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Seeking Shiloah, (แสวงหาชิโลอาห์) โดยโจเซฟ บริคกีย์

น�้ำในสระแห่งชิโลอำห์ (สิโลอัม) ในเยรูซำเล็มมำจำกน�้ำพุธรรมชำติด้ำนนอกก�ำแพงเมือง  เนื่องจำกเป็นแหล่งน�้ำสะอำดแหล่งเดียว 

ในบริเวณนั้น แหล่งน�้ำแห่งชิโลอำห์จึงเป็นสัญลักษณ์ของควำมคุ้มครองและพลังที่ค�้ำจุนจำกพระผู้เป็นเจ้ำมำเป็นเวลำนำน  

ดังที่บันทึกไว้ในอิสยำห์ 8:6–8  อิสยำห์พยำกรณ์ว่ำอำณำจักรแห่งอิสรำเอลจะปฏิเสธพระเจ้ำแทนกษัตริย์สองพระองค์  

สิ่งนี้ได้บังเกิดขึ้นแล้ว  อย่ำงไรก็ดีหญิงคนนี้แตกต่ำงจำกคนอื่นๆ ในสมัยของอิสยำห์ นำงแสวงหำแหล่งน�้ำสะอำดแห่งชิโลอำห์— 

ดังนั้นในเชิงสัญลักษณ์จึงเป็นกำรแสวงหำควำมรักและควำมคุ้มครองอย่ำงต่อเนื่องจำกพระผู้เป็นเจ้ำ
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ภาคเช้าวันเสาร์
 4 ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
 6 สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
 9 รากฐานอันแน่นอน

อธิการดีน เอ็ม. เดวีส
 12 เราเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์

อีเลน เอส. ดัลตัน
 15 พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้อภัย

เอ็ลเดอร์เครก เอ. คาร์ดอน
 18 “นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา”

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
 22 “จงมาหาเรา”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ภาคบ่ายวันเสาร์
 26 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
 28 รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของ 
  ศาสนจักรปี 2012

โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์
 28 รายงานสถิติปี 2012

บรูค พี. เฮลส์
 29 เพื่อให้มีสันติสุขในบ้าน

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
 32 สันติสุขส่วนตัว: รางวัลแห่งความชอบธรรม

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
 36 วิธีของพระเจ้า

เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ จี. เอลลิส
 39 พระกิตติคุณสู่ทั่วโลก

เอ็ลเดอร์จอห์น บี. ดิคสัน
 41 เราเชื่อในการเป็นคนบริสุทธิ์

 เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
 45 จับเกลียวคลื่น

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ภาคฐานะปุโรหิต
 48 จงยืนอย่างมั่นคงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
 52 พลังอำานาจของฐานะปุโรหิตในเด็กหนุ่ม

เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์
 55 หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติ 
  ศาสนกิจ

เดวิด แอล. เบค
 58 สถานภาพสี่ประการ

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
 62 เราเป็นหนึ่งเดียว

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
 66 มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคเช้าวันอาทิตย์
 70 ความหวังแห่งความสว่างของ 
  พระผู้เป็นเจ้า

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
 77 นี่คือปาฏิหาริย์

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
 81 ถ้อยคำาที่เราเอ่ย

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
 83 ชีวิตแต่งงาน: ดูและเรียนรู้

เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
 86 การเชื่อฟังกฎคือเสรีภาพ

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
 89 การเชื่อฟังนำามาซึ่งพร

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคบ่ายวันอาทิตย์
 93 “ข้าพเจ้าเชื่อ”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
 96 ผู้ติดตามของพระคริสต์

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
 99 พระบิดาและพระบุตร

เอ็ลเดอร์คริสตอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์
 102 บ้าน: โรงเรียนแห่งชีวิต

เอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา
 104 ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า

เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา
 107 รุ่งอรุณอันแสนสวยงาม

เอ็ลเดอร์บรูซ ดี. พอร์เทอร์
 109 การไถ่

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
 113 จนกว่าเราจะพบกันอีก

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ
 115 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน

แอน เอ็ม. ดิบบ์
 118 เมื่อท่านช่วยให้เด็กหญิงคนหนึ่งรอด  
  ท่านได้ช่วยคนหลายชั่วอายุให้รอด

แมรีย์ เอ็น. คุก
 121 จงอย่าหวั่นไหว!

อีเลน เอส. ดัลตัน
 125 การเดินทางอันยอดเยี่ยมของท่าน 
  กลับบ้าน

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
 72 เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของ 
  พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
 130 ท่านกล่าวกับเรา: ทำาให้การประชุมใหญ่ 
  สามัญเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
 132 ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
 133 คำาสอนแห่งยุคสมัยของเรา
 133 ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ
 134 ข่าวศาสนจักร



2 L i a h o n a

สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำาป ี

ครั้งที่ 183

2 เ ลี  ย โ ฮ น า

เช้าวันเสาร์ 6 เมษายน 2013 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 
ดอร์ฟ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์แรนดอลล์ เค. 
เบนเนตต์  ผู้สวดอ้อนวอนปิด: จีน เอ. สตีเวนส์  
ดนตรโีดยคณะนกัร้องประสานเสยีงแทเบอร์นาเคลิ; 
แมค วิลเบิร์ก และไรอัน เมอร์ฟีย์, ผู้อ�านวยเพลง; 
ริชาร์ด เอลเลียตต์ และแอนดรูว์ อันสเวิร์ธ, ผู้เล่น
ออร์แกน: “พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 5; “In Hymns of Praise,” Hymns, 
บทเพลงที่ 75; “ทุกชนชาติจงฟัง!” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 132, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก; “ขอให ้
เรารุดไป,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 124; “ศรัทธา,” 
หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก, 50, เรียบเรียงโดย  
เอลเลียตต์, ไม่ตีพิมพ์; “พระผู้ไถ่ฉันทรงพระชนม์,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 58, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, 
ไม่ตีพิมพ์

บ่ายวันเสาร์ 6 เมษายน 2013 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  
ผูส้วดอ้อนวอนเปิด: รสัเซลล์ ท.ี ออสกธูอร์พ  ผูส้วด 
อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์ เจ. เดฟน์ คอร์นิช  ดนตรี
โดยคณะนกัร้องประสานเสยีงรวมจากมหาวทิยาลยั 
บรคิมั ยงัก์; โรนัลด์ สตาเฮล ีและโรซาไลนด์ ฮอลล์, 
ผู้อ�านวยเพลง; บอนนี กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออร์แกน: 
“เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน,” เพลงสวด, บทเพลงที ่
62, เรียบเรียงโดย สตาเฮลี, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; 
“สวดอ้อนวอนหรือเปล่า?” เพลงสวด, บทเพลง
ที ่61, เรยีบเรยีงโดย จอห์นสัน, ตพีมิพ์โดย จอห์นสนั; 
“จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน!” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 27; “เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 56, เรียบเรียงโดย สตาเฮลี,  
ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน

ค�่าวันเสาร์ 6 เมษายน 2013 ภาคฐานะปุโรหิต
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 
ดอร์ฟ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. 
ราสแบนด์  ผู้สวดอ้อนวอนปิด: แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน  
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิต
จากสเตคหนุ่มสาวโสดในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์;  
จัสติน บิลส์, ผู้อ�านวยเพลง; เคลย์ คริสเตียนเซ็น, 
ผู้เล่นออร์แกน: “Arise, O God, and Shine,” 
Hymns, บทเพลงที่ 265, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, 
ตีพิมพ์โดย ออกซฟอร์ด; “เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 45, เรียบเรียงโดย บิลส์,  
ไม่ตีพิมพ์; “ความหวังอิสราเอล,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 121; “เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 158, เรียบเรียงโดย บิลส์,  
ไม่ตีพิมพ์

เช้าวันอาทิตย์ 7 เมษายน 2013 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  
ผูส้วดอ้อนวอนเปิด: เอล็เดอร์สตเีวน อ.ี สโนว์  ผูส้วด 
อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์ โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก  ดนตรี
โดยคณะนกัร้องประสานเสยีงแทเบอร์นาเคลิ  แมค 
วิลเบิร์ก, ผู้อ�านวยเพลง; แอนดรูว์ อันสเวิร์ธ และ
เคลย์ คริสเตียนเซ็น, ผู้เล่นออร์แกน: “ออกไปด้วย
ศรัทธา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 134; “Let Zion in 
Her Beauty Rise,” Hymns, บทเพลงที่ 41, เรียบ
เรียงโดย คาเซ็น, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “จงตาม
เรามา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 48, เรียบเรียงโดย 
วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์; “พระเยโฮวาห์โปรดทรงน�า
เรา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 35; “เมื่อมีรัก,” หนังสือ
เพลงส�ำหรับเด็ก, 138, เรียบเรียงโดย คาร์ดอน,  
ไม่ตีพิมพ์; “สิทธิชนมา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 17, 
เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์

บ่ายวันอาทิตย์ 7 เมษายน 2013 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 
ดอร์ฟ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์   
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน  
ดนตรโีดยคณะนกัร้องประสานเสยีงแทเบอร์นาเคลิ; 
แมค วิลเบิร์ก และไรอัน เมอร์ฟีย์, ผูอ้�านวยเพลง; 
ลนิดา มาร์เกต็ส์ และบอนน ีกู๊ดลฟิฟ์, ผูเ้ล่นออร์แกน: 
“มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า,”  เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 20, เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์; 
“เล่าเรื่องพระเยซูให้ฉันฟังที,” หนังสือเพลงส�ำหรับ
เด็ก, 36, เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์;  
“จงมาร่าเริงยินดี,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 3;  
“เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพร,” เพลงสวด,  
บทเพลงที่ 74, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์

ค�่าวันเสาร์ 30 มีนาคม 2013 การประชุม
เยาวชนหญิงสามัญ
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ผู้ด�าเนินการประชุม: อีเลน เอส. ดัลตัน  ผู้สวดอ้อน 
วอนเปิด: เอลลา เอชลีย์  ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอมิลี 
แม็กซ์เวลล์  ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียง
เยาวชนหญิงจากสเตคในไฮแลนด์ ยูทาห์; เมอร์ริลี 
เว็บบ์, ผู้อ�านวยเพลง; ลินดา มาร์เก็ตส์, ผู้เล่นออร์-
แกน: “สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา,” เพลงสวด, บทเพลง
ที ่4, และเดสคานต์ “Arise”; “In That Holy Place,” 
เดอฟอร์ด, ตีพิมพ์โดย เดอฟอร์ด; “เพิ่มความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 56, เรียบ
เรียงโดย โกเอตส์, ไม่ตีพิมพ์; “O Thou Rock of 
Our Salvation,” Hymns, บทเพลงที่ 258, เรียบ
เรียงโดย คาเซ็น, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “Let Zion 
in Her Beauty Rise,” Hymns, บทเพลงที่ 41, 
เรียบเรียงโดย เว็บบ์, ไม่ตีพิมพ์

ค�าปราศัยการประชุมใหญ่ในสื่อต่างๆ 
เข้าไปใช้งานค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ทาง
อินเทอร์เน็ตได้หลายภาษาที่ conference.lds.org  
จากนั้นเลือกภาษา  โดยปกติภายในสองเดือนหลัง 
การประชุมใหญ่ ไฟล์บันทึกเสียงจะมีจ�าหน่ายที ่
ศูนย์หนังสือเช่นกัน

ข่าวสารส�าหรับการสอนประจ�าบ้าน 
และข่าวเยี่ยมสอน
โปรดเลือกค�าปราศรัยหนึ่งเรื่องซึ่งตอบรับความ 
ต้องการของผู้ที่ท่านเยี่ยมได้ดีที่สุดส�าหรับข่าวสาร 
การสอนประจ�าบ้านและข่าวเยี่ยมสอน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน
ปกหลัง: ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน

ภาพการประชุมใหญ่
ภาพถ่ายการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตี ้
โดยโคดีย์ เบลล์, แรนดีย์ โคลิเออร์, เวสตัน โคลตัน, 
สก็อตต์ เดวีส, เครก ไดมอนด์, ลอยด์ เอลเดร็ดจ์,  
ซาราห์ เจนสัน, คอลลิน คิงก์, แอชลี ลาร์เซ็น, และ 
เลสลี นิลส์สัน; ในแอริโซนา สหรัฐอเมริกาโดย  
มินดีย์ ซู อีวานส์; ในออสเตรเลียโดย โคลิน  
ลิเกิร์ตวูด; ในบราซีเลีย บราซิลโดย โทมี ซิเควียรา;  
ในซูบราล บราซิลโดย ฟรานซิสโก ฟลาวิโอ ดิแอส  
คาร์เนียโร; ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดย 
รอนดา แฮร์ริส; ในชิลีโดย ออสการ์ ชมิตต์เนอร์;  
ในเดนมาร์กโดย แอน-มาริ ลินด์เบิร์ก; ในเอกัวดอร ์
โดย จิมมี พาดิลลา พิน; ในเอลซัลวาดอร์โดย โฮซู  
เปนา; ในนวิยอร์ก สหรฐัอเมรกิาโดย มาร์ก เวนเบร์ิก;  
ในสกอตแลนด์โดย ซิลเวีย แมรีย์ บราวน์;  
และในเซาท์แอฟริกาโดย เจเรมีย์ ราโกโตมามอนจี
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รายชื่อผู้พูดเรียงตามล�าดับอักษร
โกลเด้น, คริสตอฟเฟล, จูเนียร์, 99
คริสทอฟเฟอร์สัน, ดี. ทอดด์, 109
คอลลิสเตอร์, แทด อาร์., 52
คาร์ดอน, เครก เอ., 15
คุก, เควนทิน แอล., 32
คุก, แมรี เอ็น., 118
เคลย์ตัน, แอล. วิทนีย์, 83
โคพิชกา, เอริค ดับเบิลยู., 104
ดัลตัน, อีเลน เอส., 12, 121
ดิคสัน, จอห์น บี., 39
ดิบบ์, แอน เอ็ม., 115
เดวีส, ดีน เอ็ม., 9
เนลสัน, รัสเซลล์ เอ็ม., 45
บัลลาร์ด, เอ็ม. รัสเซลล์, 18
เบค, เดวิด แอล., 55
เบดนาร์, เดวิด เอ., 41
พอร์เทอร์, บรูซ ดี., 107
เพอร์รีย์, แอล. ทอม, 86
แพคเกอร์, บอยด์ เค., 6
ฟาลาเบยา, เอนริเก อาร์., 102
มอนสัน, โธมัส เอส., 4, 66, 89, 113
วิกซอม, โรสแมรี เอ็ม., 81
สก็อตต์, ริชาร์ด จี., 29
อายริงก์, เฮนรีย์ บี., 22, 62
อุคท์ดอร์ฟ, ดีเทอร์ เอฟ., 26, 58, 

70, 125
เอลลิส, สแตนลีย์ จี., 36
แอนเดอร์เซ็น, นีล แอล., 77
โอ๊คส์, ดัลลิน เอช., 96
ฮอลแลนด์, เจฟฟรีย์. อาร์., 93
เฮลส์, โรเบิร์ต. ดี., 48

ดัชนีหัวข้อ
กตัญญู (ความ), 113
กลับใจ (การ), 15, 41, 83, 109
การเติบโตของศาสนจักร, 39
แข็งขัน (การท�าให้), 55
ครอบครัว, 6, 18, 29, 55, 83,  

102, 118
ความจริง, 89
ความตาย, 118
ความเป็นหนึ่งเดียว, 62
ความรัก, 66, 83, 125
ความไว้วางใจ, 52
ความหวัง, 70, 107
คุณลักษณะแห่งสวรรค์,  

12, 18, 58
เคารพ (ความ), 83
งานเผยแผ่ศาสนา, 4, 39, 45,  

62, 66, 77
จงรักภักดี (ความ), 83
ชดใช้ (การ), 12, 109, 121
เชื่อฟัง (การ), 48, 86, 89
ฐานะปุโรหิต, 18, 52, 55, 62
ด�ารงอยู่ก่อนเกิด (การ), 125
เด็ก, 81, 102
เตรียม (การ), 66
แต่งงาน (การ), 83, 102
บ้าน, 29, 102
ประจักษ์พยาน, 18, 66, 93
ประวัติครอบครัว, 118
เปิดเผย (การ), 52
ผู้น�า (ความเป็น), 52
แผนแห่งความรอด, 41, 125
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เช้าวันนี้ ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ประกาศ
พระวิหารเพิ่มสองแห่ง ซึ่งจะสร้างในหลาย
เดือนหลายปีข้างหน้า ณ สถานที่ต่อไปนี้: ซี
ดาร์ซิตี้ ยูทาห์ และรีอูดีจาเนรู บราซิล  พี่น้อง
ทั้งหลาย การสร้างพระวิหารจะด�าเนินต่อไป
อย่างไม่ลดละ

ดังที่ท่านทราบ ในการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม ข้าพเจ้าประกาศเปลี่ยนแปลง
อายุในการรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนาของเยาวชน 

ทั้งสองครั้งนี้จัดขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยม  
ข้าพเจ้าไม่ได้ไปการฉลองทางวัฒนธรรมใน
แคลกะรีด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นวันคล้าย
วันเกิดปีที่ 85 ของซิสเตอร์มอนสันและ
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรอยู่กับเธอ  อย่างไรก็ตาม 
ข้าพเจ้ากับเธอมีโอกาสได้ชมการฉลองดัง
กล่าวในห้องนั่งเล่นของเราผ่านโทรทัศน์
วงจรปิด แล้วจึงบินไปแคลกะรีเช้าวันต่อมา
เพื่อร่วมพิธีอุทิศ  ในบอยซีมีเยาวชนกว่า 
9,000 คนจากท้องถิ่นพระวิหารร่วมการ
ฉลองทางวัฒนธรรม  มีคนรุ่นเยาว์จ�านวน
มากร่วมแสดงด้วยจนไม่มีที่พอให้สมาชิก
ครอบครัวเข้ามาในสนามที่พวกเขาแสดง

เมื่อเดือนที่แล้วประธานดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ พร้อมด้วยซิสเตอร์อุคท์ดอร์ฟ, 
เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์, เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เกรกอรีย์ 
เอ. ชไวทเซอร์ เดินทางไปยังเมืองเตกูซิกัลปา 
ประเทศฮอนดูรัส เพื่ออุทิศพระวิหารสร้าง
ใหม่ที่นั่น  การฉลองทางวัฒนธรรมอัน
อลังการของเยาวชนจัดขึ้นคืนก่อนวันอุทิศ

มีพระวิหารอื่น ๆ ที่ประกาศสร้างแล้วและ
อยู่ในช่วงด�าเนินการขั้นต้นระยะต่าง ๆ หรือ
อยู่ในระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง

ภาคเช้าวันเสาร์  |  6 เมษายน 2013

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ต้อนรับสู ่
การประชุมใหญ่
ข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งใจฟังและเปิดรับข่าวสารที่เราจะได้ยิน   
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราทำาเช่นนั้น

พี่
น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดี
ต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีครั้งที่ 183 ของ

ศาสนจักร
ช่วงหกเดือนตั้งแต่พบกันคราวที่แล้ว 

ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางบ้างเพื่อพบปะกับ
บางท่านในภูมิภาคของท่านเอง  หลังการ
ประชุมใหญ่สามัญในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้า
เดินทางไปเยอรมนี นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
ที่ได้พบกับสมาชิกของเราในหลายพื้นที ่
ของประเทศนั้นและในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ออสเตรียเช่นกัน

ปลายเดอืนตลุาคม ข้าพเจ้าอทิุศพระวิหาร 
แคลกะรี แอลเบอร์ตาในแคนาดา ด้วยความ
ช่วยเหลือจากเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์รัสเซลล์ 
เอ็ม. บัลลาร์ด, เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เครก ซี. 
คริสเต็นเซ็น พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์
วลิเลยีม อาร์. วอล์กเกอร์  ในเดอืนพฤศจกิายน 
ข้าพเจ้าอทุศิซ�า้พระวหิารบอยซ ีไอดาโฮ  ผูร่้วม 
เดนิทางและร่วมอทุศิในครัง้น้ี ได้แก่ เอล็เดอร์ 
และซิสเตอร์เดวิด เอ. เบดนาร์, เอ็ลเดอร์และ
ซิสเตอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น พร้อมด้วย
เอล็เดอร์และซสิเตอร์วลิเลียม อาร์. วอล์กเกอร์

การฉลองทางวัฒนธรรมร่วมกับการอุทิศ
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ชายและเยาวชนหญิง โดยให้เยาวชนชายรับ
ใช้ได้ทีอ่าย ุ18 ปีและเยาวชนหญิงท่ีอาย ุ19 ปี

การตอบรับจากเยาวชนของเราน่าทึ่งและ
สร้างแรงบันดาลใจ  ณ วันที่ 4 เมษายน—
เมื่อสองวันก่อน—เรามีผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาที่ก�าลังรับใช้ 65,634 คน โดยอีก 
20,000 คนได้รับจดหมายเรียกแต่ยังไม่ได้
เข้าศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา และอีก 
6,000 คน อยู่ในระหว่างการสัมภาษณ์กับ

อธิการและประธานสเตค  จึงจ�าเป็นที่เรา
ต้องจัดตั้งคณะเผยแผ่ใหม่ 58 แห่งเพื่อ
รองรับจ�านวนผู้สอนศาสนาที่เพิ่มขึ้น

เพื่อช่วยสนับสนุนก�าลังผู้สอนศาสนาให้
คงอยู่ต่อไปเช่นนี้ และเพราะผู้สอนศาสนา
ของเราหลายคนมาจากสภาวะปานกลาง 
เราจึงขอเชื้อเชิญให้ท่านบริจาคอย่างเอื้อเฟื้อ
แก่กองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไปของศาสนจักร
ตามก�าลังความสามารถ

ต่อไปนี้ พี่น้องทั้งหลาย เราจะได้ยิน
ข่าวสารที่ได้รับการดลใจในวันนี้และวันพรุ่ง
นี้  ผู้ที่จะพูดกับเราได้พยายามสวดอ้อนวอน
เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าจะทรงมีพระประสงค์
ให้เราได้ยินอะไรในเวลานี้

ข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งใจฟังและเปิดรับ
ข่าวสารที่เราจะได้ยิน  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ขอให้เราท�าเช่นนั้น  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากรู้
สั่งสมคู่วัยวุฒิคือสัจธรรม
ที่น้อมนำาวิญญาณพัฒนา

จากผองพรที่พระองค์ประทานให้

ประเสริฐสุดในชีวิตข้าฯ

คือคู่ครองและความชื่นชีวา

จากภรรยาที่รักประจักษ์ใจ

ลูกของเราล้วนสมรสสมรัก

ล้วนสลักครอบครองครอบครัวเขา

มีลูกมีหลานเป็นเหลนเรา

พวกเขาจะโตเร็วกันเพียงไร

ข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนความคิดแม้นิดหนึ่ง

ซึ่งจะให้วัยเยาว์กลับมาใหม่

วัยวุฒิมีความหมายต่อเราเพียงไร

เพราะได้รู้ได้เข้าใจสัจจา

ถามว่า “อนาคตจะนำาสิ่งใดมา

ชะตาข้าพเจ้าจะเป็นไฉน”

ข้าพเจ้าจะกลมกลืนไม่ขืนพรำ่าบ่นใคร

ถามเมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 88 ปี!

และปีที่แล้วข้าพเจ้าเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้

บัดนี้ข้าพเจ้า อายุ 88 แล้ว

แต่ละปีผ่านแผล็วบินเร็วรี่

ย่างก้าว เซสั่น ยันไม้เท้าให้ดี

หนักเกินนั่งเก้าอี้เข็นไป

ง่วงงีบหลับนิดหลับหน่อย

แต่อำานาจฐานะปุโรหิตยังอยู่ได้

เรื่องร่างกายทั้งหลายล้วนพร่องไป

เสริมกำาไรทางวิญญาณอันเลิศเลอ

ท่องโลกแล้วทุกย่านนับล้านไมล์

ยังเพิ่มได้อีกล้านหากท่านเสนอ

ได้ดาวเทียมมาช่วยไว้หรอกนะเธอ

เรื่องเดินทางไม่ต้องเจออีกต่อไป

บัดนี้ข้าพเจ้าพูดจริงแท้แน่ตระหนัก

ว่ารู้จักและรักพระเจ้าได้

เป็นพยานกับโบราณท่านทำาไว้

ยามได้สั่งสอนพระคำา

ความรู้สึกของพระองค์ในเกทเสมนี

ยากเหลือเกินสุดที่จะเข้าใจได้

ทราบว่าพระองค์ทรงทำาเพื่อเราทุกคนไป

มิตรที่ไหนประเสริฐกว่านี้ไม่มีเลย

ก็ไม่แลกวัยวุฒิกับวัยเยาว์
เพราะจะสูญหลายสิ่งอเนกอนันต์ 

จึงพอใจมุ่งมั่นไปข้างหน้า
ยอมปล่อยวางวัยเยาว์แม้ตรึงตรา
จะสูญสิ่งลำ้าค่าหากกลับไป
นั่นคือความเข้าใจของข้าพเจ้า

สิบปีต่อมา ข้าพเจ้าตัดสินใจเพิ่มบทกวี
นั้นอีกสองสามบรรทัด

สิบปีเลื่อนลับไปอยู่ไหนนั่น
ความเจ็บพลันติดตามไปด้วยกัน
สะโพกเทียมนั้นช่วยให้หายขาเก
ไม่เดินเซแต่กลับตรงเหมือนเดิม

ยึดกระดูกคอแน่นด้วยแผ่นโลหะ
ผลงานประเสริฐจริงสิ่งสร้างสรรค์
ขับพิษร้ายโปลิโอ ออกไปพลัน
ฉันเป็นหนึ่งในรุ่นคนดื้อรั้น

สัญลักษณ์แห่งวัยชราปรากฏเด่น
หลายสิ่งไม่ดีขึ้นชัดเจน
แต่ยังเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งวัฒนา
ความช่างลืมของข้าพเจ้านั่นแหละหนา

ท่านถามว่า “จำาผมได้ไหม”
อ๋อ ท่านยังไม่เปลี่ยนไป
บัดนี้ขออย่าผิดใจไปเลย
หากยังนึกชื่อท่านไม่ได้

ใช่ เรียนรู้มามากมายหลายเรื่องอยู่

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้
จากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อ่าน สอนและเรียนรู้ สัจธรรมข้อหนึ่งที่มีค่าและ
ศักดิสิ์ทธิท์ีสุ่ดทีข้่าพเจ้าต้องมอบให้คอืการเป็นพยานพเิศษของพระเยซูครสิต์

ใ
นปี 1992 หลงัจากรบัใช้เป็นผูช่้วยอคัร- 
สาวกสิบสองเก้าปีและเป็นสมาชิก 
โควรัมอัครสาวกสิบสองอีก 22 ปี 

ข้าพเจ้าก็อายุ 68 ปีพอดี  ข้าพเจ้ารู้สึกติดใจ
ที่จะเริ่มสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่า “บทประพันธ์
ไม่มวีนัเสร็จ” ส่วนแรกของงานนัน้เป็นอย่างนี้

เมื่อคืนก่อนความคิดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับ

ข้าพเจ้า

ความคิดที่ลึกซึ้งและลึกลำ้า

ความคดินีเ้กดิขึน้เมือ่ข้าพเจ้าเหนือ่ยอ่อนเกนิไป

เหนื่อยจนนอนไม่หลับ

วันนั้นข้าพเจ้ามีงานยุ่งมาก

ข้าพเจ้าไตร่ตรองชะตากรรมของตนเอง

ความคิดนั้นเป็นเช่นนี้:

เมื่อครั้งเยาว์วัย ไม่ถึง 68 ปี!

ยังเดินได้ดีไม่มีเซซวน

หัวไหล่ไม่เมื่อยไม่ปวด

อ่านหนังสือสองเที่ยวรวดทบทวน

ก็จำามาอ้างอิงได้

เดินนานเท่าไรก็ไม่เรรวน

แทบไม่ต้องหยุดยืนหอบ

หลายสิ่งที่ชอบแต่ตอนนี้ทำาไม่ได้

วัยเยาว์เคยเก่งมาก่อน

หากย้อนเวลาหลายปีกลับไป
ถึงแม้เป็นสิ่งเลือกได้
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ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครา
ด้วยเดชานุภาพและในรัศมีภาพ
ข้าพเจ้าทราบว่าจะได้เห็นพระองค์อีก
ในบั้นปลายเรื่องราวชีวิตข้าพเจ้า

จะคุกเข่าต่อพระบาทมีบาดแผล
สัมผัสพระวิญญาณเรืองรองแท้
เสียงกระซิบสั่นระรัวจะเอ่ยพลัน
“พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์  

ข้าพระองค์รู้”1  

และข้าพเจ้ารู้จริงๆ 
จากหน้าต่างหลังบ้านมองลงไปจะเห็น

สวนดอกไม้และป่าซึง่เป็นขอบเขตของล�าธาร 
เล็กๆ  ผนังด้านหนึ่งของบ้านอยู่ติดกับสวน
และปกคลุมหนาแน่นด้วยเถาอิงลิชไอวี 
เกือบทุกปีจะมีนกจาบบ้านมาท�ารังบนเถา 
ไอวีนี้ รังนกที่อยู่ในเถาจะปลอดภัยจากสุนัข
จิง้จอก แรคคนูและแมวซึง่มกัมาเตร่อยูแ่ถวน้ี

วันหนึ่งมีเสียงสับสนวุ่นวายขึ้นในเถาไอวี  
เสียงร้องที่โศกเศร้าสิ้นหวัง นกจาบที่อยู่แถว
นั้นอีก 8 หรือ 10 ตัวบินมาร่วมส่งเสียงร้อง
เตือนภัยครั้งนี้ ในไม่ช้าข้าพเจ้าก็เห็นต้นเหตุ
ของความสับสนวุ่นวาย  งูตัวหนึ่งเลื้อยลงมา
จากเถาไอวี ห้อยตัวออกมาตรงหน้าต่างยาว
พอที่ข้าพเจ้าจะดึงออกมาได้ ตรงกลางตัว
ของงูมีรอยป่องออกมาสองรอย—เป็นหลัก
ฐานชัดเจนที่จะกล่าวโทษงูว่าได้กลืนกินลูก
นกจากรังเข้าไปแล้ว 2 ตัว  เราอยู่บ้านนี้มา 
50 ปียังไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน 
นี่เป็นประสบการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียวชั่วชีวิต—หรืออย่างน้อยเราก็คิดเช่นนั้น

 สองสามวันต่อมาเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย
ขึ้นอีก ครั้งนี้เกิดขึ้นบนเถาไม้เลื้อยที่คลุมกรง
ปล่อยหมา เราได้ยินเสียงร้องเตือนภัยแบบ
เดียวกัน การรวมตัวของนกจาบละแวกนั้น 
เรารู้ว่าสัตว์ผู้ล่าคือตัวอะไร หลานชายคน
หนึ่งปีนขึ้นไปบนกรง ดึงงูอีกตัวออกมาขณะ
ยงังบัแม่นกทีม่นัคาบจากรงัและตายแล้วไว้แน่น

ข้าพเจ้าบอกตัวเอง “เกิดอะไรขึ้น สวน
เอเดนถูกรุกรานอีกแล้วหรือ”

แล้วค�าเตือนของศาสดาพยากรณ์ก็เข้ามา
สู่ความคิดของข้าพเจ้า แม้ในบ้านของเรา ก็
ใช่ว่าจะปลอดภัยจากอิทธิพลของฝ่ายตรง
ข้ามเสมอไป เราต้องปกป้องผูอ่้อนเยาว์ของเรา

เราอาศัยอยู่ในโลกที่อันตรายยิ่ง โลกที่

คุกคามเรื่องเหล่านั้นที่เป็นเรื่องทางวิญญาณ
มากที่สุด  ครอบครัวซึ่งเป็นองค์กรพื้นฐานใน
กาลเวลาและนิรันดรถูกจู่โจมจากกองก�าลัง
ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น  ปฏิปักษ์อยู่
ใกล้  วัตถุประสงค์ของเขาคือก่อความร้าว
ฉาน  หากเขาสามารถท�าให้ครอบครัวอ่อน 
แอและท�าลายลงได้ เขาจะประสบความส�าเรจ็

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายตระหนักถึงความ
ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดของครอบครัวและ
พยายามด�าเนินชีวิตอยู่ในทางที่ปฏิปักษ์ไม่
อาจลอบเข้ามาในบ้านของเราได้  เราพบ
ความปลอดภัยและความมั่นคงของตนเอง
และบุตรธิดา โดยการให้เกียรติพันธสัญญาที่
เราท�าไว้และด�าเนินชีวิตให้ดีขึ้นจนการเชื่อ
ฟังซึ่งเป็นข้อก�าหนดของผู้ติดตามพระคริสต์
เป็นปกติวิสัยของเรา

อิสยาห์กล่าวว่า “ผลงานของความชอบ
ธรรมจะเป็นสันติสุข และผลลัพธ์ของความ
ชอบธรรมคอืความเงยีบสงบและความวางใจ 
เป็นนิตย์”2  

มีสัญญาเรื่องสันติสุขไว้เช่นกันในการเปิด
เผยซึง่พระเจ้าทรงประกาศว่า “หากเจ้าพร้อม 
เจ้าจะไม่กลัว”3  

พลังอ�านาจอันเลอเลิศของฐานะปุโรหิต
ประทานมาเพื่อคุ้มครองบ้านและผู้อยู่อาศัย 
บิดามีสิทธิอ�านาจและหน้าที่รับผิดชอบที่จะ

สอน ให้พร และจัดให้มีศาสนพิธีแห่งพระ-
กิตติคุณตลอดจนการคุ้มครองในด้านอื่นๆ 
ของฐานะปุโรหิตที่จ�าเป็นให้แก่บุตรธิดาของ
ตน  เขาต้องแสดงออกให้บุตรธิดาเห็นความ
รัก ความซื่อสัตย์และการให้เกียรติผู้เป็น
มารดา

ข้าพเจ้าทราบว่าศรัทธาคือพลังอ�านาจ
ที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึง
ความเชื่อ  มีเพียงไม่กี่สิ่งที่ทรงพลังอ�านาจ
เกินกว่าการสวดอ้อนวอนอย่างซื่อสัตย์ของ
มารดาที่ชอบธรรม

จงสอนตนเองและสอนครอบครัวของท่าน
เรื่องของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
และการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  งานนิรันดร์
ที่ท่านท�าจะไม่มีงานใดยิ่งใหญ่เกินกว่างานที่
อยู่ในรั้วบ้านของท่านเอง

เราทราบว่าเราคือบุตรธิดาที่เป็นวิญญาณ
เกิดจากพระบิดามารดาบนสวรรค์ เรามายัง
แผ่นดินโลกเพื่อรับร่างกายอันเป็นมรรตัย
และรับการทดสอบ เราผู้มีร่างมรรตัยมีพลัง
เหนือสัตภาวะที่ไม่มีร่างกาย4  เรามีเสรีภาพ
ในการเลือกว่าจะท�าอะไรและจะเลือกกระท�า
อย่างไร แต่เราไม่มเีสรภีาพในการเลอืกผลของ 
การเลอืกนัน้  ผลย่อมเกิดข้ึนดงัทีม่นัจะเกดิขึน้

พระคัมภีร์นิยามค�าว่าสิทธิ์เสรีไว้ว่าคือ 
“สิทธิ์เสรีทางศีลธรรม” ซึ่งหมายความว่าเรา
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สามารถเลือกได้ระหว่างความดีกับความชั่ว  
ปฏิปักษ์พยายามล่อลวงเราให้ใช้สิทธิ์เสรี
ทางศีลธรรมอย่างไม่ถูกต้อง

พระคัมภีร์สอนเราว่า “เพื่อมนุษย์ทุกคน
จะกระท�าในหลักค�าสอนและหลักธรรมเกี่ยว
กับอนาคต, ตามสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมซึ่งเรา
ให้แก่เขา, เพื่อมนุษย์ทุกคนจะรับผิดชอบ
บาปของเขาเองในวันแห่งการพิพากษา.”5

แอลมาสอนว่า “เพราะพระเจ้าจะไม่
อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอมแม้
เล็กน้อยที่สุด”6 เพื่อเข้าใจเรื่องนี้ เราต้องแยก
บาปออกจากคนบาป

ตัวอย่างเช่น เมื่อคนเหล่านั้นน�าหญิงที่
ล่วงประเวณีมาอยู่ต่อพระพักตร์พระผู้ช่วยให้
รอด โดยประจักษ์ชัดว่าผิดจริง พระองค์รับ
สั่งสั้นๆ เพื่อปิดคดีนี้ “จงไปเถิดและจากนี้ไป
อย่าท�าบาปอีก”7 นั่นคือวิญญาณแห่งการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์

ขันติธรรมคือคุณธรรม แต่เช่นเดียวกับ
คุณธรรมทุกข้อ เมื่อเกินกว่าเหตุสิ่งนี้จะกลาย
เป็นความชั่วร้าย เราต้องระมัดระวังเรื่อง 
“กับดักของขันติธรรม” เพื่อที่เราจะไม่ถูก
กลืน  การยินยอมที่เกิดขึ้นจากการย่อหย่อน

กฎหมายบ้านเมืองจนทนยอมรับการกระท�า
ที่ผิดศีลธรรมว่าถูกกฎหมายไม่ได้ลดผล 
กระทบร้ายแรงทางวิญญาณซึ่งเป็นผลมา
จากการละเมิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ
ของพระผู้เป็นเจ้า

ทกุคนเกดิมาพร้อมแสงสว่างแห่งพระครสิต์ 
อิทธิพลน�าทางซึ่งท�าให้แต่ละบุคคลรู้จักสิ่ง
ถูกจากสิ่งผิด  สิ่งที่เราท�ากับแสงสว่างนั้น
และวิธีที่เราตอบสนองต่อการกระตุ้นเตือน
เหล่านั้นเพื่อด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการทดสอบความเป็นมรรตัย

“เพราะดเูถดิ, พระวญิญาณของพระครสิต์ 
ประทานให้มนุษย์ทุกคน, เพื่อเขาจะรู้ความดี
จากความชั่ว; ดังนั้น, ข้าพเจ้าจึงแสดงวิธี
ตัดสินให้ท่าน; เพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้ท�าดี, 
และชักชวนให้เชื่อในพระคริสต์, ส่งมาโดย
เดชานุภาพและของประทานของพระคริสต์; 
ดังนั้นท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่
เป็นของพระผู้เป็นเจ้า”8

เราแต่ละคนต้องอยู่ในสภาวะที่จะตอบ
สนองต่อการดลใจและการกระตุ้นเตือนของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์  พระเจ้าทรงมีวิธีเทสติ
ปัญญาอันบริสุทธิ์ลงในความคิดของเราเพื่อ

กระตุ้นเรา น�าทางเรา สอนเรา เตือนเรา บุตร
ธิดาแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้าสามารถรู้
เรื่องต่างๆ ที่พวกเขาจ�าเป็นต้องรู้ได้โดยทันที  
จงเรียนรู้ที่จะรับและกระท�าตามการดลใจ
และการเปิดเผย

จากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อ่าน สอนและเรียน
รู้ สัจธรรมข้อหนึ่งที่มีค่าและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่
ข้าพเจ้าต้องมอบให้คือการเป็นพยานพิเศษ
ของพระเยซูคริสต์  พระองค์ทรงพระชนม์  
ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงพระชนม์  
ข้าพเจ้าคือพยานของพระองค์  และข้าพเจ้า
สามารถเป็นพยานถึงพระองค์  พระองค์ทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ไถ่ของเรา  
ข้าพเจ้าแน่ใจ  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงเรื่องนี้ 
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เหล่านั้นไม่ได้สร้างบนรากฐานอันแน่นอน 
แผ่นดินไหวโลมา พรีเอตาส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตผู้คนมากมาย รวมทั้งชีวิตข้าพเจ้า
ด้วย การใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ในวันนั้น
ตอกย�้าความคิดและจิตใจของข้าพเจ้าว่า 
หากจะต้านทานพายุร้าย แผ่นดินไหว และ
ภัยพิบัติในชีวิตได้ส�าเร็จ เราต้องตั้งอยู่บน
รากฐานอันแน่นอน   

ฮีลามัน ศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟ ให้
ความกระจ่างชัดต่อความส�าคัญในการสร้าง
ชีวิตของเราไว้บนรากฐานอันแน่นอน แม้
รากฐานของพระเยซูคริสต์ว่า “และบัดนี้,  
ลูกพ่อ, จงจ�า, จงจ�าไว้ว่าบนศิลาของพระผู้
ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้างรากฐาน
ของลูก; เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีก�าลังแรง
ของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของเขาใน 
ลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของเขา
และพายุอันมีก�าลังแรงของเขาทั้งหมดจะ
กระหน�่ามาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือลูก
เพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศร้า
หมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่, เพราะ 
ศิลาซึ่งบนนั้นลูกได้รับการสร้างขึ้น, ซึ่งเป็น
รากฐานอันแน่นอน, รากฐานซึ่งหากมนุษย์
จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้.”  
(ฮีลามัน 5:12)

การพัฒนาพระวิหารในยุคปัจจุบันให้
ความเอาใจใส่เรื่องการออกแบบ วิศวกรรม 
และการใช้วัสดุก่อสร้าง  มีการตรวจสอบดิน
และธรณีวิทยาในเขตที่จะก่อสร้างพระวิหาร 
มีการศึกษาเรื่องลม ฝน และความแปรปรวน
ของสภาพอากาศในเขตนั้น ๆ เพื่อว่าพระ
วิหารที่แล้วเสร็จนั้นจะไม่เพียงต้านทานลม
พายุและสภาพดินฟ้าอากาศปกติในพื้นที่ 
แต่พระวิหารยังได้รับการออกแบบและวาง
ต�าแหน่งเพื่อต้านทานเหตุแผ่นดินไหวที่ไม่
อาจคาดคิด พายุไต้ฝุ่น อุทกภัย และภัย
ธรรมชาติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในพระวิหาร

แซนแฟรนซิสโกและโอกแลนด์ ใน 
แซนแฟรนซิสโก เขตมารินานั้น “สร้างขึ้น 
บนผืนดินฝังกลบซึ่งปะปนไปด้วยทราย สิ่ง
ปฏิกูล เศษหิน . . .และวัสดุอื่นที่มีน�้าบาดาล
เจอืปนอยูใ่นปรมิาณมาก  พ้ืนทีฝั่งกลบบางแห่ง 
เป็นเศษหินถมทับลงในอ่าวแซนแฟรนซิสโก
หลงัแผ่นดนิไหวทีแ่ซนแฟรนซสิโกในปี 1906”1

ประมาณปี 1915 มีการสร้างอาคารห้อง
ชุดต่าง ๆ บนผืนดินฝังกลบดังกล่าว  แผ่นดิน
ไหวในปี 1989 ดินโคลนร่วนซุยชุ่มน�้า ดิน
ทราย และเศษหินกลายเป็นมวลคล้ายของ 
เหลว เป็นเหตุให้อาคารพังทลาย  อาคาร

โดย อธิการดีน เอ็ม. เดวีส
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุม

รากฐานอันแน่นอน 
ขอให้เราตอบรับพระดำารัสเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อมาหาพระองค์   
ขอให้เราสร้างชีวิตเราไว้บนรากฐานที่ปลอดภัยและแน่นอน

ใ
นวันที่ 17 ตุลาคม ปี 1989 ขณะขับรถ
กลับบ้านหลังเลิกงาน เมื่อข้าพเจ้าใกล้
ถึงไฟจราจรสี่แยกถนนมาร์เก็ตและ

ถนนเบยีลในแซนแฟรนซิสโก รัฐแคลฟิอร์เนีย 
 ขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่ารถส่าย จึงคิดว่า 
“ยางรถเราแบนแน ่ๆ ” ขณะที่รถยังคงส่าย
อยู่นั้น ข้าพเจ้าสังเกตเห็นรถประจ�าทางเบียด
ชิดกับรถข้าพเจ้ามาก และคิดว่า “รถคันนี้ชน
เราเข้าแล้วซิ!” แล้วรถยนต์ก็ส่ายมากยิ่งขึ้น 
ข้าพเจ้าจึงคิดว่า “ยางรถเราคงแบนทั้งสี่ล้อ
แน่เลย!” แต่ไม่ใช่เพราะยางแบนหรือรถ
ประจ�าทางคันนั้นเลย—เป็นเพราะแผ่นดิน
ไหวรุนแรงต่างหาก!  เมื่อข้าพเจ้าจอดรถตรง
สัญญาณไฟแดง บาทวิถีก็กระเพื่อมเป็น
ระลอกราวกับคลื่นทะเลซัดบนถนนมาร์เก็ต 
ตรงหน้าข้าพเจ้ามีอาคารส�านักงานสูง
ตระหง่านหลังหนึ่งโอนเอนไปมา และก้อน
อิฐเริ่มหล่นลงมาจากอาคารเก่าแก่หลังหนึ่ง
ทางด้านซ้ายมือข้าพเจ้าขณะแผ่นดินไหว
อย่างต่อเนื่อง

แผ่นดินไหวโลมา พรีเอตาโจมตีบริเวณ
อ่าวแซนแฟรนซิสโกในเวลา 17:04 นาฬิกา
ของวันนั้น และส่งผลให้คนไร้ที่อยู่มากถึง 
12,000 คน 

แผ่นดินไหวดังกล่าวก่อความเสียหาย
อย่างหนักในบริเวณอ่าวแซนแฟรนซิสโก  
ซึ่งแน่ชัดที่สุดว่าเกิดจากดินที่ไม่อัดแน่นใน
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หลายแห่ง มีการตอกเสาคอนกรีตหรือเสา
เข็มลึกลงไปในดินเพื่อเกาะยึดฐานรากของ
พระวิหาร  

เฉกเช่นนักออกแบบและผู้รับเหมาในยุค
ของเรา พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยรัก
และเมตตา และพระบุตรของพระองค์ทรง
เตรียมแผน เครื่องมือ และแหล่งช่วยอื่นให้
เราใช้เพื่อที่เราจะได้สร้างและวางกรอบชีวิต
ของเราให้มั่นคงและไม่สั่นไหว แผนดังกล่าว
คือแผนแห่งความรอด แผนอันยิ่งใหญ่แห่ง
ความสุข  แผนนั้นเผยให้เราเห็นภาพอัน
ชัดเจนและความเข้าใจถึงการเริ่มต้นและ
การสิ้นสุด ตลอดจนขั้นตอนส�าคัญรวมถึง
ศาสนพิธีซึ่งจ�าเป็นส�าหรับบุตรธิดาแต่ละคน
ของพระบิดาเพื่อจะสามารถกลับไปยังที่
ประทบัของพระองค์และพ�านักอยูก่บัพระองค์ 
ตลอดไป

ศรทัธา การกลบัใจ บพัติศมา ของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการอดทนจน 
กว่าชวีติจะหาไม่ เป็นส่วนหน่ึงของ “พมิพ์เขยีว” 
ชีวิต  ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยวางรูปแบบ
อาคารที่เหมาะสมซึ่งจะยึดเหนี่ยวชีวิตเราไว้
กับการชดใช้ของพระคริสต์  ขั้นตอนเหล่านี้
จะจัดรูปทรงและวางกรอบโครงสร้างที่ค�้าจุน
ชีวิตคน ๆ หนึ่ง แผนงานพระวิหารมี “คุณ-
สมบัติเฉพาะ” ซึ่งให้ค�าแนะน�าโดยละเอียด

เกี่ยวกับการวางรูปแบบและหลอมรวมองค์
ประกอบส�าคัญฉันใด  การสวดอ้อนวอน การ
อ่านพระคัมภีร์ การรับส่วนศีลระลึก และการ
รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่ส�าคัญก็เป็นคุณ- 
สมบัติเฉพาะ” ที่ช่วยหลอมรวมและผูกมัด
โครงสร้างชีวิตเข้าด้วยกันฉันนั้น

ความสมดุลในการประยุกต์ใช้คุณสมบัติ
เฉพาะเหล่านี้เป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง  ตัวอย่าง
เช่น ในกระบวนการผสมคอนกรีต ต้องผสม
ทราย หินกรวด ปูนซีเมนต์ และน�้าใน
ปริมาณที่แม่นย�าเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง
มากที่สุด  ปริมาณที่ไม่ถูกต้อง หรือการตัด
ส่วนประกอบใดออกไปจะท�าให้คอนกรีต
เปราะบางและไม่สามารถท�าหน้าที่ส�าคัญ
ของมันได้

ในท�านองเดียวกัน หากเราไม่เตรียมดุลย-
ภาพอันเหมาะสมในชีวิตการสวดอ้อนวอน
ส่วนตัวทุกวันของเรา และการดื่มด�่าจาก 
พระคัมภีร์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทุก
สัปดาห์จากการรับส่วนศีลระลึก และการมี
ส่วนร่วมบ่อยครั้งในศาสนพิธีฐานะปุโรหิต 
อาทิ ศาสนพิธีพระวิหาร เราก็เสี่ยงต่อความ
เปราะบางในความแข็งแกร่งทางโครงสร้าง
ของวิญญาณเราเช่นกัน

ในจดหมายถึงชาวเมืองเอเฟซัส เปาโล
กล่าวเช่นนี้ ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้กับ

ความจ�าเป็นเรื่องการพัฒนาที่มีดุลยภาพ
และหลอมรวมในบุคลิกลักษณะและจิต
วิญญาณของเราว่า “ในพระองค์นั้นทุกส่วน
ของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้น
เป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า” 
(เอเฟซัส 2:21)

การสวดอ้อนวอนเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างหนึ่งที่ส�าคัญที่สุดของศรัทธาและ
บุคลิกลักษณะของเรา โดยผ่านการสวด
อ้อนวอน เราสามารถแสดงออกถึงความ
กตัญญู ความรัก และการอุทิศตนต่อพระผู้
เป็นเจ้า  โดยผ่านการสวดอ้อนวอน เรา
สามารถแสดงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อพระ-
ประสงค์ของพระองค์ และเราจะได้รับความ
เข้มแข็งเพื่อให้ชีวิตเราสอดคล้องกับค�าสอน
ของพระองค์  การสวดอ้อนวอนเป็นเส้นทาง
ที่เราสามารถเดินตามเพื่อแสวงหาอิทธิพล
ของพระองค์ในชีวิตเรา แม้การเปิดเผย

แอลมาสอนว่า “จงปรึกษาพระเจ้าใน
การกระท�าทั้งหมดของลูก, และพระองค ์
จะทรงชี้ทางให้ลูกเพื่อความดี; แท้จริงแล้ว, 
เมื่อลูกลงนอนตอนกลางคืนจงลงนอนอยู่กับ
พระเจ้า, เพื่อพระองค์จะทรงดูแลลูกในการ
หลับของลูก; และเมื่อลูกลุกขึ้นตอนเช้าขอให้
ใจลูกเต็มไปด้วยความขอบพระทัยพระผู้เป็น
เจ้า; และหากลูกท�าสิ่งเหล่านี้, พระองค์จะ
ทรงยกลูกขึ้นในวันสุดท้าย” (แอลมา 37:37)

การแสดงความนึกคิด ความรู้สึก และ
ความปรารถนาของเรากับพระผู้เป็นเจ้าโดย
ผ่านการสวดอ้อนวอนด้วยความนอบน้อม
จากใจจริงควรเป็นเรื่องส�าคัญและเป็น
ธรรมชาติวิสัยเหมือนการหายใจและรับ
ประทานอาหาร

การค้นคว้าพระคัมภีร์ทุกวันยังช่วยเสริม
สร้างศรัทธาและบุคลิกลักษณะของเราอีก
ด้วย เช่นเดียวกับที่เราต้องการอาหารเพื่อ
บ�ารุงเลี้ยงร่างกาย จิตวิญญาณของเราก็จะ
ได้รับการเติมเต็มและเสริมสร้างพลังโดยการ
ดื่มด�่าพระวจนะของพระคริสต์ดังที่ศาสดา
พยากรณ์เขียนไว้  นีไฟสอนว่า “จงดื่มด�่า
พระวจนะของพระคริสต์; เพราะดูเถิด,  
พระวจนะของพระคริสต์จะบอกท่านทุกสิ่ง 
ที่ท่านควรท�า” (2 นีไฟ 32:3) 

แม้การอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องดี แต่การ
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อ่านเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการ
จับใจความให้ครอบคลุมค�าสอนของพระผู้
ช่วยให้รอด  การค้นคว้า การไตร่ตรอง และ
การประยุกต์ใช้พระวจนะของพระคริสต์ดังที่
สอนไว้ในพระคัมภีร์จะน�ามาซึ่งปัญญาและ
ความรู้เหนือความเข้าใจของมนุษย์  สิ่งนี้จะ
ท�าให้ค�ามั่นสัญญาของเรามั่นคงและมีพลัง
ทางวิญญาณส�ารองไว้ให้เราท�าเต็มที่ในทุก
สถานการณ์

ขั้นตอนส�าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งซึ่งเรา
สามารถท�าได้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ชีวิตเราและยังคงแนบแน่นต่อรากฐานของ
พระผู้ช่วยให้รอดคือการรับส่วนศีลระลึก
แต่ละสัปดาห์อย่างมีค่าควร  ศาสนพิธีศีล
ระลึกจะให้โอกาสสมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรได้ไตร่ตรองชีวิตของเขาล่วงหน้า 
พิจารณาถึงการกระท�าที่ควรหรือไม่ควรท�า 
ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องกลับใจ แล้วรับส่วน
ขนมปังและน�้าเป็นเครื่องหมายแห่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ในความระลึกถึงพระวรกายและ
พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นพยาน 
ถึงการชดใช้ของพระองค์ หากเรารับส่วน 
ด้วยความจริงใจและนอบน้อม เราต่อพันธ-
สัญญานิรันดร์ ได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ 
และได้รับค�าสัญญาว่าเราจะมีพระวิญญาณ
ของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา  พระวิญ- 

ญาณทรงท�าหน้าที่เสมือนปูนขาวชนิดหนึ่ง 
เป็นการเชื่อมต่อซึ่งไม่เพียงช�าระให้บริสุทธิ์ 
แต่ยังน�าทุกสิ่งมาสู่ความทรงจ�าของเราและ
เป็นพยานครั้งแล้วครั้งเล่าถึงพระเยซูคริสต์
อีกด้วย  การรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร
จะเสริมสร้างการเชื่อมโยงส่วนตัวของเรากับ
ศิลาอันเป็นฐานรากนั้นให้แข็งแกร่ง แม้พระ-
เยซูคริสต์

ระหว่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติ
ศาสนกิจ พระองค์ทรงสอนด้วยความรักและ
แจ้งชัดถึงหลักค�าสอน หลักธรรม และการ 
กระท�าทีจ่�าเป็นซึง่จะปกปักรกัษาชวีติเราและ 
เสริมสร้างบุคลิกลักษณะของเรา ในตอนท้าย
ของค�าเทศนาบนภูเขา พระองค์ตรัสว่า

“ฉะนั้น, ผู้ใดที่ได้ยินค�ากล่าวเหล่านี้ของ
เราและท�าตาม, เราจะเปรียบเขาเช่นคน
ฉลาด, ผู้สร้างบ้านของตนบนศิลา

 “และฝนลงมา, และน�้าท่วม, และพายุ
พัด, และกระหน�่ามาที่บ้านนั้น; และมันหา
พังไม่, เพราะมันมีรากฐานบนศิลา

“และทุกคนที่ได้ยินค�ากล่าวเหล่านี้ของ
เราและหาท�าตามไม่จะเปรียบเช่นคนโง่,  
ผู้สร้างบ้านของตนบนทราย

“และฝนลงมา, และน�้าท่วม, และพายุ
พัด, และกระหน�่ามาที่บ้านนั้น; และมันพัง, 
และการพังทลายนั้นใหญ่หลวงนัก.” (3 นีไฟ 

14:24–27; ดู มัทธิว 7:24–27 ด้วย)
พี่น้องทั้งหลาย ไม่มีใครตั้งใจจะสร้างบ้าน 

สถานที่ท�างาน หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการ
นมสัการบนทราย หรอืเศษหนิ หรอืไม่วางแผน 
และใช้วัสดุที่เหมาะสม ขอให้เราตอบรับ 
พระด�ารัสเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อมา
หาพระองค์  ขอให้เราสร้างชีวิตเราไว้บน
รากฐานที่ปลอดภัยและแน่นอน

ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความนอบน้อมว่า
หากเราทอดสมอชีวิตเราไว้กับพระเยซูคริสต์
และการชดใช้ของพระองค์ โดยท�าตามแผน
ของพระองค์อย่างรอบคอบเพื่อความสุขของ
เรา รวมทั้งการสวดอ้อนวอนทุกวัน ศึกษา
พระคัมภีร์ทุกวัน และรับส่วนศีลระลึกทุก
สัปดาห์ เราจะเข้มแข็งขึ้น เราจะประสบ
ความก้าวหน้าส่วนตัวที่แท้จริงและการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ยั่งยืน เราจะพร้อมมาก
ยิ่งขึ้นที่จะต้านทานลมพายุและเหตุร้ายใน
ชีวิตได้ส�าเร็จ เราจะประสบกับปีติและความ
สุขดังที่ทรงสัญญาไว้ เราจะเชื่อมั่นได้ว่าชีวิต
เราสร้างอยู่บนรากฐานอันแน่นอน—รากฐาน
ที่จะไม่มีวันพังทลาย  ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. ดู	“1989	Loma	Prieta	Earthquake,”	wikipedia.

org/wiki/1989_Loma_Prieta_earthquake.
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ประตูทางเข้าสวนที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  
ดฉินัอ่านถ้อยค�าบนนัน้ว่า “ไม่ว่าท่านเป็นใคร 
จงท�าส่วนของท่านให้ดี”  ชั่วขณะนั้นถ้อยค�า
ดังกล่าวแผ่ซ่านเข้าไปในส่วนลึกของใจดิฉัน 
และสัมผัสได้ถึงพลังอ�านาจจากสวรรค์ที่
หยบิยืน่ข่าวสารมาให้  ดฉินัทราบว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงรู้จัก
ดิฉัน  ดิฉันไม่รู้สึกเดียวดาย  ดิฉันยืนอยู่ใน
สวนนั้นทั้งน�้าตาคลอหน่วย  “ไม่ว่าท่านเป็น
ใคร จงท�าส่วนของท่านให้ดี” ข้อความเรียบ
ง่ายนั้นเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ดิฉันใหม่ว่าพระ-
บิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักดิฉันและทรงมีแผน
ส�าหรับชีวิตดิฉัน  และพระวิญญาณที่ดิฉัน
รูส้กึช่วยให้ดฉินัเข้าใจว่าส่วนของดฉินันัน้ส�าคญั

ต่อมาดิฉันเรียนรู้ว่าถ้อยค�านี้เคยสร้าง 
แรงผลักดันให้แก่ศาสดาพยากรณ์เดวิด โอ. 
แมคเคย์มาแล้ว ขณะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
วัยหนุ่มในสกอตแลนด์  ท่านเห็นข้อความ 
ดงักล่าวบนแผ่นศลิาทีอ่าคารหลงัหน่ึงใน
ยามท้อแท้ในชีวิตและขณะท�างานเผยแผ่
ของท่านและถ้อยค�าเหล่านั้นยกจิตวิญญาณ
ท่าน  หลายปีต่อมา เมื่อมีการรื้อถอนอาคาร
หลังนั้น ท่านจัดการให้น�าแผ่นศิลาดังกล่าว
มาตั้งไว้ในสวนบ้านพักคณะเผยแผ่3

ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราแต่ละ
คนพิเศษและแตกต่างกันตามสภาพการณ์
และประสบการณ์ของเรา  กระนั้นส่วนของ
เราก็ส�าคัญ—เพราะ เรา ส�าคัญ  การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ประจ�าวันของเราในการบ�ารุงเลี้ยง 

เกียรติพิเศษให้เดินสายท�าพันธกิจในยุโรป  
นี่เป็นฤดูร้อนที่ยากส�าหรับดิฉันเพราะไม่กี่
เดือนก่อนหน้านี้ คุณพ่อของดิฉันเสียชีวิต
กะทันหัน  ขณะท่ีเราอยู่ในสกอตแลนด์ ดิฉัน
รู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้เป็นพิเศษ  คืนนั้น
เราแสดงที่โบสถ์แห่งหนึ่ง หลังจากแสดงจบ 
เราไปท่ีบ้านพกัคณะเผยแผ่ซึง่อยูถ่ดัไป  ขณะ 
เดินไปตามทาง ดิฉันเห็นแผ่นศิลาวางอยู่ข้าง

โดย อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญที่เพิ่งได้รับการปลด

เราเป็นธิดาของ 
พระบิดาบนสวรรค์
ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราแต่ละคนพิเศษและแตกต่างกันตาม 
สภาพการณ์และประสบการณ์ของเรา  กระนั้นส่วนของเราก็สำาคัญ— 
เพราะเราสำาคัญ

ทุกสัปดาห์ เยาวชนหญิงทั่วโลกท่อง
สาระส�าคัญของเยาวชนหญิง  ไม่ว่า
ในภาษาใดก็ตาม ทุกครั้งที่ดิฉัน

ได้ยินค�าว่า “เราเป็นธิดาของพระบิดาบน
สวรรค์ ผู้ทรงรักเราและเรารักพระองค์”1  
พระวิญญาณทรงยืนยันต่อจิตวิญญาณดิฉัน
ว่าถ้อยค�าเหล่านั้นเป็นความจริง  ไม่เพียง
เป็นการยืนยันถึงลักษณะของเราเท่านั้น—ว่า
เราเป็นใคร—แต่เป็นการยอมรับด้วยว่าเรา
เป็นธดิาของใคร  เราเป็นธิดาของพระสตัภาวะ 
สูงส่ง!

ในทุกประเทศและทุกทวีป ดิฉันได้พบปะ
กับเยาวชนหญิงหลายคนที่มีความมั่นใจและ
ชัดเจน เปี่ยมด้วยความสว่าง ได้รับการ
ขัดเกลาโดยงานหนักและการทดลอง ผู้มี
ศรัทธาอันบริสุทธิ์และเรียบง่าย  พวกเธอ
บริสุทธิ์  พวกเธอเป็นผู้รักษาพันธสัญญาที่ 
“ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา 
และในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง”2  พวกเธอ
ทราบว่าตนเป็นใครและมีบทบาทส�าคัญยิ่ง
ในการเสริมสร้างอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า

สมัยอยู่มหาวิทยาลัย ดิฉันเป็นสมาชิก
ของนักเต้นระบ�าพื้นเมืองนานาชาติของ 
บีวายยู  ฤดูร้อนครั้งหนึ่ง กลุ่มของเราได้รับ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
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การสอน และการเอาใจใส่ผู้อืน่อาจดูธรรมดา 
ด้อยความส�าคัญ ยากล�าบาก  และไร้เกียรติ
ในบางครั้ง แต่ถ้าเราจดจ�าบรรทัดแรกใน
สาระส�าคัญของเยาวชนหญิงที่ว่า—“เราเป็น
ธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงรักเรา”—
ข้อความนี้จะท�าให้สัมพันธภาพและการตอบ
สนองของเราแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

ไม่นานมานี้คุณแม่ที่ยอดเยี่ยมวัย 92 ปี
ของดิฉันถึงแก่กรรม  เธอจากชีวิตนี้ไปอย่าง
เงียบๆ เหมือนกับที่เธอใช้ชีวิต  ชีวิตเธอไม่ได้
เป็นอย่างที่วางแผนไว้  สามีของเธอ คุณพ่อ
ของดิฉัน ถึงแก่กรรมตอนอายุ 45 ปี ทิ้งเธอ
ไว้กับลูกสามคน—ดิฉันและน้องชายสองคน  
เธอใช้ชีวิตในฐานะหญิงม่าย 47 ปี  เลี้ยงดู
ครอบครัวโดยการสอนหนังสือระหว่างวัน
และสอนเปียโนตอนกลางคืน  เธอดูแลบิดา
สูงอายุของเธอ คุณตาของดิฉันซึ่งอยู่บ้านถัด
ไป  เธอต้องแน่ใจว่าเราทุกคนได้รับการ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  จริง ๆ แล้วเธอยืน
กรานเช่นนั้นเพื่อเราจะได้เป็น “ผู้ท�าคุณประ-
โยชน์” และเธอไม่เคยบ่นว่าเลย  เธอรักษา
พันธสัญญาและเพราะเธอท�าเช่นนั้น เธอจึง
เรียกพลังจากสวรรค์ลงมาให้พรกับบ้านและ
ส่งปาฏิหาริย์มาให้  เธอวางใจในพลังของ
การสวดอ้อนวอน ฐานะปุโรหิต และสัญญา
จากพันธสัญญา  เธอซื่อสัตย์ในการรับใช้
พระเจ้า  การอุทิศตนอันแน่วแน่ของเธอประ-

คับประคองเราซึ่งเป็นลูกๆ  เธอมักจะกล่าว
ถึงพระคัมภีร์ข้อนี้บ่อยๆ ว่า “เรา, พระเจ้า, 
ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าท�าสิ่งที่เรากล่าว; แต่เมื่อเจ้า
ไม่ท�าสิ่งที่เรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มีสัญญา”4  
นั่นคือคติพจน์ของเธอและเธอรู้ว่านั่นเป็น
ความจริง  เธอเข้าใจว่าการเป็นผู้รักษาพันธ-
สัญญาหมายความว่าอย่างไร  โลกไม่เคย
เห็นคุณค่าของเธอ  แต่เธอไม่ต้องการเช่นนั้น  
เธอเข้าใจว่าตนเป็นใครและเป็นของใคร—
เธอเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  ตามจริงแล้ว 
อาจกล่าวได้ว่าคุณแม่ของเราได้ท�าส่วนของ
เธอเป็นอย่างดีแล้ว

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ เคยกล่าวถึง
สตรีและมารดาว่า 

“เราต้องไม่ลืมเอาใจใส่ความเข้มแข็งของ
สตรี . . .มารดานี่แหละคือผู้ที่มีอิทธิพล
โดยตรงมากที่สุดต่อชีวิตของลูกๆ . . .มารดา
นี่แหละที่บ�ารุงเลี้ยงลูกๆ และเลี้ยงดูพวกเขา
ในทางของพระเจ้า  อิทธิพลของพวกเธอสูง
เทียมฟ้า . . .

“ . . .พวกเธอคือผู้สร้างชีวิต  พวกเธอคือ 
ผู้บ�ารุงเลี้ยงลูกๆ พวกเธอคือครูของเยาวชน
หญิง  พวกเธอคือคู่ชีวิตที่จะขาดเสียมิได้  
พวกเธอคอืผูร่้วมงานของเราในการสร้างเสรมิ 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  บทบาทของ
พวกเธอยิง่ใหญ่เพยีงใด การอทุศิตนของพวก 
เธอน่าอัศจรรย์เพียงใด”5

ดังนั้นมารดาและบิดาปลูกฝังบุตรสาว
อย่างไรถึงความจริงอันสูงส่งและเป็นนิรันดร์
ว่าเธอเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  เราช่วยให้
เธอละทิ้งโลกและก้าวเข้าไปในอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ในโลกทีก่�าลงัเสือ่มถอยทางศลีธรรม เยาว- 
ชนหญิงต้องการสตรีและบุรุษที่จะ “ยืนเป็น
พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าในทุกเวลาและ
ในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง”  สิ่งนี้ไม่เคยส�าคัญ
มากเท่าเวลานีม้าก่อน  เยาวชนหญงิต้องการ 
มารดาและผู้ชี้น�าที่เป็นแบบอย่างของสตรีที่
บริสุทธิ์  มารดาทั้งหลาย สัมพันธภาพของ
ท่านกับธิดาของท่านส�าคัญเทียมฟ้า แบบ
อย่างของท่านก็เช่นกัน  วิธีที่ท่านรักและให้
เกียรติบิดาของเธอ ฐานะปุโรหิตของเขา และ
บทบาทแห่งสวรรค์ของเขาจะสะท้อนและอาจ 
ขยายเจตคตแิละพฤตกิรรมในลกูสาวของท่าน

อะไรคือส่วนนั้นที่เราทุกคนต้อง “ท�าให้ดี”  
ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวบอกชัดเจนว่า

“โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็น
ผู้น�าครอบครัวด้วยความรัก ด้วยความชอบ-
ธรรมและรบัผดิชอบทีจ่ะจดัหาสิง่จ�าเป็นต่างๆ 
ของชีวิต และคุ้มครองครอบครัว  มารดารับ
ผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูบุตรธิดา  ใน
ความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ บิดา
และมารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็น
หุ้นส่วนเท่าๆ กัน . . . 
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“เราขอเตอืนว่าผูใ้ดกต็ามท่ีฝ่าฝืนพนัธ- 
สญัญาแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ ผู้ที่ท�าร้าย
คู่ครองหรือบุตรธิดา หรือผู้ที่ล้มเหลวต่อสัม- 
ฤทธิผลของความรับผิดชอบในครอบครัว  
วันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจงต่อพระพักตร์พระผู้
เป็นเจ้า”6

ในสงัคมทีเ่สือ่มทรามในสมยัของมอรมอน 
ท่านเศร้าโศกที่สตรีถูกพรากสิ่งอันเป็นที่รักยิ่ง
และมีค่าที่สุดเหนือทุกสิ่งไป—ความบริสุทธิ์
และพรหมจรรย์7

ดิฉันขอเรียกให้หวนคืนสู่ความบริสุทธิ์อีก
ครั้ง  ความบริสุทธิ์คือพละก�าลังและพลัง
อ�านาจของธิดาพระผู้เป็นเจ้า  โลกจะเป็น
อย่างไรหากความบริสุทธิ์—อันเป็นแบบแผน
ความคิดและพฤติกรรมตามมาตรฐานศีล-
ธรรมอันสูงส่ง รวมถึงความบริสุทธิ์ทางเพศ8

—ถกูน�ากลบัคนืสูส่งัคมของเราอกีครัง้ในฐานะ 
คุณค่าสูงสุด  หากความไร้ศีลธรรม สื่อลามก 
และทารุณกรรมลดลง จะมีการแต่งงานที่
แตกแยก ชีวิตพังทลาย และใจที่ชอกช�้าลด
ลงหรือไม่  สื่อจะช่วยยกย่องธิดาที่ล�้าค่าของ

พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าเห็นเป็นของเล่นและ
ลดคุณค่าพวกเธอหรือไม่  หากมนุษย์เข้าใจ
อย่างแท้จริงถึงความส�าคัญของข้อความที่ว่า 
“เราเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์” สตรีจะ
ถูกมองและได้รับการปฏิบัติอย่างไร

หลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ศูนย์การประชุม
ใหญ่แห่งนี้ใกล้จะสร้างเสร็จ ดิฉันเข้ามาใน
อาคารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตรงชั้นระเบียงพร้อม
หมวกแข็งกับแว่นตานิรภัย พร้อมที่จะดูดฝุ่น
พรมซึ่งสามีก�าลังช่วยปู ตรงแท่นพูดที่ตั้งอยู่
ตอนนี้คือที่ซึ่งรถตักก�าลังตักฝุ่นออกไป และ
ฝุ่นในอาคารนี้หนามาก  เมื่อเสร็จแล้ว ก็ท�า
เช่นเดียวกันบนพรมผืนใหม่  ส่วนที่ดิฉันต้อง
ท�าคือดูดฝุ่น ดิฉันจึงดูดฝุ่นซ�้าแล้วซ�้าอีก  
หลังจากนั้นสามวัน เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก
ของดิฉันก็ไหม้!

ช่วงบ่ายก่อนการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกในอาคารสวยงามหลังใหม่แห่งนี้ สามี
เรียกดิฉัน เขาก�าลังจะปูพรมผืนสุดท้าย—ใต้
แท่นพูดประวัติศาสตร์แท่นนี้

เขาถามว่า “ผมควรเขียนพระคัมภีร์ข้อ

ไหนไว้ใต้พรมผืนนี้ดี”
ดฉินัพดูว่า “โมไซยาห์ 18:9 ‘ยืนเป็นพยาน

เก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าทกุเวลาและในทกุสิง่, 
และในทกุแห่ง’ ”

ในโลกท้าทายอย่างที่สุด นั่นคือสิ่งที่ดิฉัน 
เห็นเยาวชนหญิงและสตรีทุกคนของศาสน-
จักรแห่งนี้ก�าลังท�าอยู่  พวกเธอเป็นอิทธิพล
ส�าหรับคุณความดี  พวกเธอบริสุทธิ์และเป็น
แบบอย่างที่ดี ฉลาดและวิริยะอุตสาหะ  พวก
เธอก�าลังท�าสิ่งที่แตกต่างเพราะพวกเธอแตก
ต่าง  พวกเธอก�าลังท�าส่วนของตนเองให้ดี

หลายปีมาแล้ว ขณะที่ดิฉันก�าลังดูดฝุ่น
พรมนี้—พยายามท�าส่วนเล็ก ๆ ของดิฉันให้ดี
—ดิฉันไม่ทราบเลยว่าวันหนึ่งดิฉันจะได้ยืน
บนพรมใต้แท่นพูดนี้ด้วยตนเอง

วันนี้ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ดิฉัน
ยืนเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์  
พระเยซูคือพระคริสต์  พระองค์ทรงเป็นพระผู้
ไถ่ของเรา  โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
การชดใช้อันไร้ขอบเขตของพระองค์นั่นเองที่
จะท�าให้ดิฉันกลับไปอยู่กับพระองค์อีกครั้ง
—ได้รับการพิสูจน์ บริสุทธิ์ และได้รับการ
ผนึกในครอบครัวนิรันดร์  ดิฉันจะสรรเสริญ
พระองค์ตลอดไปส�าหรับเกียรติของการเป็น
สตรี ภรรยา และมารดา  ดิฉันเป็นพยานว่า
เราได้รับการน�าโดยศาสดาพยากรณ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
และดิฉันขอบพระทัยส�าหรับบุรุษที่ชอบธรรม
ที่ฐานะปุโรหิตของพวกเขาเป็นพรให้แก่ชีวิต
ดิฉัน  และดิฉันจะส�านึกคุณเสมอส�าหรับ
ความเข้มแข็งที่ได้รับโดยผ่านอ�านาจแห่ง
การช่วยเหลือจากการชดใช้อันหาที่สุดมิได้
ของพระผู้ช่วยให้รอดขณะดิฉันพยามต่อไป 
ที่จะ “ท�าส่วนของ [ดิฉัน] ให้ดี” ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ผู้เชื่อทุกคน  แต่สิ่งไม่อาจยอมรับได้โดยง่าย 
คือความส�าคัญที่มาคู่กับความจริง: พระผู้
ช่วยให้รอดทรงให้อภัยบาป “ในโลก” และ 
ไม่เฉพาะการพิพากษาครั้งสุดท้ายเท่านั้น 
พระองค์ไม่ทรงแก้ต่างให้เรา ใน บาปของ
เรา11  พระองค์ไม่ทรงละเว้นโทษเราในการ 
กลับไปสู่บาปในอดีตอีกครั้ง12  แต่เมื่อเรา
กลับใจและปฏิบัติตามพระกิตติคุณของ
พระองค์ พระองค์ทรงให้อภัยเรา13

ในการให้อภัยนี้เราเห็นการประยุกต์ใช้
พลังในการท�าให้เป็นไปได้ และ พลังแห่ง 
การไถ่ของการชดใช้ อย่างกลมกลืน และ
งดงาม หากเราใช้ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซู
คริสต์ พลังในการท�าให้เป็นไปได้ของการ
ชดใช้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เราในยาม
ต้องการ14  และพลังการไถ่ของพระองค์ ช�าระ
เราให้บริสุทธ์ิ  เมื่อเรา “ทิ้งความเป็นมนุษย์
ปุถุชน” 15  เรื่องนี้น�าความหวังมาสู่คนทั้งปวง
โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าความอ่อนแอของมนุษย์
ที่กลับมาอีกครั้งเป็นสิ่งซึ่งนอกเหนือความ

แต่กับคนง่อยคนนี้ พระเจ้าทรงเลือกที่จะ
แสดงหลักฐานแห่งบทบาทอันโดดเด่นของ
พระองค์ในการเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
ทั้งแก่สาวกและผู้ให้ร้าย เมื่อได้ยินพระด�ารัส
ของพระผู้ช่วยให้รอด พวกธรรมาจารย์และ 
พวกฟาริสีเริ่มถกเถียงกันเอง พูดถึงการหมิ่น
ประมาทพระเจ้าอย่างโง่เขลาแล้วสรปุเอาเอง 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น  จะให้อภัยบาปได้  
เมื่อทรงรู้ความคิดของคนเหล่านั้น พระผู้ช่วย
ให้รอดจึงตรัสกับพวกเขาว่า

“ท�าไมท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้?
“การที่พูดว่า บาปต่าง ๆ ของท่านได้รับ

การยกโทษแล้ว กับการพูดว่า จงลุกขึ้นเดิน
ไปเถิด แบบไหนจะง่าย กว่ากัน?”9

โดยไม่รอให้พวกเขาตอบ พระผู้ช่วยให้
รอดตรัสต่อไปว่า “แต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้
ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอ�านาจ ในโลก ที่จะยก
โทษบาปได้  [แล้วพระองค์ทรงหันไปหา  
ชายง่อย] เราสั่งท่านว่า จงลุกขึ้นยกที่นอน
แล้วกลับไปที่บ้านของท่าน”10  และเขาท�า

ด้วยการรักษาทางกายอันน่าอัศจรรย์นี้ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนยันต่อเราทุกคนถึง
ความจริงทางวิญญาณ ที่ทรงพลังกว่าอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด: บุตรมนุษย์ทรงยกโทษบาปได้! 

ขณะที่ความจริงข้อนี้ได้รับการยอมรับโดย

โดย เอ็ลเดอร์เครก เอ. คาร์ดอน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงต้องการให้อภัย
พระเจ้าทรงรักเราและทรงต้องการให้เราเข้าใจ 
ความเต็มพระทัยของพระองค์ที่จะให้อภัย

ใ
นช่วงเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจใน
ความเป็นมรรตัยของพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรามีผู้ติดตามพระองค ์มากมาย 

รวมทั้งพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี “มา 
จากทัว่ทกุหมูบ้่านในแคว้นกาลลิ ีแคว้นยเูดยี 
และกรุงเยรูซาเล็ม”1 ชายที่เป็นง่อยนอนอยู่
บนทีน่อนปรารถนาจะได้รบัการรกัษาถกูหาม 
มายังที่ชุมนุมใหญ่แต่ไม่สามารถพาเขาเข้า
ใกล้พระผู้ช่วยให้รอดได้  เพื่อน ๆ ของเขาจึง
ยกเขาขึ้นไปบนหลังคาตึกที่พระองค์ประทับ
อยูแ่ล้วหย่อนเขาลงมา  เมือ่ทรงทอดพระเนตร 
เห็นการแสดงศรัทธาครั้งนี้ ด้วยจุดประสงค์ที่
ยิ่งใหญ่ที่ผู้ฟังของพระองค์ก็ยังไม่รู้ พระผู้
ช่วยให้รอดทรงประกาศว่า “เพื่อนเอ๋ย บาป
ต่าง ๆ ของท่านได้รับการยกโทษแล้ว”2  

เรื่องนี้ต้องท�าให้ชายคนนั้นประหลาดใจ 
– และแม้ว่าในพระคัมภีร์จะไม่ได้บอกว่าเขา
มปีฏกิิรยิาอย่างไร เขาอาจสงสยัว่าพระผูช่้วย 
ให้รอดทรงเข้าพระทัยอย่างแท้จริงว่าท�าไม
เขาจึงมาหรือไม่

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้ว่าผู้คนมากมายติด 
ตามพระองค์เพราะปาฏิหาริย์อันทรงฤทธา- 
นุภาพของพระองค์  พระองค์ทรงเปลี่ยนน�้า
เป็นเหล้าองุ่น3 ขับผีโสโครก4    รักษาบุตร
ข้าราชการ5  คนโรคเร้ือน6  แม่ยายของเปโตร7  
และคนอื่น ๆ อีกมาก8  มาแล้ว   
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เต็มพระทัยของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะช่วย
และช่วยให้รอด

โดยเปิดโอกาสให้พระผูช่้วยให้รอดประทาน 
ความสว่างแก่ความเข้าใจของเรา16 ครั้งหนึ่ง
เปโตรถามว่าท่านควรให้อภัยให้พี่น้องของ
ท่านกี่ครั้งและ ถามอีกว่า “ถึงเจ็ดครั้งเชียว
หรือ” แน่นอนนั่นมากเกินพอแล้ว แต่พระ
ด�ารัสตอบของพระผู้ช่วยให้รอดเปิดประตูให้
กว้างออกจนเห็นพระหทัยอันเปี่ยมด้วยพระ-
เมตตา ของพระองค:์ “เรา ไม่ได้ บอกท่านว่า
เจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด” 17  

พระเจ้าทรงรักเราและทรงต้องการให้เรา
เข้าใจความเต็มพระทัยของพระองค์ที่จะให้
อภัย  ในหลักค�าสอนและพันธสัญญา มีมาก 
กว่า 20 ครั้งที่พระเจ้าตรัสบอกผู้ที่พระองค์
ก�าลังตรัสด้วยว่า “บาปของเจ้าได้รับการให้
อภัยแล้ว” หรือ  ถ้อยค�าที่คล้ายคลึงกัน18  
เกือบครึ่งหนึ่งของโอกาสเหล่านั้น  พระวจนะ
ของพระเจ้ามุ่งไปที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธอย่างเจาะจง  บางครั้งตรัสกับท่านเพียง
คนเดียว บางครั้งก็มีผู้อื่นอยู่ด้วย19  ครั้งแรก
ในเรือ่งนีบ้นัทกึไว้เมือ่ปี 1830 และคร้ังสดุท้าย 
เมื่อปี 1843 ดังนั้น ในช่วงเวลาหลายปี พระ-
เจ้าตรัสบอกโจเซฟซ�า้แล้วซ�า้อกีว่า  “บาปของ 
เจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว”

ขณะที่โจเซฟไม่มี “ความผิดเพราะบาป
ร้ายแรงหรือชั่วช้าเลย” 20  เราจ�าได้ดีว่าด้วย

ข้อยกเว้นไม่กี่ข้อ  “เจ็ดสิบครั้ง คูณเจ็ด” ของ
พระเจ้าไม่จ�ากัดการให้อภัยตามความร้าย
แรงของบาป

ขณะตรัสกับเอ็ลเดอร์ที่ชุมนุมกันในเคิร์ท-
แลนด์ พระเจ้าตรัสว่า “เราประสงค์ให้เจ้า
ชนะโลก; ดังนั้น  เราจะมีความสงสารเจ้า” 21  
พระเจ้าทรงรู้ถึงความอ่อนแอของเราและผล
นิรันดร์ของ “โลก” ที่มีต่อชายและหญิงที่ยัง
ไม่ดีพร้อม22  ค�าว่า ดังนั้น ในข้อนี้เป็นการ
ยืนยันของพระองค์ว่าโดยอาศัยพระเมตตา
ของพระองค์ เท่านั้นที่เราจะ “ชนะโลก” ได้
ในที่สุด พระเมตตานั้นท�าให้ประจักษ์ได้
อย่างไร? กับเอ็ลเดอร์กลุ่มเดียวกันนี้ใน  
เคิร์ทแลนด์พระองค์ตรัสว่า “เราให้อภัยเจ้า
แล้วในบาปของเจ้า” 23  พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ต้องการให้อภัย

ไม่มีใครจ�าเป็นต้องคิดว่าการให้อภัยนี้จะ
มาโดยไม่ต้องมีการกลับใจ  ตามจริงแล้ว 
พระเจ้าทรงประกาศไว้ว่า “เรา , พระเจ้าให้
อภัยคนเหล่านั้นที่สารภาพบาปของตนต่อ
หน้าเราและขออภัย,” และจากนั้นพระองค์
ทรงขยายความด้วยค�าเตอืนว่า “ผูม้ไิด้ท�าบาป 
ซึ่งน�าไปสู่ความตาย” 24  ในขณะที่พระเจ้า 
“ไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอม
แม้เล็กน้อยที่สุด” 25  กระนั้นพระองค์ยังทรง
ให้ความแตกต่างความหนักของบาปบาง
อย่าง  พระองค์ทรงก�าหนดไว้ว่าจะไม่มีการ

ให้อภัยส�าหรับ “การลบหลู่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์” 26  พระองค์ประกาศความหนักของ
การฆาตกรรม27 และทรงเน้นความร้ายแรง 
ของบาปทางเพศ อย่างเช่นการล่วงประเวณี28  
พระองค์ทรงท�าให้เป็นที่รู้ว่าการท�าบาปทาง
เพศที่ร้ายแรงซ�้าแล้วซ�้าเล่าท�าให้รับการให้
อภัยจากพระองค์ยากขึ้น29  และพระองค ์
ตรัสไว้ว่า “และคนที่ท�าบาปต่อความสว่างที่
เจิดจ้ากว่าจะถูกกล่าวโทษหนักกว่าเดิม” 30  

แม้กระนั้น ในพระเมตตาของพระองค์ พระ-
องค์ทรงอนุญาตให้มีการพัฒนาไปตามเวลา
แทนที่จะทรงเรียกร้องความดีพร้อมในทันที  
แม้บาปมากมายที่เกิดจากความอ่อนแอของ
ความเป็นมนษุย์ พระองค์กย็งัให้อภัยคร้ังแล้ว 
ครั้งเล่า บ่อยเท่าที่เราจะกลับใจและแสวงหา
การให้อภัยของพระองค ์31

ด้วยเหตนุี ้เราทัง้หลาย รวมถงึผู้ท่ีพยายาม 
ต่อสู้ที่จะเอาชนะนิสัยเสพติดบางอย่างไม่ว่า
จะเป็นการใช้สารเสพติด หรือสื่อลามก และ
ผู้ที่ใกล้ชิดกับคนเหล่านั้น ควรรู้ว่าพระเจ้าจะ
ทรงจดจ�าความพยายามอันชอบธรรมของ
เรา และจะทรงให้อภัยด้วยความรักเมื่อมี
การกลับใจอย่างสมบูรณ์ “ จนถึงเจ็ดสิบคูณ
เจ็ด” แต่นี่ไม่ได้หมายความ ว่าเราจะ ตั้งใจ 
กลับไปท�าบาปอีกเพราะรู้ว่าจะได้รับการให้
อภัย32

พระเจ้าทรงสนพระทัย จิตใจ เราเสมอ33 
และทรงให้เหตุผลว่าศรัทธา เทียมเท็จ ไม่
อาจท�าให้บาปเป็นสิ่งถูกต้อง34 ในสมัยการ
ประทานนี้พระเจ้าทรงเตือนผู้รับใช้คนหนึ่ง
ของพระองค์ที่อ้างเหตุผลแบบนั้นโดยทรง
ประกาศว่า “ให้ [เขา] ละอายเกี่ยวกับพวก 
นิโคเลาส์นิยม และความน่าชิงชังลับ ๆ ทั้ง
ปวงของพวกเขา” 35  พวกนิโคเลาส์นิยมเป็น
นิกายโบราณทางศาสนาอย่างหนึ่งที่อ้างการ
อนุญาตให้ละเมิดบาปทางเพศได้โดยอาศัย
พระคุณของพระเจ้า36   เรื่องนี้ไม่เป็นที่พอ
พระทัยพระเจ้า37 พระเมตตาและพระคุณ
ของพระองค์ไม่ยกโทษเรา เมื่อ “ใจ [ของ 
เรา] ไม่อิ่ม และ [เรา] หาเชื่อฟังความจริงไม่, 
แต่สุขใจในความไม่ชอบธรรม” 38  สิ่งที่ควร
จะเป็นคือหลังจากเราท�าทุกสิ่งที่ท�าได ้39   
พระเมตตาและพระคุณของพระองค์เป็น
เครือ่งมอืที ่“ตามวถีิแห่งเวลา”40 เราจะเอาชนะ 
โลกผ่านพลังในการท�าให้เป็นไปได้ของการ
ชดใช้  ขณะที่เราแสวงหาของประทานอันมี
ค่านี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน “สิ่งที่อ่อน 
แอกลับเข้มแข็งส�าหรับ [เรา]” 41  และโดย
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พลานุภาพ ของพระองค ์ ท�าให้เราสามารถ
ท�าในสิ่งที่เราไม่อาจท�าได้ด้วยตนเอง

พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่ความสว่างที่
เราได้รับ42 ความปรารถนาของใจเรา43  และ
การกระท�าของเรา44  และเมื่อเรากลับใจและ
แสวงหาการให้อภัยของพระองค์ พระองค์
ทรงให้อภัย  ขณะเราพิจารณาชีวิตของเรา 
และชีวิตของคนที่เรารักและคุ้นเคย เราควร
เต็มใจให้อภัยตัวเราเองและคนอื่น ๆ ใน
ระดับที่เท่าเทียมกัน45

สั่งสอนกิตติคุณของเรา พูดถึงความยาก
ของการเอาชนะนิสัยเสพติดและกระตุ้นผู้
ด�ารงฐานะปโุรหติและสมาชกิ ว่า “ไม่ให้ตกใจ 
หรอืท้อแท้” ถ้าผูส้นใจหรอืสมาชกิใหม่ยงัต้อง 
พยายามต่อสู้กับปัญหาแบบนั้น เราได้รับค�า
แนะน�าว่าสิ่งที่ควรท�าคือ “แสดงความมั่นใจ
และอย่าเพิ่งไปตัดสินบุคคลนั้น . . . ให้มอง
ว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเพียง ชั่วคราวและ
เป็นสิ่งที่เข้าใจได้” 46  เราควรปฏิบัติในระดับ
ที่ด้อยกว่าต่อลูก ๆ หรือสมาชิกในครอบครัว
ของเราเอง หรือไม่ หากพวกเขาต้องต่อสู ้
กับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน โดยหลงออกไป
ชั่วคราวจากวิถีทางแห่งความชอบธรรม?  
แน่นอนพวกเขาสมควรได้รับความแน่วแน่ 
ความอดทนและความรัก—และใช่แล้ว  
การให้อภัยจากเรา

ในการประชุมใหญ่สามัญเมื่อเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา ประธานมอนสันให้ค�า
แนะน�าว่า

“เราต้องนกึอยูเ่สมอว่าคนเราเปล่ียนแปลง 
ได้ พวกเขาทิ้งนิสัยไม่ดีได้ กลับใจจากการ
ล่วงละเมิดได้ . . .

“. . . เราสามารถช่วยพวกเขาเอาชนะข้อ
บกพร่อง เราต้องพัฒนาความสามารถที่จะ
ไม่ มอง มนุษย์ดังที่พวกเขา เป็นแต่มองดังที่
พวกเขาจะเป็น” 47

ทีก่ารประชมุใหญ่ของศาสนจกัรในยคุต้น ๆ 
ครัง้หนึง่ ซึง่คล้ายกับการประชมุใหญ่นี ้พระเจ้า 
ตรัสบอกสมาชิกว่า

ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เจ้าสะอาด, 
แต่ไม่ทั้งหมด; . . . 

“เพราะ เนื้อหนังทั้งปวง เสื่อมโทรมต่อเรา 
. . .

“. . .เพราะตามจริงแล้ว บางคนในพวก
เจ้าท�าผิดต่อเรา, แต่เราจะเมตตาต่อความ
อ่อนแอของเจ้า” 48

วันนี้้ข่าวสารของพระองค์ยังเหมือนเดิม
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้ว่าสิ่งที่เราก�าลัง

เผชิญอยู่คือการที่เราทุกคนท�าบาปและ 
“เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” 49 ครั้งแล้ว 
ครั้งเล่า พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ 
ผู้ทรง “รู้ความอ่อนแอของมนุษย์และรู้ว่าจะ
ช่วยคนเหล่านั้นที่ถูกล่อลวงได้อย่างไร” 51  
พระองค์ทรงสอนให้เรา “สวดอ้อนวอนเสมอ
เพื่อ มิให้ [เรา] เข้าไปสู่การล่อลวง” 51  มีคน
บอกเราให้ “เรียกหา [พระผู้เป็นเจ้า]  เพื่อ  
พระเมตตา; เพราะพระองค์ทรงอานุภาพที่จะ
ช่วยให้รอด” 52  พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชา
เราให้กลับใจ53 และให้อภัย54  และแม้ว่าการ 
กลับใจไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะที่เราพยายาม
ต่อสู้ด้วยสุดใจของเราที่จะปฏิบัติตามพระ-
กิตติคุณของพระองค์  พระองค์ประทาน 
พระสัญญาว่า “ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่
เจ้า, ทั้งที่ [พวกเจ้า] มีบาป, อุทรของเราเต็ม
ไปด้วยความสงสารต่อ  [พวกเจ้า].  เราจะไม่
ขับ [พวกเจ้า] ออกไปทั้งหมด; และในวัน
แห่งความโกรธ เราจะนึกถึงความเมตตา.” 55  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้อภัย

ทุกสัปดาห์คณะนักร้องประสานเสียง 
มอรมอนแทเบอร์นาเคิลเริ่มการกระจายเสียง
ที่ได้รับการดลใจด้วยเนื้อร้องจากเพลงสวด
ของวิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส ที่คุ้นเคย 
“Gently Raise the Sacred Strain”  สิ่งที่ไม่
คุ้นเคยคือถ้อยค�าปลอบโยนของข้อสี่:

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้า
ลำ้าค่า ลำ้าค่า คือพระวจนะ . . .
จงกลับใจและมีชีวิต; 
แม้บาปของท่านเป็นสีแดงเข้ม
โอ้ จงกลับใจ และพระองค์จะทรงให้อภัย56

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้จดจ�าและเชื่อ 
พระวจนะของพระเจ้าและใช้ศรัทธาสู่การ 
กลับใจ57 พระองค์ทรงรักท่าน  พระองค์ทรง
ต้องการให้อภัย  ข้าพเจ้าเป็นพยานดังนี้ใน
พระนามของพระเยซู คริสต์ เอเมน  

อ้างอิง
	 1.	ลูกา	5:17;	ดู	มาระโก	2:2	ด้วย
	 2.	ลูกา	5:20;	ดู	มัทธิว	9:2;	มาระโก	2:5	ด้วย
	 3.	ดู	ยอห์น	2:1-11	
	 4.	ดู	มาระโก	1:21-28;	ลูกา	4:33-37
	 5.	ดู	ยอห์น	4:46-54
	 6.	ดู	มัทธิว	8:1-4;	มาระโก	1:40-45;	ลูกา	5:12-15
	 7.	ดู	มัทธิว	8:14-15;	มาระโก	1:29-31;	ลูกา	4:38-39.
	 8.	ดู	มัทธิว	8:16-17;	มาระโก	1:32-34;	ลูกา	4:40-41
	 9.	ลูกา	5:22-23	ดู	มัทธิว	9:3-5;	มาระโก	2:6-9	ด้วย
10.	ลูกา	5:24;	เน้นตัวเอน;	ดู	มัทธิว	9:6-7;	มาระโก	

2:10-12	ด้วย.
11.	ดู	1โครินธ์	6:9-10;	แอลมา	11:34,	37;	ฮีลามัน	

5:10-11.
12.	ดู	2	เปโตร	2:20;	ยากอบ	2:10;	หลักค�าสอนและ

พันธสัญญา	82:7.
13.	ดู	อิสยาห์	1:18;	เยเรมีย์	31:34;	ลูกา	7:36-50;	 

อีนัส	1:	5;	แอลมา	24:10;	โมโรไน	6:8;	หลักค�า
สอนและพันธสัญญา	1:32;	58:42-43.

14.	ดู	เจคอบ	4:7;	แอลมา	14:26;	โมโรไน	10:7
15.	โมไซยาห์	3:19;	ดู	2	นีไฟ	10:24-25	ด้วย.
16.	ดู	แอลมา	32:28,	34.
17.	มัทธิว	18:21-22;	เน้นตัวเอน;	ดู	ลูกา	17:1-4	ด้วย.
18.	ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา		20:5–7;	25:3;	

29:3;	31:5;	36:1;	50:36;	60:6-7;	61:2;	62:3;	
64:1–4,	5–7,	15–17;	75:6–8;	82:1;	84:60–61;	
90:1,	6;	108:1;	110:5;	112:3;	124:74–76,	78;	
132:50.

19.	ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา		20:5–7;	29:3;	
60:6-7;	61:2;	62:3;	64:5–7;	84:60–61;	90:1;	
110:5;	132:50.
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พี่น้องทั้งหลาย สวรรค์และแผ่นดินโลก
สร้างขึ้นโดยอ�านาจฐานะปุโรหิต  เราซึ่งเป็น
สมาชิกศาสนจักรต่างทราบว่าแหล่งก�าเนิด
ของอ�านาจฐานะปุโรหิตนี้มาจากพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและพระบุตรของพระ-
องค์พระเยซูคริสต์  ฐานะปุโรหิตไม่เพียงเป็น
อ�านาจที่ใช้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
เท่านั้น แต่ยังเป็นอ�านาจที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็น
มนุษย์ด้วย เพื่อกระท�าสิ่งอัศจรรย์ ให้พรและ
รักษาผู้ป่วย ช่วยให้คนตายกลับมีชีวิต และ
ในฐานะพระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของ
พระบิดาเรา ทรงทนต่อความเจ็บปวดแสน
สาหัสในเกทเสมนีและคัลวารี—ทรงท�าให ้
กฎของความยุติธรรมมีสัมฤทธิผลด้วยพระ-
เมตตา ประทานการชดใช้อันไม่มีขอบเขต
และเอาชนะความตายทางร่างกายโดยผ่าน
การฟื้นคืนชีวิต

กุญแจและสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตนี้เป็น
อ�านาจที่พระองค์ประทานแก่เปโตร ยากอบ 
และยอห์น ตลอดจนอัครสาวกคนอื่น ๆ ของ
พระองค์เพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่นและสิ่งที่ผูกไว้บน
แผ่นดินโลกจะผูกไว้ในสวรรค์

20.	โจเซฟ	สมิธ	–	ประวัติ	1:28
21.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	64:2;	เน้นตัวเอน.
22.	ดู	1	นีไฟ	20:9-11;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

24:2;	50:41;	63:47;	108:1-8.
23.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	64:3
24.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	64:7
25.	หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	1:31;		ดู	หลกัค�าสอน	

และพันธสัญญา	ข้อ	32–33;	แอลมา	45:16	ด้วย.
26.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	132:27;	ดู	มัทธิว	

12:31;	ลูกา	12:10	ด้วย.
27.	ดู	อพยพ	20:13;	โมไซยาห์	13:21;	หลักค�าสอน

และพันธสัญญา	132:19;	โมเสส	5:31–36
28.	ดู	แอลมา	39:5;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

42:24–26
29.	ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา		42:22–26,	

75–78,	80–82;	63:13–17;	76:103.
30.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา		82:3;	ดู	ยอห์น	

15:22	ด้วย.
31.	ดู	โมโรไน	6:8
32.	ดู	โมไซยาห์	15:26.
33.	ดู	1	ซามูเอล	16:7;	สดุดี	24:3–4;	สุภาษิต	23:7;	

มัทธิว	15:18–20;	มาระโก	7:20–23;	ฮีบรู	3:12;		
3	นีไฟ	12:19;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา		
59:8;	64:34.

34.	ด	ูหลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	20:29–30;	121:37.
35.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	117:11
36.	ดู	Bible	Dictionary,	“Nicolaitans.”
37.	ดู	วิวรณ์	2:6,	15
38.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	56:15
39.	ดู	2	นีไฟ	25:23;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

138:4.
40.	โมเสส	7:21
41.	อีเธอร์	12:27
42.	ดู	ยอห์น	15:22;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

1:33;	82:3.
43.	ดู	แอลมา	41:5–6;	3	นีไฟ	9:20;	หลักค�าสอนและ

พันธสัญญา	137:9.
44.	ดู	1	นีไฟ	15:33;	แอลมา	41:3–4;	หลักค�าสอน

และพันธสัญญา	137:9.
45.	ดู	มัทธิว	6:14–15;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

64:8–10;	98:39–48.
46.	สั่งสอนกิตติคุณของเรา:	แนวทางการรับใช้งาน

เผยแผ่ศาสนา	(2008),	หน้า	204.
47.	โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“มองผู้อื่นดังที่พวกเขาจะ

เป็น” เลียโฮนา พ.ย.	2012,	หน้า	68-69	เน้นตวัเอน
48.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	38:10–11,	14;	 

เน้นตัวเอน.
49.	โรม	3:23
50.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	62:1;	ดู	แอลมา	

7:12	ด้วย.
51.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	61:39;	เน้นตัวเอน.
52.	แอลมา	34:18;	เน้นตัวเอน;	ดู	2	นีไฟ	31:19;	 

แอลมา	7:14	ด้วย.
53.	ดู	ฮีลามัน	13:11;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

19:4,	13–21.
54.	ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	64:8–10.
55.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	101:9;	เน้นตัวเอน;	

ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	82:1–7	ด้วย.
56.	“Gently	Raise	the	Sacred	Strain,” Hymns,	no.	146.
57.	ดู	แอลมา	34:15-17.

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“นี่คืองานของเราและ
รัศมีภาพของเรา”
พระผู้เป็นเจ้าประทานเดชานุภาพของพระองค์แก่ผู้ที่ยอมรับและให้เกียรติ
ฐานะปุโรหิตของพระองค์ ซึ่งนำาไปสู่พรที่สัญญาไว้ของความเป็นอมตะและ
ชีวิตนิรันดร์

ป
ระธานแพคเกอร์ครับ  เราเฝ้ารอบท 
กวีอันยอดเยี่ยมฉบับที่ 98 ของท่าน  
ค�าแนะน�าที่ท่านให้เราดีมากจริง ๆ

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในคืนฤดูหนาวอัน
เยือกเย็นและมืดมิด ข้าพเจ้ากับบาร์บารา 
ภรรยา แหงนมองดูท้องฟ้า  ดาวหลายล้าน
ดวงช่างดูสว่างไสวสวยงาม  ข้าพเจ้าเปิด
พระคัมภีร์ไข่มุกอันล�้าค่าและอ่านซ�้าด้วย
ความอัศจรรย์ใจถึงสิ่งที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า
ตรัสแก่โมเสส “และโลกสุดที่จะคณานับเรา
สร้างไว้; และเราสร้างโลกเพื่อจุดประสงค์
ของเราเองด้วย; และโดยพระบุตร, ซึ่งคือ
พระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของเรา, เราสร้าง
โลก” (โมเสส 1:33).

ในยุคของเรากล้องส่องอวกาศฮับเบิล
ยืนยันความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่โมเสสเห็น  นัก 
วิทยาศาสตร์ฮับเบิลกล่าวว่า กาแล็กซีทาง
ช้างเผือกของโลกและดวงอาทิตย์เป็นเพียง
ส่วนกระจิริดเท่านั้น ประเมินว่าเป็นเพียงหนึ่ง
ในอีกกว่า 200 พันล้านกาแล็กซีที่คล้ายกัน  
นับเป็นเรื่องยากที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจและหยั่งรู้
ความกว้างใหญ่ไพศาลในการสร้างของพระ
ผู้เป็นเจ้า
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อ�านาจของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์และเป็น
ของประทานส�าคญัย่ิงจากพระผูเ้ป็นเจ้า  พลงั 
อ�านาจนี้ต่างจากสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต  
ซึ่งเป็นสิทธิอ�านาจที่กระท�าในพระนามของ
พระผู้เป็นเจ้า  สิทธิอ�านาจหรือการแต่งตั้งได้
รับมอบโดยการวางมือบนศีรษะ  อ�านาจของ
ฐานะปุโรหิตเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้อ�านาจมีค่า
ควรและกระท�าตามพระประสงค์ของพระผู้
เป็นเจ้า  ดังที่ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คมิบลัล์ ประกาศว่า “พระเจ้าทรงมอบอ�านาจ 
บางส่วนของพระองค์ให้แก่เราทุกคนในฐานะ 
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต แต่เราจะได้รับพลัง
อ�านาจจากสวรรค์ตามความชอบธรรมส่วน
ตัวของเราเท่านั้น” (“Boys Need Heroes 
Close By,” Ensign, May 1976, 45).

