพ์

บ่ายวันอาทิตย์ 5 เมษายน 2015 ภาคทั่วไป

ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เอส. กิฟฟอร์ด นีลเซ็น
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์โคอิชิ อาโอยากิ
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; 
แมค วิลเบิร์ก และไรอัน เมอร์ฟีย์, ผู้อ�านวยเพลง;  
ลินดา มาร์เก็ตส์ และบอนนี กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออร์แกน 
“พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 58; 
“พระองค์ทรงส่งพระบุตร,” หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 
20, เรียบเรียงโดย ฮอฟไฮนส์ไม่ตีพิมพ์; “มาเถิดเจ้า
แห่งราชา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 21; “เล่าเรื่อง 
พระเยซูให้ฉันฟังที,” หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 36,  

เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์ ไม่ตีพิมพ์; “พระเจ้าขอข้าตาม 
พระองค์,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 106, เรียบเรียงโดย 
เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ในสื่อต่างๆ
เข้าไปดูค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ทางอินเทอร์เน็ต
ได้หลายภาษาที่ conference.lds.org จากนั้นเลือก
ภาษา ค�าปราศรัยมีในแอพมือถือ Gospel Library 
ด้วยเช่นกัน โดยปกติภายในหกสัปดาห์หลังจากการ
ประชุมใหญ่สามัญ ไฟล์วีดิทัศน์และไฟล์บันทึกเสียง
จะมีจ�าหน่ายที่ศูนย์หนังสือ

ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญในรูปแบบที่เข้าถึงได้
ส�าหรับสมาชิกผู้พิการมีอยู่ที่ disability.lds.org
ข่าวสารการสอนประจ�าบ้านและข่าวเยี่ยมสอน
โปรดเลือกค�าปราศรัยหนึ่งเรื่องซึ่งตอบรับความ
ต้องการของผู้ที่ท่านเยี่ยมได้ดีที่สุดส�าหรับข่าวสาร 
การสอนประจ�าบ้านและข่าวเยี่ยมสอน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย โคดีย์ เบลล์
ปกหลัง: ภาพถ่ายโดย เลสลีย์ นิลส์สัน

ภาพการประชุมใหญ่
ภาพในซอลท์เลคซิตี้ถ่ายโดย เวลเด็น ซี. แอนเดอร์เซ็น, โคดี 
เบลล์, เจน บิงก์แฮม, อาเล บอร์เฮส, แรนดีย์ โคลิเออร์,  
เวสตัน โคลตัน, มาร์ค เดวิส, เครก ไดมอน, นาธาเนล เรย์  
เอ็ดเวิร์ดส์, แบรนดอน ฟลินท์, แอชลี ลาร์เซ็น, ออกัส มิลเลอร์, 
เลสลีย์ นิลส์สัน, แบรด สเลด, และ คริสตินา สมิธ; รูปดอก
ทานตะวันได้รับความเอื้อเฟื้อจากครอบครัวเควทิน แอล. คุก; 
ในอากาศยาน, โดย เครก มาร์แชล เจคอบเซ็น; ใน วู้ดเบอรี่ 
มินนิโซตา, สหรัฐอเมริกา, โดย แซนดรา วอลห์ควิสท์; ใน  
แมคมินน์วิลล์ ออริกอน สหรัฐ โดย เจด เวสต์; ใน อาบิดจัน  
ไอวอรี่ โคสต์, โดย ลูเซียน กับ อกาธา อัฟฟูเอ และ ฟิลลิปเป 
กับแอนเนลีส อัสซาร์ด; ใน แปร์ปิญอง ฝรั่งเศส โดย เรเน  
คาสตายน์โญ; ใน เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ โดย คุคคา ฟริสโตร์
ม; ในโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก
ครอบครัว คริสตอฟเฟล โกลเด้น; ใน นครรัฐวาติกัน โดย  
ฮูมานัม; ใน กรุงเทพ ประเทศไทย โดย สาธิต ไกวัลวรรธนะ; 
ใน มุมไบ อินเดีย โดย เว็นดีย์ คีเลอร์; ใน มอนทรีออล ควิเบก 
แคนาดา โดย ลอเรนท์ ลูควิกซ์; ใน ซิวดัดเดลคาร์เมน กัมเปเช 
เม็กซิโก โดย เฮคเตอร์ มานูเอล เฮอร์นานเดซ มาร์ติเนซ; ใน 
ซานมาร์ตีนเดลอสอันเดส เนวเกน อาร์เจนตินา โดย โคลตัน 
มอนดรากอน; ฮ่องกง ภาพประกวด National Geographic 
โดย ไบรอัน แยน; ใน นาตาล รีโอกรันดีดูนอร์เต บราซิล โดย 
เคลเบอร์ เท็กซ์; และใน ลอนดอน อังกฤษ โดย คามิ เวดดิค
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ศรัทธา, 36, 46, 62, 84, 93, 98, 101, 

114
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ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์,  
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์,  
เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา: เมอร์วีน บี. อาร์โนดล์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น,  
แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เรนซ์, เจมส์ บี. มาร์ติโน, โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ

ผู้อ�านวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อ�านวยการฝ่ายด�าเนินการ: วินเซนต์ เอ. วอห์น
ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คาร์
ผู้ช่วยงานพิมพ์: ลิสา แคโรไลนา โลเปซ
งานเขียนและงานบรรณาธิการ: บริททานี บีตที, เดวิด ดิกสัน, เดวิด เอ.  
เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, ลอรี ฟูลเลอร์, การ์เรตต์ เอช. การ์ฟ,  
ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์, จิลล์ แฮคกิงก์, ชาร์ลอตต์ ลาร์คาบาล, มินดี แอน. 
ลิฟวิทท์, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์กีย์, 
แจน พินโบโรห์, ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบิร์ก, มาริสซา วิดดิสัน
นักศึกษาฝึกงานบรรณาธิการ: เอลลิซ แทน

ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก๊อตต์ คนุดเซ็น
ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรูวส์, เฟย ์พี. แอนดรัส, แมนดี เบนท์ลีย์, 
ซี. คิมบัลล์ บอตต์, โธมัส ไชลด์, เนต ไกนส์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์, เอริค พี.  
จอห์นเซ็น, ซซูาน ลอฟเกร็น, สกอ็ตต์ เอ็ม. มอย, มาร์ค ดบัเบิลยู. โรบสินั,  
แบรด เทียร์, เค. นิโคล วอลเคนฮอร์สต์

ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: โคลเลตต์ เนเบเกอร์ อูนี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส
งานผลิต: คอนนี โบว์ธอร์พ บริดจ์, จูลี เบอร์เดตต์, เคที ดันแคน,  
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ก ารมอบหมายหัวข้อการประชุมใหญ่ 
—ไม่ได้ท�าโดยอ�านาจของมนุษย์ 
แต่โดยการดลใจของพระวิญญาณ” 

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองอธิบาย (หน้า 32) การประชุม
ใหญ่สามัญที่ได้รับการดลใจเริ่มต้นด้วยภาค
การประชุมใหญ่สตรีและจบลงในวันอาทิตย์
อีสเตอร์ ผู้พูดสอนเกี่ยวกับครอบครัว การอด
อาหาร งานพระวิหาร ความเป็นสานุศิษย์  
สะบาโต และการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
รวมถึงหลักธรรมพระกิตติคุณอื่นๆ อีก
มากมาย (ดูหน้า 3)

ต่อไปนี้คือเรื่องเด่นบางเรื่อง:
• ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประกาศว่า

จะสร้างพระวิหารใหม่ใน อาบิดจัน ไอวอรี่ 
โคสต์; ปอร์โตแปรงซ์ เฮติ; และ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ช่างมี
พรอันน่าอัศจรรย์รอคอยสมาชิกที่ซื่อสัตย์
ในพื้นที่เหล่านี้ และในทุกที่ไม่ว่าพระวิหาร
จะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามทั่วโลก” (หน้า 91)

• สมาชิกศาสนจักรสนับสนุนสมาชิกใหม่
ในโควรัมที่หน่ึงแห่งสาวกเจ็ดสิบ ฝ่าย
ประธานเยาวชนชายคนใหม่ และทีป่รกึษา 
คนใหม่ในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

• รายงานสถิติประจ�าปีกล่าวว่ามี สมาชิก
ศาสนจักร 15.3 ล้านคนใน 3,114 สเตค 
และ 561 ท้องถิ่น มีพระวิหารใหม่อุทิศ
เมื่อปีที่แล้วสามแห่ง ท�าให้มีพระวิหาร 

ที่เปิดด�าเนินการรวมเป็น 144 แห่ง
• การประชุมใหญ่แปลสู่ 95 ภาษา โดย

ท�าตามแนวการปฏิบัติใหม่ที่เริ่มต้นเมื่อ
ตุลาคมปีที่แล้ว ผู้พูดสามคนกล่าวค�า
ปราศรัยในภาษาอื่นๆ นอกจากภาษา
อังกฤษ 
โดยที่พูดในวันอาทิตย์อีสเตอร์ ผู้พูดหลาย

คนเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด “พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า” ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เป็นพยาน “พระองค์เสด็จออกมาจากหลุมฝัง
ศพในเช้าวันอีสเตอร์แรก ทรงน�าของประทาน
แห่งชีวิตอันเป็นนิจมาให้บุตรธิดาทุกคนของ
พระผู้เป็นเจ้า” (หน้า 93) ◼

เร่ืองเด่นจากการประชุมใหญ่สามัญ
คร้ังท่ี 185 ของศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
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สถานที่แห่งหนึ่งที่เราจะแสวงหาการเติม
เต็มด้วยแสงสว่างและความจริงได้ดีที่สุดคือ
ในบ้านเราเอง  ค�าร้องที่เราได้ยินย�้าเตือนเรา
ว่า “พระผู้เป็นเจ้าประทานครอบครัวให้เรา
ตามพระประสงค์ที่ทรงช่วยเรา”3  ครอบครัว
เป็นที่ท�าการของพระเจ้าบนโลกที่ช่วยให้เรา
เรียนรู้และด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  เรา
มาอยู่ในครอบครัวของเราพร้อมกับหน้าที่อัน
ศักดิ์สิทธ์ิที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิญญาณให้กันและกัน

ครอบครัวนิรันดร์ที่เข้มแข็งและบ้านท่ี
เป่ียมด้วยพระวญิญาณไม่ได้เกิดข้ึนเอง ต้อง 
ใช้ความพยายามอย่างมาก ใช้เวลาและให้
สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวท�าส่วนของเขา

เราเปรยีบเทยีบการสาธตินีก้บัชวีติของเรา
แต่ละคน กับบ้านและครอบครัวของเรา  เมื่อ
เต็มไปด้วยพระวิญญาณและความจริงของ
พระกิตติคุณ เรามีพลังต้านทานแรงภายนอก
ของโลกที่ล้อมเราและกดดันเรา  อย่างไรก็
ดี หากเราไม่ได้รับการเติมเต็มทางวิญญาณ 
เราย่อมไม่มีก�าลังภายในเพ่ือต้านทานแรง
กดดันภายนอกและจะล่มสลายเมื่อแรงนั้น
กดดันเรา

ซาตานรู้ว่าเพื่อให้เราและครอบครัวต้าน 
ทานแรงกดดันของโลก เราต้องได้รับการเติม
เต็มด้วยแสงสว่างและความจรงิของพระกิตต-ิ 
คุณ  ดังนั้นเขาจึงท�าทุกอย่างในอ�านาจของ
เขาเพื่อเจือจาง บิดเบือนและท�าลายความ
จริงของพระกิตติคุณและเพ่ือแยกเราออก
จากความจริงนั้น

เราหลายคนได้รับบัพติศมาและรับของ 
ประทานแห่งวญิญาณบรสิทุธ์ิผูท้รงมบีทบาท 
ในการเปิดเผยและสอนความจริงของสิ่งทั้ง
ปวง2  เอกสิทธิ์แห่งของประทานนั้นมาพร้อม
กับความรับผิดชอบในการแสวงหาความจริง
การด�าเนินชีวิตตามความจริงที่เรารู้ การแบ่ง
ปันและการปกป้องความจริง

หัวใจดิฉันเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ
ขณะฟังครอบครัวเหล่านี้สอนความ
จริงอันศักดิ์สิทธิ์ว่า “ครอบครัวมา 

จากพระผู้เป็นเจ้า”1 ดนตรีที่สร้างแรงบันดาล 
ใจเป็นเพียงอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถรู้สึกว่า
พระวิญญาณทรงกระซิบเราและก�าลังท�าให้
เราเปี่ยมไปด้วยแสงสว่างและความจริง

แนวคิดเรื่องได้รับการเติมเต็มด้วยแสง
สว่างและความจริงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง 
ต่อดิฉันเพราะประสบการณ์ท่ีดิฉันเคยมี
หลายปีมาแล้ว  ดิฉันเข้าร่วมการประชุมที่
สมาชิกคณะกรรมการเยาวชนหญิงสามัญ
สอนเก่ียวกับการสร้างครอบครัวและบ้าน
ที่เข้มแข็งทางวิญญาณ  เพ่ือสาธิตให้เห็น
ชัดเจน ผู้น�าเยาวชนหญิงชูกระป๋องน�้าอัดลม
ขึ้นสองกระป๋อง  มือหนึ่งถือกระป๋องเปล่า
และอีกมือหนึ่งถือกระป๋องที่ยังไม่ได้เปิดและ
มีน�้าอัดลมอยู่เต็ม  เริ่มแรก เธอบีบกระป๋อง
เปล่า กระป๋องเริ่มบุบและยุบตัวภายใต้แรง
กดดัน  ต่อมาเธอบีบกระป๋องที่ยังไม่ได้เปิด
ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง  กระป๋องนั้นยังคงสภาพ
เดิม  ไม่บุบหรือยุบตัวเหมือนกระป๋องเปล่า
—เพราะมีน�้าอยู่เต็ม

โดย เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ทำาให้บ้านของเรา 
เต็มไปด้วยแสงสว่าง
และความจริง
เพื่อให้เราและครอบครัวต้านทานแรงกดดันของโลก เราต้องได้รับการเติมเต็มด้วยแสงสว่าง
และความจริงของพระกิตติคุณ

ภาคการประชุมใหญ่สตร ี| 28 มีนาคม 2015
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หรือเธอ  ทุกบ้านไม่เหมือนกัน แต่ทุกบ้าน
ที่สมาชิกแม้แต่หนึ่งคนแสวงหาความจริงก็
ท�าให้เกิดความแตกต่างได้

เราได้รับค�าปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม 
ความรูท้างวิญญาณโดยผ่านการสวดอ้อนวอน 
และโดยผ่านการศึกษารวมถึงการไตร่ตรอง
พระคัมภีร์และถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่
ยังมีชีวิตอยู่  ในค�าปราศรัยการประชุมใหญ่
สามัญเก่ียวกับการได้รับประจักษ์พยานถึง
แสงสว่างและความจริง ประธานดีเทอร์ เอฟ. 
อุคท์ดอร์ฟ กล่าวว่า

“พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์ผู้ทรงฤทธานุภาพ 
… จะรับสั่งแก่ผู้ที่เข้าไปหาพระองค์ด้วยใจ

พยานของเอลิซาเบธ สตาเฮลี วอล์กเกอร์ พี่
สาวของคุณตาทวดดิฉัน  สมัยยังเด็ก เอลิซา- 
เบธอพยพจากสวิสเซอร์แลนด์ไปอเมริกา
พร้อมกับครอบครัวของเธอ

หลังจากเอลิซาเบธแต่งงาน เธอกับสามี
และลูกๆ อาศัยอยู่ในยูทาห์ใกล้ชายแดน
เนวาดา ที่นั่นพวกเขาเปิดที่ท�าการไปรษณีย์  
บ้านของพวกเขาเป็นจุดแวะพักของนักเดิน
ทาง  พวกเขาต้องท�าอาหารและเสิร์ฟอาหาร
ทั้งวันทั้งคืนให้กับนักเดินทาง  นี่เป็นงานหนัก 
และเหน่ือย พวกเขาพักผ่อนน้อย แต่เรือ่งใหญ่ 
ที่สุดที่ท�าให้เอลิซาเบธกังวลคือการสนทนา
ของผู้คนที่พวกเขาได้พบ

จริงและเจตนาแท้จริง
“พระองค์จะรับสั่งกับพวกเขาในความฝัน 

นิมิต ความคิดและความรู้สึก”
ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวต่อไปว่า “พระ- 

ผู้เป็นเจ้าทรงห่วงใยท่าน  พระองค์จะทรง
ฟังและจะทรงตอบค�าถามส่วนตัวของท่าน  
พระองค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่าน
ในวิธีของพระองค์และในเวลาของพระองค์ 
ดังนั้น ท่านต้องเรียนรู้ที่จะฟังสุรเสียงของ
พระองค์”4

เรื่องราวประวัติครอบครัวสั้นๆ อธิบาย
ค�าปรึกษาน้ี

หลายเดือนท่ีผ่านมาดิฉันอ่านประจักษ์
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เอลิซาเบธกล่าวว่าแต่ก่อนจนถึงเวลานั้น 
เธอมองข้ามความส�าคญัว่าพระคมัภร์ีมอรมอน 
เป็นความจริง ว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิ
อ�านาจแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให้ท�า 
สิง่ท่ีท่านท�า และว่าข่าวสารของท่านคอืแผนแห่ง 
ชวิีตและความรอด แต่ชวิีตท่ีเธอก�าลงัประสบ 
ไม่ใช่สิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อเช่นนั้นเลย

นักเดินทางบางคนที่แวะมาเป็นนักอ่าน 
มีการศึกษาและรอบรู้และตลอดเวลาการ
สนทนารอบโต๊ะเธอพูดถึงโจเซฟ สมิธว่าเป็น
พวก “เจ้าเล่ห์เพทุบาย” ที่เขียนพระคัมภีร ์
มอรมอนขึ้นมาเองแล้วแจกจ่ายออกไปเพื่อ
หารายได้  พวกเขาท�าราวกับว่าไม่ว่าจะคิด
ยังไงก็เป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพโดยอ้างว่า 
“พวกมอรมอนหลอกลวง”

ค�าพูดทั้งหมดนี้ท�าให้เอลิซาเบธรู้สึกอ้าง 
ว้างและโดดเดี่ยว  ไม่มีใครคุยด้วย ไม่มีแม้
เวลาจะสวดอ้อนวอน—แม้ว่าเธอเคยสวด
อ้อนวอนระหว่างท�างาน  แต่เธอก็รู้สึกกลัว
เกินกว่าท่ีจะพูดอะไรกับคนท่ีหัวเราะเยาะ
ศาสนาของเธอ  เธอบอกว่าเธอได้แต่คิดว่า
พวกเขาก�าลังบอกความจริงและเธอรู้สึกว่า
ไม่อาจปกป้องความเชื่อของเธอได้แม้จะ
พยายามก็ตาม

ต่อมา เอลิซาเบธกับครอบครัวย้ายที่อยู่  

ในฤดูใบไม้ผลิปี 1893 เอลิซาเบธไปร่วม 
พิธีอทิุศพระวิหารทีซ่อลท์เลค ซติี ้เธอพรรณนา 
ถึงประสบการณ์ของเธอว่า “ที่นั่น ดิฉันเห็น
ภาพเดียวกันกับที่เคยเห็นมาแล้วในความฝัน  
ดิฉันคิดว่าภาพดังกล่าวเป็นหน้าต่างกระจกส ี
ดฉินัรูส้กึมัน่ใจว่าถ้าดฉินัเห็นเนินเขาคาโมราห์ 
เองก็คงไม่เหมือนจริงไปกว่านี้อีกแล้ว  ดิฉัน
รู้สึกพอใจแล้วที่ได้เห็นภาพเทพโมโรไนใน
ความฝันก�าลังมอบแผ่นจารึก [ทองค�า] แก่
โจเซฟ สมิธ”

หลายปีหลังจากความฝันและหลายเดือน 
ก่อนเธอเสยีชวิีตด้วยวัยเกือบ 88 ปี เอลซิาเบธ 
ได้รับความประทับใจอันทรงพลัง  เธอกล่าว
ว่า “ความคิดที่เกิดกับดิฉันชัดเจน … ราว 
กับว่าบางคนมาพูดกับดิฉันว่า… ‘อย่าฝัง
ประจักษ์พยานของท่านไว้ในดิน’”5

หลายชัว่อายุต่อมา ลกูหลานของเอลิซาเบธ 
ยังคงได้รับความเข้มแข็งจากประจักษ์พยาน
ของเธอ เหมือนกับเอลิซาเบธ เราด�าเนินชีวิต
อยู่ในโลกของคนช่างสงสัยและนักวิจารณ์
มากมายผู้ซึ่งหัวเราะเยาะและต่อต้านความ
จริงที่เรายึดมั่น  เราอาจได้ยินเรื่องราวที่น่า
สับสนและข่าวสารที่ขัดแย้ง  เฉกเช่น เอลิ- 
ซาเบธ เราจะต้องท�าให้ดีท่ีสุดในการรักษา
แสงสว่างและความจริงใดก็ตามที่เราได้รับ
ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ยาก 
ล�าบาก  ค�าตอบของค�าสวดอ้อนวอนของเรา 
อาจไม่มาในแบบน่าเหลือเชื่อ แต่เราต้องค้น 
หาเวลาสงบเพื่อแสวงหาแสงสว่างและความ
จริงที่ยิ่งใหญ่กว่า  และเมื่อเราได้รับแล้ว นี่ก็
เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะด�าเนินชีวิต
ตาม แบ่งปันและปกป้อง  

ดิฉันฝากประจักษ์พยานของดิฉันไว้กับ
ท่านว่าดิฉันรู้ว่าเมื่อเราท�าให้ใจและบ้านเต็ม
ไปด้วยแสงสว่างและความจรงิของพระผู้ช่วย 
ให้รอด เราจะมีก�าลังข้างในเพื่อต้านทานทุก
สภาวการณ์  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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เอลิซาเบธบอกว่าเธอมีเวลาคิดมากขึ้นและ
ไม่ว่อกแว่ก ใจไม่จดจ่อตลอดเวลาเหมือน
แต่ก่อน  เธอมักลงไปท่ีห้องใต้ดินและสวด
อ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่
ก�าลังกวนใจเธอ—เกี่ยวกับเรื่องราวคนที่ดู
เหมือนฉลาดเหล่านั้นพูดถึงพระกิตติคุณว่า
เป็นเรื่องโกหกและเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธและ
พระคัมภีร์มอรมอน

คืนหนึ่ง เอลิซาเบธฝัน เธอเล่าว่า “เหมือน
กับดิฉันก�าลังยืนบนเส้นทางเกวียนแคบๆ ที่
น�าไปสู่เชิงเขา ครึ่งทางขาขึ้นเนินเขา ดิฉัน
เห็นชายคนหนึ่งก�าลังมองลงมาและก�าลัง
พูดหรือเหมือนก�าลังพูดกับเด็กหนุ่มคนหนึ่ง 
ที่คุกเข่าอยู่พลางก้มมองหลุมในดิน  เขา
กางแขนออกและดูราวกับว่าเขาก�าลังควาน
หาบางสิ่งที่อยู่ในหลุม  ดิฉันเห็นฝาศิลาที่
เหมือนกับถูกเลื่อนออกจากหลุมที่เด็กหนุ่ม
ก�าลังก้มมอง  บนเส้นทางมีผู้คนมากมาย แต่
เหมือนว่าไม่มีใครสักคนสนใจชายสองคนนั้น 
ที่อยู่ข้างเนินเขา  มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
กับความฝันท่ีตราตรึงใจดิฉันได้อย่างน่า
ประหลาดใจมากจนดิฉันตื่นขึ้น … ดิฉันไม่
กล้าเล่าความฝันให้ใครฟังแต่ดูเหมือนดิฉัน
มั่นใจว่านั่นคือเทพโมโรไน [ให้ค�าแนะน�า] 
กับเด็กหนุ่มโจเซฟตอนทีท่่านได้รบัแผ่นจารกึ”
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สถานะทางสังคม หรือแม้กระทั่งสถานะท่ี 
เราโพสต์บนสื่อทางสังคม

เราเป็นของครอบครัว  “เราเป็นธิดาของ
พระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงรักเราและเรารัก
พระองค์”3

บรรทัดท่ีสองของบทเพลงขยายความ
บรรทัดแรก  “ทรงส่งเรามายังโลกาโดย
การเกิดมาอาศัยเรียนรู้ในครอบครัว”

ในชีวิตก่อนเกิด เราเรียนรู้ว่าเราจะมีช่วง
เวลาแห่งความเป็นมรรตัย  เรา “ยอมรับแผน 
[ของพระบิดาบนสวรรค์]  ซึ่งตามแผนน้ัน 
บุตรธิดาของพระองค์จะได้รับร่างกายอันเป็น 
เนื้อหนังและได้รับประสบการณ์ทางโลกเพื่อ 
พัฒนาไปสูค่วามดพีร้อม และในท่ีสุดจะบรรลุ 
ถึงจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์ [ของเรา] 
เป็นทายาทแห่งชีวิตนิรันดร์”4

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ อธิบายว่า “ใน
โลกก่อนเกิดเราเรียนรู้ว่าจุดประสงค์ที่ลงมา 
อยู่ที่นี่คือเพื่อรับการทดสอบ การทดลองและ 
สิง่ท้าทาย”5 การท้าทายเกดิข้ึนในหลากหลาย 
รูปแบบตามที่หลายคนก�าลังประสบ  ดิฉันไม ่
เคยต้องใช้ชีวิตผ่านการหย่าร้าง ความเจ็บ
ปวดและความไม่มั่นคงอันเกิดจากการทอด
ทิ้ง หรือความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นมารดาตัวคนเดียว ดิฉันไม่เคยประสบ
กับการสูญเสียลูก การเป็นหมัน หรือความ
หลงใหลในเพศเดียวกัน  ดิฉันไม่เคยต้องทน 
ต่อการทารุณกรรม ความเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ 
การเสพตดิ  สิง่เหล่าน้ีไม่ใช่ความทุกข์ทรมาน 

เปลี่ยนความจริงเหล่านั้นเลย  เราทุกคนเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้าและ
เป็นที่ต้องการในครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้า 
ครอบครัวทางโลกล้วนดูแตกต่าง  และขณะ 
ที่เราท�าสุดความสามารถในการสร้างครอบ- 
ครัวตามประเพณีที่เข้มแข็ง สมาชิกภาพใน
ครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สถานะรูปแบบใด—สถานะสมรส สถานะ
ความเป็นบิดามารดา สถานะทางการเงิน 

มี
สิ่งใดงดงามและลึกซึ้งกว่าความจริง 
อันเรียบง่ายและบริสุทธ์ิของพระกิตติ- 
คุณที่สอนในเพลงปฐมวัยหรือไม่  

และเด็กหญิงปฐมวัยทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้รู้จัก
เพลงนั้นที่ดิฉันก�าลังจะพูดถึง ท่านเรียนรู้
เพลงนี้ในโปรแกรมปฐมวัยของท่านปีที่แล้ว

ถ้อยค�าที่ว่า “ครอบครัวมาจากพระผู้เป็น-
เจ้า”1 —ซึ่งร้องในช่วงแรกของการประชุมนี้ 
—ท�าให้เรานึกถึงหลักค�าสอนที่บริสุทธิ์  เรา
ไม่เพียงเรียนรู้ว่าครอบครัวมาจากพระผู้เป็น
เจ้าแต่ยังเรียนรู้ด้วยว่าเราแต่ละคนเป็นส่วน
หนึ่งในครอบครัวของพระองค์

บรรทัดแรกของบทเพลงสอนว่า “พระ-
บิดาเรามีครอบครัว คือฉัน! คือท่านทั้ง
ปวงเช่นกัน เป็นบุตรธิดาพระองค์” จาก
ถ้อยแถลงเร่ืองครอบครัวเราเรียนรู้ว่า “ใน 
อาณาจักรก่อน ชีวิตมรรตัย บุตรและธิดา
ที่เป็นวิญญาณรู้จักและนมัสการพระผู้เป็น
เจ้าเป็นพระบิดานิรันดร์ของพวกเขา”  ใน
อาณาจักรนั้นเราเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์
การเป็นสตรีนิรันดร์  เรารู้ว่าเราทุกคนคือ 
“ปิยธิดาทางวิญญาณของพระบดิาพระมารดา 
บนสวรรค์”2

เส้นทางสู่โลกแห่งมรรตัยของเราไม่ได้

โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ครอบครัวมาจาก 
พระผู้เป็นเจ้า
เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นที่ต้องการในครอบครัว 
ของพระผู้เป็นเจ้า
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อิทธิพลเมื่อเธอออกไปท�าคุณประโยชน์ เป็น
พร บ�ารงุเลีย้งและปกป้องครอบครวัของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  เธอเข้าใจว่า “เมื่อใดก็ตามที่สตรี
เสริมสร้างศรัทธาให้กับเด็กคนหนึ่ง เธอช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวใน
ปัจจุบันและในอนาคต”9 

บรรทัดที่สามของบทเพลงอธิบายเพิ่ม 
เติมถึงจุดประสงค์ของความเป็นมรรตัยว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าประทานครอบครัวให้เรา 
ตามพระประสงค์”  พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนว่า “จงเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน; และหาก 
เจ้าไม่เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของ
เรา”10 ครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกสอนว่า
ในฐานะปิยธิดาทางวญิญาณของพระบิดา
พระมารดาบนสวรรค์ เรามีธรรมชาติแห่ง
สวรรค์ อัตลักษณ์และจุดประสงค์นิรันดร์  
พระผู้เป็นเจ้ามีพระประสงค์ให้เราเป็นน�้า
หน่ึงใจเดียวกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการ
ให้เราเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน—ธิดาที่รักษา
พันธสัญญา เป็นหนึ่งเดียวกันในความหลาก 
หลายของแต่ละชีวิตท่ีมีความเป็นปัจเจก 
บุคคล11 ผู้ที่ปรารถนาจะเรียนรู้สิ่งทั้งปวงที่
จ�าเป็นเพ่ือกลับไปยังที่ประทบัของพระองค์
และได้รบัการผนกึไว้เป็นส่วนหน่ึงในครอบ- 
ครัวนิรันดร์ของพระองค์

หวังอาจเกิดขึ้นก็ตาม  พระองค์คือจิตกุศล
ที่แท้จริงและความรักของพระองค์ “อดทน
นาน”7—ส่วนหนึ่งโดยผ่านเรา—เมื่อเราท�า
ตามพระองค์

ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและสานุ- 
ศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เราจะ “ท�าตามความ
เห็นอกเห็นใจเหล่านั้นที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใส่
ไว้” ในใจเรา8  วงล้อมแห่งอิทธิพลของเราไม่
จ�ากัดอยู่ที่สมาชิกในครอบครัวของเราเอง
เท่านั้น  

ไม่นานมานี้ ดิฉันมีโอกาสไปเยี่ยมซิสเตอร์ 
แยสซีจากสเตคชินลิ แอริโซนา ในโฮแกน 
(บ้านที่ท�าจากโคลน) ของเธอ  เมื่อเธอเชิญ
เราเข้าไปในบ้าน สิ่งแรกที่ดิฉันสังเกตเห็น
คือกรอบรูปครอบครัวและผู้สอนศาสนา
มากมายบนก�าแพงและโต๊ะ  ดิฉันจึงถาม 
ว่า “ซิสเตอร์แยสซี คุณมีหลานกี่คนคะ”

ด้วยประหลาดใจในค�าถาม เธอยักไหล่  
ดิฉันรู้สึกงงกับท่าทีตอบสนองของเธอ ดิฉัน
มองไปที่ซิสเตอร์เยลโลว์แฮร์ ลูกสาวของเธอ
ซึ่งตอบว่า “แม่ไม่รู้หรอกว่ามีหลานกี่คน  เรา
ไม่เคยนับ  เด็กทุกคนเรียกเธอว่า คุณยาย—
เธอเป็นคุณยายให้กับทุกคน”

ซิสเตอร์แยสซีไม่จ�ากัดอิทธิพลความรัก
ไว้กับครอบครัวร่วมสายโลหิตเท่าน้ัน  เธอ
เข้าใจความหมายในการขยายวงล้อมแห่ง

ที่ดิฉันเผชิญ
ฉะนั้น ตอนนี้พวกท่านบางคนก�าลังคิด

ว่า “ถ้าอย่างน้ัน ซิสเตอร์สตีเฟนส์ คุณไม่
เข้าใจหรอก!”  และดิฉันตอบว่าท่านพูดถูก  
ดิฉันไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการท้าทาย
ของท่าน  แต่โดยผ่านการทดสอบและการ
ทดลองส่วนตัว ของดิฉัน—การทดสอบที่น�า
ดิฉันมาสู่การคุกเข่า ของดิฉัน—ดิฉันมีความ
คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับพระองค์ผู้ที่เข้าพระทัย 
พระองค์ผู้ทรง “คุ้นเคยกับความทุกข์ยาก”6 
ผู้ทรงประสบมาแล้วทุกสิ่งและเข้าพระทัยทุก
สิ่ง  และนอกจากนี้ ดิฉันเคยประสบกับการ
ทดสอบแห่งมรรตัยท่ีเพ่ิงกล่าวไปโดยผ่าน
เลนส์ตาของการเป็นบุตรสาว มารดา คุณย่า
คุณยาย พี่สาว ป้า และเพื่อน

โอกาสของเราในการเป็นธิดาท่ีรกัษาพันธ- 
สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงต้องเรียนรู้
จากการท้าทายของเราเองแต่ต้องเป็นหนึ่ง 
เดียวกันในความเห็นใจและความเมตตาเมื่อ 
เราสนับสนุนสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของ
พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยากของพวกเขา
ตามที่เราท�าพันธสัญญาไว้ว่าจะท�า

เมื่อเราท�าเช่นนั้น เราจะมีความเข้าใจ
และวางใจเช่นกันว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้
ถึงหนทางที่ยากล�าบากและจะทรงน�าเราให้
ผ่านไปได้แม้ว่าความโทมนัสและความผิด
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แน่นอน  ดิฉันเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้
ด้วยความส�านึกคุณในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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บนสวรรค์ที่มีไว้เพื่อครอบครัวของพระองค์  
ประธานฮาเวิร์ด ดบัเบลิยู. ฮนัเตอร์ อธิบายว่า

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะระดมสตรีของ
ศาสนจักรให้ยืนหยัดพร้อมกับบุรุษในการ
สกัดกั้นความชั่วร้ายที่รายล้อมเราในการขับ
เคลื่อนงานของพระผู้ช่วยให้รอด …

“…ดังนั้น เราขอวิงวอนท่านให้ปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยอิทธิพลอันทรงพลังเพ่ือคุณ
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวของเรา  ศาสนจักรของเราและ
ชุมชนของเรา”15

สตรีทั้งหลาย เราเป็นของครอบครัวนี้  เรา 
ได้รับความรัก  เราเป็นที่ต้องการ  เรามีจุด 
ประสงค์แห่งสวรรค์ งาน สถานที ่และบทบาท 
ในศาสนจกัรและอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า 
และในครอบครัวนิรันดร์ของพระองค์  ท่าน
รู้สกึอยู่ในใจลกึๆ หรอืไม่ว่าพระบดิาบนสวรรค์ 
ทรงรักท่านและทรงปรารถนาให้ท่านและ
คนที่ท่านรักอยู่กับพระองค์  ดังที่ “พระบิดา
บนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์พระเยซ ู
คริสต์ทรงดีพร้อม...ทรงมีความหวังในเรา 
เต็มที่”16  แผนของพระองค์ที่มีไว้เพ่ือเรา
เพียบพร้อม และพระสัญญาของพระองค์

“ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ม ี
อยู่ในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ท�าให้เกิดความ 
เป็นไปได้ส�าหรับ [เรา] ท่ีจะกลับไปยังท่ี 
ประทบัของพระผูเ้ป็นเจ้าและเพ่ือทีค่รอบครวั 
จะเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์”12 ศาสนพิธีที่เรา
ได้รบัและพันธสญัญาทีเ่ราท�าเมือ่รบับพัติศมา 
และในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อครอบ- 
ครัวของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองด้านของม่าน— 
โดยเชื่อมต่อเรากับพระบิดาโดยผ่านพระบุตร 
ของพระองค์ ผู้ทรงสวดอ้อนวอน “เพื่อพวก
เขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่น
พระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์
และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะ
ได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย”13

เมื่อเราใช้เวลาในความเป็นมรรตัยไปกับ
การศึกษาและประยุกต์ใช้ค�าสอนของพระผู้- 
ช่วยให้รอด เราย่อมเป็นเหมือนพระองค์มาก
ขึ้น  เราจะเข้าใจว่าพระองค์คือทางนั้น—ทาง
เดียว—ที่เราสามารถเอาชนะความท้าทาย
แห่งมรรตัย ได้รับการรักษา และกลับไปยัง
บ้านบนสวรรค์ได้

บรรทัดสุดท้ายของบทเพลงย้อนกลับไปที่ 
จุดเริ่มต้น “ทรงแบ่งปันความรักนี้เพราะ 
ครอบครัวมาจากพระองค์” แผนซึ่งพระ-
บิดาทรงมีไว้เพ่ือบุตรธิดาของพระองค์เป็น
แผนแห่งความรัก  เป็นแผนซึ่งรวมลูกๆ ของ 
พระองค์—ครอบครัวของพระองค์—ไว้กับ
พระองค์ เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอน 
ว่า “พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีความปรารถนา 
สองประการเพื่อบุตรธิดาของพระองค์…
ได้แก่ ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ ‘ซึ่ง
หมายถึงชีวิตท่ีกลับไปอยู่กับพระองค์ท่ี
บ้าน”’14 ความปรารถนาเหล่านั้นจะบรรลุ
ก็ต่อเมื่อเราแบ่งปันความรักที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงมีต่อครอบครัวของพระองค์โดย
เอื้อมออกไปและแบ่งปันแผนของพระองค์
กับผู้อื่นเช่นกัน

ย่ีสิบปีมาแล้ว ฝ่ายประธานสูงสุดและ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองเอื้อมออกไปทั่วโลก
เมื่อมีการตีพิมพ์ถ้อยแถลงเกี่ยวกับครอบครัว  
นับแต่นั้นมา การโจมตีครอบครัวมีมากยิ่งขึ้น 

หากเราต้องท�าให้ความรับผิดชอบอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ประสบความส�าเร็จ เราต้องเข้าใจนัยส�าคัญ
นิรันดร์ของความรับผิดชอบส่วนบุคคลใน
การสอนความจริงเกี่ยวกับแผนของพระบิดา
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ที่เดินออกจากบ้านไปเผชิญหน้ากับฝูงชน
ฝูงชนยังคงโห่ร้องอย่างเกรี้ยวกราดและ

เรียกร้องให้ส่งผู้สอนศาสนาออกมา  มารียก
พระคัมภีร์ไบเบิลในมือของเธอขึ้นและบัญชา
ให้พวกเขาหลบไป  เธอบอกว่าเอ็ลเดอร์เหล่า
นี้อยู่ในการปกป้องของเธอและฝูงชนจะไม่
อาจท�าอันตรายแม้ผมเส้นเดียวบนศีรษะของ
พวกเขา ลองฟังค�าพูดของเธอเอง “ทุกคนยืน
ตะลึง…พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับดิฉัน  พระองค์
ทรงวางถ้อยค�าเหล่านี้ในปากดิฉัน ไม่เช่นนั้น
ดิฉันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้  ทุกคนอยู่ในความ
สงบทันที  ร่างกายอันแข็งแรงแกร่งกร้าวของ
ผู้ชายยืนโดยไม่สามารถท�าอะไรได้ต่อหน้า
เด็กสาวผู้อ่อนแอ ตัวสั่นแต่ไร้ความหวาด
กลัว”   นักเทศน์ขอให้ฝูงชนกลับไป ซึ่งพวก
เขาท�าอย่างเงียบสงบ แต่ในความละอาย 
กลัวและส�านึกผิด  แกะฝูงน้อยประชุมเสร็จ
สมบูรณ์ในความสุขสงบ1

ท่านนึกภาพสตรีสาวท่ีกล้าหาญคนน้ัน
ได้หรือไม่ คนที่อายุไล่เลี่ยกับท่านหลายคน  
เธอยืนขึ้นหน้าฝูงชนและปกป้องความเชื่อที่
เพิ่งค้นพบของเธอด้วยความกล้าและความ
เชื่อมั่น

พี่น้องคะ คงมีพวกเราไม่กี่คนที่ต้องเผชิญ
หน้ากับฝูงชนที่เกรี้ยวกราด แต่มีสงครามที่
ประทุอยู่ในโลกนี้ซึ่งโจมตีหลักค�าสอนท่ีเรา
รักสุดใจและเป็นหลักค�าสอนพื้นฐานของเรา 
ดิฉันขอพูดอย่างเจาะจงถึงหลักค�าสอนเรื่อง 
ครอบครัว ความศักดิ์สิทธ์ิของบ้านและจุด 
ประสงค์ส�าคญัของครอบครวัก�าลงัเป็นปัญหา 
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ และบ่อนท�าลายในทุก
แนวรบ

ครบ 20 ปีแล้วในปีนี้ที่ประธานกอร์ดอน 
บี. ฮิงค์ลีย์อ่าน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อ
โลก” เป็นครั้งแรก  เราส�านึกคุณและเห็น
คุณค่าของความชัดเจน ความเรียบง่าย และ 
ความจริงของเอกสารที่ได้รับการเปิดเผยนี้ 
เรารู้สึกสักนิดหรือไม่ว่าจ�าเป็นเพียงใดที่เรา 
จะต้องมีข้อประกาศพ้ืนฐานเหล่าน้ีในโลก 
ยุคปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ที่เราจะตัดสิน
กระแสลมใหม่แห่งลัทธิความเชื่อทางโลก 
แต่ละกระแส ที่พัดมาสู่เราจากสื่อ อินเทอร์- 
เน็ต นักวิชาการ ทีวีและภาพยนตร์ และแม้
กระทั่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ  ถ้อยแถลง

เมื่อครอบครัวของเธอรับบัพติศมาเธอเป็น
เยาวชนหญิงอายุประมาณ 17 หรือ 18 ปี  
วันอาทิตย์วันหนึ่งขณะครอบครัวจัดให้มีพิธี
นมัสการในบ้านของพวกเขาซึ่งอยู่สูงข้ึนไป
ในเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือของอิตาลี 
ฝูงชนที่เกรี้ยวกราดกลุ่มหนึ่ง รวมทั้งนักเทศน ์
ในท้องที่บางคนมาชุมนุมกันรอบบ้านและ
เริ่มตะโกน โห่ร้องและเรียกร้องให้น�าผู้สอน 
ศาสนาออกมา  ดิฉันไม่คิดว่าพวกเขากระวน 
กระวายที่จะเรียนพระกิตติคุณ—แต่หากต้อง 
การท�าร้ายร่างกายด้วย  สาวน้อยมารีคือคน

โดย บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

ดิ
ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและปีติยินดียิ่ง
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมที่น่า
อัศจรรย์ของเด็กหญิงและสตรีในครั้ง

นี้  เราได้รับพรมากมายในฐานะสตรีที่ได้มา
ชุมนุมกันในค่�าวันนี้ด้วยความสามัคคีและ
ความรัก

ไม่นานมานี้ดิฉันได้อ่านเรื่องราวของ มารี 
แมเดไลน์ คาร์ดอนผู้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ท่ีได้รับการ
ฟื้นฟูจากผู้สอนศาสนาคู่แรกที่ได้รับเรียกให ้
รบัใช้ในอติาลเีม่ือปี 1850 พร้อมกับครอบครวั 

ผู้ปกป้องถ้อยแถลง
ครอบครัว
ให้เรามาช่วยกันสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยการยืนหยัดอย่างกล้าหาญและ 
เป็นผู้ปกป้องการแต่งงาน ความเป็นบิดามารดา และบ้าน
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เรือ่งครอบครวัได้กลายเป็นเคร่ืองวัดมาตรฐาน 
ของเราในการตัดสินปรัชญาโลกและดิฉัน
เป็นพยานว่าหลักธรรมที่ก�าหนดออกมาใน
ถ้อยแถลงนี้เป็นความจริงในปัจจุบันนี้เท่าๆ 
กับที่เคยเป็นจริงมาเมื่อประทานให้เราผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ 20 ปี
ก่อน

ดฉินัขอชีใ้ห้เหน็บางสิง่ทีเ่ห็นได้ชดั ยากนัก 
ที่ชีวิตจะเป็นไปตามแผนทุกประการส�าหรับ
ทุกคน และเราทราบดีว่าไม่ใช่สตรีทุกคนจะ
ได้รับประสบการณ์ดังที่ถ้อยแถลงบรรยาย  
แต่ยังเป็นสิ่งส�าคัญที่เราจะต้องเข้าใจและ
สอนรูปแบบของพระเจ้าและพยายามสุด
ความสามารถเพื่อให้เกิดความตระหนักใน
รูปแบบนั้น

เราแต่ละคนต่างมบีทบาทส่วนหนึง่ในแผน 
นั้นและมีค่าเท่ากันในสายพระเนตรของ
พระเจ้า  เราควรระลึกเสมอว่าพระบิดาบน
สวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงทราบถึง
ความปรารถนาอันชอบธรรมของเราและจะ
ทรงรักษาสัญญาของพระองค์ที่ว่าไม่มีสิ่งใด
จะถูกยับยั้งไว้จากผู้รักษาพันธสัญญาอย่าง
ซื่อสัตย์  พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีพันธกิจ
และแผนส�าหรับเราแต่ละคน แต่ทรงมีตาราง

เวลาของพระองค์เองด้วย  สิ่งหนึ่งที่ท้าทาย
ที่สุดในชีวิตนี้คือการมีศรัทธาในจังหวะเวลา 
ของพระเจ้า เป็นแนวคดิทีด่ท่ีีจะมแีผนส�ารอง 
ไว้ในใจซึ่งจะช่วยเราให้รักษาพันธสัญญา มี
จิตกุศลและเป็นสตรีที่ชอบธรรมผู้สร้างเสริม
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าชีวิตของ
เราจะด�าเนินไปทางใด  เราต้องสอนลูกสาว
ให้มุ่งไปที่อุดมคติแต่เตรียมแผนเพื่อความ
ฉุกเฉินไว้เสมอ

ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ
ปีที่ 20 ของถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวนี้ ดิฉัน
ขอท้าทายพวกเราทุกคนในฐานะสตรีของ
ศาสนจักรให้มาเป็นผู้ปกป้อง “ครอบครัว: 
ถ้อยแถลงต่อโลก” เหมือนมารี แมเดไลน์ 
คาร์ดอนปกป้องผู้สอนศาสนาและความเชื่อ
ที่ค้นพบใหม่ของเธออย่างกล้าหาญ  เราต้อง
ปกป้องอย่างห้าวหาญต่อหลักค�าสอนที่ได้
รับการเปิดเผยของพระเจ้าที่อธิบายถึงการ
แต่งงาน ครอบครัว บทบาทแห่งสวรรค์ของ
ชายและหญิง และความส�าคัญของบ้านใน
ฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ—แม้เมื่อโลกก�าลัง
ตะโกนใส่หูเราว่าหลักธรรมเหล่านี้ล้าสมัย ม ี
ข้อจ�ากัดหรือไม่เข้ากับเหตุการณ์อีกต่อไป   
ทุกคนไม่ว่าสถานภาพการแต่งงานจะเป็น 

อย่างไรหรือมีลูกกี่คนสามารถเป็นผู้ปกป้อง 
แผนของพระเจ้าที่อธิบายไว้ในถ้อยแถลง 
เก่ียวกับครอบครวัได้ ถ้านีค่อืแผนของพระเจ้า 
ก็ควรเป็นแผนของเราด้วย! 

มีหลักธรรมสามข้อสอนไว้ในถ้อยแถลง
ซึ่งดิฉันคิดว่าผู้ปกป้องที่มุ่งมั่นต้องการเป็น
พิเศษ  ข้อแรกการแต่งงานระหว่างชายและ
หญิง  พระคัมภีร์สอนเราว่า “แต่ อย่าง ไร ก็ ด ี
ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ ชาย ก็ ขาด ผู้ หญิง ไม่  
ได้ และ ผู้ หญิง ก็ ขาด ผู้ ชาย ไม่ ได้”2  เพราะไม่ 
ว่าใครก็ตามที่จะบรรลุความสมบูรณ์แห่งพร 
ฐานะปุโรหิต จะต้องมีสามีและภรรยาที่ผนึก 
กันในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ท�างานด้วยกัน 
ในความชอบธรรมและคงความซื่อสัตย์ต่อ 
พันธสัญญาของพวกเขา  นี่คือแผนของพระ- 
เจ้าเพ่ือลกูๆ ของพระองค์ และไม่มสุีนทรพจน์ 
หรอืค�าวิพากษ์วจิารณ์ต่อสาธารณชนใดไม่ว่า 
ก่ีครัง้จะเปลีย่นแปลงสิง่ท่ีพระเจ้าทรงประกาศ 
ได้  เราต้องแสดงให้เห็นรูปแบบของการ
แต่งงานที่ชอบธรรมต่อไป แสวงหาพรนั้น
ในชีวิตเรา และมีศรัทธาถ้าพรนั้นมาช้า  ให้
เราเป็นผู้ปกป้องการแต่งงานเพราะนี่คือสิ่งที่
พระเจ้าทรงแต่งตั้งขณะเดียวกันให้เราแสดง
ความรักและเมตตาต่อผู้ที่เห็นต่างด้วย
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เขียนใบขอบคุณแสดงความกตัญญูส�าหรับ
การกระท�าด้วยความรักมากมายที่เป็นการ
รับใช้ที่ได้รับจากคุณแม่ทุกวัน  แอบบีย์รู้สึก
ได้ว่าเด็กๆ มองคุณแม่ของพวกเขาในมุม 
มองใหม่ที่สดใสกว่าเดิมอย่างสิ้นเชิงและนั่น
คือท�าให้การเป็นมารดาหรือบิดาเป็นสิ่งที่
มีค่ายิ่งใหญ่  เธอสมัครเพื่อจะแบ่งปันอีกที่
วันแห่งงานอาชีพในปีนี้และได้รับเชิญให้น�า
เสนอกับหกชั้นเรียน

แอบบีย์พูดถึงประสบการณ์ของเธอดังนี้ 
“ดิฉันรู้สึกว่าเป็นการง่ายในโลกน้ีที่เด็กจะ
รู้สึกว่าการเป็นบิดามารดาคืองานส�ารองหรือ
แม้บางครั้งเป็นความไม่สะดวกสบายที่จ�า
ต้องท�า  ดิฉันต้องการให้เด็กทุกคนรู้สึกว่า 

พวกเขาเป็นล�าดับความส�าคัญสูงสุดของพ่อ
แม่ และบางทีการบอกพวกเขาว่าการเป็น
บิดามารดาส�าคัญต่อดิฉันเพียงใดอาจช่วย
ให้พวกเขาตระหนักถึงทุกสิ่งที่บิดามารดาท�า
เพื่อพวกเขารวมทั้งเหตุผลที่ท�าด้วย”

ศาสดาพยากรณ์ผูเ้ป็นทีร่กัของเรา ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน เป็นแบบอย่างที่ยอด
เย่ียมของการให้เกียรติสตรีและความเป็น
มารดาโดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณแม่ของท่าน
เอง  เมื่อพูดถึงแม่บนแผ่นดินโลกของเรา  
ท่านกล่าวว่า “ขอให้เราแต่ละคนสั่งสมความ
จริงข้อนี้ไว้  ไม่มีใครที่ลืมมารดาแต่จ�าพระผู้- 
เป็นเจ้าได้  ไม่มีใครจ�ามารดาได้แต่ลืมพระ-
ผู้เป็นเจ้า ท�าไมหรือ  เพราะปูชนียบุคคลทั้ง

หลักธรรมต่อไปเรียกร้องเสียงแห่งการ
ปกป้องของเราเป็นสิ่งที่ยกระดับบทบาทแห่ง
สวรรค์ของมารดาและบิดา เราสอนลูกๆ ของ
เราอย่างกระตือรือร้นให้ตั้งเป้าหมายไว้สูงใน
ชีวิตนี้  เราต้องการให้แน่ใจว่าลูกสาวของเรา
รู้ว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะประสบผลส�าเร็จ
และเป็นในสิ่งที่พวกเขาวาดฝันไว้  เราหวัง 
ว่าพวกเขาจะรักการเรียนรู้ มีการศึกษา มี
พรสวรรค์และอาจเป็นได้แม้แต่มารี คูรีหรือ
เอลิซา อาร์. สโนว์ คนต่อไป

เราสอนบุตรธิดาของเราด้วยหรือไม่ว่า 
ในชีวิตนี้ไม่มีเกียรติใดยิ่งใหญ่ไปกว่า ไม่มี
ต�าแหน่งใดสูงส่งไปกว่า และไม่มีบทบาท
ใดส�าคัญเกินกว่าการเป็นมารดาหรือบิดา  
ดิฉันหวังว่าขณะเราสนับสนุนลูกๆ ของเรา
ให้เอื้อมออกไปเพ่ือสิ่งท่ีดีที่สุดในชีวิตน้ีเรา
จะสอนให้เขาให้เกียรติและยกย่องบทบาท
ที่มารดาและบิดามีในแผนของพระบิดาบน
สวรรค์ด้วย

ลูกสาวคนเล็กสุดของเรา แอบบีย์ พบ
โอกาสพิเศษที่จะยืนเป็นผู้ปกป้องบทบาท
ของแม่  วันหนึ่งเธอได้รับข้อประกาศจาก
โรงเรียนของลูกๆ ว่าก�าลังจะจัดให้มีวันแห่ง 
งานอาชีพขึ้นที่โรงเรียน  บิดามารดาได้รับ 
เชญิให้ส่งใบสมคัรถ้าพวกเขาต้องการมาสอน 
เด็กๆ เก่ียวกับงานของพวกเขาท่ีโรงเรียน 
และแอบบีย์รู้สึกว่าควรสมัครเพื่อจะมาพูด
เกี่ยวกับความเป็นมารดา  เธอไม่ได้รับการ
ตอบกลับจากโรงเรียน และในท่ีสุดเมื่อวัน
แห่งงานอาชีพใกล้จะปิดลง เธอโทรศัพท์ไปที่
โรงเรียนเพราะคิดว่าพวกเขาอาจท�าใบสมัคร
เธอหาย  ผู้จัดงานวิ่งวุ่นไปทั้งโรงเรียนในที่สุด
หาครูสองคนที่ยอมให้แอบบีย์ไปสนทนากับ
ชั้นเรียนของพวกเขาในวันสุดท้ายของวันแห่ง 
งานอาชีพ

ในการน�าเสนอที่แสนสนุกซึ่งเธอได้มอบ
แก่เด็กๆ แอบบีย์สอนพวกเขาว่า ในฐานะแม่ 
นอกจากสิ่งอื่นๆ อีกหลายสิ่งแล้ว เธอยังต้อง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์  จิตวิทยา 
ศาสนา การสอน ดนตรี วรรณคดี ศิลปะ การ
เงิน การตกแต่ง  การท�าผม การขับรถ กีฬา 
ศิลปะการท�าอาหาร และอีกมากมายหลาย
อย่าง  เด็กๆ รู้สึกประทับใจ  เธอจบการน�า
เสนอโดยขอให้เด็กๆ ระลึกถึงแม่ของตนโดย
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อย่างหนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอดที่เราซาบซึ้ง
ที่สุดคือความสงสารอันไม่มีขอบเขตของ
พระองค์

ค�่าคืนนี้ท่านสัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงรู้จัก
ท่านและรักท่าน  ท่านสัมผัสถึงความรักของ
พระองค์ต่อคนที่นั่งอยู่รายรอบท่าน  พวกเธอ
คือพี่น้องสตรีของท่าน ธิดาทางวิญญาณของ
พระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงห่วงใยพวก
เธอดังท่ีพระองค์ทรงห่วงใยท่าน  พระองค์
เข้าพระทัยความเศร้าโศกทุกอย่างของพวก
เธอ  พระองค์ทรงต้องการช่วยเหลือพวกเธอ

ข่าวสารของข้าพเจ้าส�าหรับพวกท่าน

โดยประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องสตรีที่รักของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า
มีความปีติยินดีที่ได้อยู่กับพวกท่าน  
ข้าพเจ้านึกถึงคุณแม่ ภรรยา ลูกสาว 

ลูกสะใภ้ หลานสาวของข้าพเจ้า—ซึ่งบางคน 
ก็อยู่ท่ีน่ีด้วย  โปรแกรมอันแสนวิเศษน้ีช่วยให้ 
ข้าพเจ้าส�านึกคุณต่อพวกเธอมากข้ึน ข้าพเจ้า 
ตระหนักได้ว่าการมีครอบครัวและชีวิตครอบ- 
ครัวแสนวิเศษเช่นนั้นมาจากการที่พวกเธอมี
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นศูนย์กลางในชีวิตพวก
เธอแต่ละคน  เราระลึกถึงพระองค์ค่�าคืนนี้ใน
บทเพลง ในค�าสวดอ้อนวอน และโดยผ่าน
โอวาทที่ได้รับการดลใจ พระคุณลักษณะ

พระผู้ปลอบโยน
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้ปลอบโยน 
มายังคนเหล่านั้นที่วิงวอนเราให้ช่วยพระองค์ปลอบโยน

สองนี้ คือพระผู้เป็นเจ้าและมารดา [บนแผ่น
ดินโลกของเรา]  เป็นหุ้นส่วนกันในการสร้าง 
ในความรัก ในการเสียสละ ในการรับใช้ 
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”3

หลกัธรรมสดุท้ายท่ีเราต้องยืนหยัดปกป้อง 
คือความศักดิ์สิทธิ์ของบ้าน  เราต้องหยิบยก
ค�าค�าหนึ่งที่บางครั้งมีการพูดถึงอย่างเย้ย
หยันและเสริมคุณค่าขึ้น  ค�านี้คือ แม่บ้ำน  
เราทุกคน—หญิง ชาย เยาวชน เด็ก โสดหรือ 
สมรส—สามารถท�างานเป็นแม่บ้านได้  เรา 
ควร “ท�าบ้านของเรา” ให้เป็นที่แห่งระเบียบ 
เป็นแหล่งลี้ภัย  ที่ศักดิ์สิทธ์ิ และปลอดภัย  
บ้านของเราควรเป็นบ้านทีรู่ส้กึถึงพระวิญญาณ 
ของพระเจ้าอย่างล้นเหลือ และเป็นที่ศึกษา
พระคัมภีร์และพระกิตติคุณและด�าเนินชีวิต
ตามน้ัน  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
เพียงใดในโลกนี้หากทุกคนจะมองตนเองใน
ฐานะผู้สร้างบ้านแห่งความชอบธรรม  ขอให้
เราปกป้องบ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รองจาก
พระวิหารเท่านั้น

พี่น้องสตรีทั้งหลาย  ดิฉันส�านึกคุณที่เป็น
สตรีในยุคสุดท้ายนี้  เรามีโอกาสและความ
เป็นไปได้ที่สตรีรุ่นอื่นๆในโลกนี้ไม่เคยมี  ให้
เรามาช่วยกันสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าด้วยการยืนหยัดอย่างกล้าหาญและเป็น
ผู้ปกป้องการแต่งงาน ความเป็นบิดามารดา 
และบ้าน  พระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็น
นักรบที่กล้าหาญ มุ่งมั่นและไม่หวั่นไหวผู้จะ
ปกป้องแผนของพระองค์และสอนคนรุ่นต่อ
ไปให้ทราบถึงความจริงของพระองค์

ดิฉันเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง
พระชนม์และทรงรักเราทุกคน  พระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 
และพระผูไ้ถ่ของเรา ดฉินัฝากประจกัษ์พยาน 
นี้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์   
เอเมน 

อ้างอิง
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2. 1 โครินธ์ 11:11.
3. โธมัส เอส. มอนสัน, “Behold Thy Mother,” 
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ค�่าคืนนี้คือท่านสามารถและต้องเป็นส่วน
ส�าคัญในการให้การปลอบโยนของพระองค์
ต่อผูท้ีต้่องการการปลอบโยน ท่านท�าบทบาท 
ของท่านได้ดีที่สุดหากท่านรู้มากข้ึนว่าพระ- 
องค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนขอความช่วย
เหลืออย่างไร

หลายคนก�าลังสวดอ้อนวอนพระบิดาบน 
สวรรค์เพื่อบรรเทาความทุกข์ เพื่อช่วยแบก
รบัภาระของความโศกเศร้า ความว้าเหว่ และ 
ความกลัวของพวกเธอ พระบิดาบนสวรรค์
ทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนเหล่านั้นและเข้า 
พระทัยถึงความต้องการของพวกเธอ  พระ- 
องค์และพระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์  
พระเยซูคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงสัญญา
ที่จะช่วย

พระเยซูคริสต์ประทานคำาสัญญาท่ีช่ืนใจน้ี:
“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก 

จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้
หยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อน
น้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก

“ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระ
ของเราก็เบา”1

การชดใช้ของพระองค์ท�าให้ภาระที่ผู้รับ
ใช้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ต้องแบกรับเบาลง  
สามารถน�าภาระแห่งบาปออกไปได้ แต่การ
ทดลองในชีวิตมรรตัยส�าหรับคนดียังคงเป็น
ภาระหนัก

ท่านได้เห็นการทดสอบเช่นนั้นเกิดขึ้นกับ
ชีวิตของคนดีๆที่ท่านรัก  ท่านปรารถนาจะ
ช่วยพวกเขา  มีเหตุผลที่ท่านรู้สึกสงสารคน
เหล่านั้น

ท่านเป็นสมาชิกแห่งพันธสัญญาของ 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์  การเปลี่ยน 
แปลงอย่างใหญ่หลวงเริ่มเกิดขึ้นในใจท่าน
เมื่อท่านเข้ามาในศาสนจักร  ท่านท�าพันธ- 
สัญญา และท่านได้รับค�าสัญญาท่ีเริ่ม 
เปลีย่นแปลงอุปนิสัยแท้จริงของท่าน

แอลมาอธิบายด้วยถ้อยค�าของท่านที่ผืน
น�้าแห่งมอรมอน ถึงสิ่งที่ท่านสัญญาไว้ใน
เวลาที่ท่านรับบัพติศมาและสิ่งนี้จะมีความ
หมายอย่างไรต่อท่านและทุกคนที่อยู่รอบ
ข้างท่าน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว
ของท่าน  เขาก�าลังพูดกับคนที่ก�าลังจะท�า
พันธสัญญาที่ท่านท�ามาแล้ว และพวกเขา
ก็ได้รับค�าสัญญาที่พระเจ้าทรงท�ากับท่าน
เช่นกัน

“ดูเถิด, นี่คือผืนน�้าแห่งมอรมอน (เพราะ
คนเรียกมันเช่นนั้น) และบัดนี้, เมื่อท่าน
ปรารถนาจะเข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็นเจ้า, 
และเรียกว่าเป็นผู้คนของพระองค์, และ
เต็มใจจะแบบภาระของกันและกัน, เพื่อมัน
จะได้เบา;

“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับ
คนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบโยน
คนท่ีต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็นพยาน 
เก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกส่ิง, 
และในทุกแห่งท่ีท่านอยู่, แม้จนถึงความตาย, 
เพ่ือท่านจะได้รับการไถ่จากพระผู้เป็นเจ้า, 
และนับอยู่กับบรรดาคนของการฟื้นคืนชีวิต
ครั้งแรก, เพื่อท่านจะมีชีวิตนิรันดร์”2

นั่นคือเหตุผลที่ว่าเหตุใดท่านจึงรู้สึกต้อง 
การช่วยบุคคลหนึ่งที่ก�าลังดิ้นรนเพื่อมุ่งหน้า
ต่อไปภายใต้ภาระของความโศกเศร้าและ
ความยากล�าบาก  ท่านสัญญาว่าท่านจะ
ช่วยพระเจ้าท�าให้ภาระของพวกเขาเบาลง
และได้รับการปลอบโยน  ท่านได้รับพลัง
อ�านาจท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระเหล่าน้ันเมื่อ
ท่านได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

เมื่อพระองค์ก�าลังจะถูกตรึงกางเขน พระ-
ผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายวิธีที่พระองค์ทรง
ช่วยแบ่งเบาภาระหนักและเสริมก�าลังเพ่ือ
แบกภาระเหล่าน้ัน  พระองค์ทรงทราบว่า
บรรดาสานุศิษย์จะโศกเศร้า  พระองค์ทรง
ทราบว่าพวกเขาจะกลัวอนาคตของพวกเขา  
พระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาจะไม่แน่ใจใน
ความสามารถที่จะมุ่งหน้าต่อไป

ดังนั้นพระองค์จึงประทานสัญญาแก่พวก
เขาเหมือนที่ทรงท�าสัญญากับเราและกับ
สานุศิษย์แท้จริงทุกคนของพระองค์ว่า:

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะ
ประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อ
จะอยู่กับท่านตลอดไป

“คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับ 
ไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เหน็และไม่รูจ้กัพระองค์ 
พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่
กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน”3

จากนั้นพระองค์ทรงสัญญาดังนี้
“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง

พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราน้ันจะ
ทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะท�าให้ระลึก
ถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว
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“เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุข
ของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างท่ี
โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัว
เลย”4

สองสามสัปดาห์ที่แล้ว ข้าพเจ้าเพิ่งเห็นค�า
สัญญานั้นของการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มี
สัมฤทธิผลในชีวิตบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ที่ก�าลังวิงวอนด้วยการสวดอ้อนวอนให้
ภาระของเขาเบาลง  ปาฏิหาริย์ของการแบ่ง
เบาภาระเกิดขึ้นในวิธีที่พระเจ้าทรงสัญญา 

ในฐานะผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาของพระเจ้า
—ดังที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตท่าน—“ที่จะโศก
เศร้ากับคนที่โศกเศร้า … และปลอบโยนคน
ที่ต้องการการปลอบโยน”5

เพราะข้าพเจ้ารู้ว่านั่นเป็นความจริง ข้าพ-
เจ้ารู้สึกยินดีและสงบสุขเมื่อปู่ย่าตายายเชิญ
ข้าพเจ้าให้พบกับพวกเขาและพ่อแม่ของเด็ก
น้อยก่อนพิธีศพ

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพ่ือจะทราบว่าจะ
ช่วยพระเจ้าปลอบโยนพวกเขาอย่างไร  พวก

นั่นคือ พระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ส่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิในฐานะพระผู้
ปลอบโยนมาให้สานุศิษย์ของพระองค์เพื่อ
ช่วยเหลือ

ไม่นานมานี้ครอบครัวสามรุ่นก�าลังเศร้า
โศกกับการเสียชีวิตของเด็กชายอายุห้าขวบ  
เขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุขณะที่ไปพักผ่อนกับ
ครอบครัว  ข้าพเจ้าได้รับโอกาสที่จะเฝ้าดูอีก
ครั้งว่าพระเจ้าประทานพรแก่ผู้ที่ซื่อสัตย์ด้วย
ความบรรเทาทุกข์และความเข้มแข็งที่จะ
อดทนอย่างไร

ข้าพเจ้าเฝ้าดูวิธีที่พระเจ้าทรงท�าให้ภาระ
ของพวกเขาเบาลง  ข้าพเจ้าอยู่กับพวกเขา

เขานั่งลงกับข้าพเจ้าในห้องนั่งเล่น  ข้าพเจ้า
จุดฟืนในเตาผิงเพื่อให้เกิดความอบอุ่นในคืน
ที่หนาวเย็น

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องบอกเขาว่าข้าพเจ้ารัก 
พวกเขา  ข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่าข้าพเจ้า
สัมผัสได้ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อพวก
เขา  ด้วยค�าพูดไม่กี่ค�า ข้าพเจ้าพยายาม
บอกพวกเขาว่าข้าพเจ้าโศกเศร้ากับพวกเขา
แต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบและรู้สึกอย่าง
เดียวกันทุกอย่างถึงความเจ็บปวดและความ
โศกเศร้าของพวกเขา

หลังจากกล่าวถ้อยค�าเพียงไม่กี่ค�าเหล่า
นั้น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องรับฟังด้วยความรัก
ขณะที่พวกเขาพูดถึงความรู้สึกของตน

ในช่วงเวลาที่เราน่ังอยู่ด้วยกัน พวกเขา
พูดมากกว่าที่ข้าพเจ้าพูด  ข้าพเจ้าสัมผัสได้
จากน�้าเสียงและแววตาของพวกเขาว่าพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์ก�าลังสัมผัสพวกเขา ในถ้อย 
ค�าประจักษ์พยานเรียบง่าย พวกเขาพูดถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่พวกเขามี  พระ-
วิญญาณบริสุทธ์ิได้ประทานสันติสุขแก่พวก
เขาแล้วซึ่งมาพร้อมกับความหวังในชีวิต 
นิรันดร์ เมื่อลูกชาย ผู้สิ้นชีวิตโดยปราศจาก
บาป จะเป็นของพวกเขาได้ตลอดกาล

เมื่อข้าพเจ้าให้พรฐานะปุโรหิตแก่แต่ละ
คน ข้าพเจ้าน้อมขอบพระทัยส�าหรับอิทธิพล
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซึ่งอยู่ท่ีนั่น  พระ- 
ผู้ปลอบโยนเสด็จมาพร้อมกับน�าความหวัง 
ความกล้าหาญ และความเข้มแข็งมาให้เรา
ทุกคน

คืนน้ัน ข้าพเจ้าได้เห็นวิธิท่ีพระเจ้าทรง
ท�างานกับเราในการแบ่งเบาภาระผู้คนของ
พระองค์  ท่านคงนึกถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์
มอรมอนเมื่อผูค้นของพระองคเ์กอืบถกูบดขยี้
ด้วยภาระหนักบนหลังของพวกเขา โดยนาย
ทาสที่โหดเหี้ยม 

ผู้คนเหล่านั้นวิงวอนขอการบรรเทาทุกข์ 
ดังเช่นหลายคนที่เรารักและรับใช้ท�า  นี่คือ
บันทึกซึ่งข้าพเจ้าทราบว่าเป็นความจริง

“และเราจะให้สัมภาระซึ่งวางอยู่บนบ่า
เจ้าเบาลงด้วย, แม้จนเจ้าหารู้สึกไม่ว่ามันอยู่
บนหลังเจ้า, แม้ขณะท่ีเจ้าอยู่ในความเป็น
ทาส; และการนี้เราจะท�าเพ่ือเจ้าจะยืนเป็น
พยานให้เราต่อจากน้ีไป, เพ่ือเจ้าจะรู้อย่าง
แน่นอนว่าเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า, มา

มุมไบ อินเดีย
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เป็นเพราะพยานของพระวิญญาณถึงการ
ชดใช้ที่จะมาถึงที่ช่วยโยบให้อดทนต่อการ
ทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งพวกเราทุกคนต้อง
เผชิญ  นั่นคือส่วนหนึ่งของแผนอันส�าคัญ
ย่ิงแห่งความสุขที่พระบิดาประทานแก่เรา  
พระองค์ทรงอนุญาตให้พระบุตร ซึ่งโดยการ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ 
ให้ความหวังที่ปลอบโยนเราไม่ว่าหนทางที่
จะกลับบ้านไปหาพระองค์จะยากล�าบาก
เพียงใดก็ตาม

พระบดิาและพระบตุรทรงส่งพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์เพื่อปลอบโยนและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สานุศิษย์ของพระอาจารย์ในการ
เดินทางของพวกเขา

ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์ของการปลอบโยน
นี้ขณะมาถึงด้านนอกโบสถ์ที่จัดงานศพ
ให้เด็กน้อยคนนี้ สตรีสาวผู้น่ารักคนหนึ่งที่
ข้าพเจ้าไม่รู้จักหยุดข้าพเจ้าไว้  เธอบอกว่า
เธอก�าลังมาที่พิธีศพเพื่อไว้อาลัยและให้การ
ปลอบโยนหากเธอท�าได้

เธอบอกว่าเธอเคยมาพิธีศพส่วนหนึ่งก็
เพื่อความปลอยโยนส�าหรับตัวเธอเอง  เธอ
เล่าให้ฟังว่าลูกคนแรกของเธอเสียชีวิตไม่
นานมาน้ี  เธอก�าลังอุ้มเด็กหญิงน้อยๆ ผู้
สวยงามในอ้อมแขนเธอ  ข้าพเจ้าชะเง้อดู
รอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กหญิง ข้าพเจ้าถาม
คุณแม่ของทารกว่า “เธอชื่ออะไรหรือครับ”  
เธอตอบอย่างรวดเร็วและชื่นใจว่า “เธอชื่อ
จอย  จอยมักจะมาหลังความเศร้าเสมอค่ะ”

เธอก�าลังเป็นพยานให้ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า
เห็นได้ว่าสันติสุขและการปลอบโยนมาถึง
เธอจากแหล่งที่มั่นใจได้เท่านั้น พระผู้เป็นเจ้า 
เท่านั้นที่ทรงทราบจิตใจ และพระองค์เท่านั้น 
ทีต่รสัความจรงิได้ว่า “พ่อรูว่้าเจ้ารู้สึกอย่างไร” 
ฉะนั้นข้าพเจ้าเพียงได้แค่จินตนาการถึงปีติ
และความเศร้าโศกของเธอซึ่งมาก่อนหน้านั้น 
แต่พระเจ้า ผู้ทรงรักเธอ ทรงรู้

ข้าพเจ้ารู้ได้แค่บางส่วนเท่านั้นว่าพระองค์
ทรงรู้สึกปีติมากเพียงไรเมื่อท่าน ในฐานะ
สานุศิษย์ของพระองค์ ช่วยน�าช่วงเวลาแห่ง
สันติสุขและปีติมาสู่บุตรธิดาของพระบิดา
บนสวรรค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงขอให้
เราแต่ละคนในฐานะสานุศิษย์ของพระองค์ 
ช่วยแบกภาระของกันและกัน  เราสัญญา

เยือนผู้คนของเราในความทุกข์ของพวกเขา
“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้า

ทรงท�าให้สัมภาระซึ่งวางอยู่บนแอลมาและ
พี่น้องของท่านเบาลง; แท้จริงแล้ว, พระเจ้า
ทรงเพิ่มพละก�าลังให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะ
ทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย, และพวกเขา
ยอมรับอย่างชื่นบานและด้วยความอดทนต่อ
พระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้า”6

ข้าพเจ้าได้เห็นปาฏิหาริย์ดังกล่าวครั้งแล้ว 
ครั้งเล่า  เราแบ่งเบาภาระของผู้อื่นได้ดีที่สุด
เมื่อเราช่วยพระเจ้าเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้พวกเขา  นั่นเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงมอบ
หมายหน้าที่ให้เราปลอบโยนผู้อื่นและทรง
รวมไว้ในพระบัญชาให้เราเป็นพยานถึงพระ- 
องค์ทุกเวลาและในทุกแห่ง

พ่อแม่ของเด็กน้อยผู้นี้แสดงประจักษ์
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดในเย็นวันนั้นใน 
ห้องนั่งเล่นของข้าพเจ้า  พระวิญญาณ
บริสุทธิ์เสด็จมา และเราทุกคนได้รับการ
ปลอบโยน  พ่อแม่ได้รับความเข้มแข็ง ภาระ
ของความทุกข์ไม่ได้สูญสิ้นไป แต่พวกเขา
สามารถแบกรับความเศร้าโศก  ศรัทธาของ
พวกเขาเพิ่มขึ้น  และความเข้มแข็งของพวก
เขาจะเติบโตต่อไปเมื่อพวกเขาทูลขอและ
ด�าเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็ง

พยานของพระวิญญาณถึงการชดใช้ ที่มา
ในค�่าคืนนั้น ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้

โยบในการแบกรับภาระของเขาเช่นกัน:
“แต่ข้าเองทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรง

พระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรง
ปรากฏบนแผ่นดินโลก

“และหลังจากผิวหนังของข้าถูกท�าลาย
ไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็น
พระเจ้า”7

พยานของพระวิญญาณน่ันเองที่เสริม
สร้างความเข้มแข็งให้เขาอดทน  เขาจะผ่าน
พ้นความระทมทุกข์และขาดการปลอบโยน
จากคนรอบข้างเพื่อจะมองเห็นปีติที่จะเกิด
ขึ้นกับคนซื่อสัตย์หลังจากผ่านการทดลอง
อย่างเต็มไปด้วยศรัทธา

นี่คือเรื่องจริงส�าหรับโยบ  พรมาถึงเขาได ้
ในชีวิตนี้  เรื่องราวของโยบจบลงด้วยปาฏิ- 
หาริย์ดังนี้:

“และพระยาห์เวห์ทรงอวยพรชีวิตตอน
ปลายของโยบมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่าน 
…

“ทั่วทั้งแผ่นดิน ไม่มีหญิงใดงดงามเท่า
บุตรสาวของโยบ และบิดาได้ให้มรดกแก่
พวกเธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้องชาย

“ต่อจากนีไ้ป โยบมชีวีติอยู่อกี 140 ปี และ 
ได้เห็นบุตรชายของท่านกับหลานเหลนของ
ท่านสี่ชั่วอายุ

“และโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่หง่อมที
เดียว”8



2120 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 5ภาคการประชุมใหญ่สตร|ี 28 มีนาคม 2015

แล้วว่าจะท�าสิ่งนี้  ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์
พยานว่าโดยผ่านการชดใช้และการฟื้นคืน
พระชนม์ พระเจ้าทรงท�าลายอ�านาจแห่ง
ความตาย  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระคริสต์
ผู้ทรงพระชนม์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
พระผู้ปลอบโยน มายังคนเหล่านั้นที่วิงวอน
เราให้ช่วยพระองค์ปลอบโยน

พวกท่านทุกคนเป็นพยานเช่นเดียวกับ
ข้าพเจ้า ถึงความจริงของข้อความที่จารึกไว ้
บนเข็มกลัดที่คุณแม่ข้าพเจ้าใส่มานานกว่า 
20 ปีในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ
สมาคมสงเคราะห์สามัญ  ข้อความนั้นเขียน
ไว้ว่า “จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น”9  ข้าพเจ้ายัง
คงไม่ทราบความหมายท้ังหมดของถ้อยค�า
เหล่านั้น  แต่ข้าพเจ้าพอจะทราบเมื่อได้เห็น
คุณแม่เอื้อมออกไปหาผู้ที่ขัดสน  พระคัมภีร์
บอกเราถึงความจริงนี้ว่า “จิตกุศลคือความ
รักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์”10

ความรักของพระองค์ไม่มีวันสูญสิ้น และ
หัวใจเราจะไม่มีวันหยุดรู้สึกถึงแรงกระตุ้น  
“ทีจ่ะโศกเศร้ากับคนทีโ่ศกเศร้า…และปลอบ- 
โยนคนที่ต้องการการปลอบโยน”11 สันติสุขที่
พระองค์ทรงสัญญาจะไม่มีวันจากเราไปเช่น
กันเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นเพื่อพระองค์

ในฐานะพยานของพระองค์  ข้าพเจ้าขอ 
แสดงความขอบคุณในสิ่งที่ท่านท�าได้ดีมาก 
เพื่อช่วยพระเจ้า พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม ์
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้ปลอบโยน 
ให้ก�าลังเข่าที่อ่อนล้า และยกมือที่อ่อนแรง12 

ข้าพเจ้าขอบพระทยัด้วยสดุใจข้าพเจ้า ส�าหรบั 
บรรดาสตรีในชีวิตข้าพเจ้าผู้ช่วยเหลือและ
เป็นพรให้ข้าพเจ้าในฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริง
ของพระเยซูคริสต์  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์  อาเมน 

อ้างอิง
1. มัทธิว 11:28–30.
2. โมไซยาห์ 18:8–9.
3. ยอห์น 14:16–17.
4. ยอห์น 14:26–27.
5. โมไซยาห์ 18:9.
6. โมไซยาห์ 24:14–15.
7. โยบ 19:25–26.
8. โยบ 42:12, 15–17.
9. ดู 1 โครินธ์ 13:8.

10. โมโรไน 7:47.
11. โมไซยาห์ 18:9.
12. ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 81:5.
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“เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่ง
ห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเรา เมื่อเรา
อยู่ในคุก พวกท่านก็มาเยี่ยมเรา

“เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบ 
ทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์
เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรง
กระหายน�้า และจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไร?

“ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็น
แขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้ หรือเปลือย
พระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?

“ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือ
ทรงถูกจ�าคุก และมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เรา
บอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวก
ท่านได้ท�ากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดใน
พี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนท�ากับเราด้วย”1

ท่านกับข้าพเจ้าต้องการการต้อนรับอัน
อบอุ่นเช่นนั้นจากพระผู้ช่วยให้รอด  แต่ท�า
อย่างไรเราจึงจะคู่ควรแก่สิ่งนั้นได้  มีบุตร
ธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ผู้หิวโหย ไร้ที่พัก
พิง และเดียวดายมากมายเกินกว่าเราจะ
เอื้อมถึงได้  และมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ จน
ไกลเกินเอื้อม

ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงประทานบางสิ่งที่เรา
แต่ละคนท�าได้  เป็นพระบัญญัติที่เรียบง่าย
แม้แต่เด็กเล็กก็เข้าใจได้  เป็นพระบัญญัติที่
มีค�าสัญญาอันแสนวิเศษส�าหรับผู้ที่ขัดสน
และส�าหรับเรา

อธิบายสิ่งที่เราปรารถนาสุดจิตสุดใจที่จะให้
เกิดขึ้นจริงกับเราเช่นกัน

“ขณะนั้น พระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวก
ผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ท่าน
ทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จง
มารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้ส�าหรับ
ท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก

“เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้
เรากิน เรากระหายน�้า ท่านก็ให้เราดื่ม เรา
เป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา

โดยประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปลื้ม
ปีติที่ได้แสดงความรักต่อท่านทั้ง 
หลายในการประชุมใหญ่ของศาสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ปีติดังกล่าวมาจากพระวิญญาณที่เป็นพยาน
ว่าความรักของพระผู้ช่วยให้รอดเอื้อมออก 
ไปหาท่านแต่ละคนและบุตรธิดาทุกคนของ
พระบิดาบนสวรรค์  พระบิดาบนสวรรค์ของ 
เราทรงปรารถนาจะอวยพรบุตรธิดาของพระ- 
องค์ทั้งทางวิญญาณและทางโลก  พระองค์
เข้าพระทัยความต้องการ ความเจ็บปวด 
และความหวังของพวกเขา

เมื่อเราให้ความช่วยเหลือใครก็ตาม พระ- 
ผู้ช่วยให้รอดทรงรู้สึกประหน่ึงเราเอื้อมออก
ไปช่วยเหลือพระองค์

พระองค์ตรัสกับเราว่าสิ่งนั้นเป็นจริงเมื่อ
พระองค์ทรงพรรณนาถึงช่วงเวลาในอนาคต
ที่เราทุกคนจะมีเมื่อเราเห็นพระองค์หลังจาก
ชีวิตในโลกของเราสิ้นสุด  ภาพของวันนั้น
ในความคิดข้าพเจ้าชัดเจนมากข้ึนในวันที่
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและอดอาหารเพื่อจะ
รู้ว่าเช้านี้จะพูดอะไร  พระเจ้าประทานพระ-
ด�ารัสอธิบายถึงการสัมภาษณ์ในอนาคตนั้น 
แก่สานุศิษย์ของพระองค์ และพระด�ารัส

“เราเลือกการอดอาหาร 
อย่างนี้ไม่ใช่หรือ?”
เงินบริจาคของท่านจะช่วยมากกว่าการป้อนอาหารและห่อหุ้มร่างกาย  เงินบริจาคจะเยียวยา
และเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ

ภาคเช้าวันเสาร ์| 4 เมษายน 2015
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นั่นคือกฎแห่งการอดอาหาร  ถ้อยค�า
ในหนังสืออิสยาห์คือพระด�ารัสอธิบายของ
พระเจ้าถึงพระบัญญัตินั้นและพรที่มีให้เรา
ทั้งหลายในศาสนจักรของพระองค์

“เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือ? 
คือการแก้พันธนะอธรรม การแก้สายรัดของ
แอก การปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็น
อิสระ และการหักแอกทั้งหมดเสีย

“คือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิว การ 
น�าคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือ? 
และเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้ 
ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือ?

“และความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้า
เหมือนรุ่งอรุณ และการรักษาแผลของเจ้าจะ
มีขึ้นอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะ
เดินน�าหน้าเจ้า และพระสิริของพระยาห์เวห์
จะระวังหลังเจ้า

“แล้วเมื่อเจ้าทูล พระยาห์เวห์จะทรงตอบ 
เมื่อเจ้าร้องทูล พระองค์จะตรัสว่า เราอยู่น่ี  
ถ้าเจ้าจะเอาแอกออกไปจากท่ามกลางเจ้า 
รวมทั้งการชี้หน้าและค�าพูดอธรรม

“และถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่ผู้หิวโหย 
และท�าให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มเอิบ แล้วความ
สว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืด และความ

มืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวัน
“และพระยาห์เวห์จะทรงน�าเจ้าอย่างต่อ

เนื่อง และท�าให้ตัวเจ้าอิ่มเอิบในที่แห้งแล้ง 
และท�าให้กระดูกของเจ้าแข็งแรง และเจ้าจะ
เป็นเหมือนสวนมีน�้าชุ่ม เหมือนน�้าพุที่น�้าของ
มันจะไม่ขาด”2

ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานพระบัญญัติอัน
เรียบง่ายที่มีค�าสัญญาอันน่าอัศจรรย์ใจแก่
เรา  ในศาสนจักรทุกวันน้ี เรามีโอกาสอด
อาหารเดือนละหนึ่งครั้งและบริจาคเงินอด
อาหารอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านอธิการหรือ
ประธานสาขาของเราเพ่ือประโยชน์ของผู้
ยากไร้และผู้ขัดสน  เงินบางส่วนที่ท่านให้
มาจะน�าไปช่วยผู้คนรอบข้างท่าน บางทีอาจ
เป็นคนในครอบครัวของท่านเอง  ผู้รับใช้ของ
พระเจ้าจะสวดอ้อนวอนและอดอาหารทูลขอ
การเปิดเผยเพื่อให้ทราบว่าจะต้องช่วยเหลือ
ใครและช่วยเหลืออย่างไร  เงินส่วนที่ไม่ได้
น�าไปช่วยผู้คนในหน่วยศาสนจักรในท้องที่
ของท่านจะกลายเป็นพรให้สมาชิกศาสนจักร
คนอื่นๆ ทั่วโลกที่ต้องการความช่วยเหลือ

พระบัญญัติที่ให้อดอาหารเพื่อคนยากจน
มีพรมากมายติดมาด้วย  ประธานสเป็นเซอร ์
ดับเบลิย.ู คมิบลัล์เรยีกการล้มเหลวท่ีจะรกัษา 

กฎนั้นว่าเป็นบาปของการละเลยที่มีโทษสูง 
ท่านเขียนว่า “พระเจ้าทรงท�าสัญญาไว้มาก 
มายกับผู้ที่อดอาหารและช่วยเหลือผู้ขัดสน 
… การดลใจและการน�าทางทางวิญญาณจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากความชอบธรรมและความ 
ใกล้ชดิพระบดิาบนสวรรค์ของเรา  การละเลย 
กฎอันชอบธรรมแห่งการอดอาหารน้ีจะลิด 
รอนสิทธิ์ของเราจากพรดังกล่าว”3

ข้าพเจ้าได้รับพรเหล่านั้นอย่างหนึ่งเมื่อไม่
กี่สัปดาห์มานี้  เนื่องจากการประชุมใหญ่ตรง
กับวันสุดสัปดาห์ซึ่งปกติจะเป็นการประชุม
อดอาหารและประจักษ์พยาน ข้าพเจ้าอด
อาหารและสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าข้าพเจ้า
จะยังคงเชือ่ฟังพระบญัญัตทิีใ่ห้ดแูลคนขดัสน 
ได้อย่างไร

ในวันเสาร์โดยที่ยังอดอาหารอยู่ ข้าพเจ้า
ตื่นนอน 6 โมงเช้าและสวดอ้อนวอนอีกครั้ง  
ข้าพเจ้าได้รับการกระตุ้นให้ดูข่าว  ข้าพเจ้า
อ่านข่าวนี้

พายุไซโคลนเขตร้อนแพมท�าลายบ้าน
เรือนหลายหลังเมื่อมุ่งเข้าสู่เมืองพอร์ตวิลา 
เมืองหลวงของวานูอาตู  มีผู้เสียชีวิตอย่าง
น้อยหกคนในวานูอาตู นี่เป็นรายงานผู้เสีย
ชีวิตที่ได้รับการยืนยันในเบื้องต้นจากพายุที่
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รุนแรงที่สุดที่เคยขึ้นฝั่ง 
“ยากยิ่งที่จะมีต้นไม้ต้นใดตั้งตรงได้ [เมื่อ 

พายุไซโคลนลกูน้ี] ค�ารามกึกก้องท่ัว” ประเทศ 
ของเกาะแปซิฟิก4

ทีมงานประเมินภาวะฉุกเฉินของมูลนิธิ
ศุภนิมิตวางแผนประเมินความเสียหายหลัง
จากพายุสงบลง

พวกเขาแนะน�าประชาชนให้หาที่หลบภัย
ในอาคารที่แข็งแรงเช่นมหาวิทยาลัยและ
โรงเรียน

และจากนั้นพวกเขาบอกว่า “‘อาคารแข็ง
แรงที่สุดที่พวกเขามีคือโบสถ์ซีเมนต์’ อิงกา 
มีแฟม [จาก] องค์การแคร์นานาชาติกล่าว 
… ‘พวกเขาบางคนไม่มีอาคารแบบนั้น  ยาก
มากที่จะหาอาคารที่คุณคิดว่าจะต้านทาน 
(พายุ) ระดับ 5 ได้’”5

เมื่อข้าพเจ้าอ่านข่าวน้ัน ข้าพเจ้านึกถึง
เมื่อคราวไปเยี่ยมบ้านเรือนเล็กๆ ที่วานูอาต ู
ข้าพเจ้าวาดมโนภาพเห็นผู้คนเกาะกลุ่มกัน
ในบ้านขณะพายุพัดกระหน�่าท�าลายบ้าน
เรือน  จากนั้นข้าพเจ้านึกถึงการต้อนรับอัน
อบอุ่นที่ผู้คนของวานูอาตูมอบให้ข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าคิดถึงพวกเขาและเพื่อนบ้านที่หน ี
มาหลบภัยในอาคารซีเมนต์ของเรา

จากน้ันข้าพเจ้านกึภาพอธิการและประธาน 
สมาคมสงเคราะห์เดินอยู่ท่ามกลางพวกเขา 
กล่าวค�าปลอบโยน แจกผ้าห่ม อาหาร และ
น�้าดื่ม  ข้าพเจ้าเห็นภาพเด็กๆ ที่หวาดกลัว
เกาะกลุ่มอยู่ด้วยกัน 

พวกเขาอยู่ห่างไกลมากจากบ้านทีข้่าพเจ้า 
อ่านข่าวนั้น กระนั้นข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้า

จะทรงท�าสิ่งใดผ่านผู้รับใช้ของพระองค์  
ข้าพเจ้าทราบว่าสิ่งที่พวกเขาจะท�าได้เพื่อ
ช่วยเหลือบุตรธิดาเหล่านั้นของพระบิดาบน
สวรรค์คือเงินบริจาคอดอาหาร ซึ่งสานุศิษย์
ของพระเจ้าผู้อยู่ห่างไกลพวกเขาแต่ใกล้ชิด
พระเจ้าได้บริจาคให้

ข้าพเจ้าจึงไม่รอให้ถึงวันอาทิตย์  ข้าพเจ้า
น�าเงินบริจาคอดอาหารไปให้อธิการเช้าวัน
น้ัน  ข้าพเจ้าทราบว่าอธิการและประธาน
สมาคมสงเคราะห์อาจใช้เงินบริจาคของ
ข้าพเจ้าเพื่อช่วยเหลือใครสักคนในละแวก
บ้านข้าพเจ้า เงินบริจาคเล็กน้อยของข้าพเจ้า 
อาจไม่ได้ใช้ในละแวกที่ข้าพเจ้ากับครอบครัว
อาศัยอยู่  แต่เงินบริจาคที่เหลือในท้องที่อาจ
ไปไกลถึงวานูอาตู 

พายุและเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ จะเกิด
ขึ้นทั่วโลกกับผู้คนที่พระเจ้าทรงรักและทรง
สัมผัสถึงความเศร้าโศกของพวกเขา  ส่วน
หน่ึงของเงินบริจาคอดอาหารของท่านกับ
ข้าพเจ้าเดือนนี้จะน�าไปใช้เพื่อช่วยเหลือใคร
สักคน ที่ไหนสักแห่ง ผู้ที่พระเจ้าจะทรงสัมผัส
ถึงการบรรเทาทุกข์ของพวกเขาประหนึ่งว่า
เป็นของพระองค์เอง

เงินบริจาคของท่านจะช่วยมากกว่าการ
ป้อนอาหารและห่อหุ้มร่างกาย  เงินบริจาค
จะเยียวยาและเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ  
การให้ด้วยความเต็มใจอาจส่งผลเป็นความ
ปรารถนาในใจของผู้รับที่จะเอื้อมออกไปหา
ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ  สิ่งนั้นเกิดขึ้น
ทั่วโลก    

สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของซิสเตอร์อาบี ทูเรย ์

ผู้อาศัยอยู่ในเซียร์ราลีโอน  สงครามกลาง 
เมืองเริ่มขึ้นในปี 1991 ท�าลายประเทศชาต ิ
ตลอดหลายปี  เซียร์ราลีโอนเป็นหน่ึงใน 
ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกอยู่แล้ว  “ใน
ช่วงสงคราม บอกไม่ได้ว่าใครเป็นคน [ปก 
ครอง] ประเทศ ธนาคาร… และสถานท่ี 
ราชการปิดหมด ก�าลังต�ารวจ [ไม่มีประสิทธิ- 
ภาพในการสู้กับฝ่ายกบฏ] … และเกิดความ
โกลาหล เข่นฆ่ากันและความเศร้าโศก  มีผู้
เสยีชวีติหลายหมืน่คนและประชาชนมากกว่า 
สองล้านคนจ�าใจต้องออกจากบ้านเพื่อหลีก
เลี่ยงการถูกสังหาร”6

แม้ในเวลาเช่นนั้น ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเติบโต

หนึ่งในสาขาแรกๆ จัดตั้งข้ึนในเมืองที ่
ซิสเตอร์ทูเรย์อาศัยอยู่  สามีเธอเป็นประธาน
สาขาคนแรก  เขารับใช้เป็นประธานท้องถิ่น
ในช่วงสงครามกลางเมือง

“[ปัจจบุนั] เมือ่มแีขกมาเย่ียมบ้านซสิเตอร์ 
ทูเรย์ เธอชอบน�า [สมบัติล�้าค่า] จากสงคราม
มาให้พวกเขาดู คือเสื้อเชิ้ตแถบฟ้าสลับขาว
ที่ [เธอ] ได้มาจากกองผ้าใช้แล้ว [ท่ีสมาชิก
ศาสนจักรบริจาค] กับผ้าห่มที่ปัจจุบันนี้เนื้อ
ผ้าหลุดลุ่ยมีรูพรุนทั้งผืน”7

เธอบอกว่า “เสื้อตัวนี้คือเสื้อผ้า … ชิ้นแรก 
ที่ดิฉัน [ได้รับ]… ดิฉันเคยใส่ไปท�างาน—เป็น 
เสื้อที่ดีมาก  [ท�าให้ดิฉันรู้สึกสวยงาม]  ดิฉัน
ไม่มีเสื้อผ้าอื่นอีก 

“ในช่วงสงคราม ผ้าห่มผืนนี้ช่วยให้ดิฉัน
กับลูกๆ อบอุ่น  เมื่อฝ่ายกบฏ [จะ] โจมตีเรา 
นี่เป็นสิ่งเดียวที่ดิฉันคว้ามาได้ [ขณะที่เราวิ่ง
หนีเข้าไปซ่อนในดงไม้]  เราจึงเอาผ้าห่มไป
กับเราด้วย  ผ้าห่มช่วยให้เราอบอุ่นและกัน
ยุงได้ด้วย”8 

“ซิสเตอร์ทูเรย์พูดถึงความส�านึกคุณที่เธอ
มีต่อประธานคณะเผยแผ่ซึ่งเดินทางเข้ามา
ในประเทศที่ก�าลังเดือดร้อนเพราะสงคราม
ครั้งนี้พร้อมด้วย [เงิน] ในกระเป๋า”  เงินทุน
เหล่านั้นมาจากเงินบริจาคอดอาหารของผู ้
คนอย่างพวกท่าน ซึ่งช่วยให้วิสุทธิชนได้ซื้อ
อาหารซึ่งชาวเซียร์ราลีโอนส่วนใหญ่ไม่มีเงิน
มากพอจะซื้อ9 

ซิสเตอร์ทูเรย์พูดถึงคนเหล่านั้นที่เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่พอจะบริจาคให้พวกเขารอดชีวิต เธอ
บอกว่า “เมื่อดิฉันนึกถึงผู้คนที่ท�าส่ิงน้ี … 
ดิฉันรู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง [พวกเขา] 
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มา เพราะมนุษย์ปุถุชนแสดงความเมตตา
ต่อ [เรา]”10 

เมื่อไม่นานมานี้มีแขกผู้หนึ่งจากสหรัฐ
มาเยี่ยมอาบี  ในช่วงที่เขาพักอยู่กับเธอ เขา
เห็น “พระคัมภีร์ชุดหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ”  เขา
บอกได้ว่าพระคัมภีร์ชุดนี้เป็นสมบัติล�า้ค่า “มี
ข้อความเขียนประกอบไว้มากมายตามขอบ  
หน้ากระดาษ [หลุดลุ่ย] บ้างก็ฉีกขาด  หน้า
ปกหลุดออกจากเล่ม”

เขาถือพระคัมภีร์ไว้ใน “มือและค่อยๆ 
พลิกหน้าหนังสือ  ขณะ [ท�าเช่นนั้น เขาพบ] 
ส�าเนาสีเหลืองของใบบริจาคส่วนสิบ  [เขา] 
เห็นได้ว่า ในประเทศที่ [เงินหนึ่งดอลลาร์มี
ค่าเท่ากับ] น�้าหนักทองค�า อาบี ทูเรย์จ่าย
ส่วนสิบหนึ่งดอลลาร์ บริจาคกองทุนผู้สอน
ศาสนาหนึ่งดอลลาร์ และอีกหน่ึงดอลลาร์
เป็นเงินบริจาคอดอาหารส�าหรับผู้ที่เธอบอก
ว่า ‘ยากจนอย่างแท้จริง’” 

แขกผู้นั้นปิดพระคัมภีร์ของซิสเตอร์ทูเรย์
และคิดว่า ขณะที่เขายืนอยู่กับมารดาชาว
แอฟริกาผู้ซื่อสัตย์คนนี้ เขาก�าลังยืนอยู่บนที่
ศักดิ์สิทธิ์11 

การรบัพรจากเงนิบรจิาคอดอาหารของท่าน 
และของข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพ
จิตใจได้ฉันใด การอดอาหารเพ่ือประโยชน์
ของผู้อื่นก็สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ
ได้ฉันนั้น  แม้แต่เด็กเล็กก็สัมผัสได้ 

เด็กๆ หลายคน และผู้ใหญ่บางคน ด้วย
เหตุผลส่วนตัวอาจพบว่าการอดอาหาร 24 
ชั่วโมงเป็นเรื่องยาก  ตามถ้อยค�าของอิสยาห์ 
การอดอาหารอาจเป็นสิง่ที ่“ข่มใจ [พวกเขา]” 
พ่อแม่ที่ฉลาดตระหนักถึงความเป็นไปได้

นั้น จึงรอบคอบที่จะท�าตามค�าแนะน�าของ
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธที่ว่า “เป็นการด ี
กว่าท่ีจะสอนหลักธรรม และให้พวกเขาท�า 
ตามเมือ่พวกเขาโตพอทีจ่ะเลอืกอย่างฉลาด”12 

ข้าพเจ้ามองเห็นพรในค�าแนะน�านั้นเมื่อ
ไม่นานมานี้  หลานคนหนึ่งของข้าพเจ้าพบ
ว่าการอดอาหาร 24 ชั่วโมงนั้นเกินพลังความ
สามารถที่เขาจะทนได้  แต่พ่อแม่ที่ฉลาดยัง
คงปลูกฝังหลักธรรมนั้นไว้ในใจเขา  ไม่นาน
มานี้เพื่อนที่โรงเรียนของเขาคนหนึ่งสูญเสีย
ลูกพี่ลูกน้องจากอุบัติเหตุ  หลานชายข้าพเจ้า
ถามคุณแม่ของเขาในวันอดอาหาร ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่เขารู้สึกอยู่เสมอว่ายากเกินไปที่จะ
อดอาหารต่อไปได้อีก ว่าเพื่อนที่โศกเศร้าของ
เขาจะรู้สึกดีขึ้นไหมถ้าเขาอดอาหารต่อไป

ค�าถามของเขาเป็นการยืนยันค�าแนะน�า
ของประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ  หลานชาย
ข้าพเจ้ามาถึงจดุทีเ่ขาไม่เพียงเข้าใจหลกัธรรม 
แห่งการอดอาหารเท่านั้น แต่ได้ฝังลึกลงใน
ใจเขาด้วย  เขารู้สึกว่าการอดอาหารและการ
สวดอ้อนวอนจะน�าไปสู่พรจากพระผู้เป็นเจ้า
ส�าหรับคนที่ต้องการ  ถ้าเขาด�าเนินชีวิตตาม
หลักธรรมนี้บ่อยมากพอ จะส่งผลอันดีงามใน
ชีวิตของเขาเองตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้  
เขาจะมีพรทางวิญญาณของพลังที่จะรับการ
ดลใจและมีสมรรถภาพมากขึ้นที่จะต้านทาน
การล่อลวง

เราไม่ทราบเหตุผลทั้งหมดว่าเหตุใดพระ- 
เยซูคริสต์จึงเสด็จไปในแดนทุรกันดารเพื่ออด
อาหารและสวดอ้อนวอน  แต่อย่างน้อยเรา
ก็ทราบถึงผลอย่างหนึ่ง คือพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงต้านทานการล่อลวงทั้งหมดของซาตาน

ที่จะให้พระองค์ทรงใช้พลังแห่งสวรรค์ในทาง
ที่ผิด

ช่วงเวลาสัน้ๆ ทีเ่ราอดอาหารทุกเดือนและ 
เงินจ�านวนน้อยท่ีเราบริจาคให้คนยากจน 
อาจเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของการเปล่ียน 
แปลงนิสัยของเราที่จะไม่มีความปรารถนา
จะท�าความชัว่อกีต่อไป แต่มสีญัญาท่ีย่ิงใหญ่ 
แม้เมื่อเราท�าทุกอย่างที่เราสามารถท�าได้เพื่อ
สวดอ้อนวอน อดอาหาร และบริจาคให้แก่ผู้
ที่ขัดสน

“และความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมอืน 
รุ่งอรุณ และการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้น
อย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดิน
น�าหน้าเจ้า และพระสิริของพระยาห์เวห์จะ
ระวังหลังเจ้า

“แล้วเมื่อเจ้าทูล พระยาห์เวห์จะทรงตอบ 
เมื่อเจ้าร้องทูล พระองค์จะตรัสว่า เราอยู่นี่”13

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะได้รับพร
อันยิ่งใหญ่เหล่านั้นเพื่อตัวเราเองและเพื่อ
ครอบครัวของเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซคืูอพระครสิต์ 
ในศาสนจักรของพระองค์เราได้รับการเชื้อ
เชิญให้ช่วยพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงดูแล
คนยากไร้ในวิธีของพระองค์ และทรงสัญญา
ว่าพรอันเป็นนิจจะมาจากการที่เราช่วยเหลือ
พระองค์  ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน ◼
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หลายปีมาแล้ว หลังสงครามโลกครั้ง
ที่สอง ข้าพเจ้าเรียนอยู่ที่วิทยาลัย  
ข้าพเจ้าพบกับดอนน่า สมิธที่นั่น 

ประมาณช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าเคยอ่านมาว่า 
องค์ประกอบส�าคัญของชีวิตแต่งงานท่ีประสบ 
ความส�าเร็จได้แก่คุกกี้กับจุมพิต ข้าพเจ้าคิด
ว่านั่นลงตัวดีทีเดียว

ข้าพเจ้าไปเรียนวิทยาลัยในตอนเช้าแล้ว 
กลบัไปท�างานในอูซ่่อมรถของคณุพ่อข้าพเจ้า 
ที่บริคัม ซิตี้ในตอนบ่าย วิชาสุดท้ายในช่วง
เช้าของดอนน่าคือคหกรรมศาสตร์ ข้าพเจ้า
แวะไปห้องเรียนของเธอก่อนออกไปท�างาน 
ประตูเป็นกระจกฝ้า แต่ถ้าข้าพเจ้ายืนชิด
กระจกเธอจะเห็นเงาข้าพเจ้าด้านนอก เธอ
จะแอบออกมาให้คุกกี้และจุมพิต ที่เหลือก็
คงเดาได้ เราแต่งงานในพระวิหารซอลท์เลค
และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นประสบการณ์ที่น่าตื่น
เต้นในชีวิตเรา

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ามักจะสอน 
หลักธรรมส�าคัญข้อหนึ่งบ่อยๆ นั่นคือ: บั้น 
ปลายของกิจกรรมทั้งปวงในศาสนจักรคือ
การเห็นชายและหญิงกับลูกๆ ของพวกเขา
มีความสุขที่บ้าน ผนึกกันเพื่อกาลเวลาและ
ชั่วนิรันดร

ในกาลเริ่มต้น:
“บรรดาพระผูเ้ป็นเจ้าจงึทรงลงไปวางระบบ 

มนุษย์ในรูปลักษณ์ของพวกพระองค์เอง, 
ในรูปลักษณ์ของบรรดาพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือ

พระองค์จะทรงประกอบเขา, ชายและหญิง
เพื่อพระองค์จะทรงประกอบพวกเขา.

