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ทุกคนอิ่ม  โดยวอลเตอร์ เรน

“เมื่อ [พระเยซู] ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์  เมื่อขอพระพรแล้ว 
ก็ทรงหักขนมปังเหล่านั้นให้พวกสาวกเอาไปแจกให้กับคนทั้งหลาย  ส่วนปลาสองตัวนั้นพระองค์ก็ทรงแบ่งให้โดยทั่วกัน

“ทุกคนจึงได้กินจนอื่ม” (มาระโก 6:41–42)

“คนทั้งหลายที่รับประทานอาหารนั้น  มีผู้ชายประมาณห้าพันคน  ไม่รวมผู้หญิงและเด็ก” (มัทธิว 14:21)
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ภาคเช้าวันเสาร์
 4 ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
	 	 ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน
 6 ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่?
	 	 เอ็ลเดอร์เควนทิน	แอล.	คุก
 10 ฉันรู้  ฉันดำาเนินชีวิตตาม ฉันรัก
  แอน	เอ็ม.	ดิบบ์
 12 ของประทานซึ่งไม่อาจพูดถึงได้จาก 
  พระผู้เป็นเจ้า
  เอ็ลเดอร์เครก	ซี.	คริสเต็นเซ็น
 15 “เพราะเรามีชีวิตอยู่ พวกท่านก็จะมีชีวิต 
  อยู่ด้วย”
  เอ็ลเดอร์เชย์น	เอ็ม.	โบเว็น
 18 ขอให้ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วย 
  ท่านได้!
  เอ็ลเดอร์รัสเซลล์	เอ็ม.	เนลสัน
 21 เรื่องความเสียใจและปณิธาน
  ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ

ภาคบ่ายวันเสาร์
 25 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
  ประธานเฮนรีย์	บี.	อายริงก์
 26 การเป็นบิดามารดา ผู้ประเสริฐ
  เอ็ลเดอร์แอล.	ทอม	เพอร์รีย์
 29 จงทำางานอย่างทุ่มเท
  เอ็ลเดอร์เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด
 32 “จงมาหาเรา, โอ้เจ้าเชื้อสายแห่งอิสราเอล”
  เอ็ลเดอร์แลร์รีย์	เอ็กโค	ฮอว์ค
 34 มนุษย์จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตน 
  กลับคืนมา
  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต	ซี.	เกย์
 37 มาตรฐานพระวิหาร
  เอ็ลเดอร์สก็อตต์	ดี.	ไวทิงก์
 39 การทดลองศรัทธาของท่าน
  เอ็ลเดอร์นีล	แอล.	แอนเดอร์เซ็น
 43 จงปกป้องเด็กๆ
  เอ็ลเดอร์ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์

ภาคฐานะปุโรหิต
 47 พี่น้องชายทั้งหลาย เรามีงานต้องทำา
  เอ็ลเดอร์ดี.	ทอดด์	คริสทอฟเฟอร์สัน
 51 จงองอาจในด้านความกล้าหาญ  
  ด้านพละกำาลัง และความกระตือรือร้น
  อธิการแกรีย์	อี.	สตีเวนสัน
 54 จงระวังเกี่ยวกับตนเอง
  เอ็ลเดอร์แอนโธนี	ดี.	เพอร์กินส์	
 57 ปีติแห่งฐานะปุโรหิต
  ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ

 60 จงช่วยพวกเขาเล็งให้สูง
  ประธานเฮนรีย	์บี.	อายริงก์
 68 มองผู้อื่นดังที่พวกเขาจะเป็น
  ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน

ภาคเช้าวันอาทิตย์
 72 พลับพลาอยู่ที่ใดเล่า?
  ประธานเฮนรีย	์บี.	อายริงก์
 75 การชดใช้
  ประธานบอยด์	เค.	แพคเกอร์
 78 สังเกตก่อน แล้วรับใช้
  ลินดา	เค.	เบอร์ตัน
 81 เรียนรู้ด้วยใจเรา
  เอ็ลเดอร์วอลเตอร	์เอฟ.	กอนซาเลซ
 83 พระบัญญัติสำาคัญข้อแรก
  เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย	์อาร์.	ฮอลแลนด์
 86 พิจารณาพร
  ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน

ภาคบ่ายวันอาทิตย์
 90 การเป็นชาวคริสต์เหมือนพระคริสต์   
  มากขึ้น
  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต	ดี.	เฮลส์
 93 ปีติจากการไถ่คนตาย
  เอ็ลเดอร์ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์
 96 จงเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดขึ้นอีกก้าว
  รัสเซลล	์ที.	ออสกูธอร์พ
 99 ด้วยศรัทธาพระองค์จะทรงทำาให ้
  ทุกสิ่งสมบูรณ์
  เอ็ลเดอร์มาร์คัส	บี.	แนช
 101 การเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง
  เอ็ลเดอร์แดเนียล	แอล.	จอห์นสัน
 104 พรศีลระลึก
  เอ็ลเดอร์ดอน	อาร์.	คลาร์ก
 106 เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า
  เอ็ลเดอร์เดวิด	เอ.	เบดนาร์
 110 ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอ 
  กันอีก
  ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน

การประชุมสมาคมสงเคราะห์
สามัญ
 111 ศรัทธาในการชดใช้ของพระเยซูคริสต ์
  จารึกไว้ในใจเราแล้วหรือ
	 	 ลินดา	เค.	เบอร์ตัน
 115 ตื่นตัวเต็มที่ต่อหน้าที่ของเรา
  แคโรล	เอ็ม.	สตีเฟนส์
 118 พระเจ้าไม่ทรงลืมท่าน
  ลินดา	เอส.	รีฟส์
 121 ผู้ดูแล
  ประธานเฮนรีย	์บี.	อายริงก์

 64 เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของ 
  พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
 125 ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
 126 ข่าวศาสนจักร
 128 ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ

สารบัญ พฤศจิกายน 2012
ปีที่ 18 • เล่มที่ 11
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สรุปการประชุมใหญ่สามัญกึ่งป ี

ครั้งที่ 182
เช้าวันเสาร์ 6 ตุลาคม 2012 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  ผู้

ดำาเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  ผู้สวด 

อ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เควิน อาร์. ดันแคน ผู้สวด 

อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์ฮวน เอ. อูเซดา ดนตรีโดยคณะ 

นักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; แมค วิลเบิร์ก และ  

ไรอัน เมอร์ฟีย์  ผู้อำานวยเพลง; เคลย์ คริสเตียนเซ็น 

และ ริชาร์ด เอลเลียต  ผู้เล่นออร์แกน: “สิริแด่พระเป็น

เจ้า” เพลงสวด บทเพลงที่ 18; “ฐานมั่นคงหนักหนา”   

เพลงสวด บทเพลงที่ 33, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ตีพิมพ์ 

โดย ออกซ์ฟอร์ด; “พระเจ้าขอข้าตามพระองค์” เพลง

สวด บทเพลงที่ 106; “เราขอบพระทัยสำาหรับศาสดา”  

เพลงสวด บทเพลงที่ 10; “ฉันจะทำาตามแผนของ 

พระเจ้า” หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก หน้า 86, เรียบเรียง

โดย ฮอฟไฮนส์, ไม่ตีพิมพ์; “จงมาร่าเริงยินดี” เพลงสวด 

บทเพลงที่ 3, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์

บ่ายวันเสาร์ 6 ตุลาคม 2012 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน    

ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ   

ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง   

ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์โฮเซ แอล. อาลอนโซ  

ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนชายหญิง

จากสเตคในเขตเบนเนียนและเทย์เลอร์ส์วิลล์ ยูทาห์;  

ลีอาห์ ทาร์รันท์ ผู้อำานวยเพลง;  ลินดา มาร์เก็ตส์ และ 

บอนนี กู๊ดลิฟฟ์ ผู้เล่นออร์แกน:  “Arise, O Glorious 

Zion,” Hymns, no. 407;  “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เพลง

สวด บทเพลงที่ 149 เรียบเรียงโดย เพอร์รีย์, ไม่ตีพิมพ์;  

“ขอให้เรารุดไป”  เพลงสวด บทเพลงที่ 124;  “On This 

Day of Joy and Gladness,” Hymns, no. 64 เรียบเรียง 

โดย ฮัฟฟ์, ไม่ตีพิมพ์

ค่ำาวันเสาร์ 6 ตุลาคม 2012  
ภาคฐานะปุโรหิต
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน    

ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ   

ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น  ผู้สวด 

อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์แพทริก เคียรอน ดนตรีโดยคณะ

นักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจาก 

ออกเด็น ยูทาห์; สตีเฟน พี. แชงค์ และ เดเรค เฟิร์ช  

ผู้อำานวยเพลง; แอนดรูว์ อันสเวิร์ธ ผู้เล่นออร์แกน:  

“สรรเสริญพระเจ้า” เพลงสวด บทเพลงที่ 30; “จงรัก 

กันและกัน” เพลงสวด บทเพลงที่ 155 เรียบเรียงโดย  

เฟิร์ช, ไม่ตีพิมพ์; “พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำาเรา” เพลง

สวด บทเพลงที่ 35; “ความหวังอิสราเอล” เพลงสวด 

บทเพลงที่ 121  เรียบเรียงโดย แชงค์, ไม่ตีพิมพ์

เช้าวันอาทิตย์ 7 ตุลาคม 2012 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน   
ผู้ดำาเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็น  ผู้
สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์คีธ อาร์. เอ็ดเวิร์ดส์  ดนตรี
โดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; แมค วิล
เบิร์ก ผู้อำานวยเพลง; ริชาร์ด เอลเลียต และ แอนดรูว์ 
อันสเวิร์ธ ผู้เล่นออร์แกน: “บอกมา สัจจะคืออะไร” เพลง
สวด บทเพลงที่ 139; “อรุณรุ่งเริ่ม” เพลงสวด บทเพลง
ที่ 1 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์; “Does the 
Journey Seem Long?” Hymns, no. 127  เรียบเรียง
โดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์ (เชน วอร์บีย์, นักร้องเดี่ยว); 
“ถูกเรียกให้รับใช้” เพลงสวด บทเพลงที่ 126; “ถ้าพระ 
ผู้ช่วยยืนเคียงข้างฉัน” CSMP โดยแซลลี เดอฟอร์ด  
เรียบเรียงโดย คาร์ดอน, ไม่ตีพิมพ์; “If the Way Be Full 
of Trial, Weary Not,” Songs of Zion (1912), no. 158  
เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์

บ่ายวันอาทิตย์ 7 ตุลาคม 2012 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  ผู้
ดำาเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ผู้สวด
อ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์ออคทาเวียโน เทโนริโอ  ผู้สวด
อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ ดับเบิลยู. กิบบอนส์ 
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล;  
แมค วิลเบิร์กและไรอัน เมอร์ฟีย์ ผู้อำานวยเพลง;  
บอนนี กู๊ดลิฟฟ์ และ ลินดา มาร์เก็ตส์ ผู้เล่นออร์แกน:  
“The Day Dawn Is Breaking,” Hymns, no. 52,  
เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์; “สวดอ้อนวอนหรือ
เปล่า” เพลงสวด บทเพลงที่ 61 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, 
ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน!” 
เพลงสวด บทเพลงที่ 27; “ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกัน
อีก”เพลงสวด บทเพลงที่ 69 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่
ตีพิมพ์

ค่ำาวันเสาร์ 29 กันยายน 2012  
การประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  ผู้
ดำาเนินการประชุม: ลินดา เค. เบอร์ตัน  ผู้สวดอ้อนวอน
เปิด: มาเรีย ทอร์เรซ  ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เมลินดา บาร์โรว์ 
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงหญิงสาวโสดจาก
สเตคซอลท์เลค บอนนาวิลล์ สเตคซอลท์เลคฮอลลา- 
เดย์  และสเตคหนุ่มสาวโสดเมอร์เรย์ ยูทาห์; เอมิลี  
วัดเลย์ ผู้อำานวยเพลง; ลินดา มาร์เก็ตส์ ผู้เล่นออร์แกน: 
“ขอให้เรารุดไป”เพลงสวด บทเพลงที่ 124; เพลง
เมดเลย์ “พระองค์ทรงส่งพระบุตร” หนังสือเพลงสำ�หรับ 
เด็ก หน้า 20 และ “ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู”  
หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก หน้า 40  เรียบเรียงโดย แซลลี 
เดอฟอร์ด, ไม่ตีพิมพ์; “ฉันเฝ้าพิศวง” เพลงสวด บทเพลง
ที่ 89; “ขอพึ่งพระทุกโมงยาม”เพลงสวด บทเพลงที่ 44 
เรียบเรียงโดย บีเบ, ตีพิมพ์โดย ลาริซ

คำาปราศัยการประชุมใหญ่ในสื่อต่างๆ 
ท่าสามารถฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญได้ใน

หลายภาษาที่ co nference.lds.org แล้วเลือกภาษา   

โดยปกติ หลังการประชุมใหญ่ไม่เกินสองเดือนจะมีแผ่น 

บันทึกเสียงการประชุมใหญ่ภาคต่างๆ อยู่ที่ศูนย์หนังสือ 

ข่าวสารสำาหรับการสอนประจำาบ้าน 
และข่าวเยี่ยมสอน
โปรดเลือกคำาปราศรัยหนึ่งเรื่องซึ่งตอบรับความต้องการ

ของผู้ที่ท่านเยี่ยมได้ดีที่สุดสำาหรับข่าวสารการสอน

ประจำาบ้านและข่าวเยี่ยมสอน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย เดเร็ก อิสราเอลเซ็น

ปกหลัง: ภาพถ่ายโดย เลสลีย์ นิลส์สัน

ภาพการประชุมใหญ่
ภาพถ่ายการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตี้โดย  

เครก ไดมอนด์, เวลเดน ซี. แอนเดอร์เซ็น, จอห์น ลูค,  

แมทธิว ไรเออร์, โคดีย์ เบลล์, เลสลีย์ นิลส์สัน, เวสตัน 

โคลตัน, ซาราห์ เจนเซ็น, เดเร็ก อิสราเอลเซ็น, สก็อตต์ 

เดวิส, คริสตี จอร์แดน, แรนดี โคลลิเอร์, ลอยด์ เอ็ล- 

ดริดจ์ และ คารา คอลล์; ในบอตสวานาโดย จอห์น ฮันส์

แมน; ในบราซิลโดย ฟรานซิสโก ฟลาวิโอ ดิอาส คาร์- 

เนโร; ในเอสโตเนียโดย อาแมนดา โรบินสัน; ในกรีซ

โดย เดวิด แอล. โมเวอร์; ในอิตาลีโดย คริสโตเฟอร์ ดีน;  

ในเม็กซิโกโดย คาร์ลอส อิสราเอ็ล กูเตียร์เรซ โรเบิลส์; 

ในโมซัมบิกโดย ดาเนียล ออสบอร์น; ในโปแลนด์ 

โดย ลัวส์ เจนเซ็น; ในสกอตแลนด์โดย จอห์น เจ. เกรย์

แฮม; ในสเปนโดย แอนโทนี การ์เซีย คอร์ริอัส; และใน

ไต้หวันโดย แดนนี แชน ลา
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เ ลี  ย โ ฮ น า

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

ต่อไปนี้  ทูซอน แอริโซนา และอาเรกีปา เปรู 
รายละเอียดเก่ียวกับพระวิหารเหล่านี้จะแจ้ง 
ให้ทราบในภายหน้าเม่ือองค์ประกอบท่ีจำาเป็น 
และการขออนุญาตในด้านต่างๆ ได้รับฉันทา- 
นุมัติ 

พี่น้องทั้งหลาย เรื่องสำาคัญที่ข้าพเจ้าขอ 
กล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่ง—คือ การรับใช้งานเผย 
แผ่ศาสนา

เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วที่ฝ่ายประธานสูง 
สุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองอนุญาตให้ 
ชายหนุ่มจากบางประเทศรับใช้ในวัย 18 ปี  
เมื่อพวกเขาสามารถและมีค่าควร สำาเร็จการ 
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแสดง 
ความปรารถนาจะรับใช้ด้วยใจจริง  นโยบาย
นี้เจาะจงเฉพาะกับบางประเทศและอำานวย
ให้ชายหนุ่มหลายพันคนได้รับใช้งานเผยแผ่
อย่างสมเกียรติ อีกทั้งบรรลุพันธะรับผิดชอบ
ของการเป็นทหารตามข้อกำาหนดและยังได้
รับโอกาสทางการศึกษาเช่นกัน

ประสบการณ์ของเราต่อผู้สอนศาสนาวัย 
18 ปีเหล่านี้ เป็นไปในทางที่ดี  ประธานคณะ
เผยแผ่ต่างรายงานว่าผู้สอนศาสนาเหล่าน้ี
เชื่อฟัง ซื่อสัตย์ มีวุฒิภาวะ และรับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับผู้สอนศาสนารุ่นพี่
ในคณะเผยแผ่เดียวกัน  ความซื่อสัตย์ ความ
เชื่อฟัง และวุฒิภาวะของผู้สอนศาสนาเหล่า
นี้ทำาให้เราปรารถนาจะให้ชายหนุ่มทุกคนไม่
ว่าจะมาจากประเทศใด ได้รับสิทธิเดียวกัน
ของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาได้เร็วขึ้น

ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีจะประกาศโดยให้มี 
ผลบังคับใช้ทันทีว่า ชายหนุ่มทุกคนท่ีสามารถ 
และมีค่าควร สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะอาศัย 
อยู่ที่ใด มีทางเลือกที่จะขอคำารับรองเพื่อรับ 
ใช้งานเผยแผ่ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้เร่ิม 
ที่ 18 ปี แทน 19 ปี  ข้าพเจ้ามิได้แนะนำาว่า
ชายหนุ่มทุกคนต้อง—หรือควรจะ—รับใช้ 
ในวัยต่ำากว่าเดิมนี้  หากแต่เป็นทางเลือกที ่
บัดนี้สามารถทำาได้โดยยึดสภาวการณ์ของ 
แต่ละบุคคลตลอดจนความเห็นชอบจากผู้นำา 

จากที่ข้าพเจ้าเห็น ทุกที่นั่งเต็มหมด 
—เว้นแต่บริเวณด้านหลัง  ยังมีสิ่ง 
ให้ต้องปรับปรุง  นี่เป็นมารยาทสำา- 

หรับผู้ที่ล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากการจราจร
ติดขัด คนเหล่านี้จะมีที่นั่งเมื่อพวกเขามาถึง

วันนี้เป็นวันดี—วันแห่งการประชุมใหญ่  
เราได้ฟังคณะนักร้องประสานเสียงขับร้อง 
บทเพลงอันไพเราะ  ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยิน 
เสียงเพลงของคณะนักร้องประสานเสียง หรือ 
เสียงออร์แกน หรือเสียงเปียโน ข้าพเจ้านึกถึง 
มารดาข้าพเจ้าผู้กล่าวว่า “แม่รักคำายกย่อง 
สรรเสริญทั้งหมดที่ลูกได้รับ  ปริญญาทุกใบที่ 
ลกูมี และงานทกุอยา่งทีล่กูทำา  เรือ่งเดยีวทีแ่ม ่
เสียใจ คือลูกไม่เล่นเปียโนต่อ”  ขอบคุณครับ 
คุณแม่ ผมน่าจะเล่นต่อ

ช่างดีเพียงใด พี่น้องทั้งหลาย ที่ได้ต้อนรับ
ท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 
182 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ตั้งแต่เราพบกันเมื่อหกเดือนที่แล้ว  มีพระ 
วิหารใหม่สามแห่งได้รับการอุทิศ และหนึ่ง 
แห่งได้รับการอุทิศซ้ำา  ในเดือนพฤษภาคม  
ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้อุทิศพระวิหารแคน 
ซัสซิต้ี มิสซูรีอันสวยงามและเข้าร่วมการฉลอง 
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  ข้าพเจ้าจะ 
กล่าวถึงการฉลองทางวัฒนธรรมอย่างละ- 
เอียดมากขึ้นในคำาปราศรัยเช้าวันพรุ่งนี้

ในเดือนมิถุนายน ประธานดีเทอร์ เอฟ. 
อุคท์ดอร์ฟอุทิศพระวิหารที่รอคอยมานานใน 
มาเนาส์ บราซิล ช่วงต้นเดือนกันยายน ประ- 
ธานอายริงก์อุทิศซ้ำาพระวิหารปรับปรุงใหม่ 
ในบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา พระวิหารที ่
ข้าพเจ้าได้รับเกียรติเป็นผู้อุทิศเมื่อเกือบ 27  
ปีที่แล้ว  เพียงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธาน
บอยด์ เค. แพคเกอร์อุทิศพระวิหารบริคัมซิตี้
อันงดงามในเมืองที่ท่านเกิดและเติบโต

ดังท่ีข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้  ไม่มีส่ิงปลูกสร้าง 
ใดของศาสนจักรสำาคัญไปกว่าพระวิหาร เรา 
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีพระวิหาร 139 แห่งเปิด 
ดำาเนินการทั่วโลก  โดยมีอีก 27 แห่งประกาศ 
สร้างหรืออยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง  เรา 
สำานึกในพระกรุณาธิคุณสำาหรับอาคารศักดิ์- 
สิทธิ์เหล่านี้และพรทั้งหลายที่นำามาสู่ชีวิตเรา

เช้านี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะประกาศ 
พระวิหารเพิ่มอีกสองแห่ง ซึ่งจะก่อสร้างใน
อีกไม่กี่เดือนและไม่กี่ปีข้างหน้าในสถานที่ 

ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
ขอให้เราตั้งใจฟังข่าวสาร…เพื่อเราจะรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้าและ 
ได้รับความรู้ตามที่ทรงปรารถนาให้เราทราบ  
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ฐานะปุโรหิตเป็นหลัก
ขณะที่เราไตร่ตรองร่วมกับการสวดอ้อน 

วอนถึงอายุท่ีชายหนุ่มสามารถรับใช้งานเผยแผ่ 
เราได้พิจารณาถึงอายุท่ีสตรีสาวสามารถรับใช้ 
เช่นกัน  วันน้ีข้าพเจ้ายินดีท่ีจะประกาศว่าสตรี 
สาวท่ีสามารถและมีค่าควร ผู้มีความปรารถนา 
จะรับใช้ สามารถได้รับการรับรองเพื่อรับใช้
งานเผยแผ่ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้เริ่มที่ 
19 ปีแทน 21 ปี

เรายืนยันว่างานสอนศาสนาคือหน้าท่ีของ 
ฐานะปุโรหิต—เราสนับสนุนให้ชายหนุ่มทุก 
คนที่มีค่าควร มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ 

สามารถทำาได้ ตอบรับการเรียกให้รับใช้  สตร ี
สาวหลายคนรับใช้ แต่ไม่ได้อยู่ใต้อาณัติเดียว 
กันกับชายหนุ่ม  อย่างไรก็ตาม เราขอยืนยัน
กับซิสเตอร์อายุน้อยทั้งหลายของศาสนจักร 
ว่า การเป็นผู้สอนศาสนาของท่านคือคุณูปการ 
อันล้ำาค่า  เราช่ืนชมยินดีกับการรับใช้ของท่าน

เรายังคงต้องการคู่อาวุโสอีกมาก  เมื่อ 
สภาวการณ์เอื้ออำานวย เมื่อท่านอยู่ในเกณฑ ์
เกษียณได้ และเมื่อสุขภาพเป็นใจ ข้าพเจ้า 
สนับสนุนท่านให้พร้อมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลา  ท้ังสามีและภรรยาจะมีปีติย่ิงข้ึนเม่ือ 
ทั้งสองรับใช้บุตรธิดาของพระบิดาด้วยกัน

บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราตั้งใจฟัง 
ข่าวสารที่จะนำาเสนอระหว่างช่วงสองวันนี้  
เพ่ือเราจะรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้า 
และได้รับความรู้ตามที่ทรงปรารถนาให้เรา 
ทราบ  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าการนี้จะเป็น 
ประสบการณ์ของเรา ในพระนามของพระเยซู 
คริสต์ เอเมน 
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เ ลี  ย โ ฮ น า

ผู้พิพากษา ซึ่งคือผู้นำาชาวนีไฟ และมุ่งทุ่มเท 
ให้การเรียกในฐานะศาสดาพยากรณ์1

จากข้อความลึกซึ้งที่สุดข้อความหน่ึงใน 
พระคัมภีร์ แอลมาประกาศว่า “หากท่าน 
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจแล้ว, และ 
หากท่านรู้สึกอยากร้องเพลงสดุดีความรักที่
ไถ่, ข้าพเจ้าจะถาม, ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้
ได้หรือไม่?”2

ผู้นำาในท้องที่ทั่วโลกรายงานว่า เมื่อมอง 
ในภาพรวม สมาชิกศาสนจักรโดยเฉพาะ 
เยาวชนของเราเข้มแข็งย่ิงกว่าคร้ังใด  แต่แทบ 
ทุกคร้ังผู้นำามักจะยกข้อกังวลสองเร่ืองคือ หน่ึง 
ปัญหาความไม่ชอบธรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึนในโลก 
และสอง ความเฉื่อยชาและไม่ยึดถือคำามั่น 
สัญญาของสมาชิกบางส่วน  พวกเขาขอคำา 
แนะนำาถึงวิธีช่วยสมาชิกให้ทำาตามพระผู้ช่วย 
ให้รอดและบรรลุจุดประสงค์ของการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งและยั่งยืน

คำาถามที่ว่า “ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได ้
หรือไม่?” กังวานข้ามหลายศตวรรษ  ด้วยทุก 
อย่างท่ีเราได้รับในสมัยการประทานน้ี—ไม่ว่า 

เผชิญ  เราต่างทราบดีว่าวัฒนธรรมในโลก 
ส่วนใหญ่ไม่ได้ชักนำาไปสู่คำามั่นสัญญาอัน 
ชอบธรรมหรือทางวิญญาณ  ตลอดประวัติ- 
ศาสตร์ ผู้นำาเตือนผู้คนและสอนการกลับใจ 
ในพระคัมภีร์มอรมอน แอลมาผู้บุตรกังวล 
เรื่องความไม่ชอบธรรมและการไม่ยึดถือคำา 
ม่ันสัญญาจนต้องถอนตัวจากตำาแหน่งหัวหน้า 

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ประธานมอนสันครับ เรารักท่าน ยก 
ย่องท่าน และสนับสนุนท่าน!  ข้อ 
ประกาศสำาคัญแห่งประวัติศาสตร์ 

เกี่ยวกับการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในครั้งนี้ 
สร้างแรงบันดาลใจ  ข้าพเจ้าจำาได้ถึงความ 
ตื่นเต้นในปี 1960 เมื่อมีการลดอายุของชาย 
หนุ่มที่รับใช้จาก 20 ปีเป็น 19 ปี  ข้าพเจ้าเพิ่ง 
ได้รับเรียกในวัย 20 ปีและไปถึงคณะเผยแผ่ 
บริติช  เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์เป็น 
คนแรกที่อายุ 19 ปีในคณะเผยแผ่ นับเป็น 
คนใหม่ท่ีน่าท่ึง  ท่านขาดอีกไม่ก่ีเดือนก็จะครบ 
20 ปี  หลังจากช่วงหนึ่งปีนั้น มีคนอายุ 19 ปี 
อีกหลายคนมาถึง  พวกเขาเป็นผู้สอนศาสนา 
ที่เชื่อฟังและซื่อสัตย์ งานจึงรุดหน้า  ข้าพเจ้า 
เชื่อมั่นว่าการเก็บเกี่ยวจะยิ่งมีผลสำาเร็จมาก 
ขึ้นในเวลานี้ เมื่อผู้สอนศาสนาที่ชอบธรรม 
และยึดม่ันต่อหน้าท่ีทำาให้พระบัญชาของพระ 
ผู้ช่วยให้รอดในการสั่งสอนพระกิตติคุณเกิด
สัมฤทธิผล

ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านทั้งหลายที่เป็นอนุชน 
รุ่นหลังมีความพร้อมมากกว่ารุ่นก่อนๆ  ความ 
รู้ในพระคัมภีร์ของท่านน่าทึ่งเป็นพิเศษ  แต่ 
ความท้าทายที่คนรุ่นท่านเผชิญขณะเตรียม 
รับใช้ไม่ต่างไปจากท่ีสมาชิกศาสนจักรทุกคน 

ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ 
ได้หรือไม่?
บางคนในศาสนจักรเชื่อว่าไม่สามารถตอบคำาถามของแอลมาอย่างหนักแน่น
ว่า ได้  พวกเขามิได้ “รู้สึกเช่นนั้นขณะนี้”
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จะเป็นการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์แห่งพระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์ ของประทานฝ่ายวิญ- 
ญาณที่หลั่งไหลมา และพรอันปฏิเสธไม่ได ้
จากสวรรค์—จึงไม่มีสิ่งใดสำาคัญยิ่งไปกว่า 
คำาท้าทายของแอลมา

ไม่นานหลังจากเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ได ้
รับเรียกเป็นอัครสาวกในปี 1943 ประธาน 
จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ3 แนะนำาว่า “พันธกิจของ 
คุณคือ . . .  เตือนผู้คน . . .  ด้วยวิธีนุ่มนวลที่สุด 
ว่าการกลับใจจะเป็นยาครอบจักรวาลเพียง 
ขนานเดียวที่รักษาความป่วยไข้ในโลกน้ีได้”4 

ขณะที่ถ้อยคำานี้กล่าวออกไป เรากำาลังอยู ่
ท่ามกลางเพลิงความขัดแย้งของสงครามโลก 
ครั้งที่สอง

ทุกวันน้ีความเส่ือมทรามทางศีลธรรมเพ่ิม 
ขึ้นมากกว่าเดิม  นักเขียนมีชื่อท่านหนึ่งกล่าว 
เมื่อไม่นานมานี้ว่า “ทุกคนรู้ว่าวัฒนธรรมเป็น 
พิษ แต่ไม่มีใครอยากให้เปลี่ยน”5  ภาพที่เกิด 
ขึ้นอยู่เนืองๆ ของความรุนแรงและการผิด 
ศีลธรรมในดนตรี บันเทิง ศิลปะ และสื่ออื่นๆ  
ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ผิดแผกออกไป  เรื่อง 
นี้นักศาสนศาสตร์แบปทิสต์ผู้ได้รับความนับ 
ถือมากท่านหนึ่งอธิบายไว้อย่างลึกซึ้งทีเดียว
ว่า “ระบบภูมิคุ้มกันทางวิญญาณของมวล
อารยธรรมกำาลังบอบช้ำา”6

ไม่น่าแปลกใจที่บางคนในศาสนจักรเชื่อ 
ว่าไม่สามารถตอบคำาถามของแอลมาอย่าง 
หนักแน่นว่า ได้  พวกเขามิได้ “รู้สึกเช่นน้ันขณะ 
นี้” แต่กลับรู้สึกแห้งแล้งทางวิญญาณ  หลาย 
คนโกรธเคือง เจ็บปวด หรือผิดหวัง  หากสิ่ง 
เหล่านี้เกิดขึ้นกับท่าน7 เป็นเรื่องสำาคัญที่ต้อง 
ประเมินว่าเหตุใดท่านจึง “รู้สึกเช่นนั้นขณะ
นี้” ไม่ได้

คนเป็นอันมากที่อยู่ในความแห้งแล้งทาง 
วิญญาณและขาดความมุ่งม่ันไม่จำาเป็นต้อง 
เกี่ยวข้องกับบาปหรือการล่วงละเมิดร้ายแรง 
หากแต่พวกเขาเลือกอย่างไม่ฉลาด  บางคน 
ไม่จริงจังในการถือรักษาพันธสัญญาศักด์ิ- 
สิทธิ์  บางคนใช้เวลาส่วนใหญ่อุทิศตนทุ่มเท 
ให้อุดมการณ์ที่สำาคัญน้อยกว่า  บางคนยอม 
ให้ทัศนะรุนแรงทางวัฒนธรรมและการเมือง 
มาบั่นทอนความจงรักภักดีต่อพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์  บางคนหมกมุ่นอยู่กับเนื้อ 
หาในอินเทอร์เน็ตที่ใส่สีตีไข่ข้อบกพร่องของ 

อดีตผู้นำาศาสนจักร ในบางกรณีถึงกับสร้าง 
เรื่องขึ้นมา ทำาให้ได้ข้อสรุปผิดๆ ที่อาจส่งผล 
กระทบต่อประจักษ์พยาน  ผู้ใดก็ตามที่เคย 
เลือกเช่นนี้สามารถกลับใจและเป็นคนใหม่ 
ทางวิญญาณได้  

การใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์สำาคัญต่อการ
บำารุงเลี้ยงทางวิญญาณ8  พระวจนะของพระ 
ผู้เป็นเจ้าทำาให้เกิดคำามั่นสัญญาและการ 
กระทำาอันเป็นยารักษาความรู้สึกเจ็บปวด  
ความโกรธเคือง หรือความไม่สมหวัง9  เมื่อ 
เรามั่นคงต่อคำามั่นสัญญาน้อยลงเพราะเหตุ
ใดก็ตาม การแก้ไขส่วนหนึ่งคือการกลับใจ10   
การยึดถือคำามั่นสัญญาและการกลับใจสัม- 
พันธ์กันอย่างใกล้ชิด

ซี. เอส. ลูอิส นักเขียนชาวคริสต์ผู้มุ่งมั่นใน 
เส้นทางปฏิบัติเขียนถึงเร่ืองน้ีไว้อย่างเฉียบคม 
เขาอ้างว่าคริสต์ศาสนาบอกผู้คนให้กลับใจ 
และสัญญาว่าจะมีการให้อภัย แต่จนกว่าคน 
จะตระหนักและรู้สึกว่าต้องได้รับการให้อภัย  
คริสต์ศาสนาก็ไม่ได้มีความหมายแท้จริงกับ 
พวกเขา  เขากล่าวว่า “เมื่อคุณรู้ว่าป่วย คุณ
ถึงจะฟังหมอ”11

ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟชี้ว่าก่อนรับ 
บัพติศมา ท่านอาจอยู่ตรงกลางระหว่างความ 
ดีกับความชั่ว  แต่ “เมื่อเข้าร่วมศาสนจักรนี้  
ท่านสมัครเข้ามารับใช้พระผู้เป็นเจ้า  เมื่อทำา 
เช่นนั้น ท่านได้ก้าวออกจากพื้นที่ตรงกลาง  
และจะกลับไปอีกไม่ได้”  คำาแนะนำาของเขา 
คือเราต้องไม่มีวันทิ้งพระอาจารย์12 

แอลมาเน้นว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระ 
เยซูคริสต์ “พระพาหุแห่งพระเมตตาย่ืนมาให้” 
ผู้ที่กลับใจ13  จากนั้นเขาถามคำาถามสำาคัญ 
แบบเจาะลึก เช่น เราพร้อมจะพบกับพระผู้ 
เป็นเจ้าหรือไม่ เรารักษาตนให้ปราศจากข้อ 
ตำาหนิหรือไม่  เราทุกคนพึงใคร่ครวญคำาถาม 
เหล่านี้  ประสบการณ์ส่วนตัวที่แอลมาไม่ได้ 
ทำาตามบิดาผู้ซ่ือสัตย์ แต่เข้าใจลึกซ้ึงหลังจาก 
น้ันว่าเขาจำาเป็นต้องได้รับการให้อภัยเพียงใด 
และการร้องเพลงสดุดีความรักที่ไถ่หมาย 
ความว่าอย่างไร นับเป็นส่ิงท่ีทรงพลังและเรียก 
ความสนใจอย่างยิ่ง

ถึงแม้ส่ิงท่ีบ่ันทอนคำาม่ันสัญญาจะมีความ 
สำาคัญให้คำานึงถึง แต่ปัญหาใหญ่สองอย่าง 
เป็นเรื่องสำาคัญที่เกิดขึ้นทั่วไป  อย่างแรกคือ

ความแล้งน้ำาใจ ความรุนแรง และการกระ- 
ทำาทารุณกรรมในบ้าน  อย่างที่สองคือการผิด 
ศีลธรรมทางเพศและความคิดไม่บริสุทธิ์  ทั้ง 
สองอย่างนี้มักจะนำาหน้าและเป็นเหตุให้คน
เลือกยึดถือคำามั่นสัญญาน้อยลง 

วิธีที่เราปฏิบัติต่อคนใกล้ชิดที่สุดเป็นเรื่อง 
สำาคัญย่ิง  ความรุนแรง การกระทำาทารุณกรรม 
การขาดไมตรีจิต และความไม่เคารพกันใน 
บ้านล้วนเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้—ยอมรับไม่ 
ได้ทั้งสำาหรับผู้ใหญ่และอนุชนรุ่นหลัง  บิดา 
ข้าพเจ้าไม่แข็งขันในศาสนจักรแต่เป็นแบบ 
อย่างที่ดีจนน่าทึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที ่
ท่านปฏิบัติต่อคุณแม่ข้าพเจ้า  ท่านเคยบอก
ว่า “พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้มนุษย์รับผิดชอบ 
ต่อน้ำาตาทุกหยาดหยดท่ีพวกเขาทำาให้ภรรยา 
ร้องไห้”  หลักการเดียวกันนี้เน้นอยู่ใน “ครอบ- 
ครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” อ่านว่า “ผู้ที่ทำาร้าย 
คู่ครองหรือบุตรธิดา. . . วันหนึ่งเขาจะยืนชี้ 
แจงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า”14  ไม่ว่าท่าน 
จะเติบโตมาในวัฒนธรรมใดและถูกบิดา 
มารดาทำาร้ายมาหรือไม่ก็ตาม ท่านต้องไม่
ทำาร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะทางร่างกาย จิตใจ หรือ
วาจา15

ความจำาเป็นต้องมีอารยธรรมในสังคม 
สำาคัญย่ิงกว่าแต่ก่อน  รากฐานของความเมตตา 
กรุณาและอารยธรรมเริ่มต้นที่บ้าน  ไม่น่า 
แปลกใจที่เจตคติโดยรวมของผู้คนเสื่อมถอย 
ลงไปพร้อมๆ กับการล่มสลายของครอบครัว   
ครอบครัวเป็นรากฐานให้ความรักและการ 
รักษาความเข้มแข็งทางวิญญาณ  ครอบครัว
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ส่งเสริมบรรยากาศให้ดำาเนินชีวิตตามศาสนา 
ได้ดีขึ้น  “มีความสวยงามอยู่ทั่วไปเมื่อมีรักที่
บ้าน”16 จริงๆ 

การผิดศีลธรรมทางเพศและความคิดไม่ 
บริสุทธิ์ทำาลายมาตรฐานที่พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงกำาหนด17  เราได้รับการเตือนตั้งแต่กาล 
เริ่มต้นของสมัยการประทานน้ีว่าการผิดศีล- 
ธรรมทางเพศอาจเป็นปัญหาหนักสุด18   การ 
ประพฤติเช่นนั้นโดยไม่กลับใจจะทำาให้เกิด 
ความแห้งแล้งทางวิญญาณและสูญเสียการ
ยึดถือคำามั่นสัญญา  ภาพยนตร์ ทีวี และอิน- 
เทอร์เน็ตมักจะถ่ายทอดภาพและข่าวสารให้
โทษ  เมื่อไม่นานมานี้ ประธานดีเทอร์ เอฟ. 
อุคท์ดอร์ฟกับข้าพเจ้าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในป่าแอมะซอนและเห็นจานดาวเทียมติด
ตั้งอยู่แม้กระทั่งบนกระท่อมเล็กๆ ธรรมดา  
เรายินดีกับการที่ข้อมูลข่าวสารยอดเยี่ยมมา
ถึงพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้  แต่ก็ตระหนักด้วยว่า
ย่อมไม่มีสถานที่แห่งใดในโลกรอดพ้นผล 
กระทบจากภาพลามกกระตุ้นอารมณ์ซึ่งผิด
ศีลธรรม  นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่สื่อลามกกลาย

เป็นภัยพิบัติในยุคของเรา
เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้สนทนาอย่าง 

ลึกซึ้งกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนวัย  
15 ปีคนหนึ่ง  เขาช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าใน
ยุคอินเทอร์เน็ตเช่นนี้เป็นเรื่องง่ายเพียงใดที่ 
เยาวชนจะพบเห็นภาพลามกสกปรกได้โดย
แทบไม่ตั้งใจ  เขาชี้ว่าหลักธรรมส่วนใหญ่ที่ 
ศาสนจักรสอน มีอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่สังคม 
ส่วนใหญ่ยอมรับแต่ขัดต่อหลักธรรมเหล่านี้ 
ซึ่งสามารถมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ 
และความผาสุก  เขาพูดถึงการสูบบุหรี่ การ
ใช้ยาเสพติด และการที่เยาวชนบริโภคเครื่อง
ด่ืมแอลกอฮอล์  ท้ังน้ี เขาให้ข้อสังเกตว่าสังคม 
ท่ัวไปไม่ได้ส่งเสียงคัดค้านหรือแม้แต่เสียง 
เตือนอย่างมีนัยสำาคัญแต่อย่างใดเกี่ยวกับ
สื่อลามกหรือการผิดศีลธรรม

พ่ีน้องท่ีรักท้ังหลาย เยาวชนชายผู้น้ีวิเคราะห์ 
ได้อย่างถูกต้อง  แต่คำาตอบคืออะไรเล่า  หลาย 
ปีแล้วท่ีศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกสอน 
ถึงความสำาคัญของการดำาเนินชีวิตตามศาสนา 
ที่บ้าน19

บิดามารดาท้ังหลาย การเข้าร่วมการประ- 
ชุมและโปรแกรมของศาสนจักรอย่างแข็งขัน 
เช่นที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำานั้น แม้จะสำา- 
คัญอย่างย่ิง แต่ก็ไม่อาจเติมเต็มหน้าท่ีรับผิด 
ชอบอันศักด์ิสิทธ์ิของท่านในการสอนบุตรธิดา 
ให้ดำาเนินชีวิตชอบธรรมและดำาเนินชีวิตอย่าง 
ซ่ือตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า  ด้วยข้อประกาศ 
ของประธานมอนสันเมื่อเช้านี้ สำาคัญยิ่งที่สิ่ง 
เหล่านี้ต้องบรรลุผลในบ้านซึ่งควรเป็นแหล่ง 
พักพิงท่ีเต็มไปด้วยความการุณย์ การให้อภัย 
ความจริง และความชอบธรรม  บิดามารดา 
ต้องกล้ากรองข้อมูลหรือเฝ้าสังเกตการใช้ 
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และดนตรี   
บิดามารดาต้องกล้าพูดว่า ไม่ ต้องกล้าปกป้อง 
ความจริงและแสดงประจักษ์พยานอันทรง 
พลัง  บุตรธิดาของท่านต้องรู้ว่าท่านมีศรัทธา 
ในพระผู้ช่วยให้รอด ท่านรักพระบิดาบนสวรรค์ 
และสนับสนุนผู้นำาของศาสนจักร  วุฒิภาวะ 
ทางวิญญาณต้องเจริญงอกงามในบ้านของ 
เรา  ข้าพเจ้าหวังว่าจะไม่มีใครออกจากการ 
ประชุมใหญ่ครั้งนี้โดยไม่เข้าใจว่าประเด็น 
ปัญหาทางศีลธรรมของยุคน้ีต้องนำามาถกกัน 
ในครอบครัว  อธิการกับฐานะปุโรหิตและผู้นำา 
องค์การช่วยต้องสนับสนุนครอบครัวและให้
แน่ใจว่ามีการสอนหลักธรรมทางวิญญาณ  
ผู้สอนประจำาบ้านและผู้เยี่ยมสอนสามารถ
ช่วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกๆ ของบิดา
มารดาตัวคนเดียว

เยาวชนชายท่ีข้าพเจ้าพูดถึงถามอย่างจริง 
จังว่าอัครสาวกทราบหรือไม่ว่าต้องเริ่มสอน 
และป้องกันสื่อลามกตลอดจนความคิดไม่ 
บริสุทธิ์ตั้งแต่เมื่อใด  เขาเน้นว่าในบางพื้นที ่
ก่อนเยาวชนจบจากปฐมวัยก็ยังไม่ถือว่าเร็ว
เกินไป

เยาวชนที่ต้องพบเห็นภาพผิดศีลธรรมตั้ง 
แต่วัยเยาว์หว่ันเกรงว่าตนจะไม่คู่ควรเสียแล้ว 
กับการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาและรับพันธ- 
สัญญาศักด์ิสิทธ์ิ  ผลก็คือ ศรัทธาของพวกเขา 
จะอ่อนแอลงอย่างหนัก  ข้าพเจ้าต้องการรับ 
รองกับเยาวชนทั้งหลาย ดังที่แอลมาสอนว่า 
โดยผ่านการกลับใจท่านจะคู่ควรกับพรท้ังปวง 
จากสวรรค์20  นั่นแหละคือการชดใช้ของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด  โปรดพูดคุยกับบิดามารดาหรือ 
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ผู้ให้คำาปรึกษาท่ีท่านไว้ใจและหารือกับอธิการ 
ของท่าน

เมื่อเป็นเรื่องของศีลธรรม ผู้ใหญ่บางคน 
เชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการหรือหลักการเพื่อ 
มนุษยธรรมสำาคัญอย่างหน่ึงจะยกเลิกความ 
จำาเป็นท่ีต้องทำาตามคำาสอนของพระผู้ช่วยให้ 
รอด  พวกเขาบอกกับตนเองว่าการประพฤติ
ผิดทางเพศเป็น “เรื่องเล็ก . . .  [ถ้าฉัน] เป็น 
คนใจบุญสุนทาน”21 ความคิดเช่นน้ันเป็นการ 
หลอกตัวเองอย่างร้ายแรง  เยาวชนบางคน 
บอกข้าพเจ้าว่าในวัฒนธรรมปัจจุบัน ไม่ใช่ 
เรื่อง “เท่” ที่จะพยายามจนเกินไปในหลายๆ  
ด้าน รวมถึงการประพฤติตามหลักการอัน 
ชอบธรรมอย่างเคร่งครัด22  ได้โปรดอย่าตก 
หลุมพรางนี้

เม่ือรับบัพติศมาเราสัญญาจะรับ “พระนาม 
ของ [พระเยซู] คริสต์, โดยม ี ความตั้งใจ  
ที่จะรับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่.”23  
พันธสัญญาเช่นนั้นเรียกร้องความพยายาม 
อย่างกล้าหาญ การยึดถือคำามั่นสัญญา และ 
ความซื่อตรง หากเราจะต้องร้องเพลงสดุด ี
ความรักที่ไถ่ต่อไปและยังคงเปลี่ยนใจเลื่อม 
ใสอย่างแท้จริง

แบบอย่างในประวัติศาสตร์ของการยึดถือ 
คำาม่ันสัญญาว่าจะเข้มแข็งและไม่หว่ันไหว 
สำาหรับผู้คนทุกสมัยเห็นได้จากนักกีฬาโอลิม- 
ปิกชาวอังกฤษ ผู้แข่งขันในโอลิมปิกที่กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี 1924

เอริค ลิดเดลล์ บุตรของผู้สอนศาสนาชาว 
สก็อตในประเทศจีนและเป็นบุรุษผู้อุทิศตน 
ทางศาสนา  เขาก่อความโมโหโกรธาให้หัว- 
หน้าทีมชาวอังกฤษในโอลิมปิกจากการปฏิ- 
เสธลงแข่งวิ่ง 100 เมตรในวันอาทิตย์  แต่ผล 
สุดท้ายเขาชนะการแข่งขัน 400 เมตรแทน  
แบบอย่างของลิดเดลล์ที่ปฏิเสธการวิ่งในวัน
อาทิตย์สร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง

ภาพเขียนและอนุสรณ์ยกย่องเขาอ้างถ้อย 
คำาดลใจจากหนังสืออิสยาห์ว่า “แต่เขาทั้ง
หลายผู้รอคอย [พระเจ้า] จะได้รับกำาลังใหม่   
เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี  เขาจะ 
ว่ิงและไม่อ่อนเปล้ีย  เขาจะเดินและไม่เหน็ด- 
เหนื่อย”24

ความประพฤติที่น่าชื่นชมของลิดเดลล์มี 
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของลูกชาย 
คนเล็กของเราที่จะไม่เล่นกีฬาในวันอาทิตย์  
และสำาคัญยิ่งกว่านั้นคือแยกตนออกจาก 
ความประพฤติไม่ชอบธรรมทางโลก  เขาลง 
ข้อความอ้างอิงจากอิสยาห์ในหนังสือรุ่น  เอริค 
ลิดเดลล์ทิ้งแบบอย่างอันทรงพลังของความ
เด็ดเดี่ยวและความยึดมั่นต่อหลักธรรม

เมื่อเยาวชนของเราทำาตามคำาแนะนำาของ 
ประธานมอนสันโดยเตรียมรับใช้งานเผยแผ่  
และเมื่อเราทุกคนดำาเนินชีวิตตามหลักธรรม 
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนและเตรียมพบ 
พระผู้เป็นเจ้า25เราจะเอาชนะการแข่งขันสำา- 
คัญๆ มากย่ิงกว่าเดิม26  เราจะมีพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์คอยนำาเราทางวิญญาณ  ผู้ที่มีลำาดับ
ชีวิตไม่ถูกต้อง พึงระลึกว่า ไม่มีวันสายเกิน
ไปท่ีจะทำาให้การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
เป็นรากฐานแห่งศรัทธาและชีวิตเรา27

ในถ้อยคำาของอิสยาห์บอกว่า “ถึงบาปของ 
เจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ   
ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดง ก็จะเป็นอย่าง 
ขนแกะ”28

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจขอให้เรา 
แต่ละคนลงมือทำาสิ่งจำาเป็นเพื่อรู้สึกถึงพระ 
วิญญาณ ขณะนี้ เพื่อที่เรา จะ ร้องเพลงสดุดี 
ความรักที่ไถ่ด้วยสุดใจของเรา  ข้าพเจ้าเป็น 
พยานถึงอำานาจการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เ ลี  ย โ ฮ น า

ทราบว่าเธอเป็นสมาชิกของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดิฉัน 
หวังว่าเราจะไม่กลัวหรือลังเลที่จะยอมรับว่า 
“ฉันเป็นมอรมอน”  เราควรเช่ือม่ันดังเช่นอัคร- 
สาวกเปาโล เมื่อท่านป่าวประกาศว่า “ข้าพ- 
เจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ  
เพราะว่าข่าวประเสริฐน้ันเป็นฤทธานุภาพของ 
พระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด”1   
ในฐานะสมาชิก เราเป็นผู้ติดตามของพระผู้ 
ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  การเปล่ียนใจเล่ือม 
ใสและความเชื่อมั่นนั้นเป็นผลมาจากความ 
เพียรพยายามและความตั้งใจ  ซึ่งเป็นเรื่อง 
ส่วนบุคคล  และเป็นกระบวนการตลอดชีวิต

วรรคถัดมาของข้อความนั้นยืนยันว่า “ฉัน 
รู้”  ในโลกปัจจุบัน มีกิจกรรม เรื่องราว และ 
ความสนใจอื่นมากมายเข้ามาแย่งชิงความ 
ใส่ใจของเราในทุกนาที  ด้วยสิ่งรบกวนมาก 
มาย เรายังมีความเข้มแข็ง วินัย และคำามั่น 
สัญญาท่ียังคงมุ่งม่ันต่อส่ิงสำาคัญท่ีสุดอยู่ไหม 
เรารู้ความจริงของพระกิตติคุณดีเท่ากับความ 
รู้ที่เรียนมา งานอาชีพ งานอดิเรก กีฬา หรือ 
ตำาราเรียนและทวิตเตอร์ของเราไหม  เรามุ่ง 
ม่ันแสวงหาคำาตอบให้กับคำาถามของเราด้วย 
ความดื่มด่ำาในพระคัมภีร์และคำาสอนของ
ศาสดาพยากรณ์ไหม  เราแสวงหาการยืนยัน 
ของพระวิญญาณไหม

ความสำาคัญในการตักตวงความรู้เป็นหลัก- 
ธรรมนิรันดร์  ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
“รักความรู้เพราะพลังอันชอบธรรมของมัน”2   
ท่านกล่าวว่า “ความรู้จำาเป็นต่อชีวิตและความ 
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า . . .   จงฟังเถิด พี่น้อง 
ทั้งหลาย กุญแจสำาคัญคือความรู้เป็นพลัง 
อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าท่ีนำาไปสู่ความรอด”3 

ความจริงและความรู้นั้นล้วนสำาคัญ  แต ่
ท่ามกลางส่ิงรบกวนไม่ขาดสายในชีวิตประจำา 
วันของเรา เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการเพ่ิม 
พูนความรู้ในพระกิตติคุณ เพื่อเราจะเข้าใจ 
วิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณในชีวิต 
เรา4  เมื่อมีความรู้ในพระกิตติคุณมากขึ้น

 
เรา

จะเริ่มรู้สึกเชื่อมั่นในประจักษ์พยานของเรา
และสามารถกล่าวได้ว่า “ฉันรู้”

 
 

ถัดมาคือข้อความที่ว่า “ฉันดำาเนินชีวิต 
ตาม”  พระคัมภีร์สอนว่าเราต้องเป็น “ผู้ประ- 
พฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่า 
นั้น”5  เราดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ และ 
กลับเป็นคนที่ “ประพฤติตามพระวจนะนั้น”  
โดยการใช้ศรัทธา การเชื่อฟัง การรับใช้ผู้อื่น 
ด้วยความรัก และทำาตามแบบอย่างของพระ 

ความไม่เหมือนใครในตัวคุณ และปรารถนา 
ให้เยาวชนหญิงทุกคน รวมทั้งสมาชิกทุกคน 
ของศาสนจักรมีความเชื่อมั่นและมั่นใจเช่น 
เดียวกับคุณ  เมื่อซื้อของเสร็จ เราจึงกล่าวลา
และแยกจากกัน

กระนั้น เป็นเวลาหลายวันและหลายสัป- 
ดาห์หลังจากปล่อยเวลาให้ผ่านไป ดิฉันครุ่น 
คิดเร่ืองท่ีประสบมาน้ีอย่างจริงจัง  ดิฉันแปลก 
ใจท่ีเด็กสาวจากรัฐโคโลราโดคนน้ีมีความม่ัน 
ใจในอัตลักษณ์ของตนเองในฐานะที่เป็น 
สมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ดิฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าจะ 
เลือกข้อความใดที่มีความหมายมาพิมพ์ลง 
บนเส้ือยืด ของดิฉัน ซ่ึงป่าวประกาศความเช่ือ 
และประจักษ์พยานของดิฉันได้  ในใจแล้ว  
ดิฉันพิจารณาอยู่หลายข้อความ  ท้ายที่สุด ก ็
นึกถึงข้อความยอดเย่ียมข้อความหนึ่งที่ดิฉัน 
จะสวมใส่ได้อย่างภาคภูมิ นั่นคือ “ฉันเป็น 
มอรมอน  ฉันรู้  ฉันดำาเนินชีวิตตาม ฉันรัก”

วันน้ีดิฉันใคร่จะมุ่งเน้นคำาพูดของดิฉันเร่ือง 
ข้อความที่เด่นชัดและเปี่ยมด้วยความหวังนี้  

ส่วนแรกของข้อความนี้เป็นการประกาศ
ที่รับรองกับตนเองและไม่เสียใจว่า “ฉันเป็น 
มอรมอน”  เช่นเดียวกับเด็กสาวซ่ึงดิฉันพบใน 
ร้านขายของชำาที่ไม่กลัวจะบอกคนทั้งโลกให ้

โดย แอน เอ็ม. ดิบบ์
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

ดิ
ฉันได้รับ แรงบันดาลใจ จากแบบอย่าง 
ของสมาชิกท่ีชอบธรรมของศาสนจักร 
ซึ่งรวมถึงเยาวชนผู้สง่างามทั้งหลาย   

ท่านมองไปยังพระผู้ช่วยให้รอดอย่างองอาจ   
ท่านซื่อสัตย์ เชื่อฟัง และบริสุทธิ์  พรที่ท่าน 
ได้รับเน่ืองจากความดีของท่านไม่เพียงส่งผล 
ต่อชีวิตของท่าน หากแต่ยังส่งผลต่อชีวิตของ
ดิฉันและผู้คนอีกมากมายอย่างลึกซึ้ง แต่มัก
เป็นวิธีที่เราไม่เข้าใจ

เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี ดิฉันเข้าแถวซ้ือของในร้าน 
ขายของชำาใกล้บ้าน  ข้างหน้าดิฉันมีเด็กสาว 
อายุประมาณ 15 ปี ยืนอยู่  เธอมีท่าทีเชื่อมั่น 
และมีความสุข  ดิฉันสังเกตเห็นเส้ือยืดของเธอ 
และอดพูดคุยกับเธอไม่ได้  จึงเริ่มพูดว่า “คุณ 
มาจากที่อื่นใช่ไหมคะ”

เธอแปลกใจกับคำาถามของดิฉัน และตอบ 
ว่า “ใช่ค่ะ  หนูมาจากรัฐโคโลราโด  คุณรู้ได้
อย่างไรคะ”

ดิฉันอธิบายว่า “ก็เพราะเสื้อยืดของคุณ”   
ดิฉันคาดเดาได้แม่นยำาหลังจากอ่านถ้อยคำา 
บนเสื้อของเธอที่ว่า “ฉันเป็นมอรมอน  แล้ว 
คุณล่ะ”

ดิฉันกล่าวต่อไปว่า “ดิฉันต้องบอกคุณว่า 
ดิฉันประทับใจในความเช่ือม่ันของคุณท่ีออก 
มาใส่เสื้อที่ประกาศชัดเจนเช่นนี้  ดิฉันเห็น 

ฉันรู้  ฉันดำาเนินชีวิตตาม 
ฉันรัก  
เราเป็นผู้ติดตามของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  การเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
และความเชื่อมั่นนั้นเป็นผลมาจากความเพียรพยายามและความตั้งใจ   
ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคล  และเป็นกระบวนการตลอดชีวิต
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ผู้ช่วยให้รอด  เราประพฤติด้วยความสุจริต 
และปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้อง “ทุกเวลา
และในทุกสิ่ง และในทุกแห่ง”6  ไม่ว่าใครจะ
เฝ้ามองเราอยู่หรือไม่ก็ตาม

ในสภาพมรรตัยของเรา ไม่มีใครดีพร้อม   
แม้ด้วยความเพียรพยายามที่สุดของเราใน 
การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณก็ตาม เรา
ทุกคนต่างก็มีข้อผิดพลาดและทำาบาป  ช่าง 
เป็นการยืนยันอันอุ่นใจยิ่งนักที่รู้ว่าโดยการ
เสียสละในการไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอด เรา 
ได้รับการให้อภัยและชำาระให้สะอาดอีกครั้ง   
กระบวนการในการกลับใจและการให้อภัย 
อย่างแท้จริงน้ีจะทำาให้ประจักษ์พยานของเรา 
เข้มแข็ง และแน่วแน่ในการเชื่อฟังพระบัญ- 
ญัติของพระเจ้า และดำาเนินชีวิตของเราตาม
มาตรฐานพระกิตติคุณ

เมื่อดิฉันนึกถึงข้อความที่ว่า “ฉันดำาเนิน 
ชีวิตตาม” ดิฉันได้รับการย้ำาเตือนถึงเยาวชน 
หญิงคนหน่ึงท่ีเคยพบกันช่ือ คาริกัน เธอเขียน 
มาว่า “หนูเป็นสมาชิกของศาสนจักรมาปีเศษ 
แล้ว . . .   สำาหรับหนู ตอนเป็นผู้สนใจ มีสัญ- 
ญาณอย่างหน่ึงท่ีบอกว่าน่ีคือศาสนจักรท่ีแท้ 
จริงเพราะหนูรู้สึกว่าในท่ีสุดหนูจะพบกับ 
ศาสนจักรที่สอนความสุภาพและมาตรฐาน 

ต่างๆ  หนูประสบด้วยตาตนเองในส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
กับผู้คนเม่ือพวกเขาไม่ใส่ใจพระบัญญัติและ 
เลือกผิดทาง  หนูตัดสินใจมานานแล้วว่าจะ 
ดำารงชีวิตตามมาตรฐานศีลธรรมอันสูงส่ง . . . 
หนูรู้สึกว่าได้รับพรมากท่ีได้พบความจริงและ 
รับบัพติศมา  หนูมีความสุขมากค่ะ”7

วลีสุดท้ายในคำาป่าวประกาศของดิฉันคือ  
“ฉันรัก”  การตักตวงความรู้ในพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์ และพากเพียรในการเนินชีวิต 
ตามหลักธรรมพระกิตติคุณในชีวิตประจำาวัน 
ของเราจะนำาทางให้สมาชิกของศาสนจักร 
เปล่งวาจาอย่างกระตือรือร้นว่า “ฉันรักพระ 
กิตติคุณ!”

ความรู้สึกนี้จะเกิดข้ึนเมื่อเรารู้สึกถึงพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานกับเราว่าเราเป็น 
ลูกของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงใส ่
พระทัยในตัวเรา และเราอยู่ในเส้นทางที่ถูก 
ต้อง  ความรักของเราที่มีต่อพระกิตติคุณจะ 
เพ่ิมมากข้ึนเม่ือเราสัมผัสกับความรักของพระ 
บิดาในสวรรค์ของเราและสันติสุขท่ีพระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงสัญญาไว้เม่ือเราแสดงให้พระองค์ 
ประจักษ์ว่าเราเต็มใจเช่ือฟังและทำาตามพระองค์ 

หลายครั้งในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ในศาสนจักรหรือเป็น 

สมาชิกมาตลอดชีวิต เราอาจพบว่าความกระ- 
ตือรือร้นอันน่าต่ืนเต้นน้ีเลือนหายไป  บางคร้ัง 
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการท้าทายและเราต้องฝึก 
ความอดทน บางครั้งก็เกิดขึ้นในยามที่เรารุ่ง 
เรืองสูงสุดและมีความอุดมสมบูรณ์ล้นเหลือ  
เมื่อใดที่ดิฉันรู้สึกเช่นนี้ ดิฉันรู้ว่าจำาเป็นต้อง 
กลับไปมุ่งเน้นความเพียรพยายามในการเพ่ิม 
พูนความรู้ในพระกิตติคุณของดิฉัน และดำา- 
เนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณให้สม- 
บูรณ์ยิ่งขึ้นในชีวิตของดิฉัน

หลักธรรมพระกิตติคุณข้อหน่ึงท่ีมีประสิทธิ- 
ผล แต่บางคร้ังยากต่อการนำาไปใช้ก็คือ ความ 
นอบน้อมถ่อมตน และการยอมตนต่อพระ 
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  ในคำาสวดอ้อนวอน 
ของพระเยซูคริสต์ในสวนเกทเสมนี พระองค ์
ตรัสกับพระบิดาว่า “อย่าให้เป็นไปตามใจข้า 
พระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระ- 
องค์”8  นี่ควรเป็นคำาสวดอ้อนวอนของเราเช่น 
กัน  บ่อยคร้ังในช่วงเวลาสวดอ้อนวอนอันเงียบ 
สงบท่ีเรารู้สึกว่าได้รับการโอบล้อมด้วยรักของ 
พระบิดาบนสวรรค์ และความรู้สึกปีติสุขและ 
ความรักก็หวนกลับมา

ในการประชุมผู้นำาเยาวชนหญิงในเมือง 
ยูจีน รัฐออริกอน ดิฉันมีโอกาสพิเศษได้พบ 
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ปะพูดคุยกับซิสเตอร์แคมมี วิลเบอร์เจอร์  เร่ือง 
ราวที่ซิสเตอร์วิลเบอร์เจอร์แบ่งปันกับดิฉัน 
คือพยานของพลังอำานาจและพรของความรู้  
การดำาเนินชีวิต และความรักในพระกิตติคุณ
ของเยาวชนหญิงคนหนึ่ง

บรูค บุตรสาววัย 19 ปีของซิสเตอร์วิล- 
เบอร์เจอร์ เสียชีวิตอย่างน่าสลดหลายปีก่อน 
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนหลังจากเรียนปี 
แรกในมหาวิทยาลัย  ซิสเตอร์วิลเบอร์เจอร ์
หวนรำาลึกว่า “เป็นช่วงเวลาที่ย่ำาแย่และหดหู่ 
สำาหรับครอบครัวของเรา อย่างไรก็ดีบรูคได้ 
ให้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมกับเรา  เราไม่ได้เล็ง 
เห็นถึงสิ่งนี้ขณะที่เธอเติบโตขึ้นมา แต่ในทุก 
ปีและในช่วงชีวิตแสนสั้นของเธอ บรูคได้ให้ 
ของขวัญพิเศษสุดกับเราเท่าท่ีลูกสาวคนหน่ึง 
พึงให้พ่อแม่ของเธอได้  บรูคเป็นธิดาผู้ชอบ 
ธรรมของพระผู้เป็นเจ้า. . . เพราะของประ- 
ทานนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังอำานาจที่ 
เป็นไปได้แห่งการชดใช้ ดิฉันจึงมีความเข้ม- 
แข็ง การปลอบโยน และสันติสุขที่พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงสัญญาไว้  ดิฉันไม่สงสัยว่าตอนนี้
บรูคอยู่ที่ใด และเฝ้าคอยการหวนกลับมาอยู่
ด้วยกันอย่างรักใคร่อีกครั้ง”9

ดิฉันมีประจักษ์พยานในแผนอันยิ่งใหญ่ 
ของพระบิดาบนสวรรค์เรื่องความสุขนิรันดร์   
ดิฉันรู้ว่าพระองค์ทรงรู้จักและรักเรา  ดิฉันรู้ว่า 
พระองค์ทรงเตรียมศาสดาพยากรณ์ ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน มาให้เรา เพื่อกระตุ้น 
และช่วยนำาทางเรากลับไปหาพระองค์  ดิฉัน 
ขอสวดอ้อนวอนให้เราแต่ละคนมุ่งหน้าพาก- 
เพียรเพ่ือจะสามารถป่าวประกาศอย่างม่ันใจ 
ว่า “ฉันเป็นมอรมอน  ฉันรู้ ฉันดำาเนินชีวิต 
ตาม และฉันรัก”  ดิฉันขอกล่าวสิ่งทั้งหมดนี้ 
ด้วยความนอบน้อมในพระนามของพระเยซู 
คริสต์ เอเมน 
หมายเหตุ: เพื่อศึกษาเพ่ิมเติม ดิฉันขอแนะนำาให้อ่านคำาพูด
ของแอลมาและเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ “การท้าทายเพื่อที่
จะเป็น” (เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 47–50; Ensign, Nov. 2000, 
32–34).

อ้างอิง
1.  โรม 1:16
2.  จอร์จ คิว. แคนนอน  ใน คำาสอนของประธานศาสนาจักร:  

โจเซฟ สมิธ  (2007), 283
3.  คำาสอน: โจเซฟ สมิธ, 286; และดู  Martha Jane Knowlton 

Coray, notebook, Church History Library, Salt Lake City.
4.  ดู ความรู้ ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ข้อ 1 เยาวชนหญิง 

ความก้าวหน้าส่วนบุคคล (หนังสือ, 2009), 38.
5.  ยากอบ 1:22
6.  โมไซยาห์ 18:9
7.  จดหมายส่วนตัว
8.  ลูกา 22:42
9.  จดหมายส่วนตัว

“เป็นอะไรหรือลูก” ข้าพเจ้ากระซิบ 
“พ่อครับ” เขาตอบ “เกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับ  

ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลย”
ด้วยตระหนักว่าลูกชายตัวน้อยของเราคง 

จะรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ในวิธีที่ทรงพลังเช่นนั้นเป็นครั้งแรก ข้าพเจ้า 
จึงคุกเข่าลงบนพ้ืนข้างเขา ขณะท่ีผู้เข้าชมคน 
อ่ืนๆ เดินอยู่รอบๆ เรา เบ็นกับข้าพเจ้าใช้เวลา 
หลายนาทีเรียนรู้เก่ียวกับพระวิญญาณบริ- 
สุทธิ์เคียงข้างกัน ข้าพเจ้าประหลาดใจที่เรา 
สามารถพูดถึงความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่าง 
ง่ายดาย ขณะเราพูด เป็นท่ีแน่ชัดว่าส่ิงท่ีดล 
ใจเบ็นมากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เขา เห็น แต่เป็นสิ่ง 
ท่ีเขา รู้สึก—ไม่ใช่ความสวยงามทางกายภาพ 
ที่อยู่รอบๆ เรา แต่เป็นเสียงสงบ แผ่ว เบาของ 
พระวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าภายในใจเขา  
ข้าพเจ้าแบ่งปันกับเขาถึงส่ิงท่ีข้าพเจ้าเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเอง แม้เมื่อ 
ความสงสัยแบบเด็กๆ ของเขากระตุ้นข้าพเจ้า 
ให้สำานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างสุดซึ้งต่อ 
ของประทานซ่ึงไม่อาจพูดถึงได้จากพระผู้เป็น 
เจ้า—ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ2

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร
พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือสมาชิกองค์ท่ีสาม 

โดยเอ็ลเดอร์ เครก ซี. คริสเต็นเซ็น
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ใ
นปี 1994 ประธาน ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. 
ฮันเตอร์ เชิญสมาชิกท้ังหมดของศาสน- 
จักรให้ “สถาปนาพระวิหาร. . .  เพื่อเป็น 

สัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ในการเป็นสมาชิก [ของ 
เรา]”1 ต่อมาในปีเดียวกันนั้น การก่อสร้าง 
พระวิหารบาวน์ติฟูล ยูทาห์เสร็จสมบูรณ์ เช่น 
เดียวกับคนมากมาย เราต่ืนเต้นท่ีจะพาครอบ- 
ครัวพร้อมลูกน้อยของเราไปงานโอเพ่นเฮ้าส์ 
ก่อนการอุทิศ  เราทำางานอย่างพากเพียรเพื่อ 
เตรียมความพร้อมให้ลูกๆ ของเราเข้าพระ 
วิหาร เราตั้งใจสวดอ้อนวอนว่าพวกเขาจะมี 
ประสบการณ์ทางวิญญาณเพื่อพระวิหารจะ
เป็นส่วนสำาคัญในชีวิตพวกเขา

ขณะท่ีเราเดินชมพระวิหารด้วยความคารวะ 
ข้าพเจ้าพบว่า ข้าพเจ้าช่ืนชอบสถาปัตยกรรม 
ที่โอ่อ่าสง่างาม งานก่อสร้างอันประณีต แสง 
ท่ีส่องผ่านหน้าต่างบานสูง และภาพจิตรกรรม 
สร้างแรงบันดาลใจหลายภาพ ทุกด้านของ 
อาคารศักดิ์สิทธิ์นี้วิจิตรงดงามอย่างแท้จริง

เมื่อก้าวเข้าไปสู่ห้องซีเลสเชียล ข้าพเจ้า 
รู้สึกว่าเบ็น ลูกชายคนเล็กวัยหกขวบกำาลังเกาะ 
ขาข้าพเจ้าอยู่ เขาดูตื่นเต้น—บางทีอาจจะ
ตระหนกเล็กน้อย

ของประทานซึ่ง ไม่ อาจ พูด 
ถึง ได้จากพระผู้เป็นเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำางานเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์กับพระบิดา
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ทรงทำาให้เกิดสัมฤทธิผลในบทบาทสำาคัญ
และหน้าที่รับผิดชอบพิเศษหลายด้าน
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ของพระผู้เป็นเจ้าสาม พระองค์ และเช่นเดียว 
กับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์  
พระองค์ทรงทราบความนึกคิดและเจตนาของ 
ใจเรา3  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรักเราและ 
ทรงต้องการให้เรามีความสุข  เนื่องจากพระ 
องค์ทรงทราบถึงความท้าทายต่างๆ ที่เราจะ 
เผชิญ พระองค์จึงทรงนำาทางและสอนเราทุก 
สิ่งที่เราต้องทำาเพื่อกลับไปอยู่กับพระบิดา
บนสวรรค์อีกครั้ง4

ต่างจากพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 
คริสต์ ผู้ทรงมีพระวรกายอันทรงรัศมีภาพ 
เป็นเนื้อหนังและกระดูก พระวิญญาณบริ- 
สุทธิ์ทรงเป็นพระอติรูปท่ีเป็นวิญญาณซึ่งส่ือ 
สารกับวิญญาณเราผ่านความรู้สึกและความ 
ประทับใจ5 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระ 
สัตภาวะที่เป็นวิญญาณ พระองค์ทรงมีหน้า 
ที่รับผิดชอบพิเศษสุดของการเป็นเครื่องมือ 
ซ่ึงช่วยให้เราได้รับการเปิดเผยส่วนตัว ในพระ 
คัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิมักจะเป็นท่ีเรียก 
ขานว่าพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ พระวิญญาณ 
ของพระเจ้า พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคำา
สัญญา หรือเรียกง่ายๆ ว่าพระวิญญาณ

พระพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร
พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นหน่ึงเดียวกัน 

โดยสมบูรณ์กับพระบิดาบนสวรรค์และพระ 
เยซูคริสต์ ทรงทำาให้เกิดสัมฤทธิผลในบทบาท 
สำาคัญและหน้าที่รับผิดชอบพิเศษหลายด้าน  
จุดประสงค์หลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
คือเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ 
พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์7 และ 
สอนความจริงแก่เราทุกเรื่อง8 พยานอันแน่ 
ชัดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สื่อสารได้แน่ 
นอนกว่าพยานจากแหล่งอ่ืนใดท้ังหมด  ประ- 
ธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ สอนว่า “พระวิญ- 
ญาณของพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับวิญญาณของ 
มนุษย์มีพลังในการสื่อสารความจริงพร้อม 
กับประสิทธิผลและความเข้าใจย่ิงกว่าท่ีความ 
จริงจะได้รับการสื่อสารจากการติดต่อส่วน
ตัวกับสัตภาวะบนสวรรค์”9

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ทราบดีเช่นกัน 
ว่าทรงเป็นพระผู้ปลอบโยน10 ระหว่างช่วงเวลา 
ที่ประสบปัญหาหรือสิ้นหวังหรือเพียงเม่ือเรา 
ต้องการทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้  
พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงยกวิญญาณของ 
เรา ให้ความหวังแก่เรา และสอนเราถึง “ สิ่ง 
 ท่ี ส่งเสริม ความ สงบสุข ของ อาณาจักร”11 ช่วย 

ให้เรารู้สึกถึง “สันติสุขของพระเจ้าท่ีเกินความ 
เข้าใจ”12

หลายปีมาแล้วครอบครัวญาติพ่ีน้องเรา 
มาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันในช่วง 
วันหยุด บิดาข้าพเจ้าเริ่มเล่มเกมกับหลานๆ  
ทันใดนั้นและไม่ได้มีอะไรบอกเหตุเลย ท่าน 
ล้มลงและเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็ว  เหตุการณ์ 
ที่ไม่คาดคิดนี้อาจเลวร้าย  โดยเฉพาะกับ 
หลานๆ ของท่าน ทำาให้เกิดคำาถามที่ยากจะ
ตอบ อย่างไรก็ตาม เมื่อเรารวบรวมลูกๆ ของ 
เราเข้ามา เมื่อเราสวดอ้อนวอนและอ่านคำา 
ของศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน 
เกี่ยวกับจุดประสงค์ของชีวิต พระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิปลอบโยนเราแต่ละคน ในวิธีท่ียากจะ 
บรรยายด้วยคำาพูดได้ คำาตอบที่เราเสาะหา 

เด่นชัดในใจเรา เรารู้สึกถึงสันติสุขวันนั้นที ่
เกินความเข้าใจ ของเรา กระนั้นพยานจาก 
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นแน่นอน ปฏิเสธไม ่
ได้ และจริง

พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นครูและผู้เปิดเผย13 

เมื่อเราศึกษา ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน 
เก่ียวกับความจริงพระกิตติคุณ พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์จุดประกาย ความคิด เรา ทำาให้เราเข้า 
ใจ14 พระองค์ทรงเขียนความจริงท่ีลบไม่ออก 
ไว้ในจิตวิญญาณเราและจะทำาให้เกิดเปล่ียน 
แปลง อัน ลึกล้ำา ใน ใจเรา เม่ือเราแบ่งปันความ 
จริงเหล่าน้ีกับครอบครัวเรา กับสมาชิกศาสน- 
จักร กับมิตรสหายและเพื่อนบ้านในชุมชน 
เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นครูของพวก 
เขาเช่นกัน เพราะพระองค์จะทรงนำาข่าวสาร
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พระกิตติคุณ “ไป สู่ ใจ ลูก หลาน มนุษย์”15

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจเราให้รับใช้ 
ผู้อื่น สำาหรับข้าพเจ้า แบบอย่างที่แจ้งชัดที่ 
สุดของการเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนของพระ 
วิญญาณบริสุทธ์ิในการรับใช้ผู้อ่ืนมาจากชีวิต 
และการปฏิบัติศาสนกิจของประธานโธมัส  
เอส. มอนสัน ผู้กล่าวว่า “ในการทำาหน้าที่รับ 
ผิดชอบต่างๆ ของเรา ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าเมื่อ 
เราเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนเงียบๆ และทำา 
ตามโดยไม่รอช้า พระบิดาบนสวรรค์จะนำาทาง 
ทุกย่างก้าวของเราและประทานพรชีวิตเรา 
และชีวิตผู้อื่น ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีประสบ- 
การณ์ใดดีไปกว่าหรือความรู้สึกใดทรงคุณค่า 
มากไปกว่าเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนเพื่อจะ 
ค้นพบว่าพระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน 
ของคนอีกคนหนึ่งผ่านทางท่าน”16

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันประสบการณ์ซาบซ้ึงใจ 
เรื่องหนึ่ง ขณะที่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
รับใช้เป็นอธิการ ท่านทราบว่าแมรีย์ วัตสัน  
สมาชิกวอร์ดของท่านเข้าโรงพยาบาล เมื่อ 
ท่านเดินทางไปเยี่ยมเธอ ท่านทราบว่าเธอ 
อยู่ในห้องใหญ่รวมกับผู้ป่วยคนอ่ืนๆ เม่ือท่าน 
ไปหาซิสเตอร์วัตสัน ท่านสังเกตว่าคนไข้ใน
เตียงข้างๆ รีบเอาผ้ามาคลุมศีรษะ

หลังจากประธานมอนสันเยี่ยมซิสเตอร์ 
วัตสันและให้พรฐานะปุโรหิตแก่เธอ ท่านจับ 
มือเธอ บอกลาและเตรียมตัวกลับ จากนั้น 
สิ่งเรียบง่ายแต่มหัศจรรย์เกิดขึ้น ข้าพเจ้าจะ 
อ่านคำาพูดของประธานมอนสันจากความ 
ทรงจำาของท่านเกี่ยวกับประสบการณ์นี้

“ข้าพเจ้าไม่สามารถผละจากเธอ  ราวกับ

ว่ามีมือที่มองไม่เห็น [กำาลัง] วางอยู่บนบ่า 
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารู้สึกภายในจิตวิญญาณ 
ว่าข้าพเจ้าได้ยินคำาพูดนี้ ‘ไปที่เตียงถัดไปที่ผู ้
หญิงร่างเล็กเอาผ้าปิดหน้าไว้เมื่อท่านเข้า
มา’ ข้าพเจ้าทำาดังนั้น . . .

“ข้าพเจ้าเดินไปข้างเตียงผู้ป่วยอีกคน สะกิด 
ที่ไหล่เธอเบาๆ และค่อยๆ ดึงผ้าที่คลุมหน้า 
เธอออก อะไรกันนี่! เธอเป็นสมาชิกในวอร์ด 
ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเธอเป็นคน 
ไข้อยู่โรงพยาบาล เธอชื่อแคทเธอรีน แมคค ี
เมื่อเธอสบตาข้าพเจ้า เธอพูดทั้งน้ำาตาว่า  
‘อธิการคะ เมื่อคุณเดินเข้ามาในห้อง ดิฉัน 
รู้สึกว่าอธิการคงมาหาดิฉันและตอบคำาสวด 
อ้อนวอนของดิฉัน ดิฉันดีใจอยู่ลึกๆ ที่คิดว่า 
อธิการคงทราบว่าดิฉันอยู่ที่นี่ แต่เมื่ออธิการ 
ไปหยุดอยู่อีกเตียงหนึ่ง ดิฉันจึงผิดหวัง และ 
ทราบว่าอธิการไม่ได้มาหาดิฉัน’

“ข้าพเจ้าบอก [ซิสเตอร์] แมคคีว่า ‘ไม่
สำาคัญหรอกที่ผมจะรู้หรือไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่   
สิ่งสำาคัญคือพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรง 
ทราบว่าคุณสวดอ้อนวอนเงียบๆ เพื่อขอพร
ฐานะปุโรหิต พระองค์ทรงกระตุ้นเตือนให้ผม
มารบกวนความเป็นส่วนตัวของคุณ”17

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราอย่างไร
เราทุกคนมีประสบการณ์กับพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ แม้เราจะไม่ทราบเสมอไป เมื่อความ 
คิดที่ได้รับการดลใจเข้ามาสู่ความคิดเรา เรา 
ทราบว่าความคิดนั้นเป็นจริงโดยความรู้สึก 
ทางวิญญาณที่เข้ามาสู่ใจเรา ประธานบอยด์ 
เค. แพคเกอร์สอนว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์

ตรัสด้วยเสียงที่ท่าน รู้สึก มากกว่า ได้ยิน . . . 
เมื่อเราพูดถึง ‘การฟัง’เสียงกระซิบของพระ 
วิญญาณ ส่วนใหญ่คนมักจะบรรยายการกระ- 
ตุ้นเตือนทางวิญญาณนั้นโดยกล่าวว่า ‘ข้าพ- 
เจ้า  รู้สึก. . . ’”18  โดยผ่านความรู้สึกอันศักด์ิสิทธ์ิ 
เหล่านี้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำาให้เรา 
ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำา 
อะไร  ตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่า  “นี่ คือ  
วิญญาณ แห่ง การ เปิดเผย”19

การได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไร

ในการสอนเบ็น ลูกชายวัยหกขวบของ
เรา ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งสำาคัญในการแยก 
แยะระหว่างส่ิงท่ีเขากำาลังรู้สึกซ่ึงเป็นอิทธิพล 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเขาจะได้รับหลัง 
จากบัพติศมา ก่อนบัพติศมา ผู้แสวงหาความ 
จริงท่ีซ่ือสัตย์และจริงใจจะรู้สึกถึงอิทธิพลของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครั้งคราว อย่างไร 
ก็ตาม โอกาสได้รับความเป็นเพื่อนอันยั่งยืน
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์และ ความบริบูรณ์  
ของพรที่เก่ียวข้องทั้งหมดมีให้เฉพาะสมาชิก 
ท่ีรับบัพติศมาแล้วและมีค่าควรได้รับของประ- 
ทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยการวางมือ 
ผ่านผู้ดำารงอำานาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็น 
เจ้าเท่านั้น

โดยผ่านของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ เราได้รับความรู้ความสามารถและ 
ของประทานทางวิญญาณเพิ่มขึ้น เพิ่มพูน 
การเปิดเผยและความคุ้มครอง การชี้แนะ 
และการนำาทางอย่างสม่ำาเสมอ  รวมทั้งพรที ่
สัญญาไว้ถึงการชำาระให้บริสุทธ์ิและความสูง 
ส่งในอาณาจักรซีเลสเชียล พรทั้งหมดนี้ประ- 
ทานให้เนื่องจากความปรารถนาส่วนตัวของ 
เราที่จะรับพรเหล่านั้นและมาถึงเราเมื่อเรา 
ดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับพระประสงค์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าและแสวงหาคำาแนะนำาจาก
พระองค์ตลอดเวลา

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์ของข้าพ- 
เจ้ากับเบ็นในพระวิหารบาวน์ติฟูล ยูทาห์ ข้าพ- 
เจ้ามีความรู้สึกและความประทับใจท่ีอ่อนโยน 
หลายเรื่อง  ความทรงจำาที่เด่นชัดเรื่องหนึ่ง 
คือขณะที่ใจข้าพเจ้าจดจ่ออยู่กับความโอ่อ่า 
อลังการตรงหน้า  เด็กน้อยข้างข้าพเจ้ากลับ 
ตระหนักในความรู้สึกทรงพลังในใจเขา  ด้วย 
การเตือนอันนุ่มนวล ข้าพเจ้าได้รับเชิญไม ่
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เพียงหยุดและคุกเข่าลงแต่ให้ตั้งใจฟังการ 
เรียกจากพระผู้ช่วยให้รอดด้วยท่ีจะเป็นเหมือน 
เด็กเล็กๆ—อ่อนน้อมถ่อมตน ว่าง่าย และ
พร้อมจะฟังเสียงสงบแผ่วเบาจากพระวิญ- 
ญาณของพระองค์ 

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงการมีอยู่จริงและพระ 
พันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริ- 
สุทธ์ิและ โดย อำานาจ ของ พระ วิญญาณ บริสุทธ์ิ  
ท่าน จะรู้ ความจริง ของ ทุก เรื่อง  ข้าพเจ้าเป็น 
พยานว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริ- 
สุทธิ์เป็นของประทานอันล้ำาค่า ซึ่งไม่อาจพูด 
ถึงได้จากพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงประทานแก่ทุกคนท่ี 
มาหาพระบุตรของพระองค์ รับบัพติศมาใน 
พระนามของพระองค์ และรับของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการยืนยัน 
ในศาสนจักรของพระองค์  ข้าพเจ้าขอเป็น
พยานถึงความจริงอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์, ในเจย์ เอ็ม. ทอดด ์

“President Howard W. Hunter: Fourteenth 
President of the Church,”  Ensign, กรกฎาคม 
1994 หน้า 5; ดู ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร,์ “The 
Great Symbol of Our Membership,” Tambuli, 
พ.ย. 1994, 3; Ensign, ต.ค. 1994 หน้า 2

 2. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:26.
 3. ดู แอลมา 12:7; 18:16–18; หลักคำาสอนและ 

พันธสัญญา 6:15–16.
 4. ดู 2 นีไฟ 32:5
 5. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 130:22
 6. ดู ลูกา 4:1, 18; ยอห์น 1:33; เอเฟซัส 1:13;  

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 88:3.
 7. ดู 2 นีไฟ 31:18; 3 นีไฟ 28:11; หลักคำาสอนและ 

พันธสัญญา 20:27
 8. ดู โมโรไน 10:5
 9. โจเซฟ ฟิงดิงก์ สมิธ, Doctrines of Salvation, comp. 

บรูซ อาร์. แมคคองกี, ฉบับที่ 3 (1954–56), 1:47–48.
10. ดู ยอห์น 14:26; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 35:19.
11. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 36:2
12. ฟีลิปปี 4:7
13. ดู ลูกา 12:12; 1 โครินธ์ 2:13; ดู หลักคำาสอนและ 

พันธสัญญา 50:13–22; คำาสอนของประธาน
ศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), หน้า 132-33

14. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 11:13
15. 2 นีไฟ 33:1
16. โธมัส เอส. มอนสัน, “จงสงบเงียบ” เลียโฮนา และ 

Ensign, พ.ย. 2002 หน้า 53
17. ดู โธมัส เอส. มอนสัน, “Christ at Bethesda’s Pool,” 

Ensign, พ.ย. 1996 หน้า 18–19
18. บอยด์ เค. แพคเกอร์, “การเปิดเผยส่วนบุคคล: ของ

ประทาน การทดลอง และพระสัญญา,” เลียโฮนา, 
มิถุนายน 1997 หน้า 8; Ensign, พ.ย. 1994 หน้า 60

19. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 8:3; ดู ข้อ 2 ด้วย

จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ รอด พร้อม กับ เด็ก เล็กๆ 
ของ พวก เขา.

“และเด็ก เล็กๆ ของ พวก เขา ไม่ ต้อง มี การ 
ก ลับ ใจ, หรือ บัพ ติ ศ มา. ดูเถิด, บัพ ติ ศ มา คือ  
การ มา สู่ การก ลับ ใจ ที่ จะ ทำาให้ พระ บัญญัติ  
สมบูรณ์อัน นำา ไป สู่ การ ปลดบาป.