ในช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ของการฟื้นฟูและ
สถาปนาศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในโลก
นี้อีกครั้ง ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา เปโตร  
ยากอบ และยอห์น โมเสส เอลีอัส เอลียาห์ 
มาเยือนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งฟื้นฟูกุญแจ
และอ�านาจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตผ่าน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เพื่องานของ
พระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

โดยกุญแจเหล่านี้ สิทธิอ�านาจและพลัง
อ�านาจนี้ที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ได้รับ
การจัดตั้งในปัจจุบัน โดยมีพระคริสต์ทรงเป็น
พระประมุขผู้ก�ากับดูแลศาสดาพยากรณ์ที ่
ยังมีชีวิต โธมัส เอส. มอนสัน และผู้ช่วยของ
ท่านคือเหล่าอัครสาวกผู้ได้รับการเรียกและ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ในแผนแห่งการประสาทฐานะปุโรหิตอัน
ยิ่งใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์ ชายมีหน้าที่
รับผิดชอบเฉพาะต่อการปฏิบัติหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิต แต่พวกเขาไม่ใช่ฐานะปุโรหิต  ชาย
และหญิงมีบทบาทส�าคัญเท่าเทียมกันแต่
แตกต่างกัน  สตรีไม่อาจตั้งครรภ์ได้โดย
ปราศจากผู้ชายฉันใด ชายก็ไม่อาจใช้อ�านาจ
ฐานะปุโรหิตอย่างเต็มที่เพื่อสถาปนาครอบ-
ครวันรินัดร์โดยปราศจากผูห้ญงิฉนันัน้  กล่าว 
คือ ในมุมมองนิรันดร์ ทั้งอ�านาจแห่งการให้
ก�าเนิดและอ�านาจฐานะปุโรหิตจะผสานกัน
โดยผ่านสามีกับภรรยา และในฐานะสามี

ภรรยา ชายและหญิงต้องพยายามท�าตาม 
พระบิดาบนสวรรค์  คุณธรรมชาวคริสต์ใน
ด้านความรัก ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ความอดทน พึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งขณะพวกเขาแสวงหาพรของฐานะ
ปุโรหิตในชีวิตและครอบครัว 

เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่เราจะเข้าใจว่าพระบิดา
บนสวรรค์ทรงเตรียมทางให้บุตรธิดาของ
พระองค์ได้รับพรและรับการเสริมสร้างโดย
อ�านาจฐานะปโุรหติ  หวัใจส�าคญัในแผนของ 
พระผู้เป็นเจ้าส�าหรับบุตรธิดาทางวิญญาณ 
ของพระองค์มาจากพระด�ารัสนี้  “นี่คืองาน
ของเราและรัศมีภาพของเรา—คือการท�าให้
เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของ
มนุษย์” (โมเสส 1:39)

ในการเปิดเผยที่ประทานแก่ศาสดาพยา-
กรณ์โจเซฟ สมิธ ในภาคที่ 81 ของหลักค�า
สอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงอธิบายว่า
อ�านาจฐานะปุโรหิตต้องใช้เพื่อ “ช่วยเหลือ
คนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้ก�าลัง
เข่าที่อ่อนล้า” (ข้อ 5)
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“และในการท�าสิง่ [ดงักล่าว] เจ้าจะท�าความ 
ดีมากที่สุดต่อเพื่อนมนุษย์ของเจ้า, และจะ
ส่งเสริมรัศมีภาพของพระองค์ผู้ทรงเป็น
พระเจ้าของเจ้า” (คพ. 81:4)

เมื่อเรามีมโนภาพถึงการช่วยเหลือคน
อ่อนแอ ยกมือที่อ่อนแรง และให้ก�าลังเข่า 
ที่อ่อนล้า  ข้าพเจ้านึกถึงเด็กหญิงน่ารักอายุ
เจ็ดขวบคนหนึ่ง เธอน�าเอาโครงงานโรงเรียน
ระดับประถมสองซึ่งเป็นมะเขือเทศต้นเล็กที่
เธอปลูกไปให้คุณตาดู

เธอเล่าว่าจากเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ เมล็ดเดียว
จะกลายเป็นล�าต้น  และหากเราดูแลเอาใจ
ใส่ ล�าต้นก็จะให้ผลมะเขือเทศหลายลูกซึ่ง
แต่ละลูกมีเมล็ดพันธุ์มากมาย

เธอบอกว่า “ถ้าเราน�าเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด
ไปปลูกจนโตเป็นมะเขือเทศ และคุณตาปลูก
เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนั้นอีก ในสองสามฤดูกาล
คุณตาจะได้มะเขือเทศหลายล้านต้น”

“ทั้งหมด” เธอบอกด้วยความพิศวง “จาก
เมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ เมล็ดเดียว”

จากนั้นเธอบอกว่า “หนูเกือบท�าให้มะเขือ
เทศต้นนี้ตาย หนูทิ้งมันไว้ในห้องมืดและลืม
รดน�า้  เม่ือหนนูกึขึน้ได้ มนักเ็ฉาและดูเหมอืน 
ตาย  หนูร้องไห้เพราะหนูนึกถึงมะเขือเทศ
หลายล้านต้นที่จะไม่มีวันได้เติบโต”

เธอตื่นเต้นเมื่อเล่าถึง “ปาฏิหาริย์” ที่เกิด
ขึ้นให้คุณตาฟัง

เธอเล่าว่า “คุณแม่บอกว่าบางทีต้นมะเขือ
เทศอาจจะยังไม่ตาย  มันอาจต้องการน�้า
และแสงสว่างเพื่อให้กลับมามีชีวิตอีก

“คุณแม่พูดถูก  หนูรดน�้าและวางไว้ตรง
หน้าต่างเพื่อรับแสง  ลองทายสิคะ” เธอพูด
ว่า “มันกลับมีชีวิตอีก และตอนนี้มันจะออก
ผลเป็นมะเขือเทศนับล้าน!”

มะเขือเทศต้นเล็กของเธอ เปี่ยมด้วย
ศักยภาพแต่อ่อนแอมากและเหี่ยวเฉาจาก
การถูกทอดทิ้งโดยไม่ตั้งใจ ได้รับพลังและ
คืนชีพผ่านการปรนนิบัติเรียบง่ายของน�้าและ
แสงสว่างจากสองมือที่รักและห่วงใยของเด็ก
หญิงตัวเล็ก ๆ

พี่น้องทั้งหลาย—ในฐานะบุตรธิดาทาง
วิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา
—เรามีศักยภาพแห่งสวรรค์ที่ไร้ขอบเขต  แต่
ถ้าเราไม่ระมัดระวัง เราอาจเป็นเหมือนต้น
มะเขือเทศที่เหี่ยวเฉา  เราจะออกห่างจาก
หลักค�าสอนที่แท้จริงและพระกิตติคุณของ

พระคริสต์ ไร้การบ�ารุงเลี้ยงทางวิญญาณ
และเหี่ยวเฉา โดยถอดถอนตนเองออกจาก
แสงสวรรค์และน�้าธ�ารงชีวิตแห่งความรัก 
นิรันดร์และอ�านาจฐานะปุโรหิตของพระผู้
ช่วยให้รอด

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่ล้มเหลวต่อการให้
เกียรติฐานะปุโรหิตอย่างสม�่าเสมอโดยการ
รับใช้ครอบครวัของเราและผูอ้ืน่จะเป็นเหมอืน 
ผู้ที่ไม่ได้ รับ พรจากอ�านาจฐานะปุโรหิตและ
จะเห่ียวเฉาทางวญิญาณอย่างแน่นอน กีดกัน 
ตนเองจากการบ�ารุงเลี้ยงทางวิญญาณที่
จ�าเป็น เช่น แสงสว่าง และเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตพวกเขา—เหมือนต้น
มะเขือเทศที่เปี่ยมด้วยศักยภาพแต่ถูกละเลย
และเหี่ยวเฉา

อ�านาจฐานะปุโรหิตเดียวกันนี้ที่สร้างโลก 
กาแล็กซี และจักรวาลสามารถเป็นและควร
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราที่จะช่วยเหลือ เสริม
สร้าง และเป็นพรแก่ครอบครวั มติรสหาย และ 
เพื่อนบ้านของเรา—กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การ
ท�าส่ิงต่าง ๆ ทีพ่ระผูช่้วยให้รอดจะทรงท�าหาก 
พระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจกับเราในวันนี้

วัตถุประสงค์หลักของอ�านาจฐานะปุโรหิต
นี้คือให้พร ท�าให้บริสุทธิ์ และช�าระล้างตัวเรา
เพื่อจะสามารถอยู่ด้วยกันกับครอบครัวของ
เราในที่ประทับของพระบิดาพระมารดาบน
สวรรค์ ผูกไว้โดยการผนึกของฐานะปุโรหิต  
มีส่วนร่วมในงานอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้า
และพระเยซูคริสต์ในการแผ่ขยายความ
สว่างและรัศมีภาพ ของทั้งสองพระองค์ 
ตลอดกาล

ด้วยเหตุนี้ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้า
มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการท�าวีดิทัศน์น�า
เสนอการประชุมอบรมผู้น�าทั่วโลก ปี 2013 
ในหัวข้อ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต 

ดวีดีทีีป่รบัปรงุใหม่และมปีระโยชน์ต่อการ 
ศึกษานี้แปลเป็น 66 ภาษา  สอนว่าอ�านาจ
ฐานะปโุรหติสามารถเป็นพร ชกู�าลัง และเพิม่ 
เติมพลังชีวิตแก่เราและครอบครัวเรา ตลอด
จนชวิีตของสมาชกิศาสนจกัรทกุคนได้อย่างไร

การน�าเสนอช่วยเราทุกคน—ทั้งชาย หญิง 
และเด็ก แต่งงานแล้ว เป็นหม้าย หรือยังโสด 
ไม่ว่าสภาวการณ์ของเราจะเป็นเช่นไร—สอน
วิธีที่เราจะรับพรของฐานะปุโรหิต  มีบางช่วง
บางตอนประมาณ 8  ถึง 12 นาที ที่อธิบาย
ถึงกุญแจ สิทธิอ�านาจ พลังอ�านาจของฐานะ
ปุโรหิตและวิธีเสริมสร้างบุคคล ครอบครัว 
และศาสนจักร

มีฉากพิเศษฉากหนึ่งที่ถ่ายท�าในบ้านหลัง
เล็กของผู้บุกเบิกซึ่งเป็นคุณทวดของคุณแม่
ข้าพเจ้า แมรี ฟิลดิงก์ สมิธ  เธอเป็นภรรยา
หม้ายของไฮรัม พี่ชายคนโตของศาสดาพยา-
กรณ์โจเซฟ สมิธ  ในฐานะมารดาตัวคนเดียว 
โดยผ่านศรัทธาอันแรงกล้าในฐานะปุโรหิต 
เธอเรียกหาและพึ่งพาพลังอ�านาจนั้นในการ
เลี้ยงดูและเป็นพรแก่ลูก ๆ ของเธอด้วยความ
รักและความสว่างของพระกิตติคุณ  ทุกวันนี้
ลูกหลานของเธอหลายพันคนซึ่งเป็นผู้น�าที่
ซื่อสัตย์และสมาชิกศาสนจักรต่างขอบคุณ
ส�าหรับศรัทธา ความกล้าหาญ และแบบ
อย่างของเธอ

เวลานี้การประชุมอบรมผู้น�าใหม่มีอยู่บน
อินเทอร์เน็ตที่ LDS.org ให้ทุกคนได้ชมและ
เรียนรู้  (wwlt.lds.org) ท่านจะรับชมได้ทันที
จาก LDS.org หรืออาจดาวน์โหลดเก็บไว้ใน
คอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน หรอืแทบ็เลท็ของท่าน

ฝ่ายประธานสูงสุดขอให้ “ฝ่ายประธาน 
สเตคและฝ่ายอธิการใช้การประชุมสภาสเตค 
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หรือสภาวอร์ดหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นเพื่อ
รับชมเนื้อหา [ทั้งหมด] ในดีวีดี  การประชุม
สภาสเตคและสภาวอร์ดควรสนทนากันถึงวิธี
การประยุกต์ใช้ค�าสอนที่น�าเสนอ” (จดหมาย
จากฝ่ายประธานสูงสุด, ก.พ. 1, 2013).

เนื้อหาจะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้น
ให้สมาชิกในโควรัมฐานะปุโรหิต สมาคม
สงเคราะห์ โรงเรียนวันอาทิตย์ เยาวชนชาย 
เยาวชนหญิง—(โดยเฉพาะผู้ที่เตรียมตัวเป็น
ผู้สอนศาสนา)—และในการประชุมปฐมวัย
หรือในชั้นเรียนรวมของอาทิตย์ที่ห้า  จากนั้น
สมาชิกสภาสามารถกระตุ้นแต่ละคนและ
บิดามารดาให้ใช้การน�าเสนอนี้กับครอบครัว
ของพวกเขา  พี่น้องทั้งหลาย การประชุม
อบรมผู้น�านี้มีไว้ส�าหรับสมาชิกศาสนจักร 
ทุกคน  บิดามารดาทบทวน แบ่งปัน และ
สนทนากันถึงสิ่งที่เรียนรู้และรู้สึกกับลูก ๆ 
ของท่าน ให้พวกเขาสังเกตและปฏิบัติเช่น
เดียวกับท่าน เพื่อครอบครัวของท่านจะได้รับ
การเสริมสร้างผ่านฐานะปุโรหิต

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า 

“ถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหาเรา และ
ให้คนที่วางใจในเราดื่ม” (ยอห์น 7:37).

“แต่คนที่ดื่มน�้าที่เราจะให้กับเขานั้น จะ
ไม่มีวันกระหายอีกเลย น�้าที่เราจะให้เขานั้น
จะกลายเป็นบ่อน�้าพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิต
นิรันดร์” (ยอห์น 4:14).

“เราเป็นความสว่างของโลก. . . จะมคีวาม 
สว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12).

ถ้าท่านรู้สึกว่าศรัทธาหรือประจักษ์พยาน
ถึงพระบิดาบนสวรรค์ของท่านมีน้อยกว่าที่
ควร ให้ท่านหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอดอย่าง
สุดก�าลังความสามารถ  ให้แสงสว่างและน�้า
ธ�ารงชีวิตของพระองค์ชโลมท่านและครอบ-
ครัว ดังเช่นน�้าและแสงสว่างที่ช่วยน�าชีวิต
ของต้นมะเขือเทศเหี่ยวเฉากลับคืนมา

ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยความอัศจรรย์ใจและ
ย�าเกรงต่อการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าผ่าน
อ�านาจฐานะปุโรหิต  ข้าพเจ้ายืนตรงนี้ด้วย
ความสงสัย เช่นเดียวกับท่าน ว่าพระ
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่สอนและเป็น
พรแก่เราน้ันจะสามารถเข้าใจได้อย่างถ่อง แท้ 
หรือไม่  ช่างยิ่งใหญ่ สูงส่ง ทรงพลังยิ่งนัก

โจเซฟ สมิธ กล่าวว่า “ฐานะปุโรหิตคือ
หลักธรรมอันเป็นนิจ และด�ารงอยู่กับพระผู้
เป็นเจ้าจากนิรันดร และจะด�ารงอยู่ไปถึง
นิรันดร ปราศจากการเริ่มต้นของวันหรือ 
การสิ้นสุดของปี” (ค�าสอนของประธาน
ศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 104).

พระผู้เป็นเจ้าประทานเดชานุภาพของ
พระองค์แก่ผู้ที่ยอมรับและให้เกียรติฐานะ
ปุโรหิตของพระองค์ ซึ่งน�าไปสู่พรที่สัญญา 
ไว้ของความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่างานของพระเยซู
ครสิต์บรรลผุลส�าเรจ็โดยผ่านฐานะปุโรหิต ซึง่ 
เป็นอ�านาจเดียวกันกับที่พระบิดาบนสวรรค์ 
และพระบุตรที่รักของพระองค์ทรงสร้างโลกนี้
และทรงวางแผนอันส�าคัญยิ่งแห่งความสุข
เพื่อเรา  ขอให้เรามีปัญญาและพยายาม
เสริมสร้างชีวิตเราเอง ชีวิตครอบครัวของเรา 
และศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์แห่งวสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ายผ่านอ�านาจฐานะปุโรหิตของ 
พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วย
ความนอบน้อม ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 



2322 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 3เ ลี  ย โ ฮ น า

ข้าพเจ้ารูส้กึถงึการปลอบโยนของพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์

ข้าพเจ้าต้องการจุดประกายความรู้สึกนั้น
อีกครั้งถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอดและ
ความใกล้ชิดของพระองค์ที่ข้าพเจ้ารู้สึก
ระหว่างการประชุมศีลระลึกในวัยเยาว์   
ดังนั้นเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าจึงรักษาพระ-
บัญญัติอีกข้อหนึ่ง ข้าพเจ้าค้นคว้าพระคัมภีร์  
ข้าพเจ้าทราบว่าในพระคัมภีร์ ข้าพเจ้า
สามารถกลับไปให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วย
ให้รู้สึกว่าสานุศิษย์สองคนของพระเจ้าผู้ฟื้น
คืนพระชนม์รู้สึกอย่างไรเมื่อพระองค์ทรง
ตอบรับค�าเชื้อเชิญให้เข้ามาในบ้านของ 
พวกเขาและสถิตกับพวกเขา

ข้าพเจ้าอ่านถึงวันที่สามหลังจากการตรึง
กางเขนและการฝังพระศพ  สตรีผู้ซื่อสัตย์
และคนอื่น ๆ พบศิลากลิ้งออกจากปาก
อุโมงค์และเห็นว่าพระศพของพระองค์ไม ่
อยู่ที่นั่น  พวกเขามาเพราะความรักที่มีต่อ
พระองค์เพื่อเจิมพระศพของพระองค์

เทพสององค์ยืนอยู่และถามว่าเหตุใดพวก
เขาจึงกลัว เทพกล่าวดังนี้

“พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตาย
ท�าไม?

“พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่  แต่ทรงเป็นขึ้นมา
แล้ว  จงระลึกถึงค�าที่พระองค์ตรัสกับพวก
ท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี

“ว่า บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือ
ของพวกคนบาป  และจะต้องถูกตรึงที่
กางเขน  และวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่”4

พระกิตติคุณของมาระโกเสริมแนวทาง
จากเทพองค์หนึ่งว่า “พวกท่านจงไปบอก
พวกสาวกของพระองค์รวมทั้งเปโตรด้วยว่า 
พระองค์จะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลีก่อนพวก
ท่าน”5

อัครสาวกและสานุศิษย์มาชุมนุมกันใน
เยรูซาเล็ม  ดังที่เราอาจจะเคยเป็น พวกเขา
หวาดกลัวและสงสัยขณะพูดกันถึงเรื่อง
ความตายและเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนม์
ว่ามีความหมายอย่างไรต่อพวกเขา

บ่ายวันนั้น สานุศิษย์สองคนเดินจากเยรู- 
ซาเล็มบนถนนสู่เอมมาอูส  พระคริสต์ผู้ฟื้น
คืนพระชนม์ทรงมาปรากฏบนถนนและเดิน
ไปกับพวกเขา  พระเจ้าเสด็จมาหาพวกเขา

หนังสือลูกาช่วยให้เราเดินไปกับพวกเขา
“ขณะที่ก�าลังสนทนาซักถามกันอยู่   

พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ด�าเนินด้วยกัน

เจ้าไว้ในอ้อมแขนแห่งความรักของเรา”2

ข้าพเจ้าประสบปีติจากการเข้าใกล้พระผู้
ช่วยให้รอดและการที่พระองค์ทรงเข้าใกล้
ข้าพเจ้า บ่อยครั้งโดยผ่านการกระท�าอันเรียบ
ง่ายของการเชื่อฟังพระบัญญัติ

ท่านมีประสบการณ์เช่นนั้น  อาจเป็นเวลา
ที่ท่านเลือกเข้าร่วมการประชุมศีลระลึก  
ส�าหรับข้าพเจ้าเป็นวันสะบาโตเมื่อข้าพเจ้า
ยังเด็กมาก  ในสมัยนั้นเรารับศีลระลึก
ระหว่างการประชุมช่วงเย็น  ความทรงจ�าถึง
วันหนึ่งเมื่อกว่า 65 ปีมาแล้ว เมื่อข้าพเจ้า
รักษาพระบัญญัติโดยไปชุมนุมกับครอบครัว
และกับวิสุทธิชน ยังคงท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น

ข้างนอกมืดและหนาวเย็น  ข้าพเจ้าจ�าได้
ว่ารู้สึกถึงแสงสว่างและความอบอุ่นในห้อง
นมัสการในค�่าคืนนั้นกับคุณพ่อคุณแม่  เรา
รับส่วนศีลระลึกซึ่งปฏิบัติโดยผู้ด�ารงฐานะ 
ปโุรหิตแห่งอาโรน ท�าพันธสญัญากับพระบดิา 
บนสวรรค์ของเราว่าจะระลึกถึงพระบุตรของ
พระองค์ตลอดเวลาและรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์

ในตอนท้ายของการประชุมเราร้องเพลง
สวด “สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้” กับค�าร้อง
ของเพลงที่ว่า “โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า 
ราตรีสายัณห์วันนี้”3

ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักและความใกล้ชิด
ของพระผู้ช่วยให้รอดในค�่าคืนนั้น  และ

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

“จงมาหาเรา”
จากพระวจนะและแบบอย่างของพระคริสต์  พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็น
วิธีเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น

ข้
าพเจ้าซาบซึ้งใจที่ได้อยู่กับท่านใน
การประชุมใหญ่นี้ของศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค

สุดท้าย  นี่คือศาสนจักรของพระองค์  เรารับ
พระนามของพระองค์ไว้กับเราเมื่อเราเข้ามา
ในอาณาจักรของพระองค์  พระองค์ทรงเป็น
พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้าง และทรงดีพร้อม  
เราคือมนุษย์ผู้อยู่ในอาณัติของความตาย
และบาป  กระนั้นในความรักที่พระองค์ทรงมี
ต่อเราและครอบครัวของเรา  พระองค์ทรง
เชื้อเชิญให้เราเข้าใกล้พระองค์  นี่คือพระ-
วจนะของพระองค์ “จงเข้ามาอยู่ใกล้เราและ
เราจะเข้ามาอยู่ใกล้เจ้า; จงแสวงหาเราอย่าง
ขยันหมั่นเพียรและเจ้าจะได้พบเรา; ขอ, และ
เจ้าจะได้รับ; เคาะ, และจะเปิดมันให้เจ้า”1

ในเทศกาลอีสเตอร์นี้เตือนใจเราถึงสาเหตุ
ที่เรารักพระองค์และสัญญาที่พระองค์ทรง 
ท�าไว้กับสานุศิษย์ผู้ซื่อสัตย์ซึ่งกลายเป็นพระ-
สหายรักของพระองค์  พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ท�าสญัญานัน้กบัเราและทรงบอกวิธีท่ีพระองค์ 
ทรงมาหาเราในการรับใช้ที่เรามีต่อพระองค์  
ตัวอย่างหนึ่งอยู่ในการเปิดเผยต่อออลิเวอร์ 
คาวเดอรีขณะที่ท่านรับใช้พระเจ้ากับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธในการแปลพระคัมภีร์
มอรมอน “ดูเถิด, เจ้าคือออลิเวอร์, และเรา
ได้พูดกับเจ้าเพราะความปรารถนาของเจ้า; 
ฉะนั้นจงสั่งสมถ้อยค�าเหล่านี้ไว้ในใจเจ้า. จง
ซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรในการรักษา
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า,  และเราจะโอบ
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“แต่ตาของเขาทั้งสองถูกปิดกั้นท�าให้จ�า
พระองค์ไม่ได้

“พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่า  ระหว่าง
ทางที่เดินมานี่ท่านโต้ตอบกันเรื่องอะไร?  

“คนที่ชื่อเคลโอปัสทูลถามพระองค์ว่า  
ท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคน
เดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้?”6

พวกเขาบอกพระองค์ว่าพวกเขาโศกเศร้า
ที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เมื่อพวกเขาเชื่อมั่นว่า
พระองค์จะทรงเป็นพระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล

คงต้องมีความรักใคร่อยู่ในสุรเสียงของ
พระเจ้าผู้ทรงฟื้นขณะที่พระองค์ตรัสกับสานุ-
ศิษย์สองคนผู้โศกเศร้าเสียใจนี้

 “พระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่า โอ คน
โง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยค�าซึ่ง
พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้น 

“พระคริสต์จ�าเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้น
แล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือ?

“แล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็ง
ถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง  เริ่มต้นตั้งแต่
โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมด”7

จากนั้นช่วงเวลาที่ท�าให้ใจข้าพเจ้าอบอุ่น
นับตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กเล็กก็มาถึง

“เมื่อมาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้น  พระองค์
ทรงท�าทีว่าจะเสด็จเลยไป

“เขาทั้งสองจึงคะยั้นคะยอพระองค์ว่า 
เชิญท่านมาพักด้วยกันเถิด  เพราะจวนจะค�่า
และใกล้จะหมดวันอยู่แล้ว  พระองค์จึงเสด็จ
เข้าไปพักอยู่กับเขา”8

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับค�าเชิญในค�่าคืน
นั้นที่จะเข้าไปในบ้านสานุศิษย์ของพระองค์
ใกล้หมู่บ้านเอมมาอูส

พระองค์ประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขา  
ทรงหยิบขนมปัง ทรงให้พร ทรงหักขนมปังส่ง
ให้พวกเขา  ดวงตาของพวกเขาเปิด ดังนั้นจึง
จ�าพระองค์ได้  แล้วพระองค์ก็อันตรธานไป
จากพวกเขา  ลูกาบันทึกให้เราทราบความ
รู้สึกของสานุศิษย์ที่ได้รับพรเหล่านั้นว่า “เขา
จงึพดูกันว่า  ใจเรารุ่มร้อนภายในเมือ่พระองค์ 
ตรัสตามทาง และเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์
ให้เราฟังไม่ใช่หรือ?”9

ในโมงเดียวกันนั้นเองสานุศิษย์สองคนเร่ง
กลับไปเยรูซาเล็มเพื่อบอกอัครสาวกสิบเอ็ด
คนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขา  ในเวลานั้น
พระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏพระองค์อีกครั้ง

พระองค์ทรงทบทวนค�าพยากรณ์ถึงพระ-
พันธกิจของพระองค์เพื่อชดใช้บาปแก่บุตร

ธิดาของพระบิดาและท�าลายสายรัดแห่ง
ความตาย 

“พระองค์ตรัสกับเขาว่า  มีถ้อยค�าเขียนไว้
อย่างนั้นว่า  พระคริสต์จะต้องทนทุกข์และ
เป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม

“และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาต ิ
ในนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่  
เพื่อการยกบาป  โดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม

“พวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้”10

พระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นจริง
ส�าหรับเราดังที่เป็นจริงต่อสานุศิษย์ของ
พระองค์ในสมัยนั้น  เราคือพยานของสิ่ง
เหล่านี้  หน้าที่ซึ่งเรายอมรับเมื่อเรารับ 
บัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอธิบายไว้อย่าง 
เรียบง่ายเมือ่หลายศตวรรษมาแล้วโดยศาสดา 
พยากรณ์ 

แอลมาที่ผืนน�้าแห่งมอรมอน
“และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ้น คือ ท่าน กล่าว 

แก่ พวก เขา: ดูเถิด, นี่ คือ ผืน น�้า แห่ง มอ รม อ น 
(เพราะ คน เรียก มัน เช่น นั้น) และ บัดนี้, เมื่อ 
ท่านปรารถนา จะ เข้า มา สู่คอก ของ พระผู้เป็น
เจ้า, และ เรียก ว่าเป็น ผู้คน ของ พระองค์, และ 
เต็มใจ จะ แบก ภาระ ของกันและกัน, เพื่อ มัน 
จะ ได้ เบา;

“แท้จริง แล้ว, และ เต็มใจ ที่ จะ โศก เศร้า กับ 
คน ที่ โศก เศร้า; แท้จริง แล้ว, และ ปลอบโยน 
คน ที่ ต้องการ การ ปลอบโยน, และ ยืน เป็น
พยาน เกี่ยว กับ พระผู้เป็นเจ้า ทุก เวลา และ ใน 
ทุก สิ่ง, และ ใน ทุกแห่ง ที่ ท่าน อยู่, แม้ จนถึง 
ความ ตาย, เพื่อ ท่าน จะ ได้ รับ การ ไถ่ จาก 
 พระผู้เป็นเจ้า, และ นับ อยู่ กับ บรรดา คน ของ 
การ ฟื้น คืน ชีวิต ครั้งแรก, เพื่อ ท่าน จะ มีชีวิต 
นิรันดร์—
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“บัดนี้ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, หาก นี่ เป็น
ความ ปรารถนา ของ ใจ ท่าน แล้ว, ท่าน มี อะไร 
ขัดข้อง เล่า ที่ จะ รับ บัพ ติ ศมา ใน พระ นาม ของ 
พระเจ้า, เพือ่ เป็น พยาน ต่อ พระ พกัตร์ พระองค์  
ว่า ท่าน เข้า มา ใน พัน ธสัญญา กับ พระองค์, ว่า 
ท่าน จะ รับ ใช้ พระองค์ และ รักษา พระ บัญญัติ 
ของ พระองค์, เพ่ือ พระองค์ จะ เทพ ระ วิญญาณ 
 ของ พระองค์ ลง มา ให้ท่า น ให้ มากมาย ยิ่ง ขึ้น?

“และ บัดนี้ เมื่อ ผู้คน ได้ยิน ถ้อยค�า เหล่า นี้, 
พวก เขา ปรบ มือ ด้วย ปีติ, และ ร้อง ว่า: นี่ คือ 
ความ ปรารถนา ของ ใจ เรา.”11

เราอยู่ภายใต้พันธสัญญาที่ต้องโอบอุ้ม
ทั้งคนขัดสนและเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้
รอดตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่

เราจะท�าได้อย่างแน่นอนก็ต่อเมื่อเรารู้สึก
ถึงความรักที่เรามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและ
ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราเท่านั้น  ขณะ
ที่เราซื่อสัตย์ต่อสัญญาที่เราท�าไว้  เราจะรู้สึก
ถึงความรักที่เรามีให้พระองค์  ความรักนั้นจะ
มากขึ้นเพราะเราจะรู้สึกถึงเดชานุภาพและ
การใกล้ชิดพระองค์ขณะที่เรารับใช้พระองค์

ประธานโธมัส เอส. มอนสนัมกัจะเตือนเรา 
ถึงค�าสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่สานุศิษย ์
ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ “และ ผู้ ใด ที่รับ เจ้า, ที่ 
นั่น เรา จะ อยู่ ด้วย, เพราะ เรา จะ ไป เบื้องหน้า 
เจ้า. เรา จะ อยู่ ทาง ขวา มือ เจ้า และ ทาง ซ้าย 
เจ้า, และ พระ วิญญาณ ของ เรา จะ อยู่ ใน ใจ 
เจ้า, และ เหล่าเทพ ของ เรา ห้อมล้อม เจ้า,  
เพื่อ ประคอง เจ้า ไว้.”12

มีวิธีอื่นที่ท่านกับข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระองค์
ทรงใกล้ชิดเรามากขึ้น  ขณะท่ีเราอุทิศตนรับ

ใช้พระองค์ พระองค์ทรงอยู่ใกล้คนที่เรารักใน
ครอบครัวเรามากขึ้น  ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับ
เรียกให้รับใช้พระองค์ซึ่งต้องย้ายหรือจาก
ครอบครัวไป ข้าพเจ้าพบว่าพระเจ้าทรงอวย-
พรภรรยาและลูก ๆ ของข้าพเจ้า  พระองค์
ทรงเตรียมผู้รับใช้ของพระองค์ที่เปี่ยมด้วย
ความรักและโอกาสที่จะช่วยให้ครอบครัว
ข้าพเจ้าใกล้ชิดพระองค์

ท่านรูสึ้กถงึพรเดยีวกนันีใ้นชวีติท่าน  หลาย 
ท่านมีบุคคลที่ท่านรักซึ่งหลงไปจากเส้นทาง
สู่ชีวิตนิรันดร์  ท่านอาจสงสัยว่าท่านจะท�า
อะไรได้มากกว่านี้เพื่อพาพวกเขากลับมา  
ท่านสามารถพึ่งพาพระเจ้าเพื่อเข้าใกล้พวก
เขามากขึ้นขณะที่ท่านรับใช้พระองค์ด้วย
ศรัทธา

ท่านจ�าได้ถึงค�าสัญญาที่พระเจ้าประทาน
แก่โจเซฟ สมิธและซิดนีย์ ริกดันเมื่อพวกเขา
จากครอบครัวไปท�ากิจธุระของพระองค์ 
“เพื่อน ของ เรา ซิ ดนีย์ กับ โจเซฟ, ครอบครัว 
ของ เจ้า สบาย ดี; พวก เขา อยู่ ใน มือ เรา, และ 
เรา จะ จัดการ กับ พวก เขา ดัง ที่ เรา เห็น ว่า ดี; 
เพราะ ใน เรา มี อ�านาจ ทั้งมวล.”13

เช่นเดียวกับแอลมาและกษัตริย์โมไซยาห์  
บิดามารดาบางท่านซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ 
รับใช้พระเจ้าด้วยดีเป็นเวลานาน มีลูกที่หลง
ทางไปโดยไม่ค�านึงถึงการเสียสละที่บิดา
มารดามีต่อพระเจ้า  พวกเขาท�าสุดความ
สามารถแต่ไม่บังเกิดผล แม้จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ที่เปี่ยมด้วยความรัก
และซื่อสัตย์

แอลมากับวิสุทธิชนในสมัยของเขาสวด

อ้อนวอนให้บุตรของเขาและบุตรของกษัตริย์
โมไซยาห์ จากนั้นเทพมาปรากฏ  ค�าสวด
อ้อนวอนของท่านและค�าสวดอ้อนวอนของ 
ผู้ใช้ศรัทธาจะน�าผู้รับใช้ของพระเจ้าไปช่วย
สมาชิกครอบครัวของท่าน  พวกเขาจะช่วย
คนเหล่านั้นให้เลือกทางกลับบ้านไปหาพระ-
ผูเ้ป็นเจ้า ถงึแม้พวกเขาจะถกูโจมตจีากซาตาน 
และผู้ติดตามของเขา ซึ่งมีจุดประสงค์จะท�า 
ลายครอบครัวในชีวิตนี้และในนิรันดร 

ท่านจ�าถ้อยค�าที่เทพพูดกับแอลมาผู้บุตร
และพวกบุตรของโมไซยาห์ถึงการกบฏของ
พวกเขาว่า “และ อนึ่ง, เทพ กล่าว ว่า: ดูเถิด, 
พระเจ้า ทรง ได้ยิน ค�า สวดอ้อนวอน จาก ผู้คน 
ของ พระองค์,  และ ค�า สวด อ้อนวอน จาก   
แอลมา, ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ ด้วย, ผู้ เป็น บิดา 
เจ้า; เพราะ ท่าน สวด อ้อนวอน ด้วย ศรัทธา 
มาก เกี่ยว กับ เจ้า เพื่อ พระองค์ จะ ทรง น�า เจ้า 
มา สู่ ความ รู้ เรื่อง ความ จริง; ฉะนั้น, เพื่อ จุด 
ประสงค์ นี้ ข้าพเจ้า จึง มา ท�าให้ เจ้า เชื่อ มั่น ถึง 
 เด ชานุ ภาพ และ อ�านาจ ของ พระผู้เป็นเจ้า, 
เพื่อ ค�า สวดอ้อนวอน จาก ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ 
จะ ได้ รับ ตอบ ตาม ศรัทธา ของ พวก เขา.”14

ค�าสญัญาทีข้่าพเจ้ามใีห้ท่านผูท่ี้สวดอ้อน- 
วอนและรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ว่าท่านจะมีพร
ทุกประการที่ท่านปรารถนาให้เกิดกับตนเอง
และครอบครัว  แต่ข้าพเจ้าสัญญากับท่านได้
ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเข้าใกล้ท่านและ
ประทานพรท่านกับครอบครัวด้วยสิ่งดีเลิศ  
ความรักของพระองค์จะปลอบโยนท่านและ
ท่านจะรูส้กึถงึค�าตอบของการใกล้ชดิพระองค์ 
ขณะยื่นมือออกไปรับใช้ผู้อื่น ขณะที่ท่าน
สมานแผลคนขัดสนและเสนอการช�าระล้าง
ให้สะอาดจากการชดใช้ของพระองค์แก่ผู้ที่
โทมนัสในบาป  เดชานุภาพของพระเจ้าจะ
ค�้าจุนท่าน  พระพาหุของพระองค์จะเอื้อม
ออกไปพร้อมกับแขนท่านเพื่อช่วยเหลือและ
เป็นพรแก่บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ 
รวมทั้งคนที่อยู่ในครอบครัวท่าน

มีการคืนสู่เหย้าอันรุ่งโรจน์เตรียมไว้ให้เรา   
ในเวลานัน้เราจะเหน็ค�าสญัญาทีม่สัีมฤทธผิล 
ของพระเจ้าที่เรารัก นั่นคือพระองค์ผู้ที่ทรง
ต้อนรับเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์กับพระองค์และ
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา  พระเยซูคริสต์
ทรงอธิบายไว้ดังนี้

“จง หมายมัน่ น�า ไซ อนั ออก มา และ สถาปนา 
 ไซ อนั ของ เรา. จง รกัษา บญัญตั ิของ เรา ใน ทุก ส่ิง.

“และ, หาก เจ้ารักษา บัญญัติ ของ เรา และ
อดทน จนกว่า ชวีติ จะ หาไม่ เจ้า จะ มชีวีตินิรันดร์, 
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ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ซึ่ง ของ ประทาน นี้ ส�าคัญ ที่สุด ใน บรรดา ของ 
ประทาน ทั้งปวง ของ พระผู้เป็นเจ้า.”15

“เพราะ คน เหล่า นั้น ที่ มี ชีวิต อยู่ จะ สืบทอด 
แผ่นดิน โลก เป็น มรดก, และ คน เหล่า นั้น ที่สิ้น
ชีวิต จะ พักผ่อน จาก การ ท�า งาน ทั้งหมด, และ 
งาน ของ พวก เขา จะ ติดตาม พวก เขา ไป; และ 
พวก เขา จะ ได้ รับ มงกุฎ ในปราสาท ของ พระ 
บิดา แห่ง เรา, ซึ่ง เรา เตรียม ไว้ ให้ พวก เขา.”16

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า โดยพระวิญญาณ
เราสามารถท�าตามพระด�ารัสเชื้อเชิญของ
พระบิดาบนสวรรค์ที่ว่า “นี่ คือบุตรที่รัก ของ 
เรา. จง ฟัง ท่าน!”17

จากพระวจนะและแบบอย่างของพระครสิต์  
พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นวิธีเข้าใกล้พระ-
องค์มากขึ้น  บุตรธิดาทุกคนของพระบิดา 
บนสวรรค์ผู้ที่เลือกผ่านประตูบัพติศมาเข้าสู่
ศาสนจักรของพระองค์จะมีโอกาสในชีวิตนี้ที่
จะเรียนพระกิตติคุณและได้ยินผู้รับใช้ที่พระ-
องค์ทรงเรียก กล่าวถึงพระด�ารัสเชิญของ
พระองค์ที่ว่า “จงมาหาเรา”18

ผูร้บัใช้ในพันธสัญญาทกุคนภายในอาณา- 
จักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก และในโลก

แห่งวิญญาณ  จะได้รับแนวทางจากพระองค์
โดยพระวิญญาณขณะเป็นพรและรับใช้ผู้อื่น
แทนพระองค์  และพวกเขาจะรู้สึกถึงความ
รักของพระองค์ และพบปีติในการเข้าใกล้
พระองค์มากขึ้น

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์
ของพระเจ้าอย่างแน่นอนเสมือนหนึ่งข้าพเจ้า
อยู่ที่นั่นในค�่าคืนที่มีสานุศิษย์สองคนอยู่ใน
บ้านบนถนนไปสู่เอมมาอูส  ข้าพเจ้าทราบว่า
พระองค์ทรงพระชนม์อย่างแน่นอนเหมือน
กับที่โจเซฟ สมิธทราบเมื่อเขาเห็นพระบิดา
และพระบุตรในแสงเรืองรองของรุ่งอรุณอัน
สดใสในป่าที่พอลไมรา

นี่คือศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์  
มีเพียงกุญแจฐานะปุโรหิตที่ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันถืออยู่เท่านั้นที่มีอ�านาจให้เรา
ผนึกเป็นครอบครัวเพื่อด�าเนินชีวิตนิรันดร์กับ
พระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์  
ในวันพิพากษาเราจะยืนอยู่เบื้องพระพักตร์
พระผู้ช่วยให้รอด  จะเป็นเวลาแห่งปีติ
ส�าหรับผู้ที่เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นในการรับ

ใช้พระองค์ในชีวิตนี้ เป็นปีติที่จะได้ยินพระ-
ด�ารสัว่า “ดแีล้ว  เจ้าเป็นบ่าวทีด่แีละซือ่สตัย์”19 

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรง
ฟื้นและพระผู้ไถ่ของเราในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
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	 3.	“สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้”	เพลงสวด,  

บทเพลงที่	75.
	 4.	ลูกา	24:5-7
	 5.	มาระโก	16:7
	 6.	ลูกา	24:15-18
	 7.	ลูกา	24:25-27
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	 9.	ลูกา	24:32
10.	ลูกา	24:46-48
11.	โมไซยาห์	18:8-11
12.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:88
13.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	100:1
14.	โมไซยาห์	27:14
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17.	โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:17
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ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดท�าเช่น
เดียวกัน

เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซได้รับ
การปลดจากสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัม
สาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณกับเรา 
โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์ยูลิส์เสส 
ซวาเรสในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี
ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้ มี
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ไมเคิล ดี. พิคเกิร์ด, วิลเลียม เอฟ. เรโนล์ดส์, 
ไมเคิล เอ. โรเบิร์ตส์, เฟอร์นันโด เอ. อาร์.  
ดาโรคา, แมนเฟรด ชูทซ์, เทอร์เรนซ์ ซี. สมิธ, 
รูเบน แอล. เอสปิตาเล, โจชัว สุบันดรีโย, 
แฟรงก์ วี. ไทร์ธอลล์, มิเกล อาร์. วัลเดช, 
อาร์นุลโฟ วาเลนซูเอลา, คาร์ลอส เอ. ซี.  
บยีาโนวา, เทเรนซ์ เอม็. วนิสนั, ลอูสิ ไวดแมนน์ 
และ ริชาร์ด ซี. แซมบราโน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ
การรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรด
ยกมือ

ขอเสนอปลดพร้อมกับแสดงความขอบคณุ 
อย่างจริงใจต่อซิสเตอร์อีเลน เอส. ดัลตัน, 
แมรี เอ็น. คุก และแอน เอ็ม. ดิบบ์ ในฐานะ
ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

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

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้านโปรดท�าเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย

ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ภาคบ่ายวันเสาร์  |  6 เมษายน 2013

น�าเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

การสนับสนุน 
เจ้าหน้าที่ศาสนจักร

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็น-
เซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และ

ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วสิทุธิชนยุคสดุท้าย  เฮนรย์ี เบนเนยีน อายรงิก์ 
ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน
สูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ใน
ฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ 

แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง



2726 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 3เ ล ี ย โ ฮ น า

ขอเสนอปลดสมาชิกทุกท่านในคณะ
กรรมการเยาวชนหญิงสามัญด้วยเช่นกัน

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณพี่
น้องสตรีเหล่านี้ส�าหรับการรับใช้ที่ยอดเยี่ยม
และการอุทิศตนของพวกเธอ โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกใหม่ใน 
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ดังต่อไปนี้ 
เอ็ดเวิร์ด ดูเบ, เอส. กิฟฟอร์ด นีลเซ็น และ 
อาร์นุลโฟ วาเลนซูเอลา และในฐานะสมาชิก
ใหม่ในโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ ทิโมธี 
เจ. ไดคส์,  แรนด ีด.ี ฟังค์, เควิน เอส. แฮมลิ- 
ตนั, เอเดรยีน โอชาว และเทเรนซ์ เอม็. วนิสนั

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระท�าเช่นเดียวกัน
เนื่องด้วยการเรียกของท่านในฐานะสมา-

ชิกโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ เราขอปลด
บราเดอร์เอเดรียน โอชาว ในฐานะที่ปรึกษา
ที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญด้วย

ผู้ที่ปรารถนาจะแสดงความขอบคุณ 
โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้
ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: รูเบน  
อะคอสตา, เฟรเดอริก โอ. อะคินโบ, โอมาร์ 
เอ. อัลวาเรซ, เซอร์จิโอ อันตูเนส, อลัน ซี. 

แบตต์, แกรนท์ ซี. เบนเน็ตต์, เฟอร์นันโด อี. 
คาลดารอน, วิลสัน บี. คาลดารอน, เอช.  
มาเซโล คาร์ดูส, โยค แซง (เฟรดดี) ชาน,  
ครสิโตเฟอร์ ชาร์ลส์, วาเลร ีว.ี คอร์ดอน, พอล 
อาร์. โคเวิร์ด, เอ็ม. ที. เบน เดวิส, แมสสิโม 
เดเฟโอ, มาเรียน บี. เด อันตูนาโน, ฟราน- 
ซิสโก เจ. อาร์. เด เมนโดซา, โรเบิร์ต เอ. 
ดรายเด็น, โรเบิร์ต เจ. ดัดฟีลด์, แดเนียล 
เอฟ. ดันนิกัน, เจฟฟรีย์ ดี. เอเร็คสัน, อี.  
เซเวียร์ เอสปิโนซา, เมลิอูลา เอ็ม. ฟาตา, ซัม 
เอ็ม. กัลเวซ, คลอด อาร์. กามีเอตต์, เมอร์วิน 
ซ.ี กดิดีย์, เฌา อาร์. การ์ล, เดวดิ. พ.ี โฮเมอร์, 
แดเนียล ดับเบิลยู. โจนส์, จอห์น เอ. 
โครานเทงก์, สตีเวน โอ. แลงก์, อักเซิล เอช. 
ไลเมอร์, กัสตาโว โลเปซ, โฮเซ อี. มาราบียา, 
อัลเฟรโด มีรอน, ฮูโก มอนโตยา, จัวคิม เจ. 
โมเรียรา, คตัซยูึกิ โอตาฮารา, โฮเซ ซ.ี พิเนดา, 
แกรีย์ เอส. ไพรซ์, มิเกล เอ. เรเยส, แกรีย์ บี. 
เซบิน, อัลเฟรโด แอล. ซาลาส, เนตซาฮัว- 
โคโยลต์ ซาลินาส, ซีโร ชไมล, ดี. แซคคารีย์ 
สมิธ, ไมเคิล แอล. เซาท์เวิร์ด, จี. ลอเร็นซ์  
สแพคแมน, เวิร์น พี. สแตนฟิลล์, วิลเลยีม 
เอช. สตอดดาร์ด, สตเีฟน อ.ี ธอมพ์สนั, จอร์จ 
เจ. โทบายอัส, ไอซาคี เค. ทุกูอาฟู, ฌกั เอ. 

แวนรเีนน็, ราอลู อ.ี วเิซนซโิอ, ราอลู เอส. บี
ยานวัวา, อลนั อาร์. วอล์คเกอร์, คีธ พี. 
วอล์คเกอร์ และฮอย ซัง ลีโอนาร์ด วู

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้านหากมี โปรดท�าเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอนนี่ ลี กรีน 

ออสคาร์สัน เป็นประธานเยาวชนหญิงสามัญ 
โดยมีแครอล ลูวีส โฟลีย์ แมคคองกี เป็นที่
ปรึกษาที่หนึ่งและเอเวลิน นีลล์ ฟุต แมร์- 
ริออตต์ เป็นที่ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดท�าเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนบัสนนุเจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่ 

สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การ
ช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดท�าเช่นเดียวกัน
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านส�าหรับการออก

เสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา และการ
สวดอ้อนวอนตลอดมาของท่าน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และฝ่าย
ประธานเยาวชนหญิงสามัญที่เพิ่งได้รับเรียน
ให้ออกมานั่งประจ�าที่บนยกพื้น 
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เรียนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่: ดังที่อธิบายไว้
โดยการเปิดเผยในภาคที่ 120 ของพระ-
คัมภีร์หลักค�าสอนและพันธสัญญา สภา

จัดการส่วนสิบมีอ�านาจอนุมัติการใช้จ่ายเงิน
ทุนของศาสนจักร  สภาประกอบด้วยฝ่าย
ประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และ
ฝ่ายอธิการควบคุม

สภาดังกล่าวอนุมัติงบประมาณส�าหรับ
หน่วยงานและการด�าเนินงานของศาสนจักร 
ตลอดจนงบจัดสรรที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งไปยัง
หน่วยด�าเนินการด้านศาสนา  หน่วยงานของ
ศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนให้อยู่ในงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายกับระเบียบ
ปฏิบัติของศาสนจักร

แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรได้รับ
อนญุาตให้เข้าไปยังบนัทกึและระบบทกุอย่าง 
ที่จ�าเป็นเพื่อประเมินความเหมาะสมของการ
ควบคุมรายรับรายจ่ายของเงินทุนและการ
ปกป้องดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร  แผนก
ตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรท�างานอิสระ

โดยไม่ขึ้นอยู่กับแผนกหรือหน่วยงานและ
การด�าเนินการอื่น ๆ ของศาสนจักรแต่อย่าง
ใด ตลอดจนมีนักบัญชีเอกชนที่มีใบอนุญาต 
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในที่มีใบอนุญาต ผู้
ตรวจสอบระบบข้อมูลที่มีใบอนุญาต และ
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ระดับมืออาชีพที่ได้รับการ
รับรอง

ตามการด�าเนนิงานตรวจสอบ แผนกตรวจ 
สอบบัญชีของศาสนจักรลงความเห็นว่า ใน
แง่ของทรัพย์สิน รายรับของเงินบริจาค ราย
จ่ายที่เกิดขึ้น และทรัพย์สินของศาสนจักร
ส�าหรับปี 2012 ได้รับการบันทึกและจัดการ
ตามแนวทางที่ถือปฏิบัติตามระบบบัญชี  
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบาย
ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่ศาสนจักรก�าหนด
ไว้ทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร
โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์
กรรมการผู้จัดการ 

รายงาน 
สถิติป ี
น�าเสนอโดย บรูค พี. เฮลส์
เลขานุการฝ่ายประธานสูงสุด

เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกศาสนจักร  
ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติของ
ศาสนจักรเกี่ยวกับการเติบโตและสถานะ 

ของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2012 ดังต่อไปนี้

หน่วยของศาสนจักร
สเตค ....................................................... 3,005
คณะเผยแผ ่................................................ 347
ท้องถิ่น ....................................................... 591
วอร์ดและสาขา ..................................... 29,014

สมาชิกภาพของศาสนจักร
สมาชิกภาพทั้งหมด ....................... 14,782,473
เด็กใหม่ในบันทึกศาสนจักร                
ระหว่างปี 2012 ................................... 122,273                                         
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา          
ระหว่างปี 2012 ................................... 272,330

ผู้สอนศาสนา
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา .......................... 58,990
ผู้สอนศาสนาบ�าเพ็ญประโยชน ์............. 22,961

พระวิหาร
พระวิหารที่ได้รับการอุทิศระหว่างปี 2012  
(แคนซัสซิตี้ มิสซูรี, มาเนาส์ บราซิล,  
บริคัมซิตี้ ยูทาห์ และแคลกะรี  
แอลเบอร์ตา) .................................................. 4
พระวิหารที่ได้รับการอุทิศซ�้าระหว่าง
ปี 2012 (บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
และบอยซี ไอดาโฮ) ....................................... 2
พระวิหารที่เปิดด�าเนินการ ......................... 140

รายงานจากแผนก
ตรวจสอบบัญชีของ
ศาสนจักรปี 
น�าเสนอโดย โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์
กรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย
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ทางลัดแทนที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมพระ-
กิตติคุณ  พึงระลึกว่าเรื่องเล็กน้อยน�าไปสู่
เรื่องใหญ่  ความประมาทหรือการละเลยที่ดู
เหมือนไม่ส�าคัญอาจน�าไปสู่ปัญหาใหญ่ได้  
ส�าคัญยิ่งกว่านั้นคือนิสัยดี เรียบง่าย เสมอ
ต้นเสมอปลาย น�าไปสู่ชีวิตที่อุดมด้วยพรอัน
ล้นเหลือ

ท่านที่เป็นเด็กปฐมวัย เยาวชนชายหญิง
ในโปรแกรมเยาวชน ผู้สอนศาสนาที่เด็ด
เดี่ยวซึ่งเวลานี้ก�าลังรับใช้และท�าหลายสิ่ง
หลายอย่างได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าข้าพเจ้า
สมัยอยู่ในวัยของท่าน  ในชีวิตก่อนเกิดท่าน
พิสูจน์ตนเองว่าเป็นคนองอาจ เชื่อฟัง และ
บริสุทธิ์  ที่นั่น ท่านพยายามพัฒนาพรสวรรค์
และความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมตนเอง
ให้พร้อมเผชิญความเป็นมรรตัยด้วยความ
กล้าหาญ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความ
ส�าเร็จ

ไม่นานมานี้ท่านมาสู่ชีวิตมรรตัยด้วย 
ความรูค้วามสามารถพเิศษและโอกาสพฒันา 

ภายในบ้าน และทุกคนในบ้านสัมผัสได้
สัมฤทธิผลของค�าแนะน�านี้ไม่ใช่ภาระของ

บิดามารดาเพียงฝ่ายเดียว แม้พวกเขาจะ
มีหน้าที่เป็นผู้น�าก็ตาม  บุตรธิดาสามารถรับ
ผิดชอบต่อการท�าให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง
ในบ้านมากขึ้น  สิ่งส�าคัญคือบิดามารดาต้อง
สอนบุตรธิดาให้รับรู้ว่าการกระท�าของพวก
เขาส่งผลต่อแต่ละคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน  เด็ก
ที่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบการกระท�าของตน  
ไม่ว่าจะชอบธรรมหรือไม่ เขาจะเติบโตเป็น
พลเมืองที่น่าเชื่อถือในอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านรูจ้กัหลกัธรรมพ้ืนฐาน 
ที่ท�าให้บ้านท่านมีศูนย์กลางอยู่ที่พระผู้ช่วย
ให้รอด  ค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ที่ให้
เราสวดอ้อนวอนส่วนตัวและกับครอบครัวทุก
วัน ศึกษาพระคมัภร์ีส่วนตวัและกบัครอบครวั 
ทุกวัน ตลอดจนจัดสังสรรค์ในครอบครัวทุก
สัปดาห์ ล้วนเป็นคานรับน�้าหนักที่จ�าเป็นต่อ
การสร้างบ้านที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง  
หากไม่มีวิถีปฏิบัติเป็นประจ�าเหล่านี้ ก็ยาก
จะพบสันติสุขและสถานหลบภัยจากโลกซึ่ง
เป็นที่ปรารถนาและจ�าเป็นอย่างยิ่ง

จงเชื่อฟังค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ที่
พระคริสต์ทรงต้องการให้ท่านท�าตาม  อย่า
หาเหตุผลให้ความสุขในอนาคตโดยใช้เส้น

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เพื่อให้มีสันติสุขในบ้าน
พรยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่เราจะให้โลกได้คือพลังของบ้านที่มีพระคริสต์
เป็นศูนย์กลาง บ้านที่สอนพระกิตติคุณ รักษาพันธสัญญา และอบอวลด้วย
ความรัก

ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

เสียงมากมายจากโลกที่เราอาศัยอยู่บอก
ให้เราด�าเนินชีวิตด้วยจังหวะเร่งรีบ  สิ่งที่
ยังต้องท�าและท�าให้ส�าเร็จมีอยู่เสมอ   

แต่ส่วนลึกข้างในเราแต่ละคนยังต้องการมี
สถานหลบภัยที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความ
สงบเย็น สถานที่ให้เราตั้งต้นใหม่ รวบรวม
พลังกายใจเพื่อให้พร้อมรับมือกับความ
กดดันในอนาคต

สถานที่ในอุดมคติส�าหรับสันติสุขเช่นนั้น
อยู่ภายในรั้วบ้านเราเอง ซึ่งเราท�าสุดความ
สามารถเพื่อให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นจุด
ศูนย์รวมที่นั่น

บ้านบางหลังมีบิดาเป็นผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตกับมารดาผู้ซื่อสัตย์และอุทิศตนร่วม
กันน�าครอบครัวในความชอบธรรม  บ้าน
หลายหลังมีโครงสร้างต่างออกไป  แต่ไม่ว่า
สภาวการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไร ท่าน
สามารถท�าให้บ้านและชีวิตท่านมีศูนย์กลาง
อยู่ที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์
ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตนี้

จงแน่ใจว่าทุกเรื่องที่ท่านตัดสินใจ ไม่ว่า
จะทางโลกหรือทางวิญญาณ อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้อง 
การให้ท่านท�า  เมื่อพระองค์ทรงเป็นศูนย ์
กลางในบ้านท่าน สันติสุขและความสงบเย็น
ย่อมเกิดขึ้น  มีวิญญาณของความเชื่อมั่น
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ไม่สิ้นสุด  แต่ยังมีอันตรายในสภาพแวดล้อม
รอบตัวท่าน  ศักยภาพและความสามารถ
ของท่านอาจถูกจ�ากัดหรือถูกท�าลายได้หาก
ท่านยอมต่อมลภาวะรอบด้านอันเกิดจาก
อิทธิพลของมาร  อย่างไรก็ตาม ซาตานเทียบ
ชั้นไม่ได้กับพระผู้ช่วยให้รอด  ชะตากรรม
ของซาตานถูกก�าหนดไว้แล้ว  เขารู้ตัวว่าไม่
รอด แต่ยังต้องการพาคนอื่นล่มจมไปกับเขา
ให้มากที่สุด  เขาจะพยายามท�าลายคุณงาม
ความดีและความสามารถของท่านโดยใช้
ความอ่อนแอของท่านให้เป็นประโยชน์  จง
อยู่ฝ่ายพระเจ้า แล้วท่านจะชนะทุกครั้งไป

ท่านอาศัยอยู่ในโลกที่ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีเกิดขึ้นในอัตราความเร็วที่น่าตกใจ  
เป็นเรื่องยากส�าหรับหลายคนในรุ่นข้าพเจ้าที่
จะตามความล�้าหน้าเหล่านั้นให้ทัน  วิธีที่เรา
ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวก�าหนดว่าความก้าวหน้า
ดังกล่าวจะเป็นพรหรือเป็นสิ่งกีดขวาง  เมื่อ
เข้าใจและน�าไปใช้ในจุดประสงค์ที่ชอบธรรม 
เทคโนโลยีย่อมไม่เป็นภัย แต่กลับเป็นสิ่งช่วย
ปรับปรุงการสื่อสารทางวิญญาณ

ตัวอย่างเช่น เราหลายคนมีอุปกรณ์อิเล็ก-
ทรอนิกส์ส่วนตัวแบบพอดีกระเป๋า  น้อยครั้ง
ที่เราจะไม่พกไปด้วย เราอาจหยิบขึ้นมาใช้
วันละหลายครั้ง  น่าเสียดายที่อุปกรณ์เหล่านี้
สามารถเป็นบ่อเกิดของความโสมมและเวลา

ที่สูญเปล่า  แต่เมื่อใช้อย่างมีวินัย เทคโนโลยี
ดังกล่าวก็สามารถเป็นเครื่องมือป้องกันจาก
สิ่งเลวร้ายที่สุดในสังคมได้

เม่ือไม่ก่ีปีก่อนหน้านีใ้ครเลยจะจนิตนาการ 
ได้ว่างานมาตรฐานครบชุดและข่าวสารการ 
ประชมุใหญ่สามญัหลายปีจะมาอยู่ในกระเป๋า 
ของท่านได้  การมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในกระเป๋า
เพียงอย่างเดียวย่อมไม่คุ้มครองท่าน แต่การ
ศึกษา ไตร่ตรอง และฟังสิ่งเหล่านี้ในช่วง
เวลาเงียบ ๆ แต่ละวันจะช่วยให้เราสื่อสาร
ผ่านพระวิญญาณได้ดีขึ้น

จงฉลาดในการรับเทคโนโลยีมาใช้  ท�า
เครื่องหมายข้อพระคัมภีร์ส�าคัญในอุปกรณ์
ของท่านและกลบัมาอ่านบ่อย ๆ  หากเยาวชน 
คนหนุ่มสาวจะทบทวนข้อพระคัมภีร์สักข้อให้
บ่อยเท่ากับที่บางคนส่งข้อความ ไม่นานท่าน
จะท่องจ�าข้อพระคัมภีร์ได้หลายร้อยข้อที
เดียว  ข้อความเหล่านั้นจะกลายเป็นแหล่ง
การดลใจและการน�าทางอันทรงพลังจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในยามจ�าเป็น

การที่เราท�าสุดความสามารถเพื่ออัญเชิญ
อิทธิพลน�าทางอันอ่อนโยนของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเรา จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การท�าให้บ้านเรามีศูนย์กลางอยู่ที่พระผู้ช่วย
ให้รอด  ยิ่งเชื่อฟังการกระตุ้นเตือนเหล่านั้น
ยิ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เรา

สันติสุขยิ่งใหญ่กว่าจะเกิดขึ้นเมื่อท่าน
ผนึกก�าลังการเชื่อฟังกับการรับใช้คนรอบข้าง  
หลายคนมีพรสวรรค์ แม้จะคิดว่าตนเองมี
จ�ากัด แต่กลับใช้พรสวรรค์อย่างเผื่อแผ่ด้วย
ความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตคน
รอบข้าง  ความเห็นแก่ตัวเป็นรากของความ
ชั่วร้ายมหันต์  ยาถอนพิษความชั่วร้ายนั้นมี
แบบอย่างในพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้
รอด  พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นวิธีก�าหนด
ชีวิตเราให้ออกไปรับใช้ผู้อื่นโดยไม่ค�านึงถึง
ตนเอง

ข้าพเจ้าเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นบ่อยมาก
ในชีวิตจนทราบว่านั่นคือกฎอันเที่ยงแท้  กฎ
ซึ่งนิยามว่าการเชื่อฟังและการรับใช้สัมพันธ์
กับพลังอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อเราเชื่อ
ฟังพระบัญญัติพระเจ้าและรับใช้บุตรธิดา
ของพระองค์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
ผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือพลังอ�านาจจาก
พระผู้เป็นเจ้า—ที่ให้เราท�าได้มากกว่าความ
สามารถของตนเอง  วิจารณญาณ พรสวรรค์ 
และความสามารถของเราขยายเพราะได้รับ
ความเข้มแข็งและพลังอ�านาจจากพระเจ้า 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�าคัญในการ
สร้างบ้านที่เปี่ยมด้วยสันติสุข

เมื่อท่านท�าให้บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่พระผู้
ช่วยให้รอด บ้านจะกลายเป็นสถานหลบภัย
ไปเอง ไม่เฉพาะครอบครัวท่านเท่านั้น แต่
ส�าหรับมิตรสหายที่อยู่ในสภาพยากล�าบาก
กว่าเราด้วย  พวกเขาจะเข้ามาหาความสงบ
เย็นที่รู้สึกได้ในบ้านท่าน  จงต้อนรับมิตร
สหายเช่นนั้น  พวกเขาจะเบ่งบานในสภาพ
แวดล้อมที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง  จงเป็น
เพ่ือนกับเพ่ือนลกู  จงเป็นแบบอย่างทีม่ค่ีาควร 
ให้แก่พวกเขา

พรยิง่ใหญ่ทีส่ดุประการหนึง่ทีเ่ราจะให้ 
โลก ได้คือพลังของบ้านที่มีพระคริสต์เป็น
ศูนย์กลาง บ้านที่สอนพระกิตติคุณ รักษา
พันธสัญญา และอบอวลด้วยความรัก

หลายปีก่อน หลังจากเดินทางเยี่ยมคณะ
เผยแผ่  จีนีนภรรยาข้าพเจ้าเล่าให้ฟังถึง
เอ็ลเดอร์คนหนึ่งที่เธอพบ  จีนีนถามเขาถึง
ครอบครัว  เธอแปลกใจเมื่อเขาตอบว่าไม่มี
ครอบครัว  เขาอธิบายต่อไปว่าช่วงที่เขาเกิด 
คุณแม่ยกเขาให้รัฐเลี้ยงดู  ช่วงวัยเด็กของ
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เขาหมดไปกับการย้ายบ้านอุปถัมภ์  เขาได้
รับพรที่ค้นพบพระกิตติคุณในช่วงวัยรุ่น  
ครอบครัววอร์ดที่เปี่ยมด้วยความรักช่วย
เหลือเขาให้มีโอกาสรับใช้งานเผยแผ่

ต่อมาจนีนีถามภรรยาประธานคณะเผยแผ่ 
เกี่ยวกับเอ็ลเดอร์แสนดีผู้นี้  เธอทราบว่าไม่กี่
เดือนก่อนหน้านั้นเอ็ลเดอร์คนนี้มาพักที่บ้าน
คณะเผยแผ่สองสามวันเพราะไม่สบาย  ช่วง
นัน้เขาร่วมสงัสรรค์ในครอบครวัด้วยกนั  ก่อน 
กลับไปสนามเผยแผ่ เขาขอประธานคณะ
เผยแผ่มาอยู่ด้วยอีกสองสามวันช่วงเขาจบ  
เขาต้องการสังเกตว่าครอบครัวที่มีพระคริสต์
เป็นศูนย์กลางท�าอย่างไร  เขาต้องการวาง
แบบแผนครอบครัวเขาให้ได้อย่างนั้น

จงท�าสุดความสามารถเพื่อให้มีบ้านเช่น
นั้น  จงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้ที่อยู่ใน
สภาพการณ์ยากล�าบาก  จงเป็นมิตรแท้  
มิตรภาพที่ยั่งยืนเปรียบเสมือนยางมะตอย
ที่มาเติมหลุมบนพื้นถนนชีวิตและท�าให้การ
เดินทางราบรื่นและเพลิดเพลินมากขึ้น  เรา
ไม่ควรใช้มิตรภาพหาประโยชน์ใส่ตัว  แต ่
จงทะนุถนอมไว้เพื่อชื่นชมและแบ่งปัน  จง
ต้อนรับผู้อื่นที่จ�าเป็นต้องได้รับพลังความ 

เข้มแขง็ผ่านประสบการณ์เช่นนัน้ในบ้านท่าน
ข้าพเจ้าขอแนะน�าข้อคิดสุดท้ายส�าหรับผู้

ที่รักสมาชิกครอบครัวซึ่งไม่ได้ท�าการเลือกที่
ดี  สภาพเช่นนี้อาจท้าทายความอดทนอด
กลั้นของท่าน  เราต้องวางใจพระเจ้าและ
จังหวะเวลาของพระองค์ว่าค�าสวดอ้อนวอน
ของเราจะได้รับค�าตอบที่ดี การช่วยชีวิตจะ
เกิดขึ้นได้  เราท�าสุดความสามารถที่จะรับใช้ 
เป็นพร และยินดียอมรับพระประสงค์ทุก
อย่างของพระผู้เป็นเจ้า  เราใช้ศรัทธาและ
ระลึกว่าบางอย่างเราต้องฝากไว้กับพระเจ้า  
พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราวางภาระไว้แทบ
พระบาทพระองค์  ด้วยศรัทธาเราจะทราบได้
ว่าผู้หลงทางที่เรารักไม่ได้ถูกทอดทิ้ง แต่เขา
อยู่ในความดูแลของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
เปี่ยมด้วยความรัก

จงมองเห็นข้อดีในตัวผู้อื่น ไม่ใช่รอยแปด
เปื้อนของเขา  บางครั้งรอยแปดเปื้อนต้อง
อาศัยการดูแลอย่างถูกวิธีจึงจะสะอาดได้ แต่
จงส่งเสริมคุณความดีของเขาเสมอ

เมือ่ท่านรูส้กึว่ามคีวามหวงัเพยีงเส้นบาง ๆ  
ท่ีจริงแล้วนัน่ไม่ใช่เส้นด้าย หากแต่เป็นสายใย 
ผูกพันอันเหนียวแน่น เปรียบเสมือนสิ่งคุ้ม-

ครองชีวิตที่จะเสริมสร้างและอุ้มชูท่าน  สิ่งนี้
จะปลอบโยนให้ท่านคลายความหวาดกลัว
ได้  จงพยายามด�าเนินชีวิตให้มีค่าควรและ
วางใจในพระเจ้า

ไม่ต้องกังวลหากเราไม่สามารถท�าตาม 
สิ่งที่พระเจ้าทรงแนะน�าได้ทุกอย่างในคราว
เดียวกัน  พระองค์ตรัสไว้เช่นกันว่ามีวาระ
และฤดูกาลส�าหรับทุกสิ่ง  ในค�าตอบของค�า
สวดอ้อนวอนขอการน�าทางอย่างจริงใจ 
พระองค์จะทรงน�าทางเราว่าควรเน้นเรื่องใด
ในแต่ละช่วงของชีวิต  เราสามารถเรียนรู้ 
เติบโต และเป็นเหมือนพระองค์ทีละก้าว
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการด�าเนินชีวิตด้วย
การเชื่อฟัง หยั่งรากมั่นคงในพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ จะรับรองได้ดีที่สุดว่าเรา
จะมีสันติสุขและสถานหลบภัยในบ้าน  
ความท้าทายและความปวดร้าวยังมีอีกมาก 
แต่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย เราก็ยังมี
สันติสุขภายในและความสุขอันลึกซึ้งได้  
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์เป็นบ่อเกิดของสันติสุขอันล้นเหลือ  
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

นิวยอร์กซิตี้ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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โจมต ี เมือ่อาคารทศิใต้พงัทลาย  อพาร์ทเม้นต์ 
ของพวกเขาปกคลุมไปด้วยฝุ่นที่กระหน�่าลง
มายังเกาะแมนฮัตตันฝั่งใต้

ด้วยความสับสนกับสิ่งที่พวกเขาเห็นและ
กงัวลว่าจะมกีารโจมตอีกี พวกเขาจงึไปบรเิวณ 
ทีป่ลอดภยักว่าและจากนัน้ไปทีอ่าคารศาสน- 
จักรของสเตคแมนแฮตตันที่ลินคอล์น เซ็น-
เตอร์  เมื่อมาถึงพวกเขาพบว่ามีสมาชิกใน
เกาะแมนแฮตตันฝั่งใต้จ�านวนหนึ่งตัดสินใจ 
มารวมตัวกันที่ศูนย์สเตคเช่นเดียวกัน  พวก
เขาโทรศัพท์หาเราเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าอยู่
ที่ใด  ข้าพเจ้าโล่งใจเมื่อทราบว่าพวกเขา
ปลอดภัย แต่ไม่ประหลาดใจเกี่ยวกับสถาน 
ที่พวกเขาไป  การเปิดเผยในยุคปัจจุบันสอน 
ว่าสเตคแห่งไซอันเป็นการป้องกันและเป็น 
“ที่พักพิงจาก พายุ, และ จาก พระ พิโรธ เมื่อ จะ 
เท ลงมาโดย มิได้ เจือจาง บน ทั้ง ผืน แผ่นดิน 
โลก.”2

พวกเขาไม่สามารถกลับอพาร์ทเม้นต์ของ
ตนเองเป็นเวลากว่าหนึง่สปัดาห์และเศร้าสลด 
กับชีวิตของคนบริสุทธิ์ที่เสียชีวิต แต่พวกเขา
ไม่ได้ประสบกับความเสียหายที่ถาวร

การใคร่ครวญเหตกุารณ์เหล่าน้ีท�าให้ข้าพ- 
เจ้ามีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งต่อความแตกต่าง
ด้านหลกัธรรมระหว่างสนัตสิขุของมวลมนุษย์ 
หรือทางโลกกับสันติสุขส่วนตัว3

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดประสูติชาวสวรรค์
หมู่หนึ่งร่วมสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าและ
ประกาศว่า “พระสิริจงมีแต่พระเจ้าในที่
สูงสุด  ส่วนบนแผ่นดินโลก  สันติสุข จงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์
โปรดปรานนั้น”4

แต่มีข้อสังเกตที่น่าเศร้าคือแม้ช่วงเวลาที่
ส�าคัญนิรันดร์นี้เกิดขึ้นหลังจากการประสูติ
ของพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจ้า  กษตัรย์ิเฮโรด 
ก็ยังคงส่งคนให้ไปฆ่าทารกที่ไร้เดียงสาใน 
เบธเลเฮม5

สทิธ์ิเสรเีป็นส่วนทีส่�าคญัในแผนแห่งความ 
สุข  สิทธิ์เสรีท�าให้เกิดความรัก การเสียสละ 
การเติบโตส่วนบุคคลและประสบการณ์ที่
จ�าเป็นต่อความก้าวนิรันดร์ของเรา  สิทธิ์เสรี
ดังกล่าวยังก่อให้เกิดความเจ็บปวดและ
ความทุกข์ทรมานที่เราประสบในความเป็น
มรรตัยแม้กระทั่งจากสิ่งที่เราไม่เข้าใจและ
การเลือกที่รุนแรงชั่วร้ายของผู้อื่นอีกด้วย  
สงครามที่เกิดขึ้นในสวรรค์ต่อสู้เพื่อสิทธิ์เสรี
อันชอบธรรมและจ�าเป็นต่อความเข้าใจของ
การปฏิบตัศิาสนกิจบนแผ่นดนิโลกของพระผู้- 

รัฐประหารของทหาร และสงครามกลางเมือง
สองครั้งเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งหยุดไปในปี 2011  
กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกถึงสันติสุขที่พิเศษ
เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกเขา

เหตกุารณ์ต่าง ๆ มกัเกิดข้ึนและปล้นสนัตสิขุ 
ไปจากเราและท�าให้เรารู้สึกอ่อนแอลง

ใครเล่าจะลืมการโจมตีอันเลวร้ายของวัน
ที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ในสถานที่ต่างๆ 
ของสหรัฐ  เหตุการณ์เหล่านี้ย�้าเตือนเราว่า
ความรู้สึกแห่งสันติสุขและความปลอดภัย
ของเราสามารถถูกท�าลายได้อย่างง่ายดาย
เพียงใด

ลูกชายคนโตของเราและภรรยาของเขาที่
ก�าลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกอาศัยอยู่ห่างออกไป
จากตึกเวิร์ดเทรด เซ็นเตอร์ในนิวยอร์กซิตี้
สามช่วงตึกเมื่อเครื่องบินล�าแรกพุ่งชนอาคาร
ทิศเหนือ  พวกเขาวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าของ 
อพาร์ทเม้นต์และตระหนกกับภาพที่เห็น สิ่งที่
พวกเขาเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง  จาก
นั้นพวกเขาก็เห็นกบัตาเครื่องบินล�าที่สองชน
อาคารทศิใต้และตระหนกัว่านัน่ไม่ใช่อบุตัเิหต ุ
และเชื่อว่าที่เกาะแมนแฮตตันฝั่งใต้ก�าลังถูก

โดยเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สันติสุขส่วนตัว: 
รางวัลแห่งความ 
ชอบธรรม
แม้ในความยากลำาบากของชีวิต  เนื่องจากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
และพระคุณของพระองค์  การดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมจะได้รับสันติสุข
ส่วนตัวเป็นรางวัล

ป
ระสบการณ์เม่ือเรว็ๆ น้ีท�าให้ข้าพเจ้า 
นกึถงึหลกัธรรมแห่งสนัตสิขุและโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของพระเยซู

คริสต์ของการช่วยเหลือเราแต่ละคนให้ได้รับ
สันติสุขส่วนตัวที่ถาวร

ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมามีสองเหตุ-
การณ์ที่สะเทือนอารมณ์ของข้าพเจ้าเป็น
อย่างมาก  เหตุการณ์แรกคือข้าพเจ้าได้พูด 
ณ พิธีฝังศพของเอมิลี พาร์เกอร์เด็กหญิงตัว
น้อยที่แสนน่ารักอายุ 6 ขวบที่เสียชีวิตพร้อม
กับคนอื่น ๆ อีก 25 คน  ซึ่งมีเด็กเล็กๆ 19 คน 
ในเหตุการณ์กราดยิงอันน่าเศร้าสลดในเมือง
นิวทาว์น คอนเนตทิคัต  ข้าพเจ้าโศกเศร้ากับ
ครอบครัวของเธอและรู้ว่าผู้คนจ�านวนมาก
ถูกพรากจากสันติสุข  ข้าพเจ้าพบความเข้ม-
แขง็และศรทัธาในโรเบร์ิตกบัอลซิา พาร์ค
เกอร์ บิดามารดาของเธอ

เหตุการณ์ที่สองข้าพเจ้าได้พบกับสมาชิก
ผู้ซื่อสัตย์ของศาสนจักรหลายพันคนในเมือง
ไอโวรีโคสท์แห่งอาบิดจัน1  ประเทศในแอฟ-
ริกาตะวันตกที่พูดภาษาฝรั่งเศสแห่งนี้ต้อง
กล�้ากลืนต่อความยากล�าบากทางเศรษฐกิจ 
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ช่วยให้รอด
ดังที่กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่ 10  พระผู้ช่วย

ให้รอดทรงสอนอัครสาวกสิบสองและทรงรู้
ว่าพระพันธกิจของพระองค์จะไม่ก่อให้เกิด
สนัตสุิขของมวลมนษุย์ในชวีติมรรตยันี ้พระ- 
องค์ทรงบอกให้อัครสาวกมอบสันติสุขแก่
บ้านที่ไปเยี่ยมเยียนแต่ทรงเตือนว่าจะเหล่า
อัครสาวกจะอยู่ “ท่ามกลางพวกหมาป่า . . . 
[และ] คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนาม
ของเรา  แต่ผู้ที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะได้รับความ
รอด”6  ค�าประกาศอันมีนัยส�าคัญกล่าวอยู่ใน
ข้อ 34: “อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะน�าสันติภาพ
มาสู่โลก”7  เห็นได้ชัดว่าสันติสุขของมวล
มนุษย์ไม่มีอยู่บนแผ่นดินโลกระหว่างการ
ปฏิบัติศาสนกิจแห่งมรรตัยของพระคริสต์  
และไม่มีในขณะนี้

ในค�าน�าของพระเจ้าที่ทรงให้ไว้ในหลักค�า
สอนและพันธสัญญา มีการสอนหลักธรรมที่
ส�าคัญยิ่งเป็นจ�านวนมาก  ส�าหรับผู้ที่ไม่กลับ
ใจ  พระวญิญาณของพระองค์ (พระวิญญาณ 
ของพระคริสต์) ที่ ประทานแก่ มนุษย์ ทุกคน
ที่มา ใน โลก8 “จะไม่พากเพียรกับมนุษย์เสมอ
ไป”9  ทั้ง “สันติสุขจะถูกน�าไปจากแผ่นดิน
โลก”10  ศาสดาพยากรณ์ได้ประกาศว่าสันติ- 
สขุจะถกูน�าไปจากแผ่นดนิโลกอย่างแน่นอน11 

ลซูเิฟอร์ยังไม่อยู่ในพันธนาการและใช้อ�านาจ 
บนโลกนี้12

ความปรารถนาอันชอบธรรมของคนดี
ทุกหนแห่งได้เป็นสันติสุขบนโลกและจะเป็น
ตลอดไป  เราต้องไม่หยุดการไขว่คว้าเป้า-
หมายนี้  แต่ ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธสอน
ว่า “วิญญาณแห่งสันติและความรัก . . . จะ
ไม่มีวันมาสู่โลกเลยจนกว่ามนุษยชาติจะได้
รับความจริงของพระผู้เป็นเจ้าและข่าวสาร
ของพระผู้เป็นเจ้า . . . และยอมรับพลังและ
อ�านาจของพระองค์ซึ่งศักดิ์สิทธิ์”13

เราหวังและสวดอ้อนวอนด้วยความ
กระตือรือร้นเพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์แต่
โดยผ่านแต่ละบุคคลและครอบครัวนั่นเองที่
เราจะได้รับสันติสุขอันเป็นรางวัลแห่งความ
ชอบธรรมที่ทรงสัญญาไว้   สันติสุขนี้เป็นของ
ประทานแห่งการปฏิบัติศาสนกิจและการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสัญญาไว้

หลกัธรรมนีไ้ด้รบัการกล่าวถงึอย่างกระชบั 
ในหลักค�าสอนและพันธสัญญาว่า “แต่ จง 
เรียน รู้ ว่า คน ที่ ท�า งาน แห่ง ความชอบธรรม 
 จะ ได้ รับรางวัล ของ เขา, แม้ สันติสุขใน โลก นี้ 

และ ชีวิตนิรันดร์ ใน โลก ที่ จะ มา ถึง.”14

ประธานจอห์น เทย์เลอร์สอนว่าสันติสุข
ไม่ได้เป็นสิง่พงึปรารถนาเท่านัน้  แต่ ยงั “เป็น 
ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า”15 ด้วย

สันติที่ข้าพเจ้าก�าลังกล่าวถึงไม่ได้เป็น
เพียงความสงบชั่วครั้งชั่วคราวท่านั้น  แต่ยัง
เป็นความสุขอันลึกซึ้งและความพึงพอใจทาง
วิญญาณที่ยั่งยืนอีกด้วย16

ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์อธิบายถึง
สันติสุขของพระผู้ช่วยให้รอดดังนี้ “สันติสุข
ของพระองค์จะบรรเทาความทุกข์ยากของ
เรา สมานใจที่ชอกช�้าของเรา ลบเลือนความ
เกลียดชังของเรา ก่อเกิดความรักต่อเพื่อน
มนุษย์ในใจเรา ซึ่งจะท�าให้จิตวิญญาณเรา
เต็มไปด้วยความสงบสุข”17 ในการพบปะกับ
บิดามารดาของเอมิลี พาร์เกอร์ ข้าพเจ้าเห็น
สันติสุขของพระผู้ช่วยให้รอดบรรเทาความ
ทุกข์ยากของพวกเขาและก�าลังช่วยสมานใจ
ที่ชอกช�้า  เป็นเรื่องน่าทึ่งที่ทันทีหลัง
เหตุการณ์กราดยิงครั้งนั้นบราเดอร์พาร์เกอร์
แสดงถึงการให้อภัยผู้กระท�าผิด  ดังค�ากล่าว
ของประธานแกรนท์  สันติสุขของพระผู้ช่วย
ให้รอดสามารถ “ลบเลือนความเกลียดชัง
ของเรา”ได้  การพิพากษาเป็นของพระเจ้า

วสิทุธชินชาวไอโวรโีคสท์ ระหว่างช่วงเวลา 
แห่งสงครามกลางเมืองในประเทศ พวกเขา

พบสนัตสิขุจากการมุง่เน้นไปทีก่ารด�าเนนิชวีติ 
ตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์โดยเน้น
เป็นพิเศษถึงงานประวัติครอบครัวและงาน
พระวิหารเพื่อบรรพชนของพวกเขา18

เราต่างปรารถนาสันติสุข  สันติสุขไม่ได้
เป็นเพียงการไม่มีสงคราม ความรุนแรง การ
ขัดแย้ง และการทะเลาะเบาะแว้ง   สันติสุข
มาจากการรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้ว่าเรา
คือใคร และรู้ว่าเรามีศรัทธาในพระองค์ รัก
พระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์  
แม้ในช่วงเวลาแห่งการทดสอบและโศกนาฏ- 
กรรมอันรุนแรง  ค�าตอบของพระเจ้าต่อ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในคุกที่ลิเบอร์ตี้
น�าการปลอบโยนมาสู่ใจเรา

“ ลูก เอ๋ย, สันติ สุข จง มี แก่ จิต วิญญาณ เจ้า; 
ความ ยากล�าบาก ของ เจ้า และ ความ ทุกข์ ของ 
เจ้า จะ อยู่ เพียง ชั่ว ครู่;

“และ จาก นั้น, หาก เจ้าอดทน มัน ด้วย ดี, 
พระผู้เป็นเจ้า จะ ทรง ยก เจ้า ให้ สูงส่ง สู่ เบื้อง
บน”19

พึงระลึกว่า “พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่ง
ความวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติ”20 
ไม่มีสันติส�าหรับคนที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้า 
เราต่างมีส่วนร่วมในสภาสวรรค์อันน�ามาซึ่ง
สทิธิเ์สรทีีช่อบธรรมและรูว่้าจะมคีวามเจบ็ปวด 
ในความเป็นมนุษย์และแม้แต่โศกนาฏกรรม
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ร้ายแรงซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิ์เสรีในทางที่ผิด  
เราเข้าใจว่าสิง่นีอ้าจท�าให้เรารูสึ้กโกรธ สบัสน 
ไร้ท่ีพ่ึง และอ่อนแอ  แต่เรากร็ูด้้วยว่าการชดใช้ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดจะเอาชนะและชดใช้
ความอยุตธิรรมของชวีติมรรตัยและน�าสนัตสิขุ 
มาสู่เรา  เอ็ลเดอรมาเรียน ดี. แฮงค์สน�าค�า 
พูดของอูโก เบตตีใส่กรอบติดบนผนังมีใจ 
ความว่า “การเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าคือการรู้ว่า
กฎทุกกฎจะยุติธรรม และว่าจะไม่มีสิ่งที่ไม่
คาดฝันอันน่าประหลาดใจ”21

อะไรคือที่มาของสันติสุข  ผู้คนมากมาย
แสวงหาสันติสุขในแบบของโลกซึ่งไม่เคยมี
และจะไม่มีวันเกิดขึ้น  สันติสุขหาไม่ได้จาก
ความมั่งคั่ง อ�านาจ หรือชื่อเสียงเกียรติยศ22  
สันติสุขหาไม่ได้จากการแสวงหาความ
เพลิดเพลิน ความบันเทิง หรือสันทนาการ  
สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสร้างความสุขหรือ
สันติสุขที่ยั่งยืนได้แม้จะได้รับมากมายเพียง
ใดก็ตาม

เพลงสวดอันเป็นเพลงโปรดของเอ็มมา  
ลู เธย์น ถามค�าถามที่เหมาะสม: “หาสันติ
ได้ที่ใด  การปลอบโยนอยู่ไหน  เมื่อแหล่งอื่น
ไม่ช่วยฉันสุขสันต์เต็มที่”23  ค�าตอบคือพระผู้
ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นที่มาและพระผู้สร้าง
สนัตสิขุ  พระองค์ทรงเป็น“เจ้าชายแห่งสนัต”ิ24

เราจะอยู่ใกล้ชิดกับพระผู้ช่วยให้รอดได้
อย่างไร  การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า การสวดอ้อนวอนเสมอ  การ 
กลับใจจากบาป  การเข้าสู่น�้าแห่งบัพติศมา
ด้วยใจที่ชอกช�้าและวิญญาณที่ส�านึกผิด 
และเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
เป็นแบบอย่างอันประเสริฐของความชอบ
ธรรมซึ่งมีสันติสุขที่ยั่งยืนเป็นรางวัล25 หลัง 
จากกษัตริย์เบ็นจามินกล่าวค�าปราศรัยที่
ปลุกเร้าเกี่ยวกับการชดใช้ของพระคริสต์ฝูง
ชนล้มลงบนพื้น  “พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า 
เสด็จ มาบ นพ วก เขา, และ พวก เขา เปี่ยม ด้วย 

ปีติ, โดยที่ ได้ รับ การ ปลดบาปของ พวก เขา, 
และ โดยที ่ม ีค วาม สงบ ในมโนธรรม, เพราะ
ศรทัธา ยิ่ง ที่ พวก เขา มี ใน พระ เยซู คริสต์ ”26 
การกลับใจและการด�าเนินชีวิตอย่างชอบ-
ธรรมน�ามาซึ่ง  ความสงบในมโนธรรม  ซึ่ง
จ�าเป็นต่อความพึงพอใจ27  เมื่อมีการล่วง
ละเมิดที่รุนแรงการสารภาพนั้นจ�าเป็นต่อ
การน�ามาซึ่งสันติสุข28  บางทีอาจไม่มีอะไรที่
จะเทียบกับสันติสุขที่มาจากจิตวิญญาณอัน
เสียหายจากบาปที่ได้รับการปลดปล่อยภาระ
นั้นแก่พระเจ้าและเรียกร้องพรแห่งการชดใช้
ได้  ดังที่เพลงสวดอันเป็นที่นิยมอีกบทเพลง
หนึ่งกล่าว “ฉันวางภาระแทบบาททั้งสอง
และร้องบรรเลงเปล่งเสียง”29

ใจของข้าพเจ้าเบิกบานเมื่อตระหนักว่า 
ในสมัยของเราเยาวชนชายหญิงและผู้สอน
ศาสนาอาวุโสเป็นหมื่น ๆ คนยอมรับการ
เรียกเป็นตัวแทนของพระเจ้าและพระผู้ช่วย
ให้รอดของเราพระเยซูคริสต์  พวกเขาก�าลัง
น�าพระกิตติคุณแห่งสันติสุขที่ได้รับการฟื้นฟู
ไปสู่โลก ทีละคนและทีละครอบครัว—งาน
แห่งความชอบธรรมอันจะน�าสันติสุขนี้มาสู่
บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์

ศาสนจักรเป็นที่พักพิงที่ผู้ติดตามของ 
พระคริสต์จะได้รับสันติสุข  หนุ่มสาวบางคน
บนโลกกล่าวว่าพวกเขาเชือ่เรือ่งทางวญิญาณ 
แต่ไม่เคร่งศาสนา  การรูส้กึถงึสิง่ทางวญิญาณ 
เป็นก้าวแรกที่ดี  แต่การอยู่ในศาสนจักรจะ
ท�าให้เราได้รับการดูแล สั่งสอน และบ�ารุง
เลี้ยงด้วยพระค�าอันประเสริฐของพระผู้เป็น
เจ้า  ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นเป็นสิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตในศาสนจักรที่น�ามาซึ่งศาสนพิธี
และพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกมัดครอบครัว 
เข้าด้วยกนัและท�าให้เราแต่ละคนมคีณุสมบัต ิ
ที่จะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบน
สวรรค์และพระเยซูคริสต์ในอาณาจักรซีเลส-
เชียล  ศาสนพิธีเหล่านี้น�ามาซึ่งสันติสุข
เพราะเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาของพระเจ้า

พระวิหารเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธ ี
ที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และยังเป็นที่มาของสถาน
ที่หลบภัยอันสงบสุขจากโลก  ผู้ที่ไปเยี่ยม 
เยียนบริเวณพระวิหารหรือมีส่วนร่วมในการ
เปิดให้สาธารณะเยี่ยมชมพระวิหารก็รู้สึกถึง
สันติสุขนี้ด้วย  ประสบการณ์หนึ่งที่ชัดเจนใน
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ใจข้าพเจ้าคือ  การเปิดให้สาธารณะเยี่ยมชม
และพิธีอุทิศพระวิหารซูวา ฟิจิ  ความไม่สงบ
ทางการเมืองส่งผลให้กลุ่มกบฏเผาและปล้น
ตัวเมืองซูวาและยึดอาคารรัฐสภาพร้อมกับ
จับสมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นตัวประกัน  
ประเทศนี้อยู่ภายใต้กฎอัยการศึก กองทหาร
ฟิจิอนุญาตในขอบเขตจ�ากัดให้ศาสนจักร
รวบรวมผู้คนส�าหรับการเปิดพระวิหารให้
สาธารณะเยี่ยมชมรวมถึงกลุ่มคนจ�านวนเล็ก 
น้อยส�าหรับการอุทิศพระวิหาร  สมาชิกของ
ศาสนจักรโดยทั่วไปไม่ได้รับเชิญเนื่องด้วย
ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวก
เขา  การอุทิศถวายพระวิหารแห่งน้ีเป็นแห่ง
เดยีวทีป่ระกอบขึน้ภายใต้สถานการณ์ทีย่าก
ล�าบากนบัตัง้แต่การอทุศิพระวหิารนอวคูรัง้แรก

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเปิดพระวิหาร
ให้สาธารณะได้เยี่ยมชมเป็นสตรีชาวฮินดูคน
หนึง่ท่ีมีเชือ้สายอนิเดยีและเป็นสมาชกิรฐัสภา 
ผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันแต่ได้รับการปล่อย
ตัวออกมาเนื่องจากเธอเป็นผู้หญิง

ภายในห้องอาณาจักรซีเลสเชียลที่ปราศ-
จากการรบกวนทางโลก  เธอแสดงออกด้วย
น�้าตานองหน้าถึงสันติสุขที่ท่วมท้นเธอ  เธอ
รู้สึกถึงการปลอบประโลมและการเป็นพยาน
ถึงรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระผูช่้วยให้รอดเป็นทีม่าของสนัติสุขทีแ่ท้ 
จริง  แม้ในความยากล�าบากของชีวิต  เนื่อง 

จากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและพระ-
คุณของพระองค์  การด�าเนินชีวิตอย่างชอบ
ธรรมจะได้รับสันติสุขส่วนตัวเป็นรางวัล  ใน
สถานที่ส่วนตัวของพิธีปัสกาพระผู้ช่วยให้
รอดทรงสัญญาอัครสาวกของพระองค์ว่า
พวกเขาจะได้รบัพรด้วย “องค์พระผูป้ลอบโยน 
คือพระวิญญาณบริสุทธิ์” จากนั้นทรงกล่าว
ค�าส�าคัญต่อไปนี้ “สันติสุขของเราที่ให้กับ
ท่านนั้น  เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้”30  และ
ก่อนการสวดอ้อนวอนพระบิดาพระองค์ตรัส
ว่า “เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน  เพื่อท่านจะ
ได้มีสันติสุขในเรา  ในโลกนี้ท่านจะประสบ
ความทุกข์ยาก  แต่จงมีใจกล้าเถิด  เพราะว่า
เราชนะโลกแล้ว”31

เอไลซา อาร์. สโนว์เขียนเกี่ยวกับแนวคิด
นี้ไว้อย่างไพเราะ

จงชูใจท่านสรรเสริญพระเจ้า

อย่าเพลาในการยินดีปรีดา

แม้ทุกข์ตรมขมขื่นดื่นโลกา

พระคริสต์ตรัสว่า “เรามีสันติ”32

และข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของ
พระเยซูคริสต์  เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	การประชุมใหญ่สองการประชุมจัดขึ้นใน

อาบิดจันในวันอาทิตย์ที่	10	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	
2013	ผู้เข้าร่วมการประชุม	9,693	คน—ยังไม่ได้
เป็นสมาชิกของศาสนจักร	619	คน	จ�านวน
สมาชิกในไอโวรีโคสท์ประมาณ	19,000	คน

	 2.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	115:6.
	 3.	ค�าว่า	สันติสุข	มีหลายความหมายที่แตกต่างกัน		

ในกรีกดั้งเดิมหมายถึงการสิ้นสุด	การหยุด	หรือ
การไม่มีความเป็นศัตรูระหว่างฝ่ายที่แข่งขันกัน		
ในภาษาฮีบรู	ค�านี้มีความหมายที่ครอบคลุมมาก
ขึ้นและบางครั้งเป็นเพียงรูปแบบของการ
ทักทาย		สันติสุขเป็น	“สภาพของการด�ารงอยู ่
ซึ่งมาสู่มนุษย์ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที ่
พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดเท่านั้น”	(Howard	W.	
Hunter,	in	Conference	Report,	Oct.	1966,	 
14–17).

 4. ลูกา	2:14		เพิ่มตัวเอน
 5. ด	ูมทัธวิ	2:16		ดรูอส	ดว์ูธทั	“The	Loss	of	

Innocents”  New  York Times,	16	ธ.ค.	2012,	
12	ด้วย.

	 6.	มัทธิว	10:16,	22.
	 7.	มัทธิว	10:34.
	 8.	ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:46.
	 9.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	1:33.
10.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	1:35.
11.	ประธานวูดดรัฟฟ์ประกาศถ้อยค�านี้ในปี	1894	

และประกาศซ�้าในปี	1896		ดู		The Discourses 
of Wilford Woodruff,	ตรวจแก้โดยจี.	โฮเมอร์	 
เดอร์แฮม	(1946),	251-252;	ด	ูมาเรยีน	จ.ี	รอมนย์ี, 
ใน	Conference	Report,	เม.ย.1967,	79-82	ด้วย.

12.	ดูโจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ,	The Predicted 
Judgments,	Brigham	Young	University	
Speeches	of	the	Year	(21	มี.ค.	1967),	หน้า	5-6		
อย่างไรก็ตามเอ็ลเดอร์นีล	เอ.	แม็กซ์เวลล์กล่าว
ว่า	“เราสามารถมีสันติสุขภายในได้ถึงแม้ว่า
สันติสุขจะถูกน�าออกไปจากโลก...[และ]	‘สิ่ง 
ทั้งปวงจะอยู่ในความโกลาหล’”	(Behold,	the	
Enemy	is	Combined,	Ensign,	พ.ค.	1993,	79).

13.	ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร โจเซฟ เอฟ. 
สมิธ	(1998),	หน้า	438.

14.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	59:23
15.	ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: จอห์น  

เทย์เลอร์ (2001),	หน้า	149.
16.	ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบันของเรา 

ค�าเหล่านี้—ความสุข และ	ความพอใจ—ได้รับ
การวิเคราะห์	ตรวจสอบ	และศึกษาไม่เพียงแค่
ความหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแนะแนวที่
ค�าเหล่านี้มอบให้กับชีวิตเรา		ดูเดวิด	มาลูฟ,	The 
Happy Life: The Search for Contentment in the 
Modern World (2011)		ดูบทวิจารณ์ของหนังสือ
ของคุณมาลูฟในอาร์.	เจย์	มากิลล์,	“How	to	
Live	Well”	Wall Street Journal, 26-27 ม.ค.
2013, C6.

17.	ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: ฮีเบอร์ เจ.  
แกรนท	์(2002),	หน้า	226.

18.	“สามในห้าของสเตคในไอโวรีโคสท์อยู่ใน	25	
อันดับต้นของศาสนจักรในเปอร์เซ็นของผู้ใหญ่	
[ที่ส่ง]	รายชือ่ครอบครัวส�าหรับศาสนพธิ ี

โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก
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ถูกต้องทางการเมือง . . . (ในแง่นี้ ขณะที่
ข้าพเจ้ารับใช้มาทั่วศาสนจักร ข้าพเจ้ามัก
ถามเสมอว่า “ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าพูด
อย่างตรงไปตรงมาหรอืด้วยวาจาหวาน ๆ” 
โดยปกติวิสุทธิชนเลือก “ตรงไปตรงมา!” 
ข้าพเจ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาวันนี้)

6. สุดท้าย ในฐานะเด็กหนุ่มชาวนาจาก
ไอดาโฮ ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะยึดถือหลัก
การพื้นฐานเอาไว้

ไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องพื้นฐานต่อเราทุกคน
และต่อหลักค�าสอนของเรามากไปกว่าความ
จริงของหลักแห่งความเชื่อที่ว่า “เราเชื่อใน
พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และในพระ- 
บตุรของพระองค์, พระเยซคูรสิต์, และในพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 1)

นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาบน
สวรรค์ ของเรา ผู้ทรงรู้จักเรา ทรงรักเรา และ
ทรงต้องการให้เรากลับไปหาพระองค์  พระ-
เยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ ของเรา 
ผู้ทรงท�าให้เกิดความเชื่อมั่นที่เราจะเอาชนะ
ความตายและมีชีวิตอีกครั้ง และความเป็น
ไปได้ส�าหรับ เรา ที่จะได้รับการยกขึ้นสู่ความ
สูงส่งและมีชีวิตนิรันดร์โดยผ่านการชดใช้  
พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงเป็นพระผู้ปลอบโยน 
พระผูเ้ปิดเผย คร ูพยาน และการน�าทาง ของเรา 

ลองคิดดูสิ พี่น้องทั้งหลาย—เราไม่ใช่ลูก
ก�าพร้าทางวิญญาณ! เราไม่ได้อยู่ตามล�าพัง

อะไรคือข้อดีของการมีบุพการี—การไม่

พระวหิาร”		และโคโคด	ี	โคทแห่งสเตคไอโวรีอยู่

ใน	ต�่าแหน่งสูงสุด	(C.	Terry	Warner	and	Susan	

Warner,	“Apostle	Visits	Ivory	Coast,	Is	

‘Impressed	with	Exceptional	Spirit,’”	Church 

News,	Mar.	3,	2013,	4,	14)		เมื่อพิจารณาถึง

สงครามกลางเมืองและการที่พระวิหารที่อยู่ใกล้

ที่สุดห่างออกไป	12	ชั่วโมงโดยรถประจ�าทางใน

อักกรา	กานาแล้ว		นี่เป็นหลักฐานอันน่าอัศจรรย์

แห่งศรัทธาและท�าให้เกิดสันติสุขส่วนตัวและ

ภายในครอบครัว

19.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	121:7-8		ประธาน

ฮาโรลด์	บี.	ลีสอนว่า	“ด้วยเหตุนี้	เราจึงต้องได้

รับการขัดเกลา		เราต้องได้รับการทดสอบเพื่อ

พิสูจน์ความเข้มแข็งและพลังที่อยู่ในเรา”	 

(ค�าสอนของประธานศาสนจักร:ฮาโรลด์	บี.	ลี	

[2000],	หน้า	195	).

20.	ดู	1	โครินธ์	14:33.

21.	ในมาเรียน	ดี.	แฮงค์ส	“A	Loving,	

Communicating	Goad”	Ensign,	พ.ย.	1992,	63.

22.	ดู	เจฟฟรีย์	อาร์	ฮอลแลนด์,	For Times of 

Trouble	(2012),	79	เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สอนว่า	

“ความยากจนที่แท้จริงอาจท�ามากกว่าท�าลายจิต

วิญญาณของมนุษย์มากกว่าปัจจัยอื่น	ๆ	ยกเว้น

บาปเอง”		แต่การใช้เงินอย่างชอบธรรมสามารถ

ยกระดับสันติสุขได้

23.	“หาสันติได้ที่ใด”	เพลงสวด	บทเพลงที่	54.

24.	อิสยาห์	9:6.

25.	จอห์น	กรีนลีฟ	วิทเทียร์กล่าวไว้อย่างเรียบง่ายว่า	

“ตั้งใจดูวิธีการด�าเนินชีวิตของท่าน	จงอย่า

ให้การประพฤติตอนกลางวันขับไล่สันติสุขตอน

กลางคืน”	(“Conduct	[From	the	Mahabharata],”	

in	The Complete Poetical Works of John 

Greenleaf Whittier [1802],	484).

26.	โมไซยาห์	4:3	เน้นตัวเอน;	ดูมาเรียน	จี.	รอมนีย์	

ใน	Conference	Report,	เม.ย.1967,	79-82	ด้วย.

27.	มโนธรรมเป็นเข็มทิศทางศิลธรรมที่ชี้สันติสุข

ให้เรา		เข็มทิศนี้ท�างานโดยที่มาอย่างน้อยสอง

แหล่งอันได้แก่ความสว่างของพระคริสต์ซึ่งเป็น

สิทธิ์ที่ได้รับมาตั้งแต่ก�าเนิดอันเฉิดฉายจากพระ

บิดาบนสวรรค์	(ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

88:6-13;	93:2)	และของประทานแห่งพระวญิญาณ 

บริสุทธิ์	(ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	39:6).

28.	“จ�าเป็นต้องมีการให้อภัยสองส่วนเพื่อน�า

สันติสุขมาสู่ผู้ล่วงละเมิด—ส่วนหนึ่งจากผู้มี

อ�านาจที่ถูกต้องของศาสนจักรของพระเจ้า		และ

อีกส่วนหนึ่งจากพระเจ้า	[ดูโมไซยาห์	26:29]”	

(คำาสอนของประธานศาสนาจักร:สเป็นเซอร์ 

ดับเบิลยู. คิมบัลล์ [2006],	หน้า	45).

29.	“บัญญัติพระผู้เป็นเจ้า”	เพลงสวด	บทเพลงที่	52.

30.	ยอห์น	14:26-27.

31.	ยอห์น	16:33.

32.	“แม้การทดลองหนัก”	เพลงสวด	บทเพลงที่	51.

