ของคนที่เราช่วยได้ ค�ำสอนของพระเจ้าของ
เรา พระเยซูคริสต์ แสดงวิธีการแก่เราและ
นั่นคือวิธีที่การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวเริ่มต้น
กล่าวคือ ค้นพบความต้องการ จากนั้นตอบ
สนอง ดังทีซ่ สิ เตอร์ลนิ ดา เค. เบอร์ตนั ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าวว่า “สังเกตก่อน
แล้วรับใช้”3
โดยเอ็ลเดอร์ฮูโก อี. มาร์ติเนซ
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน เป็นแบบอย่าง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ยอดเยี่ยมถึงหลักธรรมนี้ ในเดือนมกราคม
ค.ศ. 2005 ท่านก�ำลังควบคุมการประชุมใหญ่
ผูน้ �ำฐานะปุโรหิตในเปอร์โตริโกเมือ่ ท่านสาธิต
วิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดกับผู้รับใช้ของพระองค์
ให้การรับใช้ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัว
ในตอนท้ายของการประชุมที่ยอดเยี่ยมนั้น
ประธานมอนสันเริ่มทักทายผู้น�ำฐานะปุโรหิต
ที่เข้าร่วมการประชุม ทันใดนั้น ท่านสังเกต
เห็นคนหนึ่งก�ำลังมองดูทุกสิ่งอยู่ไกลๆ ตาม
เราต้องให้ความรักของพระเยซูคริสต์นำ�ทางเราหากเราต้องการทราบความ ล�ำพัง
ประธานมอนสันเดินออกจากลุ่มคนไป
ต้องการของคนที่เราช่วยได้
หาบราเดอร์คนนั้นและคุยกับเขา โฮเซ อาร์
ซาเยส เล่าให้ท่านฟังด้วยความรู้สึกว่านี่เป็น
ปาฏิหาริยท์ ที่ า่ นเข้าไปหาเขาและเป็นค�ำตอบ
นศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
ใหญ่หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดา การสวดอ้อนวอนของเขากับโยลันดา ภรรยา
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราได้รับโอกาส
ของเรา!”1
ของเขาที่ได้ทูลขอก่อนการประชุม เขาเล่า
ทุกจิตวิญญาณมีค่ายิ่งต่อพระผู้เป็นเจ้า ให้ประธานมอนสันฟังว่าสุขภาพของลูกสาว
และพรส่วนตัวในการรับใช้ ตลอด
เวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้ารับใช้ใน เพราะเราคือบุตรธิดาของพระองค์และเรามี ก�ำลังทรุดหนักและเขามีจดหมายจากภรรยา
หลายวิธี ดังทีบ่ ราเดอร์อดู นิ ฟาลาเบยา บิดา ศักยภาพที่จะเป็นดังที่พระองค์ทรงเป็น2
ทีต่ อ้ งการยืน่ ให้ประธานมอนสัน บราเดอร์ซาเราต้องให้ความรักของพระเยซูคริสต์น�ำ เยสบอกภรรยาว่าเป็นไปไม่ได้เพราะประธาน
ของเอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยาเคย
กล่าวไว้ว่า “บุคคลที่รับใช้ก็มีค่า แต่บุคคลที่ ทางเราหากเราต้องการทราบความต้องการ สอนสันจะยุ่งมาก ประธานมอนสันฟังเรื่อง
ไม่รับใช้ก็ย่อมไร้ค่า” นี่คือถ้อยคำ�ที่ต้องเก็บ
ไว้ในความนึกคิดและในใจเรา
เมื่อข้าพเจ้าแสวงหาการน�ำทางระหว่าง
การรับใช้ ข้าพเจ้าพบการปลอบโยนในการ
จดจ�ำว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นไปที่บุคคล
และครอบครัว ความรักและความอ่อนโยน
ที่พระองค์ทรงมีต่อปัจเจกบุคคลได้สอน
ข้าพเจ้าว่าพระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าอัน
ยิ่งใหญ่ของบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์
ทุกคนและเป็นสิ่งส�ำคัญที่เราจะท�ำให้แน่ใจ
ว่าแต่ละคนได้รับการปฏิบัติและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งโดยพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์
ในพระคัมภีร์กล่าวว่า
“จ�ำไว้ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ใน
สายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า…
“และหากเป็นไปว่าเจ้าจะท�ำงาน ตลอด
วันเวลาของเจ้า…และน�ำ, แม้ จิตวิญญาณ
เดียว มาหาเรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะ

การปฏิบัติศาสนกิจ
ส่วนตัวของเรา
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ราวและขอจดหมายแล้วอ่านในใจ จากนั้น
ท่านเก็บจดหมายใส่กระเป๋าเสื้อสูทแล้วบอก
บราเดอร์ซาเยสว่าท่านจะท�ำตามค�ำขอของ
พวกเขา
ในวิธีนี้ ครอบครัวดังกล่าวได้รับอิทธิพล
จากพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์ โดยผ่าน
ผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อพระวจนะ
ของพระผู้ช่วยให้รอดในค�ำอุปมาเรื่องชาว
สะมาเรียผู้ใจดีที่กล่าวกับเราว่า “ท่านจงไป
ท�ำเหมือนอย่างนั้น”4
วันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1998 พายุเฮอร์ริเคนจอร์เจสถล่มเปอร์โตริโก ยังความเสีย
หายมหันต์ ซิสเตอร์มาร์ติเนซ ลูกห้าคนและ
ข้าพเจ้าเอาตัวรอดจากพายุลกู ใหญ่และก�ำลัง
ลมเฮอร์รเคนโดยหลบอยู่ในบ้านอย่างไรก็ดี
เราอยูร่ อดได้สองสัปดาห์โดยไม่มนี ำ�้ และไฟฟ้า
เมื่อน�้ำของเราหมด การหามาเพิ่มเป็น
เรื่องที่ยาก ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมพี่น้องชาย
ที่ปฏิบัติต่อเราโดยการจัดหาน�้ำที่มีค่านั้น อีก
ทั้งจะไม่ลืมพี่น้องสตรีที่รับใช้เราด้วยวิธีเปี่ยม
ด้วยความรัก
เกอร์แมน โคลอนมาหาเราที่บ้านพร้อม
กับถังน�้ำพลาสติกขนาดใหญ่บนรถบรรทุก
เขาบอกเราว่าเขาท�ำแบบนี้เพราะ ในค�ำพูด
ของเขา “ผมรู้ว่าคุณมีลูกเล็กที่ต้องการน�้ำ”
สองวันต่อมาบราเดอร์โนเอล มูนอซและเฮอร์มินิโอ โกเมซ บรรทุกแท็งก์น�้ำขนาดใหญ่สาม
แท็งก์มาบนรถกระบะ พวกเขามาที่บ้านเรา
อย่างไม่คาดฝันและเติมน�้ำดื่มลงทุกขวดที่มี
และเชื้อเชิญเพื่อนบ้านของเราให้มาเติมด้วย

เช่นกัน
การสวดอ้อนวอนของเราได้รบั ค�ำตอบโดย
การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของพวกเขา ใบ
หน้าของพี่น้องชายสามคนนั้นสะท้อนให้เห็น
ถึงความรักที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อพวกเรา
และการรับใช้ของพวกเขา—อีกนัยหนึ่ง การ
ปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของพวกเขา—น�ำมา
สู่ชีวิตเรามากกว่าน�้ำดื่ม ถึงบุตรธิดาทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้า การรู้ว่าผู้คนสนใจและ
ก�ำลังเอาใจใส่ความผาสุกของเขานั้นส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าพระบิดาบน
สวรรค์และพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์
ทรงรู้จักเราแต่ละคนและเป็นการส่วนตัว
ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองพระองค์จึงทรงจัดหาสิ่งที่
เราต้องการเพื่อเราจะมีโอกาสบรรลุศักยภาพ
แห่งสวรรค์ของเรา ตลอดทางพระองค์ทรง
วางผู้คนที่จะช่วยเหลือเรา จากนั้น เมื่อเรา
กลายเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์
เราจะสามารถรับใช้และช่วยเหลือคนเหล่า
นัน้ ทีพ่ ระองค์ทรงแสดงแก่เราโดยการเปิดเผย
ในวิธนี ี้ พระเจ้า พระเยซูคริสต์จะทรงเอือ้ ม
ออกไปยังบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบน
สวรรค์ พระผู้เลี้ยงที่ดีจะรวมแกะทุกตัวของ
พระองค์ พระองค์จะทรงท�ำเช่นนั้นทีละคน
เมื่อพวกเขาใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมเป็นอย่าง
ดี—หลังจากได้ยินเสียงผู้รับใช้ของพระองค์
และรับการปฏิบัติศาสนกิจจากคนเหล่านั้น
จากนั้น พวกเขาจะจ�ำเสียงของพระองค์ได้
และพวกเขาจะตามพระองค์ การปฏิบัติ
ศาสนกิจส่วนตัวดังกล่าวส�ำคัญต่อการรักษา