“แต่เด็กเล็กๆ มี ชีวิต อยู่ ใน พระ คริสต์, แม้  
ตั้งแต่ การ วาง รากฐาน ของ โลก; หาก ไม่ เป็น 
 ดังนั้น, พระผู้เป็นเจ้า ก็ ทรง เป็น พระผู้เป็นเจ้า 
 ที่ ลำาเอียง, และ เป็น พระผู้เป็นเจ้า ที่ เปลี่ยน 
แปลง ได้ ด้วย, และ เป็น ผู้ นับถือ ตัวบุคคล; เพราะ 
 มี เด็ก เล็กๆ ก่ี คน แล้ว ท่ี ตาย โดย ปราศจาก การ 
 บัพ ติ ศ มา!”1

หลังจากอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ ซิสเตอร์รามิ- 
เรซเริ่มสะอื้น  ข้าพเจ้าและคู่รู้สึกสับสน  ข้าพ- 
เจ้าถามว่า “ซิสเตอร์รามิเรซครับ พวกเราพูด 
หรือทำาอะไรท่ีทำาให้คุณรู้สึกขุ่นเคืองหรือเปล่า 
ครับ”  

เธอกล่าวว่า “เปล่าเลยเอ็ลเดอร์ คุณไม่ได ้
ทำาอะไรผิด  หกปีท่ีแล้วดิฉันมีลูกชายทารกซ่ึง 
เสียชีวิตก่อนที่เราจะให้เขารับบัพติศมาได้   
บาทหลวงของเราบอกว่าเนื่องจากเขายังไม่ 
ได้รับบัพติศมา เขาจะต้องอยู่ใต้บาดาลช่ัวนิจ 
นิรันดร์  ตลอดระยะเวลาหกปีดิฉันแบกรับ 

โดย เอ็ลเดอร์เชย์น เอ็ม. โบเว็น
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ขณะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มใน 
ชิลี ข้าพเจ้าและคู่พบครอบครัวหน่ึง 
ที่มีสมาชิกเจ็ดคนในสาขา  ผู้เป็น 

มารดามาโบสถ์กับลูกทุกสัปดาห์  เราทึกทัก 
ไปเองว่าพวกเขาเป็นสมาชิกเก่าแก่ของศาสน- 
จักร หลายสัปดาห์ต่อมาเราจึงพบว่าพวกเขา 
ยังไม่ได้รับบัพติศมา

เราติดต่อกับครอบครับนั้นทันทีและขอ 
อนุญาตไปสอนพวกเขาที่บ้าน  ผู้เป็นบิดาไม่ 
สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณ แต่ก ็
มิได้คัดค้านให้เราไปสอนครอบครัวเขา

ซิสเตอร์รามิเรซก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตลอด 
บทเรียนต่างๆ  เธอกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
หลักคำาสอนทุกอย่างที่เราสอน  เย็นวันหนึ่ง
ขณะที่เราสนทนากันถึงการให้บัพติศมาเด็ก
ทารก เราสอนว่าเด็กเล็กๆ ไร้เดียงสาและไม่ 
จำาเป็นต้องรับบัพติศมา  เราเชื้อเชิญให้เธอ 
อ่านจากหนังสือโมไรไนดังนี้

“ดูเถิด พ่อ กล่าว แก่ ลูก ว่า ลูก จง สอน เรื่อง นี้ 
—การก ลับ ใจ และ บัพ ติ ศ มา ให้ คน ที่ รู้จัก ผิด- 
ชอบ และ สามารถ ทำาบาป; แท้จริง แล้ว, จง  
สอน บิดา มารดา ว่า พวก เขา ต้อง กลับ ใจ และ  
รับ บัพ ติ ศ มา, และ นอบน้อม ถ่อม ตน เหมือน 
เด็กเล็กๆ ของ พวก เขา, และ พวก เขา ทั้งปวง 

“เพราะเรามีชีวิตอยู่  
พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย”
เนื่องด้วยพระองค์ แม้พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ วันหนึ่ง 
ความรู้สึกเศร้าโศก โดดเดี่ยว และสิ้นหวังเหล่านั้นจะถูกกลืนเข้าไปใน 
ความสมบูรณ์แห่งปีติ
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ความเจ็บปวดและรู้สึกผิด  หลังจากได้อ่าน 
พระคัมภีร์ข้อน้ีดิฉันทราบโดยอำานาจของพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระคัมภีร์ข้อนี้จริง  ดิฉัน
รู้สึกว่าภาระอันหนักหน่วงถูกยกไปจากตัว 
ดิฉัน และนี่คือน้ำาตาของความปีติยินดี”

ข้าพเจ้านึกถึงคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ ผู้สอนหลักคำาสอนแห่งการปลอบ 
ประโลมไว้ดังนี้ “พระเจ้าทรงนำาหลายคนไป 
แม้ในวัยทารก เพื่อพวกเขาจะรอดพ้นจาก 
ความอิจฉาของมนุษย์ ความเศร้าโศก และ 
ความช่ัวร้ายของโลกปัจจุบัน  พวกเขาบริสุทธ์ิ 
และน่ารักเกินกว่าจะอยู่บนแผ่นดินโลก  ด้วย 
เหตุน้ีถ้าพิจารณาให้ถ้วนถ่ี แทนท่ีจะทุกข์โศก 
เรามีเหตุให้ปลื้มปีติเมื่อพวกเขาได้รับการ
ปลดปล่อยจากความชั่วร้าย  และเราจะได้ 
พบพวกเขาอีกครั้งในไม่ช้า”2 

หลังจากทนทุกข์กับความเศร้าโศกและ 
ความเจ็บปวดจนแทบจะทนไม่ไหวเป็นเวลา 
หกปี หลักคำาสอนที่แท้จริง ซึ่งได้รับการเปิด
เผยจากพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเราโดย
ผ่านศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิต นำาสันติสุข
อันหอมหวานมาสู่สตรีผู้ทุกข์ทรมานคนนี้ ไม่
ต้องกล่าวอะไรอีก ซิสเตอร์รามิเรซและลูกๆ 
ที่อายุแปดขวบขึ้นไปรับบัพติศมา

ข้าพเจ้าจำาได้ว่าเขียนถึงครอบครัวเพื่อ 
แสดงความสำานึกคุณท่ีใจข้าพเจ้ารู้สึกสำาหรับ 
ความรู้ถึงความจริงนี้และความจริงอื่นๆ ที ่
แจ้งชัดและมีค่าอีกมากมายของพระกิตติคุณ 
ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้า 
ไม่เคยนึกฝันว่าหลักธรรมแห่งความจริงอัน 
น่าอัศจรรย์นี้จะส่งผลต่อข้าพเจ้าในอีกหลาย 
ปีต่อมาและพิสูจน์ว่าเป็นยารักษาในกิเลอาด 
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวถึงผู้ที่สูญเสียลูก 
และเคยถามคำาถามน้ี “ทำาไมต้องเป็นฉัน” หรือ 
อาจจะสงสัยความเช่ือท่ีท่านมีต่อพระบิดาใน 

สวรรค์ผู้ทรงรักท่าน  นี่เป็นคำาสวดอ้อนวอน 
ของข้าพเจ้าว่าโดยอำานาจของพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิ ข้าพเจ้าจะนำาความหวัง สันติสุข และ 
ความเข้าใจมาสู่ท่านบ้าง  ข้าพเจ้าปรารถนา 
จะเป็นเครื่องมือแห่งการฟื้นฟูศรัทธาที่ท่าน 
มีต่อพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักท่าน ผู้ทรง 
ทราบทุกส่ิงทุกอย่างและทรงยอมให้เราประ- 
สบกับการทดลองเพื่อที่เราจะได้รู้จักและรัก 
พระองค์ และเข้าใจว่าหากปราศจากพระองค์ 
เราก็ไม่มีอะไรเลย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี 1990 ลูกชายคนที ่
สาม ซึ่งเป็นลูกคนที่หกของเราเกิด   เราตั้งชื่อ 
เขาว่าไทสัน  เขาเป็นเด็กชายตัวน้อย น่ารัก 
น่าเอ็นดู ครอบครัวเราต้อนรับเขาด้วยใจและ 
อ้อมแขนที่เปิดกว้าง  พี่น้องของเขาภูมิใจใน 
ตัวเขามาก  เราทุกคนต่างคิดว่าเขาเป็นเด็ก
น้อยที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เคยเกิดมา

เมื่อไทสันอายุแปดเดือน เขาสำาลักแท่ง 
ชอล์คท่ีเจอบนพรม  แท่งชอล์คติดอยู่ในลำาคอ 
ของเขาซ่ึงทำาให้เขาหยุดหายใจ  พ่ีชายไทสัน 
อุ้มเขาขึ้นไปชั้นบนพร้อมตะโกนด้วยความ 
หวาดกลัว “น้องไม่หายใจ  น้องไม่หายใจ”  เรา 
เริ่มทำาการกู้ชีพและโทรเรียกหน่วยฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพมาถึงและรีบนำาตัว 
ไทสันเข้าโรงพยาบาล  ในห้องรอผู้ป่วยเราสวด 
อ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้าอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทานปาฏิหาริย์แก่ 
เรา  หลังจากที่รอเป็นเวลานานมาก ในที่สุด 
คุณหมอก็เข้ามาในห้องและกล่าวว่า “ดิฉัน 
เสียใจด้วยค่ะ  เราพยายามสุดความสามารถ 
แล้ว  คุณอยู่ท่ีน่ีได้เท่าท่ีคุณต้องการ” แล้วออก 
จากห้องไป

ขณะเราเข้าไปในห้องที่ไทสันนอนอยู่ เรา 
เห็นร่างไร้ชีวิตของทารกน้อยๆ ของเรา  ซึ่งดู 
ราวกับว่ามีรัศมีซีเลสเชียลฉายออกมารอบ
กาย  เขาช่างดูผ่องใสและบริสุทธิ์เหลือเกิน

ช่วงเวลานั้นเรารู้สึกประหนึ่งว่าโลกได้มา
ถึงจุดจบแล้ว  เราจะกลับไปหาลูกๆ ที่เหลือ
และพยายามอธิบายอย่างไรว่าไทสันจะไม่
กลับมาบ้านแล้ว

ข้าพเจ้าจะเล่าประสบการณ์ที่เหลือจาก 
มุมมองของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ากับภรรยา 
ผู้เป็นเสมือนนางฟ้าประสบกับการทดลองนี้ 
ด้วยกัน แต่ข้าพเจ้าไม่คู่ควรท่ีจะกล่าวถึงความ 
รู้สึกของผู้เป็นมารดาและจะไม่แม้แต่พยา- 
ยามที่จะอธิบาย

สุดวิสัยที่ข้าพเจ้าจะอธิบายความรู้สึกสับ 

สนปนเปที่เกิดขึ้นในชีวิตขณะนั้น  ส่วนมาก 
ข้าพเจ้าจะรู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าอยู่ในฝันร้าย 
และจะตื่นในไม่ช้า และฝันร้ายที่เลวร้ายนี้จะ 
ส้ินสุดลง  หลายคืนข้าพเจ้านอนไม่หลับ  บ่อย 
คร้ังในยามค่ำาคืนข้าพเจ้ามักจะเดินสำารวจตาม 
ห้องต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกคนอื่นๆ ทุกคน
ของเราปลอดภัย

ความรู้สึกผิดทรมานจิตวิญญาณข้าพเจ้า   
ข้าพเจ้ารู้สึกผิดมาก ข้าพเจ้ารู้สึกมีมลทิน   
ข้าพเจ้าเป็นพ่อของเขา ควรจะปกป้องเขาได ้
มากกว่านี้  แสนเสียดายที่ข้าพเจ้าน่าจะทำา 
อย่างนี้หรืออย่างนั้น  ยี่สิบสองปีผ่านไป บาง 
ครั้งแม้กระทั่งวันนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ยัง 
คืบคลานเข้ามาในใจข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้ารู้ว่า 
ข้าพเจ้าต้องกำาจัดความรู้สึกเหล่านั้นอย่าง
รวดเร็วก่อนที่มันจะเป็นอันตราย

ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่ไทสันเสีย 
ชีวิต ข้าพเจ้ามีการสัมภาษณ์กับเอ็ลเดอร์ดีน  
แอล. ลาร์เซ็น  ท่านใช้เวลาฟังข้าพเจ้า และ 
ข้าพเจ้าจะรู้สึกขอบคุณสำาหรับคำาปรึกษาและ 
ความรักของท่านตลอดไป  ท่านกล่าวว่า “ผม 
ไม่คิดว่าพระเจ้าจะทรงต้องการให้คุณลงโทษ 
ตัวเองเพราะการเสียชีวิตของลูกชายตัวน้อยๆ 
ของคุณหรอก”  ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักของ 
พระบิดาบนสวรรค์ของข้าพเจ้าผ่านภาชนะ
ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้คนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ความนึกคิดอันทุกข์ทรมาน 
ยังคงหลอกหลอนข้าพเจ้า  ไม่ช้าข้าพเจ้าเริ่ม 
รู้สึกโกรธ  “ไม่ยุติธรรมเลย!  พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ทำาอย่างน้ีกับข้าพเจ้าได้อย่างไร  ทำาไมต้องเป็น 
ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าทำาอะไรผิด”  ข้าพเจ้ารู้สึก 
โกรธแม้กระทั่งกับคนที่พยายามปลอบเรา   
ข้าพเจ้าจำาได้ว่าเพื่อนพูดว่า “ฉันรู้ว่าคุณรู้สึก 
อย่างไร”  ข้าพเจ้าจะนึกในใจว่า “คุณไม่รู้หรอก 
ว่าผมรู้สึกอย่างไร อย่ามายุ่งกับผม” ไม่ช้า 
ข้าพเจ้าก็พบว่าความสงสารตัวเองบ่ันทอน 
จิตใจได้มากเช่นกัน  ข้าพเจ้าละอายตนเอง 
ที่มีความนึกคิดอันไร้ความปรานีต่อบรรดา
เพื่อนรักที่พยายามจะช่วยเท่านั้น

เมื่อข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรู้สึกผิด ความ 
โกรธ ความสงสารตนเองท่ีกำาลังครอบงำาข้าพ- 
เจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อใจข้าพเจ้าจะ 
เปลี่ยนได้  โดยผ่านประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ ์
ส่วนตัว พระเจ้าประทานหัวใจดวงใหม่แก ่
ข้าพเจ้า  แม้ข้าพเจ้าจะยังคงรู้สึกโดดเด่ียวและ 
เจ็บปวด  แต่ทัศนะโดยรวมของข้าพเจ้าเปล่ียน 
ไป  ข้าพเจ้าได้รับรู้ว่าไม่มีอะไรถูกพรากไปจาก 
ข้าพเจ้า หากแต่มีพรอันประเสริฐที่รอข้าพ- 
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เจ้าอยู่ถ้าข้าพเจ้าจะพิสูจน์ว่าเป็นคนซื่อสัตย์
ชีวิตข้าพเจ้าเร่ิมเปล่ียน และข้าพเจ้าสามารถ 

ต้ังตารอความหวังมากกว่าจะหวนคิดถึงความ 
ส้ินหวัง  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าชีวิตน้ีมิใช่จุดจบ 
โลกแห่งวิญญาณมีอยู่จริง  คำาสอนต่างๆ  ของ 
ศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย
เป็นเรื่องจริง  ชีวิตนี้ต่างหากที่เป็นก้าวย่าง 
ช่ัวคราวในการเดินทางกลับไปหาพระบิดาบน 
สวรรค์ของเรา

ไทสันยังคงเป็นส่วนสำาคัญมากของครอบ- 
ครัวเรา  ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ช่างวิเศษที่เรา 
ได้เห็นพระเมตตาและน้ำาพระทัยอันอ่อนโยน 
ของพระบิดาในสวรรค์ท่ีทรงยินยอมให้ครอบ- 
ครัวเรารู้สึกถึงอิทธิพลของไทสันอย่างเป็นรูป 
ธรรม  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าม่านแห่งชีวิตนั้น 
บางนัก  ความรู้สึกเดียวกันของความภักดี  
ความรัก และความเป็นหน่ึงเดียวกันในครอบ- 
ครัวมิได้สิ้นสุดลงเมื่อบุคคลที่เรารักผ่านไปสู่
อีกด้านหนึ่งของม่าน หากแต่ความรู้สึกเหล่า
นั้นจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

บางคนอาจจะถามว่า “คุณใช้เวลานาน 
เท่าไรกว่าจะทำาใจได้”  ความจริงก็คือท่านจะ 
ไม่มีวันทำาใจได้เป็นปลิดทิ้งจนกว่าท่านจะได้ 
อยู่พร้อมหน้ากับบุคคลที่ท่านรักซึ่งได้จากไป 
แล้วอีกครั้งหนึ่ง  ไม่มีวันที่ข้าพเจ้าจะมีความ 
สมบูรณ์แห่งปีติจนกว่าเราจะได้กลับมาอยู่ร่วม 
กันอีกครั้งหนึ่งในเช้าแห่งการฟื้นคืนชีวิตแรก

“เพราะ มนุษย์ เป็นวิญญาณ. ธาตุต่างๆ  
เป็นนิรันดร์, และ วิญญาณ กับ ธาตุ, สัมพันธ์ 
กัน อย่าง แยก ไม่ ออก, จะ ได้ รับ ความ สมบูรณ์ 
แห่ง ปีติ;

“และ เมื่อแยกจาก กัน, มนุษย์ จะ รับ ความ  
สมบูรณ์ แห่งปีติไม่ ได้.”3

แต่ในระหว่างนี้ เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสอน เราสามารถดำาเนินต่อไปด้วยใจกล้า4

ข้าพเจ้าเรียนรู้มาว่าความขมข่ืน ความเจ็บ 
ปวดอันแทบจะทนไม่ไหวกลับเป็นความหวาน 
ช่ืนได้เม่ือเราหันไปหาพระบิดาในสวรรค์และ 
วิงวอนขอการปลอบประโลมจากพระองค์  
ซึ่งมาโดยผ่านแผนของพระองค์นั่นคือพระ
บุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และพระผู้
ปลอบโยน ซึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์

ช่างเป็นพรอันรุ่งโรจน์อย่างยิ่งในชีวิตเรา 
จะน่าอนาถเพียงใดหากเรามิได้รู้สึกโศกเศร้า 
อย่างมากมายเมื่อเราสูญเสียลูกของเราไป 
ข้าพเจ้าสำานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ 
พระบิดาในสวรรค์ของข้าพเจ้าทรงยอมให้ 
เรารักอย่างสุดซึ้งและรักอย่างนิรันดร  ข้าพ- 
เจ้าขอบคุณอย่างย่ิงสำาหรับครอบครัวนิรันดร์ 
ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจอย่างย่ิงที่พระองค์ทรงเปิด 
เผยแผนแห่งการไถ่อันรุ่งโรจน์ผ่านศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิตของพระองค์อีกครั้ง

ขณะที่ท่านร่วมงานศพของบุคคลที่ท่าน
รัก ขอให้ท่านจดจำาความรู้สึกในใจท่านเมื่อ
ท่านขับรถออกไปจากสุสานและหันมามอง
โลงศพที่โดดเดี่ยวนั้น พลางสงสัยว่าใจของ
ท่านจะแตกสลายหรือไม่

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า เนื่องด้วยพระองค์ 
แม้พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ 
วันหนึ่งความรู้สึกเศร้าโศก โดดเดี่ยว และ 
สิ้นหวังเหล่านั้นจะถูกกลืนเข้าไปในความ

สมบูรณ์แห่งปีติ  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราพ่ึง- 
พาพระองค์ได้ เมื่อพระองค์ตรัสว่า

“เราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำา- 
พร้า  เราจะมาหาท่าน

“อีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเรา แต่พวก 
ท่านจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิตอยู่พวกท่านก็
จะมีชีวิตอยู่ด้วย”5

ข้าพเจ้าเป็นพยานดังท่ีกล่าวไว้ใน ส่ังสอน 
กิตติคุณของเรา ว่า “เมื่อเราพึ่งพาการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์ พระองค์จะทรงช่วยให้เรา 
อดทนต่อการทดลอง ความเจ็บป่วย และความ 
เจ็บปวดได้  เราจะเป่ียมไปด้วยความปีติยินดี 
สันติสุข และความอบอุ่นใจ ความอยุติธรรม
ทั้งหลายในชีวิตจะได้รับการแก้ไขโดยผ่าน 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์”6

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าในเช้าอันรุ่งโรจน์สด 
ใสของการฟื้นคืนชีวิตแรกนั้น บุคคลผู้เป็น 
ที่รักของท่านและของข้าพเจ้าจะออกมาจาก 
หลุมศพดังที่พระเจ้าพระองค์เองทรงสัญญา 
ไว้ และเราจะมีความสมบูรณ์แห่งปีติ  เพราะ 
พระองค์ทรงพระชนม์ พวกเขาและพวกเราก ็
จะมีชีวิตเช่นกัน  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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ผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวของเราเล่ือนเวลา 
การศึกษา อาชีพ การนัดเที่ยว และสิ่งอื่นๆ  
ที่คนหนุ่มสาวกำาลังทำาอยู่ทั่วไปในช่วงนี้ของ 
ชีวิตออกไปเป็นเวลา 18  ถึง 24 เดือน พวก 
เขาหยุดท้ังหมดน้ีไว้เน่ืองจากความปรารถนา 
อย่างลึกซึ้งในการรับใช้พระเจ้า2 และผู้สอน 
ศาสนาของเราบางคนรับใช้เม่ือเขาอายุมาก 
แล้ว ข้าพเจ้าทราบว่าครอบครัวเขาได้รับพร  
ในครอบครัวข้าพเจ้า มีแปดคนที่กำาลังรับใช ้
เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา—ลูกสาวสามคน  
สามีของพวกเธอ หลานสาวหนึ่งคน และ
หลานชายอีกหนึ่งคน

พวกท่านบางคนอาจสงสัยเกี่ยวกับชื่อ  
มอรมอน นี่เป็นชื่อเล่นที่เรียกเรา นี่ไม่ใช่ชื่อ 
จริงของเราแม้เราเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นชาว
มอรมอน คำาศัพท์นี้มาจากหนังสือพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรู้จักกันในชื่อพระคัมภีร์มอรมอน

ช่ือจริงของศาสนจักรคือศาสนจักรของพระ 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เป็นศาสน- 
จักรของพระเยซูคริสต์สมัยเริ่มแรกท่ีจัดตั้ง 
ขึ้นมาใหม่ เมื่อพระองค์ทรงดำาเนินอยู่บน 
แผ่นดินโลก พระองค์ทรงจัดต้ังศาสนจักรของ 
พระองค์ พระองค์ทรงเรียกอัครสาวก สาวก 
เจ็ดสิบ และผู้นำาคนอื่นๆ ที่พระองค์ทรงมอบ 
อำานาจฐานะปุโรหิตเพ่ือกระทำาในพระนาม 
ของพระองค์3 หลังจากพระคริสต์ส้ินพระชนม์ 
และอัครสาวกสิ้นชีวิต มนุษย์เปลี่ยนศาสน- 
พิธีและหลักคำาสอน ศาสนจักรดั้งเดิมและ
ฐานะปุโรหิตสูญหายไป หลังจากยุคมืดและ 
ภายใต้การทรงนำาของพระบิดาบนสวรรค์ 
พระเยซูคริสต์ทรงนำาศาสนจักรของพระองค์ 
กลับคืนมา ปัจจุบันศาสนจักรคงอยู่อีกครั้ง  
ฟื้นฟูขึ้นใหม่ และดำาเนินงานภายใต้การทรง
นำาจากสวรรค์ของพระองค์4

เราทำาตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์และสอน 
เกี่ยวกับพระองค์ เราทราบว่าหลังจากการ 
เอาชนะความตายอันรุ่งโรจน์ พระเจ้าผู้ทรง 
ฟื้นคืนพระชนม์ปรากฏต่ออัครสาวกของพระ 
องค์ในหลายโอกาส พระองค์ทรงเสวยกับพวก 
เขา พระองค์ทรงดำาเนินกับพวกเขา ก่อนการ 

ทั่วไปอาจช่วยได้ด้วย ผู้สอนศาสนาทุกคนทั้ง 
หนุ่มสาวและผู้อาวุโสรับใช้เพียงหวังท่ีจะทำา 
ให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้น

การตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่จะส่งผลต่อ 
จุดหมายปลายทางในทางวิญญาณของผู้สอน 
ศาสนา คู่สมรสของเขา และลูกหลานของ 
พวกเขาในชั่วอายุที่จะมาถึง ความปรารถนา 
รับใช้เป็นผลที่เกิดโดยธรรมชาติจากการ 
เปล่ียนใจเล่ือมใจ การมีค่าควร และการเตรียม 
ของคนๆ หนึ่ง

ในหมู่ผู้ฟังท่ัวโลกท่ีกว้างใหญ่น้ี หลายท่าน 
ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและทราบเก่ียว 
กับเราและผู้สอนศาสนาของเราไม่มากนัก  
ท่านเปิดมารับชมเพราะท่านอยากทราบมาก 
ข้ึนเก่ียวกับมอรมอน รวมถึงส่ิงท่ีผู้สอนศาสนา 
ของเราสอน เมื่อท่านเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ
เรา ท่านจะพบว่าเรามีค่านิยมหลายอย่างที ่
เหมือนกัน เราสนับสนุนให้ท่านรักษาค่านิยม 
ท้ังหมดท่ีดีและถูกต้องไว้ และจากน้ันมาดูว่า 
เราจะเพิ่มให้ท่านได้หรือไม่ ในโลกที่เต็มไป 
ด้วยความท้าทาย เราต้องการความช่วยเหลือ 
ในบางครั้ง ศาสนา ความจริงนิรันดร์ และผู้ 
สอนศาสนาของเราเป็นส่วนสำาคัญของความ 
ช่วยเหลือนั้น

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พี่
น้องชายหญิงและเพื่อนที่รักของ 
ข้าพเจ้า เราส่งความรักและคำาทัก 
ทายไปยังท่านทุกคน  เราต่ืนเต้นกับ 

ข้อประกาศของประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
เม่ือเช้าน้ี ซ่ึงปรับอายุข้ันต่ำาของการรับใช้งาน 
เผยแผ่เป็น 18 ปีสำาหรับชายหนุ่มและ 19 ป ี
สำาหรับหญิงสาว  ทางเลือกนี้ทำาให้หนุ่มสาว 
ของเราจำานวนมากข้ึนมีสิทธ์ิได้รับพรของงาน 
เผยแผ่

เมื่อสองปีก่อนและด้วยการยืนยันอีกครั้ง 
อย่างทรงพลังในเช้าวันนี้ ประธานมอนสัน 
ประกาศว่า “ชายหนุ่มท่ีสามารถและมีค่าควร 
ทุกคนควรเตรียมรับใช้งานเผยแผ่  การรับใช ้
งานเผยแผ่เป็นหน้าที่ฐานะปุโรหิต—ข้อผูก 
มัดที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากเราผู้ได้รับมาก 
มาย”1 อีกครั้งที่ท่านอธิบายว่าสำาหรับหญิง 
สาว งานเผยแผ่เป็นทางเลือกท่ีดีแต่ไม่ใช่เป็น 
หน้าท่ีรับผิดชอบ  อีกคร้ังท่ีท่านเช้ือเชิญคู่สามี 
ภรรยาหลายคู่ที่เป็นผู้ใหญ่ให้รับใช้

การเตรียมตัวสำาหรับงานเผยแผ่เป็นสิ่ง 
สำาคัญ งานเผยแผ่เป็นการแสดงถึงการรับใช ้
โดยสมัครใจต่อพระผู้เป็นเจ้าและมนุษยชาติ  
ผู้สอนศาสนาใช้เงินเก็บส่วนตัวของเขาสนับ- 
สนุนโอกาสพิเศษนั้น บิดามารดา ครอบครัว  
เพ่ือน และผู้บริจาคให้แก่กองทุนผู้สอนศาสนา 

ขอให้ถามผู้สอนศาสนา! 
พวกเขาช่วยท่านได้!
ผู้สอนศาสนาทุกคนทั้งหนุ่มสาวและผู้อาวุโสรับใช้เพียงหวังที่จะทำาให้ชีวิต
ของคนอื่นดีขึ้น
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ข้ึนสู่สวรรค์เป็นคร้ังสุดท้ายของพระองค์ พระ 
องค์ทรงมอบหน้าที่ให้พวกเขา “จงออกไป. . .
และนำาชนทุกชาติ . . .  จงบัพติศมาพวกเขาใน 
พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์”5 อัครสาวกฟังคำาแนะนำานั้น  
พวกเขาเรียกคนอ่ืนมาช่วยพวกเขาทำาคำาบัญ- 
ชาของพระเจ้าให้เกิดสัมฤทธิผลด้วย

ปัจจุบัน ภายใต้การนำาของอัครสาวกและ 
ศาสดาพยากรณ์สมัยใหม่ หน้าที่เดียวกันนั้น 
มอบให้กับผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผู้สอน 
ศาสนาเหล่านี้รับใช้มากกว่า 150 ประเทศ 
ในฐานะตัวแทนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์  
พวกเขามุ่งมั่นทำาคำาบัญชาจากสวรรค์ให้เกิด 
สัมฤทธิผล—ซ่ึงเร่ิมใหม่ในวันเวลาของเราโดย 
พระเจ้าพระองค์เอง—เพื่อนำาความสมบูรณ์ 
ของพระกิตติคุณไปต่างแดนและให้พรกับ
ชีวิตของคนทุกหนแห่ง6

ผู้สอนศาสนาในช่วงปลายวัยรุ่นหรืออายุ 
ยี่สิบต้นๆ ยังมีประสบการณ์ทางโลกน้อย แต ่
พวกเขาได้รับพรด้วยของประทาน—เช่นพลัง 

อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความรัก 
ของพระผู้เป็นเจ้า และประจักษ์พยานถึงความ 
จริง—ซ่ึงทำาให้พวกเขาเป็นทูตอันทรงพลังของ 
พระเจ้า พวกเขาแบ่งปันข่าวดีของพระกิตติ- 
คุณซึ่งจะนำาความปีติที่แท้จริงและความสุข
อันเป็นนิจมาสู่ทุกคนที่ฟังข่าวสารพวกเขา 
ในหลายกรณี พวกเขาทำาเช่นนั้นในประเทศ
และในภาษาที่ไม่คุ้นเคยสำาหรับเขา

ผู้สอนศาสนามุ่งมั่นติดตามพระเยซูคริสต์
ท้ังทางคำาพูดและการกระทำา พวกเขาส่ังสอน 
เก่ียวกับพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระ 
องค์7 พวกเขาสอนข้อเท็จจริงของการฟื้นฟ ู
ศาสนจักรในสมัยโบราณของพระคริสต์ผ่าน
ทาง โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย
คนแรกของพระเจ้า

ท่านอาจเคยพบหรือแม้แต่ไม่สนใจผู้สอน 
ศาสนาของเรา ความหวังของข้าพเจ้าคือว่า
ท่านจะไม่กลัวพวกเขาแต่เรียนรู้จากพวกเขา 
พวกเขาจะเป็นแหล่งช่วยท่ีสวรรค์ส่งมาให้ท่าน

สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเจอร์รี่ สุภาพบุรุษนิกาย 
โปรเตสแตนต์วัยหกสิบกว่าๆ ที่อยู่ในเมซา 

แอริโซนา บิดาของเจอร์รี่เป็นศาสนาจารย ์
ของแบ พติสต์ มารดาเป็นศาสนาจารย์ของ 
เมโธดิสต์ วันหนึ่ง พริซิลล่า เพื่อนสนิทของ 
เจอร์รี่เล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับความเจ็บปวดท่ี 
เธอรู้สึกจากการตายของลูกเธอระหว่างคลอด 
และการหย่าอันขมข่ืนที่เกิดข้ึนหลังจากนั้น 
ไม่นาน โดยต้องด้ินรนในฐานะแม่ตัวคนเดียว 
พริซิลล่ามีลูกสี่คน—ลูกสาวสามคนและลูก 
ชายหนึ่งคน เมื่อเธอเปิดใจพูดความรู้สึกของ
เธอกับเจอร์รี่ เธอสารภาพว่าเธอกำาลังคิดฆ่า 
ตัวตาย ด้วยพลังและความรักท้ังหมดท่ีเจอร์- 
รี่รวบรวมได้ เขาพยายามช่วยเธอเข้าใจว่า 
ชีวิตเธอมีค่า เขาเชิญเธอให้มาเข้าโบสถ์ของ
เขาแต่พริซิลล่าอธิบายว่าเธอเลิกเชื่อเรื่อง
พระผู้เป็นเจ้าแล้ว

เจอร์รี่ไม่ทราบว่าจะทำาเช่นไร จากนั้น 
ระหว่างที่รดน้ำาต้นไม้ในสนามหญ้าของเขา  
ชายผู้มีศรัทธานี้สวดอ้อนวอนขอการทรงนำา 
จากพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเขาสวดอ้อนวอน เขา 
ได้ยินเสียงในความคิดเขาบอกว่า “หยุดเด็ก 
หนุ่มที่ขี่จักรยานไว้” ด้วยความงุนงง เจอร์รี่ 
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สงสัยว่าน่ีหมายความว่าอะไร ขณะท่ีเขาไตร่- 
ตรองถึงการกระตุ้นทางวิญญาณนี้ เขามอง 
ไปท่ีถนนและเห็นชายหนุ่มสองคนใส่เส้ือขาว 
ผูกเนคไทกำาลังข่ีจักรยานมาทางบ้านเขา ด้วย 
ความตะลึงกับ “ความบังเอิญ” นี้เขามองทั้ง
สองคนขี่ผ่านไป จากนั้น โดยที่ตระหนักว่า
เขาต้องทำาตามสถานการณ์พาไป เขาตะโกน
ว่า “นี่ พวกคุณ กรุณาหยุดก่อน ผมต้องคุย
กับคุณ”

ด้วยความงุนงงแต่ก็ดูตื่นเต้น ชายหนุ่ม 
หยุด เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ เจอร์รี่สังเกต 
เห็นว่าพวกเขาติดป้ายชื่อบอกว่าเป็นผู้สอน 
ศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย เจอร์ร่ีมองดูพวกเขาและ 
กล่าวว่า “นี่อาจจะฟังดูแปลกนิดหน่อย แต ่
ผมกำาลังสวดอ้อนวอนและได้รับการบอกให้  
‘หยุดเด็กหนุ่มที่ขี่จักรยานไว้’ ผมเงยหน้าขึ้น
มองไปทางถนนและคุณก็อยู่นี่ คุณช่วยผม
ได้ไหม?”

ผู้สอนศาสนายิ้มและคนหนึ่งบอกว่า “ได้
ครับ ผมแน่ใจว่าเราช่วยได้”

เจอร์ร่ีอธิบายสาเหตุที่เขากังวลเกี่ยวกับ 
พริซิลล่า ไม่นานผู้สอนศาสนาก็เจอกับพริ- 
ซิลล่า ลูกๆ ของเธอ และเจอร์รี่ พวกเขา 
สนทนาถึงจุดประสงค์ของชีวิตและแผนนิรันดร์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับพวกเขา เจอร์รี่ พริ- 
ซิลล่าและลูกๆ ของเธอเติบโตในศรัทธาผ่าน 
ทางการสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจ การศึกษา
พระคัมภีร์มอรมอน และการผูกมิตรด้วย 
ความรักกับสมาชิกศาสนจักร ศรัทธาอันเข้ม- 

แข็งในพระเยซูคริสต์ท่ีมีอยู่แล้วของเจอร์ร่ีเข้ม- 
แข็งย่ิงข้ึนไปอีก ความสงสัยของพริซิลล่าและ 
ความคิดเร่ืองฆ่าตัวตายเปล่ียนเป็นความหวัง 
และความสุข พวกเขารับบัพติศมาและเป็น 
สมาชิกของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของ 
พระคริสต์8

ใช่แล้ว ผู้สอนศาสนาสามารถช่วยได้ใน 
หลายๆ วิธี ตัวอย่างเช่น พวกท่านบางคน 
อาจต้องการรู้มากข้ึนเก่ียวกับบรรพบุรุษของ 
ท่าน ท่านอาจจะทราบช่ือของพ่อแม่ท่านและ 
ปู่ยาตายายทั้งสี่คน แต่คุณทวดทั้งแปดคน
ล่ะ? ท่านทราบชื่อพวกเขาไหม? ท่านอยาก 
รู้มากขึ้นเกี่ยวกับพวกเขาหรือไม่? ถามผู้สอน 
ศาสนา! พวกเขาช่วยท่านได้!9 พวกเขาเข้า 
ไปในบันทึกประวัติครอบครัวที่มีข้อมูลมหา- 
ศาลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ง่ายๆ

พวกท่านบางคนเป็นสมาชิกแต่ปัจจุบัน
ไม่ได้มีส่วนร่วมกับศาสนจักร ท่านรักพระเจ้า
และคิดอยู่บ่อยครั้งว่าจะกลับสู่คอกของพระ 
องค์ แต่ท่านไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างไร ข้าพ- 
เจ้าแนะนำาท่านให้ถามผู้สอนศาสนา!10 พวก 
เขาช่วยท่านได้! พวกเขาสามารถช่วยโดยการ 
สอนคนที่ท่านรักด้วย เราและผู้สอนศาสนา 
รักท่านและปรารถนาที่จะนำาความปีติและ 
แสงสว่างแห่งพระกิตติคุณกลับคืนสู่ชีวิตของ 
ท่าน

พวกท่านบางคนอาจต้องการทราบวิธีท่ี 
จะเอาชนะการเสพติดหรือมีชีวิตที่ยืนยาว 
และมีความสุขกับสุขภาพที่ดีขึ้น ถามผู้สอน

ศาสนา! พวกเขาช่วยท่านได้! จากการวิจัย 
อิสระแสดงให้เห็นว่า สมาชิกของศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง อัตราการตาย 
ของพวกเขาอยู่ในบรรดากลุ่มที่ต่ำาที่สุดและ 
มีอายุยืนมากกว่ากลุ่มใดๆ ท่ีเคยรายงานมาซ่ึง 
ได้รับการศึกษาตลอดเวลายาวนานท่ีผ่านมา11

พวกท่านบางคนอาจรู้สึกว่าชีวิตยุ่งและ 
วุ่นวาย กระนั้นส่วนลึกในใจของท่านท่าน 
รู้สึกถึงความว่างเปล่าอันปวดร้าว ปราศจาก 
ทิศทางและจุดประสงค์ ถามผู้สอนศาสนา!  
พวกเขาช่วยท่านได้! พวกเขาจะช่วยท่าน 
เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับจุดประสงค์ท่ีแท้จริง 
ของชีวิต—ท่านอยู่บนโลกน้ีทำาไมและท่านจะ 
ไปไหนหลังจากความตาย ท่านจะเรียนรู้ถึง 
การที่พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระ 
เยซูคริสต์จะเป็นพรแก่ชีวิตท่านเกินกว่าส่ิง
ใดที่ท่านจะจินตนาการในขณะนี้

หากท่านมีข้อกังวลเก่ียวกับครอบครัวของ 
ท่าน ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วยท่านได้! 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การแต่งงาน 
และครอบครัวเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ครอบครัวสามารถอยู ่
ด้วยกันชั่วนิรันดร์ ขอให้ผู้สอนศาสนาสอน 
ท่านว่าส่ิงน้ีจะเป็นไปได้กับครอบครัวของท่าน 
ได้อย่างไร

ผู้สอนศาสนาจะช่วยท่านได้ด้วยเมื่อท่าน 
ปรารถนามีความรู้กว้างขึ้น วิญญาณมนุษย ์
ปรารถนาความรู้แจ้งอย่างแรงกล้า ไม่ว่าความ 
รู้นั้นจะมาจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
หรือโดยการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า เรา 
แสวงหาสิ่งนี้ รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าแท ้
จริงแล้วคือ ความ รู้แจ้ง12

การเรียนรู้เพิ่มข้ึนรวมถึงความรู้ทางวิญ- 
ญาณเช่นเดียวกันกับความรู้ทางโลก เราเน้น 
ความสำาคัญของการเข้าใจพระคัมภีร์ศักดิ์- 
สิทธ์ิ การวิจัยอิสระในปัจจุบันพบว่าวิสุทธิชน 
เป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดเก่ียวกับศาสนา 
คริสต์และพระคัมภีร์ไบเบิล13 หากท่านต้อง 
การเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิลได้ดีข้ึน เข้าใจพระ 
คัมภีร์มอรมอนได้ดีข้ึน และได้รับความเข้าใจ 
ท่ีกว้างข้ึนเก่ียวกับความเป็นพ่ีน้องของมนุษย- 
ชาติและความเป็นบิดาของพระผู้เป็นเจ้าถาม 
ผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วยท่านได้!

พวกท่านหลายคนมีความปรารถนาอัน 
ลึกซึ้งในการช่วยคนที่ขัดสน เนื่องจากเราทำา 
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ตามพระเยซูคริสต์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับ 
การกระตุ้นจากแรงผลักดันท่ีไม่มีวันหมดน้ัน 
ด้วย14 ทุกคนสามารถมาร่วมกับเราในการ 
ช่วยเหลือผู้ท่ีขัดสนและจัดหาการบรรเทาทุกข์ 
ให้กับเหย่ือภัยพิบัติไม่ว่าท่ีใดในโลก หากท่าน 
ต้องการมีส่วนร่วม ถามผู้สอนศาสนา! พวก
เขาช่วยท่านได้!

และหากท่านต้องการทราบมากขึ้นเกี่ยว 
กับชีวิตหลังความตาย เกี่ยวกับสวรรค์ เกี่ยว 
กับแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับท่าน หาก 
ท่านต้องการทราบมากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ การชดใช้ของพระองค์ และ 
การฟ้ืนฟูศาสนจักของพระองค์อย่างที่จัดตั้ง 
ไว้สมัยเริ่มแรก ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขา
ช่วยท่านได้!

ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ 
ศาสนจักรของพระองค์ได้รับการฟื้นฟู ด้วย
ศรัทธาแรงกล้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนที่พระ 
ผู้เป็นเจ้าจะประทานพรให้ท่านแต่ละคนและ 
ผู้สอนศาสนาที่มีค่ายิ่งของเราแต่ละคน ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เราเริ่มนึกถึงสิ่งที่เราเลือกและสิ่งท่ีเราทำามา   
ระหว่างนี้ เราจำาได้ถึงช่วงเวลาอันหอมหวาน 
ที่ให้ความอบอุ่นและปีติแก่ใจเรา  แต่เราจำา
ได้ถึงความเสียใจ—สิ่งที่เราอยากกลับไป
แก้ไขด้วยเช่นกัน

นางพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
บอกว่าเธอมักจะถามคำาถามเรียบง่ายกับคน 
ไข้ขณะพวกเขาเตรียมจากชีวิตนี้ไป

“คุณมีเรื่องใดที่นึกเสียใจบ้างไหม” เธอ
ถาม 2

การอยู่ใกล้วันสุดท้ายของชีวิตเช่นนั้นมัก 
ทำาให้ความคิดกระจ่างและให้มุมมองและ 
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  ดังนั้นเมื่อมีคนถามเกี่ยว 
กับความเสียใจ คนเหล่านี้จึงเปิดใจพูดอย่าง 
หมดเปลือก  พวกเขานึกทบทวนถึงส่ิงท่ีอยาก 
เปลี่ยนแปลงหากหมุนเวลาย้อนกลับไปได้

เมื่อพิจารณาสิ่งที่พวกเขาพูด ข้าพเจ้าอึ้ง 
ที่หลักธรรมพื้นฐานพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์จะส่งผลต่อทิศทางชีวิตเราตลอดกาล 
ถ้าเพียงแต่เราจะประยุกต์ใช้

ไม่มีอะไรลี้ลับเกี่ยวกับหลักธรรมพระกิต- 
ติคุณ  เราศึกษาหลักธรรมเหล่าน้ีในพระคัมภีร์ 
เราศกึษาในโรงเรยีนวนัอาทติย ์และเราไดย้นิ 
จากแท่นพูดหลายครั้งหลายครา  หลักธรรม 
และคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ตรงไปตรงมา 

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

เรื่องความเสียใจ
ประธานมอนสันครับ เรารักท่าน  ขอบคุณ 

สำาหรับข้อประกาศที่ได้รับการดลใจและเป็น 
ประวัติศาสตร์เรื่องการสร้างพระวิหารแห่ง 
ใหม่และการรับใช้งานเผยแผ่  เนื่องจากสิ่ง 
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าม่ันใจว่าพรย่ิงใหญ่จะมาสู่เรา 
และอนุชนรุ่นหลังอีกหลายรุ่น

พ่ีน้องท่ีรักท้ังหลาย มิตรท่ีรักของข้าพเจ้า!   
เราทุกคนเป็นมนุษย์มรรตัย  หวังว่าน่ีคงไม่ใช่ 
เรื่องที่ทำาให้ใครประหลาดใจ

ไม่มีใครจะอยู่บนแผ่นดินโลกได้นานนัก   
เรามีช่วงเวลาอันมีค่าระยะหนึ่ง ซึ่งเมื่อมอง
ในแง่นิรันดร แทบจะเป็นช่วงเวลาชั่วพริบตา

แล้วเราก็จากไป  วิญญาณเราถูก “นำากลับ 
บ้านไปสู่พระผู้เป็นเจ้าองค์น้ันผู้ประทานชีวิต 
ให้ [เรา]”1 ร่างกายเราลงสู่ดินและทิ้งสิ่ง 
ทางโลกไว้เบื้องหลังเมื่อเราก้าวสู่สถานะการ
ดำารงอยู่ถัดไป

สมัยเด็ก ดูราวกับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอด 
ไป  เราคิดว่ามีรุ่งอรุณอันไร้ขีดจำากัดรออยู่ตรง 
ขอบฟ้า และเห็นอนาคตราวกับถนนทอดยาว 
ไม่มีสิ้นสุดอยู่ตรงเบื้องหน้า

แต่ยิ่งเราอายุมากขึ้น เรามักจะมองกลับ 
ไปแล้วนึกฉงนว่าถนนสายน้ันส้ันลงทุกที  เรา 
สงสัยว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเช่นน้ันได้อย่างไร 

เรื่องความเสียใจและ
ปณิธาน
ยิ่งเราอุทิศตนไขว่คว้าความบริสุทธิ์และความสุขมากเท่าใด เรายิ่งมีแนวโน้ม 
อยู่บนเส้นทางแห่งความเสียใจน้อยลงเท่านั้น  
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ชัดเจน สวยงาม ลึกซึ้ง และทรงพลัง ทั้งยัง 
สามารถช่วยเราหลีกเลี่ยงความเสียใจใน
อนาคตได้อย่างแน่นอน

ฉันอยากกลับไปใช้เวลามากขึ้นกับคนที่ฉันรัก
บางทีความเสียใจที่คนไข้ใกล้สิ้นใจมักจะ 

บอกมากที่สุดคือพวกเขาอยากกลับไปใช้
เวลามากขึ้นกับคนที่ตนรัก

มนุษย์คร่ำาครวญความเศร้าโศกเสียใจที่ 
เป็นสากลนี้ว่า พวกเขา “เสียใจอย่างสุดซึ้งที ่
ใช้เวลามากมายในชีวิตไปกับงาน . . .  ประจำา 
[ในแต่ละวัน]”3  หลายคนเสียโอกาสความทรง 
จำาพิเศษจากการใช้เวลากับครอบครัวและ 
มิตรสหาย  พวกเขาพลาดการพัฒนาสัมพันธ- 
ภาพอันลึกซึ้งกับผู้ที่มีความหมายมากที่สุด 
ต่อพวกเขา

ไม่จริงหรือที่เรามักจะยุ่งอยู่เสมอ  น่าเศร้า 
ท่ีจะพูดว่า เราถึงกับสวมภาวะงานยุ่งของเรา 
เสมือนหน่ึงตราเกียรติยศ ราวกับว่าการมีงาน 
ยุ่งเป็นความสำาเร็จหรือสัญลักษณ์ของชีวิต 
อันสูงส่งด้วยตัวของมันเอง

เป็นอย่างนั้นหรือ?  
ข้าพเจ้านึกถึงพระเจ้าและองค์ต้นแบบของ 

เรา พระเยซูคริสต์ รวมถึงพระชนม์ชีพสั้นๆ 
ของพระองค์ท่ามกลางชาวกาลิลีและชาว 
เยรูซาเล็ม  ข้าพเจ้าพยายามนึกภาพพระองค ์
ทรงเร่งรีบระหว่างการประชุมหรือทำาหลาย
อย่างในคราวเดียวกันเพื่อให้สิ่งเร่งด่วนทั้ง 
หลายสำาเร็จ

ข้าพเจ้านึกภาพนั้นไม่ออก
แต่กลับเห็นพระบุตรพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง 

ห่วงใยและเปี่ยมด้วยการุณยธรรมดำาเนิน 
พระชนม์ชีพอย่างมีความหมายในแต่ละวัน   
เมื่อทรงมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง พวกเขา 
รู้สึกมีความสำาคัญและได้รับความรัก  พระ 
องค์ทรงทราบคุณค่าอันไร้ขอบเขตของผู้คน 
ที่ทรงพบเจอ  พระองค์ทรงให้พรและทรง 
ปฏิบัติพวกเขา  ทรงยกพวกเขาข้ึน ทรงรักษา 
พวกเขา  ทรงให้ของประทานล้ำาค่าน่ันคือเวลา 
ของพระองค์

ในยุคสมัยเรา เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเพียงแสร้ง 
ใช้เวลากับคนอื่น  ด้วยการคลิกเมาส์เรา 
สามารถ “เชื่อมต่อ” กับ “เพื่อน” หลายพันคน 
โดยไม่ต้องเจอหน้าแม้แต่คนเดียว  เทคโน- 
โลยีอาจเป็นส่ิงยอดเย่ียม และมีประโยชน์มาก 
เม่ือเราไม่สามารถอยู่ใกล้คนท่ีเรารัก  ข้าพเจ้า 
กับภรรยาอยู่ห่างไกลสมาชิกครอบครัวอันเป็น 
ที่รัก  เรารู้ว่าเป็นอย่างไร  แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า 
เราไม่ได้ก้าวไปในทิศทางท่ีถูกต้องท้ังในระดับ 
บุคคลและสังคม เมื่อเราติดต่อกับครอบครัว 
หรือมิตรสหาย ส่วนใหญ่โดยการโพสต์ซ้ำาภาพ 
ขำาขัน ส่งต่อส่ิงไม่เป็นสาระ หรือลิงก์คนท่ีเรา 
รักไปยังเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต  ข้าพเจ้าคิด 
ว่ามีท่ีสำาหรับกิจกรรมประเภทน้ี แต่เราจะยอม 
ใช้เวลามากขนาดไหนไปกับเรื่องดังกล่าว   
หากเราไม่ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่อยู่กับคนที่ 
สำาคัญกับเราจริงๆ ให้ดีที่สุด สักวันหนึ่งเรา
จะเสียใจ

ขอให้เราตั้งปณิธานที่จะทะนุถนอมคนท่ี 
เรารักโดยใช้เวลาที่มีความหมายด้วยกัน ทำา 
สิ่งต่างๆ ด้วยกัน และสร้างความทรงจำาอัน
มีค่า

ฉันอยากกลับไปดำาเนินชีวิตให้ได้ตามศักยภาพ
อีกคนบอกว่าเขาเสียใจที่ไม่ได้เป็นคนใน 

แบบที่รู้สึกว่าสามารถเป็นได้และสมควรเป็น 
เม่ือมองย้อนกลับไปในชีวิต พวกเขาตระหนัก 
ว่าไม่เคยดำาเนินชีวิตตามศักยภาพของตนเลย 
มีบทเพลงมากมายเหลือเกินยังไม่ได้ขับขาน

ข้าพเจ้าไม่ได้กำาลังพูดถึงการปีนบันได 
ความสำาเร็จในงานอาชีพหลากหลายของเรา   
บันไดท่ีว่าน้ัน ไม่ว่าจะดูสูงส่งเพียงใดบนแผ่น 
ดินโลก แต่แทบจะเทียบไม่ได้กับก้าวหนึ่งใน
เส้นทางนิรันดร์อันยิ่งใหญ่ที่รอเราอยู่

จริงๆ แล้ว  ข้าพเจ้ากำาลังพูดถึงการเป็น 
คนในแบบท่ีพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ 
ของเราตั้งพระทัยไว้

เราเข้ามาในโลกนี้ ดังกวีกล่าวว่า “เมฆ 
หมอกแห่งสิริวิไล”4 จากอาณาจักรก่อนเกิด

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นศักยภาพที่แท ้
จริงของเรา  พระองค์ทรงทราบสิ่งต่างๆ เกี่ยว 
กับเราซึ่งเราไม่รู้จักตนเอง  พระองค์ทรงกระ- 
ตุ้นเตือนให้เราเติมเต็มระดับการสร้างของ
เรา ดำาเนินชีวิตที่ดี และกลับไปที่ประทับของ
พระองค์

แล้วเหตุใดเราจึงอุทิศเวลาและพลังงาน 
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มากมายไปกับสิ่งชั่วคราว ไม่สำาคัญ และ 
ฉาบฉวยเช่นนั้น  เราไม่ยอมมองเห็นความโง ่
เขลาของการไล่ตามสิ่งไร้สาระอันไม่จีรังยั่ง 
ยืนหรือไม่

จะไม่ฉลาดกว่าหรือที่เราจะ “สะสมทรัพย์ 
สมบัติเพื่อตัว [เรา] เองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มี 
แมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มี 
ขโมยทะลวงลักเอาไปได้”5

เราทำาเช่นน้ีอย่างไร  โดยทำาตามแบบอย่าง 
ของพระผู้ช่วยให้รอด โดยนำาคำาสอนของพระ 
องค์มาใช้ในชีวิตประจำาวัน และโดยรักพระผู้ 
เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

เราทำาเช่นนี้ไม่ได้แน่นอนเมื่อเราอยู่ในวิถี 
ทางสานุศิษย์ด้วยการเดินลากเท้า คอยจ้อง 
แต่นาฬิกา และบ่นว่าไปตลอดทาง

เม่ือพูดถึงการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
เราไม่ควรเป็นเหมือนเด็กท่ีจุ่มปลายเท้าลงใน 
น้ำาแล้วบอกใครๆ ว่าไปว่ายน้ำามา  ในฐานะ 
บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ เรามีสมรรถ- 
ภาพมากกว่านั้น  เพื่อการนั้น ความตั้งใจด ี
ย่อมไม่เพียงพอ  เราต้อง ลงมือทำา  ย่ิงไปกว่า 
นั้น เราต้อง เป็น อย่างที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงต้องการให้เราเป็น

การประกาศประจักษ์พยานของเราย่อมดี 
แต่การเป็นแบบอย่างมีชีวิตของพระกิตติคุณ 
ที่ได้รับการฟื้นฟูย่อมดีกว่า  ความปรารถนา 
จะซื่อสัตย์มากขึ้นต่อพันธสัญญาย่อมดี แต ่
การซ่ือสัตย์ต่อพันธสัญญาศักด์ิสิทธ์ิอย่างแท้ 
จริง—อันได้แก่การดำาเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์  
จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค รักษาพระคำาแห่ง 
ปัญญา ตลอดจนรับใช้ผู้ขัดสน—ย่อมดีย่ิงกว่า 
การประกาศว่าเราจะอุทิศเวลามากข้ึนให้การ 
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การศึกษาพระ 
คัมภีร์ และการทำากิจกรรมดีงามกับครอบครัว 
ย่อมดี แต่การลงมือทำาสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำา 
เสมอจะนำาพรจากสวรรค์มาสู่ชีวิต

ความเป็นสานุศิษย์คือการไขว่คว้าให้ได้ 
มาซ่ึงความบริสุทธ์ิและความสุข  เป็นเส้นทาง 
สู่ตัวตนที่ดีที่สุดและมีความสุขที่สุด

ขอให้เราต้ังปณิธานท่ีจะทำาตามพระผู้ช่วย 
ให้รอดและเพียรพยายามเพ่ือเป็นคนในแบบ 
ท่ีทรงกำาหนดไว้  ขอให้เราคอยฟังและทำาตาม 
การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์   
เมื่อเราทำาเช่นนั้น พระบิดาบนสวรรค์จะทรง 

เปิดเผยให้เราทราบสิ่งที่เราไม่เคยทราบมา 
ก่อนเกี่ยวกับตัวเรา  พระองค์จะทรงส่องให ้
เห็นทางเบื้องหน้าและทรงเปิดตาให้เรามอง
เห็นพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่และบางทีเราอาจนึก 
ไม่ถึง

ยิ่งเราอุทิศตนไขว่คว้าความบริสุทธิ์และ 
ความสุขมากเท่าใด เรายิ่งมีแนวโน้มอยู่บน 
เส้นทางแห่งความเสียใจน้อยลงเท่านั้น  ยิ่ง 
เราพึ่งพาพระคุณของพระผู้ช่วยให้รอดมาก 
เท่าใด เรายิ่งรู้สึกว่าเราอยู่บนเส้นทางที่พระ 
บิดาในสวรรค์ทรงวางไว้ให้เรามากข้ึนเท่าน้ัน

ฉันอยากปล่อยให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้
ความเสียใจอีกอย่างหน่ึงของผู้รู้ตัวว่ากำาลัง 

จะสิ้นใจอาจน่าแปลกอยู่บ้าง  พวกเขาอยาก 
ปล่อยให้ตนเองมีความสุขมากกว่านี้

บ่อยครั้งเหลือเกินที่เราจมอยู่กับภาพลวง 
ตาว่ามีบางสิ่งเกินเอื้อมจะนำาความสุขมาให้  
เช่น สถานะครอบครัวที่ดีขึ้น สถานะการเงิน
ที่ดีขึ้น หรือการจบสิ้นของการทดลองยากๆ 

ยิ่งอายุมากขึ้น เรายิ่งมองกลับไปและ 
ตระหนักมากข้ึนว่าสภาวการณ์ภายนอกไม่ได้ 
สำาคัญหรือกำาหนดความสุขของเราแต่อย่าง
ใด

เรา ต่างหากที่สำาคัญ เรา  ต่างหากที่  
กำาหนดความสุขของเรา

สุดท้ายแล้วท่านกับข้าพเจ้าคือผู้ที่รับผิด 
ชอบความสุขของเราเอง

ข้าพเจ้ากับแฮเรียตภรรยาชอบข่ีจักรยาน 
ด้วยกัน  เรารู้สึกดีท่ีได้ออกไปช่ืนชมความสวย 
งามของธรรมชาติ  เรามีเส้นทางที่เราชอบไป 
และไม่ค่อยสนใจว่าเราไปได้ไกลเพียงใดหรือ 
เร็วเพียงใดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ 

อย่างไรก็ดี หลายคร้ังข้าพเจ้าคิดว่าเราควร 
มีใจรักการแข่งขันสักนิด  ข้าพเจ้าถึงกับคิดว่า 
เราอาจจะทำาเวลาได้ดีข้ึนหรือข่ีได้เร็วขึ้นถ้า 
เราเพียงแต่ผลักดันตัวเองสักเล็กน้อย  แล้ว 
บางครั้งข้าพเจ้าถึงกับพลาดอย่างหนักเมื่อ
เอ่ยความคิดนี้กับภรรยาผู้แสนดี

ปฏิกิริยาในแบบของเธอเม่ือข้าพเจ้าเสนอ 
แนะเร่ืองทำานองน้ีมักจะอ่อนโยนมาก ชัดเจน 
มาก และตรงไปตรงมามาก  เธอย้ิมและกล่าว 
ว่า “ดีเทอร์ นี่ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการ
เดินทาง  มีความสุขกับช่วงเวลานั้นเถอะค่ะ”

เธอพูดถูกทีเดียว!
บางครั้งในชีวิต เรามุ่งแต่จะให้ถึงเส้นชัย 

จนไม่ได้มองหาความสุขระหว่างทาง  ข้าพ- 
เจ้าไม่ได้ไปข่ีจักรยานกับภรรยาเพราะต่ืนเต้น 
อยากให้ถึงจุดหมาย  แต่เพราะการได้อยู่กับ 
เธอเป็นประสบการณ์หอมหวานและน่าร่ืนรมย์

ไม่ดูโง่ไปหน่อยหรือที่จะทำาลายประสบ- 
การณ์หอมหวานและเปี่ยมสุขเช่นนั้นเพราะ 
มัวแต่มุ่งหวังว่าเมื่อใดช่วงเวลานั้นจะจบลง

เราฟังเพลงที่ไพเราะโดยรอให้โน้ตตัวสุด 
ท้ายแผ่วเสียงไปก่อนจะปล่อยให้ตัวเองมี 
ความสุขเช่นนั้นหรือ  ไม่เลย  เราฟังเพลงและ 
เช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงของท่วงทำานอง 
จังหวะ เสียงประสานตลอดทั้งเพลง

เราสวดอ้อนวอนโดยนึกถึงแต่คำาว่า “เอ- 
เมน” หรือคำาลงท้ายเช่นนั้นหรือ  แน่นอนว่า 
ไม่  เราสวดอ้อนวอนเพ่ือให้ใกล้ชิดกับพระบิดา 
บนสวรรค์ เพื่อรับพระวิญญาณและรู้สึกถึง
ความรักของพระองค์

เราไม่ควรรอจนกว่าถึงจุดใดจุดหนึ่งใน 
อนาคตเพ่ือจะมีความสุข แล้วพบว่าความสุข 
นั้นมีอยู่แล้ว—ตลอดเวลา!  ชีวิตไม่ได้มีเพื่อ 
ให้ชื่นชมแต่กับอดีต  “วันนี้เป็นวันที่ [พระเจ้า] 
ได้ทรงสร้าง. . . ” หนังสือสดุดีเขียนไว้ “ให้เรา
เปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น”6

พี่น้องทั้งหลาย ไม่ว่าสภาวการณ์เราเป็น 
เช่นไร ไม่ว่าการท้าทายหรือการทดลองของ 
เราเป็นเช่นไร มีบางสิ่งในทุกๆ วันให้น้อมรับ
และชื่นชม  มีบางสิ่งในทุกๆ วันที่จะนำาความ
ซาบซึ้งใจและปีติมาให้ หากเราเพียงแต่จะ
เห็นและชื่นชมสิ่งนั้น

บางทีเราควรใช้สายตามองน้อยลงและใช้ 
ใจมองมากขึ้น  ข้าพเจ้าชอบข้อความนี้ “คน
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เราเห็นชัดเจนได้ด้วยใจเท่านั้น อะไรก็ตามที่
สำาคัญมิอาจเห็นได้ด้วยดวงตา”7

เราได้รับบัญชาให้ “น้อมขอบพระทัยใน 
ทุกสิ่ง”8  จึงไม่ดีกว่าหรอกหรือถ้าได้เห็นด้วย 
ตาและใจของเราถึงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เรา จะ 
ขอบพระทัยได้ แทนท่ีจะขยายผลลบในสภาพ 
ปัจจุบันของเราให้หนักยิ่งกว่าเดิม

พระเจ้าทรงสัญญาว่า “คนที่รับสิ่งทั้งปวง
ด้วยความขอบคุณจะได้รับยกย่อง; และสิ่ง
ที่ดีของแผ่นดินโลกนี้จะเพิ่มเติมให้เขา, แม้
ร้อยเท่า”9

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยพรอันอุดมสมบูรณ์
จากพระบิดาบนสวรรค์ แผนแห่งความรอด 
อันเอื้อเฟื้อของพระองค์ ความจริงอันสูงส่ง
แห่งพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟู และความ 
สวยงามของการเดินทางมรรตัยนี้ “เราไม่มี
เหตุผลที่จะชื่นชมยินดีหรือ?”10

ขอให้เราต้ังปณิธานท่ีจะมีความสุขเถิด ไม่ 
ว่าสภาวการณ์ของเราจะเป็นเช่นไร

เรื่องปณิธาน
วันหน่ึงเราจะก้าวข้ามอย่างเล่ียงไม่ได้จาก 

สภาวะมรรตัยไปสู่สถานะถัดไป  วันหนึ่งเรา
จะมองย้อนกลับไปในชีวิตและสงสัยว่าเรา

จะเป็นได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ตัดสินใจได้ดีกว่า 
เดิม หรือใช้เวลาอย่างฉลาดมากกว่าเดิม 
หรือไม่

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจบาดลึกที่สุด 
บางอย่างในชีวิต ย่อมเป็นการฉลาดถ้าเรา 
ตั้งปณิธานเสียแต่วันนี้  ดังนั้นขอให้เรา

•	 ต้ังปณิธานว่าจะใช้เวลามากข้ึนกับคนท่ีเรา
รัก

•	 ต้ังปณิธานว่าจะพยายามอย่างจริงจังมาก 
ข้ึนท่ีจะเป็นคนในแบบท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรง 
ต้องการให้เราเป็น

•	 ตั้งปณิธานว่าจะมีความสุข ไม่ว่าสภาว- 
การณ์ของเราเป็นเช่นไร

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราจะป้องกันความ 
เสียใจอันบาดลึกที่สุดของพรุ่งนี้ได้ด้วยการ 
ทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดวันน้ี  หากเราทำาบาป 
หรือทำาผิดพลาด—หากเราเลือกในสิ่งที่เรา 
เสียใจเวลานี้—เรามีของประทานล้ำาค่าจาก 
การชดใช้ของพระคริสต์ ซึ่งโดยทางนี้เรา 
สามารถได้รับการให้อภัย  เราไม่อาจย้อน 
เวลากลับไปแก้ไขอดีต แต่เรากลับใจได้ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเช็ดน้ำาตาแห่งความ 
เสียใจ11  และยกภาระบาปของเราออกไป12 

การชดใช้ของพระองค์จะเปิดทางให้เราทิ้ง 
อดีตไว้เบ้ืองหลังและก้าวไปข้างหน้าด้วยมือ 
สะอาด ใจบริสุทธ์ิ13 และความมุ่งม่ันจะทำาให้ 
ดีขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นคนดีขึ้น

จริงอยู่ที่ชีวิตผ่านไปอย่างไม่รีรอ วันเวลา 
ลบเลือนไปอย่างรวดเร็ว และดูเหมือนว่าความ 
ตายน่ากลัวในบางครั้ง  กระนั้นวิญญาณของ 
เราจะยังดำารงอยู่ต่อไปและวันหนึ่งจะรวม 
เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายที่ฟื้นคืนชีวิตของ 
เราเพื่อรับรัศมีภาพอมตะ  ข้าพเจ้ากล่าวคำา 
พยานอย่างจริงจังว่าเน่ืองจากพระคริสต์ผู้ทรง 
พระเมตตา เราทุกคนจะมีชีวิตอีกครั้งและ 
ตลอดกาล  เนื่องจากพระผู้ช่วยให้รอดและ 
พระผู้ไถ่ของเรา วันหน่ึงเราจะเข้าใจอย่างแท้ 
จริงและมีปีติในความหมายของคำาว่า “ความ 
เจ็บแปลบแห่งความตายจึงถูกกลืนเข้าไปใน
พระคริสต์”14

เส้นทางสู่การมีสัมฤทธิผลในจุดหมายปลาย 
ทางแห่งสวรรค์ของเราในฐานะบุตรธิดาของ 
พระผู้เป็นเจ้าเป็นเส้นทางนิรันดร์  พี่น้องที่รัก 
ทั้งหลาย มิตรสหายที่รัก เราต้องเริ่มเดินบน 
เส้นทางนิรันดร์นั้นตั้งแต่ วันนี้  เราไม่อาจสูญ 
เสียไปแม้แต่วันเดียว  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน 
ว่าเราจะไม่รอจนกว่าเราพร้อมตายก่อนได้
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างแท้จริง  ในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เวียโน เทโนริโอในฐานะสมาชิกโควรัมที่หนึ่ง
แห่งสาวกเจ็ดสิบและตั้งท่านเหล่าน้ีเป็นเจ้า
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณ

ขอเสนอปลดเอ็ลเดอร์คีธ อาร์. เอ็ดเวิร์ดส์  
และ แลร์รีย์ ดับเบิลยู. กิบบอนในฐานะสมาชิก 
โควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ 
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ในการรับใช้ที่
ยอดเยี่ยมของท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ 
สาวกเจ็ดสิบภาค และ ฝ่ายประธานองค์การ
ช่วยสามัญดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ท่ีคัดค้านโปรดยกมือ
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำาหรับการออก

เสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา การอุทิศตน 
และการสวดอ้อนวอนของท่าน 

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็น- 
เซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยา- 
กรณ์ ผู้หย่ังรู้ ผู้เปิดเผย  และประธาน 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย  เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และ  
ดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษา
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุน บอยด์ เคนเน็ธ  

แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ดังต่อไปน้ี: 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
ผู้คัดค้านโปรดทำาเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่า เราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย 

ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ 
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ท่ีเห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำาเช่นเดียวกัน

เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น ได้รับการปลดจาก 
สมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ท่ีจะร่วมแสดงความขอบคุณ โปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์เครก ซี. 

คริสเต็นเซ็น ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี
ขอเสนอปลดพร้อมออกเสียงแสดงความ 

ขอบคุณสำาหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยม เอ็ล- 
เดอร์มาร์ลิน เค. เจ็นเซ็น ในฐานะนักประวัติ- 
ศาสตร์และผู้บันทึกของศาสนจักร

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ศาสนจักร

ภาคบ่ายวันเสาร์  |  6 ตุลาคม 2012
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เ ลี  ย โ ฮ น า

บางส่วนกับท่านโดยหวังว่าท่านจะเห็นว่า 
เหตุใดข้าพเจ้าจึงซาบซึ้งต่อคุณพ่อคุณแม่ท่ี 
เต็มไปด้วยความรักตลอดไป สำาหรับบทเรียน 
ที่ได้เรียนรู้จากการสอนของพวกท่านในบ้าน  
คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างท่ี 
ดีที่สุดของการเป็นบิดามารดา ผู้ประเสริฐ ผู ้
ให้ชีวิตแต่งงานและการเอาใจใส่ลูกๆ อย่าง
เหมาะสมเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดของพวกท่าน 

จดหมายวันแม่ปี 1945 ของข้าพเจ้าเริ่ม
ต้นว่า

“ถึงคุณแม่ที่รัก
“ส่ีปีท่ีผ่านมาผมช่างโชคร้ายท่ีไม่ได้อยู่กับ 

แม่ในวันแม่ แต่ละปีผมอยากอยู่กับแม่และ 
บอกแม่ว่าผมรักและคิดถึงแม่มากเพียงใด 
แต่ในเมื่อเป็นไปไม่ได้อีกครั้ง ผมจำาเป็นต้อง 
ทำาให้ดีท่ีสุดและส่งความรักผ่านจดหมายแทน

“ในปีนี้ เหนือสิ่งอื่นใด ผมตระหนักถึงสิ่ง 
ที่แม่ผู้ประเสริฐทำาให้ผม สิ่งแรก ผมคิดถึงสิ่ง 
เล็กน้อยที่แม่เคยปฏิบัติต่อผม เมื่อใดก็ตาม 
ที่ผมตื่นนอนขึ้นในตอนเช้า ผมไม่เคยต้อง 
กังวลว่าผมจะมีเสื้อและถุงเท้าสะอาดไว้ใส่ 
หรือไม่ สิ่งที่ผมต้องทำาคือดึงลิ้นชักออกมา  
และผมจะพบทั้งสองสิ่ง ในเวลารับประทาน
อาหารผมรู้เสมอว่าจะได้รับประทานส่ิงท่ี 
ผมชอบ ที่ถูกเตรียมมาอย่างดีที่สุด ในตอน 
กลางคืนผมรู้เสมอว่าจะมีผ้าปูสะอาดบน 
เตียงนอนและผ้าห่มจำานวนพอดีที่ทำาให้ผม 
รู้สึกอุ่นสบาย การได้อยู่ที่บ้านช่างเป็นความ 
สุขอย่างล้นเหลือ”

เม่ือข้าพเจ้าอ่านจดหมายสองย่อหน้าแรก 
ข้าพเจ้าตกใจถึงอารมณ์ท่ีอ่อนไหว บางทีการ 
อาศัยอยู่ในเต็นท์และนอนในมุ้งบนเปลนอน
ทำาให้หวนคิดถึงบ้านแสนวิเศษของข้าพเจ้า

จดหมายถึงคุณแม่ข้าพเจ้าอ่านต่อไปว่า
“แต่ลึกลงไปเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อแม่เพราะ 

แบบอย่างที่แม่แสดงให้ผมเห็น ชีวิตช่างม ี
ความสุขสำาหรับเราในฐานะครอบครัวเพราะ 
เราอยากเดินตามรอยเท้าแม่ มุ่งหน้าต่อไป 
เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ความสุขแบบเดียว 
กันกับท่ีเราได้รับสมัยเป็นเด็ก แม่มักหาเวลา 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลก เราสวดอ้อนวอนอย่างจริง- 
จังและทำางานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณค่าของพระ 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์จะยืนยง คุณค่า 
บางอย่างกำาลังเสี่ยงต่อการสูญหาย ดังนั้น  
ส่ิงท่ีสำาคัญที่สุดในรายการของคุณค่าเหล่านี ้
ท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดของปฏิปักษ์คือความ 
ศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานและศูนย์กลาง 
ความสำาคัญของครอบครัว ความสำาคัญ 
เหล่านี้ให้ความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ 
บ้าน ที่ซึ่งบุตรธิดาแต่ละคนของพระบิดาบน 
สวรรค์ท่ีทรงเปี่ยมด้วยความรักสามารถเป็น
อิทธิพลเพื่อความดีและคุณค่านิรันดร์

ครอบครัวของข้าพเจ้าร่วมฉลอง 90 ปีที่
เป็นช่วงสำาคัญของชีวิตข้าพเจ้า เริ่มจากการ
ช่วยข้าพเจ้าจดจำาและชื่นชมประสบการณ์
ชีวิตอันยาวนานของข้าพเจ้า ตัวอย่างเช่น  
หลานสาวข้าพเจ้ารวบรวมและนำาจดหมาย 
หลายฉบับที่ข้าพเจ้าเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ 
ของข้าพเจ้าเม่ือ 70 ปีมาแล้วจากฐานปฏิบัติ- 
การนาวิกโยธินของข้าพเจ้าบนเกาะไซปันใน 
มหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

มีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่ข้าพเจ้าสนใจ 
เป็นพิเศษ เป็นจดหมายฉบับที่ข้าพเจ้าเขียน 
ถึงคุณแม่เพื่อให้คุณแม่เปิดอ่านในวันแม่
ของปี 1945 ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันข้อความ 

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง	

ข้
าพเจ้ามาถึงเหตุการณ์สำาคัญในช่วง 
ฤดูร้อนน้ี—ข้าพเจ้าฉลองวันเกิดครบ- 
รอบ 90 ปี ของข้าพเจ้า เมื่อท่านมา 

ถึงจุดสำาคัญช่วงใดช่วงหนึ่งในชีวิตท่าน เป็น 
สิ่งที่มีประโยชน์และเตือนความจำาที่จะหวน
คิดถึงเหตุการณ์และประสบการณ์ของอดีต 
ท่านที่เป็นคนหนุ่มสาวที่กำาลังฟังหรืออ่านคำา
พูดนี้อาจไม่ประทับใจกับคนที่มีอายุ 90 ปี 
แต่ในสมัยที่ข้าพเจ้าเกิด การมีชีวิตอยู่นาน 
เพียงนี้ถือเป็นความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ ทุกๆ  
วันข้าพเจ้าสำานึกคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์
สำาหรับพรที่ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตยืนยาว

หลายสิ่งเปลี่ยนไปมากในช่วงชีวิตของ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เห็นการพัฒนาของยุคอุต- 
สาหกรรมและยุคข้อมูลข่าวสาร อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ โทรศัพท์ และเครื่องบินเป็นนวัต- 
กรรมที่ยิ่งใหญ่ในสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก  
วันน้ีวิธีท่ีเราค้นหา แบ่งปัน และใช้ข้อมูลข่าว- 
สารเปล่ียนไปเกือบทุกวัน เม่ือมีอายุเท่าเวลา 
นี้ ข้าพเจ้าประหลาดใจเมื่อโลกที่เราอาศัย 
อยู่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมหลาย 
อย่างในทุกวันนี้ปลุกเร้าจินตนาการด้วย
ศักยภาพที่ช่วยปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้น

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก 

การเป็นบิดามารดา
ผู้ประเสริฐ
มีหลายวิธีที่บิดามารดาผู้ประเสริฐสามารถได้รับความช่วยเหลือและ 
การสนับสนุนที่จำาเป็นในการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์
ให้แก่ลูกๆ ของพวกเขา
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พาครอบครัวไปเท่ียวท่ีหุบเขาเสมอ และรู้ว่า 
แม่จะทำาทุกอย่างตั้งแต่ปีนเขาไปจนถึงการ 
เล่นบอลกับเรา แม่กับพ่อไม่เคยไปพักร้อน 
ตามลำาพัง แม่มีครอบครัวอยู่ด้วยเสมอตอน 
น้ีผมอยู่ห่างบ้าน ผมชอบการพูดถึงชีวิตท่ีบ้าน 
ของผมเสมอเพราะเป็นชีวิตท่ีช่างเพลิดเพลิน  
ผมไม่อาจละเลยต่อคำาสอนของแม่ได้เพราะ 
การกระทำาของผมจะทำาให้แม่เส่ือมเสียชีวิต 
คือการท้าทายอันยิ่งใหญ่สำาหรับผมในการมี 
ค่าควรให้สมกับเป็นบุตรชายของโนรา ซอนนี 
เพอร์รีย์ ผมภูมิใจมากกับสถานภาพนี้ และ
ผมหวังว่าผมจะมีค่าควรต่อสถานภาพน้ีเสมอ

“ผมหวังว่าจะสามารถอยู่กับแม่ได้ในปี 
หน้าเพื่อให้แม่เห็นสิ่งต่างๆ ที่ผมได้วางแผน 
จะมอบให้แม่ดูในวันแม่ตลอดระยะเวลาสี่ปี
ที่ผ่านมา

“ขอพระเจ้าทรงอวยพรแม่สำาหรับสิ่ง
อัศจรรย์ทั้งหลายที่แม่ได้ให้แก่โลกที่วุ่นวาย
นี้

“ด้วยรักทั้งหมดของผม ทอม”1

ขณะที่อ่านจดหมายของตนเองซ้ำา ข้าพ- 
เจ้าคิดถึงวัฒนธรรมของครอบครัว วอร์ด สเตค 
และชุมชนที่ซึ่งข้าพเจ้าเติบโตมา

วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของผู้คน มีวัฒน- 
ธรรมของพระกิตติคุณท่ีไม่เหมือนใคร คุณค่า 
และความคาดหวังบางอย่างตลอดจนการ 
ปฏิบัติร่วมกันท่ีเป็นเอกลักษณ์ในบรรดาสมา- 
ชิกท้ังหมดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย วัฒนธรรมของพระ 
กิตติคุณน้ี หรือวิถีชีวิต มาจากแผนแห่งความ 
รอด พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า และคำา 
สอนของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต ซ่ึงได้พิสูจน์ 
วิธีที่เราเลี้ยงดูครอบครัวและการดำาเนินชีวิต
ของเราแต่ละคน

คำาสอนแรกที่ให้แก่อาดัมสำาหรับความ
รับผิดชอบมรรตัยของท่านอยู่ในหนังสือปฐม
กาล 2:24 “เพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจาก 
บิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และ 
เขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน”

การอยู่ร่วมกันของชายและหญิงอย่างถูก- 
ต้องและแต่งงานตามกฎหมายไม่เพียงเป็น 
การเตรียมพร้อมสำาหรับอนุชนรุ่นต่อไปให้ 
สืบทอดแผ่นดินโลกเท่าน้ัน แต่ยังนำาความสุข 
และความพึงพอใจที่ย่ิงใหญ่ที่สุดซึ่งสามารถ 
พบได้ในประสบการณ์มรรตัยน้ี น่ีคือความจริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลังอำานาจของฐานะ 

ปุโรหิตประกาศการแต่งงานเพ่ือกาลเวลา 
และนิจนิรันดร์ เด็กที่เกิดมาภายใต้การแต่ง- 
งานดังกล่าวมีการคุ้มครองที่ไม่อาจหาพบได้
จากที่อื่น 

บทเรียนที่สอนในบ้านโดยบิดามารดาผู้ 
ประเสริฐถือเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในโลกทุก 
วันนี้ ที่ซึ่งอิทธิพลของปฏิปักษ์แพร่กระจาย
ไปทั่ว ดังที่เราทราบ เขากำาลังพยายามกัด 
กร่อนและทำาลายรากฐานของสังคม—ครอบ- 
ครัว ด้วยวิธีหลอกลวงที่ชาญฉลาดและรอบ- 
คอบ เขากำาลังโจมตีคำามั่นสัญญาในชีวิต 
ครอบครัวทั่วโลกและลอบทำาลายวัฒนธรรม 
และพันธสัญญาของวิสุทธิชนท่ีซ่ือสัตย์ บิดา 
มารดาต้องเข้าใจว่าการสอนภายในบ้านเป็น 
ความรับผิดชอบศักดิ์สิทธิ์และสำาคัญที่สุด  
ขณะที่สถาบันอื่นๆ เช่นโบสถ์และโรงเรียน 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการ 
“ฝึกเด็กในทางท่ีเขา [หรือเธอ] ควรจะเดินไป” 
(สุภาษิต 22:6) ความรับผิดชอบนี้เป็นของ 
บิดามารดาอย่างแท้จริง ตามแผนแห่งความ 
สุขอันยิ่งใหญ่ เป็นหน้าที่ของบิดามารดาผู ้
ประเสริฐที่จะรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูและ
พัฒนาการของลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์
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ในความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะ 
บิดามารดาของเรา มีหลายวิธีที่บิดามารดา 
ผู้ประเสริฐสามารถได้รับความช่วยเหลือและ 
การสนับสนุนที่จำาเป็นในการสอนพระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์ให้แก่ลูกๆ ของพวกเขา 
ข้าพเจ้าขอแนะนำาส่ิงท่ีต้องทำาห้าอย่างท่ีบิดา 
มารดาสามารถทำาได้เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ครอบครัวให้แข็งแกร่งขึ้น

สิ่งแรก บิดามารดาสามารถสวดอ้อนวอน 
อย่างจริงใจ ทูลขอพระบิดานิรันดร์ทรงช่วยให้ 
มีความรัก ความเข้าใจ และชี้นำาลูกๆ ที่พระ 
องค์ทรงส่งมาให้พวกเขา

สิ่งที่สอง บิดามารดาจัดให้มีการสวดอ้อน 
วอนเป็นครอบครัว ศึกษาพระคัมภีร์ และการ 
สังสรรค์ในครอบครัวและรับประทานอาหาร 
ร่วมกันบ่อยๆ เท่าที่จะทำาได้ ใช้ช่วงเวลารับ- 
ประทานอาหารเย็นพูดคุยสื่อสารและสอน 
คุณค่าต่างๆ

สิ่งที่สาม บิดามารดาสามารถได้รับประ- 
โยชน์จากเครือข่ายสนับสนุนของศาสนจักร 
การสื่อสารกับครูปฐมวัย ผู้นำาเยาวชน และ 
ฝ่ายประธานโควรัมชั้นเรียนของลูกๆ ของ 
พวกเขา โดยการส่ือสารกับผู้ท่ีได้รับเรียกและ 
วางมือมอบหน้าที่ให้ทำางานกับลูกๆ บิดา 
มารดาสามารถให้ความเข้าใจที่สำาคัญต่อ 
ความต้องการพิเศษและเจาะจงของเด็ก

สิ่งที่สี่ บิดามารดาสามารถแบ่งปันประ- 
จักษ์พยานเป็นประจำากับลูกๆ ของพวกเขา  
ช่วยลูกๆ ให้คำามั่นในการรักษาพระบัญญัต ิ
ของพระผู้เป็นเจ้า และสัญญาพรที่พระบิดา 
บนสวรรค์ของเราทรงให้สัญญาแก่บุตรธิดา
ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์

สิ่งที่ห้า เราสามารถจัดระเบียบครอบครัว 
ของเราบนพ้ืนฐานของกฎครอบครัวและความ 
คาดหวังที่ชัดเจน เรียบง่าย ธรรมเนียมปฏิ- 
บัติและพิธีทางศาสนาที่ดีงามของครอบครัว  
และ “เศรษฐกิจครอบครัว” ซึ่งลูกๆ มีความ 
รับผิดชอบในบ้านและได้รับเบ้ียเล้ียงเพ่ือพวก 
เขาจะสามารถเรียนรู้การทำางบประมาณ เก็บ 
ออม และจ่ายส่วนสิบจากเงินท่ีพวกเขาได้รับ

คำาแนะนำาเหล่านี้สำาหรับการสร้าง วัฒน- 
ธรรมครอบครัว ให้แข็งแกร่งข้ึนควรปฏิบัติไป 
พร้อมๆ กันกับวัฒนธรรมของศาสนจักร วัฒน- 
ธรรมครอบครัวที่แข็งแกร่งของเราจะเป็น

เหมือนโล่กำาบังลูกๆ ของเราจาก “ลูกศร เพลิง 
 ของปฏิปักษ์ ” (1 นีไฟ 15:24) ท่ีฝังไว้ในวัฒน- 
ธรรมของเพื่อน วัฒนธรรมความบันเทิงและ 
ดาราท่ีช่ืนชอบ วัฒนธรรมความน่าเช่ือถือและ 
ชื่อเสียง และวัฒนธรรมทางอินเทอร์เน็ตและ 
สื่อของพวกเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็น 
อย่างต่อเน่ือง วัฒนธรรมครอบครัวท่ีแข็งแกร่ง 
จะช่วยให้ลูกๆ ของเรา “อยู่ในโลก” แต่ไม่เป็น 
“ของโลก” (ยอห์น 15:19)

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ สอนว่า “เป็น 
หน้าท่ีของบิดามารดาในการสอนลูกถึงหลัก- 
ธรรมของการช่วยให้รอดเหล่าน้ีของพระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์ เพื่อพวกเขาจะรู้ว่า 
เหตุใดพวกเขาจึงควรรับบัพติศมาและมีความ 
ปราถนาอันแท้จริงในการรักษาพระบัญญัติ 
ของพระผู้เป็นเจ้าต่อไปหลังจากรับบัพติศมา 
เพื่อท่ีพวกเขาอาจกลับไปยังที่ประทับของ 
พระองค์ พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านต้องการ 
ครอบครัวของท่าน ลูกๆ ของท่านหรือไม่ ท่าน 
ต้องการผนึกกับบิดาและมารดาของท่านที่ม ี
ชีวิตอยู่ก่อนท่านหรือไม่...? หากท่านต้องการ 
ท่านก็ต้องเร่ิมโดยการสอนข้างเตียง ท่านต้อง 
สอนด้วยแบบอย่างรวมถึงการสั่งสอน”2

ถ้อยแถลงต่อครอบครัวอ่านว่า
“สามีและภรรยามีความรับผิดชอบท่ีสำาคัญ 

ที่จะรักและดูแลกันรวมทั้งรักและดูแลบุตร 

ธิดาของตน ‘บุตรท้ังหลายเป็นมรดกจากพระ 
เจ้า’ (สดุดี 127:3) บิดามารดามีหน้าที่อัน 
ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความรัก 
และความชอบธรรม จัดหาปัจจัยสนองความ 
ต้องการทางร่างกายและทางวิญญาณ สอน 
พวกเขาให้รักและรับใช้กัน ให้เช่ือฟังพระบัญ- 
ญัติของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพลเมืองดี เชื่อ
ฟังกฏหมายบ้านเมืองไม่ว่าพวกเขาจะอาศัย
อยู่ ณ ที่ใด. . .

“. . . โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดา 
เป็นผู้นำาครอบครัวด้วยความรัก ด้วยความ 
ชอบธรรมและรับผิดชอบท่ีจะจัดหาส่ิงจำาเป็น 
ต่างๆ ของชีวิต และคุ้มครองครอบครัว มารดา 
รับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูบุตรธิดา ใน 
ความรับผิดชอบอันศักด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี บิดาและ 
มารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้น-
ส่วนเท่าๆ กัน”3

ข้าพเจ้าเช่ือว่าโดยแบบแผนของพระผู้เป็น 
เจ้า บทบาทของความเป็นมารดาเน้นถึงความ 
สำาคัญของการเลี้ยงดูและการสอนคนรุ่น 
ถัดไป แต่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่เห็นสามีและ 
ภรรยาผู้วางแผนในการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริง 
เมื่อทั้งสองผสานอิทธิพลเข้าด้วยกันและ 
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องลูกๆ 
และกับลูกๆ ของพวกเขา

การโจมตีอย่างรุนแรงของความช่ัวร้ายต่อ 
ลูกๆ ของเราเป็นส่ิงท่ีแยบยลและชัดเจนมาก 
กว่าเคยเป็นมา การสร้างวัฒนธรรมครอบครัว 
ที่แข็งแกร่งเพิ่มระดับการปกป้องลูกๆ ของ 
เรา และคุ้มครองพวกเขาจากอิทธิพลของโลก

พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรมารดาและบิดา 
ผู้ประเสริฐท้ังหลายในไซอัน พระองค์ทรงมอบ 
บุตรธิดานิรันดร์ของพระองค์ไว้ในการดูแล 
ของท่าน ในฐานะบิดามารดาเราเป็นหุ้นส่วน  
แม้ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในการ ทำาให้ เกิด งาน  
และ รัศมีภาพของพระองค์ ท่ามกลางบุตร 
ธิดาของพระองค์ เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของ 
เราในการทำาอย่างสุดความสามารถ ข้าพเจ้า
เป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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แม้ดูเหมือนไม่สำาคัญเม่ือเทียบกับยอดรวม 
น้ำาผึ้งเศษหนึ่งส่วนสิบสองของหนึ่งช้อนชา 
จากผึ้งแต่ละตัวสำาคัญสำาหรับชีวิตของผ้ึงทั้ง 
รัง ผ้ึงท้ังหลายต้องพ่ึงพากัน งานหนักท่วมท้น 
สำาหรับผึ้งสองสามตัวจะเบาลงเพราะผึ้งทั้ง 
หมดทำางานในส่วนของมันอย่างซื่อสัตย์

รังผึ้งเป็นสัญลักษณ์สำาคัญในประวัติ- 
ศาสนจักรของเราตลอดมา เราเรียนรู้จากพระ 
คัมภีร์มอรมอนว่า ชาวเจเร็ดนำารังผึ้งไปกับ 
พวกเขา (ดู อีเธอร์ 2:3) เมื่อเดินทางไปพื้นที ่
ของทวีปอเมริกาเม่ือหลายพันปีมาแล้ว บริคัม 
ยังก์เลือกรังผึ้งเป็นสัญลักษณ์เพื่อหนุนใจ 
และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดพลังของการ 
ร่วมแรงแข็งขันที่จำาเป็นต้องมีในบรรดาผู้
บุกเบิกเพื่อเปลี่ยนทะเลทรายกันดารของดิน
แดนตะวันตกที่ล้อมรอบเกรทซอลท์เลคให้
เป็นหุบเขาอุดมสมบูรณ์ท่ีเรามีอยู่ทุกวันน้ี เรา 
คือผู้รับประโยชน์จากวิสัยทัศน์และความอุต- 
สาหะจากการร่วมแรงร่วมใจของคนเหล่าน้ัน

สัญลักษณ์รังผึ้งจะพบได้ทั้งภายในและ 
ภายนอกพระวิหารหลายแห่งของเรา แท่น 
พูดท่ีข้าพเจ้ายืนอยู่น้ีทำาจากไม้วอลนัทท่ีปลูก 
ในสวนหลังบ้านของประธานกอร์ดอน บี. 
ฮิงค์ลีย์และตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักรูป
รังผึ้ง

ธรรมชาติสร้างให้ผ้ึงมีแรงผลักดันเพ่ือผสม 
เกสร รวบรวมน้ำาหวาน และทำาให้น้ำาหวาน 
เข้มข้นจนเป็นน้ำาผ้ึง เป็นความมุ่งม่ันอย่างน่า 
อัศจรรย์ตามสัญชาตญาณทางธรรมชาติที่ 
ประทานไว้โดยพระผู้สร้างของเรา ประมาณ- 
การกันว่าเพื่อผลิตน ้ ำาผึ้งหนึ่งปอนด์ [0.45  
กิโลกรัม] ผึ้งจำานวน 20,000 ถึง 60,000 ตัว 
ในรังผึ้งขนาดปานกลางต้องบินไปตอมดอก 
ไม้หลายล้านดอกในระยะทางเทียบเท่ากับ 
การเดินทางรอบโลกสองรอบ ภายในช่วงชีวิต 
สั้นๆ ไม่กี่สัปดาห์ถึงสี่เดือนของผึ้งตัวหนึ่ง สิ่ง 
ที่มันนำามาสู่รังผึ้งคือน้ำาผึ้งเศษหนึ่งส่วนสิบ- 
สองของหนึ่งช้อนชาเท่านั้น

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์ครับ ข้าพเจ้าคิดว่าท่าน 
เป็นคนอายุ 90 ปีท่ีหนุ่มท่ีสุดในศาสนจักร 
ทุกท่านจะเห็นได้จากวิธีที่ท่านลุกขึ้นเดิน 

ออกจากเก้าอี้
พี่น้องที่รักทั้งหลาย ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารับ- 

ประทานมะเขือเทศสดสุกคาต้นอย่างเอร็ด- 
อร่อยหรือผลพีชสดหวานฉ่ำาเด็ดจากต้น ความ 
คิดของข้าพเจ้าย้อนกลับไป 60 ปีสมัยคุณพ่อ 
ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของสวนพีชขนาดเล็กแห่งหน่ึง 
ในเมืองฮอลลาเดย์ รัฐยูทาห์ ท่านเลี้ยงผึ้งไว ้
ท่ีน่ันเพื่อให้ผึ้งผสมเกสรดอกพีชซึ่งท้ายที่สุด
จะเติบโตเป็นพีชผลใหญ่รสหวานอร่อย

คุณพ่อข้าพเจ้ารักผึ้งเชื่องๆ เหล่านี้และ 
อัศจรรย์ใจถึงวิธีที่ฝูงผึ้งหลายพันตัวทำางาน 
ด้วยกันเพ่ือเปล่ียนน้ำาหวานท่ีรวบรวมจาก 
ดอกพีชให้เป็นน ้ำาผึ้งรสหวานสีทอง—หนึ่งใน 
อาหารที่มีประโยชน์มากท่ีสุดของธรรมชาติ  
อันท่ีจริง นักโภชนาการบอกเราว่าเป็นอาหาร 
อย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยสารทุกชนิด—เอ็น- 
ไซม์ วิตามิน เกลือแร่ และน ้ำา—ซึ่งจำาเป็นต่อ
การดำารงชีวิต

คุณพ่อข้าพเจ้าพยายามเสมอท่ีจะให้ข้าพ- 
เจ้าเข้าไปมีส่วนในการดูแลรังผ้ึงของท่านแต่ 
ข้าพเจ้ามีความสุขมากพอแล้วที่จะปล่อยให ้
ท่านดูแลผ้ึงของท่าน อย่างไรก็ตาม นับต้ังแต่ 
วันเวลาเหล่านั้น ข้าพเจ้าเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยว 
กับรังผึ้งที่มีการจัดระเบียบไว้อย่างดีเยี่ยม—  
เป็นอาณานิคมผึ้งประมาณ 60,000 ตัว

จงทำางานอย่างทุ่มเท
สิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและภาระเบาลงโดยงานของมือมากมายที่  
“ทุ่มเทในอุดมการณ์ดี”
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การใช้สัญลักษณ์ทั้งหมดนี้ยืนยันข้อเท็จ- 
จริงอย่างหน่ึงคือ ส่ิงย่ิงใหญ่เกิดข้ึนและภาระ 
เบาลงโดยงานของมือมากมายที่ “ทุ่มเทใน 
อุดมการณ์ดี” (คพ. 58:27) ลองจินตนาการ 
ว่าวิสุทธิชนหลายล้านคนจะสามารถทำาอะไร 
สำาเร็จในโลกนี้หากเราทำางานเหมือนรังผ้ึงใน 
การปวารณาตนแบบทุ่มเทและมุ่งมั่นต่อคำา 
สอนของพระเจ้า พระเยซูคริสต์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า พระบัญญัติ
ข้อแรกและสำาคัญยิ่ง คือ

“จงรักองค์พระผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วย 
สุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วย
สุดความคิดของท่าน . . .

“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อน
บ้านเหมือนรักตนเอง’

“ธรรมบัญญัติและคำาของผู้เผยพระวจนะ 
ทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้”  
(มัทธิว 22:37, 39-40)

พระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดเรียบง่าย 
ทว่าความหมายล้ำาลึกและสำาคัญยิ่ง เราต้อง
รักพระผู้เป็นเจ้า รักและเอาใจใส่เพื่อนบ้าน
ของเราเหมือนตัวเราเอง ลองจินตนาการว่า 
เราสามารถทำาความดีอะไรได้บ้างในโลกนี้ 
หากเราร่วมมือกันและสามัคคีกันในฐานะผู้ 
ติดตามของพระคริสต์ โดยทุ่มเทและเอาการ 
เอางาน ตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนและ 
รับใช้คนที่อยู่รอบข้างเรา—ครอบครัว มิตร
สหาย เพื่อนบ้าน พลเมืองร่วมชาติของเรา

ดังที่สาส์นของยากอบตั้งข้อสังเกตว่า การ
รับใช้คือนิยามของธรรมะท่ีบริสุทธ์ิ (ดู ยากอบ 
1: 27)

เราอ่านเก่ียวกับการรับใช้ของสมาชิกศาสน- 
จักรท่ัวโลกและโดยเฉพาะอย่างย่ิงการบำาเพ็ญ

ประโยชน์ด้านมนุษยธรรมที่ให้ในยามวิกฤต  
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย เฮอริเคน ทอร์นาโด  
การตอบรับภาวะฉุกเฉินอันจำาเป็นอย่างมาก
และเป็นที่ซาบซึ้งอย่างมากเหล่านี้ แน่นอน 
ว่าควรดำาเนินต่อไปเพื่อเป็นหนทางในการ 
แบกรับภาระของกันและกัน แล้วในชีวิตประ- 
จำาวันของเราเล่า อะไรจะเป็นผลลัพธ์สะสม 
ของการกระทำาจากความการุณย์เล็กๆ น้อยๆ 
หลายล้านครั้งที่เรากระทำาทุกวันเนื่องจาก 
ความรักจากใจแบบชาวคริสต์ท่ีเรามีต่อผู้อ่ืน 
เม่ือเวลาผ่านไปส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงต่อบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา 
บนสวรรค์ โดยผ่านความรักของพระองค์ที ่
ทรงมอบให้พวกเขาผ่านเรา โลกท่ียุ่งเหยิงของ 
เราต้องการความรักของพระคริสต์ในทุกวัน 
นี้มากกว่าที่เคยต้องการมาก่อน และจะต้อง 
การมากขึ้นในวันข้างหน้า

การกระทำาอันเป็นการรับใช้ท่ีเรียบง่ายและ 
ทำาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้ดูเหมือนไม่ใช่สิ่งมาก 
มายในตัวมันเอง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวม 
แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนน้ำาผึ้งเศษหนึ่งส่วน 
สิบสองของหนึ่งช้อนชาที่ผึ้งแต่ละตัวนำามา 
ให้รังผึ้ง มีพลังอยู่ในความรักที่เรามีต่อพระ 
ผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดาของพระองค์ และเมื่อ
ความรักน้ันแสดงให้ประจักษ์เป็นรูปธรรมใน
การกระทำาหลายล้านครั้งด้วยความเมตตา
แบบชาวคริสต์ ความรักน้ันจะบำารุงเล้ียงและ 
ทำาให้โลกหวานชื่นด้วยน้ำาหวานจากดอกไม้ 
ผดุงชีวิตแห่งศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล

เราต้องทำาสิ่งใดเพื่อเป็นเหมือนผึ้งที่อุทิศ 
ตนและให้การอุทิศตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรม- 
ชาติวิสัยของเรา พวกเราหลายคนแข็งขันใน 
การเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร เราทำา 

งานหนักในการเรียกของเราและโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในวันอาทิตย์ แน่นอนว่าสิ่งนี้สมควร 
ได้รับการชมเชย แต่ความนึกคิดและใจเรา 
ทำางานอย่างทุ่มเทในสิ่งดีในวันอื่นๆ ของ 
สัปดาห์หรือไม่ เราเพียงทำาหน้าท่ีไปตามอัต- 
โนมัติหรือไม่ หรือเราได้รับการเปล่ียนใจเล่ือม 
ใสมาสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่าง 
แท้จริง เราจะนำาเมล็ดพันธ์ุแห่งศรัทธาท่ีบำารุง 
เลี้ยงไว้ในความนึกคิดเราปลูกไว้ลึกในดิน 
อันอุดมของจิตวิญญาณเราอย่างไร เราจะ 
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจดัง 
ท่ีแอลมากล่าวไว้ว่าสำาคัญย่ิงต่อความสุขและ 
สันติอันเป็นนิรันดร์ของเราอย่างไร (ดู แอลมา 
5:12-21 )

พึงระลึกว่าน้ำาผึ้งประกอบด้วยสารจำาเป็น 
ทุกชนิดเพื่อบำารุงเลี้ยงชีวิตมรรตัย หลักคำา 
สอนและพระกิตติคุณของพระคริสต์คือหน- 
ทางเดียวท่ีจะได้ชีวิตนิรันดร์ เม่ือใดท่ีประจักษ์ 
พยานของเราอยู่เหนือส่ิงท่ีอยู่ในความคิดเรา 
และฝังลึกในใจเรา เมื่อนั้นแรงจูงใจของเรา 
ที่จะรักและรับใช้จึงจะเป็นดังพระผู้ช่วยให้ 
รอด น่ีคือวาระน้ันและวาระน้ันเท่าน้ันท่ีเราจะ 
เป็นสานุศิษย์ท่ีเปล่ียนใจเล่ือมใสอย่างล้ำาลึก 
ของพระคริสต์รับพลังอำานาจจากพระวิญญาณ 
ที่จะเข้าถึงหัวใจของเพื่อนมนุษย์

เมื่อใจเราไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆ ของ
โลกนี้อีกต่อไป เราจะไม่แสวงหาเกียรติจาก
มนุษย์หรือหมายมั่นจะสนองความพอใจให้
แก่ความจองหองของเราอีกต่อไป (ดู คพ. 
121:35-37) แต่เราจะรับคุณลักษณะเหมือน
พระคริสต์ดังที่พระเยซูทรงสอนดังนี้

•	 เราสุภาพอ่อนน้อมและอ่อนโยนและ 
อดกลั้น (ดู คพ. 121:41)

•	 เรามีความกรุณา ปราศจากความหน้าซื่อ
ใจคดและมารยา (ดู คพ. 121:42)

•	 เรามีจิตกุศลต่อมนุษย์ท้ังปวง (ดู คพ. 121: 
45)

•	 ความนึกคิดของเรามีคุณธรรมเสมอ (ดู 
คพ. 121:45 )

•	 เราไม่มีใจที่จะทำาชั่วอีกต่อไป (ดู โมไซ-
ยาห์ 5:2)

•	 พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นเพ่ือนท่ีย่ังยืน 
ของเราและหลักคำาสอนของฐานะปุโรหิต 
กล่ันลงมาบนจิตวิญญาณของเราดังหยาด 
น้ำาค้างจากฟ้าสวรรค์ (ดู คพ. 121:45-46)
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พ่ีน้องท้ังหลาย ข้าพเจ้ามิได้กำาลังสนับสนุน 
ความคลั่งไคล้หรือความหลงใหลในศาสนา 
ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าเพียงแนะนำาว่าเราควร 
ดำาเนินข้ันตอนท่ีมีเหตุผลต่อไปในการเปล่ียน 
ใจเลื่อมใสโดยสมบูรณ์ต่อพระกิตติคุณของ 
พระคริสต์ โดยการซึมซับหลักคำาสอนเข้าไป
สู่ส่วนลึกในหัวใจและจิตวิญญาณของเรา 
เพื่อเราจะกระทำาและดำาเนินชีวิตอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย—พร้อมด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต—ในสิ่งที่เราประกาศว่าเราเชื่อ

ความซื่อสัตย์สุจริตน้ีทำาให้ชีวิตเราง่ายขึ้น 
และขยายความรู้สึกรับรู้ที่เรามีต่อพระวิญ- 
ญาณและความต้องการของผู้อื่น สิ่งนี้นำาปีต ิ
มาสู่ชีวิตเราและสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณเรา 
—เป็นปีติและสันติสุขที่มาสู่เราเมื่อเรากลับ 
ใจจากบาปและติดตามพระผู้ช่วยให้รอดโดย 
รักษาพระบัญญัติของพระองค์

เราจะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงนี้ได้  
อย่างไร เราจะบ่มเพาะความรักของพระคริสต์ 
นี้ให้ฝังแน่นในใจเราได้อย่างไร มีวิธีปฏิบัต ิ
ในชีวิตประจำาวันอย่างเรียบง่าย ที่สามารถ 
สร้างความแตกต่างให้สมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักร รวมถึงท่านที่เป็นเด็กชายและเด็ก 
 

หญิง ท่านที่เป็นเยาวชนชายหญิง ท่านที่เป็น
หนุ่มสาวโสด และท่านที่เป็นบิดามารดา

วิธีปฏิบัติท่ีเรียบง่ายน้ี คือ ในการสวดอ้อน 
วอนตอนเช้าของวันใหม่แต่ละวัน ทูลขอพระ 
บิดาบนสวรรค์ให้ทรงนำาทางท่านให้รับรู้ถึง 
โอกาสในการรับใช้คนคนหนึ่งในบรรดาบุตร
ธิดาอันล้ำาค่าของพระองค์ จากนั้นจงดำาเนิน 
ชีวิตในวันนั้นด้วยใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและ
ความรักโดยมองหาใครสักคนที่ท่านจะช่วย 
เหลือ จงจดจ่อเหมือนผึ้งที่จดจ่อกับดอกไม้ 
ซึ่งจากดอกไม้นั้นผึ้งจะไปเก็บน้ำาหวานและ 
เกสร หากท่านทำาดังน้ี ความรู้สึกรับรู้ทางวิญ- 
ญาณของท่านจะขยาย และท่านจะพบโอกาส 
ที่จะรับใช้อย่างที่ท่านไม่เคยตระหนักถึงมา
ก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า ใน 
หลายๆ ครั้งพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำา 
สวดอ้อนวอนของผู้อื่นผ่านเรา—ผ่านท่าน
และข้าพเจ้า—ผ่านถ้อยคำาและการกระทำา 
อันการุณย์ของเรา—ผ่านการกระทำาอันเรียบ
ง่ายของเราในการรับใช้และความรัก

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์  
กล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าสนพระทัยเรา และ 
 

พระองค์ทรงดูแลเรา แต่ปกติพระองค์จะทรง 
ตอบรับความต้องการของเราผ่านผู้อื่น ด้วย 
เหตุนี้การรับใช้กันจึงสำาคัญยิ่ง” (คำาสอน 
ของประธานศาสนาจักร ประธานสเป็นเซอร์  
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ [2006], 82)

ข้าพเจ้าทราบว่าหากท่านทำาส่ิงน้ี—ท่ีบ้าน 
ที่โรงเรียน ที่ทำางาน และที่โบสถ์—พระวิญ- 
ญาณจะทรงนำาทางท่านและท่านจะสามารถ 
เล็งเห็นบรรดาผู้ที่ต้องการการรับใช้ที่เจาะจง 
บางอย่าง ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นจะสามารถ 
ให้ได้ ท่านจะได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระ
วิญญาณและการจูงใจอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อ
ช่วยกระจายเกสรแห่งความรักอันบริสุทธิ์
ของพระคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์
ไปทั่วโลก

และพึงระลึกไว้ว่า เหมือนดังน้ำาผ้ึงเศษหน่ึง 
ส่วนสิบสองของหนึ่งช้อนชาที่ผึ้งน้อยนำาไป 
ให้แก่รังผึ้ง หากเราเพิ่มความพยายามของ 
เราเป็นหมื่นหรือแม้เป็นล้านครั้งของความ 
พยายามร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อแบ่ง 
ปันความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดา 
ของพระองค์ผ่านการรับใช้แบบชาวคริสต์  
จะส่งผลเพิ่มพูนแก่ความดีงามซึ่งจะนำาแสง 
สว่างของพระคริสต์มาสู่โลกที่กำาลังมืดลง 
เรื่อยๆ นี้ เมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกัน เราจะ 
นำาความรักความการุณย์มาสู่ครอบครัวของ 
เราเอง มาสู่คนโดดเดี่ยว คนยากไร้ ผู้ที่ใจ 
แหลกสลาย และคนเหล่านั้นผู้เป็นบุตรธิดา 
ของพระบิดาบนสวรรค์ของเราซ่ึงกำาลังแสวง- 
หาความจริงและสันติสุข

นี่คือคำาสวดอ้อนวอนอันนอบน้อมของ 
ข้าพเจ้า พี่น้องทั้งหลาย ที่เราจะทูลขอในคำา 
สวดอ้อนวอนทุกวันของเราสำาหรับแรงดลใจ 
ที่จะหาใครสักคนที่เราสามารถรับใช้อย่างมี 
ความหมาย รวมถึงการรับใช้โดยแบ่งปันความ 
จริงในพระกิตติคุณและประจักษ์พยานของ 
เรา เมื่อแต่ละวันสิ้นสุดลง ขอให้เราสามารถ 
กล่าวว่า “ใช่” ต่อคำาถามที่ว่า “ฉันทำาความด ี
บ้างหรือไม่ในโลกวันนี้? ฉันปรานีคนขัดสน
บ้างไหม?” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 109)

น่ีคืองานของพระผู้เป็นเจ้า ขอให้เราทำางาน 
นี้อย่างซื่อสัตย์ ดังผึ้งน้อยที่ทุ่มเทให้แก่งาน 
ของมัน ข้าพเจ้าน้อมกล่าวคำาสวดอ้อนวอน
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก
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วิสุทธิชนยุคสุดท้าย” และ “ใช่ ข้าพเจ้าทราบ 
ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง” ประ- 
จักษ์พยานนี้เป็นของประทานอันล ้ำาค่าที่พระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานแก่ข้าพเจ้าด้วย 
ความช่วยเหลือจากผู้สอนศาสนาสองท่าน
และผู้ให้คำาปรึกษาโควรัมปุโรหิต

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 14 ปี ลี เพียร์สันและ 
บอยด์ แคมป์ยูเซ็น ผู้สอนศาสนาสองท่านนี้
สอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระ 
เยซูคริสต์ให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้า และ 
ข้าพเจ้ารับบัพติศมา สองปีต่อมาผู้ให้คำา 
ปรึกษาโควรัมปุโรหิตท้าทายให้ข้าพเจ้าอ่าน 
พระคัมภีร์มอรมอน ข้าพเจ้ารับคำาท้าทายนั้น 
และอ่านอย่างน้อยที่สุด 10 หน้าทุกคืนจน
จบเล่ม

ตรงหน้าชื่อเรื่อง ข้าพเจ้าทราบว่าพระคัม- 
ภีร์เล่มนี้ “เขียนถึงชาวเลมัน, ผู้เป็นส่วนหนึ่ง 
ที่เหลืออยู่ของเชื้อสายแห่งอิสราเอล; และถึง 
ชาวยิวและคนต่างชาติด้วย” ในคำานำาพระ 
คัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่ง 
ของพระเยซูคริสต์ กล่าวว่าชาวเลมัน “อยู่ใน 
บรรดาบรรพชนของชาวอินเดียนแดง” เมื่อ 
ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอรมอน ดูเหมือนเป็น 
เรื่องเก่ียวกับบรรพชนอินเดียนแดงของข้าพ- 
เจ้า พระคัมภีร์เล่มนี้บอกเรื่องราวของผู้คน  
ส่วนหน่ึงซ่ึงต่อมามีช่ือเรียกว่าชาวเลมัน ผู้ซ่ึง 
อพยพออกจากเยรูซาเล็มมายัง “แผ่นดินแห่ง 
คำาสัญญา” (1 นีไฟ 2:20) ประมาณ 600 ปี 
ก่อนคริสตกาล เป็นเรื่องราวที่พระผู้เป็นเจ้า 
ติดต่อกับผู้คนสมัยโบราณเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ 
ท่ีใดสักแห่งในทวีปอเมริกา รวมถึงเร่ืองราวการ 
ปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูคริสต์ท่ามกลาง 
พวกเขาหลังจากการฟ้ืนคืนพระชนม์ ข้อความ 
ในพระคัมภีร์มอรมอนแนะนำาว่าเม่ือเวลาผ่าน 
ไป พวกเขากระจัดกระจายไปท่ัวทวีปอเมริกา 
และเกาะต่างๆ ในทะเลบริเวณใกล้เคียง (ดู  
แอลมา 63: 9-10) ศาสดาพยากรณ์ต่าง 
พยากรณ์ว่าฝูงชนของบรรดาคนต่างชาติจะ 
มาสู่แผ่นดินแห่งคำาสัญญาในที่สุดและความ 
พิโรธของพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่กับชาวเลมัน 
และพวกเขาจะกระจัดกระจายไป ถูกลงทัณฑ์ 

พระคัมภีร์มอรมอนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคาด 
ว่าเขาจะแผดเสียงใส่แต่เขากลับเดินเข้ามา 
ใกล้และกระซิบว่า “คุณเป็นมอรมอนหรือ”

ตามคำาสั่ง ข้าพเจ้าตะโกนว่า “ใช่ครับ จ่า 
ครูฝึก”

อีกครั้ง ข้าพเจ้าคาดการณ์ไว้เลวร้ายที่สุด 
แต่เขาหยุดและยกมือท่ีถือพระคัมภีร์มอรมอน 
ขึ้น และเขากล่าวด้วยเสียงเบาๆ ว่า “คุณเชื่อ
ในหนังสือเล่มนี้ไหม”

อีกครั้ง ข้าพเจ้าตะโกนออกไปว่า “ใช่ครับ  
จ่าครูฝึก”

มาถึงตอนน้ี ข้าพเจ้าม่ันใจว่าเขาจะตะโกน 
ถ้อยคำาหยาบคายเก่ียวกับชาวมอรมอนและ 
พระคัมภีร์มอรมอนแน่นอน แต่เขากลับยืนอยู่ 
ตรงนั้นในความเงียบ หลังจากนั้นไม่นานเขา 
เดินกลับไปที่เตียงและค่อยๆ วางพระคัมภีร์ 
มอรมอนลง จากนั้นเขาเดินผ่านข้าพเจ้าไป 
และยังคงกล่าวคำาสบประมาทล้อเลียนเหล่า
ทหารที่เหลืออยู่ด้วยวาจาหยาบคายเช่นเดิม

ข้าพเจ้าสงสัยอยู่บ่อยๆ ว่าเหตุใดวันนั้น 
จ่าสิบเอกนาวิกโยธินที่แข็งกร้าวท่านนั้นจึง 
ละเว้นข้าพเจ้าไว้ แต่ข้าพเจ้าขอบพระทัยที ่
สามารถกล่าวโดยไม่ลังเลว่า “ใช่ ข้าพเจ้าเป็น 
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

โดย เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอ็กโค ฮอว์ค
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าสมัครเข้าประจำาการในหน่วย 
นาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาช่วง 
สงครามเวียดนาม หลังจากมาถึงเมือง 