โดย เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ จี. เอลลิส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

วิธีของพระเจ้า
วิธีของพระเจ้าคือเราฟังคำาสอนของผู้นำาของเรา เข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้อง 
และปกครองตัวเราเอง

สาวกเจ็ดสิบ
ข้าพเจ้ารับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบ  สาวกเจ็ด

สิบได้รับเรียกให้เป็นผู้ส่งสาร—เพื่อแบ่งปัน
พระวจนะของพระเจ้าตามที่เราได้รับจาก
อัครสาวก ศาสดาพยากรณ์และจากพระวิญ- 
ญาณ และเพื่อเป็นพยานพิเศษถึงพระนาม
ของพระคริสต์ ในการสั่งสอนพระกิตติคุณใน
ทั่วโลก ในการเสริมสร้างศาสนจักร และใน
การควบคุมดูแลกิจจานุกิจของศาสนจักร (ดู 
คพ. 107:25, 34)

เด็กหนุ่มชาวนา
ข้าพเจ้าเติบโตมากับไร่นาใกล้กับเบอร์ลีย์  

ไอดาโฮ— “เดก็หนุม่ชาวนาไอดาโฮ!” ในฐานะ 
เช่นนั้น ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า: 

1. การท�างาน—หากท่านไม่ปลูก ท่านย่อม
ไม่เก็บเกี่ยว

2. การท�างานอย่างชาญฉลาด—หากท่าน
ทดน�้า  ให้ปุ๋ย ท่านย่อมเก็บเกี่ยวมากขึ้น

3. ความส�าคัญของเวลา—หากท่านไม่เพาะ
ปลูกในเวลาที่เหมาะสม น�้าแข็งอาจ
ท�าลายพืชผลได้

4. การท�าสิ่งที่จ�าเป็นหรือพึงกระท�าโดยไม่
ค�านึงว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่ารื่นรมย์ น่าพอใจ 
หรือสะดวกสบาย—ท่านรีดนมวัวเมื่อวัว
ต้องการ ไม่ใช่เมื่อท่านต้องการ

5. การตรงไปตรงมา—กับปศุสัตว์และ
เคร่ืองยนต์กลไกทีเ่ก่ียวข้อง ท่านไม่มเีวลา 
“พดูจาอ้อมค้อม” หรอืกงัวลเกีย่วกบัความ 
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เป็นลูกก�าพร้า  เราสามารถเรียนรู้จากพวก
ท่านได้ รับประโยชน์จากประสบการณ์ของ
พวกท่าน หลีกเลี่ยงหลุมพรางต่าง ๆ ที่พวก
ท่านเตือนเรา และเข้าใจมากขึ้นเพราะมุม
มองของพวกท่าน  เราไม่ต้องหลงทาง สับสน 
ถูกหลอก หรือไร้ประสิทธิภาพ  นี่เป็นความ
จรงิอย่างแน่นอนในกรณีท่ีพระบดิาบนสวรรค์ 
ของเรา ผู้ทรงพร�่าสอนเราและทรงแสดงทาง 
เดียว นั้นแก่เรา หาใช่ทางอื่นไม่

พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแนวทาง
ตามจริงแล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแนวทาง

ในการด�าเนินชีวิต1 รัก2 ช่วยเหลือ3 สวดอ้อน 
วอน4 การสนทนา5 การปฏิสัมพันธ์กัน6 การ 
น�า7 การแต่งงาน8 การเลี้ยงดูบุตรธิดา9 การ
เรียนรู้10 การรู้จักความจริง11 การแบ่งปัน 
พระกิตติคุณ12 การเลือกสิ่งที่เรากินอย่าง
ฉลาด13 เป็นต้น

ควบคู่ไปกับพระคัมภีร์ มีแหล่งช่วยที่ยอด
เยีย่มส�าหรับการค้นหาทางของพระเจ้า กล่าว 
คอื แน่วแน่ต่อศรทัธา เพือ่ความเข้มแขง็ของ
เยาวชน และค�าสอนอืน่ ๆ ของอคัรสาวกและ 
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

1. ตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรงสอนเราใน 
พระคัมภีร์ว่า 

 “เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิด
ของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช ่
ทางของเรา พระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละ 

 “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลก
อย่างไร ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวก
เจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความ
คิดของเจ้าอย่างนั้น” (อิสยาห์ 55:8-9)

2. ความชั่วร้ายอย่างหนึ่งของยุคสุดท้ายนี้
คือ “มนุษย์ทุกคนเดินในทางของตนเอง” 
(คพ. 1:16) ในหนังสือสุภาษิตเราได้รับ
การเตือนให้ “อย่าคิดว่าตนมีปัญญา” 
และ “อย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง” 
(ดู สุภาษิต 3:5-7)

3. เราได้รับการสอนว่าหากเราท�าสิ่งที่อยู่ใน
ทางของพระเจ้า พระองค์ย่อมถูกผูกมัด
ในการประทานพรเราและเรามีค�ากล่าว
อ้างถึงพระสัญญาของพระองค์ หากไม่ใช่
ทางของพระองค์ เราย่อมไม่มีสัญญา  
(ดู คพ. 82:10) 

4. พระเจ้าทรงเปรียบเทียบวิธีของพระองค์
กบัวธิขีองเราในการอบรมศาสดาพยากรณ์ 
ซามูเอล ผู้ถูกส่งไปค้นหากษัตริย์องค์ใหม่ 

“แต่พระยาเวห์ตรสักับซามเูอลว่า อย่ามอง 
ดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่ง
ร่างกายของเขา เพราะเราไม่ยอมรับเขา 
เพราะพระยาเวห์ไม่ได้ทอดพระเนตร
เหมือนที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่าง
ภายนอก แต่พระยาเวห์ทอดพระเนตรที่
จิตใจ” (1 ซามูเอล 16:7)

5. แม้เป็นความปรารถนาที่ยอมรับกันทั่วไป
ในการช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสน 
พระเจ้าทรงเห็นชอบในเป้าหมายของเรา
แต่ทรงเตือนว่า “แต่จ�าเป็นต้องท�าในวิธี
ของเราเอง” (คพ. 104:16)  มิฉะนั้นแล้ว
ในความพยายามของเราที่จะช่วยเหลือ
อาจท�าร้ายพวกเขาได้  พระเจ้าทรงสอน
เราถึงความจ�าเป็นในการส่งเสริมการ
พึ่งพาตนเอง  แม้เราสามารถช่วยเหลือได้
ก็ตาม เราไม่ควรให้หรือจัดหาสิ่งที่พวก
เขาหาได้และพึงจัดหาด้วยตนเอง  ทุก ๆ 
ที่ใช้วิธีนี้ โลกเรียนรู้ความชั่วร้ายอันมา
จากการให้เปล่าโดยไม่ต้องท�างาน  
พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ดีที่สุดอย่างแท้จริง

 ลองพิจารณาตัวอย่างอื่น ๆ บางตัวอย่าง  
พระเจ้าทรงมแีนวทางในการท�างานเผยแผ่  
เรื่องนี้รวบรวมไว้ในพระคัมภีร์และใน สั่ง
สอนกิตติคุณของเรา และด�าเนินการตาม
การทรงน�าโดยพระวิญญาณ

พระเจ้าทรงมีวิธีของพระองค์ ซึ่งเป็นวิธี 
เดียว ที่จะรัก ผู้คนของโลกกล่าวว่าสิ่งที่
ส�าคัญอย่างแท้จริงคือคนสองคนรักกัน   
พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงสอนว่านี่ก็เป็น
สิ่งส�าคัญ แต่พระองค์ทรงสอนเรามากกว่า
นั้นว่ามีวิธีและเวลาที่ก�าหนดไว้ในการแสดง
ความรักแบบนั้น

การปกครองตัวเราเอง
โจเซฟ สมธิได้รบัการสอนถึงวธิขีองพระเจ้า 

ในวัยเยาว์ของท่าน  เมื่อมีคนถามว่าท่านน�า
ศาสนจักรอย่างไร ท่านอธิบายว่าท่านสอน
หลักธรรมที่ถูกต้องแก่พวกเขาและให้สมาชิก
ปกครองตนเอง14  พี่น้องทั้งหลาย อัครสาวก
และศาสดาพยากรณ์ของเราทั้งหลายที่มี
ชีวิตยังสอนหลักธรรมที่ถูกต้องอยู่  ค�าถาม
คือ “เราก�าลังใช้หลักธรรมเหล่านี้ปกครองตัว
เราเองหรือไม่”  

สิ่งหนึ่งที่เราได้รับการสอนเสมอมาคือการ
ผลิดอกออกผลตรงที่เราปลูกไว้  แต่บางครั้ง
เราถูกล่อลวงให้อพยพไปยังเขตใหม่ โดยคิด
ว่าลูก ๆ ของเราจะมีเพื่อนมากขึ้นและเพื่อ
โปรแกรมเยาวชนที่ดีกว่า

พี่น้องทั้งหลาย เราคิดเช่นนั้นจริง ๆ หรือ
ว่าปัจจัยส�าคัญในความรอดของลูก ๆ เราคือ
เพื่อนบ้านตรงที่เราอาศัยอยู่  อัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์มักสอนเราตลอดว่าสิ่งที่เกิด

ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
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ขึ้นในบ้านนั้นส�าคัญยิ่งกว่าสิ่งที่ลูก ๆ ของ
ท่านเผชิญภายนอก  เราเลี้ยงดูลูก ๆ ของเรา 
อย่างไร ส�าคัญกว่าเราเลี้ยงดูพวกเขา ที่ไหน

แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจว่าควรอยู่ที่ไหน และขอบพระทัยที่
พระเจ้าจะทรงน�าทางเราหากเราแสวงหา
การยืนยันจากพระองค์

อีกค�าถามหนึ่งคือ “ที่ใดบ้างต้องการเรา” 
เป็นเวลา 16 ปีที่ข้าพเจ้ารับใช้ในฝ่าย
ประธานสเตคฮิวสตัน เทกซัสเหนือ  หลาย
คนย้ายมาเขตของเราในระหว่างปีดังกล่าว  
เรามักจะได้รับโทรศัพท์บอกว่าใครบางคน
ก�าลังจะย้ายเข้ามาและถามว่าวอร์ดไหนดี
ที่สุด  เพียงครั้งเดียวเท่านั้นใน 16 ปี ข้าพเจ้า
เคยรับโทรศัพท์ที่ถามว่า “วอร์ดไหนต้องการ
ครอบครัวที่ดีบ้าง เราสามารถช่วยที่ไหนได้
บ้าง”

ในปีแรก ๆ ของศาสนจักร ประธานบริคัม 
ยงัก์และคนอืน่ ๆ จะเรยีกให้สมาชกิไปยงัท่ีซึง่ 
ก�าหนดไว้เพื่อสร้างศาสนจักรขึ้นที่นั่น ที่น่า
เศร้าคือแม้แต่ตอนนี้เราก็มีสมาชิกศาสนจักร
ที่ซื่อสัตย์ทุกหนทุกแห่ง ผู้จะไปที่ใดก็ตามที่

ศาสดาพยากรณ์ขอให้พวกเขาไป  เราคาด
หวังจริง ๆ หรือที่จะให้ประธานมอนสันบอก
เราเป็นรายบุคคลซึ่งมีมากกว่า 14 ล้านคน
ว่าที่ใดต้องการครอบครัวเราบ้าง  วิธีของ
พระเจ้าคือเราฟังค�าสอนของผู้น�าของเรา เข้า 
ใจหลักธรรมที่ถูกต้อง และปกครองตัวเราเอง

สำาคัญอย่างยิ่ง
ทั้งหมดนั้นก�าลังเกิดขึ้นในศาสนจักรวันนี้ 

และขณะทีพ่ระเจ้าทรงรบีเร่งงานของพระองค์ 
ในทกุ ๆ ด้าน นบัเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างยิง่ยวด 
ที่เราจะต้องท�าทุกสิ่งที่เราท�าอยู่ในวิธีของ
พระองค์!

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานแห่งความรอด 
เราเรียนรู้ว่า “ในของประทานแห่งพระบุตร
ของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมทางที่
ประเสริฐยิ่งกว่า” (อีเธอร์ 12:11)  หลักค�า
สอนของพระคริสต์ “คือทางนั้น, และไม่มี
ทางอื่น ทั้งนามอื่นใดประทานไว้ภายใต้ฟ้า
สวรรค์ซึ่งโดยทางนั้นมนุษย์จะได้รับการช่วย
ให้รอดได้ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”  
(2 นีไฟ 31:21)

บทสรุป
ขณะที่เรามองเห็นหลายคนในโลกทุกวัน

นี้ก�าลังด�าเนินชีวิตในความสับสน หรือที่แย่
กว่านั้น ก�าลังพเนจรไปในทางที่ต้องห้ามและ
ก�าลังทนทุกข์โดยไม่จ�าเป็นกับผลลัพธ์จาก
การเลือกที่ไม่ถูกต้อง อันท�าให้ข้าพเจ้าอยาก
ป่าวร้องเหมือนที่แอลมาป่าวร้องว่า

“โอ้ หากข้าพเจ้าเป็นเทพ, และมีความ
ปรารถนาได้ตามใจข้าพเจ้า, เพื่อข้าพเจ้าจะ
ออกไปและพูดด้วยแตรของพระผู้เป็นเจ้า, 
ด้วยเสียงที่จะเขย่าแผ่นดินโลก, และป่าวร้อง
การกลับใจแก่ทุกผู้คน!

“แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะประกาศแก่ทุก
จิตวิญญาณ, . . . เรื่องแผนแห่งการไถ่, ว่า
พวกเขาควรกลับใจและมาหาพระผู้เป็นเจ้า 
ของเรา [และวิธีของพระองค์] เพื่อจะไม่มี
โทมนัสบนทั่วพื้นพิภพอีกต่อไป” (แอลมา 
29:1-2)

อนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงมี
วิธี! พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักเรา ทรงรักเรา
และทรงต้องการช่วยเหลือเรา  พระองค์ทรงรู้
วิธีช่วยเราดีที่สุด  เราไม่ใช่ลูกก�าพร้าทาง
วิญญาณ!

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์
ทรงเป็น “ทางนั้น เป็นความจริง และเป็น
ชีวิต” (ยอห์น 14:6; ดู แอลมา 38:9 ด้วย)  
ทางของพระองค์ขึ้นอยู่กับความจริงนิรันดร์
และน�าเราไปสู่ “สันติสุขในโลกนี้ และชีวิต  
นิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง” (คพ. 59:23)  ข้าพ- 
เจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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จากชาวอิสราเอลและน�าไปสู่คนต่างชาติ  
บทที่ 10 และบทที่ 11 ของกิจการช่วยให้เรา
เข้าใจกระบวนการและแบบแผนซึ่งท�าให้
การขยายศาสนจักรอันจ�าเป็นต่อบุตรธิดาที่
เพิ่มมากขึ้นของพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่รู้แก่เจ้า
หน้าที่ควบคุมและสมาชิกทั่วไป

โดยใช้โครเนลิอัส ซึ่งเป็นคนต่างชาต ิเป็น
นายร้อยและเป็นคนด ีพระเจ้าทรงช่วยให ้
เปโตรตระหนักว่าพระกิตติคุณจะไปสู่คนต่าง
ชาติ ซึ่งเป็นแนวความคิดแปลกใหม่ส�าหรับ 
วิสุทธิชนในช่วงเวลานั้น การเปิดเผยที่ท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจจานุกิจของศาสน-
จักรมาสู่เปโตร อัครสาวกอาวุโส  เราทราบว่า
หลังจากนั้นการเผยแผ่พระกิตติคุณด�าเนิน
ไปอย่างรวดเร็วสู่ประชาชาติทั้งหลายของคน
ต่างชาติ

ตัวอย่างการเติบโตของศาสนจักรในเวลา
นัน้คอืการเปลีย่นใจเลือ่มใสของเปาโล ผูก้ลาย 
เป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่ของคนต่างชาติ  ท่าน
เหน็นมิติระหว่างการเดนิทางไปเมอืงดามสักสั  
ที่นั่นท่านเห็นแสงสว่าง ได้ยินสุรเสียง กลับ
ใจจากบาป ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า (ดู 
กิจการ 22:6–18)  และกลายเป็นก�าลังขับ
เคลื่อนมหาศาลในการเผยแผ่พระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์

ตอนนี้เราจะพูดถึง 1,800 ปีต่อมาในเวลา
ของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ หรือการฟื้นฟู
สรรพสิ่งก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง ข้าพเจ้า
เป็นพยานว่าโดยผ่านท่านศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ ศาสนจักรได้รับการฟื้นฟูและยัง
คงเดินหน้าต่อไปภายใต้การก�ากับดูแลของ
ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง พระบัญญัติที่ทรงมอบให้พวกท่านใน
การน�าพระกิตติคุณสู่โลกเป็นพระบัญญัติ
เดียวกันกับที่ทรงมอบให้อัครสาวกในสมัย
โบราณ

จากช่วงเวลาของการจัดตั้งศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน ปี 
1830  ศาสนจักรขยายไปทั่วโลกอย่างไม่
หยุดหย่อน จากประชาชาติสู่ประชาชาติ 
วัฒนธรรมสู่วัฒนธรรม ผู้คนสู่ผู้คนตาม
ปฏิทินของพระเจ้าและในเวลาของพระองค์

ในปี 1978 ตามแบบแผนของการเปิดเผย
ทีส่ถาปนาไว้ผ่านอคัรสาวกอาวโุสคือประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ มีการเปิดเผย
ซึ่งครั้งนี้เป็นการขยายพรฐานะปุโรหิตไปยัง

พวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์? พระเยซู
องค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยัง
สวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับ
ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยัง
สวรรค์นั้น” (กิจการ 1:9–11)

โดยแท้แล้ว พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมา
อีกครั้งในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ 
แต่ในระหว่างนั้น พระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์จะต้องแผ่ไป “ที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

จากมัทธิว เราเรียนรู้ถึงพระบัญญัติพิเศษ
ต่อเหล่าอัครสาวกให้น�าพระกิตติคุณไปสู่
ประชาชาติทั้งปวง:

“พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับ
พวกเขาว่า สิทธิอ�านาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี 
ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว

“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและ
น�าชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา จงบพัตศิมา 
พวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
และพระวิญญาณบรสิทุธิ”์ (มทัธวิ 28:18–19)

ระหว่างการเริม่ต้นของศาสนจกัร ในความ 
เรืองโรจน์แห่งเวลา พระกิตติคุณออกไปสู่
เชื้อสายของอิสราเอลเท่านั้น ต่อมาการเปิด
เผยมาสู่เปโตร อัครสาวกอาวุโส ว่าเวลามา
ถึงแล้วที่จะเผยแผ่พระกิตติคุณนอกเหนือ

โดย เอ็ลเดอร์ จอห์น บี. ดิคสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พระกิตติคุณ
สู่ทั่วโลก
ศาสนจักรขยายไปทั่วโลกอย่างไม่หยุดหย่อน จากประชาชาติสู่ประชาชาติ 
วัฒนธรรมสู่วัฒนธรรม ผู้คนสู่ผู้คนตามปฏิทินของพระเจ้าและตามเวลา 
ของพระองค์

การปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็น
มรรตัยของพระผู้ช่วยให้รอดเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ความทุกขเวทนาของ

พระองค์ในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน 
สิ้นสุดลงแล้ว เราเรียนรู้จากกิจการ  บทที่ 1 
ว่าพระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจ  40 วัน 
หลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ “ทรง
ปรากฏ” ต่อเหล่าอัครสาวกและ “ได้ทรง
กล่าวถึง. . . เร่ืองแผ่นดินของพระเจ้า” 
(กิจการ 1:3)

พระองค์ทรงบอกพวกเขาว่า “พวกท่านจะ
ได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้ง
หลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซา- 
เล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรียและ
จนถงึทีส่ดุปลายแผ่นดนิโลก” (กจิการ 1:8)

ไม่นานหลังจากนั้น “พระเจ้าทรงรับพระ-
องค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขา และมีเมฆ
คลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา

“เมื่อพวกเขาก�าลังเขม้นมองดูฟ้า ในขณะ
ที่พระองค์เสด็จขึ้นไป มีชายสองคนสวมเสื้อ
ขาวมายืนอยู่ข้าง ๆ พวกเขา

“สองคนนั้นกล่าวว่า ชาวกาลิลีเอ๋ย ท�าไม
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ชายที่มีค่าควรทุกคนทั่วโลก  ซึ่งหมายความ
ว่าในยุคสมัยของเราบุตรธิดาทั้งหลายทั่วโลก
ของพระบิดาบนสวรรค์สามารถรับส่วนพร
ทั้งหมดของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู  
ช่างเหมาะสมต่ออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
บนแผ่นดินโลกในวันเวลาที่การเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระคริสต์ใกล้จะมาถึง

ส�าหรับข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าเพิ่งได้รับเรียก
เป็นประธานคณะเผยแผ่ และซิสเตอร์ดิคสัน
กับข้าพเจ้าก�าลังจะพาครอบครัวของเราไป
เม็กซิโกเมื่อเอ็ลเดอร์ ริชาร์ด จี. สก็อตต์ ซึ่ง
ขณะนั้นเป็นสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบบอก
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับการประกาศการเปิดเผย
พิเศษนี้  ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าน�้าตาไหลขณะท่าน
เล่าว่าเกิดอะไรขึ้น  ข้าพเจ้าพึงพอใจ มีความ
สุขเกินค�าบรรยาย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้ถูก
ต้องและถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาติทั้งปวงจะ
ได้รับศาสนพิธี พันธสัญญาและพรทั้งหมด
ของพระกิตติคุณ

เป็นเวลาเกือบ 35 ปีแล้ว และในช่วงเวลา
นั้นข้าพเจ้าไม่ได้ตระหนักว่าข้าพเจ้าจะใช้
เวลาหลายปีของการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะ

สาวกเจ็ดสิบในภาคแอฟริกาตะวันตกของ
ศาสนจักรท่ามกลางผู้คนที่เชื่อและซื่อสัตย์  
ที่ชีวิตพวกเขาจะได้รับผลจากการเปิดเผยใน
ปี 1978 เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต  ข้าพเจ้ากับ 
ซิสเตอร์ดิคสันอยู่ที่นั่นสี่ปี เรามีประสบการณ์
ดีเยี่ยมและเปลี่ยนชีวิตเรา

ในฐานะผู้คนกลุ่มหนึ่ง ชาวแอฟริกาตะวัน
ตกเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า ไม่ละอายใจแม้แต่
น้อยในการประกาศและแบ่งปันความเชื่อ
ของพวกเขากับคนอื่น ๆ และมีความเป็น
ผู้น�าอย่างมาก พวกเขาเข้าร่วมศาสนจักร
หลายร้อยคน และเกือบทุกสัปดาห์มีวอร์ด
สองถึงสามวอร์ดหรือสาขาเกิดขึ้นในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งในภาคแอฟริกาตะวันตก เกือบจะ
ทุกกรณ ีฐานะปุโรหิตและผู้น�าองค์กรช่วย 
ทุกคนเป็นชาวแอฟริกา

ข้าพเจ้าปราถนาอย่างยิ่งที่จะให้ท่านเข้า
ร่วมกบัวิสุทธชินในพระวหิารในอาบา ไนจเีรยี 
หรืออักกรา กานา ที่นั่นท่านจะสัมผัสถึงการ
อุทิศตนของวิสุทธิชนและท�าความรู้จักกับ
ประธานพระวิหารชาวแอฟริกา  หรือข้าพเจ้า
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะแนะน�าท่านกับสาวก

เจ็ดสิบภาคชาวแอฟริกาหลายท่าน ผู้ร่วม
การประชุมกับเราที่นี่ในศูนย์การประชุมแห่ง
นี้ในวันนี้และท่านเป็นทนายความ อาจารย์ 
และผู้จัดการด้านธุรกิจ หรือให้ท่านได้รู้จัก
กับผู้น�าสเตคและผู้น�าวอร์ดชาวแอฟริกากับ
ครอบครัวของพวกเขา

ทั่วแอฟริกา การเข้าร่วมชั้นเรียนโรงเรียน
วันอาทิตย์ ชั้นเรียนองค์การช่วย หรือชั้นเรียน
ฐานะปุโรหิตเป็นประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
ด�าเนินตามหลักสูตรของศาสนจักร  ความ
เข้าใจ การสอน และการเรียนรู้พระกิตติคุณ
โดยพระวิญญาณนับว่าดีเยี่ยม

พระกิตติคุณในแอฟริกาจะไปถึงคนที่มี
ความสุข ไม่ค�านึงถึงลักษณะภายนอกซึ่งมี
ผลกระทบกับหลายชีวิตในซีกโลกตะวันตก 
พวกเขาไม่ได้ค�านึงถึงการมีทรัพย์สมบัติทาง
วัตถุมากมายไม่รู้จบ

เมื่อพูดถึงชาวแอฟริกา กล่าวกันว่า “พวก
เขามีน้อยนิดในสิ่งส�าคัญน้อยที่สุดและมี
มากในสิ่งส�าคัญมากที่สุด” พวกเขามีความ
สนใจน้อยมากกับการมีบ้านหลังใหญ่โตและ
มีรถยนต์หรูหราแต่มีความสนใจมากที่จะรู้
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ความสำาคัญของร่างกาย
ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาให้สามารถรอง 

รับประสบการณ์อันกว้างใหญ่ ล�้าลึกและลึก
ซึ้งซึ่งไม่สามารถได้รับจากการด�ารงอยู่ก่อน
เกิดของเรา  ดังนั้น ความสัมพันธ์ของเรากับ
ผู้อื่น ความสามารถในการจดจ�าและกระท�า
ตามความจริง และความสามารถในการเชื่อ
ฟังหลักธรรมและศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ
ของพระเยซคูรสิต์ได้รบัการขยายผ่านร่างกาย 
ของเรา  ในความเป็นมรรตยั เราได้รับประสบ- 
การณ์ถึงความอ่อนโยน ความรกั ความเมตตา  
ความสุข ความเศร้า ความผิดหวัง ความเจ็บ
ปวด แม้กระทั่งการท้าทายด้านความจ�ากัด
ของร่างกายในแบบที่จะเตรียมเราสู่ความ
เป็นนิรันดร์  กล่าวง่าย ๆ คือมีบทเรียนที่เรา
ต้องเรียนรู้และประสบการณ์ที่เราต้องมี ดังที่
พระคัมภีร์อธิบายว่า “ตามเนื้อหนัง” (1 นีไฟ 
19:6; แอลมา 7:12-13)

อำานาจแห่งการให้กำาเนิด
หลังจากโลกสร้างขึ้น  อาดัมถูกน�าไปไว้

ในสวนเอเดน  อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสิ่งส�าคัญ 
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ไม่ดีเลยที่ชายคนนี้จะ
อยู่คนเดียว” (โมเสส 3:18; ดู ปฐมกาล 2:18 
ด้วย)   และเอวากลายเป็นภรรยาและผู้ช่วย
ของอาดัม  ความผสมผสานกันที่เฉพาะตัว

เรือ่งราวเก่ียวกับพระบดิาบนสวรรค์และพระ- 
บุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และการมี
ครอบครัวนิรันดร์  ผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
อันเนื่องจากศรัทธาของพวกเขา เป็นเหตุให้
พระเจ้าทรงยกระดับพวกเขาในวิธีที่มีความ
หมาย

การที่ได้รู้จักพวกเขาอย่างที่เรารู้จัก เรา 
ไม่ประหลาดใจเลยว่าพวกเขาจะเป็นส่วน
ส�าคัญอย่างมากของการขยายศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์ในวันเวลาสุดท้าย  เมื่อพูดถึง
ดาเนียล ศาสดาพยากรณ์จากพันธสัญญา
เดิมผู้เห็นนิมิตถึงอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าในวันเวลาสุดท้าย “รุดไปถึงสุดแดนแผ่น
ดินโลก, ดังก้อนหิน [ก้อนหนึ่ง] ซึ่งถูกสกัด
จากภูเขาโดยปราศจากมือจะกลิ้งออกไป, 
จนเต็มทั้งแผ่นดินโลก” (คพ. 65:2) นับเป็น
สิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่พี่น้องชายหญิงชาว
แอฟริกาที่ดีเยี่ยมของเราจะเป็นส่วนส�าคัญ
ของสัมฤทธิผลในค�าพยากรณ์และการเปิด
เผยที่ท�าให้เป็นดังนั้นจะด�าเนินตาม
แบบแผนที่สถาปนาไว้ของพระเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์
ของเราทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์ 
พระเยซูคือพระคริสต์ และพระกิตติคุณมีไว้
ให้ทุกคน ทั้งคนเป็นและคนตาย ในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เราเชื่อในการ 
เป็นคนบริสุทธิ์
การเชื่อฟังกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศจะทำาให้เรามีความสุขมากขึ้นใน
ชีวิตและทำาให้เราก้าวหน้าในนิรันดร

ข่
าวสารของข้าพเจ้าเกี่ยวกับค�าถาม
พืน้ฐานทีม่ผีลทางวญิญาณอนัส�าคญั  
เหตุใดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ

จึงส�าคัญ  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์จะยืนยันความจริงของ 
หลักธรรมที่ข้าพเจ้าเน้น

แผนแห่งความสุขของพระบิดา
ความส�าคัญอันเป็นนิรันดร์ของความ

บริสุทธิ์ทางเพศสามารถเข้าใจได้ภายใน
บริบทโดยทั่วไปในแผนแห่งความสุขของ 
พระบดิาบนสวรรค์ของเราทีม่ใีห้บตุรธดิาของ 
พระองค์ “มนุษย์ทั้งหลาย—ชายและหญิง
—ได้รับการสร้างในรูปลักษณ์ของพระผู้เป็น
เจ้า  แต่ละคนเป็นปิยบุตรหรือปิยธิดาทาง
วิญญาณของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์  
และ . . . มีลักษณะและจุดหมายปลายทาง
แห่งสวรรค์” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” 
เลียโฮนา พ.ย. 2010, 165)  ชายและหญิง
ทุกคนอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในฐานะลูก ๆ ทาง
วิญญาณของพระองค์ก่อนจะมาบนแผ่นดิน
โลกเพื่อเป็นสัตภาวะมรรตัย  แผนของพระ-
บิดาช่วยให้บุตรธิดาทางวิญญาณของพระ 
องค์ได้รับร่างกาย เพื่อจะได้รับประสบการณ์
ในชีวิต และก้าวหน้าไปสู่ความสูงส่ง
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ของความสามารถทางวญิญาณ ทางกายภาพ 
ทางจิตใจ และทางอารมณ์ของทั้งชายและ
หญิงเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการบัญญัติแผนแห่ง
ความสุข “แต่อย่างไรก็ดี ในองค์พระผู้เป็น
เจ้าผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้ และผู้หญิงก็ขาด
ผูช้ายไม่ได้” (1 โครนิธ์ 11:11)  ความประสงค์ 
คือให้ชายและหญิงเรียนรู้ เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง เป็นพร และเติมเต็มกันและกัน

วิธีที่สร้างชีวิตมรรตัยก�าหนดมาจากเบื้อง
บน “พระบัญญัติข้อแรก . . .  พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่อาดัมและเอวาเกี่ยวข้องกับ
ศักยภาพของคนทั้งสองที่จะเป็นบิดามารดา
ในฐานะสามีภรรยา” (เลียโฮนา พ.ย. 2012, 
165)  พระบัญญัติที่ให้ขยายเผ่าพันธุ์และ
เพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลกยังคงบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบัน  ดังนั้นการแต่งงานระหว่างชาย
หญิงเป็นช่องทางที่ได้รับอ�านาจในการน�า
วิญญาณก่อนเกิดมาสู่ความเป็นมรรตัย   
การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงก่อน
แต่งงานและการซื่อสัตย์อย่างเต็มที่ในชีวิต
สมรสปกป้องความบริสุทธิ์ของช่องทาง
ศักดิ์สิทธิ์นี้

อ�านาจการให้ก�าเนิดมีความส�าคัญทาง
วญิญาณ  การใช้อ�านาจนีใ้นทางทีผ่ดิท�าลาย 
จุดประสงค์ของแผนของพระบิดาและของ
การด�ารงอยู่ทางมรรตัยของเรา  พระบิดาบน
สวรรค์ของเราและพระบุตรผู้เป็นที่รักของ
พระองค์ทรงเป็นพระผูส้ร้างและประทานส่วน 
หนึ่งของอ�านาจแห่งการสร้างของพระองค ์
ให้เราแต่ละคน   แนวทางที่เฉพาะในการใช้

ความสามารถอย่างเหมาะสมในการรังสรรค์
ชีวิตเป็นองค์ประกอบส�าคัญในแผนของพระ-
บิดา  การใช้และความรู้สึกของเราที่มีต่อ 
อ�านาจจากสวรรค์จะมีส่วนส�าคัญในการ
ก�าหนดความสุขของเราในชีวิตและจุดหมาย
ปลายทางของเราในความเป็นนิรันดร์

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ อธิบายว่า
“อ�านาจในการสร้างชีวิตมนุษย์คืออ�านาจ

อันสูงสุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่บุตรธิดา
ของพระองค์  การใช้อ�านาจนี้ประกาศิตไว้ใน
พระบัญญัติข้อแรก  แต่พระบัญญัติที่ส�าคัญ
อีกข้อหนึ่งให้ไว้เพื่อห้ามไม่ให้ใช้สิ่งนี้ในทางที่
ผิด  การที่เราเน้นเรื่องกฎแห่งความบริสุทธิ์
ทางเพศอธิบายได้จากความเข้าใจของเราถึง
จุดประสงค์ของอ�านาจแห่งการให้ก�าเนิดเพื่อ
ท�าให้แผนของพระผูเ้ป็นเจ้าเกดิสมัฤทธผิล . . .

“นอกพันธะการแต่งงาน การใช้อ�านาจ
การให้ก�าเนิดทุกรูปแบบเป็นการลดคุณค่า
และการกระท�าที่ออกนอกลู่นอกทางต่อคุณ-
ลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชายและหญิง
ไม่ว่าในระดับใดก็ตาม” (“The Great Plan 
of Happiness,” Ensign, Nov. 1993, 74)

มาตรฐานของศีลธรรมทางเพศ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายมีมาตรฐานทางศีลธรรมเดียวที่ไม่
เบี่ยงเบน  ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเหมาะสมมี
เพียงระหว่างชายหญิงในสัมพันธภาพของ
การแต่งงานดังที่อธิบายไว้ในแผนของพระผู้
เป็นเจ้า  ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อ
แสวงหาใคร่รู้  ตอบสนองความต้องการ  

นันทนาการหรือความบันเทิงที่กระท�าอย่าง
เห็นแก่ตัว  ไม่ได้เป็นชัยชนะที่ต้องได้มาหรือ
เป็นเพียงการกระท�าอย่างหนึ่งที่ต้องท�า  ใน
ทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้คือการแสดงออกที่ลึก
ซึ้งอย่างหนึ่งของธรรมชาติและศักยภาพอัน
สูงส่งของเราในความเป็นมรรตัยและเป็น 
วิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พันธะทาง
อารมณ์และทางวญิญาณระหว่างสามภีรรยา  
เราคือผู้มีสิทธิ์เสรีที่ได้รับพรด้วยสิทธิ์เสรีและ
ได้รับนิยามจากการสืบทอดอันสูงส่งว่าเป็น
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า—ไม่ใช่โดยพฤติ-
กรรมทางเพศ เจตคติร่วมสมัย หรือปรัชญา
ทางโลก

มนุษย์ปุถุชน
กษัตริย์เบ็นจามินอธิบายว่าในระดับหนึ่ง

มนษุย์ปถุชุนอยูใ่นตวัเราแต่ละคน (ดู โมไซยาห์  
3:19)  มนุษย์ปุถุชนชายหญิงไม่กลับใจ  มี
ตัณหาราคะ (ดู โมไซยาห์ 16:5; แอลมา 42: 
10; โมเสส 5:13) หมกมุ่นและลุ่มหลง  จอง-
หองและเห็นแก่ตัว  ดังที่ประธานสเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล์สอน “‘มนุษย์ปุถุชน’ คือ 
‘มนุษย์โลก’ ที่ยอมให้กิเลสของสัตว์เดรัจฉาน
มาครอบคลุมความโน้มเอียงทางวิญญาณ” 
(“Ocean Currents and Family Influences,”  
Ensign, Nov. 1974, 112)

กลับกัน “ชาย [หรือหญิง] ของพระคริสต์” 
(ฮีลามัน 3:29) มีจิตวิญญาณสูงส่งและควบ 
คุมกิเลส (ดู แอลมา 38:12)  ควบคุมอารมณ์
ได้และมคีวามยบัยัง้ชัง่ใจ  มคีวามกรุณาและ 
ไม่เห็นแก่ตัว  ชายและหญิงของพระคริสต์
ยึดมั่นกับพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า มีชีวิต
อย่างสมถะ และแบกรับกางเขนของพระองค์ 
(ดู มัทธิว 16:24; มาระโก 8:34; ลูกา 9:23; 
คพ. 56:2)   มุ่งหน้าไปตามทางคับแคบและ
แคบแห่งความซื่อสัตย์ การเชื่อฟัง และการ
อทุศิตนต่อพระผูช่้วยให้รอดและพระกติตคิณุ 
ของพระองค์

ในฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  เรา
สืบทอดศักยภาพแห่งสวรรค์จากพระองค์  
แต่ตอนนีเ้ราอาศยัอยูใ่นโลกทีต่ก  ทุกอณขูอง 
ร่างกายเราสร้างมาจากธรรมชาติที่ตกและ
อยู่ภายใต้อิทธิพลของบาป ความเสื่อมทราม 
และความตาย  ผลก็คือ การตกของอาดัม
และผลทางวิญญาณและทางกายภาพของ
การตกส่วนใหญ่แล้วมีผลต่อร่างกายของเรา
โดยตรง   แต่กระนั้นเราคือสัตภาวะที่มีสอง
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ส่วน เพราะวิญญาณของเราคือส่วนที่เป็น 
นิรันดร์สถิตอยู่ในร่างกายของเราที่อยู่ภายใต้
การตก  ดังที่พระเยซูทรงเน้นกับอัครสาวก 
เปโตรว่า “จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง  แต่
กายยังอ่อนก�าลัง” (มัทธิว 26:41)

ดังนั้นลักษณะอันแท้จริงของการทดสอบ
แห่งความเป็นมรรตัยสามารถสรุปได้เป็น
ค�าถามต่อไปนี้: ฉันจะตอบรับต่อความโน้ม
เอียงของการเป็นมนุษย์ปุถุชนหรือ หรือฉัน
จะยอมต่อการชกัจงูของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
และทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชนและกลับเป็น 
วิสุทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์
พระเจ้า (ด ูโมไซยาห์ 3:19)  น่ันคือการทดสอบ  
ความทะยานอยาก ความปรารถนา ความมี
ใจชอบ และแรงผลักดันของมนุษย์ปุถุชนจะ
เอาชนะได้โดยและผ่านการชดใช้ของพระเยซ-ู 
คริสต์  เราอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อพัฒนาคุณ-
สมบัติเหมือนอย่างพระผู้เป็นเจ้าและควบคุม
กิเลสตัณหาทุกอย่างของเนื้อหนัง

เจตนาของปฏิปักษ์
แผนของพระบิดาออกแบบมาเพื่อเตรียม

แนวทางให้บุตรธิดาของพระองค์  เพื่อช่วย
ให้พวกเขามีความสุข และน�าพวกเขากลับ
บ้านอย่างปลอดภัยไปหาพระองค์โดยมีร่าง-
กายอนัสงูส่งทีฟ้ื่นคนืชวีติ  พระบดิาบนสวรรค์ 
ทรงปรารถนาให้เราอยู่ด้วยกันในแสงสว่าง
และเต็มไปด้วยความหวัง   ในทางกลับกัน 
ลูซิเฟอร์ท�างานเพื่อให้บุตรธิดาของพระผู้เป็น
เจ้าสับสน ไม่มีความสุข และขัดขวางความ
ก้าวหน้านรินัดร์ของพวกเขา  เจตนาโดยทัว่ไป 
ของบิดาแห่งความเท็จคือให้เราทุกคน “เศร้า
หมองเหมือนตัวเขา” (2 นีไฟ 2:27) ลูซิเฟอร์
ต้องการให้เราอยู่ตามล�าพังในความมืดและ
สิ้นหวังในที่สุด

ซาตานท�างานอย่างไม่ย่อท้อทีจ่ะบดิเบอืน 
ส่วนส�าคญัทีส่ดุในแผนของพระบดิา  เขาไม่มี 
ร่างกายและความก้าวหน้านิรันดร์ของเขาถูก
หยุดไว้  ดังเช่นน�้าไหลไปตามร่องน�้าที่มีเขื่อน
มาขวางกัน้ ความก้าวหน้านิรันดร์ของปฏปัิกษ์ 
ก็ถูกกีดขวางเช่นกันเพราะเขาไม่มีร่างกาย  
เพราะการกบฏของลูซิเฟอร์ เขาไม่ยอมรับพร
ท้ังปวงแห่งความเป็นมรรตัยและประสบการณ์ 
ที่มีให้ผ่านร่างกายแห่งเนื้อหนังและกระดูก  
เขาไม่สามารถเรียนรู้บทเรียนซึ่งวิญญาณที่มี
ร่างกายเท่านั้นสามารถเรียนรู้  เขาไม่พอใจ
ความจริงแห่งการฟื้นคืนชีวิตที่แท้จริงซึ่งมวล

มนุษย์ทุกคนจะได้รบั  ความหมายหนึง่อนัทรง 
พลังทางพระคัมภีร์ของค�าว่า อัปมงคล  คือ
แสดงให้เห็นว่าขาดความสามารถของเขาที่
จะพัฒนาต่อไปและเป็นเหมือนกับพระบิดา 
บนสวรรค์

เพราะร่างกายคือสิ่งส�าคัญที่สุดของแผน
แห่งความสุขของพระบิดาและต่อพัฒนาการ
ทางวิญญาณของเรา  ลูซิเฟอร์พยายามหยุด
ยั้งความก้าวหน้าของเราโดยล่อลวงให้เราใช้
ร่างกายของเราในทางที่ผิด  ผู้หนึ่งที่เย้ยหยัน
ความเป็นนิรันดร์มากที่สุดคือปฏิปักษ์ เขา
ทุกข์ยากอย่างแน่นอนเพราะไม่มีร่างกาย ชัก 
จูงให้เราได้รับความเศร้าหมองผ่านทางการ
ใช้ร่างกายของเราอย่างไม่เหมาะสม  เครื่อง
มือเดียวที่เขาไม่มีแต่กระนั้นเป็นเป้าหมาย
หลักในความพยายามของเขาที่จะล่อลวงเรา
ไปสู่ความพินาศทางวิญญาณ

การล่วงละเมิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทาง
เพศเป็นบาปที่ร้ายแรงมากและเป็นการใช้
วิหารของเราในทางที่ผิด  ส�าหรับผู้ที่รู้และ

เข้าใจแผนแห่งความรอด  การท�าให้ร่างกายมี 
มลทนิเป็นการกระท�าของการกบฏ (ด ูโมไซยาห์  
2:36-37; คพ. 64:34-35) และเป็นการปฏิเสธ 
อตัลกัษณ์ทีแ่ท้จรงิของเราว่าเป็นบตุรธดิา 
ของ พระผูเ้ป็นเจ้า  เมือ่เรามองข้ามความเป็น 
มรรตัยไปสู่นิรันดร จะเห็นได้ง่ายว่าความ
เป็นเพื่อนจอมปลอมที่ปฏิปักษ์สนับสนุนเป็น
สิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน

พรแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ
แอลมาให้ค�าแนะน�าชิบลันบุตรชายของ

เขาให้ “หกัห้ามความลุม่หลงทัง้ปวง [ของเขา],  
เพื่อ [เขา] จะเต็มไปด้วยความรัก” (แอลมา 
38:12)  การฝึกควบคุมมนุษย์ปุถุชนในตัวเรา
แต่ละคนท�าให้เรามีความรักต่อพระเจ้าและ
ลูก ๆ ของพระองค์มากขึ้น ลึกซึ้งขึ้น และยาว 
นาน  ความรักเพิ่มขึ้นผ่านความหักห้ามใจ
อย่างชอบธรรมและลดลงผ่านการหมกมุ่นที่
วู่วาม

ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ ประกาศว่า
“ข้าพเจ้าไม่สามารถนึกถึงพรใดที่พึง
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ปรารถนามากไปกว่าพรทีส่ญัญาต่อผูท้ีส่ะอาด 
และบริสทุธิ ์ พระเยซตูรัสถงึรางวัลเฉพาะของ 
คุณธรรมที่แตกต่างกัน แต่ส�าหรับข้าพเจ้า
แล้วพระองค์ทรงเก็บพรประเสริฐสุดให้ผู้ที่ใจ
บริสุทธิ์ ‘เพราะเขาทั้งหลาย’ พระองค์ตรัส 
‘จะได้เห็นพระเจ้า’ (มัทธิว 5:8)  พวกเขาไม่
เพียงเห็นพระเจ้าเท่านั้น แต่พวกเขาจะรู้สึก
เหมือนอยู่บ้านในที่ประทับของพระองค์

“นี่คือ . . . ค�าสญัญาของพระผูช่้วยให้รอด 
‘ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่
เสื่อมคลาย; เมื่อนั้นความมั่นใจของท่านจะ
แข็งแกร่งขึ้นในการประทับอยู่ของพระผู้เป็น
เจ้า’ (คพ. 121:45) (“Trust in the Lord,” 
Ensign, May 1979, 42)

เราได้รับสัญญาด้วยว่า ถ้าเราด�าเนินอยู่
บนเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ “พระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืน [ของเรา]” (คพ. 
121:46) ดังนั้น การด�าเนินชีวิตตามกฎแห่ง
ความบริสุทธิ์ทางเพศอัญชิญพรประเสริฐ
บางประการที่ชายหญิงจะได้รับในความเป็น
มรรตัย—ความมั่นใจทางวิญญาณที่เหมาะ
สมเมือ่อยู่ต่อหน้าครอบครวั มติรสหาย เพือ่น 
ในศาสนจกัร และในทีส่ดุอยูต่่อเบือ้งพระพกัตร์ 
พระผู้ช่วยให้รอด  ความปรารถนาภายใน
ของเราในการเป็นส่วนร่วมเกิดสัมฤทธิผลใน
ความชอบธรรมเมื่อเราเดินในแสงสว่างแห่ง
ความหวัง

หลักธรรมแห่งการกลับใจ
บางท่านที่ได้ฟังข่าวสารนี้จ�าต้องกลับใจ

จากบาปทางเพศหรือบาปอื่น ๆ พระผู้ช่วย 
ให้รอดมักได้รับการกล่าวว่าเป็นนายแพทย์ผู้
ยิ่งใหญ่  และพระนามนี้มีทั้งสัญลักษณ์และ
ความส�าคัญอย่างแท้จริง  เราทุกคนประสบ
กับความเจ็บปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือ
บาดแผลทางร่างกาย  เมื่อเราเจ็บปวด ปกติ
แล้วเราจะแสวงหาการบรรเทาความเจ็บและ
ขอบคุณยาหรือการรักษาที่ช่วยบรรเทาความ
ทุกข์ทรมานของเรา  ลองนึกว่าบาปเป็นบาด 
แผลทางวิญญาณที่ท�าให้รู้สึกผิดหรือเหมือน
กับที่แอลมาอธิบายให้โคริแอนทอนว่าเป็น 
“ความส�านึกผิดจากมโนธรรม” (แอลมา 42: 
18) ความรู้สึกผิดในวิญญาณคือความเจ็บ
ปวดท่ีมีต่อร่างกาย—เป็นการเตอืนถึงอนัตราย 
และเป็นการป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม  
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดท�าให้มียา
บรรเทาความเจ็บปวดที่สามารถรักษาบาด 
แผลทางวิญญาณและก�าจัดความรู้สึกผิด  
อย่างไรก็ตามยานี้จะใช้ได้โดยผ่านหลักธรรม
แห่งศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ การ 
กลับใจและการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง  ผลของ
การกลับใจอย่างแท้จริงคือสันติสุขแห่งมโน-
ธรรม การปลอบโยน การเยียวยาและการ
เริ่มใหม่

อธิการหรือประธานสาขาของท่านคือผู้
ช่วยแพทย์ทางวิญญาณที่ได้รับอนุญาติให้
ช่วยท่านกลับใจและเยียวยา  อย่างไรก็ตาม
โปรดจ�าไว้ว่าขอบเขตและความเอาจริงเอา
จงัของการกลบัใจจะต้องตรงกบัลกัษณะและ 
ความรุนแรงของบาปท่าน—โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส�าหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ที่อยู่ภายใน
พันธสญัญาศกัดิส์ทิธิ ์ บาดแผลทางวญิญาณ 
ที่ร้ายแรงเรียกร้องการรักษาอย่างต่อเนื่อง
และเวลาเพือ่จะเยยีวยาอย่างเตม็ทีใ่ห้หายขาด

คำาสัญญาและประจักษ์พยาน
หลักค�าสอนที่ข้าพเจ้าอธิบายจะดูเหมือน

ว่าโบราณและล้าสมัยส�าหรับคนจ�านวนมาก
ในโลกที่ดูหมิ่นความศักดิ์สิทธิ์ของอ�านาจ
การให้ก�าเนิดและดูถูกคุณค่าของชีวิตมนุษย์
มากขึ้นเรื่อย ๆ  แต่ความจริงของพระเจ้าไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามแฟชั่น  สมัยนิยม หรือ
โพลแสดงความเห็นของสาธารณะ  ข้าพเจ้า
สัญญาว่าการเชื่อฟังกฎแห่งความบริสุทธิ์
ทางเพศจะท�าให้เรามีความสุขมากขึ้นในชีวิต
และท�าให้เราก้าวหน้าในนรินัดร ความบรสิทุธิ์ 
ทางเพศและคุณธรรมเคยเป็น เป็นอยู่ และ
จะเป็น “ที่รักยิ่งและมีค่าที่สุด” อยู่เสมอ  
(โมไรไน 9:9)  ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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แผนนี้อยู่ในวิสัยที่ท�าได้!
บิดามารดา ครู และคนอื่น ๆ จงจับเกลียว

คลื่นขณะท่านเตรียมอนุชนรุ่นหลังของเราให้
มีค่าควรในการรับใช้งานเผยแผ่  ขณะเดียว 
กัน ชีวิตที่เป็นแบบอย่างของท่านจะเป็นจุด
สนใจของมิตรสหายและเพื่อนบ้านของท่าน  
จงเตรียมตอบค�าถามคนเหล่านั้นที่จะถามว่า
เหตุใดท่านจึงด�าเนินชีวิตอย่างที่ท�าอยู่เวลานี้  
จงพร้อมที่จะให้เหตุผลถึงความหวังและปีติที่
พวกเขาเห็นในตัวท่าน2  เมื่อค�าถามเช่นนั้น
เกิดขึ้น ท่านอาจจะตอบโดยพูดว่า “ลองถาม
ผู้สอนศาสนาดู พวกเขาช่วยเราได้ และหาก
คุณต้องการ ผมจะอยู่ข้างคุณขณะที่ผู้สอน
ศาสนาตอบและสอนคุณ”

ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ จงจับเกลียวคลื่นเพื่อ
ช่วยเตรยีมความพร้อมทางวญิญาณ ทางกาย 
และทางการเงินแก่ผู้สอนศาสนาในอนาคต  
การหยอดกระปกุออมสนิจะกลายมาเป็นส่วน 
หนึ่งของชีวิตท่าน ท่านที่เป็นคู่สามีภรรยา
อาวุโส จงวางแผนเพื่อวันที่ท่านจะออกไป
เป็นผู้สอนศาสนา  เราจะขอบคุณท่านอย่าง
สูงส�าหรับการรับใช้ของท่าน  จนกว่าจะถึง
เวลานั้น บางทีพวกท่านบางคนอาจส่งเงินมา
ช่วยงานเผยแผ่ศาสนาโดยบริจาคเข้ากองทุน
ผู้สอนศาสนาทั่วไป ตามที่ประธานมอนสัน
แนะน�าอีกครั้งเมื่อเช้านี้3

การเพิ่มจ�านวนของชายที่ได้รับเลือกและ
คู่ชีวิตที่รักของเขาในการจับเกลียวคลื่นขณะ
ได้รบัเรยีกเป็นประธานคณะเผยแผ่ของศาสน- 
จักร  ในการรับใช้นั้น พวกเขาจะก�าหนด
ชะตากรรมของคนในรุ่นที่เกิดมาและยังไม่
เกิด  ประธานคณะเผยแผ่จะถือกุญแจแห่ง
ความรับผิดชอบในด้านสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย และความส�าเร็จของผู้สอนศาสนา  
หลงัจากปรกึษากับประธานสเตคและประธาน 
ท้องถิ่นในคณะเผยแผ่ของเขา ประธานคณะ
เผยแผ่จะมอบหมายผู้สอนศาสนาให้รับใช้
ในสเตค วอร์ด และสาขาที่ก�าหนดไว้

ประธานสเตคและอธิการจับเกลียวคลื่น
ขณะที่พวกเขาใช้เวลามากขึ้นและมากขึ้นใน
การสัมภาษณ์ผู้คาดหวังเป็นผู้สอนศาสนา  
ผู้น�าฐานะปุโรหิตเหล่านี้ถือกุญแจแห่งความ
รับผิดชอบส�าหรับงานเผยแผ่ศาสนาใน
หน่วยของพวกเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้

ชายหนุ่มและหญงิสาว การศกึษาของท่าน 
ส�าคัญเสมอ—ต่อเรา ต่อตวัท่าน และต่อพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  เมื่อเป็นไปได้ หากท่านปรารถนา
จะเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หลังจาก 
งานเผยแผ่ของท่าน เราขอกระตุ้นท่านให้
สมัครในสถาบันที่ท่านเลือก ก่อน เริ่มงาน
เผยแผ่ของท่าน  มีสถาบันการศึกษาระดับสูง
หลายแห่งยอมเลือ่นเวลาให้ผูค้าดหวงัจะเป็น 
ผู้สอนศาสนาไปอีก 18 ถึง 30 เดือน  นี่จะท�า 
ให้พวกท่าน เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ สามารถ
รบัใช้โดยไม่ต้องกงัวลว่าท่านจะเริม่การศกึษา 
ชั้นสูงของท่านได้ที่ไหน  เราขอบคุณบรรดา
ผู้น�าในสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ ที่ช่วยให้

โดย เอ็ลเดอร์ รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

จับเกลียวคลื่น
ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 
สำาหรับการฟื้นฟูและพลังขับเคลื่อนคลื่นอันโอฬารแห่งความจริงและความ
ชอบธรรมไปทั่วโลก

พี่
น้องที่รัก ข้าพเจ้าขอเพิ่มเสียง
ข้าพเจ้าเข้ากับประธานโธมัส เอส. 
มอนสันและท่านอื่น ๆ ในการสรร-

เสริญผู้ตอบรับการเรียกของศาสดาพยากรณ์
ด้วยการเป็นผู้สอนศาสนาที่มีค่าควร  ขณะน้ี
คลื่นแห่งความกระตือรือร้นอย่างไม่เคยมีมา
ก่อนในงานเผยแผ่ศาสนาก�าลังโหมซัดสาด
ไปทั่วผืนแผ่นดินโลก  ตั้งแต่ประธานมอนสัน
ได้กล่าวค�าประกาศครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ
เดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีเอ็ลเดอร์ ซิสเตอร์ 
และคู่สมรสหลายพันคนได้รับการเรียก และ
อีกมากมายก�าลังเตรียมตัว1 เวลานี้มีค�าถาม
เกิดขึ้นเช่น “ท่านจะท�าอะไรกับผู้สอนศาสนา
เหล่านี้” ค�าตอบง่ายมาก พวกเขาจะท�าสิ่งที่
ผู้สอนศาสนาเคยท�าอยู่เสมอ  พวกเขาจะสั่ง
สอนพระกิตติคุณ  พวกเขาจะเป็นพรให้บุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ!

ท่านทัง้หลายทีเ่ป็นคนหนุม่สาวอกีมากมาย 
จะจับเกลียวคลื่นนี้ขณะที่ท่านพยายามมีค่า
ควรต่อการเรียกสู่งานเผยแผ่  ท่านจะเห็นว่า
นี่คือคลื่นแห่งความจริงและความชอบธรรม 
ท่านเห็นโอกาสของท่านอยู่บนยอดคลื่นนั้น

ท่านที่เป็นวัยรุ่น จงน้อมรับหลักสูตรใหม่
ของท่านและสอนหลักค�าสอนของพระเยซู
คริสต์ให้กัน  เวลานี้คือเวลาที่ท่านจะเตรียม
สอนผู้อื่นเกี่ยวกับพระคุณความดีของพระผู้
เป็นเจ้า
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สมาชิกมีส่วนร่วม  
บรรดาพี่น้องชายหญิงในสภาวอร์ดแต่ละ

แห่งก�าลังเตรียมจับเกลียวคลื่น  ในสภานั้น
คือหัวหน้าเผยแผ่วอร์ด4  ข้าพเจ้าขอพูด
เฉพาะกับพวกท่านที่เป็นหัวหน้าเผยแผ่วอร์ด  
อธิการเรียกท่านให้น�างานเผยแผ่ในวอร์ด  
และบางท่านก็ประสบความส�าเร็จที่มีผู้ช่วย
คนหนึ่งได้รับเรียกมาช่วยท่าน  ในการท�างาน
กับคนอื่น ๆ ในสภาวอร์ด ท่านหาสมาชิกที่
แข็งขันน้อย สมาชิกที่ครอบครัวไม่ได้เป็น
สมาชิก และเพื่อนบ้านที่สนใจ  ท่านประชุม
เป็นประจ�ากับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา  ท่าน
ให้ค�าแนะน�าและช่วยผู้สอนศาสนา  กรุณา
ช่วยพวกเขาเขียนแผนงานประจ�าวันโดยมุ่ง
เน้นโอกาสที่จะสอนอย่างมีเป้าหมาย  นี่เป็น
หน้าที่รับผิดชอบของท่าน  บทบาทของท่าน
ส�าคัญ ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จของ
งานนี้  หากท่านจับเกลียวคลื่นด้วยศรัทธา

และความกระตือรือร้น คนอื่นก็จะท�าเช่นกัน  
ท่านในฐานะหัวหน้าเผยแผ่วอร์ด ท่านคือ
บุคคล ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกกับผู้สอน
ศาสนาในงานอันศักดิ์สิทธิ์ของการช่วยชีวิต
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า5

เพื่อนและเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นสมาชิกและ
มข้ีอสงสยัเกีย่วกบัความเชือ่ของเรากส็ามารถ 
จับเกลียวคลื่นได้เช่นกัน  เรากระตุ้นให้พวก
เขารักษาสิ่งดีงามและความจริงทั้งหมดไว้ใน
ชีวิต  เราเชื้อเชิญพวกเขาให้รับมากขึ้นโดย
เฉพาะอย่างยิ่งความจริงอันรุ่งโรจน์ที่ผ่าน
ทางแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า ครอบครัว
สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์6

คลื่นแห่งความจริงและความชอบธรรมนี้
ช่างน่าอัศจรรย์!  นี่ ไม่ใช่  ฝีมือมนุษย์! สิ่งนี้
มาจากพระเจ้า เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราจะ
เร่งงานของเราเมื่อถึงเวลา” 7 คลื่นนี้มีพลัง
มากขึ้นโดยการประกาศจากสวรรค์เมื่อ 193 

ปีที่แล้ว  ประกอบไปด้วยค�าเจ็ดค�าเท่านั้น “นี่
คือบุตรที่รักของเรา, จงฟังท่าน!” 8 ประกาศ
โดยพระผูเ้ป็นเจ้าผูท้รงฤทธานภุาพ ค�าประกาศ 
นี้ได้แนะน�าให้เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธไปหา
พระเจ้าพระเยซคูรสิต์  ค�าเจด็ค�าน้ันได้น�าการ 
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระองค์ออกมา  เพราะ 
อะไร เพราะพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ของ
เราทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรัก 
พระองค์ต้องการให้บุตรธิดาของพระองค์รู้จัก
พระองค์และพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระองค์ทรงใช้
มา9 พระองค์ทรงประสงค์ให้บตุรธดิาของพระ- 
องค์ได้รับความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์!10

เพราะจุดประสงค์อันรุ่งโรจน์นี้  ผู้สอน
ศาสนาของเราจงึสอนเรือ่งการฟ้ืนฟ ู พวกเขา 
ทราบว่าเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว พระ-
เจ้าได้สถาปนาศาสนจักรของพระองค์  หลัง
จากการตรึงกางเขนของพระองค์และมรณ-
กรรมของเหล่าอัครสาวก มนุษย์เปลี่ยนแปลง
ศาสนจกัรและหลกัค�าสอน  จากนัน้ หลังจาก 
คนหลายรุน่ตกอยูใ่นความมดืมดิทางวญิญาณ  
และดงัทีศ่าสดาพยากรณ์ก่อนหน้านัน้ท�านาย 
ไว้ล่วงหน้า11 พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู
คริสต์ทรงฟื้นฟูศาสนจักร หลักค�าสอน และ
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต  เพราะการฟื้นฟูดัง
กล่าว ความรู้และศาสนพิธีที่จ�าเป็นต่อความ
รอดและความสงูส่งจงึมใีห้คนทัง้ปวงอกีครัง้12 
ในที่สุด ความสูงส่งนั้นท�าให้เราแต่ละคนได้
อยู่กับครอบครัวของเราในที่ประทับของพระ
ผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ตลอดกาล!

ข้าพเจ้าไม่สามารถพูดถึงการฟื้นฟูด้วยน�้า
เสียงเรียบ ๆ  ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นี้
ท�าให้ตกตะลึง! เหลือเชื่อ! น่าทึ่ง!  ช่างน่า
อัศจรรย์เพียงใดที่บรรดาผู้ส่งสารจากสวรรค์
มามอบสิทธิอ�านาจและพลังอ�านาจให้แก่
งานนี้

พระบิดานิรันดร์ของเราและพระเยซูคริสต์
ทรงปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
หลายต่อหลายครั้ง13 ภายใต้การก�ากับดูแล
ของพระองค์ ผู้ส่งสารจากสวรรค์ท่านอื่น ๆ 
มาปรากฏ แต่ละท่านมาพร้อมกบัวตัถปุระสงค์ 
ที่เจาะจง  ตัวอย่างเช่น

• เทพโมโรไนมาเปิดเผยพระคมัภร์ีมอรมอน14

• ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาฟื้นฟูฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน15
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• เปโตร ยากอบ และยอห์นฟ้ืนฟฐูานะปโุรหติ 
แห่งเมลคีเซเดค16

• โมเสสมอบกุญแจเพื่อการรวมอิสราเอล17

• เอลอีสัประสาทกุญแจแห่งความรูเ้กีย่วกบั 
อับราฮัม18

• เอลียาห์ฟื้นฟูกุญแจแห่งสิทธิอ�านาจการ
ผนึก19

นอกจากนี้ การฟื้นฟูยังได้เพิ่มความรู้ว่า 
วิสุทธิชนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  พระเจ้าทรง
จดัเตรยีมพระคมัภร์ีเล่มใหม่  ทรงเพิม่พระคมัภร์ี 
มอรมอนให้พระคัมภีร์ไบเบิลอันศักดิ์สิทธิ์  
พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์  
เป็นบันทึกของค�าพยากรณ์และการปฏิบัต ิ
ศาสนกจิของพระเจ้าผูฟ้ื้นคนืพระชนม์ต่อผูค้น 
ในอเมริกาสมัยโบราณ  อธิบายถึงแผนแห่ง
ความสขุอนัยิง่ใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า20—แผน 
แห่งความรอด21พระคมัภร์ีมอรมอนสอดคล้อง 
กันโดยสมบูรณ์กับพระคัมภีร์ไบเบิล  บันทึก
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองเล่มยืนยันความจริงในพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์และความส�าคัญ
ของการชดใช้ของพระองค์22

การฟื้นฟูท�าให้ค�าพยากรณ์หลายอย่างใน
พระคัมภีร์ไบเบิลมีสัมฤทธิผล  ตัวอย่างเช่น 
อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระนิเวศน์ของพระเจ้า
จะสถาปนาขึ้นบนยอดเขาทั้งหลาย23 การ

อพยพของผู้บุกเบิกชาวมอรมอนไปยังภูเขา
ฝั่งตะวันตกของอเมริกาเป็นเรื่องราวสัมฤทธิ-
ผลของการเสียสละและศรัทธา  อิสยาห์บอก
ล่วงหน้าไว้เช่นกันว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�า 
“งานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง”24 นั่นคือ
สิ่งที่ก�าลังจะเกิดสัมฤทธิผลโดยงานอันศักดิ์-
สิทธิ์ของกองทัพผู้สอนศาสนาที่ก�าลังเติบโต
ของเรา

พันธสัญญาเดิมสอนเรื่องส่วนสิบที่ได้รับ
การฟื้นฟู25 ผลก็คือ มีผู้จ่ายส่วนสิบมากขึ้นที่
ได้รับพรอันเนื่องมาจากการเชื่อฟังของพวก
เขา  การอ้างถึงเมลคีเซเดคชัดเจนขึ้นโดย
พระคัมภีร์ของการฟื้นฟู26  ค�าพยากรณ์ที่ว่า
ไม้ของโจเซฟ (พระคัมภีร์มอรมอน)  และไม้
ของยูดาห์ (พระคัมภีร์ไบเบิล) จะรวมกันเป็น
หนึ่งในพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้มีสัมฤทธิ-
ผลแล้ว27

การฟ้ืนฟอูธบิายพระคมัภร์ีพนัธสญัญาใหม่ 
ให้กระจ่างขึ้นเช่นกัน  ข้ออ้างอิงเกี่ยวกับบัพ- 
ติศมาแทนคนตายบัดนี้เป็นที่เข้าใจมากขึ้น28 
ศาสนพิธีส�าหรับบรรพชนผู้ล่วงลับของเรา
ปัจจุบันประกอบพิธีโดยใช้ตัวแทนในพระ
วิหาร 141 แห่งทั่วโลก  ไม่มีทางอื่นใดอีกที่
จะมอบความรอดให้บรรพชนของเราผู้ที ่
ล่วงลับไปโดยปราศจากความรูเ้รือ่งพระกติต-ิ 

คณุ29 ยอห์นผูเ้ปิดเผยเหน็นมิติของ “ทตูสวรรค์ 
อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้า เพื่อประกาศ
ข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คนทั้งหลายที่อยู่บน
แผ่นดินโลก” เป็นการบอกล่วงหน้าถึงพันธ-
กิจของเทพโมโรไนและพระคัมภีร์มอรมอน30

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นจุดศูนย์กลางของ
การฟื้นฟู  มีผู้เขียน ได้รับการปกปักรักษา
และส่งมอบภายใต้การก�ากับดแูลของพระเจ้า  
แปล “โดยของประทานและเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้า”31 พระคัมภีร์หลักค�าสอนและ
พันธสญัญาประกอบด้วยการเปิดเผยเพิม่เตมิ 
ที่ประทานแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
โดยผ่านทางท่าน เราได้รับหน้าหนังสือของ
พระคัมภีร์มากกว่าที่เราได้รับจากศาสดา
พยากรณ์ท่านอื่น ๆ  ในช่วงเวลาที่โศกเศร้า 
ท่านกล่าวแก่วิสุทธิชนในนอวู อิลลินอยส์ ว่า 
“ข้าพเจ้าไม่เคยบอกท่านว่าข้าพเจ้าดีพร้อม 
แต่ไม่เคยมีความผิดพลาดในการเปิดเผยที่
ข้าพเจ้าสอน”32

ขอให้สมาชิกและผู้สอนศาสนาร่วมกัน
เชือ้เชญิคนทัง้ปวงมาเรยีนรูเ้รือ่งราวของพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้า พระเยซคูรสิต์ และพระกติตคิณุของ 
พระองค์  แต่ละคนที่มีข้อสงสัยควรแสวงหา
อย่างจริงจังและสวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้า
เพื่อทูลขอความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริง  
ความจริงจะแสดงให้ประจักษ์โดยอ�านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์33

ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าและ
พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ส�าหรับ
การฟื้นฟูและพลังขับเคลื่อนคลื่นอันโอฬาร
แห่งความจริงและความชอบธรรมไปทั่วโลก  
ขอให้เราจบัเกลยีวคลืน่นีแ้ละท�าให้พระบญัชา 
ของพระเจ้ามสีมัฤทธผิลในการน�าพระกติตคิณุ 
ไปให้ “แก่ทุกประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษา 
และทุกชนชาติ” 34 ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. ดู	โธมัส	เอส	มอนสัน	“ขอต้อนรับสู่การประชุม
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เป็นแนวทางให้ข้าพเจ้าดังนี้ 
“เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของ

พระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวัน 
ชั่วร้ายนั้น และเมื่อท�าทุกอย่างแล้วจะยัง  
ยืนหยัด อยู่ได้”

“เพราะฉะนั้นจง ยืนหยัด ไว้ เอาความจริง
คาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกนั 
อก”

“และเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศ
ข่าวประเสรฐิแห่งสนัตสิขุมาสวมเป็นรองเท้า”

“และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความ
เชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับ
ลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย”

“จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกัน
ศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ
คือพระวจนะของพระเจ้า”2

พี่น้องทั้งหลาย หากเราซื่อสัตย์ในฐานะ
ปุโรหิต ยุทธภัณฑ์นี้จะเป็นของประทานแก่
เราจากพระผูเ้ป็นเจ้า เราต้องการยุทธภณัฑ์นี!้

ชายหนุ่มทั้งหลาย คุณพ่อและคุณปู่ของ
ท่านไม่เคยเผชิญกับการล่อลวงเหมือนที่ท่าน
เผชิญอยู่เป็นประจ�า ท่านอาศัยอยู่ในยุคสุด 
ท้าย ถ้าคุณพ่อของท่านต้องการปัญหา เขา

พวกเขาพยายาม	“สร้างอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าก่อน	และสถาปนาความชอบธรรมของ
พระองค์”	(Joseph	Smith	Translation,	Matthew	
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โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

จงยืนอย่างมั่นคง
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ยืนหยัดอย่างมั่นคงในการเชื่อฟังหลักคำาสอนของพระผู้เป็นเจ้า เรายืนอยู ่
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะหลักคำาสอนของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์และจะไม่
เปลี่ยนแปลง

ภาคฐานะปุโรหิต  |  6 เมษายน 2013

พี่
น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกียรติ 
ที่ได้อยู่ร่วมกับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
หลวงของพระผู้เป็นเจ้า เราก�าลังอยู่

ในยุคสุดท้าย ใน“เวลาที่น่ากลัว”1 ในฐานะผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิต เรามีความรับผิดชอบที่จะ
ยืนอย่างมั่นคงด้วยโล่แห่งศรัทธาต้านลูกศร
เพลิงของปฏิปักษ์ เราเป็นแบบอย่างให้แก่
โลก ปกป้องสิทธิเสรีภาพที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานมาโดยไม่อาจแบ่งแยก เราคุ้มครอง
ป้องกันบ้านและครอบครัวของเรา

เมื่อข้าพเจ้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม 
ข้าพเจ้ากลับมาจากการแข่งขันนอกเมืองกับ
ทีมเบสบอลครั้งแรก  คุณพ่อสังเกตได้ว่า
ข้าพเจ้าไปพบเห็นภาษาและพฤติกรรมไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานพระกิตติคุณระหว่าง
นั่งรถทางไกลกลับบ้าน โดยที่เป็นจิตรกรมือ
อาชีพ ท่านนั่งลงและวาดรูปอัศวิน—นักรบผู้
สามารถปกป้องคุ้มครองปราสาทและ
อาณาจักร

ขณะท่านวาดภาพและอ่านจากพระคมัภีร์ 
ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีที่จะเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ที่ซื่อสัตย์—ปกป้องคุ้มครองอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า  ถ้อยค�าของอัครสาวกเปาโล
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ต้องออกไปหามัน แต่ไม่มีอีกแล้ว! ทุกวันนี้
การล่อลวงมาหาท่านเอง! โปรดจ�าไว้! ซาตาน 
ปรารถนาจะได้เจ้าและ “บาปก็อยู่ที่ประตู”3 
ท่านจะต้านทานกลยุทธ์ที่ก้าวร้าวของเขาได้
อย่างไร จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระผู้
เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าจะสอนท่านจากอีกประสบการณ์
หนึ่งของชีวิตข้าพเจ้า:

ในเดือนมกราคมปี 1982 ข้าพเจ้าพูดใน
การให้ข้อคิดทางวิญญาณของมหาวิทยาลัย
บีวายยูที่โพรโว ยูทาห์ ข้าพเจ้าเชื้อเชิญนัก-
ศึกษาให้นึกภาพว่าศาสนจักรอยู่ฝั่งหนึ่งของ
แท่นพูด ตรงนี้ และโลกก็อยู่แค่หนึ่งหรือสอง
ฟุตออกไปอีกฝั่งหนึ่ง นี่หมายถึง “ระยะทางที่
สั้นมากระหว่างที่ซึ่งโลกเคยอยู่กับที่ซึ่งมาตร-
ฐานของศาสนจกัรเคยอยู”่ เมือ่ข้าพเจ้าศกึษา 
อยู่ในวิทยาลัย  จากนั้นในอีก 30 ปีต่อมา
ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้านักศึกษา ยกมือขึ้นใน
ลักษณะเดียวกันและอธิบายว่า “มาตรฐาน
ของโลกออกไปไกลมาก [มันเดินทางไป ไกล
จนมองไม่เห็น] มันด�าเนินออกไปไกลมาก 
ออกไปจาก [ตึกนี้และไปรอบโลก] . . .  สิ่งที่
เราและลูกหลานของเราต้องจ�าไว้คือศาสน-
จักรยังอยู่คงที่ [ศาสนจักรยังอยู่ตรงนี้ ทว่า] 
โลกจะหมุนต่อไป—ช่องว่าง [ก�าลัง] กว้างขึ้น 
กว้างขึ้น . . .ฉะนั้นจงระวังให้มาก หากท่าน
ตัดสินการกระท�าของท่านและมาตรฐานของ
ศาสนจักรตามมาตรฐานที่โลกอยู่และที่ซึ่ง
โลกก�าลังมุ่งหน้าไป ท่านจะพบว่าท่านไม่ได้
อยู่ในที่ซึ่งท่านควรอยู่”4 

ตอนนั้นข้าพเจ้านึกไม่ออกเลยว่าโลกจะ
หมุนไปไกลและเร็วมากจากพระผู้เป็นเจ้า 
เป็นเรื่องที่เกินกว่าจะเข้าใจได้ แม้มีหลักค�า 
สอน หลกัธรรมและพระบญัญตั ิแต่มาตรฐาน 
ของพระคริสต์และศาสนจักรของพระองค์ไม่
เคลื่อนที่เลย  ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ความจริง 
ด�ารง อยู่ตลอดกาลและตลอดไป”5 เมื่อเรา
เข้าใจและยอมรับหลักธรรมนี้ เราพร้อมที่จะ
เผชิญกับความกดดันทางสังคม การเยาะเย้ย 
และแม้แต่การกีดกันทางความเชื่อซึ่งจะมา
จากโลกและจากบางคนทีเ่รยีกตนเองว่าเพือ่น

เราเกือบทุกคนรู้จักใครสักคนที่อาจบอก
ว่า “ถ้าคุณอยากเป็นเพื่อนกับผม คุณจะต้อง
ยอมรับค่านิยมของผม” เพื่อนแท้ไม่ขอให้เรา
เลือกระหว่างพระกิตติคุณกับมิตรภาพของ
เขา  ขอยืมถ้อยค�าของเปาโลที่กล่าวว่า “จง

อย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้น”6 เพื่อนแท้เสริม
สร้างเราให้อยู่ในทางคับแคบและแคบ

การด�ารงอยู่ในทางพระกิตติคุณแห่งพันธ-
สัญญา พระบัญญัติ และศาสนพิธีปกป้อง
เราและเตรียมเราเพื่อท�างานของพระผู้เป็น
เจ้าในโลกนี ้เมือ่เราเชือ่ฟังพระค�าแห่งปัญญา 
สิทธิ์เสรีของเราได้รับการคุ้มครองจากสิ่งเสพ
ติด เช่นแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และบุหรี่ เมื่อ
เราจ่ายส่วนสบิ ศกึษาพระคมัภร์ี รบับพัตศิมา 
และการยนืยัน ด�าเนนิชวีติโดยมพีระวญิญาณ 
บริสุทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืน  รับส่วนศีลระลึก
อย่างมีค่าควร เชื่อฟังกฎแห่งความบริสุทธิ์
ทางเพศ เตรียมตัวรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี- 
เซเดค และท�าพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ในพระ-
วิหาร จากนั้นเราก็พร้อมที่จะรับใช้

ในพระวิหารเราเตรียมตัวและให้สัญญาที่
จะด�าเนนิชวีติตามกฎแห่งการอทุศิถวาย ชาย 
หนุ่มที่มีศักยภาพสามารถด�าเนินชีวิตตามกฎ
นี้ได้โดยรับใช้งานเผยแผ่—จ่ายส่วนสิบจาก
ยี่สิบปีแรกของชีวิตเขาโดยรับใช้พระเจ้าเต็ม
เวลา การเสียสละนี้เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้พวกเขามุ่งหน้าต่อไปสู่พันธสัญญาสูงสุด
ในชีวิต นั่นคือ—ส�าหรับหลายคน หมายถึง
การผนึกในพระวิหาร และเริ่มต้นครอบครัว 
นิรันดร์

ขณะที่เรารุดหน้าไปตามทางคับแคบและ
แคบ เราสร้างความเข้มแข็งทางวิญญาณที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ความเข้มแข็งในการ
ใช้สิทธิ์เสรีของเราที่จะกระท�าด้วยตนเอง  ทั้ง
เยาวชนชายและเยาวชนหญิง การเติบโตนี้



5150 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 3เ ลี  ย โ ฮ น า

ได้รับการเกื้อกูลเมื่อพวกเขาศึกษาหลักค�า
สอนและแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขา
ผ่านทางหลักสูตรออนไลน์ จงตามเรามา

นอกเหนือจากนี้ จงใช้สิทธิ์เสรีของท่าน
พัฒนาตนเองเป็นการส่วนตัว เมื่อท่านค้นพบ
ของประทานและพรสวรรค์ของท่าน พึงจ�าไว้
ว่าบิดามารดาและครูสามารถช่วยท่านได้แต่
ท่านต้องให้พระวิญญาณทรงน�าทางท่าน จง
เลอืกและปฏบิตัด้ิวยตนเอง จงสร้างแรงจงูใจ 
จากภายใน จงวางแผนส�าหรับชีวิตรวมถึง
การศึกษาหรือการฝึกอาชีพ จงค้นหาทักษะ
และสิง่ทีท่่านชอบ จงท�างานและพึง่พาตนเอง 
ได้ จงตัง้เป้าหมาย จงเอาชนะความผดิพลาด 
เพิ่มประสบการณ์และท�าสิ่งที่ท่านเริ่มต้นไว้
ให้ส�าเร็จ 

ระหว่างที่เรามุ่งหน้าต่อไป จงมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมครอบครัว โควรัม ชั้นเรียน และ
การรวมสหกิจกรรม จงร่วมชื่นชมความสนุก-
สนานที่ดีงาม โดยผ่านประสบการณ์เหล่านี้ 

ท่านจะเคารพและชื่นชมกันในของประทาน
ทางวิญญาณ และลักษณะนิรันดร์ที่ส่งเสริม
กันของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า 

เหนือสิ่งอื่นใด จงมีศรัทธาในพระผู้ช่วย 
ให้รอด! จงอย่ากลัว! เมื่อเราด�าเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณอย่างขยันหมั่นเพียร เราจะเข้ม
แข็งในพระเจ้า ด้วยพละก�าลังของพระองค์ 
เราสามารถปฏิเสธผู้ต่อต้านพระคริสต์ที่
กล่าวว่า “จงกิน, จงดื่ม, และจงรื่นเริงเถิด” 
เพราะพระผู้เป็นเจ้า “จะทรงแก้ต่างให้ [ท่าน] 
แก่การท�าบาปเล็กน้อย; . . .  ก็ไม่มีอันตราย
ในการนี้ . . . , เพราะพรุ่งนี้เราก็ตาย”7 ด้วย
พละก�าลังของพระเจ้าเราสามารถยืนหยัด 
ต่อต้านปรัชญาหรือลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธ
พระผู้ช่วยให้รอดและขัดกับแผนแห่งความ
สุขนิรันดร์ส�าหรับบุตรธิดาทุกคนของพระผู้
เป็นเจ้า

เราไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อรองเงื่อนไขของ
แผนอันเป็นนิรันดร์นั้น  จงนึกถึงเนหะมีย์ผู้ได้

รับมอบหมายหน้าที่ให้สร้างก�าแพงเมืองป้อง 
กันนครเยรูซาเล็ม บางคนต้องการให้ท่านลง
มาและทิง้ต�าแหน่งท่านไปแต่เนหะมย์ีปฏิเสธ 
ท่านไม่ได้ถือทิฐิต่อผู้อื่น ท่านอธิบายอย่าง
เรียบง่ายว่า “ข้าพเจ้าก�าลังท�างานใหญ่ ลง
มาไม่ได้ ท�าไมจะให้งานหยุดเสีย. . .”8

บางครั้งเราเป็นเหมือนสายล่อฟ้าและเรา
ต้อง “รบัแรงปะทะ” เพราะเรายดึมัน่ในมาตร- 
ฐานของพระผูเ้ป็นเจ้าและท�างานของพระองค์  
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราไม่จ�าเป็นต้องกลัว
หากเรายึดมั่นในหลักค�าสอนของพระองค์ 
เราอาจจะพบกับความเข้าใจผิด การวิพากษ์
วิจารณ์ และแม้แต่การใส่ร้ายป้ายสี แต่เรา
ไม่เคยอยู่เดียวดาย พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ทรงถกู “เกลยีดชงัและถกูปฏเิสธจากมนุษย์”9 
นี่คือสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ยืนเคียงข้าง
พระองค์! 

การยืนอย่างมั่นคงบางครั้งหมายถึงการ
หลีกเลี่ยงและแม้แต่หลบหนีจากโลก พระผู้
ช่วยให้รอดตรัสว่า “จงไปให้พ้นเจ้าซาตาน”10 
โยเซฟแห่งอียิปต์วิ่งหนีการล่อลวงของภรรยา
โปทิฟาร์11 ลีไฮทิ้งเยรูซาเล็มไว้เบื้องหลังและ
พาครอบครัวของท่านเข้าสู่แดนทุรกันดาร12

จงมั่นใจว่าศาสดาพยากรณ์ทุกท่านก่อน
หน้าเรายืนอย่างมัน่คงในวนัเวลาของพวกท่าน

นีไฟท�างานยากของพระเจ้าทั้ง ๆ ที่ได้รับ
ความทุกข์ทรมานจากซาตานและการข่มเหง
จากเลมันกับเลมิวเอลพี่ชายของท่าน13

อบนิาไดเป็นพยานถงึพระครสิต์ท่ามกลาง 
ข้อกังขา ค�าสบประมาทและอนัตรายถงึชวีติ14

นักรบหนุ่ม 2,000 คนปกป้องครอบครัว
ของพวกเขาจากผู้ที่เกลียดชังคุณค่าของ 
พระกิตติคุณ15

โมโรไนยกธงแห่งเสรีภาพเพื่อปกปักรักษา
ครอบครัว ศาสนา และเสรีภาพของผู้คนของ
ท่าน16

แซมวิเอลยืนบนก�าแพงเมอืงและพยากรณ์ 
ถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ ขณะถูกโจมตี
ด้วยก้อนหินและลูกธนู17

ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  สมิธฟื้นฟู
พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอด  ผนึก
ประจักษ์พยานของท่านไว้ด้วยเลือด18

ผู้บุกเบิกชาวมอรมอนยืนอย่างมั่นคงใน
การเผชิญหน้ากับการต่อต้านอันรุนแรงและ
ความยากล�าบากเมือ่ตดิตามศาสดาพยากรณ์ 
ในการเดินทางและการตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่
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ทางฝั่งตะวันตก
ผู้รับใช้และวิสุทธิชนที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ของ

พระผู้เป็นเจ้าสามารถยืนอย่างมั่นคงเพราะ
พวกเขายืนด้วยกันกับพระผู้ช่วยให้รอด ลอง
พิจารณาดูว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงยืนอย่าง
มั่นคงได้อย่างไร:

สมัยที่ยังทรงเป็นเด็กหนุ่ม พระเยซูทรง
กระท�าภารกิจของพระบิดาอย่างซื่อสัตย์  
ทรงสั่งสอนพระกิตติคุณแก่ผู้มีความรู้ใน 
พระวิหาร19 ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระองค์  พระองค์ทรงบรรลุผลส�าเร็จในงาน
ของฐานะปุโรหิต—กล่าวคือ ทรงสอน ทรง
รักษา ทรงรับใช้และทรงอวยพรและทรงยก 
ผู้อื่น เมื่อสมควร พระองค์ทรงยืนหยัดอย่าง
กล้าหาญต่อต้านความชั่วร้าย แม้ทรงช�าระ
พระวิหาร20 พระองค์ทรงยืนหยัดเพื่อความ
จริงอีกด้วย—ไม่ว่าด้วยค�าพูดหรือด้วยความ
นิ่งอย่างมีศักดิ์ศรี เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิต
กล่าวหาพระองค์ต่อหน้าคายาฟาส พระเยซู
ทรงปฏิเสธอย่างฉลาดและกล้าหาญที่จะ
ตอบโต้ความเท็จและทรงด�ารงสันติสุขของ
พระองค์21 

ในสวนเกทเสมนี พระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผูไ้ถ่ของเรามไิด้ทรงชะงกัจากการด่ืมถ้วย 
อันขมขื่นแห่งการชดใช้22 และบนกางเขน
พระองค์ทรงทนรับทุกขเวทนาอีกครั้งในการ
ท�าตามพระประสงค์ของพระบิดา จนในที่สุด
พระองค์ทรงสามารถบอกได้ว่า “ส�าเรจ็แล้ว”23  
พระองค์ทรงอดทนจนกว่าพระชนม์ชีพจะหา 
ไม่  ในการตอบรับการเชื่อฟังโดยสมบูรณ์
และในการยืนอย่างมั่นคงของพระผู้ช่วยให้
รอด พระบิดาบนสวรรค์ของเราตรัสว่า “จงดู
บุตรที่รักของเรา, ผู้ที่เราพอใจมาก, ในเขาเรา
แผ่รัศมีภาพนามของเรา”24

พี่น้องชายฐานะปุโรหิตที่รักของข้าพเจ้า
ทั้งวัยเยาว์และสูงวัย  ขอให้เราสรรเสริญ
พระนามพระผู้เป็นเจ้าโดยการยืนอย่างมั่นคง
กับพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์  
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์
และเรา “ได้รับเรียกด้วยการเรยีกอนัศกัดิส์ทิธิ”์25   
เพื่อมีส่วนในงานของพระองค์  “ดังนั้น, เจ้า
จงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่น
ไหว”26 ยืนหยัดอย่างมั่นคงในการเชื่อฟังหลัก
ค�าสอนของพระผู้เป็นเจ้า เรายืนอยู่ในสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะหลักค�าสอนของพระองค์

ศักดิ์สิทธิ์และจะไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลาง
สายลมของสังคมและการเมืองในยุคนี้ 
ข้าพเจ้าขอกล่าวดังที่อัครสาวกเปาโลกล่าว
ว่า “ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงใน
ความเชื่อ จงเป็นคนกล้าหาญ [และ] จงเข้ม
แข็ง”27 นี่คือค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าเพื่อ
ท่านทั้งหลาย ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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และในงานเผยแผ่ของพวกเขาได้ บางทีมัน
อาจดเูหมอืนเส้นสนี�า้เงนิทีท่่านเหน็ในกราฟน้ี   
ในความคิดของข้าพเจ้า มีปัจจัยส�าคัญอย่าง
น้อยสามอย่างที่มีส่วนในการเติบโตอย่าง
มากในช่วงเวลางานเผยแผ่: 1) เราไว้ใจชาย
หนุ่มเหล่านี้มากกว่าที่เคยเป็นมา 2) เรามี
ความคาดหวังสูงแต่เต็มไปด้วยความรักต่อ
พวกเขา และ 3) เราอบรมพวกเขาและอบรม
อีกเพื่อพวกเขาสามารถท�าความคาดหวัง
เหล่านั้นให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างดีเลิศ

บางคนอาจจะถามอย่างเหมาะสมว่า 
“เหตุใดถึงไม่ใช้หลักธรรมเดียวกันน้ีกับ
ประธานโควรัมมัคนายก”  ถ้าเราท�าตามนั้น 
บางทีการเติบโตจะเริ่มก่อนหน้านั้นมากและ
ดูเหมือนเส้นสีเขียวในกราฟ  ข้าพเจ้าขอเวลา
เล็กน้อยที่จะกล่าวถึงหลักธรรมเหล่านี้ว่า 
อาจประยุกต์ใช้กับประธานโควรัมมัคนายก
ได้อย่างไร

ประการแรก—ความไว้วางใจ เราสามารถ
มอบความไว้วางใจแก่ประธานโควรมัมคันายก 
ด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรง
ท�าเช่นเดียวกัน—เห็นได้จากการที่พระองค์
ทรงเต็มใจมอบกุญแจให้พวกเขา ซึ่งหมาย
ถึงสิทธิในการปกครองและบริหารงานใน 
โควรัมของพวกเขา  โดยที่เห็นได้จากความ
ไว้วางใจนี้ เราเรียกประธานโควรัมมัคนายก
ตามการเปิดเผย ไม่ได้เรียกตามอาวุโสหรือ
ปัจจัยที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ผู้น�าทุกท่านใน
ศาสนจกัรนีซ้ึง่รวมถงึประธานโควรมัมคันายก 
มีสิทธิ์ที่จะรู้และควรรู้ว่าเขาได้รับการเรียก
ตามการเปิดเผย การรับรองนี้ช่วยให้เขารู้ว่า
พระผู้เป็นเจ้าทรงไว้วางใจเขาและแต่งตั้งเขา

คุณสมบัติประการที่สองและสามเกี่ยว
เนือ่งกนัมาก—ความคาดหวงัสงูและการอบรม 
ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้พวกเขาเกิดสัมฤทธิผล 
ข้าพเจ้าเรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคญัในสนามเผยแผ่ 
ว่าโดยทัว่ไป ความพยายามของผูส้อนศาสนา 
เพื่อให้เป็นไปตามระดับความคาดหวังของ
ประธานคณะเผยแผ่ไม่เพิ่มขึ้นก็ลดลง และ
เช่นเดียวกันกับประธานโควรัมมัคนายก ถ้า
พวกเขาคาดหวงัเพียงแต่น�าการประชมุโควรมั 
และเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการเยาวชน 
ฝ่ายอธิการ พวกเขาก็จะท�าเท่านั้น แต่ท่าน
ผู้น�าทั้งหลายสามารถให้วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่
กว่าแก่พวกเขา—วิสัยทัศน์ของพระเจ้า และ
ท�าไมวิสัยทัศน์ถึงส�าคัญมาก เพราะวิสัยทัศน์
ที่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น

เพราะพระเจ้าได้สงวนพรนี้ไว้ส�าหรับเด็ก
หนุ่ม เพื่อสอนบทเรียนที่ว่าฐานะปุโรหิตใน
เด็กหนุ่มก็มีอ�านาจมากเทียบเท่ากับฐานะ
ปุโรหิตในชายที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อกระท�าใน
ความชอบธรรม

คืนนี้ข้าพเจ้าอยากจะพูดเกี่ยวกับอ�านาจ
น้ัน แม้ว่าข้าพเจ้าจะอ้างองิถงึประธานโควรมั 
มัคนายกแต่หลักธรรมที่พูดถึงนี้ใช้ได้กับ
เยาวชนของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและผู้น�า
ของพวกเขาทกุ ๆ ท่าน รวมถงึประธานโควรมั 
ผูส้อนและผูช่้วยประธานโควรมัปโุรหติของเรา

ขณะที่ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่ ข้าพเจ้าสังเกตว่าความเข้มแข็งทาง
วิญญาณและในทักษะการเป็นผู้น�าของชาย
หนุ่มในช่วงเวลางานเผยแผ่ของพวกเขาเพิ่ม
ขึ้นอย่างน่าทึ่ง ถ้าเราสามารถวัดคุณสมบัติ
เหล่านีต้ลอดช่วงเวลาฐานะปโุรหติแห่งอาโรน 

โดยเอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

พลังอำานาจของฐานะ
ปุโรหิตในเด็กหนุ่ม
ฐานะปุโรหิตในเด็กหนุ่มก็มีอำานาจมากเทียบเท่ากับฐานะปุโรหิต 
ในชายที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อกระทำาในความชอบธรรม

ความรู้สึกทางวิญญาณและความเป็นผู้นำา

12 14 16 18 20

ช่วงเวลาในงานเผยแผ่

ใ
นปี 1878 จอร์จ เอฟ. ริชาร์ดส์ คุณตา 
ทวดของข้าพเจ้ามีอายุ 17 ปี ท่านได้
รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์แล้ว ในสมัยนั้น

มีบางกรณีที่เป็นแบบนี้ วันอาทิตย์วันหนึ่ง
คุณแม่ของท่านร้องคร�่าครวญด้วยความเจ็บ
ปวดอย่างรุนแรง เนื่องจากคุณพ่อของท่าน
ไม่อยู่ อธิการและคนอื่น ๆ ได้รับเรียกเพื่อมา
ให้พรเธอ แต่เธอก็ไม่รู้สึกดีขึ้น ดังนั้น เธอจึง
หันไปหาจอร์จ ลูกชายของเธอและขอให้เขา
วางมือบนศีรษะเธอ ท่านเขียนในบันทึก
ประจ�าวันของท่าน “ขณะที่ผมร้องไห้เพราะ
ความเจ็บปวดของคุณแม่และเพราะผม
มหีน้าทีต้่องให้พรท่านซึง่ผมไม่เคยท�ามาก่อน 
ผมเข้าไปอีกห้องหนึ่งและผมร้องไห้และสวด
อ้อนวอน”

เมือ่ท่านตัง้สตไิด้ ท่านวางมอืบนศรีษะเธอ 
และให้พรที่เรียบง่ายมากแก่เธอ ท่านบันทึก
ต่อไปว่า “คุณแม่ของผมหยุดคร�่าครวญและ
รู้สึกผ่อนคลายจากทุกข์ของท่านขณะที่มือ
ผมยังคงวางอยู่บนศีรษะของท่าน” จากนั้น
ท่านบันทึกการสังเกตที่เห็นแจ้งลงในสมุด
บันทึกประจ�าวันของท่าน ท่านบอกว่าท่าน
รู้สึกว่าเหตุผลที่คุณแม่ของท่านไม่ได้รับการ
บรรเทาทุกข์จากพรของอธิการไม่ใช่เพราะ
พระเจ้าไม่ให้เกียรติพรของอธิการแต่เป็น
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สิ่งที่มากับทุกการเรียกในศาสนจักรนี้คือ
สทิธใินการรบัการเปิดเผย ด้วยเหตนุีป้ระธาน 
โควรัมมัคนายกเหล่านี้จึงต้องรู้ว่าพวกเขามี
สิทธิ์ได้รับการเปิดเผยในการเลือกที่ปรึกษา
ของพวกเขา สิทธิในการได้รับการเปิดเผย
เกี่ยวกับการช่วยผู้หลงหายไปให้รอด และ
สทิธใินการได้รบัการเปิดเผยเพือ่อบรมสมาชกิ 
ในโควรัมในหน้าที่ของพวกเขา

ผู้น�าที่ฉลาดจะสอนประธานโควรัมมัคนา-
ยกถึงหลักธรรมเหล่านั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการรับการเปิดเผย เขาสามารถสอนถึงค�า
สัญญาอันชัดเจนของพระเจ้า “หากเจ้าจะ
ถาม, เจ้าจะได้รับการเปิดเผยมาเติมการเปิด
เผย” (ค.พ. 42:61) พระเจ้าทรงพระเมตตา
ที่สุดในการให้การเปิดเผย พระองค์ทรงย�้า
เตือนโจเซฟ สมิธและโอลิเวอร์ คาวเดอร์รี 

มิใช่หรือว่า“บ่อยเท่าที่เจ้าสอบถาม เจ้าก็ได้
รับค�าแนะน�าจากพระวิญญาณของเรา.” 
(ค.พ. 6:14) และก็สามารถเกิดขึ้นกับท่าน 
ประธานโควรัมมัคนายกเช่นกัน พระเจ้าทรง
รักท่านและทรงต้องการเปิดเผยพระด�าริและ
พระประสงค์ของพระองค์แก่ท่าน ท่านนกึออก 
ไหมว่าพระเจ้าทรงประสบปัญหาที่พระองค์
ไม่สามารถแก้ไขได้ ข้าพเจ้านึกไม่ออกเลย 
เพราะท่านมีสิทธิ์ในการรับการเปิดเผย พระ-
องค์ทรงสามารถช่วยท่านแก้ไขปัญหาทุก
อย่างที่ท่านมีในฐานะประธานของโควรัม
ของท่านหากท่านแสวงหาความช่วยเหลือ
จากพระองค์

ท่านผู้น�าที่ยอดเยี่ยมทั้งหลายอาจสอน
ประธานโควรัมมัคนายกคนนี้ว่าการเปิดเผย
ไม่ใช่สิ่งแทนการท�างานหนักและการบ้าน 
ประธานอายริงก์เคยถามประธานลีครั้งหนึ่ง
ว่า “ผมจะรบัการเปิดเผยได้อย่างไร” ประธาน 
ลีตอบว่า “ถ้าท่านอยากได้รับการเปิดเผย  
จงท�าการบ้านของท่าน”1 ผู้น�าที่ฉลาดอาจ
สนทนากับประธานโควรัมมัคนายกของเขา
เกี่ยวกับการบ้านทางวิญญาณที่เขาต้องท�า
ในการเตรียมเลือกที่ปรึกษาของเขา เขาอาจ
ต้องถามและตอบค�าถามเช่น ใครจะเป็นแบบ 
อย่างที่ดีที่สามารถเป็นพลังให้เด็กคนอื่นได้ 
หรือใครจะไวต่อความต้องการของคนที่ก�าลัง

พบกับการท้าทายพิเศษ 
และในที่สุดผู้น�าที่ฉลาดคนนี้อาจสอนเขา

ให้สังเกตและท�าตามการเปิดเผยเมื่อได้รับ 
เราอาศัยอยู่ในโลกที่ตื่นเต้นและด�าเนินไป
อย่างเร็วที่ซึ่งแสงสว่างและเสียงดังเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่ชายหนุ่มคนนี้ต้องรู้ว่านี่คือทาง
ของโลกไม่ใช่ทางของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้
รอดประสูติในรางหญ้าในที่ซึ่งไม่มีใครรู้จัก 
พระองค์ทรงกระท�าสิ่งที่สูงส่งและไม่สามารถ
เทียบเท่าได้ในสวนเงียบ ๆ แห่งหนึ่ง และโจ
เซฟได้รับนิมิตแรกในป่าที่เงียบสงบ ค�าตอบ
ของพระผู้เป็นเจ้ามาโดยเสียงที่สงบแผ่วเบา
—ความรู้สึกถึงสันติและการปลอมโยน 
เจตคติในการท�าสิ่งดี ความเห็นแจ้ง—บาง
ครั้งในรูปแบบของเมล็ดแห่งความคิดเล็ก ๆ  
ซึง่ถ้าได้รบัการดแูลและหล่อเลีย้ง จะสามารถ 
โตเป็นต้นไม้สงูใหญ่ทางวญิญาณได้ บางคร้ัง 
ความรู้สึกหรือความคิดเหล่านี้อาจท�าให้ท่าน 
ประธานโควรัมมัคนายกเสนอชื่อที่ปรึกษา
หรือมอบงานมอบหมายให้กับเยาวชนชายที่
แข็งขันน้อย 

หลายปีมาแล้ว ขณะเป็นฝ่ายประธาน 
สเตค พวกเรารู้สึกว่าต้องเรียกชายที่ดีคน
หนึ่งมาเป็นพนักงานสเตค ขณะนั้นเขาก�าลัง
เผชิญการท้าทายในการมาโบสถ์เป็นประจ�า 
อย่างไรก็ตามเรารู้ว่าถ้าเขายอมรับการเรียก
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นี้ เขาจะท�าได้ยอดเยี่ยม
เรามอบหมายการเรียกให้เขา แต่เขาตอบ

ว่า “ไม่ครับ ผมไม่คิดว่าผมจะท�าได้”
จากนั้นความคิดหนึ่งก็เข้ามา ข้าพเจ้า

กล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้นผมว่าสเตคเกล็นเดลคง
ไม่มีพนักงานสเตค”

เขาตอบอย่างตกใจ “ท่านก�าลังพูดถึง
อะไร—ท่านต้องมีพนักงานสเตค”

ข้าพเจ้าตอบ “ท่านต้องการให้เราเรียกคน
อื่นมารับใช้เป็นพนักงานสเตคทั้ง ๆ ที่
พระเจ้าดลใจเราให้เรียกท่านหรือ”

“ตกลงครับ” เขาตอบ “ผมจะท�า”
และเขาก็ท�าจริง ๆ ไม่ใช่มีเพียงชายหลาย

คนเท่านั้น แต่เด็กหนุ่มจ�านวนมากด้วยที่จะ
ตอบรับการเรียกเมื่อพวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรง
เรยีกพวกเขาและว่าพระเจ้าทรงต้องการพวกเขา

ต่อไปท่านสามารถบอกประธานโควรัม
มัคนายกให้รู้ว่าหนึ่งในความคาดหวังที่พระ-
เจ้ามีให้เขาคือการช่วยเหลือผู้หลงหาย ทั้ง
สมาชิกที่แข็งขันน้อยและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก 
พระเจ้าทรงประกาศพระพันธกิจหลักของ
พระองค์ในประโยคทีว่่า “เพราะว่าบตุรมนษุย์ 
เสด็จมา เพื่อทรงช่วยคนที่หลงหายไปนั้นให้
รอด” (มัทธิว 18:11) ถ้าการช่วยผู้หลงหาย
ให้รอดเป็นพระพันธกิจทีส่�าคัญท่ีสดุของพระ- 
เจ้า ถ้าสิ่งนี้มาเป็นล�าดับต้น ๆ ต่อประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน ตามที่เห็นได้จากทั้งชีวิต
ของท่าน สิ่งนี้จะไม่ส�าคัญเป็นล�าดับต้น ๆ 
ต่อผู้น�าทุกท่านและประธานโควรัมมัคนายก
ทุกท่านในศาสนจักรนี้ที่จะท�าเหมือนท่าน

หรอกหรือ ในหลักส�าคัญของการเป็นผู้น�า
ของเรา ในส่วนส�าคญัของการปฏิบตัศิาสนกิจ 
ของเรา ควรจะกระตือรือร้น ปรารถนาอย่าง
สูง ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการไปช่วยผู้หลง
หายและน�าพวกเขากลับมา 

เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับการเยี่ยมจาก
สมาชิกในโควรัมของเขาบอกว่า “วันนี้มีเรื่อง
น่าแปลกใจเมื่อมีคนกว่า 30 คนมาหาผมที่
บ้าน …ท�าให้ผมอยากไปโบสถ์” เยาวชนจะ
ต้านทานความรักและการเอาใจใส่แบบนั้น
ได้อย่างไร

ข้าพเจ้าตืน่เต้นเมือ่ได้ยินเรือ่งมากมายของ 
ประธานโควรัมมัคนายกผู้ซึ่งเข้าใจในวิสัย
ทัศน์และสอนทั้งบทเรียนหรือบางส่วนในการ
ประชุมโควรัมเป็นครั้งคราว หลายสัปดาห์มา
แล้วข้าพเจ้าเข้าร่วมชั้นเรียนโควรัมมัคนายก 
เด็กชายวัย 12 ปีสอนบทเรียน 25 นาทีเรื่อง
การชดใช้ เขาเริ่มโดยถามเพื่อนมัคนายกของ
เขาว่าพวกเขาคิดว่าการชดใช้คืออะไร จาก
นั้นเขาก็แบ่งปันข้อคิดพระคัมภีร์และถาม
ค�าถามชวนคิดซึ่งพวกเขาก็ตอบกัน อย่างไร
ก็ดี เมื่อตระหนักได้ว่ามีเวลาเหลือมากกว่า
บทเรียนที่เหลืออยู่ เขามีสติปัญญาดีมาก
และอาจได้รับค�าแนะน�าจากบิดาให้ถาม
ผู้น�าที่อยู่ในชั้นเรียนว่าพวกเขาเจอค�าถามใด
บ้างในงานเผยแผ่ของพวกเขาที่เกี่ยวกับการ
ชดใช้และพวกเขาตอบอย่างไร จากนั้นเขาก็
ปิดท้ายด้วยประจักษ์พยานของเขา ข้าพเจ้า
ฟังด้วยความตะลึง ข้าพเจ้าคิดกับตัวเองว่า 
“ผมนึกไม่ออกเลยว่าเคยสอนส่วนส�าคัญใน

บทเรียนเมื่อผมเป็นเยาวชนในฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน” เราสามารถเพิ่มระดับความคาด
หวังและวิสัยทัศน์ส�าหรับเยาวชนเหล่านี้และ
พวกเขาจะตอบรับ

ท่านทีเ่ป็นผูน้�าทัง้หลายเพิม่พลงัให้ประธาน 
โควรัมมัคนายกเหล่านี้ได้ดีที่สุดเมื่อท่าน
ปล่อยให้พวกเขาน�าและท่านถอยมาอยู่ข้าง
หลัง ท่านขยายการเรียกได้ดีที่สุดไม่ใช่เมื่อ
ท่านสอนบทเรียนดีเยี่ยมแต่เมื่อท่านช่วย
พวกเขาให้สอนบทเรียนดีเยี่ยม ไม่ใช่เมื่อ
ท่านช่วยคนคนหนึ่งให้รอดแต่เมื่อท่านช่วย
พวกเขาให้ท�าเช่นนั้น

มีค�ากล่าวโบราณว่า จงอย่าตายโดยที่ยัง
มีดนตรีอยู่ในตัวคุณ ความหมายเดียวกัน
ข้าพเจ้าจะบอกท่านทีเ่ป็นผูน้�าผูใ้หญ่ท้ังหลาย  
จงอย่าถูกปลดโดยที่ยังมีทักษะการเป็นผู้น�า
อยู่ในตัวท่าน จงสอนเยาวชนของเราในทุก
โอกาส จงสอนพวกเขาวิธีเตรียมวาระการ
ประชุม วิธีน�าการประชุมด้วยความภาคภูม ิ
และอบอุน่ วธิช่ีวยคนคนหนึง่ให้รอด วธิเีตรยีม 
และสอนบทเรียนที่ให้แรงบันดาลใจ และวิธี
ได้รับการเปิดเผย สิ่งที่จะวัดความส�าเร็จของ
ท่าน—มรดกแห่งการเป็นผู้น�าและความเข้ม
แข็งทางวิญญาณที่ท่านทิ้งให้ฝังรากลึกในใจ
และความคิดของเด็กหนุ่มเหล่านี้ 