พันธสัญญาบัพติศมาของเรา
ในท�ำนองเดียวกัน การเป็นแบบอย่างสานุศิษย์ที่ดีของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ที่ดี
ที่สุดในการแนะน�ำคนที่เราสามารถแบ่งปัน
พระกิตติคุณของพระองค์ได้ เมื่อเราอ้าปาก
และแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ที่ได้รับการฟื้นฟู เรากลายเป็น “ผู้ช่วยเลี้ยง
แกะของพระองค์” มีหน้าที่บ�ำรุงเลี้ยงแกะใน
ทุ่งของพระองค์และลูกแกะในฝูงของพระองค์”5 เรากลายเป็น “คนอ่อนแอและคน
ต�่ำต้อย”6 “ผู้หาคนดั่งหาปลา”7
การรับใช้และการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัว
ของเราไม่ได้ถูกจ�ำกัดไว้เฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่
บนโลกนี้ เราสามารถท�ำงานให้คนที่ล่วงลับ
ได้เช่นกัน—เพื่อคนที่อยู่ในโลกวิญญาณและ
ผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความ
รอดของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ใน
ช่วงชีวิตแห่งมรรตัย อีกทั้ง เราสามารถเก็บ
บันทึกและเขียนประวัติครอบครัวเพื่อหันใจ
คนที่มีชีวิตไปหาคนที่มีชีวิต—เช่นเดียวกับ
ใจของผู้มีชีวิตไปหาบรรพชนของพวกเขา
ทั้งหมดนี้คือการเชื่อมโยงครอบครัวของเรา
รุ่นสู่รุ่นในพันธะนิรันดร์ เมื่อเราท�ำเช่นนี้
เรากลายเป็น “พวกกู้ชาติ…ที่ภูเขาศิโยน”8
เรามีโอกาศพิเศษในการเป็นเครื่องมือใน
พระหัตถ์ของพระองค์ เราสามารถเป็นเช่น
นั้นในการแต่งงาน ในครอบครัวของเรา กับ
มิตรสหายและเพื่อนมนุษย์ของเรา นั่นคือ
การปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวของเราในฐานะ
สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 0 1 4
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“ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกัน
เฉพาะพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะ
ทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยง
แกะแยกแกะออกจากแพะ
“พระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระองค์และฝูงแพะอยูเ่ บือ้ งซ้าย
“ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวก
ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘ท่าน
ทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จง
มารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้ส�ำหรับ
ท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก
“เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้
เรากิน เรากระหายนำ�้ ท่านก็ให้เราดืม่ เราเป็น
แขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา
“เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่ง
ห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเรา เมื่อเรา
อยู่ในคุก พวกท่านก็มาเยี่ยมเรา
“เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูล
ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็น
พระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน�้ำ และจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไร?
“ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็น
แขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือย
พระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?
“ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือ
ทรงถูกจ�ำคุก และมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?
“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เรา
บอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวก
ท่านได้ท�ำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดใน
พี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนท�ำกับเราด้วย”9
ขอให้เราท�ำเช่นเดียวกันนี้ คือค�ำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน
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เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 78.
4. ลูกา 10:37.
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โดยเอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

