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As It Began to Dawn (ฟ้าสาง) โดย เอลส์เพ็ธ ยังก์
“ครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา [ดังภาพข้างบน] มารีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม
ซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์
“เวลารุ่งเช้า วันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาถึงอุโมงค์” (มาระโก 16:1–2)
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ภาคเช้าวันเสาร์

4 เมื่อเรามารวมกันอีกครา
		
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
6 และเด็กเล็กๆ จะนำ�มันไป
		
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
10 สอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจ
		
เชอริล เอ. เอสพลิน
13 เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณของ
พระองค์ผ่านศาสนจักรของพระองค์
		
เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม
16 พระองค์ทรงรักเราจริงๆ
		
เอ็ลเดอร์พอล อี. โคล์ลิเคอร์
19 การเสียสละ
		
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
23 ภูเขาเพื่อให้ปีน
		
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ภาคบ่ายวันเสาร์

27 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
		
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
29 รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของ
ศาสนจักรปี 2011
		
โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์
30 รายงานสถิติปี 2011
		
บรูค พี. เฮลส์
31 คนงานในสวนองุ่น
		
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
34 รู้สำ�นึกตัว: ศีลระลึก พระวิหาร
และการเสียสละรับใช้
		
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
37 ศรัทธา ความทรหด สัมฤทธิผล:
ข่าวสารถึงบิดาหรือมารดาตัวคนเดียว
		
เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์
39 อยู่ในแดนของพระเจ้า
เอ็ลเดอร์ยูลิส์เสส ซวาเรส
41 สอดคล้องกับท่วงทำ�นองแห่งศรัทธา
		
เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
45 วิธีได้รับการเปิดเผยและการดลใจในชีวิต
ส่วนตัวของท่าน
		
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์

ภาคฐานะปุโรหิต

48 อำ�นาจแห่งสวรรค์
		
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
52 การช่วยเหลือเพื่อให้เติบโตอย่างแท้จริง
		
อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์
55 ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน: ลุกขึ้นใช้อำ�นาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า
		
เอเดรียน โอชาว

58 เหตุผล ในการรับใช้ของฐานะปุโรหิต
		
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
62 ครอบครัวภายใต้พันธสัญญา
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
66 จงเต็มใจและมีค่าควรแก่การรับใช้
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคเช้าวันอาทิตย์

70 ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับพระกรุณา
		
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
77 จงน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
		
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
80 บทเรียนพิเศษ
เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
83 วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับ
สมาคมสงเคราะห์: ศรัทธา ครอบครัว
การบรรเทาทุกข์
		
จูลี บี. เบค
86 หลักคำ�สอนของพระคริสต์
		
เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
90 การแข่งขันในชีวิต
		
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

94 พลังแห่งการปลดปล่อย
		
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
97 เพื่อจะพบคนหลงทาง
		 เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
101 มีวิสัยทัศน์ที่จะทำ�
		
เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก
103 ตามหลักธรรมแห่งความชอบธรรม
เท่านั้น
		
เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน
106 คุ้มค่าหรือไม่
เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์
109 ธำ�รงความศักดิ์สิทธิ์
		
เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์
111 พระคริสต์ทรงคิดอย่างไรด้วยเรื่องฉัน
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
115 เมื่อเราปิดการประชุมใหญ่ครั้งนี้
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ท่านจะพบโค้ด quick-response (QR)
ในคำ�ปราศรัยบางเรื่องตลอดทั้งเล่ม
ท่านสามารถสแกนโค้ดเหล่านี้ให้ลิงก์
ตรงไปยังวิดีโอออนไลน์ของคำ�ปราศรัย
ที่มีโค้ดกำ�กับโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือ
แทบเล็ตและโปรแกรมอ่านโค้ด QR
วิดีโอคำ�ปราศรัยเหล่านี้และคำ�ปราศรัย
อื่นๆ ดูได้ที่ conference.lds.org

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ
จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป
		
แอน เอ็ม. ดิบบ์
120 แสวงหาการเรียนรู้: ท่านมีงานต้องทำ�
		
แมรีย์ เอ็น. คุก
123 บัดนี้ถึงเวลาลุกขึ้นและฉายส่อง!
		
อีเลน เอส. ดัลตัน
126 เชื่อ เชื่อฟัง และอดทน
		
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
117

72
130
132
133
133
134

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ท่านกล่าวกับเรา: การทำ�ให้การประชุมใหญ่
สามัญเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
คำ�สอนแห่งยุคสมัยของเรา
ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ
ข่าวศาสนจักร
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(เชลโล: ดัฟเน โอรัลเลียน); “สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา    
” เพลงสวด บทเพลงที่ 4
คำ�ปราศัยการประชุมใหญ่ในสื่อต่างๆ
ท่าสามารถฟังคำ�ปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ
ได้ในหลายภาษาที่ conference.lds.org แล้วเลือก
ภาษา โดยปกติ หลังการประชุมใหญ่ไม่เกินสอง
เช้าวันเสาร์ 31 มีนาคม 2012 ภาคทั่วไป
เช้าวันอาทิตย์ 1 เมษายน 2012 ภาคทั่วไป
เดื อ นจะมี แ ผ่ น บั น ทึ ก เสี ย งการประชุ ม ใหญ่ ภ าค
ผูค้ วบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ผูค้ วบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ต่างๆ อยู่ที่ศูนย์หนังสือ
ผู้ดำ�เนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- ผู้ดำ�เนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  
ดอร์ฟ   ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์จอห์น บี. ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เบร็นท์ เอช. นีลสัน ข่าวสารสำ�หรับการสอนประจำ�บ้านและข่าว
ดิคสัน ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์วิลฟอร์ด ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์เพอร์ จี. มาล์ม  ดนตรี เยี่ยมสอน
ดับเบิลยู. แอนเดอร์เซ็น ดนตรีโดยคณะนักร้อง โดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; แมค โปรดเลือกคำ�ปราศรัยหนึ่งเรื่องซึ่งตอบรับความ
ประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; แมค วิลเบิร์ก และ วิลเบิร์ก อำ�นวยเพลง; เคลย์ คริสเตียนเซ็น และ ต้องการของผู้ที่ท่านเยี่ยมได้ดีที่สุดสำ�หรับข่าวสาร
ไรอัน เมอร์ฟีย์ ผู้อำ�นวยเพลง; แอนดรูว์ อันสเวิร์ธ ริชาร์ด เอลเลียตต์ ผู้เล่นออร์แกน: “มาเถิด ท่าน การสอนประจำ�บ้านและข่าวเยี่ยมสอน
และ เคลย์ คริสเตียนเซ็น ผู้เล่นออร์แกน: “สูงขึ้น ลูกหลานพระเจ้า” เพลงสวด บทเพลงที่ 20; “สรร- ภาพปก
ไป ณ ยอดเขา” เพลงสวด บทเพลงที่  4; “Praise เสริญพระเจ้า” เพลงสวด บทเพลงที่ 30 เรียบเรียง ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย เดเร็ก อิสราเอลเซ็น  
the Lord with Heart and Voice,” Hymns, no. 73; โดย วิลเบิร์ก ตีพิมพ์โดย ออกซ์ฟอร์ด; “สอนฉัน ปกหลัง: ภาพถ่ายโดย โคดีย์ เบลล์
“ท่านทำ�ให้ทางสว่างได้” เพลงสวด บทเพลงที่ เดินในแสง” เพลงสวด บทเพลงที่ 131 เรียบเรียง
112, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์; “ฐาน โดย วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์; “จงยินดีพระเจ้าทรงเป็น ภาพการประชุมใหญ่
มั่นคงหนักหนา” เพลงสวด บทเพลงที่ 33; “รักได้ ราชัน!” เพลงสวด บทเพลงที่ 27; “ให้เราพร่ำ�คำ� ภาพถ่ายการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตี้
เอ่ยที่นี่” หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก หน้า 102–91, ชมเชยเอ่ยสรรเสริญ” เพลงสวด บทเพลงที่ 116 โดย เครก ไดมอนด์, เวลเด็น ซี. แอนเดอร์เซ็น,
เรียงเรียงโดย คาร์ดอน ไม่ตีพิมพ์; “พระผู้ไถ่แห่ง เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ไม่ตีพิมพ์; “ขอพระพรเบื้อง จอห์น ลูค, แมทธิว ไรเออร์, คริสตินา สมิธ,
อิสราเอล” เพลงสวด บทเพลงที่ 5 เรียบเรียงโดย บนลงมา” เพลงสวด บทเพลงที่ 22 เรียบเรียงโดย โคดีย์ เบลล์, เลส นิลส์สัน, เวสตัน โคลทัน, ซาราห์
เจ็นเซ็น, เดเร็ก อิสราเอลเซ็น, สก็อตต์ เดวิส, คริสตี
วิลเบิร์ก ตีพิมพ์โดย ฮินชอว์
วิลเบิร์ก  ตีพิมพ์โดย ออกซ์ฟอร์ด
จอร์แดน และ แรนดี โคลลิเอร์; ในอัลบาเนีย โดย
บ่ายวันเสาร์ 31 มีนาคม 2012 ภาคทั่วไป
บ่ายวันอาทิตย์ 1 เมษายน 2012 ภาคทั่วไป
รีเบคคาห์ แอทคิน; ในอาร์เจนตินา โดย มาริอาโน
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ดำ�เนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์   ผู้ดำ�เนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- กาเบรียล แคสติโย; ในบราซิล โดย ลอรีนิ โฟเชตโต
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์ก- ดอร์ฟ   ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. และ ซานดรา โรซาโดส; ในอังกฤษ โดย จอห์น
เกอร์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์บรูซ เอ. คาร์ล เครก ซวิค ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์ไชโร มัซซา- เครบส์; ในฝรั่งเศส โดย เซบาสเตียน มอนกาส; ใน
สัน ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงรวมจาก การ์ดี  ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์- กวม โดย ซูซาน แอนเดอร์สัน; ในกัวเตมาลา โดย
ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโว; ดักลาส เบรน- นาเคิล; แมค วิลเบิร์ก และ ไรอัน เมอร์ฟีย์ ผู้ จอร์แดน ฟรานซิส; ในไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา โดย
ชลีย์ และ ไรอัน เอ็กเก็ตต์ ผู้อำ�นวยเพลง; บอนนีย์ อำ�นวยเพลง; ลินดา มาร์เก็ตส์ และ บอนนีย์ กู๊ด- ลุค ฟิลลิปส์; ในอินเดีย โดย มากาเร็ต เอลเลียตต์;
กู๊ดลิฟฟ์ ผู้เล่นออร์แกน: “สิริแด่พระเป็นเจ้า” เพลง ลิฟฟ์ ผู้เล่นออร์แกน: “On This Day of Joy and ใน มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดย รอนดา แฮร์ริส
สวด บทเพลงที่ 18 เรียบเรียงโดย มานูคิน ตีพิมพ์ Gladness,” Hymns, no. 64, เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์ และในรัสเซีย โดย แอนเดร เซเมนอฟ
โดย แจ็คแมน; “แสงอันเมตตาโปรดนำ�” เพลง ไม่ตีพิมพ์; “มาหาพระเยซู” เพลงสวด บทเพลงที่
สวด บทเพลงที่ 42 เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก ตีพิมพ์ 49 เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์ ไม่ตีพิมพ์; “ความหวัง
โดย แจ็คแมน;  ถูกเรียกให้รับใช้ บทเพลงที่ 126; อิสราเอล” เพลงสวด บทเพลงที่ 121; “ขอพึ่งพระ
“สรรเสริญบุรุษ” เพลงสวด บทเพลงที่ 14 เรียบ ทุกโมงยาม” เพลงสวด บทเพลงที่ 44 เรียบเรียง
เรียงโดย วิลเบิร์ก ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน
โดย วิลเบิร์ก  ไม่ตีพิมพ์
ค่�ำ วันเสาร์ 31 มีนาคม 2012 ภาคฐานะปุโรหิต ค่�ำ วันเสาร์ 24 มีนาคม 2012 การประชุม
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน เยาวชนหญิงสามัญ
ผู้ดำ�เนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์   ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์ยุน ฮวาน ชอย ผู้ ผู้ดำ�เนินการประชุม: อีเลน เอส. ดัลตัน  ผู้สวดอ้อน
สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เร็นซ์   วอนเปิด: อบิเกล พิเนการ์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด:
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิต แคที อลิซาเบธ การ์ฟ  ดนตรีโดยคณะนักร้องประจากสถาบันของมหาวิทยาลัยในซอลท์เลค; ฮาล สานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคในอเมริกัน ฟอร์ก
ดับเบิลยู. รอมเรลล์, เครก อัลเลน และเดนนิส ยูทาห์; เมอร์ริลี เว็บบ์ ผู้อำ�นวยเพลง; บอนนีย์ กู๊ดนอร์ดเฟลท์ ผู้อำ�นวยเพลง; ริชาร์ด เอลเลียตต์ ผู้ ลิฟฟ์ ผู้เล่นออร์แกน: “มาเถิด ท่านลูกหลานพระ
เล่นออร์แกน: “พระเยซูโปรดช่วยนำ�ฉัน” พลงสวด เจ้า” เพลงสวด บทเพลงที่ 20 เรียบเรียงโดย
บทเพลงที่ 38   เรียบเรียงโดย ลองเฮิรท์ส ตีพิมพ์ วิลเบิร์ก ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “As Zion’s Youth
โดย แจ็คแมน; “Carry On,” Hymns, no. 255, เรียบ in Latter Days” Hymns no. 256  เรียงเรียงโดย
เรียงโดยเดอร์แฮม ตีพิมพ์โดยแจ๊คแมน; “เหล่า แคเซ็น   ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “ฉันรู้สึกถึงความ
เอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล” เพลงสวด บทเพลงที่ 158; รักของพระผู้ช่วย” หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก หน้า  
“ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ” เพลงสวด บทเพลง 42– “Beautiful Savior,” Children’s Songbook,
ที่ 107 เรียบเรียงโดย บีบี ตีพิมพ์โย ลาริซ
62–63 เรียบเรียงเพลงเมดเลย์โดย เว็บบ์ ไม่ตีพิมพ์  
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โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

เมื่อเรามา
รวมกันอีกครา

พระบิดาบนสวรรค์ทรงระลึกถึงเราทุกคน พระองค์เอาพระทัยใส่
ความต้องการของเรา ขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระองค์
ขณะมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้

พี่

น้องที่รักทั้งหลาย เมื่อเรามารวมกัน
อี ก ครั้ ง ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ของศาสนจักร ข้าพเจ้าขอต้อนรับ
ท่านและแสดงความรักที่มีต่อท่าน เราพบกัน
ทุกหกเดือนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กัน
ให้กำ�ลังใจกัน ปลอบโยนกัน และสร้างศรัทธา
เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้ บางท่านอาจกำ�ลังแสวง
หาคำ� ตอบให้ คำ�ถามและการท้า ทายที่กำ�ลัง
ประสบในชีวติ บางท่านอาจกำ�ลังต่อสูก้ บั ความ
ผิดหวังหรือการสูญเสีย แต่ละท่านสามารถได้
รับความสว่าง ความอิ่มเอมใจ และการปลอบ
โยนเมื่อรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้า
หากมีสิ่งใดที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่าน
ขอให้ท่านพบแรงจูงใจและกล้าทำ�เช่นนั้นเมื่อ
ท่านฟังถ้อยคำ�ทีไ่ ด้รบั การดลใจจากผูพ้ ดู ขอให้
เราแต่ละคนตั้งปณิธานใหม่ว่าจะดำ�เนินชีวิต
จนเราเป็นบุตรธิดาที่มีค่าควรของพระบิดาบน
สวรรค์ ขอให้เราต่อต้านความชั่วร้ายต่อไปไม่
ว่าที่ใดก็ตามที่เราพบเห็น
เราได้ รั บ พรมากเหลื อเกิน ที่ไ ด้ม าแผ่น ดิน
โลกในช่วงเวลาเช่นนี้—ช่วงเวลาอัศจรรย์ใน
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลก เราทุกคน
ไม่สามารถอยู่ใต้หลังคาเดียวกันได้ แต่ปัจจุบัน
เราสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ผ่าน
ความน่าพิศวงของโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิล การ
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ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต—แม้
กระทัง่ อุปกรณ์มอื ถือ เรามาอยูร่ วมกันเป็นหนึง่
เดียว พูดหลายภาษา อาศัยอยู่ในหลายประเทศ แต่เราทุกคนต่างมีศรัทธาเดียวกัน หลักคำ�
สอนเดียวกัน และจุดประสงค์เดียวกัน
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อ 182 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเราเป็นที่รู้จักทั่วโลก อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ที่
เรามี ส่ ว นร่ ว มจะดำ � เนิ น ต่ อ ไปข้ า งหน้ า ขณะ
เปลี่ยนชีวิตและเป็นพรให้ชีวิตในเวลาเดียวกัน
ไม่มีอุดมการณ์ใดหรืออิทธิพลใดในสากลโลก
จะหยุดยั้งงานของพระผู้เป็นเจ้าได้ ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึน้ อุดมการณ์ยง่ิ ใหญ่นจ้ี ะก้าวไปข้างหน้า
ท่านจดจำ�ได้ถงึ ถ้อยคำ�เชิงพยากรณ์ของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธที่ว่า “มือที่ไม่สะอาดไม่
สามารถหยุดยัง้ ความก้าวหน้าของงานนีไ้ ด้ การ
ข่มเหงอาจทวีความรุนแรง ฝูงชนอาจชุมนุมกัน
ต่อต้าน กองทัพอาจรวมตัวกันเพื่อคุกคาม การ
ใส่ร้ายป้ายสีอาจทำ�ให้เสื่อมเสียเกียรติยศและ
ชื่อเสียง แต่ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าจะออก
ไปอย่างองอาจ มีเกียรติ และเป็นอิสระ จนกว่า
จะเข้าไปสู่ทุกทวีป ไปเยือนทุกถิ่น ไปยังทั่ว
ทุกประเทศ และก้องอยู่ในทุกหู จนกว่าจุด
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำ�เร็จ และพระ
เยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานสำ�เร็จ
แล้ว”1

มีหลายสิ่งที่ยากและท้าทายในโลกทุกวันนี้
พี่น้องทั้งหลาย แต่มีหลายสิ่งที่ดีและยกระดับ
จิตใจด้วยเช่นกัน ดังที่เราประกาศในหลักแห่ง
ความเชื่อข้อสิบสามว่า “หากมีสิ่งใดที่เป็นคุณ
ธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดี หรือควร
ค่าแก่การสรรเสริญ, เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้.” ขอ
ให้เราทำ�เช่นนั้นต่อไป
ข้าพเจ้าขอบคุณสำ�หรับศรัทธาและการอุทิศ
ตนที่ท่านมีต่อพระกิตติคุณ ขอบคุณสำ�หรับ
ความรักความห่วงใยที่ท่านแสดงต่อกัน ขอบ
คุณสำ�หรับงานรับใช้ที่ท่านทำ�ในวอร์ด สาขา

สเตค และท้องถิ่นของท่าน การรับใช้เช่นนั้น
เองที่พระเจ้าทรงสามารถบรรลุผลสำ�เร็จในจุด
ประสงค์หลายประการของพระองค์บนแผ่นดิน
โลก
ข้าพเจ้าขอบคุณสำ�หรับความเมตตาที่ท่าน
มีต่อข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปที่ใด ขอบคุณ
สำ�หรับคำ�สวดอ้อนวอนให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงคำ�สวดอ้อนวอนเหล่านั้นและซาบซึ้ง
ใจเป็นอย่างยิ่ง
พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้เรามาเพื่อจะได้รับคำ�
แนะนำ�และการดลใจ จะมีการแบ่งปันข่าวสาร

มากมายระหว่างช่วงสองวันทีจ่ ะมาถึง ข้าพเจ้า
ขอรับรองกับท่านว่าชายและหญิงที่จะพูดกับ
ท่านได้แสวงหาความช่วยเหลือและการนำ�ทาง
จากสวรรค์ขณะเตรียมข่าวสารที่จะพูด บุคคล
เหล่านั้นได้รับการดลใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะแบ่งปัน
กับเรา
พระบิดาบนสวรรค์ทรงระลึกถึงเราทุกคน
พระองค์เอาพระทัยใส่ความต้องการของเรา
ขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระองค์ขณะ
มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนด้วยใจจริงในพระนามอันศักดิ์-

สิทธิ์ของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

1. ดู คำ�สอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ
(2007), 152

เพื่อดูวิดีโอคำ�ปราศรัยของ
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท
QR-enabled
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โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

และเด็กเล็กๆ
จะนำ�มันไป

สามีภรรยาควรเข้าใจว่าการเรียกแรกของพวกเขา––ซึ่งจะไม่มีวันปลด––
คือการเรียกที่มีต่อกันและจากนั้นต่อบุตรธิดาของพวกเขา

ห

ลายปีมาแล้ว ในคืนอันหนาวเหน็บ
ที่สถานีรถไฟในญี่ปุ่น ข้าพเจ้าได้
ยินเสียงเคาะหน้าต่างตู้นอนของ
ข้าพเจ้า มีเด็กชายคนหนึ่งสวมเสื้อขาดรุ่งริ่ง
ยืนตัวแข็งอยู่ข้างนอก เอาผ้าขี้ริ้วสกปรกพัน
รอบกรามบวมตุย่ ศีรษะมีแต่แผลกลากเกลือ้ น
เขาถือกระป๋องที่เป็นสนิมกับช้อนหนึ่งคัน บ่ง
บอกว่าเป็นเด็กขอทานกำ�พร้า ขณะข้าพเจ้า
พยายามเปิดหน้าต่างให้เงินเขา รถไฟก็เคลือ่ น
ขบวน
ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมเด็กชายอดอยากคน
นั้นที่ยืนถือกระป๋องเปล่าอยู่ในความหนาว
เย็น ข้าพเจ้าลืมไม่ลงเช่นกันว่าข้าพเจ้าไม่
สามารถช่วยได้เลยขณะรถไฟค่อยๆ เคลื่อน
ขบวนออกไปและปล่ อ ยให้ เ ขายื น อยู่ บ น
ชานชาลา
หลายปีต่อมาในคัสโก เมืองที่อยู่สูงใน
แอนดีสของเปรู เอ็ลเดอร์เอ. ธีโอดอร์ ทัทเทิล
กับข้าพเจ้าจัดการประชุมศีลระลึกในห้อง
แคบยาวที่หันหน้าเข้าหาถนน คืนนั้นขณะ
เอ็ลเดอร์ทัทเทิลพูด เด็กผู้ชายตัวเล็กอายุ
ประมาณหกขวบปรากฏตัวที่ประตู เขาสวม
แต่เสื้อเชิ้ตขาดรุ่งริ่งยาวแค่เข่า
ซ้ายมือเรามีโต๊ะตัวเล็กวางถาดขนมปัง
สำ�หรับศีลระลึก เด็กกำ�พร้าอดอยากข้างถนน
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คนนีเ้ ห็นขนมปังและค่อยๆ เดินเลียบผนังมา
ที่โต๊ะตัวนั้น เขาเกือบจะถึงโต๊ะอยู่แล้วตอน
ทีผ่ หู้ ญิงคนหนึง่ ตรงทางเดินเห็นเข้าพอดี เธอ
ทำ�หน้าดุ ส่ายหน้า และไล่เขาออกไปใน
ความมืด ข้าพเจ้าคร่ำ�ครวญในใจ
เด็กคนนั้นกลับมาอีก เขาค่อยๆ ขยับไป
ตามผนัง พลางชำ�เลืองมองขนมปังมาทาง
ข้าพเจ้า เมื่อเขาใกล้ถึงจุดที่ผู้หญิงคนนั้นจะ
เห็นเขาอีก ข้าพเจ้ากางแขน และเขาวิ่งมา
หาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอุ้มเขานั่งตัก
จากนั้น ข้าพเจ้าวางเขาบนเก้าอี้ของ
เอ็ลเดอร์ทัทเทิลเหมือนเป็นสัญลักษณ์บาง
อย่าง หลังจากสวดอ้อนวอนปิด เด็กหิวโหย
คนนั้นแวบออกไปแล้ว

เมื่อข้าพเจ้ากลับบ้าน ข้าพเจ้าเล่าประสบการณ์นี้ให้ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.
คิมบัลล์ฟัง ท่านสะเทือนใจมากและบอก
ข้าพเจ้าว่า “คุณกำ�ลังอุ้มประชาชาติหนึ่งไว้
บนตัก” ท่านพูดกับข้าพเจ้ามากกว่าหนึ่ง
ครัง้ ว่า “ประสบการณ์นน้ั มีความหมายมาก
เกินกว่าที่คุณจะรู้ได้”
เนื่องด้วยข้าพเจ้าไปเยือนประเทศแถบ
ลาตินอเมริกาเกือบ 100 ครั้ง ข้าพเจ้าจึง
มองหาเด็กชายคนนัน้ ในใบหน้าของคนทัว่ ไป
เวลานี้ ข้ า พเจ้ า รู้ แ ล้ ว ว่ า ประธานคิ ม บั ล ล์
หมายถึงอะไร
ข้าพเจ้าพบเด็กชายตัวสั่นเทาอีกคนหนึ่ง
บนถนนในซอลท์เลคซิตี้ เป็นเวลาดึกในคืน
ฤดูหนาวอีกคืนหนึ่ง เราออกจากงานเลี้ยง
คริสต์มาสมาที่โรงแรม มีเด็กผู้ชายหกถึง
แปดคนส่งเสียงดังอยู่ที่ถนน ทุกคนน่าจะ
หลบหนาวอยู่ที่บ้าน
เด็กผู้ชายคนหนึ่งไม่มีเสื้อกันหนาว เขา
กระโดดไปมาเร็วมากเพื่อขจัดความหนาว
เขาหายตัวเข้าข้างถนน คงเข้าไปในอพาร์ตเม้นต์เล็กๆ โกโรโกโสและเตียงคงมีผ้าห่ม
ไม่พอให้ความอบอุ่น
คืนนัน้ เมือ่ ดึงผ้าขึน้ มาห่ม ข้าพเจ้ากล่าว
คำ�สวดอ้อนวอนให้คนทีไ่ ม่มเี ตียงอุน่ ๆ ไว้นอน
ข้าพเจ้าประจำ�การในโอซากา ประเทศ
ญีป่ นุ่ เมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีส่ องสิน้ สุด เมือง
นั้นเป็นเศษหินเศษปูน ท้องถนนเกลื่อนด้วย

เศษอิฐ เศษขยะ และหลุมระเบิด แม้ต้นไม้
ส่วนใหญ่ถูกระเบิดทำ�ลาย แต่บางต้นยัง
คงตั้งตระหง่านทั้งที่กิ่งก้านและลำ�ต้นเสีย
หายและยังกล้าแตกกิ่งพร้อมใบอ่อนออก
มาบ้าง
เด็กผู้หญิงตัวเล็กสวมชุดกิโมโนหลากสี
ขาดรุ่งริ่งกำ�ลังง่วนกับการเก็บใบเมเปิลสี
เหลืองมาทำ�เป็นช่อ ดูเหมือนเด็กเล็กๆ จะ
ไม่รับรู้ความเสียหายที่เกิดขึ้นรอบตัวขณะ
ตะกายขึ้นบนเศษหินเศษปูนเพื่อวางใบไม้
ใหม่ๆ ที่เก็บได้ไว้บนนั้น เธอพบว่ายังมี
ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งหลงเหลืออยู่ใน
โลกของเธอ ข้าพเจ้าน่าจะพูดว่า เธอ คือ
ส่วนที่สวยงามในโลกของเธอ ศรัทธาของ
ข้าพเจ้าเพิม่ ขึน้ เมือ่ นึกถึงเธอ เด็กคนนัน้ เป็น
แบบอย่างของความหวัง
มอรมอนสอนว่า “เด็กเล็กๆ มีชีวิตอยู่ใน
พระคริสต์”1 และไม่ต้องกลับใจ

ราวช่วงต้นศตวรรษก่อน ผู้สอนศาสนา
สองคนทำ�งานท่ามกลางขุนเขาทางภาคใต้
ของสหรัฐ วันหนึง่ จากยอดเขา พวกเขาเห็น
คนมาชุมนุมกันตรงที่โล่งด้านล่าง ผู้สอน
ศาสนามักมีคนให้พวกเขาสั่งสอนไม่มาก
ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเดินลงไปที่โล่งแห่งนั้น
เด็กผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำ�ตาย และที่นั่น
คือพิธีศพ พ่อแม่ส่งคนไปพาบาทหลวงมา
“พูด” ในพิธีศพ ผู้สอนศาสนายืนอยู่ข้าง
หลังขณะบาทหลวงสัญจรหันหน้าเข้าหาพ่อ
แม่ที่โศกเศร้าและเริ่มการเทศน์ของเขา ถ้า
พ่อแม่คาดว่าจะได้รบั การปลอบโยนจากชาย
สวมชุดบาทหลวง พวกเขาคงต้องผิดหวัง
เขาต่อว่าพ่อแม่อย่างรุนแรงที่ไม่ให้เด็ก
น้อยรับบัพติศมา พวกเขาผลัดวันเรื่อยมา
เพราะเรื่องโน้นเรื่องนี้ และตอนนี้ก็สายเกิน
ไป เขาบอกพ่อแม่ตรงมากว่าลูกชายไปอยู่
นรกแล้ว นั่นเป็นความผิดของพวกเขา พวก

เขาทำ�ให้ลูกต้องได้รับความทรมานไม่รู้จบ
หลังจากเทศนาจบแล้ว และกลบหลุม
เอ็ลเดอร์เดินเข้าไปหาพ่อแม่ทโ่ี ศกเศร้า และ
บอกผู้เป็นแม่ว่า “เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
เรามาพร้อมข่าวสารสำ�หรับคุณ” เมื่อพ่อแม่
ที่กำ�ลังสะอื้นไห้รับฟัง เอ็ลเดอร์ทั้งสองจึง
อ่ า นจากการเปิ ด เผยและแสดงประจั ก ษ์
พยานเกี่ยวกับการฟื้นฟูกุญแจสำ�หรับการ
ไถ่ทั้งคนเป็นและคนตาย
ข้าพเจ้าเห็นใจนักเทศน์คนนั้นมาก เขา
กำ�ลังทำ�สุดความสามารถด้วยแสงสว่างและ
ความรูท้ ม่ี ี แต่ยงั มีมากกว่าทีเ่ ขาจะสามารถ
ให้ได้ นัน่ คือความสมบูรณ์ของพระกิตติคณ
ุ
เอ็ลเดอร์มาในฐานะผูป้ ลอบโยน ครู ผูร้ บั
ใช้ของพระเจ้า ศาสนาจารย์ที่ได้รับมอบ
อำ�นาจให้สอนพระกิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสต์
เด็กเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงเป็นตัวแทน
ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ “บุตรทัง้ หลาย
พฤษภาคม 2012
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เป็นมรดกจากพระเจ้า และ … ชายใดๆ ที่
มีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข”2
การสร้างชีวิตเป็นความรับผิดชอบใหญ่
หลวงสำ�หรับชายหญิงที่แต่งงานแล้ว การ
เป็ น พ่ อ แม่ ที่ มี ค่ า ควรและรั บ ผิ ด ชอบเป็ น
ความท้าทายของชีวิตมรรตัย ชายคนเดียว
หรือหญิงคนเดียวย่อมมีบตุ รไม่ได้ นัน่ หมาย
ความว่าเด็กมีพ่อแม่---มีทั้งพ่อและแม่ ไม่มี
แบบฉบับหรือขั้นตอนใดแทนที่ขั้นตอนนี้ได้
นานมาแล้วสตรีผู้หนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าทั้ง
้นำ�ตาว่าสมัยเป็นนักศึกษาเธอทำ�ความผิด
ร้ายแรงกับแฟนหนุม่ เขาจัดการเรือ่ งการทำ�
แท้ง ต่อมาทั้งสองเรียนจบ แต่งงาน และมี
บุตรอีกหลายคน เธอเล่าว่าเวลานีเ้ ธอทรมาน
ใจมากขณะมองดูครอบครัว ลูกๆ ที่น่ารัก
ของเธอ และในมโนภาพเห็นที่ว่างสำ�หรับ
ลูกคนหนึ่งที่หายไป
ถ้าชายหญิงคูน่ เ้ี ข้าใจและทำ�ให้การชดใช้
มีผล พวกเขาจะรู้ว่าประสบการณ์เหล่านั้น
และความเจ็บปวดเกี่ยวกับพวกเขาลบออก
ได้ ไม่มีความเจ็บปวดใดคงอยู่ตลอดกาล
มันไม่ง่าย แต่ชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะ
ง่ายหรือยุติธรรมเสมอไป การกลับใจและ
ความหวังอันยั่งยืนที่การให้อภัยทำ�ให้เกิด
ขึ้นย่อมคุ้มค่าความพยายามเสมอ
หนุ่มสาวอีกคู่หนึ่งบอกข้าพเจ้าทั้งน้ำ�ตา
ว่าพวกเขาเพิ่งไปพบแพทย์มา และแพทย์
บอกว่าพวกเขาจะมีบุตรไม่ได้ พวกเขาใจ
สลายกับข่าวนี้ พวกเขาแปลกใจเมื่อข้าพเจ้าบอกว่าพวกเขาโชคดีมากแล้ว พวกเขา
สงสัยว่าเหตุใดข้าพเจ้าพูดเช่นนั้น ข้าพเจ้า
บอกว่าสถานะของพวกเขาดีกว่าชายหญิง
อีกหลายคูท่ ส่ี ามารถเป็นพ่อแม่ได้แต่ไม่ยอม
เป็ น และหลี ก เลี่ ย งความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
เห็นแก่ตัว
ข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า “อย่างน้อยคุณ
ก็อยากมีบุตร และความปรารถนานั้นจะมี
ผลดีอย่างมากในแง่ของชีวิตทางโลกและ
หลังจากนี้เพราะนั่นจะให้เสถียรภาพทาง
อารมณ์และทางวิญญาณ สุดท้ายแล้วคุณ
จะได้เปรียบมากเพราะคุณอยากมีบุตรแต่
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มีไม่ได้ เมื่อเทียบกับคนที่มีบุตรได้แต่ไม่
อยากมี”
ยังมีอีกหลายคู่ที่ไม่แต่งงานและด้วยเหตุ
นี้จึงไม่มีบุตร บางคน เนื่องด้วยสภาวการณ์
เกินควบคุม กำ�ลังเลี้ยงดูบุตรในฐานะแม่
หรือพ่อตัวคนเดียว นีเ่ ป็นสถานะชัว่ คราว ใน
แผนนิรันดร์---มักไม่ใช่ในความเป็นมรรตัย--ความปรารถนาและความใฝ่ฝันที่ชอบธรรม
จะเกิดสัมฤทธิผล
“ถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์
มีแต่ความหวังเท่านั้น เราก็เป็นพวกที่น่า
สังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง”3
เป้ า หมายสุ ด ท้ า ยของงานทั้ ง หมดใน
ศาสนจักรคือเห็นสามีภรรยาและบุตรธิดา
มีความสุขที่บ้าน มีหลักธรรมและกฎของ
พระกิตติคุณคุ้มครอง ได้รับการผนึกอย่าง
ปลอดภัยในพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต
อันเป็นนิจ สามีภรรยาควรเข้าใจว่าการเรียก

แรกของพวกเขา–ซึ่ ง จะไม่ มี วั น ปลด–คื อ
การเรียกที่มีต่อกันและจากนั้นต่อบุตรธิดา
ของพวกเขา
การค้นพบที่สำ�คัญยิ่งอย่างหนึ่งของการ
เป็นบิดามารดาคือ เราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง
สำ�คัญจริงๆ จากบุตรธิดาของเรามากกว่า
ที่เราเรียนรู้จากบิดามารดาของเรา เราตระหนักถึงความจริงในคำ�พยากรณ์ของอิสยาห์
ว่า “เด็กเล็กๆ จะนำ�มันไป”4
ในเยรูซาเล็ม “พระเยซูจึงทรงเรียกเด็ก
เล็กๆ คนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขา
“แล้วตรัสว่า เรากล่าวความจริงแก่ท่าน
ทัง้ หลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือน
เด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้
เลย
“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือน
เด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
สวรรค์”5

“ฝ่ายพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ
เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาว
แผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น
“เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็ก
เหล่านั้นแล้ว ก็เสด็จไปจากที่นั่น”6
เราอ่านในพระคัมภีร์มอรมอนเกี่ยวกับ
การเสด็จเยือนโลกใหม่ของพระเยซูคริสต์
พระองค์ทรงรักษาและอวยพรผู้คนและทรง
บัญชาให้พวกเขานำ�เด็กเล็กๆ มาหาพระองค์
มอรมอนบันทึกว่า “พวกเขานำ�เด็กเล็กๆ
ของพวกเขามาวางบนพืน้ ดินรอบๆ พระองค์,
และพระเยซูทรงยืนอยู่ตรงกลาง; และฝูงชน
เปิดทางให้คนนำ�เด็กทัง้ หมดมาถึงพระองค์”7
จากนัน้ พระองค์ทรงบัญชาผูค้ นให้คกุ เข่า
พระผู้ช่วยให้รอดทรงคุกเข่าโดยมีเด็กๆ อยู่
รายรอบและทรงสวดอ้อนวอนพระบิดาใน
สวรรค์ หลังจากสวดอ้อนวอน พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงกันแสง “และพระองค์ทรงพาเด็ก
เล็กๆ ของพวกเขามา, ทีละคน, และประทานพรให้พวกเขา, และทรงสวดอ้อนวอน
ถึงพระบิดาเพื่อพวกเขา.
“และเมื่อพระองค์ทรงทำ�สิ่งนี้แล้ว พระ
องค์ทรงกันแสงอีก”8
ข้าพเจ้าเข้าใจความรู้สึกที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงมีต่อเด็กๆ มีมากมายให้เรียนรู้จาก
การทำ�ตามแบบอย่างของพระองค์ในการ
พยายามสวดอ้อนวอน ประทานพร และ
สอน “เด็กเล็กๆ เหล่านั้น”9
ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ 10 ในจำ�นวนบุตร
ธิดา 11 คน เท่าที่ทราบ บิดามารดาข้าพเจ้ า ไม่ เ คยรั บ ใช้ ใ นการเรี ย กที่ โ ดดเด่ น ใน
ศาสนจักร
พ่อแม่ของเรารับใช้อย่างซื่อสัตย์ในการ
เรียกสำ�คัญที่สุดของท่าน—ในฐานะบิดา
มารดา คุณพ่อนำ�ครอบครัวในความชอบธรรม ไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือความกลัว
แบบอย่างอันทรงพลังของคุณพ่อขยายตาม
คำ�แนะนำ�ที่อ่อนโยนของคุณแม่ พระกิตติคุณมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตเราทุกคนใน
ครอบครัวแพคเกอร์และต่อคนรุ่นถัดไป ถัด
ไป และถัดไป เท่าที่เราเห็น

ข้าพเจ้าหวังจะได้รับการพิพากษาว่าเป็น
คนดีเท่าคุณพ่อข้าพเจ้า ก่อนได้ยินคำ�ว่า “ดี
แล้ว” จากพระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้าหวัง
จะได้ยินคำ�นั้นจากคุณพ่อทางโลกของข้าพเจ้าก่อน
หลายครั้งข้าพเจ้าครุ่นคิดหนักว่าเหตุใด
จึ ง ได้ รั บ เรี ย กให้ เ ป็ น อั ค รสาวกแล้ ว ก็ เ ป็ น
ประธานโควรั ม อั ค รสาวกสิ บ สองทั้ ง ที่ ม า
จากครอบครัวซึ่งมีบิดาที่อาจเรียกได้ว่าแข็ง
ขันน้อย ข้าพเจ้าไม่ใช่สมาชิกอัครสาวกสิบ
สองคนเดียวที่เป็นเช่นนั้น
ในที่สุด ข้าพเจ้าก็เห็นและเข้าใจว่าอาจ
เป็นเพราะสภาวการณ์นั้นก็ได้ที่ข้าพเจ้าได้
รับเรียก และข้าพเจ้าเข้าใจว่าทั้งหมดที่เรา
ทำ�ในศาสนจักร เหตุใดผู้นำ�อย่างเราจึงต้อง
หาวิ ธีใ ห้ พ่ อ แม่ ลู ก มี เ วลาอยู่ ด้ ว ยกั น เป็ น
ครอบครัว ผู้นำ�ฐานะปุโรหิตจะต้องทำ�ให้
ศาสนจักรสนับสนุนครอบครัว
มี ห ลายอย่ า งเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น ชี วิ ต
ตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่
สามารถวัดได้จากจำ�นวนที่เรานับหรือเขียน
ไว้ในบันทึกผู้เข้าร่วมการประชุม เราทำ�ให้
ตนเองยุ่งกับอาคาร งบประมาณ โปรแกรม
และระเบียบปฏิบัติ ขณะทำ�เช่นนั้นเราอาจ
มองข้ามเจตนาแท้จริงของพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์
มีคนมาพูดกับข้าพเจ้าบ่อยเหลือเกินว่า
“ประธานแพคเกอร์ครับ จะดีไหมครับถ้า
…”
ข้ า พเจ้ า มั ก จะหยุ ด พวกเขาและพู ด ว่ า
“ไม่” เพราะข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่เกิดตามมา
คือกิจกรรมใหม่หรือโปรแกรมใหม่ซ่งึ จะเพิ่ม
ภาระเรื่องเวลาและการเงินให้ครอบครัว
เวลาของครอบครั ว เป็ น เวลาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ควรรักษาและเคารพเวลานัน้ เราขอให้สมาชิกอุทิศทุ่มเทให้ครอบครัวตน
เมื่อเราแต่งงานกันใหม่ๆ ข้าพเจ้ากับ
ภรรยาตัดสินใจว่าจะยอมรับเด็กที่จะเกิด
กับเราโดยรับผิดชอบดูแลการเกิดและการ
เติบโตของพวกเขา จนในที่สุดพวกเขาก็ได้
สร้างครอบครัวของตน

สองครั้งในชีวิตแต่งงานของเรา ตอนลูก
ชายสองคนของเราเกิด แพทย์บอกเราว่า
“ผมคิดว่าคุณไม่น่าจะเก็บเด็กคนนี้ไว้”
ทั้งสองครั้งได้คำ�ตอบจากเราว่าเรายอม
สละชีวิตถ้าลูกชายตัวเล็กจิ๋วของเราอยู่รอด
ได้ ในระหว่างเสนอเช่นนัน้ เราตระหนักว่า
นี่คล้ายกับการอุทิศตนแบบเดียวกับที่พระ
บิดาบนสวรรค์ทรงรูส้ กึ ต่อเราแต่ละคน ความ
คิดนั้นสูงส่งยิ่งนัก
บัดนี้ ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเรา ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์แพคเกอร์เข้าใจและเป็นพยาน
ว่าครอบครัวเราจะอยูช่ ว่ั นิรนั ดร์ เมือ่ เราเชือ่
ฟังพระบัญญัติและดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างเต็มที่ เราจะได้รับความคุ้มครอง
และพร เราสวดอ้อนวอนขอให้ลูก หลาน
และเหลนแต่ ล ะคนของเรามี ก ารอุ ทิ ศ ตน
แบบเดียวกันต่อเด็กเล็กๆ ที่ล้ำ�ค่าเหล่านั้น
บิดามารดาทั้งหลาย คราวหน้าเมื่อท่าน
อุ้มเด็กแรกเกิดในวงแขน ขอให้ท่านเห็น
ความลี้ลับและจุดประสงค์ของชีวิต ท่านจะ
เข้าใจดีขึ้นว่าเหตุใดศาสนจักรจึงเป็นอย่าง
ที่เป็นอยู่ และเหตุใดครอบครัวจึงเป็นองค์กรพื้นฐานในกาลเวลาและนิรันดร ข้าพเจ้า
เป็นพยานต่อท่านว่าพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์เป็นความจริง แผนแห่งการไถ่ ซึ่ง
เรียกว่าแผนแห่งความสุข คือแผนสำ�หรับ
ครอบครัว ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระเจ้าขอ
ให้ครอบครัวของศาสนจักรได้รับพร พ่อแม่
ลูก เพื่องานนี้จะกลิ้งออกไปตามที่พระบิดา
ทรงประสงค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โมโรไน 8:12
สดุดี 127: 3, 5
1 โครินธ์ 15: 19
อิสยาห์ 11: 6
มัทธิว 18: 2–4
มัทธิว 19: 14–15
3 นีไฟ 17: 12
3 นีไฟ 17: 21–22
3 นีไฟ 17: 24
พฤษภาคม 2012
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โดย เชอริล เอ. เอสพลิน

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

สอนบุตรธิดาของเรา
ให้เข้าใจ

การสอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจเป็นมากกว่าการแบ่งปันข้อมูล แต่คือการ
ช่วยให้บุตรธิดารับหลักคำ�สอนไว้ในใจพวกเขา

เ

มื่อเวลาผ่านไปรายละเอียดมากมายใน
ชีวิตดิฉันเลือนรางลงทุกที แต่ความทรง
จำ � บางเรื่ อ งที่ ยั ง คงแจ่ ม ชั ด ที่ สุ ด คื อ การ
เกิดของลูกๆ แต่ละคนของเรา สวรรค์เหมือน
อยู่ใกล้ และถ้าดิฉันพยายาม ดิฉันแทบจะ
รู้สึกได้ถึงความคารวะและความอัศจรรย์ใจ
ที่ประสบเหมือนกันทุกครั้งเมื่อวางทารกล้ำ�
ค่าแต่ละคนไว้ในอ้อมแขนของดิฉัน
“บุตรทั้งหลาย [ของเรา] เป็นมรดกจาก
พระเจ้า” (สดุดี 127:3) พระองค์ทรงรู้จัก
และรักแต่ละคนด้วยความรักอันบริบูรณ์ (ดู
โมโรไน 8:17) นับเป็นความรับผิดชอบอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบให้
เราในฐานะบิดามารดาเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับ
พระองค์ในการช่วยให้วิญญาณที่เลิศเลอ
เป็นอย่างทีพ่ ระองค์ทรงรูว้ า่ พวกเขาจะเป็นได้
สิทธิพิเศษอันสูงส่งของการเลี้ยงดูบุตร
ธิดาเป็นความรับผิดชอบใหญ่หลวงเกินกว่า
เราจะทำ�ได้ตามลำ�พังโดยปราศจากความ
ช่วยเหลือของพระเจ้า พระองค์ทรงทราบว่า
บุตรธิดาของเราต้องรู้อะไร พวกเขาต้องทำ�
อะไร และพวกเขาต้องเป็นอะไรจึงจะกลับมา
ในทีป่ ระทับของพระองค์ได้ พระองค์ประทาน
คำ�แนะนำ�และการนำ�ทางที่แน่ชัดแก่มารดา
และบิดาผ่านพระคัมภีร์ ศาสดาพยากรณ์
และพระวิญญาณบริสุทธิ์
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ในการเปิ ด เผยยุ ค สุ ด ท้ า ยผ่ า นศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงแนะนำ�
บิดามารดาให้สอนบุตรธิดาให้ เข้าใจ หลัก
คำ�สอนเรื่องการกลับใจ ศรัทธาในพระคริสต์
บัพติศมา และของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ สังเกตว่าพระเจ้ามิเพียงตรัสให้เรา
“สอนหลักคำ�สอน” เท่านั้น แต่พระดำ�รัส
แนะนำ � ของพระองค์ คื อ สอนบุ ต รธิ ด าให้
“เข้าใจ หลักคำ�สอน” ด้วย (ดู คพ. 68:25,
28; เน้นตัวเอน)
ในสดุดเี ราอ่านว่า “ขอประทานความเข้า
ใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษา
พระธรรมของพระองค์ไว้ และปฏิบัติด้วยสุด
ใจของข้าพระองค์” (สดุดี 119:34)
การสอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจเป็น
มากกว่าการแบ่งปันข้อมูล แต่คือการช่วย
ให้บุตรธิดารับหลักคำ�สอนไว้ในใจพวกเขา
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวพวกเขาและ
สะท้อนในเจตคติและพฤติกรรมตลอดชีวิต
ของพวกเขา
นี ไ ฟสอนว่ า บทบาทของพระวิ ญ ญาณ
บริสุทธิ์คือนำ�ความจริง “ไปสู่ใจลูกหลาน
มนุษย์” (2 นีไฟ 33:1) บทบาทของบิดา
มารดาคื อ ทำ � สุ ด ความสามารถเพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศที่บุตรธิดาจะรู้สึกถึงอิทธิพลของ
พระวิญญาณแล้วช่วยให้พวกเขาตระหนัก

ว่าพวกเขากำ�ลังรู้สึกอย่างไร
ดิฉันนึกถึงวันที่ได้รับโทรศัพท์เมื่อหลาย
ปีก่อนจากมิเชลล์บุตรสาว เธอพูดด้วย
อารมณ์ที่อ่อนโยนว่า “คุณแม่ขา หนูเพิ่งมี
ประสบการณ์ เ หลื อ เชื่ อ ที่ สุ ด กั บ แอชลี ย์ ”
แอชลีย์เป็นบุตรสาวของเธอ ตอนนั้นอายุ
ห้าขวบ มิเชลล์เล่าว่าเช้าวันนั้นแอชลีย์กับ
แอนดรูว์วัยสามขวบทะเลาะกันอย่างที่ทำ�
เป็นประจำ�---คนหนึ่งไม่อยากแบ่งของ อีก
คนก็จะตี หลังจากช่วยแก้ไขปัญหาให้แล้ว
มิเชลล์ก็ไปดูลูกคนเล็ก
ไม่นาน แอชลียก์ ว็ ง่ิ เข้ามา โกรธทีแ่ อนดรูว์
ไม่แบ่งของ มิเชลล์เตือนแอชลีย์ถึงคำ�มั่น
สัญญาที่การสังสรรค์ในครอบครัวว่าจะมี
เมตตาต่อกันมากขึ้น
เธอถามแอชลีย์ว่าต้องการสวดอ้อนวอน
และขอความช่ ว ยเหลื อ จากพระบิ ด าบน
สวรรค์หรือไม่ แต่แอชลีย์ยังโกรธอยู่จึงตอบ
ว่า “ไม่ค่ะ” เมื่อถามว่าเธอเชื่อว่าพระบิดา
บนสวรรค์จะทรงตอบคำ�สวดอ้อนวอนของ
เธอหรือไม่ แอชลีย์ตอบว่าเธอไม่รู้ คุณแม่
จึงขอให้เธอพยายาม จับมือเธออย่างนุม่ นวล
และคุกเข่ากับเธอ
มิ เ ชลล์ เ สนอให้ แ อชลี ย์ ทู ล ขอพระบิ ด า
บนสวรรค์ ใ ห้ ช่ ว ยแอนดรู ว์ แ บ่ ง ปั น ––และ
ช่วยให้เธอมีเมตตา ความคิดจะให้พระบิดา
บนสวรรค์ช่วยน้องชายแบ่งปันคงเร้าความ
สนใจของแอชลีย์ และเธอเริ่มสวดอ้อนวอน
สิ่งแรกเธอทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรง
ช่วยแอนดรูวแ์ บ่งปัน ขณะทูลขอให้ทรงช่วย
เธอมีเมตตา เธอเริ่มร้องไห้ แอชลีย์สวด
อ้ อ นวอนจบและเอาศี ร ษะซบไหล่ ม ารดา
มิเชลล์กอดเธอและถามว่าเธอร้องไห้ทำ�ไม
แอชลีย์ตอบว่าเธอไม่รู้
มารดาเธอตอบว่า “แม่คดิ ว่าแม่รวู้ า่ ทำ�ไม
ลูกร้องไห้ ลูกรู้สึกดีในใจใช่ไหม” แอชลีย์
พยักหน้าและมารดากล่าวต่อไปว่า “พระ
วิญญาณกำ�ลังช่วยให้ลูกรู้สึกแบบนี้ นั่นคือ
วิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกลูกว่าพระ
องค์ทรงรักลูกและจะทรงช่วยลูก”
เธอถามแอชลียว์ า่ เชือ่ หรือไม่ เธอเชือ่ หรือ

ไม่ ว่ า พระบิ ด าบนสวรรค์ ท รงช่ ว ยเธอได้
แอชลีย์น้ำ�ตาคลอและตอบว่าเชื่อ
บางครั้งวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการสอน
บุ ต รธิ ด าให้ เ ข้ า ใจหลั ก คำ � สอนคื อ สอนใน
บริบทของสิ่งที่พวกเขาประสบอยู่ขณะนั้น
ช่วงเวลาเหล่านี้เกิดขึ้นเอง ไม่ได้วางแผนไว้
และเกิดขึ้นตามวิถีปกติของชีวิต สิ่งนี้มาเร็ว
ไปเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงต้องตื่นตัวและรับรู้ช่วง
การสอนเมื่อลูกๆ มาหาเราพร้อมคำ�ถาม
หรือความกังวล เมือ่ พวกเขามีปญ
ั หาในการ
เข้ากับพี่น้องหรือเพื่อนๆ เมื่อพวกเขาต้อง
ควบคุมความโกรธ เมื่อพวกเขาทำ�ผิด หรือ
เมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจ (ดู ไม่มีการเรียกใด
ยิง่ ใหญ่กว่าการสอน: คูม่ อื ประกอบการสอน
พระกิตติคุณ [1999], 140-141; Marriage
and Family Relations Instructor’s Manual
[2000], 61.)
ถ้ า เราพร้ อ มและยอมให้ พ ระวิ ญ ญาณ
นำ�ทางในสถานการณ์เหล่านี้ เราย่อมสอน

บุตรธิดาได้ผลมากขึ้นและพวกเขาจะเข้าใจ
มากขึ้น
ที่สำ�คัญเท่ากับช่วงการสอนที่เกิดขึ้นคือ
เมือ่ เราวางแผนโอกาสประจำ�อย่างรอบคอบ
เช่น การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การ
ศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว การสังสรรค์
ในครอบครัว และกิจกรรมอืน่ ๆ ของครอบครัว
ในสถานการณ์การสอนทุกครัง้ การเรียน
รู้ทั้งหมดและความเข้าใจทั้งหมดบ่มเพาะ
ได้ดีที่สุดในบรรยากาศของความอบอุ่นและ
ความรักที่พระวิญญาณสถิตอยู่ด้วย
ประมาณสองเดือนก่อนลูกๆ ของเขาอายุ
ครบแปดขวบ คุณพ่อคนหนึ่งจะกันเวลาแต่
ละสัปดาห์ไว้เตรียมลูกๆ ให้พร้อมรับบัพติศมา ลูกสาวของเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาของ
เธอ คุณพ่อมอบบันทึกส่วนตัวให้และนั่งลง
ด้วยกัน แค่พวกเขาสองคน พูดคุยกัน และ
แบ่งปันความรูส้ กึ เกีย่ วกับหลักธรรมพระกิตติคุณ ขณะคุยกันคุณพ่อให้เธอวาดรูปการ

ดำ�รงอยู่ก่อนเกิด ชีวิตบนโลกนี้ และแต่ละ
ขั้นที่เธอต้องทำ�เพื่อกลับไปอยู่กับพระบิดา
บนสวรรค์ คุณพ่อแสดงประจักษ์พยานเกีย่ ว
กับแผนแห่งความรอดแต่ละขั้นขณะที่คุณ
พ่อสอนเธอ
เมื่อลูกสาวของเขานึกถึงประสบการณ์
นี้หลังจากเธอโตเป็นผู้ใหญ่ เธอกล่าวว่า
“ดิ ฉั น จะไม่ มี วั นลื มความรั กที่ รู้สึกได้จ าก
คุณพ่อเมื่อท่านใช้เวลานั้นกับดิฉัน … ดิฉัน
เชื่ อ ว่ า ประสบการณ์ นี้ เ ป็ น เหตุ ผ ลหลั ก ที่
ทำ�ให้ดิฉันมีประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ
เมื่อครั้งรับบัพติศมา” (ดู ไม่มีการเรียกใด
ยิ่งใหญ่กว่าการสอน หน้า 129)
การสอนให้เข้าใจต้องตั้งใจและพยายาม
สม่ำ�เสมอ สิ่งนี้เรียกร้องการสอนโดยกฎ
เกณฑ์และโดยแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโดยช่วยให้บุตรธิดาดำ�เนินชีวิตตามสิ่งที่
พวกเขาเรียนรู้
ประธานฮาโรลด์ บี. ลี สอนว่า “หาก
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ไม่มีการนำ�หลักธรรมพระกิตติคุณไปปฏิบัติ
ก็นับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อในหลัก
ธรรมนั้น” (คำ�สอนของประธานศาสนาจักร:
ฮาโรลด์ บี. ลี [2002] หน้า 113)
ดิฉันฝึกสวดอ้อนวอนครั้งแรกโดยคุกเข่า
ในการสวดอ้อนวอนกับครอบครัว ดิฉนั เรียน
รู้ภาษาของการสวดอ้อนวอนขณะฟังคุณ
พ่อคุณแม่สวดอ้อนวอนและขณะท่านช่วย
ดิฉันกล่าวคำ�สวดอ้อนวอนครั้งแรก ดิฉัน
เรียนรูว้ า่ ดิฉนั สามารถพูดคุยกับพระบิดาบน
สวรรค์และขอการนำ�ทางได้
ทุกๆ เช้าไม่เคยขาด คุณพ่อคุณแม่ให้
พวกเรามารวมกันรอบโต๊ะในครัวก่อนกิน
อาหารเช้า และคุกเข่าสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครัว เราสวดอ้อนวอนก่อนอาหารทุก
มือ้ กลางคืนก่อนเข้านอน เราคุกเข่าด้วยกัน
ในห้ อ งนั่ ง เล่ น และสิ้ น สุ ด วั น ด้ ว ยการสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัว
แม้ตอนเด็กจะมีหลายอย่างที่ดิฉันไม่เข้า
ใจเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน แต่นั่นกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่อยู่กับดิฉัน ดิฉันยัง
คงเรียนรู้ต่อไป และความเข้าใจเรื่องพลัง
ของการสวดอ้อนวอนยังคงเติบโต
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กล่าว
12

เ ลี ย โ ฮ น า

ว่า “เราทุกคนเข้าใจว่าข่าวสารพระกิตติคณ
ุ
จะประสบความสำ�เร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการ
สอน จากนั้นต้องเข้าใจ แล้วดำ�เนินชีวิต
ตามในวิธีที่ทำ�ให้คำ�สัญญาแห่งความสุข
และความรอดของข่าวสารสามารถเป็นจริง”
(“การสอนและการเรียนรู้ในศาสนาจักร”
[การประชุมอบรมผูน้ �ำ ทัว่ โลก 10 ก.พ. 2007],
เลียโฮนา มิ.ย. 2007 หน้า 57)
การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เข้ า ใจหลั ก คำ � สอนของ
พระกิตติคุณอย่างถ่องแท้เป็นกระบวนการ
ตลอดชีวิตและเป็น “บรรทัดมาเติมบรรทัด,
กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์, ที่นี่นิดและที่นั่น
หน่อย” (2 นีไฟ 28:30) ขณะบุตรธิดาเรียน
รู้และทำ�ตามสิ่งที่เรียนรู้ ความเข้าใจของ
พวกเขาขยาย ซึ่งนำ�ไปสู่การเรียนรู้มากขึ้น
การปฏิบัติมากขึ้น และแม้ความเข้าใจเพิ่ม
ขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น
เรารู้ได้ว่าบุตรธิดาของเรากำ�ลังเริ่มเข้าใจ
หลักคำ�สอนเมื่อเราเห็นความเข้าใจนั้นเผย
ในเจตคติและการกระทำ�ของพวกเขาโดย
ปราศจากคำ�ข่มขู่หรือรางวัล ขณะบุตรธิดา
เรียนรู้ที่จะเข้าใจหลักคำ�สอนพระกิตติคุณ
พวกเขาจะพึ่งพาตนเองมากขึ้นและรับผิด
ชอบมากขึ้น พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ

การแก้ไขปัญหาครอบครัวและทำ�คุณประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของบ้านและความ
สำ�เร็จของครอบครัวเรา
เราจะสอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจเมื่อ
เราใช้สถานการณ์การสอนทุกครั้งให้เป็น
ประโยชน์ อัญเชิญพระวิญญาณ เป็นแบบ
อย่าง และช่วยให้พวกเขาดำ�เนินชีวิตตาม
สิ่งที่เรียนรู้
เมื่ อ เรามองเข้ า ไปในดวงตาของทารก
น้อย เราจะนึกถึงเพลงนี้
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า
เหล่าความต้องการใหญ่ยิ่ง
ช่วยฉัน เข้าใจ พระคำ�ความจริง
ก่อนทุกสิ่งสายเกินกาล
พาฉัน นำ�ฉัน เดินเคียงข้างฉัน
ช่วยฉันให้พบทาง
สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำ�
เพื่อพำ�นักกับพระอีก
(“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เพลงสวด บทเพลงที่
149; เน้นตัวเอน)
ขอให้เราทำ�เช่นนั้น ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน

กว่าสิ่งทั้งปวง” (คพ. 88:6) ทำ�ให้พระองค์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ
ทรงจ่ายค่าไถ่ให้เราแต่ละคนได้
ศาสนจั ก รสถาปนาโดยพระเยซู ค ริ ส ต์
ระหว่างทีท่ รงปฏิบตั ศิ าสนกิจบนแผ่นดินโลก
“ประดิ ษ ฐานขึ้ น บนรากแห่ ง พวกอั ค รทู ต
และพวกผูเ้ ผยพระวจนะ” (เอเฟซัส 2:20) ใน
“สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา”
(คพ. 128:18) พระเจ้าทรงฟื้นฟูสิ่งที่เคยมี
อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ตรัสกับ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “เราจะ
สถาปนาหน่วยของศาสนจักรแห่งหนึ่งโดย
มือเจ้า” (คพ. 31:7) พระเยซูคริสต์ทรงเป็น
และยังคงเป็นประมุขศาสนจักรของพระองค์
ทรงมีตัวแทนของพระองค์บนแผ่นดินโลก
ได้แก่ศาสดาพยากรณ์ ซึ่งดำ�รงสิทธิอำ�นาจ
แห่งอัครสาวก
จุดประสงค์ของศาสนจักรคือช่วยให้เราดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
นีค่ อื ศาสนจักรอันสูงส่ง ผูพ้ ากเพียรอย่าง
จริงใจทีจ่ ะเข้าใจศาสนจักรจะเคารพองค์การ
ประสิทธิภาพ และคุณความดีอันครบถ้วน
าพเจ้ า รั ก พระกิ ต ติ คุ ณ ของพระเยซู (2 นีไฟ 2:11) จะทำ�ให้ชวี ติ นีย้ ากลำ�บากมาก ของศาสนจักร ศาสนจักรมีโปรแกรมสำ�หรับ
คริสต์ และ ศาสนจักรของพระเยซู และเนื่องจากไม่สามารถชำ�ระบาปของเรา เด็ก เยาวชน บุรษุ และสตรี มีอาคารประชุม
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย บาง เอง จึงจำ�เป็นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อ ที่สวยงามในจำ�นวนกว่า 18,000 แห่ง พระ
ครั้งเราใช้คำ�ว่า พระกิตติคุณ และ ศาสนจักร เอโลฮิม พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดานิรันดร์ วิหารอันสง่างามปัจจุบันมี 136 แห่งทั่วโลก
สลับกัน แต่ทั้งสองคำ�นี้ไม่เหมือนกัน อย่างไร ของวิญญาณทั้งปวง ทรงเสนอแผนแห่ง อีก 30 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือประก็ตามคำ�ทั้งสองเชื่อมโยงกันอย่างสวยงาม ความรอด มีวิญญาณหนึ่งพูดว่า “ข้าพระ กาศสร้าง ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 56,000
และเราต้องการทั้งสองคำ�
องค์อ ยู่ที่นี่, ขอทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด” กว่าคน ประกอบด้วยคนหนุ่มสาวและไม่
พระกิตติคุณคือแผนอันรุ่งโรจน์ของพระ (อับราฮัม 3:27) พระนามของพระองค์คือ หนุ่มสาว กำ�ลังรับใช้อยู่ใน 150 ประเทศ
ผู้เป็นเจ้าซึ่งเรา ในฐานะบุตรธิดาของพระ เยโฮวาห์
งานเพื่อมนุษยธรรมทั่วโลกของศาสนจักร
องค์ มีโอกาสได้รับสิ่งทั้งปวงที่พระบิดาทรง
เพราะพระองค์ประสูติจากพระบิดาบน แสดงออกอย่ า งน่ า อั ศ จรรย์ ถึ ง ความเอื้ อ
มี (ดู คพ. 84:38) สิ่งนี้เรียกว่าชีวิตนิรันดร์ สวรรค์ ทั้งทางวิญญาณและทางร่างกาย อาทรจากสมาชิก ระบบสวัสดิการของเรา
และอธิบายไว้ว่า “ของประทานนี้สำ�คัญที่ พระองค์จึ ง ทรงมี มหิ ท ธิ ฤทธิ์ ที่ จะชนะโลก ดูแลสมาชิกและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองใน
สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้ เพราะพระองค์ประสูติจากมารดาทางโลก รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ในศาสนจักรนี้เรา
เป็นเจ้า” (คพ. 14:7) ส่วนสำ�คัญยิ่งของแผน จึงทรงมีความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน มีผู้นำ�ทางศาสนาผู้ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
คือประสบการณ์บนแผ่นดินโลก—ซึ่งเป็น ของความเป็นมรรตัย พระเยโฮวาห์ผยู้ ง่ิ ใหญ่ และชุมชนวิสุทธิชนผู้เต็มใจรับใช้กันในวิธี
เวลาที่เราพัฒนาศรัทธา (ดู โมโรไน 7:26) ทรงมีพระนามว่าพระเยซูเช่นกันและนอก ยอดเยี่ยม ศาสนจักรนี้ไม่เหมือนสิ่งใดใน
กลับใจ (ดู โมไซยาห์ 3:12) และคืนดีกับ จากนี้ยังได้รับพระนามว่าพระคริสต์ ซึ่งมี ทั่วทุกมุมโลก
เมื่อข้าพเจ้าเกิดมา ครอบครัวเราอาศัย
พระผู้เป็นเจ้า (ดู เจคอบ 4:11)
ความหมายว่าพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ได้
เพราะความเปราะบางในชี วิ ต มรรตั ย รับการเจิม ความสำ�เร็จสูงสุดของพระองค์คอื อยู่ในกระท่อมเล็กๆ บริเวณอาคารประชุม
ของเราและ “การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง” การชดใช้ พระเยซูพระคริสต์ “เสด็จลงต่ำ� แห่งหนึ่งซึ่งมีความสำ�คัญในประวัติศาสตร์

โดย เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม

เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่
พระกิตติคุณของ
พระองค์ผา่ นศาสนจักร
ของพระองค์

ข้
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ของศาสนจักร โฮโนลูลแู ทเบอร์นาเคิล ตอน
นี้ข้าพเจ้าต้องขออภัยเพื่อนที่รักของข้าพเจ้า
ในฝ่ายอธิการควบคุม ผู้ดูแลสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกของศาสนจักร แต่สมัยเป็น
เด็กข้าพเจ้าปีนป่ายไปมาทั่วทุกตารางนิ้ว
ของอาคารหลังนั้น จากก้นสระน้ำ�ไปจนถึง
ปลายยอดแหลมของหลั ง คาอั น สง่ า งาม
เราโหน (เหมือนทาร์ซาน) แม้กระทั่งรากที่
ห้อยย้อยลงมาจากต้นไทรใหญ่ในพื้นที่นั้น
ศาสนจักรคือทุกสิ่งสำ�หรับเรา เราไปที่
การประชุมหลายครั้งมาก บ่อยกว่าที่เรามี
ในปัจจุบัน เราเข้าเรียนปฐมวัยช่วงบ่ายวัน
พฤหัส การประชุมสมาคมสงเคราะห์อยู่ใน
เช้าวันอังคาร สหกิจกรรมสำ�หรับเยาวชนมี
อยูใ่ นคืนวันพุธ วันเสาร์คอื วันกิจกรรมวอร์ด
วั น อาทิ ต ย์ ผู้ ช ายและเยาวชนชายจะไป
ประชุมฐานะปุโรหิตช่วงเช้า ตอนเที่ยงเรา
จะเข้าชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ จากนั้น
ช่วงเย็นเราจะกลับไปที่การประชุมศีลระลึก
โดยทีเ่ ดินทางไปมาเพือ่ เข้าประชุม จึงดูเหมือน
ว่าเวลาของเราจะใช้ไปกับกิจกรรมโบสถ์ใน
วันอาทิตย์ทั้งวันและเกือบทุกวันในสัปดาห์
ข้าพเจ้ารักศาสนจักรมาก ในช่วงวัยเด็ก
เหล่านี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงบางสิ่ง
ที่มากกว่า เมื่อข้าพเจ้าอายุห้าขวบ มีการ
ประชุมใหญ่ครั้งสำ�คัญที่แทเบอร์นาเคิล เรา
เดินไปตามถนนที่เราอยู่ ข้ามสะพานเล็กๆ
ไปยั ง อาคารประชุ ม ที่ ใ หญ่ โ ตนั้ น และนั่ ง
ประมาณแถวที่ 10 ของห้องนมัสการขนาด
ใหญ่ ผู้ควบคุมการประชุมและผู้พูดที่การ
ประชุมคือเดวิด โอ. แมคเคย์ ประธาน
ศาสนจักร ข้าพเจ้าจำ�ไม่ได้ว่าท่านพูดอะไร
บ้าง แต่มีความทรงจำ�อันชัดเจนในสิ่งที่
ข้าพเจ้าเห็นและรู้สึก ประธานแมคเคย์สวม
สูทสีครีมและมีผมขาวเป็นลอนทำ�ให้ท่าน
ดูสง่ามาก ในประเพณีของหมู่เกาะ ท่าน
สวมพวงมาลัยคาร์เนชัน่ สีแดงสามชัน้ ขณะ
ที่ท่านพูด ข้าพเจ้ารู้สึกถึงบางสิ่งที่มีความ
เป็นส่วนตัวและแรงกล้ามากทีเดียว ต่อมา
ข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่าข้าพเจ้ารู้สึกถึงอิทธิพล
ของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เราร้องเพลงปิด
ใครเล่าอยู่ฝ่ายพระเจ้า
บัดนี้ถึงคราวแสดงตน
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เราถามอย่างไม่หวาดหวั่น
ใครเล่าอยู่ฝ่ายพระเจ้า
(“Who’s on the Lord’s Side?” Hymns,
no. 260)
คำ�ร้องนี้ที่ร้องโดยคนเกือบ 2,000 คนซึ่ง
สำ�หรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนว่าคำ�ถามจะ
เจาะจงมายังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากยืนขึ้น
และพูดว่า “ผมเอง”
บางคนคิดว่าความแข็งขันในศาสนจักร
เป็นเป้าหมายสูงสุด มีอนั ตรายแฝงอยู่ เป็น
ไปได้ว่าอาจแข็งขันในศาสนจักรและแข็งขัน
น้อยในพระกิตติคุณ ข้าพเจ้าขอย้ำ�ว่าความ
แข็ ง ขั น ในศาสนจั ก รเป็ น เป้ า หมายอั น พึ ง
ปรารถนาสูงสุด แต่ไม่เพียงพอ ความแข็งขัน
ในศาสนจักรเป็นตัวบ่งชี้ภายนอกของความ
ปรารถนาทางวิญญาณ ถ้าเราเข้าร่วมการ
ประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบในศาสนจักรและ
ทำ�ให้เกิดสัมฤทธิผล และรับใช้ผู้อื่น ความ
แข็งขันเช่นนั้นสังเกตได้

ในทางกลับกัน เรือ่ งของพระกิตติคณ
ุ โดย
ปรกติเป็นสิ่งที่มองไม่ค่อยออกและยากจะ
ประเมิน แต่สิ่งเหล่านี้มีความสำ�คัญนิรันดร์
มากกว่า ตัวอย่างเช่น เรามีศรัทธาที่แท้จริง
อยู่เท่าไร เรากลับใจเพียงใด ศาสนพิธีมี
ความหมายอย่างไรในชีวิตเรา เราให้ความ
สำ�คัญแก่พันธสัญญาของเรามากเพียงใด
ข้าพเจ้ากล่าวย้ำ�ว่า เราต้องการพระกิตติคุณ และ ศาสนจักร อันที่จริงจุดประสงค์
ของศาสนจักรคือช่วยให้เราดำ�เนินชีวิตตาม
พระกิตติคุณ เรามักสงสัยว่ามีใครแข็งขัน
อย่างเต็มที่ในศาสนจักรขณะเป็นเยาวชน
แต่ท�ำ ไม่ได้เมือ่ อายุมากขึน้ ผูใ้ หญ่ทม่ี าโบสถ์
เป็นประจำ�และรับใช้จะหยุดมาได้อย่างไร
คนที่ผิดหวังกับผู้นำ�หรือสมาชิกคนอื่นจะ
ยอมให้สิ่งนั้นมายุติการมีส่วนร่วมในศาสนจักรได้อย่างไร บางทีเหตุผลคือพวกเขาเปลีย่ น
ใจเลื่อมใสไม่พอที่จะมาสู่พระกิตติคุณ—สิ่ง
ที่เป็นนิรันดร์
ข้าพเจ้าแนะนำ�วิธีพื้นฐานสามวิธีเพื่อจะ

มีพระกิตติคุณเป็นพื้นฐานของเรา
1. จงเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
มากขึ้น ความรู้ที่ต่อเนื่องและความรักที่
มีต่อพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ การสวดอ้อนวอนด้วยใจจดจ่อ
ถึงพระบิดา ในพระนามของพระบุตร
และแสวงหาการนำ�ทางจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ควบคู่การสวดอ้อนวอนกับการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและไตร่ตรองอย่าง
นอบน้อม เพื่อค่อยๆ สร้างศรัทธาอันไม่
สั่นคลอนในพระเยซูคริสต์ “เพราะคนจะ
รู้จักผู้เป็นนายซึ่งเขาไม่เคยรับใช้…เป็น
คนแปลกหน้าสำ�หรับเขา, และอยู่ไกล
จากความนึกคิดและเจตนาของใจเขาได้
อย่างไร?” (โมไซยาห์ 5:13)
2. มุง่ เน้นความสำ�คัญของศาสนพิธแี ละพันธสัญญา ถ้ามีศาสนพิธีใดที่จำ�เป็นต้องทำ�
ในชีวิตท่าน จงตั้งใจเตรียมตัวรับศาสน
พิธีแต่ละอย่าง จากนั้นเราต้องสร้างวินัย
ที่ จ ะดำ � เนิ น ชี วิ ต อย่ า งซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ พั น ธสัญญาของเรา ใช้ของประทานแห่งศีล
ระลึกประจำ�สัปดาห์อย่างเต็มที่ เราหลาย
คนไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น ประจำ � จาก
อำ�นาจของการชำ�ระให้บริสุทธิ์เพราะเรา
ขาดความคารวะต่อศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้
3. รวมพระกิ ต ติ คุ ณ ให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั บ
ศาสนจักร ขณะทีเ่ ราจดจ่อทีพ่ ระกิตติคณ
ุ
ศาสนจักรจะเป็นพรมากขึ้นในชีวิตไม่ใช่
น้อยลง เมื่อเราพร้อมมาการประชุมแต่
ละครั้งเพื่อ “แสวงหาการเรียนรู้, แม้โดย
การศึกษาและโดยศรัทธาด้วย” (คพ. 88:
118) พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะทรงเป็น
ครูของเรา ถ้าเรามาเพื่อความบันเทิง เรา
มักจะผิดหวัง มีผถู้ ามประธานสเป็นเซอร์
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ว่า “คุณทำ�อย่างไร
เมื่อรู้สึกตัวว่าอยู่ในการประชุมศีลระลึก
ที่น่าเบื่อ” คำ�ตอบของท่านคือ “ผมไม่
ทราบ ผมไม่เคยรู้สึกเช่นนั้น” (quoted by
Gene R. Cook, in Gerry Avant, “Learning
Gospel Is Lifetime Pursuit,” Church
News, Mar. 24, 1990, 10)
ในชี วิ ต นี้ เ ราควรปรารถนาสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลังจากพระเจ้าเสด็จมาหาผู้คนในโลกใหม่

และสถาปนาศาสนจักรของพระองค์ พระ
คัมภีร์อ่านว่า “และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น
คอื พวกทา่ น [หมายถึงสานุศษิ ย์ของพระองค์]
ออกไปในบรรดาผู้คนทั้งหมดของนีไฟดังนี้,
และสั่งสอนพระกิตติคุณของพระคริสต์กับ
ผู้คนทั้งปวงบนผืนแผ่นดิน; และพวกเขา
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า, และเข้ามา
ในศาสนจักรของพระคริสต์, และด้วยเหตุนี้

ผู้คนรุ่นนั้นจึงได้รับพร, ตามพระวจนะของ
พระเยซู.” (3 นีไฟ 28:23)
พระเจ้าทรงประสงค์ให้สมาชิกศาสนจักร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระกิตติคุณของพระ
องค์โดยสมบูรณ์ นี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่จะ
มี ค วามปลอดภั ย ทางวิ ญ ญาณในเวลานี้
และความสุขตลอดกาล ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน
พฤษภาคม 2012
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อย่างไรเพื่อพวกเขาจะไม่ติดอยู่กับสิ่งล่อใจ
ทางโลก” พระคัมภีรส์ องข้อโดดเด่นในความ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
คิดข้าพเจ้าที่สามารถช่วยให้เราพบทางออก
ผ่ า นสิ่ ง ล่ อ ใจเหล่ า นี้ แ ละรู้ สึ ก ถึ ง พลั ง แห่ ง
ความรักของพระผู้เป็นเจ้า
นีไฟให้กญ
ุ แจไขประตูแห่งการเรียนรูผ้ า่ น
ประสบการณ์ส่วนตัวของเขาดังนี้ “ข้าพเจ้า,
เนื่องด้วยแบบฉบับครอบครัวที่สวรรค์กำ�หนด เราจึงเข้าใจถ่องแท้มากขึ้นว่า นีไฟ, … มีความปรารถนามากด้วยที่จะรู้
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราแต่ละคนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า, ดังนั้น, ข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้า; และดูเถิดพระองค์เสด็จ
เยือนข้าพเจ้า, และทรงทำ�ให้ใจข้าพเจ้าอ่อน
าพเจ้าชอบอยู่กับผู้สอนศาสนาเต็ม นีใ้ นอีกสามสีป่ หี ลังจากจบงานเผยแผ่ ข้าพ- ลงจนข้าพเจ้าเชื่อคำ�ทั้งปวงซึ่งพูดโดยบิดา
เวลา พวกเขาเปีย่ มด้วยศรัทธา ความ เจ้าเห็นภาพพวกเขาพบคู่ชีวิตนิรันดร์และ ข้าพเจ้า; ดังนั้น, ข้าพเจ้ามิได้กบฏต่อต้าน
หวัง และจิตกุศลที่แท้จริง ประสบ- รับใช้ในโควรัมเอ็ลเดอร์หรือสอนกลุม่ เยาวชน ท่านเหมือนดังพี่ๆ ข้าพเจ้า” (1 นีไฟ 2:16)
การปลุกความปรารถนาอยากรูท้ �ำ ให้วญ
ิ การณ์ของพวกเขาเหมือนชีวิตขนาดย่อมที่ ชาย ตอนนี้ แทนที่จะนึกถึงผู้สนใจ พวก
เกิดขึ้นในช่วง 18 ถึง 24 เดือน พวกเขามา เขาจะถามคำ�ถามเดียวกันเกี่ยวกับสมาชิก ญาณเราสามารถได้ ยิ น เสี ย งจากสวรรค์
เหมือนทารกทางวิญญาณที่อยากเรียนรู้มาก โควรัมหรือเยาวชนชายที่พวกเขาได้รับมอบ การหาวิธปี ลุกและบำ�รุงเลีย้ งความปรารถนา
และพวกเขาจบออกไปเหมือนผู้ใหญ่เต็มตัว หมายให้บำ�รุงเลี้ยง ข้าพเจ้าเห็นว่าประสบ- นั้ น เป็ น การแสวงหาและความรั บ ผิ ด ชอบ
ดูเหมือนพร้อมเอาชนะการท้าทายทุกอย่างที่ การณ์งานเผยแผ่ศาสนาของพวกเขานำ�มา ของเราแต่ละคน---ผูส้ อนศาสนา บิดามารดา
ขวางหน้า ข้าพเจ้ารักผู้สอนศาสนาอาวุโสที่ ใช้เป็นแม่แบบสำ�หรับการบำ�รุงเลี้ยงผู้อื่น ครู ผู้นำ� และสมาชิก ขณะเรารู้สึกว่าความ
อุทศิ ตนเช่นกัน พวกเขาเปีย่ มด้วยความอดทน ตลอดชีวิตที่เหลือของพวกเขาได้ เมื่อกอง ปรารถนานัน้ ปะทุในใจเรา เราย่อมพร้อมรับ
ปัญญา และความสุขุมมั่นใจ พวกเขานำ�ของ ทัพของสานุศิษย์ที่ชอบธรรมกลับจากงาน ประโยชน์จากการเรียนรู้พระคัมภีร์ข้อที่สอง
ประทานแห่งความเด็ดเดี่ยวและความรักมา เผยแผ่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก พวกเขา ที่ข้าพเจ้าต้องการกล่าวถึง
ในเดือนมิถุนายน 1831 เมื่อการเรียกมา
ให้คนวัยหนุ่มที่อยู่รายรอบพวกเขา ผู้สอน กลายเป็ น ผู้ มี ส่ ว นสำ � คั ญ ในงานสถาปนา
ถึ
ง
ผู
้นำ�ศาสนาจักรสมัยเริ่มแรก โจเซฟ�����
สมิธ
ศาสนาวัยหนุ่มสาวและผู้สอนศาสนาอาวุโส ศาสนจักร
คู่ ส ามี ภ รรยาต่ า งเป็ น กองทั พ ธรรมที่ เ ปี่ ย ม
ลีไฮศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอร- ทราบว่า “ซาตานอยู่ไปทั่วในแผ่นดิน, และ
ด้วยพลังไม่ยอ่ ท้อ ซึง่ มีผลลึกซึง้ ต่อชีวติ ตนเอง มอนอาจไตร่ตรองคำ�ถาม�����������������
ชุด��������������
เดียวกับผู้สอน เขาออกไปหลอกลวงบรรดาประชาชาติ”
และต่อคนทีไ่ ด้รบั ผลจากการรับใช้ของพวกเขา ศาสนาเหล่านี้เมื่อเขาฟังการตอบสนองของ เพื่อต่อสู้กับอิทธิพลล่อใจนี้ พระเจ้าตรัสว่า
เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้าฟังผู้สอนศาสนาวัย บุตรชายต่ อ����������������������������
คำ� แนะนำ � และนิมิตที่ ��������
เขา�����
เห็ น� พระองค์จะประทาน “แบบฉบับ [แก่เรา] ใน
หนุม่ ทีย่ อดเยีย่ มสองคนทบทวนประสบการณ์ “และดังนั้นเลมันกับเลมิวเอล, โดยที่เป็นพี่, สิ่งทั้งปวง, เพื่อ [เรา] จะไม่ถูกหลอก” (คพ.
และความพยายามของพวกเขา ในช่วงพินจิ พร่ำ�บ่นต่อต้านบิดาพวกเขา. และพวกเขา 52:14)
แบบฉบับคือแม่แบบ เครื่องนำ�ทาง ขั้น
ไตร่ตรองนั้นพวกเขานึกถึงคนที่ได้ติดต่อวัน พร่ำ�บ่นเพราะพวกเขาหารู้ไม่ถึงการกระทำ�
นั้น บางคนตอบรับมากกว่าคนอื่น ขณะ ของพระผู้ เ ป็ นเจ้ า องค์ นั้ นผู้ ทรงสร้ า งพวก ตอนที่เกิดขึ้นซ้ำ� หรือเส้นทางที่คนๆ หนึ่ง
พิจารณาสภาวการณ์ต่างๆ พวกเขาถามว่า เขา” (1 นีไฟ 2:12)
เดินตามเพื่อให้อยู่แนวเดียวกับจุดประสงค์
“เราจะช่วยให้แต่ละคนมีความปรารถนา
เราอาจจะเคยรู้สึกท้อแท้ใจเหมือนลีไฮ ของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าทำ�ตาม เราจะยังคง
จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ได้ ประสบกับบุตรชายคนโตสองคน เมือ่ เราพบ นอบน้อม ตื่นตัว และสามารถแยกแยะสุรอย่างไร เราจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระ ลูกที่นอกลู่นอกทาง ผู้สนใจไม่รับปาก หรือ เสียงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากเสียง
วิญญาณอย่างไร เราจะช่วยให้พวกเขารู้ได้ ผู้หวังเป็นเอ็ลเดอร์ไม่ตอบสนอง ใจเราหวน เหล่ า นั้ น ที่ ล่ อ ใจและนำ � เราออกนอกทาง
อย่างไรว่าเรารักพวกเขา”
ไห้เช่นเดียวกับลีไฮและเราถามว่า “ฉันจะ พระเจ้าทรงแนะนำ�เราต่อจากนั้นว่า “คนที่
ในมโนภาพข้าพเจ้าเห็นชายหนุ่มสองคน ช่วยให้พวกเขารู้สึกและฟังพระวิญญาณได้ ตัวสั่นภายใต้อำ�นาจของเรา เราจะทำ�ให้

โดย เอ็ลเดอร์พอล อี. โคล์ลิเคอร์

พระองค์ทรงรักเราจริงๆ

ข้
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เข้มแข็ง, และจะนำ�ผลแห่งการสรรเสริญ
และปัญญาออกมา, ตามการเปิดเผยและ
ความจริงซึ่งเราให้เจ้าไว้” (คพ. 52:17)
พรของการสวดอ้อนวอนด้วยความนอบ
น้อม ด้วยเจตนาแท้จริงอำ�นวยให้พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สัมผัสใจเราและช่วยให้เรา
ระลึกถึงสิ่งที่เรารู้ก่อนเราเกิดมาในประสบ
การณ์มรรตัยนี้ เมื่อเราเข้าใจแผนของพระ
บิดาบนสวรรค์สำ�หรับเรา���������������
อย่าง����������
ชัดเจน เรา
จะเริ่มยอมรับความรับผิดชอบในการช่วย
ให้ผอู้ น่ื เรียนรูแ้ ละเข้าใจแผนของพระองค์ ที่
สัมพันธ์แนบแน่นกับการช่
����������������������
วยให้ผู้อื่นจดจำ�
คือ���������������������������������������
วิธีที่เราดำ�เนินชีวิตและประยุกต์ใช้พระ
กิตติคุณในชีวิตเรา เมื่อเราดำ�เนินชีวิตตาม
แบบฉบับที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอน
เราย่อมสามารถช่วยผู้อื่นได้มากขึ้น ประสบการณ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็น
ว่าหลักธรรมนี้ได้ผลอย่างไร
ผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มสองคนเคาะประตู

บ้านหลังหนึ่ง โดยหวังว่าจะพบคนรับข่าว
สารของพวกเขา ประตูเปิด และชายร่างใหญ่
ทั ก ทายพวกเขาด้ ว ยน้ำ � เสี ย งไม่ ค่ อ ยเป็ น
มิตรว่า “ผมคิดว่าผมบอกพวกคุณแล้วนะ
ว่าอย่าเคาะประตูบ้านผมอีก ผมเคยเตือน
พวกคุณแล้วว่าถ้าพวกคุณกลับมา ประสบการณ์นั้นอาจไม่น่าพอใจ อย่ามายุ่งกับผม”
เขาปิดประตูอย่างรวดเร็ว
ขณะเอ็ลเดอร์เดินจากมา ผู้สอนศาสนา
ที่มีประสบการณ์มากกว่าและอายุมากกว่า
โอบไหล่ผู้สอนศาสนาที่อายุน้อยกว่าเพื่อ
ปลอบและให้กำ�ลังใจ พวกเขาไม่รู้ว่าชาย
คนนั้นมองทางหน้าต่างเพื่อให้แน่ใจว่าพวก
เขาเข้าใจข่าวสารที่บอก เขาคาดหวังเต็มที่
ว่าจะเห็นทั้งสองคนหัวเราะและไม่ใยดีกับ
การตอบสนองอย่างหยาบคายของเขาต่อ
การพยายามมาเยี่ยมของพวกเขา แต่เมื่อ
เขาเห็นการแสดงความอ่อนโยนระหว่างผู้
สอนศาสนาทั้งสอง ใจเขาอ่อนลงทันที เขา

เปิ ด ประตู อี ก ครั้ ง และขอให้ ผู้ ส อนศาสนา
กลับมาแบ่งปันข่าวสารกับเขา
เมื่อเรายอมตามพระประสงค์ของพระผู้
เป็นเจ้าและดำ
����������������������������
�เนินชีวิตตามแบบฉบับของ
พระองค์ ผู้คนจะรู้สึกถึงพระวิญญาณ พระ
ผูช้ ว่ ยให้รอดทรงสอนว่า “ถ้าเจ้าทัง้ หลายรัก
กันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่า
เจ้าทัง้ หลายเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)
หลักธรรมของการมีความรักต่อกันและพัฒนา
ความสามารถในการให้พระคริสต์เป็นศูนย์
รวมของสิ่งที่เราคิด พูด และทำ�คือรากฐาน
การเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์และครูสอน
พระกิตติคุณ
การปลุกความปรารถนานี้เตรียมเราให้
มองหาแบบฉบับที่สัญญาไว้ การแสวงหา
แบบฉบับนำ�เราไปสู่หลักคำ�สอนของพระ
คริสต์ตามที่พระผู้ช่วยให้รอดและศาสดา
พยากรณ์ผู้นำ�ของพระองค์สอน แบบฉบับ
หนึ่งของหลักคำ�สอนนี้คืออดทนจนกว่าชีวิต
พฤษภาคม 2012
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จะหาไม่ “และคนที่หมายมั่นจะนำ�ไซอัน
ของเราออกมาในวันนั้นย่อมเป็นสุข, เพราะ
พวกเขาจะมีของประทานและอำ�นาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์; และหากพวกเขาอด
ทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ พระองค์จะทรงยก
พวกเขาขึ้นในวันสุดท้าย, และจะทรงช่วย
ให้รอดในอาณาจักรอันเป็นนิจของพระเมษ
โปดก” (1 นีไฟ 13:37)
อะไรคือวิธีสุดท้ายที่เราจะได้รับของประทานและอำ�นาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
อำ�นาจนัน้ เกิดจากการเป็นสานุศษิ ย์ทซ่ี อ่ื สัตย์
ของพระเยซูคริสต์ เกิดจาก ความรัก ที่เรา
มีต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์ พระผู้ช่วยให้
รอดทรงนิยามแบบฉบับของความรักเมื่อ
พระองค์ทรงสอนเราว่า “เราให้บัญญัติใหม่
18
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ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน
เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรัก
กันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ยืนยันหลัก
ธรรมนี้เมื่อท่านกล่าวว่า “การรักพระเจ้าไม่
ใช่แค่คำ�แนะนำ� ไม่ใช่��
แค่ความปรารถนาดี
แต่ เ ป็ น พระบั ญ ญั ติ … ความรั ก ต่ อ พระผู้
เป็นเจ้าเป็นรากฐานของคุณธรรมทุกอย่าง
ความดีงามทุกอย่าง ข้อดีของอุปนิสัยทุก
อย่าง ความซื่อสัตย์ต่อการทำ�สิ่งถูกต้องทุก
อ�������������������������������
ย่าง” (“คำ�ของศาสดาที่มีชีวิต” เลียโฮนา
ธันวาคม 1996 หน้า 8; “Excerpts from
Recent Addresses of President Gordon B.
Hinckley,” Ensign, Apr. 1996, 73)
แผนของพระบิดากำ�หนดแบบฉบับของ

ครอบครัวเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้ ใช้ และเข้า
ใจพลังแห่งความรัก ในวันสร้างครอบครัวของ
ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ากับแอนไปพระวิหารและ
เข้าสู่พันธสัญญาของการแต่งงาน ข้าพเจ้า
คิดว่าวันนั้นข้าพเจ้าคิดว่ารักเธอมากเหลือ
เกิน แต่ขา้ พเจ้าเพิง่ เริม่ มองเห็นวิสยั ทัศน์ของ
ความรัก เมื่อลูกหลานแต่ละคนเข้ามาใน
ชีวติ เรา ความรักของเราเผือ่ แผ่ไปรักพวกเขา
อย่างเต็มทีเ่ ท่าเทียมกัน ดูเหมือนเราสามารถ
เผื่อแผ่ความรักได้ไม่สิ้นสุด
ความรู้ สึ ก รั ก จากพระบิ ด าบนสวรรค์
เปรียบเสมือนแรงดึงดูดจากสวรรค์ เมื่อเรา
ขจัดสิ่งล่อใจที่ดึงเราไปหาโลกและใช้สิทธิ์
เสรีแสวงหาพระองค์ เท่ากับเราเปิดใจรับ
พลังซีเลสเชียลซึ่งดึงเราไปหาพระองค์ นีไฟ
บรรยายผลของความรักนี้ว่ามาก “แม้จนจะ
เผาไหม้เนื้อหนัง [ของท่าน]“ (2 นีไฟ 4:21)
ความรักเดียวกันนี้ทำ�ให้แอลมาร้อง “เพลง
สดุดีความรักที่ไถ่” (แอลมา 5:26; ดู ข้อ
9 ด้วย) ความรักนั้นสัมผัสใจมอรมอนจน
ท่านแนะนำ�เราให้ “สวดอ้อนวอน … จนสุด
พลังของใจ [เรา]” จนเราเปี่ยมด้วยความรัก
ของพระองค์ (โมโรไน 7:48)
พระคัมภีร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเต็มไป
ด้วยเครื่องเตือนใจถึงความรักนิรันดร์ของ
พระบิดาบนสวรรค์ต่อลูกๆ ของพระองค์
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระพาหุของพระบิดาบน
สวรรค์กางออกเสมอ พร้อมจะโอบเราแต่ละ
คนและตรัสกับแต่ละคนด้วยสุรเสียงเบาๆ
และเสียดแทงว่า “เรารักเจ้า”
เนื่องด้วยแบบฉบับครอบครัว ที่ส วรรค์
กำ�หนด เราจึงเข้าใจถ่องแท้มากขึ้นว่าพระ
บิดาบนสวรรค์ทรงรักเราแต่ละคนอย่างเต็ม
ที่และเท่าเทียมกัน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่
เป็นความจริง พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักและรัก
เรา พระองค์ประทานนิมิตของสถานศักดิ์สิทธิข์ องพระองค์ ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกมาสอนหลักธรรมและแบบ
ฉบับเพื่อจะนำ�เรากลับไปหาพระองค์ ขณะ
ที่เราพยายามปลุกความปรารถนาในตนเอง
และผู้อื่น�����������������������������������
เพื่อให้รู้������������������������
และขณะที่เราดำ�เนินชีวิต
ตามแบบฉบับที่เราค้นพบ เราจะถูกดึงเข้า
ใกล้พระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซู
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรง
เป็นแบบอย่าง และพระผู้ไถ่ที่รักของเรา ซึ่ง
ข้าพเจ้ากล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์
เอเมน

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การเสียสละ

ชีวิตแห่งการรับใช้และการเสียสละของเราเป็นการแสดงออกที่เหมาะสม
ที่สุดถึงคำ�มั่นสัญญาว่าเราจะรับใช้พระอาจารย์และเพื่อนมนุษย์

ก

ารพลีพระชนม์ชพี เพือ่ การชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์นับเป็น “เหตุการณ์
สูงส่งที่สุดในบรรดาเหตุการณ์ทั้ง
หมดนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างจวบ
จนยุคสมัยอันไม่สิ้นสุดของนิรันดร”1 การเสีย
สละครั้งนั้นเป็นข่าวสารสำ�คัญของศาสดา
พยากรณ์ทุกท่าน มีเกริ่นไว้ล่วงหน้าโดยการ
พลีบูชาด้วยสัตว์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎของ
โมเสส ศาสดาพยากรณ์ท่านหนึ่งประกาศว่า
ความหมายทั้งหมดของการทำ�เช่นนี้ “ชี้ถึง
การพลีบูชาครั้งสุดท้ายและสำ�คัญยิ่ง [ของ]
… พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, แท้จริงแล้ว,
ไม่มขี อบเขตและเป็นนิรนั ดร์” (แอลมา 34:14)
พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์อย่างที่ไม่อาจเข้า
ใจได้เพื่อพลีพระองค์เป็นเครื่องบูชาบาปของ
คนทั้งปวง การพลีบูชาครั้งนั้นถวายสิ่งดีที่สุด
—พระเมษโปดกผู้บริสุทธิ์และไม่มีตำ�หนิ—
เพื่ อ ความชั่ ว ร้ า ยมหั น ต์ ที่ สุ ด —ซึ่ ง คื อ บาป
ทั้งหมดของโลก ในถ้อยคำ�อันน่าจดจำ�ของ
เอไลซา อาร์. สโนว์
โลหิตล้ำ�ค่าพระองค์หลั่งให้
อีกทั้งชีวันยอมพลี
พลีบูชาเพื่อผู้มีบาปใด
เพื่อช่วยโลกรอดชีวี 2
การพลีบูชาครั้งนั้น—การชดใช้ของพระ
เยซู ค ริ ส ต์ — เป็ น ศู น ย์ ก ลางของแผนแห่ ง
ความรอด
การทนทุกข์อนั ไม่อาจเข้าใจได้ของพระเยซู

คริสต์ทำ �ให้การพลีบูชาด้วยการหลั่งเลือด
สิ้นสุดลง แต่มิได้ทำ�ให้ความสำ�คัญของการ
พลีบูชาในแผนพระกิตติคุณจบลงด้วย พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกร้องให้เราถวายเครื่อง
พลีบูชาต่อไป แต่บัดนี้พระองค์ทรงบัญชาให้
เราพลีบูชาด้วยการ “ถวายใจที่ชอกช้ำ�และ
วิญญาณที่สำ�นึกผิดแก่ [พระองค์] เป็นเครื่อง
พลีบูชา” (3 นีไฟ 9:20) อีกทั้งทรงบัญชาให้
เราแต่ละคนรักกันและรับใช้กันด้วย—โดย
แท้แล้วนั่นคือการถวายเครื่องพลีบูชาเลียน
แบบพระองค์เล็กๆ น้อยๆ โดยเสียสละเวลา
และประโยชน์ส่วนตนที่เราให้ความสำ�คัญ
ในเพลงสวดทีไ่ ด้รบั การดลใจ เราร้องว่า “การ
เสียสละนำ�มาซึ่งพรจากสวรรค์”3
ข้าพเจ้าจะพูดถึงการเสียสละในความเป็น
มรรตัยเหล่านี้ซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้
เราทำ� ในที่นี้จะไม่รวมถึงการเสียสละที่เรา
ถูกบีบบังคับให้ทำ�หรือการกระทำ�ที่อาจจูงใจ
ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะเป็นการ
รับใช้หรือการเสียสละ (ดู 2 นีไฟ 26:29)
I.

คริสต์ศาสนามีประวัตดิ า้ นการเสียสละ ใน
ที่นี้รวมถึงการเสียสละขั้นสูงสุดดังกล่าว ใน
ช่วงต้นคริสต์ศักราช โรมสังหารคนหลายพัน
คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ หลายศตวรรษต่อ
มา เมื่อความขัดแย้งทางหลักคำ�สอนทำ�ให้
ชาวคริสต์แตกแยก บางนิกายข่มเหงและถึง
กับเข่นฆ่าสมาชิกนิกายอื่น ชาวคริสต์ที่ถูก

ชาวคริสต์นิกายอื่นสังหารเป็นมรณสักขีอัน
น่าสลดใจที่สุดของคริสต์ศาสนา
ชาวคริสต์จำ�นวนมากเสียสละโดยสมัคร
ใจเนื่องจากศรัทธาในพระคริสต์และความ
ปรารถนาจะรับใช้พระองค์ บางคนเลือกอุทศิ
ทั้งชีวิตวัยผู้ใหญ่เพื่อรับใช้พระอาจารย์ กลุ่ม
คนทีน่ า่ ยกย่องนีร้ วมถึงผูท้ อ่ี ยูใ่ นองค์กรศาสนา
ของคริสตจักรนิกายคาทอลิกและผู้ที่รับใช้
เป็ น ผู้ ส อนศาสนาชาวคริ ส ต์ ต ลอดชี วิ ต ใน
นิกายต่างๆ ของโปรเตสแตนต์ แบบอย่าง
ของคนเหล่านั้นท้าทายและสร้างแรงบันดาล
ใจ แต่คนส่วนใหญ่ที่เชื่อในพระคริสต์ไม่ได้
ถูกคาดหวังทั้งไม่สามารถอุทิศทั้งชีวิตให้งาน
รับใช้ทางศาสนาได้
II.

สำ�หรับผู้ติดตามส่วนใหญ่ของพระคริสต์
การเสียสละของเรารวมถึงสิ่งที่เราทำ�ได้แต่
ละวันในชีวิตส่วนตัวตามปกติ ในประสบการณ์นน้ั ข้าพเจ้าไม่รจู้ กั หมูค่ ณะใดทีส่ มาชิก
เสียสละมากกว่าวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย การเสีย
สละของพวกเขา—การเสียสละของท่าน พี่
น้องของข้าพเจ้า—ตรงข้ามกับการแสวงหา
ทางโลกเพื่อเติมเต็มความปรารถนาส่วนตัว
ดังที่เราคุ้นเคยกัน
แบบอย่างแรกคือผู้บุกเบิกชาวมอรมอน
ของเรา วีรกรรมการเสียสละของพวกเขา ไม่
ว่าจะเป็นชีวติ สัมพันธภาพของครอบครัว บ้าน
และความสะดวกสบาย ล้วนเป็นรากฐานของ
การฟื้นฟูพระกิตติคุณ ซาราห์ ริช พูดถึง
แรงจูงใจผู้บุกเบิกเหล่านี้เมื่อเธอบรรยายถึง
ชาร์ ล ส์ ส ามี ข องเธอที่ ไ ด้ รั บ เรี ย กไปทำ � งาน
เผยแผ่ว่า “นี่คือช่วงเวลาที่ยากจริงๆ สำ�หรับ
ดิฉันกับสามี แต่หน้าที่เรียกร้องให้เราต้อง
จากกันชั่วระยะหนึ่ง และโดยที่รู้ว่าเรากำ�ลัง
ทำ�ตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราจึงรู้สึก
ว่าต้องสละความรู้สึกส่วนตัวเพื่อช่วยสถาปนางาน … แห่งการสร้างอาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก”4
ปัจจุบนั จุดแข็งซึง่ เห็นได้ชดั ทีส่ ดุ ของศาสนจั ก รของพระเยซู ค ริ ส ต์ แ ห่ ง วิ สุ ท ธิ ช นยุ ค
พฤษภาคม 2012
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สุดท้ายคือการรับใช้และการเสียสละอย่าง
ไม่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนของสมาชิ ก
ศาสนจักร ก่อนการอุทิศซ้ำ�พระวิหารแห่ง
หนึ่งของเรา นักบวชชาวคริสต์คนหนึ่งถาม
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ว่าเหตุใดจึง
ไม่มีเครื่องหมายกางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในคริสต์ศาสนา ประธานฮิงค์ลีย์ตอบว่าสัญลักษณ์คริสต์ศาสนา
ของเราคือ “ชีวิตผู้คนของเรา”5 โดยแท้แล้ว
ชีวิตแห่งการรับใช้และการเสียสละของเรา
เป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่สุดถึงคำ�มั่น
สัญญาว่าเราจะรับใช้พระอาจารย์และเพื่อน
มนุษย์
III.