ถ้าท่านซึ่งเป็นประธานโควรัมมัคนายกจะ
ขยายการเรียกของท่าน ท่านจะเป็นเครื่องมือ
ในพระหตัถ์ของพระผูเ้ป็นเจ้าแม้ขณะนี ้เพราะ 
ฐานะปุโรหิตในเด็กหนุ่มนั้นก็มีอ�านาจมาก
เทียบเท่ากับฐานะปุโรหิตในชายคนหนึ่งเมื่อ
กระท�าโดยความชอบธรรม และจากนั้นเมื่อ
ท่านท�าพันธสัญญาพระวิหารและเป็นผู้สอน
ศาสนาและผู้น�าศาสนจักรในอนาคต ท่านจะ
รู้ว่าจะรับการเปิดเผยได้อย่างไร จะช่วยคน
คนหนึ่งให้รอดได้อย่างไร และจะสอนหลัก
ค�าสอนของอาณาจักรด้วยพลังอ�านาจและ
สิทธิอ�านาจได้อย่างไร จากนั้นท่านจะเป็น
เยาวชนแห่งสิทธิก�าเนิดอันสูงส่ง ทั้งหมดนี้
ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซู
คริสต์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้
ไถ่ของโลก  เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	ใน	เฮนรีย์	บี.	อายริงก์,	“Waiting	upon	the	Lord”	

ใน	Brigham	Young	University	1990–91	
Devotional	and	Fireside	Speeches	(1991),	17.
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ความรัก
คาร์สันชวนเพื่อนร่วมทีมดูแลไชย์กับเขา  

พวกเขาชวนเธอให้นั่งด้วยกันช่วงอาหาร
กลางวัน  พวกเขาเดินไปห้องเรียนเป็นเพื่อน
เพื่อให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัย  ไม่น่าแปลกใจ
เลยที่ไม่มีการข่มเหงรังแกอีกต่อไปเมื่อไชย์มี
เพื่อนสนิทเป็นนักฟุตบอล

ฤดกูาลนีเ้ป็นทีน่่าตืน่เต้นส�าหรบัทมีฟตุบอล  
แม้ว่าพวกเขาจะตืน่เต้นกบัฤดกูาลแห่งชยัชนะ 
แต่เยาวชนชายเหล่านี้ก็มิได้ลืมไชย์  พวกเขา
ชวนเธอให้ลงไปหาพวกเขาที่สนามหลังเสร็จ
การแข่งขัน  ไชย์รู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกถึง
ความรัก  เธอรู้สึกปลอดภัยและมีความสุข

ทีมฟุตบอลของโรงเรียนคว้าชัยชนะถึง
ระดับรัฐ  แต่บางสิ่งบางอย่างที่ส�าคัญกว่า
การเป็นแชมป์ฟุตบอลเกิดขึ้นที่โรงเรียนของ
พวกเขา  แบบอย่างของเยาวชนเหล่านี้เป็น
แรงบันดาลใจแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ที่จะยอม 
รับและเป็นมิตรต่อผู้อื่นมากขึ้น  ตอนนี้พวก
เขาปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาและให้
เกียรติกันยิ่งขึ้น

ส�านักข่าวแห่งชาติทราบถึงสิ่งที่เยาวชน
ชายเหล่านี้ท�าและบอกเล่าเรื่องราวของพวก
เขาไปทัว่ประเทศ  สิง่ทีเ่ริม่จากความพยายาม 
รับใช้คน ๆ หนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีก
นับพันปฏิบัติตาม

คณุแม่ของไชย์เรยีกเยาวชนชายเหล่าน้ีว่า 
“เหล่าเทพจ�าแลง”  คาร์สันและเพื่อน ๆ ของ
เขาไม่รีรอที่จะบอกว่าไชย์เป็นพรแก่ชีวิตของ
พวกเขามากกว่าที่พวกเขาเป็นพรแก่เธอ  สิ่ง
นี้เกิดขึ้นเมื่อท่านไม่นึกถึงตนเองในการรับใช้

คณุแม่ของไชย์ขอให้ครทูีโ่รงเรยีนช่วยหยุด 
การข่มเหงรังแกแต่ก็ไร้ผล  เธอจึงติดต่อกับ
คาร์สัน โจนส์ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
ซึ่งเล่นเป็นกองหลังของทีมฟุตบอลและขอให้
เขาช่วยค้นหาว่าใครเป็นคนรังแก

คาร์สันตกลงช่วยแต่ในใจเขารู้สึกว่าท�าได้
มากกว่าแค่การระบุคนรังแก  พระวิญญาณ
ทรงกระซิบบอกเขาว่าต้องช่วยให้ไชย์รู้สึกถึง

โดยเดวิด แอล. เบค
ประธานเยาวชนชายสามัญ

หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ท่านในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ
ท่านได้รับพลัง สิทธิอำานาจ และหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจ
ทันทีที่ท่านรับการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต

ปีติแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ
เยาวชนชายผูด้�ารงฐานะปโุรหติแห่งอาโรน  

ท่านเป็นบตุรทีรั่กของพระผูเ้ป็นเจ้า และพระ- 
องค์ทรงมีงานยิ่งใหญ่ให้ท่านท�า เพื่อให้งาน
นี้บรรลุเป้าหมายท่านต้องท�าหน้าที่อันศักดิ์-
สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจแก่ผู้อื่น
ให้เกิดสัมฤทธิผล1

ท่านรู้ไหมว่าการปฏิบัติศาสนกิจหมายถึง
อะไร  ขอให้ท่านคิดเกี่ยวกับค�าถามนี้ขณะ 
ที่ข้าพเจ้าเล่าเรื่องเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อไชย์ 
จอห์นสันให้ท่านฟัง

เมื่อไชย์เริ่มเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่แล้ว
เธอกลายเป็นเหยื่อของการข่มเหงรังแกที่โหด
ร้ายและไร้จิตส�านึก เธอถูกท�าร้าย ถูกผลัก 
และถูกล้อเลียนขณะเดินไปห้องเรียน—นัก 
เรียนบางคนถึงกับขว้างขยะใส่เธอ  ท่านคง
เคยเห็นคนที่ถูกรังแกแบบนี้ในโรงเรียนของ
ท่านเช่นกัน

ส�าหรับคนจ�านวนมากมาย ช่วงวัยรุ่นเป็น
เวลาแห่งความโดดเดี่ยวและหวาดกลัว  แต่
ต้องไม่เป็นเช่นนั้น  โชคดีของไชย์ที่มีเยาวชน
ชายในโรงเรียนของเธอที่เข้าใจถึงความ
หมายของการปฏิบัติศาสนกิจ
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ผู้อื่น—ท่านจะค้นพบตนเอง2  ท่านจะเปลี่ยน
และเติบโตในวิถีทางที่เป็นไปไม่ได้โดยวิธีอื่น  
เยาวชนชายเหล่านี้รู้สึกถึงความปีติแห่งการ
ปฏิบัติศาสนกิจและยังคงมองหาโอกาสที่จะ
เป็นพรแก่ผูอ้ืน่  พวกเขากระตือรอืร้นทีจ่ะออก 
ไปปฏิบัติศาสนกิจในอีกไม่กี่เดือนเพื่อรับใช้
เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา3

ความต้องการและหน้าที่
มีคนอย่างไชย์ จอห์นสันเป็นพัน ๆ คนทั่ว

โลก—ที่ต้องการรู้สึกถึงความรักของพระบิดา
บนสวรรค์  พวกเขาอยู่ในโรงเรียน ในโควรัม 
และแม้แต่ในครอบครัวของท่าน  บางคนเข้า
มาในความนึกคิดได้รวดเร็ว  บางคนมีความ
ต้องการที่ต้องสังเกต  ความเป็นจริงคือทุก ๆ 
คนที่ท่านรู้จักสามารถได้รับพรทางใดทาง
หนึง่จากการรบัใช้ของท่าน  พระเจ้าทรงวางใจ 

ท่านที่จะยื่นมือออกไปช่วยเหลือพวกเขา
ท่านไม่ต้องเป็นนักกีฬาโด่งดังที่จะรับใช้ผู ้

อื่น  ท่านได้รับพลัง สิทธิอ�านาจ และหน้าที่
อันศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจทันทีที่
ท่านรบัการแต่งตัง้ฐานะปโุรหติ  ประธานเจมส์  
อี. เฟาสท์สอนว่า “ฐานะปุโรหิตเป็นสิทธิ
อ�านาจที่มอบให้มนุษย์เพื่อ ปฏิบัติศาสนกิจ 
ในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า”4 ฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติ
ของเหล่าเทพ5

เมื่อท่านรักลูก ๆ ของพระองค์ พระบิดา
บนสวรรค์จะทรงน�าท่านและเหล่าเทพจะ
ช่วยเหลือท่าน6 ท่านจะได้รับอ�านาจอันจะ
เป็นพรกับชีวิตและช่วยจิตวิญญาณให้รอด

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของท่าน  
พระองค์ “ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ  แต่
มาเพื่อปรนนิบัตรคนอื่น”7  การปรนนิบัตร

หมายถึงการรักและดูแลผู้อื่น  หมายถึงการ
เอาใจใส่ต่อความต้องการทางกายและทาง
วิญญาณของพวกเขา  กล่าวง่าย ๆ คือการ
ท�าสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงท�าหาก
พระองค์ทรงอยู่ที่นี่

ครอบครัวของท่าน
เริ่มต้นภายในบ้านของท่านเอง  นี่คือ

สถานที่ท่านจะสามารถปฏิบัติการรับใช้ที่
ส�าคัญที่สุด8

ท่านอยากจะลองท�าการทดลองท่ีน่าสนใจ 
ไหม  ครั้งต่อไปที่มารดาของท่านขอให้ช่วย
ท�างานบ้านลองพูดประโยคท�านองนี้ดู “ขอบ-
คุณครับคุณแม่ที่ขอให้ผมช่วย  ผมยินดีช่วย
ครับ” แล้วดูปฏิกิริยาของท่าน  ท่านบางคน
อาจต้องกลับไปทบทวนทักษะการปฐมพยา- 
บาลเบื้องต้นก่อนทดลองเรื่องนี้  ท่านอาจ
ท�าให้คุณแม่ช็อกได้  แล้วหลังจากที่ท่านช่วย
ท่านให้ฟื้นแล้วท่านจะพบว่าสัมพันธภาพ
ระหว่างท่านกับคุณแม่จะดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดและจะเพิ่มพูนพระวิญญาณภายในบ้าน
ของท่าน

นั่นเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะรับใช้ครอบครัว
ของท่าน  มีอีกมากมายหลายวิธี  ท่านรับใช้
เมื่อท่านพูดจาไพเราะต่อสมาชิกครอบครัว  
ท่านรับใช้เมื่อท่านปฏิบัติต่อพี่น้องของท่าน
ดังเพื่อนสนิท

บางททีีส่�าคญัทีส่ดุ ท่านรบัใช้เมือ่ท่านช่วย 
คุณพ่อในการท�าหน้าที่ของท่านในฐานะผู้น�า
ทางวิญญาณในบ้าน  จงมอบการสนับสนุน
และก�าลงัใจอย่างเตม็ทีใ่นการสงัสรรค์ครอบ- 
ครัว การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การ
ศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว ท�าส่วนของ
ท่านเพื่อให้แน่ใจว่าพระวิญญาณสถิตใน
บ้านของท่าน  การท�าอย่างนี้จะเพิ่มความ
เข้มแข็งในบทบาทของบิดาของท่านและ
เตรียมท่านให้เป็นบิดาในวันหนึ่ง  หากท่าน
ไม่มบีดิาในบ้าน  ความรบัผดิชอบของท่านใน 
การรับใช้ครอบครัวนั้นก็มีความจ�าเป็นยิ่งขึ้น

โควรัมของท่าน
ท่านมีหน้าที่รับใช้โควรัมของท่านด้วย
ฐานะปุโรหิตก�าลังขยายออกไปทั่วโลก  

ท่านหลายคนก�าลังเอาใจใส่การเรียกจาก
ประธานมอนสันให้ออกไปช่วยผู้อื่นให้รอด  
จ�านวนฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่แข็งขันใน
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วันนี้มีมากกว่าทุกยุคสมัยในประวัติศาสตร์
ของศาสนจักร  แต่ก็ยังมีฐานะปุโรหิตที่ไม่
แข็งขันที่ต้องการท่านอยู่

เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว  เมื่อมีการสร้าง
สาขาใหม่ในบังคาลอร์ อินเดีย  ชายหนุ่ม
เพียงคนเดียวที่อยู่ในการประชุมฐานะปุโรหิต
นั้นเป็นมัคนายกที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งชื่อ 
แกลดวิน

แกลดวินพร้อมด้วยประธานเยาวชนชาย
และประธานสาขาเริ่มโทรศัพท์หาเยาวชายที่
แข็งขันน้อยและออกไปเยี่ยมพวกเขาที่บ้าน  
จากนัน้ไม่นานแซมเูอลเยาวชนชายคนท่ีสองก ็
เริ่มมาโบสถ์อีกครั้ง

ทุกสปัดาห์แกลดวนิและซามเูอลจะโทรศพัท์ 
ไปหาผู้ที่ไม่ได้เข้าการประชุมโควรัมและบอก
เล่าสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ พวกเขายังโทรศัพท์
หรือไปเยี่ยมในวันเกิดของเยาวชนชายดัง
กล่าวด้วย  เยาวชนชายที่แข็งขันน้อยกลาย
เป็นเพื่อนของพวกเขาทีละคนและเริ่มตอบ
รับค�าเชิญที่จะมากิจกรรมของโควรัม เข้า
ร่วมการประชุมโควรัม และออกไปรับใช้ด้วย
ตนเองในที่สุด  วันนี้เยาวชนชายทุกคนใน
สาขานี้เข้มแข็งในศาสนจักร

พระคัมภีร์สอนว่าโควรัมฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนต้องนั่งในสภาและจรรโลงใจ—หรือ
เสริมสร้างและเพิ่มพละก�าลัง—แก่กันละกัน9  
ท่านจรรโลงใจเมื่อท่านสอนความจริงของ
พระกิตติคุณ แบ่งปันประสบการณ์ทางวิญ-

ญาณ และแสดงประจักษ์พยาน  หลักสูตร
ของเยาวชนกระตุ้นปฏิสัมพันธ์เช่นนี้ในการ
ประชุมโควรัม  แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ
สมาชิกทุกคนในโควรัมรู้สึกถึงความรักและ
ความเคารพ  การล้อเลียนและเย้าแหย่ต้อง
ไม่มีอยู่ในการประชุมโควรัม—โดยเฉพาะ
เมื่อมีการแบ่งปันความรู้สึกอย่างเปิดเผย  
ประธานโควรัมต้องเป็นผู้น�าเพื่อให้แน่ใจว่า 
การประชุมโควรัมต่างเป็นสถานที่ปลอดภัย
ต่อการมีส่วนร่วมของทุกคน

อัครสาวกเปาโลแนะน�าว่า “อย่าให้ค�าเลว
ร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย  แต่จง
กล่าวค�าด ีๆ ทีเ่สรมิสร้างและทีเ่หมาะกบัความ 
ต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน”10

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตต้องไม่ใช้ภาษาหยาบ
คายหรือสกปรกเป็นอันขาด  พวกเขาต้องไม่
ลดค่าหรือท�าร้ายผู้อื่น  พวกเขาต้องยกย่อง
และเพิ่มพละก�าลังให้ผู้อื่น  นี่เป็นวิธีที่เรียบ
ง่ายและทรงพลังในการรับใช้

ตลอดเวลา
งานแห่งการปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้จ�ากัด

อยู่เฉพาะในศาสนพิธี การไปเยี่ยมของผู้สอน
ประจ�าบ้าน หรือโครงการรับใช้เป็นครั้งคราว
เท่าน้ัน  เราเป็นชายผูด้�ารงฐานะปโุรหติตลอด 
เวลา—ไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์และไม่ใช่เพียง
ขณะที่เราสวมเสื้อสีขาวและผูกเนคไทเท่านั้น  
เรามีหน้าที่รับใช้ในทุกหนแห่งที่เราอยู่  การ
ปฏิบัติศาสนกิจไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เราท�า— 

 แต่เป็นตัวก�าหนดว่าเราเป็นใคร
รับใช้ทุกวัน  โอกาสมีอยู่รอบตัวท่าน  มอง

หาโอกาสนัน้  ทลูขอพระเจ้าให้ทรงช่วยให้ท่าน 
มองเห็น  ท่านจะพบว่าส่วนใหญ่การกระท�า 
ที่จริงใจเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้นเองที่ช่วยผู้อื่นให้มา
เป็นผู้ติดตามของพระเยซูคริสต์11

เมือ่ท่านเพียรพยายามทีจ่ะมค่ีาควรต่อพระ 
วิญญาณท่านจะรู้ถึงความนึกคิดและความ
รู้สึกในการกระตุ้นเตือนให้รับใช้  เมื่อท่านท�า
ตามการกระตุ้นเตือนเหล่านี้ท่านจะได้รับใช้
มากขึ้น  และโอกาสและความสามารถใน
การรับใช้ของท่านจะเพิ่มพูนและขยายออก

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตหนุ่มของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านได้รับสิทธิอ�านาจ
และพลงัแห่งฐานะปโุรหติแห่งอาโรนอันสูงส่ง 
ที่จะปฏิบัติศาสนกิจในพระนามของพระผู้
เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อท่านท�าเช่นนั้น 
ท่านจะเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้าที่จะช่วยเหลือผู้อื่น  ชีวิตของท่านจะ
ดขีึน้และมคีวามหมายยิง่ขึน้  ท่านจะพบความ 
เข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นต่อการต้านทานสิ่งชั่ว
ร้าย  ท่านจะพบความสุขที่แท้จริง—ในแบบ
ที่ผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์จะรู้จัก
เท่านั้น

ขอให้ท่านพบความปีติจากการท�าหน้าที่
ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจให้
เกิดสัมฤทธิผล ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนใน
พระนามของพระเยซูคริสต์  เอเมน 
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เราให้ก�าลังใจ เราปรบมือ  และเราชมเชย 
เพราะด้วยก้าวเล็ก ๆ ทุกก้าว เด็กน้อยก�าลัง
เป็นเหมือนบิดามารดามากขึ้น

บัดนี้พี่น้องทั้งหลาย เมื่อเทียบกับความดี
พร้อมของพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์เราแทบไม่
ต่างจากเด็กเล็กซุ่มซ่ามเก้กัง   แต่พระบิดา
บนสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยรักทรงต้องการให้เรา
เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น และนั่นพึงเป็น
เป้าหมายนิรันดร์ของเราเช่นกัน  พระผู้เป็น
เจ้าเข้าพระทัยว่าเราไม่ได้ไปถึงจุดนั้นโดย
ทันที แต่เราก้าวไปทีละก้าว

ข้าพเจ้าไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่วางกฎ
และบัญญัติไว้เพียงเพื่อให้เราล้มเหลว เพื่อ
จะได้ลงทัณฑ์เรา  ข้าพเจ้าเชื่อในพระบิดา
บนสวรรค์ผูท้รงเป่ียมด้วยความรกัความห่วงใย 
ผูท้รงชืน่ชมยินดทีกุครัง้ทีเ่ราพยายามยนือย่าง 
ภาคภูมิและเดินไปหาพระองค์  แม้ในยามที่
เราสะดุด พระองค์ทรงกระตุ้นไม่ให้เราท้อแท้
—ไม่ให้ยอมแพ้หรือหลบหนีงานรับใช้ในส่วน
ของเรา—แต่ให้รวบรวมความกล้า ค้นหา
ศรัทธา และพยายามต่อไป

พระบิดาในสวรรค์ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้บุตร
ธิดาของพระองค์ และมักจะส่งความช่วย
เหลือมาให้อย่างเงียบ ๆ แก่ผู้ปรารถนาจะ
ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดด้วยศรัทธา

สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์

สิ่งนั้นน�าไปสู่สถานภาพต่อไปที่เราทุกคน
มเีหมอืนกนั นัน่คอื ทกุคนทีต่ดิตามพระคริสต์ 
ด้วยความตั้งใจจริงเรียกว่า สานุศิษย ์ของ
พระองค์  แม้จะทราบดีว่าไม่มีใครดีพร้อม 
แต่เราไม่ใช้ข้อเท็จจริงนั้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อ
ลดความคาดหวังจากเรา เพื่อด�าเนินชีวิตต�่า
กว่าเอกสทิธิ ์เพือ่ถ่วงเวลาในการกลับใจ หรือ 
เพื่อปฏิเสธที่จะเติบโตไปสู่การเป็นผู้ติดตาม
ที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบมากขึ้น และบริสุทธิ์มาก
ขึ้นของพระอาจารย์และองค์ราชันของเรา

พึงระลึกว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ชายและหญิงที่ดีพร้อมหรือปลอดภัยจาก
อิทธิพลล่อลวงในความเป็นมนุษย์—แต่จัด
ตั้งขึ้นมาเพื่อคนเช่นท่านกับข้าพเจ้า  และตั้ง
อยู่บนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา พระเจ้าพระ-

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

บุตรของพระบิดาบนสวรรค์
สถานภาพหนึ่งที่นิยามเราทุกคนในด้าน

พื้นฐานส�าคัญที่สุดคือ บุตรของพระบิดาบน
สวรรค ์ ไม่ว่าเราจะเป็นหรือท�าสิ่งอื่นใดใน
ชวิีต เราต้องไม่ลมืว่าเราเป็นบตุรทางวญิญาณ 
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง  เราเป็นบุตร
ของพระองค์ก่อนเรามายังโลกนี้ และเราจะ
เป็นบุตรของพระองค์ตลอดไป  ความจริงพื้น
ฐานข้อนี้ควรเปลี่ยนวิธีที่เรามองตนเอง มอง
พี่น้องของเรา และวิธีที่เรามองชีวิต

น่าเสียดายที่ไม่มีใครด�าเนินชีวิตได้สมกับ
สถานภาพนี้ “เพราะว่าทุกคนท�าบาป และ
เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”1

บางครั้งอาจน่าท้อใจเมื่อรู้ว่าการเป็นบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอย่างไรแต่
ยังบรรลุถึงจุดนั้นไม่ได้  ปฏิปักษ์มักจะหา
ประโยชน์จากความรู้สึกเช่นนี้  ซาตานอยาก
ให้ท่านนิยามตนเองด้วยบาปแทนที่จะนิยาม
ด้วยศักยภาพอันสูงส่งของท่าน  พี่น้องชาย 
จงอย่าฟังเขา

เราทุกคนต่างเคยเห็นเด็กเล็กหัดเดิน  เด็ก
ก้าวเตาะแตะทีละน้อย  เด็กหกล้ม  เราดุด่า
ความพยายามเช่นนั้นหรือไม่  ไม่เลย  บิดา
เช่นใดเล่าจะลงโทษเด็กเล็กที่เดินเตาะแตะ  

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

สถานภาพสี่ประการ
ข้าพเจ้าต้องการแนะนำาสถานภาพสี่ประการ. . . ที่อาจช่วยให้เราจดจำาได้ถึง
บทบาทส่วนตัวของเราในแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า และศักยภาพของ
เราที่เป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต

พี่
น้องและมิตรสหายทีร่กัของข้าพเจ้า 
ใจข้าพเจ้าเต็มตื้นด้วยความส�านึก
คณุและปีตทิีไ่ด้อยูก่บัท่าน  ขอยก- 

ย่องคุณพ่อ คุณปู่ คุณตาทั้งหลายที่พาบุตร
หลานมาด้วย  ขอแสดงความยนิดีกบัเยาวชน 
ชายที่เลือกมาอยู่ที่นี่วันนี้  นี่คือสถานที่ซึ่ง
ท่านควรอยู่  ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะรู้สึกถึง
ความเป็นพี่น้องที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียว ขอ
สวดอ้อนวอนให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง พบ
ความช่วยเหลือและมิตรภาพที่นี่ในบรรดา 
พี่น้องชายของท่าน

บางครั้งผู้ชายอย่างเราจะบอกอัตลักษณ์
ตนเองด้วยสถานภาพ  หลายคนในท่ีน้ีมีหลาย 
สถานภาพ แต่ละสถานภาพบ่งบอกสิง่ส�าคัญ 
บางอย่างเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเรา  อาทิ 
บางอย่างอธบิายบทบาทของเราในครอบครัว 
เช่น บุตร พี่น้อง สามี และ บิดา  สถานภาพ
อ่ืน ๆ อธบิายอาชพีของเราในโลกนี ้เช่น แพทย์  
ทหาร หรือ ช่างฝีมือ  และบางสถานภาพ
อธิบายต�าแหน่งของเราในศาสนจักร

วันนี้ข้าพเจ้าต้องการแนะน�าสถานภาพสี่
ประการทีข้่าพเจ้าเชือ่ว่าใช้ได้กบัผูด้�ารงฐานะ 
ปุโรหิตทั่วโลก—สถานภาพที่อาจช่วยให้เรา
จดจ�าได้ถึงบทบาทส่วนตัวของเราในแผน 
นิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า และศักยภาพของ
เราที่เป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตในศาสนจักร
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เยซูคริสต ์2  โดยผ่านการชดใช้ของพระองค์ 
เราสะอาดได้และมาเป็น “พลเมือง. . . [ใน] 
ครอบครัวของพระเจ้า”3

หากปราศจากการชดใช้ของพระเยซคูรสิต์ 
ชวีติย่อมเป็นทางตนัทีไ่ร้ความหวังหรืออนาคต  
แต่ด้วยการชดใช้ ชวีติจงึเป็นเส้นทางสร้างแรง 
บนัดาลใจทีส่่งเสรมิการเติบโตและพฒันาการ 
อนัน�าไปสูช่วีตินรินัดร์ในทีป่ระทบัของพระบดิา 
บนสวรรค์

ถึงแม้ว่าการชดใช้จะมีไว้เพื่อช่วยให้เรา
ทุกคนเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น แต่ไม่ได้
หมายความว่ามีไว้เพื่อท�าให้เราทุกคนเป็น
เหมือนกัน  บางครั้งเราสับสนระหว่างความ
แตกต่างในบุคลิกภาพกับบาป  แม้อาจถึง
กับคิดแบบผิด ๆ ว่าเพราะคนอื่นต่างจากเรา 
ย่อมหมายความว่าพวกเขาไม่เป็นทีพ่อพระทยั 
ต่อพระผู้เป็นเจ้า  ความคิดเช่นนี้ท�าให้บาง
คนเชื่อว่าศาสนจักรต้องการสร้างสมาชิกทุก
คนจากแม่พิมพ์เดียวกัน—ที่สอนให้แต่ละคน
มอง รู้สึก คิด และปฏิบัติตนเหมือนกันหมด  
ความคิดนี้ขัดกับพระอัจฉริยภาพของพระผู้
เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้ต่างจาก 
พี่น้องของตน ให้บุตรทุกคนต่างจากบิดาของ
ตน  แม้กระทั่งฝาแฝดจากไข่ใบเดียวกันก็ยัง
ต่างกันในบุคลิกภาพและอัตลักษณ์ทาง
วิญญาณ

นอกจากนี้ยังขัดกับเจตนารมณ์และจุด
ประสงค์ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ซึ่ง
ยอมรับและปกป้องสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมของ
บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า—พร้อม
ด้วยผลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น  ในฐานะ
สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เราเป็นหนึ่งเดียว
ในประจักษ์พยานถึงพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟแูละค�ามัน่สญัญาทีจ่ะรักษาพระบญัญัติ 
ของพระผู้เป็นเจ้า  แต่เรามีความหลากหลาย
ในด้านวัฒนธรรม สังคม และรสนิยม
ทางการเมือง

ศาสนจักรรุ่งเรืองเมื่อเราใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายนี้และให้ก�าลังใจกันที่จะ
พัฒนาและใช้พรสวรรค์ของเรายกและเสริม
สร้างเพื่อนสานุศิษย์ด้วยกัน

พี่น้องทั้งหลาย การเป็นสานุศิษย์เป็นการ

เดินทางติดตามพระผู้ช่วยให้รอดตลอดชีวิต  
ระหว่างเส้นทางเสมือนหนึ่งจากเบธเลเฮมสู่
กลโกธา เราจะมีโอกาสมากมายให้ทิ้งการ
เดินทางของเรา  บางครั้งจะดูเหมือนว่าเส้น
ทางนั้นเรียกร้องมากกว่าที่คิด  แต่เมื่อเป็น
บุรุษแห่งฐานะปุโรหิต เราต้องกล้าหาญที่จะ
ติดตามพระผู้ไถ่ แม้ดูเหมือนว่ากางเขนของ
เราจะหนักเกินทน

ทุกย่างก้าวที่เราเดินตามพระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า อาจมีสิ่งเตือนใจว่าเรายังไม่ดี
พร้อม  แต่ขอให้เราเป็นสานุศิษย์ที่แน่วแน่
และมั่นคง  ขอเราอย่ายอมแพ้  ขอให้เรา
แน่วแน่ต่อพันธสัญญา  ขอเราอย่าละสายตา

จากพระผู้วิงวอนแทนและพระผู้ไถ่ของเรา
ขณะที่เราเดินไปหาพระองค์ทีละก้าวของ
ความไม่ดีพร้อม

ผู้รักษาจิตวิญญาณ
พี่น้องทั้งหลาย หากเราติดตามพระเจ้า

พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง เราต้องน้อมรับ
สถานภาพที่สามนี้ ผู้รักษาจิตวิญญาณ  เรา
ผู้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ฐานะปุโรหิตของพระผู้
เป็นเจ้าได้รับเรียกให้บ�าเพ็ญ “การเยียวยา”4 

เรามีหน้าที่ต้องสร้างเสริม ซ่อมแซม เพิ่ม
พลัง หนุนใจ และท�าให้หายดี  งานมอบ
หมายของเราคือท�าตามแบบอย่างของพระผู้
ช่วยให้รอดและยื่นมือช่วยเหลือคนทุกข์ยาก  
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เรา “โศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า. . .และ
ปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน”5   
เราสมานแผลอันทรมาน  เรา “ช่วยเหลือคน
อ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้ก�าลังใจ
เข่าที่อ่อนล้า”6

ในฐานะผู้สอนประจ�าบ้าน เราเป็นผู้เยียว 
ยา  ในฐานะผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต เราเป็นผู้
เยียวยา  ในฐานะบิดา บุตร และสามี เรา
ควรเป็นผูเ้ยยีวยาทีอ่ทุศิตนและทุม่เท มอืข้าง 
หนึ่งเราถือขวดน�้ามันศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับให้พร
คนป่วย มืออีกข้างหนึ่งเราถือก้อนขนมปัง
เพื่อเลี้ยงคนหิวโหย และในใจเราพกพาพระ-
ค�าอันสงบสุขของพระผู้เป็นเจ้า “ซึ่งรักษาจิต
วิญญาณที่บาดเจ็บ”7

นี่คือหน้าที่ส�าคัญที่สุดอันดับแรกของเรา
ที่เป็นฐานะปุโรหิต—ทั้งส�าหรับผู้ด�ารงฐานะ
ปโุรหติแห่งอาโรนและเมลคเีซเดค  พระกติต-ิ 
คุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ไม่ได้
เป็นพรในชีวิตเมื่อเราเชื่อเท่านั้น—แต่เป็นพร
มากยิ่งกว่าเมื่อเราด�าเนินชีวิตตาม  ในการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณนั่นเองที่
ท�าให้แต่ละคนสุขใจและครอบครัวเข้มแข็ง
ขึ้น  นี่คือเอกสิทธิ์และความรับผิดชอบของ
เราที่จะไม่เพียงพูดสิ่งที่ควรพูดแต่ท�าสิ่งที่
ควรท�าเช่นกัน

พระผูช่้วยให้รอดทรงเป็นผูท้�างานอศัจรรย์ 
ทรงเป็นผู้รักษาที่ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นแบบอย่าง
และความสว่างของเราแม้ในยามมืดสนิท 
ทรงแสดงทางที่ถูกต้องแก่เรา

ขอให้เราติดตามพระองค์  ขอให้เราสวม
บทบาทของเราและเป็นผู้รักษาโดยรับใช ้
พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์

ทายาทชีวิตนิรันดร์
สถานภาพที่สี่ของเราทุกคนน�าเรากลับไป

สู่สถานภาพแรกในรายการ  ในฐานะบุตร
ของพระบิดาบนสวรรค์ เราเป็น ทายาท ทุก
อย่างที่พระองค์ทรงมี

“พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิต
วิญญาณของเราว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า

“และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท 
คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาท
ร่วมกับพระคริสต์  เมื่อเราทนทุกข์ทรมาน
ด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วย
กันกับพระองค์ด้วย”8

ลองคิดดูพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า  เราเป็น
ทายาทร่วมกับพระคริสต์!

เพราะเหตุนี้จึงสมควรแล้วหรือที่เราหลาย
คนเสียเวลา ความคิด ทรัพย์สิน และ
พลังงานอันมีค่ามากมายไปกับการไขว่คว้า
เกียรติยศชื่อเสียง หรือสิ่งของทางโลก หรือ
ความบันเทิงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ล่าสุดและดีที่สุด

พระเจ้าทรงวางสัญญาศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้า
เราว่า “ผู้ใดที่ซื่อสัตย์ต่อการได้รับฐานะ
ปุโรหิตทั้งสองอย่างนี้,. . .และขยายการเรียก
ของพวกเขา,. . .ย่อมรบัเรา, พระเจ้าตรสั; . . . 
และคนที่รับเราย่อมรับพระบิดาของเรา; . . . 
ฉะนั้นทุกสิ่งที่พระบิดาของเรามีย่อมจะ
ประทานแก่เขา.”9

เป็นเรื่องนอกเหนืออ�านาจความคิดที่
ข้าพเจ้าจะจินตนาการได้ทั้งหมดเกี่ยวกับ
สัญญานี ้ แต่ข้าพเจ้าทราบแน่นอนว่าสญัญา 
นี้ยิ่งใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนิรันดร์ และมีค่าควร
ที่เราจะพยายามอย่างสุดชีวิต

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราจะไม่ยินดีรับใช้
พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ของเราอย่างเต็มใจ 
และด�าเนินชีวิตให้สมกับความรับผิดชอบที่
เรามีในฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าได้
อย่างไร 

นี่คือการลงแรงอันน่ายกย่องซึ่งจะท้าทาย

เราทุกด้านและขยายความสามารถของเรา
อย่างเต็มที่  เราปรารถนาจะเห็นฟ้าสวรรค์
เปิดและเห็นการกระตุ้นเตือนของพระ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงหนทางแก่เราหรือ
ไม่  หากเป็นเช่นนั้น ขอให้เราหยิบเคียวขึ้น
มาและทุ่มเทให้แก่งานส�าคัญนี้—อุดมการณ์
ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามาก!

การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์
จะท้าทายเราและเปลี่ยนเราไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่
กว่าที่เราจะคาดคิดว่าเป็นไปได้

บางทีท่านอาจคิดว่าตนเองไม่จ�าเป็น ถูก
มองข้ามหรือไม่เป็นที่ต้องการ คิดว่าท่าน
ไม่ใช่คนส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเสียใจจริง ๆ หากผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตท่านใดรู้สึกเช่นนี้  ท่านไม่ได้ถูกมอง
ข้ามหรือไม่เป็นที่ต้องการจากพระบิดาบน
สวรรค์อย่างแน่นอน  พระองค์ทรงรักท่าน  
ข้าพเจ้าบอกท่านด้วยความแน่ใจว่าท่าน
จ�าเป็นต่อศาสนจักร

ท่านทราบหรือไม่ว่า “พระเจ้าได้ทรงเลือก
ผู้ที่โลกถือว่าโง่ เพื่อท�าให้พวกมีปัญญา
อับอาย และได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่า
อ่อนแอ เพื่อท�าให้พวกที่แข็งแรงอับอาย”10

อาจเป็นเรื่องจริงที่เราอ่อนแอ  เราอาจจะ
ไม่ชาญฉลาดหรือไม่ยิ่งใหญ่  แต่เมื่อพระผู้
เป็นเจ้าทรงท�างานผ่านเรา ไม่มีใครและไม่มี
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อะไรจะมาขัดขวางเราได้11

นั่นคือเหตุผลที่ต้องมีท่าน  ท่านกระท�า
คุณประโยชน์ได้ในลักษณะพิเศษของท่าน
เอง พระผู้เป็นเจ้าทรงขยายคุณประโยชน์นั้น
ได้อย่างทรงพลัง  ความสามารถของท่านใน
การกระท�าคุณประโยชน์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
เรียกในศาสนจักร โอกาสรับใช้ของท่านไม่มี
ที่สิ้นสุด  หากท่านก�าลังรออยู่ริมสนาม 
ข้าพเจ้าขอสนับสนุนให้ท่านลงสนาม

อย่ารอให้มีการเรียกบางอย่างก่อนจะเข้า
มามีส่วนร่วมเต็มที่ในการสร้างอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อท่านเป็นฐานะปุโรหิต 
ท่านได้รับเรียกมายังงานแล้ว  จงศึกษาพระ-
ค�าของพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน สวดอ้อนวอน 
พระบิดาบนสวรรค์ทุกวัน ให้หลักธรรมของ
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นส่วนหนึ่ง
ของท่าน น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าและ
ทูลขอการน�าทาง  จากนั้นด�าเนินชีวิตตามสิ่ง
ที่เรียนรู้ ในครอบครัวก่อนและและในทุก
สถานการณ์ของชีวิตท่านเช่นกัน

ในวงซิมโฟนีของพระคีตกวี ท่านมีส่วนที่

ต้องเล่น—มีโน้ตที่ท่านต้องร้อง  ถึงแม้ท่าน
ไม่เล่นไม่ร้อง วงซิมโฟนีจะยังด�าเนินต่อไปได้
แน่นอน  แต่ถ้าท่านลุกขึ้นมาร่วมวงประสาน
เสียง และยอมให้อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า
ท�างานผ่านท่าน ท่านจะเหน็ “หน้าต่างสวรรค์” 
เปิด และพระองค์จะทรง “เทพรมาให้ท่านจน
ไม่มีที่พอรับมัน”12  จงลุกขึ้นมาสู่ศักยภาพ
ที่แท้จริงของท่านในฐานะบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า และท่านจะเป็นพลังความดีในครอบครัว
ของท่าน ในบ้านท่าน ในชุมชนของท่าน และ
ในโลกนี้

ในกระบวนการดงักล่าว เมือ่ท่าน “เสยีชวีติ” 
ในการรับใช้ผู้อื่น13 ท่านจะเติบโตและพัฒนา
จน “โตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระ-
คริสต์”14 จากนั้นท่านจะพร้อมรับมรดกทุก
อย่างของพระบิดาร่วมกับพระคริสต์

ท่านสำาคัญต่อพระผู้เป็นเจ้า
พี่น้องที่รักทั้งหลาย มิตรสหายของ

ข้าพเจ้า ท่านมีความส�าคัญ  ท่านเป็นที่รัก  
ท่านเป็นที่ต้องการ  งานนี้เป็นความจริง  
ฐานะปุโรหิตที่ท่านด�ารงอยู่ด้วยสิทธิพิเศษ 

เป็นของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเมื่อท่านไตร่ตรอง

สถานภาพมากมายของผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต 
ที่มีค่าควร ท่านจะพบลมศักดิ์สิทธิ์หนุนหลัง
ท่าน คอยยกท่านขึ้นสู่มรดกยิ่งใหญ่ที่พระ-
บิดาบนสวรรค์ทรงสงวนไว้ให้ท่าน  ข้าพเจ้า
ฝากพรนี้และประจักษ์พยานไว้กับท่าน ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	โรม	3:23
	 2.	ดู	ฮีลามัน	5:12.
	 3.	เอเฟซัส	2:19.
	 4.	“พระเจ้าขอข้าตามพระองค์,”	เพลงสวด, 

บทเพลงที่	106.
	 5.	โมไซยาห์	18:9.
	 6.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	81:5.
	 7.	เจคอบ	2:8.
	 8.	โรม	8:16–17.
	 9.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:33,	35,	37–38.
10.	1	โครินธ์	1:27.
11.	ดู	โรม	8:31.
12.	ดู	มาลาคี	3:10;	3	นีไฟ	24:10.
13.	มัทธิว	16:25.
14.	เอเฟซัส	4:13.
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เพื่อหาที่พักและโรงพยาบาลให้ผู้สอนศาสนา
ผู้จะได้รับมอบหมายให้ไปที่นั่นในอีกไม่นาน  
เขากับเธอกลายเป็นเพื่อนกันขณะที่พวกเขา
คุยกัน  เมื่อเธอกลับไปยังส�านักงานใหญ่ของ
คณะเผยแผ่ เธอบอกผูส้อนศาสนาเกีย่วกบัเขา

เอ็ลเดอร์สองคนแรกมาถึงในเดือน
กันยายน 2012  เด็กหนุ่มก�าพร้าคนนี้คือ 
บัพติศมาแรกของพวกเขาในศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เมื่อ
ถึงเดือนมีนาคมของปีนี้เขาเป็นสมาชิกได้สี่
เดือน  เขาได้รับการวางมือแต่งตั้งเป็นปุโรหิต
ในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและสามารถบัพ-
ตศิมาผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใสคนทีส่องของศาสน- 
จักร  เขาเป็นผู้บุกเบิกฐานะปุโรหิตคนแรกที่
รวบรวมบุตรธิดาคนอื่น ๆ ของพระบิดาบน
สวรรค์ไว้กับเขาเพื่อสถาปนาศาสนจักรใน
เมืองหนึ่งซึ่งมีผู้คนประมาณ 130,000 คน

ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ วันที่ 31 มีนาคม 
2013  สมาชิกภาพศาสนจักรที่นั่นเติบโต 
โดยมีสมาชิกจ�านวนมากถึงหกคนในเมือง
นั้น  เขาเป็นสมาชิกในท้องที่คนเดียวที่เข้า
การประชุมในวันอาทิตย์นั้น  เข่าของเขาเจ็บ
ในวันก่อนหน้าแต่เขามุ่งมั่นที่จะอยู่ที่นั่น  เขา
สวดอ้อนวอนว่าเขาจะสามารถเดินไปโบสถ์
ได้  และเขาก็อยู่ที่นั่น เขารับศีลระลึกกับเอ็ล
หนุ่มสี่คนและผู้สอนศาสนาคู่สามีภรรยา 
—จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

เรื่องราวนั้นอาจดูไม่น่าประทับใจเว้นแต่
ว่าท่านจะจ�าแบบแผนของพระหัตถ์พระผู้
เป็นเจ้าในการสร้างอาณาจักรของพระองค์
ได้  ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนี้มาหลายครั้ง

ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนี้ในนิวเม็กซิโกเมื่อตอน
เป็นเยาวชนชาย  เป็นเวลาหลายชั่วอายุคน 
ที่ศาสดาพยากรณ์ได้บอกเราว่าเราจะต้อง
ช่วยผู้คนสอนศาสนาหาและสอนผู้ที่มีใจ
ซื่อสัตย์และจากนั้นรักคนเหล่านั้นผู้ที่เข้ามา
ในอาณาจักร

ข้าพเจ้าเห็นด้วยตนเองถึงสิ่งที่ผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตและสมาชิกที่ซื่อสัตย์สามารถท�าได้  
ในปี 1955 ข้าพเจ้าเป็นนายทหารในกองทัพ
อากาศสหรัฐ  อธิการข้าพเจ้าที่บ้านให้พร
ข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะออกไปประจ�าการ
ครั้งแรก ซึ่งอยู่ในแอลบูเคอร์คี นิวเม็กซิโก

อาโรนจะเห็นได้ว่าพระบัญชาของพระเจ้า
รวมถงึท่าน  เพราะท่านรูว่้าพระเจ้าทรงเตรยีม 
ทางอยู่เสมอเพื่อให้รักษาพระบัญญัติของ
พระองค์  ท่านสามารถคาดหวงัได้ว่าพระองค์ 
จะทรงท�าสิ่งนั้นให้ท่านแต่ละคน

ข้าพเจ้าขอเล่าให้ท่านฟังถึงวิธีที่พระองค์
ทรงท�าสิ่งนี้ให้แก่เด็กชายคนหนึ่งผู้ที่ตอนนี้
ด�ารงต�าแหน่งปุโรหิตในฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรน  เขาอายุ 16 ปี  เขาอาศยัอยู่ในประเทศ 
ซึ่งผู้สอนศาสนาเข้าไปถึงครั้งแรกเมื่อหนึ่งปีที่
แล้ว  พวกเขาได้รบัมอบหมายไปยงัสองเมอืง 
แต่ไม่ใช่เมืองที่เด็กชายคนนี้อยู่

เมื่อเขายังเด็กมาก  คุณพ่อคุณแม่ของเขา
พาเขาไปยูทาห์เพื่อความปลอดภัย  ครอบ-
ครัวเรียนรู้และรับบัพติศมาจากผู้สอนศาสนา  
เขาไม่ได้รับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักร
เพราะเขาอายุยังไม่ถึงแปดขวบ

คุณพ่อคุณแม่ของเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุ  
ดังนั้นคุณย่าจึงให้เขากลับไปบ้าน ข้ามมหา-
สมุทร กลับไปยังเมืองที่เขาเกิด

ในเดือนมีนาคม หนึ่งปีที่แล้ว เขาก�าลัง
เดินอยู่บนถนนขณะที่เขารู้สึกว่าเขาควรพูด
กับสตรีที่เขาไม่รู้จัก  เขาพูดกับเธอในภาษา
อังกฤษเท่าที่เขาจ�าได้  เธอคือพยาบาลที่
ประธานคณะเผยแผ่ส่งไปยังเมืองของเขา

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

เราเป็นหนึ่งเดียว
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดและไม่ว่าเราจะมีหน้าที่ใดใน 
ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า  เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันในอุดมการณ ์
ในการนำาพระกิตติคุณออกไปสู่โลก

พระเจ้าทรงท�าให้เห็นอย่างชัดเจน
นับจากจุดเริ่มต้นของสมัยการ
ประทานสุดท้ายนี้ว่าเราจะน�า

พระกิตติคุณออกไปทั่วโลก  สิ่งที่พระองค์
ตรัสกับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตไม่กี่คนในปี 1831 
คือสิ่งที่พระองค์ตรัสกับหลายคนในตอนนี้  
ไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าใด มีความสามารถ
อะไร มีการเรียกใดในศาสนจักร หรืออยู่ที่ใด  
เราเป็นหนึ่งเดียวกันที่ได้รับเรียกให้ท�างาน
เพ่ือช่วยพระองค์ในการเกบ็เกีย่วจติวญิญาณ 
จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง  พระองค์
ตรัสกับผู้ที่ท�างานตั้งแต่เริ่มแรกในสวนองุ่น
ว่า:  

“และ อนึ่ง, เรา กล่าว แก่ เจ้า, เรา ให้ บัญญัติ 
ข้อ หนึ่ง แก่ เจ้า, ว่า มนุษย์ ทุก คน, ทั้ง เอ็ลเดอร์, 
ปุโรหิต, ผู้ สอน, และ สมาชิก ด้วย, จง ไป ด้วย 
สุดก�าลัง ของ เขา, ด้วย งาน แห่งมือ ตน, เพื่อ 
เตรียม และ ลุล่วง สิ่ง ทั้งหลาย ซึ่ง เรา บัญชา.”

“และ ให้การสั่งสอน ของ เจ้า จง เป็น เสียง
เตือน, มนุษย์ ทุก คน เตือน เพื่อนบ้าน ของ เขา, 
ใน ความ นุ่มนวล และ ใน ความ อ่อนโยน.”

“และ เจ้า จง ออกไป จาก บรรดา คน ชั่ว ร้าย. 
จง รักษา ตน เอง ให้ รอด. เจ้าที่ ถือ ภาชนะ ของ 
พระเจ้า จง สะอาด.”1

บัดนี้ ท่านที่เป็นสมาชิกฐานะปุโรหิตแห่ง
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ในพรของเขา เขากล่าวว่าเวลาของข้าพ- 
เจ้าในกองทัพอากาศจะเป็นการรับใช้เป็นผู้
สอนศาสนา  ข้าพเจ้ามาถงึโบสถ์ในวันอาทิตย์ 
แรกที่สาขาแอลบูเคอร์คีที่หนึ่ง  ชายคนหนึ่ง
เดินมาหาข้าพเจ้าและแนะน�าตัวว่าเป็น
ประธานท้องถิ่น และบอกกับข้าพเจ้าว่าเขา
จะเรียกข้าพเจ้าให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
ท้องถิ่น

ข้าพเจ้าบอกกับเขาว่าจะอยู่ที่นั่นเพื่อการ
ฝึกเป็นเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์และจากนั้น
ข้าพเจ้าจะได้รับมอบหมายไปที่อื่นในโลก  
เขาพูดว่า “เรื่องนั้นผมไม่รู้ แต่เราจะเรียกคุณ
ให้รับใช้”  ในช่วงกลางของการฝึกทางทหาร 
โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ข้าพเจ้าได้รับ
เลือกจากนายทหารหลายร้อยคนที่เข้าฝึก
เพื่อด�ารงต�าแหน่งในกองบัญชาการแทน
นายทหารที่เสียชีวิตอย่างกะทันหัน

ดังนั้นเป็นเวลาสองปีที่ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่น  
ข้าพเจ้าท�างานในส�านักงานของข้าพเจ้า  
เกือบทุกเย็นและทุกสุดสัปดาห์  ข้าพเจ้า
สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้แก่
ผู้คนที่สมาชิกพามาหาเรา

ข้าพเจ้ากับคู่ท�างานสอนศาสนามากกว่า 
40 ชั่วโมงต่อเดือนโดยไม่ต้องเคาะประตูสัก
ครั้งเพื่อหาคนเรียน  สมาชิกป้อนให้เราเต็ม
อัตราจนเราต้องสอนสองครอบครัวในหนึ่ง
คืนอยู่บ่อย ๆ   ข้าพเจ้าเห็นด้วยตนเองถึง
อ�านาจและพรของศาสดาพยากรณ์ที่กล่าว
ย�้าถึงการเรียกให้สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอน
ศาสนา

ในวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่ข้าพเจ้าจะ
จากแอลบูเคอร์คี  มีการจัดตั้งสเตคแรกใน
เมืองนั้น  ตอนนี้ที่นั่นมีพระวิหารศักดิ์สิทธิ์  
พระนิเวศน์ของพระเจ้า ในเมืองที่เราเคย

ประชุมในโบสถ์กับวิสุทธิชนผู้น�าเพื่อนมาให้
เราสอนและรู้สึกถึงพยานของพระวิญญาณ  
เพื่อนเหล่านั้นรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับให้
กลับบ้านในศาสนจักรที่แท้จริงของพระเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนี้ต่อมาในนิวอิงแลนด์เมื่อ
ข้าพเจ้าไปเรียน  ข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นที่
ปรึกษาประธานท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งเปลี่ยน 
แปลงจากผู้ที่ไม่สนใจในศาสนจักรมาเป็น
ชายที่มีพลังอ�านาจทางวิญญาณอันยิ่งใหญ่  
ผู้สอนประจ�าบ้านของเขารักเขามากพอที่จะ
ไม่ใส่ใจซิการ์และเห็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
เห็นในเขา  ประธานท้องถิ่นกับข้าพเจ้าขับรถ
ข้ามเนินเขาและไปตามชายฝั่งเพื่อเยี่ยม
สาขาเล็ก ๆ ที่กระจายอยู่ตามแมสซาชูเซตส์
และโรดไอแลนด์เพื่อสร้างและเป็นพรแก่
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ในปีที่ข้าพเจ้ารับใช้กับผู้น�าที่ยอดเยี่ยม
ท่านนั้น เราเฝ้าดูผู้คนพาเพื่อนมาสู่ศาสนจักร
โดยแบบอย่างของพวกเขาและโดยค�าเชื้อ
เชิญของพวกเขาให้มาฟังผู้สอนศาสนา  
ส�าหรับข้าพเจ้าแล้วการเติบโตของสาขา
เหล่านั้นดูเหมือนจะช้าและติดขัด  แต่ใน 
วันอาทิตย์ที่ข้าพเจ้าจากมา ซึ่งคือห้าปีต่อมา 
อัครสาวกสองท่านมาเพื่อจัดตั้งท้องถิ่นของ
เราให้เป็นสเตคในโบสถ์ลองเฟลโลพาร์ค  
ที่เคมบริดจ์

หลายปีต่อมาข้าพเจ้ากลับไปควบคุมการ
ประชุมใหญ่สเตคที่นั่น  ประธานสเตคพา
ข้าพเจ้าไปดเูนนิเขาหนิในเบลมอนท์  เขาบอก 
ข้าพเจ้าว่านั่นจะเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุด
ส�าหรับพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้า  ในเวลา
นี้มีพระวิหารตั้งอยู่ที่นั่นแล้ว  เมื่อข้าพเจ้าเพ่ง
ดทูีน่ัน่ ข้าพเจ้าจ�าได้ถงึสมาชกิผูน้อบน้อม ท่ี
ข้าพเจ้านั่งอยู่ด้วยในสาขาเล็ก ๆ กับเพื่อน
บ้านที่พวกเขาเชิญมา และกับผู้สอนศาสนา
ที่สอนพวกเขา

ที่นี่คืนนี้มีมัคนายกใหม่ในการประชุมคืน
นี้  ข้าพเจ้าอยู่กับเขาในวันอาทิตย์อีสเตอร์
เดียวกันที่ปุโรหิตคนนั้น ผู้ที่ข้าพเจ้าพูดถึง
ก่อนหน้านี้  เดินเข้าไปสู่การประชุมที่เขาคน
เดียวเป็นสมาชิก  มัคนายกยิ้มกว้างขณะที่
คุณพ่อเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับคุณพ่อในการ
ประชมุฐานะปโุรหตินี ้ คณุพ่อคนนีเ้ป็นผู้สอน 
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ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในคณะเผยแผ่เดียวกันที่
คุณพ่อของเขาเป็นประธาน  ข้าพเจ้าเห็น 
คู่มือผู้สอนศาสนา ป ี1937 ของคุณปู่ทวด
ของเขา  มรดกสืบทอดของเขาในการน�า 
ผู้คนมาสู่ศาสนจักรฝังรากลึก

ดังนั้นข้าพเจ้าพูดกับอธิการของมัคนายก
คนนั้นเพื่อเรียนรู้ว่าเด็กหนุ่มคาดหวังประสบ-
การณ์ใดในการประชุมที่พูดถึงหน้าที่ของ
ฐานะปโุรหติในการท�างานรวบรวมจติวญิญาณ 
ให้พระเจ้า  อธิการอธิบายอย่างกระตือรือร้น
ถึงวิธีที่หัวหน้าเผยแผ่วอร์ดติดตามความ
ก้าวหน้าของผู้สนใจ  เขาได้รับข้อมูลนั้นจาก
การติดต่อเป็นประจ�ากับผู้สอนศาสนา

อธิการและสภาวอร์ดของเขาสนทนาถึงผู้
สนใจที่ก�าลังก้าวหน้าทุกคน  พวกเขาตัดสิน
ใจว่าพวกเขาจะท�าอะไรให้แต่ละคนและ
ครอบครัวของพวกเขาเพื่อช่วยให้เป็นเพื่อน
กันก่อนรับบัพติศมา  รวมพวกเขาอยู่ใน
กจิกรรมต่าง ๆ และบ�ารงุเลีย้งผูท่ี้รับบพัติศมา  
เขากล่าวว่าบางครั้งผู้สอนศาสนามีนัดสอน
มากจนพวกเขาต้องใช้ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนเป็นคู่

แผนงานเผยแผ่วอร์ดมเีป้าหมายให้โควรมั 
เชื้อเชิญผู้ที่พวกเขารู้จักให้พบกับผู้สอน
ศาสนา  แม้แต่ฝ่ายประธานโควรัมมัคนายก
ก็ได้รับเชิญให้ตั้งเป้าหมายและวางแผน
ส�าหรับสมาชิกโควรัมของพวกเขาให้ช่วยน�า
คนที่พวกเขารู้จักเข้ามาสู่อาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า

ตอนนี้มัคนายกที่อยู่ในวอร์ดที่เข้มแข็ง
และปุโรหิตใหม่ —ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส—ใน
กลุ่มสมาชิกที่มีจ�านวนน้อยอาจดูเหมือนว่า
แทบจะไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยในแต่ละคน
หรือกับท่าน   และท่านอาจมองไม่เห็นความ
คล้ายคลึงกับประสบการณ์ของท่านในการ
สร้างศาสนจักรกับสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็น
ปาฏิหาริย์ในนิวเม็กซิโกและในนิวอิงแลนด์  

แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันใน
หน้าที่ของเราในฐานะปุโรหิต  เราช�าระตัวเรา
ให้ศักดิ์สิทธิ์และท�าหน้าที่ส่วนตัวของเราให้
เกิดสัมฤทธิผลต่อพระบัญญัติที่ว่าจะน�าพระ
กิตติคุณไปสู่บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา

เราแบ่งปันประสบการณ์ในวิธีที่พระเจ้า

ทรงสร้างอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดิน
โลก  ในศาสนจักรของพระองค์ เราได้รับ
เครื่องมือและองค์การอันยอดเยี่ยมทั้งหมดที่
มีอยู่  ยังคงมีความจริงพื้นฐานที่ศาสดา
พยากรณ์สอนไว้ถึงวิธีทีเ่ราจะต้องท�าข้อบังคบั 
ฐานะปุโรหิตของเราเรื่องงานเผยแผ่ให้เกิด
สัมฤทธิผล

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 
1959  ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์สอนหลัก
ธรรมนี้ ดังเช่นศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นสอน
นับจากยุคสมัยของท่าน ซึ่งรวมถึงประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน   ในตอนท้ายของค�าพูด
ของประธานแมคเคย์ ท่านเล่าว่าในปี 1923 
คณะเผยแผ่บริติชส่งค�าแนะน�าทั่วไปให้
สมาชิกศาสนจักร  บอกพวกเขาไม่ให้เสียเงิน
กับการโฆษณาเพื่อแก้ไขความรู้สึกไม่ดีของ
ผู้คนที่มีต่อศาสนจักร  ประธานแมคเคย์
กล่าวว่าการตัดสินใจคือ “มอบความรับผิด
ชอบให้สมาชิกทุกคนของศาสนจักรในปีที ่
จะมาถึงของ 1923 ว่าสมาชิกทุกคนจะเป็น 
ผู้สอนศาสนา  สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอน
ศาสนา!  ท่านอาจน�ามารดาของท่านเข้ามา
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ในศาสนจักร หรืออาจเป็นบิดาของท่าน  บาง 
ทีอาจเป็นเพื่อนร่วมงาน  บางคนจะได้ยิน
ข่าวสารอันประเสริฐแห่งความจริงจากท่าน”

และประธานแมคเคย์กล่าวต่อว่า “และ
นัน่คอืข่าวสารในวนันี ้ สมาชกิทุกคน — หนึง่ 
ล้านห้าแสนคน — เป็นผู้สอนศาสนา! ”2

เมื่อมีการประกาศในปี 2002 ว่างานเผย 
แผ่เป็นความรับผิดชอบของอธิการ ข้าพเจ้า
ประหลาดใจ  ข้าพเจ้าเคยเป็นมาแล้ว  ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกว่าพวกเขาก�าลังแบกรับน�้าหนักที่
เกือบจะแบกรับไม่ไหวอยู่แล้วในการปฏิบัติ
ศาสนกิจต่อสมาชิกและน�าองค์การต่าง ๆ  
ในวอร์ด

อธกิารคนหนึง่ทีข้่าพเจ้ารูจ้กัมองว่านีไ่ม่ใช่ 
หน้าที่เพิ่มเติมแต่เป็นโอกาสที่จะดึงให้วอร์ด 
มารวมกันในอดุมการณ์อนัยิง่ใหญ่นีท้ีส่มาชกิ 
ทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา  เขาเรียกหัวหน้า
เผยแผ่วอร์ด  เขาประชุมกับผู้สอนศาสนาเอง
ในทุกวันเสาร์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานของพวก
เขา ให้ก�าลังใจพวกเขา และเพื่อเรียนรู้ถึง
ความก้าวหน้าของผู้สนใจของพวกเขา  สภา
วอร์ดพบวิธีส�าหรับองค์การและโควรัมที่จะ
ใช้ประสบการณ์การรับใช้ให้เป็นการเตรียม
ตวัเป็นผูส้อนศาสนา  และในฐานะผูพ้พิากษา 
ในอิสราเอล เขาช่วยให้คนหนุ่มสาวรู้สึกถึง
พรแห่งการชดใช้เพื่อรักษาให้พวกเขาบริสุทธิ์

ทุกคนในส่วนของโลกพวกเขา  และพวกเขา
เตรียมลูก ๆ ให้มีค่าควรเพื่อจะได้รับเรียก
จากพระเจ้าให้สอน เป็นพยาน และรับใช้ใน
ส่วนอื่น ๆ ของสวนองุ่นของพระองค์

ไม่ว่าจะอยู่ในวอร์ดใหญ่ซึ่งมัคนายกใหม่
จะปฏิบัติหน้าที่ของเขาในการแบ่งปันพระ-
กิตติคุณและสร้างอาณาจักร  หรือในกลุ่ม
เล็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลซึ่งปุโรหิตคนใหม่รับใช้ 
พวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์  
มัคนายกจะได้รับการดลใจจากความรักของ
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อยื่นแขนออกไปหาเพื่อนที่
ไม่ใช่สมาชิก  เขาจะชวนเพื่อนมาในศีลระลึก
บางครัง้หรอืในกิจกรรมบางอย่างในศาสนจกัร 
และจากนั้นเชื้อเชิญเขาและครอบครัวให้
เรียนกับผู้สอนศาสนา  กับผู้ที่รับบัพติศมา
แล้ว เขาจะเป็นเพื่อนที่พวกเขาต้องการ

ปุโรหิตจะเชื้อเชิญให้ผู้อื่นมาร่วมกับกลุ่ม 
วิสุทธิชนเล็ก ๆ ของเขาซึ่งเป็นที่ซึ่งเขารู้สึกถึง
ความรักของพระผู้เป็นเจ้าและได้รับพรแห่ง
สันติสุขของการชดใช้

ถ้าเขายังคงซื่อสัตย์ในหน้าที่ฐานะปุโรหิต  
เขาจะเห็นกลุ่มกลายเป็นสาขา และจากนั้น 
สเตคแห่งไซอันจะมาสู่เมืองของเขา  จะมี
วอร์ดซึ่งมีอธิการที่เอาใจใส่  อาจเป็นลูกชาย
หรือหลานชายเขาผู้ที่สักวันหนึ่งจะพาผู้รับใช้
ของพระผู้เป็นเจ้าไปยังเนินเขาใกล้ ๆ และ
พูดว่า “จะเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมส�าหรับพระ-
วิหาร”

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด
และไม่ว่าเราจะมีหน้าที่ใดในฐานะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้า  เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ในอุดมการณ์ในการน�าพระกิตติคุณออกไป 
สู่โลกและเราจะสนับสนุนผู้คนที่เรารักให้
สะอาดจากบาปและมีความสุขกับเราใน
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า  ในพระนาม 
ของ พระเยซคูรสิต์ ผูซ้ึง่เป็นเจ้าของศาสนจกัร 
นี้  เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	38:40–42.
	 2.	David	O.	McKay,	in	Conference	Report,	Apr.	

1959,	122.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ข้าพเจ้าถามว่าเขาจะอธิบาย
ถึงการเพิ่มขึ้นของบัพติศมาผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสในวอร์ดของเขาและการเพิ่มขึ้นของ
คนหนุ่มสาวที่พร้อมและกระตือรือร้นที่จะน�า
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ออกไปสู่โลก
ได้อย่างไร  เขากล่าวว่าส�าหรับเขาแล้วสิ่งนี้
ไม่ใช่หน้าที่ซึ่งใครต้องท�าสักเท่าไหร่แต่เป็น
วิธีที่พวกเขาทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวโดย
กระตือรือร้นที่จะน�าผู้คนมาสู่ชุมชนของ 
วิสุทธิชนซึ่งน�าความสุขยิ่งมาสู่พวกเขา

ส�าหรับบางคนนี่คือค�าตอบและเป็นมาก 
กว่านั้น  เช่นเดียวกับบุตรของโมไซยาห์  
พวกเขารู้สึกถึงผลจากบาปในชีวิตพวกเขา
และการเยียวยาอันน่าอัศจรรย์ของการชดใช้
ที่อยู่ในศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า  ด้วย
ความรักและความส�านึกคุณต่อของประทาน
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่พวกเขามี  พวกเขาจึง
ต้องการช่วยทุกคนที่พวกเขาสามารถช่วยได้
ให้หลุดพ้นจากความเศร้าของบาป รู้สึกถึง
ปีติแห่งการให้อภัย และมารวมกับพวกเขาสู่
ความปลอดภัยในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า

น่ันคือความรกัของพระผูเ้ป็นเจ้าและความ 
รักต่อมิตรสหายและเพื่อนบ้านของพวกเขาที่
ท�าให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวในการรับใช้ผู้คน  
พวกเขาปรารถนาที่จะน�าพระกิตติคุณไปสู่



6766 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 3เ ลี  ย โ ฮ น า

ปรับรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างมาก  งานนี้
เรียกร้องการท�างานที่ใช้เวลายาวนานและ
การอุทิศตนที่ยิ่งใหญ่ การเสียสละโดยไม่
ค�านึงถึงตนเองและการสวดอ้อนวอนอย่าง
จรงิใจยิง่ ผลกค็อืการรบัใช้งานเผยแผ่ศาสนา 
อย่างอุทิศตนส่งผลสะท้อนกลับเป็นการแบ่ง
ปันปีติสุขนิรันดร์ ซึ่งขยายออกไปทั่วโลก
มนุษย์และขยายเข้าไปสู่นิรันดร

เรื่องท้าทายของเราคือการเป็นผู้รับใช้ที่
สร้างประโยชน์ได้มากขึ้นในสวนองุ่นของ
พระเจ้า  เรื่องนี้ใช้ได้กับเราทุกคน ไม่ว่าเรา
จะอายเุท่าใด และไม่เพยีงกบัผูท้ีก่�าลังเตรียม 
ตัวรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเท่านั้น  
เพราะเราแต่ละคนต่างก็ได้รับประกาศิตให้
แบ่งปันพระกิตติคุณของพระคริสต์

ข้าพเจ้าขอแนะน�าสูตรส�าเร็จที่จะท�าให้
แน่ใจในความส�าเร็จของเรา ข้อแรก ค้นคว้า
พระคมัภร์ีอย่างพากเพยีร ข้อสอง วางแผน 
ชีวิตอย่างมีจุดประสงค์ (และข้าพเจ้าอาจ
เพิ่มว่า วางแผนชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าใด) 
ข้อสาม สอนความจริงพร้อมแสดงประ-
จักษ์พยาน และข้อสี่ รับใช้พระเจ้าด้วย
ความรัก

เรามาพิจารณาสูตรส�าเร็จทั้งสี่ข้อนี้กันที
ละข้อ

ข้อแรก ค้นคว้าพระคมัภร์ีอย่างพากเพยีร
พระคัมภีร์เป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าและ

มีถ้อยค�าเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์  พระคัมภีร ์
เป็นรากฐานของข่าวสารของเรา

สิง่ทีห่ลกัสตูรของศาสนจกัรมุง่เน้นคอืพระ- 
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ โปรแกรมและการร่วมมือกัน
โดยผ่านการประสานงาน  นอกจากนี้เราได้
รับการกระตุ้นเตือนให้ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน
ทั้งด้วยตนเองและกับครอบครัว

ขอให้ข้าพเจ้าน�าข้ออ้างอิงสักหนึ่งข้อที่
ประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ทันที  ในพระ-
คัมภีร์มอรมอน บทที่ 17 ของแอลมา เราอ่าน
เรื่องราวของความปีติสุขของแอลมาเมื่อท่าน
ได้เห็นบรรดาบุตรของโมไซยาห์อีกครั้งและ
สังเกตเห็นความมั่นคงในอุดมการณ์แห่ง
ความจริงของพวกเขา  บันทึกบอกเราว่า 
“พวกท่านมั่นคงขึ้นในความรู้เรื่องความจริง; 
และพวกท่านเป็นคนมีพื้นฐานความเข้าใจที่
ถูกต้องและพวกท่านค้นคว้าพระคัมภีร์อย่าง
ขยันหมั่นเพียร, เพื่อพวกท่านจะรู้พระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า.

พวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์

“และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่
เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับ
ท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค”2

พระบญัชาจากสวรรค์ข้อนี ้รวมกบัสญัญา 
อันรุ่งโรจน์ จะเป็นค�าเตือนใจเราในยุคนี้เช่น
ท่ีเคยเป็นมาในความเรอืงโรจน์แห่งเวลา  งาน 
เผยแผ่ศาสนาเป็นคุณลักษณะเฉพาะของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย ดังที่เคยเป็นมาและจะเป็นตลอดไป 
ดังที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศว่า 
“จากทั้งหมดที่กล่าวมา หน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และส�าคัญที่สุดคือสั่งสอนพระกิตติคุณ”3

ภายในสองปี ผูส้อนศาสนาเตม็เวลาทกุคน 
ที่ก�าลังรับใช้อยู่ในทัพหลวงของพระผู้เป็นเจ้า
จะสิน้สดุภารกจิของพวกเขาและจะกลบับ้าน 
กลับไปหาผู้ที่พวกเขารัก ส�าหรับเอ็ลเดอร์ 
เราจะพบกองหนุนของพวกเขาได้ในคืนนี้
จากผู้ด�ารงต�าแหน่งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ของศาสนจักร  เยาวชนชาย ท่านพร้อมจะ
ตอบสนองหรือไม่ ท่านเต็มใจท�างานหรือไม่  
ท่านพร้อมรับใช้หรือไม่

เพื่อให้ดีที่สุด ผู้ท�างานเผยแผ่ศาสนาต้อง

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

มาเถิด ท่านบุตร
พระเจ้า
ขอให้เราทุกคน ค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างพากเพียร วางแผนชีวิตอย่างม ี
จุดประสงค์ สอนความจริงพร้อมแสดงประจักษ์พยาน และ รับใช้
พระเจ้าด้วยความรัก

ดูเหมอืนว่าศนูย์การประชมุใหญ่อนัโอ่อ่า 
สง่างามแห่งนีจ้ะพดูกบัเราด้วยน�า้เสยีง 
เชิญชวนปีละสองครั้งว่า “มาเถิด ท่าน

บุตรพระเจ้า ผู้เอาฐานะปุโรหิต”1 มีวิญญาณ
ที่มีลักษณะพิเศษยิ่งสถิตอยู่ทุกหนแห่งใน
การประชมุฐานะปโุรหติสามญัของศาสนจกัร 

คืนนี้มีผู้คนของเราหลายหมื่นคนก�าลังรับ
ใช้พระเจ้าในฐานะผู้สอนศาสนาของพระองค์
อยู่ทั่วโลก  ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในข่าวสาร
เมื่อเช้านี้ ปัจจุบันเรามีผู้สอนศาสนากว่า 
65,000 คนอยู่ในสนามเผยแผ่ ในขณะที่อีก
หลายพันคนก�าลังรอเข้าศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาหรือผู้ที่ใบสมัครของพวกเขาก�าลังได้
รับการพิจารณา  เรารักและยกย่องผู้ที่เต็มใจ
และขวนขวายที่จะรับใช้

ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีค�าบัญชาใด 
ที่แถลงได้ตรงประเด็นกว่า ไม่มีหน้าที่รับผิด
ชอบใดผูกมัดยิ่งไปกว่า ไม่มีค�าสอนใดสอน
ได้ตรงเกินกว่า พระบัญชาที่พระเจ้าผู้ทรง 
ฟื้นคืนพระชนม์ประทานให้ขณะทรงปรากฏ
พระองค์ในกาลิลีต่อสานุศิษย์สิบเอ็ดคน 
พระองค์ตรัสว่า:

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและ
น�าชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา จงบพัตศิมา
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“แต่นี่ยังไม่หมด; พวกท่านยอมตนในการ
สวดอ้อนวอน, และการอดอาหารอย่างมาก; 
ฉะนั้นพวกท่านจึงมีวิญญาณแห่งการพยา-
กรณ์, และวิญญาณแห่งการเปิดเผย, และ
เมื่อพวกท่านสอน, พวกท่านก็สอนด้วยพลัง
อ�านาจและสิทธิอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า.” 4

พี่น้องทุกท่าน ค้นคว้าพระคัมภีร์อย่าง
พากเพียร

ข้อสองในสตูรส�าเรจ็ของเรา: วางแผนชวีติ 
อย่างมีจุดประสงค์

บางทอีาจไม่มเียาวชนรุ่นใดท่ีเผชญิกบัการ 
ตัดสินใจกับเรื่องที่อยู่ไกลเช่นเยาวชนในยุคนี้  
การจดัหาต้องท�าไว้เพือ่ การศึกษา งานเผยแผ่ 
และการแต่งงาน  ส�าหรับบางคนต้องรวมการ 
เกณฑ์ทหารเข้าไปด้วย

การเตรียมพร้อมส�าหรับงานเผยแผ่ต้อง
เริ่มแต่เนิ่น  ๆ นอกจากการเตรียมพร้อมทาง
วิญญาณ บิดามารดาที่ฉลาดจะจัดเตรียม
เงินส�าหรับลูกที่เป็นชายหนุ่มโดยจะเริ่มต้น
ส�าหรับเงินทุนงานเผยแผ่ส่วนตัว เขาอาจได้
รับการกระตุ้นเตือนที่ดีขณะแต่ละปีผ่านไป
ให้ศึกษาภาษาต่างประเทศ เพื่อที่ว่า เมื่อถึง
คราวจ�าเป็น ทักษะด้านภาษาของเขาอาจใช้
ประโยชน์ได้ ในที่สุดวันอันน่ายินดีก็มาถึง
เมื่ออธิการและประธานสเตคเชิญชายหนุ่ม
ให้มาพบ  ความมีค่าควรได้รับการตรวจสอบ  
ใบเสนอชื่อผู้สอนศาสนากรอกเรียบร้อย

โดยไม่เว้นแต่ละวันทั้งครอบครัวก็จะเฝ้า
มองและเฝ้าคอยอย่างมุ่งหวังว่าจะมีบุรุษ
ไปรษณีย์น�าส่งจดหมายซึ่งมีที่อยู่ส่งกลับว่า 
47 East South Temple, Salt Lake City, 
Utah จดหมายมาถึง ความอยากรู้อยากเห็น
ท่วมท้น จากนัน้ก็อ่านจดหมายเรยีก บ่อยครัง้ 
สนามเผยแผ่ที่ได้รับมอบหมายอยู่ไกลจาก
บ้านมาก  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถานที่นั้นจะ
อยู่ที่ใด  ค�าตอบของผู้สอนศาสนาที่พร้อม
และเชื่อฟังจะเหมือนกันคือ: “ผมจะรับใช้”

การเตรียมพร้อมออกเดินทางเริ่มขึ้น  ชาย
หนุ่มทั้งหลาย ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะซาบซึ้ง
ในการเสียสละที่บิดามารดาของท่านตั้งอก 
ตัง้ใจท�าเพือ่ให้ท่านมโีอกาสรับใช้  ความพาก- 
เพียรของพวกท่านจะสนับสนุนท่าน ศรัทธา
ของพวกท่านจะหนนุใจท่าน การสวดอ้อนวอน 
ของพวกท่านจะค�้าจุนท่าน  งานเผยแผ่เป็น
เรื่องของครอบครัว  แม้กายจะแยกจากกัน
ด้วยแผ่นดินผืนน�้ากางกั้น แต่ใจยังรวมเป็น

หนึ่งเดียว
พี่น้องทั้งหลาย ขณะท่านวางแผนชีวิต

อย่างมีจุดประสงค์ จงจ�าไว้ว่าโอกาสที่จะท�า 
งานเผยแผ่ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะการเรียก
อย่างเป็นทางการเท่านั้น  ส�าหรับท่านที่รับ
ราชการทหาร เวลาเช่นนั้นสามารถและควร
เป็นเวลาที่ท�าประโยชน์ได้อย่างดี  แต่ละปี
ชายหนุ่มในเครือ่งแบบของเราน�าจติวญิญาณ 
มากมายเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
จากการให้เกียรติฐานะปุโรหิตของพวกเขา 
จากการด�าเนินชีวิตตามพระบัญญัติของ 
พระผู้เป็นเจ้า และจากการสอนพระค�าอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแก่ผู้อื่น

อย่ามองข้ามสิทธิพิเศษที่จะเป็นผู้สอน
ศาสนาขณะท่านอยู่ในการศึกษาตามปกติ

ของท่าน  จะมผีูส้�ารวจ ประเมนิ และบ่อยคร้ัง 
ท�าตามแบบอย่างของท่านในฐานะวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย

พี่น้องทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าใด อยู่
ในสถานการณ์แบบใด ข้าพเจ้าเตือนท่านให้ 
วางแผนชีวิตอย่างมีจุดประสงค์

คราวนี้ก็มาถึงข้อสามในสูตรส�าเร็จของ
เรา: สอนความจริงพร้อมแสดงประจักษ์
พยาน

จงเชื่อฟังค�าแนะน�าของอัครสาวกเปโตรผู้
กระตุ้นเตือนว่า “จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะ
อธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับ
ความหวังของพวกท่าน”5 จงเปล่งเสียงของ
ท่านเป็นพยานถึงธรรมชาติที่แท้จริงของพระ-
ผู้เป็นเจ้าสามพระองค์  จงประกาศการเป็น
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พยานของท่านเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน  
จงถ่ายทอดความจริงอันรุ่งโรจน์และสวยงาม
ในแผนแห่งความรอด

ขณะรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ใน
แคนาดาเมือ่ 50 กว่าปีมาแล้ว มผีูส้อนศาสนา 
หนุ่มคนหนึ่งมาจากชนบทเล็ก ๆ เขาตื่นเต้น
กับขนาดของเมืองโทรอนโต เขาเป็นคนตัว
เตี้ยแต่สูงส่งในประจักษ์พยาน ไม่นานหลัง
จากเขามาถึงพร้อมกับคู่ของเขา เขาเคาะ
ประตูบ้านเอ็ลเมอร์ พอลลาร์ด ในออชาวา 
ออนแทรีโอ แคนาดา ด้วยรู้สึกเห็นใจที่ชาย
หนุ่มทั้งสองต้องเดินจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้าน
หนึ่งท่ามกลางพายุหิมะที่บดบังทัศนียภาพ 
คุณพอลลาร์ดจึงเชิญผู้สอนศาสนาทั้งสอง
เข้าบ้าน  ทั้งสองน�าเสนอข่าวสารของตน  
เขาไม่ได้สัมผัสถึงพระวิญญาณ  และเมื่อถึง
เวลาเขาขอให้ทั้งสองกลับไปแล้วอย่ากลับ
มาอีก  ค�าพูดสุดท้ายที่เขาพูดกับเอ็ลเดอร์ทั้ง
สองขณะเดินออกจากเฉลียงหน้าบ้าน เป็น
ค�าพูดปรามาสว่า “คุณบอกผมไม่ได้หรอกว่า
คณุเชือ่จริง ๆ ว่าโจเซฟ สมธิเป็นศาสดาพยา- 
กรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า!”

ประตูปิด เอ็ลเดอร์ทั้งสองเดินมาตามทาง 
เด็กบ้านนอกของเราพดูกบัคูข่องเขาว่า “เอล็- 
เดอร์ เรายังไม่ได้ตอบคุณพอลลาร์ดเลยนะ  
เขาว่าเราไม่ได้เชื่อว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ที่แท้จริง เรากลับไปแสดงประจักษ์
พยานกับเขาเถอะ” ตอนแรกผู้สอนศาสนาที่
มีประสบการณ์มากกว่าลังเล แต่ในที่สุดก็
ยอมไปกับคู่ของเขา ทั้งสองกลัวจับใจเมื่อเข้า
ใกล้ประตูบ้านที่เพิ่งถูกไล่ออกมา  พวกเขา
เคาะประตู เผชิญหน้ากับคุณพอลลาร์ด  ทน
อึดอัดใจอยู่พักหนึ่ง แล้วด้วยพลังอ�านาจจาก
พระวิญญาณ ผู้สอนศาสนาผู้ด้อยประสบ-
การณ์พูดว่า “คุณพอลลาร์ด คุณว่าเราไม่เชื่อ
จริง ๆ ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้า  ผมเป็นพยานต่อคุณว่า 
โจเซฟ เป็น ศาสดาพยากรณ์ ท่านแปลพระ-
คัมภีร์มอรมอน จริง  ท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาและพระเยซูพระบุตร ผมรู้เรื่องนี้

ช่วงเวลาหนึ่งต่อมา คุณพอลลาร์ด ซึ่ง
เดี๋ยวนี้คือบราเดอร์พอลลาร์ดยืนในการ
ประชุมฐานะปุโรหิตประกาศว่า “คืนนั้นผม

นอนไม่หลับ ได้ยินถ้อยค�าก้องในหูซ�้าแล้วซ�้า
อีกว่า ‘โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า ผมรู้เรื่องนี้’ วันต่อมาผมโทร-
ศัพท์ขอให้ผู้สอนศาสนากลับมา ข่าวสาร
และประจักษ์พยานของพวกเขาผนึกก�าลัง
กนัเปลีย่นแปลงชวีติผมและชวีติของครอบครัว 
ผม” พี่น้องทั้งหลาย  สอนความจริงพร้อม
แสดงประจักษ์พยาน

ข้อสุดท้ายในสูตรส�าเร็จของเราคือ รับใช้
พระเจ้าด้วยความรัก ไม่มีสิ่งใดทดแทน
ความรักได้ ผู้สอนศาสนาที่ประสบความ
ส�าเร็จรักคู่ของเขา รักผู้น�าในคณะเผยแผ่ 
ของเขา และบรรดาบุคคลอันล�้าค่าที่พวกเขา
สอน ในภาคที่สี่ของหลักค�าสอนและพันธ
สัญญาพระเจ้าทรงก�าหนดข้อก�าหนดด้าน
คุณภาพส�าหรับผู้ท�างานแห่งการปฏิบัติ
ศาสนกิจ  เราจะพิจารณาดูสักสองสามข้อ

“โอ้เจ้าที่เริ่มในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า, จง
ดูว่าเจ้ารับใช้พระองค์ด้วยสุดใจ, พลัง, ความ
นึกคิด และพละก�าลังของเจ้า, เพื่อเจ้าจะยืน
อย่างปราศจากข้อต�าหนิต่อพระพักตร์พระผู้
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เป็นเจ้าในวันสุดท้าย. . . .
“และศรัทธา, ความหวัง, จิตกุศล, และ

ความรัก, โดยดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพของ
พระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว, ย่อมท�าให้เขาสม
กับงาน

จงนึกถึงศรัทธา, คุณธรรม, ความรู้, ความ
ยับยั้งตน, ความอดทน, ความกรุณาฉันพี่
น้อง, ความเป็นเหมอืนพระผูเ้ป็นเจ้า, จติกศุล, 
ความนอบน้อม, ความขยันหมั่นเพียร”6

ขอให้พวกท่านแต่ละคนที่ได้ยินเสียงของ
ข้าพเจ้าถามตนเองด้วยค�าถามที่ว่า “วันนี้ผม
เพิ่มพูนในศรัทธา ในคุณธรรม ในความรู้ ใน
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า ในความรัก
หรือยัง”

โดยผ่านการอุทิศตนอย่างทุ่มเทที่ประเทศ
ของตนเองหรอืต่างประเทศ บรรดาจติวญิญาณ 
ที่ท่านช่วยมาสู่ความรอดอาจเป็นบรรดาผู้ที่
ท่านรักมากที่สุด

หลายปีก่อนเพื่อนรักของข้าพเจ้า เครก 
ซัดเบอรีย์และคุณแม่ของเขา เพริ์ล มาที่
ส�านักงานของข้าพเจ้าก่อนการออกเดินทาง
ไปคณะเผยแผ่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย เป็นที่
สังเกตว่าเฟรด ซัดเบอรีย์ คุณพ่อของเครกไม่
มา  ยี่สิบห้าปีก่อนคุณแม่ของเครกแต่งงาน 
กับเฟรดซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในความรักของ
เธอที่มีต่อศาสนจักรและจริง ๆ แล้วเขาไม่ได้
เป็นสมาชิก

เครกบอกข้าพเจ้าเป็นส่วนตัวถึงความรัก
อันลึกล�้าและไม่มีวันจางที่มีให้แก่คุณพ่อคุณ
แม่ของเขาและความหวังของเขาที่ว่าด้วยวิธี
ใดวิธีหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งพระวิญญาณ

จะเข้าถึงจิตใจคุณพ่อและเปิดใจท่านให ้
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนขอการดลใจเกี่ยวกับวิธีที่ความ
ปรารถนานั้นจะกลายเป็นจริง  การดลใจ 
เกิดขึ้น และข้าพเจ้าบอกเครกว่า “จงรับใช้
พระเจ้าด้วยสุดใจ  จงเชื่อฟังการเรียกอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของคุณ แต่ละสัปดาห์จงเขียน
จดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ เขียนถึงคุณพ่อ
โดยตรงตามโอกาส และบอกให้ท่านรู้ว่าคุณ
รักท่านเพียงใด และบอกท่านว่าท�าไมคุณจึง
ส�านึกคุณที่ได้เป็นลูกชายท่าน” เขาขอบคุณ
ข้าพเจ้าและออกจากส�านักงานไปพร้อมคุณ
แม่ของเขา

ข้าพเจ้าไม่ได้พบคณุแม่ของเครกประมาณ 
18 เดือนก่อนที่เธอจะมาที่ส�านักงานและ
บอกข้าพเจ้าด้วยค�าพดูทัง้น�า้ตาว่า “เครกจาก 
ไปท�างานเผยแผ่ของเขาเกอืบสองปี เขาเขยีน 
จดหมายถึงเราทุกสัปดาห์ไม่เคยขาด เมื่อเร็ว 
ๆ นี้เฟรดสามีดิฉันยืนขึ้นเป็นครั้งแรกในการ
ประชมุแสดงประจกัษ์พยานและท�าให้ ดิฉัน
ประหลาดใจและท�าให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นช็อก
ด้วยการประกาศว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะ
เป็นสมาชิกศาสนจักร  เขาบอกว่าเขาและ
ดิฉันจะไปออสเตรเลียเพื่อพบกับเครกขณะ
จบงานเผยแผ่ของเขาเพื่อเฟรดจะเป็นคนที่
เครกให้บัพติศมาเป็นคนสุดท้ายในฐานะผู้
สอนศาสนาเต็มเวลา”

ไม่มีผู้สอนศาสนาคนไหนจะรู้สึกสูงสง่า
เท่าเครก ซัดเบอรีย์ ขณะอยู่ที่ออสเตรเลียอัน
ไกลโพ้น ช่วยคุณพ่อของเขาให้ลงไปในน�้าที่

ลึกเสมอเอวแล้วยกแขนขวาตั้งฉากแล้ว
กล่าวถ้อยค�าอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งว่า: “เฟรด-
เดอริก ชาร์ลส์ ซัดเบอรีย์โดยได้รับมอบหมาย
จากพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าให้บัพติศมาท่าน
ในพระนามของพระบิดา และของพระบุตร 
และของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ความรักได้ชัยชนะแล้ว รับใช้พระเจ้า
ด้วยความรัก

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราทุกคน ค้นคว้า
พระคัมภีร์อย่างพากเพียร  วางแผนชีวิต
อย่างมีจุดประสงค์ สอนความจริงพร้อม
แสดงประจักษ์พยาน และรับใช้พระเจ้า
ด้วยความรัก

พระเมษบาลแห่งจติวญิญาณเรา ผูด้พีร้อม 
ผู้สอนศาสนาผู้ไถ่มนุษยชาติ ประทานพระ
ค�ายืนยันแห่งสวรรค์ของพระองค์แก่เราว่า:

“หากเป็นไปว่าเจ้าจะท�างานตลอดวัน
เวลาของเจ้าในการป่าวร้องการกลับใจแก่คน
พวกนี้, และน�า, แม้จิตวิญญาณเดียวมาหา
เรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่หลวง
เพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา!

“และบัดนี้, หากปีติของเจ้าจะใหญ่หลวง
ด้วยจิตวิญญาณเดียวที่เจ้าน�ามาหาเราใน
อาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา, ปีติของเจ้า
จะใหญ่หลวงสักเพียงใดหากเจ้าจะน�าจิต
วิญญาณมากมายมาหาเรา!”7 

เพื่อพระองค์ผู้ตรัสพระวจนะเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าประกาศการเป็นพยานของข้าพเจ้า
ว่า: พระองค์เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
พระผู้ไถ่ของเราและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าให้เราตอบสนอง
เสมอต่อพระด�ารัสเชิญอันสุภาพของพระองค์
ที่ว่า “จงตามเรามาเถิด”8 ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์—แม้ พระนามของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์—เอเมน  

อ้างอิง
	 1.	“มาเถิด	ท่านบุตรพระเจ้า”	เพลงสวด	บทเพลงที่	

159.
	 2.	มัทธิว	28:19–20.
	 3.	คำาสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ 

(2007)	หน้า		356.
	 4.	แอล	17:2–3.
	 5.	1	เปโตร	3:15.
	 6.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	4:2,	5–6.
	 7.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	18:15–16.
	 8.	ยอห์น	21:22.
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ปีติและความหวังแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับ
การฟื้นฟูแทรกเข้าไปในใจเธอ และเธอยอม 
รับค�าเชื้อเชิญให้รับบัพติศมา  เป็นครั้งแรกที่
แสงสว่างเข้ามาสู่ชีวิตเธอ เธอเห็นหนทาง
สว่างอยู่เบื้องหน้า  เธอละทิ้งความมืดของ
โลกเธอและตัดสินใจที่จะเข้าเรียนต่อใน
โรงเรยีนทีอ่ยูห่่างจากผูท้�าทารณุกรรม  ในท่ีสุด 
เธอรู้สึกเป็นอิสระจากสภาพแวดล้อมแห่ง
ความมืดและความชั่วร้าย—เป็นอิสระที่จะ
ชื่นชมในสันติสุขอันหอมหวานของพระผู้ช่วย
ให้รอดและการเยียวยาอันน่ามหัศจรรย์

อย่างไรก็ตาม หลายปีต่อมา หลังจากที่ผู้
กระท�าทารุณเธอเสียชีวิต  เจนกังวลใจอีก
ครั้งถึงเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวในวัยเยาว์
ของเธอ  ความเศร้าหมองอย่างสุดซึ้งและ
ความโกรธคุกคามที่จะท�าลายแสงสว่างอัน
มหัศจรรย์ที่เธอพบในพระกิตติคุณ  เธอ
ตระหนักว่าถ้าเธอยอมให้ความมืดกลืนกิน
เธอ ผู้ทรมานเธอจะมีชัยในที่สุด

เธอแสวงหาค�าปรกึษาและความช่วยเหลอื 
จากแพทย์  แล้วเริ่มตระหนักว่า ส�าหรับเธอ
แล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการเยียวยาคือเข้าใจและ
ยอมรับว่าความมืดมีอยู่จริง—แต่เธอต้องไม่
อยู่ในนั้น  เพราะเธอรู้ด้วยว่าแสงสว่างมีอยู่
จริงด้วย—และนั่นคือที่ซึ่งเธอเลือกอยู่

เพราะอดีตอันมืดมนของเธอ  เป็นเรื่อง
ง่ายทีเ่จนจะมใีจอาฆาต มาดร้าย หรือมคีวาม 
รุนแรง  แต่เธอไม่มี  เธอต้านทานการล่อลวง
ที่จะแพร่กระจายความมืดมิดโดยปฏิเสธที ่
จะก้าวร้าวด้วยความโกรธ ความเจ็บปวด หรือ 
มองโลกในแง่ร้าย  กลบักนัเธอยดึมัน่ในความ 
หวังที่ว่าด้วยความช่วยเหลือของพระผู้เป็น
เจ้าเธอจะหาย  เธอเลือกฉายส่องแสงสว่าง 
และอุทิศชีวิตในการช่วยเหลือผู้อื่น  การตัด 
สินใจนี้ช่วยให้เธอละทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเพื่อ
ก้าวเข้าไปสู่อนาคตอันสดใส

วันนี้ หนึ่งทศวรรษผ่านมา เธอเป็นครู 
ความรกัของเธอมอีทิธพิลต่อชวีติของนักเรียน 
หลายร้อยคน ช่วยให้พวกเขารู้ว่าพวกเขามี
ค่า พวกเขาส�าคัญ  เธอกลายเป็นผู้ปกป้องผู้
ที่อ่อนแอ ผู้ที่เป็นเหยื่อ และผู้ที่ท้อแท้อย่าง
ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย  เธอสร้าง ให้ก�าลังใจ 
และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่อยู่รอบเธอ

เจนเรียนรู้ว่าการเยียวยาเกิดขึ้นเมื่อเรา
เดินออกจากความมืดและเดินไปสู่ความหวัง
แห่งแสงที่สว่างกว่า  ในการประยุกต์ใช้

ส่องทางข้างหน้าเราและแสดงให้เห็น
ทางออกจากความมืดมน

ห้องที่เห็นเต็มไปด้วยความมืด
ข้าพเจ้าขอเล่าให้ท่านฟังถึงสตรีคนหนึ่งที่

เตบิโตในห้องทีเ่ตม็ไปด้วยความมดื—ข้าพเจ้า 
เรียกเธอว่าเจน

จากเวลาทีเ่จนอายสุามขวบ เธอถกูต ีดถูกู 
 และทารุณซ�้าแล้วซ�้าเล่า  เธอถูกข่มขู่และ
เย้ยหยัน  ทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเธอ
จะรอดชีวิตไปจนถึงอีกวันหนึ่งหรือไม่  ผู้คน
ที่ควรคุ้มครองเธอคือผู้ที่ทรมานเธอหรือ
ปล่อยให้การทารุณมีอยู่ต่อไป

เพื่อที่จะปกป้องตนเอง  เจนเรียนรู้ที่จะไม่ 
มีความรู้สึก  เธอไม่มีความหวังว่าจะมีความ
ช่วยเหลือ ดังนั้นเธอจึงท�าตัวเองให้ไร้ความ
รู้สึกต่อความน่ากลัวของสภาพความเป็นจริง
ของเธอ  ไม่มีแสงสว่างในโลกของเธอ เธอจึง
ยอมต่อความมืด  ความรู้สึกด้านชาที่เกิดขึ้น
จากการติดต่อกับความชั่วร้ายอย่างต่อเนื่อง
และไม่หยุดยั้ง เธอยอมรับความจริงที่ว่าทุก
ชั่วขณะอาจเป็นชั่วเวลาสุดท้ายของเธอ

จากนัน้ เมือ่อาย ุ18 ปี เจนพบกบัศาสนจกัร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  

ภาคเช้าวันอาทิตย์  |  7 เมษายน 2013

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ความหวังแห่งความ
สว่างของพระผู้เป็นเจ้า
ขณะที่เราพยายามรักพระเจ้ามากขึ้นและพยายามรักเพื่อนบ้านของเรา  ความ
สว่างแห่งพระกิตติคุณจะอยู่รอบเราและยกระดับจิตวิญญาณเรา

ประตูสู่ความสว่าง
ข้าพเจ้ามีภาพวาดที่ชื่นชอบที่มีชื่อว่า 

ประตูสู่ความสว่าง อยู่ในส�านักงาน ซึ่งวาด
โดยเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นจิตกรชาวเดนมาร์ก
ชื่อโยฮาน เบนธิน เขาเป็นประธานสเตคคน
แรกในโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก

ภาพวาดแสดงให้เห็นห้องมืดโดยมีประตู
ทีเ่ปิดอยู่ซึง่มีแสงสว่างส่องอยู ่ เป็นทีน่่าสนใจ 
ส�าหรับข้าพเจ้าว่าแสงสว่างที่ผ่านประตูไม่ได้
ท�าให้ทั้งห้องสว่าง—มีเพียงบริเวณที่อยู่ตรง
หน้าประตูเท่านั้น

ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว  ความมืดและแสง
สว่างในภาพวาดเป็นค�าอุปมาของชีวิต  เป็น
ส่วนหนึ่งของสภาพของเราในฐานะมนุษย์ซึ่ง
บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราถูกความมืดรุมล้อม  
เราอาจสูญเสียคนที่เรารัก ลูกอาจออกนอกลู่
นอกทาง เราอาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
ร้าย  เราอาจมีปัญหากับงานและรู้สึกยุ่งยาก
ใจเพราะความสงสัยหรือความกลัว หรือเรา
อาจรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดความรัก

ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสิ้นหวังท่ามกลาง
สถานการณ์ปัจจุบันของเรา  พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสัญญาถึงความหวังแห่งแสงสว่างของ
พระองค์ — พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรง
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วิสุทธิชนทั่วโลกรวมกันเพื่อ 
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สกอตแลนด์
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ศรัทธา ความหวัง และจิตกุศลอย่างแท้จริง 
เธอไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองแต่เธอ
เป็นพรนิรันดร์ให้แก่ชีวิตผู้อื่นเป็นจ�านวนมาก

แสงสว่างแนบสนิทกับความสว่าง
มีท่านบางคนที่รู้สึกว่าความมืดรุกล�้าเข้า

มาในชีวิตท่าน  ท่านอาจรู้สึกยุ่งยากใจด้วย
ความกังวล ความกลัว หรือความสงสัย ถึง
ท่านและเราทุกคน ข้าพเจ้าขอกล่าวย�้าถึง
สัจธรรมอันแน่นอนและยอดเยี่ยม กล่าวคือ 
ความสว่างของพระผู้เป็นเจ้ามีจริง  มีให้แก่
ทุกคน ให้ชีวิตแก่สิ่งทั้งปวง1  มีอ�านาจที่จะ
ลดความเจ็บปวดของบาดแผลอันลึกที่สุด  
สามารถเป็นยาเพื่อรักษาความอ้างว้างและ
ความเจ็บปวดของจิตวิญญาณเรา  ในร่อง
รอยแห่งความสิ้นหวัง แสงสว่างสามารถ
หว่านเมล็ดแห่งความหวังอันสดใสยิ่งกว่า  
สามารถส่องสว่างหุบเขาอันลึกที่สุดแห่ง
ความโศกเศร้า  สามารถส่องทางที่อยู่หน้า
เราและน�าเราผ่านราตรีอันมืดมิดไปสู่ค�า
สัญญาแห่งรุ่งอรุณใหม่

นี่คือ “พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์” 
ซึ่งให้ “ความสว่างแก่มนุษย์ทุกคนที่มาใน
โลก”2

กระนั้น ความสว่างทางวิญญาณยากที่จะ
มาสู่ผู้ที่เพียงแต่นั่งอยู่ในความมืด รอให้คน
อื่นมาเปิดสวิทช์ไฟ  สิ่งนี้ต้องใช้การกระท�า
แห่งศรัทธาเพื่อเปิดตาของเราสู่ความสว่าง
แห่งพระคริสต์  ความสว่างทางวิญญาณมอง 
 เห็นไม่ได้จากตาทางโลก  พระเยซูคริสต์
พระองค์เองทรงสอนว่า “เราเป็นแสงสว่างซึ่ง
ส่องในความมืด, และความมืดหาเข้าใจมัน
ไม่”3  เพราะ “คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่ง
เป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า  เพราะว่า
เขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่  และเขาไม่สามารถ
เข้าใจ  เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้อง
วินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ”4

ดังนั้นเราจะเปิดตาของเราต่อความหวัง
แห่งความสว่างของพระเจ้าได้อย่างไร

อันดับแรก เริ่มตรงที่ท่านอยู่
เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่หรือที่รู้ว่าเราไม่

จ�าเป็นที่จะต้องดีพร้อมเพื่อจะได้รับพรและ
ของประทานของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา  
เราไม่ต้องรอเพื่อเข้าสู่เส้นชัยเพื่อรับพรของ
พระผู้เป็นเจ้า  แท้จริงแล้ว ฟ้าสวรรค์เริ่มกลั่น

พรแห่งสวรรค์ลงมาบนเราเริ่มตั้งแต่ก้าวแรก
ที่เราเดินไปสู่ความสว่าง

สถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มคือตรงที่ซึ่ง
ท่านอยู่ในตอนนี้  ไม่ส�าคัญว่าท่านจะคิดว่า
ตนไม่มคุีณสมบตัหิรอืท่านรูส้กึว่าท่านล้าหลงั 
กว่าคนอืน่เพียงไร  ทกุขณะทีท่่านเริม่แสวงหา 
พระบิดาบนสวรรค์ ในช่วงเวลานั้นความหวัง
แห่งความสว่างของพระองค์จะเริ่มปลุก และ
ท�าให้จิตวิญญาณมีชีวิตชีวาและสูงส่งขึ้น5  
ความมดือาจไม่จางหายไปในทนัท ีแต่เหมอืน 
กับที่ราตรีหลีกทางให้รุ่งอรุณ แสงสว่างจะมา

สอง หันใจท่านไปหาพระเจ้า
ยกจิตวิญญาณท่านในการสวดอ้อนวอน 

และอธิบายกับพระบิดาบนสวรรค์ของท่าน
ว่ารู้สึกอะไร  ยอมรับในข้อบกพร่องของท่าน  
เทจิตใจของท่านและกล่าวค�าขอบคุณ  ให้
พระองค์รู้ถึงการทดสอบที่ท่านเผชิญอยู่  
วิงวอนพระองค์ในพระนามของพระคริสต์
เพื่อความเข้มแข็งและความช่วยเหลือ  ทูล
ขอให้หูของท่านเปิดเพื่อท่านจะได้ยินสุรเสียง

ของพระองค์  ทูลขอให้ดวงตาของท่านเปิด
เพื่อท่านจะเห็นแสงสว่างของพระองค์ 

สาม เดินในความสว่าง 
พระบิดาบนสวรรค์ของท่านทรงรู้ว่าท่าน

จะท�าผิดพลาด  พระองค์ทรงทราบว่าท่าน 
จะสะดุด—บางทีอาจจะหลายครั้ง  นี่ท�าให้
พระองค์โทมนัส แต่พระองค์ทรงรักท่าน  
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาทีจ่ะท�าลายวญิญาณ 
ท่าน  กลับกัน พระองค์ทรงปรารถนาให้ท่าน
ลุกขึ้นและเป็นคนที่ท่านตั้งใจที่จะเป็น

เพื่อการนี้ พระองค์ทรงส่งพระบุตรของ
พระองค์มายังแผ่นดินโลกเพื่อส่องทางและ
แสดงให้เราเห็นวิธีที่เราจะข้ามหินที่ท�าให้
สะดุดซึ่งวางอยู่ในหนทางของเรา  พระองค์
ประทานพระกิตติคุณให้เรา ซึ่งสอนถึงวิถีใน
การเป็นสานุศิษย์  สอนเราถึงสิ่งที่เราต้องรู้ ท�า 
และเป็นเพื่อเดินในความสว่างของพระองค์ 
ด�าเนินตามรอยพระบาทของพระบุตรอันเป็น
ที่รักของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
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ความสว่างเอาชนะความมืด
ใช่เราจะท�าผิดพลาด
ใช่เราจะสะดุด
แต่ขณะที่เราพยายามรักพระเจ้ามากขึ้น

และพยายามรักเพื่อนบ้านของเรา  ความ
สว่างแห่งพระกิตติคุณจะอยู่รอบเราและยก
ระดับจิตวิญญาณเรา  ความมืดจะจางไป
อย่างแน่นอน เพราะความมืดไม่สามารถอยู่
ต่อหน้าความสว่าง  ขณะท่ีเราเข้าใกล้พระผู้
เป็นเจ้ามากขึ้น พระองค์จะทรงเข้าใกล้เรา
มากขึ้น6  วันแล้ววันเล่า ความหวังแห่งแสง
สว่างของพระผู้เป็นเจ้าจะขยายในเรา “เจิด
จ้ายิ่งขึ้น ๆ จนถึงวันที่สมบูรณ์”7

ถึงทุกคนที่รู้สึกว่าพวกเขาเดินอยู่ในความ
มืด  ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านพึ่งพาในค�า
สัญญาอันมั่นคงนี้ที่ตรัสไว้โดยพระผู้ช่วยให้
รอดของมนุษยชาติ “เราเป็นความสว่างของ
โลก  คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความ
มืด  แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”8

แสงสว่างในแอฟริกา

เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้ากับแฮเรียต 

ภรรยาข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงที่
เราได้เห็นค�าสัญญานี้เกิดสัมฤทธิผล  เราอยู่
ในแอฟริกาตะวันตก ส่วนที่สวยงามของโลก
ทีซ่ึง่ศาสนจกัรเตบิโตและวสิทุธชินยคุสดุท้าย
มีความปีติยินดี  อย่างไรก็ตาม แอฟริกา
ตะวันตกมีการท้าทายอยู่มาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  ข้าพเจ้าเศร้าใจจากความยากจนที่
ข้าพเจ้าเห็น  ในเมือง การว่างงานสูง ครอบ-
ครัวมักประสบปัญหาในการจดัหาให้กับความ 
ต้องการประจ�าวันและความปลอดภัยให้
พวกเขา  นั่นท�าให้ใจข้าพเจ้าแหลกสลายที่รู้
ว่ามสีมาชกิอนัล�า้ค่าจ�านวนมากของศาสนจกัร 
ด�าเนนิชวิีตอยูใ่นความขาดแคลนเช่นนี ้ แต่
ข้าพเจ้า เรียนรู้ด้วยว่าสมาชิกที่เยี่ยมยอด
เหล่าน้ีจะช่วยกนัท�าให้ภาระทีห่นกัอึง้นัน้เบาลง

ในที่สุดเรามาถึงอาคารประชุมหลังหนึ่ง
ของเราใกล้เมืองใหญ่  แต่แทนที่จะพบกับ
ผู้คนที่ทุกข์ใจและหมกหมุ่นอยู่ในความมืด  
เราค้นพบผู้คนที่เปี่ยมด้วยความสุขที่ฉาย
ส่องด้วยแสงสว่าง  ความสุขที่พวกเขารู้สึก
ต่อพระกิตติคุณแพร่มาสู่เราและยกระดับ

วิญญาณของเรา  ความรักที่พวกเขาแสดง
ต่อเรานั้นนอบน้อม  พวกเขายิ้มอย่างจริงใจ
และท�าให้เรายิ้มตอบ

ข้าพเจ้าจ�าได้ว่า ขณะนั้นยังสงสัยอยู่ว่า
ยังจะมีผู้คนที่มีความสุขกว่านี้อยู่บนพื้นพิภพ
นี้หรือไม่  ถึงแม้วิสุทธิชนที่น่ารักเหล่านี้ราย
ล้อมไปด้วยความยากล�าบากและการทดสอบ  
พวกเขาเต็มไปด้วยความสว่าง

การประชุมเริ่มต้น ข้าพเจ้าเริ่มปราศรัย  
แต่ไม่นานไฟฟ้าในอาคารดับ และเราถูกทิ้ง
ให้อยู่ในความมืดโดยสิ้นเชิง

เป็นเวลาสักครู่ที่ข้าพเจ้าแทบจะมองไม่
เห็นใครในที่ประชุม  แต่ข้าพเจ้าสามารถเห็น
และรู้สึกถึงรอยยิ้มที่กระจ่างและงดงามของ
วิสุทธิชนของเรา  ข้าพเจ้าชอบอยู่กับผู้คนที่
ยอดเยี่ยม

ความมืดในห้องประชุมยังคงมีอยู่  และ
ข้าพเจ้านั่งอยู่ข้างภรรยาและรอให้ไฟฟ้ากลับ
มา  ขณะทีเ่รารอคอย มบีางสิง่ทีน่่าท่ึงเกดิขึน้

มีเสียงสองสามคนเริ่มร้องเพลงสวดแห่ง
การฟื้นฟูเพลงหนึ่ง  และจากนั้นคนอื่นก็ร้อง
ร่วม  จากนัน้กม็คีนร้องมากขึน้  ไม่นาน เสียง 
ประสานที่ไพเราะและทรงพลังก็เต็มห้อง
นมัสการ

สมาชิกเหล่านี้ของศาสนจักรไม่ต้องใช้
หนังสือเพลงสวด  พวกเขารู้จักค�าร้องทุกค�า
ของเพลงสวดทุกเพลงที่พวกเขาร้อง  และ
พวกเขาร้องเพลงต่อกันด้วยพลงัและวญิญาณ 
ที่สัมผัสจิตวิญญาณข้าพเจ้า

ในที่สุดแสงสว่างก็กลับคืนและห้องเต็ม
ไปด้วยความสว่าง  ข้าพเจ้ากับแฮเรียตมอง
หน้ากัน แก้มของเราชุ่มไปด้วยน�้าตา

ท่ามกลางความมืดอันมืดมิด  วิสุทธิชนที่
สวยงาม และยอดเยี่ยมเหล่านี้ท�าให้อาคาร
ศาสนจักรและจิตวิญญาณของเราเต็มไป
ด้วยความสว่าง

เป็นช่วงเวลาที่ประทับใจยิ่งส�าหรับเรา— 
เป็นช่วงเวลาหนึง่ทีข้่าพเจ้ากบัแฮเรยีตจะไม่ม ี
วันลืม

มาสู่ความสว่าง
ใช่แล้ว ชีวิตของเราอาจดูเหมือนว่าจะ

สัมผัส หรือถูกห้อมล้อมด้วยความมืดเป็น
ครั้งคราว  บางครั้งความมืดที่อยู่รอบเราจะดู 
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ได้ประหารพระองค์ด้วยการตรึงพระองค์บน
กางเขนโดยอาศัยน�้ามือของคนอธรรม. . .