“และบรรดาพระผู้เป็นเจ้าตรัส : เราจะ
อวยพรพวกเขา. และบรรดาพระผู้เป็นเจ้า
ตรัส : เราจะท�าให้พวกเขาอุดมสมบูรณ์และ 
ขยายเผ่าพันธ์ุ, และเพ่ิมพูนให้เตม็แผ่นดนิโลก, 
และท�าให้มันศิโรราบ” (อับราฮัม 4:27–28)

ดังนั้นวัฏจักรของชีวิตมนุษย์จึงเริ่มต้นบน
โลกนี้เมื่อ “อาดัมเสพสมกับภรรยา, และนาง
คลอดบุตรและธิดาให้เขา, และพวกเขาเริ่ม
ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลก

“และ… บุตรและธิดาของอาดัมเริ่มแยก
ไปเป็นคู่ๆ ในแผ่นดิน, … และพวกเขาให้
ก�าเนิดบุตรและธิดาด้วย” (โมเสส 5:2–3)

พระบัญญัติให้ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูน
ให้เต็มแผ่นดินโลกไม่เคยยกเลิก พระบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่อแผนแห่งการไถ่
และเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขของมนุษย์ โดย
ผ่านการใช้อ�านาจนี้อย่างชอบธรรม เราอาจ
เข้าใกล้พระบิดาในสวรรค์และประสบกับ
ความสมบูรณ์แห่งปีติ แม้การเป็นพระเจ้า 
อ�านาจแห่งการให้ก�าเนิดไม่ได้เป็นส่วนเสริม
ของแผน แต่เป็นแผนแห่งความสขุ เป็นกุญแจ 
สู่ความสุข

ความปรารถนาคู่ครองในมนุษยชาติมี
อยู่ตลอดมาและแรงกล้ามาก ความสุขใน
ชีวิตมรรตัย ปีติ และความสูงส่งของเราขึ้น
อยู่กับวิธีที่เราตอบสนองความปรารถนาทาง
ร่างกายเหล่านี้ที่บีบบังคับเราอย่างต่อเนื่อง 
เมื่ออ�านาจการให้ก�าเนิดเจริญวัยเต็มที่ใน
ความเป็นชายและความเป็นหญิงในวัยต้น 
ความรู้สึกส่วนตัวเกิดขึ้นอย่างมาก ในทาง
ธรรมชาติซึ่งไม่เหมือนประสบการณ์อื่นใด
ทางร่างกาย

ตามหลักการทั่วไป การหาคู่เริ่มต้นด้วย
เรื่องรักใคร่  แม้ว่าวัฒนธรรมอาจแตกต่างกัน 
ไปบ้าง  แต่การหาคู่เต็มไปด้วยความรู้สึก
แบบหนังสอืนยิายซึง่มคีวามตืน่เต้นและความ 
คาดหวัง แม้การปฏิเสธในบางครั้ง  มีแสง 
จันทร์และดอกกุหลาบ จดหมายรัก เพลงรัก 
บทกวี การจับมือ และการแสดงความรัก
อื่นๆ ระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาว  โลกนี ้
มีเพียงเราสองและพวกเขาอิ่มเอมด้วยปีติ

และหากท่านคิดว่าความหวานชื่นของ
ความรักใคร่ในวัยหนุ่มสาวนั้นคือผลรวม
ทั้งหมดของสิ่งที่ได้มาจากน�้าพุแห่งชีวิต ท่าน
ก็ยังไม่ได้อยู่นานพอทีจ่ะเห็นการอทิุศตนและ 
การปลอบประโลมจากความรักในชีวิตแต่ง 
งานที่ยาวนาน คู่สามีภรรยาถูกทดลองจาก 
การล่อลวง ความเข้าใจผิด ปัญหาการเงิน 
วิกฤติในครอบครัว และความเจ็บป่วย และ
ในช่วงเวลาเช่นนี้ความรักยิ่งมั่นคงแข็งแรง 
ความรักที่มั่นคงมีความสุขล้นจนแม้คู่แต่ง 
งานใหม่ก็ไม่อาจจินตนาการได้

รักแท้เรียกร้องให้ยับยั้งการแบ่งปันความ
รักใคร่ซึ่งไขอ�านาจอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นด้วย
อ�านาจแห่งการสร้างไว้จนหลังแต่งงาน  นี่
หมายถึงการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องม ี

โดยประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

แผนแห่งความสุข
บั้นปลายของกิจกรรมทั้งปวงในศาสนจักรคือการเห็นชายและหญิงกับลูกๆ ของพวกเขา 
มีความสุขที่บ้าน ผนึกกันชั่วนิรันดร
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การควบคมุความปรารถนาทางร่างกาย ความ 
รกัอนับรสิทุธ์ิยอมรบัว่าหลงัจากให้ค�าปฏิญาณ 
ว่าจะซื่อสัตย์ชั่วนิรันดร์ หลังจากพิธีที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และตามหลักแล้วหลังจาก
ศาสนพิธีผนึกในพระวิหารเท่านั้นที่อ�านาจ
การให้ก�าเนิดจะได้รับการปลดปล่อยในสาย
พระเนตรของพระผูเ้ป็นเจ้าเพ่ือแสดงความรกั 
อันสมบูรณ์ ซึ่งต้องแบ่งปันเฉพาะกับบุคคล
ผู้นั้นท่ีเป็นคู่ครองของท่านแต่เพียงผู้เดียว
ตลอดกาล

เมื่อเข้าไปอย่างมีค่าควร กระบวนการนี ้
จะผสานความรู้สึกทางร่างกาย อารมณ์ และ 
วิญญาณที่สวยงามและสูงส่งที่สุดอันเกี่ยว 
ข้องกับค�าว่า รกั ส่วนนัน้ของชวีติไม่มปีระสบ- 
การณ์ใดของมนุษย์ทั้งปวงจะเทียบเท่าได้  
เมื่อมีการท�าและรักษาพันธสัญญา สิ่งนั้นจะ
ด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร์ “เพราะในนั้นมีกุญแจของ
ฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์แต่งตั้งไว้, เพื่อเจ้าจะ
รับเกียรติและรัศมีภาพ” (คพ. 124:34), “ซึ่ง
รัศมีภาพนี้จะเป็นความสมบูรณ์และความ
ต่อเน่ืองของพงศ์พันธุ์ท้ังหลายตลอดกาล
และตลอดไป” (คพ. 132: 19)

แต่ความรักใคร่เลื่อนลอยไม่สมบูรณ์ เป็น
เพียงการเริ่มต้น ความรักได้รับการบ�ารุงเลี้ยง
โดยการมีบุตร ซึ่งมาจากน�้าพุแห่งชีวิตน้ัน
ที่มอบให้คู่สามีภรรยาในการแต่งงาน การ
ปฏิสนธิเกิดขึ้นในอ้อมกอดระหว่างสามีกับ

ภรรยาที่แต่งงานกันแล้ว ร่างกระจิริดเริ่มก่อ
ตวัในรปูแบบท่ีสวยงามสลบัซบัซ้อน เดก็ออก 
จากครรภ์ด้วยปาฏิหาริย์ของการเกิด ได้รับ
การสร้างในรูปลักษณ์ของบิดาและมารดา
ทางโลก ในร่างมรรตัยของเด็กเป็นวิญญาณ
ที่สามารถรู้สึกและรับรู้เรื่องทางวิญญาณ สิ่ง
ท่ีสงบน่ิงอยู่ในร่างมรรตัยของเด็กคนน้ีคือ
อ�านาจที่จะให้ก�าเนิดลูกหลานในรูปลักษณ์
ของเขาเอง

“วิญญาณกับร่างกายเป็นจติวิญญาณของ 
มนุษย์” (คพ. 88:15) และมีกฎทางวิญญาณ
และทางร่างกายที่ต้องเชื่อฟังหากเราต้องการ
มีความสุข มีกฎนิรันดร์รวมถึงกฎที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ชีวิต “ประกาศิตไว้ในสวรรค์อย่าง
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อนการวางรากฐานของ
โลกนี้, ซึ่งในนั้นทรงก�าหนดพรไว้ทุกประการ” 
(คพ. 130:20) นี่คือกฎทางวิญญาณซึ่งระบุ
มาตรฐานทางศีลธรรมส�าหรับมนุษยชาติ (ดู 
งานแปลของโจเซฟ สมิธ โรมัน 7: 14–15,  
2 นีไฟ 2:5; คพ. 29:34; 134:6) มพัีนธสญัญา 
ซึง่ผกู ผนึก ปกป้องและให้สญัญาถึงพรนิรนัดร์

แอลมาตักเตือนชิบลันบุตรชายของท่าน
ว่า “จงแน่ใจด้วยว่าลูกหักห้ามความลุ่มหลง 
ทั้งปวงของลูก, เพ่ือลูกจะเต็มไปด้วยความ
รัก” (แอลมา 38:12) เราใช้บังเหียนเพ่ือน�า 
ทาง ก�ากับ และเหนี่ยวรั้ง  ความลุ่มหลงของ
เราต้องถูกควบคุม เมื่อใช้โดยถูกต้องตาม

กฎ อ�านาจแห่งการให้ก�าเนิดจะเป็นพรและ
จะช�าระให้บริสุทธ์ิ (ดู ค�ำสอนของประธำน
ศำสนจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ [1998], 177)

การล่อลวงมอียู่ตลอดเวลา เพราะปฏิปักษ์ 
ไม่สามารถให้ก�าเนิดชีวิต เขาจึงริษยาทุกคน
ที่มีอ�านาจสวรรค์นั้น  เขากับไพร่พลทั้งหลาย
ที่ติดตามเขาถูกขับไล่และเพิกถอนสิทธ์ิใน
การรับร่างกายมรรตัย “เขาแสวงหาเพ่ือจะ
ให้มนุษย์ทั้งปวงเศร้าหมองเหมือนตัวเขา” 
(2 นีไฟ 2:27) หากท�าได้เขาจะล่อลวงเพื่อ
ลดคุณค่า ก่อความเสื่อมเสีย และหากเป็น
ไปได้ก็จะท�าลายของประทานนี้ซึ่งหากเรามี
ค่าควรเราอาจเพ่ิมพูนได้ชั่วนิรันดร์ (ดู คพ. 
132:28–31)

หากเราท�าให้น�้าพุแห่งชีวิตของเราแปด
เปื้อนหรือน�าคนอื่นให้ล่วงละเมิด จะมีการ
ลงโทษที่ “แสนสาหัส” และ “ยากเหลือจะ
ทน” (คพ. 19:15) เกินจะสาสมกับความพึง
พอใจทั้งหมดที่ได้รับทางร่างกาย

แอลมาบอกโคริแอนทอนว่า “ลูกไม่รู้หรือ, 
ลกูพ่อ, ว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นความน่าชงิชงัในสาย 
พระเนตรของพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, น่าชิงชัง
ท่ีสดุเหนือบาปท้ังปวงนอกจากการท�าให้เลอืด 
บรสิุทธิ์ต้องหลั่งหรือการปฏิเสธพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ?” (แอลมา 39:5)  เราไม่สามารถ
หลีกหนีผลที่ตามมาเมื่อเราล่วงละเมิด

การแสดงอ�านาจแห่งการให้ก�าเนิดที่ถูก
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ต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตท�าได้
ระหว่างสามีกับภรรยา ชายและหญิง ที่แต่ง 
งานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งใดที่
นอกเหนือจากนี้ละเมิดพระบัญญัติของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า อย่ายอมจ�านนต่อการล่อลวงอัน
เลวร้ายของปฏิปักษ์ เพราะหนี้ทุกอย่างของ
การล่วงละเมิดต้องช�าระ “จน กว่าจะใช้หนี้
หมด” (มัทธิว 5:26)

ไม่มีท่ีใดที่ความโอบอ้อมอารีและพระ-
เมตตาของพระผู้เป็นเจ้าจะประจักษ์ชัดไป
กว่าในการกลับใจ

เมื่อได้รับบาดเจ็บ ร่างกายทางโลกของ
เราสามารถซ่อมแซมตนเอง บางครั้งด้วย
ความช่วยเหลือจากแพทย์ แต่ถ้ามีความเสีย
หายมากมักจะเกิดรอยแผลเป็นตรงบริเวณ
นั้นซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงการบาดเจ็บ

แต่กับร่างกายทางวิญญาณเป็นอีกเรื่อง 
หนึ่ง วิญญาณของเราได้รับบาดเจ็บเมื่อเรา
ท�าผิดและท�าบาป แต่ไม่เหมือนกับร่างกาย
ทางโลกของเรา เมื่อกระบวนการกลับใจ
สมบูรณ์จะไม่มีรอยแผลเป็นอยู่ตรงนั้นเนื่อง 
จากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ค�าสัญญา
คือ “ดูเถิด, คนที่กลับใจจากบาปของเขา, คน
คนน้ันได้รับการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, 
ไม่จ�ามันอีก” (คพ. 58:42)

เมื่อเราพูดถึงการแต่งงานและชีวิตครอบ- 
ครวั มสีิง่หนึง่เข้ามาสูค่วามคิดอย่างหลกีเล่ียง 
ไม่ได้ “แล้วข้อยกเว้นเล่า” บางคนเกิดมา
พร้อมกับข้อจ�ากัดและไม่สามารถให้ก�าเนิด
บุตร การแต่งงานของผู้บริสุทธิ์บางคนต้อง

พังทลายเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของคู่ครอง 
อีกหลายคนไม่ได้แต่งงานและด�าเนินชีวิต
โสดอย่างมีค่าควร

ส�าหรับเวลานี้ข้าพเจ้าขอมอบการปลอบ
ประโลมนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของ 
เรา! ความรกัและความโอบอ้อมอารทีีป่ระจกัษ์ 
ในบิดาในอุดมคติทางโลกนั้นขยายอยู่ใน
พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาและพระผู้เป็นเจ้า 
ของเราเกินกว่าความสามารถของความคิด
มนุษย์จะเข้าใจได้ การพิพากษาของพระองค์
เที่ยงธรรม พระเมตตาของพระองค์ไม่มีขีด
จ�ากัด เดชานุภาพของพระองค์ชดเชยได้เกิน
กว่าการเปรียบเทียบใดๆ ทางโลก “ถ้าเรามี
ความหวังในพระ คริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้ เรา
ก็เป็นพวกน่า เวท นาที่ สุดของคนท้ัง หมด”  
(1 โครินธ์ 15:19)

บัดนี้ข้าพเจ้าขอใช้ค�าว่า พระวิหำร ด้วย
ความคารวะ ข้าพเจ้านึกภาพห้องผนึกและ 
แท่นพร้อมกับคู่หนุ่มสาวคุกเข่าอยู่ท่ีนั่น 
ศาสนพิธีพระวิหารศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นมากกว่า
การแต่งงาน เพราะการแต่งงานนี้สามารถ
ผนกึโดยพระวิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิแห่งค�าสญัญา 
พระคมัภร์ีประกาศว่าเรา “จะสบืทอดบลัลงัก์, 
อาณาจักร, มณฑล, และอ�านาจ, อ�านาจการ
ปกครอง” (คพ. 132:19) ข้าพเจ้าเห็นปีติที่
รอคอยคนเหล่านั้นผู้ยอมรับของประทานอัน
สูงส่งนี้และใช้อย่างมีค่าควร

ซสิเตอร์ดอนน่า สมธิ แพคเกอร์กับข้าพเจ้า

อยู่เคียงข้างกันในชีวิตแต่งงานเกือบ 70 ปี 
เมื่อพูดถึงภรรยาข้าพเจ้า แม่ของลูกๆ เรา 
ข้าพเจ้าไม่อาจสรรหาถ้อยค�ามาบรรยาย 
ความรู้สึกนั้นลึกซึ้งมากและความส�านึก 
คุณมีพลังมากจนสุดจะพรรณนา รางวัล 
สุดประเสริฐที่เราได้รับในชีวิตนี้และชีวิตที่ 
จะมาถึง คือลูกหลานของเรา เมื่อใกล้สิ้นสุด
วันเวลาในความเป็นมรรตัยของเราด้วยกัน 
ข้าพเจ้าขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่เคียงกับ
เธอและค�าสัญญาที่พระเจ้าประทานไว้ว่าจะ
ไม่มีที่สิ้นสุด

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซคูอืพระคริสต์ 
และพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจ้าผูท้รงพระชนม์ 
พระองค์ทรงเป็นประมุขของศาสนจักร  โดย
ผ่านการชดใช้ของพระองค์และอ�านาจของ
ฐานะปโุรหติ ครอบครวัซึง่เริม่ต้นในความเป็น 
มรรตยัสามารถอยู่ด้วยกันชัว่นรินัดร การชดใช้ 
ซึ่งเรียกเราแต่ละคนกลับคืนได้นั้นไม่ทิ้งรอย 
แผลไว้  หมายความว่าไม่ว่าเราท�าอะไรลงไป 
หรอืเคยไปอยู่ทีไ่หนหรอืบางสิง่เกิดขึน้อย่างไร 
หากเรากลับใจอย่างแท้จริง พระองค์ทรง
สัญญาว่าจะชดใช้ให้  และเมื่อพระองค์ทรง
ชดใช้ ทุกอย่างจะหายไป  มีพวกเราหลายคน
ที่ซัดเซไปมา ด้วยความรู้สึกผิด ไม่รู้จะหนี 
ออกมาได้อย่างไร  ท่านหนีออกมาได้โดย
การยอมรับการชดใช้ของพระคริสต์ และทุก
สิ่งซึ่งท�าให้จิตใจปวดร้าวจะเปลี่ยนเป็นความ
สวยงามและความรักและนิรันดร 

ข้าพเจ้าขอบพระทยัส�าหรบัพรของพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ ส�าหรับอ�านาจแห่งการให้
ก�าเนิด ส�าหรับอ�านาจแห่งการไถ่ ส�าหรับการ
ชดใช้—การชดใช้ซึ่งจะช�าระมลทินทุกอย่าง
ให้สะอาดไม่ว่าจะยากแค่ไหนหรือนานเท่า
ไหร่หรือท�าซ�้ากี่ครั้งก็ตาม  การชดใช้จะท�าให้
ท่านเป็นอิสระอีกครั้งเพื่อรุดหน้าต่อไป อย่าง
สะอาดและมีค่าควร เพื่อเดินตามเส้นทางซึ่ง
ท่านได้เลือกไว้ในชีวิต 

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
พระชนม์ ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ ว่าการ
ชดใช้ไม่ใช่สิง่ทัว่ๆ ไปส�าหรบัศาสนจกัรท้ังหมด 
แต่เป็นเรื่องส่วนบุคคล และถ้าท่านมีบางสิ่ง
ที่รบกวนจิตใจท่าน—บางครั้งเกิดขึ้นนานมา 
แล้วจนท่านแทบจะจ�าไม่ได้—จงน�าการชดใช้ 
มาใช้  การชดใช้จะช�าระท่านให้สะอาด และ
ท่าน เช่นเดียวกับพระองค์ จะไม่จดจ�าบาป
ของท่านอีกต่อไป  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼



2928 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 5ภาคเช้าวันเสาร|์ 4 เมษายน 2015

นอกจากค�าปราศรัย ดนตรี และค�าสวด 
อ้อนวอนที่มักสัมผัสใจเราระหว่าง
การประชุมใหญ่สามัญแล้ว สตรี

จ�านวนมากบอกดิฉันว่าสิ่งที่พวกเธอชื่นชมที ่
สุดคือการเห็นฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม
อัครสาวกสิบสองขณะที่พวกท่านเดินออก
จากยกพื้นนี้กับคู่นิรันดร์ของพวกท่าน  และ
เราทั้งหลายไม่ปลื้มปีติหรือที่รับฟังพวกท่าน
แสดงความรักอย่างอ่อนโยนกับพวกเธอ

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์พูดถึงดอนนา 
ภรรยาของท่านว่า “เนือ่งด้วยต�าแหน่งท่ีข้าพ- 
เจ้าด�ารงอยู่ ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องพูดความจริง: เธอดีพร้อมทุก
ด้าน”1

“เธอคือแสงตะวันของชีวิตข้าพเจ้า”2  

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟกล่าวถึง 
แฮเรียต ภรรยาของท่าน 

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ กล่าววถึง 
แคธลีน ภรรยาของท่านว่า “เธอ [เป็น] คน
ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ดีท่ีสุดเสมอเท่าท่ี
ข้าพเจ้าสามารถเป็นได้”3

และประธานโธมัส เอส. มอนสัน กล่าวถึง
ฟรานซิส ภรรยาอันเป็นที่รักของท่าน ว่า “เธอ
เป็นสุดที่รักในชีวิตข้าพเจ้า เพื่อนที่วางใจได้ 
และเพ่ือนสนิทที่สุดของข้าพเจ้า  การพูดว่า

ข้าพเจ้าคิดถึงเธอไม่เพียงพอแม้แต่จะเริ่มสื่อ
ถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งของข้าพเจ้า”4

ดิฉันอยากแสดงความรักต่อเครก  คู่อัน
เป็นที่รักของดิฉันด้วย  เขาคือของขวัญล�้าค่า
ส�าหรับดิฉัน!  เมื่อเอ่ยถึงสามีของดิฉัน วล ี
ที่น่าชื่นชมและศักดิ์สิทธิ์ในค�าสัญญาปิตุพร 
ของดิฉันกล่าวว่าชีวิตของดิฉันและชีวิตของ
ลูกๆ จะ “ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเขา”  
ซึ่งชัดเจนกับดิฉันว่าเครกเป็นส่วนเติมเต็ม
ของค�าสัญญาน้ัน  อ้างอิงจากค�าพูดของ 
มาร์ค ทเวน ดิฉันกล่าวว่า “ชีวิตที่ปราศจาก 
[เครก] จะไม่เป็นชีวิต”5  ดิฉันรักเขา ทั้งใจ
และจิตวิญญาณ!  

โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

เราจะขึ้นไปด้วยกัน
ในฐานะหญิงชายที่รักษาพันธสัญญา  เราจำาเป็นต้องให้กำาลังใจและช่วยเหลือกัน  
ให้เป็นผู้คนที่พระเจ้าทรงอยากให้เราเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์

วันนี้ดิฉันปรารถนาจะยกย่องสามี บิดา พี่
น้องชาย บุตรชาย ลุงและอาผู้ชายทั้งหลาย 
ท่านรู้ว่าท่านเป็นผู้ใดและท่านก�าลังท�าดีท่ี 
สุดเพื่อบรรลุหน้าที่ที่พระเจ้าประทานให้ท่าน
ซึ่งบัญญัติในถ้อยแถลงต่อครอบครัว รวมถึง
การปกครองโดยชอบธรรมและจัดหาและ
ปกป้องครอบครัวของพวกเขา  โปรดรู้ว่าดิฉัน
ตระหนักด้วยความเจ็บปวดว่าหัวข้อความ
เป็นบิดา มารดา และการแต่งงานสามารถ
เป็นข้อกังวลส�าหรับคนส่วนมาก  ดิฉันทราบ
ว่าสมาชิกศาสนจักรบางคนรู้สึกว่าครอบครัว
ของพวกเขาไม่มีทางไปถึงสิ่งที่พวกเขามอง
ว่าเป็นอุดมคติ  หลายคนเจ็บปวดเนื่องจาก
การถูกทอดทิ้ง การทารุณกรรม การเสพติด 
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ไม่ถูกต้อง  ดิฉันไม่
อาจให้อภัยการกระท�าของชายหญิงที่กระท�า
โดยเจตนาหรือแม้แต่รู้เท่าไม่ถึงการณ์อัน
เป็นเหตุของความทุกข์ ปวดร้าว และความ
สิ้นหวังในครอบครัวของพวกเขา  แต่วันนี้
ดิฉันจะพูดสิ่งอื่น 

ดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดท�าให้สามีมีเสน่ห์ 
ต่อภรรยามากเท่ากับเมื่อเขารับใช้ในบทบาท
ที่พระเจ้าประทานแก่เขาในฐานะผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตท่ีมีค่าควร—ส�าคัญท่ีสุดเมื่อ
รับใช้ในครอบครัว  ดิฉันรักและเชื่อค�าพูด
เหล่านี้จากประธานแพคเกอร์ต่อสามีและ
บิดาท่ีมีค่าควรว่า “ท่านมีพลังอ�านาจของ
ฐานะปุโรหิตโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะ
คุ้มครองบ้านท่าน จะมีช่วงเวลาซ่ึงมีเพียง
อ�านาจนี้เท่านั้นที่ยืนเป็นเกราะก�าบังระหว่าง
ครอบครัวท่านและอันตรายจากปฏิปักษ์”6

ผู้นำาทางวิญญาณและครูในบ้าน
เมื่อต้นปีน้ีดิฉันเข้าร่วมพิธีศพของชาย

ธรรมดาท่ีไม่ธรรมดาคนหนึ่ง—ลุงดอนของ
สามีดิฉัน  หนึ่งในบรรดาลูกชายของลุงดอน
เล่าประสบการณ์ครัง้เมือ่เขาเป็นเด็กหลงัจาก 
ที่คุณพ่อคุณแม่ของเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังแรก 
เนื่องจากมีลูกเล็กๆ ห้าคนท่ีต้องเล้ียงดูจึง
ไม่มีเงินพอที่จะท�ารั้วรอบสนามหญ้า  โดย
จริงจังต่อหนึ่งในบทบาทศักดิ์สิทธ์ิในฐานะ
ผู้ปกป้องครอบครัว ลุงดอนน�าเสาไม้เล็กๆ 
มาจ�านวนหน่ึงฝังลงในดิน น�าเชือกผูกจาก
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เสาต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งรอบสนามหญ้า  
และท่านเรียกลูกๆ มา ให้พวกเขาดูเสารั้ว
และเชือกและอธิบายว่าถ้าพวกเขาอยู่ด้าน
ในรั้วชั่วคราวนั้น พวกเขาจะปลอดภัย

วันหนึง่ผูเ้ย่ียมสอนมองอย่างไม่เชือ่สายตา 
ตนเองขณะพวกเขาเข้าใกล้บ้านและเห็นเด็ก
เล็กๆ ห้าคนยืนอยู่ด้านในขอบรั้วอย่างเชื่อฟัง 
ชะเง้อไปยังลูกบอลที่กระเด้งออกไปที่ถนน  
เด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่งว่ิงไปเรียกพ่อของพวก
เขา ท่านมาและวิ่งไปเก็บลูกบอลให้ 

ต่อมาท่ีพิธีศพ ลกูชายคนโตกล่าวท้ังน�า้ตา 
ว่าทุกสิ่งที่เขาหวังในชีวิตนี้คือเป็นเหมือน
อย่างบิดาอันเป็นที่รักของเขา

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวว่า
“โอ้ บรรดาสามีและบิดาแห่งอิสราเอล 

ท่านท�าหลายสิ่งหลายอย่างเพ่ือความรอด
และความสูงส่งของครอบครัวท่าน!…

“จงจดจ�าการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์คือการเป็น
บิดาในอิสราเอล—การเรียกที่ส�าคัญที่สุดใน
กาลเวลาและนิรันดร—การเรียกที่ท่านไม่มี
วันได้รับการปลด”

“ท่านต้องช่วยสร้างบ้านที่พระวิญญาณ
ของพระเจ้าสามารถสถิตอยู่ได้”7

ค�าพยากรณ์เหล่านั้นช่างประยุกต์ใช้ได้ดี
จนถึงทุกวันนี้

เป็นเรื่องยากท่ีชายในพันธสัญญาต้อง
ด�าเนนิชวีติในโลกท่ีไม่เพียงลดคุณค่าบทบาท 

และหน้าทีรั่บผดิชอบอนัศกัดิส์ทิธ์ิของพวกเขา 
แต่ยังส่งข่าวสารเท็จเกี่ยวกับความหมายของ
การเป็น “ลูกผู้ชาย” ข่าวสารเท็จอย่างหนึ่ง
คือ “ผมส�าคัญที่สุด” อีกด้านคือข่าวสารที่
ท�าให้ด้อยค่าและเย้ยหยันว่าสามีและบิดา
ไม่จ�าเป็นอีกต่อไป  ดิฉันร้องขอพวกท่านว่า
อย่าฟังค�ามดเท็จของซาตาน!  เขาสูญเสีย
สิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธ์ินั้นของการเป็นสามี
หรือบิดา  เพราะเขาอิจฉาบรรดาผู้มีหน้าที่
อันศักดิ์สิทธ์ิ เขาจะไม่มีวันพอ เขามุ่งมาด
ต่อการท�าให้ “มนุษย์ท้ังปวง…เศร้าหมอง
เหมือนตัวเขา”!8

ให้กำาลังใจและช่วยเหลือในหน้าที่ของ 
กันและกัน

พี่น้องชายและหญิง เราต้องการกันและ
กัน!  ในฐานะหญิงชายที่รักษาพันธสัญญา  
เราจ�าเป็นต้องให้ก�าลังใจและช่วยเหลือกัน 
ให้เป็นผูค้นทีพ่ระเจ้าทรงอยากให้เราเป็น และ 
เราจ�าเป็นต้องท�างานด้วยกันเพื่อให้ก�าลังใจ 
คนรุน่ต่อไปและช่วยให้พวกเขาบรรลศุกัยภาพ 
อันศักด์ิสิทธ์ิของชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก  เรา
สามารถท�าดังเช่นเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
และแมรีภรรยาของท่านท�าตามค�าสุภาษิต 
“ท่านให้ก�าลังใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้ก�าลังใจ
ท่าน แล้วเราจะขึ้นไปด้วยกัน”9

เราทราบจากพระค�าภีร์ว่า “ไม่ดี…ที่ชาย
จะอยู่แต่ล�าพัง” เป็นเหตุผลว่าท�าไมพระบิดา 

บนสวรรค์ของเราทรงสร้าง “คู่อุปถัมภ์ที่
เหมาะสมกับเขา”10 วลี คู่อุปถัมภ์ หมายถึง 
“ผู้ช่วยที่เหมาะสม มีค่าควร หรือเข้ากันได้”11 
ยกตัวอย่างเช่น มือของเราทั้งสองข้างคล้าย
กันแต่ไม่เหมือนกัน  อันที่จริงทั้งสองข้างตรง
กันข้าม แต่ช่วยเสริมกันอย่างเหมาะสม  เมื่อ
ท�างานด้วยกัน มือทั้งสองข้างแข็งแรงยิ่งขึ้น12    

บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว คู่มือของ 
ศาสนจกัรมข้ีอความนี ้“ธรรมชาตขิองวิญญาณ 
ชายและหญิงมีลักษณะเพ่ือเติมเต็มซึ่งกัน
และกัน”13 โปรดสังเกตว่าข้อความไม่ได้บอก
ว่า “แข่งขันซึ่งกันและกัน” แต่เป็น “เติมเต็ม
ซึ่งกันและกัน”!  เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ ให้
ก�าลังใจ และชื่นชมซึ่งกันและกันขณะที่เรา 
พากเพียรที่จะเป็นคนที่ดีที่สุด  ซิสเตอร์บาร์- 
บาราห์ บี. สมิธ สอนเราอย่างฉลาดว่า “มี
ความสุขมากมายเหลือเกินที่จะได้รับเมื่อเรา 
สามารถชื่นชมยินดีกับความส�าเร็จของคน 
อืน่และไม่ใช่แต่ของเราเอง”14 เมือ่เราแสวงหา 
เพื่อ “เติมเต็ม” แทน “การแข่งขัน” จะง่ายขึ้น
มากที่จะให้ก�าลังใจกัน! 

สมัยดิฉันเป็นมารดาที่อายุยังน้อยมีลูก
เล็กๆ หลายคน เมื่อเสร็จสิ้นงานในแต่ละวัน
ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนผ้าอ้อม  ล้างจาน 
และควบคุมระเบียบวินัย ไม่มีใครร้องเพลง
ปฐมวัยอย่างกระตือรือร้นเท่านี้อีกแล้ว “ฉัน 
ดีใจเมื่อคุณพ่อกลับบ้าน”15  อย่างไรก็ตาม 
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ดฉินัเสยีใจทีต้่องยอมรบัว่าดิฉนัไม่ร่าเรงิเสมอ 
ไปเม่ือเครกดูเหมือนจะเดินเข้าบ้านอย่าง
เบิกบานใจหลังจากท�างานหนักทั้งวัน  เขา
ทักทายเราแต่ละคนด้วยการกอดและจูบ
เสมอซึ่งเปลี่ยนวันที่แสนจะยุ่งยากและบาง
ครั้งหนักหน่วงให้เป็นวันที่น่าปีติยินดีของคุณ
พ่อ  ดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะหมกมุ่นให้น้อย
ลงกับสิ่งที่ต้องท�าให้เสร็จและมุ่งเน้นความ
สนใจอย่างฉลาด เหมือนที่เขาได้ท�า กับสิ่ง
ที่ส�าคัญมากที่สุด  ดิฉันอาจจะหยุดบ่อยขึ้น 
และชื่นชมเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว
และขอบคุณเขามากขึ้นส�าหรับพรในชีวิต
ของพวกเรา! 

ให้เราพร่ำาคำาชมเชยเอ่ยสรรเสริญกัน
เมื่อไม่นานมานี้ สตรีซื่อสัตย์คนหนึ่งใน

ศาสนจักรเล่าข้อกังวลกับดิฉันในสิ่งท่ีเธอ
สวดอ้อนวอนมาระยะหนึ่งแล้ว  ข้อกังวลของ 
เธอเกี่ยวกับสมาชิกสตรีบางคนในวอร์ดของ 
เธอ เธอบอกดิฉันว่าสิ่งนั้นท�าให้เธอปวดร้าว 
ใจที่สังเกตว่าบางคร้ังพวกเขาพูดกับสามี
และพูดถึงสามีอย่างไม่ให้เกียรติ แม้ต่อหน้า
ลกูๆ จากน้ันเธอบอกดฉินัเมือ่เธอเป็นเดก็สาว 
เธอมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและสวด
อ้อนวอนเพื่อเสาะหาและแต่งงานกับผู้ด�ารง
อ�านาจฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรและสร้าง
ครอบครัวที่มีความสุขกับเขา  เธอเติบโต

ในครอบครัวที่คุณแม่ของเธอ “เป็นใหญ่ใน
บ้าน” และคุณพ่อของเธอต้องคล้อยตาม
ความต้องการของคณุแม่เพ่ือรกัษาความสงบ 
ในบ้าน  เธอรู้สึกว่ามีวิธีที่ดีกว่านั้น  เธอไม่
เคยเห็นรูปแบบนั้นในบ้านท่ีเธอได้รับการ
เลีย้งดู แต่เมือ่เธอสวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้า 
เพ่ือการน�าทาง พระเจ้าอวยพรเธอให้รู้วิธี
เสริมสร้างบ้านกับสามีของเธอซึ่งที่นั่นพระ-
วิญญาณจะได้รับการเชิญอย่างอบอุ่น  ดิฉัน
เคยไปท่ีบ้านหลังน้ันและยืนยันได้ว่าเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์! 

พี่น้องทั้งหลาย  บ่อยเพียงใดที่เรา “เอ่ยค�า 
ชมเชยสรรเสริญกัน”16 อย่างตั้งใจ

เราต้องทดสอบตัวเราเองโดยถามสักสี่ห้า 
ค�าถาม  ด้วยการปรับใช้นิดหน่อย ค�าถาม
เหล่านี้ใช้ได้กับเราส่วนมาก ไม่ว่าแต่งงาน
แล้วหรือเป็นโสด ไม่ว่าสถานการณ์ครอบครัว
ของเราเป็นเช่นไร

1. ฉันชื่นชมคู่ของฉันครั้งสุดท้ายเมื่อใด ทั้งที่
อยู่ตามล�าพังหรือต่อหน้าลูกๆ

2. ฉันแสดงความรัก ขอบคุณ หรือวิงวอน 
ด้วยศรทัธาให้เขาหรอืเธอในการสวด
อ้อนวอน 
ครั้งสุดท้ายเมื่อใด

3. ฉันหยุดพูดบางสิ่งที่รู้ว่าจะท�าให้เจ็บปวด
ครั้งสุดท้ายเมื่อใด

4. ฉันขอโทษและขอการให้อภัยอย่างอ่อน 
น้อมถ่อมตนครั้งสุดท้ายเมื่อใด—โดยไม่
ต่อท้ายด้วยค�าว่า “แต่ถ้าคุณท�าอย่างนี้” 
หรือ “แต่ถ้าคุณไม่ท�าอย่างนี้”

5. ฉันเลือกมีความสุขมากกว่าเรียกร้องการ
เป็นคน “ถูกต้องเสมอ” ครั้งสุดท้ายเมื่อใด

ถ้าบางค�าถามท�าให้ท่านอดึอดัหรือรู้สึกผิด 
เลก็น้อย จงจ�าไว้ว่าเอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ 
สอนเราว่า “ความรู้สึกผิดในวิญญาณคือ
ความเจ็บปวดที่มีต่อร่างกาย—เป็นการเตือน
ถึงอันตรายและเป็นการป้องกันความเสีย
หายเพิ่มเติม”17 

ดิฉันเชื้อเชิญทุกท่านให้เอาใจใส่ค�าขอร้อง 
ทีจ่รงิใจของเอล็เดอร์เจฟฟรย์ี อาร์. ฮอลแลนด์ 
“พี่น้องทั้งหลาย ในการแสวงหาอันยาวนาน
นรินัดร์นีเ้พ่ือทีจ่ะเป็นเหมอืนพระผู้ช่วยให้รอด 
ของเรา ขอให้เราพยายามเป็นบุรุษและสตรี
ที่ “ดีพร้อม” อย่างน้อยนี่เป็นวิธีหนึ่งตอนนี้— 
โดยไม่ท�าให้ขุ่นเคืองในค�าพูด หรือถ้าจะ
กล่าวอย่างสร้างสรรค์ โดยการพูดด้วยลิ้น
ใหม่ ลิ้นของเทพ”18

ขณะที่ดิฉันเตรียมส�าหรับโอกาสวันน้ี 
พระวิญญาณสอนดิฉันและดิฉันมุ่งมั่นที่จะ
กล่าวค�าพูดที่มีความเอื้ออาทรกับคู่อันเป็น
ที่รักของดิฉันและเก่ียวกับเขามากขึ้น เพื่อ
ให้ก�าลังใจบุรุษทุกคนในครอบครัวของดิฉัน
และแสดงความขอบคุณส�าหรับวิธีต่างๆ ที่
พวกเขาบรรลุบทบาทที่ศักดิ์สิทธิ์และส่งเสริม
กันและกัน  และดิฉันมุ่งมั่นที่จะท�าตามค�า
สุภาษิต “ท่านให้ก�าลังใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้
ก�าลังใจท่าน แล้วเราจะขึ้นไปด้วยกัน”

ท่านจะร่วมกับดิฉันแสวงหาการช่วยเหลือ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อสอนเราให้รู้ว่า
จะให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นในการท�า
หน้าที่บุตรและธิดาแห่งพันธสัญญาของบิดา
มารดาสวรรค์อันเป็นที่รักของเราหรือไม่

ดิฉันรู้โดยผ่านอ�านาจที่เป็นไปได้แห่งการ 
ชดใช้ของพระเยซคูรสิต์และศรทัธาในพระองค์ 
เราสามารถท�าได้  ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้
เราวางใจในพระองค์ที่จะช่วยเราให้ช่วยกัน
ด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและนิรันดรขณะ
ที่เราขึ้นไปด้วยกัน ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼
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การมอบหมายหัวข้อการประชุมใหญ่
—ไม่ได้ท�าโดยอ�านาจของมนุษย์
แต่โดยการดลใจของพระวิญญาณ  

หลายหัวข้อจะกล่าวถึงความเป็นห่วงแบบ
มรรตัยที่เรามีร่วมกัน  แต่ดังที่พระเยซูไม่ได้
ทรงสอนวิธีเอาชนะความท้าทายในความ
เป็นมรรตัยหรือการกดขี่ทางการเมืองในสมัย
ของพระองค์ โดยปกติพระองค์ทรงดลใจผู้รับ
ใช้ของพระองค์ให้พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องท�า
เพ่ือปรับปรุงชีวิตส่วนตัวของเราเพ่ือเตรียมเรา 
กลับไปบ้านบนสวรรค์ ในสุดสัปดาห์อีสเตอร์ 
นี้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการดลใจที่จะพูดเกี่ยวกับ
ค�าสอนที่มีค่าและเป็นอมตะในอุปมาหนึ่ง
ของพระเยซู

อุปมา เรื่อง ผู้ หว่าน พืชเป็นหนึ่งในอุปมา 
ไม่กี่เรื่องที่มีกล่าวไว้เป็นใจความส�าคัญของ 
พระกิตติคุณสัมพันธ์ทั้งสามเล่ม  และเป็น 
หนึ่งในกลุ่มอุปมาเล็กๆ ที่พระเยซูทรงอธิบาย
แก่สานุศิษย์ของพระองค์  เมล็ดที่ปลูกนั้น
เป็น “ค�าบอกเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า” 
(มัทธิว 13:19) “พระวจนะ” (มาระโก 4:14) 
หรือ “พระวจนะของพระเจ้า” (ลูกา 8:11)—
ค�าสอนของพระอาจารย์และผู้รับใช้ของ
พระองค์

พื้นดินต่างชนิดที่เมล็ดตกแสดงให้เห็นวิธี
ต่างๆ ที่คนรับและท�าตามค�าสอนเหล่านี้  ดัง
นั้นเมล็ดที่ “ตกตามหนทาง” (มาระโก 4:4) 

นั้นหยั่งรากไม่ถึงดินแห่งมรรตัยที่เมล็ดนั้น
อาจเติบโตได้  เมล็ดเหล่านั้นเป็นดังค�าสอน
ซึ่งตกสู่ใจท่ีแข็งกระด้างหรือใจที่ไม่พร้อม  
ข้าพเจ้าจะไม่พูดอะไรอีกเกี่ยวกับเมล็ดเหล่า
นี้  ข่าวสารของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับคนเหล่า
นั้นในบรรดาพวกเราที่ให้ค�ามั่นสัญญาที่จะ
เป็นผู้ติดตามของพระคริสต์  เราท�าอะไรกับ
ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดบ้างขณะที่เรา
ด�าเนินชีวิตของเรา

อุปมา เรื่อง ผู้ หว่าน พืชเตือนเราถึงสภาพ
และเจตคติที่กีดขวางใครก็ตามที่ได้รับเมล็ด
แห่งข่าวสารพระกิตติคุณจากการออกผลดี

I. พื้นหิน, ไม่มีราก

เมล็ดบางเมล็ด “ ตก ที่ ซึ่ง มี พื้น หิน มี เนื้อ ดิน 
แต่ น้อย จึง งอก ขึ้น โดย เร็ว เพราะ ดิน ไม่ ลึก 
แต่ เมื่อ แดด จัด แดด ก็ แผด เผา เพราะ ราก 
ไม่ มี จึง เหี่ยว ไป” (มาระโก 4:5–6)

พระเยซูทรงอธิบายว่านี่บรรยายถึงคน 
เหล่านั้น “ที่  ได้ ยิน พระ วจนะ แล้ว ก็ รับ ทัน ที 
ด้วย ความ ยินดี”  แต่เนื่องจากพวกเขา “แต่ 
ไม่ ได้ หย่ัง ราก ลง ใน ตัว…เมื่อ เกิด การ ยาก  
ล�า บาก หรือ การ ข่ม เหง เพราะ พระ วจนะ น้ัน 
พวก เขา ก็ เลิก เสีย ทัน ที” (มาระโก 4:16–17)

อะไรที่เป็นสาเหตุให้ผู้สดับฟัง “ไม่ได้หยั่ง
รากลงในตัว”  นี่เป็นสภาพของสมาชิกใหม่ที่
เพียงแต่เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพื่อผู้สอนศาสนา

โดยเอ็ลเดอร์ ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช
ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะจัดลำาดับความสำาคัญและทำาสิ่งที่จะทำาให้ดินของเราด ี
และเกิดผลมากมาย
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หรือเพื่อคุณลักษณะพิเศษอันน่าสนใจของ
ศาสนจักรหรือเพ่ือพรอันย่ิงใหญ่มากมาย
ของการเป็นสมาชิกศาสนจักร  โดยไม่ได้หยั่ง
รากลึกในพระค�า พวกเขาจะโดนแผดเผา
และเหี่ยวเฉาไปเมื่อมีสิ่งตรงกันข้ามเกิดขึ้น  
แม้แต่คนที่เติบโตในศาสนจักร—สมาชิก
ยาวนาน—อาจหลุดไปสู่สภาพที่ไม่ได้หยั่ง
รากลงในตัวได้  ข้าพเจ้ารู้จักบางคนที่เป็น
เช่นน้ี—สมาชิกที่ไม่ได้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง
และถาวร  หากเราไม่หยั่งรากลงในค�าสอน
ของพระกิตติคุณและปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

เราจะเริ่มมีใจแข็งกระด้าง ซึ่งเป็นพ้ืนหิน
ส�าหรับเมล็ดทางวิญญาณ

อาหารทางวิญญาณเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
การอยู่รอดทางวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโลกที่ย่ิงออกห่างจากความเชื่อในพระผู้-
เป็นเจ้าและจากความถูกต้องและความผิด
ที่ชัดเจน  ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตครองโลก 
ซึ่งขยายข่าวสารที่สามารถท�าลายศรัทธา เรา
ต้องเพิ่มการรับรู้ความจริงทางวิญญาณของ
เรามากขึ้นเพื่อเสริมสร้างศรัทธาของเราและ
ให้รากหยั่งลึกในพระกิตติคุณ

คนหนุ่มสาวทั้งหลาย หากค�าสอนนั้นด ู

เหมือนจะกว้างไป ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างท่ี 
เฉพาะเจาะจง  หากก�าลังมีการส่งผ่านส่วน 
ศลีระลกึและท่านก�าลงัส่งข้อความหรอืกระซบิ 
กระซาบหรือเล่นวีดีโอเกมหรือท�าอะไรอ่ืน
ที่ท�าให้ตัวท่านปฏิเสธอาหารทางวิญญาณ
ที่ส�าคัญ ท่านก�าลังถอนรากทางวิญญาณ
ของท่านและเริ่มขยับไปสู่พื้นหิน  ท่านก�าลัง
ท�าให้ตัวท่านเองเสี่ยงต่อการเหี่ยวเฉาเมื่อ
ท่านพบกับความยากล�าบาก การข่มขู่ และ
การถูกเย้ยหยัน  และนั่นหมายรวมถึงกับ
ผู้ใหญ่ด้วย

ตัวท�าลายรากทางวิญญาณท่ีเป็นไปได้
อีกอย่างหนึ่ง—เกิดจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน
แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอย่างเดียว—คือการมอง 
เห็นพระกิตติคุณหรือศาสนจักรผ่านรูกุญแจ  
การมองเห็นที่จ�ากัดนี้มักมุ่งไปที่หลักค�าสอน 
หรือการปฏิบัติเจาะจงข้อเดียวหรือสังเกต 
ความบกพร่องของผูน้�า และละเลยทัศนียภาพ 
ทั้งหมดของแผนพระกิตติคุณและผลส่วนตัว 
และส่วนรวม ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย ์
บรรยายไว้อย่างชัดเจนถึงด้านหน่ึงในการ 
มองผ่านรูกุญแจนี้  ท่านบอกผู้ฟังที่บีวายย ู
เก่ียวกับนักวิจารณ์ทางการเมืองท่ี “โกรธ
เคือง” ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันในตอนน้ัน 
“พวกเขาเก่งในการพูดสิ่งที่โกรธแค้นและเย้ย
หยัน…แน่นอน” ท่านสรุปว่า “นี่เป็นยุคที่การ
พูดตลกถากถางแบบนี้เป็นที่ยอมรับ”1  ใน
ทางตรงกันข้าม เพื่อหยั่งรากลึกอย่างมั่นคง
ในพระกิตติคุณ เราต้องไม่สุดโต่ง ไม่วิพากษ์
วิจารณ์คนอื่นอย่างหนัก และแสวงหาทัศนีย- 
ภาพของงานอันสูงส่งของพระผู้เป็นเจ้าที่
กว้างขึ้น

II. ต้นหนาม: ความกังวลของโลกนี้และ 
ความ ลุม่หลง ใน ทรัพย์สมบัติ

พระเยซูคริสต์สอนว่า “บ้าง ก ็ตก กลาง ต้น  
หนาม ต้น หนาม ก็ งอก ขึ้น ปก คลุม เสีย จึง ไม่ 
เกิด ผล” (มาระโก 4:7)  พระองค์ทรงอธิบาย
ว่าคนเหล่านี้เป็น “  คน ที่ ได้ ยิน พระ วจนะ แล้ว 
 ความ กัง วล ของ โลก และ ความ ลุ่ม หลง ใน  
ทรพัย์ สมบตั ิและ ความ โลภ ใน สิง่ ต่างๆ ประ ดงั 
 เข้า มา และ รัด พระ วจนะ นั้น จึง ไม่ เกิด ผล” 
(มาระโก 4:18–19)  น่ีเป็นการเตือนอย่าง
แน่นอนที่เราทุกคนต้องรับฟัง
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ข้าพเจ้าจะขอพูดถึงความ ลุม่ หลง ใน ทรพัย์  
สมบัติก่อน  เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในการเดิน
ทางทางวิญญาณ—ไม่ว่าสภาพของการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราจะเป็นอย่างไร— 
เราล้วนได้รบัการล่อลวงจากสิง่น้ี  เมือ่เจตคต ิ
หรือล�าดับความส�าคัญถูกก�าหนดไว้กับการ
ได้มา การใช้ และการครอบครองทรพัย์สมบตั ิ
เราเรียกสิ่งน้ันว่าวัตถุนิยม  มีการพูดและ
เขียนไว้มากมายเก่ียวกับวัตถุนิยมจนไม่
จ�าเป็นต้องเอ่ยเพิ่มเติมในที่นี้2  ผู้ที่บูชาสิ่งที่
เรียกว่าทรัพย์สินเงินทองก�าลังทุกข์ทรมาน
จากความ ลุ่ม หลง ใน ทรัพย์ สมบัติ  การครอบ

ครองทรัพย์สมบัติหรือรายได้มหาศาลไม่ได้
เป็นเครื่องหมายว่าสวรรค์พึงพอใจ และการ
ไม่มีสิ่งดังกล่าวไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าสวรรค์
ไม่พึงพอใจ  เมื่อพระเยซูทรงบอกผู้ติดตามที่
ซื่อสัตย์ว่าเขาสามารถได้รับชีวิตนิรันดร์เป็น
มรดกหากเขาเพียงให้ทุกสิ่งที่เขามีกับคนจน 
(ดู มาระโก 10:17–24) พระองค์ไม่ได้ชี้ว่า 
กำรครอบครอง ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งชั่วร้าย
แต่ เจตคติ ของผู้ติดตามความร�่ารวยนั้นท่ี 
ชั่วร้าย  อย่างที่เราทราบ พระเยซูสรรเสริญ
ชาวสะมาเรียใจดี ผู้รับใช้เพื่อนมนุษย์โดยใช้
เงินแบบเดียวกับที่ยูดาสใช้เพื่อทรยศพระผู้- 

ช่วยให้รอดของเขา  ราก เหง้า ของ ความ ชั่ว 
ทั้ง หมดไม่ใช่เงินทองแต่เป็น กำร รัก เงิน ทอง 
(ดู 1 ทิโมธี 6:10)

พระคัมภีร์มอรมอนบอกถึงช่วงเวลาเมื่อ
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า “เริ่มเสื่อมใน
ความก้าวหน้า” (แอลมา 4:10) เพราะว่า 
“ผู้คนของศาสนจักรเริ่ม…หมกมุ่นกับความ
มัง่ค่ังและกับสิง่ไร้ประโยชน์ของโลก” (แอลมา 
4:8)  ใครก็ตามที่มีวัตถุมากมายเสี่ยงต่อการ 
“ชะลอ” ทางวิญญาณโดยความร�่ารวยและ
สิ่งอื่นๆ ของโลก3  นี่เป็นบทน�าที่เหมาะสม
ส�าหรับค�าสอนต่อไปของพระผู้ช่วยให้รอด

ต้นหนามที่แหลมที่สุดที่เบียดบังผลของ
พระวจนะพระกิตติคุณในชีวิตของเราคือพลัง
ทางโลกที่พระเยซูคริสต์ทรงเรียกว่า “ความ 
กัง วล ทรัพย์ สมบัติ และ ความ สนุก สนาน 
ของ ชีวิต นี้” (ลูกา 8:14)  สิ่งเหล่านี้มีมากเกิน
จะสาธยายได้ ขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยคง
เพียงพอ

ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงต�าหนิหัวหน้าอัคร-
สาวกของพระองค์ โดยตรัสกับเปโตรว่า “เจ้า 
เป็น เครือ่ง กีด ขวาง เรา เพราะ เจ้า ไม่ ได้ คดิ อย่าง 
 พระ เจ้า แต่ เจ้า คิด อย่าง มนุษย์” (มัทธิว 16: 
23; ดู คพ. 3:6–7; 58:39 ด้วย)  คิดอย่าง
มนุษย์หมายถึงการให้ความกังวลของโลกมา
ก่อนเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าในการกระท�าของ
เรา ล�าดับความส�าคัญของเรา และความคิด
ของเรา

เรายอมแพ้ต่อ “ความ สนุก สนาน ของ ชีวิต 
นี้” (1) เมื่อเราเสพติดนิสัยในบางอย่าง ซึ่ง
ท�าลายของประทานแห่งสิทธิเสรีอันล�้าค่า
ของพระผู้เป็นเจ้า (2) เมื่อเราถูกล่อลวงโดย
สิ่งที่ท�าให้เขวเล็กน้อย ซึ่งดึงเราออกจากสิ่ง
ที่ส�าคัญนิรันดร์ และ (3) เมื่อเราเชื่อว่าเรา
มีสิทธิ์ได้รับ ซึ่งท�าลายการเติบโตส่วนตัวที่
จ�าเป็นต่อการมีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับ
ปลายทางนิรันดร์ของเรา

เราถูกครอบง�าด้วย “ความกังวล … ของ
ชีวิตนี้” เมื่อเรากลัวอนาคตจนท�าอะไรไม่ได้ 
ซึ่งขัดขวางการมุ่งหน้าด้วยศรัทธาของเรา 
การวางใจในพระผู้เป็นเจ้าและค�าสัญญา
ของพระองค์  ยี่สิบห้าปีก่อน ฮิวจ์ ดับเบิลยู. 
นิบลีย์ อาจารย์บีวายยูที่เคารพของข้าพเจ้า
พูดถึงอันตรายจากการยอมแพ้ต่อความ
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กังวลทางโลก  ท่านถูกถามในการสัมภาษณ์
ว่าสภาพทางโลกและหน้าท่ีของเราในการ
เผยแผ่พระกิตติคุณท�าให้อยากหาทางที่จะ 
“เปลีย่นวิธทีีเ่ราปฏิบัตใินศาสนจกัรให้เหมอืน
กับที่โลกท�า”4 หรือไม่

ท่านตอบว่า “นั่นเป็นเรื่องทั้งหมดของ
ศาสนจักร ไม่ใช่หรือครับ คุณต้องเต็มใจที่จะ
ท�าให้คนไม่พอใจ คุณต้องเต็มใจเสี่ยง  นั่น
เป็นเวลาที่ศรัทธาจะเข้ามา…ค�ามั่นสัญญา
ของเราควรเป็นบททดสอบ  ควรจะเป็นเรื่อง
ยาก ควรจะไม่อยู่ในวิสัยที่ท�าได้ตามนิยาม
ของโลกนี้”5

เรื่องส�าคัญทางพระกิตติคุณนี้ได้รับการ
ยืนยันที่วิทยาเขตของบีวายยูเมื่อสองสาม
เดือนที่ผ่านมาโดย ชาร์ลส์ เจ. คาพุท ผู้น�า
คาทอลิกท่ีน่าเคารพหัวหน้าบาทหลวงใน 
ฟิลาเดลเฟีย เมื่อพูดเกี่ยวกับ “สิ่งที่ชุมชน 
แอลดีเอสและคาทอลิกมีเหมือนกัน” เช่น 
“เกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว ธรรม- 
ชาติวิสัยทางเพศของเรา ความศักดิ์สิทธิ์ของ
ชีวิตมนุษย์ และความเร่งด่วนของเสรีภาพ
ทางศาสนา” ท่านกล่าวดังนี้

“ข้าพเจ้าอยากเน้นอีกครั้งถึงความส�าคัญ
ของการด�าเนินชีวิตตามสิ่งที่เราอ้างว่าเรา
เชื่อจริงๆ  นั่นต้องเป็นเรื่องส�าคัญอันดับหนึ่ง
—ไม่ใช่ในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของเรา
เท่านั้นแต่ในศาสนจักรของเรา ในการเลือก
ทางการเมืองของเรา การด�าเนินธุรกิจของเรา 
การปฏิบัติของเราต่อคนยากจน หรือพูดอีก
อย่างคือ ในทุกสิ่งที่เราท�า” 

“นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมจึงส�าคัญ” ท่านพูด
ต่อ  “เรียนรู้จากประสบการณ์ของคาทอลิก  
เราชาวคอทอลิกเชื่อว่าอาชีพของเราควร
ท�าให้สังคมเราเฟื่องฟูข้ึน  แต่ก็มีเส้นแบ่ง
ระหว่างการเป็นอิทธิพลที่ดี ใน สังคมกับการ
ถูกกลืน โดย สังคม”6

ค�าเตอืนของพระผูช่้วยให้รอดท่ีไม่ให้ความ 
กังวลทางโลกนี้เค้นพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าออกจากชีวิตเราจะท้าทายเราให้ก�าหนด
ล�าดับความส�าคัญของเราอย่างแน่วแน่—ใจ
จดจ่อ—อยู่กับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
และผู้น�าของศาสนจักรของพระองค์

ตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดอาจท�าให้
เรานึกถึงอุปมานี้ว่าเป็นอุปมาเรื่องดิน  ความ

เหมาะสมของดินขึ้นอยู่กับหัวใจของเราแต่ 
ละคนท่ีได้รับเมล็ดพระกิตติคุณ  ในความ
รู้สึกไวต่อค�าสอนทางวิญญาณ หัวใจบาง
ดวงอาจแข็งกระด้างและไม่พร้อม หัวใจบาง
ดวงอาจเป็นหินจากการไม่ได้ใช้ และหัวใจ
บางดวงอาจหมกมุ่นอยู่กับสิ่งทางโลก

III. ตก ที่ ดิน ดีแล้ว เกดิผล
อุปมา เรื่อง ผู้ หว่าน พืชจบด้วยค�าอธิบาย

ของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับเมล็ดที่ “ตก 
ที่ ดิน ดี แล้ว เกิด ผล” ในปริมาณที่ต่างกัน 
(มัทธิว 13:8) เราจะเตรียมตัวเราเพื่อเป็นดิน
ดีดังกล่าวและเพื่อเกิดผลดีได้อย่างไร

พระเยซูทรงอธิบายว่า “ ดิน ดี หมาย ถึง คน  
เหล่า นั้น ที ่ได้ ยิน พระ วจนะ แล้ว จด จ�า ไว้ ด้วย 
 ใจ ที ่ซื่อ สัตย์ ดี งาม จึง เกิด ผล โดย ความ ทรหด 
อดทน” (ลูกา 8:15) เรามีเมล็ดของพระวจนะ 
พระกิตติคุณ  ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะจัด 
ล�าดบัความส�าคญัและท�าสิง่ท่ีจะท�าให้ดนิของ 
เราดีและเกิดผลมากมาย  เราต้องพยายาม
หย่ังรากอย่างมั่นคงและเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
สู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (โคโลสี 2: 
6–7)  เราท�าให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสนี้เกิด
สัมฤทธิผลได้โดยการสวดอ้อนวอน โดยการ
อ่านพระคัมภีร์ โดยการรับใช้ และโดยการรับ 
ส่วนศลีระลกึเป็นประจ�าเพ่ือจะมพีระวิญญาณ 
ของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา  เราต้อง
แสวงหาการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจด้วย 
(ดู แอลมา 5: 12–14) เพื่อให้ความรักของ
พระผู้เป็นเจ้าและความปรารถนาที่จะรับใช ้
พระองค์และลกูๆ ของพระองค์มาแทนท่ีความ 
ปรารถนาอันชั่วร้ายและความกังวลอันเห็น
แก่ตัว

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงของส่ิง
เหล่านี้ และข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ซึ่งค�าสอนของ
พระองค์ชี้ทางและการชดใช้ของพระองค์
ท�าให้ทุกอย่างเป็นไปได้ ในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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เดือนมกราคมท่ีผ่านมา เซลเลอร์ กัทซ์เลอร์ 
วัยเจ็ดขวบกับครอบครัวของเธอก�าลังบิน
จากฟลอริดาไปอิลลินอยส์ด้วยเครื่องบิน

ส่วนตัว  คุณพ่อของเซลเลอร์ควบคุมการบิน  
พอหลังพลบค่�า เครื่องบินเริ่มมีปัญหาด้าน
เครื่องยนตร์และพุ่งชนเนินเขาเคนทักกีใน
ความมืด ตัวเครื่องพลิกคว่�าในบริเวณพื้นที่
ซึ่งขรุขระมาก  ทุกคนเสียชีวิตในอุบัติเหตุ
ยกเว้นเซลเลอร์  ข้อมือเธอหักระหว่างชน  
เธอมีบาดแผลกับรอยขีดข่วนและรองเท้า
ของเธอหาย  อุณหภูมิ 38 องศาฟาเรนไฮต์ 
(หรือ 3 องศาเซลเซียส)—เป็นคืนฤดูหนาว
ของเคนทักกีที่มีทั้งความหนาวเย็นและฝน
ตก—เซลเลอร์สวมเพียงกางเกงขาสั้น เสื้อยืด
กับถุงเท้าหนึ่งข้างเท่านั้น

เธอร้องหาคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่มีใครตอบ  
โดยใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มี เธอออก
เดินเท้าเปล่าข้ามเขตชนบทไปขอความช่วย
เหลือ เดินลุยผ่านล�าธาร ข้ามหนองน�้า และ
ฝ่าพงหนามด้วยความกล้าหาญ  จากยอด
เขาเล็กๆ แห่งหนึ่งเซลเลอร์มองเห็นแสงไฟ
ห่างออกไปประมาณหนึ่งไมล์  โดยที่ล้มลุก
คลุกคลานฝ่าความมืดและละเมาะไม้ไปหา
แสงนั้น ในที่สุด เธอก็มาถึงบ้านของชายใจดี
ที่เธอไม่เคยพบมาก่อน เขารีบดูแลเธอทันที  
เซลเลอร์ปลอดภัย  ต่อจากนั้นเธอจะถูกน�า
ส่งโรงพยาบาลและได้รับความช่วยเหลือเพื่อ

ให้หายเป็นปกติ1

เซลเลอร์รอดชีวิตเพราะเธอเห็นแสงสว่าง
ในระยะไกลและต่อสู้เพื่อไปให้ถึงที่นั่น—แม้
ต้องเดินฝ่าพื้นที่ชนบทอันรกเรื้อ ความลึกซึ้ง 
ของเหตุการณ์สลดใจที่เธอเผชิญ และการ
บาดเจ็บที่เธอต้องทน  เป็นเรื่องยากท่ีจะ
จินตนาการว่าเซลเลอร์ท�าสิ่งที่เธอท�าในคืน
นั้นได้อย่างไร แต่สิ่งที่เรารู้คือเธอรับรู้ถึง
แสงสว่างจากบ้านที่อยู่ไกลออกไปว่านั่นคือ
โอกาสได้รับความช่วยเหลือ  ยังพอมีหวังอยู่
บ้าง  อันที่จริงเธอใช้ความกล้าหาญทั้งหมด 
ไม่ว่าสิ่งต่างๆ จะเลวร้ายเพียงใด เธอจะพบ
ความช่วยเหลือในแสงนั้น

มีพวกเราไม่ก่ีคนท่ีจะอดทนกับประสบ- 
การณ์อันก่อให้เกิดความเจ็บปวดดังเช่นเซล-
เลอร์  แต่ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง เราทุกคนจะ
ต้องเดนิผ่านแดนทรุกันดารทางวิญญาณของ 

โดยเอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

เลือกที่จะเชื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญญัติพระกิตติคุณของพระองค์เป็นแสงสว่างนำาทางคนเหล่านั้น 
ซึ่งเลือกที่จะเชื่อและติดตามพระองค์
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เราเองและยอมรับการเดินทางทางอารมณ ์
ที่ยากล�าบากของตัวเราเอง  อย่างไรก็ดี ใน
ช่วงเวลาเหล่านั้นอาจจะดูมืดมนหรือสิ้นหวัง 
หากเราแสวงหา จะมีแสงสว่างทางวิญญาณ
เรียกเรา เสมอ ให้ความหวังว่าเราจะได้รับ 
ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์  แสงสว่าง 
นั้นส่องมาจากพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย- 
ชาติทั้งปวง ผู้ทรงเป็นความสว่างของโลก

การรับรู้แสงสว่างทางวิญญาณแตกต่าง 
จากการมองเหน็แสงสว่างทีเ่ป็นรปูธรรม การ 
รู้จักแสงสว่างทางวิญญาณของพระผู้ช่วย
ให้รอดเริ่มด้วยความเต็มใจที่จะเชื่อ  พระผู้-
เป็นเจ้าทรงเรียกร้องว่าในเบื้องต้นอย่างน้อย
ที่สุดให้เราปรารถนาที่จะเชื่อ “หากท่านจะ
ตื่นและปลุกพลังของท่าน…และใช้ อนุภำค 
หน่ึงของศรัทธา”  ศาสดาพยากรณ์แอลมา
สอน “แท้จริงแล้ว, แม้หากท่านท�าไม่ได้มาก
ไปกว่า ปรำรถนำ ที่จะเชื่อ, ก็ขอให้ความ
ปรารถนานี้เกิดผลในท่าน, แม้จนท่านเชื่อใน
ลักษณะจะให้ที่ส�าหรับส่วนหนึ่งของถ้อยค�า 
[ของพระผู้ช่วยให้รอด]”2

การเรียกร้องของแอลมาให้เราปรารถนา
ที่จะเชื่อและ “ให้ที่” ในใจเราแก่พระค�าของ
พระผู้ช่วยให้รอดเตือนใจเราว่าความเชื่อกับ
ศรัทธาเรียกร้องการเลือกและการกระท�าของ
ตัวเราเอง  เราต้อง “ตื่นและปลุกพลัง [ของ
เรา]”  เราขอก่อนที่เราจะได้รับ เราแสวงหา
ก่อนที่เราจะพบ เราเคาะก่อนที่จะเปิดให้เรา  
จากนั้น เราได้รับสัญญาว่า “เพราะทุกคนที่
ขอ, ย่อมได้รับ; และคนที่หา, ย่อมพบ; และ
แก่ผู้ที่เคาะ, มันจะเปิดให้”3

ไม่มีค�าขอร้องใดกระตุ้นความรู้สึกเราให้
เชื่อมากไปกว่าค�าขอร้องที่มาจากพระผู้ช่วย 
ให้รอดพระองค์เอง ระหว่างการปฏิบัติศาสน- 
กิจบนแผ่นดินโลก เมื่อพระองค์ทรงวิงวอน
บรรดาผู้ฟังที่ไม่เชื่อดังนี้

“ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติพระราชกิจของพระ-
บิดาของเราก็อย่าวางใจเราเลย

“แต่ถ้าเราปฏิบตัพิระราชกิจน้ัน แม้ว่าท่าน 
ไม่วางใจในเรา ก็จงวางใจในพระราชกิจ
เหล่านั้นเถิด เพ่ือท่านจะได้รู้และเข้าใจว่า
พระบดิาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบดิา”4

เราต่างเผชิญการทดสอบทุกวัน นี่เป็นการ 
ทดสอบตลอดชีวิตของเราว่าเราจะเลือกเชื่อ

ในพระองค์และยอมให้แสงสว่างแห่งพระ-
กิตติคุณของพระองค์เติบโตในเราหรือไม่ 
หรือเราจะไม่ยอมเชื่อและยืนกรานที่จะเดิน
ทางคนเดียวในความมืด  พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงบัญญัติพระกิตติคุณของพระองค์เป็น
แสงสว่างน�าทางคนเหล่านั้นซึ่งเลือกที่จะเชื่อ
และติดตามพระองค์

หลังจากเครื่องบินตก เซลเลอร์มีทางเลือก  
เธอสามารถเลือกอยู่ข้างๆ เครื่องบินในความ
มืดตามล�าพังและหวาดหวั่น  แต่มีค�่าคืนที่
ยาวนานอยู่ข้างหน้าและอากาศหนาวเย็นลง
เรื่อยๆ  เธอเลือกอีกทางหนึ่ง  เซลเลอร์ปีนขึ้น
ไปบนเนินเขา และที่นั่นเธอมองเห็นแสงหนึ่ง
บนเส้นขอบฟ้า

ขณะที่เธอเดินฝ่าความมืดไปสู่แสงสว่าง 
แสงนั้นเริ่มสว่างขึ้น  ทว่ามีหลายครั้งที่เธอ

มองไม่เห็น  บางทีแสงอาจคลาดสายตาเมื่อ
อยู่ในหุบเขาลึกหรือมีต้นไม้หรือพุ่มไม้บังอยู่ 
แต่เธอมุ่งหน้าต่อไป  เมื่อใดก็ตามที่มองเห็น
แสงสว่าง เซลเลอร์ประจักษ์ว่าเธออยู่บนเส้น
ทางที่ถูกต้อง  เธอยังไม่ทราบแน่ชัดว่าแสง
นั้นคืออะไร แต่เธอยังคงเดินเข้าไปหาแสงนั้น 
ตามสิ่งที่เธอรู้มา—โดยวางใจและหวังว่าเธอ 
จะเห็นแสงนัน้อกีหากเธอมุง่หน้าไปในทิศทาง 
ที่ถูกต้อง  โดยการท�าเช่นนี้ เธออาจรอดชีวิต

ชวิีตเราเป็นแบบน้ันได้เช่นกัน อาจมหีลาย 
ครั้งที่เราเจ็บปวด เหนื่อยล้า และเมื่อชีวิตเรา
ดูมืดมนและเหน็บหนาว  อาจมีหลายครั้งที ่
เรามองไม่เห็นแสงสว่างตรงขอบฟ้าและเรา
อาจรู้สึกยอมแพ้ หากเราเต็มใจที่จะเชื่อ หาก 
เราปรารถนาที่จะเชื่อ หากเราเลือกท่ีจะเชื่อ 
เมื่อนั้นค�าสอนและแบบอย่างของพระผู้ช่วย-
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ให้รอดจะแสดงหนทางข้างหน้าแก่เรา

เลือกที่จะเชื่อ
เฉกเช่นเซลเลอร์ท่ีต้องเชื่อว่าเธอจะพบ

ความปลอดภัยในแสงสว่างที่อยู่ห่างออกไป 
นั้น เราก็ต้องเลือกท่ีจะเปิดใจต่อความจริง
อันสูงส่งของพระผู้ช่วยให้รอด—ต่อแสงสว่าง 
นิรันดร์ของพระองค์และพระเมตตาที่รักษา
หาย ศาสดาพยากรณ์ทกุยุคสมยักระตุ้นเตือน 
เราและแม้กระทั่งวิงวอนเราให้เชื่อในพระ-
คริสต์  ค�าแนะน�าของท่านเหล่านั้นสะท้อน
ข้อเท็จจริงพ้ืนฐานท่ีว่า พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรง
บังคับให้เราเชื่อ  แต่ทรงเชื้อเชิญให้เราเชื่อ
โดยส่งศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่ยังมี
ชีวิตอยู่มาสอนเรา โดยจัดเตรียมพระคัมภีร์
และทรงเรียกเราผ่านทางพระวิญญาณของ
พระองค์  เราคือคนที่ต้องเลือกน้อมรับค�า
เชื้อเชิญทางวิญญาณเหล่านั้น โดยเลือกมอง 
แสงสว่างทางวิญญาณที่พระองค์ทรงเรียก 
เราด้วยดวงตาภายใน  การตัดสินใจเชื่อเป็น 
การเลือกครั้งส�าคัญที่สุดที่เราเคยท�ากาเลือก 
นี้ส่งผลต่อการตัดสินใจอื่นๆ ทั้งหมดของเรา

พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงบีบบังคับให้เราเชื่อ
เช่นเดียวกับท่ีไม่ทรงบีบบังคับให้เรารักษา
พระบัญญัติ แม้ทรงมีความปรารถนาอย่าง
เต็มเปี่ยมที่จะประทานพรเรา  ทว่าการเรียก

ของพระองค์ที่ให้เราเชื่อในพระองค์—ให้ใช้
อนุภาคน้ันของศรัทธาและให้ที่แก่พระค�า
ของพระองค์—ยังคงมีผลในปัจจุบัน  ดังที่
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “เราเป็นพยานว่า
พระบิดาทรงบัญชามนุษย์ทั้งปวง, ทุกแห่ง
หน, ให้กลับใจและเชื่อในเรา”5

ความเชื่อ ประจักษ์พยาน และศรัทธาไม ่
ใช่หลักธรรมแห่งความเฉยเฉื่อย  สิ่งเหล่านั้น
จะไม่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญ  ความเชื่อคือ 
บางสิ่งที่เราเลือก—เราตั้งความหวังไว้กับสิ่ง 
นั้น  เราท�างานและเราเสียสละให้ได้มา  เรา 
จะไม่เชือ่ในพระผูช่้วยให้รอดและพระกิตตคิณุ 
ของพระองค์โดยบังเอิญเช่นเดียวกับที่เราจะ
ไม่บังเอิญสวดอ้อนวอนหรือจ่ายส่วนสิบ  เรา
เลือกที่จะเชื่อด้วยความกระตือรือร้น เหมือน
ที่เราเลือกรักษาพระบัญญัติข้ออื่นๆ  

ทำาความเชื่อให้เป็นการปฏิบัติ
เซลเลอร์ไม่รู้แต่แรกว่าสิ่งที่เธอก�าลังท�า

ขณะเดินฝ่าละเมาะไม้จะได้ผลจริงหรือไม่  
เธอเสียขวัญและบาดเจ็บ ในความมืดและ
เหน็บหนาว  แต่เธอออกจากบริเวณเครื่องตก
และเสี่ยงเดินออกไปด้วยความหวังว่าจะรอด
ชีวิต  ล้มลุกคลุกคลานมุ่งไปข้างหน้าจนเธอ
มองเห็นแสงสว่างในระยะไกล  ทันทีที่เธอ
มองเห็น เธอท�าสุดความสามารถที่จะมุ่งไป

หาแสงนั้น โดยจดจ�าว่าเธอมองเห็นอะไร
ในท�านองเดียวกัน เราต้องให้ที่แก่ความ

หวังว่าเราจะพบแสงสว่างทางวิญญาณโดย 
น้อมรับความเชื่อแทนที่จะเลือกความสงสัย 
การกระท�าของเราเป็นหลักฐานของความ
เชื่อและกลายเป็นแก่นสารแห่งศรัทธาของ
เรา  เราก�าลังเลือกที่จะเชื่อเมื่อเราสวดอ้อน- 
วอนและเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์  เราก�าลัง
เลือกที่จะเชื่อเมื่อเราอดอาหาร เมื่อเรารักษา
วันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเรานมัสการ
ในพระวิหาร  เราก�าลังเลือกที่จะเชื่อเมื่อเรา
รับบัพติศมาและเมื่อเรารับส่วนศีลระลึก เรา 
ก�าลงัเลอืกท่ีจะเชือ่เมือ่เรากลบัใจและแสวงหา 
การให้อภยัจากสวรรค์และความรกัท่ีรกัษาหาย

อย่ายอมแพ้
บางครัง้ความก้าวหน้าในเรือ่งทางวญิญาณ 

อาจดูเหมือนช้าและไม่ต่อเนื่อง  บางครั้งเรา
อาจรู้สึกว่าเราตกต�่า รู้สึกว่าเราท�าผิดพลาด 
หรือความพยายามสุดความสามารถของเรา
ที่น�าเราไปพบพระผู้ช่วยให้รอดไม่เป็นผล  
ถ้าท่านรู้สึกเช่นนี้ โปรดอย่ายอมแพ้—เด็ด
ขาด จงเชื่อในพระองค์ เชื่อในพระกิตติคุณ
และศาสนจักรของพระองค์ต่อไป วางการ 
กระท�ากับความเชื่อของท่านไว้ในแนวเดียว 
กัน  ในช่วงเวลาเหล่านั้นท่ีแสงสว่างแห่ง
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เ มื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้า 
 รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญ—พร้อมด้วย 
 ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ และอธิการ 

เจราลด์ คอสเซ—เพื่อร่วมสัมมนาวิชาการ
เร่ืองการแต่งงานและครอบครัวท่ีส�านักวาติกัน 
ในกรุงโรม อิตาลี โดยมีตัวแทนทางศาสนา
จากหลากหลายความเชื่อ 14 ท่านของหก

ทวีป ทุกท่านได้รับเชิญให้แสดงความเชื่อ
ของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งซึ่งก�าลังเกิดขึ้นต่อ
ครอบครัวในโลกทุกวันนี้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าว
เปิดการประชุมในช่วงแรกด้วยข้อความนี้ 
“เราก�าลังด�าเนินชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมแบบ
ชั่วคราว ซึ่งผู้คนมากต่อมากก�าลังหมดหวัง
กับชีวิตแต่งงานซึ่งเป็นเพียงข้อผูกมัดทาง 
สังคม  การเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมและ 
ลักษณะเช่นนี้มักจะก่อให้เกิดการโบกสะบัด
ธงแห่งเสรีภาพ แต่อันที่จริงสิ่งนี้น�ามาซึ่งการ
ท�าลายล้างทางวัตถุและทางวิญญาณต่อผู ้
คนจ�านวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที ่
ยากไร้ที่สุดและเปราะบางที่สุด… เป็นเช่น
นั้นเสมอกับพวกเขาผู้ที่ทุกข์ทรมานที่สุดใน
วิกฤตการณ์ดังกล่าว”1

เมื่อพูดถึงอนุชนรุ่นหลัง ท่านกล่าวว่าเป็น
สิ่งส�าคัญที่พวกเขา “ต้องไม่ยอมพ่ายแพ้แก่
พิษร้าย [ทางความคิด] ของสภาพชั่วคราว 
แต่จงเป็นผู้แสวงหารักแท้และยั่งยืน  ท�าใน
สิ่งที่ตรงข้ามกับรูปแบบดังกล่าว” เรื่องนี้ต้อง
ท�าให้ได้2

โดยเอ็ลเดอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เหตุใดการแต่งงานและ 
ครอบครัวจึงเป็นสาระ
สำาคัญ—ทุกแห่งท่ัวโลก
ครอบครัวคือศูนย์กลางของชีวิตและเป็นกุญแจสู่ความสุขนิรันดร์

ศรัทธาริบหร่ี ขอให้ความหวังของท่านท่ีมี
ต่อความรักและพระคุณของพระผู้ช่วยให้
รอดซึ่งพบในพระกิตติคุณและศาสนจักร
ของพระองค์เอาชนะความสงสัยของท่าน  
ข้าพเจ้าสัญญาว่าพระองค์ทรงพร้อมจะรับ
ท่าน  เมื่อเวลาล่วงเลยไปท่านจะมองเห็น
ว่าท่านเลือกได้ดีที่สุดเท่าที่ท่านท�าได้  การ
ตัดสินใจอย่างกล้าหาญของท่านที่จะเชื่อใน
พระองค์จะเป็นพรแก่ท่านเหลือคณานับและ
ตลอดไป

พรของความเชื่อ
ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความการุณย์รักของพระ-

ผู้ช่วยให้รอดในชีวิต  ข้าพเจ้าค้นหาพระองค์
ในชั่วขณะของความมืด และพระองค์ทรง
เอื้อมพระหัตถ์มาหาข้าพเจ้าด้วยแสงที่รักษา 
หาย สิ่งหนึ่งที่เป็นปีติอย่างยิ่งในชีวิตข้าพเจ้า 
คือการเดินทางไปกับเคธีภรรยาข้าพเจ้า เพื่อ
พบปะกับสมาชิกศาสนจักรท่ัวทุกมุมโลก  
การพบกันที่ยอดเย่ียมนี้สอนข้าพเจ้าและ
สอนเราเกี่ยวกับความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
มีต่อบุตรธิดาของพระองค์  พวกเขาแสดงให้
ข้าพเจ้าเห็นศักยภาพอันไร้ขอบเขตเพื่อความ
สุขที่กลายเป็นพรของคนเหล่านั้นที่เลือกท�า 
ตามค�าสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์  ข้าพ- 
เจ้าเรียนรู้ว่าการเชื่อในพระองค์และอ�านาจ
แห่งการไถ่ของพระองค์คือหนทางที่แท้จริง
สู่ “สันติสุขในโลกนี้ และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่
จะมาถึง.”6

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซคูรสิต์ทรงเป็น 
บ่อเกิดของแสงสว่างและความหวังส�าหรับ
เราทุกคน  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราทุก
คนเลือกที่จะเชื่อในพระองค์  ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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สัมมนาวิชาการเร่ืองการแต่งงานและครอบครัว, นครรัฐวาติกัน

ตามด้วยการน�าเสนอและอภิปรายกับ
ผู้น�าทางศาสนาเป็นเวลาสามวันซึ่งมีการ
กล่าวถึงหัวข้อการแต่งงานระหว่างชายกับ
หญิง  ขณะข้าพเจ้าฟังความหลากหลาย
ของแนวคิดที่กว้างไกลที่สุดจากผู้น�าศาสนา
ทั่วโลก ข้าพเจ้าได้ยินพวกท่านเห็นพ้องต้อง
กันและสนับสนุนความเชื่อซึ่งกันและกันใน
ความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานและความ
ส�าคัญของครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพ้ืนฐาน
ของสังคม  ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอัน
ทรงพลังของเอกภาพในหมู่คณะและความ
เป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านเหล่านั้น

หลายท่านได้เห็นและแสดงความเป็นหน่ึง 
เดียวกันนี้ และพวกท่านกระท�าเช่นนั้นใน
หลากหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเป็น 
พิเศษคือเมื่อนักวิชาการมุสลิมท่านหนึ่งจาก 
อหิร่านอ้างองิข้อความสองย่อหน้าจากครอบ- 
ครัวถ้อยแถลงต่อโลก

ระหว่างสัมมนาวิชาการ ข้าพเจ้าสังเกต
ว่าเมื่อความเชื่อ นิกาย และศาสนาต่างๆ 
เป็นหน่ึงเดียวกันในเร่ืองการแต่งงานและ
ครอบครัว พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันในด้าน
ค่านิยม ความภักดี และค�ามั่นสัญญาด้วย 
ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องต้องกันอย่างเป็น
ธรรมชาติกับหน่วยครอบครัว  ข้าพเจ้ารู้สึก
ทึ่งที่ทราบว่าการแต่งงานและการให้ความ
ส�าคัญอันดับแรกที่มีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ข้ามผ่านและแทนที่เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือความแตกต่างทางศาสนา  เมื่อนึกถึง
ความรักที่มีต่อคู่ครอง ความหวัง ความกังวล
ใจ และความใฝ่ฝันเพื่อลูกๆ เราทุกคนเป็น
เหมือนกันหมด

น่าอัศจรรย์ใจอย่างย่ิงท่ีได้อยู่ในการ
ประชุมกับผู้น�าเสนอจากท่ัวโลกขณะพวก 
ท่านบอกเล่าความรู้สึกถึงความส�าคัญของ 
การแต่งงานระหว่างชายกับหญิง  สุนทรพจน์
ของแต่ละท่านตามด้วยประจักษ์พยานของ

ผู้น�าทางศาสนาท่านอื่นๆ  ประธานเฮนรีย์ 
บี. อายริงก์ ให้ประจักษ์พยานท้ายสุดของ
สัมมนาทางวิชาการครั้งนี้  ท่านเป็นพยาน
ยืนยันถึงความสวยงามของการแต่งงานที่มี
ค�ามั่นสัญญาต่อกันและความเชื่อของเราใน
พรที่สัญญาไว้ของครอบครัวนิรันดร์

ประจักษ์พยานของประธานอายริงก์ เป็น
ค�ากล่าวสรุปท่ีเหมาะสมส�าหรับสามวัน
พิเศษเหล่านั้น

ขณะนี้ ท่านอาจมีค�าถามว่า “ถ้าผู้คนส่วน
ใหญ่รู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกันของความ
เชื่อและล�าดับความส�าคัญในครอบครัว ถ้า 
ความเชือ่และศาสนาเหล่านัน้ทัง้หมดเหน็ด้วย 
อย่างแท้จริงกับสิ่งที่ควรเป็นในการแต่งงาน 
และถ้าท่านเหล่านั้นทั้งหมดเห็นด้วยกับค่า 
นิยมท่ีควรอยู่ในบ้านและความสัมพันธ์ใน 
ครอบครวั แล้วเราแตกต่างอย่างไร ศาสนจกัร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
โดดเด่นและแตกต่างจากทั้งโลกอย่างไร”

การสนทนาเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบ- 
ครัวเป็นหัวข้อที่กว้างมากและเกี่ยวเนื่องกัน
จนไม่สามารถกล่าวเกินจริง เราท�าให้หัวข้อ
นี้เป็นเรื่องนิรันดร์!  เราให้ค�ามั่นสัญญาและ
ความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานอยู่ในระดับ
ที่สูงกว่าเพราะความเชื่อกับความเข้าใจของ
เราที่ว่าครอบครัวมีมาตั้งแต่ก่อนจะมีแผ่นดิน
โลกและสามารถด�าเนินต่อไปสู่นิรันดร 

ค�าสอนนี้สอนอย่างเรียบง่าย มีพลัง และ 
สวยงามด้วยเนือ้ร้องของรธู การ์ดเนอร์ส�าหรับ 
เพลงปฐมวัย “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน 
ชัว่นรินัดร์” หยุดชัว่ครูแ่ละนกึถึงเด็กๆ ปฐมวัย 
ทั่วโลกก�าลังร้องเพลงนี้ในภาษาของตนเอง 
เสียงดังที่สุด ด้วยความกระตือรือร้นที่ความ
รักต่อครอบครัวเท่านั้นท�าให้เกิดขึ้นได้:

ครอบครัวสำมำรถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์
ทำงแผนบิดำสวรรค์
ฉันต้องกำรอยู่กับครอบครัวฉันเองทุกเวลำ

นี่คือค�าตอบ ถึงแม้จะเป็นเรื่องดีที่สุดที่ได้
เห็นและรู้สึกว่าเรามีหลายสิ่งซึ่งคล้ายคลึง
กับโลกโดยทั่วไปที่เก่ียวเนื่องกับครอบครัว 
เพียงเราเท่านั้นที่มีมุมมองนิรันดร์ของพระ-
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

สิ่งที่พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูน�าไปสู ่
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และพระเจ้ำทรงสอนวิธีแก่ฉัน 3

ศาสนศาสตร์ทั้งหมดของพระกิตติคุณที่
ได้รับการฟื้นฟูมีศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของ
ครอบครัวและบนพันธสัญญาใหม่และเป็น
นิจของการแต่งงาน  ในศาสนจักรของพระ-
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราเชื่อใน
ชีวิตก่อนเกิด สถานที่ซึ่งเราทุกคนเคยอาศัย
อยู่ในฐานะบุตรธิดาทางวิญญาณของพระผู้-
เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา   เราเชื่อ
ว่าเราเคยด�ารงอยู่ และยังคงเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวของพระองค์

เราเชื่อว่าการแต่งงานและสัมพันธภาพใน
ครอบครัวสามารถด�าเนินต่อไปแม้หลังความ
ตาย—เราเชื่อว่าการแต่งงานที่ประกอบพิธี
โดยผู้มีสิทธิอ�านาจที่ถูกต้องในพระวิหารของ
พระองค์ จะยังคงมีผลหลังจากชีวิตนี้  พิธี
แต่งงานของเราลบล้างค�ากล่าวที่ว่า “จนกว่า
ความตายจะพรากเราจากกัน” และแทนที่
ด้วย “เพื่อกาลเวลาและเพื่อนิจนิรันดร”

เราเชื่อเช่นกันว่าครอบครัวที่แน่นแฟ้น
แบบดั้งเดิมไม่เพียงเป็นหน่วยพื้นฐานของ
สังคมที่มั่นคง เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และ
วัฒนธรรมที่ยึดมั่นค่านิยม—แต่ครอบครัวยัง
เป็นหน่วยพื้นฐานของนิรันดรและอาณาจักร
ตลอดจนการปกครองของพระผูเ้ป็นเจ้าเช่นกัน

เราเชื่อว่าการจัดตั้งและการปกครองแห่ง
สวรรค์จะสร้างจากครอบครัวและเครือญาติ 

เพราะความเชื่อของเราที่ว่าการแต่งงาน
และครอบครัวเป็นนิรันดร์ เราในฐานะศาสน- 
จักร จึงต้องการเป็นผู้น�าและมีส่วนร่วมใน
ขบวนการมวลชนทั่วโลกเพ่ือเสริมสร้างสิ่ง
เหล่านี้  เราทราบว่าไม่เพียงผู้ที่เคร่งศาสนา
เท่านั้นที่ยึดถือค่านิยมและให้ความส�าคัญ
อันดับแรกแก่การแต่งงานอันเป็นนิจกับ
สัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นของครอบครัว  
ผู้คนมากมายที่ไม่ได้เคร่งศาสนาให้ข้อสรุป
ว่าการแต่งงานที่มีค�ามั่นสัญญาและวิถีชีวิต
ครอบครัวเป็นสิ่งท่ีมีเหตุผลท่ีสุด ประหยัด
ที่สุด และเป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขที่สุด 

ใครเลยจะมีวิธีที่ทรงประสิทธิภาพในการ
เลี้ยงดูคนรุ่นต่อไปได้มากกว่าครัวเรือนที่
ประกอบด้วยพ่อแม่ที่แต่งงานกันและมีลูก

เหตุใดการแต่งงานและครอบครัวพึงเป็น
สาระส�าคัญ—ทุกหนแห่ง  ผลส�ารวจความ
คิดเห็นจากสาธารณชนแสดงให้เห็นว่าการ

แต่งงานยังคงเป็นอุดมคติและความหวังใน 
บรรดาผูค้นส่วนใหญ่ทกุรุน่ทุกวยั—แม้กระท่ัง 
ในบรรดาผูค้นท่ีอยู่ในยุคนีซ้ึง่เราได้ยินมามาก 
เก่ียวกับการเลือกที่จะอยู่เป็นโสด มีอิสระ
ส่วนตัว และอยู่กินกันโดยไม่แต่งงาน  ข้อ
เท็จจริงคือมหาชนส่วนใหญ่ทั่วโลกยังคงต้อง 
การมีลูกเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคง

เมื่อเราแต่งงานและมีลูก เอกภาพทาง
ความคิดทีแ่ท้จรงิในบรรดามนุษยชาตท้ัิงมวล 
กลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนข้ึน  ในฐานะที่
เป็น “ผู้มีครอบครัว”—ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน
หรือนับถือศาสนาอะไร บางที—เราอาจมี
ความยุ่งยากหลายอย่างเหมือนกัน มีการ
ปรับตัวเหมือนกัน และมีความหวังเหมือนกัน 
รวมทั้งความกังวลใจ และความใฝ่ฝันที่มีต่อ
ลูกๆของเรา

เมือ่เดวิด บรคุซ์ ผูเ้ขียนคอลมัน์ในนติยสาร 
New York Times กล่าวว่า “ชีวิตคนไม่ได้ดี
ขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับอิสระส่วนตัวอย่างเต็ม
ที่เพื่อท�าสิ่งที่ตนต้องการ  พวกเขาจะมีชีวิตที่
ดีกว่าเมื่อพวกเขาได้รับการผูกมัดด้วยค�ามั่น
สัญญาที่อยู่เหนือการเลือกส่วนตัว—ค�ามั่น
สัญญาต่อครอบครัว พระผู้เป็นเจ้า งาน
อาชีพ และประเทศชาติ”4

ปัญหาอย่างหนึ่งคือ สื่อและความบันเทิง
ทั่วทั้งโลกไม่ได้สะท้อนความส�าคัญอันดับ
แรกและค่านิยมของคนส่วนใหญ่  จะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
ดนตรี และอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป แสดง
ให้เห็นกรณีดั้งเดิมของการเสแสร้งจากคน
ส่วนน้อยว่าเป็นคนส่วนใหญ่ การผิดศีลธรรม 
และไร้ศีลธรรม ตั้งแต่ความรุนแรงเกินขอบ 
เขตไปจนถึงความส�าส่อนทางเพศกลับกลาย
เป็นเรื่องปกติทางสังคมและสามารถเป็นเหตุ
ให้ผู้ที่มีค่านิยมในกระแสหลักรู้สึกว่าตนเป็น
คนล้าสมัยหรือมาจากยุคสมัยในอดีต ในโลก 
ที่ถูกครอบง�าด้วยสื่อและอินเทอร์เน็ตเช่นนั้น 
นับเป็นเรื่องยากกว่าทุกยุคสมัยในการเลี้ยงดู
ลูกๆ ที่มีความรับผิดชอบและธ�ารงไว้ซึ่งการ
แต่งงานและครอบครัว

อย่างไรก็ตาม แม้สื่อและความบันเทิงที่
มีอยู่มากมายจะเสนอแนะอะไรก็ตาม แม้
ความนิยมยินดีในการแต่งงานมีครอบครัว
ของผู้คนบางพวกจะลดน้อยถอยลง แต่ผู้คน
ส่วนใหญ่ท่ีหนักแน่นยังเชื่อว่าการแต่งงาน
ควรเกิดขึ้นระหว่างชายหน่ึงกับหญิงหน่ึง
เท่านั้น  พวกเขาเชื่อในความซื่อสัตย์ภายใน
ขอบเขตของการแต่งงาน และพวกเขาเชื่อ
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ในค�าปฏิญาณของการแต่งงานที่ว่า “ในยาม
เจ็บไข้และในยามสบาย” และ “จนกว่าความ
ตายจะพรากเราจากกัน”

เราต้องย�้าเตือนตัวเราเองเป็นครั้งคราว 
ดังเช่นข้าพเจ้าเมื่ออยู่ที่กรุงโรม ด้วยข้อเท็จ
จริงที่สร้างความมั่นใจและการปลอบโยนที่ 
แสนวเิศษว่าการแต่งงานและครอบครวัยังคง 
เป็นความหวังและอุดมคติของคนส่วนใหญ่ 
และเราไม่ใช่ผู้ที่มีความเชื่อเช่นนั้นเพียงผู้
เดียว ทุกวันนี้ เป็นเรื่องท้าทายมากย่ิงขึ้น
ที่จะหาความสมดุลที่เป็นไปได้ระหว่างงาน
อาชีพ ครอบครัว รวมถึงความจ�าเป็นส่วนตัว 
ในฐานะศาสนจักร เราต้องการช่วยเหลือทุก 

วิถีทางท่ีเราท�าได้เพ่ือสร้างสรรค์และสนับสนุน 
การแต่งงานและครอบครัวที่เข้มแข็ง

นั่นคือเหตุผลที่ท�าให้ศาสนจักรมีส่วนร่วม 
อย่างแข็งขันและจัดหาผู้น�าเพ่ือประสาน
ความร่วมมือองค์กรทั่วโลกและคริสต์ศาสนา
ทั้งมวลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัว น่ีคือเหตุผลที่ท�าให้เราเผยแพร่
ค่านิยมของเราที่มุ่งเน้นการมีครอบครัวใน
สื่อและสื่อสังคม  น่ีคือเหตุผลที่เราแบ่งปัน
บันทึกล�าดับการสืบเชื้อสายและเครือญาติ
ของเรากับประชาชาติทั้งปวง

เราต้องการให้เสยีงของเราได้ยินไปทัว่เพ่ือ 
ต่อต้านความจอมปลอมและวิถีชีวิตอีกแบบ

หนึ่งซึ่งพยายามจะแทนที่สถาบันครอบครัว 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดตั้งด้วยพระองค์เอง 
เราต้องการให้เสียงของเราได้ยินไปทั่วเพื่อ
จรรโลงไว้ซึ่งปีติและสัมฤทธิผลที่มาจาก
ครอบครัวแบบดั้งเดิม  เราต้องเปล่งเสียง
แสดงความคิดเห็นของเราต่อไปทั่วโลกใน
การประกาศว่าเพราะเหตุใดการแต่งงาน
และครอบครัวจึงส�าคัญมาก เพราะเหตุใด
การแต่งงานและครอบครัวจึงเป็นเรื่องส�าคัญ
อย่างแท้จริง และเพราะเหตุใดสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นเรื่องส�าคัญเสมอ

พี่น้องทั้งหลาย พระกิตติคุณที่ได้รับการ 
ฟ้ืนฟูมศีนูย์กลางอยูท่ี่การแต่งงานและครอบ- 
ครัว  ในเรื่องการแต่งงานและครอบครัวด้วย
ทีเ่ราสามารถเป็นหนึง่เดยีวกนัได้มากท่ีสุดกับ 
ศาสนาอืน่ๆ  ในเรือ่งท่ีเก่ียวพันกับการแต่งงาน 
และครอบครวัเราจะพบเอกภาพทางความคดิ 
ที่ส�าคัญท่ีสุดกับผู้คนทั่วโลก ในเรื่องท่ีเก่ียว 
พันกับการแต่งงานและครอบครัวศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมี
โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเป็นแสงสว่างบน
เนินเขา

ข้าพเจ้าขอจบด้วยการกล่าวค�าพยาน 
(เก้าทศวรรษของข้าพเจ้าบนโลกน้ีท�าให้
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกล่าวดังนี้) 
ว่ายิ่งข้าพเจ้าสูงวัยมากเท่าไร ก็ยิ่งตระหนัก
ว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางของชีวิตและเป็น
กุญแจสู่ความสุขนิรันดร์

ข้าพเจ้าขอบคณุภรรยาของข้าพเจ้า บรรดา 
ลูกหลานและเหลนของข้าพเจ้า ลูกพี่ลูกน้อง
ตลอดจนเขย สะใภ้ และเครือญาติทุกคนที่
ท�าให้ชีวิตข้าพเจ้ามั่งคั่งสมบูรณ์ แม้นิรันดร 
ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและ 
แข็งแกร่งที่สุดถึงความจริงนิรันดร์นี้ในพระ- 
นามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼

อ้างอิง
1. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส, กล่าวสุนทรพจน์ที่ 
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Colloquium on the Complemen-tarity of Man and 
Woman, Nov. 17, 2014, humanum.it/en/videos; 
see also zenit.org/en/articles/pope-francis-
address-at-opening-of-colloquium-on-
complementarity-of-man-and-woman.

2. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส, Colloquium on the 
Complementarity of Man and Woman.

3. “ครอบครวัสามารถอยู่ด้วยกนัชัว่นิรนัดร์,” เพลงสวด, 98.
4. เดวิด บรุคซ์, “The Age of Possibility,” New York 

Times, Nov. 16, 2012, A35; nytimes.
com/2012/11/16/opinion/brooks-the-age-of-
possibility.html.
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ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ 
แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม 
เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน 
แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และ
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้านโปรดท�าเช่นเดียวกัน

พี่
น้องชายและหญิง ขอเสนอว่าเรา
สนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน 
ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้

ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระ-
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เฮนรีย์ 
เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่ง
ในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก 
อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ
การออกเสยีงสนับสนนุได้รบัการบนัทกึแล้ว

ขอบคุณ การออกเสียงสนับสนุนได้รับการ
บันทึกแล้ว

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูท้ีเ่หน็ตรงข้าม หากม ีโปรดท�าเช่นเดยีวกัน
การออกเสยีงสนับสนนุได้รบัการบนัทึกแล้ว
ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้ มี

ผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2015: ฮวน 
ซี. อะวิลา, ฟิลิป เค. บัสซี, เรเน เจ. กาเบรรา, 
เรนาตู กาเปลเลตติ, พอล ดี. เอ็ม. คริสเต็น
เซ็น, แซมูเอล ดับเบิลยู. คลาร์ก, โฮแชริอู 
จี. อาร์. ครูซ, จอร์จ อาร์. โดนอลด์สัน, อินิ 
บี. เอกอง, คริสเตียน เอช. ฟิแงร์เลอ, เครก 
จี. ฟิเชอร์, เจอร์รีล แอล. การ์นส์, เอ็ม. คีธ 
กิดเด็นส์, อัลเลน ดี. เฮย์นี, จุย ชาง จวน, 
จอร์จ เอ็ม. คีล, วอน จี. คีทช์, คัตซูมิ คุซุเมะ, 
เจอรมัน ลาบอรีเอล, เจ. คริสโทเฟอร์ แลง
ซิง, กุสตาโว โลเปซ, ดามิตรี วี. มาร์เชนโก,  
ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ซ, ที. แจคสัน เอ็มคาเบลา, 
ฮิวโก มอนโทยา, วาเลนติน เอฟ. นูนเญซ,  
ฮี คยุน โอ, เจฟฟรีย์ อี. โอลสัน, อาร์. อิงค์- 
วาร์ โอลซัน, นอร์เบิร์ต เค. โอนลู, โรเบิร์ต 
เอ็น. แพคเกอร์, นาธานเนียล อาร์. เพย์น,  
ซีซาร์ เอ. เปเรซ จูเนียร์, ไมเคิล เจ. รีออล์, 
เอ็ดสัน ดี. จี. ริเบโร, แบรด เค. ริเซ็นเมย์, 
วอลเทอร์ ซี. เซลเด็น, โมสาร์ท บี.ซวาเรซ, 

นำ�เสนอโดย ประธ�นดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ภ�คบ�่ยวันเส�ร ์| 4 เมษายน 2015

การสนับสนุนเจ้า
หน้าที่ศาสนจักร
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สัน, ปัสกวาวล์ เอฟ. ฟอร์ทูนาโต, พาตริ- 
ซิโอ เอ็ม. จุนฟรา, แดเนียล พี. ฮอลล์, โทรุ 
ฮายาชิ, พอล เอฟ. ฮินท์เซ, เจ. เค. ชุค- 
เควเมกา อิกเว, ซอง ฮุน คู, มิง-ชุน ควน, 
จอห์นนี่  แอล. ลีโอตา, คาร์โล เอ็ม. เลซาโน, 
โจเอล มาร์ติเนซ, เจ. วอน แม็คอาร์เธอร์, 
ไคย์ล เอส. แมคเคย์, เอลามัน มอนเตโย, 
เอ. ฟาบิโอ มอสโกโซ, ไมเคิล อาร์. เมอร์เรย์, 
นอร์แมน อาร์ เนมโรว์, เอส. มาร์ค พอลเมอร์, 
เฟอร์ดินานด์ พี. แพงงัน, ไยรัซ ซี. เปเรซ,  
สตีเวน เอ็ม. ปีเตอร์เซ็น, วูฟแกงค์ พิลซ์, เจย์ 
ดี. พิเมนเทล, จอห์น ซ.ี พิงค์ร ีจเูนียร์, เอ็ด-
วาลโด บี. พินโต จูเนียร์, อีแวน เอ. ชมัทซ์, 
เค. เดวิด สกอตต์, พอล เอช. ซินแคลร์, 
เบ็นจามิน ที. ซินโย, รูลอน เอฟ. สเตซีย์, 
เดวิด แอล. สแตปเปิลตนั, คาร์ล เอ็ม. ทิลล์
แมน, วลิเลยีม อาร์. ทิเทรา, เซย์จิ โทกุซาวะ, 
คาร์ลอส อาร์. โทเลโด, ซีซาร์ อี. วิลลาร์, ฮวน 
พาโบล วิยาร์, เดวิด ที. วอร์นเนอร์, แกย์รี เค. 
ไวลด์, และ โรเบิร์ต เค. วิลเลียม 

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี
ขอเสนอว่าเราสนับสนุน เชอริล เอ. เอส- 

พลิน ให้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ปฐมวัยสามัญและ แมรี อาร์. เดอร์แฮม 
เป็นที่ปรึกษาที่สอง

ขอเสนอด้วยว่าเราสนับสนุน บราเดอร์  
สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน เป็นประธาน
เยาวชนชายสามัญ กับ ดักลาส ดี โฮล์มส์ 
เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งและ มอนเท โจเซฟ บรัฟ 
เป็นที่ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดท�าเช่นเดียวกัน
ประธานมอนสันครับ การออกเสียงสนับ- 

สนุนได้รับการบันทึกแล้ว  ขอให้ผู้ที่คัดค้าน
การเสนอชื่อโปรดติดต่อกับประธานสเตค
ของท่าน  พี่น้องที่รักทุกท่าน เราขอบคุณใน
ศรัทธาและการสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อ
ผู้น�าของศาสนจักร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และสมาชิก
ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญที่เพิ่งได้รับ
เรียกให้ออกมานั่งประจ�าที่บนยกพื้น ◼

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ 
พี่น้องชายหญิงเหล่านี้ส�าหรับการรับใช้ที่
ยอดเย่ียมและการอุทิศตนของพวกเธอ  
โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกใหม่ใน 
โควรมัท่ีหนึง่แห่งสาวกเจด็สบิ คมิ บ.ี คลาร์ก, 
วอน จี. คีทช์, อัลเลน ดี. เฮย์นี, ฮิวโก มอน-
โทยา และ เวอร์น พี. สแตนฟิลล์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระท�าเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไป

นี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: เนลสัน 
อาร์ดิลา, โฮเซ เอ็ม. บาตายา, ลอว์เรนซ์ พี. 
บลังค์, แบรดฟอร์ด ซี. โบเว็น, มาร์ค เอ.  
แบรกก์, เซอร์จีโอ ลูอิซ คาร์โบนี, อาร์มานโด 
คาร์ริอน, เอส็. มาร์ค เคลย์ จเูนยีร์, ซ.ี โดมนิิค 
เดคาเย, ออสวาลโด อาร์. ดิอัส, ไมเคิล เอ็ม. 
ดัดลีย์, มาร์ค พี. เดอร์แฮม, เจมส์ อี. อีแวน-

คาร์ลอซ โซลิซ, นอร์แลนด์ ซัวซา, เวิร์น พี.  
สแตนฟิลล์, ที. มารามา ทาราติ, โกโซ ทา- 
ชิโระ, รูเบน ดี. ทอร์เรซ, โอมาร์ วิยาโลโบซ, 
แจ็ค ดี. วอร์ด, อลัน เจ. เว็บบ์, เจอราร์โด เจ. 
วิลเฮล์ม, จิม แอล. ไรท์

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ
การรับใช้ที่ยอดเย่ียมของพวกท่าน โปรด
ยกมือ

ขอเสนอปลดด้วยความส�านึกคุณอย่าง
ซาบซึ้ง บราเดอร์ เดวิด แอล. เบค, แลร์รีย์ 
เอ็ม. กิบสัน, และ แรนดัลล์ แอล. ริดด์ ฝ่าย
ประธานเยาวชนชายสามัญ  เราขอปลด
สมาชิกของคณะกรรมาธิการเยาวชนชาย
สามัญทุกท่านเช่นกัน

เวลานีเ้ราขอปลดและแสดงความขอบคุณ 
ซิสเตอร์จีน เอ. สตีเวนส์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายปฐมวัยสามัญและซิสเตอร์เชอริล เอ. 
เอสพลนิ ท่ีปรกึษาท่ีสองในฝ่ายปฐมวัยสามัญ
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เ รียนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่: ดังที่ก�ากับไว ้
 โดยการเปิดเผยในภาคที่ 120 ของพระ- 
 คัมภีร์หลักค�าสอนและพันธสัญญา สภา 

จัดการส่วนสิบ—ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายประธาน 
สูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และฝ่าย
อธิการควบคุม—มีอ�านาจอนุมัติการใช้
จ่ายเงินทุนของศาสนจักร  หน่วยงานของ
ศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนให้อยู่ในงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายกับระเบียบ
ปฏิบัติ 

แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร ซึ่ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าระดับมืออาชีพที่ได้รับ
การรับรองและท�างานอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับ
แผนกอื่นๆ ของศาสนจักร มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบบัญชีเพื่อจุดประสงค์ในการ
ให้การรับรองที่เหมาะสมในเรื่องรายรับของ
เงินบริจาค รายจ่ายที่เกิดขึ้น และการปกป้อง
ดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร

รายงาน
สถิติป ี2014
นำ�เสนอโดย บรูค พี. เฮลส์
เลขานุการฝ่ายประธานสูงสุด

ฝ่
ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิต ิ
ของศาสนจักรเกี่ยวกับการเติบโตและ 
สถานะของศาสนจักร สิ้นสุด ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2014 ดังต่อไปนี้

หน่วยของศาสนจักร
สเตค. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3,114	แห่ง			
คณะเผยแผ่. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	406	แห่ง		
ท้องถิ่น. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561	แห่ง
วอร์ดและสาขา. . . . . . . . . . . . . . . . 29,621	แห่ง

สมาชิกภาพของศาสนจักร
สมาชิกภาพทั้งหมด
			มีจ�านวน. . . . . . . . . . . . . . . .15,372,337	คน
มีเด็กใหม่ในบันทึก	
			ศาสนจักร	จ�านวน. . . . . . . . . . 116,409	คน
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา
			จ�านวน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,803	คน

ผู้สอนศาสนา
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา. . . . . . . . . . 85,147	คน
ผู้สอนศาสนาบ�าเพ็ญประโยชน์. . 30,404	คน

พระวิหาร
พระวิหารที่ได้รับการอุทิศระหว่างปี	2014		
(พระวิหารฟอร์ตลอเดอร์เดล	ฟลอริดา		
พระวิหารกิล	เบิร์ต	แอริโซนา	และ	พระวิหาร	
ฟีนิกซ์	แอริโซนา). . . . . . . . . . . มีจ�านวน	3	แห่ง
พระวิหารที่ได้รับการอุทิศซ�้า		
(ออกเด็น	ยูทาห์). . . . . . . . . . . มีจ�านวน	1	แห่ง
พระวิหารทั้งหมดที่เปิดด�าเนินการ	ณ		
สิ้นปี. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . มีจ�านวน	144	แห่ง

ตามการด�าเนินงานตรวจสอบ แผนก
ตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรลงความเห็น 
ว่า ในแง่ของทรัพย์สิน รายรับของเงินบริจาค 
รายจ่ายท่ีเกิดขึน้ และทรพัย์สนิของศาสนจกัร 
ส�าหรับปี 2014 ได้รับการบันทึกและจัดการ
ตามงบประมาณศาสนจกัรท่ีได้รบัอนุมตั ิและ 
ตามนโยบายตลอดจนแนวทางที่ถือปฏิบัติ
ตามระบบบัญชี  ศาสนจักรปฏิบัติตามแนว 
ทางที่สอนให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการด�าเนิน
ชีวิตให้อยู่ในงบประมาณ หลีกเลี่ยงการเป็น
หนี้ และการเก็บออมเพื่อยามจ�าเป็น

ขอแสดงความนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร
เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น
กรรมการผู้จัดการ ◼

รายงานจากแผนก
ตรวจสอบบัญชีของ
ศาสนจักรปี 2014
นำ�เสนอโดย เควิน อ�ร์. เจอร์เก็นเซ็น
กรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
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ในชีวิตประจ�าวันของเรา รายงานข่าวอัน
ไม่รู้จบเกี่ยวกับอาชญากรรมรุนแรง ความ
อดอยาก สงคราม การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
การก่อการร้าย ค่านิยมที่เสื่อมทราม โรคภัย
ไข้เจ็บ และภัยพิบัติจากธรรมชาติก่อให้เกิด
ความกลัวและความหวาดหวั่น  แน่นอนว่า
เราอาศัยอยู่ในฤดูกาลที่พระเจ้าทรงท�านาย
ไว้ว่า “ในวันน้ัน … ทั้งแผ่นดินโลกจะอยู่ใน
ความโกลาหล, และใจมนุษย์จะท้อแท้” (คพ. 
45:26)

จุดประสงค์ของข้าพเจ้าคือการอธิบายว่า 
ความกลวัจะถูกขจดัออกไปอย่างไรโดยความ 
รูท้ีถู่กต้องและศรทัธาในพระเจ้าพระเยซคูรสิต์ 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังว่าพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอวยพรเราแต่ละคน
ขณะที่เราร่วมกันพิจารณาหัวข้อส�าคัญนี้

ความกลัวแบบมรรตัย
เมื่อได้ยินพระสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้า

หลงัจากรบัส่วนผลไม้ต้องห้าม อาดมักบัเอวา 
ซ่อนตัวอยู่ในสวนเอเดน  พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เรียกอาดัมและถามว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน? [และ
อาดัมตอบว่า] ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียง
ของพระองค์…ก็กลัว” (ปฐมกาล 3:9–10)  
น่าสงัเกตว่าผลในช่วงแรกทีต่ามมาอย่างหน่ึง 
สืบเนื่องจากการตกคือเพื่ออาดัมและเอวาจะ
ได้รู้สึกกลัว  ความรู้สึกอันทรงพลังนี้เป็นองค์
ประกอบส�าคัญของการด�ารงอยู่แบบมรรตัย
ของเรา

ตัวอย่างหนึ่งจากพระคัมภีร์มอรมอนเน้น
ถึงพลังที่ความรู้เรื่องพระเจ้า (ดู 2 เปโตร 1:2 
–8; แอลมา 23: 5–6) ขจัดความกลัวและให้
สันติสุขแม้เมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยาก
ใหญ่หลวง

ในแผ่นดินฮีลัม ผู้คนของแอลมาตกใจ
กลัวกองทัพชาวเลมันที่ก�าลังรุกเข้ามา

“แต่แอลมาออกไปยืนรวมกลุม่กับพวกเขา, 
และเตือนสติมิให้พวกเขาตกใจกลัว, แต่ให้
ระลึกถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา
และพระองค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขา

“ฉะนัน้พวกเขาจงึข่มความกลวั” (โมไซยาห์ 
23:27–28)

ข้
าพเจ้าจ�าประสบการณ์ในวัยเด็กได้
อย่างแจ่มแจ้ง  วันหนึ่งขณะก�าลัง
เล่นกับเพื่อนๆ ข้าพเจ้าบังเอิญท�า

หน้าต่างร้านค้าใกล้บ้านของเราแตก  เมื่อ
กระจกแตกและสัญญาณกันขโมยดังขึ้น ใจ
และความคิดของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความ
กลัวสุดขีด  ข้าพเจ้าตระหนักในทันทีว่าจะ
ต้องรับเคราะห์ใช้ชีวิตอยู่ในคุกตลอดไป  พ่อ
แม่ข้าพเจ้าเกล้ียกล่อมให้ข้าพเจ้าออกมาจาก 
ที่ซ่อนใต้เตียงและช่วยข้าพเจ้าชดใช้ค่าเสีย
หายกับเจ้าของร้าน  โชคดีที่ข้าพเจ้าไม่ต้อง
เข้าคุก

ความกลัวที่ข้าพเจ้ารู้สึกในวันนั้นมาก
เหลือล้นและเป็นเรื่องจริง  ไม่ต้องสงสัยเลย
ว่าพวกท่านเคยประสบกับความกลัวมากยิ่ง 
กว่านั้นหลังจากรู้เรื่องปัญหาสุขภาพส่วนตัว 
พบว่าสมาชิกครอบครัวอยู่ในความยาก
ล�าบากหรืออยู่ในอันตราย หรือเฝ้าสังเกต
เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ของโลก  ในกรณี
เช่นนั้น ความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นเพราะอันตราย
ที่ใกล้เข้ามา ความไม่แน่นอน หรือความเจ็บ
ปวดและผ่านประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด บาง
ครั้งเกิดขึ้นฉับพลันทันที และคงจะเกิดผลใน
แง่ลบ

โดยเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดน�ร์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ฉะนั้นพวกเขา 
จึงข่มความกลัว
ไม่เหมือนกับความกลัวทางโลกที่สร้างความหวาดผวาและความวิตกกังวล ความยำาเกรง
พระเจ้าคือบ่อเกิดแห่งสันติสุข ความวางใจ และความเชื่อมั่น
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สังเกตว่าแอลมาไม่ได้ข่มความกลัวของ
ผู้คน  แต่แอลมาแนะน�าผู้ที่เชื่อให้ระลึกถึง
พระเจ้าและการปลดปล่อยที่พระองค์เท่านั้น
จะประทานได้ (ดู 2 นีไฟ 2:8)  และความรู้ที ่
ว่าพระผูช่้วยให้รอดทรงเฝ้าคุ้มครองดูแลท�าให้ 
ผู้คนสามารถข่มความกลัวของตนเองได้

ความรู้ที่ถูกต้องและศรัทธาในพระเจ้าให้
พลังเราที่จะข่มความกลัวของเราเพราะพระ-
เยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่งก�าเนิดของสันติสุข
อันย่ังยืนเพียงแหล่งเดียว  พระองค์ตรัสว่า 
“จงเรียนรู้จากเรา, และฟังถ้อยค�าของเรา; 
จงเดินด้วยความสุภาพอ่อนน้อมแห่งพระ
วิญญาณเรา, และเจ้าจะมีสันติสุขในเรา” 
(คพ 19:23.)

พระอาจารย์ยังทรงอธิบายว่า “คนท่ีท�างาน 
แห่งความชอบธรรมจะได้รับรางวัลของเขา, 
แม้สันติสุขในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่
จะมาถึง” (คพ. 59:23)

ความวางใจกับความมั่นใจในพระคริสต์
และความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพึ่งพาความดี
งาม พระเมตตา และพระคุณของพระองค์
น�าไปสู่ความหวัง  โดยผ่านการชดใช้ของ
พระองค์  ในการฟื้นคืนพระชนม์และชีวิต 
นิรันดร์ (ดู โมโรไน 7:41)  ศรัทธาและความ

หวังเช่นนั้นเชื้อเชิญสันติสุขอันหวานชื่นของ 
มโนธรรมเข้ามาสูช่วีติเราซึง่เราทกุคนปรารถนา 
พลังแห่งการชดใช้ท�าให้การกลบัใจอยู่ในวิสยั 
ที่ท�าได้และระงับความสิ้นหวังที่เกิดจากบาป 
และยังเสริมสร้างให้เราเห็นสิ่งดี ท�าความดี 
และเป็นคนดีในวิธีที่เราจะไม่มีวันรับรู้หรือท�า 
ส�าเร็จได้ด้วยความสามารถแบบมรรตัยที่ม ี
ขีดจ�ากัดของเรา  โดยแท้แล้ว พรอันประเสริฐ 
อย่างหนึ่งของการเป็นสานุศิษย์ที่อุทิศตนคือ  
“สนัติสขุของพระเจ้าท่ีเกินความเข้าใจ” (ฟีลปิ- 
ปี 4:7)  

สันติสขุท่ีพระครสิต์ประทานท�าให้เราเข้าใจ 
ความเป็นมรรตัยผ่านทัศนคติอันล�้าค่าแห่ง
นิรันดรและให้ความมั่นคงทางวิญญาณ (ด ู
โคโลสี 1:23) ซึ่งช่วยให้เรายังคงมุ่งเน้นไปที ่
จุดหมายบนสวรรค์อย่างมั่นคง  ด้วยเหตุนี ้
เราจะได้รบัพรเพ่ือข่มความกลวัของเราเพราะ 
หลักค�าสอนของพระองค์ให้จุดประสงค์และ
แนวทางในทุกแง่มุมของชีวิตเรา  ศาสนพิธี
และพันธสัญญาของพระองค์เสริมก�าลังและ 
ปลอบโยนทั้งในยามดีและในยามร้าย  สิทธิ
อ�านาจฐานะปโุรหติของพระองค์ให้การรบัรอง 
ว่าสิ่งส�าคัญท่ีสุดสามารถยืนยงท้ังในกาล
เวลาและในนิรันดร

แต่เราจะข่มความกลัวที่รุมเร้าเราอย่าง
ง่ายดายบ่อยครั้งในโลกปัจจุบันของเราได้
หรือไม่  ค�าตอบที่ชัดเจนคือ ได้   หลักธรรม
พ้ืนฐานสามประการเป็นศูนย์กลางต่อการ
รับพรนี้ในชีวิตของเรา ได้แก่ (1) พึ่งพาพระ-
คริสต์ (2) สร้างบนรากฐานของพระคริสต์ 
และ (3) มุ่งหน้าด้วยศรัทธาในพระคริสต์ 

พึ่งพาพระคริสต์
ค�าแนะน�าที่แอลมาให้แก่ฮีลามันบุตรชาย 

ของท่านประยุกต์ใช้กับเราทุกวันน้ีโดยตรง  
“แท้จริงแล้ว, จงดูว่าลูกพ่ึงพาพระผู้เป็นเจ้า 
และมีชีวิต” (แอลมา 37:47)  เราควรพ่ึงพา
พระผูช่้วยให้รอดและมใีจจดจ่ออยู่กับพระองค์ 
อย่างมั่นคงแน่วแน่ทุกที่ ทุกเวลา

ลองนึกถึงอัครสาวกของพระเจ้าที่อยู่บน
เรือ โคลงเคลงอยู่กลางทะเล  พระเยซูเสด็จ
ไปหาพวกเขา ด�าเนินอยู่บนน�้า แต่พวกเขา
จ�าพระองค์ไม่ได้ พวกเขาร้องด้วยความกลัว

“พระเยซูตรัสกับพวกเขาทันทีว่า ท�าใจดีดี
เถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย

“เปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า องค์พระผู้- 
เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้ว ขอตรัสให้ข้า
พระองค์เดินบนน�้าไปหาพระองค์
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ให้รอดผ่านทางศาสนพิธีและพันธสัญญา

มุ่งหน้าด้วยศรัทธาในพระคริสต์
นีไฟประกาศว่า “ดังนั้น, ท่านต้องมุ่งหน้า

ด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความ
เจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความ
รักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง. ดัง
นัน้, หากท่านจะมุง่หน้า, ดืม่ด�า่พระวจนะของ 
พระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่
แล้ว, ดูเถิด, พระบิดาตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิต
นิรันดร์” (2 นีไฟ 31:20)

ความอดทนอันเป็นวินัยที่อธิบายไว้ในข้อ
นี้คือผลจากความเข้าใจและวิสัยทัศน์ทาง
วิญญาณ การยืนหยัด ความอดทน และพระ- 
คุณของพระผู้เป็นเจ้า  การใช้ศรัทธาในพระ- 
นามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และการ 
ใช้ศรัทธาผ่านทางพระองค์ การยินยอมตาม 
พระประสงค์ของพระองค์และตามเวลาใน 
ชีวิตเราอย่างสุภาพอ่อนน้อม และการรับรู้
ถึงพระหัตถ์ของพระองค์ในทุกสิ่ง ก่อให้เกิด
สิ่งที่ส่งเสริมความสงบสุขของอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าที่น�ามาซึ่งปีติและชีวิตนิรันดร์ 
(ดู คพ. 42:61)  แม้เราเผชิญกับความยาก
ล�าบากและความไม่แน่นอนของอนาคต แต่
เราสามารถเบิกบานในความมานะบากบั่น
และด�าเนินชีวิต “อย่างสงบและมีสันติในทาง
พระเจ้า และเป็นที่นับถือ” (1 ทิโมธี 2:2)

เราจะได้รับพรเพื่อข่มความกลัวของเรา
เมื่อเราได้รับพลังที่มาจากการเรียนรู้ การ
ด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ และ
มุ่งหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวบนเส้นทางแห่งพันธ- 
สัญญา

ความยำาเกรงพระเจ้า
ความกลวัท่ีแตกต่างแต่เก่ียวข้องกับความ 

กลัวที่เรารู้สึกบ่อยครั้ง ในพระคัมภีร์อธิบาย
ว่าเป็น “ความย�าเกรง (พระเจ้า)” (ฮบีร ู12:28) 
หรอื “ความย�าเกรงพระยาห์เวห์” (โยบ 28:28; 
สุภาษิต 16:6; อิสยาห์ 11:2–3)  ไม่เหมือน
กับความกลัวทางโลกที่สร้างความหวาดผวา
และความวิตกกังวล ความย�าเกรงพระเจ้า
คอืบ่อเกิดแห่งสนัตสิขุ ความวางใจ และความ 
เชื่อมั่น

แต่สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความกลัวจะ 
จรรโลงใจหรือเป็นประโยชน์ทางวิญญาณได้
อย่างไร

ของลูก; เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีก�าลังแรง
ของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของเขาใน
ลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของเขา
และพายุอันมีก�าลังแรงของเขาทั้งหมดจะ
กระหน�า่มาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือลูก
เพ่ือลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศร้า
หมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่, เพราะศิลา 
ซึง่บนน้ันลกูได้รบัการสร้างข้ึน, ซึง่เป็นรากฐาน 
อันแน่นอน, รากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้าง
บนนัน้แล้วพวกเขาจะตกไม่ได้” (ฮลีามนั 5:12) 

ศาสนพิธีและพันธสัญญาคือชิ้นส่วนตัว
ต่อท่ีเราใช้สร้างชีวิตของเราบนรากฐานของ
พระคริสต์และการชดใช้ของพระองค์  เรา
เชื่อมโยงต่อพระผู้ช่วยให้รอดและกับพระผู้- 
ช่วยให้รอดอย่างแน่นแฟ้นเมือ่เรารบัศาสนพิธี 
และเข้าสู่พันธสัญญาอย่างมีค่าควร ระลึก
ถึงและให้เกียรติค�ามั่นสัญญาศักดิ์สิทธิ์เหล่า
นั้นอย่างซื่อสัตย์ และท�าสุดความสามารถ
ในการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพันธะท่ี
เรายอมรับ  และข้อผูกมัดนั้นคือบ่อเกิดของ
ความเข้มแข็งและความมั่นคงทางวิญญาณ
ในทุกฤดูกาลของชีวิตเรา

เราจะได้รับพรเพื่อข่มความกลัวของเรา
เมื่อเราสร้างความปรารถนาและการกระท�า
ของเราบนรากฐานที่แน่นอนของพระผู้ช่วย

“พระองค์ตรสัว่า มาเถิด” (มทัธิว 14:27–29)
เปโตรจงึลงจากเรอืเดินบนน�า้ไปหาพระเยซู
“แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัว” และเมื่อ 

ก�าลังจะจมก็ร้องว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วย
ข้าพระองค์ด้วย

“พระเยซูจึงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้ทันที 
แล้วตรัสว่า ช่างมีความเชื่อน้อย ท่านสงสัย
ท�าไม?” (มัทธิว 14:30–31)

ข้าพเจ้าคิดว่าเปโตรตอบรับพระด�ารัสเชิญ
ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างกระตือรือร้นและ
โดยฉับพลัน  โดยที่สายตาจับจ้องที่พระเยซู 
เขาก้าวออกจากเรือและเดินบนน�้าอย่างน่า
อัศจรรย์  เพียงแต่เมื่อสายตาของเขาเหลือบ
แลไปทางอื่นเพราะลมและคลื่นเขาจึงเริ่ม
กลัวและเริ่มจม

เราจะได้รับพรให้เอาชนะความกลัวของ
เราและเสริมสร้างศรัทธาของเราได้เมื่อเรา
ท�าตามค�าสอนของพระเจ้า “จงดูที่เราใน
ความนึกคิดทุกอย่าง; อย่าสงสัย, อย่ากลัว” 
(คพ. 6:36)

สร้างบนรากฐานของพระคริสต์
ฮีลามันตักเตือนนีไฟและลีไฮ บุตรชาย

ของท่านว่า “จงจ�า, จงจ�าไว้ว่าบนศิลาของ 
พระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระ- 
บตุรของพระผูเ้ป็นเจ้า, ทีล่กูต้องสร้างรากฐาน 
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“เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุก
อย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับ 
ทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่ว” (ปัญญาจารย์ 12: 
13–14)

พ่ีน้องที่รักของข้าพเจ้า ความย�าเกรง
พระเจ้าขจัดความกลัวแบบมรรตัย  แม้ข่ม
ความวิตกกังวลใจที่ว่าเราจะไม่มีวันดีพอ
ทางวิญญาณและจะไม่มีวันบรรลุข้อเรียก
ร้องและความคาดหวังของพระเจ้าได้  ใน
ความเป็นจริง เราไม่สามารถดีพอหรือบรรลุ
ผลส�าเร็จในสิ่งที่เราต้องการโดยอาศัยความ
สามารถและผลงานของเราเพียงอย่างเดียว   
งานและความปรารถนาของเราเพียงเท่านั้น 
ช่วยเราไม่ได้และไม่สามารถช่วยเราได้  “หลัง 
จากเราท�าทุกสิ่งจนสุดความสามารถแล้ว” 
(2 นีไฟ 25:23) เราจะบริสุทธ์ิโดยผ่านพระ-
เมตตาและพระคุณจากการพลีพระชนม์ชีพ
เพ่ือการชดใช้อนัไม่มขีอบเขตและเป็นนิรนัดร์ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น (ดู แอลมา 34: 
10, 14) แน่นอน “เราเชือ่ว่าโดยผ่านการชดใช้ 
ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, 
โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของ
พระกิตติคุณ” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 3)

ความย�าเกรงพระเจ้าคือรักและวางใจ
พระองค์  เมื่อเราย�าเกรงพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
เต็มที่ยิ่งขึ้น เรารักพระองค์อย่างบริบูรณ์ยิ่ง
ขึ้น  และ “ความรักที่บริบูรณ์ย่อมขับความ
กลัวออกไปสิ้น” (โมโรไน 8:16)  ข้าพเจ้า
สัญญาว่าแสงสว่างอันเจิดจ้าแห่งความ
ย�าเกรงพระเจ้าจะขับไล่เงามืดแห่งความกลัว
แบบมรรตัยออกไป (ดู คพ. 50:25) เมื่อเรา
พ่ึงพาพระผู้ช่วยให้รอด สร้างรากฐานของ
เราบนพระองค์ และมุ่งหน้าบนเส้นทางแห่ง
พันธสัญญาของพระองค์ด้วยค�ามั่นสัญญาที่
อุทิศถวาย  

ประจักษ์พยานและสัญญา
ข้าพเจ้ารักและเคารพพระเจ้า เดชานุภาพ 

และสันติสุขของพระองค์มีอยู่จริง  พระองค์
คอืพระผูไ้ถ่ของเรา ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระ- 
องค์ทรงพระชนม์อยู่  และเพราะพระองค์ ใจ
ของเราไม่ต้องเป็นทุกข์หรือกลัว (ดู ยอห์น 
14:27) เราจะได้รับพรเพื่อข่มความกลัวของ 
เรา  ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอันศักดิ์- 
สิทธิ์และบริสุทธิ์ขององค์พระเจ้าพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼

ว่าเราจะอยู่ในทีป่ระทับของพระองค์เพ่ือเผชญิ 
กับสิ่งต่างๆ ที่เป็นความจริงแท้แน่นอนเกี่ยว
กับตัวเราและมี “ความรู้อันสมบูรณ์” (2 นีไฟ 
9:14; ดู แอลมา 11:43 ด้วย) ของการแก้ตัว 
การเสแสร้ง และการหลอกตนเองของเรา
ทั้งหมด  สุดท้ายแล้วเราจะตกอยู่ในสภาพที่
ไม่มีข้ออ้าง

ทุกคนที่เคยอาศัยอยู่หรือก�าลังจะอาศัย
อยู่บนแผ่นดินโลก “จะ [ถูก] น�าไปยืนอยู่ต่อ 
หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ
รับการพิพากษาจากพระองค์ตามงานของ  
[เขาหรือเธอ] ไม่ว่าดีหรือชั่ว” (โมไซยาห์ 16: 
10) ถ้าเราปรารถนาความชอบธรรมและงาน 
ของเราดี บลัลงัก์พิพากษาจะเป็นประสบการณ์ 
ทีน่่ายินด ี(ดู เจคอบ 6:13; อนีสั 1:27; โมโรไน 
10:34)  และในวันสุดท้ายเราจะ “ได้รางวัล
อันไปสู่ความชอบธรรม” (แอลมา 41:6)

ในทางกลับกัน ถ้าเราปรารถนาความชั่ว
และงานของเราชั่วร้าย บัลลังก์พิพากษาก็จะ
ท�าให้เราหวาดกลัว  “เราจะไม่กล้าเงยหน้า
ดูพระผู้เป็นเจ้าของเรา; และเราจะค่อนข้าง
ยินดีหากเราสั่งก้อนหินและภูเขาให้ตกลง 
มาทับเราได้เพื่อปิดบังเราจากที่ประทับของ 
พระองค์” (แอลมา 12:14)  และในวนัสดุท้าย 
เราจะ “ได้รางวัลแห่งความชั่ว” (แอลมา 
41:5)

ดังที่สรุปไว้ในหนังสือปัญญาจารย์
“จงย�าเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติ

ของพระองค์ เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์
ทั้งปวง

ความกลวัอนัชอบธรรมท่ีข้าพเจ้าพยายาม 
อธิบายหมายรวมถึงความคารวะ ความเคารพ 
และความเกรงขามพระเจ้าพระเยซูคริสต์
อย่างลึกซึ้ง (สดุดี 33:8; 96:4) การเชื่อฟัง 
พระบัญญัติของพระองค์ (ดู เฉลยธรรมบัญ- 
ญัติ 5:29; 8:6; 10:12; 13:4; สดุดี 112:1) 
และการมุ่งหวังรอคอยการพิพากษาครั้งสุด 
ท้ายและความยุตธิรรมทีพ่ระหัตถ์ของพระองค์ 
ด้วยเหตุนี้ ความย�าเกรงพระเจ้าจึงเติบโต
จากความเข้าใจที่ถูกต้องของพระลักษณะ
แห่งสวรรค์และพระพันธกิจของพระเจ้าพระ- 
เยซูคริสต์ ความเต็มใจที่เรายินยอมต่อพระ- 
ประสงค์ของพระองค์ และความรู้ที่ว่าชาย
หญิงทุกคนจะรับผิดชอบต่อบาปของตนเอง 
ในวันแห่งการพิพากษา (ดู คพ. 101:78; 
หลักแห่งความเชื่อ 1:2) 

พระคัมภีร์สอนว่า ความย�าเกรงพระเจ้า 
“เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้” (สุภาษิต 1:7) 
“สอนให้เกิดปัญญา” (สุภาษิต 15:33) “มี
สวัสดิภาพ” (สุภาษิต 14:26) และ “เป็นน�้าพุ
แห่งชีวิต” (สุภาษิต 14:27)

ขอให้สังเกตว่าความย�าเกรงพระเจ้าเชื่อม
โยงอย่างแยกกันไม่ได้กับความเข้าใจในการ 
พิพากษาคร้ังสุดท้ายและความรับผิดชอบ 
ส่วนตัวส�าหรับความปรารถนา ความคิด ค�า
พูด และการกระท�าของเรา (ดู โมไซยาห์ 4: 
30)  ความย�าเกรงพระเจ้าไม่ใช่ความหวาด
วิตกแบบฝืนใจกับการเข้ามาในที่ประทับของ
พระองค์เพื่อรับการพิพากษา  ข้าพเจ้าไม่เชื่อ
เลยว่าเราจะกลัวพระองค์  แต่คือความคิดที ่
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เ หนือประตูใหญ่ฝ่ังตะวันตกของวิหารเวสต์- 
 มินสเตอร์แอบบีย์ที่โด่งดังในลอนดอน  
 ประเทศอังกฤษ มีรูปป้ันมรณสักขีของชาว 

คริสต์แห่งศตวรรษที่ 20 จ�านวน 10 รูป  รวม
ถึงดีทริช บอนเฮิฟเฟอร์ นักศาสนศาสตร์ชาว 
เยอรมันผู้ปราดเปรื่องซึ่งเกิดในปี ค.ศ. 19061  
บอนเฮิฟเฟอร์กลายเป็นนักวิจารณ์ออกสื่อ
ของระบอบเผด็จการนาซีกับการปฏิบัติต่อ
ชาวยิวและคนอื่นๆ  เขาถูกจับกุมคุมขังใน 
เรือนจ�าเพราะการต่อต้านไม่หยุดหย่อนของ
เขาและในที่สุดก็ถูกประหารชีวิตที่ค่ายกักกัน  
บอนเฮิฟเฟอร์เป็นนักเขียนที่มีผลงานแพร่

เหตุนี้ ความรักจึงมาจากหลาน แต่การแต่ง 
งานมาจากเบื้องบน มาจากพระผู้เป็นเจ้า”2

ในทางใดที่การแต่งงานระหว่างชายกับ 
หญิงอยู่เหนือกว่าความรักที่พวกเขามีให้
กันและเหนือกว่าความสุขส่วนตัวเพื่อเป็น 
“ต�าแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบต่อโลกและมนุษย- 
ชาติ”  ในความหมายใดที่การแต่งงาน “มา
จากเบือ้งบน มาจากพระผูเ้ป็นเจ้า” เพ่ือความ 
เข้าใจ เราต้องย้อนกลับไปสู่กาลเริ่มต้น

ศาสดาพยากรณ์เปิดเผยว่าเราเคยด�ารง
อยู่มาก่อนในฐานะสัตภาวะรู้แจ้งและพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้าประทานรปูหรอืร่างกายทางวิญญาณ 
แก่เรา เราจึงเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของ 
พระองค์—บุตรและธิดาของพระบิดาพระ- 
มารดาบนสวรรค์3  ถึงช่วงเวลาหน่ึงในการ
ด�ารงอยู่ก่อนเกิดของเหล่าวิญญาณเมื่อพระ-
บิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมแผนซึ่งเป็นไป
ได้เพื่อผลักดันความปรารถนาของพระองค์ที่
จะให้เรา “มีสิทธิ์ก้าวหน้าเช่นพระองค์”4  ใน
พระคัมภีร์เรียกแผนนี้ในชื่อต่างๆ กัน รวมถึง 
“แผนแห่งความรอด”5 “แผนอันส�าคัญย่ิง
แห่งความสุข”6 และ “แผนแห่งการไถ่”7  จุด
ประสงค์หลักสองข้อที่อธิบายแก่อับราฮัมมี
อยู่ในข้อความนี้

“และมีวิญญาณหนึ่งที่เหมือนกับพระผู้- 
เป็นเจ้ายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา, และเขา
กล่าวแก่วิญญาณเหล่านั้นผู้ที่อยู่กับเขา: 
พวกเราจะลงไป, เพราะมีที่ว่างที่นั่น, และ
เราจะน�าสารเหล่านี้ไปส่วนหน่ึง, และเรา
จะรังสรรค์แผ่นดินโลกแห่งหน่ึงซึ่งบนน้ัน
วิญญาณเหล่านี้จะพ�านัก;

“และพวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้, 
เพื่อดูว่าพวกเขาจะท�าสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไร
ก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะ
ทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่;

“และวิญญาณเหล่านั้นที่รักษาสถานะ
แรกของพวกเขาจะได้รับเพ่ิมเติม; … และ
วิญญาณเหล่าน้ันที่รักษาสถานะท่ีสองของ
พวกเขาจะมีรัศมีภาพเพิ่มเติมบนศีรษะพวก
เขาตลอดกาลและตลอดไป”8

เนื่องด้วยพระบิดาบนสวรรค์ เราจึงกลาย
เป็นสัตภาวะทางวิญญาณแล้ว  ต่อมาพระ- 
องค์ทรงเสนอหนทางให้เราทีจ่ะท�าให้สตัภาวะ 
นั้นสมบูรณ์หรือดีพร้อม  การเพ่ิมเติมองค์
ประกอบทางกายภาพเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อความ

หลาย งานเขียนบางช้ินซ่ึงเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุด 
คือจดหมายที่ผู้คุมซึ่งมีความคิดตรงกันช่วย
ลักลอบน�าออกจากเรือนจ�า ต่อมาตีพิมพ์เป็น 
Letters and Papers from Prison (จดหมาย
และรายงานจากเรือนจ�า)

“จดหมายฉบับหนึ่งส่งให้หลานสาวก่อน
งานแต่งงานของเธอ  ในน้ันมีข้อคิดดังนี้ 
“การแต่งงานเป็นมากกว่าความรักที่มีให้
กัน…ในความรักของหลาน หลานเห็นแค่
ตัวหลานทั้งสองในโลก แต่ในการแต่งงาน 
หลานคือห่วงโซ่ของการเชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น  
ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดมาและจากไป 
เพื่อรัศมีภาพของพระองค์ และทรงเรียกเข้า 
ไปสู่อาณาจักรของพระองค์ ในความรักของ 
หลาน หลานเห็นเพียงสวรรค์แห่งความสุข
ของตัวหลานเอง แต่ในการแต่งงาน หลาน
ถูกวางไว้ในต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่อโลก 
และมนุษยชาติ ความรกัของหลานเป็นสมบตัิ 
ส่วนตัวของหลาน แต่การแต่งงานเป็นมาก 
กว่าสิ่งของส่วนตัว—การแต่งงานเป็นสถานะ 
เป็นต�าแหน่ง  เฉกเช่นมงกุฏนิยามกษัตริย์ 
ไม่เพียงความตัง้ใจทีจ่ะปกครอง การแต่งงาน 
ก็เช่นเดียวกัน ไม่เพียงความรักท่ีหลานมีให้
กัน แต่รวมหลานเข้าด้วยกันในสายพระเนตร
ของพระผู้เป็นเจ้าและสายตามนุษย์...ด้วย

โดยเอ็ลเดอร์ ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เหตุผลที่แต่งงาน 
เหตุผลที่มีครอบครัว
ครอบครัวที่สร้างบนการแต่งงานของชายกับหญิงเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำาหรับความ
ก้าวหน้าในแผนของพระผู้เป็นเจ้า
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รอดให้การอภัยบาปและช�าระจิตวิญญาณ
ให้บริสุทธิ์ เราจึงเกิดใหม่ทางวิญญาณและ
ปรองดองกับพระผู้เป็นเจ้าได้  ความตายทาง
วิญญาณ—การแยกจากพระผู้เป็นเจ้า—จะ
สิ้นสุดลง15

สุดท้าย ข้อที่สี่คือสภาพแวดล้อมส�าหรับ
การเกิดทางร่างกายและการเกิดใหม่ทาง
วิญญาณซึ่งตามมาสู่อาณาจักรของพระผู้- 
เป็นเจ้า เพื่อจะท�าให้งานของพระองค์ประสบ
ผลส�าเรจ็ในการท�าให้ “[เรา] ได้รบัความสงูส่ง 
กับพระองค์”16 พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งให้
ชายหญิงพึงแต่งงานและให้ก�าเนิดบุตร โดย
การนั้น ในความเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้า 
จึงสร้างร่างกายซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญต่อการ
ทดสอบความเป็นมรรตัยและจ�าเป็นต่อรัศมี
ภาพนิรันดร์กับพระองค์  พระองค์ยังทรงแต่ง
ตั้งให้บิดามารดาพึงสร้างครอบครัวและเลี้ยง
ลูกในแสงสว่างและความจริง17 ท�าให้พวก
เขามีความหวังในพระคริสต์  พระบิดาทรง
บัญชาให้เราท�าดังนี้

“สอนสิ่งเหล่านี้อย่างเปิดเผยแก่ลูกหลาน
ของเจ้า, โดยกล่าวว่า

“ตราบเท่าทีเ่จ้าเกิดมาในโลกโดยน�า้, และ 
โลหิต, และวิญญาณ, ซึ่งเรารังสรรค์ไว้, และ 

จ�าเป็นต่อการถือก�าเนิดทางร่างกายของเรา
และประสบการณ์ตลอดจนการเรียนรู้แบบ
มรรตัยนอกที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า  การ
ตกน�ามาซึ่งความตระหนักรู้ในความดีและ
ความชั่วตลอดจนอ�านาจในการเลือกที่พระ- 
ผู้เป็นเจ้าประทานให้13 สุดท้าย การตกท�าให้
เกิดความตายทางร่างกายซึ่งจ�าเป็นต่อการ
ท�าให้วันเวลาของเราในความเป็นมรรตัยเป็น
เพียงชั่วคราว ทั้งนี้เพ่ือที่เราจะไม่ด�ารงอยู่
ตลอดไปในบาปของเรา14

สามคือการไถ่จากการตก เราเห็นบทบาท 
ของความตายในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ 
แต่แผนนั้นจะเป็นโมฆะหากสุดท้ายแล้วไม่มี
วิธีเอาชนะความตาย ทัง้ทางร่างกายและทาง 
วิญญาณ  ฉะนั้น พระผู้ไถ่ พระบุตรองค์เดียว
ที่ถือก�าเนิดของพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ 
ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพ่ือชดใช้การ
ล่วงละเมิดของอาดัมกับเอวา โดยวิธีดังกล่าว 
จึงมีการฟื้นคืนชีวิตและความเป็นอมตะ
ส�าหรับคนทั้งปวง  และเนื่องจากไม่มีใครเลย
ที่จะเชื่อฟังกฎพระกิตติคุณได้อย่างสมบูรณ์
แบบและสม�่าเสมอ การชดใช้ของพระองค์จึง
ไถ่เราจากบาปโดยมีเงื่อนไขของการกลับใจ  
โดยที่พระคุณแห่งการไถ่ของพระผู้ช่วยให้

บริบูรณ์ของการด�ารงอยู่และรัศมีภาพที่พระ-
ผู้เป็นเจ้าพระองค์เองทรงมี  ถ้าเราเห็นพ้อง
กับการมีส่วนร่วมในแผนของพระผู้เป็นเจ้า
ขณะอยู่กับพระองค์ในโลกวิญญาณก่อนเกิด
—หรืออีกนัยหนึ่ง “รักษาสถานะแรก [ของ
เรา]”—เราจะ “ได้รับเพ่ิมเติม” ด้วยร่างกาย
เมื่อเรามาพ�านักอยู่บนแผ่นดินโลกที่พระองค์
ทรงสร้างเพื่อเรา

ถ้าเวลานั้นในเส้นทางของประสบการณ์
มรรตยั เราเลอืกทีจ่ะ “ท�าสิง่ท้ังปวงไม่ว่าอะไร 
ก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของ [เรา] จะ
ทรงบัญชา [เรา]” เราก็จะรักษา “สถานะที่
สอง” ของเรา  นี่หมายความว่าโดยการเลือก
ของเรา เราจะแสดงให้พระผู้เป็นเจ้า (และ
ตัวเราเอง) เห็นค�ามั่นสัญญาและสมรรถภาพ
ของเราที่จะด�าเนินชีวิตตามกฎซีเลสเชียล 
ขณะอยู่นอกท่ีประทับของพระองค์และใน 
ร่างกายทางโลกพร้อมด้วยพลังอ�านาจ ความ
หิวกระหาย และความลุ่มหลง  เราควบคุม
เนื้อหนังเพื่อจะเป็นเครื่องมือแทนที่จะเป็น
เจ้านายของวิญญาณได้ไหม  เราจะได้รับ
ความไว้วางใจหรือไม่ท้ังในกาลเวลาและ
นิรันดรด้วยพลังอ�านาจอย่างพระผู้เป็นเจ้า 
รวมถึงพลังอ�านาจในการสร้างชีวิต  เราแต ่
ละคนจะเอาชนะความชั่วร้ายได้ไหม  ผู้ท่ี
ท�าได้จะ “มีรัศมีภาพเพิ่มเติมบนศีรษะพวก
เขาตลอดกาลและตลอดไป”—ส่วนที่ส�าคัญ
มากของรัศมีภาพนั้นคือร่างกายที่ฟื้นคืนชีวิต 
เป็นอมตะ และรุ่งโรจน ์9  ไม่แปลกใจเลยที่
เรา “โห่ร้องด้วยความชื่นบาน” ต่อความเป็น
ไปได้และสัญญาอันยิ่งใหญ่เหล่านี้10

มีสิ่งส�าคัญอย่างน้อยสี่ข้อที่จ�าเป็นต่อ
ความส�าเร็จของแผนแห่งสวรรค์นี้

ข้อแรกคือการสร้างแผ่นดินโลกให้เป็นที่ 
พ�านักของเรา  ไม่ว่ารายละเอยีดของกระบวน- 
การสร้างคืออะไร เราทราบว่านี่ไม่ใช่ความ
บังเอิญแต่การสร้างนี้ก�ากับดูแลโดยพระผู้-
เป็นเจ้าพระบิดาและด�าเนินงานโดยพระเยซู
คริสต์—“พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดย
พระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสัก
สิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ”11

สองคือสภาพของความเป็นมรรตัย อาดัม 
กับเอวากระท�าแทนทุกคนผู้เลือกที่จะมีส่วน
ร่วมในแผนอันส�าคัญย่ิงแห่งความสุขของ
พระบิดา12  การตกของพวกเขาสร้างสภาพที่
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เพื่อจะประกาศความจริงพื้นฐานที่เกี่ยว 
ข้องกับการแต่งงานและครอบครัว ต้องไม่
มองข้ามหรือดูหมิ่นการเสียสละและความ
ส�าเร็จของผู้ที่ชีวิตจริงไม่เหมือนสถานการณ์
ในอุดมคติ  บางคนไม่ได้รับพรของการแต่ง 
งานด้วยเหตุผลบางอย่าง อาทิ ไม่มีคนที่
คู่ควร เสน่หาเพศเดียวกัน มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเพียงแค่กลัว
ความล้มเหลวซึ่งอย่างน้อยก็บดบังศรัทธา
ไปชั่วขณะ  หรือท่านอาจแต่งงาน แต่การ
แต่งงานสิ้นสุดลง และทิ้งท่านไว้คนเดียวให้
จัดการทุกสิ่งที่แม้สองคนท�าด้วยกันยังยาก
ที่จะประคองไว้  พวกท่านบางคนที่แต่งงาน
แล้วแต่ไม่สามารถมีบุตรทั้งที่ใจปรารถนา
เหลือล้นและสวดอ้อนวอนทูลขอแล้ว 

กระนั้นก็ตาม ทุกคนมีของประทาน ทุก
คนมีพรสวรรค์ ทุกคนสามารถเอื้อประโยชน์
ต่อการเผยแผนแห่งสวรรค์ในคนแต่ละรุ่น 
มีมากที่ดี มีมากที่จ�าเป็น—แม้บางคร้ังทุก 
อย่างที่จ�าเป็นส�าหรับเวลานี้—สามารถส�าเร็จ 
ได้ในสภาวการณ์ที่ไม่ตรงกับอุดมคติ  ฉะนั้น
พวกท่านหลายคนท�าดีที่สุดแล้ว  และเมื่อ 
ท่านผู้แบกภาระหนักท่ีสุดของความเป็น
มรรตัยยืนหยัดปกป้องแผนของพระผู้เป็นเจ้า
เพื่อให้บุตรธิดาของพระองค์ได้รับความสูงส่ง 
เราทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุน  ด้วยความ
มั่นใจเราเป็นพยานว่าการชดใช้ของพระเยซ ู
คริสต์ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และในบั้น 
ปลาย จะชดเชยการลิดรอนสิทธ์ิและการ
สูญเสียทุกอย่างส�าหรับผู้ที่หันมาหาพระองค์  
ไม่มีใครถูกก�าหนดให้รับน้อยกว่าทุกส่ิงท่ี 
พระบิดาทรงมีให้บุตรธิดาของพระองค์

เมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ลูกเล็กคนหน่ึง

และประชาชาติดังที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัย 
โบราณและปัจจบุนัพยากรณ์ไว้”20 แต่การอ้าง 
สิทธิ์ของเราส�าหรับบทบาทของการแต่งงาน
และครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคมศาสตร์
แต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น 
การสร้างของพระผู้เป็นเจ้า  ในกาลเริ่มต้น 
พระองค์คือผู้สร้างอาดัมกับเอวาตามรูป
ลักษณ์ของพระองค์ ชายและหญิง และรวม
พวกเขาไว้เป็นสามีกับภรรยาเพ่ือจะเป็น 
“เนื้อเดียวกัน” และเพื่อขยายเผ่าพันธุ์และ
เพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลก21  แต่ละบุคคลมี
รูปลักษณ์แห่งสวรรค์ แต่ต้องอยู่ในการสมรส
ที่รวมชายกับหญิงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเราจะ
ได้รับความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดของการ
รังสรรค์ในรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า—คือ
ชายและหญิง  ไม่ว่าเราหรือมนุษย์มรรตัย
คนใดก็ตามก็ไม่สามารถเปลี่ยนระเบียบแห่ง
สวรรค์ของการแต่งงานนี้ได้  การแต่งงาน
ไม่ใช่การประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์  การ
แต่งงานเช่นนั้น “มาจากเบื้องบน มาจาก
พระผู้เป็นเจ้า” อย่างแท้จริง และเป็นส่วนที่
เท่าเทียมกันของแผนแห่งความสุขกับการตก
และการชดใช้ 

ในโลกก่อนเกิด ลูซิเฟอร์กบฏต่อพระผู้- 
เป็นเจ้าและแผนของพระองค์ การต่อต้าน
ของเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เขาต่อสู้เพื่อขัดขวาง
การแต่งงานและการสร้างครอบครัว ที่ใดที่มี
การแต่งงานและครอบครัวเกิดขึ้น เขาจะท�า
สุดความสามารถเพ่ือขัดขวางสิ่งเหล่าน้ัน 
เขาโจมตีทุกสิ่งท่ีเป็นความศักดิ์สิทธ์ิเกี่ยว 
กับเรื่องทางเพศของมนุษย์ โดยท�าลายสิ่ง 
นั้นจากภาวะแวดล้อมของการแต่งงานด้วย
ความคิดและการกระท�าซึ่งไร้ศีลธรรมทุกรูป 
แบบที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด เขาพยายาม 
ท�าให้ชายหญิงเชื่อว่าสามารถเพิกเฉยหรือ
ละท้ิงความส�าคัญของการแต่งงานและ
ครอบครัวได้ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้มีความ
ส�าคัญน้อยกว่าอาชีพการงาน ความส�าเร็จ
อื่นๆ และแสวงหาเพื่อความส�าเร็จของชีวิต
และเพื่อเสรีภาพส่วนตัว  แน่นอนว่าปฏิปักษ์
พอใจเมื่อบิดามารดาไม่สั่งสอนอบรมลูกๆ 
ของพวกเขาให้มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และ
เกิดใหม่ทางวิญญาณ  พ่ีน้องทั้งหลาย มี
หลายสิ่งที่ดี มีหลายอย่างที่ส�าคัญ แต่มีเพียง
ไม่กี่อย่างที่จ�าเป็น

จากผงธุลีกลายเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตฉันใด, 
แม้ฉันนั้นเจ้าต้องเกิดใหม่สู่อาณาจักรแห่ง
สวรรค์,  โดยน�้า, และโดยพระวิญญาณ 
[ศักดิ์สิทธิ์], และสะอาดโดยพระโลหิต, แม้
พระโลหิตของพระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของ
เรา; เพื่อเจ้าจะได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์จาก
บาปทั้งปวง, และยินดีกับถ้อยค�าแห่งชีวิต 
นิรันดร์ในโลกนี้, และชีวิตนิรันดร์ในโลกที ่
จะมาถึง, แม้รัศมีภาพอมตะ.”18

โดยที่รู้ว่าเหตุใดเราจึงจากที่ประทับของ
พระบิดาบนสวรรค์และสิ่งท่ีต้องท�าเพ่ือจะ
กลับไปและได้รับความสูงส่งกับพระองค์ จึง
ชัดเจนอย่างมากว่าไม่มีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับ 
วันเวลาของเราบนแผ่นดินโลกจะส�าคัญไป 
กว่าการถือก�าเนิดทางร่างกายและการบงัเกิด 
ใหม่ทางวิญญาณ สองอย่างที่ต้องมีก่อน 
จะได้รับชีวิตนิรันดร์  ในถ้อยค�าของดีทริค 
บอนเฮิฟเฟอร์ สิ่งน้ีคือ “ต�าแหน่ง” ของการ
แต่งงาน “ต�าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ… 
มนุษยชาติ” ซึ่งสถาบันสวรรค์แห่งนี้ที่ “มา
จากเบื้องบน มาจากพระผู้เป็นเจ้า” ครอง
ต�าแหน่งอยู่  สิ่งนี้คือ “ห่วงโซ่ของคนในรุ่น
ต่างๆ ” ทั้งที่นี่และต่อจากนี้—นี่คือระเบียบ
แห่งสวรรค์

ครอบครัวที่สร้างบนการแต่งงานของชาย 
กับหญิงเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดส�าหรับ
ความก้าวหน้าในแผนของพระผู้เป็นเจ้า— 
สภาพแวดล้อมส�าหรับการก�าเนิดบุตร ผู้มา 
จากพระผู้เป็นเจ้าในความบริสุทธ์ิและไร้
เดียงสา สภาพแวดล้อมส�าหรับการเรียนรู้
และการเตรียมตัวที่พวกเขาต้องมีเพ่ือชีวิต 
มรรตัยที่ประสบความส�าเร็จและชีวิตนิรันดร์
ในโลกที่จะมาถึง  ครอบครัวจ�านวนน้อยที่สุด
ซึ่งสร้างบนการแต่งงานเช่นนั้นคือส่วนส�าคัญ
ส�าหรับสังคมที่จะอยู่รอดและรุ่งเรือง นั่นคือ 
เหตผุลทีช่มุชนตลอดจนประชาชาติโดยทัว่ไป 
สนบัสนุนและปกป้องการแต่งงานและครอบ- 
ครัวให้เป็นสถาบันเอกสิทธิ์  ไม่เคยเลยที่จะ
เป็นเพียงเรื่องของความรักและความสุขของ
ผู้ใหญ่  

กรณีศึกษาทางสังคมศาสตร์ส�าหรับการ 
แต่งงานและส�าหรับครอบครัวที่น�าโดยชาย 
หญิงที่แต่งงานกันนั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง19 และ 
ดังนั้น “เราเตือนว่าการแตกสลายของครอบ- 
ครัวจะน�าภัยพิบัติมาสู่ตัวบุคคล ประชาคม 
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เล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงความวิตกกังวลเก่ียว
กับความไม่คู่ควรในการเรียกที่ส�าคัญที่สุด
นี้  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าปัญหาที่ท�าให้เธอกังวล
เป็นเรื่องเล็กน้อยและเธอไม่จ�าเป็นต้องกังวล 
เธอท�าดีแล้ว  แต่ข้าพเจ้าทราบว่าเธอเพียง
ต้องการให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยและให้
เกียรติความไว้วางใจของพระองค์  ข้าพเจ้า
ยืนยันกับเธอ และในใจข้าพเจ้าวิงวอนว่า
พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ของเธอ  
จะทรงค�้าจุนเธอด้วยความรักและให้เธอ
มองเหน็ความพอพระทัยเมือ่เธอก�าลงัท�างาน 
ของพระองค์

นี่คือค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าส�าหรับ
เราทุกคนในวันนี้ ขอให้เราแต่ละคนพบความ 
พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์  ขอ
ให้การแต่งงานเฟื่องฟูและครอบครัวเจริญ
รุ่งเรือง และไม่ว่าอนาคตของเราคือความ
บริบูรณ์ของพรเหล่านี้ในความเป็นมรรตัย
หรือไม่ ขอให้พระคุณของพระเจ้าน�าความ
สุขมาเวลานี้และศรัทธาในค�าสัญญาอัน
แน่นอนที่จะมาถึง  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼
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สัญญา พระเจ้าทรงสอนโจเซฟ สมิธ และ
ออลิเวอร์ คาวเดอรีดังน้ี “แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, 
เราจะบอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและในใจ
เจ้า, โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ, ซึ่งจะเสด็จ
มายังเจ้าและซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้า.” (ข้อ 2) 
เราเรียนรู้จังหวะเต้นร�าด้วยความคิดเรา แต่
เราได้ยินเสียงดนตรีด้วยใจเรา  จังหวะเต้นร�า
ของพระกิตติคุณคือสิ่งท่ีเราท�า เสียงดนตรี
ของพระกิตติคุณคือความรู้สึกเบิกบานทาง
วิญญาณที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  น�า
มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในใจและเป็นบ่อเกิด
ของความปรารถนาอันชอบธรรมท้ังมวล  
จังหวะเต้นร�าเรียกร้องการฝึกฝน แต่ปีติที่
ย่ังยืนของการเต้นร�าจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรา 
ได้ยินเสียงดนตรี

มีบางคนล้อเลียนสมาชิกของศาสนจักร
ในสิ่งที่เราท�า  ซึ่งเข้าใจได้  คนที่เต้นร�ามักจะ 
ดูแปลกหรือเคอะเขินหรือถ้าจะใช้ศัพท์จาก
พระคัมภีร์ก็คือ พวกเขาเป็น“ประชากรอัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า” (1 เปโตร 2:9) 
ต่อคนเหล่านั้นที่ไม่สามารถได้ยินเสียงดนตรี  
ท่านเคยหยุดรถของท่านถัดจากรถอีกคัน
ที่คนขับก�าลังเต้นและร้องเพลงดังลั่นสุด
เสียงหรือไม่  แต่ท่านจะไม่ได้ยินเสียงเพราะ
กระจกรถของท่านปิดอยู่ใช่หรือไม่  เขาดู
พิลึกพิลั่นใช่ไหม  ถ้าลูกๆ ของท่านเรียนรู ้
จังหวะเต้นร�าโดยไม่ได้เรียนรู้ที่จะได้ยินและ 
สัมผัสเสียงดนตรีอันไพเราะของพระกิตติคุณ 
เมือ่เวลาล่วงไปในท่ีสดุพวกเขาจะไม่สบายใจ 
กับการเต้นหรือบางทีอาจเลิกเต้นไปเลย หรือ 
ทีเ่กือบแย่พอๆ กันก็คอืเต้นต่อไปเพราะความ 

เขากล่าว “แต่คณุต้องได้ยินเสยีงดนตรเีองนะ”
บางครั้งในบ้านของเรา เราสอนจังหวะ

เต้นร�าอย่างประสบความส�าเร็จแต่คงไม่
ส�าเร็จเท่าไรนักในการช่วยให้พวกเขาได้ยิน
เสียงดนตรี  และดังที่ชายสูงวัยผู้เป็นหมอ
ทราบแน่นอนว่า ไม่ง่ายเลยท่ีจะเต้นโดย
ไม่มีเสียงดนตรี  การเต้นโดยปราศจากเสียง
ดนตรีเป็นความเคอะเขินและไม่รื่นรมย์— 
แม้กระทั่งอึดอัดใจ  ท่านเคยลองท�าหรือไม่ 

ในภาคท่ี 8 ของหลักค�าสอนและพันธ-

หลายปีมาแล้วเมื่อข้าพเจ้าฟังการ
สัมภาษณ์ทางวิทยุของแพทย์หนุ่ม
คนหน่ึงซ่ึงท�างานท่ีโรงพยาบาลแห่ง 

หน่ึงในเขตแดนนาวาโฮ  เขาเล่าประสบการณ์ 
ในคืนหนึ่งว่ามีชายสูงอายุชนพื้นเมืองชาว
อเมริกันไว้ผมถักเปียยาวเดินเข้ามาที่ห้อง
ฉุกเฉิน  แพทย์หนุ่มหยิบคลิปบอร์ด แล้วตรง
ไปหาชายผู้นั้น และพูดว่า “มีอะไรให้ผมช่วย
ไหมครับ”  ชายผู้นั้นมองตรงไปข้างหน้าแต่
ไม่พูดอะไร  แพทย์ฉุนนิดๆ พยายามอีกครั้ง  
“ผมช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่พูดกับผม” แพทย์
หนุ่มกล่าว “บอกผมหน่อยว่าคุณมาที่โรง-
พยาบาลท�าไม”

จากนั้นชายสูงวัยมองท่ีเขาและพูดว่า 
“คุณเต้นร�าเป็นไหม”  ขณะท่ีแพทย์หนุ่ม
ไตร่ตรองค�าถามแปลกๆ นั้น บางทีคนไข้ของ
เขาอาจเป็นหมอของชนเผ่า ตามประเพณีชน
เผ่าโบราณ ซึ่งรักษาผู้ป่วยโดยผ่านเสียงเพลง
และการเต้นร�าแทนที่จะรักษาโดยการสั่งยา
แผนปัจจุบัน

“ไม่ครับ” แพทย์กล่าว “ผมไม่เต้นร�า  แล้ว
คุณล่ะ”  ชายสูงวัยพยักหน้า  จากนั้นแพทย์
หนุ่มถามว่า “คุณช่วยสอนผมเต้นร�าได้ไหม”

ค�าตอบของชายสูงวัยท�าให้ข้าพเจ้าหวน
คิดอยู่นานหลายปี  “ผมสอนให้คุณเต้นได้” 

โดยเอ็ลเดอร์ วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น
แห่งสาวกเจ็บสิบ

เสียงดนตรีของ 
พระกิตติคุณ
เสียงดนตรีของพระกิตติคุณคือความรู้สึกเบิกบานทางวิญญาณที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  
นำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในใจ
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ทะเลาะเบาะแว้งและการข่มขู่ แล้วแทนที่
ด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะของการชักชวน—
และบางทีอาจร้องข้อที่สองของเพลงกล่อม
เด็กด้วยความอดกลั้น  บิดามารดาสามารถ
บรรเลงเพลงประสานกลมกลืนอันเป็นเลิศ
ด้วยคุณลักษณะของความสุภาพอ่อนน้อม
และความอ่อนโยน  เราสามารถเชื้อเชิญให้
ลูกๆ ร่วมร้องเพลงกับเราอย่างพร้อมเพรียง
ขณะที่เราฝึกฝนความเมตตาต่อเพื่อนบ้านที่
ต้องการความช่วยเหลือ

สิ่งเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ดัง
ที่นักดนตรีผู้ประสบความส�าเร็จทุกคนทราบ 
ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อ
บรรเลงดนตรีอันไพเราะ  ถ้าความพยายาม
แต่แรกเริ่มไม่ประสานกลมกลืน พึงจดจ�าว่า
ความไม่ประสานกลมกลืนไม่อาจแก้ไขด้วย
การวิพากษ์วิจารณ์  ความไม่กลมเกลียวใน
บ้านเป็นเหมือนความมืดในห้อง  การต�าหน ิ
ติเตียนความมืดแทบไม่เป็นประโยชน์อันใด   
เราต้องน�าแสงสว่าง เข้ามาแทนที่ ความมืด

ดังนั้นถ้าเสียงเบสในคณะนักร้องประสาน
เสียงครอบครัวท่านดังเกินไปจนทนฟังไม่
ได้ หรือดนตรีประเภทเครื่องสายอ่ืนๆ ใน
วงดุริยางค์ของครอบครัวท่านมีเสียงหลง
หรือแหลมสูง หรือขลุ่ยผิวไม่กลมกลืนกับ
ท่วงท�านองหรือควบคุมไม่ได้ จงอดทน ถ้า
ท่านไม่ได้ยินเสียงดนตรีของพระกิตติคุณใน
บ้านท่านโปรดจ�าสองค�านี้ไว้: จงฝึกฝน  ด้วย

อย่างแรงกล้ากว่าเดิม และดนตรีของพระ-
กิตติคุณเริ่มบรรเลงอีกครั้งในชีวิตเรา

ประการที่สอง เมื่อเราได้ยินเสียงดนตรี
ด้วยตัวเราเอง เราต้องพยายามแสดงสุด
ความสามารถในบ้านของเรา สิ่งนี้ไม่อาจฝืน
ใจหรือบีบบังคับได้  “ไม่มีอ�านาจหรืออิทธิพล
ใดสามารถหรือจะธ�ารงไว้ได้โดยอาศัยฐานะ
ปุโรหิต”—หรือโดยอาศัยการเป็นพ่อแม่หรือ
ใหญ่ที่สุดหรือเสียงดังที่สุด—“นอกจากโดย
การชักชวน, โดยความอดกลั้น, โดยความ
สุภาพอ่อนน้อมและความอ่อนโยน, … โดย
ความรักท่ีไม่เสแสร้ง; [และ] โดยความกรณุา” 
(ค.พ. 121:41–42)

เหตุใดคุณลักษณะเหล่านี้จึงน�าไปสู่การ
เพิ่มพลังอ�านาจและอิทธิพลในบ้าน  เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีคือคุณลักษณะท่ีเชื้อเชิญพระ- 
วิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นคุณ- 
ลักษณะท่ีปรับใจเราเข้าหาเสียงดนตรีของ
พระกิตติคุณ  เมื่อคุณลักษณะเหล่านี้ปรากฏ 
จงัหวะเต้นร�าจะแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาต ิ
และเปี่ยมด้วยปีติมากขึ้นโดยนักเต้นร�าทุก
คนในครอบครัว ไม่ต้องมีการข่มขู่ คุกคาม
หรือบีบบังคับ

เมือ่ลกูๆ ของเรายังเลก็ เราร้องเพลงกล่อม 
ด้วยความรักที่ไม่เสแสร้ง และเมื่อพวกเขา
ดื้อดึงไม่ยอมเข้านอน เราอาจต้องร้องเพลง
กล่อมด้วยความอดกลั้น  เมื่อพวกเขาเป็นวัย
รุ่น เราสามารถปรับคลื่นรบกวนที่มาจากการ

กดดันที่พวกเขารู้สึกได้จากคนรอบข้างที่
ก�าลังเต้นอยู่รอบๆ พวกเขา

ความท้าทายส�าหรับเราทุกคนที่พยายาม
สอนพระกิตติคุณคือการขยายหลักสูตรให้
มากกว่าแค่จังหวะเต้นร�า  ความสุขของลูก
เราขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาที่จะ
ได้ยินและรักเสียงดนตรีอันไพเราะของพระ-
กิตติคุณ  เราท�าเช่นนั้นได้อย่างไร

ประการแรก เราต้องปรับชีวิตของเราเอง
ให้ตรงกับคลื่นความถี่ทางวิญญาณ  ย้อน
กลับไปสมัยโบราณ ก่อนหน้ายุคดิจิตัล เรา
หาช่องรายการวิทยุที่ชื่นชอบโดยค่อยๆ หมุน
หาคลื่นความถี่จนกระทั่งพบช่องรายการนั้น  
เมื่อเราหมุนไปยังตัวเลขต่างๆ ของคลื่นวิทยุ 
เราได้ยินเพียงเสียงที่ไม่ชัดเจน  แต่เมื่อเรา
หมุนตรงพอดีในที่สุด เราจะได้ยินเสียงดนตรี
ที่เราชื่นชอบอย่างชัดเจน  ในชีวิตเรา เราต้อง
หมุนตรงคลื่นความถี่ที่ถูกต้องเพื่อจะได้ยิน
เสียงดนตรีของพระวิญญาณ  

เมื่อเรารับของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์หลังจากบัพติศมา เราเปี่ยมด้วยเสียง
ดนตรีจากสวรรค์ที่คลอไปกับการเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใส  จิตใจของเราเปลี่ยนแปลง จนเรา 
“ไม่มีใจที่จะท�าความชั่วอีก,  แต่จะท�าความ
ดโีดยตลอด” (โมไซยาห์ 5:2) แต่พระวิญญาณ 
จะไม่ทนสถิตอยู่กับความใจร้ายหรือหยิ่งยโส
หรือความอิจฉาริษยา  ถ้าเราไม่มีอิทธิพลที่
อ่อนโยนนั้นในชีวิต ท่วงท�านองอันล�้าค่าของ
พระกิตติคุณก็จะมีคลื่นแทรกและเงียบเสียง
ไปในที่สุด  แอลมาถามค�าถามแทงใจว่า 
“หากท่านรู้สึกอยากร้องเพลงสดุดีความรักที่
ไถ่, ข้าพเจ้าจะถาม, ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้
ได้หรือไม่?” (แอลมา 5:26).

บดิามารดาท้ังหลาย ถ้าชวิีตเราไม่ประสาน 
สอดคล้องกับเสียงดนตรีของพระกิตติคุณ 
เราจ�าเป็นต้องปรับสิ่งเหล่านั้น ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันสอนเราเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่าน
มา เราต้องไตร่ตรองหนทางที่เราก้าวเดิน  
(ดู “จงท�าหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 86–88)  เรารู้ว่าต้อง
ท�าอย่างไร  เราต้องเดินบนหนทางเดียวกัน
กับครั้งที่เราเคยได้ยินท่วงท�านองจากสวรรค์
ของดนตรีพระกิตติคุณ  เราใช้ศรัทธาในพระ-
เยซูคริสต์ กลับใจ และรับส่วนศีลระลึก เรา
สัมผัสถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
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ว่านักบุญคือคนบาปที่ก�าลังพยายามต่อไป”2

ข้อความน้ี—“นักบุญคือคนบาปท่ีก�าลัง
พยายามต่อไป” —น่าจะเป็นขวัญและก�าลัง
ใจแก่สมาชิกของศาสนจักร  แม้เราจะได้ชื่อ 
ว่าเป็น “วิสุทธิชนยุคสุดท้าย” ก็ตาม  แต่บาง 
ครั้งเรารู้สึกอึดอัดที่เรียกเราเช่นนี้  ค�าว่า นัก 
บุญ (หรือวิสุทธิชน)โดยทั่วไปใช้อธิบายถึง
ผู้ที่บรรลุระดับของความบริสุทธ์ิขั้นสูงหรือ
แม้ระดับของความดีพร้อม  และเรารู้อย่าง
แน่นอนว่าเรายังไม่ดีพร้อม

ในหลักศาสนศาสตร์ของเราสอนเราว่า 
เราอาจจะดีพร้อมได้โดย “ด�าเนินชีวิตตาม” 
หลักค�าสอนของพระคริสต์ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ใช้
ศรัทธาในพระองค์ กลับใจ รับส่วนศีลระลึก
เพ่ือต่อพันธสญัญาและพรของบพัตศิมา และ 
รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นเพ่ือนท่ียั่งยืน
มากขึ้น  เมื่อเราท�าดังนั้น เราจะเป็นเหมือน
พระคริสต์มากขึ้นและสามารถอดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่ รวมจนถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง3  
อย่างน้อยก็ในความหมายที่ว่า พระผู้เป็นเจ้า
ทรงห่วงใยว่าเราเป็นใครและเราจะเป็นใคร 
มากกว่าที่เราเคยเป็นใครมาก่อน4  พระองค์
ทรงห่วงใยว่าเราก�าลังพยายามต่อไป

ละครชวนหวัเรือ่ง As You Like It (ตามใจ 
ท่าน) ซึ่งประพันธ์โดย วิลเลียม เชกสเปียร์ 

โดยเอ็ลเดอร์ เดล จี. เรนลันด์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พ่ี
น้องท่ีรักของข้าพเจ้า ในเดือนธันวาคม 
 ปี 2013 โลกเศร้าสลดในมรณกรรม 
ของเนลสัน แมนเดลา  หลังจาก 27 

ปีที่ถูกจองจ�าเพราะบทบาทการต่อสู้เรื่อง
เหยียดผิว แมนเดลาเป็นประธานาธิบดีคน
แรกที่ได้รับเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ของแอฟริกาใต้  การให้อภัยผู้ที่จับกุมคุมขัง
เขาเป็นเรื่องยอดเยี่ยม  เขาได้รับค�าสรรเสริญ
และเกียรติยศอย่างแพร่หลาย1  แมนเดลา 
มักจะปฏิเสธค�าสรรเสริญนั้นโดยกล่าวว่า  
“ข้าพเจ้าไม่ใช่นักบุญ—นอกจากท่านจะคิด 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
พยายามต่อไป
เมื่อเราพยายามมานะบากบั่นและช่วยผู้อื่นทำาแบบเดียวกัน เราก็เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ที่แท้จริง

ความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า วันเวลา
จะมาถึงเมื่อเสียงดนตรีของพระกิตติคุณ
จะเติมเต็มบ้านของท่านด้วยปีติอันสุดจะ
พรรณนา

แม้เมื่อแสดงได้ดี แต่เสียงดนตรีจะไม่แก้
ปัญหาทุกอย่างของเรา  ยังคงมีเสียงสูงต�่า 
ท่วงท�านองราบรื่นบ้างไม่ราบรื่นบ้างในชีวิต
เรา ซึ่งเป็นธรรมชาติวิสัยของมนุษยโลก

แต่เม่ือเราเพ่ิมเสยีงดนตรเีข้าไปในจงัหวะ 
เต้นร�า ท่วงท�านองท่ีซับซ้อนบางช่วงของ
ชีวิตแต่งงานและครอบครัวมักจะน�าไปสู่
ดุลยภาพ อันกลมกลืน  แม้กระท่ังความ
ท้าทายที่ยากที่สุดของเราก็จะเพ่ิมเสียงท่ี
โศกเศร้าและท่วงท�านองหลักท่ีสะเทือน
อารมณ์ หลักค�าสอนของฐานะปุโรหิต
จะกลั่นลงมาบนจิตวิญญาณของเราดัง
หยาดน�้าค้างจากฟ้าสวรรค์  พระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของเรา, และ
คทาของเรา—แหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนถึงพลัง 
อ�านาจและอิทธิพล—จะเป็นคทาอันไม่
เปลี่ยนแปลงแห่งความชอบธรรมและ
ความจริง;  และอ�านาจการปกครองของ
เราจะเป็นอ�านาจการปกครองอันเป็นนิจ,  
และโดยปราศจากวิธีบังคับสิ่งนี้ จะไหล
มาสู่เราตลอดกาลและตลอดไป (ดู ค.พ. 
121:45–46)

ขอให้เป็นเช่นนั้นในชีวิตเราแต่ละคน
และบ้านของเราแต่ละหลัง ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน ◼
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หรือเป็นผลจากบาปของผู้อื่น  การชดใช้อัน
ไม่มีขอบเขตของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถ
รักษาได้—โดยเฉพาะผู้ที่ทนทุกข์โดยไม่มี
ความผิด  พระองค์ทรงเข้าใจอย่างถ่องแท้
ว่าการทนทุกข์โดยไม่มีความผิดอันเป็นผล
จากการล่วงละเมิดของผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไร  
ดังที่พยากรณ์ไว้ พระผู้ช่วยให้รอดจะทรง 
“ปลอบโยนคนชอกช�้าใจ…ให้มงกุฎแทน 
ขี้เถ้า…น�า้มันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ 
[และ] เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิต
วิญญาณที่ท้อแท้”9  ไม่ว่าอะไรก็ตาม ด้วย
ความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า พระองค์
ทรงคาดหวังให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายาม
ต่อไป

เฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้าทรงยินดีเมื่อเรา
มานะบากบั่น  พระองค์จะทรงผิดหวังเมื่อ
เราไม่ตระหนักว่าผู้อื่นก็ก�าลังพยายามเช่น
กัน  โธบา เพ่ือนรักของเรา แบ่งปันสิ่งท่ีเธอ
เรียนรู้เก่ียวกับบทเรียนนี้จากจูเลียคุณแม่
ของเธอ  จูเลียและโธบาเป็นคนผิวสีที่เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสรุ่นแรกๆในแอฟริกาใต้  เมื่อลัทธิ
เหยียดผิวสิ้นสุดลง สมาชิกผิวสีและผิวขาว
ของศาสนจักรได้รับอนุญาตให้เข้าโบสถ์ด้วย
กัน  อย่างไรก็ตาม ความเท่าเทียมกันของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์ยังเป็นเรื่องใหม่
และท้าทาย  มีครั้งหนึ่งขณะที่จูเลียและโธบา 
เข้าโบสถ์  พวกเธอรู้สึกว่าสมาชิกผิวขาวบาง 
คนปฏิบัติต่อพวกเธออย่างไร้น�้าใจ  เมื่อออก
จากโบสถ์ โธบาบ่นกับคุณแม่ด้วยความขม-

ถูกจดจ�าไว้กล่าวโทษเขา  เขาได้ท�าความ
ยุติธรรมและความชอบธรรมแล้ว”6

ในพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า  พระองค์
ทรงสัญญาที่จะให้อภัยเมื่อเรากลับใจและ
หันไปจากความชั่วร้าย —มากจนบาปของ
เราไม่ถูกน�ามาเอ่ยอ้างอีก  ส�าหรับเรา เพราะ
การชดใช้ของพระคริสต์และการกลับใจของ
เรา เราสามารถมองดูการกระท�าในอดีตของ
เราและกล่าวว่า “ใช่ฉันเอง แต่นั่นไม่ใช่ฉัน
ในวันนี้”  ไม่ว่าเราจะชั่วร้ายเพียงใดก็ตาม 
เราพูดได้ว่า “นั่นคือคนที่ฉันเคยเป็น แต่ตัว
ตนที่ชั่วร้ายในอดีตไม่ใช่ฉันอีกต่อไป”7

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า “ของ
ประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่พระผู้- 
เป็นเจ้าประทานแก่เราคือปีติของความ
พยายามอีกครั้ง เพราะไม่มีความล้มเหลว
ใดเป็นความล้มเหลวครั้งสุดท้าย”8  ถึงแม้
เราจะจงใจท�าบาปทั้งที่ยังมีสติสัมปชัญญะ 
หรือเผชิญความล้มเหลวและความผิดหวัง
ซ�้าแล้วซ�้าเล่า แต่ในชั่วขณะที่เราตัดสินใจ
พยายามอีกครั้ง  การชดใช้ของพระคริสต์
ช่วยเราได้  และเราต้องจดจ�าว่าไม่ใช่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่บอกเราว่าเรามาไกลเกิน
กว่าจะพยายามอีกครั้ง

ความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายามต่อไปอยู่เหนือ
การเอาชนะบาปเช่นกัน  ไม่ว่าเราจะทุกข์
ใจเพราะความสัมพันธ์อันมีปัญหายุ่งยาก 
ความท้าทายทางเศรษฐกิจ  ความเจ็บป่วย  

นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้แสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวละคร
ตัวหนึ่ง  พี่ชายพยายามจะเอาชีวิตน้องชาย  
แม้จะรู้เรื่องนี้ แต่น้องชายก็ยังช่วยชีวิตพี่ชาย
ผู้ชั่วร้ายจากการถูกสังหาร  เมื่อพี่ชายรู้เรื่อง
ความการุณย์ที่เขาไม่คู่ควรจะได้รับนี้  เขา
จึงเปลี่ยนแปลงตลอดกาลและเขาเรียกสิ่งนี้
ว่า “การเปลี่ยนชีวิต”  ต่อมามีสตรีหลายคน
เข้ามาถามพี่ชายคนนี้ว่า “ท่านใช่ไหมที่ได้
พยายามฆ่า [น้องชายของท่าน] อยู่บ่อยๆ”

พี่ชายตอบว่า “ใช่ฉันเอง แต่นั่นไม่ใช่ฉัน
ในวันนี้ ฉันไม่อายที่จะบอกท่านว่าฉันเคย
เป็นอย่างไร เพราะการเปลี่ยนชีวิตของฉัน
หวานจับใจ ท�าให้ฉันเป็นได้อย่างทุกวันนี้”5

ส�าหรับเรา เนื่องด้วยพระเมตตาของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่แค่บท
ประพันธ์วรรณกรรม  พระเจ้าทรงอธิบาย
ผ่านเอเสเคียลว่า 

“ส่วนความอธรรมของคนอธรรมนั้น จะ
ไม่ท�าให้เขาล้มลงเมื่อเขาหันกลับจากความ
อธรรมของเขา …

“… ถ้าเขาหันกลับจากบาปของเขา  มา
ท�าความยุติธรรมและความชอบธรรม

“… ยอมคืนของประกัน  และชดใช้สิ่งที่
เขาขโมยไป  และด�าเนินตามกฏเกณฑ์แห่ง
ชีวิต  ทั้งไม่ท�าบาปเลย  เขาจะมีชีวิตอยู่แน่ 
…

“บาปทั้งหมดซึ่งเขาได้ท�ามาแล้ว  จะไม่
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วันหนึง่ขณะพวกเขาก�าลงัข่ีจกัรยาน เคอร์- 
ติสเหลียวหลังไปมองคู่ของเขา และเห็นว่า
เขาลงจากจักรยานและก�าลังเดินอย่างไม่มี
เหตุผล  เคอร์ติสระบายความท้อแท้กับพระ- 
ผู้เป็นเจ้าอยู่ในใจ  ยากล�าบากอะไรเช่นนี้ที่
มีคู่ผู้สอนศาสนาที่ต้องออกแรงกระตุ้นอย่าง
หนักเพ่ือให้งานส�าเร็จ  ไม่ก่ีวินาทีต่อมา 
เคอร์ติสรู้สึกถึงความประทับใจอย่างลึกซึ้ง 
ประหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าก�าลังตรัสกับเขาว่า 
“เคอร์ติส ลูกรู้ใช่ไหม ว่าส�าหรับพ่อแล้วลูก
ทั้งสองไม่ได้แตกต่างกันเลย”  เคอร์ติสเรียน
รู้ว่าเขาต้องอดทนกับคู่ที่ยังไม่ดีพร้อม แต่ถึง
อย่างไรคู่ของเขาก็ก�าลังพยายามในวิธีของ
เขาเอง

ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญให้เราทุกคนประเมิน
ชีวิตของเรา กลับใจ และพยายามต่อไป  
หากเราไม่พยายาม เราก็เป็นแค่คนบาป
ยุคสุดท้าย  หากเราไม่มานะบากบั่น เราก็
เป็นคนเหลาะแหละยุคสุดท้าย และหากเรา
ไม่ยอมให้คนอื่นพยายาม เราก็เป็นแค่คน
หน้าซื่อใจคดยุคสุดท้าย10   เมื่อเราพยายาม
มานะบากบั่นและช่วยผู้อื่นท�าแบบเดียวกัน 
เราก็เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่แท้จริง  เมื่อ
เราเปลี่ยน เราจะพบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
ห่วงใยเราอย่างแท้จริงว่าเราเป็นใครและเรา 

ขื่น  จูเลียฟังอย่างสงบจนโธบาระบายความ 
คับข้องใจของเธอจนหมด  แล้วจูเลียก็พูด 
“โอ  โธบา ศาสนจกัรก็เหมอืนกับโรงพยาบาล 
ขนาดใหญ่  เราทุกคนต่างป่วยในวิถีทางของ
เราเอง  เรามาโบสถ์เพื่อขอความช่วยเหลือ”

ความเห็นของจูเลียสะท้อนแรงบันดาลใจ 
อันทรงคุณค่า  เราไม่เพียงต้องอดกลั้นขณะ 
ที่คนอื่นๆ พยายามอย่างมากกับความเจ็บ 
ป่วยทางวิญญาณของตนเอง แต่เราต้องม ี
เมตตา อดทน สนับสนนุ และเข้าใจด้วย ขณะ 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกระตุ้นให้เราพยายามต่อ
ไป พระองค์ทรงคาดหวังว่าเราจะให้โอกาสผู ้
อื่นท�าอย่างเดียวกันโดยวิธีของตนเองเช่นกัน   
การชดใช้จะเข้ามาสู่ชีวิตเราเกินจะประมาณ
ได้ จากนั้นเราจะตระหนักในการไม่รับรู้ความ 
แตกต่างที่ชัดเจนนั้น เราทุกคนต้องการการ
ชดใช้อันไม่มีขอบเขตนี้เช่นเดียวกัน

หลายปีมาแล้วมีเด็กหนุ่มที่ดีมากคนหนึ่ง
ชื่อเคอร์ติสได้รับเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่  
เขาเป็นผู้สอนศาสนาในแบบที่ประธานคณะ
เผยแผ่ทุกคนสวดอ้อนวอนขอ  เขาเป็นคน
มุ่งมั่นและท�างานหนัก  แต่มีช่วงหนึ่งเขาได้
รับมอบหมายให้คู่กับผู้สอนศาสนาที่ไม่มี 
วุฒิภาวะ  ไม่ชอบสังคม และโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งไม่กระตือรือร้นที่จะท�างานให้ส�าเร็จ

ก�าลงัจะเป็นใครมากย่ิงกว่าทีเ่ราเคยเป็นใคร11

ข้าพเจ้าส�านึกคุณอย่างสุดซึ้งส�าหรับพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด ส�าหรับการชดใช้อันไม่มีขอบ 
เขตของพระองค์ และส�าหรบัศาสดาพยากรณ์ 
ยุคสุดท้ายผู้กระตุ้นให้เราเป็นวิสุทธิชนยุคสุด 
ท้าย ให้พยายามต่อไป12  ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ถึงความจรงิของการทรงพระชนม์อยู่ของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน ◼
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เล่ม 2 : กำรบริหำรงำนศำสนจักร (2010), 2.1.2.

4. ค�ากล่าวที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงห่วงใยว่าเราเป็นใครและเรา
จะเป็นใครมากกว่าเราเคยเป็นใคร ไม่ได้หมายความว่าพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงใยดีผลของบาปที่บุคคลกระท�าต่อผู้อื่น  
อันที่จริง พระ-ผู้ช่วยให้รอดทรงห่วงใยอย่างหาที่สุดมิได้เกี่ยว
กับคนที่ต้องรับทุกข์ เจ็บปวด และใจสลายอันเนื่องมาจาก
การล่วงละเมิดของผู้อื่น. พระผู้ช่วยให้รอด “จะทรงรับเอา
ความทุพพลภาพ [ของผู้คนของพระองค์], เพื่ออุทรของ
พระองค์จะเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา, …เพื่อพระองค์จะทรงรู้
ตามเนื้อหนังว่าจะทรงช่วยผู้คนของพระองค์ตามความ
ทุพพลภาพของพวกเขาได้อย่างไร” (แอลมา 7:12).  

5. William Shakespeare, As You Like It, act 4, scene 3, 
lines 134–37.

6. เอเสเคียล 33:12, 14-16.
7. สังเกตได้ว่ามีการใช้ค�ากริยาในรูปปัจจุบันในพระคัมภีร์หลาย

แห่งที่เชื่อมโยงกับการพิพากษาครั้งสุดท้าย. ดู, ตัวอย่างเช่น, 
2 นีไฟ 9:16;  
มอรมอน 9:14; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 58:42–43.

8. Thomas S. Monson, “The Will Within,” Ensign, May 
1987, 68.

9. อิสยาห์ 61:1–3; ดู ลูกา 4:16–21 ด้วย.
10. หน้ำซื่อใจคด ตามที่ใช้ในพันธสัญญาใหม่อาจแปลมาจาก

ภาษากรีก ค�าว่า “คนเสแสร้ง” “ในภาษากรีกหมายถึง  
‘นักเล่นละคร’ หรือ ‘คนที่มีมารยา แสดงบทบาทเหมือนละคร 
พูดเกินความจริง’”  (มัทธิว 6:2). ถ้าเราไม่ให้โอกาสคนอื่น
เปลี่ยนแปลงการก้าวเดินของเขา  เราก็เสแสร้งท่ีจะเป็น 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

11. ดู อ้างอิง 4 ข้างบน
12. ข่าวสารน้ีปรากฏอยู่หลายคร้ังในโอวาทของฝ่ายประธานสงูสดุ 

และโควรมัอคัรสาวกสบิสอง ประธานดีเทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ 
พูดถึงประเด็นนี้เมื่อท่านกล่าวว่า “จากหลักธรรมทั้งหมดที่
สอนโดยศาสดาพยากรณ์มาตลอดหลายศตวรรษ สิ่งหนึ่งที่
เน้นซ�้าแล้วซ�้าเล่าคือข่าวสารที่เปี่ยมด้วยความหวังและอุ่นใจ
ที่มนุษย์สามารถกลับใจ เปลี่ยนเส้นทาง และกลับไปสู่เส้น
ทางแห่งความจริงของการเป็นสานุศิษย์” (“ท่านสามารถ
ท�าได้!” เลียโฮนำ, พ.ย. 2013, 56).
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พลังการประชุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเตือนให้
นึกถึงบทเรียนนั้น

ในเดือนตุลาคม ประธานดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟกล่าวว่า “ตลอดเส้นทางชีวิตที่
ผ่านมา ข้าพเจ้ามีโอกาสกระทบไหล่กับชาย
หญิงบางคนที่ด�าเนินชีวิตอยู่ในโลกพร้อม
ด้วยสติปัญญา และความสามารถมากที่สุด
เมื่ออายุยังน้อย ข้าพเจ้าประทับใจบุคคลที่
มีการศึกษา ประสบความส�าเร็จ และได้รับ
เสียงสรรเสริญจากโลก แต่เมื่อวันเวลาผ่าน
ไป ข้าพเจ้าตระหนักว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับ
ใจมากกว่าคือจิตวิญญาณที่ล�้าเลิศและได้

น่
าเสียดายที่มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิต
เมื่อข้าพเจ้าถูกจูงใจด้วยต�าแหน่ง
และอ�านาจหน้าที่  เรื่องนี้เริ่มขึ้น

โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ขณะเตรียมรับใช้เป็น
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา พี่ชายของข้าพเจ้า
ได้เป็นหัวหน้าโซน ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องดีๆ 
มากมายเกี่ยวกับเขาจนอดใจไม่ได้ที่จะหวัง
ให้มีคนพูดถึงข้าพเจ้าแบบนั้นบ้าง ข้าพเจ้า
หวังและสวดอ้อนวอนขอให้ได้ต�าแหน่งอย่าง
นั้นบ้าง

รู้สึกส�านึกคุณยิ่งที่ในช่วงเวลาขณะรับใช้
ในคณะเผยแผ่ ข้าพเจ้าเรียนรู้บทเรียนที่ทรง

รับพร คนที่ ดีจริงและ ปราศจากมารยา”1

วีรบุรุษในพระคัมภีร์มอรมอนของข้าพเจ้า
เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมของจิตวิญญาณที่
ล�้าเลิศและได้รับพร ผู้ที่ดีจริงและปราศจาก
มารยา ชิบลันเป็นบุตรคนหนึ่งของแอลมาผู้
บุตร เราคุ้นเคยกับฮีลามันน้องชายของท่าน
มากกว่า ผู้ซึ่งติดตามบิดาในฐานะผู้รักษา
บนัทกึและศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
และโคริแอนทอนผู้อื้อฉาวในฐานะผู้สอน
ศาสนาที่ต้องการค�าปรึกษาจากบิดาของเขา 
ส�าหรับฮีลามัน แอลมาเขียนไว้ 77 ข้อ (ด ู
แอลมา 36-37) ส�าหรับโคริแอนทอน แอลมา 
ให้ไว้ 91 ข้อ (ดูแอลมา 39-42) ส�าหรับชิบลัน 
บุตรคนกลาง แอลมาเขียนเพียง  15 ข้อ (ดู
แอลมา 38)  แม้กระนั้นถ้อยค�าของท่านใน 
15 ข้อนั้นก็ทรงพลังและสอนได้ดียิ่ง

“และบัดนี้, ลูกพ่อ, พ่อวางใจว่าพ่อจะมี
ความปรีดียิ่งในตัวลูก, เพราะความแน่วแน่
ของลูกและความซื่อสัตย์ของลูกที่มีต่อพระ-
ผู้เป็นเจ้า; เพราะเมื่อในวัยเยาว์ของลูก ลูก
เริ่มพึ่งพาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของลูก, เช่น
เดียวกันพ่อหวังว่าลูกจะรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ต่อไป; เพราะคนที่อดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่นั้นเป็นสุข.

