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ภาคเช้าวันเสาร์

4 ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
6 ราคา—และพร—ของการเป็นสานุศิษย์
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
9 ภาระอันเปี่ยมด้วยปีติของการเป็น
สานุศิษย์
เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
12 พระคริสต์พระผู้ไถ่
เอ็ลเดอร์คาร์ลอส เอช. อามาโด
15 การปกป้องให้พ้นสื่อลามก—บ้านที่มุ่งเน้น
พระคริสต์
ลินดา เอส. รีฟส์
18 ลมหมุนทางวิญญาณ
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
22 มรดกแห่งความหวังอันหาค่ามิได้
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ภาคบ่ายวันเสาร์

26 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
28 รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของ
ศาสนจักรปี 2013
เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น
28 รายงานสถิติปี 2013
บรูค พี. เฮลส์
29 ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
32 “เพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว”
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
35 “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตาม
บัญญัติของเรา”
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
39 อย่าเดินทางผิด
เอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค
41 คุณกำ�ลังคิดอะไรอยู่
เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. เครก ซวิค
44 รากและกิ่ง
เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

ภาคฐานะปุโรหิต

49 กุญแจและสิทธิอำ�นาจของฐานะปุโรหิต
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
53 เราควรเป็นคนอย่างไรเล่า
เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม
56 คนในรุ่นที่ทรงเลือก
แรนดัลล์ แอล. ริดด์
58 ท่านกำ�ลังหลับข้ามช่วงการฟื้นฟูหรือไม่
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

62 ชายแห่งฐานะปุโรหิต
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
66 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคเช้าวันอาทิตย์

70 สำ�นึกคุณในทุกสภาวการณ์
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
78 การติดตามผล
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
81 “อย่ากลัวเลย เราอยู่กับเจ้า”
จีน เอ. สตีเวนส์
84 สี่นาทีของท่าน
อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน
87 ทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
91 ความรัก—แก่นแท้ของพระกิตติคุณ
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

94 พยาน
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
97 ดำ�เนินชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อศรัทธา
เอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์
100 การเชื่อฟังผ่านศรัทธาของเรา
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
103 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
เอ็ลเดอร์ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์
106 ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน
เอ็ลเดอร์ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์
108 ถ้าท่านขาดสติปัญญา
เอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. ไอดูไคทิส
111 การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
115 จนกว่าเราจะพบกันอีก
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

การประชุมใหญ่สตรี

116 การรักษาพันธสัญญาปกป้องเรา เตรียมเรา
และให้พลังเรา
โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
119 ความเป็นพี่น้องสตรี: โอ เราต้องการกัน
และกันเพียงใด
บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
122 ต้องการ: ความร่วมมือร่วมใจเพื่อเร่งงาน
ลินดา เค. เบอร์ตัน
125 ธิดาในพันธสัญญา
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
72 เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ระดับ
สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
129 ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
130 ท่านกล่าวกับเรา: ให้การประชุมใหญ่
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา
132 ข่าวศาสนจักร

สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
ครั้งที่ 184
เช้าวันเสาร์ 5 เมษายน 2014 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผูด้ �ำ เนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์คาร์ล บี. คุก ผู้สวด
อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์ดบั เบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล;
แมค วิลเบิร์ก และไรอัน เมอร์ฟีย์, ผู้อำ�นวยเพลง;
เคลย์ คริสเตียนเซ็น และริชาร์ด เอลเลียตต์, ผู้เล่น
ออร์แกน: “ฐานมัน่ คงหนักหนา,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 33; “รีบรุดสิทธิชน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 32,
เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์; “แสงอันเมตตา
โปรดนำ�,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 42, เรียบเรียงโดย
วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์; “เลือกให้ดี,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 122; “A New Commandment I Give unto You,”
เกตส์, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “มาเถิดเจ้าแห่งราชา,”
เพลงสวด, บทเพลงที่ 21, เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์,
ไม่ตีพิมพ์
บ่ายวันเสาร์ 5 เมษายน 2014 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ดำ�เนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เอียน เอส. อาร์เดิร์น
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: ลินดา เค. เบอร์ตัน ดนตรีโดย
คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสถาบันโอเร็ม
ยูทาห์; ไรอัน เอ็กเก็ตต์, ผู้อำ�นวยเพลง; บอนนี่ กู๊ดลิฟฟ์ และลินดา มาร์เก็ตส์, ผู้เล่นออร์แกน: “สิริแด่
พระเป็นเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 18, เรียบเรียง
โดย มานูคิน, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “I Lived in
Heaven,” Children’s Songbook, 4, เรียบเรียงโดย
บีเบ, ตีพมิ พ์โดย แลไรซ์มวิ สิค; “เราขอบพระทัยสำ�หรับ
ศาสดา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 10; “สูงขึ้นไป ณ
ยอดเขา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 4, เรียบเรียงโดย
ดัฟฟิน, ตีพิมพ์โดย ดัฟฟิน
ค่ำ�วันเสาร์ 5 เมษายน 2014 ภาคฐานะปุโรหิต
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผูด้ �ำ เนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ อาร์. เคอร์ติส จูเนียร์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงฐานะ
ปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ; แรนดัลล์ เคมพ์ตัน และเควิน บราวเวอร์, ผู้อำ�นวยเพลง;
แอนดรูว์ อันส์เวิรธ์ , ผูเ้ ล่นออร์แกน: “Saints, Behold
How Great Jehovah,” Hymns, บทเพลงที่ 28,
เรียบเรียงโดย เค็มพ์ตัน, ไม่ตีพิมพ์; “สวดอ้อนวอน
ที่ลับตา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 66, เรียบเรียงโดย
คาเซ็น, ตีพิมพ์โดย แจ็คแมน; “จงยินดีพระเจ้าทรง
เป็นราชัน” เพลงสวด, บทเพลงที่ 27; “โปรดทรงสถิต
กับข้า!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 77, เรียบเรียงโดย
เคมพ์ตัน, ไม่ตีพิมพ์
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เช้าวันอาทิตย์ 6 เมษายน 2014 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ดำ�เนินการประชุม: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์. เคลย์ตัน
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ ดนตรี
โดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; แมค
วิลเบิรก์ , ผูอ้ �ำ นวยเพลง; ริชาร์ด เอลเลียตต์ และแอนดรูว์ อันส์เวิร์ธ, ผู้เล่นออร์แกน: “มาเถิดผู้รักพระเจ้า,”
เพลงสวด, บทเพลงที่ 15; “On This Day of Joy and
Gladness,” Hymns, บทเพลงที่ 64; “ขอให้เรารุด
ไป,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 124, เรียบเรียงโดย เอล
เลียตต์, ไม่ตีพิมพ์; “สอนฉันเดินในแสง,” เพลงสวด,
บทเพลงที่ 131; “การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ,”
หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 6, เรียบเรียงโดย เพอร์ รีย์,
ตีพมิ พ์โดย แจ็คแมน; “พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำ�เรา,”
เพลงสวด, บทเพลงที่ 35, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก,
ไม่ตีพิมพ์
บ่ายวันอาทิตย์ 6 เมษายน 2014 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผูด้ �ำ เนินการประชุม: ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: อธิการดีน เอ็ม. เดวีส ผู้สวด
อ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์เบ็นฮามิน เด โอโยส ดนตรี
โดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล; แมค
วิลเบิร์ก และไรอัน เมอร์ฟีย์, ผู้อำ�นวยเพลง; ลินดา
มาร์เก็ตส์ และบอนนี่ กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออร์แกน:
“แสนหวานงานเลิศ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 71,
เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์, ไม่ตีพิมพ์; “ฉันเฝ้าพิศวง,”
เพลงสวด, บทเพลงที่ 89, เรียบเรียงโดย เมอร์ฟีย์,
ไม่ตีพิมพ์; “ทุกชนชาติจงฟัง!” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 132; “Come, Let Us Anew,” Hymns, บทเพลง
ที่ 217, เรียบเรียงโดย วิลเบิร์ก, ไม่ตีพิมพ์
ค�ำ่ วันเสาร์ 29 มีนาคม 2014 การประชุมใหญ่สตรี
ผู้ควบคุมการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ดำ�เนินการประชุม: บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน ผู้
สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็มรี อลิซาเบ็ธ สมิธ ผู้สวดอ้อน
วอนปิด: โอฟา กาอุฟุซิ ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงรวมปฐมวัย เยาวชนหญิง และสมาคม
สงเคราะห์จากสเตคแถบวอแซตช์ฟรอนต์; เอมิลี่
แวดลีย์, ผู้อำ�นวยเพลง; บอนนี่ กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออร์แกน: “ทุกชนชาติจงฟัง!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 132;
“Daughters in His Kingdom,” ครีมเมอร์, ไม่ตพี มิ พ์,
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เข้าไปดูคำ�ปราศรัยการประชุมใหญ่ทางอินเทอร์เน็ต
ได้หลายภาษาที่ conference.lds.org จากนั้นเลือก
ภาษา คำ�ปราศรัยมีในแอพมือถือ Gospel Library
ด้วยเช่นกัน โดยปกติภายในหกสัปดาห์หลังจากการ
ประชุมใหญ่สามัญ ไฟล์บันทึกเสียงจะมีจำ�หน่ายที่
ศูนย์หนังสือ
ข่าวสารสำ�หรับการสอนประจำ�บ้านและข่าวเยีย่ มสอน
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โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ขอต้อนรับ
สู่การประชุมใหญ่