“พระเยซูองค์นี้ . . .  พระเจ้าได้ทรงให้คืน
พระชนม์แล้ว [และ] เราทกุคนคอืสกัขพียาน”4

มีการหลั่งเทพระวิญญาณที่ไม่อาจปฏิเสธ
ได้ในวันนั้น และ 3,000 คนรับบัพติศมา ดัง
ที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ สัญญลักษณ์และ
ปาฏิหารย์จะตามมาหลังศรัทธาของผู้ที่เชื่อ

ขณะที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ได้รับ
การฟื้นฟูมายังโลกเมื่อ 183 ปีมาแล้ว ค�าสั่ง
ของพระเจ้าต่อกลุ่มสานุศิษย์เล็ก ๆ ของพระ-
องค์ยังคงสะท้อนก้องไปนานหลายศตวรรษ 
“เสียงเตือนจะมาถึงผู้คนทั้งปวง”5  “เพราะ, 
ตามจริงแล้ว, เสียงต้องออกไป . . .สู่ทั่วโลก, 
และไปสู่แดนไกลสุดของแผ่นดินโลก”6

“ผู้คนทั้งปวง?” “ทั่วโลก?” “แดนไกลสุด
แผ่นดินโลก?” “เป็นไปได้หรือ?”

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประทานความมั่นใจ
ให้วิสุทธิชนยุคสุดท้าย7 แต่พวกเขาจะเห็น
ล่วงหน้าถึงจุดหมายปลายทางของงานอัศ-
จรรย์นี้ไหม พวกเขาคงสงสัยว่าปาฏิหาริย์
เหล่านี้จะติดตามพวกเขาในการออกไป
ประกาศพระกิตติคุณจริง ๆ หรือ

อกีครัง้ทีศ่รทัธาชนะความสงสยั และหลาย 
พันคนรับบัพติศมา  ในประเทศอังกฤษ เอ็ล-
เดอร์ วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ได้พบชุมชนหนึ่งที ่

เหมอืนกับท�าให้ทกุข์ใจ ท้อแท้ และหวาดกลัว
ใจข้าพเจ้าเศร้าโศกต่อใบหน้าของพวก

ท่านบางคนที่เปี่ยมด้วยความเศร้า เพราะ
ความอ้างว้างอันน่าเจ็บปวดและความกลัว 
ที่ท�าให้เหน็ดเหนื่อยที่ท่านเผชิญอยู่

กระนัน้ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานว่าความหวงั 
ทีย่งัมอียู่ของเราอยู่ในพระเยซคูรสิต์  พระองค์ 
ทรงเป็นประตูที่แท้จริง บริสุทธิ์ และทรงพลัง
ไปสู่ความสว่างจากสวรรค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโดยพระคริสต์ ความ
มืดไม่สามารถประสบความส�าเร็จ  ความมืด
จะไม่มีชัยเหนือความสว่างของพระคริสต์

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานว่าความมืดไม่
สามารถทนความสว่างอันกระจ่างแจ้งของ
พระบุตรแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระชนม์

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้แต่ละท่านเปิดใจท่าน
ต่อพระองค์  แสวงหาพระองค์ผ่านการศึกษา
และการสวดอ้อนวอน  มาสู่ศาสนจักรของ
พระองค์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง  
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์
และพระกิตติคุณของพระองค์  มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน ช่วยกัน และรับใช้พระผู้เป็น
เจ้าของเราอย่างมีความสุข

พี่น้องทั้งหลาย  แม้หลังจากค�่าคืนอัน 
มืดมิด พระผู้ช่วยให้รอดของโลกจะน�าท่าน 
สู่รุ่งอรุณอันสว่างไสวและสวยงามที่ค่อย ๆ  
คืบคลานเข้ามา ที่จะปรากฏอยู่ภายในท่าน
อย่างแน่นอน

ขณะที่ท่านเดินไปสู่ความหวังแห่งความ
สว่างของพระผู้เป็นเจ้า  ท่านจะค้นพบความ
การณุย์ ความรกั และคณุความดขีองพระบดิา 
บนสวรรค์ผูท้รงรกัเรา “ ความมดืใน [พระองค์]  
ไม่มีเลย”9  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระ-
นามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

  อ้างอิง
	 1.	ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	88:11–13.
	 2.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:45–46.
	 3.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	6:21.
	 4.	1	โครินธ์	2:14.
	 5.	ดู	แอลมา	34:31.
	 6.	ดู	ยากอบ	4:8;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

88:63.
	 7.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	50:24.
	 8.	ยอห์น	8:12.
	 9.	1	ยอห์น	1:5.

โดย เอ็ลเดอร์ นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

นี่คือปาฏิหาริย์
หากท่านไม่ได้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่มีป้ายชื่อติดอยู่บนเสื้อนอกของ
ท่าน  ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่ท่านจะเขียนขึ้นมาอันหนึ่งในใจของท่าน—เขียน
เหมือนกับที่เปาโลกล่าวว่า “ไม่ได้เขียนด้วยนำ้าหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณ 
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์”

พระชนม์ชพีมรรตยัของพระเยซคูรสิต์ 
เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์  มารดา
พรหมจรรย์ ดาวดวงใหม่ เหล่าเทพ 

การปรากฏต่อคนเลี้ยงแกะ คนตาบอดมอง 
เห็น คนง่อยเดินได้ เทพในเกทเสมนีและ 
อุโมงค์ และปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือ 
การฟื้นคืนพระชนม์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์

ท่านจินตนาการได้ไหมถึงภาพของอัคร-
สาวกสิบเอ็ดคนบนภูเขาใกล้กาลิลี เมื่อพระ-
เจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์เสด็จมาหาพวกเขา
และตรัสว่า “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจง
ออกไปและน�าชนทุกชาติมาเป็นสาวกของ
เรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของ 
พระบดิา พระบตุรและพระวญิญาณบรสิทุธิ”์1 
“พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าว
ประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”2

“ทุกชาติ”? “ทั่วโลก”? “มนุษย์ทุกคน”? 
เป็นไปได้หรือ?  แม้ว่าพระเยซูจะทรงให้
ความมั่นใจ  พวกเขาคงสงสัยว่าปาฏิหาริย์
เหล่านี้จะติดตามพวกเขาในการออกไป
ประกาศพระกิตติคุณจริง ๆ หรือ3

ศรัทธาชนะความสงสัย และเปโตรเปล่ง
เสียงของท่าน กล่าวว่า

“พี่น้อง…ทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 
จง. . .ฟังถ้อยค�าของข้าพเจ้า. . .

“พระเยซูชาวนาซาเรธ็. . . [ผูท้ี]่ ท่านทัง้หลาย 



7978 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 3เ ลี  ย โ ฮ น า

รอคอยการมาของท่าน  พระวิญญาณของ
พระเจ้าอยู่กับพวกเขา และท่านให้บัพติศมา
นักเทศน์ 45 คนและสมาชิกอีกหลายร้อย
คนในระหว่างช่วงเดือนแรกของท่านที่ไร ่
เบ็นบาว8

ในสมัยของเราก็ไม่ต่างกัน  เมื่อเอ็ลเดอร์
เดวิด เอ. เบดนาร์และข้าพเจ้าเป็นผู้สอน
ศาสนาประมาณ 40 ปีที่แล้ว (และข้าพเจ้า
อยากให้ท่านแน่ใจว่าเราไม่ได้เป็นอดีตผู้สอน
ศาสนาที่อายุมากที่สุดที่นั่งบนเก้าอี้สีแดงนี้) 
เรามีผู้สอนศาสนา 16,000 คน  ดังที่ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันรายงานเมื่อวานนี้ ขณะนี้
เรามี 65,000 คน— มากอย่างที่ไม่เคยมีมา
ก่อน  ในเวลานั้นมี 562 สเตค  ปัจจุบันเรามี
มากกว่า 3,000 สเตค สมยันัน้ วอร์ดและสาขา 
ของเรามีอยู่ใน 59 ประเทศ  ปัจจบุนัเรามกีาร 
ชุมนุมใน 189 ประเทศ  จาก 224 ประเทศ 
และเขตปกครองทั่วโลก  เราอาจจะมีจ�านวน
น้อย ตามที่นีไฟบอกล่วงหน้าไว้ 9   แต่ขณะ
เดยีวกันท่านและข้าพเจ้าเห็นกบัตาถงึถ้อยค�า 
พยากรณ์ของดาเนียลที่ว่า “หิน. . .ถูกตัด. . .
ไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์. . . [ก�าลังเต็ม] พิภพ” 10

สมัยของเราคือช่วงเวลาของปาฏิหาริย์ที่
โดดเด่น  หกเดือนที่แล้วประธานมอนสันได้
ประกาศเปลี่ยนแปลงอายุของคนหนุ่มสาวที่
ปรารถนาจะรับใช้ในงานเผยแผ่ นั่นเป็นการ
หลั่งเทของพระวิญญาณที่ไม่อาจจะปฏิเสธ
ได้  ศรัทธาชนะความสงสัย และคนหนุ่มสาว
มุ่งไปข้างหน้า วันพฤหัสบดีถัดจากการ
ประชุมใหญ่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับ 
รองการเรียกผู้สอนศาสนาต่อฝ่ายประธาน 
สูงสุด ข้าพเจ้าประหลาดใจมากที่ได้เห็นใบ

สมัครมากมายของชายอายุ 18 ปีและสตรี
อายุ 19 ปีที่ได้ปรับแผนของพวกเขาแล้ว ไป
พบแพทย์แล้ว รับการสัมภาษณ์จากอธิการ
และประธานสเตคแล้วและได้ส่งใบสมัครผู้
สอนศาสนาของพวกเขาแล้วด้วย—ทั้งหมดนี้
ใช้เวลาเพียงห้าวัน  ตอนนี้คนนับพัน ๆ คนได้
เข้ามาร่วมกับพวกเขาแล้ว  นี่คือปาฏิหาริย์ 

เราซาบซึง้ต่อศรทัธาอนัแรงกล้าของบรรดา 
พีน้่องสตรขีองเรา จ�านวนผูส้อนศาสนาทีเ่พิม่ 
ขึ้นอย่างมากมายทั่วโลก และจ�านวนของคู่
สามีภรรยาที่พร้อมจะรับใช้  มีการประกาศ
คณะเผยแผ่ใหม่ถึงห้าสิบแปดแห่ง และ
อาคารศูนย์อบรมผู้สอนศาสนาของเราใน 
โพรโว ก็มีเพื่อนใหม่ที่น่าอัศจรรย์ในเม็กซิโก
ซิตี้

ประธานโธมัส เอส. มอนสันได้กล่าวไว้ว่า 
“เราท�าตามพระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างเคร่งครัด. . . ‘เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ. . . ให้รับบัพติศมา
ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์’”11 “อุดมการณ.์ . .นี.้ . .จะ
ด�าเนินต่อไปข้างหน้าขณะเปลี่ยนชีวิตและ
เป็นพรให้ชีวิต. . . ไม่มี. . .อิทธิพลใดในสากล
โลกจะหยุดยั้งงานของพระผู้เป็นเจ้าได้”12

เราก�าลังเป็นพยานถึงปาฏิหาริย์ของพระ-
เจ้าขณะที่พระกิตติคุณของพระองค์ถูก
ประกาศไปทั่วโลก

พี่น้องชายหญิง แน่นอนว่าเมื่อพระเจ้า
ทรงดลใจให้มีผู้สอนศาสนามากขึ้นในการรับ
ใช้  พระองค์ก็ทรงปลุกความคิดและเปิดใจ
คนดีและซื่อสัตย์ให้รับผู้สอนศาสนาของ
พระองค์มากขึ้นด้วย  ท่านรู้จักพวกเขาอยู่

แล้วหรือจะได้รู้จักในอนาคต  พวกเขาอยู่ใน
ครอบครัวของท่านและอาศัยในระแวกบ้าน 
ของท่าน พวกเขาเดินผ่านท่านบนถนน นั่ง
กับท่านในโรงเรียน และติดต่อกับท่านทาง
ออนไลน์ ท่านเองก็เป็นส่วนส�าคัญของของ
ปาฏิหารย์ที่เกิดขึ้นนี้

หากท่านไม่ได้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
ที่มีป้ายชื่อติดอยู่บนเสื้อนอกของท่าน  ตอน
นี้ได้เวลาแล้วที่ท่านจะเขียนขึ้นมาอันหนึ่งใน
ใจของท่าน—เขียนเหมือนกับที่เปาโลกล่าว
ว่า “ไม่ได้เขียนด้วยน�้าหมึก แต่ด้วยพระวิญ-
ญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์”13 และอดีต
ผู้สอนศาสนา ขอให้ท่านหาป้ายชื่อเก่าของ
ท่านให้พบ ไม่ต้องน�ามาติดเสื้อ แต่ให้เอา
วางไว้ในที่ที่ท่านมองเห็นได้  พระเจ้าทรง
ต้องการท่านมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใน
ฐานะเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์  เรา
ทุกคนมีส่วนช่วยในการสร้างปาฏิหาริย์นี้

สมาชิกที่ชอบธรรมทุกคนของศาสนจักร
เคยคิดถึงวิธีแบ่งปันพระกิตติคุณ  บางคน
แบ่งปันพระกิตติคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
และเราสามารถเรียนรู้ได้มากจากพวกเขา14  
บางคนต่อสู้ดิ้นรนและสงสัยว่าจะท�าให้ดีขึ้น
ได้อย่างไร และอยากให้ความรู้สึกผิดที่เกิด
ขึ้นในบางครั้งหายไป

ความปรารถนาของเราที่จะแบ่งปันพระ-
กิตติคุณท�าให้เราทุกคนต้องคุกเข่าลง และ
ควรเป็นเช่นนั้น เพราะเราต้องการความช่วย
เหลือจากพระเจ้า

ประธานมอนสันขอให้เราสวดอ้อนวอนให้  
“ประเทศต่าง ๆ ที่เราถูกจ�ากัดการแบ่งปัน
พระกิตติคุณอย่างเสรี”15 ขณะที่เราวิงวอน
พระบิดาบนสวรรค์อย่างจริงจังและเป็นหนึ่ง
เดียว พระเจ้าจะเปิดประตูที่ส�าคัญให้แก่เรา

เราสวดอ้อนวอนให้เรามีโอกาสของเรา
เองที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณด้วย  อัครสา
วกเปโตกล่าวว่า “จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะ
อธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับ
ความหวังของพวกท่าน”16

ด้วยความสับสน17 และความโกลาหล18 
ของโลกวันนี้ ไม่แปลกที่มีผู้คนจ�านวนไม่มาก
นักไปสถานที่นมัสการของพวกเขา  ถึงแม้ว่า
หลายคนต้องการเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ายิ่งขึ้น
และมีความเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตมาก
ขึ้น พวกเขากลับมีค�าถามที่หาค�าตอบไม่ได้  
หลายคนมีใจที่เปิดรับความจริง แต่เป็นดังที่
ศาสดาพยากรณ์อาโมส อธิบายไว้ “เขาจะวิ่ง
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ไปมา เพ่ือแสวงหาพระวจนะของพระยาห์เวห์  
แต่จะหาไม่พบ”19 ท่านสามารถช่วยตอบ
ค�าถามเขาได้ ในการสนทนาทุกวันของท่าน  
ท่านสามารถเพิม่ศรทัธาในพระคริสต์ของเขา20

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “จงชูแสงสว่าง
ของเจ้าขึ้นเพื่อมันจะส่องโลก, ดูเถิดเราเป็น
แสงสว่างซึ่งเจ้าจะชูขึ้น”21

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่า ขณะที่ท่าน
สวดอ้อนวอนเพื่อรู้ว่าใครที่ท่านจะพูดด้วย 
ชื่อและใบหน้าคนนั้นจะเข้ามาในความคิด
ท่าน ถ้อยค�าที่ต้องพูดจะให้แก่ท่านในเวลา
นั้นที่ท่านต้องการมัน22  โอกาสรอท่านอยู่  
ศรัทธาจะชนะความสงสัย และพระเจ้าจะ
ประทานพรท่านด้วยปาฏิหาริย์ที่เป็นของ
ท่านเอง

พระผู้ช่วยให้รอดสอนเราถึงวิธีแบ่งปัน
พระกิตติคุณ  ข้าพเจ้าชอบเรื่องของอันดรูว์  
ผูท้ีถ่ามว่า “รับบ ีท่านพักอยูท่ีไ่หน?”23 พระเยซู 
สามารถตอบได้ว่าพระองค์อยูท่ี่ไหน  แต่แทน 
ที่จะตอบอย่างนั้น พระองค์กลับตรัสกับอัน
ดรูว์ว่า  “มาดูเถิด”24 ข้าพเจ้าชอบคิดว่าพระ-
ผู้ช่วยให้รอดจะตรัสว่า “มาและดูไม่ใช่แค่เรา
อยู่ที่ไหนแต่ดูว่าเราด�าเนินชีวิตอย่างไร  มา
และดูว่าเราเป็นใคร มาและสัมผัสพระวิญ-

ญาณ” เราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับวันนั้น แต่
เรารู้ว่าเมื่ออันดรูว์เจอซีโมนพี่ชายของเขา 
เขาประกาศว่า  “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว”25

แก่คนที่สนใจในการสนทนาของเรา เราก็
สามารถท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดโดยเชิญเขาให้ “มาและดู”  บางคนจะ
ตอบรับการเชื้อเชิญของเราและคนอื่นอาจจะ
ไม่  เราทุกคนจะรู้จักบางคนที่ถูกเชิญหลาย
ครั้งแล้วก่อนจะยอมรับการเชิญให้ “มาและ
ดู”  ขอให้เราคิดถึงคนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่กับ
เราและตอนนี้เราไม่ค่อยได้เจอเขา ให้เชื้อ
เชิญเขากลับมาและดูอีกครั้งหนึ่ง

เราเคารพการเลือกและช่วงเวลาของแต่ 
ละคน  พระเจ้าตรัสว่า “ให้มนุษย์ทุกคนเลือก
ด้วยตนเอง”26  คนที่ไม่สนใจไม่จ�าเป็นต้อง
ลดข้อผูกมัดแห่งมิตรภาพและความรักของ
เราลง  ไม่ว่าค�าเชื้อเชิญที่ท่านมอบให้คนอื่น
จะได้รับการตอบรับให้ “มาและดู” หรือไม่ 
ท่านก็จะยังรู้สึกถึงการยอมรับจากพระเจ้า
และ โดยการยอมรับนั้น รู้สึกถึงศรัทธาเพิ่ม
ขึ้นอีกหน่อยที่จะแบ่งปันความเชื่อของท่าน
ครั้งแล้วครั้งเล่า

ส�าหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์
มือถือ มีช่องทางใหม่ให้เชิญผู้อื่น “มาและดู”  

ขอให้เราแบ่งปันศรัทธาของเราออนไลน์มาก
ขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน  LDS.
org, Mormon.org, เฟสบุ๊ก, ทวิตเตอร์—
ทั้งหมดนี้ให้โอกาสเหล่านั้น

เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ สมาชิกที่เยาว์
วัยในบอสตันเปิดบล็อกมากมาย27  คนที่เข้า
ร่วมศาสนจักรเริ่มเรียนรู้ทางออนไลน์ ตาม
ด้วยการสนทนากับผู้สอนศาสนา  
ประสบการณ์นี้ยังช่วยเยาวชนให้มีศรัทธายิ่ง
ขึ้นในการพูดคุยเกี่ยวกับพระกิตติคุณด้วย
ตนเอง  เยาวชนคนหนึ่งในนั้นกล่าวว่า “นี่ไม่ 
ใช่งานเผยแผ่ศาสนา  นี่เป็นความสนุกสนาน
ของงานเผยแผ่”28

เราท�างานทั้งหมดนี้ร่วมกัน  กับเพื่อน
สมาชกิในวอร์ดและผูส้อนศาสนา เราวางแผน 
และสวดอ้อนวอนและช่วยกันและกัน  ขอให้
คดิถึงผูส้อนศาสนาเตม็เวลาและสวดอ้อนวอน 
ให้พวกเขาเสมอ มอบความวางใจให้เขาด้วย
ครอบครัวและเพื่อน ๆ ของท่าน  พระเจ้า
ไว้ใจพวกเขาและเรียกพวกเขามาให้สอน
และเป็นพรแก่คนที่แสวงหาพระองค์

ประธานเปาโล เคร็ทลีย์แห่งคณะเผยแผ่
มาพูโต โมซัมบิกได้แบ่งปันประสบการณ์นี้  
“นี่เป็นเรื่องปกติในโมซัมบิกที่ชายหญิงจะอยู่

แต่งงานวันศุกร์และรับบัพติศมากับลูกๆ ที่โตแล้ววันเสาร์ คู่สามีภรรยาเหล่านี้จากโมซัมบิกเลือกติดตามพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์
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ด้วยกัน [โดยไม่แต่งงาน เพราะ]  ประเพณี
ของแอฟริกาก�าหนดสินสอดไว้แพงมาก 
สินสอดที่คู่สามีภรรยาส่วนใหญ่ไม่อาจหา 
มาได้”29

สมาชิกและผู้สอนศาสนาคิดถึงเรื่องนี้
และสวดอ้อนวอนเพื่อหาวิธีช่วย  

ค�าตอบทีไ่ด้รับคอืพวกเขาต้องเน้นเรือ่งกฎ 
ความบริสุทธิ์ทางเพศและความส�าคัญของ
การแต่งงานและครอบครัวนิรันดร์  และขณะ
ที่ช่วยคู่สามีภรรยาให้กลับใจและแต่งงาน
ตามกฎหมาย พวกเขาก็จะสอนถึงเรื่องความ
สุขที่มาโดยผ่านการด�าเนินชีวิตตามพระเยซู
คริสต์เท่านั้น

นี่คือรูปของคู่สามีภรรยาจากสองเมืองใน
โมซัมบิก  แต่งงานวันศุกร์ และรับบัพติศมา
พร้อมลูกที่โตแล้วในวันเสาร์30  เพื่อน ๆ และ
ครอบครัวได้รับเชิญให้ “มาและดู” และคน
นับร้อย ๆ คน “มาและดู”

หลังจากบัพติศมา พี่น้องสตรีคนหนึ่ง
กล่าวว่า “เราต้องเลือกว่าจะท�าตามประเพณี
ของบรรพบุรุษหรือตามพระเยซูคริสต์  เรา
เลือกที่จะตามพระคริสต์”31

ท่านอาจไม่ได้อยู่ในโมซัมบิก แต่โดยวิธี
ของท่านเอง ในวัฒนธรรมของท่านเอง ท่าน
สามารถแบ่งปันพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ได้

สวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ของ
ท่าน  นี่คืองานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระ-
องค์จะทรงน�าทางท่านให้ท�าในสิ่งที่ต้องท�า  
พระองค์จะทรงเปิดประตู ย้ายสิ่งกีดขวาง 
และช่วยท่านเอาชนะอุปสรรค  พระเจ้าทรง
ประกาศว่า “เสียงเตือนจะมาถึงผู้คนทั้งปวง, 
โดยปากของสานุศิษย์เรา. . .และไม่มีใครจะ
ยับยั้งพวกเขา.”32

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าสุรเสียงของพระเจ้า 
[จะ] มาถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, เพื่อคนทั้ง
ปวงที่ตั้งใจฟังจะได้ยิน”33  นี่คือปาฏิหาริย์ นี่
คือปาฏิหาริย์  ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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15.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน	“ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมใหญ่”	
Ensign หรือ	เลียโฮนา, พ.ย.	2009,	6.

16.	 1	เปโตร	3:15.
17.	 พวกเขาเห็นความจริงที่ยึดถือมานานถูกจ�ากัดความใหม่

หรือเพิกเฉย;	ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	1:16;	 
ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	132:8	ด้วย.

18.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	45:26;	88:91.
19.	 อาโมส	8:12.
20.	 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธกล่าวว่า:	“กลุ่มเพรสไบที

เรียนมีความจริงบ้างหรือไม่		มี		กลุ่มแบปทิสต์	กลุ่ม
เมโธดิสต์	และอื่น ๆ	มีความจริงบ้างหรือไม่	มี	. . . 	เรา
ควรรวบรวมหลักธรรมที่ดีและแท้จริงทัง้หมดในโลก
และสัง่สมไว้”	(History of the Church,	5:517)			“เราไม่
ได้ขอให้ใครทิ้งสิ่งดี	ๆ	ที่เขามีอยู่แล้ว	เราเพียงแต่ขอให้
เขามารับมากขึ้น		จะเป็นเช่นไรถ้าคนทั้งโลกน้อมรับ
พระกิตติคุณนี้		เมื่อนั้นพวกเขาคงเห็นพ้องต้องกัน	และ
พรของพระผู้เป็นเจ้าคงหลั่งลงมาบนผู้คน	นี่คือความ
ปรารถนาของจิตวิญญาณข้าพเจ้า”	(ค�าสอนของ
ประธานศาสนาจกัร:โจเซฟ	สมิธ	[2007],	166).	ประธาน 
กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า:	“ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าเรา
ชื่นชมความจริงที่มีอยู่ในทุกศาสนจักรและความดีที่
พวกเขาท�า		เราบอกกับผู้คนว่า	ให้ท่านน�าสิ่งที่ดีทั้งหมด
ที่มีมาพร้อมกับท่าน	จากนั้นเรามาดูกันว่าเราสามารถ
เพิ่มเติมได้หรือไม่		นั่นคือวิญญาณของงานนี้		นั่นคือ
แก่นสารของงานเผยแผ่ของเรา”	(“Excerpts	from	
Recent	Addresses	of	President	Gordon	B.	Hinckley,”	
Ensign, Aug.	1998,	72;	“ค�าของศาสดาทีม่ชีวีติ,”	เลยีโฮนา,	
เม.ย.	1999,	18).	“เราต้องเป็นผู้คนที่มีอัธยาศัยดี		เรา
ต้องมองเห็นความดีในผู้คนทั้งปวง		เราไม่ออกไป
ท�าลายศาสนจักรอื่น		เราสั่งสอนและสอนในวิธีที่เป็น
บวกและเห็นพ้องกัน		เราพูดกับคนที่มีความเชื่ออื่นว่า	
‘ให้ท่านน�าสิ่งที่ดีทั้งหมดที่มีมาพร้อมกับท่าน	จากนั้น
เรามาดูกันว่าเราสามารถเพิ่มเติมได้หรือไม่’	นั่นคือแก่น
สารของโปรแกรมเผยแผ่ที่ยอดเยี่ยมของเราและมันให้
ผลดี”	(“Messages	of	Inspiration	from	President	
Hinckley,”	Church News,	Nov.	7,	1998,	2;	see	
ldschurchnews.com).

21.	 3	นีไฟ	18:24.
22.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:85;	100:6.
23.	 ยอห์น	1:38.
24.	 ยอห์น	1:39.
25.	 ยอห์น	1:41.
26.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	37:4.
27.	 ดู,	ตัวอย่างเช่น,	youngandmormon.com.	
28.	 การสนทนาทางโทรศัพท์กับแจ๊คสัน	เฮจ์ท	วันที่	22	

มีนาคม	2013.
29.	 อเีมลส่วนตัวจากประธานเปาโล	วี.	เคร็ทลีย์	6	มนีาคม	2013.
30.	 รูปถ่ายเอื้อเฟื้อโดยประธานเปาโล	วี.	เคร็ทลีย์.		กลุ่มแรก

มาจากมาปูโต;	พวกเขาแต่งงานวันที่	30	พฤศจิกายน,	
2012,	และรับบัพติศมาวันที่	1	ธันวาคม,	2012.		กลุ่มที่
สองมาจากเบียรฟ;	พวกเขาแต่งงานวันที่	1	มีนาคม,	
2013,	และรับบัพติศมาวันที่	2	มีนาคม,	2013.

31.	 อีเมลส่วนตัวจากประธานเปาโล	วี.	เคร็ทลีย์	6	มีนาคม	
2013.

32.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	1:4-5.
33.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	1:11.
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“. . . ไม่ใช่เสียงฟ้าร้อง, ทั้งมิใช่เสียงดัง
กกึก้อง, แต่ดเูถดิ, มนัเป็นเสยีงสงบแห่งความ 
นุ่มนวลอย่างสมบูรณ์, ราวกับว่าเป็นเสียง
กระซิบ, และเสียงนั้นเสียดแทงแม้จนถึงจิต
วิญญาณทีเดียว”3

เราสามารถเรียนรู้จากสุรเสียงจากสวรรค์
ได้  ไม่ใช่เสยีงดงั ไม่ใช่การต�าหน ิหรือดแูคลน 
แต่เป็นเสียงสงบแห่งความนุ่มนวลอย่าง
สมบูรณ์ ให้การน�าทางที่มั่นคงขณะให้ความ
หวัง

วิธีที่เราพูดกับลูกของเราและถ้อยค�าที่เรา
ใช้สามารถส่งเสริมและหนุนใจพวกเขา เสริม
สร้างศรัทธาของพวกเขาให้อยู่บนเส้นทางที่
กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์  พวกเขามายัง
โลกนี้ พร้อมที่จะฟัง

ตวัอย่างของเดก็คนหนึง่ทีฟั่งเกดิขึน้ในร้าน 
ขายผ้า  ในร้านแออัดไปด้วยนักช็อปเมื่อทุก
คนสงัเกตเหน็คณุแม่คนหนึง่ก�าลงัตืน่ตระหนก 
เพราะเธอพลัดหลงกับลูกชาย  ทีแรก เธอ
เรียกชื่อเขา “คอนเนอร์” เธอจะเรียกขณะเดิน
ไปรอบ ๆ ร้านอย่างรวดเร็ว  เมื่อเวลาผ่านไป 
เสียงของเธอดังขึ้นและคลุ้มคลั่งมากขึ้น  ไม่
นานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้าน
ได้รับแจ้งและทุกคนในร้านก็มาช่วยกันหา
เด็กน้อยคนนั้น  หลายนาทีผ่านไปโดยไม่
ประสบความส�าเร็จในการค้นหา  เข้าใจได้
ว่าคุณแม่ของคอนเนอร์กระวนกระวายมาก
ขึ้นขณะที่เวลาผ่านไปและตะโกนเรียกชื่อเร็ว
ขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่า

ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่ง หลังจากสวดอ้อนวอน
ในใจ มีความคิดว่าคอนเนอร์อาจตกใจเมื่อ
เขาได้ยินเสียงแม่ตะโกนเรียกชื่อเขา  เธอ

ของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้างรากฐาน
ของลูก”1

นีเ่ป็น ถ้อยค�า ซึง่ฮลีามนัสอนบตุรของท่าน  
และเราอ่านต่อไปว่า “และคนทั้งสองจดจ�า 
ถ้อยค�า ของท่าน; และ. . .คนทั้งสองจึงออก
เดินทาง . . .  เพื่อจะสอนพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้าในบรรดาผู้คนทั้งหมด”2

แม้ว่าบุตรของฮีลามันจะถูกข่มเหงและ
ถูกจับเข้าเรือนจ�า แต่ถ้อยค�าเหล่านั้นที่พวก
ท่านได้ยินไม่เคยท�าให้พวกท่านล้มเหลว  
พวกท่านได้รับการปกป้องและล้อมไว้ด้วย
เสาเพลงิ จากนัน้ มเีสยีงกล่าวแก่พวกผูค้มุว่า

“เจ้าจงกลับใจ, และอย่าพยายามท�าลาย
ผู้รับใช้ของเราอีกต่อไป . . .

โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธานปฐมวัยสามัญ

ถ้อยคำาที่เราเอ่ย
วิธีที่เราพูดกับลูกของเราและถ้อยคำาที่เราใช้สามารถส่งเสริมและหนุนใจ
พวกเขา เสริมสร้างศรัทธาของพวกเขา

เมื่อไม่นานมานี้  คุณพ่อวัยหนุ่มคนหนึ่ง
ทราบข่าวการสิ้นชีวิตของครูผู้แสนดีที่เคย
สอนเขาสมัยเรียนเกรดสอง  ในการระลึก

ถึงเธอ เขาเขียนว่า “ความรู้สึกและประสบ-
การณ์ที่ผมจ�าได้ชัดเจนที่สุดในความคิดผม
คือ ‘การปลอบโยน’  เธออาจเคยสอนผมเรื่อง
การสะกดค�า ไวยากรณ์ และคณิตศาสตร์ 
แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้น เธอสอนผมให้รักความ
เป็นเด็ก ในชั้นเรียนของเธอ การสะกดค�านั้น
ค�านี้ผิดเป็นสิ่งที่เธอไม่ถือสา ‘เราแก้ไขได้’ 
เธอพูดเช่นนั้น  ท�าหกบ้าง ขาดบ้าง หรือ
เลอะเทอะเปรอะเปื้อนก็ไม่เป็นไร ‘เราจะ
ซ่อมแซมและท�าความสะอาด’ เธอตอบเช่น
นั้น  ลองดูนะ ไม่เป็นไร พยายามอีกนิดได้  
ฝันบ้าง สนุกสนานเบิกบานใจกับสิ่งไม่สลัก
ส�าคัญซึ่งเด็กเท่านั้นที่คิดว่าน่าตื่นเต้น”

อิทธิพลที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งที่คนเราจะม ี
ได้ในโลกนี้คือการมีอิทธิพลต่อเด็ก ความเชื่อ
ของเด็กและคุณค่าในตนเองได้รับการหล่อ-
หลอมในวัยต้นของชีวิต  ทุกคนที่ได้ยินเสียง
ของดิฉันมีพลังที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในตน 
เองของเด็ก เพิ่มศรัทธาที่เด็กมีต่อพระบิดา
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์โดยผ่านถ้อยค�า
ที่พวกเขากล่าว

ในฮีลามันบทที่ 5 เราอ่านว่า “และบัดนี้, 
ลูกพ่อ, จงจ�า, จงจ�าไว้ว่าบนศิลาของพระผู้
ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตร
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แสดงความคิดเห็นนี้แก่สตรีอีกคนหนึ่งที่ช่วย
ค้นหา และพวกเธอรีบวางแผน  พวกเธอเริ่ม
เดินเข้าไประหว่างโต๊ะวางผ้าพร้อมกัน พลาง
พูดเบา ๆ ซ�้า ๆ ว่า “คอนเนอร์ ถ้าหนูได้ยิน
เสียงฉัน ให้พูดว่า ‘หนูอยู่นี่’” ขณะพวกเธอ
เดนิไปหลงัร้านอย่างช้า ๆ โดยพดูประโยคเดิม 
ซ�้าไปซ�้ามาจนแน่ใจมากพอว่าพวกเธอได้ยิน
เสียงตื่นกลัวและแผ่วเบาพูดว่า “หนูอยู่นี่”  
คอนเนอร์ซ่อนตัวอยู่ระหว่างม้วนผ้าใต้โต๊ะ  
เสียงนั้นเป็นเสียงสงบแห่งความนุ่มนวล
อย่างสมบูรณ์ที่กระตุ้นให้คอนเนอร์ตอบ
สนอง

จงสวดอ้อนวอนเพ่ือให้ทราบความต้องการ 
ของเด็ก

การพูดกับใจเด็ก เราต้องทราบความต้อง 
การของเดก็  ถ้าเราสวดอ้อนวอนเพือ่ให้ทราบ 
ความต้องการนั้น  ถ้อยค�าที่เราเอ่ยอาจมี
พลังเข้าถึงใจพวกเขา  ความพยายามของเรา
ขยายเมือ่เราแสวงหาการน�าทางจากพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์  พระเจ้าตรัสว่า

“จงพูดความนึกคิดที่ เราจะใส่ไว้ในใจ

เจ้า. . .
“เพราะจะให้มันแก่เจ้าในโมงนั้นนั่นเอง, 

แท้จริงแล้ว, ในชั่วขณะนั้นนั่นเอง, สิ่งที่เจ้า
จะกล่าว”4

งดการสื่อสารและฟังด้วยความรัก
น่าเสยีดาย สิง่ล่อตาล่อใจของโลกนีก้ดีกนั 

เด็กจ�านวนมากออกจากการฟังถ้อยค�า
กระตุ้นเตือนที่หล่อหลอมทัศนะของพวกเขา

ดร.นีล แฮลฟอน แพทย์ผู้ก�ากับดูแล 
UCLA Center for Healthier Children, 
Families, and Communities  (ศูนย์ยูซีแอล
เอ สุขภาพที่ดีกว่าส�าหรับเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชน) อ้างถึง “การละเลยที่เกิดจากความ
ใจดีของพ่อแม่” มีตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเด็ก
วัย 18 เดือนกับบิดามารดา

“ลูกชายเขาดูเหมือนจะมีความสุข ร่าเริง 
ซุกซน เห็นได้ชัดว่านั่งรับประทานพิซซ่ากับ
คุณพ่อคุณแม่อย่างมีความสุข. . .ตอนท้าย
ของมื้อค�่า คุณแม่ลุกไปท�าธุระจึงส่งต่อให้
คุณพ่อดูแล

“คุณพ่อ. . . เริ่มอ่านข้อความทางโทรศัพท์

ขณะเด็กน้อยเดินเตาะแตะพยายามเรียกร้อง
ความสนใจด้วยการโยนเศษแป้งพิซซ่า คุณ
พ่อจึงหันมาสนใจ มองหน้าลูกและเล่นกับ
เขา  แต่ไม่นานเขาก็เปลี่ยนมาเป็นการดูวีดิ
ทัศน์ในจอโทรศัพท์กับเด็กน้อยจนภรรยา
กลับมา

“. . .  [ดร.] แฮลฟอนสังเกตเห็นว่าเด็กน้อย
ดูไม่มีความสุข การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
บิดามารดากับลูกลดลง”5 

ค�าตอบต่อการสวดอ้อนวอนของเราถึงวิธี
ตอบรับที่ตรงกับความต้องการของลูกอาจ
ต้องงดการสื่อสารทางเทคโนโลยีให้บ่อยขึ้น  
ช่วงเวลาของโอกาสอันล�้าค่าที่จะปฏิสัมพันธ์
และสนทนากับลูกจะเลือนหายไปเมื่อเราถูก
ครอบง�าด้วยสิ่งล่อตาล่อใจ  ท�าไมไม่เลือก
เวลาแต่ละวันเพื่องดการเชื่อมต่อจากเทคโน- 
โลยีแล้วเชื่อมสัมพันธ์กันอีกครั้ง  แค่ปิดอุป-
กรณ์ทุกอย่าง  เมื่อท่านท�าอย่างนี้ บ้านของ
ท่านอาจดูเงียบในตอนแรก ท่านอาจรู้สึกแม้
กระทั่งไม่รู้จะท�าหรือพูดอะไร  จากนั้น เมื่อ
ท่านเอาใจใส่ลูกของท่าน บทสนทนาจะเริ่ม
ขึ้นและท่านจะเพลิดเพลินกับการฟังซึ่งกัน
และกัน

เขียนเพื่อชักชวนลูกหลานของเรา
เราสามารถมีอิทธิพลต่อลูกของเราโดย

ผ่านถ้อยค�าที่เราเขียนถึงพวกเขาได้เช่นกัน  
นีไฟเขียนว่า “เราท�างานอย่างขยันหมั่นเพียร
ที่จะเขียน, เพื่อชักชวนลูกหลานเรา. . . ให้เชื่อ
ในพระคริสต์, และให้คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า”6

ประธานโธมสั เอส. มอนสนั แบ่งปันประสบ- 
การณ์ของเจย์ เฮสส์ นักบินคนหนึ่งที่ถูกยิง
ตกในเวียตนามเหนือเมื่อทศวรรษ 1960  
“เป็นเวลาสองปีที่ครอบครัวเขาไม่ทราบเลย
ว่าเขาตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่  ในที่สุด ผู้
คุมของเขาในฮานอยอนุญาตให้เขาเขียน
จดหมายกลับบ้านแต่จ�ากัดข้อความไม่ให้
เกิน 25 ค�า”  ประธานมอนสันถามว่า “ท่าน
และข้าพเจ้าจะพูดอะไรกับครอบครัวหากเรา
อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน-ไม่ได้เห็นพวกเขา
มานานกว่าสองปีแล้วและไม่ทราบว่าจะได้
พบกับพวกเขาอีกหรือไม่  เพราะต้องการหา
บางสิ่งที่ครอบครัวเขาจะระลึกได้ว่ามาจาก
เขาและอยากให้ค�าแนะน�าที่มีค่าแก่พวกเขา 
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ที่มีความสุขที่สุดนั้น ทั้งสามีและภรรยา
ค�านึงถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาเสมือน
หนึ่งไข่มุกอันล�้าค่า เป็นสมบัติอันหาค่าที่สุด
มิได้  พวกเขาทั้งสองแยกจากบิดามารดา 
ออกเดินทางร่วมกันเพื่อสร้างชีวิตแต่งงานที่
จะรุ่งเรืองนิรันดร พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขา
เดินตามวิถีที่ได้รับแต่งตั้งจากสวรรค์ พวก
เขาทราบว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดสามารถน�า
มาซึ่งความสุขได้มากเช่นนี้  ทั้งยังก่อเกิด
ความดีงาม หรือรังสรรค์ความประณีตส่วน
ตัวได้มากมาย  ถ้าท่านดูและเรียนรู้ชีวิตคู่ที่ดี
เลิศ จะเห็นว่าเขาทั้งสองถือว่าชีวิตแต่งงาน 
มีค่าสุดประมาณ

ต่อไป ศรัทธา  ชีวิตแต่งงานนิรันดร์ที่ประ-
สบความส�าเรจ็สร้างข้ึนบนพ้ืนฐานของศรทัธา 
ในพระเจ้า พระเยซูคริสต์และการยึดมั่นค�า
สอนของพระองค์  ข้าพเจ้าสังเกตว่าคู่ครอง  
ที่ท�าให้การแต่งานของพวกเขาเป็นสิ่งหาค่า
มิได้จะปฏิบัติตามแบบแผนของศรัทธาอย่าง
เคร่งครัดจะเข้าร่วมพิธีศีลระลึกและการประ-
ชุมอื่น ๆ ทุกสัปดาห์ จัดสังสรรค์ในครอบครัว 
สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันและ
เป็นส่วนตัว และจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์  
การค้นหาร่วมกันของพวกเขาเป็นเรื่องของ
การเชื่อฟังและดีงาม พวกเขาไม่คิดว่าพระ-
บัญญัติเป็นเหมือนอาหารบุฟเฟ่ต์ซึ่งพวกเขา

บราเดอร์เฮสจึงเขียน [ถ้อยค�าต่อไปนี้] ‘สิ่ง
เหล่านี้ส�าคัญ: แต่งงานในพระวิหาร งานเผย 
แผ่ วทิยาลยั รดุหน้าต่อไป ต้ังเป้าหมาย เขยีน 
ประวัติ ถ่ายรูปปีละสองครั้ง’”7

ท่านจะเขียนถ้อยค�าอะไรถึงลูกท่านบ้าง
ถ้าเขียนได้ไม่เกิน 25 ค�า

คุณพ่อวัยหนุ่มที่ดิฉันกล่าวถึงก่อนหน้านี้ 
ผู้ที่เขียนถึงความทรงจ�าที่มีต่อครูเกรดสอง
ของเขา เวลานี้ เขาก�าลังเลี้ยงดูลูกสาวที่น่า
รกัคนหนึง่  เขารู้สกึถึงความวางใจจากสวรรค์ 
ที่มอบให้เขา  ขณะท่ีเธอเติบโต อนาคตของ
เธอจะเป็นอย่างไร เขาจะพูดอะไรที่จะหยั่ง
ลึกในใจเธอ ถ้อยค�าใดจะเป็นก�าลังใจให้เธอ 
หนุนใจเธอ และช่วยให้เธออยู่ในทาง  สิ่งนี้
จะท�าให้เกิดความแตกต่างหรือไม่หากเขาใช้
เวลาที่จะกระซิบว่า “ลูกคือธิดาของพระผู้
เป็นเจ้า”  สักวันหนึ่งเธอจะจ�าได้ไหมว่าบิดา
เธอมักจะกล่าวถ้อยค�านี้ “พ่อรักทุกสิ่งเกี่ยว
กับลูก”

นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ตรัสกับ
พระบุตรของพระองค์และกับเราทุกคนหรอก
หรือ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตร
ที่รักของเรา” และทรงเพิ่มเติมว่า “เราชอบใจ
ท่านมาก”8

ขอให้ถ้อยค�าที่เราเอ่ยและเขียนถึงลูก
หลานสะท้อนความรักที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงมีต่อพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 
และต่อเรา  จากนั้น ขอให้เราหยุดเพื่อฟัง 
เพราะเด็กมีความสามารถมากที่สุดในการ
พดูสิง่ส�าคญัและน่าอศัจรรย์เป็นการตอบแทน 
ดิฉันกล่าวสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	ฮีลามัน	5:12.
	 2.	ฮีลามัน	5:14;	เน้นตัวเอน.
	 3.	ฮีลามัน	5:29-30.
	 4.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	100:5-6.
	 5.	ลอยส์	เอ็ม.	คอลลินส์,	“Baby’s	Development	

Potentially	Harmed	by	Parents	Texting,”	
Deseret News,	June	4,	2012,	deseretnews.com/
article/print/865556895/Babys-development-
potentially-harmed-by-parents-texting.html.

	 6.	2	นีไฟ	25:23.
	 7.	ดู	โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“ค้นพบปีติในการเดิน

ทาง,”		Ensign	หรอื	เลียโฮนา,	พ.ย.	2008	หน้า	86.
	 8.	มัทธิว	3:17.

โดย เอ็ลเดอร์ แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ชีวิตแต่งงาน: 
ดูและเรียนรู้
สัญญาของพระเจ้าขยายไปสู่คนเหล่านั้นทุกคนที่ทำาตามแบบแผนของชีวิต
ซึ่งสร้างสัมพันธภาพของการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์และมีความสุข

เย็นวันหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ว ข้าพเจ้ากับ
ภรรยาไปเยี่ยมบ้านลูกชายคนหนึ่งของ
เราพร้อมด้วยภรรยาและลูก ๆ ของเขา

เพือ่รบัประทานอาหารค�า่ด้วยกัน เป็นเหตกุารณ์ 
ปรกติส�าหรับครอบครัวที่มีลูกยังเล็ก  ยิ่งมี
เสียงดังมาก ก็ยิ่งสนุกมาก เสร็จจากรับประ-
ทานอาหารค�่าได้ไม่นาน ข้าพเจ้ากับแอนนา 
หลานสาวอายุสี่ขวบยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะ เธอ
รูตั้วว่าเธอได้รบัความสนใจจากข้าพเจ้าอย่าง 
เต็มที่ เธอจึงลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลันบนม้านั่ง
และจ้องมองมาที่ข้าพเจ้า เมื่อแน่ใจว่าข้าพ- 
เจ้าก�าลังมองเธออยู่ เธอสั่งข้าพเจ้าอย่างจริง 
จังให้ “ดูและเรียนรู้” จากนั้นเธอเต้นและร้อง
เพลงให้ข้าพเจ้าฟัง

ค�าสัง่ของแอนนา “ดแูละเรยีนรู”้ คอืปัญญา 
จากปากเด็ก  เรา สามารถ เรียนรู้มากมาย
โดยการดูและหลังจากนั้นพิจารณาว่าเรา
เห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้า
ขอแบ่งปันกับท่านถึงหลักธรรมสองสามข้อที่
ข้าพเจ้าสังเกตโดยการดูและเรียนรู้จากชีวิต
แต่งงานที่ซื่อสัตย์และดีเยี่ยม หลักธรรม
เหล่านี้สร้างชีวิตแต่งงานที่เข้มแข็ง น่าพึง
พอใจและสอดคล้องกับหลักธรรมบนสวรรค์ 
ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญท่านให้ดูและเรียนรู้ไปกับ
ข้าพเจ้า

ข้อแรก ข้าพเจ้าสังเกตว่าในชีวิตแต่งงาน
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สามารถหยิบและเลือกเฉพาะสิ่งที่ดูน่าสนใจ
ที่สุด

ศรัทธาเป็นพื้นฐานของคุณธรรมทุกอย่าง
ที่เสริมสร้างชีวิตแต่งงาน  การเสริมสร้าง
ศรัทธาจึงเป็นการเสริมสร้างชีวิตแต่งงาน 
ศรัทธาเติบโตเมื่อเรารักษาพระบัญญัติ เช่น
เดียวกับความปรองดอง และปีติของชีวิต
แต่งงานก็จะเติบโตเช่นกัน ดังนั้น การรักษา
พระบัญญัติคือรากฐานในการสร้างชีวิต
แต่งงานนรินัดร์ทีม่ัน่คง ดแูละเรียนรู้ : ศรัทธา 
ในพระเจ้า พระเยซูคริสต์ คือพื้นฐานของชีวิต
แต่งงานที่มีความสุขนิรันดร์

สาม การกลับใจ ข้าพเจ้าเรียนรู้มาว่าชีวิต
แต่งงานที่มีความสุขพึ่งพาของประทานแห่ง
การกลับใจ สิ่งนี้เป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
สัมพันธภาพทุกอย่างในชีวิตแต่งงานที่ดี คู่- 
ครองผูด้�าเนนิการตรวจสอบตนเองอย่างซือ่- 
สัตย์เป็นประจ�าและโดยทันที ใช้ขั้นตอนที่
จ�าเป็นต่อการกลบัใจและพฒันาประสบการณ์ 
ของการเยียวยารักษาชีวิตแต่งงาน การกลับ
ใจช่วยฟื้นฟูและด�ารงความปรองดองและ
สันติสุข

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นส่วนส�าคัญยิ่ง
ของการกลับใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือไม่
ค�านึงถึงตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เรียกร้องวิธี
ของตนเองหรือพูดยกตนว่ามีศีลธรรมเลอเลิศ  
ตรงกนัข้าม ความอ่อนน้อมถ่อมตนตอบอย่าง 
นุ่มนวลและฟังอย่างมีเมตตาเพื่อท�าความ
เข้าใจ ไม่ผูกใจเจ็บ ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ตระหนักว่าไม่มีใครเปลี่ยนคนอื่นได้ แต่ด้วย
ศรัทธา ความพยายาม และความช่วยเหลือ
จากพระผูเ้ป็นเจ้า เราประสบการเปลีย่นแปลง 
อนัลกึซึง้ของใจเราเอง การประสบการเปลีย่น- 
แปลงอันลึกซึ้งของใจเป็นเหตุให้เราปฏิบัติ
ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ครองของเรา
ด้วยความอ่อนโยน ความอ่อนน้อมถ่อมตน
หมายถึงทั้งสามีภรรยาพยายามเป็นพร ช่วย
เหลือ และยกย่องกัน นึกถึงผู้อื่นก่อนจะตัด 
สินใจทุกครั้ง ดูและเรียนรู้ว่าการกลับใจและ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนสร้างชีวิตแต่งงานที่มี
ความสุข

สี่ ความเคารพ  ข้าพเจ้าสังเกตว่าชีวิต
แต่งงานที่มั่นคงมีความสุข สามีภรรยาจะ
ปฏิบัติต่อกันในฐานะคู่ครองที่เท่าเทียม5 การ

ปฏิบัติต่อกันไม่ว่าที่ไหนเวลาใดหากสามีข่ม
ภรรยาหรือปฏิบัติต่อเธอในทางใดทางหนึ่ง
ราวกบัเป็นคูค่รองทีด้่อยคณุค่าในชวีติแต่งงาน 
เป็นการไม่รักษากฎอันศักดิ์สิทธิ์และสมควร
เปลีย่นแปลงใหม่ด้วยหลกัธรรมและแบบแผน 
ความประพฤติที่ถูกต้อง

คู่สามีภรรยาในชีวิตแต่งงานที่ดีตัดสินใจ
ร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์  คู่ครองแต่ละคน
ปฏิบัติตนในฐานะผู้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันในการพูดและ
ออกเสียง5  พวกเขามุ่งเน้นไปที่ครอบครัว
และช่วยกันท�าสิ่งที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบ 
ร่วมกันเป็นอันดับแรก6  ชีวิตแต่งงานของ
พวกเขาอาศัยความร่วมมือ ไม่ใช่การเจรจา
ต่อรอง ช่วงเวลาอาหารค�่าและตามด้วยเวลา
ของครอบครัวกลายเป็นส่วนส�าคัญที่สุดของ
วันและเป็นประโยชน์มากที่สุดจากความ
พยามทีด่เีย่ียมของพวกเขา พวกเขาปิดเครือ่ง 
มืออิเล็กทรอนิกส์และยอมละทิ้งความบันเทิง
ส่วนตัวเพื่อช่วยท�าหน้าที่ต่าง ๆ ในครอบครัว  
หากอยู่ในวิสัยที่ท�าได้ พวกเขาอ่านหนังสือ
กับลูก ๆ ทุกคืนและช่วยกันพาลูกเข้านอน 
พวกเขาเข้านอนพร้อมกัน เมื่อหน้าที่และ
สภาวการณ์เอื้ออ�านวย สามีภรรยาท�างาน
เคียงข้างกันในงานส�าคัญที่สุด นั่นคือ—งาน
ที่เราท�าในบ้านของเราเอง

เมื่อมีความเคารพ ก็ต้องมีความโปร่งใส
เช่นกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญมากของ
ชีวิตแต่งงานที่มีความสุข ไม่มีความลับเกี่ยว
กับเรื่องส�าคัญในชีวิตแต่งงาน ซึ่งต้องอาศัย
ความเคารพและความโปร่งใสของทั้งสอง
ฝ่าย สามีภรรยาตัดสินใจเรื่องการเงินทั้งหมด
ร่วมกัน และทั้งสองเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด

ความภักดีเป็นรูปแบบหนึ่งของความ
เคารพ  ศาสดาพยากรณ์สอนว่าคู่แต่งงาน 
ที่ประสบความส�าเร็จเป็นคู่ที่  “ภักดีต่อกัน
อย่างที่สุด”  พวกเขาควบคุมสื่อสังคมของ
ตนเองอย่างมีคุณค่าเต็มที่ในทุก ๆ ทาง พวก
เขาไม่ยอมให้ประสบการณ์ทางอินเทอร์เน็ต
เป็นความลับ โดยบอกรหัสเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของพวกเขาให้แก่กันอย่างเปิดเผย 
พวกเขาไม่ดูโพรไฟล์ออนไลน์ของผู้อื่นในทาง
ใดทางหนึ่งที่อาจทรยศต่อความไว้วางใจอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของคู่ครอง พวกเขาไม่เคยท�าหรือ
พูดอะไรที่เป็นการเลียบเคียงในลักษณะไม่
เหมาะสม ไม่ว่าจะในขณะออนไลน์หรืออยู่
ต่อหน้ากัน ดูและเรียนรู้ว่า ชีวิตแต่งงานที่
ยอดเยี่ยมคือความเคารพกันโดยไม่มีข้อแม้ 
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โปร่งใสและภักดี
ห้า ชวีติแต่งงานทีมี่ความสขุท่ีสดุ ข้าพเจ้า 

เห็นการเชื่อฟังที่สะท้อนถึงพระบัญัญติที่มี
ความสุขที่สุดหนึ่งข้อ—นั่นคือ “อยูด่้วยกัน
ด้วยความรัก” 8 เมื่อพูดถึงสามี พระเจ้าทรง
บัญชาว่า “เจ้าจงรักภรรยาของเจ้าด้วยสุดใจ
ของเจ้า, และจงแนบสนิทกับนางและหาใช่
ใครอื่นไม่” 9 คู่มือศาสนจักรสอนว่า “ค�าว่า 
แนบสนิท ในพระบัญญัติข้อนี้หมายถึงความ
ภักดีและซื่อสัตย์ต่อใครบางคนอย่างแท้จริง 
คู่สมรสแนบสนิทกับพระผู้เป็นเจ้าและแนบ
สนิทต่อกันโดยรับใช้กันและรักกัน โดยการ
รักษาพันธสัญญาด้วยความซื่อสัตย์อย่าง
แท้จริงต่อกันและต่อพระผู้เป็นเจ้า” ทั้งสามี
ภรรยา “ละชีวิตโสดของตนและให้การสร้าง
ชีวิตแต่งงานมาเป็นอันดับแรกของชีวิต [พวก
เขา] . . .  โดยไม่ยอมให้ใครหรือความสนใจ
อื่นใดมีความส�าคัญมากไปกว่า. . .การรักษา
พันธสัญญาที่ท�าไว้ต่อกันและกับพระผู้เป็น
เจ้า” 10 จงดูและเรียนรู้: คู่สมรสที่ประสบ
ความส�าเร็จรักกันด้วยการอุทิศตนต่อกัน
อย่างแท้จริง

มีผู้ที่ชีวิตแต่งงานของพวกเขาไม่ได้มี
ความสุขดังที่ปรารถนา รวมทั้งผู้ที่ไม่เคย
แต่งงาน หย่าร้าง เป็นพ่อหรือแม่ตัวคนเดียว 
หรือมีหลากหลายเหตุผลที่ไม่อาจแต่งงานมี
ครอบครัวได้  สภาพการณ์เหล่านี้เต็มไปด้วย
ความท้าทายและหัวใจสลาย แต่ไม่ต้องเป็น
อย่างนั้นไปชั่วนิรันดร  ท่านทั้งหลายที่ตกอยู่
ในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ซึ่งยังคงพากเพียร 
“ท�าสิง่ทัง้ปวงทีอ่ยูใ่นอ�านาจของ [ท่าน] อย่าง 
รื่นเริง” 11 ขอให้สวรรค์ประทานพรท่านอย่าง
มากมาย จงแสวงหารูปแบบในอุดมคติการ
แต่งงานนิรันดร์ รวมถึงความมุ่งมั่นหรือการ 
เตรยีมตวัเป็นคูส่มรสทีม่ค่ีาควร จงรกัษาพระ- 
บัญญัติและวางใจในพระเจ้าและความรัก
อันสมบูรณ์แบบของพระองค์ที่มีต่อท่าน วัน
หนึ่งพรที่สัญญาไว้ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับ
การแต่งงานจะเป็นของท่าน12

พระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่น่าชื่นใจที่สุดในพระ-
คัมภีร์มอรมอนกล่าวอย่างเรียบง่ายว่า “และ 
พวก เขา แต่งงาน, และ ยก ให้ แต่งงาน กัน, 
และ ได้ รับ พร ตาม ค�า สัญญา มากมาย หลาย 
ประการ ซึ่ง พระเจ้า ทรง กระท�า ไว้ กับ พวก เขา.” 
สัญญาของพระเจ้าขยายไปสู่คนเหล่านั้นทุก
คนที่ท�าตามแบบแผนของชีวิตซึ่งสร้างสัม-
พันธภาพของการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์และ 

มีความสุข  พรเช่นนั้นมาในฐานะผลลัพธ์อัน
น่ายินดีที่บอกไว้ล่วงหน้าของการด�าเนินชีวิต
อย่างซื่อสัตย์ตามพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์

ข้าพเจ้าขอบพระทัยส�าหรับเคธี ภรรยาผู้
แสนดี เธอคือความรักในชีวิตข้าพเจ้า

การแต่งงานเป็นของประทานที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงมอบให้เรา คุณภาพของชีวิตแต่งงาน
เป็นของขวัญที่เราถวายแด่พระองค์  ข้าพเจ้า
แสดงประจักษ์พยานถึงแผนอันน่าอัศจรรย์
ของพระบิดาบนสวรรค์ที่รักของเรา ซึ่งจัด
เตรียมส�าหรับการแต่งงานอันล�้าเลิศและ 
เป็นนิรันดร์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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ท�าดังนั้นท่านสามารถเพิ่มอิสรภาพที่หาค่า
มิได้ซึ่งท่านก�าลังพยายามรักษาไว้ ซึ่งผู้อื่น
คอยพึ่งพา นั่นคืออิสรภาพจากบาป เพราะ
การเชื่อฟังกฎคือเสรีภาพอย่างแท้จริง”2

เหตุใดข้อความที่ว่า “การเชื่อฟังกฎคือ
เสรีภาพ” จึงมีความหมายกับข้าพเจ้าในช่วง
เวลานั้น เหตุใดข้อความนี้จึงมีความหมาย
กับเราทุกคนในช่วงเวลานี้

อาจเป็นเพราะว่าเราได้รับการเปิดเผย
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในโลกก่อนเกิด
ของเรา เรารู้ว่าเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
นิรันดร์ทรงน�าเสนอแผนของพระองค์ในกาล
เริ่มต้นแห่งเวลา— ซาตานต้องการเปลี่ยน
แผนนั้น  เขากล่าวว่าเขาจะไถ่มนุษย์ชาต ิ
ทั้งปวง  จะไม่มีสักจิตวิญญาณหนึ่งหายไป 
และซาตานมั่นใจว่าเขาสามารถท�าตามข้อ
เสนอของเขาได้  แต่มีค่าตอบแทนที่รับไม่ได้
—นั่นคือการท�าลายสิทธิ์เสรีของมนุษย์ ซึ่ง
คือของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า (ดูโมเสส 
4:1-3) ประธานฮาโรลด์ บ.ี ลกีล่าวไว้เกีย่วกบั 
ของประทานนี้ว่า “สิทธิ์เสรีเป็นของประทาน
ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้แก่
มนุษย์รองจากชีวิต”3 ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่อง
เล็กน้อยส�าหรับซาตานที่จะเพิกเฉยสิทธิ์เสรี
ของมนุษย์ แท้จริงแล้วมันกลายมาเป็นเรื่อง
ส�าคัญที่ก่อให้เกิดสงครามในสวรรค์  ชัยชนะ
ของสงครามในสวรรค์คือชัยชนะส�าหรับสิทธิ์
เสรีของมนุษย์   

อย่างไรก็ตามซาตานยังไม่ยอมหยุด แผน
ส�ารองของเขา—ซึ่งคือแผนที่ถูกน�ามาใช้
ตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวา—คือการล่อลวง
ชายและหญิง เพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่คู่ควรกับ
ของประทานแห่งสิทธิ์เสรีจากพระผู้เป็นเจ้า  
ซาตานมีเหตุผลมากมายในสิ่งที่เขาท�า  เหตุ 
ผลที่ส�าคัญที่สุดอาจเป็นไปได้ว่าเขาต้องการ
แก้แค้น แต่เขาก็ต้องการให้ชายและหญิง
เศร้าหมองเหมือนที่เขาเศร้าหมอง เราไม่ควร
ประมาทความพยายามของซาตานท่ีจะท�าให้ 
ส�าเร็จ บทบาทของเขาในแผนนิรันดร์ของ
พระผู้เป็นเจ้าคือการสร้าง “การตรงกันข้าม
ในสิ่งทั้งปวง” (2 นีไฟ 2:11) และทดสอบ
สิทธิ์เสรีของเรา แต่ละการเลือกของท่านและ
ข้าพเจ้าเป็นการทดสอบสิทธิ์เสรีของเรา—ไม่
ว่าเราเลอืกทีจ่ะเชือ่ฟังหรอืไม่เชือ่ฟังพระบัญ- 
ญัติของพระผู้เป็นเจ้ามันคือการเลือกที่แท้
จริงระหว่าง “เสรีภาพและชีวิตนิรันดร์” และ 
“การเป็นเชลยและความตาย”

หลักค�าสอนพื้นฐานนี้ได้สอนไว้อย่าง

ปัจจุบันเราพบตนเองอยู่ในสงครามอีก
อย่างหนึง่ สงครามนีไ้ม่มกีารใช้อาวธุยทุธภณัฑ์ 
แต่เป็นสงครามแห่งความคิด ค�าพูดและ
การกระท�า นั่นคือสงครามกับบาป  และเรา
จ�าเป็นต้องได้รับการย�้าเตือนถึงพระบัญญัติ
มากกว่าแต่ก่อน  เรื่องทางโลกกลายเป็น
บรรทัดฐาน และความเชื่อและการปฏิบัติ
หลาย ๆ อย่างนั้นขัดแย้งโดยตรงกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่พระเจ้าพระองค์เองทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อประ-
โยชน์ของลูก ๆ ของพระองค์

ในหนังสือสีน�้าตาลเล่มเล็กนั้น ถัดจาก
จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดมี “ข้อควรจ�า 
เบื้องต้นส�าหรับชายที่เป็นทหาร” เรื่อง “การ
เชื่อฟังกฎคือเสรีภาพ”  เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างกฎทางการทหารซึง่ “มไีว้เพือ่ประโยชน์ 
ของทหารทุกนาย” กับกฎแห่งสวรรค์ 

ข้อความนั้นมีใจความว่า “ในจักรวาลที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมมีกฎหนึ่ง
— ซึ่งเป็นสากล  กฎนิรันดร์— ซึ่งประกอบไป
ด้วยพรและการลงโทษที่เลี่ยงไม่ได้”

ข้อความสุดท้ายในบันทึกนั้นเน้นเรื่องการ
เชือ่ฟังกฎของพระผูเ้ป็นเจ้า: “หากท่านประสงค์ 
จะกลับไปหาคนที่ท่านรักอย่างภาคภูม.ิ . .
หากท่านเป็นชายและประสงค์จะอยู่อย่างมี
ความสุข—จงรักษากฎของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อ

โดยเอ็ลเดอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การเชื่อฟังกฎ 
คือเสรีภาพ
ชายและหญิงได้รับสิทธิ์เสรีเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า แต่เสรีภาพ
ของพวกเขาซึ่งก็คือความสุขอันเป็นนิรันดร์ของพวกเขามาจากการเชื่อฟัง
กฎของพระองค์

ข้
าพเจ้าได้รับของขวัญพิเศษเมื่อคริสต์-
มาสปีที่แล้วซึ่งมาพร้อมกับความทรง
จ�ามากมาย หลานสาวข้าพเจ้าเป็น

คนมอบให้ เป็นของที่อยู่กับสิ่งของซึ่งข้าพเจ้า
ทิ้งไว้ที่บ้านของครอบครัวเก่าเมื่อข้าพเจ้า
ย้ายออกมาหลังจากแต่งงาน ของขวัญชิ้น
นั้นคือหนังสือสีน�้าตาลเล่มเล็ก ๆ ที่ข้าพเจ้า
ถอือยูน่ี ้เป็นหนงัสอืทีม่อบให้กบัทหารวสิทุธชิน 
ยุคสุดท้ายผู้เข้าร่วมรบในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ามองดู
หนังสือเล่มนี้ในฐานะของขวัญจากประธาน 
ฮีเบอร์ เจ.  แกรนท์ และที่ปรึกษาของท่าน 
เจ. รเูบน คลาร์ค จเูนยีร์กบัเดวิด โอ. แมคเคย์ 

ด้านหน้าหนังสือ ศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าทั้งสามท่านเขียนไว้ว่า “การรับ
ใช้ในกองทพัไม่อนญุาตพิวกข้าพเจ้าให้ติดต่อ 
กับท่านเป็นการส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือผ่านทางตัวแทนส่วนตัว สิ่งที่ดีที่สุดที่
พวกเข้าพเจ้าสามารถท�าได้ก็คือมอบหนังสือ
เล่มนี้ไว้ในมือของท่านซึ่งประกอบไปด้วย
ส่วนหนึ่งของการเปิดเผยในสมัยปัจจุบันและ
ค�าอธิบายหลักธรรมพระกิตติคุณ เพื่อที่จะ
เสรมิสร้างความหวงัและศรทัธาของท่าน และ 
น�าการปลอบประโลมและวิญญาณแห่ง
สันติสุขมาสู่ท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม”1 
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ชัดเจนใน 2 นีไฟ บทที่สอง: “ดังนั้น, มนุษย์
เป็นอิสระตามเนื้อหนัง; และสิ่งทั้งปวงซึ่ง
สมควรแก่มนุษย์ประทานให้พวกเขา. และ
พวกเขาเป็นอิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิต
นิรันดร์, โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่
ของมวลมนุษย์, หรือจะเลือกการเป็นเชลย
และความตาย, ตามการเป็นเชลยและอ�านาจ 
ของมาร; เพราะเขาแสวงหาเพื่อจะให้มนุษย์
ทั้งปวงเศร้าหมองเหมือนตัวเขา.” (2 นีไฟ 
2:27)

ในหลาย ๆ ประเด็น โลกนี้ก็เหมือนอยู่ใน
สงครามเสมอมา เมื่อฝ่ายประธานสูงสุดส่ง
หนังสือสีน�้าตาลเล่มเล็กนี้มาให้ข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกท่านเป็นห่วงในสงคราม 
ที่ยิ่งใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งที่สอง ข้าพเจ้า
ยังเชื่อว่าพวกท่านหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น
เหมือนโล่แห่งศรัทธาคอยปกป้องจากซาตาน
และกองทัพของเขาในสงครามที่ยิ่งใหญ่กว่า
—ซึ่งคือสงครามต่อต้านบาป—และคอยเป็น
เครื่องย�้าเตือนให้ข้าพเจ้ารักษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า 

วธิหีนึง่ทีช่่วยเราประเมนิตนเองและเปรยีบ- 
เทยีบตวัเรากบัคนรุน่ก่อน ๆ คือ—พระบญัญัติ 
สิบประการ หนึ่งในมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่
มนุษย์รู้จัก  ส่วนใหญ่ของโลกที่เจริญแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของยูดิโอ-คริสเตียน 

พระบัญญัติสิบประการเป็นสิ่งที่ได้รับการ
ยอมรับและยืนยงมากที่สุดในการแยกแยะ
ความดีและความชั่ว 

ในความเห็นของข้าพเจ้า พระบัญญัติสี่
ข้อในพระบัญญัติสิบประการควรถือรักษา
อย่างจริงจังในทุกวันนี้มากกว่าแต่ก่อน ตาม
ประเพณี เรารังเกียจและประนามการฆาต-
กรรม การลักขโมยและการพูดเท็จ และเรา
ยังคงเชื่อในความรับผิดชอบที่ลูก ๆ มีต่อ
บิดามารดาของตน 

แต่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น เราละเลยพระบัญ-
ญัติอีกหกข้อเป็นประจ�า

• ถ้าการให้ความส�าคัญทางโลกมาก่อนจะ
บอกเป็นนัยว่า เรามี “พระเจ้าอื่น” อย่าง
แน่นอน ซึ่งเราให้ความส�าคัญมากกว่า
พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง

• เราท�าให้คนที่มีชื่อเสียง วิถีการด�าเนิน
ชีวิต ความมั่งคั่ง และบางครั้งจากรูปแกะ
สลักหรือสิ่งของเป็นสิ่งที่เราเคารพบูชา

• เราใช้พระนามของพระผู้เป็นเจ้าในวิธีที่
หยาบคายหลากหลายวิธี รวมถึงในค�า
อุทานและค�าสบถของเรา

• เราใช้วันสะบาโตส�าหรับเกมที่ใหญ่ที่สุด
ของเรา กิจกรรมสันทนาการที่จริงจังที่สุด
ของเรา การใช้จ่ายที่มากที่สุดของเรา 

และในทุก ๆ สิ่งนอกจากการนมัสการ
• เราปฏิบัติกับความสัมพันธ์ทางเพศนอก

การสมรสเหมือนกับกิจกรรมสันทนาการ
และการบันเทิง

• และความโลภกลายมาเป็นส่วนส�าคัญ
ของชีวิตมากเกินไป (ดู อพยพ 20:3-17)

ศาสดาพยากรณ์จากแต่ละยุคสมัยการ
ประทานคอยเตอืนเราเสมอเกีย่วกบัการละเมดิ 
พระบัญญัติที่ส�าคัญมากสองข้อ-ข้อที่เกี่ยว
กับการฆาตกรรมและการล่วงประเวณี 
ข้าพเจ้าเห็นถึงรากฐานเดียวกันของพระบัญ-
ญัติส�าคัญสองข้อนี้- คือความเชื่อที่ว่าชีวิต
นั้นเป็นสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าและร่างกาย
ของเราซึ่งคือพระวิหารของชีวิตมรรตัยควร
จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ขอบเขตที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงก�าหนดไว้ การที่คนคนหนึ่งจะทดแทน
กฎของพระผูเ้ป้นเจ้าด้วยกฎเกณฑ์ของตนเอง 
ไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดของชีวิต คือความถือ 
ดีอย่างที่สุดและคือบาปที่ลึกที่สุด

ผลกระทบหลกัของเจตคตทิีต่กต�า่เกีย่วกบั 
ความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานคือผลทีเ่กดิ
ขึน้กบัครอบครวั—ความเข้มแขง็ของครอบครัว 
เสื่อมลงเร็วมากอย่างน่าตกใจ  การเสื่อมลง
นี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างกว้างขวางต่อสังคม 
ข้าพเจ้าเห็นสาเหตุและผลกระทบโดยตรง 
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เมื่อเราละทิ้งค�ามั่นสัญญาและความซื่อสัตย์
ต่อคู่สมรสของเรา เราเอากาวที่ยึดสังคมของ
เราไว้ด้วยกันออกไป

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการนึกถึงพระบัญ-
ญัติคือขอให้นึกว่าเป็นค�าแนะน�าด้วยความ
รักจากพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงพระปรีชา
ญาณและทรงรอบรู้ เป้าหมายของพระองค์
คือความสุขอันเป็นนิรันดร์ของเรา และพระ-
บัญญัติของพระองค์คือแผนที่น�าทางที่พระ- 
องค์ประทานให้เราเพื่อกลับไปหาพระองค์ 
ซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะมีความสุข 
นิรันดร์ได้ บ้านและครอบครัวมีความส�าคัญ
ต่อความสุขนิรันดร์ของเราอย่างไร บนหน้า 
141 ของหนังสือสีน�้าตาลเล่มเล็กของข้าพ-
เจ้าบอกไว้ว่า “แท้จริงแล้ว สวรรค์ของเรา
เป็นมากกว่าตัวแทนของบ้านเราในนิรันดร”4

หลักค�าสอนเกี่ยวกับครอบครัวและบ้าน
ได้รับการย�้าเตือนไม่นานมานี้ด้วยความกระ-
จ่างชัดและมีพลังใน “ครอบครัว: ถ่อยแถลง
ต่อโลก” ถ้อยแถลงนี้กล่าวถึงธรรมชาติอัน
เป็นนิรันดร์ของครอบครัวและจากนั้นจึง
อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

นมัสการในพระวิหาร ถ้อยแถลงนี้ยังคง
ประกาศถึงกฎซึ่งก�าหนดความสุขอันเป็นนิ
รันดร์ของครอบครัวไว้ทุกประการ กล่าวคือ 
“อ�านาจการสร้างอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องใช้
ในระหว่างชายและหญิงผู้ซึ่งแต่งงานตาม
กฎหมายในฐานะสามีและภรรยาเท่านั้น”5

พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยแก่ศาสดาพยา-
กรณ์ของพระองค์ว่ามีความจริงทางศีลธรรม 
บาปกคื็อบาปเสมอ การไม่เชือ่ฟังพระบญัญตั ิ
ของพระเจ้าจะกีดกันเราออกจากพรของพระ- 
องค์เสมอ โลกเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว แต่พระผู้เป็นเจ้า พระบัญญัติของ
พระองค์ และพรที่สัญญาไว้นั้นไม่เปลี่ยน-
แปลง สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไม่ได้และไม่มีวัน
เปลี่ยนได้ ชายและหญิงได้รับสิทธิ์เสรีเป็น
ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า แต่เสรีภาพ
ของพวกเขาซึ่งก็คือความสุขอันเป็นนิรันดร์
ของพวกเขามาจากการเชื่อฟังกฎของพระ-
องค์ เช่นที่แอลมาให้ค�าแนะน�ากับโคริแอน-
ทอน บุตรชายที่หลงผิดของท่าน “ความชั่ว
ร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” (แอลมา 41:10)

ในยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณอัน

สมบูรณ์นี้ พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยอีกครั้งถึง
พรที่สัญญาไว้ให้เราเมื่อเราเชื่อฟังพระ
บัญญัติของพระองค์

ในหลักค�าสอนและพันธสัญญา 130 เรา
อ่านว่า

“มกีฎ, ประกาศติไว้ในสวรรค์อย่างเปล่ียน- 
แปลงไม่ได้ก่อนการวางรากฐานของโลกนี้, 
ซึ่งในนั้นทรงก�าหนดพรไว้ทุกประการ—

“และเมื่อเราได้รับพรประการใดจากพระผู้
เป็นเจ้า, ย่อมเป็นไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎ
นัน้ซึง่ในนัน้ทรงก�าหนดพรไว้” (ค.พ. 130:20-21)

แน่นอนว่าไม่มหีลกัค�าสอนใดในพระคมัภร์ี 
ที่ชัดเจนมากไปกว่าพระบัญญัติอันเปลี่ยน-
แปลงไม่ได้ของพระเจ้าและมีความสัมพันธ์
กับความสุขและความผาสุกของเราในแต่ละ
คน ในฐานะครอบครอบและในฐานะสังคม 
มีความสมบูรณ์ทางศีลธรรม  การไม่เชื่อฟัง
พระบัญญัติของพระเจ้าจะกันเราออกจากพร
ของพระองค์เสมอ สิ่งเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลง

ในโลกที่เข็มทิศทางศีลธรรมไม่เที่ยงตรง 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซู
คริสต์ไม่มีวันสั่นคลอน  สเตคและวอร์ด 
ครอบครัวและสมาชิกแต่ละคนก็เช่นกัน  เรา
ต้องไม่เลือกเอาพระบัญญัติที่เราคิดว่าเป็น
ข้อส�าคัญที่ควรรักษาแต่เราควรรักษาพระ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าทุกข้อ  เราต้องยืน
อย่างมั่นคงและแน่วแน่โดยมีความมั่นใจอัน
แน่วแน่ในความไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า
และวางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระสัญญาของ
พระองค์

ขอให้เราเป็นดั่งแสงสว่างบนภูเขาเสมอ 
เป็นแบบอย่างในการรักษาพระบัญญัติที่ไม่
เคยเปลี่ยนแปลงและไม่มีวันเปลี่ยน  เช่น
เดยีวกับทีห่นงัสอืเลก็ ๆ เล่มนีส่้งเสริมให้ทหาร 
วสิทุธชินยคุสดุท้ายยนือย่างมัน่คงทางศลีธรรม 
ในช่วงเวลาแห่งสงคราม   ในสงครามยุคสุด 
ท้ายนี้ ขอให้เราเป็นดั่งดวงประทีปแก่ทั่วทั้ง
แผ่นดินโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูก ๆ 
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ก�าลังแสวงหาพรของ
พระเจ้า สิ่งทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าเป็นพยานใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. ฝ่ายประธานสูงสุด, ใน Principles of the Gospel 

(1943), i.
	 2.	Principles of the Gospel, v, vii, viii.
	 3.	คำาสอนของประธานศาสนาจักร ฮาโรลด์ บี. ล ี

(2000),	4.
	 4.	สตีเฟน	แอล.	ริชาร์ดส์,	ใน	Principles of the 

Gospel, 141.
	 5.	“ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก”,	เลียโฮนา, พ.ย.	

2010,	165.
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แนวทางที่เชื่อถือได้ไว้ให้แล้ว—นั่นคือ การ
เชื่อฟัง ความรู้เรื่องความจริงและค�าตอบของ
ค�าถามส�าคญัทีส่ดุมาสูเ่ราเมือ่เราเชือ่ฟังพระ- 
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

เราเรยีนรูก้ารเชือ่ฟังตลอดชวิีตของเรา  เริม่ 
ตั้งแต่เรายังเล็ก ผู้ที่รับผิดชอบดูแลเราวาง
แนวทางและกฎเกณฑ์ไว้เพื่อให้เราปลอดภัย  
ชีวิตจะง่ายขึ้นกับเราทุกคนถ้าเราเชื่อฟังกฎ
เกณฑ์ดังกล่าวอย่างครบถ้วน  แต่เราหลาย
คนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ถึงปัญญาของ
การเป็นคนเชื่อฟัง

สมัยข้าพเจ้ายังเด็ก ทุกฤดูร้อนตั้งแต่ต้น
เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ครอบ- 
ครวัข้าพเจ้าจะพกัอยูบ้่านไม้ซงุทีว่เิวยีนพาร์ค 
ในโพรโวแคนยอน รัฐยูทาห์

เพื่อนสนิทคนหนึ่งของข้าพเจ้าในช่วงวัน
สบาย ๆ เหล่านั้นที่แคนยอนคือแดนนีย์ ลาร์-
เซ็น ครอบครัวเขามีบ้านไม้ซุงที่วิเวียนพาร์ค
เช่นกัน  ทุก ๆ วันเขากับข้าพเจ้าจะเดินเตร่
ไปทั่วแดนสวรรค์ของเด็กชายแห่งนี้ ตกปลา
ในล�าธารและแม่น�้า เก็บก้อนหินและสมบัติ
อื่น ๆ เดินเที่ยว ปีนเขา สนุกไปกับทุกนาทีใน
ทุกชั่วโมงของแต่ละวัน

เช้าวันหนึ่งแดนนีย์กับข้าพเจ้าตัดสินใจว่า
เราต้องการจัดกิจกรรมรอบกองไฟค�่าวันนั้น
กับเพื่อนคนอื่น ๆ ในแคนยอน  เพียงแต่ต้อง
จัดการบริเวณทุ่งใกล้ ๆ ให้โล่งเพื่อเราจะได้
มารวมตัวกัน  หญ้าเดือนมิถุนายนที่ปกคลุม 
ท้องทุ่งบริเวณนั้นกลายเป็นหญ้าแห้งและมี
หนาม ท�าให้ไม่เหมาะกับจุดประสงค์ของเรา  
เราจึงลงมือถอนหญ้าที่มีล�าต้นสูงเพื่อให้เป็น
ที่โล่งวงกลมขนาดใหญ่  เราดึงและทึ้งสุด
ก�าลัง แต่ผลที่ได้คือวัชพืชก�าจัดยากเพียงไม่
กี่ก�ามือ  เรารู้ว่าภารกิจนี้คงต้องใช้เวลาทั้งวัน 
และเราก็เริ่มหมดแรงหมดก�าลังใจแล้ว

แล้วสิ่งที่ข้าพเจ้านึกได้ก็เป็นทางออกสม-
บรูณ์แบบทีส่ดุทีเ่ข้ามาสูค่วามคดิเดก็แปดขวบ 
อย่างข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าบอกแดนนีย์ว่า “ที่เรา
ต้องท�าคือจุดไฟเผาวัชพืชพวกนี้  เราแค่ต้อง 
เผา วัชพืชในวงกลมเท่านั้นเอง!”  เขารีบเห็น
ด้วย แล้วข้าพเจ้าก็วิ่งกลับบ้านไปเอาไม้ขีด    

เผื่อใครจะคิดว่าเราได้รับอนุญาตให้ใช้ไม้
ขีดทั้งที่ยังเป็นเด็กแปดขวบอยู่นั้น ข้าพเจ้า

ได้จากที่ใด และจะทราบได้อย่างไรว่านั่นคือ
ความจริง”  ในการเปิดเผยผ่านศาสดาพยา-
กรณ์โจเซฟ สมิธ ที่เคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ เดือน
พฤษภาคม ปี 1833 พระเจ้าทรงประกาศว่า

 “ความจริงคือความรู้ถึงสิ่งทั้งหลายดังที่
เป็นอยู่, และดังที่เป็นมา, และดังที่จะเป็น . . .

“พระวิญญาณแห่งความจริงมาจากพระผู้
เป็นเจ้า. . .

“และไม่มมีนษุย์คนใดได้รบัความสมบรูณ์ 
เว้นแต่เขารักษาพระบัญญัติของพระองค์

“คนที่รักษาพระบัญญัติ [ของพระผู้เป็น
เจ้า] ได้รับความจริงและแสงสว่าง, จนเขา
รุ่งโรจน์ในความจริงและรู้สิ่งทั้งปวง.”2

ช่างเป็นค�าสัญญาที่ล�้าเลิศยิ่งนัก!  “คนที่
รักษาพระบัญญัติ [ของพระผู้เป็นเจ้า] ได้รับ
ความจริงและแสงสว่าง, จนเขารุ่งโรจน์ใน
ความจริงและรู้สิ่งทั้งปวง”

ไม่มีความจ�าเป็นส�าหรับท่านหรือข้าพเจ้า 
ในยุคความรู้แจ้งซึ่งความสมบูรณ์ของพระ-
กิตติคุณได้รับการฟื้นฟู ที่จะต้องล่องเรือไป
ในทะเลแปลกหรือเดินทางตามถนนไร้รอย
เท้าเพื่อค้นหาความจริง  พระบิดาบนสวรรค์
ผูเ้ป่ียมด้วยความรกัทรงวางเส้นทางและจดัหา 

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

การเชื่อฟัง 
นำามาซึ่งพร
ความรู้เรื่องความจริงและคำาตอบของคำาถามสำาคัญที่สุดมาสู่เรา 
เมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

พี่
น้องที่รักทั้งหลาย ช่างเป็นความ
ปลาบปลื้มที่ได้อยู่กับท่านเช้าวัน
นี้  ข้าพเจ้าขอศรัทธาและค�าสวด

อ้อนวอนจากท่านขณะได้รับเกียรติท่ีจะกล่าว 
ค�าปราศรัยกับท่าน

ตลอดยุคสมัยที่ผ่านมา ชายหญิงต่าง
แสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ารง
อยู่ของชีวิตมรรตัยนี้ว่าตนเองอยู่ตรงจุดไหน
และมีจุดประสงค์อะไรในนั้น ตลอดจนวิถี
ทางสู่ความสงบและความสุข  เราแต่ละคน
เกี่ยวข้องอยู่กับการค้นหาเช่นนั้น

ความรู้ความเข้าใจนี้มีให้แก่มวลมนุษย์ 
และประกอบด้วยความจริงอันเป็นนิรันดร์  
ใน หลักค�าสอนและพันธสัญญาภาคที่ 1 ข้อ 
39 อ่านว่า “เพราะดูเถิด, และดูสิ, พระเจ้า
คือพระผู้เป็นเจ้า, และพระวิญญาณรับสั่งค�า
พยาน, และค�าพยานเป็นความจริง, และ
ความจริงด�ารงอยู่ตลอดกาลและตลอดไป.”