“พ่อกล่าวแก่ลูก, ลูกพ่อ, ว่าพ่อมีความ
ปรีดียิ่งในตัวลูกอยู่แล้ว, เพราะความซื่อสัตย์
และความขยันหมั่นเพียรของลูก, และความ
อดทนและความอดกลั้นของลูกท่ามกลาง
ผู้คน” (แอลมา 38:2-3)

นอกจากจะพูด กับ ชิบลันแล้ว แอลมายัง 
พูด เกีย่วกบั เขากับโครแิอนทอนด้วย แอลมา 
กล่าวว่า “ลูกไม่สังเกตความแน่วแน่ของพ่ี
ชายของลูกหรือ, ความซื่อสัตย์ของเขา, และ
ความขยันหมัน่เพียรของเขาในการรกัษาพระ- 
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า? ดูเถิด, เขาไม่ได้
เป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับลูกหรือ?” (แอลมา 
39:1)2

เห็นได้ชัดว่าชิบลันเป็นบุตรที่ต้องการ
ท�าให้บิดาพอใจและท�าสิ่งต่างๆ ท่ีถูกต้อง
เพ่ือความถูกต้องมากกว่าท่ีจะท�าเพ่ือค�า
สรรเสริญ ต�าแหน่ง อ�านาจ รางวัล หรือ
อ�านาจหน้าที่  ฮีลามันต้องรู้และเคารพสิ่งนี้
เกี่ยวกับน้องชายท่าน  เพราะท่านให้ชิบลัน
เป็นผู้พิทักษ์รักษาบันทึกศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้
รับจากบิดา  แน่นอนฮีลามันวางใจในชิบลัน 

โดยเอ็ลเดอร์ไมเคิล ที. ริงก์วูด
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

คนที่ดีจริงและ
ปราศจากมารยา
ข่าวประเสริฐของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือ ความปรารถนาของใจเราสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้และแรงจูงใจของเราสามารถได้รับการศึกษาและทำาให้ประณีตขึ้นได้
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วู้ดเบอร่ี, มินนิโซตา, สหรัฐอเมริกา

ท่านท่ีค้นพบวิธีรับใช้และพยุงผู้อื่นอย่าง
สม�่าเสมอแม้ไม่มีการเรียกอย่างเป็นทางการ  
พี่น้องชายท่านหนึ่งมาโบสถ์ก่อนเวลาเพื่อ
จัดเก้าอี้และกลับทีหลังเพื่อดูแลโบสถ์ให้
เรียบร้อย  พี่น้องสตรีคนหนึ่งตั้งใจเลือกที่นั่ง
ใกล้พี่น้องสตรีตาบอดในวอร์ดของเธอไม่ใช่
เพียงเพื่อจะได้ทักทายเธอเท่านั้นแต่เธอยัง
ร้องเพลงสวดด้วยเสียงดังพอให้พี่น้องสตรีที่
ตาบอดได้ยินเนื้อร้องและร้องตาม  ถ้าท่าน
มองในวอร์ดหรือสาขาของท่านให้ดี ท่านจะ
พบแบบอย่างเช่นเดียวกันนี้  มีสมาชิกที่ดู
เหมือนจะรู้ว่าใครต้องการให้ช่วยอะไรและ
เมื่อใดอยู่เสมอ

บางทีข้าพเจ้าอาจได้เรียนรู้บทเรียนแรก
เก่ียวกับวิสทุธิชนท่ีดจีรงิและปราศจากมารยา 
เมื่อครั้งเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม  ข้าพเจ้าถูก
ย้ายเข้าไปในเขตหนึ่งพร้อมกับเอ็ลเดอร์ที่ไม่
เคยรู้จัก  ข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้สอนศาสนาคน
อื่นๆ พูดถึงเขาว่าไม่เคยได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้น�าเลย และยังพูดภาษาเกาหลีได้ไม่ดี
พอแม้จะอยู่ในประเทศนี้มานาน แต่เมื่อได้
รู้จักเอ็ลเดอร์คนนี้  ข้าพเจ้าพบว่าเขาเป็นผู้
สอนศาสนาคนหนึ่งที่เชื่อฟังและซื่อสัตย์ที่สุด 
เท่าที่เคยรู้จัก  เขาศึกษาเมื่อถึงเวลาศึกษา 
เขาท�างานเมื่อถึงเวลาท�างาน เขาออกจาก
ที่พักและกลับตรงเวลา  เขาขยันศึกษาภาษา
เกาหลีแม้ภาษาดังกล่าวจะยากเป็นพิเศษ
ส�าหรับเขา

เมื่อข้าพเจ้าตระหนักว่าข้อคิดเห็นที่ได้ยิน 
มาไม่จรงิ ข้าพเจ้ารูส้กึเหมอืนว่าผูส้อนศาสนา 
คนนี้ก�าลังถูกตัดสินผิดๆ ว่าไม่ประสบความ
ส�าเร็จ  ข้าพเจ้าต้องการบอกทั้งคณะเผยแผ่
ให้รู้ความจริงที่ค้นพบเกี่ยวกับเอ็ลเดอร์คนนี้  
ข้าพเจ้าแบ่งปันเรื่องที่ต้องการจะแก้ไขความ
เข้าใจผิดนี้กับประธานคณะเผยแผ่ ท่านตอบ
ว่า “พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าชายหนุ่ม
คนนี้เป็นผู้สอนศาสนาที่ประสบความส�าเร็จ
และประธานก็รู้” ท่านกล่าวอีกว่า “และตอน
นี้เธอก็รู้ด้วย แล้วคนอื่นๆ ส�าคัญตรงไหน
หรือ”  ประธานคณะเผยแผ่ที่ชาญฉลาดท่าน 
นี้สอนข้าพเจ้าว่าอะไรส�าคัญในการรับใช ้
และสิง่นัน้ไม่ใช่ค�าสรรเสรญิ ต�าแหน่ง อ�านาจ 
เกียรติยศ หรืออ�านาจหน้าที่  นี่เป็นบทเรียน
ที่ยิ่งใหญ่มากส�าหรับผู้สอนศาสนาหนุ่มที่มุ่ง
เน้นเรื่องต�าแหน่งมากเกินไป

ทุกวันน้ีมีบางคนอยากให้เราเชื่อว่าการ
ค้นหาความส�าคัญของตนเองจะเป็นที่น่า
พอใจได้ก็ต่อเมื่อมีต�าแหน่งและอ�านาจเท่า 
นั้น  กระนั้น ยังน่ายินดียิ่งท่ีอีกหลายท่าน
ไม่ได้ส่งอิทธิพลด้วยมุมมองดังกล่าว  พวก
เขาพบความส�าคัญของตนเองโดยพยายาม
เป็นคนดีจริงและปราศจากมารยา  ข้าพเจ้า
พบพวกเขาในภูมิหลังที่แตกต่างกันและใน
หลายความเชื่อ และพบพวกเขาเป็นจ�านวน
มากในหมู่ผู้ติดตามพระคริสต์ที่เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสอย่างแท้จริง4

ข้าพเจ้าให้เกียรติผู้ที่รับใช้โดยไม่คิดถึง
ตนเองในแต่ละสัปดาห์ในวอร์ดและสาขา
ทั่วโลกที่ท�าให้การเรียกส�าเร็จอย่างดีเยี่ยม
เกินความคาดหมาย  แต่การเรียกมาแล้วก็
ไป  ข้าพเจ้าจึงประทับใจยิ่งกว่ากับอีกหลาย

เพราะ “ท่านเป็นคนเที่ยงธรรม, และท่าน
ด�าเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระ- 
ผู้เป็นเจ้า; และถือปฏิบัติความดีอยู่ตลอด
เวลา, รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าพระผู้-
เป็นเจ้าของท่าน” (แอลมา 63:2)  ดูเหมือน
ว่าในช่วงท่ีชบิลนัครอบครองบนัทึกศักด์ิสิทธ์ิ
นัน้จะไม่ค่อยมบีนัทึกเก่ียวกับบคุลกิลักษณะ
ของท่านมากนักจนกระทั่งท่านมอบบันทึก
เหล่านั้นให้ฮีลามันผู้บุตรของฮีลามัน (ดู  
แอลมา 63:11)

ชิบลันเป็นคนดีจริงและปราศจากมารยา 
ท่านเป็นบคุคลทีเ่สยีสละ เวลา พรสวรรค์ และ 
ความพากเพียรของท่านเพื่อช่วยและพยุงผู้
อ่ืนเพราะความรักท่ีมีต่อพระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อนมนุษย์ (ดูแอลมา 48:17–19; 49:30)  
ถ้อยค�าของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์บรรยายถึงท่านได้อย่างสมบูรณ์ว่า 
“หญิงชายผู้ประเสริฐย่อมขวนขวายในการ
รับใช้มากกว่าการมีอ�านาจ”3

ในโลกที่ค�าสรรเสริญ ต�าแหน่ง อ�านาจ 
รางวัล และอ�านาจหน้าที่เป็นสิ่งที่ไขว่คว้ากัน
ในทุกด้าน ข้าพเจ้าให้เกียรติจิตวิญญาณที่
ล�้าเลิศและได้รับพรผู้ที่ดีจริงและปราศจาก
มารยา ผู้ที่มีความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อนบ้านของเขาเป็นแรงจูงใจ หญิงชายผู้
ประเสริฐเหล่านั้นที่ “ขวนขวายในการรับใช้
มากกว่าการมีอ�านาจ”
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คริสต์คือ ความปรารถนาของใจเราสามารถ
เปลีย่นแปลงได้และแรงจงูใจของเราสามารถ 
ได้รับการศึกษาและท�าให้ประณีตขึ้นได้  เมื่อ
เรารับบัพติศมาเข้าสู่ฝูงที่แท้จริงของพระผู้- 
เป็นเจ้า  เราเริ่มกระบวนการของการเป็นคน
ใหม่ (ดู 2 โครินธ์ 5:17; โมไซยาห์ 27:26)  
แต่ละครั้งที่เราต่อพันธสัญญาบัพติศมาโดย 
รับส่วนศีลระลึก เราเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุด
อีกหนึ่งก้าว5  ขณะเราอดทนในพันธสัญญา
นั้น เราเข้าสู่ความแข็งแกร่งที่จะโศกเศร้ากับ
คนที่โศกเศร้าและปลอบโยนคนที่ต้องการ 
การปลอบโยน (ดู โมไซยาห์ 18:9) ในพันธ- 
สญัญานัน้ เราพบพระคุณท่ีท�าให้เราสามารถ 
รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์  รวมถึงการรักพระผู้เป็นเจ้า
ด้วยสุดใจและการรักเพ่ือนบ้านเหมือนรัก
ตนเองด้วย6 ในพันธสัญญานั้น พระผู้เป็นเจ้า
และพระคริสต์ทรงช่วยเราให้สามารถช่วยผู้ที่
อยู่ในความจ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากเรา (ดูโมไซยาห์ 4:16 ; และดูข้อ 11–15  
ด้วย)

ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าต้องการจริงๆ ในชีวิตคือ
เป็นที่พอใจของคุณพ่อทั้งสองของข้าพเจ้า—
ทั้งผู้อยู่บนแผ่นดินโลกและในสวรรค์—และ
เป็นเหมือนชิบลันมากขึ้น7

ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
ส�าหรับจิตวิญญาณที่เหมือนชิบลันซึ่งแบบ 
อย่างของพวกเขาให้ความหวัง—แก่ข้าพเจ้า

คริสต์มาสทางไปรษณีย์เท่านั้นแต่ยังส่งด้วย
ตนเองไปยังสมาชิกครอบครัวและเพื่อนที่
ต้องการการเยี่ยมด้วย    ข้าพเจ้านับถือพี่
น้องชายที่ให้เพื่อนบ้านนั่งรถในช่วงเวลาที่
เพื่อนบ้านนั้นประสบวันเวลาอันมืดมนของ
อาการอัลไซเมอร์—โดยให้ทั้งเขาและภรรยา
ได้เปลี่ยนบรรยากาศซึ่งจ�าเป็นมากส�าหรับ
พวกเขา

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท�าไปเพื่อค�าสรรเสริญหรือ
รางวัล  โอกาสที่จะรับต�าแหน่งหรืออ�านาจ
หน้าท่ีไม่ใช่แรงจูงใจของชายหญิงเหล่านี้  
พวกเขาเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์ ออกไป
ประกอบคุณความดีอย่างต่อเนื่องและเช่น
เดียวกับชิบลันพยายามท�าให้พระบิดาใน
สวรรค์ของพวกเขาพอพระทัย

ข้าพเจ้าเศร้าใจเมื่อได้ยินว่ามีบางคนเลิก
รับใช้หรือแม้แต่ไม่มาโบสถ์เพราะได้รับการ
ปลดจากการเรียกหรือรู้สึกถูกมองข้ามไป
ส�าหรับต�าแหน่งหน้าที่บางอย่าง  ข้าพเจ้า
หวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะเรียนรู้บทเรียน
เหมือนข้าพเจ้าขณะเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม
—ว่าการรับใช้ที่นับว่ามีค่าส่วนมากมีเพียง
พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงรับรู้  ในขณะที่เรา
ติดตามหาสิ่งที่เป็นตัวฉันและของฉันเราลืม
ไปหรือไม่ว่ามีพระองค์และของพระองค์?

บางคนอาจกล่าวว่า  “แต่ฉันยังมีหนทาง
อกียาวไกลกว่าจะเป็นอย่างคนท่ีท่านบรรยาย 
ไว้” ข่าวประเสรฐิของพระกิตติคณุของพระเยซ ู

โดยมีบทเรียนนี้ในใจ ข้าพเจ้าเริ่มมอง
ย้อนชวิีตตนเองและดวู่าข้าพเจ้าได้รบัอทิธิพล 
บ่อยเพียงใดจากชายหญิงที่ขณะนั้นไม่ด�ารง
ต�าแหน่งหน้าที่ใหญ่โต  หนึ่งในคนเหล่านั้นที ่
จิตวิญญาณเหมือนชิบลันคือครูเซมินารีของ 
ข้าพเจ้าขณะเป็นนักเรียนรุ่นน้องในชั้นมัธยม
ปลาย ชายที่แสนดีท่านนี้สอนเซมินารีอยู่สอง 
หรือสามปีเท่านั้นแต่ท่านเปิดใจข้าพเจ้าใน
วิธีที่ช่วยให้ได้รับประจักษ์พยาน  ท่านอาจ
ไม่ใช่ครูที่ดังที่สุดในโรงเรียนแต่ท่านเตรียม
สอนเสมอและอิทธิพลดีของท่านที่มีต่อข้าพ- 
เจ้ามีพลังและคงอยู่นาน  หน่ึงในสองสาม
ครั้งที่ข้าพเจ้าพบชายผู้นี้หลังจากที่ไม่ได้พบ
กัน 40 ปี ตั้งแต่ท่านสอนข้าพเจ้าคือเมื่อท่าน
มาพบข้าพเจ้าในพิธีศพคุณพ่อ  แท้จริงแล้ว
นั่นเป็นการกระท�าที่ไม่ได้รับการจูงใจจาก
ต�าแหน่งหรืออ�านาจใดๆ

ข้าพเจ้านับถือครูผู้อุทิศตนท่านนั้นและอีก 
หลายคนท่ีเหมอืนท่านผูท้ีดี่จรงิและปราศจาก 
มารยา  ข้าพเจ้านับถือครูโรงเรียนวันอาทิตย์
ผู้ไม่เพียงสอนนักเรียนของเขาในชั้นเรียนวัน
อาทิตย์เท่านั้นแต่ยังสอนและเป็นแรงจูงใจ
ให้นักเรียนกลุ่มเดียวกันโดยเชิญพวกเขาไป
รับประทานอาหารเช้ากับครอบครัว  ข้าพเจ้า
นับถือครูเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
วัฒนธรรมของเยาวชนชายหญิงในวอร์ดของ
เขา ข้าพเจ้านับถือชายที่เขียนโน้ตให้ก�าลังใจ 
เพื่อนบ้านและสตรีที่ไม่เพียงส่งบัตรอวยพร
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เราจะรับมือกับความเป็นจริงอันโหดร้ายที่
อยู่รอบข้างเราได้อย่างไร

แมรีย์ ภรรยาข้าพเจ้า ชอบดอกทานตะวัน  
เธอชื่นชมยินดีเมื่อจู่ๆ ก็มีดอกทานตะวันชูช่อ 
ขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันบริเวณข้างทาง  มีถนน 
ลกูรงัสายหนึง่ไปยังบ้านทีค่ณุปูข้่าพเจ้าอาศยั 
อยู่  เมื่อเราขับไปตามถนนเส้นนั้น แมรีย์มัก
จะอุทานว่า “คุณคิดว่าวันนี้เราจะเห็นดอก
ทานตะวันสวยๆ พวกนั้นไหม”  เราประหลาด
ใจท่ีดอกทานตะวนับานสะพรัง่ในดินท่ีอดัแน่น 
ไปด้วยอุปกรณ์ในฟาร์มและเครื่องกวาดหิมะ 

โดยเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ใ
นเทศกาลอีสเตอร์นี้เราใคร่ครวญและ 
ช่ืนชมยินดีในการไถ่ท่ีพระผู้ช่วยให้รอด 
ของเรา พระเยซูคริสต์ทรงจัดเตรียม

ให้เรา1

เสียงที่ดังกึกก้องทั่วทั้งแผ่นดินโลกเนื่อง 
จากความชั่วร้ายทางโลกสร้างความรู้สึก
อ่อนแอ  ด้วยการสื่อสารสมัยใหม่ ผลกระทบ 
ของความชั่วช้าสามานย์ ความเหลื่อมล�้า 
และความอยุติธรรม ฝากความรู้สึกไว้กับผู ้
คนมากมายว่าชีวิตช่างไม่ยุติธรรมเสียจริง  
ไม่ว่าการทดลองเหล่านี้จะมีความส�าคัญ
เพียงไร แต่สิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เบี่ยงเบน
ความสนใจของเราไปจากการชื่นชมยินดี
และสรรเสริญพระด�ารัสอันศักดิ์สิทธ์ิของ 
พระคริสต์ผู้ทรงวิงวอนแทนเรา  พระผู้ช่วย-
ให้รอด “ทรงมีชัยชนะเหนือความตาย” อย่าง
แท้จริง  ด้วยพระเมตตาและความสงสาร 
พระองค์ทรงรับความชั่วช้าสามานย์และการ
ล่วงละเมิดของเราไว้กับพระองค์ ด้วยเหตุนี้ 
พระองค์จึงทรงไถ่เราและทรงสนองข้อเรียก
ร้องแห่งความยุติธรรมให้ทุกคนที่จะกลับใจ
และเชื่อในพระนามของพระองค ์2

การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันล�้า
เลิศของพระองค์มีความส�าคัญสูงสุดเหนือ
ความเข้าใจของมนุษย์  พระราชกิจแห่ง
พระคุณนี้ก่อเกิดสันติสุขที่เกินความเข้าใจ3

พระเจ้าเป็นแสงฉัน    
ความสามารถของเราที่จะยืนหยัด แน่วแน่ และทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดแม้ในความผันแปร
ของชีวิตจะได้รับพลังความเข้มแข็งจากครอบครัวที่ชอบธรรมตลอดจนความสามัคคีในวอร์ด
และสาขาของเราโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

และ—เราทุกคน  ในชีวิตของพวกเขาเรา 
เห็นพยานของพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรง
เปี่ยมด้วยความรักและพระผู้ช่วยให้รอดผู ้
ทรงห่วงใยและเมตตา  ข้าพเจ้าเพ่ิมประจกัษ์ 
พยานในทั้งสองพระองค์โดยสัญญาท่ีจะ
พยายามเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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และไม่ดีพร้อม  แม้กระนั้นเราแสวง 
หาวิธีที่แม้ในความเป็นมรรตัยนี้ที่จะสามารถเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับพระองค์ทางวิญญาณ โดยท�าเช่นนั้นเราได้มี
โอกาสเข้าสู่ทั้งพระคุณและพระบารมีแห่งพระเดชานุภาพ
ของพระองค์  ช่วงเวลาพิเศษเหล่านั้นได้แก่. . .การรับ 
บัพติศมาและการยืนยัน . . . [และ] การรับส่วนของ
สัญลักษณ์แห่งพระกระยาหารของพระเจ้า” (เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์,  To My Friends [2014],  หน้า 80).

6. “วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เห็นตนเองในทุกสิ่งที่ท�าในฐานะลูก
พระผู้เป็นเจ้าจะให้และรักษาค�ามั่นสัญญาตามธรรมชาติ  
แผนแห่งความรอดท�าเครื่องหมายไว้โดยพันธสัญญา  เรา
สัญญาจะเชื่อฟังพระบัญญัติ  โดยเป็นการตอบแทนพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้าทรงสญัญาท่ีจะอวยพรเราในชวิีตนีแ้ละในนิรนัดร 
พระองค์ทรงแน่พระทัยในสิง่ทีท่รงต้องการและทรงดีพร้อม 
ในการรักษาพระวจนะของพระองค์  เพราะพระองค์ทรง
รักเราและเพราะจุดประสงค์ของแผนคือเป็นเหมือน
พระองค์  พระองค์ทรงเรียกร้องความแน่นอนของเราและ
สัญญาที่ทรงท�าต่อเรารวมถึงอ�านาจที่จะเติบโตในความ
สามารถของเราที่จะรักษาพันธสัญญาด้วยเสมอ  พระองค์
ทรงท�าให้เป็นไปได้ส�าหรบัเราทีจ่ะรูก้ฎของพระองค์  เมือ่
เราพยายาม ด้วยสุดใจที่จะท�าตามมาตรฐานของพระองค์  
พระองค์ประทานความเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ
แก่เรา  ผลตอบแทนก็คือทั้งสองอย่างเพิ่มอ�านาจของเราที่
จะรักษาค�ามั่นสัญญาและเล็งเห็นสิ่งที่ดีและจริง   และนั่น
คืออ�านาจที่จะเรียนรู้  ทั้งในการศึกษาทางโลกและในการ
เรียนรู้ที่จ�าเป็นต่อเราในนิรันดร” (เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “A 
Child of God” [Brigham Young University devotional, 
21 ตุลาคม 1997], หน้า  4–5; speeches.byu.edu). ดู  
เดวิด เอ. เบดนาร์, “ทนแบกสมัภาระได้โดยง่าย,” เลียโฮนำ, 
พฤษภาคม  2014, หน้า 87–90 ด้วย.

7. จากความทรงจ�าแรกสุด  ข้าพเจ้าต้องการท�าให้พ่อของ
ข้าพเจ้าพอใจ  ขณะเติบโตขึ้นและได้รับประจักษ์พยาน  
ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะท�าให้พระบิดาบนสวรรค์พอ
พระทัยด้วย  ต่อมาในชีวิตข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับ
ชิบลันและเพิ่มเป้าหมายชีวิตข้าพเจ้าที่จะเป็นเหมือนท่าน
มากขึ้น
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เรา  พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างและชีวิตเรา
อย่างแท้จริง

ในอุปมาเรื่องข้าวสาลีกับข้าวละมาน  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศแก่สานุศิษย์
ของพระองค์ว่าผู้ที่ท�าให้ขุ่นเคืองพระทัยและ 
ท�าสิ่งชั่วช้าสามานย์จะถูกขับ ออก จาก
อาณาจักรของพระองค์4  แต่เมื่อพูดถึงผู้ที่
ซื่อสัตย์ พระองค์ตรัสว่า “เวลานั้นคนชอบ
ธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของ
พวกเขา”5  ในฐานะบุคคลที่เป็นสานุศิษย์
ของพระคริสต์และอาศัยอยู่ในโลกอันโหด
ร้ายโกลาหลอย่างแท้จริง เราสามารถเติบโต

รวมทั้งกองวัสดุต่างๆ ที่ไม่น่าจะเป็นดินให้
ดอกไม้ป่างอกงามได้

ลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของต้นอ่อน
ทานตะวันป่า นอกจากจะงอกงามในดินท่ี 
ขาดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็คือดอกตูมจะ 
หันไปตามดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า ที่เป็นอย่าง 
นี้ก็เพื่อจะรับพลังงานค�้าจุนชีวิตก่อนจะผลิ
บานเป็นสีเหลืองสวยสะดุดตา

เฉกเช่นดอกตูมของทานตะวัน เมื่อเราท�า
ตามพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า เราผลิบานและสวยงามทั้งที่
มีสภาวการณ์เลวร้ายมากมายอยู่รอบข้าง

ลักษณะท่ีโดดเด่นอย่างหน่ึงของต้นอ่อนทานตะวันป่าคือดอกตูมจะหันไปตามดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า

และเบ่งบานได้ถ้าเราหยั่งรากอยู่ในความรัก
ที่เรามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและท�าตามค�า
สอนของพระองค์อย่างนอบน้อม

ความสามารถของเราท่ีจะยืนหยัด แน่วแน่ 
และท�าตามพระผู้ช่วยให้รอดแม้ในความ
ผันแปรของชีวิตจะได้รับพลังความเข้มแข็ง
จากครอบครัวที่ชอบธรรมตลอดจนความ
สามัคคีในวอร์ดและสาขาของเราโดยมีพระ-
คริสต์เป็นศูนย์กลาง

เวลาที่บ้าน
บทบาทของครอบครัวในแผนของพระผู้- 

เป็นเจ้าคือ “เพื่อให้เรามีความสุข  ช่วยให้เรา 
เรียนรู้หลักธรรมที่ถูกต้องในบรรยากาศที่เต็ม 
ไปด้วยความรัก  และเตรียมเราเพื่อรับชีวิต 
นรินัดร์”7 ประเพณีอนัดงีามของการถือปฏิบัต ิ
ศาสนาในบ้านจะต้องฝังลึกอยู่ในใจลูกหลาน
ของเรา

วอห์น โรเบิร์ตส์ คิมบัลล์ คุณลุงของข้าพ- 
เจ้าเรียนหนังสือเก่ง  ใฝ่ฝันจะเป็นนักเขียน 
และเป็นควอเตอร์แบคทีมฟุตบอลบีวายยู 
ในวันที่ 8 ธันวาคม ปี 1941 วันรุ่งขึ้นหลัง
จากการโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ เขาสมัครประจ�า
การกองทัพเรือสหรัฐ  ขณะได้รับมอบหมาย
ให้หาบุคลากรเพิ่มในออลบานี นิวยอร์ก  เขา
ส่งบทความสั้นๆ ไปให้ สรรสาระ  นิตยสาร
จ่ายให้เขา 200 เหรียญและตีพิมพ์บทความ
ของเขา ชื่อ “เวลาท่ีบ้าน”  ในฉบับเดือน
พฤษภาคม ปี 1944

ผลงานของเขาใน สรรสาระ ซึ่งเขาเขียน
จากมุมมองของทหารเรือ อ่านได้ว่า

“เวลาที่บ้าน”
“เย็นวันหนึ่งในออลบานี นิวยอร์ก ผมถาม 

ทหารเรือคนหนึ่งว่ากี่โมงแล้ว  เขาดึงนาฬิกา
เรอืนใหญ่ออกมาและตอบว่า ‘7 โมง 20 นาที’ 
ผมรู้ว่าเวลาสายกว่านั้น ‘นาฬิกาคุณตายใช่
ไหม’ ผมถาม

“‘เปล่า’ เขาพูด ‘ผมยังอยู่ในเวลามาตรฐาน 
เขตภูเขา  ผมมาจากยูทาห์ตอนใต้  เมื่อผม
เข้าประจ�าการกองทัพเรือ คุณพ่อให้นาฬิกา
เรือนนี้กับผม  ท่านบอกว่านาฬิกาจะช่วยให้
ผมระลึกถึงบ้าน

“‘เมื่อนาฬิกาบอกเวลาตี 5 ผมรู้ว่าคุณพ่อ
ขับรถไปรีดนมวัว  และทุกคืนเมื่อบอกเวลา
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เป็นพรแก่ท้ังครอบครัว  สามีจะรับฐานะ
ปุโรหิตซึ่งเป็นพรแก่ทั้งครอบครัว  แต่ในสภา 
ครอบครัว สามีภรรยา เป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน 
ในการตัดสินใจเรื่องส�าคัญท่ีสุด  พวกเขา
ตัดสินใจว่าจะสอนและอบรมลูกอย่างไร จะ 
ใช้จ่ายเงินอย่างไร พวกเขาจะอยู่ที่ไหน และ 
การตดัสนิใจอืน่ๆ อกีมากมายเก่ียวกับครอบ- 
ครวั  โดยท�าสิง่เหล่านีร่้วมกันหลงัจากแสวงหา 
การน�าทางจากพระเจ้า  เป้าหมายคือครอบ- 
ครัวนิรันดร์  

แสงสว่างของพระคริสต์ปลูกฝังอุปนิสัย 
นิรันดร์ของครอบครัวในใจของลูกๆ ทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้า  นักประพันธ์ที่ข้าพเจ้า
ชื่นชอบคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกกล่าวไว้
อย่างนี้ว่า “มีหลายอย่างในชีวิตเป็นเรื่องไม่
จ�าเป็น [แต่] … ครอบครัวเป็นเรื่องจริง เป็น
เรื่องนิรันดร์ เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่และ
จงรักภักดี”14 

ศาสนจักรช่วยให้เรามีใจจดจ่ออยู่ที่ 
พระผู้ช่วยให้รอดในฐานะครอบครัวที่
เป็นหนึ่งเดียวกัน

นอกจากครอบครัว บทบาทของศาสนจักร

ยี่สิบแปดปีต่อมา ประธานสเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล์พูดถึงวอห์นในการประชุม 
ใหญ่สามัญ  ท่านกล่าวในตอนหนึ่งว่า “ข้าพ- 
เจ้ารู้จักกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดี…ข้าพเจ้า 
คุกเข่าสวดอ้อนวอนอย่างสุดก�าลังกับ [พวก
เขา] …การอบรมในบ้านส่งผลให้ครอบครัว
ใหญ่นี้ได้รับพรชั่วนิรันดร์”  ประธานคิมบัลล ์
ท้าทายทุกครอบครัว “ให้คุกเข่าลง…สวด
อ้อนวอนเพื่อลูกชายและลูกสาวของพวกเขา
สองครั้งต่อวัน”12

พี่น้องทั้งหลาย ถ้าเรามีการสวดอ้อนวอน
เป็นครอบครัว การศึกษาพระคัมภีร์ สังสรรค์
ในครอบครัว พรฐานะปุโรหิต และการรักษา
วันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธ์ิอย่างซื่อสัตย์ ลูกๆ 
ของเราจะรู้ว่าเป็นเวลากี่โมงที่บ้าน  พวกเขา
จะได้รับการเตรียมตัวส�าหรับบ้านนิรันดร์
ในสวรรค์  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา
ในโลกที่ยากล�าบาก  ส�าคัญอย่างยิ่งที่บุตร
ธิดาของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะเป็นที่รักและ
ปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้าน

สามีและภรรยาเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน13  

พวกเขามคีวามแตกต่างแต่มคีวามรบัผดิชอบ 
ที่สอดคล้องกัน  ภรรยาจะให้ก�าเนิดบุตร ซึ่ง

ทุ่มคร่ึง ผมรู้ว่าทั้งครอบครัวจะอยู่รอบโต๊ะ
อาหารที่มีอาหารอยู่เต็มโต๊ะ  และคุณพ่อจะ
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าส�าหรับอาหารบน
โต๊ะและทูลขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองผม...’ 
เขาทิ้งท้ายว่า ‘ผมสามารถรู้เวลาในที่ซึ่งผม
อยู่ได้ง่าย แต่สิ่งที่ผมอยากรู้คือเป็นเวลากี่
โมงในยูทาห์’”8

ไม่นานหลังจากส่งบทความ  วอห์นได้
รับมอบหมายหน้าที่ประจ�าการบนเรือใน
มหาสมุทรแปซิฟิก ในวันที่ 11 พฤษภาคม  
ปี 1945 ขณะที่เขาประจ�าการบนเรือ USS 

Bunker Hill ใกล้โอกินาวา เรอืถูกอากาศยาน 
พลีชีพสองล�าพุ่งชน9  ลูกเรือเกือบ 400 นาย
เสียชีวิตรวมถึงคุณลุงวอห์นของผม

เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
แสดงความเสียใจต่อคุณพ่อของวอห์น กล่าว
ถึงค่าควรของวอห์นและการรับรองจาก 
พระเจ้าว่า “คนเหล่านั้นที่ตายในเราจะไม ่
ลิ้มรสแห่งความตาย, เพราะมันจะหวาน
ส�าหรับพวกเขา”10  คุณพ่อของวอห์นกล่าว 
อย่างอ่อนโยนว่าแม้วอห์นจะถูกฝังในทะเล 
แต่พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าจะน�าวอห์น 
กลับไปบ้านบนสวรรค์11
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ประกอบวิชาชีพเป็นเวลาหลายปีในเขตอ่าว
แซนแฟรนซิสโก  สมาชิกศาสนจักรชาวซามัว
สูงวัยคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนไข้ใหม่ เข้ามาใน
ส�านักงานของพี่ชาย  เขามีอาการเจ็บปวด
และอ่อนเพลียมาก  จากการวินิจฉัยพบว่า
เขามีก้อนนิ่วในไตและได้รับการรักษาอย่าง
เหมาะสม  สมาชิกที่ซื่อสัตย์ผู้นี้กล่าวว่าเป้า
หมายในตอนแรกของเขาคือต้องการเข้าใจ
ว่ามีอะไรผิดปกติเพื่อเขาจะได้สวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรค์เป็นภาษาซามัวเกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพของเขา

เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับสมาชิกที่จะเข้าใจ
พระกิตติคุณในภาษาใจเพื่อพวกเขาจะสวด
อ้อนวอนและท�าตามหลักธรรมพระกิตติคุณ
ได้21

ถึงแม้จะมีความแตกต่างทางภาษาและ 
ขนบประเพณีอันงดงามเชิดชูใจ  แต่เราต้อง 
มีใจผูกพันในความรักและความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน22  พระเจ้าทรงเน้นย�้าในเรื่องนี้ว่า 
“ให้มนุษย์ทุกคนนับถือพี่น้องของเขาเสมือน
หนึ่งนับถือตนเอง. …จงเป็นน�้าหนึ่งใจเดียว 
กัน; และหากเจ้าไม่เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
เจ้าก็มิใช่ของเรา.”23  ขณะท่ีเราเห็นคุณค่า
ของความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันเหมาะ
สม  เป้าหมายของเราคือเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี
แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในทุกๆ 
ด้าน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายไม่เคยเข้มแข็งเท่านี้มาก่อน

เราตระหนักว่าสมาชิกบางคนมีค�าถาม
และข้อกังวลขณะท่ีพวกเขาพยายามเสริม
สร้างศรัทธาและประจักษ์พยานของตนเอง  
เราควรระมัดระวังที่จะไม่ตัดสินหรือวิพากษ์
วิจารณ์ผู้คนเหล่านั้นที่มีข้อกังวล—ไม่ว่าจะ 
เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กน้อย  ในเวลา
เดียวกัน ผู้ที่มีข้อกังวลควรท�าทุกอย่างเพื่อ
สร้างศรัทธาและประจักษ์พยานของตนเอง  
การศึกษา ไตร่ตรอง สวดอ้อนวอน ด�าเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณอย่างอดทน
และนอบน้อม พร้อมกับปรึกษาผู้น�าที่เหมาะ
สมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาค�าตอบหรือ
แก้ไขข้อกังวล

นีไฟและชาวเลมัน, และไม่มีความขัดแย้ง
และการโต้เถียงในบรรดาคนเหล่านั้น, และ
ทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างเที่ยงธรรม.” ในข้อ 
16 เราอ่านว่า “และแน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใด 
มีความสุขยิ่งกว่านี้ได้ในบรรดาผู้คนทั้งปวง 
ที่พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมา.”  
ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีความขัดแย้งนั้นถือว่า
เป็นเพราะ “ความรักของพระผู้เป็นเจ้าซึ่ง
สถิตอยู่ในใจผู้คน.”19  นี่คือวัฒนธรรมที่เรา
ปรารถนาให้มี

ค่านิยมและความเชื่อทางวัฒนธรรมอัน
ลึกซึ้งคือแก่นแท้ที่ว่าเราเป็นใคร  ประเพณี
ของการเสียสละ ความกตัญญูรู้คุณ ศรัทธา 
และความชอบธรรมต้องยึดมั่นและพิทักษ์ไว้  
ครอบครัวต้องชื่นชมและปกป้องประเพณีที่
เสริมสร้างศรัทธา20

องค์ประกอบส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ
วัฒนธรรมใดก็ตามคือภาษา  ในเขตแซน-
แฟรนซิสโก แคลิฟอร์เนีย ซึ่งข้าพเจ้าเคย
อาศัยอยู่  มีหน่วยที่ไม่ใช้ภาษาถิ่นเจ็ดหน่วย  
หลักค�าสอนของเราเกี่ยวกับภาษามีอธิบาย
อยู่ในหลักค�าสอนและพันธสัญญาภาคที่ 90 
ข้อ 11 “เพราะเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นในวัน
นั้น, คือมนุษย์ทุกคนจะได้ยินความสมบูรณ์
แห่งพระกิตติคุณในค�าพูดของเขาเอง, และ
ในภาษาของเขาเอง”

เมื่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าสวดอ้อน- 
วอนพระองค์ในภาษาถิ่นของพวกเขา  นั่นคือ
ภาษาใจของพวกเขา  เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ภาษาใจมีค่าต่อทุกคน

โจเซฟ พ่ีชายข้าพเจ้า เป็นแพทย์และ 
 

มีความส�าคัญเช่นกัน  “ศาสนจักรจัดเตรียม
องค์การและวิธีสอนพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ให้แก่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า  
เตรียมสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตให้ปฏิบัติ
ศาสนพิธีแห่งความรอดและความสูงส่งแก่
ทุกคนที่มีค่าควรและเต็มใจยอมรับสิ่งเหล่า
นี้”15

ในโลกมีความขัดแย้งรุนแรง และความ
ชั่วช้าสามานย์การเน้นหนักถึงวัฒนธรรมที่
ผิดแผกแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกัน  
ในศาสนจักร ยกเว้นหน่วยที่จัดตั้งเป็นภาษา
ต่างๆ วอร์ดและสาขาของเราแบ่งตามเขต
ภูมิศาสตร์  เราไม่แบ่งตามชนชั้นวรรณะ16  
เราชื่นชมยินดีในข้อเท็จจริงท่ีว่ามีการผสม
ผสานทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมในที่ประชุม
อันชอบธรรม ครอบครัววอร์ดของเราส�าคญั 
ต่อความก้าวหน้า ความสขุ และความพยายาม 
ส่วนตัวของเราที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์

วัฒนธรรมมักจะแบ่งแยกผู้คนและบาง 
ครั้งเป็นที่มาของความรุนแรงและการเลือก 
ปฏิบัติ17  ในพระคัมภีร์มอรมอนมีบางแห่งที่ 
ใช้ภาษาระคายหูท่ีสดุเพ่ืออธิบายถึงประเพณี 
บรรพชนที่เลวร้ายซึ่งน�าไปสู่ความรุนแรง 
สงคราม การกระท�าท่ีชั่วร้าย ความชั่วช้า
สามานย์  แม้กระทั่งความพินาศของผู้คน
และประชาชาติ18

ไม่มีจุดเร่ิมต้นใดในพระคัมภีร์ดีไปกว่า  
4 นีไฟส�าหรับค�าอธิบายวัฒนธรรมศาสนจักร
ที่ส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับเราทุกคน  ในข้อที่
สองอ่านว่า “ผู้คนทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาสู่พระเจ้า, ทั่วผืนแผ่นดิน, ทั้งชาว
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คนหนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้ากล่าว
ค�าพยานอันศักดิ์สิทธิ์ถึงการฟื้นคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค ์
ทรงพระชนม์  ข้าพเจ้ารู้จักสุรเสียงของพระ- 
องค์  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความเป็นพระผู้- 
เป็นเจ้าของพระองค์ ความเป็นจริงของการ
ชดใช้ ในพระนามของพระเยซคูรสิต์ เอเมน ◼
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ศาสนจักรลดลงและศาสนจักรมีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
เกือบเท่าตัว  เปอร์เซ็นต์ของการออกจากศาสนจักรลด
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อันหนักหนาสาหัสที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิต
นี้  พระองค์ทรงท�าเพื่อท่าน และเพื่อข้าพเจ้า  
พระองค์ทรงท�าเพราะพระองค์ทรงรักเรา 
พระองค์ทรงเชื่อฟังและทรงรักพระบิดา  เรา
จะได้รับความช่วยเหลือจากความตาย—แม้
จากความลึกของทะเล

ความคุ้มครองของเราในชวิีตนีแ้ละส�าหรบั 
นิรันดรจะอยู่ในความชอบธรรมส่วนตัวและ
ของครอบครัว ศาสนพิธีของศาสนจักร และ
การติดตามพระผู้ช่วยให้รอด  นี่คือที่หลบ
ภัยจากพายุ   ส�าหรับผู้ที่รู้สึกว่าพวกเขาอยู่
ตามล�าพัง ท่านสามารถยืนหยัดอย่างกล้า
หาญในความชอบธรรมโดยที่รู้ว่าการชดใช้
จะคุ้มครองและเป็นพรแก่ท่านเกินกว่าความ
สามารถที่ท่านจะเข้าใจได้หมด

เราควรระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด  รักษา
พันธสัญญาของเรา และท�าตามพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าเหมือนดอกตูมของทานตะวันที่
หันไปตามแสงอาทิตย์  การท�าตามแสงสว่าง 
และแบบอย่างของพระองค์น�าปีติ ความสุข  
และสันติสุขมาสู่เรา  ดังที่สดุดี 27 และเพลง 
สวดที่ชื่นชอบประกาศว่า “พระยาห์เวห์ทรง
เป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า”26

ในสดุสปัดาห์อสีเตอร์นี ้ในฐานะอคัรสาวก 

บางคนคาดว่ามีสมาชิกมากขึ้นที่ละทิ้ง
ศาสนจักรในปัจจุบันและมีข้อสงสัยกับความ
ไม่เชื่อมากกว่าในอดีต  เรื่องนี้ไม่เป็นความ
จริง  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิ- 
ชนยุคสุดท้ายไม่เคยเข้มแข็งเท่านี้มาก่อน  
จ�านวนสมาชิกที่ขอลบชื่อตนเองออกจาก
บันทึกของศาสนจักรมีจ�านวนน้อยมากและ
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมามีจ�านวนน้อยกว่าในอดีต
มาก24  มีตัวเลขที่แสดงเห็นว่าในหลายๆ 
ด้าน เช่นสมาชิกที่รับเอ็นดาวเม้นท์แล้วถือ
ใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน  ผู้ใหญ่ที่
จ่ายส่วนสิบเต็ม และผู้ที่รับใช้งานเผยแผ่ มี
จ�านวนเพิ่มขึ้นมาก  ข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้ง
ว่าศาสนจักรไม่เคยเข้มแข็งเท่านี้มาก่อน    
แต่ “จ�าไว้ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ใน
สายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า”25 เราเข้าถึง
ทุกคน

ถ้าความเป็นจริงอันโหดร้ายที่ท่านก�าลัง
เผชิญอยู่ในเวลานี้ดูเหมือนจะมืดมน หนัก
หน่วง และแทบจะรับไม่ไหว จงจ�าไว้ว่าใน
ความมืดที่บีบคั้นจิตวิญญาณของเกทเสมนี
และความทรมานกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจ
เข้าใจได้ของคัลวารี  พระผู้ช่วยให้รอดทรง
บรรลุผลส�าเร็จในการชดใช้ ซึ่งแก้ไขภาระ
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“… เราต้องการให้ท่านท�าอย่างเต็มสติ
ก�าลัง  เราต้องการผู้สอนศาสนาที่มีชีวิตชีวา 
รู้จักคิด กระตือรือร้น ผู้รู้จักฟังและตอบรับ
สุรเสียงของพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์”1

โลกทุกวนันีท้้าทายกว่า 13 ปีก่อนในหลายๆ 
ด้าน  เยาวชนชายและเยาวชนหญิงของเรามี
สิ่งที่ท�าให้พวกเขาเขวกว่าเดิมมากขณะพวก
เขาเตรียมท�างานเผยแผ่และมีชีวิตที่มีความ 
สุขในอนาคต  เทคโนโลยีขยายวงกว้างและ 
แทบทุกคนเข้าถึงอุปกรณ์มือถือที่สามารถ 

ความพอใจอย่างมากประการหนึ่งที่
ท�าให้ข้าพเจ้าเกิดปีติสุขขณะเดินทาง 
ไปท่ัวโลกคือโอกาสได้พบและทักทาย 

ผู้สอนศาสนาของเรา  เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์
ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ฉายแสงสว่างของพระ- 
คริสต์ และข้าพเจ้ามักได้รับแรงบันดาลใจ
เสมอจากความรักที่พวกเขามีต่อพระเจ้า
พระเยซูคริสต์และการทุ่มเทรับใช้พระองค์  
ทุกครั้งที่จับมือทักทายพวกเขาและรู้สึกถึง 
วิญญาณและศรัทธาอันน่าทึ่งของพวกเขา 
ข้าพเจ้าจะพูดกับตนเองว่า “บุตรธิดาสุด
วิเศษเหล่านี้ของเราเป็นปาฏิหาริย์อย่าง
แท้จริง!”

ในช่วงการประชุมฐานะปุโรหิตสามัญ
เดือนตุลาคม 2002 ข้าพเจ้าท้าทายอธิการ 
บิดามารดา และผู้หวังเป็นผู้สอนศาสนาให้ 
“ยกมาตรฐาน” การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลา

ข้าพเจ้ากล่าวต่อจากนั้นว่า “สิ่งที่เราต้อง 
การ…คอืผูส้อนศาสนารุน่เย่ียมยอดในประวตั-ิ 
ศาสตร์ของศาสนจักร  เราต้องการผู้สอน
ศาสนาที่มีค่าควร มีคุณสมบัติ และเข้มแข็ง
ทางวิญญาณ…

ท�าให้ครอบครวัมนุษย์ของพระผูเ้ป็นเจ้าสนใจ 
ทั้งความดีอนันต์และความชั่วมหันต์

คืนนี้ข้าพเจ้าพูดกับผู้สอนศาสนาที่ก�าลัง
รับใช้ ผู้สอนศาสนาในอนาคต อดีตผู้สอน
ศาสนา และชายหนุ่มทั้งหมดในศาสนจักร  
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านเข้าใจและ
พิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องพูดกับท่านขณะที่
ท่านเดินทางผ่านช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นและ
ยากล�าบากในชีวิตท่าน

ในศาสนจักรสมัยแรก เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
สัมภาษณ์ผู้สอนศาสนาก่อนพวกเขาเข้าสู่
คณะเผยแผ่ สมัยนี้อธิการและประธานสเตค 
สมัภาษณ์ท่านให้รบัใช้เป็นผูส้อนศาสนา และ 
ท่านส่วนใหญ่จะไม่ผ่านการสัมภาษณ์จาก 
เจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่ตลอดชวีติท่าน นีเ่ป็นเพียง 
ภาพสะท้อนของความเป็นจริงในศาสนจักรที่
มีสมาชิกทั่วโลกเกิน 15 ล้านคน  ข้าพเจ้าพูด
แทนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เมื่อบอกท่านว่าเรา
อยากจะให้อยู่ในวิสัยที่ท�าได้ที่จะรู้จักทุกท่าน
เป็นส่วนตัวและสามารถบอกท่านได้ว่าเรารัก
และสนับสนุนท่าน

โชคดีที่พระเจ้าทรงเตรียมทางให้เราเข้าถึง 
ท่าน  ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนหนึ่งในโควรัม

โดยเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

คนหนุ่มสาวรุ่น 
เยี่ยมยอด
สิ่งที่เราต้องการเวลานี้คือคนหนุ่มสาวรุ่นเยี่ยมยอดในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร   
เราต้องการให้ท่านทำาอย่างสุดจิตสุดใจ

ภาคฐานะปุโรหิต | 4 เมษายน 2015
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ข้าพเจ้าขอให้ท่านที่ก�าลังเตรียมรับใช้งาน
เผยแผ่ คนท่ีกลับมาแล้ว และหนุ่มสาวทุก
ท่านนึกภาพเหตุการณ์นั้นและใช้เวลาสักครู่
กับข้าพเจ้าประหนึ่งเราก�าลังคุยกันส่วนตัว
ทางวีดิทัศน์ตอนน้ี  โปรดจ้องมองข้าพเจ้า
สักครู่ประหนึ่งท่านกับข้าพเจ้าอยู่เพียงสอง
คนในห้องที่ท่านอยู่คืนนี้

ส�าหรบัตวัข้าพเจ้าจะจนิตนาการว่าข้าพเจ้า 
ก�าลังมองตาท่านและตัง้ใจฟังการตอบค�าถาม 
ไม่กี่ข้อที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะบอกท่านมากเกี่ยว
กับความลึกซึ้งของประจักษ์พยานและความ
ภักดีของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้าขอ
ย�้าสิ่งท่ีพูดกับผู้สอนศาสนาเมื่อ 13 ปีก่อน 
สิ่งที่เราต้องการเวลานี้คืออนุชนคนหนุ่มสาว
ที่เยี่ยมยอดในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร  
เราต้องการให้ท่านท�าอย่างสุดจิตสุดใจ  เรา
ต้องการคนหนุ่มสาวท่ีมีชีวิตชีวา รู้จักคิด 
กระตือรือร้น ผู้รู้จักฟังและตอบรับสุรเสียง
ของพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ขณะเดินทาง
ผ่านการทดลองและการล่อลวงประจ�าวัน
ของการเป็นหนุ่มสาววิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน
ปัจจุบัน

อีกนัยหนึ่งคือ ถึงเวลายกมาตรฐานแล้ว
ไม่เฉพาะส�าหรับผู้สอนศาสนาเท่านั้นแต่
ส�าหรับอดีตผู้สอนศาสนาและคนรุ่นท่านทั้ง
รุ่นด้วย   ด้วยเหตุนี้โปรดไตร่ตรองค�าตอบ
ของค�าถามเหล่านี้ในใจท่าน

อัครสาวกสิบสองมอบหมายผู้สอนศาสนา
ทุกคนให้คณะเผยแผ่  ถึงแม้จะท�าเช่นนี้โดย
ไม่มีการสัมภาษณ์ตรงหน้า แต่เทคโนโลยี
และการเปิดเผยรวมกันให้ประสบการณ์ที่คุ้น
เคยและเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง  ข้าพเจ้าจะเล่า
ให้ฟังว่าเกิดขึ้นอย่างไร

รูปถ่ายของท่านปรากฏบนหน้าจอคอม- 
พิวเตอร์พร้อมกับข้อมูลส�าคัญที่อธิการและ
ประธานสเตคให้มา  เมื่อรูปของท่านปรากฏ 
เรามองตาท่านและทบทวนการตอบค�าถาม
ของท่านในใบเสนอชื่อผู้สอนศาสนา  ช่วง
เวลาสั้นๆ นั้นดูประหน่ึงท่านอยู่ที่น่ันและ
ก�าลังตอบเราโดยตรง

ขณะมองดูรูปถ่ายของท่าน เราวางใจว่า
ท่านได้ท�าตาม “มาตรฐานที่ก�าหนด” ทุกๆ 
ด้านเพื่อจะเป็นผู้สอนศาสนาที่ซื่อสัตย์และ
ประสบความส�าเร็จ  จากนั้นโดยอ�านาจของ
พระวิญญาณของพระเจ้าและภายใต้การ
ก�ากับดูแลของประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
เรามอบหมายท่านไปคณะเผยแผ่ทั่วโลก 
406 แห่งของศาสนจักร

นั่นไม่เหมือนการสัมภาษณ์เป็นส่วนตัว 
ตรงหน้า แต่ก็ใกล้เคียง

การประชุมทางวีดิทัศน์เป็นอีกวิธีหน่ึงที่
ช่วยให้เราเข้าถึงผู้น�าและสมาชิกศาสนจักรที่
อยู่ไกลจากส�านักงานใหญ่ของศาสนจักร

1. ท่านค้นคว้าพระคัมภีร์เป็นประจ�าหรือไม่
2. ท่านคุกเข่าสวดอ้อนวอนเพื่อพูดคุยกับ

พระบิดาบนสวรรค์ของท่านทุกเช้าค่�า 
หรือไม่

3. ท่านอดอาหารและบริจาคเงินอดอาหาร
แต่ละเดือนหรือไม่—ถึงแม้ท่านเป็น
นักศึกษาที่ล�าบากยากจนผู้ไม่สามารถ
บริจาคมากๆ ได้

4. ท่านไตร่ตรองเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
และการพลีพระชนม์เพื่อชดใช้ให้ท่านเมื่อ
ขอให้ท่านเตรียม ให้พร ส่งผ่าน หรือรับ
ส่วนศีลระลึกหรือไม่

5. ท่านเข้าร่วมการประชุมของท่านและ
พยายามรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์
หรือไม่

6. ท่านซื่อสัตย์ที่บ้าน โรงเรียน โบสถ์ และที่
ท�างานหรือไม่

7. ท่านสะอาดทางวิญญาณและจิตใจหรือ
ไม่  ท่านหลีกเลี่ยงการดูสื่อลามกหรือดู
เว็บไซต์ นิตยสาร ภาพยนตร์ หรือแอ็พ 
รวมทั้งรูปใน Tinder และ Snapchat ที่จะ 
ท�าให้ท่านอับอายถ้าพ่อแม่ ผู้น�าศาสนจักร 
หรือพระผู้ช่วยให้รอดเห็นท่าน

8. ทา่นระวงัเรื่องเวลาของท่านหรือไม—่หลกี
เลี่ยงเทคโนโลยีและสื่อสังคมที่ไม่เหมาะ
สม รวมถึงวิดีโอเกม ซึ่งจะท�าให้ความรู้สึก
ไวทางวิญญาณลดลง

9. มีสิ่งใดในชีวิตท่านที่ต้องเริ่มเปลี่ยนและ
แก้ไขคืนนี้หรือไม่

ขอบคุณส�าหรับการพูดคุยสั้นๆ ส่วนตัว
ครั้งนี้  ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงตอบค�าถาม
แต่ละข้ออย่างซื่อสัตย์และถี่ถ้วน  ถ้าท่านพบ
ตนเองขาดหลักธรรมเรียบง่ายเหล่านี้ข้อใด 
ขอให้ท่านกล้ากลับใจและน�าชีวิตกลับมาอยู่
ในแนวเดียวกับมาตรฐานพระกิตติคุณของ
การเป็นสานุศิษย์ที่ชอบธรรม

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าจะให้ค�าแนะน�า
เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ท่านมีประจักษ์พยาน
เก่ียวกับพระกิตติคุณลึกซึ้งในใจและจิต
วิญญาณของท่าน

ข้าพเจ้าขอเตือนอดตีผูส้อนศาสนาให้ระลกึ 



6968 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 5ภาคฐานะปุโรหิต | 4 เมษายน 2015

โอกาสหนึง่ให้ท่านได้ใช้เวลาศกึษาพระคมัภร์ี 
และค�าสอนของศาสดาพยากรณ์และอัคร-
สาวก  มีหลักสูตรใหม่ที่เด่นๆ สี่หลักสูตรซึ่ง 
ข้าพเจ้าขอกระตุน้หนุม่สาวทุกคนให้พิจารณา 
และเข้าเรียน4

อย่าลืมว่าชั้นเรียนและกิจกรรมที่สถาบัน
หรือผ่านวอร์ดหรือสเตคหนุ่มสาวโสดจะเป็น
ที่ซึ่งท่านได้อยู่กับเยาวชนชายหญิงคนอื่นๆ 
หนุนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กันขณะ
เรียนรู้และเติบโตทางวิญญาณและพบปะ
สังสรรค์กัน  พี่น้องทั้งหลาย ถ้าท่านจะวาง
โทรศัพท์มือถือและมองไปรอบๆ สักนิด ท่าน
อาจจะพบคู่ในอนาคตของท่านที่ชั้นเรียน
สถาบัน

สิ่งนี้น�าข้าพเจ้าให้แนะน�าอีกเรื่องที่ท่าน
รู้ว่าข้าพเจ้าจะพูด นั่นคือ คนหนุ่มสาวต้อง
ออกเดทและแต่งงาน  โปรดอย่าประวิงเวลา!  
ข้าพเจ้ารู้ว่าบางท่านกลัวการสร้างครอบครัว 
แต่ถ้าท่านแต่งงานกับคนที่เหมาะสมในเวลา
เหมาะสมและในสถานที่หมาะสม ท่านไม่
ต้องกลัว  จริงๆ แล้ว ปัญหามากมายที่ท่าน

พบเจอจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าท่าน “ทุ่มเท” ใน
การออกเดทอย่างเหมาะสม การคบหา และ
การแต่งงาน  อย่าส่งข้อความถึงเธอ!  ใช้
เสียงของท่านแนะน�าตัวกับธิดาที่ชอบธรรม
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่รอบตัวท่าน  การได้ยิน
เสียงมนุษย์จริงๆ จะท�าให้เธอตกใจ—บางที
จนอาจตอบตกลง

พ่ีน้องชายทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ต่อท่านว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสามารถ
ช่วยเราแก้ไขสิ่งท่ีต้องแก้ไขในชีวิตเราผ่าน 
การพลพีระชนม์ชพีเพ่ือการชดใช้ของพระองค์

ค�่าคืนนี้ ขณะที่เราเตรียมฉลองวันอาทิตย์
อีสเตอร์พรุ่งนี้ โปรดหยุดพร้อมข้าพเจ้าสักครู่
เพื่อระลึกถึงของประทานแห่งการชดใช้ของ
พระคริสต์  จ�าไว้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และ
พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ทรง
รู้จักท่านดีที่สุดและทรงรักท่านมากที่สุด

โดยผ่านการชดใช้ พระผู้ไถ่ทรงรับเอา
ความทุกข์ ความเจ็บปวด และบาปของเราไว้ 
กับพระองค์ พระผูช่้วยให้รอดของโลกเสดจ็มา 
เพ่ือเข้าใจเราแต่ละคนโดยทรงประสบความ 

ว่าท่านควรเตรียมส�าหรับชีวิตและครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง “อาร์เอ็ม” มิได้หมายถึง “มอร- 
มอนที่เกษียณ”!  อดีตผู้สอนศาสนาควร “ท�า 
งานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ดี, และท�าสิ่ง
สารพันด้วยเจตจ�านงอิสระ, และท�าให้เกิด
ความชอบธรรมยิ่ง”2

โปรดใช้ทักษะที่ท่านเรียนรู้ในงานเผยแผ่
เป็นพรแก่ชีวิตคนรอบข้างทุกวัน อย่าเปลี่ยน 
จดุสนใจจากการรบัใช้ผูอ้ืน่มาจดจ่อกับโรงเรยีน 
งาน หรือกิจกรรมทางสังคมแต่อย่างเดียว  
จงท�าชีวิตให้สมดุลกับประสบการณ์ทาง
วิญญาณที่เตือนสติและเตรียมท่านให้พร้อม
ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นอย่างต่อเนื่องทุกวัน  

ช่วงท�างานเผยแผ่ท่านเรียนรู้ความส�าคัญ
ของการเยี่ยมผู้คนที่บ้านของเขา  ข้าพเจ้า
หวังว่าคนหนุ่มสาวทั้งหมดของเรา ไม่ว่าเคย
รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาหรือไม่ก็ตาม จะ
เข้าใจความส�าคัญของการพบปะพูดคุยกับ
คนที่โดดเดี่ยว คนป่วย หรือคนที่ท้อแท้—ไม่
เพียงเป็นงานมอบหมายเท่าน้ันแต่เพราะ
ความรักอย่างแท้จริงด้วยท่ีท่านมต่ีอพระบดิา 
บนสวรรค์และลูกๆ ของพระองค์ด้วย

ท่านที่เรียนมัธยมปลายและก�าลังเตรียม
เป็นผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีส่วน
ร่วมและเรียนเซมินารีให้จบ  คนหนุ่มสาว
ควรลงทะเบียนเรียนสถาบันศาสนา3  ถ้า
ท่านเรียนในสถานศึกษาของศาสนจักร จง
เรียนวิชาศาสนาอย่างสม�่าเสมอในแต่ละ
เทอม  ในช่วงเวลาส�าคัญนี้ของการเตรียม
เป็นผู้สอนศาสนาหรือการแต่งงานนิรันดร์
และชีวิตผู้ใหญ่ ท่านต้องหาทางเรียนรู้และ
เติบโต รับการดลใจและการน�าทางผ่านพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง  การศึกษา
พระกิตติคุณอย่างละเอียดร่วมกับการสวด
อ้อนวอนผ่านเซมินารี สถาบัน หรือชั้นเรียน
ศาสนาจะช่วยท่านในเป้าหมายนั้นได้

ไม่ว่าท่านจะเรียนในสถานศึกษาของ
ศาสนจักรหรือไม่ หรือเรียนวิทยาลัยหรือไม่
ก็ตาม อย่าคิดว่าท่านยุ่งเกินกว่าจะศึกษา
พระกิตติคุณ  เซมินารี สถาบัน หรือชั้นเรียน
ศาสนาจะสร้างสมดุลให้ชีวิตท่านและเพ่ิม
เติมการศึกษาทางโลกของท่านโดยเปิดอีก
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พวกเขาอยู่กบัเราในสภาอนัย่ิงใหญ่ในสวรรค์
นั้นเมื่อทุกคนอยู่ที่นั่น  พวกเขาพยายามหา
ข้อได้เปรียบจากความอ่อนแอและความ
เปราะบางของเรา หลอกลวงเราด้วย “หมอก
แห่งความมืด…, ซึ่งท�าให้มืดบอด, และใจ
ของลูกหลานมนุษย์แข็งกระด้าง, และน�า
พวกเขาไปในถนนกว้างขวาง, เพื่อพวกเขา
จะพินาศและสูญหายไป.”2

แม้เราต้องเผชิญกับฝ่ายตรงข้าม ตามที่
ประธานมอนสันสอน แต่นี่คือสงครามที่เรา
ชนะได้และจะชนะ  พระเจ้าทรงวางใจใน
ความสามารถและความมุ่งมั่นของเราที่จะ
ท�าเช่นนั้น

พระคัมภีร์มีแบบอย่างนับไม่ถ้วนของผู้ที่ 
ชนะสงครามของพวกเขาแม้อยู่ในสถานการณ์ 
ที่ศัตรูเป็นต่อ  แบบอย่างหนึ่งจากแบบอย่าง
ดังกล่าวคือแม่ทัพโมโรไนในพระคัมภีร์มอร- 
มอน  ชายหนุ่มที่โดดเด่นท่านนี้ ท่านมีความ
กล้าหาญที่จะปกป้องความจริงในช่วงเวลา
ที่มีความขัดแย้ง และสงครามซึ่งท�าให้ความ
อยู่รอดของชนชาตินีไฟท้ังชาติตกอยู่ใน
สภาวะเสี่ยงอันตราย  แม้ท่านจะเป็นผู้ปราด
เปรื่องในการบริหารความรับผิดชอบของท่าน 
โมโรไนยังคงอ่อนน้อม  สิ่งนี้และคุณลักษณะ

โดยเอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส
แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

พี่
น้องชายที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้สึก
เป็นเกียรติยิ่งที่วันนี้ได้รับสิทธิพิเศษ
ให้พูดกับท่านผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต

ของพระผู้เป็นเจ้าทั่วทั้งศาสนจักร
ครั้งหนึ่งประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว

ไว้ว่า
“โลกบางครั้งเป็นสถานที่น่าหวาดกลัวเกิน

กว่าจะอยู่ คุณค่าทางศีลธรรมของสังคมดู
เหมือนจะเสื่อมถอยจนน่าใจหาย ไม่มีใคร—
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือวัยกลางคน—ได้รับ
ยกเว้นจากการเปิดรับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมีแนว
โน้มว่าจะดึงเราลงมาและท�าลายเรา…

“…แต่เราต้องไม่สิ้นหวัง. … เราก�าลังท�า
สงครามกับบาป. …มันคือสงครามที่เราชนะ
ได้และจะชนะ พระบิดาในสวรรค์ของเรา
ประทานเครื่องมือให้เราใช้ต่อสู้”1

เราทุกคน ทั้งเยาว์วัยและสูงวัยต่างเผชิญ
สงครามทุกวันท่ีประธานมอนสันกล่าวถึง 
ศัตรูและเทพของเขาก�าลังพยายามเบียดเรา  
จุดประสงค์ของพวกเขาคือยุเราเพื่อให้เรา
ออกไปจากพันธสัญญาที่เราท�าไว้กับพระเจ้า 
ท�าให้เรามองไม่เห็นมรดกนิรันดร์ของเรา  
พวกเขารู้ดีเก่ียวกับแผนของพระบิดาบน
สวรรค์ที่ทรงมี เพื่อลูกๆ ของพระองค์ เพราะ

ใช่ เราชนะได้และ 
จะชนะ!
เราต้องยึดประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไว้ให้แน่นยิ่งขึ้น   
จากนั้นเราชนะการต่อสู้กับความชั่วทุกวัน

หวังที่สูญสลาย การท้าทาย และเรื่องเศร้า 
สลดของเราผ่านการทนทุกข์ในเกทเสมนี 
และบนกางเขน5 พระองค์สิ้นพระชนม์อันเป็น 
การแสดงความรักครั้งสุดท้ายต่อเราและทรง
ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ใหม่ในคืนที่ก�าหนดไว้นั้น

ตอนเช้าวันอาทิตย์ พระเยซูทรงฟื้นจาก
ความตาย—ทรงสัญญาชีวิตใหม่กับเราแต ่
ละคน  ต่อจากนั้นพระเจ้าผู้คืนพระชนม์ทรง 
มอบหมายให้เหล่าสาวกสอนทุกคนให้มี
ศรัทธาในพระคริสต์ กลับใจจากบาป รับ 
บัพติศมา รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่  พี่
น้องทั้งหลาย เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระบุตรที่รักของพระองค์ทรงปรากฏต่อ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและฟื้นฟูความ
สมบูรณ์ของพระกิตติคุณอันเป็นนิจของพระ-
เยซูคริสต์ผ่านท่าน

จงเข้มแข็งพี่น้องทั้งหลาย  รักษาพระบัญ- 
ญัติของพระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าพระเยซูคริสต์
ทรงสัญญาว่าสิ่งสารพัดท่ีเราปรารถนาจะ
ท�าในความชอบธรรมจะเป็นของเรา  ผู้น�า
ศาสนจักรเชื่อใจท่าน  เราต้องการให้คนหนุ่ม
สาวทุกคนเตรียมแต่งงาน รับใช้ และเป็น
ผู้น�าในวันข้างหน้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ด้วยความถ่อมส�าหรับสิ่งนี้ในพระนามของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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ภาพเรียงตามเข็มนาฬิกาจากซ้ายบนคือ
สมาชิกศาสนจักรและผู้สอนศาสนาใน 
แม็คมินน์วิลล์, ออริกอน, สหรัฐอเมริกา; 
ซานมาร์ตินเดอลอสอันเดส, เนวเกน, 
อาร์เจนตินา; โจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้; 
เฮลซิงกิ ฟินแลนด์; นาตาล, รีโอกรันดี
ดูนอร์เต, บราซิล; ซิวดัดเดลคาร์เมน, 
กัมเปเช, เม็กซิโก; แปร์ปีญอง, ฝร่ังเศส; 
มอนทรีออล, ควิเบก, แคนาดา; ลอนดอน, 
อังกฤษ
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อืน่ๆ ท�าให้ท่านเป็นเครือ่งมอืพิเศษในพระหตัถ์ 
ของพระเจ้า  หนังสือของแอลมาอธิบายว่า
ถ้ามนุษยทุกคนเป็นเช่นโมโรไน “พลังนั้นของ 
นรกจะสั่นสะเทือนตลอดกาล; แท้จริงแล้ว,  
[และ] มารจะไม่มีวันมีอ�านาจเหนือใจลูก 
หลานมนุษย์”3 คุณสมบัติทั้งหมดของโมโรไน 
งอกงามจากศรัทธาอันย่ิงใหญ่ของท่านใน
พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์4  และความ
มุ่งมั่นที่จะท�าตามสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้า
และศาสดาพยากรณ์ของท่าน5

โดยอปุมา วันนีเ้ราทุกคนจ�าเป็นต้องเปลีย่น 
ตัวเองให้เป็นรูปแบบเดียวกับแม่ทัพโมโรไน
ยุคใหม่เพ่ือชนะสงครามต่ออิทธิพลชั่วร้าย  
ข้าพเจ้ารู้จักมัคนายกหนุ่มน้อยผู้ซื่อสัตย์ผู้
เปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบแม่ทัพโมโรไนยุค
ใหม่  และเท่าท่ีเขาแสวงหาที่จะท�าตามค�า
แนะน�าของพ่อแม่และผู้น�าศาสนจักร ศรัทธา
และความมุ่งมั่นของเขาก็ได้รับการทดสอบ 
ทุกวัน แม้เมื่อยังเล็ก วันหนึ่งเขาบอกข้าพเจ้า 
ว่าเขาต้องแปลกใจกับสถานการณ์ที่ยาก
ล�าบากและอึดอัดใจยิ่ง—เพื่อนของเขาก�าลัง
เปิดสื่อลามกดูด้วยโทรศัพท์มือถือ  ในช่วง
เวลานั้นเอง  เยาวชนชายคนนี้ต้องตัดสินใจ
ว่าอะไรส�าคัญที่สุด—ความเป็นที่นิยมหรือ
ความชอบธรรมของเขา ในช่วงเวลาสองสาม
วินาทีต่อมา เขารวบรวมความกล้าและบอก
เพื่อนว่าสิ่งที่ก�าลังท�านั้นไม่ถูกต้อง  นอกจาก
นี้เขายังบอกเพื่อนด้วยว่าพวกเขาควรหยุดสิ่ง 
ที่ก�าลังท�าอยู่ไม่เช่นน้ันจะต้องตกเป็นทาส
ของมัน  เพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่หัวเราะเยาะ
ค�าแนะน�าของเขา พูดว่านั่นเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตและไม่เห็นมีอะไรผิด  อย่างไรก็ตาม
มีคนหนึ่งในพวกนั้นที่รับฟังค�าแนะน�าของ
เยาวชนชายคนนั้นและตัดสินใจหยุดสิ่งที่
ก�าลังท�า

แบบอย่างของมัคนายกคนนี้เป็นอิทธิพล
ดีอย่างน้อยท่ีสุดก็ต่อเพ่ือนร่วมชั้นคนหนึ่ง  
ไม่ต้องสงสัยว่าเขาและเพื่อนต้องเผชิญหน้า 
กับการล้อเลียนและการข่มเหงจากการ
ตัดสินใจนั้น  แต่อีกด้านหนึ่งพวกเขาได้ท�า
ตามค�าเตอืนของแอลมาทีม่ต่ีอประชาชนของ 
ท่านเมื่อท่านกล่าวว่า “จงออกมาจากคนชั่ว
ร้าย, และท่านจงแยกออกมา, และจงอย่า
แตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดของพวกเขา.”6

จุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน:   

มีค�าแนะน�าที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายประธาน
สูงสุดส�าหรับเยาวชนของศาสนจักรดังต่อไป
นี้ “ท่านต้องรับผิดชอบการเลือกที่ท่านท�า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ท่านเสมอ
และจะทรงช่วยท่านท�าการเลือกท่ีดีแม้
ครอบครัวท่านและมิตรสหายจะใช้สิทธิ์เสรี
ในทางที่ไม่ถูกต้องก็ตาม จงมีความกล้าหาญ 
ทางศีลธรรมเพื่อยืนหยัดในการเชื่อฟังพระ-
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแม้ต้องยืนหยัด
เพียงล�าพัง ขณะท�าเช่นนี ้ท่านก�าลงัเป็นแบบ 
อย่างให้ผู้อื่นท�าตาม”7

สงครามระหว่างความดีกับความชั่วจะ 
ด�าเนินต่อไปตลอดชีวิตเราเพราะจุดประสงค์
ของปฏิปักษ์คอืให้เราทกุคนเศร้าหมองเหมอืน 
เขา  ซาตานและเทพของเขาจะพยายาม
ครอบง�าความคิดเราและพยายามควบคุม
เราโดยล่อลวงให้ท�าบาป  ถ้าท�าได้ พวกเขา
จะบ่อนท�าลายทุกสิ่งที่เป็นคุณความดี  แม้
กระนั้น เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่า
พวกเขาจะมีอ�านาจเหนือเราได้เมื่อเรายอม
เท่านั้น

พระคัมภีร์มีแบบอย่างมากมายของผู้ที่
ยอมต่อปฏิปักษ์ด้วย ซึ่งจะจบลงด้วยความ
สับสนและแม้ถึงกับถูกท�าลาย เช่นนีฮอร์  
คอริฮอร์และเชเร็ม  เราต้องระวังตัวต่อ

อันตรายนี้อยู่เสมอ
เราจะไม่ปล่อยให้ตนเองสบัสนโดยข่าวสาร 

อันเป็นที่นิยมซึ่งโลกยอมรับโดยง่ายแต่ขัด
แย้งกับหลักค�าสอนและหลักธรรมท่ีแท้จริง
ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ข่าวสาร
ทางโลกเหล่าน้ีหลายอย่างไม่ได้เป็นอะไร
เลยนอกจากความพยายามของสังคมเราที่
จะท�าให้บาปเป็นสิ่งถูกต้อง  เราต้องจ�าไว้ว่า 
ในที่สุดทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อพระพักตร ์
พระคริสต์ “เพื่อรับการพิพากษาตามงานของ
พวกเรา, ไม่ว่าเป็นงานดีหรือไม่ว่าเป็นงาน
ชั่ว.”8  ขณะเราต้องเผชิญหน้าข่าวสารทาง
โลกเหล่านี้และความรู้ท่ีหนักแน่นในแผน
ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ต้องเลือกสิ่ง
ถูกต้อง

เราทุกคนสามารถรับพลังที่จะเลือกสิ่งที่
ถูกต้องได้ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าและวางใจ
และศรัทธาในพระองค์  แต่ดังที่พระคัมภีร์
สอนไว้ เราต้องมี “ความจริงใจ” และ “ตั้งใจ
จริง”  แล้วพระเจ้าในความเมตตาอันไม่มี
ที่สิ้นสุดของพระองค์ “จะทรงแสดงความ
จริง [ต่อเรา], โดยอ�านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และโดยอ�านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ [เรา] จะรู้ความจริงของทุกเรื่อง”9

ความรู้ท่ีเราได้รับผ่านพระวิญญาณ



7776 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 5ภาคฐานะปุโรหิต | 4 เมษายน 2015

รับใช้อยู่ในสาขาที่เล็กมากและห่างไกลของ
ศาสนจักร  เราพยายามพูดกับทุกคนในเมือง  
พวกเขาต้อนรับเราดีมาก แต่พวกเขาชอบถก
เถียงเรื่องพระคัมภีร์และขอให้เราแสดงหลัก
ฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความจริงของสิ่งที่
เราก�าลังสอน

ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าทุกครั้งที่คู่กับข้าพเจ้าเริ่ม
พยายามจะท้าพิสูจน์บางอย่างกับผู้คน พระ- 
วิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะจากไปและ
เราจะรู้สึกหลงทางและสับสนไปหมด  เรา
รู้สึกว่าเราควรท�าให้ประจักษ์พยานของเรา
เป็นแนวเดียวกับความจริงของพระกิตติคุณ
ที่เราสอนให้แนบแน่นกว่าเดิม  ตั้งแต่เวลา

บริสุทธ์ิน้ีไม่เป็นสิ่งใดมากกว่าประจักษ์
พยานของเรา ซึ่งจะขับเคลื่อนศรัทธาและ
ความมุ่งมั่นของเราที่จะท�าตามค�าสอนของ
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี้ 
ไม่ว่าข่าวสารอันเป็นที่นิยมที่เราได้ยินได้ฟัง
จากโลกจะเป็นอย่างไร  ประจักษ์พยานของ
เราต้องเป็นโล่ที่จะปกป้องเราจากลูกศรเพลิง
ของปฏิปักษ์ในความพยายามของเขาที่จะ
จู่โจมเรา10  ซึ่งจะน�าทางเราผ่านความมืดมน
และความสับสนที่มีอยู่ในโลกยุคนี้ได้อย่าง
ปลอดภัย11

ข้าพเจ้าเรยีนรูห้ลกัธรรมน้ีเมือ่ข้าพเจ้ารับใช้ 
เป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม  คู่และข้าพเจ้าก�าลัง

นั้น ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าเมื่อเราแสดงประจักษ์
พยานด้วยสุดใจของเรา พลังแห่งการยืนยัน
อันเงียบสงบซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
จะอยู่ในห้องนั้นเต็มจนไม่มีที่ว่างให้กับ
ความสับสนหรือการอภิปรายใดๆ  ข้าพเจ้า
เรียนรู้ว่าไม่มีพลังที่ชั่วร้ายใดที่สามารถท�าให ้
เกิดความสับสน การหลอกลวงหรือล้มล้าง
อ�านาจแห่งประจักษ์พยานที่จริงใจของสานุ- 
ศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ได้ 

ดงัทีพ่ระผูช่้วยให้รอดพระองค์เองทรงสอน 
ไว้  ปฏิปักษ์ปรารถนาที่จะฝัดร่อนเราดังข้าว
สาล ีท�าให้เราไม่สามารถเป็นอทิธิพลดต่ีอโลก 
ได้12

พี่น้องชายที่รัก  เนื่องจากคลื่นแห่งความ
สบัสนและความสงสยัท่ีซดักระจายไปท่ัวโลก 
ในทุกวันน้ี  เราต้องยึดประจักษ์พยานใน
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไว้ให้แน่นยิ่ง
ขึ้น  จากนั้นความสามารถของเราจะปกป้อง
ความจริงและความยุติธรรมจะเพิ่มขึ้นมาก  
เราจะชนะการต่อสู้กับความชั่วทุกวัน และ
แทนที่จะล้มลงในสนามรบแห่งชีวิต  เราจะ
ชักชวนคนอื่นๆให้มาสู่มาตรฐานของพระ-
อาจารย์

ข้าพเจ้าเชิญชวนทุกท่านให้ค้นหาความ
ปลอดภัยในค�าสอนในพระคัมภีร์  แม่ทัพ
โมโรไนวางแนวศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและ
ประจักษ์พยานในความจริงของท่านเป็น
แนวเดียวกับความรู้และปัญญาที่พบในพระ-
คัมภีร์  ด้วยวิธีนี้ท่านวางใจว่าท่านจะได้รับ
พรของพระเจ้าและจะได้รับชัยชนะมากมาย
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าเชิญชวนทุกท่านให้ค้นหาความ
ปลอดภัยในถ้อยค�าอันเฉลียวฉลาดของ
ศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันของเรา ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันที่กล่าวว่า “เราผู้ได้รับ
แต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าสร้าง 
สรรค์สิ่งพิเศษได้ เมื่อเรารักษาความบริสุทธิ์
ส่วนตัวและให้เกียรติฐานะปุโรหิต เรากลาย
เป็นแบบอย่างที่ชอบธรรมให้ผู้อื่นท�าตาม… 
[และเรา]ช่วยท�าให้โลกที่มืดมิดสว่างขึ้น”13

ข้าพเจ้าเชิญชวนทุกท่านวางใจในคุณงาม 
ความดีและอ�านาจแห่งการชดใช้ของพระ-
เยซูคริสต์  โดยการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระองค์ เราสามารถได้รับความ
กล้าหาญที่จะชนะสงครามทุกครั้งในสมัย
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โดย แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญที่เพิ่งได้รับการปลด

“มากเท่าไหร่”
“มากครับ!”
ท่านน�าเหรียญ เหรีญหนึ่งออกจาก

กระเป๋าเสื้อ ท่านยื่นมาให้ข้าพเจ้า และถาม
ว่า “นี่อะไร”

ข้าพเจ้าตอบทันท ี“เหรยีญเงนิหน่ึงดอลลาร์ 
ครับ!”

จากความรู้ด้านเคมีของท่าน ท่านกล่าว 
“ถ้าลูกหลอมเหรียญเงินนี้ และผสมกับส่วน
ผสมท่ีถูกต้อง ลูกจะได้ซิลเวอร์ไนเตรต ถ้า
เราฉาบกระจกใสด้วยซิลเวอร์ไนเตรต ลูกจะ
เห็นอะไรรู้ไหม” 

ข้าพเจ้าไม่ทราบ ท่านจึงพาข้าพเจ้าไปยืน
หน้ากระจกเงาบานใหญ่ และถาม “ตอนนี้
ลูกเห็นอะไร”

“ผมเห็นตัวเอง”
“ไม่” ท่านตอบ “สิ่งที่ลูกเห็นคือเงาสะท้อน

ของลูกจากเงิน ถ้าลูกจ้องอยู่แต่ที่เงิน ลูกจะ
เห็นแต่ตัวเอง และเหมือนกับม่านกั้น สิ่งนี้จะ 
บงัลกูจากการมองเหน็จดุหมายนรินัดร์ท่ีพระ- 
บิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมให้ลูก”

คุณพ่อสอนข้าพเจ้าถึงหลักธรรมส�าคัญ 
ข้อหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก ท่านรู้สึก
ว่าข้าพเจ้าหลงใหลกับสิ่งทางโลกเกิน

ไป เมื่อข้าพเจ้ามีเงิน ข้าพเจ้าจะใช้ทันที—
ส่วนมากเพื่อตนเอง

บ่ายวันหนึ่ง ท่านพาข้าพเจ้าไปซื้อรองเท้า
ใหม่ ขณะยืนอยู่บนชัน้สองของห้างสรรพสนิค้า 
ท่านชวนให้ข้าพเจ้ามองออกไปนอกหน้าต่าง
กับท่าน

“ลูกเห็นอะไร” ท่านถาม
“ตึก ท้องฟ้า ผู้คน” ข้าพเจ้าตอบ

ความเป็นบิดา—จุด
หมายนิรันดร์ของเรา
ขอให้เราทุกคนชื่นชมยินดีกับพรอันบริบูรณ์ของพระบิดาในชีวิตนี้และเกิดสัมฤทธิผลใน  
งาน และรัศมีภาพของพระองค์ โดยการเป็นบิดากับครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์

ของเรา แม้ท่ามกลางความยากล�าบาก เรื่อง
ท้าทายและการล่อลวง  ขอให้เราวางใจใน
ความรักและอ�านาจที่ช่วยเราให้รอดของ
พระองค์  พระคริสต์พระองค์เองตรัสว่า

“เรา เป็น ทาง นั้น เป็น ความ จริง และ เป็น 
ชีวิต ไม่ มี ใคร มา ถึง พระ บิดา ได้ นอก จาก จะ 
มา ทาง เรา”14

“เรา เป็น ความ สว่าง ของ โลก คน ที่ ตาม เรา 
มา จะ ไม่ ต้อง เดิน ใน ความ มืด แต่ จะ มี ความ 
สว่าง แห่ง ชีวิต”15

“เรา บอก เรื่อง นี้ กับ พวก ท่าน เพื่อ ท่าน จะ 
ได้ มี สันติ สุข ใน เรา ใน โลก นี้ ท่าน จะ ประ สบ 
ความ ทุกข์ ยาก แต่ จง มี ใจ กล้า เถิด เพราะ ว่า 
เรา ชนะ โลก แล้ว”16

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงความจริง
เหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼

อ้างอิง
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“ถ้าลกูจ้องอยูแ่ต่ทีเ่งนิ” บิดาข้าพเจ้าตอบ “ลูกจะเหน็แต่ตัวเอง และ
สิง่น้ีจะบงัลกูจากการมองเหน็จดุหมายนิรนัดร์ทีพ่ระบดิาบนสวรรค์
ทรงเตรียมให้ลกู”
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พระบดิาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เราท�าส�าเรจ็ 
ขอให้ จุดหมายนิรันดร์ ของเราขับเคลือ่นการ
ตัดสินใจของเรา ไม่ว่าการตัดสนิใจของเราจะ
ยากเพียงใด พระบิดาจะทรงช่วยเรา

ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของวิสัยทัศน์ 
เมื่อข้าพเจ้าเข้าร่วมการแข่งขัน 50/20 กับลูก 
ชายวัย 12 และ 13 ปีของข้าพเจ้า การแข่งขนั 
50/20 คือการเดิน 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) ใน
เวลาน้อยกว่า 20 ชั่วโมง เราเริ่มเวลาสามทุ่ม 
และเดินทั้งคืน กับอีกเกือบทั้งวันของวันถัด
ไป นั้นเป็น 19 ชั่วโมงที่เหน็ดเหนื่อยมาก แต่
เราก็ท�าได้

เมื่อเราถึงบ้าน เราแทบคลานเข้าบ้าน 
ภรรยาและคุณแม่ท่ียอดเย่ียมได้เตรียม
อาหารเย็นชั้นเลิศไว้ แต่เราไม่ได้แตะเลย 
ลูกชายคนเล็กของข้าพเจ้าฟุบหลับไปบน
เก้าอี้ยาวด้วยความเหนื่อยล้าเต็มที่ ขณะที่
ลูกชายคนโตก็คลานลงบันไดไปยังห้องนอน
ของเขา

หลังจากท่ีข้าพเจ้าพักผ่อนแต่ยังเหน่ือยล้า 
ข้าพเจ้าเดินไปดูลูกชายคนเล็กเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเขายังมีชีวิตอยู่

“ลูกสบายดีนะ” ข้าพเจ้าถาม
“พ่อครับ นั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยท�า 

“แลร์รีย์” ท่านพูดต่อ “‘จงอย่าแสวงหาสิ่ง
ทางโลก แต่แสวงหา…สิ่งแรก…อาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า และสถาปนาความชอบ
ธรรม [ของพระองค์] และทุกสิ่งจะประทาน
มาให้เจ้า’” (Joseph Smith Translation, 
มัทธิว 6:38 [ใน มัทธิว 6:33, เชิงอรรถ a]).

ท่านบอกให้ข้าพจ้าเก็บเหรียญเงินไว้ และ
อย่าท�าหาย ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามองเหรียญนั้น 
ข้าพเจ้าคิดถึงจุดมุ่งหมายนิรันดร์ที่พระบิดา
บนสวรรค์ทรงเตรียมไว้ให้ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารักคุณพ่อและวิธีที่ท่านสอน ข้าพ- 
เจ้าต้องการเป็นเหมือนท่าน ท่านเพาะเมล็ด
แห่งความปรารถนาจะเป็นพ่อที่ดีในใจข้าพ- 
เจ้า และความหวังอันสูงสุดของข้าพเจ้าคือ
ด�าเนินชีวิตตามตัวอย่างของคุณพ่อ

ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักย่ิงของเรา 
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน มักกล่าวว่า 
การตัดสินใจของเราก�าหนดจุดหมายของ
เรา และมีผลเป็นนิรันดร์ (ดู“การตัดสินใจ
ก�าหนดจุดหมาย” [การประชุมเพิ่มประจักษ์
พยานระบบการศึกษาของศาสนจักร, 6 พ.ย. 
2005] 2; lds.org/broadcasts)

เราควรพัฒนาให้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถึง 
จุดหมายนิรันดร์ ของเราหรือไม่ โดยเฉพาะที ่

และผมไม่ต้องการท�าแบบนี้อีก”
ข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกเขาว่าข้าพเจ้าก็จะไม่ 

ท�าแบบน้ีอกี แต่ข้าพเจ้ากลบับอกเขาว่าข้าพ- 
เจ้าภูมิใจในตัวเขาที่เขาท�าสิ่งที่ยากแบบนี้ได้  
ข้าพเจ้ารู้ว่านี่เป็นการเตรียมตัวเขาเพื่อความ 
ยากล�าบากอื่นๆ ที่เขาจะเผชิญในอนาคต 
เมื่อมีความคิดแบบนั้น ข้าพเจ้าพูดว่า “ลูก 
พ่อขอให้สัญญากับลูกว่า เมื่อลูกเป็นผู้สอน
ศาสนา ลูกจะไม่ต้องเดินวันละ 50 ไมล์”

“ดีมากครับ คุณพ่อ! ผมจะเป็นผู้สอน
ศาสนา”

ค�าพูดที่เรียบง่ายนี้ท�าให้จิตใจข้าพเจ้าเต็ม 
ไปด้วยความซาบซึ้งและปีติ

แล้วข้าพเจ้าก็เดนิลงบนัไดไปยังห้องลูกชาย 
คนโต ข้าพเจ้าเอนตัวข้างเขา—และแตะเขา 
“ลูก สบายดีไหม”

“พ่อครับ นี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยท�า 
ในชวิีต และผมจะไม่ท�าแบบน้ีอกี” เขาหลับตา 
อยู่—จากนั้นลืมตาขึ้น— และพูดว่า “เว้นแต่
ว่าลูกชายผมต้องการให้ผมท�า”

ข้าพเจ้าขอบคณุเขาท้ังน�า้ตา ข้าพเจ้าบอก 
เขาว่า เขาจะเป็นพ่อท่ีดีกว่าที่ข้าพเจ้าเป็น 
หวัใจข้าพเจ้าอิม่เอบิเพราะแม้ลกูชายข้าพเจ้า 
อายุยังน้อยและวัยเยาว์ เขาก็ตระหนักถึง
หน้าที่ของฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่น 
คือการเป็นบิดา เขาไม่กลัวต่อบทบาทและ
ต�าแหน่งนั้น—ต�าแหน่งเดียวกับท่ีพระบิดา
พระองค์เองทรงประสงค์ให้เราใช้เมื่อเรา
สนทนากับพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าม ี
ความรบัผดิชอบในการฟูมฟักความปรารถนา 
ของการเป็นบิดา ที่ก�าลังคุกรุ่นในใจของ
ลูกชายข้าพเจ้า

ข้อความเหล่านี้ของพระผู้ช่วยให้รอดมี
ความหมายลึกซึ้งมากขึ้นต่อข้าพเจ้าในฐานะ
บิดา

“พระบตุรจะท�าสิง่ใดตามใจไม่ได้ นอกจาก 
ที่ได้เห็นพระบิดาท�า เพราะสิ่งใดท่ีพระบิดา
ท�า สิ่งนั้นพระบุตรจะท�าเหมือนกัน” (ยอห์น 
5:19)

“เราไม่ได้ท�าอะไรตามใจชอบ พระบิดา
ทรงสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างน้ัน” 
(ยอห์น 8:28)

ข้าพเจ้ารักการเป็นสามีและบิดา—แต่ง 
งานกับธิดาท่ีเลือกสรรของบิดามารดาบน
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สวรรค์  ข้าพเจ้ารักเธอ  นี่คือส่วนที่เติมเต็ม
ชีวิตข้าพเจ้ามากที่สุด ความหวังของข้าพเจ้า
ในคืนนั้นคือ ให้ลูกชายห้าคนและน้องสาว
ของพวกเขาเห็นปีติสุขที่มาจากการแต่งงาน
นิรันดร์ ความเป็นบิดา และครอบครัวในตัว
ข้าพเจ้าเสมอ

คุณพ่อทั้งหลาย ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเคย
ได้ยินค�าพูดที่ว่า “จงสั่งสอนพระกิตติคุณ
ตลอดเวลา และใช้ค�าพูดหากจ�าเป็น” (จาก
ค�าพูดของฟรังซิส อัสซีซี) ทุกวันนี้ท่านก�าลัง
สอนลูกๆ ถึงความหมายของความเป็นบิดา 
ท่านก�าลังวางรากฐานให้รุ่นต่อไป ลูกชาย
ของท่านจะเรียนรู้วีธีเป็นสามีและบิดาโดย
สังเกตจากวิธีที่ท่านท�าบทบาทน้ีให้เกิดสัม- 
ฤทธิผล ตัวอย่างเช่น

ลูกชายของท่านรู้ถึงความรักและการ
ทะนุถนอมที่ท่านมีต่อมารดาของเขา และ
ความรักของท่านในการเป็นบิดาของพวกเขา
หรือไม่

พวกเขาจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อภรรยาและ
ลูกๆ ของพวกเขาในอนาคต เมื่อเขามองดู
ท่านปฏิบัติต่อพวกเขา แต่ละคน เหมือนดั่ง
พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้ท่านท�า

โดยตัวอย่างของท่าน พวกเขาสามารถ
เรยีนรู้ท่ีจะเคารพ ให้เกียรติ และปกป้องความ 
เป็นสตรี

ในบ้านท่าน พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะ
เป็นผู้น�าครอบครัวด้วยความรักและความ
ชอบธรรม พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะจัดหา
สิ่งจ�าเป็นต่างๆ ของชีวิตและการคุ้มครอง
ครอบครัวทั้งทางโลกและทางวิญญาณ  (ด ู
“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165)

พี่น้องชายทั้งหลาย ด้วยพลังทั้งหมดของ 
จิตวิญญาณข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้ท่าน
พิจารณาถึงค�าถามที่ว่า: ลูกชายของท่านเห็น
ท่านพยายามท�าในสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงประสงค์ให้ พวกเขา ท�าหรือไม่

ข้าพเจ้าหวังว่าค�าตอบคือ เห็น ถ้าค�าตอบ
คือไม่เห็น ยังไม่สายที่จะเปลี่ยน แต่ท่านต้อง
เริ่มวันนี้ และข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดา
บนสวรรค์จะทรงช่วยท่าน

ตอนนี้ ท่าน เยาวชนชาย ข้าพเจ้ารักท่าน 
สุดใจ ท่านรู้ว่าท่านก�าลังเตรียมตัวรับฐานะ

ปโุรหติแห่งเมลคเีซเดค รบัศาสนพิธีพระวหิาร 
อันศักดิ์สิทธิ์ ท�า หน้าที่ และ พันธผูกพัน ของ
ท่านที่จะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาให ้
เกิดสมัฤทธิผล และอกีไม่นานเกินรอ แต่งงาน 
ในพระวิหารกับธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและม ี
ครอบครัว แล้วท่านจะน�าครอบครัวในเรื่อง
ทางวิญญาณโดยได้รับการน�าทางจากพระ- 
วิญญาณบริสุทธ์ิ (ดู ค.พ. 20:44; 46:2; 
107:12)

ข้าพเจ้าถามเยาวชนชายหลายคนทั่วโลก
ว่า “คุณอยู่ที่นี่ท�าไม”

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีใครตอบว่า “เพ่ือ
เรียนรู้ในการเป็นบิดา เพื่อผมจะเตรียมตัว
และมีคุณสมบัติที่จะรับทุกสิ่งที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงมี”

ขอให้ตรวจสอบหน้าที่ฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน ของท่าน ตามที่อธิบายไว้ในภาคที่ 20 
ของหลักค�าสอบและพันธสัญญา จงรู้สึกไว 
ถึงสิ่งที่ ท่าน รู้สึก ขณะท่ีข้าพเจ้าประยุกต์
หน้าทีเ่หล่านีใ้นการรบัใช้ของท่านในครอบครวั

 “เชื้อเชิญ ให้ คนทั้งปวง  [ในครอบครัวท่าน] 
มา หา พระ คริสต์” (ข้อ 59)

“ดูแล [พวกเขา]  เสมอ, และ อยู่ กับ พวก 

เขา และ ท�าให้ พวก เขา เข้มแข็ง ขึ้น” (ข้อ 53)
“สั่งสอน, สอน, อรรถาธิบาย, แนะน�า, 

และ ให้ บัพ ติ ศมา” สมาชิกในครอบครัวท่าน 
(ข้อ 46)

“ แนะน�า พวก เขา ให้ สวดอ้อนวอนโดยออก
เสยีง และ ใน ท่ี ลบัตา และ ปฏิบตั ิหน้าที ่ทกุ อย่าง 
 ในครอบครัว” (ข้อ 47)

“และ ดู ว่า ไม่ มีค วาม ชั่วช้า สามานย์ ใน 
[ครอบครัวของท่าน], ทั้ง ไม่ โกรธเคืองกัน, ทั้ง 
ไม่ พูด เท็จ, ลอบกัด, หรือ พูดให้ร้าย” (ข้อ 54)

“ดู ว่า  [ครอบครัวของท่านพบ]  กัน บ่อยๆ” 
(ข้อ 55)

ช่วยบดิาของท่านในหน้าทีก่ารเปน็ปติุของ
ท่าน สนับสนุนมารดาของท่านด้วยพลังของ
ฐานะปุโรหิตเมื่อบิดาไม่อยู่ (ดู ข้อ 52, 56)

เมื่อมีการร้องขอ ให้ “แต่งตั้ง ปุโรหิต, ผู้ 
สอน, และ มัคนายก คน อื่นๆ” ในครอบครัว
ท่าน (ข้อ 48)

สิ่งนี้เหมือน งานและบทบาทของบิดา 

หรือไม่

การบรรลหุน้าทีข่องฐานะปโุรหติแห่งอาโรน 
ของท่านคือ การเตรียมท่านที่เป็นเยาวชน
ชายเพื่อ การเป็นบิดา จุลสาร หน้าที่ต่อพระ- 
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ขันแข็งและมีความสุข  แต่ทั้งหมดน้ันเป็น 
แค่ฉากบังหน้า  กล่าวกันว่าโปเต็มก้ินใช ้
แผ่นกระดาษแข็งสร้างร้านรวงและบ้าน 
หลอกๆ เหล่านั้น  เขาถึงกับวางตัวชาวนาที่
ก�าลังท�างานอย่างมีความสุขให้มาสร้างภาพ
เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูด้วย  เมื่อคณะทูตหาย
ลับไปตรงโค้งน�้า คนของโปเต็มก้ินจะเก็บ
หมู่บ้านปลอมเหล่าน้ันแล้วรีบล่องเรือตาม
น�้าไปเตรียมจุดข้างหน้าที่แคทเธอรีนจะผ่าน
ต่อไป

ถึงแม้นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่สงสัย 
ความจรงิของเรือ่งดงักล่าว แต่ค�าว่า “หมูบ้่าน 
โปเต็มกิ้น” ได้เข้าไปอยู่ในพจนานุกรมระดับ
โลก ปัจจุบันค�านี้หมายถึงการพยายามท�าให ้
คนอื่นเชื่อว่าเราดีกว่าที่เป็นจริง

ใจเราอยู่ถูกที่หรือไม่
ธรรมชาติส่วนหนึ่งของมนุษย์คือต้องการ

ให้ตัวเราดูดีที่สุด  นี่คือสาเหตุที่พวกเราส่วน
ใหญ่ทุ่มเทให้กับตัวบ้านด้านนอกและนี่คือ
สาเหตุที่เยาวชนฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของ
เราหวีผมเรียบแปล้เพียงเพื่อไปพบคนพิเศษ
คนนั้น  ไม่มีอะไรผิดถ้าจะขัดรองเท้าให้เงา
งาม ฉีดน�้าหอม หรือแม้แต่ซ่อนจานสกปรก
ก่อนผู้สอนประจ�าบ้านจะมาถึง แต่เมื่อถึงขีด
สุดแล้วความปรารถนาจะสร้างความประทับ
ใจสามารถเปลี่ยนจากประโยชน์เป็นหลอก
ลวงได้

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ป
ลายศตวรรษที่ 18 สมเด็จพระจักร- 
พรรดินีแคทเธอรีนมหาราชแห่ง
รัสเซียประกาศว่าจะเสด็จเยือน

จักรวรรดิตอนใต้ของพระนางพร้อมคณะ
ทูตจากต่างประเทศ  เกรกอรี โปเต็มกิ้นผู้
ปกครองเขตนั้นต้องการท�าให้ผู้มาเยือนเหล่า
นี้ประทับใจ เขาจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ
แสดงให้เห็นผลส�าเร็จของประเทศ

ในการเดินทางช่วงหนึ่ง แคทเธอรีนล่อง
เรือไปตามแม่น�้านีเปอร์พลางชี้อย่างภาค
ภูมิใจให้คณะทูตดูหมู่บ้านท่ีเจริญรุ่งเรือง
ตามชายฝั่งซึ่งเต็มไปด้วยประชาชนท่ีขยัน

การเป็นคนจริงใจ
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะต่อต้านการล่อลวงให้ดึงความสนใจมาที่ตัวเราเอง และแทนที่
ด้วยการแสวงหาเกียรติที่สูงกว่า: เป็นสานุศิษย์ที่อ่อนน้อมจริงใจของพระเยซูคริสต์  

ผู้เป็นเจ้า เป็นแหล่งช่วยให้ท่านเรียนรู้และ
วางแผนอย่างเจาะจง ท่ีจะเกิดสัมฤทธิผล
ในหน้าที่ของท่าน สิ่งนี้สามารถเป็นแนวทาง
และตัวช่วยขณะท่านแสวงหาพระประสงค์
ของพระบิดาบนสวรรค์และตั้งเป้าหมายเพื่อ
ประสบผลส�าเร็จ

พระบิดาในสวรรค์ได้ทรงน�าท่านมาที่นี่ 
ในช่วงเวลานี้เพื่องานที่พิเศษและจุดประสงค์
นิรันดร์ พระองค์ทรงต้องการให้ท่านมองเห็น 
อย่างชดัเจนและเข้าใจถึงจดุประสงค์ พระองค์ 
ทรงเป็นพระบิดาของท่าน และท่านสามารถ
หันไปหาพระองค์เพื่อการน�าทางได้เสมอ

ข้าพเจ้าทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง
ห่วงใยเราแต่ละคนและทรงมีแผนเฉพาะ
บุคคลเพ่ือให้เราบรรลุจุดประสงค์นิรันดร ์
พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิด 
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เพื่อช่วยเราเอา 
ชนะความไม่ดีพร้อมผ่านการชดใช้ พระองค์
ทรงให้พรเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะ
เป็นพยาน  เพื่อน และน�าทาง ไปสู่จุดหมาย 

นิรันดร์ ของเรา หากเราจะวางใจพระองค์ 
ขอให้เราทุกคนชื่นชมยินดีกับพรอันบริบูรณ์
ของพระบิดาในชีวิตนี้และเกิดสัมฤทธิผลใน 
งาน และ รัศมีภาพ ของพระองค์ โดยการ
เป็นบิดากับครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์ (ดู 
โมเสส 1:39) ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน ◼ 
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ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าเคยเปล่ง
เสียงเตือนคนที่ “เข้ามาใกล้ [พระเจ้า] ด้วย
ปากของเขา และให้เกียรติ [พระองค์] ด้วย
ริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกลจาก 
[พระองค์]”1

พระผู้ช่วยให้รอดเข้าพระทัยและทรง
สงสารคนบาปผู้มีใจอ่อนน้อมและจริงใจ  
แต่พระองค์ทรงพระพิโรธอย่างชอบธรรมต่อ
คนหน้าซื่อใจคดอย่างพวกธรรมาจารย์ พวก
ฟาริสี และพวกสะดูสี—คนที่พยายามท�าให้
ภายนอกดูชอบธรรมเพื่อให้ได้ค�าสรรเสริญ 
อิทธิพล และความมั่งคั่งของโลก ขณะเดียว 
กันก็ข่มเหงผู้ที่พวกเขาควรเป็นพร พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเปรียบพวกเขากับ “อุโมงค์ฝังศพ
ที่ฉาบด้วยปูนขาว ข้างนอกดูงดงามแต่ข้าง
ในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและทุกอย่างที่
โสโครก”2