เราเป็น…น้ำ�หนึ่งใจเดียวกันในศรัทธาและในความปรารถนาจะฟังและ
เรียนรู้จากข่าวสารซึ่งจะนำ�เสนอต่อเรา
น้องทีร่ กั ทัง้ หลาย ข้าพเจ้ายินดีอย่าง
ยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุม
ใหญ่ทั่วโลกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามารวม
กันเป็นครอบครัวใหญ่กว่า 15 ล้านคน เข้มแข็ง
เป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันในศรัทธาและในความ
ปรารถนาจะฟังและเรียนรู้จากข่าวสารซึ่งจะ
นำ�เสนอต่อเรา
หกเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่งาน
ของศาสนจักรรุดหน้าโดยไม่มีอุปสรรค นับ
เป็นสิทธิพเิ ศษตลอดช่วงหนึง่ เดือนทีผ่ า่ นมาที่
ข้าพเจ้าได้อุทิศพระวิหารกิลเบิร์ต แอริโซนา
สิ่งปลูกสร้างอันโอ่อ่าสง่างาม ค่ำ�คืนก่อนการ
อุทิศ มีงานวัฒนธรรมที่ดิสคัฟเวอรีพาร์คใกล้
พระวิหาร โปรแกรมการแสดง 90 นาทีของ
เยาวชนหนึ่งหมื่นสองพันคน ทั้งการเต้นรำ�
ร้องเพลง และบรรเลงดนตรียอดเยี่ยมมาก
บริเวณพื้นที่แห่งนี้ประสบความแห้งแล้ง
มานาน ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำ�สวดอ้อนวอนมาก
มายขึน้ ถึงสวรรค์ตลอดหลายสัปดาห์กอ่ นหน้า
นีเ้ พือ่ ขอฝน น่าเสียดายทีฝ่ นตกก่อนการแสดง
และยังคงตกไม่หยุดตลอดการแสดง! แม้
เยาวชนจะเปียกฝนจนชุ่มและหนาวสั่นจาก