ควอนติโก รัฐเวอร์จิเนีย เพื่อรับการอบรม 
เบื้องต้น ข้าพเจ้าพบตนเองกำาลังยืนตรงอยู่ 
หน้าเตียงในค่ายทหารของเราพร้อมด้วย 
นาวิกโยธินอื่นๆ อีก 54 นาย ข้าพเจ้าพบครู 
ฝึกของข้าพเจ้า ทหารผ่านศึกที่บึกบึน เมื่อ 
เขาเตะประตูให้เปิดและเดินเข้ามาพร้อมกับ
ส่งเสียงดังด้วยถ้อยคำาที่หยาบคาย 

หลังจากการแนะนำาตัวที่น่ากลัวนี้ เขาเริ่ม 
จากท้ายสุดของห้องและประจันหน้ากับทหาร 
แต่ละคนด้วยคำาถามต่างๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น 
ครูฝึกค้นจนเจอบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับ
ทหารแต่ละนายเพื่อล้อเลียนด้วยภาษา 
หยาบคาย เสียงดัง เขาเดินมาเรื่อยๆ โดย 
ทหารแต่ละนายตะโกนตอบตามคำาสั่งที่ให้ 
พูดว่า “ใช่ครับ” หรือ “ไม่ใช่ครับ จ่าครูฝึก” 
ผมไม่เข้าใจว่าเขากำาลังทำาอะไรกันแน่ เพราะ 
เราได้รับคำาสั่งให้ยืนตรง ตามองตรงไปข้าง 
หน้า เมื่อมาถึงข้าพเจ้า เขาคว้ากระเป๋าสัม- 
ภาระของข้าพเจ้าแล้วเทสิ่งของทั้งหมดลง 
บนที่นอนด้านหลังข้าพเจ้า เขามองดูสิ่งของ 
ท่ีเป็นของข้าพเจ้า แล้วเดินกลับมายืนตรงหน้า 
ข้าพเจ้าพร้อมรับการจู่โจม ในมือของเขาถือ 

“จงมาหาเรา,โอ้เจ้า 
เชื้อสายแห่งอิสราเอล”
เมื่อเรามาหาพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ และชำาระใจของเรา 
ให้บริสุทธิ์ เราทุกคนจะเป็นเครื่องมือที่ทำาให้คำาสัญญาอันยิ่งใหญ่ของ 
พระคัมภีร์มอรมอนเกิดสัมฤทธิผล 
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และค่อยๆ ถูกทำาลาย (ดู 1 นีไฟ 13: 10-14)
คุณทวดของข้าพเจ้า เอ็กโค ฮอว์ค ชาว 

อินเดียนแดงเผ่าพอว์นี เกิดในช่วงกลางทศ- 
วรรษ 1800 ปัจจุบันคือเนแบรสกา เมื่อท่าน 
อายุ 19 ปี ชาวพอว์นีถูกบังคับให้ยกที่ดิน 
ภูมิลำาเนาจำานวน 23 ล้านเอเคอร์ (9.3 ล้าน
เฮคเตอร์) เพื่อสร้างพี่พักอาศัยให้แก่ผู้ที่มา 
ตั้งรกรากใหม่ ในปี 1874 ชาวเผ่าพอว์นีเดิน
ทางหลายร้อยไมล์ลงใต้ไปยังเขตสงวนเล็กๆ  
ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตชาวอินเดียนแดงที่  
โอคลาโฮมา ประชากรของเผ่าพอว์นีลดลง 
จากเดิมท่ีมีอยู่มากกว่า 12,000 คน เหลืออยู่ 
น้อยกว่า 700 คนหลังจากมาถึงโอคลาโฮมา 
ชาวเผ่าพอว์นีเช่นเดียวกับเผ่าอื่นๆ กระจัด 
กระจายไป ถูกลงทัณฑ์ และค่อยๆ ถูกทำาลาย 

พระคัมภีร์มอรมอนมีข่าวสารพิเศษสำาหรับ 
ลูกหลานชาวเลมัน ส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ของ 
เชื้อสายแห่งอิสราเอล นีไฟกล่าวถึงข่าวสาร 
น้ีขณะแปลความหมายนิมิตของบิดาของท่าน 
ถึงยุคสุดท้ายว่า “และในวันนั้นพงศ์พันธุ์ของ 
เราที่ยังเหลืออยู่จะรู้ว่าพวกเขาเป็นของเชื้อ- 

สายแห่งอิสราเอล, และรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้คน 
แห่งพันธสัญญาของพระเจ้า; และเวลานั้น 
พวกเขาจะรู้และเข้าถึงความรู้เก่ียวกับบรรพ- 
ชนของพวกเขา, และความรู้เกี่ยวกับพระกิต- 
ติคุณของพระผู้ไถ่ของพวกเขาด้วย, ซึ่งพระ 
กิตติคุณนี้พระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจไว้กับ 
บิดาทั้งหลายของพวกเขา; ดังนั้น, พวกเขา 
จะเข้าถึงความรู้เก่ียวกับพระผู้ไถ่ของพวกเขา 
และประเด็นนั้นๆ ของหลักคำาสอนของพระ 
องค์, เพ่ือพวกเขาจะรู้ว่าจะมาหาพระองค์และ 
รับการช่วยให้รอดได้อย่างไร” (1 นีไฟ 15:14)

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์- 
สิทธ์ิ มีความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณอันเป็น 
นิจอยู่ในนั้น ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
บันทึกไว้ว่า “พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือ 
ที่ถูกต้องที่สุดบนแผ่นดินโลก และเป็นศิลา 
หลักแห่งศาสนาของเรา และมนุษย์จะใกล้ชิด 
พระผู้เป็นเจ้ามากข้ึนโดยการปฏิบัติตาม 
หลักคำาสอนที่อยู่ในนั้นมากกว่าหนังสือเล่ม
อื่น” (คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ 
สมิธ [2007], 64) ด้วยเหตุนี้ พระคัมภีร์ดัง 

กล่าวจึงมีข่าวสารสำาหรับคนทั่วโลก
สมัยเป็นเด็กชายวัย 17 ปีที่กำาลังอ่าน 

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นคร้ังแรก ข้าพเจ้าจดจ่อ 
อยู่กับคำาสัญญาของโมโรไนที่ว่า “และเมื่อ 
ท่านจะได้รับเรื่องเหล่านี้, ข้าพเจ้าจะแนะนำา 
ท่านให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์,  
ในพระนามของพระคริสต์, ว่าเรื่องเหล่านี้จริง 
หรือไม่; และหากท่านจะทูลถามด้วยใจจริง,  
ด้วยเจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธาในพระคริสต์, 
พระองค์จะทรงแสดงความจริงของเรื่องให้ 
ประจักษ์แก่ท่าน, โดยอำานาจของพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์.” (โมโรไน 10:4)

เมื่อข้าพเจ้าคุกเข่าในการสวดอ้อนวอน  
ข้าพเจ้าได้รับพยานทางวิญญาณอันเป่ียม 
ด้วยพลังว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง 
พยานดังกล่าวช่วยให้ข้าพเจ้าวางแผนและ
ตัดสินใจตลอดชีวิตของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าแนะนำาให้ทุกคนอ่านพระคัมภีร์ 
มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระ 
เยซูคริสต์

ข้าพเจ้าร้องขอเป็นพิเศษต่อเช้ือสายแห่ง 
อิสราเอล ลูกหลานของผู้คนในพระคัมภีร ์
มอรมอนที่เหลืออยู่ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ให ้
อ่านพระคัมภีร์มอรมอนและอ่านซ้ำาเรียนรู้ถึง 
คำาสัญญาที่มีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน ทำา 
ตามคำาสอนและแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ 
ทำาและรักษาพันธสัญญากับพระเจ้า แสวง- 
หาและทำาตามการนำาทางของพระวิญญาณ
ศักด์ิสิทธ์ิ

ข้าพเจ้าขอจบด้วยถ้อยคำาของอแมลิไค  
ศาสดาพยากรณ์อีกท่านหนึ่งในพระคัมภีร์ 
มอรมอนว่า “และบัดนี้, พี่น้องที่รักของข้าพ- 
เจ้า, ข้าพเจ้าอยากให้ท่านมาหาพระคริสต์,  
ผู้ทรงเป็นพระผู้บริสุทธ์ิแห่งอิสราเอล, และรับ 
ส่วนความรอดของพระองค์, และพระพลานุ- 
ภาพแห่งการไถ่ของพระองค์. แท้จริงแล้ว, จง 
มาหาพระองค์, และถวายท้ังจิตวิญญาณของ 
ท่านเป็นเคร่ืองบูชาแด่พระองค์, และอดอาหาร 
และสวดอ้อนวอนต่อไป, และอดทนจนกว่า 
ชีวิตจะหาไม่; และพระเจ้าทรงพระชนม์ฉัน 
ใดท่านจะได้รับการช่วยให้รอดฉันน้ัน” (ออม- 
ไน 1:26)

เม่ือเรามาหาพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระ 
เยซูคริสต์ และชำาระใจของเราให้บริสุทธิ์ เรา
ทุกคนจะเป็นเครื่องมือที่ทำาให้คำาสัญญาอัน
ยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์มอรมอนเกิดสัมฤทธิ-
ผล ทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะจมอยู่กับ 
เสียงของโลก—ทั้งที่เรามีความตั้งใจดี โลก
กดดันให้เรา “มองข้ามเป้าหมาย”3 มีคนถาม 
ข้าพเจ้าเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “ดื่มครั้งเดียวจะเป็น 
อะไรเล่า” ท่านเห็นได้ไหมว่านั่นเป็นคำาถาม 
ของปฏิปักษ์ คาอินถามว่า “พระเจ้าเป็นใคร 
เล่าท่ีข้าพเจ้าจะต้องรู้จักพระองค์?”4 และสูญ 
เสียจิตวิญญาณหลังจากนั้น ด้วยข้ออ้างทำา 
บาปเล็กๆ น้อยๆ ทำาให้ซาตานเป็นฝ่ายชนะ  
เพื่อน้ำานมขวดเดียว5 สะกดชื่อผิด6 อาหาร 
หนึ่งมื้อ7 สิทธิบุตรหัวปีและมรดกถูกแลกไป

เม่ือเราคิดจะแลกกับเงินเล็กน้อยหรือแชมป์ 
ระดับประเทศในชีวิต เราจะแก้ตัวให้การ 
กระทำาของเราเหมือนกับคาอิน หรือพยายาม
ยอมตนตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 
คำาถามซึ่งเราต้องคำานึงถึงมิใช่ว่าเรากำาลัง
ทำาสิ่งที่ต้องแก้ไขอยู่หรือไม่ เพราะเราทำาอยู่
เสมอ แต่คำาถามคือ เราจะทำาให้ข้อเรียกร้อง
ที่จิตวิญญาณเราต้องทำาตามพระประสงค์
ของพระบิดา “ชะงัก” หรือ “เสร็จสิ้น”8

พระเจ้าทรงรักความชอบธรรมของเราแต่ 
ทรงขอให้เรากลับใจและยอมตนต่อไป ใน 
พระคัมภีร์ไบเบิลเราอ่านว่าเศรษฐีหนุ่มผู้  
รักษาพระบัญญัติคุกเข่าทูลถามพระผู้ช่วย 
ให้รอดว่าต้องทำาสิ่งใดเพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์  
เขาออกไปเป็นทุกข์เมื่อพระผู้ช่วยให้รอด
ตรัสว่า “ท่านยังขาดอยู่อย่างหน่ึง จง . . .  ขาย 
บรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่”9

ยังมีชายร ่ ำารวยอีกคนหนึ่งแต่หมกมุ่นทาง 
โลก เขาเป็นกษัตริย์สูงสุดของชาวเลมัน บิดา 
ของลาโมไน ถามคำาถามเดียวกันเกี่ยวกับ 
ชีวิตนิรันดร์ว่า “ข้าพเจ้าจะทำาอย่างไรเพื่อจะ 
เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, โดยขุดเอารากของวิญ- 
ญาณชั่วร้ายนี้ออกจากอกข้าพเจ้า, และได ้
รับพระวิญญาณของพระองค์ [?] . . .  ข้าพเจ้า 
จะละทิ้งอาณาจักรของข้าพเจ้า, เพื่อจะรับ 
ความปรีดียิ่งนี้.”10

ท่านจำาคำาตอบท่ีพระเจ้าประทานแก่กษัตริย์ 

ด้วยความลิงโลดกับความสำาเร็จ ข้าพเจ้า 
รีบกลับบ้านในเวลาต่อมาเพ่ือบอกคุณพ่อถึง 
ชัยชนะครั้งใหญ่ ขณะเล่ารายละเอียด คุณ 
พ่อไม่พูดอะไรเลย พอเล่าจบ ท่านเพียงแต ่
มองและบอกว่า “ลูกจะขายจิตวิญญาณตน 
เองเพื่อเงินเท่านี้หรือ” คำาพูดของท่านทิ่มแทง 
ใจเด็กอายุ 12 ขวบ น่ันเป็นบทเรียนท่ีข้าพเจ้า 
ไม่เคยลืม

หลายปีต่อมาข้าพเจ้าต้องถามคำาถาม 
เดียวกันน้ีกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี- 
เซเดคแข็งขันน้อยคนหนึ่ง เขาเป็นชายที่ยอด 
เย่ียมและรักครอบครัว แต่ไม่ได้มาโบสถ์หลาย 
ปีแล้ว เขามีบุตรชายท่ีมีพรสวรรค์โดยเล่นใน 
ทีมกีฬาเดินสายแข่งขันซ่ึงฝึกซ้อมและแข่ง 
ในวันอาทิตย์ ทีมนั้นชนะเลิศการแข่งขันสำา- 
คัญๆ มาแล้ว เม่ือเราพบปะกัน ข้าพเจ้าเตือน 
ว่าในฐานะผู้ดำารงฐานะปุโรหิต เขาได้รับสัญ- 
ญาว่าหากเขาขยายคำาปฏิญาณและพันธ- 
สัญญาของฐานะปุโรหิตที่มีอยู่ เขาจะได้รับ 
“ทุกสิ่งที่พระบิดาของเรา [ทรง] มี”2 แล้วถาม 
เขาว่า “การเป็นแชมป์ระดับประเทศมีค่ามาก- 
กว่าทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีอย่างนั้นหรือ” เขา
ตอบอย่างสุภาพว่า “ผมเข้าใจแล้ว” และนัด
หมายขอพบกับอธิการ

โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ครั้งหนึ่งพระผู้ช่วยให้รอดเคยถาม 
สานุศิษย์ของพระองค์ว่า “คนนั้น 
จะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับ 

คืนมา”1

นี่เป็นคำาถามที่คุณพ่อสอนให้ข้าพเจ้าคิด 
ใคร่ครวญเมื่อหลายปีก่อน ขณะเติบใหญ่  
คุณพ่อคุณแม่มอบหมายงานบ้านท่ัวไปให้ 
ข้าพเจ้าและจ่ายค่าขนมเล็กๆ น้อยๆ ตอบ 
แทน ข้าพเจ้ามักจะใช้เงินที่ได้มาสัปดาห์ละ 
50 กว่าเซ็นต์ไปดูหนัง สมัยนั้นตั๋วหนังราคา 
25 เซ็นต์สำาหรับเด็ก 11 ขวบ ทำาให้ข้าพเจ้า
เหลือเงิน 25 เซ็นต์ไว้ซื้อขนมราคาชิ้นละ 5 
เซ็นต์ หนังหนึ่งเรื่องกับขนมห้าชิ้น! คงไม่มี
อะไรดีกว่านี้อีกแล้ว

ทุกอย่างราบรื่นเรื่อยมาจนข้าพเจ้าอายุ 
12 ขวบ เท่ียงวันหน่ึงขณะยืนต่อแถว ข้าพเจ้า 
พบว่าค่าตั๋วสำาหรับเด็กอายุ 12 ปีราคา 35  
เซ็นต์ น่ันหมายความว่าจะซ้ือขนมได้น้อยลง 
สองชิ้น ด้วยความที่ไม่พร้อมจะเสียสละเช่น 
นั้น ข้าพเจ้าจึงให้เหตุผลกับตัวเองว่า “นาย 
ก็ดูไม่ต่างไปจากสัปดาห์ก่อนนี่นา” แล้วเดิน 
ไปขอซื้อตั๋ว 25 เซ็นต์ พนักงานไม่เอะใจแม ้
แต่น้อย ข้าพเจ้าจึงได้ซื้อขนมห้าชิ้นเหมือน 
เดิมแทนที่จะเป็นสามชิ้น

มนุษย์จะเอาอะไรไปแลก
ชีวิตของตนกลับคืนมา
เราต้องทิ้งบาปทั้งหมดของเรา ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เพื่อรับรางวัลชีวิตนิรันดร์
จากพระบิดา
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ผ่านแอรันผู้รับใช้ของพระองค์ได้หรือไม่ “หาก 
ท่านจะกลับใจจากบาปท้ังหมดของท่าน, และ 
จะน้อมกายลง ณ เบื้องพระพักตร์พระผู้เป็น 
เจ้า, และเรียกหาพระนามของพระองค์ด้วย 
ศรัทธา, และเช่ือว่าท่านจะได้รับ, เม่ือน้ันท่าน
จะได้รับความหวังซึ่งท่านปรารถนา”11

เมื่อกษัตริย์เข้าใจการเสียสละท่ีต้องทำา 
แล้ว เขาถ่อมตนและฟุบลงสวดอ้อนวอนว่า 
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า,. . . ข้าพระองค์จะทิ้ง 
บาปท้ังหมดของข้าพระองค์เพ่ือรู้จักพระองค์”12

น่ีคือข้อแลกเปล่ียนท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรง 
ขอจากเรา นั่นคือ เราต้องทิ้งบาปทั้งหมดของ 
เรา ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เพื่อรับรางวัลชีวิต 
นิรันดร์จากพระบิดา เราต้องลืมเรื่องแก้ตัว  
ข้ออ้าง เหตุผลเข้าข้างตนเอง กลไกป้องกัน 
ตัว การผัดวันประกันพรุ่ง ภาพลักษณ์ ทิฐิ- 
ส่วนตัว ความคิดตัดสิน และการทำาตามวิถี
ของตน เราต้องแยกตนเองออกจากสิ่งทาง
โลกทั้งปวงและรับรูปลักษณ์ของพระผู้เป็น
เจ้าไว้ในสีหน้าของเรา13

พี่น้องทั้งหลาย พึงระลึกว่าข้อกำาหนดนี้
เป็นมากกว่าการไม่ทำาสิ่งเลวร้าย เมื่อศัตรูไม ่
อยู่เฉย เราจึงต้องลงมือทำาและไม่นั่งอยู่ใน  
“ความไม่รู้สึกรู้สมอันไร้ความคิด”14 การรับเอา 
รูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการรับ- 
ใช้กัน มีบาปจากการลงมือกระทำาและบาป
จากการละเลยไม่กระทำา เราต้องอยู่เหนือทั้ง 
สองอย่าง

ขณะรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ใน 
แอฟริกา ข้าพเจ้าสอนตลอดเวลาถึงความ
จริงสำาคัญข้อนี้ ระหว่างทางไปประชุม ข้าพ- 
เจ้าเห็นเด็กชายนั่งร้องไห้ตัวโยนอยู่คนเดียว 
ที่ข้างถนน เสียงในตัวข้าพเจ้าบอกว่า “หยุด  
ช่วยเด็กคนน้ีก่อน” ทันทีท่ีได้ยินเสียงน้ัน ข้าพ- 
เจ้าให้เหตุผลทันใดว่า “คุณหยุดไม่ได้หรอก 
เดี๋ยวจะสาย คุณเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม คุณ
ไปสายไม่ได้”

เมื่อมาถึงอาคารประชุม ข้าพเจ้าได้ยิน
เสียงเดียวกันอีกครั้งว่า “ไปช่วยเด็กคนนั้น” 
ข้าพเจ้าจึงให้กุญแจรถกับสมาชิกศาสนจักร

ชื่ออาฟาซิและขอให้เขาพาเด็กคนนั้นมาหา 
ประมาณ 20 นาทีต่อมา เขามาสะกิดไหล่
บอกข้าพเจ้า เด็กชายมาอยู่ข้างนอกแล้ว

เขาอายุราว 10 กว่าขวบ เราพบว่าคุณพ่อ 
ของเขาเสียชีวิตและคุณแม่ติดคุก เขาอยู่ใน
สลัมเมืองอักกรากับคนดูแลผู้ให้อาหารกับ 
ท่ีนอน เพ่ือให้มีสองส่ิงน้ี เขาต้องขายปลาแห้ง
บนถนน แต่หลังจากร้องขายมาท้ังวัน เขาล้วง 
ไปเจอรูรั่วในกระเป๋า เขาสูญเสียรายได้ทั้ง 
หมด อาฟาซิกับข้าพเจ้ารู้ทันทีว่าถ้าเขากลับ 
ไปมือเปล่าคงถูกหาว่าพูดปด ถูกตี แล้วถูก
ไล่ออกไปตามถนน เขากำาลังตื่นตระหนกอยู่
นั่นเองตอนที่ข้าพเจ้าเจอครั้งแรก เราปลอบ
ให้เขาหายกลัว ทดแทนเงินที่หายไป และพา
เขากลับบ้านไปหาคนดูแล

ระหว่างทางกลับบ้านเย็นวันนั้น ข้าพเจ้า 
ตระหนักถึงสัจธรรมสำาคัญสองข้อ ข้อแรก  
ข้าพเจ้าทราบย่ิงกว่าเดิมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
ใส่พระทัยเราแต่ละคนและจะไม่มีวันทอด 
ท้ิงเรา และสอง ข้าพเจ้าทราบว่าเราต้องสดับ 
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ฟังสุรเสียงของพระวิญญาณในตัวเราและไป 
“ทันที”15 ไม่ว่าที่ใด แม้ว่าเราจะรู้สึกกลัวหรือ
ไม่สะดวกก็ตาม

วันหนึ่งสานุศิษย์ถามพระผู้ช่วยให้รอดว่า 
ใครเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ พระ 
องค์ทรงบอกให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส  
อ่อนน้อมถ่อมตน และว่าง่ายเหมือนเด็กเล็กๆ 
จากนั้นจึงตรัสว่า “บุตรมนุษย์เสด็จมา เพื่อ 
ทรงช่วยเหลือคนที่หลงหายไปน้ันให้รอด”16  
ด้วยประโยคเดียวนั้น พระองค์ทรงนิยาม 
พันธกิจของเราว่า เราต้องออกไปช่วยชีวิต— 
ผู้ที่หลงหาย อยู่รั้งท้าย และด้อยความสำาคัญ  
การหลีกเล่ียงความช่ัวร้ายไม่เพียงพอ เราต้อง 
“ทนรับกางเขนของพระองค์”17 และ “ทำางาน
อย่างทุ่มเท”18 เพื่อช่วยผู้อื่นมาสู่การเปลี่ยน 
ใจเล่ือมใส เราโอบกอดคนเสเพลด้วยการุณย- 
ธรรมและความรัก19 ขานตอบเสียงร้องของ
เด็กกำาพร้าที่กำาลังหวาดผวา คำาวิงวอนของ 
ผู้อยู่ในความมืดมนหมดหวัง20 และโทรศัพท์ 
ทุกข์ใจจากครอบครัวที่ขัดสน “ซาตานไม่จำา- 
เป็นต้องทำาให้ทุกคนเป็นเหมือนคาอินหรือ 

ยูดาส . . . ” เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์กล่าว 
“เขาเพียงต้องทำาให้มนุษย์ผู้เก่งกล้าสามารถ 
. . . เห็นตนเองเป็นคนสีเทามีระดับ”21

หลังจากการประชุมใหญ่สเตคเม่ือไม่นาน 
มานี้ วัยรุ่นชายคนหนึ่งเข้ามาถามข้าพเจ้าว่า  
“พระผู้เป็นเจ้ารักผมไหมครับ” ขอให้ชีวิตที ่
อุทิศตนรับใช้ของเรามั่นใจเสมอว่าพระผู้เป็น 
เจ้าไม่ทรงทอดทิ้งผู้ใด

สำาหรับคำาถาม “มนุษย์จะเอาอะไรไปแลก 
ชีวิตของตนกลับคืนมา” ซาตานคงอยากให ้
เราขายชีวิตเพ่ือแลกกับขนมและแชมป์ระดับ 
ประเทศของโลกนี้ แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรง 
เรียกโดยไม่เสนอของรางวัลให้เราแลกบาป 
ของเรา รับรูปลักษณ์ของพระองค์ และคำานึง
ถึงคนที่เราจะช่วยได้ เมื่อทำาเช่นนี้เราจะได้รับ 
ทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมี ซึ่งพระองค์ทรง 
บอกว่ายิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ทั้งหมดรวมกันของ
แผ่นดินโลกนี้22 ท่านพอนึกภาพออกหรือไม่

ในการเดินทางไปนิการากัวเมื่อเร็วๆ นี้  
ข้าพเจ้าสังเกตเห็นแผ่นโลหะในบ้านเล็กๆ  
ของครอบครัวหน่ึงท่ีข้าพเจ้าไปเย่ียม เขียนว่า 

“ประจักษ์พยานคือสมบัติล ้ำาค่าที่สุดของฉัน” 
สำาหรับข้าพเจ้าก็เช่นกัน ประจักษ์พยานของ
ข้าพเจ้าคือทรัพย์ของจิตวิญญาณข้าพเจ้า 
และด้วยความสัตย์จริงจากใจ ข้าพเจ้าฝาก
ประจักษ์พยานว่าศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักร
ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงเป็นพระประมุขและกำากับดูแลศาสน- 
จักรผ่านศาสดาพยากรณ์ที่ทรงเลือก ในพระ 
นามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้�งอิง
 1 มัทธิว 16:26
 2 หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:38
 3 เจคอบ 4:14
 4 โมเสส 5:16
 5 น้ำานมขวดเดียวกับหัวน้ำานม (เข้มข้นไปด้วยครีม) 

เป็นต้นเหตุความขัดแย้งระหว่างภรรยาของโธมัส บี. 
มาร์ชกับนางแฮร์ริส ซึ่งตกลงกันว่าจะรวมทรัพยากร 
ที่มีอยู่ไว้ทำาชีส เมื่อนางแฮร์ริสพบว่านางมาร์ชไม่ได ้
นำาหัวน้ำานมมารวมด้วยแต่เก็บเอาไว้เอง จึงต่อว่า  
และจากนั้นสตรีทั้งสองคนก็ทะเลาะกัน โธมัส มาร์ช
นำาเรื่องไปบอกอธิการซึ่งเข้าข้างนางแฮร์ริส เรื่องบาน-
ปลายจากอธิการไปยังสภาสูงจนถึงฝ่ายประธานสูงสุด 
ซึ่งต่างเห็นพ้องว่านางมาร์ชเป็นฝ่ายผิด เรื่องนี้ตอกลิ่ม
ระหว่างโธมัส มาร์ชกับบรรดาเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่  
ไม่นานหลังจากนั้น โธมัส มาร์ชให้ประจักษ์พยานต่อ 
ผู้พิพากษาชาวมิสซูรีว่าชาวมอรมอนเป็นปรปักษ์ต่อ 
รัฐมิสซูรี (ดู จอร์จ เอ. สมิธ, “Discourse,”  
Deseret News, 16 เม.ย. 1856, 44.)

 6. เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธออกหมายเรียกให้ 
ไซมอนด์ส ไรเดอร์ (Simonds Ryder)ไปรับใช้เป็น 
ผู้สอนศาสนา ไรเดอร์พบว่าในการเปิดเผยพิมพ์ชื่อ
ของเขาสะกดเป็น “Rider” เขาเกิดความขุ่นเคืองจน
เหตุนี้นำาไปสู่การละทิ้งความเชื่อและการมีส่วนทายาง
มะตอยกับขนนกศาสดาพยากรณ์ในที่สุด ไรเดอร์ไม่รู้
ว่าโจเซฟ สมิธมักจะบอกการเปิดเผยให้ผู้จดและไม่มี
ส่วนในการสะกดคำาผิด (ดู มิลตัน วี. แบคแมน จูเนียร์, 
The Heavens Resound: A History of the Latter-
day Saints in Ohio, 1830–1838 [1983], 93–94; 
โดนัลด์ คิว. แคนนอน และลีนดอน ดับเบิลยู. คุก, 
eds., Far West Record: Minutes of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1830–1844 
[1983], 286.)

 7. ในปฐมกาล 25 เราเรียนรู้ว่าเอซาวขายสิทธิบุตรหัวปี
ให้ยาโคบเพื่อแลกกับ “ขนมปังกับถั่วแดงต้ม” (ข้อ 34)

 8. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 19:18–19
 9. ดู มาระโก 10:21–22
10. แอลมา 22:15
11. แอลมา 22:16
12. แอลมา 22:18
13. ดู แอลมา 5:14–19
14. แอลมา 60:7
15. มาระโก 1:18
16. มัทธิว 18:11
17. เจคอบ 1:8
18. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 58:27
19. ดู ลูกา 15:11-32
20. ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:15–16
21. นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, Deposition of a Disciple 

(1976), 88.
22. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 19:38

36



ข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์น้ี หรือถ้าจะให้ถูกคือ ส่ิงท่ีข้าพ- 
เจ้าคิดว่าได้เรียนรู้ จนหลายสัปดาห์ต่อมาเม่ือ 
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้มาชมพระวิหารซึ่งบัดนี้ 
อยู่ในสภาพเสร็จสมบูรณ์ ความเข้าใจประสบ- 
การณ์ของการชมพระวิหารก่อนหน้าน้ันจึง
ชัดเจนขึ้น

เมื่อก้าวเข้าไปในพระวิหารลาเอีย ฮาวาย 
ที่ได้รับการบูรณะต่อเติมเสร็จสมบูรณ์ ข้าพ- 
เจ้าตกตะลึงในความงามของพระวิหารและ 
คุณภาพของผลงานที่แล้วเสร็จ ขอให้ท่าน 
เข้าใจว่า ข้าพเจ้าสนใจใคร่รู้ความเป็นไปของ 
ฝาผนังขรุขระและหน้าต่างที่มีตำาหนิบานนั้น  
ผู้รับเหมาขัดฝาผนังเหล่านั้นด้วยกระดาษ 
ทรายและแต่งผิวให้เรียบหรือเปล่า หน้าต่าง 
บานเดิมเปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานใหม่จริง 
หรือ ขณะเข้าใกล้ฝาผนังเหล่านั้น ข้าพเจ้า 
ประหลาดใจที่บัดนี้มีกระดาษบุผนังสวยงาม 
ติดทาบไว้ตลอดแนว ความคิดแรกของข้าพ- 
เจ้าคือ “นี่คือวิธีที่ผู้รับเหมาจัดการกับผิวผนัง 
ขรุขระสินะ–เขาปกปิดมัน” แต่เปล่าเลย ข้าพ- 
เจ้าพบว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่า 
จะตกแต่งฝาผนังเหล่านี้ด้วยกระดาษบุผนัง 
ข้าพเจ้าสงสัยว่าเหตุใดความขรุขระเล็กน้อย 
แทบมองไม่เห็นน้ีจึงสำาคัญนักหากต้ังใจจะใช้ 
กระดาษบุผนังตกแต่งอยู่แล้ว จากน้ัน ข้าพ- 
เจ้ารีบเดินไปยังบริเวณท่ีมีหน้าต่างพร้อมรอย 
ตำาหนิบานนั้นและต้องประหลาดใจอีกคร้ัง 
เมื่อพบไม้กระถางสูงเทียมเพดานตั้งบังหน้า- 
ต่างบานนั้นโดยตรง อีกครั้งที่ข้าพเจ้าคิด “นี ่
คือวิธีที่ผู้รับเหมาจัดการกับกระจกเบี้ยวชิ้น 
เล็กๆ สินะ–เขาซ่อนมัน” ขณะที่เข้าไปใกล ้
หน้าต่างย่ิงข้ึน ข้าพเจ้าแหวกใบของไม้กระถาง 
ต้นนั้นไปข้างๆ และยิ้มเมื่อเห็นว่าเขาเปลี่ยน 
หน้าต่างจริงๆ ตำาแหน่งเดิมของกระจกเบี้ยว 
ชิ้นเล็กๆ บัดนี้มีกระจกสีเรียงเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยมาแทนที่ ข้าพเจ้าพบว่าเป็นความ 
ต้ังใจต้ังแต่ต้นท่ีจะวางไม้กระถางไว้ด้านหน้า 
ของหน้าต่างบานนี้

เหตุใดจึงต้องเสียแรงเพ่ิมไปกับฝาผนังขรุ- 

ให้เรียบด้วยนะครับ” ผู้รับเหมาจดรายละเอียด 
ของงานแต่ละจุดอย่างตั้งใจ

เมื่อมาถึงพื้นที่หนึ่งของพระวิหารที่น้อย 
คนจะเคยเห็น ชายคนเดิมให้เราหยุดสังเกต 
หน้าต่างที่เพิ่งติดตั้งใหม่บานหนึ่ง เป็นหน้า- 
ต่างกระจกสวยงามแต่งลวดลายด้วยเส้น 
ตะกั่ว หน้าต่างบานนี้กว้าง 2 ฟุต (0.6 ม.)  
สูง 6 ฟุต (1.80 ม.) และประดับกระจกสีชิ้น 
เล็กๆ เรียงตามแนวเส้นตะกั่ว ชายคนนั้นชี ้
ไปยังกระจกสีสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กขนาดสองนิ้ว 
(5 ซม.) ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของลาย 
กระจกแล้วกล่าวว่า “กระจกสีชิ้นนั้นเบี้ยว”  
ข้าพเจ้ามองดูกระจกสีชิ้นนั้นและจากที่เห็น 
ก็ดูเหมือนจะลงตัวเหมาะเจาะดีแล้ว อย่างไร 
ก็ตาม จากการสำารวจในระยะใกล้และใช้ 
เครื่องมือวัด ข้าพเจ้าพบว่ามีความบกพร่อง 
และกระจกสีชิ้นเล็กๆ นี้เอียงไปเศษหนึ่งส่วน
แปดของหนึ่งนิ้ว (3 ม.ม) จริง ผู้รับเหมาจึง 
ได้รับคำาสั่งให้เปลี่ยนหน้าต่างใหม่ทั้งบาน 
เนื่องจากหน้าต่างเดิมไม่ใช่มาตรฐานพระ
วิหาร

ข้าพเจ้ายอมรับว่าประหลาดใจเมื่อได้ยิน
ว่าต้องเปลี่ยนหน้าต่างทั้งบานเพียงเพราะ
จุดตำาหนิเล็กน้อยแทบมองไม่เห็น แน่นอน 
ว่าเป็นไปได้ยากท่ีจะมีใครรู้หรือแม้แต่สังเกต 
เห็นหน้าต่างบานน้ีด้วยซ้ำา เน่ืองจากตำาแหน่ง 
ที่ตั้งในพระวิหารอยู่ไกลจากสายตา

ขณะขับรถจากพระวิหารกลับบ้านในวันน้ัน 

โดย เอ็ลเดอร์สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เมื่อไม่นานมานี้ขณะเดินชมพระวิหาร 
บริคัมซิตี้ ยูทาห์ ข้าพเจ้านึกถึงประสบ- 
การณ์ขณะรับใช้เป็นผู้ประสานงานโอเพ่น- 

เฮาส์ การอุทิศซ้ำา และการฉลองทางวัฒน- 
ธรรมของพระวิหารแห่งประวัติศาสตร์ พระ 
วิหารลาเอียฮาวาย 

สองสามเดือนก่อนท่ีงานบูรณะต่อเติมคร้ัง 
ใหญ่จะแล้วเสร็จ ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เข้าชม 
พระวิหารกับเอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์ก- 
เกอร์ ผู้อำานวยการบริหารของแผนกพระวิหาร 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากแผนกดังกล่าว 
นอกจากนี้ยังมีบุคลากรหลายคนจากบริษัท 
รับเหมามาร่วมชมด้วย ส่วนหน่ึงของจุดประ- 
สงค์ในการชมพระวิหารก็เพื่อพิจารณาความ
ก้าวหน้าและคุณภาพของงานที่ออกมา ใน 
เวลานั้นงานบูรณะต่อเติมสำาเร็จไปประมาณ 
85 เปอร์เซ็นต์

ขณะท่ีผ่านส่วนต่างๆ ของพระวิหาร ข้าพ- 
เจ้าสังเกตและต้ังใจฟังเวลาท่ีเอ็ลเดอร์วอล์ก- 
เกอร์กับคณะตรวจงานและเจรจากับหัวหน้า 
ผู้รับเหมา บางครั้งข้าพเจ้าเห็นชายคนหนึ่ง 
ทาบฝ่ามือไปตามฝาผนังขณะที่เราย้ายจาก
ห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง หลังจากทำาเช่นนี้ 
สองสามครั้ง เขาถูนิ้วมือเข้าด้วยกันแล้วเดิน 
ไปหาหัวหน้าผู้รับเหมาพลางกล่าวว่า “ผมรู้สึก 
ถึงความขรุขระที่ฝาผนังตรงนี้ ความขรุขระ
ไม่ใช่มาตรฐานพระวิหาร คุณช่วยขัดฝาผนัง 
ตรงน้ีด้วยกระดาษทรายอีกคร้ังและแต่งผิว 

มาตรฐานพระวิหาร
มาตรฐานสูงที่ศาสนจักรใช้ในการสร้างพระวิหารคือแบบแผน 
และเครื่องหมายของวิธีที่เราพึงปฏิบัติในชีวิตเรา
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ขระเล็กน้อยและหน้าต่างที่มีจุดด่างพร้อย 
น้อยนิดถึงขั้นเปลี่ยนบานใหม่ในเมื่อมีน้อย 
คนท่ีจะสัมผัสได้ด้วยมือหรือสังเกตได้ด้วย 
ตาเปล่า เหตุใดผู้รับเหมาต้องรักษามาตรฐาน 
สูงถึงเพียงนั้น

ขณะก้าวออกจากพระวิหารด้วยอาการคิด 
หนัก ข้าพเจ้าก็พบคำาตอบขณะแหงนมอง 
ภายนอกอาคารท่ีปรับปรุงใหม่แล้วเห็นคำาว่า 
“ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า” “พระนิเวศน์ของพระ 
เจ้า”

พระวิหารของศาสนจักรน้ีเป็นดังคำาประ- 
กาศนั้นโดยแท้ อาคารศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สร้าง 
ขึ้นเพื่อเรา ภายในผนังพระวิหารคือสถานที ่
ประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดและศักด์ิสิทธ์ิ 
แต่ไม่ควรมีข้อสงสัยใดๆ เลยว่าใครคือเจ้าของ 
บ้านที่แท้จริง โดยการเรียกร้องให้ใช้มาตร- 
ฐานการก่อสร้างซึ่งพิถีพิถันที่สุดตลอดจน 
รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ นานา เราไม่เพียง 
แสดงความเคารพรักต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
เท่าน้ัน แต่เรายังส่ือถึงผู้สังเกตการณ์ท้ังหลาย 

ด้วยว่าเราเทิดทูนและนมัสการพระองค์ผู้ทรง 
เป็นเจ้าของบ้านอีกด้วย

ในการเปิดเผยที่ประทานแก่ศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมิธ ให้สร้างพระวิหารในนอวู  
พระเจ้าทรงมีพระดำารัสดังนี้

“มาเถิดเจ้า, พร้อมกับทองท้ังหมดของเจ้า, 
และเงินของเจ้า, และอัญมณีมีค่าของเจ้า,  
และพร้อมกับวัตถุโบราณทั้งหมดของเจ้า;  
และพร้อมกับคนทั้งปวงที่มีความรู้เรื่องวัตถุ 
โบราณ, ผู้ที่ประสงค์จะมา, ย่อมมาได้, และ
นำาต้นบอกซ์, และต้นสน, และต้นสนไพน์มา, 
พร้อมกับต้นไม้มีค่าทุกต้นของแผ่นดินโลก;

“. . .และสร้างนิเวศน์แด่นามของเรา, เพื่อ 
พระผู้สูงสุดจะทรงพำานักในนั้น” 1 

การน้ีเป็นไปตามแบบแผนท่ีสถาปนาโดย 
พระราชาซาโลมอนในพระคัมภีร์พันธสัญญา 
เดิมเมื่อพระราชาทรงสร้างพระวิหารแด่พระ 
เจ้าด้วยวัสดุดีเลิศและงานฝีมือที่ประณีตที่ 
สุด2 ปัจจุบันเรายังทำาตามแบบแผนนั้นด้วย 
ความพอเหมาะพอดีเวลาท่ีเราสร้างพระวิหาร 

ของศาสนจักร
ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า ถึงแม้ดวงตาและมือ 

มนุษย์จะไม่อาจเห็นหรือสัมผัสจุดบกพร่อง  
แต่พระเจ้าทรงทราบระดับความพากเพียร 
ของเราและทรงทราบว่าเราได้ทำาสุดความ 
สามารถของเราแล้วหรือไม่ นี่คือความจริง 
เดียวกันกับความพยายามส่วนตัวเราเองท่ี 
จะดำาเนินชีวิตให้มีค่าควรแก่พรของพระวิหาร 
พระเจ้าทรงสอนว่า

“และตราบเท่าที่ผู้คนของเราสร้างบ้าน 
หลังหนึ่งให้เราในพระนามของพระเจ้า, และ 
ไม่ยอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่สะอาดเข้าไปใน 
น้ัน, เพ่ือจะไม่เส่ือมความศักด์ิสิทธ์ิ, รัศมีภาพ 
ของเราจะพำานักบนนั้น;

“แท้จริงแล้ว, และสิริของเราจะอยู่ที่นั่น,  
เพราะเราจะเข้าไปในนั้น, และผู้มีใจบริสุทธิ์
ท้ังปวงท่ีจะเข้าไปในน้ันจะเห็นพระผู้เป็นเจ้า.

“แต่หากบ้านน้ีเส่ือมความศักด์ิสิทธ์ิเราจะ 
ไม่เข้าไปในน้ัน, และรัศมีภาพของเราจะไม่อยู่ 
ที่นั่น; เพราะเราจะไม่เข้าไปในพระวิหารที่ไม ่
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รู้สึกเจ็บปวดและเศร้าโศกเหลือคณานับ แต่ 
ศรัทธาของพวกเขาไม่สั่นคลอน ในภาคเช้า  
เราได้ยินเรื่องราวศรัทธาคล้ายกันนี้ในชีวิต 
อันสวยงามของครอบครัวโบเว็นและครอบ- 
ครัววิลเบอร์เกอร์1

ของประทานแห่งศรัทธาเป็นของขวัญ 
ทางวิญญาณที่หาค่าไม่ได้  “นี่แหละคือชีวิต 
นิรันดร์”พระเยซูคริสต์ทรงสวดอ้อนวอน “คือ 
การที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้า 
เที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที ่
พระองค์ทรงใช้มา”2

ศรัทธาของเรามีศูนย์กลางอยู่ในพระผู้เป็น 
เจ้าพระบิดาของเราและในพระเยซูคริสต์พระ 
บุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดและพระ 
ผู้ไถ่ ศรัทธานี้ได้รับการค้ำาจุนโดยความรู้ของ 
เราว่าความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณได้รับ 
การฟ้ืนฟูสู่แผ่นดินโลก ว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า และว่าศาสดา 
พยากรณ์และอัครสาวกในปัจจุบันถือกุญแจ 
ทั้งหลายแห่งฐานะปุโรหิต เราเห็นค่าของ 
ศรัทธาและทำางานเพื่อเสริมสร้างความเข้ม- 
แข็งให้ศรัทธาเรา สวดอ้อนวอนขอให้ศรัทธา 
เพ่ิมข้ึน และทำาทุกอย่างภายในอำานาจเราเพ่ือ 
ปกป้องและคุ้มครองศรัทธาเรา

อัครสาวกเปโตรกล่าวถึงสิ่งหน่ึงซึ่งท่าน 
เรียกว่า “การทดสอบความเช่ือของพวกท่าน”3 

ท่านเองเคยมีประสบการณ์น้ัน จำาพระคำาของ 

โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สิ
บปีมาแล้วเมื่อเคธี ภรรยาข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ เซาเปาลู 
ประเทศบราซิล ประธานเดวิด แมริ- 

ออทเป็นประธานคณะเผยแผ่บราซิล เซาเปา- 
ลูอินเตอร์ลากอส ท่านกับนีลล์ภรรยาท่าน 
และวิลล์ เวสลี่ย์กับเทรซ บุตรชายพักอยู่ 
ใกล้กับเรา พวกเขาได้จากบ้านธุรกิจ และ 
สมาชิกครอบครัวหลายคนเพื่อตอบรับการ 
เรียกจากศาสดาพยากรณ์ให้รับใช้งานเผยแผ่

บ่ายวันหน่ึงประธานแมริออทโทรหาข้าพ- 
เจ้า จอร์เจีย ลูกสาวที่ชอบธรรมผู้เป็นที่รักวัย  
21 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาเอกการแสดงไวโอลิน 
ปีส่ีท่ีมหาวิทยาลัยอินดีแอนาถูกรถบรรทุกชน 
ขณะที่เธอขี่จักรยานกลับบ้านหลังจากการ 
ประชุมที่โบสถ์ จอร์เจียอาการดีในตอนแรก 
ที่ได้รับแจ้ง แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเธอ 
ทรุดลงอย่างรวดเร็ว

ครอบครัวและเพื่อนๆ เริ่มอดอาหารและ 
สวดอ้อนวอนให้เกิดปาฏิหาริย์กับจอร์เจีย  
มารดาของเธอบินช่วงกลางคืนจากบราซิล 
ถึงอินดีแอนาวันรุ่งขึ้น พี่ๆ จอร์เจียรอพบเธอ 
และอธิบายท้ังน้ำาตาว่าพวกเขาอยู่กับจอร์เจีย 
เมื่อเธอเสียชีวิต

ข้าพเจ้ามองดูครอบครัวแมริออทในช่วง 
ประสบการณ์นี้และในหลายเดือนหลายปี 
หลังจากนั้น พวกเขาร้องไห้ พวกเขาสวด 
อ้อนวอน พวกเขาพูดถึงจอร์เจีย พวกเขา 

การทดลองศรัทธาของท่าน
เช่นเดียวกับไฟร้อนแรงที่เปลี่ยนเหล็กเป็นเหล็กกล้า เมื่อเรายังคงซื่อสัตย์
ระหว่างการทดลองศรัทธาอันแสนสาหัสของเรา เราจะได้รับความเข้มแข็ง
และการขัดเกลาทางวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์.” 3

ดังเช่นผู้รับเหมา เม่ือเราเข้าใจองค์ประกอบ 
ท้ังหลายในชีวิตเราท่ีไม่สอดคล้องกับคำาสอน 
ของพระเจ้า เม่ือความพยายามของเราท่ีผ่าน 
มาน้ันต่ำากว่าขีดความสามารถท่ีเราทำาได้ เรา 
ควรเร่งแก้ไขทุกส่ิงท่ีไม่ถูกต้องด้วยความเข้า- 
ใจว่าเราไม่อาจซ่อนบาปของเราจากพระเจ้า 
ได้ เราต้องจำาไว้ว่า “เมื่อเราพยายามปกปิด 
บาปของเรา . . . , ดูเถิด, สวรรค์ย่อมถอนตัว; 
[และ] พระวิญญาณของพระเจ้าเศร้าโศก.” 4

ข้าพเจ้าเรียนรู้ด้วยว่ามาตรฐานสูงท่ีศาสน- 
จักรใช้ในการสร้างพระวิหารคือแบบแผนและ 
เครื่องหมายของวิธีที่เราพึงปฏิบัติในชีวิตเรา 
เราแต่ละคนสามารถประยุกต์ใช้คำาสอนของ
อัครสาวกเปาโลที่ให้ไว้แก่ศาสนจักรในยุค
แรกเมื่อท่านกล่าวว่า

“ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่าน 
เป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของ
พระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?

“ถ้าใครทำาลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้า 
จะทรงทำาลายคนนั้น เพราะว่าวิหารของพระ 
เจ้าเป็นท่ีบริสุทธ์ิ และพวกท่านเป็นวิหารน้ัน”5

เราต่างได้รับการรังสรรค์ด้วยวัสดุดีเลิศ เรา 
คือผลงานอัศจรรย์จากหัตถศิลป์แห่งสวรรค์ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราผ่านวัยที่รับผิดชอบได้ 
และก้าวเข้าสู่สมรภูมิแห่งบาปและการล่อลวง 
วิหารของเราอาจจำาเป็นต้องบูรณะซ่อมแซม  
ฝาผนังในตัวเราอาจขรุขระและจำาเป็นต้อง 
ขัดให้เรียบหรือมีหน้าต่างของจิตวิญญาณที่ 
ต้องเปลี่ยนเพื่อเราจะยืนอยู่ในสถานท่ีศักด์ิ- 
สิทธิ์ได้ น่ายินดียิ่ง มาตรฐานพระวิหารที่เรา 
พึงทำาให้สำาเร็จไม่ใช่เร่ืองของความดีพร้อม  
แม้เราจะพยายามไปสู่ความดีพร้อมก็ตาม 
แต่เป็นเรื่องการรักษาพระบัญญัติและทำาสุด
ความสามารถที่จะดำาเนินชีวิตเยี่ยงสานุศิษย์
ของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่า 
เราทุกคนจะพยายามดำาเนินชีวิตให้มีค่าควร 
แก่พรของพระวิหารโดยทำาอย่างสุดความ 
สามารถ แก้ไขและกำาจัดข้อบกพร่องตลอด
จนจุดด่างพร้อยทั้งหลายเพื่อที่พระวิญญาณ 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพำานักอยู่ในเราตลอดไป 
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้�งอิง
 1. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 124: 26-27
 2. ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 6-7
 3. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 97: 15-17
 4. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121: 37
 5. 1 โครินธ์ 3: 16-17; ดู ข้อ 19 ด้วย
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เ ลี  ย โ ฮ น า

พระเยซูที่ตรัสว่า
“ซีโมน. . . ซาตานขอพวกท่านไว้เพื่อจะ

ฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลี:
“แต่เราอธิษฐานเผ่ือตัวท่าน เพ่ือความเช่ือ 

ของท่านจะไม่ได้ขาด”4

ในภายหลังเปโตรให้กำาลังใจคนอื่นๆ ดังนี ้
“อย่า แปลกใจ” ท่านกล่าว “กับความทุกข์- 
ยากแสนสาหัสที่กำาลังเกิดขึ้นกับพวกท่าน 
เพื่อทดสอบพวกท่านนั้น ราวกับว่าสิ่งประ- 
หลาดเกิดกับพวกท่าน”5

ความทุกข์ยากแสนสาหัสกำาหนดไว้เพื่อ 
ให้ท่านเข้มแข็งขึ้น แต่ก็สามารถลดหรือแม ้
แต่ทำาลายความวางใจของท่านในพระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้าและทำาให้ความแน่วแน่ของ 
ท่านในการรักษาสัญญากับพระองค์อ่อนแอ 
ลง การทดลองเหล่าน้ีมักอำาพรางตัวทำาให้ยาก 
ท่ีจะบอก ส่ิงน้ีหย่ังรากในความอ่อนแอ ความ 
ไม่มั่นคง ความอ่อนไหวของเรา หรือในสิ่ง 
เหล่านั้นที่สำาคัญที่สุดสำาหรับเรา การทดลอง 
ท่ีเกิดข้ึนแต่ก็จัดการได้สำาหรับคนหน่ึงจะเป็น 
ความทุกข์ยากแสนสาหัสสำาหรับอีกคน

ท่านจะยังคง “ แน่วแน ่และ ไม่ หวั่นไหว”6  
ระหว่างการทดลองศรัทธาได้อย่างไร ท่าน 
ต้องจดจ่อในทุกสิ่งที่ช่วยสร้างแก่นแท้ของ 
ศรัทธาของท่าน น่ันคือท่านต้องใช้ศรัทธาของ 
ท่านในพระคริสต์ ท่านต้องสวดอ้อนวอน ท่าน 
ต้องไตร่ตรองพระคัมภีร์ ท่านต้องกลับใจ ท่าน 
ต้องรักษาพระบัญญัติ และท่านต้องรับใช้ผู้
อื่น

เมื่อเผชิญกับการทดลองศรัทธา—ไม่ว่า 
ท่านทำาอะไร ท่านจะไม่ห่างจากศาสนจักร การ 
แยกตัวเองออกจากอาณาจักรของพระผู้เป็น 

เจ้าในระหว่างการทดลองศรัทธาเป็นเหมือน 
การออกจากหลุมหลบภัยที่คุ้มกันเราเมื่อ 
ทอร์นาโดเข้ามาใกล้

อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “พวกท่านจึงไม ่
ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็น 
พลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็น 
ครอบครัวของพระเจ้า”7 ภายในสถานที่ศักดิ์- 
สิทธ์ิของศาสนจักรนั่นเองที่เราจะปกป้อง 
ศรัทธาเรา เมื่อประชุมร่วมกันกับผู้ที่เชื่อ เรา 
สวดอ้อนวอนและพบคำาตอบ เรานมัสการ 
ผ่านบทเพลง แบ่งปันประจักษ์พยานถึงพระ 
ผู้ช่วยให้รอด รับใช้กันและกัน และรู้สึกถึง 
พระวิญญาณของพระเจ้า เรารับส่วนศีลระลึก 
รับพรฐานะปุโรหิต และเข้าพระวิหาร พระเจ้า 
ประกาศว่า “ในศาสนพิธี…พลังอำานาจของ 
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ 
ประจักษ์”8 เมื่อท่านเผชิญกับการทดลอง 
ศรัทธา จงอยู่ในความปลอดภัยและความม่ัน- 
คงของครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้า มีที่ให ้
ท่านที่นี่เสมอ ไม่มีการทดลองใดยิ่งใหญ่เกิน
กว่าที่เราจะเอาชนะด้วยกันได้9

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า “เข็ม- 
ทิศทางศีลธรรมของสังคม [เปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเร็ว] พฤติกรรม . . .ซึ่งเคยถือว่าไม่ 
เหมาะสมและไร้ศีลธรรม เวลาน้ี...คนจำานวน 
มาก. . . เห็นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้”10

มีผู้ใหญ่โสดจำานวนมากในศาสนจักรท่ีเลย 
ช่วงหนุ่มสาวโสดไป แม้ชีวิตในปัจจุบันของ 
พวกเขาจะแตกต่างจากที่พวกเขาตั้งตาคอย  
พวกเขาก็ยังรักษากฎความบริสุทธิ์ทางเพศ11  

สิ่งนี้เป็นการทดลองศรัทธาของเขา ข้าพเจ้า
ขอแสดงความเคารพและความชื่นชมอย่าง

มากต่อสานุศิษย์เหล่านี้ของพระคริสต์
“พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าอำานาจศักดิ์- 

สิทธิ์ในการให้กำาเนิด. . . ต้องใช้ระหว่างชาย 
และหญิงผู้ซ่ึงแต่งงานตามกฎหมายในฐานะ 
สามีภรรยา”12 ในพันธสัญญาใหม่พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงยกมาตรฐานทางศีลธรรมของผู้ 
ติดตามพระองค์สูงขึ้นเมื่อทรงประกาศว่า  
“ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำาหนัดในหญิงนั้น  
คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิง 
นั้นแล้ว”13 พระองค์ทรงสอนเราไม่ให้กล่าว 
โทษผู้อ่ืน แต่พระองค์ไม่ทรงกลัวท่ีจะตรัสออก 
มาตรงๆ “จงไปเถิด” พระองค์ตรัส “และจาก
นี้ไปอย่าทำาบาปอีก”14

ครอบครัวเรามีเพ่ือนคนหน่ึง ท่านอาจรู้จัก 
คนเช่นเธอหรือบางทีท่านเป็นเหมือนเธอ เธอ 
ซื่อสัตย์เสมอ รับใช้ในศาสนจักรอย่างยอด 
เยี่ยม ได้รับการยกย่องด้านอาชีพ การชื่นชม 
จากครอบครัว และแม้เธอตั้งตารอคอยการ 
แต่งงานและการมีบุตร แต่เธอยังโสด “ดิฉัน 
ตัดสินใจแล้ว” เธอกล่าว “ที่จะมอบ. . .ความ 
ไว้วางใจของดิฉันไว้ในพระเยซูคริสต์ การไป 
พระวิหารบ่อยๆ ช่วยให้ดิฉันจดจ่อไปท่ีนิรันดร 
มากข้ึน และเตือนให้รู้ว่าดิฉันไม่เคยโดดเด่ียว 
ดิฉันมีศรัทธา. . . ว่าไม่มี. . . พรใดจะถูกยับยั้ง 
ไว้...เมื่อดิฉัน...ยังคงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา
ของดิฉันรวมถึงกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ”15

เพ่ือนอีกคนรับใช้งานเผยแผ่อย่างโดดเด่น 
ตามด้วยการอบรมด้านวิชาการที่หนักหน่วง  
เขาหวังว่าจะมีครอบครัว การทดลองศรัทธา 
ของเขาคือ ความรู้สึกสนใจเพศเดียวกัน เขา 
เขียนถึงข้าพเจ้าเมื่อไม่นานมานี้ “ผมได้รับ
สัญญาในปิตุพรว่าผมจะมีครอบครัวของผม 
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เองสักวันหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้หรือ 
ชีวิตหน้า ผมไม่ทราบ . . .  แต่ที่รู้ก็คือผมไม่ 
อยากทำาอะไรที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียพรที่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้กับผมและลูก
หลานของผม. . .การดำาเนินชีวิต [ตามกฎ 
ความบริสุทธิ์ทางเพศ] เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต ่
เรามาบนโลกนี้เพื่อเผชิญกับการท้าทายและ 
เพื่อแสดงความรักความเคารพต่อพระผู้เป็น 
เจ้าโดยการรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
ไม่ใช่หรือ? ผมได้รับพรด้วยสุขภาพที่ดี พระ 
กิตติคุณ ครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยความรัก และ 
เพื่อนที่ซื่อสัตย์ ผมสำานึกคุณต่อพรมากมาย
ของผม”16

โลกแย้งว่า “ทำาไมพระองค์ทรงเรียกร้อง 
มากเหลือเกิน” พระเจ้าทรงตรัสตอบ 

“ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า 
และทางของเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา …

“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่าง 
ไร ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้า และ 
ความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้า
อย่างนั้น”17

ผู้ติดตามสองคนนี้ของพระคริสต์และคน 
หลายหมื่นคนเหมือนพวกเขารู้สึกถึงคำาสัญ- 
ญาของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า “เรามอบสันติ- 
สุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับ 
ท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างโลกให้ อย่าให้ใจ
ของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย”18 

นี่เป็นอีกการทดลองหนึ่ง มีบางคนที่ต้อง- 
การทำาลายความน่าเช่ือถือของศาสนจักรและ 
ทำาลายศรัทธาเสมอ ทุกวันนี้พวกเขาใช้อิน- 
เทอร์เน็ต

ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับศาสนจักร ไม่ว่า 
จะน่าเชื่อเพียงใดก็ตามเป็นเรื่องไม่จริง ในป ี
1985 ข้าพเจ้าจำาได้ว่าเพื่อนร่วมงานเดินเข้า 
มาในสำานักงานของข้าพเจ้าในฟลอริดา เขามี 
บทความในนิตยสาร Time  หัวข้อ “Challeng- 
ing Mormonism’s Roots (ท้าทายแก่นแท ้
ลัทธิมอรมอน)” บทความพูดถึงจดหมายที ่
พ่ึงค้นพบ โดยเช่ือว่าเขียนโดยมาร์ติน แฮร์ริส  
ซึ่งขัดแย้งกับการเล่าของโจเซฟ สมิธในเรื่อง 
การค้นพบแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน19

เพ่ือนข้าพเจ้าถามว่าข้อมูลใหม่น้ีจะทำาลาย 
ศาสนจักรมอรมอนหรือไม่ บทความอ้างถึง 
คำาพูดของชายคนหน่ึงซ่ึงบอกว่าเขาออกจาก 
ศาสนจักรไปเพราะเรื่องเอกสารนั้น หลังจาก 
นั้น มีรายงานว่าคนอื่นๆ ออกจากศาสน- 
จักร20 ข้าพเจ้าแน่ใจว่านั่นเป็นการทดลอง

ศรัทธาของพวกเขา
ไม่กี่เดือนต่อมา ผู้เชี่ยวชาญพบว่า (และ

คนปลอมเอกสารสารภาพว่า) จดหมายนั้น 
เป็นของปลอม ข้าพเจ้าจำาได้ว่าหวังเหลือเกิน 
ว่าคนเหล่าน้ันท่ีได้ออกจากศาสนจักรไปเพราะ 
การหลอกลวงนี้จะหาทางกลับมา

บางคนสงสัยในศรัทธาของเขาเม่ือเขาพบ 
ข้อความที่ได้ให้ไว้โดยผู้นำาศาสนจักรหลาย 
ทศวรรษที่ผ่านมาที่ดูเหมือนไม่สอดคล้องกับ 
หลักคำาสอนเรา มีหลักธรรมสำาคัญท่ีปกครอง 
หลักคำาสอนของศาสนจักร หลักคำาสอนซึ่ง 
สอนโดยสมาชิก 15 ท่านของฝ่ายประธาน 
สูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง สิ่งนี้ไม่ 
ได้ซ่อนอยู่ในย่อหน้าอันคลุมเครือของคำา 
ปราศรัย เรื่องเดียวมีหลายๆ คนสอนหลัก- 
ธรรมแท้จริงบ่อยครั้ง หลักคำาสอนของเราหา 
ไม่ยากเลย

ผู้นำาของศาสนจักรเป็นชายที่ซื่อสัตย์แต่ 
ไม่ดีพร้อม จงนึกถึงถ้อยคำาของโมโรไนท่ีกล่าว 
ว่า “อย่า กล่าวโทษ ข้าพเจ้า เพราะ ความบก- 
พร่อง ของ ข้าพเจ้า, หรือ ทั้ง บิดา ข้าพเจ้า. . . ;  
แต่ แทนที่จะ ทำา เช่น นั้น จง น้อม ขอบ พระทัย  
พระผู้เป็นเจ้า ที่ พระองค์ ทรง แสดง ให้ ความ 
บกพร่อง ของ เรา ประจักษ์ แก่ ท่าน, เพื่อ ท่าน  
จะ เรียน รู้ ให้ มี ปัญญา กว่า ที่ เรา มี มา”21

โจเซฟ สมิธกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยบอก 

ท่านว่าข้าพเจ้าดีพร้อม—แต่ไม่มีความผิด 
พลาดในการเปิดเผย”22 ปาฏิหาริย์ของพระ- 
หัตถ์พระผู้เป็นเจ้าในประวัติศาสตร์และจุด 
หมายของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะเป็นท่ีเข้าใจได้โดยผ่าน 
การสอบถามทางวิญญาณเท่านั้น ครั้งหนึ่ง
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน กล่าวว่า “ใน 
ท้ายที่สุด คน [ทุกคน] ต้องพึ่งพาศรัทธา และ 
เขาต้องประกาศจุดยืนของเขา”23 อย่าประ- 
หลาดใจเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับท่าน!

โดยนิยาม การทดลองจะเป็นสิ่งที่ยาก 
ลำาบาก อาจจะมีความรวดร้าว ความสับสน  
ค ำ่าคืนที่หลับไม่ลง และหมอนที่เปียกไปด้วย 
น ้ ำาตา แต่การทดลองไม่จำาเป็นต้องถึงตาย 
ทางวิญญาณ ไม่จำาเป็นต้องนำาเราออกจาก
พันธสัญญาของเราหรือจากครอบครัวของ
พระผู้เป็นเจ้า

“จง จำาไว้  . . . บนศิลา ของ พระ ผู้ ไถ่ ของ เรา, 
ผู้ทรง เป็น พระ คริสต์, พระ บุตร ของ พระผู้เป็น 
เจ้า, ที่ ลูก ต้อง สร้างรากฐาน ของ ลูก; เพื่อ เมื่อ 
 มาร จะ ส่ง ลม อัน มี กำาลัง แรง ของ เขา มา, แท ้
จริงแล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, แท้จริง
แล้ว, เมื่อ ลูกเห็บ ของ เขา และพายุ อัน มี กำาลัง  
แรง ของ เขา ท้ังหมด จะ กระหน่ำา มาบ น ลูก, มัน 
 จะ ไม่ มี พลัง เหนือ ลูก เพื่อ ลาก เอา ลูก ลง ไปสู่ 
ห้วงแห่งความเศร้าหมองและวิบัติอันหาได้ 
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สิ้นสุดไม่, เพราะ ศิลา ซึ่ง บน นั้น ลูก ได้ รับ การ 
 สร้าง ข้ึน, ซ่ึงเป็นรากฐานอันแน่นอน, รากฐาน  
ซึ่ง หาก มนุษย์ จะ สร้าง บน นั้น แล้ว พวก เขา จะ 
ตก ไม ่ได้”24

เช่นเดียวกับไฟร้อนแรงท่ีเปล่ียนเหล็กเป็น 
เหล็กกล้า เมื่อเรายังคงซื่อสัตย์ระหว่างการ 
ทดลองศรัทธาอันแสนสาหัส ของเรา เราจะ 
ได้รับความเข้มแข็งและการขัดเกลาทางวิญ- 
ญาณ

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน อธิ- 
บายส่ิงท่ีท่านเรียนรู้จากการทดลองส่วนตัวว่า 
“แม้จะทุกข์ทรมานในตอนนั้น แต่เมื่อมอง 
ย้อนกลับไป ข้าพเจ้าสำานึกคุณที่ไม่ได้มีการ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว การที่ข้าพเจ้าจำาต้อง 
หันไปขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า 
แทบทุกวันตลอดช่วงเวลาหลายปี สอนข้าพ- 
เจ้าอย่างแท้จริงถึงวิธีสวดอ้อนวอนและการ 
ได้รับคำาตอบ ตลอดจนสอนในวิธีที่ปฏิบัติได้ 
จริงของการมีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า 
ได้รู้จักพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบนสวรรค์ 
ในวิธีและในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยวิธี 
อื่น หรืออาจใช้เวลานานกว่านั้นมาก . . .ข้าพ- 
เจ้าเรียนรู้ท่ีจะวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจ และ 
เรียนรู้ที่จะเดินไปกับพระองค์ในแต่ละวัน”25

เปโตรบรรยายประสบการณ์เหล่าน้ีว่า “ล้ำา 
ค่าย่ิงกว่าทองคำา”26 โมโรไนเสริมว่าพยานตาม 
มาหลัง “การทดลองศรัทธาของท่าน”27

ข้าพเจ้าเร่ิมต้นด้วยเร่ืองครอบครัวแมริออท 
สัปดาห์ที่แล้วเคธีและข้าพเจ้าไปร่วมพิธีกับ 
พวกเขาที่หลุมศพของจอร์เจีย สิบปีผ่านไป 
ครอบครัวและเพ่ือนพูดถึงความรักและความ 
ทรงจำาที่พวกเขามีเกี่ยวกับจอร์เจีย มีลูกโป่ง 
สวรรค์สีขาวเพ่ือฉลองชีวิตของเธอ ท่ามกลาง 
น้ำาตา แม่ของจอร์เจียพูดถึงศรัทธาและความ 
เข้าใจมากข้ึนท่ีเธอได้รับ และพ่อของจอร์เจีย 
บอกข้าพเจ้าอย่างแผ่วเบาถึง “พยาน” ที่
สัญญาไว้ที่มาสู่เขา

ศรัทธามาพร้อมกับการทดลองศรัทธาอัน 
นำาไปสู่ศรัทธาท่ีเพ่ิมข้ึน คำาสัญญาอันปลอบ- 
โยนของพระเจ้าท่ีทรงให้แก่ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธคือคำามั่นสัญญาเดียวกันที่พระ 
องค์ทรงทำาไว้กับท่านทั้งหลายในการทดลอง 
ศรัทธา “จงยึดมั่น…อย่ากลัว…เพราะพระ 
ผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับเจ้าตลอดกาลและ 
ตลอดไป”28 ข้าพเจ้าแสดงพยานอันศักดิ์สิทธิ์
ของข้าพเจ้าถึงสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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แล้วนั่นคือความชั่วร้ายมหันต์ การกระทำา 
ทารุณกรรมอื่นๆ ต่อเด็กที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ตั้งครรภ์คือการทำาอันตรายต่อทารกในครรภ์
อันเป็นผลมาจากโภชนาการไม่เพียงพอหรือ
การใช้ยาเสพติดของมารดา

มีเรื่องตรงกันข้ามอันน่าเศร้าจากการท่ีมี 
เด็กจำานวนมากถูกกำาจัดหรือถูกทำาร้ายก่อนเกิด 
ขณะท่ีมีคู่สามีภรรยาท่ีมีบุตรไม่ได้เป็นจำานวน 
มากโหยหาและแสวงหาทารกมาอุปการะ

การทารุณกรรมเด็กหรือการไม่เอาใจใส่ 
ดูแลหลังเด็กเกิดมาแล้วเป็นส่ิงท่ีเห็นได้ท่ัวไป 
เด็กเกือบแปดล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตก่อน 
ห้าขวบ ส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ทั้งรักษาและ 
ป้องกันได้4 และองค์การอนามัยโลกรายงาน 
ว่าเด็กหนึ่งในสี่คนมีปัญหาด้านการเติบโต 
ท้ังทางร่างกายและจิตใจเพราะขาดโภชนา- 
การที่ดี5 โดยที่พำานักอยู่ต่างประเทศและเดิน 
ทางไปต่างประเทศ เราผู้นำาศาสนจักรเห็น 
สิ่งนี้บ่อยครั้ง ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ 
รายงานว่าเด็กมีชีวิตอยู่ในสภาพที่ “เกินกว่า 
จิตนาการของเรา” มารดาในฟิลิปปินส์กล่าว 
ว่า “บางครั้งเรามีเงินไม่พอซื้ออาหาร แต่ไม่ 
เป็นไร เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ดิฉันสอน 
ลูกเรื่องศรัทธา เราร่วมกันสวดอ้อนวอนขอ 
ความช่วยเหลือ และเด็กๆ เห็นพระเจ้าประ- 
ทานพรให้เรา”6 ในแอฟริกาใต้ เจ้าหน้าที ่
พิทักษ์เด็กพบเด็กหญิงตัวน้อยเศร้าโศก โดด- 
เดี่ยว ขณะค่อยๆ ตอบคำาถามที่แสดงถึง
ความรัก เธอบอกว่าเธอไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ ไม่มี 
ย่ายาย—มีเพียงคุณตาที่ดูแลเธอ7 เรื่องน่า 
เศร้าน้ีเป็นเร่ืองปกติในทวีปท่ีมีผู้ดูแลเสียชีวิต 
ด้วยโรคเอดส์ 

แม้กระทั่งในประเทศที่มั่งคั่ง เด็กเล็กและ 
เยาวชนก็ถูกทำาร้ายเพราะไม่ได้รับการเอา 
ใจใส่ เด็กที่เติบโตมาในความยากจน มีสุข- 
อนามัยท่ีต่ำาและโอกาสทางการศึกษาน้อย 
พวกเขาตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย 
ทางร่างกายและทางวัฒนธรรม ทั้งจากการ 
ละเลยของพ่อแม่ เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์เล่าเม่ือไม่นานมาน้ีถึงประสบการณ์ 

มีเลย และมีอิทธิพลน้อยมากในเร่ืองท่ีสำาคัญ 
ต่อความผาสุกของพวกเขา เด็กต้องการให ้
คนอื่นพูดแทนพวกเขา และพวกเขาต้องการ
ผู้ตัดสินใจที่เห็นแก่ความผาสุกพวกเขาก่อน
ความสนใจที่เห็นแก่ตัวของผู้ใหญ่

I. 
เราสะเทือนใจท่ีมีเด็กหลายล้านคนท่ัวโลก 

เป็นเหยื่ออาชญากรรมจากผู้ใหญ่ที่ชั่วร้าย
และเห็นแก่ตัว

ในบางประเทศที่มีสงคราม เด็กถูกลักพา 
ตัวเพื่อเป็นทหารในกองทัพฝ่ายตรงข้าม

รายงานของสหประชาติประมาณว่าเด็ก 
สองล้านกว่าคนตกเป็นเหยื่อสื่อลามกและ
จากการเป็นโสเภณี1

จากมุมมองของแผนแห่งความรอด ทารุณ- 
กรรมที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งต่อเด็กคือการปฏิ- 
เสธไม่ให้เขาเกิด สิ่งนี้เป็นที่นิยมกันทั่วโลก  
อัตราการเกิดของประเทศที่สหรัฐต ่ ำาที่สุดใน 
25 ปี2 และอัตราการเกิดในประเทศแถบยุโรป 
และเอเชียต่ำากว่าอัตราทดแทนเป็นเวลาหลาย 
ปี นี่ไม่ใช่เพียงปัญหาทางศาสนา เมื่ออนุชน 
รุ่นหลังจำานวนถดถอย วัฒนธรรมและกระท่ัง 
ประชาชาติจะถดถอยและหายไปในที่สุด

สาเหตุหนึ่งที่มีอัตราการเกิดลดลงคือการ
ทำาแท้ง ประมาณการว่ามีการทำาแท้ง 40 ล้าน 
คร้ังต่อปีท่ัวโลก3 กฎหมายหลายแห่งอนุญาต 
หรือกระทั่งส่งเสริมการทำาแท้ง แต่สำาหรับเรา

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เราทุกคนสามารถจดจำาความรู้สึกเม่ือเด็ก 
ร้องไห้และเข้ามาหาเราเพื่อขอความช่วย 
เหลือ พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วย 

ความรักประทานความรู้สึกเหล่าน้ันเพ่ือกระ- 
ตุ้นให้เราช่วยลูกๆ ของพระองค์ โปรดนึกถึง 
ความรู้สึกเหล่าน้ันขณะท่ีข้าพเจ้าพูดถึงความ 
รับผิดชอบในการปกป้องและกระทำาเพ่ือความ 
ผาสุกของเด็กๆ 

ข้าพเจ้าพูดจากมุมมองของพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ รวมถึงแผนแห่งความรอด 
ของพระองค์ นี่คือการเรียกของข้าพเจ้า ผู้นำา
ศาสนจักรในท้องที่มีความรับผิดชอบสำาหรับ 
ขอบเขตการปกครองหนึ่ง เช่นวอร์ดหรือ 
สเตค แต่อัครสาวกมีความรับผิดชอบในการ 
เป็นพยานต่อทั้งโลก ในทุกประชาชาติ ทุก 
เชื้อชาติและศาสนา เด็กทุกคนคือบุตรธิดา 
ของพระผู้เป็นเจ้า

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดในแง่ของการ- 
เมืองหรือนโยบายสาธารณะ เช่นเดียวกับผู ้
นำาศาสนจักรท่านอื่นๆ ข้าพเจ้าไม่สามารถ 
พูดถึงสวัสดิภาพของเด็กโดยไม่พูดถึงการ 
เลือกท่ีทำาโดยประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลและ 
พนักงานองค์กรเอกชน เราทุกคนอยู่ภายใต ้
พระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีว่าให้รักและ 
ดูแลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ดูแลผู้ที่อ่อน- 
แอและปกป้องตนเองไม่ได้

เด็กมีความอ่อนแอมาก พวกเขามีพลังใน 
การปกป้องหรือดูแลตนเองน้อยหรือแทบไม่ 

จงปกป้องเด็กๆ
ไม่ควรมีใครขัดขวางคำาวิงวอนที่ให้เราร่วมกันเพิ่มความห่วงใยต่อสวัสดิภาพ
และอนาคตลูกของเรา—อนุชนรุ่นหลัง
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ของตำารวจแอลดีเอส ในการสอบสวนเขาพบ 
เด็กเล็กๆ ห้าคนอยู่รวมกัน พยายามนอนบน 
พ้ืนท่ีสกปรกโดยไม่มีท่ีนอนในสภาพแวดล้อม 
ที่แม่และคนอื่นๆ กำาลังดื่มสุราและสังสรรค์ 
กัน ที่อพาร์ทเม้นท์ไม่มีอาหารเพื่อบรรเทา 
ความหิว หลังจากห่มผ้าให้เด็กนอนบนท่ีนอน 
ช่ัวคราว เจ้าหน้าท่ีผู้น้ีคุกเข่าสวดอ้อนวอนขอ 
ความคุ้มครองให้เด็ก ขณะที่เขาเดินไปยัง
ประตู เด็กคนหนึ่งอายุประมาณหกขวบ ตาม 
เขาไป คว้ามือเขา และวิงวอนว่า “คุณจะรับ
อุปการะผมได้ไหมครับ”8

เราจดจำาคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอดขณะ 
ที่พระองค์ทรงให้เด็กเล็กมายืนต่อหน้าผู้ติด 
ตามพระองค์และตรัสว่า

“และถ้าใครจะยอมรับเด็กเล็กๆ อย่างนี้ 
สักคนหน่ึงในนามของเรา คนน้ันก็ยอมรับเรา 
ด้วย

“แต่ถ้าใครทำาให้ผู้เล็กน้อยเหล่าน้ีคนหน่ึง 
ที่วางใจในเราหลงผิดไป เอาหินโม่ก้อนใหญ่
ผูกคอคนนั้นแล้วถ่วงเขาเสียท่ีทะเลลึกก็จะดี
กว่า” (มัทธิว 18:5-6)

เมื่อเรานึกถึงอันตรายที่มีต่อเด็ก ซึ่งเด็ก 
พึงได้รับการปกป้องจากอันตรายเหล่าน้ัน เรา 
ควรรวมถึงการทารุณกรรมทางจิตใจด้วย 
บิดามารดา ผู้ปกครอง ครู หรือเพื่อนที่ดูถูก 
ข่มขู่หรือทำาให้เด็กหรือเยาวชนขายหน้า 
สามารถสร้างความเสียหายเป็นการถาวรได ้
มากกว่าการทำาอันตรายทางร่างกาย การทำา 
ให้เด็กหรือเยาวชนรู้สึกไร้คุณค่า ขาดความรัก 
หรือไม่เป็นท่ีต้องการสามารถทำาให้เกิดความ 
เสียหายท่ีรุนแรงและยาวนานต่อความผาสุก 
ทางอารมณแ์ละพัฒนาการของพวกเขา9  เดก็ 
ที่มีปัญหาในเรื่องที่ไม่ปกติ รวมถึงการสนใจ
เพศเดียวกัน มีความอ่อนแอและต้องการ 
ความเข้าใจที่เปี่ยมด้วยความรัก—ไม่ใช่การ
ขู่เข็ญหรือการขับไล่10

ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราสา- 
มารถกลับใจ เปลี่ยนแปลง และให้ความรัก 
ความช่วยเหลือแก่เด็กมากขึ้น—ทั้งของเรา
เองและที่อยู่รอบเรา

II. 
มีตัวอย่างสองสามตัวอย่างของเด็กที่ได้

รับภัยอันตรายทางร่างกายหรือทางอารมณ์
ซึ่งสำาคัญเท่าๆ กับผลที่เกิดจากสัมพันธภาพ 
ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันได้พูดในสิ่งที่ท่านเรียกว่า “การ 
กระทำาอันน่ารังเกียจ” ในการกระทำาทารุณ- 
กรรมเด็ก ท่ีพ่อแม่ได้ทำาลายหรือทำาให้ร่างกาย 
และอารมณ์ของเด็กผิดแผกไป11 ข้าพเจ้า
เศร้าโศกขณะที่ต้องศึกษาหลักฐานอันน่า
ตกใจของคดีที่ข้าพเจ้าดำาเนินการเมื่ออยู่ใน
ศาลสูงสุดยูทาห์

ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดต่อความผาสุกของเด็กคือ 
บิดามารดาแต่งงานกันหรือไม่ ลักษณะและ 
ระยะเวลาของการแต่งงาน และท่ีชัดเจนมาก 
ไปกว่าน้ัน วัฒนธรรมและความคาดหวังของ 
การแต่งงานและการดูแลเด็กในสถานที่พวก 
เขาอาศัยอยู่ นักวิชาการด้านครอบครัวสองคน 
อธิบายว่า “ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ 
การแต่งงานเป็นสถาบันอันดับแรกและแห่ง 
เดียวในการให้กำาเนิดและเลี้ยงดูบุตร เป็นที่
ให้สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยง 
บิดากับบุตรจากการผูกมัดบิดากับมารดา แต่ 
ว่าในสมัยปัจจุบันเด็กได้ถูกผลักออกไปมาก
ข้ึนจากการเป็นศูนย์กลางของการเอาใจใส่”12

ศาสตราจารย์ทางกฎหมายของฮาร์วาร์ด 
อธิบายถึงกฎหมายปัจจุบันและเจตคติต่อการ 
แต่งงานและการหย่าร้างว่า “เจตคติของชาว 

อเมริกา [ในปัจจุบัน] เกี่ยวกับการแต่งงาน 
ดังที่เขียนไว้ในกฎหมายและนวนิยายโด่งดัง 
ส่วนใหญ่ เขียนไว้ว่า การแต่งงานคือสัม- 
พันธภาพที่มีอยู่ส่วนใหญ่เพื่อแสดงถึงสัม- 
ฤทธิผลของคู่สมรสแต่ละคู่ ถ้าการแต่งงาน 
ดำาเนินไปได้ไม่ดี ไม่ใช่ความผิดของใคร และ 
คู่สมรสคนใดก็สามารถยกเลิกได้ตามปรารถนา 
. . .แทบไม่มีการพูดถึงเด็กเลย ส่วนใหญ่เด็ก 
จะเป็นตัวประกอบในฉากหลัง”

ผู้นำาศาสนจักรสอนว่าการมอง “การแต่ง- 
งานเป็นเพียงการทำาสัญญาอันเนื่องจาก 
ความพึงพอใจที่จะทำา. . . และเมื่อมีความ 
ยากลำาบากเข้ามาครั้งแรกก็แยกกัน . . .  เป็น 
การกระทำาที่ชั่วร้ายสมควรแก่การสาปแช่งที่ 
รุนแรง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “เด็กต้องทน
ทุกข์”14 เด็กได้รับผลกระทบจากการหย่าร้าง 
การหย่าร้างมากกว่าครึ่งในไม่กี่ปีท่ีผ่านมา
เป็นคู่สมรสที่มีลูกเล็ก15 

เด็กจำานวนมากควรจะได้รับพรจากการ 
เลี้ยงดูของทั้งพ่อและแม่ ถ้าเพียงแต่พ่อแม ่
ของพวกเขาทำาตามคำาสอนท่ีได้รับการดลใจ 
ในครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกท่ีว่า “สามีและ 
ภรรยามีความรับผิดชอบสำาคัญที่จะรักและ 
ดูแลกันรวมทั้งรักและดูแลบุตรธิดาของตน 
. . .  บิดามารดามีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยง 
ดูบุตรธิดาด้วยความรักและความชอบธรรม 
จัดหาปัจจัยสนองความต้องการทางร่างกาย 
และทางวิญญาณ และสอนพวกเขาให้รักและ 
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รับใช้กัน”16 การสอนที่ทรงพลังคือแบบอย่าง 
ของบิดามารดา บิดามารดาที่หย่าร้างสอน
บทเรียนในเชิงลบอย่างเลี่ยงไม่ได้

แน่นอนว่ามีบางกรณีท่ีการหย่าร้างจำาเป็น 
เพื่อประโยชน์ของเด็ก แต่สถานการณ์เหล่า 
นั้นเป็นข้อยกเว้นที่มีอยู่น้อยมาก17 ในชีวิต 
แต่งงานที่มีปัญหา บิดามารดาที่โต้เถียงกัน
ควรคิดถึงลูกให้มาก ด้วยความช่วยเหลือจาก 
พระเจ้า พวกเขาสามารถทำาได้ เด็กต้องม ี
ความเข้มแข็งเฉพาะตัวและทางอารมณ์ท่ีมา 
จากการเล้ียงดูโดยบิดามารดาสองคนท่ีมีชีวิต 
แต่งงานและเป้าหมายเดียวกัน ในฐานะผู้ที ่
เติบโตมาจากการเล้ียงดูของมารดาม่าย ข้าพ- 
เจ้ารู้ด้วยตนเองว่าสิ่งนี้จะไม่ประสบความ 
สำาเร็จเสมอไป แต่น่ีคือเร่ืองท่ีอยู่ในอุดมคติซ่ึง 
ต้องแสวงหาเมื่อไรก็ตามที่อยู่ในวิสัยที่ทำาได้

เด็กคือเหย่ือรายแรกของกฎหมายในปัจจุ- 
บันที่อนุญาตสิ่งที่เรียกว่า “การหย่าแบบไม่ม ี
เหตุผล” จากมุมมองของเด็ก การหย่าร้างเป็น 
เร่ืองง่ายเกินไป ข้อสรุปของการวิจัยทางสังคม 
เป็นเวลาหลายทศวรรษ นักวิชาการท่ีรอบคอบ 
คนหนึ่งสรุปว่า “โครงสร้างครอบครัวที่จะให ้
ผลผลิตออกมาดีที่สุดต่อเด็ก โดยทั่วไปแล้ว 
คือบิดามารดาผู้ให้กำาเนิดท้ังสองคนยังคง 
แต่งงานกัน”18 นักเขียนของ New York Times 

ให้ข้อสังเกตว่า “ความจริงที่น่าประหลาดใจ 
คือแม้ขณะท่ีการแต่งงานตามจารีตประเพณี 
ลดน้อยลงในสหรัฐ . . .  แต่มีหลักฐานเพิ่มขึ้น 
ถึงความสำาคัญของสถาบันการแต่งงานต่อ 
ความผาสุกของเด็ก”19 ความเป็นจริงน้ีควรให้ 
แนวทางสำาคัญแก่บิดามารดาและผู้ที่จะเป็น
บิดามารดาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ 
แต่งงานและการหย่าร้าง เราต้องการนักการ 
เมือง ผู้วางนโยบาย และเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท่ี 
เอาใจใส่มากขึ้นในสิ่งที่ดีที่สุดต่อเด็กซึ่งอาจ 
ขัดต่อผลประโยชน์ที่ เห็นแก่ตัวของผู้ลง
คะแนนเสียงและผู้สนับสนุนสิ่งอันเป็นที่
สนใจของผู้ใหญ่

เด็กเป็นเหย่ือจากการไม่มีการแต่งงาน 
ด้วย ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับสวัสดิภาพ 
ของอนุชนรุ่นหลังของเราน่าวิตกกังวลมาก
ขึ้นเมื่อรายงานล่าสุดนี้กล่าวว่าเด็กที่เกิดมา 
41 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐเกิดจากสตรีท่ีไม่ได้แต่ง- 
งาน20 มารดาท่ีไม่แต่งงานมีการท้าทายท่ีหนัก 
หนา และมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกๆ ของพวก 
เธอเสียเปรียบอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
เด็กที่เลี้ยงดูโดยบิดามารดาที่แต่งงานกัน21

เด็กส่วนใหญ่ท่ีเกิดจากมารดาท่ีไม่ได้แต่ง- 
งาน—58 เปอร์เซ็นต์—เกิดกับคู่ชายหญิงที ่
อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน22 ไม่ว่าเราจะพูด 

อะไรเก่ียวกับการอยู่กันก่อนแต่งของคู่ชาย 
หญิงเหล่านี้ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อ 
เทียบกันแล้วลูกของพวกเขาทนทุกข์จาก 
การเสียเปรียบนี้อย่างมาก23 สำาหรับเด็กแล้ว 
เสถียรภาพของการแต่งงานมีความสำาคัญ 

เราควรสันนิษฐานข้อเสียเปรียบอย่างเดียว 
กันกับเด็กท่ีเล้ียงดูจากคู่สมรสท่ีเป็นเพศเดียว 
กัน งานเขียนทางสังคมศาสตร์แสดงความ 
คิดเห็นที่ขัดแย้งและเกี่ยวข้องทางการเมือง 
เกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของสิ่งนี้ต่อเด็ก 
โดยตรง เพราะดังท่ีนักเขียน New York Times 
ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “การแต่งงานกับเพศเดียว 
กันเป็นการทดลองทางสังคม เช่นเดียวกับ 
การทดลองส่วนใหญ่ จะต้องใช้เวลาท่ีจะเข้า- 
ใจผลการทดลอง”24

III. 
ข้าพเจ้าพูดเพื่อเด็ก—เด็กทุกที่ บางคน 

อาจปฏิเสธตัวอย่างบางเร่ือง แต่ไม่ควรมีใคร
ขัดขวางคำาวิงวอนที่ให้เราร่วมกันเพิ่มความ 
ห่วงใยต่อสวัสดิภาพและอนาคตลูกของเรา
—อนุชนรุ่นหลัง

เรากำาลังพูดถึงบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
และด้วยความช่วยเหลือที่ทรงพลังของพระ 
องค์ เราสามารถทำามากขึ้นเพื่อช่วยพวกเขา 
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ในคำาวิงวอนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายแต่พูดกับทุกคนทุกศาสนาและผู้ 
อ่ืนท่ีมีระบบค่านิยมท่ีทำาให้พวกเขาเห็นความ 
ต้องการของตนเองน้อยกว่าผู้อื่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของเด็ก25

คนที่เคร่งศาสนาตระหนักถึงคำาสอนของ
พระผู้ช่วยให้รอดในพันธสัญญาใหม่ที่ว่าเด็ก 
เล็กๆ ที่บริสุทธิ์คือแบบอย่างให้เราทำาตามใน 
เรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความ
ว่านอนสอนง่าย

“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้า
พวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ 
ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย

“เพราะฉะนั้น ถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือน
เด็กเล็กๆ คนนี้ คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดใน
แผ่นดินสวรรค์” (มัทธิว 18:3-4)

ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านถึงคำาสอน 
ของพระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ที่มีต่อชาว 
นีไฟว่าพวกเขาจะต้องกลับใจและรับบัพติศมา 
“และกลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ” ไม่เช่นนั้น
พวกเขาจะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็น 

เจ้าไม่ได้ (3 นีไฟ 11:38; ดู โมโรไน 8:10 ด้วย)
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะอ่อนน้อม 

ถ่อมตนเหมือนเด็กเล็กๆ และเอื้อมมือออก 
ไปปกป้องเด็กเล็กๆ ของเรา เพราะพวกเขา 
คืออนาคตให้แก่เรา ให้ศาสนจักรของเรา  
และให้ประเทศชาติของเรา ในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ�้งอิง
 1. ดู UNICEF, The State of the World’s Children 

2005: Childhood under Threat (2004), 26.
 2. ดู Haya El Nasser, “National Birthrate Lowest  

in 25 Years,” USA Today, July 26, 2012, A1.
 3. ดู Gilda Sedgh, and others, “Induced Abortion: 

Incidence and Trends Worldwide from 1995 to 
2008,” The Lancet, vol, 379, no. 9816 (Feb. 18, 
2012), 625–32.

 4. ดู UNICEF, “Young Child Survival and 
Development,” http://www.unicef.org/
childsurvival/index.html.

 5. ดู World Health Organization, World Health 
Statistics 2012 (2012), 109, 118.

 6. รายงานของฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ  
13 ก.ย. 2012

 7. รายงานของฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ
 8. ดู เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ “อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็น

เจ้าเรียก” (การประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณระบบ
การศึกษาของศาสนจักรสำาหรับคนหนุ่มสาว, 9 ก.ย. 
2012) lds.org/broadcast; ดู อาร์. สก็อตต์ ลอยด์ 
“Zion Not Only Where, but How We Live,  
Says Elder Holland,” Deseret News, Sept. 10, 
2012, B2 ด้วย.

 9. ดู Kim Painter, “Parents Can Inflict Deep 
Emotional Harm,” USA Today, July 30, 2012, 
B8; Rachel Lowry, “Mental Abuse as Injurious 
as Other Forms of Child Abuse, Study Shows,” 
Deseret News, Aug. 5, 2012, A3

 10. ดู “End the Abuses,” Deseret News, June 
12, 2012, A10.

 11. โธมัส เอส. มอนสัน, “เด็กเล็กๆ จะนำามันไป,” 
เลียโฮนา, มิถุนายน 2002, 2.

 12. W. Bradford Wilcox and Elizabeth 
Marquardt, eds., The State of Our Unions: 
Marriage in America, 2011 , 82.

13. Mary Ann Glendon, Abortion and Divorce in 
Western Law: American Failures, European 
Challenges (1987), 108.

14. David O. McKay, “Structure of the Home 
Threatened by Irresponsibility and Divorce,” 
Improvement Era, June 1969, 5.

15. ดู Diana B. Elliott and Tavia Simmons, “Marital 
Events of Americans: 2009,” American 
Community Survey Reports, Aug. 2011.

16. “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2010, 129.

17. ดู ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “การหย่าร้าง,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2007, 87.

18. Charles Murray, Coming Apart: The State of 
White America, 1960–2010 (2012), 158.

19. Ross Douthat, “Gay Parents and the Marriage 
Debate,” New York Times, June 11, 2012,  
http://douthat.blogs.nytimes.com/2012/06/11/ 
gay-parents-and-the-marriage-debate/.

20. ดู Joyce A. Martin, and others., “Births: Final 
Data for 2010,” National Vital Statistics Reports, 
vol. 61, no. 1 (Aug. 2012), 10.

21. ดู William J. Doherty, and others, Why Marriage 
Matters: Twenty-One Conclusions from the 
Social Sciences (2002); W. Bradford Wilcox, 
and others, Why Marriage Matters: Thirty 
Conclusions from the Social Sciences,  
3rd ed. (2011).

22. ดู Martin, et. al., “Births: Final Data for 2009.”
23. ดู Wilcox, et al., Why Marriage Matters.
24. Douthat, “Gay Parents and the Marriage 

Debate.” ผลการศึกษาอย่างละเอียดครั้งล่าสุดพบ 
ข้อเสียเปรียบอย่างมากดังรายงานท่ีได้จากคนหนุ่มสาว 
ที่บิดามารดาเคยมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก่อน
ลูกอายุ 18 ปี (ดู Mark Regnerus, “How Different 
Are the Adult Children of Parents Who Have 
Same-Sex Relationships? Findings from the 
New Family Structures Study,” Social Science 
Research,  
vol. 41 [2012], 752–70)

25. วิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้คำามั่นเป็นพิเศษต่อการเป็นบิดา
มารดา โดยถือว่านี่คือเป้าหมายสำาคัญที่สุดในชีวิต 
(ดู Pew Research Center’s Forum on Religion 
and Public Life, Mormons in America: Certain in 
Their Beliefs, Uncertain of Their Place in Society, 
Jan. 12, 2012, 10, 16, 51).