ในสมัยของเรา พระเจ้าทรงมีพระด�ารัส
คล้ายกนัส�าหรบัผูด้�ารงฐานะปโุรหติท่ีพยายาม 
“ปกปิดบาป [ของตน], หรือสนองความพอใจ
ให้แก่ความจองหอง [ของตน], [หรือ] ความ
ทะเยอทะยานอันถือดี [ของตน]”  เมื่อพวก
เขาท�าเช่นนั้น พระองค์ตรัสว่า “สวรรค์ย่อม
ถอนตัว; พระวิญญาณของพระเจ้าเศร้าโศก; 
และเมื่อถอนตัว, ย่อมเอเมนกับฐานะปุโรหิต
หรือสิทธิอ�านาจของชายผู้นั้น”3

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้  เหตุใดบางครั้งเรา

จึงพยายามแข็งขัน รุ่งเรือง และอุทิศตนแต่
ภายนอกทั้งที่ในใจเรา—ดังที่ผู้เปิดเผยกล่าว
ถึงชาวเอเฟซัส—เรา “ละทิ้งความรักครั้งแรก 
[ของเรา]”4

ในบางกรณี เราอาจเพียงเสียจุดมุ่งหมาย
ในการเข้าถึงแก่นแท้ของพระกิตติคุณ เข้าใจ
ผิดคิดว่า “รูปแบบของความเป็นเหมือนพระ- 
ผู้เป็นเจ้า” เป็น “อ�านาจในน้ัน”5 นีเ่ป็นอนัตราย 
อย่างย่ิงเมื่อเรามุ่งแสดงการเป็นสานุศิษย์
แต่ภายนอกเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจและเพื่อ
ตัวเราจะได้ประโยชน์หรือมีอิทธิพล  ตอนนั้น
นั่นเองท่ีเราเสี่ยงต่อการเข้าไปอยู่ในแดน 
ฟาริสี  และถึงเวลาแล้วที่ต้องส�ารวจใจเรา
เพื่อแก้ไขวิถีของเราทันที

โปรแกรมโปเต็มกิ้น

การล่อลวงให้ภายนอกดูดีกว่าที่เราเป็นไม ่
เพียงพบในชีวิตส่วนตัวเราเท่านั้นแต่พบได้
ในงานมอบหมายของศาสนจักรเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องของ
สเตคแห่งหนึ่งท่ีผู้น�าตั้งเป้าหมายเลิศลอย
มากส�าหรับปีนั้น  ถึงแม้เป้าหมายทั้งหมดดู
คุ้มค่า แต่พวกเขาเน้นที่ค�าประกาศเลิศหรูน่า
ประทับใจหรือไม่ก็ตัวเลขและเปอร์เซ็นต์

หลังจากสนทนาและตกลงเรื่องเป้าหมาย
เหล่านี้แล้ว บางอย่างเริ่มท�าให้ประธานสเตค
ไม่สบายใจ  เขานึกถึงสมาชิกในสเตค—เช่น 

มารดาสาวท่ีลกูยังเลก็และเพ่ิงเป็นหม้าย  เขา 
นึกถึงสมาชิกที่ก�าลังสงสัยหรือโดดเดี่ยวหรือ
มีปัญหากับสุขภาพรุนแรงและไม่มีประกัน  
เขานึกถึงสมาชิกที่ก�าลังรับมือกับชีวิตสมรส
แตกสลาย การเสพตดิ การว่างงาน และความ 
เจ็บป่วยทางจิต  ย่ิงเขานึกถึงคนเหล่าน้ัน
มากเท่าไร เขาก็ยิ่งถามตนเองด้วยค�าถามที่
ท�าให้ส�านึกว่า เป้าหมายใหม่ของเราจะส่ง
ผลในชีวิตสมาชิกเหล่านี้หรือไม่

เขาเริ่มสงสัยว่าเป้าหมายของสเตคจะต่าง
ออกไปอย่างไรถ้าพวกเขาถามก่อนว่า “อะไร
คือการปฏิบัติศาสนกิจของเรา”

ประธานสเตคคนนี้จึงกลับไปหาสภาของ
เขา และพวกเขาเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย  พวก
เขาตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ “คนหิวโหย, … 
คนขัดสน, …คนเปลือยเปล่า, … คนป่วย
และคนทุกข์ยากผ่าน [พวกเขา] ไป, และหา
เหลียวแลพวกเขาไม่”6

พวกเขาตั้งเป้าหมายใหม่ โดยยอมรับว่า
ความส�าเร็จของเป้าหมายใหม่ เหล่านี้ อาจ
วัดไม่ได้เสมอไป อย่างน้อยมนุษย์ก็วัดไม่ได้ 
—เพราะเราจะประเมินประจักษ์พยานส่วน
ตัว ความรักของพระผู้เป็นเจ้า หรือความ
สงสารผู้อื่นอย่างไร 

แต่พวกเขารู้เช่นกันว่า “สิ่งต่างๆ มากมาย
ทีท่่านวดัได้ ไม่ใช่สิง่ส�าคญั สิง่ต่างๆ มากมาย 
ที่ท่านวัดไม่ได้นั้นส�าคัญทีเดียว”7 
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ในระดับผิวเผิน ข้าพเจ้าอาจตอบว่าข้าพเจ้า
อยู่ที่นี่เพราะประธานมอนสันมอบหมายให้
พูด

ข้าพเจ้าจึงไม่มีทางเลือกจริงๆ 
นอกจากนี้ ภรรยาข้าพเจ้า ผู้ที่ข้าพเจ้า

รักมาก ยังคาดหวังให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมการ
ประชุม ข้าพเจ้าจะปฏิเสธเธอได้อย่างไร

แต่เราทุกคนรู้ว่ามีเหตุผลดีกว่านั้นส�าหรับ
การเข้าร่วมประชุมและการด�าเนินชีวิตเป็น
สานุศิษย์ที่อุทิศตนต่อพระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เพราะปรารถนาจะติดตาม
พระอาจารย์พระเยซูคริสต์สุดหัวใจ  ข้าพเจ้า
ปรารถนาจะท�าทั้งหมดที่พระองค์ทรงขอให้
ท�าในอุดมการณ์อันส�าคัญยิ่งนี้  ข้าพเจ้า
โหยหาการจรรโลงใจจากพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์และได้ยินสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้า 
ขณะพระองค์ตรัสผ่านผู้รับใช้ที่ทรงแต่งตั้ง 
ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อเป็นคนดีขึ้น เพื่อรับการ
หนุนใจจากแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจ 
ของพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ และเรียนรู ้
วิธีปฏบิตัศิาสนกิจต่อคนขดัสนให้เกิดประสทิธิ- 
ผลมากขึ้น

สรุปคือ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เพราะข้าพเจ้ารัก
พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์
พระเยซูคริสต์

จากประกายไฟเป็นกองไฟ
ไม่ว่าประจักษ์พยานของท่านก�าลังเติบโต

ดีหรือความแข็งขันของท่านในศาสนจักรจะ 
ใกล้เคียงกับหมู่บ้านโปเต็มกิ้นมากกว่า ข่าวด ี
คือท่านสามารถสร้างบนความเข้มแข็งที่ท่าน 
ม ี ในศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์ท่านสามารถ 
มวุีฒภิาวะทางวิญญาณและใกล้ชดิพระผู้ช่วย 
ให้รอดมากขึ้นโดย ประยุกต์ใช้ หลักธรรม
พระกิตติคุณ วันแล้ววันเล่า

ด้วยความอดทนและมานะบากบัน่ แม้การ 
กระท�าเล็กน้อยที่สุดของการเป็นสานุศิษย์
หรือถ่านไฟเล็กจิ๋วของความเชื่อก็สามารถ
กลายเป็นกองไฟลุกโชติช่วงของชีวิตที่อุทิศ
ถวายได้  อันที่จริง ไฟกองใหญ่ที่สุดก็เริ่มจาก
จุดนั้น—คือ เป็นประกายไฟก่อน

ฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกด้อยและอ่อนแอ โปรด
จงมาหาพระครสิต์ผูท้�าให้สิง่อ่อนแอเข้มแขง็8  
คนอ่อนแอที่สุดในพวกเราสามารถเข้มแข็ง
ทางวิญญาณผ่านพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า
ได้ เพราะพระผู้เป็นเจ้า “ไม่ทรงล�าเอียง”9  
พระองค์ทรงเป็น “พระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษา
พันธสัญญาและความรักมั่นคง ต่อบรรดาผู้ที่ 
รักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์”10

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าทรง
เอือ้มพระหตัถ์มาประคองผูอ้พยพชาวเยอรมนั 

ข้าพเจ้าสงสัยว่าเป้าหมายองค์กรและ
เป้าหมายส่วนตัวของเราบางครั้งมีค่าเท่ากับ
หมู่บ้านโปเต็มก้ินหรือไม่  ดูเผินๆ แล้วน่า
ประทับใจแต่ไม่สนองความต้องการจริงๆ 
ของเพื่อนมนุษย์ที่รักของเราไหม

มิตรสหายและเพื่อนผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ทั้งหลาย ถ้าพระเยซูคริสต์ประทับกับเรา
และตรัสถามเก่ียวกับการเป็นผู้พิทักษ์ของ
เรา ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์จะไม่ทรงเน้น
โปรแกรมและสถิติมากนัก  สิ่งท่ีพระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงประสงค์จะรู้คือสภาพของใจเรา 
พระองค์ทรงประสงค์จะรู้ว่าเรารักและปฏิบัต ิ
ศาสนกิจต่อคนที่เราดูแลอย่างไรว่าเราแสดง 
ความรักต่อคู่ครองและครอบครัวของเรา
อย่างไร และเราแบ่งเบาภาระประจ�าวันของ 
พวกเขาอย่างไร  พระผูช่้วยให้รอดทรงประสงค์ 
จะรู้ว่าท่านและข้าพเจ้าใกล้ชิดพระองค์และ
พระบิดาบนสวรรค์ของเรามากขึ้นอย่างไร

เหตุใดเราจึงอยู่ที่นี่
การตรวจสอบใจเราอาจจะเป็นประโยชน์  

ตัวอย่างเช่น เราอาจถามตนเองว่า เหตุใดเรา
จึงรับใช้ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

เราถามได้ว่าเหตุใดเราจึงอยู่ที่การประชุม
วันนี้

ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าข้าพเจ้าตอบค�าถามนั้น

ข้าพเจ้าแน่ใจว่านี่คือเหตุผลของท่านเช่น
กัน  นี่คือสาเหตุที่เราเต็มใจเสียสละและไม่
เพียงประกาศว่าจะติดตามพระผู้ช่วยให้รอด
เท่านั้น  นี่คือสาเหตุที่เราด�ารงฐานะปุโรหิต
อันศักดิ์สิทธิ์อย่างสมเกียรติ

นาตาล, รีโอกรันดีดูนอร์เต, บราซิล
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ทีย่ากจนจากครอบครวัต้อยต�า่ทีส่ดุในประเทศ 
หลังสงครามห่างจากส�านักงานใหญ่ของ
ศาสนจักรครึ่งโลกได้ พระองค์ย่อมทรงเอื้อม
พระหัตถ์มาให้ท่านได้เช่นกัน

พ่ีน้องที่รักในพระคริสต์  พระผู้เป็นเจ้า
แห่งการสร้าง ผู้ประทานชีวิตให้จักรวาล ทรง
มีเดชานุภาพประทานชีวิตให้ท่านแน่นอน  
พระองค์ทรงท�าให้ท่านเป็นสัตภาวะแท้จริง
ทางวิญญาณของความสว่างและความจริง 
ที่ท่านปรารถนาจะเป็นได้แน่นอน

สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าจริงแท้แน่นอน  
เราจะได้รับการอภัยจากบาปและสะอาด
จากการอธรรมทั้งสิ้น11 และถ้าเราน้อมรับ 
และด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมแท้จริงใน
สภาวการณ์ส่วนตัวและในครอบครัวเราต่อ
ไป ในที่สุดเราจะมาถึงจุดที่เรา “ไม่หิวหรือ
กระหายอีกเลย… เพราะว่าพระเมษโปดก
ผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดู [เรา] 
และจะทรงน�า [เรา] ไปยังน�า้พุแห่งชีวิต และ
พระเจ้าจะทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากตา [ของ
เรา]”12

ศาสนจักรเป็นสถานที่เยียวยาไม่ใช่ 
ที่หลบซ่อน

แต่นี่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราซ่อนอยู่หลัง
เปลือกนอกของตัวตน ศาสนา หรือองค์กร  
การเป็นสานุศิษย์จอมปลอมเช่นนั้นไม่เพียง
ท�าให้เราไม่เห็นว่าตัวเราเป็นใครเท่านั้น แต่
จะกีดกั้นเราจากการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
โดยผ่านปาฏิหาริย์ของการชดใช้ของพระผู้-
ช่วยให้รอดด้วย

ศาสนจักรไม่ใช่โชว์รูมรถยนต์—ไม่ใช่
สถานที่โชว์ตัวให้คนอื่นได้ชื่นชมความเข้ม
แข็งทางวิญญาณ ความสามารถ หรือความ
รุ่งเรืองของเรา  ศาสนจักรเหมือนศูนย์บริการ
มากกว่า ศูนย์ที่ยานพาหนะต้องรับการซ่อม- 
แซม มาซ่อมบ�ารุงและซ่อมให้ดีเหมือนเดิม

เราทุกคนไม่ได้ต้องการซ่อมแซม ซ่อม
บ�ารุง และซ่อมให้ดีเหมือนเดิมหรอกหรือ

เราไม่ได้มาโบสถ์เพื่อเก็บซ่อนปัญหาแต่
มาเพื่อเยียวยาปัญหาของเรา

เราผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตมีความรับผิดชอบ
เพิ่มเติม นั่นคือ “เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้า… 
ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจ 
ไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของ แต่ด้วยใจ
กระตือรือร้น และไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อ�านาจ
บาตรใหญ่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ในความดูแล แต่ให้
เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น”13

พี่น้องทั้งหลาย พึงจดจ�าว่า “พระเจ้าทรง
ต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณ
แก่คนที่ถ่อมใจ”14

คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สามารถมากที่สุด และ
ประสบความส�าเร็จสูงสุดผู้เคยด�าเนินบนโลก
นี้เป็นคนอ่อนน้อมที่สุดเช่นกัน  พระองค์ทรง
ปฏิบัติการรับใช้อันน่าประทับใจที่สุดในช่วง
เวลาที่มีไม่กี่คนสังเกตเห็น พระองค์ผู้ทรงขอ
ว่า “ไม่ให้บอกใคร” ว่าทรงท�าอะไร15  เมื่อมี
คนเรียกพระองค์ว่า “ผู้ประเสริฐ” พระองค์
ทรงหันเหความสนใจทันทีโดยทรงยืนกราน
ว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐ
อย่างแท้จริง16  เห็นได้ชัดว่าค�าสรรเสริญของ

โลกไม่มีความหมายอะไรต่อพระองค์ จุด
ประสงค์เดียวของพระองค์คือรับใช้พระบิดา
และ “ท�าตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ”17  
เราจงท�าตามแบบอย่างของพระอาจารย์

ขอให้เรารักเฉกเช่นพระองค์ทรงรัก
พ่ีน้องชาย นี่คือการเรียกอันสูงส่งและ

ศักดิ์สิทธ์ิของเรา—คือเป็นตัวแทนของพระ-
เยซูคริสต์ รักเฉกเช่นพระองค์ทรงรัก รับใช้
เฉกเช่นพระองค์ทรงรับใช้  “ยกมือที่อ่อนแรง, 
และให้ก�าลังเข่าที่อ่อนล้า”18 “ดูแลคนจน
และคนขัดสน”19 และ ดูแลหญิงหม้ายกับ
เด็กก�าพร้า20

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าขณะที่เรารับใช้
ในครอบครัวเรา โควรัม วอร์ด สเตค ชุมชน 
และประเทศชาติ เราจะต่อต้านการล่อลวง
ให้ดึงความสนใจมาที่ตัวเราเอง และแทนที่
ด้วยการแสวงหาเกียรติที่สูงกว่า ขอให้เรา
เป็นสานุศิษย์ที่อ่อนน้อมจริงใจของพระเจ้า 
พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  ขณะท�า
เช่นนั้นเราจะพบตัวเราเดินตามเส้นทางที่น�า
ไปสู่ตัวตนที่ดีที่สุด จริงใจที่สุด และสง่างาม
ที่สุดของเรา  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิงน้ีใน
พระนามของพระอาจารย์ พระเยซูคริสต์  
เอเมน ◼

อ้างอิง
1. อิสยาห์ 29:13.
2. มัทธิว 23:27.
3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:37.
4. วิวรณ์ 2:4.
5. ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:19; ดู หลักค�าสอน

และพันธสัญญา 84:20 ด้วย.
6. มอรมอน 8:39.
7. พิจารณาว่าเขียนโดย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
8. ดู อีเธอร์ 12:27.
9. กิจการ 10:34.

10. เฉลยธรรมบัญญัติ 7:9.
11. ดู 1 ยอห์น 1:9.
12. วิวรณ์ 7:16–17.
13. 1 เปโตร 5:2–3.
14. ยากอบ 4:6.
15. ดู ลูกา 8:56.
16. ดู มาระโก 10:17–18.
17. ยอห์น 8:29.
18. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 81:5.
19. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:35.
20. ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 83:6.
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หนึ่งที่ได้รับมาและสังเกตเห็นว่านามสกุลนั้น 
เหมอืนนามสกุลของหน่ึงในพยานสามคนของ 
พระคัมภีร์มอรมอน  ข้าพเจ้าจึงเคาะประต ู
ด้วยความมั่นใจ  ชายคนนั้นเปิดประตู มอง
ข้าพเจ้า ถลึงตาใส่ แล้วตะคอกไล่ข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าเดินคอตกออกมา

นั่นเป็นเรื่องเมื่อ 70 ปีก่อน  แต่ข้าพเจ้ายัง
จ�าได้ถึงความรู้สึกที่ได้รับวันนั้นที่หน้าประตู
บ้านซึ่งมีบางสิ่งที่ข้าพเจ้าควรจะพูดและท�า  
ถ้าเพียงแต่วันนั้นข้าพเจ้าจะสวดอ้อนวอน
ในศรัทธาขณะออกไป  ข้าพเจ้าอาจได้รับ
การดลใจให้ยืนที่หน้าประตูนั้นให้นานสักนิด 
ยิ้ม และพูดอะไรบางอย่างเช่นว่า “ผมรู้สึกดี
ที่ได้พบท่าน ขอบคุณส�าหรับสิ่งที่ท่านและ
ครอบครัวให้ไว้ในอดีต  ผมตั้งตารอที่จะพบ
ท่านอีกเดือนหน้า”

ถ้าข้าพเจ้าพูดและท�าเช่นนั้น เขาอาจ 
จะเคือง—และก้าวร้าวยิ่งขึ้นอีก  แต่ตอนนี ้
ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าข้าพเจ้าจะรู้สึกอย่างไร แทน 
ที่จะรู้สึกเศร้าหรือล้มเหลวขณะเดินออกมา  
ข้าพเจ้าอาจรู้สึกถึงค�าชมที่นุ่มนวลในความ
นึกคิดและใจว่า “ท�าดีแล้ว”

เราทุกคนต้องพูดและกระท�าในพระนาม
ของพระผู้เป็นเจ้าในชั่วขณะเมื่อการตัดสินใจ 
ทีไ่ม่มตีวัช่วยจะไม่เพียงพอหากไม่มกีารดลใจ 
ชั่วขณะเหล่าน้ันอาจมาสู่เราเมื่อไม่มีเวลา
เตรียมตัว  สิ่งนี้เกิดกับข้าพเจ้าบ่อยๆ เกิดขึ้น
เมื่อหลายปีก่อนในโรงพยาบาลเมื่อพ่อคน
หนี่งบอกข้าพเจ้ากับคู่ว่าหมอบอกว่าลูกสาว
วัยสามขวบที่ได้รับบาดเจ็บขั้นวิกฤตก�าลัง
จะตายในไม่กี่นาทีนี้  ขณะข้าพเจ้าวางมือลง
บนศีรษะส่วนท่ีไม่มีผ้าพันแผลของเธอ  ใน
ฐานะผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าต้อง 
รู้ว่า พระองค์จะทรงท�าและตรัสอะไร

พระวจนะมาสู่ความคิดและปากข้าพเจ้า
ว่าเธอจะรอด  หมอที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ข้าพเจ้า
ท�าจมูกฟึดฟัดอย่างดูแคลนและบอกให้หลีก
ทาง  ข้าพเจ้าเดินออกมาจากห้องคนไข้ด้วย
ความรู้สึกสงบและรัก  เด็กหญิงตัวน้อยยัง
อยู่และเดินมาตามทางระหว่างที่นั่งในการ
ประชุมศีลระลึกของวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าอยู่
ในเมืองนั้น  ข้าพเจ้าจ�าได้ถึงความปีติและ
ความพอใจที่ได้รับจากสิ่งที่พูดและท�าในการ
รับใช้ของพระเจ้าเพื่อเด็กหญิงตัวน้อยคนนั้น

ฝั่งตะวันออกของสหรัฐระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สมาชิกศาสนจักรอาศัยอยู่ห่างกัน
ไกลและมีการปันส่วนน�้ามันอย่างเข้มงวด  
ข้าพเจ้าเป็นเพียงมัคนายกในสาขา  สมาชิก
มอบซองใส่เงินบริจาคอดอาหารแก่ประธาน
สาขาเมื่อพวกเขามาประชุมอดอาหารและ
แสดงประจักษ์พยานในบ้านเรา

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 13 ปี เราย้ายมายูทาห์
เพ่ืออาศัยในวอร์ดใหญ่  ข้าพเจ้าจ�าได้ถึง
งานมอบหมายแรกที่ให้เดินไปตามบ้านเพื่อ
รวบรวมเงินอดอาหาร  ข้าพเจ้าดูชื่อบนซอง 

โดยประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนี่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้
าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้
วางใจให้พูดกับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งแผ่นดินโลก  

ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรับผิดชอบของโอกาส
นั้นเพราะข้าพเจ้าทราบถึงความไว้วางใจบาง 
สิ่งที่พระเจ้าทรงวางไว้ในท่าน  ด้วยการที่
ท่านยอมรับฐานะปุโรหิต ท่านได้รับสิทธิ์ที่จะ 
พูดและกระท�าในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า

สิทธิ์นั้นจะเป็นจริงได้เฉพาะเมื่อท่านได้รับ
การดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น   นั่นคือ
กรณีเดียวที่ท่านสามารถพูดในพระนามของ
พระองค์ได้ และกรณีเดียวที่ท่านจะกระท�า
ในพระนามของพระองค์ได้  ท่านอาจท�าผิด
ที่คิดว่า  “โอ นั่นไม่ยากเลย  ฉันจะได้รับการ
ดลใจถ้ามคีนขอให้เป็นผูพู้ดหรอืถ้าฉนัจ�าเป็น
ต้องให้พรฐานะปุโรหิต”  หรือมัคนายกหรือ 
ผู้สอนหนุ่มอาจปลอบใจตนเองโดยคิดว่า 
“เมื่อฉันโตขึ้นหรือเมื่อฉันได้รับเรียกเป็น 
ผู้สอนศาสนา  ฉันจะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะ
ตรัสและจะทรงท�าอะไร”

แต่คิดถึงวันที่ท่านต้องรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า
จะตรัสและจะทรงท�าอะไร  วันนั้นมาถึงเรา
ทุกคนแล้ว—ไม่ว่าท่านมีการเรียกใดในฐานะ
ปุโรหิต  ข้าพเจ้าเติบโตในสนามเผยแผ่ใน

ฐานะปุโรหิตและการ
สวดอ้อนวอนส่วนตัว
พระผู้เป็นเจ้าประทานพลังในฐานะปุโรหิตแก่เราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวการณ์ใด   
แต่เราต้องทูลขออย่างนอบน้อม
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และครอบครัวของเธอ
ความแตกต่างของความรู้สกึท่ีโรงพยาบาล 

กับความรู้สึกเศร้าเมื่อเดินจากประตูบ้านหลัง
นั้นขณะเป็นมัคนายกมาจากสิ่งที่ข้าพเจ้า
เรยีนรูเ้ก่ียวกับการเชือ่มโยงของการสวดอ้อน- 
วอนกับอ�านาจฐานะปโุรหติ  ในฐานะมคันายก 
ข้าพเจ้ายังไม่ได้เรียนรู้ว่าอ�านาจที่จะพูดและ
กระท�าในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าต้องมี
การเปิดเผยและว่าจะมีการเปิดเผยที่จ�าเป็น
ได้ต้องมีการสวดอ้อนวอนและการท�างานใน
ศรัทธาเพื่อการเป็นเพื่อนกับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

ตอนค�่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะออกไปที่ประตู
บ้านนั้นเพื่อรับเงินบริจาคอดอาหาร ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนก่อนนอน  แต่เป็นเวลาหลาย
สัปดาห์และหลายเดือนก่อนมีโทรศัพท์ตาม
ให้ไปที่โรงพยาบาลนั้น  ข้าพเจ้าได้ท�าตาม
รูปแบบการสวดอ้อนวอนและพยายามท�า
ตามที่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธสอนว่าจะ
ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าประทานการดลใจที่
จ�าเป็นเพื่อที่เราจะมีอ�านาจในฐานะปุโรหิต  
ท่านสอนไว้ง่ายๆ ว่า

“เราไม่ต้องเรียกหาพระองค์ด้วยถ้อยค�า
มากมาย  เราไม่ต้องสร้างความเบื่อหน่ายให้

กับพระองค์ด้วยค�าสวดอ้อนวอนที่ยืดยาว 
สิ่งที่เราต้องการจริงๆ และสิ่งที่เราควรท�าใน
ฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเพื่อความดีของเรา 
คือไปอยู่ต่อเบือ้งพระพักตร์ของพระองค์บ่อยๆ 
ไปเป็นพยานต่อพระองค์ว่า เราระลึกถึงพระ- 
องค์และเตม็ใจรบัพระนามของพระองค์ไว้กับ 
เรา รักษาพระบัญญัติของพระองค์ ท�างาน
ด้วยความชอบธรรม และปรารถนาพระ-
วิญญาณของพระองค์ให้ทรงช่วยเหลือเรา”1

แล้วประธานสมิธสอนเราถึงสิ่งที่ควรสวด
อ้อนวอนขอ ในฐานะผู้รับใช้ที่สัญญาว่าจะ
พูดและกระท�าเพื่อพระผู้เป็นเจ้า ท่านกล่าว
ว่า “ท่านสวดอ้อนวอนเพื่อทูลขออะไร  ท่าน
สวดอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงจดจ�า
ท่านได้  ขอให้ทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนของ
ท่าน ขอพระองค์ประทานพรท่านด้วยพระ-
วิญญาณของพระองค์”2  

ถ้อยค�าที่ท่านใช้ไม่ใช่เรื่องส�าคัญ แต่ต้อง 
การความอดทนบ้าง นี่คือการเข้าหาพระบิดา 
บนสวรรค์ของท่านด้วยเจตนาที่ให้พระองค์
ทรงจดจ�าท่านได้เป็นส่วนตัว  พระองค์ทรง
เป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่ง พระบิดาของ
ทุกคน และแม้กระน้ันยังทรงเต็มพระทัย
ประทานความเอาใจใส่ต่อลูกคนหนึ่งของ

พระองค์โดยไม่มีการแบ่งแยก นั่นอาจเป็น
เหตุผลที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้ถ้อยค�าดังนี้ 
“ข้า แต่ พระ บิดา ขอ ให้ พระ นาม ของ พระ องค์ 
เป็น ที่ เคารพ สัก การะ”3

สิ่งนี้ง่ายขึ้นที่จะมีความรู้สึกคารวะอย่าง
ถูกต้องหากท่านคุกเข่าหรือก้มศีรษะ แต่เป็น
ไปได้ที่จะรู้สึกว่าท่านก�าลังเข้าใกล้พระบิดา
บนสวรรค์ของท่านอย่างไม่ค่อยเป็นทางการ 
และแม้แต่ในการสวดอ้อนวอนเงียบๆ  ดังที่
ท่านต้องท�าอยู่บ่อยๆ ในงานรับใช้ด้วยฐานะ
ปุโรหิตของท่าน ส่วนใหญ่จะมีเสียงรบกวน
และผู้คนอยู่รอบตัวท่าน พระผู้เป็นเจ้าทรง
ได้ยินการสวดอ้อนวอนเงียบๆ ของท่าน  แต่
ท่านอาจต้องเรียนรู้ที่จะปิดตัวเองจากสิ่ง
รบกวนเพราะช่วงเวลาที่ท่านต้องติดต่อกับ
พระผู้เป็นเจ้ามักไมม่าในช่วงเวลาทีเ่งียบสงบ

ประธานสมิธแนะน�าว่าท่านจะต้องสวด
อ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงรับรู้การเรียก
ให้รับใช้พระองค์ พระองค์ทรงรู้เกี่ยวกับการ
เรียกของท่านโดยละเอียด  พระองค์ทรงเรียก
ท่าน และด้วยการสวดอ้อนวอนถึงพระองค์
เกี่ยวกับการเรียกของท่าน พระองค์จะทรง
เปิดเผยให้ท่านรู้มากขึ้น4

ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอน
ประจ�าบ้านอาจท�าขณะสวดอ้อนวอน  ท่าน
อาจรู้แล้วว่าท่านต้อง:

“เยี่ยมบ้านสมาชิกแต่ละคน, แนะน�าพวก 
เขาให้สวดอ้อนวอนโดยออกเสียงและในที ่
ลบัตา และปฏบิตัหิน้าท่ีทกุอย่างในครอบครวั 
…

“…ดูแลศาสนจักรเสมอ, และอยู่กับพวก
เขาและท�าให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้น;

“และดูว่าไม่มีความชั่วช้าสามานย์ ใน
ศาสนจักร, ทั้งไม่โกรธเคืองกัน, ทั้งไม่พูดเท็จ, 
ลอบกัด, หรือพูดให้ร้าย;

“และดูว่าศาสนจักรประชุมกันบ่อยๆ, 
และดูด้วยว่าสมาชิกทุกคนท�าหน้าที่ของพวก
เขา.”5

คราวน้ี แม้ส�าหรับผู้สอนประจ�าบ้านผู้
มากประสบการณ์และคู่รุ่นน้องผู้ไม่อาจท�า
อะไรได้เลยโดยปราศจากการช่วยเหลือของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  ให้คิดถึงครอบครัว
หรือแม้แต่บุคคลที่ท่านได้รับเรียกให้รับใช้  
การพิจารณาและเจตนารมณ์ที่ดีของมนุษย์
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มวล  ถ้าเขาล่อลวงท่านให้ท�าบาปได้  เขาจะ
ลดอ�านาจของท่านที่จะได้รับการน�าโดยพระ- 
วิญญาณและลดอ�านาจในฐานะปุโรหิตของ
ท่านด้วย  นั่นคือเหตุที่ประธานสมิธกล่าวว่า
ท่านควรสวดอ้อนวอนเสมอให้พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเตือนและปกป้องท่านจากสิ่งชั่วร้าย6

พระองค์ทรงเตือนเราหลายวิธี  การเตือน
เป็นส่วนหนึ่งของแผนแห่งความรอด  ศาสดา
พยากรณ์ อัครสาวก ประธานสเตค อธิการ
และผู้สอนศาสนา ต่างส่งเสียงเตือนให้หลีก
หนีจากหายนะผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
การกลับใจ และท�าและรักษาพันธสัญญา
ศักดิ์สิทธิ์

ในฐานะผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต ท่านต้องเป็น 
ส่วนหนึ่งของสุรเสียงเตือนของพระเจ้า  แต่
ท่านจ�าเป็นต้องเอาใจใส่เองต่อการเตอืน ท่าน 
จะไม่รอดชีวิตทางวิญญาณด้วยตนเองโดย
ปราศจากการปกป้องจากการเป็นเพื่อนกับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตประจ�าวัน

ท่านต้องสวดอ้อนวอนเพ่ือสิง่น้ีและท�างาน 
เพ่ือมีสิ่งนี้  ท่านสามารถพบทางในทางคับ
แคบและแคบผ่านหมอกแห่งความชั่วร้าย

จะไม่เพียงพอ
ดังนั้นท่านจะสวดอ้อนวอนขอวิธีที่จะรู้ใจ 

พวกเขา รู้สิ่งที่ขาดไปในชีวิตเหล่านั้นและใจ 
ของผู้คนที่ท่านไม่รู้จักดีนักและผู้ที่ไม่กระตือ- 
รือร้นที่จะให้ท่านรู้จัก  ท่านจ�าเป็นต้องรู้สิ่งที ่
พระผู้เป็นเจ้าประสงค์ให้ท่านท�าเพ่ือช่วย
พวกเขาและท�าทุกสิ่งให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ รู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่
ทรงมีต่อพวกเขา

เพราะท่านมกีารเรยีกฐานะปโุรหติท่ีส�าคญั 
และยากล�าบากถึงเพียงนั้นประธานสมิธจึง
แนะน�าว่าเมื่อท่านสวดอ้อนวอนท่านต้อง
วิงวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านด้วย
พระวิญญาณของพระองค์เสมอ ท่านจ�าเป็น
ต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่
มากที่สุดเท่าที่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้
ท่านได้ส�าหรับการเป็นเพื่อนที่ยืนนาน  นั่น
คือเหตุที่เราต้องสวดอ้อนวอนอยู่เสมอให้ทรง
น�าเราในการรับใช้ลูกๆ ของพระองค์

เพราะว่าท่านไม่อาจไปถึงศักยภาพฐานะ
ปุโรหิตของท่านโดยปราศจากพระวิญญาณ 
ท่านคือเป้าหมายของศัตรูแห่งความสุขทั้ง

ไปได้ด้วยการน�าทางดังกล่าวเท่าน้ัน  พระ-
วิญญาณบริสุทธ์ิจะเป็นผู้น�าทางท่านขณะ
พระองค์ทรงเปิดเผยความจริงเมื่อท่านศึกษา
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

การรับการน�าทางดังกล่าวต้องการมาก 
กว่าการฟังและอ่านไปเรื่อยๆ ท่านจ�าเป็น
ต้องสวดอ้อนวอนและท�างานในศรัทธาเพื่อ
ให้ถ้อยค�าแห่งความจริงเข้าสู่ใจ  ท่านต้อง
สวดอ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพร
ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ให้พระองค์
ทรงน�าท่านเข้าสู่ความจริงท้ังมวลและให้
ท่านเห็นทางท่ีถูกต้อง  นั่นคือวิธีที่จะทรง
เตือนและน�าทางท่านเข้าสู่วิถีทางที่ถูกต้อง
ในชีวิตและในการรับใช้ด้วยฐานะปุโรหิต 
ของท่าน

การประชุมใหญ่สามัญเป็นโอกาสอัน
ประเสริฐที่พระเจ้าจะทรงท�าให้พลังของท่าน
ที่จะรับใช้ในฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า
เข้มแข็งขึ้น ท่านอาจเตรียมพร้อมด้วยการ
สวดอ้อนวอน ซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านได้ท�า 
ส�าหรบัการกระชมุใหญ่น้ี  ท่านอาจรวมศรทัธา 
ของท่านกับผูท่ี้จะสวดอ้อนวอนในการประชมุ 
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ใหญ่  พวกเขาจะสวดอ้อนวอนเพื่อพรมาก 
มายแก่ผู้คนจ�านวนมาก

พวกเขาจะสวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณ
สถิตกับศาสดาพยากรณ์ในฐานะกระบอก
เสียงของพระเจ้า พวกเขาจะสวดอ้อนวอนให้
อัครสาวกและผู้รับใช้ทุกคนที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเรียก  ซึ่งรวมท่านด้วย ตั้งแต่มัคนายก
คนใหม่ล่าสุดจนถึงมหาปุโรหิตผู้ผ่านมา
หลายฤดูกาล และผู้สูงวัยและเยาว์วัยบาง
คน ที่จะไปโลกวิญญาณในไม่ช้า ที่ซึ่งพวก
เขาจะได้ยินค�าว่า “ดี แล้ว เจ้า เป็น บ่าว ที่ ดี 
และ ซื่อ สัตย์”7

การอวยพรนั้นจะไปถึงบางคนซึ่งจะท�าให้
เขาประหลาดใจ  พวกเขาอาจไม่เคยด�ารง
ต�าแหน่งอันสูงส่งในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าบนแผ่นดินโลก  บางคนอาจรู้สึกว่าพวก
เขาเห็นผลจากการลงแรงของพวกเขาน้อย
มาก หรือว่าโอกาสในการรับใช้บางอย่างไม่
เคยมาถึงเขาเลย  คนอื่นๆ อาจรู้สึกว่าเวลา
ในการรับใช้ของพวกเขาในชีวิตนี้สั้นกว่าที่
พวกเขาหวัง

สิ่งที่จะถ่วงน�้าหนักในตราชูของพระเจ้า
ไม่ใช่ต�าแหน่งที่เคยด�ารงหรือเวลาที่เคยรับใช้  
เรารู้เรื่องนี้จากอุปมาของพระเจ้าเรื่องคนงาน
ในสวนองุ่น ซึ่งได้รับค่าจ้างเท่ากันไม่ว่าพวก
เขาจะท�างานนานเพียงใดหรือท�าที่ไหน  พวก
เขาได้รับรางวัลตามวิธีที่พวกเขารับใช้8

ข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่ง สหายที่ข้าพเจ้า
รัก ผู้ที่งานรับใช้แบบมรรตัยในสวนองุ่นได้
สิ้นสุดลง ณ เวลาห้าทุ่มเมื่อคืน  เขาได้รับ
การรักษาโรคมะเร็งอยู่หลายปี  ในช่วงเวลา
แห่งการบ�าบัดรักษาและความเจ็บปวดและ
ความยากล�าบากแสนสาหัสนั้น เขารับการ
เรียกให้จัดการประชุมและเขาต้องรับผิดชอบ
สมาชิกในวอร์ดท่ีไม่มีลูกๆ อยู่ท่ีบ้าน บาง
คนเป็นหญิงม่าย  การเรียกของเขาคือช่วย
ให้สมาชิกเหล่านี้ได้รับการปลอบโยนในการ
สังสรรค์สมาคมกันและในการเรียนรู้พระ-
กิตติคุณ

เมื่อหมอบอกเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่าเขาจะ 
มีชีวิตอยู่อีกไม่นานน้ัน อธิการของเขาเดิน
ทางไปท�าธุรกิจ สองวันต่อมาเขาส่งข่าวผ่าน 
หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตของเขาไปยังอธิการ 
เขากล่าวถึงงานมอบหมายของเขาว่า “ผม
เข้าใจดีว่าอธิการไม่อยู่  ดังนั้นผมยังท�างาน  

ผมก�าลังคิดถึงการประชุมกลุ่มของเราวัน 
จันทร์หน้า  สมาชิกสองคนจะน�าเราไปเที่ยว 
ชมศนูย์การประชมุใหญ่ เราอาจขอให้สมาชกิ 
บางคนช่วยขับรถพาพวกเขาไปและให้ลูก
เสือเข็นเก้าอี้เข็น โดยขึ้นอยู่กับการลงชื่อของ 
พวกเขา  เราอาจมีผู้สูงอายุมากพอที่จะท�า
เรื่องนี้ด้วยตัวเราเอง แต่จะดีไม่น้อยที่จะรู้ว่า 
เรามีแผนส�ารองเมื่อจ�าเป็น  อาจจะเป็นคืน 
ครอบครัวที่ดีส�าหรับผู้มาช่วยที่จะน�าครอบ- 
ครัวมาด้วย  อย่างไรก็ตามช่วยบอกผมก่อน
ที่ผมจะติดประกาศแผนการประชุมนะครับ  
ขอบคุณ”

และจากนั้นอธิการประหลาดใจเมื่อเขา
โทรศัพท์ไป  โดยไม่ได้เอ่ยถึงสภาวะของตน 
เองหรืองานอันยอดเยี่ยมที่เขาท�า เขาถามว่า 
“อธิการครับ มีอะไรที่ผมจะท�าให้ท่านได้อีก
บ้าง”  มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่านั้นที่
ท�าให้เขารู้สึกถึงภาระของอธิการได้ในขณะ
ที่ภาระของเขาเองก็หนักไม่น้อย  และมีเพียง
พระวิญญาณเท่านั้นที่สามารถท�าให้เป็นไป
ได้ส�าหรับเขาที่จะวางแผนการรับใช้พี่น้อง
ของเขาได้ด้วยความเที่ยงตรงเท่ากับที่เขา
ใช้ในการวางแผนกิจกรรมลูกเสือเมื่อครั้งยัง
หนุ่ม

การสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธาท�าให้พระผู้- 
เป็นเจ้าประทานพลังในฐานะปุโรหิตแก่เรา
ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวการณ์ใด  แต่เรา

ต้องทูลขออย่างนอบน้อมเพื่อพระวิญญาณ
ซึง่จะแสดงให้เรารูส้ิง่ท่ีจะทรงให้เราพูดและท�า 
จงท�า และด�าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีค่าควรต่อ
ของประทานนั้น

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่าพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาทรงพระชนม์ ทรงรักเรา และ
ทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนของเรา  ข้าพเจ้า
เป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ผู้ทรง
พระชนม์ การชดใช้ของพระองค์ท�าให้เรา
สะอาดบริสุทธิ์และมีค่าควรส�าหรับการเป็น
เพื่อนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์  ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าด้วยศรัทธาและความพากเพียร วัน
หนึ่งเราจะได้ยินพระวจนะที่ให้เราปีติ “ดี แล้ว 
เจ้า เป็น บ่าว ที่ ดี และ ซื่อ สัตย์”9  ข้าพเจ้าสวด 
อ้อนวอนว่าเราจะได้รบัค�าอวยพรอนัประเสรฐิ 
นั้นจากพระอาจารย์ที่เรารับใช้ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼

อ้างอิง
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ed. (1939), 215–21.
5. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:51, 53–55.
6. ดู ค�าสอน: โจเซฟ เอฟ. สมิธ, 26.
7. มัทธิว 25:21.
8. ดู มัทธิว 20:1–16.
9. มัทธิว 25:21.
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ขนมปังชิน้หนึง่ส่งให้ทีป่ากของเขาอย่างระมดั 
ระวัง  จากนั้นประคองถ้วยน�้าศีลระลึกเพ่ือ
ให้เขาดื่มได้  เมื่อข้าพเจ้าจะออกไป ข้าพเจ้า
เห็นเขาน�้าตาคลอหน่วยขณะพูดว่า “ขอพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้าทรงอวยพรคณุ หนุ่มน้อย” และพระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรข้าพเจ้าจริงๆ—ด้วยค�า
ขอบคุณส�าหรับเครื่องหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของ
ศีลระลึกและฐานะปุโรหิตที่ข้าพเจ้าด�ารงอยู่

ไม่มีมัคนายก ผู้สอน หรือปุโรหิตคนใด
จากวอร์ดของเราจะลืมการเยี่ยมชมที่อยู่ใน
ความทรงจ�า เราไปที่คลากสตัน ยูทาห์ ท่ี
หลุมฝังศพของมาร์ติน แฮร์ริส หนึ่งในพยาน
สามคนของพระคัมภีร์มอรมอน  เมื่อเรายืน
อยู่รอบเสาหินแกรนิตซึ่งเป็นเครื่องหมาย 
หลุมฝังศพของท่าน และขณะที่ผู้น�าโควรัม 
คนหนึง่อ่านข้อความทีจ่ารกึไว้จาก “ประจกัษ์ 
พยานของพยานสามคน” ซึ่งมีอยู่ในต้นเล่ม
ของพระคัมภีร์มอรมอน เราพัฒนาความรัก
ที่มีต่อบันทึกอันศักดิ์สิทธิ์และความจริงที่พบ
ในนั้น

ช่วงปีเหล่านั้นวัตถุประสงค์ของเราคือเป็น
เสมือนบุตรทั้งหลายของโมไซยาห์ ดังท่ีมีผู้
กล่าวถึงพวกท่านว่า

“พวกท่านมั่นคงขึ้นในความรู้เรื่องความ
จริง; และพวกท่านเป็นคนมีพื้นฐานความเข้า 
ใจที่ถูกต้องและพวกท่านค้นคว้าพระคัมภีร์
อย่างขยันหมั่นเพียร, เพื่อพวกท่านจะรู้พระ-
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า.

“แต่นี่ยังไม่หมด; พวกท่านยอมตนในการ 
สวดอ้อนวอน, และการอดอาหารอย่างมาก; 
ฉะนั้นพวกท่านจึงมีวิญญาณแห่งการพยา- 
กรณ์, และวิญญาณแห่งการเปิดเผย, และ
เมื่อพวกท่านสอน, พวกท่านก็สอนด้วยพลัง

ฐานะปุโรหิตที่เราด�ารงอยู่
ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรับผิดชอบอันใหญ่

หลวงเมื่อข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นเลขานุการ
โควรัมมัคนายก ข้าพเจ้าเก็บบันทึกด้วยตน 
เองอย่างรอบคอบที่สุด เพราะข้าพเจ้าต้อง 
การท�าให้ดีที่สุดกับสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ในการเรียก
นั้น  ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในงานของข้าพเจ้า  
ท�าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าท�าได้จนสุดความสามารถ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายของข้าพเจ้าในต�าแหน่งใด
ก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยได้รับเรียก

ข้าพเจ้าหวังว่าชายหนุ่มแต่ละคนที่ได้รับ 
แต่งต้ังสูฐ่านะปโุรหิตแห่งอาโรนจะได้รบัความ 
ตระหนักรู้ทางวิญญาณของความศักดิ์สิทธิ์
ในการเรียกนี้ เช่นเดียวกับโอกาสที่จะขยาย
การเรียกดังกล่าว  ข้าพเจ้าได้รับโอกาสพิเศษ
เช่นนั้นขณะเป็นมัคนายก เมื่อฝ่ายอธิการขอ 
ให้ข้าพเจ้าไปประกอบพิธีศีลระลึกให้ผู้ป่วย 
คนหนึง่ซึง่อยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณหน่ึงไมล์ 
เช้าวันอาทิตย์ที่พิเศษน้ัน ขณะที่ข้าพเจ้า
เคาะประตูบ้านของบราเดอร์ไรท์และได้ยิน
เสียงเชื้อเชิญที่แผ่วเบาของท่านว่า “เข้ามาสิ”  
ข้าพเจ้าไม่เพียงเข้าไปในบ้านหลังเล็กๆ ท่ี 
ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่เป็นห้องท่ีเต็มไป 
ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้า 
เข้าไปอยู่ข้างเตียงของบราเดอร์ไรท์และหยิบ 

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

หนึ่งในความทรงจ�าอันชัดแจ้งที่สุด 
ของข้าพเจ้าขณะเข้าร่วมการประชุม 
ฐานะปุโรหิตสมัยเป็นมัคนายกท่ีได้ 

รับแต่งตั้งใหม่และระหว่างร้องเพลงเปิด “มา
เถิด ท่านบุตรพระเจ้าผู้เอาฐานะปุโรหิต”1 ใน 
ค่�าคืนนี้ ทุกท่านที่พร้อมใจกันมาอยู่ที่นี่ใน
ศูนย์การประชุมใหญ่และ ตามจริงแล้ว ทั่ว
โลก ข้าพเจ้าเปล่งเสียงสะท้อนวิญญาณแห่ง 
เพลงสวดพิเศษนั้นและกล่าวกับท่านว่า มา
เถิด ท่านบุตรพระเจ้าผู้เอาฐานะปุโรหิต ขอ
ให้เราพิจารณาการเรียกของเรา ใคร่ครวญ
ความรับผิดชอบของเรา ให้เรามุ่งมั่นต่อหน้า 
ท่ี และขอให้เราติดตามพระเยซูคริสต์ พระเจ้า 
ของเรา  ขณะที่เราอาจแตกต่างกันด้วยวัย 
ขนบประเพณี หรือเชื้อชาติ เราเป็นหนึ่งเดียว
ในการเรียกของฐานะปุโรหิต

เพื่อเราแต่ละคน การฟื้นฟูฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนแก่ออลิเวอร์ คาวเดอรีและโจเซฟ 
สมธิ โดยยอห์นผูถ้วายบพัตศิมาเป็นสิง่ส�าคญั 
ที่สุด  ในท�านองเดียวกัน การฟื้นฟูฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคแก่โจเซฟ สมิธและ
ออลิเวอร์ คาวเดอรีโดยเปโตร ยากอบ และ
ยอห์น เป็นเหตุการณ์อันปลื้มปีติ

ขอให้เราท�าหน้าท่ีการเรียกอย่างจริงจัง
ที่สุด ความรับผิดชอบ และหน้าท่ีซึ่งมากับ

ฐานะปุโรหิต—ของ
ประทานอันศักดิ์สิทธิ์
เราแต่ละคนได้รับการฝากฝังด้วยของประทานหนึ่งอย่างในบรรดาของประทานอันล้ำาค่า 
ที่สุดซึ่งเคยให้ไว้แก่มนุษยชาติ  
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อ�านาจและสิทธิอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า.”2

ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าจะมีเป้าหมายใด
คู่ควรไปกว่านี้ส�าหรับชายหนุ่มจะพึงมีมาก
ไปกว่าค�าบรรยายว่าพวกเขาเป็นดังบุตรที่
กล้าหาญและชอบธรรมของโมไซยาห์

เมื่อใกล้จะถึงวันเกิดปีที่ 18 ของข้าพเจ้า
และเตรียมตัวเข้าประจ�าการกองทัพซึ่งเป็น 
ข้อบังคับของชายหนุ่มทุกคนในช่วงสงคราม 
โลกครั้งที่สอง ข้าพเจ้าได้รับการเสนอชื่อให้ 
รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค แต่ก่อนอื่น 
ข้าพเจ้าต้องโทรศัพท์ไปหา พอล ซี. ชายด ์
ประธานสเตคของข้าพเจ้าเพ่ือรบัการสัมภาษณ์ 
ท่านเป็นคนที่รักและเข้าใจพระคัมภีร์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเจตนารมณ์ของท่านคือ
คนอื่นๆ ควรรักและเข้าใจพระคัมภีร์เช่นเดียว 
กัน ข้าพเจ้าเคยได้ยินเพื่อนบางคนพูดถึงการ 
สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างครอบคลุมและลงลึกใน
รายละเอียดของท่าน ข้าพเจ้ามีความรู้พระ- 
คัมภีร์ไม่มากนัก ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าโทรไป
หาท่าน ข้าพเจ้าจึงขอนัดสัมภาษณ์ในวัน
อาทิตย์ถัดไปซึ่งข้าพเจ้าทราบว่าในช่วงนั้นม ี
เวลาเพียงหน่ึงชัว่โมงก่อนการประชมุศลีระลกึ  

ท่านตอบว่า “โอ บราเดอร์มอนสัน เราจะ
ไม่มีเวลาพอส�าหรับการทบทวนพระคัมภีร์

นะครับ” จากนั้นท่านแนะน�าให้เป็นช่วงเวลา
ประมาณสามชัว่โมงก่อนการประชมุศลีระลกึ 
และท่านบอกให้น�าพระคัมภีร์ส่วนตัวที่ท�า
เครื่องหมายและข้ออ้างอิงไว้แล้วมาด้วย

เมื่อไปถึงบ้านของท่านในวันอาทิตย์ ท่าน
ทักทายข้าพเจ้าอย่างอบอุ่น จากนั้นจึงเริ่ม
การสัมภาษณ์  ประธานชายด์กล่าวว่า  
“บราเดอร์มอนสัน คุณด�ารงฐานะปุโรหิต 
แห่งอาโรน คุณเคยมีเทพมาปฏิบัติให้คุณ
ไหม” ข้าพตอบว่าไม่เคยครับ  เมื่อท่านถาม
ว่าข้าพเจ้าทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์เช่น
นั้น ข้าพเจ้าตอบอีกครั้งว่าข้าพเจ้าไม่ทราบ

ท่านสั่งว่า “บราเดอร์มอนสัน ท่องภาคที่ 
13 ของหลักค�าสอนและพันธสัญญาสิครับ”

ข้าพเจ้าเริ่มท่อง “‘แก่ท่านเพื่อผู้ร่วมรับใช้
ทั้งหลายของข้าพเจ้า ในพระนามของพระ-
เมสสิยาห์ ข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน,  ซึ่งถึงกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติ
ของเหล่าเทพ—’” 

“พอก่อน” ประธานชายด์สั่ง จากนั้น ท่าน
แนะน�าด้วยน�้าเสียงที่สงบและมีเมตตาว่า 
“บราเดอร์มอนสัน อย่าลืมว่าในฐานะผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคุณมีสิทธ์ิต่อการ
ปฏิบัติของเหล่าเทพ”

ราวกับว่ามีเทพอยู่ในห้องวันนั้น  ข้าพเจ้า
ไม่เคยลืมการสัมภาษณ์ครั้งนั้นเลย  ข้าพเจ้า
ยังคงรู้สึกถึงพระวิญญาณในโอกาสอันศักดิ์- 
สิทธิ์นั้นเมื่อเราอ่านหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และพรของฐานะปโุรหติแห่งอาโรนและฐานะ 
ปโุรหติแห่งเมลคเีซเดคด้วยกัน—พรท่ีไม่เพียง 
เราเท่านั้นที่ได้รับแต่ครอบครัวของเราและผู้
อื่นด้วยที่เราจะมีโอกาสรับใช้

ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์ และ
เมื่อถึงวันที่ข้าพเจ้าต้องไปปฏิบัติหน้าที่กับ
กองทัพเรือ สมาชิกในฝ่ายอธิการคนหนึ่ง
มาสมทบกับครอบครัวและเพื่อนๆ ข้าพเจ้า
ที่สถานีรถไฟเพื่ออ�าลา  ก่อนรถไฟจะออก 
ท่านวางหนังสือเล่มเล็กๆ ชื่อ คู่มือผู้สอน
ศาสนา ในมือข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าหัวเราะและ
บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ไปรับใช้งานเผยแผ่

ท่านตอบว่า “รับไว้เถอะ  อาจจะเป็น
ประโยชน์กับคุณ”

หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์จริงๆ ข้าพเจ้า
ต้องการวัสดุที่แข็งแรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่
ใว้ในถุงทะเลเพื่อเสื้อผ้าของข้าพเจ้าจะแน่น
พอดีและไม่ยับมาก คู่มือผู้สอนศาสนา จึง
เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ และหนังสือเล่มนี้
ท�าหน้าที่อย่างดีถึง 12 สัปดาห์
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ฐานะปุโรหิตแก่เขา
ข้าพเจ้าไม่เคยให้พรฐานะปุโรหิตใครมา

ก่อน ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับพร และข้าพเจ้า
ไม่เคยเห็นว่าการให้พรท�าอย่างไร  ขณะท่ี 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเงียบๆ เพื่อทูลขอความ
ช่วยเหลือ ข้าพเจ้านึกได้ว่ามี คู่มือผู้สอน
ศาสนา ที่ด้านล่างของถุงทะเล  ข้าพเจ้ารีบ
รื้อถุงและหยิบคู่มือไปยังบริเวณที่มีแสงไฟ
สลัว  ที่น่ันข้าพเจ้าอ่านวิธีให้พรผู้ป่วย  มี
ทหารเรือหลายคนจ้องมองด้วยความสนใจ
ใคร่รู้ ข้าพเจ้าด�าเนินการให้พร  ก่อนที่จะเก็บ
ถุงทะเล ลีแลนด์ เมอร์ริลล์หลับเหมือนเด็ก  
วันรุ่งขึ้น เขาตื่นแต่เช้าและรู้สึกดี  เราต่าง

หนึ่งคืนก่อนการแยกย้ายกลับบ้านช่วง
คริสต์มาส ความนึกคิดของเราอยู่ที่บ้าน โรง
นอนเงียบสงัด แต่แล้วก็มีเสียงท�าลายความ
เงียบจากเพื่อนข้าพเจ้าที่นอนเตียงข้างๆ—ลี
แลนด์ เมอร์ริล เด็กหนุ่มมอรมอน—เขาเริ่ม
ครวญครางด้วยความเจ็บปวด  ข้าพเจ้าซัก 
ถามเหตุผล และเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่สบาย
มาก เขาไม่อยากไปที่หน่วยเสนารักษ์ เพราะ
ถ้าเขาท�าเช่นนั้นเขาจะไม่ได้กลับบ้านในวัน
รุ่งขึ้น

ดูเหมือนอาการเขาจะแย่ลงเรื่อยๆ ขณะ
เวลาผ่านไป  ในท่ีสุด โดยที่รู้ว่าข้าพเจ้าม ี
ต�าแหน่งเอ็ลเดอร์ เขาจึงขอให้ข้าพเจ้าให้พร

ส�านึกคุณอย่างหาที่สุดมิได้ส�าหรับอ�านาจ
ของฐานะปุโรหิต

หลายปีผ่านไปท�าให้ข้าพเจ้ามีโอกาสมาก
ขึ้นที่จะให้พรแก่ผู้ที่ต้องการซึ่งมีมากมายจน 
นับไม่ถ้วน  โอกาสแต่ละครั้งท�าให้ข้าพเจ้า
ส�านึกคณุอย่างลกึซึง้ว่าพระผูเ้ป็นเจ้าทรงฝาก 
ฝังของประทานอันศักดิ์สิทธ์ินี้ไว้กับข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าเคารพฐานะปุโรหิต  ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงอ�านาจน้ีครั้งแล้วครั้งเล่า  ข้าพเจ้า
มองเห็นพลังของฐานะปุโรหิต  ข้าพเจ้าพิศวง
กับสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น

พี่น้องชายทั้งหลายเราแต่ละคนได้รับการ
ฝากฝังด้วยของประทานหนึ่งอย่างในบรรดา
ของประทานอันล�้าค่าท่ีสุดซึ่งเคยให้ไว้แก่
มนุษยชาติ  เมื่อเราให้เกียรติฐานะปุโรหิต
ของเราและด�าเนินชีวิตเพ่ือเราจะมีค่าควร
ตลอดเวลา พรของฐานะปุโรหิตจะไหลผ่าน
เรา  ข้าพเจ้ารักพระค�าที่พบในหลักค�าสอน
และพันธสัญญา ภาคที่ 121  ข้อท่ี 45 ซึ่ง
บอกว่าเราต้องท�าอะไรจึงจะมีค่าควร “ให้
อุทร…เปี่ยมด้วยจิตกุศลต่อมนุษย์ท้ังปวง
เช่นกัน, และต่อครอบครัวแห่งศรัทธา, และ
ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่
เสื่อมคลาย, เมื่อนั้นความมั่นใจของท่านจะ 
แข็งแกร่งขึ้นในการประทับอยู่ของพระผู้เป็น- 
เจ้า; และหลกัค�าสอนแห่งฐานะปโุรหติจะกลัน่ 
ลงมาบนจิตวิญญาณท่านดังหยาดน�้าค้าง
จากฟ้าสวรรค์.”

ในฐานะผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตของพระผู้-
เป็นเจ้า เรามีส่วนร่วมในงานของพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์  เราตอบรับการเรียกของพระ- 
องค์ เราอยู่ในพระพันธกิจของพระองค์  ขอ
ให้เราเรียนรู้จากพระองค์  ขอให้เราด�าเนิน
ตามรอยพระบาทของพระองค์  ขอให้เรา
ด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของพระองค์  โดย
การท�าเช่นนั้น เราจะเตรียมรับการรับใช้ทุก
อย่างที่พระองค์ทรงขอให้เราปฏิบัติ นี่คืองาน
ของพระองค์  น่ีคือศาสนจักรของพระองค์ 
พระองค์ทรงเป็นหวัหน้า กษตัรย์ิแห่งรศัมภีาพ 
แม้พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์และกล่าวค�า
พยานนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ พระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼

อ้างอิง
1. “มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลง

ที่ 159.
2. แอลมา 17:2–3.
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นี้  อย่างไรก็ตาม เช้านี้ข้าพเจ้ามีความยินด ี
ยิ่งที่จะประกาศสร้างพระวิหารใหม่สามแห่ง 
ในสถานทีด่งันี ้อาบดิจนั ไอวอรีโ่คสต์, ปอร์- 
โตแปรงซ์ เฮต,ิ และกรงุเทพฯ ประเทศไทย  
ช่างมีพรอันน่าอัศจรรย์รอคอยสมาชิกที่
ซื่อสัตย์ในพ้ืนท่ีเหล่านี้ และในทุกท่ีไม่ว่า 
พระวิหารจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามทั่วโลก

เราก�าลังด�าเนินขั้นตอนพิจารณาความ
ต้องการและหาท�าเลสร้างพระวิหารเพ่ิม 
เพราะเราปรารถนาจะให้สมาชิกมีโอกาสเข้า
พระวิหารมากเท่าที่จะมากได้โดยไม่ต้องสละ
เวลาและทรัพย์สินเงินทองมากมาย  ดังที่เรา
ท�าในอดีต เราจะแจ้งให้ท่านทราบการตัดสิน
ใจของเราในเรื่องนี้

ขณะนึกถึงพระวิหาร ข้าพเจ้าหวนนึกถึง
พรมากมายท่ีเราได้รับในนั้น  ขณะผ่านเข้า
ประตูพระวิหาร เราทิ้งความว้าวุ่นใจและ
ความสับสนของโลกไว้เบื้องหลัง  ภายใน 
วิสุทธิสถานอันศักดิ์สิทธ์ินี้  เราพบความ
สวยงามและระเบียบ  มีท่ีพักผ่อนส�าหรับ 
จิตวิญญาณของเราและที่หยุดพักจากความ
ห่วงกังวลของชีวิตเรา

ขณะเข้าพระวิหาร เราจะเกิดความเข้มแขง็ 

ถึงการเติบโตของศาสนจักร  ปัจจุบันเรามี
พระวิหารเปิดด�าเนินการ 144 แห่งท่ัวโลก 
ก�าลังบูรณะ 5 แห่ง และก�าลังก่อสร้างอีก 
13 แห่ง  นอกจากนี้พระวิหารอีก 13 แห่งที่
ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะสร้างก�าลังอยู่ในขั้น
เตรียมการก่อนเริ่มก่อสร้าง  ปีนี้เราคาดว่าจะ
อุทิศซ�้าพระวิหาร 2 แห่งและอุทิศพระวิหาร
ใหม่ 5 แห่งซึ่งก�าหนดไว้ว่าจะสร้างเสร็จใน
ปีนี้

สองปีมาแล้ว ขณะที่เราเน้นถึงความ
พยายามในการสร้างพระวิหารที่ประกาศชื่อ 
ไว้ให้แล้วเสร็จ เราได้ระงับไว้ในแผนชั่วคราว
ส�าหรับการสร้างพระวิหารเพิ่มนอกเหนือจาก 

โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าซาบซึ้ง
ใจอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับท่านในเช้า
วันอีสเตอร์ที่สวยงามนี้เมื่อเราหวน

นึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  ข้าพเจ้าขอ
ส่งความรักพร้อมกับค�าทักทายมายังทุกท่าน 
และสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงดลใจค�าพูดของข้าพเจ้า

การประชุมใหญ่ครั้งนี้ครบเจ็ดปีตั้งแต่
ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนเป็นประธาน
ศาสนจักร  เป็นช่วงเวลาที่มีงานล้นมือ ไม่
เพียงเต็มไปด้วยเรื่องท้าทายเท่านั้นแต่มีพร 
นับไม่ถ้วนด้วย พรอันน่าชื่นชมและศักดิ์สิทธิ ์
ทีส่ดุประการหนึง่คอืโอกาสท่ีได้อทุศิและอทิุศ 
ซ�้าพระวิหารหลายแห่ง

ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา 
ข้าพเจ้ามีโอกาสอุทิศพระวิหารฟีนิกซ์ แอริ- 
โซนาแห่งใหม่ที่สวยงาม  ประธานดีเทอร์ 
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ เอ็ลแดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ เอ็ลเดอร์ลินน์ จี. 
รอบบินส์ และเอ็ลเดอร์เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์ 
อยู่ร่วมพิธีด้วย  ในคืนก่อนการอุทิศ มีงาน
ฉลองทางวัฒนธรรมที่เยาวชนของเรากว่า 
4,000 คนจากเขตพระวิหารแสดงได้อย่าง
สวยงาม  วันต่อมาเราอุทิศพระวิหารในการ
ประชุมศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างแรงบันดาลใจสาม
ภาค

อาคารพระวิหารเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจน

พรของพระวิหาร
ขณะเข้าพระวิหาร เราจะเกิดความเข้มแข็งทางวิญญาณและความรู้สึกถึงสันติสุขได้

ภาคเช้าวันอาทิตย ์| 5 เมษายน 2015
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สวดอ้อนวอนเช่นกันโดยขอให้การไปพระวิหาร 
ครั้งนี้ช่วยให้บุตรชายได้รับความช่วยเหลือที่
ต้องการ

ขณะที่ชายหนุ่มคนนี้เข้าไปในห้องซีเลส-
เชียล เขานั่งเก้าอี้และเริ่มสวดอ้อนวอนขอ
การน�าทางจากพระบิดาบนสวรรค์

อีกคนหนึ่งที่เข้ามาในห้องซีเลสเชียลหลัง
จากนั้นไม่นานคือชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อแลน-
ดอน  ขณะเดินเข้ามาในห้อง เขาจ้องมอง
ชายหนุ่มที่นั่งหลับตาและสวดอ้อนวอนตรง
เก้าอี้ตัวนั้นทันที  แลนดอนได้รับการกระตุ้น
เตือนชัดเจนว่าเขาควรพูดกับชายหนุ่มคนนี ้
แต่เขาตัดสินใจรอเพราะไม่กล้าขัดจังหวะ  
หลังจากหลายนาทีผ่านไป ชายหนุ่มยังคง
สวดอ้อนวอน  แลนดอนรู้ว่าเขาจะหน่วง
เหนี่ยวการกระตุ้นเตือนอีกต่อไปไม่ได้  เขา
เดินเข้าไปหา แตะไหล่เบาๆ  ชายหนุ่มลืมตา 
สะดุ้งตกใจที่เขาถูกรบกวน  แลนดอนพูด
เบาๆ ว่า “ผมรู้สึกแรงกล้าว่าต้องคุยกับคุณ 
ทั้งที่ผมไม่แน่ใจว่าท�าไม”

เมื่อพวกเขาเริ่มสนทนา ชายหนุ่มระบาย
ความในใจกับแลนดอน อธิบายสถานการณ์
ของเขาและลงเอยด้วยความปรารถนาจะได ้
รับการปลอบโยนและก�าลังใจเกี่ยวกับงาน
เผยแผ่ของเขา แลนดอนกลับจากงานเผยแผ ่
ท่ีประสบความส�าเร็จเมื่อปีก่อน เขาเล่า

ทางวิญญาณและความรู้สึกถึงสันติสุขได้ซึ่ง
อยู่เหนือความรู้สึกอื่นที่เข้ามาในใจมนุษย์ได้ 
เราจะเข้าใจความหมายแท้จรงิของพระวจนะ 
ของพระผูช่้วยให้รอดเมือ่พระองค์ตรสัว่า “เรา 
มอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่
ให้กับท่านนั้น… อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ 
อย่ากลัวเลย”1

สันติสุขเช่นนั้นสามารถซึมซาบเข้าไปใน
ใจทุกดวง—ใจที่เป็นทุกข์ ใจท่ีหนักอึ้งด้วย
ความโศกเศร้า ใจที่รู้สึกสับสน ใจที่วิงวอน 
ขอความช่วยเหลือ

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าทราบเรื่องชาย
หนุ่มคนหนึ่งที่เข้าพระวิหารด้วยใจวิงวอนขอ
ความช่วยเหลือ  หลายเดือนก่อนเขาได้รับ
การเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในอเมริกาใต้  
แต่วีซ่าของเขาล่าช้ามากจนเขาได้รับมอบ
หมายใหม่ให้ไปคณะเผยแผ่แห่งหนึง่ในสหรฐั 
ถึงแม้จะผิดหวังที่ไม่ได้รับใช้ในเขตการเรียก
เดมิ แต่เขาขยันขนัแขง็ในงานมอบหมายใหม่ 
ตั้งใจรับใช้สุดความสามารถ  อย่างไรก็ตาม 
เขากลับท้อแท้เพราะประสบการณ์ในแง่ลบ 
กับผูส้อนศาสนาบางคนซึง่เขาเห็นว่าสนใจจะ 
เที่ยวเล่นสนุกมากกว่าแบ่งปันพระกิตติคุณ

ไม่ก่ีเดือนต่อมา ชายหนุ่มคนน้ีมีปัญหา
สุขภาพรุนแรงมากซึ่งท�าให้ร่างกายบางส่วน
เคลื่อนไหวไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงถูกส่งกลับบ้าน
โดยให้เหตุผลว่าลาป่วย

หลายเดือนต่อมา เขาหายเป็นปกติ และ
ร่างกายเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิม  เขาได้รับ
แจ้งว่าจะสามารถรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาได้
อีกครั้ง ซึ่งเป็นพรที่เขาสวดอ้อนวอนขอทุกวัน  
ข่าวเดียวที่ท�าให้เขาผิดหวังคือเขาจะกลับไป
คณะเผยแผ่เดิมที่เขารู้สึกว่าพฤติกรรมและ
เจตคติของผู้สอนศาสนาบางคนไม่เหมาะสม
เท่าที่ควร

เขามาพระวิหารเพ่ือแสวงหาการปลอบโยน 
และการยืนยันเพื่อเขาจะมีประสบการณ์ที่ด ี
ขณะเป็นผู้สอนศาสนา  บิดามารดาของเขา 

ประสบการณ์งานเผยแผ่ของเขาเอง ปัญหา
ท้าทายและข้อกังวลที่เขาเผชิญ วิธีที่เขาหัน 
ไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และพรที ่
เขาได้รับ  ค�าพูดของเขาปลอบโยนและให ้
ความเชือ่มัน่ ความกระตอืรอืร้นในงานเผยแผ่ 
ของเขาพลอยท�าให้ชายหนุ่มกระตอืรือร้นตาม 
ชายหนุ่มหายกลัวในที่สุด เขารู้สึกถึงสันติสุข  
เขาส�านึกคุณอย่างสุดซึ้งเมื่อตระหนักว่า
พระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเขา

ชายหนุ่มทัง้สองสวดอ้อนวอนด้วยกัน จาก 
นั้นแลนดอนก็ขอตัว เขามีความสุขที่ได้ฟัง
การดลใจซึ่งมาถึงเขา  ขณะยืนข้ึนเพ่ือจะ
ออกไป ชายหนุ่มถามแลนดอนว่า “คุณรับใช้
งานเผยแผ่ที่ไหน”  ก่อนหน้านั้นไม่มีใครเอ่ย
ชื่อคณะเผยแผ่ที่ตนรับใช้  เมื่อแลนดอนบอก
ชือ่คณะเผยแผ่ ชายหนุ่มน�า้ตาคลอ แลนดอน 
รับใช้ในคณะเผยแผ่ที่ชายหนุ่มจะกลับไปรับ
ใช้ต่อ!

ในจดหมายถึงข้าพเจ้าเมื่อไม่นานมาน้ี 
แลนดอนแบ่งปันค�ากล่าวลาของชายหนุ่ม
คนนั้น “ผมมีศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค์จะ 
ทรงอวยพรผม แต่ผมนึกไม่ถึงว่าพระองค์จะ
ทรงส่งคนที่เคยรับใช้ในคณะเผยแผ่ของผม
มาช่วยผม  ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทุกอย่างจะดี”2 

พระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบค�าสวดอ้อน- 
วอนด้วยความนอบน้อมจากใจที่จริงใจ
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เดินทางของเราแต่ละคนและค้นพบปีติ
เมื่อไม่นานมานี้ในการประชุมสมาคม

สงเคราะห์วันอาทิตย์ ดิฉันได้ฟังคุณแม่วัย 
สาวคนหนึ่งแบ่งปันส่วนหนึ่งของเส้นทางการ
เปลีย่นใจเลือ่มใสของเธอ เธอเตบิโตในศาสน- 
จกัร พร้อมด้วยบดิามารดาผูส้อนพระกิตตคิณุ 
ให้เธอ เธอเข้าร่วมชั้นเรียนปฐมวัย เยาวชน
หญิง และเซมินารี  เธอชอบเรียนรู้และค้นหา
ความจริง ค�าถามที่เธอมักจะสนใจใคร่รู้คือ 
ท�ำไม สิ่งต่างๆ จึงเกิดขึ้น เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน กล่าวว่า “ พระเจ้าทรงสามารถ
สอนผู้ที่มีจิตใจใฝ่รู้เท่านั้น”4 และสตรีวัยสาว
คนนี้เป็นผู้ที่สอนง่าย

โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธานปฐมวัยสามัญ

ใ
นเช้าอีสเตอร์นี้ ประธานมอนสันคะ เรา
ส�านึกคุณอย่างยิ่งที่ได้ยินเสียงของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ของเรา 

เราเห็นคุณค่าในค�าพูดรวมถึงค�าแนะน�าของ
ท่าน “พบปีติในการเดินทาง”1 และ “อนาคต
สดใสเท่าศรัทธาของท่าน”2

ปีนี้เด็กปฐมวัยแบ่งปันปีติและความเข้ม
แข็งของศรัทธาที่พวกเขามีต่อพระเยซูคริสต์
เมื่อพวกเขาร้องเพลง “ฉันรู้พระผู้ช่วยทรงรัก 
ฉัน” พวกเขาขับร้องความจริง “พระทรงพระ-
ชนม์! ... มอบใจนี้แด่พระองค์”3 เช่นเดียวกับ
เด็กปฐมวัย เราทุกคนสามารถท�าให้ศรัทธา
ของเราในพระเยซูคริสต์เข้มแข็งขึ้นในการ

การกลับคืนสู่ศรัทธา
เราทุกคนสามารถทำาให้ศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์เข้มแข็งขึ้นในการเดินทางของเรา
แต่ละคนและค้นพบปีติ

พี่น้องทั้งหลาย ในชีวิตเราจะมีการล่อลวง 
เราจะมีการทดลองและเรื่องท้าทาย  เมื่อเรา 
ไปพระวิหาร เมื่อเราระลึกถึงพันธสัญญาที ่
เราท�าไว้ที่นั่น เราจะสามารถเอาชนะการล่อ- 
ลวงเหล่านั้นและทนรับการทดลองของเราได้
ดีขึ้น  ในพระวิหารเราจะพบสันติสุข

พรของพระวิหารมีค่าสุดประมาณ  พร
ประการหนึง่ท่ีข้าพเจ้าส�านึกคณุทุกวนัในชวีติ 
คือพรที่ข้าพเจ้ากับฟรานซิส ภรรยาที่รักของ
ข้าพเจ้าได้รับขณะคุกเข่า ณ แท่นศักดิ์สิทธิ์
และท�าพันธสญัญาผกูมดัเราไว้ด้วยกันชัว่นจิ- 
นิรันดร์  ไม่มีพรใดเลอค่าต่อข้าพเจ้ามากไป
กว่าสันติสุขและความอบอุ่นใจที่ข้าพเจ้าได้
รับจากความรู้ว่าเธอกับข้าพเจ้าจะอยู่ด้วย
กันอีกครั้ง

ขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานพรเราให้มี
วิญญาณของการนมัสการในพระวิหาร  ขอ
ให้เราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ และ 
ขอให้เราตั้งใจเดินตามรอยพระบาทของ
พระเจ้าและพระผูช่้วยให้รอดของเรา พระเยซ ู
คริสต์  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็น 
พระผู้ไถ่ ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์เสด็จออกมาจากหลุมฝังศพในเช้า
วันอีสเตอร์แรก ทรงน�าของประทานแห่งชีวิต 
อันเป็นนิจมาให้บุตรธิดาทุกคนของพระผู้- 
เป็นเจ้า  ในวันที่สวยงามนี้ ขณะที่เราเฉลิม
ฉลองเหตกุารณ์ส�าคญัดังกล่าว ขอให้เราสวด 
อ้อนวอนด้วยความส�านึกคุณต่อของประทาน 
อันยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ของพระองค์  ขอ
ให้เป็นเช่นน้ัน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยความ 
ถ่อมในพระนามอันศักดิ์สิทธ์ิของพระองค์  
เอเมน ◼

อ้างอิง
1. ยอห์น 14:27.
2. การตอบโต้ทางจดหมายของโธมสั เอส.  

มอนสนั.
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ต่อไป ดิฉันรู้สึกเหมือนพวกท่านก�าลังบอกว่า 
‘จงจดจ่ออยู่กับสิ่งที่หลานรู้’

ทั้งท่ีมีระบบสนับสนุนมากมาย แต่เธอ
กลับแข็งขันน้อยลง เธอกล่าวว่า “ดิฉันไม่ได้
แยกตนเองจากศาสนจักรเพราะมีพฤติกรรม
เสียหาย ไม่ใส่ใจเรื่องทางวิญญาณ มองหา
ข้อแก้ตัวที่จะไม่ด�าเนินชีวิตตามพระบัญญัติ 
หรือหาทางออกด้วยวิธีง่ายๆ ดิฉันรู้สึกว่า
ดิฉันต้องการค�าตอบส�าหรับค�าถามที่ว่า ‘สิ่ง
ที่ดิฉันเชื่อจริงๆ คืออะไร’”

ในช่วงเวลาดังกล่าวเธออ่านหนังสือเล่ม
หนึ่งเป็นงานเขียนของแม่ชีเทเรซา ซึ่งแบ่งปัน 
ความรูส้กึคล้ายคลงึกนั ในจดหมายฉบบัหน่ึง 
ของปี 1953 แม่ชีเทเรซาเขียนว่า “โปรดสวด
อ้อนวอนเป็นพิเศษให้ฉันด้วย เพื่อฉันจะไม่
ท�าลายงานของพระองค์ และเพ่ือพระเจ้า
ของเราจะทรงแสดงพระองค์— เพราะมี
ความมืดน่ากลัวอยู่ในตัวฉัน ราวกับว่าทุก 
สิ่งตายไปแล้ว เป็นเช่นนี้ไม่มากก็น้อยนับ
ตั้งแต่ฉันเริ่ม ‘งาน’  ทูลขอพระเจ้าของเรา 
ให้ประทานความกล้าหาญแก่ฉัน”

สมเด็จพระสันตะปาปาเปริเยร์ตอบว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าทรงน�าทางท่าน คุณแม่ที่รัก 
ท่านไม่ได้อยู่ในความมืดมนดังที่ท่านคิด ทาง
ที่เดินตามอาจไม่ชัดเจนโดยฉับพลันทันที
เสมอไป ขอให้ท่านสวดอ้อนวอนทูลขอแสง
สว่าง อย่าตัดสินใจเร็วเกินไป จงฟังสิ่งที่คน
อื่นพูด พิจารณาเหตุผลของพวกเขา ท่านจะ
พบบางสิ่งซึ่งช่วยท่านเสมอ…ขอให้ท่านได้
รับการน�าทางด้วยศรัทธา การสวดอ้อนวอน 
และด้วยเหตุผลกับความตั้งใจที่ถูกต้อง ซึ่ง
ท่านมีเพียงพอ”5

หลงัจากเรยีนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
เธอศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้รับ
การผนึกในพระวิหารกับอดีตผู้สอนศาสนา
และได้รับพรโดยมีลูกๆ ที่น่ารัก

ด้วยเจตนารมณ์ของความใฝ่รู้ คุณแม่คน
นี้ยังคงถามค�าถาม แต่ในเมื่อค�าถามนั้นเริ่ม
ยากขึ้น ค�าตอบก็ยากขึ้นเช่นกัน และบางครั้ง 
ไม่มีค�าตอบ —หรือไม่มีค�าตอบที่ท�าให้ใจเธอ 
สงบ ในที่สุด ขณะที่เธอพยายามหาค�าตอบ 
มีค�าถามมากขึ้นทุกที และเธอเริ่มสงสัยราก 
ฐานบางอย่างของศรัทธาที่เธอมี

ระหว่างช่วงเวลาของความสับสนนี้ มีบาง 
คนท่ีอยู่รอบข้างเธอกล่าวว่า “แค่พ่ึงพาศรทัธา 
ของฉนั” แต่เธอคดิ “ฉนัท�าไม่ได้ คณุไม่เข้าใจ; 
คุณไม่ได้เผชิญปัญหาเหล่านี้” เธออธิบาย 
“ ดิฉันเต็มใจที่จะไม่โต้เถียงกับคนที่ไม่มีข้อ
สงสัย ถ้าพวกเขาเต็มใจจะท�าอย่างนั้นเช่น
กัน” และหลายคนท�าเช่นนั้น

เธอกล่าวว่า “คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าดิฉัน
รู้สึกอย่างไร และไม่ก้าวก่าย พวกท่านเลือก
ที่จะรักดิฉันขณะดิฉันพยายามแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง”  เช่นเดียวกับอธิการของคุณแม่
คนนี้ที่มักจะพบปะสนทนากับเธอและพูดถึง
ความเชื่อมั่นที่เขามีต่อเธอ

สมาชิกในวอร์ดไม่ลังเลที่จะมอบความรัก 
ให้เธอเช่นกัน และเธอรูส้กึเป็นส่วนหน่ึง วอร์ด 
ของเธอไม่ใช่สถานที่ส�าหรับคนสมบูรณ์แบบ 
แต่เป็นสถานที่ของการบ�ารุงเลี้ยง

“น่าสนใจทีเดียว” เธอจ�าได้ “ในช่วงเวลา
นี้ ดิฉันรู้สึกถึงความสัมพันธ์แนบแน่นกับคุณ
ตาคุณยายที่ล่วงลับไปแล้ว พวกท่านก�าลัง
สนับสนุนดิฉันและกระตุ้นให้ดิฉันพยายาม

เพื่อนของดิฉันคิดว่าถ้าแม่ชีเทเรซาด�าเนิน
ชีวิตตามศาสนาของเธอได้โดยไม่มีค�าตอบ
ทั้งหมด และโดยไม่มีความรู้สึกชัดเจนในทุก
เรื่อง เธออาจท�าได้เช่นกัน เธอสามารถก้าว
ไปข้างหน้าอย่างเรียบง่ายด้วยศรัทธา—

จากนั้นก้าวต่อไปอีกก้าวหนึ่ง เธอสามารถ 
จดจ่ออยู่ที่ความจริงที่เธอเชื่อและปล่อยให้
ความจรงิเหล่าน้ันเตมิเตม็ความคดิและใจเธอ

ขณะที่เธอนึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 
เธอกล่าวว่า “ประจักษ์พยานของดิฉันกลาย
เป็นเหมือนกองเถ้าถ่าน มอดไหม้จนหมดสิ้น 
ท้ังหมดทีเ่หลอือยู่คอื พระเยซคูรสิต์” เธอกล่าว 
ต่อไป “แต่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งคุณเมื่อ
คุณมีค�าถาม เมื่อใครก็ตามพยายามรักษา
พระบัญญัติ ประตูจะเปิดกว้าง  การสวด
อ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์ส�าคัญ
อย่างยิ่ง”

ก้าวแรกของเธอที่จะสร้างศรัทธาของเธอ
อีกครั้งคือการเริ่มต้นด้วยความจริงพื้นฐาน
ของพระกิตติคุณ เธอซื้อหนังสือเพลงปฐมวัย
และเริ่มอ่านค�าร้อง ถ้อยค�าเหล่านั้นมีคุณค่า
ต่อเธอ เธอสวดอ้อนวอนทูลขอศรัทธาท่ีจะ
ยกความหนักอึ้งที่เธอรู้สึก

เธอเรียนรู้ว่าเมื่อเธอเผชิญกับข้อความที่
ท�าให้เธอสงสัย เธอ “สามารถหยุด แล้วมอง
ไปที่ภาพรวม และไตร่ตรองว่าพระกิตติคุณ
มีผลกับชีวิตเธออย่างไร” เธอกล่าว “ดิฉันจะ
ถามว่า ‘นี่เป็นทางที่ถูกต้องส�าหรับฉันและ
ครอบครัวฉันใช่ไหม’ บางครั้งดิฉันจะถาม
ตนเอง ‘ฉันต้องการอะไรส�าหรับลูกๆ ของฉัน’ 
ดิฉันตระหนักว่าดิฉันต้องการให้พวกเขา
แต่งงานในพระวิหาร นั่นเป็นเวลาที่ความ 
เชื่อกลับมาที่ใจดิฉัน”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ กล่าว
ว่า “ความอ่อนน้อมถ่อมตน ศรัทธา และ
อิทธิพลของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ [จะ] เป็น
องค์ประกอบของ ทุก ค�าถามส�าหรับความ
จริงเสมอ”6

ถึงแม้เธอมีค�าถามเกี่ยวกับความเป็นมา
ของพระคัมภีร์มอรมอน แต่เธอไม่สามารถ
ปฏเิสธความจรงิทีเ่ธอรูใ้นพระคมัภีร์มอรมอน 
เธอมุ่งไปที่การศึกษาพันธสัญญาใหม่เพื่อจะ 
เข้าใจพระผูช่้วยให้รอดได้ดขีึน้ “แต่ท้ายทีสุ่ด” 
เธอกล่าว “ดิฉันพบว่าตนเองกลับไปอ่าน 
พระคัมภีร์มอรมอนเพราะดิฉันรักสิ่งที่ดิฉัน
รู้สึกเมื่อก�าลังอ่านเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และ
การชดใช้ของพระองค์”

เธอสรุปว่า “คุณต้องมีประสบการณ์ทาง
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วิญญาณกับความจริงในหนังสือเล่มนั้นด้วย
ตนเอง” และเธอก�าลังได้รับ เธออธิบายว่า 
“ดิฉันอ่านโมไซยาห์และรู้สึกได้รับการน�าทาง
อย่างสมบูรณ์ ‘จงเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า; จง
เชื่อว่าพระองค์ทรงด�ารงอยู่,  และว่าพระองค์
ทรงสร้างสิ่งทั้งปวง…; จงเชื่อว่าพระองค์ทรง 
มปีรชีาญาณทัง้หมด, และเดชานุภาพทัง้หมด, 
ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จงเชื่อ
ว่ามนุษย์ไม่เข้าใจทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเข้า
พระทัยได ้7”

ช่วงเวลานี้ มีการเรียกให้รับใช้เป็นผู้เล่น
เปียโนของปฐมวัย “นับเป็นสิ่งที่ดี” เธอกล่าว 
“ดิฉันอยากให้ลูกๆ ของดิฉันอยู่ในปฐมวัย
และตอนนี้ดิฉันได้อยู่กับพวกเขา ดิฉันยังไม่
พร้อมที่จะสอน” ขณะที่เธอรับใช้ เธอยังคง
รู้สึกถึงการเชื้อเชิญจากผู้คนรอบข้าง “มาเถิด 
เราต้องการคุณไม่ว่าความเข้มแข็งทาง
วิญญาณของคุณจะอยู่ระดับใด เราจะพบ
คุณที่นั่น จงให้เราในสิ่งที่คุณท�าได้” 

ขณะเล่นเพลงปฐมวัย เธอมักจะนึกในใจ
ว่า “น่ีคือความจริงท่ีฉันรัก ฉันยังคงแสดง
ประจักษ์พยาน ฉันจะพูดสิ่งที่ฉันรู้และวางใจ 
อาจไม่ใช่การให้ความรู้ที่สมบูรณ์แบบ แต่จะ 
เป็นการให้ของฉัน สิ่งท่ีฉันมุ่งหมายขยาย
ขึ้นในตัวฉัน เป็นความสวยงามที่จะกลับไป
สู่แก่นแท้ของพระกิตติคุณและสัมผัสความ
ชัดเจน”

เช้าวันอาทิตย์วันนั้น ขณะที่ดิฉันฟังสตรี

วัยสาวคนนี้แบ่งปันเรื่องราวการเดินทาง
ของเธอ ดิฉันได้รับการเตือนว่า  “บนศิลา
ของพระผู้ไถ่ของเรา” ที่เราทั้งปวงต้องสร้าง
รากฐาน8 และดิฉันยังระลึกถึงค�าแนะน�าของ
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์ ฮอลแลนด์ “จงยึด
มั่นในสิ่งที่ท่านรู้แล้วและยืนอย่างมั่นคงจน
ความรู้ที่เพิ่มเติมมาถึง”9

ในระหว่างบทเรียนของเธอ ดิฉันตระหนัก
อย่างแรงกล้ามากขึ้นว่าค�าตอบต่อค�าถามที ่
จริงใจของเรามาถึงเมื่อเราแสวงหาอย่างจริง 
จังและเมื่อเราด�าเนินชีวิตตามพระบัญญัติ  
ดิฉันระลึกว่าศรัทธาของเราสามารถไปได้
ไกลเกินกว่าข้อจ�ากัดของเหตุผลในปัจจุบัน

และดิฉันต้องการเป็นเหมือนคนเหล่านั้น
ที่อยู่รอบข้างคุณแม่วัยสาวผู้นี้ ผู้ซึ่งรักและ
สนบัสนุนเธอ ดงัท่ีประธานดเีทอร์ เอฟ. อคุท์- 
ดอร์ฟ กล่าว “เราทุกคนเป็นนักเดินทางผู้
แสวงหาความสว่างจากพระผู้เป็นเจ้าขณะ
เดินทางบนวิถีของการเป็นสานุศิษย์  เรา
ไม่ประณามผู้อื่นเพราะปริมาณแสงสว่างที่
พวกเขาอาจมีหรือไม่มี แต่เราบ�ารุงเลี้ยงและ
สนับสนุนแสงสว่างทั้งปวงจนกระจ่าง สดใส 
และมั่นคง”10

เมื่อเด็กปฐมวัยร้องเพลง “การสวดอ้อน- 
วอนของเด็กๆ” พวกเขาถามว่า “พระบิดา
สวรรค์ ทรงอยู่ที่นั่นไหม และทรงได้ยินและ
ตอบค�าสวดของเด็กเด็กไหม”11

เราอาจสงสยัเช่นกันว่า “พระบดิาบนสวรรค์ 

ทรงอยู่ที่นั่นจริงไหม” เพียงเพื่อจะยินดี—ดัง
ที่เพ่ือนของดิฉันท�า—เมื่อค�าตอบมาถึงใน
ความเชื่อมั่นที่สงบและเรียบง่าย  ดิฉันเป็น
พยานว่าความเชื่อมั่นที่เรียบง่ายเหล่านั้นเกิด
ขึ้นเมื่อพระประสงค์ของพระองค์เป็นความ
ประสงค์ของเรา  ดิฉันเป็นพยานว่าความจริง
ดังกล่าวอยู่บนแผ่นดินโลกในทุกวันน้ีและ
พระกิตติคุณของพระองค์มีอยู่ในศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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ชวิีตเรามากขึน้เท่าใด เราย่ิงเข้าใจจดุประสงค์ 
ของเราในชีวิตมรรตัยที่นี่มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก ็
คือเพื่อมีปีติ  อย่างไรก็ตาม ปีติดังกล่าวไม่ได้ 
ปกป้องเราจากการทดลองและความยาก
ล�าบาก แม้บางครั้งหนักหน่วงและซับซ้อน
จนท�าให้เราเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความ
สุขในสภาวการณ์เช่นนั้น 

ข้าพเจ้ารู้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวว่าปีติ
แห่งการด�าเนินชีวิตในความชอบธรรมและ
การติดสนิทอยู่กับพระคริสต์จะด�าเนินต่อไป
ได้แม้ในความยากล�าบากของชีวิตมรรตัย  
สุดท้ายแล้ว บ่อยครั้งความยากล�าบากเหล่า
นี้เพิ่มคุณค่า ขัดเกลา และน�าเราไปสู่ความ
เข้าใจอันลึกซึ้งถึงจุดประสงค์ในการด�ารงอยู่
ของเราที่นี่ในความเป็นมรรตัยและถึงการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์  แท้จริงแล้ว ความ
บริบูรณ์แห่งปีติจะส�าเร็จได้โดยผ่านพระเยซู
คริสต์เท่านั้น3

พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวก
ท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและ
เราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก 
เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะท�า
สิ่งใดไม่ได้เลย”4

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อเราขยายความเข้าใจ
เก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด  เราจะมีความ
ปรารถนามากขึ้นที่จะด�าเนินชีวิตอย่างชื่นชม
ยินดีและมีความเชื่อมั่นว่าปีตินั้นเป็นไปได้  
ผลก็คือ เราจะมีความสามารถเพ่ิมขึ้นท่ีจะ
ด�าเนินชีวิตแต่ละวันด้วยความกระตือรือร้น
มากขึ้นและเพื่อรักษาพระบัญญัติของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า แม้ในสภาวการณ์ที่ท้าทาย

สิง่ใดเราท�าได้ในวันนีจ้งอย่ารอท�าวันพรุง่นี ้
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาหาพระคริสต์เพราะ 
“หาก [เรา] เชื่อ [พระองค์], [เรา] จะท�างาน
ขณะที่เรียกว่าวันนี้”5

ทุกๆ วันเราควรพิจารณามีการปฏิสัมพันธ์
บ่อยครั้งด้วยค�าสอนของพระคริสต์  อิริยาบท 
และการกระท�าเล็กๆ และเรียบง่ายที่ท�าทุก
วันจะ

1. ขยายความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงความส�าคัญ
ของพระเจ้าในชีวิตของเรา และ

2. ช่วยเราแบ่งปันความเข้าใจนี้กับอนุชนรุ่น
หลัง ผู้จะสัมผัสถึงความรักของพระบิดา
บนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์พระ-

ให้รอดและแบบอย่างแห่งความเมตตาและ
ความรักของพระองค์ในชีวิตข้าพเจ้า

ความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงพระเยซูคริสต์จะ
ให้ความหวังที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นส�าหรับอนาคต 
และความมั่นใจในการท�าเป้าหมายอันชอบ
ธรรมของเราให้เกิดสัมฤทธิผล แม้ว่าเราไม่ดี
พร้อม  สิ่งนี้จะท�าให้เรามีความปรารถนาจะ
รับใช้เพื่อนมนุษย์มากยิ่งขึ้น 

พระเจ้าตรสัว่า “จง [แสวงหา] เราในความ 
นึกคิดทุกอย่าง; อย่าสงสัย, อย่ากลัว.”1  การ
แสวงหาพระเจ้าและสัมผัสถึงการด�ารงอยู่
ของพระองค์เป็นกิจประจ�าวัน เป็นความ
พยายามที่คุ้มค่า

พ่ีน้องทั้งหลาย ในทุกวันน้ีมากกว่าใน
สมัยอื่นๆ เรามีโอกาสและแหล่งข้อมูลอัน
ยอดเย่ียมให้ใช้เพ่ือขยายความเข้าใจในค�า
สอนของพระเยซูคริสต์และในการชดใช้ของ
พระองค์  การใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้อย่าง
เหมาะสมจะช่วยให้เราด�าเนินชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และเต็มไปด้วยปีติสุข 

ในค�าอุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องเถา
องุ่นและแขนง  พระองค์ตรัสว่า “จงติดสนิท
อยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน 
แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิท
อยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผล
ไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา”2

ย่ิงเราเข้าใจบทบาทพิเศษของพระครสิต์ใน 

โดยเอ็ลเดอร์ โฮเซ เอ. เทียเซียรา 
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พี่
น้องที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเปี่ยม
ปีติอย่างยิ่งที่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าพวก 
ท่านที่นี่ขณะที่เรามีส่วนร่วมในการ 

ประชุมใหญ่สามัญนี้ด้วยกัน  การได้ฟังถ้อย 
ค�าแห่งปัญญา ค�าแนะน�า การปลอบโยน และ 
ค�าเตือนที่ให้ไว้ในการประชุมใหญ่สามัญ
ตลอดหลายปีเป็นพรเหลือคณานับส�าหรับ
ซิสเตอร์เทียเซียรา ครอบครัวของเรา และ
ส�าหรับข้าพเจ้า

ในเทศกาลพิเศษนี้ของปี โดยเฉพาะใน
วันสะบาโตอีสเตอร์ ข้าพเจ้าได้แต่ไตร่ตรอง
ถึงความส�าคัญของค�าสอนของพระผู้ช่วย

แสวงหาพระเจ้า
เมื่อเราขยายความเข้าใจเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด เราจะมีความปรารถนามากขึ้นที่จะ
ดำาเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีและมีความเชื่อมั่นว่าปีตินั้นเป็นไปได้
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เยซูคริสต์แน่นอน เมื่อพวกเขาเห็นแบบ
อย่างของเราในการด�าเนินชีวิตตามพระ-
กิตติคุณอย่างจริงใจ

ดงันัน้อะไรคอืพฤตกิรรมเรยีบง่ายบางอย่าง 
ในสมัยใหม่นี้ที่จะเป็นยารักษาจิตวิญญาณ
เราในการเสริมสร้างประจักษ์พยานถึงพระ-
คริสต์และพระพันธกิจของพระองค์

ในปี 2014 การประกวดภาพถ่ายของ  
National Geographic มีภาพถ่ายส่งมา
มากกว่า 9,200 ภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ 
และผูท้ีก่ระตอืรอืร้นจากมากกว่า 150 ประเทศ 
ภาพท่ีชนะรางวัลคือภาพสตรีคนหนึ่งอยู่
กลางรถไฟที่เต็มไปด้วยผู้โดยสาร  แสงจาก

โทรศัพท์มือถือส่องหน้าเธอสว่าง  เธอส่งข่าว 
สารชัดเจนให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ ว่า แม้ตัวเธอ
จะอยู่ที่นั่น แต่ใจเธอไม่อยู่ที่นั่นด้วย6 

ข้อมูลมือถือ สมาร์ทโฟน และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
เราในโลกและวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นอย่าง
ลึกซึ้ง

ในยุคดิจิทัลนี้ เราสามารถเคลื่อนย้าย
ตัวเราอย่างฉับไวไปยังสถานที่และกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะน�าตัวเราออกห่างจากสิ่งที่จ�าเป็น
ส�าหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยปีติอันยั่งยืนอย่าง
รวดเร็ว 

หากไม่ควบคุมให้ดี ชีวิตออนไลน์นี้จะให้

ความส�าคัญต่อความสัมพันธ์กับผู้คนที่เรา
ไม่รู้จักหรือไม่เคยพบเจอมากกว่ากับผู้คนที่
เราอาศัยอยู่ด้วย—ครอบครัวของเราเอง!

ในทางกลับกันเราทุกคนรู้ว่าเป็นพรที่เรา
มีแหล่งข้อมูลออนไลน์อันยอดเยี่ยม รวมถึง
สิ่งที่ศาสนจักรพัฒนาขึ้นมาเช่นไฟล์ข้อความ
และไฟล์เสียงของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์และ 
การประชุมใหญ่สามัญ วีดิทัศน์เกี่ยวกับพระ- 
ชนม์ชีพและค�าสอนของพระเยซูคริสต์ แอพ
ต่างๆ เพ่ือบนัทกึประวัตคิรอบครวั และโอกาส 
ในการฟังดนตรีที่ดลใจ 

ทางเลอืกและล�าดบัความส�าคญัทีเ่ราเลอืก 
ใช้กับเวลาออนไลน์ของเรานั้นมีอิทธิพลมาก 

แม้สามารถที่จะก�าหนดความก้าวหน้าและ 
วุฒภิาวะทางวิญญาณของเราในพระกิตตคิณุ 
และความปรารถนาของเราในการมส่ีวนท�าให้ 
โลกดขีึน้และเพ่ือด�าเนนิชวิีตอย่างมปีระสิทธิ- 
ผลยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวถึง 
นิสัยเรียบง่ายสามอย่างซึ่งจะเสริมสร้างกิจ- 
กรรมออนไลน์ที่เป็นประโยชน์  นิสัยเหล่านี้
จะก่อให้เกิดการไตร่ตรองตนเองประจ�าวันซึ่ง
จ�าเป็นส�าหรับเราในการเข้าใกล้ค�าสอนของ
พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์
พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น

นิสัยหมายเลข 1: เข้าเยี่ยมเว็บไซท์ทาง 
การของศาสนจักรสำาหรับแหล่งข้อมูลต่างๆ

การเข้าเยี่ยมแหล่งข้อมูลเหล่านี้บ่อยครั้ง
ในระหว่างสัปดาห์จะช่วยให้เราไวต่อค�าสอน
ของพระกิตติคุณเสมอและกระตุ้นครอบครัว
และเพื่อนของเราให้ค�านึงและไตร่ตรองถึงสิ่ง
ที่ส�าคัญที่สุด

นิสัยหมายเลข 2: ลงชื่อบอกรับในเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ทางการของศาสนจักร

การเลือกนี้จะน�าเนื้อหาที่จ�าเป็นในการ
ขยายการค้นคว้าและการแสวงหาพระเจ้า
และค�าสอนของพระองค์มาสูห่น้าจอของท่าน 
และจะท�าให้ท่านปรารถนาจะเข้าใจพระกิตต-ิ 

บน: การถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญจากสายการบินในระหว่างเท่ียวบิน ซ้าย: ภาพถ่ายท่ีชนะการประกวด
ของ National Geographic ปี 2014 คือภาพสตรีคนหน่ึงท่ีส่งข่าวสารชัดเจนให้ผู้โดยสารคนอ่ืนๆ ว่า แม้ตัวเธอ 
จะอยู่ท่ีน่ัน แต่ใจเธอไม่อยู่ท่ีน่ันด้วย
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ครับ น่าละอายใจจริงๆ!  เราอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิต 
แต่เราไม่เคยไปหอไอเฟลเลย!”