พี่
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อุณหภูมิเย็นยะเยือก แต่เราทุกคนรู้สึกถึง
พระวิญญาณของพระเจ้า หัวข้อการแสดง
คือ “ดำ�เนินชีวิตแน่วแน่ต่อศรัทธา”—ลองคิด
ดูสิ “ดำ�เนินชีวติ แน่วแน่ตอ่ ศรัทธา”—เยาวชน
ชายหญิงที่ยิ้มแย้มและกระตือรือร้นแสดงได้
อย่างสวยงามตระการตา แม้อากาศจะเย็น
และฝนตก แต่นค่ี อื ประสบการณ์อนั เปีย่ มด้วย
ศรัทธาและสร้างแรงบันดาลใจทีเ่ ยาวชนเหล่า
นีจ้ ะจดจำ�ไปตลอดกาล และพวกเขาจะเล่าให้
ลูกหลานฟังในภายภาคหน้า
วันรุง่ ขึน้ มีการอุทศิ พระวิหารกิลเบิรต์ แอริโซนา พระวิหารแห่งนีเ้ ปิดดำ�เนินการเป็นแห่ง
ที่ 142 ในศาสนจักร วันนี้มีแสงแดดส่อง ทั่ว
บริเวณดูสดใสสวยงามต่างจากเมื่อคืนก่อน
การอุทิศทุกภาคให้การดลใจอย่างแท้จริง ผู้
เข้าร่วมการอุทศิ กับข้าพเจ้าคือประธานเฮนรีย์
บี. อายริงก์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แทด อาร์.
คอลลิสเตอร์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วิลเลียม
อาร์. วอล์คเกอร์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เคนท์
เอฟ. ริชาร์ดส์
ในเดือนพฤษภาคมจะมีการอุทศิ พระวิหาร
ลอเดอร์เดล ฟลอริดา พระวิหารอีกหลาย
แห่งมีกำ�หนดแล้วเสร็จและอุทิศปลายปีนี้

ในปี 2015 เราคาดว่าพระวิหารใหม่หลาย
แห่งจะเสร็จสมบูรณ์และทำ�พิธีอุทิศในหลาย
ภูมิภาคของโลก ขั้นตอนนี้จะดำ�เนินต่อไป
เมื่อพระวิหารทุกแห่งที่ประกาศไว้ก่อนหน้า
นี้เสร็จสมบูรณ์ เราจะมีพระวิหารเปิดดำ�เนิน
การ 170 แห่งทั่วโลก
ถึงแม้ปัจจุบันเรากำ�ลังทุ่มเทแรงกายแรง

ใจสร้างพระวิหารที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้า
นี้และจะไม่ประกาศสร้างพระวิหารใหม่ใน
อนาคตอันใกล้ แต่เราจะดำ�เนินขั้นตอนการ
พิจารณาความต้องการและหาทำ�เลสร้างพระวิหารที่ยังจะเกิดขึ้น จากนั้นจะประกาศให้
ทราบโดยทัว่ กันในการประชุมใหญ่สามัญครัง้

ต่อๆ ไป เราเป็นกลุม่ คนทีช่ อบสร้างพระวิหาร
และเข้าพระวิหาร
บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย เราปรารถนาอย่าง
ยิ่งที่จะฟังข่าวสารซึ่งจะนำ�เสนอในวันนี้และ
พรุ่งนี้ ผู้ที่จะปราศรัยกับเราได้ทูลขอความ
ช่วยเหลือและการนำ�ทางจากสวรรค์ขณะ

เตรียมข่าวสารของพวกท่าน
ขอให้เรา—เราทุกคน ทีน่ แ่ี ละทีอ่ น่ื —เปีย่ ม
ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ได้รบั การหนุน
ใจ และการดลใจขณะฟังและเรียนรู้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา เอเมน
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โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ราคา—
และพร—
ของการเป็นสานุศิษย์

จงเข้มแข็ง ดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์แม้ผู้คนรอบข้างไม่ได้
ทำ�เช่นนั้นเลยก็ตาม