46



โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ตัวอย่างเช่นในสหรัฐมีรายงานว่า “เวลานี ้
เด็กผู้หญิงล้ำ�หน้าเด็กผู้ชายในทุกระดับชั้น 
ตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา ตัว 
อย่างเช่น ก่อนจะถึงมัธยมปลายมีเด็กผู้ชาย 
เพียง 20 เปอร์เซ็นต์เขียนหนังสือคล่องและ  
24 เปอร์เซ็นต์อ่านหนังสือคล่อง ขณะที ่
คะแนนแอดมิสชั่น (SAT) ของเด็กหนุ่มในปี 
2011 ตกต่ำ�ที่สุดในรอบ 40 ปี จากข้อมูล 
ศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ (NCES) เด็ก 
ผู้ชาย 30 เปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มมากกว่าเด็ก 
ผู้หญิงท่ีจะเลิกเรียนมัธยมและวิทยาลัยกลาง 
คัน . . .และคาดการณ์ว่าผู้หญิง 60 เปอร์- 
เซ็นต์จะจบปริญญาตรี 63 เปอร์เซ็นต์จบ 
ปริญญาโท และ 54 เปอร์เซ็นต์จบปริญญา 
เอก ภายในปี 2016 นักศึกษาสองในสาม 
ของโปรแกรมเสริมศึกษาพิเศษเป็นผู้ชาย”3

ผู้ชายและเด็กหนุ่มบางคนใช้สัญญาณ 
ลบเหล่าน้ันมาอ้างเพ่ือเล่ียงหน้าท่ีรับผิดชอบ 
และไม่เคยโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆ ในข้อสังเกต
ที่บ่อยครั้งมักจะตรงกับความจริง อาจารย ์
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งกล่าวว่า “พวกผู้ชายจะ 
เข้าชั้นเรียนโดยสวมหมวกเบสบอลกลับหลัง 
พร้อมกับมีข้ออ้าง [ที่ฟังไม่ขึ้น] ว่า ‘โปรแกรม 
เวิร์ดกินงานผมเรียบ’ ขณะเดียวกันผู้หญิงก ็
จะตรวจตารางประจำาวันและขอคำาแนะนำา 
เพ่ือเรียนต่อด้านนิติศาสตร์”4 นักวิจารณ์ภาพ- 
ยนตร์หญิงคนหนึ่งกล่าวค่อนไปในเชิงถาก 
ถางว่า “สิ่งที่เราหวังพึ่งผู้ชายได้ถ้าเราโชคดี
และเลือกจะมีคู่ครองก็คือ เขาจะเป็นแค่—คู่ 
ครอง คนท่ีจะยืนอยู่ในท่ีของตัวเอง ขณะเดียว 
กันก็เคารพจุดยืนในที่ของเรา”5

พี่น้องชายทั้งหลาย เราไม่ควรเป็นเช่นนี ้
เม่ือเป็นชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิต เรามีบทบาท 
สำาคัญยิ่งในสังคม ที่บ้าน และในศาสนจักร  
แต่เราต้องเป็นลูกผู้ชายที่สตรีวางใจได้ เด็ก 
วางใจได้ และพระผู้เป็นเจ้าวางพระทัยได้ ใน 
ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
ในยุคสุดท้ายน้ี เราไม่อาจยอมให้เด็กชายและ 
ผู้ชายคนใดเป็นคนหลักลอย เราไม่อาจยอม 

พี่
น้องช�ยทั้งหล�ย มีคนพูดและ 
เขียนไว้ม�กม�ยในช่วงไม่กี่ปีม�นี้ 
เก่ียวกับคว�มท้�ท�ยของผู้ช�ยแต่ 

ละวัย ยกตัวอย่�งชื่อหนังสือบ�งเล่ม เช่น 
Why There Are No Good Men Left (ผู้ชายดีๆ 
หายไปไหนหมด), The Demise of Guys 
(มรณกรรมของผู้ชาย), The End of Men  
(อวสานแห่งบุรุษ), Why Boys Fail (เมื่อเด็ก 
ชายล้มเหลว), และ Manning Up (โตเป็น 
ลูกผู้ชายเสียที) น่�สนใจที่ส่วนใหญ่หนังสือ 
เหล่�นี้เขียนโดยสตรี ทุกเล่มมีใจคว�มเดียว 
กันร้อยเรียงอยู่ในบทวิเคร�ะห์ น่ันคือ ปัจจุบัน 
ในหล�ยๆ สังคม ผู้ช�ยและเด็กช�ยได้รับ 
สัญญ�ณหล�ยอย่�งขัดแย้งและบั่นทอน
เกี่ยวกับบทบ�ทและคุณค่�ของตนในสังคม 

ผู้เขียนหนังสือเร่ือง Manning Up บรรยาย
ลักษณะไว้ดังนี้ “แทบจะเป็นกฎสากลของ 
อารยประเทศไปแล้วว่าขณะที่เด็กผู้หญิง 
กลายเป็นสตรีเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็ม 
ที่ แต่เด็กผู้ชายต้องผ่านบททดสอบ โดยต้อง 
แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ สมรรถภาพ 
ทางร่างกาย หรือความเช่ียวชาญทักษะจำาเป็น 
ต่างๆ เป้าหมายคือเพื่อพิสูจน์ความสามารถ 

ในการเป็นผู้คุ้มครองสตรีและเด็ก นี่คือบท 
บาทขั้นต้นของผู้ชายในสังคมเสมอมา แต่ 
ปัจจุบัน เนื่องด้วยสตรีก้าวล้ำ�ในความเจริญ 
ด้านเศรษฐกิจ สามีและบิดาผู้หาเล้ียงจึงเป็น 
แค่ทางเลือก บุคลิกภาพซ่ึงบ่งบอกคุณสมบัติ 
ของชายชาตรีที่จำาเป็นต่อบทบาทดังกล่าว  
อาทิ ความองอาจ วิริยะ กล้าหาญ จงรักภักดี 
—จึงล้าสมัยและแม้ถึงกับเป็นความลำาบากจึงล้าสมัยและแม้ถึงกับเป็นความลำาบาก
ใจเล็กน้อย”1

ในความกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมโอกาส 
ให้สตรี ซึ่งเราปรบมือให้ แต่ก็มีคนที่ดูหมิ่น 
ผู้ชายกับผลงานของพวกเขา ดูเหมือนคนเหล่า 
น้ัน จะคิดว่าชีวิตเป็นการแข่งขันระหว่างชาย 
กับหญิง—ว่าใครต้องมีอำานาจเหนือกว่า และต้องมีอำานาจเหนือกว่า และ 
คราวน้ีก็เป็นตาของผู้หญิง บางคนแย้งว่างาน 
อาชีพคือทุกอย่าง ส่วนการแต่งงานและลูก 
ควรเป็นทางเลือกทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ไฉนเราจึง 
ต้องมีผู้ชายเล่า2 ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลาย 
เรื่อง รวมถึงรายการทีวีและเคเบิล แม้กระทั่ง 
ในโฆษณาล้วนเสนอภาพลักษณ์ผู้ชายในแง่ 
ไร้สมรรถภาพ ขาดวุฒิภาวะ หรือหมกมุ่นอยู ่
กับตนเอง วัฒนธรรมการเสื่อมประสิทธิภาพ
ของผู้ชายเช่นนี้กำาลังส่งผลร้าย 

พี่น้องชายทั้งหลาย  
เรามีงานต้องทำา
เมื่อเป็นชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิต เรามีบทบาทสำาคัญยิ่งในสังคม ที่บ้าน และ
ในศาสนจักร
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ให้ชายในวัยหนุ่มเป็นคนขาดวินัยและดำาเนิน 
ชีวิตเพียงเพื่อความบันเทิงเริงใจไปวันๆ เรา 
ไม่อาจยอมให้ชายหนุ่มผู้บรรลุนิติภาวะมีชีวิต 
ย่ำ�อยู่กับที่ ไม่จริงจังกับการสร้างครอบครัว 
และกระทำาคุณประโยชน์ในโลกอย่างแท้จริง  
เราไม่อาจยอมให้สามีและบิดาล้มเหลวที่จะ 
เป็นผู้นำาทางวิญญาณภายในบ้าน เราไม่อาจ 
ยอมให้ผู้ใช้ฐานะปุโรหิตศักด์ิสิทธ์ิตามระเบียบ 
ของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้า สูญเสียพลังไปกับ 
สื่อลามกหรือใช้ชีวิตอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต  
(น่าขันที่พวกเขาเป็น ของ โลกแต่ไม่อยู่ ใน 
โลก) 

พี่น้องชายทั้งหลาย เรามีงานต้องทำา
เยาวชนคนหนุ่มทั้งหลาย ท่านต้องเรียน 

ให้ดีแล้วศึกษาต่อให้สูงกว่ามัธยมปลาย บาง 
ท่านจะต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ 
ประกอบอาชีพทางธุรกิจ เกษตรกรรม ข้า- 
ราชการ หรือวิชาชีพอื่นๆ บางคนจะเก่งด้าน
ศิลปะ ดนตรี หรือการสอน บางคนจะเลือก
อาชีพทางการทหารหรือเรียนสาขาอาชีวะ  
ตลอดหลายปี ข้าพเจ้าให้ช่างฝีมือหลายคน 
มาทำางานในโครงการและงานซ่อมแซมท่ีบ้าน 

ข้าพเจ้าชื่นชมการทำางานหนักและทักษะ 
ของชายเหล่านี้ ไม่ว่าท่านจะเลือกในด้านใด 
สำาคัญที่ต้องมีความชำานาญในด้านนั้น เพื่อ 
จะได้ค้ำ�จุนครอบครัวและกระทำาคุณประ- 
โยชน์ให้ชุมชนตลอดจนประเทศชาติของท่าน

เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าดูวีดิทัศน์ที่บอก 
เรื่องราววันหนึ่งในชีวิตเด็กหนุ่มวัย 14 ปีที ่
อินเดียช่ืออามาร์ เขาต่ืนแต่เช้าออกไปทำางาน 
สองแห่งก่อนและหลังเลิกเรียน หกวันคร่ึงต่อ 
สัปดาห์ รายได้ของเขาจัดหาชีวิตความเป็น 
อยู่ส่วนใหญ่ให้ครอบครัว เขารีบขี่จักรยาน 
เก่าๆ กลับบ้านเมื่อเสร็จงานแห่งที่สองหลัง 
พลบค่ำ� หาเวลาสักหน่อยทำาการบ้านก่อนท้ิง 
ตัวลงที่นอนบนพ้ืนแทรกระหว่างพ่ีน้องที่  
กำาลังหลับอยู่ช่วงประมาณห้าทุ่ม ถึงแม้ข้าพ- 
เจ้าจะไม่เคยพบเขา แต่ก็รู้สึกภูมิใจท่ีเขาขยัน 
ขันแข็งและกล้าหาญ เขากำาลังทำาสุดความ 
สามารถด้วยทรัพยากรและโอกาสที่จำากัด 
และเขาเป็นพรให้แก่ครอบครัว 

ชายผู้บรรลุนิติภาวะทั้งหลาย—ทั้งที่เป็น 
บิดา ผู้ใหญ่โสด ผู้นำา ผู้สอนประจำาบ้าน— 
จงเป็นต้นแบบที่มีค่าควรและช่วยเด็กชาย 

ผู้เป็นอนุชนรุ่นหลังให้เป็นลูกผู้ชาย สอนทักษะ 
ทางสังคมและทักษะอื่นๆ ให้พวกเขา ทั้งวิธ ี
ร่วมวงสนทนา วิธีสร้างความคุ้นเคยและปฏิ- 
สัมพันธ์กับผู้อื่น วิธีผูกไมตรีกับสตรีและเด็ก 
สาว วิธีรับใช้ วิธีเป็นคนกระฉับกระเฉงและ 
รื่นรมย์กับนันทนาการ วิธีทำางานอดิเรกโดย 
ไม่ติดงานอดิเรก วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดและ
เลือกให้ดีขึ้น

ดังนั้น ทุกท่านที่ฟังข่าวสารนี้อยู่ไม่ว่าที่ใด 
ก็ตาม ข้าพเจ้ากล่าวดังที่พระเยโฮวาห์ตรัส 
กับโยชูวาว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด”  
(โยชูวา 1:6) ฮึดสู้และเตรียมตัวให้พร้อมที่ 
สุดไม่ว่าสภาวการณ์ท่านเป็นเช่นใด จงเตรียม 
ตัวเป็นสามีและบิดาที่ดี เตรียมตัวเป็นพล 
เมืองดีและมีประสิทธิผล เตรียมตัวรับใช้พระ 
เจ้า ผู้ที่ท่านดำารงฐานะปุโรหิตของพระองค์  
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด พระบิดาบนสวรรค์ทรง
ใส่พระทัยท่าน ท่านไม่โดดเดี่ยว ท่านมีฐานะ 
ปุโรหิตและของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 

หลายแห่งอาจต้องการท่าน แต่แห่งสำาคัญ 
ที่สุดคือโควรัมฐานะปุโรหิตของท่าน เราต้อง 
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การโควรัมที่ให้การบำารุงเล้ียงทางวิญญาณ 
แก่สมาชิกในวันอาทิตย์และโควรัมที่รับใช้ 
เราต้องการผู้นำาโควรัมท่ีมุ่งทำางานของพระเจ้า 
และมุ่งสนับสนุนสมาชิกโควรัมกับครอบครัว 

จงนึกถึงงานเผยแผ่ศาสนา เยาวชนชาย 
ทั้งหลาย ท่านเสียเวลาไม่ได้อีกต่อไป ท่าน
ไม่อาจรอจนกว่าอายุ 17 หรือ 18 จึงจะเริ่ม 
เตรียมตัวอย่างจริงจัง โควรัมฐานะปุโรหิต 
แห่งอาโรนสามารถช่วยสมาชิกในโควรัมให้ 
เข้าใจถึงคำาปฏิญาณตลอดจนพันธสัญญา 
ของฐานะปุโรหิต และพร้อมรับการแต่งตั้ง 
เป็นเอ็ลเดอร์ สามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจ 
และเตรียมรับศาสนพิธีของพระวิหาร อีกทั้ง 
ช่วยให้พวกเขาพร้อมเป็นผู้สอนศาสนาท่ีประ- 
สบความสำาเร็จ โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมล- 
คีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์สามารถช่วย
บิดามารดาเตรียมผู้สอนศาสนาที่รู้จักพระ 
คัมภีร์มอรมอนและจะลงสนามเผยแผ่โดย
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ในแต่ละวอร์ดและ 
สาขา โควรัมเหล่านี้จะทำาให้เกิดความร่วม 
มือท่ีมีประสิทธิภาพกับผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาที่รับใช้ในเขตนั้น

งานที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอันเป็นหน้าท่ี 
หลักบนบ่าของฐานะปุโรหิตคือพระดำารัส 
เรียกร้องของพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งประธาน 
โธมัส เอส. มอนสันย ้ำ�ว่าให้ช่วยชีวิตผู้พลัด 
หลงไปจากพระกิตติคุณ หรือผู้เอาใจออกห่าง 
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราประสบความสำาเร็จ 
มาแล้วอย่างสวยงามในงานนี้ รวมถึงงาน 
ยอดเย่ียมจากเยาวชนชาย โควรัมฐานะปุโร- 
หิตแห่งอาโรนในวอร์ดรีโอแกรนด์ (สแปนิช) 
เมืองแอลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก หารือกันว่า 
จะนำาใครกลับมาได้แล้วออกไปเย่ียมคนเหล่า 
น้ันด้วยกันเป็นกลุ่ม คนหน่ึงบอกว่า “เม่ือพวก 
เขามาที่บ้าน ผมรู้สึกมีความสำาคัญ” และอีก 
คนเผยว่า “ผมมีความสุขในใจเม่ือมีคนอยาก 
ให้ผมไปโบสถ์ ทำาให้ผมอยากไปโบสถ์แล้ว 
เวลาน้ี” เม่ือสมาชิกโควรัมชวนให้เยาวชนชาย 
คนหนึ่งกลับมา พวกเขาจะขอให้คนนั้นไป 
เยี่ยมด้วยกันครั้งต่อไป และเขาก็ไป พวกเขา 
ไม่เพียงชวนเยาวชนคนน้ันไปโบสถ์เท่าน้ัน 

แต่ทำาให้เขาเป็นส่วนหน่ึงของโควรัมโดยทันที 
งานฐานะปุโรหิตท่ีท้าทายและให้แรงกระ- 

ตุ้นอีกงานหนึ่งคืองานเก่ียวกับประวัติครอบ- 
ครัวและพระวิหาร ขอให้รอจดหมายจากฝ่าย 
ประธานสูงสุดในไม่ช้านี้ซึ่งจะต่อข้อเรียกร้อง 
และให้วิสัยทัศน์ที่สูงขึ้นเกี่ยวกับส่วนสำาคัญ
ยิ่งของงานนี้ที่เราต้องทำา

โควรัมของเราสร้างความเป็นพ่ีน้องท่ีสนับ- 
สนุนกันด้วยเช่นกัน ประธานกอร์ดอน บี.  
ฮิงค์ลีย์เคยกล่าวไว้ว่า “วันนั้นจะเป็นวันอัศ- 
จรรย์ พี่น้องชายของข้าพเจ้า—จะเป็นวันที ่
จุดประสงค์ทั้งหลายของพระผู้ เป็นเจ้ามี  
สัมฤทธิผล—เมื่อโควรัมฐานะปุโรหิตของเรา 
กลายเป็นสมอหลักแห่งความเข้มแข็งให้แก่ 
ชายทุกคนในโควรัม เมื่อชายเหล่านั้นแต่ละ 
คนจะกล่าวได้อย่างถูกต้องว่า ‘ผมเป็นสมาชิก 
ในโควรัมฐานะปุโรหิตของศาสนจักรของพระ 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผมพร้อม 
จะช่วยพี่น้องในความจำาเป็นทุกเรื่อง เหมือน 
ท่ีมั่นใจว่าพวกเขาพร้อมจะช่วยผมเช่นกัน 
. . . เม่ือทำางานด้วยกัน เราจะยืนโดยปราศจาก 
ความขัดเขินและความกลัวต่อลมแห่งความ 
ทุกข์ยากท่ีพัดผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐ- 
กิจ สังคม หรือทางวิญญาณ’”6

แม้ ว่าเราจะพยายามอย่างสุดความ 
สามารถ แต่ส่ิงต่างๆ ก็ไม่ได้สำาเร็จตามท่ีเรา 
วางแผนไว้เสมอไป และ “ลมแห่งความทุกข์ 
ยาก” อย่างหน่ึงท่ีอาจมาสู่ชีวิตมนุษย์ได้คือการ 
ว่างงาน จุลสารสวัสดิการของศาสนจักรใน 
ยุคแรกกล่าวว่า “คนตกงานน่ากังวลเป็นพิเศษ 
ต่อศาสนจักร เพราะเมื่อปราศจากอุปนิสัย 
ของการทำางาน เขาย่อมอยู่ในช่วงทดสอบ 
เช่นเดียวกับโยบ—เพ่ือดูความซ่ือตรงของเขา 
จากวันยืดออกไปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็น 
ปีแห่งความทุกข์ยาก ความเจ็บปวดหย่ังราก- 
ลึก. . . ศาสนจักรไม่อาจหวังช่วยใครได้ในวัน 
อาทิตย์หากระหว่างสัปดาห์ศาสนจักรมองดู 
วิญญาณน้ันถูกตรึงกางเขนด้วยความชะล่า
ใจ”7

ในเดือนเมษายนปี 2009 อดีตที่ปรึกษา 
ฝ่ายอธิการควบคุม ริชาร์ด ซี. เอชลีย์ เล่า 

เร่ืองโควรัมตัวอย่างท่ีลงมือช่วยเพ่ือนสมาชิก 
ที่ตกงานว่า

“Phil’s Auto (ฟิลส์ยานยนต์) ในเซ็นเตอร์- 
วิลล์ ยูทาห์ คือพยานยืนยันสิ่งที่ผู้นำาฐานะ 
ปุโรหิตและโควรัมทำาสำาเร็จ ฟิลเป็นสมาชิก 
โควรัมเอ็ลเดอร์และเป็นช่างฟิตที่อู่ซ่อมรถ 
แห่งหน่ึง น่าเสียดายท่ีอู่ซ่อมรถแห่งน้ันประสบ 
ปัญหาเศรษฐกิจและต้องให้ฟิลออกจากงาน 
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำาให้เขาเดือดร้อนมาก

“เม่ือทราบข่าวว่าฟิลตกงาน ลีออน โอลซัน 
อธิการของเขาและฝ่ายประธานโควรัมเอ็ล- 
เดอร์จึงสวดอ้อนวอนหาทางช่วยให้ฟิลกลับ 
มาพึ่งตนเองได้อีกครั้ง ถึงอย่างไรเขาก็เป็น 
เพ่ือนพ่ีน้องชายในโควรัมและต้องการความ 
ช่วยเหลือ พวกเขาสรุปว่าฟิลมีทักษะในการ 
ดำาเนินธุรกิจของตนเอง สมาชิกโควรัมคนหน่ึง 
เสนอว่าเขามีโรงรถเก่าที่ใช้เป็นอู่ซ่อมรถได้ 
สมาชิกโควรัมอีกคนหน่ึงจะช่วยรวบรวมเคร่ือง 
มือที่ต้องใช้ตั้งอู่ใหม่ อย่างน้อยเกือบทุกคน 
ในโควรัมก็ช่วยทำาความสะอาดโรงรถเก่าๆ 
แห่งนั้น

“พวกเขาหารือกับฟิล จากน้ันก็เล่าแผนดัง 
กล่าวให้สมาชิกในโควรัมฟัง โรงรถสะอาด 
สะอ้านแลดูใหม่ เครื่องมือพร้อมใช้ และทุก 
อย่างเป็นระเบียบ Phil’s Auto คือความ 
สำาเร็จและในท่ีสุดก็ย้ายไปอยู่ในทำาเลท่ีดีกว่า 
และถาวรกว่า—ทั้งหมดนี้เพราะพี่น้องโคว
รัมเสนอความช่วยเหลือยามวิกฤต”8

ดังที่ศาสดาพยากรณ์กล่าวย้ำ�มาตลอด 
หลายปี แน่นอนว่า “งานสำาคัญท่ีสุดของพระ 
เจ้าท่ีท่านจะทำาตลอดไปอยู่ภายในร้ัวบ้านของ 
ท่านนั่นเอง”9 เรามีอะไรต้องทำามากมายเพื่อ 
เสริมสร้างชีวิตแต่งงานในสังคมที่ดูถูกความ 
สำาคัญและจุดประสงค์ของสิ่งนี้ เรามีอะไร 
ต้องทำามากมายเพ่ือสอนบุตรธิดาของเรา “ให้ 
สวดอ้อนวอน . . . , และให้ดำาเนินชีวิตอย่าง 
ซื่อตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า” (คพ. 68:28)  
ภารกิจของเราไม่มีอะไรน้อยไปกว่าการช่วย 
ให้บุตรธิดาประสบการเปล่ียนแปลงอันลึกล้ำ� 
ในใจหรือการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า  
ดังที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์มอร- 
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มอน (ดู โมไซยาห์ 5:1-12; แอลมา 26) เมื่อ 
ร่วมมือกับสมาคมสงเคราะห์ โควรัมฐานะ 
ปุโรหิตสามารถเสริมสร้างบิดามารดากับชีวิต 
แต่งงานได้ และโควรัมสามารถให้พรฐานะ
ปุโรหิตแก่ครอบครัวท่ีมีบิดามารดาตัวคนเดียว

ใช่แล้ว พี่น้องชายทั้งหลาย เรามีงานต้อง 
ทำา ขอบคุณสำาหรับการเสียสละและส่ิงดีงาม 
ที่ท่านทำา จงทำาต่อไปและพระเจ้าจะทรงช่วย
ท่าน บางครั้งท่านอาจไม่รู้แน่ว่าต้องทำาหรือ 
พูดอะไร—แต่จงก้าวต่อไป ต้ังต้นกระทำา พระ—แต่จงก้าวต่อไป ต้ังต้นกระทำา พระแต่จงก้าวต่อไป ต้ังต้นกระทำา พระ 
เจ้าทรงรับรองว่า “ประตูที่ให้ประสิทธิผลจะ
เปิดแก่ [ท่าน]” (คพ. 118:3) จงต้ังต้นพูด และ 
พระองค์ทรงสัญญาว่า “เจ้าจะไม่ถูกทำาให ้
จำานนต่อหน้าคน; เพราะจะให้มันแก่เจ้าใน 
โมงนั้นนั่นเอง, แท้จริงแล้ว, ในชั่วขณะนั้น
นั่นเอง, สิ่งที่เจ้าจะกล่าว” (คพ. 100:5-6) จริง 
อยู่ท่ีเราเป็นคนธรรมดาท่ีไม่ดีพร้อมในหลายๆ 
ด้าน แต่เรามีพระอาจารย์ท่ีทรงดีพร้อม ผู้ทรง 
ทำาให้เกิดการชดใช้อันสมบูรณ์แบบ และเรา 
ทูลร้องขอพระคุณและฐานะปุโรหิตของพระ 
องค์ เม่ือเรากลับใจและชำาระล้างจิตวิญญาณ 
ของเรา เรามีสัญญาว่าเราจะได้รับการสอน 
และการประสาทพรด้วยอำานาจจากเบื้องบน 

(ดู คพ. 43:16)
ศาสนจักรพร้อมท้ังโลกและสตรีต่างกำาลัง 

ร้องหาลูกผู้ชาย ลูกผู้ชายท่ีกำาลังพัฒนาความ 
รู้ความสามารถพร้อมด้วยพรสวรรค์ ผู้เต็มใจ 
ทำางานและพร้อมเสียสละ ผู้จะช่วยให้คนอื่น 
ได้รับความสุขและความรอด คนเหล่าน้ันร้อง 
ว่า “ลุกขึ้นเถิด โอ บุรุษแห่งพระผู้เป็นเจ้า”10 
พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราทำาสิ่งนี้ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เมื่อขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนสุดของอาคาร  
จอห์นกับเพื่อนเดินไปตามทางเดินที่นำาไปสู่ 
ดาดฟ้าและร่วมพบปะสนทนากับคนอ่ืนๆ 
เมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศเริ่มเปลี่ยน เสียง 
ดนตรีและแอลกอฮอล์เพ่ิมระดับมากขึ้นกว่า 
เดิม ซ่ึงทำาให้จอห์นอึดอัด ทันใดน้ันมีบางคน 
พยายามรวมนักศึกษาให้เข้ามาล้อมวงและ 
เจตนาจะแบ่งปันบุหร่ียัดไส้กัญชาให้สูบ จอห์น 
แสดงสีหน้าไม่พอใจและรีบบอกเพื่อนสอง 
คนว่าถึงเวลาต้องกลับแล้ว เพื่อนคนหนึ่ง 
ตอบเล่นๆ ว่า “จอห์น เรื่องนี้ง่ายมาก เรา 
แค่ยืนอยู่ในวง เมื่อบุหรี่เวียนมาถึงเรา เราก ็
ส่งต่อโดยไม่ต้องสูบ แบบนี้เราก็ไม่ต้องขาย 
หน้าที่จะเดินออกไปต่อหน้าคนอื่น” สำาหรับ 
จอห์น เรื่องนี้ฟังดูง่ายแต่ไม่ถูกต้อง เขารู้ว่า 
เขาต้องประกาศเจตนาของเขาแล้วทำาตาม
นั้น ชั่วขณะหนึ่งเขารวบรวมความกล้าและ 
บอกเพื่อนว่าพวกเขาจะทำาอะไรก็ได้ตามท่ี 
ต้องการ แต่เขาจะออกไป เพื่อนคนหนึ่งตัด- 
สินใจจะอยู่ต่อและร่วมวงด้วย อีกคนหน่ึงตาม 
จอห์นลงบันไดไปที่ลิฟต์อย่างไม่ค่อยเต็มใจ 
นัก ที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งคือ เมื่อประตู 
ลิฟต์เปิดออก เจ้าหน้าที่ตำารวจชาวญี่ปุ่นก็กร ู
กันออกมา รีบขึ้นบันไดไปยังดาดฟ้า จอห์น 
กับเพื่อนรีบลงลิฟต์ไปชั้นล่างและออกจาก
อาคาร

เมื่อตำารวจขึ้นไปถึงบันไดขั้นบนสุด พวก 
นักศึกษารีบทิ้งยาเสพติดผิดกฎหมายลงไป 
จากดาดฟ้าเพื่อจะไม่ถูกจับ อย่างไรก็ตาม 
หลังจากเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นทางเดินจนท่ัวแล้ว 
จึงสั่งให้นักศึกษาบนดาดฟ้าเข้าแถวและยื่น 
มือออกมาทั้งสองมือ เจ้าหน้าที่เดินไปตาม 
แถวแล้วดมหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของแต่ละคน
อย่างละเอียดรอบคอบ คนที่เคยหยิบกัญชา 
ไว้แม้ว่าจะไม่ได้สูบก็ตามถือว่ามีความผิด  
และจะมีผลอย่างมหันต์ นักศึกษาที่อยู่บน 
ดาดฟ้าเกือบทั้งหมดถูกไล่ออกจากมหา- 
วิทยาลัยของตน เป็นไปได้อย่างมากที่ผู้ม ี
ความผิดทางอาญาจะถูกเนรเทศออกจาก 
ญี่ปุ่น ความฝันทางการศึกษา หลายปีที ่

สิ่งถูกต้องอย่างกล้าหาญ หรือดังที่แอลมา 
อธิบายไว้ว่า “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู ้
เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง”2 นักรบหนุ่ม  
2,000 คนแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของ 
พวกเขานับคร้ังไม่ถ้วน พวกท่านแต่ละคนจะ 
มีช่วงเวลาสำาคัญในชีวิตท่ีเรียกร้องความกล้า 
หาญ จอห์นเพื่อนข้าพเจ้าเคยแบ่งปันช่วง
เวลานั้นครั้งหนึ่งในชีวิตเขา

หลายปีมาแล้ว จอห์นได้รับการตอบรับให้ 
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่ งใน 
ประเทศญี่ปุ่น เขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
นักเรียนนานาชาติพร้อมกับนักเรียนชั้น 
หัวกะทิอีกหลายคนจากทั่วโลก บางคนเข้า 
เรียนเพื่อหวังว่าจะเข้าใจลึกซ้ึงย่ิงข้ึนในด้าน 
วัฒนธรรมและภาษา บ้างก็มองว่าเป็นบันได 
ก้าวไปสู่อาชีพและการจ้างงานในญ่ีปุ่น แต่ 
ทุกคนต้องจากบ้านไปศึกษายังต่างประเทศ

ไม่นานหลังจากจอห์นมาถึงท่ีน่ัน มีการพูด 
กันทั่วไปในบรรดานักศึกษาต่างชาติถึงงาน 
เลี้ยงที่จะจัดข้ึนบนดาดฟ้าของบ้านส่วนตัว 
หลังหนึ่ง เย็นวันนั้น จอห์นกับเพื่อนสองคน
ไปยังสถานที่ซึ่งโฆษณาไว้ 

โดย อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน
ฝ่ายอธิการควบคุม

คื
นนี้ข้�พเจ้�รู้สึกว่�เป็นพรที่ได้พูดใน 
ฐ�นะอธิก�รกับเย�วชนช�ย ผู้ดำ�รง 
ฐ�นะปุโรหิตแห่งอ�โรน ที่ม�รวมกัน 

จ�กท่ัวโลกในก�รประชุมฐ�นะปุโรหิตส�มัญ 
ครั้งนี้ ข้�พเจ้�ขอแบ่งปันเรื่องร�วจ�กพระ 
คัมภีร์มอรมอนที่อธิบ�ยถึงฮีล�มันกับนักรบ
หนุ่ม 2,000 คนของเข� พระคัมภีร์นี้จะให ้
คว�มเข้�ใจบุคลิกภ�พของเย�วชนช�ยเหล่� 
น้ันในสมัยโบร�ณ—และเป็นแรงบันด�ลใจให้ 
ท่�นทั้งหล�ย เย�วชนช�ยยุคสุดท้�ย ข้�พ- 
เจ้�ขออ้�งอิงพระคัมภีร์ข้อโปรด “และพวกเข� 
ทั้งหมดเป็นคนหนุ่ม, และพวกเข�องอ�จยิ่ง 
ในด้�นคว�มกล้�ห�ญ, และด้�นพละกำ�ลัง 
และคว�มกระตือรือร้นด้วย; แต่ดูเถิด, น่ีไม่ใช่ 
ท้ังหมด—พวกเข�เป็นคนซ่ือสัตย์สุจริตตลอด 
เวล�”1 คว�มกล้�ห�ญ พละกำ�ลัง คว�ม 
กระตือรือร้น และคว�มซื่อสัตย์สุจริต—เป็น 
คุณสมบัติที่น่�ชมเชยอย่�งยิ่ง!

ข้าพเจ้าขอมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติข้อแรก 
ท่ีอธิบายว่าพวกเขา “องอาจในด้านความกล้า 
หาญ” สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว สิ่งนี้อธิบายถึง
ความเด็ดเดี่ยวของคนหนุ่มเหล่าน้ีท่ีจะทำาใน

จงองอาจในด้านความ 
กล้าหาญ ด้านพละกำาลัง 
และความกระตือรือร้น
ทำาตัวให้มีคุณสมบัติดังเช่นนักรบหนุ่ม 2,000 คนนั้น โดยองอาจในความ
กล้าหาญในฐานะผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควร
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เตรียมความพร้อม และความเป็นไปได้ที่จะ 
ได้งานทำาในญี่ปุ่นต้องสูญส้ินไปในช่วงเวลา
นั้น

ตอนนี้ ข้าพเจ้าจะบอกท่านว่าเกิดอะไร 
ขึ้นกับสหายทั้งสามคนนี้ เพื่อนคนที่อยู่บน 
ดาดฟ้าถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น 
ซึ่งเขาเคยมุมานะอย่างหนักที่จะได้รับการ 
ยอมรับและถูกส่งกลับบ้าน เพ่ือนท่ีออกจาก 
งานเลี้ยงคืนนั้นพร้อมกับจอห์นเรียนจนจบ 
ในญ่ีปุ่นและกลับไปรับปริญญาจากมหา- 
วิทยาลัยชั้นนำาอีกสองแห่งในสหรัฐ งานของ 
เขาทำาให้เขาต้องกลับไปเอเชียอีกซ่ึงทำาให้เขา 
ได้ชื่นชมกับความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ในงาน 
อาชีพ เขายังนึกขอบคุณวันนั้นสำาหรับแบบ 
อย่างอันกล้าหาญของจอห์น แต่สำาหรับจอห์น 
แล้ว ผลท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเขามากมายเกิน 
กว่าจะนับได้ ช่วงเวลาของเขาในญี่ปุ่นปีนั้น 
นำาเขาไปสู่ชีวิตสมรสที่มีความสุขและได้ให้ 
กำาเนิดลูกชายสองคน เขาเป็นนักธุรกิจท่ีประ- 
สบความสำาเร็จมากและไม่นานมานี้เขาเป็น 
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ลองนึก 
ดูว่าชีวิตเขาจะต่างไปอย่างไรถ้าเขาไม่กล้า 
หาญพอจะออกจากงานเล้ียงในค ่ำ�คืนสำาคัญ 
วันนั้นที่ญี่ปุ่น3

เยาวชนชายทั้งหลาย ท่านจะมีช่วงเวลาที ่

เหมือนกับจอห์น ซึ่งท่านจะต้องแสดงความ
กล้าหาญอันชอบธรรมของท่านขณะที่เพื่อน 
รุ่นเดียวกันกับท่านกำาลังเฝ้ามองท่านอยู่ ซึ่ง 
ผลท่ีตามมาอาจเป็นคำาเยาะเย้ยหรือขายหน้า 
นอกจากนี้ ในโลกของท่าน ท่านกำาลังต่อ 
สู้กับปฏิปักษ์ที่มาอย่างเงียบๆ สนามรบที ่
ปรากฏในรูปแบบของจอภาพ เทคโนโลยีนำา 
คุณประโยชน์มหาศาลมาให้ ขณะเดียวกัน 
ก็นำาการท้าทายที่คนรุ่นก่อนหน้าท่านไม่เคย 
เผชิญมาด้วย จากการสำารวจระดับชาติไม ่
นานมานี้พบว่า แต่ละวันวัยรุ่นในปัจจุบันถูก 
ล่อลวงในระดับที่น่าเป็นห่วงไม่เพียงแต่ใน 
โรงเรียนเท่านั้น แต่ในอินเทอร์เน็ตด้วย จาก 
การสำารวจพบว่าวัยรุ่นผู้ท่ีเห็นภาพการด่ืมและ 
การใช้ยาเสพติดในเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
มีโอกาสท่ีจะด่ืมหรือใช้ยาเสพติดมากถึงสาม 
สี่เท่า ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
สำารวจนี้ อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลสหรัฐกล่าว 
ว่า “การสำารวจปีนี้แสดงให้เห็นถึงแรงกดดัน 
อันทรงพลังในรูปแบบใหม่จากกลุ่มอายุรุ่น 
ราวคราวเดียวกัน นั่นคือ แรงกดดันของกลุ่ม 
อายุดิจิตอล แรงกดดันของกลุ่มอายุดิจิตอล 
เคลื่อนตัวล้ำ�หน้าไปจากกลุ่มเพ่ือนของเด็ก
และกลุ่มมิตรสหายของวัยรุ่นที่ออกไปเที่ยว 
ด้วยกัน มันรุกล้ำ�เข้าไปในบ้านและในห้อง 

นอนของเด็กโดยผ่านอินเทอร์เน็ต”4 การแสดง 
ความกล้าหาญอย่างชอบธรรมมักจะทำาได้ 
ง่ายดายเพียงแค่คลิกหรือไม่คลิกเท่านั้น ผู ้
สอนศาสนาได้รับการสอนจาก สั่งสอนกิตติ- 
คุณของเรา ว่า “สิ่งที่ท่านเลือกคิดและทำาเมื่อ 
อยู่คนเดียวและท่านเช่ือว่าไม่มีใครเห็นจะเป็น 
เคร่ืองวัดคุณธรรมของท่าน”5 จงกล้าหาญ! จง 
เข้มแข็ง! “จงยืน อยู่ ใน สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์, และ 
ไม่ หวั่นไหว”6

เยาวชนชายทั้งหลาย ข้าพเจ้าสัญญาว่า
พระเจ้าจะประทานพลังแก่ท่าน “เพราะว่า 
พระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา  
แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ”7  
พระองค์จะประทานรางวัลสำาหรับความกล้า
หาญและพฤติกรรมอันชอบธรรมของท่าน— 
พร้อมด้วยความสุขและปีติ ความกล้าหาญ 
ดังกล่าวจะเป็นผลของศรัทธาท่ีท่านมีต่อพระ 
เยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ เป็นผล 
จากการสวดอ้อนวอน และการเชื่อฟังพระ 
บัญญัติของท่าน

ประธาน เอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ กล่าวว่า 
“เด็กชายเพียงคนเดียวในโรงเรียนสามารถ 
เป็นอิทธิพลยิ่งใหญ่ในทางดี เด็กหนุ่มเพียง 
คนเดียวในทีมฟุตบอลหรือในมหาวิทยาลัย  
หรือในบรรดาเพ่ือนร่วมงาน ท่ีดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ ให้เกียรติฐานะปุโรหิต และยืน
หยัดในความถูกต้อง สามารถทำาความดีได ้
นานัปการ บ่อยครั้งที่ท่านจะเผชิญกับการ 
วิพากษ์วิจารณ์และการเย้ยหยันมากมายแม้ 
แต่กับคนท่ีเช่ือเหมือนท่าน แม้กับคนท่ีเคารพ 
ท่านเมื่อทำาสิ่งที่ถูกต้อง แต่พึงจำาไว้ว่าพระผู ้
ช่วยให้รอดพระองค์เองก็ถูกทรมาน ถูกเยาะ 
เย้ยถากถาง และในที่สุดก็ถูกตรึงกางเขน 
เพราะพระองค์ไม่ทรงหว่ันไหวต่อข้อกล่าวหา 
ท่านเคยฉุกคิดบ้างไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า 
พระองค์ทรงอ่อนแอและตรัสว่า ‘โอ้ จะมีประ 
โยชน์อะไร’ แล้วทรงละทิ้งพระพันธกิจของ 
พระองค์ เราต้องการเป็นคนยอมแพ้ใช่ไหม  
หรือว่าเราต้องการเป็นผู้รับใช้ที่องอาจแม้ว่า
จะมีสิ่งตรงข้ามและความชั่วร้ายในโลก ขอ 
ให้เรากล้าหาญที่จะยืนหยัดและนับอยู่ใน 
บรรดาผู้ติดตามที่แน่วแน่และอุทิศตนต่อ 
พระคริสต์”8

ข้าพเจ้าขอเช้ือเชิญท่านทำาตัวให้มีคุณ- 
สมบัติดังเช่นนักรบหนุ่ม 2,000 คนนั้น โดย 
องอาจในความกล้าหาญในฐานะผู้ดำารงฐานะ 

52 เ ลี  ย โ ฮ น า



ปุโรหิตท่ีมีค่าควร จงจำาไว้ว่า ไม่ว่าท่านจะทำา 
อะไร ไปท่ีไหน และจะดูอะไร ส่ิงน้ันจะกำาหนด 
ว่าท่านจะเป็นอะไร ท่านต้องการเป็นอะไร  
เป็นมัคนายกผู้มีค่าควร เป็นผู้สอนที่มีค่าควร  
ปุโรหิตผู้มีค่าควร จงตั้งเป้าหมายที่จะมีค่า 
ควรเข้าพระวิหารในตอนนี้และที่จะมีค่าควร
เพ่ือรับศาสนพิธีขั้นต่อไปในช่วงอายุท่ีเหมาะ 
สมและในที่สุดได้รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี- 
เซเดค นี่คือเส้นทางแห่งความชอบธรรมอัน
นำามาซึ่งความช่วยเหลือจากสวรรค์ พระเจ้า
ตรัสว่า“ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตนี้ พลัง
อำานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า
จึงแสดงให้ประจักษ์”9 

บิดามารดา ผู้นำาฐานะปุโรหิต และส่ิงสำาคัญ 
ลำาดับต้นๆ เชิงพยากรณ์ที่พบในจุลสาร หน้า 
ท่ีต่อพระเจ้า และ เพ่ือความเข้มแข็งของเยาว- 
ชน จะนำาทางท่านในระหว่างนั้น

ไม่นานมานี้ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ได้ให้คำาแนะนำาว่า 

“การ (ตัดสินใจ) อย่างฉลาด จำาเป็นต้องใช้ 
ความกล้าหาญ—กล้าที่จะพูดคำาว่าไม่ กล้า
ที่จะพูดคำาว่าได.้ . .

“ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ตัดสินใจอย่างแน่ว- 
แน่ . . .ที่นี่ ณ เวลานี้ ว่าจะไม่หันเหออกจาก 
เส้นทางที่จะนำาไปสู่เป้าหมายของเรา ชีวิต 
นิรันดร์กับพระบิดาในสวรรค์ของเรา”10

ดังเช่นนักรบหนุ่ม 2,000 คนตอบรับหมาย 
เรียกจากผู้นำาของพวกเขา ฮีลามัน และ 
ออกคำาสั่งให้พวกเขาองอาจกล้าหาญ ท่าน 
ก็สามารถทำาได้เช่นเดียวกันโดยทำาตาม 
ศาสดาพยากรณ์ผู้นำาของท่าน ประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน

เด็กหนุ่มผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ของข้าพเจ้า เพื่อทิ้งท้ายคำาพูด ข้าพเจ้าขอ 
มอบประจักษ์พยานของข้าพเจ้าในพระผู้เป็น 
เจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์และถ้อยคำา 
ของโจเซฟ สมิธ “พี่น้องทั้งหลาย, เราจะไม่ 
ก้าวต่อไปในอุดมการณ์อันสำาคัญยิ่งเช่นนั้น

หรือ? จงก้าวไปข้างหน้าและอย่าถอยกลับ. 
ความกล้าหาญ, พี่น้องทั้งหลาย และก้าวต่อ
ไป, ต่อไปถึงชัยชนะ!”11 ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. แอลมา 53:20
 2. โมไซยาห์ 18:9
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 5. สั่งสอนกิตติคุณของเรา : แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่
ศาสนา (2004), 129.

 6. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 87:8
 7. 2 ทิโมธี 1:7
 8. N. Eldon Tanner, “For They Loved the Praise of 

Men More Than the Praise of God,” Ensign,  
Nov. 1975, 74–75.

 9. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:20
 10. โธมัส เอส. มอนสัน, “สามอาร์ ( R) ในการ

เลือก” เลียโฮนา พ.ย. 2010, หน้า 86 
11. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 128:22
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แบบอย่างอันน่าสลดใจของการผลาญอำานาจ 
ฐานะปุโรหิต ถึงแม้ว่าเขาจะเอาชนะโกลิอัท 
ขณะอายุยังน้อยและดำาเนินชีวิตอย่างชอบ- 
ธรรมมาหลายทศวรรษ10 แต่กษัตริย์ศาสดา 
พยากรณ์ผู้นี้ก็ยังอ่อนแอทางวิญญาณ ใน 
ช่วงวิกฤติเมื่อเขาเห็นบัทเชบากำาลังอาบน้ำ� 
จากดาดฟ้าหลังคา ไม่มีองครักษ์ศีลธรรมอยู่ 
ใกล้ๆ คอยตะโกนว่า “ระวัง ดาวิด ท่านโง ่
ไปแล้ว!” ความท่ีเขาไม่ระวังเก่ียวกับตนเอง11 

และไม่กระทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระ 
วิญญาณ12  ทำาให้เขาสูญเสียครอบครัวนิรันดร์13

พี่น้องชายทั้งหลาย นับประสาอะไรกับ 
ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ยังถูกดึงออกจากเส้นทางสู่
ความสูงส่ง แล้วเราจะหลีกเลี่ยงชะตากรรม
เช่นนั้นได้อย่างไรเล่า 

แนวรั้วสองชั้นของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ส่วนตัวอันลึกล้ำ�กับสัมพันธภาพแน่นแฟ้น
ในครอบครัวช่วยประคองเราบนเส้นทาง 
สวรรค์

ซาตานรู้สิ่งนี้จึงเคลื่อนหินที่บดขยี้การ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสและกะเทาะครอบครัวมา 
ขวางเส้นทางฐานะปุโรหิตของเรา น่าขอบคุณ 
ที่พระเยซูคริสต์และศาสดาพยากรณ์ของ 
พระองค์ติดป้าย “ระวัง” เตือนไว้ตลอดทาง  
ท้ังยังเตือนเราอยู่เสมอให้ระวังความหย่ิงจอง 
หองท่ีบดขย้ีการเปล่ียนใจเล่ือมใส14 และบาป 
ที่กะเทาะครอบครัว เช่น ความโกรธ ความ
โลภ และตัณหา

นานมาแล้วโมเสสแนะนำาว่า “จงระวังตัว 
เกรงว่าพวกท่านจะลืม [พระเจ้า]”15 ในโลก 
อันเร่งรีบและอิ่มตัวด้วยสิ่งบันเทิงเริงรมย์ 
มนุษย์ยังคงรวดเร็วที่จะ “ลืมพระเจ้า . . .  ทำา 
ความชั่วช้าสามานย์, และถูกมารร้ายชักจูง
ไป”16 

ตอกลึกการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและเสริมสร้าง
ครอบครัว

เพื่อให้อยู่ในเส้นทางฐานะปุโรหิตอย่าง 
ปลอดภัยท่ามกลางหินถล่มอันเกิดจากการ
ล่อลวง ข้าพเจ้าขอเตือนให้เรานึกถึงหลัก-

พระบิดา [ทรง] มี”2

นักออกแบบผู้ชาญฉลาดของเส้นทาง 
ซีเลสเชียลนั้นสร้างป้ายเตือนให้เส้นทางของ 
เรา คำาปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะ 
ปุโรหิตมีคำาเตือนที่หยั่งลึกจิตวิญญาณว่า 
“เราให้บัญญัติแก่เจ้าบัดนี้ที่จะระวังเก่ียวกับ
ตัวเจ้า”3

เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงบัญชาให้เรา 
ระวัง พระองค์ทรงทราบว่าซาตานเป็นสัตภาวะ 
ท่ีมีอยู่จริง4 เขาพยายามลากจิตวิญญาณเรา 
ลงไปสู่ห้วงแห่งความเศร้าหมอง5 พระผู้เป็น 
เจ้าทรงทราบด้วยว่ามี “มนุษย์ปุถุชน”6 ผู้   
“หลงผิดไป”7 แอบซุ่มอยู่ในตัวผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิต ศาสดาพยากรณ์จึงเชื้อเชิญให้เรา  
“ปลดวิสัยมนุษย์เก่า”8 และ “สวมชีวิตของ
พระคริสต์”9 ผ่านศรัทธา การกลับใจ ศาสน-
พิธีแห่งความรอด และการดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณทุกวัน

หลีกเลี่ยงเรื่องสลดใจ
ขณะไต่ข้ึนสู่เส้นทางฐานะปุโรหิต เด็กหรือ 

ผู้ใหญ่ทุกคนอาจถูกลากลงไปถ้าไม่ระมัดระวัง 
ท่านเคยตกตะลึงและผิดหวังหรือไม่กับการ 
ตกของชายหนุ่มที่ดีเยี่ยม อดีตผู้สอนศาสนา 
จบใหม่ ผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ผู้คนนับถือ หรือ
สมาชิกครอบครัวอันเป็นที่รัก

เรื่องราวของดาวิดในพันธสัญญาเดิมเป็น 

โดย เอ็ลเดอร์แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เม่ือสมัยเป็นวัยรุ่น ครอบครัวข้�พเจ้�จะขับ 
รถข้�มเทือกเข�ร็อกกีของอเมริก�เพื่อไป 
เยี่ยมคุณต�คุณย�ย เส้นท�งเริ่มต้นใน 

ทุ่งร�บเต็มไปด้วยพุ่มไม้ ไต่ผ่�นท�งล�ดชัน 
ปกคลุมด้วยป่�สน สุดท้�ยเข้�ไปในป่�แอส- 
เพนและออกม�เจอทุ่งหญ้�บนยอดเข�มอง 
ออกไปไกลสุดลูกหูลูกต�

แต่ถนนงามสายนี้ไม่ได้ปลอดภัยเลยเสีย 
ทีเดียว ถนนใหญ่ส่วนมากตัดผ่านไปตามไหล่ 
เขาชัน เพื่อป้องกันผู้เดินทาง คนทำาถนนจึง 
สร้างแนวรั้วและติดป้ายหลายแห่งเขียนว่า  
“ระวังหินถล่ม” เราถือว่าป้ายเตือนเหล่านี้ม ี
เหตุผลพอสมควร หินก้อนเล็กก้อนใหญ่หล่น 
เกล่ือนตามแอ่งน้ำ�ห่างจากถนนลงไปด้านล่าง 
บางครั้งเราจะเห็นซากรถยนต์เบื้องล่างหุบ 
ผาชัน อุทาหรณ์อันน่าสลดใจของนักขับท่ีขาด 
ความระมัดระวัง

คำาปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต
พ่ีน้องชายท้ังหลาย แต่ละท่านเข้าสู่คำาปฏิ- 

ญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดคแล้ว1หรือในอีกไม่นาน ในพันธ- 
สัญญานั้นเกี่ยวข้องกับเส้นทางอันสวยงาม 
เริ่มต้นที่การรับฐานะปุโรหิตทั้งต่ำ�กว่าและ 
เหนือกว่า รุดหน้าเมื่อเราขยายการเรียก และ
ปีนขึ้นไปสู่ทัศนียภาพอันล้ำ�เลิศของพระผู้
เป็นเจ้าอยู่เสมอจนกว่าเราจะได้รับ “ทุกสิ่งที่

จงระวังเกี่ยวกับตนเอง
อยู่บนเส้นทางฐานะปุโรหิตโดยตอกลึกการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและเสริมสร้าง
ครอบครัวของท่าน … หลีกเลี่ยงเรื่องน่าสลดใจโดยเอาใจใส่ป้าย “ระวัง” 
ทางวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าและศาสดาพยากรณ์วางไว้ระหว่างทาง 
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ธรรมพื้นฐานหกข้อที่ตอกลึกการเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสและเสริมสร้างครอบครัว

ข้อแรก การสวดอ้อนวอนมักจะเปิดประตู
ให้สวรรค์ช่วยเรา “[เอา] ชนะซาตาน”17 แต่ 
ละครั้งที่พระเยซูทรงเตือนให้ผู้ดำารงฐานะปุ- 
โรหิต “ระวัง, เพราะซาตานปรารถนาจะฝัด  
[ท่าน] ดังแกลบ” พระองค์ทรงแนะนำาว่าการ 
สวดอ้อนวอนเป็นปฏิบัติการขัดขวางการล่อ- 
ลวง18 ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า  
“หากเราคนใดรีรอไม่สดับฟังคำาแนะนำาให้ 
สวดอ้อนวอนตลอดเวลา ไม่มีเวลาใดดีไปกว่า 
เวลานี้อีกแล้วที่จะเร่ิมทำา. . . มนุษย์ไม่มีวัน
ยืนสูงกว่าตอนที่เขาคุกเข่า”19

สอง การศึกษาพระคัมภีร์สมัยโบราณและ 
ยุคปัจจุบันเช่ือมโยงเรากับพระผู้เป็นเจ้า พระ 
เจ้าทรงเตือนสมาชิกศาสนจักรให้ “ระวังว่า 
พวกเขาจะถือ [ศาสดาพยากรณ์] อย่างไร 

เกลือกพวกเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย,  
และถูกนำามาอยู่ภายใต้การกล่าวโทษโดยการ 
นี้, และสะดุดและล้ม”20 เพื่อหลีกเลี่ยงการ 
กล่าวโทษจริงจังเช่นน้ี เราควรอ่านพระคัมภีร์ 
อย่างขยันหมั่นเพียร รวมถึงนิตยสารและ 
เว็บไซต์ของศาสนจักรซึ่งจะช่วยให้เราได้รับ  
“คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวจาก
ศาสดาพยากรณ์ที่ [พระเจ้า] ทรงเลือกไว้”21

สาม การมีส่วนร่วมในศาสนพิธีอย่างมีค่า 
ควรเตรียมเราให้พร้อมรับ “พระวิญญาณศักด์ิ- 
สิทธิ์เป็นผู้นำาทาง [ของเรา]”22 เมื่อพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเตือนว่า “จงระวังเกลือกเจ้าจะถูก 
หลอก” พระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะไม่ถูก 
หลอกถ้าเรา “แสวงหาของประทานที่ดีที่สุด 
อย่างตั้งใจจริง” จากพระวิญญาณ23 การรับ 
ส่วนศีลระลึกแต่ละสัปดาห์ทำาให้สมาชิกคู่ 
ควร “มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับพวก

เขาตลอดเวลา”24 เมื่อนมัสการในพระวิหาร 
เราจะ “ได้รับความสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์”25

ส่ี การแสดงความรักด้วยใจจริงเป็นหัวใจของ 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตัวและสัมพันธ- 
ภาพครอบครัว กษัตริย์เบ็นจามินชี้แนะว่า 
“จงระวังเกลือกว่าจะเกิดการขัดแย้งข้ึนใน 
บรรดาพวกท่าน”26 อย่าลืมว่าซาตานเป็น “บิดา 
แห่งความขัดแย้ง”27 และพยายามทำาให้สมา- 
ชิกครอบครัว “ต่อสู้และทะเลาะกัน”28 พี่น้อง 
ชายท้ังหลาย หากเรากระทำาทารุณกรรมทาง 
อารมณ์ ทางวาจา หรือทางร่างกายต่อสมาชิก 
คนใดในครอบครัว หรือข่มเหงรังแกใครก็ตาม 
เราย่อมสูญเสียอำานาจฐานะปุโรหิต29 จงเลือก 
ควบคุมความโกรธ สมาชิกครอบครัวควรได้ 
ยินพรจากปากของเรา ไม่ใช่คำาสาปแช่ง เรา 
ต้องเป็นอิทธิพลต่อผู้อื่นด้วยการชักชวน 
ความอดกลั้น ความสุภาพอ่อนน้อม ความ 
อ่อนโยน ความรักที่ไม่เสแสร้ง ความกรุณา 
และจิตกุศลเท่านั้น30

ห้า การเช่ือฟังกฎส่วนสิบเป็นองค์ประกอบ 
สำาคัญของศรัทธาและความเป็นหน่ึงเดียวใน 
ครอบครัว เพราะซาตานใช้ความโลภและการ 
แสวงหาทรัพย์สมบัติมาปัดครอบครัวออก 
จากถนนซีเลสเชียล พระเยซูจึงตรัสแนะนำา 
ให้ “ระวัง . . .  ความโลภ”31 ความโลภยับยั้ง 
ได้เมื่อเราวางแผนรายได้ จ่ายส่วนสิบอย่าง 
ซื่อสัตย์และจ่ายเงินบริจาคอดอาหารด้วยใจ 
เผ่ือแผ่ ทำางบประมาณค่าใช้จ่ายจำาเป็น หลีก 
เลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำาเป็น ออมเงินเพื่อความ 
จำาเป็นในอนาคต และพึ่งพาตนเองทางโลก  
คำาสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราคือ  
“พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และ 
ความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระ 
องค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้”32

หก การดำาเนินชีวิตตามกฎความบริสุทธิ ์
ทางเพศอย่างเคร่งครัดทำาให้เราม่ันใจท่ีจะยืน 
“ในการประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า” โดยม ี
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น “เพื่อนที่ยั่งยืน”33 

ของเรา ซาตานโจมตีความบริสุทธิ์และการ 
แต่งงานด้วยสิ่งลามกอนาจารมากมาย เมื่อ 
พระเจ้าทรงเตือนผู้ล่วงประเวณีให้ “ระวังและ 
กลับใจโดยเร็ว” ทรงขยายความจากความ 
ประพฤติล่วงประเวณีทางกายไปจนถึงความ 
คิดตัณหาราคะอันเป็นต้นเหตุ34 ศาสดาพยา- 
กรณ์และอัครสาวกยุคปัจจุบันกล่าวอย่าง 
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ชัดเจนบ่อยคร้ังเก่ียวกับภัยของส่ือลามก ประ- 
ธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์สอนว่า “[สื่อลามก]  
เป็นเหมือนพายุโหมกระหน่ำ�ทำาลายบุคคล 
และครอบครัว ทำาความหายนะจนย่อยยับให้ 
แกส่ิง่ทีเ่คยสวยงามเปน็ประโยชน ์. . .  ถงึเวลา 
แล้วที่ใครก็ตามซึ่งจมอยู่กับเรื่องนี้ต้องดึงตัว 
เองออกจากปลัก”35 หากท่านถูกล่อลวงให้ฝ่า 
ฝืนกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศในรูปแบบ
ใดก็ตาม จงทำาตามแบบอย่างของโยเซฟแห่ง 
อียิปต์ที่ “หนีออกไปข้างนอก”36

หลักธรรมพื้นฐานหกข้อน้ีช่วยให้ผู้ดำารง 
ฐานะปุโรหิตอยู่บนทางสวรรค์ได้อย่างปลอด 
ภัยภายในแนวร้ัวทางวิญญาณของการเปล่ียน 
ใจเล่ือมใสส่วนตัวและสัมพันธภาพครอบครัว 
เยาวชนคนหนุ่มท้ังหลาย การเช่ือฟังหลักธรรม 
เหล่านี้จะเตรียมท่านให้พร้อมสำาหรับพันธ- 
สัญญาพระวิหาร การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลา และการแต่งงานนิรันดร์ สามีและ 
บิดาทั้งหลาย การดำาเนินชีวิตตามหลักธรรม 
เหล่าน้ีจะทำาให้ท่านคู่ควรต่อการดูแลบ้านใน 
ความชอบธรรม รับใช้เป็นผู้นำาทางวิญญาณ 
ของครอบครัว โดยมีภรรยาเป็นคู่ครองที่เท่า
เทียมกัน37 เส้นทางฐานะปุโรหิตเป็นการเดิน
ทางที่เปี่ยมปีติ

อยู่ในเส้นทางฐานะปุโรหิต
เม่ือมองย้อนถึงประสบการณ์ในวัยเยาว์  

ข้าพเจ้าจำาได้ระหว่างข้ามเทือกเขาร็อกกีคร้ัง 
หนึ่ง พอผ่านป้าย “ระวังหินถล่ม” คุณพ่อเห็น 
กรวดกับหินก้อนเล็กๆ เกลื่อนอยู่บนไหล่ทาง 
เบื้องหน้า ท่านรีบชะลอรถจนใกล้จอดขณะ
ก้อนหินขนาดลูกบาสเก็ตบอลตกลงมาใกล้ๆ 
เรา คุณพ่อรอให้หินหยุดกล้ิงก่อนจะขับต่อไป 
การที่ท่านเฝ้าดูอยู่ตลอดและมีปฏิกิริยาทันที
รับรองความปลอดภัยให้ครอบครัวเราไปจน 
ถึงจุดหมายปลายทาง

พี่น้องชายทั้งหลาย ซาตานหมายมั่น “จะ 
ทำาลายจิตวิญญาณมนุษย์”38 หากจิตวิญญาณ 
ท่านเบนออกไปทางริมผาทางวิญญาณ จง 
หยุดเดี๋ยวนี้ก่อนท่านจะตกลงไป และเลี้ยว 
กลับมาบนวิถี39 หากท่านรู้สึกว่าจิตวิญญาณ
พังทลายตกอยู่เบื้องล่างหุบผาชันแทนที่จะ 
อยู่บนเส้นทางฐานะปุโรหิต เพราะท่านละเลย 
ป้ายเตือนให้ “ระวัง” และทำาบาป ข้าพเจ้า 
เป็นพยานว่าโดยผ่านการกลับใจท่ีแท้จริงและ 
อำานาจการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์ พระองค์จะทรงยกท่านขึ้นมา

และกลับคืนสู่ทางสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า40

พระเยซูทรงสอนว่า “จงระวัง . . .  ความ
หน้าซื่อใจคด”41 หากท่านไม่มีค่าควรที่จะใช้ 
ฐานะปุโรหิต โปรดพบกับอธิการของท่าน เขา 
จะช่วยให้ท่านกลับใจได้ จงกล้าหาญ ถึงแม้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนยันว่า “จงระวัง . . . ,  
และละเว้นจากบาป”42 แต่ก็ทรงสัญญาด้วย 
ว่า “เรา, พระเจ้า, ให้อภัยเจ้า . . .  จงไปตาม
ทางของเจ้าและอย่าทำาบาปอีกเลย”43

ข้าพเจ้าเช้ือเชิญชายและเด็กชายท้ังหลาย 
ให้อยู่บนเส้นทางฐานะปุโรหิตโดยตอกลึก 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและเสริมสร้างครอบ- 
ครัวของท่าน การสวดอ้อนวอน พระคัมภีร์  
และศาสนพิธีตอกลึกการเปลี่ยนใจเลื่อมใส  
ความรัก ส่วนสิบ และความบริสุทธิ์ทางเพศ 
เสริมสร้างครอบครัว หลีกเล่ียงเร่ืองน่าสลดใจ 
โดยเอาใจใส่ป้าย “ระวัง” ทางวิญญาณท่ีพระ 
ผู้เป็นเจ้าและศาสดาพยากรณ์วางไว้ระหว่าง 
ทาง จงพยายามทำาตามแบบอย่างอันดีพร้อม 
ของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรง “ทนรับการล่อลวง
แต่มิทรงเอาพระทัยใส่สิ่งเหล่านั้น”44

ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากชายรักษาพันธสัญ- 
ญาฐานะปุโรหิตที่จะ “ระวังเกี่ยวกับ [ตน 
เอง]”45 เรากับครอบครัวย่อมมั่นใจได้ว่าจะ 
เดินทางไปถึงจุดหมายอันสูงส่งในอาณาจักร 
ซีเลสเชียลได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ฝูงบินบลูแองเจิลบอกถึงความหมายที่แตก 
ต่างโดยสิ้นเชิงของการมี “เหล่าเทพ” ห้อม 
ล้อมท่านและประคองท่านไว้

ถ้าท่านถามว่าระหว่างประสบการณ์บิน 
สองคร้ังน้ี ข้าพเจ้าชอบคร้ังไหนมากกว่า  ข้าพ- 
เจ้าไม่แน่ใจว่าจะตอบท่านได้  พูดๆ ไปทั้ง 
สองนี้แตกต่างมากโดยเห็นได้ชัด แต่ดูอีกทีก็
เหมือนกันอย่างมาก

ในเครื่อง Piper Cub กับ F-18  ข้าพเจ้า
รู้สึกถึงความตื่นเต้น ความงาม และปีติแห่ง 
การบิน  ในทั้งสองเครื่องข้าพเจ้าเข้าใจที่กว ี
เขียนว่า “[ถลา] ออกจากแรงโน้มถ่วงที่รุน- 
แรงของโลกและ [เริงระบำา] อยู่บนท้องฟ้า 
ด้วยปีกสีเงินอันร่าเริง”

ฐานะปุโรหิตเหมือนกันทุกแห่งหน
ตอนนี้ ท่านอาจถามว่า  ประสบการณ์บิน 

ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงทั้งสองนี้เก่ียวข้องอะไร 
กับการประชุมของเราในวันนี้หรือกับฐานะ 
ปุโรหิตที่เราได้รับเอกสิทธิ์ หรือกับการรับใช้
ของฐานะปุโรหิตที่เราทุกคนรักอย่างมาก

พี่น้องชาย  เป็นความจริงไม่ใช่หรือที ่
ประสบการส่วนตัวของเราในการรับใช้ในฐานะ 
ปุโรหิตอาจแตกต่างกันทุกคน  เราอาจพูดว่า 
บางท่านกำาลังขับเคร่ือง F-18 ขณะท่ีท่านอ่ืนๆ 
ขับ Piper Cub บางท่านอาศัยอยู่ในวอร์ดและ 
สเตคที่มีทุกตำาแหน่งนับจากผู้ช่วยหัวหน้า 
กลุ่มมหาปุโรหิต ไปจนถึงเลขาโควรัมมัค- 
นายก เต็มไปด้วยผู้ดำารงฐานะปุโรหิตท่ีแข็งขัน 
ท่านมีสิทธิพิเศษท่ีมีส่วนร่วมในองค์การวอร์ด 
ที่มีคนครบ 

ท่านอื่นๆ อาศัยอยู่ในโลกบริเวณที่ม ี
สมาชิกศาสนจักรและผู้ดำารงฐานปุโรหิต 
จำานวนน้อย  ท่านอาจโดดเดี่ยวและหนักอึ้ง 
ไปด้วยภาระของความต้องการที่ต้องทำาให้ 
ลุล่วง  สำาหรับท่านอาจต้องมีส่วนร่วมส่วนตัว 
เพื่อติดเครื่องยนต์ของการรับใช้ฐานะปุโรหิต 
บางครั้งอาจดูเหมือนว่าสาขาหรือวอร์ดของ
ท่านไม่รุดหน้าเสียเลย

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความรับผิดชอบหรือ 

แต่ข้าพเจ้ารักเครื่องบินลำาเล็กนี้  เป็นวิธ ี
เหมาะสมท่ีจะได้รับประสบการณ์อันน่าพิศวง 
และสง่างามของการบิน  ท่านสามารถได้ยิน  
รู้สึก ได้กลิ่น ลิ้มรส และเห็นว่าการบินเป็น 
อย่างไร  พี่น้องตระกูลไรท์พูดด้วยถ้อยคำานี้ 
“[ไม่มี] ส่ิงใดเทียบเท่าท่ีนักบินมีความสุขขณะ 
บินอยู่บนอากาศด้วยปีกสีขาวอันยิ่งใหญ่”1 

ในทางกลับกัน เม่ือต้นปีน้ีข้าพเจ้ามีโอกาส 
บินในเคร่ืองบินรบ F-18 กับ ฝูงบินบลูแองเจิล 
(Blue Angels) ท่ีโด่งดังท่ัวโลก คณะบินผาด 
โผนของกองทัพเรือสหรัฐ   การบินคร้ังน้ีเหมือน 
กับบินอยู่เหนือและควบคู่ไปกับถนนความทรง 
จำาเพราะเมื่อ 50 ปีก่อนพอดี เกือบตรงวัน 
ข้าพเจ้าจบการอบรมในฐานะนักบินรบของ 
กองทัพอากาศ

แน่นอนว่า ประสบการเครื่องบินรบ F-18  
แตกต่างโดยส้ินเชิงจากเคร่ือง Piper Cub  แสดง 
ให้ข้าพเจ้าเห็นความงามของแรงเคลื่อนที่ 
มากกว่าในการบิน   เป็นเหมือนกับการประยุกต์ 
กฎที่มีอยู่แล้วของอากาศพลศาสตร์ในรูป 
แบบที่ดีพร้อมมากขึ้น  อย่างไรก็ตามการบิน 
กับฝูงบินบลูแองเจิลเตือนข้าพเจ้าอย่างฉับ 
พลันว่าการเป็นนับบินรบเป็นเกมของคน 
หนุ่ม  อีกครั้งที่อ้างอิงคำาพูดของพี่น้องตระกูล 
ไรท์ที่ว่า “เหนือสิ่งอื่นใดความรู้สึก [ของการ 
บิน] คือสันติสุขท่ีสมบูรณ์แบบอย่างหน่ึง ผสม 
กับความตื่นเต้นที่ทำาให้เส้นประสาททุกเส้น 
ตึงเครียดมากที่สุด”2  นอกจากนี้การบินกับ 

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ปีติแห่งการบิน
หลายปีก่อนเพ่ือนๆ กัปตันสายการบินและ 

ข้าพเจ้าตัดสินใจทำาความฝันสมัยเด็กให้เป็น
จริงโดยซ่อมแซมเคร่ืองบินโบราณลำาหนึ่ง   
เราร่วมกันซื้อเครื่องบิน Piper Cub ปี 1938 
เก่าๆ และเริ่มทำางานเพื่อให้เครื่องนี้กลับคืน 
สู่สภาพเดิม  โครงการคือทำางานด้วยความรัก 
งานน้ีมีความหมายพิเศษเพราะข้าพเจ้าเรียน 
ขับเครื่องบินด้วยเครื่องคล้ายๆ กันเมื่อสมัย
เป็นหนุ่ม

เครื่องบินลำานี้ประกอบขึ้นครั้งแรกเพียง 
35 ปีหลังจากพี่น้องตระกูลไรท์ทำาการบินที่
โด่งดังครั้งแรก  เพียงแค่นึกก็ทำาให้ข้าพเจ้า 
รู้สึกชรามาก

เครื่องยนต์ไม่มีปุ่มติดเครื่องด้วยไฟฟ้า 
ขณะที่ท่านกำาลังติดเครื่องจากห้องนักบิน  
ต้องมีอีกคนอยู่บนพื้นจับใบพัดและใช้แรง 
หมุนจนกว่าเครื่องจะติด  การติดเครื่องแต่ละ 
คร้ังเป็นช่วงเวลาแห่งความต่ืนเต้นและความ 
กล้าหาญ

เมื่อเครื่องบินขึ้นไปบนอากาศแล้ว เป็น 
เรื่องที่เห็นอย่างชัดเจนว่า Piper Cub ไม่ได้ 
สร้างมาเพื่อให้บินได้เร็ว  แท้จริงแล้ว เมื่อมี 
ลมต้านมาแรงๆ ก็จะดูเหมือนว่าเครื่องไม่ได้ 
ขยับไปไหนเลย  ข้าพเจ้าจำาได้ว่าบินอยู่กับ 
กูอิโด ลูกชายวัยรุ่นของข้าพเจ้าอยู่เหนือ Auto- 
bahn (ทางด่วน) ในเยอรมันและแน่นอนว่า
รถด้านล่างวิ่งผ่านเราไปได้อย่างสบาย

ปีติแห่งฐานะปุโรหิต
ขอให้เราน้อมรับและเข้าใจความอัศจรรย์และเอกสิทธิ์ของฐานะปุโรหิต    
ขอให้เรารักและยอมรับความรับผิดชอบที่ร้องขอให้เราทำาให้สำาเร็จ
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สถานการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไร ท่านกับ 
ข้าพเจ้ารู้ว่ามีปีติอันพิเศษที่มาจากการรับใช้
ฐานะปุโรหิตที่อุทิศตน

ข้าพเจ้ารักการบินเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ใน 
เครื่อง Piper Cub หรือ F-18 หรือเครื่องอะไร 
ก็ตาม  ขณะที่อยู่ใน Piper Cub ข้าพเจ้าไม ่
ได้บ่นเกี่ยวกับความเร็วน้อย ขณะที่อยู่ใน 
F-18 ข้าพเจ้าไม่ได้คร่ำาครวญเมื่อความตึง 
เครียดของการซ้อมรบทางอากาศเผยให้เห็น
ถึงความจริงของอายุที่มากขึ้นของข้าพเจ้า

ใช่ มักจะมีส่ิงท่ีไม่ดีพร้อมอยู่ในทุกสถาน- 
การณ์  ใช่ เป็นเรื่องง่ายที่จะหาเรื่องบ่นว่า

แต่พี่น้องชาย เราเป็นผู้ดำารงฐานะ ปุโรหิต  
ศักดิ์สิทธิ์ตามระเบียบ ของ พระ บุตร ของ พระ 
ผู้เป็นเจ้า  เราแต่ละคนได้รับการวางมือบน 
ศีรษะและเราได้รับฐานะปุโรหิตของพระผู้ 
เป็นเจ้า  เราได้รับสิทธิอำานาจและความรับ 
ผิดชอบให้กระทำาในพระนามของพระองค์ใน 
ฐานะผู้รับใช้ของพระองค์บนแผ่นดินโลก  ไม ่
ว่าจะอยู่ในวอร์ดขนาดใหญ่หรือสาขาเล็ก เรา 
ได้รับเรียกให้รับใช้ ให้พร และทำาเพื่อความด ี
ของทุกคนและทุกสิ่งที่เรารับผิดชอบดูแล
ตลอดเวลา  มีสิ่งอื่นใดที่น่าเบิกบานมากกว่า
นี้ไหม

ขอให้เราเข้าใจ ซาบซ้ึง และรู้สึกถึงปีตีแห่ง 
การรับใช้ในฐานะปุโรหิต

ปีติแห่งฐานะปุโรหิต
ความรักในการบินมีอิทธิพลต่อแนวทาง 

ชีวิตของข้าพเจ้าตลอดชีวิต  แต่ไม่ว่าประสบ- 
การณ์การเป็นนักบินของข้าพเจ้าจะมีชีวิตชีวา 
และเต็มไปด้วยความสุขเพียงไร  ประสบการณ์ 
ของข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของศาสนจักร
นั้นล้ำาลึก มีปีติสุขล้นเหลือ และมีความลึกซึ้ง 
มากกว่า  ขณะที่ข้าพเจ้าคร่ำาเคร่งอยู่กับการ 
รับใช้ศาสนจักร ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังฤทธา- 
นุภาพของพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับ พระ
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระองค์

ขณะเป็นนักบิน ข้าพเจ้าสัมผัสท้องฟ้า  
ขณะเป็นสมาชิกศาสนจักร ข้าพเจ้ารู้สึกถึง
อ้อมกอดของสวรรค์

ข้าพเจ้าคิดถึงการน่ังในห้องนักบินเป็นคร้ัง 
คราว  แต่การรับใช้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพ่ีน้องใน 
ศาสนจักรชดเชยสิ่งนั้นได้ง่าย  การที่สามารถ 
รู้สึกถึงสันติสุขอันล้ำาเลิศและปีติท่ีมาจากการ 
เป็นส่วนเล็กๆ ของงานและอุดมการณ์อันยิ่ง 
ใหญ่น้ี  ข้าพเจ้าไม่ต้องการคิดถึงอะไรอีกแล้ว 
ในโลกนี้

วันน้ีเรามารวมกันเป็นฐานปุโรหิตกลุ่มใหญ่ 
เป็นปีติอันศักดิ์สิทธิ์และสิทธิพิเศษที่จะรับใช้ 
พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์  เรารับปากว่าจะทำา 
อย่างดีท่ีสุดเพื่ออุดมการณ์อันสูงส่งของการ 

ช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างอาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้า

เรารู้และเข้าใจว่าฐานะปุโรหิตเป็นอำานาจ 
และสิทธิอำานาจนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า  เรา 
สามารถท่องจำาความหมายนี้ได้โดยง่าย   
อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจจริงๆ ถึงความสำาคัญ 
ของสิ่งที่เราพูดหรือไม่  ข้าพเจ้าขอพูดซ้ำาว่า 
ฐานะปุโรหิตเป็นอำานาจและสิทธิอำานาจ 
นิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้นึกถึงสิ่งนี้  พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง
และปกครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วย
ฐานะปุโรหิต

โดยผ่านอำานาจนี้ พระองค์ทรงไถ่และยก
บุตรธิดาของพระองค์  ทำาให้ เกิด  “ความ เป็น
อมตะ และ ชีวิตนิรันดร์ ของ มนุษย์”4

ฐานะปุโรหิต เหมือนดังศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธอธิบายไว้ คือ “ช่องทางที่พระผู้ 
ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเริ่มเปิดเผยรัศมีภาพของ 
พระองค์เม่ือทรงเร่ิมสร้างโลกน้ี  คือช่องทางท่ี 
พระองค์ยังคงเปิดเผยพระองค์ต่อลูกหลาน 
มนุษย์จนมาถึงปัจจุบัน  และคือช่องทางที่ 
พระองค์จะทรงทำาให้จุดมุ่งหมายของพระองค์ 
เป็นที่รู้จนสิ้นสุดกาลเวลา”5

พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงฤทธานุภาพท้ังปวง 
ทรงมอบสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตให้เรา— 
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สัตภาวะมรรตัยผู้ที่มีข้อบกพร่องและไม่ดี 
พร้อมดังที่นิยามไว้  พระองค์ประทานสิทธ ิ
อำานาจแก่เราให้กระทำาในพระนามของพระ 
องค์เพื่อความรอดของบุตรธิดาของพระองค์   
โดยอำานาจอันยิ่งใหญ่น้ีเราได้รับอนุญาตให้ 
ส่ังสอนพระกิตติคุณ ปฏิบัติศาสนพิธีเพ่ือความ 
รอด ช่วยสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
บนแผ่นดินโลก  ให้พรและรับใช้ครอบครัวและ 
เพื่อนมนุษย์ของเรา

มีให้ทุกคน
นี่คือฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ที่เราดำารงอยู่
ฐานะปุโรหิต หรือความรับผิดชอบใดๆ ที่ 

อยู่ในนั้น ไม่สามารถซื้อขายหรือควบคุมได้ 
การใช้อำานาจฐานะปุโรหิตไม่สามารถใช้
ตำาแหน่ง ความมั่งคั่ง หรือการมีอิทธิพลมา 
จูงใจ โน้มน้าว หรือบังคับได้  สิ่งนี้เป็นพลัง 
อำานาจทางวิญญาณที่ปฏิบัติตามกฎแห่ง 
สวรรค์  มีต้นกำาเนิดมาจากพระบิดาบนสวรรค์ 
ผู้ย่ิงใหญ่ของเราท้ังปวง  อำานาจฐานะปุโรหิต 
จะควบคุมหรือกำากับดูแลได้ด้วยหลักธรรม
แห่งความชอบธรรมเท่านั้น

พระคริสต์คือท่ีมาของสิทธิอำานาจและพลัง 
ฐานะปุโรหิตท่ีถูกต้องท้ังปวงบนแผ่นดินโลก7 

น่ีคืองานของพระองค์ท่ีเราได้รับเอกสิทธ์ิให้ 
มาช่วย “และ ไม่ มี ใคร ช่วย ใน งาน นี ้ได้ เว้นแต่  
เขา จะ ถ่อมตน และ เปี่ยม ด้วย ความรัก, โดย ม ี
ศรัทธา, ความหวัง, และ จิตกุศล, ความ ยับย้ัง 
 ตน ใน ทุก สิ่ง, ไม่ ว่า อะไร ก็ตาม ที่ จะ ฝากฝัง ไว้ 
ใน ความ ดูแล ของ เขา.”8

เราจะไม่ทำาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แต่
เราแสวงหาที่จะรับใช้และยกผู้อื่นให้สูงขึ้น 
เราไม่ได้นำาด้วยการบีบบังคับแต่โดย “ การ 
ชักชวน. . .  ความอดกลั้น. . .  ความ สุภาพ อ่อน 
น้อม และ ความ อ่อนโยน, และ โดย ความ รัก ที่ 
ไม่ เสแสร้ง”9

ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธา- 
นุภาพมีให้แก่ชายที่มีค่าควรไม่ว่าเขาจะเป็น 
ใคร—ไม่ว่ามาจากวงศ์ตระกูลใด ไม่ว่าจะ 
ยากจนเพียงไร หรือไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของ 
โลกใกล้หรือไกล  มีให้โดยไม่ต้องเสียเงินหรือ 
ค่าใช้จ่าย  เพื่อเป็นการถอดความอิสยาห์  
ศาสดาพยากรณ์โบราณ  ทุกคน ที่กระหาย
น้ำาสามารถมาที่แหล่งน้ำาโดยไม่ต้องเสียเงิน
มาดื่ม10

เพราะการชดใช้อันเป็นนิรันดร์และหย่ังลึก 
ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ ฐานะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าสามารถมีให้ได้ถึง 
แม้ท่านจะทำาผิดพลาดหรือไม่มีค่าควรในอดีต 
โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาและทำาความ
สะอาดทางวิญญาณของการกลับใจ ท่าน 
สามารถ “ลุกข้ึน และ ฉาย ส่อง ออก ไป”11  เพราะ 
ความรักที่เปี่ยมด้วยการอภัยที่ไม่มีขอบเขต 
ของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ ท่าน 
สามารถเงยหน้า กลายเป็นคนสะอาดและมีค่า 
ควร พัฒนาตนเองให้เป็นบุตรชายท่ีชอบธรรม 
และสูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า—ผู้ที่ดำารงฐานะ
ปุโรหิตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งมีค่าควรของพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ

ความอัศจรรย์และเอกสิทธิ์ของฐานะปุโรหิต
ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจแทนผู้ท่ีไม่ได้เข้าใจ 

และชื่นชมความอัศจรรย์และเอกสิทธิ์ของ 
ฐานะปุโรหิต  พวกเขาเหมือนกับผู้โดยสารที ่
น่ังอยู่บนเคร่ืองบินท่ีใช้เวลาบ่นเก่ียวกับขนาด 
ของถุงถ่ัวลิสงขณะที่พวกเขาทะยานอยู่บน 
อากาศ สูงเหนือก้อนเมฆ—เป็นสิ่งที่กษัตริย ์
ในสมัยโบราณจะยอมยกสมบัติทั้งหมดให้
เพื่อได้ทำาและมีประสบกาณณ์สักครั้ง

พี่น้องชาย  เราได้รับพรที่จะเป็นผู้รับสิทธิ 
อำานาจและพลังอำานาจฐานะปุโรหิตอันยิ่ง 
ใหญ่นี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ขอให้เรา
เงยหน้าขึ้นและแลเห็น จดจำา และยอมรับ
โอกาสสำาหรับสิ่งนั้นตามที่เป็น

โดยผ่านการรับใช้ของฐานะปุโรหิตท่ีชอบ- 
ธรรม เต็มไปด้วยความรัก และอุทิศตน  เรา 
จะมีความสามารถรู้ถึงกับความหมายที่แท้
จริงของการเปิดเผย  “ เรา จะ ไป เบื้องหน้า เจ้า. 
เรา จะ อยู่ ทาง ขวา มือ เจ้า และ ทาง ซ้าย เจ้า,  
และ พระ วิญญาณ ของ เรา จะ อยู่ ใน ใจ เจ้า, และ 
 เหล่าเทพ ของ เรา ห้อมล้อม เจ้า, เพื่อ ประคอง 
เจ้า ไว้”12

ขอให้เราน้อมรับและเข้าใจความอัศจรรย์
และเอกสิทธิ์ของฐานะปุโรหิต   ขอให้เรารัก 
และยอมรับความรับผิดชอบที่ร้องขอให้เรา 
ทำาให้สำาเร็จ—ความรับผิดชอบในบ้านและใน 
หน่วยของศาสนจักรของเรา ไม่ว่าจะใหญ ่
หรือเล็ก  ขอให้เราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 
ความชอบธรรม การอุทิศตน และการรับใช ้
ฐานะปุโรหิต  ขอให้เราพบสันติสุขของการรับ 
ใช้ฐานะปุโรหิต

เราสามารถทำาสิ่งนี้ให้ดีที่ สุดโดยการ 
ประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่งความรู้ การเชื่อฟัง  
และศรัทธา

ส่ิงแรก น่ีหมายความว่าเราจะต้องรู้จักและ 
ซึมซับหลักคำาสอนของฐานะปุโรหิตที่มีอยู่ใน 
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้รับการเปิด 
เผย  เป็นสิ่งสำาคัญต่อเราที่จะเข้าใจถึงพันธ- 
สัญญาและพระบัญญัติที่ฐานะปุโรหิตใช้13

ข้อต่อไป ขอให้เราฉลาดและทำาตามความ 

ซูบราล, บราซิล
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รู้ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องและสมเกียรติ  เมื่อเรา 
เช่ือฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า ควบคุมความคิด 
และจิตใจ และปรับการกระทำาของเราให ้
สอดคล้องกับแบบแผนของความชอบธรรม
ที่ศาสดาพยากรณ์สอนไว้  เราจะประสบกับ
สันติสุขแห่งการรับใช้ของฐานะปุโรหิต

ท้ายสุด  ขอให้เรามีศรัทธาอันลึกซึ้งขึ้นใน
พระเจ้า พระเยซูคริสต์  ขอให้เรารับพระนาม 
ของพระองค์และให้คำาม่ันทุกวันว่าจะเดินอีก 
ครั้งบนเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์  ขอให้ 
งานของเราทำาให้ศรัทธาของเราดีพร้อม14   
โดยผ่านการเป็นสานุศิษย์เราจะได้รับการทำา 
ให้ดีพร้อมไปทีละขั้นโดยการรับใช้ครอบครัว
เรา เพื่อนมนุษย์ของเรา และพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อเรารับใช้ในฐานะปุโรหิตอย่างสุดจิต
ใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำาลัง  ขณะ 
ที่เราให้เกียรติฐานะปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้า 
จะทรงให้เกียรติเรา และเราจะ “ ยืน อย่าง 
ปราศจาก ข้อตำาหนิ ต่อ พระ พักตร์  [พระองค์]  
ใน วัน สุดท้าย”15

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เรามีตาเพ่ือจะเห็น 
และจิตใจเพื่อจะรู้สึกถึงความอัศจรรย์และ 
ปีติแห่งฐานะปุโรหิตของประผู้เป็นเจ้าผู้ทรง 
ยิ่งใหญ่และทรงฤทธานุภาพของเรา  ในพระ 
นามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ผู้เป็นเจ้าทรงเห็นในผู้ที่ท่านนำาในฐานะปุโร- 
หิต—โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนวัยหนุ่ม—ท่านจะ 
ได้รับพรในการยกระดับสายตาของพวกเขา 
ไปสู่การรับใช้ท่ีพวกเขาทำาได้ ด้วยการนำาทาง 
ของท่าน ผู้ที่ท่านนำาจะสามารถเห็น ต้องการ  
และเชื่อว่าพวกเขาสามารถบรรลุศักยภาพ 
โดยสมบูรณ์สำาหรับการรับใช้ในอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า

กับลูกๆ ของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าสวดอ้อน 
วอนทูลขอการเปิดเผยเพื่อให้ทราบว่าข้าพ- 
เจ้าจะช่วยลูกแต่ละคนเตรียมเป็นการส่วนตัว 
อย่างไรเพ่ือรับโอกาสเฉพาะด้านในการรับใช้ 
พระผู้เป็นเจ้า จากนั้นข้าพเจ้าพยายามช่วย 
พวกเขาให้มีมโนภาพ ความหวัง และลงมือ 
ทำาเพื่ออนาคตนี้ ข้าพเจ้าสลักแผ่นไม้ให้ลูก 
ชายแต่ละคนด้วยข้อความในพระคัมภีร์ท่ี
อธิบายของประทานพิเศษของเขาและภาพ 
ที่แสดงถึงของประทานนั้น ใต้ภาพและคำา 
จารึก ข้าพเจ้าแกะสลักวันเดือนปีที่บัพติศมา 
และการแต่งตั้งสู่ตำาแหน่งฐานะปุโรหิตของ 
ลูกชายแต่ละคน พร้อมกับทำาเครื่องหมาย 
ส่วนสูงในวันท่ีมีเหตุการณ์สำาคัญแต่ละอย่าง 
เกิดขึ้น

ข้าพเจ้าจะอธิบายกระดานที่ข้าพเจ้าสลัก 
ให้ลูกชายแต่ละคนเพ่ือช่วยให้พวกเขาเห็นถึง 
ของประทานทางวิญญาณและส่ิงท่ีเขาอาจจะ 
เอ้ือประโยชน์ในงานของพระเจ้า ท่านสามารถ 
ได้รับการดลใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้า ให้จำา

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้�พเจ้�ขอบคุณสำ�หรับโอก�สนี้ที่ได้ 
อยู่ในก�รประชุมฐ�นะปุโรหิตอันยอด 
เยี่ยมนี้ ได้ฟังคำ�สอนและประจักษ์ 

พย�นอันล้ำ�เลิศ ทำ�ให้ข้�พเจ้�คิดถึงประสบ- 
ก�รณ์ของตนเอง เกือบทุกสิ่งที่ข้�พเจ้� 
ส�ม�รถทำ�ให้เกิดสัมฤทธิผลในฐ�นะผู้ดำ�รง 
ฐ�นะปุโรหิตเป็นเพร�ะผู้ที่รู้จักข้�พเจ้�เห็น 
สิ่งที่อยู่ภ�ยในข้�พเจ้�ที่ข้�พเจ้�มองไม่เห็น

สมัยเป็นคุณพ่อที่ลูกยังเล็กอยู่ ข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนเพ่ือให้ทราบว่าลูกๆ ของข้าพเจ้า 
จะเอื้อประโยชน์ใดได้บ้างในอาณาจักรของ 
พระเจ้า สำาหรับลูกชาย ข้าพเจ้าทราบว่าพวก 
เขาจะมีโอกาสของฐานะปุโรหิต สำาหรับลูก 
สาว ข้าพเจ้าทราบว่าพวกเธอจะรับใช้โดย 
เป็นตัวแทนพระเจ้า ทุกคนจะทำางานของพระ 
องค์ ข้าพเจ้าทราบว่าแต่ละคนแตกต่างกัน  
ดังน้ันพระเจ้าจะทรงมอบของประทานท่ีเจาะ 
จงให้แต่ละคนนำาไปใช้ในการรับใช้ของพระ 
องค์

ตอนน้ีข้าพเจ้าไม่สามารถบอกรายละเอียด 
แก่บิดาทุกคนและผู้นำาเยาวชนทุกคนว่าสิ่ง 
ใดดีที่สุดที่ท่านต้องทำา แต่ข้าพเจ้าสัญญาได ้
ว่าท่านจะเป็นพรแก่พวกเขาเพ่ือช่วยให้พวก 
เขาระลึกถึงของประทานทางวิญญาณท่ีพวก 
เขาเกิดมาพร้อมกับสิ่งนั้น ทุกคนแตกต่าง 
และเอื้อประโยชน์ได้แตกต่างกันไป ไม่มีใคร 
ถูกลิขิตมาให้ล้มเหลว ขณะที่ท่านแสวงหา 
การเปิดเผยเพื่อมองเห็นของประทานที่พระ 

จงช่วยพวกเขาเล็งให้สูง
ด้วยการนำาทางของท่าน ผู้ที่ท่านนำาจะสามารถเห็น ต้องการ และเชื่อว่าพวก
เขาสามารถบรรลุศักยภาพโดยสมบูรณ์สำาหรับการรับใช้ในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า
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ของข่าวสารนี้



ของประทานเฉพาะด้านและโอกาสพิเศษสุด
ของเยาวชนแต่ละคนที่ท่านรักและนำา

เม่ือลูกชายคนโตเป็นมัคนายกและลูกเสือ 
อินทรี ภาพนกอินทรีเข้ามาในความคิดขณะ 
ข้าพเจ้านึกถึงเขาและอนาคตของเขา เราอยู ่
ในไอดาโฮใกล้กับเชิงเขาเซาธ์เททัน ท่ีเราเดิน 
ป่าด้วยกันและเฝ้ามองการร่อนสูงของนก 
อินทรี ภาพในความคิดนั้นทำาให้ข้าพเจ้านึก 
ถึงถ้อยคำาของอิสยาห์

“พระองค์ประทานกำาลังแก่คนอ่อนเปลี้ย 
และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรง
มาก

“แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปล้ียหรือเหน็ดเหน่ือย 
 และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว

“แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะ 
ได้รับกำาลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือน 
นกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะ
เดินและไม่เหน็ดเหนื่อย”1

อันที่จริง กับลูกชายคนโตคนนั้น เราหยุด 
เดินบริเวณใต้ยอดเขาเซาธ์เททันเพราะลูก 
ชายข้าพเจ้าเหนื่อย เขาอยากหยุด เขาพูดว่า  
“ผมจะเสียใจไปตลอดไหมท่ีไม่ได้ข้ึนไปถึงยอด 
เขา คุณพ่อไปต่อเถอะ—ผมไม่อยากให้คุณ
พ่อผิดหวัง” 

ข้าพเจ้าตอบว่า “พ่อจะไม่มีวันผิดหวัง และ 
ลูกจะไม่มีวันเสียใจ เราจะจดจำาไว้เสมอว่าเรา 
มาปีนเขาที่นี่ด้วยกัน” เหนือสุดบนกระดาน 
ของเขา ข้าพเจ้าสลักภาพนกอินทรีและคำา

จารึกว่า “บนปีกอินทรี”
หลายปีผ่านไป เมื่อลูกชายข้าพเจ้าเป็น 

ผู้สอนศาสนา เขาร่อนสูงกว่าที่ข้าพเจ้าวาด 
มโนภาพไว้ในความหวังอันสูงสุด ท่ามกลาง 
การท้าทายในสนามเผยแผ่ บางส่ิงท่ีเขาเผชิญ 
ดูราวกับจะเกินความสามารถ สำาหรับเด็กชาย 
ท่ีท่านโอบอุ้ม เหมือนกับลูกชายข้าพเจ้า อาจ 
เป็นว่าพระเจ้าทรงยกเขาสูงกว่าในการส่ังสอน 
พระกิตติคุณด้วยภาษาที่ยากเกินจะคิดว่า 
อยู่ในวิสัยท่ีทำาได้ ถ้าท่านจะทดสอบชายหนุ่ม 
คนใดก็ตามในความรับผิดชอบฐานะปุโรหิต  
ข้าพเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงบอกท่าน 
มากเท่าที่ท่านต้องการ เด็กหนุ่มอาจมีศักย- 
ภาพเกินกว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยแก่ 
ท่าน จงช่วยเขาเล็งให้สูง

เด็กหนุ่มท่ีท่านให้กำาลังใจอาจดูขลาดกลัว 
เกินกว่าจะเป็นผู้รับใช้ฐานะปุโรหิตท่ีทรงพลัง 
ลูกชายอีกคนหน่ึงของข้าพเจ้าสมัยยังเด็กเขิน 
อายมากจนไม่ยอมเดินเข้าร้านและพูดกับ 
พนักงาน เขากลัวจนเกินไป ข้าพเจ้ากังวลใจ 
ขณะสวดอ้อนวอนเร่ืองอนาคตในฐานะปุโรหิต 
ของเขา ข้าพเจ้านึกถึงเขาในสนามเผยแผ่— 
ซึ่งดูเหมือนไม่มีความหวัง ซึ่งนำาข้าพเจ้าไป 
พบข้อพระคัมภีร์ในสุภาษิต “คนอธรรมหน ี
เม่ือไม่มีใครไล่ตาม แต่คนชอบธรรมกล้าหาญ 
อย่างสิงห์หนุ่ม”2

ข้าพเจ้าจารึก “กล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่ม”  
บนกระดานของเขา ใต้ภาพหัวสิงโตขนาด 
ใหญ่คำาราม ในงานเผยแผ่และอีกหลายป ี
หลังจากน้ัน เขาทำาให้ความหวังท่ีจารึกไว้เป็น 
จริง ลูกชายที่เคยเขินอายสั่งสอนพระกิตติ- 
คุณด้วยความเช่ือม่ันมากและเผชิญอันตราย 
ด้วยความกล้าหาญ หน้าท่ีรับผิดชอบของเขา 
ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนพระเจ้า

สิ่งนั้นสามารถเกิดข้ึนกับชายหนุ่มที่ท่าน
กำาลังนำา ท่านต้องสร้างศรัทธาของพวกเขาว่า 
พระเจ้าจะทรงเปล่ียนพวกเขาไปเป็นผู้รับใช้ท่ี 
กล้าหาญกว่าเด็กหนุ่มผู้ขลาดกลัวท่ีท่านเห็น 
อยู่เวลานี้

เราทราบว่าพระเจ้าทรงทำาให้ผู้รับใช้ของ 
พระองค์กล้าหาญ เด็กหนุ่มโจเซฟที่เห็นพระ 
ผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์  
พระเยซูคริสต์ ในป่าได้รับการเปลี่ยนแปลง 
เป็นยักษ์ใหญ่ทางวิญญาณ พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ 
เห็นท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธตำาหน ิ
ผู้คุมท่ีช่ัวร้ายซ่ึงจับกุมคุมขังพวกท่าน เอ็ลเดอร์ 
แพรทท์บันทึกว่า

“แต่จู่ๆ ท่านก็ลุกพรวดข้ึนมาและพูดเสียง
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ดังราวกับเสียงฟ้าร้อง หรือสิงโตคำาราม เท่าที่ 
ข้าพเจ้าจำาได้ท่านพูดดังนี้

“เงียบ เจ้าปีศาจจากขุมนรก ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ผมตำาหนิพวกคุณ และสั่ง
ให้พวกคุณเงียบ ผมจะไม่ทนฟังคำาพูดพวก
นั้นอีกแม้แต่นาทีเดียว หยุดพูด มิฉะนั้น ไม่
คุณก็ผมต้องตายเดี๋ยวนี้!”

เอ็ลเดอร์แพรทท์เขียนถึงประสบการณ์น้ัน 
“ข้าพเจ้าเห็นเพียงท่าทางสง่าน่าเกรงขาม  
ท่านถูกตีตรวนยืนอยู่ในยามเที่ยงคืน ในคุก
ของหมู่บ้านห่างไกลที่มิสซูรี”3

พระเจ้าจะประทานโอกาสให้ผู้รับใช้ท่ีชอบ 
ธรรมของพระองค์เป็นคนกล้าหาญอย่างสิงห์ 
เมื่อพวกเขาพูดในพระนามของพระองค์และ
เป็นพยานในฐานะปุโรหิตของพระองค์

ลูกชายอีกคน แม้สมัยเป็นเด็กก็อยู่ในแวด 
วงของเพ่ือนหลายกลุ่มที่มักจะมาอยู่กับเขา  
เขาเป็นมิตรกับคนได้ง่าย เมื่อข้าพเจ้าสวด 
อ้อนวอนและพยายามมองถึงอนาคตของการ 
เอื้อประโยชน์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาจะมีพลังดึงคนให้เข้ามา
อยู่รวมกันด้วยความรักความสามัคคี

สิ่งนั้นนำาข้าพเจ้าไปสู่เรื่องราวในหลักคำา 
สอนและพันธสัญญาที่อธิบายถึงความพยา- 
ยามของเอ็ลเดอร์ฐานะปุโรหิตท่ีจะสร้างไซอัน 
ในมิสซูรีเพ่ือสรรเสริญเหล่าเทพผู้เห็นความ 
พยายามและการเอื้อประโยชน์ของพวกเขา  
ซ่ึงต้องใช้ความเสียสละอย่างย่ิง การเปิดเผย 
ในหลักคำาสอนและพันธสัญญากล่าวว่า “กระ 
นั้น ก็ตาม, เจ้า ยัง ได้ รับ พร, เพราะประจักษ ์
พยาน ซ่ึง เจ้า แสดง ได้ รับ การบันทึก ไว้ ใน สวรรค์ 
เพื่อให้ เหล่า เทพ มอง ดู; และ พวก เขา ชื่นชม
ยินดี ใน ตัว เจ้า, และบาป ของ เจ้า ได้ รับ การ ให้
อภัย แล้ว.”4

ด้านบนสุดของกระดานลูกชายคนน้ี ข้าพ- 
เจ้าสลักว่า “เหล่าเทพชื่นชมยินดีในตัวเจ้า”

ความสามารถอันดีเย่ียมของลูกชายคนนี้ 
ในการรวบรวมและมีอิทธิพลต่อผู้คนยังดำาเนิน 
ต่อไปหลังจากเขาจบการศึกษา เขากับเพื่อน 
ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตจัดกิจกรรมสเตคที่ช่วย
ให้เยาวชนในเขตของเขามีศรัทธาอดทนและ 
เอาชนะสถานการณ์ยากลำาบาก เม่ือเขาสร้าง 
ศรัทธาในเยาวชนชายหญิงเหล่านี้ เขาช่วย 
สร้างด่านหน้าของไซอันในย่านกลางเมือง 
หลายแห่งของอเมริกา ในงานแกะสลัก ข้าพ- 
เจ้ามีภาพเหล่าเทพเป่าแตร ซึ่งอาจจะไม่ใช ่
สิ่งที่พวกท่านทำาจริงๆ แต่ก็ง่ายกว่าที่จะสลัก
แตรมากว่าตะโกน

เหล่าเทพชื่นชมยินดีขณะที่ผู้นำาฐานะปุ- 
โรหิตทั่วโลกสร้างไซอันในวอร์ด สเตค และ 
คณะเผยแผ่ พวกเขาจะชื่นชมยินดีเยาวชน 
ชายหญิงท่ีช่วยสร้างไซอันไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ 
ที่ใดและไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการณ์ใดก็ตาม  
ไซอันเป็นผลจากผู้คนที่ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว 
โดยพันธสัญญาและความรัก ข้าพเจ้าเช้ือเชิญ 
ให้ท่านช่วยพาเยาวชนของท่านมาสมทบ

สำาหรับลูกชายคนหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับการ 
กระตุ้นเตือนให้สลักดวงอาทิตย์—น่ันคือ ดวง 
อาทิตย์บนท้องฟ้า—และพระดำารัสจากคำา 
สวดอ้อนวอนของพระผู้ช่วยให้รอด “นี่แหละ 
คือชีวิตนิรันดร์” เมื่อใกล้สิ้นสุดการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจบนแผ่นดินโลก พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสวดอ้อนวอนพระบิดาดังนี้ 

“และน่ีแหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการท่ีพวก 
เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค ์
ทรงใช้มา

“ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่พระองค์
ในโลก เพราะข้าพระองค์ทำากิจที่พระองค์

ทรงให้ข้าพระองค์ทำานั้นสำาเร็จแล้ว”5 
ลูกชายข้าพเจ้ารับใช้ฐานะปุโรหิตสาม 

ทวีปแต่ท่ีสำาคัญท่ีสุดคือในบ้านและภายใน 
ครอบครัวเขา โดยสร้างชีวิตเขาให้อยู่รอบข้าง 
สมาชิกครอบครัว เขาทำางานใกล้บ้านและ 
มักจะกลับไปรับประทานอาหารกลางวันกับ 
ภรรยาและลูกท่ียังเล็กในตอนพักเท่ียง ครอบ- 
ครัวเขาอยู่ใกล้ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์อายริงก์ 
พวกเขาดูแลสนามหญ้าของเราราวกับเป็น 
ของตนเอง ลูกชายคนนี้ไม่เพียงดำาเนินชีวิต 
คู่ควรแก่ชีวิตนิรันดร์เท่านั้น แต่มีชีวิตที่ราย 
ล้อมชั่วนิรันดร์ด้วยสมาชิกครอบครัวผู้สำานึก 
คุณที่เขารวมมาอยู่รอบข้างตนเอง

ชีวิตนิรันดร์คือการดำาเนินชีวิตอย่างสา- 
มัคคี ในครอบครัว กับพระบิดา พระบุตร และ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตนิรันดร์ได้มาโดย 
ผ่านกุญแจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าเท่า 
น้ัน ซ่ึงฟ้ืนฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
การยึดมั่นเป้าหมายนิรันดร์ดังกล่าวต่อหน้า 
เยาวชนท่ีท่านนำาเป็นของประทานอันย่ิงใหญ่ 
เท่าที่ท่านจะให้พวกเขาได้ ท่านจะทำาสิ่งนี ้
โดยการเป็นแบบอย่างเบื้องต้นในครอบครัว 
ของท่าน คนที่ท่านนำาอาจไม่มีครอบครัวใน 
ศาสนจักร แต่ข้าพเจ้าท้าทายท่านที่จะช่วย
ให้พวกเขารู้สึกถึงและต้องการความรักของ
ครอบครัวทั้งสองฝั่งของม่าน 

กระดานวัดส่วนสูงที่ข้าพเจ้าอธิบายมา 
เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้เยาวชนเห็น 
แวบหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงเห็นในพวกเขา อนาคตของพวกเขาและ
การรับใช้พิเศษสุดที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให ้
ทำา พระองค์จะทรงช่วยให้ท่านเห็นวิธีทำาเพื่อ 
ลูกของท่านและเยาวชนคนอื่นๆ ที่ท่านนำา 
แต่ขณะที่ท่านแสวงหาร่วมกับการสวดอ้อน 
วอนที่จะเข้าใจอนาคตนี้ด้วยตนเอง และสื่อ 
สารเรื่องดังกล่าวกับบุคคลในวัยเยาว์ ตัวต่อ 
ตัว ท่านจะทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตร 
ธิดาแต่ละคนของพระองค์ในฐานะปัจเจก 
บุคคลและทรงเห็นของประทานอันยิ่งใหญ่ 
และพิเศษสุดในพวกเขาแต่ละคน

ในฐานะบิดา ข้าพเจ้าสุขใจท่ีได้เห็นอนาคต 
อันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
สำาหรับลูกสาวเช่นเดียวกับลูกชาย เมื่อข้าพ- 
เจ้าสวดอ้อนวอนแสวงหาการนำาทาง ข้าพ- 
เจ้ามองเห็นวิธีที่จะช่วยให้ลูกสาวตระหนัก 
ในความวางพระทัยที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อ 
พวกเธอในฐานะผู้รับใช้ท่ีสามารถสร้างอาณา- 
จักรของพระองค์
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ขอบคุณสำาหรับสิ่งที่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
เรียกว่า “การถ่ายทอดครอบคลุมกว้างขวาง 
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน” วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ทั่วโลกจึงได้รับพรจากการประชุมใหญ่สามัญ  
ภาพถ่ายตามเข็มนาฬิกาจากด้านบนซ้ายได้แก่ 
สมาชิกและผู้สอนศาสนาในกิลีมาเน, โมซัมบิก; 
ทาลลินน์, เอสโตเนีย; วอร์ซอ, โปแลนด์;  
เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก; เอดินบะระ, สกอตแลนด์; 
ไทเป, ไต้หวัน; และกาโบโรเน, บอตสวานา
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เมื่อลูกสาวข้าพเจ้ายังเด็ก ข้าพเจ้าเห็นว่า
เราสามารถช่วยผู้อื่นให้รู้สึกถึงความรักของผู้ 
ที่อยู่หลังม่าน ตลอดทั่วทุกรุ่น ข้าพเจ้าทราบ 
ว่าความรักนั้นมาจากการรับใช้และดลใจให้
หวังถึงนิรันดรแห่งชีวิต

ดังนั้น เราจึงแกะสลักกระดานขนมปังที่ 
เราวางแถวขนมปังทำาเองและออกไปด้วยกัน 
เพื่อแจกจ่ายหญิงม่าย พ่อม่าย และครอบ- 
ครัว ข้อความที่ข้าพเจ้าแกะสลักบนกระดาน 
ขนมปังแต่ละช้ินอ่านว่า “J’aime et J’espere” 
ภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “ฉันรักและฉันหวัง”  
หลักฐานถึงของประทานทางวิญญาณท่ีพิเศษ 
สุดปรากฏอยู่ไม่เฉพาะบนกระดานที่ข้าพเจ้า 
แกะสลัก แต่เห็นได้ชัดเจนข้ึนเม่ือเราแจกจ่าย 
กระดานเหล่านั้นให้ผู้ขัดสนซึ่งกำาลังเจ็บปวด 
หรือสูญเสีย ยืนยันให้มั่นใจว่าความรักของ 
พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค์ 
สามารถสร้างค วาม เจิดจ้า อัน บริบูรณ์ แห่ง  
ความหวัง น้ีคือนิรันดรแห่งชีวิตสำาหรับลูกสาว 
ข้าพเจ้า และสำาหรับเราแต่ละคน

ตอนน้ีท่านอาจคิดอยู่ว่า “บราเดอร์อายริงก์ 
คุณกำาลังพูดว่าผมต้องเรียนแกะสลักหรือ”  
คำาตอบคือไม่ ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีแกะสลักก ็
เพราะความช่วยเหลือของเอ็ลเดอร์บอยด์ เค. 
แพคเกอร์ ซ่ึงเวลาน้ันเป็นครูพ่ีเล้ียงผู้อ่อนโยน 
และมีพรสวรรค์ ทักษะเล็กๆ น้อยๆ ท่ีข้าพเจ้า 
ได้รับสามารถบ่งบอกคุณลักษณะแก่ของประ- 
ทานอันย่ิงใหญ่ของท่านในฐานะช่างแกะสลัก 
และความอดทนของท่านในฐานะครู มีเพียง 
สวรรค์เท่านั้นที่ให้ครูพี่เลี้ยงเช่นประธาน 
แพคเกอร์ได้ แต่มีหลายวิธีท่ีท่านจะหล่อหลอม 
จิตใจลูกได้โดยไม่ต้องมีกระดานไม้แกะสลัก 
หรือกระดานวัดส่วนสูงให้พวกเขา

ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ  
เอ้ืออำานวยให้การแบ่งปันข่าวสารแห่งศรัทธา 
ละความหวังผ่านระยะทางที่ขวางกั้นเรา ทัน 
ทีทันใดและมีค่าใช้จ่ายน้อยนิดหรือไม่มีเลย 
ภรรยาข้าพเจ้าช่วยข้าพเจ้าทำาสิ่งนี้ เราเริ่ม 
จากคุยโทรศัพท์กับลูกหรือหลานของเราท่ีเรา 
สามารถติดต่อได้ เราขอให้พวกเขาเล่าเรื่อง 
ราวความสำาเร็จส่วนตัวและการรับใช้ที่พวก 
เขาทำา เราเช้ือเชิญให้พวกเขาส่งภาพกิจกรรม 
เหล่านั้นด้วย เราใช้ภาพเหล่านี้เพื่อเขียนคำา 
อธิบายประกอบภาพสองสามย่อหน้า เราเขียน 
ข้อความหนึ่งหรือสองข้อจากพระคัมภี ร์  
มอรมอน บางทีนีไฟกับมอรมอนอาจจะไม่ 
ค่อยประทับใจนักกับคุณภาพทางวิญญาณ
ของเนื้อหาที่เราเขียนหรือความสามารถอัน 

จำากัดท่ีจำาเป็นต่อการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเราเรียก 
ว่า “บันทึกครอบครัว: แผ่นจารึกชุดเล็ก” แต ่
ซิสเตอร์อายริงก์กับข้าพเจ้าสุขใจกับความ 
พยายามนี้ เรารู้สึกถึงการดลใจระหว่างคัด 
เลือกข้อความพระคัมภีร์และประจักษ์พยาน 
สั้นๆ ที่เราเขียน เราเห็นหลักฐานในชีวิตของ
พวกเขาถึงใจของพวกเขาที่หันมาหาเราและ
พระผู้ช่วยให้รอดและเบื้องบน

มีวิธีอื่นที่จะเอื้อมออกไปหา ท่านมีส่วน 
ร่วมอยู่แล้วในหลายๆ ด้าน นิสัยของท่าน 
เรื่องการสวดอ้อนวอนและการอ่านพระคัม- 
ภีร์เป็นครอบครัวจะสร้างความทรงจำาอันยั่ง 
ยืนและการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจมาก 
กว่าที่ท่านจะตระหนักในเวลานี้ กระทั่งกิจ- 
กรรมทางโลกแท้ๆ เช่นไปดูการแข่งขันกีฬา 
หรือชมภาพยนตร์ สามารถหล่อหลอมจิตใจ
เด็กได้ สิ่งสำาคัญไม่ใช่กิจกรรมแต่เป็นความ 
รู้สึกที่เกิดขึ้นขณะที่ท่านทำาสิ่งนั้น ข้าพเจ้า 
ค้นพบการทดสอบที่ดีสำาหรับการหากิจกรรม 
ที่มีศักยภาพในการสร้างความแตกต่างครั้ง 
สำาคัญในชีวิตคนวัยหนุ่มสาว พวกเขาแนะ 
นำากิจกรรมท่ีนอกเหนือความสนใจซ่ึงพวกเขา 
รู้สึกว่าเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า 
จากประสบการณ์ ข้าพเจ้าทราบว่านั่นคือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นได้

สมัยท่ีข้าพเจ้าเป็นมัคนายกวัย 12 ปีข้าพเจ้า 
อาศัยอยู่ในนิวเจอร์ซี 50 ไมล์ (80 กม) จาก 
นิวยอร์ก ซิตี้ ข้าพเจ้าฝันจะเป็นนักเบสบอล 
ท่ีย่ิงใหญ่ คุณพ่อตกลงจะพาข้าพเจ้าไปดูการ 
แข่งขันในสนามแยงกีอันเก่าแก่เป็นประวัติ- 
ศาสตร์ในบรองซ์ ข้าพเจ้ายังจำาได้ถึงการหวด 
ไม้ของโจ ดิแมกจิโอ ที่ทำาโฮมรันไปยังที่นั่ง 
ตรงกลางสนามโดยมีคุณพ่อน่ังอยู่ข้างๆ ข้าพ- 
เจ้า นั่นเป็นครั้งเดียวที่เราไปชมการแข่งขัน
เบสบอลลีกสำาคัญด้วยกัน

แต่วันอื่นที่อยู่กับคุณพ่อหล่อหลอมชีวิต 
ข้าพเจ้าไปตลอดกาล ท่านพาข้าพเจ้าออก 
จากนิวเจอร์ซีไปที่บ้านของผู้ประสาทพรที่ได้ 
รับแต่งต้ังในซอลท์เลคซิต้ี ข้าพเจ้าไม่เคยพบ 
ชายคนน้ีมาก่อน คุณพ่อท้ิงข้าพเจ้าไว้ท่ีประตู 
ผู้ประสาทพรพาข้าพเจ้าไปนั่ง วางมือบน 
ศีรษะข้าพเจ้า และเปล่งเสียงให้พรในฐานะ 
ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งรวมถึงการ
ประกาศความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของใจ
ข้าพจ้า

เขากล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งในบรรดา 
ผู้ที่คนทั้งหลายกล่าวว่า “คนที่สร้างสันติก ็

เป็นสุข”6 ข้าพเจ้าแปลกใจมากท่ีคนแปลกหน้า 
โดยสิ้นเชิงสามารถรู้ใจข้าพเจ้าจนข้าพเจ้า 
ลืมตามองห้องที่มีปาฏิหาริย์เช่นน้ันเกิดขึ้น  
พรแห่งความเป็นจริงหล่อหลอมชีวิตข้าพเจ้า  
ชีวิตแต่งงาน และการรับใช้ฐานะปุโรหิตของ
ข้าพเจ้า 

จากประสบการณ์น้ันและส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลัง 
จากน้ัน ข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานว่า “เพราะ  
คน ทั้งปวง มิได้ มี ของ ประทาน ทุก อย่าง ให้ แก่  
พวก เขา; เพราะ มี ของ ประทาน หลาย อย่าง,  
และ แก่ มนุษย์ ทุกคน มี ของ ประทาน ให้ ไว้ โดย 
พระ วิญญาณ ของ พระผู้เป็นเจ้า.”7

โดยที่พระเจ้าทรงเปิดเผยของประทาน 
แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงสามารถจดจำาและ 
เตรียมรับโอกาสในการใช้สิ่งนี้เป็นพรแก่คน
ที่ข้าพเจ้ารักและรับใช้

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบของประทานของ
เรา ข้าพเจ้าท้าทายท่านและตนเองให้สวด 
อ้อนวอนเพ่ือขอทราบของประทานท่ีเราได้รับ 
ให้รู้วิธีพัฒนาสิ่งเหล่านี้ และจดจำาโอกาสใน 
การรับใช้ผู้ท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรา 
เหนือสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่าน 
จะได้รับการดลใจท่ีจะช่วยผู้อ่ืนให้ค้นพบของ 
ประทานพิเศษของพวกเขาจากพระผู้เป็นเจ้า 
ในการรับใช้

ข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าท่านทูลขอ ท่านจะ 
สุขใจในการช่วยและยกผู้อื่นไปสู่ศักยภาพ 
อันเต็มเป่ียมของพวกเขาในการรับใช้ผู้ท่ีพวก 
เขานำาและรัก ข้าพเจ้าเป็นพยานกับท่านว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคือพระ 
คริสต์ นี่คือฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าที ่
เราดำารงอยู่ และพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมเรา
ด้วยของประทานพิเศษเพื่อรับใช้พระองค์
เกินกว่าความหวังอันสูงสุดของเรา ในพระ 
นามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. อิสยาห์ 40:29-31
 2 สุภาษิต 28:1
 3. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. 