กวีรจนา ดังนี้

แม้โลกแตกแหลกลงและสวรรค์หันลับตา

แต่สัจจาแหล่งรวมชีวังยังคงอยู่คู่กาลเนิ่นนาน

ชั่วนิจนิรันดร์มิผันแปร1

บางคนกล่าวว่า “ความจริงเช่นนั้นจะหา
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ขอชี้แจงว่าทั้งแดนนีย์กับข้าพเจ้าถูกห้ามใช้
ไม้ขีดโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล  เราทั้งคู่ได้รับการ
เตือนอยู่เสมอให้ระวังอันตรายจากไฟ  แต่
ข้าพเจ้ารู้ว่าครอบครัวเก็บไม้ขีดไว้ที่ไหน และ
เราต้องจัดการทุ่งนั้นให้เรียบร้อย  ยังไม่ทัน
ได้คิดอย่างอื่น ข้าพเจ้าก็วิ่งเข้าไปคว้าไม้ขีด
สองสามก้านจากในบ้าน โดยระวังไม่ให้ใคร
เห็น แล้วรีบซ่อนไว้ในกระเป๋าข้างหนึ่ง

ข้าพเจ้าวิ่งกลับไปหาแดนนีย์ ตื่นเต้นที่มี
ทางแก้ปัญหาของเราติดกระเป๋ามาด้วย  
ข้าพเจ้าจ�าได้ตอนนั้นคิดว่าไฟจะไหม้เฉพาะ
ส่วนที่เราต้องการ แล้วจากนั้นมันจะดับไป
เองอย่างมหัศจรรย์

ข้าพเจ้าจุดไม้ขีดกับก้อนหินและเผาหญ้า
เดือนมิถุนายนให้ลุกไหม้  เปลวไฟก่อตัวขึ้น
ราวกับชุ่มด้วยน�้ามันเชื้อเพลิง  ตอนแรกแดน
นีย์กับข้าพเจ้าตื่นเต้นเมื่อมองดูวัชพืชหายไป 
แต่ไม่นานก็ปรากฏว่าไฟไม่ได้ก�าลังจะดับไป
เอง  เราตื่นกลัวเมื่อตระหนักว่าเราไม่มีทาง
หยดุไฟไว้ได้  เปลวเพลงิขนาดใหญ่เริม่ลกุลาม 
หญ้าป่าขึ้นไปถึงไหล่เขา เป็นภัยต่อดงสน
และทุกอย่างที่กีดขวางเส้นทางของมัน

ในที่สุดเราไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งไป 
ขอความช่วยเหลือ  ไม่นานชายหญิงที่อยู่ใน
วิเวียนพาร์คก็วิ่งกลับไปกลับมาพร้อมกับถุง
กระสอบเปียกตีลงมาที่เปลวไฟเพื่อดับเพลิง  
หลังจากหลายชั่วโมงผ่านไปเถ้าถ่านกอง
สุดท้ายก็ดับลง  ดงสนเก่าแก่ปลอดภัย เช่น
เดียวกับบ้านทั้งหลายที่เพลิงคงลามไปถึงใน
ที่สุด

แดนนีย์กับข้าพเจ้าเรียนรู้บทเรียนยาก ๆ 
แต่ส�าคัญหลายอย่างในวันนั้น—บทเรียน
หลักคือความส�าคัญของการเชื่อฟัง

มีกฎเกณฑ์และกฎหมายเพื่อช่วยให้เรา
ปลอดภัยทางร่างกาย  ในท�านองเดียวกัน 
พระเจ้าทรงจัดหาแนวทางและพระบัญญัติ
เพือ่ช่วยให้แน่ใจว่าเราปลอดภยัทางวิญญาณ 
เพื่อที่เราจะประสบความส�าเร็จในการส�ารวจ
เส้นทางชีวิตมรรตัยที่มักจะมีอันตรายและ
กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเราในที่สุด

หลายศตวรรษที่ผ่านมา ซามูเอลประกาศ
ชัดเจนกับคนรุ่นหนึ่งที่หมกมุ่นอยู่ในประเพณี

สัตวบูชาว่า “ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตว-
บูชา และซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของ
บรรดาแกะผู้”3

ในสมัยการประทานนี้ พระเจ้าทรงเปิด
เผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่าทรง
เรียกร้อง “ใจและความคิดที่เต็มใจ; และคน
เต็มใจและคนเชื่อฟังจะกินสิ่งดีของแผ่นดิน
แห่งไซอันในวันเวลาสุดท้ายนี้.”4

ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านทั้งสมัยโบราณ
และสมัยปัจจุบันต่างทราบว่าการเชื่อฟัง
ส�าคัญยิ่งต่อความรอดของเรา นีไฟประกาศ
ว่า “ข้าพเจ้าจะไปและท�าสิ่งที่พระเจ้าทรง
บัญชา”5  แม้คนอื่น ๆ จะสั่นคลอนในศรัทธา
และการเชื่อฟัง แต่นีไฟไม่เคยพลาดท�าสิ่งที่
พระเจ้าทรงร้องขอเลยสักครั้ง  คนมากมาย
หลายรุ่นได้รับพรเพราะเหตุนั้น

เรื่องราวกระตุ้นจิตวิญญาณเกี่ยวกับการ
เชื่อฟังคือเรื่องของอับราฮัมกับอิสอัค  เป็น
เรื่องยากแสนสาหัสเพียงใดส�าหรับอับราฮัม
ที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าใน
การน�าอสิอัคอนัเป็นทีร่กัไปยังดนิแดนโมรยิาห์ 
เพื่อถวายเขาเป็นเครื่องบูชา  เราจินตนาการ
ได้ไหมถึงความทุกข์ใจของอับราฮัมขณะเดิน
ทางไปยังจุดนัดหมายนั้น  ความปวดร้าว
ต้องทรมานร่างกายและทารุณจิตใจของเขา
เป็นแน่แท้ขณะมัดอิสอัควางบนแท่นบูชา
และหยิบมีดขึ้นมาเพื่อปลิดชีพ  ด้วยศรัทธา
อันไม่สั่นคลอนและความวางใจแน่วแน่ใน
พระเจ้า เขาตอบรับพระบัญชาจากพระเจ้า  
ค�าประกาศวิเศษยิ่งที่ย่อมมาพร้อมกับความ
ปลาบปลื้มยินดีกล่าวดังนี้ “อย่าแตะต้องเด็ก
นั้น อย่าท�าอะไรเขาเลย เพราะบัดนี้เรารู้แล้ว
ว่าเจ้าย�าเกรงพระเจ้า และเจ้าไม่ได้หวงบุตร
ชาย คือบุตรชายคนเดียวของเจ้าไว้จากเรา”6

อับราฮัมถูกทดลองและทดสอบ พระเจ้า
ประทานสัญญาล�้าเลิศส�าหรับความซื่อสัตย์
และการเชือ่ฟังของเขาว่า “ประชาชาตทิัง้หมด 
ในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะ
ว่าเจ้าเชื่อฟังเรา”7

ถึงแม้พระองค์มิได้ทรงขอให้เราพิสูจน์
การเชื่อฟังในวิธีตื่นเต้นและบีบคั้นหัวใจเช่น
นั้น แต่พระองค์ทรงเรียกร้องการเชื่อฟังจาก

เราเช่นกัน
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ประกาศใน

เดือนตุลาคมปี 1873 ว่า “การเชื่อฟังเป็นกฎ
แรกแห่งสวรรค์”8

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า 
“ความสุขของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สันติสุข
ของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ความก้าวหน้าของ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ความเจริญรุ่งเรืองของ  
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ตลอดจนความรอด 
นิรันดร์และความสูงส่งของผู้คนเหล่านี้ขึ้น 
อยู่กับการเชื่อฟังค�าแนะน�าจาก. . .พระผู ้
เป็นเจ้า”9

การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศาสดา-
พยากรณ์ คือสิ่งที่ให้ความเข้มแข็งและความ
รู้แก่ท่านเหล่านั้นตลอดทุกยุคทุกสมัย ส�า-
คัญยิ่งที่เราต้องตระหนักว่าเรามีสิทธิ์ได้รับ
ความเข้มแข็งและความรู้จากแหล่งนี้เช่นกัน  
นี่คือสิ่งที่มีพร้อมไว้ให้เราแต่ละคนวันนี้เมื่อ
เราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

ตลอดหลายปี ข้าพเจ้ารู้จักบุคคลนับไม่
ถ้วนที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังเป็นพิเศษ  ข้าพเจ้า
ได้รับพรและแรงบันดาลใจจากคนเหล่านั้น  
จึงขอเล่าเรื่องราวของบุคคลสองท่านที่มี
ลักษณะดังกล่าวให้ท่านฟัง

วอลเตอร์ เคราซ์ เป็นสมาชิกศาสนจักรที่
มีศรัทธาแน่วแน่ เขากับครอบครัวอาศัยอยู่
ในเขตที่เรียกกันหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ว่าเยอรมนีตะวันออก  ถึงแม้จะประสบความ
ทุกข์ยากเนื่องจากขาดเสรีภาพในภูมิภาคดัง
กล่าวของโลก ณ เวลานั้น แต่บราเดอร์เคราซ์
เป็นชายที่รักและรับใช้พระเจ้า  เขาท�างาน
มอบหมายแต่ละงานให้เกิดสัมฤทธิผลอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนด้วยความซื่อสัตย์

ชายอีกคนหนึ่งชื่อ โยฮัน เดนน์ดอเฟอร์ 
ชาวฮังการีแต่ก�าเนิด เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ศาสนจักรในเยอรมนีและรับบัพติศมาที่นั่น
ในปี 1911 เมื่ออายุ 17 ปี  ไม่นานหลังจาก
นั้นเขากลับไปที่ฮังการี  หลังจากสงครามโลก
ครั้งที่สอง เขาเกือบจะกลายเป็นนักโทษใน
บ้านเกดิของตนเองทีเ่มอืงเดเบรตเซน  เสรภีาพ 
ถูกน�าไปจากชาวฮังการีเช่นกัน

บราเดอร์วอลเตอร์ เคราซ์ซึง่ไม่รูจ้กับราเดอร์ 
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เดนน์ดอเฟอร์ ได้รับงานมอบหมายให้เป็นผู้
สอนประจ�าบ้านและไปเยี่ยมเขาเป็นประจ�า  
บราเดอร์เคราซ์โทรศัพท์บอกคู่สอนประจ�า
บ้านของเขาว่า “เราได้รับมอบหมายให้เยี่ยม
บราเดอร์โยฮัน เดนน์ดอเฟอร์  คุณจะว่างไป
หาเขาด้วยกันสัปดาห์นี้และแบ่งปันข่าวสาร
พระกิตติคุณกับเขาไหมครับ” เขาเสริมต่อ
จากนั้นว่า “บราเดอร์เดนน์ดอเฟอร์อยู่ใน
ฮังการี”

คู่ของเขาตกใจถามว่า “เราจะออกเดิน

ทางเมื่อไหร่ครับ”
“พรุ่งนี้” คือค�าตอบจากบราเดอร์เคราซ์
“แล้วเราจะกลับเมื่อไร” คู่ถาม
บราเดอร์เคราซ์ตอบว่า “โอ คงประมาณ

หนึ่งสัปดาห์—ถ้าเรา ได้ กลับ”
คู่สอนประจ�าบ้านสองคนนี้ไปเยี่ยมบรา-

เดอร์เดนน์ดอเฟอร์ เดินทางโดยรถไฟและรถ
โดยสารจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ
เยอรมนีไปยังเมืองเดเบรตเซน ฮังการี—นับ
เป็นการเดินทางที่ยาวไกล  บราเดอร์เดนน์- 

ดอเฟอร์ไม่มีผู้สอนประจ�าบ้านตั้งแต่ก่อน
สงคราม  พอเขาเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคู่นี้ 
เขาท่วมท้นไปด้วยความส�านึกคุณที่ทั้งคู่มา  
เขาปฏิเสธที่จะจับมือด้วยในตอนแรก  แต่
กลับเข้าไปในห้องนอนและน�ากล่องเก็บเงิน
ส่วนสิบที่เขาเก็บมาหลายปีออกจากตู้  เขา
ยื่นส่วนสิบให้ผู้สอนประจ�าบ้านพลางบอกว่า 
“ผมได้ช�าระหนี้พระเจ้าแล้ว  ตอนนี้ ผมรู้สึกมี
ค่าควรที่จะจับมือกับผู้รับใช้ของพระเจ้า!”  
บราเดอร์เคราซ์บอกข้าพเจ้าภายหลังว่าเขา
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ประทับใจเกินกว่าจะบรรยายได้เมื่อคิดว่า
บราเดอร์ผู้ซื่อสัตย์คนนี้ไม่ได้ติดต่อกับศาสน-
จักรมาหลายปี แต่ได้เก็บ 10 เปอร์เซ็นต์ จาก
รายได้อันน้อยนิดไว้เพื่อจ่ายส่วนสิบ  เขาเก็บ
ส่วนสิบไว้โดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อใดจะมีโอกาสจ่าย
หรือจะมีโอกาสนั้นหรือไม่

บราเดอร์วอลเตอร์ เคราซ์สิ้นชีวิตเมื่อ 
เก้าปีที่แล้ว ขณะอายุ 94 ปี  เขารับใช้อย่าง
ซื่อสัตย์และเชื่อฟังตลอดชีวิต เขาเป็นแรง
บันดาลใจให้ข้าพเจ้าและทุกคนที่รู้จักเขา  
เมื่อขอให้เขาท�างานมอบหมาย เขาไม่เคยมี
ค�าถาม เขาไม่เคยพร�่าบ่น และเขาไม่เคยหา
ข้ออ้าง

พี่น้องทั้งหลาย บททดสอบส�าคัญในชีวิต
นี้คือการเชื่อฟัง  “พวกเราจะพิสูจน์พวกเขา
โดยวิธีนี้,” พระเจ้าตรัส “เพื่อดูว่าพวกเขาจะ
ท�าสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้า พระ
ผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขา
หรือไม่”10

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศว่า “เพราะ
คนทั้งปวงที่ปรารถนารับพรจากมือเราจะ
ปฏิบัติตามกฎซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับพรนั้น, 
และเงื่อนไขในนั้น, ดังที่วางไว้นับแต่ก่อน
การวางรากฐานของโลก.”11

ไม่มีแบบอย่างใดยิ่งใหญ่ไปกว่าแบบ

อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด  เปาโลให้ข้อ
สังเกตเกี่ยวกับพระองค์ว่า

“ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตร พระองค์ก็
ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆ

“เมือ่พระเจ้าทรงท�าให้พระเยซเูพยีบพร้อม 
แล้ว พระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งก�าเนิดแห่ง
ความรอดนิรันดร์ส�าหรับทุกคนที่เชื่อฟัง
พระองค์”12

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสาธิตให้เห็นความ
รักแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าด้วยการด�าเนิน
พระชนม์ชีพดีพร้อม ด้วยการให้เกียรติพันธ
กิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของพระองค์  พระองค์
มิได้หยิ่งยโส  มิได้ทรงล�าพองด้วยความจอง-
หอง ไม่เคยทรยศ  ทรงมีจริยาวัตรอ่อนน้อม  
ทรงมีน�้าพระทัยบริสุทธิ์  พระองค์ทรงเชื่อฟัง
เสมอ

ถงึแม้พระองค์จะถูกล่อลวงโดยจอมหลอก- 
ลวง แม้มารตนนั้น ถึงแม้พระองค์ทรงมีพระ
วรกายอ่อนแอจากการอดอาหาร 40 วัน 40 
คืนและทรงหิวโหย แต่เมื่อมารยื่นข้อเสนอที่
โน้มน้าวและล่อใจที่สุด พระองค์ได้ประทาน
แบบอย่างอันสูงส่งของการเชื่อฟังให้เราด้วย
การปฏิเสธไม่ยอมหันเหจากสิ่งที่พระองค์
ทรงทราบว่าถูกต้อง13

เมื่อเผชิญกับความทรมานแสนสาหัสที่

เกทเสมนี พระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวด
จน “เหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ด
ใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน”14 พระองค์ทรงเป็น
แบบอย่างของพระบุตรที่เชื่อฟังด้วยการตรัส
ว่า “ข้าแต่พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระทัย 
ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ แต่
อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ 
แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”15

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงสั่งอัครสาวกยุค
แรก พระองค์ทรงสั่งท่านกับข้าพเจ้าด้วยว่า 
“จงตามเรามาเถิด”16  เราเต็มใจเชื่อฟังหรือ
ไม่

ความรู้ที่เราแสวงหา ค�าตอบที่เราใฝ่ฝัน 
และความเข้มแข็งที่เราปรารถนาวันนี้เพื่อ
รับมือกับความท้าทายในโลกที่ซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะเป็นของเราได้
เมื่อเราเต็มใจเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า  
ข้าพเจ้าขอยกพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้ง
ว่า “คนที่รักษาพระบัญญัติ [ของพระผู้เป็น
เจ้า] ได้รับความจริงและแสงสว่าง, จนเขา
รุ่งโรจน์ในความจริงและรู้สิ่งทั้งปวง”17

ข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อนวอนขอให้เราได้รับ
พรด้วยรางวัลมากมายที่สัญญาไว้แก่ผู้เชื่อ
ฟัง  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน 
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เราได้ไหม  เราจะขอบคุณส�าหรับ ทุกอย่าง
—ถึงจะเป็นพรบางส่วน แค่ความหวังริบหรี่ 
แม้การแบ่งเบาภาระเพียงเล็กน้อยที่แม่ของ
เด็กคนนี้ต้องแบกรับทุกวันทั้งชีวิต”

“ถ้า ท่าน สามารถ  ช่วยได”้ ค�าพูดจาก
บิดาคนนี้ย้อนกลับมาหาเขาด้วยพระด�ารัส
จากพระอาจารย์ว่า “ถ้า เจ้า สามารถ เชื่อ”4

“ทันที” พระคัมภีร์กล่าว—ไม่ใช่อย่างช้า ๆ 
หรือด้วยความสงสัยหรือหวาดระแวงแต่ 
“โดยทันที”—บิดาคนนั้นร้องทูลตรง ๆ ด้วย
ความเจ็บปวดในฐานะพ่อว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ 
และขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิด”  
ในการตอบสนองต่อศรัทธาที่เพิ่งเกิดขึ้น 
บางส่วน พระเยซูทรงรักษาเด็กคนนั้น แทบ
จะเป็นการยกขึ้นจากความตายดังที่มาระโก
บรรยายไว้5

เมื่อพิจารณาเรื่องราวสะทือนอารมณ์จาก
พระคัมภีร์เรื่องนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดโดย 
ตรงกับคนรุ่นเยาว์ของศาสนจักร—ทั้งผู้ที่
เยาว์วยั หรอือ่อนเยาว์ในการเป็นสมาชกิ หรือ 
อ่อนเยาว์ในศรัทธา  ไม่ว่าอย่างใดก็ตาม 
ทั้งหมดนี้น่าจะรวมเราทุกคนแล้ว

ข้อสังเกตแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเมื่อเผชิญ
การท้าทายเรื่องศรัทธา บิดาคนนี้ประเมิน
ก�าลังของเขาก่อน แล้วเมื่อนั้นเขาจึงได้รับรู้
ถึงข้อจ�ากัดของตน  ค�ากล่าวแรกของเขา
ยืนยันความจริงโดยปราศจากความลังเล 
ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ”  ข้าพเจ้าต้องการบอกผู้ที่
ปรารถนาจะมีศรัทธามากขึ้นว่า จงจดจ�าชาย
ผู้นี้!  ในช่วงเวลาที่ท่านหวาดกลัว หรือสงสัย 
หรือว้าวุ่นใจ จงยึดฐานที่มั่นซึ่งท่านชนะมา
แล้ว แม้จะมีพื้นที่จ�ากัดก็ตาม  ในการเติบโต
ที่เราต้องประสบในชีวิตมรรตัย  สิ่งทาง

นี้เกิดผลในท่าน,  แม้จนท่านเชื่อ”2  เมื่อไม่
เหลือความหวังอื่น บิดาคนนี้ประเมินศรัทธา
ของตนแล้ววิงวอนพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
ว่า “ถ้า ท่าน สามารถช่วยได้ก็โปรดสงสาร
และช่วย เราทั้งสอง ด้วย”3  ข้าพเจ้าแทบจะ
อ่านข้อความนั้นไม่ได้โดยไม่เสียน�้าตา  เห็น
ได้ชัดว่าเขาจงใจใช้สรรพนาม เรา อันที่จริง
ชายผู้นี้ก�าลังกล่าวว่า “เราทั้งครอบครัวก�าลัง
วิงวอน  สภาพดิ้นรนของเราไม่มีวันสิ้นสุด  
เราอ่อนล้า  บุตรชายของเราตกลงไปในน�้า  
เขาตกลงไปในไฟ  เขาตกอยู่ในอันตราย
ตลอดเวลา และเราอยู่ในความกลัวตลอด
เวลา  เราไม่รู้จะหันไปหาใคร  ท่าน จะช่วย

ภาคบ่ายวันอาทิตย์  |  7 เมษายน 2013

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“ข้าพเจ้าเชื่อ”
ยอมรับข้อสงสัยและปัญหาของท่านอย่างจริงใจ แต่ก่อนอื่นและตลอด 
ชั่วนิรันดรจงพัดไฟศรัทธาของท่านให้ลุกโชน เพราะสิ่งทั้งปวงย่อมเป็น 
ไปได้กับคนที่เชื่อ

ครัง้หนึง่พระเยซูพบคนกลุม่หน่ึงก�าลงั 
ถกเถียงอย่างรุนแรงกับสานุศิษย์
ของพระองค์  เมื่อพระผู้ช่วยให้รอด

ทรงมีพระด�ารัสถึงสาเหตุความขัดแย้งนี้ บิดา
ของเด็กที่ป่วยก้าวออกมาบอกว่าเขามาหา
สานุศิษย์ของพระเยซูเพื่อขอพรให้ลูกชาย 
แต่พวกเขาไม่สามารถให้ได้  ด้วยสภาพที ่
เด็กชายยังกัดฟัน น�้าลายฟูมปาก และล้ม
ฟาดลงกบัพืน้ต่อหน้าพวกเขา บดิาจงึอทุธรณ์ 
ต่อพระเยซูด้วยน�้าเสียงที่คงหมดหวังเป็นแน ่
แท้ว่า

“ถ้าท่านสามารถช่วยได้” เขากล่าว “กโ็ปรด 
สงสารและช่วยเราทั้งสองด้วย

“พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่า [ถ้าเจ้า
สามารถเชื่อ] ใครเชื่อก็ท�าให้ได้ทุกสิ่ง

“บิดาของเด็กจึงร้องทูลทันทีว่า ‘ข้าพเจ้า
เชื่อ และขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วย
เถิด” 1

ชายผู้นี้ยอมรับเองว่าทุนความเชื่อมั่นของ
เขามีจ�ากัด  แต่เขามีความปรารถนาส�าคัญ
เร่งด่วนเพื่อบุตรคนเดียวของเขา  เรารู้มาว่า
เท่านั้นเพียงพอแล้วส�าหรับการเริ่มต้น  “แม้
หากท่านท�าไม่ได้มากไปกว่า  ปรารถนาที่จะ
เชือ่,” แอลมาประกาศ “กข็อให้ความปรารถนา 
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วิญญาณที่เทียบเท่ากับความทุกข์ของเด็ก
คนนี้หรือความสิ้นหวังของบิดาคนนี้จะเกิด
ขึ้นกับเราทุกคน  เมื่อช่วงเวลานั้นมาถึง เมื่อ
ปัญหาเกิดขึ้น และทางออกไม่ได้มาในทันที 
จงยึดมั่นในสิ่งที่ท่านรู้อยู่แล้ว และยืนหยัด
จนกว่าความรู้เพิ่มเติมจะมาถึง  พระเยซูตรัส
ถึงกรณีของสิ่งอัศจรรย์เรื่องนี้โดยเฉพาะว่า 
“ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด
เมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า  ‘จง
เคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเคลื่อนไป 
และสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับพวกท่านจะ
ไม่มีเลย”6 ขนาดของศรัทธาหรือระดับความรู้ 
ของท่านไม่ใช่ประเดน็—แต่เป็นความซือ่ตรง 
ที่ท่านแสดงออกถึงศรัทธาที่ท่านมีอยู่และ
ความจริงที่ท่านรู้อยู่แล้ว

ข้อสังเกตที่สองคือสิ่งที่แปรผันมาจากข้อ
แรก  เมื่อปัญหาเกิดขึ้นและมีค�าถาม อย่า
เริ่มต้นด้วยการพูดเกี่ยวกับศรัทธาว่าท่าน ไม่ 
มีมากเพียงใด ราวกับให้ “ความไม่เชื่อ” ของ
ท่านเป็นตัวน�า  นั่นเหมือนกับการพยายาม
ยดัไส้ไก่งวงทางปาก!  ต่อไปข้าพเจ้าจะชีแ้จง 
ประเด็นนี้ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ขอให้ท่านแสร้งมี
ศรัทธาที่ท่านไม่มี  ข้าพเจ้า ก�าลัง ขอให้ท่าน
แน่วแน่ต่อศรัทธาที่ท่าน มี อยู่แล้ว  บางครั้ง
เราปฏิบัติราวกับว่าการประกาศตรง ๆ เกี่ยว
กับความสงสัยเป็นการแสดงถึงความกล้า-
หาญทางศีลธรรมที่สูงส่งยิ่งกว่าการประกาศ
ตรง ๆ เกี่ยวกับศรัทธา  นั่นไม่ใช่เลย!  ดังนั้น

ขอให้เราทกุคนจดจ�าข่าวสารชดัเจนจากพระ- 
คัมภีร์เรื่องนี้ว่า จงตรงไปตรงมาเกี่ยวกับข้อ
สงสัยของท่านเท่าที่จ�าเป็น ชีวิตเต็มไปด้วย
ข้อสงสัยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง  แต่หากท่าน
และครอบครัวต้องการรักษาให้หาย จงอย่า
ให้ข้อสงสัยเหล่านั้นมาขวางไม่ให้ศรัทธา
กระท�าสิ่งอัศจรรย์

ยิ่งกว่านั้น ท่านมีศรัทธามากกว่าที่ท่าน
คิดเนื่องจากสิ่งที่พระคัมภีร์มอรมอนเรียกว่า 
“ความส�าคัญยิ่งของหลักฐาน”7  “พวกท่าน
จะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขา” พระ-
เยซูตรัส8 และผลจากการด�าเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณปรากฏชัดในชีวิตวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายทุกแห่งหน  ดังเช่นเปโตรและยอห์น 
ครั้งหนึ่งกล่าวกับผู้ฟังในสมัยโบราณ ข้าพ- 
เจ้ากล่าววันนี้ว่า “เราไม่สามารถหยุดพูดใน
สิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน” และสิ่งที่เราได้เห็น
และได้ยินคือ “หมายส�าคัญพิเศษ [ที่ท�าไว้]” 
ในชีวิตสมาชิกหลายล้านคนของศาสนจักร
แห่งนี้  นั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้9

พี่น้องทั้งหลาย นี่คืองานศักดิ์สิทธิ์ที่ก�าลัง
ด�าเนินอยู่พร้อมด้วยพรจากงานนี้ที่มีให้เห็น
ทั่วทุกสารทิศ ดังนั้นโปรดอย่าตื่นตระหนก
หากมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวให้เราต้อง
พินิจพิจารณา ท�าความเข้าใจ และหาทางแก้  
ปัญหาเกิดขึ้นจริงและจะเป็นไปเช่นนั้น  ใน
ศาสนจักรนี้ สิ่งที่เรารู้จะอยู่เหนือกว่าสิ่งที่เรา
ไม่รู้เสมอ  และพึงระลึกว่าในโลกใบนี้ ทุกคน

ด�าเนินไปด้วยศรัทธา
ดังนั้นจงมีน�้าใจกับความเปราะบางของ

มนุษย์—ทั้งของตัวท่านเองและคนที่รับใช ้
กับท่านในศาสนจักรซึ่งน�าโดยชายและหญิง
อาสาสมัครซึ่งเป็นมนุษย์  ยกเว้นในกรณีของ
พระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของพระองค์ 
คนไม่ดีพร้อมคือคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้อง
ท�างานด้วย  นั่นคงเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดพระ- 
ทัยไม่น้อย  แต่พระองค์ทรงรับมือกับสภาพ 
นี้ เราเองก็ควรท�าเช่นนั้น  และเมื่อท่านเห็น
ความไม่ดีพร้อม  พึงระลึกว่าข้อจ�ากัดเช่นนั้น 
ไม่ได้ อยู่ที่ความศักดิ์สิทธิ์ของงานนี ้ ดังที่นัก
เขียนผู้มีพรสวรรค์ท่านหนึ่งบอกไว้ว่า เมื่อ
ปริมาตรอันบริบูรณ์ไม่มีที่สิ้นสุดล้นออกมา 
นั่นหาใช่ความผิดของน�้ามันไม่ แต่การสูญ
เสียเกิดขึ้นเพราะภาชนะที่มีปริมาตรจ�ากัด 
ไม่สามารถรองรบัได้10 ภาชนะปรมิาตรจ�ากดั 
เหล่านั้นรวมถึงท่านกับข้าพเจ้าด้วย ดังนั้นจง
อดทนและอ่อนโยนและให้อภัย

ข้อสังเกตสุดท้ายคือ เมื่อความสงสัยหรือ
ความยากล�าบากเกิดขึ้น อย่ากลัวที่จะขอ
ความช่วยเหลือ  หากเราต้องการความช่วย
เหลืออย่างอ่อนน้อมจริงใจเท่าบิดาคนนี้ เรา
จะได้รับ  พระคัมภีร์เรียกความปรารถนาที่
จริงจังเช่นนั้นว่าเป็น “เจตนาแท้จริง” ซึ่ง
พยายาม “ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว, โดยไม่
ท�าการหน้าซื่อใจคดและการหลอกลวงต่อ
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า”11  ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าในการตอบสนองค�ารบเร้า เช่นนั้น 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งความช่วยเหลือมา
จากทั้งสองฝั่งของม่านเพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อเรา

ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าก�าลังพูดกับคน
รุ่นเยาว์  ข้าพเจ้ายังคงพูดอยู่  เมื่อไม่นานมา
นี้เด็กหนุ่มวัย 14 ปีพูดกับข้าพเจ้าด้วยความ
ลังเลเล็กน้อยว่า “บราเดอร์ฮอลแลนด์ ผมยัง
บอกไม่ได้ว่าผมทราบว่าศาสนจักรนี้จริง แต่
ผมเชื่ออย่างนั้น”  ข้าพเจ้ากอดเด็กคนนั้นไว้
แน่นจนเขาตาถลน และบอกเขาด้วยจิตวิญ-
ญาณแรงกล้าทั้งหมดว่าค�าว่า เชื่อ เป็นค�า
ล�้าค่า แม้นถึงกับเป็นการกระท�าที่ล�้าค่ายิ่ง
กว่า และเขาไม่จ�าเป็นต้องขอโทษเลยส�าหรับ 
“การเชื่อเพียงอย่างเดียว”  ข้าพเจ้าบอกเขา
ว่าพระคริสต์ตรัสด้วยพระองค์เองว่า “อย่า
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วิตกเลย จงเชื่อเท่านั้น” 12 นั่นคือข้อความที่
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์สมัยหนุ่มน�าไปสนาม
เผยแผ่ด้วย13  ข้าพเจ้าบอกเด็กหนุ่มผู้นี้ว่า
ความเชื่อมักจะเป็นก้าวแรกไปสู่ความแน่ใจ
เสมอ และหลักนิยามความเชื่อซึ่งเรามีร่วม
กันเน้นย�้าวลี “เราเชื่อ”14 อย่างทรงพลัง  และ
ข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่เขาที่
ซื่อสัตย์เรื่องการแสวงหานี้

บัดนี้ ด้วยประโยชน์จากช่วงเวลาเกือบ  
60 ปีตั้งแต่เป็นผู้เริ่มเชื่อวัย 14 ปี ข้าพเจ้า  
ขอกล่าวบางอย่างที่ข้าพเจ้าทราบเวลานี้  
ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ-
บิดาในสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักและการ
ให้อภัยทุกเวลา ในทุกด้าน และในทุกสภาว-
การณ์  ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยซูทรงเป็นบุตร
ที่ดีพร้อมเพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงสละพระ-

ชนม์ชีพด้วยความรักตามพระประสงค์ของ
ทั้งพระบิดาและพระบุตรเพื่อการไถ่ของพวก
เราที่เหลือซึ่งไม่ดีพร้อม  ข้าพเจ้าทราบว่า
พระองค์ทรงฟื้นจากความตายนั้นเพื่อมีพระ-
ชนม์ชีพอีกครั้ง และเพราะพระองค์ทรงฟื้น 
ท่านกับข้าพเจ้าจะฟื้นเช่นกัน  ข้าพเจ้าทราบ
ว่าโจเซฟ สมิธผู้ยอมรับว่าตนเองไม่ดีพร้อม15 
แต่ท่านยงัได้รบัเลอืกให้เป็นเครือ่งมอืในพระ- 
หัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อฟื้นฟูพระกิตติคุณ
อันเป็นนิจมายังแผ่นดินโลก  ข้าพเจ้าทราบ
ด้วยว่าในการท�าเช่นนั้น—โดยเฉพาะผ่าน
การแปลพระคัมภีร์มอรมอน—ท่านได้สอน
ข้าพเจ้าถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า ความ
เป็นพระเจ้าของพระคริสต์ และพลังอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตมากกว่าศาสดาพยากรณ์ท่าน
ใดที่ข้าพเจ้าเคยอ่าน เคยรู้จัก หรือเคยได้ยิน

ในการแสวงหาชั่วชีวิต  ข้าพเจ้าทราบว่า
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ผู้เข้าสู่ปีที่ 50 
ของการแต่งตั้งเป็นอัครสาวกด้วยการอุทิศ
ตนอย่างร่าเริง เป็นผู้สืบทอดเสื้อคลุมแห่ง
ศาสดาพยากรณ์อย่างชอบธรรมในปัจจุบัน  
เราเห็นเสื้อคลุมนั้นอยู่กับท่านอีกครั้งหนึ่งใน
การประชุมใหญ่นี้  ข้าพเจ้าทราบว่าชายอีก 
14 คนที่พวกท่านสนับสนุนเป็นศาสดาพยา-
กรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยล้วนสนับสนุน
ประธานมอนสันด้วยมือ ด้วยใจ และด้วย
กุญแจอัครสาวกที่ถืออยู่

ข้าพเจ้าประกาศสิ่งเหล่านี้ต่อท่านด้วย 
ความเชือ่มัน่ทีเ่ปโตรเรยีกว่า “ค�าเผยพระวจนะ 
ที่แน่นอนยิ่งกว่า”16  สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
เมล็ดเล็ก ๆ แห่งความเชื่อส�าหรับข้าพเจ้า 
บัดนี้กลายเป็นต้นไม้แห่งชีวิต  ดังนั้นหาก
ศรัทธาของท่านถูกทดสอบเวลานี้หรือเวลา
ใดก็ตาม ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญให้ท่านพึ่งพิง
ศรัทธาของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าทราบว่างานนี้
คือความจริงอันเที่ยงแท้ของพระผู้เป็นเจ้า  
และข้าพเจ้าทราบว่าเราตกอยู่ในอันตราย
แน่นอนหากเรายอมปล่อยให้ความสงสัย
หรือมารครอบง�าเราออกจากเส้นทางนี้  จง
หวังต่อไป  เดินหน้าต่อไป  ยอมรับข้อสงสัย
และปัญหาของท่านอย่างจริงใจ แต่ก่อนอื่น
และตลอดชั่วนิรันดรจงพัดไฟศรัทธาของ 
ท่านให้ลุกโชน เพราะสิ่งทั้งปวงย่อมเป็นไป
ได้กับคนที่เชื่อ  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
 1. มาระโก	9:22–24;	ดูข้อ	14–21	ด้วย.
	 2.	แอลมา	32:27;	เน้นตัวเอน.
	 3.	มาระโก	9:22;	เน้นตัวเอน.
	 4.	ดู	มาระโก	9:22,	23;	เน้นตัวเอน.
	 5.	ดู	มาระโก	9:24–27.
	 6.	มัทธิว	17:20.
	 7.	ฮีลามัน	5:50.
	 8.	มัทธิว	7:16.
	 9.	ดู	กิจการ	4:16,	20.
10.	ดัดแปลงจาก	อัลเฟรด	เอเดอร์ชีม,	The Life and 

Times of Jesus the Messiah, 2	vols.	(1883),	2:108.
11.	2	นีไฟ	31:13.
12.	มาระโก	5:36.
13.	ดู	กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์,	in	Conference	Report,	

ต.ค.	1969,	114.
14.	ดู	หลักแห่งความเชื่อ	1:1–13.
15. ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 

(2007),	561.
16.	2	เปโตร	1:19.
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บัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15 ดู ข้อ 21, 23 
ด้วย)  พระองค์ทรงยืนยันว่าการรักษาพระ-
บัญญัติของพระองค์เรียกร้องให้ผู้ติดตาม
พระองค์ละทิ้งสิ่งที่ทรงเรียกว่า “สิ่งที่มีคุณค่า
สูงในหมู่มนุษย์” (ลูกา 16:15)  และ “ถ้อยค�า
ของมนุษย์ที่สอนต่อ ๆ กันมา” (มาระโก 7:8 
ดูข้อ 13 ด้วย) พระองค์ทรงเตือนว่า “ถ้าพวก
ท่านเป็นของโลก โลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็น
ของโลกเอง แต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลก 
คือเราเลือกท่านออกจากโลกเพราะเหตุนี้ 
โลกจึงเกลียดชังท่าน” (ยอห์น 15:19)  เช่น
เดียวกับที่อัครสาวกเปโตรได้ประกาศต่อมา
ว่า ผู้ติดตามพระคริสต์จะเป็น “ประชากรอัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า” (1 เปโตร 2:9)

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าใจว่าเราไม่ควร
เป็น “ของโลก” หรือผูกมัดอยู่กับ “ถ้อยค�า
ของมนุษย์ที่สอนต่อ ๆ กันมา” แต่เช่นเดียว
กับผู้ติดตามของพระคริสต์คนอื่น ๆ เราค้น
พบว่าบางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะแยกตนเอง
จากโลกและประเพณีของโลก  บางคนใช้
ชีวิตตามแบบของโลกด้วยเหตุผลดังที่พระ-
เยซูทรงบอกบางคนที่พระองค์สอน “พวกเขา
รักการชมของมนุษย์ มากกว่าการชมของ
พระเจ้า” (ยอห์น 12:43)  ความล้มเหลวใน
การติดตามพระคริสต์มีมากมายและเป็น
เรือ่งละเอยีดอ่อนเกินกว่าจะบอกไว้ทีน่ี ่ ตัง้แต่ 
วิธีการปฏิบัติแบบโลกเช่นความถูกต้องทาง 
การเมืองและการแต่งตัวนอกรูปนอกแบบ
จนถึงการบิดเบือนจากคุณค่าพื้นฐานเช่น
เรื่องและธรรมชาตินิรันดร์ของครอบครัว

ค�าสอนของพระเยซูไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นเชิง
ทฤษฎี แต่มีไว้เพื่อที่จะปฏิบัติตามเสมอมา 
พระเยซูทรงสอนว่า “ทุกคนที่ได้ยินค�าเหล่านี้
ของเราและประพฤติตาม ก็เปรียบเสมือนผู ้
ที่มีสติปัญญา” (มัทธิว 7:24; ดู ลูกา 11:28 
ด้วย) และ “เมื่อนายมาพบเขาท�าอย่างนั้น 

เราแต่ละคนพร้อมทั้งชาวคริสต์อื่นทุกคนให้
พิจารณาว่าศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูนี้และ
เราแต่ละคนจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ติดตามของ
พระคริสต์ได้อย่างไร

พระเยซทูรงสอนว่าบพัตศิมาจ�าเป็นต่อการ 
เข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า (ดู ยอห์น 
3:5)  พระองค์ทรงเริม่การปฏบิตัศิาสนกจิโดย 
รับบัพติศมา (ดู มาระโก 1:9) และพระองค์
กบัผูต้ดิตามของพระองค์ให้บพัตศิมาคนอืน่ ๆ 
(ดู ยอห์น 3:22-26) เราก็ท�าเช่นเดียวกัน

พระเยซูทรงเริ่มการสั่งสอนของพระองค์
โดยเชื้อเชิญให้ผู้ฟังกลับใจ (ดู มัทธิว 4:17)  
นั่นยังคงเป็นข่าวสารที่ผู้รับใช้ของพระองค์
ประกาศต่อโลก

พระเยซูประทานพระบัญญัติตลอดการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ และทรงสอนว่า 
“ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตาม

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ผู้ติดตามของพระคริสต์
การติดตามพระคริสต์ไม่ใช่การกระทำาตามอารมณ์หรือทำาเป็นครั้งคราว แต่
เป็นการให้คำามั่นสัญญาต่อเนื่องและเป็นวิถีชีวิตที่จะนำาไปใช้ในทุกเวลาและ 
ในทุกแห่ง

เพลงสวดเพลงหนึ่งที่เราชื่นชอบซึ่งขับร้อง
โดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นา
เคิลในเช้าวันนี้เริ่มด้วยถ้อยค�าว่า

“จงตามเรามา”  พระองค์ตรัสไว้
ให้เราเดินตามรอยบาทภูมี

ด้วยการนี้เราจะเป็นหนึ่งเดียว
กับพระบุตรเดียวของพระเป็นเจ้า 1

ถ้อยค�าเหล่านั้นมาจากแรงบันดาลใจจาก
ค�าเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดแก่สานุศิษย์
ของพระองค์ในยุคเริ่มแรก (ดู มัทธิว 4:19)  
ประพันธ์โดยจอห์น นิโคลสัน ผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสชาวสกอตแลนด์ เช่นเดียวกับบรรดา
ผู้น�าในยุคแรก ๆ ของเรา เขามีการศึกษา
น้อยแต่มีความรักแน่นแฟ้นในพระผู้ช่วย 
ให้รอดและแผนแห่งความรอด2

ข่าวสารทั้งหมดในการประชุมใหญ่นี้ช่วย
ให้เราเดินตามรอยพระบาทของพระผู้ช่วยให้
รอด ผู้ซึ่งแบบอย่างและค�าสอนของพระองค์
ก�าหนดวถิทีางให้แก่ผูต้ดิตามของพระเยซคูรสิต์

เฉกเช่นชาวครสิต์อืน่ทกุคน สมาชกิศาสน- 
จกัรของพระเยซคูริสต์แห่งวสิทุธชินยคุสดุท้าย 
ศึกษาพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดตาม
ที่เขียนไว้ในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และ
ยอห์นของพนัธสญัญาใหม่ ข้าพเจ้าจะทบทวน 
แบบอย่างและค�าสอนที่มีอยู่ในหนังสือทั้งสี่
เล่มของพระคริสตธรรมคัมภีร์ และเชื้อเชิญ
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บ่าวคนนั้นก็เป็นสุข” (มัทธิว 24:46)  ในเพลง
สวดที่เราชื่นชอบอีกบทหนึ่งเราร้องว่า

พระผู้ช่วยขอข้าเรียนรักพระองค์
เดินตามทางทรงสอนสั่ง
พระผู้ช่วยขอข้าเรียนรักพระองค์
ข้าจะตามพระองค ์3

ดังที่พระเยซูทรงสอน ผู้ที่รักพระองค์จะ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์ พวกเขาจะ
เชื่อฟังเหมือนดังที่ประธานโธมัส เอส. มอน-
สันสอนเมื่อเช้านี้  การติดตามพระคริสต์
ไม่ใช่การกระท�าตามอารมณ์หรือท�าเป็นครั้ง
คราว แต่เป็นการให้ค�ามั่นสัญญาต่อเนื่อง
และเป็นวิถีชีวิตที่จะน�าไปใช้ในทุกเวลาและ
ในทุกแห่ง พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนหลัก
ธรรมนี้และวิธีที่เราควรได้รับการย�้าเตือน
และเสริมสรา้งในการปฏบิัตติามเมือ่พระองค์
ทรงจัดตั้งศาสนพิธีศีลระลึก (ศีลมหาสนิท
ตามที่ผู้อื่นเรียก) เราเรียนรู้จากการเปิดเผย
ในยุคปัจจุบันว่าพระองค์ทรงบัญชาให้ผู้
ติดตามพระองค์รับส่วนในเครื่องหมายดัง
กล่าวเพื่อระลึกถึงพระองค์ (ดู งานแปลของ
โจเซฟ สมิธ, มัทธิว 26:22 [ใน Matthew 
26:26, เชิงอรรถ c], 24 [ใน Bible appen-
dix]; งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มาระโก 
14:21–24 [ใน Bible appendix])  สมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายท�าตามพระบัญญัตินั้นทุกสัปดาห์

โดยเข้าร่วมพิธีนมัสการซึ่งเรารับส่วนขนมปัง
และน�้าและท�าพันธสัญญาว่าเราจะระลึกถึง
พระองค์ตลอดเวลาและจะรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์

พระเยซูทรงสอนว่า “เขาทั้งหลายควร
อธิษฐานอยู่เสมอ” (ลูกา 18:1) พระองค์ทรง
เป็นแบบอย่างเมือ่ครัง้ทีพ่ระองค์ทรง “อธษิฐาน 
ต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน” (ลูกา 6:12) ก่อนที่
พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกสิบสอง เช่นเดียว
กับชาวคริสต์อื่น ๆ เราสวดอ้อนวอนในพิธี
นมัสการ เราสวดอ้อนวอนเพื่อขอการน�าทาง 
และเราสอนว่าเราควรสวดอ้อนวอนส่วนตัว
บ่อย ๆ และคกุเข่าสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั 
ทุกวัน ดังเช่นพระเยซู เราสวดอ้อนวอนถึง
พระบิดาบนสวรรค์ และเราท�าในพระนาม 
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกอัครสาวกสิบ
สองเพื่อช่วยในศาสนจักรของพระองค์และ
ทรงมอบกุญแจและสิทธิอ�านาจให้พวกเขา
ท�างานของพระองค์ต่อไปหลังจากการสิ้น 
พระชนม์ของพระองค์ (ดู มัทธิว 16:18-19; 
มาระโก 3:4-5; 6:7; ลูกา 6:13) ศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน
ฐานะที่เป็นศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ที่ได้
รับการฟื้นฟู ท�าตามแบบอย่างนี้ในการจัด
องค์กรและในการมอบกุญแจและสิทธิ
อ�านาจแก่เหล่าอัครสาวก

บางคนที่พระเยซูทรงเรียกให้ติดตาม

พระองค์ไม่ได้ตอบรับในทันทีแต่ประวิงเวลา
ไว้เพื่อดูแลพันธะผูกพันของครอบครัว พระ
เยซูทรงตอบว่า “ไม่มีใครที่เอามือจับคันไถ
แล้วหันหลังกลับ จะสมควรกับแผ่นดินของ
พระเจ้า” (ลูกา 9:62)  วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
หลายคนประพฤติตามล�าดับความส�าคัญที่
พระเยซูทรงสอน นั่นรวมถึงแบบอย่างที่ยอด
เยี่ยมของผู้สอนศาสนาสูงอายุมากมายและ
คนอื่น ๆ ซึ่งยอมละจากลูกหลานเพื่อไป
ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ศาสนาที่พวกเขาได้รับ
การเรียก

พระเยซูทรงสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง
ชายและหญงิ และว่า ชาย ควรละบดิามารดา 
ของตนไปผูกพันอยู่กับ ภรรยา (ดู มาระโก 
10:6-8)  ค�ามั่นสัญญาของเราต่อค�าสอนนี้
เป็นที่รู้กันดี

ในอุปมาเรื่องแกะหายที่คุ้นเคยกันดี พระ-
เยซูทรงสอนว่าเราควรท�าทุกอย่างที่ท�าได้เพือ่
ตามหาแม้คนหนึง่ทีห่ลงหายไป (ดู มทัธวิ 18: 
11-14 ลูกา 15:3-7)  ดังที่เราทราบ ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันเน้นความส�าคัญถีงวิถี
ทางดังกล่าวตามแบบอย่างและค�าสอนที่น่า
จดจ�าของท่านเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเพื่อนพี่
น้องชายและหญิง4

ในการช่วยชีวิตและรับใช้ เราท�าตามแบบ
อย่างเฉพาะของพระผู้ช่วยให้รอดและค�า
สอนอันอ่อนโยนเกี่ยวกับความรักที่ว่า “จงรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:39)  
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พระองค์ทรงแม้กระทั่งบัญชาเราให้รักศัตรู 
(ดู ลูกา 6:27-28) และในค�าสอนอันยิ่งใหญ่
ในช่วงสดุท้ายของการปฏบิตัศิาสนกจิในชวีติ 
มรรตัย พระองค์ตรัสว่า 

“เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้
รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้ว
อย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น

“ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนีแ้หละทกุคนกจ็ะ 
รูว่้าท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:34-35)

ในเร่ืองการรักกันและกนั พระเยซทูรงสอน 
ว่าเมื่อมีใครท�าผิดต่อเรา เราควรให้อภัยเขา 
(ดู มัทธิว 18:21-35; มาระโก 11:25-26; ลูก
า 6:37)  แม้หลายคนประสบปัญหากับพระ-
บัญญัติที่ยากข้อนี้ แต่เราทุกคนรู้ถึงแบบ
อย่างอันเป็นแรงบันดาลใจของวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายผู้ซึ่งให้อภัยด้วยความรัก แม้จะเป็น
ความผิดที่ร้ายแรงก็ตาม ตัวอย่างเช่น คริส 
วิลเลียมส์ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ในการ
ให้อภัยคนขับรถเมาสุราผู้เป็นสาเหตุในการ
เสียชีวิตของภรรยาและลูกสองคน  เพียงสอง
วันหลังจากโศกนาฏกรรมนี้ขณะยังโศกเศร้า
อยู่มาก ชายผู้ให้อภัยคนนี้ ซึ่งขณะนั้นรับใช้
เป็นอธิการคนหนึ่งของเรากล่าวว่า “ในฐานะ
สานศุษิย์ของพระครสิต์ ผมไม่มทีางเลอืกอืน่”5 

ชาวคริสต์จ�านวนมากช่วยเหลอืคนยากจน 
และคนขัดสนดังที่พระเยซูทรงสอน (ดู มัทธิว 
25:31-46; มาระโก 14:7)  ในการท�าตามค�า
สอนดังกล่าวของพระผู้ช่วยให้รอด ศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
และสมาชิกท�าได้ดีมาก สมาชิกของเรา
บริจาคด้วยความเอื้อเฟื้อให้แก่การกุศลและ
ให้การรับใช้ส่วนตัวตลอดจนของขวัญอื่น ๆ 

แก่คนยากจนและคนขัดสน นอกจากนั้น
สมาชิกของเราอดอาหารสองมื้อในแต่ละ
เดือนและบริจาคเงินค่าอาหารสองมื้อนั้น
เป็นเงินอดอาหาร ซึ่งอธิการและประธาน
สาขาของเราน�าไปให้สมาชิกผู้ขัดสน  การอด
อาหารเพื่อช่วยผู้หิวโหยคือการกระท�าอย่างมี
จิตกุศล และเมื่อท�าโดยความตั้งใจจริง นั่น
คือการดื่มด�่าทางวิญญาณ 

โปรแกรมที่มีชื่อเสียงรองลงมาคือการรับ
ใช้เพื่อมนุษยธรรมทั่วโลกของศาสนจักร โดย
ใช้เงินทุนบริจาคของสมาชิกที่มีใจเอื้อเฟื้อ 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายส่งอาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของจ�าเป็น
อื่น ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ใหญ่และเด็กทั่วโลก 
การบริจาคเพื่อมนุษยธรรมนี้มียอดรวมหลาย
ร้อยล้านดอลลาร์ในทศวรรษที่ผ่านมา และ
บริจาคโดยไม่มีค�านึงถึงศาสนา เผ่าพันธุ์ 
หรือเชื้อชาติใด ๆ ทั้งสิ้น

การบรรเทาทุกข์ครั้งใหญ่ของเราหลังแผ่น
ดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่นในปี 2011 เรามอบ
เงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมมูลค่ากว่า 13 
ล้านเหรียญสหรัฐ  นอกจากนั้น อาสาสมัคร
ของศาสนจักรกว่า 31,000 คนสละเวลาใน
การรับใช้รวมกันมากกว่า 608,000 ชั่วโมง  
การช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของเราแก่
เหยื่อของเฮอร์ริเคนแซนดี้ในสหรัฐอเมริกาฝั่ง
ตะวันออกรวมถึงการบริจาคทรัพยากรหลาย
อย่างจ�านวนมาก รวมทั้งเวลา 300,000 
ชั่วโมงในการรับใช้ท�าความสะอาดโดย
สมาชิกศาสนจักรกว่า 28,000 คน  จาก
ตัวอย่างมากมายในปีที่ผ่านมา เราให้เสื้อผ้า
และรองเท้ากว่า 300,000 ปอนด์ (136,000 

กิโลกรัม) แก่ผู้ลี้ภัยในแอฟริกาจากประเทศ
ชาด  ใน 25 ปีที่ผ่านมาเราให้ความช่วยเหลือ
ถึง 30 ล้านคนใน 179 ประเทศ6  จริง ๆ แล้ว 
ผูค้นทีเ่รยีกว่า “มอรมอน” รูจ้กัวธิใีห้คนยากจน 
และคนขัดสน

ในค�าสอนสดุท้ายของพระองค์ในพระคมัภร์ี 
ไบเบลิ พระผูช่้วยให้รอดทรงบญัชาให้ผูต้ดิตาม 
ของพระองค์น�าค�าสอนของพระองค์ไปสู่ทุก
ประชาชาติและมนุษย์ทุกคน  นับตั้งแต่เริ่ม
ต้นของการฟ้ืนฟ ูศาสนจกัรของพระเยซคูริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ท�าตามค�าสอนนั้น  
แม้ว่าเมื่อเรายากจนและต่อสู้กับความยาก
ล�าบากในช่วงเริ่มต้นศาสนจักรด้วยสมาชิก
ไม่กี่พันคน ผู้น�าของเราสมัยนั้นยังส่งผู้สอน
ศาสนาข้ามทะเลจากตะวันออกไปตะวันตก  
ในฐานะผู้คน เรายังคงสอนถึงข่าวสารของ
ชาวคริสต์จนถึงทุกวันนี้เมื่อโปรแกรมผู้สอน
ศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์ ของเรามีผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลามากกว่า 60,000 คน และ
อีกหลายพันคนที่รับใช้ไม่เต็มเวลา  เรามีผู้
สอนศาสนาในกว่า 150 ประเทศและเขต
ปกครองต่าง ๆ ทั่วโลก

ในบางส่วนจากค�าเทศนาบนภูเขา  
พระเยซูทรงสอนว่า “เพราะฉะนั้นพวกท่าน
จงเป็นคนดีพร้อม  เหมือนอย่างท่ีพระบิดา
ของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” (มัทธิว 
5:48)  จุดประสงค์ของค�าสอนนี้และจุด
ประสงค์ของการติดตามพระผู้ช่วยให้รอด 
คือเพื่อกลับไปหาพระบิดา ผู้ซึ่งพระผู้ช่วยให้
รอดทรงเรียกว่า “พระบิดาของเราและพระ-
บิดาของพวกท่าน (และ) . . .พระเจ้าของเรา
และพระเจ้าของพวกท่าน” (ยอห์น 20:17)

จากการเปิดเผยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นเอก-
ลักษณ์เฉพาะตัวของพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟู เรารู้ว่าพระบัญญัติให้แสวงหาความดี
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้า
พระบดิาเพือ่ความรอดของลกู ๆ ของพระองค์ 
 ภายใต้แผนดงักล่าวเราเป็น ทายาท ของ 
พระบิดาพระมารดาบนสวรรค์  “เราเป็นลูก
ของพระเจ้า” อัครสาวกเปโตรสอน “และถ้า
เราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็น
ทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับ
พระคริสต์” (โรม 8:16-17)  ดังที่บอกไว้ใน
พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ นี่หมายความว่า
เราเป็น “ผูร้บัมรดก. . .ชวีตินรินัดร์” (ทติสั 3:7) 
 และถ้าเรามาหาพระบิดา เราจะ “ได้รับสิ่ง
เหล่านี้เป็นมรดก” (วิวรณ์ 21:7)—ทุกสิ่งที่
พระองค์มี—เป็นความคิดที่สมองของมนุษย์
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พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา หลายคนได้เสีย
สละต�าแหน่ง ทรัพย์สิน และแม้กระทั่งชีวิต
ในการปกป้องพระผู้เป็นเจ้าของเขาและ
ศรัทธาของเขา1

ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและในฐานะ
ชาวคริสต์ เราต่างมีศรัทธาที่เข้มแข็งและล�้า
ลึกในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และพระ-
บุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ การอุทิศตน
ต่อพระผู้เป็นเจ้ายังคงเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์
และส่วนตัวเสมอระหว่างเราแต่ละคนกับ

มรรตัยอย่างเราไม่สามารถเข้าใจได้ แต่อย่าง
น้อยเราก็เข้าใจว่าการไปถึงจุดหมายปลาย
ทางสูงสุดแห่งนิรันดรนี้เป็นไปได้ หากเราท�า
ตามพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ ผู้ทรง
สอนว่า “ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจาก
จะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)  เราควรท�าตาม 
พระองค์และเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น ทั้ง
ในชีวิตนี้และชีวิตหลังจากนี้  ในเนื้อร้องเพลง
สวด “จงตามเรามา” เราจึงร้องว่า 

เพียงพอไหมที่จะรู้เท่านั้น
ว่าต้องมั่นตามพระองค์ในหล้า
คราฝ่าหุบเขาแห่งความโศกเศร้า?
เปล่า, ต้องต่อไปในแดนศักดิ์สิทธิ์

เพราะอาณาจักร อำานาจ บัลลังก์
ทั้งสิริและพรเป็นของเรา
ถ้าเราเชื่อฟังชั่วกาลนิรันดร์
ในพระคำานั้น “จงตามเรามา”7

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระเยซูคริสต์ ซึ่งเราท�าตามค�าสอน
และแบบอย่างของพระองค์  พระองค์ทรง
เชือ้เชญิทกุคนทีมี่ภาระหนกัให้มาหาพระองค์ 
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ เพื่อท�าตาม พระ-
องค์ และเพื่อจิตวิญญาณเราจะได้หยุดพกั 
(ด ูมทัธวิ 4:19; 11:28)  ข้าพเจ้าเป็นพยาน ถึง
ความจริงของค�าสอนของพระองค์  ถึงพันธ-
กิจแห่งสวรรค์และสิทธิอ�านาจของศาสนจักร
ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์  ในพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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โดย เอ็ลเดอร์คริสตอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พระบิดาและพระบุตร
ในส่วนลึกของหัวใจของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และพลังอำานาจ 
ในการช่วยให้รอดของพระกิตติคุณนั้นมีความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับ 
พระบิดาและพระบุตร

พี่
น้องชายหญิงที่รักของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าซาบซึ้งที่ได้พูดกับพวกท่าน
ในบ่ายวันนี้ในการประชุมใหญ่

สามัญที่ได้รับการดลใจครั้งนี้!
ในการพูดหัวข้อที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์

ที่สุด ก่อนอื่นข้าพเจ้าปรารถนาที่จะขอบคุณ
คริสตศาสนิกชนผู้อุทิศตนมากมายตลอด
หลายชั่วอายุ รวมถึงบรรพบุรุษชาวโปรเตส-
แตนท์ฝรั่งเศสและชาวคาทอลิกไอริชของ
ข้าพเจ้า  เพราะศรัทธาและการนมัสการ 
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พระผู้สร้าง
การแสวงหาชีวิตนิรันดร์ไม่มีอะไรมากไป

กว่าการท�าความเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็น
ใครและเพื่อให้เราได้กลับไปอยู่กับพระองค์  
พระผู้ช่วยให้รอดสวดอ้อนวอนถึงพระบิดา
ของพระองค์ว่า “และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์  
คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระ-
เจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์
ที่พระองค์ทรงใช้มา”2

แม้ว่าการประกาศนี้ของพระผู้ช่วยให้รอด
เองจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ในมุมมองของ
คนโดยทั่วไปเกี่ยวกับพระลักษณะของพระ-
บิดาและพระบุตรตลอดหลายศตวรรษที่ผ่าน
มาและในบรรดามนุษยชาติมากมายกลับ
เห็นขัดแย้งกันอย่างชัดเจนในค�าสอนของ
พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

เรายอมรับด้วยความเคารพว่าในส่วนลึก
ของหัวใจของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
และพลังอ�านาจในการช่วยให้รอดของพระ-
กิตติคุณนั้นมีความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับ
พระบิดาและพระบุตร3

ความส�าคญัของหลกัธรรมอนัเป็นรากฐาน 
ส�าคญัทีส่ดุของพระกิตตคิณุของพระเยซคูรสิต์ 
ได้รบัการยนืยนัโดยนมิติแรกของศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมธิในปี 1820  ศาสดาพยากรณ์ 
เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระ-
องค์, ซึง่ความเจดิจ้าและรศัมภีาพของท้ังสอง 
พระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้,  พระองค์
ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศ. องค์หนึ่ง
รับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้า
และตรัส, พลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่ง
—นี่คือบุตรที่รักของเรา, จงฟังท่าน!”4

ประสบการณ์ของเด็กหนุ่มโจเซฟครั้งนี้ 
ตามมาด้วยนิมิตอื่น ๆ และการเปิดเผยมาก 
มาย แสดงให้เห็นว่าทรงมีอยู่จริง พระบิดา
และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 
เป็นพระสัตภาวะที่แยกกันอย่างชัดเจน 
มนุษย์ถูกสร้างตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็น
เจ้า พระบิดาบนสวรรค์เป็นพระบิดาจริง ๆ 
ของพระเยซูคริสต์  พระผู้เป็นเจ้ายังคงเปิด
เผยพระองค์เองต่อมนุษย์  พระผู้เป็นเจ้าทรง
อยู่ใกล้และสนพระทัยเรา และทรงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของเรา

แม้ว่าการปรากฏที่คล้ายกันนี้ของพระ
บิดาและพระบุตรจะไม่ค่อยมีในพระคัมภีร์  
แต่ความจริงอันโดดเด่นของนิมิตแรกนี้ตรง
กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ ทีถู่กบนัทกึไว้ในพระคมัภร์ี 
อันศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างเช่น ในพันธสัญญาใหม่ เราอ่าน
พบประจักษ์พยานสุดท้ายของสเตเฟนใน
มรณสักขีของเขาว่า “นี่แน่ะ ข้าพเจ้าเห็น
ท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และเห็นบุตรมนุษย์
ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า”5

และในนิมิตอันยิ่งใหญ่บนเกาะพัทโมส 
อคัรสาวกยอห์นเหน็ “พระเจ้าผูท้รงฤทธานภุาพ 
สูงสุด”6 เช่นเดียวกับพระเมษโปดกของพระ-
ผู้เป็นเจ้า ผู้ทรง “ไถ่คนด้วยพระโลหิต [ของ
พระองค์]”7

ในพระคัมภีร์มอรมอน หลักค�าสอนเกี่ยว
กับพระบิดาและพระบุตรยืนเป็นพยานอัน
สูงส่งเคียงข้างพระคัมภีร์ไบเบิล  พระคัมภีร์
มอรมอนบันทึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดมาเยือน
ชาวนีไฟ ซึ่งมีสุรเสียงของพระบิดาแนะน�า
ชาวนีไฟประมาณ 2,500 คน ให้รู้จักพระ-
คริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์  “จงดูบุตรที่รักของ
เรา, ผู้ที่เราพอใจมาก, ในเขาเราแผ่รัศมีภาพ
ของเรา—เจ้าจงฟังเขา.”8

ในพระกิตติคุณสี่เล่ม พระคริสต์พระองค์
เองตรัสถึงพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์ 
ถึง 160 ครั้ง ขณะที่พระองค์ปฏิบัติศาสนกิจ
ท่ามกลางชาวนีไฟในช่วงสั้น ๆ สามวันตามที่
บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน พระองค์ทรง
เอ่ยถึงพระบิดาของพระองค์ถึง 122 ครั้ง

ตัวอย่างเช่น ในมัทธิว พระเยซูตรัสว่า “ไม่ 
ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะ
ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตาม
พระทัย พระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึง
จะเข้าได้”9

ใน ยอห์น พระองค์ทรงเป็นพยานว่า  
“พระบุตรจะท�าสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจาก 
ที่ได้เห็น พระบิดาท�า”10

และในลูกา พระองค์ทรงร้องว่า  “ข้าแต่
พระบิดา ข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณของ

ข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”11

ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงอ้างถึงพระบิดาบน
สวรรค์ พระองค์ทรงแสดงความคารวะและ
อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่สุด

ในการกล่าวเช่นนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าจะไม่มี
การเข้าใจผิด  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเย- 
โฮวาห์ พระผู้เป็นเจ้าของอิสราเอล พระเมส-
สิยาห์ที่สัญญาไว้ และเนื่องจากการชดใช้ 
อันไม่มีขอบเขตของพระองค์ พระองค์จึงทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระผู้ไถ่
ของโลก  อัครสาวกเปาโลประกาศเกี่ยวกับ
พระองค์ว่า “แล้วก็จะเป็นเวลาอวสานซึ่ง 
พระคริสต์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้า
พระบดิา และจะทรงท�าลายภูตผทีีค่รอบครอง 
ทั้งหมด ภูตผีที่มีสิทธิอ�านาจและที่มีฤทธานุ- 
ภาพ”12

ในคืนก่อนการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  
พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนวิงวอนแทนครั้ง
ส�าคัญยิ่งต่อพระบิดาว่า 

 “ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่า 
นี้ [อีกนัยหนึ่งคืออัครสาวกของพระองค์] 
พวกเดยีว แต่เพ่ือทกุคนทีว่างใจในข้าพระองค์ 
เพราะถ้อยค�าของพวกเขา

 “เพ่ือพวกเขาจะได้เป็น อนัหนึง่อนัเดยีวกนั 
 ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้า
พระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวก
เขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์
ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้า
พระองค์มา

“เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์
นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวก
เขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่น
พระองค์กับข้าพระองค์”13

พระบดิาและพระบตุรทรงเป็นพระสตัภาวะ 
แยกกันอย่างชัดเจน แต่ทั้งสองพระองค์รวม
กันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ในอ�านาจ
และจุดประสงค์  ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี ้
ไม่ได้สงวนไว้เพื่อพระองค์เองเท่านั้น แต่ทรง
ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่จะอุทิศตนท�า
ตามและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์

ผู้ที่แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างจริงจังจะ
สามารถคุ้นเคยกับพระบิดาและพระบุตรได้
อย่างไร พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญว่า  “แต่
องค์พระผูช่้วยคอืพระวญิญาณบรสิทุธิ ์. . .จะ
ทรงสอนพวกท่านในทุกสิ่ง”14

ในพระคัมภีร์มอรมอน เมื่อนีไฟพูดถึงหลัก
ค�าสอนเกี่ยวกับพระคริสต์ ท่านประกาศว่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ “เป็นพยานถึงพระบิดา
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และพระบุตร”15

นี่เป็นความจริงที่ว่าอ�านาจหรืออิทธิพล
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะรู้สึกได้ใน
บางโอกาส ขึน้อยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้า 
 โดยไม่ค�านึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนเคร่ง
ศาสนาหรือไม่  แต่อิทธิพลเต็มที่หรือของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมา 
ถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับด้วย “ใจที่ชอกช�้าและ
วิญญาณที่ส�านึกผิด”16  ผ่านทางศาสนพิธี
บพัตศิมาและของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บรสิทุธิ์17  โดยการวางมอื  ศาสนพธีิท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 
นี้และอื่น ๆ อาจด�าเนินการภายใต้การน�า
และอ�านาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า  
เราได้รับการสอนในเรื่องนี้ว่า

“และฐานะปุโรหิตดังกล่าวที่เหนือกว่า
ดูแลพระกิตติคุณและถือกุญแจแห่งความ
ลี้ลับของอาณาจักร, แม้กุญแจแห่งความรู้
เรื่องพระผู้เป็นเจ้า.

“ฉะนั้น, ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตนี้, 
พลังอ�านาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์.”18

ด้วยความเข้าใจนี้ หลักค�าสอนของพระ-

บิดาและพระบุตรเป็นหลักค�าสอนของครอบ-
ครัวนิรันดร์  มนุษย์ทุกคนเคยเป็นอยู่มาก่อน
ในฐานะลูกทางวิญญาณกับพระบิดามารดา
บนสวรรค์19 พร้อมกับพระคริสต์พระบุตรหัวปี
ของพระบิดาในครอบครัวสวรรค์นี้20

ดังนัน้สิง่นีเ้กดิกบัเราทกุคน เราเป็นลกูของ 
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันได้ให้ข้อคิด
แห่งค�าพยากรณ์ไว้ว่า “ไม่มีอะไรจะท�าให้เรา
ตกใจมากไปกว่าเมื่อเราต้องผ่านม่านไปยัง
อีกด้านหนึ่งและตระหนักว่าเรารู้จักพระบิดา 
[ในสวรรค์] ของเราและคุ้นเคยกับพระพักตร์
ของพระองค์เพียงใด”21

ข้าพเจ้าเรยีนรูว่้าเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะถ่ายทอด 
ในภาษาของมนุษย์ถึงสิ่งเหล่านั้นที่รู้โดยผ่าน
พระวิญญาณบริสุทธิ์และอ�านาจของพระผู้
เป็นเจ้าเท่านั้น  ในวิญญาณนี้เองที่ข้าพเจ้า
กล่าวค�าพยานและแสดงประจักษ์พยาน
อย่างจริงจังถึงความเป็นจริง ความใกล้ชิด 
และพระคุณความดีของพระบิดานิรันดร์และ
พระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ พระเยซูคริสต์  
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	ดู	Kenneth	Scott	Latourette,	A	History	of	Christianity,	

Volume	1:	Beginnings	to	1500,	rev.	ed.	(1975)	and	A	
History	of	Christianity,	Volume	2:	Reformation	to	the	
Present,	rev.	ed.	(1975);	ดู	Diarmaid	MacCulloch,	The	
Reformation	(2003)	ด้วย.

	 2.	ยอห์น	17:3.
	 3.	ดู	Lectures	on	Faith	(1985),	38–44.
	 4.โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:17.
	 5.	กิจการ	7:56.
	 6.	วิวรณ์	4:8.
	 7.	วิวรณ์	5:9.
	 8.	3	นีไฟ	11:7.
	 9.	มัทธิว	7:21;	เน้นตัวเอน.
10.	 ยอห์น	5:19;	เน้นตัวเอน.
11.	 ลูกา	23:46;	เน้นตัวเอน.
12.	 1	โครินธ์	15:24.	เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

พระผู้ช่วยให้รอดและพระพันธกิจของพระองค์,	 
ดู	“พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์:	ประจักษ์พยานของ 
อัครสาวก,”	เลียโฮนา,	เม.ย.	2000,	2–3.

13.	 ยอห์น	17:20-22;	เน้นตัวเอน.
14.	 ยอห์น	14:26.
15.	 2	นีไฟ	31:18.
16.	 3	นีไฟ	9:20;	โมโรไน	6:2.
17.	 ดู	ยอห์น	3:5;	3	นีไฟ	11:31–38.
18.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:19-20.
19.	 ดู	“ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,  

พ.ย.	2010,	165.
20.	 ดู	โคโลสี	1:15;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	93:21.
21.	 เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	“Jesus	Christ—Gifts	and	

Expectations,”	ใน	Speeches of the Year, 1974	(1975),	
313;	ดู		“Jesus	Christ—Gifts	and	Expectations,”	
Ensign,	ธ.ค.	1988,	6;	Tambuli,	พ.ค.	1977,	24	ด้วย.
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“และ เพื่อ จะ ให้ บรรลุ ถึง ชั้น สูงสุด, มนุษย์ 
ต้อง เข้า สู่ ระเบียบ นี้ ของ ฐานะ ปุโรหิต”1

2. การโต้เถียงต้องมีสองคน
คติพจน์หนึ่งของภรรยาข้าพเจ้าคือ “การ

โต้เถียงต้องมีสองคน และฉันจะไม่มีวันเป็น
หนึ่งในนั้น”

พระเจ้าทรงอธิบายอย่างชัดเจนถึงคุณ-
ลักษณะที่เราควรน�าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติกับผู้อื่น  คุณลักษณะเหล่านี้คือการ
ชักชวน ความอดกลั้น ความสุภาพอ่อนน้อม 
ความอ่อนโยน และความรักที่ไม่เสแสร้ง2

การทารณุกรรมทางร่างกายเป็นการกระท�า 
ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในสังคมบางแห่ง และเรา
ปลื้มปีติในเรื่องนี้  อย่างไรก็ตาม เรายังห่าง
ไกลจากการขจัดการทารุณกรรมทางอารมณ์
อยู่อีกมาก  อันตรายที่เกิดจากการทารุณ
กรรมรูปแบบนี้ฝังแน่นในความทรงจ�าของ
เรา  เป็นอันตรายต่อบุคลิกภาพของเรา ปลูก
ฝังความเกลียดชังในใจเรา ลดความคารพ
ตนเองและท�าให้เราเต็มไปด้วยความกลัว

การมีส่วนร่วมในศาสนพิธีแต่งงานแห่ง
อาณาจักรซีเลสเชียลนั้นไม่เพียงพอ  เรายัง
ต้องด�าเนินชีวิตตามชีวิตแห่งอาณาจักร 
ซีเลสเชียลด้วย

3. เด็กที่ร้องเพลงเป็นเด็กที่มีความสุข
นี่เป็นคติพจน์อีกหัวข้อหนึ่งที่ภรรยาของ

ข้าพเจ้ากล่าวถึงบ่อย ๆ 
พระผูช่้วยให้รอดเข้าพระทยัถงึความส�าคญั 

ของบทเพลงศกัดิส์ทิธิ ์ หลงัจากทีพ่ระองค์ทรง 
ถือปฏิบัติปัสกากับสานุศิษย์ พระคัมภีร์กล่าว
ว่า “เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว  พวกเขาก็
พากันไปที่ภูเขามะกอกเทศ”3

และพระองค์ทรงกล่าวผ่านศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟว่า “เพราะ จิต วิญญาณ เรา เบิกบาน ใน 
เพลง จากใจ; แท้จริง แล้ว, เพลง จาก คน ชอบ
ธรรม เป็น ค�า สวด อ้อนวอน ต่อ เรา, และ จะ ได้ 
รับ ตอบ ด้วย พรบ น ศีรษะ พวก เขา.”4

ช่างน่าประทับใจเพียงใดเวลาได้ยินบท 
เพลงของเด็ก ๆ ที่เรียนรู้จากบิดามารดาของ
เขาให้ร้องเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”5

4. ฉันต้องการให้คุณกอดฉัน
ค�าว่า “ฉันรักเธอ” “ขอบคุณมาก” และ 

“โปรดให้อภยัฉนั” เป็นยาส�าหรบัจิตวญิญาณ  
สิ่งนี้เปลี่ยนน�้าตาให้เป็นความสุข  และน�า
การปลอบประโลมไปสู่จิตวิญญาณที่หนักอึ้ง

อายุ  เจ้าหน้าที่ประกาศว่า “บัดนี้ข้าพเจ้า
ประกาศให้ท่านเป็นสามีและภรรยากัน” แต่
ทันทีหลังจากนั้นเขากล่าวว่า “จนกว่าความ
ตายจะพรากท่าน”

เราจึงเสียสละเก็บเงินเพื่อซื้อตั๋วเที่ยว
เดียวไปพระวิหารเมซา แอริโซนา

ภายในพระวิหาร  ขณะท่ีเราคุกเข่าลงที่
แท่น  ผู้รับใช้ที่ได้รับอนุญาตกล่าวถ้อยค�าที่
ข้าพเจ้าปรารถนาซึ่งประกาศให้เราเป็นสามี
และภรรยาเพื่อกาลเวลาและเพื่อชั่วนิรันดร

เพื่อนคนหนึ่งพาเราไปโรงเรียนวันอาทิตย์  
ระหว่างการประชุมเขายืนขึ้นและแนะน�าเรา
ให้ชั้นเรียนรู้จัก  เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นบรา
เดอร์คนหนึ่งมาหาข้าพเจ้า จับมือข้าพเจ้า 
และใส่ธนบัตร 20 ดอลล่าร์ไว้ในมือข้าพเจ้า  
จากนั้นไม่นานบราเดอร์อีกคนหนึ่งก็ยื่นมือ
มาหาข้าพเจ้าเช่นกัน  ข้าพเจ้าประหลาดใจที่
เขาก็ใส่ธนบัตรไว้ในมือข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน  
ข้าพเจ้ารีบหาภรรยาของข้าพเจ้าผู้อยู่อีกฝั่ง
หนึ่งของห้องและตะโกนว่า “บลางกีจับมือ
กับทุกคน!”

จากนั้นไม่นานเราก็รวบรวมเงินจนพอที่
จะกลับไปกัวเตมาลา

“ใน รัศมี ภาพ ซี เลสเชียลมีสวรรค์ หรือ ระดับ 
สาม ชั้น;

โดยเอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

บ้าน: 
โรงเรียนแห่งชีวิต
บทเรียน…เรียนรู้ในบ้าน—สถานที่ซึ่งสามารถเป็นสวรรค์น้อย ๆ  
ที่นี่บนแผ่นดินโลก

บิ
ดามารดาบางคนแก้ตัวส�าหรับความ 
ผิดที่พวกเขาก่อที่บ้านโดยอ้าง 
ว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่มี

โรงเรียนสอนการเลี้ยงดูลูก
ในความเป็นจริงมีโรงเรียนแบบนี้อยู่จริง

และสามารถเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดส�าหรับทุก
คน  โรงเรียนแห่งนี้เรียกว่า บ้าน

เมื่อข้าพเจ้านึกย้อนไปในความทรงจ�า
ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้านึกถึงช่วงเวลาอันล�้าค่าที่
ข้าพเจ้าประสบกับภรรยา ขณะที่ข้าพเจ้า
แบ่งปันความทรงจ�าเหล่านี้กับท่าน  ท่าน
อาจย้อนนึกถึงประสบการณ์ของท่านเอง 
– ทั้งสุขและทุกข์ ซึ่งเราต่างก็เรียนรู้จากสิ่งนี้

1.  พระวิหารคือสถานที่ถูกต้อง
เมื่อข้าพเจ้ากลับจากสนามเผยแผ่

ข้าพเจ้าพบกับสาวสวยผมสีด�ายาวลงมาถึง
เอว เธอมีตากลมโตสีน�้าผึ้งอันงดงามและมี
รอยยิ้มที่ชวนยิ้มตาม  เธอท�าให้ข้าพเจ้าหลง
รักตั้งแต่แรกเห็น

ภรรยาข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายที่จะแต่งงาน
ในพระวิหาร ถึงแม้ว่าในเวลานั้นพระวิหาร
ใกล้ที่สุดต้องเดินทางกว่า 4,000 ไมล์ (6,400 
กิโลเมตร)

การแต่งงานตามกฎหมายของเราเป็นทั้ง
ทุกข์และสุขเพราะเราแต่งงานพร้อมวันหมด
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และยืนยันถึงความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของ
ใจเรา   เหมือนพืชที่เหี่ยวเฉาเพราะขาดน�า้
อนัล�า้ค่า  ความรักของเราร่วงโรยและ ตาย
ไปเมื่อเราหยุดพูดและแสดงความรัก

ข้าพเจ้ายังจ�าสมัยที่เราเคยส่งจดหมายรัก
ทางไปรษณย์ีหรือเก็บเหรยีญสองสามเหรยีญ 
เพือ่โทรศพัท์หาคนทีเ่รารกัจากตู้โทรศัพท์หรอื 
วาดรูปและเขียนกลอนรักบนกระดาษเปล่า

วันนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดฟังดูเหมือนวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว!

เทคโนโลยีทุกวันนี้และสมัยนี้ช่วยให้เรา
ท�าสิ่งอัศจรรย์ต่าง ๆ  เป็นเรื่องง่ายเพียงใดที่
จะส่งข้อความแห่งความรักและความขอบคุณ 
ผ่านเครื่องมือสื่อสาร วัยรุ่นท�ากันตลอดเวลา  
ข้าพเจ้าสงสยัว่าวธิปีฏบิตัแิบบนีแ้ละการปฏ-ิ 
บัติที่สวยงามแบบอื่น ๆ จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อ
บ้านของเราสร้างเสร็จแล้วหรือไม่  เมื่อเร็ว ๆ 

นี้ข้าพเจ้าได้รับข้อความโทรศัพท์จากภรรยา
ของข้าพเจ้าที่เขียนแบบนี้  “อ้อมกอดเหมือน
สรวงสวรรค์ จมุพติดจุดวงตะวนั และสายณัห์ 
ดั่งจันทรา  ขอให้วันนี้มีความสุข  ฉันรักคุณ”

ข้าพเจ้าอดรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์ไม่ได้
เวลาได้รับข้อความแบบนี้

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเป็นแบบ
อย่างที่สมบูรณ์แบบของการแสดงความรัก  
เม่ือพระองค์ทรงน�าเสนอพระบตุรของพระองค์ 
พระองค์ทรงใช้ค�าว่า “นี่คือ บุตรที่รัก ของ เรา, 
ผู้ ที่ เรา พอใจมาก”6

5. ฉันรักพระคัมภีร์มอรมอนและพระผู้ช่วยให้
รอดของฉัน  พระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความตื้นตันใจเวลาที่
ข้าพเจ้าเห็นภรรยาของข้าพเจ้าอ่านพระ
คัมภีร์มอรมอนทุกวัน  เมื่อเธออ่านข้าพเจ้า

สามารถสัมผัสถึงประจักษ์พยานของเธอเมื่อ
ได้เห็นความสุขบนใบหน้าขณะเธออ่านข้อ
พระคัมภีร์ที่เป็นพยานถึงพันธกิจของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ช่างปราดเปรื่องเพียงใด “พวกท่านค้นดูใน
พระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิต 
นิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยาน 
ให้กับเรา”7

ด้วยแรงบันดาลใจจากถ้อยค�านี้ ข้าพเจ้า
ถามราเคลหลานสาวที่เพิ่งเรียนการอ่านว่า 
“หลานจะว่ายังไงเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย
อ่านพระคัมภีร์มอรมอน”

ค�าตอบของเธอคือ “แต่คุณปู่ขา มันยาก
นะคะ  มันหนามากเลย”

ข้าพเจ้าจึงขอให้เธออ่านหนึ่งหน้า
กระดาษให้ข้าพเจ้าฟัง  ข้าพเจ้าหยิบนาฬิกา
จับเวลาออกมาและจับเวลา  และพูดว่า 
“หลานใช้เวลาแค่สามนาทีเท่านั้นเอง  พระ
คัมภีร์มอรมอนฉบับภาษาสเปนมี 642 หน้า  
เพราะฉะนั้นหลานต้องใช้เวลา 1,926 นาที”

นั่นอาจท�าให้เธอกลัวมากไปอีก  ข้าพเจ้า
จึงน�าตัวเลขนั้นมาหารด้วย 60 นาทีและบอก
เธอว่าเธอจะใช้เวลาเพียง 32 ชั่วโมงที่จะอ่าน
จนจบ—น้อยกว่าหนึ่งวันครึ่งเสียอีก!

จากนั้นเธอบอกข้าพเจ้าว่า “นั่นง่ายมาก
เลยค่ะ คุณปู่”

ท้ายที่สุดราเคล เอสเตบานน้องชายของ
เธอ และหลานคนอื่น ๆ ของเราใช้เวลา
มากกว่านั้นเพราะหนังสือเล่มนี้คือพระคัมภีร์
ที่ต้องอ่านด้วยวิญญาณแห่งการสวด
อ้อนวอนและการตรึกตรอง

เมื่อเวลาผ่านไปดั่งที่เราเรียนรู้ที่จะเบิก
บานในพระคัมภีร์  เราจะป่าวร้องเฉกเช่นผู้
กล่าวค�าสดุดีว่า “พระด�ารัสของพระองค์นั้น  
ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริง ๆ หวานกว่าน�้า
ผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์”8

6. การรู้พระคัมภีร์นั้นยังไม่เพียงพอ  เราต้อง
ดำาเนินชีวิตตามนั้น

ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นอดีตผู้
สอนศาสนาและได้ค้นคว้าพระคัมภีร์อย่าง
พากเพียร ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ารู้หมดทุกสิ่ง
ทุกอย่าง  ช่วงที่เราคบหากันข้าพเจ้าและ 
บลังกีจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน  ข้าพเจ้า 
ใช้บันทึกและข้ออ้างอิงต่าง ๆ มากมายเพื่อ
แบ่งปันความรู้พระกิตติคุณของข้าพเจ้ากับ
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ได้รับการยอมรับโดยคนดีเป็นแรงกระตุ้นแก่
เรา  สิ่งนี้เพิ่มส�านึกของการมีคุณค่าในตัวเอง
และความมั่นใจในตัวเอง  คนที่ไม่สามารถ
ค้นพบการยอมรับจากแหล่งที่เขาปรารถนาก็
จะไปค้นหาจากที่อื่น  พวกเขาอาจจะไปหา
จากคนที่ไม่ได้สนใจความผาสุกของพวกเขา  
พวกเขาอาจจะไปคบหากับเพื่อนจอมปลอม
และท�าสิ่งที่เขารู้ว่าไม่ถูกต้องเพื่อพยายามได้
รับการยอมรับในสิ่งที่เขาก�าลังแสวงหา  พวก
เขาอาจแสวงหาการยอมรับโดยสวมเสื้อผ้ามี
ยีห้่อเฉพาะเจาะจงเพือ่ให้รูส้กึว่าเป็นส่วนหน่ึง 
ของคนเหล่านัน้หรอืเพ่ือแสดงสถานะ  ส�าหรบั 
บางคนแล้ว การพยายามสวมบทบาทหรือ
ต�าแหน่งที่ส�าคัญก็เป็นหนทางที่จะแสวงหา
การยอมรับด้วย  พวกเขาอาจนิยามคุณค่า
ของตัวเองโดยต�าแหน่งที่เขาด�ารงอยู่หรือ
สถานภาพที่เขาได้มา

แม้ว่าในศาสนจักรเรามักจะไม่คิดถึงเรื่อง
แบบนี้  การแสวงหาการยอมรับจากแหล่งที่
ผิดหรือด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องจะน�าเราไปสู่
หนทางที่อันตราย—ซึ่งมักจะน�าให้เราหลง
ทางและแม้ไปสูก่ารถกูท�าลาย  แทนท่ีจะรู้สึก 
ได้รบัการอุม้ชแูละมัน่ใจในตวัเอง เรากจ็ะรูส้กึ 
ว่าถูกทอดทิ้งและต�่าต้อยเสมอ

แอลมาให้ค�าแนะน�าแก่ฮีลามันบุตรของ
ท่านว่า “จงดูว่าลูกพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าและมี
ชีวิต”1  แหล่งแห่งพลังอ�านาจสูงสุดและการ

เธอ  หลังจากที่เราแต่งงานแล้วข้าพเจ้า
ตระหนักอย่างจริงจังจากการเรียนรู้บทเรียน
ที่ยิ่งใหญ่จากเธอว่า ข้าพเจ้าอาจพยายาม 
สอน พระ-กิตติคุณแก่เธอ  แต่เธอสอนให้
ข้าพเจ้า ด�าเนินชีวิตตาม พระกิตติคุณ

เม่ือพระผูใ้ห้รอดทรงจบการเทศนาบนภเูขา 
พระองค์ประทานค�าแนะน�าที่ปราดเปรื่องนี้ 
“เพราะฉะนั้น  ทุกคนที่ได้ยินค�าเหล่านี้ของ
เราและประพฤติตาม  ก็เปรียบเสมือนผู้ที่มี
สติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลา”9

บรรดาผู้ที่ด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมแห่ง
อาณาจักรซีเลสเชียลดังที่พบในพระคัมภีร ์
จะปลอบประโลมผู้ที่เป็นทุกข์  พวกเขาน�า
ปีติมาสู่ผู้ที่เศร้าโศก การน�าทางแก่ผู้ที่หลง
ทาง  สันติสุขแก่ผู้ที่โศกเศร้า  และแนวทาง
อันแน่นอนแก่ผู้แสวงหาความจริง

สรุปคือ

1.  พระวิหารคือสถานที่ถูกต้อง
2. การโต้เถียงต้องมีสองคน และฉันจะไม่มี

วันเป็นหนึ่งในสองคนนั้น
3. เด็กที่ร้องเพลงเป็นเด็กที่มีความสุข
4. ฉันต้องการให้คุณกอดฉัน
5. ฉันรักพระคัมภีร์มอรมอนและพระผู้ช่วย

ให้รอดของฉัน  พระเยซูคริสต์
6. การรู้พระคัมภีร์นั้นยังไม่เพียงพอ  เราต้อง

ด�าเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ด้วย

สิง่ต่าง ๆ เหล่านีแ้ละบทเรียนอืน่ ๆ อกีมาก 
มายเรียนรู้ในบ้าน—สถานที่ซึ่งสามารถเป็น
สวรรค์น้อย ๆ ที่นี่บนแผ่นดินโลก10  ข้าพเจ้า
เป็นพยานว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
และแผนของพระบิดาบนสวรรค์ของเรามอบ
การน�าทางที่แน่นอนในชีวิตนี้และสัญญา
แห่งชีวิตนิรันดร์  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์  เอเมน 

อ้างอิง
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	 3.	มาระโก	14:26.
	 4.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	25:12.
	 5.	“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”		หนังสือเพลงสวด 
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โดย เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ได้รับการยอมรับ 
จากพระเจ้า
การแสวงหาและการได้รับการยอมรับจากพระเจ้าจะนำาไปสู่ความรู้ที่ว่า
พระองค์ทรงเลือกและประทานพรแก่เรา

เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าบาง
ครั้งคุณพ่อจะพาข้าพเจ้าไปท�างานโครง-
การต่าง ๆ  เรามีสวนเล็ก ๆ อยู่ห่างจากที่

เราพักไม่กี่กิโลเมตร และที่นั่นเองเรามีงาน
มากมายที่ต้องท�าอยู่เสมอเพื่อเตรียมสวน
ของเราในแต่ฤดูกาล  เราท�างานบนเพิงหรือ
สร้างหรือซ่อมรั้ว  ข้าพเจ้าจ�าได้ว่างานนี้มัก
จะเกิดขึ้นในช่วงที่หนาวเย็น หิมะตกหนัก 
หรือฝนเทกระหน�่า  แต่ข้าพเจ้าก็รักงานนี้  
คุณพ่อจะสอนข้าพเจ้าให้ท�าสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ความอดทนและยอมรับ

วันหนึ่งคุณพ่อขอให้ข้าพเจ้าขันสกรูให้
แน่น และเตือนว่า “จ�าไว้ว่า ถ้าลูกขันสกรู
แน่นเกินไป มันจะหัก” ด้วยความภูมิใจ 
ข้าพเจ้าอยากแสดงให้ท่านเห็นสิ่งที่ข้าพเจ้า
ท�าได้  ข้าพเจ้าขันสกรูด้วยสุดก�าลัง และแน่ 
นอน ข้าพเจ้าท�าสกรหูกั  คณุพ่อจะออกความ 
เห็นด้วยอารมณ์ขัน และเราก็จะเริ่มกันใหม่
อกี  แม้ว่าข้าพเจ้าจะ “ท�าผดิพลาด” แต่ข้าพ- 
เจ้าก็ยังรู้สึกถึงความรักและความเชื่อมั่นของ
ท่านที่มีต่อข้าพเจ้าเสมอ  ท่านเสียชีวิตไป
มากกว่า 10 ปีแล้ว แต่ข้าพเจ้ายังจดจ�าค�า
สอนของท่าน สัมผัสได้ถึงความรักของท่าน 
ชื่นชมกับการกระตุ้นของท่าน และรู้สึกถึง
การยอมรับของท่าน

ความรู้สึกที่มีใครบางคนที่เรารักยอมรับ
เราคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์  การ
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ยอมรับอันไม่มีที่สิ้นสุดคือพระบิดาบนสวรรค์
ของเราและพระบุตรของพระองค์ พระเยซู
คริสต์  พระองค์ทรงรู้จักเรา  พระองค์ทรงรัก
เรา  พระองค์ไม่ได้ทรงยอมรบัเราเพราะยศฐา 
บรรดาศักดิหรือต�าแหน่ง พระองค์ไม่ได้ทอด
พระเนตรที่สถานะของเรา  แต่ทรงมองดูใน
ใจเรา  พระองค์ทรงยอมรับเราในตัวตนที่เรา
เป็นและคนที่เราก�าลังพยายามจะเป็น  การ
แสวงหาและได้รับการยอมรับจากพระองค์
จะเพิ่มพลังให้เราและส่งเสริมเราเสมอ

ข้าพเจ้าจะแบ่งปันแบบแผนง่าย ๆ ซึง่หาก 
น�ามาประยุกต์ใช้ จะช่วยเราทุกคนให้ค้นพบ
การยอมรับอันสูงสุด  พระเจ้าประทานแบบ 
แผนนีผ่้านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ : “ตาม 
จริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, ทุกคนในบรรดา
พวกเขาที่รู้ว่าใจตนซื่อสัตย์และชอกช�้า, และ
วิญญาณตนส�านึกผิด, และเต็มใจยึดถือ
พนัธสัญญาของตนโดยการเสยีสละ—แท้จรงิ 
แล้ว, การเสยีสละทกุอย่างซึง่เรา, พระเจ้า, จะ 
บัญชา—พวกเขาได้รับการยอมรับจากเรา.”2

แบบแผนนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนง่าย ๆ 
สามขั้นตอน :

1. รู้ว่าใจของเราซื่อสัตย์และชอกช�้า
2. รู้ว่าวิญญาณของเราส�านึกผิด และ
3. เต็มใจยึดถือพันธสัญญาของเราโดยการ

เสียสละตามที่พระเจ้าทรงบัญชา

ประการแรก เราต้องรู้ว่าใจของเราซื่อสัตย์
และชอกช�า้  เราจะรู้ได้อย่างไร เราเริม่ต้นโดย 
การส�ารวจชีวิตตนเองอย่างจริงจัง  หัวใจเป็น
ศูนย์กลางของความรู้สึกของเรา  ขณะท่ีเรา
มองดูในใจเรา เราก�าลังตรวจสอบตัวเอง  ไม่ 
มีใครที่อยู่รอบตัวเรารู้ เรารู้ได้อย่างแน่นอน  
เรารู้แรงกระตุ้นและแรงปรารถนาของเรา  
เมื่อเราประเมินตนเองด้วยความจริงใจ การ
สะท้อนกลับจะตรงไปตรงมา เราไม่ได้หาเหตุ
ผลเข้าข้างตัวเองหรือหลอกตัวเอง

มีวิธีที่จะตัดสินว่าใจของเราซื่อสัตย์และ
ชอกช�้าหรือไม่  ใจที่ชอกช�้าเป็นใจที่อ่อนโยน 
เปิดกว้าง และอ่อนไหว  เมื่อข้าพเจ้าได้ยิน
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “นี่แน่ะ เรายืนเคาะ
อยู่ที่ประตู”3  ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระองค์
เคาะประตูใจของข้าพเจ้า  หากข้าพเจ้าเปิด
ประตูรับพระองค์ ข้าพเจ้าก็สนองตอบต่อการ
เชื้อเชิญของพระวิญญาณมากขึ้น และ
ข้าพเจ้าก็จะยอมรับพระประสงค์ของพระผู้
เป็นเจ้ายิ่งขึ้น

ขณะที่เราไตร่ตรองอย่างจริงใจร่วมกับ

สวดอ้อนวอนถึงขอบเขตของใจที่ซื่อสัตย์และ
ชอกช�้าของเรา เราจะได้รับการสอนโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์  เราจะได้รับการยืนยันที่
อ่อนหวานหรือการแก้ไขที่อ่อนโยน และการ
เชื้อเชิญให้เราลงมือท�า

ประการที่สอง เราต้องรู้ว่าวิญญาณของ
เราส�านึกผิด  ค�าว่า ส�านึกผิด ในพจนานุกรม 
อ๊อกซ์ฟอร์ดให้ค�านิยามว่า “เป็นความรู้สึก
หรือการแสดงออกถึงการส�านึกผิดเพื่อขอ
คืนดีกับผู้ที่เรากระท�าผิดด้วย”4  ถ้าเรามี
วิญญาณที่ส�านึกผิด เราก็ยอมรับบาปและ
ข้อบกพร่องของเรา  เราก็เป็นผู้ที่สอนได้  
“ทุกเรื่องถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรม”5  
เรารู้สึกเศร้าโศกแบบพระผู้เป็นเจ้าและ
ปรารถนาที่จะกลับใจ  วิญญาณที่ส�านึกผิด
ปรารถนาทีจ่ะฟัง “การชกัจงูของพระวญิญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์”6

วิญญาณที่ส�านึกผิดแสดงให้ประจักษ์
โดยความเต็มใจและการตกลงใจที่จะลงมือ
ท�า  เราเต็มใจที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระผู้
เป็นเจ้า เต็มใจที่จะกลับใจ เต็มใจที่จะเรียนรู้ 
และเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง  เราเต็มใจที่จะ
สวดอ้อนวอน “อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระ-
องค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”7

ประการที่สามการให้พระเจ้ายอมรับเป็น

ความปรารถนาของจิตส�านึกที่จะยึดถือพันธ-
สัญญาของเราผ่านทางการเสียสละ “แท้จริง
แล้ว, การเสียสละทุกอย่างซึ่งเรา, พระเจ้า, 
จะบัญชา”8 บ่อยครั้งที่เรามักคิดว่าค�าว่า การ
เสียสละ หมายถึงบางสิ่งที่ใหญ่หรือยากที่เรา
จะท�าได้  ในบางกรณีความหมายนี้อาจเป็น
จริง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงการด�าเนิน
ชีวิตในแต่ละวันในฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริง
ของพระคริสต์

วิธีหนึ่งที่เราจะยึดถือพันธสัญญาโดยการ
เสียสละก็คือการมีส่วนร่วมในพิธีศีลระลึก
อย่างมีค่าควรในแต่ละสัปดาห์  เราเตรียมตัว
เราอย่างมีสติส�าหรับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์  เรา
ต่อและยืนยันค�ามั่นสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรา
ท�าต่อพระเจ้า  ในวิธีนี้เราจะรู้สึกถึงการยอม 
รับของพระองค์และการรับความเชื่อมั่นของ
พระองค์ว่าความพยายามของเราได้รับการ
ยอมรบัและบาปของเราได้รบัการให้อภัยผ่าน 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์  ระหว่างศาสน-
พิธีนี้ พระเจ้าทรงสัญญากับเราว่าหากเรา
เต็มใจที่จะรับพระนามของพระบุตรของ
พระองค์และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เราจะมี
พระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอด
เวลา  การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนที่
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ถาวรของเราเป็นตัวบ่งชี้อันสูงสุดในการ
ยอมรับของพระผู้เป็นเจ้า

วิธีอื่นที่จะยึดถือพันธสัญญาของเราโดย
การเสียสละได้ง่าย ๆ เหมือนกับการยอมรับ
การเรียกในศาสนจักรและรับใช้อย่างซื่อสัตย์
ในการเรียกนั้น หรือการท�าตามการเชื้อเชิญ
ของศาสดาพยากรณ์ของเรา โธมัส เอส. 
มอนสัน คือการยื่นมือออกไปหาผู้ที่ยืนอยู่
ขอบทางและต้องการการช่วยให้รอดทาง
วิญญาณ  เรายึดถือพันธสัญญาของเราโดย
การเสียสละโดยให้การรับใช้เพื่อนบ้านหรือ
ชุมชนของเราอย่างเงียบ ๆ หรือโดยการ
ค้นหาชื่อของบรรพบุรุษของเราและท�างาน
พระวิหารให้พวกเขา  เรายึดถือพันธสัญญา
โดยการเสียสละโดยพยายามอย่างเรียบง่าย
ในการเป็นคนชอบธรรม เปิดใจ และฟังการ 
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณขณะที่เรา
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน  บางครั้งการยึดถือ
พันธสัญญาหมายถึงไม่ต้องท�าอะไรนอก
เหนือไปจากยืนหยัดอย่างมั่นคงและซื่อสัตย์
เมื่อพายุแห่งชีวิตก�าลังโหมพัดกระหน�่าอยู่
รอบตัวเรา

หลังจากที่ทรงอธิบายแบบแผนของการที่
จะได้รับการยอมรับจากพระองค์  พระเจ้า
ทรงใช้การยกตัวอย่างเพื่อแสดงถึงการที่เรา
จะได้รับประโยชน์เป็นส่วนบุคคลและ

ครอบครัวขณะที่เราแสวงหาการยอมรับของ
พระองค์  พระองค์ตรัสว่า “เพราะเรา, 
พระเจ้า, จะท�าให้พวกเขาน�าผลออกมาดัง
ต้นไม้ที่ออกผลดกซึ่งปลูกไว้ในที่ดินดี, ข้าง
ธารน�้าบริสุทธิ์, ซึ่งออกผลล�้าค่ามากมาย”9

ขณะที่เราปรับตัวเราเองให้เข้ากับพระ
วิญญาณของพระเจ้าและสัมผัสถึงการ
ยอมรับของพระองค์ เราได้รับพรเหนือความ
เข้าใจของเราและน�าผลแห่งความชอบธรรม
มากมายออกมา  เราจะอยู่ท่ามกลางคน
เหล่านั้นที่พระองค์ตรัสว่า “ดีแล้วเจ้าเป็น
บ่าวที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็ก
น้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจ�านวนมาก 
เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด”10

การแสวงหาและการได้รับการยอมรับ
จากพระเจ้าจะน�าไปสู่ความรู้ที่ว่าพระองค์
ทรงเลือกและประทานพรแก่เรา  เราจะเพิ่ม
ความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงน�าเราและ
น�าทางเราในความดี พระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระองค์จะกลายมาเป็นความแจ้ง
ชัดในใจเรา ในชีวิตเรา และในครอบครัวเรา

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านอย่างสุดใจให้
แสวงหาการยอมรับจากพระเจ้าและชื่นชม
กับพรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้  ขณะท่ีเรา
ด�าเนินตามแบบแผนที่เรียบง่ายที่พระเจ้า
วางไว้ให้เรา เราจะรู้ว่าเราได้รับการยอมรับ

จากพระองค์ โดยไม่ค�านึงถึงต�าแหน่ง 
สถานะ หรือข้อจ�ากัดทางมรรตัยของเรา  การ
ยอมรับด้วยความรักของพระองค์จะเป็นแรง
กระตุ้นเรา เพิ่มศรัทธาของเรา และช่วยเรา
ให้จัดการกับทุกสิ่งที่เราเผชิญในชีวิต  แม้ว่า
จะมีการท้าทาย แต่เราก็จะประสบความ
ส�าเร็จ รุ่งเรือง11และสัมผัสถึงสันติสุข12  เราจะ
อยูท่่ามกลางคนเหล่านัน้ทีพ่ระเจ้ารับส่ังว่า

“อย่ากลัวเลย, เด็กน้อยทั้งหลาย, เพราะ
เจ้าเป็นของเรา, และเราชนะโลกแล้ว, และ
เจ้ามาจากคนเหล่านั้นที่พระบิดาของเรา
ประทานให้เรา

“และไม่มีใครในบรรดาคนเหล่านั้นที่พระ
บิดาของเราประทานให้เราจะหายไป”13

ในพระนามของพระเยซูคริสต์  เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	แอลมา	37:47.
	 2.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	97:8.
	 3.	วิวรณ์	3:20.
	 4.	Oxford	Dictionaries	Online,	“contrite,”	

oxforddictionaries.com.
	 5.	แอลมา	21:23.
	 6.	โมไซยาห์	3:19.
	 7.	ลูกา	22:42.
	 8.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	97:8.
	 9.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	97:9.
10.	 มัทธิว	25:21.
11.	 ดู	โมไซยาห์	2:22.
12.	 ดู	โมไซยาห์	2:41.
13.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	50:41-42.
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“พวกเขาจะเห็นเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นใน
เส้นทางชวีติของพวกเขา  เหตกุารณ์บางอย่าง 
ท้าทายความกล้าหาญและขยายศรัทธา แต่
ถ้าพวกเขาแสวงหาความช่วยเหลือและการ 
น�าทางร่วมกับการสวดอ้อนวอน  พวกเขาจะ
ได้รับพลังเหนือสิ่งตรงกันข้าม”

และต่อมาท่านกล่าวอีกว่า “คุณค่าทาง
ศีลธรรมซึ่งเป็นตัวก�าหนดอารยธรรมก�าลัง 
ดิ่งลงด้วยอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึง
กระนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่กลัวอนาคต” (“อย่า
กลัว,” Ensign หรือ เลียโฮนา, พฤษภาคม 
2004, 77, 78)

พี่น้องทั้งหลาย เราต้องไม่กลัวอนาคต 
หรอืลังเลต่อความหวงัและความรืน่เรงิ เพราะ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา  ในพระด�ารัส
แนะน�าที่บันทึกไว้แต่แรกที่พระเยซูตรัสแก่
สานุศิษย์ใหม่ของพระองค์ในกาลิลีคือการ
เตือนด้วยค�าสองค�า “อย่ากลัว” (ลูกา 5:10)  

โดย เอ็ลเดอร์บรูซ ดี. พอร์เทอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

รุ่งอรุณอันแสนสวยงาม
เราต้องไม่กลัวอนาคต หรือลังเลต่อความหวังและความรื่นเริง  
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา  

เวลาเย็นวนัพฤหสับดใีนเยรซูาเล็ม พระเยซู 
ทรงพบกับสานุศิษย์ของพระองค์ในห้อง
ใหญ่ชั้นบนเพื่อถือรักษาวันปัสกา  ชายผู้

มาร่วมฉลองต่างไม่รู้ว่าอาหารมื้อนี้สักวัน
หนึ่งจะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพระกระยาหาร
มื้อสุดท้าย  หากพวกเขารู้เรื่องนี้ พวกเขา
ต้องร�่าไห้

อย่างไรก็ตาม พระอาจารย์ของพวกเขา
ทรงเข้าใจดีว่าการทดสอบอันแสนสาหัสใน
เกทเสมนีและกลโกธาจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า   
โมงยามอันมืดสนิทในประวัติศาสตร์โลก 
ขยับใกล้เข้ามา กระนั้นก็ตาม พระเยซูตรัส
กับพวกเขาว่า “แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่า
เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)  

ทกุวนันีเ้ราอาศยัอยูใ่นยคุแห่งความวุ่นวาย 
และไม่แน่นอน ช่วงเวลาทีพ่ระเจ้าทรงพยากรณ์ 
ต่อเอโนคว่าเป็น “วันเวลาของความชั่วร้าย
และการแก้แค้น” (โมเสส 7:60)  ความยาก
ล�าบากและเวลาอันยุ่งยากอาจรออยู่เบื้อง
หน้า แต่เราก็ยังมีเหตุให้รื่นเริงและชื่นชม
ยินดี  เพราะเราอาศัยอยู่ในสมัยการประทาน
สุดท้ายซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นฟูศาสนจักร
และอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก
เพื่อเตรียมรับการเสด็จกลับมาของพระบุตร
ของพระองค์

ครั้งหนึ่งประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
กล่าวถึงหลาน ๆ ของท่านและปัญหาที่เพิ่ม
ขึ้นในโลกซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่  ท่านกล่าวว่า 

พระองค์ตรัสย�้าค�าสอนนั้นหลายครั้งในการ
ปฏิบตัศิาสนกิจของพระองค์  ส�าหรบัวสิทุธชิน 
ในยุคนี้ พระองค์ทรงตรัสว่า “จงรื่นเริงเถิด, 
และอย่ากลัวเลย, เพราะเราพระเจ้าอยู่กับ
เจ้า, และจะยืนเคียงข้างเจ้า” (ค.พ. 68:6)

พระเจ้าจะทรงยืนเคียงข้างศาสนจักรและ
ผู้คนของพระองค์และปกป้องพวกเขาจนกว่า
พระองค์เสด็จมา  จะมีสันติสุขในไซอันและ
ในสเตคของนาง เพราะพระองค์ทรงประกาศ
ว่า “เพื่อการรวบรวมบนแผ่นดินแห่งไซอัน, 
และบนสเตคของนาง, จะเกิดขึ้นเพื่อการคุ้ม
ภัย, และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ, และจาก
พระพิโรธเมื่อจะเทลงมาโดยมิได้เจือจางบน
ทั้งผืนแผ่นดินโลก” (คพ. 115:6)

ศาสนจักรตั้งมั่นเป็นปราการป้องกันภัยให้
สมาชกิ  แม้ว่าบางครัง้สภาวการณ์ในโลกอาจ 
ยุ่งยากมาก แต่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์
จะพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสเตคของไซอัน  
พระเจ้าทรงประกาศิตว่าก้อนหินซึ่งถูกสกัด
จากภูเขาโดยปราศจากมือจะกลิ้งออกไปจน
เต็มทั้งแผ่นดินโลก (ดู ดาเนียล 2:31-45; 
คพ. 65:2)   และไม่มีอ�านาจของมนุษย์คน
ใดจะหยุดยั้งได้  เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
ผู้ลิขิตงานนี้ และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลา
มุมเอก

ศาสดาพยากรณ์นีไฟเห็นในนิมิตว่าใน 
ยุคสุดท้ายเดชานุภาพของพระเมษโปดกของ
พระผู้เป็นเจ้าจะแผ่ลงมา “บนผู้คนแห่งพันธ-
สญัญาของพระเจ้า” และพวกเขาจะ “มอีาวธุ 
คือความชอบธรรมและเดชานุภาพของพระผู้
เป็นเจ้าในรศัมภีาพอนัยิง่ใหญ่” (1 นไีฟ 14:14)

เราและครอบครัวเรา สามารถมีอาวุธแห่ง
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องป้อง 
กันหากเราจะยังคงแน่วแน่ต่อศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและให้
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พระวญิญาณน�าทางเรา  การทดลองจะมาถงึ 
เราอาจไม่เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเราหรือ
รอบข้างเรา แต่ถ้าเราวางใจอย่างสงบใน
พระเจ้า  พระองค์จะประทานพละก�าลังและ
การน�าทางในการท้าทายทุกอย่างที่เราเผชิญ  
เมื่อความปรารถนาเพียงอย่างเดียวของเรา
คือการท�าให้พระองค์พอพระทัย เราจะได้รับ
พรด้วยสันติสุขอันลึกซึ้ง

ในยุคแรกของการฟื้นฟู สมาชิกศาสนจักร
เผชญิกับการทดลองหนกั  ประธานบรคิมั ยงัก์ 
กล่าวถงึการทดลองในยามนัน้ว่า “เมือ่ถกูล้อม 
ด้วยกลุ่มคนร้าย ด้วยความตายและความ
พินาศคุกคามรอบด้าน ข้าพเจ้าไม่รู้สึกอะไร
นอกจากความรู้สึกเบิกบาน [และ] รู้สึกดีใน
วิญญาณของข้าพเจ้า ดังที่รู้สึกอยู่ในเวลานี้  
อนาคตดูเหมือนจะมืดมนและไม่แน่นอน แต่
ไม่มีสักครั้งที่ข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าผลพวงของ
พระกิตติคุณมีประโยชน์ต่ออุดมการณ์ของ
ความจริง” (ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: 
บริคัม ยัง [1997], 357).

พอล คู่ผู้สอนศาสนาของข้าพเจ้าเป็นคน 
ที่มีความสุขฉายออกมาอยู่เสมอ  ขณะท่ีเป็น
คณุพ่อยงัหนุม่ เขาป่วยเป็นโรคปลอกประสาท 
อักเสบ  ทั้ง ๆ ที่มีความยากล�าบากตามมา  
เขายงัคงรบัใช้ผูอ้ืน่ด้วยความสขุและมีอารมณ์ 
ขัน  ครั้งหนึ่งเขามาที่ส�านักงานของข้าพเจ้า
นัง่อยูใ่นเก้าอีเ้ขน็คนัแรกของเขาและประกาศ 
ว่า “ชวีติเริม่ต้นด้วยเก้าอีเ้ขน็ขบัเคล่ือน”  ข้าพ- 

เจ้าจ�าเขาได้อยู่เสมอ ไม่กี่ปีก่อนที่เขาเสีย
ชีวิต  เขาถือคบเพลิงโอลิมปิกขณะที่นั่งอยู ่
ในเก้าอี้เข็นขณะที่มีคนนับร้อยส่งเสียงเชียร์  
เช่นเดียวกับเปลวไฟที่ไม่มีวันมอด ศรัทธา
ของพอลไม่เคยเลือนลางไปตามพายุแห่ง
ชีวิต

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
บริคัม ยังก์ ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
กับชายหนุ่มหลายคน  เพื่อนร่วมห้องของ
ข้าพเจ้า บรูซ เป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีที่สุดที่
ข้าพเจ้าเคยรู้จัก  เราไม่เคยได้ยินเขาพูดถึง
ใครหรือสภาพการณ์ใดในด้านลบ และเป็น
ไปไม่ได้ที่จะไม่เบิกบานใจเวลาอยู่กับเขา  
ความรื่นเริงของเขามาจากความวางใจใน
พระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณของ
พระองค์

ในหนึ่งวันที่อากาศหนาวและลมแรง  
ทอม เพื่อนอีกคนหนึ่งของข้าพเจ้าเดินผ่าน
บริเวณมหาวิทยาลัย  เพิ่ง 7 โมงเช้า 
มหาวิทยาลัยยังเงียบสงัดและมืด  หิมะก�าลัง
ตกหนักพร้อมกับลมแรง “ช่างเป็นสภาพ
อากาศที่เลวร้าย” ทอมนึกในใจ  ขณะที่เขา
เดินต่อไป ในความมืดท่ามกลางหิมะ เขา
ได้ยินเสียงคนก�าลังร้องเพลง

บรูซ เพื่อนผู้มองโลกในแง่ดีที่สุดก็เดินมา
ท่ามกลางหิมะที่ตกหนัก  แขนของเขาเหยียด
ขึ้นไปบนฟ้า เขาร้องเพลงจากบทละครเพลง
บรอดเวย์ชื่อ โอคลาโฮมา: “โอ้ รุ่งอรุณอัน

แสนสวยงาม! โอ้ วันอันแสนสวยงาม ฉัน
รู้สึกวิเศษยิ่ง ทุกสิ่งเป็นดั่งใจต้องการ”  
(ดู Richard Rodgers and Oscar 
Hammerstein II, “Oh, What a Beautiful 
Mornin’ ” [1943])

หลายปีต่อมา เสียงอันสดใสในพายุมืด
กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความ
หวังของข้าพเจ้า  แม้ในโลกอันมืดมน เราซึ่ง
เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอาจร้องเพลงด้วย
ความเบิกบานใจ โดยรู้ว่าพลังอ�านาจแห่ง
สวรรค์อยู่กับศาสนจักรและผู้คนของพระผู้
เป็นเจ้า  เราจะชื่นชมยินดีด้วยความรู้ที่ว่ามี
รุ่งอรุณอันแสนสวยงามรออยู่เบื้องหน้า—
รุ่งอรุณแห่งยุคมิลเลเนียม เมื่อพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จขึ้นในทิศตะวันออก
และทรงปกครองแผ่นดินโลกอีกครั้ง

ข้าพเจ้านึกถึงรุ่งอรุณอันแสนสวยงามอีก
สองครั้งในประวัติศาสตร์โลก  ในฤดูใบไม้ผลิ
ของปี 1820 รุ่งอรุณอันแสนสวยงาม วันอัน
สดใสในพอลไมรา รัฐนิวยอร์ก เด็กหนุ่มชื่อ
โจเซฟ สมิธเข้าไปในป่าและคุกเข่าสวด
อ้อนวอน  ค�าตอบของการสวดอ้อนวอนนั้น
คือการปรากฏองค์ของพระบิดาและพระบุตร 
ต้อนรับสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่ง
เวลาและการฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์บนแผ่นดินโลก

กระนั้นรุ่งอรุณอันแสนสวยงามอีกคราว
หนึ่งเริ่มต้นเมื่อเกือบ 2,000 ปี  นอกก�าแพง
เมืองเยรูซาเล็ม  ดวงอาทิตย์ส่องสว่างเจิดจ้า
ในรุ่งอรุณวันอีสเตอร์นั้น  สตรีกลุ่มหนึ่งมาที่
อุโมงค์ หวังจะชโลมพระวรกายที่ถูกตรึง
กางเขนของพระเจ้าของพวกเธอ เทพสอง
องค์ปรากฏต่อสตรีเหล่านั้นและประกาศว่า 
“พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตาย
ท�าไม  พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้น
มาแล้ว” (ลูกา 24:5–6)

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงชัยชนะของพระเยซู
คริสต์เหนือบาปและความตาย  ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงแผนอันเมตตาของพระบิดานิรันดร์
และความรักอันเป็นนิจของพระองค์  เมื่อเรา
ลุกขึ้นทุกเช้า ขอให้เรามองฟ้าสวรรค์ด้วย
ศรัทธาและกล่าวว่า “โอ้ รุ่งอรุณอันแสน
สวยงาม” ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ตายทางร่างกายเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว 
ความตายทางวิญญาณคือการแยกมนุษย์
จากพระผู้เป็นเจ้า  ในถ้อยค�าของเปาโล 
“เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดย
เกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิต 
โดยเก่ียวเนือ่งกับพระครสิต์” (1 โครนิธ์ 15:22)  
การไถ่จากความตายทางร่างกายและทาง 
วญิญาณนีม้ผีลต่อคนทัง้โลกโดยไม่มเีงือ่นไข3

ด้านที่สองของการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดคือการไถ่จากสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าเป็นผล
ทางอ้อมจากการตก—นั่นคือบาปของเราเอง 
ซึ่งตรงข้ามกับการล่วงละเมิดของอาดัม  
เนื่องจากการตก เราจึงเกิดมาในโลกมรรตัย
ซึ่งบาป—อันหมายถึงการไม่เชื่อฟังกฎที่บัญ-
ญัติไว้โดยพระผู้เป็นเจ้า—มีอยู่แพร่หลาย  
พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเราทุกคนดังน้ี

“เมื่อพวกเขาเริ่มเติบโตขึ้น,  บาปย่อม
ก�าเนิดในใจพวกเขาฉันนั้น, และพวกเขาลิ้ม
รสความขมขื่น, เพื่อพวกเขาจะรู้จักให้คุณค่า
แก่ความดี.