เราไม่มีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาที่เชี่ยวชาญ
แบบมืออาชีพหรือได้รับเงินเดือนในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย
ผลคือสมาชิกซึ่งได้รับเรียกให้นำ�และรับใช้ที่
ประชุมต้องรับภาระทุกอย่างในการประชุม
ทีม่ อี ยูม่ ากมายของศาสนจักร รวมทัง้ โปรแกรม
และกิจกรรมต่างๆ ด้วย พวกเขาทำ�เช่นนี้ใน
ที่ประชุมมากกว่า 14,000 แห่งเฉพาะใน
20
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สหรัฐและแคนาดา แน่นอนว่าไม่ได้มีแต่เรา
ที่มีสมาชิกรับใช้เป็นครูและผู้นำ� แต่ปริมาณ
เวลาที่ ส มาชิ ก อุ ทิ ศ เพื่ อ อบรมและปฏิ บั ติ
ศาสนกิจให้กันมีมากเป็นพิเศษ ความพยายามของเราที่จะให้ครอบครัวในศาสนจักรได้
รับการเยี่ยมโดยผู้สอนประจำ�บ้านทุกเดือน
และสตรี ผู้ ใ หญ่ ไ ด้ รั บ การเยี่ ย มโดยผู้ เ ยี่ ย ม
สอนจากสมาคมสงเคราะห์ทุกเดือนเป็นตัว
อย่างของเรื่องนี้ เราไม่เห็นการรับใช้ขององค์
กรใดในโลกจะเทียบได้
ตัวอย่างซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดของการรับ
ใช้และการเสียสละไม่เหมือนใครของแอลดีเอสคืองานผู้สอนศาสนาของเรา ปัจจุบันมี
ชายหนุม่ หญิงสาวเป็นผูส้ อนศาสนามากกว่า
50,000 คน และชายหญิงที่เป็นผู้ใหญ่มาก
กว่า 5,000 คน พวกเขาอุทิศเวลาตั้งแต่หก
เดือนถึงสองปีในชีวิตเพื่อสอนพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ และบำ�เพ็ญประโยชน์เพือ่
มนุษยธรรมในมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก
งานของพวกเขามักเกี่ยวข้องกับการเสียสละ
ซึ่งรวมถึงเวลาที่อุทิศให้งานของพระเจ้าและ
การเสียสละโดยจัดหาเงินทุนสนับสนุน
ผูท้ ร่ี ออยูบ่ า้ น—ทัง้ บิดามารดาและสมาชิก

คนอืน่ ๆ ในครอบครัว—ต่างก็เสียสละเช่นกัน
ด้วยการอยู่โดยไม่มีพวกเขาเป็นเพื่อนคอย
ช่วยเหลือเพราะส่งไปเป็นผู้สอนศาสนา ตัว
อย่างเช่น เด็กหนุ่มชาวบราซิลได้รับหมาย
เรียกขณะทำ�งานหาเลีย้ งน้องๆ หลังจากบิดา
มารดาสิ้นชีวิต เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
เล่าว่าเด็กเหล่านี้ประชุมกันในสภาและจำ�
ได้ ว่ า บิ ด ามารดาผู้ ล่ ว งลั บ สอนพวกเขาให้
เตรียมพร้อมรับใช้พระเจ้าเสมอ เด็กหนุ่มคน
นี้ยอมรับหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนา และ
น้องชายวัย 16 ปีรับภาระทำ�งานหาเลี้ยง
ครอบครัวแทน6 เราส่วนใหญ่รู้จักแบบอย่าง
อีกมากมายของการเสียสละเพื่อรับใช้งาน
เผยแผ่หรือสนับสนุนผู้สอนศาสนา เราไม่
เห็ น การรั บ ใช้ แ ละการเสี ย สละด้ ว ยความ
สมัครใจเช่นนี้ในองค์กรอื่นใดในโลก
มักจะมีคนถามเราว่า “คุณจูงใจสมาชิก
หนุ่มสาวและวัยอาวุโสของคุณอย่างไรให้ทิ้ง
โรงเรียนหรือชีวิตเกษียณมาเสียสละเช่นนี้”
ข้าพเจ้าได้ยินหลายคนอธิบายว่า “การที่รู้
ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำ�อะไรให้ผมบ้าง—
พระคุณของพระองค์ที่ทรงทนทุกข์เพื่อบาป
ของผมและเอาชนะความตายเพื่อให้ผมมี

ชีวิตได้อีกครั้ง—ทำ�ให้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่
ได้เสียสละเล็กๆ น้อยๆ เมื่อขอให้ผมรับใช้
พระองค์ ผมต้องการบอกเล่าความเข้าใจที่
พระองค์ประทานให้ผม” เราจูงใจผู้ติดตาม
พระคริ ส ต์ เ ช่ น นั้ น ให้ รั บ ใช้ อ ย่ า งไรน่ ะ หรื อ
ดังที่ศาสดาพยากรณ์อธิบายไว้ “เรา [เพียง
แต่] ขอให้พวกเขาทำ�”7
การเสียสละอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการ
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาคือการเสียสละของผู้
ที่กระทำ�ตามคำ�สอนของผู้สอนศาสนาและ
มาเป็นสมาชิกศาสนจักร สำ�หรับผู้เปลี่ยน

แพทซิเซีย กัวเตมาลา

ใจเลื่อมใสหลายคน การเสียสละเช่นนี้เป็น
เรื่องสำ�คัญมาก เพราะรวมถึงการสูญเสีย
ความสัมพันธ์กับมิตรสหายและครอบครัว
หลายปีที่ผ่านมาผู้ฟังการประชุมใหญ่ได้
ยินเรื่องราวชายหนุ่มผู้พบพระกิตติคุณที่ได้
รับการฟื้นฟูขณะศึกษาอยู่ในสหรัฐ เมื่อชาย
คนนี้กำ�ลังจะกลับถิ่นฐานบ้านเกิด ประธาน
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ถามเขาว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นเมื่อเขากลับไปบ้านในฐานะชาวคริสต์คน
หนึ่ง “ครอบครัวผมจะผิดหวัง” ชายหนุ่มคน
นั้นตอบ “พวกเขาคงเนรเทศผมและถือว่าผม
ตายไปแล้ว ถ้าพูดถึงอนาคตและงานอาชีพ
โอกาสของผมคงถูกปิดตาย”
“คุณเต็มใจจ่ายราคาสูงเช่นนั้นเพื่อพระ
กิตติคุณหรือ?” ประธานฮิงค์ลีย์ถาม
ชายหนุม่ ตอบทัง้ น�ำ้ ตา “พระกิตติคณ
ุ เป็น
ความจริงไม่ใช่หรือครับ” เมื่อได้รับคำ�ยืนยัน
กลับมา เขาตอบว่า “แล้วเรื่องอื่นจะสำ�คัญ
อะไรอีกล่ะครับ”8 นัน่ คือวิญญาณแห่งการเสีย
สละในบรรดาสมาชิกใหม่หลายคนของเรา
ตัวอย่างอื่นๆ ของการรับใช้และการเสีย
สละปรากฏในชีวิตสมาชิกผู้ซื่อสัตย์ที่รับใช้
ในพระวิหารของเรา งานรับใช้ในพระวิหาร

เป็นเรื่องจำ�เพาะสำ�หรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
แต่ชาวคริสต์ทกุ คนพึงเข้าใจความสำ�คัญของ
การเสียสละเช่นนั้น วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่มี
ประเพณีรับใช้ในอาราม แต่เรายังสามารถ
เข้าใจและให้เกียรติการเสียสละของผู้ที่ได้
รั บ แรงจู ง ใจจากคริ ส ต์ ศ าสนาให้ อุ ทิ ศ ชี วิ ต
เพื่อกิจกรรมทางศาสนาดังกล่าว
ในการประชุมใหญ่เมื่อปีที่แล้ว ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันเล่าแบบอย่างการเสีย
สละของการรับใช้ในพระวิหาร วิสุทธิชนยุค
สุดท้ายที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งบนเกาะอันไกลโพ้น
ในแปซิ ฟิ ก ทำ � งานหนั ก ในสถานที่ ห่ า งไกล
เป็นเวลาหกปีเพื่อหารายได้ให้มีเงินมากพอ
จะพาภรรยากับลูกๆ อีกสิบคนไปแต่งงาน
และผนึกเพื่อนิรันดรในพระวิหารนิวซีแลนด์
ประธานมอนสันอธิบายว่า “คนที่เข้าใจพรนิ
รันดร์ซึ่งมาจากพระวิหารทราบว่าเพื่อให้ได้
รับพรดังกล่าวไม่มีการเสียสละใดมากเกินไป
ไม่มีราคาใดสูงเกินไป และไม่มีการต่อสู้ใด
ยากเกินไป”9
ข้ า พเจ้ า ขอบพระทั ย สำ � หรั บ แบบอย่ า ง
อันอัศจรรย์ของความรัก การรับใช้ และการ
เสี ย สละแบบชาวคริ ส ต์ ที่ ไ ด้ เ ห็ น ในบรรดา
พฤษภาคม 2012
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วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าเห็นท่านทำ�การ
เรียกในศาสนจักร ซึ่งบ่อยครั้งต้องสละเวลา
และปัจจัยเป็นอันมาก ข้าพเจ้าเห็นท่านรับใช้
งานเผยแผ่ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง ข้าพเจ้าเห็นท่านอุทศิ ทักษะในงานอาชีพเพือ่ รับใช้
เพื่อนมนุษย์ด้วยใจยินดี ข้าพเจ้าเห็นท่านดู
แลคนยากจนด้ ว ยตั ว ท่ า นเองและโดยการ
สนับสนุนงานสวัสดิการและงานเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักร10 ทัง้ หมดนีย้ นื ยันด้วยผล
การวิจยั ทัว่ ประเทศซึง่ สรุปว่าสมาชิกทีแ่ ข็งขัน
ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย “อาสาสมัครและบริจาคมากมาย
ยิ่งกว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยและเอื้อเฟื้อเผื่อ
แผ่ในการสละเวลาและเงินยิ่งกว่ากลุ่มคน
เคร่งศาสนาระดับบน [จำ�นวน 20 เปอร์เซ็นต์]
ในอเมริกา”11
แบบอย่างการให้ผู้อื่นเช่นนั้นเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เราทุกคน และเตือนเราให้
นึกถึงคำ�สอนของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า
“ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัว
เอง …
“เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะ
เสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา
ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มัทธิว 16:24-25)
IV.

บางทีแบบอย่างซึง่ คุน้ เคยทีส่ ดุ และสำ�คัญ
ที่สุดของการรับใช้และการเสียสละโดยไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเกิดขึ้นในครอบครัว
เรานี่เอง มารดาอุทิศตนให้กำ�เนิดและเลี้ยง
ดูลกู ๆ สามีสละตนเพือ่ เลีย้ งดูภรรยาและลูกๆ
การเสียสละดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับ
ใช้สำ�คัญชั่วนิรันดร์ต่อครอบครัวเรา มีมาก
มายเกินกว่าจะกล่าวถึงและเป็นที่รู้กันดีจน
ไม่ต้องกล่าวถึง
ข้าพเจ้าเห็นวิสทุ ธิชนยุคสุดท้ายรับอุปการะ
บุตรบุญธรรมรวมถึงผู้มีความต้องการพิเศษ
ด้วยความเมตตา อีกทั้งพยายามให้บุตรบุญธรรมได้รับความหวังและโอกาสซึ่งพวกเขา
ถูกปิดกั้นในสภาวการณ์ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้า
เห็ น ท่ า นดู แ ลสมาชิ ก ครอบครั ว และเพื่ อ น
บ้านที่ทนทุกข์จากโรคแต่กำ�เนิด อาการเจ็บ
ป่วยทางจิตและทางกาย ตลอดจนความ
ชราภาพ พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นท่านเช่น
กัน และทรงให้ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์
ประกาศว่า “เมื่อท่านเสียสละเพื่อกันและ
กันและเพื่อลูกๆ ของท่าน พระเจ้าจะประ22
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ทานพรท่าน”12
ข้าพเจ้าเชื่อว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่รับใช้
และเสียสละโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ในการนมั ส การพระผู้ ช่ ว ยให้ ร อดด้ ว ยการ
เลียนแบบพระองค์จะยึดมั่นคุณค่านิรันดร์
มากกว่าคนกลุ่มอื่นใด วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
เห็นว่าการเสียสละเวลาและปัจจัยของพวก
เขาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นรู้ แ ละการมี
คุณสมบัติคู่ควรกับชีวิตนิรันดร์ นี่คือความ
จริงที่ได้รับการเปิดเผยใน Lectures on Faith
ซึ่งสอนว่า “ศาสนาที่ไม่เรียกร้องการเสียสละ
สิ่งทั้งปวง ย่อมไม่มีอำ�นาจเพียงพอจะสร้าง
ศรั ท ธาที่ จำ � เป็ น ต่ อ ชี วิ ต และความรอด…
โดยผ่านการเสียสละ และโดยทางนี้เท่านั้นที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงกำ�หนดให้มนุษย์ได้รับชีวิต
นิรันดร์”13
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระ
เยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของแผนแห่งความ
รอดฉันใด ผูต้ ดิ ตามพระคริสต์เช่นเราต้องเสีย
สละด้วยตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับจุด
หมายปลายทางที่แผนมีไว้สำ�หรับเราฉันนั้น
ข้ า พเจ้ า รู้ ว่ า พระเยซู ค ริ ส ต์ ท รงเป็ น พระ
บุตรองค์เดียวที่ถือกำ�เนิดจากพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดานิรันดร์ ข้าพเจ้ารู้ว่าเพราะการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ จึงรับ
ประกันได้ว่าเราจะมีความเป็นอมตะและมี
โอกาสรับชีวิตนิรันดร์ พระองค์ทรงเป็นพระ
เจ้าของเรา พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และ
พระผูไ้ ถ่ของเรา ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค์
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
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โดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ภูเขาเพื่อให้ปีน

ถ้าเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เวลาที่ยากที่สุดและเวลาที่ง่ายที่สุดในชีวิต
สามารถเป็นพรได้

ข้

าพเจ้ า ได้ ยิ น ประธานสเป็ น เซอร์
ดับเบิลยู. คิมบัลล์พูดในการประชุม
ใหญ่ทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ภูเขาเพือ่ ให้ทา่ นปีน ท่านกล่าว “มีการท้าทาย
มากมายรออยูเ่ บือ้ งหน้าของเรา มีโอกาสใหญ่
รอเราอยู่ ข้าพเจ้าขอต้อนรับโอกาสอันน่าตื่น
เต้นนั้นและอยากจะน้อมทูลพระเจ้าว่า ‘ประทานภูเขานี้แก่ข้าพระองค์’ มอบการท้าทาย
เหล่านี้แก่ข้าพเจ้า”1
ใจข้าพเจ้าได้รับการกระตุ้น ขณะข้าพเจ้า
ทำ� โดยรู้ถึงการท้าทายและความยากลำ�บาก
ที่ประธานคิมบัลล์เผชิญ ข้าพเจ้าอยากจะ
เป็นเหมือนท่านมากขึ้น ผู้รับใช้ที่องอาจของ
พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นคืนหนึ่งข้าพเจ้าสวดอ้อน
วอนขอการทดสอบเพือ่ พิสจู น์ความกล้าหาญ
ข้าพเจ้าจำ�ได้อย่างชัดเจน ในช่วงค่ำ�ข้าพเจ้า
คุกเข่าในห้องนอนด้วยศรัทธาที่ดูเหมือนว่า
เกือบจะทำ�ให้อกข้าพเจ้าระเบิด
คำ�สวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าได้รับคำ����
ต��
อบ
ภายในวันสองวัน การทดลองที่ยากที่สุดใน
ชีวิตทำ�ให้ข้าพเจ้าประหลาดใจและรู้สึกนอบ
���
น้อม สิ่งนี้ให้บทเรียนสองอย่างแก่ข้าพเจ้า
อย่างแรก ข้าพเจ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าพระ
ผู้ เ ป็ น เจ้ า ทรงฟั ง�������������������
��������������������
และตอบคำ � สวดอ้ อ นวอน
ด้วยศรัทธาของข้าพเจ้า แต่อย่างที่สอง ข้าพเจ้าเริ่มเรียนรู้และยังคงเรียนต่อไปถึงเหตุผล
ที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความมั่นใจในคืนนั้นว่าจะมี
พรอันยิ่งใหญ่มากจากความยากลำ�บากเกิน
กว่าจะมีสิ่งใดทดแทนได้

ความยากลำ � บากที่ ข้ า พเจ้ า ����������
เผชิ ญ �����
เมื่ อ
นานมาแล้ว เวลานี้ดูเหมือนจะเล็กน้อยเมื่อ
เที ย บกั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ข้ า พเจ้ า และคนที่
ข้าพเจ้ารักนับจากนัน้ ปัจจุบนั หลายท่านกำ�ลัง
ผ่านการทดลองทางร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ที่อาจทำ�ให้ท่าน������������������
ร้องเสียง���������
ดัง������
เหมือน
อย่างผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์คนหนึ่งของพระ
ผู้เป็นเจ้าที่ข้าพเจ้ารู้จักดี พยาบาลของเขา
ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจากเตียง
“ผมพยายามเป็นคนดีตลอดชีวิต ������������
ทำ�ไม�������
สิ่งนี้
จึงเกิดขึ้นกับผม”
ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงตอบคำ�ถามนั้นให้แก่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในห้องขังอย่างไร
“และหากเจ้าถูกโยนลงไปในหลุม, หรือใน
มือฆาตกร, และเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิต;
หากเจ้าถูกโยนลงไปในห้วงลึก; หากคลื่นซัด
โหมกระหน่ำ�ลงมากระแทกเจ้า; หากลมแรง
กลายเป็นศัตรูเจ้า; หากฟ้าสวรรค์รวบรวม
ความมดื , และธาตุทง้ั ปวงรวมกนั สกัดกน้ั ทาง;
และเหนือสิ่งอื่นใด, หากขากรรไกรแห่งนรก
นั่นเองจะอ้าปากกว้างเพื่องับเจ้า, จงรู้ไว้เถิด,
ลูกพ่อ, ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะเป็น
ประสบการณ์แก่เจ้า, และจะเกิดขน้ึ เพือ่ ความ
ดีของเจ้า.
“บุตรแห่งพระมหาบุรุษเคยลดพระฐานะ
ลงต�
ำ่ กว่าสง่ิ เหล่านน้ั ทัง้ หมด. เจ้ายง่ิ ใหญ่กว่า
พระองค์หรือ?
“ฉะนั้น, จงยึดมั่นวิถีทางของเจ้า, และ
ฐานะปุโรหิตจะคงอยู่กับเจ้า; เพราะขอบเขต

ของพวกเขากำ�หนดไว้แล้ว, พวกเขาจะผ่าน
ไปไม่ได้. วันเวลาของเจ้าเป็นที่รู้, และจะไม่
นับปีของเจ้าให้น้อยลง; ฉะนั้น, อย่ากลัวสิ่ง
ที่มนุษย์จะทำ�ได้, เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะทรง
อยู่กับเจ้าตลอดกาลและตลอดไป.”2
สำ � หรั บ ข้ า พเจ้ า แล้ ว ดู เ หมื อ นว่ า ไม่ มี คำ �
ตอบใดดีกว่าพระวจนะของพระองค์เองผู้ทรง
ผ่านการทดลองอย่างแสนสาหัสเกินกว่าที่
เราจะจินตนาการได้เพื
����������������������
่อเราใน������������
คำ�ถามที่ว่า
เหตุใด�����������������������������
จึงมีการทดลองและเราควร�������
������������������������
ทำ�อะไร
ท่านจำ�ได้ถึงพระวจนะของพระองค์เมื่อ
พระองค์ ทรงแนะนำ�ให้ เราควรกลั บ ใจด้ ว ย
ศรัทธาในพระองค์
“ฉะนั้น เราบัญชาให้เจ้ากลับใจ—จงกลับ
ใจเถิด, เกลือกเราจะลงทัณฑ์เจ้าด้วยไม้จาก
ปากของเรา, และด้วยความเคืองแค้นของเรา,
และด้วยความโกรธของเรา, และความทุกขเวทนาของเจ้าจะอาดูร—อาดูรเพียงใดเจ้าหา
รู้ไม่, แสนสาหัสเพียงใดเจ้าหารู้ไม่, แท้จริง
แล้ว, ยากเหลือจะทนเพียงใดเจ้าหารู้ไม่.
“เพราะดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทนทุกข์
กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขาจะได้ไม่
ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจ;
“แต่หากพวกเขาจะไม่กลับใจ พวกเขา
ต้องทนทุกข์แม้ดังเรา;
“ซึง่ ค วามทกุ ขเวทนานท้ี �ำ ให้ตวั เรา, แม้พระ
ผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง,
ต้องสั่นเพราะความเจ็บปวด, และเลือดออก
จากทุกขุมขน, และทนทุกข์ทั้งร่างกายและ
วิญญาณ—และปรารถนาที่เราจะไม่ต้องดื่ม
ถ้วยอันขมขื่น, และชะงักอยู่—
“กระนั้นก็ตาม, รัศมีภาพจงมีแด่พระบิดา,
และเรารับส่วนและทำ�ให้การเตรียมของเรา
เสร็จสิ้นเพื่อลูกหลานมนุษย์.”3
ท่านกับข้าพเจ้ามีศรัทธาว่าวิธีที่จะฝ่าฟัน
และอยู่เหนือการทดลองคือเชื่อว่ามี “พิมเสน
ในกิเลอาด”4 และว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้
ว่า “เราจะไม่ … ละทิ้งเจ้าเสีย”5 นั่นคือสิ่ง
ที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนเราเพื่อ
ช่วยเราและผู้ที่เรารับใช้ในเวลาที่ดูเหมือนได้
รับการทดลองอย่างโดดเดี่ยวและท่วมท้น6
พฤษภาคม 2012
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แต่ประธานมอนสันสอนอย่างชาญฉลาด
ว่าในความเป็นจริง ฐานรากของศรัทธาของ
คำ�สัญญาเหล่านั้นใช้เวลาสร้าง ท่านอาจเห็น
ดังทีข่ า้ พเจ้าเห็น ถึงความต้องการของฐานราก
นั้ น ที่ ข้ า งเตี ย งของผู้ ที่ พ ร้ อ มจะยอมแพ้ ใ น
การต่อสู้เพื่ออดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ถ้า
ฐานรากของศรัทธาไม่ได้ติดตรึงอยู่ในใจของ
เรา พลังอำ�นาจในการอดทนจะล่มสลาย
จุดประสงค์ของข้าพเจ้าวันนี้คืออธิบายสิ่ง
ที่ข้าพเจ้ารู้ถึงวิธีที่เราจะวางฐานรากอันไม่
สัน่ คลอน�����������������������������������
���������������������������������������
ข้าพเจ้าทำ�สิง่ นีด้ ว้ ยความนอบน้อม
ด้วยเหตุผลสองประการ อย่างแรก สิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดอาจบั่นทอนผู้ท่ีประสบปัญหาท่าม
กลางความยากลำ�บากอันหนักหน่วงและรูส้ กึ
ว่าฐานรากของศรัทธาตนเองกำ�ลังล่มสลาย
ประการที่สองข้าพเจ้ารู้ว่าการทดสอบที่หนัก
หนาที่สุด รอข้ า พเจ้ า อยู่ก่อ นข้ า พเจ้ า จะสิ้น
ชีวติ �������������������������������������������
�����������������������������������������
ดัง้ นัน้ คำ���������������������������������
�แนะนำ�ทีข่ า้ พเจ้าให้ทา่ นจะต้อง
ได้รับการพิสูจน์ในชีวิตข้าพเจ้าเองผ่านการ
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่
สมัยเป็นหนุ่มข้าพเจ้าทำ�งานกับผู้รับเหมา
ทำ�ตอม่อและวางฐาน�������������������
ราก����������������
ของบ้านใหม่ ใน
��
ความร้อนของฤดูร้อนเป็นงานที่ยากในการ
เตรียมพื้นสำ�หรับแบบ����������������������
�������������������������
พิมพ์ที่เราจะเทซีเมนต์
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เพื่อทำ�ตอม่อ สมัยนั้นไม่มีเครื่องจักร เราใช้
พลั่วและเสียม การสร้างฐานรากให้คงทน
สำ�หรับอาคารต่างๆ เป็นงานทีย่ ากในสมัยนัน้
งานนั้นต้องใช้ความอดทน หลังจากที่เรา
หล่อตอม่อเรารอให้ตอม่ออยู่ตัว เราอยากจะ
ทำ�งานต่อไปแต่หลังจากเทปูนฐาน�������
รากแล้ว
เราต้องรอ ก่อนที่เราจะเอาแบบพิมพ์ออก
และสิ่งที่ประทับใจผู้ก่อสร้างรายใหม่เป็น
สิ่งที่ดูเหมือนว่าน่าเบื่อหน่ายและเสียเวลา
คือขั้นตอนของการใส่เหล็กเส้นอย่างระมัด
ระวังเข้าไปในแบบพิมพ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้
�������������������������
แก่ฐาน����������������
ราก�������������
เมื่อทำ�เสร็จ
ในวิธีที่คล้ายกัน ต้องเตรียมพื้นดินอย่าง
ระมัดระวังสำ�หรับฐานรากแห่งศรัทธาของ
เราเพื่อต้านทานพายุที่จะมาสู่ทุกชีวิต พื้น
ฐานอันแข็งแกร่งของฐานรากแห่งศรัทธาคือ
ความสุจริตส่วนบุคคล
การเลื อ กสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งของเราจะเป็ น ไป
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ ไรก็ ต ามที่ มี ก ารเลื อ กอยู่
ตรงหน้าเมื่อเราสร้างพื้นดินอันแข็งแกร่งภาย
ใต้ศรัทธาของเรา สิ่งนี้สามารถเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์นับตั�������������������������������
้งแต่ทุ������������������������
กจิตวิญญาณ������������
ถือกำ�เนิดมา
��
พร้อมกับของประทานที่ได้เปล่าของพระวิญญาณแห่งพระคริสต์ ด้วยพระวิญญาณนัน้ เรา

จะรู้ว่าเมื่อไรเราทำ�สิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อไรที่เราทำ �ผิดในสาย
พระเนตรของพระองค์
การเลือกเหล่านั้น หลายร้อยครั้ง ในทุกวัน
เตรี ย มพื้ น ดิ น อั น แข็ ง แกร่ ง ซึ่ ง อาคารแห่ ง
ศรัทธาของเราสร้างอยู่บนนั้น โครงเหล็กที่อยู่
รอบๆ เพื่อให้เนื้อแท้แห่งศรัทธาของเราเทใส่
ลงไปคือพระกิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสต์ พร้อม
กับพันธสัญญา ศาสนพิธีและหลักธรรม
กุญแจอย่างหนึ่งของศรัทธาอันคงทนคือ
การพิจารณาอย่างถูกต้องถึงช่วงเวลาทีเ่ ติบโต
เต็มที่ นั่นคือสาเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ฉลาดในการ
สวดอ้อนวอน��������������������������������
เร็วเกินไปในชีวิตสำ�หรับภู��������
เขาที่
สูงเพื่อปีนและการทดสอบที่ยากขึ้น
การเติบโตเต็มที่นั้นไม่ได้มาโดยอัตโนมัติ
ไปตามเวลา แต่สิ่งนี้ใช้เวลา การมีอายุเพิ่ม
ขึน้ ก็ไม่ได้ชว่ ยอะไร แต่การรับใช้พระผูเ้ ป็นเจ้า
และผู้อื่นอย่างพากเพียรโดยทุ่มเททั้งใจและ
จิตวิญญาณที่จะเปลี่ยนประจักษ์พยานแห่ง
ความจริงไปสู่ความเข้มแข็งทางวิญญาณที่
ไม่แตกสลาย
ข้าพเจ้าอยากให้กำ�ลังใจผู้ที่อยู่ท่ามกลาง
การทดลองหนักหน่วง ผู้ที่รู้สึกว่าศรัทธาอาจ
เลือนลางภายใต้ปัญหาที่รุมเร้า ตัวปัญหา

เอง�������������������������������������
สามารถเป็นทาง������������������������
ที่จะเสริมสร้างและทำ�ให้
มีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนได้ในที่สุด โมโรไน
บุตรของมอรมอนในพระคัมภีร์มอรมอน บอก
เราถึงพรที่จะเกิดขึ้น เขาสอนถึงความจริงอัน
เรี ย บง่ า ยและหอมหวานว่ า การกระทำ � แม้
ด้วยศรัทธาเพียงแขนงเล็กๆ ก็จะทำ�ให้พระ
ผู้เป็นเจ้าช่วยทำ�ให้งอกงาม���
���������
ได้
“และบัดนี้, ข้าพเจ้า, โมโรไน, จะพูดบาง
สิ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้; ข้าพเจ้าจะแสดงต่อ
โลกว่าศรัทธาคือสิ่งที่หวังไว้และมองไม่เห็น;
ดังนั้น, จงอย่าเถียงกันเลยเพราะท่านไม่เห็น,
เพราะท่านไม่ได้รับพยานจนหลังการทดลอง
ศรัทธาของท่าน.
“เพราะเป็นด้วยศรัทธาที่พระคริสต์ทรง
แสดงองค์แ ก่บ รรพบุรุษข องเรา, หลังจากพระองค์ทรงลุกขึ้นจากบรรดาคนตาย; และพระองค์ไม่ทรงแสดงองค์แก่พวกเขาจนหลังจาก
ทีพ่ วกเขามศี รัทธาในพระองค์; ดังนัน้ , จึงตอ้ ง
เป็นไปว่าบางคนมีศรัทธาในพระองค์, เพราะ
พระองค์ไม่ทรงแสดงพระองค์เองแก่โลก.
“แต่เพราะศรัทธาของมนุษย์พระองค์จึง
ทรงแสดงพระองค์เองแก่โลก, และสรรเสริญ
พระนามของพระบิดา, และเตรียมทางไว้เพื่อ
โดยทางนั้นคนอื่นจะได้เป็นผู้มีส่วนในของ
ประทานจากสวรรค์, เพื่อพวกเขาจะหวังได้
ในสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาไม่เห็น.
“ดังนั้น, ท่านจะมีความหวังด้วย, และ
เป็นผ มู้ สี ว่ นในของประทาน, หากทา่ นจะเพียง
เซาเปาลู บราซิล

มีศรัทธา.”7
อนุภาคนั้นของศรัทธามีค่ามากที่สุดและ
ท่ า นควรปกป้ อ งและใช้ ไ ม่ ว่ า ในกรณี ใ ดที่
ท่านทำ�ได้คอื ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์
โมไรไนสอนถึงพลังอำ�นาจของศรัทธานั้นว่า
“และทั้งไม่ว่าเวลาใดย่อมไม่มีผู้กระทำ�ปาฏิหาริย์เลยจนหลังจากพวกเขามีศรัทธา; ดัง
นั้นพวกเขาจึงเชื่อในพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าก่อน.”8
ข้าพเจ้าไปเยี่ยมสตรีผู้หนึ่งที่ได้รับปาฏิหาริย์แห่งความเข้มแข็งเพียงพอเพื่ออดทน
กับความสูญเสียที่ไม่อาจจินตนาการได้ด้วย
เพียงความสามารถอันเรียบง่ายในการพูด
ย้ำ�ถ้อยคำ�เหล่านี้ตลอดไปว่า “ฉันรู������������
้พระผู
���������
้ไถ่
9
ทรงพระชนม์” ศรัทธานั้นและถ้อยคำ�แห่ง
ประจักษ์พยานเหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นราวกับ
ความทรงจำ�ในวัยเยาว์ของเธอที่ดูเลือนลาง
แต่ไม่ได้หายไปทั้งหมด
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ประหลาดใจทีร่ วู้ า่ สตรีคนหนึง่
ได้ให้อภัยคนที่ทำ�ผิดต่อเธอเป็นเวลาหลายปี
ข้าพเจ้าแปลกใจและถามเธอว่าเหตุใดเธอจึง
เลือกให้อภัยและไม่จดจำ�เวลาหลายปีที่ถูก
กระทำ������������������
ทารุณอย่าง�������
โหดร้าย
เธอตอบอย่างแผ่วเบาว่า “นี่เป็นสิ่งที่ยาก
ทีส่ ดุ ทีด่ ฉิ นั เคยทำ� แต่
������������������������������
ดิ���������������������������
ฉนั แค่รวู้ า่ ต้องทำ� ดิฉนั
ก็เลยทำ�” ศรัทธาของเธอทีว่ า่ พระผูช้ ว่ ยให้รอด
จะทรงให้อภัยเธอถ้าเธอให้อภัยผู้อื่นเตรียม
เธอให้ รู้ สึ ก สั น ติ สุ ข และมี ค วามหวั ง ขณะที่

เผชิญกับความตายในไม่กี่เดือนหลังจากที่
เธอให้อภัยปฏิปักษ์ที่ไม่กลับใจ
เธอถามข้าพเจ้า “เมื่อดิฉันไปถึงสวรรค์ ที่
นั่นจะเป็นอย่างไร”
และข้าพเจ้ากล่าวว่า “ผมรู้จากสิ่งที่ผม
เห็นถึงความสามารถของคุณในการใช้ศรัทธา
และการให้อภัยว่านั้นจะเป็นการกลับบ้าน
อันยอดเยี่ยมสำ�หรับคุณ”
ข้าพเจ้ามีเรื่องราวให้กำ�ลังใจอีกเรื่องแก่ผู้
ที่ตอนนี้สงสัยว่าศรัทธาของพวกเขาในพระ
เยซูคริสต์จะมีพอให้พวกเขาอดทนต่อไปจน
กว่าชีวิตจะหาไม่หรือเปล่า ข้าพเจ้าได้รับพร
ที่ ไ ด้ รู้ จั ก พวกท่ า นที่ ฟั ง อยู่ ใ นขณะนี้ ว่ า เมื่ อ
ท่านอายุยังน้อย มีชีวิตชีวา มีพรสวรรค์เกิน
กว่าผูท้ อ่ี ยูร่ อบข้างท่าน กระนัน้ ท่านก็ยงั เลือก
ที่จะทำ�สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำ� เพราะ
พรอันมากมายจากความเป็นอยู่ในชีวิตท่าน
ทำ�ให้ท่านพบวิธีที่ช่วยและดูแลผู้ที่ท่านอาจ
ละเลยหรือดูถูก
เมื่อการทดลองที่หนักหน่วงมาถึง ศรัทธา
ในการอดทนสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ เพิ่มขึ้นโดย
ท่ า นอาจสั ง เกตได้ ใ นเวลานี้ แ ต่ ใ นขณะนั้ น
ไม่ทันสังเกตเมื่อท่านกระทำ�ด้วยความรักอัน
บริสุทธิ์ของพระคริสต์ รับใช้และให้อภัยผู้อื่น
อย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำ� ท่านสร้าง
ฐานรากแห่งศรัทธาจากความรักเหมือนกับที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรักและรับใช้พระองค์
ศรัทธาของท่านในพระองค์น�ำ ไปสู่การกระทำ�
แห่งจิตกุศลที่จะนำ�ความหวังมาให้ท่าน
ยังไม่สายเกินไปที่จะเสริมสร้างฐานราก
แห่งศรัทธา ยังมีเวลาเสมอ โดยมีศรัทธาใน
พระผู้ช่วยให้รอด ท่านสามารถกลับใจและ
วิงวอขอการให้อภัย ท่านสามารถให้อภัยบาง
คนได้ ท่านสามารถขอบคุณบางคนได้ ท่าน
สามารถรับใช้และยกระดับจิตวิญญาณบาง
คนได้ ท่านสามารถทำ�สิ่งนี้ที่ไหนก็ได้และไม่
ว่าท่านจะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเพียงไร
ข้ า พเจ้ า ไม่ สั ญ ญาว่ า ความยากลำ � บาก
ของท่านจะจบลงในชีวิตนี้ ข้าพเจ้าไม่ยืนยัน
กับท่านว่าการทดลองของท่านจะดูเหมือนว่า
จะอยู่เพียงชั่วประเดี๋ยว คุณลักษณะอย่าง
หนึ่งของการทดลองในชีวิตก็คือดูเหมือนว่า
จะทำ�ให้นาฬิกาหมุนช้าลงและจากนั้นอาจดู
ราวกับจะหยุดหมุน
มีเหตุผลในเรื่องนี้ การรู้เหตุผลเหล่านั้น
อาจไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแต่สามารถทำ�ให้
พฤษภาคม 2012
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รอฉันอยู่เบื้องหน้าเล่า”
ถ้าเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เวลาที่
ยากที่สุดและเวลาที่ง่ายที่สุดในชีวิตสามารถ
เป็นพรได้ ในทุกสถานการณ์ เราจะสามารถ
เลื อ กสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยการนำ � ทางของพระ
วิญญาณ เรามีพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์เพื่อหล่อหลอมและนำ�ทางชีวิตเราหาก
เราเลือกที่จะทำ�ตาม และด้วยการที่ศาสดา
พยากรณ์เปิดเผยแก่เราถึงหน้าที่ของเราใน
แผนแห่งความรอด เราสามารถดำ�เนินชีวิต
ด้วยความหวังอันสมบูรณ์และความรู้สึกถึง
สันติสุข เราไม่จำ�เป็นต้องรู้สึกว่าเราอยู่ตาม
ลำ�พังหรือไม่ได้เป็นที่รักในการรับใช้ของพระ
เจ้า เพราะเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราสามารถ
รู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสัญญาว่าเทพจะอยู่ทางซ้ายและ
ทางขวาของเรา เพือ่ ประคองเราไว้10 พระองค์
ทรงรักษาคำ�ตรัสของพระองค์
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาทรงพระชนม์และพระบุตรผู้เป็นที่รักของ
พระองค์คือพระผู้ไถ่ของเรา พระวิญญาณ
บริ สุ ท ธิ์ ท รงยื น ยั น ความจริ ง ในการประชุ ม
ใหญ่นี้และจะทำ�อีกขณะที่ท่านแสวงหาพระ
วิ ญ ญาณขณะที่ ท่ า นฟั ง และจากนั้ น ศึ กษา
ข่าวสารของผู้รับใช้ที่ได้รับมอบอำ�นาจจาก
พระเจ้าที่อยู่ที่นี่ ประธานโธมัส เอส. มอน
สันคือศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าแก่คนทั้ง
โลก พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน พระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาทรงพระชนม์ พระบุตรผู้เป็นที่รัก
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระผู้ไถ่
ของเรา ความรักของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุด
ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน
อ้างอิง

ท่านอดทนได้ เหตุผลเหล่านั้นมาจากความ
จริงข้อหนึ่งที่ว่า ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ที่
พระบิดาในสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดทรง
มีให้ท่าน พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านทำ�ตัว
ให้เหมาะสมกับที่จะอยู่กับพระองค์ในครอบครัวไปตลอดกาล มีเพียงแต่ผู้ที่ได้รับชำ�ระให้
สะอาดหมดจดผ่านทางการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์เท่านั้นที่จะได้อยู่ที่นั่น
มารดาของข้ า พเจ้ าต่ อ สู้ กั บ มะเร็ ง เกื อ บ
10 ปี การรักษาและการผ่าตัดและการที่ต้อง
อยู่บนเตียงเป็นการทดลองของท่าน
ข้ า พเจ้ า จำ � ได้ ว่ า คุ ณ พ่ อ พู ด ขณะที่ เ ฝ้ าดู��
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เ ลี ย โ ฮ น า

คุ ณ แม่ ห ายใจด้ ว ยลมหายใจเฮื อ กสุ ด ท้ า ย
“สาวน้อยกลับบ้านไปพักผ่อนแล้ว”
ผู้พูดคนหนึ่งที่งานศพของคุณแม่คือประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ในบรรดา
คำ�สรรเสริญที่ท่านพูด ข้าพเจ้าจำ�คำ�พูดหนึ่ง
ได้คร่าวๆ ดังนี้ “บางท่านอาจคิดว่ามิลเดรด
ทนทุกข์แสนสาหัสเป็นเวลานานเพราะบางสิง่
ที่เธอทำ�ผิดที่เรียกร้องการทดลอง” จากนั้น
ท่านพูดว่า “ไม่ใช่เลย พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่
มี พ ระประสงค์ ที่ จ ะขั ด เกลาเธอขึ้ น อี ก นิ ด ”
ข้าพเจ้าจำ�ได้ว่าในตอนนั้นคิดว่า “ถ้าสตรีที่
ดีขนาดนีย้ งั ต้องขัดเกลาเพียงนี้ แล้วจะมีอะไร

1. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ “Give Me This
Mountain,” Ensign, พ.ย. 1979, 79.
2. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 122:7-9
3. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 19:15-19
4. เยเรมีย์ 8:22
5. โยชูวา 1:5
6. ดู โธมัส เอส. มอนสัน “จงมองหาพระผู้เป็นเจ้าและ
มีชีวิต” เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หน้า 63-66
7. อีเธอร์ 12:6-9
8. อีเธอร์ 12:18
9. “ฉันรูพ้ ระผูไ้ ถ่ทรงพระชนม์” หนังสือเพลงสวด หน้า 59
10. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 84:88

เพื่อดูวิดีโอคำ�ปราศรัยของ
ประธานอายริงก์ โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท
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นำ�เสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

การสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ศาสนจักร

ข

อเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และ
ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรีย์ เบนเนียน
อายริงก์ ในฐานะทีป่ รึกษาทีห่ นึง่ ในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ
ในฐานะทีป่ รึกษาทีส่ องในฝ่ายประธานสูงสุด
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูค้ ดั ค้าน หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ
แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม
เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช.
โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี.
สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์.
ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน
แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และ
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูค้ ดั ค้านโปรดทำ�เช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่า เราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผูท้ เ่ี ห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำ�เช่นเดียวกัน
เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ ได้รับการปลด
จากสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ด
สิบ
ผูท้ จ่ี ะร่วมแสดงความขอบคุณกับเรา โปรด
ยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์ริชาร์ด
เจ. เมนส์ ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธาน
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูค้ ดั ค้าน หากมี
ขอเสนอปลดพร้อมออกเสียงแสดงความ
ขอบคุณต่อเอ็ลเดอร์เจราล์ด จอง คอสเซ
และแกรีย์ อี. สตีเวนสันจากสมาชิกโควรัมที่
หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
หลังจากหลายปีของการรับใช้อย่างซือ่ สัตย์
และมีประสิทธิภาพ เราขอเสนอปลดอธิการ
เอช. เดวิด เบอร์ตัน อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์
และอธิการคีธ บี. แมคมุลลินจากฝ่ายอธิการ
ควบคุมและแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าหน้าทีช่ น้ั ผูใ้ หญ่
เกียรติคุณ
ผูท้ จ่ี ะร่วมแสดงความขอบคุณ โปรดยกมือ
ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้ มี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012
ริชาร์ด เค. อาฮัดจี, คลิมาโต ซี. เอ. อัลเมดา, เฟอร์นันโด เจ. ดี. อารูโช, มาร์วิน
ที. บริงเกอร์ฮอฟฟ์, มาริโอ แอล. คาร์ลอส,
ราฟาเอล เอ. คาสโตร, เดวิด แอล. คุก,
ซีซาร์ เอ. ดาวิลา, โมซียาห์ เอส. เดลกาโต,
ลูอิส จี. ดูอาร์เต, จอว์น เอ. เอตเชการาย,
สตีเฟน แอล. ฟลูคิเกอร์, เจ. โรเจอร์ ฟลูห์แมน, โรเบิร์ต ซี. เกย์, มิกูเอล ฮิดัลโก,
การิธ ซี. ฮิลล์, เดวิด เจ. ฮอร์, เดวิด เอช.
อิงแกรม, เทตสุจิ อิชิอิ, คาพุมบา ที. โคลา,
เกลนดอน ไลออนส์, อาร์. บรูซ เมอร์เรลล์,
เอนริค เจ. มอนโทยา, แดเนียล เอ. มอเรโน,
อะเดซีนา เจ. อะลูคนั นี, กามาลีเอล โอโซร์โน,
แพทริก เอช. ไพรซ์, มาร์คอส เอ. พรีเอโต,
เปาลู อาร์ ปวยร์ตา, คาร์ลอส เอฟ. ริวาส,
เอ. ริคาร์โด ซานตานา, ฟาเบียน แอล. ซีนัมพฤษภาคม 2012
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บัน, นาตา ซี. โทบีอัส, สแตนลีย์ แวน, เพอร์รีย์ เอ็ม. เว็บบ์, ริชาร์ด ดับเบิลยู. วีลเลอร์
และสก็อตต์ ดี. ไวทิงก์
ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ
เจ้ า หน้ า ที่ ชั้ น ผู้ ใ หญ่ เ หล่ า นี้ ใ นการรั บ ใช้ ที่
ยอดเยี่ยมของท่าน โปรดยกมือ
ขอเสนอปลดพร้อมออกเสียงแสดงความ
ขอบคุณจากใจจริงต่อซิสเตอร์จูลี บี. เบค,
ซิลเวีย เอช. ออล์เรด และบาร์บารา ธอมพ์
สันจากฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
ขอเสนอปลดสมาชิกคณะกรรมการสมาคมสงเคราะห์สามัญเช่นกัน
ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณต่อพี่น้อง
สตรีเหล่านี้สำ�หรับการรับใช้และการอุทิศตน
อันโดดเด่นของพวกเธอ โปรดยกมือ
ขอเสนอว่ า เราสนั บ สนุ น สมาชิ ก ใหม่ ใ น
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ เครก เอ. คาร์
ดอน, สแตนลีย์ จี. เอลลิส, แลร์รีย์ เอ็กโค
ฮอว์ค, โรเบิรต์ ซี. เกย์ และสก็อตต์ ดี. ไวทิงก์
ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำ�เช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนแกรีย์ อี. สตีเวน
สั น ในฐานะอธิ ก ารควบคุ ม ของศาสนจั ก ร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
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พร้อมด้วยเจราล์ด จอง คอสเซ ในฐานะ
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และดีน ไมรอน ดาวีส ใน
ฐานะที่ปรึกษาที่สอง
ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสาวกเจ็ดสิบภาค
คนใหม่ดังรายชื่อต่อไปนี้
เพรโด ยู. แอดดูรู, เดทเล็ฟ เอช. อาดเลอร์,
อังเจล เอช. อะลาร์คอน, อาลีย์ เค. เอานา
จูเนียร์, ดับเบิลยู. มาร์ก แบสเซ็ทท์, โรเบิร์ต
เอ็ม. คอลล์, เฮอร์นันโด คามาร์โก, จีน อาร์.
ชิเดสเตอร์, ฮวาคิน อี. คอสตา, ราล์ฟ แอล.
ดูว์สนับ, อังเจล เอ. ดูอาร์ท, เอ็ดเวิร์ด ดูเบ,
โมโรนี กาโอนา, เทย์เลอร์ จี. โกดอย, ฟรานซิสโก ดี. เอ็น. กรันจา, ยูรี เอ. กูชชิน, ริชาร์ด
เค. แฮนเซ็น, ทอดด์ บี. แฮนเซ็น, คลิฟฟอร์ด
ที. เฮอร์เบิร์ทสัน, อานีฟีออก อูโด อินยอง,
ลูอิซ เอ็ม. ลีอัล, อะเลฮันโดร โลเปซ, แอล.
จอง โคลด มาบายา, อัลวิน เอฟ. เมเรดิธที่
สาม, อาโดนาย เอส. โอบันโด, เจเร็ด อาร์.
โอคัมโป, อาดียินกา เอ. โอจีเดรอน, แอนดรูว์ เอ็ม. โอรีออร์ดาน, เฮซูส เอ. ออร์ทิซ,
เฟร็ด เอ. พาร์เกอร์, ซู ฮอง พอน, เอบราฮัม
อี. เควโร, โรเบิร์ต แคลร์ รีน, ฮอร์ก ลุยส์
โรเมอู, ฮอร์เก ซัลดีวาร์, กอร์ดอน เอช. สมิธ,

อะลิน สปันเนาส์, โมโรนี บี. ทอร์แกน, สตีเวน
แอล. โทรอนโท และแดเนียล ยิเรนยา-ทาวียา
ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนลินดา เคยาร์ เบอร์ตัน ในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
พร้อมด้วยแคโรล แมนเซล สตีเฟนส์ ที่
ปรึกษาที่หนึ่ง และลินดา เชฟฟิลด์ รีฟส์ ที่
ปรึกษาที่สอง
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้านโปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าทีช่ น้ั ผูใ้ หญ่
สาวกเจ็ดสิบภาค และ ฝ่ายประธานองค์การ
ช่วยสามัญดังทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูท้ ค่ี ดั ค้าน โปรดทำ�เช่นเดียวกัน
ประธานมอนสันครับ เท่าทีส่ งั เกตเห็น การ
สนับสนุนในศูนย์การประชุมใหญ่เป็นเอกฉันท์
ขอบคุ ณ พี่ น้ อ งทุ ก ท่ า นสำ � หรั บ การออก
เสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา การอุทศิ ตน
และการสวดอ้อนวอนของท่าน
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญทีเ่ พิง่ ได้รบั เรียก
ออกมานั่งบนยกพื้น

รายงานจากแผนก
ตรวจสอบบัญชีของ
ศาสนจักรปี 2011
นำ�เสนอโดย โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์

กรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
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รียนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่: ดังที่อธิบาย
ไว้โดยการเปิดเผยในภาคที่ 120 ของ
พระคัมภีร์หลักคำ�สอนและพันธสัญญา
สภาจัดการส่วนสิบมีอำ�นาจอนุมัติการใช้
จ่ายเงินทุนของศาสนจักร สภาประกอบ
ด้วยฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวก
สิบสอง และฝ่ายอธิการควบคุม
สภาดังกล่าวอนุมัติงบประมาณสำ�หรับ

หน่วยงานและการดำ�เนินงานของศาสนจักร
ตลอดจนงบจั ด สรรที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ส่ ง ไปยั ง
หน่วยดำ�เนินการด้านศาสนา หน่วยงานของ
ศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนให้อยู่ในงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายกับระเบียบ
ปฏิบัติของศาสนจักร
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรได้
รับอนุญาตให้เข้าไปยังบันทึกและระบบทุก

อย่างที่จำ�เป็นเพื่อประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุมรายรับรายจ่ายของเงินทุน
และการปกป้องดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรทำ�งาน
อิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับแผนกหรือหน่วยงาน
และการดำ�เนินการอื่นๆ ของศาสนจักรแต่
อย่างใด ตลอดจนมีนกั บัญชีเอกชนทีม่ ใี บอนุญาต ผูต้ รวจสอบบัญชีภายในทีม่ ใี บอนุญาต
ผู้ตรวจสอบระบบข้อมูลที่มีใบอนุญาต และ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ระดับมืออาชีพที่ได้รับการ
รับรอง
โดยยึดตามการดำ�เนินงานตรวจสอบ แผนก
ตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรลงความเห็น
ว่า ในแง่ของทรัพย์สนิ รายรับของเงินบริจาค
รายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ และทรัพย์สนิ ของศาสนจักร
สำ�หรับปี 2011 ได้รับการบันทึกและจัดการ
ตามแนวทางที่ถือปฏิบัติตามระบบบัญชี งบ
ประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบาย
ตลอดจนระเบียบปฎิบัติที่ศาสนจักรกำ�หนด
ไว้ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร
โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์
กรรมการผู้จัดการ

พฤษภาคม 2012

29

รายงานสถิติปี 2011
นำ�เสนอโดย บรูค พี. เฮลส์
เลขานุการฝ่ายประธานสูงสุด

เ

กี่ยวเนื่องกับข้อมูลสมาชิกของศาสนจักร
ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิตเิ กีย่ ว
กับการเติบโตและสถานะของศาสนจักร
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2011

หน่วยของศาสนจักร
สเตค..............................................2,946 แห่ง
คณะเผยแผ่.....................................340 แห่ง
ท้องถิ่น.............................................608 แห่ง
วอร์ดและสาขา...........................28,784 แห่ง

สมาชิกภาพศาสนจักร
ยอดรวมสมาชิกภาพ............. 14,441,346 คน
เด็กใหม่ในบันทึกศาสนจักร
ระหว่างปี 2011.......................... 119,917 คน
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา
ระหว่างปี 2011.......................... 281,312 คน
ผู้สอนศาสนา
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา................. 55,410 คน
ผู้สอนศาสนาบำ�เพ็ญประโยชน์2�� 22,299 คน
พระวิหาร
พระวิหารที่อุทิศระหว่างปี 2011
(ซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ และ
เกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา)................2 แห่ง
พระวิหารที่อุทิศซ้ำ�ระหว่างปี 2011
(แอตแลนตา จอร์เจีย)..........................1 แห่ง
พระวิหารทั้งหมดที่เปิดดำ�เนินการ1��136 แห่ง
อดีตเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนจักรและ
คนอืน่ ๆ ทีเ่ สียชีวติ ตัง้ แต่การประชุมใหญ่
สามัญเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา
เอ็ลเดอร์มาเรียน ดี. แฮงคส์, เอ็ลเดอร์ แจ็ค
30
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เอช. กอสลินด์ จูเนียร์, เอ็ลเดอร์เมนเต เจ.
บรัฟ, เอ็ลเดอร์โรนัล อี. โพลแมน, เอ็ลเดอร์
คีธ ดับเบิลยู. วิลคอกซ์ และเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ จี. ฮิลลาม อดีตสมาชิกโควรัมสาวก
เจ็ดสิบ; ซิสเตอร์จอย อี. อีแวนส์ และซิส
เตอร์ชิเอโกะ เอ็น. โอกาซากิ, อดีตที่ปรึกษา
ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ; ซิ
สเตอร์นอร์มา ซอนน์แทก ภรรยาของเอ็ลเดอร์ฟิลลิป ที. ซอนน์แทก อดีตสมาชิก

โควรัมสาวกเจ็ดสิบ; ซิสเตอร์ลีโอลา จอร์จ
ภรรยาหม้ายของเอ็ลเดอร์ลอยด์ พี. จอร์จ
อดีตสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ; ซิสเตอร์
อาร์จีเลีย วิลลานูวา เด อัลวาเรซ ภรรยา
ของเอ็ลเดอร์ลิโน อัลวาเรซ อดีตสมาชิก
โควรัมสาวกเจ็ดสิบเช่นเดียวกัน; บราเดอร์
เวนเดลล์ เอ็ม. สมูท จูเนียร์ อดีตประธาน
คณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

คนงานใน
สวนองุ่น

ขอให้ฟังการกระตุ้นเตือนที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทรงบอกท่านขณะนี้ เวลา
นี้ ว่าท่านพึงยอมรับของประทานแห่งการชดใช้จากพระเจ้าพระเยซูคริสต์
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มื่อพูดถึงการเรียกและการปลดซึ่งฝ่าย
ประธานสูงสุดเพิ่งประกาศไปนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวแทนเราทุกคนว่าเราจะจดจำ�
และรักท่านที่รับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป
เฉกเช่นที่เรารักและต้อนรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับ
ตำ�แหน่งโดยทันที เราขอขอบคุณทุกท่าน
จากใจ
ข้าพเจ้าปรารถนาจะพูดถึงอุปมาของพระ
ผู้ช่วยให้รอดเรื่องที่เจ้าของสวน “ออกไปจ้าง
คนทำ�งาน … แต่เวลาเช้าตรู่” หลังจากจ้าง
คนงานกลุ่มแรกไปเมื่อ 6 โมงเช้า เขากลับ
มาอีกช่วง 9 โมงเช้า เที่ยง และบ่ายสามโมง
เพื่อจ้างคนงานเพิ่มเพราะต้องรีบเก็บเกี่ยว
ให้เร็วขึ้น พระคัมภีร์บอกว่าเขากลับมารอบ
สุดท้าย “ประมาณบ่ายห้าโมง” (ราวห้าโมง
เย็น) และจ้างคนงานเป็นกลุ่มสุดท้าย เพียง
หนึ่งชั่วโมงต่อมา คนงานทุกคนมารวมตัวกัน
เพื่อรับค่าจ้างรายวัน น่าประหลาดใจที่ทุก
คนได้รับค่าแรงเท่ากันแม้ว่าชั่วโมงทำ�งานจะ
ต่างกัน คนงานกลุ่มแรกโมโหโดยฉับพลัน
พลางกล่าวว่า “พวกที่มาสุดท้ายได้ทำ�งาน
ชั่วโมงเดียว และท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่า
กันกับพวกเราที่ทำ�งานตรากตรำ�กลางแดด
ตลอดวัน”1 เมื่ออ่านอุปมาเรื่องนี้ ท่านอาจ

จะรูส้ กึ เช่นเดียวกับคนงานเหล่านัน้ ว่ามีความ
ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอพูดถึงข้อกังวล
ดังกล่าวพอสังเขป
ก่ อ นอื่ น เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ ที่ ต้ อ งจดจำ � ว่ า
ไม่มีใคร ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมใน
เรือ่ งนี้ คนงานกลุม่ แรกเห็นด้วยกับค่าแรงเต็ม
ของวันนั้นและรับไปแล้ว ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้านึกภาพได้แต่เพียงว่าพวกเขาปลาบปลื้ม
อย่างมากที่ได้งาน ในสมัยพระผู้ช่วยให้รอด
ชายทั่วไปกับครอบครัวของเขาทำ�อะไรไม่ได้
มากไปกว่าดำ�เนินชีวิตตามรายได้ในวันนั้น
หากใครไม่ได้ทำ�งาน ทำ�ไร่ หาปลา หรือ
ค้าขาย คนนั้นอาจจะไม่มีกิน ด้วยคนงาน
มีมากกว่าปริมาณงาน ชายกลุ่มแรกที่ได้รับ
เลือกจึงนับว่าโชคดีที่สุดในบรรดาแรงงาน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในเช้าวันนั้น
อันที่จริง หากจะต้องเห็นใจ อย่างน้อย
ในขั้นต้นควรให้ความเห็นใจแก่ชายที่ ไม่ได้
รั บ เลื อ กซึ่ ง ต้ อ งหาเลี้ ย งปากเลี้ ย งท้ อ งเช่ น
กัน ดูเหมือนโชคไม่เคยเข้าข้างพวกเขาเลย
ตลอดทั้งวันที่นายจ้างมาแต่ละครั้ง พวกเขา
มักจะเห็นคนอื่นได้รับเลือกเสมอ
แต่พอถึงช่วงท้ายของวัน เจ้าของสวนกลับ
มาครั้งที่ห้าอย่างน่าประหลาดใจพร้อมข้อ

เสนออันน่าทึ่ง ณ ห้าโมงเย็นนั้น! คนงาน
กลุ่มสุดท้ายผู้ท้อแท้เป็นที่สุด ได้ยินแต่เพียง
ว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
รับงานโดยไม่รู้กระทั่งค่าจ้าง แต่รู้ว่า มีอะไร
ทำ�ย่อมดีกว่าอยู่เฉยๆ อย่างที่เคยผจญมา
ต่อมาเมือ่ พวกเขามารวมตัวกันเพือ่ รับค่าจ้าง
พวกเขาตกตะลึงที่ได้รับค่าจ้างเท่าคนอื่น!
คนเหล่านีต้ อ้ งประหลาดใจเพียงใดและสำ�นึก
คุณมากเพียงใด! แน่นอนว่าพวกเขาคงไม่
เคยได้รับความการุณย์เช่นนั้นมาก่อนตั้งแต่
เคยทำ�งานมา
จากการอ่านเรื่องนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนงาน
กลุ่มแรกคงจะบ่นออกมา เจ้าของสวนใน
อุปมาจึงบอกพวกเขาว่า (ข้าพเจ้าปรับเปลีย่ น
คำ�พูดเล็กน้อย) “สหายเอ๋ย เรามิได้อยุติธรรมกับท่านเลย ท่านเห็นด้วยกับค่าจ้างนั้น
มิใช่หรือ ค่าจ้างดีเสียด้วย ท่านดีใจมากที่
ได้งานและเราพอใจกับการทำ�งานของท่าน
ท่านได้รับค่าจ้างเต็มจำ�นวน จงรับค่าจ้างไป
เถิดและพอใจกับพรที่ได้รับ สำ�หรับคนอื่นๆ
เราย่อมมีสิทธิ์ทำ�ตามใจชอบกับเงินของเรา”
จากนั้นคือคำ�ถามเสียดแทงใจผู้คนเวลานั้น
หรือผู้ที่ต้องได้ยินเวลานี้ว่า “ท่านจะอิจฉา
ทำ�ไมเมื่อเราเลือกมีเมตตา”
พี่น้องทั้งหลาย จะมีช่วงเวลาในชีวิตเรา
เมื่อคนอื่นได้พรอย่างไม่คาดฝันหรือได้รับยก
ย่องเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าขอให้เราไม่ต้องน้อย
ใจ—และแน่นอนว่าไม่ต้องรู้สึกอิจฉา—เมื่อ
โชคดีมาถึงผูอ้ น่ื เราไม่ได้ถกู ลดคุณค่าลงเมือ่
คนอื่นได้รับเพิ่มเติม เราไม่ได้แข่งขันกันเพื่อ
ให้รู้ว่าใครร่ำ�รวยที่สุดหรือมีพรสวรรค์มากที่
สุด สวยงามที่สุด หรือแม้แต่ได้รับพรมากที่
สุด แต่ ที่จริงแล้ว เรากำ�ลังแข่งขันกับบาป
และแน่ น อนว่ า ความอิ จ ฉาริ ษ ยาเป็ น บาป
สากลที่สุดอย่างหนึ่ง
ยิ่งไปกว่านั้นความอิจฉาริษยาเป็นความ
ผิดพลาดที่ถลำ�ลึกลงไปเรื่อยๆ เห็นชัดว่าเรา
ทุกข์ใจเล็กน้อยเมื่อ โชคร้าย บางอย่างตก
อยู่กับ เรา แต่ความอิจฉาริษยาทำ�ให้เรา
พฤษภาคม 2012
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ต้องทุกข์ใจเมื่อ โชคดี ทั้งหลายตกอยู่กับ
ทุกคน ที่เรารู้จัก! ช่างเป็นอนาคตที่สดใส
เสียนี่กระไร—กับการที่ต้องชำ้�ใจทุกครั้งเมื่อ
เห็นคนรอบข้างมีความสุข! คงไม่ต้องพูดถึง
ความละอายเมื่ อ สุ ด ท้ า ยเราพบว่ า แท้ จ ริ ง
แล้วพระผู้เป็นเจ้าทั้งทรงยุติธรรมและทรงมี
พระเมตตา พระองค์ประทาน “บรรดาข้าว
ของ [ที่พระองค์มี]”2 ให้ทุกคนที่ยืนข้างพระ
องค์ดงั พระคัมภีรก์ ล่าวไว้ ดังนัน้ บทเรียนแรก
จากสวนองุน่ ของพระเจ้าคือ ความโลภ อาการ
บูดบึ้ง หรือการจ้องทำ�ร้ายผู้อื่น ไม่ได้ ยก
สถานะของ ท่าน การดูหมิ่นผู้อื่นมิได้ทำ�ให้
ภาพลักษณ์ในตัวตน ของท่าน ดีขึ้นเช่นกัน
32
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ดังนั้นจงมีเมตตา และขอบพระทัยที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตา นีค่ อื วิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นสุข
ประเด็นที่สองซึ่งข้าพเจ้าต้องการยกมา
จากอุ ป มาเรื่ อ งนี้ คื อ ความผิ ด พลาดอั น น่ า
เศร้าที่บางคนอาจจะทำ�หากพวกเขาต้องทิ้ง
ค่าจ้างใน ช่วงสุดท้าย ของวันเพราะมัวแต่
กังวลกับปัญหาที่คิดไปเอง ก่อนหน้านี้ ใน
วันนั้น พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามีใครขว้าง
เหรี ย ญใส่ห น้ า เจ้ า ของสวนและออกไปมื อ
เปล่าอย่างฉุนเฉียว แต่ข้าพเจ้าคิดว่าคงมีคน
ทำ�เช่นนั้น
พี่น้องที่รักทั้งหลาย สิ่งที่เกิดขึ้นช่วง 9
โมงเช้าหรือเที่ยงหรือบ่ายสามโมงในเรื่องนี้

เทียบไม่ได้กับค่าจ้างมหาศาลที่จ่ายอย่าง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในช่วงท้ายของวัน สูตรสำ�เร็จ
ของศรัทธาคือดำ�เนินต่อไป พยายามต่อไป
ทำ�จนสำ�เร็จ และให้ความวิตกกังวลก่อนหน้า
นี้—ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือคิดไปเอง—กลืน
หายไปกับความล้นเหลือของรางวัลสุดท้าย
อย่ า จมอยู่ กั บ ปั ญ หาหรื อ ความคั บ ข้ อ งใจ
เดิ ม ๆ—ที่ มี ต่ อ ตั ว ท่ า นหรื อ เพื่ อ นบ้ า นของ
ท่าน หรือข้าพเจ้าขอเพิ่มว่าแม้แต่ศาสนจักร
ที่แท้จริงและดำ�รงอยู่แห่งนี้ บารมีของชีวิต
ท่าน ชีวิตเพื่อนบ้านของท่าน และของพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์จะประจักษ์ชัดใน
วันสุดท้าย แม้จะไม่มีใครรับรู้ถึงบารมีนั้นใน
ตอนแรกเสมอไป ดังนั้นอย่าตระหนกกับบาง
สิ่งที่เกิดขึ้นช่วง 9 โมงเช้า เมื่อพระคุณของ
พระผู้เป็นเจ้าพยายามจะให้รางวัลท่านใน
ช่วง 6 โมงเย็น—ไม่ว่าข้อตกลงการทำ�งาน
ของท่านตลอดทั้งวันจะเป็นอย่างไรก็ตาม
เราหมดอารมณ์ความรู้สึกและต้นทุนทาง
วิญญาณอันล้ำ�ค่าเช่นนั้นไปกับการยึดติดไม่
ยอมปล่ อ ยความทรงจำ � ถึ ง โน้ ต เพี้ ย นที่ เ รา
เคยเล่นในการเดี่ยวเปียโนสมัยเด็ก หรือสิ่ง
ที่คู่ครองพูดหรือทำ�เมื่อ 20 ปีก่อนแต่เรายัง
ปักใจนำ�มาตอกย้ำ�ตลอด 20 ปีต่อมา หรือ
เหตุการณ์ในประวัติศาสนจักรซึ่งเป็นเพียง
บทพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องยากเสมอที่มนุษย์จะ
เป็นได้ตามความคาดหวังของพระผู้เป็นเจ้า
ถึงแม้ว่าหนึ่งในความคับข้องใจเหล่านั้นจะ
ไม่ได้เกิดจาก ท่าน แต่สามารถ จบ ที่ท่านได้
รางวัลจะยิ่งใหญ่เพียงใดสำ�หรับคุณความดี
นั้นเมื่อพระเจ้าแห่งสวนองุ่นทอดพระเนตร
เข้าไปในดวงตาท่านและทรงชำ�ระบัญชีใน
ช่วงวันเวลาสุดท้ายของเราบนแผ่นดินโลก
ที่กล่าวมานั้นนำ�ไปสู่ประเด็นที่สามและ
ประเด็นสุดท้าย อุปมานี้—เช่นเดียวกับทุก
เรื่อง—ไม่เชิงเกี่ยวกับคนงานหรือค่าจ้างเช่น
เดียวกับอุปมาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ
แกะกับแพะ นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณ
ความดีของพระผู้เป็นเจ้า ความอดทนและ
การให้อภัยของพระองค์ ตลอดจนการชดใช้
ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ นี่คือเรื่องราว
เกี่ยวกับความเอื้ออาทรและการุณยธรรม นี่
คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณ เรื่องราวนี้ขีด
เส้นใต้ความคิดที่ข้าพเจ้าได้ยินเมื่อหลายปี
ก่อนว่า สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสำ�ราญพระทัย
มากที่สุดเกี่ยวกับการเป็นพระผู้เป็นเจ้าคือ

ความยินดีที่ได้แสดงพระเมตตา โดยเฉพาะ
ต่อผู้ที่ไม่คาดหวังจะได้รับหรือมักจะรู้สึกว่า
ตนไม่คู่ควร
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าผู้ใดในที่ประชุมขนาด
ใหญ่วันนี้อาจจำ�เป็นต้องได้ยินข่าวสารเรื่อง
การให้อภัยซึ่งเป็นเนื้อแท้ในอุปมาเรื่องนี้ ไม่
ว่าท่านจะคิดว่าสายเพียงใด ไม่ว่าท่านจะ
คิดว่าพลาดโอกาสไปแล้วกี่ครั้ง ไม่ว่าท่านจะ
รู้สึกว่าทำ�ผิดพลาดไปมากเพียงใด หรือพร
สวรรค์ทท่ี า่ นคิดว่าไม่มี หรือไม่วา่ ท่านจะรูส้ กึ
ว่าเดินทางออกมาไกลจากบ้านจากครอบครัวและพระผู้เป็นเจ้ามากเพียงใด ข้าพเจ้า
เป็นพยานว่าท่านยัง ไม่ได้ เดินทางไปไกล
เกินเอื้อมพระหัตถ์แห่งความรักของพระเจ้า
เป็นไปไม่ได้ทท่ี า่ นจะจมดิง่ ลงไปลึกกว่าความ
สว่างอันไม่มีขอบเขตจากการชดใช้ของพระ
คริสต์จะส่องถึง
ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอื่นหรือเคยอยู่
กับเรามาก่อนแต่ไม่อยูแ่ ล้ว ไม่มสี ง่ิ ใดในกรณี
เหล่านั้นที่ท่านทำ�ไปแล้วล้มเลิกไม่ได้ ไม่มี
ปัญหาใดที่ท่านเอาชนะไม่ได้ ไม่มีความฝัน
ใดทีย่ งั ทำ�ให้เป็นจริงไม่ได้แม้เวลาและนิรนั ดร
จะล่วงผ่านไป แม้ท่านจะรู้สึกว่าเป็นคนงาน
กลุ่มสุดท้ายผู้สิ้นหวังของช่วงห้าโมงเย็น แต่
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นยังทรงยืนกวักพระหัตถ์
เรียก “จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระ

คุณ”3 และน้อมกายลงแทบพระบาทพระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล จงมาร่วมเลี้ยงฉลอง
“โดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่า”4 ที่โต๊ะของ
พระเจ้า
ข้าพเจ้าวิงวอนเป็นพิเศษต่อสามีและบิดา
ทั้งหลาย ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตหรือจะดำ�รง
ฐานะปุโรหิตในอนาคต “จงตื่นเถิด! และ
จงลุ ก ขึ้ น จากภั ส มธุ ลี … และจงเป็ น ลู ก
ผู้ชาย”5 ดังที่ลีไฮกล่าว บ่อยครั้งแต่ไม่เสมอ
ไปที่ผู้ชายนั่นเองเลือกไม่ขานรับการเรียกให้
“มาร่วม [ขบวน]”6 บ่อยครั้งสตรีและเด็กดู
เหมือนจะเต็มใจมากกว่า พีน่ อ้ งชายทัง้ หลาย
จงก้าวออกมาข้างหน้า ก้าวออกมาเพื่อเห็น
แก่ ตัวท่านเอง ก้าวออกมาเพื่อเห็นแก่ผู้คน
ที่รักท่านและสวดอ้อนวอนให้ท่านตอบรับ
ก้าวออกมาเพื่อเห็นแก่พระเจ้าพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงจ่ายราคาเกินจะหยั่งได้เพื่อให้ท่านมี
อนาคตอย่างที่พระองค์ทรงต้องการ
พี่น้องที่รักทั้งหลาย สำ�หรับท่านที่ได้รับ
พรจากพระกิ ต ติ คุ ณ มาแล้ ว หลายปี เ พราะ
ท่านโชคดีพอที่จะค้นพบแต่เนิ่นๆ สำ�หรับ
ท่านที่มาสู่พระกิตติคุณช้ากว่านั้น
และ
สำ � หรั บ ท่ า น—ผู้ เ ป็ น สมาชิ ก หรื อ ยั ง ไม่ เ ป็ น
สมาชิก—ที่อาจจะยังลังเลอยู่ ข้าพเจ้าเป็น
พยานต่อท่านแต่ละคนและทุกคนถึงอำ�นาจ

การเริ่มต้นใหม่อันเกิดจากความรักของพระ
ผู้เป็นเจ้าและความอัศจรรย์แห่งพระคุณของ
พระองค์ สิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยคือ ท้าย
ที่สุดแล้วท่านจะลงเอยกับความเชื่อใด หา
ใช่วันเวลาที่ท่านใช้เดินทางไปสู่ความเชื่อนั้น
ดังนั้นหากท่านทำ�พันธสัญญาแล้ว จง
รักษาพันธสัญญาเหล่านั้น หากท่านยังไม่
ได้ทำ� จงทำ�เสียเถิด หากท่านทำ�แล้วฝ่าฝืน
พันธสัญญา จงกลับใจและแก้ไขให้ดีดังเดิม
ไม่มีวัน สายเกินไปตราบเท่าที่พระองค์ผู้เป็น
เจ้าของสวนองุ่นตรัสว่ายังมีเวลาอยู่ ขอให้
ฟังการกระตุ้นเตือนที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
ทรงบอกท่านขณะนี้ เวลานี้ ว่าท่านพึงยอม
รับของประทานแห่งการชดใช้จากพระเจ้า
พระเยซูคริสต์และรับการผูกมิตรจากคนงาน
ของพระองค์ อย่าประวิงเวลา เพราะเวลา
นี้เกือบจะสายไปแล้ว ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดู มัทธิว 20:1–15
ลูกา 12:44
ฮีบรู 4:16
อิสยาห์ 55:1
2 นีไฟ 1:14, 21
“เราผองต้องถูกเกณฑ์,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 127
พฤษภาคม 2012
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โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

รู้สำ�นึกตัว: ศีลระลึก
พระวิหาร และการ
เสียสละรับใช้

เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสและพึ่งพาตนเองทางวิญญาณเมื่อเราดำ�เนินชีวิตตาม
พันธสัญญาร่วมกับการสวดอ้อนวอน

พ

ระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าเรื่องราว
แก่ ส านุ ศิ ษ ย์ ข องพระองค์ เ กี่ ย ว
กับบุตรที่จากบิดาผู้มั่งคั่ง ไปยัง
เมืองไกล และผลาญมรดกของเขาจนหมด
สิ้น เมื่อเกิดกันดารอาหาร ชายหนุ่มทำ�งาน
ต�ำ่ ต้อยเป็นคนเลีย้ งสุกร เขาหิวมากจึงอยาก
กินอาหารที่มีไว้เลี้ยงสัตว์
เมื่อจากบ้าน ห่างไกลจากที่ซึ่งเขาอยาก
อยู่ และอยู่ในสภาพที่อัตคัดขัดสน มีสิ่ง
สำ�คัญนิรันดร์เกิดขึ้นในชีวิตของชายหนุ่มผู้นี้
ในพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอด “เขารู้
สำ�นึกตัว”1 เขาจำ�ได้ว่าเขาคือใคร ตระหนักว่า
เขาพลาดสิ่งใด และเริ่มปรารถนาพรที่มีให้
อย่างเสรีในบ้านบิดาเขา
ตลอดชีวิตเรา ไม่ว่าในยามที่เกิดความ
มืดมิด การท้าทาย การทดลอง ความโศก
เศร้าหรือบาป เราอาจรู้สึกว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์กำ�ลังเตือนเราว่าเราเป็นบุตรธิดาที่
แท้จริงของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงห่วงใย
ทรงรักเรา และเราอาจโหยหาพรศักดิ์สิทธิ์
ทีพ่ ระองค์เท่านัน้ จะประทานแก่เราได้ ในช่วง
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เวลาเหล่านี้ เราควรพยายามสำ�นึกตนและ
กลับมาสู่แสงสว่างแห่งความรักของพระผู้
ช่วยให้รอด
พรเหล่ า นี้ เ ป็ น ของบุ ต รธิ ด าทุ ก คนของ
พระบิดาบนสวรรค์โดยชอบ การปรารถนา
พรเหล่ า นี้ ร วมถึ ง ชี วิ ต ที่ มี ปี ติ แ ละความสุ ข
เป็นส่วนสำ�คัญในแผนซึ่งพระบิดาบนสวรรค์
ทรงมีไว้สำ�หรับเราทุกคน ศาสดาพยากรณ์
แอลมาสอนว่า “แม้หากท่านทำ�ไม่ได้มากไป
กว่าปรารถนาทจ่ี ะเชือ่ , ก็ขอให้ความปรารถนา
นี้เกิดผลในท่าน”2
ขณะที่ความปรารถนาทางวิญญาณของ
เราเพิม่ ขึน้ เราพึง่ พาตนเองทางวิญญาณ จาก
นั้นเราจะช่วยให้คนอื่น ตนเองและครอบครัว
ของเราเพิ่มความปรารถนาที่จะทำ�ตามพระ
ผู้ช่วยให้รอดและดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณได้อย่างไร เราจะเสริมสร้างความปรารถนา
ของเราอย่างไรที่จะกลับใจ มีค่าควร และ
อดทนจนกว่าชีวติ จะหาไม่ เราจะช่วยเยาวชน
และคนหนุ่มสาวให้ความปรารถนาเหล่านี้มี
ผลในพวกเขาจนพวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส

และกลับเป็น “วิสุทธิชนโดยผ่านการชดใช้
ของพระคริสต์” อย่างแท้จริงไหม?3
เราเปลีย่ นใจเลือ่ มใสและพึง่ พาตนเองทาง
วิญญาณเมื่อเราดำ�เนินชีวิตตามพันธสัญญา
ร่วมกับการสวดอ้อนวอน—ผ่านการรับส่วน
ศีลระลึกอย่างมีค่าควร เป็นผู้มีค่าควรถือใบ
รับรองพระวิหาร และเสียสละรับใช้ผู้อื่น
เพื่อจะรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร เรา
ระลึกว่าเรากำ�ลังต่อพันธสัญญาที่เราทำ�เมื่อ
รับบัพติศมา เพือ่ ให้ศลี ระลึกเป็นประสบการณ์
ชำ�ระล้างทางวิญญาณในแต่ละสัปดาห์ เรา
ต้องเตรียมตนเอง ก่อน มาที่การประชุม
ศีลระลึก เราทำ�สิ่งนี้โดยตั้งใจละทิ้งงานประ
จำ � วั น และนั น ทนาการของเราไว้ เ บื้ อ งหลั ง
ปล่ อ ยวางความคิ ด ทางโลกและข้ อ กั ง วล
ต่างๆ เมื่อเราทำ�เช่นนี้ เราทำ�ให้ความคิด
และใจเรามีทว่ี า่ งเพือ่ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
จากนั้นเราเตรียมไตร่ตรองถึงการชดใช้
ไม่เพียงระลึกถึงข้อเท็จจริงของการทนทุกข์
และการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด
เท่านั้น การไตร่ตรองของเราจะช่วยให้เราจำ�
ได้ว่าโดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระ
ผู้ช่วยให้รอด เรามีความหวัง โอกาส และ
ความเข้ม แข็ง เพื่ อ จะทำ� ให้เ กิ ด การเปลี่ ยน
แปลงอย่างจริงใจในชีวิตเรา
ขณะทีเ่ ราร้องเพลงสวดศีลระลึก มีสว่ นร่วม
ในคำ�สวดศีลระลึก และรับส่วนสัญลักษณ์ที่
แทนพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์
เราแสวงหาร่วมกับการสวดอ้อนวอนถึงการ
ให้อภัยบาปและความผิดพลาดของเรา เรา
นึกถึงคำ�สัญญาที่เราทำ�และรักษาระหว่าง
สัปดาห์ก่อน เราทำ�คำ�มั่นสัญญาส่วนตัว
อย่างเจาะจงว่าจะติดตามพระผู้ช่วยให้รอด
ในสัปดาห์ที่จะมาถึง
บิดามารดาและผูน้ �ำ ทัง้ หลาย ท่านสามารถ
ช่วยเยาวชนให้ได้รับพรอันหาที่เปรียบมิได้
ของศีลระลึกโดยจัดหาโอกาสพิเศษให้พวก
เขาศึกษา สนทนา และค้นพบความเกี่ยว

เนื่องของการชดใช้ในชีวิตพวกเขา ให้พวก
เขาค้นคว้าพระคัมภีร์ด้วยตนเองและสอนกัน
จากประสบการณ์ของตนเอง
บิดา ผู้นำ�ฐานะปุโรหิต และฝ่ายประธาน
โควรั ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบพิ เ ศษเพื่ อ ช่ ว ยผู้
ดำ�รงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเตรียมตัวอย่าง
จริงจังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ศีลระลึกอันศักดิ์สิทธิ์
ของพวกเขา การเตรียมตัวนี้ทำ�ตลอดสัปดาห์โดยการดำ�เนินชีวิตตามมาตรฐานพระกิตติคุณ เมื่อเยาวชนชายเตรียม ให้พร และ
ส่งผ่านศีลระลึกอย่างมีค่าควรและมีความ
คารวะ พวกเขาทำ�ตามแบบอย่างพระผู้ช่วย
ให้ ร อดที่ พ ระกระยาหารมื้ อ สุ ด ท้ า ยอย่ า ง
แท้จริง4 และเป็นเหมือนอย่างพระองค์
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าศีลระลึกเปิดโอกาส
ให้เรา รู้สำ�นึกตัว และประสบกับ “การ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง” —ในใจ5—เพื่อระลึก
ว่าเราคือใครและเราปรารถนาสิ่งใดมากที่สุด
ขณะที่เราต่อพันธสัญญาเพื่อรักษาพระบัญญัติ เราได้รบั การเป็นเพือ่ นของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เพื่อนำ�เราให้กลับไปสู่ที่ประทับของ

พระบิดาบนสวรรค์ จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเรา
ได้รับบัญชาให้ “ประชุมกันบ่อยเพื่อรับส่วน
ขนมปังและ[น้ำ�]”6 และเพื่อรับส่วนศีลระลึก
แก่จิตวิญญาณเรา7
นอกจากศีลระลึก ความปรารถนาทีเ่ ราจะ
กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์เพิ่มขึ้นเมื่อเรา
มีค่าควรที่จะได้รับใบรับรองพระวิหาร เรามี
ค่ า ควรโดยเชื่ อ ฟั ง พระบั ญ ญัติ อ ย่า งมั่ น คง
และแน่วแน่ การเชื่อฟังนี้เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์
และจะเพิ่ ม ขึ้ น ผ่ า นประสบการณ์ ใ นฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและเยาวชนหญิงในช่วง
เวลาของการเตรียม จากนั้นหวังว่าปุโรหิต
และกุ ล สตรี จ ะตั้ ง เป้ า หมายและเตรี ย มตั ว
เป็นพิเศษเพื่อรับเอ็นดาวน์เม้นท์และผนึกใน
พระวิหาร
มาตรฐานของผู้ถือใบรับรองคืออะไร ผู้
เขียนสดุดีเตือนเราว่า
“ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และผู้
ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์
“คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์”8
ความมีค่าควรที่จะถือใบรับรองพระวิหาร

ให้ความเข้มแข็งแก่เราในการรักษาพันธสัญญาพระวิหาร เราจะได้รับความเข้มแข็งเป็น
การส่วนตัวได้อย่างไร เราพยายามมีประจักษ์
พยานในพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ความเป็นจริงของการ
ชดใช้ ความจริงของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ
สมิธและการฟื้นฟู เราสนับสนุนผู้นำ�ของเรา
ปฏิบัติต่อครอบครัวด้วยความเมตตา ยืน
เป็นพยานถึงศาสนจักรที่แท้จริงของพระเจ้า
เข้าการประชุมศาสนจักร ให้เกียรติพันธสัญญา ทำ�หน้าที่รับผิดชอบของบิดามารดาให้มี
สัมฤทธิผล และดำ�เนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
ท่านอาจกล่าวว่าฟังดูแล้วแค่เป็นวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์! ท่านพูดถูก มาตรฐาน
ของผู้ถือใบรับรองพระวิหารไม่ได้สูงเกินกว่า
ที่เราจะทำ�ได้ เป็นเพียงการดำ�เนินชีวิตอย่าง
ซื่อสัตย์ตามพระกิตติคุณและทำ�ตามศาสดา
พยากรณ์
จากนั้นในฐานะผู้ถือใบรับรองพระวิหารที่
รับเอ็นดาวน์เม้นท์ เราสร้างแบบแผนของการ
ดำ�เนินชีวิตเหมือนพระคริสต์ ได้แก่การเชื่อ
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ฟัง การเสียสละเพื่อรักษาพระบัญญัติ รักกัน
และกัน มีความคิดกับการกระทำ�ที่บริสุทธิ์
และอุทิศตนเพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า ผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
และโดยการทำ�ตามแบบแผนพื้นฐานเหล่านี้
ของความซื่อสัตย์ เราจะได้รับ “อำ�นาจจาก
เบื้องบน”9 เพื่อเผชิญกับการท้าทายในชีวิต
เราต้องการอำ�นาจจากสวรรค์ในวันนี้มาก
กว่าที่ผ่านมา อำ�นาจที่เราได้รับผ่านศาสนพิธีพระวิหาร ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการเสีย
สละที่เราทำ�เพื่อรับศาสนพิธีพระวิหารคุ้มค่า
ต่อความพยายามทุกอย่างที่เราทำ�ได้
ขณะที่เราปรารถนาจะเรียนรู้และดำ�เนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณมากขึ้น เราพยายาม
รับใช้ผู้อื่นโดยธรรมชาติ พระผู้ช่วยให้รอด
ตรัสกับเปโตรว่า “เมื่อท่านได้หันกลับแล้วจง
ชูกำ�ลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน”10 ข้าพเจ้า
ประทับใจที่เยาวชนทุกวันนี้มีความปรารถนา
อย่างสุดซึ้งที่จะรับใช้และเป็นพรให้ผู้อื่น—
เพื่อสร้างความแตกต่างในโลกนี้ พวกเขา
ปรารถนาปีติที่เกิดจากการรับใช้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เป็นการยากสำ�หรับเยาวชน
ที่จะเข้าใจว่าการกระทำ�ในปัจจุบันจะเตรียม
พวกเขาหรือตัดสิทธิ์พวกเขาจากโอกาสรับ
ใช้ในอนาคตได้อย่างไร เราทุกคนมี “หน้าที่
อันจำ�เป็นยิ่ง”11 ในการช่วยเยาวชนเตรียมตัว
รั บ ใช้ ต ลอดชี วิ ต โดยช่ ว ยให้ พ วกเขาพึ่ ง พา
36
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ตนเอง นอกเหนือการจากพึ่งพาตนเองทาง
วิญญาณที่เราพูดกันมา ยังมีการพึ่งพาตน
เองทางโลกซึ่ ง ได้ แ ก่ ก ารศึ ก ษาต่ อ หลั ง จบ
มัธยมศึกษาหรือการอบรมด้านวิชาชีพ เรียน
รูก้ ารทำ�งาน และดำ�เนินชีวติ ตามรายได้ โดย
การหลีกเลี่ยงหนี้สินและออมเงินตั้งแต่บัดนี้
เราเตรียมตัวสำ�หรับการรับใช้ศาสนจักรเต็ม
เวลาในอนาคต จุดประสงค์ของการพึ่งพา
ตนเองทั้งทางโลกและทางวิญญาณคือพา
ตนเองขึ้นไปบนที่สูงเพื่อเราจะยกผู้อื่นได้ใน
ยามจำ�เป็น
ไม่ว่าเราจะยังหนุ่มสาวหรือสูงวัย สิ่งที่
เราทำ�ในวันนี้เป็นตัวกำ�หนดการรับใช้ที่เรา
สามารถทำ�ได้และมีความสุขในวันพรุ่งนี้ ดัง
กวีเตือนใจเรา “ในบรรดาถ้อยคำ�สลดใจที่
กล่าวหรือเขียนไว้ สลดใจที่สุดคือ ‘แสนเสีย
ดาย’”12 ขอเราอย่าดำ�เนินชีวิตที่ต้องเสียใจ
จากสิ่งที่เราทำ�หรือไม่ได้ทำ�
พี่น้องที่รัก ชายหนุ่มที่พระผู้ช่วยให้รอด
รับสั่งถึง ผู้ที่เราเรียกว่า บุตรที่หายไป กลับ
มาบ้าน บิดาไม่ลืมเขา บิดารอคอยเขา และ
“เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาแลเห็นเขาก็มี
ความเมตตา จึงวิ่งออกไป…จุบเขา”14 เพื่อ
เป็นเกียรติแก่การกลับมาของบุตร เขาสั่งให้
นำ�เสื้อคลุม แหวนมาสวมให้ และฉลองด้วย
ลูกวัวอ้วนพี—เตือนเราว่าไม่มีพรใดจะถูก
ยับยั้งถ้าเราอดทนอย่างซื่อสัตย์ในการเดิน

บนเส้นทางกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์
ด้วยความรักของพระองค์และความรัก
พระบุตรพระองค์ที่อยู่ในใจ ข้าพเจ้าท้าทาย
แต่ ล ะท่ า นให้ ทำ � ตามความปรารถนาทาง
วิญญาณของเราและ รู้สำ�นึกตัว ขอให้เรา
พูดกับตนเองในกระจกและถามว่า “ฉันอยู่ที่
จุดใดในการรักษาพันธสัญญาของฉัน” เรา
อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อเราพูดได้ว่า “ฉัน
รั บ ส่ ว นศี ล ระลึ ก อย่ า งมี ค่ า ควรทุ ก สั ป ดาห์
ฉั น มี ค่ า ควรถื อ ใบรั บ รองพระวิ ห ารและไป
พระวิหาร ฉันเสียสละรับใช้และเป็นพรให้ผู้
อื่น”
ข้าพเจ้าขอแบ่งปันคำ�พยานพิเศษว่าพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา “จึงได้ทรงประทานพระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์”15 เพื่อชดใช้บาป
ของเรา พระองค์ทรงรู้จักเราและทรงรอเรา
แม้ยามที่เราห่างไกลจากพระองค์ ขณะทำ�
ตามความปรารถนาของเราและรู้สำ�นึกตัว
พระองค์จะทรง “โอบ [เรา] ไว้ในพาหุแห่ง
ความรักของพระองค์ชั่วนิรันดร์”16 และทรง
ต้อนรับเรากลับบ้าน ข้าพเจ้าเป็นพยานใน
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.

ลูกา 15:17
แอลมา 32:27
โมไซยาห์ 3:19
ดู มัทธิว 26:17-28; ลูกา 22:1-20
แอลมา 5:12; ดู โมไซยาห์ 5:2 ด้วย;
แอลมา 5:13-14
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7. ดู โมโรไน 4:3; หลักคำ�สอนและพันธสัญญา
20:77
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โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ศรัทธา ความทรหด
สัมฤทธิผล: ข่าวสาร
ถึงบิดาหรือมารดาตัว
คนเดียว
ท่านพยายามเลี้ยงดูบุตรธิดาในความชอบธรรมและความจริง
โดยรู้ว่าแม้ท่านจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่ท่านหล่อหลอมอนาคตได้

ข่

าวสารของข้าพเจ้ามีไว้สำ�หรับบิดา
หรือมารดาตัวคนเดียวในศาสนจักร
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น มารดาตั ว คนเดี ย ว
–ท่านคือสตรีที่กล้าหาญผู้เลี้ยงดูบุตรธิดา
และดูแลครอบครัวด้วยตนเองผ่านสภาวการณ์ต่างๆ ของชีวิต ท่านอาจเป็นม่ายหรือ
หย่าร้าง ท่านอาจกำ�ลังเผชิญความท้าทาย
ของการเป็ น มารดาตั ว คนเดี ย วเนื่ อ งด้ ว ย
หลงเดินทางผิดก่อนแต่งงานแต่บัดนี้ท่าน
ดำ�เนินชีวติ ในกรอบของพระกิตติคณ
ุ เปลีย่ น
ชีวติ ในทางทีด่ ขี น้ึ ขออวยพรให้ทา่ นหลีกเลีย่ ง
รูปแบบการครองคู่ที่ต้องแลกกับคุณธรรม
และความเป็นสานุศิษย์ นั่นจะเป็นราคาที่
สูงมากเกินไป
แม้บางครั้งท่านอาจถามตนเองว่าทำ�ไม
ต้องเป็นฉัน แต่ความยากลำ�บากของชีวิต
ทำ�ให้เราเติบโตสูค่ วามเป็นพระผูเ้ ป็นเจ้าขณะ
ความทุ ก ข์ ย ากหล่ อ หลอมอุ ป นิ สั ย ของเรา
ขณะเหตุการณ์ตา่ งๆ ของชีวติ เกิดขึน้ ระหว่าง

ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเคารพสิทธิ์เสรีของมนุษย์
ดังเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม๊กซ์เวลล์กล่าวว่าเรา
ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลทั้งหมดได้ว่าทำ�ไม
เรื่องราวทั้งหลายจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่เพราะ
“เราไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมด”1
ไม่ ว่ า สภาวการณ์ ข องท่ า นหรื อ เหตุ ผ ล
ของสภาวการณ์เป็นอย่างไร ท่านยอดเยี่ยม
มาก ท่านต้องสู้ชีวิตทุกวัน โดยทำ�งานที่มีไว้
สำ�หรับสองคนแต่สว่ นใหญ่ทา่ นทำ�เพียงลำ�พัง
ท่านต้องเป็นทั้งพ่อและเป็นแม่ด้วย ท่านบริหารงานในบ้าน ดูแลครอบครัว บางครั้งต้อง
หารายได้ให้พอใช้จา่ ย และน่าอัศจรรย์ทท่ี า่ น
ยังหาวิธีรับใช้ศาสนจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านอบรมบุตรธิดา ท่านร้องไห้และ
สวดอ้ อ นวอนกั บ พวกเขาและให้ พ วกเขา
ท่านต้องการให้สิ่งดีที่สุดแก่พวกเขาแต่ก็ยัง
กลัดกลุ้มทุกคืนเกรงว่าดีที่สุดของท่านอาจ
ไม่ดีพอ
แม้ข้าพเจ้าไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวมาก

เกินไป แต่ก็อยากบอกว่าข้าพเจ้ามาจาก
ครอบครัวเช่นนั้น ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นส่วน
ใหญ่ของข้าพเจ้า คุณแม่เลี้ยงดูพวกเราใน
สภาพทีย่ ากจน ต้องจัดสรรเงินอย่างรอบคอบ
ท่านหาวิธีเอาชนะความหงอยเหงา บางครั้ง
ต้องการการสนับสนุนและความเป็นเพื่อน
อย่างมาก แต่กระนั้นท่านก็ยังมีศักดิ์ศรี บ่อ
เกิดของความมุ่งมั่นและความอดทนเต็มที่
แบบชาวสก็อตต์
ขอบพระทัยที่ปีต่อๆ มาของท่านได้รับพร
มากกว่าช่วงแรก ท่านแต่งงานกับผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสใหม่คนหนึ่ง เป็นพ่อม่าย และรับ
การผนึกในพระวิหารลอนดอน อังกฤษ และ
ต่อมารับใช้ช่วงสั้นๆ ที่นั่นด้วยกันในฐานะ
เจ้าหน้าทีศ่ าสนพิธี พวกท่านอยูด่ ว้ ยกันเกือบ
ยี่สิบห้าปี---มีความสุข สมหวัง และมีสัมฤทธิ
ผลจนความเป็นมรรตัยสิ้นสุด
มีสตรีที่ดีเช่นท่านมากมายในศาสนจักร
ทั่วโลก ผู้เผชิญสถานการณ์คล้ายกันและ
แสดงความเข้มแข็งแบบเดียวกันปีแล้วปีเล่า
นี่ ไ ม่ใ ช่อ ย่ า งที่ ท่า นหวัง หรื อ วางแผนไว้
สวดอ้อนวอนขอหรือคาดหวังไว้คราวเริ่มต้น
เมื่อหลายปีก่อน การเดินทางในช่วงชีวิตมี
ทางขรุขระ ทางอ้อม และทางคดเคี้ยววกวน
ส่วนใหญ่เนื่องด้วยชีวิตในโลกที่เสื่อมถอยมี
ไว้เพื่อเป็นสถานที่พิสูจน์และทดสอบ
ขณะเดียวกันท่านพยายามเลี้ยงดูบุตร
ธิดาในความชอบธรรมและความจริง โดยรู้
ว่าแม้ท่านจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่ท่านหล่อ
หลอมอนาคตได้ ระหว่างทางท่านจะได้รับ
พรชดเชย แม้ไม่เกิดขึ้นทันทีก็ตาม
ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ ของพระผู้ เ ป็ น เจ้ า
ท่านไม่ต้องกลัวอนาคต บุตรธิดาของท่านจะ
เติบใหญ่และเรียกท่านว่าผูไ้ ด้รบั พร และความ
สำ�เร็จมากมายทุกอย่างของพวกเขาจะเป็น
การยกย่องสรรเสริญท่าน
โปรดอย่ารู้สึกว่าท่านเป็นชนชั้นสอง เป็น
สมาชิกด้อยค่าในศาสนจักร หรือมีสิทธิ์รับพร
ของพระเจ้าน้อยกว่าคนอืน่ ในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าไม่มีพลเมืองชั้นสอง
พฤษภาคม 2012
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เราหวั ง ว่ า เมื่ อ ท่ า นเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
และเห็นครอบครัวที่ดูเหมือนมีความสุขและ
สมบูรณ์ หรือได้ยินคนพูดเรื่องครอบครัวใน
อุดมคติ ท่านจะรู้สึกยินดีกับการเป็นส่วน
หนึ่งของศาสนจักรที่มุ่งเน้นครอบครัวและ
สอนเรือ่ งบทบาทสำ�คัญของครอบครัวในแผน
ของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อความสุขของลูกๆ
พระองค์ ท่ามกลางความยุง่ เหยิงในโลกและ
ศีลธรรมที่เสื่อมโทรม เรามีหลักคำ�สอน สิทธิ
อำ�นาจ ศาสนพิธี และพันธสัญญาที่มอบ
ความหวังสูงสุดให้โลก รวมทั้งความสุขใน
อนาคตของบุตรธิดาและครอบครัวที่พวกเขา
จะสร้างขึ้นมา
ในการประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ
เดือนกันยายน 2006 ประธานกอร์ดอน บี.
ฮิงค์ลีย์เล่าประสบการณ์ของแม่ตัวคนเดียว
ที่หย่าร้างและมีบุตรเจ็ดคนอายุตั้งแต่ 7 ขวบ
ถึง 16 ปี เธอข้ามถนนเอาของบางอย่างไป
ให้เพื่อนบ้าน เธอเล่าว่า
“ขณะหันหลังเดินกลับบ้าน ดิฉันเห็นไฟ
ที่บ้านสว่างไสว ดิฉันได้ยินเสียงลูกๆ ดังก้อง
อยู่ในหูขณะเดินออกจากประตูบ้านเมื่อไม่
กี่นาทีก่อน ‘แม่ครับเย็นนี้มีอะไรทาน’ ‘แม่
38
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พาหนูไปห้องสมุดได้มั้ยคะ’ ‘หนูต้องซื้อกระดาษโปสเตอร์คืนนี้’ ดิฉันมองดูบ้านหลังนั้น
ด้วยความเหนื่อยอ่อนและเห็นแสงไฟในแต่
ละห้อง ดิฉนั นึกถึงลูกทุกคนผูก้ �ำ ลังคอยดิฉนั
กลับมาจัดหาในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ดิฉัน
รู้สึกว่าภาระหนักเกินกว่าจะแบกรับไหว
“ดิฉันจำ�ได้ว่ามองผ่านม่านน้ำ�ตาขึ้นไป
บนฟ้าพลางพูดว่า ‘พระบิดาที่รัก ลูกทำ�ไม่
ได้คนื นี้ ลูกเหนือ่ ยเหลือเกิน ลูกรับไม่ไหวแล้ว
กอร์โดบา อาร์เจนตินา

ลูกไม่สามารถกลับบ้านไปดูแลลูกๆ เพียง
ลำ�พัง ขอให้ลูกไปหาพระองค์และอยู่กับพระ
องค์สักคืนหนึ่งจะได้ไหม…’
“ดิฉันไม่ได้ยินคำ�ตอบจริงๆ แต่ได้ยินใน
ใจดิฉันว่า ‘ไม่ได้ลูกรัก ลูกจะกลับมาหาพ่อ
ตอนนี้ไม่ได้…แต่พ่อจะมาหาลูกเอง’”2
ขอบคุณพีน่ อ้ งสตรีส�ำ หรับทุกอย่างทีท่ า่ น
ทำ � เพื่ อ เลี้ ย งดู ค รอบครั ว และทำ � ให้ บ้ า นคง
เป็นบ้านแห่งความรักซึง่ มีความดีงาม สันติสขุ
และโอกาส
แม้ท่านจะรู้สึกเหงาบ่อยครั้ง ความจริง
แล้ว ท่านไม่มวี นั อยูเ่ พียงลำ�พัง คนเดียว เมือ่
ท่ า นเดิ น หน้ า ด้ ว ยความอดทนและศรั ท ธา
พระผู้ทรงอารักขาจะเดินไปกับท่าน สวรรค์
จะมอบพรที่จำ�เป็นให้ท่าน
ทัศนะและมุมมองของชีวติ ท่านจะเปลีย่ น
ไปเมื่ อ ท่ า นมองขึ้ น ข้ า งบนแทนที่ จ ะหมด
กำ�ลังใจ
หลายท่ า นค้ น พบความจริ ง อั น ยิ่ ง ใหญ่
ที่เปลี่ยนชีวิตว่าเมื่อท่านดำ�เนินชีวิตเพื่อยก
ภาระของผู้อื่น ภาระของท่านจะเบาลง แม้
สภาวการณ์อาจไม่เปลี่ยน แต่เจตคติของ

ท่านเปลี่ยน ท่านสามารถเผชิญการทดลอง
ด้วยการยอมรับมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น และ
กตัญญูมากขึ้นต่อสิ่งที่ท่านมี ไม่โหยหาสิ่งที่
ท่านยังขาดอยู่
ท่านค้นพบว่าเมื่อเราให้ความหวังแก่คน
ที่ชีวิตเขาดูเหมือนว่างเปล่า คลังการปลอบโยนของเราจะเพิ่มพูนและเต็ม ถ้วยของเรา
“ก็ล้น” (สดุดี 23:5)
โดยผ่านการดำ�เนินชีวิตที่ชอบธรรม สัก
วันหนึ่งท่านกับลูกๆ จะได้รับพรของการเป็น
ส่วนหนึ่งในครอบครัวนิรันดร์ที่สมบูรณ์แบบ
สมาชิกและผู้นำ�ทั้งหลาย ท่านทำ�มาก
กว่านี้ได้หรือไม่เพื่อสนับสนุนครอบครัวที่มี
พ่อหรือแม่ตัวคนเดียวโดยไม่ตัดสินหรือใส่
ร้าย ท่านจะสอนเยาวชนในครอบครัวเหล่า
นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นแบบอย่างให้เยาวชนชายเห็นได้หรือไม่ว่าชายที่ดีต้องทำ�อะไร
และดำ�เนินชีวติ อย่างไร ในกรณีไม่มพี อ่ ท่าน
กำ � ลั ง ให้ ต้ น แบบที่ คู่ ค วรแก่ ก ารเลี ย นแบบ
หรือไม่
แน่นอนว่ามีบางครอบครัวที่พ่อเป็นผู้ปก
ครองคนเดียว พี่น้องชายทั้งหลาย เราสวด
อ้อนวอนให้ท่านและยกย่องสรรเสริญท่าน
ข่าวสารนี้สำ�หรับท่านเช่นกัน
บิดามารดาตัวคนเดียว ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ว่าเมื่อท่านทำ�สุดความสามารถในความท้า
ทายที่ยากสุดแสนของมนุษย์ สวรรค์จะยิ้ม
ให้ท่าน ท่านไม่โดดเดี่ยว จงให้เดชานุภาพ
การไถ่และความรักของพระเยซูคริสต์ทำ�ให้
ชีวติ ท่านสดใส และเติมความหวังแห่งสัญญา
นิรันดร์ให้ท่าน จงกล้าหาญ มีศรัทธาและ
ความหวัง พิจารณาปัจจุบันด้วยความทรหด
และมองอนาคตด้วยความมั่นใจ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

1. Neal A. Maxwell, Notwithstanding My
Weakness (1981), 68
2. ใน กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ “ในพาหุแห่งความรัก
ของพระองค์” เลียโฮนา พ.ย. 2006 หน้า 146

โดย เอ็ลเดอร์ยูลิส์เสส ซวาเรส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

อยู่ในแดนของพระเจ้า

ทุกวันคำ�ถามของเราควรเป็น “การกระทำ�ของฉันทำ�ใหฉั้ นอยูในแดนของ
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ระธานโธมัส เอส. มอนสันเคยพูด
ไว้ว่า “ข้าพเจ้ามีสูตรง่ายๆ ที่ท่าน
นำ � ไปใช้ ป ระเมิ น การเลื อ กที่ อ ยู่
ตรงหน้าได้ เป็นเรื่องง่ายที่จะจำ�ว่า ‘ท่าน
ไม่อาจถูกต้องโดยการกระทำ�ผิด และท่าน
ไม่อาจผิดโดยกระทำ�สิ่งที่ถูกต้อง’” (“เส้น
ทางสู่ความดีพร้อม” เลียโฮนา กรกฎาคม
2002 หน้า 129) สูตรของประธานมอนสัน
นั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา สิ่งนี้ทำ�งาน
เหมือนกับเลียโฮนาที่ลีไฮได้รับ ถ้าเราใช้
ศรัทธาและพากเพียรรักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้า เราจะพบหนทางที่ถูกต้องในการ
ทำ�ตามได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เราเผชิญกับการเลือกในชีวิตประจำ�วัน
อัครสาวกเปาโลแนะนำ�เราถึงความสำ�คัญ
ของการหว่ า นเมล็ ด ในพระวิ ญ ญาณและ
ตระหนั ก ถึ ง การไม่ ห ว่ า นเมล็ ด ในเนื้ อ หนั ง
ท่านกล่าวว่า
“อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้า
ไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยว
เก็บสิ่งนั้น
“ผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตน ก็จะ
เกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่
ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บ
ชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น
“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำ�ดี เพราะว่า
ถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลา
อันสมควร” (กาลาเทีย 6:7-9)
การหว่านในพระวิญญาณหมายถึงความ