Pratt Jr. (1938), 211.
 4. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 62:3
 5. ยอห์น 17:3-4
 6. มัทธิว 5:9
 7. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 46:11
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วิดีโอไฮไลท์สั้นๆ  
สแกนโค้ด QR นี้เพื่อดูหรือแบ่งปัน
คลิปวิดีโอสั้นๆ (1-2 นาที)  
ของข่าวสารนี้



พ่ีน้องชายท้ังหลาย ข้าพเจ้าทราบว่าผู้ชาย 
เหมือนผู้หญิงมากในเร่ืองน้ี  เราต้องมีคนบอก 
ว่าเรามีค่า ว่าเรามีความสามารถ และเรา
คุ้มค่า  เราต้องได้รับโอกาสให้รับใช้  สำาหรับ
สมาชิกที่หลุดจากความแข็งขันหรือยังรีรอ 
แบ่งรับแบ่งสู้ เราสามารถสวดอ้อนวอนหาวิธี 
เอื้อมไปยังพวกเขา  การขอให้รับใช้ในหน้าที่ 
บางอย่างอาจเป็นสิ่งจูงใจอันจำาเป็นต่อการ 
กลับมาแข็งขันเต็มท่ีของพวกเขา  แต่บางคร้ัง 
ผู้นำาที่ช่วยได้ในเรื่องนี้กลับลังเลที่จะทำา  เรา 
ต้องนึกอยู่เสมอว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้   
พวกเขาทิ้งนิสัยไม่ดีได้ กลับใจจากการล่วง 
ละเมิดได้ ดำารงฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควร 
ได้ และรับใช้พระเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียรได้  
ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างสองสามเรื่อง

สมัยเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ในช่วงแรก ข้าพเจ้ามีโอกาสไปการประชุม 
ใหญ่สเตคในแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
กับประธานเอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ ท่ีปรึกษา 
ของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์  ระหว่างการ 
ประชุม ประธานสเตคอ่านรายชื่อพี่น้องชาย 
สี่คนที่มีคุณสมบัติคู่ควรรับการแต่งตั้งเป็น 
เอ็ลเดอร์  ประธานแทนเนอร์รู้จักชายเหล่านี้ 
เพราะเคยอาศัยอยู่ในเขตนั้น  ประธานแทน- 
เนอร์รู้จักและจำาพวกเขาในสมัยก่อนได้ แต ่
ไม่ทราบว่าพวกเขาพลิกผันชีวิตจนมีคุณสม- 
บัติครบถ้วนที่จะเป็นเอ็ลเดอร์

ประธานสเตคอ่านชื่อชายคนแรกและขอ 
ให้เขายืนขึ้น  ประธานแทนเนอร์กระซิบบอก 
ข้าพเจ้าว่า “ดูเขาสิ ผมไม่นึกเลยว่าเขาจะ 
เปลี่ยนได้”  ประธานสเตคอ่านชื่อชายคนที ่
สอง เขายืนข้ึน  ประธานแทนเนอร์สะกิดข้าพ- 
เจ้าอีกและบอกถึงความประหลาดใจของ
ท่าน  ท่านทำาเช่นนี้กับชายทั้งสี่คน

หลังจบการประชุม ประธานแทนเนอร์กับ 
ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความยินดีกับพี่น้อง 
ชายสี่คนนี้  พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย ์
เปลี่ยนแปลงได้

ค่ำ�คืนนี้ล้วนมีประจักษ์พยานกันทุกคน  หาก 
ท่านรู้สึกว่าตนเองยังไม่มีประจักษ์พยานลึก 
ซึ้งดังปรารถนา ข้าพเจ้าขอแนะนำาให้ท่าน 
พยายามมีประจักษ์พยานเช่นนั้น  หาก 
ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งลึกซึ้ง จง 
พากเพียรรักษาไว้  ช่างเป็นพรเพียงใดท่ีเรามี 
ความรู้เกี่ยวกับความจริงนี้

พี่น้องชายทั้งหลาย ข่าวสารของข้าพเจ้า 
วันนี้คือ มีคนมากมายนับไม่ถ้วนที่เวลานี้มี 
ประจักษ์พยานเพียงน้อยนิดหรือไม่มีเลย คน 
เหล่าน้ีจะได้รับและย่อมได้รับประจักษ์พยาน 
เช่นนั้นหากเราพยายามแบ่งปันประจักษ์
พยานและช่วยพวกเขาเปลี่ยนแปลง  ในบาง
กรณี เรา สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้  ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะพูด
ถึงผู้เป็นสมาชิกแต่ไม่ยึดมั่นในพระกิตติคุณ
อย่างเต็มที่เวลานี้

หลายปีมาแล้ว ในการประชุมใหญ่ภาค
ที่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ข้าพเจ้าได้ยิน
ข่าวสารอันทรงพลัง น่าจดจำา และสร้างแรง
จูงใจในภาคที่มารดากับบุตรสาวประชุม
กัน  ข้าพเจ้ายังไม่ลืมข่าวสารดังกล่าวเกือบ
ตลอด 40 ปีที่ผ่านมานับแต่นั้น  ในบรรดา
ความจริงหลายอย่างที่ผู้พูดสนทนากัน เธอ
กล่าวว่าสตรีต้องมีคนบอกว่าเธอสวย ต้องมี
คนบอกว่าเธอมีคุณค่า  ต้องมีคนบอกว่าคุ้ม
ค่าที่ได้เธอมา

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องช�ยที่รัก ปีละสองครั้งที่ศูนย์ 
ก�รประชุมใหญ่อันอลังก�รแห่งนี้ 
รองรับฐ�นะปุโรหิตของพระผู้เป็น 

เจ้�จนเต็มสมรรถภ�พเมื่อเร�ม�ชุมนุมกัน 
เพ่ือฟังข่�วส�รจ�กก�รดลใจ  มีวิญญ�ณอัศ- 
จรรย์แผ่ซ่�นท่ัวก�รประชุมฐ�นะปุโรหิตส�มัญ 
ของศ�สนจักร  วิญญ�ณนี้กระจ�ยจ�กศูนย ์
ก�รประชุมใหญ่เข้�ไปยังอ�ค�รทุกหลังที่ 
บุตรท้ังหล�ยของพระผู้เป็นเจ้�ม�รวมกัน  เร� 
สัมผัสได้จริงถึงวิญญ�ณนั้นในค่ำ�คืนนี้

หลายปีมาแล้ว ก่อนสร้างศูนย์การประชุม 
ใหญ่ที่สวยงามแห่งนี้ ผู้เยี่ยมชมเทมเปิล- 
สแควร์คนหนึ่งในซอลท์เลคซิต้ีเข้าร่วมการ 
ประชุมใหญ่สามัญภาคหน่ึงในแทเบอร์นาเคิล 
เขาฟังข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ตั้งใจ 
ฟังคำาสวดอ้อนวอน ได้ยินบทเพลงไพเราะจาก 
คณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล  
และอัศจรรย์ใจกับความงดงามอลังการของ 
ออร์แกนแทเบอร์นาเคิล  พอจบการประชุมมี 
คนได้ยินเขาพูดว่า “ผมยอมสละทุกอย่างถ้า 
ได้รู้ว่าสิ่งที่ผู้พูดกล่าวในวันนี้เป็นความจริง”   
ใจความสำาคัญของเขาคือ “ผมหวังจะมีประ- 
จักษ์พยานในพระกิตติคุณ”

ไม่มีส่ิงใดเลยในโลกน้ีจะให้การปลอบโยน 
และความสุขมากไปกว่าประจักษ์พยานใน 
ความจริง  แม้จะต่างระดับกันไป แต่ข้าพเจ้า 
เชื่อว่าชายทั้งหลายหรือเยาวชนชายที่นี่ใน

มองผู้อ่ืนดังท่ีพวกเขาจะเป็น
เราต้องพัฒนาความสามารถที่จะไม่มองมนุษย์ดังที่พวกเขาเป็นแต่มอง 
ดังที่พวกเขาจะเป็น
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ระหว่างทศวรรษ 1940 และ 1950 ผู้คุม 
เรือนจำาชาวอเมริกาคนหนึ่งชื่อคลินตัน ดัฟ- 
ฟีย์ เป็นที่รู้จักดีในเรื่องช่วยฟื้นฟูสถานะชาย 
ในเรือนจำาที่เขาดูแล  ผู้วิจารณ์คนหนึ่งกล่าว 
“คุณน่าจะรู้ว่าเสือย่อมไม่ทิ้งลาย!”  

ผู้คุมดัฟฟีย์ตอบว่า “คุณคงรู้ว่าผมไม่ได้ 
ทำางานกับเสือ แต่ทำางานกับคน และคน
เปลี่ยนแปลงทุกวัน”1 

หลายปีมาแล้วข้าพเจ้ามีโอกาสรับใช้เป็น 
ประธานคณะเผยแผ่แคนาดา  เรามีสาขาหน่ึง 
ท่ีมีฐานะปุโรหิตจำากัดมาก  เรามักจะให้ผู้สอน 
ศาสนาเป็นประธานดูแลสาขานั้น  แต่ข้าพ- 
เจ้าเกิดความรู้สึกแรงกล้าว่าเราต้องให้สมาชิก 
สาขานั้นเป็นประธาน

เรามีสมาชิกผู้ใหญ่คนหนึ่งในสาขา เขา 
เป็นมัคนายกในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแต่ 
ไม่ได้เข้าร่วมหรือมีส่วนมากพอจะเล่ือนข้ันใน 
ฐานะปุโรหิต  ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการดลใจให้เรียก 
เขาเป็นประธานสาขา และจะจดจำาตลอดไป 
ถึงวันที่ได้สัมภาษณ์เขา  ข้าพเจ้าบอกเขาว่า 
พระเจ้าทรงดลใจให้เรียกเขาเป็นประธานของ 
สาขานี้  หลังจากเขาคัดค้านอย่างหนัก แต ่

ภรรยาเขาสนับสนุนอย่างมาก เขาแจ้งว่าเขา
จะรับใช้  ข้าพเจ้าจึงแต่งตั้งเขาเป็นปุโรหิต

นับเป็นการเถลิงศกใหม่สำาหรับชายผู้นั้น  
ชีวิตเขาเข้าที่เข้าทางอย่างรวดเร็ว และเขา 
รับรองกับข้าพเจ้าว่าจะดำาเนินชีวิตตามพระ 
บัญญัติอย่างที่ได้รับการคาดหวัง  ภายในไม ่
ก่ีเดือนเขาได้รับแต่งต้ังเป็นเอ็ลเดอร์  ในท่ีสุด 
เขากับภรรยาและครอบครัวก็ไปผนึกที่พระ 
วิหาร  ลูกๆ ของพวกเขารับใช้งานเผยแผ่และ 
แต่งงานในพระนิเวศน์ของพระเจ้า

บางคร้ังการทำาให้พ่ีน้องชายรู้สึกเป็นท่ีต้อง 
การและมีคุณค่าจะช่วยพวกเขาก้าวสู่การยึด 
ถือคำามั่นสัญญาและการแข็งขันเต็มที่  เรื่อง 
นี้เป็นจริงกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทุกวัย  เป็น 
หน้าท่ีรับผิดชอบของเราที่ต้องให้โอกาสพวก
เขาดำาเนินชีวิตดังที่ควรเป็น  เราสามารถช่วย
พวกเขาเอาชนะข้อบกพร่อง  เราต้องพัฒนา
ความสามารถที่จะไม่มองมนุษย์ดังที่พวก
เขาเป็นแต่มองดังที่พวกเขาจะเป็นเมื่อได้
รับประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของพระ
คริสต์

คร้ังหน่ึงข้าพเจ้าเคยเข้าร่วมการประชุม

ในลีดวิลล์ โคโลราโด  เมืองลีดวิลล์ตั้งอยู่ที่ 
ระดับความสูง 10,000 ฟุต (3,000 ม.)   
ข้าพเจ้าจำาการประชุมครั้งนั้นได้เพราะระดับ 
ความสูงนั้น แต่ก็จำาได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ำ�
วันนั้นด้วย  มีผู้ดำารงฐานะปุโรหิตเพียงไม่กี่
คนมาการประชุม  เช่นเดียวกับสาขาในคณะ 
เผยแผ่แคนาดา สาขาดังกล่าวควบคุมดูแล
โดยผู้สอนศาสนาและเป็นเช่นน้ันตลอดมา
ก่อนหน้านี้

ค่ำ�คืนนั้นเรามีการประชุมที่เบิกบานใจ 
แต่ขณะร้องเพลงปิด ข้าพเจ้าได้รับการดลใจ 
ว่าจะต้องมีประธานสาขาในท้องที่เป็นผู้ควบ 
คุมดูแล  ข้าพเจ้าหันไปถามประธานคณะเผย 
แผ่ว่า “ไม่มีใครที่นี่เป็นประธานได้เลยหรือ— 
คนท้องที่สักคน”

เขาตอบว่า “ผมไม่รู้จักสักคนที่เป็นได้”
ระหว่างร้องเพลงนั้น ข้าพเจ้ามองสำารวจ 

ชายที่นั่งในสามแถวแรก  ความสนใจของ 
ข้าพเจ้าดูจะมุ่งไปที่พี่น้องชายคนหนึ่ง จึงพูด
กับประธานคณะเผยแผ่ว่า “คนนั้นจะรับใช้
เป็นประธานสาขาได้ไหม”

เขาตอบว่า “ไม่ทราบสิครับ เขาอาจเป็นได้”
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ข้าพเจ้าบอกว่า “ประธานครับ ผมจะพา
เขาไปสัมภาษณ์ที่ห้องอื่น  ขอให้คุณพูดหลัง
จากเพลงจบจนกว่าเราจะกลับมา”

เมื่อเราสองคนเดินกลับเข้ามาในห้อง 
ประธานคณะเผยแผ่จึงจบคำาพูดประจักษ์ 
พยาน  ข้าพเจ้าเสนอชื่อให้พี่น้องชายคนนั้น
เป็นประธานสาขาคนใหม่  นับจากวันน้ันเป็น 
ต้นมา ลีดวิลล์ โคโลราโดจึงมีสมาชิกในท้อง
ที่เป็นผู้นำาหน่วยที่นั่น

พี่น้องชายทั้งหลาย หลักธรรมเดียวกันนี ้
ประยุกต์ใช้ได้กับผู้ท่ียังไม่เป็นสมาชิก  เราควร 
พัฒนาความสามารถที่จะไม่มองมนุษย์ดังที่ 
พวกเขาเป็น แต่มองดังที่พวกเขาจะเป็นเมื่อ
พวกเขาเป็นสมาชิกศาสนจักร เมื่อพวกเขา
มีประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ และเมื่อ
ชีวิตพวกเขาสอดคล้องกับคำาสอนของพระ
กิตติคุณ

ย้อนกลับไปในปี 1961 มีการประชุมใหญ่
ทั่วโลกสำาหรับประธานคณะเผยแผ่ โดยให ้
ประธานคณะเผยแผ่ทุกคนในศาสนจักรมา 
ประชุมร่วมกันที่ซอลท์เลคซิตี้  ข้าพเจ้ามา 
ซอลท์เลคซิตี้จากคณะเผยแผ่ในโทรอนโต 
แคนาดา

ในการประชุมหน่ึง เอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ 
ซึ่งเป็นผู้ช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสองในเวลา 
นั้น เพิ่งกลับจากการเป็นประธานดูแลคณะ 
เผยแผ่คร้ังแรกในเกรตบริเตนและยุโรปตะวัน 
ตก  ท่านเล่าถึงผู้สอนศาสนาคนหน่ึงซ่ึงประสบ 
ความสำาเร็จมากที่สุดในบรรดาทุกคนที่ท่าน 
สัมภาษณ์มา  ท่านเล่าว่าขณะสัมภาษณ์ผู้สอน 
ศาสนาคนนั้น ท่านบอกเขาว่า “ผมคิดว่าทุก 
คนท่ีคุณให้บัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรด้วย 
วิธีแนะนำารายชื่อ”

ชายหนุ่มตอบว่า “ไม่ครับ เราเจอพวกเขา
จากการลงพื้นที่”

บราเดอร์แทนเนอร์ถามว่าเขาใช้วิธีแตก
ต่างไปอย่างไร—เหตุใดจึงประสบความ
สำาเร็จมากมายขนาดนี้ต่างจากคนอื่นๆ  ชาย
หนุ่มคนนั้นบอกว่าเขาตั้งใจจะบัพติศมาทุก 
คนที่เจอให้ได้  ท่านเล่าว่าถ้าเขาเคาะประต ู

และเห็นชายสูบบุหรี่ แต่งตัวซอมซ่อ ดูไม่สน 
ใจอะไร—โดยเฉพาะเรื่องศาสนา—ผู้สอน 
ศาสนาคนน้ันจะนึกภาพว่าชายคนน้ันจะเป็น 
อย่างไรในอีกสภาพหนึ่ง  เขาจะนึกภาพชาย
คนนั้นโกนหนวดสะอาดสะอ้าน สวมเสื้อเชิ้ต 
สีขาว กางเกงสีขาว  และผู้สอนศาสนาคนนั้น 
จะเห็นตนเองนำาชายคนนั้นลงสู่น ้ำ�บัพติศมา   
เขากล่าวว่า “เมื่อผมมองใครในลักษณะนั้น  
ผมจะสามารถแสดงประจักษ์พยานในแบบ
ที่จะสัมผัสใจเขา”

เรามีหน้าที่ต้องมองมิตรสหาย คนที่เรา
คบหาสมาคม และเพื่อนบ้านของเราแบบนี้  
และเรายังมีหน้าที่ต้องไม่เห็นแต่ละคนดังที่
เขาเป็น แต่ดังที่พวกเขาจะเป็นได้  ข้าพเจ้า
ขอวิงวอนให้ท่านนึกถึงพวกเขาในวิธีนี้

พี่น้องชายทั้งหลาย พระเจ้าทรงบอกเรา 
บางส่ิงเก่ียวกับความสำาคัญของฐานะปุโรหิต 
ที่เราดำารงอยู่  พระองค์ทรงบอกว่าเราได้รับ

สิ่งนี้พร้อมกับคำาปฏิญาณและพันธสัญญา   
พระองค์ประทานคำาแนะนำาแก่เราว่าเราต้อง 
ซื่อสัตย์และแน่วแน่ต่อทุกสิ่งที่เราได้รับ และ 
เรามีหน้าที่ต้องรักษาพันธสัญญานี้แม้จน 
กว่าชีวิตจะหาไม่  จากนั้นทุกสิ่งที่พระบิดา 
ทรงมีจะประทานแก่เรา2

ความกล้าหาญ คือคำาท่ีเราต้องฟังและยึด 
ถืออยู่ในใจ—กล้าหาญที่จะหันหลังให้การ 
ล่อลวง กล้าหาญที่จะเปล่งเสียงในประจักษ ์
พยานต่อทุกคนที่เราพบ ด้วยระลึกว่าทุกคน
ต้องมีโอกาสฟังข่าวสารนั้น  ไม่ใช่เรื่องง่ายที่
คนส่วนใหญ่จะทำาเช่นนี้  แต่เราสามารถเชื่อ
ถ้อยคำาที่เปาโลกล่าวแก่ทิโมธีว่า

“เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจท่ีขลาด 
กลัวแก่เรา แต่ประทานใจที่ประกอบด้วย
ฤทธานุภาพ ความรัก และการบังคับตนเอง
แก่เรา

“เพราะฉะน้ันอย่าอับอายท่ีเป็นพยานของ 
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องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”3

ในเดือนพฤษภาคมปี 1974 ข้าพเจ้าอยู่ 
กับบราเดอร์จอห์น เอช. โกรบิร์กในหมู่เกาะ
ตองกา  เรามีกำาหนดการเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่ง
ตองกา ซึ่งเป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ  
การสนทนาดำาเนินไปด้วยความน่ายินดีตาม
ปกติ  แต่ก่อนถวายบังคมลา จอห์น โกรเบิร์ก
พูดบางอย่างผิดไปจากปกติว่า “พระองค์น่า
จะทรงมาเป็นชาวมอรมอน รวมถึงข้าราช 
บริพารของพระองค์ด้วย แล้วปัญหาต่างๆ 
ของพระองค์กับของท่านเหล่านั้นจะแก้ไขได้
มากทีเดียว”

กษัตริย์ทรงแย้มพระสรวลกว้างพลางตรัส 
ตอบว่า “จอห์น โกรเบิร์ก คุณอาจจะพูดถูก
ก็ได้”

ข้าพเจ้านึกถึงอัครสาวกเปาโลต่อหน้า 
กษัตริย์อากริปปา และนึกถึงคำาตอบของพระ 
องคต์อ่ประจกัษพ์ยานของเปาโลทีว่า่ “เจา้จะ 
ชวนเราเป็นคริสเตียนในช่วงเวลาเพียงส้ันๆ  
หรือ?”4 บราเดอร์โกรเบิร์กมีความกล้าเช่นน้ัน 
ที่จะแสดงประจักษ์พยานต่อกษัตริย์

ค่ำ�คืนน้ีมีพวกเราหลายพันคนท่ีกำาลังรับใช้ 
พระเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาของพระ 
องค์  เมื่อตอบรับการเรียกแล้ว พวกเขาทิ้ง 
บ้าน ทิ้งครอบครัว ทิ้งเพื่อน ทิ้งโรงเรียน และ 
ออกไปรับใช้  ผู้ที่ไม่เข้าใจถามว่า “ทำาไม
พวกเขาจึงตอบรับรวดเร็วและเต็มใจเสีย
สละขนาดนั้น”  

ผู้สอนศาสนาของเราตอบได้ด้วยถ้อยคำา
ของเปาโล ผู้สอนศาสนาชั้นเยี่ยมในสมัย
โบราณว่า “เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าว 
ประเสริฐ ข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุท่ีจะอวดได้ เพราะ 
ว่าข้าพเจ้าจำาต้องทำา  และถ้าไม่ประกาศ วิบัติ 
จะเกิดกับข้าพเจ้า”5

พระคัมภี ร์ศักดิ์สิทธิ์มีถ้อยแถลงตรง 
ประเด็นที่สุด หน้าที่รับผิดชอบซึ่งผูกมัดที่สุด  
คำาแนะนำาเด็ดขาดที่สุดอันเป็นพระบัญชาที่ 
ประทานโดยพระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์ขณะ 
ปรากฏพระองค์ในกาลิลีต่อสานุศิษย์สิบเอ็ด 
คน  พระองค์ตรัสว่า

“สิทธิอำานาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ใน 

แผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว
“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและ

นำาชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา  จงบัพติศ- 
มาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์

“และสอนพวกเขาให้ถือรักษาส่ิงสารพัดท่ี 
เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับ
ท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”6

พระบัญชาศักด์ิสิทธ์ิน้ีผนวกกับคำาสัญญา 
อันรุ่งโรจน์เป็นคำาเตือนใจของเราในวันนี้ดัง 
ท่ีเคยเป็นในความเรืองโรจน์แห่งเวลา  งานเผย 
แผ่ศาสนาเป็นเอกลักษณ์ในศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เป็น 
เช่นนี้ตลอดมา และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป 
ดังท่ีท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศ 
ว่า “จากท้ังหมดท่ีกล่าวมา หน้าท่ีย่ิงใหญ่ที ่
สุดและสำาคัญที่สุดคือสั่งสอนพระกิตติคุณ”7

ภายในช่วงเวลาสองปีสั้นๆ ผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาทุกคนที่กำาลังรับใช้ในกองทัพของ
พระผู้เป็นเจ้าจะสิ้นสุดการทำางานเต็มเวลา 
และกลับไปบ้านหาคนที่พวกเขารัก  ผู้จะมา 
ทดแทนพวกเขาอยู่ที่นี่คืนนี้ในบรรดาผู้ดำารง 
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของศาสนจักร  เยาว- 
ชนชายทั้งหลาย ท่านพร้อมจะขานรับหรือไม ่
ท่านเต็มใจทำางานหรือไม่ ท่านพร้อมจะรับใช้ 
หรือไม่

ประธานจอห์น เทย์เลอร์สรุปข้อกำาหนด 
ไว้ว่า “ชายประเภทที่เราต้องการให้เป็นผู้ถือ 
ข่าวสารพระกิตติคุณนี้คือชายที่มีศรัทธาใน 
พระผู้เป็นเจ้า ชายที่มีศรัทธาในศาสนาของ 
ตน ชายที่เคารพฐานะปุโรหิต . . .  ชายที่เปี่ยม 
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพลังอำานาจ 
ของพระผู้เป็นเจ้า  . . .  ชายที่น่ายกย่อง ซื่อ- 
ตรง มีคุณธรรม และสะอาดบริสุทธิ์”8

พี่น้องชายทั้งหลาย เราได้รับบัญชาให้
แบ่งปันพระกิตติคุณของพระคริสต์  เมื่อเรา 
ดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับมาตรฐานของพระ
ผู้เป็นเจ้า ผู้ที่อยู่ในอิทธิพลของเราจะไม่มีวัน
คร่ำ�ครวญว่า “ฤดูเกี่ยวก็ผ่านไป ฤดูแล้งก็สิ้น
สุดแล้ว และเราทั้งหลายก็ไม่รอด”9

พระเมษบาลผู้ประเสริฐแห่งจิตวิญญาณ 
ทั้งหลาย ผู้สอนศาสนาผู้ทรงไถ่มนุษยชาติ 
ประทานคำารับรองศักดิ์สิทธิ์แก่เราว่า

“หากเป็นไปว่าเจ้าจะทำางานตลอดวันเวลา 
ของเจ้าในการป่าวร้องการกลับใจแก่คนพวก 
นี้, และนำา, แม้จิตวิญญาณเดียวมาหาเรา, 
ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่หลวงเพียง
ใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา!

“และบัดนี้, หากปีติของเจ้าจะใหญ่หลวง 
ด้วยจิตวิญญาณเดียวที่เจ้านำามาหาเราใน 
อาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา, ปีติของเจ้า
จะใหญ่หลวงสักเพียงใดหากเจ้าจะนำาจิต
วิญญาณมากมายมาหาเรา!”10

ข้าพเจ้าประกาศคำาพยานส่วนตัวถึงพระ 
องค์ผู้ประทานพระดำารัสนี้ว่า พระองค์ทรง 
เป็นพระบุตรพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา 
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามีความ
กล้าหาญที่จะยื่นมือแห่งการผูกมิตรออกไป 
มีความยืนหยัดที่จะพยายามแล้วพยายาม 
อีก และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะแสวง 
หาการนำาทางจากพระบิดาขณะทำาให้คำา 
บัญชาเกิดสัมฤทธิผลในการแบ่งปันพระ 
กิตติคุณ  หน้าที่รับผิดชอบนี้ตกอยู่ที่เรา พี่น้อง 
ชายทั้งหลาย  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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วิดีโอไฮไลท์สั้นๆ  
สแกนโค้ด QR นี้เพื่อดูหรือแบ่งปัน
คลิปวิดีโอสั้นๆ (1-2 นาที)  
ของข่าวสารนี้
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โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

อยูอ่กีทีห่นึง่ และจากทีเ่ธอทราบเกีย่วกบัพระ 
ผู้ช่วยให้รอด เธอทราบว่าพระองค์จะทรงทำา 
คุณประโยชน์ต่อบุตรธิดาของพระองค์ เห็น 
ชัดว่าเธอหวังจะได้เห็นพระเยซู มิใช่เพื่อเป็น
ปาฏิหาริย์ยืนยันการดำารงอยู่ของพระองค์
แต่เพียงเพราะเธอรักพระองค์

พระวิญญาณทรงสามารถเผยความ 
สบายใจที่เราทุกคนต้องมีและต้องการต่อ 
ความคิดและจิตใจเหมือนเด็กของเธอ พระ 
เยซูคริสต์ทรงพระชนม์ ทรงรู้จักเรา ทรงดูแล 
เรา และทรงห่วงใยเรา ในชั่วขณะของความ 
เจ็บปวด ความเหงา หรือความสับสน เราไม่ 
จำาเป็นต้องเห็นพระเยซูคริสต์จึงจะรู้ว่าพระ 
องค์ทรงทราบสภาวการณ์ของเราและพระ 
พันธกิจของพระองค์คือประทานพร

ข้าพเจ้าทราบจากชีวิตข้าพเจ้าเองว่าประ- 
สบการณ์ของเอไลซาจะเป็นของเราได้ แม้ 
เราจะเลยวัยเด็กมานาน ในช่วงประกอบอาชีพ 
ปีแรกๆ ข้าพเจ้ามุมานะทำางานเพื่อให้ได ้
ตำาแหน่งอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  
ข้าพเจ้าคิดว่าได้สร้างชีวิตที่ดีให้ตนเองและ 
ครอบครัวแล้ว เราอยู่ใกล้บิดามารดาของ 
ภรรยาในสภาพแวดล้อมที่สุขสบายมาก 
ตามมาตรฐานของโลกนับว่าข้าพเจ้าประสบ 
ความสำาเร็จ แต่ศาสนจักรให้โอกาสข้าพเจ้า 
ออกจากแคลิฟอร์เนียไปวิทยาลัยริคส์ใน 
เร็กซ์เบิร์ก ไอดาโฮ เป้าหมายอาชีพชั่วชีวิต 
อาจจะเป็นพลับพลาแยกข้าพเจ้าจากพระ 
บิดาที่รักผู้ทรงทราบดีกว่าข้าพเจ้าว่าอนาคต 
ข้าพเจ้าจะเป็นเช่นไร แต่ข้าพเจ้าได้รับพรที่รู้ 
ว่าความสำาเร็จใดท่ีมีในอาชีพและชีวิตครอบ- 
ครัวจนถึงจุดนั้นเป็นของประทานจากพระผู้ 
เป็นเจ้า ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าจึงคุกเข่าสวดอ้อน 
วอนเหมือนเด็กคนหนึ่งทูลถามว่าควรทำา 
อย่างไร ข้าพเจ้าได้ยินเสียงเบาๆ ในใจว่า 
“น่ันโรงเรียนของเรา” ไม่มีพลับพลาบังข้าพเจ้า 
จากพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ายอมรับพระประ- 
สงค์ของพระองค์ด้วยศรัทธาและความนอบ 
น้อม ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความห่วงใยและความ 
ใกล้ชิดของพระองค์

ใ
นห้วงแห่งความปวดร้าวที่คุกลิเบอร์ตี้  
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธร้องออก 
มาว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระองค์ 

ประทับอยู่ที่ใดเล่า? และพลับพลาซึ่งปกปิด
สถานที่ซ่อนของพระองค์อยู่ที่ใดเล่า?”1 ใน 
ชั่วขณะของความปวดร้าว พวกเราหลายคน 
รู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ไกลจากเรา พลับ- 
พลาที่ดูเหมือนสกัดกั้นความช่วยเหลือจาก 
เบื้องบนหาได้ปกปิดพระผู้เป็นเจ้าไม่ แต่ปก 
ปิดเราเป็นคร้ังคราว พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยซ่อน 
พระองค์ เราต่างหากที่ซ่อนตัวในบางครั้ง  
ปกปิดไว้ด้วยพลับพลาของแรงจูงใจที่ดึงเรา 
ออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้าและทำาให้พระองค์ 
ดเูหมอืนหา่งไกลจนเขา้ไมถ่งึ ความปรารถนา 
ของเรา ไม่ใช่ความรู้สึกว่า “ขอให้เป็นไปตาม 
พระทัยของพระองค์”2 ที่ทำาให้เกิดความ 
รู้สึกว่าพลับพลาขวางกั้นพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งใช่ 
ว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นหรือสื่อสารกับเราได้  
แต่เราต่างหากที่ไม่ยอมฟังหรือไม่ยอมรับ 
พระประสงค์และเวลาของพระองค์

ความรู้สึกแปลกแยกจากพระผู้เป็นเจ้า 
จะลดลงเม่ือเราเป็นเหมือนเด็กมากขึ้นต่อ 
เบ้ืองพระพักตร์พระองค์ อาจไม่ง่ายนักในโลก 
ที่ความคิดเห็นของมนุษย์ทั่วไปส่งผลต่อแรง

จูงใจของเรา แต่สิ่งนั้นจะช่วยให้เรายอมรับ 
ความจริงนี้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้เรา  
ทรงรู้จักเราดี และไม่เคยซ่อนจากบุตรธิดาที่
ซื่อสัตย์ของพระองค์

หลานสาววัยสามขวบของข้าพเจ้าแสดง
ให้เห็นพลังของความไร้เดียงสาและความ 
นอบน้อมเพ่ือเชื่อมโยงเรากับพระผู้เป็นเจ้า  
เธอไปโอเพ่นเฮ้าส์พระวิหารบริคัมซิตี้ใน 
ยูทาห์กับครอบครัว ในห้องหนึ่งของอาคารที่
สวยงาม เธอมองไปรอบๆ และถามว่า “คุณ
แม่คะ พระเยซูอยู่ไหน” มารดาอธิบายว่าเธอ 
จะไม่เห็นพระเยซูในพระวิหาร แต่จะรู้สึกถึง 
อิทธิพลของพระองค์ในใจเธอ เอไลซาพิจารณา 
คำาตอบของมารดาอย่างถี่ถ้วนและดูท่าทาง
พอใจ และพูดว่า “พระเยซูเสด็จไปช่วยคน
บางคน” เธอสรุป

ไม่มีพลับพลาปิดบังความเข้าใจของเอไลซา 
หรือขัดขวางการมองเห็นความเป็นจริง พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงใกล้ชิดเธอและเธอรู้สึกใกล้ 
ชิดพระองค์ เธอทราบว่าพระวิหารเป็นพระ
นิเวศน์ของพระเจ้าแต่เข้าใจเช่นกันว่าพระ 
เยซูคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์และทรงรัศมีภาพ 
ทรงมีพระวรกายและทรงสามารถประทับ
ได้คราวละหนึ่งแห่ง3 หากไม่ทรงอยู่ในพระ 
นิเวศน์ของพระองค์ เธอทราบว่าพระองค์ต้อง 

พลับพลาอยู่ที่ใดเล่า?
พลับพลาที่ดูเหมือนสกัดกั้นความช่วยเหลือจากเบื้องบนหาได้ปกปิด 
พระผู้เป็นเจ้าไม่ แต่ปกปิดเราเป็นครั้งคราว พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยซ่อน
พระองค์ เราต่างหากที่ซ่อนตัวในบางครั้ง

ภาคเช้าวันอาทิตย์ | 7 ตุลาคม 2012
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หลายปีท่ีวิทยาลัยริคส์ ซ่ึงระหว่างน้ันข้าพ- 
เจ้าพยายามแสวงหาพระประสงค์และทำาตาม 
เฝ้าระวังไม่ให้พลับพลาปกปิดข้าพเจ้าหรือ 
ปิดบังบทบาทของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตข้าพ- 
เจ้า ขณะพยายามทำางานของพระองค์ ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกใกล้ชิดพระองค์และรู้สึกม่ันใจว่าพระ 
องค์ทรงทราบสถานการณ์และห่วงใยความ 
สุขของข้าพเจ้าอย่างย่ิง แต่แรงจูงใจทางโลก 
เร่ิมเสนอตัวเหมือนเคยเสนอตัวท่ีสแตนฟอร์ด 
อย่างหน่ึงคือการเสนองานท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง 
ขณะข้าพเจ้ากำาลังจะสิ้นสุดการเป็นอธิการ- 
บดีของวิทยาลัยริคส์ปีท่ีห้า ข้าพเจ้าพิจารณา 
ข้อเสนอและสวดอ้อนวอน แม้ถึงกับสนทนา
เรื่องนี้กับฝ่ายประธานสูงสุด พวกท่านตอบ
ด้วยความอบอุ่นและอารมณ์ขันเล็กน้อยแต่ 
ไม่ออกคำาสั่ง ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ฟังข้าพเจ้าอธิบายข้อเสนอที่ข้าพเจ้า 
ได้รับจากบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งและกล่าวว่า 
“เอาละ ฮัล ดูเหมือนนั่นเป็นโอกาสที่ยอด 
เยี่ยมสำาหรับคุณ และถ้าเราต้องการคุณ เรา 
คงรู้ว่าจะพบคุณที่ไหน” พวกท่านจะทราบว่า
จะพบข้าพเจ้าได้ที่ไหน แต่ความปรารถนา 
จะประสบความสำาเร็จในอาชีพอาจสร้าง 

พลับพลาที่ทำาให้ข้าพเจ้าพบพระผู้เป็นเจ้าได้ 
ยาก ทั้งยังยากขึ้นที่จะฟังและทำาตามคำา 
เชื้อเชิญของพระองค์

ภรรยาข้าพเจ้ารับรู้เรื่องนี้ เธอมีความรู้สึก 
แรงกล้าว่าเราต้องไม่ไปจากวิทยาลัยริคส์ ข้าพ- 
เจ้าพูดว่า “นั่นเพียงพอแล้วสำาหรับผม” แต ่
เธอยืนกรานอย่างฉลาดว่าข้าพเจ้าต้องได้รับ 
การเปิดเผยส่วนตัว ข้าพเจ้าจึงสวดอ้อนวอน 
อีกคร้ัง คราวน้ีข้าพเจ้าได้รับการนำาทางในรูป 
ของเสียงในความคิดว่า “เราจะ ปล่อย ให้ 
เจ้าอยู่ที่วิทยาลัยริคส์นานอีกหน่อย” ความ 
ทะเยอทะยานส่วนตัวอาจบดบังการมองเห็น
ความเป็นจริงและทำาให้ข้าพเจ้ารับการเปิด
เผยได้ยาก 

สามสิบวันหลังจากได้รับพรด้วยการตัด- 
สินใจปฏิเสธงานท่ีเสนอมาให้และอยู่ท่ีวิทยาลัย 
ริคส์ เขื่อนเททันที่อยู่ใกล้ๆ ก็แตก พระผู้เป็น- 
เจ้าทรงทราบว่าเข่ือนจะแตกและผู้คนหลาย
ร้อยคนจะต้องการความช่วยเหลือ พระองค์
ทรงให้ข้าพเจ้าแสวงหาคำาแนะนำาและได้รับ
อนุญาตจากพระองค์ให้อยู่ที่วิทยาลัยริคส์ 
พระองค์ทรงทราบเหตุผลทั้งหมดว่าการรับ- 
ใช้ของข้าพเจ้าจะยังมีค่าที่วิทยาลัยและใน 

เร็กซ์เบิร์ก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยู่ที่นั่นเพื่อทูล 
ถามพระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอน 
บ่อยคร้ังท่ีพระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพเจ้าทำา 
สิ่งเหล่านั้นเพื่อช่วยคนที่ทรัพย์สินและชีวิต 
เสียหาย ข้าพเจ้าใช้เวลาหลายชั่วโมงทำางาน 
กับคนอื่นๆ เพื่อกำาจัดโคลนและน้ำาออกจาก 
บ้าน ความปรารถนาของข้าพเจ้าที่จะรู้และ 
ทำาตามพระประสงค์ให้โอกาสข้าพเจ้าในการ 
หยั่งลึกถึงจิตวิญญาณของตนเอง

เหตุการณ์นั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถ
สร้างสิ่งกีดขวางการรู้พระประสงค์ของพระผู้ 
เป็นเจ้าหรือรู้สึกถึงความรักท่ีทรงมีต่อเรา น่ัน 
คือ เราไม่สามารถดึงดันใช้ตารางเวลา ของ 
เรา ในเมื่อพระเจ้าทรงมีตารางเวลาของพระ 
องค์ ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ารับใช้นานพอแล้ว 
ในเร็กซ์เบิร์กและเร่งรีบท่ีจะเปล่ียนไปทำาอย่าง 
อื่น บางครั้ง การที่เราดึงดันทำาตามตาราง
เวลาของเราเองสามารถบดบังพระประสงค์ 
ของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราได้

ในคุกลิเบอร์ตี้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟขอ
ให้พระเจ้าทรงลงโทษคนที่ข่มเหงสมาชิก 
ศาสนจักรในมิสซูรี ท่านสวดอ้อนวอนขอการ 
แก้แค้นที่แน่นอนฉับไว แต่พระเจ้าตรัสตอบ
ว่าใน “อีกไม่กี่ปีจากนี้”4 พระองค์จะทรงจัด 
การกับศัตรูเหล่านั้นของศาสนจักร ในข้อที ่
24 และ 25 ของหลักคำาสอนและพันธสัญ- 
ญาภาค 121 พระองค์ตรัสว่า

“ดูเถิด, ดวงตาของเราเห็นและรู้งานทั้ง 
ปวงของพวกเขา, และเราเก็บการพิพากษา
อันฉับพลันไว้ในฤดูกาลของมัน, ให้พวกเขา
ทุกคน;

“เพราะมีเวลากำาหนดไว้ให้มนุษย์ทุกคน,  
ตามที่งานของเขาจะเป็น.”5

เรานำาพลับพลาออกไปเมื่อเรารู้สึกและ 
สวดอ้อนวอนว่า “ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ 
พระองค์” และ “ในเวลาของพระองค์” เวลา 
ของพระองค์ควรจะเร็วพอสำาหรับเรา เนื่อง 
จากเรารู้ว่าพระองค์ทรงต้องการเฉพาะส่ิงดี
ที่สุด

ลูกสะใภ้คนหน่ึงของข้าพเจ้าใช้เวลาหลาย 
ปีอยู่กับความรู้สึกที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงวาง 
พลับพลาไว้เหนือเธอ เธอเป็นคุณแม่ลูกสาม 
ท่ีอยากมีลูกมากกว่าน้ี หลังจากแท้งสองคร้ัง 
คำาสวดวิงวอนของเธอปวดร้าวมากข้ึน หลาย 
ปีผ่านไปเธอย่ิงรู้สึกโกรธท่ีไม่มีลูกอีก เม่ือลูก 
คนเล็กไปโรงเรียน ความว่างเปล่าของบ้าน 
ดูเหมือนจะทำาให้เธอไม่สบายใจกับการ 
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ตัดสินใจเป็นมารดา—เธอไม่สบายใจเช่นกัน 
เม่ือนึกถึงคนรู้จักท่ีต้ังครรภ์โดยไม่ได้วางแผน 
แม้ถึงกับไม่พึงประสงค์ เธอรู้สึกมุ่งมั่นและ 
ปวารณาตนเหมือนมารีย์ผู้ประกาศว่า “ข้าพ- 
เจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้า”6 แม้จะ 
พูดถ้อยคำาเหล่าน้ีในใจแต่เธอไม่ได้ยินคำาตอบ 
อะไรเลย

โดยหวังจะปลอบใจเธอ สามีจึงชวนเธอ 
เดินทางไปทำาธุระที่แคลิฟอร์เนียด้วยกัน 
ระหว่างที่เขาเข้าร่วมการประชุม เธอก็เดินไป 
ตามชายหาดที่ว่างเปล่าสวยงาม ใจเธอแทบ 
ระเบิด เธอสวดอ้อนวอนออกเสียง เป็นครั้ง 
แรกที่เธอไม่ทูลขอลูกอีกคนแต่ขอให้รู้พระ 
ประสงค์ “พระบิดาบนสวรรค์” เธอร้องทูล 
“ข้าพระองค์จะสละเวลาท้ังหมดถวายแด่พระ 
องค์ ขอทรงแสดงให้เห็นว่าข้าพระองค์จะใช ้
เวลาทั้งหมดนั้นอย่างไร” เธอแสดงความเต็ม 
ใจจะพาครอบครัวเธอไปทุกหนแห่งที่ทรง 
ต้องการให้ไป คำาสวดอ้อนวอนคร้ังน้ันทำาให้ 
เกิดความรู้สึกสงบสุขอย่างคาดไม่ถึง ไม่ได้ 
สนองความปรารถนาของใจเธอ แต่เป็นครั้ง
แรกในรอบหลายปีที่ทำาให้ใจเธอสงบ

การสวดอ้อนวอนนำาพลับพลาออกไปและ 
เปิดหน้าต่างสวรรค์ ภายในสองสัปดาห์เธอ 
จึงทราบว่ากำาลังตั้งครรภ์ ลูกคนใหม่อาย ุ
เพียงหนึ่งขวบเมื่อหมายเรียกทำางานเผยแผ่ 
มาถึงลูกชายกับลูกสะใภ้ของข้าพเจ้า โดย 
สัญญาไว้ว่าจะทำาทุกอย่างและไปทุกท่ีเธอจึง 
เลิกกลัวและพาลูกๆ ข้ามน ้ ำาข้ามทะเล ใน
สนามเผยแผ่เธอคลอดลูกอีกคนในวันย้าย 
ผู้สอนศาสนา

การยอมตามความประสงค์ของสวรรค์
โดยดุษณี เฉกเช่นมารดาสาวผู้นี้ จำาเป็นต่อ
การนำาเอาพลับพลาทางวิญญาณท่ีบางคร้ัง
เราวางเหนือศีรษะเราออกไป แต่นั่นไม่รับ-
ประกันว่าเราจะได้คำาตอบการสวดอ้อนวอน
ทันที

ใจของอับราฮัมดูเหมือนจะอยู่ในความ 
ชอบธรรมมานานก่อนซารายตั้งครรภ์อิสอัค 
และก่อนพวกเขาได้รับแผ่นดินท่ีสัญญาไว้ 
สวรรค์มีจุดประสงค์อ่ืนให้ทำาก่อน จุดประสงค์ 
เหล่านั้นไม่เพียงสร้างศรัทธาของอับราฮัม 
และซารายเท่านั้นแต่สอนความจริงนิรันดร์ที ่
พวกเขาแบ่งปันกับคนอื่นๆ ระหว่างการเดิน 
ทางวกวนยาวนานไปสู่แผ่นดินท่ีเตรียมไว้ให้ 
พวกเขา ความล่าช้าของพระเจ้ามักจะดูเหมือน 
ยาวนาน บางครั้งนานชั่ชีวิต แต่เป็นพรเสมอ 

ความล่าช้าไม่ใช่เวลาของความเหงาหรือความ 
เศร้าใจหรือความกระวนกระวายใจ

ถึงแม้เวลาของพระองค์ไม่ใช่เวลาของเรา 
เสมอไป แต่เราแน่ใจได้ว่าพระเจ้าทรงรักษา 
สัญญา สำาหรับท่านใดที่เวลานี้รู้สึกว่าเอื้อม 
ถึงพระองค์ได้ยาก ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าวัน
นั้นจะมาถึงเพื่อที่เราทุกคนจะเห็นพระองค์
ตรงหน้า ไม่มีสิ่งใดบดบังพระองค์มิให้ทรง 
มองเห็นเราฉันใด ย่อมไม่มีสิ่งใดบดบังเรา 
มิให้มองเห็นพระองค์ฉันนั้น เราทั้งหมดจะ
ยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์ เช่นเดียวกับ 
หลานสาวข้าพเจ้า เราต้องการเห็นพระเยซ ู
คริสต์เวลานี้ แต่การกลับไปพบพระองค์ที ่
บัลลังก์พิพากษาจะน่าพึงใจมากกว่าถ้าก่อน
อื่นเราทำาสิ่งที่ทำาให้เราคุ้นเคยกับพระองค์ 
ดังท่ีพระองค์ทรงคุ้นเคยกับเรา ขณะท่ีเรารับ-
ใช้พระองค์ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ และ
เรารู้สึกใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นเมื่อเรามาถึง
วันน้ันท่ีไม่มีส่ิงใดจะซ่อนการมองเห็นของเรา

เราสามารถก้าวเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้
อย่างต่อเนื่อง “ท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจาก 
พระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร 
ซึ่งเตรียมไว้สำาหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรก 
สร้างโลก”7 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน ต่อจาก 
นั้นพระองค์ทรงบอกวิธีดังนี้

“เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให ้
เรากิน เรากระหายน้ำา ท่านก็ให้เราดื่ม เรา
เป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา

“เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรา 
นุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเรา เมื่อ
เราอยู่ในคุก พวกท่านก็มาเยี่ยมเรา

“เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูล 
ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็น 
พระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรง 
กระหายน้ำา  และจัดมาถวายน้ันต้ังแต่เม่ือไร?

“ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็น 
แขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้ หรือเปลือย
พระกายและสวมฉลองพระองค์ให้น้ันตั้งแต่
เมื่อไร?

“ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือ
ทรงถูกจำาคุก และมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เรา 
บอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวก 
ท่านได้ทำากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดใน
พี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำากับเราด้วย’”8

เม่ือเราทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรา 
ทำาเพ่ือบุตรธิดาของพระองค์ พระองค์ทรงถือ 
ว่านั่นคือความเมตตาต่อพระองค์ เราจะรู้สึก 
ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นเมื่อเรารู้สึกถึงความ 
รักและความเห็นชอบจากพระองค์ ในที่สุด
เราจะเป็นเหมือนพระองค์ และจะนึกถึงวัน
พิพากษาด้วยความคาดหวังที่เป็นสุข

พลับพลาที่ดูเหมือนจะซ่อนท่านจากพระ 
ผู้เป็นเจ้าอาจจะเป็นความกลัวมนุษย์ ไม่ใช่ 
ความปรารถนาจะรับใช้ผู้อื่น แรงจูงใจประ- 
การเดียวของพระผู้ช่วยให้รอดคือช่วยผู้คน  
หลายท่านเคยรู้สึกกลัวเหมือนข้าพเจ้า ไม่
อยากเข้าใกล้คนที่ท่านเคยล่วงเกินหรือคนท่ี 
ทำาร้ายท่าน แต่ข้าพเจ้าเคยเห็นพระเจ้าทรง 
ทำาให้ใจอ่อนลงมานักต่อนักแล้ว รวมทั้งใจ 
ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าจึงท้าทายท่านให้ไปหา 
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ใครบางคนแทนพระเจ้า ให้แสดงความรัก 
และการให้อภัย แม้ท่านจะกลัวก็ตาม ข้าพ- 
เจ้าสัญญากับท่านว่าเมื่อท่านทำาเช่นนี้ ท่าน 
จะรู้สึกว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรักบุคคลนั้น
และพระองค์ทรงรักท่าน สิ่งนี้จะดูเหมือนไม่
ได้มาจากที่ไกลเลย สำาหรับท่านการท้าทาย 
น้ันอาจจะอยู่ในครอบครัว ในชุมชน หรืออาจ 
จะทั่วทั้งประเทศ

แต่หากท่านออกไปแทนพระเจ้าเพื่อเป็น 
พรแก่ผู้อื่น พระองค์จะทรงเห็นและทรงตอบ 
แทน หากท่านทำาเช่นนี้บ่อยพอและนานพอ  
ท่านจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวท่าน  
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ท่านจะไม่ 
เพียงรู้สึกใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นเท่านั้น แต ่
จะรู้สึกมากข้ึนเร่ือยๆ ว่าท่านกำาลังเป็นเหมือน 
พระองค์ จากน้ันเม่ือท่านเห็นพระองค์ ซ่ึงเรา 
ทุกคนจะเห็น สิ่งนี้จะบังเกิดกับท่านเหมือน 
ที่บังเกิดกับโมโรไน เมื่อเขากล่าวว่า “และ 
บัดนี้ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทุกคนว่า, ลาก่อน, ใน 
ไม่ช้าข้าพเจ้าจะไปพักผ่อนอยู่ในเมืองบรม
สุขเกษมของพระผู้เป็นเจ้า, จนกว่าวิญญาณ 
และร่างกายของข้าพเจ้าจะรวมกันอีก, และ 
พระองค์จะทรงนำาข้าพเจ้าออกมาอย่างมีชัย 
ทางนภากาศ, เพื่อพบท่านหน้าบัลลังก์พิ- 
พากษาอันน่าพึงใจของพระเยโฮวาห์ผู้ย่ิงใหญ่, 
พระผู้พิพากษานิรันดร์ของท้ังคนเป็นและคน
ตาย, เอเมน”9

หากเรารับใช้ด้วยศรัทธา ความนอบน้อม 
และความปรารถนาจะทำาตามพระประสงค์ 
ของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าบัล- 
ลังก์พิพากษาของพระเยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่จะ 
น่าพึงใจ เราจะเห็นพระบิดาท่ีรักและพระบุตร 
ของพระองค์เช่นที่ทรงเห็นเราเวลาน้ี—ด้วย
ความชัดเจนและด้วยความรักโดยสมบูรณ์ 
ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
 1. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:1
 2. ดู มัทธิว 6:10; ลูกา 11:2; 3 นีไฟ 13:10; อีเธอร์ 12:29; หลัก

คำาสอนและพันธสัญญา 109:44; โมเสส 4:2
 3. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 130:22
 4. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:15
 5. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:24-25
 6. ลูกา 1:38
 7. มัทธิว 25:34
 8. มัทธิว 25:35-40
 9. โมโรไน 10:34

มุ่งหน้าไปหามัน
เราไปถึงท่าเรือท่ีมูลิฟานูอา มีร่องน้ำาแคบๆ 

ท่ีเราต้องผ่านระหว่างหินโสโครก มีแสงไฟอยู่ 
บนเนินเขาเหนือชายหาด และแสงไฟดวงที่
สองอยู่ต่ำาลงมาเป็นตัวกำาหนดเส้นทางผ่าน
ร่องน้ำานั้น เมื่อเรือแล่นไปโดยมีแสงไฟสอง 
ดวง ดวงหนึ่งอยู่เหนืออีกดวงหนึ่ง เรือจึง 
สามารถกำาหนดเส้นทางได้อย่างถูกต้องและ
ผ่านแนวหินอันตรายในเส้นทางนั้นได้

แต่ในคืนนั้นมีแสงไฟอยู่เพียงดวงเดียว  
เอ็ลเดอร์สองคนรอพบเราอยู่บนฝั่ง แต่การ 
ข้ามทะเลในคืนนั้นใช้เวลานานกว่าปกติ หลัง 
จากรอสัญญาณจากเรือของเราเป็นเวลาหลาย 
ชั่วโมง เอ็ลเดอร์เริ่มเหนื่อยและหลับไป พวก
เขาลืมเปิดไฟดวงที่สอง แสงไฟระดับต ำ่าลง
มา ผลก็คือเส้นทางผ่านแนวหินโสโครกเห็น 
ไม่ชัดเจน

กัปตันบังคับเรือสุดความสามารถโดยอาศัย 
แสงไฟเพียงดวงเดียวท่ีอยู่บนเนินสูงข้ึนไปบน 
ฝั่ง ขณะที่ลูกเรือคนหนึ่งถือไฟฉายที่ยืมมา 
คอยส่องหาโขดหินด้านหน้าเรือ เราสามารถ
ได้ยินเสียงคลื่นปะทะโขดหิน เมื่อเราเข้าใกล ้
พอที่จะเห็นหินเหล่านั้นจากไฟฉาย กัปตันก ็
ตระโกนสั่งให้หันหัวเรือและถอยกลับและ 
พยายามอีกครั้งเพื่อหาเส้นทาง

หลังจากพยายามหลายครั้ง เขารู้ว่าเป็น 
ไปไม่ได้ท่ีจะหาเส้นทางพบ ท้ังหมดท่ีเราทำาได้ 
คือพยายามไปยังท่าเรืออีกแห่งหน่ึงท่ีอาปีอา 

โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ข่
าวสารของข้าพเจ้ามุ่งไปยังผู้ท่ีอยู่ท่าม 
กลางเราที่ทุกข์ทรมาน มีภาระหนัก 
ด้วยความรู้สึกผิด ความอ่อนแอ ความ 

ล้มเหลว ความโศกเศร้า และความสิ้นหวัง
ในปี 1971 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไป 

การประชุมใหญ่สเตคในเวสเทิร์นซามัว รวม 
ท้ังต้ังสเตคใหม่ในเกาะอูโปลู หลังจากทำาการ 
สัมภาษณ์เสร็จเราเช่าเครื่องบินเล็กไปเกาะ
ซาไวอีเพื่อจัดการประชุมใหญ่สเตคที่นั่น 
เครื่องบินลงจอดบนสนามหญ้าที่ฟาอาลา
และจะบินกลับมารับเราไปส่งที่เกาะอูโปลู
ในบ่ายวันรุ่งขึ้น

วันท่ีเราจะบินกลับจากซาไวอีมีฝนตก  
เม่ือรู้ว่าเคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดบนสนาม 
ท่ีเปียก เราจึงขับรถไปยังฝ่ังตะวันตกของเกาะ 
ซ่ึงมีรันเวย์ท่ีสร้างบนแนวปะกะรังแห้ง เรารอ 
จนมืด แต่เครื่องบินก็ยังมาไม่ถึง ในที่สุดเรา 
ทราบข่าวจากวิทยุสื่อสารว่ามีพายุและ 
เคร่ืองบินไม่สามารถบินข้ึนได้ เราส่งสัญญาณ 
วิทยุตอบไปว่าเราจะเดินทางไปทางเรือ ต้อง 
มีใครบางคนไปรับเราท่ีมูลิฟานูอา

ขณะที่เราออกจากท่าเรือซาไวอี กัปตัน 
เรือที่ยาว 40 ฟุต (12 เมตร) ถามประธาน
คณะเผยแผ่ว่ามีไฟฉายไหม โชคดีที่เขามี 
และมอบให้กัปตัน เราเดินทาง 13 ไมล์ (21  
กม.) ข้ามไปยังเกาะอูโปลูในทะเลที่เต็มไป 
ด้วยคล่ืนลมแรง ไม่มีใครสักคนเดียวรู้ว่าพายุ
โซนร้อนขนาดใหญ่กำาลังข้ึนฝั่งและเรากำาลัง 

การชดใช้
ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่สมาชิกและผู้สอนศาสนาของเราไป ข่าวสารของเรามีเพียง
หนึ่งเดียวคือศรัทธาและความหวังในพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

วิดีโอไฮไลท์สั้นๆ  
สแกนโค้ด QR นี้เพื่อดูหรือแบ่งปัน
คลิปวิดีโอสั้นๆ (1-2 นาที)  
ของข่าวสารนี้
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ห่างไป 40 ไมล์ (64 กม.) เราทำาอะไรไม่ได้
เลยที่จะต่อสู้กับอำานาจอันบ้าคล่ังของพายุ 
ข้าพเจ้าจำาไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะมืดมาก

เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยในชั่วโมงแรก  
แม้ว่าเครื่องยนต์จะทำางานเต็มกำาลัง เรือถูก 
โยนข้ึนไปบนยอดคล่ืนและหยุดช่ัวขณะอย่าง 
หมดสภาพขณะท่ีใบพัดหมุนอยู่เหนือน้ำา แรง 
ส่ังสะเทือนของใบพัดเกือบจะฉีกเรือเป็นช้ินๆ 
ก่อนที่จะเลื่อนไถลลงไปอีกด้านหนึ่ง

เรานอนเหยียดแขนขาเต็มท่ีอยู่ในห้องเก็บ 
สินค้า มือจับขอบฝาห้องด้านหน่ึงไว้แน่น และ 
ใช้หัวแม่เท้ายึดขอบฝาห้องอีกด้านหน่ึงไว้ 
เพ่ือไม่ให้น้ำาซัดเราออกจากเรือ บราเดอร์มาร์ค 
ลิตเติลฟอร์ดจับไม่อยู่และถูกเหวี่ยงลงไป 
ปะทะกับราวเหล็กชั้นล่าง ศีรษะแตก แต่ราว
เหล็กก็ช่วยเขาไว้ไม่ให้ถูกซัดลงทะเล

แต่ในท่ีสุด เราก็เคล่ือนไปข้างหน้าได้และ 
เกือบรุ่งสางเราก็ถูกดึงขึ้นฝั่งท่ีท่าเรืออาปีอา 
เรือหลายลำาถูกผูกโยงติดกันไว้เพื่อความ 
ปลอดภัย เรือดังกล่าวขวางเราไม่ให้เข้าไปที ่
ท่าเรือ เราคลานข้ามเรือเหล่าน้ันโดยพยายาม 
ไม่รบกวนคนที่นอนหลับอยู่บนดาดฟ้าเรือ  
เราเดินทางไปถึงเปเซกา และตากเสื้อผ้าให ้
แห้ง และมุ่งหน้าไปวาอีลูอูตาอิเพื่อจัดตั้ง 
สเตคใหม่

ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าใครรอเราอยู่ท่ีหาดท่ีมูลิฟา- 

นูอา ข้าพเจ้าไม่ยอมให้พวกเขาบอกข้าพเจ้า  
แต่มันเป็นความจริงที่ว่าหากปราศจากแสง
ไฟในระดับตำ่านั้น เราทั้งหมดอาจจะตาย

มีเพลงท่ีเก่ามากเพลงหน่ึงในหนังสือเพลง 
สวดของเราที่มีความหมายเป็นพิเศษต่อ
ข้าพเจ้า

แสงอันสดใสอันการุณย์ของพระบิดา
จากประภาคารอันนิรันดร์ของพระองค์
พระองค์ทรงดูแลเรา
ด้วยแสงตามชายฝั่ง
ขอให้แสงด้านล่างส่องสว่าง
ขอทรงส่งประกายฝ่าคลื่นลม
ให้แก่กลาสีผู้อ่อนโยนและเหน็ดเหนื่อย
ท่านจะได้รับการช่วยชีวิต ท่านจะรอด

ในคืนที่มืดมิดด้วยบาป
เสียงคำารามลั่นของคลื่นที่โหดร้าย
ดวงตาที่ร้อนรนเฝ้ามองหา
แสงไฟนั้นบนชายฝั่ง

จงดูแลตะเกียงดวงน้อยนั้น พี่ที่รัก
กลาสีผู้น่าสงสาร ถูกพายุใหญ่
กำาลังหาทางกลับท่าเรือ
ซึ่งอาจหลงทางไปในความมืดมน1

วันน้ีข้าพเจ้าขอพูดถึงคนที่อาจหลงทาง

และกำาลังมองหาแสงไฟดวงที่ต่ำากว่าเพื่อ
ช่วยนำาเขากลับบ้าน

เราเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าในความ 
เป็นมรรตัยนั้นเราไม่อาจดีพร้อมได้ ไม่ได ้
คาดหวังว่าเราจะดำาเนินชีวิตโดยปราศจาก
การล่วงละเมิดกฎใดกฎหนึ่ง

“เพราะมนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรูต่อพระผู้ 
เป็นเจ้า. และเป็นมาแล้วนับแต่การตกของ 
อาดัม, และจะเป็นไป, ตลอดกาลและตลอด 
ไป, เว้นแต่เขาจะยอมต่อการชักจูงของพระ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์, และทิ้งความเป็นมนุษย์
ปุถุชนและกลับเป็นวิสุทธิชนโดยผ่านการ 
ชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้า”2

จากไข่มุกอันล ้ ำาค่าเราเข้าใจว่า “สิ่งไม่
สะอาดจะพำานัก [ในอาณาจักรของพระผู ้
เป็นเจ้า] ไม่ได้”3 และดังนั้นจึงเตรียมทางไว้ 
ให้ทุกคนผู้ทำาบาปเพื่อกลับใจและกลับมีค่า 
ในท่ีประทับของพระบิดาในสวรรค์อีกคร้ังหน่ึง

พระผู้เป็นสื่อกลาง พระผู้ไถ่ทรงได้รับการ 
เลือก พระองค์ผู้ดำารงพระชนม์ชีพดีพร้อม 
และไม่เคยกระทำาบาป และทรงพลี “พระองค์ 
เองเป็นเครื่องบูชาทดแทนบาป, เพื่อสนอง 
ตอบเจตนารมณ์ของกฎ, ให้คนทั้งปวงผู้มีใจ 
ชอกช ้ ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด; และจะ
สนองตอบเจตนารมณ์ของกฎให้ใครอีกไม่
ได้เลย”4



77พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 2

เกี่ยวกับความสำาคัญของการชดใช้ เรา 
เรียนรู้ในแอลมาว่า “เพราะสมควรที่จะมีการ 
ชดใช้;. . . มิฉะนั้นมนุษยชาติทั้งปวงต้อง 
พินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”5

หากท่านไม่เคยทำาผิดพลาด ถ้าเช่นนั้น 
ท่านก็ไม่ต้องการการชดใช้ หากท่านทำาผิด
พลาดและเราทุกคนทำา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก
หรือใหญ่ ดังนั้นจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะ
ค้นหาว่าจะลบสิ่งนี้ออกได้อย่างไรเพื่อท่าน
จะไม่อยู่ในความมืดอีกต่อไป

“[พระเยซู] ทรงเป็นแสงสว่างและชีวิตของ 
โลก”6 ขณะที่เรามุ่งเอาใจใส่คำาสอนของพระ 
องค์ เราจะได้รับการนำาทางไปสู่ท่าเรือทาง 
วิญญาณอย่างปลอดภัย

หลักแห่งความเชื่อข้อที่สามกล่าวว่า “เรา 
เชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, 
มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟัง
กฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ”7

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธสอนว่า “มนุษย์ 
ไม่สามารถให้อภัยบาปของตนเอง พวกเขา 
ไม่สามารถชำาระล้างตนเองจากผลของบาป
ที่พวกเขาได้ก่อขึ้น มนุษย์หยุดทำาบาปและ
ทำาสิ่งที่ถูกต้องต่อไปในอนาคตได้ เพียงแค่
นี้ การกระทำาของเขาจะเป็นที่ยอมรับต่อพระ
พักตร์พระเจ้าและมีค่าควรแก่การพิจารณา 
แต่ใครเล่าจะเป็นผู้แก้ไขความผิดท่ีได้ทำาไป
แล้วต่อตนเองและต่อผู้อื่น ซึ่งความผิดนั้น 
ดูเหมือนไม่น่าจะแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยการ 
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ บาปที่สำานึกผิดแล้ว 
จะถูกลบล้างให้หมดไป แม้บาปน้ันจะเหมือน 
สีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างขนแกะ (ดู อิสยาห์ 
1:18) นี่คือคำาสัญญที่ประทานให้ท่าน”8

เราไม่รู้แน่ชัดว่าพระเจ้าทรงทำาการชดใช้ 
ให้สำาเร็จได้อย่างไร แต่เรารู้ว่าการทรมาน 
อย่างโหดร้ายโดยการตรึงกางเขนเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดอันน่าพรั่นพรึงที่
เริ่มต้นในเกทเสมนี—สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่ง
ความทนทุกข์—และสิ้นสุดบนกลโกธา

ลูกาบันทึกว่า:
“แล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาไกล 

เท่าระยะหินขว้าง และทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน
“ว่า ข้าแต่พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระทัย  

ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ แต ่
อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์  
แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์

“มีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏ 
ต่อพระองค์และช่วยชูกำาลังพระองค์

“เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์ พระองค์ก็ยิ่ง 
ทรงอธิษฐานอย่างจริงจัง เหงื่อของพระองค ์
เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน”9

เท่าที่ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ มีเพียงครั้ง 
เดียวเท่านั้นที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบาย 
ด้วยพระคำาของพระองค์เองว่าทรงอดทนเพียง 
ใดในสวนเกทเสมนี ในการเปิดเผยบันทึกไว้
ว่า:

“เพราะดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทนทุกข ์
กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขาจะได ้
ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจ;

“แต่หากพวกเขาจะไม่กลับใจ พวกเขา 
ต้องทนทุกข์แม้ดังเรา;

“ซ่ึงความทุกขเวทนาน้ีทำาให้ตัวเรา, แม้พระ 
ผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง, 
ต้องสั่นเพราะความเจ็บปวด, และเลือดออก
จากทุกขุมขน”10

ตลอดชีวิตของพวกท่าน อาจมีช่วงเวลาที่ 
ท่านได้ไปในสถานที่ที่ท่านไม่ควรไปและทำา 
ในสิ่งที่ท่านไม่ควรทำา หากท่านจะหันเหออก 
จากบาป วันหน่ึงท่านจะรู้จักสันติสุขท่ีมาจาก 
การดำาเนินในหนทางแห่งการกลับใจอย่าง
แท้จริง

ไม่ว่าการล่วงละเมิดนั้นจะเป็นอะไร และ 
ไม่ว่าการกระทำาของเราจะทำาให้ผู้อ่ืนเจ็บปวด 
เพียงใด ความผิดน้ันจะถูกขจัดออกไป สำาหรับ 
ข้าพเจ้าแล้วข้อความที่ไพเราะท่ีสุดในพระ 
คัมภีร์ทั้งหมดคือเมื่อพระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด,  
คนที่กลับใจจากบาปของเขา, คนคนนั้นได ้
รับการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, ไม่จำามัน
อีก.”11

นั่นคือคำาสัญญาของพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์และการชดใช้: เพ่ือรับใครก็ตาม 
ที่มาหา ใครก็ตามที่จะมาเข้าร่วม และมอบ 
ประสบการณ์ให้พวกเขาเพ่ือว่าเมื่อชีวิตส้ิน 
สุด เขาจะสามารถผ่านเข้าไปในม่าน โดย 
การกลับใจจากบาปและถูกชำาระให้สะอาด
ผ่านทางพระโลหิตของพระคริสต์12

นั่นคือสิ่งที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายกระทำากัน 
ท่ัวโลก น่ันคือแสงสว่างท่ีเรามอบให้กับผู้ท่ีอยู่ 
ในความมืดและหลงทาง ไม่ว่าที่ใดก็ตามที ่
สมาชิกและผู้สอนศาสนาของเราไป ข่าวสาร 
ของเรามีเพียงหนึ่งเดียวคือศรัทธาและความ
หวังในพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

ประธาน โจเซฟ ฟิลดิ้ง สมิธ ได้ประพันธ์ 
เนื้อเพลงสวด “หนทางไกลไปไหม” ท่านเป็น 
สหายรักของข้าพเจ้า ซึ่งให้แรงกระตุ้นและ
คำาสัญญาต่อผู้ที่แสวงหาเพื่อทำาตามคำาสอน
ของพระผู้ช่วยให้รอด
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หนทางไกลไปไหม
หนทางขรุขระและสูงชัน
มีพงรกและพุ่มหนามตลอดทางไหม
หนามแหลมคมทิ่มตำาเท้าท่านไหม
เมื่อท่านมุ่งหน้าไป
บนเขาสูงที่ร้อนระอุในวันนั้น

หัวใจของท่านเหนื่อยล้าและเศร้าโศกไหม
จิตวิญญาณของท่านอ่อนแอไหม
เมื่อต้องตรากตรำา
งานอันแสนหนักเหล่านั้น
ที่ท่านต้องแบกรับไว้
ไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาใช่ไหม

อย่าให้ใจท่านสิ้นหวัง
เมื่อการเดินทางเริ่มขึ้น
จะมีพระองค์หนึ่งที่เรียกร้องหาท่าน
จงเงยหน้าอย่างชื่นชม
และจูงพระหัตถ์ของพระองค์
พระองค์จะทรงนำาท่านไปยังเขาสูงแห่งใหม่

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์
ที่ความทุกข์ยากสิ้นสุด
และชีวิตท่านจะเป็นอิสระจากบาปทั้งปวง
ที่ไม่ต้องเช็ดน้ำาตา
ที่ความโศกเศร้าจะหายไป
จงจูงพระหัตถ์ไว้และเข้าไปกับพระองค์13

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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รักกันยิ่งขึ้น ดิฉันอยากแนะนำาข้อความนี้ให้
พึงจำาไว้ “จงสังเกตก่อน แล้วรับใช้”

เกือบ 40 ปีที่แล้ว ดิฉันและสามีไปพระ 
วิหารในคืนวันศุกร์คืนเดทของเรา เราเพิ่ง 
แต่งงานกันได้ไม่นานและดิฉันรู้สึกประหม่า 
เพราะนี่เป็นเพียงหนที่สองของดิฉันในฐานะ 
คู่แต่งงานใหม่ ซิสเตอร์ท่ีน่ังข้างดิฉันคงสังเกต 
เห็น เธอโน้มตัวแล้วกระซิบว่า “ไม่ต้องกังวล 
นะคะดิฉันจะช่วยคุณเองค่ะ” ความกังวลของ 
ดิฉันคลายลง และดิฉันสามารถมีส่วนร่วมใน 
พิธีเอ็นดาวเม้นท์ได้อย่างสบายใจ เธอสังเกต 
ก่อน แล้วรับใช้

เราทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้ปฏิบัติตาม 
คำาสอนของพระเยซูและช่วยเหลือผู้อื่น คำา 
เชื้อเชิญนี้ไม่ได้จำากัดอยู่แต่พี่น้องสตรี ขณะ 
ที่ดิฉันแบ่งปันแบบอย่างอันเรียบง่ายของ 
เหล่าสมาชิกที่เรียนรู้ที่จะสังเกตก่อนแล้วรับ
ใช้ให้ท่านฟัง โปรดสังเกตคำาสอนของพระ
เยซูที่สมาชิกเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้เรา 

เด็กปฐมวัยอายุ 6 ขวบเล่าว่า “เมื่อคราว
ที่ผมได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยของชั้นเรียน ผม
สามารถเลือกเพื่อนหนึ่งคนให้มาทำางานกับ 
ผม ผมเลือก [เด็กชายคนหนึ่งที่รังแกผม]  
เพราะเด็กชายคนนั้นไม่เคยได้รับเลือกเลย  
ผมอยากทำาให้เขารู้สึกดี”4

เด็กชายผู้น้ีสังเกตเห็นอะไร เขาสังเกตเห็น 
ว่าเด็กเกเรคนนี้ไม่เคยได้รับเลือก เด็กชายผู ้
นี้ทำาอะไรเพื่อรับใช้ เขาเพียงเลือกเด็กคน 

โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

หนึ่งในหลักฐานสำาคัญที่ยืนยันว่า 
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ศาสดา 
พยากรณ์ผู้เป็นที่รักของเราคือผู้ 

รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ คือหลักฐานที่ว่า 
ท่านเรียนรู้ที่จะทำาตามแบบอย่างของพระผู้ 
ช่วยให้รอด—รับใช้เพื่อนมนุษย์ทีละคน เรา 
ทุกคนที่เข้าสู่ผืนน้ำาแห่งบัพติศมาได้ทำาพันธ- 
สัญญาว่าจะทำาอย่างเดียวกัน เราทำาพันธ- 
สัญญาที่จะ “ระลึกถึง [พระผู้ช่วยให้รอด] 
ตลอดเวลา และรักษาพระบัญญัติของพระ- 
องค์”1 และพระองค์ตรัสว่า “บัญญัติของเรา
คือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่
เรารักท่าน”2

โปรดสังเกตว่าคำากล่าวจากประธานมอน- 
สันต่อไปน้ีส่ือถึงคำาเช้ือเชิญเดียวกัน “มีผู้ต้อง 
การความเอาใจใส่ กำาลังใจ ความช่วยเหลือ  
การปลอบโยน ความเมตตา อยู่รายรอบเรา 
. . . เราคือพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่น- 
ดินโลกโดยมีพระบัญชาให้รับใช้และให้กำาลังใจ 
บุตรธิดาของพระองค์ พระองค์ทรงพึ่งพาเรา
ทุกคน” 3

ท่านได้ยินหรือไม่—คำาเชื้อเชิญให้รักกัน  
สำาหรับหลายท่านการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้ 
อื่นทีละคนตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้ 
รอดไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยการฝึกฝน เราทุก 
คนเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดได้เมื่อเรารับ
ใช้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อช่วยเราให้

สังเกตก่อน แล้วรับใช้
ด้วยการฝึกฝน เราทุกคนเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดได้เมื่อเรารับใช ้
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
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ดังกล่าวมาเป็นเพื่อนเขาในฐานะของผู้ช่วย 
ของชั้นเรียน พระเยซูทรงสอนว่า “จงรักศัตร ู
ของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่
ข่มเหงพวกท่าน” 5

ในวอร์ดแห่งหนึ่ง ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 
จำานวนหนึ่งสังเกตและเวลานี้กำาลังรับใช้ใน 
วิธีท่ีเป็นประโยชน์ ทุกสัปดาห์เยาวชนชายจะ 
มาถึงอาคารประชุมแต่เช้าแล้วยืนข้างนอก 
อาคารท่ามกลางสายฝน หิมะ หรืออากาศที ่
ร้อนระอุเพื่อรอคอยการมาถึงของสมาชิก 
สูงวัยในวอร์ด พวกเขายกรถเข็นและอุปกรณ์- 
ช่วยเดินลงจากรถ ให้แขนที่แข็งแรงเป็นที่ยึด
เหนี่ยว และประคองสมาชิกสูงอายุผมขาว
ทั้งหลายเข้าในอาคารอย่างใจเย็น เยาวชน 
ชายเหล่านี้กำาลังปฏิบัติหน้าที่ต่อพระผู้เป็น 
เจ้าอย่างแท้จริง เม่ือพวกเขาสังเกตแล้วรับใช้ 
พวกเขาเป็นแบบอย่างที่มีชีวิตของคำาสอน 
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า “ซึ่งพวกท่านได ้
ทำากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้อง
ของเรานี้ ก็เหมือนทำากับเราด้วย”6 เมื่อนำา
หลักสูตรใหม่ของเยาวชนไปปฏิบัติ เยาวชน
ชายเหล่านี้จะมองเห็นโอกาสในการรับใช้ใน
แบบที่เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นอย่างไม่
ต้องสงสัย

หลายครั้งที่การสังเกตและรับใช้ต้องใช้ 
ความพยายามมาก เยาวชนหญิงผู้ได้รับการ 
ดลใจท่ีช่ือว่าอเล็กซานเดรีย สังเกตว่าแมดิสัน 
ลูกพี่ ลูกน้องของเธอไม่สามารถทำาความ 
ก้าวหน้าส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองเพราะ 
แมดิสันเป็นออทิซึม อเล็กซานเดรียจึงรวบรวม 
เยาวชนหญิงในวอร์ด ปรึกษากับผู้นำาของเธอ 
แล้วต้ังใจจะช่วยทำาส่วนที่แมดดี้ไม่อาจทำา 
ได้ด้วยตนเอง เยาวชนหญิงแต่ละคนแบ่งกัน 
ทำากิจกรรมและโครงการความก้าวหน้าส่วน
บุคคลแทนแมดดี้ให้สำาเร็จลุล่วงเพ่ือแมดดี้
จะได้รับเหรียญตราเป็นของตนเอง

เยาวชนหญิงเหล่านี้จะรุดหน้าเมื่อเข้าสู่ 
บทบาทของการเป็นมารดาและความเป็นพี่ 
น้องสตรีในสมาคมสงเคราะห์เพราะว่าพวก
เขากำาลังเรียนรู้ที่จะสังเกตก่อนแล้วรับใช้ใน
วิธีที่แสดงถึงความมีจิตกุศล

ประธานมอนสันเตือนสติเราว่าจิตกุศล 
“ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์”8—หรือ 
อีกนัยหนึ่งคือการสังเกตและรับใช้—“ประ- 
จักษ์ชัดเมื่อเรานึกถึงหญิงม่ายสูงอายุ ให้เธอ 
มีหน้าที่ในวอร์ด” และ “เมื่อพี่น้องสตรีที่นั่ง 
คนเดียวในสมาคมสงเคราะห์ได้รับการเชื้อ- 

เชิญให้ ‘มา—นั่งกับเรา’”9 หลักสำาคัญที่นำาไป 
ประยุกต์ใช้อยู่ท่ีน่ี คือ “จงปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่าง 
ท่ีพวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน”10

สามีช่างสังเกตคนหนึ่งรับใช้ในสองวิธีที่
สำาคัญ  เขาเล่าว่า

“วันอาทิตย์วันหนึ่งผมกำาลังช่วยภรรยา 
ดูแลชั้นเรียนปฐมวัยของเธอที่มีแต่เด็กซนวัย 
เจ็ดขวบ ขณะช่วงเวลาของการแบ่งปันเริ่ม 
ขึ้น ผมสังเกตเห็นสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งขด
ตัวอยู่บนเก้าอี้และเห็นชัดว่าเธอกำาลังรู้สึก 
ไม่ดี พระวิญญาณทรงกระซิบบอกว่าเธอต้อง- 
การคนปลอบโยน ผมจึงนั่งลงข้างๆ เธอและ
ถามเบาๆ ว่าเธอเป็นอะไร เธอไม่ตอบ. . .ผม
จึงเริ่มร้องเพลงเบาๆ

“ปฐมวัยกำาลังฝึกเพลงใหม่ และเมื่อเรา 
ร้องเพลง ‘หากฉันฟังด้วยใจ ฉันจะได้ยิน 
เสียงพระผู้ช่วย’ ผมเร่ิมรู้สึกว่าความสว่างและ 
ความอบอุ่นอย่างไม่น่าเช่ือทำาให้จิตวิญญาณ 
ผมอ่ิมเอิบ. . . ผมได้รับประจักษ์พยานส่วนตัว 
ถึงความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อเธอ 
...และต่อผม...ผมเรียนรู้ว่าเราเป็นพระหัตถ์ 
ของ [พระผู้ช่วยให้รอด] เมื่อเรารับใช้คนๆ 
หนึ่ง”11
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ชายผู้เป็นเหมือนพระคริสต์คนน้ีไม่เพียง
แต่สังเกตเห็นความจำาเป็นในการช่วยภรรยา 
ดูแลชั้นเรียนที่มีแต่เด็กซนวัยเจ็ดขวบ เขายัง 
รับใช้เป็นการส่วนตัวให้กับเด็กที่กำาลังต้อง- 
การความช่วยเหลือ เขาทำาตามพระผู้ช่วยให ้
รอด ผู้ตรัสว่า “งานที่เจ้าเห็นเราทำามาแล้ว
เจ้าจงทำาด้วย.”12 

เมื่อไม่นานมานี้เหตุการณ์อุทกภัยเปิด 
โอกาสมากมายให้สานุศิษย์ของพระเยซู
คริสต์ได้สังเกตก่อน แล้วรับใช้ ชาย หญิง 
วัยรุ่น ตลอดจนเด็กๆ เห็นธุรกิจร้านค้าและ 
อาคารบ้านเรือนพังพินาศ พวกเขาจึงวางทุก 
อย่างไว้เพื่อช่วยทำาความสะอาดและซ่อม- 
แซมสิ่งต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย บ้าง 
สังเกตเห็นกองผ้ามากมายให้ช่วยซัก บ้างก็
ช่วยทำาความสะอาดภาพถ่าย เอกสารทาง
กฎหมาย จดหมาย รวมถึงเอกสารสำาคัญ
อื่นๆ แล้วนำาไปตากให้แห้งอย่างระมัดระวัง 
เพื่อรักษาทุกอย่างเท่าที่จะรักษาไว้ได้ การ
สังเกตแล้วรับใช้ไม่ง่ายและตรงกับตาราง
เวลาของเราเสมอไป

มีสถานที่ใดที่ให้เราสังเกตแล้วรับใช้ได้ 
ดีไปกว่าที่บ้าน ตัวอย่างหนึ่งจากชีวิตของ 
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ บรรยายไว้ดังนี้

“คืนหนึ่งริชาร์ด ลูกชายตัวเล็กๆ ของเราที่
เป็นโรคหัวใจตื่นขึ้นมาร้องไห้…ปกติภรรยา
ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นไปดูแลลูกที่กำาลังร้องไห้ 
แต่คราวนี้ข้าพเจ้าบอกเธอว่า ‘ผมจะดูแลเขา
เอง’

“เพราะโรคหัวใจ เมื่อเขาเริ่มร้องไห้ หัวใจ
เล็กๆ ของเขาจึงเต้นเร็วมาก เขาจะอาเจียน
ทำาให้ผ้าปูที่นอนเลอะ คืนนั้นข้าพเจ้าอุ้มเขา
และพยายามปลอบให้หยุดร้องเพื่อให้หัวใจ
เต้นช้าลงขณะเปลี่ยนเส้ือผ้าและปูท่ีนอน
ให้ใหม่ ข้าพเจ้าอุ้มจนเขาหลับไป เวลานั้น 
ข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่าอีกไม่ก่ีเดือนต่อมาเขา 
จะจากเราไป ข้าพเจ้าจะระลึกถึงอยู่เสมอที่
ได้อุ้มเขากลางดึกคืนนั้น”13

พระเยซูตรัสว่า “ถ้ามีใครต้องการเป็นใหญ่ 
ในพวกท่าน คนน้ันจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติของ 
ท่าน” 14

บางคร้ังเราถูกล่อลวงให้รับใช้ในวิธีที่เรา 
อยากรับใช้และไม่ใช่ส่ิงท่ีกำาลังเป็นท่ีต้องการ 
ในเวลานั้น เมื่อเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์สอน 

หลักธรรมของการดำาเนินชีวิตอย่างมัธยัสถ์  
ท่านเล่าตัวอย่างของการซ้ือของขวัญให้ภรรยา 
เธอถามเอ็ลเดอร์เฮลส์ว่า “คุณจะซื้อ [สิ่ง] นี ้
เพื่อฉันหรือเพื่อตัวคุณเองคะ”15 หากเราหยุด 
แล้วถามคำาถามเดียวกันกับตัวเอง เวลารับใช้ 
ว่า “เรากำาลังทำาสิ่งนี้เพื่อพระผู้ช่วยให้รอด 
หรือเพ่ือตัวเราเอง” การรับใช้ของเราท่ีเหมือน 
กับการปฏิบัติพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด 
จะเป็นไปได้มากขึ้น พระองค์ทรงถามและ
เราควรถามเช่นกันว่า “[ท่าน] ต้องการให้เรา
ทำาอะไรเพื่อท่าน”16 

หลายสัปดาห์มาแล้ว ดิฉันรีบและเครียด 
กับสิ่งมากมายที่ต้องทำาตามรายการ ดิฉัน 
ตั้งใจจะไปพระวิหารในวันนั้นแต่รู้สึกว่าตน 
เองยุ่งเกินกว่าจะทำาได้ ทันทีที่ความคิดที่ว่า 
ยุ่งเกินไปสำาหรับการรับใช้ในพระวิหารน้ันเข้า 
มา ดิฉันนึกได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดิฉันควรทำาที ่
สุด ดิฉันจึงรีบออกจากท่ีทำางานเพ่ือเดินไปยัง 
พระวิหารซอลท์เลค พร้อมกับสงสัยว่าจะนำา 
เวลาที่เสียไปคืนมาอย่างไร ดิฉันซาบซึ้งใจที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงอดทนและทรงเมตตา และ
ทรงสอนบทเรียนอันมีค่าแก่ดิฉันในวันนั้น

เมื่อดิฉันนั่งลงในห้องประกอบพิธีเอ็น- 
ดาวเม้นท์ ซิสเตอร์วัยสาวโน้มตัวมาทางดิฉัน 
แล้วกระซิบว่า “ดิฉันรู้สึกประหม่ามากๆ ค่ะ  
น่ีเป็นคร้ังท่ีสองของดิฉันในพระวิหาร คุณจะ 
กรุณาช่วยดิฉันได้ไหมคะ” หญิงสาวคนนั้น 
รู้ได้อย่างไรว่านั่นคือสิ่งที่ดิฉันต้องการได้ยิน 

เธอไม่รู้ แต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบ พระ 
องค์ทรงสังเกตเห็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดสำาหรับดิฉัน 
ดิฉันควรรับใช้ พระองค์ทรงกระตุ้นซิสเตอร์
ผู้นอบน้อมผู้นี้ให้รับใช้ดิฉันโดยการขอให้
ดิฉันรับใช้เธอ ดิฉันยืนยันว่าดิฉันคือผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด

ดิฉันขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจอย่าง
ยิ่งสำาหรับผู้คนมากมายที่เป็นเหมือนพระ
คริสต์ที่รับใช้ครอบครัวเราตลอดหลายปีที่
ผ่านมา ดิฉันขอบคุณสามีและครอบครัวอัน
เป็นที่รักของดิฉันจากใจจริง ที่รับใช้อย่าง
ไม่เห็นแก่ตนเองและรับใช้ด้วยความรักท่ียิ่ง
ใหญ่ 

ขอให้เราทุกคนพยายามสังเกตก่อน แล้ว 
รับใช้ เมื่อเราทำาเช่นนี้ เรากำาลังรักษาพันธ- 
สัญญา แล้วการรับใช้ของเราดังเช่นการรับใช้ 
ของประธานมอนสันจะเป็นหลักฐานถึง 
การเป็นสานุศิษย์ ดิฉันรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงพระชนม์ การชดใช้ของพระองค์ทำาให้เรา 
สามารถดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระองค์  
ดิฉันรู้ว่าประธานมอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ 
ในเวลานี้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอ- 
เมน 
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ทุกวันนี้ มีข้อมูลมากมายอยู่รายรอบจน 
เราอาจคิดว่าการท่องไปในเว็บเพจเป็นล้านๆ 
หน้าจะทำาให้เรารู้ทุกอย่างท่ีต้องรู้ เราสามารถ 
หาข้อมูลที่ดีและไม่ดีได้จากอินเทอร์เน็ต แต่ 
ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ พระผู้เป็น 
เจ้าประทานแหล่งความรู้ที่สำาคัญกว่า6 แม้ 
ความรู้ท่ีส่งตรงจากสวรรค์ พระบิดาบนสวรรค์ 
ของเราสามารถประทานความรู้เช่นน้ันแก่เรา 
เมื่อเราท่องเว็บซีเลสเชียลในใจและความ 
นึกคิดของเรา ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธกล่าวว่าท่านมี “หนังสือเก่าแก่ที่สุดในใจ 
(ท่าน) นั่นคือของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์”7

เราเข้าถึงแหล่งความรู้ซีเลสเชียลนี้ได้เมื่อ 
เราทำาสิ่งต่างๆ เช่นอ่านพระคัมภีร์ สดับฟัง
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต และสวดอ้อนวอน 
อีกทั้งเป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะใช้เวลาที่จะนิ่ง8  
เพ่ือรู้สึกถึงและทำาตามการกระตุ้นเตือนจาก 
ซีเลสเชียล เมื่อเราทำาสิ่งนี้เราจะ “รู้สึกและ 
มองเห็น” สิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยเทค- 
โนโลยีสมัยใหม่ ทันทีท่ีเราเร่ิมมีประสบการณ์ 
ในการท่องเว็บซีเลสเชียล เราจะเล็งเห็นความ 
จริง แม้ในขณะที่เราอ่านประวัติศาสตร์ทาง 
โลกหรือหัวข้ออื่นๆ ผู้แสวงหาความจริงที ่
ซื่อสัตย์จะรู้ความจริงของทุกเรื่องโดยอำานาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์9

ฉะน้ัน คำาเตือน คือ การเข้าถึงเว็บซีเลสเชียล 
จะกระทำาได้ยากข้ึนเม่ือมีความช่ัวช้าสามานย์ 
และลืมพระเจ้า นีไฟบอกพี่ๆ ว่า พวกเขา  
“ไม่สามารถสัมผัสพระวจนะ [ของพระเจ้า]”  
เพราะพวกเขา “ว่องไวในการทำาความชั่วช้า 
สามานย์ [และ] เชื่องช้าในการระลึกถึงพระ 
เจ้า”10 ความชั่วช้าสามานย์กีดกั้นความสา- 
มารถของเราที่จะมองเห็น รู้สึก และรักผู้อื่น 
ความว่องไวในการระลึกถึงพระเจ้าผ่านการ
สวดอ้อนวอน “จนสุดพลังของใจ”11 และระลึก 
ถึงประสบการณ์ทางวิญญาณของเราจะขยาย 
ความสามารถของเราในการมองเห็นและรู้สึก 
ถึงส่ิงต่างๆ เก่ียวกับพระคริสต์ เวลาน้ีข้าพเจ้า 
มีคำาถามสำาหรับท่านดังนี้

•	 ท่านจำาได้หรือไม่ว่าท่านรู้สึกถึงสันติสุขเม่ือ 
ท่านร้องทูลพระบิดาในคำาสวดอ้อนวอน 
อย่างสุดกำาลังหลังจากประสบความยาก
ลำาบากมากมาย

โดยอองตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี ในเรื่องนี ้
เจ้าชายน้อยเป็นเพื่อนกับสุนัขจิ้งจอก ก่อน 
จะจากกันสุนัขจิ้งจอกบอกความลับอย่าง
หนึ่งกับเจ้าชายน้อย มันพูดว่า “นี่อย่างไรล่ะ 
ความลับของฉัน. . .  เราจะมองเห็นอะไรได้
ลึกซึ้งแจ่มแจ้งก็ด้วยหัวใจเท่านั้น แก่นสาร
สำาคัญมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอก”5

บราเดอร์โธมัส โคเอลโฮ วัยแปดสิบแปดปี
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มองเห็นด้วยหัวใจถึง 
สิ่งอันเป็นแก่นสารต่างๆ ท่านเป็นสมาชิก 
สภาสูงที่ซื่อสัตย์ในไปย์ซันดู อุรุกวัย ก่อน
เข้าร่วมศาสนจักร บราเดอร์โคเอลโฮประสบ 
อุบัติเหตุขณะขี่รถจักรยานยนต์ของท่าน เมื่อ 
ท่านนอนอยู่บนถนนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ 
ผู้สอนศาสนาสองคนช่วยพยุงท่านให้ลุกขึ้น 
และกลับบ้าน บราเดอร์โคเอลโฮกล่าวว่า
ท่านรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษขณะผู้
สอนศาสนามาช่วยท่าน ต่อมาความรู้สึกอัน
แรงกล้าน้ันเกิดข้ึนอีกครั้งเมื่อผู้สอนศาสนา
สอนท่าน ความรู้สึกที่แรงกล้าเหล่านั้นส่งผล
ให้ท่านอ่านพระคัมภีร์มอรมอนตั้งแต่ต้นจน 
จบในเวลาเพียงสองสามวัน ท่านรับบัพติศมา 
และรับใช้อย่างไม่เหน็ดเหน่ือยนับจากวันน้ัน 
เป็นต้นมา ข้าพเจ้าจำาได้ว่าท่านข่ีรถจักรยาน- 
ยนต์ของท่านขึ้นลงถนนในเมืองของเรา แม้
ในความหนาวเย็นและท่ามกลางสายฝนฤดู
หนาวเพื่อพาผู้อื่นมาที่โบสถ์เพื่อพวกเขาจะ
สามารถรู้สึก เห็น และรู้แน่แก่ใจเช่นกัน