มีความน่าพิศวงมากมายในโลกนี้ แต่บาง 
ครัง้เมือ่สิง่เหล่าน้ันอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอด 
เราจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดา  เรามอง แต่เรา
ไม่เห็น เราได้ยิน แต่เราไม่ฟัง

ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก
พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า

“ผู้ที่ได้เห็นสิ่งที่พวกท่านเห็นก็เป็นสุข
“เพราะเราบอกพวกท่านว่า ผูเ้ผยพระวจนะ 

โดย อธิการเจราลด์ คอสเซ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุม

ข้
าพเจ้ากับภรรยามีความสุขมากที่ได้
เลี้ยงลูกห้าคนใกล้ปารีส เมืองที่น่า
ตื่นตาตื่นใจ  ระหว่างนั้นเราต้องการ

มอบโอกาสมากมายให้พวกเขาค้นพบสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกนี้  ทุกฤดูร้อนครอบครัวเรา
เดินทางไกลไปเที่ยวชมอนุสรณ์สถาน สถาน
ที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอัน
น่าพิศวงของยุโรป  ในที่สุดหลังจากใช้เวลา 
22 ปีในเขตปารีสเราก็เตรียมย้าย  ข้าพเจ้า
ยังจ�าวันที่ลูกๆ มาพูดกับข้าพเจ้าได้  “คุณพ่อ

สิ่งนี้ยังน่าพิศวง
สำาหรับท่านหรือไม่
ความประหลาดใจกับความน่าพิศวงของพระกิตติคุณคือเครื่องหมายของศรัทธา  
คือการยอมรับพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตเราและในทุกสิ่งรอบตัวเรา

คุณมากยิ่งขึ้น  และที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้น สิ่งนี้
จะช่วยให้ท่านระลึกได้ว่าพระคริสต์ทรงคาด
หวังอะไรจากเราแต่ละคน  

เช่นที่ว่า “ไม่มีดินดีหากไม่มีชาวนาที่ดี”7 ก็
เหมือนกันที่ว่าไม่มีผลดีจากการออนไลน์เว้น
แต่เราจัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งที่นิ้วมือ
กับความคิดของเราเข้าถึงได้ไว้แต่แรกเริ่ม

นิสัยหมายเลข 3: หาเวลาหยุดใช้อุปกรณ์
มือถือของท่าน

เป็นการเติมพลังที่จะหยุดใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชั่วครู่และหันมาเปิดพระคัมภีร ์
หรือใช้เวลาสนทนากับครอบครัวและเพื่อนๆ 
โดยเฉพาะในวันของพระเจ้า สัมผัสถึงสันติสุข 
ของการรับส่วนศีลระลึกโดยปราศจากแรง 
กระตุน้ตลอดเวลาทีจ่ะดูว่าท่านได้รับข้อความ 
หรือโพสต์ใหม่หรือไม่ 

นิสัยของการหยุดใช้อุปกรณ์มือถือระยะ
เวลาหนึง่จะเพ่ิมพูนและขยายมมุมองของชวิีต 
ท่าน เพราะว่าชีวิตไม่ได้จ�ากัดอยู่ในจอภาพ 
สี่นิ้ว (10 ซม.)

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ตรัสว่า “พระบิดา
ทรงรักเราอย่างไร เราก็รักพวกท่านอย่างนั้น 
จงติดสนิทอยู่กับความรักของเรา”8  พระผู้- 
เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีปีติและสัมผัสถึง
ความรักของพระองค์  พระคริสต์ทรงท�าให้
ปีตินั้นเป็นไปได้ส�าหรับเราแต่ละคน  เรามี
ช่องทางที่จะรู้จักพระองค์ยิ่งขึ้นและด�าเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณของพระองค์

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงปีตินั้น
ซึ่งด�ารงอยู่เมื่อเรารักษาพระบัญญัติและถึง
สันติสุขและความปลอดภัยที่เราสัมผัสได้
เมื่อเราติดสนิทอยู่ในความรักของพระบิดา
บนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระผู้- 
ช่วยให้รอดของเรา  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼

อ้างอิง
1. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:36.
2. ยอห์น 15:4.
3. ดู ยอห์น 15:11.
4. ยอห์น 15:5.
5. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 64:25.
6. ดู “Photo Contest 2014,” National Geographic, 

photography.nationalgeographic.com/
photography/photo-contest/2014/.

7. ผู้เขียนนิรนาม.
8. ยอห์น 15:9.
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หลายคนและกษัตริย์หลายองค์ปรารถนาจะ
เห็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ แต่เขาทั้งหลายไม่เคย
เห็น และอยากจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยิน 
แต่เขาก็ไม่เคยได้ยิน”1

ข้าพเจ้ามักสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรถ้าได้
อยู่ในสมัยพระผู้ช่วยให้รอด  ท่านนึกภาพ
ขณะนั่งแทบพระบาทของพระองค์ออกไหม  
รู้สึกถึงอ้อมกอดของพระองค์หรือไม่ ท่าน
เห็นขณะพระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้
อื่นไหม  มีหลายคนพบพระองค์แต่ไม่รู้—ไม่ 
“เห็น”—ว่าพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าประทับ
อยู่ท่ามกลางพวกเขา

เราได้รับเกียรติให้อยู่ในเวลาที่พิเศษเช่น
กัน  ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณเห็นว่างาน
แห่งการฟื้นฟูเป็น “งานอัศจรรย์ …, แท้จริง
แล้ว, งานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง”2  ใน 
สมยัการประทานก่อนหน้าน้ีไม่มผีูส้อนศาสนา 
ได้รับเรียกมากขนาดนี้ ไม่มีประเทศเปิดรับ
ข่าวสารพระกิตติคุณมากขนาดน้ี และไม่
สร้างพระวิหารทั่วโลกมากขนาดนี้

ส�าหรับเราเหล่าวิสุทธิชนยุคสุดท้าย การ
อันน่าพิศวงเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ละคนเช่น
กัน รวมถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของตัวเรา 
ค�าตอบการสวดอ้อนวอนที่เราได้รับ และพร
อันละเอียดอ่อนที่พระผู้เป็นเจ้าเทมาให้เรา

ทุกวัน
ความประหลาดใจกับความน่าพิศวงของ

พระกิตติคุณคือเครื่องหมายของศรัทธา คือ
การยอมรับพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตเรา
และในทุกสิ่งรอบตัวเรา  ความอัศจรรย์ใจ
ของเราก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิญญาณ
เช่นกัน ท�าให้เรามีพลังตรึงแน่นในศรัทธาอยู่
เสมอและมีส่วนร่วมในงานแห่งความรอด

แต่เราพึงระวัง เพราะเราสามารถประหลาด 
ใจได้ไม่นาน  นานวันเข้าเรื่องอย่างเช่นการ
รักษาพระบัญญัติเพียงผิวเผิน ความเฉยเมย 
หรือแม้แต่ความเบื่อหน่ายอาจเริ่มท�าให้เรา
ไม่รับรู้แม้เครื่องหมายอันน่าทึ่งที่สุดและ
ปาฏิหาริย์ของพระกิตติคุณ  

พระคัมภีร์มอรมอนพูดถึงช่วงเวลาคล้าย
กันมากกับของเราก่อนการเสด็จมาอเมริกา
ของพระเมสสิยาห์  เครื่องหมายการประสูติ
ปรากฏฉับพลันบนท้องฟ้า  ผู้คนแปลกใจ
มากจนพวกเขาถ่อมตน และเกือบทุกคน
เปลี่ยนใจเลื่อมใส  แต่เพียงสี่ปีให้หลัง “ผู้คน
เริ่มลืมเครื่องหมายและการอันน่าพิศวง
เหล่านั้นซึ่งพวกเขาได้ยินมา, และเริ่มแปลก
ใจน้อยลงน้อยลงเกี่ยวกับ…การอันน่าพิศวง
จากฟ้าสวรรค์… และเริ่มไม่เชื่อทุกสิ่งซึ่งพวก
เขาได้ยินและเห็นมา”3

พี่น้องทั้งหลาย พระกิตติคุณยังน่าพิศวง
ส�าหรับท่านหรือไม่  ท่านยังเห็น ได้ยิน รู้สึก 
และประหลาดใจไหม หรือตัวเซ็นเซอร์ทาง
วิญญาณของท่านอยู่ในโหมดหยุดท�างาน
ชั่วคราวไหม  ไม่ว่าสถานการณ์ของท่านเป็น
อย่างไร ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ท�าสามสิ่งนี้

สิ่งแรก อย่าเบื่อการค้นหาความจริงของ
พระกิตติคุณหรือการค้นหาซ�้า นักเขียนชื่อ 
มาร์เซล พรุสต์กล่าวว่า “การเดินทางค้นหา
สิ่งใหม่ๆ นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ท่ีการเสาะ
หาภูมทัิศน์ใหม่ๆ แต่อยู่ท่ีการมมีมุมองใหม่ๆ”4 

ท่านจ�าครั้งแรกที่ท่านอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่ง
และรู้สึกประหนึ่งพระเจ้าก�าลังตรัสกับท่าน
เป็นส่วนตัวหรือไม่  ท่านจ�าครั้งแรกท่ีรู้สึก
ว่าอิทธิพลอันหอมหวานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ครอบง�าท่านได้ไหม อาจจะก่อนที่
ท่านตระหนักด้วยซ�้าว่านั่นคือพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์และ
พิเศษหรอกหรือ

เราควรหิวกระหายความรู้ทางวิญญาณ
ทุกวัน  การแสวงหาความรู้ดังกล่าวอยู่ที่การ
ศึกษา ตรึกตรอง และสวดอ้อนวอน  บางครั้ง
เราอาจถูกล่อลวงให้คิดว่า “ฉันไม่จ�าเป็นต้อง
ศึกษาพระคัมภีร์วันนี้  ฉันเคยอ่านมาหมด
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หมู่บ้านด้วย
ผู้สอนศาสนาคนนั้นเป็นพยานว่าเธอซาบ- 

ซึ้งใจยิ่งนักกับความรู้สึกพิศวงที่บราเดอร์ทั้ง
สามแสดงให้เห็นและการเสียสละด้วยความ
เต็มใจของพวกเขาเพื่อให้ได้สิ่งที่เธอได้ง่ายๆ 
มาตลอด

เธอสงสยัว่า “ถ้าดฉินัตืน่ตอนเช้าวันอาทิตย์ 
วันหนึ่งในแอริโซนาและรถยนต์เสีย ดิฉันจะ
เดินไปโบสถ์ที่ห่างจากบ้านเพียงสองสามช่วง
ตึกไหม  หรือดิฉันจะอยู่บ้านเพราะไกลเกิน
ไปหรือเพราะฝนตก”6 นี่เป็นค�าถามที่ดีที่เรา
ทุกคนพึงพิจารณา

สุดท้าย ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้แสวงหา
และทะนุถนอมความเป็นเพื่อนของพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์  สิ่งที่น่าพิศวงของพระกิตติคุณ
รับรู้ไม่ได้ด้วยสัมผัสตามธรรมชาติของเรา 
นีเ่ป็นสิง่ท่ี “ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน…สิง่ท่ีพระเจ้า 
ทรงจัดเตรียมไว้ส�าหรับคนทั้งหลายที่รัก
พระองค์”7

เมื่อเรามีพระวิญญาณอยู่กับเรา สัมผัส
ทางวิญญาณของเราจะแน่นอนและความ
ทรงจ�าของเราจะชัดเจนจนเราไม่สามารถลืม
ปาฏิหาริย์และเครื่องหมายที่เราเห็น  นี่อาจ
เป็นสาเหตุที่สานุศิษย์ชาวนีไฟสวดอ้อนวอน
อย่างจริงจังก่อนพระเยซูจะเสด็จไปจากพวก 
ท่านเพื่อ “ขอสิ่งซึ่งพวกท่านปรารถนาที่สุด; 
และพวกท่านปรารถนาว่าจะได้รบัพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ประทานมาให้พวกท่าน”8

แล้ว” หรือ “ฉันไม่จ�าเป็นต้องไปโบสถ์วันนี้ 
ไม่มีอะไรใหม่ที่นั่น”

แต่พระกิตตคิณุเป็นน�า้พุแห่งความรูท้ีไ่ม่ม ี
วันเหอืดแห้ง  มสีิง่ใหม่ให้เรยีนรูแ้ละรูส้กึเสมอ 
ทุกวันอาทิตย์ ในทุกการประชุม และในพระ-
คัมภีร์ทุกข้อ  ด้วยศรัทธาเรายึดมั่นค�าสัญญา
ที่ว่าถ้าเรา “หา…[เรา] จะพบ”5

สิ่งที่สอง ตรึงศรัทธาของท่านให้อยู่กับ
ความจริงอันเรียบง่ายและชัดเจนของพระ-
กิตติคุณ  ความอัศจรรย์ใจของเราควรหยั่ง
รากในหลักธรรมส�าคัญของศรัทธา ในความ
บริสุทธิ์ของพันธสัญญาและศาสนพิธี และ
ในการปฏิบัติของเราที่เรียบง่ายที่สุดของการ
นมัสการ

ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งเล่าเรื่องชาย 
สามคนที่เธอพบระหว่างการประชุมใหญ่
ท้องถิ่นในแอฟริกา  พวกเขามาจากหมู่บ้าน
โดดเด่ียวห่างไกลในเขตที่ยังไม่ได้จัดต้ัง
ศาสนจักรแต่มีสมาชิกที่ซื่อสัตย์ 15 คนและผู้ 
สนใจเกือบ 20 คน  เป็นเวลากว่าสองสัปดาห์ 
ท่ีชายสามคนน้ีเดินเท้ามากกว่า 300 ไมล์ 
(480 กิโลเมตร) ผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วย
โคลนตอนฤดูฝนเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่
และน�าส่วนสิบจากสมาชิกในกลุ่มมาด้วย  
พวกเขาวางแผนอยู่ที่นั่นทั้งสัปดาห์เพื่อจะได้
มีโอกาสรับส่วนศีลระลึกในวันอาทิตย์ถัดมา
และหวังว่าตอนเดินทางกลับจะได้ขนกล่อง
พระคัมภีร์มอรมอนเทินบนศีรษะไปให้คนใน

ถึงแม้พวกท่านเคยเห็นพระผู้ช่วยให้รอด 
ด้วยตาตนเองและสมัผสัรอยแผลของพระองค์ 
ด้วยมอืตนเอง แต่พวกท่านรูว่้าประจกัษ์พยาน 
เหล่าน้ันจะลดลงถ้าไม่เพ่ิมพลงัอย่างสม�า่เสมอ 
โดยอ�านาจของพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า 
พี่น้องทั้งหลาย อย่าท�าสิ่งใดที่เสี่ยงต่อการ 
สญูเสยีของประทานอนัล�า้ค่าและน่าอศัจรรย์
นี้—ซึ่งคือ ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ  จงแสวงหาของประทานดังกล่าว
ผ่านการสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังและการ
ด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรม

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่างานที่เรามีส่วนร่วม
เป็น “งานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง”  
ขณะที่เราติดตามพระเยซูคริสต์ พระผู้เป็น
เจ้าทรงเป็นพยานต่อเรา “โดยหมายส�าคัญ 
การอัศจรรย์ และการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ นานา
และโดยของประทานจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์”9  ใน 
วันพิเศษนี้ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระกิตติคุณ 
น่าพิศวงและอศัจรรย์ตรงึแน่นในของประทาน 
อันส�าคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งหมด
ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งคือการชดใช้ของพระผู้- 
ช่วยให้รอด  นี่เป็นของประทานอันสมบูรณ์
ของความรักที่พระบิดาและพระบุตรผู้ทรง
เป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์ทรงมอบให้เรา
แต่ละคน “ข้าพเจ้าเฝ้าพิศวงต่อความรัก พระ
เยซูให้ [ข้าพเจ้า] …โอ้ ช่างแสนอัศจรรย์ 
อัศจรรย์ต่อ [ข้าพเจ้า]!”10

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามีตามอง
เห็น มีหูได้ยิน และมีใจรับรู้ความน่าพิศวง
ของพระกิตติคุณอันอัศจรรย์นี้ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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10. “ฉันเฝ้าพิศวง,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 89.
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โดยแบ่งมรดกให้บุตรชาย  แน่นอนว่าบิดา
ต้องท�าทุกอย่างที่เขาท�าได้เพื่อโน้มน้าวให้
บุตรชายอยู่ต่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อบุตรชายที่
โตเป็นผู้ใหญ่ได้เลือกแล้ว บิดาผู้ชาญฉลาด
จึงต้องปล่อยเขาไป จากนั้นบิดาแสดงให้เห็น
ถึงความรักที่จริงใจ เขาเฝ้ามองและรอคอย 
(ดู ลูกา 15:20).

ครอบครัวข้าพเจ้ามีประสบการณ์คล้าย
กันนี้ ข้าพเจ้ามีพี่และน้องชายที่ซื่อสัตย์สอง
คน พร้อมกับพี่สาวที่แสนดี เราได้รับการ
เลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแบบอย่าง 
เรารับการสอนพระกิตติคุณในบ้านของเรา 
จนเราเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ และเราทั้งสี่คนผนึก 
ในพระวิหารกับคู่ครองของเรา อย่างไรก็ตาม 
ในปี 1994 ซูซาน พ่ีสาวของเราไม่พอใจ
ศาสนจักรและค�าสอนบางอย่าง เธอถูก
ชักชวนจากกลุ่มคนท่ีดูหมิ่นและวิพากษ์
วิจารณ์ผู้น�าศาสนจักรในยุคแรกๆ เธอปล่อย
ให้ศรัทธาในศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
ที่มีชีวิตอยู่ของเธอเลือนหายไป เมื่อเวลาผ่าน
ไป ความสงสัยครอบง�าศรัทธาของเธอ และ
เธอเลือกที่จะทิ้งศาสนจักร ซูซานอนุญาตให้
ข้าพเจ้าแบ่งปันเรื่องราวของเธอด้วยความ
หวังว่าเรื่องนี้อาจจะช่วยผู้อื่นได้

ข้าพเจ้ากับพี่ชายน้องชายและคุณแม่ผู้
เป็นม่ายของเราเสียใจอย่างสุดซึ้ง พวกเรา
นึกไม่ออกว่าอะไรที่ท�าให้เธอละทิ้งศรัทธา
ของเธอไป  การเลือกของพี่สาวเหมือนจะ
ท�าลายหัวใจของคุณแม่

ข้าพเจ้ากับพี่น้องรับใช้เป็นอธิการและ
ประธานโควรัม เราเคยปลื้มปีติในความ

เรื่องราวเกี่ยวกับบุตรที่มีค่ายิ่งคนหนึ่งที่หลง
ไป ตลอดท้ังอปุมาน้ีพระผูช่้วยให้รอดทรงสอน 
อะไรเราบ้าง เกี่ยวกับวิธีที่เราควรปฏิบัติเมื่อ
มีสมาชิกในครอบครัวหลงหายไปจากพระ-
กิตติคุณ

บุตรที่หายไปบอกกับบิดาของเขาว่า เขา
ต้องการแบ่งมรดก เขาต้องการจากลาความ
ปลอดภัยของบ้านและครอบครัว แล้วด�าเนิน
ชีวิตตามวิถีทางของโลก (ดู ลูกา 15:12–13)  
ขอให้สังเกตว่าในอุปมาของพระผู้ช่วยให้รอด 
ผู้เป็นบิดาตอบสนองบุตรชายด้วยความรัก 

โดย เอ็ลเดอร์ เบร็นท์ เอช. นีลสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรง
ใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ
บนโลกนี้สอนถึงพลังแห่งการรักษา

และการไถ่ของพระองค์ มีเหตุการณ์หนึ่งใน
ลูกาบทที่ 15 ในภาคพันธสัญญาใหม่ ตาม
จริงแล้วพระองค์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะ
พระองค์เสวยอาหารและใช้เวลากับคนบาป 
(ดู ลูกา 15:2) พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้การ
วิพากษ์วิจารณ์นี้เป็นโอกาสสอนเราทุกคน 
ถึงวีธีที่เราควรปฏิบัติต่อผู้ที่หลงหายไปจาก
พระกิตติคุณ

พระองค์ทรงตอบผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระ- 
องค์ โดยตั้งค�าถามส�าคัญสองข้อ

“ใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัว และตัว
หนึ่งหลงหายไป จะไม่ทิ้งเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้
ที่กลางทุ่งหญ้า แล้วออกไปตามหาตัวที่หาย
ไปนั้นจนกว่าจะพบหรือ?” (ลูกา 15:4)

“หญิงคนใดที่มีเหรียญเงินสิบเหรียญและ
เหรียญหนึ่งหายไป จะไม่จุดตะเกียงกวาด
บ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบ
หรือ?” (ลูกา 15:8)

จากนั้นพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอุปมา
เรื่องบุตรที่หายไป อุปมานี้ไม่เก่ียวกับแกะ 
100 ตัว หรือ เหรียญเงิน 10 เหรียญ นี่เป็น

การรอคอยบุตร 
ที่หายไป
ขอให้ท่านและข้าพเจ้ารับการเปิดเผยให้ทราบวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือผู้คนในชีวิต 
ของเราที่หลงไป 
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สาวของซูซานรับบัพติศมา น้องชายข้าพเจ้า
อยู่ท่ีนั่นเพ่ือประกอบพิธี ซูซานยังมีผู้สอน
ประจ�าบ้านและผู้เย่ียมสอนที่ยังคงรักเธอ
เช่นกัน

เมื่อลูกๆ ของเรารับใช้งานเผยแผ่และ
แต่งงาน เราเชิญซูซานมาร่วมงานฉลองกับ
ครอบครัวเหล่านี้  เราพยายามสร้างสรรค์
กิจกรรมครอบครัวอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ 
ซูซานและลูกๆของเธอใกล้ชิดเราเพื่อให้เธอ 
และลูกๆ รู้ว่าเรารักพวกเขาและพวกเขาคือ 
ส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา  เมื่อซูซานรับ 
ปริญญาโทที่มหาวิทยาแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์- 
เนีย เราทุกคนไปร่วมแสดงความยินดีกับเธอ  

ส�าเร็จกับวอร์ดและสมาชิกโควรัมเมื่อเราละ
แกะเก้าสิบเก้าตัวและออกไปตามหาแกะ
ตัวเดียว อย่างไรก็ตาม ส�าหรับพี่สาวของเรา 
ความพยายามอันไม่ลดละที่จะช่วยเธอและ
เชื้อเชิญให้เธอกลับมา กลับยิ่งท�าให้เธอห่าง
ออกไปทุกที

ขณะที่เราแสวงหาการน�าทางจากสวรรค์
ถึงวิธีที่เราอาจจะปฏิบัติต่อเธออย่างถูกต้อง 
สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าเราต้องท�าตามแบบอยา่ง
ของบิดาในอุปมาเรื่องบุตรที่หายไป ซูซาน
ได้เลือกแล้ว เราต้องปล่อยเธอไปโดยปริยาย 
แต่เราต้องให้เธอรู้และรู้สึกถึงความรักอัน
จริงใจที่เรามีต่อเธอ ดังนั้น ด้วยความรักและ
เมตตาที่เริ่มต้นใหม่ เราเฝ้ามองและรอคอย

คุณแม่ข้าพเจ้าไม่เคยหยุดรักและห่วงใย
ซูซาน ทุกครั้งท่ีคุณแม่เข้าพระวิหาร ท่าน
เขียนชื่อซูซานในรายชื่อที่ขอค�าสวดอ้อนวอน
และท่านไม่เคยหมดหวัง พี่ชายข้าพเจ้าและ
ภรรยาของเขาซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กลับซูซานที่
แคลิฟอร์เนีย เชิญเธอเข้าร่วมกิจกรรมทุก
อย่างในครอบครัว พวกเขาเตรียมอาหารเย็น 
ทีบ้่านทกุปีในวนัเกิดของซซูาน พวกเขาติดต่อ 
กับซูซานเสมอ ซึ่งท�าให้เธอรู้สึกถึงความรัก
ที่แท้จริงของพวกเขา

น้องชายข้าพเจ้ากับภรรยาของเขาคอย
ดูแลช่วยเหลือลูกๆ ของซูซานที่ยูทาห์ ห่วงใย
และรักพวกเขา พวกเขามักจะเชิญลูกๆ ของ
เธอมาที่งานรวมญาติเสมอ เมื่อเวลาที่หลาน

ถึงแม้เราจะไม่น้อมรับการเลือกทุกอย่างของ
เธอ แต่เราน้อมรับตัวเธออย่างแน่นอน  เรา
รัก เราเฝ้ามอง และรอคอย

ในปี 2006 หลังจาก 12 ปีผ่านไป นับตั้ง 
แต่ซูซานละทิ้งศาสนจักร เคธี ลูกสาวของ
เรากับสามีเธอย้ายไปศึกษาต่อท่ีวิทยาลัย
กฎหมายในแคลิฟอร์เนีย  พวกเขาอยู่เมือง
เดียวกับซูซาน คู่สามีภรรยาหนุ่มสาวคู่นี้ขอ
ความช่วยเหลอืและการสนบัสนนุจากป้าซซูาน 
พวกเขารักเธอ ซูซานช่วยเลี้ยงลูซี่ หลานสาว 
อายุสองขวบของเรา ซูซานสอนเธอสวดอ้อน- 
วอนตอนกลางคืน วันหนึ่งเคธีโทรศัพท์มาหา
ข้าพเจ้า ถามว่าข้าพเจ้าคิดว่าซูซานจะกลับ
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มาที่โบสถ์หรือไม่  ข้าพเจ้ารับรองกับเธอว่า
ซูซานจะกลับมาและเราต้องอดทนต่อไป อีก
สามปีผ่านไป เรายังคงเฝ้ามองด้วยความรัก
และรอคอย

ช่วงสุดสัปดาห์นี้เมื่อหกปีที่แล้ว ข้าพเจ้า
กับมาร์เซีย ภรรยาข้าพเจ้านั่งอยู่แถวหน้าใน
ศูนย์การประชุมนี้  วันนั้นข้าพเจ้าจะได้รับ
การสนับสนุนเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนใหม่ 
มาร์เซียซึ่งได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ
เสมอ เขียนข้อความมาให้ข้าพเจ้าว่า “ฉันคิด
ว่านี่คือเวลาที่ซูซานจะกลับมา” เคธี ลูกสาว
ของเราขอให้ข้าพเจ้าเดนิออกจากห้องประชมุ 
และโทรศัทพ์หาซูซานเพื่อเชื้อเชิญให้เธอชม
การประชุมใหญ่สามัญในวันนั้น

เมื่อได้รับการกระตุ้นเตือนจากสตรีที่ยอด 
เยี่ยมสองคน ข้าพเจ้าเดินไปยังห้องโถงและ 
โทรศัทพ์หาพี่สาวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฝากข้อ 
ความโดยเชื้อเชิญให้เธอชมการประชุมใหญ่
สามัญในภาคน้ัน  เธอได้รับข้อความ สิ่งที่
ท�าให้เราดีใจคือ เธอรู้สึกว่าต้องดูการประชุม
ทุกภาค เธอฟังค�าของศาสดาพยากรณ์และ 
อัครสาวกที่เธอรักเหมือนวันเก่าๆ ที่ผ่านมา 
เธอได้ยินชื่อใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นหู เช่น ประธาน 
อุคท์ดอร์ฟ และเอ็ลเดอร์เบดนาร์ เอ็ลเดอร ์
คุก เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สัน และเอ็ลเดอร ์
แอนเดอร์เซน็ ในช่วงเวลาน้ีและประสบการณ์ 
ทีไ่ด้รบัอทิธิพลจากสวรรค์เช่นน้ี พ่ีสาวข้าพเจ้า 
—เช่นเดียวกับบุตรที่หายไป—ก็ส�านึกตัวได ้
(ดู ลูกา 15:17) ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวกตลอดจนความรกัจากครอบครวั 
ของเธอพาเธอหันกลับมาและเริ่มเดินกลับ
บ้าน  หลังจาก 15 ปี เราจึงพบบุตรสาวและ
พี่สาวของเราผู้หลงหายไป การเฝ้ามองและ
การรอคอยสิ้นสุดลง

ซูซานอธิบายประสบการณ์นี้ว่าเหมือนกับ
ที่ลีไฮบรรยายไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน เธอ
ปล่อยราวเหลก็และพลดัหลงไปในหมอกแห่ง 
ความมืด (ดู 1 นีไฟ 8:23) เธอเล่าว่า เธอไม่รู้
ว่าหลงทางจนเมื่อแสงสว่างของพระคริสต์
ปลุกศรัทธาของเธอ แสงอันเจิดจ้าท�าให้เธอ
ประจักษ์ในความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เธอ
ประสบอยู่ในโลกกับสิ่งที่เธอก�าลังได้รับจาก
พระเจ้าและครอบครัวของเธอ

สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในช่วงหกปีที่ผ่านมา 
ซูซานกลับมามีประจักษ์พยานในพระคัมภีร์

มอรมอน เธอได้รับใบรับรองพระวิหาร เธอ
รับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีในพระวิหาร 
และปัจจุบันเธอสอนชั้นเรียนหลักธรรมพระ- 
กิตติคุณในวอร์ดของเธอ หน้าต่างสวรรค์เปิด
ให้ลูกหลานของเธอ และแม้จะมีผลลัพท์ที่
ยากล�าบาก แต่ก็รู้สึกราวกับว่าเธอไม่เคย
จากไปไหน

เช่นเดยีวกับครอบครวันลีสนั พวกท่านบาง 
คนมีสมาชิกครอบครัวที่หลงทางไปชั่วระยะ
หนึ่ง ค�าแนะน�าของพระผู้ช่วยให้รอดส�าหรับ
ทุกคนที่มีแกะ 100 ตัวคือให้ละเก้าสิบเก้า
ตัวและออกไปตามหาเพื่อช่วยเหลือแกะตัว
เดียวนั้น ค�าแนะน�าของพระองค์ส�าหรับผู้มี
เหรียญเงิน 10 เหรียญ และท�าเหรียญหนึ่ง
หายไปคือ ให้ค้นหาจนกว่าจะพบ เมื่อผู้ที่
หลงไปคือบุตรชายหรือบุตรสาวของท่าน พี่
หรือน้องของท่านซึ่งเลือกแล้วว่าจะไป เรา
เรียนรู้จากครอบครัวของเราว่า หลังจากเรา
ท�าทุกสิ่งที่ท�าได้แล้ว เรารักบุคคลผู้นั้นสุด
หัวใจ เราเฝ้ามอง เราสวดอ้อนวอน และรอ
คอยอิทธิพลจากพระหัตถ์ของพระเจ้า

บางทีบทเรียนส�าคัญท่ีสุดท่ีพระเจ้าทรง
สอนข้าพเจ้าผ่านกระบวนการน้ีเกิดข้ึนระหว่าง 
การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวหลังจาก
พ่ีสาวข้าพเจ้าออกจากศาสนจักร เมื่อเรา
ศึกษาด้วยกัน เดวิดลูกชายเราอ่านลูกาบทที ่
15 ขณะเขาอ่านอุปมาเรื่องบุตรท่ีหายไป 
ข้าพเจ้าได้ยินแตกต่างจากท่ีเคยได้ยินมา 

ด้วยเหตุผลบางอย่าง ข้าพเจ้ามักจะโยงให้
ตนเองเป็นบุตรที่อยู่บ้าน เมื่อเดวิดอ่านในเช้า
นั้น ข้าพเจ้าตระหนักว่าบางครั้ง ข้ำพเจำ้ คือ
บุตรที่หายไป เราทุกคนเสื่อมจากพระสิริของ
พระบิดา (ดู โรม 3:23) เราทุกคนต้องการ
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะรักษาเรา 
เราทุกคนหลงไปและต้องการให้มีผู้พบเรา 
การเปิดเผยในวันนั้นช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าทั้ง
ข้าพเจ้าและพี่สาวต่างต้องการความรักและ
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้ากับ 
ซูซานอยู่บนทางกลับบ้านเส้นเดียวกัน

พระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอดในอุปมา
ขณะพระองค์ทรงบรรยายเหตุการณ์เมื่อบิดา
ต้อนรับบุตรที่หายไปเปี่ยมด้วยพลัง ข้าพเจ้า
เชื่อว่าท่านและข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์ใน
ลักษณะเดียวกันนี้กับพระบิดา เมื่อเรากลับ
ไปยังบ้านแห่งสวรรค์ของเรา เรื่องนี้สอนเรา
ถึงบิดาผู้ที่รัก รอคอย และเฝ้ามอง นี่คือพระ-
ด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอด “เมื่อเขายังอยู่แต่
ไกล บิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสาร จึงวิ่งออก
ไปกอดคอและจูบแก้มของเขา” (ลูกา 15:20)

ขอให้ท่านและข้าพเจ้ารับการเปิดเผยให ้
ทราบวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือผู้คนในชีวิต 
ของเราที่หลงไป และหากจ�าเป็น ขอให้เรา
มีความอดทนและความรักของพระบิดาใน
สวรรค์และพระบตุรของพระองค์พระเยซคูรสิต์ 
ขณะที่เรารัก เฝ้ามอง และรอคอยบุตรที่หาย 
ไป ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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แม้ผมจะรู้ว่าไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกบนยอด
เขาที่เต็มไปด้วยหิน เป็นเพียงอุบายเข้าตาจน 
หากผมกระโดดไม่ส�าเร็จ อย่างน้อยท่ีสุดท่ี
ผมท�าได้คือให้แน่ใจว่าน้องชายไม่เห็นผม
ตกลงไปตาย

“ผมให้เวลาเขาพอจะพ้นสายตา ผมกล่าว
ค�าสวดอ้อนวอนครั้งสุดท้าย—ว่าผมอยากให้
ครอบครัวรู้ว่าผมรักพวกเขาและให้จิมมี่กลับ
ถึงบ้านด้วยตนเองอย่างปลอดภัย—แล้วผม
จึงกระโดด  มีอะดรินาลินมากพอในการกระ-
โดดของผมจนแขนของผมเกือบถึงข้อศอก 
เลยขึ้นไปเหนือแนวหิน  แต่เมื่อมือผมฟาดลง 
บนพื้นผิวนั้น ผมสัมผัสได้แต่ทรายลื่นๆ บน 
พื้นหินแบนราบ  ผมยังจ�าความรู้สึกที่สัมผัส 
ทรายเม็ดหยาบได้เมื่อห้อยอยู่ตรงนั้นโดยไม่ 
มีอะไรให้เกาะ—ไม่มีขอบ ไม่มีรอยขรุขระ ไม่ 
มีอะไรให้คว้าหรือจับไว้  ผมรู้สึกว่านิ้วมือของ
ผมเริ่มเลื่อนลงมาอย่างช้าๆ บนพื้นผิวทราย  
ผมรู้ว่าชีวิตผมจบสิ้นแล้ว

“แต่แล้วทันใดนั้น ราวกับสายฟ้าฟาดใน
พายุฤดรู้อน มสีองมอืย่ืนมาจากท่ีไหนสักแห่ง 
เหนือขอบหน้าผา คว้าข้อมอืผมด้วยพละก�าลงั 
และความแน่วแน่ซึง่เกินกว่าขนาดของรูปร่าง  
น้องชายผู้ซื่อสัตย์ของผมไม่ได้ไปตามหากิ่ง
ไม้ที่ผมแกล้งบอก  เขาเดาออกทันทีว่าผมคิด
จะท�าอะไร เขาไม่ได้เดินไปไหนเลย  เขาแค่
รอ—เงียบๆ เกือบไม่หายใจ—โดยรู้ดีว่าผม
โง่พอที่จะพยายามกระโดด  เมื่อผมกระโดด 
เขาคว้าผมไว้ ดึงผมไว้ และไม่ยอมให้ผม
หล่นลงไป  แขนอันแข็งแรงของน้องชายช่วย
ชีวิตผมไว้ในวันนั้นขณะที่ผมห้อยต่องแต่ง

โดยเอ็ลเดอร์ เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

โ
ดยที่ไม่มีเชือกนิรภัย เข็มขัดรัดตัว หรือ
อุปกรณ์ปีนเขาใดๆ เลย สองพี่น้อง—
จิมมี่ อายุ 14 ปี กับจอห์น อายุ 19 ปี 

(นามสมมุติ)—พยายามจะปีนหน้าผาชันเป็น
แนวดิ่งในอุทยานสโนว์แคนยอนสเตททาง
ตอนใต้ของรัฐยูทาห์  เมื่อใกล้จะถึงยอดของ
การปีนอันเหนื่อยล้า พวกเขาค้นพบว่ามีแนว
หินยื่นออกมาขวางทางที่พวกเขาจะปีนต่อไป
อีกสองสามฟุตสุดท้าย  พวกเขาข้ามแนวหิน
ไปไม่ได้ และจะไต่กลับลงมาก็ไม่ได้  พวก
เขาติดอยู่ตรงนั้น  หลังจากหลบหลีกด้วย
ความระมัดระวัง จอห์นพบแนวหินที่เหยียบ
ได้เพื่อดันน้องชายขึ้นไปสู่ความปลอดภัย
ด้านบน  แต่ไม่มีทางที่จะยกตัวเขาเองขึ้น
ไปได้  ยิ่งเขาออกแรงหาที่เกาะหรือที่ยันเท้า 
กล้ามเนื้อของเขาก็ยิ่งเริ่มเป็นตะคริว  ความ
หวั่นวิตกเข้าครอบง�า และเขาเริ่มกลัวสุดชีวิต 

โดยที่ไม่สามารถเกาะต่อไปได้แล้ว จอห์น
ตัดสินใจว่าทางเลือกเดียวคือต้องกระโดด
แนวตรงขึ้นไปเพื่อพยายามคว้าแนวหินด้าน
บนที่ยื่นออกมา  ถ้าส�าเร็จ เขาอาจดึงตัวเอง
ขึ้นไปอย่างปลอดภัยด้วยก�าลังแขนของเขา

ด้วยถ้อยค�าของเขาเอง เขากล่าวว่า
“ก่อนจะกระโดดขึ้นไป ผมบอกจิมมี่ให้ไป 

หาก่ิงไม้ท่ีแข็งแรงพอจะย่ืนลงมาให้ผมได้ 

ซึ่งความเที่ยงธรรม
ความรักเมตตาประสาน
พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์ สิ้นพระชนม์ และทรงฟื้นจากความตายเพื่อพระองค์ 
จะทรงยกเราขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์
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อย่างอับจนหนทางเหนือสิ่งที่เป็นความตาย
อย่างแน่นอน”1

พี่น้องที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันอาทิตย์
อีสเตอร์ แม้ว่าเราควรจะระลึกถึง ตลอดเวลำ 
(เราให้สัญญาในค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก
ทุกสัปดาห์ว่าเราจะท�าอย่างน้ัน) อย่างไรก็ 
ตาม นี่คือวันศักดิ์สิทธ์ิที่สุดในรอบปีส�าหรับ
การระลึกถึงเป็นพิเศษถึงพระหัตถ์ฉันพ่ีน้อง
และพระพาหุที่แน่วแน่ซึ่งเอื้อมออกมาสู่เหว
ลึกแห่งความตายเพื่อช่วยชีวิตเราจากการตก
ของเรา ความล้มเหลวของเรา จากความโศก
เศร้าและบาปของเรา  โดยอาศัยภูมิหลังของ
เรื่องราวนี้ท่ีครอบครัวของจอห์นและจิมมี่
เล่าให้เราฟัง ข้าพเจ้าขอบพระทัยส�าหรับการ
ชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ ขอบพระทัยส�าหรับเหตุการณ์
ส�าคัญในแผนแห่งสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งน�าไปสู่สิ่งเหล่านั้น และให้ความหมายต่อ 
“ความรักพระเยซูให้ [เรา]”2

ในสังคมของเราซึ่งเป็นของโลกมากขึ้น
เรื่อยๆ เป็นเรื่องที่ไม่แพร่หลายและล้าหลังที ่
จะพูดถึงอาดัมกับเอวาหรือสวนเอเดนหรือ 
“การตกที่โชคดี” สู่ความเป็นมรรตัย  กระนั้น
ก็ตาม ความจริงเรียบง่ายคือเรา ไม่สำมำรถ 
เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ถึงการชดใช้และการ
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์และเรา จะไม่ 

ส�านึกคุณอย่างเพียงพอต่อจุดประสงค์ที่
ก�าหนดไว้เป็นพิเศษของการประสูติหรือการ
สิ้นพระชนม์ของพระองค์—กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ไม่มีทางท่ีจะเฉลิมฉลองคริสต์มาส หรือ  
อีสเตอร์อย่างแท้จรงิ—หากปราศจากความ
เข้าใจว่ามีอาดัมกับเอวาจริงๆ ผู้ตกจากสวน
เอเดนจริงๆ พร้อมกับผลทั้งหมดที่ตามมากับ
การตกนั้น

ข้าพเจ้าไม่ทราบรายละเอียดว่าเกิดอะไร
ขึ้นบนดาวเคราะห์นี้ก่อนหน้านั้น แต่ข้าพเจ้า
ทราบว่าทั้งสองคนนี้พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง
ขึ้นมาด้วยพระหัตถ์ศักดิ์สิทธ์ิของพระองค์ 
ทราบว่าช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาอาศัยอยู่อย่าง 
เดียวดายในสภาพแวดล้อมของเมืองบรม
สุขเกษมซึ่งไม่มีความตายของมนุษย์หรือ
ครอบครัวในอนาคต และทราบว่าโดยผ่าน
ล�าดบัการเลอืก พวกเขาล่วงละเมดิพระบญัญัต ิ
ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเรียกร้องให้พวกเขาออก
จากสวน แต่ท�าให้พวกเขามีลูกได้ก่อนเผชิญ
กับความตายทางร่างกาย3  เพ่ือเพิ่มความ
โศกเศร้าและซับซ้อนยิ่งข้ึนต่อสภาวการณ์
ของพวกเขา การล่วงละเมิดดังกล่าวมีผล
ทางวิญญาณเช่นกัน โดยตัดขาดพวกเขา
จากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล  
เพราะเราเกิดมาในโลกท่ีตกนั้นและเพราะ
เราก็จะล่วงละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้าเช่น

กัน เราจึงถูกพิพากษาให้ได้รับโทษอย่าง
เดียวกันกับที่อาดัมและเอวาเผชิญ 

ช่างเป็นสภาวะที่เลวร้าย!  เผ่าพันธุ์มนุษย์
ทั้งปวงก�าลังร่วงหล่น—ชาย หญิง และเด็ก
ทุกคนก�าลังล้มลงไปสู่ความตายทางร่างกาย
อย่างถาวร ดิ่งลงไปสู่ความทุกข์ทรมานทาง
วิญญาณชั่วนิรันดร์  ชีวิตควรเป็นเช่นนั้นหรือ  
นี่คือจุดจบของประสบการณ์มนุษย์หรือ  เรา
ก�าลังห้อยอยู่ในหุบเขาหนาวเหน็บที่ไหนสัก
แห่งในจักรวาลที่เฉยเมยหรือ เราแต่ละคน
ก�าลังแสวงหาจุดยืนอันน้อยนิด แสวงหาบาง
สิ่งเพ่ือยึดเกาะไว้—โดยไม่มีอะไรนอกจาก
ความรู้สึกถึงทรายท่ีค่อยๆ หลุดออกไปจาก
นิ้วเรา ไม่มีสิ่งใดช่วยเราได้ ไม่มีอะไรให้ยึด 
เกาะ แม้ไม่มีสิ่งใดเลยที่ดึงเราไว้ จุดประสงค ์
เดียวในชีวิตเราเพียงเพ่ือการทดลองด�ารง 
อยู่อย่างว่างเปล่ากระนั้นหรือ—เพียงเพื่อจะ 
กระโดดให้สูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เกาะไว้
ประมาณเจ็ดสิบปี เกาะไม่ไหวแล้วก็ตกลง
มา และตกลงมาเรื่อยๆ ตลอดกาลหรือ

ค�าตอบที่ชัดจนและเป็นนิรันดร์ต่อค�าถาม
เหล่านั้นคือ ไม่ใช่!  เช่นเดียวกับศาสดาพยา- 
กรณ์สมัยโบราณและปัจจุบัน ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่า “สิง่ท้ังปวงกระท�าไปโดยปรีชาญาณ 
ของพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งในสรรพสิ่ง”4  ฉะนั้น 
นับจากช่วงเวลาที่บิดามารดาคนแรกก้าว
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ตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่…และพระเมสสิยาห ์
เสด็จมาในความสมบูรณ์แห่งเวลา, เพื่อพระ- 
องค์จะทรงไถ่ลูกหลานมนุษย์จากการตก”8  ที่
แน่นอนที่สุด ศาสดาพยากรณ์เจคอบในพระ- 
คัมภร์ีมอรมอนสอนเรือ่งการชดใช้ของพระเยซ ู
คริสต์ในส่วนหน่ึงของค�าเทศนาสองวันว่า 
“การฟื้นคืนชีวิตจ�าเป็นต้องมา… โดยเหตุ
ของการตก”9     

ดังนั้นในวันนี้เราเฉลิมฉลองของประทาน
แห่งชัยชนะเหนือการตกทุกอย่างที่เราเคย
ประสบมา ความโศกเศร้าทุกอย่างที่เราเคยรู ้
ความผิดหวังทุกอย่างที่เราเคยมี ความกลัว
ทุกอย่างที่เราเคยเผชิญ—รวมถึงการฟื้นคืน
ชีวิตจากความตายและการอภัยบาปของเรา  
ชัยชนะนั้นมีไว้ให้เราเพราะเหตุการณ์ส�าคัญ
ที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ท่ีเหมือนเช่นน้ีเมื่อ
เกือบสองพันปีมาแล้วในเยรูซาเล็ม

เริ่มจากความทุกข์ทรมานทางวิญญาณ
ในสวนเกทเสมนี สู่การตรึงกางเขนที่คัลวาร ี
และสิ้นสุดในเช้าวันอาทิตย์อันสวยงามภาย 
ในอุโมงค์ที่จัดถวาย พระองค์ผู้ทรงปราศจาก
บาป ผู้บริสุทธ์ิ และศักดิ์สิทธ์ิ พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เอง ทรงท�าสิ่งท่ีไม่มี
คนตายอื่นใดเคยท�ามาก่อนหรือจะท�าได้เลย   
ภายใต้เดชานุภาพของพระองค์เอง พระองค ์
ทรงฟื้นจากความตาย พระวรกายและวิญ- 
ญาณของพระองค์ไม่ต้องแยกจากกันอีก  
ด้วยพระประสงค์ของพระองค์เอง พระองค์
ทรงถอดผ้าป่านฝังพระศพซึ่งพันพระองค์ไว ้
ส่วนผ้าพันพระเศียรที่เคยวางคลุมพระพักตร์

ออกจากสวนเอเดน พระผู้เป็นเจ้าและพระ-
บิดาของเราทุกคน คาดการณ์การตัดสินใจ
ของอาดัมกับเอวา ทรงส่งทูตสวรรค์ลงมา
ประกาศแก่พวกเขา—และผ่านกาลเวลามา
ถึงเรา—ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ออกแบบมา
เพื่อความสุขนิรันดร์ของเรา  เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ซึ่งจัดเตรียม
ให้พระผู้ช่วยให้รอด พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าพระองค์เองจริงๆ—“อาดัม” อีกคนหนึ่ง
ตามที่อัครสาวกเปาโลเรียกพระองค ์5—ผู้จะ 
เสดจ็มาในความเรืองโรจน์แห่งเวลาเพ่ือชดใช้ 
การล่วงละเมิดของอาดัมคนแรก  การชดใช้
ดังกล่าวจะมีชัยชนะโดยสิ้นเชิงเหนือความ
ตายทางร่างกาย ให้การฟื้นคืนชีวิตโดยไม่มี
เงื่อนไขแก่ทุกคนที่เคยเกิดมาหรือจะเกิดมา
ในโลกนี ้ ด้วยพระเมตตา การชดใช้จะให้อภัย 
บาปส่วนตัวของคนทั้งปวงนับจากอาดัมจน
วาระสิ้นสุดของโลก โดยขึ้นอยู่กับการกลับใจ
และการเชื่อฟังพระบัญญัติจากสวรรค์  

ในฐานะพยานคนหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งจาก
พระองค์ ข้าพเจ้าขอประกาศในเช้าวันอสีเตอร์ 
นี้ว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ทคือพระผู้ช่วยให้
รอดของโลกพระองค์น้ัน ทรงเป็น “อาดัม
คนสุดท้าย”6 พระผู้ทรงลิขิตและพระผู้ทรง
ประสิทธ์ิศรัทธาของเรา ทรงเป็นอัลฟาและ
โอเมกาแห่งชีวิตนิรันดร์  เปาโลประกาศว่า 
“เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดย
เก่ียวเน่ืองกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิต
โดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์”7  และศาสดา
พยากรณ์ผูป้ระสาทพรลไีฮกล่าวไว้ว่า “อาดมั 

พระองค์ก็ทรง “พับไว้ต่างหาก”10 อย่างพิถี- 
พิถันตามพระคัมภีร์กล่าว

เหตุการณ์ต่อเนื่องอีสเตอร์แรกของการ
ชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ประกอบขึ้น
เป็นช่วงเวลาที่มีผลมากที่สุด ของประทาน 
ที่เอื้อเฟื้อที่สุด ความเจ็บปวดที่ระทมทุกข ์
ที่สุด และปรากฏการณ์ของความรักบริสุทธิ์
ที่เกริกก้องที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์
โลกนี้  พระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวผู้ถือ 
ก�าเนดิของพระผูเ้ป็นเจ้า ทรงทนทุกข์ ส้ินพระ- 
ชนม์ และทรงฟื้นจากความตายเพื่อพระองค์ 
ราวกับสายฟ้าฟาดในพายุฤดูร้อน จะทรง
คว้าเราไว้เมื่อเราร่วงหล่น ดึงเราไว้ด้วยอิทธิ- 
ฤทธ์ิของพระองค์ และโดยการเชื่อฟังพระ- 
บัญญัติของพระองค์ ทรงยกเราข้ึนสู่ชีวิต 
นิรันดร์ 

ในวันอีสเตอร์นี้ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระ- 
องค์และพระบิดา ผู้ประทานพระองค์แก่เรา 
เพ่ือพระเยซูจะยังทรงยืนอย่างมีชัยเหนือ
ความตาย แม้จะทรงยืนบนพระบาทท่ีมี
รอยแผล  วันอีสเตอร์นี้ข้าพเจ้าขอบพระทัย
พระองค์และพระบิดา ผู้ประทานพระองค์แก่
เรา เพื่อพระองค์จะยังประทานพระคุณอันหา 
ที่สุดมิได้แก่เราแม้ทรงยื่นให้ด้วยฝ่าพระหัตถ ์
ทีถู่กแทงและข้อพระกรทีเ่ป็นแผล วนัอสีเตอร์ 
นี้ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระองค์และพระบิดา 
ผู้ประทานพระองค์แก่เรา เพื่อให้เราสามารถ
ร้องเพลงเก่ียวกับสวนซึ่งเปื้อนพระโลหิต 
กางเขนซึ่งตอกตะปู และอุโมงค์ซึ่งว่างเปล่า
อย่างเรืองโรจน์

ช่ำงรุ่งโรจน์ สมบูรณ์ และยิ่งใหญ่
โอ้ แผนงำนแห่งกำรไถ่
ซึ่งควำมเที่ยงธรรมควำมรักเมตตำ
ประสำนปรองดองเมืองฟำ้!11

ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระ-
เยซูคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ เอเมน ◼

อ้างอิง
1. จดหมายโต้ตอบในความครอบครองของเจฟฟรีย์ 

 อาร์. ฮอลแลนด์.
2. “ฉันเฝ้าพิศวง,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 89.
3. ดู 2 นีไฟ 2:19–29, โดยเฉพาะข้อ 20–23; โมเสส 5:10–11.
4. 2 นีไฟ 2:24.
5. ดู 1 โครินธ์ 15:45.
6. 1 โครินธ์ 15:45.
7. 1 โครินธ์ 15:22.
8. 2 นีไฟ 2:25–26.
9. 2 นีไฟ 9:6.

10. ยอห์น 20:7.
11. “ปัญญาและความรกัยิง่ใหญ่,” เพลงสวด, บทเพลงที ่88.
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ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่อาจ

เป็นเรื่องธรรมดาสามัญในการสอน ในการ
สนทนา หรือในใจเรา  สิ่งนี้ศักดิ์สิทธ์ิและ
บริสุทธิ์ เพราะโดย “การพลีบูชาครั้งสุดท้าย
และส�าคัญย่ิง” นี้ที่พระเยซูพระคริสต์ทรง
น�า “ความรอดมาสู่คนทั้งปวงที่จะเชื่อใน
พระนามของพระองค์”6

ข้าพเจ้ารู้สึกพิศวงเมื่อคิดว่าพระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงลดองค์ลงมาช่วยเราให้รอด 
เราท่ีมกัจะเป็นคนไม่ดพีร้อม ไม่สะอาดบรสุิทธ์ิ 
มักจะผิดพลาดและอกตัญญู  ข้าพเจ้า
พยายามเข้าใจการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดด้วยความคิดอันจ�ากัด และค�าอธิบาย
เพียงอย่างเดียวที่นึกออกคือ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงรักเราอย่างลึกซึ้ง สมบูรณ์แบบ และ
ยั่งยืน  ข้าพเจ้าไม่อาจแม้แต่จะเริ่มประเมิน 
“ ความ กว้าง ความ ยาว ความ สูง และความ
ลึก… [ของ] ความ รัก ของ พระ คริสต์”7

พระคัมภีร์มักจะเรียกการแสดงออกถึง 
ความรักนั้นว่า พระคุณของพระผู้เป็นเจ้ำ— 
ความช่วยเหลอืจากสวรรค์และการประสาทพร 
แห่งความเข้มแข็งซึ่งโดยสิ่งนั้นเราเติบโตจาก 
สัตภาวะที่บกพร่องและมีข้อจ�ากัดอย่างทุก
วันนี้เข้าสู่สัตภาวะท่ีสูงส่งของ “ความจริง
และแสงสว่าง , จน [เรา] รุ่งโรจน์ในความ
จริงและ[รู้] สิ่งทั้งปวง”8

พระคุณของพระผู้เป็นเจ้านี้ประเสริฐสุด 
แต่ก็ยังถูกเข้าใจผิดบ่อยๆ9  แม้จะเป็นดังนั้น 
เราควรรู้เก่ียวกับพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า

บ่อยๆ—และนั่นถูกแล้ว!
ในถ้อยค�าของเจคอบ “เพราะเหตุใดจึง

ไม่พูดถึงการชดใช้ของพระคริสต์, และเข้า
ถึงความรู้อันสมบูรณ์เกี่ยวกับพระองค์”4 แต่
เมื่อเรา “พูดถึงพระคริสต์, … ชื่นชมยินดี ใน
พระคริสต์, … สั่งสอนเรื่องพระคริสต์ [และ] 
พยากรณ์ถึงพระคริสต์”5 ในทุกโอกาส เรา
ต้องไม่สูญเสียความรู้สึกย�าเกรงและความ
ส�านึกคุณอันลึกซึ้งที่มีต่อการพลีบูชานิรันดร์

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ใ
นวันอาทิตย์อีสเตอร์เราเฉลิมฉลอง
เหตุการณ์ส�าคัญที่รอคอยกันมานาน
ที่สุดและรุ่งโรจน์ที่สุดในประวัติศาสตร์

โลก
นี่คือวันที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
ในวันนั้น ชีวิตข้าพเจ้าเปลี่ยน
ชีวิตของท่านเปลี่ยน
จุดหมายของบุตรธิดาทุกคนของพระผู้

เป็นเจ้าเปลี่ยน
ในวันที่ได้รับพรนั้น  พระผู้ช่วยให้รอดของ

มนุษยชาติ ผู้ทรงรับไว้กับพระองค์เองด้วย
โซ่แห่งบาปและความตายที่มัดเราเป็นเชลย  
ทรงสะบั้นโซ่นั้นและปลดปล่อยเราเป็นอิสระ

เพราะการพลีพระชนม์ชีพของพระผู้ไถ่
ผู้ทรงเป็นท่ีรักของเรา ความตายจึงไม่มี
เหล็กใน หลุมศพไม่มีชัยชนะ1 ซาตานไม่มี
พลังอันยั่งยืน และเรา “บัง เกิด…ใหม่ เข้า ใน 
ความ หวัง ที่ ยั่ง ยืน โดย การ  คืน พระ ชนม์  ของ 
พระ เยซู คริสต์”2

โดยแท้แล้ว อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ถูก
ต้องว่าเราสามารถ “หนุน ใจ กัน ด้วย ถ้อย ค�า 
เหล่า นี้ ”3

พระคุณของพระผู้เป็นเจ้า
เราพูดถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

ของประทานแห่ง
พระคุณ
วันนี้และชั่วนิรันดรพระคุณของพระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำาหรับทุกคนที่มีใจชอกช้ำา 
และมีวิญญาณที่สำานึกผิด
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ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์จึงมีไว้เพื่อเรา17 
ประตูถอดสลักแล้ว!
พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงน�าเรา 

กลับคืนสูส่ภาวะไร้เดยีงสาเช่นแต่ก่อนเท่าน้ัน 
ถ้าความรอดหมายถึงการลบความผดิบาปของ 
เรา ความรอด—ซึ่งล�้าเลิศอย่างที่เป็นอยู่—ก ็
ไม่อาจบรรลเุป้าหมายอนัเป็นความปรารถนา 
ของพระบิดาเพื่อเรา  เป้าหมายของพระองค์
สูงส่งกว่านัน้มาก นัน่คอื พระองค์ทรงต้องการ 
ให้บุตรธิดาของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์

ด้วยของประทานแห่งพระคุณของพระผู้-
เป็นเจ้า วิถีแห่งสานุศิษย์ไม่น�าเราถอยหลัง 
แต่น�าขึ้นเบื้องบน

สิ่งนี้น�าไปสู่ความสูงที่เราเข้าใจได้ยากยิ่ง! 
สิง่น้ีน�าไปสูค่วามสงูส่งในอาณาจกัรซเีลสเชยีล 
ของพระบิดาบนสวรรค์ ที่ซึ่งเราจะแวดล้อม
ไปด้วยคนที่เรารัก  ได้รับ “ความสมบูรณ์
แห่งพระองค์, และรัศมีภาพแห่งพระองค์”18 

ถ้าเราตั้งใจจะสืบทอดสิ่งที่เตรียมไว้ส�าหรับ
เราในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าต้องการพูด
ถึงพระคุณ  โดยเฉพาะ ข้อแรก วิธีที่พระคุณ 
ถอดสลักประตูสวรรค์ และ ข้อสอง วิธีที่ 
พระคุณเปิดหน้ำต่ำงสวรรค์
ข้อแรก: พระคุณถอดสลักประตูสวรรค์

เพราะเราทุกคน “ ท�า บาป และ เสื่อม จาก 
พระ สิริ ของ พระ เจ้า”10 และเพราะ “ไม่มีสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดที่ไม่สะอาดจะเข้าในอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าได้”11  เราทุกคนจึงไม่ม ี
ค่าควรที่จะกลับไปยังท่ีประทับของพระผู้- 
เป็นเจ้า

ถึงแม้เราจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิต
วิญญาณทั้งหมด ก็ยังไม่พอ เพราะเรายังคง 
เป็น “ผู้รับใช้ที่ไม่สมค่า”12 เราไม่อาจเปิดทาง 
เข้าสู่สวรรค์ ข้อเรียกร้องของความยุติธรรม
ขวางกั้นอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่มีอ�านาจจะเอา 
ชนะได้ด้วยตนเอง

แต่ทั้งหมดจะไม่สูญเสีย
พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าคือความหวังที่

ยิ่งใหญ่และยั่งยืน
โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระเยซู

คริสต์ แผนแห่งความเมตตาท�าให้พอแก่ข้อ
เรียกร้องของความยุติธรรม13 “และ [น�า] มา
ซึ่งหนทางให้มนุษย์เพื่อพวกเขาจะมีศรัทธาสู่
การกลับใจ”14

ถึง บาป ของ เราอาจ เป็น เหมือน สี แดง เข้ม 
ก็ จะ ขาว อย่าง หิมะ15  เพราะพระผู้ช่วยให้รอด
ผู้เป็นที่รักของเรา “ ประ ทาน พระ องค ์เอง เป็น 
ค่า ไถ่ ส�า หรับ ทุก คน”16 ทางเข้าอาณาจักรอัน

ทัง้หมดเป็นของเราและเราเป็นของพระคริสต์19 

แน่นอนว่า ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีจะประทาน
แก่เรา20

เพื่อสืบทอดรัศมีภาพนี้เป็นมรดก เราต้อง 
มีมากกว่าประตูที่ถอดสลักแล้ว เราต้องผ่าน 
เข้าประตดู้วยความปรารถนาของใจท่ีจะเปลีย่น 
—การเปลีย่นแปลงทีย่ิ่งใหญ่มากจนพระคมัภีร์ 
บรรยายว่าเป็นการ “เกิดใหม่; แท้จริงแล้ว, 
เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, เปลี่ยนจากสภาพ 
[ทางโลก] และสภาพที่ตก [ของเรา], มาสู่
สภาพแห่งความชอบธรรม, โดยได้รับการไถ่
จากพระผู้เป็นเจ้า, กลายเป็นบุตรและธิดา
ของพระองค์”21

ข้อสอง: พระคุณเปิดหน้าต่างสวรรค์
อีกหนึ่งองค์ประกอบส�าคัญของพระคุณ

แห่งพระผู้เป็นเจ้าคือการเปิดหน้าต่างสวรรค์
ซึ่งเป็นทางที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเทพรแห่ง
อ�านาจและพลัง ท�าให้เราสามารถบรรลุสิ่ง
ต่างๆ ที่ไกลเกินเอื้อมหากเราไม่ได้รับพรเช่น
นั้น  ด้วยพระคุณอันน่าพิศวงของพระผู้เป็น-
เจ้า บุตรธิดาของพระองค์สามารถเอาชนะ
คลื่นใต้น�้าและทรายดูดของผู้ลวงโลก อยู่
เหนือบาปและ “ดีพร้อมในพระคริสต์”22

แม้เราทุกคนจะมีความอ่อนแอ แต่เราเอา 
ชนะสิ่งเหล่านั้นได้  แน่นอนว่าโดยพระคุณ
ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งหากเรานอบน้อมถ่อม
ตนและมีศรัทธา สิ่งอ่อนแอจะกลับเข้มแข็ง
ได้23

ตลอดชีวิตเรา พระคุณของพระผู้เป็นเจ้า
ประสาทพรทางโลกและของประทานทาง
วิญญาณที่ขยายความสามารถและเพิ่มพูน
ความสมบูรณ์ให้ชีวิตเรา พระคุณขัดเกลาเรา  
พระคุณช่วยให้เรากลายเป็นคนดีที่สุดได้

ใครจะมีค่าสมได้
ในพระคัมภีร์ไบเบิลเราอ่านเรื่องราวท่ี 

พระคริสต์ทรงเยี่ยมบ้านซีโมนผู้เป็นฟาริสี
หากมองเผินๆ ซีโมนดูเหมือนเป็นคนดี

และซื่อตรง  เขาตรวจสอบรายการสิ่งที่เขา
ต้องท�าเกี่ยวกับหน้าที่ทางศาสนาอยู่เสมอ: 
เขารักษากฎ จ่ายส่วนสิบ รักษาวันสะบาโต 
สวดอ้อนวอนทุกวัน และไปธรรมศาลา

แต่ขณะที่พระเยซูทรงอยู่กับซีโมน หญิง
คนหนึ่งเข้ามาใกล้พระองค์ ล้างพระบาท 
พระผู้ช่วยให้รอดด้วยน�้าตาและชโลมพระ- 

เฮลซิงกิ ฟินแลนด์
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บาทด้วยน�้ามันหอม
ซีโมนไม่พอใจที่เห็นการนมัสการเช่นนี้  

เพราะเขารู้ว่าหญิงผู้นี้เป็นคนบาป  ซีโมนคิด
ว่าถ้าพระเยซูไม่ทราบเรื่องน้ี พระองค์ต้อง
ไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์หาไม่แล้วพระองค์จะ
ไม่ยอมให้หญิงคนนี้แตะต้องพระองค์

พระเยซูทรงรับรู้ความคิดของเขาได้ จึงหัน
ไปหาซีโมนและตรัสถามว่า “เจ้า หนี้ คน หนึ่ง 
มี ลูก หนี้ สอง คน: …คน หนึ่ง เป็น หนี้ เงิน ห้า ร้อย 
เด นา ริ อัน…อีก คน หนึ่ง เป็น หนี ้ห้า สิบ 

“เมื่อ เขา  [ทั้งสองคน] ไม่ สา มารถ ใช้ หนี ้ได้ 
ท่าน จึง ยก หนี้ ให้ เขา ทั้ง สอง คน ใน สอง คน นั้น 
คน ไหน จะ รัก นาย มาก กว่า”  

ซีโมน จึง ทูล ว่าเป็น คน ที่ นาย ยก หนี้ ให ้มาก
แล้วพระเยซูทรงสอนบทเรียนที่ลึกซึ้งว่า 

“ท่าน เห็น หญิง คน นี้ ใช่ ไหม… บาป ต่างๆ ของ 
นาง ซึ่ง มี มาก มาย นั้น ได้ รับ การ ยก โทษ แล้ว  
เพรำะ นำง รัก มำก แต่ คน ที่ ได้ รับ การ ยก โทษ 
น้อย ก็ รัก น้อย”24

ในสองคนนี้เราเหมือนคนไหนมากที่สุด
เราเหมือนซีโมนหรือไม่  เรามั่นใจและ

สบายใจกับการท�าความดีของเรา วางใจใน 
ความชอบธรรมของเราเอง  บางทีเราหงุด- 

หงิดนิดหน่อยกับพวกที่ไม่ด�าเนินชีวิตตาม
มาตรฐานของเรา  เราท�าโดยอัตโนมัติหรือไม่ 
ท�าไปตามความเคยชิน เข้าร่วมการประชุม 
หาวตลอดชั้นเรียนหลักค�าสอนพระกิตติคุณ 
และบางทีอาจดูโทรศัพท์มือถือขณะร่วมพิธี
ศีลระลึกหรือไม่

หรือเราเหมือนหญิงคนนี้  มีใครคิดบ้าง
หรือไม่ว่าเธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและสิ้น
หวังเพราะบาป

เรา รักมำก หรือไม่
เราเข้าใจความเป็นหนี้ที่เรามีต่อพระบิดา

บนสวรรค์และทูลวิงวอนขอพระคุณของพระ
ผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตวิญญาณของเราหรือไม่

เมื่อคุกเข่าสวดอ้อนวอน เราทูลซ�้าๆ เกี่ยว
กับความชอบธรรมที่ดีเยี่ยมของเรา หรือเป็น 
การสารภาพความผิดของเรา วิงวอนขอพระ- 
เมตตาจากพระผูเ้ป็นเจ้า และหลัง่น�า้ตาส�านึก 
คุณส�าหรับแผนอัศจรรย์แห่งการไถ่หรือไม่25 

ความรอดไม่สามารถซื้อได้ด้วยสกุลเงิน
แห่งการเชื่อฟัง แต่ซื้อได้ด้วยพระโลหิตของ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า26  การคิดว่าเรา
สามารถแลกเปลี่ยนงานดีของเรากับความ
รอดได้ก็เหมือนการซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว

ทึกทักเอาว่าเราเป็นเจ้าของสายการบิน  หรือ
การคิดว่าหลังจากจ่ายค่าเช่าบ้านแล้ว เรา
ถือกรรมสิทธิ์ของแผ่นดินโลกทั้งหมด

เหตุใดจึงเชื่อฟัง
ถ้าพระคุณเป็นของประทานจากพระผู้-

เป็นเจ้า เหตุใดการเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระผู้เป็นเจ้าจึงส�าคัญ  เหตุใดต้องยุ่งเกี่ยว
กับพระบัญญัติ—หรือการกลับใจ  ท�าไมจึง
ไม่ท�าแค่ยอมรับว่าเราท�าบาปและให้พระผู้-
เป็นเจ้าทรงช่วยให้เรารอด

หรือตั้งค�าถามด้วยถ้อยค�าของเปาโล “เรา 
จะ อยู่ ใน บาป ต่อ ไป เพื่อ ให้ พระ คุณ เพิ่ม ทว ีขึ้น
ห รือ” เปาโลตอบอย่างเรียบง่ายและชัดเจน
ว่า “เปล่า เลย”27

พี่น้องทั้งหลาย เราเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระผู้เป็นเจ้า—จากความรักที่มีต่อพระองค์!

โดยพยายามเข้าใจของประทานแห่งพระ- 
คณุจากพระผูเ้ป็นเจ้าด้วยสดุใจและสดุความ 
นึกคิดท�าให้เรามีเหตุผลมากขึ้นที่จะรักและ
เชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ด้วยความสุภาพ
อ่อนน้อมและส�านึกคุณ  ขณะด�าเนินไปตาม 
วิถีแห่งสานศิุษย์ เราได้รบัการขัดเกลา พัฒนา 
และช่วยให้เป็นเหมือนพระองค์ย่ิงขึ้น และ
น�าเรากลับไปยังที่ประทับของพระองค์ “พระ- 
วิญญาณของพระเจ้า [พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา]” 
น�ามาซึ่ง “การเปลี่ยนแปลงอันลึกล�้าในเรา, 
…จนเราไม่มีใจที่จะท�าความชั่วอีก, แต่จะ
ท�าความดีโดยตลอด”28

ดังนั้น การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้- 
เป็นเจ้าจงึเกิดข้ึนตามธรรมชาตจิากการเตบิโต 
ของความรักและการส�านึกคุณอันหาท่ีสุด
มิได้ส�าหรับพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้า  
รูปแบบของรักแท้และการส�านึกคุณเช่นนี้จะ
ผสมผสานงานของเรากับพระคุณของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์  คุณธรรมจะ
ประดับความคิดของเราไม่เสื่อมคลาย และ
ความมั่นใจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นในการ
ประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า29

พี่น้องที่รักทั้งหลาย การด�าเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์ไม่ใช่ภาระ  นี่คือ
การซ้อมใหญ่ที่น่าปีติยินดี—การเตรียมรับ
มรดกรัศมีภาพอันรุ่งโรจน์แห่งนิรันดร  เรา
พยายามเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์เพราะ
วิญญาณของเราจะปรับให้เข้ากับเรื่องทาง
วิญญาณได้มากขึ้น ทัศนคติจะเปิดกว้างเพื่อ 
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นั้น  ข้าพเจ้าต้องการเปล่งเสียงร้องสรรเสริญ
พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดและพระบุตรของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์!

ประตูสวรรค์ถอดสลักแล้ว
หน้าต่างสวรรค์เปิดแล้ว
วันนี้และชั่วนิรันดรพระคุณของพระผู้เป็น- 

เจ้ามีไว้ส�าหรับทุกคนที่มีใจชอกช�้าและมี
วิญญาณที่ส�านึกผิด36  พระเยซูคริสต์ทรง
เปิดทางไว้ให้เราที่จะขึ้นไปสู่ความสูงส่งที่ใจ
มนุษย์คิดไม่ถึง37

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าด้วยตาใหม่และ
ใจใหม่เราจะเห็นความส�าคัญนิรันดร์ของ
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้- 
ช่วยให้รอด  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะ
แสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและความ
ส�านึกคุณส�าหรับของประทานแห่งพระคุณ
อันหาที่สุดมิได้โดยการรักษาพระบัญญัติ
และ “[การ] ด�าเนินตามชีวิตใหม่”38 ด้วย
ความปีติยินดี ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระอาจารย์และพระผู้ไถ่ของเรา พระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼

อ้างอิง
1. ดู 1 โครินธ์ 15:55; โมไซยาห์ 16:8.
2. 1 เปโตร 1:3; เน้นตัวเอน.
3. 1 เธสะโลนิกา 4:18; ดู ข้อ 13–17 ด้วย.
4. เจคอบ 4:12.

เราจะเห็นสิง่ทีไ่ม่เคยรูว่้ามอียู่จรงิ ความรู ้
แจ้งและความเข้าใจเกิดขึ้นเมื่อเราท�าตาม 
พระประสงค์ของพระบิดา30

พระคุณคือของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า 
และความปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระบัญญัต ิ
แต่ละข้อของพระผู้เป็นเจ้าคือการเอื้อมมือ 
มรรตัยของเราออกไปรับของประทานศักดิ์- 
สิทธิ์นี้จากพระบิดาบนสวรรค์

เราทำาทุกสิ่งจนสุดความสามารถ
ศาสดาพยากรณ์นีไฟช่วยให้เราเข้าใจ

เกี่ยวกับพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าดีขึ้นเมื่อ
ท่านประกาศว่า “เราท�างานอย่าง ขยันหมั่น
เพียร…เพื่อชักชวนลูกหลานเรา, และพี่น้อง
เราด้วย, ให้เชื่อในพระคริสต์, และให้คืนดี
กับพระผู้เป็นเจ้า; เพราะเรารู้ว่าโดยพระคุณ
นั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอด, หลังจำกเรำ
ท�ำทุกสิ่งจนสุดควำมสำมำรถแล้ว”31

อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าสงสัยว่าบางครั้งเรา 
ตีความวลีที่ว่า “หลังจากเราท�าทุกสิ่งจนสุด
ความสามารถแล้ว” ผิดไปหรือไม่ เราต้องเข้า 
ใจว่า “หลงัจาก” ไม่เหมอืนกับ “เพราะว่า” 

เราไม่ได้รอด “เพราะว่า” ท�าทุกสิ่งจนสุด
ความสามารถแล้ว  มีใครที่ท�าจน สุด ความ
สามารถแล้วบ้าง  พระผู้เป็นเจ้าทรงรอจนเรา
ใช้ความพยายามทุกอย่างก่อนที่จะทรงแทรก
เข้ามาในชีวิตเราด้วยพระคุณที่ช่วยให้รอด
ของพระองค์หรือ

หลายคนรู้สึกท้อใจเพราะมักจะท�าไม่ได ้
ตามที่คาดหวัง  พวกเขารู้ด้วยตนเองว่า “จิต - 
วิญ ญาณ พร้อม แล้ว ก็ จริง แต่ กาย ยัง อ่อน 
ก�า ลัง”32 พวกเขาพร้อมใจกันเปล่งเสียงกับ 
นีไฟในการประกาศว่า “จิตวิญญาณข้าพเจ้า
เศร้าโศกเพราะความชั่วช้าสามานย์ของ
ข้าพเจ้า”33

ข้าพเจ้าแน่ใจว่านไีฟรูว่้าพระคุณของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด ช่วยให้ และ ท�ำให้ เราเอาชนะ
บาปได้34  นี่คือสาเหตุที่นีไฟท�างานอย่าง
ขยันหมั่นเพียรเพื่อชักชวนลูกหลานและพี่
น้อง “ให้เชื่อในพระคริสต์, และ ให้คืนดีกับ
พระผู้เป็นเจ้า”35

สรปุว่า  น่ันคือ สิง่ทีเ่ราสามารถท�าได้! และ 
นั่นคือ งานของเราในความเป็นมรรตัย!

พระคุณมีไว้สำาหรับทุกคน
เมือ่ข้าพเจ้านึกถึงสิง่ท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรง 

ท�าเพ่ือเราจนถึงวันอาทิตย์อีสเตอร์ครั้งแรก

5. 2 นีไฟ 25:26.
6. แอลมา 34:10, 15.
7. เอเฟซัส 3:18–19.
8. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 93:28.
9. โดยแท้แล้วเราเป็น “เด็กน้อย, และ … ยังไม่เข้าใจว่าพระ-

บิดาทรงมีพรส�าคัญยิ่งเพียงใดในพระหัตถ์ของพระองค์เอง
และทรงเตรียมไว้ให้[เรา]” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
78:17).

10. โรม 3:23.
11. 1 นีไฟ 15:34; ดู 1 นีไฟ 10:21; โมเสส 6:57. ด้วย
12. โมไซยาห์ 2:21.
13. ดู แอลมา 42:15.
14. แอลมา 34:15.
15. ดู อิสยาห์ 1:18.
16. 1 ทิโมธี 2:6.
17. ดู 2 เปโตร 1:11.
18. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 76:56.
19. ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 76:59.
20. ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 84:38.
21. โมไซยาห์ 27:25.
22. โมโรไน 10:32.
23. ดู อีเธอร์ 12:27.
24. ดู ลูกา 7:36–50; เพิ่มตัวเอน.
25. อุปมาของพระคริสต์เรื่องฟาริสีและผู้เก็บภาษีท�าให้เห็นภาพ

ของประเด็นนี้อย่างชัดเจน  
(ดู ลูกา 18:9–14).

26. ดู กิจการ 20:28.
27. โรม 6:1–2.
28. โมไซยาห์ 5:2.
29. ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:45.
30. ดู ยอห์น 7:17.
31. 2 นีไฟ 25:23; เพิ่มตัวเอน.
32. มัทธิว 26:41; ดู โรม 7:19 ด้วย.
33. 2 นีไฟ 4:17.
34. ดู 2 นีไฟ 4:19–35; แอลมา 34:31.
35. 2 นีไฟ 25:23.
36. ดู 3 นีไฟ 9:19–20.
37. ดู 1 โครินธ์ 2:9.
38. โรม 6:4.
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ก�ำหนดไว้โดยพระบิดำให้เป็นพระผู้ช่วยให้
รอด แต่งตั้งล่วงหน้ำให้ปฏิบัติงำนกำรพลี
พระชนม์ชีพเพ่ือกำรชดใช้เพ่ือทุกคน  ใน
ท�ำนองเดียวกัน กำรใช้สิทธ์ิเสรีท่ีจะรักษำ
พระบัญญัติเปิดทำงให้เรำสำมำรถเข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้ว่ำเรำคือใครและจะได้รับพร
ทั้งหมดที่พระบิดำบนสวรรค์ทรงมี—รวมถึง 
โอกำสมีร่ำงกำย ก้ำวหน้ำ ประสบปีติ มี
ครอบครัวและรับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก

ในกำรรักษำพระบัญญัติ เรำจ�ำเป็นต้องรู้
หลักค�ำสอนอย่ำงเป็นทำงกำรของศำสนจักร
เพื่อที่เรำจะไม่เบี่ยงเบนไปจำกกำรเป็นผู้น�ำ
ของพระคริสต์ด้วยควำมคิดเพ้อฝันของแต่ละ
คนซึ่งเปลี่ยนไปมำตลอด

พรที่เรำชื่นชมขณะนี้เพรำะเรำเลือกที่จะ
ติดตำมพระผู้ช่วยให้รอดก่อนชีวิตนี้  ถึงทุก
คนที่ได้ยินหรืออ่ำนถ้อยค�ำเหล่ำนี้ ไม่วำ่ท่ำน
จะเป็นใครและอดีตของท่ำนจะเป็นอย่ำงไร 
ขอให้จ�ำค�ำพูดนี้ไว้: ยังไม่สำยเกินไปท่ีจะ
เลือกอย่ำงเดิมอีกครั้งและติดตำมพระองค์

โดยทำงศรัทธำของเรำในพระเยซูคริสต์ 
เชื่อในกำรชดใช้ของพระองค์ กลับใจจำก
บำปของเรำ และรับบัพติศมำ  จำกนั้นเรำ
อำจได้รับของประทำนแห่งพระวิญญำณ
บริสุทธิ์ที่มำจำกสวรรค์  ของประทำนนี้ให้
ควำมรู้และควำมเข้ำใจ กำรน�ำทำงและ
ควำมเข้มแข็งในกำรเรียนรู้และรับประจักษ์
พยำน พลัง กำรช�ำระเพื่อเอำชนะบำปและ
รับกำรปลอบโยนและกำรกระตุ้นเตือนให้
ซื่อสัตย์แม้ในควำมยำกล�ำบำก  พรแห่ง
พระวิญญำณอันหำที่เปรียบมิได้เหลำ่นี้เพิ่ม
อิสรภำพและพลังของเรำที่จะท�ำสิ่งที่ถูกต้อง

ในสภำอันยิ่งใหญ่นั้น ลูซิเฟอร์ รู้จักดีใน
นำมซำตำน ใช้สิทธิ์เสรีของเขำต่อต้ำนแผน
พระผู้เป็นเจำ้ พระผู้เป็นเจ้ำตรัสว่ำ “เพรำะวำ่
ซำตำนกบฏต่อเรำ, และหมำยมั่นจะท�ำลำย
สิทธิ์เสรีของมนุษย์, ซึ่งเรำ, พระเจ้ำ พระผู้- 
เป็นเจ้ำ, ให้เขำไว้, …เรำจึงท�ำให้เขำถูกโยน
ลงไป”4

พระองค์ตรัสต่อว่ำ “และเขำท�ำให้ไพร่พล
ของสวรรค์หนึ่งในสำมส่วนหันหลังให้เรำด้วย 
เพรำะสิทธิ์เสรีของพวกเขำ”5

ผลก็คือลูกๆ ทำงวิญญำณของพระบิดำ 
บนสวรรค์ผูเ้ลอืกกำรปฏิเสธแผนของพระองค์ 
และติดตำมลูซิเฟอร์สูญเสียจุดหมำยปลำย
ทำงแห่งสวรรค์ของพวกเขำ

พระเยซูคริสต์ทรงใช้สิทธิ์เสรีของพระองค์ 
โดยตรัสว่ำ

“ข้ำพระองค์อยู่ที่นี่, ขอทรงส่งข้ำพระองค์
ไปเถิด”6

“ขอให้บังเกิดข้ึนตำมพระประสงค์ของ
พระองค์เถิด, และให้รัศมีภำพเป็นของพระ- 
องค์ตลอดกำล.”7

พระเยซู ผู้ทรงใช้สิทธิ์เสรีสนับสนุนแผน
ของพระบิดำบนสวรรค์ ได้ทรงรับเลือกและ

โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

วันนี้คือวันอำทิตย์อิสเตอร์: วันแห่งกำร
ถวำยเกียรติเพื่อส�ำนึกคุณและร�ำลึก
ถึงกำรชดใช้และกำรฟื้นคืนพระชนม์

เพื่อมวลมนุษยชำติของพระผู้ช่วยให้รอด 
พระเยซูคริสต์  เรำนมัสกำรพระองค์ ส�ำนึก
คุณส�ำหรับอิสรภำพแห่งศำสนำ อิสรภำพที่
จะชุมนุมกัน อิสรภำพที่จะพูดและสิทธิแห่ง
สิทธิ์เสรีที่พระผู้เป็นเจ้ำประทำนให้

ดังที่ศำสดำพยำกรณ์หลำยท่ำนท�ำนำย 
ไว้เก่ียวกับยุคสุดท้ำยนี้ซึ่งเรำมีชีวิตอยู่  มี
ควำมสับสนมำกมำยเกี่ยวกับวำ่เรำเป็นใคร 
และเรำเชื่อในสิ่งใด  บำงคน “ใส ่ร้ำย กัน … 
[และ] เกลียด ชัง ควำม ดี”1 บำงคน “เรียก 
ควำม ชั่ว ว่ำ ควำม ดี และ เรียก ควำม ดี วำ่ ควำม  
ชั่ว [และ] … ถือ ว่ำ ควำม มืด คือ ควำม สวำ่ง 
และ ควำม สว่ำง คือ ควำม มืด”2

ขณะที่ผู้คนรอบข้ำงเลือกวิธีตอบสนองต่อ
ควำมเชื่อของเรำ  เรำต้องไม่ลืมว่ำสิทธ์ิเสรี
ทำงศีลธรรมเป็นส่วนส�ำคัญย่ิงในแผนของ
พระผู้เป็นเจ้ำเพ่ือลูกๆ ทุกคนของพระองค์  
แผนนิรันดร์นั้นน�ำเสนอต่อเรำในสภำก่อน
เกิดในสวรรค์พร้อมกับของประทำนแห่งสิทธิ์
เสรี3

ธำารงค์ไว้ซึ่งสิทธิ์เสรี 
ปกป้องอิสรภาพ 
ด้านศาสนา
การใช้สิทธิ์เสรีของเราอย่างซื่อสัตย์ขึ้นอยู่กับการมีอิสรภาพทางศาสนาของเรา

ภาคบ่ายวันอาทิตย ์| 5 เมษายน 2015
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สหประชำชำตไิด้แสดงกำรยอมรบัอสิรภำพ 
ขัน้พ้ืนฐำนทีจ่ะเชือ่ไว้ในปฏญิญำสำกลว่ำด้วย 
สิทธิมนุษยชนและเอกสำรด้ำนสทิธิมนษุยชน 
ทั้งระดับประเทศและระหว่ำงประเทศหลำย
ฉบับก็ให้กำรยอมรับเช่นกัน10

ศิลำมุมเอกของอิสรภำพทำงศำสนำมุม
ที่สองคืออิสรภำพที่จะแบ่งปันศรัทธำและ
ควำมเชื่อของเรำกับผู้อื่น  พระเจ้ำทรงบัญชำ
เรำวำ่ “ พวก ท่ำน จง สอน [พระกิตติคุณ แก่ ] 
บุตร หลำน ของ ท่ำน…เมื่อ ท่ำน อยู่ ใน บ้ำน”11 
พระองค์ตรัสกับสำนุศิษย์ของพระองค์ด้วย
ว่ำ “พวก ท่ำน จง ออก ไป ทั่ว โลก ประ กำศ ขำ่ว  
ประ เสริฐ แก่ มนุษย์ ทุก คน”12  ในฐำนะบิดำ
มำรดำ ผู้สอนศำสนำเต็มเวลำและสมำชิก 
ผู้สอนศำสนำ เรำพึ่งพำอิสรภำพทำงศำสนำ 
เพ่ือสอนหลกัค�ำสอนของพระเจ้ำในครอบครวั 
ของเรำและทั่วโลก

ศิลำมุมเอกของอิสรภำพทำงศำสนำมุมที ่
สำมคอือสิรภำพทีจ่ะจดัตัง้องค์กรทำงศำสนำ 
 ศำสนจักร นมัสกำรอย่ำงสันติกับผู้อื่น  หลัก
แห่งควำมเชื่อข้อสิบเอ็ดประกำศว่ำ “เรำอ้ำง
เอกสิทธิ์แห่งกำรนมัสกำรพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
ฤทธำนุภำพตำมกำรวินิจฉัยจำกมโนธรรม
ของเรำเอง, และยอมให้มนุษย์ทั้งปวงมีเอก 
สิทธิ์เช่นเดียวกัน, ให้พวกเขำนมัสกำร โดย 
วิธีใด, ณ สถำนที่ใด, หรือสิ่งใดก็ได้ที่พวกเขำ 
จะนมัสกำร.”  เอกสำรสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศหลำยฉบบัและรฐัธรรมนญูของหลำย 
ประเทศสนับสนุนหลักธรรมนี้

ศิลำมุมเอกของอิสรภำพทำงศำสนำมุม
ที่สี่คืออิสรภำพที่จะด�ำเนินชีวิตตำมศรัทธำ

เพรำะ “พระ วิญ ญำณ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้ำ 
ทรง อยู่ ที่ ไหน เสร ีภำพ ก็ มี อยู่ ที่ นั่น”8

ขณะที่ด�ำเนินไปตำมทำงแห่งเสรีภำพทำง 
วิญญำณในยุคสุดท้ำยนี้  เรำต้องเข้ำใจวำ่ 
กำรใช้สิทธ์ิเสรีของเรำอย่ำงซื่อสัตย์ข้ึนอยู่
กับกำรมีอิสรภำพทำงศำสนำของเรำ เรำรู ้
ดีว่ำซำตำนไม่ต้องกำรให้เรำมีอิสรภำพนี้  
เขำพยำยำมท�ำลำยสิทธิ์เสรีทำงศีลธรรมใน
สวรรค์ และขณะนี้บนแผ่นดินโลกเขำบ่อน
ท�ำลำยอยำ่งหนักหน่วง ต่อต้ำน และแพร่
กระจำยควำมสับสนเกี่ยวกับอิสรภำพทำง
ศำสนำ—มันคืออะไรและเหตุใดจึงส�ำคัญต่อ
ชีวิตและควำมรอดทำงวิญญำณของเรำเอง

มีศิลำมุมเอกของอิสรภำพทำงศำสนำอยู่
สี่มุมซึ่งเรำในฐำนะวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยต้อง
พึ่งพำและปกป้อง

มุมที่หนึ่งคืออิสรภำพที่จะเชื่อ  ไม่มีใคร
ควรถูกวิจำรณ์ ข่มเหงหรือโจมตีโดยบุคคล
หรือรัฐเพรำะสิ่งท่ีเขำหรือเธอเชื่อเก่ียวกับ
พระผู้เป็นเจ้ำ  ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลและ
ส�ำคัญมำก  เมื่อไม่นำนมำนี้มีข้อประกำศ
เก่ียวกับควำมเชื่อของเรำเกี่ยวกับเสรีภำพ
ทำงศำสนำกลำ่วว่ำ

“ไม่มีกำรปกครองใดจะด�ำรงอยู่ได้อยำ่ง
สันติสุข, เว้นแต่จะร่ำงกฎหมำยเช่นนั้นขึ้น
และธ�ำรงไว้มิให้ถูกล่วงละเมิดในอันที่จะ
ให้ควำมเชื่อมั่นแก่ปัจเจกบุคคลถึงกำรใช้
มโนธรรมอยำ่งเสรี…

“…ว่ำฝ่ำยปกครองของรัฐควรหยุดย้ัง
อำชญำกรรม, แต่ไม่บังคับมโนธรรม [หรือ] 
กดขี่อิสรภำพของจิตวิญญำณ.”9

ของเรำ—กำรใช้ศรัทธำโดยอิสระไม่เพียงใน
บ้ำนและอำคำรนมัสกำรแต่ในที่สำธำรณะ
ด้วย  พระเจ้ำทรงบัญชำให้เรำไม่เพียงแต่
สวดอ้อนวอนในท่ีรโหฐำนเท่ำน้ัน13 แต่ให้
ออกไปและ “จง  [ให้เรำ]  ส่อง สว่ำง แก่ คน 
ทั้ง ปวง เพื่อ วำ่ เมื่อ เขำ ทั้ง หลำย ได้ เห็น ควำม ดี 
ที่  [เรำ]   ท�ำ พวก เขำ จะ ได้ สรร เสริญ พระ บิดำ 
ของ  [เรำ]   ผู้ สถิต ใน สวรรค์”14

บำงคนขุ่นเคืองเมื่อเรำน�ำศำสนำของเรำ
เขำ้สู่สำธำรณชน กระนั้นผู้คนกลุ่มเดียวกัน
ที่ยืนกรำนว่ำมุมมองและกำรกระท�ำของตน
พึงได้รับกำรยอมรับจำกสังคมมักเฉื่อยชำ
ในกำรให้กำรยอมรับกับผู้มีควำมเชื่อทำง
ศำสนำที่ปรำรถนำให้มุมมองและกำรกระท�ำ 
ของตนได้รับกำรยอมรับเช่นกัน กำรขำด
ควำมเคำรพต่อมุมมองทำงศำสนำของผู้คน
โดยท่ัวไปเสื่อมทรำมลงอย่ำงรวดเร็วเข้ำสู่
กำรไม่ยอมรับทำงสังคมและทำงกำรเมือง
ส�ำหรับผู้คนและสถำบันทำงศำสนำ

ขณะเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นที่ท�ำให้
เรำก้มหัวต่อมำตรฐำนทำงโลก ยอมสิ้นเสรี- 
ภำพทำงศำสนำและอ่อนข้อให้สิทธิ์เสรีของ
เรำ จงพิจำรณำสิ่งที่พระคัมภีร์มอรมอนสอน
เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบของเรำ ในหนังสือ
แอลมำเรำอ่ำนเรื่องแอมลิไซ “เจ้ำเล่ห์มำก” 
และ “คนชั่วร้ำย” ผู้หมำยมั่นที่จะเป็นกษัตริย์
ปกครองผู้คนและ “จะท�ำให้คนทั้งหลำยหมด 
สิทธิ์และอภิสิทธิ์” ซึ่ง “ท�ำให้ผู้คนของศำสน- 
จักรตื่นตกใจ”15 กษัตริย์โมไซยำห์สอนพวก
เขำให้เปล่งเสียงในสิ่งที่พวกเขำรู้สึกว่ำถูก
ต้อง16  ดังน้ันพวกเขำ “ชุมนุมกันตลอดท่ัว
แผ่นดิน, ทุกคนตามแต่จิตใจของตน, แล้ว 
แต่จะเป็นไปเพื่อแอมลิไซหรือต่อต้ำนแอม- 
ลิไซ, แยกกันเป็นกลุ่ม, โดยมีกำรโต้เถียง … 
กัน”17

ในกำรถกเถียงกันนี้สมำชิกศำสนจักรและ
คนอื่นๆ มีโอกำสชุมนุมกัน รับประสบกำรณ์
วิญญำณแห่งควำมเป็นหนึ่ง และรับอิทธิพล
ดีจำกพระวิญญำณบริสุทธิ์ “และเหตุกำรณ์
ได้บงัเกิดข้ึนคอืเสยีงของผูค้นต่อต้ำนแอมลไิซ, 
จนเขำไม่ได้เป็นกษัตริย์ปกครองผู้คน.”18

ในฐำนะสำนุศิษย์ของพระเยซูคริสต์เรำมี
ควำมรับผิดชอบที่จะท�ำงำนร่วมกันกับผู้มีจุด
ประสงค์เดียวกัน ที่จะเปล่งเสียงเพื่อสิ่งที่ถูก
ต้อง  ในขณะที่สมำชิกไม่ควรอ้ำงหรือแม้แต่
พูดเป็นนัยว่ำพวกเขำพูดเพื่อศำสนจักร เรำ
ทุกคนได้รับเชิญในควำมสำมำรถของเรำใน 
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ฐำนะพลเมอืงทีจ่ะแบ่งปันกำรเป็นพยำนส่วน 
ตัวของเรำด้วยควำมเชื่อมั่นและควำมรัก— 
“ชำย [และหญิง] ทุกคนตำมแต่จิตใจของตน 
[เอง]”19

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธกล่ำววำ่
“ข้ำพเจ้ำกลำ้ประกำศต่อสวรรค์เบื้องบน

ว่ำข้ำพเจ้ำพร้อมจะตำยเพื่อปกป้องสิทธิ์ของ 
เพรสไบทเีรยีน แบปทสิต์หรือคนดีในทุกนิกำย 
เช่นเดียวกัน  เพรำะหลักธรรมเดียวกันที่
เหยียบย�่ำสิทธ์ิของวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยจะ
เหยียบย�่ำสิทธิ์ของโรมันคำทอลิก หรือของ
นิกำยอื่นซึ่งอำจไม่เป็นที่นิยมชมชอบและ
อ่อนแอเกินกว่ำจะปกป้องตนเอง

“ควำมรกัเสรภีำพน่ันเองท่ีสร้ำงแรงบนัดำล 
ใจให้จิตวิญญำณข้ำพเจำ้—เสรีภำพของพล- 
เมอืงและศำสนำต่อเผ่ำพันธ์ุมนุษย์ท้ังหมด”20

พี่น้องทั้งหลำย เรำมีควำมรับผิดชอบต่อ
กำรปกป้องอิสรภำพและสิทธิอันศักดิ์สิทธ์ิ
เหล่ำนี้เพื่อตนเองและลูกหลำนของเรำ  ท่ำน
และข้ำพเจ้ำท�ำอะไรได้บ้ำง

ประกำรแรก เรำสำมำรถรับรู้เรื่องนี้  จงรับ 
รู้เรื่องรำวในชุมชนของท่ำนที่อำจมีผลกระทบ
ต่ออิสรภำพทำงศำสนำ

ประกำรที่สอง  ด้วยควำมสำมำรถส่วนตัว  
จงมีส่วนร่วมกับผู้อื่นที่แบ่งปันค�ำมั่นสัญญำ
ของเรำที่มีต่ออิสรภำพทำงศำสนำ ท�ำงำน
เคียงข้ำงกันเพื่อปกป้องอิสรภำพทำงศำสนำ

ประกำรที่สำม  ด�ำเนินชีวิตของทำ่นให้

เป็นแบบอย่ำงที่ดีของสิ่งที่ท่ำนเชื่อ—ในค�ำ
พูดและกำรกระท�ำ  วิธีที่เรำด�ำเนินชีวิตตำม
หลักศำสนำส�ำคัญยิ่งกว่ำกำรพูดเกี่ยวกับ
ศำสนำของเรำ

กำรเสดจ็มำครัง้ทีส่องของพระผูช่้วยให้รอด 
ของเรำใกล้เข้ำมำทุกที  ขอเรำอย่ำลังเลใน
อุดมกำรณ์อันย่ิงใหญ่น้ี จงระลึกถึงแม่ทัพ
โมโรไนผู้ยกธงแห่งเสรีภำพซึ่งจำรึกไว้ด้วย
ถ้อยค�ำ “เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้ำของ
เรำ, ศำสนำของเรำ, และอิสรภำพ, และ
สันติภำพของเรำ, ภรรยำ, และลูก ๆ ของ
เรำ”21 ให้เรำระลึกถึงกำรตอบสนองของผู้คน: 
กำรใช้สิทธิ์เสรีของพวกเขำ พวกเขำ “พำกัน
วิ่งมำ” พร้อมพันธสัญญำที่จะกระท�ำ22

พี่น้องที่รักทั้งหลำย อยำ่เดิน!  จงวิ่ง! วิ่ง
เพ่ือรับพรแห่งสิทธ์ิเสรีโดยกำรท�ำตำมพระ- 
วิญญำณบรสิทุธ์ิและใช้อสิรภำพท่ีพระผูเ้ป็น- 
เจ้ำประทำนให้เรำเพื่อท�ำตำมพระประสงค์
ของพระองค์

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนพิเศษของวันอีสเตอร์
พิเศษนี้ว่ำพระเยซูคริสต์ทรงใช้สิทธิ์เสรีเพื่อ
ทรงท�ำตำมพระประสงค์ของพระบิดำ

เก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอด เรำขับร้องว่ำ 
“โลหิตล�้ำค่ำ พระองค์หลั่งให้ อีกทั้งชีวัน ยอม 
พลี”23 และเพรำะทรงท�ำเช่นนัน้ เรำจงึมโีอกำส 
อันประมำณค่ำมิได้ที่จะ “เลือกเสรีภำพและ 
ชวิีตนิรันดร์” ผ่ำนอ�ำนำจและพรแห่งกำรชดใช้ 
ของพระองค์ 24  ขอให้เรำเลือกโดยเสรีที่จะ

ติดตำมพระองค์วันนี้และตลอดไป ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนในพระนำมอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์ แม้พระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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ในอิสรภำพแห่งควำมคิด มโนธรรม และศำสนำ ทั้งนี้สิทธินี้
รวมถึงอิสรภำพ  ในกำรเปลี่ยนศำสนำหรือควำมเชื่อ และ
อิสรภำพในกำรแสดงออกทำงศำสนำหรือควำมเชื่อถือของ
ตนในกำรสอน กำรปฏิบัติกำรสักกำรบูชำ และกำรประกอบ
พิธีกรรม ไม่วำ่จะโดยล�ำพังหรือในชุมชนร่วมกับผู้อื่น และใน
ที่สำธำรณะหรือ ส่วนบุคคล” ดู ข้อ 9 ของอนุสัญญำยุโรปว่ำ
ด้วยกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนและอิสรภำพขั้นพื้นฐำน 
รับรองเมือ่วันท่ี 3 กันยำยน 1953, conventions. 
coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm.