คิด คำ�พูด และการกระทำ�ทั้งหมดของเรา
จะต้องยกระดับเราเข้าไปสู่ระดับแห่งความ
สู ง ส่ ง ของพระบิ ด ามารดในสวรรค์ ข องเรา
อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์พูดถึงเนื้อหนังว่า
เป็นอุปนิสยั ทางร่างกายหรือทางเนือ้ หนังของ
มนุษย์ปุถุชน ซึ่งยอมให้ผู้คนได้รับอิทธิพล
จากความลุ่มหลง ความปรารถนา ความ
อยาก และแรงผลักดันของเนื้อหนังแทนที่จะ
มองหาการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ถ้าเราไม่ระวัง อิทธิพลเหล่านั้นจะผนวกกับ
แรงกดดันของความชั่วร้ายในโลกอาจทำ�ให้
เรามี พ ฤติ ก รรมหยาบคายและไม่ ยั้ ง คิ ด ซึ่ ง
อาจกลายเป็นนิสัยอย่างหนึ่งของเรา เพื่อจะ
หลีกเลี่ยงอิทธิพลที่ไม่ดีเหล่านี้ เราจะต้องทำ�
ตามสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงแนะนำ�ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธเกี่ยวให้หว่านเมล็ดในพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง “ดังนั้น, อย่าเบื่อหน่าย
ในการทำ�ดี, เพราะเจ้ากำ�ลังวางรากฐานของ
งานอันสำ�คัญยิ่ง. และจากสิ่งเล็กน้อย บัง
เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่” (คพ. 64:33)
เพื่อพัฒนาวิญญาณของเรา มีการเรียก
ร้องจากเราว่า “จงให้ใจขมขื่น และใจขัด
เคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน
และการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุก
อย่าง อยู่ห่างไกลจาก [เรา] เถิด” (เอเฟซัส
4:31) และให้เรา “มีปัญญาในวันเวลาแห่ง
การทดลองของ[เรา]; จงปลดเปลื้อง [ตนเอง]
จากความไม่สะอาดทั้งหลายทั้งปวง” (มอรมอน 9:28)
พฤษภาคม 2012
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เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ เราเรียนรู้ว่าคำ�
สัญญาที่พระเจ้าทรงทำ�กับเรานั้นขึ้นอยู่กับ
การเชื่ อ ฟั ง ของเราและการสนั บ สนุ น ให้
ดำ�เนินชีวิตอย่างชอบธรรม คำ�สัญญาเหล่า
นั้นต้องบำ�รุงเลี้ยงจิตวิญญาณ นำ�ความหวัง
มาให้เราโดยกระตุ้นไม่ให้เรายอมแพ้แม้ขณะ
เผชิ ญ กั บ การท้ า ทายประจำ � วั น ของการ
ดำ�เนินชีวิตอยู่ในโลกที่คุณค่าทางจริยธรรม
และศีลธรรมกำ�ลังสูญหายไป ดังนั้น จึงเป็น
การกระตุ้ น ให้ ผู้ ค นหว่ า นเมล็ ด ในเนื้ อ หนั ง
มากขึน้ แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการเลือก
ของเรากำ�ลังช่วยให้เราหว่านเมล็ดในพระ
วิญญาณไม่ใช่ในเนื้อหนัง
ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ กล่าวคำ�
แนะนำ�จากคุณปู่ของท่านว่า “มีเส้นเขตแดน
กำ�หนดไว้ชัดเจนระหว่างแดนของพระเจ้า
กับแดนของมาร ถ้าท่านจะอยู่ฝ่ายพระเจ้า
ท่านจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระองค์และ
ไม่มีความปรารถนาจะทำ�ผิด แต่ถ้าท่าน
ข้ามไปอยู่ฝ่ายมารหนึ่งนิ้วเท่ากับท่านอยู่ใน
อำ�นาจของผู้ล่อลวงและถ้าเขาประสบความ
สำ�เร็จ ท่านจะไม่สามารถคิดหรือแม้ให้เหตุ
ผลอย่างถูกต้องได้เลยเพราะท่านจะสูญเสีย
พระวิญญาณของพระเจ้า” (คำ�สอนของประธานศาสนจักร: จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ [2011]
หน้า 199)
ดังนั้นทุกวันคำ�ถามของเราควรเป็น “การ
กระทำ�ของฉันทำ�ให้ฉันอยู่ในแดนของพระ
เจ้าหรือแดนของศัตรู”
ศาสดาพยากรณ์มอรมอนเตือนผู้คนของ
ท่านถึงความสำ�คัญของการมีความสามารถ
ในการแยกแยะสิ่งดีออกจากสิ่งชั่ว
“ดังนั้น, สิ่งที่ดีทั้งปวงมาจากพระผู้เป็น
เจ้า; และสิ่งที่ชั่วมาจากมาร; เพราะมารเป็น
ศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้า, และต่อสู้กับพระองค์
ตลอดเวลา, และเชื้อเชิญและชักจูงให้ทำ�
บาป, และให้ทำ�สิ่งที่ชั่วตลอดเวลา.
“แต่ดูเถิด, สิ่งที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้าเชื้อ
เชิญแ ละชกั จูงให้ท�
ำ ดอี ยูต่ ลอดเวลา” (โมโรไน
7:12-13)
แสงสว่างของพระคริสต์พร้อมกับความ
เป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วย
ให้เราตัดสินใจได้ว่าวิธีที่เราดำ�เนินชีวิตทำ�ให้
เราอยู่ในแดนของพระเจ้าหรือไม่ ถ้าเรามี
เจตคติที่ดี สิ่งเหล่านั้นได้รับการดลใจโดย
พระผูเ้ ป็นเจ้า เพราะทุกสิง่ ดีมาจากพระผูเ้ ป็น
เจ้า อย่างไรก็ดี ถ้าเรามีเจตคติที่ไม่ดี เรา
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กำ�ลังได้รับอิทธิพลจากศัตรูเพราะเขาชักจูง
มนุษย์ให้ทำ�ความชั่ว
ข้าพเจ้าประทับใจคนอัฟริกาเพราะความ
มุ่งมั่นและความพากเพียรของพวกเขาที่จะ
อยู่ในแดนของพระเจ้า แม้อยู่สถานการณ์ที่
เลวร้ายทีส่ ดุ ในชีวติ ผูท้ ย่ี อมรับคำ�เชือ้ เชิญให้
มาสู่พระคริสต์กลายเป็นแสงสว่างแก่โลก ไม่
กี่สัปดาห์ก่อนขณะที่เยี่ยมวอร์ดหนึ่งในอัฟริกาใต้ ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เดินทางไป
กับปุโรหิตหนุ่มสองคน อธิการ และประธาน
สเตคของพวกเขาเพื่อไปเยี่ยมเยาวชนชายที่
แข็งขันน้อยในโควรัมของพวกเขา ข้าพเจ้า
ประทับใจอย่างมากในความกล้าหาญและ
ความนอบน้อมถ่อมตนที่ปุโรหิตทั้งสองคน
แสดงออกขณะที่ พ วกเขาเชื้ อ เชิ ญ เยาวชน
ชายที่แข็งขันน้อยให้กลับมาโบสถ์ ขณะที่
พวกเขาพู ด กั บ เยาวชนชายที่ เ ป็ น สมาชิ ก
แข็งขันน้อยข้าพเจ้าสังเกตว่าสีหน้าของพวก
เขาสะท้อนถึงแสงสว่างของพระผู้ช่วยให้รอด
และในเวลาเดี ย วกั น แสงสว่ า งก็ อ ยู่ กั บ ผู้ ที่
รายรอบพวกเขา พวกเขากำ�ลังทำ�หน้าที่ใน

การ “ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง,
และให้ก�ำ ลังเข่าทอ่ี อ่ นล้า” (คพ. 81:5) เจตคติ
ของปุโรหิตสองคนนัน้ ทำ�ให้พวกเขาอยูใ่ นแดน
ของพระเจ้า และพวกเขารับใช้เป็นเครื่องมือ
ในพระหัตถ์ของพระองค์ขณะที่พวกเขาเชื้อ
เชิญให้ผู้อื่นทำ�เช่นเดียวกัน
ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญา 20:37
พระเจ้ า ทรงสอนเราถึ ง ความหมายในการ
หว่านเมล็ดในพระวิญญาณและสิ่งที่ทำ�ให้
เราอยู่ในแดนของพระเจ้า มีดังนี้ ถ่อมตน
ต่อหน้าพระพักตร์พระผูเ้ ป็นเจ้า ออกมาพร้อม
กับใจที่ชอกช้ำ�และวิญญาณที่สำ�นึกผิด เป็น
พยานต่ อ ศาสนจั ก รว่ า เรากลั บ ใจอย่ า งแท้
จริงจากบาปของเรา รับพระนามของพระเยซู
คริสต์ไว้กับเรา มีความมุ่งมั่นในการรับใช้
พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ แสดงออกด้วย
งานของเราว่ า เราได้ รั บ วิ ญ ญาณของพระ
คริสต์และรับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของ
พระองค์ ความเต็มใจที่จะทำ�พันธสัญญา
เหล่านี้ให้สำ�เร็จเตรียมเราให้มีชีวิตในที่ประทับของพระผูเ้ ป็นเจ้าในฐานะสัตภาวะทีส่ งู ส่ง

ความทรงจำ�เกี่ยวกับพันธสัญญาเหล่านี้จะ
นำ�ทางพฤติกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัว การ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูอ้ น่ื และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้ช่วย
ให้รอด
พระเยซูคริสต์ทรงกำ�หนดแบบแผนของ
พฤติกรรมที่ดีพร้อมซึ่งเราสามารถสร้างอยู่
บนเจตคติของเราเพือ่ สามารถทำ�พันธสัญญา
อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้เกิดสัมฤทธิผล พระผู้ช่วยให้รอดทรงตัดขาดจากอิทธิพลใดก็ตาม
ทีจ่ ะดึงความสนใจของพระองค์จากพระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อพระองค์ทรงถูกล่อลวงโดยศัตรูหรือ
โดยผู้ ติ ด ตามพระองค์ ข ณะที่ พ ระองค์ ท รง
ปฏิบตั ศิ าสนกิจทีน่ บ่ี นแผ่นดินโลก แม้วา่ พระองค์ทรงไม่เคยทำ�บาป พระองค์ทรงมีพระทัย
ที่ชอกช้ำ�และวิญญาณที่สำ�นึกผิด เต็มไป
ด้วยความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรา
และต่อมนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงน้อมพระองค์ลงต่อพระพักตร์พระบิดาในสวรรค์ ปฏิเสธพระประสงค์ของพระองค์ทุกอย่างเพื่อทำ�
ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงขอให้เกิดสัมฤทธิผลจน
กระทั่งสิ้นพระชนม์ แม้ในยามแห่งความเจ็บ
ปวดอย่างแสนสาหัสทางพระวรกายและจิต
วิญญาณ พระองค์ทรงแบกภาระบาปของ
มนุษยชาติทุกคนไว้บนบ่าของพระองค์และ
ทรงหลั่งพระโลหิตผ่านรูขุมขน พระองค์ตรัส
กับพระบิดาว่า “แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจ
ปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์” (มาระโก 14:36)
พีน่ อ้ งทัง้ หลาย คำ�สวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าขณะที่เรานึกถึงพันธสัญญาของเราคือ
ขอให้เราทำ�ให้เราเข้มแข็งเพื่อต้านทาน “ลูก
ศรเพลิงของปฏิปักษ์” (1 นีไฟ 15:24) ทำ�
ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเรา
จะหว่านเมล็ดในพระวิญญาณและให้อยู่ใน
แดนของพระเจ้า ขอให้เรานึกถึงสูตรของ
ประธานมอนสันที่ว่า “ท่านไม่อาจถูกต้อง
โดยการกระทำ�ผิด และท่านไม่อาจผิดโดย
กระทำ�สิ่งที่ถูกต้อง” ข้าพเจ้ากล่าวสิ่งเหล่านี้
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สอดคล้องกับท่วง
ทำ�นองแห่งศรัทธา

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์ ทรงต้องการให้พวกเขา
กลับไปหาพระองค์ ทรงปรารถนาให้ทุกคนดำ�เนินชีวิตสอดคล้องกับ
ท่วงทำ�นองอันศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธา

เ

มื่อเจ้าหน้าที่ช้นั ผู้ใหญ่ของศาสนจักรพบ
ปะกับสมาชิกทั่วโลก เราประสบด้วยตน
เองว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นพลังเพื่อ
ความดีอย่างไร เรายกย่องท่านสำ�หรับทุกสิง่
ที่ท่านทำ�เพื่อเป็นพรแก่ชีวิตคนทั้งปวง
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ตระหนักดีว่าผู้นำ�ทางความคิดหลาย
ท่านรวมทั้งนักข่าวในสหรัฐและทั่วโลกพูดถึง
ศาสนจักรและสมาชิกศาสนจักรมากขึ้นใน
ระดับสาธารณะ ปัจจัยเฉพาะหลายอย่าง
ประกอบกันทำ�ให้ศาสนจักรเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้
หลายคนที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนจักรพยายามอย่างแท้จริงทีจ่ ะเข้าใจผูค้ นและ
หลักคำ�สอนของเรา พวกเขารักษามารยาท
และพยายามไม่มอี คติ ซึง่ เราขอบคุณอย่างยิง่
เราตระหนักเช่นกันว่าคนจำ�นวนมากไม่
สามารถเข้าใจเรื่องศักดิ์สิทธิ์ ลอร์ด แซคส์
ประมุขแห่งศาสนายูดายในอังกฤษปราศรัย
ต่อผูน้ �ำ นิกายโรมันคาทอลิกเมือ่ เดือนธันวาคม
ที่มหาวิทยาลัยพอนทีฟิคอลเกรโกเรียน ระบุ
ถึงการทีโ่ ลกบางส่วนมีความเป็นฝ่ายโลกมาก
ขึ้น ท่านกล่าวว่าตัวการฉกาจอย่างหนึ่งคือ
“อเทวนิยมหลักเกณฑ์แข็งกร้าวซึ่งฟังท่วง-

ทำ�นองแห่งศรัทธาไม่ออก”2
นิ มิ ต เกริ่ น นำ � เรื่ อ งสำ � คั ญ ในพระคั ม ภี ร์
มอรมอนคือความฝันเชิงพยากรณ์ของลีไฮ
เกีย่ วกับต้นไม้แห่งชีวติ 3 นิมติ นีบ้ รรยายชัดเจน
ถึงสิ่งท้าทายศรัทธาซึ่งมีอยู่ในสมัยของเรา
และการแบ่งแยกอันสำ�คัญยิ่งระหว่างผู้ที่รัก
นมัสการ และรูส้ กึ รับผิดชอบต่อพระผูเ้ ป็นเจ้า
กับผู้ที่ไม่เป็นเช่นนั้น ลีไฮอธิบายถึงความ
ประพฤติบางอย่างที่ทำ�ลายศรัทธา บางคน
หยิ่งจองหอง ทะนงตน และโง่เขลา พวกเขา
สนใจแต่สิ่งที่บางคนเรียกว่าปัญญาของโลก4
บางคนสนใจในพระผูเ้ ป็นเจ้าบ้างแต่พลัดหลง
ไปในหมอกแห่งความมืดทางโลกและบาป5
บางคนได้ชมิ รสความรักของพระผูเ้ ป็นเจ้าและ
พระคำ�ของพระองค์แต่รู้สึกละอายเพราะถูก
คนล้อเลียนและตกลงไปใน “ทางทีต่ อ้ งห้าม”6
สุดท้าย มีกลุ่มคนที่สอดคล้องกับท่วงทำ�นองแห่งศรัทธา ท่านรูว้ า่ ท่านเป็นใคร ท่านรัก
พระเจ้าและพระกิตติคุณของพระองค์ พยายามอยู่ เ สมอที่ จ ะดำ � เนิ น ชี วิ ต และแบ่ ง ปั น
ข่าวสารของพระองค์ โดยเฉพาะกับครอบครัว
ของท่าน7 ท่านดำ�เนินชีวิตสอดคล้องกับการ
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ ตื่นตัวต่อ
พฤษภาคม 2012
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อำ�นาจแห่งพระคำ�ของพระผูเ้ ป็นเจ้า ประพฤติ
ตนตามศาสนาเมื่ออยู่ที่บ้าน และมุ่งมั่นดำ�
เนินชีวิตเหมือนพระคริสต์ในฐานะสานุศิษย์
ของพระองค์
เราทราบดีว่าท่านยุ่งมากเพียงใด เมื่อไม่
มีคณะปฏิบัติศาสนกิจมืออาชีพที่ได้รับค่า
จ้าง หน้าทีร่ บั ผิดชอบของการปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ในศาสนจักรจึงต้องอาศัยสมาชิกผู้อุทิศตน
อย่างท่าน เราทราบว่าเป็นเรือ่ งปกติทส่ี มาชิก
ในฝ่ายอธิการ ฝ่ายประธานสเตค และอีก
หลายท่านสละเวลาเป็นอันมากเพื่อทุ่มเทให้
งานรับใช้ ฝ่ายประธานองค์การช่วยและฝ่าย
ประธานโควรัมเป็นแบบอย่างของการเสียสละ
โดยไม่คำ�นึงถึงตนเอง การรับใช้และการเสีย
สละนีแ้ ผ่ขยายออกไปยังบรรดาสมาชิก พนัก
งานเก็บบันทึก ผู้สอนประจำ�บ้านและผู้เยี่ยม
สอนที่ซื่อสัตย์ ตลอดจนผู้สอนชั้นเรียน เรา
ขอบคุณผู้ก�ำ กับลูกเสือหรือผู้น�ำ ในชั้นบริบาล
ทีร่ บั ใช้อย่างกล้าหาญเช่นกัน เรารักท่านและ
ซาบซึง้ ใจสำ�หรับสิง่ ทีท่ า่ นทำ�และสิง่ ทีท่ า่ นเป็น!
เรายอมรับว่ามีสมาชิกที่ไม่ค่อยสนใจและ
ไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อคำ�สอนบางอย่างของพระ
ผู้ช่วยให้รอด เราปรารถนาให้สมาชิกเหล่านี้
ตื่นตัวเต็มที่ต่อศรัทธา แข็งขันและผูกมัดตน
มากขึ้น พระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาทุกคน
ของพระองค์ ทรงต้องการให้พวกเขากลับไป
หาพระองค์ ทรงปรารถนาให้ทุกคนดำ�เนิน
ชีวิตสอดคล้องกับท่วงทำ�นองอันศักดิ์สิทธิ์
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แห่งศรัทธา การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
เป็นของประทานสำ�หรับทุกคน
ต้องมีการสอนให้เข้าใจว่าเรารักและเคารพ
คนทุกรูปแบบทีล่ ไี ฮอธิบายไว้8 พึงระลึกว่าไม่
ใช่หน้าทีข่ องเราทีจ่ ะตัดสิน การพิพากษาเป็น
ของพระเจ้า9 ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ขอเราเป็นพิเศษให้ “กล้าเลิกตัดสินผู้อื่น”10
นอกจากนี้ท่านยังขอให้สมาชิกที่ซื่อสัตย์ทุก
คน ช่วยชีวิต ผู้ที่เคยชิมรสผลพระกิตติคุณ
มาแล้วแต่ตกไปและผู้ที่ยังไม่พบทางคับแคบ
และแคบ เราสวดอ้อนวอนขอให้พวกเขายึด
ราวให้มั่นและรับส่วนความรักของพระผู้เป็น
เจ้า ซึ่งจะเติมเต็ม “จิตวิญญาณ [ของพวก
เขา] ด้วยความปรีดียิ่งนัก”11
ถึงแม้นิมิตของลีไฮจะกล่าวถึงทุกคน แต่
แนวคิดที่เป็นหลักคำ�สอนสูงสุดคือความสำ�
คัญนิรันดร์ของครอบครัว “ครอบครัวได้รับ
แต่งตัง้ จากพระผูเ้ ป็นเจ้า และเป็นหน่วยสำ�คัญ
ทีส่ ดุ ในกาลเวลาและในนิรนั ดร”12 ขณะทีล่ ไี ฮ
รับส่วนผลของต้นไม้แห่งชีวิต (ความรักของ
พระผู้เป็นเจ้า) ท่านปรารถนาให้ “ครอบครัว
[ของท่าน] ได้รับส่วนของผลนั้นด้วย”13
เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดา
ในความจริงและความชอบธรรม หลักข้อหนึง่
ที่จะช่วยเราบรรลุผลเรื่องนี้คือหลีกเลี่ยงการ
ตำ�หนิติเตียนที่มากจนเกินไปเกี่ยวกับความ
ประพฤติโง่เขลาหรือขาดปฏิภาณไหวพริบ
แต่ไม่ใช่บาป หลายปีก่อน สมัยที่ข้าพเจ้า

กับภรรยามีลูกๆ ที่บ้าน เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช.
โอ๊คส์สอนว่าเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะแยกแยะ
ระหว่างความผิดพลาดของวัยเยาว์ซึ่งต้อง
แก้ไข กับบาปทีต่ อ้ งมีการตีสอนและการกลับ
ใจ14 เมื่อขาดปัญญา ลูกของเราต้องได้รับ
คำ�แนะนำ� เมือ่ มีบาป การกลับใจจำ�เป็นอย่าง
ยิง่ 15 เราพบว่าคำ�สอนนีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ ครอบครัวเรา
การถือปฏิบัติตามศาสนาเมื่ออยู่ที่บ้าน
เป็นพรแก่ครอบครัว แบบอย่างสำ�คัญเป็น
พิเศษ สิ่งที่เรา เป็น มีอิทธิพลมากกว่าสิ่งที่
เราพูด เมื่อข้าพเจ้าอายุเกือบห้าขวบ คุณแม่
ทราบข่าวน้องชายของท่านเสียชีวิตเมื่อเรือ
รบประจำ�การถูกระเบิดห่างจากชายฝั่งประเทศญีป่ นุ่ ช่วงใกล้สน้ิ สุดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ข่าวนี้ทำ�ร้ายความรู้สึกท่าน ท่านสะเทือนใจ
มากและเข้าไปในห้องนอน สักพักข้าพเจ้า
แอบมองเข้าไปในห้องเพื่อดูว่าท่านเป็นอย่าง
ไร ท่านคุกเข่าสวดอ้อนวอนข้างเตียง ข้าพเจ้า
รู้ สึ ก สงบอย่ า งยิ่ ง เพราะท่ า นสอนข้ า พเจ้ า
เสมอมาให้สวดอ้อนวอนและรักพระผู้ช่วย
ให้รอด นี่คือแบบอย่างตามแบบฉบับทั่วไป
ที่ท่านสอนข้าพเจ้า การที่บิดาและมารดา
สวดอ้อนวอนกับลูกๆ อาจสำ�คัญยิง่ กว่าแบบ
อย่างอื่นใด
ข่าวสาร การปฏิบัติศาสนกิจ และการชด
ใช้ของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา คือหลักสูตรสำ�คัญที่สุดในครอบครัวเรา

ไม่มีพระคัมภีร์ข้อใดบรรยายลักษณะศรัทธา
ของเราได้ดีเท่า 2 นีไฟ 25:26 “และเราพูด
ถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์,
เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึง
พระคริสต์, และเราเขียนตามคำ�พยากรณ์
ของเรา, เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขา
จะมองหาแหล่ ง ใดเพื่ อ การปลดบาปของ
พวกเขา.”
หลักธรรมรากฐานประการหนึ่งในนิมิต
ของลีไฮคือสมาชิกที่ซื่อสัตย์ต้องยึดราวเหล็ก
ให้มั่นเพื่อรักษาตนเองให้อยู่ในทางคับแคบ
และแคบซึ่งนำ�ไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต จำ�เป็น
อย่างยิ่งที่สมาชิกต้องอ่าน ไตร่ตรอง และ
ศึกษาพระคัมภีร์17
พระคัมภีร์มอรมอนมีความสำ�คัญสูงสุด18
แน่นอนว่าจะมีผู้ที่ดูถูกความสำ�คัญหรือแม้
กระทั่งดูหมิ่นหนังสือศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ บางคน
ทำ�ให้เป็นเรื่องขบขัน ก่อนข้าพเจ้ารับใช้งาน
เผยแผ่ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง
อ้างคำ�พูดของมาร์ก ทเวนว่า หากลบวลีที่
ว่า “และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น” ออกจาก
พระคัมภีร์มอรมอน หนังสือเล่มนี้ “คงเป็น
แค่จุลสาร”19
ไม่กี่เดือนต่อมา ขณะข้าพเจ้ารับใช้งาน
เผยแผ่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาจารย์
จบออกซ์ฟอร์ดผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยลอนดอน เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษา
อียิปต์ในกลุ่มภาษาเซมิติก ท่านอ่านพระ
คัมภีร์มอรมอน เขียนจดหมายโต้ตอบกับ
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ และได้พบกับ
ผูส้ อนศาสนา ท่านบอกผูส้ อนศาสนาว่าท่าน
แน่ใจว่าพระคัมภีร์มอรมอนแปลจาก “สิ่ง
เรียนรู้ของชาวยิวและภาษาของชาวอียิปต์”
ในช่วงเวลาตามที่พระคัมภีร์มอรมอนบอก
ไว้20 ตัวอย่างหนึง่ ทีท่ า่ นยกมาอ้างคือวลีเชือ่ ม
ประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน “และเหตุการณ์ได้
บังเกิดขึ้น” ซึ่งท่านกล่าวว่าตรงกับวลีที่ท่าน
จะใช้ แ ปลสำ � นวนงานเขี ย นภาษาเซมิ ติ ก
โบราณ21 ศาสตราจารย์ท่านนั้นได้ทราบว่าวิธี
การทางเหตุและผลตามงานอาชีพช่วยท่าน
แต่ยังจำ�เป็นอยู่ดีท่ที ่านต้องมีประจักษ์พยาน
ทางวิญญาณ โดยการศึกษาและสวดอ้อน
วอนท่ า นได้ รั บ พยานทางวิ ญ ญาณและรั บ
บัพติศมา สิง่ ทีน่ กั เขียนอารมณ์ขนั ผูม้ ชี อ่ื เสียง
คนหนึ่งเห็นเป็นเรื่องตลก แต่นักวิชาการคน

หนึ่งกลับตระหนักว่านั่นเป็นพยานหลักฐาน
สำ�คัญยิง่ ถึงความจริงของพระคัมภีรม์ อรมอน
ท่านได้รับการยืนยันจากพระวิญญาณ
หลักคำ�สอนสำ�คัญเรื่องสิทธิ์เสรีกำ�หนด
ว่าประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่รับ
การฟื้นฟูอยู่บนพื้นฐานของศรัทธาไม่ใช่เพียง
ข้ อ พิ สู จ น์ ภ ายนอกหรื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์
การหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยอย่าง
สมบูรณ์ เช่น การกำ�เนิดจากหญิงพรหมจา
รี ย์ ห รื อ การฟื้ น คื น พระชนม์ ข องพระผู้ ช่ ว ย
ให้รอดเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือโจเซฟ สมิธแปล
พระคัมภีร์ของเราด้วยวิธีใดกันแน่ จะไม่ส่ง
ผลดีหรือทำ�ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิญญาณ
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของศรัทธา ที่สุดแล้วคำ�
ตอบนั้นคือคำ�แนะนำ�ของโมโรไนที่ให้อ่าน
และไตร่ตรองแล้วทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วย
ความจริงใจที่สุด ด้วยเจตนาแท้จริง ให้ทรง
ยื น ยั น ความจริ ง ของพระคั ม ภี ร์ โ ดยพยาน

จากพระวิญญาณ22 นอกจากนี้ เมื่อเราซึมซับ
กฎเกณฑ์ จ ากพระคั ม ภี ร์ เ ข้ า ไปในชี วิ ต เรา
และดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เราจะได้
รับพรด้วยพระวิญญาณและชิมรสพระคุณ
ความดีของพระองค์ด้วยความรู้สึกปีติ ความ
สุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสันติสุข23
เห็นได้ชัดว่าข้อแตกต่างระหว่างผู้ได้ยิน
ท่วงทำ�นองแห่งศรัทธากับผู้ฟังทำ�นองไม่ออก
หรื อ ทำ � นองเพี้ ย นคื อ การศึ ก ษาพระคั ม ภี ร์
อย่างขะมักเขม้น ข้าพเจ้าประทับใจอย่าง
ยิ่งเมื่อหลายปีก่อนที่สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.
คิมบัลล์ ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเราเน้น
ความจำ�เป็นของการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์
อย่างต่อเนื่อง ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าพบว่า
เมื่อข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เพียงผิวเผินกับ
พระผูเ้ ป็นเจ้าและเมือ่ ดูเหมือนว่าไม่มพี ระกรรณ
คอยสดับฟังและไม่มีสุรเสียงรับสั่ง ข้าพเจ้าก็
กำ�ลังห่างไกลออกไปทุกที ถ้าข้าพเจ้าใฝ่ใจ
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ศึกษาพระคัมภีร์ ระยะทางจะแคบเข้าและ
หลักคำ�สอนของเราชัดเจน เราต้องมอง
24
ในแง่
ดีและมีใจรื่นเริง เราเน้นศรัทธาของเรา
ความเข้มแข็งทางวิญญาณจะกลับคืนมา”
ข้าพเจ้าหวังว่าเรากำ�ลังอ่านพระคัมภีร์ มิใช่ความกลัว เราชื่นชมยินดีในคำ�รับรอง
มอรมอนกับบุตรธิดาอยู่เป็นประจำ� ข้าพเจ้า จากพระเจ้าที่ว่าพระองค์จะทรงยืนเคียงข้าง
สนทนาเรื่องนี้กับลูกๆ พวกเขาให้ข้อสังเกต เราคอยให้คำ�แนะนำ�และแนวทางแก่เรา 26
สองข้อ ข้อแรก การอ่านพระคัมภีร์อย่างต่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานต่อใจเรา
เนือ่ งเป็นประจำ�ทุกวันกับครอบครัวคือกุญแจ ว่าเรามีพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา แผน
บุตรสาวข้าพเจ้าอธิบายอย่างเบิกบานใจถึง อันเมตตาของพระองค์เพื่อการไถ่เราจะเกิด
ความพยายามในช่วงเช้าเพื่อให้ลูกๆ วัยรุ่น สัมฤทธิผลในทุกด้านเพราะการพลีพระชนม์
อ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำ�เสมอ เธอกับสามี ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
ดังทีน่ าโอมิ ดับเบิลยู. แรนดัลล์ ผูป้ ระพันธ์
ตื่นแต่เช้าและงัวเงียคว้าราวบันไดไปยังที่ซึ่ง
ครอบครัวมานัง่ อ่านพระคำ�ของพระผูเ้ ป็นเจ้า เพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เขียนไว้ว่า “พระ
ด้วยกัน ความไม่ยอ่ ท้อคือคำ�ตอบ และอารมณ์ วิญญาณทรงนำ� และความรักบอกว่าเมื่อ
ขันช่วยได้ การทำ�เช่นนีต้ อ้ งใช้ความพยายาม ศรัทธาคงมั่น ความหวั่นมลาย”27
ดังนั้น ขอให้เราดำ�เนินอยู่ในเส้นทางของ
มากทุกๆ วันจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว
แต่จะคุม้ ค่าความพยายาม อุปสรรคชัว่ คราว สานุศิษย์ในนิมิตของลีไฮ ตั้งปณิธานที่จะ
กระตุ้นตัวเราและครอบครัวเราให้ปรารถนา
เอาชนะได้ด้วยความไม่ย่อท้อ
ข้อสองคือวิธที บ่ี ตุ รชายคนเล็กของเราและ มากขึน้ ทีจ่ ะได้รบั ของประทานแห่งชีวติ นิรนั ดร์
ภรรยาอ่านพระคัมภีร์เป็นครอบครัวกับลูก อั น ไม่ อ าจเข้ า ใจได้ ข องพระผู้ ช่ ว ยให้ ร อด
เล็กๆ ของพวกเขา ลูกสองคนในบรรดาสี่คน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราดำ�เนินชีวิต
ยังไม่โตพอจะอ่านได้ สำ�หรับลูกวัยห้าขวบ สอดคล้องกับท่วงทำ�นองแห่งศรัทธา ข้าพพวกเขาใช้สัญญาณห้านิ้วให้ลูกโต้ตอบเพื่อ เจ้าเป็นพยานถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของ
จะมีส่วนร่วมเต็มที่ในการอ่านพระคัมภีร์กับ พระเยซู ค ริ ส ต์ แ ละความเป็ น จริ ง แห่ ง การ
ครอบครัว สัญญาณนิ้ว 1 คือให้เขาท่อง ชดใช้ของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู
คำ�ว่า “และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น” เมื่อคำ� คริสต์ เอเมน
นี้ปรากฏในพระคัมภีร์มอรมอน ข้าพเจ้าต้อง
ยอมรับว่าข้าพเจ้าชอบทีว่ ลีนป้ี รากฏบ่อยมาก อ้า1.งอิดูงหลักคำ�สอนและพันธสัญญา 1:30
และเผื่อครอบครัวที่มีลูกเล็กๆ จะสนใจ สัญ2. โจนาธาน แซคส์, “Has Europe Lost Its Soul?”
ญาณนิ้ว 2 คือคำ�ว่า “และเราจึงเห็นดังนี้
(คำ�ปราศรัยเมื่อ 12 ธ.ค. 2011 ที่มหาวิทยาลัย
พอนทีฟิคอลเกรโกเรียน), chiefrabbi.org/
ว่า” ส่วนนิ้ว 3, 4 และ 5 แล้วแต่บิดามารดา
ReadArtical.aspx?id=1843
จะเลือกตามคำ�ในบทที่กำ�ลังอ่าน
3. ดู 1 นีไฟ 8
เรารู้ว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว
และการสังสรรค์ในครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์ เซาเปาลู บราซิล
แบบเสมอไป แต่ไม่ว่าท่านจะเผชิญการท้าทายใด จงอย่าท้อถอย
ขอให้เข้าใจว่าการมีศรัทธาในพระเจ้าพระ
เยซู ค ริ ส ต์ แ ละการรั ก ษาพระบั ญ ญั ติ ข อง
พระองค์เป็นบททดสอบที่กล่อมเกลาเราใน
ความเป็นมรรตัยและจะยังเป็นเช่นนั้นเสมอ
เหนือสิ่งอื่นใด เราแต่ละคนต้องตระหนักว่า
เมื่อคนหนึ่งฟังท่วงทำ�นองแห่งศรัทธาไม่ออก
เขาย่อมไม่สอดคล้องกับพระวิญญาณ ดังที่
ศาสดาพยากรณ์นีไฟสอนว่า “[ท่าน] ได้ยิน
เสียง [พระองค์]…; และเมื่อ [พระองค์ตรัส]
กับท่านด้วยเสียงสงบแผ่วเบา, แต่ใจ [ท่าน]
เกินกว่าจะรู้สึก, [ท่าน] จึงสัมผัสพระวจนะ
ของพระองค์ไม่ได้”25
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4. ดู 1 นีไฟ 8:27; 11:35
5. ดู 1 นีไฟ 8:23; 12:17
6. 1 นีไฟ 8:28
7. ดู 1 นีไฟ 8:30
8. คำ�แนะนำ�ของพระผู้ช่วยให้รอดคือให้ตามหาแกะ
		 ที่หายไป; ดู มัทธิว 18:12–14
9. ดู ยอห์น 5:22; ดู มัทธิว 7:1–2 ด้วย
10. โธมัส เอส. มอนสัน, “ขอให้ท่านกล้าหาญ,”
		
เลียโฮนา, พ.ค. 2009, หน้า 150
11. 1 นีไฟ 8:12
12. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010),
1.1.1
13. 1 นีไฟ 8:12
14. ดู ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “Sins and Mistakes,”
Ensign, ต.ค. 1996, 62 เอ็ลเดอร์โอ๊คส์สอน
แนวคิดนี้สมัยท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
บริคัมยังก์ประมาณปี 1980
15. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 1:25–27
16. ดู มาร์วา จีนน์ คิมบัลล์ พีเดอร์เซ็น, Vaughn
Roberts Kimball: A Memorial (1995) วอห์นเล่น
ฟุตบอลตำ�แหน่งกองหลังให้มหาวิทยาลัยบริคัม
ยังก์ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1941 วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.
1941 หลังจากวันถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ เขาถูกเกณฑ์
ไปประจำ�การกองทัพเรือสหรัฐ เขาเสียชีวิตเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1945 จากการทิ้งระเบิด
โจมตีของฝ่ายตรงข้ามที่ USS Bunker Hill
ร่างของเขาฝังอยู่ใต้ทะเล
17. ดู ยอห์น 5:39
18. ดู เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, “The Book of
Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign,
พ.ย. 1986, 4; หรือ เลียโฮนา, ต.ค. 2011, หน้า 52
19. มาร์ก ทเวน, Roughing It (1891), 127-128 คน
รุ่นใหม่แต่ละรุ่นจะต้องได้รู้จักคำ�พูดของทเวน
ราวกับว่าเป็นการค้นพบครั้งใหม่ที่สำ�คัญมาก
มักจะมีข้ออ้างอิงเล็กน้อยถึงข้อเท็จจริงที่ว่า
มาร์ก ทเวน เมินเฉยต่อคริสต์ศาสนาและศาสนา
โดยทั่วไป
20. 1 นีไฟ 1:2
21. ข้าพเจ้าพบ ดร. เอเบียด ซาโรฟิม ในลอนดอนเมื่อ
เอ็ลเดอร์ก�ำ ลังสอนเขา ดู เอ็น. เอลดอน แทนเนอร์,
ใน Conference Report, เม.ย. 1962, 53 นัก
วิชาการผู้เชี่ยวชาญงานเขียนภาษาเซมิติกและ
อียิปต์โบราณสังเกตว่ามีการใช้วลีสันธาน “และ
เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น” ซ้ำ�ๆ ในตอนต้นประโยค;
ดู ฮิวจ์ นิบลีย์, Since Cumorah, 2nd ed. (1988),
150 ด้วย
22. ดู โมโรไน 10:3-4; นักวิจารณ์ไม่กี่คนเท่านั้นที่
ทดสอบข้อความนี้ด้วยเจตนาแท้จริง
23. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 59:23
24. คำ�สอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเซอร์
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (2006), 73
25. 1 นีไฟ 17:45; ดู เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, “Seek
the Spirit of the Lord,” Tambuli, ก.ย. 1988,
5; Ensign, เม.ย. 1988, 4: “ส่วนใหญ่เราได้ยิน
พระวจนะของพระเจ้าด้วยความรู้สึก หากเรา
อ่อนน้อมถ่อมตนและมีความรู้สึกละเอียดอ่อน
พระเจ้าจะทรงกระตุ้นเตือนเราผ่านความรู้สึก
ของเรา”
26. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 68:6
27. “เมื่อศรัทธาคงมั่น,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 53

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

วิธีได้รับการเปิดเผย
และการดลใจ
ในชีวิตส่วนตัว
ของท่าน
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องการให้เราสวดอ้อนวอนทูลขอพระองค์
เพราะนั่นคือวิธีได้รับการเปิดเผย

ทุ

กคนที่มายืน ณ แท่นพูดนี้เพื่อถ่าย
ทอดข่าวสารรู้สึกได้ถึงพลังและแรง
สนับสนุนจากสมาชิกทั่วโลก ข้าพเจ้าขอบคุณทีแ่ รงสนับสนุนเดียวกันนีส้ ามารถ
มาจากคู่ ค รองอั น เป็ น ที่รัก ในอีก ด้านหนึ่ง
ของม่านเช่นกัน ขอบคุณจีนีน
พระวิญญาณบริสุทธิ์สื่อสารข้อมูลสำ�คัญ
ที่เราต้องรู้เพื่อนำ�ทางเราในการเดินทางของ
ชีวิตมรรตัย เมื่อข้อมูลนั้นแจ่มชัดและสำ�คัญ
ยิง่ ย่อมสมควรแก่การเรียกว่าการเปิดเผย เมือ่
เป็นการกระตุ้นเตือนที่มีมาต่อเนื่องเพื่อนำ�
เราที ล ะก้ า วไปสู่ วั ต ถุ ป ระสงค์ อั น มี ค่ า ควร
สำ�หรับบริบทของข่าวสารนี้ นั่นคือการดลใจ
ตัวอย่างหนึ่งของการเปิดเผยคงเป็นแนว
ทางที่ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
ได้รบั หลังจากทูลวิงวอนพระเจ้าอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นเวลานานเรื่องการมอบฐานะปุโรหิตให้
ชายทุกคนทีม่ คี า่ ควรในศาสนจักรขณะทีเ่ วลา
นั้นมีให้เฉพาะบางคน

อีกตัวอย่างหนึง่ ของการเปิดเผยคือการนำ�
ทางต่อไปนี้ที่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ได้
รับ “ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราเคลื่อนไหวและดำ�เนิน
อยู่ ท่ า มกลางผู้ ส่ ง สารจากสวรรค์ แ ละสั ต ภาวะจากสวรรค์ เราไม่ได้อยู่แยกต่างหาก
… เราเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับญาติพี่น้องของ
เรา บรรพชนของเรา … ผู้ล่วงหน้าไปที่โลก
วิญญาณแล้ว เราไม่อาจลืมพวกเขาได้ เรา
ไม่หยุดรักพวกเขา เราเก็บพวกเขาไว้ในใจใน
ความทรงจำ�เสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงสัมพันธ์
เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาด้วยสายใยที่ไม่มี
วันขาด … หากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราใน
สภาพชีวิตอันจำ�กัดซึ่งรายล้อมไปด้วยความ
อ่อนแอของมนุษย์ … แน่นอนกว่านั้นเพียง
ใด … ที่จะเชื่อว่าผู้ซื่อสัตย์ที่ล่วงลับไปแล้ว
… ย่อมเห็นเราได้ชัดเจนกว่าที่เราเห็นพวก
เขา ว่าพวกเขารูจ้ กั เราดีกว่าทีเ่ รารูจ้ กั พวกเขา
… เราอยู่ท่ามกลางพวกเขา พวกเขามอง

เห็นเรา พวกเขาห่วงใยความผาสุกของเรา
รักเรามากกว่าที่เคยรัก ด้วยเวลานี้พวกเขา
เห็นอันตรายที่ห้อมล้อมเรา … ความรักและ
ความปรารถนาดีที่พวกเขามีต่อเราต้องมาก
กว่าที่เรารู้สึกต่อตนเองเป็นแน่”1
สัมพันธภาพจะแน่นแฟ้นขึ้นได้ผ่านม่าน
กับบรรดาคนรู้จักที่เรารัก สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วย
ความมุง่ มัน่ ของเราทีจ่ ะทำ�สิง่ ถูกต้องอยูเ่ สมอ
เราจะกระชับสัมพันธภาพของเรากับผู้ล่วง
ลับที่เรารักโดยตระหนักว่าการแยกจากกัน
เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและพันธสัญญาที่ทำ�ใน
พระวิหารเป็นนิรนั ดร์ เมือ่ เชือ่ ฟังพันธสัญญา
อยู่เสมอ ย่อมเป็นสิ่งรับประกันว่าสัญญา
นิรันดร์ที่ผูกติดกับพันธสัญญานั้นจะเกิดสัมฤทธิผล
การเปิดเผยชัดเจนที่สุดในชีวิตข้าพเจ้า
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การกระตุ้ น เตื อ น
อย่างแรงกล้าจากพระวิญญาณให้ขอ จีนีน
วัทกินส์ ผนึกกับข้าพเจ้าในพระวิหาร
บทเรียนสำ�คัญอย่างหนึง่ คือเราต้องเรียนรู้
ที่จะขอ เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องการให้เรา
สวดอ้อนวอนทูลขอพระองค์ เพราะนั่นคือ
วิธีได้รับการเปิดเผย
เมื่อข้าพเจ้าเผชิญกับเรื่องยากมาก นี่คือ
วิธีท่ขี ้าพเจ้าพยายามเข้าใจว่าควรทำ�อย่างไร
ข้าพเจ้าอดอาหาร สวดอ้อนวอนเพื่อให้พบ
และเข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่จะช่วยได้ ขั้นตอน
วนเวียนอยูเ่ ช่นนีค้ อื ข้าพเจ้าเริม่ อ่านข้อความ
ในพระคัมภีร์ ไตร่ตรองความหมายและสวด
อ้อนวอนขอการดลใจ จากนั้นไตร่ตรองและ
สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าข้าพเจ้ารับรู้ทุกสิ่งที่
พระเจ้าทรงต้องการให้ทำ�แล้วหรือไม่ ความ
ประทับใจเพิม่ เติมมักมาพร้อมกับความเข้าใจ
มากขึ้นในหลักคำ�สอน ข้าพเจ้าพบว่าแบบ
แผนดังกล่าวเหมาะแก่การเรียนรู้จากพระ
คัมภีร์
มี ห ลั ก ธรรมเป็ น ประโยชน์ บ างอย่ า งซึ่ ง
ขยายการเปิดเผย อย่างแรก การยอมจำ�นน
พฤษภาคม 2012
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ต่ออารมณ์ความรู้สึก เช่น ความโกรธ ความ
เจ็บปวด หรือความรู้สึกต่อต้านจะขับพระ
วิญญาณบริสทุ ธิอ์ อกไป เราต้องกำ�จัดอารมณ์
เหล่านัน้ มิฉะนัน้ โอกาสทีเ่ ราจะได้รบั การเปิด
เผยมีน้อยมาก
หลั ก ธรรมอี ก ข้ อ หนึ่ ง คื อ ให้ ร ะมั ด ระวั ง
อารมณ์ขัน อาการขบขันเกินเหตุเกินควรจะ
ทำ�ให้พระวิญญาณขุ่นเคือง อารมณ์ขันที่ดี
เอื้อต่อการเปิดเผย ตรงข้ามกับอาการขบขัน
เกินเหตุ อารมณ์ขนั คือช่องทางหลบเลีย่ งแรง
กดดันในชีวิต
ศัตรูอีกอย่างหนึ่งของการเปิดเผยมาจาก
การพูดจาโอ้อวดหรือพูดเสียงดัง คำ�พูดเบาๆ
ด้วยความระมัดระวังจะหนุนนำ�ให้ได้รับการ
เปิดเผย
ในอีกแง่หนึ่ง การสื่อสารทางวิญญาณจะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการดูแลตนเอง
ให้มีสุขภาพดี การออกกำ�ลังกาย นอนหลับ
อย่างเพียงพอ และนิสัยการกินที่ดีจะเพิ่ม
ความสามารถของเราในการรับและเข้าใจ
การเปิดเผย เราจะมีชีวิตอยู่ตามช่วงเวลาที่
กำ�หนด แต่เราสามารถเพิ่มทั้งคุณภาพการ
รับใช้และความผาสุกของเราเองโดยการเลือก
อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง
เป็นเรื่องสำ�คัญที่กิจกรรมประจำ�วันต้อง
ไม่ทำ�ให้เราเขวไปจากการฟังพระวิญญาณ
การเปิ ด เผยประทานมาในความฝั น ได้
เช่นกันเมื่อเราเปลี่ยนจากหลับเป็นตื่นโดย
แทบไม่รู้ตัว หากท่านพยายามบันทึกเนื้อหา
ไว้โดยทันที ท่านจะบันทึกรายละเอียดได้มาก
มิฉะนั้นฝันจะจางหายไปอย่างรวดเร็ว โดย
ทั่วไปการสื่อสารที่ได้รับการดลใจยามค่ำ�คืน
จะมาพร้ อ มกั บ ความรู้ สึ ก ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดประสบการณ์นน้ั พระเจ้าทรงใช้บคุ คล
ที่เราเคารพนับถือมากเพื่อสอนความจริงเรา
ในความฝัน เพราะเราเชื่อใจและจะฟังคำ�
แนะนำ�ของคนเหล่านั้น พระเจ้าคือผู้ที่กำ�ลัง
สอนความจริงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่
พระองค์อาจทรงทำ�ให้ความฝันเข้าใจง่าย
ขึ้นและสัมผัสใจเราง่ายขึ้นโดยทรงสอนผ่าน
คนที่เรารักและเคารพ
เมื่อเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้า พระองค์
ทรงสามารถช่วยให้เราจำ�ได้ทุกอย่าง แต่นั่น
ไม่ ค วรบั่ น ทอนความมุ่ ง มั่ น ที่ เ ราจะบั น ทึ ก
ความรูส้ กึ จากพระวิญญาณ การตัง้ ใจบันทึก
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การดลใจแสดงให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นว่าการ
สือ่ สารของพระองค์ศกั ดิส์ ทิ ธิต์ อ่ เรา นอกจาก
นี้การบันทึกจะขยายความสามารถให้เราจำ�
การเปิดเผยได้มากขึ้น พึงป้องกันบันทึกการ
นำ�ทางจากพระวิญญาณเช่นนัน้ ไม่ให้สญ
ู หาย
้
หรือถูกล่วงลำ�จากผู้อื่น
พระคั ม ภี ร์ ยื น ยั น ไว้ อ ย่ า งน่ า ฟั ง ว่ า การ
ดำ � เนิ น ชี วิ ต ตามความจริ ง อยู่ เ สมอจะเปิ ด
ประตูไปสู่การดลใจเพื่อจะรู้ว่าควรทำ�สิ่งใด
และเมื่อจำ�เป็น อำ�นาจศักดิ์สิทธิ์จะขยาย
ความสามารถของบุคคลนั้น พระคัมภีร์อธิบายว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มพลังความสามารถ
ของบุคคลหนึง่ เมือ่ ถึงเวลาจำ�เป็นเพือ่ เอาชนะ
ความยากลำ�บาก ความสงสัย และการท้าทายที่ดูเหมือนยากจะเอาชนะได้ เมื่อท่าน
ไตร่ตรองแบบอย่างเหล่านั้น จะมีการยืนยัน
เงียบๆ ผ่านทางพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ว่า
ประสบการณ์ของพวกเขาเป็นความจริง ท่าน
จะรู้ว่าความช่วยเหลือคล้ายกันนี้มีให้ท่าน
เช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นหลายคนเผชิญการท้าทาย
และรู้ ว่ า ต้ อ งทำ � อย่ า งไรเมื่ อ สิ่ ง นั้ น เกิ น กว่ า
ชั่วโมงบินของตน นั่นเพราะพวกเขาวางใจ

พระเจ้าและรู้ว่าพระองค์จะทรงนำ�ไปพบทาง
ออกที่ต้องการโดยเร็ว
พระเจ้าทรงประกาศว่า “และเจ้าต้องรับ
การสอนจากเบือ้ งบน. จงชำ�ระตนเองให้บริสทุ ธิ์
และเจ้าจะได้รบั การประสาทอำ�นาจ, เพือ่ เจ้า
จะให้แม้ดังที่เราพูดไว้.”2 คำ�ว่า ชำ�ระตนเอง
ให้บริสุทธิ์ อาจฟังน่าฉงน ประธานฮาโรลด์
บี. ลี อธิบายครั้งหนึ่งว่าเราสามารถแทนคำ�
เหล่านัน้ ด้วยประโยค “รักษาบัญญัตขิ องเรา”
เมื่ออ่านดังนั้นคำ�แนะนำ�ดังกล่าวอาจฟังดู
ชัดเจนขึ้น
บุคคลหนึ่งต้องสะอาดทั้งกายและใจและ
มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้พระเจ้าทรงดลใจได้
ผู้เชื่อฟังพระบัญญัติย่อมเป็นที่ไว้วางพระทัย
จากพระเจ้า เขามีสิทธิ์ได้รับการดลใจเพื่อจะ
รู้ว่าควรทำ�สิ่งใดและเมื่อจำ�เป็นเขาจะได้รับ
พลังจากสวรรค์เพื่อทำ�สิ่งนั้น
เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางวิญญาณมาก
ขึน้ และมีไว้ใช้มากขึน้ เราต้องปลูกฝังในสภาพ
แวดล้อมที่ชอบธรรม ความหยิ่งยโส ความ
จองหอง ความถือดี เป็นเหมือนพื้นหินที่ไม่มี
วันให้ผลิตผลทางวิญญาณ

ความอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนเป็ น ดิ น ดี ทำ � ให้
ความเข้มแข็งทางวิญญาณเติบโตและออก
ผลเป็นการดลใจให้รู้สิ่งที่ควรทำ� เปิดทางไป
สู่อำ�นาจศักดิ์สิทธิ์เพื่อบรรลุผลสำ�เร็จในสิ่งที่
ต้องทำ� ผู้ที่ถูกจูงใจด้วยความปรารถนาจะ
ได้รับยกย่องหรือกล่าวขวัญย่อมไม่คู่ควรได้
รับการสอนจากพระวิญญาณ ผู้ที่โอหังหรือ
ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกครอบงำ�การตัด
สินใจจะไม่ได้รับการนำ�อย่างทรงพลังจาก
พระวิญญาณ
เมื่อเรากระทำ�ตนเป็นเครื่องมือแทนผู้อื่น
เราจะรับการดลใจได้ง่ายกว่าเมื่อเรานึกถึง
แต่ตนเอง ระหว่างช่วยเหลือผู้อื่น พระเจ้าจะ
ทรงให้การนำ�ทางที่เป็นประโยชน์แก่เราเพิ่ม
มาด้วย
พระบิดาบนสวรรค์มิได้ทรงวางเราไว้บน
แผ่นดินโลกเพื่อล้มเหลวแต่เพื่อประสบความ
สำ�เร็จอย่างรุ่งโรจน์ ฟังดูอาจขัดแย้งกัน นั่น
เป็นเหตุที่การรับรู้คำ�ตอบของการสวดอ้อน
วอนอาจยากมากในบางครั้ง บางครั้งเราไม่
ฉลาดนั ก ที่ พ ยายามเผชิ ญ ชี วิ ต ตามมี ต าม
เกิด จะเป็นการฉลาดกว่านั้นถ้าเราแสวงหา
ผ่ า นการสวดอ้ อ นวอนและการดลใจจาก
สวรรค์เพือ่ ให้รสู้ ง่ิ ทีค่ วรทำ� การเชือ่ ฟังเป็นสิง่
รับรองว่าเราคู่ควรจะได้รับอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์
ในยามจำ�เป็นเพื่อบรรลุผลสำ�เร็จในวัตถุประสงค์ที่ได้รับการดลใจ
เช่นเดียวกับเราหลายคน ออลิเวอร์ คาวเดอรีไม่ตระหนักถึงพยานหลักฐานของคำ�ตอบ
จากการสวดอ้อนวอนซึ่งพระเจ้าประทานให้
แล้ว เพื่อเปิดตาเขาและตาเรา พระองค์จึง
ประทานการเปิดเผยนี้ผ่านโจเซฟ สมิธ
“เจ้าเป็นสุขเพราะสิ่งที่เจ้าทำ�ไป; เพราะ
เจ้าสอบถามเรา, และดูเถิด, บ่อยเท่าที่เจ้า
สอบถาม เจ้าก็ได้รับคำ�แนะนำ�จากพระวิญญาณของเรา. หากไม่เป็นเช่นนั้น, เจ้าคงไม่
ได้มาอยู่ตรงที่ซึ่งเจ้าอยู่ ณ เวลานี้.
“ดูเถิด, เจ้ารู้ว่า เจ้าสอบถามเรา และเรา
ได้ทำ�ให้ความนึกคิดของเจ้าสว่าง; และบัดนี้
เราบอกเจ้าเรื่องเหล่านี้เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้
รับความสว่างโดยพระวิญญาณแห่งความ
จริง”4

หากท่านรูส้ กึ ว่าพระผูเ้ ป็นเจ้ายังไม่ได้ตอบ
คำ�สวดอ้อนวอนท่าน จงไตร่ตรองพระคัมภีร์
ข้อเหล่านี้—จากนั้นตั้งใจมองหาพยานหลัก
ฐานในชีวิตท่านซึ่งแสดงว่าพระองค์ทรงตอบ
ท่านแล้ว
ข้อบ่งชี้สองประการที่บ่งบอกว่าความรู้สึก
หรือการกระตุน้ เตือนนัน้ มาจากพระผูเ้ ป็นเจ้า
คื อ สิ่ ง นั้ น ทำ � ให้ เ กิ ด สั น ติ สุ ข ในใจท่ า นและ
ความรู้สึกสงบอบอุ่น เมื่อท่านทำ�ตามหลัก
ธรรมที่ข้าพเจ้ากล่าวมา ท่านจะพร้อมตระหนักถึงการเปิดเผยเมื่อเกิดช่วงเวลาวิกฤต
ในชีวิตท่านเอง
ยิง่ ท่านตัง้ ใจทำ�ตามการนำ�ทางจากสวรรค์
มากเท่าใด ท่านจะยิ่งมีความสุขที่นี่และใน
นิรันดรมากขึ้นเท่านั้น—ยิ่งกว่านั้นคือความ
ก้าวหน้าและความสามารถในการรับใช้ของ
ท่านจะเพิม่ พูนขึน้ ด้วย ข้าพเจ้าไม่เข้าใจถ่อง
แท้ว่าเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร แต่การนำ�ทาง
ดังกล่าวในชีวิตมิได้พรากสิทธิ์เสรีไปจากท่าน
ท่ า นสามารถตั ด สิ น ใจตามสิ่ ง ที่ ท่ า นเลื อ ก
แต่พึงระลึกว่าธรรมชาติวิสัยในการทำ�สิ่งถูก
ต้องนำ�มาซึ่งสันติสุขในจิตใจและความสุข
หากการเลือกผิดพลาด แก้ไขได้โดยผ่าน
การกลับใจ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด
จะปลดปล่อยความผิดพลาดนั้นจากข้อเรียก
ร้องแห่งความยุติธรรม ช่างเรียบง่ายจนน่า
อัศจรรย์และสวยงามจนหาทีเ่ ปรียบมิได้ เมือ่
ท่านดำ�เนินชีวิตต่อไปอย่างชอบธรรม ท่าน

จะได้รับการกระตุ้นเตือนเสมอให้รู้สิ่งที่ควร
ทำ� บางครั้งการจะค้นพบว่าควรทำ�อย่างไร
อาจเรียกร้องความพยายามและความไว้วาง
ใจอย่างมากจากท่าน กระนัน้ ท่านจะได้รบั การ
กระตุ้นเตือนให้รู้สิ่งที่ควรทำ�เมื่อท่านดำ�เนิน
ตามเงื่อนไขสำ�หรับการนำ�ทางศักดิ์สิทธิ์ดัง
กล่าวในชีวติ ท่าน อาทิ การเชือ่ ฟังพระบัญญัติ
พระเจ้า การวางใจแผนแห่งความสุขอันศักดิ-์
สิทธิ์ของพระองค์ และการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ขัด
กับแผนนั้น
การสื่ อ สารกั บ พระบิ ด าในสวรรค์ ไ ม่ ใ ช่
เรื่องสัพเพเหระ แต่เป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักธรรมนิรันดร์อันไม่
เปลี่ยนแปลง เราได้รับความช่วยเหลือจาก
พระบิดาในสวรรค์ตามศรัทธา การเชื่อฟัง
และการใช้สิทธิ์เสรีอย่างเหมาะสมของเรา
ขอพระเจ้ า ทรงดลใจท่ า นให้ เ ข้ า ใจและ
ใช้ ห ลั ก ธรรมที่ นำ � ไปสู่ ก ารเปิ ด เผยส่ ว นตั ว
และการดลใจ ในพระนามของพระเยซูคริสต์
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แบบแผนในการได้รับสิทธิอำ�นาจฐานะ
ปุโรหิตอธิบายอยู่ในหลักแห่งความเชื่อข้อห้า
โดยเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
“เราเชื่ อ ว่า ม นุษ ย์ ต้ อ งไ ด้ รั บ ก ารเรี ยกจ าก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
พระผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดย
การวางมือโดยผู้มีสิทธิอำ�นาจ, เพื่อสั่งสอน
พระกิตติคุณและปฏิบัติศาสนพิธีของพระ
กิตติคุณนั้น.” ดังนั้นเด็กชายหรือผู้ชายได้รับ
สิทธิอ�ำ นาจฐานะปุโรหิตและได้รบั การแต่งตัง้
ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตทั้งหนุ่มและสูงวัยต้องการสิทธิอำ�นาจและพลังอำ�นาจ--- เข้าสู่ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่งโดยผู้ที่ดำ�รง
ฐานะปุโรหิตและได้รับอนุญาตจากผู้นำ�ที่มี
คำ�อนุญาตที่จำ�เป็นและความสามารถทางวิญญาณในการเป็นตัวแทนของ
กุญแจฐานะปุโรหิตที่จำ�เป็น
พระผู้เป็นเจ้าในงานแห่งความรอด
ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตได้รับการคาดหมาย
ให้ใช้สิทธิอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์นี้ให้สอดคล้องกับ
พระดำ�ริ พระประสงค์ และจุดประสงค์อัน
น้องชายที่รัก   ข้าพเจ้าซาบซึ้งที่ ได้มีการมอบให้โดยการวางมือโดยตรงจาก ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า  ฐานะปุโรหิตไม่ใช่การ
เราสามารถนมัสการด้วยกันเป็นผู้ ผู้ส่งสารจากสวรรค์ให้โจเซฟ สมิธ
เอาตนเองเป็นที่ตั้ง  ฐานะปุโรหิตมักจะใช้ใน
ดำ�รงฐานะปุโรหิตกลุ่มใหญ่  ข้าพข่าวสารของข้าพเจ้าเน้นถึงฐานะปุโรหิต การรับใช้ ให้พร และเสริมสร้างความเข้ม
เจ้าชอบและชื่นชมพวกท่านสำ�หรับ ความ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละอำ�นาจแห่งสวรรค์  ขา้ พเจ้าสวด แข็งให้ผู้อื่น
มีค่าควรและอิทธิพลของท่านเพื่อความดีที่มี อ้อนวอนอย่างจริงใจเพือ่ ทูลขอความช่วยเหลือ
ฐานะปุโรหิตทีส่ งู กว่าได้รบั โดยพันธสัญญา
อยู่ทั่วโลก
จากพระวิ ญ ญาณของพระเจ้ า ขณะที่ เ รา ที่เคร่งครัดซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการกระทำ�ใน
ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ทุกท่านไตร่ตรองว่า เรียนรู้เกี่ยวกับความจริงที่สำ�คัญนี้ด้วยกัน
สิทธิอำ�นาจ (ดู คพ. 68:8) ตำ�แหน่ง (ดู คพ.
ท่านจะตอบคำ�ถามต่อไปนี้ที่ประธานเดวิด
107:99) ที่ได้รับ  ในฐานะผู้ดำ�รงสิทธิอำ�นาจ
สิทธิอำ�นาจและพลังอำ�นาจฐานะปุโรหิต
โอ. แมคเคย์ถามสมาชิกเมื่อหลายปีก่อน
ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำ�นาจของพระผู้เป็น ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า  เราคือตัวแทนที่
อย่างไร คำ�ถามคือ “ถ้าเวลานีม้ คี นขอให้ทา่ น เจ้าที่ทรงมอบหมายให้ผู้ชายบนแผ่นดินโลก จะกระทำ�และไม่ใช่ผู้ที่ถูกกระทำ�  (ดู 2 นีไฟ  
แต่ละคนพูดถึงลักษณะเด่นของศาสนจักร เพื่ อ กระทำ � ทุ ก สิ่ ง เพื่ อ ความรอดของมวล 2:26)   โดยเนื้อแท้แล้วฐานะปุโรหิตเป็นสิ่งที่
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มนุษย์ (ดู Spencer W. Kimball, “Them ต้องใช้ไม่ใช่มีไว้เฉยๆ
มาหนึ่งประโยคหรือหนึ่งวลี คำ�ตอบของท่าน Example of Abraham,”  Ensign, June 1975, 3)  
ประธานเอสรา แทฟท์  เบ็นสันสอนว่า
คืออะไร? (“The Mission of the Church and ฐานะปุโรหิตคือวิธีที่พระเจ้าทรงกระทำ�ผ่าน
“การที่รับฐานะปุโรหิตแล้วนั่งรออยู่เฉยๆ
Its Members,” Improvement Era, Nov. 1956, ผู้ชายเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้รอด  องค์ประ- จนกระทั่งมีคนมากระตุ้นให้เราใช้น้นั ไม่เพียง
781)
กอบที่เฉพาะอย่างหนึ่งของศาสนจักรของ พอ  เมื่อเราได้รับฐานะปุโรหิต เรามีหน้าที่
คำ�ตอบของประธานแมคเคย์ทต่ี อบคำ�ถาม พระเยซูคริสต์ ทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและกระตือรือร้น
ของท่านเองคือ “สิทธิอ�ำ นาจจากสวรรค์” ของ คือสิทธิอำ�นาจของพระองค์   ไม่มีศาสนจักร ในอุดมการณ์แห่งความชอบธรรมในแผ่นดิน
ฐานะปุโรหิต  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ที่แท้จริงใดที่ไม่มีสิทธิอำ�นาจจากสวรรค์
โลก เพราะพระเจ้าตรัสว่า
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายต่างจากศาสนจักร
“‘…แต่คนที่หาได้ทำ�อะไรไม่จนกว่าเรา
ผู้ชายทั่วไปได้รับสิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิต  
จ

ะ
บ
ัญชาเขา, และรับคำ�บัญชาด้วยใจสงสัย,
อืน่ ๆ ทีอ่ า้ งสิทธิอ�ำ นาจของพวกเขาว่ามาจาก ความมีค่าควรและความเต็มใจ––ไม่ใช่ประั ชานน้ั ดว้ ยความเกียจคร้าน,
การสืบทอดผ่านทางประวัตศิ าสตร์ พระคัมภีร์ สบการณ์ ทักษะความรู้ หรือการศึกษา--- และรกั ษาค�ำ บญ
หรือการอบรมทางศาสนศาสตร์  เราประกาศ ที่ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ สำ � หรั บ การวางมื อ แต่ ง ตั้ ง คนคนนั้นย่อมอัปมงคล.’ [คพ. 58:29]”  (So
Shall Ye Reap [1960], 21)
ตนอย่างแจ้งชัดว่าสิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิต ฐานะปุโรหิต

อำ�นาจแห่งสวรรค์

พี่
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เชื่อฟัง ไม่มีค่าควร หรือไม่เต็มใจรับใช้
“สิทธิของฐานะปโุ รหิตเกีย่ วข้องกบั อำ�นาจ
แห่งสวรรค์อย่างแยกจากกันไม่ได้, และ …
อำ�นาจ แ ห่งสวรรค์จะถูกบังคับหรือควบคุม
ไม่ได้นอกจากตามหลักธรรมแห่งความชอบธรรมเท่านั้น
“ว่าสทิ ธิเหล่านน้ั จะประสาทบนเราทง้ั หลาย
ก็จริงอยู่; แต่เมื่อเราพยายามปกปิดบาปของ
เรา, หรือสนองความพอใจให้แก่ความจองหอง
ของเรา, ความทะเยอทะยานอันถือดีของเรา,
หรือใช้การควบคุมหรืออำ�นาจการปกครอง
หรื อ ก ารบั ง คั บ จิ ต วิ ญ ญาณข องลู ก ห ลาน
มนุษย์, ในความไม่ชอบธรรมระดับใดก็ตาม,
ดูเถิด, สวรรค์ย่อมถอนตัว; พระวิญญาณ
ของพระเจ้าเศร้าโศก; และเมื่อถอนตัว, ย่อม
เอเมนกับฐานะปุโรหิตหรือสิทธิอำ�นาจของ
ชายผู้นั้น.” (คพ. 121:36-37 เน้นตัวเอน)
พีน่ อ้ งชายทัง้ หลาย หากเด็กชายหรือผูช้ าย
คนหนึ่งได้รับสิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิตแต่ละ
เลยในการทำ�สิ่งจำ�เป็นเพื่อให้มีคุณสมบัติ
ต่อการมีพลังอำ�นาจฐานะปุโรหิตเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้ต่อพระเจ้า  ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิต
ทั้งหนุ่มและสูงวัยต้องการสิทธิอำ�นาจและ
พลังอำ�นาจ---คำ�อนุญาตที่จำ�เป็นและความ
สามารถทางวิ ญ ญาณในการเป็ น ตั ว แทน
ของพระผู้เป็นเจ้าในงานแห่งความรอด  

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
เน้นให้คิดถึงคุณลักษณะที่แข็งขันของฐานะ
ปุโรหิต  “คนทีล่ ะเมิดพันธสัญญาฐานะปุโรหิต
โดยการล่วงละเมิดพระบัญญัติ---แต่โดยการ
ละทิ้งหน้าที่ของเขาด้วยเช่นกัน  ดังนั้น การ
ไม่รักษาพันธสัญญานี้ก็คือการอยู่เฉยๆ ไม่
ทำ�อะไรเลย (The Miracle of Forgiveness
[1969], 96)
เมือ่ เราทำ�ให้ความรับผิดชอบฐานะปุโรหิต

บทเรียนจากบิดาข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้รับการเลี้ยงดูมาโดยมารดาที่
ซื่อสัตย์และบิดาที่ยอดเยี่ยม  คุณแม่สืบเชื้อ
สายมาจากผู้บุกเบิกผู้เสียสละทุกอย่างเพื่อ
ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  
คุณพ่อไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักรของ
เราและขณะที่ท่านเป็นหนุ่มท่านปรารถนาที่
ของเราเกิดสัมฤทธิผลอย่างสุดความสามารถ จะเป็นนักบวชคาทอลิก  ในที่สุดท่านเลือกที่
เราจะได้รับพรโดยพลังอำ�นาจฐานะปุโรหิต   จะไม่ไปโรงเรียนด้านศาสนศาสตร์และเลือก
พลังอำ�นาจของฐานะปุโรหิตคือพลังอำ�นาจ ที่ จ ะมี อ าชี พ เป็ น ช่ า งทำ � เครื่ อ งมื อ และแม่
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ดำ�เนินการผ่านเด็กชาย พิมพ์ตอกโลหะ
ส่วนใหญ่ในชีวิตแต่งงานของคุณพ่อ ท่าน
และผู้ ช ายเช่ น เราและเรี ย กร้ อ งความชอบ
ไปการประชุ
ม ของศาสนจั ก รของพระเยซู
ธรรมส่วนตัว ความซื่อสัตย์ การเชื่อฟัง และ
ความพากเพียร เด็กชายหรือผู้ชายคนหนึ่ง คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับครอบครัว
จะได้รับอำ�นาจฐานะปุโรหิตโดยการวางมือ ของเรา  แท้จริงแล้วหลายคนในวอร์ดของเรา
แต่จะไม่มีพลังอำ�นาจฐานะปุโรหิตถ้าเขาไม่ ไม่รวู้ า่ คุณพ่อไม่ใช่สมาชิกของศาสนจักร  ท่าน
พฤษภาคม 2012
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เล่นและเป็นโค้ชให้กับทีมซอฟบอลของวอร์ด
เรา  ช่วยกิจกรรมลูกเสือ  และสนับสนุนคุณ
แม่ ใ นการเรี ย กและความรั บ ผิ ด ชอบต่ า งๆ
ของท่าน  ข้าพเจ้าอยากจะบอกถึงบทเรียน
สำ � คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ข้ า พเจ้ า เรี ย นรู้ จ ากคุ ณ
พ่อเกี่ยวกับสิทธิอำ�นาจและพลังอำ�นาจของ
ฐานะปุโรหิต
สมั ย เป็ น เด็ ก ข้ า พเจ้ า ถามคุ ณ พ่ อ หลาย
ครั้งในแต่ละสัปดาห์ว่าเมื่อไรท่านจะรับบัพติศมา  ทา่ นตอบด้วยความรักแต่หนักแน่นทุก
ครั้งที่ข้าพเจ้ากวนใจท่าน “เดวิด พ่อจะไม่
เข้าร่วมศาสนจักรเพราะแม่ เพราะลูก หรือ
เพราะใคร  พ่อจะเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อพ่อรู้
ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง”
ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ากำ�ลังเป็นวัยรุ่นเมื่อ
การสนทนาต่อไปนี้เกิดขึ้นกับบิดาข้าพเจ้า  
เราเพิง่ กลับถึงบ้านจากการประชุมวันอาทิตย์
ด้วยกันและข้าพเจ้าถามคุณพ่อว่าเมื่อไรจะ
รับบัพติศมา  ท่านยิ้มและพูดว่า “ลูกเป็นคน
เดียวทีถ่ ามพ่อเสมอเกีย่ วกับเรือ่ งรับบัพติศมา
วันนี้พ่อมีคำ�ถามให้ลูก”  ข้าพเจ้าด่วนสรุป
ด้วยความตื่นเต้นว่าตอนนี้เรากำ�ลังก้าวหน้า
คุณพ่อพูดว่า “เดวิด โบสถ์ของลูกสอนว่า
ฐานะปุโรหิตถูกนำ�ไปจากโลกในสมัยโบราณ
และฟืน้ ฟูโดยผูส้ ง่ สารจากสวรรค์ให้แก่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ใช่ไหม”  ข้าพเจ้าตอบ
ว่าคำ�พูดของท่านถูกต้อง  จากนั้นท่านพูดว่า
“นีค่ อื คำ�ถามของพ่อ  ทกุ สัปดาห์ในการประชุม
ฐานะปุ โ รหิ ต พ่ อ ฟั ง อธิ ก ารและผู้ นำ � ฐานะ
ปุโรหิตคนอื่นเตือน วิงวอน และขอร้องให้
ผูช้ ายสอนประจำ�บ้านและปฏิบตั หิ น้าทีฐ่ านะ
ปุโรหิตของพวกเขา  ถ้าศาสนจักรของลูกมี
ฐานะปุ โ รหิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ของพระผู้เป็นเจ้า เหตุใดผู้ชายหลายคนใน
โบสถ์ของลูกไม่แตกต่างจากผู้ชายในโบสถ์
ของพ่อในเรื่องการทำ�หน้าที่ทางศาสนาของ
พวกเขา”  ความคิดอันอ่อนวัยของข้าพเจ้า
ว่างเปล่าลงทันที  ข้าพเจ้าไม่มีคำ�ตอบที่ดีพอ
ให้คุณพ่อ
ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ถูกต้องที่คุณพ่อจะตัด
สินความถูกต้องในคำ�ยืนยันของศาสนจักร
ต่อสิทธิอำ�นาจจากสวรรค์โดยความบกพร่อง
ของผู้ชายที่ท่านคบหาสมาคมในวอร์ด   แต่
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ลึกๆ ในคำ�ถามที่ท่านถามข้าพเจ้านั้นมีข้อ
สรุปที่ถูกต้องว่าผู้ชายที่ดำ�รงฐานะปุโรหิต
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าควรแตกต่าง
จากผู้ชายคนอื่น  ผู้ชายที่ดำ�รงฐานะปุโรหิต
ไม่ควรแต่เพียงรับสิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิต
เท่ า นั้ น แต่ จ ะต้ อ งเป็ น ช่ อ งทางอั น มี ค่ า ควร
และซื่ อ สั ต ย์ แ ห่ ง อำ � นาจของพระผู้ เ ป็ น เจ้ า  
“เจ้ า ที่ ถื อ ภ าชนะข องพ ระเจ้ า จ งส ะอาด”
(คพ. 38:42)
ข้ า พเจ้ า ไม่ เ คยลื ม บทเรี ย นเกี่ ย วกั บ

สิทธิอำ�นาจและพลังอำ�นาจฐานะปุโรหิตที่
ข้าพเจ้าเรียนรู้จากคุณพ่อของข้าพเจ้า คนดี
ที่ไม่ได้นับถือศาสนาของเรา ผู้คาดหวังมาก
ขึ้นจากชายที่อ้างว่าดำ�รงฐานะปุโรหิตของ
พระผู้เป็นเจ้า  การสนทนาในบ่ายวันอาทิตย์
นั้นกับคุณพ่อเมื่อหลายปีก่อนทำ�ให้ข้าพเจ้า
มีความปรารถนาในใจว่าจะเป็น “เด็กดี”  
ข้ า พเจ้ า ไม่ อ ยากเป็ น แบบอย่ า งที่ ไ ม่ ดี แ ละ
เป็นสิ่งให้สะดุดต่อความก้าวหน้าของบิดา
ข้ า พเจ้ า ในการเรี ย นรู้ พ ระกิ ต ติ คุ ณ ที่ ไ ด้ รั บ

การฟื้นฟู   ข้าพเจ้าเพียงต้องการเป็นเด็กดี  
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนผู้ดำ�รงสิทธิ
อำ�นาจของพระองค์ให้เป็นเด็กที่น่าเคารพ มี
ความบริสุทธิ์ และเป็นคนดีตลอดเวลาและ
ในทุกที่
ท่านอาจสนใจใคร่รู้ในเรื่องนี้ หลายปีต่อ
มา บิดาข้าพเจ้ารับบัพติศมา  และเมื่อเวลา
ที่เหมาะสม ข้าพเจ้ามีโอกาสประสาทฐานะ
ปุ โ รหิ ต แห่ ง อาโรนและเมลคี เ ซเดคให้ ท่ า น  
ประสบการณ์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ อ ย่ า งหนึ่ ง ในชี วิ ต
ข้าพเจ้าคือเฝ้าดูคุณพ่อรับสิทธิอำ�นาจและ
สุดท้ายคือพลังอำ�นาจของฐานะปุโรหิต
ข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังถึงบทเรียนสำ�คัญ
ที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากบิดาข้าพเจ้าเพื่อเน้นถึง
ความจริงอันเรียบง่าย  การรับสิทธิอ�ำ นาจของ
ฐานะปุโรหิตโดยการวางมือเป็นการเริ่มต้น
ที่สำ�คัญแต่นั่นไม่เพียงพอ   การแต่งตั้งประสาทสิทธิอำ�นาจ แต่ความชอบธรรมเรียก
ร้ อ งการกระทำ � ด้ ว ยพลั ง อำ � นาจขณะที่ เ รา
พยายามยกระดับจิตวิญญาณ สอนและเป็น
พยาน  ให้พรและคำ�ปรึกษา  และทำ�ให้งาน
แห่งความรอดรุดหน้า
ในช่วงเวลาสำ�คัญของประวัติศาสตร์โลก
ท่านและข้าพเจ้าในฐานะผูด้ �ำ รงฐานะปุโรหิต
จำ�ต้องเป็นชายผู้ชอบธรรมและเป็นเครื่อง
มืออันมีประสิทธิภาพในพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้า   เราต้องลุกขึ้นยืนในฐานะบุรุษของ
พระผู้เป็นเจ้า   เป็นการดีที่ท่านและข้าพเจ้า
จะเรียนรู้และเชื่อฟังแบบอย่างของนีไฟ ซึ่ง
เป็นหลานชายของฮีลามันและเป็นอัครสาวก
สิบสองคนแรกที่ได้รับเรียกโดยพระผู้ช่วยให้
รอดในตอนต้นของการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟ “และ [นีไฟ]
ปฏิบัติหลายอย่างต่อพวกเขา; … และนีไฟ
ได้ปฏิบัติด้วยพลังอำ�นาจและสิทธิอำ�นาจ
มากมาย” (3 นีไฟ 7:17)
“โปรดช่วยให้สามีของดิฉันเข้าใจ”
ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ใบรับรอง
พระวิหารที่ข้าพเจ้าทำ�สมัยเป็นอธิการและ
ประธานสเตค  ข้าพเจ้ามักถามสมาชิกสตรีที่
แต่งงานแล้วว่าข้าพเจ้าจะรับใช้พวกเขาและ
ครอบครัวของพวกเขาให้ดีที่สุดได้อย่างไร  

คำ�ตอบที่สอดคล้องกันซึ่งข้าพเจ้าได้รับจาก
สตรีผู้ซื่อสัตย์มีทั้งประโยชน์และน่าใจหาย  
พี่น้องสตรีบ่นหรือวิพากษ์วิจารณ์น้อยมาก
แต่พวกเขามักตอบดังนี้ “โปรดช่วยให้สามี
ดิฉันเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำ�
ฐานะปุโรหิตในบ้านของเรา  ดิฉันยินดีที่จะ
เป็นคนนำ�ในการศึกษาพระคัมภีร์ การสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัว และการสังสรรค์ใน
ครอบครัว และดิฉันจะยังคงทำ�ต่อไป   แต่
ดิ ฉั น ปรารถนาจะให้ ส ามี ดิ ฉั น เป็ น คู่ ค รอง
ที่ เ ท่ า เที ย มกั น และให้ ค วามเป็น ผู้นำ�ฐานะ
ปุโรหิตที่เข้มแข็งซึ่งมีเพียงเขาเท่านั้นที่ทำ�ได้  
โปรดช่วยสามีของดิฉันเรียนรู้วิธีเป็นปิตุและ
ผู้นำ�ฐานะปุโรหิตในบ้านของเราผู้ที่จะเป็น
หัวหน้าครอบครัวและให้ความคุ้มครอง”
ข้ า พเจ้ า มั ก นึ ก ถึ ง ความจริ ง ใจของสตรี
เหล่านี้และคำ�วิงวอนของสตรีเหล่านี้  ผู้นำ�
ฐานะปุ โ รหิ ต ได้ ยิ น ข้ อ กั ง วลที่ ค ล้ า ยกั น ใน
วันนี้ภรรยาหลายคนวิงวอนให้สามีไม่เพียง
มีสทิ ธิอ�ำ นาจฐานะปุโรหิตแต่ให้มพี ลังอำ�นาจ
ฐานะปุโรหิต  พวกเธอปรารถนาทีจ่ ะเข้าเทียม
แอกกับสามีผู้ซื่อสัตย์และคู่คิดฐานะปุโรหิต
ในงานแห่งการสร้างบ้านที่มีศูนย์กลางอยู่ที่
พระคริสต์และมุ่งเน้นพระกิตติคุณ

พี่น้องชาย  ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากท่าน
และข้าพเจ้าไตร่ตรองร่วมกับการสวดอ้อน
วอนถึงคำ�วิงวอนของพี่น้องสตรีเหล่านี้  พระ
วิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ จ ะช่ ว ยให้ เ ราเห็ น ตนเอง
ดังที่เป็นอยู่ (ดู คพ. 93:24) และช่วยให้เรา
ยอมรับสิง่ ทีเ่ ราต้องเปลีย่ นแปลงและปรับปรุง
และเวลาที่ต้องทำ�คือเดี๋ยวนี้
เป็นแบบอย่างแห่งความชอบธรรม
คืนนี้ข้าพเจ้าขอพูดซ้ำ�ถึงคำ�สอนของประธานโธมัน เอส. มอนสัน ผู้เชื้อเชิญเราผู้
ดำ�รงฐานะปุโรหิตให้เป็น “แบบอย่างของ
ความชอบธรรม”  ท่านเตือนเราครั้งแล้วครั้ง
เล่าว่าเราทำ�งานของพระเจ้าและมีสิทธิ์ได้
รับความช่วยเหลือของพระองค์บนพื้นฐาน
ความมีค่าควรของเรา (ดู “แบบอย่างของ
ความชอบธรรม” เลียโฮนา พ.ค. 2008 หน้า
79-82)  ท่านและข้าพเจ้าดำ�รงสิทธิอำ�นาจ
ฐานะปุ โ รหิ ต ที่ ก ลั บ มาบนแผ่ น ดิ น โลกใน
สมัยการประทานนี้โดยผู้ส่งสารจากสวรรค์  
แม้ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา   เปโตร ยากอบ
และยอห์น    ดังนั้นผู้ชายทุกคนที่ได้รับฐานะ
ปุ โ รหิ ต แห่ ง เมลคี เ ซเดคสามารถย้ อ นสาย
สิทธิอ�ำ นาจส่วนตัวโดยตรงกลับไปถึงพระเจ้า
พระเยซูคริสต์   ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะสำ�นึก
ถึงพรอันน่าอัศจรรย์นี้  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ว่าเราจะสะอาดและมีค่าควรต่อการเป็นตัว
แทนของพระเจ้ า ขณะที่ เ ราใช้ สิ ท ธิ อำ � นาจ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  ขอให้เราทุกคนมี
คุณสมบัติที่จะมีพลังอำ�นาจฐานะปุโรหิต
ข้ า พเจ้ า เป็ น พยานว่ า ฐานะปุ โ รหิ ต อั น
ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงแล้วได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดิน
โลกในยุคสุดท้ายนี้และพบอยู่ในศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  
ข้าพเจ้ากล่าวคำ�พยานว่าประธานโธมัส เอส.
มอนสันเป็นมหาปุโรหิตควบคุมเหนือฐานะ
ปุโรหิตระดับสูงของศาสนจักร (ดู คพ. 107:9,
22, 65-66, 91-92)   และเป็นบุคคลเดียวบน
แผ่นดินโลกที่ทั้งถือและได้รับอนุญาตให้ใช้
กุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมด   ข้าพเจ้าเป็น
พยานอย่างหนักแน่นถึงความจริงเหล่านี้ใน
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระเยซู
คริสต์ เอเมน
พฤษภาคม 2012
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ที่ปรึกษที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุมที่เพิ่งได้รับการปลด

การช่วยเหลือเพื่อให้
เติบโตอย่างแท้จริง

การช่วยเหลือจิตวิญญาณให้รอดคืองานที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกเรา
ทั้งหมดให้กระทำ�

ไ

ม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการเน้นย้ำ�ในเรื่อง
“การเติบโตอย่างแท้จริง” มากขึ้นใน
ศาสนจักร  โดยการติดตามผู้ที่จะยอม
รับและรักษาพันธสัญญาและศาสนพิธีแห่ง
ความรอดและดำ �เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยการเปลี่ ย น
แปลงอันลึกซึ้งในใจดังที่แอลมาอธิบาย (ดู
แอลมา 5:14) วิธีที่มีความหมายและสำ�คัญ
วิธีหนึ่งในการทำ�ให้เกิดการเติบโตอย่างแท้
จริงในศาสนจักรคือการไปหาและนำ �ผู้ที่ได้
รับบัพติศมาแต่กำ�ลังวนเวียนอยู่ในสภาวะ
เแข็งขันน้อย โดยปราศจากผลของพรและ
ศาสนพิธีแห่งความรอดกลับมา  โดยมิต้อง
คำ�นึงถึงการเรียกของเราแต่ละคน––ผู้สอน
ประจำ�บ้านหรือผู้เยี่ยมสอน ครูโรงเรียนวัน
อาทิตย์ อธิการ บิดา มารดาหรือเจ้าหน้าที่
ชั้ น ผู้ ใ หญ่ ––ทุ ก คนสามารถเข้ า ร่ ว มในการ
ช่วยเหลือนี้ในวิธีที่จะเกิดผล อย่างไรก็ตาม
โดยการนำ�ทุกคน––ครอบครัวของเรา ผู้ที่ไม่
ได้เป็นสมาชิก ผู้แข็งขันน้อย   คนบาป––กับ
พระคริ ส ต์ แ ล้ ว การรั บ ศาสนพิ ธีแ ห่ ง ความ
รอดคื อ การเรี ย กแห่ ง สวรรค์ ที่ เ ราทุ ก คนมี
ส่วนแบ่งปัน
เช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งเมื่อสามสิบปีที่แล้ว
ขณะที่ ข้ า พเจ้ า กำ � ลั ง รั บ ใช้ ใ นฝ่ า ยประธาน
เสตค เราได้รับโทรศัพท์จากอธิการผู้ซื่อสัตย์
คนหนึ่ง เขาอธิบายว่าวอร์ดของเขากำ�ลัง
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เติบโตอย่างรวดเร็วจนเขาไม่สามารถจัดหา
การเรี ย กให้ ส มาชิ ก ที่ มี ค่ า ควรได้ ค รบถ้ ว น
คำ�ร้องขอของเขาคือให้เราแยกวอร์ด ขณะ
กำ�ลังรอคอยการอนุมตั ิ ในฐานะฝ่ายประธาน
สเตค เราตัดสินใจว่าเราจะไปเยีย่ มและเรียก
พี่น้องชายหญิงทั้งหมดที่มีค่าควรเหล่านี้เป็น
ผู้สอนศาสนาสเตค
คนทีส่ ามทีข่ า้ พเจ้าไปเยีย่ มคือสมาชิกสตรี
วัยรุ่นคนหนึ่งที่กำ�ลังเรียนในมหาวิทยาลัยใน
ท้องที่ หลังจากพูดคุยกันครูห่ นึง่ ข้าพเจ้ามอบ
การเรียกกับเธอเพื่อรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
เกิดความเงียบชั่วขณะหนึ่ง เธอกล่าวว่า
“ประธาน คุณไม่รู้หรือว่าดิฉันไม่แข็งขันใน
ศาสนจักร”
หลังจากที่ข้าพเจ้าเงียบไปครู่หนึ่ง ข้าพเจ้าก็กล่าวว่า “ไม่ครับ ผมไม่ทราบว่าคุณไม่
แข็งขัน”
เธอตอบว่า “ดิฉันไม่แข็งขันในศาสนจักร
มาหลายปีแล้ว” ครั้นแล้วเธอกล่าวว่า “คุณ
ไม่รหู้ รือว่าเมือ่ คุณไม่แข็งขัน ก็ไม่งา่ ยนักทีจ่ ะ
กลับมา”
ข้าพเจ้าตอบว่า “ไม่ครับ วอร์ดของคุณ
เริ่มเก้าโมงเช้า คุณเข้ามาในโบสถ์และคุณก็
มาอยู่กับเรา”
เธอตอบว่า “ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกค่ะ เรา
มีความกังวลมากมาย เรากังวลว่าจะมีใคร

ต้อนรับเราไหม หรือเราต้องนั่งคนเดียวโดย
ไม่มีใครสนใจระหว่างการประชุม และกังวล
ว่าเราจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่และใครจะมา
เป็นเพื่อนใหม่ของเรา”  
โดยทีน่ �ำ้ ตาไหลอาบแก้มของเธอ เธอกล่าว
ต่อไปว่า “ดิฉันรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่สวดอ้อน
วอนเป็นปีๆ เพือ่ นำ�ดิฉนั กลับคืนสูศ่ าสนจักร”
หลังจากเงียบไปอีกสักครู่เธอพูดว่า “ตลอด
สามเดื อ นที่ ผ่ า นมาดิ ฉั น สวดอ้ อ นวอนขอ
ความกล้า พลัง และหนทางที่จะกลับคืนสู่
ความแข็งขัน” จากนั้น เธอถามว่า “ประธาน
ค่ะ คุณคิดว่าการเรียกนีค้ อื คำ�ตอบสำ�หรับคำ�
สวดอ้อนวอนของดิฉันหรือไม่”
ดวงตาของข้าพเจ้าเริ่มมีน้ำ�ตาเมื่อตอบ
เธอว่า “ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงตอบคำ�สวด
อ้อนวอนของคุณ”
เธอไม่เพียงยอมรับการเรียก เธอเป็นผูส้ อน
ศาสนาที่ดี และข้าพเจ้าแน่ใจว่าเธอไม่เพียง
นำ � ความปี ติ ใ หญ่ ห ลวงมาสู่ ตั ว เองแต่ ม าสู่
บิดามารดาและบางทีสมาชิกคนอืน่ ในครอบครัวด้วย
มีหลายสิง่ ทีข่ า้ พเจ้าเรียนรูห้ รือทำ�ให้นกึ ถึง
การสัมภาษณ์นี้และการสัมภาษณ์ที่คล้าย
คลึงกัน
• ข้ า พเจ้ า เรี ย นรู้ ว่ า สมาชิ ก ที่ แ ข็ ง ขั น น้ อ ย

หลายๆ คนมีผู้ที่รักพวกเขาคุกเข่าทุกวัน
เพื่อทูลขอต่อพระเจ้าสำ�หรับความช่วย
เหลือผู้ที่พวกเขารัก
• ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหรือสบาย
ใจสำ�หรับสมาชิกทีแ่ ข็งขันน้อยจะเดินกลับ
เข้ามาในศาสนจักร พวกเขาต้องการความ
ช่วยเหลือ พวกเขาต้องการการสนับสนุน
พวกเขาต้องการความเป็นเพื่อน
• ข้ า พเจ้ า เรี ย นรู้ ว่ า เรามี ส มาชิ ก ที่ แ ข็ ง ขั น
น้ อ ยซึ่ ง พยายามและเต็ ม ใจหาหนทาง
กลับคืนสู่ความเข้มแข็ง
• ข้ า พเจ้ า รู้ ว่ า สมาชิ ก ที่ แ ข็ ง ขั น น้ อ ยหลาย
คนจะดำ�รงการเรียกถ้าได้รับการถามหา
• ข้ า พเจ้ า เรี ย นรู้ ว่ า สมาชิ ก ที่ แ ข็ ง ขั น น้ อ ย
สมควรได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันและ
มองในฐานะเป็นบุตรและธิดาของพระผู้
เป็นเจ้าที่ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
ตลอดหลายปีที่ผ่านไปข้าพเจ้าสงสัยว่า
การสั ม ภาษณ์ ค รั้ ง นั้ น จะเป็ น อย่ า งไรหาก
ข้าพเจ้าพูดกับเธอในฐานะเป็นสมาชิกที่แข็ง
ขันน้อย ข้าพเจ้ามอบให้ท่านเป็นผู้ตัดสิน
การทำ � ให้ ก ลั บ แข็ ง ขั น อี ก ครั้ ง เป็ น ส่ ว น
สำ�คัญของงานของพระเจ้าเสมอ ในขณะที่

การช่วยเหลือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
ทุกคน ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ
เมลคีเซเดคมีความรับผิดชอบที่จะนำ�ผู้อื่น
ในงานนี้ อย่างไรก็ตาม นั่นคือการรับใช้ของ
ฐานะปุโรหิต ซึ่งคือ---การนำ�ผู้คนมาสู่พันธ
สัญญาอันสูงส่ง การนำ�ซึ่งสันติสุข ความสุข
และคุณค่าในตนเอง
ในพระคัมภีรม์ อรมอน ท่านคงจำ�ได้วา่ เมือ่
แอลมาผู้บุตรพบว่าชาวโซรัมละทิ้งศาสนจักร
เขาจัดเตรียมทีมฟื้นฟูความเข้มแข็งเพื่อช่วย
เหลือผู้คนเหล่านี้ ขณะเมื่อพวกเขาเข้าสู่งาน
มอบหมายนี้ แอลมาทูลขอพระเจ้าด้วยถ้อย
คำ�เหล่านี้
“ข้าแต่พระเจ้า, ขอพระองค์ประทานให้
พวกข้าพระองค์เพือ่ พวกข้าพระองค์จะมีความ
สำ � เร็ จ ในการนำ � พวกเขามาหาพระองค์ ใ น
พระคริสต์ อีก.
“ดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, จิตวิญญาณพวก
เขามีค่า, และพวกเขาหลายคนเป็นพี่น้อง
ของพวกข้าพระองค์; ฉะนั้น โปรดประทาน

พลังความสามารถและปัญญา, ให้พวกข้า
พระองค์, ข้าแต่พระเจ้า, เพือ่ พวกข้าพระองค์
จะนำ�คนเหล่านี้, พี่น้องของพวกข้าพระองค์,
มาหาพระองค์อีก.”  (แอลมา 31:34-35 เน้น
ตัวเอน)
ไม่ก่เี ดือนหลังจากการประชุมกับผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสใหม่และสมาชิกแข็งขันน้อย  ผู้
กลับมาแข็งขันคนหนึง่ เป็นสุภาพบุรษุ ทีม่ อี ายุ
ใกล้เคียงข้าพเจ้าเข้ามาหาและกล่าวว่า “ผม
เป็นคนหนึง่ ทีแ่ ข็งขันน้อยเกือบตลอดชีวติ ผม
ละทิ้งศาสนจักรในช่วงต้นของชีวิต แต่ขณะ
นี้ผมกลับมาแล้วและทำ�งานในพระวิหารกับ
ภรรยา”
เพื่อให้เขารู้ว่าทุกสิ่งเป็นปกติแล้ว นี่คือคำ�
ตอบของข้าพเจ้า “ทุกอย่างดีตราบทีจ่ บลงดี”
เขาตอบว่า “ทุกสิ่งยังไม่ดี ผมกลับสู่
ศาสนจักรแต่ ผมสูญเสียลูกๆ และหลานๆ
และขณะนี้ผมเห็นการสูญเสียเหลนด้วย––
ออกจากศาสนจักรทัง้ หมด ทุกอย่างไม่ดเี ลย”
ในครอบครัวของเรา มีบรรพบุรุษคนหนึ่ง

ที่ได้เข้าร่วมกับศาสนจักรในยุโรปในยุคแรก
ของศาสนจักร บุตรชายคนหนึ่งของเขาไม่
เข้มแข็ง ซิสเตอร์เอชลีย์และข้าพเจ้าได้
พยายามสืบหาผู้สืบเชื้อสายที่ไม่เข้มแข็งของ
บรรพบุรษผู้นี้
เป็นการง่ายสำ�หรับภรรยาและข้าพเจ้าที่
จะสรุปว่าในระหว่างช่วงเวลาของคนหกรุ่น
และภายใต้สมมุติฐานที่มีเหตุผล จะมีการ
สูญเสียสมาชิกครอบครัวไปถึง 3,000 คน
ตอนนี้เมื่อคาดเดาเพิ่มขึ้นอีกสองรุ่น โดยเชิง
ทฤษฎีอาจมีการสูญเสียลูกๆ ของพระบิดา
บนสวรรค์ถึง 20,000 ถึง 30,000 คน
ความรับผิดชอบของการช่วยเหลืออิงอยู่
หนึ่งในหลักคำ�สอนพื้นฐานสำ�คัญที่สุดของ
ศาสนจักร
“จำ�ไว้ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ใน
สายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า;
เพราะ, ดูเถิด พระเจ้าพระผูไ้ ถ่ของเจ้าทรง
ทนรับความตายในเนื้อหนัง; ดังนั้นพระองค์
ทรงทนรับความเจ็บปวดของ คนทั้งปวง เพื่อ
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คนทั้งปวงจะได้กลับใจและมาหาพระองค์,
…
“และหากเป็นไปว่าเจ้าจะทำ�งานตลอด
วันเวลาของเจ้าในการป่าวร้องการกลับใจ
แก่คนพวกนี้, �������������������������
��������������������������
และนำ�, แม้จิตวิญญาณเดียว
มาหาเรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่
หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของ
เรา!”  (คพ. 18:10-11,15 เน้นตัวเอน)
ข้ า พเจ้ า มี สิ ท ธิ พิ เ ศษของการช่ ว ยเหลื อ
สมาชิ ก ที่ แ ข็ ง ขั น น้ อ ยในช่ ว งเวลาในชี วิ ต
ข้าพเจ้า  เวลานี้เมื่อข้าพเจ้านำ�ใครคนหนึ่ง
กลับสู่ความแข็งขันในศาสนจักร ข้าพเจ้าไม่
ได้นกึ เห็นภาพจิตวิญญาณดวงเดียว ข้าพเจ้า
เห็นหก เจ็ดรุน่ หรือมากกว่านัน้ ---จิตวิญญาณ
นับพันและทำ�ให้ข้าพเจ้านึกถึงข้อพระคัมภีร์
“นำ�, แม้จิตวิญญาณเดียวมาหาเรา, ปีติของ
เจ้า…จะใหญ่หลวงเพียงใด” (คพ. 18:15)
พระเจ้าตรัสกับอัครสาวกของพระองค์ ว่า
“ข้าวทีต่ อ้ งเกีย่ วนัน้ มีมากนักหนา แต่คนงาน
ยังน้อยอยู่” (มัทธิว 9:37)
เราไม่ได้มคี นงานเพียงน้อยนิด เรามีผดู้ �ำ รง
ฐานะปุโรหิตที่มีความสามารถและมีคุณค่า
หลายพันคนและสมาชิกที่มุ่งมั่นของศาสนจักรนับล้านๆ คนในทุกส่วนของโลก เรามี
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สภาวอร์ด โควรัมฐานะปุโรหิต สมาคมสงเคราะห์และองค์กรอื่นๆ ที่กำ�ลังปฏิบัติหน้าที่
ทัง้ หมดนีม้ คี วามรับผิดชอบทีจ่ ะเข้าช่วยเหลือ
การช่วยเหลือจิตวิญญาณให้รอดคืองานที่
พระผู้ ช่ ว ยให้ ร อดทรงเรี ย กเราทั้ ง หมดให้
กระทำ� 
ในช่วงต้นของคำ�พูดของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า
อ้างถึงการสวดอ้อนวอนของแอลมาขณะที่
เขาและเพื่อนๆ ช่วยเหลือชาวโซรัม ระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สอง ทหารสหรัฐประมาณ
500 นายและผู้สนับสนุนคนในท้องที่ตกเป็น
นักโทษในค่ายเชลยแห่งหนึ่ง เนื่องจากการ
ทนทุกข์และความกังวลถึงความปลอดภัย
ของพวกเขา กองกำ�ลังทหารอาสาสมัครของ
สหรัฐประมาณ 100 นายได้รับการคัดเลือก
เพื่อช่วยเหลือนักโทษเหล่านี้ หลังจากที่เหล่า
อาสาสมัครมารวมกลุ่มกัน ผู้บัญชาการออก
คำ�สั่งกับพวกเขาในทำ�นองนี้ “เย็นวันนี้พวก
ท่านจะพบกับผู้นำ�ทางศาสนาของท่าน จง
คุกเข่าลงและปฏิญาณตนต่อพระผู้เป็นเจ้า
ของท่านว่า ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจแม้
ช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านจะไม่ยอมปล่อยให้
ผู้ ค นเหล่ า นี้ ต้ อ งทนทุ ก ข์ อี ก แม้ เ พี ย งอึ ด ใจ
เดียว”  (See Hampton Sides, Ghost Soldiers:

The Forgotten Epic Story of World War II’s
Most Dramatic Mission [2001], 28-29) การ
ช่วยเหลือที่ประสบความสำ�เร็จครั้งนี้ เป็น
การช่วยเหลือให้พ้นจากการทนทุกข์ทางกาย
และทางโลก เราควรหาญกล้าน้อยลงหรือใน
การช่วยเหลือผูท้ ต่ี อ้ งรับผลทางวิญญาณและ
ผลนิรันดร์ เราควรอุทิศตนน้อยลงกว่านี้หรือ
เพื่อพระเจ้า
สุดท้ายนี้ การอุทิศตนของเราในฐานะ
สมาชิกของศาสนจักรที่แท้จริงอยู่ของพระ
คริสต์งอกงามจากความจริงที่ว่าพระเจ้าทรง
ทนทุกข์เพื่อเราทุกคน––ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
สมาชิกที่แข็งขันน้อย แม้คนบาปและสมาชิก
ครอบครัวของเราเองทุกคน  ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าเรา
สามารถนำ�คนหลายพันคนไปสู่ปีติ สันติสุข
และความหวานชืน่ ของพระกิตติคณ
ุ   และคน
นับแสนนับล้านคน แม้ในอนุชนรุน่ ต่อไปของ
พวกเขา ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราสามารถทำ�สำ�เร็จ
ได้เพราะนี่คือศาสนจักรของพระเจ้า และ
โดยอาศัยฐานะปุโรหิตและสมาชิกภาพของ
เรา เราได้รับการเรียกในการทำ�ให้สำ�เร็จ
ข้าพเจ้าให้คำ�พยานนั้นแก่ท่านในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน

โดย เอเดรียน โอชาว

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน:
ลุกขึ้นใช้อำ�นาจของ
พระผู้เป็นเจ้า
เช่นเดียวกับอำ�นาจอื่น ท่านต้องใช้ฐานะปุโรหิตเพื่อทำ�ความดี ท่านได้
รับเรียกให้ “ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป” ไม่ใช่ซ่อนความสว่างของท่านไว้ใน
ความมืด

ไ

ม่นานมานี้ข้าพเจ้าอยู่ในแอฟริกาใต้
กำ � ลั ง เยี่ ย มบ้ า นหลั ง หนึ่ ง กั บ ทาบิ โ ซ
ผู้ ช่ ว ยคนที่ ห นึ่ ง ในโควรั ม ปุ โ รหิ ต ใน
วอร์ดคากิโซ  ทาบิโซกับอธิการของเขาผูค้ วบ
คุมและถือกุญแจสำ�หรับโควรัม ได้สวดอ้อน
วอนให้สมาชิกโควรัมที่แข็งขันน้อยตลอด
มาโดยแสวงหาการดลใจว่ า จะเยี่ ย มใคร
และช่วยพวกเขาอย่างไร  พวกเขารู้สึกถึง
การกระตุน้ เตือนให้ไปเยีย่ มบ้านของเทเบลโล
พวกเขาชวนข้าพเจ้าไปด้วย
เมื่อผ่านสุนัขดุที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านมาได้ เรา
ก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกกับเทเบลโล เยาวชน
ชายท่าทางใจเย็นที่เลิกไปโบสถ์เพราะยุ่งกับ
หลายสิง่ หลายอย่างในวันอาทิตย์  เขาประหม่า
แต่มีความสุขที่ได้ต้อนรับเราแม้ถึงกับชวน
ครอบครัวของเขามาร่วมพูดคุยด้วย  อธิการ
แสดงความรักต่อครอบครัวและปรารถนาจะ
ช่วยให้พวกเขาเป็นครอบครัวนิรันดร์โดยรับ
การผนึกในพระวิหาร  พวกเขาซาบซึ้งใจและ
เราทุกคนรู้สึกถึงพระสิริอันแรงกล้าของพระ

วิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ซึ่ ง ชี้ นำ � คำ � พู ด และความ
รู้สึกทุกอย่าง
แต่คำ�พูดของทาบิโซทำ�ให้การเยี่ยมครั้ง
นั้นแตกต่าง สำ�หรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือน
ปุ โ รหิ ต หนุ่ ม คนนี้ กำ � ลั ง พู ด ภาษาของเหล่ า
เทพ––คำ�พูดแสดงความรักที่เราต่างเข้าใจ
ดีแต่สัมผัสใจเพื่อนของเขาเป็นพิเศษ  “ผม
ชอบคุยกับคุณมากเมื่ออยู่ที่โบสถ์” เขาบอก
“คุณพูดดีกบั ผมเสมอ  คุณรูไ้ หม ทีมฟุตบอล
ของเราตอนนี้ดับไปแล้วตั้งแต่ไม่มีคุณ   คุณ
เก่งมากนะ”
“ผมขอโทษ” เทเบลโลตอบ “ผมจะกลับ
ไปเล่นกับพวกคุณนะ”
“นั่นวิเศษมากเลย” ทาบิโซตอบ “คุณจำ�
ได้ไหมว่าเราเคยเตรียมรับใช้เป็นผูส้ อนศาสนา
เราเริ่มทำ�แบบนั้นอีกครั้งได้ไหม”
“ได้” เทเบลโลย้ำ�  “ผมอยากกลับไป”
บางทีปีติใหญ่หลวงที่สุดที่ข้าพเจ้าประสบ
ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายประธานเยาวชนชาย
สามัญคือการได้เห็นผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตแห่ง

อาโรนทั่ ว โลกใช้ อำ � นาจฐานะปุ โ รหิ ต แห่ ง
อาโรน  แต่บางครั้งข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยใจ
เศร้าสร้อยเช่นกันว่าเยาวชนชายจำ�นวนมาก
ไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำ�ความดีได้มากเพียง
ใดด้วยอำ�นาจที่ดำ�รงอยู่
ฐานะปุ โ รหิ ต คื อ พลั ง อำ � นาจและสิ ท ธิ
อำ�นาจของพระผู้เป็นเจ้าที่จะกระทำ�ในการ
รับใช้ลูกๆ ของพระองค์  ขอเพียงเยาวชนชาย
ทุกคน ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทุกคน
เข้าใจถ่องแท้ว่าฐานะปุโรหิตของเขาครอบ
ครองกุญแจแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ  ขอ
เพี ย งพวกเขาเข้ า ใจว่ า พวกเขามี ห น้ า ที่ อั น
ศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยให้เพื่อนๆ พบเส้นทางที่
นำ�ไปหาพระผู้ช่วยให้รอด  ขอเพียงพวกเขา
รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะประทานพลังให้
พวกเขาอธิบายความจริงของพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยความชัดเจนและความ
จริงใจจนคนอื่นๆ จะรู้สึกถึงความจริงที่ไม่
อาจปฏิเสธได้ในพระวจนะของพระคริสต์
เยาวชนชายที่รักของศาสนจักร ข้าพเจ้า
ขอถามท่านข้อหนึ่งที่หวังว่าท่านจะจำ�ใส่ใจ
ไปชั่วชีวิต  อำ�นาจใดที่ท่านได้รับบนแผ่นดิน
โลกยิ่งใหญ่กว่าฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็น
เจ้า  อำ�นาจใดจะยิ่งใหญ่กว่าความสามารถ
ในการช่ วยพระบิ ดาบนสวรรค์ เปลี่ ยนชี วิ ต
เพื่อนมนุษย์ของท่าน ช่วยพวกเขาตลอดเส้น
ทางของความสุขนิรันดร์โดยชำ�ระพวกเขาให้
สะอาดจากบาปและการทำ�ผิด
เช่นเดียวกับอำ�นาจอื่น ท่านต้องใช้ฐานะ
ปุโรหิตเพื่อทำ�ความดี  ท่านได้รับเรียกให้ “ลุก
ขึ้นและฉายส่องออกไป” (คพ. 115:5) ไม่ใช่
ซ่อนความสว่างของท่านไว้ในความมืด  เฉพาะ
คนกล้าเท่านั้นจึงจะถูกนับอยู่ในบรรดาผู้ได้
รับเลือก  เมื่อท่านใช้อำ�นาจฐานะปุโรหิตอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ความกล้าหาญและความมั่นใจ
ของท่านจะเพิม่ ขึน้   เยาวชนชายทัง้ หลาย ท่าน
รู้ว่า ท่ า นทำ � ดี ท่ีสุด เมื่อ ท่ า นอยู่ใ นการรั บ ใช้
พระผู้เป็นเจ้า   ท่านรู้ว่าท่านมีความสุขที่สุด
พฤษภาคม 2012
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เมื่อท่านทำ�งานดีอย่างทุ่มเท  ขยายอำ�นาจ
ฐานะปุโรหิตของท่านโดยเป็นคนสะอาดและ
มีค่าควร
ข้าพเจ้าสนับสนุนคำ�ขอร้องของเอ็ลเดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์เมื่อหกเดือนก่อน
จากแท่นพูดนี้ “ข้าพเจ้ามองหา” ท่านกล่าว  
“ชายหนุ่มและสูงวัยที่เป็นห่วงเรื่องการต่อสู้
ระหว่างความดีและความชั่วร้ายให้มามีส่วน
ร่วมและเอ่ยปากพูด  เราอยูใ่ นสงคราม” ท่าน
กล่าวต่อ  “ข้าพเจ้าขอ…ให้เข้มแข็งมากขึ้น
และอุทศิ ตนมากขึน้ ไม่เพียงแต่ประกาศต้าน
ทานความชั่วร้าย…แต่ประกาศเพื่อความดี
56

เ ลี ย โ ฮ น า

เพื่อพระกิตติคุณ เพื่อพระผู้เป็นเจ้า” (“เรา
ผองต้องถูกเกณฑ์” เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า
56, 59)
ใช่แล้ว ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทั้ง
หลาย เราอยู่ในสงคราม   ในสงครามนี้ วิธี
ป้องกันความชั่วได้ดีที่สุดคือส่งเสริมความ
ชอบธรรมอย่างแข็งขัน  ท่านไม่อาจฟังคำ�พูด
หยาบคายและเสแสร้งว่าไม่ได้ยิน  ท่านไม่
สามารถดูภาพที่ท่านรู้ว่าสกปรก คนเดียว
หรือกับคนอื่น และเสแสร้งว่าไม่เห็น  ท่าน
จะแตะต้องสิ่งไม่สะอาดและเสแสร้งว่าไม่ใช่
เรื่องใหญ่ไม่ได้   ท่านจะนิ่งเฉยไม่ได้เมื่อ

ซาตานหมายมั่นทำ�ลายสิ่งดีงามและบริสุทธิ์  
แต่จงกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ท่านรู้ว่าจริง!  เมื่อ
ท่านได้ยินหรือเห็นสิ่งที่ฝ่าฝืนมาตรฐานของ
พระเจ้า พึงจำ�ไว้ว่าท่านเป็นใคร––ท่านเป็น
ทหารในกองทัพของพระผู้เป็นเจ้า มีอำ�นาจ
ฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์   ไม่มี
อาวุธใดต้านศัตรู บิดาแห่งความเท็จ ได้ดี
กว่าความจริง––ความจริงที่จะออกจากปาก
ท่านเมื่อท่านใช้อำ�นาจฐานะปุโรหิต   เพื่อน
วัยเดียวกันกับท่านส่วนใหญ่จะเคารพความ
กล้าหาญและความสุจริตของท่าน  บางคนจะ
ไม่ แต่นั่นไม่สำ�คัญ ท่านจะได้ความเคารพ
และความไว้วางใจจากพระบิดาบนสวรรค์
เพราะท่ า นใช้ อำ � นาจของพระองค์ เ พื่ อ ให้
บรรลุจุดประสงค์ของพระองค์
ข้าพเจ้าขอให้ฝ่ายประธานโควรัมฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนยกธงแห่งเสรีภาพอีกครั้ง
จัดระเบียบ และนำ�กองทหารของท่าน   ใช้
อำ�นาจฐานะปุโรหิตของท่านให้เกิดประโยชน์
โดยเชื้อเชิญคนรอบข้างมาหาพระคริสต์ผ่าน
การกลับใจและบัพติศมา  ท่านมีอาณัติและ
อำ�นาจของพระบิดาบนสวรรค์ทจ่ี ะทำ�เช่นนัน้
สองปีก่อน ขณะไปเยือนซานเตียโก ชิลี  
ข้าพเจ้าประทับใจมากกับดาเนียล โอลาเต
เยาวชนชายที่มักไปกับผู้สอนศาสนา   ข้าพเจ้าขอให้เขาเขียนถึงข้าพเจ้า และโดยได้รับ
อนุญาตจากเขาข้าพเจ้าจะอ่านส่วนหนึ่งของ
อีเมลล่าสุดของเขาให้ท่านฟัง “ผมเพิ่งอายุ
ครบ 16 ปี เมื่อวันอาทิตย์ผมได้รับแต่งตั้งสู่
ตำ�แหน่งปุโรหิต  วันเดียวกันนั้นผมให้บัพติศมาเพือ่ นคนหนึง่ เธอชือ่ แคโรไลนา  ผมสอน
พระกิตติคุณให้เธอ และเธอมาโบสถ์เป็น
ประจำ� ได้รบั รางวัลความก้าวหน้าส่วนบุคคล
ด้วย แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้รับบัพติศมาจน
กระทั่งพวกเขารู้จักและเชื่อใจผม  เธอต้อง
การให้ผมบัพติศมาเธอ ด้วยเหตุนี้เราจึง
รอหนึ่งเดือนจนถึงวันอาทิตย์ที่ผมอายุครบ
16  ปี ผมรู้สึกดีที่ได้ช่วยให้คนดีอย่างเธอรับ
บัพติศมา และผมมีความสุขที่เป็นคนให้บัพติศมาเธอ”
ดาเนี ย ลเป็ น เพี ย งหนึ่ ง ในเยาวชนชาย
หลายคนทั่วโลกผู้ดำ�เนินชีวิตสมกับอำ�นาจที่

พระผู้เป็นเจ้าทรงฝากฝังไว้กับพวกเขา  อีก
คนหนึ่งคือหลุยส์ เฟอร์นันโด จากฮอนดูรัส
ผู้สังเกตว่าเพื่อนของเขาเดินในเส้นทางอันตรายและแบ่งปันประจักษ์พยานกับเพื่อน
ช่วยชีวิตเพื่อนอย่างแท้จริง (ดู “A Change of
Heart,W lds.org/youth/video)  โอลาโว จาก
บราซิลเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง   เขาเป็นผู้ปฏิบัติ
ศาสนกิจประจำ�ในบ้านของเขา (ดู คพ.
84:111) เขาเป็นแรงบันดาลใจให้มารดากลับ
มาแข็งขันเต็มที่ในศาสนจักร (ดู “Reunited
by Faith,” lds.org/youth/video)  ท่านจะพบ
เรื่องเหล่านี้และอีกหลายเรื่องทำ�นองนี้ทาง
เว็บไซต์เยาวชนของศาสนจักร youth.lds.org
อีกอย่าง อินเทอร์เน็ต สื่อสังคม และเทคโนโลยีอื่นๆ เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ใน
มือท่านเพื่อช่วยท่านใช้หน้าที่ฐานะปุโรหิต
และแผ่อิทธิพลแห่งความจริงและคุณธรรม
เยาวชนชายที่รัก เมื่อท่านใช้ฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนตามที่ข้าพเจ้าอธิบาย ท่านกำ�ลัง
เตรี ย มตั ว ทำ � หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในอนาคต
ของท่าน แต่ท่านทำ�ได้มากกว่านั้น   เช่น
เดียวกับยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ซึ่งเป็นแบบ
อย่ า งของผู้ ดำ � รงฐานะปุ โ รหิ ต แห่ ง อาโรน
ท่านกำ�ลังเตรียมทางของพระเจ้าเช่นกันและ
ทำ�ให้วิถีของพระองค์ตรง  เมื่อท่านกล้าประกาศพระกิ ต ติ คุ ณ แห่ ง การกลั บ ใจและบั พ ติศมา เช่นเดียวกับยอห์น ท่านกำ�ลังเตรียม
ผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระเจ้า (ดู
มัทธิว 3:3; คพ. 65:1-3; 84:26-28) ท่านได้ยิน
บ่ อ ยครั้ ง เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
ท่าน ถึงเวลาแล้วที่จะใช้ศักยภาพนั้น ใช้
ประโยชน์จากความสามารถที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่ท่านเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น นำ�พวก
เขาออกจากการปิดบังไปสู่ความสว่าง และ
เตรียมมรรคาของพระเจ้า
ศาสนจักรมอบหนังสือหน้าทีต่ อ่ พระผู้เป็น
เจ้าให้เป็นแหล่งช่วยเพื่อช่วยท่านเรียนรู้และ
ทำ�หน้าที่ให้เกิดสัมฤทธิผล   จงศึกษาบ่อยๆ  
คุกเข่า ห่างจากเทคโนโลยี และแสวงหาการ
นำ�ทางจากพระเจ้า  จากนั้นให้ลุกขึ้นและใช้
อำ�นาจของพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้าสัญญาว่า
ท่านจะได้รับคำ�ตอบจากพระบิดาบนสวรรค์

เกี่ยวกับวิธีดำ�เนินชีวิตและวิธีช่วยผู้อื่น
ข้าพเจ้าขออ้างคำ�พูดของประธานโธมัส
เอส. มอนสัน “อย่าดูแคลนอิทธิพลที่ส่งผล
กระทบยาวไกลของประจักษ์พยานของท่าน
…ท่านสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่
เห็น  เมือ่ ท่านมีตาดู มีหฟู งั และมีใจรูส้ กึ ท่าน
สามารถยื่ น มื อ ออกไปช่ ว ยเหลื อ คนในวั ย
เดียวกันได้” (“จงเป็นแบบอย่าง” เลียโฮนา
พ.ค. 2005 หน้า 142)
ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าอำ�นาจของ
ฐานะปุโรหิตมีจริง   ข้าพเจ้าได้พยานการใช้

ฐานะปุโรหิตด้วยตนเอง  ข้าพเจ้าเคยเห็น
ปาฏิหาริย์ครั้งแล้วครั้งเล่าที่กระทำ�โดยผู้มี
อำ�นาจฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน  ข้าพเจ้าเห็น
อำ�นาจการปฏิบัติของเหล่าเทพเมื่อผู้ดำ�รง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่ซื่อสัตย์กล่าวถ้อย
คำ�แห่งความหวังอันเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ
โดยเปิ ด ใจคนบางคนที่ ต้ อ งการแสงสว่ า ง
และความรัก  ในพระนามของพระเยซูคริสต์
พระเจ้า พระผู้นำ�  และพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา เอเมน
พฤษภาคม 2012
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โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

เหตุผล ในการรับใช้
ของฐานะปุโรหิต

ความเข้าใจ เหตุผลของพระกิตติคุณและเหตุผลของฐานะปุโรหิตจะช่วยให้
เราเห็นถึงจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งทั้งหมดนี้

ข้

าพเจ้าชื่นชมโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้
ที่จะพบกับพี่น้องชายฐานะปุโรหิต
และปลื้มปีติกับท่านในความมหัศจรรย์ แ ละความงามของพระกิ ต ติ คุ ณ ของ
พระเยซูคริสต์   ข้าพเจ้ายกย่องศรัทธา งาน
ดี คุณความดีอันยืนยงของท่าน
เราทุกคนมีพันธะที่เหมือนกันเมื่อได้รับ
การแต่งตั้งเข้าสู่ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็น
เจ้าจากผู้ที่ได้รับวางใจให้มีสิทธิอำ�นาจและ
พลังอำ�นาจของฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์  นี่
ไม่ใช่พรที่เล็กน้อย  นี่คือความรับผิดชอบอัน
ศักดิ์สิทธิ์  
พลังอำ�นาจของ เหตุผล
เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้านึกถึงการเรียกที่
สำ � คั ญ สองอย่ า งที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เมื่ อ เป็ น ผู้
ดำ�รงฐานะปุโรหิตในศาสนจักร
การเรียกแรกในบรรดาการเรียกเหล่านี้มา
เมื่อข้าพเจ้าเป็นมัคนายก  ข้าพเจ้ากับครอบครั ว เข้ า ประชุ ม ที่ ส าขาของศาสนจั ก รใน
แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี  เราได้รับพรโดยมีผู้คน
ที่ยอดเยี่ยมในสาขาเล็กๆ ของเรา  คนหนึ่งก็
คือประธานสาขาของเรา บราเดอร์แลนด์ชูซ
ข้าพเจ้ายกย่องเขามาก  ถงึ แม้เขาจะดูเหมือน
กับเป็นคนจริงจัง เป็นทางการ และสวมสูท
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สีเข้มเป็นส่วนใหญ่  ข้าพเจ้ายังจำ�ได้ว่าสมัย
เป็ น เยาวชนชายข้ า พเจ้ า พู ด เล่ น กั บ เพื่ อ น
เกี่ยวกับความล้าสมัยของประธานสาขาเรา
นั่นทำ�ให้ข้าพเจ้าหัวเราะเมื่อคิดถึงเรื่อง
ดั ง กล่ า วในเวลานี้ เ พราะเป็ น ไปได้ ม ากที่
เยาวชนของศาสนจักร ณ ขณะนี้จะมอง
ข้าพเจ้าในแบบเดียวกัน
ในวันอาทิตย์วนั หนึง่ ประธานแลนด์ชซู ขอ
คุยกับข้าพเจ้า  ความคิดแรกของข้าพเจ้าคือ
“ผมทำ�อะไรผิด”  ความคิดของข้าพเจ้าคิด
อย่างรวดเร็วถึงหลายสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ�ที่อาจ
ดลใจให้ประธานสาขาคุยกับมัคนายกคนนี้
ประธานแลนด์ชูซเชิญข้าพเจ้าเข้าไปใน
ห้องเรียนเล็กๆ—โบสถ์ของเราไม่มีห้องทำ�
งานให้ ป ระธานสาขา—และที่ นั่ น เขามอบ
การเรียกให้ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานโควรัม
มัคนายก
“นี่เป็นตำ�แหน่งสำ�คัญ” เขากล่าว   และ
จากนัน้ ประธานสาขาใช้เวลาอธิบายว่าเพราะ
เหตุใด  เขาอธิบายถึงสิง่ ทีเ่ ขาและพระเจ้าทรง
คาดหวังจากข้าพเจ้าและวิธีที่ข้าพเจ้าจะได้
รับความช่วยเหลือ
ข้าพเจ้าจำ�สิ่งที่เขาพูดได้ไม่หมด แต่ข้าพเจ้าจำ�ความรู้สึกที่มีได้เป็นอย่างดี  พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์เข้าสู่จิตใจข้าพเจ้า

ขณะที่เขาพูด  ข้าพเจ้าสามารถรู้สึกว่านี่คือ
ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด   และข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเรียกที่เขามอบให้น้นั ได้รับการ
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์   ข้าพเจ้าจำ�
ได้วา่ เดินออกจากชัน้ เรียนเล็กๆ นัน้ โดยทีร่ สู้ กึ
ว่าตัวเองสูงขึ้นเล็กน้อย  
เป็นเวลาเกือบ 60 ปีแล้วนับจากวันนั้น  
และความรู้สึกไว้วางใจและความรักยังคง
ตราตรึงอยู่ในใจข้าพเจ้า
เมื่ อ ข้ า พเจ้ า นึ ก ย้ อ นถึ ง ประสบการณ์ นี้   
ข้ า พเจ้ า พยายามนึ ก ว่ า มี มั ค นายกกี่ ค นใน
สาขาของเราในตอนนั้น  ถ้าข้าพเจ้าจำ�ไม่ผิด
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีสองคน อย่างไรก็ตาม นี่อาจ
จะพูดเกินความจริงไปมาก
แต่สง่ิ นัน้ ไม่ส�ำ คัญ  ไม่วา่ จะมีมคั นายกหนึง่
คนหรือสิบสองคน ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ
และอยากจะรับ ใช้อ ย่ า งสุ ด ความสามารถ
และจะไม่ทำ�ให้ประธานสาขาหรือพระเจ้า
ทรงผิดหวัง
ขณะนี้ข้าพเจ้าตระหนักว่าประธานสาขา
สามารถทำ�สิ่งนั้นได้โดยไม่ได้คิดอะไรมาก
เมื่อท่านเรียกข้าพเจ้าเข้าสู่ตำ�แหน่งนั้น  เขา
สามารถบอกข้าพเจ้าในทางเดินหรือระหว่าง
การประชุมฐานะปุโรหิตว่าข้าพเจ้าเป็นประธานโควรัมมัคนายกคนใหม่
แทนที่จะทำ�เช่นนนั้น เขาใช้เวลากับข้าพเจ้าและช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจไม่เพียงแต่ สิ่ง
ที่ต้องทำ� ในงานมอบหมายและความรับผิด
ชอบใหม่ แต่สำ�คัญยิ่งกว่านั้นคือ เหตุผล
นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่มีวันลืม
ประเด็นของเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเพื่ออธิบาย
วิธีมอบการเรียกในศาสนจักร (ถึงแม้ว่านี่
เป็ น บทเรี ย นที่ ย อดเยี่ ย มถึ ง วิ ธีที่ ถู ก ต้ อ งใน
การมอบการเรียก)  นีค่ อื ตัวอย่างสำ�หรับข้าพเจ้าเกี่ยวกับพลังอำ�นาจในการกระตุ้นการ
เป็นผู้นำ�ฐานะปุโรหิตที่ทำ�ให้ตื่นตัวและสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำ�
เราจำ�ต้องได้รับการเตือนเป็นประจำ�ถึง
เหตุผลอันเป็นนิรันดร์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรา

ได้รับบัญชาให้ทำ�   หลักธรรมพระกิตติคุณ
พื้นฐานจำ�ต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา  
ถึงแม้ว่าจะหมายถึงต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ซ้ำ�
แล้วซ้ำ�อีก  นั่นไม่ได้หมายความว่าขั้นตอน
เหล่านี้ควรเป็นทางเดิมหรือน่าเบื่อหน่าย  แน่
นอนทีเดียว เมือ่ เราสอนหลักธรรมพืน้ ฐานใน
บ้านของเราหรือในศาสนจักร ขอให้ไฟแห่ง
ความกระตื อ รื อ ร้ น ต่ อ พระกิ ต ติ คุ ณ และไฟ
แห่งประจักษ์พยานส่องสว่าง เกิดสันติสุข
และปีติแก่จิตใจของผู้ที่เราสอน
จากมัคนายกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไป
สู่มหาปุโรหิตที่อาวุโสที่สุด  เราทุกคนมีราย
การของ สิ่งที่ต้องทำ� ที่เราสามารถและควร
ทำ�ในความรับผิดชอบฐานะปุโรหิตของเรา  
สิ่งที่ต้องทำ� เป็นสิ่งสำ�คัญในงานของเราและ
เราจะต้องทำ�สิ่งเหล่านั้น แต่ว่าใน เหตุผล
ของการรับใช้ของฐานะปุโรหิตนั่นเองที่เรา
ค้นพบไฟ ความชืน่ ชอบ และพลังอำ�นาจของ
ฐานะปุโรหิต
สิง่ ทีต่ อ้ งทำ� ของการรับใช้ของฐานะปุโรหิต
สอนเราว่าต้องทำ�สิ่งใด เหตุผล—เป็นแรง

บันดาลใจแก่จิตวิญญาณของเรา
เดี๋ยวเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าเอ็ลเดอร์เวิร์ธลินได้
สิ่งที่ต้องทำ� สอนว่าต้องทำ�อย่างไร  แต่   รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าและท่านกำ�ลังทำ�
เหตุผล ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
งานของพระเจ้า  ข้าพเจ้าจะทำ�อะไรได้เล่า
นอกจากยอมรับ
ความบริบูรณ์ของ สิ่ง “ดี” ที่ต้องทำ�
มีบางครั้งที่เราต้องมีศรัทธาเดินเข้าไปใน
การเรียกของฐานะปุโรหิตอีกอย่างหนึ่งที่ ความมืด   โดยมั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ข้าพเจ้านึกถึงซึ่งมาสู่ข้าพเจ้าหลายปีต่อมา วางพื้นอันมั่นคงใต้เท้าเราเมื่อเราเดินเข้าไป  
เมื่อข้าพเจ้ามีครอบครัวของตนเอง  เราย้าย และข้าพเจ้ายินดีรับการเรียกนั้นโดยรู้ว่าพระ
กลับไปที่แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี  และข้าพเจ้า ผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือ
เพิ่งเลื่อนตำ�แหน่งในที่ทำ�งานที่เรียกร้องเวลา
ในช่วงแรกของงานมอบหมายนี้ เราใน
และความเอาใจใส่อย่างมาก  ในช่วงเวลาที่ ฐานะสเตคมีสิทธิพิเศษได้รับการอบรมจาก
มีธุระยุ่งของชีวิต เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน ครูและผู้นำ�ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในศาสนจักร--มอบการเรียกให้ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธาน ชายเช่นเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและ
สเตค
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน มาในเขตของ
ระหว่างการสัมภาษณ์กับท่าน  มีความ เรา  ค�ำ สอนของพวกท่านดังหยาดน�ำ้ ค้างจาก
คิดหลายอย่างเข้ามาสู่จิตใจข้าพเจ้า อย่าง สวรรค์และให้แรงบันดาลใจเรา   ข้าพเจ้ายัง
น้อยก็ไม่มีความกังวลที่ว่าข้าพเจ้าอาจไม่มี มีบันทึกที่จดไว้ในระหว่างการประชุมเหล่านี้
เวลาพอสำ�หรับการทำ�งานในการเรียกนี้  ถึง เจ้าหน้าทีช่ น้ั ผูใ้ หญ่ให้ วิสยั ทัศน์ เราถึงความ
แม้ข้าพเจ้าจะรู้สึกนอบน้อมและเป็นเกียรติที่ หมายของการสถาปนาอาณาจักรของพระ
ได้รับเรียก แต่ข้าพเจ้าก็กังวลเพียงแวบเดียว ผู้เป็นเจ้าโดยการสร้างประจักษ์พยานส่วน
ว่าจะรับได้ไหม  แต่ความคิดนั้นก็อยู่ชั่วประ- ตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
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สิ่ ง เหล่ า นี้ ช่ ว ยให้ เ ราเห็ น ถึ ง วิ ธีป ระยุ ก ต์ ใ ช้
ความจริ ง แห่ ง พระกิ ต ติ คุ ณ และหลั ก ธรรม
ในสถานการณ์ที่เฉพาะและสำ�หรับเวลาที่
เจาะจงนั้น   พูดอีกนัยหนึ่ง ผู้นำ�ที่ได้รับการ
ดลใจช่วยให้เราเห็น เหตุผล ของพระกิตติคณ
ุ
และจากนัน้ เราพับแขนเสือ้ และออกไปทำ�งาน
ไม่นานหลังจากนั้นเราตระหนักว่ามีหลาย
สิ่งอีกมากมายที่ฝ่ายประธานสเตคสามารถ
ทำ�—จริงๆ แล้ว มีหลายสิ่งที่หากเราไม่ได้จัด
ลำ�ดับความสำ�คัญ  เราอาจจะพลาดสิ่งที่
สำ�คัญสิ่งที่สำ�คัญเริ่มมีมากขึ้น ทำ�ให้เราเขว
ไปจากวิสัยทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ให้เรา  
มีสิ่ง “ดี” ให้ทำ�หลายอย่าง แต่ทุกอย่างไม่
ได้มีความสำ�คัญที่สุด
เราเรียนรู้บทเรียนสำ�คัญคือ ความจริงที่
ว่าบางสิ่งที่ดีนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอที่
เราจะสละเวลาและทรั พ ยากรของเราให้   
กิจกรรม โครงการ และแผนต่างๆ ของเราควร
ได้รับการดลใจและตั้งอยู่บน เหตุผล ของ
การรับใช้ของฐานะปุโรหิตของเราและไม่ใช่
จากความนิยมฉาบฉวยหรือความสนใจเพียง
ชั่วคราว   มิฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นอาจทำ�ให้งาน
ของเราไขว้เขว หมดแรง และทำ�ให้เรายึดติด
กับงานอดิเรก ทางวิญญาณหรือทางโลก ที่
ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของการเป็นสานุศิษย์
พี่น้องชาย เราทุกคนรู้ว่าเราต้องมีวินัยใน
ตนเองเพื่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่สำ�คัญซึ่งมีพลัง
อำ�นาจสูงสุดทีจ่ ะเพิม่ ความรักในพระผูเ้ ป็นเจ้า
และเพือ่ นมนุษย์ เพิม่ ความมีชวี ติ ชีวาให้ชวี ติ
แต่งงาน  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว และสร้างอาณาจักรของพระผูเ้ ป็นเจ้าบน
แผ่นดินโลก   เฉกเช่นกับไม้ผลที่แตกกิ่งก้าน
สาขามากมายและมีใบหนาแน่น ชีวิตของ
เราจำ�ต้องได้รับการตัดแต่งเป็นประจำ�  เพื่อ
ให้แน่ใจว่าเราใช้พลังงานและเวลาเพื่อทำ�ให้
จุดประสงค์ที่แท้จริง---“เพื่อให้เกิดผลดี”1
ท่านไม่ได้โดดเดี่ยว
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเลือกสิ่งใด  เรา
แต่ละคนมีความรับผิดชอบที่จะตัดสินใจสิ่ง
นี้ด้วยตนเอง  อย่างไรก็ตามเราได้รับบัญชา
ให้ตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์อย่างพากเพียร  เอา
ใจใส่ถ้อยคำ�ของศาสดาพยากรณ์และเพียร
พยายามอุทิศตนสวดอ้อนวอนอย่างจริงจัง
ด้วยศรัทธา  
พีน่ อ้ งชาย พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงซือ่ สัตย์  โดย
ผ่านพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ พระองค์รับสั่ง
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กับความคิดและใจเราเกี่ยวกับวิถีที่เราควร
เดินตามในแต่ละช่วงชีวิตของเรา
ถ้าใจของเราบริสุทธิ์---ถ้าเราไม่แสวงหา
เพื่ อ รั ศ มี ภ าพของเราแต่ เ พื่ อ รั ศ มี ภ าพของ
พระผูเ้ ป็นเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ์ ถ้าเราพยายาม
ทำ�ตามพระประสงค์ของพระองค์   ถ้าเรา
ปรารถนาจะเป็นพรแก่ชีวิตของคนในครอบครัวและเพื่อนมนุษย์––เราจะไม่ถูกปล่อยให้
เดินตามลำ�พัง    ดังเช่นประธานมอนสันมัก
เตือนเราว่า “เมื่อเรากำ�ลังทำ�กิจธุระของพระ
เจ้า  เราสมควรได้รับความช่วยเหลือจากพระ
เจ้า”2
พระบิดาบนสวรรค์ของท่าน “จะไปเบื้อง
หน้าเจ้า. [พระองค์] จะอยูท่ างขวามอื เจ้าและ
ทางซา้ ยเจ้า, และพระวญ
ิ ญาณของ [พระองค์]
จะอยู่ในใจเจ้า, และเหล่าเทพของ [พระองค์]
ห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว้.”3
พลังอำ�นาจของการกระทำ�
พี่น้องชายที่รัก พรอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการ
รับใช้ของฐานะปุโรหิตได้รับการกระตุ้นจาก

ความพยายามอันพากเพียรของเรา  ความ
เต็มใจเสียสละ  ความปรารถนาของเราทีจ่ ะทำ�
สิ่งที่ถูกต้อง ขอให้เราเป็นผู้กระทำ�และไม่ใช่
ผู้ถูกกระทำ�  การสั่งสอนเป็นสิ่งดี แต่คำ�
เทศนาที่ไม่นำ�ไปสู่การกระทำ�เปรียบเหมือน
ไฟที่ไม่มีความร้อนหรือน้ำ�ที่ไม่ดับกระหาย
การประยุกต์ใช้หลักคำ�สอนทำ�ให้เปลวไฟ
ที่ทำ�ให้บริสุทธิ์ลุกโชติช่วงและพลังอำ�นาจ
ของฐานะปุโรหิตจุดประกายให้จติ วิญญาณเรา
โธมัส เอดิสัน ชายผู้อาบโลกนี้ด้วยแสง
จากหลอดไฟ กล่าวว่า “คุณค่าของความคิด
นั้นขึ้นอยู่กับการนำ�มาใช้”3  เช่นเดียวกัน หลัก
ธรรมพระกิตติคณ
ุ จะมีคา่ มากขึน้ เมือ่ นำ�มาใช้
เราจะต้องไม่ยอมให้หลักคำ�สอนของฐานะ
ปุโรหิตนอนนิ่งอยู่ในใจเราและไม่นำ�ไปใช้ใน
ชีวิตของเรา ถ้ามีชีวิตแต่งงานหรือครอบครัว
ที่ต้องการความช่วยเหลือ—บางทีอาจเป็น
ของเราเอง—ขออย่าให้เรารอและมองดูเฉยๆ
กลับกันขอให้เราขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
สำ � หรั บ แผนแห่ ง ความสุ ข ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ศรัทธา การกลับใจ การให้อภัย และการ

เริ่มต้นใหม่   การประยุกต์ใช้หลักธรรมฐานะ
ปุโรหิตจะทำ�ให้เรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ
เป็นสามี บิดา และบุตรผู้เข้าใจ  เหตุผล ของ
ฐานะปุโรหิตและพลังอำ�นาจของฐานะปุโรหิต
เพื่อได้รับและเก็บรักษาความสวยงามและ
ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องครอบครัวนิรนั ดร์ไว้อกี ครัง้
การประชุมใหญ่สามัญเป็นเวลาที่ดีเสมอ
สำ�หรับทั้งการฟังและการทำ�  ดังนั้นขอให้เรา
“เป็น … คนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น”5  พี่น้องชาย
ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ไตร่ตรองถึงถ้อยคำ�
ที่พูดโดยผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าในสุดสัปดาห์นี้  จากนั้นคุกเข่า  ทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา ทรงทำ�ความคิด
ท่านให้กระจ่างและสัมผัสจิตใจท่าน  วิงวอน
พระผู้เป็นเจ้าขอการนำ�ในชีวิตประจำ�วัน ใน
ความรับผิดชอบของศาสนจักรและในการ
ท้าทายทีเ่ ฉพาะเจาะจงของท่านในเวลานี  ้ ท�ำ
ตามการกระตุ้ น เตื อ นของพระวิ ญ ญาณ ––
อย่าชักช้า  ถ้าท่านทำ�ทัง้ หมดนี  ้ ข้าพเจ้าสัญญาว่ า พระเจ้ า จะไม่ ท รงปล่ อ ยให้ ท่ า นเดิ น
ตามลำ�พัง
จงอดทนต่อไป
เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะมีเจตนาดีเพียงไร สิ่ง
ต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามแผนเสมอไป  เรา
ทำ�ผิดพลาดในชีวติ และในการรับใช้ของฐานะ
ปุโรหิตของเรา  บางครั้งเราสะดุดและทำ�ไม่
ได้อย่างที่คาดหวัง
เมื่อพระเจ้าทรงแนะนำ�ให้เรา “ดำ�เนินต่อ
ไปด้วยความอดทนจนกว่า[เรา] จะได้รับการ
ทำ�ให้ดีพร้อม”6  พระองค์ทรงรู้ว่าจะต้องใช้
เวลาและความอุตสาหะ  ความเข้าใจ เหตุผล
ของพระกิตติคุณและ เหตุผล ของฐานะ
ปุโรหิตจะช่วยให้เราเห็นถึงจุดประสงค์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งทั้งหมดนี้  จะให้กำ�ลังใจและ
ความเข้มแข็งในการทำ�สิง่ ทีถ่ กู แม้วา่ สิง่ เหล่า
นัน้ จะยาก  การมุง่ มัน่ อยูก่ บั หลักธรรมพืน้ ฐาน
ของการดำ�เนินชีวติ ตามพระกิตติคณ
ุ จะให้พร
เราด้วยความชัดเจน ปัญญาและการนำ�ทาง  
“เราจะไม่ก้าวต่อไปในอุดมการณ์อันสำ�
คัญยิ่งเช่นนั้นหรือ?”7 ใช่ พี่น้องชาย เราจะ
ก้าวต่อไป
โดยได้รับการนำ�ทางจากพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาด

ของเรา   ถ้าเราสะดุด เราจะลุกขึ้น   ถ้าเรา
โซเซ เราจะก้าวต่อไป  เราจะไม่โอนเอน เรา
จะไม่มีทางยอมแพ้
ในฐานะความเป็นภราดรภาพอันเกรียง
ไกรแห่งฐานะปุโรหิตอันเป็นนิจของพระผูเ้ ป็น
เจ้า  เราจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กัน มุ่งเน้นที่
หลักธรรมพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของ
พระเยซูคริสต์ รับใช้ด้วยความสำ�นึกคุณพระ
ผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยการอุทิศตน
กับความรัก
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์
พีน่ อ้ งชายทีร่ กั ข้าพเจ้าเป็นพยานกับท่าน
ในวันนี้ว่าพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา และพระ
บุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงพระชนม์
พระองค์ทรงมีอยู่จริง  พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น
ท่านไม่โดดเดี่ยว  พระบิดาในสวรรค์ของ
ท่านทรงห่วงใยท่านและทรงปรารถนาจะประทานพรและค้ำ�จุนท่านในความชอบธรรม
จงมัน่ ใจว่าพระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสกับมนุษยชาติ
ในยุคสมัยของเรา  พระองค์จะตรัสกับท่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเห็นสิ่งที่ท่าน
พูดว่าเห็น  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการฟื้นฟูบนแผ่น
ดินโลกโดยพลังอำ�นาจและสิทธิอำ�นาจของ
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

คำ�สวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือว่าในฐานะ
ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตของพระองค์ เราจะเห็น
พ้องกับ เหตุผล ในการรับใช้ของฐานะปุโรหิต
และใช้ ห ลั ก ธรรมของพระกิ ต ติ คุ ณ ที่ ไ ด้ รั บ
การฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและชีวิต
ของผู้ที่เรารับใช้
ขณะทีเ่ ราทำ�เช่นนี้ พลังอำ�นาจอันไม่มที ส่ี น้ิ
สุดของการชดใช้จะชำ�ระล้าง ทำ�ความสะอาด
และขัดเกลาวิญญาณและบุคลิกลักษณะของ
เราจนกว่าเราจะเป็นชายอย่างที่เราควรเป็น
ข้าพเจ้าเป็นพยานในสิ่งนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
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3. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 84:88
3. Thomas Edison, in Elbert Hubbard, Little
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Great, Book 2 (1910), 2:155.
4. ยากอบ 1:22
5. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 67:13
6. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 128:22
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โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ครอบครัวภายใต้
พันธสัญญา

ไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาหรือจะเข้ามาสู่ครอบครัวท่านสำ�คัญเทียบเท่าพรผนึก

ข้

าพเจ้าซาบซึ้งที่ได้อยู่ร่วมกับท่านใน
การประชุมนี้ซึ่งผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิต
ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดิน
โลกได้รับเชิญ  เราได้รับพรที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ในฐานะประธานศาสนจักร ท่านเป็นชายผู้
มีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวที่รับผิดชอบกุญแจ
ผนึกครอบครัวและศาสนพิธีฐานะปุโรหิตทั้ง
ปวงที่จำ�เป็นต่อการได้รับชีวิตนิรันดร์ ของ
ประทานสำ�คัญที่สุดในบรรดาของประทาน
ทั้งหมดจากพระผู้เป็นเจ้า
มี บิ ด าคนหนึ่ ง ซึ่ ง กำ� ลั งฟั ง อยู่ ใ นค่ำ� คื น นี้
กลับมาแข็งขันเพราะต้องการสุดหัวใจให้ได้
การรับรองถึงของประทานนั้น  เขากับภรรยา
รักลูกน้อยทัง้ สองคน ลูกชายและลูกสาว  เช่น
เดียวกับบิดามารดาคนอื่นๆ เขามองเห็น
ความสุขบนสวรรค์เมื่ออ่านถ้อยคำ�เหล่านี้
“และความเป็นสังคมอย่างเดียวกันนั้นซึ่งมี
อยู่ท่ามกลางพวกเราที่นี่จะมีอยู่ท่ามกลาง
พวกเราที่นั่น, เพียงแต่จะควบคู่ไปกับรัศมี
ภาพนิรันดร์, ซึ่งรัศมีภาพนั้นเราไม่ได้ชื่นชม
ขณะนี้.”1
บิดาท่านนั้นซึ่งฟังอยู่ในค่ำ�คืนนี้รู้เส้นทาง
ไปสูจ่ ดุ หมายอันรุง่ โรจน์ดงั กล่าว  เส้นทางนัน้
ไม่ง่าย ซึ่งเขารู้อยู่แล้ว  เขาต้องใช้ศรัทธาใน
พระเยซูคริสต์ กลับใจอย่างลึกซึ้ง และการ
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เปลี่ยนแปลงในใจซึ่งอธิการผู้เมตตาช่วยให้
เขารูส้ กึ ถึงการให้อภัยด้วยความรักจากพระเจ้า
การเปลี่ยนแปลงอันอัศจรรย์ดำ �เนินต่อ
เมื่อเขาไปพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับเอ็นดาวเม้นท์ซง่ึ พระเจ้าทรงอธิบายแก่ผคู้ นทีพ่ ระองค์
ประทานอำ�นาจให้ในพระวิหารแห่งแรกของ
สมัยการประทานนีท้ เ่ี คิรท์ แลนด์ โอไฮโอ  พระ
เจ้าตรัสถึงเรื่องนั้นว่า
“ดังนั้น, เพราะเหตุนี้เราให้บัญญัติแก่เจ้า
ว่าเจ้าจะไปโอไฮโอ; และที่นั่นเราจะให้กฎ
ของเราแก่เจ้า; และที่นั่นเจ้าจะได้รับการประสาทอำ�นาจจากเบื้องบน;
“และจากทีน่ ัน่ , … เพราะเรามีงานสำ�คัญ
ยิ่งเก็บสะสมไว้, เพราะอิสราเอลจะได้รับการ
ช่วยให้รอด, และเราจะนำ�พวกเขาไปที่ใดก็
ตามที่เราประสงค์, และไม่มีอำ�นาจใดจะยั้ง
มือเรา.”2
สำ � หรั บ เพื่ อ นที่ เ พิ่ ง กลั บ มาแข็ ง ขั น ของ
ข้าพเจ้าและฐานะปุโรหิตทุกคน งานสำ�คัญ
ข้างหน้าคือเป็นผูน้ �ำ ในการช่วยอิสราเอลส่วน
ทีเ่ รารับผิดชอบหรือจะรับผิดชอบซึง่ คือครอบครัวเราให้ได้รับความรอด  เพื่อนข้าพเจ้ากับ
ภรรยาของเขารู้ว่าสิ่งนั้นเรียกร้องการผนึก
โดยอำ�นาจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคใน
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า
เขาขอให้ขา้ พเจ้าประกอบพิธผี นึก  เขากับ

ภรรยาต้องการผนึกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�
ได้  แต่เนือ่ งจากกำ�ลังยุง่ เพราะใกล้การประชุม
ใหญ่สามัญ ข้าพเจ้าจึงให้สามีภรรยาคู่นี้กับ
อธิการของพวกเขานัดหมายวันที่ดีที่สุดกับ
เลขานุการข้าพเจ้า
ลองนึกดูวา่ ข้าพเจ้าแปลกใจและดีใจเพียง
ใดเมื่อผู้เป็นบิดาบอกข้าพเจ้าที่โบสถ์ว่าการ
ผนึกจะมีขึ้นในวันที่ 3 เมษายน  ในปี 1836
นั่นคือวันที่พระเจ้าทรงส่งเอลียาห์ ศาสดา
พยากรณ์ในร่างแปรสภาพมายังพระวิหาร
เคิร์ทแลนด์เพื่อมอบอำ�นาจผนึกให้แก่โจเซฟ
สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี   กุญแจเหล่า
นั้นยังอยู่ในศาสนจักรทุกวันนี้และจะคงอยู่
ต่อไปตราบสิ้นยุคสมัย3
นั่นคือสิทธิอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์เดียวกันกับที่
พระเจ้าประทานแก่เปโตรดังที่พระองค์ทรง
สัญญาไว้ว่า “เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดิน
สวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน  ท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใด
ในโลก สิง่ นัน้ ก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์  เมือ่
ท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะ
กล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย”4
การกลับมาของเอลียาห์เป็นพรแก่ทุกคน
ที่ดำ�รงฐานะปุโรหิต  เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี
อธิ บ ายไว้ อ ย่ า งชั ด เจนในการประชุ ม ใหญ่
สามัญ โดยอ้างคำ�พูดของประธานโจเซฟ
ฟิลดิงก์ สมิธ  ขอจงตั้งใจฟังให้ดี  “ข้าพเจ้า
ดำ�รงฐานะปุโรหิต ท่านผู้เป็นพี่น้องชายก็
ดำ�รงฐานะปุโรหิต  เราได้รับฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคีเซเดค—ซึง่ เอลียาห์กบั ศาสดาพยากรณ์
ท่านอื่นๆ รวมทั้งเปโตร ยากอบ และยอห์น
เคยดำ�รงมาก่อน  ถึงแม้วา่ เราจะมีสทิ ธิอ�ำ นาจ
ในการให้บัพติศมา ถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิอำ�นาจวางมือให้ของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ แต่งตัง้ ผูอ้ น่ื และทำ�สิง่ ทัง้ หลายเหล่า
นี้ แต่หากปราศจากอำ�นาจผนึกเราย่อมทำ�
อะไรไม่ได้เลย เพราะสิง่ ทีเ่ ราทำ�ไปจะไม่มผี ล
บังคับ”
ประธานสมิธกล่าวต่อว่า
“ศาสนพิธีที่สูงกว่า พรที่มากกว่า ซึ่งจำ�
เป็นอย่างยิ่งต่อความสูงส่งในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะได้รับในสถานที่บางแห่ง
เท่านั้น ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิ์ประกอบพิธี
เว้นแต่เขาจะได้รับสิทธิอำ�นาจให้ทำ�เช่นนั้น
จากผู้ถือกุญแจ…
“… ไม่มีมนุษย์คนใดบนพื้นพิภพแห่งนี้
ที่มีสิทธิ์ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในศาสนพิธี

ใดๆ ของพระกิตติคณ
ุ นีเ้ ว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิ
จากประธานศาสนจั ก รซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ กุ ญ แจ  
ท่านมอบสิทธิอำ�นาจให้เรา ท่านวางอำ�นาจ
ผนึกไว้ในฐานะปุโรหิตของเราเพราะท่านถือ
กุญแจเหล่านั้น”5
คำ�รับรองเดียวกันมาจากประธานบอยด์
เค. แพคเกอร์เมื่อท่านเขียนเกี่ยวกับอำ�นาจ
ผนึก  การรูว้ า่ ถ้อยคำ�เหล่านีจ้ ริงทำ�ให้ขา้ พเจ้า
อุ่นใจ เพราะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่
ข้าพเจ้าจะผนึกให้ในวันที่ 3 เมษายน  ท่าน
เขียนว่า “เปโตรต้องเป็นผู้ถือกุญแจ เปโตร
ต้องเป็นผู้ถืออำ�นาจผนึกในการผูกหรือผนึก
บนแผ่นดินโลกหรือคลายบนแผ่นดินโลกและ
จะเป็นเช่นนั้นในสวรรค์ด้วย  กุญแจเหล่านั้น
เป็นของประธานศาสนจักร—ซึ่งเป็นศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย   เวลานี้
อำ�นาจผนึกอันศักดิส์ ทิ ธิน์ น้ั มีอยูใ่ นศาสนจักร
ผู้รู้ถึงความสำ�คัญของสิทธิอำ�นาจนี้จะไม่ถือ
ว่าสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่า และน่าหวงแหนยิ่ง
กว่าสิทธิอำ�นาจนี้  มีชายเพียงไม่กี่คนที่ [ถือ]
อำ�นาจผนึกนี้บนแผ่นดินโลกไม่ว่าในยุคสมัย
ใด—ในพระวิหารแต่ละแห่งมีพี่น้องชายที่ได้
รับอำ�นาจผนึก  ไม่มีใครมีอำ�นาจนี้ได้เว้นแต่

จะได้จากศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย
และประธานศาสนจั ก รของพระเยซู ค ริ ส ต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”6
ณ การมาของเอลียาห์ ไม่เพียงมีการมอบ
อำ�นาจให้ฐานะปุโรหิตเท่านั้นแต่ใจทั้งหลาย
ยังต้องหันไปด้วย “วิญญาณ พลังอำ�นาจ
และการเรียกของเอลียาห์คอื ให้ทา่ นมีอ�ำ นาจ
ถือกุญแจแห่งการเปิดเผย ศาสนพิธี โองการ
พลังอำ�นาจทั้งหลายและเอ็นดาวเม้นท์แห่ง
ความบริบูรณ์ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดินโลก อีกทัง้ เพือ่ รับ ได้มา และประกอบ
ศาสนพิ ธีทั้ ง ปวงที่ เ ป็ น ของอาณาจั ก รของ
พระผู้เป็นเจ้า แม้จนถึงการหันใจบรรพบุรุษ
มาหาลูกหลาน และใจลูกหลานไปหาบรรพบุรุษ แม้บรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์”7
ความรู้ สึ ก ของการหั น ใจนั้ น มาสู่ เ พื่ อ น
ข้าพเจ้ากับครอบครัวของเขาแล้ว และอาจ
มาสู่ท่านในการประชุมนี้   ท่านอาจนึกภาพ
ใบหน้าบิดาหรือมารดาในใจท่านเช่นเดียว
กับข้าพเจ้า  ภาพนั้นอาจเป็นพี่หรือน้องของ
ท่าน ลูกสาวหรือลูกชายของท่าน
คนเหล่านั้นอาจอยู่ในโลกวิญญาณหรือ

ทวีปห่างไกลจากท่าน   แต่ปีติมาจากความ
รู้สึกที่ว่าความสัมพันธ์กับพวกเขานั้นเที่ยง
แท้เพราะท่านผูกพันหรือสามารถผูกพันไว้
กับพวกเขาด้วยศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่พระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงยอมรับ
ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคผู้เป็น
บิดาในครอบครัวที่ผนึกแล้วได้รับการสอน
ว่าต้องทำ�อย่างไร  ไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาหรือจะ
เข้ามาสู่ครอบครัวท่านสำ�คัญเทียบเท่าพร
ผนึก   ไม่มีสิ่งใดสำ�คัญไปกว่าการให้เกียรติ
พั น ธสั ญ ญาการแต่ ง งานและพั น ธสั ญ ญา
ครอบครัวที่ท่านทำ�หรือจะทำ�ในพระวิหาร
ของพระผู้เป็นเจ้า
วิธีทำ�เช่นนั้นชัดเจน  พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคำ�สัญญาต้องผนึกพันธสัญญาพระ
วิหารผ่านการเชื่อฟังและการเสียสละของเรา
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในโลกหน้า  ประธาน
ฮาโรลด์ บี. ลี อธิบายความหมายของการ
ผนึ ก ด้ ว ยพระวิ ญ ญาณศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง คำ �
สัญญาโดยอ้างคำ�พูดเอ็ลเดอร์เมลวิน เจ.
บัลลาร์ดว่า “เราอาจหลอกมนุษย์ได้แต่เรา
หลอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ พรของเรา
จะไม่เป็นนิรันดร์เว้นแต่จะผนึกไว้ด้วยพระ
พฤษภาคม 2012
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วิญญาณศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งคำ�สัญญาเช่นกัน  พระ
วิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่อ่านความนึกคิดและ
จิตใจมนุษย์ พระองค์ประทานความเห็นชอบ
ด้วยการผนึกพรที่ประกาศบนศีรษะพวกเขา  
แล้วการผนึกนั้นจึงผูกมัดและมีผลบังคับเต็ม
ที่”8
เมื่อซิสเตอร์อายริงก์กับข้าพเจ้าผนึกใน
พระวิหารโลแกน ยูทาห์ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ
ความสำ�คัญทั้งหมดของสัญญานั้น  ข้าพเจ้า
ยังคงพยายามทำ�ความเข้าใจความหมายทั้ง
หมด แต่ข้าพเจ้ากับภรรยาตัดสินใจช่วงใกล้
ครบรอบ 50 ปีของชีวติ แต่งงานว่าจะอัญเชิญ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเราและ
ครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
สมัยเป็นคุณพ่อยังหนุ่มซึ่งได้รับการผนึก
ในพระวิหารพร้อมกับหันใจไปหาภรรยาและ
ลูกเล็กๆ ข้าพเจ้าได้พบประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์
สมิธเป็นครัง้ แรก  ในห้องสภาฝ่ายประธานสูง
สุดซึ่งข้าพเจ้าได้รับเชิญ พยานอันจริงแท้แน่
64
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นอนบังเกิดกับข้าพเจ้าขณะประธานฮาโรลด์
บี. ลี ถามข้าพเจ้าพลางชี้ไปทางประธาน
สมิธซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ว่า “คุณเชื่อไหมว่าชาย
คนนี้จะเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็น
เจ้าได้”
ประธานสมิธเพิ่งเข้ามาในห้องและยังไม่
ทันพูดอะไร  ข้าพเจ้าดีใจอย่างยิ่งที่สามารถ
ตอบออกไปได้เพราะสิง่ ทีเ่ ข้ามาในใจข้าพเจ้า
“ผมทราบว่าท่านเป็นครับ”  ข้าพเจ้ารู้อย่าง
แน่นอนพอๆ กับที่รู้ว่าดวงอาทิตย์กำ�ลังส่อง
สว่ า งว่ า ท่ า นถื อ อำ� นาจการผนึ ก ของฐานะ
ปุโรหิตทั่วพื้นพิภพ
ประสบการณ์นั้นทำ�ให้ถ้อยคำ�ของท่าน
ทรงพลังอย่างยิง่ ต่อข้าพเจ้ากับภรรยา เมือ่ ใน
ภาคการประชุมใหญ่วันที่ 6 เมษายน 1972
ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธให้คำ�แนะนำ�
ว่า “เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะเสริม
สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์หน่วยครอบครัวให้คงอยู่  เราวิงวอนบิดาทั้งหลายให้รับ

ตำ � แหน่ ง โดยชอบของตนในฐานะหั ว หน้ า
ครอบครัว  เราขอให้มารดาสนับสนุนส่งเสริม
สามีและเป็นความสว่างให้แก่บุตรธิดา”9
ข้าพเจ้าขอแนะนำ�ข้อปฏิบัติสี่ข้อที่ท่าน
ทำ�ได้ในฐานะบิดาผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตเพื่อ
หนุนใจและนำ�ครอบครัวท่านกลับบ้านไปอยู่
กับพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอด
อีกครั้ง
ข้อแรก จงได้รบั และรักษาพยานอันแน่นอน
ว่ากุญแจฐานะปุโรหิตอยู่กับเราและถือโดย
ประธานศาสนจักร  สวดอ้อนวอนทูลขอเรื่อง
นี้ทุกวัน  คำ�ตอบจะมาพร้อมกับความมุ่งมั่น
มากขึ้นที่จะนำ�ครอบครัวท่าน รู้สึกถึงความ
หวังมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้นในงาน
รับใช้ของท่าน  ท่านจะรื่นเริงและมองโลกใน
แง่ดีมากขึ้น ซึ่งเป็นพรสำ�คัญต่อภรรยาและ
ครอบครัวท่าน
ข้อปฏิบตั ขิ อ้ ทีส่ องคือจงรักภรรยาท่าน  ท่าน
ต้องใช้ศรัทธาและความอ่อนน้อมถ่อมตนที่
จะเห็นแก่เธอมากกว่าตนเองแม้ในความล้ม
ลุกคลุกคลานของชีวิต    ท่านมีหน้าที่รับผิด
ชอบหาเลี้ยงและเลี้ยงดูครอบครัวกับเธอและ
รับใช้ผู้อื่นในเวลาเดียวกัน  บางครั้งการทำ�
เช่นนั้นเผาผลาญพลังงานและพละกำ�ลังทั้ง
หมดของท่าน  วัยและความเจ็บป่วยอาจทำ�
ให้ภรรยาท่านต้องได้รบั การดูแลมากขึน้   หาก
ท่านเลือกให้ความสุขของเธอมาก่อนตนเอง
ตั้งแต่เวลานั้น ข้าพเจ้าสัญญาว่าความรักที่
ท่านมีต่อเธอจะเพิ่มขึ้น
ข้อสาม จงขอให้ทุกคนในครอบครัวรักกัน  
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนว่า
“เมื่อพิจารณาถึงนิรันดร ความรอดเป็น
เรื่องของครอบครัว …
“เหนือสิ่งอื่นใด ลูกๆ ต้องรับรู้และรู้สึกว่า
มีคนรัก มีคนต้องการ และมีคนเห็นคุณค่า  
พวกเขาต้องได้รับการยืนยันถึงเรื่องเหล่านี้
บ่อยๆ  เห็นได้ชัดเจนว่านี่คือบทบาทซึ่งบิดา
มารดาต้องทำ�ให้สำ�เร็จ และโดยมากมารดา
มักจะทำ�ได้ดีที่สุด”10
แต่บอ่ เกิดสำ�คัญยิง่ อีกอย่างหนึง่ ของความ
รู้สึกเป็นที่รักคือความรักจากลูกคนอื่นๆ ใน
ครอบครัว   การดูแลกันอย่างสม่ำ�เสมอใน
บรรดาพี่ น้อ งจะเกิด ขึ้น ได้ ก็ต่ อ เมื่ อ มี ค วาม
พยายามอย่างไม่ย่อท้อจากบิดามารดาและ
ความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า  ท่านรู้ว่า
นั่นเป็นความจริงจากประสบการณ์ในครอบ-

ครัวท่านเอง  และจะได้รับการยืนยันทุกครั้ง
ที่ท่านอ่านเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัว
จากประสบการณ์ ข องลี ไ ฮผู้ ช อบธรรมกั บ
ซาไรยาห์ภรรยาในบันทึกพระคัมภีรม์ อรมอน
ความสำ�เร็จที่พวกเขาได้รับเป็นแนวทาง
แก่เรา  พวกเขาสอนพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์อย่างดีโดยไม่ย่อท้อจนลูกๆ และแม้
กระทั่งลูกหลานบางคนในอีกหลายรุ่นต่อมา
ถึงกับใจอ่อนลงต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อกัน  
ตัวอย่างเช่น นีไฟกับคนอื่นๆ เขียนและยื่น
ไมตรีไปยังสมาชิกครอบครัวที่เคยเป็นศัตรู
พวกเขา  บางครั้งพระวิญญาณทรงทำ�ให้ใจ
คนหลายพันคนอ่อนลงและแทนความเกลียด
ชังด้วยความรัก
วิธีหนึ่งที่ท่านจะเลียนแบบความสำ�เร็จ
ของท่านบิดาลีไฮคือโดยวิธีที่ท่านนำ�ในการ
สวดอ้ อ นวอนเป็ น ครอบครั ว และช่ ว งเวลา
ครอบครัว เช่นการสังสรรค์ในครอบครัว เป็น
ต้น  ให้โอกาสลูกๆ สวดอ้อนวอนเมือ่ พวกเขา
สามารถสวดอ้อนวอนให้สมาชิกครอบครัวอีก
คนที่ต้องการพร  เล็งเห็นถึงความบาดหมาง
โดยเร็วตั้งแต่ต้นและดูออกเมื่อมีการกระทำ�
ที่เห็นแก่ตัว โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในบรรดา
พี่น้องด้วยกันเอง  เมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอน
ให้กนั และรับใช้กนั ใจพวกเขาจะอ่อนลงและ
หันไปหากันรวมทั้งหันไปหาบิดามารดาด้วย
โอกาสที่สี่เพื่อให้ท่านนำ�ครอบครัวในทาง
ของพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อต้องขัดเกลาระเบียบ
วินัย  เราจะบรรลุพันธะรับผิดชอบที่เราต้อง
ตำ�หนิแก้ไขในวิธีของพระเจ้าแล้วนำ�บุตรธิดา
ของเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์
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ท่านจะจำ�ถ้อยคำ�ต่อไปนี้ได้ แต่อาจไม่
เคยเห็นอำ�นาจของถ้อยคำ�นี้ในชีวิตผู้ดำ�รง
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่เตรียมครอบครัวให้พร้อมดำ�เนินชีวิตในสังคมภาพเดียว
กันกับที่พวกเขาจะมีในอาณาจักรซีเลสเชียล
ท่านคงจำ�ข้อความทีแ่ สนจะคุน้ เคยต่อไปนีไ้ ด้
“ไม่มีอำ�นาจหรืออิทธิพลใดสามารถหรือ
จะธำ�รงไว้ได้โดยอาศัยฐานะปุโรหิต, นอก
จากโดยการชักชวน, โดยความอดกลั้น, โดย
ความสุ ภ าพอ่ อ นน้ อ มและความอ่ อ นโยน,
และโดยความรักที่ไม่เสแสร้ง;
“โดยความกรุณา, และความรู้บริสุทธิ์, ซึ่ง
จะขยายจิตวิญญาณออกไปอย่างกว้างขวาง
โดยปราศจากความหน้าซือ่ ใจคด, และปราศจากมารยา--“จงว่ากล่าวโดยไม่ชักช้าด้วยความเฉียบ
ขาด, เมือ่ พระวิญญาณบริสทุ ธิท์ รงดลใจ; และ
จากนัน้ ในเวลาต่อมาจงแสดงความรักเพิม่ ขึน้
ต่อคนที่ท่านว่ากล่าว, เกลือกเขาจะถือว่า
ท่านเป็นศัตรูของเขา;
“เพื่อเขาจะรู้ว่าความซื่อสัตย์ของท่านแข็ง
แกร่งยิ่งกว่าเชือกแห่งความตาย.”11
ต่อจากนั้นเป็นคำ�สัญญาที่คุ้มค่ายิ่งต่อ
เราในฐานะบิดาในไซอันว่า “พระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่าน, และ
คทาของท่านเป็นคทาอันไม่เปลี่ยนแปลงแห่ง
ความชอบธรรมและความจริง; และอำ�นาจ
การปกครองของท่านจะเป็นอำ�นาจการปกครองอันเป็นนิจ, และโดยปราศจากวิธีบังคับ
สิ่งนี้จะไหลมาสู่ท่านตลอดกาลและตลอด
ไป.”12

นั่นเป็นมาตรฐานสูงสำ�หรับเรา แต่เมื่อใด
ที่เราใช้ศรัทธาควบคุมความฉุนเฉียวและข่ม
ความจองหองของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะประทานความเห็นชอบ จากนั้นสัญญา
และพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดผล
ท่านจะประสบผลสำ�เร็จผ่านศรัทธาของ
ท่านที่ว่าพระเจ้าทรงส่งกุญแจฐานะปุโรหิต
กลั บ มาและกุ ญ แจนั้ น ยั ง อยู่ กั บ เรา—ด้ ว ย
สายใยความรักอันมัน่ คงกับภรรยาท่าน ด้วย
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการหันใจบุตร
ธิดาท่านไปหากันและหาบิดามารดา และ
ด้วยความรักซึ่งนำ�ทางท่านให้แก้ไขและแนะ
นำ�ในวิธีที่อัญเชิญพระวิญญาณ
ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยซูคอื พระคริสต์และ
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  ข้าพเจ้า
เป็นพยานว่าประธานโธมัส เอส. มอนสัน
คือผู้ถือและผู้ใช้กุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมด
บนแผ่นดินโลกทุกวันนี้  ข้าพเจ้ารักและสนับสนุนท่าน  ข้าพเจ้ารักและสวดอ้อนวอนให้
ท่านทั้งหลาย  ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
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โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

จงเต็มใจและมีค่าควร
แก่การรับใช้

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกที่เมื่อเข้าใจฐานะปุโรหิต ให้เกียรติและใช้พลังอำ�นาจนั้น
อย่างถูกต้อง และใช้ศรัทธา

พี่

น้องชายทั้งหลาย ดีอย่างยิ่งที่ได้
ประชุมกับท่านอีกครั้ง  ทุกครั้งที่
เข้าร่วมการประชุมฐานะปุโรหิต
สามัญ ข้าพเจ้าจะนึกถึงคำ�สอนของผู้นำ�ที่
โดดเด่นบางคนของพระผู้เป็นเจ้าที่เคยพูด
ในการประชุมฐานะปุโรหิตสามัญของศาสนจักร  หลายคนจากไปรับรางวัลนิรันดร์แล้ว
แต่จากความหลักแหลมของปัญญา ความ
ลึกซึ้งของจิตวิญญาณ และความอบอุ่น
ของใจพวกท่าน พวกท่านให้คำ�แนะนำ�ที่ได้
รับการดลใจ  คืนนีข้ า้ พเจ้าจะแบ่งปันคำ�สอน
บางอย่างของพวกท่านเกีย่ วกับฐานะปุโรหิต
จากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “ฐานะ
ปุโรหิตคือหลักธรรมอันเป็นนิจ และดำ�รงอยู่
กับพระผู้เป็นเจ้าจากนิรันดรและจะดำ�รงอยู่
ไปถึงนิรนั ดร ปราศจากการเริม่ ต้นของวันหรือ
การสิ้นสุดของปี”1
จากถ้อยคำ�ของประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์
เราเรียนรู้ว่า “ฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์คือช่อง
ทางที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสื่อสารและทรงติดต่อ
กับมนุษย์บนแผ่นดินโลก และทูตสวรรค์ทเ่ี คย
เยือนแผ่นดินโลกเพื่อสื่อสารกับมนุษย์คือผู้
ดำ�รงฐานะปุโรหิตและให้เกียรติฐานะปุโรหิต
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ขณะอยูใ่ นเนือ้ หนัง และทุกสิง่ ทีพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้า
ทรงทำ�ให้บังเกิดขึ้นเพื่อความรอดของมนุษย์
นับตั้งแต่มนุษย์มาอยู่บนแผ่นดินโลกจนถึง
การไถ่โลก ล้วนเกิดขึ้นและจะดำ�รงอยู่โดย
อาศัยฐานะปุโรหิตอันเป็นนิจ”2
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธชี้แจงเพิ่มเติม
ว่า “ฐานะปุโรหิตคือ… อำ�นาจของพระ
ผู้เป็นเจ้าที่มอบให้มนุษย์ได้กระทำ�ในแผ่น
ดินโลกเพื่อความรอดของครอบครัวมนุษย์
ในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และกระทำ�อย่างถูก
ต้อง ไม่ยึดครองสิทธิอำ�นาจนั้น ไม่ยืมมา
จากรุ่นที่ตายจากไปแล้ว แต่สิทธิอำ�นาจที่
เหล่าวิญญาณและเทพผู้ปฏิบัติประทานให้
ในสมัยที่เรามีชีวิตอยู่นี้ ส่งตรงจากที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ”3
และสุดท้ายจากประธานจอห์น เทย์เลอร์
“ฐานะปุโรหิตคืออะไร … คือการปกครอง
ของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งบนแผ่นดินโลกและใน
สวรรค์ เพราะพลังอำ�นาจ ผลหรือบทบาท
หรือหลักธรรมนั้นปกครองสิ่งทั้งปวงบนแผ่น
ดินโลกและในสวรรค์ พลังอำ�นาจนัน้ เกือ้ หนุน
และค�ำ้ จุนสิง่ ทัง้ ปวง  ฐานะปุโรหิตปกครองสิง่

ทั้งปวง---ชี้นำ�สิ่งทั้งปวง---ค้ำ�จุนสิ่งทั้งปวง--และเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงที่สัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าและความจริง”4
เราได้รับพรเพียงใดที่ได้อยู่ในวันเวลาสุด
ท้ายนี้เมื่อฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าอยู่
บนแผ่นดินโลก  เราได้รับเกียรติเพียงใดที่มี
ฐานะปุโรหิตนั้น  ฐานะปุโรหิตไม่ได้เป็นของ
ประทานมากเท่ากับเป็นงานมอบหมายให้
รับใช้ สิทธิพิเศษให้หนุนใจ และโอกาสให้
เป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่น
ความรับผิดชอบและหน้าทีม่ าพร้อมโอกาส
เหล่านี้  ข้าพเจ้ารักและยึดมั่นคำ�ว่า หน้าที่
และนัยทั้งหมดของคำ�นี้
ในตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่ง ในสภาพใด
สภาพหนึ่ง ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมฐานะ
ปุโรหิตมาแล้ว 72 ปี—ตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็น
มัคนายกตอนอายุ 12 ขวบ   เวลาเดินหน้า
ต่อไป  หน้าที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา  หน้าที่ไม่
ลดลงหรือน้อยลง  ความขัดแย้งครั้งใหญ่เกิด
ขึน้ แล้วก็จากไป แต่สงครามแย่งชิงจิตวิญญาณ
มนุษย์ยดื เยือ้ ไม่ยอมสงบ  พระวจนะของพระเจ้าดังชัดเจนมาถึงท่าน ข้าพเจ้า และผู้ดำ�รง
ฐานะปุโรหิตทุกแห่งหนว่า “ดังนั้น, บัดนี้ให้
ทุกคนพึงเรียนรู้ หน้าที่ ของตน, และกระทำ�
ในตำ�แหน่งซึ่งตนได้รับการกำ�หนดไว้, ด้วย
ความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถ”5
การเรียกให้ทำ�หน้าที่มาถึงอาดัม โนอาห์
อับราฮัม โมเสส ซามูเอล เดวิด มาถึงศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธและถึงแต่ละคนผู้สืบ
ตำ�แหน่งต่อจากท่าน   การเรียกให้ทำ�หน้าที่
มาถึงเด็กหนุ่มนีไฟเมื่อพระเจ้าทรงแนะนำ�
ท่านผ่านบิดาลีไฮให้กลับไปเยรูซาเล็มกับพี่ๆ
เพื่อเอาแผ่นจารึกทองเหลืองจากเลบัน   พี่ๆ
ของนีไฟพร่ำ�บ่น โดยบอกว่ามันเป็นสิ่งยาก
ที่ขอให้พวกเขาทำ�  อะไรคือคำ�ตอบของนีไฟ
ท่านตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไปและทำ�สิง่ ทีพ่ ระเจ้า
ทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่

ถูกต้องเสมอ
เมื่อคิดถึงคำ�ว่า หน้าที่ และการปฏิบัติ
หน้าที่ยกระดับชีวิตเราและชีวิตผู้อื่นอย่างไร
ข้าพเจ้านึกถึงคำ�เขียนของกวีและนักประพันธ์
เลื่องชื่อคนหนึ่ง

หลับแล้วฝัน
ว่าชีวิตแสนสุขสันต์
ตื่นพลัน
พบชีวิตคือหน้าที่
ปฏิบัติแล้วดูซี--หน้าที่พาสุขใจ8

ทรงให้บัญญัติแก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจาก
พระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขา เพื่อ
พวกเขาจะทำ � สำ � เร็ จ ในสิ่ ง ซึ่ ง พระองค์ ท รง
บัญชาพวกเขา”6
เมื่ อ การเรี ย กเดี ย วกั น นี้ ม าถึ ง ท่ า นและ
ข้าพเจ้า เราจะตอบอย่างไร เราจะพร่ำ�บ่น
เช่นเดียวกับเลมันและเลมิวเอลหรือไม่ และ
พูดว่า “นีเ่ ป็นสิง่ ยากทีเ่ รียกร้องจากเรา”7 หรือ

เราแต่ละคนจะประกาศพร้อมนีไฟว่า “ฉัน
จะไป ฉันจะทำ�” เราจะเต็มใจรับใช้และเชื่อ
ฟังหรือไม่
ในเวลาที่พระปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าดูเหมือนไม่มีเหตุผลหรือยากเกินไป แต่
บทเรียนล้ำ�ค่าและสำ�คัญที่สุดบทหนึ่งที่เรา
เรียนรู้ได้ในความเป็นมรรตัยคือ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าตรัสและคนหนึ่งเชื่อฟัง คนนั้นย่อม

โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสันเขียนอีกด้าน
หนึง่ ว่า “ฉันรูจ้ กั ความพึงพอใจเพราะได้สร้าง
สรรค์งานดี”9
เมื่อเราปฏิบัติหน้าที่และใช้ฐานะปุโรหิต
ของเรา เราจะพบปีติแท้จริง   เราจะประสบ
ความพึงพอใจเมื่อทำ�ภารกิจสำ�เร็จ
เราได้รับการสอนให้รู้หน้าที่ซึ่งกำ�หนดไว้
โดยเฉพาะสำ�หรับฐานะปุโรหิตซึ่งเราดำ �รง
อยู่ ไม่ว่าจะเป็นฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือ
เมลคีเซเดค  ข้าพเจ้าขอให้ท่านตรึกตรอง
หน้าที่เหล่านั้นและทำ�ทั้งหมดในพลังอำ�นาจ
ของท่านเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล  เพื่อทำ�เช่นนั้น
แต่ละท่านต้องมีคา่ ควร  ขอให้เรามีมอื ทีพ่ ร้อม
มือทีส่ ะอาด และมือทีเ่ ต็มใจเพือ่ เราจะมีสว่ น
ในการจัดหาสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้ผู้อื่นได้รับจากพระองค์  ถ้าเราไม่มีค่า
ควร เราอาจสูญเสียพลังอำ�นาจของฐานะ
ปุโรหิต และถ้าเราสูญเสียพลังอำ�นาจนัน้ เท่า
กับเราสูญเสียส่วนประกอบสำ�คัญของความ
สูงส่ง  ขอให้เรามีค่าควรรับใช้
ประธานฮาโรลด์ บี. ลี ครูที่ยิ่งใหญ่ท่าน
หนึ่งในศาสนจักรกล่าวว่า “เมื่อคนหนึ่งกลาย
เป็นผูด้ �ำ รงฐานะปุโรหิต เขากลายเป็นตัวแทน
ของพระเจ้า  เขาควรคิดถึงการเรียกของเขา
ประหนึ่งเขาอยู่กับธุระของพระเจ้า”10
พฤษภาคม 2012
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ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงต้นปี
1944 ประสบการณ์เกีย่ วกับฐานะปุโรหิตเกิด
ขึ้นเมื่อนาวิกโยธินสหรัฐยึดควาเจลีน อโทล
ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมาร์แชลล์และตั้งอยู่
ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก ตรงกึ่ ง กลางระหว่ า ง
ออสเตรเลียกับฮาวาย  เหตุการณ์ในเรื่องนี้
เล่ า โดยนั ก ข่ า วคนหนึ่ ง––ไม่ ใ ช่ ส มาชิ ก ของ
ศาสนจักร––เขาทำ�งานหนังสือพิมพ์ในฮาวาย
ในบทความหนังสือพิมพ์ปี 1944 เขาเขียน
หลังจากประสบการณ์นั้น เขาอธิบายว่าเขา
กับนักข่าวคนอื่นๆ ติดตามนาวิกโยธินไปที่
ควาเจลีน อโทล  ขณะพวกเขาเดินหน้า พวก
เขาสังเกตเห็นทหารเรือวัยหนุ่มนายหนึ่งลอย
หน้าคว่ำ�อยู่ในน้ำ�  เห็นชัดว่าได้รับบาดเจ็บ
สาหัส  น้ำ�ตื้นรอบตัวเขาเป็นสีเลือด  จากนั้น
พวกเขาเห็นทหารเรืออีกนายหนึ่งตรงไปหา
เพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บ ทหารนายที่สองได้รับ
บาดเจ็บเช่นกัน แขนซ้ายของเขาห้อยร่องแร่ง
ข้างตัว  เขายกศีรษะของนายทหารที่ลอยอยู่
ในน�ำ้ ขึน้ เพือ่ ไม่ให้จมน�ำ้ ตาย  เขาร้องขอความ
ช่วยเหลือด้วยเสียงตื่นตระหนก  พวกนักข่าว
มองเด็กหนุ่มที่เขากำ�ลังช่วยอีกครั้งและตอบ
กลับไปว่า “พ่อหนุ่ม ไม่มีอะไรที่เราจะช่วย
เด็กหนุ่มคนนั้นได้อีกแล้ว”
“แต่แล้ว” นักข่าวคนนั้นเขียน “ผมเห็น
บางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  เด็กหนุ่มที่
บาดเจ็บสาหัสลากร่างที่ดูเหมือนไร้วิญญาณ
ของเพื่อนทหารขึ้นมาบนฝั่ง  เขาวางศีรษะ
เพื่อนบนเข่าของเขา  ภาพที่เห็นคือ––เด็กหนุ่ม
ที่บาดเจ็บปางตายสองคนนี้––ทั้งคู่… เป็น
ชายหนุม่ ทีส่ ะอาดดูดี แม้ในสถานการณ์ชวน
หดหู่   เด็กหนุ่มคนหนึ่งก้มศีรษะเหนืออีกคน
หนึ่ง และพูดว่า ‘ผมสั่งคุณในพระนามของ
พระเยซูคริสต์และโดยพลังอำ�นาจฐานะปุโรหิต
จงมีชวี ติ อยูจ่ นกว่าจะมีคนมาช่วย’”  นักข่าว
สรุปบทความของเขาดังนี้ “พวกเราสามคน
[ผมกับทหารเรือสองนาย] อยู่ในโรงพยาบาล
คณะแพทย์ไม่รู้…[ว่าเขามีชีวิตอยู่ได้อย่าง
ไร] แต่ผมรู้”11
ปาฏิ ห าริ ย์ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ที่ เ มื่ อ เข้ า ใจฐานะ
ปุโรหิต ให้เกียรติและใช้พลังอำ�นาจนั้นอย่าง
ถูกต้อง และใช้ศรัทธา เมื่อศรัทธาแทนที่
ความสงสัย เมื่อการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว
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ขจัดความเห็นแก่ตัว อำ�นาจของพระผู้เป็น
เจ้าย่อมทำ�ให้บรรลุจุดประสงค์ของพระองค์
การเรียกให้ทำ�หน้าที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ
เมื่อเราผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตตอบรับงานมอบ
หมายที่ได้รับ  ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ
ผู้นำ�ที่นอบน้อมถ่อมตนแต่มีประสิทธิภาพ
ประกาศว่า “หน้าที่อันดับแรกสุดของท่าน
คือเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการอะไรและ
จากนั้น ใช้อำ�นาจและพลังของฐานะปุโรหิต
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขยายการเรียกของท่านต่อหน้า
เพื่ อ นร่ ว มงาน … จนผู้ ค นจะยิ น ดี ทำ � ตาม
ท่าน”12

การเรียกให้ทำ�หน้าที่ดังกล่าว---ข้อเรียก
ร้องที่ตื่นเต้นเร้าใจน้อยกว่ามากแต่ช่วยจิต
วิญญาณให้รอด––มาถึงข้าพเจ้าในปี 1950
เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เรี ย กเป็ น อธิ ก ารคนใหม่   
ความรับผิดชอบในฐานะอธิการมีมากมาย
หลากหลาย แต่ข้าพเจ้าพยายามสุดความ
สามารถเพื่อทำ�ทุกอย่างที่เรียกร้อง  เวลานั้น
สหรัฐเข้าร่วมสงครามอีกครั้ง  เพราะสมาชิก
หลายคนของเราอยูใ่ นกองทัพ งานมอบหมาย
จึงมาจากสำ�นักงานใหญ่ของศาสนจักรให้
อธิการทุกคนสั่งซื้อ Church News กับ

Improvement Era ซึ่งเป็นนิตยสารของ สเตคคอทตอนวูด ซอลท์เลคสมัยเจมส์ อี. ถึงพระองค์ พระองค์ตรัสตอบว่า “พระบิดา,

ศาสนจักรในเวลานั้นให้ทหารทุกนาย ทั้ง
ยั ง ขอให้ อธิการเขียนจดหมายถึงทหารจาก
วอร์ดของตนทุกเดือนด้วย  วอร์ดของเรามี
ทหาร 23 นาย  โควรัมปุโรหิตพยายามหา
ทุนสัง่ ซือ้ สิง่ พิมพ์  ส่วนข้าพเจ้ารับหน้าทีเ่ ขียน
จดหมาย 23 ฉบับทุกเดือน  หลังจากช่วงปี
เหล่านั้นข้าพเจ้ายังเก็บสำ�เนาจดหมายของ
ข้ า พเจ้ า และจดหมายตอบไว้ ห ลายฉบั บ  
น้ำ�ตาไหลโดยง่ายเมื่ออ่านทบทวนจดหมาย
เหล่านี  ้ ปีตเิ กิดขึน้ เมือ่ ได้อา่ นทวนคำ�ปฏิญาณ
ของทหารนายหนึ่ ง ว่ า จะดำ � เนิ น ชี วิ ต ตาม
พระกิตติคณ
ุ การตัดสินใจของทหารนายหนึง่
ว่าเขากับครอบครัวจะจรรโลงศรัทธา
เย็นวันหนึ่งข้าพเจ้ายื่นจดหมาย 23 ฉบับ
ของเดื อ นปั จ จุ บั น ให้ ส ตรี ค นหนึ่ ง ในวอร์ ด
งานมอบหมายของเธอคือจัดการส่งไปรษณีย์
และเปลี่ยนที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  เธอ
เหลื อ บดู ซ องหนึ่ ง และถามด้ ว ยรอยยิ้ ม ว่ า
“อธิการคะ ท่านไม่เคยท้อบ้างหรือคะ นี่ก็
จดหมายอีกฉบับถึงบราเดอร์บรายซัน  เป็น
จดหมายฉบับที่ 17 แล้วนะคะแต่เขาไม่เคย
ตอบ”
ข้าพเจ้าตอบว่า “เขาอาจจะตอบเดือนนี้
ก็ได้” ผลปรากฏว่าเขาตอบเดือนนั้น เป็น
ครั้งแรกที่เขาตอบจดหมายของข้าพเจ้า  จด
หมายตอบของเขาเป็นสิง่ เตือนใจ เป็นสมบัติ
ล�ำ้ ค่า  เขารับใช้บนฝัง่ ไกลโพ้นโดดเดีย่ ว คิดถึง
บ้าน และหงอยเหงา  เขาเขียนว่า  “อธิการที่
เคารพผมไม่ได้เขียนจดหมายเลย” (ข้าพเจ้า
น่าจะบอกเขา อย่างนัน้ เมือ่ หลายเดือนก่อน)
จดหมายเขียนต่อว่า“ขอบคุณสำ�หรับ  เชิรช์ นิวส์
และนิตยสารครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมขอบ
คุณสำ�หรับจดหมายของท่านครับ  ผมปรับปรุง
ตัวแล้ว  ผมได้รับแต่งตั้งเป็นปุโรหิตในฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนแล้วครับ  ใจผมอิ่มเอิบ  ผม
เป็นคนที่มีความสุข”
บราเดอร์ บ รายซั น ไม่ ไ ด้ มี ค วามสุ ข มาก
กว่าอธิการของเขา  ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าภาษิต
นี้ใช้ได้จริง “ทำ�หน้าที่ [ของท่าน] นั่นดีที่สุด
แล้วปล่อยส่วนที่เหลือไว้กับพระเจ้า”13
หลายปีต่อมา ขณะเข้าร่วมการประชุม

เฟาสท์เป็นประธานสเตค   ข้าพเจ้าเล่าเรื่อง
นั้นขณะพยายามกระตุ้นให้เอาใส่ใจทหาร
ของเรา  หลังเลิกประชุม ชายหนุ่มหน้าตาดี
เดินมาข้างหน้า  เขากุมมือข้าพเจ้าและถาม
ว่า “อธิการมอนสันครับ ท่านจำ�ผมได้ไหม
ครับ”
ข้าพเจ้านึกออกทันทีว่าเขาเป็นใคร  “บราเดอร์บรายซัน!” ข้าพเจ้าอุทาน “เป็นอย่างไร
บ้าง คุณทำ�อะไรในศาสนจักร”
เขาตอบด้วยความตื่นเต้นและภูมิใจว่า
“สบายดีครับ ผมรับใช้ในฝ่ายประธานโควรัม
เอ็ลเดอร์ครับ  ขอบคุณอีกครั้งสำ�หรับความ
ห่วงใยของท่านและจดหมายส่วนตัวที่ท่าน
ส่งให้ผมและผมเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี”
พี่น้องทั้งหลาย โลกต้องการความช่วย
เหลือของเรา  เราทำ�ทั้งหมดที่เราควรทำ�หรือ
ไม่  เราจำ�คำ�พูดของประธานจอห์น เทย์เลอร์
ได้หรือไม่ที่ว่า “ถ้าท่านไม่ขยายการเรียก
ของท่าน พระผู้เป็นเจ้าจะทรงถือว่าท่านต้อง
รับผิดชอบผู้ที่ท่านอาจช่วยเขาไว้ได้หากท่าน
ได้ทำ�หน้าที่ของท่าน”14  “มีคนให้ท่านต้อง
ช่วยพยุง ช่วยจูงมือ คอยให้กำ�ลังใจ สร้าง
แรงบันดาลใจ และช่วยจิตวิญญาณให้รอด  
พรนิรันดร์รอคอยท่าน   สิทธิพิเศษของท่าน
ไม่ใช่เป็นผู้ชมแต่เป็นผู้ร่วมแสดงบนเวทีการ
รับใช้ของฐานะปุโรหิต  ขอให้เราสดับฟังคำ�
เตือนสติที่พบในสาส์นของยากอบ “ท่านทั้ง
หลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผูฟ้ งั เท่านัน้ ซึง่ เป็นการลวง
ตนเอง”15
ขอให้เราเรียนรู้และตรึกตรองหน้าที่ของ
เรา  ขอให้เราเต็มใจและมีค่าควรในการรับใช้
ขอให้ เ ราเจริ ญ รอยตามพระอาจารย์ ข ณะ
ปฏิบัติหน้าที่ของเรา  เมื่อท่านและข้าพเจ้า
เดินตามเส้นทางที่พระองค์ทรงพระดำ�เนิน
เราจะค้ น พบว่ า พระองค์ ท รงเป็ น มากกว่ า
ทารกในเบธเลเฮม มากกว่าบุตรชายของช่าง
ไม้ มากกว่าครูประเสริฐสุดที่เคยมีชีวิตอยู่  
เราจะมาถึงความรู้ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ไถ่ของเรา  เมื่อการเรียกให้ทำ�หน้าที่มา

ขอให้บงั เกิดขึน้ ตามพระประสงค์ของพระองค์
เถิด, และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์ตลอด
กาล”16  ขอให้เราทุกคนทำ�เช่นนั้น ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ พระ
นามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้า เอเมน
อ้างอิง
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โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับ
พระกรุณา

ชอบทำ�ลายอันเนื่องด้วยความขัดแย้ง ความ
เคียดแค้น และอาฆาต บางทีอาจมีเวลาที่
เราจะมองเห็ น ความรู้ สึ ก เหล่ า นี้ ใ นตนเอง
เมื่อเรารู้สึกเจ็บปวด โกรธ หรืออิจฉาริษยา
ก็ เ ป็ น การง่ า ยที เ ดี ย วที่ จ ะตั ด สิ น ผู้ อื่ น โดย
พิจารณาว่าพวกเขาทำ�เช่นนั้นเพราะความ
มุ่งร้ายเพื่อที่จะเข้าข้างความรู้สึกเคียดแค้น
ของเรา

หลักคำ�สอน
แน่นอนว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้ผิด หลักคำ�สอน
ชัดเจน เราทุกคนพึง่ พาพระผูช้ ว่ ยให้รอด ไม่มี
เมื่อใจของเราเปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า เรามี “เมตตาต่อกัน มีใจ ใครรอดได้โดยปราศจากพระองค์ การชดใช้
ของพระคริสต์ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์
เอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน”
การให้อภัยบาปของเรามาพร้อมกับเงื่อนไข
เราต้องกลับใจและเราต้องเต็มใจให้อภัยผู้
น้องทั้งหลาย เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เป็นเจ้า” ซึ่งมี “พลังแก่จิตใจผู้คนยิ่งกว่า อื่น พระเยซูทรงสอนว่า “เจ้าควรให้อภัยกัน;
ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณแม่ … สิ่งใ ด”1 พี่น้องสตรีทั้งหลาย ข้าพเจ้า เพราะคนที่ไม่ให้อภัย … ย่อม [ยืน] อยู่ใน
ผู้วิตกกังวลและวิงวอนให้ปราศรัย สวดอ้อนวอนว่าพระวิญญาณจะสัมผัสใจลูก สภาพที่ถูกกล่าวโทษต่อพระพักตร์พระเจ้า
เพราะบาปที่ร้ายแรงกว่ายังคงอยู่กับเขา”3
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ในหั ว ข้ อ ที่ จ ะมี ของท่าน
และ “บุคคลผูใ้ ดมีใจกรุณา ผูน้ น้ั เป็นสุขเพราะ
ประโยชน์ เ ป็ น พิ เ ศษต่ อ ลู ก สองคนของเธอ
เมื่อสัมพันธภาพเลวร้ายลง
ว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ”4
ความร้าวฉานเกิดขึน้ ระหว่างพวกเขา พวกเขา
สัมพันธภาพตึงเครียดหรือแตกหักดำ�รง
แน่นอนว่า ถ้อยคำ�เหล่านี้ดูเหมือนมีเหตุ
เลิกคุยกัน ผู้เป็นแม่หัวใจสลาย เธอยืนยัน อยู่คู่กับมวลมนุษย์มาช้านาน คาอินในสมัย
กับข้าพเจ้าในจดหมายว่าข่าวสารการประชุม โบราณเป็ น คนแรกที่ ป ล่ อ ยให้ ม ะเร็ ง แห่ ง ผลโดยสมบูรณ์—เมื่อเรานำ�ไปใช้กับคนอื่น
ใหญ่หัวข้อนี้จะทำ�ให้ลูกของเธอคืนดีกัน ทุก ความขมขื่นและอาฆาตพยาบาทกัดกร่อน เราเห็ น ได้ ชั ด เจนและง่ า ยดายถึ ง ผลร้ า ยที่
เกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นตัดสินและขุ่นแค้น แน่นอน
อย่างจะดี
จิตใจเขา เขาไถดินของจิตวิญญาณเขาด้วย
คำ�วิงวอนที่จริงใจของพี่น้องสตรีแสนดีคน ความริ ษ ยาและชิ ง ชั ง ปล่ อ ยให้ ค วามรู้ สึ ก ว่าเราไม่ชอบเมื่อผู้อื่นตัดสินเรา
แต่ เ มื่ อ พู ด ถึ ง อคติ แ ละความคั บ แค้ น ใจ
นี้เป็นเพียงการกระตุ้นเตือนอย่างหนึ่งจาก เหล่านี้สุกงอมจนทำ�สิ่งที่นึกไม่ถึง—กระทำ�
หลายๆ อย่างที่ข้าพเจ้าได้รับในช่วงหลาย ฆาตกรรมน้ อ งชายตนและกลายเป็ น บิ ด า เรามักแก้ตัวว่าความโกรธของเราเป็นความ
ชอบธรรม การตัดสินของเราเชื่อถือได้และ
เดือนที่ผ่านมาว่าวันนี้ข้าพเจ้าควรจะพูดสัก แห่งความเท็จของซาตาน2
เล็กน้อยในหัวข้อที่เป็นความกังวลมากขึ้น—
นับตั้งแต่ยุคสมัยแรกเริ่ม วิญญาณของ เหมาะสม ถึงแม้เราไม่สามารถอ่านใจคนอื่น
ไม่เฉพาะคุณแม่ผู้ทุกข์ใจแต่สำ�หรับอีกหลาย ความริษยาและชิงชังนำ�ไปสู่เรื่องราวสลดใจ ได้ แต่เราคาดเดาว่าเรารู้เจตนาร้ายหรือแม้
คนในศาสนจักร แท้จริงแล้วทั่วโลก
ที่สุดบางเรื่องในประวัติศาสตร์ ความรู้สึกนี้ กระทั่งคนร้ายเมื่อเราเห็นสิ่งนั้น เรามีข้อยก
ข้าพเจ้าประทับใจศรัทธาของคุณแม่ผเู้ ปีย่ ม เป็นเหตุให้ซาอูลต่อต้านดาวิด บุตรของยาโคบ เว้นเมื่อเราเองเป็นผู้ได้รับความขมขื่นเพราะ
ด้วยรักคนนี้ที่ว่าคำ�ปราศรัยการประชุมใหญ่ ต่อต้านโยเซฟน้องชายของพวกเขา เลมันกับ เรารู้สึกว่าในกรณีของเรา เรามีข้อมูลทั้งหมด
จะช่วยเยียวยาสัมพันธภาพระหว่างลูกๆ ของ เลมิวเอลต่อต้านนีไฟ และอแมลิไคยาห์ต่อ ทีเ่ ราต้องการเพือ่ มองคนอืน่ อย่างเหยียดหยาม
อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ในจดหมายของ
เธอ ข้าพเจ้าแน่ใจว่าความมั่นใจของเธอไม่ ต้านโมโรไน
ได้อยู่ในความสามารถของตัวผู้พูดมากนัก
ข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนบนแผ่นดินโลกได้รับ ท่านถึงชาวโรมันว่าผู้ที่ประณามผู้อื่นนั้น “ไม่
แต่อยู่ใน “อานุภาพแห่งพระวจนะของพระ- ผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากความรู้สึก มีข้อแก้ตัวเลย” ท่านอธิบายว่าวินาทีที่เรา

พี่

70

เ ลี ย โ ฮ น า

พฤษภาคม 2012

71

วอลเตอร์ เอฟ.
กอนซาเลซ

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

แอล. ทอม เพอร์รีย์

บอยด์ เค. แพคเกอร์

เดวิด เอ. เบดนาร์

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

เควนทิน แอล. คุก

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

โควรัมอัครสาวกสิบสอง

โธมัส เอส. มอนสัน
ประธาน

แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน

เจย์ อี. เจนเซ็น

โดนัลด์ แอล.
ฮอลล์สตรอม

แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สอง

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ฝ่ายประธานสูงสุด

ริชาร์ด จี. เมนส์

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ริชาร์ด จี. สก็อตต์

เมษายน 2012

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา

แดเนียล แอล. จอห์นสัน

พอล บี. ไพเพอร์

โฮเซ เอ. เทียเซียรา

คลอดิโอ ดี. ซิวิค

เดวิด เอฟ. อีแวนส์

มาร์ลิน เค. เจนเซ็น

แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์

ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์

ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส

ดับเบิลยู. เครก ซวิค

ออคทาเวียโน เทโนริโอ

ราฟาเอล อี. พิโน

พอล วี. จอห์นสัน

อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท

ฮวน เอ. อูเซดา

บรูซ ดี. พอร์เทอร์

แพทริก เคียรอน

โรเบิร์ต ซี. เกย์

ไมเคิล ที. ริงก์วูด

เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา

ลินน์ จี. รอบบินส์

มาร์คัส บี. แนช

ฟรานซิสโก เจ. วินัส ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์

เดล จี. เรนลันด์

พอล อี. โคล์ลิเคอร์

คาร์ลอส เอ. โกดอย คริสตอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์ เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง

จอห์น บี. ดิคสัน

ดอน อาร์. คลาร์ก
คาร์ล บี. คุก
ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์ คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา เลอแกรนด์ อาร์. เคอร์ติส 	 เบ็นฮามิน เด โอโยส
					
จูเนียร์		

เอียน เอส. อาร์เดิร์น

เชย์น เอ็ม. โบเว็น

คาร์ลอส เอช. อามาโด

เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์ เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์

มาร์คอส เอ. ไอดูเคียทิส โฮเซ แอล. อาลอนโซ

(เรียงลำ�ดับตามตัวอักษร)

โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอฟ. ไมเคิล วัทสัน

โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ

เบร็นท์ เอช. นีลสัน

ซี. สก๊อตต์ โกรว์

เควิน อาร์. ดันแคน

เครก เอ. คาร์ดอน

คีธ เค. ฮิลบิก

สแตนลีย์ จี. เอลลิส

เครก ซี. คริสเต็นเซ็น

สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์

สตีเวน อี. สโนว์

คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ

ยูลิส์เสส ซวาเรส

อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์ เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน

เจมส์ เจ. ฮามูลา

แลร์รีย์ เอ็กโค ฮอว์ค

ยุน ฮวาน ชอย

เจราล์ด คอสเซ
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

แกรีย์ อี. สตีเวนสัน
อธิการควบคุม

เคนท์ ดี. วัทสัน

เจมส์ บี. มาร์ติโน

ดีน เอ็ม. เดวีส
ที่ปรึกษาที่สอง

ฝ่ายอธิการควบคุม

เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์ เกรกอรีย์ เอ. ชไวท์เซอร์

แพร์ จี. มาล์ม

ไชโร มัซซาการ์ดี

แลร์รีย์ วาย. วิลสัน

บรูซ เอ. คาร์ลสัน

แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์ แลร์รีย์ ดับเบิลยู. กิบบอนส์

แรนดอลล์ เค. เบนเนตต์

แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เร็นซ์

คีธ อาร์. เอ็ดเวิร์ดส์

โคอิชิ อาโอยากิ

โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก

เจ. เดฟน์ คอร์นิช

วิลฟอร์ด ดับเบิลยู.
แอนเดอร์เซ็น

(เรียงลำ�ดับตามตัวอักษร)

โควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย “ชื่นชมยินดีในอภิสิทธิ์
อันสำ�คัญยิ่ง” (แอลมา 61:14) ของการฟังและ
แบ่งปันข่าวสารจากการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีครั้งที่ 182 ภาพถ่ายตามเข็มนาฬิกา
จากด้านบนซ้ายได้แก่ ผู้สอนศาสนาและ
สมาชิกในติรานา แอลเบเนีย; ลอนดอน
อังกฤษ; เซาเปาลู บราซิล; มินนีแอโพลิส
มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา; มอสโก รัสเซีย;
บาร์ริกาดา กวม; และปารีส ฝรั่งเศส
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ตัดสินผูอ้ น่ื เราประณามตนเองเพราะไม่มใี คร
ปราศจากบาป5 การปฏิเสธที่จะให้อภัยเป็น
บาปอันน่าเศร้าใจ—นี่เป็นพระดำ�รัสเตือนข้อ
หนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอด สานุศิษย์ของพระ
เยซูเอง “หาโอกาสต่อต้าน [กันและกัน] และ
มิได้ให้อภัยกันในใจพวกเขา; และเนื่องจาก
ความชั่วนี้พวกเขาจึงทุกข์ทรมานและถูกตี
สอนอย่างรุนแรง.”6
พระผูช้ ว่ ยให้รอดของเราตรัสไว้อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องนี้จนแทบจะตีความเป็นอย่าง
อื่นไม่ได้ว่า “เรา, พระเจ้า, จะให้อภัยผ ู้ที่เรา
จะให้อภัย” แต่นอกจากนี้พระองค์ตรัสว่า
“…เรียกร้อง จากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์ท ั้ง
ปวง”7
ข้าพเจ้าขอชี้แจงไว้ตรงนี้ เมื่อพระเจ้าทรง
เรียกร้องเราให้อภัยมนุษย์ทั้งปวงนั่นรวมถึง
การให้อภัยตนเอง บางครั้ง จากคนทั้งโลก
คนที่ให้อภัยยากที่สุด—บางทีอาจเป็นคนที่
ปรารถนาการให้อภัยของเรามากที่สุด—คือ
คนที่มองจ้องตอบเราในกระจกนั่นเอง
หลักธรรมพื้นฐาน
หัวข้อของการตัดสินผูอ้ น่ื นีอ้ นั ทีจ่ ริงสามารถ
สอนได้ดว้ ยโอวาทสองคำ� เมือ่ มีความเกลียด

ชัง การนินทาว่าร้าย ความหมางเมิน การ
เย้ยหยัน ความขุ่นแค้น หรือความประสงค์
ร้าย โปรดทำ�ดังนี้
หยุดเถิด
ง่ายๆ ชัดแจ้ง เราแค่หยุดตัดสินผู้อื่น แทน
ความคิดความรู้สึกตัดสินด้วยใจที่เปี่ยมด้วย
ความรั ก ที่มีต่อ พระผู้ เ ป็ น เจ้า และบุ ต รธิดา
ของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดา
ของเรา เราคือบุตรธิดาของพระองค์ เราเป็น
พี่น้องกัน ข้าพเจ้าไม่รู้แน่ชัดว่าจะพูดถึง
ประเด็นของ การไม่ตัดสินผู้อื่น ด้วยคารม
วาทศิลป์ และการโน้มน้าวใจให้ตรึงแน่นใน
ความทรงจำ�ของท่านได้อย่างไร ข้าพเจ้า
สามารถอ้างอิงพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าอาจพยายามอรรถาธิบาย หลักคำ�สอน และข้าพเจ้า
จะอ้างอิงสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถที่ข้าพเจ้าเพิ่ง
เห็น สติ๊กเกอร์ติดอยู่หลังรถที่คนขับท่าทาง
ไม่ค่อยจะเรียบร้อย แต่ถ้อยคำ�บนสติ๊กเกอร์
สอนบทเรียนที่ลึกซึ้ง อ่านว่า “อย่าตัดสินฉัน
เพราะฉันทำ�บาปต่างจากเธอ”
เราต้องตระหนักว่าเราทุกคนไม่ดีพร้อม
—ว่าเราเป็นขอทานต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งจะต้อง

น้อมเข้าไปหาพระที่นั่งกรุณาและวิงวอนขอ
พระคุณมิใช่หรือ เราทุกคนปรารถนาสุดพลัง
จิตวิญญาณเพื่อทูลขอพระเมตตา—เพื่อรับ
การให้อภัยความผิดพลาดที่เราเคยทำ�และ
บาปที่เราเคยก่อไว้มิใช่หรือ
เพราะเราทุกคนพึง่ พาพระเมตตาของพระผูเ้ ป็นเจ้า เราจะปฏิเสธพระคุณทีเ่ ราปรารถนา
อย่างยิ่งนั้นไปให้ผู้อื่นได้อย่างไร พี่น้องที่รัก
ของข้าพเจ้า เราไม่ควรให้อภัยหรอกหรือตราบ
เท่าที่เรายังปรารถนาการให้อภัย
ความรักของพระผู้เป็นเจ้า
ทำ�สิ่งนี้ยากหรือ
ใช่
การให้อภัยตนเองและผู้อื่นนั้นไม่ง่าย อัน
ที่จริงเราส่วนใหญ่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากในเจตคติและวิธีคิดของเรา—แม้
การเปลี่ยนแปลงในใจ แต่ก็ยังมีข่าวดี “การ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง”8 นี้ของใจเป็นสิ่งที่
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ออกแบบมา
เพื่อนำ�มาสู่ชีวิตของเรา
สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยผ่านความรัก
ของพระผู้เป็นเจ้า
พฤษภาคม 2012
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เมื่อใจของเราเปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า บางสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับ
เรา เรา “ประพฤติตามพระบัญญัติของพระ
องค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็น
ภาระ เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัย
ต่อโลก”9
ยิ่งเรายอมให้ความรักของพระผู้เป็นเจ้า
ควบคุ ม ความคิ ด และอารมณ์ ข องเรามาก
เท่าไร—ยิ่งเรายอมให้ความรักที่เรามีต่อพระ
บิดาบนสวรรค์เบ่งบานในจิตใจเรามากเท่าไร
—ก็ยิ่งเป็นการง่ายที่จะรักผู้อื่นด้วยความรัก
อันบริสุทธิ์ของพระคริสต์มากเท่านั้น ขณะ
ที่เราเปิดใจรับรุ่งอรุณอันเรืองรองด้วยความ
รักของพระผูเ้ ป็นเจ้า ความมืดและความหนาว
เย็นของความจงเกลียดจงชังและความริษยา
ก็จะจางหายไปในที่สุด
ดังที่เป็นมาเสมอ พระคริสต์ทรงเป็นแบบ
อย่างให้เรา ในคำ�สอนและพระชนม์ชีพของ
พระองค์ พระองค์ทรงแสดงทางนัน้ ให้เราเห็น
พระองค์ทรงให้อภัยคนชัว่ ร้าย คนหยาบคาย
คนที่ ห มายมั่ น จะทำ � ร้ า ยและทำ � อั น ตราย
พระองค์
พระเยซูตรัสว่าเป็นการง่ายที่จะรักคนที่
รักเรา แม้คนชั่วก็ยังทำ�ได้ แต่พระเยซูคริสต์
ทรงสอนกฎที่สูงกว่า พระวจนะของพระองค์
ก้องกังวานตลอดมาหลายศตวรรษและยัง
มีความสำ�คัญสำ�หรับเราจนทุกวันนี้ พระ
วจนะของพระองค์มีความสำ�คัญต่อทุกคนที่
ปรารถนาจะเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ พระ
วจนะของพระองค์มีความสำ�คัญสำ�หรับท่าน
และข้าพเจ้า “จงรักศัตรูของท่าน และจง
อธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน”10
เมื่อใจของเราเปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า เรามี “เมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อ
กัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้า
ได้ทรงโปรด [อภัยโทษให้เรา] ในพระคริสต์”11
ความรักอันบริสทุ ธิข์ องพระคริสต์สามารถ
ขจัดความรู้สึกเคียดแค้นชิงชังออกจากดวง
ตาของเรา ทำ�ให้เรามองเห็นผู้อื่นในแบบที่
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นเรา ว่าเป็นมนุษย์
ที่บกพร่องและไม่ดีพร้อมผู้มีศักยภาพและมี
ค่าควรเกินกว่าที่เราจะคาดคิด เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรามาก เราจึงต้องรักและให้
อภัยกัน
หนทางของสานุศิษย์
พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ลองพิจารณาคำ�
ถามต่อไปนี้โดยถือเป็นการทดสอบตนเอง
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ท่านเก็บความขุ่นแค้นต่อผู้อื่นไหม
ท่านนินทาไหม แม้สง่ิ ทีท่ า่ นพูดอาจจะเป็น
เรื่องจริง
ท่านกีดกัน ผลักไส หรือลงโทษผูอ้ น่ื เพราะ
บางสิ่งที่พวกเขาทำ�ไหม
ท่านแอบอิจฉาผู้อื่นไหม
ท่านอยากทำ�ร้ายผู้อื่นไหม
ถ้าท่านตอบคำ�ถามเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่ง
ว่าใช่ ท่านอาจต้องใช้โอวาทสองคำ�ที่กล่าว
ไว้ในเบื้องต้น หยุดเถิด
ในโลกที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยการประณามและ
ความไม่เป็นมิตร เป็นการง่ายที่จะเก็บรวบ
รวมก้อนหินมาขว้างใส่กัน แต่ก่อนที่เราจะ
ทำ�เช่นนั้น ขอให้เราระลึกถึงพระวจนะของ
พระองค์ผทู้ รงเป็นพระอาจารย์และแบบอย่าง
ของเรา “ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิด ก็ให้ผู้นั้น
เอาหินขว้างเขาก่อน”12
พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราวางก้อนหินของ
เรา
ขอให้เรามีเมตตา
ขอเราจงให้อภัยกัน
ขอให้เราพูดกันอย่างสงบ
ขอให้ความรักของพระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมอยู่
ในใจเรา
ขอ “ให้เราทำ�ดีต่อคนทั้งปวง”13
พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงสัญญาว่า “จงให้เขา
และท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะ
ได้รับตวงด้วยทะนาน…เพราะว่า [ท่าน] จะ

ตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้
ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น”14
คำ�สัญญานี้ไม่พอหรอกหรือที่จะทำ�ให้เรา
มุ่งเน้นความพยายามของเราอยู่เสมอในการ
กระทำ�ที่มีเมตตา การให้อภัย และจิตกุศล
แทนพฤติกรรมในด้านลบทุกอย่าง
ขอให้เรา ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซู
คริสต์ ทำ�ดีต่อคนชั่ว15 ขออย่าได้พยายาม
แก้แค้นหรือยอมให้ความโกรธชนะเรา
“เพราะมีคำ�เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า การแก้แค้นเป็นของเรา
เราเองจะตอบสนอง
“ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับ
ประทาน ถ้าเขากระหายน้ำ�ก็จงให้น้ำ�เขาดื่ม
“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะ
ความชั่วด้วยความดี”16
จงจำ�ไว้วา่ ในทีส่ ดุ แล้ว ผูใ้ ดมีใจกรุณาเขา
จะได้รับพระกรุณาตอบ17
ในฐานะสมาชิ ก ศาสนจั ก รของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ไม่ว่าเราจะ
อยู่ที่ไหน ขอให้เราเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้คนที่
“รักซึ่งกันและกัน”18
รักกันและกัน
พี่น้องทั้งหลาย มีความปวดร้าวและโทมนัสเพียงพอแล้วในชีวิตนี้โดยที่ไม่ต้องเพิ่ม
เติมผ่านความดื้อรั้น ความขมขื่น และความ
เคียดแค้น
เราไม่ดีพร้อม

ผู้คนที่อยู่รอบข้างเราไม่ดีพร้อม19 ผู้คนทำ�
สิ่งที่น่ารำ�คาญ ทำ�ให้ผิดหวัง และโกรธ ใน
ชีวิตมรรตัยนี้จะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอ
กระนั้นก็ตาม เราต้องปล่อยวางความคับ
แค้นใจ จุดประสงค์ส่วนหนึ่งของความเป็น
มรรตัยคือเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องเช่นนั้น
นั่นถือวิถีของพระเจ้า
พึงจำ�ไว้ว่า สวรรค์เต็มไปด้วยผู้ที่มีสิ่งนี้
เหมือนกัน พวกเขาได้รับการให้อภัย และ
พวกเขาให้อภัย
จงวางภาระของท่านไว้ที่พระบาทพระผู้
ช่วยให้รอด ปล่อยวางการตัดสิน ยอมให้การ
ชดใช้ของพระคริสต์เปลี่ยนและเยียวยาจิตใจ
ท่าน จงรักกันและกัน จงให้อภัยกันและกัน
ผูใ้ ดมีใจกรุณาเขาจะได้รบั พระกรุณาตอบ
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนามของ
พระผูท้ รงรักเราเป็นอย่างดีและอย่างสมบูรณ์
พร้อมจนพระองค์สละพระชนม์ชีพของพระองค์แทนเรา สหายของพระองค์—ในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

1. แอลมา 31:5
2. ดู โมเสส 5:16-32
3. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 64:9
4. มัทธิว 5:7
5. ดู โรม 2:1
6. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 64:8
7. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 64:10 เน้นตัวเอน
8. โมไซยาห์ 5:2
9. 1 ยอห์น 5:3-4
10. มัทธิว 5:44; ดู ข้อ 45-47 ด้วย
11. เอเฟซัส 4:32
12. ยอห์น 8:7
13. กาลาเทีย 6:10
14. ลูกา 6:38
15. ดู มัทธิว 5:39-41
16. โรม 12:19-21
17. ดู มัทธิว 5:7
18. ยอห์น 13:35
19. ดู โรม 3:23

เพื่อดูวิดีโอคำ�ปราศรัยของ
ประธานอุคท์ดอร์ฟ โปรดสแกน
ภาพนี้ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท
QR-enabled

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

จงน้อมขอบพระทัย
พระผู้เป็นเจ้า

จะดีขึ้นเพียงใดถ้าทุกคนจะสำ�นึกคุณพระเดชานุภาพและความรักของ
พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น และแสดงความกตัญญูต่อพระองค์

พี่

น้องทั้งหลาย เราขอบคุณท่านสำ�หรับการสนับสนุนและการอุทิศตน
ของท่าน เราขอแสดงความซาบซึ้ง
ใจและความรักต่อท่าน
เมื่อไม่นานมานี้ ซิสเตอร์เนลสันกับข้าพเจ้าชื่นชมความสวยงามของปลาเขตร้อนใน
อควาเรียมเล็กๆ แห่งหนึ่ง ปลาสีสันสดใส
หลายแบบหลายขนาดพุ่งตัวไปมา ข้าพเจ้า
ถามผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ๆ ว่า “ใครให้อาหารปลา
สวยๆ พวกนี้ครับ”
เธอตอบว่า “ดิฉันค่ะ”
ข้าพเจ้าถามต่อว่า “ปลาพวกนีเ้ คยขอบคุณ
คุณไหมครับ”
เธอตอบว่า “ไม่เคยค่ะ!”
ข้าพเจ้านึกถึงคนบางคนที่ข้าพเจ้ารู้จักผู้
หลงลืมพระผู้สร้างและ “อาหารแห่งชีวิต”1 ที่
แท้จริง พวกเขาอยู่ไปวันๆ โดยไม่สำ�นึกคุณ
พระผูเ้ ป็นเจ้าและพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์
จะดีข้นึ เพียงใดถ้าทุกคนจะสำ�นึกคุณพระ
เดชานุภาพและความรักของพระผู้เป็นเจ้า
มากขึ้น และแสดงความกตัญญูต่อพระองค์
แอมันสอนว่า “ขอให้เราน้อมขอบพระทัย
[พระผู้เป็นเจ้า], เพราะพระองค์ทรงทำ�งาน
ชอบธรรมตลอดกาล”2 ระดับความกตัญญู
ของเราเป็นเครือ่ งวัดความรักทีเ่ รามีตอ่ พระองค์

พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของวิญญาณ
เรา3 พระองค์ทรงมีพระวรกายสมบูรณ์ทรง
รัศมีภาพเป็นเนื้อหนังและกระดูก4 เราอยู่กับ
พระองค์ในสวรรค์ก่อนเราเกิด5 และเมื่อพระองค์ทรงสร้างเราทางร่างกาย ทรงสร้างเรา
ตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า แต่ละคนมี
ร่างกาย6
ลองนึกถึงสิง่ ค�ำ้ จุนร่างกายของเรา สวรรค์
ส่งสิ่งนั้นมาอย่างแท้จริง สิ่งจำ�เป็นอย่าง
อากาศ อาหาร และน�ำ้ ล้วนเป็นของประทาน
แก่เราจากพระบิดาบนสวรรค์ผทู้ รงรักเรา แผ่น
ดิ น โลกสร้ า งขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การเดิ น ทาง
ระยะสั้นในความเป็นมรรตัยของเรา7 เราเกิด
มาพร้อมความสามารถทีจ่ ะเติบโต รัก แต่งงาน
และสร้างครอบครัว
การแต่งงานและครอบครัวได้รับแต่งตั้ง
จากพระผูเ้ ป็นเจ้า ครอบครัวเป็นหน่วยสังคม
สำ�คัญที่สุดในกาลเวลาและนิรันดร ภายใต้
แผนอันสำ�คัญยิ่งแห่งความสุขของพระผู้เป็น
เจ้า ครอบครัวสามารถรับการผนึกในพระ
วิ ห ารและพร้ อ มกลั บ ไปพำ � นั ก ในที่ ป ระทั บ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดกาล นั่นคือชีวิต
นิรันดร์! สัมฤทธิผลในความปรารถนาอันลึก
ซึ้งที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์—ความใฝ่ฝัน
ตามธรรมชาติ อ ยากมี ส ายสั ม พั น ธ์ ชั่ ว กาล
พฤษภาคม 2012
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นานกับสมาชิกที่รักในครอบครัว
เราเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์ของพระ
องค์ “งานของเราและรัศมีภาพของเรา” พระ
องค์ตรัส คือ “การทำ�ให้เกิดความเป็นอมตะ
และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”8 เพื่อบรรลุวัตถุ
ประสงค์ดังกล่าว “พระเจ้าทรงรักโลก จนได้
ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ
แต่มชี วี ติ นิรนั ดร์”9 การกระทำ�ดังกล่าวคือการ
แสดงให้ประจักษ์ถึงความรักของพระผู้เป็น
เจ้า “เพราะว่า [พระองค์] ทรงให้พระบุตรเข้า
มาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่
เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น”10
ศูนย์กลางในแผนนิรนั ดร์ของพระผูเ้ ป็นเจ้า
คือพระพันธกิจของพระบุตรพระองค์ พระเยซู
คริสต์11 พระองค์เสด็จมาไถ่ลูกๆ ของพระผู้
เป็นเจ้า12 เพราะการชดใช้ของพระเจ้า การ
ฟื้นคืนชีวิต (หรือความเป็นอมตะ) จึงเป็น
จริง13 เพราะการชดใช้ ชีวิตนิรันดร์จึงเป็นไป
ได้สำ�หรับทุกคนที่คู่ควร พระเยซูทรงอธิบาย
ดังนี้
“เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมี
ชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตาย
แล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก
“และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะ
ไม่ตายเลย”14
สำ � หรั บ การชดใช้ ข องพระเจ้ า และของ
ประทานแห่งการฟื้นคืนชีวิต—สำ�หรับข่าว
สารอันล้ำ�เลิศนี้ของอีสเตอร์—จงน้อมขอบ
พระทัยพระผู้เป็นเจ้า!
ของประทานทางร่างกาย
พระบิ ด าบนสวรรค์ ท รงรั ก บุ ต รธิ ด าของ
พระองค์15 พระองค์ประทานพรแต่ละคนด้วย
ของประทานทางร่างกายและทางวิญญาณ
ข้าพเจ้าจะพูดทีละอย่าง เมื่อท่านร้องเพลง
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” ขอให้นึกถึงของประทานที่ท่านมีร่างกาย คุณลักษณะอันน่าอัศจรรย์ ห ลายอย่ า งของร่ า งกายท่ า นยื น ยั น
“ธรรมชาติสวรรค์” ของท่าน16
อวั ย วะแต่ ล ะส่ ว นของร่ า งกายท่ า นเป็ น
ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า ดวงตาแต่ละ
ข้างมีเลนส์โฟกัสอัตโนมัติ เส้นประสาทและ
กล้ามเนื้อควบคุมดวงตาทั้งสองข้างเพื่อให้
เห็นภาพสามมิติภาพเดียว ดวงตาเชื่อมกับ
สมองซึ่งบันทึกภาพที่เห็น
หัวใจท่านเป็นเครื่องปั๊มอันเหลือเชื่อ17 มี
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ลิน้ บางๆ สีล่ น้ิ คอยควบคุมทิศทางของกระแส
เลือด ลิ้นเหล่านี้เปิดปิดวันละ 100,000 กว่า
ครั้ง---ปีละ 36 ล้านครั้ง แต่หากไม่มีโรคภัย
ลิ้นสามารถทนความเครียดเช่นนั้นได้แทบไม่
จำ�กัด
ลองนึกถึงระบบคุ้มกันของร่างกาย เพื่อ
ป้องกันอันตราย ร่างกายรับรู้ความเจ็บปวด
เพื่อตอบสนองการติดเชื้อ ร่างกายสร้างสาร
ภูมิต้านทาน ผิวหนังมีไว้ป้องกัน เตือนให้
ระวังการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากความร้อน
หรือความเย็นมากเกินไป
ร่างกายผลัดเซลล์เก่าและปรับระดับส่วน
ประกอบสำ�คัญๆ ร่างกายเยียวยาบาดแผล
รอยฟกช้ำ� และกระดูกหัก ความสามารถใน
การให้กำ�เนิดเป็นของประทานศักดิ์สิทธิ์อีก
ประการหนึ่งจากพระผู้เป็นเจ้า
พึงจำ�ไว้ว่าการบรรลุจดหมายอันสูงส่งไม่
จำ�เป็นต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ อันที่จริงวิญ-

ญาณดีเลิศของบางคนอยู่ในร่างกายที่อ่อน
แอหรือไม่สมบูรณ์ คนที่ประสบการท้าทาย
ทางกายมักมีพลังยิง่ ใหญ่ทางวิญญาณ เพราะ
พวกเขาได้รับการท้าทายมาก
ใครก็ตามที่ศึกษาการทำ�งานของร่างกาย
มนุษย์จะ “เห็นพระผู้เป็นเจ้าทรงเคลื่อนไหว
ในพระบารมีและเดชานุภาพของพระองค์.”18
เพราะร่างกายปกครองโดยกฎสวรรค์ การ
เยียวยาจึงเกิดขึ้นเพราะการเชื่อฟังกฎซึ่งใน
นั้นกำ�หนดพรไว้19
ทว่าบางคนคิดผิดๆ ว่าคุณลักษณะอันน่า
อัศจรรย์ทางกายเหล่านี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
หรือเป็นผลจากทฤษฎีบิ๊กแบงที่ใดที่หนึ่ง จง
ถามตัวท่านว่า “การระเบิดในโรงพิมพ์ทำ�ให้
เกิดพจนานุกรมหรือไม่” เป็นไปไม่ได้ แต่
ถ้าเป็นไปได้ มันคงไม่เยียวยาหน้ากระดาษ
ที่ฉีกขาดหรือผลิตพจนานุกรมเล่มใหม่กว่า
เดิม!

ถ้าร่างกายทำ�งานได้ตามปกติ การคุ้มกัน
การซ่อมแซม การปรับสภาพ และการเจริญ
ทดแทนไร้จ�ำ กัด ชีวติ ทีน่ จ่ี ะดำ�เนินต่อไปตลอด
กาล ใช่ เราจะติดอยู่บนโลกนี้! ด้วยพระ
เมตตาต่อเรา พระผู้สร้างจึงทรงจัดเตรียม
กระบวนการเสื่อมถอยตามอายุซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความตายทางร่างกาย ความตายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับการเกิด พระ
คัมภีร์สอนว่า “ไม่เหมาะสมที่จะเรียกมนุษย์
คืนจากความตายทางโลกนี,้ เพราะนัน่ จะทำ�ลายแผนอันสำ�คัญยิ่งแห่งความสุข.”20 การ
กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าทางประตูที่เราเรียก
ว่าความตายเป็นปีติสำ�หรับคนที่รักพระองค์
และพร้อมจะพบพระองค์21 เวลาจะมาถึงใน
ที่สุดเมื่อ “วิญญาณและร่างกายจะรวมกัน
อีกในรูปแบบอันสมบูรณ์; ทั้งแขนขาและข้อ
ต่อจะกลับคืนสูโ่ ครงร่างอันถูกต้อง”22 ไม่มวี นั
แยกจากกันอีก จงขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
สำ�หรับของประทานทางกายเหล่านี้!
ของประทานทางวิญญาณ
ร่างกายสำ�คัญ และยิง่ กว่านัน้ ร่างกายเป็น
พลับพลาให้วิญญาณนิรันดร์ วิญญาณเรา
ดำ�รงอยูใ่ นโลกก่อนเกิด23 และจะมีชวี ติ ต่อไป
หลังจากร่างกายตาย24 วิญญาณให้การเคลือ่ น
ไหวและบุคลิกภาพแก่ร่างกาย25 ในชีวิตนี้
และชีวิตหน้า วิญญาณและร่างกาย เมื่อรวม
กันแล้วจะกลายเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอันมี
คุณค่าสูงส่งยิ่ง
เพราะวิญญาณของคนเราสำ�คัญมาก การ
พัฒนาวิญญาณจึงส่งผลนิรันดร์ วิญญาณ
เข้มแข็งเมื่อเราสื่อสารในการสวดอ้อนวอน
อย่างนอบน้อมกับพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง
รักเรา26
คุณลักษณะซึ่งเราจะได้รับการพิพากษา
ในวันหน้าล้วนเป็นฝ่ายวิญญาณ27 ได้แก่
ความรัก คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
การุณย์ และการรับใช้ผู้อื่น28 วิญญาณของ
ท่าน ควบคู่กับร่างกายและอยู่ในร่างกาย
สามารถพัฒนาและแสดงคุณลักษณะเหล่า
นีไ้ ด้ในวิธที ส่ี �ำ คัญยิง่ ต่อความก้าวหน้านิรนั ดร์
ของท่าน29 ท่านก้าวหน้าทางวิญญาณผ่าน
ขั้นตอนของศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
การอดทนจนกว่าชีวติ จะหาไม่ รวมถึงศาสนพิธีเอ็นดาวเม้นท์และการผนึกของพระวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์30

ร่างกายต้องการอาหารประจำ�วันเพือ่ ความ
อยู่รอดฉันใด วิญญาณก็ต้องการการบำ�รุง
เลี้ยงฉันนั้น ความจริงนิรันดร์บำ�รุงเลี้ยงวิญญาณ ปีที่ผ่านมาเราฉลองครบรอบ 400 ปี
ของการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงส์เจมส์
และเรามีพระคัมภีร์มอรมอนมาเกือบ 200 ปี
เวลานีแ้ ปลไปแล้ว 107 ภาษาทัง้ ฉบับสมบูรณ์
และเลือกแปลบางส่วน เพราะพระคัมภีร์อัน
ล้ำ�ค่านี้และพระคัมภีร์อื่นๆ เราจึงรู้ว่าพระผู้
เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ของเราและ
พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรง
เป็ น พระผู้ ช่ ว ยให้ ร อดและพระผู้ ไ ถ่ ข องเรา
จงน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำ�หรับของ
ประทานทางวิญญาณเหล่านี้!
ของประทานพระกิตติคุณ
เรารู้ว่าศาสดาพยากรณ์หลายสมัยการ
ประทาน อาทิ อาดัม โนอาห์ โมเสส และ
อับราฮัม ล้วนได้รับการสอนเกี่ยวกับความ
เป็นพระเจ้าของพระบิดาบนสวรรค์และพระ
เยซูคริสต์ พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู
คริสต์ทรงนำ�เข้าสู่สมัยการประทานปัจจุบัน
ของเราเมื่อทรงปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธในปี 1820 ศาสนจักรจัดตั้งในปี
1830 เวลานี้ 182 ปีให้หลัง เรายังคงอยู่ใต้
พันธสัญญาว่าจะนำ�พระกิตติคุณไปสู่ “ทุก
ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และผู้คน.”31
เมือ่ เราทำ�เช่นนัน้ ทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั จะได้รบั พร
ความรั บ ผิ ด ชอบของเราคื อ สอนลู ก ๆ
ของพระองค์และปลุกพวกเขาให้สำ�นึกคุณ
พระผู้เป็นเจ้า นานมาแล้วกษัตริย์เบ็นจามิน
กล่าวว่า

“จงเชือ่ ในพระผูเ้ ป็นเจ้า; จงเชือ่ ว่าพระองค์
ทรงดำ�รงอยู่, และว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้ง
ปวง, ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จง
เชือ่ ว่าพระองค์ทรงมีปรีชาญาณทัง้ หมด, และ
เดชานุภาพทั้งหมด, ทั้งในฟ้าสวรรค์และใน
แผ่นดินโลก;…
“…จงเชือ่ ว่าท่านต้องกลับใจจากบาปของ
ท่านและทิ้งมัน, และนอบน้อมถ่อมตนต่อ
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า; และทูลขอด้วยใจ
จริงให้พระองค์ทรงอภัยท่าน; และบัดนี,้ หาก
ท่านเชือ่ สิง่ ทัง้ หมดนีจ้ งดูวา่ ท่านทำ�ตามนัน้ .”32
พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเป็นเหมือนกันทัง้ วันวาน
วันนี้ และตลอดกาล แต่เราไม่ใช่ แต่ละวัน
การท้าทายของเราคือเข้าถึงอำ�นาจแห่งการ
ชดใช้ เพื่อเราจะเปลี่ยนได้จริง เป็นเหมือน
พระคริสต์มากขึ้น และมีคุณสมบัติพร้อมรับ
ของประทานแห่งความสูงส่งและมีชวี ติ นิรนั ดร์
กับพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ และครอบครัวของเรา33 จงขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
สำ�หรับอำ�นาจ สิทธิพิเศษ และของประทาน
แห่งพระกิตติคุณเหล่านี้!
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์
พระเยซูคือพระคริสต์ และนี่คือศาสนจักร
ของพระองค์ ได้รับการฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี้
เพื่อให้บรรลุจุดหมายอันสูงส่ง ปัจจุบันเรามี
ประธานโธมัส เอส. มอนสันนำ�เรา ผู้ที่เรา
รักและสนับสนุนสุดหัวใจ เราสนับสนุนที่
ปรึกษาของท่านและอัครสาวกสิบสองเช่น
กันในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้
เปิดเผย ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
พฤษภาคม 2012
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อ้างอิง

1. ยอห์น 6:35, 48; ดู ข้อ 51 ด้วย
2. แอลมา 26:8; ดู แอลมา 7:23 ด้วย
3. ดู กิจการ 17:27–29
4. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 130:22
5. ดู โมเสส 6:51; โรม 8:16; ฮีบรู 12:9; เยเรมีย์ 1:4–5
6. ดู ปฐมกาล 2:7; 1 โครินธ์ 15:44; โมเสส 3:7
7. ดู 1 นีไฟ 17:36
8. โมเสส 1:39
9. ยอห์น 3:16
10. ยอห์น 3:17
11. จุดประสงค์ของพระองค์สรุปไว้ชัดเจนใน
3 นีไฟ 27:13–22
12. ดู แอลมา 11:40
13. ดู 2 นีไฟ 9:6–7, 20–22.
14. ยอห์น 11:25–26
15. ดู 1 นีไฟ 17:40; 1 ยอห์น 4:10
16. 2 เปโตร 1:4
17. หัวใจสูบฉีดประมาณ 2,000 แกลลอน
(7,570 ลิตร) ต่อวัน
18. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 88:47
19. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 130:21 โดยแท้แล้ว
กฎจากเบื้องบนลบล้างไม่ได้
20. แอลมา 42:8
21. ผู้เขียนสดุดีแสดงทัศนะเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าว่า
“มรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์สำ�คัญในสาย
พระเนตรพระเจ้า” (สดุดี 116:15); ดู ปัญญาจารย์ 12:7
22. แอลมา 11:43; ดู ปัญญาจารย์ 12:7; แอลมา 40:23;
หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 138:17 ด้วย
23. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 93:38
24. ดู แอลมา 40:11; อับราฮัม 3:18
25. วิญญาณอยู่ในรูปลักษณะเหมือนกับตัวเขา
(ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 77:2)
26. ดู 3 นีไฟ 14:9–11
27. วิญญาณ ไม่ใช่ร่างกาย เป็นส่วนประกอบที่มีพลังและ
รับผิดชอบได้ของจิตวิญญาณ  หากปราศจากวิญญาณ
ร่างกายก็ตาย (ดู ยากอบ 2:26)  ด้วยเหตุนี้วิญญาณจึง
เลือกดีหรือชั่วและจะรับผิดชอบทั้งคุณลักษณะ
ในทางบวกและในทางลบที่วิญญาณครอบครอง
ณ การพิพากษาครั้งสุดท้าย (ดู แอลมา 41:3–7)
28. คุณลักษณะทางวิญญาณรวมถึง “ศรัทธา, คุณธรรม,
ความรู้, ความยับยั้งตน, ความอดทน, ความกรุณา
ฉันพี่น้อง, ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า, จิตกุศล,
ความนอบน้อม, [และ] ความขยันหมั่นเพียร” ด้วย
(หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 4:6)
29. ดู 2 นีไฟ 2:11–16, 21–26; โมโรไน 10:33–34
30. นี่คือหลักคำ�สอนของพระคริสต์
(ดู 2 นีไฟ 31:11–21)
31. โมไซยาห์ 15:28; ดู 1 นีไฟ 19:17; 2 นีไฟ 26:13;
โมไซยาห์ 3:20; 15:28; 16:1; แอลมา 37:4; หลักคำ�สอน
และพันธสัญญา 1:18–23; 77:11; 133:37 ด้วย
32. โมไซยาห์ 4:9–10
33. “ชีวิตนิรันดร์ … สำ�คัญที่สุดในบรรดา
ของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า”
(หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 14:7)
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เ ลี ย โ ฮ น า

โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

บทเรียนพิเศษ

ข้าพเจ้าหวังและสวดอ้อนวอนขอให้เราแบกภาระของเราต่อไปอย่างองอาจ
และมีน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้คนในบรรดาพวกเราที่ทนทุกข์

ต

ลอด 20 เดือนที่ผ่านมา ครอบครัว
เราได้ รั บ พรด้ ว ยสิ ท ธิ พิ เ ศษให้ มี
ทารกที่พิเศษยิ่ง
แพกซ์ตันน้อยหลานชายของเราเกิดมา
พร้อมความบกพร่องทางโครโมโซมซึง่ ไม่คอ่ ย
เกิดขึ้น ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำ�ให้
เขาแตกต่างจากคนอื่นๆ หลายร้อยล้านคน
อย่างสิน้ เชิง สำ�หรับบุตรสาวข้าพเจ้ากับสามี
เธอ เส้นทางสายแปลกที่พลิกผันชีวิตเริ่มขึ้น
เมื่อแพกซ์ตันเกิดมา ประสบการณ์นี้กลาย
เป็นบททดสอบอันทรหดสำ�หรับการเรียนรู้
บทเรียนพิเศษเชื่อมโยงไปสู่นิรันดร
เอ็ลเดอร์รสั เซลล์ เอ็ม. เนลสัน ผูเ้ พิง่ กล่าว
กับเราสอนว่า
“ด้วยเหตุผลบางประการทีม่ กั ไม่มใี ครทราบ
บางคนเกิ ด มาพร้ อ มข้ อ จำ � กั ด ทางร่ า งกาย
ร่างกายบางส่วนอาจผิดปกติ ระบบการควบ
คุมอาจไม่สมดุล ร่างกายเราทุกคนต้องเจ็บ
ป่วยและตาย แม้กระนั้น ของประทานแห่ง
ร่างกายยังเป็นสิ่งหาค่ามิได้…
“เราไม่ ต้ อ งมี ร่ า งกายสมบู ร ณ์ แ บบเพื่ อ
บรรลุจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์ อันที่
จริง วิญญาณทีอ่ อ่ นหวานทีส่ ดุ บางดวงอาศัย
อยู่ในร่างกายที่อ่อนแอ…
“ในทีส่ ดุ แล้วจะถึงเวลาเมือ่ ‘วิญญาณ [แต่
ละดวง] และร่างกายจะรวมกันอีกในรูปแบบ
อันสมบูรณ์; ทั้งแขนขาและข้อต่อจะกลับคืน
สู่โครงร่างอันถูกต้อง’ (แอลมา 11:43) จากนั้น

เนื่องจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เราจะ
ดีพร้อมได้ในพระองค์”1
สำ�หรับทุกท่านที่มีการท้าทาย ข้อกังวล
ความผิดหวัง หรือความปวดร้าวอันเนื่องมา
จากบุคคลอันเป็นทีร่ กั ขอจงรูว้ า่ ด้วยความรัก
อันไม่มขี อบเขตและความการุณย์อนั ไม่สน้ิ สุด
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเขา
ที่ทนทุกข์และทรงรักท่าน!
บางคนอาจถามเมื่อเผชิญความทุกข์เช่น
นั้นว่า พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรง
ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ได้อย่างไร และคำ�ถามที่
ดูเหมือนจะหนีไม่พ้น เหตุใดจึงเกิดเรื่องนี้กับ
ฉัน เหตุใดเราจึงต้องประสบโรคร้ายและเหตุการณ์ทท่ี �ำ ให้สมาชิกครอบครัวพิการ หรือจาก
ไปก่อนวัยอันควร หรือเจ็บปวดทรมานนาน
หลายปี เหตุใดจึงมีเรื่องปวดร้าวใจเช่นนี้
ในช่วงเวลาเหล่านี้เราสามารถหันไปพึ่ง
แผนอันสำ�คัญยิ่งแห่งความสุขซึ่งลิขิตโดย
พระบิดาบนสวรรค์ เมื่อมีการนำ�เสนอแผน
นั้นในชีวิตก่อนเกิด ทำ�ให้เราต่างโห่ร้องด้วย
ความยินดี2 พูดให้งา่ ยคือ ชีวติ นีค้ อื การฝึกฝน
เพื่อรับความสูงส่งนิรันดร์ กระบวนการดัง
กล่าวหมายถึงการทดสอบและการทดลอง
เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด และไม่มีใครได้รับ
ยกเว้น
การวางใจพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
สำ�คัญยิ่งต่อชีวิตมรรตัยของเรา ด้วยศรัทธา
ในพระองค์ เราได้รับอำ�นาจการชดใช้ของ

พระคริสต์ในช่วงเวลาที่ถูกรุมเร้าด้วยคำ�ถาม
ซึ่งไม่ค่อยมีคำ�ตอบ
หลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เมื่อ
เสด็จเยือนทวีปอเมริกา พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีน้ำ�พระทัยรับสั่งเชื้อเชิญเรา
ทุกคน
“เจ้ามีผู้ใดที่เจ็บป่วยในบรรดาพวกเจ้า
ไหม? จงนำ�เขามาที่นี่. พวกเจ้ามีคนใดที่เป็น
ง่อย, หรือตาบอด, หรือขาเสีย, หรือพิการ,
หรือเป็นโรคเรื้อน, หรือที่ผอมแห้ง, หรือที่หู
หนวก, หรือที่รับทุกข์ด้วยประการใดๆ ไหม?
จงนำ�พวกเขามาทีน่ แ่ี ละเราจะรักษาพวกเขา,
เพราะเรามีความสงสารเจ้า; อุทรของเราเต็ม
ไปด้วยความเมตตา.…
“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อพระองค์รับสั่งดังนั้นแล้ว, ฝูงชนทั้งหมด, ได้พร้อม
ใจกัน, ออกไปพร้อมด้วยคนเจ็บป่วยของพวก
เขาและคนมีทุกข์ของพวกเขา, และคนเป็น
ง่อยของพวกเขา, พร้อมด้วยคนตาบอดของ
พวกเขา, และพร้อมด้วยคนใบ้ของพวกเขา,
และพร้อมด้วยคนทั้งหมดที่มีทุกข์อย่างใด
อย่างหนึ่ง; และพระองค์ทรงรักษาเขาทุกคน
เมื่อนำ�พวกเขาออกมาเฝ้าพระองค์.”3
พลังอันยิ่งใหญ่พบได้ในถ้อยคำ�ที่ว่า “ฝูง
ชนทั้งหมด, ได้…ออกไป”—ทั้งหมด พี่น้อง
ทั้งหลาย เรา ทุกคน ล้วนเผชิญการท้าทาย
ด้วยกันทั้งสิ้น และอีกวลีหนึ่ง “ที่มีทุกข์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง” เราทุกคนต่างก็เข้าใจวลีนี้มิใช่
หรือ
ไม่นานหลังจากแพกซ์ตันที่รักเกิด เรา
ทราบว่ า พระบิ ดาบนสวรรค์ จ ะทรงอวยพร
เราและสอนบทเรียนพิเศษแก่เรา ขณะบิดา
ของเขากับข้าพเจ้ าวางนิ้วมือเราบนศีรษะ
เล็กๆ ของเขาขณะให้พรฐานะปุโรหิตครัง้ แรก
ถ้อยคำ�จากยอห์นบทที่เก้าเข้ามาในความคิด
ข้าพเจ้า “เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้า
ปรากฏในตัวเขา”4
แน่นอนว่าพระราชกิจของพระผู้เป็นเจ้า
ปรากฏผ่านทางแพกซ์ตัน
เราเรียนรู้ความอดทน ศรัทธา และความ
สำ�นึกคุณผ่านสิง่ บรรเทาของการรับใช้ ชัว่ โมง
นับไม่ถ้วนในอารมณ์ความรู้สึกอันแรงกล้า
น�ำ้ ตาแห่งความเห็นใจ ตลอดจนคำ�สวดอ้อน
วอนและการแสดงความรักต่อผู้ที่เรารักใน
ยามต้องการ โดยเฉพาะแพกซ์ตันกับบิดา

มารดาของเขา
ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ ประธานสเตค
สมัยข้าพเจ้ายังเด็ก กล่าวว่า “ข้าพเจ้าซาบซึง้
ใจยิ่งต่อบิดามารดาผู้เปี่ยมด้วยรักที่ทนเอา
ชนะโดยไม่ปริปากต่อความทุกข์ทรมานและ
หัวใจที่แตกสลายอันเนื่องมาจากบุตรที่เกิด
มาพร้อมความบกพร่องร้ายแรงทางจิตใจหรือ
ร่างกาย ความทุกข์ทรมานนีม้ กั จะเกิดขึน้ ต่อ
เนื่ อ งทุ ก วั น ไม่ ทุ เ ลาตลอดชี วิ ต บิ ด ามารดา
หรือบุตรคนนั้น บ่อยครั้งบิดามารดาจะต้อง
คอยทะนุถนอมเลี้ยงดูเป็นพิเศษโดยไม่ว่าง
เว้นทั้งกลางวันกลางคืน อ้อมแขนและจิตใจ
มารดาหลายท่านต้องทนเจ็บปวดนานหลาย
ปี ที่ ต้ อ งคอยปลอบโยนและบรรเทาความ

ทุกข์ทรมานของลูกคนพิเศษของเธอ”5
ดังอธิบายไว้ในโมไซยาห์ เราได้เห็นความ
รั ก บริ สุ ท ธิ์ ที่ พ ระผู้ ช่ ว ยให้ ร อดประทานให้
ครอบครัวของแพกซ์ตัน ซึ่งความรักนี้มีให้แก่
ทุกคน “และบัดนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ
พระเจ้าทรงทำ�ให้สมั ภาระซึง่ วางอยูบ่ นแอลมา
และพี่น้องของท่านเบาลง; แท้จริงแล้ว, พระเจ้าทรงเพิม่ พละกำ�ลังให้พวกเขาเพื่อพวกเขา
จะทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย, และพวกเขา
ยอมรับอย่างชื่นบานและด้วยความอดทน
ต่อพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้า.”6
คืนหนึ่งช่วงแพกซ์ตันเกิดมาใหม่ๆ ขณะ
อยู่ในหออภิบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤตที่
Primary Children’s Medical Center (ศูนย์
พฤษภาคม 2012
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รักษาเด็กอ่อน) ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เรา
พิศวงกับการทุ่มเทเอาใจใส่อย่างเต็มที่จาก
คณะแพทย์ พยาบาล และผู้ดูแล ข้าพเจ้า
ถามบุตรสาวว่าเราจะจ่ายอย่างไรไหวและ
ลองคาดเดาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น แพทย์ที่
ยืนแถวนั้นบอกว่าข้าพเจ้าประเมินราคา “ต่ำ�
ไป” ค่าดูแลแพกซ์ตันน้อยจะแพงกว่าที่ข้าพเจ้าคะเนไว้มาก เราได้ทราบว่าค่าใช้จา่ ยส่วน
ใหญ่ที่หมดไปกับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลแห่งนีม้ าจากการสละเวลาและเงินบริจาค
ด้วยน้ำ�ใจเอื้อเฟื้อของคนอื่นๆ คำ�พูดของเขา
ทำ � ให้ ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก นอบน้ อ มขณะนึ ก ถึ ง ค่ า
ของจิตวิญญาณน้อยๆ ดวงนี้ในสายตาผู้ที่
ดูแลเขาอย่างพิถีพิถันยิ่ง
ข้าพเจ้านึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยเกี่ยว
กับผูส้ อนศาสนาซึง่ ให้ความหมายใหม่ในเวลา
นั้น “จำ�ไว้ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ใน
สายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า”7
ข้าพเจ้าร้องไห้ขณะไตร่ตรองถึงความรัก
อันไม่จ�ำ กัดทีพ่ ระบิดาบนสวรรค์และพระบุตร
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์มีให้เราแต่ละคน
ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ในวิธีอันทรงพลังว่าค่า
ของจิตวิญญาณคืออะไรสำ�หรับพระผู้เป็นเจ้า ทั้งทางร่างกายและทางวิญญาณ
ครอบครัวของแพกซ์ตันเรียนรู้ว่าพวกเขา
ห้อมล้อมไปด้วยเหล่าเทพผู้ปฏิบัติศาสนกิจ
จำ�นวนนับไม่ถ้วนทั้งบนสวรรค์และแผ่นดิน
โลก บางคนย่องเข้ามาในคราวจำ�เป็นและ
แอบออกไปอย่างเงียบๆ บ้างก็มาเคาะประตู
พร้อมอาหาร ซักผ้า รับส่งลูกคนอื่นๆ โทร
มาให้กำ�ลังใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวด
อ้อนวอนให้แพกซ์ตัน ดังนั้นบทเรียนพิเศษ
อีกบทหนึ่งที่เรียนรู้คือ หากเราพบคนที่กำ�ลัง
จมน้ำ� คุณจะถามหรือว่าพวกเขาต้องการ
ความช่วยเหลือไหม—หรือจะดีกว่าถ้าเพียง
แต่กระโดดลงไปช่วยพวกเขาให้พ้นจากน้ำ�
ข้อเสนอที่ว่า “บอกฉันได้นะ” ว่าจะให้ช่วย
อะไรบ้าง แม้จะมีความหมายดีและพูดกัน
บ่อยๆ แต่อันที่จริงไม่ได้ช่วยอะไรเลย
เราเรียนรู้ต่อไปถึงคุณค่าความสำ�คัญของ
การตระหนักและสนใจชีวิตผู้คนรอบข้าง ไม่
เพียงเรียนรู้ความสำ�คัญของการช่วยเหลือ
เท่านั้น แต่ยังรู้ถึงปีติอันท่วมท้นจากการช่วย
เหลือผู้อื่นด้วย
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ประธานโธมัส เอส. มอนสันผู้เป็นที่รัก
เป็นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมของการยกผู้ตก
ต�ำ่ กล่าวว่า “พระผูเ้ ป็นเจ้าประทานพรทุกคน
ที่มุมานะดูแลพี่น้องของตน ผู้ยอมสละเพื่อ
บรรเทาความทุกข์ยาก ผูพ้ ยายามด้วยสุดพลัง
ความดีเพื่อทำ�ให้โลกน่าอยู่กว่าเดิม ท่าน
สังเกตไหมว่าคนเหล่านั้นมีรอยยิ้มสดใสขึ้น
ย่างก้าวของพวกเขามั่นคงขึ้น พวกเขาเปล่ง
รัศมีของความอิ่มเอมและความชื่นใจ เพราะ
ไม่มีใครที่เข้าไปช่วยผู้อื่นโดยไม่ประสบพร
มากมายด้วยตนเอง”8
แม้ว่าเราจะเผชิญการทดลอง ความทุกข์
ยาก ความทุพพลภาพ ความปวดร้าว และ
ความยากลำ�บากทุกรูปแบบ แต่พระผู้ช่วย
ให้รอดผู้ทรงรักและห่วงใยเราจะทรงอยู่เคียง
ข้างเราเสมอ พระองค์ทรงสัญญาว่า
“เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่า
เปลี่ยว เราจะมาหาท่าน…
“สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้
ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก
และอย่ากลัวเลย”9
เราน้ อ มขอบพระทั ย พระบิ ด าในสวรรค์
สำ�หรับแพกซ์ตนั ผูเ้ ยีย่ มยอด โดยผ่านเขาพระ
เจ้าทรงแสดงพระราชกิจของพระองค์ให้ประจักษ์และทรงสอนเราต่อไปถึงบทเรียนพิเศษ
ที่ศักดิ์สิทธิ์และล้ำ�ค่าเหล่านี้
ข้าพเจ้าจะปิดท้ายด้วยถ้อยคำ�จากบทเพลง
อันเป็นที่รักของเรา

เราผองต้องถูกเกณฑ์จนการสู้รบจบยุติ
เราแสนยินดี! เราแสนยินดี!
มีมงกุฎผุดผ่องรอทหารในทัพทรงศรี
เราจะมีชัยและใส่มันไม่ช้า 10
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหวังและสวดอ้อน
วอนขอให้เราแบกภาระของเราต่อไปอย่าง
องอาจและมีน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้คนในบรรดา
พวกเราที่ทนทุกข์ ต้องการความช่วยเหลือ
และกำ�ลังใจ ขอให้เราขอบพระทัยพระผูเ้ ป็นเจ้ า สำ � หรั บ พรของพระองค์ แ ละต่ อ คำ � มั่ น
สัญญาของเรากับพระบิดาในสวรรค์ทจ่ี ะรับใช้
บุตรธิดาของพระองค์อย่างอ่อนน้อม ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
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ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญที่เพิ่งได้รับการปลด

วิสัยทัศน์ของศาสดา
พยากรณ์เกี่ยวกับ
สมาคมสงเคราะห์:
ศรัทธา ครอบครัว
การบรรเทาทุกข์

ศรัทธา ครอบครัว และ การบรรเทาทุกข์—คำ�เรียบง่ายสามคำ�นี้แสดงให้เห็น
วิสัยทัศน์ที่ศาสดาพยากรณ์มีต่อพี่น้องสตรีในศาสนจักร

ไ

ม่กี่ปีมานี้ ดิฉันรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือน
ให้พดู บ่อยครัง้ เกีย่ วกับสมาคมสงเคราะห์
—จุดประสงค์และคุณภาพของสมาคม1
คุณค่าด้านประวัตศิ าสตร์2 งานและความร่วม
มือกับอธิการและโควรัมฐานะปุโรหิต3 เวลา
นี้ดูเหมือนสำ�คัญที่ต้องเพ่งความสนใจบาง
ส่วนกับวิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยว
กับสมาคมสงเคราะห์4
เฉกเช่นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าสอน
เหล่าเอ็ลเดอร์และมหาปุโรหิตอยู่เนืองๆ ให้รู้
จุดประสงค์และหน้าที่ของพวกเขา ศาสดา
พยากรณ์ บ อกวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ มี ต่ อ พี่ น้ อ งสตรี
สมาคมสงเคราะห์เช่นกัน จากคำ�แนะนำ�ของ
ศาสดาพยากรณ์ เห็นชัดว่าจุดประสงค์ของ
สมาคมสงเคราะห์คือ เพิ่มพูนศรัทธาและ
ความชอบธรรมส่วนตัว เสริมสร้างความเข้ม

แข็งให้ครอบครัวและบ้าน ค้นหาและช่วยคน
ขัดสน ศรัทธา ครอบครัว และ การบรรเทา
ทุ ก ข์ — คำ � เรี ย บง่ า ยสามคำ � นี้ แ สดงให้ เ ห็ น
วิสัยทัศน์ที่ศาสดาพยากรณ์มีต่อพี่น้องสตรี
ในศาสนจักร
ตั้งแต่เริ่มต้นการฟื้นฟู เหล่าศาสดาพยากรณ์ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ของสตรีที่เข้มแข็ง
ซื่อสัตย์ และมีจุดประสงค์ ผู้เข้าใจคุณค่า
และจุดประสงค์นิรันดร์ของพวกเธอ เมื่อ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสถาปนาสมาคม
สงเคราะห์ ท่านกำ�กับดูแลประธานคนแรก
ของสมาคมให้ “ควบคุมสมาคมนีใ้ นการดูแล
คนยากจน—เกื้อกูลในความขาดแคลน และ
ดูแลกิจจานุกิจของสถาบันดังกล่าว”5 ท่าน
แลเห็นองค์การนี้เป็น “สังคมชั้นเยี่ยม แยก
จากความชั่วร้ายทั้งหมดของโลก”6

บริคัม ยังก์ ประธานศาสนจักรคนที่สอง
แนะนำ � ที่ ป รึ ก ษาของท่ า นและโควรั ม อั ค รสาวกสิบสองให้ก�ำ กับดูแลอธิการ “ให้ [พีน่ อ้ ง
สตรี] จัดตั้งสมาคมสตรีสงเคราะห์ในวอร์ด
ต่างๆ” ท่านเสริมว่า “บางคนอาจคิดว่านีเ่ ป็น
เรื่องหยุมหยิม แต่ไม่ใช่”7
ต่อมา ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่าวว่า
เมื่อเทียบกับองค์กรต่างๆ ทางโลก ซึ่ง “ชาย
ตั้งขึ้น หรือหญิงตั้งขึ้น” “พระผู้เป็นเจ้าทรง
ตั้ง มอบอำ�นาจ กำ�หนด และแต่งตั้ง” สมาคมสงเคราะห์8 ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ
บอกพี่น้องสตรีว่า พวกเธอ “ได้รับพลังและ
สิทธิอำ�นาจให้ทำ�สิ่งสำ�คัญมากมาย”9 ท่าน
กล่าวว่า “ท่านเป็นสมาชิกขององค์กรใหญ่ที่
สุดในโลกของสตรี องค์กรซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญ
ยิ่งของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่น
ดินโลก ซึ่งวางรูปแบบไว้และดำ�เนินงานเพื่อ
ช่วยสมาชิกที่ซื่อสัตย์ให้ได้รับชีวิตนิรันดร์ใน
อาณาจักรของพระบิดาเรา”10
ขอบเขตอิทธิพลอันกว้างขวาง
ทุกๆ ปี สตรีและเยาวชนหญิงหลายแสน
คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “แวดวงพี่น้อง
สตรี”11 ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้น ไม่ว่า
พี่น้องสตรีอยู่ที่ใดและรับใช้ที่ใด เธอยังคง
เป็นสมาชิกและเชื่อมสัมพันธ์กันในสมาคม
สงเคราะห์12 เพราะจุดประสงค์ที่สำ�คัญของ
สมาคมสงเคราะห์ ฝ่ายประธานสูงสุดจึงแสดง
ความปรารถนาให้เยาวชนหญิงเริม่ เตรียมการ
เข้าสมาคมสงเคราะห์ให้ดีก่อนอายุ 18 ปี13
สมาคมสงเคราะห์ไม่ใช่โปรแกรม แต่เป็น
ส่ ว นทางการของศาสนจั ก รของพระเจ้ า ที่
“พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้ง” ให้สอน เพิ่มพลัง
และดลใจพี่น้องสตรีในจุดประสงค์ของพวก
เธอเกีย่ วกับศรัทธา ครอบครัว และการบรรเทา
ทุกข์ สมาคมสงเคราะห์เป็นวิถีชีวิตสำ�หรับ
สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และอิทธิพลของ
สมาคมขยายออกนอกชั้ น เรี ย นวั น อาทิ ต ย์
หรือการชุมนุมทางสังคม สมาคมสงเคราะห์
พฤษภาคม 2012
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สงสัย บรรเทาความเขลา—บรรเทาทุกอย่าง
ทีข่ ดั ขวางปีตแิ ละความก้าวหน้าของสตรี นับ
เป็นงานมอบหมายอันเลิศล้ำ�!”18
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์เปรียบสมาคมสงเคราะห์กับ “ผนังนิรภัย”19 ความรับผิด
ชอบในการคุม้ ครองพีน่ อ้ งสตรีและและครอบครัวเพิม่ ความหมายของการดูแลและการปฏิบัติศาสนกิจของผู้เยี่ยมสอน และเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าเราเต็มใจระลึกถึงพันธสัญญา
ของเรากับพระเจ้า ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติต่อคน
ขัดสนและคนเป็นทุกข์” เราทำ�งานร่วมกับ
อธิ ก ารเพื่ อ ดู แ ลความจำ � เป็ น ฝ่ า ยโลกและ
ฝ่ายวิญญาณของวิสุทธิชน20
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
กล่าวว่า “มีพี่น้องสตรีมากมายอยู่ในชุดผ้า
ขีร้ ว้ิ —ผ้าขีร้ ว้ิ ทางวิญญาณ พวกเธอมีสทิ ธิร์ บั
เสื้อคลุมสวยหรู เสื้อคลุมทางวิญญาณ …
สิ ท ธิ พิ เ ศษของท่ า นคื อ เข้ า ไปในบ้ า นและ
เปลีย่ นผ้าขีร้ ว้ิ เป็นเสือ้ คลุม”21 ประธานฮาโรลด์
บี. ลีแบ่งปันวิสัยทัศน์โดยกล่าวว่า “ท่านเห็น
หรือไม่ว่าเหตุใดพระเจ้าทรงให้… สมาคม
สงเคราะห์ไปเยี่ยมบ้านเหล่านี้ เพราะรอง
จากพระอาจารย์แล้ว ไม่มีใครในศาสนจักรมี
ความอ่อนไหว เข้าถึงจิตใจและชีวิตของคน
เหล่านี้ได้มากกว่าพวกเธอ”22
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธเตือนพี่น้องสตรี
สมาคมสงเคราะห์และผู้นำ�ของพวกเธอว่า
ท่านไม่ตอ้ งการ “เห็นเวลาทีส่ มาคมสงเคราะห์
ทำ�ตาม หรือผสมผสาน หรือสูญเสียอัตลักษณ์
ของพวกเธอโดยปะปนกับ… องค์กรที่สตรี

ทำ�ให้วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกิด
สัมฤทธิผล
ประธานโธมัส เอส. มอนสันและที่ปรึกษา
ของท่านเป็นพยานเมื่อเร็วๆ นี้ “ว่าพระเจ้า
ทรงฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณผ่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และสมาคม
สงเคราะห์เป็นส่วนสำ�คัญของการฟืน้ ฟู” ตาม
ความปรารถนาของพวกท่านให้รกั ษา “มรดก
อันรุง่ โรจน์” ของสมาคมสงเคราะห์เอาไว้ ฝ่าย
ประธานสูงสุดจึงจัดพิมพ์และแจกจ่ายหนังสือ
Daughters in My kingdom: The History and
Work of Relief Society (ธิดาในอาณาจักรของ
เรา: ประวัติและงานของสมาคมสงเคราะห์)
ไปทั่วโลก ในหนังสือเล่มนี้ เราจะพบแบบ
ฉบับและแบบอย่างของพี่น้องชายหญิงที่ทำ�
งานร่วมกันในครอบครัวและศาสนจักร เรา
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ดำ�เนินตามแบบฉบับของสานุศิษย์สตรีผู้รับ
ใช้กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์และอัครสาวก
ของพระองค์ในศาสนจักรสมัยโบราณ14 เรา
ได้รบั การสอนว่า “สตรีจ�ำ เป็นต้องดึงคุณธรรม
ที่สมาคมสงเคราะห์บ่มสอนมาไว้ในชีวิตเธอ
เฉกเช่นบุรุษต้องสร้างแบบฉบับของอุปนิสัย
ที่ฐานะปุโรหิตบ่มสอนไว้ในชีวิตพวกเขา”15
เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจัดตั้ง
สมาคมสงเคราะห์ ท่านสอนพีน่ อ้ งสตรีวา่ พวก
เธอพึง “สงเคราะห์คนยากจน” และ “ช่วย
จิตวิญญาณให้รอด”16 ในหน้าที่ “ช่วยจิตวิญญาณให้รอด” พีน่ อ้ งสตรีได้รบั มอบอำ�นาจ
ให้จัดระเบียบและมีส่วนในขอบเขตอิทธิพล
อันกว้างขวาง ประธานสมาคมสงเคราะห์คน
แรกได้รบั การวางมือมอบหน้าทีใ่ ห้อรรถาธิบาย
พระคัมภีร์ และสมาคมสงเคราะห์ยงั คงดำ�เนิน
หน้าทีก่ ารสอนทีจ่ �ำ เป็นในศาสนจักรของพระเจ้า เมือ่ โจเซฟ สมิธบอกพีน่ อ้ งสตรีวา่ องค์การ
สมาคมสงเคราะห์จะเตรียมพวกเธอให้พร้อม
รับ “สิทธิพิเศษ พร และของประทานแห่ง
ฐานะปุโรหิต”17 ท่านอธิบายงานแห่งความรอด
ของพระเจ้าให้พวกเธอฟัง การช่วยจิตวิญญาณให้รอดรวมถึงการแบ่งปันพระกิตติคุณ
และมีส่วนร่วมในงานเผยแผ่ศาสนา รวมถึง
การมีส่วนในงานพระวิหารและประวัติครอบครัว อีกทั้งทำ�ทุกอย่างที่ทำ�ได้เพื่อพึ่งพาตน
เองทางโลกและทางวิญญาณ
เอ็ลเดอร์จอห์น เอ. วิดท์โซประกาศว่า
สมาคมสงเคราะห์ให้ “การบรรเทาทุกข์คน
ยากไร้ บรรเทาความเจ็บป่วย บรรเทาความ

ตั้งขึ้น” ท่านคาดหวังให้พี่น้องสตรี “นำ�โลก
และ…โดยเฉพาะสตรีของโลก ในทุกสิ่งที่
ควรค่าแก่การสรรเสริญ ทุกสิ่งที่เหมือนพระผู้เป็นเจ้า ทุกสิ่งที่ยกระดับจิตใจ และทำ�ให้
ลูกหลานมนุษย์บริสทุ ธิ”์ 23 คำ�แนะนำ�ของท่าน
เน้นหน้าทีข่ องการตัดประเพณี ประเด็น สมัย
นิยม แนวโน้ม และรวมการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้อง
กับจุดประสงค์สมาคมสงเคราะห์เข้าด้วยกัน
ผู้นำ�ที่แสวงหาการเปิดเผยมั่นใจได้เลย
การประชุม บทเรียน ชั้นเรียน กิจกรรม และ
งานทุกอย่างของสมาคมบรรลุจุดประสงค์
ของการจัดตั้ง การสมาคม มิตรภาพ และ
ความเป็นหนึ่งที่เราปรารถนาจะเป็นผลอัน
หอมหวานของการรับใช้กับพระเจ้าในงาน
ของพระองค์
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จะเรียนรูห้ ลักธรรมว่าเราเป็นใคร เราเชือ่ อะไร
และเราควรปกป้องสิ่งใด ฝ่ายประธานสูงสุด
กระตุ้นเราให้ศึกษาหนังสือสำ�คัญเล่มนี้และ
“ขอให้ความจริงที่ไม่ตกยุคและแบบอย่าง
จรรโลงใจในหนังสือมีอทิ ธิพลต่อชีวติ [เรา]”24
ขณะที่พี่น้องสตรีอยู่ในแนวเดียวกับจุด
ประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์มากขึ้น วิสัย
ทัศน์ของศาสดาพยากรณ์จะเกิดสัมฤทธิผล
ประธานคิมบัลล์กล่าวว่า “มีพลังในองค์การ
[สมาคมสงเคราะห์] ทีย่ งั ใช้ไม่เต็มทีเ่ พือ่ เสริม
สร้างความเข้มแข็งให้บา้ นแห่งไซอันและสร้าง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า—และจะไม่เต็ม
ที่จนกว่าทั้งพี่น้องสตรีและฐานะปุโรหิตเข้า
ใจวิสัยทัศน์ของสมาคมสงเคราะห์”25 ท่าน
พยากรณ์ว่า “การเติบโตส่วนใหญ่ที่เกิดแก่
ศาสนจักรในวันเวลาสุดท้ายจะเกิดขึ้นเพราะ
สตรีดๆี ของโลก (ผูม้ กั จะมีส�ำ นึกเรือ่ งวิญญาณ
ในใจ) ถูกดึงเข้ามาในศาสนจักรเป็นจำ�นวน
มาก นีจ่ ะเกิดขึน้ จนถึงระดับทีเ่ ราเห็นสตรีของ
ศาสนจักร…โดดเด่นและแตกต่าง—อย่างมี
ความสุข—จากสตรีของโลก”26
ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในวิสัยทัศน์ของศาสดา
พยากรณ์เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์ เช่น
เดียวกับประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ดิฉัน
“เชื่อมั่นว่าไม่มีองค์กรใดเทียบได้กับสมาคม
สงเคราะห์ของศาสนจักรนี้”27 นี่เป็นความรับ
ผิดชอบของเราเวลานี้ที่จะทำ�ให้ตัวเราอยู่ใน
แนวเดียวกับวิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์
เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์เมื่อเราหมายมั่น
เพิ่มพูนศรัทธา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัว และบรรเทาทุกข์
ดิฉนั ปิดท้ายด้วยคำ�พูดของประธานลอเรนโซ สโนว์ “อนาคตของสมาคม [สงเคราะห์]
เต็มไปด้วยความหวังขณะที่ศาสนจักเติบโต
ประโยชน์ของสมาคมสงเคราะห์ย่อมขยาย
ตาม และจะเป็นอิทธิพลดียิ่งกว่าในอดีต”28
ถึงพี่น้องสตรีผู้ช่วยทำ�ให้อาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้าก้าวหน้า ท่านกล่าวว่า “ท่านมีส่วน
ในงานเหล่านี้ฉันใด ท่านย่อมมีส่วนแน่นอน
ที่สุดในชัยชนะของงาน ในความสูงส่งและ
รัศมีภาพซึ่งพระเจ้าจะประทานแก่บุตรธิดา
ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ฉันนั้น”29 ดิฉันแสดง
ประจักษ์พยานเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์นใ้ี นพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

1. ดู จูลี บี. เบค “บรรลุจุดประสงค์ของสมาคม
สงเคราะห์” เลียโฮนา พ.ย. 2008 หน้า 135-139
2. ดู จูลี บี. เบค คำ�ปราศัยที่  BYU Women’s
Conference (29 เม.ย. 2011), http://ce.byu.
edu/cw/womensconference/archive/2011/pdf/
JulieB_openingS.pdf; “สิ่งที่ดิฉันหวังให้หลาน
สาว (และหลานชาย) ของดิฉันเข้าใจเกี่ยวกับ
สมาคมสงเคราะห์ เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า
141-146; “สมาคมสงเคราะห์: งานศักดิ์สิทธิ์”
เลียโฮนา พ.ย. 2009 หน้า 136-141
3. ดู จูลี บี. เบค “Why We Are Organized into
Quorums and Relief Societies” (คำ�ปราศรัยที่การ
ประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณมหาวิทยาลัยบริคัม
ยังก์ 17 ม.ค. 2012), speeches.byu.edu.
4. ข่าวสารนี้ไม่ใช่การทบทวนครอบคลุมถ้อยแถลง
ของศาสดาพยากรณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสมาคม
สงเคราะห์เท่านั้น แต่เป็นเพียงตัวอย่างวิสัยทัศน์
และการนำ�ทางของพวกท่าน  Daughters in My
Kingdom: The History and Work of Relief
Society รายงานการประชุมใหญ่ และสิ่งพิมพ์อื่น
ของศาสนจักรมีคำ�สอนเรื่องนี้เพิ่มเติม
5. โจเซฟ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom: The
History and Work of Relief Society (2011), 13.
6. โจเซฟ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 15.
7. บริคัม ยังก์ ใน Daughters in My Kingdom, 41.
8. โจเซฟ เอฟ. สมิธ ใน Daughters in My Kingdom,
65–66.
9. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ใน Daughters in My
Kingdom, 142.

10. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom,
97.
11. บอยด์ เค. แพคเกอร์ ใน Daughters in My Kingdom, 85.  
12. ดู บอยด์ เค. แพคเกอร์ “The Circle of Sisters,”
Ensign, Nov. 1980, 110.
13. ดู จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด 19 มี.ค. 2003
และ 23 ก.พ.  2007
14. ดู Daughters in My Kingdom, 3–6.
15. บอยด์ เค. แพคเกอร์ ใน Daughters in My Kingdom, 16.
16. โจเซฟ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 17.
17. โจเซฟ สมิธ ใน History of the Church, 4:602.
18. จอห์น เอ. วิดท์โซ ใน Daughters in My Kingdom, 25.
19. บอยด์ เค. แพคเกอร์  Ensign, Nov. 1980, 110.
20. โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ใน Daughters in My Kingdom,
142.
21. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ใน Daughters in My
Kingdom, 117.
22. ฮาโรลด์ บี. ลี “The Place of Relief Society in the
Welfare Plan,” Relief Society Magazine, Dec.
1946, 842.
23. โจเซฟ เอฟ. สมิธ ใน Daughters in My Kingdom, 66.
24. ฝ่ายประธานสูงสุด ใน Daughters in My Kingdom, ix.
25. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ใน Daughters in My
Kingdom, 142.
26. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ใน Daughters in My
Kingdom, 95.
27. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ใน Daughters in My Kingdom,
160.
28. ลอเรนโซ สโนว์ ใน Daughters in My Kingdom, 19.
29. ลอเรนโซ สโนว์ ใน Daughters in My Kingdom, 7.

พฤษภาคม 2012

85

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หลักคำ�สอนของ
พระคริสต์

ในศาสนจักรทุกวันนี้เช่นเดียวกับสมัยโบราณ การสถาปนาหลักคำ�สอน
ของพระคริสต์หรือการแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางหลักคำ�สอนเป็นเรื่อง
ของการเปิดเผยศักดิ์สิทธิ์

เ

ราขอแสดงความขอบคุณและความรัก
อย่างสุดซึ้งต่อซิสเตอร์เบค ซิสเตอร์ออล์เรด ซิสเตอร์ธอมพ์สนั และคณะกรรมการ
สมาคมสงเคราะห์
ระยะนี้เราเห็นสาธารณชนให้ความสนใจ
มากขึน้ เรือ่ ยๆ ในความเชือ่ ของศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรา
ยินดีเพราะถึงอย่างไรพันธกิจพื้นฐานของเรา
คือสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ หรือ
หลักคำ�สอนของพระองค์ไปทั่วโลก (ดู มัทธิว
28:19–20; คพ. 112:28) แต่เราต้องยอมรับ
ว่ ายั ง มี ค นสั บ สนบ้า งเกี่ ย วกั บ หลั ก คำ � สอน
ของเราและวิธีสถาปนาหลักคำ�สอนนั้น นั่น
คือเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องการพูดในวันนี้
พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงสอนหลักคำ�สอนของ
พระองค์ในความเรืองโรจน์แห่งเวลา อัครสาวกของพระองค์ ต่ อ สู้ อ ย่ า งหนั ก เพื่ อ ปก
ปักรักษาหลักคำ�สอนนั้นจากการโจมตีของ
จารีตและปรัชญาผิดๆ สาส์นในพันธสัญญา
ใหม่อ้างอิงหลายเหตุการณ์ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ า การละทิ้ ง ความเชื่ อ ครั้ ง รุ น แรงและแพร่
หลายได้เริ่มขึ้นแล้วในช่วงอัครสาวกปฏิบัติ
ศาสนกิจ1
หลายศตวรรษต่อมาได้รับความสว่างไสว
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ด้วยรังสีแห่งแสงพระกิตติคุณเป็นครั้งคราว
จนกระทั่งรุ่งอรุณเจิดจ้าของการฟื้นฟูเริ่มทอ
แสงส่องโลกในศตวรรษที่ 19 พระกิตติคุณ
อันครบถ้วนบริบูรณ์ของพระคริสต์กลับมา
บนแผ่นดินโลกอีกครั้ง วันอันรุ่งโรจน์นี้เริ่ม
ต้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร
ที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เสด็จมาหา
โจเซฟ สมิธหนุ่มใน “ลำ�แสง… เหนือความ
เจิดจ้าของดวงอาทิตย์” (โจเซฟ สมิธ—
ประวัติ 1:16) ทรงเริ่มสิ่งที่จะกลายเป็นการ
เปิดเผยซึ่งหลั่งไหลมาพร้อมกับพลังอำ�นาจ
และสิทธิอำ�นาจแห่งสวรรค์
ในการเปิดเผยเหล่านี้เราพบสิ่งที่อาจเรียก
ได้ ว่ า เป็ น แก่ น หลั ก คำ � สอนของศาสนจั ก ร
ของพระเยซูคริสต์ซึ่งสถาปนาขึ้นอีกครั้งบน
แผ่นดินโลก พระเยซูทรงนิยามหลักคำ�สอน
นั้นด้วยถ้อยคำ�เหล่านี้ดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของ
พระเยซูคริสต์
“นีค่ อื หลักคำ�สอนของเรา, และมันคือหลัก
คำ�สอนซึ่งพระบิดาประทานให้เรา; และเรา
เป็นพยานถึงพระบิดา, และพระบิดาทรงเป็น
พยานถึงเรา, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เป็นพยานถึงพระบิดาและเรา; และเราเป็น

พยานว่าพระบิดาทรงบัญชามนุษย์ทั้งปวง,
ทุกแห่งหน, ให้กลับใจและเชื่อในเรา.
“และผู้ใดที่เชื่อในเรา, และรับบัพติศมา,
ผู้เดียวกันนั้นจะได้รับการช่วยให้รอด; และ
พวกเขาเป็ น ผู้ ที่ จ ะสื บ ทอดอาณาจั ก รของ
พระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก.
“และผู้ใดที่ไม่เชื่อในเรา, และไม่รับบัพติศมา, จะต้องอัปมงคล.
“…และผู้ใดที่เชื่อในเราย่อมเชื่อในพระ
บิดาด้วย; และแก่ผู้นั้นพระบิดาจะทรงเป็น
พยานถึงเรา, เพราะพระองค์จะเสด็จมาเยือน
เขาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ.์ …
“ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่
เจ้า, ว่านี่คือหลักคำ�สอนของเรา, และผู้ใด
ที่สร้างอยู่บนนี้ย่อมสร้างอยู่บนศิลาของเรา,
และประตูแห่งนรกจะเอาชนะพวกเขาไม่ได้”
(3 นีไฟ 11:32–35, 39)
นีค่ อื ข่าวสารของเรา ศิลาทีเ่ ราสร้างอยูบ่ น
นั้น รากฐานของทุกสิ่งในศาสนจักร เฉกเช่น
สิง่ ทัง้ ปวงทีม่ าจากพระผูเ้ ป็นเจ้า หลักคำ�สอน
นี้บริสุทธิ์ ชัดเจน และง่ายแก่ความเข้าใจ—
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ให้คนทั้งปวงรับข่าวสารนั้น
ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิ
ชนยุคสุดท้าย “เราเชื่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิด
เผยขณะนี้, และเราเชื่อว่าพระองค์จะยังทรง
เปิ ด เผยเรื่ อ งสำ � คั ญ และยิ่ ง ใหญ่ อี ก หลาย
เรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”
(หลักแห่งความเชื่อข้อ 9) หมายความว่าถึง
แม้เราจะยังไม่รอู้ กี มาก แต่ความจริงและหลัก
คำ�สอนที่เราได้รับมาถึงเราโดยการเปิดเผย
จากสวรรค์และจะมีมาอย่างต่อเนื่อง ในบาง
ประเพณีความเชื่อ นักศาสนศาสตร์อ้างสิทธิ
อำ�นาจในการสอนเทียบเท่ากับผูน้ �ำ ทางศาสนา
และประเด็นหลักคำ�สอนอาจกลายเป็นข้อ
ถกเถียงทางความคิดระหว่างกัน บ้างหันไป
พึ่งสภาส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ชาวคริสต์
แห่งยุคกลางกับหลักความเชื่อของพวกเขา
บางแห่งเน้นหนักที่ความเป็นเหตุเป็นผลของ
นักศาสนศาสตร์หลังยุคอัครสาวก หรือเรื่อง
อรรถปริวรรตศาสตร์ (ศาสตร์แห่งการตีความ)
และนัยวิเคราะห์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
เรายกย่องความรู้ทางวิชาการที่ขยายความ
เข้าใจ แต่ในศาสนจักรทุกวันนี้เช่นเดียวกับ
สมัยโบราณ การสถาปนาหลักคำ�สอนของ

พระคริสต์หรือการแก้ไขความคลาดเคลื่อน
ทางหลั ก คำ � สอนเป็ น เรื่ อ งของการเปิ ด เผย
ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้แก่ผทู้ พ่ี ระเจ้าทรงประสาทอำ�นาจ
อัครสาวก2
ในปี 1954 ประธานเจ. รูเบ็น คลาร์ก
จูเนียร์ ซึง่ เวลานัน้ เป็นทีป่ รึกษาในฝ่ายประธาน
สูงสุด อธิบายถึงวิธีที่หลักคำ�สอนเป็นที่รู้ใน
ศาสนจักรและบทบาทสำ�คัญสูงสุดของประธานศาสนจักร เมื่อพูดถึงสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง ท่าน
กล่าวว่า “[เรา] พึง [ระลึกเสมอ] ว่าเจ้าหน้าที่
ชั้นผู้ใหญ่บางคนได้รับมอบหมายการเรียก
พิเศษ ท่านเหล่านัน้ มีของประทานพิเศษ ท่าน
ได้รับการสนับสนุนเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้
หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย ทำ�ให้ท่านได้รับการ
ประสาทพรพิเศษทางวิญญาณเกี่ยวกับการ
สอนผู้คนของท่าน ท่านมีสิทธิ พลังอำ�นาจ
และสิทธิอำ�นาจที่จะประกาศพระดำ�ริและ
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าต่อผู้คนของ
พระองค์ โดยกระทำ�ภายใต้พลังอำ�นาจและ
สิ ท ธิ อำ � นาจสู ง สุ ด ของประธานศาสนจั ก ร
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่บางคนไม่ได้รับการประสาทพรพิ เ ศษทางวิ ญ ญาณนี้ ร วมถึ ง สิ ท ธิ
อำ�นาจที่ครอบคลุมถึงการสอน พวกเขาจึงมี
ข้อจำ�กัด และข้อจำ�กัดด้านพลังอำ�นาจและ
สิทธิอ�ำ นาจในการสอนนัน้ เกิดขึน้ กับเจ้าหน้าที่
และสมาชิกคนอื่นๆ ทุกคนในศาสนจักร
เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับการประสาทพร
ทางวิญญาณเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้
และผู้เปิดเผย นอกจากนี้ ดังที่เพิ่งกล่าวมา
ประธานศาสนจักรมีการประสาทพรพิเศษ
ทางวิญญาณเพิม่ เติมในแง่น้ี เพราะท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย
สำ�หรับทั้งศาสนจักร”3
พระผูช้ ว่ ยให้รอดททรงเปิดเผยพระประสงค์
และหลักคำ�สอนแก่ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่ง
รู้ และผู้เปิดเผยอย่างไร พระองค์อาจทรง
ใช้ผู้ส่งสารหรือทรงกระทำ�ด้วยพระองค์เอง
พระองค์อาจตรัสด้วยสุรเสียงของพระองค์
หรือเสียงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ —อัน
เป็นการสื่อสารระหว่างพระวิญญาณกับวิญญาณซึง่ อาจแสดงออกในคำ�พูดหรือความรูส้ กึ
ที่สื่อความเข้าใจได้ยิ่งกว่าคำ�พูด (ดู 1 นีไฟ
17:45; คพ. 9:8) พระองค์อาจทรงสื่อสารกับ
ผู้รับใช้ของพระองค์โดยตรงหรือกระทำ�ใน
สภา (ดู 3 นีไฟ 27:1-8)
ข้าพเจ้าจะอ้างเรือ่ งราวสองเรือ่ งจากพันธ-

สัญญาใหม่ เรือ่ งแรกเป็นการเปิดเผยโดยตรง
ต่อหัวหน้าศาสนจักร ช่วงต้นหนังสือกิจการ
เราพบว่าอัครสาวกของพระคริสต์ประกาศ
ข่าวสารพระกิตติคุณในบรรดาชาวยิวเท่านั้น
โดยดำ�เนินตามแบบแผนการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระเยซู (ดู มัทธิว 15:24) แต่ต่อมาตาม
กำ�หนดเวลาของพระเจ้า ถึงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลง ในเมืองยัฟฟา เปโตรฝันเห็น
สัตว์หลายชนิดจากสวรรค์ลงมายังแผ่นดิน
โลกใน “ผ้าผืนใหญ่ทั้งสี่มุม” (กิจการ 10:11)
และได้รับบัญชาให้ “ฆ่ากิน” (กิจการ 10:13)

เปโตรลังเลเนื่องจากสัตว์บางตัวมี “มลทิน”
ตามกฎของโมเสส และเปโตรไม่เคยฝ่าฝืน
บัญญัตินั้น กระนั้นก็ตาม พระสุรเสียงตรัส
กับเปโตรในฝันว่า “[สิ่ง] ซึ่งพระเจ้าได้ทรง
ชำ�ระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้าม” (กิจการ
10:15)
ความหมายของความฝันนี้ชัดเจนเมื่อไม่
นานหลังจากนั้น ชายหลายคนที่ส่งมาจาก
โครเนลิอัสนายร้อยชาวโรมันไปถึงตึกที่พัก
ของเปโตรพร้อ มกั บ ขอให้ มาสอนนายของ
พวกเขา โครเนลิอัสรวบรวมญาติพี่น้องและ
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มิตรสหายได้กลุม่ ใหญ่ เมือ่ พบว่าคนเหล่านัน้
ตัง้ ตารอฟังข่าวสารของท่าน เปโตรจึงกล่าวว่า
“พระเจ้าได้ทรงสำ�แดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า
ไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือ
มลทิน…
“ … ข้ า พเจ้ า เห็ น จริ ง แล้ ว ว่ า พระเจ้ า ไม่
ทรงเลือกหน้าผู้ใด
“แต่คนใดๆ ในทุกชาติทเ่ี กรงกลัวพระองค์
และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบ
พระทัยพระองค์” (กิจการ 10:28-35; ดู ข้อ
17-24 ด้วย)
“เมื่อเปโตรยังกล่าวคำ�เหล่านั้นอยู่ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้ง
ปวงที่ฟังพระวจนะนั้น
“ฝ่ายพวก [ที่มากับเปโตร] ก็ประหลาดใจ
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย
“…เปโตรจึงย้อนถามว่า
“ใครอาจจะห้ า มคนเหล่ า นี้ ที่ ไ ด้ รั บ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยมิให้เขารับ
บัพติศมาด้วยน้ำ�ได้” (กิจการ 10:44-47)
ด้วยประสบการณ์และการเปิดเผยทีเ่ ปโตร
ได้รับ พระเจ้าทรงปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของ
ศาสนจักรและทรงเปิดเผยความเข้าใจทาง
หลักคำ�สอนให้สมบูรณ์มากขึ้นแก่สานุศิษย์
ของพระองค์ ด้วยเหตุนก้ี ารสัง่ สอนพระกิตติคุณจึงขยายออกไปยังบรรดามนุษยชาติอย่าง
ทั่วถึง
ต่อมาในหนังสือกิจการ เราพบอีกเรือ่ งหนึง่
ค่อนข้างเกี่ยวข้องกัน เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า
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การเปิดเผยเรื่องหลักคำ�สอนอาจเกิดขึ้นใน
สภาอย่างไร มีขอ้ โต้เถียงเกิดขึน้ ว่าควรยึดถือ
การเข้าสุหนัตที่กำ�หนดไว้ในกฎของโมเสส
เป็นพระบัญญัติข้อหนึ่งในพระกิตติคุณและ
ศาสนจักรของพระคริสต์หรือไม่ (ดู กิจการ
15:1, 5) “ฝ่ายอัครทูตกับผู้ปกครองทั้งหลาย
จึงได้ประชุมปรึกษากันในเรือ่ งนัน้ ” (ดู กิจการ
15:6) บันทึกของเราเกี่ยวกับการประชุมนี้ไม่
สมบูรณ์ แต่เราทราบว่าหลังจาก “โต้แย้ง
กันมากแล้ว” (กิจการ 15:7) เปโตรซึ่งเป็น
อั ค รสาวกอาวุ โ สยื น ขึ้ น และประกาศสิ่ ง ที่
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยืนยันกับท่าน ท่าน
เตือนความทรงจำ�สภาว่าเมื่อพระกิตติคุณ
เริม่ สัง่ สอนในบรรดาคนต่างชาติทย่ี งั ไม่ได้เข้า
สุหนัตในบ้านของโครเนลิอัส พวกเขาได้รับ
พระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ ฉกเช่นผูเ้ ปลีย่ นใจเลือ่ ม
ใสชาวยิวที่ผ่านการเข้าสุหนัตมาแล้ว ท่าน
บอกว่าพระผูเ้ ป็นเจ้า “ไม่ทรงถือเราถือเขา แต่
ทรงชำ�ระใจเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อ
“ถ้าอย่างนัน้ ทำ�ไมท่านทัง้ หลายจึงทดลอง
พระเจ้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวก ซึ่ง
บรรพบุรษุ ของเราหรือตัวเราเองก็ดแี บกไม่ไหว
“แต่เราเชือ่ ว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของ
พระเยซูคริสตเจ้าเหมือนอย่างเขา” (กิจการ
15:9-11; ดู ข้อ 8 ด้วย)
หลังจากนั้น เปาโล บารนาบัส และอาจมี
คนอื่นๆ พูดสนับสนุนคำ�ประกาศของเปโตร
ยากอบเสนอให้เริ่มดำ�เนินการตามคำ�ตัดสิน
นั้นโดยออกจดหมายไปยังศาสนจักร และ
สภา “พร้อมใจกัน” เห็นชอบ (กิจการ 15:25;

ดู ข้อ 12-23 ด้วย) ในจดหมายประกาศการ
ตัดสินใจของสภา บรรดาอัครสาวกกล่าวว่า
“พระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลาย
ก็เห็นชอบ” (กิจการ 15:28) หรืออีกนัยหนึ่ง
การตัดสินใจนี้มาจากการเปิดเผยจากเบื้อง
บนผ่านทางพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
ปัจจุบันแบบแผนเดียวกันนี้ดำ�เนินอยู่ใน
ศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์
ประธานศาสนจักรอาจประกาศหรือตีความ
หลักคำ�สอนตามการเปิดเผยที่ท่านได้รับ (ดู
ตัวอย่างเช่น คพ. 138) อรรถาธิบายเชิงหลัก
คำ�สอนอาจมาผ่านทางสภาร่วมระหว่างฝ่าย
ประธานสูงสุดกับโควรัมอัครสาวกสิบสอง
(ดู ตัวอย่างเช่น ข้อประกาศอย่างเป็นทาง
การ 2) ข้อหารือในสภามักจะเป็นเรื่องเกี่ยว
กับพระคัมภีร์มาตรฐาน คำ�สอนของผู้นำ�
ศาสนจักร ตลอดจนวิธปี ฏิบตั ใิ นอดีต แต่ทา้ ย
ที่สุด เฉกเช่นในศาสนจักรสมัยพันธสัญญา
ใหม่ วัตถุประสงค์มไิ ด้อยูท่ ค่ี วามเป็นเอกฉันท์
ในบรรดาสมาชิ ก สภาเท่ า นั้ น แต่ อ ยู่ ที่ ก าร
เปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าด้วย นั่นเป็น
กระบวนการที่ต้องใช้ทั้งเหตุผลและศรัทธา
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง พระดำ � ริ แ ละพระประสงค์
ของพระเจ้า4
ในขณะเดียวกัน พึงระลึกว่าคำ�แถลงทุก
อย่างที่มาจากผู้นำ�ศาสนจักรไม่ว่าอดีตหรือ
ปัจจุบันใช่ว่าต้องประกอบด้วยหลักคำ�สอน
เสมอไป เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันในศาสนจักร
ว่ า คำ�แถลงที่ผู้นำ�คนหนึ่งพูด ในวาระเดียว
มักเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว แม้จะ
พิจารณามาดีแล้วก็ตาม มิได้เจตนาให้เป็น
ทางการหรือผูกมัดศาสนจักรโดยรวมแต่อย่าง
ใด ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า
“ศาสดาพยากรณ์ [เป็น] ศาสดาพยากรณ์
ก็ต่อเมื่อเขา [กำ�ลัง] ทำ�หน้าที่ศาสดาพยากรณ์”5 ประธานคลาร์กให้ข้อสังเกตดังที่อ้าง
อิงก่อนหน้านี้ว่า
“สมัยเด็กคุณพ่อเล่าเรื่องง่ายๆ ให้ข้าพเจ้าฟังเกีย่ วกับประเด็นนี้ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า
ด้วยสิทธิอำ�นาจอะไร แต่เรื่องนี้อธิบายประเด็นดังกล่าว ท่านเล่าว่าในช่วงระทึกใจเกี่ยว
กับการมาของกองกำ�ลัง [จอห์นสัน] อาร์มี
บราเดอร์ บริคัมสั่งสอนผู้คนในการประชุม
ช่วงเช้า โอวาทดังก้องไปด้วยการท้าทายกอง
กำ � ลั ง ที่ กำ � ลั ง ใกล้ เ ข้ า มาพร้ อ มทั้ ง ประกาศ
เจตนารมณ์ที่จะต่อต้านและขับไล่พวกนั้น

กลับไป ในการประชุมช่วงบ่ายท่านลุกขึ้น
กล่าวว่าเมื่อเช้านี้บริคัม ยังก์พูด แต่ต่อไป
นี้พระเจ้าจะตรัส จากนั้นท่านจึงกล่าวคำ�
ปราศรัยในท่วงทำ�นองตรงกันข้ามกับสิ่งที่
พูดในช่วงเช้า
“…ศาสนจักรจะรู้ได้ด้วยประจักษ์พยาน
จากพระวิญญาณบริสทุ ธิท์ ป่ี ระทานให้สมาชิก
ว่าขณะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กำ�ลังพูดมุมมอง
ของท่าน ท่าน‘ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์’หรือไม่ และในที่สุดแล้วความ
รู้นั้นจะเป็นที่ประจักษ์”6
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธยืนยันบทบาท
สำ�คัญยิง่ ของพระผูช้ ว่ ยให้รอดในหลักคำ�สอน
ของเราด้วยถ้อยคำ�แจ้งชัดประโยคเดียวว่า
“หลักธรรมพืน้ ฐานของศาสนาเราคือประจักษ์
พยานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์
เกีย่ วกับพระเยซูคริสต์ ว่าพระองค์สน้ิ พระชนม์
ทรงถูกฝัง ทรงคืนพระชนม์อกี ครัง้ ในวันทีส่ าม
และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยว
ข้องกับศาสนาเราล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบ
ของเรือ่ งดังกล่าว”7 ประจักษ์พยานของโจเซฟ
สมิธเกีย่ วกับพระเยซูคอื พระองค์ทรงพระชนม์
“เพราะ [ท่าน] เห็นพระองค์, แม้ทางพระหัตถ์
ขวาของพระผู้เป็นเจ้า; และ [ท่าน] ได้ยิน
เสียงรับสั่งคำ�พยานว่าพระองค์ทรงเป็นพระ
องค์เดียวทีถ่ อื กำ�เนิดจากพระบิดา” (คพ. 76:23;
ดู ข้อ 22 ด้วย) ขอให้ทุกท่านที่ได้ยินหรือได้

อ่านข้อความนี้จงแสวงหาพยานเดียวกันถึง
พระลักษณะของความเป็นพระผูเ้ ป็นเจ้า การ
ชดใช้ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริสต์ผ่านการสวดอ้อนวอนและการศึกษา
พระคัมภีร์ จงยอมรับหลักคำ�สอนของพระองค์โดยกลับใจ รับบัพติศมา รับของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ปฏิบตั ติ ามกฎและ
พั น ธสั ญ ญาแห่ ง พระกิ ต ติ คุ ณ ของพระเยซู
คริสต์ตลอดชีวิตท่าน
เนื่องในโอกาสการฉลองอีสเตอร์ที่ใกล้จะ
มาถึง ข้าพเจ้าขอกล่าวคำ�พยานส่วนตัวว่า
พระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า พระเมสสิยาห์พระองค์นั้นแห่ง
คำ�พยากรณ์สมัยโบราณ พระองค์คือพระ
คริสต์ผู้ทรงทนทุกข์ในเกทเสมนี สิ้นพระชนม์
บนกางเขน ทรงถูกฝัง และทรงฟื้นขึ้นอีกครั้ง
ในวันทีส่ าม ทรงเป็นพระเจ้าผูฟ้ น้ื คืนพระชนม์
โดยผ่านพระองค์เราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต โดย
พระองค์ผู้ที่ยินยอมจะได้รับการไถ่และความ
สูงส่งในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ นี่คือ
หลักคำ�สอนของเรา ซึง่ ยืนยันพยานหลักฐาน
ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และกล่าว
ย้ำ�อีกครั้งในยุคสมัยเรา ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

1. ดู นีล เอ. แมกซ์เวลล์, “From the Beginning,”
Ensign, พ.ย. 1993, 18-19.

“ยากอบประณาม ‘สงครามและ…การทะเลาะ
วิวาทกันใน” ศาสนจักร (ยากอบ 4:1)  เปาโล
ครำ�่ ครวญเกี่ยวกับ ‘การแตกก๊กแตกเหล่า’ ใน
ศาสนจักรและการที่ ‘สุนัขป่าอันร้าย’ จะไม่
ละเว้น ‘ฝูงแกะ’ (1 คร. 11:18; กิจการ 20:29-31)  
ท่านรู้ว่าการละทิ้งความเชื่อกำ�ลังจะเกิดขึ้นและ
เขียนจดหมายถึงชาวเธสะโลนิกาว่าการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระเยซูจะไม่เกิดขึ้น ‘จนกว่า
จะมีการทรยศเสียก่อน’ และแนะนำ�เพิ่มเติมว่า
‘อำ�นาจ … นอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำ�งานอยู่แล้ว’
(2 ธส. 2:3, 7)   
“ท้ายจดหมาย เปาโลยืนยันความแพร่หลาย
อย่างทั่วถึงของการทรยศดังกล่าวว่า ‘คนทั้งปวง
ที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้า
หมด’ (2 ทธ. 1:15) …
“การผิดประเวณีและการนับถือรูปเคารพอย่าง
แพร่หลายทำ�ให้เหล่าอัครสาวกเป็นกังวล (ดู
1 คร. 5:9; อฟ. 5:3; ยูดา 1:7)  ยอห์นและเปาโล
ต่างรำ�พันว่าจะมีอัครสาวกปลอมเกิดขึ้น (ดู 2 คร.
11:13; วว. 2:2)  ศาสนจักรอยู่ในวงล้อมโจมตี
อย่างเห็นได้ชัด  บางคนไม่เพียงแต่ตกไปเท่านั้น
แต่ยังต่อต้านอย่างเปิดเผยด้วย  ครั้งหนึ่งเปาโล
ยืนครำ�่ ครวญคนเดียวว่า ‘เขาได้ละทิ้งข้าพเจ้าไป
หมด’ (2 ทธ. 4:16)  ท่านประณามผู้ที่ ‘พลิกบ้าน
ควำ�่ ทั้งครัวเรือนให้เสียไป’ เช่นกัน (1 ทิตัส 1:11)
“ผู้นำ�ในท้องที่บางคนกบฎต่อต้าน เห็นได้จาก
ผู้ที่รักในยศฐาบรรดาศักดิ์ปฏิเสธไม่ต้อนรับอัครสาวก (ดู 3 ยน. 1:9-10)
“ไม่น่าแปลกใจที่ประธานบริคัม ยังก์ให้ข้อ
สังเกตว่า ‘มีผู้กล่าวว่าฐานะปุโรหิตถูกนำ�ไปจาก
ศาสนจักร แต่ไม่ใช่เช่นนั้น ศาสนจักรต่างหากที่
ไปจากฐานะปุโรหิต’ (ใน Journal of Discourses,
12:69)”
ดังที่เอ็ลเดอร์แมกซ์เวลล์กล่าวไว้ ในที่สุด
“เหตุผล ซึ่งเป็นจารีตเชิงปรัชญาของชาวกรีก
ก็เข้าครอบงำ�จนแทนที่ความเชื่อถือที่มีต่อการ
เปิดเผย ซึ่งผลคงเกิดเร็วขึ้นจากการที่ชาวคริสต์
ผู้มีเจตนาดีต้องการทำ�ให้ความเชื่อของตนอยู่ใน
กระแสหลักของวัฒนธรรมร่วมสมัย …
“… ขอให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับการเห็นว่า
ศาสนศาสตร์ที่ได้รับการเปิดเผยเป็นเพียงสิ่งที่คน
ทั่วไปในปัจจุบันถือว่าจริง” (Ensign, พ.ย. 1993,
19-20)
2. อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ เช่น โจเซฟ สมิธ
ประกาศพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า แต่นอก
เหนือจากนั้นเราเชื่อว่าชายหญิงทั่วไปและแม้
กระทั่งเด็กยังสามารถเรียนรู้และได้รับการนำ�ทาง
จากการดลใจศักดิ์สิทธิ์อันเป็นผลจากการสวด
อ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร  ์ เฉกเช่นยุค
สมัยของอัครสาวกสมัยโบราณ สมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์ได้รับของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งช่วยให้เกิดการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องกับพระบิดาบนสวรรค์ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือการเปิดเผยส่วนตัว (ดู กิจการ 2:37-38)  ในวิธี
นี้ ศาสนจักรจึงกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ยึดถือคำ�มั่น
สัญญาและมีวุฒิภาวะทางวิญญาณ ซึ่งศรัทธาของ
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พวกเขามิได้มืดบอดทว่ามองเห็น—โดยมีพระ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์คอยบอกและยืนยัน  นี่ไม่ได้
หมายความว่าสมาชิกทุกคนพูดแทนศาสนจักร
หรือสามารถนิยามหลักคำ�สอนของศาสนจักร
ได้ ทว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถได้รับการนำ�ทาง
จากสวรรค์เพื่อรับมือการท้าทายและโอกาสต่างๆ
ในชีวิตตนเอง
3. เจ. รูเบ็น คลาร์ก จูเนียร์, When Are Church
Leaders’ Words Entitled to Claim of Scripture?”
Church News, 31 ก.ค. 1954, 9–10; ดู หลักคำ�
สอนและพันธสัญญา 28:1–2, 6–7, 11–13 ด้วย
4. การเตรียมพร้อมและคุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้ร่วมสภา
ต้องมีได้แก่ “ความชอบธรรม …, ความบริสุทธิ์,
และความนอบน้อมแห่งใจ, ความอ่อนโยนและ
ความอดกลั้น, … ศรัทธา, และคุณธรรม, และ
ความรู้, ความยับยั้งตน, ความอดทน, ความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้า, ความกรุณาฉันพี่น้องและ
จิตกุศล”
“เพราะสัญญาคือ, หากสิ่งเหล่านี้มีมากมาย
ในพวกเขา พวกเขาจะไม่ไร้ผลในความรู้เรื่อง
พระเจ้า” (หลักคำ�สอนและพันธสัญญา
107:30-31)
5. โจเซฟ สมิธ, ใน History of the Church, 5:265.
6. เจ. รูเบ็น คลาร์ก จูเนียร์, “Church Leaders’
Words,” 10.  จากเรื่องที่บิดาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ
บริคัม ยังก์ ประธานคลาร์กเขียนต่อว่า:
“ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นหรือไม่ แต่
ข้าพเจ้าถือว่านั่นแสดงให้เห็นหลักธรรมข้อที่
ว่า—แม้แต่ประธานศาสนจักรเองก็ยังไม่ ‘ได้รับ
การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์’ เสมอไปเมื่อ
ท่านปราศรัยกับผู้คน  เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
เรื่องหลักคำ�สอน (โดยปกติมักเป็นเรื่องเชิงคาด
เดา) ซึ่งประธานศาสนจักรและผู้คนในเวลาต่อมา
รู้สึกว่าผู้พูดไม่ได้ ‘รับการดลใจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์’ ขณะประกาศหลักคำ�สอนดังกล่าว
“ศาสนจักรจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่การผจญ
ภัยสำ�รวจของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในหลักธรรม
หลักคำ�สอนเชิงคาดเดาเป็นไปตามข้อกำ�หนดเชิง
นโยบายที่ว่าผู้ประกาศถ้อยคำ�นั้นต้อง ‘ได้รับการ
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์’  ศาสนจักรจะรู้
ได้ด้วยประจักษ์พยานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่ประทานให้สมาชิกว่าขณะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
กำ�ลังพูดมุมมองของท่าน ท่าน ‘ได้รับการดลใจ
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์’ หรือไม่ และในที่สุด
แล้วความรู้นั้นจะเป็นที่ประจักษ์” (“Church
Leaders’ Words,” 10)
7. คำ�สอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ
(2007), 52
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โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

การแข่งขันในชีวิต
เรามาจากไหน เราอยู่ที่นี่ทำ�ไม เราไปไหนหลังจากชีวิตนี้
คำ�ถามครอบจักรวาลเหล่านี้ไม่ไร้คำ�ตอบอีกต่อไป

พี่

น้องที่รักของข้าพเจ้า เช้าวันนี้
ข้าพเจ้าปรารถนาจะพูดกับท่านถึง
ความจริงนิรันดร์—ความจริงเหล่า
นี้ ซึ่ ง จะทำ � ให้ ชี วิ ต เราอุ ด มและส่ ง เราให้ ถึ ง
บ้านอย่างปลอดภัย
ทุกหนทุกแห่ง ผูค้ นเร่งรีบ เครือ่ งบินไอพ่น
พามนุษย์ที่เป็นสินค้าล้ำ�ค่าข้ามทวีปต่างๆ
และมหาสมุทรกว้างใหญ่ไปเข้าร่วมการประชุมธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ รื่นเริงในวันหยุด หรือ
เยี่ยมเยียนครอบครัว ถนนหนทางทุกสาย—
รวมทั้งทางหลวง ถนนที่ไม่จำ�กัดความเร็ว
และทางด่วน—รองรับรถยนต์หลายล้านคัน
มีมากกว่าหลายล้านคนใช้ ดูเหมือนไหลไป
ไม่ขาดสายและด้วยเหตุผลนับไม่ถ้วนขณะที่
เรารีบเร่งทำ�ธุรกิจในแต่ละวัน
ในชีวิตที่เร่งรีบ เราเคยหยุดใคร่ครวญสัก
ครู่ — หรื อ แม้ คิ ด ถึ ง ความจริ ง ที่ ไ ร้ ก าลเวลา
หรือไม่
เมือ่ เทียบกับความจริงนิรนั ดร์ คำ�ถามและ
ข้อกังวลส่วนใหญ่ของชีวิตประจำ�วันถือว่าไม่
สำ�คัญเลย มื้อเย็นเราควรกินอะไร เราควรทา
ห้องนั่งเล่นสีอะไร เราควรลงชื่อให้จอห์นนี่ลง
แข่งฟุตบอลหรือไม่ คำ�ถามเหล่านีแ้ ละอีกนับ
ไม่ถ้วนไร้ความหมายเมื่อเวลาวิกฤตเกิดขึ้น
เมื่อคนที่เรารักได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ
เมื่อความเจ็บป่วยเข้ามาในบ้านของคนสุข-

ภาพดี เมื่อเทียนแห่งชีวิตริบหรี่ และความ
มืดคุกคาม ความคิดเรามีสมาธิมากขึ้น และ
เราสามารถตั ด สิ น โดยง่ า ยว่ า อะไรสำ � คั ญ
จริงๆ และอะไรไม่สำ�คัญ
ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าสนทนากับสตรีผู้หนึ่ง
เธอต่อสู้กับโรคภัยคุกคามชีวิตมากว่าสองปี
เธอบอกว่าก่อนป่วย วันของเธอเต็มไปด้วย
กิจกรรม เช่น ทำ�ความสะอาดบ้านจนไม่มี
ที่ติและตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์สวยหรู
เธอไปทำ�ผมสัปดาห์ละสองครั้ง ใช้เงินและ
เวลาในแต่ ล ะเดื อ นไปกั บ การซื้ อ เสื้ อ ผ้ า ใส่
ตู้ เธอชวนหลานๆ มาเที่ยวบ้านนานๆ ครั้ง
เพราะเป็นห่วงว่ามือเล็กๆ ที่ซุกซนจะทำ�ให้
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ธอคิดว่าราคาแพงแตกหักเสียหาย
แล้ ว เธอก็ ไ ด้ รั บ ข่ า วสะเทื อ นใจว่ า ชี วิ ต
มรรตัยของเธออยู่ในอันตรายและเธอเหลือ
เวลาจำ�กัดมาก เธอกล่าวว่าทันทีที่ได้ยินการ
วินิจฉัยของแพทย์ เธอรู้ทันทีว่าเธออยากใช้
เวลาที่เหลือกับครอบครัว เพื่อนๆ และกับ
พระกิ ต ติ คุ ณ อั น เป็ น ศู น ย์ ร วมของชี วิ ต เธอ
เพราะสิ่งเหล่านี้มีค่าที่สุดต่อเธอ
ช่วงเวลาชัดเจนเช่นนั้นมาถึงเราทุกคนไม่
เวลาใดก็เวลาหนึ่ง แม้สภาวการณ์อาจไม่
ตื่นเต้นเร้าใจเสมอไปก็ตาม เราเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าสิ่งใดสำ�คัญแท้จริงในชีวิตและเรา
ควรดำ�เนินชีวิตอย่างไร

วิญญาณของมนุษย์”3 เพราะฉะนัน้ วิญญาณ
จึงเป็นเชื้อสายของพระผู้เป็นเจ้า ผู้เขียนฮีบรู
เรียกพระองค์วา่ “พระบิดาแห่งวิญญาณจิต”4
วิญญาณของมนุษย์ทุกคนเป็น “บุตรและ
ธิดาที่ถือกำ�เนิด”5 จากพระองค์
เราสังเกตว่ากวีหลายคนได้รับการดลใจ
ให้เขียนข่าวสารปลุกใจและบันทึกความคิด
อั น เลิ ศ ล้ำ � ไว้ ใ ห้ เ ราพิ นิ จ ไตร่ ต รองเรื่ อ งนี้
วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธประพันธ์ความจริงดังนี้

กำ�เนิดเราเป็นความหลับใหลลืมเลือน
จิตวิญญาณเราเสมือนดวงดารา
ดำ�รงอยู่เนิ่นนานนา
แลมาจากแดนไกล
เราหาได้ลืมทั้งหมดไม่
แลมิใช่ตัวเปล่าเปลือย
หากเกิดพร้อมความเป็นพระเจ้า
จากพระผู้เป็นเจ้า จากบ้านมา
สวรรค์นั้นหนาอยู่ใกล้ทารกทาริกา!6

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า
“อย่า (สะสม) ทรัพย์สมบัติไว้สำ�หรับตัว
ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้
และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้
“แต่จง (สะสม) ทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์
ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่
ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้
“เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน
ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย”1
ในเวลาที่เราครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งที่สุดหรือ
เดือดร้อนที่สุด จิตวิญญาณของคนเราขึ้นถึง
สวรรค์เพื่อขอคำ�ตอบของคำ�ถามสำ�คัญที่สุด
ของชีวิต นั่นคือ เรามาจากไหน เราอยู่ที่นี่

ทำ�ไม เราไปที่ไหนหลังจากชีวิตนี้
คำ�ตอบของคำ�ถามเหล่านีไ้ ม่ได้อยูใ่ นตำ�รา
วิชาการ หรือหาได้ทางอินเทอร์เน็ต คำ�ถาม
เหล่านี้อยู่เหนือความเป็นมรรตัย และเกี่ยว
ข้องกับนิรันดร
เรามาจากไหน มนุษย์ทุกคนถึงไม่พูดก็
คิดถึงคำ�ถามนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อัครสาวกเปาโลบอกชาวกรุงเอเธนส์บน
เนินเขามาร์วา่ “เราเป็นเชือ้ สายของพระเจ้า”2
เพราะเรารู้ว่าร่างกายของเราเป็นเชื้อสาย
ของบิดามารดามรรตัย เราจึงต้องค้นหา
ความหมายในคำ�กล่าวของเปาโล พระเจ้า
ทรงประกาศว่า “วิญญาณกับร่างกายเป็นจิต