โดย เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

“มาหาเรา, เพื่อเจ้าจะสัมผัสและ
เห็น”1 นี่เป็นพระบัญญัติที่
พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่

ผู้อยู่อาศัยในทวีปอเมริกา พวกเขารู้สึกได้
ด้วยมือและเห็นด้วยตาของพวกเขาว่าพระ
เยซูคือพระคริสต์ พระบัญญัติข้อนี้สำาคัญต่อ
เราในปัจจุบันเหมือนกับที่สำาคัญต่อพวกเขา
ในสมัยนั้น เมื่อเรามาหาพระคริสต์ เราจะ
สัมผัส และรู้แน่แก่ใจ2—มิใช่ด้วยมือและตา
ของเราแต่ด้วยสุดใจและความนึกคิดของเรา
ว่าพระเยซูคือพระคริสต์

วิธีหนึ่งที่จะมาหาพระคริสต์คือพยายาม
เรียนรู้ความจริงอันเป็นแก่นสารด้วยใจเรา  
เมื่อเราทำาเช่นนั้น ความรู้สึกที่มาจากพระผู ้
เป็นเจ้าจะให้ความรู้ที่เราไม่อาจได้รับด้วย 
วิธีอื่น อัครสาวกเปโตรรู้แน่แก่ใจว่าพระเยซ ู
คือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ 
ทรงพระชนม์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายว่า 
แหล่งความรู้ของเปโตรมิได้มาจาก “มนุษย์ 
. . .แต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์”3 

ศาสดาพยากรณ์อบินาไดอธิบายบทบาท 
ของความรู้สึกท่ีมาจากพระผู้เป็นเจ้ายังจิตใจ 
เรา ท่านสอนว่าเราไม่สามารถเข้าใจพระคัม- 
ภีร์ได้ทั้งหมดเว้นแต่เราจะปรับใจสู่ความเข้า 
ใจ4

ความจริงของเร่ืองน้ีกล่าวไว้อย่างน่าท่ึงใน 
วรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังชื่อ เจ้าชายน้อย 

เรียนรู้ด้วยใจเรา
วิธีหนึ่งที่จะมาหาพระคริสต์คือพยายามเรียนรู้ความจริงอันเป็นแก่นสาร 
ด้วยใจเรา
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•	 ท่านจำาได้หรือไม่ว่าท่านเปลี่ยนแปลง
รายการที่วางแผนไว้แล้วเพื่อทำาตามการ 
กระตุ้นเตือนในใจท่าน

บรรดาบุรุษผู้ย่ิงใหญ่ในพระคัมภีร์มอรมอน 
บ่มเพาะความสามารถท่ีจะเข้าถึงความรู้ท่ี 
สำาคัญกว่าจากการจดจำาประสบการณ์สำาคัญ 
ทางวิญญาณ แอลมาเสริมสร้างความเข้ม- 
แข็งให้ลูกๆ โดยเตือนพวกเขาให้นึกถึงประ- 
สบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่าน12  
ฮีลามันสอนนีไฟและลีไฮให้จดจำา—จดจำา
ว่าบนศิลาของพระคริสต์ที่พวกเขาต้องสร้าง
รากฐานของพวกเขา เพื่อมารจะไม่มีพลัง 
เหนือพวกเขา13 เราต้องทำาเช่นเดียวกัน พึง 
ระลึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เรารู้สึกและ 
มีชีวิต ซึ่งให้ความหมายที่ลึกซึ้งต่อถ้อยคำา
ของกษัตริย์เบ็นจามิน ผู้กล่าวว่า “และ บัดนี้, 
โอ้ มนุษย์, จง จำา ไว้, และ อย่า พินาศ เลย.”14

ความทรงจำาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงข้าพเจ้ายึดม่ันในใจคือความรู้สึกท่ีข้าพเจ้า 
มีเม่ือทราบว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระ 
คำาของพระผู้เป็นเจ้า วันนั้นเองข้าพเจ้ารู้สึก 
และรู้แน่แก่ใจถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อาจเรียนรู้
ได้ด้วยวิธีอื่น ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าเราสามารถ
พบปีติอันสุดจะพรรณนาได้ ความทรงจำาเช่น 
นั้นเป็นเหตุผลที่ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณ 
ตลอดไปในชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ข้าพเจ้าในยามยากลำาบาก

ผู้ท่ีได้รับความรู้ มิใช่จากเลือดเน้ือ แต่จาก 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราย่อมรู้แน่แก่ใจว่า 

พระเยซูคือพระคริสต์ และน่ีคือศาสนจักรของ 
พระองค์ ความรู้เช่นน้ันเองท่ีให้พลังในการทำา 
การเปล่ียนแปลงท่ีจำาเป็นเพ่ือมาหาพระคริสต์ 
ด้วยเหตุน้ี เราจึงเช้ือเชิญให้ทุกจิตวิญญาณรับ 
บัพติศมา กลับใจ และหันกลับมาหาพระองค์15

โดยการมาหาพระคริสต์ ทุกจิตวิญญาณ
สามารถมองเห็น รู้สึก และรู้แน่แก่ใจว่าพระ
คริสต์ทรงทนทุกข์และทรงชดใช้บาปของเรา
เพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์ หากเรากลับใจ เรา
จะไม่ต้องทนทุกข์โดยไม่จำาเป็น16 เนื่องด้วย
พระองค์ จิตวิญญาณที่บาดเจ็บสามารถได้
รับการเยียวยา และใจที่แตกสลายสามารถ
รักษาได้ ไม่มีภาระใดที่พระองค์จะทำาให้เบา
ลงหรือขจัดออกไปไม่ได้ พระองค์ทรงทราบ
ถึงความทุพพลภาพและความเจ็บป่วยของ
เรา ข้าพเจ้าสัญญาและเป็นพยานต่อท่าน 
ว่าเมื่อทุกประตูดูเหมือนจะปิดตาย เมื่อทุก 
อย่างดูเหมือนจะล้มเหลว พระองค์จะไม่ทรง 
ทำาให้ท่านผิดหวัง พระคริสต์จะทรงช่วยท่าน 
และทรงเป็นทางออกไม่ว่าท่านจะต้องกระ- 
เสือกกระสนกับการเสพติด ความหดหู่เศร้า 
หมอง หรือสิ่งใดก็ตาม พระองค์ทรงทราบว่า 
“จะทรงช่วยผู้คนของพระองค์ได้อย่างไร”17  
ชีวิตคู่และครอบครัวที่กำาลังกระเสือกกระสน 
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล—ของปัญหาทางเศรษฐ- 
กิจ อิทธิพลของสื่อเลวร้าย หรือความผันผวน 
ในครอบครัว—จะรู้สึกได้ถึงอิทธิพลความ 
สงบจากสวรรค์ ช่างอบอุ่นใจที่จะ “รู้สึกและ 
มองเห็น” ว่าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากคนตาย 

ด้วย “ปีกของพระองค์ที่รักษาหาย”18 เนื่อง 
จากพระองค์เราจึงจะพบและสวมกอดบุคคล 
อันเป็นที่รักเหล่านั้นซึ่งตายจากเราไปแล้ว
อีกครั้ง แท้จริงแล้วการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมา
หาพระองค์จะได้รับผลตอบแทนด้วยการ 
รักษาหายของเรา19

ข้าพเจ้ารู้แน่แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จริง ด้วย
เหตุผลนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงร่วม
กับผู้อยู่อาศัยในยุคแรกเริ่มของพื้นท่ีทวีป
อเมริกาที่ร้องว่า “โฮ ซันนา! ขอ พระ นาม ของ  
พระผู้เป็นเจ้า สูง สุด ทรง เจริญ ด้วย พระ สิริ 
เถิด!”20 พระองค์ประทานความรอดแก่เรา  
ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 
พระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็น 
พระเจ้าจอมโยธา พระผู้ช่วยให้รอดและพระ 
ผู้ไถ่ของเรา ในพระนามของพระเยซูคริสต ์
เอเมน 

อ้างอิง
 1. 3 นีไฟ 18:25
 2. 3 นีไฟ 11:15
 3. ดู มัทธิว 16:16-17
 4. ดู โมไซยาห์ 12:27
 5. อองตวน เดอ แซงเต็กซูเปรี, The Little Prince,  

แปล. แคธาลีน วูดส์ (1971), 87.
 6. ดู อีเธอร์ 4:13
 7. คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 

141.
 8. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 101:16
 9. ดู โมโรไน 10:3-5
 10. 1 นีไฟ 17:45
11. โมโรไน 7:48
12. ดู แอลมา 36:5-24; 38:6-9
13. ดู ฮีลามัน 5:12
14. โมไซยาห์ 4:30
15. ดู 3 นีไฟ 9:13
16. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 19:16
17. แอลมา 7:12 
17. 2 นีไฟ 25:13; ดู 3 นีไฟ 25:2 ด้วย
19. ดู 2 นีไฟ 16:10; 3 นีไฟ 9:13
20. ดู 3 นีไฟ 11:15-17

บาร์เซโลนา สเปน
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กับพระบุตรที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า เรา
เดินกับพระองค์และร ำ่าไห้กับพระองค์ ในคืน
ที่พระองค์สิ้นพระชนม์อย่างน่าสยดสยอง 
ไม่มีใครร้องไห้ด้วยความขมข่ืนเท่าข้าพเจ้า  
แต่เหตุการณ์นั้นจบลงแล้ว พระองค์ทรงทำา 
งานสำาเร็จและพระองค์ทรงลุกข้ึนจากอุโมงค์ 
ฝังศพ พระองค์ทรงทำาความรอดของพระองค์ 
และของเราสำาเร็จลุล่วง ที่ท่านถามว่า ‘ตอน 
นี้เราจะทำาอะไรดี’ ข้าพเจ้าไม่ทราบจะบอก 
อะไรท่านมากไปกว่าให้ท่านกลับไปดำาเนิน 
ชีวิตเหมือนเดิม และชื่นชมยินดี ข้าพเจ้าตั้ง 
ใจจะ ‘ไปจับปลา’” และอย่างน้อยอัครสาวก
หกท่านจากสิบท่านที่ เหลืออยู่กล่าวด้วย
ความเห็นชอบว่า “เราจะไปด้วย” ยอห์นซึ่ง
เป็นคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้น เขียนว่า “แล้วพวก
เขาก็ออกไปลงเรือ”3

แต่ อนิจจา พวกเขาจับปลาไม่ได้เลย คืน
แรกพวกเขากลับมาท่ีชายฝ่ัง พวกเขาจับปลา 
ไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว พอรุ่งเช้า พวกเขา
บ่ายหน้ากลับเข้าฝั่งอย่างสิ้นหวัง ตรงชายฝั่ง
นั้นเองพวกเขาเห็นร่างคนแต่ไกล ยืนร้อง
ถามพวกเขาว่า “ลูกเอ๋ย ยังไม่ได้ปลาหรือ?” 
อัครสาวกที่กลับไปเป็นชาวประมงอีกครั้ง
ตอบด้วยความหม่นหมองว่า “ยัง” พวกเขา
บ่นพึมพำา และที่ทำาให้ทุกอย่างแย่ลงไปกว่า
นั้น พวกเขาถูกเรียกว่า “ลูก”4 

“จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือ แล้วจะ 
ได้ปลามาบ้าง”5 คนแปลกหน้าร้องบอก— 
และด้วยถ้อยคำาเรียบง่ายนั้นพวกเขาเร่ิมจำา 
ได้ เมื่อสามปีก่อนหน้านี้บรรดาชายเหล่านี้
ออกไปหาปลาในทะเลแห่งนี้ ในครั้งนั้นเช่น
กัน พวกเขา “ทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้ว
ไม่ได้อะไรเลย”6 พระคัมภีร์กล่าว แต่ชายชาว 
กาลิลีบนฝั่งร้องบอกให้พวกเขาหย่อนอวน  
และพวกเขา “ก็จับปลาได้จำานวนมาก”7 พอ 
ที่ทำาให้อวนของพวกเขาปริ ปลาที่จับได้เต็ม 
เรือสองลำานั้นหนักมากจนเรือเริ่มจม

บัดนี้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้ง “ลูก” 
เหล่านี้ ดังที่เรียกพวกเขาได้ถูกต้อง รีบหย่อน

ว่า บุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในมือของคนทั้ง 
หลาย และพวกเขาจะฆ่าท่านหลังจากถูก 
ประหารแล้วสามวัน ท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่

“แต่พวกสาวกไม่เข้าใจถ้อยคำานี้ และไม่
กล้าทูลถามพระองค์”2

หลังจากมีเวลาเรียนรู้สั้นๆ และมีเวลา
เตรียมตัวไม่มากนัก สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 
สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเป็นจริง พระเจ้าและพระอา- 
จารย์ของพวกเขา ที่ปรึกษาและกษัตริย์ของ 
พวกเขาถูกตรึงกางเขน การปฏิบัติศาสนกิจ 
ในความเป็นมรรตัยของพระองค์สิ้นสุดลง  
ศาสนจักรเล็กๆ ที่พระองค์ทรงสถาปนาด ู
เหมือนจะถูกชี้ขาดให้โดนประณามหยาม- 
เหยียดและถูกลิขิตให้ต้องพินาศ อัครสาวก 
ของพระองค์เห็นพระองค์ในสภาพที่ฟื้นคืน 
พระชนม์แต่นั่นก็เพ่ิมความสนเท่ห์ให้พวก 
เขา พวกเขาต้องสงสัยแน่นอนว่า “ตอนนี้เรา 
จะทำาอะไรดี” พวกเขาหันไปขอคำาตอบจาก
เปโตร อัครสาวกอาวุโส 

ข้าพเจ้าขออนุญาตอธิบายเรื่องนี้โดยใช้ 
ถ้อยคำาบางอย่างท่ีไม่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ 
เพื่อให้นึกภาพออกว่าพวกเขาพูดอะไรกัน  
ในที่สุดเปโตรกล่าวกับพวกเขาดังนี้ “พี่น้อง 
ชายทุกท่าน ช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ตลอดสามปี 
มานี้ เมื่อไม่กี่เดือนก่อนใครเลยจะนึกว่าเรา
จะได้เห็นปาฏิหาริย์และชื่นชมกับเหตุการณ ์
ศักดิ์สิทธิ์ เราพูด สวดอ้อนวอน และทำางาน 

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

แทบไม่มีคนกลุ่มใดในประวัติศาสตร์ 
ที่ข้าพเจ้าจะเห็นใจมากไปกว่าอัคร- 
สาวกสิบเอ็ดท่านที่เหลืออยู่โดยฉับ 

พลันหลังการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้ 
รอดของโลก ข้าพเจ้าคิดว่าบางครั้งเราลืมว่า
พวกเขาอ่อนประสบการณ์เพียงไรและพึ่งพา
พระเยซูอย่างเต็มที่ด้วยความจำาเป็นเช่นที่
เคยเป็นมา พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เรา
อยู่กับท่านนานถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จัก
เราอีกหรือ?”1

แต่แน่นอนว่า สำาหรับพวกเขาแล้วพระ 
องค์ไม่ได้ทรงอยู่กับพวกเขานานพอ สามปี 
ไม่ได้นานพอที่จะเรียกทั้งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองจากผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่เพียงหยิบ 
มือเดียว ขจัดข้อผิดพลาดจากวิถีอันเก่าแก ่
สอนพวกเขาถึงความอัศจรรย์แห่งพระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์ แล้วจึงปล่อยให้พวก 
เขาดำาเนินงานต่อไปจนถูกสังหารเช่นกัน  
ช่างเป็นสภาพการณ์อันง่อนแง่นยิ่ ง นัก 
สำาหรับกลุ่มเอ็ลเดอร์ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ถูกทิ้งให้อยู่ตาม 
ลำาพัง คร้ังแล้วคร้ังเล่าท่ีพระเยซูทรงพยายาม 
บอกพวกเขาว่าพระองค์จะ ไม่ ทรงอยู่กับ 
พวกเขาทางกาย แต่พวกเขาไม่เข้าใจ หรือ 
อาจจะไม่เข้าใจความคิดอันรวดร้าวน้ี มาระโก 
เขียนว่า

“พระองค์ทรงกำาลังสอนสาวกของพระองค์ 

พระบัญญัติสำาคัญข้อแรก
เราต้องมีชีวิตดั่งสานุศิษย์ผู้อุทิศตนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรัก 
ที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้า
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อวนลงไปและ “ได้ปลาจำานวนมาก จนลาก 
อวนขึ้นไม่ไหว”8 ยอห์นกล่าวเสียงดังว่า “เป็น 
องค์พระผู้เป็นเจ้า”9 และท่ีเหนือกราบเรือ เป- 
โตรกระโจนลงน ้ำาอย่างไม่อาจควบคุมตนเอง
ได้

หลังกลับมารวมกันใหม่อย่างมีความสุข 
กับพระเยซูผู้ฟ้ืนคืนพระชนม์ เปโตรแลกเปล่ียน 
ทัศนะกับพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า 
เป็นจุดหักเหของการปฏิบัติศาสนกิจโดยทั่ว 
ไปของอัครสาวกและแน่นอนว่าสำาหรับเปโตร 
นี่คือแรงบันดาลใจให้บุรุษผู้เป็นศิลาสำาคัญ 
นี้ก้าวไปสู่ชีวิตอันสูงส่งของการเป็นผู้นำาและ 
การรับใช้อย่างทุ่มเท โดยทอดพระเนตรไปยัง 
เรือลำาน้อยที่เอียงอยู่ อวนที่หลุดลุ่ย และ 
ปลากองใหญ่ 153 ตัว พระเยซูตรัสกับอัคร- 
สาวกอาวุโสว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรัก 
เรามากกว่าพวกนี้หรือ?” เปโตร ทูลว่า “ใช่ 
องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบว่าข้า
พระองค์รักพระองค์”10

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสตอบ แต่ยังทรงสบ- 
ตาอัครสาวกของพระองค์และตรัสอีกครั้งว่า 
“ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเราหรือ?” ด้วย 
ความสับสนอย่างไม่ต้องสงสัยจากพระดำารัส 
ถามย้ำาเช่นนั้น ชาวประมงผู้ยิ่งใหญ่ตอบเป็น
ครั้งที่สองว่า “ใช่ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์
ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์”11

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสตอบสั้นๆ อีกครั้ง แต่ 
ด้วยเจตจำานงจะทรงย้ำาพระดำารัสอย่างไม่
เกรงใจ พระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สามว่า 
“ท่านรักเราหรือ” แน่นอนว่าครั้งนี้เปโตรรู้สึก
อึดอัดมาก บางทีใจเขาอาจจะยังจำาได้ถึง 
เมื่อไม่ก่ีวันก่อนหน้านี้ที่เขาถูกตั้งคำาถามอีก
อย่างหนึ่งถึงสามคร้ังและเขาตอบได้ชัดเจน 
เท่าเทียมกัน—แต่ในทางตรงกันข้าม หรือบาง 
ทีเขาอาจจะเริ่มสงสัยว่าเข้าใจคำาถามของ 
พระอาจารย์ผิดไปหรือไม่ หรือบางทีเขาอาจ 
จะถามใจตนเอง ค้นหาคำายืนยันอย่างสุจริต 
ใจต่อคำาตอบที่ให้อย่างรวดเร็วนั้น เกือบจะ 
ในทันที ไม่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร เปโตร 
กล่าวเป็นคร้ังท่ีสามว่า  “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระ 
องค์ทรงทราบ. . .ข้าพระองค์รักพระองค์”12

พระเยซูตรัสตอบ (และอีกครั้งที่ข้าพเจ้า 
ยอมรับว่าเป็นรายละเอียดท่ีไม่ได้อยู่ในพระ
คัมภีร์) บางทีอาจจะตรัสทำานองนี้ “เปโตร 
ทำาไมเจ้าจึงอยู่ที่นี่ ทำาไมเราจึงกลับมาอยู่ที ่

ชายฝั่งเดียวกันนี้ อวนเดียวกัน สนทนาถ้อย 
คำาเดียวกันน้ี เห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเราอยากได้ 
ปลา เราหาปลาได้ เปโตร สิ่งที่เราต้องการ 
คือสานุศิษย์—และเราต้องการพวกเขาตลอด 
กาล เราต้องการใครบางคนมาเลี้ยงดูแกะ 
ของเราและช่วยชีวิตลูกแกะของเรา เราต้อง 
การใครบางคนมาสั่งสอนกิตติคุณของเรา 
และปกป้องศาสนาของเรา เราต้องการคน 
ที่รักเรา รักเราอย่างแท้จริง และรักสิ่งที่พระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงมอบหมายให้เราทำา ข่าว 
สารของเรามิได้ขาดความหนักแน่น งานของ 
เรามิใช่งานชั่วคราว งานของเรามิใช่ความ 
โชคร้าย ไม่ไร้ความหวัง ท้ังจะไม่เป็นกองเถ้า 
ถ่านในประวัติศาสตร์ น่ีคืองานของพระผู้เป็น 
เจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ และงานน้ีจะเปล่ียนแปลง 
โลก เพราะเปโตรเอ๋ย เป็นคร้ังท่ีสองและคาด 
ว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย เราขอให้เจ้าละทิ้งทุก 
อย่างนี้ ออกไปสอนและเป็นพยาน ทำางาน 
และรับใช้อย่างภักดี จนกว่าจะถึงวันที่พวก
เขาจะทำากับเจ้าอย่างเดียวกับที่พวกเขาเคย
ทำากับเรา”

จากนั้นทรงหันไปหาอัครสาวกทุกคน 
พระองค์อาจมีพระดำารัสคล้ายดังนี้ “พวกเจ้า 
มุทะลุอย่างธรรมาจารย์และฟาริสีหรือ? 
อย่างเฮโรดและปิลาตหรือ? เจ้าคิดอย่างคน 
ท้ังหลายหรือว่าเจ้าจะสังหารงานน้ีง่ายๆ ด้วย 
การสังหารเรา เจ้าคิดอย่างคนทั้งหลายหรือ 
ว่ากางเขน ตะปู และอุโมงค์คือจุดสิ้นสุด 
ของทุกอย่างและคนทั้งปวงจะรื่นเริงใจกลับ 
ไปเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เจ้าเคยเป็นมาก่อน 

ลูกเอ๋ย ชีวิตและความรักของเรามิได้สัมผัส 
ใจเจ้าอย่างลึกซึ้งไปกว่านี้หรอกหรือ”

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า 
ประสบการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรในวัน 
พิพากษา แต่ข้าพเจ้าจะแปลกใจมากถ้าใน
การสนทนานั้นพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงถาม
เราอย่างเดียวกับที่พระคริสต์ตรัสถามเปโตร 
“เจ้ารักเราไหม” ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทรง 
อยากรู้ว่าในความเป็นมนุษย์ของเรา ในความ 
ไม่เพียบพร้อม และบางครั้งในความเข้าใจ
เรื่องราวแบบเด็กๆ อย่างน้อยที่สุด เราเข้าใจ 
พระบัญญัติ หนึ่งข้อ หรือไม่ พระบัญญัติข้อ 
ต้นท่ีสำาคัญท่ีสุดในบรรดาพระบัญญัติท้ังปวง 
—“พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระ 
เจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิต 
ของท่าน ด้วยสุดกำาลังของท่าน และด้วย 
สุดความคิดของท่าน”13 และถ้าในชั่วขณะ
นั้นเราพูดได้อย่างตะกุกตะกักว่า “พระเจ้า  
พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์”  
จากนั้นพระองค์อาจจะทรงเตือนเราว่าคุณ- 
ลักษณะอันสูงส่งที่สุดของความรักคือความ
จงรักภักดีอยู่เสมอ

“ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตาม 
บัญญัติของเรา”14 พระเยซูตรัส ดังนั้น เราจึง 
มีเพื่อนบ้านเพื่ออวยพร มีเด็กให้คุ้มครอง ม ี
คนยากไร้ให้อุ้มชู และมีความจริงให้ปกป้อง 
เรามีสิ่งผิดที่ต้องทำาให้ถูกต้อง มีความจริงที ่
ต้องแบ่งปัน และมีความดีที่ต้องทำา สรุปก็ 
คือเราต้องมีชีวิตดั่งสานุศิษย์ผู้อุทิศตนเพื่อ 
แสดงให้เห็นถึงความรักที่เรามีต่อพระผู้เป็น 
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เจ้า เราไม่อาจเลิก และเราไม่อาจหันหลัง 
กลับ หลังจากได้พบกับพระบุตรผู้ทรงพระ 
ชนม์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่มีสิ่ง 
ใดจะเป็นเหมือนที่เคยเป็นมาก่อน การตรึง 
กางเขน การชดใช้ และการฟื้นคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตชาว
คริสต์ ไม่ใช่จุดสิ้นสุด เพราะความสัตย์จริงนี้ 
และความเป็นจริงนี้ ที่ทำาให้ชาวประมงแห่ง
กาลิลีจำานวนหยิบมือเดียวกลายเป็นอัคร-
สาวกอีกครั้ง ผู้ที่ออกไปโดยไม่มี “ธรรมศาลา
หรือดาบแม้แต่เล่มเดียว”15 ทิ้งอวนเป็นครั้ง
ที่สองและออกไปหล่อหลอมประวัติศาสตร์
ของโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 

ข้าพเจ้าเป็นพยานจากก้นบึ้งของหัวใจ 

ด้วยความมุ่งมั่นของจิตวิญญาณถึงทุกท่าน
ที่ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าว่า กุญแจแห่งอัคร-
สาวกได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกและมี 
อยู่ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิ- 
ชนยุคสุดท้าย ถึงผู้ที่ยังไม่ได้มาสมทบกับเรา 
ในอุดมการณ์สุดท้ายอันสำาคัญยิ่งของพระ 
คริสต์ เรากล่าวว่า “โปรดมาเถิด” ถึงผู้ที่เคย
อยู่กับเราแต่ได้ล่าถอยไป โดยเลือกปฏิบัติ
หลักธรรมบางอย่างของศาสนจักรแต่ละทิ้ง 
พรอันสมบูรณ์กว่าของพระกิตติคุณที่ได้รับ 
การฟื้นฟู ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าเกรงว่า 
ท่านต้องเผชิญกับค่ำาคืนท่ียาวนานหลายคืน 
พร้อมกับอวนท่ีว่างเปล่า น่ีคือการเรียกให้กลับ 
มา แน่วแน่ รักพระผู้เป็นเจ้า และยืนมือช่วย 

เหลือ ข้าพเจ้าเรียกอดีตผู้สอนศาสนาทุกท่าน 
ที่ซื่อสัตย์มั่นคง ผู้ที่เคยยืนในอ่างบัพติศมา 
และยกมือตั้งฉากกล่าวว่า “โดยได้รับมอบ 
หมายจากพระเยซูคริสต์”16 งานมอบหมาย 
น้ันเพ่ือเปล่ียนผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสของท่าน 
ไปตลอดกาล แต่แน่นอนว่าน่ันก็ควรจะเปล่ียน 
ตัวท่านไปตลอดกาลเช่นกัน ถึงเยาวชนของ 
ศาสนจักรผู้จะเติบใหญ่ ไปทำางานเผยแผ่  
ไปพระวิหารและแต่งงาน เรากล่าวว่า “จงรัก 
พระผู้เป็นเจ้าและจงรักษาตนให้สะอาดจาก 
โลหิตและบาปของคนรุ่นนี้ ท่านมีงานมหา- 
ศาลที่ต้องทำา ซึ่งเน้นอยู่ในข้อประกาศอันน่า 
อัศจรรย์ของประธานโธมัส เอส. มอนสัน ใน 
ช่วงเช้าของเม่ือวานน้ี พระบิดาในสววรค์ของ 
ท่านทรงคาดหวังความภักดีและความรักของ 
ท่านในช่วงชีวิตของท่านทุกช่วง”

ถึงทุกท่านที่ได้ยินเสียงข้าพเจ้า พระสุร- 
เสียงของพระคริสต์ดังผ่านทุกยุคทุกสมัยถาม 
เราแต่ละคนขณะที่ยังมีเวลาว่า “ท่านรักเรา 
หรือ” และสำาหรับเราทุกคนแล้วข้าพเจ้าตอบ 
แทนเราทุกคนด้วยเกียรติยศและจิตวิญญาณ 
ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์รักพระองค์” 
และโดยที่เรา “เอามือจับคันไถ”17 เราจะไม่มี
วันเหลียวหลังกลับไปจนกว่างานนี้จะเสร็จ 
และความรักของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อน 
บ้านของเราจะครองโลก ในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ต้นปี 1965 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให ้
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สเตคและจัดการ 
ประชุมอื่นๆ ทั่วภาคเซาท์แปซิฟิก นี่เป็นครั้ง 
แรกที่ข้าพเจ้าไปเยือนภูมิภาคน้ันของโลก
และเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืม ส่วนใหญ ่
เป็นเหตุการณ์ทางวิญญาณที่กิดขึ้นในช่วง 
งานมอบหมายนี้เมื่อข้าพเจ้าประชุมกับผู้นำา 
สมาชิก และผู้สอนศาสนา

ในวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่ 20 
และ 21 กุมภาพันธ์ เราอยู่ในบริสเบน ออส- 
เตรเลีย เพื่อจัดการประชุมภาคปกติสำาหรับ 
สเตคบริสเบน ระหว่างการประชุมวันเสาร์มี 
คนแนะนำาข้าพเจ้าให้รู้จักประธานท้องถ่ินจาก 
เขตใกล้เคียง ขณะจับมือทักทายเขา ข้าพเจ้า 
มีความรู้สึกแรงกล้าว่าต้องพูดกับเขาและให้ 
คำาแนะนำา ด้วยเหตุนี้จึงถามว่าเขาจะไปการ 
ประชุมภาคเช้าวันอาทิตย์ในวันถัดไปกับ
ข้าพเจ้าเพื่อเราจะพูดคุยกันได้หรือไม่

หลังจากภาควันอาทิตย์เรามีโอกาสพบปะ 
สนทนากัน เราพูดถึงหน้าที่รับผิดชอบมาก 
มายของเขาในฐานะประธานท้องถ่ิน ขณะทำา 
เช่นน้ันข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องให้คำาแนะนำาพิเศษ 
เกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนาและวิธีที่เขากับ 
สมาชิกจะช่วยผู้สอนศาสนาเต็มเวลาทำางาน 
ในเขตนั้น ข้าพเจ้าทราบในภายหลังว่าชาย 
ผู้นี้สวดอ้อนวอนขอการนำาทางเกี่ยวกับเร่ือง
นี้มาตลอด การสนทนาของเราเป็นพยาน 
พิเศษว่าพระองค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำา 
สวดอ้อนวอนของเขา นี่เป็นการพบกันที่ด ู
เหมือนไม่น่าสนใจแต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระ 
วิญญาณทรงนำาทางและเหตุการณ์ดังกล่าว 
ส่งผลในชีวิตและการบริหารงานของประธาน 
ท้องถิ่นคนนั้น ในชีวิตสมาชิก และในความ
สำาเร็จของผู้สอนศาสนาที่นั่น

พี่น้องทั้งหลาย จุดประสงค์ของพระเจ้า 
บรรลุผลสำาเร็จเสมอเมื่อเราเอาใจใส่การนำา 
ทางของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าเชื่อว่ายิ่งเรา 
ทำาตามการดลใจและความรู้สึกท่ีมาถึงเรา

คือ สำารวจชีวิตท่านและมองหาเฉพาะพรทั้ง 
ใหญ่น้อยที่ท่านได้รับ

การทบทวนช่วงปีเหล่าน้ีเสริมน้ำาหนักความ 
รู้ของข้าพเจ้าตลอดมาว่าพระองค์ทรงได้ยิน 
และทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา เราคุ้น 
เคยกับความจริงที่พบใน 2 นีไฟในพระคัมภีร ์
มอรมอน “มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขาจะมี 
ปีติ”1 ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าปีติส่วนมากเกิด 
ขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าเราสามารถสื่อสารกับ 
พระบิดาบนสวรรค์ผ่านการสวดอ้อนวอน พระ 
องค์จะทรงได้ยินและทรงตอบคำาสวดอ้อน 
วอนเหล่าน้ัน—อาจไม่ใช่ในวิธีและเวลาท่ีเรา 
คาดหวัง แต่พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรู้จัก ทรง 
รักเราอย่างสมบูรณ์และปรารถนาให้เรามี 
ความสุข จะ ทรงตอบแน่นอน พระองค์ไม่ 
ทรงสัญญากับเราหรอกหรือว่า “เจ้าจงอ่อน 
น้อมถ่อมตน, และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของ 
เจ้าจะทรงจูงมือนำาเจ้าไป, และให้คำาตอบ 
คำาสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้า”2

สำาหรับเวลาที่ เหลือไม่กี่นาทีต่อจากนี้   
ข้าพเจ้าใคร่ขอแบ่งปันตัวอย่างเล็กน้อยของ 
ประสบการณ์ที่เคยมีเมื่อพระองค์ทรงได้ยิน
และทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนซึ่งนำาพรมา 
สู่ชีวิตข้าพเจ้าเช่นเดียวกับชีวิตผู้อื่น บันทึก 
ประจำาวันของข้าพเจ้าที่เขียนมาตลอดหลาย
ปีช่วยให้รายละเอียดบางอย่างซึ่งข้าพเจ้าคง 
จะจำาไม่ได้หากไม่มีบันทึกเหล่านี้

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รักทั้งหลาย การประชุมใหญ่ 
ครั้งนี้นับเป็นเวลา 49 ปีนับตั้งแต ่
ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนเป็น 

สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองเมื่อวันที่ 4  
ตุลาคม ค.ศ. 1963 สี่สิบเก้าปีถือว่ายาวนาน  
แต่ในหลายๆ ด้านเวลาดูเหมือนส้ันมากต้ังแต่ 
ข้าพเจ้ายืนที่แท่นพูดในแทเบอร์นาเคิลและ
กล่าวคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ครั้งแรก

สิ่งต่างๆ มากมายเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที ่
4 ตุลาคม ปี 1963 เราอยู่ในยุคพิเศษสุดของ 
ประวัติศาสตร์โลก เราได้รับพรมากมายเหลือ 
เกิน แต่บางครั้งก็ยากที่จะไม่ท้อแท้เมื่อเห็น
ปัญหาและการโอนอ่อนผ่อนตามรอบข้าง 
เรา ข้าพเจ้าพบว่าแทนที่จะคิดในแง่ลบ หาก 
เราจะถอยมาหนึ่งก้าวและพิจารณาพรใน 
ชีวิตเรา รวมถึงพรที่ดูเหมือนเล็กน้อยและถูก
มองข้ามในบางครั้ง เราจะพบความสุขมาก
ขึ้น

ขณะข้าพเจ้านึกทบทวน 49 ปีที่ผ่านมา 
ข้าพเจ้าได้ค้นพบบางอย่าง สิ่งหนึ่งคือประ- 
สบการณ์นับไม่ถ้วนท่ีข้าพเจ้ามีไม่ถือเป็นประ- 
สบการณ์ที่พิเศษเหนือธรรมดาเลย อันที่จริง 
ในเวลาท่ีเกิดข้ึน มักดูเหมือนไม่น่าสนใจและ 
ธรรมดามาก แต่เมื่อนึกย้อนกลับไปประสบ- 
การณ์เหล่าน้ันเพ่ิมคุณค่าและเป็นพรแก่ชีวิต 
—อย่างน้อยก็ชีวิตข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าขอ 
แนะนำาให้ท่านทำาแบบฝึกหัดเดียวกันน้ี—น่ัน 

พิจารณาพร
พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบความต้องการของเราและจะทรงช่วยเรา 
เมื่อเราทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
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มากเพียงใด พระเจ้าจะทรงฝากฝังให้เราทำา
ธุระของพระองค์มากเพียงนั้น

ข้าพเจ้าเรียนรู้ดังท่ีกล่าวไว้ในข่าวสารก่อน 
หน้านี้ว่าอย่าผัดเวลาของการกระตุ้นเตือน  
ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้ากำาลัง
ว่ายน้ำาอยู่ที่โรงยิมเดเซเร็ทหลังเก่าในซอลท์- 
เลคซิต้ีเม่ือรู้สึกถึงการดลใจให้ไปโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเพ่ือเย่ียมเพ่ือนท่ีดีคนหน่ึงซ่ึงขา 
ใช้การไม่ได้เนื่องจากเนื้อร้ายและการผ่าตัด 
ที่ตามมา ข้าพเจ้าขึ้นจากสระทันที แต่งตัว 

และไม่นานก็เดินทางไปหาชายที่ดีคนนี้ 
เมื่อมาถึงห้องของเขา ข้าพเจ้าพบห้อง 

ว่างเปล่า พอสอบถามจึงทราบว่าข้าพเจ้าน่า 
จะได้พบเขาที่สระว่ายน้ำาของโรงพยาบาล  
บริเวณที่ใช้ทำากายภาพบำาบัด เป็นจริงตาม 
นั้น เขานั่งเก้าอี้เข็นมาที่นั่นด้วยตนเองและ 
อยู่ตรงนั้นตามลำาพัง เขาอยู่ด้านไกลสุดของ 
สระ ใกล้บริเวณน้ำาลึก ข้าพเจ้าเรียกเขา และ 
เขาหมุนเก้าอี้เข็นหันมาทักทายข้าพเจ้า เรา 
สนทนากันอย่างออกรส ข้าพเจ้าตามเขากลับ 

ไปที่ห้องผู้ป่วยเพื่อให้พรเขา
ข้าพเจ้าทราบจากเพ่ือนในภายหลังว่าวัน

นั้นเขาหมดอาลัยและกำาลังคิดจะปลิดชีวิต
ตนเอง เขาสวดอ้อนวอนขอให้คลายความ
ทุกข์แต่เริ่มรู้ว่าคำาสวดอ้อนวอนไม่ได้รับคำา
ตอบ เขาไปที่สระว่ายน้ำาโดยคิดว่านี่จะเป็น
วิธียุติความทุกขเวทนาของตน—เขาเคล่ือน
เก้าอี้เข็นไปยังบริเวณน้ำาลึกของสระ ข้าพเจ้า
มาทันช่วงเวลาความเป็นความตายพอดี มา
ตามสิ่งที่ข้าพเจ้าทราบว่าเป็นการดลใจจาก
เบื้องบน

เพื่อนข้าพเจ้ามีชีวิตต่อมาอีกหลายต่อ
หลายปี—หลายปีที่เต็มไปด้วยความสุขและ 
ความสำานึกคุณ ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้เป็น 
เคร่ืองมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าในวันวิกฤติ 
นั้นที่สระว่ายน้ำา

อีกครั้งหนึ่ง เมื่อซิสเตอร์มอนสันกับข้าพ- 
เจ้าขับรถกลับบ้านหลังจากไปเยี่ยมเพื่อนๆ  
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรจะเข้าไปในเมือง—ขับรถ 
ไปอีกหลายไมล์—เพ่ือเย่ียมหญิงม่ายสูงอายุ 
คนหนึ่งที่เคยอยู่ในวอร์ดเรา เธอชื่อเซลลา  
โธมัส ตอนนั้นเธออาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชรา  
บ่ายวันนั้นเราพบว่าเธออ่อนแอมากแต่นอน
อย่างสงบอยู่บนเตียง

เซลลาตาบอดมานาน แต่เธอจำาเสียงเรา 
ได้ทันที เธอถามว่าข้าพเจ้าจะให้พรเธอได ้
หรือไม่ โดยบอกอีกว่าเธอพร้อมจะตายถ้า 
พระเจ้าทรงต้องการให้เธอกลับบ้าน มีวิญ- 
ญาณแสนหวานและสงบในห้องนั้น เราทุก 
คนรู้ว่าเธอเหลือเวลาในความเป็นมรรตัยไม่
มากนัก เซลลาจับมือข้าพเจ้าและพูดว่าเธอ
สวดอ้อนวอนอย่างจริงจังขอให้ข้าพเจ้ามา
พบเธอและให้พรเธอ ข้าพเจ้าบอกเธอว่าเรา
มาเพราะการดลใจโดยตรงจากพระบิดาบน
สวรรค์ ข้าพเจ้าจูบเธอที่หน้าผาก ทราบดีว่า
อาจจะไม่ได้พบเธออีกในความเป็นมรรตัย 
เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะเธอสิ้นใจในวันรุ่งขึ้น 
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การที่ข้าพเจ้าสามารถให้การปลอบโยนและ 
ความสงบสุขแก่เซลลาท่ีน่ารักของเรานับ
เป็นพรต่อเธอและต่อข้าพเจ้า

โอกาสเป็นพรในชีวิตของอีกคนหนึ่งมัก
จะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ในคืนวันเสาร์ที่
หนาวจัดช่วงฤดูหนาวปี 1983-1984 ซิสเตอร์ 
มอนสันกับข้าพเจ้าขับรถหลายไมล์ไปหุบเขา 
ในมิดเวย์ ยูทาห์ เรามีบ้านหลังหนึ่งที่นั่น 
อุณหภูมิคืนนั้นลบ 24 องศาฟาเรนไฮต์ (ลบ 
31 องศาเซลเซียส) เราต้องการทำาทุกอย่าง
ที่บ้านหลังนั้นของเราให้เรียบร้อย เราตรวจ
บ้านและพบว่าเรียบร้อยดี เราจึงออกจาก
บ้านกลับไปซอลท์เลคซิตี้ เราขึ้นทางหลวง
ไปได้ไม่กี่ไมล์รถก็ดับ เราทำาอะไรไม่ได้เลย 
แทบไม่เคยมีคร้ังใดที่ข้าพเจ้าจะหนาวเทียบ
เท่ากับคืนนั้น 

เราเริ่มฝืนใจเดินไปยังเมืองใกล้สุด รถ
หลายคันแล่นฉิวผ่านเราไป ในที่สุดรถคัน
หนึ่งก็จอด และชายหนุ่มคนหนึ่งเสนอความ
ช่วยเหลือ สุดท้ายเราจึงพบว่าน้ำามันดีเซลใน
ถังของเราเกาะตัวเพราะความเย็น ส่งผลให้
เราขับรถไม่ได้ ชายหนุ่มใจดีคนนี้ขับรถพา
เรากลับไปบ้านที่มิดเวย์ ข้าพเจ้าพยายาม
ตอบแทนความมีน้ำาใจของเขา แต่เขาปฏิเสธ
อย่างสุภาพ เขาบอกว่าเขาเป็นลูกเสือและ
อยากบำาเพ็ญประโยชน์ ข้าพเจ้าบอกชื่อตัว
เอง และเขาแสดงความปลาบปลื้มยินดีที่ได้
มีโอกาสช่วยเหลือ โดยคิดว่าเขาน่าจะอยู่ใน
วัยผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าจึงถามว่ามีแผนจะ
รับใช้งานเผยแผ่หรือไม่ เขาบอกว่าเขายังไม่
แน่ใจว่าอยากจะทำาอะไร

ตอนเช้าวันจันทร์ถัดมาข้าพเจ้าเขียน
จดหมายถึงชายหนุ่มคนนี้และขอบคุณ
ความมีน ้ ำาใจของเขา ในจดหมายข้าพเจ้า 
กระตุ้นเขาให้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 
ข้าพเจ้าแนบจดหมายส่งไปพร้อมหนังสือ
เล่มหนึ่งที่ข้าพเจ้าเขียนและขีดเส้นใต้เน้น
บทเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนา

ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมา คุณแม่ของ
ชายหนุ่มคนนี้โทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายเธอ

เป็นคนหนุ่มที่ยอดเยี่ยมแต่เพราะอิทธิพล
บางอย่างในชีวิตเขา ความปรารถนาที่อยาก
รับใช้งานเผยแผ่มานานจึงลดน้อยลง เธอ
บอกว่าเธอกับคุณพ่อของเขาอดอาหารและ
สวดอ้อนวอนขอให้ใจเขาเปลี่ยน พวกเขา
ใส่ชื่อลูกชายในรายชื่อสวดอ้อนวอนของ 
พระวิหารโพรโว ยูทาห์ โดยหวังว่าจะมีวิธ ี
บางอย่างทำาให้ใจลูกเปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้น มีความปรารถนาจะทำางานแผยแผ ่
และรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์เหมือนเดิม  
คุณแม่คนนนั้นต้องการให้ข้าพเจ้าทราบว่า 
เธอมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเย็นวันนั้นเป็น 
คำาตอบการสวดอ้อนวอนเพ่ือลูกชาย ข้าพเจ้า 
พูดว่า “ผมเห็นด้วยกับคุณ”

หลายเดือนต่อมาและการที่ได้สื่อสารกับ
ชายหนุ่มคนนี้มากขึ้น ซิสเตอร์มอนสันกับ
ข้าพเจ้าจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไปร่วมงาน 
เลี้ยงอำาลาผู้สอนศาสนาก่อนเขาเดินทางไป
คณะเผยแผ่แคนาดา แวนคูเวอร์

เส้นทางที่มาบรรจบกันคืนนั้นในเดือน
ธันวาคมที่หนาวเย็นเป็นความบังเอิญหรือ
ไม่ ข้าพเจ้าไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อย ข้าพเจ้า
เชื่อว่าการพบกันของเราเป็นการตอบคำา
สวดอ้อนวอนที่จริงใจของบิดามารดาที่สวด
อ้อนวอนเพื่อลูกชายที่พวกเขาห่วงใย

อนึ่ง พี่น้องทั้งหลาย พระบิดาบนสวรรค์
ทรงทราบความต้องการของเราและจะทรง
ช่วยเราเมื่อเราทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีความกังวลใด
ของเราเล็กน้อยเกินไปหรือไม่สำาคัญ พระเจ้า
ทรงอยู่ในรายละเอียดของชีวิตเรา

ข้าพเจ้าขอสรุปโดยเล่าประสบการณ์เมื่อ
เร็วๆ นี้ซึ่งมีผลต่อผู้คนหลายร้อยคน เรื่องนี้
เกิดขึ้นท่ีงานฉลองทางวัฒนธรรมของพระ
วิหารแคนซัสซิตี้เมื่อห้าเดือนก่อน เช่นเดียว
กับเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา 
เวลานั้นดูเหมือนจะเป็นอีกครั้งที่ทุกอย่าง 
ราบรื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบถึงสภาว- 
การณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานฉลองทางวัฒนธรรม 

ในคืนก่อนอุทิศพระวิหาร ข้าพเจ้าจึงตระหนัก 
ว่าการแสดงคืนนั้นไม่ธรรมดา แต่น่าทึ่งมาก
ทีเดียว

เช่นเดียวกับงานฉลองทางวัฒนธรรมทั้ง 
หมดที่จัดพร้อมการอุทิศพระวิหาร เยาวชน 
ในเขตพระวิหารแคนซัสซิตี้ มิสซูรีได้ฝึกซ้อม
การแสดงแยกกันเป็นกลุ่มๆ ในเขตของตน 
แผนคือพวกเขาทั้งหมดจะพบกันเช้าวันเสาร์
ในศูนย์เทศบาลขนาดใหญ่ที่เช่าไว้สำาหรับ 
การแสดงเพื่อจะได้รู้ว่าจะเข้าไปเมื่อใดและ 
ตรงไหน จุดที่ต้องยืน ช่องว่างระหว่างพวก 
เขากับคนที่อยู่ถัดไปควรใกล้ไกลเพียงไร  
จะออกจากเวทีอย่างไร และอื่นๆ—รายละ- 
เอียดมากมายที่พวกเขาจะต้องจับจุดให้ได้ 
ในวันนั้นเช่นเดียวกับผู้ประกอบฉากต่างๆ 
เพ่ือให้การแสดงจริงมีความประณีตเรียบร้อย 
และเป็นมืออาชีพ

ปัญหาใหญ่อย่างเดียวในวันนั้นคือ การ
แสดงทั้งหมดต้องใช้ภาพเสียงที่บันทึกไว้
ล่วงหน้าซึ่งจะฉายบนหน้าจอขนาดใหญ่ท่ี 
เรียกว่า Jumbotron ภาพเสียงที่บันทึกไว ้
สำาคัญมากต่อการแสดงทั้งหมด เพราะส่วน
ที่เป็นภาพโทรทัศน์ไม่เพียงผูกโยงทั้งหมด
เข้าด้วยกันเท่านั้นแต่จะแนะนำาการแสดง
อันดับต่อไปด้วย ส่วนที่เป็นวิดีโอจะให้ภาพ
รวมของการแสดงทั้งหมด แต่ Jumbotron 
ใช้การไม่ได้

ช่างเทคนิคต่างกุลีกุจอช่วยกันแก้ไขปัญ- 
หาขณะที่เยาวชนหลายร้อยคนต้องรอ ทำา 
ให้เสียเวลาฝึกซ้อมไปมาก สถานการณ์เริ่ม
ส่อเค้าว่าสุดวิสัย

ซูซาน คูเปอร์ ผู้เขียนและผู้อำานวยการจัด 
งานฉลองอธิบายในเวลาต่อมาว่า “ขณะที ่
เราเปลี่ยนจากแผน ก เป็น ข ถึง ฮ เรารู้ว่า 
ใช้ไม่ได้ . . .  เมื่อเรามองดูกำาหนดการ  เรารู้ว่า 
เราทำาไมไ่ด ้แตเ่รารูว้า่เรามกีองกำาลังใหญสุ่ด 
กองหนึ่งอยู่ชั้นล่าง—นั่นคือเยาวชน 3,000 
คน เราต้องลงไปบอก [พวกเขา] ว่าเกิดอะไร
ข้ึนและใช้ศรัทธาของพวกเขา”3
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เพียงหนึ่งชั่วโมงก่อนผู้ชมจะเร่ิมเข้ามาใน
ศูนย์ เยาวชน 3,000 คนคุกเข่าบนพื้นและ
สวดอ้อนวอนด้วยกัน พวกเขาสวดอ้อนวอน 
ขอให้คนที่แก้ไข Jumbotron ได้รับการดลใจ
ให้ทราบว่าต้องซ่อมอย่างไร พวกเขาทูลขอ 
พระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงชดเชยส่ิงท่ีพวกเขา 
ไม่อาจทำาเองได้เนื่องด้วยเวลาไม่พอ

คนหนึ่งที่เขียนเรื่องนี้หลังจากน้ันกล่าวว่า 
“นั่นเป็นการสวดอ้อนวอนที่เยาวชนจะไม่มี 

วันลืม ไม่ใช่เพราะพื้นแข็ง แต่เพราะพระวิญ- 
ญาณทำาให้กระดูกของพวกเขาหลอมละลาย”4 

ไม่นานช่างเทคนิคคนหนึ่งก็มาบอกพวก
เขาว่าพบปัญหาและแก้ไขได้แล้ว เขาถือว่า
โชคเข้าข้าง แต่เยาวชนทุกคนทราบดีกว่านั้น

เมื่อเราเข้าไปในศูนย์เทศบาลคืนนั้น เรา 
ไม่ทราบเลยว่าวันนั้นมีปัญหา เรามาทราบ 
เรื่องนี้ภายหลัง แต่สิ่งที่เราเห็นคือการแสดง 
อันสวยงามไร้ที่ติ—ดีที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคย 

เห็น เยาวชนฉายวิญญาณแห่งพลังอันโชติ- 
ช่วงซึ่งทุกคนที่นั่นรู้สึกได้ ดูเหมือนพวกเขา 
จะรู้ว่าต้องเข้าตรงไหน ยืนตรงไหน และจะ 
สลับกับการแสดงอ่ืนๆ รายรอบพวกเขาอย่าง 
ไร เมื่อข้าพเจ้าทราบว่าการฝึกซ้อมของพวก
เขาถูกร่นเวลาและมีหลายชุดที่ไม่ได้ซ้อม
ด้วยกันทั้งกลุ่ม ข้าพเจ้าจึงประหลาดใจ คง
ไม่มีใครทราบสิ่งที่เกิดขึ้น พระเจ้าทรงชดเชย
ส่วนที่ขาดหายไป

ข้าพเจ้าไม่เคยหยุดพิศวงกับการท่ีพระเจ้า 
ทรงสามารถผลักดันและดูแลทุกส่วนใน 
อาณาจักรของพระองค์ ทั้งยังมีเวลาให้การ 
ดลใจเก่ียวกับบุคคลหน่ึง—หรืองานฉลองทาง 
วัฒนธรรมครั้งหนึ่ง หรือ Jumbotron จอ 
หนึ่ง ข้อเท็จจริงคือพระองค์ทรงทำาได้และ 
พระองค์ทรงทำา น่ันคือประจักษ์พยานสำาหรับ 
ข้าพเจ้า

พี่น้องทั้งหลาย พระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตเรา 
ทุกคน พระองค์ทรงรักเรา ทรงต้องการประ- 
ทานพรเรา ทรงต้องการให้เราแสวงหาความ 
ช่วยเหลือจากพระองค์ ขณะพระองค์ทรงนำา 
ทางและดูแลเรา ขณะทรงได้ยินและตอบคำา
สวดอ้อนวอนของเรา เราจะพบความสุขที่นี่
และเดี๋ยวนี้ที่พระองค์ปรารถนาจะประทาน
แก่เรา ขอให้เราตระหนักถึงพรของพระองค์
ในชีวิตเรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
เอเมน 

อ้างอิง
 1. 2 นีไฟ 2:25
 2. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 112:10
 3. ซูซาน คูเปอร์ ใน Maurine Proctor, “Nothing’s 

Too Hard for the Lord: The Kansas City Cultural 
Celebration,” Meridian Magazine, May 9, 2012, 
ldsmag.com

 4. Proctor, Meridian Magazine, May 9, 2012.
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โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ทะเลสาบ
“พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่า จงตามเรา 

มา และเราจะต้ังท่านให้เป็นผู้หาคนด่ังหาปลา
“เขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์ไปทันที”1

ท่านท่ีเป็นชาวคริสต์ในปัจจุบัน เรามีโอกาส 
ที่จะทำาโดยทันที โดยฉับพลันและเด็ดเดี่ยว 
เฉกเช่นเปโตรและอันดรูว์ทำา “พวกเขาก็ละแห 
ตามพระองค์ไปทันที”2 เราได้รับเรียกให้ละแห 
ของเราเช่นกัน ให้ปฏิเสธความเคยชินทางโลก 
จารีต และประเพณี เราได้รับเรียกให้ละทิ้ง 
บาปของเราเช่นกัน “พระองค์ [พระเยซู] จึง 
ทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามา แล้วตรัส 
กับพวกเขาว่า ถ้าใครต้องการจะตามเรามา ให้ 
คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบก 
และตามเรามา”3  การปฏิเสธตนจากพฤติกรรม 
ท่ีไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นจุด 
เร่ิมต้นของการกลับใจ อันนำามาซ่ึงการเปล่ียน 
แปลง อัน ลึกล้ำาในใจจนเรา “ไม ่มี ใจ ที่ จะ ทำา 
ความชั่ว อีก”4

การเปลี่ยนแปลงนี้ที่เรียกว่าการเปล่ียนใจ 
เลื่อมใส เกิดขึ้นได้โดยทางพระผู้ช่วยให้รอด 
เท่านั้น พระเยซูทรงสัญญาว่า “หาก มนุษย์  
มา หา เรา เรา จะ แสดง ให้ พวก เขา เห็น ความ
อ่อนแอ ของ พวกเขา . . . และ พระคุณ ของ เรา  
เพียงพอ สำาหรับ คน ทั้งปวง ที่นอบน้อม ถ่อม ตน  
ต่อหน้า เรา; เพราะ หาก พวก เขา นอบน้อม ถ่อม 
 ตน ต่อหน้า เรา, และ มี ศรัทธา ใน เรา, เมื่อนั้น  
เราจะทำาให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำาหรับ
พวกเขา”5 เมื่อเราดีขึ้นในพระคริสต์ ธรรมชาต ิ
วิสัยท่ีแท้จริงของเราเปล่ียนและเราไม่ต้องการ 
กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป

แม้ดังนั้น ชาวคริสต์ผู้ซื่อสัตย์จะได้รับพร 
โดยการประสบกับความยากลำาบากและความ 
ผิดหวังเสมอ  เมื่อความท้าทายเพื่อขัดเกลา 
เกิดข้ึน เราอาจถูกล่อลวงให้กลับไปเป็นเหมือน 
เดิม หลังจากการตรึงกางเขนของพระผู้ช่วย 
ให้รอด พระองค์ทรงปรากฏต่อสตรีและบอก 
พวกเธอว่าบรรดาพี่น้องชายจะพบพระองค์ 
ในกาลิลี เมื่อเปโตร อัครสาวกอาวุโสกลับไป
ที่กาลิลี ท่านก็กลับไปหาสิ่งที่ท่านรู้จัก—ไป
หาสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าทำาได้อย่างสบายใจ “ข้า
จะไปจับปลา”6 ท่านอธิบายและพาสานุศิษย์
หลายคนไปกับท่าน

ในความเป็นจริง เปโตรและคนอื่นๆ หา
ปลาทั้งคืนแต่จับไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียว เช้า
วันรุ่งขึ้นพระเยซูเสด็จมาปรากฏที่ชายฝั่งและ 
ร้องเรียกพวกเขาให้ข้ามน้ำามา “จงทอดอวน 
[ของเจ้า] ลงไปด้านขวาเรือ”  บรรดาสานุศิษย์ 
ในเรือทำาตามคำาแนะนำาของพระผู้ช่วยให้รอด 
และพบในทันใดว่าอวนของพวกเขาเต็มจนล้น 
ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์  ยอห์นจำาพระสุร- 

การเป็นชาวคริสต์หมายความว่า
อย่างไร?

ชาวคริสต์มีศรัทธาในพระเจ้าพระ 
เยซูคริสต์ ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระ 
ผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง พระบิดาของพระองค์
ทรงส่งพระองค์มาทนทุกข์เพื่อบาปของเราใน
การกระทำาอันสูงส่งด้วยความรักที่เราทราบ
ว่าเป็นการชดใช้

ชาวคริสต์เชื่อว่าโดยผ่านพระคุณของพระ 
ผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์ เราสามารถกลับใจ ให้อภัยผู้
อื่น รักษาพระบัญญัติและได้รับชีวิตนิรันดร์
เป็นมรดก

คำาว่า ชาวคริสต์ บ่งช้ีว่าเรายอมรับพระนาม 
ของพระคริสต์ไว้กับตน เราทำาเช่นนี้โดยการ 
รับบัพติศมาและรับของประทานแห่งพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือจากผู้ดำารง
อำานาจฐานะปุโรหิตของพระองค์

ชาวคริสต์ทราบว่าตลอดทุกยุคทุกสมัย 
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน 
ถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา พระเยซูองค์เดียว 
กันนี้ พร้อมด้วยพระบิดาบนสวรรค์ ทรงปรา- 
กฏต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในปี 1820 
และทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณตลอดจนการจัด

ตั้งศาสนจักรเดิมของพระองค์
โดยผ่านพระคัมภีร์และการเป็นพยานของ 

โจเซฟ สมิธ เราทราบว่าพระผู้เป็นเจ้า พระ 
บิดาบนสวรรค์ของเราทรงมีพระวรกายเป็น
เนื้อหนังและกระดูกที่สมบูรณ์แบบและทรง
รัศมีภาพ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์ 
เดียวท่ีถือกำาเนิดในเน้ือหนังของพระองค์ พระ 
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระอติรูปท่ีเป็นวิญ- 
ญาณ งานของพระองค์คือเป็นพยานถึงพระ 
บิดาและพระบุตร พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ 
เป็นพระสัตภาวะที่แตกต่างแยกกันสาม 
พระองค์แต่ทรงเป็น หน่ึง เดียวกัน ใน จุดประสงค์

ด้วยหลักธรรมเหล่านี้ เป็นพื้นฐานของ 
ศรัทธาเรา จะมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งใดอีก 
หรือว่าเราท่ีเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายล้วนเป็นชาว 
คริสต์  กระนั้นสำาหรับชาวคริสต์ทุกคนคำาถาม 
ทั่วไปยังคงเป็นว่า เราเป็นชาวคริสต์ประเภท 
ไหน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง เรากำาลังทำาอย่างไร 
ในการมุ่งติดตามพระคริสต์

ขอให้ท่านร่วมพิจารณากับข้าพเจ้าถึง 
ประสบการณ์ของสานุศิษย์ชาวคริสต์สองคน

“ขณะที่พระองค์ทรงดำาเนินอยู่ตามชาย 
ทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นพ่ีน้องชาว 
ประมงสองคน คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับ 
อันดรูว์น้องชายของเขากำาลังทอดแหอยู่ใน

การเป็นชาวคริสต์เหมือน
พระคริสต์มากขึ้น
นี่เป็นการเรียกของพระคริสต์ที่ให้แก่ชาวคริสต์ทุกคนในวันนี้ “จงเลี้ยงดูลูก
แกะของเราเถิด. . .จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด”

ภาคบ่ายวันอาทิตย์ | 7 ตุลาคม 2012
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เสียงของพระผู้ช่วยให้รอดได้  เปโตรกระโจน
ลงน้ำาโดยฉับพลันและว่ายเข้าฝั่ง7  

สำาหรับชาวคริสต์ท่ีหวนคืนสู่วิถีท่ีซื่อสัตย์ 
น้อยลงเช่นเดิม จงนึกถึงแบบอย่างที่ซื่อสัตย์ 
ของเปโตร อย่ารอช้า มาฟังและจำาพระสุรเสียง 
เรียกของพระอาจารย์ให้ได้ จากน้ันกลับมาหา 
พระองค์ทันทีและรับพรอันล้นเหลือของพระ 
องค์อีกครั้ง

เม่ือเหล่าพ่ีน้องชายกลับข้ึนฝ่ัง พวกเขาพบ 
งานเลี้ยงที่มีปลากับขนมปัง “มารับประทาน 
อาหารกันเถิด”8 พระผู้ช่วยให้รอดตรัสเช้ือเชิญ 
ขณะพระองค์ทรงเล้ียงอาหารพวกเขา พระองค์ 
ตรัสถามเปโตรสามครั้งว่า “ซีโมนบุตรยอห์น 
เอ๋ย ท่านรักเราหรือ” เมื่อเปโตรทูลตอบถึง 
ความรักที่เขามีต่อพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงวิงวอนเขา “จงเล้ียงดูลูกแกะของเราเถิด”9

นี่เป็นการเรียกของพระคริสต์ที่ให้แก่ชาว
คริสต์ทุกคนในวันนี้ “จงเลี้ยงดูลูกแกะของเรา 
เถิด . . .  จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” —จงแบ่ง 
ปันพระกิตติคุณของเราให้ทุกคนไม่ว่าเยาว์วัย 
หรือสูงวัย จงหนุนใจ ให้พร ปลอบโยน กระ- 
ตุ้นและเสริมสร้างพวกเขา โดยเฉพาะคนเหล่า 
น้ันท่ีคิดและเช่ือต่างจากเรา เราเล้ียงดูลูกแกะ 
ของพระองค์ในบ้านของเราโดยวิธีท่ีเราดำาเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณ รักษาพระบัญญัติ สวด 
อ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์และทำาตามแบบ

อย่างของพระองค์ในการแสดงความรัก เรา
เลี้ยงดูแกะของพระองค์ในศาสนจักรเมื่อเรา
รับใช้ในโควรัมฐานะปุโรหิตและองค์การช่วย 
ต่างๆ และเราเล้ียงดูแกะของพระองค์ท่ัวโลก 
โดยเป็นเพ่ือนบ้านชาวคริสต์ท่ีดี ปฏิบัติธรรมะ 
ที่บริสุทธิ์ไร้มลทินในการไปเยี่ยมและรับใช้ 
หญิงม่าย เด็กกำาพร้า คนยากจน และคน
ขัดสนทั้งปวง

สำาหรับหลายคน การเรียกให้เป็นชาวคริสต์ 
ดูเหมือนเป็นสิ่งที่เรียกร้องจากเรามาก แม้จน 
เกินไป แต่เราไม่ต้องกลัวหรือรู้สึกว่าไม่คู่ควร  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาว่าพระองค์จะ
ทรงทำาให้เรามีคุณสมบัติคู่ควรกับงานของ
พระองค์ “จงตามเรามา” พระองค์ตรัส “เรา  
จะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา”10  เมื่อเรา 
ติดตามพระองค์ พระองค์ประทานพรเราด้วย 
ของประทาน พรสวรรค์ และความเข้มแข็ง 
เพื่อทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งจะ 
เอื้ออำานวยให้เราเติบโตโดยทำาเกินกว่าสิ่งที่ 
เราทำาได้ถนัด รวมทั้งทำาสิ่งที่เราไม่คิดมาก่อน 
ว่าเป็นไปได้ นี่อาจหมายถึงการแบ่งปันพระ 
กิตติคุณกับเพื่อนบ้าน การช่วยชีวิตคนที่หลง 
ผิดทางวิญญาณ การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลา การทำางานในพระวิหาร การเลี้ยงด ู
ลูกที่พิการ การรักบุตรผู้สุรุ่ยสุร่าย การรับใช้ 
คู่ครองที่เจ็บป่วย การทนต่อความเข้าใจผิด

หรือการทนทุกข์  ท้ังหมดน้ีหมายถึงการเตรียม 
ตัวเราเองเพ่ือขานรับการเรียกของพระองค์โดย 
กล่าวว่า “ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา ข้าจะพูด 
สิ่งพระองค์บัญชา ข้าจะทำาสิ่งพระองค์บัญชา  
ข้าจะเป็นสิ่งพระองค์บัญชา”11

เราติดตามพระเยซูคริสต์เพ่ือเป็นคนท่ีพระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเป็น ข้าพเจ้า 
เป็นพยานว่าพระองค์ทรงเรียกเราให้ติดตาม 
พระองค์ต่อไป หากท่านเพิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การเป็นชาวคริสต์ที่มุ่งมั่นของวิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายหรือหากท่านไม่ได้เข้าร่วมศาสนจักร
อย่างเต็มที่และต้องการติดตามพระองค์อีก
—จงอย่ากลัว! บรรดาสานุศิษย์คนแรกๆ ของ
พระเจ้าล้วนเป็นสมาชิกใหม่ของศาสนจักร  
เพิ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระกิตติคุณของ 
พระองค์ พระเยซูทรงสอนแต่ละคนอย่างอด 
ทน  พระองค์ทรงช่วยพวกเขาทำาหน้าที่รับผิด 
ชอบให้มีสัมฤทธิผล พระองค์ทรงเรียกพวกเขา 
ว่าเป็นสหายของพระองค์และพลีพระชนม์ชีพ 
ของพระองค์เพื่อพวกเขาและพระองค์ก็ทรง 
ทำาอย่างเดียวกันน้ันเพ่ือท่านและข้าพเจ้าแล้ว

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโดยผ่านพระคุณและ 
ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ เราจะ 
เป็นชาวคริสต์เหมือนพระคริสต์มากขึ้น จง 
พิจารณาคุณสมบัติเหมือนพระคริสต์ดังต่อ 
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ไปนี้ เรากำาลังทำาอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างคุณ- 
สมบัติเหล่านี้ในตัวเรา
ความรักเหมือนพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงเห็นคุณค่าของทุกคน ทรงมีพระเมตตา 
กรุณาต่อคนทั้งปวง พระองค์ทรงละแกะเก้า 
สิบเก้าตัวไปเที่ยวหาตัวที่หลงไป12 เพราะ 
สำาหรับพระองค์ “ถึงผมของพวก [เรา] ก็ทรง
นับไว้แล้วทุกเส้น”13 
ศรัทธาเหมือนพระคริสต์ แม้จะมีการล่อ- 

ลวง ความยากลำาบาก และการข่มเหง แต่ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางพระทัยพระบิดาบน
สวรรค์ของเราและทรงเลือกที่จะซื่อสัตย์และ
เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์
การเสียสละเหมือนพระคริสต ์  ตลอดพระ 

ชนม์ชีพของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสละ 
เวลาของพระองค์ พลังงานของพระองค์ และ 
สุดท้าย โดยผ่านการชดใช้ ทรงสละพระองค ์
เองเพื่อบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าจะ
ฟื้นคืนชีวิตและมีโอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์เป็น
มรดก

ความห่วงใยเหมือนพระคริสต์  ดังเช่นชาว 
สะมาเรียใจดี  พระผู้ช่วยให้รอดทรงเอ้ือมออก 
ไปช่วยชีวิต รัก และบำารุงเลี้ยงผู้คนรอบข้าง
พระองค์ตลอดเวลา ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมา 
จากวัฒนธรรม ความเชื่อ  หรือสภาพการณ์
ใดก็ตาม
การรับใช้เหมือนพระคริสต์ ไม่ว่าจะเป็น 

การตักน้ำาขึ้นจากบ่อ ทำาอาหารด้วยปลา หรือ 
ล้างเท้าเปื้อนฝุ่น พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้วัน 
เวลาของพระองค์ไปกับการรับใช้ผู้อื่น—ช่วย
คนที่เหน็ดเหนื่อยและเสริมสร้างคนอ่อนแอ
ความอดทนเหมือนพระคริสต์ ในความ 

โศกเศร้าและความทุกข์ของพระองค์เอง พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงอดทนรอคอยพระบิดาของ 
พระองค์  ด้วยความอดทนที่ทรงมีต่อเรา พระ 
องค์ทรงรอให้เราตระหนักว่าส่ิงใดถูกต้องและ 
กลับบ้านไปหาพระองค์
สันติสุขเหมือนพระคริสต์ ตลอดการปฏิบัติ 

ศาสนกิจของพระองค์ พระองค์ทรงกระตุ้น 
ความเข้าใจและส่งเสริมสันติสุข โดยเฉพาะ 
 

อย่างยิ่งในบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ พระ 
องค์ทรงสอนว่าชาวคริสต์จะไม่ขัดแย้งกับชาว 
คริสต์อื่นๆ ไม่ว่าความแตกต่างของพวกเขา
คืออะไร
การให้อภัยเหมือนพระคริสต์ พระองค์ทรง 

สอนให้เราอวยพรคนที่สาปแช่งเรา ทรงแสดง 
ให้เราเห็นวิธีทำาเช่นนั้นโดยการสวดอ้อนวอน
ให้คนที่ตรึงกางเขนพระองค์ได้รับการให้อภัย
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเหมือนพระคริสต์  

เช่นเดียวกับเปโตรและอันดรูว์ หลายคนตระ- 
หนักในความจริงของพระกิตติคุณทันทีท่ีพวก 
เขาได้ยิน พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสทันที กับ
คนอื่นๆ อาจใช้เวลานานกว่า ในการเปิดเผย 
ที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสอนว่า “สิ่ง ซึ่ง มา จาก พระผู้เป็นเจ้า เป็น
ความสว่าง; และ คน ที่ รับ ความ สว่าง, และ 
ดำาเนิน อยู่ กับ พระผู้เป็นเจ้า ต่อ ไป, รับ ความ  
สว่าง มากขึ้น; และ ความ สว่าง นั้น เจิดจ้า ยิ่ง 
ขึ้น ๆ  จนถึง วัน ที่ สมบูรณ์”14วันที่สมบูรณ์แห่ง
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรา  พระเยซูคริสต์ 
ทรงเป็น “แสงสว่างและ พระ ผู้ไถ่ ของ โลก; พระ 
 วิญญาณ แห่ง ความ จริง”15

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เหมือนพระคริสต์
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระผู้ช่วยให้ 
รอดมิได้ทรงหยุดทำาตามพระประสงค์ของ 
พระบิดาแต่ทรงดำาเนินต่อไปในความชอบธรรม 
พระ คุณ ความ ดี พระเมตตา และความจริง 
ตราบจนสิ้นพระชนม์ชีพมรรตัยของพระองค์

สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของคนที่ได้ยิน 
และเอาใจใส่พระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด 
ในฐานะพยานพิเศษของพระองค์บนแผ่นดิน 
โลก ข้าพเจ้ามอบประจักษ์พยานแบบชาว 
คริสต์ว่าพระองค์ทรงกำาลังเรียกท่านวันนี้ “จง
ตามเรามา”16 มาเดินตามทางที่นำาไปสู่ความ
สุขนิรันดร์ ปีติ และชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักร
ของพระบิดาบนสวรรค์ ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของ
เรา เอเมน 

อ้างอิง
 1. มัทธิว 4:18–20
 2. มาระโก 1:18
 3. มาระโก 8:34
 4. โมไซยาห์ 5:2
 5. อีเธอร์ 12:27; เน้นตัวเอน
 6. ยอห์น 21:3
 7. ดู ยอห์น 21:3–8
 8. ยอห์น 21:12
 9. ดู ยอห์น 21:15–17
10. มัทธิว 4:19; เน้นตัวเอน
11. ดู “ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 136.
12. ดู มัทธิว 18:12-14
13. ลูกา 12:7
14. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 50:24
15. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 93:9
16. ลูกา 18:22
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กับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
สมาชิกบางคนอาจไม่สามารถทำางานทั้งสอง
อย่างเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือระยะทาง
ไปพระวิหาร

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์สอน
ว่า

“เราต้องทำาศาสนพิธีพระวิหารของฐานะ
ปุโรหิตที่จำาเป็นต่อความสูงส่งของเราให้
สำาเร็จ จากนั้นเราต้องทำางานที่จำาเป็นให้แก่
ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับพระกิตติคุณในชีวิตนี้ 
การทำางานแทนผู้อื่นสำาเร็จได้ในสองขั้นตอน
คือ หนึ่ง โดยการค้นคว้าประวัติครอบครัว
เพื่อยืนยันวงศ์ตระกูลของเรา และสอง โดย
การประกอบศาสนพิธีพระวิหารเพื่อให้ผู้วาย
ชนม์มีโอกาสเดียวกันกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

“กระนั้นมีสมาชิกศาสนจักรหลายคนที่มี
ข้อจำากัดในการไปพระวิหาร พวกเขาทำาสุด
ความสามารถ พวกเขาดำาเนินการค้นคว้า
ประวัติครอบครัวและให้ผู้อื่นทำาศาสนพิธี
พระวิหารแทน ในทางกลับกัน สมาชิก
บางคนมีส่วนร่วมในงานพระวิหารแต่ไม่
ได้ดำาเนินการค้นคว้าประวัติครอบครัวให้
แก่เชื้อสายของตนเอง ถึงแม้พวกเขาจะ
ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
แต่พวกเขาสูญเสียพรจากการไม่แสวงหา
บรรพชนผู้ล่วงลับของตนเองตามพระดำารัส
แนะนำาผ่านศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย…

“ข้าพเจ้ า เ รี ยนรู้ ว่ าผู้ ที่ มี ส่ วนร่ วมใน
การค้นคว้าประวัติครอบครัวและจากนั้น
ประกอบศาสนพิธีพระวิหารแทนรายชื่อที่
พวกเขาพบ จะรู้ถึงปีติที่เพิ่มขึ้นของการได้รับ
พรทั้งสองส่วน”6

พระบิดาในสวรรค์ทรงประสงค์ให้เราแต่ 
ละคนได้รับพรทั้งสองส่วนจากงานของการ 
เป็นตัวแทนอันสำาคัญยิ่งนี้ พระองค์ทรงนำา
ผู้อื่นแสดงให้เห็นคุณสมบัติที่เราพึงมี จึงขึ้น
อยู่กับท่านและข้าพเจ้าที่จะอ้างสิทธิ์ในพร
เหล่านั้น

งานใดก็ตามที่ท่านทำาในพระวิหารเป็น 
การใช้เวลาที่ดี แต่การได้รับศาสนพิธีโดย

ทั้งหมดโดยมีผู้กระทำาแทน
ในสาส์นที่เขียนไว้นานกว่า 150 ปีที่ผ่าน

มา โจเซฟ สมิธกล่าวว่า “วิสุทธิชนมีสิทธ ิ
พิเศษของการรับบัพติศมา. . . แทนญาติผู้ 
ล่วงลับของพวกเขา. . . ผู้ได้รับพระกิตติคุณ 
ในวิญญาณ ผ่าน . . .คนเหล่านั้นที่ได้รับมอบ 
หมายให้สั่งสอนพวกเขา”2 ต่อมาท่านเสริม 
ว่า “วิสุทธิชนเหล่าน้ันท่ีไม่รับบัพติศมาในนาม 
ของญาติผู้ล่วงลับทำาให้ความรอดของตนเอง 
ตกอยู่ในอันตราย”3

ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์มอบกุญแจของ
การทำางานแทนผู้วายชนม์ให้โจเซฟ สมิธใน
พระวิหารเคิร์ทแลนด์4 เพื่อให้มีสัมฤทธิผล 
ในคำาสัญญาของพระเจ้าที่ว่า “ท่าน จะ ปลูก 
สัญญา ท่ี ทำา กับ บรรพบุรุษ ไว้ ใน ใจ ของ ลูก หลาน, 
และ ใจ ของ ลูก หลาน จะ หัน ไป หาบ ร รพ บุรุษ 
ของพวกเขา.”5

โดยผ่านการเปิดเผยเพิ่มเติมแก่โจเซฟ 
สมิธและศาสดาพยากรณ์ในลำาดับต่อมา 
มีความเข้าใจและข้อกำาหนดสำาหรับงาน
พระวิหารตลอดจนงานประวัติครอบครัวที่
สนับสนุนงานนี้ ศาสดาพยากรณ์ทุกคนนับ 
จากโจเซฟ สมิธได้เน้นถึงความจำาเป็นเร่ง
ด่วนในการจัดเตรียมศาสนพิธีทั้งหมดให้
ตนเองและบรรพชนผู้ล่วงลับ

งานพระวิหารและงานประวัติครอบครัว
เป็นงานเดียวที่แบ่งออกเป็นสองส่วน ทั้งสอง
เชื่อมโยงกันเหมือนกับศาสนพิธีบัพติศมา

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พระเจ้าทรงเปิดเผยหลักธรรมอัน
สูงส่งแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธ เกี่ยวกับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ 

แห่งบัพติศมา แสงสว่างนั้นเกิดขึ้นเมื่อโบสถ์ 
คริสต์อื่นๆ สอนว่าความตายเป็นจุดหมาย 
ปลายทางของจิตวิญญาณอย่างไม่อาจ 
เปลี่ยนแปลงได้ชั่วนิรันดร์ พวกเขาสอนว่า
ผู้รับบัพติศมาจะได้รับรางวัลเป็นปีติหาที่สุด
มิได้ขณะที่ผู้อื่นจะเผชิญกับความทรมานนิ
รันดร์ปราศจากความหวังของการไถ่

การเปิดเผยของพระเจ้าท่ีว่าโดยผ่านสิทธิ
อำานาจฐานะปุโรหิตอันถูกต้อง บัพติศมา
สามารถกระทำาแทนคนตายเพื่อรักษาความ
ยุติธรรมในพระวจนะของพระองค์ที่ว่า “ถ้า
ใครไม่ได้เกิดจากน ้ ำาและพระวิญญาณ คน 
นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”1 บัพ-
ติศมาแทนผู้วายชนม์สามารถเตรียมศาสน-
พิธีท่ีสำาคัญย่ิงนี้ด้วยความเมตตาให้แก่ผู้
วายชนม์ทุกคนที่มีค่าควรและไม่ได้รับบัพ-
ติศมาเมื่อยังมีชีวิต

หลักธรรมอันล้ำาเลิศนี้เป็นพยานอีกอย่าง
หนึ่งในคุณลักษณะทั้งหมดของการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงทำาให้ความ
รอดบังเกิดแก่จิตวิญญาณที่กลับใจทุกคน 
การชดใช้ของพระองค์มีชัยชนะเหนือความ
ตาย และพระองค์ทรงอนุญาตให้ผู้วายชนม์
ที่มีค่าควรได้ รับศาสนพิธีแห่งความรอด

ปีติจากการไถ่คนตาย
“ท่าน จะ ปลูกสัญญา ที่ ทำา กับ บรรพบุรุษ ไว ้ใน ใจ ของ ลูก หลาน,  
และ ใจ ของ ลูก หลาน จะ หัน ไป หาบ ร รพ บุรุษ ของ พวก เขา.”
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เป็นตัวแทนให้บรรพชนของท่านเองจะทำาให้
เวลาในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นและได้รับ
พรที่ยิ่งใหญ่กว่า ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศ
ว่า “พันธะรับผิดชอบสำาคัญที่สุดของเราคือ
ค้นหาและระบุรายชื่อบรรพชน ของเราเอง”7

เยาวชนทั้งหลาย ท่านต้องการรู้วิธีกำาจัด
อิทธิพลของปฏิปักษ์ในชีวิตท่านไหม จงจด-
จ่ออยู่กับการค้นคว้าหาบรรพชน เตรียมราย
ชื่อพวกเขาเพื่อรับศาสนพิธีศักด์ิสิทธ์ิซึ่งมีอยู่
ในพระวิหาร จากนั้นไปพระวิหารเพื่อยืนเป็น
ตัวแทนให้พวกเขาในการรับศาสนพิธีบัพ- 
ติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เมื่อท่านเติบใหญ่ ท่านจะสามารถ
มีส่วนร่วมในการรับศาสนพิธีอื่นๆ เช่นกัน 
ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าจะมีความคุ้มครองใดดี
ไปกว่านี้ที่จะทำาให้ท่านพ้นจากอิทธิพลของ
ปฏิปักษ์ในชีวิตท่านได้

ในคณะเผยแผ่รอสตอฟ-นา-โดนู รัสเซีย 
เยาวชนได้รับเชิญให้ทำาดัชนี 2,000 ชื่อ
และจากนั้นเตรียมอย่างน้อยหนึ่งชื่อจาก
ครอบครัวของตนเองเพื่อรับศาสนพิธีพระ
วิหาร ผู้ที่ทำาเป้าหมายนี้สำาเร็จได้รับเชิญให้
เดินทางไกลไปพระวิหารเคียฟ ยูเครนแห่ง
ใหม่ เยาวชนชายคนหนึ่งเล่าประสบการณ์
ของเขาว่า “ผมใช้เวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์
นานมาก เมื่อผมเริ่มทำาดัชนี ผมไม่มีเวลา
เล่นเกม ในตอนแรกผมคิดว่า ‘ไม่นะ จะเป็น
ไปได้อย่างไร’ เมื่อโครงการสิ้นสุด ผมไม่
สนใจเกม. . . งานสืบลำาดับเชื้อสายเป็นส่ิงท่ี
เราทำาได้ที่นี่บนแผ่นดินโลก และจะยังคงอยู่
ในสวรรค์”

วิสุทธิชนท่ีซ่ือสัตย์หลายคนทำางานค้นคว้า 
เชื้อสายครอบครัวของพวกเขาและใช้ตัว
เลือกจัดเก็บรายชื่อของ FamilySearch เพื่อ
ให้สมาชิกครอบครัวเขาเองเป็นตัวแทนใน
การทำาศาสนพิธี เจตนาของการเก็บรายชื่อ
คือช่วยให้เวลาที่เพียงพอแก่บุคคลประกอบ
ศาสนพิธีแทนบรรพชนและเชื้อสายของเครือ
ญาติ ปัจจุบันมี 12 ล้านรายชื่อและมีหลาย
ล้านศาสนพิธีสำารองไว้ มีรายชื่อมากมาย
เก็บสำารองไว้หลายปี บรรพชนที่หาพบต้อง
กระวนกระวายใจอย่างไม่ต้องสงสัยและต่ืน

เต้นเมื่อรายชื่อของพวกเขาได้รับอนุญาตให้
ประกอบศาสนพิธี อย่างไรก็ตาม พวกเขา
อาจไม่มีความสุขมากนักเมื่อต้องรอต่อไป
เพื่อประกอบศาสนพิธี

ข้าพเจ้าสนับสนุนพวกเขาที่มีรายชื่อ
สำารองไว้เป็นจำานวนมากเพื่อแบ่งปัน ทั้งนี้
เพื่อให้สมาชิกในเครือญาติของครอบครัว 
หรือวอร์ดและสเตคสามารถช่วยท่านทำางาน
นั้นให้สำาเร็จ ท่านสามารถทำาได้โดยการแจก
จ่ายบัตรรายชื่อพระวิหารให้แก่สมาชิกวอร์ด
และสเตคที่เต็มใจช่วยหรือใช้ระบบคอบพิว
เตอร์ FamilySearch ส่งรายชื่อไปพระวิหาร
โดยตรง วิธีหลังนี้เป็นสิ่งที่ซินดีย์ เบลวินส์ 
จากแคสเปอร์ ไวโอมิง ทำามาหลายปี

ซิสเตอร์เบลวินส์บัพติศมาสมัยเป็นวัยรุ่น
และเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัวที่เข้า
ร่วมศาสนจักร เธอทำางานสืบลำาดับเชื้อสาย
เสร็จสมบูรณ์เป็นจำานวนมาก แต่มีรายชื่ออีก
มากมายที่เธอกับญาติจะทำาให้เสร็จ ผลก็คือ
ซิสเตอร์เบลวินส์ส่งรายชื่อไปพระวิหาร ซึ่ง
เธอเล่าว่า มักจะทำาเสร็จภายในไม่กี่สัปดาห์ 

โดยปกติทำาที่พระวิหารหนึ่งในสองแห่งซึ่ง 
อยู่ใกล้บ้านเธอที่สุด เธอกล่าวว่าเธอชอบนึก 
ว่าเพื่อนๆ กับเพื่อนบ้านในวอร์ดและสเตค 
ของเธอเองอาจเป็นคนท่ีช่วยทำางานให้บรรพ- 
ชนของเธอสำาเร็จ เธอชื่นชมสิ่งที่พวกเขาทำา

เจนีน ภรรยาที่รักของข้าพเจ้าชอบทำางาน
ค้นคว้าประวัติครอบครัว เมื่อลูกเรายังเล็ก 
เธอมักจะสลับกันดูแลลูกกับเพื่อนของเธอ 
เพ่ือเธอจะได้มีเวลาสองสามชั่วโมงทุกสอง
สามสัปดาห์ทำางานค้นคว้าเชื้อสายของ
ครอบครัวเรา หลังจากลูกคนเล็กออกจาก
บ้าน เธอเขียนในสมุดบันทึกว่า “ฉันเพิ่ง
ตัดสินใจ และอยากยืนโห่ร้องด้วยความดีใจ 
ห้องนอนเก่าของไมค์กลายเป็นห้องทำางาน
สืบลำาดับเชื้อสายของฉัน มีเครื่องมือพร้อม
จัดเก็บบันทึกและทำางาน ชีวิตฉันตอนนี้จะ
จดจ่ออยู่ที่งานค้นคว้าครอบครัวซึ่งสำาคัญ
มากและการส่งรายชื่อไปพระวิหาร ฉันตื่น
เต้นมากและกระตือรือร้นที่จะทำาต่อไป”8

บันทึกอีกแห่งอ่านว่า “ปาฏิหาริย์. . .นั้น
เกิดข้ึนกับฉันอีกครั้งในสำานักงานประวัติ
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ครอบครัวของเมล โอลเซ็นที่ให้เอกสารแผน 
ภูมิการสืบลำาดับเชื้อสายบรรพชนของฉัน 
ทั้งหมดซึ่งนำามาจากบันทึกล่าสุดในคอม- 
พิวเตอร์ของ Ancestral File ที่ส่งไปยัง 
สมาคมการสืบลำาดับเชื้อสาย รายชื่อส่วน
ใหญ่มาจากบันทึกโปรแกรมสี่ชั่วอายุคนที่
ศาสนจักรขอให้ทำาเมื่อหลายปีก่อน ฉันรู้สึก
ตื้นตันใจด้วยความคิดที่ว่ามีงานจำานวน
มากรออยู่เบื้องหน้าในการรวบรวมบันทึก
การค้นคว้าบรรพชนท้ังหมดจากองค์การ
ครอบครัวแล้วนำาไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
เพื่อนำาไปแจกจ่ายทางคอมพิวเตอร์เป็นคร้ัง
แรกของ Ancestral File รายชื่อทั้งหมดจัด
พิมพ์ด้วยเลเซอร์ จัดเรียงไว้อย่างสวยงาม
เป็นระเบียบบนโต๊ะตรงหน้าฉัน ฉันตื่นเต้น
มากและตื้นตันใจจนนิ่งงันด้วยความพิศวง
และเร่ิมร้องไห้เพราะมีความสุขมาก. . . 
สำาหรับคนที่ทำางานค้นคว้าอย่างพากเพียร
มาเกือบสามสิบปี บันทึกเหล่านี้ในรูปแบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นเ ร่ืองท่ีน่าต่ืนเต้นจริงๆ 
เมื่อนึกถึงคนหลายล้านคนที่ตอนนี้หรืออีก
ไม่นานจะใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บสำามะโน
ประชากรหลายชุดและเก็บในดิสก์การ
ค้นคว้าส่วนตัว. . .ฉันตื่นเต้นมาก นี่คืองาน
ของพระเจ้าอย่างแท้จริงและพระองค์ทรง
กำากับดูแลงานนี้”9

ข้าพเจ้าเห็นผลงานอันสูงส่งน้ีมามาก
พอที่จะทราบว่ากุญแจที่เอลียาห์ฟื้นฟูให้
แก่โจเซฟ สมิธช่วยให้ใจเราผูกพันและเชื่อม
โยงเราแต่ละคนไว้กับบรรพชนของเราผู้ที่รอ
คอยความช่วยเหลือจากเรา โดยผ่านความ
พยายามของเราในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่นี่
บนแผ่นดินโลกโดยใช้สิทธิอำานาจที่ได้รับ
มอบหมายมาจากพระผู้ช่วยให้รอด บรรพ-
ชนของเราได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดที่จะ
ช่วยให้พวกเขาชื่นชมกับความสุขนิรันดร์ 

ในอดีต โดยที่ได้รับแรงจูงใจจากความ
เชื่อมั่นอันลึกซึ้งในความศักด์ิสิทธ์ิของงานน้ี 
บุคคลจะเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับการ
ท้าทายที่ดูเหมือนกำาลังพยายามเก็บเกี่ยว 
ธัญพืชในเนบราสกาเพียงลำาพัง เวลานี้มี

หลายคนระดมกำาลังกันมาช่วยงาน การร่วม
แรงร่วมใจจะทำาให้เราสามารถทำางานและ
จะทำางานที่กำาหนดไว้นี้จนสำาเร็จ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าวิญญาณของเอลี-
ยาห์กำาลังสัมผัสใจบุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรค์จำานวนมากทั่วโลก ทำาให้การทำางาน
แทนผู้วายชนม์ทวีความรวดเร็วกว่าที่เคย
เป็นมา

แล้วท่านทั้งหลายเล่า ท่านเคยสวดอ้อน 
วอนเกี่ยวกับงานบรรพชนของท่านเองหรือ
ไม่ ขอให้วางภาระจากเรื่องที่ไม่เป็นแก่นสาร
สำาคัญในชีวิต ตัดสินใจทำาบางอย่างที่จะม ี
ผลลัพธ์นิรันดร์ บางทีท่านอาจได้รับการกระ- 
ตุ้นเตือนให้มองหาบรรพชนแต่รู้สึกว่าท่าน 
ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติครอบครัว ท่าน 
เห็นไหมว่าท่านไม่จำาเป็นต้องเป็นเช่นนั้นอีก 
ต่อไป ท้ังหมดน้ีเร่ิมต้นด้วยความรักและความ 
ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะช่วยคนเหล่านั้น
ซึ่งอยู่หลังม่านและไม่อาจช่วยตนเองได้ จง
มองไปรอบๆ มีบางคนในพื้นที่ของท่านที่
สามารถช่วยให้ท่านประสบความสำาเร็จ

งานนี้เป็นงานทางวิญญาณ เป็นความ
เพียรพยายามอันมหาศาลที่จะประสานงาน

ทั้งสองฝั่งของม่าน ซึ่งมีความช่วยเหลือให้
ทั้งสองทาง ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกท่าน
สามารถมีส่วนร่วมอย่างทรงพลังโดยการ
สวดอ้อนวอน ศรัทธา ความมุ่งมั่น ความ
ขยันหมั่นเพียร และการเสียสละในบางครั้ง 
จงเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยท่านให้พบทาง งานนี้จะ
ทำาให้ท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจ ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เมื่อครูเชื้อเชิญให้สมาชิกในชั้นเรียนแบ่งปัน 
สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ เธอกังวลว่าเยาวชนชาย
สองคนนี้อาจปฏิเสธคำาเชื้อเชิญของเธอ แต่
พวกเขาไม่ได้ทำาเช่นนั้น นักเรียนคนหนึ่งยืน
ข้ึนเพ่ือสอนเก่ียวกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้แล้ว
จากนั้นก็เชิญเพื่อนร่วมห้องที่เป็นโรคออทิ
ซึมให้ช่วยเขา เมื่อคนแรกเริ่มพูดตะกุกตะกัก 
เพื่อนร่วมห้องอยู่กับเขาแล้วกระซิบข้างๆ หู
เพื่อเขาจะรู้สึกว่าทำาได้ พวกเขาทั้งสองคน
เป็นผู้สอนในวันนั้น พวกเขาสอนใน สิ่ง ที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน และพวกเขาสอน
ใน วิธี ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอีกด้วย 
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน พระองค์ทรง 
ทำาด้วยความรักท่ีมีต่อคนท่ีพระองค์ทรงกำาลัง 
สอน เฉกเช่นท่ีเพ่ือนร่วมห้องคนน้ีทำาให้เพ่ือน 
ของเขา5 

เมื่อเราเรียนรู้และสอนพระวจนะของพระ 
องค์ในวิธีของพระองค์ เราตอบรับคำาเช้ือเชิญ 
ของพระองค์ที่ว่า “จงตามเรามา” เราตาม 
พระองค์ทีละก้าว และทุกย่างก้าว เราเข้าใกล้
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น เราเปลี่ยนแปลง 
พระเจ้าทรงรู้ว่าการเติบโตทางวิญญาณไม่
ได้เกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งเดียว แต่เกิดขึ้นทีละ 
น้อย ทุกครั้งที่เราตอบรับคำาเชื้อเชิญของพระ 
องค์และเลือกที่จะทำาตามพระองค์ เรากำาลัง 
ก้าวหน้าอยู่บนเส้นทางสู่การเปลี่ยนใจเล่ือม 
ใสที่สมบูรณ์

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสคือเป้าหมายของ
การเรียนรู้และสอนพระกิตติคุณทั้งหมด การ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดครั้ง 
เดียวจบ แต่เป็นการแสวงหาตลอดชีวิตที่จะ 
เป็นเหมือนพระผู้ให้รอดยิ่งขึ้น เอ็ลเดอร์ดัล- 
ลิน  เอช. โอ๊คส์เตือนเราว่า “รู้” ไม่เพียงพอ  
“การ ‘เปลี่ยนใจเลื่อมใส’…เรียกร้องให้เรา 
ทำา และ เป็น” 6ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อให้เกิด 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นกระบวนการต่อ 
เนื่องของการรู้ การทำา และการเป็น เช่นเดียว 
กัน การสอนเพื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสต้อง 
อาศัยหลักคำาสอนสำาคัญ การเชื้อเชิญให้นำา 
ไปปฏิบัติ และพรที่สัญญาไว้ 7 เมื่อเราสอน 
หลักคำาสอนที่แท้จริง เราช่วยให้ผู้ศึกษารู ้
เมื่อเราเชื้อเชิญให้ผู้อื่นนำาไปปฏิบัติ เราช่วย 
ให้พวกเขาทำาหรือดำาเนินชีวิตตามหลักคำา 
สอน และเม่ือพรท้ังหลายท่ีพระเจ้าทรงสัญญา 
ไว้มาถึง เราเปลี่ยนไป ดังเช่นแอลมา เราเป็น
คนใหม่ได้ 8

แหล่งเรียนรู้ใหม่สำาหรับเยาวชนต่างมี 
เป้าหมายหลักเดียวกัน :  เพื่อช่วยให้เยาวชน 

ของผู้เรียนสำาคัญอย่างยิ่ง พระองค์ไม่เพียง 
แต่ทรงแสดงให้เราเห็นว่าควรสอนอะไร แต่ 
ควรสอนอย่างไรด้วย พระองค์ทรงเน้นท่ีความ 
ต้องการของผู้เรียน พระองค์ทรงช่วยให้แต่ละ 
คนค้นพบความจริงให้กับตนเอง1 พระองค์
ทรงฟังคำาถามของพวกเขาเสมอ2

แหล่งเรียนรู้ใหม่เหล่านี้จะช่วยให้พวกเรา
ทั้งหมดเรียนรู้และสอนในวิธีของพระผู้ช่วย
ให้รอดภายในบ้านและชั้นเรียนของเรา3 เมื่อ 
เราทำาสิ่งนี้ เรากำาลังตอบสนองคำาเชื้อเชิญ 
ของพระองค์ท่ีว่า “จงตามเรามา”4 ดังท่ีเอ็ลเดอร์ 
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์สอนไว้อย่างดี ขณะที่แหล่ง
เรียนรู้ใหม่เหล่านี้อยู่ในช่วงของการจัดทำา  
ข้าพเจ้าเห็นผู้นำาและครูในองค์การช่วยและ 
เซมินารีปรึกษาหารือร่วมกันกับบิดามารดา 
เพื่อพวกเขาจะสามารถตอบสนองความต้อง 
การของผู้เรียน ข้าพเจ้าเห็นเยาวชนหญิงใน 
ชั้นเรียนของเขา และเห็นเยาวชนชายในชั้น 
เรียนโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และเห็น 
เยาวชนในโรงเรียนวันอาทิตย์เรียนรู้ท่ีจะใช้
สิทธ์ิเสรีของตนและกระทำาด้วยตนเอง

ครูโรงเรียนวันอาทิตย์สำาหรับเยาวชนคน
หนึ่งสงสัยว่าจะช่วยให้เยาวชนชายสองคนที่
เป็นโรคออทิซึมกระทำาด้วยตนเองได้อย่างไร 

โดย รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ
ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ

ฤดูร้อนที่ผ่านมา บทความสั้นๆ ที่
ข้าพเจ้าเขียนลงในนิตยสาร เลียโฮ- 
นา และ Ensign บุตรชายข้าพเจ้า 

เขียนอีเมลมาหามีใจความว่า “พ่อครับ พ่อ 
ช่วยบอกเราบ้างเวลาท่ีบทความของพ่อกำาลัง 
จะตีพิมพ์” ข้าพเจ้าตอบว่า “พ่อเพียงอยาก 
รู้ว่าลูกอ่านนิตยสารศาสนจักรหรือไม่เท่านั้น 
เอง” เขาเขียนกลับมาว่าบุตรสาววัยสิบขวบ 
ของเขา “ผ่านการทดสอบนี้4 เธอหยิบนิตย- 
สาร Ensign จากตู้ไปรษณีย์ กลับเข้ามาอ่าน 
ในบ้าน จากนั้นเธอก็มาที่ห้องของเราแล้วเอา 
บทความของพ่อให้เราดู”

หลานสาวข้าพเจ้าอ่านนิตยสาร Ensign  
เพราะเธอต้องการเรียนรู้ เธอเป็นผู้กระทำา
โดยใช้สิทธิ์เสรีของเธอ เมื่อเร็วๆ นี้ฝ่ายประ- 
ธานสูงสุดได้อนุมัติแหล่งเรียนรู้ใหม่สำาหรับ 
เยาวชนที่จะตอบสนองความปรารถนาที่อยู่
ในตัวของเยาวชนให้เรียนรู้ ดำาเนินชีวิตตาม 
และแบ่งปันพระกิตติคุณ แหล่งเรียนรู้ใหม่ 
เหล่านี้มีออนไลน์ให้ทบทวนแล้วในเวลานี้ 
ในเดือนมกราคมเราจะเริ่มใช้ในชั้นเรียน   
(เรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ใหม่สำาหรับ 
เยาวชนได้ที่ lds.org/youth/learn)

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน สิทธิ์เสรี 

จงเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอด
ขึ้นอีกก้าว
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสคือเป้าหมายของการเรียนรู้และสอนพระกิตติคุณ
ทั้งหมด การเปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดครั้งเดียวจบ  
แต่เป็นการแสวงหาตลอดชีวิตที่จะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดยิ่งขึ้น
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เปลี่ยนใจเลื่อมใสในพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์ เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้าเห็นเยาวชน 
ชายคนหน่ึงในช้ันเรียนวันอาทิตย์ของเยาวชน 
ค้นพบความจริงให้กับตนเอง เมื่อข้าพเจ้า 
สังเกตว่าเขามีปัญหาในการโยงการชดใช้เข้า 
กับชีวิตของเขา ข้าพเจ้าถามเขาว่าเคยรู้สึก
ถึงการให้อภัยหรือไม่ เขาตอบว่า: “เคยครับ  
เหมือนครั้งหนึ่งที่ผมทำาจมูกของคนๆ หนึ่ง 
หักขณะเล่นฟุตบอล ผมรู้สึกแย่ ผมอยากรู ้
ว่าผมต้องทำาอะไรถึงจะรู้สึกดีขึ้น ผมจึงไปที่
บ้านของเขาแล้วขอให้เขาอภัยให้ผม แต่ผม
รู้ว่าผมต้องทำามากกว่านั้น ผมจึงสวดอ้อน 
วอน แล้วจากน้ันผมรู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงให้อภัยผม น่ีคือความหมายของการชดใช้ 
ในความคิดของผม”

เม่ือเขาแบ่งปันประสบการณ์น้ีในช้ันเรียน 
ในวันน้ัน เขาอ่านจาก ยอห์น 3:16—“พระเจ้า 
ทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตร์องค ์
เดียวของพระองค์”—และจากน้ันเป็นพยาน 
ถึงพลังของการชดใช้ หลักคำาสอนนี้ไม่ใช่คำา 
สอนที่เป็นนามธรรมสำาหรับเยาวชนชายคน
นี้อีกต่อไป แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เขาเพราะเขาถามคำาถามตัวเอง และจากนั้น
เขาจึงใช้สิทธิ์เสรีของเขาที่จะกระทำา 9

เยาวชนชายคนนี้กำาลังเปลี่ยนใจเล่ือมใส 
มากขึ้น และเพื่อนร่วมห้องก็เช่นกัน พวก 
เขาเน้นที่หลักคำาสอนสำาคัญโดยศึกษาพระ
คัมภีร์ พวกเขาโยงพระคำาศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น
เข้ากับชีวิตจริงแล้วเป็นพยานถึงพรที่มาถึง
พวกเขาอันเป็นผลจากการดำาเนินชีวิตตาม
หลักธรรม เมื่อเราสอนพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์ เราเน้นที่พระคัมภีร์และถ้อยคำา 
ของศาสดาพยากรณ์ในยุคปัจจุบัน เราอาศัย 
พระคำาศักด์ิสิทธ์ิในการช่วยเสริมสร้างศรัทธา 
ให้เข้มแข็ง สร้างประจักษ์พยาน และช่วยให้
ทุกคนเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง แหล่ง
เรียนรู้ใหม่สำาหรับเยาวชนจะช่วยทุกท่านที่
ใช้แหล่งเรียนรู้นี้เข้าใจและดำาเนินชีวิตตาม 
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ขณะท่ีสอนสมาชิกในคอสตาริกา ข้าพเจ้า 
ชูหนังสือ “ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการ
สอน” แล้วถามว่า “มีกี่ท่านในที่นี้มีคู่มือเล่ม 
นี้” เกือบทุกคนยกมือ ด้วยรอยยิ้มข้าพเจ้า 
กล่าวต่อว่า “ข้าพเจ้าคาดว่าท่านอ่านคู่มือ 
เล่มนี้ทุกวันด้วย” ข้าพเจ้าประหลาดใจเมื่อ
ซิสเตอร์ที่นั่งอยู่แถวหน้ายกมือ บ่งบอกว่า
เธออ่านคู่มือเล่มนี้ทุกวัน ข้าพเจ้าขอให้เธอ
ออกมายืนข้างหน้าแล้วอธิบาย เธอกล่าวว่า 

“ดิฉันอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกเช้า จากนั้น
ดิฉันจะอ่านสักเรื่องหนึ่งจาก ไม่มีการเรียก
ใดย่ิงใหญ่กว่าการสอน เพ่ือดิฉันจะสอนลูกๆ 
ด้วยวิธีที่ดีที่สุดถึงสิ่งที่ดิฉันเพิ่งเรียนรู้

เธอต้องการเรียนรู้และสอนพระวจนะของ 
พระองค์ในวิธีของพระองค์ เธอจึงศึกษาพระ 
วจนะในพระคัมภีร์แล้วศึกษาวิธีสอนพระวจนะ 
เพ่ือท่ีลูกๆ ของเธอจะเปล่ียนใจเล่ือมใสอย่าง 
สมบูรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าแบบแผนของการ 
เรียนรู้และสอนพระกิตติคุณไม่ได้เกิดขึ้นทั้ง 
หมดในครั้งเดียว เธอตัดสินใจทำาบางสิ่ง และ 
ยิ่งเธอทำาสิ่งที่เธอรู้ว่าเธอควรทำามากเท่าใด 
พระเจ้ายิ่งทรงเพิ่มพลังให้เธอเดินในทางของ
พระองค์มากขึ้นเท่านั้น 

บางครั้งเส้นทางสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
อาจยาวนานและยากลำาบาก พ่ีเขยของข้าพ- 
เจ้าเป็นสมาชิกแข็งขันน้อยเป็นเวลา 50 ปี 

จนกระทั่งเขาอายุ 60 กว่าปีเขาจึงเริ่มตอบ 
รับคำาเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้กลับ 
มา มีหลายคนที่ช่วยเหลือระหว่างนั้น ผู้สอน
ประจำาบ้านคนหนึ่งส่งโปสการ์ดให้เขาทุก
เดือนเป็นเวลา 22 ปี แต่พี่เขยข้าพเจ้าต้อง
เป็นผู้ตัดสินใจว่าอยากจะกลับมา เขาต้องใช้
สิทธิ์เสรี เขาต้องเริ่มก้าวแรก—และก้าวต่อ
ไปอีก และต่อไปอีก เวลานี้เขาและภรรยาได้
รับการผนึกเข้าด้วยกันและเขากำาลังรับใช้ใน
ฝ่ายอธิการ

เมื่อเร็วๆ นี้เราให้เขาชมวิดีโอที่ทำาขึ้นเพื่อ
ช่วยผู้นำาและครูใช้แหล่งเรียนรู้ใหม่ หลังจาก 
ชมวิดีโอแล้ว พ่ีเขยเอนพิงเก้าอ้ีแล้วกล่าวด้วย 
น้ำาเสียงค่อนข้างสั่นเครือว่า “บางที หากว่า
มีวิดีโอนี้ในสมัยที่ผมยังเด็ก ผมอาจจะไม่ตก
ไปก็ได้”
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หลายสัปดาห์มาแล้วข้าพเจ้าพบชายหนุ่ม 
ผู้หนึ่งที่กำาลังประสบปัญหา ข้าพเจ้าถามเขา 
ว่าเป็นสมาชิกของศาสนจักรหรือไม่ เขาตอบ 
ข้าพเจ้าว่าเขาเคยไม่เช่ือเร่ืองพระเจ้า แต่ก่อน 
หน้านี้เขามีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับศาสนจักร  
เม่ือข้าพเจ้าบอกเขาเกี่ยวกับการเรียกของ 
ข้าพเจ้าในโรงเรียนวันอาทิตย์ และว่าข้าพ- 
เจ้าจะเป็นผู้พูดในการประชุมใหญ่ เขากล่าว 
ว่า “น่ี ถ้าคุณเป็นผู้พูด ผมจะดูภาคน้ัน” ข้าพ- 
เจ้าหวังว่าเขากำาลังดูอยู่ ข้าพเจ้ารู้ว่าหากเขา
ดูอยู่ เขาได้เรียนรู้หลายสิ่ง ศูนย์การประชุม
ใหญ่แห่งนี้เป็นสถานที่พิเศษของการเรียนรู้
และการสอนเพื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

เม่ือเราดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมท่ีถูกสอน 
โดยคนที่เราสนับสนุนในฐานะศาสดาพยา- 
กรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย เราเรียนรู้ในวิธ ี
ของพระผู้ช่วยให้รอด10 เราเข้าใกล้พระองค์

ขึ้นอีกก้าว เมื่อการประชุมใหญ่มาถึงช่วงสุด 
ท้าย ข้าพเจ้าเชื้อเชิญทุกท่านที่ได้ยินเสียง 
ข้าพเจ้าให้ก้าวออกไป เฉกเช่นชาวนีไฟใน 
สมัยโบราณ เราสามารถกลับ “บ้าน และ
ไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆที่…[ถูก] กล่าวไว้ และ
ถามพระบิดา ในพระนาม [พระคริสต์] เพื่อ 
[เรา] จะเข้าใจ”11

เราปรารถนาให้หนุ่มสาวทุกคนเข้าใจ เรา
ปราถนาให้พวกเขาเรียนรู้ สอน และดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทุก
วัน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เกิดขึ้น
กับบุตรธิดาทุกคนของพระองค์ ไม่ว่าท่านจะ
เป็นเด็ก เยาวชน หรือเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าเชื้อ
เชิญให้ท่านมาและตามรอยพระบาทของ
พระองค์ ทุกย่างก้าวของเรา ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มความเข้มแข็งให้
เรา จะทรงช่วยเราตลอดเส้นทาง ดังนั้น เมื่อ

มีอุปสรรคเกิดขึ้น เราจะก้าวต่อไป เมื่อความ
สงสัยเข้ามา เราจะก้าวต่อไป เราจะไม่มีวัน
หันกลับ เราจะไม่มีวันตกไป

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์
ทรงพระชนม์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเรียกให้เรามาหาพระองค์ดัง
ที่ทรงทำาในอดีต เราสามารถตอบรับคำาเชื้อ
เชิญของพระองค์ได้ เราสามารถเรียนรู้ สอน 
และดำาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์
ในวิธีของพระองค์โดยการเข้าใกล้พระผู้ช่วย
ให้รอดขึ้นอีกก้าว เมื่อเราทำาดังนี้ เราจะเป็น
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริง ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. ดู ยอห์น 3:1-7 ในข้อความนี้พระผู้ช่วยให้รอดตรัส

ตอบคำาถามที่นิโคเดมัสทูลถาม พระองค์ทรงสอนถึงสิ่ง
ที่นิโคเดมัสจำาเป็นต้องรู้มากที่สุด พระองค์ทรงอนุญาต
ให้นิโคเดมัสใช้สิทธิ์เสรีในการเรียนรู้ พระองค์ทรงช่วย
ให้นิโคเดมัสค้นพบคำาตอบด้วยตัวเอง

 2. ดู ยอห์น 3:4; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:18 
 3. ดู “Teaching the Gospel in the Savior’s Way,” 

lds.org/youth/learn/guidebook/teaching.
 4. ดู ลูกา 18:18–22
 5. ดู 1 ยอห์น 4:19
 6. ดัลลิน เอช.โอ๊คส์ “การท้าทายเพื่อที่จะเป็น,” เลียโฮ

นา, ม.ค. 2001, 47; Ensign, พ.ย. 2000, 33. “การ
เป็นพยานคือ รู้ และ ประกาศ พระกิตติคุณท้าทาย
ให้เรา ‘เปลี่ยนใจเลื่อมใส’ ซึ่งเรียกร้องให้เรา ทำา และ 
เป็น หากเราพึ่งพาความรู้และประจักษ์พยานในพระ
กิตติคุณแต่เพียงอย่างเดียว เราก็อยู่ในสภาพเดียวกับ
อัครสาวกที่เป็นสุขทว่ายังไม่สมบูรณ์คนนั้นผู้ที่พระเยซู
ทรงท้าทายให้ ‘เปลี่ยนใจเลื่อมใส’ เราต่างก็รู้จักคนที่มี
ประจักษ์พยานเข้มแข็ง แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใส”

 7. ดู อับราฮัม 2:11.
 8. ดู โมไซยาห์ 27:24-26; 2 โครินธ์ 5:17.
 9. ดู เดวิด เอ. เบดนาร์, “จงระวังตัวด้วยความเพียรทุก

อย่าง,” เลียโฮนาและ Ensign, พ.ค. 2010, 50. “ท่าน
กับข้าพเจ้ากำาลังช่วยให้เด็กของเราเป็นผู้มีสิทธิ์เสรี
ของตนเองซึ่งกระทำาและแสวงหาการเรียนรู้โดยการ
ศึกษาและโดยศรัทธาอยู่หรือไม่ หรือว่าเราฝึกพวก
เขาไว้รอรับแต่การสอนและเป็นผู้ถูกกระทำา ในฐานะ
บิดามารดา เรากำาลังให้สิ่งที่เปรียบเสมือนปลาทาง
วิญญาณแก่เด็กไว้รับประทานหรือไม่ หรือเราคอย
ช่วยพวกเขาอยู่เสมอให้เป็นผู้กระทำา เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ยืนหยัดอย่างแน่วแน่และไม่หวั่นไหว เรากำาลังช่วยเด็ก
ทำางานอย่างทุ่มเทในการขอ หา และเคาะอยู่หรือไม่”

 10. ดู เดนนีส บี. นวนชวันเดอร์, “ศาสดา ผู้
พยากรณ์ ผู้เปิดเผยที่มีชีวิต,” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 
58-60; Ensign, พ.ย. 2000, 40-42.