11. เฉลยธรรมบัญญัติ 11:19.
12. มำระโก 16:15.
13. ดู มัทธิว 6:6.
14. มัทธิว 5:16.
15. ดู แอลมำ 2:1–4.
16. ดู โมไซยำห์ 29:25–26.
17. แอลมำ 2:5; เน้นตัวเอน.
18. แอลมำ 2:7.
19. แอลมำ 2:5.
20. ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 372.
21. แอลมำ 46:12.
22. แอลมำ 46:12.
23. “ปัญญำและควำมรักยิ่งใหญ่,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 88.
24. 2 นีไฟ 2:27.
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ลีไฮ และเปรียบเทียบเรื่องนี้กับตัวท่ำน เมื่อ
ท่ำนท�ำสิ่งนี้ ขอให้พิจำรณำอยำ่งถี่ถ้วนถึง
หลักธรรมหกข้อต่อไปนี้ที่ช่วยให้เรำอดทน
จนกว่ำชีวิตจะหำไม่

1.	 อย่าลืมสวดอ้อนวอน
เรำเริ่มต้นเรื่องนี้กับลีไฮที่โดดเดี่ยว “ในที่ 

มืด ทึม และ ชวน หดหู่ ”2 เรำแต่ละคนประสบ
กับช่วงเวลำแห่งควำมมืดมนและโดดเดี่ยว  
“เมื่อชีวิตมืดมนและล�ำบำก อย่ำลืมสวด
อ้อนวอน”3  จงท�ำตำมตัวอย่ำงของประธำน
ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ สวดอ้อนวอนเพิ่มพลังที่
จะอดทนจนกว่ำชีวิตจะหำไม่ ทูลถำมพระ
บิดำบนสวรรค์ว่ำ “มีอะไรอีกที่พระองค์ทรง
ประสงค์ให้ข้ำพระองค์ท�ำ”

2.		มาหาพระคริสต์และได้รับการทำาให้ดี
พร้อมในพระองค์
ต้นไม้แห่งชีวิตคือหัวใจส�ำคัญของควำม

ฝันของลีไฮ ทุกอย่ำงมุ่งไปยังต้นไม้แห่งชีวิต 
ต้นไม้นี้เป็นตัวแทนของพระคริสต์ ผู้ที่แสดง
ให้ประจักษ์อย่ำงชัดแจ้งถึงควำมรักของ
พระผู้เป็นเจ้ำ ผลของต้นไม้คือของกำรชดใช ้
อนัไม่มขีอบเขตของพระองค์และคอืหลักฐำน 
ส�ำคัญถึงควำมรักของพระผู้เป็นเจ้ำ กำรมี
ชีวิตนิรันดร์กับคนท่ีเรำรักคือสิ่งหอมหวำน
และน่ำปรำรถนำเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อตระหนัก
ถึงของขวัญนี้ เรำต้อง “มำหำพระคริสต์ และ 
ได้รับกำรท�ำให้ดีพร้อมในพระองค์”4 พระองค์
ทรงเป็น “ทำงนั้น เป็นควำมจริง และเป็น
ชีวิต”5  ชีวิตเรำอำจเต็มไปด้วยควำมส�ำเร็จ

มั่นสัญญำแบบไม่จริงใจท�ำให้ศรัทธำลดลง 
กำรอดทนจนกวำ่ชีวิตจะหำไม่จ�ำเป็นต้องมี
ค�ำมัน่สญัญำอย่ำงจรงิจงัต่อพระผูช่้วยให้รอด 
และพันธสัญญำของเรำ

นิมิตของลีไฮเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตคือค�ำ
อุปมำอันทรงพลังเกี่ยวกับกำรอดทนจนกว่ำ
ชีวิตจะหำไม่ ขอให้ท่ำนศึกษำร่วมกับกำร
สวดอ้อนวอน และไตร่ตรองถึงควำมฝันของ

โดยเอ็ลเดอร์ เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ไ
ม่นำนก่อนประธำนฮีเบอร์ เจ. แกรนท ์
เสียชีวิต เจำ้หน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งมำ 
เยี่ยมท่ำนที่บ้ำน ก่อนกลับ ประธำน

แกรนท์สวดอ้อนวอน  “โอ้พระผู้เป็นเจ้ำ ทรง
อวยพรข้ำพระองค์ เพื่อข้ำพระองค์จะไม่สูญ 
เสียประจักษ์พยำน และยังคงซื่อสัตย์จนกว่ำ
ชีวิตจะหำไม่!”1 หลังจำกเป็นประธำนศำสน- 
จักรเกือบ 27 ปี นั่นเป็นกำรสวดอ้อนวอนที่มี
พลังมำก ตัวอย่ำงของท่ำนเป็นกำรย้�ำเตือน
อันน่ำประทับใจว่ำ ไม่ว่ำวัยใดก็ตำม ทุกคน
ไม่มีทำงรอดพ้นจำกอิทธิพลของซำตำนได้ 
ซำตำนใช้เครื่องมืออันทรงพลังสองชนิดคือ 
กำรท�ำให้เขวและกำรหลอกลวง

กำรอดทนจนกว่ำชีวิตจะหำไม่คือคุณ- 
ลักษณะของสำนุศิษย์ที่แท้จริงและมีควำม
จ�ำเป็นต่อชีวิตนิรันดร์ แต่เมื่อเรำพบกับควำม 
ยำกล�ำบำกและกำรท้ำทำย เรำมกัจะพูดเพียง 
ว่ำ “ทนต่อไป” ข้ำพเจ้ำขอพูดอย่ำงชัดเจน
ว่ำกำร “ทนต่อไป” ไม่ใช่หลักธรรมของพระ-
กิตตคิณุ กำรอดทนจนกว่ำชวิีตจะหำไม่หมำย 
ถึงกำรมำหำพระคริสต์และได้รับกำรท�ำให้ดี
พร้อมในพระองค์อย่ำงสม�่ำเสมอ

หำกกำรอดทนจนว่ำชีวิตจะหำไม่เป็นสิ่ง
จ�ำเป็นต่อชีวิตนิรันดร์ ท�ำไมเรำยุ่งยำกใจใน
กำรเป็นคนซื่อสัตย์ เรำมีควำมยุ่งยำกใจเมื่อ
เรำติดอยู่กับกำรจัดล�ำดับสิ่งที่มีควำมส�ำคัญ
ใกล้เคียงกัน กำรเชื่อฟังตำมอำรมณ์และค�ำ 

จงอยู่ใกล้ต้นไม้ 
แห่งชีวิต
นิมิตของลีไฮเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตคือคำาอุปมาอันทรงพลังเกี่ยวกับการอดทน 
จนกว่าชีวิตจะหาไม่
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และกำรท�ำดี แต่ในท่ีสุด หำกเรำไม่เข้ำสู่
พันธสัญญำอันศักดิ์สิทธิ์ในกำรติดตำมพระ
คริสต์และรักษำพันธสัญญำอย่ำงซื่อสัตย์ 
เรำก็ล้มเหลวอย่ำงสิ้นเชิงในกำรเข้ำใจถึงจุด
ประสงค์อันแท้จริง

3.		มุ่งหน้าด้วยศรัทธา
มีเส้นทำงที่น�ำไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต ไปสู ่

พระคริสต์ อันเป็นทำงคับแคบและแคบ 
เคร่งครัดและเท่ียงตรง พระบัญญัติของ
พระเจ้ำน้ันเคร่งครัดแต่ไม่จ�ำกัดสิทธ์ิเสรี 
พระบัญญัติปกป้องเรำจำกอันตรำยทั้งทำง
วิญญำณและทำงรำ่งกำย และป้องกันเรำ 
ไม่ให้หลงทำง

กำรเชือ่ฟังสร้ำงศรทัธำในพระครสิต์ ศรทัธำ 
คือหลักธรรมของกำรกระท�ำและพลัง กำรท�ำ
ตำมตัวอย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอดเสมอก่อ
ให้เกิดพลังทำงวิญญำณและควำมสำมำรถ 
หำกปรำศจำกกำรท�ำให้เข้มแข็งและพลัง
แห่งกำรชดใช้ที่เป็นไปได้ เรำจะไม่สำมำรถ
อยู่บนเส้นทำงนี้และอดทนต่อไปได้

 “มุ่งหน้ำ ด้วย ควำม แน่วแน ่ใน พระ คริสต์”6

4.		พระคัมภีร์มอรมอนคือกุญแจแห่งการ
อยู่รอดทางวิญญาณ
กำรเดินทำงในชีวิตเป็นสิ่งทำ้ทำย เป็นไป

ได้ง่ำยที่จะเขว ออกนอกทำง และหลงทำง 
ควำมยำกล�ำบำกไม่อำจหลีกเลี่ยงได้และ
จ�ำเป็นต่อควำมกำ้วหน้ำนิรันดร์ เมื่อปฏิปักษ์
เข้ำมำในชีวิต จงอย่ำให้สิ่งท่ีท่ำนไม่เข้ำใจ
ถ่องแท้ท�ำลำยควำมเขำ้ใจทั้งหมดของทำ่น 
จงอดทน ยึดมั่นในควำมจริง ควำมเข้ำใจจะ
ตำมมำ ควำมยำกล�ำบำกเหมือนกับหมอก
แห่งควำมมืดที่บังตำเรำและท�ำให้ใจเรำแข็ง
กระด้ำง หำกเรำไม่ “ ยึด[รำว เหล็ก]  ไว้ แน่น 
ตลอด เวลำ”7 ในพระค�ำของพระผู้เป็นเจ้ำ
และด�ำเนินชีวิตตำมนั้น เรำจะมืดบอดทำง
วิญญำณและสับสนแทนที่จะมี จิต ฝักใฝ ่ฝ่ำย 
วิญญำณ ค้นคว้ำพระคัมภีร์มอรมอนและ
ค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวิตอยู่ทุก
วัน ทุกวัน ทุกวัน! นี่คือกุญแจของกำรอยู่
รอดทำงวิญญำณและหลีกเลี่ยงกำรหลอก
ลวง ปรำศจำกสิ่งเหล่ำนี้เรำจะหลงทำงทำง
วิญญำณ

5.		อย่าเขวหรือถูกหลอก
กำรใส่ใจคือกำรทุ่มเทควำมสนใจ กำรใส ่

ใจผู้ที่ไม่เชื่อในพระคริสต์จะไม่ช่วยให้ท่ำน
พบพระองค์ กำรค้นหำควำมรู้โดยไปที่ # 
อำคำรใหญ่และกว้ำง จะไม่น�ำท่ำนไปสู่

ควำมจรงิและท่ำนจะไม่พบทีน่ัน่ มเีพียงพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดที่มี “ถ้อยค�ำแห่งชีวิตนิรันดร์”8 
สิง่อืน่ไม่มคีวำมส�ำคญั อำคำรใหญ่และกว้ำง 
เป็นสัญลักษณ์ของ “ควำม คิดฝันของ คน ถือดี  
และ ควำมจองหอง”9 ของโลก—หรอือกีนัยหนึง่ 
คือกำรท�ำให้เขวและกำรหลอกลวง อำคำรนี้
เต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งกำยดีและดูเหมือนม ี
พร้อมทุกอย่ำง แต่พวกเขำล้อเลียนพระผู้- 
ช่วยให้รอดและผู้ที่ตำมพระองค์ พวกเขำคือ
ผู้ที่ “ร�่ำเรียนอยู่เสมอ แต่ไม่สำมำรถเข้ำใจ
หลักควำมจริงได้เลย”10  พวกเขำอำจถูกต้อง
ตำมควำมเห็นของคนส่วนใหญ่ แต่พวกเขำ
หลงทำงทำงวิญญำณ

6.		จงอยู่ใกล้ต้นไม้แห่งชีวิต
ถ้อยค�ำของลีไฮคือให้อยู่ใกล้ต้นไม้แห่ง

ชีวิต เรำอยู่ที่นั่นเพรำะเรำเปลี่ยนใจเลื่อมใส

มำหำพระเจ้ำ แอลมำสอนว่ำ “ดูเถิด, พระ- 
องค์ ทรง เปลีย่นใจ พวก เขำ; แท้จรงิ แล้ว, พระ- 
องค์ จะ ทรง ปลกุ พวก เขำ ตืน่ จำก กำร หลบั สนทิ, 
และ พวก เขำ ตื่น ข้ึน มำ หำ พระผู้เป็นเจ้ำ”11 
เมื่อเรำถวำยใจของเรำแด่พระผู้เป็นเจ้ำ พระ-
วิญญำณบริสุทธ์ิจะเปลี่ยนธรรมชำติวิสัย
ทุกอย่ำงของเรำ เรำเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่ำง
ลึกซึ้งต่อพระเจ้ำ และเรำไม่แสวงหำอำคำร
ใหญ่และกว้ำงอีกต่อไป หำกเรำหยุดท�ำสิ่ง
เหล่ำนี้ที่น�ำมำสู่กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสอยำ่ง
ลึกซึ้ง เรำจะเสื่อมถอยทำงวิญญำณ กำร
ละทิ้งควำมเชื่อคือกำรตรงข้ำมกับกำรเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส

ส�ำหรบัผูส้อนศำสนำทัง้ในอดตีและปัจจบุนั: 
เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ หำกท่ำนกลับจำก
สนำมเผยแผ่ แล้วกลับไปหลงระเริงกับบำบ-ิ 
โลน และใช้เวลำยำวนำนกับกำรท�ำแต้มใน
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กำรเรียกสู่สนำมเผยแผ่ด้วยควำมกังวลใจ 
พวกเขำรู้สึกไม่พอใจอยำ่งเห็นได้ชัดกับกำร
ตัดสินใจลำออกของข้ำพเจ้ำ “คุณตัดสินใจ
เมื่อใด และท�ำไมคุณไม่บอกเรำก่อนหน้ำนี้” 
พวกเขำถำม

ในทันใดน้ัน ค�ำตอบที่ชัดเจนเข้ำมำใน
ควำมคิดขำ้พเจ้ำ ขำ้พเจ้ำกล่ำว “ผมตัดสิน
ใจเรื่องนี้เมื่อเป็นเด็กหนุ่มอำยุ 19 ปี เมื่อผม
ท�ำพันธสัญญำศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้ำใน
พระวิหำรที่จะติดตำมพระผู้ช่วยให้รอด ผม
ด�ำเนินชีวิตตำมพันธสัญญำเหล่ำนั้น และ
ตั้งใจแน่วแน่วจะรักษำจนถึงทุกวันนี้”

เมื่อเรำท�ำพันธสัญญำกับพระผู้เป็นเจ้ำ
แล้ว เรำไม่มีทำงหันกลับได้ กำรล้มเลิก ยอม
แพ้และหยุดไม่ใช่ทำงเลอืก ในอำณำจกัรของ 
พระผู้เป็นเจ้ำ มีมำตรฐำนแห่งควำมดีเลิศ 
ส�ำหรบัควำมสงูส่ง ซึง่จ�ำเป็นต้องเป็นสำนุศษิย์ 
ที่กล้ำหำญ ไม่มีที่ว่ำงส�ำหรับสำนุศิษย์ที่

วีดีโอเกมส์ที่ไม่มีสำระ ทำ่นจะตกไปอยู่ใน 
กำรหลับใหลทำงวิญญำณอย่ำงแน่นอน 
ท่ำนต้องไม่หมกมุ่นกับสื่อลำมก ละเลย
คุณธรรมและควำมบริสุทธิ์โดยไม่ค�ำนึงผล
ของควำมหำยนะทำงวิญญำณ หำกท่ำน
สูญเสียพระวิญญำณ ท่ำนจะหลงทำง อย่ำ
เขวและถูกหลอก

สำนุศิษย์ที่แท้จริงยังคงตื่นขึ้นมำกับพระ- 
ผู้เป็นเจ้ำทุกวันในกำรสวดอ้อนวอนส่วนตัว
ที่มีควำมหมำย ศึกษำพระคัมภีร์อยำ่งจริงจัง 
เชื่อฟังส่วนตัว และรับใช้โดยไม่คิดถึงตนเอง 
จงอยู่ใกล้ต้นไม้แห่งชีวิตและตื่นตัวอยู่เสมอ

หลำยปีมำแล้ว ซิสเตอร์เพียร์สันและขำ้พ- 
เจ้ำได้รับกำรเรียกให้เป็นประธำนคณะเผยแผ่ 
ที่คณะเผยแผ่ทำโคมำ วอชิงตัน กำรเรียกนี ้
กระทนัหนัมำก ข้ำพจ้ำจงึเข้ำไปพบกับประธำน 
บริษัทและประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
บริษัทที่ข้ำพเจ้ำท�ำงำนอยู่และแจ้งเกี่ยวกับ

ธรรมดำหรือพึงพอใจแล้ว ควำมธรรมดำเป็น 
ศัตรูกับควำมดีเลิศ ค�ำมั่นสัญญำธรรมดำๆ 
ขัดขวำงเรำจำกกำรอดทนจนกว่ำชวีติจะหำไม่

หำกท่ำนยุ่งยำกใจ สับสน หรือหลงทำง
ทำงวิญญำณ ขำ้พเจ้ำแนะน�ำท่ำนให้ท�ำสิ่ง
หน่ึงที่ข้ำพเจ้ำรู้ว่ำจะน�ำท่ำนกลับมำ เร่ิม
ศึกษำพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับกำรสวด
อ้อนวอนและด�ำเนินชีวิตตำมนั้นอีกครั้งทุก
วัน ทุกวัน ทุกวัน ขำ้พเจ้ำเป็นพยำนถึงพลัง
อันลึกซึ้งในพระคัมภีร์มอรมอนว่ำจะเปลี่ยน
ชีวิตท่ำนและเพิ่มพลังกำรตัดสินใจท่ำนให ้
ติดตำมพระคริสต์ พระวิญญำณบริสุทธิ์จะ
เปลี่ยนจิตใจท่ำนและช่วยให้ท่ำนเห็น “  เรื่อง 
ดัง ที่ มันเป็นจริง”12 พระองค์จะทรงแสดงให้
ท่ำนเห็นถึงสิ่งที่ท่ำนต้องท�ำต่อไป นี่คือค�ำ
สัญญำของนีไฟ:

“และ ขำ้พเจ้ำ กล่ำว แก่ พวก เขำ ว่ำ… ผู้ ใด 
ที่ สดับ ฟัง พระ วจนะ ของ พระผู้เป็นเจ้ำ, และ 
ยึดมั่น ใน พระ วจนะ นั้น แล้ว, พวก เขำ จะ ไม่ 
พินำศ เลย; ทั้ง สิ่งล่อลวง และ ลูกศรเพลิง ของ
ปฏิปักษ์ ก ็ไม่ อำจ ครอบง�ำ พวก เขำ ไป สู่ ควำม 
มดื บอด, เพ่ือ ชกัจงู พวก เขำ ไป สู ่ควำม พนิำศ ได้

“ดังนั้น, ข้ำพเจ้ำ…กระตุ้น พวก เขำ…เพื่อ
ให้พวกเขำ ใส่ใจ พระ วจนะ ของ พระผู้เป็นเจำ้  
และ จดจ�ำ ที ่จะ รกัษำ พระ บญัญตั ิของ พระองค์  
ใน สิ่ง ทั้งปวง เสมอ.”13

พี่น้องทั้งหลำย กำรอดทนจนกว่ำชีวิตจะ
หำไม่คือกำรทดสอบอันยิ่งใหญ่ของกำรเป็น
สำนุศิษย์ กำรเป็นสำนุศิษย์ทุกวันของเรำ
ก�ำหนดจุดหมำยนิรันดร์ของเรำ จงตื่นมำหำ
พระผู้เป็นเจ้ำ ยึดมั่นในควำมจริง รักษำพันธ
สัญญำพระวิหำร และอยู่ใกล้ต้นไม้แห่งชีวิต

ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์พยำนถึงกำรฟื้น
คืนพระชนม์ ของพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ 
ข้ำพเจ้ำรู้ว่ำพระองค์ทรงพระชนม์ ควำม
ปรำรถนำอันยิ่งใหญ่ของข้ำพเจ้ำคือยังคง
เคร่งครัดและซื่อสัตย์ในกำรติดตำมตัวอย่ำง
อันงดงำมของพระองค์จนกว่ำชีวิตจะหำไม่ 
ในพระนำมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ำพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼

อ้างอิง
1. อ้ำงอิงโดย จอห์น ลองเด็น จำกกำรรำยงำนกำรประชุมใหญ่

สำมัญ, ต.ค. 1958, 70.
2. 1 นีไฟ 8:7.
3. “สวดอ้อนวอนหรือเปล่ำ?” เพลงสวด, บทเพลงที่ 140.
4. โมโรไน 10:32.
5. ยอห์น 14:6.
6. 2 นีไฟ 31:16.
7. 1 นีไฟ 8:30.
8. ยอห์น 6:68.
9. 1 นีไฟ 12:18.

10. 2 ทิโมธี 3:7.
11. แอลมำ 5:7.
12. เจคอบ 4:13.
13. 1 นีไฟ 15:24–25.
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ศูนย์กลำงในชีวิตเรำ 
มุมมองคือวิธีซึ่งเรำมองเห็นสิ่งต่ำงๆ เมื่อ

เรำมองจำกระยะหำ่งระดับหนึ่ง และช่วยให้
เรำเห็นคุณค่ำที่แท้จริงของสิ่งเหล่ำนั้น  

เหมือนกับว่ำเรำอยู่ในป่ำและมีต้นไม้ต้น
หนึ่งอยู่ข้ำงหน้ำ  เว้นแต่เรำจะกำ้วถอยหลัง
นิดหน่อย เรำจะไม่สำมำรถเห็นคุณค่ำปำ่ไม ้
ท่ีแท้จรงิได้  ข้ำพเจ้ำเคยไปเย่ียมป่ำแอมะซอน 
ในเมืองเลติเซีย ประเทศโคลอมเบีย ใกล้
ชำยแดนบรำซิลและเปรู  ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถ
ชื่นชมควำมใหญ่โตของป่ำได้จนกระทั่งข้ำพ- 
เจ้ำบินผ่ำนและได้รับมุมมองใหม่ 

เมื่อลูกๆ ของเรำยังเล็ก พวกเขำเคยดู
รำยกำรโทรทัศน์ชื่อว่ำ What Do You See? 

(คุณเห็นอะไร)  จอภำพจะซูมเขำ้ไปที่บำงสิ่ง
แบบใกล้มำกๆ และเด็กๆ ต้องเดำวำ่สิ่งนั้น
คืออะไร ขณะที่ภำพค่อยๆ ซูมออกและเห็น
มำกขึ้น  เมื่อมองเห็นสิ่งนั้นได้ทั้งหมด ก็บอก
ได้อย่ำงงำยดำยว่ำนั่นคือแมว ต้นไม้ ผลไม้
ชิ้นหนึ่ง และอื่นๆ  

ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ว่ำมีครั้งหนึ่งพวกเขำก�ำลังดู
รำยกำรนั้นซึ่งได้แสดงภำพบำงสิ่งแบบใกล้
มำกๆ ซึ่งดูน่ำเกลียดมำก แม้น่ำขยะแขยง 
แต่ขณะที่ภำพซูมออกมำ พวกเขำตระหนัก
ได้ว่ำนั่นคือพิซซ่ำที่ดูน่ำกินมำก  แล้วพวก
เขำบอกข้ำพเจ้ำว่ำ “พ่อครับ ซื้อให้เรำหน่อย 
เอำแบบนั้น!”  หลังจำกพวกเขำเข้ำใจว่ำสิ่ง
นั้นคืออะไร บำงสิ่งซึ่งทีแรกดูน่ำเกลียดกลับ
กลำยเป็นสิ่งที่น่ำดึงดูดมำก 

ข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันอีกประสบกำรณ์หนึ่ง 
ในบ้ำนของเรำลูกๆ ชอบเล่นต่อภำพจิ๊กซอว ์
เรำทุกคนคงเคยมีโอกำสได้เล่นจิ๊กซอว์  บำง 
ภำพประกอบด้วยชิ้นเล็กๆ หลำยชิ้น ขำ้พเจ้ำ 
จ�ำได้ว่ำลูกของเรำคนหนึ่ง (ไม่ขอเอ่ยชื่อเพื่อ
ปกปิดตัวตนของเขำ) เคยมุ่งควำมส�ำคัญไป
ที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้น และเมื่อชิ้นหนึ่งไม่เข้ำกับ
ที่ซึ่งเขำคิดว่ำถูกต้องแล้ว เขำก็โกรธมำกและ
คิดว่ำไม่มีประโยชน์และอยำกโยนทิ้งไป  ใน
ที่สุดเขำเรียนรู้ที่จะเล่นจิ๊กซอว์เมื่อเขำเข้ำใจ
ว่ำชิ้นส่วนเล็กๆ แต่ละชิ้นมีที่ของมันในภำพ
รวม แม้เมื่อเขำไม่รู้ว่ำอยู่ตรงไหนในขณะนั้น

นีค่อืวิธีหนึง่ของกำรค�ำนงึถึงแผนของพระ- 
เจ้ำ  เรำไม่จ�ำเป็นต้องวิตกกังวลมำกมำยกับ
ชิ้นส่วนย่อยต่ำงๆ แต่เรำควรพยำยำมมุ่งเน้น

นี่เป็นควำมจริงอันส�ำคัญยิ่ง  กำรเข้ำใจ
แผนจะช่วยให้ผูค้นรกัษำพระบญัญัต ิตดัสนิใจ 
ได้ดีขึ้น และมีแรงจูงใจที่ถูกต้อง

ในช่วงเวลำที่ข้ำพเจ้ำรับใช้ในศำสนจักร 
ข้ำพเจ้ำประจักษ์ถึงกำรอุทิศตนและควำม
ซือ่สตัย์ของสมำชกิศำสนจกัรในหลำยประเทศ 
บำงแห่งมีควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง ทำง
สังคม หรือทำงเศรษฐกิจ  ปัจจัยหนึ่งซึ่งข้ำพ- 
เจ้ำพบเห็นอยู่ทั่วไปบ่อยครั้งในสมำชิกที่
ซื่อสัตย์เหล่ำนี้คือมุมมองนิรันดร์ที่พวกเขำ 
มี  มุมมองนิรันดร์ของพระกิตติคุณท�ำให้ 
เรำเข้ำใจถึงต�ำแหน่งของเรำในแผนของ
พระผู้เป็นเจ้ำ ที่จะยอมรับควำมยำกล�ำบำก 
และก้ำวหน้ำผ่ำนสิ่งเหล่ำนั้น ที่จะตัดสินใจ 
และท�ำให้ศักยภำพแห่งสวรรค์ของเรำเป็น

โดยเอ็ลเดอร์ ราฟาเอล อี. พิโน
แห่งโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ใ
นกำรเปิดเผยที่ประทำนแก่โมเสส เรำ
ทรำบถึงพระประสงค์ของพระบิดำบน
สวรรค์ซึ่งเปิดเผยวำ่ “เพรำะดูเถิด, นี่

คืองำนของเรำและรัศมีภำพของเรำ—คือกำร 
ท�ำให้เกิดควำมเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์
ของมนุษย์”1  ตำมพระด�ำรัสนั้น พระบิดำ
ทรงปรำรถนำจะให้โอกำสทุกคนได้รับควำม
บริบูรณ์แห่งปีติ กำรเปิดเผยยุคสุดทำ้ยแสดง 
ให้เห็นว่ำพระบิดำบนสวรรค์ทรงสรำ้งแผน
แห่งควำมสุขอันยิ่งใหญ่ส�ำหรับบุตรธิดำทุก
คนของพระองค์ เป็นแผนพิเศษมำกเพื่อเรำ
จะกลับไปอยู่กับพระองค์ได้

กำรเขำ้ใจแผนแห่งควำมสุขนี้ช่วยให้เรำม ี
มมุมองนิรนัดร์และเห็นคณุค่ำของพระบญัญัต ิ
ศำสนพิธี พันธสัญญำ และกำรทดลองและ
ควำมยำกล�ำบำกอย่ำงแท้จริง

หลักธรรมส�ำคัญประกำรหนึ่งมำจำก 
แอลมำ “ฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้ำจึงประทำน
บัญญัติให้พวกเขำ, หลังจำกท่ีทรงท�ำให ้
พวกเขำรู้ถึงแผนแห่งกำรไถ่”2

เป็นเรื่องน่ำสนใจที่จะสังเกตล�ำดับใน
กระบวนกำรกำรสอน  ทีแรกพระบิดำบน
สวรรค์ของเรำทรงสอนอำดัมกับเอวำถึงแผน
แห่งกำรไถ่ แล้วพระองค์จึงประทำนพระ-
บัญญัติให้พวกเขำ

มุมมองนิรันดร์ 
ของพระกิตติคุณ
สำาหรับการตัดสินใจที่มีผลต่อนิรันดร การมีมุมมองทางพระกิตติคุณนั้นเป็นสิ่งจำาเป็น
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ของพระเจ้ำท่ีประทำนให้เรำน้ันย่ิงใหญ่นัก, 
คือขณะที่เรำด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยเนื้อดิบในแดน
ทุรกันดำร, ผู้หญิงของเรำมีน�้ำนมให้ลูกๆ 
ของพวกนำงมำก, และแข็งแรง, แท้จริงแล้ว, 
ประหนึ่งชำย; และพวกนำงเริ่มอดทนต่อกำร
เดินทำงของพวกนำงโดยปรำศจำกกำรพร�่ำ
บ่น.”4

ในทำงกลับกัน เลมันกับเลมิวเอลพร�่ำบ่น
อย่ำงขมขื่น “และดังนั้นเลมันกับเลมิวเอล, 
โดยท่ีเป็นพี่, พร�่ำบ่นต่อต้ำนบิดำพวกเขำ.  
และพวกเขำพร�่ำบ่นเพรำะพวกเขำหำรู้ไม่ถึง
กำรกระท�ำของพระผู้เป็นเจ้ำองค์นั้นผู้ทรง
สร้ำงพวกเขำ”5  กำรไม่รู้หรือไม่เอำใจใส่ต่อ 
“กำรกระท�ำของพระผู้เป็นเจ้ำ” คือวิธีหนึ่งที่
จะสูญเสียมุมมองนิรันดร์ และกำรพร�่ำบ่นก็
เป็นเพียงอำกำรอย่ำงหนึ่ง  แม้ว่ำเลมันกับ 
เลมิวเอลได้เห็นปำฏิหำริย์มำกมำยพร้อมกับ
นีไฟ พวกเขำเปล่งเสียงร้องว่ำ “และเรำระหก
ระเหินในแดนทุรกันดำรมำหลำยปีนี้; และผู้
หญิงของเรำท�ำงำนหนัก, โดยที่อุ้มท้อง; และ
พวกนำงคลอดลูกในแดนทุรกันดำรและทน
ทุกข์กับสิ่งทั้งปวง, นอกจำกควำมตำย; และ
หำกพวกนำงตำยก่อนท่ีพวกนำงออกจำก
เยรูซำเล็มก็จะดีกว่ำต้องมำทนควำมทุกข์
ทรมำนเหล่ำนี้.”

เจตคติทั้งสองแตกต่ำงกันมำก แม้ว่ำ
ควำมยำกล�ำบำกและควำมทุกข์ซึ่งพวกเขำ
เผชิญนั้นเหมือนกัน  เห็นได้ชัดว่ำพวกเขำมี
มุมมองที่แตกต่ำงกัน

ประธำนสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
เขียนไว้ดังนี้ “ถ้ำเรำมองว่ำควำมเป็นมรรตัย
คือภำพรวมทั้งหมดของกำรด�ำรงอยู่ เมื่อนั้น
ควำมเจ็บปวด ควำมเศร้ำโศก ควำมล้มเหลว 
และชีวิตอันสั้นคงจะเป็นควำมหำยนะ  แต่
ถำ้เรำมองว่ำชีวิตเป็นนิรันดร์ที่ย้อนไปไกลใน
อดีตก่อนมรรตัยสู่อนำคตนิรันดร์หลังควำม
ตำย เมื่อนั้นเหตุกำรณ์ทั้งหลำยน่ำจะอยู่ใน
มุมมองที่ถูกต้อง”7

เอ็ลเดอร์เดวิด บี. เฮจท์เล่ำเรื่องรำวเกี่ยว
กับประติมำกรนำมว่ำไมเคิลแองเจโลเพ่ือ
แสดงถึงควำมส�ำคัญของกำรดูทุกสิ่งด้วยมุม
มองที่เหมำะสม “ขณะท่ีประติมำกรก�ำลัง
สลักก้อนหินอ่อน มีเด็กชำยคนหน่ึงมำเฝ้ำ
ดูอย่ำงเหนียมอำยทุกวัน  เมื่อรูปปั้นดำวิด

จริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้  ศรัทธำในแผนของ 
พระบิดำท�ำให้เรำอดทนแม้ท่ำมกลำงเศษ
ซำกของควำมหวังระยะสั้นเหล่ำน้ัน  ควำม
หวังท�ำให้เรำ ‘ท�ำงำนอย่ำงทุ่มเท’ ในอุดม- 
กำรณ์ดีแม้วำ่อุดมกำรณ์เหล่ำนี้ดูเหมือนจะ
ไม่ส�ำเร็จ (ดู คพ. 58:27)”3

กำรไม่มีมุมมองนิรันดร์ หรือเสียมุมมอง
นั้นไป จะท�ำให้เรำมีมุมมองแบบโลกเป็น
มำตรฐำนส่วนตัวของเรำและตัดสินใจใน 
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้- 
เป็นเจ้ำ

พระคัมภีร์มอรมอนกล่ำวถึงเจตคติที่นีไฟ 
มีและเจตคติของเลมันกับเลมิวเอล  พวกเขำ 
ทุกคนทนต่อควำมยำกล�ำบำกและควำม
ทุกข์หลำยๆ อยำ่ง กระนั้น ทัศนคติของพวก
เขำแตกตำ่งกันมำก”  นีไฟกลำ่ววำ่ “และพร 

ที่ภำพรวม โดยคิดเสมอวำ่ผลสุดท้ำยจะเป็น
อย่ำงไร พระเจ้ำทรงรู้ว่ำแต่ละชิ้นส่วนควร
อยู่ที่ไหนเพื่อจะเข้ำกับแผนนั้นได้พอดี  พระ- 
บัญญัติทุกข้อมีควำมส�ำคัญนิรันดร์ในบริบท
ของแผนแห่งควำมสุขอันยิ่งใหญ่ 

เป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีเรำไม่ตัดสินใจ 
เรื่องที่มีผลอันเป็นนิรันดร์ด้วยมุมมองแบบ
มรรตัย ส�ำหรับกำรตัดสินใจที่มีผลต่อนิรันดร 
กำรมีมุมมองทำงพระกิตติคุณน้ันเป็นส่ิง
จ�ำเป็น

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์สอนว่ำ “แม้
จะ ‘ยึดมั่น’ ในควำมหวังที่ยิ่งใหญ่และสูงสุด
แล้วก็ตำม บำงสิ่งที่เรำหวังไว้ในชีวิตนี้เป็น
อีกเรื่องหนึ่ง  เรำอำจหวังที่จะให้เงินเดือนขึ้น 
มีกำรออกเดทที่พิเศษ มีชัยชนะจำกกำรเลือก 
ตั้ง หรือมีบ้ำนใหญ่ขึ้น—สิ่งต่ำงๆ ที่อำจเป็น 



119118 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 5ภาคบ่ายวันอาทิตย ์| 5 เมษายน 2015

พระเยซูคริสต์
เรำรับพระนำมของพระองค์ไว้กับเรำ และ 

แต่ละสปัดำห์ขณะรบัส่วนศลีระลกึ เรำสญัญำ 
ว่ำจะระลึกถึงพระองค์และรักษำพระบัญญัต ิ
เรำห่ำงไกลจำกควำมดพีร้อม แต่เรำไม่ฉำบฉวย 
ในศรัทธำ  เรำเชื่อในพระองค์  เรำนมัสกำร
พระองค์ เรำติดตำมพระองค์  เรำรักพระองค์
อย่ำงลึกซึ้ง  อุดมกำรณ์ของพระองค์ยิ่งใหญ่
ที่สุดในโลก

พี่น้องทั้งหลำย เรำอยู่ในยุคก่อนกำรเสด็จ
มำครั้งที่สองของพระเจ้ำท่ีผู้เชื่อเฝ้ำรอมำ
นำนหลำยยุคหลำยสมัย  เรำอยู่ในยุคของ
สงครำมและข่ำวลือเรื่องสงครำม ยุคของ
ภัยธรรมชำติ ยุคที่โลกเกิดควำมสับสนและ
ควำมโกลำหล

แต่เรำอยู่ในเวลำอันเรืองโรจน์ของกำรฟื้น 
ฟูเช่นกัน เมื่อน�ำพระกิตติคุณมำให้ชำวโลก
—เวลำที่พระเจ้ำทรงสัญญำไว้วำ่ พระองค์ 
“จะยกผูค้นบรสิทุธ์ิ… ขึน้”4 และจะทรงเตรยีม 
“ควำมชอบธรรมและเดชำนุภำพของพระผู้-
เป็นเจ้ำ”5 ให้เป็นอำวุธของพวกเขำ

เรำปลำบปลื้มในวันเวลำเหล่ำนี้และสวด 
อ้อนวอนให้เรำสำมำรถเผชิญควำมล�ำบำก
และควำมไม่แน่นอนอย่ำงกล้ำหำญ  ควำม

โดยเอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ขณะที่เรำก�ำลังร้องเพลง ข้ำพเจ้ำรู้สึก
ซำบซึ้งใจเมื่อคิดว่ำในขณะนี้มีวิสุทธิ-
ชนผู้มีควำมเชื่อจ�ำนวนหลำยแสนคน 

บำงทีอำจจะหลำยล้ำนคนในมำกกวำ่ 150 
ประเทศ ที่น่ำอัศจรรย์ คือใน 75 ภำษำ1 ร่วม
กันเรำเปล่งเสียงให้พระผู้เป็นเจ้ำ โดยร้องว่ำ 

มาเถิดเจ้าแห่งราชา!

ด้วยปีกรักษาสมาน

เรารอพระองค์มานาน

บันดาลให้เราเสร ี2

“มำเถิดเจ้ำแห่งรำชำ!”3 เรำเป็นผู้เชื่อกลุ่ม
ใหญ่มำกท่ัวโลก เป็นสำนุศิษย์ของพระเจ้ำ

ขอให้แผ่นดินของ
พระองค์มาตั้งอยู่
การเห็นและเชื่อปาฏิหาริย์ของพระเจ้าในการสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ 
จะช่วยให้เราเห็นและเชื่อว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบังเกิดผลในชีวิตเรา

ปรำกฏขึ้นมำจำกศิลำก้อนนั้น เสร็จสมบูรณ์
ให้คนทั้งโลกได้ชื่นชม เด็กชำยคนนั้นถำม
ไมเคิลแองเจโลว่ำ ‘คุณรู้ได้ยังไงว่ำเขำอยู่ใน
นั้นครับ’”8

มุมมองที่ประติมำกรเห็นหินอ่อนก้อนนั้น 
ต่ำงจำกมุมมองของเด็กชำยที่เฝ้ำดูเขำแกะ
สลัก  วิสัยทัศน์แห่งควำมเป็นไปได้ซึ่งซ่อน
อยู่ในศิลำท�ำให้ประติมำกรสร้ำงงำนศิลปะ
ได้ 

พระเจ้ำทรงทรำบว่ำพระองค์ประสงค์สิ่ง 
ใดให้เกิดสมัฤทธิผลกับเรำแต่ละคน  พระองค์ 
ทรงทรำบว่ำพระองค์ประสงค์จะปรับปรุงสิ่ง
ใดในชีวิตของเรำ และเรำไม่มีสิทธิ์ไปแนะน�ำ
พระองค์  พระด�ำริของพระองค์เหนือกวำ่
ควำมคิดของเรำ9  

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนว่ำเรำมีพระบิดำบน
สวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยควำมรัก ยุติธรรม และ
เมตตำ ผู้ทรงเตรียมแผนเพื่อควำมสุขอันเป็น
นิรันดร์ของเรำ  ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเยซู
คริสต์คือพระบุตรของพระองค์และพระผู้ช่วย
ให้รอดของโลก  ข้ำพเจำ้รู้วำ่ประธำนโธมัส 
เอส. มอนสันคือศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้-
เป็นเจ้ำ  ข้ำพเจ้ำกล่ำวสิ่งเหล่ำนี้ในพระนำม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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ศำสดำพยำกรณ์นีไฟเห็นล่วงหน้ำว่ำใน
สมัยของเรำจะมีสมำชิกศำสนจักร “น้อย” 
เมื่อเทียบกับประชำกรของโลกแต่พวกเขำจะ
มีอยู่ “ทั่วพื้นพิภพ”11

ตัวอย่ำงอันสวยงำมสำมตัวอย่ำงของ
พระหัตถ์พระเจ้ำในกำรสถำปนำอำณำจักร
ของพระองค์คือพระวิหำรที่ประธำนมอนสัน
ประกำศวันนี้  เพียงไม่กี่ทศวรรษที่แล้ว ใคร
จะคิดวำ่จะมีพระวิหำรในเฮติ ประเทศไทย 
และไอวอรีโคสต์

สถำนที่ของพระวิหำรไม่ใช่กำรเลือกตำม
ควำมเหมำะสมทำงภูมิศำสตร์  แต่มำจำก
กำรเปิดเผยที่พระเจ้ำประทำนแก่ศำสดำ
พยำกรณ์ของพระองค์ เป็นเครื่องหมำยถึง
งำนอันยิ่งใหญ่ที่ต้องท�ำและเป็นกำรรับรู้ถึง
ควำมชอบธรรมของวิสุทธิชนผู้จะเห็นคุณค่ำ
และดูแลพระนิเวศน์ของพระองค์ไปจน
ตลอดทุกรุ่น12

ข้ำพเจ้ำกับเคธีภรรยำไปเยือนเฮตเิมือ่สอง 
ปีก่อน  บนภูเขำสูงมองลงมำเห็นเมืองปอร์- 
โตแปรงซ์ เรำสมทบกับวิสุทธิชนชำวเฮติใน 
กำรร�ำลึกถึงกำรอุทิศประเทศเมื่อ 30 ปีก่อน
โดยเอ็ลเดอร์โธมัส เอส. 
มอนสันในสมัยนั้น  ไม่มี
ใครสักคนในพวกเรำจะลืม
แผ่นดินไหวรุนแรงที่เฮติใน
ปี 2010  เนื่องด้วยสมำชิก
ท่ีซือ่สตัย์และกลุม่ผูส้อน
ศำสนำทีก่ล้ำหำญเป็น 
ชำวเฮติเกือบท้ังหมด 
ศำสนจักรในประเทศหมู ่
เกำะแห่งนี้จึงเติบโตและ 
เข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง ศรัทธำ
ข้ำพเจ้ำเพิ่มขึ้นเมื่อนึกภำพวิสุทธิชนผู้ชอบ- 
ธรรมเหล่ำนี้ของพระผู้เป็นเจ้ำ แต่งชดุขำว  
มอี�ำนำจฐำนะปโุรหิตอนัศกัดิส์ทิธ์ิท่ีจะก�ำกับ
ดูแลและประกอบศำสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ในพระ- 
นิเวศน์ของพระเจ้ำ

ใครจะคิดวำ่จะมีพระนิเวศน์ของพระเจ้ำ
ในกรุงเทพมหำนครอันสวยงำม  ชำวคริสต ์
มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของประเทศนี้ที่คนส่วน
ใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  เฉกเช่นเฮติ เรำพบ 
ในกรุงเทพฯ ด้วยวำ่พระเจ้ำทรงรวบรวมผู้ที ่
พระองค์ทรงเลือก  ที่นั่นเมื่อไม่กี่เดือนก่อน 

เรำพบสำธิตกับจุฑำมำส ไกวัลวรรธนะ และ 
ลูกๆ ผู้อุทิศตนของพวกเขำ  สำธิตเข้ำร่วม 
ศำสนจกัรเมือ่อำยุ 17 ปีและรบัใช้งำนเผยแผ่ 
ในประเทศบ้ำนเกิด  ต่อมำเขำพบจุฑำมำส
ท่ีสถำบัน และพวกเขำผนึกในพระวิหำร
มะนิลำ ฟิลิปปินส์  ในปี 1993 ครอบครัว
ไกวัลวรรธนะถูกรถบรรทุกชนขณะคนขับรถ
บรรทุกหลับใน ส่งผลให้สำธิตเป็นอัมพำตตั้ง 
แต่อกลงมำ  ศรัทธำของพวกเขำไม่เคยสั่น 
คลอน  สำธิตเป็นครูที่น่ำนับถือในโรงเรียน
นำนำชำติที่กรุงเทพฯ  เขำรับใช้เป็นประธำน
สเตคกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย  เรำเห็น
ปำฏิหำรย์ิของพระผูเ้ป็นเจ้ำอยู่ในงำนอศัจรรย์ 
ของพระองค์และในชีวิตส่วนตัวของเรำ

เรำจะพูดถึงปำฏิหำริย์ของศำสนจักรใน
ไอวอรีโคสต์โดยไม่เอ่ยนำมสำมีภรรยำสองคู่
นี้ไม่ได้  ฟิลิปเปกับแอนเนลีส อัสซำร์ด และ
ลูเซียนกับอกำธำ อัฟฟูเอ  พวกเขำเข้ำร่วม
ศำสนจักรสมัยเป็นคู่สมรสคู่ใหม่ คู่หนึ่งอยู่ใน 
เยอรมนีอีกคู่หนึ่งอยู่ในฝรั่งเศส  ในทศวรรษ  
1980 ฟิลิปเปกับลูเซียนรู้สึกต้องกำรกลับไป 
ประเทศแอฟรกิำบ้ำนเกิดเพ่ือสร้ำงอำณำจกัร 

ยุ่งยำกของบำงคนร้ำยแรงกว่ำของคนอื่น 
แต่ไม่มีใครหนีพ้น  เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์- 
เวลล์เคยพูดกับข้ำพเจ้ำว่ำ “ถ้ำตอนนีทุ้กอย่ำง 
รำบรื่นส�ำหรับคุณ รออีกสักหน่อย”  

ถึงแม้พระเจ้ำทรงปลอบเรำครั้งแล้วครั้ง
เล่ำว่ำเรำ “ไม่จ�ำเป็นต้องกลัว”6 แต่กำรมีมุม
มองชัดเจนและมองไกลกว่ำโลกนี้มักไม่ง่ำย
เสมอไปในยำมที่เรำประสบกำรทดลอง

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันสอนบทเรียน
ส�ำคัญแก่ข้ำพเจ้ำเกี่ยวกับกำรที่ต้องมองไกล
ถึงนิรันดรเสมอ

สิบแปดปีก่อนขณะโดยสำรรถไฟในสวิต- 
เซอร์แลนด์กับประธำนมอนสัน ข้ำพเจ้ำถำม 
เรื่องควำมรับผิดชอบอันหนักหน่วงของทำ่น 
ค�ำตอบของท่ำนเสรมิสร้ำงศรัทธำของข้ำพเจ้ำ 
“ในฝ่ำยประธำนสูงสุด” ท่ำนกล่ำว “เรำท�ำ
ทุกอย่ำงท่ีท�ำได้เพ่ือช่วยให้งำนน้ีก้ำวหน้ำ  
แต่นี่คืองำนของพระเจ้ำ และพระองค์ทรง
ก�ำกับดูแล ทรงคุมหำงเสือ  เรำอัศจรรย์ใจ
ขณะเฝ้ำดูพระองค์ทรงเปิดประตูที่เรำเปิดไม่
ได้และแสดงปำฏิหำริย์ที่เรำคำดไม่ถึง”7

พ่ีน้องทัง้หลำย กำรเห็นและเชือ่ปำฏิหำรย์ิ 
ของพระเจ้ำในกำรสถำปนำอำณำจักรของ
พระองค์บนแผ่นดนิโลกจะช่วยให้เรำเห็นและ 
เชื่อว่ำพระหัตถ์ของพระเจ้ำบังเกิดผลในชีวิต
เรำเช่นกัน

พระเจ้ำทรงประกำศว่ำ “เรำสำมำรถ
ท�ำงำนของเรำเองได้”8 เรำต่ำงพยำยำมท�ำ
ส่วนของเรำ แต่พระองค์ทรงเป็นสถำปนิก
ใหญ่  ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของพระบิดำ 
พระองค์ทรงสร้ำงโลกน้ี “พระองค์ทรงรงัสรรค์ 
สิ่งทั้งปวง; และปรำศจำกพระองค์ไม่มีกำร
รังสรรค์สิ่งใดซึ่งได้รังสรรค์ไว้”9  เมื่อเรำตื่นตัว 
และเตรียมพร้อมทำงวิญญำณ เรำย่อมเห็น 
พระหัตถ์ของพระองค์ท่ัวโลกและเห็นพระหัตถ์ 
ของพระองค์ในชีวิตส่วนตัวของเรำ

ข้ำพเจ้ำจะขอยกตัวอย่ำง
ในปี 1831 สมำชิกศำสนจักรมีเพียง 600 

คน พระเจ้ำทรงประกำศวำ่ “กุญแจทั้งหลำย
ของอำณำจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ำมอบไว้ให้
มนุษย์บนแผ่นดินโลก, และจำกท่ีนั่นพระ-
กิตติคุณจะรุดไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, ดัง
ก้อนหินซึ่งถูกสกัดจำกภูเขำโดยปรำศจำกมือ
จะกลิ้งออกไป, จนเต็มทั้งแผ่นดินโลก”10
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ของพระผู้เป็นเจ้ำ  ซิสเตอร์อัสซำร์ดเป็นคน 
เยอรมนั เธอต้องใช้ศรทัธำมำกเพ่ือจำกครอบ- 
ครัวและยอมให้บรำเดอร์อัสซำร์ดออกจำก
งำนวิศวกรเคร่ืองกลที่ประสบควำมส�ำเร็จ  
ทั้งสองคู่พบกันครั้งแรกในไอวอรีโคสต์และ
เริ่มโรงเรียนวันอำทิตย์  น่ันเมื่อ 30 ปีก่อน  
ปัจจุบันมีแปดสเตคและสมำชิก 27,000 คน 

ในประเทศแอฟริกำที่สวยงำมแห่งนี้  ครอบ
ครัวอัฟฟูเอยังคงรับใช้อย่ำงดียิ่ง เช่นเดียวกับ 
ครอบครวัอสัซำร์ดซึง่เพ่ิงจบจำกกำรเป็นผูส้อน 

ศำสนำที่พระวิหำรอักกรำ กำนำ
ทำ่นเห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ำก�ำลัง 

ช่วยให้งำนของพระองค์ก้ำวหน้ำหรอืไม่  ท่ำน 
เห็นพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตของผู้สอน 
ศำสนำในเฮติหรือครอบครัวไกวัลวรรธนะใน 
ประเทศไทยหรือไม่  ท่ำนเห็นพระหัตถ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้ำในชีวิตครอบครัวอัสซำร์ดกับ 

อัฟฟูเอไหม ท่ำนเห็นพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้ำในชีวิตท่ำน
หรือไม่

“และไม่มีอะไรที่มนุษย์จะ 
ท�ำให้พระผู้เป็นเจ้ำทรงขุ่นเคือง 
…นอกจำกคนเหล่ำน้ันที่มิได ้
สำรภำพถึงพระหัตถ์ของพระ- 
องค์ในทุกสิ่ง”13

ปำฏิหำริย์ของพระผู้เป็น-
เจ้ำไม่เพียงเกิดขึ้นในเฮติ 
ประเทศไทย หรือไอวอรีโคสต์
เท่ำนั้น  จงมองรอบตัวท่ำน14  
“พระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็นห่วง 
คนทุกหมู่เหล่ำ…แท้จริงแล้ว, 
พระองค์ทรงนับผู้คนของพระ- 
องค์, และ…พระเมตตำของ

พระองค์มีอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งปวง”15

บำงครั้งเรำเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้ำใน
ชีวิตผู้อื่น แต่สงสัยว่ำ “ฉันจะเห็นพระหัตถ์

ของพระองค์ชัดเจนในชีวิตฉันได้อย่ำงไร”
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่ำ
“[อย่ำ] สงสัย”16

“อย่ำวิตกเลย จงเชื่อเท่ำนั้น”17

“ถ้ำพระบิดำของท่ำนไม่ทรงโปรด นก…
จะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียว…

“เพรำะฉะนั้น อย่ำกลัวเลย พวกท่ำนก็
ประเสริฐกว่ำนกกระจำบหลำยตัว”18

จงนึกถึงชำยหนุ่มที่ร้องบอกศำสดำพยำ- 
กรณ์เอลีชำเมื่อศัตรูรำยล้อมพวกเขำว่ำ “แย่
แล้ว…เรำจะท�ำอย่ำงไรดี”19 

เอลีชำตอบว่ำ
“อย่ำกลัวเลย เพรำะฝ่ำยเรำมีมำกกว่ำ

ฝ่ำยเขำ
“แล้วเอลีชำก็อธิษฐำนว่ำ ขำ้แต่พระยำห์- 

เวห์ ขอทรงเปิดตำของเขำเพื่อเขำจะได้เห็น  
และพระยำห์เวห์ทรงเปิดตำของชำยหนุ่มคน
นั้น และเขำก็มองและเห็นภูเขำเต็มไปด้วย
ม้ำ และรถรบเพลิง”20

เมื่อท่ำนรักษำพระบัญญัติและสวดอ้อน- 
วอนด้วยศรัทธำขอให้เห็นพระหัตถ์ของ 
พระเจ้ำในชีวิตท่ำน ข้ำพเจ้ำสัญญำกับท่ำน
ว่ำพระองค์จะทรงเปิดตำทำงวิญญำณของ
ท่ำนให้กว้ำงขึ้น และท่ำนจะเห็นชัดขึ้นว่ำ
ท่ำนไม่โดดเดี่ยว

พระคัมภีร์สอนว่ำเรำต้อง “[ยืนหยัด] ยึด

บนซ้าย: ประธานโธมัส เอส. มอนสันในเฮติสำาหรับการอุทิศประเทศในปี 1983
บน: ผู้บุกเบิกชาวไอวอรีโคสต์ ฟิลิปเปกับแอนเนลีส อัสซาร์ด (ซ้าย) และลูเซียน
กับอกาธา อัฟฟูเอ ซ้าย: สาธิต ไกวัลวรรธนะ ประธานสเตค และจุฑามาส ภรรยา
ของท่าน ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
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พลัดพรำกจำกที่อยู่ของมัน”26  ท่ำนและ
ข้ำพเจ้ำ หรือคนที่ติดตำมเรำ “วิสุทธิชน … 
จำก [ทุกเสี้ยว] ของแผ่นดินโลก”27 พระองค์ 
“จะทรงชุบชีวิตและทรงพำข้ึนไปเฝ้ำพระ- 
องค์”28 และคนเหล่ำนั้นที่เสียชีวิตในควำม
ชอบธรรม พวกเขำจะ “ขึ้นไปเฝ้ำพระองค์
ท่ำมกลำง…ฟำ้สวรรค์”29

ต่อจำกนั้น ประสบกำรณ์ซึ่งดูเหมือนเป็น
ไปไม่ได้เกิดขึ้นคือ “เนื้อหนังทั้งปวง” พระเจ้ำ
ตรัส “จะเห็นเรำพร้อมกัน”30  นั่นจะเกิดขึ้น
อย่ำงไร  เรำไม่ทรำบ แต่ข้ำพเจำ้เป็นพยำน
ว่ำจะเกิดขึ้น—ตำมท่ีพยำกรณ์ไว้  เรำจะ
คุกเข่ำด้วยควำมคำรวะ “และพระเจ้ำจะทรง 
เอ่ยสุรเสียงของพระองค์, และทั่วสุดแดน
แผ่นดินโลกจะได้ยิน”31 “และจะเป็น…ดัง
เสียงของผืนน�้ำมำกมำย, และดังเสียงของ
ฟ้ำร้องกึกก้อง”32  “และพระเจ้ำ,…พระผู้- 
ช่วยให้รอด, จะทรงยืนทำ่มกลำงผู้คนของ 
พระองค์”33

จะมีกำรรวมกันไม่รู้ลืมของเหล่ำเทพใน
สวรรค์และเหล่ำวิสุทธิชนบนแผ่นดินโลก34  
แต่ส�ำคัญที่สุด ดังอิสยำห์ประกำศ “สุดปลำย 
แผ่นดินโลกท้ังหมดจะเห็นควำมรอดของ
พระเจ้ำของเรำ”35 และพระองค์ “จะทรง
ปกครองเหนือเนื้อหนังทั้งปวง”36

ในวันนั้น คนสงสัยจะนิ่งเงียบ “ทุกหูจะ
ได้ยิน…, และทุกเขำจะย่อลง, และทุกลิ้น

มั่นในควำมเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่จะมำถึง”21 อะไร 
จะมำถึง พระผู้ช่วยให้รอดทรงสวดอ้อนวอน
ดังนี้

“ข้ำแต่พระบิดำของข้ำพระองค์ทั้งหลำย
ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนำมของพระองค์
เป็นที่เคำรพสักกำระ

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่ ขอ
ให้เป็นไปตำมพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์
เป็นอย่ำงไรก็ให้เป็นไปอย่ำงนั้นในแผ่นดิน
โลก”22

เรำทุกคนเพิ่งร้องเพลง “มำเถิดเจ้ำแห่ง
รำชำ”

ศรัทธำของเรำเติบโตขณะรอคอยวันอัน
เรืองโรจน์ที่พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จกลับมำ
สู่แผ่นดินโลก  ควำมคิดเรื่องกำรเสด็จมำของ
พระองค์ปลุกเร้ำจิตวิญญำณข้ำพเจ้ำ กำร
เสด็จมำจะน่ำตื่นเต้น!  ขอบเขตและควำม
ย่ิงใหญ่ ควำมไพศำลและควำมสง่ำงำมจะ
มำกกว่ำสิ่งที่ตำมนุษย์เคยเห็นหรือประสบ

ในวันนั้นพระองค์จะไม่เสด็จมำด้วยกำร 
“พันผ้ำอ้อมนอนอยู่ในรำงหญ้ำ”23 แต่พระองค์ 
จะทรงปรำกฏ “ในหมู่เมฆแห่งฟ้ำสวรรค์, 
ห่อหุ้มด้วยอ�ำนำจและรัศมีภำพเรืองโรจน์; 
พร้อมด้วยเทพผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด”24  เรำจะได ้
ยิน “เสียงเรียกของหัวหน้ำทูตสวรรค์ และ … 
แตรของพระเจ้ำ”25  ดวงอำทิตย์และดวง
จันทร์จะเปลี่ยน และ “หมู่ดำริกำจะถูกซัดให ้

จะสำรภำพ”37 วำ่พระเยซูคือพระคริสต์ พระ-
บุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ พระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ไถ่ของโลก

วันนี้เป็นวันอีสเตอร์  เรำปลื้มปีติกับชำว
คริสต์ทั่วโลกในกำรฟื้นคืนพระชนม์อันเรือง
โรจน์ของพระองค์และในกำรฟื้นคืนชีวิตที่
สัญญำไว้ของเรำ  ขอให้เรำเตรียมรับกำร
เสด็จมำของพระองค์ โดยทบทวนเหตุกำรณ์
อันรุ่งโรจน์เหล่ำนี้ในใจเรำกับผู้ที่เรำรัก และ
ขอให้ค�ำสวดอ้อนวอนของพระองค์เป็นค�ำ
สวดอ้อนวอนของเรำ “ขอให้แผ่นดินของ
พระองค์มำตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตำมพระทัย
ของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่ำงไรก็ให้เป็น
ไปอย่ำงนั้นในแผ่นดินโลก”38   ขำ้พเจ้ำเป็น
พยำนว่ำพระองค์ทรงพระชนม์  “มำเถิดเจ้ำ
แห่งรำชำ”  ในพระนำมของพระเยซูคริสต์  
เอเมน ◼

อ้างอิง
1. ขณะที่โดยรวมแล้วกำรประชุมใหญ่แปลเป็น 94 ภำษำ 

ไม่ใช่ว่ำทุกภำษำมีกำรถ่ำยทอดสด หรือมีครบทุกภำคกำร
ประชุม  ส�ำหรับภำคบ่ำยวันอำทิตย์ของกำรประชุมใหญ่
สำมัญนี้ มีกำรถ่ำยทอดสดใน 75 ภำษำ.

2. “มำเถิดเจ้ำแห่งรำชำ,” เพลงสวด, บทเพลงท่ี 21.
3. ในวันอังคำรที่ 31 มีนำคม 2015 ส�ำนักงำนฝ่ำยประธำน

สูงสุดส่งอีเมลมำหำข้ำพเจ้ำบอกว่ำข้ำพเจำ้จะพูดในบ่ำย
วันอำทิตย์ที่ 5 เมษำยนโดยทันทีต่อจำกเพลงสวดของที่
ประชุม “มำเถิดเจ้ำแห่งรำชำ” ซึ่งที่ประชุมจะร้อง  เนื้อ
เพลงของเพลงสวดแห่งกำรฟ้ืนฟูอนัยอดเย่ียมน้ีท่ีประพันธ์ 
โดยพำร์ลีย์ พี. แพรทท์ เป็นกำรวิงวอนอยำ่งนอบน้อมให้
พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จกลับมำสู่โลก เพลงสวดน้ีรวบรวม
ข่ำวสำรของค�ำปรำศรัยกำรประชุมใหญ่ของข้ำพเจ้ำได้
อย่ำงทรงพลังมำกกว่ำเพลงสวดอื่นๆ ที่เรำร้อง  ข้ำพเจ้ำ
ประทับใจกับควำมยิ่งใหญ่ของวิสุทธิชนผู้ที่เชื่อจำกทกุ
แห่งหนทีม่ำรวมกนัในวันอำทิตย์อีสเตอร์ เปล่งเสยีงร้องแด่
พระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงพร้อมเพรยีงกัน “มำเถิดเจำ้แห่งรำชำ! 
…เรำรอพระองค์มำนำน”  โดยที่ตระหนักได้ว่ำโดยส่วน
ตัวแล้วขำ้พเจ้ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรเลือกสรรเพลง
ส�ำหรับกำรประชุมใหญ่สำมัญ ข้ำพเจ้ำสงสัยว่ำผู้ที่จัด
เตรียมบทเพลงได้อ่ำนค�ำปรำศรัยกำรประชุมใหญ่ของ
ข้ำพเจ้ำที่ชื่อว่ำ “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มำตั้งอยู่” 
แล้วจึงเลือกเพลงสวดบทนี้ที่เกี่ยวกับกำรเสด็จมำครั้งที่
สองของพระผู้ช่วยให้รอด  ภำยหลังข้ำพเจำ้ทรำบว่ำผู้
อ�ำนวยเพลงคณะนักร้องประสำนเสียงแทเบอร์นำเคิลได้
แนะน�ำเพลงสวดบทนี้แก่ฝำ่ยประธำนสูงสุดในต้นเดือน
มีนำคม หลำยสัปดำห์ก่อนค�ำปรำศรัยของข้ำพเจ้ำจะส่ง
ไปยังฝ่ำยประธำนสูงสุดส�ำหรับกำรแปลภำษำ  ครั้ง
สุดท้ำยท่ีเพลง “มำเถดิเจ้ำแห่งรำชำ” ร้องเป็นเพลงส�ำหรบั
ทีป่ระชมุในกำรประชุมใหญ่สำมัญคือเมื่อเดือนตุลำคม ปี 
2002  เรำแต่ละคนพยำยำมท�ำส่วนของเรำ แต่พระองค์
คือสถำปนิกผู้ยิ่งใหญ่.

4. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 100:16.
5. 1 นีไฟ 14:14.
6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 10:55.
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ศำสนจักรครับ”1

ผู้สอนศำสนำคนนั้นแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยิน 
เขำตกใจ ข้ำพเจำ้คำดว่ำเขำคงนึกในใจ “แต่
เด็กหนุ่มคนนี้เข้ำร่วมทุกกำรประชุม เป็นไป
ได้อย่ำงไรที่เขำไม่ได้เป็นสมำชิกศำสนจักร”

ในวันต่อมำ ผู้สอนศำสนำมำบ้ำนข้ำพเจ้ำ 
พวกเขำท�ำทกุอย่ำงทีท่�ำได้เพ่ือสอนครอบครัว 
ขำ้พเจ้ำ  แต่เนื่องจำกครอบครัวข้ำพเจ้ำไม่
สนใจ จึงเป็นเพรำะกำรไปโบสถ์ทุกสัปดำห์
เป็นเวลำกว่ำหกเดือนของข้ำพเจ้ำเท่ำนั้นที่
ท�ำให้ผู้สอนศำสนำรู้สึกมั่นใจพอท่ีจะสอน
ต่อไป  ในที่สุด ช่วงเวลำส�ำคัญที่ข้ำพเจ้ำเฝำ้
รอก็มำถึงเมื่อพวกเขำเชื้อเชิญให้ข้ำพเจ้ำ
เป็นสมำชิกศำสนจักรของพระเยซูคริสต์  ผู้
สอนศำสนำอธิบำยกับขำ้พเจ้ำว่ำ เนื่องจำก
ข้ำพเจ้ำยังเป็นผู้เยำว์ ข้ำพเจ้ำต้องได้รับ
อนุญำตจำกผู้ปกครอง  ขำ้พเจ้ำกับผู้สอน
ศำสนำเข้ำไปหำคุณพ่อ พลำงคิดว่ำค�ำตอบ
ที่เปี่ยมด้วยควำมรักจะเป็นอย่ำงนี้ “ลูกพ่อ 
เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ ลูกจะสำมำรถตัดสินใจ
เองได้”

ขณะผู้สอนศำสนำพูดกับคุณพ่อ ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนอย่ำงมีศรัทธำ เพื่อให้ใจทำ่น
ได้รับกำรสัมผัส เพื่อท่ำนจะอนุญำตในสิ่งที่
ขำ้พเจ้ำต้องกำร  คุณพ่อตอบผู้สอนศำสนำ
ดังนี้ “เอ็ลเดอร์ ในช่วงหกเดือนที่ผ่ำนมำ ผม
เห็นฮอร์เก ลูกชำยผมตื่นแต่เช้ำตรู่ทุกวัน

โดยเอ็ลเดอร์ ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้
ำพเจ้ำอำยุเพียง 12 ขวบ เมื่อผู้สอน
ศำสนำเขำ้มำสอนพระกิตติคุณเป็น
ครั้งแรกที่บ้ำนเกิดของข้ำพเจ้ำทำง

ตอนเหนือของประเทศชิลี วันอำทิตย์วันหนึ่ง 
หลังจำกข้ำพเจ้ำเข้ำร่วมกำรประชุมในสำขำ
เล็กๆ เป็นเวลำ 6 เดือน ขณะผู้สอนศำสนำ
คนหนึ่งก�ำลังส่งผ่ำนศีลระลึก เขำยื่นถำด
ขนมปังให้ขำ้พเจ้ำ  ขำ้พเจ้ำมองเขำและพูด
เบำๆว่ำ “ผมรับไม่ได้”

“ท�ำไมล่ะ” เขำตอบ
ข้ำพเจ้ำบอกเขำว่ำ “เพรำะผมไม่ใช่สมำชกิ 

ถ้าลูกจะรับผิดชอบ
ขอให้เรามุ่งหน้าโดยการเรียนรู้หน้าที่ของเรา ตัดสินใจอย่างถูกต้อง ทำาตามการตัดสินใจ 
นั้น และยอมรับพระประสงค์ของพระบิดา

7. ประสบกำรณ์ส่วนตัว พ.ค. 1997.
8. 2 นีไฟ 27:20.
9. ยอห์น 1:3. 

10. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 65:2.
11. 1 นีไฟ 14:12.
12. ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2001 ขณะอำศัยอยู่ที่บรำซิล ขำ้พเจ้ำ

แบ่งปันอย่ำงกระตือรือร้นกับประธำนเจมส์ อี. เฟำสท์
แห่งฝำ่ยประธำนสูงสุดถึงข้อเท็จจริงอันนำ่ประทับใจ
หลำยอย่ำงเกี่ยวกับวิสุทธิชนที่อำศัยอยู่ในเมืองกูรีตีบำ 
โดยหวังวำ่ท่ำนจะส่งต่อข้อมูลไปยังประธำนกอร์ดอน บี. 
ฮิงค์ลีย์  ประธำนเฟำสท์หยุดขำ้พเจ้ำกลำงคัน  ทำ่นบอก
ว่ำ “นีล เรำไม่ชักชวนแนะน�ำประธำน  กำรตัดสินใจว่ำ 
จะสร้ำงพระวิหำรที่ไหนนั้นเป็นเรื่องระหว่ำงพระเจ้ำกับ
ศำสดำพยำกรณ์ของพระองค์”  พระวิหำรกูรีตีบำ บรำซิล
ได้รับกำรอุทิศในปี 2008.

13. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 59:21.
14. ปำฏิหำรย์ิอนัส�ำคญัย่ิงประกำรหนึง่จำกพระหตัถ์ของ

พระเจ้ำคือกำรเคลื่อนอำณำจักรของพระองค์ไปทั่วสหรัฐ 
เข้ำไปในเมืองใหญ่น้อยทุกรัฐ  นี่คือตัวอย่ำงหนึ่ง  ใน
เดือนพฤษภำคม 2006 ข้ำพเจำ้ได้รับมอบหมำยให้ไปกำร
ประชุมใหญ่สเตคในเมืองเดนตัน รัฐเท็กซัส  ขำ้พเจ้ำพัก
ในบ้ำนของประธำนสเตค ประธำนวอห์น เอ. แอนดรัส   
ซิสเตอร์แอนดรัสเลำ่เรื่องศำสนำจักรสมัยแรกในเดนตัน
ให้ข้ำพเจ้ำฟัง เริ่มจำกพ่อแม่ของเธอ จอห์นกับมำกำเร็ต 
พอร์เตอร์  ตอนแรกมีเฉพำะโรงเรียนวันอำทิตย์  แต่ครอบ
ครัวพอร์เตอร์แบ่งปันพระกิตติคุณกับครอบครัวแร็กส์- 
เดลผู้ได้แบ่งปันกับครอบครัวโนเบิลและครอบครัวมำร์- 
ติโน  ผู้สอนศำสนำเข้ำมำมีส่วนส�ำคัญแน่นอน  หลำย
ครอบครัวเข้ำร่วมศำสนจักร  คนอื่นจำกตะวันตกยำ้ยมำ
เดนตัน  วันนี้ ในสถำนที่ซึ่งเคยมีสำขำเล็กๆ สำขำหนึ่ง 
ปัจจุบันมีสี่สเตค และเอ็ลเดอร์เจมส์ บี. มำร์ติโน บุตรชำย
คนหนึ่งของครอบครัวมำร์ติโนท่ีเข้ำร่วมศำสนจักรเมื่อ
อำยุ 16 ปี รับใช้เป็นเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ของศำสนจักร.

15. แอลมำ 26:37.
16. มัทธิว 21:21.
17. มำระโก 5:36.
18. มัทธิว 10:29, 31.
19. 2 พงศ์กษัตริย์ 6:15.
20. 2 พงศ์กษัตริย์ 6:16–17.
21. โมไซยำห์ 4:11.
22. มัทธิว 6:9–10; ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 65:6 

ด้วย.
23. ลูกำ 2:12.
24. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:44.
25. 1 เธสะโลนิกำ 4:16.
26. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 133:49.
27. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:46.
28. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:96.
29. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:97.
30. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 101:23.
31. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:49.
32. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 133:22.
33. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 133:25.
34. ดู โมเสส 7:63.
35. อิสยำห์ 52:10.
36. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 133:25.
37. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:104.
38. Matthew 6:10.
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ของพระเยซูคริสต์ ควำมสูงส่งจึงอยู่ในวิสัย
ที่จะได้มำและกำรไม่ได้รับควำมสูงส่งน�ำไป
สู่ควำมอัปมงคล  ดังนั้นสิ่งตรงข้ำมกับควำม
รอดคือควำมอัปมงคล เช่นเดียวกับควำม 
ส�ำเร็จซึ่งตรงขำ้มกับควำมล้มเหลว  ประธำน 
โธมัส เอส. มอนสันสอนเรำว่ำ “มนุษย์ไม่
สำมำรถด�ำรงอยู่กับควำมธรรมดำสำมัญได้
นำน เมื่อเขำมองเห็นควำมดีเลิศท่ีพวกเขำ
สำมำรถเอื้อมถึงได้”4  หำกเรำรู้แล้วว่ำควำม
สูงส่งเป็นไปได้ แล้วเรำจะพึงพอใจกับสิ่งที่
ด้อยกว่ำควำมสูงส่งได้อย่ำงไร

ข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันหลักธรรมส�ำคัญ
สี่ประกำรซึ่งจะช่วยให้เรำเติมเต็มควำม
ปรำรถนำที่เรำจะรับผิดชอบต่อพระบิดำใน
สวรรค์และช่วยเรำตอบสนองควำมคำดหวัง
ของพระองค์ที่ประสงค์ให้เรำเป็นดังพระองค์

1.		เรียนรู้หน้าที่ของเรา
หำกเรำท�ำตำมพระประสงค์ของพระผู้-

เป็นเจ้ำ และมีควำมรับผิดชอบต่อพระองค์ 
เรำต้องเริ่มต้นโดยกำรเรียนรู้ ท�ำควำมเข้ำใจ 
ยอมรับ และด�ำเนินชีวิตตำมพระประสงค์ที่
พระองค์ทรงมีต่อเรำ  พระเจ้ำตรัสว่ำ “บัดนี้ 
ให ้ทุก คน พึง เรียน รูห้น้ำทีข่อง ตน, และ กระท�ำ 
ใน ต�ำแหน่ง ซึ่ง ตน ได้ รับ กำร ก�ำหนด ไว้, ด้วย 
ควำม ขยัน หมั่นเพียรจนสุดควำมสำมำรถ”5  
กำรมีควำมปรำรถนำที่จะท�ำสิ่งถูกต้องยัง
ไม่เพียงพอ หำกเรำยังไม่มั่นใจว่ำเรำเข้ำใจ
สิ่งที่พระบิดำทรงคำดหวังจำกเรำและทรง

อำทิตย์ แต่งกำยเรียบร้อยที่สุด และเดินไป
โบสถ์  ผมเห็นแต่อิทธิพลดีจำกศำสนจักรใน
ตัวเขำ” หลังจำกน้ัน คุณพ่อพูดกับข้ำพเจ้ำ 
ซึง่ยังควำมประหลำดใจแก่ข้ำพเจ้ำว่ำ “ลกูพ่อ 
ถ้ำลูกจะรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจครั้งนี้ 
พ่อจะอนุญำตให้ลูกรับบัพติศมำ”  ข้ำพเจ้ำ
สวมกอดคุณพ่อ หอมแก้มท่ำน และขอบคุณ
ทีท่่ำนอนุญำต  วันรุง่ขึน้ ข้ำพเจ้ำรบับพัติศมำ 
สัปดำห์ที่แล้วเป็นกำรครบรอบ 47 ปี ของ
ช่วงเวลำส�ำคัญในชีวิตข้ำพเจ้ำ

เรำมีควำมรับผิดชอบอะไรบ้ำงในฐำนะ
สมำชิกศำสนจักรของพระเยซูคริสต์ ประธำน
โจเซฟ พิลดิงก์ สมิธ อธิบำยไว้ดังนี้ “เรำมี
ควำมรบัผดิชอบส�ำคญัย่ิงสองประกำร… หน่ึง 
กำรแสวงหำควำมรอดของตนเอง และสอง 
หน้ำที่ของเรำต่อเพื่อนมนุษย์”2

สิ่งเหล่ำนี้จึงเป็นควำมรับผิดชอบหลักที่
พระบิดำบนสวรรค์ทรงมอบหมำยให้เรำ คือ
กำรแสวงหำควำมรอดของตนเองและผู้อื่น 
ด้วยควำมเขำ้ใจในข้อควำมนี้ที่วำ่ ความรอด 
หมำยถึงกำรบรรลุถึงระดับของรัศมีภำพชั้น
สูงสุดที่พระบิดำประทำนแก่บุตรธิดำที่เชื่อ
ฟังของพระองค ์3  ควำมรับผิดชอบเหล่ำนี้
ที่ทรงฝำกฝังไว้กับเรำ และเรำยอมรับอย่ำง
เต็มใจ ต้องก�ำหนดกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ
ของเรำ ควำมปรำรถนำของเรำ กำรตัดสิน
ใจของเรำ และควำมประพฤติในแต่ละวัน
ของเรำ

ส�ำหรับบำงคนเข้ำใจวำ่เพรำะกำรชดใช้

ต้องกำรให้เรำท�ำ
ในเรือ่งรำวของอลซิในแดนมหัศจรรย์ อลิซ 

ไม่รู้ว่ำเธอควรไปทำงไหน เธอจึงถำมแมว
เชสเชอร์ “เธอช่วยบอกฉันทีว่ำฉันควรเดินไป
ทำงไหน”

แมวตอบว่ำ “มันขึ้นอยู่กับวำ่เธออยำกไป
ที่ไหน”

อลิซ กล่ำววำ่ “ฉันไม่สนใจสักเท่ำไรว่ำฉัน
จะไปไหน”

“ถ้ำอย่ำงนัน้ เธอจะไปทำงไหนก็ไม่ส�ำคญั” 
แมวตัวนั้นกล่ำว6

อย่ำงไรก็ตำม เรำรูว่้ำทำงทีน่�ำไปสู ่“ต้นไม้, 
ซึง่มผีลอนัพึงปรำรถนำทีจ่ะท�ำให้คนเป็นสขุ”7 

—“ทำงที่น�ำไปสู่ชีวิต”—นั้นแคบ  ต้องใช้
ควำมพยำยำมในกำรเดินตลอดเส้นทำง และ 
“ผู้ที่หำพบก็มีน้อย”8 

นีไฟสอนเรำว่ำ  “พระวจนะของพระคริสต์
จะบอกท่ำนทุกสิ่งท่ีท่ำนควรท�ำ”9  จำกน้ัน
ท่ำนเสริมว่ำ “พระวิญญำณบริสุทธิ์…จะทรง
แสดงแก่ท่ำนถึงสิ่งทั้งปวงท่ีท่ำนควรท�ำ”10  
ดังนั้น แหล่งที่จะช่วยเรำเรียนรู้หน้ำที่ของเรำ 
คือพระวจนะของพระคริสต์ที่เรำได้รับโดย
ผ่ำนศำสดำพยำกรณ์ทั้งในสมัยโบรำณและ
ปัจจุบันตลอดจนกำรเปิดเผยส่วนตัวที่เรำได้
รับโดยผ่ำนพระวิญญำณบริสุทธิ์

2.		ตัดสินใจ
ไม่ว่ำเรำเคยเรียนรู้มำก่อนหรือไม่เกี่ยวกับ 

กำรฟื้นฟูพระกิตติคุณ พระบัญญัติบำงข้อ 
หน้ำท่ีอันเก่ียวข้องกับงำนรับใช้ในกำรเรียก 
หรือพันธสัญญำที่เรำท�ำในพระวิหำร เรำต้อง 
ตัดสินใจเองว่ำเรำจะท�ำตำมควำมรู้ใหม่นั้น 
หรอืไม่ บคุคลแต่ละคนเลอืกด้วยตนเองอย่ำง 
อิสระในกำรเข้ำสู่พันธสัญญำอันศักดิ์สิทธ์ิ 
อำทิ บพัตศิมำ หรอืศำสนพิธีพระวิหำร เพรำะ 
กำรกล่ำวค�ำปฏิญำณ เป็นส่วนหนึ่งของกำร
ด�ำเนินชีวิตตำมศำสนำของผู้คนสมัยโบรำณ 
กฏในยุคโบรำณกล่ำวว่ำ “ห้ำมสำบำนออก
นำมของเรำเป็นควำมเท็จ”11 อย่ำงไรก็ตำม 
ในควำมเรอืงโรจน์แห่งเวลำ พระผูช่้วยให้รอด 
ทรงสอนวิธีที่สูงกว่ำของกำรรักษำค�ำมั่น
สัญญำของเรำ เมื่อพระองค์ตรัสว่ำ จริง ก็จง
ว่ำจริง  ไม่ ก็ว่ำไม่12  ค�ำพูดของบุคคลหน่ึง
ควรเพยีงพอทีจ่ะแสดงถึงควำมจรงิใจและค�ำ 
มั่นสัญญำของตนเอง—รวมทั้งค�ำมั่นสัญญำ
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ไม่ตรงกับควำมปรำรถนำอันชอบธรรมของ
เรำ หรือสิ่งที่เรำชื่นชอบ

ข้ำพเจ้ำประทับใจและชื่นชมในเจตคติ
ของคนโรคเรื้อนที่มำหำพระเยซูคริสต์ “มำ 
เฝ้ำพระองค์ และคกุเข่ำลงทูลวิงวอนพระองค์ 
ว่ำ  ‘เพียงแต่พระองค์พอพระทัย ก็จะทรง
บันดำลให้ข้ำพระองค์หำยสะอำดได้’ ” 14 
คนโรคเรื้อนไม่ได้ร้องขอสิ่งใด แม้ว่ำควำม
ปรำรถนำของเขำอำจจะชอบธรรม แต่เขำก็
ยังเต็มใจยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้ำ

หลำยปีมำแล้วคู่สำมีภรรยำที่ซื่อสัตย์และ
เป็นเพื่อนรักของข้ำพเจ้ำได้รับพรด้วยกำรมี
ลูกชำยที่พวกเขำเฝ้ำรอมำนำนและได้สวด
อ้อนวอนทูลขอมำเป็นเวลำนำน  บ้ำนเต็มไป
ด้วยควำมสุขเมื่อเพื่อนของเรำและลูกสำว
ของพวกเขำซึ่งเป็นเพียงลูกคนเดียวในเวลำ
นั้นชื่นชมยินดีต้อนรับกำรก�ำเนิดของทำรก
น้อย อย่ำงไรก็ตำม วันหน่ึง มีเหตุกำรณ์
อันไม่คำดคิดเกิดขึ้น ตอนนั้น เด็กชำยตัว
น้อยอำยุเพียงสำมขวบมีอำกำรหมดสติ
เฉียบพลัน  ทันทีที่ข้ำพเจำ้ทรำบสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว ขำ้พเจ้ำโทรศัพท์ไปหำเพื่อนและให้
ก�ำลังใจเขำในช่วงเวลำอันยำกล�ำบำกนี้  แต่
ค�ำตอบของเขำกลำยเป็นบทเรียนให้ข้ำพเจ้ำ  

ต่อคนอีกคนหนึ่ง ที่มำกกว่ำนั้นคือเมื่ออีกคน 
หน่ึงคือพระบิดำในสวรรค์ของเรำ  กำรให ้
เกียรตคิ�ำมัน่สญัญำเป็นกำรแสดงให้ประจกัษ์ 
ถึงควำมจริงใจและควำมซื่อสัตย์ในค�ำพูด
ของเรำ

3.		ทำาตามสิ่งที่ได้เรียนรู้
หลังจำกเรียนรู้หน้ำที่ของเรำและตัดสินใจ 

เรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับกำรเรยีนรูแ้ละควำมเข้ำใจ 
นั้น เรำต้องท�ำตำมสิ่งที่ได้เรียนรู้

ตวัอย่ำงอนัทรงพลงัตัวอย่ำงหน่ึงของควำม 
ตั้งใจแน่วแน่ที่จะท�ำตำมค�ำมั่นสัญญำของ
พระองค์กับพระบิดำมำจำกประสบกำรณ์
ของพระผูช่้วยให้รอด เมือ่ผูค้นหำมคนง่อยมำ 
ให้พระองค์ทรงรักษำ “พระเยซูทอดพระเนตร
เห็นควำมเชื่อของพวกเขำ พระองค์จึงตรัส 
กับคนง่อยว่ำ ‘ลูกเอ๋ย บำปของเจ้ำได้รับกำร 
อภัยแล้ว’13  เรำรู้ว่ำกำรชดใช้ของพระเยซู
คริสต์จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับกำรอภัยบำป 
ของเรำ แต่ในระหว่ำงที่ทรงก�ำลังรักษำคน 
ง่อยผู้นั้น เหตุกำรณ์อันยิ่งใหญ่ยังไม่เกิดขึ้น 
กำรทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอดที่สวนเกท- 
เสมนีและบนไม้กำงเขนยังไม่เกิดขึ้น อย่ำงไร 
ก็ตำม พระเยซูไม่เพียงประทำนพรคนง่อย

ให้สำมำรถลุกขึ้นยืนและเดินได้เท่ำนั้น แต่
พระองค์ยังประทำนอภัยบำปของเขำด้วย 
อันเป็นกำรให้สัญญำณที่ชัดเจนว่ำพระองค์
จะไม่ล้มเหลว พระองค์จะทรงรักษำค�ำมั่น
สัญญำที่ทรงท�ำไว้กับพระบิดำของพระองค์ 
ในสวนเกทเสมนีและบนกำงเขน พระองค์จะ
ทรงท�ำสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญำไว้ว่ำจะท�ำ

ทำงท่ีเรำเลือกเดินนั้นเป็นทำงแคบ  ซึ่ง
ระหวำ่งทำงมีควำมท้ำทำยที่เรียกร้องศรัทธำ
ของเรำในพระเยซูคริสต์ ควำมพยำยำมสุด
ควำมสำมำรถของเรำเพื่อจะอยู่บนเส้นทำง
นี้และมุ่งหน้ำต่อไป  เรำต้องกลับใจ เชื่อฟัง 
และอดทน แม้ว่ำเรำไม่เข้ำใจสภำพกำรณ์
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรอบข้ำงเรำ  แต่เรำต้องให้
อภัยผู้อื่นและด�ำเนินชีวิตตำมสิ่งที่เรำเรียนรู้
และด้วยกำรเลือกที่เรำท�ำ

4.		เต็มใจยอมรับพระประสงค์ของพระบิดา
ควำมเป็นสำนศุษิย์เรยีกร้องให้เรำไม่เพียง 

เรียนรู้หนำ้ที่ของเรำ เรียนรู้กำรตัดสินใจที่ถูก
ต้องและด�ำเนินชีวิตให้สอดคล้องกันเท่ำนั้น 
แต่จ�ำเป็นอย่ำงย่ิงด้วยท่ีเรำจะพัฒนำให้มี
ควำมเต็มใจและควำมสำมำรถที่จะยอมรับ
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ำ แม้สิ่งนั้นจะ
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แห่งสวรรค์ของเรำ  ค�ำสวดอ้อนวอนของ
ข้ำพเจ้ำคือเรำจะตระหนักมำกข้ึนและมี
สัมฤทธิผลในหน้ำที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์
ของเรำ—พระบัญชำของพระบิดำ—ท่ีจะ
พัฒนำลักษณะแห่งสวรรค์ของเรำ เพ่ือท่ี
เรำจะควบคุมกำรเดินทำงให้ประสบควำม
ส�ำเร็จมำกขึ้นและไปถึงจุดหมำยปลำยทำง
อันสูงส่ง

ข้อแรก	พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เรา
อุดมสมบูรณ์

องค์ประกอบส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรมี
ควำมอดุมสมบรูณ์ซึง่บำงครัง้ถูกมองข้ำม คอื 
กำรน�ำออกมำซึง่อำณำจกัรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
บนแผ่นดินโลก พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ดังนี้ 

“เรำเป็นเถำองุ่น พวกท่ำนเป็นแขนง คน
ที่ติดสนิทอยู่กับเรำและเรำติดสนิทอยู่กับเขำ 
คนนั้นจะเกิดผลมำก เพรำะว่ำถ้ำแยกจำก
เรำแล้วพวกท่ำนจะท�ำสิ่งใดไม่ได้เลย …

“ถ้ำพวกท่ำนตดิสนทิอยู่กับเรำและถ้อยค�ำ 
ของเรำติดสนิทอยู่กับท่ำนแล้ว ท่ำนจะขอสิ่ง
ใดที่ท่ำนปรำรถนำก็จะได้สิ่งนั้น.

โดยเอ็ลเดอร์ โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ขอบคุณ คณะนักร้องประสำนเสียง 
แทเบอร์นำเคิล  ส�ำหรับบทเพลง
สรรเสริญอันอ่อนหวำนต่อพระผู้- 

ช่วยให้รอดของโลก
ในวันที่พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำทรงเรียก

พระบุตรองค์เดียวที่ถือก�ำเนิดจำกพระองค์
ให้สรำ้งมนุษย์ตำมรูปลักษณ์เหมือนพระองค์ 
พระองค์ทรงอวยพรบุตรธิดำของพระองค์ 
โดยตรัสว่ำ, “จงอุดมสมบูรณ์เถิด, และขยำย
เผ่ำพันธุ์, และเพ่ิมพูนให้เต็มแผ่นดินโลก, 
และท�ำให้มันศิโรรำบ, และมีอ�ำนำจปกครอง 
… เหนือสิ่งมีชีวิตทุกอย่ำงที่เคลื่อนไหวบน
แผ่นดินโลก.”1  ดังนั้น กำรเดินทำงในชีวิต 
มรรตัยของเรำจึงเริ่มต้นด้วยพระบัญชำจำก
สวรรค์และพร พระบิดำบนสวรรค์ผู้ทรงรัก
เรำได้ประทำนพระบัญชำและพรให้เรำอุดม
สมบูรณ์และขยำยเผ่ำพันธุ์ตลอดจนมอี�ำนำจ
ปกครอง ทั้งนี้เพื่อที่เรำจะพัฒนำและเป็นได้
แม้ดังที่พระองค์ทรงเป็น

พี่น้องทั้งหลำย บำ่ยวันนี้ ขำ้พเจ้ำเชื้อเชิญ
ศรัทธำและค�ำสวดอ้อนวอนของท่ำน ขณะที ่
ข้ำพเจ้ำแบ่งปันข้อคิดบำงอย่ำงกับท่ำนเกี่ยว
กับคุณลักษณะพื้นฐำนสำมข้อของลักษณะ

จงอุดมสมบูรณ์, ขยาย
เผ่าพันธุ์, และทำาให้
แผ่นดินโลกศิโรราบ
พระบิดาบนสวรรค์ทรงบัญชาและทรงอวยพรให้เราอุดมสมบูรณ์ ขยายเผ่าพันธุ์  
และทำาให้แผ่นดินโลกศิโรราบเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์

เขำกล่ำวว่ำ “ถ้ำนี่คือพระประสงค์ของพระ-
บิดำท่ีจะน�ำลูกชำยเรำกลับไปหำพระองค์ 
เรำก็ยินดี”  ไม่มีค�ำตัดพ้อต่อว่ำ ขัดขืน หรือ
แสดงควำมไม่พอใจแม้แต่น้อยในค�ำพูดของ
เพ่ือนข้ำพเจ้ำ  ในทำงตรงกันข้ำม ทั้งหมด
ที่ข้ำพเจ้ำรู้สึกได้ในค�ำพูดของเขำคือควำม
ส�ำนึกคุณต่อพระผู้เป็นเจ้ำที่พระองค์ทรงช่วย
ให้พวกเขำมีควำมสุขกับลูกชำยตัวน้อยใน
ช่วงเวลำอันสั้นนี้ พร้อมทั้งควำมเต็มใจโดย
ไม่มีข้อแม้ที่จะยอมรับพระประสงค์ของพระ
บิดำส�ำหรับพวกเขำ  ไม่ก่ีวันหลังจำกนั้น 
ทำรกน้อยก็ได้รับกำรน�ำไปยังที่พ�ำนักซีเลส-
เชียลของเขำ

ขอให้เรำมุ่งหน้ำโดยกำรเรียนรู้หนำ้ที่ของ
เรำ ตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง ท�ำตำมกำรตัดสิน
ใจนั้น และยอมรับพระประสงค์ของพระบิดำ

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคุณและมีควำมสุขอย่ำงยิ่ง
ส�ำหรับกำรตัดสินใจของคุณพ่อข้ำพเจ้ำเมื่อ 
47 ปีมำแล้ว  ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ข้ำพเจ้ำ
เข้ำใจเงื่อนไขท่ีท่ำนให้ข้ำพเจ้ำ—คือให้มี
ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจนั้น—ซึ่ง
หมำยถึงรับผิดชอบต่อพระบิดำบนสวรรค์
ของข้ำพเจำ้ แสวงหำควำมรอดของตนเอง
และเพื่อนมนุษย์ โดยเป็นให้มำกกว่ำนี้ดังที ่
พระบิดำทรงคำดหวังและทรงต้องกำรให้
ข้ำพเจ้ำเป็น  ในวันท่ีพิเศษน้ี ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนว่ำพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระบุตร
ของพระองค์ทรงพระชนม์อยู่  ในพระนำม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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“พระบิดำของเรำทรงได้รับพระเกียรติ
เพรำะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่ำนเกิดผลมำกและ
เป็นสำวกของเรำ”2

เรำอุดมสมบูรณ์เมื่อเรำแนบสนิทในพระ- 
คริสต์ และเมื่อเรำ “เต็มใจรับพระนำมของ 
[พระองค์ไว้กับตัวเรำ], [และ] … รับใช้พระ- 
องค์จนกว่ำชีวิตจะหำไม่”3 โดยกำรช่วยให้ผู้
อื่นมำหำพระองค์

ในวันเวลำของเรำ  ศำสดำพยำกรณ์และ
อัครสำวกที่มีชีวิตอยู่ยังคงเปล่งเสียงของพวก
ท่ำนเพื่อเชื้อเชิญให้เรำแต่ละคนมีส่วนร่วม
อย่ำงเต็มที่ในงำนแห่งควำมรอดตำมควำม
สำมำรถและโอกำสของเรำ

จุดเริ่มต้นของกำรตอบรับผลอันอุดมสม- 
บูรณ์นั้นคือเรำต้อง “มีควำมอ่อนโยน และ
ใจนอบน้อม”4  เรำมำหำพระคริสต์ได้อยำ่ง
สมบูรณ์มำกขึ้นเมื่อเรำยอมต่อกำรชักจูง
ของพระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์และรักษำพันธ- 
สัญญำทั้งหมดที่เรำท�ำไว้5 เรำสำมำรถแสวง 
หำและได้รับของประทำนแห่งจิตกุศลและมี
พลังที่จะเชื้อเชิญครอบครัวของเรำ บรรพชน
ของเรำ เพื่อนบ้ำนที่เป็นสมำชิกและไม่เป็น
สมำชิก ตลอดจนมิตรสหำยของเรำที่จะได้
รับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

กำรท�ำงำนในวิญญำณแห่งจิตกุศลไม่ใช่
หน้ำที่แต่เป็นปีติ ควำมท้ำทำยเป็นโอกำส
ที่จะสร้ำงศรัทธำ เรำเป็น “พยำนเก่ียวกับ 
[พระคุณควำมดีของ] พระผู้เป็นเจ้ำทุกเวลำ
และในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ [เรำ] อยู่, แม้
จนถึงควำมตำย.”6

เรำทุกคนสำมำรถและควรมส่ีวนร่วมอย่ำง 
เต็มที่ในงำนแห่งควำมรอด พระผู้ช่วยให้รอด 
ประทำนหน้ำท่ีรบัผดิชอบต่อไปน้ีแก่เรำพร้อม 
กับค�ำสัญญำ: “เรำเลือกพวกท่ำนและแต่ง
ตั้งท่ำนให้ไปเกิดผลและเพ่ือให้ผลของท่ำน
คงอยู่ เพ่ือว่ำเมื่อพวกท่ำนทูลขอสิ่งใดจำก
พระบิดำในนำมของเรำ พระองค์จะประทำน
สิ่งนั้นแก่ท่ำน”7

สอง	พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราขยาย
เผ่าพันธุ์

ร่ำงกำยของเรำเป็นพรจำกพระผู้เป็นเจ้ำ 
เรำรับร่ำงกำยเพื่อจุดประสงค์ของสัมฤทธิผล
ในงำนของพระบิดำบนสวรรค์ “คือกำรท�ำให้
เกิดควำมเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของ
มนุษย์.”8  รำ่งกำยเป็นเครื่องมือซึ่งจะท�ำให้
เรำบรรลุศักยภำพแห่งสวรรค์ของเรำได้

ร่ำงกำยท�ำให้บุตรธิดำทำงวิญญำณที่เชื่อ

ฟังของพระบิดำบนสวรรค์มีประสบกำรณ์
ชีวิตบนแผ่นดินโลก กำรให้ก�ำเนิดลูกคือกำร
ให้โอกำสบุตรธิดำทำงวิญญำณคนอื่นๆ ของ
พระผู้เป็นเจ้ำได้มีควำมสุขกับชีวิตบนแผ่น
ดินโลก ทุกคนที่เกิดมำในควำมเป็นมรรตัย
มีโอกำสก้ำวหน้ำและได้รับควำมสูงส่งหำก
พวกเขำเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้ำ

กำรแต่งงำนระหว่ำงชำยกับหญิงเป็นรูป 
แบบทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้ำทรงแต่งตัง้ไว้เพ่ือสมัฤทธิ- 
ผลของพระบัญชำที่จะขยำยเผ่ำพันธุ์ ควำม
สมัพันธ์ระหว่ำงเพศเดยีวกันไม่ขยำยเผ่ำพันธ์ุ

กำรแต่งงำนถูกต้องตำมกฎหมำยที่ได้รับ 
กำรผนึกในพระวิหำรและพันธสัญญำแห่ง 
กำรผนึกนั้นได้รับยกย่อง ช่วยให้บิดำมำรดำ 
และลกูๆ ของพวกเขำมโีอกำสรบัประสบกำรณ์ 
ที่ดีท่ีสุดของควำมรักและกำรเตรียมพร้อม
ส�ำหรับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งนี้ช่วยให้พวก

เขำมีสภำพแวดล้อมในอุดมคติซึ่งพวกเขำ
สำมำรถด�ำเนินชีวิตตำมพันธสัญญำที่ท�ำไว้
กับพระผู้เป็นเจ้ำ

เพรำะควำมรักที่พระบิดำบนสวรรค์ทรงมี
ต่อเรำ พระองค์จึงทรงเตรียมทำงไว้ส�ำหรับ
บุตรธิดำที่ซื่อสัตย์ทุกคนซึ่งไม่ได้รับหรือไม่
สำมำรถรับพรของกำรแต่งงำนและกำรมีลูก 
ในพันธสัญญำหรือควำมสมบูรณ์ของพร
เหล่ำน้ันด้วยเหตุผลที่จ�ำเป็น ไม่ใช่เพรำะ
ควำมประสงค์ของตนเอง ในเวลำที่พระเจ้ำ
ทรงก�ำหนดไว้ พวกเขำจะได้ชื่นชมพรเหล่ำนี้

ศำสดำพยำกรณ์และอัครสำวกที่มีชีวิต
อยู่ได้แนะน�ำให้ทุกคนที่มีโอกำสเข้ำสู่พันธ-
สัญญำของกำรแต่งงำนนิรันดร์ด�ำเนินต่อไป
ด้วยปัญญำและศรัทธำ เรำไม่ควรเลื่อนเวลำ
ของวันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่ำวเพรำะกำรแสวงหำ
ทำงโลก หรือตั้งควำมหวังในตัวคู่ครองของ
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ข้ำพเจ้ำได้รับควำมสำมำรถท่ีจะยกระดับ
ตนเองออกจำกสภำวกำรณ์เหล่ำนั้นโดย
กำรแสวงหำและกำรได้รับ พร้อมกับควำม
เอำใจใส่ดูแลจำกบิดำมำรดำของข้ำพเจ้ำ 
กำรศึกษำที่ดี  กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ของบุคคล
ที่ข้ำพเจ้ำสำมำรถเป็นได้จ�ำเป็นต่อควำมกำ้ว 
หนำ้ของข้ำพเจ้ำ  ต่อมำ ในฐำนะคู่แต่งงำน
หนุ่มสำว ขำ้พเจ้ำกับภรรยำ แกลดีส ได้พบ 
พระกิตติคุณที่ได้รับกำรฟื้นฟูซึ่งกลำยเป็นพร
อันประเสริฐแก่ชีวิตเรำตลอดมำด้วยกำรน�ำ
ทำงทำงวิญญำณ  เหมือนกับทุกครอบครัว 
เรำมีกำรทดลองและกำรท้ำทำย  แต่เมื่อเรำ
พึ่งพำขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ เรำได้
พบค�ำตอบซึ่งน�ำสันติสุขและกำรปลอบโยน 

เรำไว้สูงจนสุดวิสัยที่จะเป็นไปได้
ค�ำสัญญำต่อทุกคนที่ได้รับกำรผนึกใน

พันธสัญญำของกำรแต่งงำนนิรันดร์และผู้
ที่อุดมสมบูรณ์จำกกำรรักษำพันธสัญญำ
ของพวกเขำ นั่นคือปฏิปักษ์จะไม่มีอ�ำนำจ
ท�ำลำยรำกฐำนแห่งกำรเป็นคู่ชีวิตนิรันดร์
ของพวกเขำได้

สาม	พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราทำาให้
แผ่นดินโลกศิโรราบ

กำรท�ำให้แผ่นดนิโลกศโิรรำบและมอี�ำนำจ 
ปกครองเหนือสิ่งมีชีวิตทุกอย่ำงคือกำรควบ 
คุมสิ่งเหล่ำนี้เพื่อให้พระประสงค์ของพระผู้-
เป็นเจ้ำเกิดสัมฤทธิผล11 ขณะที่พวกเขำรับใช้
บุตรธิดำของพระองค์  กำรท�ำให้ศิโรรำบรวม
ถึงกำรมีอ�ำนำจเหนือร่ำงกำยของเรำเอง12 
และ ไม่ รวมถึงกำรตกเป็นเหย่ือท่ีอ่อนแอของ 
สิ่งเหล่ำนี้หรือใช้ร่ำงกำยของเรำตรงขำ้มกับ
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ำ13

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเอำชนะ
สิ่งต่ำงๆ ทำงโลกเริ่มต้นด้วยควำมอ่อนน้อม
ถ่อมตนที่จะตระหนักในควำมอ่อนแอของ
มนุษย์และพลังที่เรำได้รับโดยผำ่นพระคริสต์
และกำรชดใช้ของพระองค์ เพรำะ “พระครสิต์ 
ตรัสไว้ว่ำ หำกเจำ้จะมีศรัทธำในเรำเจ้ำจะมี
พลังควำมสำมำรถท�ำสิ่งใดก็ตำมที่เรำเห็น 
สมควร”14 พลังนี้มีไว้ส�ำหรับเรำเมื่อเรำเลือก 
กระท�ำด้วยกำรเชื่อฟังพระบัญญัติของพระ- 
องค์ เรำเพ่ิมควำมสำมำรถของเรำโดยกำร
แสวงหำของประทำนจำกพระวิญญำณและ
โดยกำรพัฒนำพรสวรรค์ของเรำ

ข้ำพเจ้ำเกิดและเติบโตในสภำพที่ยำกจน
เช่นเดียวกับหลำยครอบครัวในแอฟริกำ 

และเรำไม่รูส้กึว่ำสิง่เหล่ำนีม้มีำกเกินจะรบัไหว
ควำมท้ำทำยที่ก�ำลังเผชิญหน้ำกับสังคม

มนุษย์ทุกวันนี้ รวมถึงกำรผิดศีลธรรม สื่อ
ลำมกอนำจำร ควำมขัดแย้ง มลพิษ กำรใช้
สำรในทำงที่ผิด และควำมยำกจน ทวีขึ้น
มำกมำยเพรำะหลำยคนในโลกหันไปหำสิ่ง
เหล่ำนั้นโดยกำรเลือก “ควำมประสงค์ของ
มำรและเนื้อหนัง”15 มำกกว่ำที่จะท�ำตำม 
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ำ “พวกเขำมิได ้
แสวงหำพระเจ้ำเพ่ือสร้ำงควำมชอบธรรมของ 
พระองค์, แต่มนุษย์ทุกคนเดินในทำงของตน 
เอง, และตำมลักษณะเทพเจ้ำของตนเอง, ซึ่ง 
ลกัษณะน้ันเป็นเหมอืนกับลกัษณะของโลก”16

อย่ำงไรก็ตำม พระผู้เป็นเจ้ำทรงเชื้อเชิญ
ให้บุตรธิดำ ทุกคน ของพระองค์รับควำมช่วย
เหลือจำกพระองค์ที่จะเอำชนะและอดทน
ควำมท้ำทำยต่ำงๆ ของชีวิตด้วยพระด�ำรัส
ต่อไปนี้

“เรำคอืพระผูเ้ป็นเจ้ำ; เรำรงัสรรค์โลก, และ 
มนุษย์ก่อนพวกเขำเป็นอยู่ในเนื้อหนัง

“… หำกเจำ้จะหันมำหำเรำ, และสดับฟัง
เสียงของเรำ, และเชื่อ, และกลับใจจำกกำร
ล่วงละเมิดทั้งปวงของเจ้ำ, และรับบัพติศมำ, 
แม้ในน�ำ้, ในพระนำมของพระบตุรองค์เดยีวท่ี 
ถือก�ำเนดิของเรำ, … เจ้ำจะได้รบัของประทำน 
แห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์, โดยขอสิ่งทั้งปวง
ในพระนำมของพระองค์, และสิ่งใดก็ตำมที่
เจ้ำจะขอ, ก็จะให้มันแก่เจ้ำ”17

วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยท่ีซื่อสัตย์ผู้เข้ำใจ
ศักยภำพอันสูงส่งของพวกเขำและพ่ึงพำ
พลังท่ีมีอยู่โดยผ่ำนกำรชดใช้ของพระเจ้ำ
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พระเยซูคริสต์อย่ำงสุดจิตสุดใจ จะได้รับกำร
เสริมสรำ้งควำมเข้มแข็งในควำมอ่อนแอตำม
ธรรมชำติของพวกเขำและ “ท�ำได้ทุกสิ่ง”18  
พวกเขำสำมำรถเอำชนะกำรล่อลวงของมำร
ที่ได้ท�ำให้หลำยคนตกอยู่ภำยใต้พันธนำกำร
ของปฏิปักษ์ อัครสำวกเปำโลสอนว่ำ

“พระเจ้ำทรงซื่อสัตย์ [และ] พระองค์ จะ
ไม่ทรงให้พวกท่ำนต้องถูกทดลองเกินกว่ำที่
ท่ำนจะทนได้; และเมื่อถูกทดลอง พระองค์
จะทรงให้มีทำงออกด้วย, เพื่อพวกท่ำนจะมี
ก�ำลังทนได้”19

“เพรำะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูก
ทดลอง, พระองค์จึงทรงสำมำรถช่วยผู้ที่ถูก
ทดลองได้”20

พระบิดำบนสวรรค์ทรงบัญชำและทรง
อวยพรให้เรำอุดมสมบูรณ์ ขยำยเผ่ำพันธุ์ 
และท�ำให้แผ่นดินโลกศิโรรำบเพื่อเรำจะเป็น
เหมือนพระองค์ พระองค์ทรงเตรียมควำม
ช่วยเหลือให้เรำแต่ละคนเติบโตเป็นเหมือน
พระองค์ด้วยกำรเลือกของเรำเอง  ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนให้เรำทุกคนด�ำเนินชีวิตในรูป
แบบที่เรำจะได้รับกำรน�ำทำงโดยวิสัยทัศน์
ของลักษณะแห่งสวรรค์ของเรำ ได้รับสิทธิ
พิเศษแห่งสวรรค์และท�ำให้จุดหมำยอันสูงส่ง
ของเรำเกิดสัมฤทธิผล

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงควำมมีอยู่จริงของ
พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ และพระบุตรอันเป็น
ที่รักของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ 
พระเยซูคริสต์ แผนอันร่งโรจน์แห่งควำมสุข  
และกุญแจที่พระองค์ประทำนผ่ำนศำสดำ
พยำกรณ์ที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกในเวลำ
นี้ แม้ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน ที่เรำรัก
และสนับสนุน  ข้ำพเจำ้สวดอ้อนวอนวำ่เรำ
จะมีพลังที่จะชื่นชมควำมสมบูรณ์ของพร
จำกพระองค์ ในพระนำมของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน ◼

อ้างอิง
1. โมเสส 2:28; ดู โมเสส 2:26–27 ด้วย; ปฐมกำล 1:26–28.
2. ยอห์น 15:5, 5–8.
3. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:37.
4. โมโรไน 7:44.
5. ดู โมไซยำห์ 3:19.
6. โมไซยำห์ 18:9.
7. ยอห์น 15:16.
8. โมเสส 1:39.
9. ดู โมเสส 5:10–11.