บิดามารดาไตร่ตรองความรับผิดชอบใน
การสอน สร้างแรงใจ และให้การนำ�ทาง
แนวทาง และแบบอย่าง ขณะบิดามารดา
ไตร่ตรอง เด็กๆ—โดยเฉพาะเยาวชน—ถาม
คำ�ถามแบบเจาะลึกว่า “เราอยูท่ น่ี ท่ี �ำ ไม” โดย
มักพูดกับตนเองและถอดความได้วา่ “ฉัน อยู่
ที่นี่ทำ�ไม”
เราควรสำ�นึกคุณเพียงใดที่พระผู้สร้างทรง
สร้างแผ่นดินโลกและวางเราไว้ที่นี่โดยมีม่าน
ทำ � ให้ เ ราหลงลื ม การดำ � รงอยู่ ก่ อ นเราเกิ ด
เพื่อเราจะประสบเวลาของการทดสอบ มี
โอกาสพิสูจน์ตนเองเพื่อเราจะมีคุณสมบัติ
คู่ควรกับทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้
ให้เราได้รับ
เห็นชัดว่าจุดประสงค์เบือ้ งต้นประการหนึง่
ของการดำ�รงอยูบ่ นแผ่นดินโลกคือรับร่างกาย
เป็นเนือ้ หนังและกระดูก เราได้รบั ของประทาน
แห่งสิทธิ์เสรีเช่นกัน เรามีสิทธิ์เลือกด้วยตน
เองมากมายหลายพันวิธี ที่นี่เราเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทย่ี ากลำ�บาก เราเล็งเห็นระหว่าง
ความดีกับความชั่ว เราแบ่งแยกความขมกับ
ความหวาน เราค้นพบว่ามีผลติดมากับการ
กระทำ�ของเรา
โดยเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
เราย่อมคู่ควรได้รับ “พระนิเวศ” ที่พระเยซู
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ตรัสเมื่อทรงประกาศว่า “ในพระนิเวศของ
พระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก… เราไปจัด
เตรียมที่ไว้สำ�หรับท่านทั้งหลาย … เพื่อว่า
เราอยูท่ ไ่ี หนท่านทัง้ หลายจะได้อยูท่ น่ี น่ั ด้วย”7
ถึงแม้เราจะมาสู่ความเป็นมรรตัย “พร้อม
ความเป็นพระเจ้า” แต่ชีวิตดำ�เนินไปไม่หยุด
ยัง้ วัยหนุม่ สาวตามหลังวัยเด็ก และวัยผูใ้ หญ่
เกิดขึ้นช้าๆ จนไม่ทันสังเกต จากประสบการณ์ เราเรียนรู้ว่าเราต้องเอื้อมขึ้นสู่สวรรค์
เพื่อขอความช่วยเหลือขณะที่เราเดินไปตาม
เส้นทางแห่งชีวิต
พระผูเ้ ป็นเจ้า พระบิดา และพระเยซูคริสต์
พระเจ้า ทรงทำ�เครื่องหมายเส้นทางสู่ความ
ดีพร้อมไว้แล้ว พระองค์ทรงเรียกเราให้ด�ำ เนิน
ตามความจริ ง นิ รั น ดร์ แ ละดี พ ร้ อ มเฉกเช่ น
พระองค์ทรงดีพร้อม8
อัครสาวกเปาโลเปรียบชีวิตกับการแข่งขัน
เขาเตือนชาวฮีบรูว่า “ขอให้เราละทิ้ง…บาป
ที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียร
พยายามตามที่ได้กำ�หนดไว้สำ�หรับเรา”9
ขอให้เราอย่ามองข้ามคำ�แนะนำ�ที่หลัก
แหลมจากปัญญาจารย์ “คนเร็วไม่ชนะในการ
วิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่ายมีกำ�ลังไม่ชนะสงครามเสมอไป”10 รางวัลเป็นของคนที่อดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่
เมื่อข้าพเจ้าใคร่ครวญการแข่งขันในชีวิต
ข้าพเจ้านึกถึงการแข่งขันอีกแบบหนึ่ง ตั้งแต่
ยังเป็นเด็ก ข้าพเจ้ากับเพือ่ นจะใช้มดี พับแกะ
ไม้เนื้ออ่อนของต้นวิลโลว์เป็นเรือของเล่นลำ�
เล็กๆ แต่ละลำ�มีใบเรือสำ�ลีเป็นรูปสามเหลีย่ ม
แต่ละคนจะปล่อยเรือของตนลงไปในน�ำ้ เชีย่ ว
กรากของแม่น้ำ�โพรโวของยูทาห์ เราจะวิ่งไป
ตามตลิ่งและดูเรือเล็กจิ๋วที่บางครั้งก็ผลุบๆ
โผล่ๆ ในน้ำ�เชี่ยวและบางทีก็ลอยนิ่งไปตาม
น้ำ�ที่ลึกขึ้นเรื่อยๆ
ระหว่างการแข่งครัง้ หนึง่ เราสังเกตเห็นเรือ
ลำ�หนึ่งนำ�หน้าเรือลำ�อื่นมุ่งสู่เส้นชัยที่กำ�หนด
แต่จู่ๆ กระแสน้ำ�ก็พัดเรือลำ�นั้นเข้าไปใกล้
น้ำ�วน จนเรือเอียงและล่ม มันหมุนอยู่ใน
น้ำ�วนหลายรอบ ไม่สามารถกลับออกมาสู่
กระแสด้านนอกได้ ในที่สุดก็มาถึงจุดจบที่ไม่
ดีนักท่ามกลางซากสิ่งของที่ลอยฟ่องอยู่บน
ผิวน้ำ� ยึดไว้แน่นด้วยมอสสีเขียว
เรือของเล่นวัยเด็กไม่มีกระดูกงูเรือ ไม่มี
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หางเสือนำ�ทาง และไม่มีแหล่งพลังงาน จุด
หมายของเรือคือไปตามกระแส—เส้นทางที่
มีแรงต้านน้อยสุด
เราไม่เหมือนเรือของเล่น เรามีคณ
ุ ลักษณะ
สวรรค์ชี้นำ�การเดินทางของเรา เราเข้าสู่
ความเป็นมรรตัยไม่ใช่เพือ่ ลอยไปตามกระแส
ชีวิต แต่ใช้พลังคิด หาเหตุผล และทำ�ให้
สำ�เร็จ
พระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรงปล่อยเราไว้ใน
การเดินทางนิรันดร์โดยไม่เตรียมหนทางให้
เราได้รับการนำ�ทางจากพระองค์เพื่อให้เรา
กลับอย่างปลอดภัย ข้าพเจ้าพูดถึงการสวด
อ้อนวอน พูดถึงสุรเสียงกระซิบแผ่วเบานั้น
ด้วย และข้าพเจ้าไม่ได้มองข้ามพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุพระวจนะของพระเจ้าและ
ถ้อยคำ�ของศาสดาพยากรณ์—เตรียมไว้ช่วย
ให้เราประสบความสำ�เร็จจนเข้าเส้นชัย
บางช่วงในพันธกิจมรรตัยของเรา ดูเหมือน
จะมีก้าวเดินที่โงนเงน รอยยิ้มเฝื่อนๆ ความ
เจ็บปวดของความเจ็บป่วย—แม้กระทั่งฤดู
ร้อนที่โรยรา ฤดูใบไม้ร่วงที่ใกล้เข้ามา ฤดู
หนาวที่เย็นยะเยือก และประสบการณ์ที่เรา
เรียกว่าความตาย
คนช่างคิดทุกคนล้วนเคยถามคำ�ถามทีโ่ ยบ
สมัยก่อนถอดความไว้ได้ดีที่สุดว่า “ถ้ามนุษย์
ตายแล้ว เขาจะมีชีวิตอีกหรือ”11 เราอาจ
พยายามไม่คดิ ถึงคำ�ถามนี้ แต่ค�ำ ถามมักกลับ
มาเสมอ ความตายมาถึงมวลมนุษย์ เกิดขึ้น
กับคนสูงอายุขณะพวกเขาเดินอย่างอ่อนแรง
คนที่เพิ่งมาถึงกึ่งกลางการเดินทางของชีวิต
ได้ยินความตายเรียกหา และบางครั้งทำ�ให้
เสียงหัวเราะของเด็กเล็กเงียบงันไป
แต่การดำ�รงอยู่หลังความตายเป็นเช่นไร
ความตายคือจุดจบของทั้งหมดหรือ ในหนัง
สือ God and My Neighbor (พระผู้เป็นเจ้ากับ
เพื่อนบ้านของฉัน) ของโรเบิร์ต แบลชฟอร์ด
เขาโจมตีความเชื่อที่ชาวคริสต์ยอมรับเช่น
พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์ การสวดอ้อนวอน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอมตะ เขา
ยืนยันหนักแน่นว่าความตายเป็นจุดสิ้นสุด
การดำ�รงอยู่ของเราและไม่มีใครพิสูจน์เป็น
อย่างอืน่ ได้ จากนัน้ เรือ่ งแปลกประหลาดเกิด
ขึ้น กำ�แพงแห่งความแคลงใจของเขาพังลง
ทันที เหลือแต่ตัวตนของเขา ไร้สิ่งคุ้มกัน เขา

ค่อยๆ เริ่มหาทางกลับมาสู่ศรัทธาที่เขาเคย
เยาะเย้ยและทิ้งไป อะไรทำ�ให้ทัศนะของเขา
เกิดการเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งเช่นนี้ ภรรยาของ
เขาเสียชีวติ เขาเข้าไปในห้องทีว่ างร่างมรรตัย
ของเธอด้วยหัวใจแหลกสลาย เขามองดูใบ
หน้าคนที่เขารักยิ่งอีกครั้ง เขาพูดกับเพื่อน
ขณะเดินออกมาว่า “นั่นคือเธอ แต่ไม่ใช่เธอ
ทุกอย่างเปลี่ยนไป บางอย่างที่เคยอยู่ตรง
นั้นถูกเอาไปแล้ว เธอไม่เหมือนเดิม อะไรจะ
จากไปได้เล่าถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณ”
ต่อมาเขาเขียนว่า “ความตายไม่ได้เป็น
อย่างที่บางคนจินตนาการไว้ แค่เหมือนกับ
เข้าไปอีกห้องหนึ่ง ในห้องนั้นเราจะพบ…
ชายหญิงที่รักและเด็กน่ารักที่เราเคยรักและ
เคยสูญเสีย”12
พีน่ อ้ งชายหญิงทัง้ หลาย เรารูว้ า่ ความตาย
ไม่ใช่จุดจบ ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตตลอด
ทุกยุคสมัยสอนความจริงนี้ และพบอยู่ใน
พระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องเราเช่นกัน ในพระคัมภีรม์ อรมอนเราอ่านถ้อยคำ�เฉพาะเจาะจงและ
ให้การปลอบโยนดังนี้
“บัดนี้, เกี่ยวกับสภาพของจิตวิญญาณ
ระหว่างการตายกับการฟื้นคืนชีวิต—ดูเถิด,
เทพทำ�ให้เป็นที่รู้แก่พ่อ, ว่าวิญญาณมนุษย์
ทุกคนนั้น, ทันทีที่ออกจากร่างอันเป็นมรรตัย
นี้, แท้จริงแล้ว, วิญญาณมนุษย์ทุกคน, ไม่ว่า
พวกเขาดีหรือชั่ว, พระองค์ย่อมทรงนำ�กลับ
ซัลวาดอร์ บราซิล

บ้านไปสู่พระผู้เป็นเจ้าองค์น้นั ผู้ประทานชีวิต
ให้พวกเขา.
“และเมื่อนั้นเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือ,
พระองค์ทรงรับวิญญาณคนชอบธรรมเข้า
ในสภาพแห่งความสุข, ซึ่งเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษม, สภาพของการพักผ่อน, สภาพของ
ความสงบสุข, ซึง่ ทีน่ น่ั พวกเขาจะพักผ่อนจาก
ความยุง่ ยากทัง้ หลายทัง้ ปวงของพวกเขาและ
จากความกังวลทั้งปวง, และโทมนัส”13
หลั ง จากพระผู้ ช่ ว ยให้ ร อดทรงถู ก ตรึ ง
กางเขนและพระวรกายของพระองค์ถูกวาง
ไว้ในอุโมงค์สามวัน วิญญาณเข้ามาอีกครั้ง
ศิลาถูกกลิ้งออกไป และพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืน
พระชนม์ทรงพระดำ�เนินออกไป ห่อหุ้มด้วย
พระวรกายอมตะเป็นเนื้อหนังและกระดูก
คำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถามของโยบ “ถ้ามนุษย์
ตายแล้ว เขาจะมีชีวิตอีกหรือ” มาถึงเมื่อ
มารีย์กับคนอื่นๆ ไปที่อุโมงค์และเห็นสองคน
ในเครื่องนุ่งห่มแพรวพราวกล่าวแก่พวกเธอ
ว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตาย
ทำ�ไมเล่า พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้น
มาแล้ว”14
เนื่องด้วยชัยชนะของพระคริสต์เหนือหลุม
ศพ เราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต นี่คือการไถ่จิต
วิญญาณ เปาโลเขียนว่า
“ร่างกายสำ�หรับสวรรค์ก็มี และร่างกาย
สำ�หรับโลกก็มี แต่ว่าศักดิ์ศรีของร่างกาย

สำ�หรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่ง และศักดิ์ศรีของ
ร่างกายสำ�หรับโลกก็อย่างหนึ่ง”15
รัศมีภาพซีเลสเชียลนั่นเองที่เราแสวงหา
เราปรารถนาจะอยู่ ใ นที่ ป ระทั บ ของพระผู้ เป็นเจ้า เราต้องการเป็นสมาชิกในครอบครัว
นิรันดร์ พรเช่นนั้นได้มาจากความพยายาม
ชั่วชีวิต การแสวงหา การกลับใจ และความ
สำ�เร็จในที่สุด
เรามาจากไหน เราอยูท่ น่ี ท่ี �ำ ไม เราไปไหน
หลังจากชีวติ นี้ คำ�ถามครอบจักรวาลเหล่านี้
ไม่ไร้คำ�ตอบอีกต่อไป จากก้นบึงของจิตวิญญาณข้าพเจ้าและในความนอบน้อมถ่อมตน
ข้ า พเจ้ า เป็ น พยานว่ า สิ่ ง ที่ ข้ า พเจ้ า พู ด เป็ น
ความจริง
พระบิดาบนสวรรค์ทรงปลาบปลื้มในคน
ที่รักษาพระบัญญัติ พระองค์ทรงห่วงใยเด็ก
ที่หลงทาง วัยรุ่นที่ชักช้า เยาวชนที่ดื้อรั้น พ่อ
แม่ที่บกพร่องต่อหน้าที่ พระอาจารย์ตรัส
อย่างอ่อนโยนต่อคนเหล่านี้ และต่อทั้งปวง
ว่า “กลับมา ขึ้นมา เข้ามา กลับบ้าน มาหา
เรา”
อีกหนึ่งสัปดาห์ เราจะฉลองอีสเตอร์ เรา
จะหวนคิดถึงพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้
รอด การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนชีวิต
ของพระองค์ ในฐานะพยานพิเศษของพระ
องค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าพระองค์
ทรงพระชนม์และทรงรอการกลับไปอย่างผู้

ชนะของเรา การกลับไปเช่นนี้จะเป็นของเรา
ข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อนวอนในพระนามอันศักดิ-์
สิทธิ์ของพระองค์—แม้พระเยซูคริสต์ พระผู้
ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา เอเมน
อ้างอิง

1. มัทธิว 6:19–21
2. กิจการ 17:29
3. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 88:15
4. ฮีบรู 12:9
5. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 76:24
6. วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ “Ode: Intimations of
Immortality from Recollections of Early
Childhood,” (1884), 23-24
7. ยอห์น 14:2–3
8. ดู มัทธิว 5:48; 3 นีไฟ 12:48
9. ฮีบรู 12:1
10. ปัญญาจารย์ 9:11
11 โยบ 14:14
12. See Robert Blatchford, More Things in
Heaven and Earth: Adventures in Quest of a
Soul (1925), 11.
13. แอลมา 40:11–12
14. ลูกา 24:5–6
15. 1 โครินธ์ 15:40

เพื่อดูวิดีโอคำ�ปราศรัยของ
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท
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พลังแห่งการ
ปลดปล่อย

เราสามารถได้รับการปลดปล่อยจากวิถีของความเลวและความชั่วร้ายโดย
การหันไปสู่ค�ำ สอนของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

ข้

าพเจ้ามีเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งซึ่งส่ง
เน็คไทเส้นใหม่มาให้ข้าพเจ้าผูกทุก
ครั้งที่ข้าพเจ้าเป็นผู้พดู ในการประชุม
ใหญ่สามัญ เขามีรสนิยมดีเลิศ ท่านเห็นด้วย
ไหมครับ
เพื่อนรุ่นน้องของข้าพเจ้ามีปัญหายุ่งยาก
บางอย่าง ปัญหาเหล่านั้นสร้างข้อจำ�กัดให้
เขาในบางกรณี แต่ในกรณีอื่นนับว่าพิเศษ
มาก ตัวอย่างเช่น ความองอาจของเขาใน
ฐานะผู้ ส อนศาสนาเที ย บได้ กั บ บุ ต รของ
โมไซยาห์ ความเรียบง่ายในความเชือ่ ของเขา
ทำ�ให้ความเชื่อมั่นของเขามั่นคงและแน่วแน่
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าความคิดของสก็อตต์ ความคิด
เหนือจินตนาการทีว่ า่ ทุกคนไม่ได้เป็นสมาชิก
ศาสนจั ก รของพระเยซู ค ริ ส ต์ แ ห่ งวิ สุ ท ธิ ช น
ยุคสุดท้าย ทุกคนยังไม่ได้อา่ นพระคัมภีรม์ อรมอน และยังไม่มีประจักษ์พยานถึงความจริง
ของพระคัมภีร์เล่มนี้
ข้าพเจ้าขอเล่าเหตุการณ์ในชีวติ ของสก็อตต์
เมื่อเขาขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกตามลำ�พัง
เพือ่ ไปเยีย่ มพีช่ าย เพือ่ นบ้านคนหนึง่ ทีน่ ง่ั ใกล้
เขาแอบได้ยนิ คำ�สนทนาของสก็อตต์กบั บุคคล
ข้างๆ ว่า
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“สวัสดีครับ ผมชื่อสก็อตต์ คุณชื่ออะไร
ครับ”
ผู้ที่นั่งถัดจากเขาบอกชื่อ
“คุณทำ�งานอะไรครับ”
“ผมเป็นวิศวกร”
“ดีจังครับ คุณอยู่ที่ไหนครับ”
“ลาสเวกัส”
“เรามีพระวิหารที่นั่น คุณทราบหรือเปล่า
ว่าพระวิหารมอรมอนอยู่ที่ไหน”
“ทราบครับ เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม”
“คุณเป็นมอรมอนหรือเปล่าครับ”
“เปล่า”
“น่าจะเป็นนะครับ ศาสนานี้ดีมาก คุณ
เคยอ่านพระคัมภีร์มอรมอนไหมครับ”
“ไม่เคย”
“น่าอ่านนะครับ เป็นหนังสือทีย่ ง่ิ ใหญ่เล่ม
หนึ่ง”
ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับสก็อตต์อย่างเต็มหัวใจ
ว่า พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่
ถ้อยคำ�ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
ทีย่ กมาจากหน้าคำ�นำ�ของพระคัมภีรม์ อรมอน
ก้องกังวานอยู่ในใจข้าพเจ้าเสมอ “ข้าพเจ้า
บอกบรรดาพี่น้องชายว่าพระคัมภีร์มอรมอน

เป็นหนังสือเล่มที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือเล่ม
ใดๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็นศิลาหลักแห่ง
ศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการ
ของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใด.”
ปีนี้ในชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ เรา
กำ�ลังศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ขณะเตรียม
ตัวและมีส่วนร่วม ขอให้เราได้รับแรงจูงใจที่
จะทำ�ตามแบบอย่างอันองอาจของสก็อตต์
โดยแบ่งปันความรักของเราเกีย่ วกับพระคัมภีร์
พิเศษเล่มนี้กับผู้อื่นที่นับถือศาสนาต่างจาก
เรา
ประเด็ น สำ � คั ญ ข้ อ หนึ่ ง ของพระคั ม ภี ร์
มอรมอนแสดงไว้ในข้อสุดท้ายของบทแรกใน
หนังสือ 1 นีไฟ นีไฟเขียนดังนี้ “แต่ดูเถิด,
ข้าพเจ้า, นีไฟ, จะแสดงต่อท่านว่าพระเมตตา
อัน ละเอีย ดอ่อ นของพระเจ้า มีอ ยู่ เ หนื อ คน
ทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธา
ของพวกเขา, เพื่อทำ�ให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้
จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อย.” (1 นีไฟ 1:20)
ข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวถึงวิธที พ่ี ระคัมภีร์
มอรมอน ซึ่งคือพระเมตตาอันละเอียดอ่อน
ของพระเจ้า และสงวนไว้สำ�หรับยุคสุดท้าย
นี้ ปลดปล่อยเราโดยการสอนหลักคำ�สอน
ของพระคริสต์แก่เราด้วยวิธีการอันบริสุทธิ์
และ “ถูกต้องที่สุด”
เรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นเรือ่ งราวของการปลดปล่อย ลีไฮกับครอบครัวออกเดินทางไปสู่ดินแดนทุรกันดารเป็น
เรื่องราวการปลดปล่อยจากความพินาศของ
เยรูซาเล็ม เรื่องราวของชาวเจเร็ดเป็นเรื่อง
ราวการปลดปล่อย เฉกเช่นเรื่องราวของชาว
มิวเล็ค แอลมาผู้บุตรได้รับการปลดปล่อย
จากบาป เหล่านักรบหนุ่มของฮีลามันได้รับ
การปลดปล่อยในการสู้รบ นีไฟและลีไฮได้
รับการปลดปล่อยจากเรือนจำ� ประเด็นของ
การปลดปล่อยชัดเจนตลอดเล่มพระคัมภีร์
มอรมอน
มีเรื่องราวสองเรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน
ทีค่ ล้ายกันมากและสอนบทเรียนสำ�คัญ เรือ่ ง
แรกมาจากหนังสือโมไซยาห์ เริ่มจากบทที่
19 ที่นี่เราเรียนรู้เกี่ยวกับกษัตริย์ลิมไฮซึ่ง
อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนีไฟ ชาวเลมันทำ�สงคราม
กับผู้คนของลิมไฮ ผลของสงครามคือชาว
เลมันยอมให้กษัตริย์ลิมไฮปกครองผู้คนของ

เขาเองแต่ต้องตกอยู่ในพันธนาการของพวก
เขา นีค่ อื สันติภาพทีย่ งุ่ ยากมาก (ดู โมไซยาห์
19-20)
เมือ่ ผูค้ นของลิมไฮสุดจะทนกับการกระทำ�
ทารุณกรรมของชาวเลมัน พวกเขาจึงหนุนให้
กษัตริยข์ องตนทำ�สงครามกับชาวเลมัน ผูค้ น
ของลิมไฮพ่ายแพ้สามครั้ง ภาระหนักจึงตก
อยูก่ บั พวกเขา ท้ายทีส่ ดุ พวกเขายอมอ่อนน้อม
และร้องขออย่างสุดกำ�ลังต่อพระเจ้าเพื่อพระ
องค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขา (ดู โมไซยาห์
21:1-14) ข้อ 15 ในบทที่ 21 บอกถึงการตอบ
รับของพระเจ้า “และบัดนี้ พระเจ้าทรงเชื่อง

ช้าที่จะฟังเสียงร้องของพวกเขาเพราะความ
ชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา; กระนั้นก็ตาม
พระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของพวกเขา, และทรง
เริ่มทำ�ให้ใจชาวเลมันอ่อนลงจนพวกเขาเริ่ม
ผ่อนปรนสัมภาระของคนเหล่านั้น; แต่พระ
เจ้ายังไม่ทรงเห็นสมควรที่จะปลดปล่อยพวก
เขาออกจากความเป็นทาส.”
ไม่นานหลังจากแอมันกับผู้คนกลุ่มเล็กๆ
จากเซราเฮ็มลามาถึง พร้อมด้วยกิเดียน หนึ่ง
ในผู้นำ�ของผู้คนของลิมไฮ พวกเขาวางแผน
กระทำ�การอย่างหนึ่งซึ่งประสบความสำ�เร็จ
และหนีพ้นจากการกระทำ�ทารุณกรรมของ

ชาวเลมัน พระเจ้าทรงเชื่องช้าที่จะฟังเสียง
ร้องของพวกเขา เพราะเหตุใดหรือ เพราะ
ความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขานั่นเอง
เรื่องที่สองมีความคล้ายคลึงในหลายด้าน
ทว่าแตกต่างเช่นกัน เรื่องราวบันทึกไว้ใน
โมไซยาห์ 24
แอลมากับผู้คนของเขาตั้งถิ่นฐานในแผ่น
ดินแห่งฮีลัม เมื่อกองทัพชาวเลมันยกมาถึง
ชายแดนของแผ่นดินนี้ ทั้งสองฝ่ายพบกัน
และสงบศึกกันได้ (ดู โมไซยาห์ 23:25-29)
ไม่นานผู้นำ�ของชาวเลมันเริ่มบังคับผู้คนของ
แอลมาให้ทำ�ตามใจพวกเขาและทำ�ให้พวก
เขาแบกภาระหนัก (ดู โมไซยาห์ 24:8) ในข้อ
13 เราอ่านได้ว่า “และเหตุการณ์ได้บังเกิด
ขึ้นคือ สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั้น
ในความทุกข์ของพวกเขา, มีความว่า:จงเงย
หน้าและจงสบายใจเถิด, เพราะเรารู้ถึงพันธสัญญาที่เจ้าทำ�ไว้กับเรา; และเราจะให้พันธสัญญาแก่ผู้คนของเราและปลดปล่อยพวก
เขาออกจากควมเป็นทาส.”
ผู้คนของแอลมาได้รับการปลดปล่อยจาก
เงื้อมมือของชาวเลมันและเดินทางกลับอย่าง
ปลอดภัยเพื่อไปรวมกับผู้คนของเซราเฮ็มลา
อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้คนของ
แอลมากับผู้คนของกษัตริย์ลิมไฮ เห็นได้ชัด
ว่ามีความแตกต่างหลายประการ ผู้คนของ
แอลมารักสงบและชอบธรรมมากกว่า พวก
เขารับบัพติศมาแล้วและเข้าสู่พันธสัญญา
กับพระเจ้า พวกเขาถ่อมตนต่อพระพักตร์
พระเจ้าแม้ก่อนเหตุร้ายของพวกเขาจะเริ่ม
ต้น ข้อแตกต่างทั้งหมดนี้ทำ�ให้เกิดความ
เหมาะสมและยุติธรรมที่พระเจ้าจะทรงปลด
ปล่อยพวกเขาอย่างรวดเร็วในวิธกี ารอัศจรรย์
จากเงื้อมมือที่กุมพวกเขาให้ตกอยู่ในความ
เป็นทาส ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สอนเราถึง
อำ�นาจแห่งการปลดปล่อยของพระเจ้า
คำ�พยากรณ์ที่บอกล่วงหน้าเกี่ยวกับพระ
ชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์
สัญญากับเราถึงการปลดปล่อยที่พระองค์จะ
ทรงนำ�มาให้ การชดใช้และการฟื้นคืนพระ
ชนม์ของพระองค์ท�ำ ให้เราทุกคนมีหนทางหนี
จากความตายทางร่างกาย และถ้าเรากลับใจ
ก็จะมีหนทางหนีจากความตายทางวิญญาณ
ซึง่ นำ�มาพร้อมกับพรแห่งชีวติ นิรนั ดร์ สัญญา
แห่งการชดใช้และการฟืน้ คืนชีวติ สัญญาแห่ง
พฤษภาคม 2012
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การปลดปล่อยจากความตายทางร่างกาย
และทางวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
ต่อโมเสส เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เพราะดูเถิด,
นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา—คือ
การทำ�ให้เกิดความเป็นอมตะและชีวติ นิรนั ดร์
ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แสดงไว้อย่าง
สวยงามในบรรดาพระคั ม ภี ร์ อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
เราจะพบพลังต่อต้านของฝ่ายโลกที่คัดค้าน
ความเชือ่ ซึง่ ยืนยงอยูใ่ นงานเขียนศักดิส์ ทิ ธิ—
์
งานเขียนที่ให้การนำ�ทางแก่เราตลอดหลาย
ศตวรรษ์ทผ่ี า่ นมา ในการนิยามคุณค่านิรนั ดร์
และมาตรฐานความประพฤติของเราตลอด
ชีวติ ฝ่ายโลกประกาศว่าคำ�สอนในพระคัมภีร์
ไบเบิลเป็นเท็จ คำ�สอนของพระอาจารย์ล้า
สมัย เสียงของพวกเขาป่าวร้องว่าแต่ละคนมี
เสรี ภ าพที่ จ ะกำ � หนดมาตรฐานของตนเอง
พวกเขาพยายามที่จะเปลี่ยนสิทธิของผู้เชื่อ
ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่สอนไว้ในพระคัมภีร์และ
ในถ้อยคำ�ของเหล่าศาสดาพยากรณ์
นับเป็นพรทีม่ เี รือ่ งราวเกีย่ วกับพระพันธกิจ
ของพระเจ้ า และพระผู้ ช่ ว ยให้ ร อดของเรา
ประกาศไว้ ใ นพระคั ม ภี ร์ ม อรมอนเพื่ อ เป็ น
พยานเล่มที่สองให้แก่หลักคำ�สอนที่ประกาศ
ไว้ ในพระคัมภีรไ์ บเบิล เหตุใดจึงสำ�คัญสำ�หรับ
โลกที่จะมีท้งั พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์
มอรมอน ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำ�ตอบจะพบอยู่ใน
บทที่ 13 ของ 1 นีไฟ นีไฟบันทึกว่า “และ
เทพพูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า: บันทึกชุด
สุดท้ายเหล่านี้, ซึ่งเจ้าเห็นในบรรดาคนต่าง
ชาติ [พระคัมภีร์มอรมอน], จะยืนยันความ
จริงของชุดแรก [พระคัมภีร์ไบเบิล], ซึ่งเป็น
ของอัครสาวกสิบสองของพระเมษโปดก, และ
จะทำ�ให้รู้ความแจ้งชัดและสิ่งมีค่าทั้งหลาย
ซึ่งถูกนำ�ไปจากบันทึกชุดแรก; และจะทำ�ให้
รู้กันในตระกูล, ภาษา, และคนทั้งปวง, ว่า
พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้าคือพระบุตร
ของพระบิดานิรันดร์, และพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลก; และว่ามนุษย์ทั้งปวงต้องมาหา
พระองค์, มิฉะนั้นพวกเขาจะได้รับการช่วย
ให้รอดไม่ได้” (ข้อ 40)
ลำ � พั ง พระคั ม ภี ร์ ไ บเบิ ล และพระคั ม ภี ร์
มอรมอนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ พระคัมภีร์
ทั้งสองเล่มจึงจำ�เป็นสำ�หรับเราในการสอน
และเรียนรู้หลักคำ�สอนอันครบถ้วนสมบูรณ์
ของพระคริสต์ ความจำ�เป็นที่ต้องมีอีกเล่ม
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หนึง่ ไม่ได้ลดความสำ�คัญของอีกเล่มหนึง่ ทัง้
พระคั ม ภี ร์ ไ บเบิ ล และพระคั ม ภี ร์ ม อรมอน
จำ�เป็นต่อความรอดและความสูงส่งของเรา
ดังที่ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน สอนไว้
อย่างมีพลังว่า “เมือ่ ใช้รว่ มกันพระคัมภีรไ์ บเบิล
และพระคัมภีร์มอรมอนจะทำ�ให้หลักคำ�สอน
เท็จจำ�นน” (A New Witness for Christ, Ensign,
Nov, 1984, 8)
ข้าพเจ้าขอจบโดยการชี้ให้เห็นเรื่องราว
สองเรื่อง เรื่องหนึ่งจากพันธสัญญาเดิมและ
อีกเรื่องหนึ่งจากพระคัมภีร์มอรมอน—เพื่อ
ให้เห็นว่า พระคัมภีร์สองเล่มนี้ทำ�งานสอดคล้องกันอย่างไร

เรื่ อ งราวของอั บ ราฮั ม เริ่ ม ด้ ว ยการปลด
ปล่อยเขาจากชาวเคลเดียทีน่ มัสการรูปเคารพ
(ปฐมกาล 11:27-31; อับราฮัม 2:1-4) เขาและ
ซารายภรรยา ได้รบั การปลดปล่อยจากโทมนัส
ในเวลาต่อมา และได้รับสัญญาว่าโดยผ่าน
ลูกหลานของพวกเขา ประชาชาติทง้ั ปวงของ
แผ่นดินโลกจะได้รับพร (ปฐมกาล 18:18)
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึง
เรื่องราวของอับราฮัม ซึ่งพาโลท หลานชาย
ของเขาออกจากอียิปต์ไปกับเขาด้วย โดยที่
ได้เลือกแผ่นดินก่อน โลทจึงเลือกที่ลุ่มแม่น้ำ�
แห่งจอร์แดน และเขาตั้งกระโจมของเขาหัน
หน้าไปทางโสโดม เมืองแห่งความชัว่ ร้ายใหญ่

หลวง (ดู ปฐมกาล 13:1-12) ปัญหาส่วนใหญ่
ที่โลทเผชิญต่อมาในชีวิตของเขา และมีอีก
มากมายหลายปัญหา สามารถย้อนไปถึงการ
ตัดสินใจในเบือ้ งต้นของเขาทีใ่ ห้ประตูกระโจม
หันหน้าไปยังโสโดม
อับราฮัม บรรพบุรุษของคนซื่อสัตย์ มี
ประสบการณ์ชีวิตต่างไปจากนี้ แน่นอนว่ามี
ปัญหาท้าทายมากมาย แต่เป็นชีวิตที่ได้รับ
พร เราไม่รู้ว่าประตูกระโจมของอับราฮัมหัน
ไปทางใด แต่มีนัยอย่างชัดเจนในข้อสุดท้าย
บทที่ 13 ของปฐมกาล ซึ่งกล่าวว่า “อับราม
(หรืออับราฮัม) จึงยกเต็นท์มาอาศัยอยู่ที่หมู่
ต้นก่อหลวงของมัมเร ซึ่งอยู่ที่ตำ�บลเฮโบรน
แล้วสร้างแท่นถวายบูชาพระเจ้าที่นั่น (ปฐมกาล 13:18)
ถึงแม้ขา้ พเจ้าไม่ทราบ แต่ขา้ พเจ้าเชือ่ โดย
ส่วนตัวว่าประตูกระโจมของอับราฮัมหันหน้า
ไปทางแท่ น บู ช าที่ เ ขาสร้ า งถวายพระเจ้ า
ข้าพเจ้ามาถึงข้อสรุปนี้ได้อย่างไร เป็นเพราะ
ข้าพเจ้ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เบ็นจามิน
ในพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งสั่งสอนผู้คนของ
พระองค์เมื่อพวกเขามาชุมนุมกันเพื่อฟังคำ�
ปราศรัยครั้งสุดท้ายของท่าน กษัตริย์เบ็นจา
มินสั่งพวกเขาให้ตั้งประตูกระโจมหันหน้าไป
ทางพระวิหาร (ดู โมไซยาห์ 2:1-6)
เราสามารถได้รับการปลดปล่อยจากวิถี
ของความเลวและความชั่วร้ายโดยการหันไป
สู่คำ�สอนของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเป็นผู้ปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ เพราะ
พระองค์ ท รงปลดปล่ อ ยเราจากความตาย
และบาป (ดู โรม 11:29; 2 นีไฟ 9:12)
ข้าพเจ้าประกาศว่าพระเยซูทรงคือพระ
คริสต์ และเราสามารถเข้าใกล้พระองค์โดย
การอ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์มอรมอนคือพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระ
เยซูคริสต์ พยานหลักฐานเล่มแรกของพระผู้
ช่วยให้รอดของเราคือพันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหม่—หรือพระคัมภีร์ไบเบิล
อีกประการหนึง่ ขอให้ระลึกถึงคำ�บอกเล่า
ของสก็อตต์ เพื่อนข้าพเจ้า เกี่ยวกับพระ
คัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นหนังสือ
ที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า ส่วนสำ�คัญ
ในความยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์มอรมอนงอก
งามขึ้ น จากความสอดคล้ อ งกั บ พระคั ม ภี ร์
ไบเบิลอันศักดิ์สิทธิ์ ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เพื่อจะพบคนหลงทาง
ขณะท่านหมายมั่นดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณและหลักคำ�สอนของพระ
คริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำ�ทางท่านและครอบครัว

พี่

น้องชายหญิงทั้งหลาย ตามพระ
คัมภีร์กล่าว เลียโฮนาเป็น “วัตถุ
ทรงกลมอันเกิดจากงานฝีมือวิจิตร
พิสดารลูกหนึ่ง” มีแกนสองแกน แกนหนึ่งชี้
ไปยังเส้นทางที่ครอบครัวของท่านบิดาลีไฮ
ควรไปในแดนทุรกันดาร (1 นีไฟ 16:10)
ข้าพเจ้าคิดว่ารู้ว่าเหตุใดลีไฮจึงแปลกใจ
มากเมือ่ เห็นเลียโฮนาครัง้ แรก เพราะข้าพเจ้า
นึกถึงปฏิกิริยาของตนเองตอนข้าพเจ้าเห็น
จีพีเอสครั้งแรก ในความคิดข้าพเจ้านั่นเป็น
เครือ่ งมือสมัยใหม่ “งานฝีมอื อันวิจติ รพิสดาร”
บางครั้งข้าพเจ้าไม่นึกไม่ฝันว่าเครื่องมือชิ้น
เล็กๆ ในโทรศัพท์ของข้าพเจ้าจะสามารถบอก
ได้อย่างแม่นยำ�ว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนและจะ
ไปยังที่ต้องการไปได้อย่างไร
สำ�หรับข้าพเจ้ากับบาร์บาราภรรยา จีพเี อส
เป็นพร สำ�หรับบาร์บารานั่นหมายความว่า
เธอไม่ต้องบอกข้าพเจ้าให้แวะถามทาง และ
สำ�หรั บ ข้ า พเจ้า นั่ น หมายความว่ า ข้า พเจ้า
พูดถูกเมื่อบอกว่า “ผมไม่ต้องถามใครหรอก
ผมรู้ว่ากำ�ลังไปที่ไหน”
พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย เรามีเครื่องมือ
อย่งหนึง่ ให้เราใช้แม้พเิ ศษน่าทึง่ ยิง่ กว่าจีพเี อส
เครื่องดีที่สุด ทุกคนหลงทางบางจุด บาง
ระดับ แต่โดยผ่านการกระตุ้นเตือนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถกลับมาอยู่บน
เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างปลอดภัย การพลี

พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดสามารถพาเรากลับบ้านได้
การหลงทางประยุกต์ใช้ได้กับสังคมโดย
รวมและแต่ละบุคคล ปัจจุบันเราอยู่ในยุค
ที่คนส่วนใหญ่ของโลกนี้หลงทาง โดยเฉพาะ
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า และลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ใน
บ้านของเรา
หนึ่งร้อยปีก่อนประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ
เชื่อมโยงความสุขกับครอบครัวโดยตรงและ
เตือนเราให้มุ่งพยายามในเรื่องนี้ ท่านกล่าว
ว่า “ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยูแ่ ยกออกไปต่าง
หากจากบ้าน … ไม่มคี วามสุขหากปราศจาก
การรับใช้ และไม่มีการรับใช้ใดยิ่งใหญ่ไป
กว่าการทำ�ให้บ้านเป็นสถาบันของพระเจ้า
รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม และพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาชี วิ ต
ครอบครัว … บ้านคือสิ่งที่ต้องปฏิรูป” (คำ�
สอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ.
สมิธ [1998] หน้า 420)
บ้านเราและครอบครัวเราต้องมีการปฏิรูป
ในโลกที่นิยมวัตถุมากขึ้นทุกวัน ตัวอย่างที่
น่าฉงนคือนับวันคนในสหรัฐยิ่งไม่สนใจเรื่อง
แต่งงาน ต้นปีนี้ New York Times รายงานว่า
“อัตราเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่แต่งงานเกินขีด
จำ�กัดไปแล้ว เด็กมากกว่าครึง่ ทีเ่ กิดจากสตรี
อเมริกนั อายุต�ำ่ กว่า 30 ปีเป็นบุตรนอกสมรส”
(Jason DeParle and Sabrina Tavernise,
“Unwed Mothers Now a Majority Before
พฤษภาคม 2012
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Age of 30,” New York Times, ก.พ. 18,
2012, A1)
เรารูด้ ว้ ยว่าในบรรดาคูส่ มรสในสหรัฐเกือบ
ครึง่ หย่าร้างแล้ว แม้แต่คนทีอ่ ยูแ่ บบแต่งงาน
ก็มักหลงทางโดยปล่อยให้เรื่องอื่นแทรกแซง
สัมพันธภาพในครอบครัว
ทีน่ า่ ห่วงพอกันคือช่องว่างทีก่ ว้างขึน้ เรือ่ ยๆ
ระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนและระหว่าง
คนที่พยายามรักษาคุณค่าและคำ�มั่นสัญญา
ของครอบครัวกับคนทีเ่ ลิกพยายาม จากสถิติ
คนที่มีการศึกษาน้อยและมีรายได้น้อยมัก
ไม่ค่อยแต่งงาน ไม่ค่อยไปโบสถ์ พัวพันกับ
อาชญากรรมและมีบุตรนอกสมรสมากกว่า
แนวโน้มดังกล่าวสูงมากจนน่าใจหายในส่วน
อื่นๆ ของโลกด้วย (See W. Bradford Wilcox
and others, “No Money, No Honey, No
Church: The Deinstitutionalization of Religious
Life among the White Working Class,” ที่
www.virginia.edu/marriageproject/pdfs/
Religion_WorkingPaper.pdf.)
ตรงข้ามกับที่หลายคนคิด ความรุ่งเรือง
และการศึกษาดูเหมือนจะสัมพันธ์กับความ
เป็นไปได้มากขึ้นของการมีครอบครัวและค่า
นิยมแบบเก่า
แน่นอนว่าคำ�ถามที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับ
เหตุ และ ผล สังคมของเราบางส่วนมีค่า
นิยมและครอบครัวเข้มแข็งกว่า เพราะ พวก
เขามีการศึกษาและรุ่งเรืองกว่า หรือพวกเขา
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มีการศึกษาและรุ่งเรืองกว่า เพราะ พวกเขา
มีค่านิยมและครอบครัวที่เข้มแข็ง ในศาสนจักรนี้ เรารู้ว่าเป็นอย่างหลัง เมื่อผู้คนทุ่มเท
ตนเองให้ครอบครัวและศาสนาตามหลักธรรม
พระกิตติคุณ พวกเขาเริ่มดีขึ้นทางวิญญาณ
และทางโลกมักดีตาม
แน่นอนว่าสังคมส่วนใหญ่มีเสถียรภาพ
มากขึ้นเมื่อครอบครัวเข้มแข็งขึ้น คำ�มั่นสัญญาต่อครอบครัวและค่านิยมคือ เหตุ พืน้ ฐาน
เกือบทุกอย่างนอกนั้นคือ ผล เมื่อชายหญิง
แต่งงานและให้คำ�มั่นต่อกัน พวกเขาย่อม
เพิ่ ม โอกาสของความผาสุ ก ทางเศรษฐกิ จ
อย่างมาก เมือ่ เด็กเกิดในชีวติ สมรสและมีทง้ั
พ่อแม่ โอกาสและแนวโน้มจะประสบความ
สำ�เร็จด้านอาชีพย่อมสูงขึน้ เมือ่ ครอบครัวทำ�
งานและเล่นด้วยกัน ละแวกใกล้เคียงและ
ชุมชนจะรุ่งเรือง เศรษฐกิจดีขึ้น การควบคุม
น้อยลง และ “โครงข่ายความปลอดภัย”
ราคาแพงจะน้อยลง
ข่าวร้ายคือความล้มเหลวของครอบครัว
กำ�ลังทำ�ให้เกิดปัญหามากมายทางเศรษฐกิจ
และสังคม แต่ขา่ วดีคอื เช่นเดียวกับเหตุและ
ผล ปัญหาเหล่านัน้ แก้ได้ถา้ เปลีย่ นสิง่ ทีท่ �ำ ให้
เกิดปัญหา ความไม่เสมอภาคแก้ได้โดย
ดำ�เนินชีวิตตามหลักธรรมและค่านิยมที่ถูก
ต้อง พี่น้องทั้งหลาย เหตุ สำ�คัญที่สุดของ
ชีวติ เราคือครอบครัวเรา ถ้าเราจะอุทศิ ตนเพือ่
เหตุนี้ เรา ตัวเราและศาสนจักร จะทำ�ให้

ชีวิตด้านอื่นทุกด้านดีขึ้น จะเป็นแบบอย่าง
และไฟสัญญาณสำ�หรับทุกคนบนแผ่นดินโลก
แต่เรือ่ งนีไ้ ม่งา่ ยในโลกทีใ่ จหลายดวงกำ�ลัง
หันไปคนละทาง ทั้งโลกเหมือนกำ�ลังเคลื่อน
ไปไม่หยุดและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าง
ที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อน ไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิม
ตลอด รูปแบบ สมัยนิยม แนวโน้ม แฟชั่น
ความถูกต้องทางการเมือง และแม้แต่แนวคิด
เรื่องความถูกผิดก็ยังขึ้นลงและเปลี่ยนแปลง
ดังที่ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ทำ�นายไว้ เห็น
ผิดเป็นถูก และเห็นถูกเป็นผิด (ดู อิสยาห์
5:20)
เส้นแบ่งทางวิญญาณกว้างขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะ
ที่ความชั่วตบตาและแยบยลมากขึ้น และดึง
คนไปสู่สิ่งที่เหมือนแม่เหล็กดำ�—ส่วนพระ
กิตติคุณแห่งความจริงและความสว่างดึงดูด
คนใจซื่อสัตย์และคนน่ายกย่องของแผ่นดิน
โลกผู้แสวงหาสิ่งดีและมีศีลธรรม
เราอาจมีจำ�นวนคนค่อนข้างน้อย แต่ใน
ฐานะสมาชิกศาสนจักรนีเ้ ราสามารถข้ามช่อง
ว่างที่กว้างขึ้นเหล่านี้ได้ เรารู้จักพลังของการ
รับใช้ท่มี ีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเพื่อนำ�บุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามารวมกันโดยไม่คำ�นึง
ถึ ง สภาพทางวิ ญ ญาณหรื อ เศรษฐกิ จ ของ
พวกเขา หนึ่งปีก่อนฝ่ายประธานสูงสุดเชื้อ
เชิญเราให้มีส่วนร่วมในวันบำ�เพ็ญประโยชน์
ฉลอง 75 ปีโครงการสวัสดิการซึ่งช่วยผู้คน
ให้พง่ึ พาตนเองมากขึน้ สมาชิกของเราทัว่ โลก
อุทิศเวลาหลายล้านชั่วโมงเพื่อการนี้
ศาสนจักรเป็นท่าจอดเรือในทะเลบ้าคลั่ง
เป็ น สมอในผื น น้ำ � ปั่ น ป่ ว นของการเปลี่ ย น
แปลงและการแบ่งแยก เป็นไฟสัญญาณให้
คนที่เห็นคุณค่าและแสวงหาความชอบธรรม
พระเจ้าทรงใช้ศาสนจักรนี้เป็นเครื่องมือใน
การดึงบุตรธิดาของพระองค์ทว่ั โลกมาสูค่ วาม
คุ้มครองของพระกิตติคุณ
วิญญาณของเอลียาห์ ซึง่ ไม่มขี อบเขต เป็น

พลังสำ�คัญยิ่งเช่นกันในจุดประสงค์ของพระเจ้ า สำ � หรั บ จุ ด หมายนิ รั น ดร์ ข องบุ ต รธิ ด า
พระองค์ ในถ้อยคำ�ของมาลาคี วิญญาณของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ “กระทำ�ให้จิตใจของ
พ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหา
พ่อ” (มาลาคี 4:6)
ศาสนจักรเป็นแบบอย่างของการหันใจ
และเป็นตัวเร่งความดีในโลก ในบรรดาสมาชิกศาสนจักรที่แต่งงานในพระวิหารและเข้า
ร่วมการประชุมวันอาทิตย์เป็นประจำ� อัตรา
การหย่าร้างน้อยกว่าของโลกมาก ครอบครัว
สนิทกันมากขึน้ และสือ่ สารกันบ่อยขึน้ สุขภาพ
ในครอบครัวเราดีขึ้นและเรามีชีวิตยืนยาว
กว่าประชากรโดยเฉลีย่ หลายปี เราอุทศิ ถวาย
ทรัพย์สินเงินทองและการรับใช้ให้คนขัดสน
มากกว่า และเรามีการศึกษาสูงกว่า ข้าพเจ้า
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ โอ้ อ วดแต่ เ พื่ อ
เป็นพยานว่าชีวิตดีขึ้น (มีความสุขมากขึ้น)
เมื่อใจหันไปหาครอบครัวและเมื่อครอบครัว
ดำ�เนินชีวิตในความสว่างแห่งพระกิตติคุณ
ของพระคริสต์
ฉะนั้น เราทำ�อะไรได้บ้างเพื่อจะไม่หลง
ทาง หนึง่ ข้าพเจ้าขอแนะนำ�ให้เรา จัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ ให้ทุกอย่างที่ท่านทำ�นอกบ้าน
เป็ น รองและสนั บ สนุ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบ้ า น
ท่าน จงจำ�คำ�แนะนำ�ของประธานฮาโรลด์
บี. ลี ที่ว่า “งานสำ�คัญที่สุด … ที่ท่านจะทำ�
ตลอดไปอยู่ภายในรั้วบ้านของท่านเอง” (คำ�
สอนของประธานศาสนาจักร: ฮาโรลด์ บี. ลี
[2000] หน้า 126) และคำ�แนะนำ�ที่ไม่ตกยุค
ของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ “ไม่มีความ
สำ � เร็ จ ใดชดเชยความล้ ม เหลวในบ้ า นได้ ”
(อ้างจาก เจ.อี. แม็คคัลลอช Home: The Savior
of Civilization [1924], 42; ใน Conference
Report, Apr. 1935, 116)
จงวางระเบียบชีวิตส่วนตัวของท่านเพื่อ
จัดเวลาให้การสวดอ้อนวอน พระคัมภีร์ และ

กิจกรรมครอบครัว มอบหน้าที่รับผิดชอบใน
บ้านให้ลูกๆ เพื่อสอนพวกเขาทำ�งาน สอน
พวกเขาว่าการดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
จะนำ�พวกเขาออกห่างจากความสกปรก ความ
ส�ำ่ ส่อนทางเพศ และความรุนแรงของอินเทอร์
เน็ต สื่อ และวิดีโอเกม พวกเขาจะไม่หลง

ทาง พวกเขาจะพร้อมทำ�หน้าที่รับผิดชอบ
เมื่อผลักดันให้พวกเขาทำ�
สอง เราต้องทำ�สิ่งต่างๆ ตาม ลำ�ดับที่ถูก
ต้อง! แต่งงานก่อนแล้วก็ครอบครัว มาก
มายหลายคนในโลกลืมลำ�ดับที่ถูกต้องนี้และ
คิดว่าพวกเขาเปลี่ยนได้หรือแม้กลับกันได้

พฤษภาคม 2012

99

จงใช้ศรัทธาขจัดความกลัว วางใจให้เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้านำ�ทางท่าน
ถึงท่านที่ยังไม่แต่งงาน จงเอาใจใส่เป็น
พิเศษต่อการหาคู่ชีวิตนิรันดร์ ชายหนุ่มทั้ง
หลาย จงจำ�อีกสิง่ ทีป่ ระธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ
กล่าว “คนทีม่ คี วามคิดเพียงผิวเผินปรารถนา
ครองความเป็นโสด … เพราะความเป็นโสด
ทำ�ให้เขามีความรับผิดชอบน้อยที่สุด … คน
ผิดจริงๆ คือชายหนุ่ม ความหลงระเริงตาม
วัยนำ�พวกเขาออกห่างจากเส้นทางแห่งหน้า
ที่และความรับผิดชอบ…พี่น้องสตรีคือเหยื่อ
…และ] จะแต่งงานถ้าพวกเขาสามารถและ
จะยอมรับความรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว
อย่างชื่นบาน” (Gospel Doctrine, 5th ed.
[1939], 281)
100
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ถึงหญิงสาว ข้าพเจ้าอยากเพิม่ เติมว่าท่าน
ต้องไม่มองข้ามความรับผิดชอบนี้เช่นกัน ไม่
มีอาชีพใดนำ�ความสำ�เร็จมาให้ท่านมากเท่า
การเลี้ยงดูบุตรธิดา และเมื่อท่านอายุเท่า
ข้าพเจ้า ท่านจะตระหนักเรื่องนี้ยิ่งกว่าเดิม
สาม สามีภรรยาทั้งหลาย ท่านควรเป็น
หุ้นส่วนเท่าเทียมกัน ในชีวิตแต่งงาน อ่าน
ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวบ่อยๆ เข้าใจและ
ทำ�ตาม หลีกเลี่ยงอำ�นาจการปกครองที่ไม่
ชอบธรรมทุกรูปแบบ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
คู่สมรสหรือบุตรธิดา พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
พระบิ ด าของเราทุ ก คนและทรงมอบสิ ท ธิ
พิเศษของครอบครัวให้เรา ซึง่ เคยเป็นของพระองค์เท่านัน้ เพือ่ ช่วยให้เราเป็นเหมือนพระองค์
มากขึน้ ในฐานะบุตรธิดาของพระองค์เราควร

เรียนรู้ที่บ้านว่าต้องรักพระผู้เป็นเจ้าและรู้ว่า
เราสามารถทูลขอความช่วยเหลือยามต้อง
การได้ ทุกคน ทั้งแต่งงานและเป็นโสด มี
ความสุขและสนับสนุนกันได้ไม่ว่าท่านจะมี
ครอบครัวแบบใด
สุดท้าย ใช้ แหล่งช่วยครอบครัว ของ
ศาสนจักร ในการเลี้ยงดูบุตรธิดา ครอบครัว
สามารถขอความช่วยเหลือจากวอร์ดได้ สนับสนุ น และทำ � งานกั บ ผู้ นำ � ฐานะปุ โ รหิ ต และ
ผู้นำ�องค์การช่วย ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
ครอบครัวและเยาวชนของศาสนจักรให้เต็มที่
จงจำ � ถ้ อ ยคำ � ลึ ก ซึ้ ง อี ก ประโยคหนึ่ ง ของ
ประธานลี — ศาสนจั ก รเป็ น โครงค้ำ � ให้ เ รา
สร้างครอบครัวนิรันดร์บนนั้น (ดู คำ�สอน:
ฮาโรลด์ บี. ลี [2000], 156)
บัดนี้ ถ้าตัวท่านหรือครอบครัวหลงทาง
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ท่านต้องการเพียงนำ�คำ�
สอนของพระผู้ช่วยให้รอดจากลูกาบทที่ 15
มาแก้ไขวิถขี องท่าน พระผูช้ ว่ ยให้รอดตรัสถึง
ความพยายามของคนเลี้ยงแกะเพื่อตามหา
แกะทีห่ ายไป หญิงคนหนึง่ หาเหรียญทีห่ ายไป
และการต้อนรับบุตรเสเพลกลับบ้าน เหตุใด
พระเยซูทรงสอนอุปมาเหล่านี้ พระองค์ทรง
ต้องการให้เรารู้ว่าโดยผ่านการชดใช้และคำ�
สอนของพระองค์ ไม่มใี ครในพวกเราหลงทาง
จนหาทางไม่เจอ
ขณะท่านหมายมั่นดำ�เนินชีวิตตามพระ
กิตติคุณและหลักคำ�สอนของพระคริสต์ พระ
วิญญาณบริสทุ ธิจ์ ะทรงนำ�ทางท่านและครอบครัว ท่านจะมีจีพีเอสทางวิญญาณคอยบอก
ท่ า นเสมอว่ า ท่ า นอยู่ ที่ ไ หนและจะไปที่ ใ ด
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ
ทรงรักเราทุกคน พระองค์ทรงสัญญาว่าถ้า
เราจะติดตามพระองค์ พระองค์จะทรงนำ�เรา
กลับไปทีป่ ระทับของพระบิดาบนสวรรค์อย่าง
ปลอดภัย ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน

โดย เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

มีวิสัยทัศน์ที่จะทำ�

ถ้าเราจะรุ่งเรืองมากกว่าพินาศ เราต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตนเอง
ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นเรา

เ

ฉกเช่ น บิ ด ามารดาที่ ป ระเสริ ฐ ทั้ ง ปวง
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ข้ า พเจ้ า ปรารถนาให้ ลู ก
มีอนาคตอันสดใส คุณพ่อข้าพเจ้าไม่ได้
เป็นสมาชิก และเพราะว่าสถานการณ์ที่ไม่
ปกติเกิดขึ้นในเวลานั้น คุณพ่อคุณแม่จึงตัด
สินใจให้ข้าพเจ้ากับพี่น้องออกจากเกาะบ้าน
เกิดของเรา อเมริกันซามัวในแปซิฟิกตอนใต้
และเดินทางไปสหรัฐเพื่อไปเรียนหนังสือ
การตั ด สิ น ใจแยกจากเราเป็ น เรื่ อ งยาก
สำ�หรับคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะคุณแม่ พวก
ท่านรู้ว่าจะมีการท้าทายที่ไม่สามารถบอกได้
รออยู่ขณะที่เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่
อย่างไรก็ตาม ด้วยศรัทธาและปณิธาน พวก
ท่านดำ�เนินการตามแผน
เนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูแบบวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย คุณแม่จึงคุ้นเคยกับหลักธรรม
ของการอดอาหารและการสวดอ้ อ นวอน
ทั้ ง คุ ณ พ่ อ และคุ ณ แม่ รู้ สึ ก ว่ า ต้ อ งการพร
จากสวรรค์เพื่อช่วยลูกๆ ของพวกท่าน ด้วย
เจตนารมณ์ดังกล่าว พวกท่านจึงกำ�หนดวัน
หนึ่งในสัปดาห์เพื่ออดอาหารและสวดอ้อน
วอนให้เรา วิสัยทัศน์ของพวกท่านคือเพื่อ
เตรียมลูกๆ ให้มีอนาคตอันสดใส พวกท่าน
ทำ�ตามวิสัยทัศน์ขณะใช้ศรัทธาของพวกท่าน
โดยแสวงหาพรของพระเจ้า โดยผ่านการอด
อาหารและการสวดอ้อนวอนพวกท่านได้รับ
ความมั่นใจ การปลอบโยน และสันติสุขว่า
ทุกอย่างจะดี

ท่ามกลางการท้าทายในชีวิต เราจะได้รับ
วิสัยทัศน์ที่จำ�เป็นต่อการทำ�สิ่งเหล่านี้ที่จะ
ทำ�ให้เราเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร
พูดถึงวิสัยทัศน์ หนังสือสุภาษิตสอนเราถึง
ความจริงนี้ “ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม
ประชาชนก็ ล ะทิ้ ง ความยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจเสี ย ”
(สุภาษิต 29:18)) ถ้าเราจะรุ่งเรืองมากกว่า
พินาศ เราต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตนเองดัง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นเรา
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นศักยภาพในชาว
ประมงผู้นอบน้อม ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกให้
ตามพระองค์ มากกว่าทีต่ วั พวกเขาเองจะมอง
เห็น พระองค์ทรงเห็นนิมิตของคนที่พวกเขา
สามารถเป็นได้ พระองค์ทรงรู้ถึงคุณความดี
และศักยภาพของพวกเขา พระองค์ทรงเรียก
พวกเขา ในตอนแรกพวกเขาไม่มปี ระสบการณ์
แต่ขณะที่พวกเขาติดตาม พวกเขาเห็นแบบ
อย่างของพระองค์ สัมผัสถึงคำ�สอนของพระองค์ และกลายเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ มี
ครั้งหนึ่งที่สานุศิษย์ของพระองค์ไปจากพระองค์ เ พราะสิ่ ง ที่ พ วกเขาฟั ง นั้ น ยากสำ � หรั บ
พวกเขา โดยที่พระองค์ทรงตระหนักว่าคน
อื่นอาจจะไปด้วย พระเยซูทรงสอบถามอัครสาวกสิบสอง “ท่านทั้งหลายก็จะจากเราไป
ด้วยหรือ” (ยอห์น 6:67) คำ�ตอบของเปโตร
สะท้อนให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปและมี
วิสัยทัศน์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดคือใคร “พวก
ข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า พระองค์มี

ถ้อยคำ�ซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 6:68)
เขาตอบ
ด้วยวิสัยทัศน์นี้ สานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์และ
อุทศิ ตนเหล่านีจ้ งึ สามารถทำ�สิง่ ทีย่ ากได้ ขณะ
ที่ พ วกเขาเดิ น ทางไปสั่ ง สอนพระกิ ต ติ คุ ณ
และสถาปนาศาสนจักรหลังจากที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงจากไป ในที่สุด พวกเขาบางคน
เสียสละอย่างสูงสุดเพื่อประจักษ์พยานของ
พวกเขา
มีแบบอย่างอื่นๆ ในพระคัมภีร์ของผู้ที่มี
วิสยั ทัศน์เรือ่ งพระกิตติคณ
ุ และจากนัน้ ดำ�เนิน
ตามวิสัยทัศน์นั้น ศาสดาพยากรณ์แอลมา
มี วิ สั ย ทั ศ น์ เ มื่ อ เขาฟั ง คำ � สอนและการเป็ น
พยานที่องอาจของอบินาไดต่อหน้ากษัตริย์
โนอาห์ แอลมาทำ�ตามคำ�สอนของอบินาได
และออกไปสอนในสิ่งที่เขาเรียนรู้ บัพติศมา
ผู้คนจำ�นวนมากที่เชื่อในถ้อยคำ�ของเขา (ดู
โมไซยาห์ 17:1-4; 18:1-6) ขณะทีข่ ม่ เหงวิสทุ ธิชนในยุคแรกๆ อัครสาวกเปาโลเปลี่ยนใจ
เลือ่ มใสบนถนนสูด่ ามัสกัสและจากนัน้ กระทำ�
โดยการสอนและเป็นพยานถึงพระคริสต์ (ดู
กิจการ 9:1-6, 20-22, 29)
ในสมัยของเรา ชายหนุ่ม หญิงสาว และ
คู่สามีภรรยาจำ�นวนมากได้ตอบรับการเรียก
จากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าให้รับ
ใช้งานเผยแผ่ ด้วยศรัทธาและความกล้าหาญ
พวกเขาละทิ้งบ้านเรือนและทุกสิ่งที่พวกเขา
คุ้นเคยเพราะศรัทธาในความดีอันยิ่งใหญ่ที่
พวกเขาสามารถทำ�ได้ในฐานะผู้สอนศาสนา
ขณะที่พวกเขากระทำ�ตามวิสัยทัศน์ของพวก
เขาที่จะรับใช้ พวกเขาเป็นพรให้แก่ชีวิตผู้คน
จำ�นวนมาก และในกระบวนการนี้ ชีวิตของ
พวกเขาเปลี่ยนแปลง ในการประชุมใหญ่
สามัญครั้งที่ผ่านมา ประธานโธมัส เอส.
มอนสันขอบคุณเราสำ�หรับการรับใช้ที่เราทำ�
ให้กันและเตือนเราถึงความรับผิดชอบของ
เราที่ จ ะเป็ น พระหั ต ถ์ ข องพระผู้ เ ป็ น เจ้ า ใน
การเป็นพรให้บุตรธิดาของพระองค์บนแผ่น
ดินโลกนี้ (ดู “จนเราเจอกันอีก” เลียโฮนา
พ.ย. 2011 หน้า 139) สัมฤทธิผลของหน้าที่
นีเ้ ป็นทีน่ า่ พอใจ ขณะทีส่ มาชิกของศาสนจักร
กระทำ�ตามวิสัยทัศน์นี้
ก่อนที่พระผู้ช่วยให้รอดจะจากไป พระองค์ทรงเข้าใจว่าเราจะต้องการความช่วยเหลือ
พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละทิง้ ท่านทัง้ หลาย
ไว้ให้เปล่าเปลี่ยว” (ยอห์น 14:18) พระองค์
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ทรงสอนสานุศษิ ย์ของพระองค์วา่ “องค์ผชู้ ว่ ย
คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรง
ใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้ง
หลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่
เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26)
นี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันผู้ที่
สามารถให้พลังอำ�นาจและกระตุ้นให้เราทำ�
สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอด ศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกในยุคปัจจุบันของเราสอน
ขณะทีเ่ รานำ�คำ�สอนของผูน้ �ำ เรามาปฏิบตั ิ
เราจะมี ค วามเข้ า ใจลึ ก ซึ้ ง ขึ้ น ถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่มีให้เรา ตลอดการ
ประชุมใหญ่ครัง้ นี้ เราได้รบั คำ�แนะนำ�ทีด่ ลใจ
จากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก จง
ศึกษาคำ�สอนและไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้ในใจ
ของท่านขณะที่แสวงหาพระวิญญาณของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้ท่านมีวิสัย
ทัศน์ของคำ�สอนเหล่านี้ในชีวิตของท่าน ด้วย
วิสัยทัศน์นั้น จงใช้ศรัทธาในการปฏิบัติตาม
คำ�แนะนำ�ของพวกท่าน
จงค้ น คว้ า และศึ ก ษาพระคั ม ภี ร์ ด้ ว ยใจ
พร้อมรับความสว่างและความรู้ของข่าวสาร
ของพวกท่าน จงไตร่ตรองในใจและปล่อย
ให้ข่าวสารเหล่านี้ดลใจท่าน จากนั้นทำ�ตาม
การดลใจของท่าน
เช่นเดียวกับทีเ่ ราเรียนรูเ้ ป็นครอบครัว เรา
กระทำ�เมื่อเราอดอาหารและสวดอ้อนวอน
แอลมาพูดถึงการอดอาหารและการสวดอ้อน
วอนว่าเป็นวิธีที่จะได้รับความมั่นใจเมื่อเขา
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าอ ดอาหารและสวดออ้ นวอน
มาหลายวันเพื่อข้าพเจ้าจะรู้เรื่องเหล่านี้ด้วย
ตนเอง.” (แอลมา 5:46) เช่นเดียวกันเรารู้ถึง
วิธีที่จะรับมือกับการท้าทายในชีวิตเราผ่าน
การอดอาหารและสวดอ้อนวอน
เราประสบกับเรื่องยากๆ ในชีวิตที่บาง
ครั้งอาจบดบังวิสัยทัศน์และศรัทธาของเรา
ในการทำ�สิ่งที่เราควรทำ� เรากลับยุ่งจนเรา
มักรู้สึกท่วมท้นและทำ�ไม่ไหว ขณะที่เราแต่
ละคนแตกต่างกันไป ข้าพเจ้าแนะนำ�อย่าง
นอบน้อมว่าเราจะต้องเน้นวิสัยทัศน์ของเรา
ไปทีพ่ ระผูช้ ว่ ยให้รอดและคำ�สอนของพระองค์
พระองค์ทรงเห็นอะไรในตัวเปโตร ยากอบ
และยอห์น และอัครสาวกคนอื่นๆ ที่กระตุ้น
เตือนพระองค์ให้ทรงทำ�โดยเชื้อเชิญพวกเขา
ให้ติดตามพระองค์ เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์
ของพระองค์ต่อพวกเขา พระผู้ช่วยให้รอด
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ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของคนที่เราสามารถ
เป็นได้ สิ่งนี้จะใช้ศรัทธาและความกล้าหาญ
เดียวกันกับอัครสาวกรุ่นแรกๆ เพื่อให้เรามุ่ง
เน้นอีกครั้งถึงสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการนำ�ความ
สุขอันเป็นนิจและปีติอันยิ่งใหญ่มาให้
เมื่อเราศึกษาพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วย
ให้รอดของเราและคำ�สอนของพระองค์ เรา
เห็นพระองค์ทรงสั่งสอน สวดอ้อนวอน หนุน
ใจ และเยียวยาอยู่ท่ามกลางผู้คน เมื่อเราทำ�
ตามพระองค์และทำ�สิ่งที่เราเห็นพระองค์ทรง
ทำ� เราเริ่มเห็นวิสัยทัศน์ของคนที่เราจะเป็น
ท่านจะได้รบั พรด้วยความเข้าใจผ่านทางความ

ช่ ว ยเหลื อ ของพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ใ ห้ ทำ �
ความดีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเกิด
ขึ้นและท่านจะจัดลำ�ดับความสำ�คัญในชีวิต
ที่ต่างไปที่จะนำ�พรมาให้ท่านและครอบครัว
ระหว่างการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระองค์ทา่ ม
กลางชาวนีไฟ พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามว่า
“เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า ?” พระองค์ทรง
ตอบ “แม้ดังที่เราเป็น” (3 นีไฟ 27:27) เรา
ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ จากพระองค์ เ พื่ อ
เป็นเหมือนพระองค์ และพระองค์ทรงให้เรา
เห็นวิธีดังนี้ “ฉะนั้น, ขอ, และเจ้าจะได้รับ;
เคาะ, และจะเปิดมันให้เจ้า; เพราะคนที่ขอ,

ย่อมได้รับ; และกับผู้ที่เคาะ, มันจะเปิดให้.”
(3 นีไฟ 27:29)
ข้าพเจ้ารู้ว่าขณะที่เราได้รับวิสัยทัศน์ของ
ตนเองดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นเรา และ
ขณะที่เรากระทำ�ตามวิสัยทัศน์นั้น ชีวิตของ
เราจะได้รับพรในวิธีที่คาดไม่ถึง เพราะวิสัย
ทัศน์ของคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้า ไม่เพียงชีวิต
ข้าพเจ้าได้รับพรโดยประสบการณ์ทางการ
ศึกษา แต่ข้าพเจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ข้าพเจ้าพบและเปิดรับพระกิตติคุณ ที่สำ�คัญไป
กว่านั้น ข้าพเจ้าเรียนรู้ถึงความสำ�คัญของ
การเป็นบิดามารดาทีด่ แี ละซือ่ สัตย์ พูดง่ายๆ
ก็คือชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปตลอด
กาล
เหมือนกับที่วิสัยทัศน์นำ�ให้คุณพ่อคุณแม่
ของข้าพเจ้าอดอาหารและสวดอ้อนวอนเพื่อ
ความผาสุกของลูกๆ ท่านและเหมือนกับวิสยั
ทัศน์ของอัครสาวกในยุคแรกๆ ที่นำ�พวกเขา
ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด วิสัยทัศน์เดียวกัน
นัน้ มีไว้เพือ่ ดลใจและช่วยให้เรากระทำ� พีน่ อ้ ง
ทั้งหลาย เราคือผู้คนที่มีประวัติศาสตร์แห่ง
วิสัยทัศน์ ศรัทธา และความกล้าหาญที่จะ
ทำ� มองดูว่ามาไกลเพียงไรและเราได้รับพร
มากเพียงไร จงเชือ่ ว่าพระองค์จะประทานพร
ท่ า นด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นชี วิ ต และความกล้ า
หาญที่จะทำ�
ข้าพเจ้ากล่าวคำ�พยานของข้าพเจ้าถึงพระ
ผูช้ ว่ ยให้รอดและความปรารถนาของพระองค์
ที่จะให้เรากลับไปหาพระองค์ เพื่อจะทำ�สิ่ง
นั้น เราจะต้องมีศรัทธาที่จะทำ�—ในการติด
ตามพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์ ตลอด
ช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตของเรา พระองค์ทรง
ยื่นพระหัตถ์และทรงเชื้อเชิญเรา
“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก
เรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และ
จิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก
“ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระ
ของเราก็เบา” (มัทธิว 11:29-30)
ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นศักยภาพ
อันยิง่ ใหญ่ในสานุศษิ ย์ในยุคแรกของพระองค์
พระองค์ทรงเห็นสิ่งเดียวกันในเรา ขอให้เรา
มองตนเองดังทีพ่ ระองค์ทรงมองเรา ข้าพเจ้า
สวดอ้ อ นวอนว่ า เราจะมี วิ สั ย ทั ศ น์ นั้ น ด้ ว ย
ศรัทธาและความกล้าหาญที่จะทำ� ในพระ
นามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

โดย เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ตามหลักธรรม
แห่งความชอบธรรม
เท่านั้น

บิดามารดาที่ฉลาดเตรียมบุตรธิดาให้พร้อมดำ�รงชีวิตโดยไม่มีพวกเขา
พวกเขาหาโอกาสให้เติบโตขณะลูกๆ เริ่มมีวุฒิภาวะทางวิญญาณเพื่อใช้
สิทธิ์เสรีอย่างถูกต้อง

ป

ระมาณหนึ่ ง เดื อ นหลั ง จากเรา
แต่งงานกัน ข้าพเจ้ากับภรรยาเดิน
ทางไกลโดยรถยนต์ ภรรยาเป็น
คนขับ และข้าพเจ้ากำ�ลังพยายามผ่อนคลาย
ข้าพเจ้าบอกว่า พยายาม เพราะทางหลวง
ที่เรากำ�ลังใช้อยู่มีชื่อเสียงเรื่องการตรวจจับ
ความเร็ว และในสมัยนัน้ ภรรยาข้าพเจ้ามีนสิ ยั
ชอบขับรถเร็ว ข้าพเจ้าพูดว่า “คุณขับเร็วเกิน
ไปแล้ว ช้าลงหน่อย”
เจ้าสาวของข้าพเจ้าคิดในใจ “ฉันขับรถมา
เกือบ 10 ปี นอกจากครูสอนขับรถแล้ว ไม่มี
ใครเคยบอกฉันมาก่อนว่าต้องขับยังไง” เธอ
จึงตอบว่า “คุณมีสทิ ธิอ์ ะไรมาบอกฉันว่าต้อง
ขับยังไง”
พูดตามตรง คำ�ถามของเธอทำ�ให้ข้าพเจ้า
ไม่ทันตั้งตัว ดังนั้น เพื่อก้าวขึ้นมารับหน้าที่
ใหม่ให้ดที ส่ี ดุ ในฐานะชายทีแ่ ต่งงานแล้ว ข้าพเจ้าจึงพูดว่า “ผมไม่ร—
ู้ เพราะผมเป็นสามีคณ
ุ
และผมดำ�รงฐานะปุโรหิต”
พี่น้องชายทั้งหลายเคล็ดลับสั้นๆ คือ ถ้า

ท่านอยู่ในสถานการณ์ทำ�นองนี้ นั่น ไม่ใช่
คำ�ตอบที่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินดีที่จะรายงาน
ว่านั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าทำ�
ผิดเช่นนั้น
หลักคำ�สอนและพันธสัญญาอธิบายว่า
สิทธิก์ ารใช้ฐานะปุโรหิตในบ้านหรือทีใ่ ดก็ตาม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความชอบธรรมในชีวิต
เรา “อำ�นาจแห่งสวรรค์จะถูกบังคับหรือควบ
คุม ไม่ได้ นอกจากตามหลักธรรมแห่งความ
ชอบธรรมเท่านั้น”1 ข้อนี้กล่าวต่อไปว่าเรา
สูญเสียอำ�นาจนั้นเมื่อเรา “ใช้ การควบคุม
หรือ อำ�นาจการปกครอง หรือ การบังคับ จิตวิญญาณของ [ผู้อื่น], ในความไม่ชอบธรรม
ระดับ ใดก็ตาม”2
พระคั ม ภี ร์ ข้ อ นี้ ก ล่ า วว่ า เราต้ อ งนำ � โดย
“หลักธรรมแห่งความชอบธรรม” หลักธรรม
ดังกล่าวประยุกต์ใช้กับผู้นำ�ทุกคนในศาสนจักร ตลอดจนบิดาและมารดาทุกคนในบ้าน3
เราเสียสิทธิร์ บั พระวิญญาณของพระเจ้า และ
รับสิทธิอ�ำ นาจใดก็ตามทีม่ าจากพระผูเ้ ป็นเจ้า
พฤษภาคม 2012
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เมือ่ เราควบคุมอีกคนหนึง่ ในวิธที ไ่ี ม่ชอบธรรม4
เราอาจคิดว่าวิธีนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ “ถูกควบคุม” แต่เมื่อใดที่เราพยายาม
บังคับใครบางคนให้เป็นคนชอบธรรม ผู้ที่
สามารถ และ ควร ใช้สิทธิ์เสรีของเขา เรา
กำ�ลังกระทำ�อย่างไม่ชอบธรรม เมื่อกำ�หนด
ขอบเขตชัดเจนให้บุคคลหนึ่ง อยู่ใน ระเบียบ
ควรใช้ขอบเขตเหล่านั้นด้วยความอดทนและ
ความรักและในวิธีที่สอนหลักธรรมนิรันดร์
เราไม่สามารถบังคับผู้อื่นให้ทำ�สิ่งถูกต้อง
ได้ พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่านี่ไม่ใช่วิธีของ
พระผู้เป็นเจ้า การบังคับสร้างความไม่พอใจ
บ่งบอกความไม่ไว้ใจ และทำ�ให้ผู้อื่นรู้สึกไร้
ความสามารถ โอกาสการเรียนรู้เสียไปเมื่อ
คนควบคุมทึกทักอย่างคนจองหองว่าพวกเขา
มีคำ�ตอบถูกต้องทั้งหมดให้คนอื่นๆ พระคัมภีร์กล่าวว่า “นี่คือกมลสันดานและธรรมชาติ
วิสยั ของมนุษย์เกือบทุกคน” ทีจ่ ะใช้ “อำ�นาจ
การปกครองทีไ่ ม่ชอบธรรม”5 ฉะนัน้ เราจึงควร
รู้ว่าเราอาจติดกับดักโดยง่าย ผู้หญิงก็อาจใช้
104
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อำ�นาจการปกครองที่ไม่ชอบธรรมได้ด้วย แม้
พระคัมภีร์จะระบุว่าปัญหาเกิดกับผู้ชายเป็น
พิเศษก็ตาม
อำ�นาจการปกครองที่ไม่ชอบธรรมมักจะ
มาพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุด ยับยัง้ ความเห็นชอบและรัก ผูท้ ไ่ี ด้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างไม่ชอบธรรมรู้สึกว่าตนไม่มีวันทำ�ให้ผู้
นำ�หรือบิดามารดาพอใจได้และพวกเขาล้ม
เหลวเสมอ บิดามารดาที่ฉลาดต้องชั่งใจเมื่อ
บุตรธิดาพร้อมจะเริ่มใช้สิทธิ์เสรีของตนใน
ด้านใดเป็นพิเศษของชีวิต แต่ถ้าบิดามารดา
กุมอำ�นาจการตัดสินใจ ทั้งหมด และมองว่า
นั่นเป็น “สิทธิ์” ของพวกเขา เท่ากับพวกเขา
จำ�กัดการเติบโตและการพัฒนาของบุตรธิดา
ลูกๆ ของเรามีเวลาอยู่ในบ้านเราจำ�กัด
ถ้าเรารอจนพวกเขาเดินออกประตูไปเพื่อยื่น
บังเหียนแห่งสิทธิ์เสรีให้พวกเขา เรารอนาน
เกินไป พวกเขาจะไม่พัฒนาความสามารถ
ในการตัดสินใจอย่างฉลาดได้ทันที ถ้า พวก
เขาไม่ เ คยมี อิ ส ระที่ จ ะทำ � การตั ด สิ น ใจใน

เรื่องสำ�คัญขณะอยู่ในบ้าน เด็กเช่นนั้นมัก
ต่อต้านการบังคับ หรือ ไม่สามารถทำ�การ
ตัดสินใจด้วนตนเองได้
บิดามารดาทีฉ่ ลาดเตรียมบุตรธิดาให้พร้อม
ดำ�รงชีวติ โดยไม่มพี วกเขา พวกเขาหาโอกาส
ให้เติบโตขณะลูกๆ เริ่มมีวุฒิภาวะทางวิญญาณเพือ่ ใช้สทิ ธิเ์ สรีอย่างถูกต้อง และแน่นอน
นีห่ มายความว่าบางครัง้ ลูกจะทำ�ผิดและเรียน
รู้จากความผิดนั้น
ครอบครั ว เรามี ป ระสบการณ์ ที่ ส อนเรา
เกีย่ วกับการให้ลกู พัฒนาความสามารถในการ
เลือก แมรีย์บุตรสาวของเราเป็นนักฟุตบอล
ที่โดดเด่นในช่วงที่เธอกำ�ลังเติบโต มีอยู่ปี
หนึ่งทีมของเธอเข้ารอบชิงชนะเลิศ และการ
แข่งครั้งนั้นจัดวันอาทิตย์ แมรีย์ก็เหมือนวัย
รุ่นทั่วไป เธอเรียนรู้มาหลายปีว่าวันสะบาโต
เป็นวันพักผ่อนและฟื้นฟูทางวิญญาณ ไม่ใช่
วันนันทนาการ แต่เธอยังรู้สึกถึงแรงกดดัน
จากครูฝึกและเพื่อนร่วมทีมให้ลงแข่งและไม่
ต้องการให้ทีมผิดหวัง

เธอถามเราว่าควรทำ�อย่างไร ข้าพเจ้ากับ
ภรรยาจะตัดสินใจแทนเธอก็ได้ อย่างไรก็ดี
เราตั ด สิ น ใจหลั ง จากพิ จ ารณาร่ ว มกั บ การ
สวดอ้อนวอนว่าในกรณีนี้บุตรสาวพร้อมจะ
รับผิดชอบทางวิญญาณสำ�หรับการตัดสินใจ
ของเธอเอง เราอ่านพระคัมภีร์บางข้อกับเธอ
และกระตุ้นให้แมรีย์สวดอ้อนวอนและใคร่ครวญเรื่องนี้
ไม่ก่วี ันหลังจากนั้นเธอประกาศการตัดสิน
ใจของเธอ เธอจะลงแข่งวันอาทิตย์ ถึงตอน
นี้เราจะทำ�อย่างไร หลังจากสนทนาเพิ่มเติม
และรับการยืนยันจากพระวิญญาณ เราทำ�
ตามที่สัญญาไว้และอนุญาตให้เธอทำ�อย่าง
ทีเ่ ธอเลือกคือลงแข่ง หลังจากแข่งเสร็จ แมรีย์
เดินช้าๆ มาหาคุณแม่ที่รออยู่ “แม่คะ” เธอ
กล่าว “หนู รู้สึก แย่มาก หนูไม่อยากรู้สึก
แบบนัน้ อีก หนูจะไม่ลงแข่งในวันสะบาโตอีก
เด็ดขาด” และเธอไม่ทำ�อย่างนั้นอีกเลย
แมรีย์เข้าใจหลักธรรมของการรักษาวัน
สะบาโตแล้ว ถ้าเราบังคับเธอไม่ให้ลงแข่ง เรา
คงทำ�ให้เธอสูญเสียประสบการณ์การเรียนรู้
อันล้ำ�ค่าและทรงพลังกับพระวิญญาณ
เท่าทีท่ า่ นเห็น การช่วยให้บตุ รธิดาใช้สทิ ธิ์
เสรีอย่างถูกต้องเรียกร้องการสอนพวกเขา
ให้รู้วิธีสวดอ้อนวอนและรับคำ�ตอบการสวด
อ้อนวอน เราจะต้องสอนเกีย่ วกับคุณค่าและ
จุดประสงค์ของการเชื่อฟัง อีกทั้งสอนเกี่ยว
กับหลักธรรมจำ�เป็นอื่นๆ ทั้งหมดของพระ
กิตติคุณ6
ในการเลี้ยงดูครอบครัว เราตัดสินใจว่า
เป้าหมายสำ�คัญทีส่ ดุ ของเราคือช่วยลูกๆ สร้าง
ความสัมพันธ์กับสวรรค์ เรารู้ว่าสุดท้ายแล้ว
พวกเขาต้องพึ่งพระเจ้า ไม่ใช่เรา บริคัม ยังก์
กล่าวว่า “หากข้าพเจ้าต้องแยกแยะหน้าที่
ทุกอย่างที่เรียกร้องจากลูกหลานมนุษย์…
ข้าพเจ้าจะจัดให้หน้าที่ของการแสวงหาพระ
เจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาเป็นอันดับแรก
สุดและสำ�คัญที่สุดจนกว่าเราจะเปิดเส้นทาง
ของการสื่อสารจากสวรรค์มายังแผ่นดินโลก
—จากพระผู้ เ ป็ น เจ้ า มาสู่ จิ ต วิ ญ ญาณของ
เรา”7

แมรีย์เคยได้รับคำ�ตอบการสวดอ้อนวอน
ของเธอในสถานการณ์อื่นก่อนหน้านี้ ดังนั้น
เราจึงวางใจว่าบุตรสาวของเรากำ�ลังพัฒนา
เส้นทางการสือ่ สารกับสวรรค์ในชีวติ เธอ ด้วย
เหตุนี้เธอจึงเรียนรู้สิ่งที่เป็นบวกจากประสบการณ์ของเธอและพร้อมจะทำ�การเลือกให้ดี
ขึ้นในอนาคต หากไม่มีการเชื่อมโยงกับพระ
วิญญาณ บุตรธิดากับบิดามารดาย่อมสามารถ
อ้างเหตุผลนานัปการให้กับการตัดสินใจไม่ดี
ทั้งหมดโดยอาศัยการใช้สิทธิ์เสรีของตน สัญญาในพระคัมภีร์คือ “คนที่ฉลาด…และรับ
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำ�ทางของพวก
เขา [จะไม่] ถูกหลอก”8
ผลข้างเคียงเพิม่ เติมอันน่าเศร้าของอำ�นาจ
การปกครองที่ไม่ชอบธรรมคือการสูญเสีย
ความไว้วางใจในความรักของพระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้ารู้จักบางคนที่อยู่ใต้อาณัติของผู้นำ�
หรือพ่อแม่ที่คอยควบคุมและเรียกร้องมาก
และพวกเขาพบว่ายากจะรู้สึกได้ถึงความรัก
จากพระบิดาบนสวรรค์ที่จะค้ำ�จุนและจูงใจ
พวกเขาตลอดเส้นทางแห่งความชอบธรรม
ถ้าเราจะช่วยให้คนที่อยู่ในความพิทักษ์
ของเราทำ�การเชื่อมโยงที่สำ�คัญทั้งหมดกับ
สวรรค์ เราต้องเป็นพ่อแม่และผู้นำ�ดังอธิบาย
ไว้ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญา ภาค 121
เราต้องกระทำ� “โดย การชักชวน, โดยความ

อดกลั้น, โดย ความสุภาพอ่อนน้อม และ
ความอ่อนโยน, และโดย ความรักที่ไม่เส
แสร้ง”9 ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์กล่าวว่า
“ในบรรดาความช่วยเหลือทั้งหมดที่เราจะให้
เยาวชน … ได้นั้น สิ่งสำ�คัญที่สุดคือให้พวก
เขารู้สึกถึงความเชื่อมั่นของเราว่าพวกเขาอยู
่บนเส้นทางกลับบ้านไปหาพระผู้เป็นเจ้าและ
พวกเขาทำ�ได้”10
ขณะพิจารณาหลักธรรมที่ควรนำ�ทางเรา
ในศาสนจักรและที่บ้าน ข้าพเจ้าขอจบด้วย
ตั ว อย่ า งจากชี ว ประวั ติ ข องประธานโธมั ส
เอส. มอนสัน แอน ดิบบ์ บุตรสาวของ
ครอบครัวมอนสันกล่าวว่าจนถึงวันนี้ เมือ่ เรา
เดินเข้าประตูบ้านที่เธอเติบโตมา คุณพ่อจะ
พูดว่า “โอ้ ดูซิใครมา ดีใจจังเลย ลูกสาวใคร
สวยที่สุด” เธอกล่าวต่อไปว่า “คุณพ่อคุณ
แม่กล่าวชมดิฉันเสมอ ไม่ว่าดิฉันจะมีท่าทาง
อย่างไรหรือทำ�อะไรมา…เมื่อดิฉันไปเยี่ยม
ท่าน ดิฉันรู้ว่าท่านรักดิฉัน ท่านชื่นชมดิฉัน
ท่านต้อนรับดิฉัน ดิฉันถึงบ้านแล้ว”11
พี่น้องทั้งหลาย นี่คือวิธีของพระเจ้า ถึงแม้
มีคนปฏิบัติไม่ดีต่อท่านในอดีต ข้าพเจ้ารู้ว่า
พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านมาหาพระองค์12
พระองค์ทรงรัก ทุกคน ทรงต้อนรับ ทุกคน
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

1. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 121:36
2. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 121:37;
เน้นตัวเอน
3. ดู นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ “Put Off the Natural
Man, and Come Off Conqueror,” Tambuli,
ม.ค. 1991, 13–14; Ensign, Nov. 1990,
14–16.
4. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 121:37
5. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 121:39
6. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 68:25–29
7. คำ�สอนของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยังก์
(1997) หน้า 50
8. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 45:57
9. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 121:41
10. เฮนรีย์ บี. อายริงก์ “ช่วยพวกเขาระหว่าง
ทางกลับบ้าน” เลียโฮนา พ.ค. 2010 หน้า 30
11.ดู ไฮดี เอส. สวินตัน To the Rescue: The
Biography of Thomas S. Monson
(2010), 372.
12. ดู มัทธิว 11:28
พฤษภาคม 2012

105

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

คุ้มค่าหรือไม่

งานของการแบ่งปันพระกิตติคุณตามปกติและเป็นธรรมชาติ
กับคนที่เราห่วงใยและรักจะเป็นงานและปีติของชีวิตเรา

ร

ะหว่างการประชุมใหญ่ครั้งนี้และใน
การประชุมอื่นเมื่อเร็วๆ นี้1 พวกเรา
หลายคนสงสัยว่าฉันทำ�อะไรได้บ้าง
เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งศาสนจั ก รของพระเจ้ า
และเห็นการเติบโตแท้จริงในที่ที่ฉันอยู่
ในเป้าหมายนี้และเป้าหมายสำ�คัญอื่นๆ
งานสำ�คัญที่สุดของเราอยู่ในบ้านและครอบครัวเราเสมอ2 ศาสนจักรได้รับการสถาปนา
และการเติบโตแท้จริงเกิดขึ้นในครอบครัว 3
เราพึงสอนหลักธรรมและหลักคำ�สอนของ
พระกิตติคุณแก่บุตรธิดา เราต้องช่วยให้พวก
เขามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และเตรียมพวก
เขาให้พร้อมรับบัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบ4
เราต้องซื่อสัตย์เพื่อพวกเขาจะเห็นแบบอย่าง
ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและศาสนจักรของ
พระองค์ สิ่งนี้ช่วยให้บุตรธิดาของเรารู้สึก
ถึงปีติในการรักษาพระบัญญัติ ความสุขใน
ครอบครัว และความกตัญญูในการรับใช้ผู้
อื่น ในบ้านของเรา เราควรทำ�ตามแบบฉบับ
ที่นีไฟให้ไว้เมื่อท่านกล่าวว่า
“เราทำ�งานอย่างขยันหมั่นเพียร … เพื่อ
ชักชวนลูกหลานเรา … ให้เชื่อในพระคริสต์,
และให้คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า…
“…เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดี
ในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เรา
พยากรณ์ถึงพระคริสต์, และเราเขียนตามคำ�
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พยากรณ์ของเรา, เพื่อลูกหลานของเราจะรู้
ว่าพวกเขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลด
บาปของพวกเขา”5
เราทำ�งานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อนำ�พร
เหล่ า นี้ ม าให้ บุ ต รธิ ด าโดยไปโบสถ์ กั บ พวก
เขา จัดสังสรรค์ในครอบครัว และอ่านพระ
คัมภีร์ด้วยกัน เราสวดอ้อนวอนทุกวันกับ
ครอบครัว ยอมรับการเรียก เยี่ยมคนป่วย
และคนอ้างว้าง และทำ�อีกหลายอย่างเพื่อ
ให้บุตรธิดารู้ว่าเรารักพวกเขาและเรารักพระ
บิดาบนสวรรค์ พระบุตรของพระองค์ และ
ศาสนจักรของพระองค์
เราพูดและพยากรณ์ถึงพระคริสต์เมื่อเรา
ให้บทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวหรือนั่ง
กับลูกคนหนึง่ และบอกรักลูกคนนัน้ และแสดง
ประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟู
เราเขียนถึงพระคริสต์ได้โดยเขียนจดหมาย
ถึงคนอยู่ห่างไกล ผู้สอนศาสนาที่กำ�ลังรับใช้
บุตรชายหญิงทีเ่ ป็นทหาร และคนทีเ่ รารักล้วน
ได้รบั พรจากจดหมายทีเ่ ราเขียน จดหมายจาก
ทางบ้านไม่ใช่แค่อีเมลสั้นๆ จดหมายแท้จริง
จะให้บางอย่างทีจ่ บั ต้องได้ ชวนให้นกึ ถึง และ
น่าทะนุถนอม
เราช่วยบุตรธิดาให้พึ่งพาการชดใช้ของ
พระผู้ ช่ ว ยให้ ร อดและรู้ จั ก การให้ อ ภั ย ของ

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
โดยแสดงความรักและการให้อภัยในวิถีทาง
ของการเป็นบิดามารดาของเรา ความรักและ
การให้ อ ภัย ของเราไม่เพีย งดึ ง ลู ก หลานมา
ใกล้ชิดเราเท่านั้นแต่สร้างศรัทธาให้พวกเขา
ได้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักพวกเขาและ
พระองค์จะทรงให้อภัยเมื่อพวกเขาพยายาม
กลับใจ ทำ�ดีขึ้น และเป็นคนดีขึ้น พวกเขา
วางใจความจริงนี้เพราะได้รับประสบการณ์
จากบิดามารดาทางโลกของพวกเขา
นอกจากงานที่เราจะทำ�ในครอบครัวเรา
แล้ว นีไฟสอนว่า “เราทำ�งานอย่างขยันหมั่น
เพียร…เพือ่ ชักชวน…พีน่ อ้ งเราด้วย, ให้เชือ่
ในพระคริสต์, และให้คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า”6
ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราทุกคนมีพรและ
ความรับผิดชอบของการแบ่งปันพระกิตติคณ
ุ
คนที่ต้องการพระกิตติคุณในชีวิตบางคนยัง
ไม่เป็นสมาชิกศาสนจักร บางคนเคยอยู่ใน
หมู่เราแต่จำ�เป็นต้องรู้สึกถึงปีติที่เคยรู้สึกเมื่อ
ครั้งน้อมรับพระกิตติคุณในช่วงชีวิตวัยเยาว์
อีกครั้ง พระเจ้าทรงรักทั้งคนที่ไม่เคยมีพระ
กิตติคุณและคนที่กำ�ลังกลับมาหาพระองค์7
สำ�หรับพระองค์และเรา นั่นไม่สำ�คัญ นี่คือ
งานเดียวกัน นั่นคือค่าของจิตวิญญาณ ไม่
ว่าสภาพของพวกเขาเป็นเช่นไร นั่นสำ�คัญยิ่ง
ต่อพระบิดาบนสวรรค์ พระบุตร และต่อเรา8
งานของพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ
พระองค์คือ “ทำ�ให้เกิดความเป็นอมตะและ
ชีวิตนิรันดร์”9 ของลูกทุกคนของพระองค์
โดยไม่คำ�นึงถึงสภาวการณ์ปัจจุบันของพวก
เขา พรของเราคือช่วยในงานสำ�คัญยิ่งนี้
ประธานโธมัส เอส. มอนสันอธิบายวิธี
ทีเ่ ราจะช่วยได้เมือ่ ท่านกล่าวว่า “ประสบการณ์
เผยแผ่ศาสนาของเราต้องเป็นปัจจุบัน นั่ง
ไตร่ตรองประสบการณ์ในอดีตเท่านั้นไม่พอ
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล ท่านต้องแบ่งปันพระ-

กิตติคุณตามปกติและเป็นธรรมชาติต่อไป”10
งานของการแบ่งปันพระกิตติคณ
ุ ตามปกติ
และเป็นธรรมชาติกับคนที่เราห่วงใยและรัก
จะเป็นงานและปีติของชีวิตเรา ข้าพเจ้าจะ
เล่าประสบการณ์เช่นนั้นให้ท่านฟังสองเรื่อง
เดฟ ออร์ชาร์ดเติบโตในซอลท์เลคซิตท้ี เ่ี พือ่ น
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกศาสนจักร เพื่อนมีอิทธิพลต่อเขามาก นอกจากนี้ ผู้นำ�ศาสนจักรใน
ละแวกบ้านชวนเขาไปกิจกรรมสม�ำ่ เสมอด้วย
เพื่อนของเขาก็ชวนเขาเช่นกัน แม้เขาไม่เข้า
ร่วมศาสนจักรในเวลานั้น แต่อิทธิพลของ
เพื่อนแอลดีเอสที่ดีและกิจกรรมที่ศาสนจักร

เป็นผู้อุปถัมภ์เป็นพรตลอดช่วงที่เขาเติบใหญ่
หลังจากเข้าวิทยาลัย เขาย้ายออกจากบ้าน
และเพื่อนส่วนใหญ่ไปเป็นผู้สอนศาสนา เขา
จึงไม่มีโอกาสรับอิทธิพลของคนเหล่านั้นใน
ชีวิตเขา
เพื่ อ นสมั ย มั ธ ยมปลายคนหนึ่ ง ของเดฟ
ยังอยู่บ้าน เพื่อนคนนี้พบอธิการทุกสัปดาห์
เพื่อพยายามทำ�ให้ชีวิตเขาอยู่ในระเบียบและ
สามารถรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาได้ เขากับ
เดฟกลายเป็นเพื่อนร่วมห้อง ทั้งตามปกติ
และเป็นธรรมชาติ พวกเขาพูดคุยกันว่าเหตุ
ใดเขาจึงไม่รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาตอนนี้และ

เหตุใดเขาพบกับอธิการบ่อยๆ เพื่อนกล่าว
แสดงความขอบคุ ณ และความเคารพต่ อ
อธิการและโอกาสทีไ่ ด้กลับใจและรับใช้ จาก
นั้นเขาถามเดฟว่าอยากไปสัมภาษณ์กับเขา
ครั้งต่อไปหรือไม่ นั่นเป็นการเชื้อเชิญ! แต่
ในความเป็นเพื่อนและสภาวการณ์ของพวก
เขา นั่นเป็นทั้งเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติ
เดฟตกลงและไม่นานก็พบกับอธิการด้วย
ตนเอง นี่นำ�ไปสู่การตัดสินใจพบกับผู้สอน
ศาสนา เขาได้รับประจักษ์พยานว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง และกำ�หนดวันรับบัพติศมา อธิการให้บัพติศมาเดฟ และหนึ่งปี
ต่อมา เดฟ ออร์ชาร์ด และแคเธอรีน อีแวนส์
แต่งงานกันในพระวิหาร พวกเขามีบตุ รธิดา
ห้าคน แคเธอรีนเป็นน้องสาวข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะขอบคุณเพื่อนที่ดีคนนี้ตลอดไป เขากับ
อธิการที่ดีนำ�เดฟมาสู่ศาสนจักร
เมื่อเดฟพูดถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
เขาและแสดงประจักษ์พยานเกีย่ วกับเหตุการณ์
เหล่านี้ เขาถามว่า “แล้วคุม้ ค่าหรือไม่ ความ
พยายามของเพื่อนๆ ผู้นำ�เยาวชน และ
อธิการตลอดหลายปีนั้นคุ้มค่ากับการที่เด็ก
หนุ่มคนหนึ่งรับบัพติศมาหรือไม่” เขากล่าว
พลางชี้ไปที่แคเธอรีนกับบุตรธิดาห้าคนของ
เขา “อย่างน้อยสำ�หรับภรรยาผมกับลูกๆ ห้า
คนของเรา คำ�ตอบคือ คุ้มค่า”
เมื่อใดก็ตามที่มีการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ไม่ใช่ “แค่เด็กหนุ่มคนเดียว” เมื่อใดก็ตาม
ที่มีการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือมีคนหันมาหา
พระเจ้า นัน่ คือครอบครัวได้รบั การช่วยให้รอด
เมื่อลูกๆ ของเดฟกับแคเธอรีนโตขึ้น ทุกคน
น้อมรับพระกิตติคุณ บุตรสาวคนหนึ่งและ
บุตรชายสองคนรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาและ
อีกคนเพิ่งได้รับการเรียกให้ไปคณะเผยแผ่
อัลไพน์ที่พูดภาษาเยอรมัน คนโตสองคน
แต่งงานในพระวิหาร และคนเล็กกำ�ลังเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ซื่อสัตย์ในทุกด้าน คุ้มค่า
หรือไม่ แน่นอน นั่นคุ้มค่า
ซิสเตอร์ไอลีน เวทเข้าร่วมการประชุมใหญ่
สเตคครัง้ เดียวกับทีเ่ ดฟ ออร์ชาร์ดเล่าประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขา ตลอด
การประชุมใหญ่ เธอคิดถึงแต่ครอบครัว โดย
เฉพาะมิเชลล์พี่สาวที่ห่างศาสนจักรไปนาน
พฤษภาคม 2012
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มิ เชลล์ ห ย่ า ร้ า งและพยายามเลี้ ย งลู ก สี่ ค น
ไอลีนรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้ส่งหนังสือ
Our Search for Happiness ของเอ็ลเดอร์เอ็ม.
รัสเซลล์ บัลลาร์ดไปให้พี่สาว พร้อมประจักษ์
พยานของเธอ สัปดาห์ต่อมาเพื่อนคนหนึ่ง
บอกไอลี น ว่ า เธอรู้ สึ ก เช่ นกั น ว่ า ควรติ ด ต่ อ
มิเชลล์ เพื่อนคนนี้เขียนข้อความแบ่งปันประจักษ์พยานและแสดงความรักต่อมิเชลล์ ไม่
น่ามหัศจรรย์หรอกหรือที่พระวิญญาณมักจะ
ทรงทำ�งานกับคนหลายคนเพื่อช่วยคนทุกข์
ยากเดือดร้อน
เวลาผ่านไป มิเชลล์โทรศัพท์ขอบคุณไอลีน
สำ�หรับหนังสือ เธอบอกว่าเธอเริ่มตระหนัก
ถึงความว่างเปล่าทางวิญญาณในชีวิตเธอ
ไอลีนบอกเธอว่าสันติที่เธอกำ�ลังแสวงหาพบ
ได้ในพระกิตติคุณ เธอบอกว่าเธอรักมิเชลล์
และอยากให้มิเชลล์มีความสุข มิเชลล์เริ่มทำ�
การเปลีย่ นแปลงในชีวติ ไม่นานก็พบชายแสน
ดีที่แข็งขันในศาสนจักร พวกเขาแต่งงานกัน
และหนึ่งปีต่อมาได้รับการผนึกในพระวิหาร
ออกเด็น ยูทาห์ เมื่อเร็วๆ นี้บุตรชายวัย 24 ปี
ของเธอรับบัพติศมา
ข้าพเจ้ากล่าวแก่คนอืน่ ๆ ในครอบครัวของ
มิเชลล์และคนอืน่ ทัง้ หมดทีย่ งั ไม่รวู้ า่ ศาสนจักร
นี้แท้จริง ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้พิจารณา
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าศาสนจักรแท้จริง
หรือไม่ จงยอมให้ครอบครัวท่าน มิตรสหาย
และผู้สอนศาสนาช่วย เมื่อท่านรู้ว่าจริง และ
มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ จงมาร่วมกับเราโดย
เดินตามขั้นตอนเดียวกันในชีวิตท่าน
ตอนจบของเรื่องไม่ได้เขียนไว้ แต่สตรีที่
แสนดีคนนี้และครอบครัวเธอได้รับพรเพราะ
คนที่รักเธอทำ�ตามการกระตุ้นเตือนและแบ่ง
ปันประจักษ์พยานตามปกติและเป็นธรรมชาติ
และชวนเธอกลับมา
ข้าพเจ้าคิดถึงประสบการณ์ทั้งสองนี้มาก
ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำ�ลังพยายามทำ�ชีวิตให้
อยู่ในระเบียบได้ช่วยชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่
กำ�ลังแสวงหาความจริง สตรีคนหนึ่งแบ่งปัน
ประจักษ์พยานและความเชื่อกับพี่สาวที่ห่าง
จากศาสนจักรไป 20 ปี ถ้าเราจะสวดอ้อน
วอนและทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราจะ
ช่ ว ยใครได้ บ้ า งและสั ญ ญาจะทำ � ตามการ
กระตุ้นเตือนที่พระองค์ประทานให้เรารู้ว่าจะ
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และคนที่เรารัก นี่คืองานของพระบิดาบน
สวรรค์และของพระบุตรพระองค์ ข้าพเจ้ารู้
ว่าทั้งสองพระองค์ทรงพระชนม์และทรงตอบ
คำ�สวดอ้อนวอน เมื่อเราทำ�ตามการกระตุ้น
เตือนเหล่านั้น โดยมีศรัทธาว่าพระองค์ทรง
สามารถทำ�ให้เกิดปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์จะ
เกิดขึ้นและชีวิตจะเปลี่ยน ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

ช่วยได้อย่างไร พระองค์จะทรงตอบคำ�สวด
อ้อนวอนและเราจะเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์
ของพระองค์เพื่อทำ�งานนี้ การทำ�ตามการ
กระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณด้วยความรัก
คือตัวเร่ง11
เมือ่ ได้ฟงั ประสบการณ์เหล่านีข้ องการแบ่ง
ปันพระกิตติคุณตามปกติและเป็นธรรมชาติ
กับคนที่เราห่วงใย หลายท่านคงเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกับไอลีน เวท ท่านนึกถึง
คนทีท่ า่ นควรเอือ้ มออกไปหาและชวนเขากลับ
มาหรือบอกความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ คำ�เชื้อเชิญของ
ข้าพเจ้าคือทำ�ตามการกระตุ้นเตือนโดยไม่ชัก
ช้า พูดคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัว ทำ�
ตามปกติและเป็นธรรมชาติ ให้พวกเขารู้ว่า
ท่านรักพวกเขาและรักพระเจ้า ผู้สอนศาสนา
ช่วยได้ คำ�แนะนำ�ของข้าพเจ้าเหมือนกับที่
ประธานมอนสันให้ไว้หลายครั้งจากแท่นพูด
แห่งนี้ “อย่าถ่วงเวลาทำ�ตามการกระตุ้น
เตือน”12 เมือ่ ท่านทำ�ตามการกระตุน้ เตือนและ
ทำ�ด้วยความรัก จงเฝ้าดูเมือ่ พระบิดาบนสวรรค์
ทรงใช้ความเต็มใจของท่านทำ�ให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตท่านและชีวิตคนที่ท่านห่วงใย13
พี่น้องชายหญิงที่รัก เราเสริมสร้างศาสนจักรและเห็นการเติบโตแท้จริงได้เมื่อเราทำ�
งานเพือ่ นำ�พรของพระกิตติคณ
ุ มาสูค่ รอบครัว
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ธำ�รงความศักดิ์สิทธิ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมากกว่า ได้รับ
ความเคารพมากกว่า และได้รับความคารวะลึกซึ้งกว่า

ป

ระมาณ 1,500 ปีก่อนพระคริสต์
ประสูติ คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งสนใจ
พุม่ ไม้ทล่ี กุ เป็นไฟบนเนินเขาโฮเรบ
ประสบการณ์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ค รั้ ง นั้ น เริ่ ม แปลง
สภาพของโมเสสจากคนเลี้ ย งแกะไปเป็ น
ศาสดาพยากรณ์ แ ละงานของเขาจากการ
ต้อนฝูงแกะไปรวบรวมอิสราเอล หนึ่งพัน
สามร้อยปีตอ่ มา ปุโรหิตหนุม่ ผูไ้ ด้รบั สิทธิพเิ ศษ
ในราชสำ�นักประทับใจคำ�ให้การเป็นพยาน
ของศาสดาพยากรณ์ผู้ถูกกล่าวหา ประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการเติบโตของ
แอลมาจากข้าราชการไปเป็นผู้รับใช้ของพระ
ผู้เป็นเจ้า เกือบ 2,000 ปีต่อมา เด็กหนุ่มอายุ
14 ปีเข้าไปในป่าเพื่อแสวงหาคำ�ตอบต่อคำ�
ถามอันจริงใจ ประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธ
ในป่าทำ�ให้เขาอยูบ่ นเส้นทางสูก่ ารเป็นศาสดา
พยากรณ์และการฟื้นฟู
ชีวิตของโมเสส แอลมา และโจเซฟ สมิธ
ล้วนเปลี่ยนแปลงเพราะประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ ประสบการณ์เหล่านี้เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้พวกเขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
และงานของพระองค์ไปจนตลอดชีวิต แม้
ต้องเผชิญการต่อต้านที่หนักหนาสาหัสและ
การทดลองอันยากลำ�บากที่ตามมา
ประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราอาจไม่ตรง
หรือตื่นตาตื่นใจเท่า และการท้าทายของเรา
ก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่า อย่างไรก็ตามความ
เข้มแข็งในการอดทนอย่างซื่อสัตย์ขึ้นอยู่กับ