 11. 3 นีไฟ 17:3

เอเธนส์, กรีซ
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ไร ซิสเตอร์โรว์ลีย์ หญิงม่ายจากประเทศ
อังกฤษใช้ศรัทธาของเธอเพื่อตอบรับการ
เรียกจากศาสดาพยากรณ์เพื่อไปรวมกันที่ 
ไซอัน เธอคือสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มรถลาก 
วิลลี่ที่เผชิญกับการพายุหิมะ ตลอดเส้นทาง 
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 1856 พวกเขามา 
ถึงจุดหนึ่งของการเดินทาง สถานที่ซึ่งลูกๆ  
ทั้งเจ็ดคนของเธอประสบกับความหิวโหย 
เธอกล่าวว่า “ดิฉันเจ็บปวดที่เห็นลูกๆ  ต้อง 
อดอยาก . . .  ความมืดกำาลังมาเยือนและไม่ม ี
อาหารสำาหรับม้ือเย็นเลย ดิฉันจึงทูลขอความ 
ช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าเหมือนดังที่เคย 
ทำา ดิฉันคุกเข่าลง จำาได้ว่ามีขนมปังกรอบ 
อยู่สองชิ้นที่. . . เหลือจากการเดินทางข้ามน ้ำา 
ข้ามทะเลมา ชิ้นไม่ใหญ่นัก และแข็งมาก 
จนหักไม่ได้ แน่นอนว่า คงไม่พอเลี้ยงคน 8 
คน แต่ขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัวก็ไม่พอ
เลี้ยงคน 5,000 คนเช่นกัน แต่ว่าโดยผ่าน
ปาฏิหาริย์ พระเยซูทรงทำาได้ ดังนั้น ด้วย 
ความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีส่ิงหน่ึง 
สิ่งใดที่พระองค์ทรงทำาไม่ได้ ดิฉันหาขนมปัง 
กรอบนั้นพบแล้วใส่ลงไปในหม้อปรุงอาหาร 
เทน้ำาลงไปและทูลขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า 
จากน้ัน ดิฉันปิดฝาหม้อและวางไว้บนกองไฟ 
เมื่อแง้มฝาหม้อออกในเวลาต่อมา ก็พบว่ามี 
อาหารอยู่เต็มหม้อ ดิฉันคุกเข่าพร้อมกับครอบ- 
ครัวและขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับ 
พระคุณความดีของพระองค์ คืนนั้น ครอบ- 
ครัวของดิฉันมีอาหารรับประทานอย่างเพียง 
พอ”14

แอน โรว์ลีย์ ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
ด้วยการเสียสละส่วนตัวอันใหญ่หลวง เธอ 
ต้องการความช่วยเหลือ และทูลขอในการ 
สวดอ้อนวอน เพราะศรัทธาของเธอ เธอจึง 
เปี่ยมไปด้วยความหวังและได้รับอาหารให้ 
แก่ครอบครัวอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจ้าประ- 
ทานพรเธอด้วยความสามารถสำาคัญช่ัวนิรันดร์ 
ท่ีจะ “อดทนด้วยศรัทธาจนกว่าชีวิตจะหาไม่”15 

แม้อนาคตจะไม่แน่นอน แต่เธอไม่เคยเรียกร้อง 
ให้รู้ว่าเธอจะเลี้ยงดูลูกๆ ของเธอในวันต่อมา 
อย่างไร แต่เธอกลับรอคอยพระเจ้าอย่างอด- 
ทน16 และมุ่งหน้าด้วยความหวัง—เหมือนดัง
เพลงสวดอันไพเราะกล่าวไว้ว่า

แสงอันเมตตาโปรดนำายามความมืดเยือน
โปรดทรงนำาข้า!

คืนนี้มืดมนตัวข้าห่างจากบ้านเรือน
โปรดทรงนำาข้า!

และยึดกับ “ศิลาของพระผู้ไถ่” ไว้อย่างมั่น 
คง3 ศรัทธาจะช่วยเราปีนเส้นทางพระกิตติคุณ 
ได้อย่างปลอดภัย เอาชนะการท้าทายแห่ง 
ความเป็นมรรตัยทุกอย่าง4 และกลับไปยังที ่
ประทับอันเรืองรองของพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา ด้วยศรัทธาพระองค์จะทรงทำาให้ทุก
สิ่งสมบูรณ์5

ศรัทธาเป็นทั้งหลักธรรมแห่งการปฏิบัติ 
และพลังอำานาจ6 “ไม่ใช่การมีความรู้อันสม- 
บูรณ์ของสิ่งต่างๆ; ฉะนั้นหาก [เรา] มีศรัทธา 
[เรา] ย่อมหวังในส่ิงท่ีไม่เห็น, ซ่ึงจริง”7 ศรัทธา 
เป็นความมั่นใจ8 ถึงพระวิญญาณอันได้มา 
จากการเรียนรู้ของเราที่นำาเราไปสู่การกระ 
ทำา9 เพื่อทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ร่วม
กับการสวดอ้อนวอน แม้จะอยู่ในช่วงเวลา 
แห่งการเสียสละและความยากลำาบากก็ตาม10 

ศรัทธานำาพลังของพระเจ้ามสู่เรา ซ่ึงจะแสดง
ให้ประจักษ์—ท่ามกลางสิ่งต่างๆ—โดยหวัง 
ในสิ่งดีงามที่จะมาถึง11 สิ่งอัศจรรย์ยืนยันถึง 
ศรัทธา12 และการปกปักรักษาจากสวรรค์ทั้ง
ทางวิญญาณและทางร่างกาย13

ชีวิตของแอน โรว์ลีย์ สตรีรุ่นบุกเบิกใน
ช่วงเวลาเริ่มแรกของศาสนจักร แสดงให้เห็น 
ว่าการใช้ศรัทธาเป็นผลดีต่อชีวิตของเราอย่าง 

โดย เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. แนช
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ไ
ม่นานนี้ พวกเราหลายคนในตระกูล 
แนชเดินขึ้นไปยังยอดเขาอัวย์นาปิกชู  
ยอดเขาที่อยู่ติดกับเมืองร้างชาวอินคา 

โบราณของมาชูปิกชูในเทือกเขาของเปรู  
เป็นการปีนเขาที่สูงชันมากและเร่งรีบพร้อม 
ด้วยทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจ น่าเศร้าที่ 
นักปีนเขาบางคนเสียชีวิตโดยการตกไปจาก 
ทางแคบและลาดชันนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงโศก- 
นาฏกรรมดังกล่าว จึงมีสายเคเบิลที่แข็งแรง 
ซึ่งยึดกับก้อนศิลาที่แข็งแกร่งตลอดเส้นทาง
ของภูเขาอัวย์นาปิกชู เราจับสายเคเบิลเหล่า
นั้นไว้ขณะที่เราปีนเขาและสายเคเบิลช่วยให้
เรามาถึงยอดเขาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งที่นั่น
มีทัศนียภาพแสนวิจิตรตระการตา!

เช่นเดียวกับเส้นทางบนภูเขาอัวย์นาปิกชู 
เส้นทางมรรตัยของเราเป็นดังการปีนเขาที่
ยากลำาบากและสูงชัน ซ่ึงต้องการความช่วย-
เหลือจากพระบิดาบนสวรรค์เพื่อไปให้ถึงจุด
หมายได้อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ พระองค์ 
จึงทรงสถาปนาหลักธรรมและศาสนพิธีแห่ง 
พระกิตติคุณเพื่อนำาเรามาหาพระผู้ช่วยให้ 
รอดและอำานาจการช่วยให้รอดของพระองค์1 

หลักธรรมเบื้องต้นของหลักธรรมเหล่านั้นคือ 
ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์2 ท่ีเป็นเหมือน 
สายเคเบิลบนภูเขาอัวย์นาปิกชู   หากแข็งแรง 

ด้วยศรัทธาพระองค์จะทรง
ทำาให้ทุกสิ่งสมบูรณ์
ศรัทธาจะช่วยเราปีนเส้นทางพระกิตติคุณได้อย่างปลอดภัย เอาชนะ 
การท้าทายแห่งความเป็นมรรตัยทุกอย่าง และกลับไปยังที่ประทับ 
อันเรืองรองของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา
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ชี้ทางเดินไปข้าไม่ขอให้ได้ยล
ทางไกลยืดยาว—ขอเพียงก้าวเดียวก็พอ17

เราสามารถแสดงศรัทธาในพระเจ้าได้
เช่นกัน โดยเชื่อและวางใจว่าพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหา 
ท่ีสุดมิได้18 จะประทานพรแก่เราโดยผ่านพลัง 
อำานาจอันน่าพิศวงของพระองค์ซึ่งเหมาะสม
กับสภาวการณ์ของเราตามตารางเวลาของ
พระองค์ เมื่อเราทำาดังนี้ เราจะเห็นพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ชัดในชีวิตของเรา 

พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ถือ “โล่แห่งศรัทธา 
ซึ่งด้วยสิ่งนั้นเจ้าจะสามารถดับลูกศรเพลิง  
ทั้งหมดของคนชั่วร้าย”19 ซาตานจะใช้สิ่งต่อ 
ไปนี้ อาทิ ความสงสัย ความกลัว หรือบาป 
เพ่ือล่อลวงให้เราสูญเสียศรัทธาและการปก- 
ป้อง ขอให้เราไตร่ตรองโดยสังเขปถึงการท้า- 
ทายเหล่านี้ที่มีต่อศรัทธาตามลำาดับ เพื่อเรา
จะตระหนักและไม่เอาใจใส่ต่อการล่อลวง
ของฝ่ายปฏิปักษ์ได้20 

ประการแรก ความไม่เชื่อในพระเจ้าหรือ 
พระกิตติคุณของพระองค์จะทำาให้เราต่อต้าน 
พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า21 คำาตอบ
ของพระเจ้าในเร่ืองความสงสัยนั้นเรียบง่าย  
ดังที่กษัตริย์เบ็นจามินประกาศว่า “จงเชื่อใน 

พระผู้เป็นเจ้า; จงเช่ือว่าพระองค์ทรงดำารงอยู่, 
และว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวง, ทั้งในฟ้า 
สวรรค์และในแผ่นดินโลก; จงเชื่อว่าพระองค ์
ทรงมีปรีชาญาณทั้งหมด, และเดชานุภาพทั้ง 
หมด, ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จง
เชื่อว่ามนุษย์ไม่เข้าใจทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรง
เข้าพระทัยได้.”22

หากเพราะความไม่เชื่อหรือความสงสัย 
แล้วท่านพบว่าศรัทธาของท่านนั้นโอนเอน
ไปมา จำาไว้ว่า แม้แต่อัครสาวกสมัยโบราณ 
ยงัตอ้งวงิวอนพระเจา้โปรดให ้“ความเชือ่ของ 
พวกข้าพระองค์เพิ่มมากยิ่งขึ้น”23 จงจำาไว้ว่า 
ศรัทธาและเหตุผลเป็นของคู่กัน ลองพิจารณา 
คำาเปรียบเทียบดังต่อไปน้ี ศรัทธาและเหตุผล 
เปรียบเสมือนปีกทั้งสองข้างของเครื่องบิน  
ท้ังสองข้างมีความสำาคัญในการบิน หากเหตุ- 
ผลจากมุมมองของท่านดูเหมือนจะขัดแย้ง 
กับศรัทธา จงหยุดเสียและจำาไว้ว่ามุมมอง 
ของเรามีข้อจำากัดมากมายเมื่อเทียบกับมุม 
มองของพระเจ้า24 จงอย่าละทิ้งศรัทธาอันไม่ 
ต่างกับการถอดปีกเครื่องบินในระหว่างการ 
บิน แต่จงบำารุงเลี้ยงอนุภาคหนึ่งแห่งศรัทธา 
และให้ความหวังเป็นดังสมอเรือแก่จิตวิญ- 
ญาณของท่าน—และเหตุผลของท่าน25 นั่น

คือสาเหตุที่เราได้รับพระบัญชาให้ “แสวงหา 
การเรียนรู้. . . โดยการศึกษา และโดยศรัทธา 
ด้วย”26 จำาไว้ว่า ศรัทธามาก่อนและทำาให้เกิด 
ปาฏิหาริย์ซึ่งเกินกว่าประสบการณ์ของเรา
จะบรรยายได้ เช่น การทำาให้หม้อเต็มไปด้วย 
อาหารจากขนมปังกรอบสองชิ้นเล็กๆ หรือ
เพียงการอดทนในศรัทธาแม้ดูเหมือนว่าจะ
เป็นไปไม่ได้27

ประการที่สอง ความกลัวทำาให้ศรัทธาเขว 
และทำาให้ศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดส่ันคลอน 
อัครสาวกเปโตรมองไปที่พระเจ้าในคืนที่
พายุโหมกระหน่ำ าและเดินไปบนน้ำ า—จน
กระทั่งท่านละสายตาของท่านไป “เห็นลม
พัดแรง [และ] ก็กลัว”—และจากนั้นจมลงไป
ในทะเลที่มีพายุกระหน่ำา28 เขาอาจเดินต่อไป
ได้หากเขาไม่กลัว! แทนที่เราจะเอาแต่จดจ่อ
และกลัวลมพายุและคลื่นทะเลที่บ้าคลั่งใน
ชีวิตของเรา พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราว่า “จง
ดูที่เราในความนึกคิดทุกอย่าง; อย่าสงสัย, 
อย่ากลัว”29

ประการที่สาม บาปถอดถอนการดำารงอยู ่
ของพระวิญญาณในชีวิตของเรา และโดย 
ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะสูญ- 
เสียความเข้มแข็งในการยึดมั่นและการใช้ 
ศรัทธา เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ศรัทธาของเรา 
เพื่อ “ไม่แตะต้องของชั่ว, หรือสิ่งไม่สะอาด”30 
และ “ขยันหมั่นเพียรในการรักษาบัญญัติทั้ง 
ปวง, เกลือก . . .ศรัทธาของ [ท่าน] ล้มเหลว, 
และศัตรูของ [ท่าน] มีชัยเหนือ [ท่าน]”31  
หากบาปทำาให้ชีวิตของท่านด่างพร้อย
ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านใช้ “ศรัทธาสู่การก
ลับใจ”32 และโดยผ่านการชดใช้ พระผู้ช่วย
ให้รอดจะทรงรักษาและชำาระชีวิตของท่าน
ให้บริสุทธิ์

พี่น้องทั้งหลาย พระเจ้าจะทรงทำาให้คำา 
สัญญาของพระองค์สัมฤทธิ์และบังเกิดผล 
กับเราตามศรัทธาของเราเพื่อเอาชนะการ
ท้าทายทุกรูปแบบ33 พระองค์ทรงทำาเช่นนี ้
เพื่อแอน โรว์ลีย์ และได้ทรงทำามาแล้วเพื่อผู้ 
คนของพระองค์ในทุกประชาชาติและในทุก 
ยุคทุกสมัย เพราะพระองค์ทรงเป็น “พระเจ้า 
แห่งปาฏิหาริย์” และ “หาได้เปลี่ยนแปลงไม่” 
พระองค์จะประทานพรในทำานองเดียวกัน
นี้แก่เราแต่ละคนด้วยความหวัง การปกปัก
รักษา และพลัง ตามศรัทธาของเราที่มีใน 
พระองค์34 ศรัทธาอันมั่นคงในพระเจ้าพระ 
เยซูคริสต์จะ—เป็นดังสายเคเบิลบนเส้นทาง 
แห่งอัวย์นาปิกชู—ยึดเหนี่ยวท่านกับคนที่ 
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รักษาปกป้องพืชผลแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตาม 
แต่ก็มิได้เกิดประโยชน์ขึ้นเลย อากาศเย็น 
เกินไป และพืชผลทั้งหมดก็กลายเป็นน้ำาแข็ง  
จะไม่มีผลิตผลให้เก็บเกี่ยวและนำาไปขายปีนี้ 
เช้าวันอังคารตะวันทอแสงพร้อมๆ กับความ
สูญเสียที่เจ็บปวดและสิ้นหวังสำาหรับแผน
อันสวยหรู ความหวัง และความฝันทุกอย่าง
ที่วางไว้ก่อนหน้านี้

ข้าพเจ้าได้รับอีเมลเกี่ยวกับเช้าวันอังคาร
ที่เลวร้ายนั้นจากแซนดรา แฮทช์ ภรรยาของ 
จอห์น แฮทช์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน 
พระวิหารโคโลเนียฮัวเรซ ชิวาวา เม็กซิโกใน 
เวลาน้ัน ข้าพเจ้ายกข้อความบางส่วนในอีเมล 
ฉบับน้ันซ่ึงกล่าวไว้ดังน้ี “จอห์นต่ืนแต่เช้าประ- 
มาณ 6.30 น. และเดินทางไปพระวิหารเพื่อ 
ดูว่าเราควรยกเลิกการประชุมภาคเช้าหรือ 
ไม่ เขากลับมาและบอกว่าท่ีจอดรถและถนน 
ไม่มีหิมะแล้ว เราจึงตัดสินใจไปร่วมการประ- 
ชุม เราคิดว่าอาจมีเจ้าหน้าที่พระวิหารบาง 
ส่วนท่ีไม่มีเรือกสวนมา และเราจะให้เจ้าหน้าท่ี 
ทั้งหมดเข้าร่วมการประชุม. . . ช่างเป็นแรง 
บันดาลใจอย่างมากมายท่ีเห็นผู้คนเข้ามาคน 
แล้วคนเล่า พวกเขาอยู่ที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้
นอนทั้งคืน และสันนิษฐานว่าพืชผลของพวก
เขาเสียหายหมด . . .ดิฉันมองดูพวกเขาขณะ
ที่เรามีการประชุมเตรียมความพร้อม ซึ่งพวก
เขาลืมตาแทบจะไม่ไหว แต่แทนที่จะคิดว่า
พวกเขามีข้ออ้างดีๆ ที่จะไม่ต้องมา พวกเขา

โดย เอ็ลเดอร์แดเนียล แอล. จอห์นสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พวกเราที่เข้าสู่ผืนน้ำาแห่งบัพติศมา 
และรับของประทานแห่งพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ทำาพันธสัญญาว่า 

เราเต็มใจรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้ 
กับเรา หรืออีกนัยหนึ่ง เราประกาศตัวเป็น 
สานุศิษย์ของพระเจ้า เราต่อพันธสัญญาดัง 
กล่าวในแต่ละสัปดาห์เม่ือเรารับส่วนศีลระลึก 
และเราแสดงให้เห็นถึงการเป็นสานุศิษย์นั้น 
ด้วยการดำาเนินชีวิตของเรา การเป็นสานุศิษย์ 
เช่นนี้ได้รับการแสดงให้เห็นอย่างประทับใจ
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ในเม็กซิโก

ในช่วงเวลาน้ันเป็นฤดูใบไม้ผลิอันสวยงาม 
สำาหรับชุมชนที่ปลูกไม้ผลในภาคเหนือของ
เม็กซิโก ไม้ผลกำาลังผลิดอกบานสะพรั่ง และ
มีการคาดหวังไว้สูงสำาหรับผลผลิตมากมาย 
มีการวางแผนไว้เรียบร้อยในการนำาเงินไป
ชำาระเงินกู้ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำาเป็นและฟื้นฟู
สวนผลไม้ ตลอดจนใช้ในเรื่องส่วนตัวต่างๆ 
เช่น ค่าเล่าเรียนสำาหรับสมาชิกในครอบครัว 
มีการวางแผนแม้กระทั่งสำาหรับวันหยุดพัก-
ผ่อนต่างๆ ของครอบครัว การมองโลกในแง่
ดีมีอยู่ทั่วไป แต่แล้วบ่ายวันจันทร์วันหนึ่งใน
ช่วงปลายเดือนมีนาคมได้มีพายุฤดูหนาว
พัดเข้ามา หิมะเริ่มตก ซึ่งตกจนถึงประมาณ
ตีสาม เมื่อเมฆเคลื่อนตัวออกไป อุณหภูมิ
ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ตลอดทั้งคืนจนถึงช่วง
เช้าตรู่ได้มีความพยายามในทุกรูปแบบที่จะ 

การเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง
เมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์และรับใช้เพื่อนมนุษย์ของเรา  
เราจะเป็นสานุศิษย์ที่ดีขึ้นของพระเยซูคริสต์

ท่านรักให้ตั้งมั่นบน “ศิลาแห่งพระผู้ไถ่”35 

และเดชานุภาพอันหาที่เปรียบมิได้ในการ 
ช่วยให้รอดของพระองค์

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า 
“อนาคตสดใสเท่าศรัทธาของท่าน”36 ข้าพ- 
เจ้าเป็นพยานถึงความจริงอันประเสริฐและ 
เปี่ยมด้วยความหวังนั้นและขอเชื้อเชิญเรา 
แต่ละคนให้มุ่งหน้าอย่างไม่หวั่นไหวด้วย
ศรัทธาในพระเจ้า “และไม่สงสัย”37 ข้าพเจ้า
ทราบว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ ทรง 
เป็น “พระผู้ทรงลิขิตและพระผู้ทรงประสิทธิ ์
ศรัทธา [ของเรา]”38 และทรงเป็น “ผู้ประทาน 
บำาเหน็จแก่คนเหล่าน้ันท่ีแสวงหาพระองค์”39 

ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:19-21
 2. ดู หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 4
 3. ฮีลามัน 5:12
 4. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 76:53
 5. ดู อีเธอร์ 12:3
 6. ดู LecturesonFaith (1985), 3; ดู เจคอบ 4:6; อีเธอร์ 

12:7-22; ฮีบรู 11:4-40 ด้วย
 7. แอลมา 32:21
 8. ดู งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ฮีบรู 11:1 (ใน Hebrew 11:1, 

เชิงอรรถ b)
 9. ดู 2 นีไฟ 25:23; แอลมา 34:15-17; อีเธอร์ 12:6; ยากอบ 

2:17-26 ด้วย
10. ดู อีเธอร์ 12:4-6; LecturesonFaith, 69. 
11. ดู โมโรไน 7:40-42
12. ดู คู่มือพระคัมภีร์ “ศรัทธา”; ดู มอรมอน 9:8-21; โมโรไน 

7:33-37 ด้วย
13. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 27:17; แอลมา 57:19-27; 

58:10-13 
14. แอน โรว์ลีย์ ใน แอนดรูว์ ดี. โอลเซ็น ThePriceWePaid:

TheExtraordinaryStoryoftheWillieandMartin
HandcartPioneers (2006), 113.

15. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:25
16. ดู อิสยาห์ 40:31
17. “แสงอันเมตตาโปรดนำา” เพลงสวด, บทเพลงที่ 42
18. ดู เจคอบ 4:10; มอรมอน 9:9
19. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 27:17; เน้นตัวเอน
20. ดู 1 นีไฟ 8:33-34; แอลมา 37:33; หลักคำาสอนและ 

พันธสัญญา 20:22
21. ดู แอลมา 32:28
22. โมไซยาห์ 4:9
23. ลูกา 17:5
24. ดู โมไซยาห์ 4:9-10; สุภาษิต 27:5-7; อิสยาห์ 55:8-9
25. ดู อีเธอร์ 12:4
26. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 88:118; เน้นตัวเอน
27. ดู โมโรไน 7:33-38; อีเธอร์ 12:19
28. ดู มัทธิว 14:25-31
29. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 6:36
30. โมโรไน 10:30
31. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 136:42
32. ดู แอลมา 34:15-17; ดู อีเธอร์ 12:3 ด้วย
33. ดู อีเธอร์ 12:29; แอลมา 7:27
34. ดู มอรมอน 9:18-21; ดู โมโรไน 7:33-38;  

แอลมา 37:16-17 ด้วย
35. ฮีลามัน 5:12
36. โธมัส เอส. มอนสัน, “จงรื่นเริงเถิด,” เลียโฮนา, 

พฤษภาคม 2009, หน้า 92
37. ดู ยากอบ 1:6-8
38. โมโรไน 6:4; ดู ฮีบรู 12:2
39. ฮีบรู 11:6; ดู อีเธอร์ 12:41 ด้วย
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กลับมาร่วมการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมถึง 38 คน (ตลอดการประชุม)! เป็น
เช้าแห่งการยกระดับจิตวิญญาณสำาหรับ
เรา และเราขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
สำาหรับคนดีที่ทำาหน้าที่ของพวกเขาไม่ว่าจะ 
เกิดอะไรขึ้นก็ตาม ดิฉันรู้สึกถึงวิญญาณ 
พิเศษอยู่ที่นั่นในเช้านี้ ดิฉันแน่ใจว่าพระองค ์
พอพระทัยที่ทรงทราบว่าเรารักพระนิเวศน์ 
ของพระองค์และรู้สึกว่านั่นเป็นสถานที่ที่ดีที่
จะอยู่ในเช้าอันแสนยากลำาบากเช่นนี้”

เรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่าน้ีแต่ยังคง 
ดำาเนินต่อไป

คนส่วนใหญ่ที่สูญเสียพืชผลของพวกเขา
มีที่ดินเหลืออยู่ในการปลูกพืชอื่นๆ ทดแทน 
สำาหรับฤดูกาลนั้น เช่นพริกหรือถั่ว อย่างน้อย 
พืชผลเหล่านี้ก็สามารถทำาให้มีเงินหมุนเวียน 
เพียงพอที่จะอยู่รอดจนถึงฤดูผลผลิตในปี
ต่อไป อย่างไรก็ตามมีบราเดอร์ที่ดีคนหนึ่ง 
พร้อมกับครอบครัวใหม่ที่ไม่มีที่ดินเหลือต้อง 
ขาดรายได้ในปีนั้นโดยสิ้นเชิง คนอื่นๆ ใน 
ชุมชนที่ เห็นสถานการณ์อันเลวร้ายของ 
บราเดอร์ท่านน้ีต่างตัดสินใจและใช้เงินส่วนตัว 
จัดหาที่ดินให้ผืนหนึ่ง ใช้อุปกรณ์ของพวกเขา 
เองเพื่อเตรียมดิน และจัดหาต้นพริกให้เขา
ปลูก

ข้าพเจ้ารู้จักชายเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าเพิ่ง 
กล่าวถึง เนื่องจากข้าพเจ้ารู้จักพวกเขา ข้าพ- 
เจ้าจึงไม่แปลกใจกับสิ่งที่พวกเขาทำา แต่ผู้ที ่

ไม่รู้จักพวกเขาอาจจะถามคำาถามสองข้อ  
และเร่ิมต้นท้ังสองคำาถามด้วยคำาว่า ทำาไม จึง 
มาพระวิหารเพ่ือทำาหน้าท่ีและรับใช้หลังจาก 
ที่ไม่ได้นอนทั้งคืนและรู้ว่าพวกเขาสูญเสีย 
รายได้ส่วนใหญ่ตลอดทั้งป ี ทำาไมพวกเขาจึง 
ใช้ทรัพยากรที่หายากและมีค่ามากในการ 
ช่วยผู้ที่ขัดสนอย่างหนัก ทั้งๆ ที่พวกเขาเอง 
กำาลังตกอยู่ในภาวะความยากลำาบากทาง 
การเงินอันเลวร้ายในขณะนั้นเช่นกัน

หากท่านเข้าใจความหมายของการเป็น
สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ ท่านก็จะทราบ
คำาตอบของคำาถามสองข้อนี้

การทำาพันธสัญญาที่จะเป็นสานุศิษย์ของ
พระคริสต์เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ 
ตลอดชีวิต และหนทางก็ไม่ง่ายเสมอไป ขณะ 
ท่ีเรากลับใจจากบาปของเราและมุมานะทำา 
ในสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้เราทำาและรับ 
ใช้เพื่อนมนุษย์เหมือนดังที่พระองค์ทรงกระ 
ทำา เราย่อมจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น  
การมาเป็นเหมือนพระองค์และการเป็นหนึ่ง 
เดียวกับพระองค์คือเป้าหมายและจุดประสงค์ 
อันสูงสุด—และที่สำาคัญที่สุดเป็นนิยามของ
การเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามเหล่าสานุศิษย์ 
ของพระองค์ขณะที่ทรงเยือนทวีปอเมริกา  
“ฉะนั้น, เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า?” จาก 
น้ัน ทรงตอบคำาถามของพระองค์เอง พระองค์ 
ตรัสว่า “ตามจริงแล้วเรากล่าวกับเจ้า, แม้ดัง

ที่เราเป็น” (3 นีไฟ 27:27)
การเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดนั้นมิใช่

เรื่องง่าย โดยเฉพาะในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ 
เราเผชิญกับอุปสรรคและความยากลำาบาก
ต่างๆ แทบทุกวันในชีวิตของเรา มีเหตุผล 
สำาหรับสิ่งเหล่านี้ และนั่นคือจุดประสงค์หลัก 
อย่างหนึ่งของความเป็นมรรตัย ดังที่เราอ่าน
ในอับราฮัม 3:25 “และ พวก เรา จะพิสูจน์พวก  
เขา โดย วิธี น้ี, เพ่ือ ดู ว่า พวก เขา จะทำา ส่ิง ท้ังปวง  
ไม่ ว่า อะไร ก็ตาม ที่ พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า ของ 
พวก เขา จะ ทรง บัญชา พวก เขา หรือ ไม่”

การทดสอบและการทดลองต่างๆ เหล่านี้ 
แตกต่างกันไปตามรูปแบบและความเข้มข้น 
แต่ไม่มีผู้ใดที่จะออกจากชีวิตมรรตัยโดยไม่ 
ผ่านสิ่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่เราวาดภาพการ 
ทดลองต่างๆ ในรูปแบบของการสูญเสียพืช 
ผลหรืองานอาชีพ ความตายของบุคคลที่เรา 
รัก ความเจ็บป่วย ความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ หรืออารมณ์ ความยากจน หรือการ
สูญเสียเพื่อน อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จที ่
ดูเหมือนจะเป็นจุดมุ่งหมายอันคุ้มค่าก็สามารถ 
นำาความอันตรายแห่งความจองหองเข้าสู่ตัว 
เองอย่างช่วยไม่ได้ ซึ่งเวลานั้นเราแสวงหา 
เกียรติจากมนุษย์มากกว่าการยอมรับจาก 
สวรรค์ นี่อาจรวมถึงชื่อเสียงทางโลก การ 
ยอมรับจากสาธารณชน การมีทักษะพิเศษ 
ทางสรีระพรสวรรค์ทางศิลปะหรือกีฬา ความ 
สำาเร็จ และความร่ำารวย สำาหรับการทดลอง 
อย่างหลัง พวกเราบางคนอาจมีความรู้สึก 
คล้ายคลึงกับสิ่งที่เทฟเยอกล่าวไว้ในเรื่อง 
FiddlerontheRoof(บุษบาหาคู่) ซึ่งกล่าว
ว่าหากความร่ำารวยเป็นคำาสาปแช่ง “ก็ขอให้  
[พระผู้เป็นเจ้า] ทรงลงทัณฑ์ข้าด้วยสิ่งนั้น  
และขอให้ข้าไม่มีวันกลับสู่สภาพเดิม”1 

แต่รูปแบบของการทดลองอย่างหลังอาจ 
น่ากลัวกว่า อันตรายกว่า และเอาชนะยาก 
กว่ารูปแบบก่อนหน้า ความเป็นสานุศิษย์ของ 
เราจะได้รับการพัฒนาและพิสูจน์มิใช่จาก 
รูปแบบของการทดลองที่เราเผชิญ แต่จาก 
ความอดทนของเรา ดังที่ประธานเฮนรีย์ บี.  
อายริงก์ได้สอนเราว่า “ดังนั้นการทดสอบที ่
ย่ิงใหญ่ของชีวิตคือเพ่ือจะดูว่าเราจะต้ังใจฟัง 
และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
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แม้อยู่ท่ามกลางมรสุมชีวิตหรือไม่ การทดสอบ 
นั้นไม่ได้ทดสอบความอดทนต่อมรสุม แต่
ทดสอบว่าเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องขณะเกิด
ความโกรธได้หรือไม่ และเรื่องร้ายๆ ในชีวิต 
คือการไม่ผ่านการทดสอบ และการไม่มีค่า 
สมที่จะกลับไปบ้านของเราบนสวรรค์อย่าง 
สมศกัดิศ์ร”ี (“การเตรยีมพรอ้มทางวญิญาณ: 
เริ่มต้นแต่เนิ่นๆ และมุ่งมั่น” เลียโฮนา, พ.ย. 
2005, หน้า 45 )

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เป็นคุณปู่คุณตาของ 
หลาน 23 คน พวกเขาไม่เคยหยุดทำาให ้
ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจด้วยความเข้าใจความจริง 
นิรันดร์ของพวกเขา แม้ในช่วงวัยต้นๆ และ
วัยเยาว์ก็ตาม ขณะที่ข้าพเจ้ากำาลังเตรียมคำา
ปราศรัยนี้ ข้าพเจ้าขอให้หลานแต่ละคนส่ง
คำาจำากัดความสั้นๆ มาให้ข้าพเจ้าว่าสำาหรับ 
พวกเขาการเป็นสานุศิษย์หรือผู้ติดตามของ 
พระเยซูคริสต์หมายความว่าอย่างไร ข้าพเจ้า 
ได้รับคำาตอบดีๆ จากหลานทุกคน แต่ต้อง 
การเล่าคำาตอบจากเบ็นจามินหลานวัยแปด 
ขวบที่เขียนมาว่า “การเป็นสานุศิษย์ของพระ 
เยซูคริสต์หมายถึงการเป็นแบบอย่าง หมาย
ถึงการเป็นผู้สอนศาสนาและการเตรียมตัว 
เป็นผู้สอนศาสนา หมายถึงการรับใช้ผู้อื่น 
หมายถึงการอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน 
หมายถึงการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์  
หมายถึงการฟังการกระตุ้นเตือนจากพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ และหมายถึงการไปโบสถ์
และไปพระวิหาร”

ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับเบ็นจามิน การเป็น 
สานุศิษย์คือการลงมือทำาและการที่เราเป็น 
เมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์และ 
รับใช้เพ่ือนมนุษย์ของเรา เราจะเป็นสานุศิษย์ 
ที่ดีขึ้นของพระเยซูคริสต์ การเชื่อฟังและการ 
ยอมรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านำามา 
ซึ่งการเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
พร้อมด้วยพรแห่งสันติสุข ปีติสุข และความ
ปลอดภัย ซึ่งมาพร้อมกับสมาชิกองค์ที่สาม
ของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ พรเหล่านี้ไม ่
สามารถมาโดยวิธีอื่น ในที่สุดแล้วการยอม 
รับพระประสงค์ทุกอย่างของพระองค์จะช่วย 
ให้เราเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
ข้าพเจ้ากล่าวอีกคร้ัง การเป็นเฉกเช่นพระองค์ 

และเป็นหน่ึงเดียวกับพระองค์เป็นเป้าหมาย 
และจุดประสงค์ข้ันสูงสุด—และที่สำาคัญที่ 
สุดเป็นนิยามของความเป็นสานุศิษย์ที่แท้
จริง

การเป็นสานุศิษย์คือสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็น 
ปฏิบัติในพระวิหารโคโลเนียฮัวเรซ และใน 
บริเวณใกล้เคียงเม่ือพ่ีน้องชายหญิงในศาสน- 
จักรยืนยันอีกครั้งถึงคำามั่นสัญญาของพวก
เขาต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อกันแม้จะมีความ
ยากลำาบากแสนสาหัสเพียงใด

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่าเมื่อเราเชื่อฟัง 
พระบัญญัติของพระองค์ รับใช้ผู้อื่น และ 
ยอมให้ความประสงค์ของเราเป็นไปตาม 
พระประสงค์ของพระองค์ เราจะกลายเป็น 
สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์อย่างแน่นอน 
ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. ดู โจเซฟ สเตน, เจอร์รีย์ บ็อก, เชลดอน ฮาร์นิก, {19}

Fiddler on the Roof{20} (1964), 61.
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I. สำานึกในพระกรุณาธิคุณต่อการชดใช ้
ของพระเยซูคริสต์

หลักธรรมข้อแรกคือมีความสำานึกในพระ 
กรุณาธิคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์ในช่วงศีล- 
ระลึกสำาหรับการชดใช้ของพระบุตรพระองค์  
เรื่องราวต่อไปนี้บอกเล่าเกี่ยวกับการส่งผ่าน
ศีลระลึก

“ศีลระลึกไม่ได้มีความหมายมากนัก 
สำาหรับข้าพเจ้าจนกระท่ังวันอาทิตย์ท่ีข้าพเจ้า 
ได้รับแต่งตั้งเป็นมัคนายก บ่ายวันนั้นข้าพ- 
เจ้าส่งผ่านศีลระลึกเป็นครั้งแรก ก่อนเริ่มการ
ประชุม มัคนายกคนหนึ่งเตือนข้าพเจ้าว่า  
‘ให้คอยดูบราเดอร์ชมิดท์นะ คุณอาจต้อง 
ปลุกเขา’ ในท่ีสุดก็ถึงเวลาท่ีข้าพเจ้าต้องมีส่วน 
ในการส่งผ่านศีลระลึก ข้าพเจ้าจัดการส่งหก 
แถวแรกได้ดีทีเดียว เด็กและผู้ใหญ่รับส่วน
ขนมปังโดยไม่มีปัญหาหรือคิดอะไรท่ีสังเกต
เห็นได้ ต่อมาข้าพเจ้าไปถึงแถวที่เจ็ด แถวที่
บราเดอร์ชมิดท์มักจะนั่งอยู่เสมอ แต่ข้าพเจ้า
ประหลาดใจ แทนที่จะหลับเขากลับตื่นอยู่ 
แตกต่างจากคนอื่นที่ข้าพเจ้าส่งมาแล้ว เขา
รับขนมปังด้วยท่าทีที่ดูเหมือนครุ่นคิดและ
คารวะอย่างมาก

“สองสามนาทีถัดมาข้าพเจ้ากลับไปแถว 
ที่เจ็ดพร้อมกับน้ำา ครั้งนี้เพื่อนข้าพเจ้าพูดถูก 
บราเดอร์ชมิดท์นั่งก้มศีรษะและดวงตาโต
แบบชาวเยอรมันของเขาหลับอยู่ ดูเหมือนจะ 
หลับลึก ข้าพเจ้าจะพูดหรือทำาอย่างไรดี ข้าพ- 
เจ้ามองไปที่หน้าผากเขาครู่หนึ่ง มีรอยกร้าน
ยับย่นด้วยวัยและการตรากตรำางานหนัก เขา 
เข้าร่วมศาสนจักรสมัยเป็นวัยรุ่น เคยประสบ 
กับการข่มเหงมากมายในเมืองเล็กๆ ที่เยอร- 
มนี ข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องราวนั้นหลายครั้ง 
ในการประชุมศีลระลึก ข้าพเจ้าตัดสินใจสะกิด 
ไหล่เขาเบาๆ โดยหวังว่าจะปลุกเขาให้ตื่น  
ขณะกำาลังจะทำาเช่นนั้น เขาค่อยๆ เงยหน้า 
ขึ้น มีน้ำาตาไหลอาบแก้ม และเมื่อข้าพเจ้า
มองเข้าไปในดวงตาเขา ข้าพเจ้าเห็นความ 
รักและปีติ เขาค่อยๆ เอ้ือมมือมารับน้ำา ถึงแม้ 
ข้าพเจ้าเพิ่งอายุ 12 ปีในเวลานั้น แต่ข้าพเจ้า
ยังจำาได้ชัดเจนถึงความรู้สึกที่ข้าพเจ้ามีเมื่อ 
มองดูชายสูงวัยผู้ตรากตรำางานหนักรับส่วน 
ศีลระลึก ข้าพเจ้ารู้อย่างไม่สงสัยเลยว่าเขา 
รู้สึกบางอย่างเก่ียวกับศีลระลึกแบบที่ไม่เคย 

จนวันนี้ เมื่อข้าพเจ้ารับส่วนศีลระลึก ข้าพ- 
เจ้าจะเห็นแผ่นกระดาษของข้าพเจ้าและ 
ทบทวนรายการในนั้น ทุกวันนี้ สิ่งแรกที่อยู ่
ในรายการเสมอ เหนือสิ่งอื่นใด คือพระผู้ช่วย
ให้รอดของมนุษยชาติ

ในพันธสัญญาใหม่เราอ่านถึงช่วงเวลาที่ 
พระผู้ช่วยให้รอดและอัครสาวกของพระองค์
พบกันในห้องชั้นบนเพื่อฉลองเทศกาลปัสกา

“พระองค์ทรงหยิบขนมปัง เมื่อขอบพระ- 
คุณแล้วก็ทรงหักส่งให้พวกเขา ตรัสว่า ‘นี ่
เป็นกายของเรา [ซ่ึงให้ไว้สำาหรับท่านท้ังหลาย 
จงทำาอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา’

“เมื่อรับประทานแล้วจึงทรงหยิบถ้วยและ 
ทรงทำาเหมือนกันตรัสว่า ‘ถ้วยนี้ที่เทออกเพื่อ
ท่านทั้งหลาย เป็นพันธสัญญาใหม่’ โดย
โลหิตของเรา]”1

พระเยซูคริสต์ทรงจัดต้ังศาสนพิธีศีลระลึก 
ระหว่างการเสด็จเยือนชาวนีไฟเช่นกัน2 ข้าพ- 
เจ้าทราบถึงความสำาคัญของเหตุการณ์เหล่า
นี้ทั้งสองครั้ง

ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ กล่าวว่า “ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกว่าต้องเน้นถึงส่ิงท่ีพระเจ้าทรงกำาหนด 
ไว้ว่าเป็นการประชุมที่สำาคัญที่สุดในศาสน- 
จักรและนั่นคือการประชุมศีลระลึก”3 หากเรา 
เตรียมรับศีลระลึกอย่างถูกต้อง เราจะสามารถ 
เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา ข้าพเจ้าประสงค์จะ 
แนะนำาหลักธรรมห้าข้อท่ีจะเป็นพรแก่ชีวิต 
เราได้เมื่อเรารับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร

โดย เอ็ลเดอร์ดอน อาร์. คลาร์ก
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้
าพเจ้าเติบโตในเร็กซ์เบิร์ก ไอดาโฮ ที่ 
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลและการสอน 
จากครอบครัวที่ยอดเยี่ยม จากเพื่อน 

ครู และผู้นำา มีประสบการณ์พิเศษในชีวิต 
เราทุกคนซ่ึงส่งผลต่อจิตวิญญาณและเปล่ียน 
ชีวิตเราไปตลอดกาล ประสบการณ์หนึ่งเคย 
เกิดข้ึนกับข้าพเจ้าในช่วงวัยรุ่น ประสบการณ์ 
นี้เปลี่ยนชีวิตข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าแข็งขันในศาสนจักรตลอดมาและ 
ก้าวหน้าจนถึงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน เมื่อ 
ข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่น บราเดอร์เจคอบ ครูข้าพ- 
เจ้าขอให้เขียนในแผ่นกระดาษว่าข้าพเจ้า 
คิดถึงอะไรในช่วงศีลระลึก ข้าพเจ้าหยิบแผ่น 
กระดาษมาเริ่มเขียน สิ่งแรกที่อยู่ในรายการ 
คือเกมบาสเก็ตบอลที่เราชนะเมื่อคืนก่อน 
ตามด้วยการออกเดทที่ต่อจากเกมนั้นมีสิ่ง 
อ่ืนในรายการต่อไปเรื่อยๆ รายการท้ายๆ ที่
ไม่ได้ระบุไว้เด่นชัดคือพระนามของพระเยซู 
คริสต์

ทุกวันอาทิตย์เราเขียนลงในแผ่นกระดาษ  
สำาหรับเด็กหนุ่มผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนคนหนึ่ง ศีลระลึกและการประชุมศีล- 
ระลึกในตอนนี้กลับมีความหมายทางวิญ- 
ญาณที่ใหม่และกว้างขึ้น ข้าพเจ้าตั้งตารอ 
วันอาทิตย์และโอกาสรับส่วนศีลระลึก เมื่อ
ความเข้าใจการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
กำาลังเริ่มเปลี่ยนข้าพเจ้า ทุกวันอาทิตย์จวบ- 

พรศีลระลึก
เราจะได้รับพรเมื่อเราสำานึกในพระกรุณาธิคุณสำาหรับการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ เมื่อต่อพันธสัญญาบัพติศมา เมื่อรู้สึกถึงการให้อภัย และเมื่อได้รับการ
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
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รู้สึก ข้าพเจ้าจึงต้ังใจต้ังแต่น้ันว่าข้าพเจ้าต้อง- 
การรู้สึกอย่างเดียวกันกับความรู้สึกเหล่าน้ัน”4

บราเดอร์ชมิดท์สื่อสารกับสวรรค์ และ
สวรรค์สื่อสารกับเขา

II. พึงระลึกว่าเรากำาลังต่อพันธสัญญาบัพติศมา
หลักธรรมข้อที่สองคือระลึกว่าเรากำาลัง 

ต่อพันธสัญญาบัพติศมาเมื่อเรารับส่วนศีล 
ระลึก คำาสัญญาบางข้อที่เราทำาและบันทึก
ไว้ในพระคัมภีร์มีดังนี้

 “เข้า มา สู่คอก ของ พระผู้เป็นเจ้า, และ เรียก 
 ว่าเป็น ผู้คน ของ พระองค์… แบก ภาระ ของกัน 
และกัน. . .  โศก เศร้า กับ คน ท่ี โศก เศร้า. . . ,  และ 
ยืน เป็นพยาน เกี่ยว กับ พระผู้เป็นเจ้า ”5

“ออก มา ด้วย ใจ ที่ชอกช้ำา และ วิญญาณ ที่ 
สำานึก ผิด…และ เต็มใจ รับ พระนาม ของ พระ  
เยซู คริสต์, โดย มุ่งมั่น รับ ใช้ พระองค์ จนกว่า  
ชีวิต จะ หาไม่”6  และรักษา พระ บัญญัติ ของ  
พระองค์และ ระลึก ถึง พระองค ์ตลอด เวลา7 

คำาสวดศีลระลึกเป็นเครื่องเตือนใจถึง
พันธสัญญาเหล่านี้ เมื่อเรารับส่วนศีลระลึก
เราต่อคำามั่นสัญญาในการดำาเนินชีวิตตาม 
พันธสัญญาดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นสิ่ง 
สมควรท่ีจะท่องจำาคำาสวดศีลระลึกในความ 
คิดและในใจเรา นี่จะช่วยเราจดจ่อกับการ
ต่อพันธสัญญาบัพติศมาของเรา ไม่ว่าเราจะ 
บัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบหรือแปดสิบปี 

ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะไม่ลืมวันนั้นและพันธ-
สัญญาที่เราทำา

III. ระหว่างศีลระลึกเราจะรู้สึกถึงการให้อภัย
บาปของเรา

สาม ระหว่างศีลระลึกเราจะรู้สึกถึงการให ้
อภัยบาปของเรา หากเราใช้เวลาก่อนการ
ประชุมศีลระลึกกลับใจจากบาปของเรา เรา
จะออกจากการประชุมศีลระลึกด้วยความ 
รู้สึกสะอาดและบริสุทธิ์ ประธานบอยด์ เค. 
แพคเกอร์กล่าวว่า “ศีลระลึกเป็นการต่อกระ- 
บวนการของการให้อภัย ทุกวันอาทิตย์เมื่อ 
ส่งผ่านศีลระลึก นั่นเป็นพิธีต่อกระบวนการ 
ของการให้อภัย…ทุกวันอาทิตย์ท่านชำาระ
ตนเองให้สะอาด ทั้งนี้เพื่อว่า เมื่อเวลามา
ถึง เมื่อท่านสิ้นชีวิต วิญญาณของท่านจะ 
สะอาด”8 การรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร 
จะช่วยให้เรารู้สึกเหมือนผู้คนของกษัตริย์ 
เบ็นจามินที่ “เปี่ยมด้วยปีติ, โดยที่ได้รับการ
ปลดบาปของพวกเขา, และโดยท่ีมีความสงบ
ในมโนธรรม”9

IV. เราจะได้รับการดลใจในการแก้ปัญหา
ของเรา

หลักธรรมที่สี่คือเราจะได้รับการดลใจใน 
การแก้ปัญหาของเราระหว่างการประชุม 
ศีลระลึก เม่ือข้าพเจ้าเป็นประธานคณะเผยแผ่ 
ในโบลิเวีย ข้าพเจ้ากับแมรีย์ แอนน์ ภรรยา 

ได้รับพรให้เข้าร่วมการประชุมอบรมประธาน 
คณะเผยแผ่กับประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก ์
ในการประชุมนั้นท่านสอนว่ามีวิธีสำาคัญ 
สามวิธีในการเตรียมรับประโยชน์จากการ 
ประชุม เราควรมาพร้อมกับปัญหาของเรา 
อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเด็กท่ีพร้อมเรียนรู้ 
และมีความปรารถนาจะช่วยบุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า

เม่ือเรามาท่ีการประชุมศีลระลึกด้วยความ 
อ่อนน้อมถ่อมตน เราได้รับพรให้รู้สึกถึงวิธ ี
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำาวันของเรา เราต้อง 
มาด้วยความพร้อม เต็มใจที่จะรับฟัง และ 
ไม่เสียสมาธิ เราอ่านในพระคัมภีร์ว่า “แต่,  
ดูเถิด, เรา กล่าว แก่ เจ้า, ว่า เจ้า ต้อง ศึกษา
ไตร่ตรอง  ใน ความ คิด ของ เจ้า; จาก นั้น เจ้า 
ต้อง ถามเราว่ามันถูกต้องหรือไม่, และ หาก 
มัน ถูก ต้อง เรา จะ ทำาให้ ทรวงอกของเจ้าเผา
ไหม้  อยู่ ภายใน เจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะรู้สึกว่ามัน
ถูกต้อง”10 เราจะทราบได้ว่าเราควรทำาอะไร
เพื่อแก้ปัญหาของเรา

V. การรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรจะช่วย
ให้เราเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

หลักธรรมที่ห้า การรับส่วนศีลระลึกอย่าง 
มีค่าควร จะช่วยให้ท่านเป่ียมไปด้วยพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ เมื่อจัดตั้งศีลระลึกระหว่างการ 
เสด็จเยือนชาวนีไฟ พระเยซูตรัสว่า “คน ที่กิน 
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ดังที่เห็นได้จากคำาตอบของเปโตรและคำา 
สอนของพระผู้ช่วยให้รอด ประจักษ์พยาน 
คือความรู้เรื่องความจริงทางวิญญาณท่ีได้ 
จากการเปิดเผย  ประจักษ์พยานเป็นของประ- 
ทานจากพระผู้เป็นเจ้าและมีให้บุตรธิดาทุก
คนของพระองค์  ผู้แสวงหาความจริงด้วย 
ความสุจริตใจจะได้รับประจักษ์พยานเมื่อใช้  
“อนุภาคหนึ่งของศรัทธา” ในพระเยซูคริสต ์
อันเป็นปัจจัยที่จะ “ทดลอง” (แอลมา 32:27) 
และ “ลองอานุภาพแห่งพระวจนะ” (แอลมา 
31:5) ที่จะยอมตน “ต่อการชักจูงของพระ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์” (โมไซยาห์ 3:19) และ
ตื่นขึ้นมาหาพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 5:7)  
ประจักษ์พยานทำาให้มีความรับผิดชอบส่วน
ตัวเพิ่มขึ้นและเป็นบ่อเกิดของความตั้งใจ  
ความเชื่อมั่น และปีติ

การแสวงหาและได้มาซึ่งประจักษ์พยาน
ถึงความจริงทางวิญญาณต้องถาม แสวงหา 
และเคาะ (ดู มัทธิว 7:7; 3 นีไฟ 14:7) ด้วย
ใจจริง ด้วยเจตนาแท้จริง และศรัทธาในพระ
ผู้ช่วยให้รอด (ดู โมโรไน 10:4)  องค์ประกอบ 
สำาคัญของประจักษ์พยานคือการรู้ว่าพระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์และทรงรักเรา  
พระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  
และความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณได้รับการ 
ฟื้นฟูมายังแผ่นดินโลกในยุคสุดท้ายนี้

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ข่
าวสารของข้าพเจ้ามุ่งเน้นที่ความสัม- 
พันธ์ระหว่างการได้รับประจักษ์พยาน 
ว่าพระเยซูคือพระคริสต์และการเปล่ียน 

ใจเลื่อมใสมาสู่พระองค์และพระกิตติคุณ 
ของพระองค์  โดยทั่วไปเราพูดถึงประจักษ์- 
พยานและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสแยกกันคน 
ละหัวข้อ  แต่เราจะได้มุมมองล้ำาค่าและความ 
เชื่อมั่นทางวิญญาณมากขึ้นเมื่อพิจารณา
เรื่องสำาคัญสองเรื่องนี้ด้วยกัน

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงสอนและจรรโลงใจเราทุกคน

แล้วพวกท่านว่าเราเป็นใคร?
เราจะเรียนรู้ได้มากมายเก่ียวกับประจักษ์ 

พยานและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสจากการ
ปฏิบัติศาสนกิจของอัครสาวกเปโตร

เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซา- 
รียาฟีลิปปี พระองค์ตรัสถามคำาถามลองใจ
สานุศิษย์ว่า “แล้วพวกท่านว่าเราเป็นใคร?”

เปโตรตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า
“พระองค์เป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระ 

เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”
“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘ซีโมนบุตรโยนาห ์

เอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะมนุษย์ไม่ได้เปิดเผย 
เรื่องนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้สถิตใน 
สวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบ’” (มัทธิว 16:15-17)

เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
มาสู่พระเจ้า
การรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงเป็นส่วนสำาคัญยิ่งของประจักษ์พยาน  
ความแน่วแน่ต่อพระกิตติคุณอยู่เสมอเป็นส่วนสำาคัญยิ่งของการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส

 ขนมปัง นี้ กิน ร่างกาย เรา เพื่อ จิต วิญญาณ เขา; 
และ คน ที่ ดื่ม เหล้า องุ่น นี้ ดื่ม โลหิต เรา เพื่อ จิต  
วิญญาณ เขา; และ จิต วิญญาณ เขา จะ ไม่ หิว 
 หรือ กระหาย, แต่ จะ อิ่ม” 11 พวกเขาได้รับคำา
สัญญาว่าหากพวกเขาหิวและกระหายความ 
ชอบธรรม พวกเขาจะเปี่ยมไปด้วยพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ คำาสวดศีลระลึกสัญญาเช่นกัน 
ว่าหากเราดำาเนินชีวิตตามพันธสัญญาของ
เรา เราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ
เราตลอดเวลา12

เอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ด กล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ามีพระวิญญาณประ- 
ทับอยู่ในการปฏิบัติศีลระลึกที่จะให้ความ
อบอุ่นแก่จิตวิญญาณจากศีรษะจรดเท้า  
ท่านจะรู้สึกถึงบาดแผลทางวิญญาณที่กำาลัง 
ได้รับการรักษาและภาระที่กำาลังถูกยกออก 
ไป การปลอบโยนและความสุขมาสู่จิตวิญ- 
ญาณที่มีค่าควรและปรารถนาจะรับส่วน 
อาหารทางวิญญาณนี้อย่างแท้จริง” 13

เราจะได้รับพรเม่ือเราสำานึกในพระกรุณา- 
ธิคุณสำาหรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เมื่อ 
ต่อพันธสัญญาบัพติศมา เมื่อรู้สึกถึงการให ้
อภัย และเมื่อได้รับการดลใจจากพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ขณะเรารับส่วนศีลระลึกทุก 
สัปดาห์ การประชุมศีลระลึกจะยอดเยี่ยม 
เสมอหากศีลระลึกเป็นศูนย์กลางของการ 
นมัสการของเรา ข้าพเจ้าแสดงความสำานึก 
ในพระกรุณาธิคุณสำาหรับการชดใช้พระเยซู 
คริสต์ ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงพระชนม์
อยู่ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เมื่อท่านหันกลับแล้ว
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนสานุศิษย์ท่ี 

พระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระองค์ตรัสกับ
เปโตรว่า

“ซีโมน ซีโมนเอ๋ย นี่แน่ะ ซาตานขอพวก
ท่าน … เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลี

“แต่เราอธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความ 
เชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด และเมื่อท่านหัน 
กลับแล้ว จงชูกำาลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” 
(ลูกา 22:31-32)

น่าสนใจว่าอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่ท่านน้ีเคย 
พูดคุยและเดินเคียงข้างพระอาจารย์ เคยเห็น 
สิ่งอัศจรรย์มากมาย และมีประจักษ์พยาน 
เข้มแข็งถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระ 
ผู้ช่วยให้รอดมาแล้ว  แต่แม้เปโตรก็ยังต้องรับ 
คำาแนะนำาเพิ่มเติมจากพระเยซูเกี่ยวกับการ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสและอำานาจการชำาระให้ 
บริสุทธิ์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพันธะ
รับผิดชอบที่ต้องรับใช้อย่างซื่อสัตย์

แก่นสารแห่งพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถาวร 
ครั้งใหญ่ในธรรมชาติวิสัยของเราซึ่งเกิดขึ้น 
ได้โดยผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงก่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ จิตใจ และชีวิตให้
ยอมรับและทำาตามพระประสงค์ของพระผู้
เป็นเจ้า (ดู กิจการ 3:19; 3 นีไฟ 9:20) รวม
ถึงปณิธานอันตั้งมั่นที่จะเป็นสานุศิษย์ของ
พระคริสต์

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นการเสริม

รากฐานของประจักษ์พยานตลอดจนทำาให้
หยั่งรากลึกและขยายใหญ่ขึ้น  เป็นผลของ
การเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าร่วมกับการ 
กลับใจ การเชื่อฟัง และความขยันหมั่นเพียร
ของแต่ละคน  ผู้แสวงหาความจริงด้วยใจจริง 
จะเปลี่ยนใจเลื่อมใสเมื่อประสบการเปลี่ยน- 
แปลงอันลึกล้ำาในใจและการเกิดใหม่ทางวิญ- 
ญาณจากพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 5:12-14) 
เมื่อเราให้เกียรติศาสนพิธีและพันธสัญญา 
แห่งความรอดตลอดจนความสูงส่ง (ดู คพ.  
20:25) “มุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระ 
คริสต์” (2 นีไฟ 31:20) และอดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่ (ดู คพ. 14:7) เราจะเป็นคนที่
สร้างใหม่ในพระคริสต์ (ดู 2 โครินธ์ 5:17)  
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเครื่องบูชาที่เรา 
ถวายตน ถวายความรัก และความจงรักภักดี 
แด่พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสำานึกคุณต่อของ
ประทานแห่งประจักษ์พยาน

แบบอย่างในพระคัมภีร์มอรมอนเรื่องการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส

พระคัมภีร์มอรมอนเต็มไปด้วยเรื่องราว 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่สร้างแรงบันดาลใจ 
อแมลิไค ลูกหลานของเจคอบประกาศว่า 
“ข้าพเจ้าอยากให้ท่านมาหาพระคริสต์, ผู ้
ทรงเป็นพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล, และรับ
ส่วนความรอดของพระองค์, และพระพลานุ- 
ภาพแห่งการไถ่ของพระองค์. แท้จริงแล้ว, 
จงมาหาพระองค์, และถวายทั้งจิตวิญญาณ
ของท่านเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์” (ออมไน 
1:26)

การรู้โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ว่าพระเยซูคือพระคริสต์เป็นสิ่งสำาคัญและ 
จำาเป็น  แต่การมาหาพระองค์ด้วยความต้ังใจ 
จริงและถวายทั้งจิตวิญญาณเป็นเครื่องบูชา 
ต้องมีมากกว่าการรู้เพียงอย่างเดียว  การเปล่ียน 
ใจเลื่อมใสเรียกร้องสุดใจ สุดพลัง สุดความ
นึกคิด และสุดพละกำาลังของเรา (ดู คพ. 4:2)

ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินตอบสนองต่อ
คำาสอนของท่านโดยร้องว่า “แท้จริงแล้ว, เรา
เชื่อถ้อยคำาทั้งหมดที่ท่านกล่าวแก่เรา; และ, 
เรารู้ถึงความแน่นอนและความจริงของมัน
ด้วย, เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์, ซึ่งทรงกระทำาการเปลี่ยนแปลง
อันลึกล้ำาในเรา, หรือในใจเรา, จนเราไม่มีใจ 
ที่จะทำาชั่วอีก, แต่จะทำาความดีโดยตลอด”  
(โมไซยาห์ 5:2)  การยอมรับถ้อยคำาที่กล่าวไว้ 
การได้รับประจักษ์พยานถึงความสัตย์จริง 
ของถ้อยคำานั้น และการใช้ศรัทธาในพระ
คริสต์ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำาใน
ใจและปณิธานอันมั่นคงที่จะปรับปรุงตนเอง
ให้ดีขึ้น

พระคัมภีร์อธิบายถึงชาวเลมันท่ีเปล่ียนใจ 
เล่ือมใสในหนังสือฮีลามันว่ากำาลัง “อยู่ในทาง 
แห่งหน้าที่ของตน, และพวกเขาดำาเนินชีวิต 
อย่างรอบคอบต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, 
และพวกเขายึดม่ันต่อการรักษาพระบัญญัติ 
ของพระองค์ และกฎเกณฑ์ของพระองค์ และ 
การพิพากษาของพระองค์ …

“…และพวกเขากำาลังขวนขวายด้วยความ 
ขยันหมั่นเพียรอันไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะนำา
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พี่น้องที่เหลืออยู่ของพวกเขามาสู่ความรู้เรื่อง
ความจริง” (ฮีลามัน 15:5-6)

ดังที่บอกไว้ในแบบอย่างเหล่านี้ อุปนิสัย 
หลักที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
กำาลังมีการเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำาในใจ มีใจ 
ที่จะทำาความดีโดยตลอด มุ่งอยู่ในทางแห่ง 
หน้าท่ี ดำาเนินชีวิตอย่างรอบคอบต่อพระพักตร์ 
พระผู้เป็นเจ้า รักษาพระบัญญัติ และรับใช้ 
ด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างไม่รู้เหน็ด- 
เหนื่อย  นั่นย่อมเป็นที่แน่ชัดว่าจิตวิญญาณ 
ท่ีซื่อสัตย์เหล่านี้จงรักภักดีอย่างลึกซึ้งต่อ
พระเจ้าและคำาสอนของพระองค์

กลับเปลี่ยนใจเลื่อมใส
สำาหรับเราส่วนใหญ่ การเปลี่ยนใจเลื่อม- 

ใสมักจะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้เกิด 
ขึ้นคร้ังเดียวจากประสบการณ์อันทรงพลัง 
หรือน่าทึ่งหนึ่งครั้ง  แต่บรรทัดมาเติมบรรทัด 
และกฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์ ทีละน้อยจน 
แทบไม่สังเกตเห็นท่ีแรงจูงใจ ความคิด คำาพูด 
และการกระทำาของเราจะค่อยๆ สอดคล้อง 
กับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  การเปล่ียน 
ใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้าเรียกร้องทั้งความ
บากบั่นและความอดทน

แซมิวเอลชาวเลมันระบุองค์ประกอบพื้น
ฐานห้าประการในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมา 
สู่พระเจ้า ได้แก่ (1) เชื่อในคำาสอนและคำา 
พยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธ์ิดังที่ 
บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ (2) ใช้ศรัทธาในพระ- 
เจ้าพระเยซูคริสต์ (3) กลับใจ (4) ประสบการ 
เปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำาในใจ และ (5) เป็นคน 
“มั่นคงและแน่วแน่ในความเชื่อ” (ดู ฮีลามัน 
15:7-8)  นี่คือแบบแผนที่นำาไปสู่การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส

ประจักษ์พยานและการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ประจักษ์พยานคือจุดเร่ิมต้นและส่ิงจำาเป็น 

ต่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างต่อเนื่อง  ประ- 
จักษ์พยานคือจุดกำาเนิดวิถีมิใช่จุดหมาย 
ปลายทางสุดท้าย  ประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง
เป็นรากฐานของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

ประจักษ์พยานเพียงอย่างเดียวย่อมไม่
เพียงพอจะปกป้องเราจากพายุแห่งความ 
มืดมนและความชั่วร้ายในยุคสุดท้ายที่เรา 
อาศัยอยู่  ประจักษ์พยานสำาคัญและจำาเป็น 
แต่ไม่เพียงพอจะให้พลังและการปกป้องทาง 
วิญญาณที่เราต้องได้รับ  สมาชิกศาสนจักร 
บางคนท่ีมีประจักษ์พยานเคยสั่นคลอนและ 

ตกไป  ความรู้ทางวิญญาณและการให้คำาม่ัน 
สัญญาของพวกเขาไม่เทียบเท่าการท้าทาย
ที่พวกเขาเผชิญ

บทเรียนสำาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ระหว่างประจักษ์พยานกับการเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสเห็นได้จากการทำางานเผยแผ่ศาสนา
ของบรรดาบุตรของโมไซยาห์

“มากเท่าที่พวกท่านนำามาเข้าถึงความรู้ 
เร่ืองความจริง, โดยผ่านการส่ังสอนของแอมัน 
กับพ่ีน้องท่าน, ตามวิญญาณแห่งการเปิดเผย 
และการพยากรณ์, และเดชานุภาพของพระ 
ผู้เป็นเจ้าท่ีทำาปาฏิหาริย์ในคนเหล่าน้ัน—แท้ 
จริงแล้ว, … ดังที่พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉัน 
ใด, ชาวเลมันมากเท่าที่เชื่อในคำาสั่งสอนของ 
พวกท่าน, และเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระ 
เจ้า, จะไม่เคยตกเลยฉันนั้น. 

“เพราะพวกเขากลับกลายเป็นคนชอบ- 
ธรรม; พวกเขาวางอาวุธแห่งการกบฏของ 
ตนแล้ว, คือพวกเขาไม่ต่อสู้พระผู้เป็นเจ้าอีก
ต่อไป. …

“บัดนี้, คนเหล่านี้คือคนที่เปลี่ยนใจเลื่อม- 
ใสมาหาพระเจ้า” (แอลมา 23:6-8)

องค์ประกอบสำาคัญสองประการที่อธิบาย
ไว้ในข้อเหล่านี้ คือ (1) ความรู้เรื่องความจริง
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ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นประจักษ์พยาน และ 
(2) เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระเจ้าซึ่งข้าพ- 
เจ้าเข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหา 
พระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณของพระ- 
องค์  ด้วยเหตุน้ี การเช่ือมโยงอันทรงพลังของ 
ประจักษ์พยานกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมา 
หาพระเจ้าจึงทำาให้เกิดความมั่นคงแน่วแน่ 
และให้การปกป้องทางวิญญาณ

พวกเขาไม่เคยตกและ “วางอาวุธแห่งการ 
กบฏของตนแล้ว, คือพวกเขาไม่ต่อสู้พระผู ้
เป็นเจ้าอีกต่อไป”  การวาง “อาวุธแห่งการ 
กบฏ” ที่เรายึดมั่นเช่นความเห็นแก่ตัว ความ 
หยิ่งจองหอง และความไม่เชื่อฟัง เรียกร้อง 
มากกว่าการเชื่อและรู้เพียงอย่างเดียว  ความ 
เชื่อมั่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน การกลับใจ  
และความว่าง่ายเกิดข้ึนก่อนการท้ิงอาวุธแห่ง 
การกบฏของเรา  ท่านกับข้าพเจ้ายังคงครอบ- 
ครองอาวุธแห่งการกบฏท่ีกีดกันเราจากการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระเจ้าอยู่หรือไม่  
หากเป็นเช่นนั้น เราต้องกลับใจเดี๋ยวนี้

โปรดทราบว่าชาวเลมันไม่ได้เปล่ียนใจ 
เลื่อมใสมาหาผู้สอนศาสนาที่สอนพวกเขา 
หรือโปรแกรมอันยอดเยี่ยมของศาสนจักร   
พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาบุคลิก- 
ภาพของผู้นำาหรือเพ่ือสานต่อมรดกทางวัฒน- 
ธรรมหรือประเพณีบรรพบุรุษ  แต่เปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสมาหาพระเจ้า—มาหาพระองค์ใน 
ฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและมาหาความเป็น 
พระผู้เป็นเจ้าและหลักคำาสอนของพระองค์
—และพวกเขาไม่เคยตกเลย

ประจักษ์พยานคือความรู้เรื่องความจริง 
ทางวิญญาณที่ได้จากอำานาจพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างต่อเนื่อง 
คือความภักดีแน่วแน่ต่อความจริงท่ีเปิดเผย
มาสู่เรา—ด้วยความเต็มใจและเพื่อเหตุผล

ที่ชอบธรรม  การรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความ 
จริงเป็นส่วนสำาคัญยิ่งของประจักษ์พยาน   
ความแน่วแน่ต่อพระกิตติคุณอยู่เสมอเป็น 
ส่วนสำาคัญยิ่งของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส  เรา
พึงทราบว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงและ
แน่วแน่ต่อพระกิตติคุณนั้น

ประจักษ์พยาน การเปลี่ยนใจเลื่อมใส  
และอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีสิบคน

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าต้องการตีความอีกแบบ 
หนึ่งที่ เป็นไปได้เกี่ยวกับอุปมาเรื่องหญิง 
พรหมจารีสิบคนเพ่ือเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประจักษ์พยานกับการเปล่ียนใจเล่ือมใส  หญิง 
พรหมจารีสิบคน ห้าคนมีปัญญากับอีกห้า 
คนโง่เขลาถือตะเกียงออกไปพบเจ้าบ่าว   
โปรดนึกถึงตะเกียงของหญิงพรหมจารีว่า 
เป็นตะเกียงแห่งประจักษ์พยาน  หญิงพรหม- 
จารีโง่ถือตะเกียงแห่งประจักษ์พยานแต่ไม่ม ี
น้ำามัน  ลองนึกว่าน้ำามันนั้นเป็นน้ำามันแห่ง
การเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

“คนที่มีปัญญานั้นเอาน้ำามัน [แห่งการ 
เปล่ียนใจเล่ือมใส] ใส่ขวดไปกับตะเกียง [แห่ง 
ประจักษ์พยาน] ของตนด้วย

“เมื่อเจ้าบ่าวมาช้า ก็พากันง่วงเหงาและ
หลับไป

“เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้า
บ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’ 

“หญิงพรหมจารีท้ังหมดน้ันก็ลุกข้ึนตกแต่ง 
ตะเกียง [แห่งประจักษ์พยาน] ของตน

“บรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า 
‘ขอแบ่งน้ำามัน [แม้น ้ำามันแห่งการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส] ของพวกท่านบ้าง เพราะตะเกียง 
[แห่งประจักษ์พยาน] ของเรา [ริบหรี่] จวน
จะดับอยู่แล้ว’ 

“พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า ‘น่ากลัวน้ำามัน 
จะไม่พอสำาหรับเราและพวกท่าน จงไปหาคน 

ขาย แล้วซื้อสำาหรับตัวเองจะดีกว่า’”  (มัทธิว 
25:4-9)

หญิงพรหมจารีมีปัญญาห้าคนนั้นเห็นแก่ 
ตัวและไม่เต็มใจแบ่งปัน หรือพวกเขากำาลัง 
ชี้ให้เห็นอย่างถูกต้องแล้วว่าน้ำามันแห่งการ 
เปล่ียนใจเล่ือมใสหยิบยืมกันไม่ได้  ความเข้ม- 
แข็งทางวิญญาณจากการเช่ือฟังพระบัญญัติ 
อยู่เสมอจะหยิบยื่นให้ผู้อื่นได้หรือไม่  ความ 
รู้ที่ได้รับโดยหมั่นศึกษาและไตร่ตรองพระ 
คัมภีร์จะถ่ายทอดไปยังผู้ขาดแคลนได้หรือ
ไม่  สันติสุขที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ซื่อสัตย์
ได้จากพระกิตติคุณจะส่งต่อไปยังผู้ประสบ
ความทุกข์ยากหรือความท้าทายใหญ่หลวง
ได้หรือไม่  คำาตอบชัดเจนให้แก่คำาถามเหล่า
นี้คือไม่

ดังที่หญิงพรหมจารีมีปัญญาเน้นไว้อย่าง 
ถูกต้องว่า เราแต่ละคนต้อง “ซื้อสำาหรับตัว
เอง”  สตรีผู้ได้รับการดลใจเหล่านี้มิได้พูดถึง 
การดำาเนินการทางธุรกิจ หากแต่เน้นถึงหน้า- 
ที่รับผิดชอบส่วนบุคคลในการรักษาตะเกียง 
แห่งประจักษ์พยานให้ลุกไหม้อยู่เสมอและ
จัดหาน้ำามันแห่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมา
สำารองไว้ให้เพียงพอ  น ้ำามันอันมีค่านี้ได้มาที
ละหยด —“บรรทัดมาเติมบรรทัด [และ] กฎ
เกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์” (2 นีไฟ 28:30) ด้วย
ความอดทนไม่ย่อท้อ  ไม่มีวิธีลัดให้ทำา ไม่มี
การตระเตรียมกะทันหันวินาทีสุดท้ายให้อยู่
ในวิสัยที่ทำาได้

“ดังนั้น, จงซื่อสัตย์, สวดอ้อนวอนเสมอ, 
ขลิบไส้ตะเกียงของเจ้าและให้ลุกโชติช่วง, 
และมีน ้ำามันอยู่กับเจ้า, เพื่อเจ้าจะพร้อมใน
การมาของเจ้าบ่าว” (คพ. 33:17)

ประจักษ์พยาน
ข้าพเจ้าสัญญาว่าเม่ือเรามาสู่ความรู้เร่ือง 

ความจริงและเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระ 
เจ้า เราจะยังม่ันคงแน่วแน่และไม่มีวันตกเลย 
เราจะรีบวางอาวุธแห่งการกบฏของเรา  เรา 
จะได้รับพรให้มีความสว่างเจิดจ้าจากตะเกียง 
แห่งประจักษ์พยานของเราและมีน ้ำามันแห่ง
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสสำารองไว้อย่างเพียง
พอ  และเมื่อเราแต่ละคนเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
โดยสมบูรณ์มากขึ้น เราจะเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัวของเรา มิตรสหายของ
เรา และคนที่เราคบหาสมาคมด้วย  ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ข้าพเจ้าประสงค์จะยกย่องท่านเช่นกัน 
พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที ่
ใดทั่วโลก สำาหรับทั้งหมดที่ท่านทำาในวอร์ด 
และสาขาของท่าน สเตคและท้องถิ่นของ
ท่าน ขณะที่ท่านเต็มใจทำาการเรียกจนสำาเร็จ 
ลุล่วงเม่ือขอให้ทำา ท่านกำาลังช่วยสร้างอาณา- 
จักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก

ขอให้เราดูแลกันตลอดไป ช่วยเหลือกัน 
ในยามยาก ขอจงอย่าวิพากษ์วิจารณ์และ 
ตัดสิน แต่จงอดทนอดกล้ัน โดยประพฤติตาม 
แบบอย่างความการุณย์รักของพระผู้ช่วยให้ 
รอดเสมอ ในงานนี้ ขอให้เราเต็มใจรับใช้กัน  
ขอให้เราสวดอ้อนวอนขอการดลใจเพื่อให้รู้

ครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่าง
สุดซึ้งแทนพวกเราทุกคนสำาหรับการทุ่มเท
รับใช้มานานหลายปีของพวกท่าน คนนับ
ไม่ถ้วนได้รับพรจากการที่ท่านกระทำาคุณ
ประโยชน์เพื่องานของพระเจ้า

พ่ีน้องท้ังหลาย ข้าพเจ้าเพ่ิงฉลองวันเกิดปี
ที่ 85 ได้ไม่นาน ข้าพเจ้าสำานึกในพระกรุณา- 
ธิคุณสำาหรับแต่ละปีที่พระเจ้าประทานให้ 
ขณะใคร่ครวญประสบการณ์ของชีวิต ข้าพ- 
เจ้าขอบพระทัยพระองค์สำาหรับพระพรมาก 
มาย ตามที่กล่าวไว้ในข่าวสารของข้าพเจ้า 
เช้าวันน้ี ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ 
ทรงช้ีนำาการทำางานของข้าพเจ้าขณะพยายาม 
รับใช้พระองค์และรับใช้ทุกท่านอย่างจริงจัง

ตำาแหน่งประธานศาสนจักรเป็นตำาแหน่ง 
ที่เรียกร้องมาก ข้าพเจ้าขอบคุณอย่างยิ่ง 
สำาหรับท่ีปรึกษาผู้ซ่ือสัตย์ท้ังสองท่าน ผู้รับใช้ 
เคียงข้างข้าพเจ้าและเต็มใจเสมอทั้งยัง 
สามารถช่วยได้อย่างดีเยี่ยมในงานที่มาถึง 
ฝ่ายประธานสูงสุด ข้าพเจ้าขอบคุณเช่นกัน 
ต่อบุรุษผู้สูงส่งซึ่งประกอบเป็นโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง พวกท่านทำางานไม่หยุดหย่อน 
ในอุดมการณ์ของพระอาจารย์ พร้อมกับ 
สมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบที่ให้ความช่วย
เหลือพวกท่านด้วยการดลใจ

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องท่ีรักท้ังหลาย เรามาถึงช่วงท้าย 
ของการประชุมใหญ่สามัญที่สร้าง
แรงบันดาลใจอีกคร้ัง ข้าพเจ้าได้รับ 

อาหารและการหนุนใจทางวิญญาณ ข้าพเจ้า 
ทราบว่าท่านรู้สึกถึงวิญญาณพิเศษของการ
ประชุมครั้งนี้เช่นกัน

เราขอขอบคุณด้วยใจจริงต่อทุกท่านที่มี 
ส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ความจริงของพระกิตติ- 
คุณได้รับการสอนและเน้นย้ำ าอย่างดีเลิศ 
เมื่อเรานำาข่าวสารของสองวันท่ีผ่านมาเข้า
มาในใจเราและในชีวิตเรา เราจะได้รับพร

เช่นเดียวกับทุกคร้ัง การประชุมใหญ่คร้ังน้ี 
จะตีพิมพ์ในนิตยสาร Ensign และ เลียโฮนา
ฉบับต่อไป ขอให้ท่านอ่านคำาปราศรัยอีกครั้ง
และไตร่ตรองข่าวสารในนั้น ข้าพเจ้าพบใน
ชีวิตตนเองว่าข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จาก
โอวาทที่ได้รับการดลใจเหล่านี้มากกว่าเดิม
เมื่อศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้น

เรามีการถ่ายทอดการประชุมใหญ่ครอบ- 
คลุมกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้าม 
ทวีปและมหาสมุทรไปถึงผู้คนทุกหนแห่ง แม้
เราจะอยู่ไกลจากพวกท่านส่วนใหญ่ แต่เรา
รู้สึกถึงความมุ่งมั่นของท่าน เราขอส่งความ
รักความชื่นชมไปถึงท่านทั้งหลาย

ถึงผู้ได้รับการปลด ณ การประชุมใหญ่ 

ขอพระเจ้าอยู่ด้วย 
จนเจอกันอีก
เมื่อเรานำาข่าวสารของสองวันที่ผ่านมาเข้ามาในใจเราและในชีวิตเรา  
เราจะได้รับพร
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“ภายหลังสมัยนั้น [พระเจ้า] ตรัสดังนี้
แหละ เราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้ง 
หลาย และเราจะ จารึกมันไว้บนดวงใจของ 
เขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขา
จะเป็นประชากรของเรา . . .

 “. . . เขาทุกคนจะรู้จักเรา ตั้งแต่คนเล็ก 
น้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด [พระเจ้า] ตรัส 
ดังนี้แหละ เพราะเราจะให้อภัยความผิดบาป 
ของเขา และจะไม่จดจำาบาปของเขาอีกต่อ 
ไป”3

เราคือผู้คนที่เยเรมีย์เห็น เราทูลเชิญพระ 
เจ้าให้จารึกธรรมบัญญัติหรือหลักคำาสอนไว้ 
ในใจเราแล้วหรือ เราเชื่อไหมว่าการให้อภัย 
มีอยู่โดยผ่านการชดใช้ดังที่เยเรมีย์อ้างอิงถึง
การประยุกต์ใช้กับเราเป็นส่วนตัว

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์.  
ฮอลแลนด์ เล่าความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับ 
ศรัทธาที่หย่ังรากลึกของผู้บุกเบิกที่รุดไปยัง 
หุบเขาซอลท์เลค แม้หลังจากความตายท่ีเกิด 
ขึ้นกับลูกๆ ของพวกเขา ท่านเล่าว่า “พวก
เขาไม่ได้ทำาเช่นนั้นเพราะโปรแกรม พวกเขา 

โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

พี่
น้องท่ีรัก ท่านอยู่ในความนึกคิดและ 
ใจของดิฉันมาตลอดหลายเดือน 
ขณะดิฉันไตร่ตรองถึงหน้าที่รับผิด- 

ชอบอันท้าทายนี้ แม้ดิฉันจะรู้สึกไม่คู่ควรกับ 
ความรับผิดชอบที่ได้รับ แต่ดิฉันทราบว่าการ
เรียกมาจากพระเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์ที่ 
พระองค์ทรงเลือก และน่ันก็เพียงพอแล้ว พระ 
คัมภีร์สอนว่า “ไม่ ว่า โดยเสียง  [ของ พระเจ้า]  
หรือ โดย เสียง ของ ผู้ รับใช้ ทั้งหลาย  [ของ พระ 
องค์] ก็ เหมือนกัน”1

ของประทานล้ำาค่าอย่างหนึ่งที่มากับการ 
เรียกน้ีคือความมั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงรักธิดาทุกคนของพระองค์ ดิฉันสัมผัสถึง
ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราแต่ละคน

เช่นเดียวกับท่าน ดิฉันรักพระคัมภีร์! ใน 
หนังสือเยเรมีย์ เราพบข้อพระคัมภีร์ที่มีค่ายิ่ง 
ต่อใจดิฉัน เยเรมีย์มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาและ 
สถานท่ีซ่ึงยากลำาบาก แต่พระเจ้าทรงให้ท่าน 
เห็นล่วงหน้าถึง “ช่วงเวลาแห่งความหวังขณะ 
รวมอิสราเอลในยุคสุดท้าย”2—ในวันเวลา 
ของเรา เยเรมีย์พยากรณ์ว่า

ศรัทธาในการชดใช ้
ของพระเยซูคริสต์ 
จารึกไว้ในใจเราแล้วหรือ
การทำา การรักษา และชื่นชมยินดีในพันธสัญญาของเราจะเป็นหลักฐาน
ว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จารึกไว้ในใจเราอย่างแท้จริง

ถึงความต้องการของคนรอบข้าง จากนั้นขอ 
ให้เราออกไปให้ความช่วยเหลือ  

เราจงรื่นเริงเบิกบานขณะดำาเนินชีวิต  แม ้
เราจะอยู่ในยุคที่มีอันตรายเพิ่มขึ้นทุกวัน  
แต่พระเจ้าทรงรักทรงห่วงใยเรา  พระองค์ทรง 
อยู่ฝ่ายเราเสมอเมื่อเราทำาสิ่งถูกต้อง  พระ 
องค์จะทรงช่วยเราในยามต้องการ  ความยาก 
ลำาบากเข้ามาในชีวิตเรา ปัญหาที่เราไม่คาด 
คิดและเราจะไม่มีวันเลือก  เราทุกคนหนีไม ่
พ้น  จุดประสงค์ของความเป็นมรรตัยคือเรียน 
รู้และเติบโตเพื่อจะเป็นเหมือนพระบิดามาก 
ขึ้น ในยามยากลำาบากนี้เองที่เรามักจะเรียน 
รู้มากที่สุดถึงแม้บทเรียนอาจจะเจ็บปวด แต ่
ชีวิตเราจะเปี่ยมปีติได้เช่นกันเมื่อเราทำาตาม
คำาสอนในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

พระเจ้าทรงเตือนว่า “จงมีใจกล้าเถิด เพราะ 
ว่าเราชนะโลกแล้ว”1  ความรู้นี้ควรนำาความ 
สุขมาให้เรามากมายเพียงใด  พระองค์ทรง 
พระชนม์เพื่อเราและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา   
พระองค์ทรงจ่ายราคาค่าบาปของเรา  ขอให ้
เราประพฤติตามแบบอย่างของพระองค์  ขอ 
ให้เราแสดงความกตัญญูต่อพระองค์โดยยอม 
รับการเสียสละของพระองค์และดำาเนินชีวิต
เพ่ือเราจะมีคุณสมบัติคู่ควรแก่การกลับไป
อยู่กับพระองค์ในวันหน้า

ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในการประชุมใหญ่ 
ครั้งก่อน ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับการสวด 
อ้อนวอนเพ่ือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการ ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกได้ เราในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ ่
ระลึกถึงท่านทุกคนและสวดอ้อนวอนขอให้ 
พรอันประเสริฐสุดของพระบิดาบนสวรรค์
สถิตกับท่าน

บัดนี้ พี่น้องที่รักทั้งหลาย เราจะปิดการ 
ประชุมเป็นเวลาหกเดือน  ขอพระเจ้าอยู่ด้วย
จนเจอกันอีก ณ เวลานั้น  ในพระนามของ
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ แม้พระเยซ ู
คริสต์พระเจ้า เอเมน 

อ้างอิง
1. ยอห์น 16:33
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วิดีโอไฮไลท์สั้นๆ  
สแกนโค้ด QR นี้เพื่อดูหรือแบ่งปัน
คลิปวิดีโอสั้นๆ (1-2 นาที)  
ของข่าวสารนี้
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ไม่ได้ทำาเพราะเป็นกิจกรรมสังคม พวกเขาทำา 
เพราะศรัทธาในพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์อยู่ในจิตวิญญาณและอยู่ในไข  กระดูก 
ของพวก เขา” 

ท่านกล่าวด้วยความรู้สึกอ่อนโยน 
“นั่นเป็นหนทางเดียวที่มารดาเหล่านั้นจะ 

สามารถฝัง [ลูกน้อยของพวกเขา] ในกล่อง 
ขนมปังและมุ่งหน้าต่อไป พลางกล่าวว่า ‘แผ่น 
ดินที่สัญญาไว้อยู่ตรงไหนสักแห่ง เราจะไป
ให้ถึงหุบเขา’ 

“พวกเขากล่าวอย่างนั้นได้เพราะพันธ- 
สัญญา หลักคำาสอน ศรัทธา การเปิดเผย 
และพระวิญญาณ” 

ท่านสรุปด้วยถ้อยคำาชวนคิดว่า “ถ้าเรา 
รักษาสิ่งนั้นไว้ในครอบครัวเราและในศาสน- 
จักร บางทีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายจะเริ่มดูแล 
ตนเอง บางทีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่ค่อย 
จำาเป็นคงจะร่วงหล่นไปจากเกวียน มีคนเล่า 
ให้ข้าพเจ้าฟังว่ารถลากเหล่าน้ันบรรทุกของ 
ได้ไม่มาก เฉกเช่นบรรพชนของเราท่ีต้องเลือก 
ว่าจะนำาอะไรไป บางทีศตวรรษท่ี 21 อาจจะ 
ผลักดันเราให้ตัดสินใจว่า ‘เราจะบรรทุกอะไร 
บนรถลากคันนี้’ นั่นคือแก่นสารของจิตวิญ- 
ญาณเรา นั่นคือปัจจัยสำาคัญในไขกระดูก 
ของเรา”4 หรือพูดในอีกแง่มุมหนึ่ง นั่นคือสิ่ง
ที่ จารึกไว้ในใจเรา!

ในฐานะฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ 
ชุดใหม่ เราแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างจริง 
จังเพื่อให้ทราบว่าสิ่งสำาคัญเช่นไรท่ีพระองค์ 
จะทรงให้เรานำาไปใส่ในรถลากของสมาคม 
สงเคราะห์เพ่ืองานของพระองค์จะก้าวไปข้าง 
หน้า เรารู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประ- 

สงค์ให้เราช่วยเหล่าธิดาที่รักของพระองค์ให้ 
เข้าใจหลักคำาสอนของการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์เป็นอันดับแรก เมื่อเราทำาเช่นนั้น เรา 
ทราบว่าศรัทธาของเราจะเพิ่มพูน เช่นเดียว
กับความปรารถนาที่เราจะดำาเนินชีวิตอย่าง
ชอบธรรม สอง เมื่อเราพิจารณาถึงความ 
จำาเป็นอย่างยิ่งของการเสริมสร้างครอบครัว 
และบ้าน เรารู้สึกได้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์
ให้เราหนุนใจเหล่าธิดาที่รักของพระองค์ให้
ยินดียึดมั่นพันธสัญญาของพวกเธอ เมื่อเรา 
รักษาพันธสัญญา เท่ากับเราเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้ครอบครัว สุดท้าย เรารู้สึกว่าพระ 
องค์ทรงประสงค์ให้เราทำางานเป็นหนึ่งเดียว 
กันกับองค์การช่วยอื่นๆ และกับผู้นำาฐานะ 
ปุโรหิตของเรา มุ่งมั่นแสวงหาและช่วยเหลือ 
ผู้ขัดสนให้ก้าวหน้าไปตามเส้นทาง นี่คือคำา 
สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้าว่าเราแต่ละ 
คนจะเปิดใจยอมให้พระเจ้าทรงจารึกหลัก 
คำาสอนแห่งการชดใช้ พันธสัญญาและความ 
เป็นหนึ่งเดียวในใจเรา

เราคาดหวังได้อย่างไรว่าจะเสริมสร้าง 
ครอบครัวหรือช่วยผู้อื่น เว้นแต่เราจะจารึก 
ศรัทธาที่หยั่งลึกและมั่นคงในพระเยซูคริสต์ 
และการชดใช้อันไร้ขอบเขตของพระองค์ใน 
ใจเราเองก่อน คำ่าคืนนี้ ดิฉันอยากแบ่งปัน 
หลักธรรมสามประการของการชดใช้ที่หาก
ได้จารึกไว้ในใจเราแล้วจะทำาให้ศรัทธาที่เรา
มีต่อพระเยซูคริสต์เพิ่มพูน ดิฉันหวังว่าความ
เข้าใจหลักธรรมเหล่านี้จะเป็นพรแก่เราแต่ 
ละคน ไม่ว่าเราจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเป็น 
สมาชิกมาตลอดชีวิต

หลักธรรมที่ 1: “ความอยุติธรรมทั้งหลายใน
ชีวิตจะได้รับการแก้ไขโดยผ่านการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์”5

เรา พร้อมกับท่าน กล่าวคำาพยานถึงการ 
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  
ประจักษ์พยานของเรา เช่นเดียวกับของท่าน 
จารึกไว้ในใจเราขณะเผชิญกับปฏิปักษ์และ
การท้าทายหลากหลายรูปแบบที่ก่อความ 
ตึงเครียดแก่จิตวิญญาณ หากปราศจาก 
ความเข้าใจแผนแห่งความสุขอันสมบูรณ์ 
แบบของพระบิดาบนสวรรค์และการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นศูนย์กลางของ 
แผนนั้น การท้าทายเหล่านี้อาจดูไม่ยุติธรรม  
เราต่างมีส่วนในการทดลองของชีวิตร่วมกัน 
แต่ในใจที่เปี่ยมศรัทธาจารึกว่า “ความอยุติ- 
ธรรมทั้งหลายในชีวิตจะได้รับการแก้ไขโดย 
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์”

เหตุใดพระเจ้าทรงยอมให้ความทุกข์และ 
ความยากลำาบากเข้ามาในชีวิตเรา กล่าวง่ายๆ 
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนเพื่อการเติบโตและ
ความก้าวหน้าของเรา เรา “โห่ร้องด้วยความ 
ชื่นบาน”6 เมื่อรู้ว่าเราจะมีโอกาสมายังแผ่น 
ดินโลกเพื่อรับประสบการณ์ของความเป็น
มรรตัย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ สอนว่า 
“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่จำาเป็นของเรามัก
เกิดขึ้นได้ง่ายขณะที่ทุกข์ทรมานและยาก
ลำาบากมากกว่าขณะที่สะดวกสบายและ
สงบสุข”7

แบบอย่างของพี่น้องสตรีผู้บุกเบิกท่ีซื่อ- 
สัตย์คนหนึ่งแสดงให้เห็นความจริงนี้ แมรีย์ 
ลัวส์ วอล์กเกอร์ แต่งงานเมื่ออายุ 17 ปี กับ 
จอห์น ที. มอร์ริส ในเซนต์ลุยส์ มิสซูรี ทั้งสอง 
ข้ามทุ่งราบกับวิสุทธิชนในปี 1853 เข้าสู่หุบ
เขาซอลท์เลคไม่นานหลังจากวันครบรอบ 
แต่งงานครั้งแรกของพวกเขา ในการเดินทาง  
ทั้งสองประสบความขาดแคลนเช่นเดียวกับ
วิสุทธิชนคนอื่นๆ แต่ความทุกข์และความ 
ยากลำาบากไม่ได้สิ้นสุดเมื่อพวกเขามาถึงหุบ 
เขาซอลท์เลค ในปีถัดมา แมรีย์ซึ่งเวลานั้น 
อายุ 19 ปี เขียนว่า “ลูกชายเราเกิดมา. . .  ค่ำา
วันหนึ่งเมื่อเขามีอายุสองหรือสามเดือน. . . 
มีบางสิ่งกระซิบกับดิฉัน ‘เจ้าจะสูญเสียเด็ก
น้อยคนนั้น’”

ช่วงฤดูหนาว สุขภาพของทารกน้อยไม่สู้ดี 
นัก “เราทำาทุกอย่างที่ทำาได.้ . .แต่ลูกมีอาการ 
ทรุดลงเรื่อยๆ . . . ในวันที่สองของเดือน
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กุมภาพันธ์ลูกน้อยก็สิ้นใจ. . . และดิฉันดื่ม 
ถ้วยอันขมขื่นของการพลัดพรากจากเลือด 
เน้ือเช้ือไขของตนเอง” แต่การทดลองของเธอ 
ยังไม่หมด สามีของแมรีย์ป่วยหนักเช่นกัน  
สามสัปดาห์หลังการสูญเสียลูกน้อย สามีเธอ 
ก็เสียชีวิต

แมรีย์เขียนว่า “ดิฉัน ขณะยังเป็นวัยรุ่น  
สูญเสียสามีและลูกคนเดียวของดิฉันภายใน 
ช่วงเวลาเพียง 20 วันในดินแดนต่างถ่ิน ห่าง 
ไกลจากญาติพ่ีน้องหลายร้อยไมล์พร้อมด้วย 
ขุนเขาแห่งความยากลำาบากอยู่เบื้องหน้า 
. . . ดิฉันหวังว่าตนเองก็อาจตายไปสมทบกับ
ผู้เป็นที่รักของดิฉัน”

แมรีย์บรรยายต่อไปว่า “เย็นวันอาทิตย์ 
วันหนึ่งดิฉันกำาลังเดินเล่นกับเพื่อน. . . ดิฉัน 
คิดถึง [สามี] ผู้จากไป และความเหงาจับ 
จิต ขณะร้องไห้อย่างขมขื่น มีสิ่งที่เกิดขึ้นราว 
กับภาพนิมิตในใจ ดิฉันเห็นเนินเขาสูงชันของ 
ชีวิตท่ีดิฉันควรต้องปีนข้ึนไปและรู้สึกถึงความ 
เป็นจริงของมโนภาพกับอำานาจมหาศาล  
ความหดหู่อันล้ำาลึกครอบงำาดิฉัน เพราะศัตร ู
รู้ว่าจะโจมตีเราเมื่อไร แต่ [พระผู้ช่วยให้รอด  
พระเยซูคริสต์] ทรงมีพระพลานุภาพท่ีจะช่วย 
ให้รอด โดยผ่าน . . .  ความช่วยเหลือของ 
พระบิดา ดิฉันจึงสามารถต่อสู้กับแรงกดดัน 
ทุกอย่างที่ดาหน้ากันเข้ามาหาดิฉันในเวลา
นี้”8

แมรีย์ในวัยเพียง 19 ปีเรียนรู้ว่าการชดใช้ 
ทำาให้เรารับประกันได้ว่าความอยุติธรรม 
ทั้งหลายในชีวิตนี้จะได้รับการแก้ไข—แม้ 
โทมนัสอย่างที่สุด

หลักธรรมที่ 2: มีเดชานุภาพในการชดใช้ 
ที่ทำาให้เราสามารถเอาชนะความ เป็น มนุษย ์
ปุถุชน และกลับเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของ
พระเยซูคริสต์9

มีหนทางที่ช่วยให้ทราบว่าเราได้เรียนรู้ 
หลักคำาสอนหรือหลักธรรมของพระกิตติคุณ  
นั่นคือเวลาที่เราสามารถสอนหลักคำาสอน 
หรือหลักธรรมในวิธีที่เด็กสามารถเข้าใจได้ 
แหล่งช่วยล้ำาค่าที่จะสอนเด็กให้เข้าใจการ
ชดใช้คือสื่อการสอนที่พบในบทเรียนปฐมวัย  
บางทีสิ่งนี้จะช่วยเราได้ขณะท่ีเราสอนลูก 
หลานของเราเอง หรือเพื่อนๆ ต่างศาสนาผู้
ปรารถนาจะเข้าใจหลักคำาสอนที่สำาคัญยิ่งนี้

“[สตรีคนหนึ่ง] เดินไปตามถนนและตก 
หลุมลึกซึ่ง [เธอ] ปีนขึ้นมาเองไม่ได้ ไม่ว่า  

[เธอ] จะทำาอย่างไร [เธอ] ก็ไม่สามารถขึ้น
มาได้ด้วย [ตนเอง] [สตรีคนนี้] จึงร้องเรียก 
ให้คนช่วยและดีใจมากเมื่อมีคนใจดีผ่านมา 
ได้ยินเสียง [เธอ] เรียกและหย่อนบันไดลง 
ไปในหลุมนั้น ทำาให้ [เธอ] ปีนบันไดขึ้นมา 
ได้อย่างปลอดภัย

“เราเป็นเหมือน [สตรี] คนนี้ที่ตกหลุม การ 
ทำาบาปก็เหมือนกับการตกหลุม เราไม่สามารถ 
หลุดพ้นมาได้ด้วยตัวเราเอง ดังเช่นคนเมตตา 
ท่ีผ่านมาได้ยินเสียงร้องให้ช่วย [ของสตรี] คน 
นี้ พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระบุตรองค ์
เดียวท่ีถือกำาเนิดของพระองค์มาจัดหาวิธีช่วย 
ให้เราหลุดพ้น การชดใช้ของพระเยซูคริสต ์
เปรียบได้กับการหย่อนบันไดลงไปในหลุม  

เป็นวิธีช่วยให้เราปีนข้ึนมาได้”10 แต่พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงทำามากกว่าการหย่อนบันได พระ 
องค์เสด็จ “ลงมาในหลุมและช่วยให้เรารู้วิธ ี
ใช้บันไดปีนขึ้นมา”11 “เช่นเดียวกับ [สตรี] ใน 
หลุมที่ต้องปีนบันได เราต้องกลับใจจากบาป
ของเราและเชื่อฟังหลักธรรมพระกิตติคุณ 
ตลอดจนศาสนพิธีต่างๆ เพื่อปีนขึ้นจากหลุม
และให้การชดใช้ทำางานในชีวิตเรา ด้วยเหต ุ
นี้ หลังจากทำาทุกอย่างที่เราสามารถทำาได้  
การชดใช้จะช่วยให้เรามีค่าควรแก่การกลับ
ไปยังที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์”12

เม่ือไม่นานมาน้ี ดิฉันมีโอกาสพบผู้บุกเบิก 
ยุคปัจจุบัน ธิดาผู้เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า
และผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ของศาสนจักร 
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ในประเทศชิลี เธอเป็นคุณแม่ตัวคนเดียวของ 
ลูกชายวัยเยาว์สองคน โดยผ่านอำานาจแห่ง 
การชดใช้ เธอสามารถวางอดีตของเธอไว ้
เบื้องหลังและกำาลังมุ่งมั่นในการเป็นสานุ- 
ศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ เมื่อดิฉันนึก 
ถึงเธอ ดิฉันนึกถึงหลักธรรมที่เอ็ลเดอร์เดวิด  
เอ. เบดนาร์สอน “สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือพระเยซ ู
คริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลกเพื่อ สิ้นพระชนม์  
แทนเรา—น่ีคือพ้ืนฐานและรากฐานแห่งหลัก 
คำาสอนของพระคริสต์ แต่เราต้องสำานึกคุณ 
เช่นกันว่าพระเจ้าทรงปรารถนาจะ มีชีวิต ใน 
เราโดยผ่านการชดใช้ของพระองค์และโดย 
อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ—ไม่เพียง
เพื่อนำาเราเท่านั้นแต่เพื่อให้อำานาจเราด้วย”13

ขณะที่ดิฉันกับสตรีชาวชิลีผู้นี้สนทนากัน 
ถึงวิธีดำารงอยู่บนเส้นทางท่ีนำาไปสู่  ชีวิตนิรันดร์ 
เธอรับปากดิฉันอย่างกระตือรือร้นว่าเธอ
ตัดสินใจดำาเนินต่อไปในเส้นทางนี้ ชีวิตของ
เธอส่วนใหญ่ออกนอกทาง และเธอประกาศ
ว่าไม่มีอะไร “ข้างนอกนั่น” ที่เธออยากได ้
กลับคืนมาในชีวิตเธออีก พระเดชานุภาพ 
แห่งการชดใช้อยู่ภายในตัวเธอ จารึกไว้ใน 
ใจเธอ

อำานาจนั้นไม่เพียงช่วยให้เราสามารถปีน 
ขึ้นจากหลุม แต่ยังช่วยให้เรามีพลังดำาเนิน
ต่อไปในทางคับแคบและแคบซึ่งนำากลับไป
ยังที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

หลักธรรมที่ 3: การชดใช้เป็นหลักฐานแสดง 
ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อบุตรธิดาของ 
พระองค์ได้ชัดเจนที่สุด

เป็นการดีที่เราจะไตร่ตรองถึงข้อคิดสะกิด 
ใจจากเอ็ลเดอร์โอ๊คส์ “ลองคิดดูว่านี่ต้องทำา 
ให้พระบิดาบนสวรรค์เสียพระทัยเพียงใดที่ 
จะทรงส่งพระบุตรมาทนทุกข์ทรมานเกินกว่า 
จะเข้าใจได้เพื่อบาปของเรา นั่นคือหลักฐาน
สำาคัญที่สุดของความรักที่พระองค์ทรงมีต่อ
เราแต่ละคน”14

การกระทำาอันสูงส่งที่สุดเนื่องจากความ
รักน้ันพึงส่งมาให้เราแต่ละคนคุกเข่าลงสวด 
อ้อนวอนอย่างนอบน้อมเพื่อขอบพระทัยพระ 
บิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรามากพอท่ีจะทรงส่ง 
พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของพระองค์
และพระบุตรผู้ทรงดีพร้อมมาทนทุกข์เพื่อ
บาปของเรา เพื่อใจที่ปวดร้าวของเรา และ
ทุกสิ่งที่ดูเหมือนอยุติธรรมในชีวิตส่วนตัวเรา
เอง

ยังจำาสตรีท่ีประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
กล่าวถึงเมื่อเร็วๆ นี้ได้หรือไม่ ท่านเล่าว่า 
“สตรีคนหนึ่งที่ผ่านการทดลองและความ 
โศกเศร้าเป็นเวลานานหลายปีกล่าวพร้อม
น ้ ำาตาว่า ‘ดิฉันตระหนักว่าดิฉันเป็นเหมือน 
ธนบัตรดอลลาร์ใบละ 20 เก่าๆ—ยับเยิน ฉีก 
ขาด สกปรก ถูกย่ำายี และมีตำาหนิ แต่ดิฉัน 
ยังคงเป็นธนบัตร 20 ดอลลาร์อยู่ ดิฉันมีค่า

บางอย่าง ถึงแม้อาจดูเหมือนไม่มีค่ามากนัก 
และแม้ว่าจะยับยู่ยี่และใช้จนเก่า แต่ดิฉันยัง
มีค่าเต็ม 20 ดอลลาร์’”15

สตรีผู้นี้ทราบว่าเธอเป็นธิดาที่รักของพระ 
บิดาบนสวรรค์และเธอมีค่าพอที่จะให้พระ 
องค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาชดใช้บาป 
ให้เธอโดยเฉพาะ สตรีทุกคนในศาสนจักรควร 
รู้สิ่งที่สตรีผู้นี้รู้—ว่าเธอเป็นธิดาที่รักของพระ 
ผู้เป็นเจ้า การรู้คุณค่าของเราต่อพระองค ์
เปลี่ยนการรักษาพันธสัญญาของเราอย่างไร  
การรู้คุณค่าของเราต่อพระองค์มีผลกับความ 
ปรารถนาของเราในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร 
การรู้คุณค่าของเราต่อพระองค์เพิ่มความ 
ปรารถนาของเราในการช่วยผู้ที่ต้องเข้าใจ 
การชดใช้เหมือนที่เราเข้าใจ—อย่างลึกซึ้งได้ 
อย่างไร เมื่อเราแต่ละคนมีหลักคำาสอนของ 
การชดใช้ที่จารึกไว้อย่างลึกซึ้งในใจเรา เมื่อ
นั้นเราจะเริ่มเป็นผู้คนที่พระเจ้าทรงประสงค์
ให้เราเป็นเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง พระ 
องค์จะทรงจดจำาเราได้ในฐานะสานุศิษย์ท่ี 
แท้จริงของพระองค์

ขอให้การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำาให้  
“การเปล่ียนแปลง อัน ลึกซ้ึง ” เกิดข้ึนในใจเรา16 

เม่ือเราต่ืนข้ึนพร้อมหลักคำาสอนน้ี ซ่ึงประกาศ 
โดยเทพของพระผู้เป็นเจ้าให้เป็น “ ข่าว อัน น่า 
ยินดี แห่ง ความ ปรีดี ยิ่ง” 17 ดิฉันสัญญาว่าเรา 
จะรู้สึกเช่นเดียวกับผู้คนของกษัตริย์เบ็น- 
จามิน หลังจากพวกเขาสวดอ้อนวอนอย่าง 
หนักทูลขอให้การชดใช้มีผลกับชีวิตพวกเขา  
“ พวก เขา เป่ียม ด้วย ปีติ”18 และ “ เต็มใจ ท่ี จะ เข้า 
 สู่ พัน ธสัญญา กับ. . .  พระผู้เป็นเจ้า เพื่อ จะ ทำา 
 ตาม พระ ประสงค์ ของ พระองค์และ เพ่ือ จะ เช่ือ 
ฟัง พระ บัญญัติ ของ พระองค์ใน ทุก เร่ือง  ”19 การ 
ทำา การรักษา และช่ืนชมยินดีกับพันธสัญญา 
ของเราจะเป็นหลักฐานว่าการชดใช้ของพระ
เยซูคริสต์ได้จารึกไว้ในใจเราอย่างแท้จริง พี่
น้องทั้งหลาย โปรดจดจำาหลักธรรมทั้งสาม 
ประการนี้

1. “ความอยุติธรรมทั้งหลายในชีวิตจะได้รับ
การแก้ไขโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์”20

2. มีเดชานุภาพในการชดใช้ที่ช่วยให้เราเอา 
ชนะความ เป็น มนุษย์ ปุถุชน และกลับเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์21
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3. การชดใช้เป็นหลักฐานแสดงความรักที่
พระองค์ทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์ได้
ชัดเจนที่สุด22

“ภายหลังสมัยนั้น [พระเจ้า] ตรัสดังนี ้
แหละ เราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้ง 
หลาย และเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของ 
เขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขา
จะเป็นประชากรของเรา”23 ดิฉันขอเชื้อเชิญ
ให้เราทูลขอพระเจ้าให้ทรงจารึกหลักธรรม 
ของการชดใช้ในใจเรา ดิฉันเป็นพยานว่าหลัก- 
ธรรมเหล่านี้จริง ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับ
คนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบโยน 
คนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็น
พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและใน
ทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง …

“บัดนี้ข้าพเจ้ากล่าวกับท่าน, หากนี่เป็น 
ความปรารถนาของใจท่านแล้ว, ท่านมีอะไร 
ขัดข้องเล่าที่จะรับบัพติศมาในพระนามของ 
พระเจ้า, เพ่ือเป็นพยานต่อพระพักตร์พระองค์ 
ว่าท่านเข้ามาในพันธสัญญากับพระองค์, ว่า 
ท่านจะรับใช้พระองค์และรักษาบัญญัติของ 
พระองค์, เพื่อพระองค์จะเทพระวิญญาณ
ของพระองค์ลงมาให้ท่านให้มากมายยิ่งขึ้น?

“และบัดนี้เมื่อผู้คนได้ยินถ้อยคำาเหล่านี้,  
พวกเขาปรบมือด้วยปีติ, และร้องว่า: นี่คือ
ความปรารถนาของใจเรา”3

ถ้อยคำาของซิสเตอร์ยังก์และข้อพระคัมภีร์ 
เหล่านี้ทำาให้ดิฉันพิจารณาถึง “หน้าที่” ซึ่งเรา
ต้องตื่นตัวทำาในวันเวลาของเรา

เมื่อเรารับบัพติศมา เราเข้ามาในพันธ- 
สัญญา เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์สอนว่า “เม่ือ 
เราทำาและรักษาพันธสัญญา เรากำาลังออก
จากโลกและเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า”4

โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

หลังจากการเรียกให้อยู่ในฝ่ายประ- 
ธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ  
ดิฉันปรารถนาที่จะรู้มากขึ้นเกี่ยว 

กับสตรีที่รับใช้ก่อนหน้าดิฉัน  ดิฉันประทับใจ 
คำาสอนของซิสเตอร์ซีนา ดี. ยังก์ ที่ปรึกษาท่ี 
หน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
สมัยที่สอง  เธอกล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย เรา 
ควรตื่นตัวเต็มที่ในหน้าที่ของเรา”1  ดิฉันใคร่- 
ครวญคำาว่า ต่ืนตัว และ หน้าท่ี และได้ค้นหา 
บางส่วนเพิ่มเติมในพระคัมภีร์ 

ในพันธสัญญาใหม่ เปาโลสอนวิสุทธิชน
ในยุคของท่านว่า

“น่ีเป็นเวลาที่ควรจะตื่นจากหลับแล้ว 
เพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่า . . . 

“กลางคืนล่วงไปมากแล้ว และรุ่งเช้าก็ใกล้ 
เข้ามา ให้เรา. . .สวมเครื่องอาวุธแห่งความ 
สว่าง”2

ในพระคัมภีร์มอรมอน แอลมาสอนผู้คน
ของท่านถึงหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ เ ข้าสู่  
พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่า 

“และบัดนี้, เมื่อท่านปรารถนาจะเข้ามาสู่
คอกของพระผู้เป็นเจ้า, และเรียกว่าเป็นผู้คน
ของพระองค์, และเต็มใจจะแบกภาระของ
กันและกัน, เพื่อมันจะได้เบา;

ตื่นตัวเต็มที่ต่อ 
หน้าที่ของเรา
เราต้องตื่นตัวต่อหน้าที่ของเราและดำาเนินต่อไปด้วยศรัทธาขณะ 
ดึงอำานาจแห่งการชดใช้ที่ให้การปลอบโยน ความเข้มแข็ง ความสามารถ 
และการรักษามาใช้ให้เกิดประโยชน์
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เราเปล่ียนแปลง  เราดูแตกต่างและปฏิบัติ 
ต่างออกไป  สิ่งที่เราฟัง อ่าน และพูด ล้วน 
แตกต่าง และส่ิงท่ีเราสวมใส่ก็แตกต่าง เพราะ 
เราเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ผูกพันกับพระ 
องค์ด้วยพันธสัญญา

เม่ือได้รับการยืนยัน เราได้รับของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิทธิที่จะมีอิทธิพล 
ของสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ 
ตลอดเวลาเพื่อนำาทาง ปลอบโยน และปก 
ป้องเรา  พระองค์ทรงเตือนเราเมื่อเราถูกล่อ- 
ลวงให้ออกห่างจากพันธสัญญาแล้วหวนสู่ 
โลก  ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์สอนว่า 
ไม่มีใครในพวกเรา “จะทำาความผิดร้ายแรง 
โดยปราศจากการกระตุ้นเตือนของพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์”5

การรับของประทานนี้และมีพระวิญญาณ
อยู่กับเราตลอดเวลา เราต้องมีค่าควรและ 
ตื่นตัวในการตรวจสภาพจิตใจของเรา  จิตใจ 
เราละมุนละไมไหม เรามีใจที่นอบน้อม สอน 
ได้ และอ่อนโยนไหม  หรือใจเราค่อย ๆ เริ่ม 
แข็งกระด้างขึ้นเพราะปล่อยให้เสียงของโลก
เบนความสนใจเราไปจากการกระตุ้นเตือนท่ี
อ่อนโยนซึ่งมาจากพระวิญญาณอย่างแน่แท้

เมื่อเรารับบัพติศมา จิตใจเราเปลี่ยนไป 
และตื่นตัวต่อพระผู้เป็นเจ้า ขณะอยู่บนเส้น 
ทางมรรตยั เราตอ้งถามตวัเองอยูเ่สมอวา่ “ถา้ 

[ฉัน] ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจแล้ว 
. . .  ตอนนี้ [ฉัน] จะรู้สึกเช่นนั้นไหม”6 และถ้า 
ไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

มีวิสุทธิชนรุ่นแรกๆ จำานวนมากที่ “ประ- 
สบกับการเปล่ียนแปลงอันลึกซ้ึงเช่นน้ีในใจ”7 

ทำาให้พวกเขาตื่นตัวรับพรพระวิหารซึ่งเสริม 
กำาลังพวกเขาในการทำาหน้าที่  วิสุทธิชนยุค 
แรกในนอวูไป “พระวิหารทั้งวันและอยู่จน 
ดึกดื่น”8 เพื่อรับศาสนพิธีและทำาพันธสัญญา
ก่อนออกเดินทางไปทางตะวันตก

ซาราห์ ร ิช สตรีคนหนึ่งของสมาคม 
สงเคราะห์ในนอวูกล่าวว่า “เราได้รับพรมาก 
มายในพระนิเวศน์ของพระเจ้า พรซ่ึงนำาความ 
ปีติยินดีและการปลอบโยนมาสู่เราท่ามกลาง 
ความทุกข์โศก และทำาให้เรามีศรัทธาในพระ 
ผู้เป็นเจ้า รู้ว่าพระองค์จะทรงนำาทางและค้ำา- 
จุนเราระหว่างทางสายแปลกซึ่งทอดยาวอยู่ 
เบื้องหน้า”9

ด้วยใจที่เปลี่ยนแปลงโดยผ่านศรัทธาใน 
พระผู้ช่วยให้รอดและวางใจในอำานาจการ 
ชดใช้ของพระองค์ พวกเขาจึงตื่นตัวที่จะ 
กระทำา พวกเขารู้อย่างลึกซึ้งในใจว่ามีเพียงผู ้
เดียวคือ—พระผู้ช่วยให้รอด—ที่เข้าใจความ 
ทุกข์ยากของพวกเขาแต่ละคน เพราะพระองค์ 
ทรงทนทุกข์เพ่ือพวกเขาในสวนเกทเสมนีและ 
บนกางเขน  พระองค์จึงทรงสัมผัสได้ถึงความ 

กลัว ความสงสัย ความเจ็บปวด และความ 
เดียวดายของพวกเขา  พระองค์ทรงทนทุกข์
กับความโศกเศร้า การข่มเหง ความหิวโหย  
ความเหนื่อยล้า และการสูญเสียของพวกเขา 
และเนื่องจากทรงทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ พระ 
องค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า “บรรดาผู้เหน็ด- 
เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และ
เราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก”10 

แล้วพวกเขาก็มา  พวกเขาวางใจและทำา 
ตามศาสดาพยากรณ์  พวกเขารู้ว่าการเดิน 
ทางยาวไกล หน้าท่ีของพวกเขาก็ยากย่ิง  พวก 
เขารู้ว่าต้องเสียสละ แต่ด้วยการค้ำาจุนโดย 
ศรัทธาและยึดม่ันต่อพันธสัญญาท่ีทำาไว้ พวก 
เขาจึงได้รับการเตรียมทางวิญญาณ 

ก่อนออกจากนอวู วิสุทธิชนกลุ่มหน่ึงเขียน 
ข้อความไว้บนผนังหอประชุมในพระวิหารที่ 
ต้องจำาใจท้ิงมาว่า “พระเจ้าทอดพระเนตรเห็น 
การเสียสละของเรา: ตามเรามาเถิด”11

เมื่อเร็วๆ นี้ ดิฉันเข้าร่วมการเดินทางของ 
ผู้บุกเบิกกับหนุ่มสาวในวอร์ด  แต่ละเช้าดิฉัน 
ถามตัวเองว่า “การเสียสละของดิฉันคืออะไร  
ดิฉันจะตามพวกเขาได้อย่างไร”

ในวันที่สองของการเดินทาง เราดึงรถลาก
ไปแปดไมล์ (13 กม.) เมื่อมาถึงสถานที่หนึ่ง
บนเส้นทางที่เรียกว่า “สตรีลากรถ”  ชายและ
หญิงจะแยกจากกัน ผู้ชายจะล่วงหน้าขึ้นเขา
ไปก่อน  เมื่อเราเริ่มดึงรถลาก ดิฉันมองขึ้นไป 
เห็นพี่น้องชายฐานะปุโรหิตของเรา ทั้งหนุ่ม 
และสูงอายุ  ตั้งแถวเรียงรายอยู่ทั้งสองข้าง 
ทาง ถอดหมวกเพื่อเป็นการเคารพสตรี

เส้นทางนั้นไม่ลำาบากในตอนแรก แต่ไม ่
นานนักเราก็มาอยู่ในทรายลึก และเนินเขาก ็
สูงชันขึ้น  ดิฉันก้มศีรษะลง และผลักไปสุด 
แรงเมื่อรู้สึกว่ารถลากขยับตัว แล้วมองขึ้นไป 
เห็นเล็กซี เยาวชนหญิงและเพื่อนบ้านของ 
ดิฉัน เธอดึงรถลากของเธอขึ้นไปบนยอดเขา 
แล้ว และพบว่าเราต้องการความช่วยเหลือ 
จึงวิ่งกลับลงมา  เมื่อเราไปถึงยอดเขา ดิฉัน
ต้องการวิ่งลงมาช่วยคนข้างหลังอย่างมาก 
แต่ดิฉันหายใจหอบ และหัวใจก็เต้นแรงจน
คำาว่า หัวใจวาย แล่นเข้ามาในความคิดมาก
กว่าหนึ่งครั้ง!  ดิฉันเฝ้ามองด้วยความสำานึก- 
คุณเมื่อเยาวชนหญิงคนอื่นๆ จอดรถลากไว้ 
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แล้ววิ่งมาช่วย
เมื่อทุกคนไปถึงยอดเขาแล้ว เราใช้เวลา 

ช่วงหนึ่งบันทึกความรู้สึกลงไปในสมุดบันทึก 
ดิฉันเขียนว่า “ฉันไม่ได้เตรียมตัวด้านร่างกาย 
ดีพอ จึงไม่มีเรี่ยวแรงไปช่วยคนที่ตามมา  ฉัน 
คงไม่ต้องไปดึงรถลากอีก แต่ฉันไม่ต้องการ 
ให้พ่ีน้องสตรีของฉันเสื่อมถอยทางวิญญาณ 
ไม่ต้องการเลย!”

นั่นเป็นประสบการณ์ศักด์ิสิทธ์ิท่ีปลุกให้ 
ดิฉันตื่นตัวทางวิญญาณในหน้าที่ต่อครอบ- 
ครัวและต่อผู้อื่น  ตลอดการเดินทาง ดิฉัน 
ครุ่นคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

ก่อนอื่น ดิฉันนึกถึงพี่น้องสตรีของดิฉัน ผู้
ท่ี เคย ดึงและผู้ท่ี ยังคงดึง รถลากต่อไปเพียง 
ลำาพังในปัจจุบัน สตรีเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ 
ในคณะรถลากเหล่านั้นอยู่เพียงลำาพังอย่าง 
น้อยช่วงหน่ึง  สตรีเหล่าน้ีไม่ได้แต่งงาน หย่า- 
ร้าง หรือเป็นม่าย  หลายคนเป็นแม่ตัวคน 
เดียว12  พวกเธอต่างช่วยกันดึง—ธิดาในพันธ- 
สัญญา เด็กและผู้ใหญ่ ในสภาพชีวิตต่างกัน  
บนเส้นทางเดียวกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน

ผู้คนเหล่านั้นที่วิ่งไปช่วยพี่น้องสตรีเมื่อ 
ต้องการความช่วยเหลือทำาให้ดิฉันนึกถึงผู้ 
ช่วยชีวิต ทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น ผู ้
สังเกตอย่างรวดเร็ว เห็นถึงความต้องการ และ 

ลงมือกระทำา 
ดิฉันนึกถึงพระคำาของพระเจ้า “เราจะไป 

เบื้องหน้าเจ้า.  เราจะอยู่ทางขวามือเจ้า และ
ทางซ้ายเจ้า, และพระวิญญาณของเราจะ 
อยู่ในใจเจ้า, และเหล่าเทพของเราห้อมล้อม
เจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว้.”13 

ขบวนแถวทั้งสองฝั่งเส้นทางคือชายที่มี 
ศรัทธา เช่ือฟัง และรักษาพันธสัญญา  อำานาจ 
ฐานะปุโรหิตของพวกเขา—อำานาจที่พระผู้ 
เป็นเจ้าทรงใช้อวยพรลูกๆ ของพระองค์ทุก 
คน—ยกเราขึ้น ทำาให้เราเข้มแข็ง และสนับ- 
สนุนเรา  นี่เป็นสิ่งย้ำาเตือนว่าเราไม่มีทางอยู่
ตามลำาพัง  เราจะมีอำานาจนี้ได้เสมอตราบที่
เรารักษาพันธสัญญา 

ดิฉันนึกถึงชายที่ต้องแยกจากครอบครัว 
ระหว่างการเดินทาง ทิ้งให้ครอบครัวดึงรถ 
ลากตามลำาพัง  ชายหลายคนเสียชีวิตระหว่าง 
ทาง  บุตรชายบางคนยังอยู่ต่อเพื่อรับใช้งาน 
เผยแผ่ในแผ่นดินเกิด  บ้างอพยพล่วงหน้าไป 
ก่อนเพื่อเตรียมรอการมาถึงของครอบครัวใน 
หุบเขาซอลท์เลค  ชายบางคนเลือกหายไป
เอง เพราะเลือกที่จะไม่รักษาพันธสัญญาที่
ทำาไว้

เฉกเช่นกับผู้ที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ทุกวัน 
นี้ คนจำานวนมากดำาเนินชีวิตในสภาพแวด- 

ล้อมที่ไม่ใช่อุดมคติ  เรายังคงสอนและบาก- 
บั่นเพื่ออุดมคติ เพราะรู้ว่าความพากเพียร 
อย่างต่อเน่ืองจะทำาให้เรารุดหน้าไปตลอดทาง 
และเตรียมเราเพ่ือโอกาสจะได้รับพรท่ีสัญญา 
ไว้ทั้งหมดขณะเราเฝ้ารอพระเจ้า”14

เราแต่ละคนเคยมี และจะยังคงมีความ 
ยากลำาบากในชีวิตเรา  ชีวิตมรรตัยนี้คือช่วง 
เวลาในการทดลอง และเราจะยังมีโอกาสใช้
สิทธิ์เสรีของเราเลือกสิ่งที่เราจะเรียนรู้จาก
ความยากลำาบากซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอน

ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราดำาเนิน 
ต่อไปบนเส้นทางด้วยศรัทธา เพราะเราจดจำา 
เมื่อประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า  
“ศาสนพิธีแห่งความรอดที่ได้รับในพระวิหาร 
ซึ่งเอื้ออำานวยให้เราได้กลับไปหาพระบิดา 
บนสวรรค์ในสัมพันธภาพครอบครัวนิรันดร์ 
และได้รับการประสาทพรและอำานาจจาก 
เบื้องบนมีค่าควรแก่การเสียสละทุกอย่าง 
และความเพียรพยายามทุกวิถีทาง”15

การอยู่ในเส้นทางเพียงอย่างเดียวไม่พอ 
เราต้องตื่นตัวต่อหน้าที่ของเราและดำาเนิน 
ต่อไปด้วยศรัทธาขณะดึงอำานาจแห่งการ 
ชดใช้ท่ีให้การปลอบโยน ความเข้มแข็ง ความ 
สามารถ และการรักษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

พ่ีน้องสตรีท้ังหลาย ดิฉันรักพวกท่าน หลาย 
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คนท่ีดิฉันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่ดิฉันทราบ 
ว่าท่านเป็น ใคร!  เราคือธิดาที่รักษาพันธสัญ- 
ญาในอาณาจักรของพระองค์ และได้รับการ 
ประสาทด้วยพลังอำานาจโดยผ่านพันธสัญญา 
ของเรา เราได้รับการเตรียมให้ทำาหน้าที่

สมาคมสงเคราะห์เตรียมสตรีเพื่อรับพร 
แห่งชีวิตนิรันดร์โดยปลุกให้เราตื่นทางวิญ- 
ญาณ เพ่ือเพ่ิมพูนศรัทธาและความชอบธรรม 
ส่วนตัว  ขอให้เราเริ่มจากตัวเราเองก่อน  ขอ 
ให้เริ่มจากจุดที่เราอยู่  ขอให้เริ่มวันนี้  เมื่อเรา
ตื่นตัวทางวิญญาณ เราจะช่วยให้ครอบครัว 
บ้าน และผู้อื่นเข้มแข็งขึ้นได้ 

นี่คืองานแห่งความรอด และอำานาจการ 
ชดใช้ท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งและให้อำานาจ 
ทำาให้งานนี้เป็นไปได้  จงตื่นตัวว่าเราเป็นใคร 
ตื่นตัวต่อหน้าที่ของเรา เราคือธิดาของพระ 
บิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา ดิฉันเป็นพยาน 
ถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
 1. ซีนา ดี. ยังก์, ใน Woman’s Exponent, 15 ต.ค.  

1877, 74.
 2. โรม 13:11-12
 3. โมไซยาห์ 18:8-11
 4. โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “ความสุภาพเรียบร้อย: ความ

ยำาเกรงพระเจ้า,”  เลียโฮนา, ส.ค. 2008, 21.
 5. บอยด์ เค. แพคเกอร์, “How to Survive in Enemy 

Territory,” เลียโฮนา ต.ค. 2012, หน้า 35; New Era, 
เม.ย. 2012,  หน้า 3.

 6. แอลมา 5:26
 7. แอลมา 5:14
 8. Daughters in My Kingdom: The History and Work 

of Relief Society (2011), 29.
 9. ซาราห์ ริช, ใน Daughters in My Kingdom, หน้า 30.
10. มัทธิว 11:28
11. ใน Daughters in My Kingdom, หน้า 30.
12. งานค้นคว้าโดย โจลีน เอส. อัลล์ฟิน จากเรื่องเล่าและ

ทะเบียนคณะ; ดู Tell My Story, Too  8th ed. (2012).
13. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:88
14. อิสยาห์ 40:31
15. โธมัส เอส. มอนสัน, “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—ประภาคาร

ส่องโลก,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 116.

ลาซารัส [น้องชายของพวกเธอ]”1 มีการส่ง 
ข่าวไปบอกพระเยซูว่าลาซารัสป่วยหนัก แต ่
พระเยซูไม่ได้มาในทันที พระองค์ทรงอยู่ต่อ
อีกสองวัน โดยตรัสว่า “โรคนี้ . . .  เกิดขึ้นเพื่อ 
เชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า เพื่อจะให้พระ 
บุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้”2 

โดยที่ได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมา มารธาจึง 
“ออกไปต้อนรับพระองค์”3  เล่าให้พระองค์ฟัง 
ว่าเกิดอะไรขึ้น ลาซารัส “ตายมาสี่วันแล้ว”4 
ด้วยความที่โศกเศร้า มารธาวิ่งกลับไปที่บ้าน 
เพื่อบอกมารีย์ว่าพระเจ้าเสด็จมา5 มารีย์ วิ่ง
ไปหาพระเยซูด้วยความเสียใจมาก กราบลง
ที่พระบาท และร้องไห้6

เราเรียนรู้ว่า “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตร 
เห็น [มารีย์] ร้องไห้. . .พระองค์สะเทือน 
พระทัยและทรงเป็นทุกข์” จากนั้นทรงถาม
ว่าพวกเขาเอาศพไปไว้ที่ไหน

“พวกเขาทูลพระองค์ว่า ท่านเจ้าข้า เชิญ
มาดูเถิด”7

จากนั้นเราอ่านถ้อยคำาอันเต็มไปด้วย
ความรัก ความการุณย์ในพระคัมภีร์ “พระ
เยซูทรงกันแสง”8

อัครสาวกเจมส์ อี. ทาลเมจเขียนว่า “การ 
ที่เห็นสตรีสองคนโศกเศร้า…ทำาให้พระเยซู
เสียพระทัย [กับพวกเขา] ดังนั้นพระองค ์
สะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์”9 ประสบ- 
การณ์น้ีเป็นพยานถึงความการุณย์ ความเห็น- 

โดย ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

เมื่อเราพบกับพี่น้องสตรีทั่วโลก เราแปลก 
ใจในความเข้มแข็งของประจักษ์พยาน 
ของท่าน หลายท่านเป็นสมาชิกรุ่นแรก

หรือรุ่นที่สองของศาสนจักร เราเห็นพี่น้อง 
สตรีจำานวนมากรับใช้ในหลายการเรียก เดิน 
ทางไปโบสถ์เป็นระยะทางไกล และเสียสละ 
ในการทำาและรักษาพันธสัญญาพระวิหาร เรา 
ให้เกียรติท่าน ท่านคือผู้บุกเบิกในยุคปัจจุบัน 
ของพระเจ้า

เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันกับเมล สามีของ 
ดิฉันพบกับมัคคุเทศก์อาสาสมัครชื่อมอลลี 
เลนธอล ขณะไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง 
ในออสเตรเลีย เราพบว่ามอลลี สตรีที่น่ารัก 
ในวัย 70 ปีไม่มีบุตรและไม่เคยแต่งงาน เธอ 
เป็นลูกคนเดียว และคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิต
ไปหลายปีแล้ว ญาติสนิทของเธอคือลูกพี่ 
ลูกน้องสองคนที่อยู่ทวีปอื่น ทันใดนั้น ดิฉัน 
รู้สึกถึงพระวิญญาณเป็นพยานแก่ดิฉัน 
อย่างแรงกล้า ราวกับพระบิดาบนสวรรค์ตรัส  
“มอลลี ไม่ได้ อยู่ตามลำาพัง มอลลีเป็นธิดา 
ของเรา เราคือพระบิดาของเธอ เธอเป็นธิดา 
คนสำาคัญในครอบครัวของ เรา เธอจะ ไม่มี
วันอยู่ตามลำาพัง!” 

เร่ืองโปรดเรื่องหนึ่งของดิฉันจากพระชนม์
ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดคือเรื่องราวของลา- 
ซารัส พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระเยซูทรงรัก 
มารธา . . .  น้องสาวของนาง [มารีย์] และ

พระเจ้าไม่ทรงลืมท่าน
พระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ทรงรู้จัก 
เราและทรงรักเรา. . . เราจะรู้สึกได้ถึงความรักและความการุณย์ของพระองค์
ในความทุกข์ทรมานของเรา
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อกเห็นใจ และความรักที่พระผู้ช่วยให้รอด 
ของเราและพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรง 
มีให้เราแต่ละคนทุกครั้งที่เราแบกรับความ 
ขมขื่น บาป ความทุกข์ยากและความเจ็บ
ปวดของชีวิต

พี่น้องสตรีที่รัก พระบิดาบนสวรรค์และ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ทรง 
รู้จักเราและทรงรักเรา พระองค์ทรงรู้ว่าเมื่อ 
ใดเราอยู่ในความเจ็บปวดหรือความทุกข์ 
ทรมานใดๆ ก็ตาม พระองค์ไม่เพียงตรัสว่า  
“ไม่เป็นไรที่เจ้าเจ็บปวดในเวลานี้ เพราะไม่
นานทุกอย่างจะดี เจ้าจะได้รับการรักษา หรือ
สามีเจ้าจะมีงานทำา หรือลูกที่ออกจากบ้าน 
ไปจะกลับมา” พระองค์ทรงรู้สึกถึงความทุกข์ 
ทรมานอันหยั่งลึกของเรา และเราจะรู้สึกได้
ถึงความรักและความการุณย์ของพระองค์
ในความทุกข์ทรมานของเรา

แอลมาเป็นพยานว่า
“และ พระองค์ จะ เสด็จ ออก ไป, ทรง ทน  

ความ เจ็บปวด และ ความทุกข์ และ การ ล่อลวง 
 ทุก อย่าง; และ นี่ ก็ เพื่อ คำา ซึ่ง กล่าว ว่า พระองค์  
จะ ทรง รับ ความ เจ็บปวด และ ความ ป่วย ไข้  
ของ ผู้คน ของ พระองค์ จะ ได้ เกิดสัมฤทธิผล.”

“และ พระองค์ จะ ทรง รับ เอา . . .  ความ 

ทุพพลภาพ ของ พวก เขา, เพื่อ อุทร ของ พระ 
องค์ จะ เปี่ยม ไป ด้วย พระ เมตตา,. . . เพื่อ พระ 
องค์ จะ ทรง รู้. . . ว่า จะ ทรงช่วย ผู้คน ของ พระ 
องค์ ตาม ความ ทุพพลภาพ ของ พวก เขา ได้ 
อย่างไร.”10

เม่ือเราสงสัยว่า พระผู้ช่วยให้รอดและพระ 
บิดาในสวรรค์ของเราจะทรงรู้จักเรา หรือไม่ 
หรือ พระองค์ทรงรู้จักเราเป็นการส่วนตัว ดี
เพียงใด เราอาจจะนึกถึงพระวจนะของพระ
ผู้ช่วยให้รอดที่มีต่อออลิเวอร์ คาวเดอรี

“หาก เจ้า ปรารถนา พยาน อีก, จง หวน ระลึก 
 ถึง คืน ที ่เจ้า ร้อง หา เรา ใน ใจ เจ้า, เพื่อ เจ้า จะ ได้
รู้ เกี่ยว กับ ความ จริง ของ สิ่ง เหล่า นี้.11

ก่อนหน้านี้พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับเขา
ว่า “ไม่ มี ใคร อีก เลย นอกจาก พระผู้เป็นเจ้า ที่  
ทรงรู้ ความ นึกคิด เจ้า และ เจตนา ของใจ เจ้า.”12

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนออลิเวอร์ว่า 
พระองค์ทรงรู้รายละเอียดทุกอย่างของคำา 
สวดอ้อนวอนขอนั้น—และทรงจดจำาเวลาได้
แน่นอนว่าเป็นคืนนั้น

หลายปีก่อนสามีของดิฉันป่วยหนักด้วย
โรคที่ไม่พบบ่อยนัก ยิ่งหลายสัปดาห์ผ่านไป
เขาป่วยหนักข้ึน ดิฉันย่ิงม่ันใจว่าเขากำาลังจะ 
ตาย ดิฉันไม่บอกใครถึงความกลัวของดิฉัน  

เรามีครอบครัวขนาดใหญ่และลูกอายุยังน้อย 
ชีวิตแต่งงานนิรันดร์ที่ เปี่ยมด้วยความรัก  
ความคิดที่สามีจะเสียชีวิตและต้องเลี้ยงลูก 
ตามลำาพังทำาให้ดิฉันรู้สึกอ้างว้าง สิ้นหวัง  
และกระทั่งโกรธ ดิฉันอายเกินกว่าจะพูดได ้
ว่าดิฉันทำาตัวออกห่างจากพระบิดาบนสวรรค์ 
เป็นเวลาหลายวันที่ดิฉันไม่สวดอ้อนวอน 
เลิกวางแผน ร้องไห้ ในที่สุดดิฉันก็ตระหนัก 
ว่าดิฉันทำาสิ่งนี้ตามลำาพังไม่ได้

เป็นครั้งแรกในหลายวัน ดิฉันคุกเข่าและ 
เปิดใจต่อพระบิดาบนสวรรค์ วิงวอนขออภัย
ที่ออกห่างจากพระองค์ บอกพระองค์อย่าง 
สุดใจ และในที่สุดร้องว่า ถ้านี่คือสิ่งที่พระ 
องค์ทรงประสงค์จะให้ดิฉันทำา ดิฉันจะทำา  
ดิฉันรู้ว่าพระองค์ต้องทรงมีแผนสำาหรับชีวิต
ของเรา

ขณะที่ดิฉันคุกเข่าและเปิดใจ ความรู้สึก 
อันหวานชื่น สันติสุข และความรักที่สุดเกิด 
ขึ้น ราวกับว่ามีผ้าคลุมแห่งความรักมาคลุม 
ดิฉัน ราวกับว่าดิฉันสามารถรู้สึกได้ว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ตรัสว่า “นั่นคือสิ่งที่เราต้องการรู้”  
ดิฉันตั้งใจว่าจะไม่ออกห่างจากพระองค์อีก 
เลย ในที่สุดสามีดิฉันอาการดีขึ้นอย่างน่า 
อัศจรรย์จนกระทั่งเขาหายดี
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หลายปีต่อมาดิฉันกับสามีคุกเข่าข้างลูก 
สาวอายุ 17 ปีและวิงวอนขอชีวิตเธอ ครั้งนี ้
คำาตอบคือไม่ แต่ความรู้สึกเดียวกันถึงความ 
รักและสันติสุขที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
ทรงสัญญาไว้นั้นทรงพลังมาก และเรารู้ว่า 
ถึงแม้พระบิดาบนสวรรค์จะทรงเรียกเธอกลับ 
บ้าน ทุกอย่างจะดี เรารู้ว่าการวางภาระของ 
เราไว้กับพระเจ้าหมายความว่าอะไร รู้ว่าพระ 
องค์ทรงรักเรา และทรงรู้สึกเห็นอกเห็นใจเรา
ในยามเจ็บปวดและโศกเศร้า

ช่วงเวลาอันหอมหวานระหว่างบิดาและ 
บุตรในพระคัมภีร์มอรมอนคือประจักษ์พยาน 
ของแอลมาผู้บุตรที่มีต่อฮีลามัน บุตรของเขา 
แอลมาอธิบายคำาว่า “ความ สะพรึงกลัว อัน  
เกิน กว่า จะ พรรณนา ได้” ที่เขารู้สึกขณะที ่
จินตนาการว่าเข้าไปในที่ประทับของพระผู้ 
เป็นเจ้าเพื่อได้รับการพิพากษาสำาหรับการ 
ล่วงละเมิดหลายครั้งของเขา หลังจากรู้สึก 
หนักจากบาปท้ังปวงเป็นเวลาสามวันสามคืน 
เขากลับใจและวิงวอนให้พระผู้ช่วยให้รอด

ทรงมีเมตตากับเขา เขาอธิบายกับฮีลามันถึง 
ปีติ “ท่ีสุดและหอมหวาน” ของการจดจำาบาป 
ของเขา “ไม่ได้อีก” แทนที่จะรู้สึกถึง “ความ  
สะพรึงกลัว อัน เกิน กว่า จะ พรรณนา ได้” ใน 
ขณะที่คิดว่ามาอยู่ต่อหน้าหน้าพระราชบัล- 
ลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า แอลมาเห็นนิมิตของ  
“พระผู้เป็นเจ้า ทรง นั่ง อยู่ บน พระราช บัลลังก์ 
ของ พระองค์” และประกาศว่า “ จิต วิญญาณ 
พ่อ  ใฝ่ฝัน  ที่ จะ อยู ่ที่ นั่น”13

พี่น้องสตรีที่รัก นั่นคือความรู้สึกของเรา 
ไม่ใช่หรือ ขณะที่เรากลับใจและใคร่ครวญ 
ถึงความรกั พระเมตตา และความสำานกึคณุที ่
เรารู้สึกต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วย 
ให้รอดของเรา—จนเรา “ใฝ่ฝันจะอยู่ท่ีน่ัน” ด้วย 
เพื่อจะได้รับการสวมกอดโดยพระพาหุแห่ง
ความรักของพระองค์อีกครั้ง

ดังท่ีพระเจ้าทรงเป็นพยานต่อดิฉันว่า 
พระองค์ไม่ได้ทรงลืมมอลลีย์ เลนธอล ธิดา 
ผู้ล้ำาค่าของพระองค์ ดิฉันเป็นพยานว่าพระ 
องค์ ไม่ทรงลืมท่าน! ไม่ว่าบาปหรือความ

อ่อนแอหรือความเจ็บปวดใดๆ หรือความ 
ยากลำาบากหรือการทดลองที่ท่านกำาลังฟัน- 
ฝ่า พระองค์ทรงรู้และทรงเข้าใจสิ่งเหล่านั้น 
ทุกขณะ พระองค์ทรงรักท่าน พระองค์จะทรง 
พาท่านผ่านช่วงเวลาเหล่านี้เช่นเดียวกับท่ี
พระองค์ทรงช่วยมารีย์และมารธา พระองค์
ทรงจ่ายราคาเพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่าจะทรง
ช่วยเหลือท่านอย่างไร จงวางภาระของท่าน 
ไว้กับพระองค์ บอกพระบิดาบนสวรรค์ว่า
ท่านรู้สึกอย่างไร บอกพระองค์ถึงความเจ็บ 
ปวดและความทุกข์ยาก จากนั้นถวายสิ่ง 
เหล่าน้ันให้พระองค์ ค้นคว้าพระคัมภีร์ ทุกวัน 
ท่านจะพบการปลอบใจและความช่วยเหลือ

พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงถามว่า
“เพราะหญิง จะ ลืม ลูก ของ นาง ที่ กิน นม  

มารดา, จน นาง จะ ไม่ มีค วาม สงสาร บุตร ท่ี เกิด 
 จาก ครรภ์ ของ นาง ได้ หรือ? แท้จริง แล้ว, พวก 
นาง อาจลืม, แต่ เรา จะ ไม่ ลืม เจ้า. . .

“. . . เรา จารึก เจ้า ไว้ บน ฝ่ามือ ของ เรา”15

“ เรา สั่ง ว่า  ไม่ ให้ ผู้ใด  ใน พวก เจ้า จาก ไป, 
แต่ ที่จริง แล้ว สั่ง ให้ เจ้า มา หา เรา, เพื่อ เจ้า จะ
สัมผัส และ เห็น; แม้ เช่น นั้น เจ้า จง ปฏิบัต ิต่อ 
โลก”15

นี่คือหน้าที่ของเรา เราต้องรู้สึกและเห็น 
กับตา จากนั้นช่วยบุตรธิดาทุกคนของพระ
บิดาบนสวรรค์ให้รู้สึก เห็น และรู้ว่าพระผู้
ช่วยให้รอดไม่ได้ทรงรับเฉพาะบาปทั้งหมด 
ของเราแต่ทรงรับความเจ็บปวด ความทุกข ์
ทรมานและความทุกข์ยากของเราด้วยเพื่อ 
พระองค์จะทรงรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรและจะ 
ทรงปลอบโยนเราอย่างไร ดิฉันเป็นพยานถึง 
พระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์   
เอเมน 
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ในอนาคต
ท่านแต่ละคนอยู่ในสถานการณ์ที่เฉพาะ 

ตัวในการเดินทางของท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์ 
บางคนมีประสบการณ์หลายปีและคนอื่นๆ 
นั้นอยู่ในช่วงแรกเริ่มของการเป็นสานุศิษย์ 
ในความเป็นมรรตัย แต่ละคนมีประสบการณ์ 
ส่วนตัวและการท้าทายที่ไม่เหมือนกัน แต่
ทุกท่านคือพ่ีน้องสตรีและธิดาอันเป็นที่รัก
ของพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงรู้และทรงเฝ้าดู
ท่านแต่ละคน

สิ่งที่ท่านทำาด้วยกันอย่างดีเยี่ยมคือทะนุ- 
ถนอม ดูแล และปลอบโยนกัน ข้าพเจ้าเป็น 
พยานถึงปาฏิหาริย์สามส่วนนี้ในการรับใช้ 
ของท่านต่อพี่น้องสตรีคนหนึ่งเมื่อหน่ึงเดือน 
มานี้ ในฐานะบิดาของเธอ ข้าพเจ้าขอบคุณ
ท่านและข้าพเจ้าต้องการขอบพระทัยพระผู้
เป็นเจ้าในการทรงนำาผู้เยี่ยมสอนคนหนึ่ง

อลิซาเบธ ลูกสาวของเรา อาศัยอยู่อีกรัฐ 
หนึ่งและในเขตเวลาที่ต่างจากเรา เธออยู่ที ่
บ้านกับลูกสาวอายุสามขวบ ลูกอีกคนหนึ่ง 
ของเธอเพิ่งไปชั้นอนุบาลเป็นสัปดาห์แรก  
อลิซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือน เธอตั้งตาคอย 
การกำาเนิดของลูกคนที่สาม ซึ่งแพทย์บอกว่า
จะเป็นลูกสาวอีกคน โจชัว สามีของเธอไป
ทำางาน

เมื่อเธอเห็นว่าเธอตกเลือดและเลือดไหล
มากขึ้น เธอโทรศัพท์หาสามี เขาบอกให้เธอ
โทรเรียกรถพยาบาลและเขาจะไปพบเธอที่ 
โรงพยาบาล ซึ่งอยู่ห่างจากบ้าน 20 นาที 
ก่อนที่เธอจะโทร เธอได้ยินเสียงเคาะประตู
หน้าบ้าน

เธอแปลกใจที่เห็นคู่เยี่ยมสอนสมาคม 
สงเคราะห์ของเธออยู่ที่ประตู พวกเธอไม่ได้มี
นัดเยี่ยมสอนในเช้าวันนั้น คู่ของเธอเพียงแต่
รู้สึกว่าจะต้องมาหาอลิซาเบธ

เธอช่วยอลิซาเบธขึ้นรถ พวกเธอมาถึง 
โรงพยาบาลไม่ก่ีนาทีก่อนที่โจชัวมาถึงจากที่
ทำางาน แพทย์ตัดสินใจในเวลาน้อยกว่า 20 
นาทีที่จะผ่าตัดเอาทารกออกมาเพื่อรักษา

ว่า “ศรัทธา ศาสนา และการประกาศตนใน
ความเชื่อ จะไม่ช่วยทำาให้จิตวิญญาณของ
ท่านแต่ละคนรอดในอาณาจักรซีเลสเชียล
ของพระผู้เป็นเจ้า เว้นแต่ท่านจะปฏิบัติหลัก
ธรรมเหล่านั้นดังที่ข้าพเจ้ากำาลังสอนท่าน จง
ออกไปเดี๋ยวนี้ และไปนำาผู้คนเหล่านั้นที่อยู่
บนทุ่งราบกลับมา และช่วยดูแลอย่างเต็มที่
ในสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งของทางโลก. . . ไม่เช่น
นั้นศรัทธาของท่านจะสูญเปล่า”2

สตรีในยูทาห์หลายร้อยคนตอบรับ ถึงแม้
พวกเธอจะขัดสน พวกเธอก็เติมสิ่งของลงใน
เกวียนเท่าที่พวกเธอจะหาได้เพื่อปลอบโยน 
ผู้ทุกข์ยาก สตรีที่กล้าหาญเหล่านี้คนหนึ่ง 
บันทึกไว้ว่า “ดิฉันไม่เคยพึงพอใจ และดิฉัน
อาจพูดได้ว่า  ไม่เคยมีความสุขในการทำางาน 
คร้ังใดเท่าท่ีดิฉันเคยทำามาก่อนในชีวิต เพราะ 
น่ีคือความรู้สึกท่ีเต็มไปด้วยความเป็นน้ำาหน่ึง 
ใจเดียวกัน”3 

เมื่อการช่วยเหลือสิ้นสุดและหิมะละลาย 
พี่น้องสตรีคนเดิมบันทึกคำาถามของจิตใจอัน
ซื่อสัตย์ของเธอว่า “มีอะไรไหมที่จะให้มือที่
เต็มใจทำาต่อไป”4

ในยุคสมัยของเรา กลุ่มพี่น้องสตรีที่กล้า 
หาญทั่วโลกเปลี่ยนศรัทธาของพวกเธอไป 
เป็นการกระทำาในสถานที่หลายร้อยแห่ง และ 
พวกเธอถามคำาถามเดียวกันในใจและในคำา
สวดอ้อนวอนถึงชีวิตแห่งการรับใช้ของเธอ

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้
าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่กับท่าน 
ในค่ำาคืนน้ี สตรีของศาสนจักรของพระ 
เยซูคริสต์ก้าวไปสู่สังคมของสตรีที่ลูซี 

แมค สมิธ มารดาของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ อธิบายไว้ด้วยถ้อยคำาต่อไปนี้ “เราจะ 
ต้องทะนุถนอมกัน ดูแลกัน ปลอบโยนกัน 
และได้รับคำาแนะนำาเพื่อเราทุกคนจะได้นั่ง
อยู่ด้วยกันบนสวรรค์”1

มีคำาอธิบายที่โดดเด่นของคุณสมบัติของ
การมีส่วนร่วมในสภาพแห่งความสุขกับพระ 
ผู้เป็นเจ้าอยู่สามส่วน ส่วนแรกคือดูแลกัน  
อีกส่วนหนึ่งคือสอนกันและรับการสอน ส่วน
ที่สามคือนั่งอยู่ด้วยกันกับพระผู้เป็นเจ้า

จุดประสงค์ของข้าพเจ้าในคืนนี้คือเพื่อ
ช่วยให้ท่านรู้สึกถึงการยกย่องและความชื่น 
ชมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อสิ่งที่ท่านทำาเพื่อ 
ช่วยผู้อื่นให้ไปถึงเป้าหมายอันสูงส่งนั้น จุด 
ประสงค์ที่สองคือเพื่ออธิบายถึงบางสิ่งที่ได้ 
รับจากการรับใช้อันเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน
ของท่าน

เช่นเดียวกับพี่น้องสตรีในยุคแรกเริ่ม ท่าน 
ตอบรับการเรียกของพระเจ้าให้ออกไปบรร- 
เทาทุกข์ผู้อื่น ในปี 1856 ศาสดาพยากรณ ์
บริคัม ยังก์ ขอให้วิสุทธิชนไปช่วยผู้บุกเบิก
กลุ่มรถลากที่ติดอยู่ในภูเขาที่เต็มไปด้วย
หิมะ ท่านกล่าวกับสมาชิกในยามที่ต้องการ
ความช่วยเหลือในการประชุมใหญ่สามัญ 

ผู้ดูแล
ท่านจะได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งและได้รับการดลใจให้รู้ถึงขีดจำากัด
และขอบเขตแห่งความสามารถในการรับใช้ของท่าน
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ชีวิตของอลิเซเบธและทารก เด็กหญิงตัวน้อย 
ออกมาสู่โลก 15 สัปดาห์ก่อนกำาหนด ร้อง 
เสียงดัง เธอหนัก 765 กรัม แต่เธอมีชีวิตอยู่ 
และอลิซาเบธก็เช่นเดียวกัน

คำาพูดของลูซี แมค สมิธ เกิดสัมฤทธิผล 
บางส่วนในวันน้ัน สมาชิกผู้ซ่ือสัตย์ของสมาคม 
สงเคราะห์ได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ ให้ดูแล ทะนุถนอม และ 
ปลอบโยนพี่น้องสตรีของเธอในอาณาจักร 
ของพระผู้เป็นเจ้า เธอและสตรีคนอ่ืนอีกหลาย 
แสนคนทำาการรับใช้ที่ได้รับการดลใจตลอด 
หลายช่ัวอายุคนไม่เพียงได้รับคำาขอบคุณจาก 
ผู้ท่ีเธอช่วยเหลือและคนที่รักพวกเธอเท่านั้น
แต่ได้รับจากพระเจ้าด้วย

ท่านจำาพระวจนะแห่งความซาบซ้ึงพระทัย 
ของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่ได้รับการยอมรับเพียง
เล็กน้อยจากการกระทำาคุณประโยชน์ของ 
พวกเขา “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบ 
ว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่ง
พวกท่านได้ทำากับคนใดคนหน่ึงท่ีเล็กน้อย
ที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำากับเรา
ด้วย”5 

แต่ปาฏิหาริย์ของการที่พี่น้องสตรีสมาคม 
สงเคราะห์คนหนึ่งมาช่วยได้ทันเวลาจะเพิ่ม
ขึ้นผ่านพลังของสมาคมของสตรีท่ีเป็นน้ำา
หนึ่งใจเดียวกัน นี่คือส่วนหนึ่งของข้อความ
ที่อธิการของอลิซาเบธส่งมาให้เธอกับโจชัว
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทารกเกิด “ประธาน 
สมาคมสงเคราะห์จัดการทุกอย่างเรียบร้อย  
เราวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วในการช่วยดูแล 

ลูกสาวของคุณท่ีบ้านเพ่ือให้อลิซาเบธสามารถ 
เดินทางไปกลับที่โรงพยาบาลขณะที่ทารก 
น้อยน่ารักที่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออยู่ที่นั่น เราเคยทำา
มาก่อน เป็นระยะยาว และผู้คน [ของเรา]  
เต็มใจรับโอกาสนี้”

อธิการกล่าวต่อไป โดยที่พูดแทนตนเอง 
และแทนวอร์ดว่า “เรามาแม้ที่โรงพยาบาล 
และนั่งกับเด็กๆ ในห้องเด็กเล่นเมื่อคุณแม ่
ไม่อยากปล่อยลูกให้อยู่ที่อื่น”

จากนั้น “แน่นอน เราจะไม่ทำาตามแผน 
จนกว่าจะประสานงานและได้รับอนุญาต 
จากคุณ เพียงอยากจะบอกคุณว่าไม่ต้องกังวล 
ในสิ่งที่เราสามารถ [และจะ] ทำาได้”

สิ่งท่ีพวกเขาทำาให้ลูกสาวข้าพเจ้าทำาให้ 
เธอได้รับโอกาสอันมีค่า เมื่อเธออุ้มลูกสาว
ตัวน้อยของเธอเป็นครั้งแรก

จากน้ันอธิการลงท้ายถึงโจชัวกับอลิซาเบธ 
ด้วยข้อความที่พ่ีน้องสตรีส่งคำามั่นสัญญา
ของพวกเธอออกไปทั่วโลกว่าจะรับใช้ผู้อื่น 
เพื่อพระอาจารย์ นั่นคือ “รักษาศรัทธา”

โดยท่ีมีความแตกต่างในสภาพการณ์ส่วน 
ตัวและประสบการณ์ในอดีตของท่าน ข้าพ- 
เจ้าจะบอกท่านถึงส่ิงท่ีจะรอท่านอยู่ในอนาคต 
เม่ือท่านรักษาศรัทธา ท่านจะพบว่าตนเองได้ 
รับการเชื้อเชิญจากพระเจ้าบ่อยครั้งให้รับใช้ 
คนบางคนที่ขัดสนเมื่อเราดูเหมือนจะไม่ 
สะดวก อาจดูว่าเป็นงานท่ีไม่น่าพึงปรารถนา 
หรืองานที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อโอกาสมาถึง อาจ 
ดูว่าท่านไม่เป็นที่ต้องการหรือว่า คนอื่น 
สามารถให้ความช่วยเหลือนั้นได้โดยง่าย

จงจำาไว้ว่าเม่ือพระเจ้าทรงปล่อยให้เราพบ 
กับคนที่อยู่ในความทุกข์ยาก เรายกย่องชาว 
สะมาเรียใจดีในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำามากเท่ากับ 
ส่ิงท่ีเขาทำา เขาไม่ได้เดินผ่านไปอีกด้านถึงแม้ 
ว่านักเดินทางที่ถูกทำาร้ายอยู่บนถนนนั้นเป็น 
คนแปลกหน้าและบางทีอาจเป็นศัตรู เขาทำา 
เท่าที่ทำาได้เพื่อชายถูกทำาร้ายผู้นั้นแล้ววาง 
แผนให้คนอื่นทำาต่อ เขาทำาสิ่งนั้นเพราะเขา 
เข้าใจว่าการช่วยเหลืออาจต้องใช้คนมากกว่า 
หนึ่งคนทำา

บทเรียนจากเรื่องนั้นสามารถนำาทางท่าน 
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตของท่าน บท 
เรียนเดียวกันมีอยู่ในยามที่ท่านเป็นเด็กและ
ประสบการณ์ที่ผ่านไปไม่นาน

อย่างน้อยหนึ่งครั้ง บางทีก็มีบ่อยครั้ง ที่ 
ท่านประหลาดใจเมื่อท่านพบกับคนบางคน
ที่ต้องการความห่วงใย อาจเป็นบิดามารดา  
ปู่ย่าตายาย พี่น้องสตรี เด็ก ที่เจ็บป่วยหรือ
พิการ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของท่านมีมาก 
กว่าความปรารถนาแบบมนุษย์ ดังนั้นท่าน
ต้องเริ่มให้ความช่วยเหลือ

เช่นเดียวกับนักเดินทางในพระคัมภีร์เรื่อง 
ชาวสะมาเรียใจดี ดูเหมือนว่าความช่วยเหลือ 
ที่ต้องการกลายเป็นการดูแลระยะยาวกว่าท่ี 
ท่านจะทำาเพียงลำาพัง ชาวสะมาเรียจำาต้อง 
ส่งนักเดินทางให้เจ้าของโรงแรมดูแล แผน
ของพระเจ้าในการรับใช้ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือต้องเป็นการทำางานเป็นหมู่คณะ

อธิการและประธานสมาคมสงเคราะห์มัก
จะเชื้อเชิญให้สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือ
กันเมื่อมีความจำาเป็นเกิดขึ้น มีหลายเหตุผล 
สำาหรับหลักธรรมนั้น เหนือสิ่งอื่นใดคือการ 
เปิดโอกาสให้คนมากข้ึนได้รับพรแห่งความ
รักที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการรับใช้กัน

ท่านได้เห็นและรู้สึกถึงพรน้ัน เม่ือไรก็ตาม 
ที่ท่านดูแลคนบางคนแม้จะเป็นเวลาส้ันๆ  
ท่านก็รู้สึกถึงความรักที่มีให้แก่ผู้ที่ท่านรับใช ้
เมื่อเวลาที่ให้ความช่วยเหลือยาวนานขึ้น 
ความรู้สึกถึงความรักที่เพิ่มขึ้น

เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ ความรักที่เพิ่มขึ้น
อาจถูกขัดขวางจากความรู้สึกผิดหวังและ 
เหน่ือยล้า น่ันคืออีกเหตุผลหน่ึงท่ีพระเจ้าทรง 
ปล่อยให้เรามีความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนใน 
การรับใช้คนขัดสน นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้า
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ทรงสร้างสังคมแห่งผู้ดูแล
ไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าอยู่ท่ีน่ันขณะ 

ที่หญิงสาวคนหนึ่งลุกขึ้นรับการสนับสนุนใน 
การประชุมศีลระลึกให้เป็นผู้ช่วยผู้ประสาน 
งานการเยี่ยมสอน ตำาแหน่งที่ข้าพเจ้าไม่รู้มา 
ก่อนว่ามี ข้าพเจ้าสงสัยว่าเธอจะทราบไหม 
ว่าพระเจ้าทรงชมเชยเธอเพียงใด เนื่องจาก 
ลูกที่ดิ้นไม่หยุด เธอจึงต้องออกจากการประ-
ชุมก่อนข้าพเจ้าจะบอกเธอว่าพระเจ้าจะทรง
รักและทรงซาบซึ้งเพียงใดที่เธอช่วยประสาน
งานให้สานุศิษย์ของพระองค์

การดูแลคนขัดสนต้องทำางานเป็นหมู่คณะ 
และเป็นสังคมที่ รักกันและเป็นน้ำ าหนึ่งใจ 
เดียวกัน นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในบรร- 
ดาพวกท่าน พระองค์ทรงรักท่านในส่วนที ่
ท่านทำา

หลักฐานหนึ่งของความซาบซึ้งพระทัยคือ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้ท่านรู้สึกรักคนที่ท่าน 
รับใช้มากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ท่านร้องไห้เมื่อ 
คนที่ท่านรับใช้เป็นเวลานานเสียชีวิต การ 
สูญเสียโอกาสที่จะดูแลพวกเขาสามารถรู้สึก
เหมือนกับการสูญเสียที่มากกว่าการจากกัน 
ชั่วคราว เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้ยินสตร ี
คนหนึ่ง—ผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักมาเป็นเวลานาน
—แสดงประจักษ์พยานในสัปดาห์ที่สามีเสีย 
ชีวิตถึงความสำานึกคุณที่มีโอกาสรับใช้เขา
ก่อนที่เขาเสียชีวิต ไม่มีน้ำาตาไหลให้เห็น มี
แต่รอยยิ้มเปี่ยมสุขของเธอ

ถึงแม้การรับใช้ที่ยาวนานและเปี่ยมด้วย
ความรักให้ผู้คนนั้นเป็นรางวัลที่ล้ำาค่า ท่าน 
ต้องเรียนรู้ว่ามีข้อจำากัดทางร่างกาย อารมณ์  
และการเงิน ผู้คนที่ให้การดูแลนานๆ ไปอาจ
กลายเป็นผู้ที่ต้องการการดูแล 

พระเจ้า ทรงเป็นพระผู้เช่ียวชาญการบำารุง 
เล้ียงคนขัดสน ประทานคำาแนะนำาท่ีดลใจแก่ 
ผู้ดูแลที่อ่อนล้าด้วยถ้อยคำาจากกษัตริย์เบ็น- 
จามินและบันทึกในพระคัมภีร์มอรมอนว่า  
“เพื่อให้ มี การ ปลด บาป ของ ท่าน . . . , ข้าพเจ้า  
อยาก ให้ท่า นมอบ ทรัพย์สิน ของ ท่าน แก่ คน 
จน, ทุก คน ตาม ทรัพย์สิน ที ่ตน มี, เป็นต้น ว่า  
เลี้ยง อาหาร คน หิว โหย, ให้ เสื้อ ผ้า คน เปลือย  
เปล่า, เย่ียม คน เจ็บป่วย และ ให้ ความ ช่วยเหลือ  
เพ่ือ บรรเทา ทุกข์ คน เหล่า น้ัน, ท้ัง ฝ่าย วิญญาณ 
 และ ฝ่าย โลก, ตาม ความ ต้องการ ของ พวก 
เขา.”6

จากน้ันพระองค์ทรงเตือนพวกท่านที่อาจ 
จะไม่ตอบรับต่อหลักฐานที่ว่าท่านได้ทำาการ 
รับใช้ที่ท่านรักมากและนานเกินไป “และ จง 
ดู ว่า ทำา ส่ิง ท้ังหมด น้ี ด้วย ปัญญา และ ระเบียบ; 
เพราะ ไม่ จำาเป็น ที่ คน [หรือผู้ดูแล]  จะ วิ่ง ไป  
เร็ว เกินกำาลัง ของ ตน. และ อนึ่ง, สมควร ที่ เขา 
 จะ ขยัน หม่ัน เพียร, เพ่ือ โดย การ น้ัน เขา จะ ชนะ 
 รางวัล; ฉะน้ัน, ทุก ส่ิง ต้อง ทำา ไป ตาม ระเบียบ.”7 

คำาแนะนำาอาจประยุกต์ใช้ได้ยากเมื่อดู 
เหมือนต้องเลือกระหว่างการสร้างสมดุล 
ระหว่างความปรารถนาท่ีจะทำาอย่างสุดความ 
สามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นกับปัญญาใน
ความรอบคอบที่จะดูแลความต้องการของ 
ตนเองเพื่อทำาให้ท่านมีพลังในการรับใช้ ท่าน 
อาจเคยเห็นผู้อื่นประสบปัญหากับการเลือก 
ยากๆ เช่นนี้ ตัวอย่างหนึ่งคือการเลือกดูแล
ผู้กำาลังใกล้เสียชีวิตที่บ้านหรือในศูนย์ดูแล
หรือเมื่อท่านอาจใกล้จะหมดแรง

ส่ิงที่ท่านรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความรอด 
สามารถเป็นแนวทางให้ท่านในการเลือกที่ 
ลำาบากใจนี้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ลูซี แมค สมิธ
กล่าวด้วยปัญญาว่าพี่น้องสตรีจะ “ได้รับคำา
แนะนำา”

สิ่งนี้ช่วยให้มีความมั่นใจอย่างแท้จริงถึง 
จุดประสงค์ของพระเจ้าต่อบุตรธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้าทุกคนในการทดสอบอันทรหดของ 
ชีวิตมรรตัย พระองค์ทรงสอนถึงแก่นแท้ของ 
แผนแห่งความรอดแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธในวิธีนี้ขณะท่านดิ้นรนจะเข้าใจการทด 
ลองทีด่เูหมอืนไมม่วีนัสิน้สดุวา่ “และ จาก น้ัน, 
หาก เจ้าอดทน มัน ด้วย ดี, พระผู้เป็นเจ้า จะ ทรง 
 ยก เจ้า ให้ สูงส่ง สู่ เบื้องบน;”8 

การท่ีเราเลือกช่วยคนอ่ืนสุดความสามารถ 
ให้ผ่านพ้นการทดสอบยากๆ จะกลายเป็น  
“ฉันควรเลือกเดินทางไหนซึ่งจะช่วยคนที่ฉัน 
รักได้ดีที่สุดอย่าง ‘อดทนด้วยดี’” เป็นสิ่งที่เรา 
ต้องทำาให้เป็นไปได้ท่ีเขาหรือเธอจะใช้ศรัทธา 
ในพระคริสต์ มีความหวังอันสดใสของชีวิต 
นิรันดร์ และนำาจิตกุศล ความรักอันบริสุทธิ์
ของพระคริสต์ ไปปฏิบัติจนกว่าชีวิตจะหาไม่

ข้าพเจ้าเห็นพ่ีน้องสตรีในอาณาจักรทำา
โดยมุ่งไปที่พระผู้ช่วยให้รอดและจุดประสงค ์
ของพระองค์ ลองนึกถึงเวลาที่ท่านเข้าไปใน 
ห้องท่ีสมาคมสงเคราะห์ ปฐมวัย หรือเยาวชน 
หญิงเพิ่งประชุมกัน

อาจไม่มีภาพของพระผู้ช่วยให้รอดหรือ 
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พระวจนะของพระองค์ให้เห็น แต่ท่านรู้ว่าใน
ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีการสัมผัสถึงประจักษ์ 
พยานแห่งความจริงและคุณค่าแห่งการชด 
ใช้ของพระองค์ เหมือนกับที่สัมผัสได้ในค่ ำา 
คืนนี้ อาจไม่มีรูปพระวิหารศักดิ์สิทธิ์หรือถ้อย 
คำา “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” 
แต่ท่านจะเห็นความหวังในรอยยิ้มของพวก
เขา

และท่านเห็นเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเห็น ผู ้
เยี่ยมสอนที่ชาญฉลาดสร้างความมั่นใจให้ 
กับพี่น้องสตรีที่ต่อสู้กับความยากลำาบาก ถึง
แม้เธอจะทำาไม่สำาเร็จ แต่ว่าการรับใช้ของ 
เธอต่อผู้อื่นนั้นยังเป็นที่ต้องการและมีคุณค่า 
ประธานสมาคมสงเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมพบ 
วิธีในการช่วยให้ผู้ที่ต้องการการดูแลไปช่วย 
เหลือดูแลผู้อื่น พวกเขาสร้างโอกาสให้แก่พี ่
น้องสตรีอดทนต่อการทดลองได้ดีขณะที่ 
พวกเธอดูแลกันด้วยความรักอันบริสุทธ์ิของ 
พระคริสต์ นั่นอาจรวมถึงการกระตุ้นอย่าง
อ่อนโยนแก่ผู้ที่ให้ความดูแลที่เหน็ดเหนื่อย 
ให้พักผ่อนและยอมรับความช่วยเหลือจากผู้
อื่น

พี่น้องสตรีทำาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นโดยเชื่องช้า 
ในการตัดสินผู้ที่ประสบกับการทดลอง คน 
ส่วนมากท่ีแบกภาระหนักเริ่มไม่แน่ใจตนเอง 
และคุณค่าของพวกเขา เราแบ่งเบาภาระของ 
พวกเขาเมื่อเราอดทนกับความอ่อนแอและ 
กล่าวชื่นชมสิ่งดีๆ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเห็น 
ในพวกเขา พระเจ้าทรงทำาเช่นนั้น และเรา 
ควรทำาตามแบบอย่างของพระองค์—พระ 
องค์ทรงเป็นพระผู้บำารุงเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของ 
ทุกคน

เรามักพูดถึงความเข้มแข็งของกลุ่มพี่น้อง
สตรีในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ เราต้อง 
เรียนรู้ที่จะตระหนักว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง
อยู่ในกลุ่มนั้นเสมอเมื่อเราอัญเชิญพระองค์

เราจะเห็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเชื้อเชิญ 
พี่น้องสตรีเข้ามาในกลุ่มกับพวกเขา มากขึ้น 
และมากข้ึน เม่ือพ่ีน้องสตรีเข้ามาในการประ- 
ชุมและมองหาที่นั่ง พวกเธอจะได้ยินคำาพูด
ที่แผ่วเบาว่า “มานั่งตรงนี้กับฉันสิ”

เราจะได้ยินถ้อยคำาเหล่านั้นในอนาคตที่ 
ลูซี แมค สมิธมองเห็นล่วงหน้าเม่ือพ่ีน้องสตรี 
จะ “นั่งอยู่ด้วยกันในสวรรค์” เราไม่ได้เตรียม 

รับวันนั้นภายในชั่วครู่ สิ่งนี้จะเกิดจากการ 
ดูแลกันและนำาถ้อยคำาแห่งชีวิตนิรันดร์ฝังลึก
ไว้ในใจของพวกเธอปีแล้วปีเล่า 

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้พวกเราส่วนใหญ่ 
จะอยู่ด้วยกันในอนาคตอันรุ่งโรจน์ท่ีรอเราอยู่ 
ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่าความหวัง 
ของท่านสำาหรับวันเหล่านั้นจะแสดงให้ประ- 
จักษ์ พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงทำาให้ส่ิงเหล่า 
น้ีเกิดข้ึนกับทุกท่านโดยผ่านทางการชดใช้อัน 
ไม่มีท่ีส้ินสุดของพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงฟังและทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนแห่ง 
ศรัทธาของท่านสำาหรับการนำาทางและความ 
ช่วยเหลือให้มีความอดทนในการรับใช้สำาหรับ 
พระองค์

จะส่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาให้ท่านและ 
ผู้ที่ท่านดูแล ท่านจะได้รับการเสริมสร้างให ้
เข้มแข็งและได้รับการดลใจให้รู้ถึงขีดจำากัด 
และขอบเขตแห่งความสามารถในการรับ
ใช้ของท่าน พระวิญญาณจะปลอบโยนท่าน
เมื่อท่านสงสัยว่า “ฉันทำาเพียงพอไหม”

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าจะสถิตอยู่ 
กับท่านและพระองค์จะทรงเตรียมทางและ 
ทรงทำาเครื่องหมายตามทางไว้ให้ท่านในการ 
รับใช้ของท่านแก่ผู้ท่ีพระองค์ทรงรักในความ 
ขัดสนและความยากลำาบากของพวกเขา 
ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
 1. ลูซี แมค สมิธ, ใน Daughters in My Kingdom: The 

History and Work of Relief Society (2011), 25.
 2. บริคัม ยังก์, ใน Daughters in My Kingdom, 36.
 3. ลูซี มีเซิร์ฟ สมิธ, ใน Daughters in My Kingdom, 37.
 4. ลูซี มีเซิร์ฟ สมิธ, ใน Daughters in My Kingdom, 37.
 5. มัทธิว 25:40
 6. โมไซยาห์ 4:26
 7. โมไซยาห์ 4:27
 8. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:8

วิดีโอไฮไลท์สั้นๆ  
สแกนโค้ด QR นี้เพื่อดูหรือแบ่งปัน
คลิปวิดีโอสั้นๆ (1-2 นาที)  
ของข่าวสารนี้



125พ ฤ ศ จ ิก า ย น  2 0 1 2

ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนี้คือประสบการณ์ที่เลือกสรรมาจากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเพื่อใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว  
และการสอนอื่นๆ  ชื่อผู้พูดเรียงลำาดับตามตัวอักษรและหมายเลขที่ให้ไว้คือหน้าแรกของคำาปราศรัย

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (39) การเสียชีวิตของบุตรสาวไม่ได้ทำาให้ศรัทธาของครอบครัวสั่นคลอน

เชย์น เอ็ม. โบเว็น (15) เชย์น เอ็ม. โบเว็น และคู่ผู้สอนศาสนาของท่านสอนครอบครัวหนึ่งว่าเด็กเล็กๆ ไม่จำาเป็นต้องรับบัพติศมา

ลินดา เค. เบอร์ตัน (78) หญิงคนหนึ่งช่วย ลินดา เค. เบอร์ตัน คราวที่ท่านไปพระวิหารเป็นหนที่สองในฐานะคู่แต่งงานใหม่ 
(111) แมรีย์ ลัวส์ วอล์กเกอร์ สตรีผู้บุกเบิกสูญเสียสามีและบุตรชายขณะข้ามทุ่งราบ

เครก ซี. คริสเต็นเซ็น (12) เบ็น คริสเต็นเซ็น รู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะเยี่ยมชมพระวิหารในวันงานโอเพ่นเฮ้าส์

ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

(47) เด็กหนุ่มคนหนึ่งในอินเดียทำางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อจุนเจือครอบครัวและเพื่อศึกษาเล่าเรียน

เควนทิน แอล. คุก (6) เอริค ลิดเดลล์ นักกีฬาโอลิมปิกชาวอังกฤษปฏิเสธลงแข่งวิ่งในวันอาทิตย์

แอน เอ็ม. ดิบบ์ (10) เด็กสาวคนหนึ่งใส่เสื้อยืดที่ป่าวประกาศการเป็นสมาชิกของเธอในศาสนจักรด้วยความมั่นใจ

แลร์รีย์ เอ็กโค ฮอว์ค (32) ครูฝึกนาวิกโยธินของ แลร์รีย์ เอ็กโค ฮอว์ค เห็นพระคัมภีร์มอรมอนของท่าน

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ (60) เฮนรีย์ บี. อายริงก์ สลักแผ่นไม้ให้บุตรชายแต่ละคนเพื่อแสดงถึงของประทานพิเศษของพวกเขา
(72) หลานสาวของ เฮนรีย์ บี. อายริงก์ มองหาพระเยซูในวันงานโอเพ่นเฮ้าส์ของพระวิหาร
(72) เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ออกจากงานที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพื่อทำางานท่ีวิทยาลัยริคส์
(72) ลูกสะใภ้ของ เฮนรีย์ บี. อายริงก์ สวดอ้อนวอนริมชายหาดและอุทิศเวลาของเธอแด่พระเจ้า

โรเบิร์ต ซี. เกย์ (34) บิดาของ โรเบิร์ต ซี. เกย์ ถามท่านว่าจะขายจิตวิญญาณตนเองเพื่อเงิน 25 เซ็นต์หรือ
(34) โรเบิร์ต ซี. เกย์ ทำาตามการกระตุ้นเตือนให้ช่วยเด็กชายที่นั่งร้องไห้อยู่ข้างถนน

แดเนียล แอล. จอห์นสัน (101) วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าพระวิหารหลังจากพายุทำาลายสวนผลไม้ของพวกเขา

โธมัส เอส. มอนสัน (68) เอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ ประหลาดใจที่เห็นชายสี่คนเลื่อนขั้นในฐานะปุโรหิต  
(68) โธมัส เอส. มอนสัน ได้รับการดลใจให้เรียกประธานสาขา
(68) จอห์น เอช.โกรเบิร์ก แสดงประจักษ์พยานต่อกษัตริย์แห่งตองกา
(86) โธมัส เอส. มอนสัน ทำาตามการกระตุ้นเตือนให้มอบคำาแนะนำาเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนา
(86) โธมัส เอส. มอนสัน ทำาตามการกระตุ้นเตือนให้ไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่โรงพยาบาล
(86) โธมัส เอส. มอนสัน กระตุ้นชายหนุ่มคนหนึ่งให้รับใช้งานเผยแผ่ศาสนา 
(86) พระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเหล่าเยาวชนที่งานฉลองทางวัฒนธรรมของพระวิหาร

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน (18) ชายคนหนึ่งตอบรับการกระตุ้นเตือนให้ “หยุดเด็กหนุ่มที่ขี่จักรยานไว้”

รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ (96) เยาวชนในชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ช่วยเพื่อนสองคนในชั้นเรียนที่เป็นโรคออทิซึมแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้

บอยด์ เค. แพคเกอร์ (75) เรือของ บอยด์ เค. แพคเกอร์ ถูกพายุรุนแรงซัดกระหน่ำาในเวสเทิร์นซามัว

ลินดา เอส. รีฟส์ (118) ลินดา เอส. รีฟส์ หันมาสู่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อสามีล้มป่วย

ริชาร์ด จี. สก็อตต์ (93) เยาวชนในรัสเซียทำาดัชนี 2,000 ชื่อต่อคนและส่งรายชื่อบรรพชนหนึ่งชื่อสำาหรับงานพระวิหาร

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ (115) เยาวชนหญิงช่วยเหลือกันและกันระหว่างการจำาลองการเดินทางของผู้บุกเบิก

แกรีย์ อี. สตีเวนสัน (51) นักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งออกจากงานเลี้ยงในญี่ปุ่นหลังจากปฏิเสธที่จะสูบบุหรี่ยัดไส้กัญชา

สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์ (37) ผู้รับเหมาก่อสร้างพระวิหารแก้ไขจุดตำาหนิเล็กน้อยสองจุดในพระวิหารลาเอีย  ฮาวาย

ผู้พูด   เรื่องเล่า
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“พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาลังเร่งงานของพระ 
องค์” เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าว  “พระองค์ 
ทรงต้องการผู้สอนศาสนาที่เต็มใจและมี 
ค่าควรเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระจายความสว่าง 
ความจริง ความหวัง และความรอดแห่งพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปทั่วโลกท่ีมักจะ
มืดมนและน่าหวาดหวั่น”

เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าวว่านี่อาจจะส่ง
ผลให้ต้องก่อตั้งคณะเผยแผ่เพิ่มขึ้น

เพ่ือช่วยรองรับจำานวนผู้สอนศาสนาท่ีคาด 
ว่าจะเพิ่มขึ้นในคณะเผยแผ่ทั่วโลก เวลาที่ใช ้
ในเอ็มทีซีสำาหรับผู้สอนศาสนาทุกคนจึงลด 
เหลือหนึ่งในสาม หลักสูตรการอบรม 12 
สัปดาห์ที่นำาออกมาใช้เมื่อไม่นานมานี้และ 
กำาลังดำาเนินการในสนามเผยแผ่จะช่วยเตรียม 
ผู้สอนศาสนาให้พร้อมมากขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “missionary age 
requirement” ใน news.lds.org

สำาหรบัการเลอืกเวลารบัใช้เปน็ผูส้อนศาสนา
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่าอธิการและ 
ประธานสเตคอาจจะเสนอชื่อผู้หวังเป็นผู้
สอนศาสนาให้รับใช้เต็มเวลา 120 วันก่อน 
วันเกิดปีท่ี 18 หรือวันท่ีพวกเขาพร้อมจะรับใช้ 
ชายหนุ่มอาจเข้าศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา  
(เอ็มทีซี) หลังจากเรียนจบมัธยมปลายหรือ 
เทียบเท่าและอายุ 18 ปีบริบูรณ์  สตรีอาจจะ
เข้าเอ็มทีซีหลังจากวันเกิดปีที่ 19 ของพวก
เธอ

ขอให้ผู้หวังเป็นผู้สอนศาสนาเตรียมความ 
พร้อมก่อนงานเผยแผ่ให้มากขึ้นก่อนจะถึง
เวลาไปเอ็มทีซี

เมื่อเปิดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่  
182 ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศ 
ว่าผู้ชายอาจเริ่มรับใช้งานเผยแผ่เมื่ออายุ  

18 ปีและผู้หญิงเริ่มเมื่ออายุ 19 ปี ประกาศ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที

ต่อมา ที่การประชุมแถลงข่าว เอ็ลเดอร์ 
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น 
ทางเลือก “เยาวชนชายและเยาวชนหญิงไม ่
ควรเร่ิมการรับใช้ก่อนพวกเขาพร้อมทางวิญ- 
ญาณและทางโลก” ท่านกล่าว  สิ่งเหล่านี้  
อาทิ การเรียน สภาวการณ์ของครอบครัว  
และสุขภาพยังคงเป็นข้อพิจารณาสำาคัญ 
 

ลดข้อกำ�หนดเรื่องอ�ยุสำ�หรับก�รรับใช้
เป็นผู้สอนศ�สน�

โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่าวและเหตุการณ์ในศาสนจักร

เวลานี้ชายหนุ่มและหญิงสาวอาจเริ่มรับใช้งานเผยแผ่เมื่ออายุ 18 ปี และ 19 ปี 
ตามลำาดับ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ส่วนตัวและการพิจารณาของผู้นำาฐานะปุโรหิตในท้องที่
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คำาสอนแห่งยุคสมัยของเรา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2012  

ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2013 บทเรียน
วันอาทิตย์ที่สี่ของฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ควร
เตรียมจากคำาปราศรัยหนึ่งเรื่องหรือ
มากกว่านั้นที่ให้ไว้ในการประชุมใหญ่
สามัญเดือนตุลาคม 2012  ส่วนเดือน
เมษายน 2013 อาจเลือกคำาปราศรัย
จากการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2012 
หรือ เดือนเมษายน 2013  ประธาน 
สเตคและประธานท้องถิ่นควรเลือกว่า 
จะใช้คำาปราศรัยใดในเขตของตน

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยทบทวนหมวด 
“คำาสอนแห่งยุคสมัยของเรา”  
ของ เลียโฮนา พฤษภาคม 2012 

ข ่าวศาสนจ ั ก ร
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ศาสนจักรประกาศหลักสูตรใหม่—จง 
ตามเรามา: แหล่งข้อมูลการเรียนรู ้
สำาหรับเยาวชน—สำาหรับชั้นเรียน 

โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน เยาวชนหญิง  
และชั้นเรียนเยาวชนโรงเรียนวันอาทิตย์
สำาหรับปี 2013

เป้าหมายหลักประการหนึ่งของ จงตาม 
เรามา คือช่วยให้ครู—ในศาสนจักรและใน 
บ้าน—สอนเช่นเดียวกับที่พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสอน โดยทำาให้บทเรียนเป็นเหมือนการ 
สนทนาที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางมาก
ขึ้น และจะเชื้อเชิญเยาวชนให้แสดงบทบาท
สมมติมากขึ้นในการเรียนการสอน

“จุดที่มุ่ ง เน้นคือการเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งและการสร้างศรัทธา การเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใส และประจักษ์พยาน โดยใช้คำาสอน 
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันของเจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่
และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ” อ่าน
จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดลงวันที่ 12 
กันยายน ค.ศ. 2012
จงตามเรามา จัดเรียงเป็นหน่วยต่างๆ ที่ 

มุ่งเน้นหลักคำาสอนเดือนละหน่ึงหัวข้อและ 
แบ่งปันในชั้นเรียนของโรงเรียนวันอาทิตย์  
เยาวชนหญิง และฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

เครื่องมือใหม่ 
ช่วยสม�ชิกเตรียม
ชื่อครอบครัว

ใ
นจดหมายลงวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2012 
ฝ่ายประธานสูงสุดเชื้อเชิญสมาชิก— 
เยาวชนและหนุ่มสาวโสดโดยเฉพาะ 

—ให้ไปรับพรอันสมบูรณ์ของพระวิหารโดย
เตรียมชื่อครอบครัวของตนเองเพื่อนำาไปพระ
วิหาร

นอกจากนี้ คนที่มี “ชื่อครอบครัวจำานวน 
มาก [ได้รับการกระตุ้น] ให้ปล่อยชื่อเหล่านี้ 
โดยเร็วเพื่อจะสามารถประกอบศาสนพิธีที่
จำาเป็นได้”

เพื่อช่วยสมาชิกตอบรับคำาขอจากฝ่าย 
ประธานสูงสุด ศาสนจักรจึงพัฒนาแหล่ง 
ช่วยใหม่และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 10 
ภาษาที่ familysearch.org

ตัวอย่างเช่น การอัพเกรด new.family 
search.org ล่าสุดชื่อว่า Family Tree ช่วย 
ให้เข้าถึงประวัติครอบครัวของเราได้ง่ายขึ้น 
โดยให้ผู้ใช้ (1) เชื่อมต่อและร่วมมือกันใน 
สายครอบครัวเดียวกัน (2) แก้ไขและลบข้อ 
มูลที่ไม่ถูกต้อง และ (3) ส่งชื่อบรรพชนไปทำา 
ศาสนพิธีพระวิหารได้โดยง่าย  ผู้ใช้สามารถ 
หาวิดีโอเกี่ยวกับ “การส่งชื่อไปพระวิหาร” 
และการอบรมอื่นๆ ได้ที่ familysearch.org/
treetraining 

ศ�สนจักรประก�ศหลักสูตรใหม ่
ของเย�วชนสำ�หรับปี 2013

ในแต่ละหน่วยมีบทเรียนมากเกินกว่าจะ 
สอนได้ในหนึ่งเดือน จึงขอให้ครูและผู้นำา
แสวงหาการดลใจและประสานงานกันเพ่ือ
พิจารณาว่าจะใช้โครงร่างบทเรียนใด

คู่มือเล่มใหม่ การสอนพระกิตติคุณในวิธี
ของพระผู้ช่วยให้รอด จะช่วยให้ผู้นำาและครู
เข้าใจมากขึ้นว่าจะปรับบทเรียนตามความ
ต้องการเฉพาะด้านของเยาวชนและจะช่วย
เยาวชนเรียนรู้พระกิตติคุณอย่างไร

บทเรียนทั้งหมดสามารถพิมพ์ได้จาก
อินเทอร์เน็ต หนังสือฉบับแปลของ จงตาม
เรามา จะมีให้หลังจากนี้  ราวปลายปี 2012 
โครงร่างบทเรียนทั้งหมดจะมีออนไลน์ 23 
ภาษา

สมาชิก ผู้นำา และครูสามารถสำารวจหลัก 
สูตรใหม่ทางออนไลน์ได้ที่ 

ผู้นำาระดับภาคและผู้นำาในท้องที่จะจัด
อบรมผู้นำาและครูก่อนสิ้นปี 2012 

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ news.lds.org  ดูหน้า 96 ในฉบับนี้ด้วย 
เพื่อตรงไปยังเว็บไซต์ที่มีแหล่งช่วยข้อมูลการเรียนรู้ 
แหล่งใหม่สำาหรับเยาวชน โปรดสแกนโค้ด QR นี้ด้วย
อุปกรณ์มือถือ หรือเยี่ยมชม lds.org/youth/learn

จงตามเรามา เป็นหลักสูตรใหม่ที่จะช่วยให้ครูสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดและ 
ช่วยให้เยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณโดยสมบูรณ์มากขึ้น
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เอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็นเริ่มรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่าย
ประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2012 
หลังจากการเรียกสู่ตำาแหน่งดังกล่าวในเดือนเมษายน ค.ศ.  

2012
เอ็ลเดอร์คริสเต็นเซ็นเป็นบุตรของเชรอนกับคอลลีน คริสเต็น

เซ็น เกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม 
ค.ศ. 1956  ท่านเติบโตที่แคลิฟอร์เนียตอนเหนือใน “ครอบครัว
แอลดีเอสที่เอาใจใส่และแข็งขัน”  ท่านเน้นว่าท่านเชื่อเสมอว่า
พระกิตติคุณเป็นความจริง แต่ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็ง
ขึ้นในช่วงรับใช้เป็นผู้ศาสนาที่ชิลี

“เมื่อเป็นผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าปรารถนาจะรู้สึกถึงพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าในพระกิตติ- 
คุณลึกซึ้งขึ้นและชัดเจนขึ้นมาก” ท่านกล่าว  ในงานเผยแผ่ท่าน
รักพระคัมภีร์มอรมอนมากขึ้นซึ่งยังคงอยู่ในคำาสอนของท่านทุก
วันนี้

เอ็ลเดอร์คริสเต็นเซ็นเป็นสมาชิกในโควรัมท่ีหนึ่งและโควรัม 
ที่สองของสาวกเจ็ดสิบตั้งแต่ปี 2002 ล่าสุดท่านรับใช้เป็นผู้ 
อำานวยการบริหารแผนกฐานะปุโรหิต  การเรียกที่ผ่านมาได้แก่  
ประธานภาคเม็กซิโกเซาธ์ ประธานคณะเผยแผ่แม็กซิโกซิตี้อีสต์ 
อธิการ สมาชิกสภาสูง และประธานคณะเผยแผ่สเตค

เอ็ลเดอร์คริสเต็นเซ็นสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการ 
บัญชีจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ และปริญญาโทสาขาการ 
บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน  ท่านเป็นเจ้าของและ 
ดำาเนินธุรกิจซื้อขายรถยนต์และอุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหา- 
ริมทรัพย์ ท่านเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

เอ็ลเดอร์คริสเต็นเซ็นแต่งงานกับเดโบรา โจนส์เมื่อวันที่ 28  
มีนาคม ค.ศ. 1978  พวกท่านพำานักอยู่ในเมืองฮอลลาเดย์ รัฐ 
ยูทาห์ มีบุตรสี่คนและหลานห้าคน 

เอ็ลเดอร์เครก ซี. 
คริสเต็นเซ็น

แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวก
เจ็ดสิบ

สมาคมสงเคราะห์
ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธาน

ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สอง

เยาวชนหญิง

แมรีย์ เอ็น. คุก
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธาน

แอน เอ็ม. ดิบบ์
ที่ปรึกษาที่สอง

ปฐมวัย

จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธาน

เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สอง

เยาวชนชาย

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เดวิด แอล. เบค
ประธาน

เอเดรียน โอชาว
ที่ปรึกษาที่สอง

โรงเรียนวันอาทิตย์

เดวิด เอ็ม. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ
ประธาน

แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน
ที่ปรึกษาที่สอง



ก้าวแห่งศรัทธา โดย 

ไมเคิล ที. มาล์ม

“เมื่อสาวกเห็น  

[พระเยซู] ทรงดำาเนิน 

มาบนทะเล  เขาทั้งหลาย

ก็แตกตื่น…

“พระเยซูตรัสกับพวก

เขาทันทีว่า ทำาใจดีดีเถิด 

นี่เราเอง อย่ากลัวเลย

“เปโตรจึงทูลตอบ

พระองค์ว่า องค์พระผู้-

เป็นเจ้า  ถ้าเป็นพระองค์

แน่แล้ว  ขอตรัสให้ข้า

พระองค์เดินบนน้ำาไป 

หาพระองค์

“พระองค์ตรัสว่า  

มาเถิด  เปโตรจึงลงจาก

เรือเดินบนน้ำาไปหาพระ

เยซู” (มัทธิว 14:26–29)
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“ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะประกาศโดยให้ม ี

ผลบังคับใช้ทันทีว่า ชายหนุ่มทุกคนที่สามารถ

และมีค่าควร สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใด มี

ทางเลือกที่จะขอคำารับรองเพื่อรับใช้งานเผยแผ่

ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้เริ่มที่ 18 ปี แทน 19 ปี”  

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประกาศระหว่าง 

ภาคเปิดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 182 

ของศาสนจักร ท่านกล่าวด้วยว่า “วันนี้ข้าพเจ้า

ยินดีที่จะประกาศว่าสตรีสาวที่สามารถและ 

มีค่าควร ผู้มีความปรารถนาจะรับใช้ สามารถได้

รับการรับรองเพื่อรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา 

โดยกำาหนดอายุให้เริ่มที่ 19 ปีแทน 21 ปี”
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