ป

ระธานมอนสันครับ เรารักท่าน ท่าน
อุทิศทั้งกายและใจให้ทุกการเรียกที่
พระเจ้าประทานแก่ท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ตำ�แหน่งศักดิส์ ทิ ธิท์ ท่ี า่ นดำ�รงอยูเ่ วลา
นี้ ทุกคนในศาสนจักรนี้ขอบคุณท่านสำ�หรับ
การรับใช้ที่แน่วแน่และการอุทิศตนต่อหน้าที่
ของท่านอย่างมั่นคงมาโดยตลอด
ด้วยความชืน่ ชมและต้องการให้ก�ำ ลังใจแก่
ทุกคนที่จะต้องมั่นคงแน่วแน่ในยุคสุดท้ายนี้
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทุกท่านโดยเฉพาะเยาวชน
ของศาสนจักรว่า หากท่านยังไม่ได้อยู่ในจุด
นั้น วันหนึ่งท่านจะพบตนเองถูกเรียกร้องให้
ปกป้องศรัทธาของท่าน หรือบางทีแม้กระทั่ง
อดทนรับการข่มเหงส่วนตัวบางอย่างเพียง
เพราะว่าท่านเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ช่วงเวลา
เช่นนั้นจะต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและ
มารยาทในส่วนของท่าน
ตัวอย่างเช่น ซิสเตอร์ผสู้ อนศาสนาคนหนึง่
เขียนถึงข้าพเจ้าเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “ดิฉันกับคู่เห็น
ชายคนหนึ่งนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
อยู่บนม้านั่งในจตุรัสกลางเมือง เมื่อเราเข้า
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ไปใกล้ เขาเงยหน้ามองและเห็นป้ายผู้สอน
ศาสนาของเรา เขารีบลุกขึ้นและมองด้วย
สายตาน่ากลัวพลางเงื้อมือจะตีดิฉัน ดิฉัน
หลบทัน แต่ไม่วายถูกเขาพ่นอาหารใส่จน
เลอะเทอะและเริ่มสบถถ้อยคำ�เลวร้ายที่สุด
ใส่เรา เราเดินหนีโดยไม่พูดอะไร ดิฉันพยายามปัดอาหารออกจากหน้า แต่กลับเจอก้อน
มันฝรั่งบดปาใส่ศีรษะด้านหลัง บางครั้งการ
เป็นผูส้ อนศาสนาก็ยาก เพราะจังหวะนัน้ ดิฉนั
อยากเดินกลับไปคว้าผู้ชายตัวเล็กๆ คนนั้น
แล้วพูดว่า ‘คุณมีปัญหาอะไร!’ แต่ดิฉันไม่
ได้ทำ�”
ข้าพเจ้าขอพูดกับผู้สอนศาสนาที่อุทิศตน
ผู้นี้ว่า ลูกเอ๋ย ด้วยวิธีเล็กน้อยของลูกเอง ลูก
ได้ก้าวเข้าไปร่วมวงกับชายหญิงที่ “พิจารณา
การสิ้นพระชนม์ [ของพระคริสต์] และทนรับ
กางเขนของพระองค์ และแบกความอับอาย
ของโลก”1 ดังที่เจคอบศาสดาพยากรณ์ใน
พระคัมภีร์มอรมอนกล่าวไว้
นีไฟพี่ชายของเจคอบเขียนเกี่ยวกับพระเยซูไว้ว่า “และโลกมนุษย์, เพราะความชั่วช้า
สามานย์ของพวกเขา, จะตัดสินพระองค์ว่า