การจดจำ�รำ�ลึกและธำ�รงความศักดิ์สิทธิ์ใน
สิ่งที่เราได้รับจากเบื้องบนเหมือนกับศาสดา
พยากรณ์
วันนี้ สิทธิอำ�นาจ กุญแจ และศาสนพิธีได้
รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลก มีพระคัมภีร์และ
พยานพิเศษเช่นกัน ผูท้ แ่ี สวงหาพระผูเ้ ป็นเจ้า
จะรับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปและการยืน
ยัน “โดยการวางมือเพือ่ บพั ตศิ มาดว้ ยไฟและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์” (คพ. 20:41) โดยมีของ
ประทานอั น ล้ำ � ค่ า ที่ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู เ หล่ า นี้
ประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับสมาชิกองค์ที่สามของพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์

“ผ่านเสียงสงบแผ่วเบา พระวิญญาณตรัส
กับฉัน
นำ�ทางฉัน พระองค์ทรงช่วยให้ฉันรอด”
(“The Still Small Voice,” Children’s
Songbook, 106)
“ให้พระวิญญาณทรงนำ�ทาง
สอนทุกอย่างสิ่งไหนถูกผิด
พระจะเป็นพยานพระคริสต์
ให้ดวงจิตเราเห็นสวรรค์”
(“ให้พระวิญญาณทรงนำ�” เพลงสวด
บทเพลงที่ 64)
ขณะที่เราแสวงหาคำ�ตอบจากพระผู้เป็นเจ้า เรารู้สึกถึงเสียงสงบแผ่วเบากระซิบต่อ

วิญญาณของเรา ความรู้สึก—ความประทับ
ใจเหล่านี้—เป็นธรรมชาติและละเอียดอ่อน
มากจนเราอาจมองข้ามหรือคิดว่าสิ่งเหล่านี้
เป็นเหตุผลหรือประสาทสัมผัส ข่าวสารที่มี
ให้แต่ละบุคคลเหล่านี้เป็นพยานถึงความรัก
ส่วนพระองค์ของพระผูเ้ ป็นเจ้าและความห่วง
ใยที่พระองค์ทรงมีให้ลูกๆ ของพระองค์ และ
พันธกิจส่วนตัวของพวกเขาบนโลกนี้ การ
ไตร่ตรองและบันทึกความรู้สึกประทับใจที่
มาจากพระวิญญาณทุกวันมีจุดประสงค์สอง
อย่างคือช่วยให้เรา (1) จดจำ�ประสบการณ์
ศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นการส่วนตัวและ (2) เก็บ
บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ตนเองและลูกหลาน
ของเรา การบันทึกสิ่งเหล่านี้เป็นการยอมรับ
และการสำ� นึ ก คุ ณ พระผู้ เ ป็ น เจ้ า อย่ า งเป็ น
ทางการ เพราะ “ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำ�ให้
พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงขุน่ เคือง, หรือความกริว้ ของ
พระองค์จะไม่ดาลเดือดกบั ผใู้ ดเลย, นอกจาก
คนเหล่านั้นที่มิได้สารภาพถึงพระหัตถ์ของ
พระองค์ในทุกสิ่ง” (คพ. 59:21)
เนื่องจากสิ่งที่เราได้รับนั้นมาจากพระวิญญาณ พระเจ้าตรัสว่า “จำ�ไว้ว่าสิ่งซึ่งมาจาก
เบื้องบนย่อมศักดิ์สิทธิ์” (คพ. 63:64) พระ
ดำ � รั ส ของพระองค์ เ ป็ น มากกว่ า พระดำ � รั ส
เตือน เป็นนิยามและคำ�อธิบายเช่นกัน แสง
สว่ า งและความรู้ จ ากสวรรค์ นั้ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
เพราะสวรรค์เป็นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์
ศักดิส์ ทิ ธิ์ หมายถึงคูค่ วรแก่การเคารพนับ
ถือ โดยทีจ่ ะกำ�หนดว่าสิง่ ใดศักดิส์ ทิ ธิ์ พระเจ้า
ทรงระบุวา่ เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงกว่าและมีความ
สำ�คัญเหนือกว่าสิ่งอื่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับ
การปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมากกว่า ได้
รับความเคารพมากกว่า และได้รบั ความคารวะ
ลึกซึ้งกว่า ความศักดิ์สิทธิ์จัดอยู่ในคุณค่า
แห่งสวรรค์ระดับสูง
ความศักดิ์สิทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าจะกลาย
เป็นความศักดิ์สิทธิ์ต่อเราก็ต่อเมื่อผ่านการ
ใช้สทิ ธิเ์ สรีเท่านัน้ แต่ละคนต้องเลือกยอมรับ
และธำ�รงความศักดิ์สิทธิ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
นิยามว่าศักดิส์ ทิ ธิ์ พระองค์ทรงส่งความเข้าใจ
และความรู้จากสวรรค์ พระองค์ทรงเชื้อเชิญ
เราให้รบั และปฏิบตั ติ อ่ สิง่ นัน้ ในฐานะสิง่ ศักดิ-์
สิทธิ์
แต่ “มีการตรงกันข้ามในสง่ิ ทง้ั ปวง” (2 นีไฟ
2:11) สิ่งตรงกันข้ามกับความศักดิ์สิทธิ์คือ
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ความหยาบคายหรือเรื่องทางโลก—ซึ่งเป็น
ฝ่ายโลกหรือโลกีย์วิสัย โลกีย์วิสัยแข่งขันกับ
ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อแย่งความ
สนใจและความสำ�คัญ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ทางโลกจำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
พระเจ้าทรงแนะนำ�เราให้แสวงหาการเรียนรู้
และปัญญาโดยศึกษาและเรียนรู้จากบรรดา
หนังสือดีที่สุด คุ้นเคยกับ ภาษา คำ�พูด และ
ผูค้ น (ดู คพ. 88:118; 90:15) ด้วยเหตุนก้ี ารเลือก
ที่จะให้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือเรื่องทางโลก
จึงเป็นการเลือกตามลำ�ดับความสำ�คัญไม่ใช่
เป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง “การเป็นผู้
คงแก่เรียนย่อมดี หาก [เรา] สดับฟังคำ�แนะ
นำ�ของพระผู้เป็นเจ้า.” (2 นีไฟ 9:29; เน้นตัว
เอน)
การช่วงชิงลำ�ดับความสำ�คัญระหว่างความ
ศักดิ์สิทธิ์กับเรื่องทางโลกในใจมนุษย์แต่ละ
คนสามารถเห็ น ได้ จ ากประสบการณ์ ข อง
โมเสสที่พุ่มไม้ลุกเป็นไฟ ที่นั่นโมเสสได้รับ
การเรียกศักดิ์สิทธิ์จากพระเยโฮวาห์เพื่อปลด
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ปล่อยลูกหลานอิสราเอลจากความเป็นทาส
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นความรู้ทางโลกของ
เขาเกี่ยวกับอำ�นาจของอียิปต์และฟาโรห์ทำ�
ให้เขาสงสัย ในที่สุดโมเสสใช้ศรัทธาในพระ
วจนะของพระเจ้ากำ�ราบความรู้ทางโลกและ
วางใจความศักดิส์ ทิ ธิ์ ความวางใจนัน้ ให้พลัง
อำ�นาจเขาเอาชนะการทดลองฝ่ายโลกและ
นำ�อิสราเอลออกจากอียิปต์
หลังจากหลบหนีกองทัพโนอาห์เพื่อจะตก
ไปสู่เงื้อมมือของอมิวลอน แอลมาสามารถ
สงสัยพยานทางวิญญาณที่เขาได้รับขณะฟัง
อบินาได แต่เขาวางใจความศักดิ์สิทธิ์และ
ได้รับพลังให้อดทนจนหนีออกมาจากความ
ยากลำ�บาก
โจเซฟ สมิธ เผชิญวิกฤตที่คล้ายกันใน
ช่วงแรกๆ ของการแปลพระคัมภีร์มอรมอน
เขารู้ถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นจารึก
และงานแปล แต่เขาถูกมาร์ติน แฮร์ริสชักจูง
ให้เห็นความสำ�คัญของข้อกังวลทางโลกใน
เรื่องมิตรภาพและการเงินมากกว่า ซึ่งขัดกับ

คำ�แนะนำ�ศักดิส์ ทิ ธิ์ ผลก็คอื ต้นฉบับงานแปล
หายไป พระเจ้าทรงตำ�หนิโจเซฟเพราะมอบ
“สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์, ไว้กับความชั่วร้าย” (คพ.
10:9) ทรงนำ�แผ่นจารึกและของประทานใน
การแปลไปจากท่านชัว่ คราว เมือ่ ลำ�ดับความ
สำ�คัญของโจเซฟกลับคืนสู่ปกติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
กลับมาและงานดำ�เนินต่อไป
พระคัมภีร์มอรมอนมีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง
ของความพยายามให้ความสำ�คัญแก่สง่ิ ศักดิ-์
สิทธิ์ พระคัมภีร์พูดถึงผู้เชื่อที่ศรัทธานำ�พวก
เขาไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อรับส่วนผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ ความรักของพระผู้เป็นเจ้า จากนั้นการ
เยาะเย้ยของผู้ที่อยู่ในอาคารใหญ่และกว้าง
ทำ�ให้ผู้เชื่อเบนความสนใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปสู่เรื่องทางโลก (ดู 1 นีไฟ 8:11, 24-28)
ต่อมาชาวนีไฟเลือกความจองหองและปฏิเสธ
วิญญาณแห่งการพยากรณ์และการเปิดเผย
“ล้อเลียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์” (ฮีลามัน 4:12) กระทั่ง
บางคนที่เห็นเครื่องหมายและสิ่งอัศจรรย์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระเจ้ายังเลือก

ปฏิ เ สธปรากฏการณ์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ากสวรรค์
กลับไปเห็นด้วยกับคำ�อธิบายทางโลก (ดู 3
นีไฟ 2:1-3)
ทุกวันนี้ความพยายามยังคงดำ�เนินต่อไป
เสียงทางโลกดังขึ้นและรุนแรงขึ้น สิ่งเหล่า
นั้นกระตุ้นให้ผู้เชื่อละทิ้งความเชื่อที่โลกคิด
ว่าไร้สาระและไม่มีเหตุผล เพราะ “เราเห็น
สลัวๆ เหมือนดูในกระจก” (1 โครินธ์ 13:12)
และ “ไม่ร ู้ความหมายของเรื่องทั้งหมด”
(1 นีไฟ 11:17) บางครั้งเราอาจรู้สึกอ่อนแอ
และต้องการความมั่นใจทางวิญญาณมาก
กว่านี้ พระเจ้าตรัสกับออลิเวอร์ คาวเดอรีวา่
“หากเจ้าปรารถนาพยานอกี , จงหวนระลึก
ถึงคืนที่เจ้าร้องหาเราในใจเจ้า, เพื่อเจ้าจะได้
รู้เกี่ยวกับความจริงของสิ่งเหล่านี้.
“เรามิได้พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้าหรือ
เกี่ยวกับเรื่องนี้? เจ้าจะมีพยานใดดีไปกว่า
จากพระผู้เป็นเจ้าเล่า ?” (คพ. 6:22-23)
พระเจ้าทรงเตือนออลิเวอร์และเราให้พึ่ง
พาพยานส่ ว นตั ว อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ไ ด้ รั บ แล้ ว
เมื่อเราถูกทดลองศรัทธา เช่นเดียวกับโมเสส
แอลมา และโจเซฟ ประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์
เหล่ า นี้ เ ป็ น สมอทางวิ ญ ญาณที่ ช่ ว ยให้ เ รา
ปลอดภั ย และอยู่ บ นเส้ น ทางในยามมี ก าร
ทดลอง
เราไม่สามารถเลือกละทิ้งความศักดิ์สิทธิ์
ได้ตามอำ�เภอใจ ผู้ที่เลือกละทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แม้ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วก็ จ ะทำ � ให้ มื ด บอดทาง
ความคิด (ดู คพ. 84:54) เว้นแต่พวกเขาจะ
กลับใจ แสงสว่างที่มีจะถูกนำ�ไปจากพวกเขา
(ดู คพ. 1:33) การไม่ยดึ เหนีย่ วความศักดิส์ ทิ ธิ์
จะทำ � ให้ พ วกเขารู้ สึ ก ตั ว ว่ า ล่ อ งลอยอยู่ ใ น
ทะเลทางโลกอย่างแท้จริง ในทางกลับกัน ผู้
ธำ�รงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับคำ�สัญญา “สิ่งซึ่ง
มาจากพระผูเ้ ป็นเจ้าเป็นความสว่าง; และคน
ทีร่ บั ความสว่าง, และดำ�เนินอยูก่ บั พระผูเ้ ป็นเจ้าต่อไป, รับความสว่างมากขึ้น; และความ
สว่างนั้นเจิดจ้ายิ่งขึ้นๆ จนถึงวันที่สมบูรณ์.”
(คพ. 50:24)
ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านให้จดจำ� รำ�ลึก
และธำ�รงความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เราได้รับจาก
เบือ้ งบนตลอดกาล ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมือ่
เราทำ�เช่นนั้นเราจะมีพลังอดทนการทดลอง
และเอาชนะการท้าทายในยุคสมัยของเรา ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พระคริสต์ทรงคิด
อย่างไรด้วยเรื่องฉัน

เมื่อท่านรักพระองค์ วางใจพระองค์ เชื่อพระองค์ และทำ�ตามพระองค์ ท่าน
จะรู้สึกถึงความรักและความเห็นชอบของพระองค์

นั

กข่าวคนหนึง่ จากนิตยสารชัน้ นำ�ของ
บราซิลศึกษาเรื่องศาสนจักรเพื่อนำ�
ไปเขียนบทความข่าวสำ�คัญ1 เขา
สำ�รวจหลักคำ�สอนของเราและไปเยี่ยมศูนย์
ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาและศูนย์เพื่อมนุษยธรรม เขาพูดคุยกับคนที่เป็นมิตรกับศาสนจักรและกับคนอื่นที่ไม่เป็นมิตรกับเรา ในการ
สัมภาษณ์ข้าพเจ้า นักข่าวคนนี้มีท่าทางสับ
สนจริงๆ ขณะถามว่า “คนอื่นคิดได้อย่างไร
ว่าคุณไม่ใช่ชาวคริสต์” ข้าพเจ้ารู้ว่าเขากำ�ลัง
พูดถึงศาสนจักร แต่ขา้ พเจ้ากลับคิดถึงตนเอง
และกำ�ลังถามตนเองในใจว่า “ชีวิตข้าพเจ้า
สะท้อนความรักและการอุทิศตนที่ข้าพเจ้า
รู้สึกต่อพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่”
พระเยซูตรัสถามพวกฟาริสีว่า “พวกท่าน
คิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์”2 ในการประเมินครั้งสุดท้าย เพื่อนหรือศัตรูจะไม่ตัดสิน
การเป็นสานุศษิ ย์ของตัวเรา แต่ดงั เปาโลกล่าว
“เราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษา
ของพระเจ้า”3 วันนั้นคำ�ถามสำ�คัญสำ�หรับ
เราแต่ละคนคือ “พระคริสต์ทรงคิดอย่างไร
ด้วยเรื่องฉัน”
แม้ด้วยความรักต่อมวลมนุษย์ พระเยซู
ยังตรัสถึงคนรอบข้างบางคนเป็นเชิงตำ�หนิ

ว่าคนหน้าซื่อใจคด4 คนโฉดเขลา5 และคน
กระทำ�ความชั่ว6 พระองค์ทรงเห็นควรเรียก
คนอื่นๆ ว่าพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้า7
และความสว่างของโลก8 พระองค์ไม่ทรงเห็น
ชอบที่บางคนตาบอด9 และไม่เกิดผล10 พระ
องค์ทรงชมเชยคนที่ใจบริสุทธิ์11 และหิวกระหายความชอบธรรม12 พระองค์เสียพระทัยที่
บางคนขาดศรัทธา13 และเป็นของโลก14 แต่
หลายคนพระองค์ทรงถือว่าได้รับเลือก15 เป็น
สานุศิษย์16 มิตรสหาย17 ด้วยเหตุนี้เราแต่ละ
คนจึงถามว่า “พระคริสต์ทรงคิดอย่างไรด้วย
เรื่องฉัน”
ประธานโธมัส เอส. มอนสันพูดถึงยุคสมัย
ของเราว่ากำ�ลังออกห่าง “จากเรื่องทางวิญญาณ … [ด้วย] ลมแห่งการเปลี่ยนแปลง
[พัด] อยูร่ อบตัวเราและมาตรฐานทางศีลธรรม
ของสังคมถูกทำ�ลายต่อหน้าต่อตาเรา[อย่าง
ต่อเนื่อง]”18 นับวันคนก็ยิ่งไม่เชื่อและไม่นับ
ถือพระคริสต์และคำ�สอนของพระองค์
ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายนี้ เราชื่นชม
ยินดีในการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์
เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้ารอบตัวเรา จุด
หมายของเราวางไว้สวยงามตรงหน้าเรา “นี่
แหละคือชีวิตนิรันดร์” พระเยซูทรงสวดอ้อน
พฤษภาคม 2012

111

วอน “คือทีเ่ ขารูจ้ กั พระองค์ผทู้ รงเป็นพระเจ้า
เที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่
พระองค์ทรงใช้มา”19 การเป็นสานุศิษย์ใน
ช่วงเวลานี้จะเป็นเข็มเกียรติยศชั่วนิรันดร
ข่าวสารที่เราได้ยินในช่วงการประชุมใหญ่
ครั้งนี้เป็นป้ายบอกทางจากพระเจ้าบนช่วง
วิถีการเป็นสานุศิษย์ของเรา เมื่อฟังในช่วง
สองวันที่ผ่านมา พลางสวดอ้อนวอนขอการ
ชี้นำ�ทางวิญญาณ และขณะศึกษาและสวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับข่าวสารเหล่านี้ในวันต่อๆ
ไป พระเจ้าจะทรงอวยพรเราด้วยการนำ�ทาง
ส่วนตัวผ่านของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ความรู้สึกเหล่านี้ทำ�ให้เราหันไปหา
พระผูเ้ ป็นเจ้ามากขึน้ โดยกลับใจ เชือ่ ฟัง เชือ่
และวางใจ พระผู้ช่วยให้รอดทรงขานรับการ
กระทำ�แห่งศรัทธาของเรา “ถ้า [ชายหรือหญิง]
รักเรา [เขา] จะประพฤติตามคำ�ของเราและ
พระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเรา
จะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา”20
การเรียกของพระเยซู “จงตามเรามา”21
ไม่เพียงสำ�หรับคนที่พร้อมจะลงแข่งโอลิมปิก
ทางวิญญาณเท่านั้น โดยแท้แล้วการเป็น
สานุศิษย์ไม่ใช่การแข่งขันเลย แต่เป็นการ
เชื้อเชิญทุกคน วิถีของการเป็นสานุศิษย์ของ
เราไม่ใช่วิ่งวนรอบลู่หรือเทียบไม่ได้เลยกับ
การวิ่งมาราธอนระยะไกล แท้จริงแล้วคือการ
เดินทางชั่วชีวิตไปสู่โลกซีเลสเชียล
การเชื้อเชิญของพระองค์คือการเรียกให้
ทำ�หน้าที่ประจำ�วัน พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่าน
แองจี กังช์ชี และแกนสลีย์ เซนเตลัส
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ทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”22 “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้
นัน้ เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก
ทุกวัน และตามเรามา”23 เราอาจไม่ได้ทำ�ดี
ที่สุดทุกวัน แต่ถ้าเราพยายาม การเชื้อเชิญ
ของพระเยซู ย่ อ มเต็ ม ไปด้ ว ยกำ � ลั ง ใจและ
ความหวัง “บรรดาผูท้ �ำ งานเหน็ดเหนือ่ ยและ
แบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้
ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข”24
ไม่ว่าเวลานี้ท่านจะพบตนเองอยู่ที่ใดบน
ถนนแห่งการเป็นสานุศิษย์ ท่านกำ�ลังอยู่บน
ถนนทีถ่ กู ต้อง ถนนสูช่ วี ติ นิรนั ดร์ เราสามารถ
หนุนใจและให้ก�ำ ลังใจกันได้ในวันสำ�คัญและ
ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้า ไม่ว่าเรากำ�ลังเผชิญ
ความยากลำ�บากเรื่องใด ความอ่อนแอควบ
คุมเรา หรือความเป็นไปไม่ได้ลอ้ มรอบเรา ขอ
ให้เรามีศรัทธาในพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงประกาศว่า “ใครเชื่อก็ทำ�ให้ได้ทุกสิ่ง”25
ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างการเป็นสานุศิษย์
ในการกระทำ�สองตัวอย่าง ตัวอย่างแรกมา
จากชีวิตของประธานโธมัส เอส. มอนสัน
แสดงให้เห็นพลังแห่งความเมตตาอันเรียบ
ง่ายและคำ�สอนของพระเยซู “ผู้ใดที่เป็นนาย
ใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้ง
หลาย”26
ราว 20 ปีที่แล้ว ประธานมอนสันพูดใน
การประชุมใหญ่สามัญเกี่ยวกับเยาวชนหญิง
อายุ 12 ขวบที่ป่วยเป็นมะเร็ง ท่านพูดถึง
ความกล้าหาญและความเมตตาของเพื่อนๆ

เพื่อแบกเธอขึ้นไปบนภูเขาทิมพาโนกอสทาง
ภาคกลางของยูทาห์
ไม่กป่ี กี อ่ นข้าพเจ้าพบเจมี พอลเมอร์ บรินทั น และได้ ยิ น เรื่ อ งราวอี ก มุ ม หนึ่ ง — มุ ม ที่
ประธานมอนสันทำ�เพื่อเธอ
เจมีพบประธานมอนสันในเดือนมีนาคม
ปี 1993 หนึ่งวันหลังจากทราบว่าก้อนเนื้อ
เหนือเข่าขวาของเธอคือมะเร็งกระดูกที่โตเร็ว
ด้วยความช่วยเหลือของบิดาเธอ ประธาน
มอนสันให้พรฐานะปุโรหิตแก่เธอโดยสัญญา
ว่า “พระเยซูจะทรงอยู่ข้างขวาและข้างซ้าย
ของเธอเพื่อให้กำ�ลังใจเธอ”
“ขณะออกจากห้องทำ�งานของท่านวันนัน้ ”
เจมีกล่าว “ดิฉนั ปลดลูกโป่งทีม่ ดั ติดเก้าอีเ้ ข็น
ของดิฉันมอบให้ท่าน ที่ลูกโป่งมีตัวอักษรสี
สดใสเขียนว่า ‘คุณยอดเยี่ยมที่สุด!’
ตลอดการรักษาด้วยเคมีบำ�บัดและการ
ผ่าตัดขา ประธานมอนสันไม่ลมื เธอ เจมีกล่าว
ว่า “ประธานมอนสันเป็นแบบอย่างให้เห็นว่า
การเป็ น สานุ ศิ ษ ย์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของพระคริ ส ต์
หมายถึงอะไร [ท่าน] ยกดิฉันขึ้นจากความ
เศร้าโศกสู่ความหวังอันยิ่งใหญ่และยั่งยืน”
สามปีหลังจากการพบกันครั้งแรก เจมีนั่งอยู่
ในห้องทำ�งานของประธานมอนสันอีกครั้ง
เมื่อการพบปะสิ้นสุด ท่านทำ�บางอย่างที่เจมี
ไม่มีวันลืม ตามแบบฉบับความมีน้ำ�ใจของ
ประธานมอนสัน ท่านทำ�ให้ดฉิ นั ประหลาดใจ
ด้วยลูกโป่งเหมือนกันมากกับที่ดิฉันให้ท่าน
เมื่อสามปีก่อน ลูกโป่งใบนั้นเขียนว่า “คุณ
ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ !” ท่านเก็บมันไว้ โดยรูว้ า่ เธอ
จะกลั บ มาที่ ห้ อ งทำ � งานของท่ า นเมื่ อ หาย
จากโรคมะเร็ง สิบสีป่ หี ลังจากการพบเจมีครัง้
แรก ประธานมอนสันประกอบพิธีแต่งงานให้
เธอกับเจสัน บรินทันในพระวิหารซอลท์เลค27
เราสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ม ากจากการเป็ น
สานุศิษย์ของประธานมอนสัน ท่านมักเตือน
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ให้นึกถึงคำ�ถามเรียบง่าย
นี้เสมอ “พระเยซูจะทรงทำ�อย่างไร”
พระเยซูทรงบอกนายธรรมศาลาว่า “อย่า
วิตกเลย จงเชื่อเท่านั้นเถิด”28 การเป็นสานุศิษย์คือการเชื่อพระองค์ในยามสงบและเชื่อ
พระองค์ในยามยากลำ�บาก เมื่อความเจ็บ
ปวดและความกลัวของเราบรรเทาได้ดว้ ยการ
เพี ย งแต่ เ ชื่ อ มั่ น ว่ า พระองค์ ท รงรั ก เราและ
ทรงรักษาสัญญาของพระองค์

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพบครอบครัวหนึ่งผู้
เป็นแบบอย่างที่ดีของการเชื่อพระองค์ โอลแกนกับโซลีน เซนเตลัสจากปอร์โตแปรงซ์
ประเทศเฮติ เล่าให้ข้าพเจ้าฟัง
วันที่ 12 มกราคม 2010 โอลแกนอยู่ที่
ทำ�งานส่วนโซลีนอยู่ที่โบสถ์ตอนเกิดแผ่นดิน
ไหวที่เฮติ ลูกๆ สามคนคือ—กังช์ชี ห้าขวบ
แองจี สามขวบ และแกนสลีย์ หนึ่งขวบ—
อยู่บ้านในอพาร์ตเม้นต์ของพวกเขากับเพื่อน
คนหนึ่ง

มหันตภัยเกิดขึน้ ทุกที่ ท่านคงจำ�ได้ หลาย
หมื่นคนเสียชีวิตในเดือนมกราคมปีนั้นที่เฮติ
โอลแกนกับโซลีนรีบไปหาลูกๆ ทีอ่ พาร์ตเม้นต์
อพาร์ตเม้นต์สามชั้นที่ครอบครัวเซนเตลัส
อาศัยอยู่ถล่มลงมาแล้ว
เด็กๆ หนีไม่รอด ไม่มีการพยายามช่วย
ชีวิตคนในตึกที่พังราบคาบนั้น
โอลแกนกับโซลีน เซนเตลัสเคยรับใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลามาแล้วทั้งคู่และแต่งงานใน
พระวิหาร พวกเขาเชือ่ ในพระผูช้ ว่ ยให้รอดและ

ในสัญญาของพระองค์ แต่ใจพวกเขาแหลก
สลาย พวกเขาร้องไห้อย่างควบคุมไม่อยู่
โอลแกนบอกข้าพเจ้าว่าในช่วงมืดมนทีส่ ดุ
เขาเริ่มสวดอ้อนวอน “พระบิดาบนสวรรค์
หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ ถ้าจะมี
ลูกสักคนรอดชีวิต โปรดเถิด ขอโปรดช่วย
พวกข้าพระองค์ดว้ ย” เขาเดินวนรอบตึกหลาย
รอบ พลางสวดอ้อนวอนขอการดลใจ เพื่อน
บ้านพยายามปลอบเขาและช่วยให้เขายอม
รับการสูญเสียลูกๆ โอลแกนยังคงเดินรอบ
ซากตึกที่ถล่มลงมาพลางหวังและสวดอ้อน
วอน จากนั้นก็มีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้น
โอลแกนได้ยนิ เสียงทารกทีแ่ ทบไม่ได้ยนิ เป็น
เสียงร้องของลูกน้อยของเขาเอง
เพื่อนบ้านเสี่ยงชีวิตช่วยกันขุดเศษอิฐเศษ
ปูนหลายชั่วโมง ในความมืดยามราตรี ท่าม
กลางเสียงกระหน่ำ�ของค้อนและสิ่ว เจ้าหน้า
ที่ช่วยชีวิตได้ยินอีกเสียงหนึ่ง พวกเขาหยุด
ทุบและฟัง พวกเขาแทบไม่เชือ่ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ เป็น
เสียงเด็กเล็กคนหนึ่ง—กำ�ลังร้องเพลง กังช์ชี
วัยห้าขวบเล่าในเวลาต่อมาว่าเขารู้ว่าพ่อจะ
ได้ยนิ เสียงของเขาถ้าเขาร้องเพลง ใต้น�ำ้ หนัก
ของซากคอนกรีตที่ส่งผลให้เขาต้องตัดแขน
ในเวลาต่อมา กังช์ชีร้องเพลงโปรดของเขา
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”29
หลายชั่วโมงผ่านไป ท่ามกลางความมืด
ความตาย และความสิ้นหวังของบุตรธิดาที่
ล้ำ�ค่าอีกมากมายของพระผู้เป็นเจ้าในเฮติ
ครอบครัวเซนเตลัสมีปาฏิหาริย์ พวกเขาพบ
ว่ากังช์ชี แองจี และแกนสลีย์มีชีวิตอยู่ใต้ตึก
ที่พังราบคาบ30
ปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไป บาง
ครั้งเราครุ่นคิดอย่างสงสัยว่าเหตุใดสิ่งอัศจรรย์ที่เราเฝ้าสวดอ้อนวอนขอไม่เกิดขึ้นที่นี่
เวลานี้ แต่เมือ่ เราวางใจพระผูช้ ว่ ยให้รอด ปาฏิหาริย์ที่สัญญาไว้จะเกิดขึ้น ไม่ว่าในชีวิตนี้
หรือชีวิตหน้า ทุกอย่างจะดี พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงประกาศว่า “อย่าให้ใจของท่านวิตกและ
อย่ากลัวเลย”31 “ในโลกนี้ท่านจะประสบ
ความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเรา
ได้ชนะโลกแล้ว”32
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อท่านรักพระองค์
วางใจพระองค์ เชื่อพระองค์ และทำ�ตาม
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พระองค์ ท่านจะรู้สึกถึงความรักและความ
เห็นชอบของพระองค์ ขณะถามว่า “พระ
คริสต์ทรงคิดอย่างไรด้วยเรื่องฉัน” ท่านจะรู้
ว่าท่านเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ ท่านเป็น
เพื่อนของพระองค์ โดยพระคุณของพระองค์
พระองค์ จ ะทรงทำ � ให้ ท่ า นในสิ่ ง ที่ ท่ า นไม่
สามารถทำ�ได้ด้วยตนเอง
เรารอฟังคำ�ปราศรัยปิดประชุมของศาสดา
พยากรณ์ที่รักของเรา ประธานโธมัส เอส.
มอนสัน ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์เมื่อข้าพเจ้าอายุ 12
ขวบ เป็นเวลากว่า 48 ปีที่เราได้ฟังท่านกล่าว
คำ�พยานถึงพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ว่าเวลานี้ท่านเป็นอัครสาวกอาวุโสของพระผู้
ช่วยให้รอดบนแผ่นดินโลก
ด้วยความรักและความชื่นชมอย่างมาก
ต่ อ สานุ ศิ ษ ย์ ม ากมายของพระเยซู ค ริ ส ต์ ผู้
ไม่เป็นสมาชิกของศาสนจักรนี้ เราประกาศ
อย่างอ่อนน้อมว่าเหล่าเทพกลับมาแผ่นดิน
โลกในสมัยของเรา ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์ดังพระองค์ทรงสถาปนาไว้แต่โบราณ
ได้รับการฟื้นฟู พร้อมด้วยพลัง ศาสนพิธี
และพรของสวรรค์ พระคัมภีร์มอรมอนเป็น
พยานหลักฐานอีกเล่มหนึง่ ของพระเยซูคริสต์
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ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พระองค์ทรง
ทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา
และคืนพระชนม์ในวันทีส่ าม พระองค์ทรงฟืน้
คืนพระชนม์ ในอนาคต ทุกเข่าจะย่อลงและ
ทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระองค์คือพระคริสต์33
วันนั้น เราจะไม่ห่วงว่า “คนอื่นคิดว่าฉันเป็น
คริสเตียนหรือไม่ เวลานั้น สายตาเราจะจับ
จ้องที่พระองค์ และจิตวิญญาณเราจะจดจ่อ
กับคำ�ถามที่ว่า “พระคริสต์ทรงคิดอย่างไร
ด้วยเรื่องฉัน” พระองค์ทรงพระชนม์ ข้าพเจ้า
เป็ น พยานในพระนามของพระเยซู ค ริ ส ต์
เอเมน
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เมื่อเราปิดการ
ประชุมใหญ่ครั้งนี้

ขอให้ท่านไตร่ตรองความจริงที่ท่านได้ยิน และขอให้ความจริงเหล่านั้น
ช่วยให้ท่านเป็นคนดีกว่าเมื่อสองวันที่แล้วก่อนการประชุมใหญ่

ใ

จข้าพเจ้าอิ่มเอิบขณะเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
ของการประชุมใหญ่ที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้
เราได้รับพรมากมายเมื่อได้ฟังคำ�แนะ
นำ�และประจักษ์พยานของผู้พูด ข้าพเจ้าคิด
ว่าท่านคงเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่าเรารู้สึกถึง
พระวิ ญ ญาณของพระเจ้ า ขณะใจเราเกิ ด
ความซาบซึ้งและประจักษ์พยานของเราเข้ม
แข็งขึ้น
อีกครั้งที่เราได้ฟังบทเพลงไพเราะ ซึ่งจรรโลงใจและเพิ่มคุณค่าให้การประชุมใหญ่แต่
ละภาค ข้าพเจ้าขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปัน
พรสวรรค์กับเราในครั้งนี้
ความขอบคุณด้วยใจจริงมอบให้ทุกท่าน
ที่เป็นผู้พูดและกล่าวคำ�สวดอ้อนวอนในแต่
ละภาค
มีบคุ คลอีกนับไม่ถว้ นทีท่ �ำ งานอยูห่ ลังฉาก
หรื อ ในตำ � แหน่ ง ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ค นเห็ น ในการ
ประชุมใหญ่แต่ละครั้ง เราคงจัดการประชุม
เหล่านี้ไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือ
ของบุคคลเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอบคุณทุกท่าน
เช่นกัน
ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุด
ซึ้งพร้อมกับท่านสำ�หรับพี่น้องชายหญิงที่ได้
รับการปลดในช่วงการประชุมใหญ่ครั้งนี้ เรา
จะคิดถึงคนเหล่านัน้ พวกเขาทำ�คุณประโยชน์

ใหญ่หลวงเพื่องานของพระเจ้าและจะเป็นที่
รับรู้ไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง
เรายกมือสนับสนุนพี่น้องชายหญิงที่ได้
รับเรียกสูต่ �ำ แหน่งใหม่ในช่วงการประชุมใหญ่
ครั้งนี้เช่นกัน เราขอต้อนรับและต้องการให้
พวกเขารู้ ว่ า เราเฝ้ า รอรั บ ใช้ กั บ พวกเขาใน
อุดมการณ์ของพระอาจารย์ พวกเขาได้รับ

เรียกด้วยการดลใจจากสวรรค์
เราถ่ายทอดการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครอบ
คลุมพื้นที่มากกว่าเดิม ข้ามทวีปและมหาสมุทรไปถึงผู้คนทุกแห่งหน แม้เราจะอยู่ไกล
จากหลายท่าน แต่เราสัมผัสได้ถึงวิญญาณ
และการอุทศิ ตนของท่านไม่วา่ ท่านจะอยูท่ ใ่ี ด
ก็ตาม เราขอส่งความรักและความขอบคุณ
ไปถึงทุกท่าน
พี่น้องทั้งหลาย เราได้รับพรมากเหลือเกิน
ที่มีพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซู
คริสต์ในชีวิตเราและในใจเรา พระกิตติคุณ
ให้คำ�ตอบแก่คำ�ถามสำ�คัญที่สุดของชีวิต ให้
ความหมาย จุดประสงค์ และความหวังแก่
ชีวิตเรา
เราอยูใ่ นช่วงเวลาทีว่ นุ่ วาย ข้าพเจ้ารับรอง
กับท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบการ
ท้าทายทีเ่ ราพบเจอ พระองค์ทรงรักเราแต่ละ
คนและทรงปรารถนาจะอวยพรและช่วยเหลือ
เรา ขอให้เราเรียกหาพระองค์ในการสวดอ้อน
วอน ดังพระองค์ทรงเตือนเมื่อตรัสว่า “จง
สวดอ้อนวอนเสมอ, และเราจะเทพระวิญญาณ
ของเราลงมาให้เจ้า, และพรของเจ้าจะยิง่ ใหญ่
นัก—แท้จริงแล้ว, แม้ยิ่งกว่าที่เจ้าจะได้ทรัพย์
ของแผ่นดินโลก”1
พี่น้องที่รักทั้งหลาย ขอให้บ้านเราเปี่ยม
ด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อ และด้วยพระ
วิญญาณของพระเจ้า จงรักครอบครัวของ
ท่าน ถ้ามีความไม่เห็นพ้องหรือความขัดแย้ง

มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ
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ในหมู่พวกท่าน ขอให้ท่านแก้ไขเสียแต่เดี๋ยว
นี้ พระผู้ช่วยให้รอดตรัสดังนี้
“จะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้า…
“เพราะตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรา
กล่าวแก่เจ้า, คนทีม่ วี ญ
ิ ญาณของความขัดแย้ง
ย่อมไม่เป็นของเรา, แต่เป็นของมาร, ผู้เป็น
บิดาแห่งความขัดแย้ง, และเขายั่วยุใจมนุษย์
ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธ, ต่อกัน.
“[แต่] ดูเถิด, นี่ไม่ใช่หลักคำ�สอนของเรา
…; แต่ นี่ เป็นหลักคำ�สอนของเรา, ว่าเรื่อง
เช่นนั้นจะหมดไป.”2
ในฐานะผู้รับใช้ที่ต่ำ�ต้อยของท่าน ข้าพเจ้าสนับสนุนถ้อยคำ�ของกษัตริย์เบ็นจามิน
ในการปราศรัยต่อผู้คน เมื่อเขากล่าวว่า
“ข้ า พเจ้ า ไม่ ไ ด้ สั่ ง ท่ า นให้ … คิ ด ว่ า ตั ว
ข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อันเป็นมรรตัย.
“แต่ข้าพเจ้าก็เหมือนตัวท่าน, ต้องอยู่ภาย
ใต้ ค วามอ่ อ นแอทุ ก อย่ า งทางร่ า งกายและ
จิตใจ; กระนั้น, ข้าพเจ้าได้รับเลือก … โดย
พระหัตถ์ของพระเจ้า… และได้รับการดูแล
และการปกปักรักษาโดยเดชานุภาพอันหาที่
เปรียบมิได้ของพระองค์, ให้รับใช้ท่านด้วย
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สุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำ�ลังซึ่งพระ
เจ้าประทานให้ข้าพเจ้า.”3
พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาสุด
หัวใจจะทำ�ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ท่าน

บัดนี้เมื่อเราออกจากการประชุมนี้ ข้าพเจ้าขอพรจากสวรรค์มาสถิตกับท่านแต่ละ
คน ขอให้ท่านที่อยู่ไกลบ้านกลับบ้านอย่าง
ปลอดภัย ขอให้ท่านไตร่ตรองความจริงที่
ท่านได้ยิน และขอให้ความจริงเหล่านั้นช่วย
ให้ท่านเป็นคนดีกว่าเมื่อสองวันที่แล้วก่อน
การประชุมใหญ่
จนกว่าเราจะพบกันอีกหกเดือน ข้าพเจ้า
ขอพรจากพระเจ้ามาสถิตกับท่าน และเราทุก
คน ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์—แม้พระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้
ช่วยให้รอดของเรา—เอเมน
อ้างอิง

1. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 19:38
2. 3 นีไฟ 11:28-30; เน้นตัวเอน
3. โมไซยาห์ 2:10-11
เพื่อดูวิดีโอคำ�ปราศรัยของ
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท
QR-enabled

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

|

24 มีนาคม 2012

โดย แอน เอ็ม. ดิบบ์
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จงลุกขึ้นและ
ฉายส่องออกไป

วิธีสำ�คัญที่สุดวิธีหนึ่งที่เราสามารถลุกขึ้นและฉายส่องออกไปคือเชื่อฟัง
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นใจ

ดิ

ฉั น รู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ ที่ ไ ด้ อ ยู่ ต รงนี้ กั บ
ท่านทั้งหลาย ทุกเดือนมกราคมดิฉัน
ตั้งตาคอยการประกาศแจ้งหัวข้อสหกิจกรรมของปีใหม่ ดิฉันมักใช้เวลาครู่หนึ่ง
เสมอเพื่อประเมินว่าดิฉันเชี่ยวชาญบทเรียน
จากหัวข้อของปีที่ ผ่านมา หรือไม่
เราจะทบทวนหัวข้อที่ผ่านๆ มาสักครู่
“ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่
เสื่อมคลาย”1 “แน่วแน่และไม่หวั่นไหว, เต็ม
ไปด้วยงานดีอยู่เสมอ”2 “จงเป็นแบบอย่างแก่
คนที่เชื่อทั้งปวง”3 “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ
เถิด”4 และหลักแห่งความเชือ่ ข้อสิบสาม “เรา
เชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์, แน่วแน่, บริสุทธิ์,
มีเมตตา, มีคุณธรรม, และในการทำ�ดีต่อ
มนุษย์ทั้งปวง”5
การศึ ก ษาและมุ่ ง เน้ น พระคั ม ภี ร์ ข้ อ ดั ง
กล่าวตลอดปีช่วยให้พระคัมภีร์เหล่านี้กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของใจเรา จิตวิญญาณเรา และ
ประจักษ์พยานของเรา เราหวังว่าท่านจะยัง
คงปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เหล่านั้นต่อไปขณะ
หันมามุ่งเน้นหัวข้อสหกิจกรรมปี 2012 ที่พบ
ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญา
หัวเรื่องของภาค 115 อธิบายว่า ปีนั้นคือ

ปี 1838 และสถานที่คือฟาร์เวสท์ รัฐมิสซูรี
โจเซฟ สมิธ “ทราบถึงพระประสงค์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างสถานที่นั้น
และพระนิเวศน์ของพระเจ้า” ท่านศาสดา
พยากรณ์มองโลกในแง่ดีและกล้าหาญ ใน
ข้อ 5 ที่เราพบหัวข้อของปีนี้ พระเจ้ารับสั่ง
กับท่านว่า “ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าทุก
คน: จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป, เพื่อแสง
สว่างของเจ้าจะเป็นธงให้ประชาชาติ”
ท่านนึกถึงอะไรเมือ่ ได้ยนิ คำ�ว่า ลุกขึน้ โดย
ส่วนตัวแล้วดิฉันนึกถึงท่าน—เยาวชนผู้สูงส่ง
ของศาสนจักร ดิฉันนึกภาพท่านกำ�ลังลุกขึ้น
จากเตียงอย่างขยันขันแข็งทุกเช้าเพื่อเข้าชั้น
เรียนเซมินารีเช้าตรู่ ดิฉันนึกภาพท่านกำ�ลัง
ลุ ก ขึ้ น อย่างซื่ อ สัต ย์ห ลัง จากสวดอ้อ นวอน
ประจำ�วันเสร็จ ดิฉันนึกถึงท่านกำ�ลังลุกขึ้น
อย่างกล้าหาญเพื่อแบ่งปันประจักษ์พยาน
และปกป้องมาตรฐานของท่าน ดิฉนั ได้รบั แรง
บันดาลใจจากคำ�มั่นสัญญาต่อพระกิตติคุณ
และแบบอย่างที่ดีของท่าน หลายท่านยอม
รับคำ�เชื้อเชิญให้ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป
แสงสว่ า งของท่ า นกระตุ้ น ผู้ อื่ น ให้ ทำ � เช่ น
เดียวกัน

วิธีสำ�คัญที่สุดวิธีหนึ่งที่เราสามารถลุกขึ้น
และฉายส่องออกไปคือเชือ่ ฟังพระบัญญัตขิ อง
พระผูเ้ ป็นเจ้าอย่างมัน่ ใจ เราเรียนรูพ้ ระบัญญัติ
เหล่านีใ้ นพระคัมภีร์ จากศาสดาพยากรณ์ยุค
ปัจจุบนั และในหน้าหนังสือ เพือ่ ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน แต่ละท่านควรมีหนึ่งเล่ม ใน
เล่มของดิฉัน ดิฉันวงกลมคำ�ว่า สำ�หรับ และ
ท่าน ตามแบบเพื่อนที่เคารพคนหนึ่งสอน
ดิฉัน การกระทำ�ที่เรียบง่ายนี้เตือนดิฉันว่า
มาตรฐานเหล่านี้ไม่เพียงเป็นแนวทางทั่วไป
เท่านั้น แต่มีไว้ สำ�หรับดิฉัน โดยเฉพาะ
ดิฉันหวังว่าท่านจะใช้เวลาวงกลมคำ�เหล่านี้
ในหนังสือของท่าน อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึง
หน้าสุดท้าย และรู้สึกถึงพระวิญญาณซึ่งเป็น
พยานว่ามาตรฐานมีไว้ สำ�หรับท่าน เช่นกัน
อาจมีพวกท่านบางคนถูกล่อลวงให้ไม่สน
ใจใยดีมาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน พวกเธออาจมองดูหนังสือและพูด
ว่า “ดูสิคะคุณแม่ หนังสือไม่ได้พูดถึง [เติม
ประเด็นปัจจุบัน]” หรือพวกเธออาจเข้าข้าง
ตนเองว่า “สิ่งที่ฉันทำ�ไม่ได้เลวร้ายอะไร ฉัน
ไม่ได้เหลวไหลอย่าง [ใส่ชอ่ื เพือ่ นหรือคนรูจ้ กั ]
สักหน่อย”
ประธานฮาโรลด์ บี. ลีสอนว่า “พระบัญญัติข้อสำ�คัญที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าคือพระ
บั ญ ญั ติ ที่ ท่ า นรั ก ษาได้ ย ากที่ สุ ด เวลานี้ ” 6
กษัตริย์เบ็นจามินอธิบายว่า “ข้าพเจ้าบอก
ท่านไม่ได้ทกุ เรือ่ งทีท่ า่ นจะกระทำ�บาป; เพราะ
มีหนทางและวิธีต่างๆ, แม้มากจนข้าพเจ้านับ
ไม่ได้”7 ถ้าท่านกำ�ลังพยายามรักษามาตรฐาน
และพระบัญญัติเหล่านี้ ดิฉันกระตุ้นท่านให้
มองหาการสนับสนุนในพระกิตติคณ
ุ อ่านพระ
คัมภีร์ ใช้เวลากับเว็บไซต์ทางการของศาสนจักร LDS.org เพื่อหาคำ�ตอบให้คำ�ถามของ
ท่าน พูดคุยกับบิดามารดา ผู้นำ�ศาสนจักร
และคนที่ส่องแสงเจิดจ้าขณะพวกเขาดำ�เนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณ สวดอ้อนวอน ระบาย
ความในใจต่อพระบิดาบนสวรรค์ผทู้ รงรักท่าน
ใช้ของประทานแห่งการกลับใจทุกวัน รับใช้
พฤษภาคม 2012
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ผู้อื่น และสำ�คัญที่สุดคือ ฟังและเชื่อฟังการ
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกระตุ้นเรา
ด้วยถ้อยคำ�เหล่านี้ “เพื่อนเยาวชนทั้งหลาย
จงเข้มแข็ง … ท่านรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และ
ไม่ มี ก ารปลอมแปลงใดจะเปลี่ ย นแปลงได้
ไม่ว่าจะดึงดูดใจเพียงใด…ถ้าคนที่ท่านเรียก
ว่าเพื่อนขอให้ท่านทำ�สิ่งที่ท่านรู้ว่าผิด ท่าน
ต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง แม้ต้องยืน
เดียวดาย”8
พระบิดาบนสวรรค์มิทรงต้องการให้เรา
หวังพึ่งโลกและ ทำ�ตาม แนวโน้มที่เปลี่ยน
แปลงตลอดเวลาของโลก พระองค์ทรงต้อง
การให้เราหวังพึ่งพระองค์และทำ�ตามการนำ�
ทางที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์ พระองค์
ทรงต้องการให้เราดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณและ นำ� ผู้อื่นมาสู่พระกิตติคุณโดยชูธง
ให้สูง
พระคัมภีร์ให้แบบอย่างที่ดีมากมายเพื่อ
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อธิบายแนวคิดดังกล่าว ในหนังสือผู้วินิจฉัย
ในพันธสัญญาเดิม เราเรียนรู้เกี่ยวกับแซมสัน
แซมสันเกิดมาพร้อมศักยภาพยิง่ ใหญ่ มารดา
เขาได้รับสัญญาว่า “เขาจะเป็นคนเริ่มช่วยกู้
คนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย”9 แต่เมื่อแซมสันโตขึ้น เขาหวังพึ่งการ
ล่อลวงของโลกมากกว่าการนำ�ทางของพระผู้เป็นเจ้า เขาเลือกเพราะสิ่งเหล่านั้น “พอใจ
[เขา] มาก”10 ไม่ใช่เพราะการเลือกนั้นถูกต้อง
พระคัมภีร์ใช้วลี “แซมสันก็ลงไป”11 ซ้ำ�หลาย
ครั้งเมื่อพูดถึงการเดินทาง การกระทำ� และ
การเลือกของแซมสัน แทนทีจ่ ะลุกขึน้ และฉาย
ส่องออกไปเพื่อให้มีสัมฤทธิผลในศักยภาพ
ยิ่งใหญ่ของตน แซมสันกลับแพ้โลก สูญเสีย
พลังที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน และตายอย่าง
อนาถก่อนวัยอันควร
อีกด้านหนึ่ง พระคัมภีร์ให้แบบอย่างของ
ดาเนียล ดาเนียลเกิดมาพร้อมศักยภาพยิ่ง
ใหญ่เช่นกัน ในหนังสือดาเนียลบทที่ 6 เรา

อ่านว่า “ดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐ
มนตรีอื่นๆ และอุปราชเพราะวิญญาณเลิศ
สถิตกับท่าน”12 เมื่อการท้าทายทางโลกมา
ถึงดาเนียล ท่านไม่ได้มองลงไปที่โลก—ท่าน
ลุกขึ้นมองฟ้าสวรรค์ แทนที่จะทำ�ตามพระ
ราชกฤษฎีกาทางโลกของพระราชาว่า 30 วัน
นี้ต้องไม่สวดอ้อนวอนถึงใครนอกจากพระ
ราชา ดาเนียลกลับ “ไปยังเรือนของท่านที่
มีหน้าต่างห้องชั้นบนของท่าน เปิดตรงไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม และท่านก็คุกเข่าลงวันละสาม
ครั้ง อธิษฐานและโมทนาพระคุณต่อพระเจ้า
ของท่าน ดังทีท่ า่ นได้เคยกระทำ�มาแต่กอ่ น”13
ดาเนียลไม่กลัวที่จะลุกขึ้นและฉายส่อง
ออกไปในการทำ�ตามพระบัญญัติของพระ
ผู้เป็นเจ้า แม้จะอยู่ไม่สะดวกสบายในถ้ำ�สิงห์
ตอนกลางคืนเพราะท่านยืนหยัดเพือ่ สิง่ ถูกต้อง
แต่ท่านได้รับความคุ้มครองและพรสำ�หรับ
การเชื่อฟัง เมื่อพระราชาดาริอัสนำ�ดาเนียล
ออกจากถ้ำ�สิงห์เช้าวันรุ่งขึ้น จึงมีพระราช

กฤษฎีกาให้ทุกคนยำ�เกรงพระผู้เป็นเจ้าของ
ดาเนียลและทำ�ตามแบบอย่างความซื่อสัตย์
ของดาเนียล โดยแท้แล้วดาเนียลแสดงให้เรา
เห็นว่าการเป็นธงให้ประชาชาติและไม่ลดหย่อน
มาตรฐานของเราขณะเผชิญการล่อลวงทาง
โลกหมายความว่าอย่างไร
ดิฉันได้รับพรเมื่อได้ฟังแบบอย่างยุคปัจจุบันมากมายของเยาวชนเช่นท่านผู้ไม่กลัวแม้
ต้องลุกขึ้นและฉายส่องออกไป และยอมให้
แสงสว่างของพวกเขาเป็นธงในหมู่เพื่อนวัย
เดียวกัน โจอันนาเป็นสมาชิกศาสนจักรหนึ่ง
ในสามคนที่โรงเรียนมัธยมปลายของเธอและ
เป็นเยาวชนหญิงคนเดียวในวอร์ด เธอให้คำ�
มั่นกับตนเองและพระเจ้าว่าจะไม่ใช้คำ�พูด
หยาบคาย เมื่อเธอจับคู่ทำ�โครงการหนึ่งที่
โรงเรี ย นกั บ เยาวชนชายที่ ไม่ ไ ด้ ทำ � คำ � มั่ น
สัญญาเดียวกัน เธอไม่ลดหย่อนมาตรฐาน
เธอขอให้เขาเคารพและให้เกียรติคุณค่าของ
เธอ ที่ผ่านมา ด้วยคำ�เตือนสติมากมายทั้ง
สุภาพและรุนแรงบ้าง เพือ่ นของเธอสร้างนิสยั
ใหม่และใช้ภาษาสุภาพขึ้น หลายคนสังเกต
เห็นความแตกต่าง รวมทัง้ บิดาของเขาผูข้ อบ
คุณโจอันนาสำ�หรับการเป็นอิทธิพลดีในชีวิต
ลูกชายเขา14
ระหว่างทำ�งานมอบหมายเมื่อเร็วๆ นี้ใน
ฟิลปิ ปินส์ ดิฉนั พบคาเร็น เธอเล่าประสบการณ์
สมัยเป็นกุลสตรีขณะศึกษาปริญญาตรีด้าน
การบริหารโรงแรมและภัตตาคาร ครูต้องการ
ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเรี ย นรู้ แ ละชิ ม เครื่ อ งดื่ ม
หลากหลายชนิดที่จะต้องเสิร์ฟในภัตตาคาร
เครื่องดื่มบางชนิดมีแอลกอฮอล์ และคาเร็น
รู้ถ้าเธอชิมนั่นจะขัดกับพระบัญญัติของพระ
เจ้า คาเร็นกล้าลุกขึ้นและฉายส่องออกไปแม้
ต้องประสบผลร้ายแรง และเธอไม่ดื่ม
คาเร็นอธิบายว่า “ครูของดิฉันเดินมาถาม
ว่าทำ�ไมไม่ดื่ม เขาพูดว่า ‘คุณคาเร็น คุณจะ
รู้รสและผ่านวิชาสำ�คัญนี้ได้อย่างไรถ้าคุณ
ไม่ชิมเลยแม้แต่น้อย’ ดิฉันบอกเขาว่าดิฉัน
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย และในฐานะสมาชิก เรา
ไม่ดื่มสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเรา ไม่ว่าเขาจะ
คาดหวังอะไรจากดิฉัน แม้นั่นหมายถึงเกรด
ตก ดิฉันก็เข้าใจ แต่ดิฉันจะไม่ตกเรื่องการ
ดำ�เนินชีวิตตามมาตรฐานส่วนตัวของดิฉัน”
หลายสัปดาห์ผ่านไปและไม่มีอะไรต้อง
พูดถึงวันนั้นอีก ตอนปลายภาค คาเร็นรู้ว่า

เกรดคงตกเพราะเธอไม่ยอมชิมเครือ่ งดืม่ เธอ
ลังเลไม่กล้าดูเกรด แต่เมื่อเธอดู เธอพบว่า
เธอได้เกรดสูงสุดในชั้น
เธอกล่าวว่า “ดิฉนั เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์
นี้ว่าพระผู้เป็นเจ้า… จะประทานพรเราแน่
นอนเมื่อเราทำ�ตามพระองค์ ดิฉันรู้เช่นกันว่า
ถึงแม้เกรดตก ดิฉันก็จะไม่เสียใจในสิ่งที่ทำ�
ลงไป ดิฉันรู้ว่าดิฉันจะไม่สอบตกในสายพระ
เนตรของพระเจ้าเมื่อดิฉันเลือกทำ�สิ่งที่รู้ว่า
ถูกต้อง”15
เยาวชนหญิงทีร่ กั ทัง้ หลาย ทุกท่านเกิดมา
พร้อมศักยภาพยิง่ ใหญ่ ท่านเป็นธิดาทีร่ กั ของ
พระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงรู้จักและรัก
ท่าน พระองค์ทรงเชื้อเชิญท่านให้ “ลุกขึ้น
และฉายส่องออกไป” และทรงสัญญาว่าเมื่อ
ท่านทำ�เช่นนัน้ พระองค์จะทรงสนับสนุนและ
ประทานพรท่าน ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้ทุก
ท่านพบความกล้าที่จะยอมรับพระดำ�รัสเชื้อ
เชิญของพระองค์และรับคำ�สัญญาของพระ-

องค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

1. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 121:45
2. โมไซยาห์ 5:15
3. 1 ทิโมธี 4:12
4. โยชูวา 1:9
5. หลักแห่งความเชื่อ 1:13
6. คำ�สอนของประธานศาสนจักร: ฮาโรลด์ บี. ลี
(2000) หน้า 28
7. โมไซยาห์ 4:29
8. โธมัส เอส. มอนสัน “แบบอย่างของความ
ชอบธรรม” เลียโฮนา พ.ค. 2008 หน้า 79
9. ผู้วินิจฉัย 13:5
10. ผู้วินิจฉัย 14:3
11. ผู้วินิจฉัย 14:7
12. ดาเนียล 6:3
13. ดาเนียล 6:10
14. ดูส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ได้จาก โจอันนา เอห์
ริสแมน“The Thing about Being Mormon,”
in Katilin Medlin and others, eds., Going on
15: Memoirs of Freshmen (2010), 93–96.
15. จดหมายโต้ตอบส่วนตัวถึงผู้เขียน 2012
พฤษภาคม 2012
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โดย แมรี เอ็น. คุก

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

แสวงหาการเรียนรู้:
ท่านมีงานต้องทำ�

จงเป็นพรแก่บุตรธิดาและครอบครัวในอนาคตของท่านโดยเรียนรู้ให้มาก
เท่าที่จะมากได้เวลานี้

เ

ยาวชนหญิงที่รักทั้งหลาย เรารักแต่ละ
ท่านมาก เราเห็นท่านลุกขึ้นอย่างกล้า
หาญและฉายส่ อ งความสว่ า งในโลกที่
การท้าทายมากมายมาพร้อมโอกาสมากมาย
นี่อาจทำ�ให้ท่านสงสัยว่า “อนาคตของฉันจะ
เป็นอย่างไร” ดิฉันรับรองว่าเมื่อท่านเป็นธิดา
ที่มีคุณธรรมของพระผู้เป็นเจ้า อนาคตของ
ท่านสดใสแน่นอน! ท่านอยู่ในเวลาที่ความ
จริงของพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟู และ
ความจริงเหล่านี้พบได้ในพระคัมภีร์ของท่าน
ท่ า นได้ รั บ ของประทานแห่ ง พระวิ ญ ญาณ
บริสทุ ธิเ์ มือ่ ครัง้ รับบัพติศมา และพระวิญญาณ
บริ สุ ท ธิ์ จ ะทรงสอนความจริ ง แก่ ท่ า นและ
เตรียมท่านให้พร้อมรับการท้าทายของชีวิต
พระผูเ้ ป็นเจ้าประทานสิทธิเ์ สรีทางศีลธรรม
และโอกาสให้ท่านเรียนรู้ขณะอยู่บนแผ่นดิน
โลก และพระองค์ทรงมีงานให้ทา่ นทำ� เพือ่ ให้
งานดังกล่าวสำ�เร็จลุล่วง ท่านมีความรับผิด
ชอบส่วนตัวทีต่ อ้ งแสวงหาการเรียนรู้ กุญแจ
สูอ่ นาคตของท่าน “รังสีเจิดจ้าของความหวัง”1
พบได้ในหนังสือ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน เล่มใหม่ภายใต้หัวข้อมาตรฐานของการ
ศึกษาและในคุณค่าของความรู้
“การศึกษา…จะเปิดประตูแห่งโอกาส”2
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เมื่อท่านทำ�ตามพระดำ�รัสเตือนของพระเจ้า
ให้ “แสวงหาการเรียนรู้, แม้โดยการศึกษา
และโดยศรัทธาด้วย”3 ท่านจะได้ไม่เพียงความ
รู้จากการศึกษาเท่านั้นแต่ได้ความสว่างเพิ่ม
ขึ้นด้วยขณะเรียนรู้โดยศรัทธา
จงแสวงหาการเรียนรู้โดยหมั่นศึกษา ท่าน
อาจจะไม่สามารถทุ่มเทเวลาเรียนรู้ได้มาก
เท่าเวลานี้อีกแล้ว ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ แนะนำ�เยาวชนของศาสนจักรไว้อย่างชาญ
ฉลาดว่า “รูปแบบการศึกษาที่ท่านสร้างใน
ช่วงเรียนหนังสือตามเกณฑ์ส่วนใหญ่จะส่ง
ผลให้ท่านกระหายความรู้ชั่วชีวิต”4 “ท่าน
ต้องศึกษาหาความรู้ให้มากเท่าที่ท่านจะทำ�
ได้…เสียสละสิ่งใดก็ตามที่ต้องเสียสละเพื่อ
ให้ตัวท่านมีคุณสมบัติเหมาะจะทำ�งานของ
โลก [นี้]…ฝึกสมองและมือท่านให้เป็นอิทธิพลดีขณะที่ท่านก้าวหน้าไปกับชีวิต”5
ในการพูดเฉพาะกับสตรี ประธานโธมัส
เอส. มอนสันกล่าวว่า “บ่อยครัง้ เราไม่รอู้ นาคต
ด้วยเหตุนเ้ี ราจึงต้องพร้อมรับความไม่แน่นอน
… ข้าพเจ้าขอให้ท่านศึกษาหาความรู้และ
เรียนรู้ทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดแรง
งานเพื่อท่านจะพร้อมจัดหาให้ครอบครัวหาก
เกิดสถานการณ์เช่นนั้น”6

เยาวชนหญิงทั้งหลาย จงทำ�ตามคำ�แนะ
นำ�ของศาสดาพยากรณ์ที่ชาญฉลาดและได้
รับการดลใจเหล่านี้ จงเป็นนักเรียนที่ดี ลุก
ขึ้ น และฉายส่ อ งในโรงเรี ย นของท่ า นด้ ว ย
ความขยันขันแข็ง ความซื่อสัตย์ และความ
สุจริต ถ้าท่านกำ�ลังหนักใจและท้อแท้กบั การ
แสดงออกในโรงเรียน จงขอความช่วยเหลือ
จากผู้ปกครอง ครู และสมาชิกศาสนจักรที่
ช่วยได้ อย่ายอมแพ้!
จงเขียนสิ่งที่ท่านต้องการเรียนรู้ จากนั้น
“บอกเป้าหมายการศึกษาของท่านกับครอบครัว มิตรสหาย และผูน้ �ำ เพือ่ พวกเขาจะสนับสนุนและให้กำ�ลังใจท่านได้”7 นี่คือแบบฉบับ
ของความก้าวหน้าส่วนบุคคล
ด้วยเทคโนโลยี ท่านกำ�ลังเห็นการระเบิด
ความรู้ ท่านถูกระดมยิงไม่ขาดสายด้วยเสียง
วีดิทัศน์ และเน็ตเวิร์ค จงเลือกให้ดีและอย่า
ยอมให้คลื่นยักษ์ของข้อมูลรบกวนหรือชะลอ
ความก้าวหน้าของท่าน จงลุกขึ้น เยาวชน
หญิงทั้งหลาย! ท่าน กำ�หนดเป้าหมายของ
ท่าน ท่าน ตัดสินใจจะให้อะไรเข้ามาในความ
คิดและจิตใจท่าน
การเรียนรู้สำ�คัญที่สุดของท่านบางครั้ง
จะอยู่นอกห้องเรียน จงแวดล้อมตัวท่านด้วย
สตรี ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งผู้ ส ามารถสอนทั ก ษะ
งานบ้าน งานศิลป์ ดนตรี ประวัติครอบครัว
กีฬา การเขียน หรือการพูดแก่ท่านได้ จงทำ�
ความรู้ จั ก พวกเธอและขอให้ พ วกเธอสอน
ท่าน เมื่อท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ จงสอนที่สหกิจกรรมหรือเป็นครูพี่เลี้ยงให้เยาวชนหญิงคน
อื่นๆ อันเป็นข้อกำ�หนดส่วนหนึ่งของภุมรา
เกียรติยศ
นอกจากมารดาที่ยอดเยี่ยมของดิฉันแล้ว
ดิฉนั ยังมีครูพเ่ี ลีย้ งหลายคนในชีวติ ด้วย ดิฉนั
คุ้นเคยกับขั้นตอนการเป็นครูพี่เลี้ยงครั้งแรก
เมือ่ อายุเพียงเก้าขวบ ครูปฐมวัยสอนดิฉนั ปัก
ประโยคที่ว่า “ฉันจะนำ�ความสว่างของพระ
กิตติคุณเข้ามาในบ้าน” เป็นภาพที่แขวนใน

ห้องของดิฉันช่วงดิฉันเป็นวัยรุ่น ครูแนะนำ�
แก้ไข และให้กำ�ลังใจดิฉันเรื่อยมา ดิฉันมี
ครูพี่เลี้ยงอีกหลายคน ช่างเย็บผ้าที่เก่งมาก
สองคนในวอร์ดสอนดิฉนั เย็บผ้า ด้วยคำ�แนะ
นำ� ความอดทน และกำ�ลังใจของพวกเธอ
ดิฉันส่งชุดเข้าประกวดการตัดเย็บเมื่ออายุ
14 ปีและดิฉันได้รับรางวัล! ขั้นตอนเหล่านี้
เพิ่มความกระหายใคร่รู้และความเป็นเลิศใน
ด้านอื่นๆ เช่นกัน
การตักตวงความรู้เวลานี้จะเกิดประโยชน์
มหาศาลเมื่อท่านเป็นมารดา “ระดับการ
ศึกษาของมารดามีอทิ ธิพลลึกซึง้ ต่อการเลือก
ศึกษาของ [บุตรธิดา]”8 การศึกษาของ
มารดาเป็น “กุญแจหยุดยั้งวัฏจักรความ
ยากจน”9 เพราะ สตรีที่มีการศึกษา “มัก
ให้กำ�เนิดทารกที่สุขภาพดีกว่า มีบุตรธิดาที่
สุขภาพดีกว่า มั่นใจ ร่าเริง มีเหตุผลและ
วิจารณญาณดีกว่า”10
เราเรียนรู้ใน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อ
โลก” ว่า “มารดารับผิดชอบเบื้องต้นในการ
เลี้ยงดูบุตรธิดา”11 การให้การศึกษาแก่บุตร

ธิดาเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดู และเป็น
ความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ดังนัก
รบหนุม่ ซึง่ “ได้รบั การสอนจากมารดา”12 ท่าน
จะเป็นครูคนสำ�คัญที่สุดเท่าที่บุตรธิดาของ
ท่านจะเคยมี ดังนั้นจงเลือกการเรียนรู้ของ
ท่านอย่างรอบคอบ จงเป็นพรแก่บุตรธิดา
และครอบครัวในอนาคตของท่านโดยเรียนรู้
ให้มากเท่าที่จะมากได้เวลานี้
จงแสวงหาการเรียนรูโ้ ดยศรัทธา เราเรียน
รู้โดยศรัทธาเมื่อเราหมั่นตักตวงความรู้ทาง
วิญญาณผ่านการสวดอ้อนวอน การศึกษา
พระคัมภีร์ และการเชื่อฟัง และเมื่อเรา
แสวงหาการนำ�ทางของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ผู้ทรงเป็นพยานถึงความจริงทั้งปวง ถ้า
ท่านทำ�ส่วนของท่านเพื่อตักตวงความรู้ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำ�ให้ความคิดของ
ท่านสว่าง เมือ่ ท่านพยายามดำ�รงตนมีคา่ ควร
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานการนำ�ทาง
และเพิ่มความสว่างแก่การเรียนรู้ของท่าน
สมัยเป็นเยาวชนหญิง ดิฉันยืมสกีที่ยาว
เกินตัว รองเท้าบูทที่ใหญ่เกินเท้า และเพื่อน

คนหนึ่งสอนดิฉันเล่นสกี! เราออกไปเล่นใน
วันฤดูใบไม้ผลิที่สดใส มีแดดจ้า หิมะตก
กำ�ลังดี ท้องฟ้าสีคราม และไม่มีเมฆเลย
ความกังวลกับเนินลาดชันเปลี่ยนเป็นความ
สุขใจขณะเรียนรู้ ถึงแม้จะหกคะเมนบนสกี
ยาวๆ บ้าง แต่ดิฉันก็ลุกขึ้นและพยายามต่อ
ไป ดิฉันรักกีฬานี้เสียแล้ว!
แต่ ไ ม่ น านดิ ฉั น ก็ พ บว่ า วั น เล่ น สกี แ ละ
สภาพอากาศใช่จะดีแบบนี้ทุกวัน ในวันที่
เมฆครึ้ม เราจะสกีในสภาพที่เรียกว่า “แสง
ระนาบ” แสงระนาบเกิดขึ้นเมื่อเมฆทำ�ให้
แสงแดดกระจายกว้าง เวลามองออกไปที่
หิมะสีขาวท่านจะพบว่าการมองเห็นแนวลึก
จะหายไป และท่านจะมองไม่เห็นความชัน
ของเนินลาดหรือทางสูงต่ำ�บนเนินเขา
เยาวชนหญิงทั้งหลาย ท่านอาจกำ�ลังตั้ง
ตาคอยอนาคตเหมือนดิฉันมองเนินสกีลาด
ชัน บางครั้งท่านอาจรู้สึกว่าท่านอยู่ในแสง
ระนาบ มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า การ
เรียนรู้โดยศรัทธาจะให้ความเชื่อมั่นและจะ
ช่วยให้ท่านพบทางผ่านช่วงเวลาของความ
พฤษภาคม 2012
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ไม่แน่นอน
ในบทที่ 25 ของมัทธิว อุปมาเรื่องหญิง
พรหมจารีสิบคนสอนเราว่าการเตรียมพร้อม
ทางวิญญาณสำ�คัญยิ่ง และแต่ละคนต้อง
เตรียมด้วยตนเอง ท่านคงจำ�ได้วา่ หญิงพรหมจารีทั้งสิบได้รับเชิญให้ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว
ในงานเลี้ยงสมรส แต่มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่
เตรียมน้ำ�มันใส่ตะเกียง
“พวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า
ขอแบ่งน้ำ�มันของท่านให้เราบ้าง ตะเกียง
ของเราจวนจะดับอยู่แล้ว
“พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า น่ากลัวน้ำ�มัน
จะไม่พอสำ�หรับเราและเจ้า จงไปหาคนขาย
ซื้อสำ�หรับตัวเองจะดีกว่า
“เมื่อกำ�ลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึง ผู้ที่
พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่อง
ในงานสมรสแล้วประตูก็ปิด”13
ท่านอาจคิดว่าหญิงมีปัญญาห้าคนเห็น
แก่ตัวไม่ยอมแบ่งน้ำ�มัน แต่นั่นไม่อยู่ในวิสัย
ที่ทำ�ได้ แต่ละคนต้องเตรียมทางวิญญาณ
เอง ทีละหยด และแบ่งให้กันไม่ได้
ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ท่ า นจะต้ อ งหมั่ น เพิ่ ม พู น
ความรูท้ างวิญญาณให้ตนเอง ทีละหยด ผ่าน
122
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การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ และ
การเชื่อฟัง ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะศึกษาหา
ความรู้—ทีละหยด ความคิดและการกระทำ�
ที่บริสุทธิ์แต่ละอย่างจะเพิ่มน้ำ�มันให้ตะเกียง
ของท่าน ทำ�ให้ท่านมีคุณสมบัติคู่ควรรับการ
นำ�ทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ครูจาก
เบื้องบน
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำ�ทางท่าน
ตลอดการเดินทางในความเป็นมรรตัยนี้ แม้
เมื่อท่านรู้สึกว่าอยู่ในแสงระนาบ ไม่มั่นใจ
กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ท่านไม่ต้องกลัว ขณะ
อยู่บนเส้นทางที่นำ�ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำ�ทางท่านในการ
ตัดสินใจและการเรียนรู้ของท่าน
ดิฉันเป็นพยานจากประสบการณ์ส่วนตัว
ว่าถ้าท่านจะแสวงหาการเรียนรู้ไม่เพียงโดย
การศึกษาเท่านั้นแต่โดยศรัทธาด้วย ท่าน จะ
ได้รับการนำ�ทางในสิ่งที่ “พระเจ้า…จะ
ทรงต้องการให้ท่านทำ�และสิ่งที่ท่านจะต้อง
รู้”14
ดิ ฉั น ได้ รั บ ปิ ตุ พ รเมื่ อ เป็ น เยาวชนหญิ ง
และได้ รั บ คำ � แนะนำ � ให้ เ ตรี ย มตั ว ด้ ว ยการ
ตั้งใจศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมเหล่านั้นแต่
เนิ่นๆ ในชีวิตซึ่งนำ�ไปสู่การทำ�งานบ้านและ
การเลี้ยงดูครอบครัว ดิฉันต้องการพรของ
ครอบครัว แต่พรนั้นไม่มาถึงจนดิฉันอายุ 37
ปี เมื่อดิฉันแต่งงานในท้ายที่สุด สามีดิฉัน
เป็นพ่อม่าย ด้วยเหตุนี้วันที่เรารับการผนึก
ในพระวิหาร ดิฉันจึงได้รับพรอย่างฉับพลัน
ให้มีไม่เพียงสามีเท่านั้นและมีลูกสี่คนด้วย
นานก่อนหน้านั้น มีหลายวันที่ดิฉันรู้สึก
เหมือนกำ�ลังเล่นสกีในแสงระนาบ พลาง
ถามว่า “อนาคตของฉันจะเป็นอย่างไร” ดิฉนั
พยายามทำ�ตามคำ�ตักเตือนในปิตุพร ดิฉัน
หมั่นศึกษาจนได้เป็นครูและยังคงศึกษาจน
เป็นครูใหญ่โรงเรียนประถม ดิฉันสวดอ้อน
วอนพระบิดาบนสวรรค์และแสวงหาการนำ�
ทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดิฉันเชื่อมั่น
ในคำ�สัญญาของศาสดาพยากรณ์ผรู้ บั รองกับ
ดิฉันว่าถ้าดิฉัน “ยังคงแน่วแน่และซื่อสัตย์
รักษาพันธสัญญา [ของดิฉัน] รับใช้พระผู้
เป็นเจ้า และรักพระบิดาในสวรรค์และพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ [ดิฉัน] จะไม่ได้รับการปฏิเสธ
พรนิรันดร์ทุกประการที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงมีให้บุตรธิดาที่ซื่อสัตย์ของพระองค์”15

ดิฉันรู้วา่ การศึกษาเตรียมดิฉันให้พร้อมรับ
ชีวิตที่ดิฉันมองไม่เห็นเมื่อครั้งเป็นเยาวชน
หญิง ดิฉันคิดว่าดิฉันกำ�ลังศึกษาเพื่อสอน
นักเรียนและลูกๆ ในอนาคต แต่ดิฉันไม่รู้ว่า
พระเจ้าทรงเตรียมดิฉันให้พร้อมสอนภาษา
อังกฤษในมองโกเลียในงานเผยแผ่กับสามี
และสอนเยาวชนหญิงของศาสนจักรทั่วโลก
และสอนหลานๆ ของดิฉันให้รู้คุณค่าของ
ความรู้—พรวิเศษสุดทั้งหมดที่ดิฉันไม่นึกไม่
ฝันมาก่อน
ดิฉันเป็นพยานว่าพระบิดาในสวรรค์ทรง
รู้จักและรักท่าน พระองค์ทรงวางใจท่านมาก
และมีงานที่ ท่าน เท่านั้นจะทำ�ได้ ดิฉันต้อง
การรับรองกับท่านว่าท่าน จะ พร้อมทำ�งาน
ใหญ่นั้นถ้าท่านแสวงหาการเรียนรู้โดยการ
ศึกษาและโดยศรัทธาด้วย ดิฉนั เป็นพยานถึง
สิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

1. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ “Reaching Down to Lift
Another,” Liahona, ม.ค. 2002, 67; Ensign,
Nov. 2001, 54
2. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร 2011)
หน้า 9
3. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 88:118
4. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ Way to Be! Nine Ways
to Be Happy and Make Something of Your
Life (2002), 28
5. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ “Seek Learning,”
New Era, ก.ย. 2007, 2, 4
6. โธมัส เอส. มอนสัน “หากเจ้าพร้อม เจ้า
จะไม่กลัว” เลียโฮนา พ.ย. 2004 หน้า 143
7. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน หน้า 9
8. เชอรีล เฮนวิคซ์ และซูซาน อาร์. แมดเซ็น
“The Influence of a Mother on a Daughter’s
College Decision,” Utah Women and
Education Project, Research Snapshots,
no. 3, (ม.ค. 2011):1
9. มาร์จอรี คอร์เทซ “Mom’s Education Key to
Halt Poverty Cycle,” Deseret News,
ก.ย. 23, 2011, A1.
10. โอลีน วอล์คเกอร์ “More Utah Women Need
to Finish College,” Salt Lake Tribune,
ต.ค. 30, 2011, O4
11. “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” เลียโฮนา
พ.ย. 2010 หน้า 165
12. แอลมา 56:47
13. มัทธิว 25:8–10
14. เฮนรีย์ บี. อายริงก์ “Education for Real
Life,” Ensign, ต.ค. 2002, 18.
15. เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด “Preparing for the
Future,” Ensign, ก.ย. 2011, 27.

โดย อีเลน เอส. ดัลตัน

ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

บัดนี้ถึงเวลาลุกขึ้น
และฉายส่อง!
ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ท่านเกิดมาเพื่อนำ�

จ

ากหน้าต่างในสำ�นักงานเยาวชนหญิง
ดิฉันเห็นวิวพระวิหารซอลท์เลคงาม
จับตา ทุกวันดิฉันเห็นเทพโมโรไน
ยืนอยู่บนยอดพระวิหาร เป็นสัญลักษณ์บ่ง
บอกไม่เพียงศรัทธาของท่านเท่านั้นแต่ของ
เราด้วย ดิฉนั รักโมโรไนเพราะในสังคมทีเ่ สือ่ ม
ทรามมาก ท่านยังคงบริสทุ ธิแ์ ละแน่วแน่ ท่าน
เป็นวีรบุรุษของดิฉัน ดิฉันรู้สึกว่าท่านยืนอยู่
บนยอดพระวิหารเวลานี้ ร้องเรียกเราให้มี
ความกล้าหาญ จดจำ�ว่าเราเป็นใครและทำ�
ตัวให้มีค่าควรเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ —ให้
“ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป”1 ยืนอยู่เหนือ
เสียงวุน่ วายของโลก และดังอิสยาห์พยากรณ์
ไว้ “มา…ภูเขาของพระเจ้า”2—พระวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์
ผู้มารวมกันที่น่วี ันนี้คือธิดาที่เลือกสรรของ
พระเจ้า ไม่มกี ลุม่ อิทธิพลใดยืนหยัดเพือ่ ความ
จริงและความชอบธรรมในโลกมากกว่าเยาวชนหญิงและสตรีของศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย ดิฉนั เห็นความ
สง่างามของท่านและรู้ถึงอัตลักษณ์และจุด
หมายอันสูงส่งของท่าน ท่านโดดเด่นในการ
ดำ�รงอยู่ก่อนเกิด เชื้อสายของท่านมาพร้อม
พันธสัญญาและสัญญาต่างๆ ท่านสืบทอด
คุณลักษณะทางวิญญาณของเหล่าปิตุที่ซื่อ-

สัตย์ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเคยกล่าวถึงท่าน
ผูม้ าชุมนุมกันทีน่ ค่ี นื นีว้ า่ ท่านเป็น “ความหวัง
อันเจิดจ้า”3 ของอนาคต ดิฉันเห็นด้วย! ใน
โลกที่ท้าทายมาก แสงสว่างของท่านเจิดจ้า
นี่คือ “ยุคสมัยที่ไม่อาจลืมเลือน”4 นี่คือยุค
สมัย ของท่าน และ บัดนี้ ถึงเวลาที่เยาวชน
หญิงทุกแห่งหนจะ “ลุกขึ้นและฉายส่องออก
ไป, เพื่อแสงสว่างของเจ้าจะเป็นธงให้ประชาชาติ”5
“ธง (มาตรฐาน) คือเกณฑ์วัดที่ใช้ตัดสิน
ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์แบบ”6 เรา
ต้องเป็นมาตรฐานของความบริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ให้ชาวโลกเห็น! จุลสาร เพือ่ ความเข้มแข็งของ
เยาวชน ฉบับปรับปรุงใหม่ไม่เพียงบอกมาตรฐานให้ดำ�เนินตามเท่านั้น แต่สัญญาพรไว้
ด้วยถ้าท่านทำ�ตาม ถ้อยคำ�ในจุลสารสำ�คัญ
เล่มนีเ้ ป็นมาตรฐานสำ�หรับโลก และการดำ�เนิน
ชีวิตตามมาตรฐานเหล่านี้จะทำ�ให้ท่านรู้ว่า
จะทำ�อะไรเพื่อเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึ้นและมีความสุขในโลกที่มืดมนลงทุกที
การดำ�เนินชีวิตตามมาตรฐานในจุลสารเล่ม
นี้ จ ะช่ ว ยให้ ท่ า นมี คุ ณ สมบั ติ รั บ ความเป็ น
เพื่อนที่ยั่งยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
ในโลกทีท่ า่ นอยู่ ท่านต้องการความเป็นเพือ่ น

ดังกล่าวเพือ่ ทำ�การตัดสินใจในเรือ่ งสำ�คัญซึง่
จะกำ�หนดอนาคต ความสำ�เร็จ และความสุข
ส่วนใหญ่ของท่าน การดำ�เนินชีวติ ตามมาตรฐานเหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านมีคุณสมบัติเข้า
ไปในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและรับ
พรและพลังทีร่ อท่านอยูเ่ มือ่ ท่านทำ�และรักษา
พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์7
เมื่อเอมีบุตรสาวของเรายังเป็นเด็ก เธอ
ชอบมองตามดิฉันทุกฝีก้าวขณะดิฉันเตรียม
ไปโบสถ์ หลังจากสังเกตกิจวัตรของดิฉนั เธอ
จะหวีผม แต่งตัว จากนั้นก็จะขอให้ดิฉันทา
“ครีมหน้าใส” “ครีมหน้าใส” ที่เธอหมายถึง
คือครีมเข้มข้นที่ดิฉันใช้ทากันรอยย่น ดิฉัน
ทาที่แก้มและริมฝีปากให้เอมีตามที่เธอขอ
จากนั้นเธอจะยิ้มและพูดว่า “ตอนนี้เราก็ไป
ได้แล้ว!” สิ่งที่เอมีไม่ทราบคือเธอ “หน้าใส”
อยูแ่ ล้ว ใบหน้าเธอส่องสว่างเพราะเธอบริสทุ ธิ์
ไร้เดียงสา และดี เธอมีพระวิญญาณอยู่กับ
เธอ และสิ่งนี้ฉายส่องออกมา
ดิฉันปรารถนาให้เยาวชนที่มาชุมนุมกัน
คืนนี้รู้และเข้าใจว่าความสวยงามของท่าน
—“ความผ่องใส” ของท่าน—ไม่ได้อยูท่ เ่ี ครือ่ ง
สำ�อาง ครีมเข้มข้น หรือเสื้อผ้าหรือทรงผม
แบบล่าสุด แต่อยูท่ ค่ี วามบริสทุ ธิส์ ว่ นตัว เมือ่
ท่ า นดำ � เนิ น ชี วิ ต ตามมาตรฐานและมี คุ ณ สมบัตคิ คู่ วรกับความเป็นเพือ่ นทีย่ ง่ั ยืนของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ท่านจะมีอทิ ธิพลแรงกล้าใน
โลก แบบอย่างแม้แสงสว่างในดวงตาท่านจะ
ส่งผลให้ผู้อื่นเห็น “ความผ่องใส” ของท่าน
และพวกเขาจะอยากเป็นเหมือนท่าน ท่าน
ได้แสงสว่างนี้มาจากไหน พระเจ้าคือความ
สว่าง “และพระวิญญาณทรงให้ความสว่าง
มนุษย์ทุกคนทั่วโลก, ผู้ที่สดับฟังสุรเสียงของ
พระวิญญาณ”8 แสงสวรรค์เข้ามาในดวงตา
และสีหน้าของท่านเมื่อท่านใกล้ชิดพระบิดา
บนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซู
คริสต์ นั่นคือวิธีที่เราจะมี “หน้าใส”! นอก
จากนี้ เท่าที่ทุกท่านเห็น “ครีมหน้าใส” ไม่
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ได้ผลกับรอยย่นของดิฉันเลย!
คำ�ร้องขอให้ “ลุกขึน้ และฉายส่องออกไป”
เป็นคำ�ร้องขอถึงทุกท่านให้น�ำ ชาวโลกในอุดมการณ์อันเกรียงไกร—ยกมาตรฐาน—และ
นำ�คนรุ่นนี้ในคุณธรรม ความบริสุทธิ์ และ
ความมีคา่ ควรเข้าพระวิหาร ถ้าท่านปรารถนา
จะสร้างความแตกต่างในโลก ท่านต้องต่าง
จากโลก ดิฉันกล่าวซ้ำ�ถ้อยคำ�ของประธาน
โจเซฟ เอฟ. สมิธผู้กล่าวแก่สตรีสมัยนี้ว่า
“ไม่ใช่เป็นองค์การทีถ่ กู นำ�โดย [เยาวชนหญิง]
ของโลก แต่เป็นองค์การที่ท่านจะนำ�…
[เยาวชนหญิง] ของโลก ในทุกเรื่องที่…ทำ�
ให้ลูกหลานมนุษย์บริสุทธิ์”9 ถ้อยคำ�เหล่านี้
เป็นจริงในทุกวันนี้ ในฐานะธิดาของพระผู้
เป็นเจ้า ท่านเกิดมาเพื่อนำ�
ในโลกที่เราอยู่ ความสามารถในการนำ�
เรียกร้องการนำ�ทางและความเป็นเพื่อนที่ยั่ง
ยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้จะบอก “สิ่ง
ทั้งปวงที่ท่านควรทำ�”10 เมื่อท่านยอมรับและ
พึ่งพาการนำ�ทางและการกระตุ้นเตือนของ
พระองค์ เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่
สถิตในวิหารที่ไม่สะอาด เราแต่ละคนจึงต้อง
สำ�รวจนิสัยและใจของเรา เราทุกคนต้อง
เปลีย่ นบางอย่าง—กลับใจ ดังบิดาของกษัตริย์
ลาโมไนกล่าวในพระคัมภีร์มอรมอนว่า “ข้า
พระองค์จะทิ้งบาป ทั้งหมด ของข้าพระองค์
เพื่อรู้จักพระองค์”11 เรา ท่านและดิฉัน ยินดี
ทำ�เช่นเดียวกันหรือไม่
เยาวชนกลุ่มหนึ่งในควีนครีก แอริโซนา
ตัง้ ใจว่าจะ “ลุกขึน้ และฉายส่องออกไป” และ
นำ�เยาวชนในชุมชนดำ�เนินชีวติ ตามมาตรฐาน
ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน พวกเขา
แต่ละคนเขียนบางอย่างในบันทึกส่วนตัวที่
พวกเขารู้สึกว่ากำ�ลังดึงรั้งพวกเขาหรือบาง
อย่างที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
และจากนั้นก็ขุดหลุมๆ หนึ่ง พวกเขามากัน
พร้อมหน้า ฉีกบันทึกหน้านัน้ ทิง้ ลงไปในหลุม
เฉกเช่นผู้คนของแอมันในพระคัมภีรม์ อรมอน
ฝังอาวุธสงครามของพวกเขา12 ต่อจากนั้นก็
ฝังกระดาษเหล่านั้น และวันนั้นพวกเขาให้
คำ�มั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยน พวกเขากลับใจ
พวกเขาตั้งใจจะลุกขึ้น!
ท่านมีบางอย่างในชีวิตที่ต้องเปลี่ยนหรือ
ไม่ ท่านทำ�เช่นนี้ได้ ท่านกลับใจได้เพราะ
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เหตุการเสียสละเพือ่ การชดใช้อนั ไม่มขี อบเขต
ของพระผูช้ ว่ ยให้รอด พระองค์ทรงทำ�ให้ทา่ น
และดิฉนั เปลีย่ นได้ บริสทุ ธิแ์ ละสะอาดอีกครัง้
และเป็นเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงสัญญา
ไว้ว่าเมื่อเราทำ�เช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงจด
จำ�บาปและความผิดของเราอีก13
บางครั้งดูเหมือนการฉายส่องตลอดเวลา
ไม่อยูใ่ นวิสยั ทีท่ �ำ ได้ ท่านเผชิญกับการท้าทาย
มากมายซึ่งอาจบดบังแหล่งความสว่างทั้ง
มวล ซึง่ คือพระผูช้ ว่ ยให้รอด บางครัง้ หนทาง
ยากลำ�บาก และบางครั้งเหมือนมีหมอกหนา
บดบังความสว่าง กรณีเช่นนี้เกิดกับเยาวชน
หญิงชื่อฟลอเรนซ์ แชดวิค ฟลอเรนซ์ค้นพบ
ตั้งแต่อายุ 10 ขวบว่าเธอเป็นนักว่ายน้ำ�ที่มี
พรสวรรค์ เธอว่ายข้ามช่องแคบอังกฤษด้วย
สถิติ 13 ชัว่ โมง 20 นาที ฟลอเรนซ์ชอบความ
ท้าทาย และต่อมาเธอพยายามว่ายระหว่าง
ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียร์กับเกาะกาตาลินา—
ประมาณ 21 ไมล์ (34 กิโลเมตร) ในการว่าย
ครั้งนี้เธอเหนื่อยมากหลังจากว่ายไปได้ 15
ชั่วโมง หมอกหนาทำ�ให้เธอมองไม่เห็นชาย
ฝัง่ มารดาเธอนัง่ เรือลำ�หนึง่ ตีคไู่ ปกับเธอ และ
ฟลอเรนซ์บอกมารดาว่าเธอคิดว่าคงว่ายไม่
ถึงฝั่ง มารดาเธอกับครูฝึกกระตุ้นเธอให้ว่าย
ต่อไป แต่ทั้งหมดที่เธอเห็นคือหมอก เธอเลิก
ว่าย แต่ทันทีที่ขึ้นเรือ เธอพบว่าเธอเหลืออีก
เพียงหนึ่งไมล์ (1.6 ไมล์) ก็จะถึงฝั่งคาตาลินา

ต่อมาเมือ่ มีคนสัมภาษณ์และถามเธอว่าทำ�ไม
เธอเลิกว่ายกลางคัน เธอสารภาพว่าไม่ใช่
เพราะน้ำ�เย็นและระยะทาง เธอกล่าวว่า
“ดิฉันพ่ายแพ้เพราะหมอก”14
ต่อมาเธอลองว่ายอีกครัง้ และคราวนีห้ มอก
หนาเหมือนเดิม แต่เธอยังคงว่ายต่อไปจนถึง
ฝั่ง คราวนี้เมื่อถามว่าอะไรทำ�ให้ต่างจากครั้ง
ก่อน เธอตอบว่าเธอนึกภาพชายฝั่งไว้ในใจ
ตลอดขณะผ่านหมอกหนาและตลอดระยะ
ทางที่ว่าย15
สำ�หรับฟลอเรนซ์ แชดวิค ชายฝั่งคือเป้า
หมาย สำ�หรับเราแต่ละคน พระวิหารคือเป้า
หมาย เยาวชนหญิงทั้งหลาย จงจับตามอง
อย่าละสายตาจากเป้าหมายของท่าน อย่า
ปล่อยให้หมอกหนาของมลพิษทางศีลธรรม
และเสียงรบกวนของโลกทำ�ให้ท่านไม่บรรลุ
เป้าหมาย ไม่ดำ�เนินชีวิตตามมาตรฐาน ไม่
ได้รบั ความเป็นเพือ่ นของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
และไม่มีค่าควรเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ จงมี
ภาพพระวิหาร—พระนิเ วศน์ศักดิ์สิ ทธิ์ของ
พระผูช้ ว่ ยให้รอด—อยูใ่ นใจและความคิดท่าน
เสมอ
หลายสัปดาห์กอ่ นดิฉนั ยืนอยูใ่ นห้องซีเลสเชียลของพระวิหารรีโน เนวาดา แสงที่ลอด
เข้ามาในห้องนัน้ เจิดจ้าและเจิดจ้ายิง่ ขึน้ เพราะ
โคมระย้าแก้วเจียระไนสะท้อนแสงออกมา
ทุกด้านจนกลายเป็นแสงสีรุ้งกระจายทั่วห้อง

ดิ ฉั น ตื่ น เต้ น ขณะตระหนั ก ว่ า พระผู้ ช่ ว ยให้
รอดทรงเป็น “แสงสว่างและชีวิตของโลก”16
แสงสว่างของพระองค์นั่นเองที่เราต้องชูและ
สะท้อนออกมา เรา เป็นแก้วเจียระไนเล็กๆ
ที่สะท้อนแสงของพระองค์ และเพื่อทำ�เช่น
นั้น เราต้องสะอาดและไม่เปื้อนฝุ่นของโลก
ขณะดิฉนั ยืนอยูใ่ นพระวิหารวันนัน้ ดิฉนั ได้ยนิ
คำ�ร้องขอของโมโรไนอีกครั้งในใจดิฉันให้เรา
--- เหล่าธิดาของไซอัน “ตื่น, และลุกขึ้นจาก
ภัสมธุลี”17 “และไม่แตะต้องของชั่ว, หรือสิ่ง
ไม่สะอาด”18 “ตื่น, และลุกขึ้น…และสวม
อาภรณ์งดงามของท่าน, โอ้ธิดาของไซอัน
… เพื่อพันธสัญญาของพระบิดานิรันดร์ซึ่ง
พระองค์ทรงกระทำ�ไว้กบั ท่าน, โอ้เชือ้ สายแห่ง
อิสราเอล, จะเกิดสัมฤทธิผล”19
พรพระวิหารที่สัญญาไว้ไม่เพียงขยายมา
ถึงท่านเท่านั้นแต่ถึงคนทุกยุคทุกสมัยด้วย
เมื่อท่านมีพระวิหารเป็นเป้าหมาย อิทธิพล
เพือ่ ความดีของท่านจะอยูเ่ หนือกาลเวลาและ
สถานที่ งานที่ท่านทำ�ให้คนเหล่านั้นผู้ล่วงลับ
ไปก่อนท่านจะเป็นสัมฤทธิผลของคำ�พยากรณ์!

การประชุมใหญ่สามัญที่ผ่านมาดิฉันตื่น
เต้นขณะฟังเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์เชื้อ
เชิญทุกท่านให้ทุ่มเททำ�งานพระวิหารและ
ประวัตคิ รอบครัวของท่านสำ�หรับคนทีล่ ว่ งลับ
โดยปราศจากพรของพระกิตติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั การ
20
ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ ขณะเอ็ลเดอร์เบดนาร์กล่าวคำ�เชื้อเชิญนี้ถึงท่าน ใจดิฉันลิงโลด
อยู่ภายใน ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญา
เราอ่านเกี่ยวกับ “วิญญาณเลิศเลออื่นๆ ผู้ที่
ทรงเก็บไว้รอให้ออกมาในความสมบูรณ์แห่ง
เวลาเพื่อมีส่วนในการวางรากฐานของงาน
ยุคสุดท้ายอันสำ�คัญยิ่ง, รวมทั้งการสร้างพระ
วิหารทั้งหลายและการประกอบศาสนพิธีใน
นั้นเพื่อการไถ่คนตาย”21 นี่เป็นยุคสมัยของ
ท่านและงานของท่านเริ่มต้นแล้ว! บัดนี้ถึง
เวลาแล้วที่จะมีค่าควรและได้ใบรับรองพระ
วิหาร เมื่อท่านทำ�งานนี้ท่านจะกลายเป็นผู้
ช่วยให้รอดบนเขาไซอัน22
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวถึง
ท่านว่า “อิทธิพลของเยาวชนหญิงของศาสนจักร เหมือนยักษ์ที่หลับใหล จะตื่น ลุกขึ้น
และเป็นแรงใจให้ผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก

ประดุจกองทัพเกรียงไกรสนับสนุนความชอบธรรม”23 เยาวชนหญิงทั้งหลาย จงลุกขึ้นและ
เข้าประจำ�ที่ของท่านในงานอันรุ่งโรจน์ที่จะ
หล่อหลอมอนาคตของท่านและอนาคตของ
โลก บัดนี้ถึงเวลาแล้ว!
“สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ธงทิวพลิ้วปลิว
ไสว ประชาชาติต่างค้นหา ทั่วหล้าธงทิวปลิว
ไป!”24 เยาวชนหญิงทั้งหลาย ท่านคือธงนั้น!
จงมีคุณธรรมและบริสุทธิ์ แสวงหาความเป็น
เพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฝังบาปและ
การล่วงละเมิดของท่าน จับตามองและอย่า
ให้หมอกแห่งมลพิษทางศีลธรรมบดบังเป้า
หมายของท่าน จงมีค่าควรเข้าพระวิหารตั้ง
แต่บัดนี้ ทา “ครีมหน้าใส” ของท่าน! ดิฉัน
เป็นพยานสุดหัวใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระ
ชนม์และพระองค์จะทรงทำ�ให้ชีวิตเราสว่าง
เมือ่ เราใกล้ชดิ พระบุตรผูเ้ ป็นทีร่ กั ของพระองค์
—พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์
ดิฉันสวดอ้อนวอนเฉกเช่นโมโรไนขอให้เรา
“ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป, เพื่อแสงสว่าง
[ของเรา] จะเป็นธงให้ประชาชาติ”!25 ในพระ
นามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
พฤษภาคม 2012

125

อ้างอิง

1. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 115:5
2. อิสยาห์ 2:3; 2 Nephi 12:3
3. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ “จงยืนหยัดและไม่หวั่น
ไหว” การประชุมอบรมผู้นำ�ทั่วโลก 10 ม.ค.
2004 หน้า 23
4. ออลิเวอร์ คาวเดอรี ในโจเซฟ สมิธ—ประวัติ
1:71, หมายเหตุ
5. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 115:5
6. Ezra Taft Benson, “Strengthen Thy Stakes,”
Tambuli, Aug. 1991, 4; Ensign, Jan.
1991, 2.
7. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 109:22
8. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 84:46
9. คำ�สอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ.
สมิธ (1998) หน้า 204
10. 2 นีไฟ 32:5
11. แอลมา 22:18; เน้นตัวเอน
12. ดู แอลมา 24:17
13. ดู หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 58:42
14. ดู สเตอร์ลิงก์ ดับเบิลยู. ซิลล์ ใน Conference
Report, Apr. 1955, 117
15. ดู แรนดี อัลคอม Florence Chadwick
and the Fog,” epm.org/resources/2010/
Jan/21/florence-chadwick-and-fog. ดู
“Florence Chadwick” ใน Encyclopedia of
World Biography, vol. 19 (2004): 64-66;
“Navigation Information” และ “Swim
Successes,” Catalina Channel Swimming
Federation, swimcatalina.com, accessed
Mar. 27, 2012  มีเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ฟลอเรนซ์ แชดวิค
16. 3 นีไฟ 9:18
17. โมโรไน 10:31
18. โมโรไน 10:30
19. โมโรไน 10:31
20. ดู เดวิด เอ. เบดนาร์ “ใจของลูกหลานจะหัน
ไป” เลียโฮนา พ.ย. 2011 หน้า 29-33
21. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 138:53–54
22. ดู โอบาดีห์ 1:21; หลักคำ�สอนและพันธ
สัญญา 103:9; และ คำ�สอนของประธาน
ศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007) หน้า 505
23. Russell M. Nelson, “Daughters of Zion,”
New Era Young Women Special Issue, YW
Nov. 1985, 9
24. “สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา” เพลงสวด บทเพลงที่ 4
25. หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 115:5

126

เ ลี ย โ ฮ น า

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

เชื่อ เชื่อฟัง และ
อดทน

เชื่อว่าการเป็นคนหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อความจริงของพระกิตติคุณ
มีความสำ�คัญสูงสุด ข้าพเจ้าเป็นพยานเช่นนั้น!