“และให้แก่พวกเขาที่จะรู้จักความดีจาก
ความชั่ว; ดังนั้น พวกเขาจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เสรี
ของตนเอง” (โมเสส 6:55-56)

เพราะเราต้องรับผิดชอบและเราท�าการ
เลือก  การไถ่จากบาปของเราจึงมีเงื่อนไข
—เงื่อนไขในการสารภาพ ละทิ้งบาป และหัน
มาด�าเนินชีวิตตามหลักศาสนา หรืออีกนัย
หนึง่คอื เงือ่นไขในการกลบัใจ (ด ูคพ. 58:43) 
“ดงันัน้” พระเจ้าทรงบญัชา “จงสอนลูกหลาน 

การไถ่อนัส�าคญัยิง่ทีพ่ระเยซคูรสิต์ทรงกระท�า 
ส�าเร็จโดยผ่านการชดใช้ของพระองค์ ซึ่งรวม
ถึง “การปลดปล่อยจากบาปและบทลงโทษ
ของบาป โดยวิธีพลีบูชาเพื่อคนบาป”2 ตาม
ถ้อยค�าในพจนานุกรม

การไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดมีสองส่วน  
ส่วนแรกเป็นการชดใช้การล่วงละเมิดของ 
อาดัมและการตกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามมา 
โดยเอาชนะสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบ
โดยตรงจากการตก—นั่นคือ ความตายทาง
ร่างกายและความตายทางวิญญาณ  ความ

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การไถ่
ตราบเท่าที่เราทำาตามพระคริสต์ เราจะพยายามมีส่วนร่วมและส่งเสริมงาน
แห่งการไถ่ของพระองค์

ใ
นยุคอาณานิคม แรงงานเป็นที่ต้องการ
อย่างมากในอเมริกา  ช่วงระหว่าง
ศตวรรษที่ 18 กับต้นศตวรรษที่ 19  

ผู้มีโอกาสเป็นแรงงานอพยพถูกเกณฑ์ใน 
เกรตบริเตน เยอรมนี และประเทศอื่น ๆ ใน
ยุโรป แต่หลายคนที่เต็มใจไปไม่สามารถจ่าย
ค่าเดินทางได้  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเหล่า
นี้จะเดินทางภายใต้หนังสือสัญญาหรือข้อ
ตกลงว่าหลังจากมาถึงจะท�างานให้ระยะ
หนึ่งโดยไม่รับค่าจ้างเพื่อเป็นการจ่ายค่า 
เดินทาง  หลายคนมาพร้อมกับให้สัญญาว่า
สมาชิกครอบครัวที่อยู่ในอเมริกาจะจ่ายค่า
โดยสารให้เมื่อมาถึง แต่หากสัญญานั้นไม่
เกิดขึ้น ผู้มาใหม่มีพันธะต้องจ่ายด้วยตนเอง
โดยท�างานชดใช้ตามสัญญา  ค�าที่ใช้เรียกผู้
อพยพภายใต้ข้อผูกมัดเหล่านี้คือ “ผู้ไถ่ถอน”  
พวกเขาต้องไถ่ค่าเดินทางของตนเอง—ในแง่
หนึ่งคือซื้อเสรีภาพตนเอง—โดยใช้แรงงาน1

พระสมัญญานามของพระเยซูคริสต์ที่
ส�าคัญที่สุดพระนามหนึ่งคือพระผู้ไถ่  ดังที่
ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับ  
“ผู้ไถ่ถอน” ที่เป็นชาวอพยพ ค�าว่า ไถ่ หมาย
ถึงจ่ายเงินเพื่อปลดพันธะรับผิดชอบหรือหนี้
สิน ไถ ่อาจหมายถึงการช่วยชีวิตหรือปลด
ปล่อยให้เป็นอิสระโดยวิธีจ่ายค่าไถ่  หากผู้
ใดกระท�าผิดแล้วแก้ไขหรือปรับปรุงตนเอง 
เรยีกได้ว่าเขาไถ่โทษตนเองแล้ว  ความหมาย 
แต่ละอย่างเหล่านี้บ่งบอกถึงส่วนต่าง ๆ ของ
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ของเจ้า, ว่ามนุษย์ทั้งปวง, ทุกแห่งหน, ต้อง
กลับใจ, มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่มีทางสืบทอด
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้าเป็นมรดกได้เลย, 
เพราะสิ่งไม่สะอาดจะพ�านักที่นั่นไม่ได้, หรือ 
พ�านักในที่ประทับของพระองค์ก็ไม่ได้” 
(โมเสส 6:57) 

ควาทุกข์ทรมานของพระผู้ช่วยให้รอดใน
เกทเสมนีและความเจ็บปวดแสนสาหัสของ
พระองค์บนกางเขน ไถ่เราจากบาปโดยตอบ
สนองข้อเรียกร้องที่ความยุติธรรมมีต่อเรา  
พระองค์ทรงหยิบยื่นพระเมตตาและทรง 
ยกโทษให้ผู้กลับใจ  นอกจากนี้การชดใช้ยัง 
ช�าระหนี้ที่ความยุติธรรมติดค้างเราโดย 
เยียวยาและชดเชยให้เราส�าหรับความทุกข์
ทรมานใด ๆ ก็ตามที่เราต้องทนทุกข์โดย
ปราศจากความผิด  “เพราะดูเถิด, พระองค์
ทรงทนรับความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้งปวง, 
แท้จริงแล้ว, ความเจ็บปวดของชาวโลกที่มี
ชีวิตทุกคน, ทั้งชาย, หญิง, และเด็ก, ที่เป็น
ของครอบครวัอาดมั” (2 นีไฟ 9:21; ดู แอลมา 
7:11–12 ด้วย)4

ตราบเท่าที่เราท�าตามพระคริสต์ เราจะ
พยายามมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานแห่งการ
ไถ่ของพระองค์  งานรับใช้ส�าคัญที่สุดที่เรา
ท�าให้ผู้อื่นได้ในชีวิตนี้ โดยเริ่มต้นกับคนใน
ครอบครวัเราคอืการน�าพวกเขามาสู่พระคริสต์ 
ผ่านศรัทธาและการกลับใจ เพื่อที่พวกเขาจะ
ได้รับการไถ่ของพระองค์—โดยมีสันติสุขและ
ปีติเวลานี้ รวมถึงความเป็นอมตะและชีวิต 
นิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง  งานผู้สอนศาสนา

เป็นการแสดงออกอย่างดถีงึความรกัทีไ่ถ่ของ 
พระเจ้า  ในฐานะผู้ส่งสารที่มีสิทธิอ�านาจของ
พระองค์ พวกเขาจึงเสนอพรอันหาที่เปรียบ
มิได้ของศรัทธาในพระเยซูคริสต์ การกลับใจ 
บพัตศิมา และของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บรสุิทธ์ิ เพือ่เปิดทางไปสูก่ารเกดิใหม่และการ 
ไถ่ทางวิญญาณ

เราสามารถช่วยงานไถ่ของพระเจ้าเพื่อผู้
ล่วงลับได้เช่นกัน  “เอ็ลเดอร์ที่ซื่อสัตย์ของ
สมัยการประทานนี้, เมื่อพวกเขาออกไปจาก 
ชีวิตมรรตัย, ท�างานของพวกเขาต่อไปในการ
สั่งสอนพระกิตติคุณแห่งการกลับใจและการ
ไถ่, โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระบุตร
องค์เดียวที่ถือก�าเนิดของพระผู้เป็นเจ้า,  ใน
บรรดาคนเหล่านั้นผู้อยู่ในความมืดและภาย
ใต้พันธนาการแห่งบาปในโลกอันไพศาลแห่ง
วิญญาณของคนตาย” (คพ. 138:57)  ด้วย
ประโยชน์ของการประกอบพิธีแทนคนตาย 
ในพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้า แม้ผู้ที่ตาย 
ในพันธนาการของบาปก็ยังเป็นอิสระได้5

ถึงแม้ด้านส�าคัญที่สุดของการไถ่เกี่ยวข้อง
กับการกลับใจและการให้อภัย แต่มีด้านทาง
โลกที่ส�าคัญมากอีกด้านหนึ่งเช่นกัน  มีกล่าว
ไว้ว่าพระเยซเูสดจ็ออกไปกระท�าคณุประโยชน์ 
(ดู กจิการ 10:38) ซึง่รวมถึงการรกัษาคนป่วย 
และคนทุพพลภาพ จดัหาอาหาร ให้ฝูงชนที่
หิวโหย และสอนวิถีทางที่ยิ่งใหญ่กว่า  “บุตร
มนุษย์ . . . ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่
มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่าน
เป็นค่าไถ่คนจ�านวนมาก” (มัทธิว 20:28)   

ดังนั้นขอให้เราออกไปกระท�าคุณประโยชน์
ตามแบบแผนการไถ่ของพระ-อาจารย์ภาย
ใต้อิทธิพลของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 

งานไถ่ประเภทนี้หมายถึงการช่วยเหลือ
ผู้คนที่ประสบปัญหา  หมายถึงการเป็นเพื่อน
กับคนยากจนและคนอ่อนแอ การบรรเทาทกุข์ 
การแก้ไขสิ่งผิด การปกป้องความจริง การ
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้อนชุนรุน่หลัง และ 
การท�าให้เกิดความมั่นคงและความสุขที่บ้าน  
งานไถ่ของเราบนแผ่นดินโลก ส่วนใหญ่คือ
การช่วยให้ผู้อื่นเติบโต บรรลุความหวังและ
ความใฝ่ฝันอันชอบธรรม

ตวัอย่างหนึง่มาจากวรรณกรรมของวกิตอร์ 
อูโก เรื่อง Les Misérables [เหยื่ออธรรม] 
แม้จะเป็นนวนิยาย แต่เป็นเรื่องที่สร้างความ 
ประทับใจและแรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้า
เสมอมา  ช่วงเกือบต้นเรื่อง มุขนายกเบียง
เวอนูให้อาหารและที่พักแรมแก่คนจรจัด
อย่างฌอง วัลฌองที่เพิ่งถูกปล่อยตัวหลัง 
ติดคุกมา 19 ปี โทษฐานขโมยขนมปังเพื่อ 
น�ามาเลี้ยงลูกของพี่สาวที่ก�าลังหิวโหย ด้วย
ความด้านชาและขมขื่น วัลฌองตอบแทน
คุณมุขนายกเบียงเวอนูด้วยการขโมยเครื่อง
เงินของเขา  ต่อมาถูกต�ารวจฝรั่งเศสจับกุม
ตัวเพราะจับพิรุธได้ วัลฌองอ้างความเท็จว่า
เครื่องเงินเหล่านั้นเป็นของขวัญที่เขาได้มา  
เมื่อต�ารวจลากตัวเขากลับมาที่บ้านของมุข
นายก ยังความแปลกใจแก่วัลฌองที่มุขนา
ยกเบียงเวอนูยืนยันเรื่องที่เขาเล่าและพูดให้
น่าเชื่อถือมากขึ้นอีกว่า “ ‘แต่! ข้าพเจ้าให้เชิง
เทียนแก่ท่านไปด้วย ท�าด้วยเงินเช่นกัน และ
มีค่าถึงสองร้อยฟรังก์  เหตุใดท่านจึงไม่น�าไป
พร้อมกับภาชนะเหล่านั้นเล่า’ . . .

“มขุนายกเข้ามาใกล้เขาพลางกระซบิเบา ๆ 
ว่า

“ ‘อย่าลืม อย่าลืมสัญญาที่ท่านให้ไว้กับ
ข้าพเจ้าว่าจะใช้เครื่องเงินนี้เพื่อกลับตัวเป็น
คนดี’

‘ฌอง วัลฌองผู้ไม่มีความทรงจ�าใดเลย
เกี่ยวกับสัญญานี้ยืนสับสน  มุขนายก. . .
กล่าวต่อด้วยน�้าเสียงจริงจังว่า 

“ฌอง วัลฌอง สหายข้าพเจ้า ท่านมิได้
เป็นของมารอีกต่อไป  จิตวิญญาณท่าน 
ข้าพเจ้าซื้อแทนให้แล้ว โดยถอนออกมาจาก
ความคิดอันมืดมนและวิญญาณแห่งความ
หายนะ และถวายมันแด่พระผู้เป็นเจ้า!’ ”
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ฌอง วัลฌองกลายเป็นคนใหม่จริง ๆ เขา
เป็นชายผู้ซื่อสัตย์และผู้อุปถัมภ์คนมากมาย  
เขาเก็บเชิงเทียนสองอันนั้นไว้ตลอดชีวิตเพื่อ
เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตเขาได้รับการไถ่เพื่อ
พระผู้เป็นเจ้า6

การไถ่ทางโลกบางรูปแบบเกิดขึ้นด้วย
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย  นี่เป็นเหตุผล
หนึ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตั้งศาสนจักร  
เพราะเราจัดองค์กรในโควรัมและองค์การ
ช่วย ในสเตค วอร์ด และสาขา เราจึงไม่ได้
สอนและให้ก�าลังใจกันในพระกิตติคุณเพียง
อย่างเดียว แต่เรายังสามารถขอความช่วย
เหลือจากผู้อื่นและแหล่งช่วยต่าง ๆ เพื่อ
รับมือกับความจ�าเป็นเร่งด่วนในชีวิต  ผู้คนที่
กระท�าตามล�าพังหรือรวมกลุ่มเฉพาะกิจไม่
สามารถจัดหาวิธีดูแลในระดับที่พอจะรับมือ
กับการท้าทายใหญ่ ๆ ได้  ในฐานะผู้ติดตาม
พระเยซูคริสต์ เราเป็นกลุ่มวิสุทธิชนที่รวม
เป็นองค์กรเพื่อช่วยไถ่ความขัดสนของเพื่อน 
วิสุทธิชนและคนทั่วโลกให้มากที่สุดเท่าที่เรา
จะเอื้อมถึง

โครงการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของเรา 
ดังที่เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์กล่าวถึงอย่าง

เจาะจง ในปีที่ผ่านมาท�าให้ผู้คน 890,000 
คนใน 36 ประเทศมีน�้าสะอาดใช้  70,000 
คนใน 57 ประเทศมีเก้าอี้เข็น  75,000 คน 
ใน 25 ประเทศมีสายตาดีขึ้น และผู้คนใน 52 
ประเทศได้รับความช่วยเหลือหลังเกิดภัย
ธรรมชาติ  โดยด�าเนนิการร่วมกบัองค์กรอืน่ ๆ 
ศาสนจักรช่วยให้วัคซีนคุ้มกันโรคแก่เด็ก 
ประมาณ 8 ล้านคน และช่วยเหลือชาวซีเรีย
ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ตุรกี เลบานอน และจอร์แดน
ด้วยปัจจัยในการด�ารงชีวิต  ในขณะเดียวกัน 
สมาชิกศาสนจักรที่ขัดสนได้รับเงินหลายล้าน
ดอลลาร์จากเงินบริจาคอดอาหารและความ
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่น ๆ ระหว่างปี 
2012  ขอบคุณส�าหรับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ของท่าน

ทั้งหมดนี้ไม่ได้นับรวมถึงการกระท�าที่มา 
จากน�้าใจและความช่วยเหลือส่วนตัวของ
แต่ละคน—ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหาร เสื้อผ้า 
เงิน การดูแล ตลอดจนการปลอบโยนและ
ความเมตตาการุณย์อีกนับพันรูปแบบ—ที่
เราอาจมีส่วนในงานไถ่เฉกเช่นพระคริสต์  
สมัยเด็กข้าพเจ้าเคยเห็นการกระท�าของคุณ

แม่ที่ช่วยไถ่สตรีขัดสนคนหนึ่ง  หลายปีมา
แล้วเมื่อลูก ๆ ยังเล็ก คุณแม่ข้าพเจ้าเข้ารับ
การผ่าตัดร้ายแรงจนเกือบคร่าชีวิตและต้อง
ล้มหมอนนอนเสือ่เกอืบตลอดหนึง่ปี  ระหว่าง 
นั้น ครอบครัวและสมาชิกวอร์ดช่วยเหลือคุณ
แม่กับครอบครัวเรา  ส�าหรับความช่วยเหลือ
เพิ่มเติม ซิสเตอร์อับราฮัมประธานสมาคม 
สงเคราะห์วอร์ดแนะน�าให้คุณพ่อคุณแม่จ้าง
สตรีคนหนึ่งในวอร์ดซึ่งต้องการงานอย่าง
มาก  ในการเล่าเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจะใช้ชื่อ
สมมติแทนชื่อสตรีคนนี้กับบุตรสาวของ 
เธอว่าซารากับแอนนี  ต่อไปนี้คือบันทึก 
ของคุณแม่ข้าพเจ้า:

“ฉันเห็นภาพชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ
วานนี้  ฉันนอนอยู่บนเตียง และซิสเตอร์อับ
ราฮัมพาซารามาที่ประตูห้อง  ฉันรู้สึกผิดหวัง  
คนที่ลักษณะไม่ชวนมองที่สุดคนหนึ่งเท่าที่
ฉันเคยเจอยืนอยู่ที่นั่น—ผอมกะหร่อง ผมเผ้า
แหว่งวิ่นยุ่งเหยิง ไหล่ห่อ คอตกตามองพื้น  
เธอสวมชุดอยู่บ้านเก่า ๆ ขนาดใหญ่กว่าตัวสี่
เท่า  ไม่ยอมเงยหน้าและพูดเสียงเบามากจน
ไม่ได้ยิน  มีเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ วัยประมาณ
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สามขวบแอบอยู่ข้างหลังเธอ  ฉันจะท�าอะไร
กับคนเช่นนี้ได้  พอทุกคนออกจากห้อง ฉัน
ร้องไห้แล้วร้องไห้อีก  ฉันต้องการความช่วย
เหลือ ไม่ได้ต้องการปัญหาเพิ่ม  ซิสเตอร ์
อับราฮัมอยู่ต่อกับเธอครู่หนึ่ง ทั้งคู่จัดเก็บ
บ้านให้เข้าที่เข้าทางและเตรียมอาหารดี ๆ  
ไว้ให้อย่างรวดเร็ว  ซิสเตอร์อับราฮัมขอให ้
ฉันลองดูสักสองสามวัน [โดยบอกว่า] ผู้หญิง
คนนี้พบความยากล�าบากมากมายเหลือแสน
และเธอต้องการความช่วยเหลือ

“เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อซารามาถึง ในที่สุดฉันให้
เธอมานั่งข้างเตียงเพื่อจะได้ยินเธอพูด  เธอ
ถามว่าฉันอยากให้เธอท�าอะไร  ฉันบอกเธอ
และพูดว่า ‘แต่สิ่งส�าคัญที่สุดคือลูกชายฉัน 
อยู่เป็นเพื่อนพวกเขา อ่านหนังสือให้พวกเขา
ฟัง—พวกเขาส�าคัญกว่าบ้านหลังนี้’  เธอท�า
อาหารเก่งและดูแลบ้านสะอาด ซักผ้า
เรียบร้อย และดีต่อลูก ๆ ฉัน

“ตลอดหลายสัปดาห์ ฉันได้รู้เรื่องราวของ
ซารา  [เพราะเธอล�าบากในการได้ยนิ จงึเรยีน 
ไม่ดีจนต้องหยุดเรียนในที่สุด  เธอแต่งงาน 
ตั้งแต่อายุยังน้อยกับชายส�ามะเลเทเมา  
แอนนีเกิดมาเป็นความสุขในชีวิตของซารา  
ฤดูหนาวคืนหนึ่งสามีของเธอเมากลับบ้าน 
บังคับให้ซารากับแอนนีขึ้นรถไปทั้งชุดนอน 
แล้วขับไปปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนใหญ่  ทั้งคู่ไม่
เคยเจอเขาอีกเลย  ซารากับแอนนีเดินเท้า
เปล่าฝ่าความหนาวหลายกิโลเมตรมาที่บ้าน
แม่ของเธอ] แม่ของเธอตกลงให้เธออยู่ด้วย 
แลกกับการท�างานบ้านและท�าอาหารทัง้หมด 
รวมทั้งดูแลน้องสาวและน้องชายของเธอที่

ก�าลังเรียนมัธยมปลาย
“เราพาซาราไปหาแพทย์รักษาหู เธอได้

เครื่องช่วยฟังมา . . .  เราให้เธอเรียนโรงเรียน
ศึกษาผู้ใหญ่จนจบมัธยมปลาย  เธอเรียน
ภาคค�่า ต่อมาเธอจบวิทยาลัยและสอนการ
ศึกษาพิเศษ  เธอซื้อบ้านหลังเล็ก ๆ หลังหนึ่ง  
แอนนีแต่งงานในพระวิหารและมีลูกสองคน  
สุดท้ายซาราก็ได้รับการผ่าตัดหูและได้ยิน
ชัดเจนในที่สุด  หลายปีต่อมาเธอเกษียณ
และรับใช้งานเผยแผ่ . . .ซารามักจะขอบคุณ 
เราบ่อย ๆ และบอกว่าเธอเรียนรู้มากมาย
จากฉัน โดยเฉพาะเมื่อฉันบอกเธอว่าลูก ๆ 
ส�าคัญยิ่งกว่าบ้าน เธอบอกว่าค�าพูดนั้นสอน
ให้เธอท�าเช่นนั้นกับแอนนี . . .  ซาราเป็นผู้
หญิงที่วิเศษมาก”

ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เรา
ควรท�าสุดความสามารถในการไถ่ผู้อื่นจาก
ความทุกข์และภาระหนัก  แม้กระนั้น งานไถ่
ส�าคัญที่สุดของเราคือการน�าพวกเขามาสู่
พระคริสต์  หากพระองค์ไม่ได้ทรงไถ่เราจาก
ความตายและบาป เราจะมเีพียงพระกิตตคิณุ 
ที่ธ�ารงความยุติธรรมในสังคม  ซึ่งอาจให้
ความช่วยเหลือและความสมานฉันท์บ้างใน
ปัจจุบัน แต่ไม่มีอ�านาจดึงความยุติธรรมอัน
เที่ยงแท้และความเมตตาอันไร้ขอบเขตลง 
มาจากสวรรค์ได้เลย  การไถ่อันสูงสุดอยู ่
ในพระเยซูคริสต์และในพระองค์เท่านั้น  
ข้าพเจ้าน้อมยอมรับพระองค์ด้วยความ
ซาบซึ้งในฐานะพระผู้ไถ่ ในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	ดู	Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 

10th	ed.	(1993),	“redemptioner.”
	 2.	Webster’s New World College Dictionary,	3rd	

ed.	(1988),	“redeem.”
	 3.	“พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงชดใช้ความผิด

ดั้งเดิม,	ซึ่งในนั้นบาปของบิดามารดาจะตอบไว้
บนศีรษะของลูกไม่ได้,	เพราะพวกเขาปลอดบาป
นับแต่การวางรากฐานของโลก”	(โมเสส	6:54)		
โดยการไถ่ของพระคริสต์	คนทั้งปวงมีชัยเหนือ
หลุมศพและฟื้นคืนชีวิตสู่ความเป็นอมตะ		
นอกจากนี้คนทั้งปวงยังเอาชนะความตายทาง
วิญญาณโดยถูกน�ากลับคืนสู่ที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษา		พระเยซูตรัสว่า	“ดัง
ที่เราถูกยกขึ้น	[บนกางเขน]	โดยมนุษย์ฉันใด	แม้
ฉันนั้นมนุษย์จะถูกยกขึ้นโดยพระบิดา,	เพื่อยืน
อยู่ต่อหน้าเรา,	เพื่อรับการพิพากษาตามงานของ

พวกเขา”	(3	นีไฟ	27:14)		ผู้ที่สะอาดจากบาปจะ
ยังคงอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรสวรรค์	 
แต่ผู้ที่ไม่กลับใจและไม่สะอาดจะไม่สามารถอยู่
กับพระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้	และหลังจากการ
พิพากษา	พวกเขาต้องออกไปและด้วยเหตุนี้จึง
ทนทุกข์ความตายทางวิญญาณอีกครั้ง		ลักษณะ
เช่นนี้บางครั้งเรียกว่าเป็นความตายครั้งที่สอง
หรือการทนทุกข์ความตายทางวิญญาณครั้งที่
สอง	(ดู	ฮีลามัน	14:	15-18)

 4.	พระคัมภีร์กล่าวถึงบาปของเราเกี่ยวกับบางคนที่
ไม่ได้รับประโยชน์จากการไถ่ว่า	“คนชั่วร้ายยังคง
อยู่เหมือนกับว่าไม่มีการไถ่กระท�าขึ้นเลย,	เว้น
แต่จะเป็นการแก้สายรัดแห่งความตายออก”	 
(แอลมา	11:41)		“ผู้ไม่ใช้ศรัทธาสู่การกลับใจ 
จะเปิดโอกาสให้กฎทั้งหมดของข้อเรียกร้อง 
แห่งความยุติธรรม;	ฉะนั้นแก่คนที่มีศรัทธามาสู่
การกลับใจเท่านั้นจึงจะน�ามาซึ่งแผนแห่งการไถ่
อันยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์”	(แอลมา	34:16)		
หากมนุษย์คนใดปฏิเสธการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอด	เขาต้องไถ่หนี้ความยุติธรรมของเขาด้วย
ตนเอง	พระเยซูตรัสว่า	“เพราะดูเถิด,	เรา,	พระผู้
เป็นเจ้า,	ทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคน,	เพื่อ
พวกเขาจะได้ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจ;	
แต่หากพวกเขาจะไม่กลับใจ	พวกเขาต้องทน
ทุกข์แม้ดังเรา”	(หลักค�าสอนและพันธสัญญา	
19:16-17)		ความทุกข์ทรมานที่ยังไม่ได้รับการไถ่
ของบุคคลหนึ่งเรียกกันว่านรก		หมายถึงการอยู่
ภายใต้มารและมีอธิบายไว้เชิงอุปลักษณ์ใน 
พระคัมภีร์หลายครั้งว่าเป็นโซ่หรือบึงไฟและ
ก�ามะถัน		ลีไฮอ้อนวอนให้บุตรชายเลือกการไถ่
ของพระคริสต์	“และไม่เลือกความตายนิรันดร์,	
ตามความประสงค์ของเนื้อหนังและความชั่วซึ่ง
อยู่ในนั้น,	ซึ่งให้พลังความสามารถแก่วิญญาณ
ของมารที่จะจับเป็นเชลย,	น�าลูกลงนรก,	เพื่อเขา
จะปกครองเหนือลูกในอาณาจักรของเขาเอง”		
(2	นีไฟ	2:29)		กระนั้นก็ตาม	เนื่องจากการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์	นรกจึงมีจุดจบ	และผู้ที่ต้อง
ผ่านมันไปล้วนได้รับการ	“ไถ่จากมาร	[ใน]	การ
ฟื้นคืนชีวิตหนสุดท้าย”	(หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา	76:85)		“บุตรแห่งหายนะ”	ซึ่งมีจ�านวน
ค่อนข้างน้อยเป็น	“พวกเดียวเท่านั้นที่ความตาย
ครั้งที่สองจะมีอ�านาจเหนือ	[ตลอดกาล];	แท้จริง
แล้ว,	ตามจริงแล้ว,	พวกเดียวเท่านั้นที่จะไม่ได้
รับการไถ่ในเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้า,	 
หลังจากความทุกขเวทนาจากพระพิโรธของ
พระองค์”	(หลักค�าสอนและพันธสัญญา	 
76:32,	37-38)		

	 5.	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธกล่าวอย่างชื่นชม
ยินดีว่า	“ให้คนตายเปล่งเสียงเพลงสดุดีแห่งค�า
สรรเสริญนิรันดร์ถวายกษัตริย์อิมมานูเอล,	
ผู้ทรงแต่งตั้งไว้,	ก่อนมีโลกขึ้นมา,	สิ่งซึ่งจะท�าให้
เราสามารถไถ่พวกเขาออกจากที่คุมขังของพวก
เขา;	เพราะเชลยจะออกไปเป็นอิสระ”	(หลักค�า
สอนและพันธสัญญา	128:22)

	 6.	ดู	วิกตอร์	อูโก,	Les Misérables,	(1992),	91–92.
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บทเพลงยังยกระดับจิตวิญญาณและให้การ
ดลใจ  เรารกัคณะนกัร้องประสานเสียงแทเบอร์- 
นาเคิลที่ยอดเยี่ยมและขอบคุณทุกท่านเช่น
กันที่จัดเตรียมบทเพลงในวันนี้

เรามารวมกันเพื่อแสดงความส�านึกคุณ
ต่อผู้ที่อยู่ในฝ่ายประธานและคณะกรรมการ
เยาวชนหญิงสามัญที่ได้รับการปลดเมื่อวาน
นี้  การรับใช้ของพวกเธอดีเยี่ยมและการอุทิศ
ตนของพวกเธอสมบูรณ์

เราได้สนับสนุน โดยการยกมือ พี่น้องชาย
หญิงผู้ได้รับเรียกสู่ต�าแหน่งใหม่ระหว่างการ
ประชุมใหญ่นี้  เราต้องการให้ทุกท่านทราบ
ว่าเราตั้งตาคอยที่จะรับใช้กับพวกท่านใน
อุดมการณ์ของพระอาจารย์

เราคือศาสนจักรที่ขยายออกไปทั่วโลก  
พี่น้องทั้งหลาย  สมาชิกภาพของเรามีอยู่ทั่ว
โลก  ข้าพเจ้าตักเตือนให้ท่านเป็นพลเมืองดี
ของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่และเป็นเพื่อน
บ้านที่ดีในชุมชนของท่าน  โดยมีน�้าใจไมตรี
ต่อผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นเดียวกับพี่น้อง
ของเราเอง  ขอให้เราอดกลั้นอดทน แสดง
ความรักความกรุณาต่อผู้ที่ไม่ได้มีความเชื่อ
และมาตรฐานเดียวกันกับเรา  พระผู้ช่วยให้
รอดทรงน�าข่าวสารแห่งความรักและไมตรีจิต
มาสู่ชายหญิงทั้งปวง  ขอให้เราท�าตามแบบ
อย่างของพระองค์ตลอดไป

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

จนกว่าเราจะพบกันอีก
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าพระเจ้าจะประทานพรท่านและทรงปกปักรักษาท่าน 
พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า  ขอให้สันติสุขที่สัญญาไว้ของพระองค์อยู่กับท่าน
ในเวลานี้และตลอดไป 

พี่
น้องทั้งหลาย  การประชุมที่ผ่านมา
ช่างเป็นการประชุมใหญ่อันยอด
เยี่ยม  ข้าพเจ้าทราบว่าท่านจะเห็น

ด้วยกับข้าพเจ้าว่าข่าวสารสร้างแรงบันดาล
ใจ  ใจเราซาบซึ้ง และประจักษ์พยานที่เรามี
ต่องานอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการเสริมสร้างให้
เข้มแข็งขณะที่เรารู้สึกถึงพระวิญญาณของ

พระเจ้า  ขอให้เราจดจ�าไปอีกนานถึงสิ่งที่เรา
รับฟังในสองวันที่ผ่านมา  ข้าพเจ้ากระตุ้น
ท่านให้ศึกษาข่าวสารมากขึ้นเมื่อข่าวสาร
เหล่านัน้ตีพมิพ์ในนติยสาร Ensign (เอน็ไซน์) 
และ เลียโฮนา

ขอขอบคุณแต่ละท่านที่พูดกับเรา ตลอด
จนผู้ที่กล่าวค�าสวดอ้อนวอน  นอกจากนี้
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ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราตระหนักถึง
ความต้องการของผู้ที่อยู่รอบข้างเรา  มีบาง
คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาว ที่เข้าไป
พัวพันอย่างน่าสลดใจกับยาเสพติด การผิด
ศีลธรรม สื่อลามก และอื่น ๆ  มีผู้ที่อ้างว้าง 
รวมถึงชายหญิงที่เป็นม่าย ผู้ที่โหยหาความ
เป็นเพื่อนและความห่วงใยจากผู้อื่น  ขอให้
เราพร้อมที่จะยื่นมือออกไปช่วยเหลือและมี
จิตใจที่เปี่ยมด้วยรัก

เราอาศัยอยู่ในยุคสมัยของประวัติศาสตร์
โลกที่มีการท้าทายอันยากล�าบากอยู่มากแต่
มีโอกาสอันยิ่งใหญ่และมีเหตุให้ชื่นชมยินดี  
แน่นอนว่ามีช่วงเวลาที่เราต้องประสบกับ
ความผิดหวัง ใจสลาย และแม้เรื่องราวน่า
สลดใจในชีวิตเรา  อย่างไรก็ตาม ถ้าเราจะ
วางใจในพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยให้เรา
ผ่านพ้นความยากล�าบากของเรา  ไม่ว่าสิ่ง
นั้นจะเป็นอะไรก็ตาม  ผู้เขียนเพลงสดุดีให้
ความมั่นใจดังนี้ “การร้องไห้อาจจะคงอยู ่
สักคืนหนึ่ง  แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า”1

พี่น้องทั้งหลาย  ข้าพเจ้าต้องการให้ท่าน 
ทราบว่าข้าพเจ้าส�านึกคุณอย่างยิ่งส�าหรับ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟใูนยคุสดุท้ายนีผ่้านท่านศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ  นี่คือกุญแจสู่ความสุขของเรา  
ขอให้เรานอบน้อมและสวดอ้อนวอนเสมอ   
มีศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงน�าทาง
และประทานพรเราในชีวิต

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานและแสดงประจกัษ์- 
พยานส่วนตัวกับท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
พระชนม์  พระองค์ทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอน
ของผู้มีใจนอบน้อม  พระบุตรของพระองค์ 
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา ตรัส
กับเราแต่ละคนว่า “นี่แน่ะเรายืนเคาะอยู่ที่
ประตู  ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิด
ประตู  เราจะเข้าไปหาเขา”2  ขอให้เราเชื่อ
ถ้อยค�าเหล่านี้และท�าให้ค�าสัญญานี้เกิด
ประโยชน์กับเรา

บัดนี้การประชุมใหญ่สิ้นสุดลง  ข้าพเจ้า
วิงวอนพรจากฟ้าสวรรค์ให้สถิตอยู่กับท่าน

แต่ละคน  ขอให้บ้านท่านเปี่ยมด้วยสันติสุข 
ความปรองดอง ความเอื้อเฟื้อ และความรัก  
ขอให้บ้านท่านเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของ 
พระเจ้า  ขอให้ท่านบ�ารุงเลี้ยงและดูแล 
ประจักษ์พยานแห่งพระกิตติคุณของท่าน 
เพื่อประจักษ์พยานเหล่านั้นจะเป็นเครื่อง
คุ้มครองท่านจากการโจมตีของซาตาน

จนกว่าเราจะพบกนัอกีในหกเดอืน ข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนว่าพระเจ้าจะประทานพรท่าน
และทรงปกปักรักษาท่าน พี่น้องทั้งหลาย 
ของข้าพเจ้า  ขอให้สันติสุขที่สัญญาไว้ของ
พระองค์อยู่กับท่านในเวลานี้และตลอดไป  
ขอบคุณส�าหรับค�าสวดอ้อนวอนของท่าน 
เพื่อข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทุกท่าน 
เราขอขอบคุณท่านอย่างสุดซึ้ง  ในพระนาม
ของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ ผู้ที่เรารับ
ใช้ แม้พระเยซูคริสต์ พระเจ้า เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	สดุดี	30:5
	 2.	วิวรณ์	3:20
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โดยแอนน์ เอ็ม. ดิบบ์
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ  |  30 มีนาคม 2013

สถานที่ศักดิ์สิทธิ ์
ของท่าน
ไม่ว่า [สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน] จะเป็นทางภูมิศาสตร์หรือช่วงเวลาขณะหนึ่ง  
สถานที่เหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันและมีพลังเสริมสร้างอย่างน่าอัศจรรย์

สาระส�าคัญของสหกิจกรรมปี 2013 
มาจากหลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 
ภาคที่ 87  ค�าแนะน�านี้อยู่ในหลัก

ค�าสอนและพันธสัญญาที่ต่างกันสามภาค  
เห็นได้ชัดว่าค�าตักเตือนนี้ส�าคัญและอธิบาย
ถึงวิธีที่เราจะได้รับความคุ้มครอง ความเข้ม
แข็ง และสนัตสิขุในช่วงเวลาของความไม่สงบ 
—ค�าแนะน�าที่ได้รับการดลใจคือ “เจ้า จงยืน 
อยู่ ใน สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์, และ ไม่ หวั่นไหว”1

ขณะที่ดิฉันไตร่ตรองหัวข้อนี้ดิฉันอดสงสัย
ไม่ได้ว่า “ ‘สถานที่ศักดิ์สิทธิ์’ ที่พระบิดาบน
สวรรค์รับสั่งถึงคืออะไร”  ประธานเอสรา 
แทฟท์ เบนสันแนะน�าว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
รวมถึงพระวิหารของเรา อาคารประชุมของ
เรา บ้านของเรา และสเตคแห่งไซอันซึ่ง . . . 
เป็นสถานที่ ‘เพื่อ การ คุ้ม ภัย, และ เพื่อ เป็น 
ที่พักพิง’ ”2 นอกจากนี้ ดิฉันเชื่อว่าเราแต่ละ
คนสามารถค้นพบสถานที่อีกหลายแห่ง  
อันดับแรกเราอาจจะนึกถึงค�าว่า สถานที่ ใน
แง่ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสถานที ่
ทางภมูศิาสตร์  อย่างไรกด็ ี สถานท่ี สามารถ 
เป็น “สภาวะ ต�าแหน่ง หรือสภาพของจิตใจ
ที่แตกต่างอย่างชัดเจน”3  นี่หมายความว่า
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยังรวมถึง ช่วงเวลาขณะ
หนึ่ง—ช่วงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เป็นพยานต่อเรา ช่วงเวลาที่เรารู้สึกถึงความ
รักของพระบิดาบนสวรรค์ หรือช่วงเวลาที่เรา
ได้รับค�าตอบจากการสวดอ้อนวอนของเรา  
ยิ่งไปกว่านั้น ดิฉันเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่าน
มคีวามกล้าหาญทีจ่ะยนืหยดัเพือ่สิง่ท่ีถกูต้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่มีใคร
ยินดีที่จะท�า ท่านก�าลังสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ตลอดชีวิตสั้นแต่สง่างามของโจเซฟ สมิธ 
ท่าน”[ยืน]ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” และไม่หวั่น-
ไหว  สมัยที่ท่านเป็นวัยรุ่นอายุน้อย จิตใจ
ท่านว้าวุน่กบัความสบัสนเรือ่งศาสนาในชมุชน 
ของท่านและต้องการทราบว่าศาสนจักรใด
ในบรรดาศาสนจกัรทัง้หมดนัน้แท้จรงิ บรเิวณ 
ป่าใกล้บ้านท่านกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
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เมื่อท่านคุกเข่าลงท่ามกลางหมู่ไม้และกล่าว
ค�าสวดอ้อนวอนออกเสียงเป็นครั้งแรก  การ
สวดอ้อนวอนของท่านได้รับค�าตอบ  ทุกวันนี้
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังกล่าวถึงป่านั้นว่าเป็น
ป่าศักดิ์สิทธิ์

เยาวชนหญงิทัว่โลกยนือยูใ่นสถานทีศ่กัดิ-์ 
สิทธิ์ ในสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ ที่ค่าย
เยาวชนหญิง  ผู้น�าคนหนึ่งแบ่งปันกับดิฉัน
เรื่องราวประสบการณ์ของเยาวชนหญิงคน
หนึ่งให้ดิฉันฟัง  เยาวชนหญิงคนนี้แข็งขัน
น้อยและยังไม่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ ์
ทางวิญญาณในป่า  หลังจากวันแรกเธอ 
บอกผู้น�าว่า “ดิฉันสนุกมากแต่ขอให้เราตัด
การพูดถึงพระวิญญาณออกไปได้ไหมคะ  
ดิฉันมาที่นี่เพื่อเข้าค่าย ชมธรรมชาติ อยู่กับ
เพื่อน ๆ และเพื่อความสนุก!” อย่างไรก็ตาม
เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของการประชุมแสดง
ประจักษ์พยาน  เยาวชนหญิงคนเดียวกันนี้
ยอมรับทั้งน�้าตาว่า “ดิฉันไม่อยากกลับบ้าน  
ดิฉันจะท�าอย่างไรให้รู้สึกว่าพระวิญญาณ 
อยู่กับดิฉันแบบนี้ตลอดเวลา” เธอค้นพบ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในชีวิตของ
โจเซฟ สมิธคือห้องนอนของท่านเอง  อาจ
ยากที่จะเชื่อเพราะเหมือนกับท่านหลาย ๆ 
คน โจเซฟ สมิธนอนในห้องเดียวกันกับพี่น้อง  
ห้องนั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่าน
กล่าวค�าสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้า 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความต้องการ  
ท่านอธิบายว่า “หลังจาก ข้าพเจ้า เข้า นอน คืน 

นัน้ แล้ว, ข้าพเจ้า ถวาย ตน ต่อ การ สวดอ้อนวอน 
และ การ วงิวอน พระผูเ้ป็นเจ้า ผูท้รง ฤทธา น ุภาพ  
เพื่อ การ อภัย บาป และ ความ เขลา ทั้งปวง ของ 
ข้าพเจ้า”4  สามปีที่ผ่านไปนับแต่โจเซฟ ได้รับ
นิมิตในป่าศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ง่ายเลย  โจเซฟ
เด็กหนุ่มอายุสิบเจ็ดปีต้องอดทนต่อการ
เหยียดหยาม เยอะเย้ย และถูกระรานอย่าง
ไม่สิ้นสุด  แต่คืนนั้นในห้องนอนของโจเซฟ 
เทพโมโรไนมาปรากฏเพื่อตอบค�าวิงวอนของ
ท่าน  โจเซฟได้รับความรู้ และการปลอบโยน 
คืนนั้นห้องนอนของท่านกลายเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์

ขณะก�าลังดูวีดิทัศน์สารของมอรมอน
ส�าหรับเยาวชน ดิฉันเป็นพยานถึงห้องนอน
อีกห้องหนึ่งที่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์   
ในวีดิทัศน์ อินกริด เดลกาโด เยาวชนหญิง
จากเอลซัลวาดอร์ก�าลังบอกเล่าความรู้สึก
ของเธอเกี่ยวกับพระวิหาร  เธอกล่าวว่า “เป็น
เรื่องดีที่เรารู้ว่ามีสถานที่หลบไปจากสิ่งต่าง ๆ 
ของโลกและได้รับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ ได้ช่วย
ผู้คนที่ไม่สามารถรับศาสนพิธีเหล่านั้นใน
ชีวิต”  ขณะท่ีเธอพูดมีวีดิทัศน์ฉายภาพที ่
อินกริดก�าลังอ่านพระคัมภีร์รายล้อมไปด้วย
โปสเตอร์มอรมอนแอ็ดส์  ข้อความพระคัมภีร์ 
หนังสือ ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ภาพ
ครอบครัว และแน่นอนของเล่นตุ๊กตาสัตว์ที่
เธอโปรดปราน5  บางทีเธออาจจะไม่ทราบ
ก็ได้ว่าเธอได้สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งห่าง
ไกลจากเรื่องทางโลกของเธอเอง  ดิฉันสงสัย
ว่ากี่ครั้งที่อินกริดอ่านพระคัมภีร์และรู้สึกถึง

พระวิญญาณ และรับค�าตอบจากการสวด
อ้อนวอนของเธอในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเธอ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่นึกไม่ถึงใน
ชีวิตของโจเซฟ สมิธคือคุกลิเบอร์ตี้  เอ็ลเดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กล่าวว่า “ไม่มีช่วง
เวลาใดที่จะเป็นความทุกข์ยากในชีวิตของ 
โจเซฟมากไปกว่าการกักขังอันโหดร้าย  ผิด
กฎหมาย และไร้ความยุติธรรมนี้” เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนด์อธิบายต่อไปว่ามีผู้กล่าวถึงคุก 
ลิเบอร์ตี้ว่าเป็น “คุกพระวิหาร” เนื่องจาก
ประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธได้รับขณะอยู่ที่นั่น6

ท่านที่เป็นเยาวชนหญิงบางคนอาจก�าลัง
ประสบภาวะคุกลิเบอร์ตี้ของท่านเอง สถานที่
ซึ่งท่านเผชิญกับความอัปยศอดสู  สถานที ่
ซึ่งท่านไม่รู้สึกถึงความการุณย์รัก ท่านถูก
เหยียดหยาม ถูกรังแก หรือแม้แต่ได้รับ
อันตรายทางร่างกาย  เยาวชนหญิงทั้งหลาย 
ดิฉันขอให้ท่านฟังค�าพูดของเอ็ลเดอร์ฮอล-
แลนด์ที่ว่า “ท่านสามารถมีประสบการณ์
ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นการเปิดเผยและการเรียนรู้
กับพระเจ้า ในประสบการณ์ที่สาหัสสากรรจ์
ที่สุดในชีวิตท่าน . . . ในเวลาที่ต้องอดทนต่อ
ความอยุติธรรมอันเจ็บปวดที่สุด  ขณะเผชิญ
ความยากล�าบากและการต่อต้านในแบบที่
ท่านไม่เคยพบเจอมาก่อน”7  กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
เฉกเช่นศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  ท่าน 
สามารถสร้างและยนืในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ แม้ 
ในยามยากล�าบากที่สุดเท่าที่เคยประสบมา

เคิร์สเทน หญิงสาวคนหนึ่งเล่าให้ดิฉันฟัง
ถึงประสบการณ์อันเจ็บปวด  โรงเรียนมัธยม
ปลายเป็นคุกลิเบอร์ตี้ของเธอ  โชคดีที่ห้องวง
ดนตรีบรรเทาความเจ็บปวดให้เธอ  เธอกล่าว
ว่า “เมื่อดิฉันก้าวเข้าไปในห้อง  ดิฉันรู้สึก
ราวกบัว่าก�าลงัก้าวเข้าไปในสถานท่ีปลอดภัย  
ไม่มีถ้อยค�าเหยียดหยามหรือเยาะเย้ย  ไม่มี
ถ้อยค�าหยาบคาย  เราได้ยินแต่ถ้อยค�าให้
ก�าลังใจและรัก  เรามีเมตตาต่อกัน เป็น
สถานที่แห่งความสุข ห้องดนตรีเต็มไปด้วย
พระวิญญาณขณะที่เราฝึกซ้อมดนตรี ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพราะอิทธิพลของผู้ฝึกสอน  
เขาเป็นชาวคริสต์ที่ดี  มองย้อนกลับไป 
โรงเรียนมัธยมปลายเป็นสถานที่แห่งการ
หล่อหลอม  นับว่ายากแต่ดิฉันได้เรียนรู้การ
ปรับตัว  ดิฉันจะขอบคุณสถานที่หลบภัยของ
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• สุดท้าย: “เย็นวันหนึ่ง ดิฉันรวบรวมความ
กล้าที่จะแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับพระ-
กิตติคุณและพระคัมภีร์มอรมอนกับเพื่อน
สนิทของดิฉัน  ต่อมา ดิฉันได้รับเกียรติ
เข้าร่วมพิธีบัพติศมาของเธอ ตอนนี้เรา 
ไปโบสถ์ด้วยกัน”
ดิฉันขอแบ่งปันกับท่านถึงสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์ 

แห่งหนึ่งของดิฉัน  ครั้งหนึ่ง ดิฉันรู้สึกหนักใจ 
หวาดกลัว และโดดเดี่ยว  ดิฉันสวดอ้อนวอน
ในใจว่า “พระบิดาบนสวรรค์  ข้าพระองค์ไม่
ทราบว่าจะท�าอย่างไรดี  ขอทรงช่วยข้าพระ-
องค์ด้วยเถิด” จากนั้นไม่นานมีคนเดินมาหา
ดิฉันอย่างไม่คาดคิด วางมือบนไหล่ดิฉัน
พร้อมกล่าวถ้อยค�าที่จริงใจและให้ก�าลังใจ  
เวลานั้นดิฉันรู้สึกสงบ  รู้สึกเป็นที่ยอมรับ   
ทุกอย่างเปลี่ยนไป  ดิฉันนึกถึงถ้อยค�าของ
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
“พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเราและทรงดูแล
เรา  แต่โดยปกติจะทรงท�าผ่านบุคคลอีกคน
หนึ่งที่ตอบรับความต้องการของเรา”11  
ส�าหรับดิฉันเวลาในชั่วขณะนั้น สถานที่นั้น
กลายเป็นชั่วขณะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เยาวชนหญิงที่รัก  มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก
นับไม่ถ้วนที่ดิฉันอยากจะให้เราแบ่งปันกัน  
เมื่อท่านกลับบ้านคืนนี้ดิฉันขอกระตุ้นให้ท่าน
จดในบันทึกของท่านสถานที่เหล่านั้นที่ท่าน
รับรู้และจ�าได้  ดิฉันเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
พวกท่าน หลายพันคนก�าลังยืนอยู่ในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์  สถานที่เหล่านี้ให้ความคุ้มครอง 
ความเข้มแข็ง และความสงบสุขแก่ท่านใน
เวลาที่ท่านไม่สบายใจ  ประจักษ์พยานของ
ท่านก�าลังมั่นคงขึ้นเพราะท่านก�าลังยืนหยัด

ดิฉัน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของดิฉัน ห้องวงดนตรี
ของดิฉันเองตลอดไป” 8

คืนนี้ท่านได้ตรึกตรองถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของท่านหรือไม่  ดิฉันขอให้เยาวชนหญิง
หลายร้อยคนแบ่งปันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
พวกเธอกับดิฉัน  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทาง
ภูมิศาสตร์หรือช่วงเวลาต่าง ๆ  สถานที่เหล่า
นี้ศักดิ์สิทธิ์เท่าเทียมกันและมีพลังเสริมสร้าง
อย่างน่าอัศจรรย์  ต่อไปนี้เป็นค�าตอบเก้าข้อ
ของพวกเธอ
• หนึ่ง: “ดิฉันอยู่ในโรงพยาบาล ก�าลังอุ้ม

น้องชายคนใหม่ของดิฉัน”
• สอง: “แต่ละครั้งที่ดิฉันอ่านปิตุพร  ดิฉัน

รู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและรัก
ดิฉัน”

• สาม: “วันที่ดิฉันอายุครบ 12 ปี เยาวชน
หญิงในวอร์ดตกแต่งบานประตูของดิฉัน
ด้วยกระดาษตัดเป็นรูปหัวใจ9  ดิฉันรู้สึก
เป็นที่รัก เป็นที่ยอมรับ และมีความสุข!”

• สี่: “วันหนึ่งขณะที่ดิฉันก�าลังอ่านพระ
คัมภีร์ มีวลีหนึ่ง ‘สะดุดใจ’ ดิฉัน  ดิฉันพบ
ค�าตอบส�าหรับค�าสวดอ้อนวอนของดิฉัน”

• ห้า: “ดิฉันเดินเข้าไปในงานเลี้ยงที่คน
ก�าลังดื่มเหล้าและท�ากิจกรรมอันไม่เป็นที่
ยอมรับอื่นๆ  พระวิญญาณทรงบอกให้
ดิฉันหันหลังกลับ  ดิฉันกลับบ้านและ
แน่นอนว่ามี ‘ผลตอบรับทางสังคม’ 
อย่างไรก็ดี  ช่วงเวลานั้นดิฉันเกิดความ
มั่นใจที่ท�าให้ดิฉันทราบว่าดิฉันสามารถ
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณได้”

• หก: “ระหว่างการประชุมศีลระลึก ดิฉัน
ก�าลังนึกถึงการชดใช้  ดิฉันจ�าได้ว่าต้อง
ให้อภัยคนที่ดิฉันโกรธ  การเลือกที่จะให้
อภัยเป็นการกระท�าด้านบวกซึ่งจะน�าการ
ชดใช้มาสู่ชีวิตประจ�าวันของดิฉัน”

• เจ็ด: “หลังจากเข้าร่วมการเริ่มต้นใหม่กับ
คุณแม่  ท่านหอมแก้มดิฉันและบอกว่า
ท่านรักดิฉัน  เป็นครั้งแรกที่ดิฉันจ�าได้ว่า
ท่านท�าเช่นนั้น”

• แปด: “โดยค�ายืนยันจากอธิการ ดิฉันรู้ว่า
ค�าสัญญาที่พระคัมภีร์ให้ไว้เป็นความ
จริง: ‘ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดง
เข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ’10  ดิฉันรู้สึกมี
ความหวังและรู้ว่าสามารถเริ่มกระบวน 
การอันยาวนานของการกลับใจ”

เพื่อความจริงและความชอบธรรมในวิธีที่ 
สง่างาม

เยาวชนผู้ทรงเกียรติของศาสนจักร ท่าน
คือวีรชน  ดิฉันรักท่าน  ดิฉันสัมผัสถึงความ 
รักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อท่านและ
ดิฉันแสดงประจักษ์พยานว่าพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง  พระองค์
ทรงรออยู่ ทรงพร้อมจะอุ้มชูท่านขณะที่ท่าน  
“ยืน...ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหว”  
ดิฉันรักและสนับสนุนประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงผู้เป็น 
ขวัญก�าลังใจแก่เรา ดิฉันกล่าวสิ่งเหล่านี ้
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ในพระวิหารขณะที่ท่านเริ่มหน่วยครอบครัว 
นิรันดร์  ลูก ๆ ของท่านจะได้รับพรด้วยความ
จรงิขณะทีท่่านถกัทอแบบอย่างแห่งคณุธรรม 
ของท่านและประจักษ์พยานอันไม่สั่นคลอน
ในชีวิตของพวกเขาและชี้ทางให้พวกเขาบน
เส้นทางแห่งพันธสัญญา

ดิฉันได้เห็นหลักธรรมนิรันดร์เหล่านี้แสดง 
ออกมาในการประกวดศลิปะนานาชาตสิ�าหรบั 
เยาวชนเมื่อไม่นานมานี้  เมแกน วอร์เนอร์ 
เทย์เลอร์ ได้รังสรรค์ผลงานภาพถ่ายดิจิตอล 
โดยน�าเสนอภาพสมัยใหม่ในอุปมาของ พระ-
คริสต์เกี่ยวกับหญิงพรหมจารีสิบคน4   ดิฉัน
พบเมแกน และเธออธิบายถึงสัญลักษณ์ของ
หญิงพรหมจารีคนที่สิบ ซึ่งเธออธิบายว่าเป็น
เยาวชนหญิงแห่งคุณธรรมและศรัทธาเตรียม
ตัวท�าและรักษาพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระวหิาร  เช่นเดยีวกบับรรดาหญงิพรหมจารี 
ผูฉ้ลาดทัง้หมด เธอมกีารเตรยีมพร้อมส่วนตวั 
เมื่อเธอเติมน�้ามันลงไปในตะเกียง ทีละหยด 
โดยด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรมตลอดเวลา  
ดิฉันสังเกตเห็นผมเปียที่สวยงาม  เมแกน
อธิบายว่าผมเปียแทนการถักทอชีวิตแห่ง
คุณธรรมของเยาวชนหญิงคนนี้เข้ากับหลาย
ชั่วอายุที่มิอาจนับได้  หนึ่งเกลียวแทนการ 
ถักทอความรักของเธอและความเคารพที่มี
ต่อบรรพชน เกลียวที่สองคืออิทธิพลของ
ความชอบธรรมที่มีต่อครอบครัวในปัจจุบัน 
และเกลียวที่สามถักทอการเตรียมตัวในชีวิต
ของเธอเข้ากับชีวิตในทุกชั่วอายุในอนาคต

ดิฉันพบเยาวชนหญิงอีกคนหนึ่งที่การ 
เตรียมทางวิญญาณในวัยเด็กได้ถักทอชีวิต
แห่งความชอบธรรมเข้ากับคนหลายชั่วอายุ

ในบ่ายที่สวยงามของเดือนกันยายน ดิฉัน
และสามีอยู่ในพระวิหารเพื่อรอโอกาสที่จะมี
ส่วนร่วมในศาสนพิธีพระวิหาร  คริส เพื่อน
ของเรา เข้ามาในห้อง  รู้สึกมีความสุขที่ได้
เห็นเด็กหนุ่มคนนี้ ซึ่งเพิ่งจะกลับมาจากงาน
เผยแผ่ศาสนาในรัสเซีย

ขณะที่รอบศาสนพิธีก�าลังจะเริ่ม  มีหญิง
สาวคนหนึง่ทีน่ัง่ถดัจากดฉินั เธอมรีอยยิม้ท่ี
เปล่งปลั่ง  และเต็มไปด้วยความสว่างไสว  
ดิฉันอยากจะรู้จักเธอ จึงรีบแนะน�าตัวเอง  
เธอกระซิบบอกชื่อดิฉันว่าชื่อ เคท และเมื่อ
รู้จักนามสกุลจึงรู้ว่าเป็นครอบครัวหนึ่งที่เคย
อยู่ในมิชิแกนซึ่งครอบครัวดิฉันเคยอาศัยอยู่
ที่นั่น  เคทคือลูกสาวที่โตแล้วซึ่งเพิ่งกลับจาก
งานเผยแผ่ศาสนาที่เยอรมนีเมื่อห้าสัปดาห์ 
ที่แล้ว

ผู้เป็นเจ้าและเพื่อที่ครอบครัวจะเป็นหนึ่ง
เดียวชั่วนิรันดร์”2

จงยืนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อบรรพชนของ
ท่าน  “มนุษย์ทุกคนที่มายังโลกนี้เป็นผลของ
รุ่นบิดามารดา  เรามีความปรารถนาจะเชื่อม 
สัมพันธ์กับบรรพชนของเรามาตั้งแต่เกิด”3  
ขณะที่ท่านมีส่วนร่วมในประวัติครอบครัว
และงานพระวิหาร ท่านได้ถักทอชีวิตของ
ท่านไว้กับชีวิตของบรรพชนโดยจัดเตรียม
ศาสนพิธีแห่งความรอดให้พวกเขา

จงยนืในทีศ่กัดิส์ทิธิเ์พือ่ตวัท่านและครอบ- 
ครัวในขณะนี้  แบบอย่างอันชอบธรรมของ
ท่านจะเป็นแหล่งแห่งปีติอันยิ่งใหญ่ ไม่ว่า
สภาพแวดล้อมของครอบครัวจะเป็นอย่างไร  
การเลือกอันชอบธรรมของท่านจะท�าให้ท่าน
เหมาะสมที่จะท�าและรักษาพันธสัญญาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะผูกมัดครอบครัวท่านไว้ด้วย
กันชั่วนิรันดร์

จงยืนในที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อครอบครัวใน
อนาคตของท่าน  จงให้ค�ามั่นว่าจะผนึกกับ
สามีของท่านโดยฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ ์

โดย แมรี เอ็น. คุก
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

เมื่อท่านช่วยให้เด็ก
หญิงคนหนึ่งรอด  
ท่านได้ช่วยคนหลาย
ชั่วอายุให้รอด
การดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าของท่านจะเป็นพรต่อบรรพชน ต่อครอบครัว
ของท่านในขณะนี้ และต่อสมาชิกครอบครัวในอนาคต

ดิ
ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พูดกับเยาวชน
หญิงที่องอาจของศาสนจักร  เราเห็น
ท่านก�าลังก้าวหน้าบนเส้นทางของผู้ที่

ให้เกียรติพันธสัญญา และเรารู้ว่าการด�าเนิน 
ชีวิตอย่างมีคุณค่าของท่านจะเป็นพรต่อ
บรรพชน ต่อครอบครัวของท่านในขณะนี้ 
และต่อสมาชิกครอบครัวในอนาคต ดังเช่น 
ที่ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “เมื่อ
ท่านช่วยให้เด็กหญิงคนหนึ่งรอด ท่านได้ช่วย
คนหลายชั่วอายุให้รอด”1

เส้นทางแห่งพันธสัญญาของท่านเริ่มต้น
ในเวลาทีท่่านรับบพัตศิมาและรบัของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  และด�าเนินต่อไป
ในการประชุมศีลระลึกในแต่ละสัปดาห์  ใน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านต่อพันธสัญญาแห่ง
บัพติศมา  บัดนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องเตรียมตัว
ท�าพันธสัญญาพระวิหาร  “ศาสนพิธีและ
พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพระวิหารอัน
ศักดิ์สิทธิ์ท�าให้เกิดความเป็นไปได้ส�าหรับ
แต่ละบคุคลทีจ่ะกลบัไปยงัท่ีประทับของพระ- 
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ควีนครีก แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ระหว่างพิธีพระวิหารมีความคิดหนึ่งเข้า
มาในใจของดิฉัน “แนะน�าเคธให้รู้จักคริส”  
ดิฉันพยายามเลิกคิด “เมื่อไหร่ ที่ไหน ท�าได้
อย่างไรเล่า?”  ขณะท่ีเราเตรียมที่จะออกไป 
คริสเข้ามากล่าวอ�าลาและดิฉันก็ประสบ
โอกาส  ดิฉันดึงเคทเข้ามาและกระซิบ “คุณ
สองคนเป็นหนุ่มสาวที่มีคุณค่าที่จ�าเป็นต้อง
รู้จักกัน”  ดิฉันออกจากพระวิหารด้วยความ
พึงพอใจที่ว่าดิฉันได้ท�าตามกระตุ้นเตือนนั้น

ระหว่างทางกลับบ้าน ดิฉันและสามี
สนทนากนัถงึความทรงจ�าเกีย่วกบัการท้าทาย 
ที่ครอบครัวของเคทได้รับ  ดิฉันจึงเริ่มอยากรู้
จกัเคทมากขึน้ และเธอกไ็ด้ช่วยให้ดิฉนัเข้าใจ 
ถึงเหตุผลถึงสีหน้าแห่งความสุขที่ดิฉันสังเกต
เห็นในพระวิหารวันนั้น

เคทพยายามอยู่เสมอที่จะอยู่บนเส้นทาง
แห่งพันธสัญญาของเธอโดยแสวงหาสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์  เธอได้รับการเลี้ยงดูในบ้านที่มีการ
สังสรรค์ในครอบครัว สวดอ้อนวอนด้วยกัน 
และศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งท�าให้บ้านกลายเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  สมัยเป็นเด็กเธอเรียนรู้
เกี่ยวกับพระวิหาร และเพลง “ฉันชอบมองดู
พระวิหาร” กลายมาเป็นเพลงโปรดในการ

สังสรรค์ในครอบครัว5  ขณะเป็นเด็กหญิงตัว
เล็ก ๆ เธอเฝ้าดูคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่าง
ในการค้นหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อพวกเขาไป
พระวิหารในสดุสปัดาห์แทนทีจ่ะไปดหูนงัหรอื 
ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน

เธอรักคุณพ่อมาก และเขาได้ใช้อ�านาจ
ฐานะปุโรหิตช่วยเธอท�าพันธสัญญาแรกแห่ง
บัพติศมาของเธอ  แล้วเธอก็ได้รับการวางมือ
บนศรีษะและรบัของประทานแห่งพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์  เคทพูดว่า “ดิฉันตื่นเต้นที่ได้รับพระ-
วิญญาณบรสิทุธิ ์และดฉินัรูว่้าพระองค์จะช่วย 
ดิฉันให้อยู่ในเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์”

ชวิีตของเคทด�าเนนิต่อไปด้วยพรและความ 
สุขมากมาย  เมื่อเธออายุได้  14  ปี  เธอเข้า
มัธยมปลายและรักเซมินารี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
อีกแห่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้พระกิตติคุณ  วันหนึ่ง
คุณครูได้เริ่มพูดถึงการทดลองและยืนยันว่า
เราทุกคนจะต้องเผชิญกับมัน  เธอบอกกับตัว
เองว่า “ฉันไม่ต้องการการทดลอง ฉันไม่
อยากได้ยินเรื่องนี้”

เพียงไม่กี่สัปดาห์ถัดมาคุณพ่อตื่นขึ้นมา
ในวันอาทิตย์อิสเตอร์ด้วยอาการป่วยหนัก  
เคทบอกว่า “คุณพ่อเป็นคนสุขภาพดีมาก 

ท่านเป็นนักวิ่งมาราธอน  คุณแม่ตกใจมาก
เมื่อเห็นคุณพ่อป่วยจึงรีบพาส่งโรงพยาบาล  
ภายใน 36 ชั่วโมงคุณพ่อเส้นเลือดในสมอง
แตกซึ่งท�าให้ร่างกายส่วนใหญ่ของท่านหยุด
ท�างาน  ท่านสามารถกระพริบตาได้ แต่ส่วน
ที่เหลือของร่างกายไม่ท�างาน ดิฉันจ�าได้เมื่อ
มองคุณพ่อและคิด ‘โอ้ ไม่นะ มันเกิดขึ้นแล้ว 
ครูเซมินารีของฉันพูดถูก ฉันก�าลังได้รับการ
ทดลอง’” ไม่ก่ีวันต่อมาคณุพ่อของเคทกเ็สียชวีติ

เคทเล่าต่อไปว่า “เป็นสิ่งที่ยากมาก  คุณ
ไม่อยากสูญเสียวีรบุรุษในชีวิตของคุณไป  
ดิฉันรู้ว่าดิฉันสามารถท�าให้สิ่งนี้เป็นจุดเริ่ม
ต้นในการเติบโตหรือจะให้เป็นสิ่งกีดขวาง  
ดฉินัไม่ต้องการให้สิง่นีท้�าลายชวีติเพราะดฉัิน 
อายุเพิ่ง 14 ปี  ดิฉันพยายามอยู่ใกล้ชิดพระ-
เจ้าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  ดิฉันอ่าน
พระคัมภีร์อย่างหนัก  แอลมาบทที่ 40 ท�าให้
ดิฉันมั่นใจว่าการฟื้นคืนชีวิตมีจริงและโดย
ผ่านการชดใช้ของพระคริสต์ดิฉันจะอยู่กับ
คุณพ่อได้อีก  ดิฉันสวดอ้อนวอนมาก  ดิฉัน 
เขยีนบนัทกึประจ�าวนับ่อยเท่าทีท่�าได้  ดฉัิน 
เก็บรักษาประจักษ์พยานที่เริ่มหวั่นไหวโดย
เขียนลงไป  ดิฉันไปโบสถ์และเข้าร่วมกับ
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เยาวชนหญิงทุกอาทิตย์  ดิฉันคบแต่เพื่อนที่
ดี  ดิฉันอยู่ใกล้ชิดกับญาติ ๆ ที่เอาใจใส่และ
โดยเฉพาะคุณแม่ ผู้เปรียบเสมือนสมอของ
ครอบครัวเรา  ดฉินัเสาะแสวงหาพรของฐานะ 
ปุโรหิตจากคุณปู่และผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตคน
อื่น ๆ ”

ด้วยการเลอืกทีค่งเส้นคงวาเหล่านี ้เหมอืน 
กบัหญิงพรหมจารีผูฉ้ลาดเหล่านัน้ เติมน�า้มนั 
ลงในตะเกียงของเคท  เธอได้รับการกระตุ้น
โดยความปรารถนาของเธอที่จะอยู่กับคุณ
พ่อของเธออีก  เคทรู้ว่าคุณพ่อเฝ้าดูการเลือก
ของเธอและเธอไม่ต้องการให้คุณพ่อผิดหวัง  
เธออยากมีความสัมพันธ์อันเป็นนิรันดร์กับ
คุณพ่อ และเธอเข้าใจว่าการอยู่ในเส้นทาง
แห่งพันธสัญญาจะช่วยให้ชีวิตของเธอถูก 
ถักทอไว้อย่างแน่นแฟ้นกับคุณพ่อ

อย่างไรก็ตาม การทดลองนี้ยังไม่สิ้นสุด  
เมื่อเคทอายุได้ 21 ปี เธอส่งใบสมัครเป็นผู้
สอนศาสนา คุณแม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็ง  เคทต้องตัดสินใจครั้งส�าคัญที่สุดอีก
ครั้งหนึ่งในชีวิต  เธอควรจะอยู่บ้านและดูแล
คุณแม่หรือว่าจะไปเป็นผู้สอนศาสนา  คุณ
แม่ได้รับพรฐานะปุโรหิตพร้อมกับค�าสัญญา
ว่าเธอจะมีชีวิตรอดจากการเจ็บป่วยนี้  ด้วย

ความมั่นใจในพรนี้ เคทก้าวต่อไปด้วยศรัทธา
และด�าเนินแผนของเธอต่อไปเพื่อรับใช้ใน
งานเผยแผ่ศาสนา

เคทกล่าวว่า “เหมือนกับการก้าวเข้าไปใน
ความมืด แต่ขณะที่ดิฉันอยู่ในสนามเผยแผ่ 
ในที่สุดก็มีแสงสว่างเข้ามาจริง ๆ และดิฉัน
ได้รับข่าวว่าพรของคุณแม่เป็นจริง  ดิฉัน 
ดีใจที่ไม่ได้เลื่อนเวลาการรับใช้พระเจ้า  เมื่อ
ความยากล�าบากมาถึง ดิฉันคิดว่ามันง่ายที่
จะหยุดนิ่งและไม่อยากที่จะก้าวไปข้างหน้า
จริง ๆ แต่เมื่อคุณเอาพระเจ้ามาเป็นอันดับ
แรก ความทุกข์ยากก็จะถูกน�าไปสู่พรที่สวย 
งาม  คุณจะมองเห็นพระหัตถ์ของพระองค์
และเป็นพยานถึงปาฏิหาริย์” เคทอธิบายถึง
ความเป็นจริงของค�าพูดของประธาน โธมัส 
เอส. มอนสันที่ว่า “โอกาสที่ส�าคัญที่สุดของ
เราจะถูกค้นพบในช่วงเวลาที่ยากล�าบาก
ที่สุด”6

เคทมีศรัทธาแบบนี้เพราะเธอเข้าใจแผน
แห่งความรอด  เธอรู้ว่าพวกเราเคยมีชีวิตอยู่
มาก่อน และโลกนี้เป็นเวลาแห่งการทดสอบ 
และว่าเราจะมีชีวิตอีกครั้ง  เธอมีศรัทธาว่า
คุณแม่จะได้รับพร แต่จากประสบการณ์ของ
เธอเกี่ยวกับคุณพ่อ เธอรู้ว่าหากคุณแม่ต้อง

จากไป มันจะไม่เป็นไร  เธอกล่าวว่า “ดิฉัน
ไม่เพียงแต่จะอยู่รอดจากความตายของคุณ
พ่อเท่านั้น แต่มันกลายมาเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวัของดฉินัเพือ่ความด ีและถ้าคณุแม่ 
ต้องจากไป ก็คงเป็นอย่างเดียวกัน  สิ่งนี้จะ
ถักทอประจกัษ์พยานอนัย่ิงใหญ่เข้าไว้ในชวีติ 
ของดิฉัน”7

เคทค้นหาสถานทีศ่กัดิส์ทิธิใ์นคนืนัน้ทีด่ฉินั 
พบเธอในพระวิหาร  ความปรารถนาที่จะถัก
ทอสัมพันธภาพนิรันดร์อันแน่นแฟ้นโดยผ่าน
การรับใช้ในพระวิหาร เธอได้ปฏิบัติตามแบบ
อย่างที่พ่อแม่ได้วางไว้ในการเข้าพระวิหาร
เป็นประจ�า

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากในคืนนั้นที่ดิฉันแนะ
น�าให้เคทรู้จักคริส แต่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก
แห่งหนึ่งในวันอาทิตย์ถัดมา เคทมองเห็น 
คริสอยู่ท่ามกลางหนุ่มสาวโสดนับพันในการ
ประชมุการให้ข้อคดิทางวญิญาณของสถาบนั 
ศาสนา  ที่นั่นเขาทั้งสองได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง  
ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา คริสเชิญเธอไปร่วมฟังการ
ประชุมใหญ่สามัญกับเขา  พวกเขาได้ค้นหา
สถานที่ซึ่งจะเชื้อเชิญพระวิญญาณมาตลอด
การสร้างสัมพันธ์ของทั้งสองและด�าเนินต่อ
ไปจนถึงการผนึกในพระวิหาร สถานที่
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โดย อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

จงอย่าหวั่นไหว!
จงยืนอย่างมั่นคง  จงแน่วแน่  “จงยืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรม”  

จงยืนเป็นพยาน จงเป็นแบบอย่างให้แก่โลก จงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งสองได้รับการแนะน�าให้รู้จักกัน  
บัดนี้ทั้งคู่ได้บรรลุความรับผิดชอบอันศักดิ์-
สิทธิ์ของการเป็นบิดามารดา พวกเขาได้ถัก
ทอประจักษ์พยานของแผนแห่งความรอดไว้
ในชีวิตของลูกชายเล็ก ๆ อีกสามคน โดย
แสดงให้ลูก ๆ เห็นเส้นทางแห่งพันธสัญญา

“เมื่อท่านช่วยให้เด็กหญิงคนหนึ่งรอด 
ท่านได้ช่วยคนหลายชั่วอายุให้รอด”7  การ
ตัดสินใจของเคทเมื่ออายุ 14 ปีที่จะอยู่บน
ทางนั้น ได้เติมน�้ามันอย่างสม�่าเสมอใน
ตะเกยีงของเธอ และยนืในท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ได้ และ 
จะ ช่วยคนอีกหลายรุ่น  การค้นหาบรรพชน
และรับใช้ในพระวิหารได้ถักทอใจของเธอไว้
กับคนเหล่านั้น  การมีส่วนร่วมในประวัติ
ครอบครัวและงานพระวิหารก็เหมือนกับการ
ถักทอใจของท่านเข้าด้วยกันและให้โอกาส
บรรพชนของท่านที่จะมีชีวิตนิรันดร์

การด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณในบ้าน
ของท่านจะเป็นการเติมน�้ามันในตะเกียงของ
ท่านด้วยและจะถักทอความเข้มแข็งทาง
วิญญาณเข้าสู่บ้านของท่านในขณะนี้และจะ
เป็นพรให้ครอบครัวของท่านในอนาคตเหลือ
คณานับ  และนอกจากนั้น ดังที่เอ็ลเดอร์  
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์กล่าวไว้ “ถ้าเราได้รับแบบ
อย่างที่ไม่ดีจากพ่อแม่ เป็นความรับผิดชอบ
ของเราที่จะท�าลายวัฏจักรนั้น . . .  และสอน
ประเพณีที่ถูกต้องให้คนรุ่นหลังที่จะตามมา”8

จงตัดสินใจตั้งแต่บัดนี้ที่จะท�าทุกอย่างที่
ท�าได้เพื่อเติมตะเกียงของท่าน เพื่อประจักษ์
พยานที่เข้มแข็งและแบบอย่างของท่านจะ
ถูกถักทอเข้าไว้ในชีวิตของคนหลายชั่วอายุ 
ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ดิฉันขอเป็น
พยานว่าคุณธรรมในชีวิตของท่านไม่เพียงแต่
จะช่วยคนหลายชั่วอายุเท่านั้น แต่ช่วยชีวิต 
นิรันดร ์ของท่าน ด้วย เพราะเป็นทางเดียว
เท่านั้นที่จะกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์ของ
เราและค้นพบปีติที่แท้จริงในขณะนี้และ
ตลอดชั่วนิรันดร์  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์  เอเมน 
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คื
นนี้ดิฉันยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ ์
ที่แท่นพูดนี้แห่งนี้ อยู่ต่อหน้าเหล่า
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้และผู้เปิด

เผยและบรรดาธิดาผู้สูงศักดิ์ของพระผู้เป็น
เจ้า  นับเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่ได้มาอยู ่
บนโลกและเป็นเยาวชนหญิง  พวกท่านเป็น
ธิดาที่ทรงเลือกไว้ของพระบิดาในสวรรค์  
ดิฉันหวังว่าท่านตระหนักถึงอัตลักษณ์ของ
ท่านและการที่ท่านเป็นที่รักของพระบิดาใน
สวรรค์  พระองค์ทรงรักพวกท่านทุกคนและ
ดิฉันก็เช่นกัน

บนโต๊ะในที่ท�างานของดิฉัน มีรูปปั้นทอง
สมัฤทธิข์องเยาวชนหญงิคนหนึง่ทีช่ือ่ครสิตน่ิา  
รูปปั้นต้นแบบขนาดเท่าคนจริงตั้งอยู่ที่ท่าเรือ
ในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก จัดวาง 
อยู่ในต�าแหน่งที่เธอก�าลังมองข้ามทะเลไป 
ยงัไซอนั  การตดัสนิใจของเธอทีจ่ะเข้าร่วม 

ศาสนจักรและทิ้งบ้านเกิดไม่ใช่เรื่องง่าย และ
ท่านคงเห็นว่าลมที่พัดมาตรงกันข้ามปะทะ
เธอ  เธอยังคงยืนมั่นคง ก�าลังท�าในสิ่งที่ยาก
แต่เธอก็รู้ว่ามันถูกต้อง  บรรดาลูกหลานของ
เธอวางรูปปั้นนี้ไว้ที่นั่นเพื่ออุทิศแด่คริสติน่า 
ส�าหรบัการตดัสนิใจของเธอในวนันัน้ทีม่คีวาม 
ส�าคัญชั่วนิรันดร์ต่อหลายชั่วอายุคน

ส�าหรับดิฉันแล้วรูปปั้นของคริสติน่าแทน
พวกท่านแต่ละคน  เช่นเดียวกับคริสติน่า 
ท่านก�าลงัเผชญิหน้ากบัการตดัสนิใจทีส่�าคญั 
หลายเรื่องและท�าการเลือกในแต่ละวัน บาง
เรื่องก็ยาก ซึ่งไม่เพียงจะก�าหนดอนาคตของ
ท่านเท่านั้นแต่ก�าหนดจุดหมายปลายทาง
ของอนุชนหลายชั่วอายุด้วย  ท่านก็เช่นกัน 
ที่ก�าลังเผชิญหน้ากับแรงลมที่พัดมาตรงกัน
ข้าม กับความทุกข์ยาก แรงกดดันของเพื่อน 
และมลภาวะทางศีลธรรม  และกระนั้น ท่าน
ยังคงยืนหยัดไม่หวั่นไหวและด�าเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณในการเผชิญหน้ากับพายุที่บ้า 
คลั่งในสังคมของเรา  เช่นเดียวกับคริสติน่า 
ท่านได้รับการน�าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ท่านก�าลังเลือกอย่างถูกต้อง  ท่านซื่อสัตย์
และสูงศักดิ์

ดิฉันคิดว่าไม่มีค�าแนะน�าใดจากพระบิดา
บนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักส�าคัญ
มากไปกว่าการตักเตือนที่พระองค์ทรงมอบ
ให้ท่านแต่ละคนที่จะ “ยืน . . .อยู่ในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์และไม่หวั่นไหว”1  พระองค์ก�าลัง
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ตรัสว่า: จงยืนอย่างมั่นคง  จงแน่วแน่2  จงยืน
หยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรม3  จง
ยืนเป็นพยาน4 จงเป็นแบบอย่างให้แก่โลก 
จงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  ข่าวสารที่ดิฉัน
มอบให้ท่านแต่ละคนเป็นเรือ่งง่าย ๆ : จงอย่า 
หวั่นไหว 

หนึ่ง จงอย่าหวั่นไหวในการเลือกสิ่งที่ถูก
ต้อง  ในยุคสุดท้ายนี้ ไม่มีการตัดสินใจเล็ก ๆ  
การเลือกท�าสิ่งที่ถูกต้องของท่านในขณะนี้มี
ความส�าคญัอย่างย่ิงยวด  สทิธ์ิเสร ีหรอืความ 
สามารถในการเลือก เป็นของประทานที่ยิ่ง
ใหญ่ทีส่ดุอย่างหนึง่ของพระผูเ้ป็นเจ้าแก่ลกู ๆ 
ของพระองค์  นี่เป็นส่วนของแผนแห่งความ
สุขที่ท่านและดิฉันเลือกและปกป้องในโลก
ก่อนเกิด  จงด�าเนินชีวิตในทางที่ท่านจะฟัง
และได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์

จะช่วยท่านให้ตดัสนิใจได้อย่างถกูต้อง  พระ- 
องค์จะทรงบอกท่าน “ทุกสิ่งที่ท่านควรท�า”5 

หลายสัปดาห์มาแล้วเมื่อดิฉันกลับไปยัง
โรงเรียนมัธยมปลายเก่าของดิฉันเป็นครั้ง
แรกในรอบหลายปี  ดิฉันไปเยี่ยมการประชุม
ใหญ่สเตคที่จัดขึ้นในหอประชุมของโรงเรียน  
ขณะทีดิ่ฉันเดนิไปตามทางเดนิห้องโถง ความ 
ทรงจ�ามากมายเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในความ
คิด  ดิฉันจ�าได้ว่ารู้สึกอย่างไรสมัยเรียน
มัธยมปลายเมื่อเป็นเยาวชนหญิง—ไม่มั่นคง 
ไม่แน่ใจในตัวเอง ประหม่า และปรารถนาที่
จะปรับตัวเข้าให้ได้  ดิฉันเข้าไปในหอประชุม  
อกีคร้ังหน่ึงทีค่วามทรงจ�าท่วมท้นเข้ามา  ดฉินั 
คุ้นเคยกบัทกุรายละเอยีดของหอประชมุ  มสีิง่ 
เดียวเท่านั้นที่เปลี่ยนไป—ตัวดิฉันเอง

วันนั้นดิฉันมีโอกาสยืนบนเวทีดังเช่นที่เคย

ท�าหลายครั้งสมัยเรียนมัธยมปลายในฐานะ
คณะกรรมการนักเรียน  ดิฉันเห็นแม้กระทั่ง
อดีตเพื่อนร่วมชั้นในบรรดาผู้เข้าร่วมประชุม
—บางคนก็เคยออกเดทด้วยกัน! แต่ในครั้งนี้ 
แทนที่จะน�าการประชุมนักเรียน  ดิฉันได้รับ
สิทธิพิเศษ—ในหอประชุมของโรงเรียนมัธยม
ของดฉินั—ทีจ่ะ “ยืนเป็นพยาน” 6  และแบ่งปัน 
ประจักษ์พยานของดิฉันถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระเยซูคริสต์

เยาวชนหญิง จงแน่ใจว่าสัมพันธภาพของ
ท่านกับคนอื่น ๆ ซึ่งนับจากนี้ไป 40 ปี จะไม่
ท�าให้ท่านต้องอับอาย  ต้องไม่มีแรงกดดัน
จากกลุ่มเพื่อน ต้องไม่มีการไม่ยอมรับ ต้อง
ไม่ประนีประนอมกับการมีชื่อเสียง  อิทธิพล
ของท่านต่อเยาวชนชายจะช่วยเขาให้คงความ 
มีค่าควรต่ออ�านาจฐานะปุโรหิต พันธสัญญา
พระวิหารและการรับใช้งานเผยแผ่ของเขา  
และใครจะรู้ได้ว่า อีกสี่สิบปีจากนี้ไป อาจมี
ใครสักคนเดินมาหาท่าน ที่นั่นในหอประชุม
โรงเรียนมัธยมของท่าน และขอบคุณท่านที่
ช่วยเขาให้ด�ารงความค่าควรเพื่อบรรลุหน้าที่
ฐานะปุโรหิตของพวกเขาในการรับใช้งานเผย 
แผ่ศาสนาอย่างมีเกียรติ  และใครจะรู้  ท่าน
อาจจะได้รับจดหมายจากบรรดาภรรยาของ
เยาวชนชายเหล่านั้น ขอบคุณ ท่าน ส�าหรับ
อิทธิพลของท่านที่มีต่อสามีและครอบครัวใน
อนาคตของพวกเธอ ครั้งที่ท่านอยู่ในโรงเรียน
มธัยมปลาย  การเลอืกของท่านมคีวามส�าคญั  
การเลือกของท่านขณะนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะ
ตัวท่าน แต่มีผลกับคนอื่น ๆ ด้วย  สิ่งนี้มี
ความส�าคัญชั่วนิรันดร์  จงอย่าหวั่นไหว!

สอง อย่าหวั่นไหวในความปรารถนาและ
การให้ค�ามัน่ของท่านในการคงไว้ซึง่คณุธรรม 
และความบรสิทุธิท์างเพศ  จงยกย่องคณุธรรม  
ความบริสุทธิ์ส่วนตัวของท่านเป็นหนึ่งใน
แหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  เมื่อท่านมายังโลก
ท่านได้รับของประทานที่มีค่าที่สุดนั่นคือ
ร่างกาย  ร่างกายของท่านเป็นเครื่องมือของ
จิตใจและเป็นของประทานจากสวรรค์ที่ท่าน
จะใช้สิทธิ์เสรีของท่าน  นี่คือของประทานที่
ซาตานไม่มสีทิธิร์บั  และดงันัน้เขาจงึพยายาม 
โจมตีร่างกายของท่านโดยตรง  เขาต้องการ
ให้ท่านดูหมิ่น ใช้ในทางที่ผิด และท�าร้าย
ร่างกายของท่าน  การแต่งกายที่ไม่สุภาพ
เรียบร้อย สื่อลามก ความไร้ศีลธรรม รอยสัก
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และการเจาะ การใช้ยาเสพติด และการเสพ
ติดทุกชนิดคือความพยายามที่จะเข้าครอบ-
ครองของประทานอันล�้าค่านี้—ร่างกายของ
ท่าน—และท�าให้การใช้สิทธิ์เสรีของท่านเป็น
เรื่องยาก  เปาโลถามว่า “ท่านทั้งหลายรู้แล้ว
ไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า 
และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ใน
พวกท่าน?”7

ร่างกายของท่านคือพระวิหาร  เพราะเหตุ
ใด เพราะร่างกายมีความสามารถที่จะเป็นที่
พ�านักไม่ใช่เฉพาะวิญญาณนิรันดร์ของท่าน
เท่านั้นแต่วิญญาณนิรันดร์ของคนอื่น ๆ ที่จะ
มายังโลกในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัว 
นิรันดร์ของท่านด้วย  เอ็ลเดอร์ ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์สอนว่า “อ�านาจในการสร้างชีวิตมรรตัย
คืออ�านาจสูงส่ง”8  บทบาทของท่านเป็นบท 
บาทที่สูงส่ง พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบความไว้
วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ให้ท่าน! ท่านก�าลังเตรียม
ตัวเป็นมารดาในอนาคตส�าหรับอนุชนรุ่นหลัง  
จงรกัษาตวัให้บริสทุธิแ์ละมค่ีาควรและปกป้อง 
สิ่งที่ “มีค่าที่สุดเหนือทุกสิ่ง”— ความบริสุทธิ์
และพรหมจรรย์ของท่าน9  ค�าแนะน�าที่ทรง
พระปรีชาญาณของพระบิดาบนสวรรค์ซึ่ง
มอบให้แก่ท่าน ธิดาที่ทรงเลือกไว้ของพระ-
องค์ เป็นการส่วนตัว คือ จง “เดินในวิถีแห่ง
คุณธรรม”10

คุณธรรมเป็นกุญแจทองสู่พระวิหาร  ดัง
นั้น สาม จงอย่าหวั่นไหวในการมีค่าควรที ่
จะท�าและยึดถือพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์     
พันธสัญญาที่ท่านท�าเมื่อรับบัพติศมาจะโยง
ท่านเข้ากับเส้นทางแห่งคุณธรรมและความ
สุขในขณะที่ท่านต่อพันธสัญญานั้นทุก
สัปดาห์โดยการรับส่วนศีลระลึก  ขณะท่ีท่าน
รักษาพันธสัญญาบัพติศมา ท่านจะดูแตก
ต่างไป แต่งกายแตกต่างไป และประพฤตติน 
แตกต่างไปจากโลก  การยึดถือพันธสัญญา
นีจ้ะช่วยท่านได้รบัการน�าทางจากพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์  จงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ
อย่าเข้าใกล้สภาพแวดล้อมเหล่านั้น แม้แต่
ดนตรี สื่อหรือการสังคมใด ๆ ที่อาจท�าให้
ท่านสูญเสียสัมพันธภาพของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์11  และขณะที่ท่านรักษาพันธสัญญา 
ท่านจะด�ารงความมีค่าควรและความพร้อม
เพื่อเข้าสู่พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า 

สุดท้าย อย่าหวั่นไหวที่จะยอมรับการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  การชดใช้เป็น
ของท่านและของดิฉัน  เป็นอ�านาจแห่งการ
ให้และการไถ่  ถ้าท่านรู้สึกว่าไม่มีค่าควรที่
จะยืนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อย่าแบกภาระนี้
นานไปอีกแม้หนึ่งวัน  ในความเป็นมรรตรัย 
เราทุกคนท�าผิดพลาดได้ จงมั่นใจว่าพระผู้
ช่วยให้รอดทรงรักท่านมากจนพระองค์

สามารถท�าให้ท่านเปลี่ยนแปลงและกลับใจ
ท่านท�าผิด  ซาตานไม่ต้องการให้ท่านคิดว่า
ท่านเปลี่ยนได้12  เขาพยายามท�าให้ท่านคิด
ว่าท่านหลงทางไปแล้ว  นั่นเป็นการโป้ปด  
ท่านกลบัมาได้  ท่านกลบัใจได้  ท่านสามารถ 
บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะการชดใช้อัน
ไม่มีขอบเขตของพระผู้ช่วยให้รอด

บัดนี้ขอให้ดิฉันจบด้วยเรื่องราวของความ
รักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการเล่าขานมา  ท่าน
อาจถามว่า “เรื่องราวของความรักเกี่ยวข้อง
อะไรกับการยืนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”  ทุกสิ่งที่
เราท�าเก่ียวข้องกับการยืนในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์  
นี่คือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเรเบ-
คาห์13

เรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่ออับราฮัมสั่งให้คนใช้ไป
เสาะหาหญงิสาวทีม่ค่ีาควรมาเป็นภรรยาของ 
อิสอัคบุตรชาย  เธอต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติ
ทีจ่ะแต่งงานในพนัธสญัญา—มคีณุธรรม และ 
บริสุทธิ์ และมีค่าควร  และเขาจึงส่งคนใช้ให้
เดินทางแสนไกลและอันตรายไปยังสถานที่ที่
เรยีกว่านาโฮร์  เหตผุลทีเ่ขาต้องไปทีน่ัน่ชดัเจน 
—บุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์ต้องการสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์มา
ยืนเคียงข้างเขา  เมื่อคนใช้มาถึงเมืองฮาราน 
เขาหยุดที่ข้างบ่อน�้าเพื่อให้น�้ากับอูฐและสวด
อ้อนวอนเพื่อเขาจะถูกน�าไปหาหญิงสาวที่ถูก
ต้องและเขาจะรู้ว่าเป็นเธอเมื่อเธอให้น�้าแก่
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บราซิเลีย บราซิล

เขาและอูฐ 10 ตัวของเขา  ดิฉันเคยขี่อูฐมา
ก่อน และที่ดิฉันรู้ก็คือ—อูฐดื่มน�้า จุมาก!

ในปฐมกาลเราอ่านพบว่าเรเบคาห์ไม่เพยีง 
ลงไปที่บ่อและตักน�้า แต่เธอ “รีบ”14  หรือเร่ง
ท�างานให้เสร็จ  คนใช้จึงให้ก�าไลข้อมือและ
อัญมณีแก่เรเบคาห์และถามว่าเธอมีห้องพัก
ที่บ้านบิดาให้เขาพักหรือไม่  ดิฉันมั่นใจว่า
อัญมณีนั้นช่วยได้จริง ๆ!   พระคัมภีร์บอกว่า 
“แล้วหญงิสาวนัน้ก็วิง่ไปบอกคนในครอบครวั 
ของมารดาถึงเรื่องราวเหล่านี้”15 เรเบคาห์
ต้องเป็นนักวิ่งแน่ ๆ! 

คนใช้บอกครอบครัวของเรเบคาห์ถึงจุด
ประสงค์ในการเดินทางไกลของเขาและเรเบ-
คาห์ก็ยอมรับที่จะเป็นภรรยาอิสอัค  คนใช้
ปรารถนาที่จะจากไปในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับ
เรเบคาห์ แต่ครอบครัวของเธอต้องการให้เธอ
อยู่กับพวกเขาอีกอย่างน้อย 10 วัน  พวกเขา
จึงถามเรเบคาห์ว่าเธอต้องการท�าอะไร  และ
เธอตอบอย่างง่าย ๆ ว่า “ฉันจะไป”16  ค�าตอบ 
นี้คล้ายกับค�าตอบของคนนับพันหรือไม่ที่ร้อง
ตะโกนออกมาอย่างเฉียบขาดว่า “ข้าพเจ้าจะ
ไปและท�า”17เมื่อประธานโธมัน เอส. มอนสัน 
ศาสดาพยากรณ์ของเราประกาศให้โอกาส
ชายหนุ่มและหญิงสาวรับใช้ในงานเผยแผ่

ด้วยอายุที่น้อยลง
บัดนี้เรื่องราวของความรักนี้จบลงอย่างมี

คุณค่า  เรเบคาห์ถูกเตรียมและมีค่าควรที่จะ
ท�าและยึดถือพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์และ
กลายมาเป็นภรรยาแห่งพันธสัญญาของ 
อสิอคั  เธอไม่ต้องรอคอยและเตรยีมตวั  ก่อน 
ที่จะจากครอบครัว เธอได้รับพรและถ้อยค�า
เหล่านั้นกระตุ้นดิฉัน เพราะเธอได้รับสัญญา
ว่าเธอจะเป็น “มารดาคนนับแสน ๆ ”18  แต่
ส่วนที่ดีที่สุดของเรื่องราวความรักนี้คือเมื่อ
เรเบคาห์เห็นอิสอัคครั้งแรกและเขาก็เห็นเธอ
ครั้งแรก  ไม่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล 
แต่ดิฉันคิดว่านั่นเป็นรักแรกพบ!  เพราะ  
“คุณธรรมรักคุณธรรม; [และ] ความสว่าง
แนบสนิทกับความสว่าง”19  เมื่ออิสอัคเดินไป 
หากองคาราวาน เรเบคาห์ “ลงจากอูฐ  [ของ
เธอ]”20  และท่านก็รักเธอ”21 ตอนนี้แหละที่
ดิฉันถอนหายใจ! 

ส�าหรับทั้งเรเบคาห์และคริสติน่า การยืน
ในที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องง่าย  การไม่หวั่นไหว
ไม่ใช่เรื่องง่าย  ลมพัดอย่างบ้าคลั่ง น�้าจาก
บ่อน�้าหนักมาก และการต้องละทิ้งบ้านและ
ชีวิตที่คุ้นเคยช่างเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย  แต่
ทั้งสองเลือกสิ่งที่ถูกต้อง พวกเธอได้รับการ

ทรงน�าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเธอมี
คุณธรรม และพวกเธอเตรียมตนเองในการ
ท�าและรักษาพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์  พระผู้
ช่วยให้รอดทรงประสูติมาในเชื้อสายของ 
เรเบคาห์  เธอรู้หรือไม่ในขณะนั้นว่าสิ่งนี้จะ
เกิดข้ึน ไม่เลย! แต่การเลอืกของพวกท่านใน
ขณะนี้ส�าคัญหรือไม่? ส�าคัญ!

เยาวชนหญงิ หลายชัว่อายพุึง่พาการเลือก 
ของท่าน ความบริสุทธิ์ของท่าน และชีวิตที่มี
ค่าควรของท่าน จงอย่าหวั่นไหว  ท่านมีจุด
หมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่วางอยู่ข้างหน้า  นี่
คือช่วงเวลาของท่าน!  ดิฉันเชื่ออย่างแท้จริง
ว่าเยาวชนหญิงที่มีคุณธรรมคนหนึ่ง ที่ได้รับ
การน�าโดยพระวิญญาณ สามารถเปลี่ยน
โลกได้ได้!

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผูช่้วยให้รอดทรง 
พระชนม์อยู่!  พระองค์จะอยู่กับท่าน  พระองค์ 
จะช่วยท่าน  และในชั่วขณะที่ยากล�าบาก 
“เหล่าเทพ  [ของพระองค์จะ] ห้อมล้อมเจ้า, 
เพื่อประคองเจ้าไว้” 22  ในพระนามของพระ-
เยซูคริสต์ เอเมน 
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โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

การเดินทางอัน 
ยอดเยี่ยมของท่าน 
กลับบ้าน
ขณะที่ท่านมีความสุขในการใช้แผนที่ซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วย 
ความรักทรงเตรียมให้การเดินทางของท่าน  แผนที่จะนำาท่านไปยังสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และท่านจะขึ้นไปสู่ศักยภาพแห่งสวรรค์ของท่าน

ซูบราล บราซิล

เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ประธานโธมัส  เอส. 
มอนสัน ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักของ
เราอยู่กับเราในค�่าคืนนี้  ประธานครับ เรา

สวดอ้อนวอนให้ท่านเสมอ
พี่น้องสตรีทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอบคุณ

ส�าหรับบทเพลงและรจนาสาร ทุกอย่างเป็น
แรงบันดาลใจและเหมาะสมมากส�าหรับ
เทศกาลอีสเตอร์ ฤดูกาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรา
เฉลิมฉลองในสัปดาห์นี้

ช่างเป็นเรือ่งทีน่่าปีตทิีไ่ด้อยูก่บัท่าน พีน้่อง 
สตรีที่เยาว์วัยและล�้าค่า พร้อมกับมารดาของ
ท่านและผู้น�าที่ยอดเยี่ยมของท่าน  ท่านมี
วิญญาณที่เบิกบานและรอยยิ้มที่ชวนยิ้ม
ตอบ  แน่นอนว่าพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่
ท่านและทอดพระเนตรท่านจากสวรรค์ด้วย
ความรัก

ข้าพเจ้าเติบโตในซวิคเคา ในอดีตเยอรมัน
ตะวนัออก  เมือ่ข้าพเจ้าอายปุระมาณ 11 ขวบ  
คุณพ่อถูกจับตามองเพราะเป็นผู้คัดค้านทาง 
การเมอืง  และคณุพ่อคณุแม่รู้สกึว่าทางเลอืก 
เดียวที่ปลอดภัยส�าหรับครอบครัวเราคือหนี

ไปเยอรมันตะวันตก  เราตัดสินใจว่าแผนที่
ปลอดภัยที่สุดคือจะต้องออกเดินทางไปใน
เวลาที่ต่างกันและเดินทางหลายเส้นทางไป
ทางตะวันตก ทิ้งทรัพย์สมบัติของเราไว้เบื้อง
หลัง

เนือ่งจากคณุพ่อมคีวามเสีย่งมากทีส่ดุ ท่าน 
จึงเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุด ผ่านทางเบอร์ลิน  
พี่ชายของข้าพเจ้าเดินทางไปทางเหนือ และ 
 

แต่ละคนหาเส้นทางของตนเองที่จะไปทาง
ตะวันตก  พี่สาว—ซึ่งมีอายุเท่ากับพวกท่าน
หลายคนในทีน่ี—้พร้อมกบัเฮลกา ฟาสส์แมนน์  
ครูของเธอในเยาวชนหญิง  และคนอื่น ๆ ขึ้น
รถไฟที่ผ่านเยอรมันตะวันตกช่วงสั้น ๆ  พวก
เขาให้เงินพนักงานบนรถไฟเพื่อปลดล็อก
ประตูหนึ่งบานให้พวกเขา  และหลังจากที่
รถไฟข้ามชายแดนเยอรมนัตะวนัตก  พวกเขา 
กระโดดจากรถไฟที่ก�าลังแล่นไปสู่อิสรภาพ  
ข้าพเจ้าชื่นชมพี่สาวข้าพเจ้าส�าหรับความ
กล้าหาญของเธอจริง ๆ

ข้าพเจ้าเป็นลูกคนเล็ก  คุณแม่ตัดสินใจ
ว่าท่านกับข้าพเจ้าจะเดินข้ามแนวภูเขาที่กั้น
ระหว่างสองประเทศ ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าท่านห่อ
อาหารเที่ยงราวกับว่าเราก�าลังจะไปเดินป่า
หรือไปปิกนิคบนภูเขา

เราขึ้นรถไฟไปให้ไกลเท่าที่เราท�าได้และ
จากนั้นเดินเป็นเวลาหลายชั่วโมง เข้าไปใกล้
ชายแดนเยอรมันตะวันตกมากขึ้น  ชายแดน
มีการควบคุมแน่นหนา  แต่เรามีแผนที่และรู้
ว่าเวลาและสถานที่ใดที่อาจจะข้ามได้อย่าง
ปลอดภัย  ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความตื่นเต้นของ
คุณแม่  ท่านสังเกตบริเวณอย่างละเอียดเพื่อ
ดูว่าเราถูกตามหรือไม่  แต่ละย่างก้าว ขา
และเข่าของคุณแม่ดูเหมือนจะอ่อนแรงลง  
ข้าพเจ้าช่วยท่านหิ้วกระเป๋าที่หนักซึ่งเต็มไป
ด้วยอาหาร  เอกสารส�าคัญ  และรูปถ่าย
ครอบครัวขณะที่เราไต่ขึ้นไปบนเนินเขาอัน
ยาวไกลลูกสุดท้าย  ป่านนี้ ท่านคิด เราคง
ผ่านชายแดนแล้ว ในที่สุดเมื่อท่านรู้สึกว่า
ปลอดภยั เรานัง่ลงและเริม่รบัประทานอาหาร 
ปิกนิคกลางวันของเรา  เป็นครั้งแรกในวันนั้น 
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ที่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านหายใจได้อย่างโล่งอก
ในเวลานั้นเองที่เราเห็นป้ายชายแดน  ซึ่ง

อยู่ไกลจากเรามาก  เราปิกนิคอยู่ผิดฝั่งของ
ชายแดน  เรายังอยู่ในเยอรมันตะวันออก!

ทหารตระเวนชายแดนจะปรากฏตัวได้ทุก
ขณะ!

คุณแม่ข้าพเจ้าเก็บอาหารเที่ยงอย่างลน-
ลานและเรารีบข้ามเนินเขาไปเร็วที่สุดเท่าที่
จะท�าได้  เวลานี้ เราไม่กล้าหยุดจนกว่าเรา
จะรู้อย่างแน่นอนว่าเราได้มาถึงอีกฝั่งหนึ่ง
ของชายแดน

ถึงแม้ว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
เดินทางไปคนละเส้นทางและประสบกับ
ความยากล�าบากที่ต่างกันขณะเดินทาง  ใน
ที่สุดเราทุกคนมาถึงอย่างปลอดภัย  เรามา
รวมกันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง  ช่างเป็น 
วันที่น่ายินดี!