เป็นสิง่ ไร้คา่ ; ดังนัน้ พวกเขาโบยพระองค์, และ
พระองค์ทรงยอม; และพวกเขาทำ�ร้ายพระองค์, และพระองค์ทรงยอม. แท้จริงแล้ว, พวก
เขาถ่มน้ำ�ลายรดพระองค์, และพระองค์ทรง
ยอม, เพราะความการุณย์รักของพระองค์
และความอดกลั้นของพระองค์ต่อลูกหลาน
มนุษย์.”2
เพื่อให้สมกับประสบการณ์ส่วนพระองค์
ของพระผู้ช่วยให้รอด จึงมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานของการถูกปฏิเสธและราคาแพงอัน
แสนเจ็บปวดที่ต้องจ่ายโดยศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวก ผูส้ อนศาสนา ตลอดจนสมาชิก
ทุกยุคทุกสมัย—ทุกคนทีพ่ ยายามยอมรับการ
เรียกของพระผู้เป็นเจ้าให้ยกครอบครัวมนุษย์
ไปสู่ “[วิถี] ที่ยิ่งใหญ่กว่า”3
“แล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีก
[ถึงคนเหล่านั้น]” ผู้เขียนหนังสือฮีบรูถาม
“ผู้ซึ่ง…ได้ปิดปากสิงโต
“ได้ดบั ไฟทีไ่ หม้อย่างรุนแรง ได้พน้ จากคม
ดาบ…มีกำ�ลังมากในการสงคราม ตีกองทัพ
…แตกพ่ายไป
“[ได้เห็น] คนของ [พวกเขา] เป็นขึ้นจาก
ความตาย [ขณะที่] บางคนถูกทรมาน…
“และ…พบกับการเยาะเย้ยและการโบยตี
…ถูกล่ามโซ่และถูกขังคุก
“บางคนถูกขว้างด้วยก้อนหิน…ถูกเลื่อย
เป็นสองท่อน [ถูกล่อลวง]…ถูกฆ่าด้วยคมดาบ
…นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไป สิ้นเนื้อ
ประดาตัว ตกระกำ�ลำ�บากและถูกทำ�ทารุณ
“(แผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลย)
…[พวกเขา] พเนจรไปตามถิ่นทุรกันดารและ
ตามภูเขา ในถ้ำ�และในโพรงใต้ดิน”4
แน่นอนว่าทูตสวรรค์ร้องไห้ขณะบันทึก
ราคาแห่งการเป็นสานุศิษย์นี้ในโลกซึ่งมักจะ
เป็นศัตรูต่อพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เองทรงหลั่งน้ำ�
พระเนตรให้ผู้ถูกปฏิเสธและถูกเข่นฆ่าในงาน
รับใช้ของพระองค์มานานหลายร้อยปี แต่มา
บัดนี้พระองค์ทรงถูกปฏิเสธและกำ�ลังจะถูก
เข่นฆ่าเสียเอง
“โอ เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม” พระเยซูทรง
่
ครำ�ครวญ “เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะ
และเอาหินขว้างพวกที่ถูกส่งให้มาหาเจ้าถึง
ตาย บ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ
ของเจ้าไว้ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของ

มัน แต่เจ้าไม่ยอม!
“นี่แน่ะ นิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งให้ร้าง
เปล่า”5
ข้อความนี้มีข่าวสารถึงเยาวชนชายและ
เยาวชนหญิงทุกคนในศาสนจักรนี้ ท่านอาจ
สงสัยว่าจะคุม้ ค่าหรือไม่หากต้องกล้ายืนหยัด
เพื่อผดุงศีลธรรมในโรงเรียนหรือไปรับใช้งาน
เผยแผ่เพียงเพื่อให้คนอื่นมาดูหมิ่นความเชื่อ
ที่เรายึดมั่นที่สุด หรือต้องต่อสู้ในสังคมที่บาง
ครัง้ เย้ยหยันชีวติ ทีอ่ ทุ ศิ ตนเพือ่ ศาสนา ใช่ สิง่
นี้คุ้มค่า เพราะหาไม่แล้ว “นิเวศน์” ของเรา
ย่อมถูกทอดทิ้งให้ “ร้างเปล่า”—เป็นบุคคล
ว่างเปล่า ครอบครัวว่างเปล่า ชุมชนว่างเปล่า
และประเทศชาติว่างเปล่า
ดังนัน้ จึงแสดงว่าเรามีภาระของผูไ้ ด้รบั เรียก
ให้ถอื ข่าวสารเกีย่ วกับพระเมสสิยาห์ นอกจาก
จะต้องสอน กระตุ้น และให้กำ�ลังใจผู้อื่นแล้ว
(นั่นคือส่วนที่น่ายินดีของการเป็นสานุศิษย์)
บางครั้งผู้ส่งสารเหล่านี้ก็ได้รับเรียกมาเพื่อ
กังวล เพื่อเตือน และบางครั้งเพียงเพื่อร้องไห้
(นั่นคือส่วนที่เจ็บปวดของการเป็นสานุศิษย์)
พวกเขาทราบดีวา่ ถนนสูแ่ ผ่นดินแห่งคำ�สัญญา
ที่ “มีน้ำ�นมและน้ำ�ผึ้งไหลบริบูรณ์”6 จะต้องคู่