อย่าล้อเล่นกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์

ตรวจสอบการเลือกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลูกการตัดสินใจอย่าง
แน่วแน่ในดินดีแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่”

น้องทั้งหลาย การตัดสินใจที่เราทำ�
ในชีวิตนี้ส่งผลมากมายต่อเส้นทาง
ชีวิตนิรันดร์ของเรา มีพลังทั้งใน
แบบที่มองเห็นและมองไม่เห็นซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการเลือกของเรา ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรม
สำ�คัญนี้ด้วยตนเองเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว
ในวิธีที่เกือบจะส่งผลร้ายต่อข้าพเจ้า
เราไปเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนๆ ทาง
ใต้ของโอมาน เราตัดสินใจพักผ่อนบนชาย
หาดตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย หลัง
จากมาถึงได้ไม่นาน เนลลี ลูกสาววัย 16 ปี
ของเราถามว่าเธอจะว่ายน�้ำไปตรงที่เธอคิด
ว่าเป็นเนินทรายได้หรือไม่ ข้าพเจ้าสังเกต
เห็นน�้ำวนจึงบอกเธอว่าข้าพเจ้าจะไปก่อน
เพราะคิดว่าอาจมีกระแสน�้ำอันตราย
หลังจากว่ายไปไม่นาน ข้าพเจ้าเรียกภรรยา
เพื่อถามว่าใกล้ถึงเนินทรายหรือยัง เธอตอบ
ว่า “คุณผ่านมันไปไกลแล้ว” ข้าพเจ้าไม่รู้ตัว
เลยว่าติดอยู่ในกระแสน�้ำเปลี่ยนทิศ1 และ
ก�ำลังถูกดึงออกทะเลอย่างรวดเร็ว
ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าต้องท�ำอะไร สิ่งเดียว
ที่นึกได้คือหันหลังแล้วว่ายกลับเข้าฝั่ง นั่น
เป็นการกระท�ำที่ผิดแน่นอน ข้าพเจ้ารู้สึก
อับจน พลังที่อยู่เหนือการควบคุมก�ำลังดึง
ข้าพเจ้าออกทะเล สิ่งที่ท�ำให้แย่หนักกว่า

พี่

เดิมคือภรรยาข้าพเจ้าวางใจในการตัดสินใจ
ครั้งนี้และตามข้าพเจ้ามา
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเป็น
ไปได้สูงที่ข้าพเจ้าจะไม่รอดและเพราะการ
ตัดสินใจของข้าพเจ้า อาจจะท�ำให้ภรรยา
ถึงแก่ชีวิตไปด้วย หลังจากพยายามอย่าง
หนักและสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อคือการแทรกแซง
จากสวรรค์ เท้าของเราแตะพื้นทรายและเรา
สามารถเดินกลับไปหาเพื่อนๆ กับลูกสาวได้
อย่างปลอดภัย
มีกระแสมากมายในชีวิตบนโลกนี้—บาง
อย่างปลอดภัยบางอย่างไม่ปลอดภัย ประธาน
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์สอนว่ามีพลัง
ทรงอ�ำนาจในชีวิตเราเองเหมือนกับกระแส
น�้ำที่มองไม่เห็นของมหาสมุทร2 พลังเหล่านี้
มีอยู่จริงและเราไม่ควรเพิกเฉย
ข้าพเจ้าขอเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับกระแส
อีกอย่างหนึ่ง กระแสสวรรค์ ที่กลายเป็นพร
ยิ่งใหญ่ในชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสสู่ศาสนจักร ก่อนการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส ความใฝ่ฝันของชีวิตข้าพเจ้าคือการ
เล่นสกี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงย้ายไปยุโรปหลังจบ
มัธยมปลายเพื่อให้สมปรารถนา หลายเดือน
ผ่านไปกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นชีวิตในอุดมคติ
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องไปจากที่นี่ เวลานั้นข้าพ-