เรื่องราวการเดินทาง
สิง่ทีข้่าพเจ้าเพิง่บอกท่านเป็นประสบการณ์ 

ซึ่ง ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว เป็นการเดินทางอัน
ล�้าค่ายิ่ง  ในเวลานี้ข้าพเจ้าสามารถมองย้อน
กลับไปในชีวิตตนเองและจ�าได้ถึง “การเดิน
ทาง” แบบนั้นที่ข้าพเจ้ามีในอดีต  ไม่ใช่ว่า 
การเดินทางทุกครั้งจะเกี่ยวข้องกับการข้าม
เทือกเขาหรือชายแดนทางการเมือง การเดิน
ทางบางอย่างส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเอาชนะ
การทดสอบหรือการเติบโตทางวิญญาณ  แต่

ทั้งหมดนั้นคือการเดินทาง  ข้าพเจ้าเชื่อว่า
ชีวิตทุกชีวิตประกอบขึ้นจาก “เรื่องราวการ
เดินทาง” ของแต่ละบุคคล

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านตระหนักถึงประเพณี
ทางวัฒนธรรมทุกแห่งเต็มไปด้วยเรื่องราว
การเดินทาง  ตัวอย่างเช่น  ท่านอาจคุ้นเคย
กับการเดินทางของโดโรธีกับโตโต้ สุนัขของ
เธอ ใน พ่อมดแห่งออซ  โดโรธีกับโตโต้ถูก
ทอร์นาโดพัดไปและน�าไปสู่ดินแดนแห่งออซ  
ที่นั่นโดโรธีเห็นถนนอิฐสีเหลืองอันโดดเด่นที่
เริ่มต้นเส้นทางการเดินทางซึ่งในที่สุดแล้วน�า
เธอกลับบ้าน

จากนั้นมีอีเบเนเซอร์ สครูจของชาร์ลส์ ดิค
เคนส์ ผู้ที่การเดินทางพาเขาไม่ใช่จากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งแต่จากเวลาหนึ่งไปสู่เวลาหนึ่ง  
เป็นการเดินทางภายในใจเขาเอง  ซึ่งช่วยให้
เขาเข้าใจว่าเหตใุดเขากลบักลายเป็นคนอย่าง 
ที่เขาเป็นและให้เขามองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
กับเขาถ้าเขายังคงเดินต่อไปบนเส้นทางของ
ความเห็นแก่ตัวและความอกตัญญู1

วรรณกรรมดีเด่นหนึ่งในสี่ของวรรณกรรม
จีนคือ การเดินทางสู่ตะวันตก  เขียนขึ้นใน
ศตวรรษที่ 16  โดยบอกเรื่องราวการผจญภัย
ไว้อย่างงดงามและเป็นการจาริกแสวงบุญ
ของพระที่ได้รับความช่วยเหลือจากตัวละคร
ที่เป็นมิตรสี่ตัวละครเพื่อเดินทางไปสู่ความรู้
แจ้งทางวิญญาณ

แน่นอนว่ามีบิลโบ แบกกินส์ ฮอบบิทน้อย

ผู้ไม่อวดตัวซึ่งต้องการที่จะอยู่บ้านและรับ
ประทานซุปของเขา  แต่หลังจากเสียงเคาะ
ประตู  เขาตามเสียงเรียกจากที่ซึ่งเขาไม่เคย
ไปและก้าวออกไปสู่โลกพร้อมกับพ่อมดและ
กลุ่มคนแคระเพื่อท�าพันธกิจที่อันตรายแต่
ส�าคัญยิ่ง2

เรื่องราวที่เป็นสากล
เราชอบเรื่องราวของการเดินทางเหล่านี้

เพราะเราสามารถเห็นตนเองเป็นนักเดินทาง
มิใช่หรือ  ความส�าเร็จและความล้มเหลวของ
พวกเขาจะช่วยให้เราค้นพบทางของเราเอง
ไปตลอดชีวิต  วีดิทัศน์ที่เราชมเมื่อครู่นี้เล่า
เรื่องราวการเดินทางที่สวยงามเช่นกัน  บางที
เรื่องราวเหล่านี้เตือนเราถึงการเดินทางที่เรา
ทุกคนควรที่จะคุ้นเคย—เรื่องราวการเดินทาง
ที่เราแต่ละคนมีส่วนส�าคัญ

เรื่องราวนี้เริ่มต้นนานมาแล้ว  นานก่อนที่
โลกจะเริ่มหมุนอยู่ในวงโคจรของมัน  นาน
ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเริ่มเอื้อมแขนเพลิงไปสู่
อวกาศอันหนาวเหน็บ  นานก่อนที่สิ่งมีชีวิต
ใหญ่น้อยครอบครองโลกเรา  ในตอนต้นของ
เรื่องราวนี้ท่านอาศัยอยู่ในสถานที่สวยงาม
อันแสนไกลโพ้น

เราไม่รู้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับชีวิต
ในการด�ารงอยู่ก่อนเกิด  แต่เรารูอ้ยูบ้่าง  พระ-  
บิดาบนสวรรค์ของเราทรงเปิดเผยแก่เราว่า
พระองค์คือใคร เราคือใคร และเราสามารถ
เป็นอะไรได้

สมัยที่อยู่ในสถานะแรกนั้น  ท่านรู้อย่าง
แน่นอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงด�ารงอยู่เพราะ
ท่านเหน็และได้ยนิสรุเสยีงของพระองค์  ท่าน 
รู้จักพระเยซูคริสต์ ผู้ที่จะเป็นพระเมษโปดก
ของพระผู้เป็นเจ้า  ตอนนั้นท่านมีศรัทธาใน
พระองค์และท่านรู้ว่าจุดหมายปลายทางของ
ท่านไม่ใช่การอยู่ในความปลอดภัยของบ้าน
ก่อนเกิด  ยิ่งท่านรักการด�ารงอยู่นิรันดร์นั้น
มากเพียงใด ท่านก็รู้ว่าท่านต้องการและ
จ�าเป็นต้องเริ่มการเดินทาง  ท่านจะออกจาก
พระพาหุของพระบิดา ผ่านม่านลบความทรง
จ�า  รับร่างกายมรรตัย  เรียนรู้และประสบกับ
สิ่งต่าง ๆ โดยหวังว่าจะช่วยให้ท่านเติบโต
เพื่อเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์มากขึ้น
และกลับไปสู่ที่ประทับของพระองค์  

ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น ห้อมล้อมไปด้วย 
ผู้ที่ท่านรู้จักและรัก  มีค�าถามเกิดขึ้นในใจว่า 
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โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก

“ฉันจะกลับไปยังบ้านบนสวรรค์ได้อย่าง
ปลอดภัยไหม”

มหีลายสิง่ทีท่่านควบคุมไม่ได้  ชวิีตมรรตัย 
คงจะยากในบางครั้ง เต็มไปด้วยทางโค้งที่ไม่
คาดคิดบนเส้นทางซึ่งได้แก่ ความเจ็บป่วย 
ความเศร้าโศก อุบัติเหตุ ความขัดแย้ง

โดยปราศจากความทรงจ�าของการด�ารง
อยู่ก่อนหน้านี้ของท่าน—โดยจ�าไม่ได้ว่าท่าน
เคยเดนิกับพระบดิาในสวรรค์ของท่าน—ท่าน 
จะยังคงจดจ�าสุรเสียงของพระองค์ท่ามกลาง
เสียงและสิ่งล่อใจทั้งปวงของชีวิตมรรตัยไหม

การเดินทางภายหน้าดูเหมือนจะอีกยาว
ไกลและไม่แน่นอน—เต็มไปด้วยความเสี่ยง

การเดินทางจะไม่ง่าย แต่ท่านทราบว่ามัน
คุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมดของท่าน

ที่นั่นท่านยืนอยู่ที่การเริ่มต้นของนิรันดร  
ตั้งตาคอยด้วยความตื่นเต้นและความหวัง
เกินกว่าจะพรรณนาได้—และข้าพเจ้า
จินตนาการว่า มีความกังวลและกลัวอยู่บ้าง

ในที่สุด ท่านก็รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง
เที่ยงธรรม—คุณความดีของพระองค์จะมีชัย  
ท่านได้มีส่วนร่วมในสภาสวรรค์อันยิ่งใหญ่
และรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่  พระ-
เยซูคริสต์ จะทรงเตรียมทางให้ท่านเพื่อจะ
สะอาดจากบาปและช่วยชีวิตท่านจากความ

ตายทางร่างกาย   ท่านมีศรัทธาว่าในที่สุด 
ท่านจะชื่นชมยินดีและเปล่งเสียงร่วมกับ
คณะนักร้องประสานเสียงจากสวรรค์ร้อง
สรรเสริญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ท่านจึงสูดลมหายใจเต็มปอด . . .
และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ . . .
และท่านอยู่ที่นี่!
ท่านแต่ละคนเริม่การเดนิทางอนัยอดเย่ียม 

ของตนเองกลับไปสู่บ้านบนสวรรค์ของท่าน

แผนที่ของท่าน
ในเมื่อเวลานี้ท่านอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลก 

จะเป็นการฉลาดที่ท่านจะถามตนเองว่าการ
เดินทางของท่านเป็นอย่างไร  ท่านอยู่บนเส้น
ทางที่ถูกต้องไหม  ท่านก�าลังจะเป็นคนที่
ท่านมุ่งหมายจะเป็นและต้องการเป็นไหม    
ท่านก�าลังท�าการเลือกที่จะช่วยให้ท่านกลับ
ไปหาพระบิดาในสวรรค์ไหม

พระองค์ไม่ได้ทรงส่งให้ท่านมาในการเดิน
ทางนี้เพื่อให้ร่อนเร่อย่างไร้จุดหมายด้วย
ตนเอง  พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านกลับ
บ้านไปหาพระองค์  พระองค์ประทานบิดา
มารดาผู้รักท่านและผู้น�าศาสนจักรที่ซื่อสัตย์  
พร้อมแผนที่ให้ท่านซึ่งอธิบายลักษณะ
ภูมิประเทศและบอกถึงอันตราย  แผนที่

แสดงให้ท่านเห็นว่าสันติสุขและความสุขจะ
พบได้ที่ใดและจะช่วยให้ท่านวางแผนเส้น
ทางกลับบ้าน

ทีนี้ ท่านจะพบแผนที่นี้ได้จากที่ใด

• ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
• ในถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์และ 

อัครสาวก
• และผ่านการเปิดเผยส่วนตวัจาก 

พระวญิญาณบริสุทธิ์

แผนที่นี้คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
ข่าวประเสริฐ และเป็นวิถีแห่งปีติยินดีของ
สานศุษิย์ของพระครสิต์  เป็นพระบญัญตัแิละ 
แบบอย่างที่ประทานแก่เราจากพระผู้วิงวอน
และพระผู้ให้ค�าปรึกษาของเรา  ผู้ทรงรู้ทาง
เพราะพระองค์ทรง เป็น ทางนั้น3

แน่นอน  เพยีงแต่มแีผนทีก่ไ็ม่ได้ช่วยอะไร 
ท่านเลยเว้นแต่ท่านจะศึกษาแผนที่—เว้นแต่
ท่านใช้แผนที่น�าทางชีวิต  ข้าพเจ้าเชื้อเชิญ
ท่านให้ความส�าคัญสูงสุดแก่การศึกษาและ
ประยุกต์ใช้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  เปิด
ใจของท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อ
พระองค์จะทรงน�าท่านตลอดการเดินทาง
ชีวิตของท่าน

แผนที่ของท่านเต็มไปด้วยก�าลังใจและ
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ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ข่าวสารที่ดีจากพระบิดาบนสวรรค์ของท่าน
และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์  วัน
นี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันกับท่านถึงข่าวสาร
สามข้อที่จะช่วยให้ท่านประสบความส�าเร็จ
ในการเดินทางกลับบ้านบนสวรรค์ของท่าน

ข่าวสารแรก “อย่ากลัวเลย, เพราะเรา
พระเจ้าอยู่กับเจ้า”4

ท่านไม่ได้อยู่ตามล�าพังบนการเดินทางนี้  
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักท่าน  ถึงแม้ว่า
ไม่มีใครฟังท่าน พระองค์ทรงฟังท่าน  เมื่อ
ท่านชื่นชมยินดีในความชอบธรรม พระองค์
ทรงชื่นชมยินดีกับท่าน  เมื่อท่านถูกรุมเร้า
ด้วยการทดสอบ  พระองค์ทรงเศร้าโศกกบัท่าน

ความสนพระทัยของพระบิดาบนสวรรค์  
ในตัวท่านไม่ได้ขึน้อยู่กับว่าท่านรวย สวยงาม 
หรอืฉลาด เพียงไร พระองค์ทอดพระเนตร
ท่านไม่เหมอืน กับที่โลกมองท่าน  พระองค์
ทอดพระเนตรเห็นว่าท่านแท้จริงแล้วเป็น
อย่างไร  พระองค์ทอดพระเนตรจิตใจ5  และ
ทรงรักท่าน6 เพราะท่านคือลูกของพระองค์

พี่น้องสตรีที่รักทั้งหลาย จงตั้งใจแสวงหา
พระองค์ และท่านจะพบพระองค์7

ข้าพเจ้าสญัญากบัท่านว่า ท่านไม่ได้อยูต่าม 
ล�าพัง

ตอนนี้ขอให้ท่านใช้เวลาสักครู่และมองไป
ที่ผู้คนรอบข้างท่าน  บางคนอาจเป็นผู้น�า 
เพ่ือน หรือสมาชกิครอบครวัของท่าน  คนอืน่ ๆ 
อาจเป็นคนที่ท่านไม่เคยพบมาก่อน  กระนั้น 
ทุกคนที่ท่านเห็นรอบ ๆ ตัว—ในการประชุมนี้

หรือที่อื่น ๆ ในวันนี้หรือในเวลาอื่น—มีความ
กล้าหาญในโลกก่อนเกิด  คนไม่อวดตัวและ
ดูปกติที่นั่งอยู่ข้างท่านอาจเป็นบุคคลอันยิ่ง
ใหญ่ที่ท่านรักและชื่นชมในการด�ารงอยู่แห่ง
วิญญาณ  ท่านอาจเคยเป็นแบบอย่างที่ยอด
เยี่ยมด้วยตัวของท่านเอง

สิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถมั่นใจได้คือ  ทุกคน
ทีท่่านเห็น—ไม่ว่าจะมเีชือ้ชาต ิศาสนา ความ 
เชื่อทางการเมือง รูปร่างหรือการแต่งกาย
เป็นอย่างไร—คือครอบครัว   เยาวชนหญิง 
ที่ท่านมองอยู่มีพระบิดาบนสวรรค์องค์เดียว
กับท่าน เธอออกจากที่ประทับอันเป็นที่รัก
ของพระองค์อย่างที่ท่านท�า โดยมีความ
กระตือรือร้นที่จะมาบนแผ่นดินโลกนี้และ
ด�าเนินชีวิตเพื่อวันหนึ่งเธอสามารถกลับไป
หาพระองค์

อย่างไรก็ตาม เธออาจรูส้กึโดดเดีย่ว  เหมอืน 
ที่ท่านรู้สึกในบางครั้ง  บางครั้งเธออาจลืมจุด
ประสงค์ของการเดนิทาง  โปรดเตอืนเธอ ผ่าน 
ทางค�าพูดและการกระท�า ว่าเธอไม่ได้อยู่
ตามล�าพัง  เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยกัน

ชวิีตอาจยากล�าบาก และอาจท�าให้ใจแขง็ 
กระด้างจนถึงจุดที่บางคนอาจเข้าถึงไม่ได้  
บางคนอาจเต็มไปด้วยความโกรธ  คนอื่น
อาจเยาะเย้ยถากถางผู้ที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า
ที่ทรงเปี่ยมด้วยความรัก  แต่ให้นึกถึงสิ่งนี้: 
ถึงแม้พวกเขาจะจ�าไม่ได้  ครั้งหนึ่งพวกเขาก็
โหยหาที่จะกลับไปหาพระบิดาในสวรรค์ของ
พวกเขาด้วย

นีไ่ม่ใช่ความรบัผดิชอบของท่านท่ีจะเปล่ียน 
ใจเลื่อมใสใคร  นั่นคืองานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  หน้าที่ของท่านคือแบ่งปันความเชื่อ
ของท่านและต้องไม่กลัว  เป็นมิตรกับทุกคน 
แต่อย่าลดมาตรฐานของท่าน  แน่วแน่ต่อ
ความเชื่อมั่นและศรัทธาของท่าน  จงยืนหยัด
เพราะท่านคือธิดาของพระผู้เป็นเจ้า และ
พระองค์ทรงยืนอยู่กับท่าน

ข่าวสารที่สอง “รักกันและกันเหมือน
อย่างที่เรารักท่าน”8

ท่านเคยสงสัยไหมว่าเราทุกคนพูดภาษา
อะไรเมื่อเราอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า  
ข้าพเจ้าสงสัยยิ่งว่าจะเป็นภาษาเยอรมัน แต่
ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนว่าใช่
หรือไม่   แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าในชีวิตก่อนเกิดเรา
เรียนรู้โดยตรงจากพระบิดาของวิญญาณเรา 
ภาษาสากลภาษาหนึ่ง—ภาษาซึ่งมีอ�านาจ
เหนือกว่าขอบเขตทางอารมณ์ ร่างกาย และ
วิญญาณ

ภาษานั้นคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระ-
เยซูคริสต์

เป็นภาษาที่มีพลังมากที่สุดในโลก
ความรักของพระคริสต์ไม่ใช่ความรักที ่

เสแสร้ง  ไม่ใช่ความรักที่เขียนไว้บนการ์ด 
ไม่ใช่ความรักประเภทที่เยินยอในเพลงยอด
นิยมและภาพยนตร์

ความรกันีท้�าให้มกีารเปลีย่นแปลงอปุนสิยั 
อย่างแท้จริง  สามารถแทรกซึมความเกลียด
ชังและละลายความอิจฉา  สามารถเยียวยา
ความขุ่นเคืองและดับไฟแห่งความขมขื่น  
สามารถท�าให้เกิดปาฏิหาริย์

เราได้รับ “บทเรียนแรก ๆ” ในภาษาแห่ง
ความรักในฐานะวิญญาณในที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้า  และที่นี่บนแผ่นดินโลกเรามี
โอกาสฝึกฝนภาษานัน้เพ่ือให้เชีย่วชาญ  ท่าน 
จะรู้ได้ว่าถ้าท่านก�าลังเรียนรู้ภาษาแห่งความ
รักโดยประเมินว่าสิ่งใดจูงใจความคิดและ
การกระท�าของท่าน

เมื่อความคิดแรกเน้นไปว่าสิ่งนี้จะมีประ-
โยชน์แก่ท่านอย่างไร   แรงจูงใจของท่านอาจ
เป็นความเห็นแก่ตัวและผิวเผิน  นี่ไม่ใช่
ภาษาที่ท่านอยากเรียนรู้

แต่เมื่อความคิดและพฤติกรรมหลักของ
ท่านเน้นไปที่การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น
—เมื่อท่านปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะเป็น 
พรและยกผู้ที่อยู่รอบข้างท่านขึ้น—เมื่อนั้น
อ�านาจแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์
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จะท�างานในจิตใจและชีวิตท่าน  นี่คือภาษา
ที่ท่านอยากเรียนรู้

เมื่อท่านเชี่ยวชาญในภาษานี้และใช้ใน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  พวกเขาจะจ�าบางสิ่งใน
ตัวท่านที่อาจจะปลุกความรู้สึกที่ซ่อนไว้เป็น
เวลานานในพวกเธอเพื่อค้นหาเส้นทางที่ถูก
ต้องบนการเดินทางกลับไปสู่บ้านบนสวรรค์
ของพวกเธอ  อย่างไรก็ตาม  ภาษาแห่งความ 
รักเป็นภาษาดั้งเดิมที่แท้จริงของพวกเธอ

อิทธิพลอันลึกซึ้งและที่ปฏิบัติตามนี้เป็น
ภาษาที่เข้าไปถึงจิตวิญญาณ  เป็นภาษา
แห่งความเข้าใจ ภาษาแห่งการรับใช้  ภาษา
แห่งการยกระดับจิตใจ การชื่นชมยินดี และ
การปลอบโยน

เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาสากลแห่งความรัก
ของพระคริสต์

ข่าวสารที่สาม “จงรื่นเริงเถิด”10 

บางคร้ังเราขาดความอดทนกบัจดุท่ีเราอยู่ 
ในการเดินทาง ใช่หรือไม่  ถ้าท่านอายุ 12 ปี 
ท่านอาจต้องการมีอายุ 14 ปี  เมื่ออายุ 14 ปี
ท่านอาจต้องการมีอายุ 18 ปี  และเมื่ออายุ 
18 ปี บางครั้งท่านอาจต้องการมีอายุ 12 ปี
อีกครั้งและสามารถเริ่มต้นทั้งหมดอีก

จะมีสิ่งให้บ่นอยู่เสมอ—สิ่งที่ดูเหมือนว่า
จะไม่ถูกต้อง  ท่านสามารถใช้วันเวลาของ

ท่านที่จะรู้สึกเศร้า เหงา เข้าใจผิด หรือไม่
เป็นทีต้่องการ  แต่นัน้ไม่ใช่การเดนิทางทีท่่าน 
คาดหวังไว้  และนั่นไม่ใช่การเดินทางที่พระ-
บิดาบนสวรรค์ทรงส่งให้ท่านมารับ  จงจ�าไว้
ว่าท่านคือธิดาที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้นึกถึงสิ่งนี้ในใจ  ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้
ท่านเดินอย่างมั่นใจและมีความสุข  ใช่ ถนน
เป็นทางขรุขระและทางเบี่ยงและบางครั้งก็มี
อันตรายบางประการ  แต่อย่าใส่ใจในสิ่ง
เหล่านั้น  มองไปที่ความสุขที่พระบิดาใน
สวรรค์ของท่านทรงเตรียมให้ท่านในทุกย่าง
ก้าวของการเดินทาง  ความสุขคือจุดหมาย
ปลายทาง แต่เป็นเส้นทางด้วยเช่นกนั “สนัตสิขุ 
ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง” 
คือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญา11  นั่นคือสาเหตุ
ที่พระองค์ทรงบัญชาให้เรา “จงรื่นเริงเถิด”

ขณะที่ท่านมีความสุขในการใช้แผนที่ซึ่ง
พระบิดาบนสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักทรง
เตรียมให้การเดินทางของท่าน แผนที่จะน�า
ท่านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และท่าน
จะขึ้นไปสู่ศักยภาพแห่งสวรรค์ของท่าน   
ท่านจะเติบโตเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าใน
แบบที่ท่านหวังว่าท่านจะเป็น

พีน้่องสตร ีเยาวชนหญงิทีร่กัของศาสนจกัร  
เพือ่นผูเ้ยาว์วยั  ในฐานะอคัรสาวกของพระเจ้า 

ข้าพเจ้าฝากพรกับท่านเพื่อท่านจะพบเส้น
ทางของท่านบนการเดินทางกลับบ้านนี้และ
เพื่อท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วม
ทางของท่าน  ข้าพเจ้าสัญญาและสวด
อ้อนวอนว่าขณะที่ท่านให้เกียรติและด�าเนิน
ชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อพันธสัญญา หลักธรรม 
และคุณค่าของพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์  ณ จุดหมายปลายทางแห่งการเดิน
ทางของท่าน พระบิดาบนสวรรค์จะทรงอยู่ที่
นั่น  พระองค์จะทรงโอบกอดท่าน และท่าน
จะรู้ว่าในทันทีว่าท่านได้เดินทางกลับบ้าน
อย่างปลอดภัย  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	ดู	Charles	Dickens,	A Christmas Carol.
	 2.	ดู	J.	R.	R.	Tolkien,	The Hobbit.
	 3.	ดู	ยอห์น	14:6.
	 4.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	68:6;	ดู	อิสยาห์	

41:10;	ยอห์น	14:18.
	 5.	ดู	1	ซามูเอล	16:7.
	 6.	ดู	1	เปโตร	5:6-7.
	 7.	ดู	เยเรมีย์	29:13.
	 8.	ยอห์น	15:12;	ดู	ยอห์น	13:34;	โมโรไน	7:45-48.
	 9.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	138:56.
10.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	78:18;	ดู	ยอห์น	

16:33;	3	นีไฟ	1:13	ด้วย.
11.	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	59:23.
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ฉันจะทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อเป็นผู้สอน
ศ�สน�ที่ดีขึ้นในเวล�นี้

•	 เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อ�ร์.	ฮอลแลนด์	แห่ง	
โควรัมอัครส�วกสิบสองสอนว่�เป็นเรื่อง
ธรรมด�ที่จะมีข้อสงสัยและคำ�ถ�ม	แต่
ท่�นสอนด้วยว่�	“จงยึดมั่นในสิ่งที่ท่�นรู้
อยู่แล้ว	และยืนหยัดจนกว่�คว�มรู้เพิ่ม
เติมจะม�ถึง	. . .จงแน่วแน่ต่อศรัทธ�ที่
ท่�น	มี”	(หน้�	93)		ลองเขียนคว�มเชื่อ	
ประจักษ์พย�น	และประสบก�รณ์ท�ง
วิญญ�ณบ�งอย่�งที่ท่�นมีในบันทึก
ประจำ�วันของท่�น		นอกจ�กนี้เขียน
คำ�ถ�มที่มีและเก็บไว้	เพื่อว่�ขณะอ่�น
พระคัมภีร์หรือนิตยส�รฉบับนี้	ท่�นจะ
ส�ม�รถมองห�คำ�ตอบได้

•	 ผู้พูดหล�ยท่�นกล่�วถึงก�รเชื่อฟังและ
พรจ�กก�รเชื่อฟัง		ตัวอย่�งเช่น	ประธ�น
มอนสันสอนว่�	“คว�มรู้เรื่องคว�มจริง
และคำ�ตอบของคำ�ถ�มสำ�คัญที่สุด
ม�สู่เร�เมื่อเร�เชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระผู้เป็นเจ้�”	(หน้�	89)		ลองค้นห�ใน
นิตยส�รฉบับนี้เพื่อระบ�ยสีหรือจดพร

พระผู้เป็นเจ้�		ก�รเชื่อฟังทำ�ให้ท่�นรู้สึก	
อย่�งไร

•	 เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์	บัลล�ร์ด	แห่ง
โควรัมอัครส�วกสิบสอง	เล่�เรื่องเด็ก
หญิงคนหนึ่งที่ปลูกมะเขือเทศจ�กเมล็ด	
เล็กๆ	(หน้�	18)		อ่�นหรือเล่�เรื่องให้
ครอบครัวฟังและสนทน�ว่�เรื่องนี้สอน
อะไรเกี่ยวกับก�รที่ท่�นส�ม�รถเป็น
เหมือนพระบิด�บนสวรรค์		ท่�นส�ม�รถ
ตั้งเป้�หม�ยทำ�หนึ่งอย่�งเพื่อให้ใกล้ชิด
พระบิด�บนสวรรค์ม�กขึ้น

•	 เอ็ลเดอร์เอนริเก	อ�ร์.	ฟ�ล�เบย�	แห่ง
ส�วกเจ็ดสิบกล่�วถึงสิ่งที่ทำ�ให้ครอบครัว
เข้มแข็ง	(หน้�	102)		ท่�นสอนว่�ถ้อยคำ�
สำ�คัญที่สุดที่พึงใช้กับครอบครัวคือ		
“ฉันรักเธอ”	“ขอบคุณม�ก”	และ	“โปรด
ให้อภยัฉนั”		ซสิเตอร์โรสแมร	ีเอม็.	วกิซอม	
ประธ�นปฐมวัยส�มัญแนะนำ�โดยกล่�ว
ว่�	“ฉันรักทุกสิ่งเกี่ยวกับเธอ”	(หน้�	81)		
ดูว่�อะไรเกิดขึ้นเมื่อท่�นใช้ถ้อยคำ�เหล่�นี้
กับครอบครัวท่�น		ถ้อยคำ�เหล่�นี้ทำ�ให้
พวกเข�มคีว�มสขุหรอืไม่	ท่�นรูส้กึอย่�งไร

สำ�หรับเย�วชน
•	ประธ�นโธมัส เอส.	มอนสันสอนหลัก
ธรรมสี่ข้อเพื่อเตรียมทำ�ง�นเผยแผ่—	
ไม่ใช่ในฐ�นะผู้สอนศ�สน�เต็มเวล�
เท่�นั้นแต่ในฐ�นะสม�ชิกศ�สนจักรด้วย	
(หน้�	66)		ท่�นอ�จศึกษ�คำ�ปร�ศรัย	
ของประธ�นมอนสันด้วยคำ�ถ�มนี้ในใจ:	

เลขหน้�ที่ให้ไว้กับแนวคิดหม�ยถึงหน้�แรกของคำ�ปร�ศรัย

สำ�หรับเด็ก
•	ประธ�นโธมัส เอส.	มอนสัน	กล่�วถึง
คว�มสำ�คัญของก�รเชื่อฟังและก�รไม่
เชื่อฟังมักมีผลต�มม�เสมอ	(หน้�	89)		
ลองนึกถึงครั้งที่ท่�นเชื่อฟังกฎของ	
ครอบครัว	หรือครั้งที่ท่�นเชื่อฟังกฎของ

ให้การประชุมใหญ ่
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา
ท่านอาจพิจารณาใช้กิจกรรมและคำาถามเหล่านี้เพื่อเปิดประเด็นการสนทนา 
เป็นครอบครัวหรือไว้ไตร่ตรองส่วนตัว

ท่านกล่าวกับเรา
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ม�กม�ยของก�รเชื่อฟัง		ก�รระบุพรเหล่�
นี้ได้จะส�ม�รถเป็นแรงบันด�ลใจให้ท่�น
ดำ�เนินชีวิตอย่�งชอบธรรมต่อไป

•	 ผู้พูดหล�ยท่�นสอนว่�ท่�นส�ม�รถรับใช้
เมื่อใดก็ได้	ไม่ใช่เฉพ�ะช่วงที่ทำ�โครงก�ร
รับใช้		“รับใช้ทุกวัน”	บร�เดอร์เดวิด	แอล.	
เบค	ประธ�นเย�วชนช�ยส�มัญสอน		
“โอก�สมีอยู่รอบตัวท่�น”		ในคำ�ปร�ศรัย
ของบร�เดอร์เบค	ท่�นส�ม�รถอ่�น
ตัวอย่�งของเย�วชนท่ีรับใช้ผู้อ่ืน	(หน้�	55)

สำ�หรับผู้ใหญ่

•	 ผู้พูดหล�ยท่�นเป็นพย�นถึงพระเยซู
คริสต์		ท่�นส�ม�รถเรียนรู้อะไรบ้�งเกี่ยว
กับพระอุปนิสัย	พระพันธกิจ	และก�ร
ปฏิบัติศ�สนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
จ�กคำ�ปร�ศรัยหน้�	22,	70,	96,	99,	
และ	109

•	หัวข้อหลักสูตรเย�วชนของเดือน
พฤษภ�คมคือศ�สด�พย�กรณ์และก�ร
เปิดเผย		ถ้�ท่�นสอนเย�วชนที่โบสถ์หรือ

มีลูกที่เป็นวัยรุ่น	ท่�นส�ม�รถสนทน�
หลักสูตรและคำ�ถ�มนี้กับพวกเข�:	ทำ�ไม
ก�รฟังและทำ�ต�มศ�สด�พย�กรณ์ที่มี
ชีวิตจึงสำ�คัญ		ลองศึกษ�ประเด็นนี้เพื่อ
ค้นห�คำ�พย�กรณ์และคำ�เตือนซึ่งห�ก
เร�เชื่อฟังจะช่วยให้เร�อยู่รอดในย�ม
ลำ�บ�ก

•	 ผู้พูดหล�ยท่�นมุ่งเน้นเรื่องก�รเสริม
สร้�งครอบครัวให้เข้มแข็ง		ตัวอย่�งเช่น	

เอ็ลเดอร์ ริช�ร์ด	จี.	สก็อตต์	แห่งโควรัม
อัครส�วกสิบสองสอนว่�	“เมื่อ	[พระผู้
ช่วยให้รอด]	ทรงเป็นศูนย์กล�งในบ้�น
ท่�น	สันติสุขและคว�มสงบเย็นย่อมเกิด
ขึ้น”	(หน้�	29)		มองห�วิธีที่จะทำ�ให้พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเป็นศูนย์กล�งในบ้�นท่�น
ขณะท่�นศึกษ�คำ�ปร�ศรัยของเอ็ลเดอร์
สก็อตต์และคำ�ปร�ศรัยหน้�	6,	81,	83,	
และ	102	◼

1 ซามูเอล 16:7*
มัทธิว 7:24; 28:19
ยอห์น 13:34–35; 14:6; 16:33
โมไซยาห์ 3:19*; 18:8–9
ฮีลามัน 5:12*
3 นีไฟ 11:7

การสอนจากพระคัมภีร์

ท่านอาจศึกษาข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่อ้างอิงหรือกล่าวถึงหลายครั้ง 
ในการประชุมใหญ่สามัญ

โมโรไน 9:9
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 42:22; 

59:23; 64:34; 84:88; 87:8; 
115:6

โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17*
*ข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ของเซมินารี
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ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนี้คือประสบการณ์ที่เลือกสรรมาจากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเพื่อใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว  
และการสอนอื่นๆ  หมายเลขที่ให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของคำาปราศรัย

เอล็เดอร์นลี แอล. แอนเดอร์เซน็ (77) คู่สามีภรรยาในโมซัมบิกท�าตามพระผู้ช่วยให้รอดแทนที่จะท�าตามขนบธรรมเนียมของพวกเขา

เอล็เดอร์เอม็. รสัเซลล์ บลัลาร์ด (18) หลานสาววัยเจ็ดขวบชุบชีวิตต้นมะเขือเทศที่เหี่ยวเฉา

เดวดิ แอล. เบค (55)  ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเป็นเพื่อนกับเยาวชนหญิงที่โดนรังแก

มัคนายกคนหนึ่งในบังคาลอร์ อินเดียช่วยท�าให้เยาวชนชายทุกคนในสาขาของเขาแข็งขัน

เอล็เดอร์แทด อาร์. คอลลสิเตอร์ (52) จอร์จ เอฟ. ริชาร์ดส์วัยสิบเจ็ดปีเรียนรู้ถึงพลังอ�านาจฐานะปุโรหิตจากการให้พรคุณแม่ของเขา

เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ ครสิทอฟเฟอร์สนั (109) มารดาของดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันช่วยหญิงสาวที่ขัดสนให้บรรลุศักยภาพของเธอ

แมรยี์ เอน็. คกุ (118) หญิงสาวเผชิญการสูญเสียคุณพ่อและการต่อสู้กับมะเร็งของคุณแม่โดยใช้ศรัทธา

เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คกุ (32) สตรีชาวฮินดูรู้สึกถึงความสงบสุขระหว่างการเปิดให้สาธารณชนเยี่ยมชมพระวิหารซูวา ฟิจิ

อธกิารดนี เอม็. เดวสี (9) แผ่นดินไหวโลมาพรีเอตา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาในปี 1989 ยืนยันอีกครั้งในความคิดและ
จิตใจของดีน เอ็ม. เดวีสถึงความส�าคัญของการสร้างชีวิตเราบนรากฐานอันมั่นคง

แอน เอม็. ดบิบ์ (115) เยาวชนหญิงที่แข็งขันน้อยรู้สึกถึงพระวิญญาณที่ค่ายเยาวชนหญิง

ประธานเฮนรยี์ บ.ี อายรงิก์ (62) เด็กชายก�าพร้ากลายเป็นสมาชิกคนแรกของศาสนจักรในเมืองที่มีประชากร 130,000 คน

ขณะรับใช้ในนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และในนิวอิงแลนด์ สหรัฐอเมริกา เฮนรีย์ บี. อายริงก์เห็น
พระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้าในการสร้างอาณาจักรของพระองค์

เอล็เดอร์เอนรเิก อาร์. ฟาลาเบยา (102) สมาชิกศาสนจักรในแอริโซนา สหรัฐอเมริกาให้เงินเอนริเก อาร์. ฟาลาเบยาและภรรยา 
เพื่อจะได้กลับไปกัวเตมาลาหลังแต่งงานในพระวิหาร

เอล็เดอร์เจฟฟรยี์ อาร์. ฮอลแลนด์ (93) เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์บอกเด็กชายวัย 14 ปีคนหนึ่งว่าเขาไม่จ�าเป็นต้องขอโทษส�าหรับ  
“การเชื่อเพียงอย่างเดียว”

ประธานโธมสั เอส. มอนสนั (66) ชายคนหนึ่งในแคนาดาเป็นผู้สนใจและเข้าร่วมเป็นสมาชิกศาสนจักรหลังจากผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลาสองคนแสดงประจักษ์พยานอย่างทรงพลังถึงท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

จากการแสดงออกถึงความรักในจดหมายทุกๆ สัปดาห์ ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคนหนึ่งน�าบิดาเข้ามา
สู่ศาสนจักร

(89) โธมัส เอส. มอนสันวัยแปดขวบเรียนรู้การเชื่อฟังหลังจุดไฟเผาทุ่ง

สมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรในฮังการีเก็บส่วนสิบของเขาไว้หลายปีจนกระทั่งสามารถให้แก ่
ผู้สอนประจ�าบ้าน

เอล็เดอร์รชิาร์ด จ.ี สกอ็ตต์ (29) ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาต้องการวางแบบแผนครอบครัวในอนาคตให้ได้อย่างครอบครัวของ
ประธานคณะเผยแผ่

ประธานดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ (70) วิสุทธิชนชาวแอฟริกาตะวันตกเริ่มร้องเพลงสวดหลังไฟฟ้าดับในอาคารประชุม

พระกิตติคุณช่วยหญิงสาวคนหนึ่งเอาชนะความมืดมนของการเติบโตมากับการกระท�าทารุณกรรม

(125) ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟและสมาชิกในครอบครัวท่านหลบหนีจากเยอรมนีตะวันออก

ผู้พูด เรื่องเล่า
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เอเดรียน โอชาว
ที่ปรึกษาที่สอง

เดือนที่สอนบทเรียน สื่อการเรียนการสอน 
บทเรียนวันอาทิตย์ที่สี่

เมษายน 2013–ตุลาคม 2013
ค�าปราศรัยในการประชุมใหญ่
สามัญเดือนเมษายน 2013*

ตุลาคม 2013–เมษายน 2014
ค�าปราศรัยในการประชุมใหญ่
สามัญเดือนตุลาคม 2013*

* สำ�หรับบทเรียนวันอ�ทิตย์ที่สี่ของเดือนเมษ�ยนและตุล�คม อ�จใช้คำ�ปร�ศรัย 
จ�กก�รประชุมใหญ่ครั้งก่อนหรือครั้งล่�สุด  คำ�ปร�ศรัยมีหล�ยภ�ษ�ที่  
conference.lds.org

บทเรียนของฐ�นะปโุรหิต	
แห่งเมลคีเซเดคและ
สม�คมสงเคร�ะห์ใน

วันอ�ทิตย์ที่สี่จะใช้	“คำ�สอนแห่ง
ยุคสมัยของเร�”	แต่ละบทเรียนจะ
เตรียมจ�กคำ�ปร�ศรัยในก�ร
ประชุมใหญ่ส�มัญครั้งล่�สุด	
ของผู้นำ�หนึ่งท่�นหรือม�กกว่�นั้น	
(ดูต�ร�งด้�นล่�ง)		ประธ�นสเตค	
หรือประธ�นท้องถิ่นอ�จเลือกคำ�
ปร�ศรัยที่จะนำ�ม�ใช้	หรืออ�จ	
มอบหม�ยคว�มรับผิดชอบนี้แก่
อธิก�รและประธ�นส�ข�		ผู้นำ�
ควรเน้นคุณค่�ของก�รให้พี่น้อง
ช�ยฐ�นะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
และพี่น้องสตรีสม�คมสงเคร�ะห์
ศึกษ�คำ�ปร�ศรัยเดียวกันใน
อ�ทิตย์เดียวกัน

ขอให้ผู้ที่เข้�เรียนบทเรียนใน
วันอ�ทิตย์ที่สี่ศึกษ�และนำ�นิตย-
ส�รฉบับล่�สุดของก�รประชุม
ใหญ่ส�มัญม�ในชั้นเรียน

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รเตรียม
บทเรียนจ�กคำ�ปร�ศรัย

สวดอ้อนวอนให้พระวิญญ�ณ
บริสุทธิ์อยู่กับท่�นขณะศึกษ�และ
สอนคำ�ปร�ศรัย		ท่�นอ�จอย�ก
เตรียมบทเรียนโดยใช้เนื้อห�อื่น		

แต่คำ�ปร�ศรัยของก�รประชุม
ใหญ่เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ		
ง�นมอบหม�ยของท่�นคือช่วย
เหลือผู้อื่นให้เรียนรู้และดำ�เนิน
ชีวิตต�มพระกิตติคุณต�มที่สอน
ไว้ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญครั้ง
ล่�สุดของศ�สนจักร

ทบทวนคำ�ปร�ศรัย	โดยมอง
ห�หลักธรรมและหลักคำ�สอนที่
ตรงกับคว�มต้องก�รของสม�ชิก	
ชั้นเรียน		นอกจ�กนี้ควรมองห�
เรื่องเล่�	ข้ออ้�งอิงจ�กพระคัมภีร์	
และข้อคว�มจ�กคำ�ปร�ศรัยที	่
จะช่วยท่�นสอนคว�มจริงเหล่�นี้

เขียนโครงร่�งว่�ท่�นจะสอน
หลักธรรมและหลักคำ�สอนนั้น
อย่�งไร		โครงร่�งของท่�นอ�จมี
คำ�ถ�มที่จะช่วยสม�ชิกชั้นเรียน
ให้ทำ�ดังนี้
•	 มองห�หลักธรรมและหลัก	
คำ�สอนจ�กคำ�ปร�ศรัย

•	 นึกถึงคว�มหม�ยของสิ่งเหล่�
นั้น

•	 แบ่งปันคว�มเข้�ใจ	แนวคิด	
ประสบก�รณ์	และประจักษ์
พย�น

•	ประยุกต์ใช้หลักธรรมและหลัก
คำ�สอนเหล่�นี้ในชีวิต ◼

คำาสอนแห่งยุคสมัยของเรา

โรงเรียนวันอาทิตย์

เยาวชนชาย

ปฐมวัย

เยาวชนหญิง

สมาคมสงเคราะห์

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธาน

ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สอง

แครอล เอฟ. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
ประธาน

นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์
ที่ปรึกษาที่สอง

จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธาน

เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สอง

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เดวิด แอล. เบค
ประธาน

เดวิด เอ็ม. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ
ประธาน

แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน
ที่ปรึกษาที่สอง

ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ
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เอล็เดอร์ยลูส์ิเสส ซวาเรสจากโควรมัทีห่นึง่ 
แห่งสาวกเจ็ดสิบได้รับการสนับสนุนเป็น
สมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ได้รับการสนับสนุนเป็นฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสามัญชุดใหม่คือ บอนนี่ ลี กรีน 
ออสคาร์สัน, ประธาน; แครอล โฟลีย์ แมค-
คองกี, ที่ปรึกษาที่หนึ่ง; และ นีลล์ ฟุต แมร์- 
ริออตต์, ที่ปรึกษาที่สอง

สมาชิกใหม่สามท่านในโควรัมที่หนึ่งแห่ง
สาวกเจ็ดสิบได้รับการสนับสนุนเช่นกัน 
ได้แก่ เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ด ดูบี จากซิมบับเว; 
เอ็ลเดอร์เอส.กิฟฟอร์ด จากชูการ์แลนด์ 
เทกซัส สหรัฐอเมริกา; และเอ็ลเดอร์อาร์
นุลโฟ วาเลนซูเอลาจากเกเรตาโร เม็กซิโก  
สมาชิกใหม่ห้าท่านของโควรัมที่สองแห่ง
สาวกเจ็ดสิบได้รับการสนับสนุนเช่นกัน

อีเลนเอส. ดัลตัน อดีตประธานเยาวชน 

ข ่าวศาสนจักร

“ใ
จเราซาบซึ้ง” ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันกล่าวปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีครั้งที่ 183 เมื่อวันที่ 

7 เมษายน ค.ศ. 2013 “และประจักษ์พยาน
ทีเ่รามต่ีองานอนัศกัดิส์ทิธ์ิได้รับการเสริมสร้าง 
ให้เข้มแข็งขณะที่เรารู้สึกถึงพระวิญญาณ
ของพระเจ้า  ขอให้เราจดจ�าไปอีกนานถึงสิ่ง
ที่เรารับฟังในสองวันที่ผ่านมา”

มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 100,000 
คนในการประชุมใหญ่ทั้งห้าภาคที่ศูนย์การ
ประชุมใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐ-
อเมริกา เมื่อวันที่ 6 และ 7 เมษายน  หลาย
ล้านคนทั่วโลกชมหรือฟังการถ่ายทอดผ่าน
ทีวี ดาวเทียม วิทยุ และอินเทอร์เน็ต  สมาชิก
สามารถเข้ามาดูการประชุมใหญ่ใน 95 
ภาษาได้ระหว่างการถ่ายทอดสด วีดิทัศน์
ออนไลน์ เสียง และข้อความของการประชุม
ใหญ่ทาง LDS.org

ประธานมอนสันเปิดการประชุมใหญ่
ประจ�าปีโดยประกาศแผนสร้างพระวิหารใน
ซีดาร์ซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา และรีอูดีจาเน
รู บราซิล—ท�าให้จ�านวนพระวิหารทั้งหมดที่
ประกาศสร้างหรือก�าลังด�าเนินการก่อสร้างมี
ถึง 29 แห่ง  ปัจจุบันมีพระวิหารเปิดด�าเนิน
การ 141 แห่ง

มีการเปลี่ยนแปลงผู้น�าศาสนจักรหลาย
ท่านในช่วงภาคบ่ายวันเสาร์ สมาชิกทุกท่าน
ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญได้รับการ
ปลด  เอ็ลเดอร์วอลเตอร์เอฟ. กอนซาเลซได้
รบัการปลดจากสมาชกิในฝ่ายประธานโควรมั 
สาวกเจ็ดสิบ  สาวกเจ็ดสิบภาคห้าสิบเอ็ด
ท่านได้รับการปลดเช่นกัน

การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 183  
มีการสนับสนุนฝ่ายประธานเยาวชนหญิง
สามัญชุดใหม่

ท่านช่วยได้

หญิงสามัญ รับใช้ในฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามัญ ทั้งเป็นที่ปรึกษาและประธาน 
ประมาณ 11 ปีก่อนการปลดของเธอใน 
เดือนเมษายน

ดูรายชื่อการสนับสนุนและการปลด
ทั้งหมดในหน้า 26

หาชีวประวัติของผู้น�าที่ได้รับเรียกใหม่ได้
ตั้งแต่หน้า 139 

ทั้
งประธานโธมัสเอส. มอนสันและ
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์เอ็ม. เนลสัน

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกระตุ้น
สมาชิกให้บริจาคเงินสมทบกองทุนผู้
สอนศาสนาทั่วไป  ณ วันที่ 4 เมษายน 
ค.ศ. 2013  มีผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
รับใช้ 65,634 คน และอีก 20,000 
กว่าคนได้รับหมายเรียกแล้ว

ในระหว่างภาคเปิดการประชุมใหญ่
สามัญ ประธานมอนสันกล่าวว่า “เพื่อ
ช่วยสนับสนุนก�าลังผู้สอนศาสนาให้คง

อยู่ต่อไปเช่นนี้ และเพราะผู้สอนสาสนา
ของเราหลายคนมาจากสภาวะปานกลาง 
เราจึงขอเชื้อเชิญให้ท่านบริจาคอย่าง
เอื้อเฟื้อแก่กองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไป
ของศาสนจกัรตามก�าลงัความสามารถ”

สมาชิกสามารถบริจาคได้โดยใช้ใบ
บริจาคส่วนสิบและลงจ�านวนเงินที่พวก
เขาประสงค์จะบริจาคไว้ใต้กองทุนผู้
สอนศาสนาทั่วไป  สมาชิกสามารถ
บริจาคผ่านออนไลน์ได้เช่นกันที่ 
ldsphilanthropies .org
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ควบคูกั่บการเพิม่จ�านวนผู้สอนศาสนา 
 หนุ่มสาวเนื่องจากการลดอายุผู้
สอนศาสนา ศาสนจักรจึงต้องการ

คู่สามีภรรยาอาวุโสอย่างมากในคณะเผยแผ่
ทั่วโลกเช่นกัน  การตั้งคณะเผยแผ่ใหม่ 58 
แห่งเมื่อเร็วๆ นี้ท�าให้ศาสนจักรต้องการคู่
สามภีรรยาอาวโุสอกีมากเพือ่ให้ประสบการณ์ 
การเป็นผูน้�าและการสนบัสนนุอืน่ๆ ซึง่ส�าคญั 
อย่างยิ่งต่องานเผยแผ่ที่ประสบความส�าเร็จ

ในการประชุมใหญ่เดือนเมษายน ค.ศ. 
2013 ประธานโธมัสเอส. มอนสันพูดถึง
จ�านวนผู้สอนศาสนาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และแสดงความรักที่ท่านมีต่อผู้เต็มใจรับใช้
พระเจ้าในสนามเผยแผ่ (ดู หน้า 4, 66)  
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองส่งเสริมเป็นพิเศษให้คู่สามี
ภรรยาอาวุโสรับใช้งานเผยแผ่  “ท่านที่เป็นคู ่
 

สามีภรรยาอาวุโส จงวางแผนเพื่อวันที่ท่าน
จะออกไปเป็นผู้สอนศาสนา  เราจะขอบคุณ
ท่านอย่างสูงสุดส�าหรับการรับใช้ของท่าน” 
ท่านกล่าว (ดูหน้า 45)

ในช่วงเปิดการประชุมใหญ่สามัญเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2012 ประธานมอนสันกล่าว
ว่า “เรายังคงต้องการคู่อาวุโสอีกมาก  เมื่อ
สภาวการณ์เอือ้อ�านวย เมือ่ท่านอยู่ในเกณฑ์ 
เกษียณได้ และเมื่อสุขภาพเป็นใจ ข้าพเจ้า
สนบัสนนุท่านให้พร้อมรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนา 
เต็มเวลา  ทั้งสามีและภรรยาจะมีปีติยิ่งขึ้น
เมื่อทั้งสองรับใช้บุตรธิดาของพระบิดาด้วย
กนั” (“ขอต้อนรบัสูก่ารประชมุใหญ่,”  เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2012, 5)

เป็นเวลาหลายปีที่ผู้น�าศาสนจักรกระตุ้น
คู่สามีภรรยาอาวุโสให้รับใช้  เอ็ลเดอร์เอ็ม. 
รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

 

ศาสนจักรต้องการวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์ของคู่สามีภรรยาอาวุโส

สองกล่าวว่า “คณะเผยแผ่ทุกแห่งต้องการคู ่
สามีภรรยามากขึ้น  วุฒิภาวะและประสบ-
การณ์ของพวกเขาท�าให้พวกเขาเป็นผู้สอน
ศาสนาดีที่สุดเท่าที่เรามี  ทักษะพิเศษของ
พวกเขา . . .ท�าให้พวกเขาสามารถอบรม
ผู้น�าในท้องที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริม
สร้างความเข้มแข็งและน�าสมาชิกกลับสู่
ความแข็งขัน ตลอดจนน�าผู้ไม่เป็นสมาชิก
ให้มาหาพระคริสต์” (“Missionary 
Couples—Trading Something Good for 
Something Better,” Ensign, June 1988, 
9, 11)

ศาสนจักรกระตุ้นคู่สามีภรรยาที่มีค่าควร
ผูป้ระสงค์จะรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนาให้อธกิาร 
หรอืประธานสาขาทราบว่าพวกเขาปรารถนา 
จะรบัใช้  ระยะเวลารบัใช้แตกต่างกนัระหว่าง 
6 เดือนถึง 23 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเผยแผ่อาวุโส 
โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 1-800-453-3860 ต่อ 
2-6741 (หรือ 1-801-240-6741) หรืออีเมล
เพื่อรับค�าตอบในกรณีที่มีค�าถามเจาะจงเป็น
พิเศษ 

วุฒิภาวะและประสบการณ์ของคู่สามีภรรยาอาวุโสเอื้ออ�านวยให้พวกเขาสามารถอบรมผู้น�าในท้องที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิก  

ตลอดจนน�าผู้ไม่เป็นสมาชิกมาหาพระคริสต์
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ผู้เยี่ยมชมจะสังเกตเห็นการเปลี่ยน 
แปลงส�าคัญๆ บางอย่างนับตั้งแต่
เดือนเมษายน ค.ศ. 2013  สีสัน

สดใส รูปภาพดึงดูดใจ และรูปแบบใหม่ๆ 
มากมายล้วนให้ประสบการณ์หลากหลาย
นอกเหนือจากการค้นคว้า  ถึงแม้ไซต์จะยัง
เป็นจุดหมายปลายทางอันส�าคัญยิ่งส�าหรับ 
ผู้ท�างานสืบล�าดับเชื้อสายและนักค้นคว้า  
แต่รูปแบบใหม่ๆ จะดึงดูดผู้เยี่ยมชมอีก 
กว้างขวางมาก

รูปแบบใหม่ๆ ช่วยขับเคลื่อนประวัติ
ครอบครัวในส่วนที่นอกเหนือจากการค้นคว้า
และเพิ่มความน่าสนใจให้นักประวัติครอบ-
ครัวทั้งเยาว์วัยและสูงวัยให้เริ่มท�างานนี้มาก
ขึ้น  เวลานี้ผู้เยี่ยมชมสามารถร่วมมือกัน
สร้างแผนภูมิครอบครัวออนไลน์ เก็บรักษา
และแบ่งปันภาพถ่ายตลอดจนเรื่องราวของ
ครอบครัว—โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ภาพถ่ายและเรื่องราวของครอบครัวท�าให้
บรรพชนคืนชีพ  บุคคลจริงเบื้องหลังวันเดือน
ปีที่สามารถสอนหลักธรรมแก่เราได้ อาทิ 
คุณค่าของการท�างานหนกั วธิรีบัมอืกบัความ 
ท้าทายของชีวิต และการเลือกส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตเราอย่างไร

การทีเ่ราบนัทกึและเกบ็รกัษาประวตัคิรอบ- 
ครัวง่ายขึ้นช่วยให้เราเชื่อมโยงกับอดีตและ
สร้างมรดกส�าหรับอนาคต

รูปแบบใหม่ที่ FamilySearch.org
FamilySearch Family Tree เป็นครั้งแรก

ทาง FamilySearch.org ทีแ่ต่ละบคุคลสามารถ 
เริ่มสร้างแผนภูมิครอบครัวออนไลน์ทั้งหมด
ร่วมกันได้  เริ่มจากการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองแล้วขยายไปยังคนรุ่นต่างๆ ในอดีต

รูปแบบหลักของแผนภูมิครอบครัว

• หาที่ FamilySearch.org ใต้แท็บ 
“Family Tree”

• แผนภูมิมีผู้สนับสนุนบรรจุชื่อลงไปแล้ว 
กว่า 900 ล้านรายชื่อ

• ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
• ท�าให้แต่ละบุคคลสามารถร่วมกันสร้าง 

จัดการ และแบ่งปันประวัติครอบครัว
ออนไลน์ทั้งหมดได้

• ผู้ใช้สามารถค้นพบสิ่งที่ผู้อื่นพบแล้วเกี่ยว
กับประวัติครอบครัวของเขา

• ผู้ใช้สามารถแนบภาพถ่ายและเรื่องราว
ต่างๆ ตลอดจนเชือ่มโยงแหล่งข้อมลูได้ง่าย

• ผู้ใช้สามารถเก็บรักษาแผนภูมิครอบครัว
ทีร่่วมกันท�าไว้ได้อย่างถาวรให้คนรุน่ต่อไป

• รูปแบบ “คว้าและดึง” ยอมให้ผู้ใช้ย้าย
แผนภูมิครอบครัวขึ้นลงได้สะดวก

• ผู้สนับสนุนจะมีสิทธิ์เข้าดูบันทึกหลาย
ล้านบันทึกทาง FamilySearch.org เพื่อ
ช่วยเติมแขนงที่ขาดหายไปในแผนภูมิ
ครอบครัวของเขา

ภาพถ่าย ผู้ใช้สามารถเก็บรักษาภาพที ่
ชื่นชอบของบรรพชน แนบภาพกับโปรไฟล์
ของพวกเขาใน FamilySearch Family Tree 
และแบ่งปันผ่านสื่อสังคม  มีผู้บริจาค เก็บ
รักษา และแบ่งปันภาพถ่ายไปแล้วกว่า 
200,000 ภาพ
เรื่องราวต่างๆ ผู้ใช้สามารถเขียนเรื่องราว

ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับบรรพชนคนใดคนหนึ่งลง
ใน FamilySearch Family Tree  รูปแบบนี้
ท�าให้ครอบครวัสามารถรวบรวม แบ่งปัน และ 
เก็บรักษาเรื่องราวครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือออนไลน์แบบใหม่ช่วยเก็บรักษา
และแบ่งปันภาพถ่ายตลอดจนความทรงจำา 
ของครอบครัว
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Interactive Fan Chart  ในปี 2012 
FamilySearch ทดสอบรูปแบบที่ท�าให้แต่ละ
บุคคลสามารถเห็นตนเองและบรรพชนใน
แผนภูมิรูปพัดหลากสี  เวลานี้ศาสนจักรได้
ปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวและมีอยู่ใน 
FamilySearch.org

Family Tree Wizard ผู้ที่ไม่เคยสร้าง
แผนภูมิครอบครัวของตนมาก่อนจะพบว่า
เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์   ในรูปแบบการ  
สัมภาษณ์ทีน่่าสนใจ  เครือ่งมอืจะถามค�าถาม
เกี่ยวกับบรรพชนที่ยังมีชีวิตอยู่และบรรพชน 
ที่ล่วงลับแล้วของท่าน จากนั้นจะสร้างการ
เชื่อมโยงดังกล่าวเข้าในแผนภูมิครอบครัว 
ให้ท่านเริ่มท�า

Live Help ความสนใจด้านประวัติครอบ-
ครัวก�าลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก  FamilySearch เริ่ม
ชุมชนออนไลน์ทั่วโลกที่ให้ความช่วยเหลือ 
ด้านผลิตภัณฑ์และการค้นคว้าส่วนตัวฟร ี
ทางโทรศัพท์และสนทนาผ่านเว็บวันละ  
24 ชั่วโมง—ปัจจุบันมี 10 ภาษา
ภาษา รปูแบบใหม่และการบริการท้ังหมด 

นีจ้ะมใีห้ 10 ภาษา  ทกุรปูแบบมวิีธีใช้วีดิทัศน์
และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ  คลิกปุ่มช่วย
เหลือเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
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ประวัติครอบครัวเปลี่ยนแปลงใจ

โดย อาร์.สก็อตต์ ลอยด์
Church News

ศูนย์ประวัติครอบครัวหลายแห่งใน
อนาคตจะอยู่ในบ้าน เอ็ลเดอร ์

แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ท�านายไว้ในค�าปราศรัยเมื่อวันที่ 23 
มีนาคมเกี่ยวกับการประชุมด้านเทคโน-
โลยีและประวัติครอบครัว RootsTech 
2013 ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐ-
อเมริกา

เอ็ลเดอร์ฟอสเตอร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวย-
การบริหารแผนกประวัติครอบครัว 
กล่าวว่าอีกไม่นานจะมีประชากรเก้าพัน
ล้านคนบนแผ่นดินโลกและพระเจ้าทรง
จัดเตรียมเทคโนโลยีที่จะท�าให้การ “ผูก
สัมพันธ์และเชื่อมโยงครอบครัวเหล่านั้น
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน” อยู่ในวิสัยที่ท�าได้

ท่านเน้นความส�าคัญของการท�า
ประวัติครอบครัว โดยเรียนรู้เรื่องราว 
บรรพชนของเรา—ไม่เฉพาะล�าดับการ

 

สืบเชื้อสาย การหาชื่อและวันเดือนปีเท่า 
นั้น  ท่านกล่าวว่าศิลาบนหลุมฝังศพของ
สุสานทุกแห่งในโลกมีชื่อ วันเดือนปีเกิด 
เครื่องหมายขีดคั่น แล้วก็วันเดือนปีที่สิ้น
ชีวิต  “เครื่องหมายขีดคั่นเล็กๆ ระหว่าง
วันเดือนปีเกิดกับวันเดือนปีที่สิ้นชีวิตดู
เหมือนเล็กน้อยและไม่ส�าคัญ แต่ประวัติ
ทั้งหมดของเราอยู่ในนั้น” ท่านกล่าว  
“ฉะนั้นแม้เราจะมุ่งค้นหาวันเดือนปีเหล่า
นั้น แต่ความรักบรรพชนของเรา—การ
หันใจเราไปหาบรรพบุรุษ—เกิดจากการ
ค้นพบเครื่องหมายขีดคั่น”

ประวัติครอบครัวน�าเรามารวมกันขณะ
แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ และท�างานด้วยกัน 
ท่านอธิบาย  “ด้วยเหตุนี้ การสืบล�าดับ
เชื้อสายจึงเปลี่ยนแผนภูมิของเรา ประวัติ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงใจเรา” 
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เอ็ลเดอร์เอลเดรด 
จี. สมิธถึงแก่กรรม 
ด้วยอายุ 106 ปี

โดย ซาราห์ เจน วีเวอร์
Church News

เอ็ลเดอร์เอลเดรดจี. สมิธผู้รับใช ้
เป็นผู้ประสาทพรของศาสนจักร 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1947 ถึง 1979 

ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 
2013 ที่บ้านของท่าน  สิริอายุ 106 ปี

เชื่อกันว่าเอ็ลเดอร์สมิธเป็นชายอายุ
มากที่สุดในยูทาห์ และมีชีวิตยาวนาน
กว่าอดีตเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทุกท่าน

โธมัสเอส. มอนสันประธานศาสนจักร
ไปเยี่ยมเอ็ลเดอร์สมิธในวันคล้ายวันเกิด
เม่ือวันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2013 “เอลเดรด 
สมิธเป็นเพื่อนที่ดีของข้าพเจ้า” ประธาน
มอนสันกล่าว  “เราเดินทางด้วยกันหลาย
ร้อยไมล์ ข้าพเจ้ารักและเคารพชายผู้นี้”

เอลเดรดจี. สมิธได้รับเรียกเป็นผู้
ประสาทพรของศาสนจักรเมื่อวันที่ 10 
เมษายน ค.ศ. 1947 โดยจอร์จ อัลเบิร์ต 
สมิธประธานศาสนจักรเวลาน้ัน และเป็น
คนสุดท้ายที่ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว  เขา
ได้รับสถานะเกียรติคุณในปี ค.ศ. 1979  
ต�าแหน่งนี้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1833 ด้วย
การเรียกโจเซฟ สมิธ ซีเนียร์บิดาของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  เอ็ลเดอร์
สมิธเป็นโหลนของไฮรัมพี่ชายของท่าน
ศาสดาพยากรณ์

ระหว่างการรับใช้เป็นผู้ประสาทพร
ของศาสนจักร เอ็ลเดอร์สมิธเดินทาง
ไปหลายพื้นที่ของโลกและให้ปิตุพร
มากมายในพื้นที่ซึ่งไม่มีผู้ประสาทพร  

ในปี 1966 ท่านเดินทางไปออสเตรเลียและ 
ซามัวกับเอ็ลเดอร์มอนสันสมัยนั้นเพื่อให้
ปิตุพรแก่สมาชิกที่นั่น  นั่นเป็นครั้งแรกที่ผู้
ประสาทพรควบคุมไปเยี่ยมซามัว  ปัจจุบัน
สเตคส่วนใหญ่มีผู้ประสาทพรอาศัยอยู่ใน
สเตค

ประธานมอนสันและเอ็ลเดอร์เอ็ม.
รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองพูดในพิธีศพของเอ็ลเดอร์สมิธ  
ประธานมอนสันอ่านจดหมายจากฝ่าย
ประธานสูงสุดแสดงความเสียใจต่อครอบ-
ครัว และกล่าวเพิ่มเติมต่อจากนั้นว่า 
“ข้าพเจ้าสูญเสียเพื่อนที่ดีเพียงชั่วคราว”

เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดเป็นโหลนของไฮรัม 
สมิธเช่นกัน ท่านพูดถึงผลงานของเอ็ลเดอร์ 
สมิธต่อการท�าให้ประวัติครอบครัวของพวก 
ท่านยังคงอยู่  ท่านกล่าวว่า “เรายกย่อง 

ท่านเป็นผู้ประสาทพรของศาสนจักรและ
ผู้ประสาทพรของครอบครัวเครือญาติของ
เรา”  ท่านเสริมว่า ท่านทราบว่าเอ็ลเดอร์
สมิธรู้สึกว่าความส�าเร็จสูงสุดของท่านคือ
ครอบครัวของท่าน

เอลเดรด สมิธแต่งงานกับจีนเน ออเดรย์ 
เนสส์ในปี ค.ศ. 1932 พวกท่านมีบุตรห้า
คน  หลังจากจีนเนถึงแก่กรรมในเดือน
มิถุนายน ปี 1977 ท่านแต่งงานกับฮอร์เทน
เซ ไชลด์ เวลานั้นเธอรับใช้เป็นที่ปรึกษา
ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ  เธอ
ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2012

เอ็ลเดอร์สมิธเหลือบุตรชายสองคนและ
บุตรสาวสองคน (บุตรสาวอีกคนหนึ่งถึงแก่
กรรม) หลาน 22 คน (อีกสองคนถึงแก่
กรรม) เหลน 63 คน และโหลน 22 คน 
แกร์รีย์ เอวานท์ เอื้อเฟื้อบทความนี้

ประธานโธมัสเอส. มอนสัน ขวา พบปะสนทนากับเอ็ลเดอร์เอลเดรดจี. สมิธผู้รับใช้เป็นผู้

ประสาทพรของศาสนจักรตั้งแต่ ค.ศ. 1947 ถึง 1979 ในวันคล้ายเกิดปีที่ 106 ของท่าน 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2013  เอ็ลเดอร์สมิธถึงแก่กรรมที่บ้านของท่านเมื่อวันที่ 4 เมษายน
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เอ็ลเดอร์ยูลิส์เสส ซวาเรสผู้เริ่มรับใช้ในฝ่ายประธานโควรัมสาวก
เจ็ดสิบในเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 เป็นพยานรู้เห็นการเติบโต
อย่างรวดเร็วของศาสนจักรในหลายภูมิภาคของโลก

เอ็ลเดอร์ซวาเรสเกิดที่เซาเปาลู ประเทศบราซิล เมื่อเดือนตุลาคม 
ค.ศ. 1958  แอปปาเรซิโด และเมอร์ซีเดส ซวาเรสบิดามารดาของ
ท่านเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อท่านอายุห้าขวบ  พวกท่านเข้าร่วมการ 
ประชุมในห้องเหนือร้านเบเกอรี  เอ็ลเดอร์ซวาเรสจ�าความตื่นเต้นที่
ท่านรู้สึกสมัยอายุแปดขวบได้เมื่อครั้งจัดตั้งสเตคแรกในอเมริกาใต ้
ที่เซาเปาลู ค.ศ. 1966  ศาสนจักรในบราซิลเติบโตอย่างรวดเร็วจน 
มีสเตค 50 แห่งในปี ค.ศ. 1990 และมีมากกว่า 200 สเตคในปี ค.ศ. 
2000

เอ็ลเดอร์ซวาเรสส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี 
และเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปอนติฟิเซีย  คาทอลิก  และ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก National Institute of Postgraduate 
Study ท่านท�างานให้บริษัทยางรถยนต์ข้ามชาติแห่งหนึ่งเมื่อได้รับ
ข้อเสนอให้ท�างานกับศาสนจักร  ท่านได้รับว่าจ้างให้ท�างานในแผนก
การเงิน จากนั้นไม่นานท่านเป็นผู้อ�านวยการบริหารระดับภาคใน
ส�านักงานภาคของศาสนจักรในเซาเปาลู โดยให้การสนับสนุนฝ่าย
ประธานภาคเป็นเวลา 10 ปี  ท่านรบัใช้เป็นประธานคนแรกของสเตค 
โกติอา เซาเปาลู บราซิล

ท่านรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่โปร์ตู โปรตุเกสตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2000 ถงึ 2003 และได้รบัเรียกสูโ่ควรัมท่ีหน่ึงแห่งสาวกเจด็สิบในเดือน 
เมษายน ค.ศ. 2005  ท่านเคยรับใช้ในฝ่ายประธานภาคบราซิลและ
แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้

“ประสบการณ์เหล่านีท้�าให้ข้าพเจ้ามมีมุมองว่าเราสามารถสถาปนา 
ศาสนจกัรได้ทกุทีท่ีม่คีนซือ่สตัย์” ท่านกล่าว  “และมองเหน็สิง่ทีข้่าพเจ้า 
ต้องเรียนรู้เพื่อรับใช้ให้ดีขึ้น”

เอ็ลเดอร์ซวาเรส  กับโรซานนา  เฟอร์นันเดซ  มอร์กาโดภรรยา 
แต่งงานกันเมื่อเดือนตุลาคม ปี 1982 ในพระวิหารเซาเปาลู บราซิล  
มีบุตรสามคน

เอล็เดอร์ซวาเรสรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในคณะเผยแผ่รีอดูจีาเนรู 
บราซลิ  นอกจากนี ้ท่านเคยรบัใช้เป็นประธานโควรมัเอล็เดอร์ ทีป่รกึษา 
ในฝ่ายอธิการ สมาชิกสภาสูง เลขาธิการสเตค และตัวแทนสวัสดิการ
ภาค 

เอ็ลเดอร์ยูลิส์เสส  
ซวาเรส

แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

นายจ้างของบ้านทีเ่อล็เดอร์เอด็เวร์ิด ดเูบท�างานอยูไ่ด้แนะน�า 
ท่านให้รู้จักพระกิตติคุณเมื่อปี ค.ศ. 1981 ชายคนดังกล่าว
ให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่ท่าน  ท่านไม่อ่านจนถึง ค.ศ. 

1983 แต่จากนั้นท่านก็ประทับใจกับประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ
เกี่ยวกับการเยือนของโมโรไนจนท่านตอบรับค�าเชื้อเชิญให้เข้าร่วม
การประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยานที่อาคารประชุมใน
เควคเว ซิมบับเว

ตอนแรกท่านรู้สึกอึดอัด  โดยรู้สึกว่าท่านมีความสัมพันธ์ฉันคน 
รับใช้กับผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่

“แต่เมื่อพวกเขาแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน 
ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความสัมพันธ์บางอย่างกับคนเหล่านี้” ท่านเล่า “และ
ข้าพเจ้าสามารถแบ่งปันความรู้สึกของข้าพเจ้าเกี่ยวกับพระคัมภีร ์
มอรมอนได้”

ต่อมาท่านต้องการเรยีนกบัผูส้อนศาสนา รบับพัตศิมา และในท่ีสุด 
รับใช้ในคณะเผยแผ่ฮาราเร ซิมบับเว

ระหว่างนั้น ท่านสอนครอบครัวของนาอูเม เคเรซิยา ซาลาซาน ี
ซึ่งเวลานั้นอายุ 16 ปี  ทั้งสองสานสัมพันธ์หลังจากงานเผยแผ่และ
แต่งงานกันในเควคเวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1989  ในเดือน
พฤษภาคม ปี 1992 พวกท่านรับการผนึกในพระวิหารโจฮันเนสเบิร์ก 
แอฟริกาใต้  มีบุตรสาวสามคนและบุตรชายหนึ่งคน

เอ็ลเดอร์ดูเบเกิดเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1962 ในหมู่บ้านชิรูมันซู 
ซิมบับเว จากคลีเมนท์และโรสแมรีย์ ดูเบ  ท่านส�าเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญาศึกษาศาสตร์จากวิทยาลัยซิมบับเวดี.อี.ในปี ค.ศ. 
1992 จากนั้นไปท�างานให้ระบบการศึกษาของศาสนจักร จัดตั้ง 
เซมินารีและสถาบันศาสนาในซิมบับเว แซมเบีย และมาลาวี  ท่าน
ได้เห็นนักเรียนมากมายที่ท่านมอบประกาศนียบัตรส�าเร็จการศึกษา
ให้ยังคงรับใช้ในต�าแหน่งผู้น�าศาสนจักรในประเทศเหล่านั้นขณะที่
ศาสนจักรเติบโต

ท่านเคยรบัใช้เป็นประธานโควรมัเอล็เดอร์ ประธานสาขา ประธาน 
ท้องถิ่น ประธานสเตค ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ และ
ประธานคณะเผยแผ่ฮาราเร ซิมบับเว ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 ถึง 2012  
ก่อนการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบท่านก�าลังรับใช้เป็น
สาวกเจ็ดสิบภาค 

เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ด 
ดูเบ

แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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เอ็ลเดอร์อาร์นุลโฟ วาเลนซูเอลาเติบโตในอาณานิคมมอรมอน 
ที่ชิวาวา เม็กซิโก และส�าเร็จการศึกษาจาก Academia Juárez 
ที่ศาสนจักรเป็นเจ้าของ   วัยเด็กของท่านที่นั่นเปิดโอกาสอัน

ล�้าค่าให้ท่านได้รับการสอนจากชายหญิงที่ซื่อสัตย์ผู้อุทิศตนต่อ 
พระกิตติคุณและการรับใช้พระเจ้า

บทเรยีนทีเ่รยีนรูใ้นบรเิวณพ้ืนทีอ่นัมชีือ่เสยีงของศาสนจกัรในลาตนิ 
อเมรกิาจะมปีระโยชน์ต่อท่านมากขณะรบัหน้าทีเ่ป็นสมาชิกในโควรัม 
ที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

“ข้าพเจ้ารูส้กึได้รบัพรมากส�าหรบัการเรยีกให้รบัใช้พระเจ้าเตม็เวลา” 
ท่านกล่าว

ท่านเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1959 เป็นบุตรของกิลเบอร์โต 
และโรซา วาเลนซูเอลา  เด็กหนุ่มอาร์นุลโฟถูกดึงเข้ามารับใช้ศาสน-
จักรเมื่ออายุยังน้อย  ขณะอายุ 19 ปีท่านรับการเรียกไปคณะเผยแผ่
เวราครูซ เม็กซิโก  ในภูมิภาคดังกล่าวซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามของ
เม็กซิโกท่านรู้ซึ้งถึงความพอใจที่ได้ใช้พระกิตติคุณทุกวันและปีติของ
การเชื้อเชิญผู้อื่นมาหาพระคริสต์

ไม่นานหลังจากงานเผยแผ่ ท่านไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งที่ท่านให้
บัพติศมาซึ่งหลังจากนั้นย้ายไปเม็กซิโกซิตี  พิลาร์ ปอร์ราสเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ติดกับครอบครัวนั้นเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ซื่อสัตย์ของศาสน-
จักร  อาร์นุลโฟกับพิลาร์กลายเป็นเพื่อนกันและไม่นานก็เริ่มออกเดท  
พวกท่านแต่งงานกนัในพระวหิารเมซา แอรโิซนา เมือ่วนัที ่6 เมษายน  
ค.ศ. 1982 เวลานั้นไม่มีพระวิหารในบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่าน

ท่านมีบุตรสามคน และยังคงรับใช้ในศาสนจักรขณะเห็นเม็กซิโก
กลายเป็นประเทศที่มีพระวิหาร  “เราไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีพระวิหาร  
12 แห่งในเม็กซิโก และแห่งหนึ่งก�าลังก่อสร้าง” ท่านกล่าว

ในช่วงด�ารงต�าแหน่งอธกิาร ทีป่รกึษาทัง้ในฝ่ายประธานสเตคและ 
ในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ และสาวกเจ็ดสิบภาค เอ็ลเดอร์วาเลนซู
เอลาได้เหน็การอทุศิตนอย่างน่าทึง่ของสมาชกิชาวเมก็ซโิกนับไม่ถ้วน 
ผู้เต็มใจสละทั้งหมดที่มีเพื่ออุดมการณ์ของพระเจ้า

เอ็ลเดอร์วาเลนซูเอลาส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
เม็กซิโกซิตีสาขาวิชาการบริหารและการบัญชี  ท่านท�างานใน
ต�าแหน่งผู้บริหารหลายต�าแหน่งให้แก่บริษัทระหว่างประเทศ 

เอ็ลเดอร์อาร์นุลโฟ 
วาเลนซูเอลา

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ กิฟฟอร์ด นีลเซ็นหลงใหลการกีฬา แต่กีฬา
ไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิตท่าน  ท่านเชื่อว่าดุลยภาพส�าคัญ 
ยิ่งและพระกิตติคุณเป็นรากฐานส�าหรับความสุขเวลานี้และใน

นิรันดร
ท่านเกิดเดือนตุลาคม ค.ศ. 1954 เป็นบุตรของแฮร์รีย์ และลอยส์ 

นีลเซ็น ท่านอาศัยอยู่ในโพรโว  ยูทาห์  สหรัฐอเมริกาจนเรียนจบ
วิทยาลัย  บิดามารดาสอนท่านถึงระบบคุณค่าที่มีพระกิตติคุณเป็น
ศูนย์กลางซึ่งสิ่งนี้น�าทางชีวิตท่าน

หลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องยุติอาชีพนักฟุตบอลวิทยาลัย 
เอ็ลเดอร์นีลเซ็นกล่าวว่าท่านเรียนรู้ว่าการบาดเจ็บไม่สามารถพราก
สิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิตไปได้

หลงัจากหายเป็นปกติแล้ว ท่านเล่นต�าแหน่งกองหลงัในลกีฟุตบอล 
ระดับประเทศ แต่อาชีพของท่านจบลงด้วยความล้มเหลวหลังจาก
สามปี  ท่านถูกสาธารณชนหัวเราะเยาะ  นั่นเป็นเวลาของการส�ารวจ
ตนเองและดูว่าท่านเชื่ออะไรกันแน่  “ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าพระผู้ช่วยให้
รอดไม่เคยทอดทิ้งข้าพเจ้า ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม” เอ็ลเดอร์นีลเซ็น
กล่าว เวลานี้ท่านอยู่ในชูการ์แลนด์ เทกซัส

หากมีข้อพระคมัภร์ีทีท่่านพยายามเลยีนแบบชวิีตตามนัน้ พระคมั- 
ภีร์ข้อนั้นคือ มัทธิว 5:14–16 “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก 
. . .  จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความด ี
ที่ท่านท�า พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”

“พระเจ้าทรงกางพระพาหุให้ท่าน” เอ็ลเดอร์นีลเซ็นกล่าว  “ท่าน
รักพระองค์โดยด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ”

ระหว่างเรียนวิทยาลัยท่านพบเวนดี โอลซัน  พวกท่านแต่งงานกัน
ในพระวิหารโพรโว ยูทาห์เมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1975  ท่าน
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการสื่อสารจากมหวิทยาลัย
บริคัม ยังก์  ท่านเป็นกองหลังให้ฮูสตันออลเลอร์ส และผู้อ�านวยการ
กีฬาให้สถานีโทรทัศน์ KHOU ก่อนการเรียกให้รับใช้ศาสนจักรเต็ม
เวลา

เอล็เดอร์นลีเซน็มบีตุรหกคน ท่านเคยรับใช้เป็นครูเซมินารี ประธาน 
เยาวชนชาย ประธานโควรมัเอล็เดอร์ อธกิาร และประธานสเตค  ท่าน 
ก�าลังรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคเมื่อได้รับเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ 

เอ็ลเดอร์เอส. 
กิฟฟอร์ด นีลเซ็น

แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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บทบาทที่เอ็ลเดอร์ทิโมธี จอห์น ไดคส์ชื่นชอบเป็นพิเศษ 
บทบาทหนึ่งในชีวิตคือ “เป็นพยาน” และให้ค�าพยานต่อผู้
อื่น โดยช่วยให้พวกเขามาหาพระคริสต์  ไม่ว่าท่านก�าลัง

รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวท่านเอง หรือท�างาน
อาชีพ ท่านยอมรับบทบาทและความรับผิดชอบนั้นอย่างมีความสุข
และพยายามช่วยให้ผู้อื่นท�าแบบเดียวกัน

ท่านเกิดเดือนมกราคม ค.ศ. 1951 ในเมอร์เรย์ ยูทาห์ เป็นบุตร
ของไมโล เฟรดริค และแมรีย์ แคเธอรีน ไดคส์  ท่านเป็นบุตรคนที่
สองในจ�านวนบุตรธิดาเจ็ดคน  เมื่อท่านเป็นมัคนายกรุ่นเยาว์ ครอบ-
ครัวท่านย้ายไปเอลโค เนวาดา ท่านใช้เวลาที่นั่นหลังเลิกเรียนท�างาน
ที่ร้านขายยาของบิดา  ขณะทั้งสองท�างานเคียงข้างกัน บิดาสอนท่าน
ถึงความส�าคัญของการท�างานหนัก—สิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน
เมื่อท่านเป็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มในคณะเผยแผ่เยอรมนีเซาธ์ตั้งแต่
ปี 1970 ถึง 1972

“นั่นเป็นงานเผยแผ่ที่ยากมาก แต่เป็นงานเผยแผ่ที่ดีเยี่ยมส�าหรับ
ข้าพเจ้า” ท่านกล่าว “ข้าพเจ้าเรียนรู้คุณค่าของการท�างานหนัก  การ
เชื่อฟัง และไม่ยอมแพ้”

จรรยาบรรณการท�างานดังกล่าวคงอยู่ต่อไปหลังงานเผยแผ่ใน
การเรยีน การประกอบอาชพี และงานมอบหมายของท่านในศาสนจกัร 
เอ็ลเดอร์ไดคส์พบจิล ดัดลีย์ภรรยาในอนาคตของท่านขณะศึกษาที่
มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์  พวกท่านแต่งงานกันเมื่อวันที่ 26 เมษายน 
ค.ศ. 1974 ในพระวิหารแมนไท ยูทาห์  มีบุตรสามคน

เอล็เดอร์ไดคส์ส�าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลัย 
บริคัม ยังก์สาขาวิชามหาวิทยาลัยและได้รับปริญญาแพทยศาสตร์
จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  ท่านประกอบอาชีพ
ศัลยแพทย์หูคอจมูกเป็นกิจการส่วนตัวในเรโน เนวาดา

เมื่อได้รับการเรียกสู่โควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ไดคส์
ก�าลังรับใช้เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาโควรัมมัคนายกในองค์การเยาวชน
ชาย  ท่านเคยรับใช้ในการเรียกอีกมากมาย รวมทั้งสาวกเจ็ดสิบภาค 
ประธานคณะเผยแผ่โอเรกอน พอร์ตแลนด์ ประธานสเตค ที่ปรึกษา
ในฝ่ายประธานสเตค สมาชิกสภาสูง เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีพระวิหาร 
ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ และพนักงานวอร์ด 

เอ็ลเดอร์ทิโมธี เจ. 
ไดคส์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์แรนดี เดนนิส ฟังค์จากโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ
ด�าเนนิชวีติตามหลกัธรรมส�าคญันี ้“วางใจในพระเจ้าและพระคณุ 
ความดีของพระองค์”

ในช่วงเรียนนิติศาสตร์ปีสาม ภรรยาท่านตั้งครรภ์ลูกคนที่สองและ
ท่านเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการของบทวิจารณ์กฎหมายเมื่อท่านได้รับ
เรียกให้รับใช้เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ “ในช่วงเวลาท้าทายนี้
ข้าพเจ้ายอมรับการเรียกและสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ขอให้
ทรงเสรมิส่วนทีอ่่อนแอ” ท่านกล่าว  “ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือ 
เพื่อท�าการเรียกให้เกิดสัมฤทธิผล เรียนให้จบ  หางานท�า  และดูแล
ครอบครัวที่ลูกยังเล็ก  พรที่เราได้รับมากเกินกว่าที่เราสมควรได้รับ  
ประสบการณ์นั้นท�าให้ข้าพเจ้ามีศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในพระคุณความดี
ของพระเจ้าและพรของพระองค์ต่อคนที่ขวนขวายรับใช้พระองค์
อย่างตั้งใจจริง”

ท่านเกิดเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1952 เป็นบุตรของซี.เดนนิส และ 
รีเบคกา ฟังค์ เติบโตในแมนไท ยูทาห์; เมดินสัน วิสคอนซิน; และ
สมิธฟิลด์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  ท่านเห็นบิดารับใช้อย่างซื่อสัตย์ใน
ศาสนจักรและเรียนรุ้ความส�าคัญของการท�าหน้าที่ฐานะปุโรหิตให้
เกิดสัมฤทธิผล

หลังจากรับใช้งานเผยแผ่ในอินโดนีเซีย ท่านแต่งงานกับแอนเดรีย 
คลายด์เมือ่วันที ่29 พฤษภาคม ค.ศ. 1976 ในพระวิหารโลแกน ยทูาห์  
ท่านมีบุตรหกคน  เอ็ลเดอร์ฟังค์ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาประวตัศิาสตร์จากมหาวทิยาลยัรฐัยทูาห์ และปรญิญากฎหมาย 
จากมหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์   ท่านเป็นหุ้นส่วนของส�านักงาน 
ทนายความขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเดนเวอร์ โคโลราโดก่อนการ 
รับใช้เต็มเวลาในศาสนจักร ซึ่งเริ่มด้วยการเรียกเป็นประธาน 
คณะเผยแผ่บังคาลอร์ อินเดีย ในปี 2010

“เมื่อเราไปอินเดีย เรามีศรัทธาในพระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอด
ที่ว่า ‘และอนึ่ง, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าผู้ใดก็ตามที่เจ้าจะส่งไปในนาม
ของเรา, โดยเสียงของพี่น้องเจ้า, อัครสาวกสิบสอง, ที่เจ้ารับรองและ
ให้สิทธิอ�านาจอย่างถูกต้อง, จะมีอ�านาจเปิดประตูแห่งอาณาจักร
ของเราให้ประชาชาติใดก็ได้ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่เจ้าจะส่งพวกเขาไป’ 
(คพ. 112:21)”  เอ็ลเดอร์ฟังค์เคยรับใช้เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ 
ประธานเยาวชนชาย อธิการ ประธานสเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค 

เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. 
ฟังค์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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ขณะรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคในเม็กซิโก เอ็ลเดอร์เอเดรียน 
โอชาวใช้เวลาสองวนัในเมอืงชวิาวาปรกึษาหารอืกบัประธาน 
สเตคและคนอื่น  ๆ จากนั้นจึงขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน  แต่

หลังจากนั่งประจ�าที่ ท่านได้รับการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณอย่าง
แรงกล้าว่างานของท่านในชิวาวายังไม่เสร็จ

พนกังานประจ�าเครือ่งก�าลงัเตรยีมการข้ันสดุท้ายก่อนน�าเครือ่งขึน้ 
“แต่” เอ็ลเดอร์โอชาวกล่าว “ข้าพเจ้ารู้ว่าต้องลงจากเครื่องบินล�านั้น”  
ข้าพเจ้าจึงลงจากเครื่อง  การสัมภาษณ์เป็นชุดต่อจากนั้นให้ข้อมูล
ส�าคัญที่แก้ไขปัญหายุ่งยากและท�าให้ครอบครัวหนึ่งเจริญก้าวหน้า
ทางวิญญาณ

แต่งานของเอ็ลเดอร์โอชาวในชิวาวายังไม่เสร็จ  พระวิญญาณ
ทรงน�าท่านไปยังบ้านหลังเล็ก ๆ ของลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่ไม่ได้พบ
หน้ากันมาหลายปี  ท่านพบลูกพี่ลูกน้องที่ห่างเหินคนนี–้–สมาชิกที ่
ไม่แข็งขัน––และครอบครัวเล็ก ๆ ของเขาในสภาพล�าบากเหลือแสน  
“ข้าพเจ้าทราบว่าศาสนจักรและพระคริสต์เป็นทางออกของพวกเขา  
ข้าพเจ้าขอให้ลูกพี่ลูกน้องกลับมาโบสถ์” ท่านกล่าว

ลูกพี่ลูกน้องกลับสู่ความแข็งขัน และความสัมพันธ์อันล�้าค่าของ
ครอบครัวกลับคืนสู่สภาพเดิม  พระเจ้าทรงสามารถช่วยชีวิตคน
หลายคนในชิวาวาเพราะชายคนหนึ่งเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนของ
พระวิญญาณ

ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณที่เปล่ียนชีวิต 
เช่นนั้น เอ็ลเดอร์โอชาวเป็นพยาน ท่านเคยรับใช้ในการเรียกต่าง ๆ 
ของศาสนจักรขณะท�างานในวงการโฆษณา ท่านเป็นประธานคณะ
เผยแผ่ฮอนดูรัส ซานเปโดรซูลา ตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2007 และตั้งแต่ 
2009 จนได้รับเรียกสู่โควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ ท่านรับใช้เป็นที่
ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

ท่านเกดิเดอืนมนีาคม ค.ศ. 1954 ในแซนแฟรนซสิโก แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา ย้ายไปเอดูอาร์โด และกอนซูเอโล โอชาว  ท่านเติบโต
ทั้งในแคลิฟอร์เนียและเม็กซิโก  สมัยหนุ่ม ท่านได้รับเรียกให้รับใช้
พันธกิจพิเศษด้านประชาสัมพันธ์ในเม็กซิโก  ท่านกับแนนซี วิลลารีล 
ภรรยาได้รับการผนึกในพระวิหารเม็กซิโกซิตี  มีบุตรห้าคน 

เอ็ลเดอร์เอเดรียน 
โอชาว

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์เควนิ สก็อตต์ แฮมลิตันเรยีกตนเองว่า “ผลผลิตของการ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสและการช่วยชีวิต”

การเกิดของท่านในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1955 ในเวแนทชี 
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกาท�าให้เคย์มารดาท่านเกิดความสงสัยเกี่ยวกับ
ความหมายของชีวิต  เธอพูดคุยกับเพื่อนแอลดีเอสคนหนึ่งชื่อริชาร์ด 
แพรทท์ ผู้ท�าให้เธอได้ติดต่อกับผู้สอนศาสนา

นอร์แมน รัสเซลล์ แฮมิลตันสามีเธออธิบายว่าเขาเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรอยู่แล้วแม้จะแข็งขันน้อยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตอนต้น  เขากลับ
มาแข็งขันเมื่อภรรยาเข้าร่วมศาสนจักร

“บิดามารดาข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีเยี่ยมผู้สร้างศรัทธาที่เรามีใน
ทุกวันนี้” เอ็ลเดอร์แฮมิลตันกล่าว

แต่ท่านยนืยนัว่างานเผยแผ่ของท่านในฝร่ังเศสและสวิตเซอร์แลนด์ 
เปลี่ยนชีวิตท่านจริงๆ  “นั่นท�าให้ข้าพเจ้าเกิดความปรารถนาที่ลุกโชน
ไม่มีวันมอด” ท่านกล่าว

ท่านแต่งงานกับคลอเดีย คีย์ซอร์ผู้มีจิตใจเดียวกัน เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม ค.ศ. 1978 ในพระวิหารลอสแอนเจลิส ขณะเลี้ยงดูบุตร
หกคนในแคลิฟอร์เนีย พวกท่านท�าให้บ้านเป็นเหมือนศูนย์ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว

“พวกท่านบอกว่าคุณสามารถมีโอวาทเงียบ ๆ ในบ้านได้ และเรา 
มีค�าพูดอ้างอิงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้รอบบ้าน” ซิสเตอร์แฮมิลตันกล่าว  
ตรงทางเข้าบ้านจะมีพระคัมภีร์มอรมอน จุลสาร เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน และหนังสืออื่น ๆ ของศาสนจักรซึ่งคอยเติมไว้เสมอเมื่อ
ผู้มาเยือนหยิบไป

ความมุ่งมั่นรับใช้ของเอ็ลเดอร์แฮมิลตันท�าให้ท่านมีโอกาสรับใช้
เป็นอธิการ ประธานสเตค  และประธานคณะเผยแผ่เบลเยียม 
บรัสเซลส์ เนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 ถึง 2006 ก่อนการเรียกสู ่
โควรมัทีส่องแห่งสาวกเจด็สบิท่านเป็นผู้อ�านวยการสภาประชาสมัพันธ์ 
แคลิฟอร์เนียตอนใต้ของศาสนจักร อันประกอบด้วยสเตค 64 แห่งใน
ภาคเมโทรโปลิแทน ลอสแอนเจลิส เกรทเทอร์

ท่านส�าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยับรคิมั ยังก์ 
และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตันสาขาธุรกิจ  ท่าน
ประกอบอาชพีส่วนใหญ่ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคม โดยรบัต�าแหน่ง 
ผู้บริหารสูงสุดหลายครั้ง 

เอ็ลเดอร์เควิน เอส. 
แฮมิลตัน

แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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เอ็ลเดอร์เทอเรนซ์เอ็ม. วินสัน เพิ่งได้รับเรียกสู่โควรัมที่สองแห่ง
สวกเจ็ดสิบ ท่านไม่เคยได้ยินค�าว่า มอรมอน  ก่อนพบกับเคย์ 
แอนน์ คาร์เด็นเมื่อต้นทศวรรษ 1970 ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย   

ทั้งคู่พูดคุยเรื่องศาสนาและในที่สุดก็ตกลงกันได้  ทุกวันอาทิตย์  
พวกท่านจะเข้าร่วมทั้งศาสนจักรในวัยเยาว์ของเทอเรนซ์และสาขา
เล็กๆ ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  กลุ่ม
หนึ่งประชุมในอาคารใหญ่สวยงาม อีกกลุ่มประชุมในห้องเช่าเล็ก ๆ 
ที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่กี่คนสามารถจัดหาได้

แต่หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง  “การเปรียบเทียบท�าให้ล�าบากใจ” 
เทอเรนซ์จงึเร่ิมเรียนบทสนทนากบัผูส้อนศาสนา  ท่านมคี�าถามมากมาย  
จากนั้นขณะเข้าร่วมการประชุมใหญ่สเตค ท่านรับรู้ข่าวสารชัดเจน
มากประหนึ่งเคยพูดไว้แล้ว  “ผมต้องเข้าร่วมศาสนจักรเพื่อจะเจริญ
ก้าวหน้า  ค�าถามทุกข้อที่ผมมีจะมีค�าตอบ” ท่านกล่าว

ท่านรับบัพติศมาสัปดาห์ถัดไป
เทอเรนซ์ ไมเคิล วินสันเกิดในซิดนีย์ ออสเตรเลีย เดือนมีนาคม 

ค.ศ. 1951 เป็นบุตรของลอเรนซ์ และเมย์ เธเรซาเอ. วินสัน  บิดา
ท่านท�างานเป็นพนักงานดับเพลิง ท่านเสียสละเพื่อให้ลูกเจ็ดคนได้
เรียนหนังสือ

เอล็เดอร์วนิสนัส�าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณติศาสตร์ 
และสถติจิากมหาวทิยาลยัซดินย์ีและอนปุรญิญาการสอนจากวทิยาลยั 
ครูซิดนีย์  นอกจากนี้ ท่านยังได้รับอนุปริญญาด้านการวางแผนการ
เงินจากมหาวิทยาลัยดีคิน และปริญญาโทสาขาการเงินประยุกต์
จากมหาวิทยาลัยแมกควอรี  ระหว่างท�างานอาชีพ ท่านเป็นครู
คณิตศาสตร์ อาจารย์ผู้บรรยาย และผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการเงินที่
มีชื่อเสียง ทั้งยังก�ากับดูแลบริษัทส่งเสริมการลงทุนและการวางแผน
ด้านการเงินอีกด้วย

ท่านแต่งงานกับเมย์ แอนน์ สตรีที่แนะน�าท่านให้รู้จักพระกิตติคุณ 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1974 ในซิดนีย์ และทั้งสองท่านรับการ
ผนึกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ปี 1975 ในพระวิหารแฮมิลตัน นิวซีแลนด์ 
ท่านมีบุตรหกคน  หลังจากรับบัพติศมาไม่ถึงสามปี เอ็ลเดอร์วินสัน
ได้รับเรียกเป็นอธิการ  ท่านเคยรับใช้ในฝ่ายประธานสเตคหลายครั้ง 
เป็นตัวแทนภาคและสาวกเจ็ดสิบภาค 

เอ็ลเดอร์เทอเรนซ์
เอ็ม. วินสัน

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

บอนนี่ แอล.  
ออสคาร์สัน

ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

ขณะรับใช้เป็นภรรยาประธานพระวิหารสตอกโฮล์ม สวีเดน
ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 ถึง 2012 บอนนี่ แอล. ออสคาร์สันเห็น 
วิสุทธิชุนยุคสุดท้ายจากสวีเดน นอร์เวย์ และลัทเวียเสียสละ

เพื่อมานมัสการในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
แต่เวลานั้นเธอไม่ทราบว่าบทเรียนที่เธอก�าลังเรียนรู้จากสมาชิก 

“ที่ถ่อมตนมาก อุทิศตนและมุ่งมั่นอย่างยิ่ง” เหล่านี้จะช่วยชี้น�าสิ่งที่
เธอมุ่งเน้นเมื่อเธอเป็นประธานเยาวชนหญิงสามัญของศาสนจักร

“เนื่องจากเวลานี้เยาวชนหญิงจ�านวนมากก�าลังเลือกรับใช้งาน
เผยแผ่และเข้าพระวิหารเมื่ออายุยังน้อย ดิฉันจึงหวังว่าประสบการณ์
การท�างานในพระวิหารของดิฉันจะช่วยให้ดิฉันเข้าใจวิธีช่วยพวกเธอ
เตรียมพร้อม” เธอกล่าว

บอนนี่ ลี กรีนเกิดเดือนตุลาคม ค.ศ. 1950 ในซอลท์เลคซิตี้ เธอ
เป็นบุตรสาวของธีโอ เจมส์ และจีน เอส. กรีน  เมื่อบิดามารดาตกลง
ใจว่าต้องการให้บุตรธิดามีประสบการณ์ในศาสนจักรนอกยูทาห์ 
บอนนี่วัยเก้าขวบกับครอบครัวจึงย้ายไปอยู่โอคลาโฮมาซิตี สหรัฐ-
อเมริกา  ครอบครัวอยู่ที่โคโลราโดและเทนเนสซีเช่นกันก่อนย้ายไป
มสิซรู ีบอนนีพ่บกบัพอล เคนท์ ออสคาร์สนัทีฟ่าร์เวสต์ มสิซรีู สถานท่ี 
ก่อสร้างพระวิหาร—สถานที่ซึ่งมีความส�าคัญยิ่งเพราะทั้งสองม ี
บรรพชนอาศัยอยู่ในบริเวณฟาร์เวสต์

หลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ ทั้งสองท่านแต่งงานกัน
วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1969 ในพระวิหารซอลท์เลค  ครอบครัวท่าน
มีบุตรเจ็ดคนในท้ายที่สุด

ซิสเตอร์ออสคาร์สันเพิ่งอายุ 25 ปีเมื่อสามีเธอ—ผู้เคยรับใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลาในคณะเผยแผ่สวีเดนตั้งแต่ปี 1965 ถึงปี 1968— 
ได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่เยอตาบอร์ สวีเดน

เมือ่ครอบครวัออสคาร์สนักลบัไปสหรฐั พวกท่านอาศยัอยูใ่นมสิซรีู  
นิวเจอร์ซีย์ แมสซาชูเซตส์ และเทกซัส ที่นั่นบราเดอร์ออสคาร์สัน
ท�างานเป็นรองประธานประจ�าภูมิภาคของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง  
เฉกเช่นบิดามารดาของเธอ ซิสเตอร์ออสคาร์สันพบปีติจากการมีชีวิต
อยู่ในเขตที่มีสมาชิกศาสนจักรเพียงเล็กน้อย

ซิสเตอร์ออสคาร์สันเคยรับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงสามครั้ง 
เป็นครูเซมินารีภาคเช้าตรู่นานเก้าปี และเป็นครูสอนหลักค�าสอน 
พระกิตติคุณ 
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ตั้
งแต่อายุยังน้อย แครอล โฟลีย์ แมคคองกี “ปรารถนาอย่าง
ยิ่งที่จะไปพระวิหาร”  ใจที่มุ่งมั่นเช่นนั้นชี้น�าการกระท�าของ
เธอตลอดชีวิต

ซิสเตอร์แมคคองกีเกิดเดือนเมษายน  ค.ศ. 1952  ในสโปแคน 
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เธอเป็นบุตรสาวของวิลเลียมส์ และโจแอนน์ 
ดับเบิลยู. โฟลีย์  เธอเพิ่งเป็นเด็กวัยหัดเดินเมื่อผู้สอนศาสนามาเคาะ
ประตูบ้านบิดามารดาของเธอในเดลาแวร์ วอชิงตัน และแนะน�า
ครอบครัวเธอให้รู้จักพระกิตติคุณ  บิดามารดาน้อมรับค�าสอนอย่าง
รวดเร็วทั้งที่มีการต่อต้านและต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

สมยัเดก็เธอกับครอบครวัโดยสารรถไฟข้ามประเทศไปรบัการผนกึ 
ในพระวิหารแมนไท ยูทาห์

“นัน่เป็นประสบการณ์ทีด่ฉินัชืน่ใจมาก” เธอกล่าว  “ดฉินัจ�าได้เมือ่ 
สวมชุดขาวและนั่นมีความหมายต่อครอบครัวของดิฉัน  เป็นประสบ-
การณ์ที่งดงาม แม้ดิฉันจะยังเด็กมาก แต่ดิฉันจ�าความรู้สึกที่มี ความ
เข้าใจเรื่องสีขาว และความสวยงามของวันนั้น  ประสบการณ์ครั้งนั้น
ท�าให้ดิฉันเกิดความปรารถนาแต่แรกว่าจะให้พระวิหารอยู่ในชีวิต
ดิฉันตลอดเวลา”

พระวิหารกลายเป็นประภาคารแห่งความหวังในช่วงเวลาของการ
ทดลองและเมื่อเธอมีครอบครัวของเธอเอง

เธอพบออสคาร์ วอลเตอร์ แมคคองกีที่สาม สามีของเธอ ขณะทั้ง
สองเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา  ซิสเตอร์แมคคองกีส�าเร็จการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาการศึกษาภาษาองักฤษ  ท้ังสองแต่งงาน 
กันวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1973 ในพระวิหารเมซา แอริโซนาและมี
บุตรเจ็ดคน

เมือ่ได้รับการเรียกเป็นทีป่รกึษาท่ีหนึง่ในฝ่ายประธานเยาวชนหญงิ 
สามัญ ซิสเตอร์แมคคองกีก�าลังรับใช้ในคณะกรรมการเยาวชนหญิง
สามัญ  การรับใช้ส่วนใหญ่ของเธอในศาสนจักรมักจะเป็นการเรียกที่
เกี่ยวข้องกับการสอน เป็นประธานเยาวชนหญิงวอร์ด เป็นที่ปรึกษา
ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์และฝ่ายประธานปฐมวัยวอร์ด  
เธอรับใช้กับสามีเมื่อท่านเป็นประธานคณะเผยแผ่แคลิฟอร์เนีย 
แซนโฮเซ ตั้งแต่ปี 2005 ถึงปี 2008 

แครอล เอฟ.  
แมคคองกี

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสามัญ

แม้ก่อนเข้าร่วมศาสนจักร นีลล์ ฟุต แมร์ริออตต์เรียนรู้เมื่อ
ครั้งเป็นเด็กสาวว่ามีพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรักเธอ

“คุณพ่อดิฉันเป็นแบบฉบับของพระบิดาบนสวรรค์ของ
เรา” ที่ปรึกษาที่สองคนใหม่ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ
กล่าว  “ความรักและการยอมรับผู้อื่นของท่านไร้ขีดจ�ากัด  น่ัน
เป็นการถ่ายโอนความรักและความไว้วางใจอย่างเรียบง่ายตาม
ธรรมชาติที่ดิฉันมีต่อบิดาทางโลกไปวางใจและรักพระบิดาบน
สวรรค์ของดิฉัน”

เธอเป็นบุตรสาวของจอร์จ และแอนโทเนีย ฟุต เกิดเมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1947 ในอะเล็กแซนเดรีย ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา  
เธอเป็นพี่สาวคนเดียวของน้องชายหกคน  หลังจากเรียนจบมหา
วิทยาลัยเซาเธิร์นเมโธดิสต์ในแดลลัส เทกซัสด้วยปริญญาสาขา
วรรณกรรมอังกฤษและการศึกษาระดับมัธยมปลาย เธอย้ายไปอยู่
เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์ และท�างานเป็นเลขานุการที่มหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด  ที่นั่นเธอพบกับเดวิด แคนนอน แมร์ริออตต์ผู้บอกเธอว่า 
“ผมมเีพ่ือนบางคนทีอ่ยากให้คณุพบ”  ไม่นานเขาก็พาผูส้อนศาสนา 
มาสอนเธอกับเพื่อนร่วมห้อง

ขณะฟังผู้สอนศาสนา เธอกล่าวว่า “บทเรียนเติมเต็มชิ้นส่วน 
ที่ขาดหายไปในความเข้าใจพระกิตติคุณของดิฉัน”  หลังจากรับ 
บัพติศมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1970 เธอกับเดวิดยังเป็นเพื่อน
กัน หลังจากหนึ่งปีพวกเขาเริ่มออกเดทและแต่งงานกันในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1971 ที่พระวิหารซอลท์เลค

ซิสเตอร์แมร์ริออตต์ท�างานร่วมกับสามี  เธออยู่บ้านกับบุตรธิดา 
11 คน สามีประกอบอาชีพด้านธุรกิจ  ทั้งสองท่านเคยรับใช้ใน 
การเรียกมากมายของศาสนจักร  เธอรับใช้กับสามีเมื่อท่านเป็น
ประธานคณะเผยแผ่เซาเปาลู อินเทอร์ลากอส ตั้งแต่ปี 2002 ถึงปี 
2005 เธอเคยรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีในพระวิหารซอลท์เลค 
ประธานสมาคมสงเคราะห์สเตคและวอร์ด ประธานเยาวชนหญิง
วอร์ด ครูสอนหลักค�าสอนพระกิตติคุณ และผู้เชี่ยวชาญการสะสม
อาหาร

ในงานมอบหมายใหม่ของเธอ ซสิเตอร์แมร์รอิอตต์หวงัจะแบ่งปัน 
ประจักษ์เดียวกันกับที่เธอได้รับสมัยเป็นเยาวชนหญิง  เธอต้องการ
ให้เยาวชนหญิงรู้ว่า “พวกเธอเป็นที่รักของพระบิดาบนสวรรค์ด้วย
ความรักลึกซึ้งที่สุดและน่าชื่นชมยินดีที่สุด”

นีลล์เอฟ.  
แมร์ริออตต์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสามัญ
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“Whereas I Was Blind, Now I See,” (ข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว) โดยเบรดี้ แฟร์แบ็งค์ส

“ขณะพระองค์เสด็จไปนั้น ทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่ก�าเนิด . . .

“เมื่อ [พระเยซู] ตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงบ้วนน�้าลายลงที่ดิน แล้วทรงเอาน�้าลายนั้นท�าเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด

“แล้วตรัสสั่งเขาว่า จงไปล้างโคลนออกในสระสิ โลอัม. . . เขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็มองเห็น . . .

“เขาตอบว่า . . . สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบคือข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว” (ยอห์น 9:1, 6–7, 25)



เราอาศัยอยู่ในยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลกที่มีการ

ท้าทายอันยากล�าบากอยู่มากแต่มีโอกาสอันยิ่งใหญ ่

และมีเหตุให้ชื่นชมยินดี” ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

กล่าวระหว่างภาคปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

ครั้งที่ 183 ของศาสนจักร  “แน่นอนว่ามีช่วงเวลาที่เรา

ต้องประสบกับความผิดหวัง ใจสลาย และแม้เรื่องราว

น่าสลดใจในชีวิตเรา  อย่างไรก็ตาม ถ้าเราจะวางใจใน

พระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยให้เราผ่านพ้นความยาก

ล�าบากของเรา  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม”
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