ขนานมากับเส้นทางแห่งภูเขาซีนายที่เต็มไป
ด้วยบัญญัติ “เจ้าจะ” และ “เจ้าจะไม่”7
น่าเสียดายทีผ่ สู้ ง่ สารพระบัญญัตศิ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ไม่ได้เป็นที่นิยมมากไปกว่าในสมัยโบราณ
อย่างน้อยซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาสองคนที่ถูก
ถ่มน�ำ้ ลายรดและถูกปาด้วยมันผรัง่ ก็สามารถ
ยืนยันได้ตอนนี้ เกลียด เป็นคำ�ที่ไม่น่าฟัง
กระนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่จะพูดกับอาหับผู้
ชั่วร้ายว่า “ข้าพเจ้าเกลียด [ศาสดาพยากรณ์
มีคายาห์] เพราะเขาพยากรณ์แต่เรื่องร้าย
เสมอ ไม่เคยพยากรณ์เรือ่ งดีเกีย่ วกับเราเลย”8
ความเกลียดที่มีต่อความซื่อสัตย์ของศาสดา
พยากรณ์เช่นนั้นเป็นเหตุให้อบินาไดถึงแก่
ชีวติ เมือ่ เขากล่าวแก่กษัตริยโ์ นอาห์วา่ “เพราะ
ข้าพเจ้าบอกความจริงท่าน ท่านจึงโกรธ
ข้าพเจ้า… เพราะข้าพเจ้ากล่าวพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจึงตัดสินว่าข้าพเจ้า
เป็นบ้า”9 หรือเราอาจเพิ่มว่าเป็นพวกบ้าน
นอก พวกยอมให้ผู้ชายกุมอำ�นาจ พวกมีทิฐิ
พวกแล้งน้ำ�ใจ ความคิดแคบ คร่ำ�ครึ หรือ
ชราภาพ
ดังเช่นพระเจ้าพระองค์เองทรงคร่ำ�ครวญ
กับศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ว่า