เ

ยาวชนหญิงทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้สึกเป็น
เกียรติในความรับผิดชอบที่จะปราศรัย
กับท่าน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนทูลขอความ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ ข้ า พเจ้ า คู่ ค วรกั บ โอกาส
เช่นนี้
ราว 20 ปีก่อนท่านยังไม่ได้เริ่มการเดิน
ทางผ่านชีวิตมรรตัย ท่านยังอยู่ในบ้านบน
สวรรค์ ที่นั่นท่านอยู่ในหมู่คนที่รักท่านและ
ห่วงใยความผาสุกนิรันดร์ของท่าน ชีวิตบน
แผ่นดินโลกจึงจำ�เป็นต่อความเจริญก้าวหน้า
ของท่าน แน่นอนว่ามีการกล่าวลาและแสดง
ความเชือ่ มัน่ ท่านได้รบั ร่างกายและเป็นมรรตัย
ตัดขาดจากที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์
แต่การต้อนรับอันน่ายินดีรอคอยท่านบน
แผ่นดินโลก ช่วงปีแรกๆ ของท่านมีค่าและ
พิเศษ ซาตานไม่มีอำ�นาจล่อลวงท่าน เพราะ
ท่านยังรับผิดชอบไม่ได้ ท่านไร้เดียงสาต่อพระ
พักตร์พระผู้เป็นเจ้า
ไม่นานท่านจึงเข้าสู่ช่วงที่บางคนเรียกว่า
“วัยรุ่นตัวแสบ” แต่ข้าพเจ้าชอบเรียกว่า “วัย
รุ่นเยี่ยมยอด” มากกว่า นี่เป็นเวลาของ
โอกาส ฤดูกาลของการเติบโต ช่วงเวลาของ
การพัฒนา---เห็นได้จากการศึกษาหาความรู้
และการแสวงหาความจริง
ไม่มีใครเรียกช่วงวัยรุ่นว่าเป็นช่วงสบาย

ช่วงนี้มักเป็นช่วงปีของความไม่มั่นคง ของ
ความรู้สึกประหนึ่งท่านไม่ดีพอ ของความ
พยายามหาตำ�แหน่งทางสังคมในกลุ่มเพื่อน
วัยเดียวกัน ของความพยายามเข้ากับคนอื่น
ให้ได้ นี่เป็นเวลาที่ท่านกำ�ลังจะพึ่งตนเอง
มากขึ้น—และอาจปรารถนาอิสรภาพมาก
กว่าที่พ่อแม่จะยอมให้ในเวลานี้ เป็นช่วงสำ�คัญที่สุดที่ซาตานจะล่อลวงท่านและจะทำ�
สุดความสามารถเพื่อชักจูงท่านออกจากเส้น
ทางซึ่ ง จะนำ � ท่ า นกลั บ ไปบ้ า นบนสวรรค์ ที่
ท่านจากมา เส้นทางที่จะกลับไปหาบุคคลที่
ท่านรักและพระบิดาบนสวรรค์ของท่าน
โลกรอบข้างท่านไม่พร้อมจะให้ความช่วย
เหลือที่ท่านต้องการเพื่อผ่านการเดินทางที่
มักมีอันตรายแฝงอยู่ ด้วยเหตุนี้คนมากมาย
ในสังคมปัจจุบันจึงดูเหมือนลื่นหลุดจากทุ่น
ของความปลอดภัยล่องลอยไปจากท่าของ
สันติสุข
การยอมให้เกิดความไม่ชอบธรรม การผิด
ศีลธรรม สื่อลามก ยาเสพติด พลังกดดัน
จากเพื่ อ นวั ย เดี ย วกั น — ทั้ ง หมดนี้ แ ละอี ก
มาก—ทำ�ให้หลายคนโคลงเคลงอยู่ในทะเล
แห่งบาป หลายคนติดอยู่กับแนวหินโสโครก
ขรุขระของโอกาสที่สูญสิ้น พรที่สูญเสีย และ
ฝันที่สูญสลาย

มีทางสู่ความปลอดภัยหรือไม่ มีทางหนี
จากความพินาศที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ คำ�ตอบ
ดังก้องคือ มี! ข้าพเจ้าแนะนำ�ท่านให้มองไป
ทางประภาคารของพระเจ้า ข้าพเจ้าเคยพูด
เรื่องนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะพูดอีกครั้ง ไม่มีหมอก
หนา คืนมืดมิด พายุแรงกล้า ลูกเรือสูญหาย
จนประภาคารของพระเจ้าไม่สามารถช่วย
ไว้ได้ ประภาคารดังกล่าวส่งสัญญาณผ่าน
มรสุมชีวิตโดยบอกเราว่า “ทางนี้ไปสู่ความ
ปลอดภัย ทางนี้พากลับบ้าน” ประภาคาร
ส่งสัญญาณแสงไฟที่เห็นได้ง่ายและไม่ผิด
พลาด สัญญาณเหล่านัน้ จะนำ�ทางท่านกลับ
บ้านบนสวรรค์
ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดกับท่านคืนนี้เกี่ยว
กับสัญญาณจำ�เป็นสามอย่างจากประภาคาร
ของพระเจ้าซึง่ จะช่วยท่านกลับไปหาพระบิดา
ผูท้ รงรอคอยการกลับบ้านอย่างมีชยั ชนะของ
ท่านด้วยพระทัยร้อนรน สัญญาณสามอย่าง

ได้แก่ เชื่อ เชื่อฟัง และ อดทน
หนึ่ง ข้าพเจ้ากล่าวถึงสัญญาณพื้นฐาน
และจำ�เป็น คือ เชื่อ เชื่อว่าท่านเป็นธิดาของ
พระบิดาบนสวรรค์ ว่าพระองค์ทรงรักท่าน
และท่านอยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์อันรุ่งโรจน์—
เพื่อรับความรอดนิรันดร์ของท่าน เชื่อว่าการ
เป็ น คนหนัก แน่ น และซื่อ สั ต ย์ ต่อ ความจริ ง
ของพระกิตติคุณมีความสำ�คัญสูงสุด ข้าพเจ้าเป็นพยานเช่นนั้น!
เพื่อนเยาวชนทั้งหลาย จงเชื่อในถ้อยคำ�
ที่ท่านกล่าวทุกสัปดาห์ขณะท่องสาระสำ�คัญ
เยาวชนหญิง ใคร่ครวญความหมายของถ้อย
คำ�เหล่านั้น มีความจริงอยู่ที่นั่น พยายาม
ดำ � เนิ น ชี วิ ต ตามคุ ณ ค่ า ที่ นำ � เสนออยู่ เ สมอ
จงเชื่ อ ตามที่ ส าระสำ � คั ญ กล่ า วว่ า ถ้ า ท่ า น
ยอมรับและปฏิบัติตามคุณค่าเหล่านั้น ท่าน
จะพร้ อ มเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ บ้ า น
และครอบครัว ทำ�และรักษาพันธสัญญาศักดิ-์

สิทธิ์ รับศาสนพิธีแห่งพระวิหาร และมีสิทธิ์
ได้รับพรแห่งความสูงส่งในท้ายที่สุด นี่คือ
ความจริงของพระกิตติคณ
ุ ทีส่ วยงาม และโดย
การทำ�ตาม ท่านจะมีความสุขตลอดชีวิตที่นี่
และหลังจากนี้มากกว่าที่ท่านจะมีถ้าท่านไม่
นำ�พาความจริง
พวกท่านส่วนใหญ่ได้รับการสอนความ
จริงของพระกิตติคุณตั้งแต่ท่านเป็นเด็กหัด
เดิน ท่านได้รับการสอนจากบิดามารดาที่รัก
ท่านและครูทห่ี ว่ งใยท่าน ความจริงทีค่ นเหล่า
นั้นแบ่งปันช่วยให้ท่านเกิดประจักษ์พยาน
ท่านเชื่อสิ่งที่ท่านได้รับการสอน แม้ประจักษ์
พยานนั้นจะยังคงสามารถรับอาหารทางวิญญาณและเติบโตขณะท่านศึกษา ขณะท่าน
สวดอ้อนวอนขอการนำ�ทาง และขณะท่าน
เข้าร่วมการประชุมของศาสนจักรทุกสัปดาห์
แต่การทำ�ให้ประจักษ์พยานดำ�รงอยู่ขึ้นอยู่
กับท่าน ซาตานจะพยายามสุดกำ�ลังเพื่อ
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ทำ�ลายประจักษ์พยานนั้น ตลอดชีวิตท่าน
ท่านจะต้องบำ�รุงเลี้ยง เฉกเช่นเปลวไฟที่ลุก
โชติช่วง ประจักษ์พยานของท่าน—ถ้าไม่ให้
อาหารอย่างต่อเนื่อง—จะเลือนหายไปเป็น
ถ่านที่ค่อยๆ มอดจนดับสนิท ท่านต้องไม่
ปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น
นอกจากเข้ า ร่ ว มการประชุ ม วั น อาทิ ต ย์
และกิจกรรมในคืนวันธรรมดาของท่านแล้ว
เมื่อท่านมีโอกาสเข้าชั้นเรียนเซมินารี ไม่ว่า
ในชั้นเรียนเช้าตรู่หรือช่วงพัก จงใช้โอกาสนั้น
ให้เป็นประโยชน์ หลายท่านกำ�ลังเรียนเซมินารีตอนนี้ เนื่องด้วยบางอย่างในชีวิต ส่วน
มากสิ่งที่ท่านได้จากประสบการณ์เซมินารีจงึ
ขึ้นอยู่กับเจตคติและความยินดีรับการสอน
ของท่าน ขอให้เจตคติของท่านเป็นเรื่องของ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความปรารถนา
จะเรียนรู้ ข้าพเจ้าซาบซึง้ ยิง่ กับโอกาสทีม่ สี มัย
เป็นวัยรุ่นเมื่อได้เรียนเซมินารีเช้าตรู่ เพราะ
นั่นมีบทบาทสำ�คัญยิ่งในพัฒนาการและการ
พัฒนาประจักษ์พยานของข้าพเจ้า เซมินารี
เปลี่ยนชีวิตได้
หลายปีก่อนข้าพเจ้าอยู่ในคณะกรรมการ
บริหารที่มีคนดีมากคนหนึ่งผู้ประสบความ
สำ�เร็จอย่างสูงในชีวติ ข้าพเจ้าประทับใจความ
สุ จ ริ ต และความภั ก ดี ที่ เ ขามี ต่ อ ศาสนจั ก ร
ข้าพเจ้าทราบมาว่าเขาได้รับประจักษ์พยาน
และเข้าร่วมศาสนจักรเพราะเซมินารี เมื่อเขา
แต่งงาน ภรรยาเขาเป็นสมาชิกศาสนจักรมา
ทั้งชีวิต แต่เขาไม่มีศาสนา ตลอดหลายปี
และทั้งที่เธอพยายาม เขาก็ไม่ทีท่าสนใจจะ
ไปโบสถ์กับภรรยาและลูกๆ ต่อมาเขาเริ่มขับ
รถพาลูกสาวสองคนไปเรียนเซมินารีตอนเช้า
ตรู่ เขาจะอยู่ในรถขณะลูกสาวเข้าเรียน จาก
นั้นก็จะขับไปส่งที่โรงเรียน วันหนึ่งฝนตก ลูก
สาวคนหนึ่งพูดว่า “เข้ามาสิคะคุณพ่อ นั่ง
ตรงห้องโถงก็ได้” เขายอมรับคำ�ชวน ประตู
ห้องเรียนเปิดอยู่ และเขาเริม่ ฟัง เขาเกิดความ
ซาบซึง้ ใจ เวลาทีเ่ หลือของปีการศึกษานัน้ เขา
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เข้าเรียนเซมินารีกับลูกสาว ซึ่งนำ�ไปสู่การ
เป็ น สมาชิ ก และความเข็ ง ขั น ในศาสนจั ก ร
ตลอดชีวิตเขา จงให้เซมินารีช่วยสร้างและ
เสริมสร้างประจักษ์พยานของท่าน
มีบางเวลาที่ท่านจะเผชิญการท้าทายซึ่ง
อาจเป็นภัยต่อประจักษ์พยานของท่าน หรือ
ท่านอาจละเลยขณะสนใจเรื่องอื่น ข้าพเจ้า
ขอร้องท่านจงรักษาประจักษ์พยานให้เข้มแข็ง
นี่เป็นความรับผิดชอบของท่าน ของท่านแต่
ผู้เดียว ทำ�ให้เปลวประจักษ์พยานลุกโชติช่วง
สิ่งนี้เรียกร้องความพยายาม แต่เป็นความ
พยายามที่ท่านจะไม่มีวันเสียใจ ข้าพเจ้านึก
ถึงเนื้อเพลงที่จูลี เดอ อเซเวโด แฮงค์สเขียน
ไว้ เธอเขียนถึงประจักษ์พยานของเธอว่า

ฝ่าลมแห่งการเปลี่ยนแปลง
รายล้อมด้วยเมฆแห่งความเจ็บปวด
ฉันรักษาประจักษ์พยานด้วยชีวิต
ฉันต้องการความอบอุ่น—ฉันต้องการ
แสงสว่าง
แม้พายุจะคำ�ราม
ฉันยืนต้านสายฝนกระหน่ำ�
ฉันยังคง
เป็นผู้รักษาเปลวเพลิง1
ขอให้ทา่ นเชือ่ และจากนัน้ ขอให้ทา่ นรักษา
เปลวประจักษ์พยานของท่านให้ลุกโชติช่วง
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต
ต่อไป เยาวชนหญิงทั้งหลาย ขอให้ท่าน
เชื่อฟัง เชื่อฟังบิดามารดา เชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า กฎที่พระบิดาบนสวรรค์ประทาน
แก่เรา เมื่อเราเชื่อฟัง ชีวิตเราจะเกิดสัมฤทธิผลมากขึ้น ซับซ้อนน้อยลง เราจะแบกรับการ
ท้าทายและปัญหาได้ง่ายขึ้น เราจะได้รับพร
ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ พระองค์ตรัสไว้ว่า
“พระเจ้าทรงเรียกร้องใจและความคิดที่เต็ม
ใจ; และคนเต็มใจและคนเชื่อฟังจะกินสิ่งดี
ของแผ่นดินแห่งไซอันในวันเวลาสุดท้ายนี้”2
ท่านมีเพียงชีวิตเดียว จงทำ�ให้ชีวิตปลอด

เรื่องเดือดร้อนเท่าที่ท่านจะทำ�ได้ ท่านจะ
ถูกล่อลวง บางครั้งจากคนที่ท่านคิดว่าเป็น
เพื่อน
หลายปีกอ่ นข้าพเจ้าพูดคุยกับผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา
ชั้นยุวนารีคนหนึ่ง เธอเล่าประสบการณ์ให้
ฟังเกี่ยวกับเยาวชนหญิงคนหนึ่งในชั้นเรียน
ของเธอ เยาวชนหญิงคนนีถ้ กู ล่อลวงครัง้ แล้ว
ครั้งเล่าให้ออกจากเส้นทางแห่งความจริงไป
ตามทางวกวนของบาป โดยผ่านการชักชวน
ไม่หยุดหย่อนของเพื่อนบางคนที่โรงเรียน ใน
ที่สุดเธอก็ยอมไปตามทางวกวนนั้น เธอวาง
แผนบอกพ่อแม่ว่าจะไปคืนกิจกรรมสำ�หรับ
เยาวชนหญิง แต่เธอจะอยู่ที่นั่นเพียงเพื่อให้
เพื่อนหญิงและคู่เดทของพวกเขามารับเธอ
ต่อจากนั้นพวกเขาจะไปงานเลี้ยงที่ดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์และมีพฤติกรรมขัดกับสิ่งที่
เยาวชนหญิงคนนี้รู้ว่าถูกต้อง
ครูสวดอ้อนวอนขอการดลใจในการช่วย
เด็กสาวทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนหญิงคนนี้
ผู้ดูเหมือนไม่แน่ใจในคำ�มั่นสัญญาต่อพระ
กิตติคุณของเธอ ครูได้รับการดลใจคืนนั้นให้
ยกเลิกสิ่งที่เธอวางแผนไว้และพูดกับเด็กสาว
ทั้งหลายเกี่ยวกับการดำ�รงอยู่อย่างสะอาด
ทางศีลธรรม ขณะครูเริ่มแบ่งปันความคิด
และความรู้สึก เยาวชนหญิงคนดังกล่าวดู
นาฬิกาข้อมือบ่อยครั้งเพื่อเธอจะไม่พลาด
การนัดหมายกับเพื่อนๆ ของเธอ แต่การ
สนทนาดำ�เนินไป เธอเกิดความซาบซึ้งใจ
มโนธรรมถูกปลุกให้ตื่น และปณิธานกลับมา
อีกครั้ง เมื่อเพื่อนมา เธอไม่สนใจเสียงแตร
รถยนต์ที่เรียกซ้ำ�หลายครั้ง เธอยังคงอยู่กับ
ครูและเด็กสาวคนอื่นๆ ในชั้นเรียนตลอดค่ำ�
นั้น การล่อลวงไปสู่ทางวกวนเปลี่ยนเป็นทาง
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบ ซาตานล้มเหลว
เยาวชนหญิงคนนี้อยู่ต่อหลังจากคนอื่นไป
แล้วเพื่อขอบคุณครูสำ�หรับบทเรียนและบอก
ให้เธอทราบว่าบทเรียนนั้นช่วยเธอหลีกเลี่ยง
สิ่งที่อาจส่งผลอันน่าโศกสลด คำ�สวดอ้อน
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วอนของครูได้รับตอบ
ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าเพราะเธอ
ตัดสินใจไม่ไปกับเพื่อนๆ คืนนั้น—กับเด็ก
หนุ่มเด็กสาวคนดังที่โรงเรียน—พวกเขาจึงไม่
คบเธอและเป็นเวลาหลายเดือนที่เธอไม่มี
เพือ่ นทีโ่ รงเรียน พวกเขารับไม่ได้ทเ่ี ธอไม่ยอม
ทำ�สิ่งที่พวกเขาทำ� นั่นเป็นช่วงที่ยากยิ่งและ
โดดเดีย่ วสำ�หรับเธอ แต่เธอยังคงแน่วแน่และ
สุดท้ายก็ได้เพื่อนที่มีมาตรฐานเดียวกับเธอ
เวลานี้ หลายปีต่อมา เธอแต่งงานในพระ
วิหารและมีบตุ รธิดาทีน่ า่ รักสีค่ น ชีวติ เธออาจ
ต่างไปจากนี้ การตัดสินใจของเรากำ�หนดจุด
หมายของเรา
เยาวชนหญิงทีล่ ้ำ�ค่า จงทำ�ให้การตัดสินใจ
ทุกเรื่องผ่านการทดสอบนี้ “การตัดสินใจนั้น
ให้อะไรฉัน การตัดสินใจนัน้ มีผลอะไรต่อฉัน”
และให้เกณฑ์ความประพฤติของท่านไม่เน้น
ว่า “คนอื่นจะคิดอย่างไร” แต่เน้นว่า “ฉัน
จะคิดอย่างไรกับตนเอง” จงให้สุรเสียงสงบ
แผ่วเบามีอทิ ธิพลต่อท่าน พึงจำ�ไว้วา่ ผูม้ สี ทิ ธิอำ�นาจวางมือบนศีรษะท่านเมื่อครั้งรับการ
ยืนยันและกล่าวว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์” จงเปิดใจ แม้เปิดจิตวิญญาณของท่าน
รับฟังเสียงที่พิเศษนั้นซึ่งเป็นพยานถึงความ
จริง ดังที่ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์สัญญาว่า
“หูของเจ้าจะได้ยนิ วจนะ…ว่า นีเ่ ป็นหนทาง

จงเดินในทางนี้”3
แนวโน้มในยุคสมัยของเราคือการทำ�ตาม
ใจตนเอง นิตยสารและรายการโทรทัศน์แสดง
ภาพดาวรุง่ ในจอภาพยนตร์ วีรบุรษุ ในสนาม
กีฬา—คนทีเ่ ยาวชนมากมายอยากเลียนแบบ
—โดยไม่นำ�พากฎของพระผู้เป็นเจ้าและทำ�
บาปกันอย่างเปิดเผย ซึ่งดูเผินๆ เหมือนไม่มี
ผลเสีย ท่านอย่าเชื่อ! มีเวลาของการคิด
บัญชี—แม้การทำ�ให้บัญชีสมดุล ซินเดอเรลลาทุกคนมีเที่ยงคืน---ถ้าไม่ในชีวิตนี้ก็ในชีวิต
หน้า วันพิพากษาจะมาถึงทุกคน ท่านพร้อม
หรือไม่ ท่านพอใจกับการกระทำ�ของท่าน
หรือไม่
ถ้าใครก้าวพลาดระหว่างเดินทาง ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่ามีทางกลับ กระบวนการ
นั้นเรียกว่าการกลับใจ พระผู้ช่วยให้รอดสิ้น
พระชนม์เพื่อให้ของประทานอันเป็นพรนั้น
แก่ทา่ นและข้าพเจ้า แม้เส้นทางจะลำ�บาก แต่
สัญญาเป็นจริง พระเจ้าตรัสว่า “ถึงบาปของ
เจ้ า เหมื อ นสี แ ดงเข้ ม ก็ จ ะขาวอย่ า งหิ ม ะ”4
“และจะไม่จดจำ�บาปของเขาทั้งหลายอีกต่อ
ไป”5
เยาวชนหญิงทีร่ กั ท่านมีของประทานล�ำ้ ค่า
แห่งสิทธิ์เสรี ข้าพเจ้าขอให้ท่านเลือกเชื่อฟัง
สุดท้าย ขอให้ท่าน อดทน อดทนหมาย
ถึงอะไร ข้าพเจ้าชอบนิยามนี้ ทนด้วยความ
กล้าหาญ ความกล้าหาญอาจจำ�เป็นต่อการ

เชื่อ บางครั้งจะจำ�เป็นเมื่อท่านเชื่อฟัง และ
แน่นอนที่สุดว่าท่านต้องกล้าหาญเมื่อท่าน
อดทนจนถึงวันที่ท่านจะจากการดำ�รงอยู่ใน
ชีวิตมรรตัยนี้
ข้าพเจ้าเคยพูดเมื่อหลายปีก่อนกับหลาย
คนที่บอกข้าพเจ้าว่า “ผมมีปัญหามากมาย
กังวลหลายเรื่อง ผมหนักใจกับการท้าทาย
ของชีวิต ผมจะทำ�อย่างไรดี” ข้าพเจ้าให้
ข้อเสนอแนะพวกเขาและเวลานี้จะให้ท่าน
ดังนี้ จงแสวงหาการนำ�ทางจากสวรรค์วันละ
ครั้ง อย่ากังวลกับอนาคต จงอยู่กับปัจจุบัน
เราแต่ละคนแน่วแน่เพียงหนึ่งวันได้ —จาก
นั้นก็อีกหนึ่งวัน และอีกหนึ่งวันหลังจากนั้น
—จนกว่าเราได้ดำ�เนินชีวิตตามการนำ�ทาง
ของพระวิญญาณ ใกล้ชิดพระเจ้าทั้งชีวิต
ประกอบคุณงามความดีและความชอบธรรม
ทั้งชีวิต พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาว่า “จง
ดูที่เรา, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, และ
เจ้าจะมีชีวิต; เพราะแก่คนที่อดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่ เราจะให้ชีวิตนิรันดร์.”6
ด้ ว ยจุ ด ประสงค์ นี้ เ ราจึ ง มาสู่ ค วามเป็ น
มรรตัย เพื่อนเยาวชนทั้งหลาย ไม่มีสิ่งใด
สำ�คัญกว่าเป้าหมายที่ท่านพยายามไปให้ถึง
—แม้ชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรแห่งพระบิดา
ของท่าน
ท่านเป็นธิดาที่ล้ำ�ค่า ล้ำ�ค่าของพระบิดา
บนสวรรค์ผู้ทรงส่งท่านมาในวันและเวลานี้
เพราะมีจุดประสงค์ ท่านได้รับการสงวนไว้
จนถึงโมงนี้ สิ่งล้ำ�เลิศและวิเศษสุดเตรียมไว้
ให้ท่าน เพียงขอให้ท่านเชื่อ เชื่อฟัง และ
อดทนเท่านัน้ ขอให้สง่ิ นีเ้ ป็นพรของท่าน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน
อ้างอิง
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ท่านกล่าวกับเรา

ให้การประชุมใหญ่เป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตเรา
ท่านอาจพิจารณาใช้กิจกรรมและคำ�ถามเหล่านี้เพื่อเปิดประเด็นการสนทนา
เป็นครอบครัวหรือไว้ไตร่ตรองส่วนตัว

ห

มายเลขที่ให้ไว้คือหน้าแรกของ
คำ�ปราศรัย

เอ. ราสแบนด์สอนว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงรั ก เราแม้ ร่ า งกายเราจะไม่ ส มบู ร ณ์
พร้อม (หน้า 80)  การมีร่างกายทำ�ให้ท่าน
รู้สึกอย่างไร   นึกถึงสิ่งต่างๆ ทุกอย่างที่
ร่างกายท่านทำ�ได้  เมื่อท่านสวดอ้อนวอน
ให้ นึ ก ถึ ง คำ � พู ด ที่ ท่ า นสามารถกล่ า วกั บ
พระบิดาบนสวรรค์เพื่อขอบพระทัยพระ
องค์สำ�หรับของประทานนี้

สำ�หรับเด็ก
• ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟบอกคำ�
สำ�คัญสองคำ�ที่ต้องการให้เราจดจำ�เมื่อ
รู้สึกถูกล่อลวงให้ขาดเมตตาต่อผู้อื่น (หน้า
70)  ท่านจำ�ได้ไหมว่าสองคำ�นั้นคืออะไร  
พูดคุยกับบิดามารดาเกี่ยวกับพฤติกรรม
บางอย่างที่ท่านแนะนำ�ให้เราหยุดทำ�  นึก สำ�หรับเยาวชน
ถึงว่าท่านจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้ • ท่านรู้จักใครหรือไม่ที่ถามคำ�ถามสามข้อ
อย่างไรในวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อผู้อื่น
ซึ่งศาสดาพยากรณ์ระบุในคำ�ปราศรัยของ
• เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันพูดเกี่ยวกับ
ท่านระหว่างการประชุมภาคเช้าวันอาทิตย์
สมรรถภาพอันน่าอัศจรรย์หลายอย่างของ
(หน้า  90)   “เรามาจากไหน   เราอยู่ที่นี่
ร่างกายเรา (หน้า 77) และเอ็ลเดอร์โรนัลด์
ทำ�ไม   เราไปไหนหลังจากชีวิตนี้”   อ่าน

130

เ ลี ย โ ฮ น า

คำ�ตอบที่ศาสดาพยากรณ์ให้ไว้ต่อคำ�ถาม
เหล่านี้และนึกถึงวิธีที่ท่านจะสามารถแบ่ง
ปันความจริงเหล่านั้นกับผู้ที่ยังไม่รู้ความ
จริง
• บางคนไม่ เ ข้ า ใจว่ า วิ ส ุ ท ธิ ช นยุ ค สุ ด ท้ า ย
เชื่อในพระเยซูคริสต์และทำ�ตามพระองค์  
อ่านคำ�ปราศรัยของเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช.
โอ๊คส์เรื่อง “การเสียสละ” และนึกถึงคำ�
กล่าวนี้ “ชีวิตแห่งการรับใช้และการเสีย
สละของเราเป็นการแสดงออกที่เหมาะสม
ที่สุดถึงคำ�มั่นสัญญาว่าเราจะรับใช้พระ
อาจารย์และเพื่อนมนุษย์” (หน้า  19)  วิธี
ที่ท่านดำ�เนินชีวิตบอกถึงประจักษ์พยานที่
ท่านมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร
• เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกสอนว่า  “เมื่อ
คนหนึ่งฟังท่วงทำ�นองแห่งศรัทธาไม่ออก
เขาย่อมไม่สอดคล้องกับพระวิญญาณ”
(หน้า  41)   นึกถึงเสียงเครื่องดนตรีเพี้ยน
ว่าเป็นอย่างไรและอะไรเป็นเหตุให้เครื่อง
ดนตรีเสียงเพี้ยน  ท่านทำ�อะไรได้บ้างเพื่อ
กันไม่ให้ตนเอง “ฟังท่วงทำ�นองแห่งศรัทธา
ไม่ออก”

• ผู้พูดหลายท่านในการประชุมใหญ่ครั้งนี้
พูดถึงครอบครัวของตน—มีทั้งครอบครัว
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งหมด ครอบครัวพ่อ
แม่ตัวคนเดียว และครอบครัวที่เผชิญ
ความทุกข์นานาชนิด   ผู้พูดเหล่านี้เรียนรู้
อะไรจากครอบครัวและซาบซึ้งใจเรื่องใด
เกีย่ วกับพวกเขา  ท่านรักและซาบซึง้ ใจเรือ่ ง
ใดบ้างเกี่ยวกับครอบครัวท่าน   ท่านจะ
ส่งเสริมและหนุนใจสมาชิกครอบครัวท่าน
อย่างไร
สำ�หรับผู้ใหญ่
• ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์สอนว่า 
“การค้นพบที่สำ�คัญยิ่งอย่างหนึ่งของการ
เป็นบิดามารดาคือ เราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง
สำ�คัญจริงๆ จากบุตรธิดาของเรามากกว่า
ที่ เ ราเรี ย นรู้ จ ากบิ ด ามารดาของเรา”
(หน้า  6)   หากท่านเป็นบิดามารดา  ให้
นึกถึงบทเรียนสำ�คัญบางอย่างที่ท่านได้
จากบุตรธิดาของท่าน หรือหากท่านไม่ใช่
บิดามารดา ให้นึกถึงบทเรียนที่ท่านเรียนรู้
จากเด็กที่ท่านรู้จัก  ท่านอาจเล่าบทเรียน
เหล่านั้น—และสภาวการณ์ที่ท่านเรียนรู้
บทเรียนดังกล่าว—ให้คู่ครอง เพื่อน บุตร
ธิดา หรือคนอื่นๆ ฟัง
• เราสามารถหลุดพ้นจากความชั่วร้ายเมื่อ
เราหันไปพึ่งคำ�สอนจากพระคัมภีร์ เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์สอน (หน้า  94)  
คำ � สอนจากพระคั ม ภี ร์ ช่ ว ยปลดปล่ อ ย
ท่านอย่างไร และช่วยท่านเลือกสิ่งถูกต้อง
อย่างไร
• คำ�ปราศรัยหลายเรื่องเน้นถึงพันธสัญญา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธสัญญาพระวิหาร  
นึกถึงคำ�พูดของเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
ที่ว่า “ขอให้เราพูดกับตนเองในกระจกและ
ถามว่า  ‘ฉันอยู่ที่จุดใดในการรักษาพันธสัญญาของฉัน’” (หน้า  34)   นึกคำ�ตอบ
ของท่านและอาจจะนึกถึงสิ่งที่ท่านทำ�ได้
เพื่อดำ�เนินชีวิตตามพันธสัญญาให้ดีย่งิ ขึ้น
—และเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้อื่นทำ�และดำ�เนิน
ชีวิตตามพันธสัญญาของพวกเขา

• เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ (หน้า
31) เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (หน้า
111) และท่านอื่นๆ พูดถึงความเป็นสานุศิษย์และขั้นตอนการมาสู่พระคริสต์   ขั้น
ตอนการเป็นสานุศิษย์ของท่านเป็นอย่าง
ไร  ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจากคำ�ปราศรัย
เหล่านี้และคำ�ปราศรัยอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินต่อไปในการมาสู่พระผู้ช่วยให้รอด
• “พันธกิจพื้นฐานของเรา” เอ็ลเดอร์ ดี.
ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันสอน “คือสอน
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ หรือหลัก
คำ�สอนของพระองค์ไปทั่วโลก” (หน้า  86)  
ทบทวนคำ�ปราศรัยของเอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันและเอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม (หน้า  13) และพิจารณาว่าพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์คืออะไร  ท่าน
มี โ อกาสใดบ้ า งที่ จ ะสอนพระกิ ต ติ คุ ณ
ในบ้าน ในการเรียก และในการคบหา
สมาคมของท่าน

พระคัมภีร์ในการประชุมใหญ่สามัญ

มใหญ่สามัญสอนเราจาก
ผูพูพระคั
้ ดในการประชุ
มภีร์ ท่านอาจศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่
อ้างอิงบ่อยที่สุดต่อไปนี้

• ยอห์น 13:35
• 2 นีไฟ 2:11
• หลักคำ�สอนและพันธสัญญา 18:10*;
68:25–28*; 88:118; 115:5; 121:37
• โมเสส 1:39*
* ข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ของเซมินารี
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ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนี้คือประสบการณ์ที่เลือกสรรมาจากคำ�ปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเพื่อใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว
และการสอนอื่นๆ  หมายเลขที่ให้ไว้คือหน้าแรกของคำ�ปราศรัย

ผู้พูด				

เรื่องเล่า

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์

(6) ผู้สอนศาสนาให้ข่าวสารแห่งความหวังแก่บิดามารดาผู้โศกเศร้า
(6) บอยด์ เค. แพคเกอร์ได้รับการเลี้ยงดูโดยบิดามารดาผู้ซื่อสัตย์ แม้บิดาของท่านแข็งขันน้อยในศาสนจักร

เชอริล เอ. เอสพลิน

(10) หลานสาวของเชอริล เอ. เอสพลินสวดอ้อนวอนขอให้น้องชายแบ่งปัน

เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม

(13) สมัยเด็กโดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอมฟังประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ในโฮโนลูลูแทเบอร์นาเคิล

เอ็ลเดอร์พอล อี. โคล์ลิเคอร์

(16) ผู้สอนศาสนาที่ถูกปฏิเสธให้ก�ำ ลังใจกัน ทำ�ให้ชายคนหนึ่งเกิดความประทับใจ

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

(19) ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ถามสมาชิกใหม่คนหนึ่งว่าเขาเต็มใจเสียสละมากมายเพื่อพระกิตติ
คุณอย่างนั้นหรือ
(19) น้องชายวัย 16 ปีของผู้สอนศาสนาชาวบราซิลทำ�งานเพื่อจุนเจือครอบครัว

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

(48) บิดาของเดวิด เอ. เบดนาร์ถามว่าเหตุใดผู้ด�ำ รงฐานะปุโรหิตจึงไม่ทำ�งานสอนประจำ�บ้าน

อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์

(52) สมัยเป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสเตค ริชาร์ด ซี. เอชลีย์เรียกสตรีแข็งขันน้อยคนหนึ่ง
ให้เป็นผู้สอนศาสนาสเตค
(52) หน่วยกู้ชีวิตสวดอ้อนวอนให้เหล่านักโทษสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งพวกเขาจะไปช่วยชีวิต

เอเดรียน โอชาว

(55) ปุโรหิตหนุ่มคนหนึ่งในแอฟริกาใต้กระตุ้นให้ปุโรหิตอีกคนกลับมาโบสถ์
(55) ปุโรหิตหนุ่มคนหนึ่งในชิลีได้บัพติศมาเพื่อนของเขา

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

(66) นาวิกโยธิคนหนึ่งให้พรคู่ที่บาดเจ็บในสงครามโลกครั้งที่ 2
(66) สมัยเป็นอธิการ โธมัส เอส. มอนสันเขียนจดหมายส่วนตัวไปหาทหารประจำ�การทุกเดือน
(90) หลังจากทราบปัญหาสุขภาพ สตรีผู้หนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต
(90) การเสียชีวิตของภรรยาของผู้ไม่เชื่อเปลี่ยนข้อกังขาในใจเขา

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

(94) สมาชิกศาสนจักรแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนที่นั่งติดกันบนเครื่องบิน

เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก

(101) บิดามารดาของโอ. วินเซนต์ ฮาเล็กอดอาหารและสวดอ้อนวอนให้ลูกๆ

เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน

(103) บุตรสาวของแลร์รีย์ วาย. วิลสันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลในวันอาทิตย์

เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์

(106) ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าร่วมศาสนจักรหลังจากเห็นแบบอย่างของเพื่อนๆ และเพื่อนร่วมห้อง

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

(111) ประธานโธมัส เอส. มอนสันเก็บลูกโป่งไว้ถึงสามปีเพื่อคืนให้แก่เด็กผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง
(111) เด็กสามคนในครอบครัวเซนเตลัสรอดชีวิตหลังจากแผ่นดินไหวเฮติ

แอน เอ็ม. ดิบบ์

(117) เยาวชนหญิงคนหนึ่งขอให้เพื่อนร่วมชั้นหยุดสบถ
(117) เยาวชนหญิงคนหนึ่งรักษาพระคำ�แห่งปัญญาทั้งๆ ที่มีแรงกดดัน

อีเลน เอส. ดัลตัน

(123) ฟลอเรนซ์ แชดวิคว่ายน้�ำ จนถึงฝั่งทั้งๆ ที่มีหมอกหนา

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

(126) บิดาคนหนึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณหลังจากเข้าชั้นเรียนเซมินารีกับบุตรสาว
(126) เยาวชนหญิงคนหนึ่งเอาชนะการล่อลวงเพราะไปร่วมสหกิจกรรม
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ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ
สมาคมสงเคราะห์

คำ�สอนแห่งยุคสมัยของเรา

บ

ทเรียนของฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคและ
สมาคมสงเคราะห์ใน
อาทิตย์ที่สี่จะใช้ “คำ�สอนแห่งยุค
สมัยของเรา” แต่ละบทเรียนจะ
เตรียมจากคำ�ปราศรัยในการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุดของ
ผู้นำ�หนึ่งท่านหรือมากกว่านั้น (ดู
ตารางด้านล่าง) ประธานสเตค
หรือประธานท้องถิ่นจะเลือกว่า
ควรนำ�คำ�ปราศรัยใดมาใช้ หรือ
อาจมอบหมายความรับผิดชอบนี้
แก่อธิการและประธานสาขา ผู้นำ�
ควรเน้นคุณค่าของการที่พี่น้อง
ชายฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
และพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์
จะศึกษาคำ�ปราศรัยเดียวกันใน
อาทิตย์เดียวกัน
ขอให้ผู้ที่เข้าเรียนบทเรียนใน
อาทิตย์ที่สี่ศึกษาและนำ�นิตยสาร
ฉบับล่าสุดของการประชุมใหญ่
สามัญมาในชั้นเรียน

แต่คำ�ปราศรัยของการประชุม
ใหญ่เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
งานมอบหมายของท่านคือช่วย
เหลือผู้อื่นให้เรียนรู้และดำ�เนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณตามที่สอน
ไว้ในการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
ล่าสุดของศาสนจักร
ทบทวนคำ�ปราศรัย โดยมอง
หาหลักธรรมและหลักคำ�สอนที่
ตรงกับความต้องการของสมาชิก
ชั้นเรียน นอกจากนี้ควรมองหา
เรื่องเล่า ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์
และข้อความจากคำ�ปราศรัยที่จะ
ช่วยท่านสอนความจริงเหล่านี้
เขียนโครงร่างว่าท่านจะสอน
หลักธรรมและหลักคำ�สอนอย่างไร
โครงร่างของท่านควรมีคำ�ถาม
ที่จะช่วยสมาชิกชั้นเรียนให้ทำ�ดังนี้

• มองหาหลักธรรมและหลัก
คำ�สอนจากคำ�ปราศรัย
• นึกถึงความหมายของสิ่ง
เหล่านั้น
คำ�แนะนำ�สำ�หรับการเตรียม • แบ่งปันความเข้าใจ แนวคิด
บทเรียนจากคำ�ปราศรัย
ประสบการณ์ และประจักษ์
สวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณ
พยาน
บริสุทธิ์อยู่กับท่านขณะศึกษาและ • ประยุกต์ใช้หลักธรรมและ
สอนคำ�ปราศรัย ท่านอาจอยาก
หลักคำ�สอนเหล่านี้ในชีวิต
เตรียมบทเรียนโดยใช้เนื้อหาอื่น

เดือนที่สอนบทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
บทเรียนวันอาทิตย์ที่สี่

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธาน

ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สอง

แมรีย์ เอ็น. คุก
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธาน

แอน เอ็ม. ดิบบ์
ที่ปรึกษาที่สอง

จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธาน

เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สอง

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เดวิด แอล. เบค
ประธาน

เอเดรียน โอชาว
ที่ปรึกษาที่สอง

รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ
ประธาน

แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน
ที่ปรึกษาที่สอง

เยาวชนหญิง

ปฐมวัย

เยาวชนชาย

โรงเรียนวันอาทิตย์

เมษายน 20121–ตุลาคม 2012 คำ�ปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนเมษายน 2012*

ตุลาคม 2012–เมษายน 2013

คำ�ปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม 2012*

* สำ�หรับบทเรียนวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนเมษายนและตุลาคม อาจใช้คำ�ปราศรัย
จากการประชุมใหญ่ครั้งก่อนหรือครั้งล่าสุด  คำ�ปราศรัยมีหลายภาษาที่
conference.lds.org

เดวิด เอ็ม. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

พฤษภาคม 2012
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ข่าวศาสนจักร

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีครั้งที่ 182
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำ ในสาวกเจ็ดสิบ
ฝ่ายอธิการ และสมาคมสงเคราะห์

เ

ราทุกคนไม่สามารถอยู่ใต้หลังคาเดียว
กันได้” ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ประธานศาสนจักรกล่าวในภาคเปิดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีครั้งที่ 182 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 “แต่ปัจจุบันเรา
สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ผ่าน
ความน่าพิศวงของโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิล การ
ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต—
แม้กระทั่งอุปกรณ์มือถือ เรามาอยู่รวมกัน
เป็นหนึ่งเดียว พูดหลายภาษา อาศัยอยู่ใน
หลายประเทศ แต่เราทุกคนต่างมีศรัทธาเดียว
กัน หลักคำ�สอนเดียวกัน และจุดประสงค์
เดียวกัน”
คำ�กล่าวข้างต้นเป็นความจริงสำ�หรับผู้เข้า
ร่วมการประชุมใหญ่สามัญภาคต่างๆ กว่า
100,000 คนที่ศูนย์การประชุมใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 31
มีนาคม และ 1 เมษายน—และอีกหลายล้าน
คนที่รับชมหรือรับฟังผ่านทีวี วิทยุ ดาวเทียม
และการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ต ระหว่าง
การถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดซ้ำ� สมาชิก
และคนอื่นๆ ทั่วโลกได้รับชมหรือจะได้รับชม
เป็นภาษาต่างๆ 94 ภาษา
ตั้งแต่ก่อนการประชุมใหญ่สามัญจะเริ่ม
ขึ้น สมาชิกจำ�นวนมากของศาสนจักรได้ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้เชื้อเชิญคนอื่นๆ
มาเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ชุดคำ�สัง่ โปรแกรม
ตัวใหม่ พาดหัว และภาพกราฟิกข้อมูลที่นำ�
เสนอในเดือนมีนาคมและมีอยู่หลายภาษา
จะนำ�มาไว้ที่ conference.lds.org สองสาม
สัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญแต่ละครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ�ศาสนจักรหลาย
ท่านในช่วงภาคบ่ายวันเสาร์ ส่วนหนึ่งที่ได้
รับการปลดคือสมาชิกในฝ่ายอธิการควบคุม
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และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ได้รับการปลดจาก
ฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ สาวกเจ็ดสิบภาค
37 ท่านได้รับการปลดเช่นกัน ดูข้อมูลทั้งหมด
ของการสนับสนุนและการปลดในหน้า 27
ผู้ได้รับเรียกให้อยู่ในฝ่ายอธิการควบคุม
คือ แกรีย์ อี. สตีเวนสัน อธิการควบคุม;
เจราล์ด คอสเซ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และดีน เอ็ม.
เดวีส ที่ปรึกษาที่สอง ผู้ได้รับเรียกให้อยู่ใน
ฝ่ า ยประธานสมาคมสงเคราะห์ ส ามั ญ คื อ
ลินดา เค. เบอร์ตัน ประธาน; แคโรล เอ็ม.
สตีเฟนส์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และลินดา เอส.
รีฟส์ ที่ปรึกษาที่สอง
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ จากโควรัมที่
หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบได้รับเรียกให้รับใช้ใน
ฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ได้รับเรียกเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่ง
สาวกเจ็ดสิบคือ เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอ็กโค
ฮอว์ค เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ และเอ็ลเดอร์
สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์ ผู้ได้รับเรียกจากโควรัม
ที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบมาอยู่โควรัมที่หนึ่งคือ
เอ็ลเดอร์เครก เอ. คาร์ดอน และเอ็ลเดอร์
สแตนลีย์ จี. เอลลิส
อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตันและที่ปรึกษา
ของท่านรับใช้ด้วยกันในฝ่ายอธิการควบคุม
มานานกว่า 16 ปี แม้จะมีอธิการควบคุมที่
รับใช้มานานกว่า แต่ไม่มีฝ่ายอธิการควบคุม
ชุดใดรับใช้ด้วยกันนานเท่านี้มาก่อน
อ่านชีวประวัติของผู้ได้รับเรียกใหม่ตั้งแต่
หน้า 135
ดูคลังข้อความ เสียง และวีดิทัศน์ของการประ
ชุมใหญ่สามัญได้หลายภาษาที่ conference.lds.
org

ที่การประชุมใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงผู้น�ำ ศาสนจักรหลายท่านในช่วงภาคบ่ายวันเสาร์ ส่วนหนึ่ง
ที่ได้รับเรียกคือสมาชิกในฝ่ายอธิการควบคุมและฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ เอ็ลเดอร์
ริชาร์ด เจ. เมนส์ได้รับเรียกให้อยู่ในฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ สาวกเจ็ดสิบภาค 40 ท่านได้รับ
การเรียกเช่นกัน

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด
เจ. เมนส์

เอ็ลเดอร์เครก เอ.
คาร์ดอน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

ทุ

กคนทั่วโลกเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรัก
บุตรธิดาทุกคนของพระองค์เท่าเทียมกัน” เอ็ลเดอร์ริชาร์ด
จอห์น เมนส์ผู้ได้รับเรียกใหม่ให้อยู่ในฝ่ายประธานสาวกเจ็ด
สิบกล่าว ท่านกล่าวว่านี่เป็นหลักธรรมพระกิตติคุณข้อแรกที่เข้ามา
ในใจท่านขณะใคร่ครวญการรับใช้ของท่านในประเทศต่างๆ รวมทั้ง
งานมอบหมายในอุรุกวัย ปารากวัย เม็กซิโก เอกวาดอร์ เปรู และ
ฟิลิปปินส์
“พรนิรันดร์ที่มาจากการยอมรับแล้วดำ�เนินชีวิตตามหลักธรรมที่
พระเยซูคริสต์ทรงสอนจะยกบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์
ขึ้นสู่ความสูงส่งในท้ายที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรือเผชิญการ
ท้าทายอะไรก็ตามในสภาพการทดลองนี้” ท่านเพิ่มเติม
เอ็ลเดอร์เมนส์เกิดเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1950 ในเมืองเบิร์กลีย์
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นบุตรของสแตนและเบทที เมนส์
ท่านเริ่มการรับใช้ต่างประเทศในปี ค.ศ. 1969 เมื่อรับใช้งานเผยแผ่
เต็มเวลาที่ปารากวัยและอุรุกวัยจนถึง ค.ศ. 1971
ท่านพบกับแนนซี เพอร์ริงตันขณะทำ�งานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใน
ไอดาโฮ ทั้งสองท่านแต่งงานกันเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1974 ในพระ
วิหารแมนไท ยูทาห์ มีบุตรสี่คน
เอ็ลเดอร์เมนส์สำ�เร็จการศึกษาในปีเดียวกันจากมหาวิทยาลัย
บริคมั ยังก์สาขาบริหารธุรกิจและต่อมาได้รบั ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต
จาก Thunderbird School of Global Management ท่านประกอบอาชีพ
เป็นเจ้าของและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านเครื่อง
จักรกลโรงงาน
เอ็ลเดอร์เมนส์รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่มอนเตร์เรย์ เม็กซิโก
ตั้งแต่ปี 1989 ถึง ปี 1992 ท่านได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
ในปี ค.ศ. 1997 นับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ ภาคตะวันตกของอเมริกาใต้ และ
ภาคฟิลิปปินส์ ท่านรับใช้ในสภาบริหารฐานะปุโรหิตของศาสนจักร
ด้วย ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหารในแผนกผู้สอนศาสนา
และผู้อำ�นวยการบริหารแผนกประวัติครอบครัว
ท่านได้รับเรียกเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2012 ให้รับใช้ในฝ่าย
ประธานสาวกเจ็ดสิบต่อจากเอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ผู้ได้รับเรียก
เป็นผู้บันทึกและนักประวัติศาสตร์ศาสนจักร

เ

อ็ลเดอร์เครก อัลเล็น คาร์ดอน ผูท้ เ่ี พิง่ ได้รบั เรียกจากโควรัมทีส่ อง
เข้าสู่โควรัมที่หนึ่งของสาวกเจ็ดสิบ ยอมรับอิทธิพลของพระวิญญาณในเรื่องดีงามทุกอย่างในชีวิตท่าน
“คุณพ่อคุณแม่ช่วยผมเมื่อยังเด็กให้เริ่มรู้จักสุรเสียงของพระวิญญาณ รู้ว่าผมกำ�ลังรู้สึกอย่างไร” ท่านจำ�ได้ “การสื่อสารจากพระเจ้า
มาถึงทุกคนที่พากเพียรแสวงหาและขาดไม่ได้ในงานใหญ่นี้”
หลังจากงานเผยแผ่ในอิตาลี เอ็ลเดอร์คาร์ดอนแต่งงานกับเดโบราห์
หลุยส์ ดานาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1970 ในพระวิหารเมซา
แอริโซนา 13 ปีต่อมา เอ็ลเดอร์คาร์ดอนเป็นประธานคณะเผยแผ่โรม
อิตาลี ในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสองท่านมีบุตรเจ็ดคนในแปดคนอายุ
ตั้งแต่เก้าเดือนถึง 11 ขวบ
“เพี ย งเท่ า นี้ ก็ บ อกคุ ณ ได้ ม ากแล้ ว เกี่ ย วกั บ ซิ ส เตอร์ ค าร์ ด อน”
เอ็ลเดอร์คาร์ดอนกล่าว “ศรัทธา ความรัก ความอดทน และความ
เมตตาของเธอเป็นพรอันน่าอัศจรรย์สำ�หรับผม ครอบครัวเรา และ
ทุกคนที่รู้จักเธอ”
ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 ถึง 2011 เอ็ลเดอร์คาร์ดอนรับใช้ในฝ่ายประธาน
ภาคแอฟริกาตะวันตก ประสบการณ์ที่ท่านเรียกว่าเป็น “พรอันล้ำ�
เลิศของการได้ทำ�งานในหมู่คนที่เรารักอย่างสุดซึ้ง”
ตลอดชีวิตท่าน เอ็ลเดอร์คาร์ดอนอุทิศเวลาส่วนใหญ่ทำ�งานการ
กุศลกับองค์กรครอบครัวและเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ
เอ็ลเดอร์คาร์ดอนเป็นบุตรของวิลฟอร์ด แพรทท์และไวเลต อัลเล็น
คาร์ดอน จากเมืองเมซา รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1948 หลังจากได้รับปริญญาตรีสาขาการบัญชีจาก
มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา ท่านประกอบอาชีพอิสระที่ให้ผลประโยชน์
หลากหลายด้านธุรกิจ ต่อมาท่านได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตจากโรงเรียนเคนเนดีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ก่อนการเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ท่านเคยรับใช้เป็นประธาน
โควรัมเอ็ลเดอร์ ผู้สอนศาสนาสเตค ประธานคณะเผยแผ่ อธิการ
ประธานสเตค ครูหลักคำ�สอนพระกิตติคุณ และครูสถาบัน
“พระเจ้าทรงกำ�ลังรวบรวมบุตรธิดาของพระองค์ทั่วโลก” เอ็ลเดอร์
คาร์ดอนกล่าว “ไม่ว่าสภาวการณ์ส่วนตัวเป็นอย่างไร พระคุณของ
พระเยซูคริสต์เพียงพอสำ�หรับทุกคนที่มาหาพระองค์”
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เอ็ลเดอร์สแตนลีย์
จี. เอลลิส

เอ็ลเดอร์แลร์รีย์
เอ็กโค ฮอว์ค

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ตั้

งแต่วันนั้นในปี ค.ศ. 1972 เมื่อเอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอ็กโค ฮอว์ค
ได้ยินเอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985)
พู ด ถึ ง การเห็ น ชนพื้ น เมื อ งอเมริ กั น เป็ น ผู้ นำ � ที่ มี ก ารศึ ก ษา
ท่านจึงอุทิศชีวิตเพื่อ “ยกฐานะผู้คน” ตลอดมา
เอ็ลเดอร์เอ็กโค ฮอว์คเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ Pawnee Nation
ท่านเกิดที่เมืองโคดี รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.
1948 เป็นบุตรของเออร์เนสต์และเจน เอ็กโค ฮอว์ค ท่านเติบโตใน
เมืองฟาร์มิงตัน รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งผู้สอนศาสนาแอลดี
เอสสอนและให้บัพติศมาท่านกับครอบครัวในปี ค.ศ. 1962
เมือ่ อายุ 17 ปีหลังจากดวงตาข้างหนึง่ ถูกลูกเบสบอล ท่านสัญญา
กับพระเจ้าว่าถ้าท่านไม่เสียการมองเห็น ท่านจะอ่านพระคัมภีร์
มอรมอน ท่านใช้ตาได้อีกครั้งและอ่านพระคัมภีร์ 10 หน้าทุกวันเป็น
เวลาเกือบสามเดือน
“นั่นเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ผมเคยมี
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานต่อผมว่าพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นความจริง” เอ็ลเดอร์เอ็กโค ฮอว์คกล่าว “ประสบการณ์ครั้งนี้ให้
พลังผมชั่วชีวิตเพื่อช่วยผมปรับปรุง”
ท่านเข้าเรียนมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์–โพรโวด้วยทุนฟุตบอล ได้
รับปริญญาสาขาพลศึกษาและสัตววิทยา ในปี ค.ศ. 1970 ท่านปลด
ประจำ�การอย่างสมเกียรติจากนาวิกโยธินสหรัฐหลังจากรับใช้สองปี
ท่านสำ�เร็จปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่ง
ยูทาห์ในปี ค.ศ. 1973
เอ็ลเดอร์เอ็กโค ฮอว์คทำ�หน้าที่เป็นทนายความ สมาชิกสภานิติ
บัญญัติ อัยการสูงสุดของรัฐ ศาสตราจารย์วิชากฎหมายของบีวายยู
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฝ่ายกิจการชาวอินเดียนแดง—ตำ�แหน่งที่ท่านลาออกเพื่อมารับการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ
เอ็ลเดอร์คิมบัลล์ประกอบพิธีแต่งงานให้เอ็ลเดอร์เอ็กโค ฮอว์คกับ
เทอร์รีย์ พรายส์ภรรยาในพระวิหารซอลท์เลคเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.
1968 เธอยืนเคียงข้างท่านเมื่อท่านรับใช้เป็นครู อธิการ สมาชิกสภา
สูง และประธานสเตค ทั้งสองท่านมีบุตรหกคน
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อ็ลเดอร์สแตนลีย์ กาเรลด์ เอลลิส รู้ว่าไม่มีใครพิสูจน์การดำ�รง
อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ แต่ที่มหา
วิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่านเรียนรู้ว่าท่านสามารถพิสูจน์พระผู้เป็นเจ้า
โดยทดสอบสัญญาของพระองค์ หลังจากเรียนปีแรกได้ครึ่งปี ท่าน
ใช้เงินหมดและได้งานหนึ่งมาช่วยค่าใช้จ่าย ถึงแม้ไม่แน่ใจว่าจะยังมี
เงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อจ่ายส่วนสิบ แต่ท่านตัดสินใจ
“พิสูจน์” พระเจ้า (ดู มาลาคี 3:10)
“ผมจ่ายส่วนสิบก่อน และปาฏิหาริย์เกิดขึ้น” เอ็ลเดอร์เอลลิสที่
เพิง่ ได้รบั เรียกจากโควรัมทีส่ องแห่งสาวกเจ็ดสิบมาสูโ่ ควรัมทีห่ นึง่ กล่าว
“ผมอยู่ได้จนรับเงินเดือนงวดต่อไป และนั่นเกิดขึ้นทุกสองอาทิตย์
ตลอดเทอมนั้น โดยพิสูจน์พระเจ้า ผมมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้น
ว่าพระองค์ทรงดำ�รงอยู่จริงและทรงรักษาสัญญาของพระองค์”
เอ็ลเดอร์เอลลิสเป็นบุตรของสตีเฟนและฮาเซล เอลลิส เกิดเมื่อ
เดือนมกราคม ค.ศ. 1947 ในเมืองเบอร์ลีย์ รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
เติบโตในไร่และฟาร์มปศุสตั ว์ทน่ี น่ั หลังจากเรียนทีฮ่ าร์วาร์ดหนึง่ ปีทา่ น
รับใช้ในคณะเผยแผ่บราซิลตั้งแต่ ค.ศ. 1966 ถึง ค.ศ. 1968 หลัง
กลับจากงานเผยแผ่ท่านแต่งงานกับแคธรีน โคลเอพเฟอร์เมื่อเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1969 ในพระวิหารลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย ท่าน
มีบุตรเก้าคน
หลังจากรับปริญญาตรีสาขาการปกครองจากฮาร์วาร์ด ท่านรับ
ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ เอ็ลเดอร์
เอลลิสทำ�งานด้านการวางแผนภาษีและเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
ให้คำ�ปรึกษาด้านการเงิน
ก่อนการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์เอลลิสรับ
ใช้ในฝ่ายประธานภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเหนือ ภาคบราซิล
เหนือ ภาคบราซิล และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการการเปลี่ยนเขต
และผู้นำ� ท่านรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่เซาเปาลูเหนือ บราซิล
ตั้งแต่ ค.ศ. 1999 ถึง ค.ศ. 2002 ท่านเคยเป็นประธานสเตค ที่
ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค สมาชิกสภาสูง ที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการ
ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ประธานเยาวชนชายวอร์ด และประธาน
เยาวชนชายสเตคด้วย

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต
ซี. เกย์

เอ็ลเดอร์สก็อตต์
ดี. ไวทิงก์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ใ

นงานมอบหมายต่างๆ ของศาสนจักร เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต คริสโตเฟอร์ เกย์มักจะพูดว่าข่าวสารของพระเยซูคริสต์คือ “พระ
กิตติคุณแห่งการปลดปล่อย”
“นั่นคือสิ่งที่เราเห็นและประสบมาชั่วชีวิตเรา” เอ็ลเดอร์เกย์กล่าว
ขณะพูดถึงตัวท่านและลีเนตต์ นีลเซ็น เกย์ภรรยา “เรานมัสการ
พระผู้เป็นเจ้าแห่งการปลดปล่อย ทางวิญญาณ ร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ โดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์ ภาระทั้งหมดของเราถูก
ยกไป โดยผ่านพระองค์ เราพบพละกำ�ลัง สันติสุข และพระคุณที่
ต้องมีเพื่ออดทนต่อการทดลองของชีวิตและกลับไปหาพระบิดาบน
สวรรค์”
เอ็ลเดอร์เกย์ชื่นชมยินดีที่สุดจากการบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมที่ท่านกับซิสเตอร์เกย์ดำ�เนินงานทั้งต่างแดนและใกล้บ้าน ตัว
อย่างเช่น ก่อนและหลังจากรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่อักกรา
กานาตั้งแต่ปี 2004 ถึงปี 2007 ท่านกับซิสเตอร์เกย์ทำ�งานในหมู่บ้าน
ชาวแอฟริกันและอีกหลายแห่งเพื่อสร้างโรงเรียนและคลินิกแพทย์
ตลอดจนช่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และโปรแกรมกู้ยืมเงินด่วน
จำ�นวนน้อย องค์กรที่ทั้งสองก่อตั้งกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้ช่วย
ยกฐานะคนยากจนหลายล้านคนทั่วโลก
เอ็ลเดอร์เกย์เกิดเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1951 ในเมืองลอสแอน
เจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นบุตรของบิลล์และแมรีย์ เกย์
เพื่อนนักเรียนสมัยมัธยมปลายของทั้งสองแนะนำ�ท่านให้รู้จักภรรยา
ในอนาคตและต่อมาท่านกับภรรยาได้ช่วยเขาเข้ามาในศาสนจักร
พวกท่านแต่งงานกันในพระวิหารลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนียเมื่อ
เดือนเมษายน ค.ศ. 1974 และมีบุตรเจ็ดคน
เอ็ลเดอร์เกย์รบั ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์และปริญญา
เอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งท่านสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่นั่น
ด้วย
โดยเกีย่ วข้องกับกลุม่ ลงทุนในตลาดหุน้ มานานกว่า 25 ปี เอ็ลเดอร์
เกย์จึงทำ�งานระหว่างประเทศเพื่อลงทุนและดำ�เนินธุรกิจให้เติบโต
เมื่อครั้งรับการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ท่านกำ�ลังรับ
ใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาเหนือ
นอกจากรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในสเปนตั้งแต่ปี 1971 ถึงปี 1973
แล้วเอ็ลเดอร์เกย์ยังเคยรับใช้เป็นที่ปรึกษาของอธิการ สมาชิกสภาสูง
หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต ครูหลักคำ�สอนพระกิตติคุณ หัวหน้าเผยแผ่
วอร์ด และประธานเยาวชนชายวอร์ดด้วย

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เ

อ็ลเดอร์สก็อตต์ ดูเน ไวทิงก์เชื่อว่าโอกาสในชีวิตที่ท่านได้รับใช้
พระผูเ้ ป็นเจ้ามีพน้ื ฐานจากการตัดสินใจประเด็นสำ�คัญบางประเด็น
เอ็ลเดอร์ไวทิงก์เกิดเมื่อเดือนเมษายน เป็นบุตรของดูเนและ
เบเวอร์ลีย์ ไวทิงก์ ท่านเติบโตในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
ท่านรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งสำ�คัญมากครั้งแรกของท่านคือการรับใช้
งานเผยแผ่ ตามมาติดๆ ด้วยการตัดสินว่าจะรับใช้นานเท่าใด เนื่อง
ด้วยสภาวการณ์ด้านเวลา เอ็ลเดอร์ไวทิงจึงต้องเลือกว่าจะรับใช้ 18
เดือนหรือสองปี “การตัดสินใจรับใช้เพิม่ อีกหกเดือนมีผลลึกซึง้ ต่อการ
เตรียมผมให้พร้อมรับใช้ศาสนจักรในเวลาต่อมา” ท่านกล่าว
หลังจากสิ้นสุดการรับใช้ในคณะเผยแผ่โตเกียวเหนือ ญี่ปุ่น ท่าน
พบกับเจริ โอลสันภรรยาในอนาคตผ่านเพือ่ นของคนทัง้ สอง การเลือก
แต่งงานกับเธอเป็นการตัดสินใจครั้งสำ�คัญมากอีกครั้ง พวกท่านได้
รับการผนึกในพระวิหารซอลท์เลคเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1984
หลังจากเรียนจบปริญญาตรีภาษาญีป่ นุ่ ทีม่ หาวิทยาลัยบริคมั ยังก์
ต่ อ มาเอ็ ล เดอร์ ไ วทิ ง ก์ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตร์ ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต จาก
โรงเรียนกฎหมายแม็คจอร์จ มหาวิทยาลัยแห่งแปซิฟิก
การตัดสินใจครัง้ สำ�คัญอีกครัง้ ของเอ็ลเดอร์ไวทิงก์คอื เมือ่ ท่านยอม
รับการเรียกที่เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองให้ท่านรับใช้เป็นอธิการ เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดถามว่าท่านอยาก
ทำ�หน้าที่รับผิดชอบของท่านให้สำ�เร็จหรือไม่ ท่านขานรับอัครสาวก
แม้จะมีโอกาสทำ�งานที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าและก้าวหน้าแน่นอน
แต่เอ็ลเดอร์ไวทิงก์รักษาสัญญาของท่าน
การรับใช้ของท่านช่วยให้ท่านเกิดความปรารถนาแรงกล้าในการ
“เข้าไปในบ้านของสมาชิกที่แข็งขันน้อยและช่วยพวกเขาต่อหรือทำ�
พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า”
ครอบครัวไวทิงก์มีบุตรห้าคน ก่อนการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ ท่านทำ�งานให้บริษทั ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในฮาวาย
เอ็ลเดอร์ไวทิงก์เคยรับใช้เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ อธิการ สมาชิก
สภาสูง ประธานเยาวชนชายสเตค ประธานสเตค และสาวกเจ็ดสิบ
ภาค
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อธิการแกรีย์ อี.
สตีเวนสัน

อธิการเจราล์ด
คอสเซ

อธิการควบคุม
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ธิการแกรีย์ อีวาน สตีเวนสันกล่าวว่าท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่
สังเกตงานที่อธิการทั่วโลกจำ�เป็นต้องทำ� ท่านกล่าวว่าบิดา
ท่านเป็น “อธิการในวัยเยาว์ของผม การรับใช้ของท่านมีผล
ลึกซึ้งต่อตัวผม”
หลายครั้งที่บิดาของอธิการสตีเวนสันชวนท่านไปเยี่ยมหญิงม่าย
คนหนึ่งที่อยู่ในวอร์ดของพวกท่านมากกว่า 60 คน อธิการสตีเวนสัน
เรียนบทเรียนเรื่องการรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์และการดูแลคนขัดสน
จากบิดาท่าน ท่านกล่าวว่าบทเรียนเหล่านั้นจะช่วยให้ท่านรับใช้ได้ดี
ในการเรียกเป็นอธิการควบคุมของศาสนจักร
“อธิการของศาสนจักรคือวีรบุรุษตัวจริงของผม” ท่านกล่าว “ทุกๆ
วันพวกเขามีผลต่อสมาชิกศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กๆ
เยาวชนชาย และเยาวชนหญิง”
อธิการสตีเวนสันเกิดเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1955 เป็นบุตรของอีวาน
เอ็น. และเวรา จีน สตีเวนสัน ท่านเติบโตในครอบครัวที่มาจากบรรพ
ชนผู้บุกเบิกในแคชวัลเลย์ของยูทาห์
สมัยหนุ่ม ท่านยอมรับการเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในญี่ปุ่น งาน
มอบหมายดังกล่าวทำ�ให้อธิการสตีเวนสันมีความรักเป็นทวีคูณให้
เอเชียและการแบ่งปันพระกิตติคุณซึ่งดำ�รงอยู่ตลอดมาในชีวิต
หลังกลับจากงานเผยแผ่ ท่านลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐ
ยูทาห์ ที่นั่นท่านพบ (และหลงรัก) ลีซา จีน ฮิกลีย์ทันที ทั้งสอง
แต่งงานกันเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1979ในพระวิหารไอดาโฮฟอลส์
ไอดาโฮ ครอบครัวสตีเวนสันมีบุตรสี่คน
อธิการสตีเวนสันสำ�เร็จการศึกษาปริญญาสาขาบริหารธุรกิจ ต่อ
มาได้ร่วมก่อตั้งและทำ�หน้าที่เป็นประธานบริษัทผลิตอุปกรณ์ออก
กำ�ลังกาย
ท่านเคยรับใช้ในการรียกต่างๆ ของศาสนจักร อาทิ ที่ปรึกษาใน
ฝ่ายประธานสเตค อธิการ และประธานคณะเผยแผ่นะโงะยะ ญี่ปุ่น
(ค.ศ. 2004–2007) ท่านได้รับเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบใน
ปี ค.ศ. 2008 รับใช้เป็นที่ปรึกษาและประธานภาคเอเชียเหนือ
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ตั้

งแต่เด็ก อธิการเจราล์ด จอง คอสเซ ผู้ได้รับเรียกเป็นที่
ปรึกษาทีห่ นึง่ ในฝ่ายอธิการควบคุมเมือ่ เร็วๆ นีพ้ บความสุขใน
การรับใช้ศาสนจักรเสมอ นั่นเป็นเรื่องดี ท่านกล่าว เพราะ
ในสาขาเล็กๆ ของท่านที่บอร์โด ฝรั่งเศส ต้องการให้ทุกคนช่วยเพื่อ
ให้หน่วยเดินหน้าต่อไป นอกจากรับใช้ในโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอา
โรนตลอดวัยเยาว์ของท่านแล้ว ท่านยังรับใช้เป็นผู้เล่นเปียโนปฐมวัย
เมื่ออายุ 12 ปี เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์เมื่อ
อายุ 14 ปี และเป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์เมื่ออายุ 16 ปี
“การรับใช้ในศาสนจักรช่วยให้ผมมีประจักษ์พยาน” ท่านกล่าว
บิดาท่านซึ่งรับใช้เป็นประธานสาขาและอธิการหลายครั้งเป็นเครื่อง
มือที่พิเศษยิ่งในการช่วยให้อธิการคอสเซมีประสบการณ์เชิงบวก
“สมัยผมเป็นวัยรุน่ ท่านจะให้ผมมีสว่ นในการสอนประจำ�บ้านหรือ
การเยี่ยมครอบครัวที่ขัดสน” อธิการคอสเซกล่าว “การเฝ้าดูท่านน่า
จะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการเตรียมเป็นผู้นำ�ฐานะ
ปุโรหิต”
ต่อมา อธิการคอสเซรับใช้เป็นพนักงานวอร์ด ประธานโควรัม
เอ็ลเดอร์ หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต ที่ปรึกษาอธิการ ที่ปรึกษาประธาน
สเตค ประธานสเตค สาวกเจ็ดสิบภาค และล่าสุดคือเป็นสมาชิก
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ
อธิการคอสเซเกิดที่เมืองบอร์โด ฝรั่งเศส เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
1963 เป็นบุตรของจองและมารี-บลองช์ คอสเซ ท่านประจำ�การ
กองทัพอากาศฝรัง่ เศสหนึง่ ปีสมัยหนุม่ ทีน่ น่ั ท่านได้รบั มอบหมายเป็น
ตัวแทนนาโต
ท่านสำ�เร็จการศึกษาปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิตจากอีเอสเอสอีซี
ในปี 1987 ท่านเริ่มอาชีพให้คำ�ปรึกษาด้านกลยุทธ์โดยใช้เวลาหกปี
ทำ�งานในสำ�นักงานปารีสและลอนดอนของบริษทั ให้ค�ำ ปรึกษา ต่อมา
ท่านทำ�งานให้กลุ่มค้าปลีกกลุ่มใหญ่ในยุโรป ก่อนการเรียกสู่โควรัม
ที่หนึ่งของสาวกเจ็ดสิบในปี 2008 ท่านทำ�งานเป็นผู้จัดการใหญ่และ
สมาชิกในคณะกรรมการตัวแทนจำ�หน่ายอาหารรายใหญ่ที่สุดของ
ฝรั่งเศส
ท่านกับวาเลรี ลูชีนี บาบินแต่งงานกันเมื่อเดือนสิงหาคมปี 1986
ในพระวิหารเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์ มีบุตรห้าคน

ลินดา เค. เบอร์ตัน
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มือ่ ประธานศาสนจักรขอให้อธิการดีน เดวีสบอกรายละเอียดเกีย่ ว
กับสถานที่ก่อสร้างพระวิหารในอนาคต เช่น ใช้เวลาเดินนานเท่า
ใดจากป้ายรถประจำ�ทางใกล้สุด บราเดอร์เดวีสไม่ได้บอกเพียง
ข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ท่านรู้ประสบการณ์นี้ด้วยตนเองโดยไปเดินเส้น
ทางนั้นมาแล้ว
“คุณทำ�ได้อย่างไร” ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์เคยถามท่าน
การทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดคือวิธีที่อธิการดีน มายรอน
เดวีส—ผู้ได้รับเรียกเป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุมเมื่อ
เร็วๆ นี้—ดำ�เนินชีวิต
อธิการเดวีสเกิดในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ. 1951 เป็นบุตรของออลิเวอร์ ที. และมายรา เดวีส
ท่านได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ความรักและการทำ�งานเป็นหลัก
ธรรมนำ�ทาง ถ้าท่านต้องการบางสิ่งบางอย่าง ท่านต้องทำ�งานให้
ได้มา เมื่อการรบเร้ามารดาเพื่อขอของเล่นที่ท่านอยากได้มานานไม่
เป็นผล ท่านพิจารณาทางเลือกของท่าน ท่านยังจำ�ความขัดยอกทาง
กายและความพึงพอใจอันเป็นผลจากการเข็นเครื่องตัดหญ้าแบบเก่า
เข้าไปตัดหญ้าสูงๆ ของเพื่อนบ้าน
หลังจากรับใช้ในคณะเผยแผ่อุรุกวัย/ปารากวัยตั้งแต่ปี 1970 ถึง
1972 ท่านกลับบ้านมาแต่งงานกับดาร์ลา เจมส์ เพื่อนสมัยเด็กของ
ท่านในเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 1973 ในพระวิหารซอลท์เลค อธิการเดวีส
ได้รับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตรจากมหาวิทยาลัย
บริคัม ยังก์ เมื่อปี ค.ศ. 1976 และต่อมาได้รับการอบรมการบริหาร
ขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเธิร์น
ตลอดหลายปีมานี้ ท่านกับภรรยาและบุตรห้าคนอยู่มาแล้วหกรัฐ
เนื่องด้วยอาชีพของท่านวนเวียนอยู่กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ท่านรับใช้เป็นประธานสเตค ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค อยู่ใน
สภาสูงห้าวาระ ในฝ่ายอธิการ และในงานมอบหมายต่างๆ ของ
วอร์ด ท่านรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ซานฮวน เปอร์โตริโกตั้งแต่
ปี 1998 ถึง 2001 เมื่อครั้งรับการเรียกล่าสุดของท่าน ท่านทำ�งาน
เป็นผู้อำ�นวยการบริหารแผนกโครงการพิเศษของศาสนจักร
บทเรียนบทหนึ่งที่ท่านประสบมาคือ “พระเจ้าทรงรักและทรงนำ�
ทางลูกๆ ของพระองค์”

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ส

มัยเป็นวัยรุ่น ลินดา จาร์ เบอร์ตันตระหนักขึ้นมาอย่างฉับ
พลันในช่วงการประชุมครั้งหนึ่งของศาสนจักรที่ไครสต์เชิร์ช
นิวซีแลนด์ “ดิฉันรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง” เธอจำ�ได้
“ดิฉันทราบเช่นกันว่าดิฉันรู้มาตลอด” ประจักษ์พยานนั้นจะประคับ
ประคองเธอเมื่อเธอรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
ซิสเตอร์เบอร์ตันเกิดในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เป็นบุตรของมาร์จอรี
ซี. และมอร์ริส เอ. จาร์ เธออายุ 13 ปีเมื่อครอบครัวออกจากยูทาห์
เพือ่ ให้บดิ าเธอไปเป็นประธานดูแลคณะเผยแผ่นวิ ซีแลนด์ใต้ ซิสเตอร์
เบอร์ตัน—เป็นบุตรคนที่สองในจำ�นวนบุตรหกคน—เรียนที่เชิร์ชคอลเลจออฟนิวซีแลนด์และคบกับวัยรุ่นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วแปซิฟิก
เธอไม่ เ พี ย งกลั บ มาซอลท์ เ ลคซิ ตี้พ ร้ อ มความรั ก ที่ มี ต่อ วั ฒ นธรรม
ขนบประเพณีหลากหลายเท่านั้นแต่มีความรักเป็นพิเศษต่อพระเจ้า
และครอบครัวของเธอด้วย
ซิสเตอร์เบอร์ตันเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์เมื่อเธอพบและ
แต่งงานกับเครก พี. เบอร์ตันเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1973 ในพระวิหาร
ซอลท์เลค ชายหญิงคู่นี้ตัดสินใจไม่เลื่อนเวลาสร้างครอบครัว ด้วย
เหตุนี้บุตรคนแรกในจำ�นวนหกคนจึงเกิดในปีต่อมา
เธอทำ�งานกับสามี เธอจึงสามารถอยู่บ้านกับลูกๆ ขณะที่เขา
ประกอบอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาการเงินในช่วงแรกสอน
สามีภรรยาคู่นี้ให้มองอนาคตด้วยความมั่นใจ “เพราะเรารู้ว่าเราได้
ทำ�เรื่องยากบางอย่างสำ�เร็จด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า” เธอ
อธิบาย
ครอบครัวใช้ช่วงเวลาวันหยุดที่เรียบง่ายและมีความสุขในการอยู่
ด้วยกัน ซิสเตอร์เบอร์ตันรับใช้ในเยาวชนหญิง ปฐมวัย และโรงเรียน
วันอาทิตย์ เป็นคณะกรรมการปฐมวัยและสมาคมสงเคราะห์สามัญ
เธอรับใช้กบั สามีเมือ่ เขาเป็นประธานคณะเผยแผ่โซลตะวันตก เกาหลี
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007 ถึง 2010 ในสนามเผยแผ่ ซิสเตอร์เบอร์ตนั ตระหนัก
—เฉกเช่นที่เธอตระหนักมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนในนิวซีแลนด์—ว่า
ความรักอยู่เหนือภาษาและวัฒนธรรม
เธอหวังในงานมอบหมายใหม่วา่ สิง่ ทีเ่ ธอเรียนรูจ้ ากเพือ่ นในเกาหลี
จะนำ�มาใช้ได้อีกครั้ง นั่นคือ “พวกเขาจะรู้สึกถึงความรักของคุณ”
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ทีป่ รึกษาทีส่ องในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญ

ทีป่ รึกษาทีห่ นึง่ ในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญ

คโรล แมนเซล สตีเฟนส์มีความเคารพต่อสิ่งบริสุทธิ์และ
ศักดิ์สิทธิ์เสมอ ความคารวะเช่นนั้นเริ่มขึ้นในวัยเด็กขณะ
ครอบครัวได้รับการผนึกในพระวิหารหลังจากมารดาเธอ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ
“ดิฉันไม่เข้าใจทั้งหมดที่เกิดขึ้น” ที่ปรึกษาที่หนึ่งคนใหม่ในฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว “แต่ดิฉันรู้ว่านั่นเป็นเหตุการณ์พิเศษ ดิฉันโตพอจะจำ�ได้ว่าพระวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”
ซิสเตอร์สตีเฟนส์เกิดเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1957 เป็นบุตรของ
คาร์ล แอล. และฟอเรสต์ แมนเซล เธอเป็นบุตรคนที่สามในจำ�นวน
เก้าคนและเติบโตในออกเด็น ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เธอจำ�แบบ
อย่างที่บิดามารดาวางไว้ได้อย่างแม่นยำ�เกี่ยวกับการรับใช้ การเสีย
สละ และความหมายของการให้ครอบครัวและศาสนจักรมีความ
สำ�คัญสูงสุด
“พระกิตติคุณเป็นทุกอย่างสำ�หรับพวกท่าน และพวกท่านแสดง
แบบอย่างให้เราเห็นว่าการรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์เป็นอย่างไร” เธอ
กล่าว “พวกท่านสอนเราว่าการรับใช้หมายถึงอะไร—การรับใช้จริงๆ
เป็นอย่างไร”
เมื่อบิดามารดารับใช้ในตำ�แหน่งต่างๆ พวกท่านจะให้บุตรธิดา
มีส่วนรับใช้ด้วยกัน ในช่วงเวลาเหล่านั้นเองที่พวกท่านพัฒนามิตรภาพต่อกัน—สิง่ ทีเ่ ธอกับมาร์ตนิ “มาร์ต”้ี สตีเฟนส์ สามีเธอพยายาม
ทำ�กับบุตรธิดาหกคนของพวกเขา
เธอกับมาร์ตีพบกันขณะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตทใน
ออกเด็น ยูทาห์ เธอเรียนด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนที่นั่น พวก
ท่านแต่งงานกันเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1976 ในพระวิหารโลแกน
ยูทาห์ ซิสเตอร์สตีเฟนส์กล่าวว่าเธอกับสามีเป็น “ทีมคู่หู” ที่ยอด
เยี่ยมมาหลายปีขณะพวกท่านสนับสนุนกันในงานมอบหมายต่างๆ
รวมถึงการเรียกของเธอในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห์วอร์ด
และสเตค ที่ปรึกษา และครู ประธานเยาวชนหญิงวอร์ด ที่ปรึกษา
ปฐมวัยวอร์ด ครู และหัวหน้าเนตรนารี ครูเซมินารี และผู้สอน
ศาสนาบำ�เพ็ญประโยชน์ของศาสนจักร
“ในภาวะยุ่งยากทั้งหลาย เราพบปีติและความสุขมากมาย” เธอ
กล่าว “เรารวมลูกหลานไว้ในการรับใช้ของเราด้วย เพราะเหตุนี้เรา
จึงมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในครอบครัวเมื่อเรารับใช้ด้วยกัน”
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นดา เชฟฟิลด์ รีฟส์เรียนรู้ในวัยเยาว์จากมารดาที่เด็ดเดี่ยวผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระผู้เป็นเจ้าในยามยากลำ�บากและ
พยายามเพื่อความดีเลิศตามที่บิดาเธอสอน
“ดิฉันมีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องด้วยการ
ท้าทายซึง่ ช่วยให้ดฉิ นั มีวฒ
ุ ภิ าวะทางวิญญาณอย่างรวดเร็ว” เธอกล่าว
ซิสเตอร์รีฟส์เกิดที่เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ
อเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1951 เป็นบุตรของเอลเบิร์ต จอลลีย์
กับบาร์บารา เวลช์ เชฟฟิลด์ เธอจำ�ได้ขณะแหงนมองดาวดารดาษ
บนท้องฟ้าเมื่ออายุ 13 ปีที่ค่ายเยาวชนหญิงพลางกล่าวคำ�สวดอ้อน
วอนเรียบง่ายจากใจว่า “พระบิดา พระองค์อยู่ที่นั่นไหม”
“ดิฉันถูกห้อมล้อมด้วยพระวิญญาณ ความรู้เรื่องพระสิริและการ
ดำ�รงอยู่จริงของพระองค์ และความรักที่ทรงมีต่อดิฉัน” เธอกล่าว
ซิสเตอร์รีฟส์พบเมลวีน เคมพ์ รีฟส์ในวอร์ดของเธอที่แพซาดีนา
ทั้งสองออกเดทขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์หลังจากงานเผย
แผ่ของเขา พวกท่านแต่งงานกันเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1973 ใน
พระวิหารลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย มีบุตร 13 คน
ท่ามกลางการทดลอง ซิสเตอร์รีฟส์ยึดมั่นประจักษ์พยานของเธอ
เกี่ยวกับการชดใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเอมิลี มิเชลล์บุตรสาว
วัย 17 ปีเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี ค.ศ. 2005
“ความยากลำ�บากเป็นครูทย่ี ง่ิ ใหญ่” เธอกล่าว “ความยากลำ�บาก
เสริมสร้างและเตรียมเราให้พร้อมรับใช้ในอนาคต ในอาณาจักร ใน
บ้าน ในชุมชนของเรา และกลายเป็นเครือ่ งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า”
ก่อนการเรียกเข้าสู่ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ ซิสเตอร์
รีฟส์รับใช้กับสามีขณะเป็นประธานคณะเผยแผ่ริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์เนียตัง้ แต่ปี 2008 ถึง 2011 เธอเคยรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์
สเตค ประธานเยาวชนหญิงวอร์ด ผู้นำ�คณะนักร้องปฐมวัย และครู
โรงเรียนวันอาทิตย์
ซิสเตอร์รีฟส์สำ�เร็จการศึกษาจากบีวายยูในปี ค.ศ. 1974 พร้อม
ปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ เธอหลงใหลหลายด้าน อาทิ ศิลปะ
ดนตรี การถ่ายภาพ ประวัติครอบครัว และงานเผยแผ่ศาสนา เธอ
ไม่กลัวเมื่อต้องพูดแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้อง
แบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับทุกคนที่เธอพบ

เพิ่มคลังเสียงและวีดิทัศน์การประชุมใหญ่ การประชุมอบรม
ย้อนหลังไปถึงปี 1971
องค์การช่วย
ออนไลน์เป็นภาษา
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร
อังกฤษและสเปน

ศ

าสนจั ก รพยายามช่ ว ยให้ ส มาชิ ก
เข้าถึงคำ�แนะนำ�ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันได้มากขึ้นโดยเพิ่มคลังเสียงและวีดิ
ทั ศ น์ ใ นหมวดการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ของ
LDS.org.
ราวเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 คลังออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษจะรวมเสียงและวีดทิ ศั น์
การประชุมใหญ่สามัญทุกครั้งตั้งแต่เดือน
เมษายน ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้า
นี้มีเฉพาะข้อความการประชุมใหญ่ย้อนหลัง
ไปถึง ค.ศ. 1971 และวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษ
ย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 2002 เท่านั้น นอกจาก
นีภ้ ายในเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 2012 ศาสนจักร
จะจัดทำ�รูปแบบเสียงและวีดิทัศน์ค�ำ ปราศรัย
การประชุมใหญ่ย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 2008
เพิ่มอีก 70 กว่าภาษา

“ถึงแม้สมาชิกศาสนจักรส่วนใหญ่เข้ามา
ในหมวดการประชุมใหญ่ของ LDS.org เพื่อ
อ่าน ชม และฟังคำ�ปราศรัยการประชุมใหญ่
ครัง้ ล่าสุด แต่สมาชิกจำ�นวนมากสนใจจะเข้า
ไปดูการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาด้วย” เอ็ลเดอร์
แพทริก เคียรอนแห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าว “จุด
ประสงค์ของการดำ�เนินงานครั้งนี้คือเพื่อทำ�
ให้ ข่ า วสารการประชุ ม ใหญ่ ไ ปถึ ง สมาชิ ก
ศาสนจักรทั่วโลกมากขึ้น”
ศาสนจักรกำ�ลังเพิ่มเพลงในคลังการประชุมใหญ่ดว้ ย ปัจจุบนั สมาชิกสามารถฟังคณะ
นักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 2008 โดยคลิกที่ Show
Music ตรงด้านบนสุดของหมวดการประชุม
ใหญ่ใน LDS.org คลังเพลงใหม่ (GCmusic.
lds.org) เอื้ออำ�นวยเรื่องการค้นหาคลังและ
การประชุมใหญ่ที่มีอยู่มากมาย
แผนที่วางไว้ช่วยให้เข้าคลังเหล่านี้ได้ไม่
เพียงผ่าน LDS.org เท่านั้น แต่ผ่านโปรแกรม
มือถือของศาสนจักรด้วย เช่น โปรแกรม
Gospel Library และสือ่ อืน่ ๆ รวมไปถึง Mormon
Channel ใน Roku และ YouTube
เพลงจากภาคการประชุมใหญ่ทั้งหมดย้อน
หลังไปถึงปี 2008 มีให้ฟังหรือดาวน์โหลดได้
แล้วจาก GCmusic.lds.org

เ

พื่อช่วยผู้นำ�เรียนรู้หน้าที่ของตนและแนะ
นำ � แหล่ ง ช่ ว ยที่ ส ามารถใช้ อ บรมผู้ นำ �
ฐานะปุโรหิตและผู้นำ�องค์การช่วย ฝ่าย
ประธานองค์การช่วยสามัญสี่องค์การของ
ศาสนจักรจึงได้จัดอบรมผู้นำ�องค์การช่วย
สเตคและวอร์ดเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มา (การอบรมผู้นำ�เยาวชนชายจะจัดในวันที่
10 พฤษภาคม) ศาสนจักรจัดทำ�แล้วและจะ
จัดทำ�เว็บแคสต์ ทั้งสดและตามคำ�ขอ ให้
องค์ ก ารช่ ว ยทั้ ง ห้ า เป็ น ภาษาอั ง กฤษและ
สเปน ใจความสำ�คัญของภาคการอบรมทั้ง
สี่ซึ่งจัดในเดือนมีนาคมมีให้ที่นี่สำ�หรับผู้ที่ไม่
สามารถรับชมด้วยวิธีอื่น

ปฐมวัย
จุดประสงค์ของปฐมวัยคือเพื่อช่วยเด็กๆ
ตามเส้นทางสูก่ ารเปลีย่ นใจเลือ่ มใส โรสแมรี
เอ็ม. วิกซอมประธานปฐมวัยสามัญกล่าวใน
ระหว่างการอบรมองค์การช่วยสำ�หรับผู้นำ�
ปฐมวัยเมื่อวันที่ 28 และ 29 เดือนมีนาคม
“เราต้องการให้ [เด็กปฐมวัย] รู้สึก รัก
กระทำ�” เธอกล่าว “เราต้องการให้พวกเขามี
ประจักษ์พยาน … ประจักษ์พยานหมายถึง
คำ�ประกาศ เราต้องไปอีกขั้น การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสหมายถึงกระทำ� เราต้องการให้เด็ก
เหล่านีม้ แี ละรูส้ กึ ถึงเมล็ดพันธุแ์ ห่งการเปลีย่ น
ใจเลื่อมใสในชีวิตพวกเขา”
ซิสเตอร์วิกซอมกับที่ปรึกษาของเธอคือ
จีน เอ. สตีเวนส์และเชอรีล เอ. เอสพลิน
บอกผู้นำ�ปฐมวัยวอร์ดและสเตคว่าพวกเธอ
สามารถช่ ว ยบิ ด ามารดาหว่ า นเมล็ ด พั น ธุ์
ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเหล่านั้นได้ ซิสเตอร์วิกซอมกล่าวว่ากระบวนการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเริ่มตั้งแต่อายุน้อยมาก “ตามหลัก
พฤษภาคม 2012
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แล้วต้องเริ่มในบ้าน ที่บิดามารดารักพระเจ้า
สุดหัวใจ สุดจิตวิญญาณ และสุดพลังของ
พวกเขา จากนั้นจึงสอนบุตรธิดาของตน”
เธอกล่าวว่าเด็กๆ จะเข้าใจว่าเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสหมายถึงอะไร “ก็ต่อเมื่อเราใช้เวลา
สอนพวกเขา” เธอเสริมว่า ถ้าบิดามารดา
และครูปฐมวัยไม่สอนพวกเขา “โลกจะสอน”
สมาชิกคณะกรรมการปฐมวัยสามัญให้
การนำ�เสนอเช่นกันเกี่ยวกับการใช้เพลงสอน
หลักธรรมพระกิตติคุณและแหล่งช่วยสำ�หรับ
ผู้นำ�ปฐมวัยที่มีอยู่ใน LDS.org
สมาคมสงเคราะห์
“ท่านนำ�งานใหญ่!” จูลีบี. เบคผู้ได้รับการ
ปลดจากการเป็นประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญในการประชุมใหญ่ภาคบ่ายวันเสาร์
บอกผู้นำ�สมาคมสงเคราะห์ในช่วงการอบรม
ผู้นำ�องค์การช่วยเมื่อวันที่ 27 และ 28 มีนาคม
“นี่คืองานของพระเจ้า … เรามีความรับผิด
ชอบอันสำ�คัญยิ่ง”
ซิสเตอร์เบคพูดหลายหัวข้อ รวมถึงจุด
ประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์ บทบาทสำ�คัญของสตรีในครอบครัวของพวกเธอ การ
สอน (โดยเฉพาะพีน่ อ้ งสตรีคนใหม่ของศาสนจักร) การทำ�งานในคณะกรรมการ และหลัก
ธรรมการเป็นผู้นำ�

จงยึดมั่นพื้นฐาน ซิสเตอร์เบคกล่าว “นี่
เป็นงานที่เรียบง่าย จากนั้นพระเจ้าจะทรงนำ�
แนวคิดต่างๆ มาอยู่ตรงศูนย์กลาง ถ้าเรา
ขบคิดสิ่งที่เราต้องทำ� พระองค์จะทรงช่วยให้
เราได้รับตั้งแต่การเปิดเผยจนถึงการนำ�มา
ปฏิบัติ เราจะได้รับการเปิดเผยตลอดทาง”
ในการสอนทั้งหมดของพวกเธอ ฝ่ายประธานและสมาชิกคณะกรรมการสมาคมสงเคราะห์สามัญเน้นเรือ่ งการหาคำ�ตอบใน คูม่ อื
เล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร และใน
Daughters in My Kingdom: The History and
Work of Relief Society
โรงเรียนวันอาทิตย์
Leadership Training Library โฉมใหม่ใน
LDS.org คือเรื่องที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษในการ
ประชุ ม อบรมผู้นำ� องค์ ก ารช่ ว ยโรงเรี ย นวั น
อาทิตย์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
มีการฉายคลิปวีดิทัศน์หลายส่วนจากคลัง
ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการอภิปรายที่รัสเซลล์
ที. ออสกูธอร์พ ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์
สามัญสรุปเป็นหัวข้อหลักสี่ข้อในการประชุม
คือ

• บทบาทของผู้นำ�โรงเรียนวันอาทิตย์วอร์ด
หรือสเตค
• วิ ธีช่ ว ยให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจบทบาทของฝ่ า ย
ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ในการปรับปรุง
การสอนในทุกองค์การของวอร์ดและสเตค
• วิธีปรึกษาหารือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในฝ่ายประธาน
• วิ ธีนิ เ ทศครู แ ละให้ ก ารสนั บ สนุ น ที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

กล่าว “คลังห้องสมุดดังกล่าวจัดทำ�โดยองค์
การช่วยทั้งหมดในศาสนจักร สมาชิกสาวก
เจ็ดสิบ [และ] สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง
นี่เป็นโครงการที่ทำ�มาหลายปี และขยาย
ออกไปหลายทวีป”
ท่านสามารถเข้าคลังห้องสมุดได้ที่ LDS.
org โดยคลิกที่ Menu ในหน้าหลักก่อน จาก
นั้นคลิกตรงลิงก์ Leadership Training Library
ในคอลัมน์ Service
เยาวชนหญิง
“มาตรฐานไม่เปลี่ยน แต่โลกเปลี่ยน”
อีเลน เอส. ดัลตันประธานเยาวชนหญิงสามัญ
กล่าวในช่วงการประชุมอบรมองค์การช่วย
เยาวชนหญิงเมื่อวันที่ 27 และ 28 มีนาคม
เธอกระตุ้นผู้นำ�ให้ “เปลี่ยนโลก” ผ่านการ
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องการดำ � เนิ น ชี วิ ต ที่ มี
คุณธรรม
“การเรียกของท่านไม่ใช่การสุม่ ” เธอกล่าว
“ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย และรอยยิ้ม
ของท่านจะมีผลต่อเยาวชนหญิงเหล่านี้…
เพียงแค่อยู่กับพวกเธอและสอนพวกเธอให้รู้
ปีติของการเป็นสตรีและการดำ�เนินชีวิตตาม
พระกิตติคุณ … เราต้องสุภาพเรียบร้อย เรา
ต้องพร้อมเสมอ เราต้องสอนโดยแบบอย่าง
และด้วยความรักอย่างมาก”
ที่ ป รึ ก ษาในฝ่ า ยประธานเยาวชนหญิ ง
สามัญ แมรี เอ็น. คุกและแอน เอ็ม. ดิบบ์
พูดถึงความสำ�คัญของ “การให้กุลสตรีนำ�”
ที่ปรึกษาใช้ค่ายเยาวชนหญิง—ซึ่งฉลองครบ
รอบ 100 ปีในปีนี้—เป็นตัวอย่างของโอกาส
ให้กุลสตรีนำ� แต่กล่าวว่ามีโอกาสให้ผู้นำ�
กระจายความรับผิดชอบอยู่เสมอ โดยให้
เยาวชนหญิงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ผู้นำ�เสนอเน้นแหล่งช่วยมากมายเช่นกัน
—เว็บไซต์ บทความ วีดิทัศน์ คู่มือ และเพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชนฉบับแก้ไขปรับปรุง
—ที่มีให้ผู้นำ�มองหาแนวคิดและความช่วย
เหลือ

“ท่านจะพบว่า Leadership Training Library
จะเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีส่ ดุ ชิน้ หนึง่ ทีท่ า่ นต้อง
ใช้ชว่ ยอบรมสมาชิกในองค์การช่วยอืน่ ๆ และ
โรงเรียนวันอาทิตย์ในหน้าที่รับผิดชอบของ
พวกเขา” เดวิด เอ็ม. แมคคองกีที่ปรึกษาที่
หนึง่ ในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ เอื้อเฟื้อโดย Church News
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เพิ่มข้อมูลใหม่
สำ�หรับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทุพพลภาพใน
LDS.org
โดย เมลิสซา เมอร์ริลล์

จู

ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร

ลี บริงค์จากรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
เลี้ยงดูบุตรสาวหูหนวกคนหนึ่งและ
รั บ ใช้ เ ป็ น ล่ า มภาษามื อ อเมริ กั น มา
หลายปีในสเตคของเธอ อีเลน อัลลิสันจาก
รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกาประกอบอาชีพครู
ในโรงเรียนรัฐบาลมานาน ที่นั่นเธอมีปฏิสัมพันธ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับนักเรียน
ทีม่ คี วามพิการ นอกจากนีเ้ ธอยังมีหลานชาย

เป็นดาวน์ซินโดรมและเพื่อนสนิทที่เป็นโรค
กล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรงและเอแอลเอสหรือ โรค
ของลู กูริก
ทัง้ ซิสเตอร์บริงค์และซิสเตอร์อลั ลิสนั ไม่ถอื
ว่าตนเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” เรื่องทุพพลภาพทั้ง
หลาย แต่ทั้งสองรับใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทุพพลภาพสเตค การเรียกให้เพิ่มข้อมูลใหม่
ในหมวด Serving in the Church ของLDS.org
ใน 10 ภาษา (การเรียกอาจอยู่ในระดับสเตค
หรือวอร์ด หรือทั้งสองอย่างหากต้องการ)
ถึงแม้การเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทุพพลภาพวอร์ดหรือสเตคจะมีกล่าวไว้พอสังเขป
ใน คูม่ อื เล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร แต่
ผู้ นำ � บางคนยั ง สงสั ย ว่ า การเรี ย กดั ง กล่ า ว
ต้องทำ�อะไรบ้าง
“มีสถานการณ์ที่ผู้นำ�วอร์ดอาจไม่ทราบ
ความต้องการหรือไม่รู้ว่าวิธีตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะด้านเมื่อพวกเขารับทราบ”

คริสโตเฟอร์ ฟิลลิปส์ผู้จัดการด้าน Disability
Services สำ�หรับศาสนจักรกล่าว “มีหลาย
สถานการณ์ทผ่ี เู้ ชีย่ วชาญด้านทุพพลภาพอาจ
ช่วยได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่ามีการเรียกนี้
“หมวดออนไลน์ Serving in the Church
หมวดใหม่นี้ไม่ได้ลงรายละเอียดทุกอย่างที่
ผู้อยู่ในการเรียกดังกล่าวควรทำ�” เขากล่าว
ต่อ “แต่ให้แนวคิดและแหล่งช่วยเพื่อบุคคล
ที่กำ�ลังรับใช้ตำ�แหน่งนี้จะสามารถช่วยผู้นำ�
ครู และครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความ
ทุพพลภาพ”
ข้อมูลที่โพสต์ 10 ภาษาใน LDS.org เน้น
วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยผู้นำ�วอร์ดและสเตค
ในเรื่องต่อไปนี้
• บอกชื่ อ และทำ � ความรู้ จั ก ผู้ ทุ พ พลภาพ
แต่ละคนและครอบครัวของพวกเขาใน
วอร์ดหรือสเตค
• ให้สมาชิกทุพพลภาพมีส่วนร่วมในการ
ประชุมและกิจกรรมต่างๆ
• ตอบคำ�ถามเกีย่ วกับความทุพพลภาพและ
ข้อกังวลจากพ่อแม่ ผู้นำ� และคนอื่นๆ
• หาโอกาสที่ มี ค วามหมายให้ ส มาชิ ก ที่
ทุพพลภาพได้รับใช้
• ระบุความต้องการเฉพาะด้านของครอบครัว (ตลอดจนความต้องการด้านการ
ดูแล) และ หากอยู่ในวิสัยที่ทำ�ได้ให้ระบุ
แหล่งช่วยทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน วอร์ด และสเตค
เพื่อช่วยสนองความต้องการเหล่านั้น
“เป็นเรือ่ งสำ�คัญทีต่ อ้ งทราบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านทุพพลภาพไม่ได้ทำ�สิ่งเหล่านี้คนเดียว
แต่บทบาทของผู้เชี่ยวชาญคือช่วยให้ผ้นู ำ�คน
อื่นๆ เข้าใจและรับใช้ผู้ทุพพลภาพได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านทุพพลภาพยัง
“ช่วยให้แต่ละคนและบิดามารดาที่ได้รับผล
กระทบจากความทุพพลภาพแบ่งปันข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้นำ�วอร์ด”

ข้อมูลใหม่ใน LDS.org 10 ภาษาช่วยคนที่ได้รับเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทุพพลภาพสเตค
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกทุพพลภาพของศาสนจักร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของบทความเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทุพพลภาพที่ news.lds.org

พฤษภาคม 2012
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ประกาศชื่อผู้รับ
รางวัลในนิทรรศการ
ศิลปะนานาชาติ
เปิดนิทรรศการ

วั
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I Will Send Their Words Forth
(Jacob the Teacher) โดย เอ็ลสเพ็ธ
เคทลิน ยังก์, สหรัฐ

งานศิลปะ เอื้อเฟื้อโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร

นศุกร์ที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2012 ณ
พิธีเปิดนิทรรศการการประกวดศิลปะ
นานาชาติครัง้ ทีเ่ ก้า ศิลปินจากทัว่ โลก
มารวมตั ว กั น เพื่ อ รั บ รางวั ล ผลงานศิ ล ปะ
หัวข้อแอลดีเอส
รางวัล Merit Award มอบให้ศิลปิน 20
คนที่มีผลงาน “โดดเด่น” ส่วนศิลปินอีก 15
คนได้รับรางวัล Purchase Award ซึ่งหมาย
ความว่าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร
ซึ่งอุปถัมภ์การประกวดครั้งนี้จะรับงานศิลปะ
มาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์
เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็นแห่งสาวก
เจ็ดสิบ ผู้บันทึกและนักประวัติศาสตร์ศาสนจักร มาร่วมงานและกล่าวสั้นๆ ก่อนมอบ
รางวัล
นิทรรศการผลงานศิลปะเปิดตัง้ แต่วนั ที่ 16
มีนาคม ค.ศ. 2012 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม
ค.ศ. 2012 ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
การประกวดปีนี้ ทำ�ให้งานอันน่าพิศวง
ของพระองค์เป็นที่รู้ (คพ. 65:4) ผลงานที่ส่ง
เข้าประกวดมีทั้งหมด 1,149 ชิ้นจากทั่วโลก
ในสือ่ หลากหลายรูปแบบ อาทิ ประติมากรรม
ผ้าห่มนวมและผ้าทออื่นๆ งานกระดาษ และ
ภาพจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงผล
งาน 198 ชิ้น
ตามคำ�กล่าวของริตา อาร์. ไรท์ภัณฑารักษ์ศิลปกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่พิพิธภัณฑ์
ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดตั ด สิ น ตามคุ ณ ค่ า
ด้านศิลปะและความสอดคล้องต้องกันกับ
หัวข้อ ผลงานสะท้อนความหลากหลายของ
สื่อและวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงประจักษ์
พยานถึงงานอันน่าพิศวงของพระเจ้า เธอ
กล่าว และมักใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความ
หมายและสอน
ตัวอย่างเช่น พระวิหารเคียฟ ยูเครนของ
วาเลนทีนา มูซีเอนโก ชาวยูเครนซึ่งได้รับ

Matriarch โดย แบรนดอน แดเนียล ฮาร์ตี,
แคนาดา

รางวัล Purchase Award สร้างสรรค์จาก
กระดาษสีบ่งบอกสัญลักษณ์บางอย่างที่พบ
ในพระวิหาร
แบรนดัน ดาเนียล ฮาร์ตที—ผู้รับรางวัล
Merit Award จากแอลเบอร์ตา แคนาดา—
ใช้ภาพสีน้ำ�มันครึ่งตัวของคุณทวดของเขา
(Matriarch) สื่อความหมายของประวัติครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น
อเล็กซานดรา โกเมซ ชาเวส จากโบโกตา
โคลอมเบียกล่าวว่าการประกวดเป็นวิธีแสดง

ประจักษ์พยาน เธอสร้างสรรค์ผลงาน Living
Waters, ซึ่งได้รับรางวัล Merit Award ด้วย
ความช่วยเหลือของมารดาที่ถึงแก่กรรมก่อน
นิทรรศการเปิดไม่นาน
“คนที่ เ ห็ น งานศิ ล ปะชิ้ น นี้ … จะเห็ น
ประจั ก ษ์ พ ยานว่ า พระเยซู ค ริ ส ต์ แ ละพระ
กิตติคุณของพระองค์เป็นแหล่งนำ�้ ธำ�รงชีวิต”
เธอกล่าว “ในผลงานชิ้นนี้ พวกเขาจะเห็น
ความรักทั้งหมดที่บ่งบอกว่ามารดาสามารถ
สอนบุตรธิดาได้เพราะมารดาผู้นี้ถือเหยือก
น้ำ�และสอนบุตรสาวให้สอนพระกิตติคุณ”
นิทรรศการเปิดให้ชมฟรีและขอให้ผู้เข้า
ชมพาครอบครัวมาด้วย พวกเขาสามารถลง
คะแนนให้งานศิลปะทีพ่ วกเขาชืน่ ชอบได้ และ
จะมอบรางวัล Visitors’ Choice หกรางวัล
ในเดือนกันยายนตามการลงคะแนนของผู้
เข้าชม
เร็วๆ นี้ทุกท่านจะได้ชมการสัมภาษณ์
ศิลปิน 11 คนเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้ทาง
เว็บไซต์ประวัติศาสนจักรเป็นภาษาอังกฤษ
และจะฉายวีดิทัศน์ที่พิพิธภัณฑ์ด้วย
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักรกำ�ลัง
วางแผนงานนิทรรศการออนไลน์ที่ history.
lds.org/artcompetition.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการที่
history.lds.org หรือโทร 801-240-4615

ช

ขอบทความ

าย: เยาวชนชายต้องการแบบอย่าง
ที่ดี ไม่เฉพาะจากบิดามารดาเท่า
นั้นแต่จากผู้นำ�ด้วย บางครั้งผู้นำ�
เยาวชนชาย ครูโรงเรียนวันอาทิตย์ หรือ
หั ว หน้ า ลู ก เสื อ ที่ ดี ก็ ส ามารถสร้ า งสรรค์ สิ่ ง
พิเศษได้ เมื่อท่านอายุยังน้อย ท่านมีผู้นำ�ใน
วอร์ ด ที่ เ ปลี่ ย นชี วิ ต ท่ า นโดยเป็ น เพื่ อ นกั บ
ท่ า นและเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ ท่ า นหรื อ ไม่
เล่าเรือ่ งเกีย่ วกับบุคคลนีใ้ ห้เราฟัง กรุณาจำ�กัด
ประสบการณ์ไม่เกิน 500 คำ� เขียนหัวข้อ
ว่า “Good Example” และส่งมาที่liahona@
ldschurch.org ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.
2012

“โยเซฟก็เชิญพระศพ [ของพระผู้ช่วยให้รอด] เอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มไว้
“แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตน ซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิลา” (มัทธิว 27:59–60)
พระศพของพระเจ้าวางอยู่ในอุโมงค์เป็นเวลาสามวัน จากนั้นพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลแรก
บนแผ่นดินโลกที่ฟื้นคืนชีวิต โดยการชดใช้ของพระองค์ คนทั้งปวงจะฟื้นคืนชีวิต (ดู 1 โครินธ์ 15:3–4, 20–22)

Garden Tomb (อุโมค์ฝังพระศพในสวน) โดย ลินดา เคอร์ลีย์ คริสเต็นเซ็น

“พี่

น้องทั้งหลาย เราได้รับพรมากมาย
เหลือเกินที่มีพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้ น ฟู ข องพระเยซู ค ริ ส ต์ ใ นชี วิ ต เรา
และในใจเรา พระกิตติคณ
ุ ให้ค�ำ ตอบแก่ค�ำ ถามสำ�คัญ
ที่สุดของชีวิต ให้ความหมาย จุดประสงค์ และความ
หวังแก่ชีวิตเรา” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว
ในช่วงปิดภาคการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีครั้ง
ที่ 182 “เราอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย ข้าพเจ้ารับรอง
กับท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบการท้าทาย
ที่เราพบเจอ พระองค์ทรงรักเราแต่ละคนและทรง
ปรารถนาจะอวยพรและช่วยเหลือเรา”
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