10. ดู คู่มือ 2: กำรบริหำรงำนศำสนจักร (2010), 1.3.3; Ezra Taft  
Benson, “To the Single Adult Sisters of the Church,”  
Ensign, Nov. 1988, 96–97.

11. ดู เจคอบ 2:18–19.
12. ดู 1 โครินธ์ 6:19–20; กำลำเทีย 5:16–25; 1  

เธสะโลนิกำ 4:3–7; 2 ทิโมธี 2:22.
13. ดู เจคอบ 2:12–16, 20–21.
14. โมโรไน 7:33.
15. 2 นีไฟ 10:24.
16. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 1:16.
17. โมเสส 6:51–52.
18. แอลมำ 26:12.
19. 1 โครินธ์ 10:13.
20. ฮีบรู 2:18.

สะบำโต”2 ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำพระองค์ทรงต้องกำร 
ให้เรำเขำ้ใจว่ำวันสะบำโตเป็นของประทำน 
ซึ่งเอื้อต่อกำรพักผ่อนอย่ำงแท้จริงจำกควำม
ยำกล�ำบำกของชีวิตประจ�ำวันและให้โอกำส
ส�ำหรับกำรฟื้นฟูร่ำงกำยและวิญญำณ  พระ-
ผู้เป็นเจ้ำประทำนวันพิเศษนี้ ไม่ใช่เพื่อควำม
บันเทิงหรือเป็นงำนประจ�ำวัน แต่เพื่อกำรพัก
ผ่อนจำกหน้ำที่กำรงำน ด้วยกำรผ่อนคลำย
ทำงร่ำงกำยและทำงวิญญำณ

ในภำษำฮีบรู ค�ำว่ำ สะบาโต หมำยควำม
ว่ำ “พักผ่อน”  จุดประสงค์ของวันสะบำโตม ี
มำตั้งแต่กำรสร้ำงโลก หลังจำกทรงงำนหก 
วันพระเจ้ำทรงพักผ่อนจำกงำนกำรสร้ำง3  
เมือ่ภำยหลงัพระองค์ทรงเปิดเผยพระบญัญัต ิ
สบิประกำรแก่โมเสส พระผูเ้ป็นเจ้ำทรงบญัชำ 
ให้เรำ “ระลกึถึงวันสะบำโต ถือเป็นวันบรสิทุธ์ิ”4 

ต่อมำ ได้มีกำรรักษำวันสะบำโตเพื่อระลึก
ถึงกำรปลดปล่อยอิสรำเอลจำกกำรเป็นทำส
ในอียิปต์5  แต่ที่ส�ำคัญที่สุด วันสะบำโตให้
ไว้เป็นพันธสัญญำเนืองนิตย์ เป็นกำรเตือน
อยู่เสมอว่ำพระเจ้ำจะทรงช�ำระผู้คนของ
พระองค์ให้บริสุทธิ์6

นอกเหนือจำกนั้น ปัจจุบันเรำรับส่วนศีล
ระลึกในวันสะบำโตเพื่อระลึกถึงกำรชดใช้
ของพระเยซูคริสต์7  โดยกำรท�ำเช่นนั้น เรำ
ท�ำพันธสัญญำที่จะเต็มใจรับพระนำมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์8

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกพระองค์เอง
ว่ำเจ้ำนำยเหนือวันสะบำโต9  นี่เป็นวันของ
พระองค์!  พระองค์ทรงบัญชำเรำซ�้ำแล้วซ�้ำ

โดยเอ็ลเดอร์ รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พ่ี
น้องท่ีรัก สองวันแห่งกำรประชุมใหญ่ 
นี้ช่ำงวิเศษยิ่ง  ใจเรำสูงส่งขึ้นด้วย
ดนตรีที่ดลใจและค�ำสวดอ้อนวอน 

ที่ไพเรำะ  วิญญำณเรำมีพลังมำกขึ้นด้วย
ข่ำวสำรแห่งควำมสว่ำงและควำมจริง  ในวัน
อำทิตย์อีสเตอร์นี้ เรำพร้อมใจกันขอบพระทัย
พระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงจริงใจส�ำหรับศำสดำ
พยำกรณ์! 

ค�ำถำมส�ำหรับเรำแต่ละคนคือ เพรำะสิ่ง
ที่ฉันได้ยินและสัมผัสได้ระหว่ำงกำรประชุม
ใหญ่นี้ ฉันจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร  ไม่ว่ำค�ำ
ตอบของท่ำนจะเป็นเช่นไร ข้ำพเจ้ำขอเชื้อ
เชิญให้ทำ่นส�ำรวจควำมรู้สึกและพฤติกรรม
ของท่ำนในวันสะบำโต

ข้ำพเจ้ำตรึงใจกับถ้อยค�ำของอิสยำห์ ผู้
เรียกวันสะบำโตว่ำ “วันปีติยินดี”1  กระนั้น
ข้ำพเจ้ำสงสัย วันสะบำโตเป็นวันปีติยินดี
ส�ำหรับทำ่นและข้ำพเจ้ำจริงหรือ

ข้ำพเจ้ำพบควำมปีติยินดีครั้งแรกในวัน 
สะบำโตเมือ่หลำยปีมำแล้ว ในฐำนะศลัยแพทย์ 
ท่ีงำนล้นมือ ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำวันสะบำโต 
กลำยเป็นวันส�ำหรับกำรรักษำส่วนตัว  เมื่อ
สิ้นสุดแต่ละสัปดำห์ มือข้ำพเจ้ำเมื่อยล้ำ
จำกกำรขัดล้ำงด้วยสบู่ น�้ำ และแปรงขนหมู  
ข้ำพเจ้ำต้องกำรพักผ่อนจำกภำระของงำน
อำชีพที่เรียกร้องมำก  วันอำทิตย์ให้กำรผ่อน
คลำยที่ข้ำพเจ้ำต้องกำรมำก  

พระผูช่้วยให้รอดทรงหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
เมื่อพระองค์ตรัสว่ำ “วันสะบำโตนั้นทรงตั้งไว้
เพ่ือมนุษย์ ไม่ได้ทรงสร้ำงมนุษย์ไว้เพ่ือวัน 

สะบาโตคือวันปีติยินดี
ท่านจะรับรองได้อย่างไรว่าพฤติกรรมวันสะบาโตของท่านจะนำาไปสู่ปีติและความรื่นเริงยินดี
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ในวันศักดิ์สิทธิ์ของเรำ;
“เพรำะตำมจริงแล้วนี่คือวันที่ก�ำหนดไว้

ให้เจ้ำเพื่อพักผ่อนจำกกำรท�ำงำนของเจ้ำ, 
และเพื่อแสดงควำมจงรักของเจ้ำแด่พระผู้- 
สูงสุด; …

“และในวันนี้… เพียงให้อำหำรของเจ้ำ
มีเตรียมไว้ด้วยใจมุ่งอย่ำงเดียวเพื่อกำรอด
อำหำรของเจ้ำจะสมบูรณ์, …เพื่อปีติของเจ้ำ
จะเต็มเปี่ยม. …

“และตรำบเท่ำที่เจ้ำท�ำสิ่งเหล่ำนี้ด้วยกำร

เล่ำให้เรำ รักษา วันสะบำโต10 หรือรักษำวัน 
สะบำโต ให้บริสุทธ์ิ 11 เรำอยู่ภำยใต้พันธ-
สัญญำที่จะท�ำดังนั้น

เรำจะรักษำวันสะบำโต ให้บริสุทธ์ิ  ได้
อย่ำงไร  ในสมัยที่ข้ำพเจ้ำยังหนุ่ม ข้ำพเจ้ำ
ศึกษำงำนของผู้อื่นที่รวบรวมรำยกำรสิ่งที ่
ท�ำได้และสิ่งที่ท�ำ ไม่ได ้ ในวันสะบำโต ภำย
หลังข้ำพเจำ้จึงเรียนรู้จำกพระคัมภีร์วำ่พฤติ- 
กรรมและเจตคติของข้ำพเจ้ำเก่ียวกับวัน
สะบำโตน้ันเป็นกำรส่ง สัญญาณ ระหว่ำง
ข้ำพเจ้ำกับพระบิดำบนสวรรค์12  ด้วยควำม
เข้ำใจน้ัน ข้ำพเจ้ำไม่ต้องใช้รำยกำรสิง่ท่ีท�ำได้ 
และท�ำไม่ได้อีกต่อไป  เมื่อข้ำพเจ้ำต้องตัด 
สินใจว่ำกิจกรรมนีเ้หมำะสมส�ำหรบัวันสะบำโต 
หรือไม่ ข้ำพเจำ้เพียงถำมตนเองว่ำ “ข้ำพเจ้ำ
ต้องกำรส่ง สัญญาณ อะไรให้พระผู้เป็นเจ้ำ”  
ค�ำถำมนั้นท�ำให้กำรเลือกของข้ำพเจ้ำเกี่ยว
กับวันสะบำโตชัดเจนมำก

แม้ว่ำหลกัค�ำสอนทีเ่ก่ียวข้องกับวันสะบำโต 
จะมต้ีนก�ำเนิดแต่โบรำณ แต่ก็ได้รับกำรร้ือฟ้ืน 
ใหม่ในยุคสุดท้ำยน้ีในฐำนะส่วนหนึ่งของ
พันธสัญญำใหม่ท่ีมีค�ำสัญญำ  จงฟังพลัง
อ�ำนำจของบัญญัติแห่งสวรรค์นี้ 

“และเพื่อเจ้ำจะรักษำตัวให้หมดจดจำก
โลกได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น, เจำ้จงไปยังบ้ำนแห่ง
กำรสวดอ้อนวอนและถวำยศีลระลึกของเจำ้

น้อมขอบพระทัย, ด้วยใจและสีหน้ำรื่นเริง, 
… ควำมบริบูรณ์ของแผ่นดินโลกเป็นของ
เจ้ำ”13

ลองนกึถึงขอบเขตของค�ำแถลงน้ัน! ควำม 
บริบูรณ์ของโลกสัญญำไว้แก่ผู้ที่รักษำวัน 
สะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์14  ไม่แปลกใจเลยที่ 
อิสยำห์เรียกวันสะบำโตว่ำ “วันปีติยินดี” 

ท่ำนจะรับรองได้อย่ำงไรว่ำพฤติกรรมวัน
สะบำโตของท่ำนจะน�ำไปสู่ปีติและควำมรื่น 
เริงยินดี  นอกจำกไปโบสถ์ รับส่วนศีลระลึก 
และขยันหมั่นเพียรในกำรเรียกเฉพำะอย่ำง
ของท่ำนแล้ว กิจกรรมอื่นใดอีกที่จะช่วยท�ำ 
ให้วันสะบำโตเป็นวันปีติยินดีส�ำหรับท่ำน  
ท่ำนจะส่งสญัญำณอะไรให้พระเจ้ำเพ่ือแสดง 
ถึงควำมรักที่ท่ำนมีต่อพระองค์

วันสะบำโตให้โอกำสพิเศษในกำรเสริม
สร้ำงควำมผูกพันของครอบครัว  แน่นอนวำ่ 
พระผู้เป็นเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำแต่ละคน ซึ่ง
เป็นบุตรธิดำของพระองค์ กลับไปหำพระองค์
ในฐำนะวิสุทธิชนผู้ได้รับเอ็นดำวเม้นท์ ผนึก
ครอบครัวในพระวิหำรกับบรรพชนและลูก
หลำนของเรำ15 

เรำท�ำให้สะบำโตเป็นวันปีติยินดีเมื่อเรำ 
สอนพระกิตติคุณแก่ลูกของเรำ  หน้ำท่ีรับ 
ผดิชอบของเรำในฐำนะบดิำมำรดำน้ันชดัเจน 
อย่ำงย่ิง  พระเจ้ำตรัสว่ำ “ตรำบเท่ำท่ีบิดำ
มำรดำมีลูกในไซอัน…ที่ มิได้ สอนพวกเขำ 
ให้เข้ำใจหลกัค�ำสอนเรือ่งกำรกลบัใจ, ศรัทธำ 
ในพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้ำผู้ทรงพระ- 
ชนม์, และเรื่องบัพติศมำและของประทำน
แห่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิโดยกำรวำงมือ, 
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เมื่ออำยุแปดขวบ, บำปย่อมอยู่บนศีรษะของ
บิดำมำรดำ”16

หลำยปีมำแล้วฝ่ำยประธำนสูงสุดเน้นถึง 
ควำมส�ำคัญของช่วงเวลำคุณภำพกับครอบ- 
ครัว  พวกท่ำนเขียนว่ำ

“ศำสนจกัรใคร่ขอให้บิดำมำรดำอทิุศควำม 
พยำยำมทั้งหมดในกำรสอนและเลี้ยงดูลูกๆ 
ในหลักธรรมพระกิตติคุณซึ่งจะดึงพวกเขำให้
ใกล้ชิดกับศำสนจักร  บ้ำนคือรำกฐำนของ
ชีวิตที่ชอบธรรม และไม่มีเครื่องมือใดจะมำ
แทนที่หรือมีบทบำทส�ำคัญในกำรท�ำหนำ้ที่
ซึ่งได้รับจำกพระผู้เป็นเจ้ำให้ด�ำเนินต่อไปได้

“ขอแนะน�ำให้บิดำมำรดำและลูกๆ ให้
ควำมส�ำคัญสูงสุดต่อกำรสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครัว กำรสังสรรค์ในครอบครัว กำร
ศึกษำและกำรสอนพระกิตติคุณ ตลอดจน
กิจกรรมที่ดีงำมของครอบครัว  แม้วำ่ควำม
ต้องกำรหรอืกิจกรรมอืน่ๆ จะคุ้มค่ำหรือเหมำะ 
สมเพียงใด ต้องไม่ยอมให้เข้ำมำแทนที่หนำ้ 
ที่อันศักดิ์สิทธิ์จำกพระผู้เป็นเจ้ำ ซึ่งมีเพียง
บิดำมำรดำและครอบครัวเท่ำนั้นที่คู่ควรจะ
ท�ำ”17

เมื่อข้ำพเจ้ำไตร่ตรองค�ำแนะน�ำนี้ ขำ้พเจ้ำ
คิดหวังอยำกจะกลับเป็นบิดำที่ลูกยังเยำว์วัย 
อีกครั้ง  ปัจจุบันนี้บิดำมำรดำมีแหล่งช่วยที่ด ี

เลิศซึ่งช่วยท�ำให้เวลำในครอบครัวของพวก
เขำมีควำมหมำยยิ่งขึ้น ในวันสะบำโตและวัน
อื่นๆ เช่นกัน  พวกเขำมี LDS.org, Mormon.
org, วีดิทัศน์พระคัมภีร์ไบเบิล, Mormon 
Channel, คลังสื่อ, นิตยสำร Friend, New 
Era, Ensign, เลียโฮนำ และอีกมำกมำย  
แหล่งช่วยเหล่ำนี้เป็นประโยชน์มำกต่อบิดำ
มำรดำในกำรท�ำหน้ำที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสอน
ลูกๆ ของพวกเขำ  ไม่มีงำนอื่นใดอยู่เหนือ
กว่ำกำรเป็นบดิำมำรดำทีช่อบธรรมและตัง้ใจ! 

เมื่อท่ำนสอนพระกิตติคุณ ท่ำนจะเรียน
รู้มำกขึ้น  นี่คือวิธีของพระเจ้ำในกำรช่วยท่ำน
ให้เข้ำใจพระกิตติคุณของพระองค์  พระองค์
ตรัสวำ่

“เรำให้บญัญตัข้ิอหน่ึงแก่เจ้ำว่ำเจ้ำจะสอน 
หลักค�ำสอนของอำณำจักรให้กัน.

“เจ้ำจงสอนอย่ำงขยันหมัน่เพียร…เพ่ือเจ้ำ 
จะได้รับกำรแนะน�ำอย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น…ใน 
หลักค�ำสอน, ในกฎแห่งพระกิตติคุณ, ใน
เรื่องทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับอำณำจักรของ
พระผู้เป็นเจำ้”18

กำรศึกษำพระกิตติคุณเช่นนั้นท�ำให ้
สะบำโตเป็นวันปีติยินดี  ค�ำสัญญำนี้เหมำะ
สมไม่ว่ำครอบครัวจะใหญ่เพียงไร มีใครบ้ำง 
หรืออยู่ที่ไหน

นอกจำกจะใช้เวลำกบัครอบครวัแล้ว ท่ำน 
สำมำรถสัมผัสถึงควำมปีติยินดีที่แท้จริงใน 
วันสะบำโตจำกงำนประวัติครอบครัว  กำร
ค้นหำสมำชกิครอบครวัผูอ้ำศยัอยู่บนแผ่นดนิ 
โลกก่อนหน้ำท่ำน—ผู้ที่ไม่มีโอกำสยอมรับ
พระกิตติคุณขณะอยู่ที่นี่—สำมำรถน�ำมำซึ่ง
ปีติมำกมำยได้

ข้ำพเจ้ำเห็นสิ่งนี้ด้วยตนเอง  หลำยปีมำ
แล้วเวนดี้ ภรรยำท่ีรักของข้ำพเจ้ำตั้งใจจะ
เรียนรู้วิธีค้นคว้ำประวัติครอบครัว  ในช่วง
แรกๆ เธอพัฒนำช้ำ แต่ค่อยๆ ท�ำไปทีละเล็ก
ทีละน้อยเธอเรียนรู้ว่ำกำรท�ำงำนศักดิ์สิทธิ์นี้
ง่ำยเพียงใด  และข้ำพเจ้ำไม่เคยเห็นเธอม ี
ควำมสุขมำกขึ้นเท่ำนี้มำก่อน  ท่ำนไม่ต้อง
เดินทำงไปประเทศอื่นๆ หรือแม้แต่ไปที่ศูนย์
ประวัตคิรอบครวั  ท่ีบ้ำน ด้วยควำมช่วยเหลือ 
ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ท่ำน
สำมำรถระบุชื่อจิตวิญญำณผู้ปรำรถนำจะ
รับศำสนพิธีได้  จงท�ำให้สะบำโตเป็นวันปีติ
ยินดีโดยค้นหำบรรพชนของท่ำนและปลด
ปล่อยพวกเขำออกจำกเรือนจ�ำวิญญำณ!19  

ท�ำให้สะบำโตเป็นวนัปีตยิินดโีดยกำรรับใช้ 
ผูอ้ืน่ โดยเฉพำะผูที้ไ่ม่สบำยใจ เดยีวดำย หรือ 
ขัดสน20  กำรท�ำให้พวกเขำรู้สึกดีจะท�ำให้
ท่ำนรู้สึกดีเช่นกัน 
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ไปสูค่วำมรกัส�ำหรบัพระผูเ้ป็นเจ้ำ วันสะบำโต 
อันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันปีติยินดีอย่ำงแท้จริง

บัดนี้ เมื่อกำรประชุมใหญ่ครั้งนี้ถึงเวลำ
ของกำรปิดกำรประชุม เรำทรำบวำ่ไม่ว่ำเรำ
จะอยู่ที่ไหนก็ตำม เรำต้องเป็นแบบอย่ำงของ
ผู้เชื่อท่ำมกลำงครอบครัว เพ่ือนบ้ำน และ
มิตรสหำยของเรำ23  ผู้เชื่อที่แท้จริงรักษำวัน
สะบำโตให้บริสุทธ์ิ

ข้ำพเจ้ำขอท้ิงท้ำยด้วยค�ำอ�ำลำของโมโรไน 
ดังที่ทำ่นกล่ำวไว้ในตอนท้ำยของพระคัมภีร์
มอรมอน  ท่ำนเขียนว่ำ “จงมำหำพระคริสต์, 
และได้รับกำรท�ำให้ดีพร้อมในพระองค์, และ
ปฏิเสธตนจำกควำมไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้ำทุกอย่ำง; และหำกท่ำนจะปฏิเสธตนจำก
ควำมไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำทุกอย่ำง, 
และรักพระผู้เป็นเจ้ำด้วยสุดพลัง, ควำม
นึกคิด, และพละก�ำลังของท่ำน, เมื่อนั้น … 
ท่ำนย่อมได้รับกำรช�ำระให้บริสุทธิ์ในพระ-
คริสต์”24

ด้วยควำมรักจำกใจ ขำ้พเจ้ำฝำกสิ่งนี้ไว้
กับท่ำนเป็นค�ำสวดอ้อนวอน ประจักษ์พยำน 
และพรของข้ำพเจ้ำ ในพระนำมอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน ◼

อ้างอิง
1. อิสยำห์ 58:13.
2. มำระโก 2:27.

เมื่ออิสยำห์อธิบำยว่ำสะบำโตเป็น “วันปีติ
ยินดี” ท่ำนยังสอนเรำด้วยว่ำต้องท�ำอย่ำงไร  
ท่ำนกล่ำวดังนี้

“ถ้ำเจ้ำหันเท้ำ…จำกกำรท�ำตำมใจของ
เจ้ำในวันบริสุทธิ์ของเรำ และเรียกสะบำโต
ว่ำวันปีติยินดี … [และ] ให้เกียรติ [พระเจ้ำ] 
วันนั้น ไม่ไปตำมทำงของเจ้ำเอง ไม่ท�ำตำม
ควำมพอใจของเจ้ำ หรือพูดแต่เรื่องไร้สำระ

“แล้วเจ้ำจะปีติยินดี ในพระยาห์เวห์”21

กำรไม่ท�ำตำม “ควำมพอใจ” ของตนเอง
ในวันสะบำโตต้องอำศัยระเบียบวินัย  ท่ำน
อำจต้องปฏิเสธตนเองต่อบำงสิ่งที่ทำ่นชอบ  
ถ้ำท่ำนเลือกที่จะปีติยินดี ในพระเจ้า ท่ำนจะ
ไม่อนุญำตให้ตนเองปฏิบัติต่อวันนั้นเหมือน
วันอื่นๆ  ท่ำนสำมำรถท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และกิจกรรมนันทนำกำรในวันเวลำอื่นได้

ลองคิดแบบนี้ ในกำรจ่ำยส่วนสิบ เรำคืน 
หน่ึงในสบิจำกรำยได้ของเรำถวำยแด่พระเจ้ำ 
ในกำรรักษำวนัสะบำโตให้ศักด์ิสิทธ์ิ เรำสงวน 
ไว้หนึ่งวันในเจ็ดวันถวำยแด่พระองค์  ดังนั้น
นี่จึงเป็นสิทธิพิเศษของเรำที่จะอุทิศถวำยทั้ง
เงินและเวลำแด่พระองค์ผู้ประทำนชีวิตแก่
เรำทุกวัน22

ศรัทธำในพระผู้เป็นเจ้ำน�ำไปสู่ควำมรัก
ส�ำหรับวันสะบำโต ศรัทธำในวันสะบำโตน�ำ

3. ดู ปฐมกำล 2:2–3.
4. อพยพ 20:8; ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 5:12;  

โมไซยำห์ 13:16; 18:23 ด้วย.
5. ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 5:14–15. ผู้ที่เลือกท�ำงำนสัปดำห์ละ

เจ็ดวันก็เหมือนตกเป็นทำส—ต่องำนหรือบำงทีต่อเงิน แต่ก็
ถือว่ำเป็นทำสอยู่ดี  เศรษฐีผู้ท�ำงำนสัปดำห์ละเจ็ดวันคือทำส
ที่ร�่ำรวย. 

6. ดู อพยพ 31:13, 16.
7. ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 59:12. ก่อนกำรตรึงกำงเขน

ของพระองค์ พระเจ้ำทรงริเริ่มศีลระลึกท่ำมกลำงสำนุศิษย์
ของพระองค์ที่มื้ออำหำรปัสกำ (ดู มัทธิว 26:26–28; มำระโก 
14:22–24). พระเจ้ำผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงจัก 
ตั้งพิธีศีลระลึกท่ำมกลำงผู้คนในอเมริกำสมัยโบรำณเพื่อ
ระลึกถึงกำรชดใช้ของพระองค์ (ดู  
3 นีไฟ 18:1–12; โมโรไน 4:1–3; 5:2) และฟื้นฟูศำสนพิธี
กลับคืนมำในสมัยปัจจุบัน (ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 
20:77, 79).  กำรรับส่วนศีลระลึกเป็นกำรต่อพันธสัญญำที่
เรำท�ำเมื่อรับบัพติศมำเพื่อรักษำพระบัญญัติของพระองค์  
(ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:68).

8. ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:37, 77.
9. ดู มัทธิว 12:8; มำระโก 2:28; ลูกำ 6:5.

10. ดู อพยพ 31:13; เลวีนิติ 19:3, 30; 26:2; หลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำ 68:29.

11. ดู เอเสเคียล 20:20; 44:24.
12. ดู อพยพ 31:13; เอเสเคียล 20:12, 20.
13. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 59:9–10, 13, 15–16.
14. ดู เลวีนิติ 26:2–4.
15. ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 128:15–18.
16. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 68:25; เพิ่มตัวเอน; ดู โมเสส 

6:58–62 ด้วย.
17. จดหมำยจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด, 11 ก.พ. 1999; อ้ำงไว้ใน 

คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 1.4.1.  
18. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:77–78.
19. ดู อิสยำห์ 61:1; หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 128:22; 

138:57–59.
20. ดู มัทธิว 25:35–40.
21. อิสยำห์ 58:13–14; เพิ่มตัวเอน
22. ดู โมไซยำห์ 2:21.
23. ดู 1 ทิโมธี 4:12.
24. โมโรไน 10:32–33.
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ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนี้คือประสบการณ์เรื่องเล่าที่เลือกสรรมาจากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเพื่อใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว  
และการสอนอื่นๆ หมายเลขที่ให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของคำาปราศรัย

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

ผู้พูด เรื่องเล่า

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (119) เอ็ลเดอร์โธมัส เอส. มอนสัน ในสมัยนั้นบอกนีล แอล. แอนเดอร์เซ็นว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูและแสดงปาฏิหาริย์ ศรัทธาของคู่สามีภรรยาในประเทศไทย  
 ยังคงเข้มแข็งหลังจากสามีเป็นอัมพาต หลังจากพบกันในไอวอรีโคสต์ วิสุทธิชนสองคู่สามีภรรยาสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่นั่น

วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น (54) ชายพื้นเมืองชาวอเมริกันบอกแพทย์ว่าเขาสอนให้เต้นรำาได้แต่แพทย์ต้องได้ยินเสียงดนตรีเอง

เดวิด เอ. เบดนาร ์ (46) สมัยยังเป็นเด็ก เดวิด เอ. เบดนาร์กลัวว่าจะต้องติดคุกหลังจากทำาหน้าต่างร้านค้าแตก

ลินดา เค. เบอร์ตัน (29) คุณพ่อบอกลูกๆ ว่าจะปลอดภัยถ้าพวกเขาอยู่ด้านในรั้วขึงด้วยเชือกรอบสนามหญ้า พระเจ้าทรงนำาทางสตรีและสามีของเธอให้สร้างบ้าน 
 ที่พระวิญญาณสามารถสถิตอยู่ได้

เจราลด์ คอสเซ (98) หลังจากอาศัยอยู่ในเขตปารีสมา 22 ปี ครอบครัวคอสเซตระหนักว่าพวกเขาไม่เคยไปหอไอเฟลเลย ชายชาวแอฟริกาสามคนเดินมากกว่า  
 300 ไมล์ (480 กม.) เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ท้องถิ่น จ่ายส่วนสิบ และขนพระคัมภีร์มอรมอนกลับบ้าน

ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน (50) ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน ให้กำาลังใจและสวดอ้อนวอนให้สตรีที่รู้สึกไม่คู่ควรกับการเป็นมารดา

แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน (36) เด็กหญิงวัยเจ็ดขวบซึ่งรอดชีวิตจากเครื่องบินตก เดินล้มลุกคลุกคลานไปหาแสงที่อยู่ห่างไกลจนเธอปลอดภัย

เควนทิน แอล. คุก (62) คุณลุงของเควนทิน แอล. คุก เสียชีวิตในหน้าที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สมาชิกศาสนจักรชาวซามัวต้องการสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับอาการ 
 เจ็บป่วยของตนเองและเข้าพบแพทย์เพื่อทราบถึงปัญหาสุขภาพ

เชอริล เอ. เอสพลิน (8) เชอริล เอ. เอสพลิน เข้าร่วมการประชุมที่พี่น้องสตรีเรียนรู้ว่าความจริงและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พลังแก่บ้านและครอบครัวเพื่อต้านทาน 
 ความชั่วร้าย พี่สาวคุณตาทวดของเชอริล เอ. เอสพลิน ได้รับการดลใจอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับการแบ่งปันประจักษ์พยานของเธอ

เฮนรีย์ บี. อายริงก ์ (17) พระวิญญาณบริสุทธิ์นำาการปลอบโยนและพลังมาสู่พ่อแม่ที่โศกเศร้ากับลูกชายตัวน้อยที่เสียชีวิตในอุับัติเหต ุ

 (22) เฮนรีย์ บี. อายริงก์ รู้สึกถึงพรที่ว่าเงินบริจาคอดอาหารของท่านอาจได้ช่วยวิสุทธิชนในวานูอาตูที่ถูกทำาลายล้างโดยพายุไซโคลนเขตร้อน สตรีคน   

 หนึ่งสำานึกคุณสำาหรับเงินบริจาคอดอาหารที่ช่วยเหลือเธอและสมาชิกศาสนจักรคนอื่นๆ ระหว่างสงครามกลางเมืองในเซียร์ราลีโอน 

 (84) ขณะที่เฮนรีย์ บี. อายริงก์ วัย 13 ปีไปรับเงินบริจาคอดอาหาร ชายคนหนึ่งไล่ท่านกลับไป เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ได้รับการดลใจให้พรเด็กที่บาดเจ็บ   

 ให้มีชีวิตอยู่ต่อไป พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้ชายที่กำาลังจะตายรับใช้ในการเรียกและให้เขามีโอกาสสัมผัสภาระอันหนักอึ้งของอธิการ

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน (77) คุณพ่อของแลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน ให้เหรียญเงินหนึ่งดอลลาร์แก่ท่านเพื่อเตือนใจถึงจุดหมายนิรันดร์ของท่าน แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน เดิน 50 ไมล์    
 (80 กม.) ภายใน 19 ชั่วโมงกับลูกชาย

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด ์ (104) ชายหนุ่มช่วยชีวิตพี่ชายจากการตกหน้าผาชันโดยคว้าข้อมือพี่ชายและดึงขึ้นมาสู่ที่ปลอดภัย

โธมัส เอส. มอนสัน (88) ในฐานะมัคนายก โธมัส เอส. มอนสัน รู้สึกได้รับพรเม่ือท่านนำาศีลระลึกไปให้ชายท่ีเจ็บป่วย โธมัส เอส. มอนสัน พัฒนาความรักท่ีมีต่อพระคัมภีร์ 
 มอรมอนหลังจากเยี่ยมหลุมฝังศพมาร์ติน แฮร์ริส สมัยอยู่ในกองทัพเรือ โธมัส เอส. มอนสัน ให้พรฐานะปุโรหิตแก่เพื่อน ซึ่งหายจากการเจ็บป่วย 
 (91) หลังจากสวดอ้อนวอนในพระวิหารเกี่ยวกับการกลับไปรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ชายหนุ่มได้รับความเชื่อมั่นจากอดีตผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในคณะเผยแผ่เดียวกัน

เบร็นท์ เอช. นีลสัน (101) เบร็นท ์เอช. นีลสัน และสมาชิกในครอบครัวรักสมาชิกครอบครัวที่แข็งขันน้อยอย่างอดทนจนเขากลับเข้ามาในศาสนจักร

บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน (14) หญิงสาวในอิตาลีในปี 1850 ยืนหยัดต่อหน้าฝูงชน บุตรสาวของบอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน ปกป้องความเป็นมารดาที่โรงเรียนของลูก

บอยด์ เค. แพคเกอร ์ (26) บอยด ์เค. แพคเกอร์ ยืนรอนอกห้องเรียนในวิทยาลัยของดอนน่า สมิธ ภรรยาในอนาคตเพื่อรอรับคุกกี้กับจุมพิตจากเธอ

เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน (114) ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ สวดอ้อนวอนให้ท่านยังคงซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สันออกจากงานเพื่อรับการเรียก 
 เป็นประธานคณะเผยแผ่

ราฟาเอล อี. พิโน (117) ลูกๆ ของราฟาเอล อี. พิโน เรียนรู้ที่จะชื่นชมมุมมองจากรายการทีวีและการต่อภาพจิ๊กซอว์ เด็กชายคนหนึ่งถามไมเคิลแองเจโลว่าเขารู้ได้   
 อย่างไรว่ารูปปั้นของดาวิดอยู่ในก้อนหินอ่อน

เดล จี. เรนลันด ์ (56) คุณแม่ในแอฟริกาใต้สอนบุตรสาวถึงความอดกลั้น ผู้สอนศาสนาได้รับความประทับใจซึ่งช่วยให้เขาอดทนกับคู่ของเขา

ไมเคิล ที. ริงก์วูด (59) ไมเคิล ที. ริงก์วูด เรียนรู้ในงานเผยแผ่และในเซมินารีว่าการรับใช้ที่มีค่ามากที่สุดโดยปรกติแล้วมีเพียงพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงรับรู้

โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาต ิ (126) โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ ยกระดับตนเองออกจากสภาวการณ์ยากจนโดยได้รับการศึกษาที่ดี

อูลิส์เสส ซวาเรส (70) มัคนายกคนหนึ่งเตือนเพื่อนร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับสื่อลามก อูลิส์เสส ซวาเรส เรียนรู้ในงานเผยแผ่ว่าความชั่วร้ายไม่สามารถทำาลายอำานาจแห่ง   
 ประจักษ์พยานของสานุศิษย์

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส ์ (11) แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ ไปเยี่ยมสตรีชาวพื้นเมืองอเมริกันในแอริโซนา สหรัฐอเมริกา  ผู้มองตนเองเป็นคุณยายให้กับทุกคน

ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ (80) ผู้ปกครองเขตหนึ่งในรัสเซียรวบรวมชาวบ้านและสร้างฉากด้านหน้าร้านค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่คณะทูตที่มาเยือน ผู้นำาสเตคตั้งเป้าหมาย 
 ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขา

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม (93) สตรีท่ีแข็งขันน้อยจุดประกายศรัทธาของเธออีกคร้ังหลังศึกษาพระกิตติคุณ อ่านพระคัมภีร์มอรมอน และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวและในวอร์ด

ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส (123) คุณพ่อของฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส วัย 12 ปีอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมศาสนจักร คู่สามีภรรยาที่ซื่อสัตย์ยอมรับพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์   
 เมื่อทารกน้อยของพวกเขาสิ้นชีวิต ให้การประชุมใหญ่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา
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ท่านกล่าวกับเรา

ถึงแม้ลูกบอลจะกระเด้งเลยเชือกออกไป
ก็ตาม บิดามารดาจะช่วยให้ลูกปลอดภัย
ได้อย่างไร พรจากการฟังบิดามารดามี
อะไรบ้าง พระบิดาบนสวรรค์ทรงกำาหนด
ขอบเขตอะไรให้เราบ้าง

• อธิการเจราลด์ คอสเซ ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายอธิการควบคุม เล่าเรื่องราวของชาย
สามคนในแอฟริกาที่เดินเป็นเวลาสอง
สัปดาห์ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนเพื่อ
เข้าร่วมการประชุมท้องถิ่น (หน้า 98) 
พวกเขาอยู่ที่นั่นหนึ่งสัปดาห์เพื่อจะได้
รับส่วนศีลระลึกก่อนกลับบ้าน จากนั้น
พวกเขาขนกล่องเต็มไปด้วยพระคัมภีร์
มอรมอนเทินบนศีรษะเพื่อนำาไปให้คนใน
หมู่บ้านพวกเขา ท่านคิดว่าพระกิตติคุณ
เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือไม่ ท่านเต็มใจ 
เสียสละอะไรบ้างเพื่อดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ

สำ�หรับเย�วชน

• คำาปราศรัยมากมายในการประชุมใหญ่นี้
เน้นความสำาคัญของครอบครัวและบ้าน

 ตัวอย่างเช่น ซิสเตอร์บอนนี่ แอล. ออส- 
คาร์สัน ประธานเยาวชนหญิงสามัญ 
ขอให้สมาชิกศาสนจักร “ปกป้องบ้าน
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รองจากพระวิหาร
เท่านั้น” (หน้า 14) ท่านจะทำาอะไรได้บ้าง
เพื่อปกป้องบ้าน ท่านจะช่วยให้บ้านท่าน
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร

• เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองสอนว่าเจตคติและความ 
ประพฤติของเราในวันสะบาโตเป็นสัญ- 
ญาณระหว่างพระบิดาบนสวรรค์กับเรา 
(หน้า 129) ขณะท่านอ่านคำาปราศรัยของ
เอ็ลเดอร์เนลสัน ท่านอาจนึกถึงวันอาทิตย์
ที่จะถึงนี้และถามตัวเองว่า “ฉันต้องการ
ส่งสัญญาณอะไรให้พระผู้เป็นเจ้า

• เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส แห่งสาวกเจ็ด
สิบกล่าวเกี่ยวกับมัคนายกผู้ทำาตามแบบ
อย่างของแม่ทัพโมโรไน (หน้า 70) เมื่อ
ชายหนุ่มเห็นเพื่อนร่วมชั้นดูภาพสื่อลามก
ในโทรศัพท์มือถือ เขาบอกคนเหล่านั้นว่า 
กำาลังทำาผิดและควรหยุดสิ่งที่กำาลังทำา 
เพื่อนคนหนึ่งหยุดทำาสิ่งนั้น เราจะได้รับ
พลังในการเลือกสิ่งดีได้อย่างไร เราจะรู้
ได้อย่างไรว่าอะไรปลอดภัยสำาหรับเราที่
จะทำา

• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำาให้รู้สึก
มีอำานาจเพราะทำาให้เข้าถึงข้อมูลและ
สื่อได้อย่างแทบไม่มีขีดจำากัด แต่ท่าน
เคยหยุดคิดและสงสัยไหมว่า สิ่งเหล่า
นี้ควบคุมท่านอยู่หรือไม่ เอ็ลเดอร์โฮเซ 
เอ. เทียเซียรา แห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าว
ว่า “เป็นการเติมพลังที่จะหยุดใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชั่วครู่” (หน้า 96) ลองดู

 เลือกวันหนึ่งในเร็วๆ นี้ที่จะเป็นวันปลอด
อุปกรณ์ อาจดูเหมือนเป็นสิ่งสุดท้ายที่
ท่านอยากจะทำา แต่ท่านจะแปลกใจกับ
เวลาที่ท่านมีมากขึ้นในการพูดคุยและ
สร้างความทรงจำากับเพื่อนและครอบครัว

• การอดอาหารเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งใน

สำ�หรับเด็ก

• เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเล่าเรื่องราวของการที่ท่าน
รู้สึกกลัวหลังจากทำากระจกหน้าต่างร้าน
ค้าใกล้บ้านแตกโดยไม่ตั้งใจ (หน้า 46)

 จากนั้นท่านสอนว่าเมื่อเรามองไปที่พระ-
เยซูคริสต์และติดตามพระองค์ เราจะรู้สึก
ถึงสันติสุขแทนความกลัวได้ ท่านทำาอะไร
ในแต่ละวันเพื่อช่วยให้ลูกของท่านมองไป
ที่พระผู้ช่วยให้รอด ท่านจะสอนพวกเขาให้
มุ่งหน้าในพระคริสต์อย่างไรแม้ในเวลาที่
ยากลำาบาก

• ซิสเตอร์ลินดา เค. เบอร์ตัน ประธานสมา- 
คมสงเคราะห์สามัญ เล่าถึงครอบครัวที ่
ย้ายเข้าบ้านใหม่ที่ไม่มีรั้วรอบสนามหญ้า 
(หน้า 29) คุณพ่อทำาเครื่องหมายเขตรั้ว 
ด้วยเชือกและบอกลูกว่าพวกเขาจะปลอด 
ภัยถ้าอยู่ด้านในของเชือก ลูกๆ เชื่อฟัง 

ให้การประชุมใหญ่เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตเรา
ท่านอาจพิจารณาใช้กิจกรรมและคำาถามเหล่านี้เพื่อเปิดประเด็นการสนทนากันเป็นครอบครัว 
หรือไว้ไตร่ตรองส่วนตัว
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การเริ่มจริงจังกับพลังทางวิญญาณ
 ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่

หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด เตือนความจำา
เราว่าการอดอาหารและการสวดอ้อนวอน
เพิ่มความเข้มแข็งให้พระเยซูต่อการล่อ 
ลวงของซาตานขณะที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงอยู่ในแดนทุรกันดาร (หน้า 22) ใน
วันอาทิตย์อดอาหารคราวหน้า ขอให้
พยายามทำาตามแบบอย่างของพระเยซู
และอดอาหารอย่างมีจุดประสงค์ ท่านจะ
ได้รับความช่วยเหลือและความคุ้มครอง
จากสวรรค์ด้วย

สำ�หรับผู้ใหญ่

• ผู้พูดในการประชุมใหญ่หลายท่านกล่าว
ถึงความสำาคัญของการแต่งงานและครอบ- 
ครัวในสังคมและในแผนแห่งความรอด ท่าน 
อาจตอบคำาถามห้าข้อที่ซิสเตอร์เบอร์ตัน
ถามในหน้า 31 และไตร่ตรองพร้อมกับ
การสวดอ้อนวอนว่าท่านจะอุ้มชูและรัก 
ผู้ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดให้มากขึ้นได้อย่างไร

 สนทนาเป็นครอบครัวว่าท่านจะให้บ้าน
ท่านมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสต์ให ้
มากขึ้นได้อย่างไรและท่านจะสนับสนุน
กันและกันให้ดีขึ้นได้อย่างไร

• ประธานโธมัส เอส. มอนสันเตือนความจำา
เราถึงพรที่เกิดจากการมนัสการในพระ- 
วิหาร รวมทั้งความเข้มแข็งทาง
วิญญาณ สันติสุข และพลังใน
การเอาชนะการล่อลวงและการ
ทดลอง (หน้า 91) 
“ขณะเข้าพระวิหาร” ท่านกล่าว 
“เราจะเกิดความเข้มแข็งทาง
วิญญาณและความรู้สึกถึง
สันติสุขได้ซึ่งอยู่เหนือความรู้สึก
อื่นที่เข้ามาในใจมนุษย์ได้” ท่าน
สามารถทำาสิ่งใดเพื่อทำาให้การ
เข้าพระวิหารของท่านมีความ
หมายมากขึ้น

• ศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือหลัก
ธรรมแห่งการกระทำา “เราจะไม่
เชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดและ 

พระกิตติคุณของพระองค์โดยบังเอิญเช่น
เดียวกับที่เราจะไม่บังเอิญสวดอ้อนวอน
หรือจ่ายส่วนสิบ” เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ 
เคลย์ตัน แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวก
เจ็ดสิบกล่าว “เราเลือกที่จะเชื่อด้วยความ
กระตือรือร้น” (หน้า 36) ขณะอ่านคำา
ปราศรัยของท่านและคำาปราศรัยของ
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง (หน้า 32), โรสแมรี เอ็ม. 
วิกซอม ประธานปฐมวัยสามัญ (หน้า 93), 
อธิการเจราลด์ คอสเซ (หน้า 98), และ
เอ็ลเดอร์เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน แห่ง
สาวกเจ็ดสิบ (หน้า 114) ขอให้พิจารณา
ทำารายการวิธีเพิ่มความเข้มแข็งให้ศรัทธา 
ของท่านในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณ 

ของพระองค์ จากนั้นทำารายการพรที่

สัญญาไว้ซึ่งเกิดจากศรัทธาที่เพิ่มขึ้น
• เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง

โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่าการชดใช้
และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วย-
ให้รอดประกอบเป็น “ปรากฏการณ์ของ
ความรักบริสุทธิ์ที่เกริกก้องที่สุดที่เคยมี
มาในประวัติศาสตร์โลกนี้” (หน้า 104) 
ความคิด ถ้อยคำา และการกระทำาของท่าน
สามารถสะท้อนได้ดียิ่งขึ้นถึงความชื่นชม
ที่ท่านมีต่อสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
กระทำาได้อย่างไร

• ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด อธิบายถึงของ
ประทานแห่งพระคุณอันน่าอัศจรรย์และ
ความสำาคัญของการเชื่อฟังและการกลับ
ใจ “โดยพยายามเข้าใจของประทานแห่ง
พระคุณจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจและ
สุดความนึกคิดทำาให้เรามีเหตุผลมากขึ้น
ที่จะรักและเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ด้วย
ความสุภาพอ่อนน้อมและสำานึกคุณ” ท่าน
กล่าว (หน้า 107) พิจารณาที่จะศึกษา
ต่อเกี่ยวกับพระคุณโดยอ่าน โรม 3:23; 
6:1-4; 2 นีไฟ 25:23, 26; โมไซยาห์ 2:21; 
5:2; 27:25; แอลมา 34:10, 15; อีเธอร์ 
12:27; และ โมโรไน 10:32 ◼
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ประกาศสร้างพระวิหารใหม่สามแห่ง

ป
ระธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศ
ระหว่างการประชุมใหญ่สามัญภาค
เช้าวันอาทิตย์ว่าศาสนจักรวางแผน

ให้มีพระวิหารที่ ปอร์โตแปรงซ์ เฮติ, อาบิดจัน 
ไอวอรี่โคสต์ และกรุงเทพฯ ประเทศไทย ใน
แต่ละกรณี พระวิหารดังกล่าวจะสร้างขึ้นเป็น
แห่งแรกในประเทศนั้น สถานที่ก่อสร้างพระ-
วิหารที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง

“ช่างมีพรอันน่าอัศจรรย์รอคอยสมาชิกที่
ซื่อสัตย์ในพื้นที่เหล่านี้ และแน่นอนว่าในทุก 

พื้นที่ไม่ว่าพระวิหารจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตามทั่ว
โลก” ประธานมอนสันกล่าว

พระวิหารปอร์โตแปรงซ์ เฮติ

เฮติเป็นบ้านของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาก 
กว่า 20,000 คนในประเทศที่มีประชากร
ประมาณ 10 ล้านคน งานเผยแผ่ศาสนาเริ่ม
อย่างเป็นทางการในปี 1980 พระวิหารที่ใกล้
ที่สุดคือพระวิหารซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐ
โดมินิกัน ถึงแม้จะอยู่บนเกาะเดียวกัน แต่
พระวิหารก็ใช้เวลาเดินทางเกือบหน่ึงวัน 

ข่าวศาสนจักร

พระวิหารอาบิดจัน ไอวอรี่โคสต์ 

ไอวอรี ่โคสต์เป็นบ้านของสมาชิกศาสนจกัร 

มากกว่า 27,000 คนในประเทศที่มีประชากร

ประมาณ 20 ล้านคน งานเผยแผ่ศาสนาเริ่ม

อย่างเป็นทางการในปี 1988 พระวิหารที่ใกล้

ทีส่ดุคอืพระวิหารอกักรา กานา ซึง่อยู่ห่างออก 

ไปประมาณ 340 ไมล์ (550 กิโลเมตร)

พระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นบ้านของวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายประมาณ 19,000 คนในประเทศ

ที่มีประชากร 67 ล้านคนโดยประมาณ 

ศาสนจักรจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน

ประเทศไทยเมื่อปี 1966 พระวิหารกรุงเทพ 

ประเทศไทยจะรับใช้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน

ประเทศไทยและทุกประเทศในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้เช่นกัน ปัจจุบันพระวิหารที่อยู่

ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดคือพระวิหารฮ่องกง 

จีน อยู่ห่างออกไปมากกว่า 1,000 ไมล์ 

(1,610 กิโลมเตร)

ข่าวพระวิหารเพิ่มเติม

ศาสนจักรประกาศก�าหนดการโอเพ่นเฮาส์  

การเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม และวันเปิด

ด�าเนินการส�าหรับพระวิหารห้าแห่งในปี 

2015 ท่ีกอร์โดบา อาร์เจนตินา; เพย์สัน  

ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา; ตรูฮีโย เปรู; อินเดีย- 

แนโพลิส, อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา; และ 

ตีฮัวนา เม็กซิโก พระวิหารเม็กซิโกซิตี้  

เม็กซิโกที่ได้รับการบูรณะต่อเติมจะอุทิศซ�้า 

ในปี 2015 เช่นกัน ส�าหรับสองปีที่ผ่านมา 

ศาสนจักรมุ่งเน้นเป็นพิเศษในด้านความ

พยายามด�าเนินงานก่อสร้างพระวิหารที่

ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ให้แล้วเสร็จ นอกเหนือ

จากพระวิหารใหม่ 3 แห่ง มีพระวิหาร 144 

แห่งเปิดด�าเนินการ, 5 แห่งได้รับการบูรณะ, 

13 แห่งก�าลังด�าเนินการก่อสร้างและอีก 

13 แห่งที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้อยู่ในระยะ

เตรียมการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อเริ่มการ

ก่อสร้าง ◼
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เ จ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ห้าท่านได้รับการ
สนับสนุนระหว่างการประชุมใหญ่
สามัญ เพื่อรับใช้ในโควรัมที่หนึ่งแห่ง

สาวกเจ็ดสิบ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทั้งห้าท่าน
คือเอ็ลเดอร์คิม บี. คาร์ก, เอ็ลเดอร์อัลเลน ดี. 
เฮย์นี, เอ็ลเดอร์วอน จี. คีทช์, เอ็ลเดอร์ฮิวโก 
มอนโทยา และเอ็ลเดอร์เวิร์น พี. สแตนฟิลล์

มีการสนับสนุนฝ่ายประธานเยาวชนชาย
สามัญชุดใหม่ด้วย สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน 
จะรับใช้เป็นประธาน ดักลาส ดี โฮล์มส์ เป็น
ที่ปรึกษาที่หนึ่งและมอนเท โจเซฟ บรัฟ เป็น
ที่ปรึกษาที่สอง

ที่ปรึกษาคนใหม่ในฝ่ายประธานปฐมวัย
สามัญได้รับการสนับสนุนเช่นกัน แมรีย์ 
อาร์. เดอร์แฮม ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นท่ี
ปรึกษาที่สอง โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม จะยัง 
คงรับใช้เป็นประธาน และเชอริล เอ. เอส 
พลิน ผู้ที่ก่อนหน้านี้รับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สอง
ปัจจุบันจะรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ชีวประวัติของผู้น�าที่เพิ่งได้รับเรียกจะมี
อยู่ในหน้า 140-144 ◼

สนับสนุนผู้นำา 
คนใหม่

ประธานเฮนรีย์ บี.อายริงก์ ที่
ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน

สูงสุดเรียกร้องให้มี “การฟื้นฟู
การแต่งงานที่มีความสุข” ระหว่าง
การประชุมสุดยอดทางศาสนา
นานาชาติที่นครรัฐวาติกันซึ่งจัด
โดยศาสนจักรนิกายคาทอลิกเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 
งานนี้มีชื่อว่า “ความสัมพันธ์ที่
พึ่งพากันของชายและหญิง” ซึ่ง
ท�าให้ผู้น�าทางศาสนาจาก 14 
นิกายและ 23 ประเทศมาอยู ่
รวมกัน

“ชายและหญิงเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในการแต่งงาน โดยมีอ�านาจจาก
เบื้องบนสร้างสรรค์ความสุขให้แก่
ตนเอง แก่ครอบครัว และผู้คนที่อยู่
รอบข้างพวกเขา” ประธานอายริงก์
กล่าว ◼

ประธานอายริงก์ 
เข้าร่วมการประชุม 
สุดยอดวาติกัน

พระคัมภีร์มอรมอน
ใน 110 ภาษา

ด้ 
 วยการจัดพิมพ์ล่าสุดเป็นภาษา 
 คอสไร จึงท�าให้ปัจจุบันพระคัมภีร์ 
 มอรมอนได้รบัการแปลถึง 110 ภาษา

คอสไรเป็นเกาะหนึ่งในสหพันธรัฐไมโคร-
นีเซีย

พระคัมภีร์มอรมอนฉบับพิมพ์ภาษา
คอสไรจะมีในเดือนกรกฎาคม 2015 ฉบับ
ดิจิตอลมีอยู่ที่ LDS.org รวมทั้งใน Gospel 
Library และแอพพระคัมภีร์มอรมอนบนมือ
ถือ เมื่อเดือนมีนาคม ปัจจุบันศาสนจักรเปิด 
ตัวพระคัมภีร์ฉบับดิจิตอลพร้อมกันกับต้น 
ฉบับที่ส่งให้โรงพิมพ์จัดพิมพ์เป็นหนังสือ จึง
ท�าให้พระคัมภีร์ที่เพิ่งแปลเสร็จมีให้สมาชิก
ใช้งานได้เร็วขึ้น 

ศาสนจักรจะประกาศการแปลพระคัมภีร ์
ใหม่อกีหลายภาษาในช่วงเวลาสองปีข้างหน้า 
การแปลใหม่อีกสามภาษาของพระคัมภีร์ 
มอรมอนและการแปลเพิ่มเติมอีกห้าภาษา
ของพระคัมภีร์ฉบับรวมสามเล่ม (พระคัมภีร์
มอรมอน หลักค�าสอนและพันธสัญญา  
และไข่มุกอันล�้าค่าที่จัดพิมพ์เป็นเล่มเดียว) 
จะจัดพิมพ์ในปี 2015 เพียงปีเดียว ทั้งนี้

ศาสนจักรจะแจ้ง
ให้สมาชิกที่พูด 

 ภาษาเหล่านั้น
ทราบเมื่อมีการ 
จัดพิมพ์ในฉบับ
ดิจิตอล ◼
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การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณสำาหรับ 
คนหนุ่มสาว

เ อ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์แห่งฝ่าย
ประธานสาวกเจ็ดสิบจะพูดระหว่าง

การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณทั่วโลก
ส�าหรับคนหนุ่มสาวซึ่งจะถ่ายทอดในวัน
อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 เวลา 
18.00 น. เวลาออมแสงเขตภูเขา การ
ถ่ายทอดจะเป็นการประชุมให้ข้อคิดทาง
วิญญาณทั่วโลกครั้งที่สองจากสามครั้งที่
วางแผนไว้ส�าหรับปี 2015

ขอเชิญคนหนุ่มสาว (อาย ุ18 ถงึ 30 ปี) 
ทุกคนและนักเรียนที่ก�าลังจะจบชั้นมัธยม
ปลายหรือเทียบเท่าเข้าร่วมการประชุม
ครั้งนี้ การถ่ายทอดดังกล่าวจะด�าเนิน
การผ่านระบบดาวเทียมของศาสนจักร 
อินเทอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ เนื้อหาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณ
มีอยู่ที่ devotionals.lds.org ◼

เสริมสร้างศรัทธาด้วย
วีดิทัศน์พระคัมภีร์
ไบเบิล

ปีน้ีท่านสามารถช่วยเสริมสร้างศรัทธา 
ในพระเยซูคริสต์—ของท่านเองและ 

ผู้อื่น—โดยการชมและแบ่งปัน The Life 
of Jesus Christ Bible Videos (วีดิทัศน์
พระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับพระชนม์ชีพ
ของพระเยซูคริสต์) ที่ BibleVideos.org 
และบนแอพวีดิทัศน์พระคัมภีร์ไบเบิล

แหล่งข้อมูลในการเสริมสร้างศรัทธา
เหล่านี้มีให้ศาสนาอื่นๆ โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากความ
พยายามในการแบ่งปันข่าวสารของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดในวงกว้างตลอดทั่วทั้งโลก
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  เพื่อช่วยให ้
ผู้ชมรู้สึกถึงความรักของพระองค์และ
เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาต้องการ
เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

ศาสนจักรผลิตวีดิทัศน์พระคัมภีร์
ไบเบิลมากกว่า 92 ตอนในช่วงเวลา
สามปีที่ผ่านมา และจ�านวนเกินกว่าครึ่ง
ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสเปน โปรตุเกส อิตาลี ฝรั่งเศส 
รัสเซีย เยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ◼

ขอเชิญเยาวชนทั่วโลกมีส่วนร่วมใน
การถ่ายทอดสดภาคการประชุม
ค�าถามและค�าตอบ ปฏิสัมพันธ์

โดยตรงกับเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองพร้อมด้วยซูซาน 
ภรรยาของท่าน

เยาวชนสามารถเข้าร่วมการแชทโต้ตอบ
ในวันที่ 12 พฤษภาคม ปี 2015 เวลา 18.00 
น ตามเวลาออมแสงเขตภูเขาโดยชมการ 
ส่งสัญญาณถ่ายทอดที่ LDS.org, หน้า 
เฟซบุค LDS Youth, ไซต์กิจกรรมเยาวชน 
lds.org/youth/activities), หรือหน้ายูทูปของ 
Mormon Channel การถ่ายทอดจะแปลสด
เป็นภาษาสเปน โปรตุเกส อิตาลี เยอรมัน 
ฝรั่งเศส รัสเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน

ขอให้เยาวชนส่งค�าถามไปที่ไซต์กิจกรรม

เยาวชนทั้งก่อนและระหว่างการถ่ายทอด 
เยาวชนสามารถติดตามการสนทนาด้วย 
#LDSface2face

“ขณะที่เยาวชนเตรียมตัวรับชมการถ่าย 
ทอดนี้ เราสนับสนุนให้เยาวชนแสวงหาการ 
น�าทางจากพระวิญญาณในการไตร่ตรองว่า
พวกเขาจะถามค�าถามอะไร” เอ็ลเดอร์เบด-
นาร์กล่าว “ขณะที่เรามีพระวิญญาณอยู่กับ
เรา เราทุกคนจะเรียนรู้ไปด้วยกัน” ◼

คำาถาม & คำาตอบกับเอ็ลเดอร์และ 
ซิสเตอร์เบดนาร์
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LDS.org จะมีโครงสร้างเมนูใหม่และ
การใช้งานที่ปรับปรุงใหม่ในเดือน

พฤษภาคมนี้  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของศาสนจักรครั้งล่าสุดท�าให้เว็บไซต์
อย่างเป็นทางการของศาสนจักรมีความ
เป็นส่วนตัวมากขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

นักพัฒนาและนักออกแบบรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้ใช้เป็นเวลาหลายป ี
 
 

โดยมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างเมนูให้
มีความคิดริเริ่มมากขึ้น การทดสอบ
แสดงว่าการใช้งานแบบใหม่ท�าให้คน
พบเนื้อหาและแหล่งช่วยได้ง่ายขึ้นมาก
ทีเดียว

มีวีดิทัศน์ให้รับชมการใช้ LDS.org 
เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สมาชิกปรับตัว
เข้ากับการจัดรูปแบบใหม ่◼

LDS.org ท่ีใช้ง่ายกว่าเดิม

วิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายก�าลังท�าอะไรเพ่ือ
ท�าให้ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ดีขึ้น
ค้นหาโดยไปท่ี MormonNewsroom.org 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางเรื่องจากการโพสต์
เมื่อเร็วๆ นี้ที่เว็บไซต์ห้องข่าวนานาชาติ

นิวซีแลนด์และวานูอาตู

เมือ่พายุไซโคลนแพมพัดกระหน�า่ประเทศ 
หมู่เกาะแปซิฟิกขนาดเล็กของวานูอาตู  
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในโอกแลนด์ นิวซีแลนด์
—พร้อมกับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
เพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักร—รวมตัวกัน
ไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากพายุ 
พวกเขาบรรจุอาหาร 2,000 กล่องเพื่อช่วย
ประชากรที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะท�าได้ ภาชนะแต่ละกล่องประกอบ
ด้วยแป้ง ข้าว ผลไม้กระป๋อง ถั่ว คอร์นบีฟ 
ปลา แครกเกอร์ ลูกเกด บะหมี่ นมผงรส 

ชอกโกแลต 
และที่เปิด
กระป๋อง ภาชนะ
สามารถใช้ส�าหรับ 
จุดประสงค์อื่นได้  
เช่นใช้บรรจุน�้า

สาธารณรัฐโดมินิกันและแคนาดา

ในสาธารณรัฐโดมินิกันและแคนาดา 
สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าร่วมฉลองวันสตรี
สากล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
จากองค์การสหประชาชาติสตร ี1,200 กว่า
คนชมุนุมกันในอาคารประชมุศาสนจักรใน
หลายพ่้ืนท่ีของสาธารณรัฐโดมินิกันเพ่ือ
ยกย่องสตรีส�าหรับการกระท�าคุณประโยชน์
ให้แก่โลกในหลายๆ ด้าน ผู้น�าทางศาสนา 
ชุมชน และการทหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
ซึ่งรวมถึงโปรแกรมดนตรีและการปราศรัย

ในแคนาดา สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
เฉลิมฉลองวันนี้โดยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 
สมาคมสงเคราะห์ และให้ข้อสงัเกตว่าสมาคม 
นี้เป็น “ยานพาหนะคันมหึมาส�าหรับการรับ
ใช้ทั่วโลก”

สหราชอาณาจักร

เป้าหมายในเบื้องต้นของพวกเธอคือเย็บ
เสื้อผ้า 100 ชุดให้เด็กยากไร้ในแอฟริกา แต่
เมื่อพวกเธอท�าเสร็จ สตรีจากวอร์ดคอเวนทร ี
ในอังกฤษเย็บเสื้อผ้าได้มากกว่า 230 ชุด ชุด 
เรยีบง่ายทีท่�าจากปลอกหมอนท�าเสรจ็ได้ง่าย 
สมาชิกสตรีคนหน่ึงไม่เคยเย็บผ้ามาก่อน 
สามารถเย็บได้ 3 ชุด

อาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา

ประชาชนกว่า 600 คนเข้าร่วมการประชมุ 
ให้ข้อคิดทางวิญญาณต่างศาสนาในชุมชน
โดยมีหัวข้อคือเสรีภาพทางศาสนาซึ่งจัด
โดยสเตคลิตเติลรอค อาร์คันซอ ผู้เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ชุมชนคาทอลิก เมโธดิสท์ อิสลามและเจ้า
หน้าท่ีจากสถานีวิทยุอีวานเจลิส กิจกรรม 
สหศาสนาประกอบด้วยข้อความทางวิดีทัศน์
จากผู้แทนผู้ว่าการรัฐและการสวดอ้อนวอน
ปิดจากวุฒิสมาชิกรัฐ โดยทั้งสองท่านเป็น
แบปทิสต์ ผู้จัดงานกล่าวว่ากิจกรรมนี้สร้าง 
“สะพานเชื่อมความเข้าใจ” ◼

เว็บไซต์เก่ียวกับการรับใช้
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เอ็ลเดอร์คิม บี. คลาร์ก
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

ก ารศึกษาตลอดชีวิต—ในฐานะนักเรียนและครู—จะช่วย
เอ็ลเดอร์คิม ไบรซ์ คลาร์กในงานมอบหมายใหม่ของท่าน

ในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ โดยที่ได้รับการสนับสนุนใน
วันที่ 4 เมษายน ปี 2015 เอ็ลเดอร์คลาร์กจะเริ่มการรับใช้ของ
ท่านเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นงานมอบหมายในฐานะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์—ไอดาโฮ

“ข้าพเจ้าอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่อายุห้าขวบ” สาวกเจ็ดสิบที่เพิ่ง
ได้รับเรียกกล่าว “ข้าพเจ้ารักการเรียนรู้และการสอน”

ท่านเกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1949 
เป็นบุตรของเมอร์ลินและเฮเลน มาร์ คลาร์ก โดยเป็นบุตรคนโต
ในบรรดาบุตรสามคน ท่านใช้เวลาช่วงวัยเด็กในซอลท์เลคซิตี้
จนกระทั่งอายุ 11 ขวบ เมื่อบิดาของท่านรับท�างานในสโปแคน 
วอชิงตัน

ถึงแม้ท่านวางแผนว่าจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก ์
ในโพรโว ยูทาห์ แต่เมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท่านรู้สึกว่าต้อง 
การแสวงหาทางเลือกอื่นและตัดสินใจสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดในแมสซาชูเซตส์—สถานที่ซึ่งกลายเป็นบ้านของท่าน
นานกว่าสามทศวรรษ

หลังจากจบการศึกษาปีที่หนึ่งในฮาร์วาร์ด เอ็ลเดอร์คลาร์กรับ
ใช้ในคณะเผยแผ่เยอรมันตอนใต้จากปี 1968 ถึง ปี 1970 หลัง
จากกลับบ้านท่านศึกษาต่อที่บีวายยู ซึ่งไม่นานท่านพบกับซู ลอร์
เรียน ฮันท์ในวอร์ดของท่าน ทั้งสองแต่งงานกันไม่กี่เดือนหลังจาก
นั้นในวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1971 พวกท่านมีบุตรเจ็ดคน

ทนัททีีแ่ต่งงาน คูส่ามภีรรยาย้ายไปทีเ่ขตบอสตนั แมสซาชเูซตต์ 
ซึ่งเอ็ลเดอร์คลาร์กลงทะเบียนเรียนที่ฮาร์วาร์ดอีกครั้ง

ท่านได้รบัปรญิญาศิลปศาสตร์บณัฑิต ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต 
และดษุฎีบณัฑิต—ทัง้หมดในสาขาเศรษฐศาสตร์ เอล็เดอร์คลาร์ก 
เป็นอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ ฮาร์วาร์ดเมื่อปี 1978 และ
ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีในปี 1995 ในปี 2005 ท่านได้รับ
แต่งตั้งเป็นอธิการบดีของบีวายยู—ไอดาโฮ ซึ่งท่านด�ารงต�าแหน่ง
เกือบหนึ่งทศวรรษ

เอ็ลเดอร์คลาร์กเคยรับใช้เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ เลขา- 
ธิการวอร์ด ที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการ  อธิการ สมาชิกสภาสูง ที่
ปรึกษาประธานเผยแผ่สเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค ◼

  นทึกที่เกิดขึ้นโดยตรงสี่เรื่องของนิมิตแรก เขียนโดย 
 โจเซฟ สมิธ ปัจจุบันมีอยู่ 10 ภาษา สามารถเข้าไป

อ่านบันทึกเหล่านี้ได้ที่ josephsmithpapers.org ซึ่งผู้ชมทาง
ออนไลน์สามารถเข้าถึงเอกสารและต้นฉบับบันทึกประจ�าวัน
ได้เช่นกัน ◼

บันทึกนิมิตแรก

  งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2015 จนถึงเดือนตุลาคม ป ี
 2015 บทเรียนฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคม

สงเคราะห์ในวันอาทิตย์ที่สี่ควรเตรียมจากค�าปราศรัยการ
ประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ปี 2015 หนึ่งเรื่องหรือ
มากกว่านั้น ในเดือนตุลาคม ปี 2015 ท่านอาจเลือกค�า
ปราศรัยจากการประชุมใหญ่เดือนเมษยน ปี 2015 หรือ
เดือนตุลาคม ปี 2015 ประธานสเตคและประธานท้องถิ่น
ควรเลือกว่าจะใช้ค�าปราศรัยเรื่องใดในเขตของตน หรืออาจ 
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบนี้ให้อธิการและประธานสาขา
เป็นผู้เลือก

ขอให้ผู้เข้าเรียนบทเรียนวันอาทิตย์ที่สี่ศึกษาค�าปราศรัยที่
เลือกไว้ล่วงหน้า ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่มีให้อ่านหลาย
ภาษาที่ conference.lds.org ◼

คำาสอนแห่งยุคสมัยของเรา
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ชั่       วขณะหนึ่งที่ก�าหนดชีวิตเอ็ลเดอร์วอน จี. คีทช์เกิดขึ้นขณะ 
 ท่ีท่านสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าท่ีตุลาการศาลกับหัวหน้าผู้

พิพากษาวอร์เรน อ.ี เบอร์เกอร์และผูพิ้พากษาแอนโตนิน สกาเลยี 
ของศาลสูงสหรัฐและเตรียมตัวเข้าท�างานด้านกฎหมายเต็มเวลา

ท่านสามารถท�างานให้ส�านักงานกฎหมายขนาดใหญ่หลาย
แห่งที่เมืองใดก็ได้ในสหรัฐ แต่ท่านกับเบอร์นีช พิมม์ คีทช์ สวด
อ้อนวอนขอการดลใจให้รู้ว่าพวกท่านควรท�าอะไร  หลังจาก
แสวงหาอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง คู่สามีภรรยากลับไปที่ซอลท์เลคซิตี้  
ยูทาห์ และไปท�างานกับส�านักกฎหมาย Kirton McConkie

ในเวลานั้นเอ็ลเดอร์คีทช์คิดว่าท่านจะอุทิศความรู้ความ
สามารถของท่านในการท�าคดีความทางกฎหมายใหม่ๆ เพื่อจะ
ได้อยู่ใกล้กับครอบครัวของท่าน แต่ในฐานะหัวหน้าท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายภายนอกให้แก่ศาสนจักร เอ็ลเดอร์คีทช์ว่าความ
คดีที่เป็นปัญหาด้านรัฐธรรมนูญและคดีที่เป็นเกณฑ์ตัดสินให้คดี
อื่นๆ ว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนา ท่านว่าความให้องค์กรศาสนา
หลักเกือบทุกองค์กรในประเทศ “ข้าพเจ้าชอบท�างานให้ลูกความ
ส�าคัญและสามารถท�างานเกี่ยวกับปัญหาส�าคัญเช่นนั้น” ท่าน
กล่าว

ท่านเกิดเมื่อวันที่่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1960 ในโพรโว ยูทาห์เป็น
บุตรของแกรีย์และดีแอน คีทช์   เอ็ลเดอร์คีทช์เป็นบุตรคนโตจาก
ทั้งหมดสี่คน ครอบครัวของท่านอาศัยอยู่ในโอเร็ม ยูทาห์ก่อนที่
จะย้ายไปพลีแซนท์โกรฟ ยูทาห์—ซึ่งท่านและภรรยาในอนาคต
รับใช้ด้วยกันที่นั่นในสภาเซมินารีของโรงเรียนมัธยมปลาย

เอ็ลเดอร์คีทช์รับใช้ในคณะเผยแผ่ดึสเซลดอร์ฟ เยอรมนี  และ
รักชาวเยอรมัน หลังจากกลับจากสนามเผยแผ่ ท่านแต่งงานกับ
เบอร์นีช พิมม์ในพระวิหารซอลท์เลคเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1981 ท่านทั้งสองมีบุตรหกคน เอ็ลเดอร์คีทช์จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ในปี 1984 ด้วยปริญญารัฐศาสตร์
บัณฑิตและได้รับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในปี 
1987

ตลอดวันเวลาที่ผ่านมา เอ็ลเดอร์คีทช์ผู้ได้รับการสนับสนุนใน
วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2014 เข้าสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ 
เคยรับใช้ในฝ่ายอธิการ เป็นสมาชิกสภาสูง ประธานสเตค และ
สาวกเจ็ดสิบภาค ◼

เ อ็ลเดอร์อัลเลน ดี. เฮย์นีได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัม
ที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2015 
เอ็ลเดอร์เฮย์นีเกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1958 เป็นบุตร

ของแวน ลอยด์และซาราห์ ลูลู ลิวอิส เฮย์นี
ท่านเกิดที่โลแกน ยูทาห์ แต่ใช้เวลาในวัยเด็กของท่านที่เมือง

อื่นในยูทาห์ตอนเหนือและในซิลิคอนแวลลีย์ แคลิฟอร์เนีย ท่าน
เรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาห้าแห่ง เรียนมัธยมต้นสองแห่ง และ
ในที่สุดท่านศึกษาต่อชั้นมัธยมปลายในบาวติฟูล ยูทาห์

จากประสบการณ์อันหลากหลายนี้ “สอนข้าพเจ้าถึงบทเรียน
ส�าคัญย่ิงเก่ียวกับการเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนทุกคน” ท่านกล่าว 
“เพราะดูเหมือนว่าทุกปีข้าพเจ้าก�าลังเปลี่ยนสถานที่และผูกมิตร
กับเพ่ือนใหม่คร้ังแล้วครั้งเล่า สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบเก่ียวกับ
ศาสนจักรคือศาสนจักรเปิดโอกาสให้พบปะสนทนากับผู้คนและ
พบคุณค่าในภูมิหลัง ประสบการณ์ พรสวรรค์ และความสามารถ
ที่แตกต่างกันของพวกเขา”

ท่านรับใช้ในคณะเผยแผ่อาร์เจนตินา กอร์โดบา ตั้งแต่ปี 
1977 ถึง 1979

โดยมีปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ 
เอ็ลเดอร์เฮย์นีศึกษาต่อจนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากคณะ
นิติศาสตร์เจ. รูเบ็น คลาร์ก ของมหาวิทยาลัยในปี 1985

ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตุลาการศาล U.S. Ninth Circuit 
Court of Appeals ในแซนดีเอโก แคลิฟอร์เนียก่อนเข้าท�างาน
กับบริษัทกฎหมาย Latham and Watkins ในส�านักงานแซน- 
ดีเอโก เมื่อประมาณห้าปีก่อนท่านและน้องชายท่านตั้งบริษัท
กฎหมายของพวกท่านเอง

เอ็ลเดอร์เฮย์นีเคยรับใช้เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ประธาน
เยาวชนชายวอร์ด ครูเซมินารี สมาชิกสภาสูง อธิการ ประธาน 
สเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค

ท่านพบกับเดโบราห์ รูธ ฮอลล์ขณะเรียนที่บีวายยู และทั้ง
สองแต่งงานกันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1983 ในพระวิหาร
ซอลท์เลค ท่านทั้งสองมีบุตรหกคน

เอ็ลเดอร์เฮย์นีรู้สึกตื้นตันใจเมื่อท่านกล่าวถึงประจักษ์พยาน
ของท่าน ท่านกล่าวว่าท่านอ่านและท�าเครื่องหมายในพระคัมภีร์
มอรมอนครั้งแรกเมื่ออายุ 12 ขวบ “ข้าพเจ้าจ�าไม่ได้ว่าไม่เคยเชื่อ 
ข้าพเจ้าจ�าไม่ได้ว่าไม่เคยสวดอ้อนวอน” ◼

เอ็ลเดอร์วอน จี. คีทช์
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์อัลเลน ดี. เฮย์นี
โควรัมท่ีหน่ึงแห่งสาวกเจ็ดสิบ
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เ อ็ลเดอร์เวิร์น พี. สแตนฟิลล์เชื่อว่าไม่มีเรื่องใดเป็นความ
บังเอิญ ท่านเชื่อว่าในชีวิตนี้ผู้คนมาบรรจบกันโดยมีจุด

ประสงค์และนั่นก็เพื่อให้พระเจ้าทรงดลใจบุตรธิดาของพระองค์
ให้เป็นพรแก่กัน

เอ็ลเดอร์สแตนฟิลล์ยินดีที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นในพระ-
กิตติคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�างานกับผู้คนทีละคน

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เป็นบุตรของเจดและ
เพ็กกี สแตนฟิลล์  เอ็ลเดอร์สแตนฟิลล์เติบโตในฟาร์มปศุสัตว์
ใกล้กับทาวน์เซ็นด์ มอนแทนา ท่านเรียนรู้คุณค่าของการท�างาน
หนักและปลกูฝังประจกัษ์พยานในพระผูช่้วยให้รอด พระเยซคูริสต์ 
ท่านเป็นบุตรคนที่สามจากทั้งหมดสี่คน เอ็ลเดอร์สแตนฟิลล์มีพี ่
ชายสองคนและน้องสาวหน่ึงคนผูท่ี้รบัใช้อย่างซือ่สตัย์ในศาสนจกัร

“พระหตัถ์ของพระเจ้าอยู่ในชวิีตเราแม้ว่าเราจะมคีวามอ่อนแอ” 
ท่านกล่าว “ข้าพเจ้ากับภรรยาไม่ใช่คนดีพร้อม เราไม่ได้มีครอบ- 
ครัวที่ดีพร้อม เราเป็นเพียงคนธรรมดาที่พยายามด�าเนินชีวิตของ
เราวันแล้ววันเล่าและให้พระเจ้าทรงมีส่วนในนั้น”

หลังจากรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในตูลูส ฝรั่งเศส และศึกษา 
ต่อระดบัปรญิญาตรใีนด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรทีม่หาวิทยาลยั 
บริคัม ยังก์ ท่านพบและแต่งงานกับอลิเซีย คอกซ์ พวกท่าน
แต่งงานกันเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ปี 1980 ในพระวิหารซอลท์เลค

หลังจากส�าเร็จการศึกษา ครอบครัวสแตนฟิลล์ย้ายกลับไปที่
มอนแทนาเพ่ือช่วยบริหารงานฟาร์มของครอบครัว ซื้อขาย 
ปศุสัตว์ ฟาง และการด�าเนินงานด้านเมล็ดพันธุ์พืช ท่านขาย
ธุรกิจในปี 1998 และเริ่มจัดการกับอสังหาริมทรัพย์ตลอดจน 
เครื่องมือทางการเงิน พร้อมกับเริ่มท�างานการกุศลและอสังหา- 
ริมทรัพย์ส่วนตัว

เอ็ลเดอร์สแตนฟิลล์มีส่วนร่วมกับการบินทั้งเพื่อธุรกิจและ
ความเพลิดเพลิน ท่านมีใบอนุญาตขับเครื่องบินพาณิชย์แบบมี
ปีกและเฮลิคอปเตอร์

นอกจากการเลี้ยงดูบุตรสาวสี่คนกับภรรยา เอ็ลเดอร์สแตน-
ฟิลล์มีโอกาสรับใช้ในศาสนจักรเป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ 
อธิการ สมาชิกสภาสูง ประธานสเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค ท่าน
ก�าลังรับใช้อยู่ในโควรัมที่หกแห่งสาวกเจ็ดสิบในเวลาที่ท่านได ้
รับเรียกสู่โควรัมที่หนึ่ง ◼

เอ็ลเดอร์เวิร์น พี. สแตนฟิลล์
โควรัมท่ีหน่ึงแห่งสาวกเจ็ดสิบ

เ อ็ลเดอร์ฮิวโก มอนโทยาหนักใจอย่างเป็นที่เข้าใจได้เมื่อท่าน
ได้รับเรียกสู่โควรัมท่ีหนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ท่านได้รับการ

ปลอบโยนด้วยถ้อยค�าอันอ่อนโยนระห่างการประชุมอบรมเจ้า
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนใหม่ว่า “ท่านอยู่ที่นี่เพราะท่านรักพระผู้ช่วย- 
ให้รอด” เอ็ลเดอร์มอนโทยารู้สึกว่าจิตวิญญาณของท่านได้รับการ
ยกขึ้น โดยที่รู้ว่าการเรียกใหม่ของท่านวางท่านไว้ในกิจธุระของ
พระเจ้า

“ข้าพเจ้ารักพระผู้ช่วยให้รอด และข้าพเจ้าจะไปที่ใดก็ตามที่
ขอให้ข้าพเจ้าไป” ท่านกล่าว “ข้าพเจ้าจะท�าสิ่งที่ขอให้ข้าพเจ้า
ท�า ข้าพเจ้าจะพูดสิ่งที่ขอให้ข้าพเจ้าพูด” เอ็ลเดอร์มอนโทยาได้
รับการสนับสนุนระหว่างภาคบ่ายวันเสาร์ของการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีของศาสนจักรครั้งที่ 185

เอ็ลเดอร์มอนโทยาพบความเข้มแข็งในมรดกแห่งศรัทธาของ
ครอบครัวท่าน ราฟาเอล มอนรอยคุณทวดของท่านเป็นบุคคล
ส�าคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนจักรในเม็กซิโก ในปี 1915  
บราเดอร์มอนรอยและวินเซนต์ โมราเลส เพื่อนสมาชิกคนหนึ่ง 
ถูกกลุ่มปฏิวัติจับกุมในช่วงปฏิวัติเม็กซิโก พวกเขาบอกทั้งสอง
คนว่าจะปล่อยตัวทั้งคู่ถ้าท�าตามความต้องการของพวกเขาโดย
ละทิ้งศาสนา

ทั้งสองคนปฏิเสธและถูกกลุ่มติดอาวุธยิงตาย
เอ็ลเดอร์มอนโทยากล่าวว่าแบบอย่างของคุณทวดมีอิทธิพล

อย่างมากในชีวิตของท่าน “ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าความรู้สึกกลัวเอา 
ชนะได้โดยความรู้สึกศรัทธาและประจักษ์พยานเมื่อท่านรู้ว่าท่าน
ก�าลังท�าสิ่งที่ถูกต้อง”

เอ็ลเดอร์มอนโทยาเกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1960 ที ่
เฟรสโน แคลิฟอร์เนีย เป็นบุตรเอเบล มอนโทยาและแมคโลเวีย 
มอนรอย ท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเม็กซิโก

ท่านแต่งงานกับมาเรยี เดล คาร์เมน บาลวาสโตร ใน เอร์โมซโีย 
ท่านทั้งสองผนึกในพระวิหารเมซา แอริโซนาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 
ค.ศ. 1983 ท่านมีบุตรห้าคน

หลังจากท�างานเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่
เม็กซิโกซิตี้เหนือจากปี 1979 ถึง 1981 ท่านรับใช้เป็นประธาน
เยาวชนชายวอร์ด สมาชิกสภาสูง อธิการ ประธานสเตค ผู้ตรวจ
สอบบัญชีระดับภาค และสาวกเจ็ดสิบภาค

ท่านส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัโซโนราสเตทในปี 1986 
โดยได้รับปริญญาทางด้านวิศวกรรมการเกษตร ท่านท�างานใน 
ต�าแหน่งบรหิารหลายต�าแหน่งกบั Xerox และเป็นครสูอนสถาบนั 
ของศาสนจักร ◼

เอ็ลเดอร์ฮิวโก มอนโทยา
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ
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เ มื่อสตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวนอายุ 14 ปี เพื่อนบ้านของเขาจ้าง
ให้เขาตัดหญ้าในสนามหญ้าที่กว้างใหญ่และถอนวัชพืชใน

สวนทุกสัปดาห์ “ผมใช้เวลาตัดหญ้าสามวัน” บราเดอร์โอเวน
กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ท่านได้รับการสนับสนุนเป็นประธาน
เยาวชนชายสามัญในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2015

เมื่อเด็กหนุ่มสตีเฟนตัดหญ้าเสร็จ นายจ้างที่แสนฉลาดขอให้
เขาเดินผ่านสวนเพื่อชี้ให้ดูวัชพืชที่เขามองไม่เห็นต้นหนึ่งหรือสอง
ต้น

“เขาบอกข้าพเจ้าว่าต้องถอนวัชพืชทุกต้น” ท่านกล่าว “นั่นเป็น
งานแรกของข้าพเจ้าและนั่นช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ
หน้าที่”

บราเดอร์โอเวนเรียนรู้บทเรียนในปีนั้นที่เกินกว่าการดูแลสนาม
หญ้าและสวน อย่างหนึ่ง ท่านค้นพบว่าความพึงพอใจมีอยู่ใน
การท�าสิ่งที่ยากในเวลานั้น ท่านเรียนรู้ถึงคุณค่าของการมีครูพี่
เลี้ยงเช่นกัน

เพื่อนบ้านคาดหวังเพียงสิ่งที่ดีที่สุดจากสตีเฟน “เหมือนกับเขา
ก�าลังพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘ฉันรู้ว่าเธอจะเป็นอะไรได้ และฉันอยาก
ช่วยเธอ’ ”

ท่านเสริมว่า ชายหนุ่มทุกคนในศาสนจักรต้องการครูพี่เลี้ยงที่
ดีเช่นนั้นเพื่อช่วยให้เขาเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่ดีที่สุดเท่าที่เขา
ท�าได้ “ข้าพเจ้าเห็นใจเยาวชนอย่างมาก” ท่านกล่าว “ข้าพเจ้ารัก
พวกเขาและรู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาส�าคัญที่จะวางแบบแผนให้ชีวิตที่
เหลือของพวกเขา”

บราเดอร์โอเวนรับใช้ในคณะเผยแผ่แซนแอนโทนีโอ เทกซัส
และต่อมารับใช้เป็นครูลูกเสือ ประธานเยาวชนชายวอร์ด อธิการ 
สมาชิกสภาสูง และประธานสเตค

ท่านเกิดท่ีฮอลลาเดย์ ยูทาห์ และได้ก�ากับดูแลคณะเผยแผ่
อาร์คาเดีย แคลิฟอร์เนีย จากปี 2005 ถึงปี 2008 ซึ่งท่านรับใช้กับ
เจน สตริงก์แฮม โอเวน ภรรยาของท่าน พวกท่านแต่งงานกันเมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม ปี 1979 ในพระวิหารโพรโว ยูทาห์ ท่านทั้งสอง
มีบุตรห้าคน

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1958 ในซอลท์เลคซิตี้  
ยูทาห์ เป็นบุตรของกอร์ดอนและแคโรลิน โอเวน ท่านส�าเร็จการ
ศึกษาปริญญาตรีด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยยูทาห์และเป็น
ประธานบริษัท Great Harvest Bread ในโพรโว ยูทาห ์◼

สตีเฟน ดับเบิลยู. โอเวน
ประธานเยาวชนชายสามัญ

ขณะพยายามสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของชีวิตใน
บ้าน การเรียกของศาสนจักร งานอาชีพ กับความรับผิดชอบ

อื่นตลอดชีวิตสมรสของเธอ  แมรี ริชาร์ดส์ เดอร์แฮมสังเกตว่า
เมื่อเธอกับสามีให้พระเจ้ามาก่อน ทุกสิ่งจะด�าเนินไปด้วยดี “เป็น
เรื่องที่หวานชื่น ถ้าท่านวางใจ พระเจ้าจะประทานพรท่าน” เธอ
กล่าว

นี่เป็นหัวข้อที่เธอเห็นซ�้าๆ อยู่หลายครั้ง เธอได้รับเรียกให้รับใช้
เป็นประธานเยาวชนหญิงวอร์ดขณะที่สามีของเธอรับใช้ในฝ่าย
ประธานสเตค ต่อมาทั้งสองรับใช้ด้วยกันขณะสามีของเธอก�ากับ
ดูแลคณะเผยแผ่โตเกียว ญี่ปุ่น จากปี 2000 ถึง 2003  ปัจจุบัน
เธอจะรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ
ขณะที่สามีของเธอเริ่มการรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค

“ขณะที่เราแบกภาระด้วยกันและกับพระเจ้า ทุกอย่างจะง่าย
ขึ้น” เธอกล่าว

แมรีย์ ลูซิลล์ ริชาร์ดส์เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1954 ใน 
พอร์ตสมัท เวอร์จิเนีย เป็นบุตรสาวของสตีเฟน ริชาร์ดส์ จูเนียร ์
และแอนเนตต์ ริชาร์ดส์ ขณะท่ีบดิาของเธอเรยีนแพทย์ ครอบครวั 
ย้ายไปท่ีมนินีแอโพลสิ มนินิโซตา ก่อนลงหลกัปักฐานในซอลท์เลค 
ซิตี้ ยูทาห์

โดยท่ีเธอได้รับการบ�ารุงเลี้ยงจากศรัทธาและความรักของ
บิดามารดาตลอดจนญาติพ่ีน้องจ�านวนมาก ท�าให้เธอรู้ว่าพระ-
กิตติคุณคือความจริง “การด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเป็น
ประสบการณ์ที่มีความสุข ไม่ใช่เรื่องยาก เป็นเรื่องสนุก” ซิสเตอร ์
เดอร์แฮมกล่าว

สมัยที่เธอเป็นเยาวชนหญิง เธอประทับใจกับความส�าคัญ
ของการค้นหาเยาวชนชายที่มีค่าควรเพื่อแต่งงานและท�าให้สิ่งนี้
ส�าคัญในการสวดอ้อนวอนประจ�าวันและการอดอาหารประจ�า
สัปดาห์ หลังจบมัธยมปลายเธอศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบริคัม 
ยังก์โดยได้รับทุนทางด้านเต้นร�าและพบกับมาร์ค เดอร์แฮม ผู้
ก�าลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ “ดิฉันเห็นถึงคุณความดีของ
เขาในทันที” เธอกล่าว

ทั้งสองแต่งงานกันเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 1974 ในพระวิหาร
ซอลท์เลค ทั้งสองท่านมีบุตรเจ็ดคน

ซิสเตอร์เดอร์แฮมรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์สเตค 
ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์วอร์ด ครูสอนหลัก
ค�าสอนพระกิตติคุณ ประธานเยาวชนหญิงวอร์ด และการรับใช้
ล่าสุดคือเป็นสมาชิกในคณะกรรมการปฐมวัยสามัญ ◼

แมรี อาร์. เดอร์แฮม
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ
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ร ะหว่างสามปีทีเ่อม็. โจเซฟ บรฟัรบัใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ 
ของคณะเผยแผ่กัวเตมาลาซิตี้ตอนกลาง กัวเตมาลา (จากปี 

2011 ถึง 2014) ท่านสูญเสียบิดาและพ่อตาของท่าน
ถึงแม้ภรรยาของท่านจะสามารถกลับไปสหรัฐเพื่อเข้าร่วมพิธี

ศพ แต่สามีภรรยาคู่นี้ตัดสินใจว่าทั้งสองกรณีดังกล่าวเธอควรอยู ่
ในกัวเตมาลาและท�างานเผยแผ่ศาสนาต่อไป “เราทราบว่าเป็น 
การดีกว่าถ้าจะอยู่และท�างานให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้” บราเดอร์
บรัฟกล่าว ท่านได้รับเรียกในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2015 เป็นที่
ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ “นั่นเป็นส่ิงที่
คุณพ่อของเธอและคุณพ่อข้าพเจ้าคาดหวังให้เราท�า”

บราเดอร์บรัฟเกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
ค.ศ. 1963 เป็นบุตรของมอนเต เจ. และเอดา บี. บรัฟ ท่านใช ้
เวลาในวัยเยาว์ทีฟ่าร์มงิตนั ยูทาห์ และโรเบร์ิตสนั ไวโอมงิ ครอบ- 
ครัวย้ายไปที่มินนิโซตาเมื่อบิดาของโจเซฟ ผู้ที่ต่อมารับใช้เป็น
สมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่ 
โจเซฟเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกขณะท่ีบิดาของท่านจบ
การรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ แทนที่จะกลับไปเรียนต่อชั้น
มัธยมปลาย โจเซฟสอบเทียบชั้นมัธยมปลายและเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตทในออกเด็น ยูทาห์

อย่างไรก็ตาม บิดามารดาของท่านยืนยันให้ท่านส�าเร็จการ
ศึกษาจากเซมินารีโดยได้รับเกียรติบัตรส�าเร็จการศึกษาสี่ปี เป็น
ช่วงเวลาที่ท่านเรียนเซมินารีที่โรงเรียนมัธยมปลายเดวิสเมื่อท่าน
พบกับเอ็มมิลี เจน ธอมพ์สัน ภรรยาในอนาคตของท่าน พวกท่าน 
แต่งงานกันเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1985 ในพระวิหารซอลท์- 
เลค พวกท่านเป็นบิดามารดาของบุตรสี่คน

ก่อนทีท่่านทัง้สองจะแต่งงานกัน บราเดอร์บรฟัรบัใช้เป็นผู้สอน 
ศาสนาในคณะเผยแผ่เกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา ฮอร์เก เอช. 
เปเรซ ประธานคณะเผยแผ่ของท่านเป็น “ชายท่ีมีอิทธิผลมาก
ที่สุดในชีวิตข้าพเจ้า” ท่านกล่าว

ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Rotational Molding of Utah 
ท่านส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการเงินและปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ ในศาสนจักรท่านรับใช้เป็น
อธิการ ประธานเยาวชนชายวอร์ดและสมาชิกสภาสูง ◼

“เ ยาวชนรุ่นนี้มีความสามารถในการชื่อฟังมากกว่ารุ่นอื่นใด
ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งในตารางเวลา

ของพระเจ้าและเป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับวันเวลาที่เรามีชีวิต
อยู่” บราเดอร์ดักลาส ดี โฮล์มส์ผู้ได้รับการสนับสนุนเป็นที่ปรึกษา
ที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญเมื่อวันที่ 4 เมษายน 
ค.ศ. 2015 กล่าว 

บราเดอร์โฮล์มส์เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1961 ท่ีซอลท์- 
เลคซิตี้ ยูทาห์ เป็นบุตรของดี ดับเบิลยู. และเมลบา โฮเวลล์ 
โฮล์มส์  ท่านเติบโตในคอตต้อนวูด ไฮทส์ ยูทาห์

หลังจากรับใช้ในคณะเผยแผ่กลาสโกว์ สกอตแลนด์ จาก
ปี 1980 ถึง 1982  บราเดอร์โฮล์มส์ได้รับปริญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์ครอบครัวจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ในปี 1986 
และต่อมาได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Marriott 
School of Management ของมหาวิทยาลัย

หลังจากส�าเร็จการศึกษา ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ
เป็นเวลาสามปีและจากนั้นประสบความส�าเร็จด้านงานอาชีพ
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยเป็นรองประธานบริหารด้าน
กลยุทธและพัฒนาบรรษัทให้กลุ่ม Media One นับจากปี 2000 
จนถึงการเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่ในปี 2010 และอีกครั้ง
จากปี 2013 ท่านด�าเนินธุรกิจส่วนตัวด้านการลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ท่านอุทิศเวลาและพรสวรรค์ส่วนใหญ่ให้องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�าไร รับใช้ในคณะกรรมการ United Way ของเทศมณฑล
เดวิส ยูทาห์, Parents for Choice in Education, Safe Harbor 
Women’s Shelter in Davis County และ Academy for 
Creating Enterprise

ท่านรับใช้เป็นหัวหน้าเผยแผ่วอร์ด ประธานเยาวชนชายวอร์ด 
อธิการ และล่าสุดเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค ท่านก�ากับ
ดูแลคณะเผยแผ่ดิทรอยต์ มิชิแกน จากปี 2010 ถึง 2013

ท่านแต่งงานกับอีริน ซู ทูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ปี 1985 ใน
พระวิหารซอลท์เลค ท่านทั้งสองมีบุตรหกคน

“เราได้เห็นอ�านาจของพระค�าในชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นค�าพูด
ของศาสดาพยากรณ์หรือพระค�าจากพระคัมภีร์ หรือเสียงกระซิบ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์” บราเดอร์โฮล์มส์กล่าว ◼

เอ็ม. โจเซฟ บรัฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

ดักลาส ดี โฮล์มส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ



ต่อพระพักตร์พระองค์ โดยแอนเน็ตต์ เอเวอเร็ตต์

“ข้าน้อมลงต่อพระพักตร์พระองค์ 

พระค�าธ�ารง ข้าขอบพระทัย

หัวใจขับขาน จิตใจสั่นไหว 

พระวิญญาณไซร้ สัมผัสกมล

พระค�าพระองค์ นั้นช่างหอมหวาน!

โปรดทรงน�าทาง ข้าวอนพระองค์

ขอข้าได้ท�า ด้วยความอดทน 

พระค�าพระองค์ ด�ารงในใจ

(Hymns, บทเพลงที่ 158)
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“ขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานพรเราให้มีวิญญาณของการนมัสการ 

ในพระวิหาร  ขอให้เราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ และขอให้เรา 

ตั้งใจเดินตามรอยพระบาทของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

พระเยซูคริสต์” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวระหว่างการประชุม 

ใหญ่สามัญประจำาปีครั้งที่ 185 ของศาสนจักร “ข้าพเจ้าเป็นพยาน 

ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
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