“ลูกหลาน [เหล่านี้จะ]…ไม่ยอมเชื่อฟัง
ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์
“พวกเขากล่าวกับผู้ทำ�นายว่า ‘อย่าเห็น
เลย’ และกล่าวกับผูพ้ ยากรณ์วา่ ‘อย่าพยากรณ์
สิง่ ถูกต้องแก่เรา จงพูดแต่สง่ิ ราบรืน่ กับเรา จง
พยากรณ์มายา
“จงไปเสียให้พ้นทาง จงหันออกไปจากวิถี
อย่าทำ�ให้เราต้องเผชิญกับองค์บริสุทธิ์ของ
อิสราเอลอีก”10
น่าเศร้าเต็มที เพื่อนรุ่นเยาว์ของข้าพเจ้า
นี่คืออุปนิสัยของคนยุคเราที่หากใครต้องการ
พระผูเ้ ป็นเจ้า พวกเขาก็ตอ้ งการพระผูเ้ ป็นเจ้า
ที่ไม่เรียกร้องมาก พระผู้เป็นเจ้าแบบสบายๆ
พระผู้เป็นเจ้าลื่นไหลที่มือไม่พายแล้วยังเอา
เท้าราน้ำ� พระผู้เป็นเจ้าที่ลูบศีรษะเรา คอย
ทำ�ให้เราหัวเราะคิกคัก แล้วบอกให้เราวิ่งไป
เก็บดอกดาวเรือง11
นั่นคือมนุษย์ที่สร้างพระผู้เป็นเจ้าตามรูป
ลักษณ์ของตนเอง! บางครั้ง—น่าขันที่สุด—
เมือ่ คนเหล่านีย้ กพระนามของพระเยซูประหนึง่
ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผูเ้ ป็นเจ้า “แบบสบายๆ”
เช่นนี้ คิดเช่นนั้นหรือ พระองค์ผู้ไม่เพียง
ตรัสห้ามเราฝ่าฝืนพระบัญญัติเท่านั้น แต่ยัง
พฤษ ภาคม 2014
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ทรงห้ามเราแม้แต่จะ คิด ฝ่าฝืนพระบัญญัติ
และหากเราคิด เท่ากับเราฝ่าฝืนพระบัญญัติ
ไปแล้วในใจเรา นั่นฟังดูเหมือนหลักคำ�สอน
“สบายๆ” ที่ฟังรื่นหูและเป็นที่นิยมในหมู่บ้าน
สันติสุขอย่างนั้นหรือ
แล้วผู้ที่เพียงต้องการมองดูบาปหรือแตะ
ต้องอยู่ไกลๆ เล่า พระเยซูตรัสด้วยความ
เฉียบขาดว่า หากตาของท่านทำ�ให้ท่านหลง
ผิด ให้ควักออกทิ้งเสีย หากมือของท่านทำ�ให้
ท่านหลงผิด จงตัดทิง้ เสีย12 “เราไม่ได้น�ำ สันติภาพมาให้ แต่เรานำ�ดาบมา”13 ทรงเตือนผู้ที่
คิดว่าพระองค์ตรัสแต่เรื่องซ้ำ�ๆ ประโลมใจ
ไม่นา่ แปลกใจทีห่ ลังการเทศนาทุกครัง้ ชุมชน
ในท้องที่นั้นจึง “อ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จ
ออกไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขา”14 ไม่
น่าแปลกใจที่หลังสิ่งอัศจรรย์ทุกครั้ง คนกลับ
ไม่คดิ ว่าเดชานุภาพของพระองค์เป็นของพระผูเ้ ป็นเจ้าแต่เป็นของมาร15 เห็นชัดว่าสติก๊ เกอร์
ท้ายรถที่ถามว่า “พระเยซูจะทรงทำ�อย่างไร”
ไม่ได้สร้างกระแสนิยมเสมอไป
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ณ จุดสูงสุดของการปฏิบตั ศิ าสนกิจมรรตัย
พระเยซูตรัสว่า “ให้พวกท่านรักกันและกัน
เหมือนอย่างที่เรารักท่าน”16 เพื่อให้แน่ใจว่า
พวกเขาเข้าใจแน่ชัดว่าความรักดังกล่าวเป็น
แบบใด พระองค์ตรัสว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา
ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”17และ
“ใครทำ�ให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัติ…มีความสำ�คัญน้อยลง และสอน
คนอื่นให้ทำ�อย่างนั้นด้วย คนนั้นจะ…เป็นผู้
เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์”18 ความรัก
เหมือนพระคริสต์คือสิ่งจำ�เป็นที่สุดที่เราต้อง
มีในโลกนี้ ส่วนหนึ่งเพราะความชอบธรรม
ควรจะมาควบคู่กันเสมอ ดังนั้นหากความรัก
ต้องเป็นคำ�เตือนใจเราดังทีม่ นั ต้อง เป็น พระผู้ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักจึงตรัสว่า
เราต้องทิ้งการล่วงละเมิดและนัยยะใดๆ ที่
เป็นการแก้ต่างการล่วงละเมิดในบุคคลอื่น
พระเยซูเข้าพระทัยชัดเจนถึงสิ่งที่หลายคน
ในวัฒนธรรมสมัยใหม่คล้ายจะหลงลืมว่า มี
ความแตกต่างอย่างมากระหว่างพระบัญชา

ให้อภัยบาป (ซึ่งพระองค์ทรงทำ�ได้ด้วยพระปรีชาสามารถอันไร้ขอบเขต) กับพระดำ�รัส
เตือนไม่ให้ยอมต่อพฤติกรรมที่เป็นบาป (ซึ่ง
พระองค์ไม่เคยทำ�แม้แต่ครั้งเดียว)
มิตรทั้งหลาย โดยเฉพาะมิตรรุ่นเยาว์ของ
ข้าพเจ้า จงกล้าเถิด ความรักอันบริสทุ ธิเ์ หมือน
พระคริสต์ซึ่งหลั่งไหลมาจากความชอบธรรม
ที่แท้จริงสามารถเปลี่ยนโลกได้ ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าพระกิตติคุณที่แท้จริงและดำ�รงอยู่
ของพระเยซูคริสต์อยูบ่ นแผ่นดินโลก ท่านเป็น
สมาชิกศาสนจักรที่แท้จริงและดำ�รงอยู่ของ
พระองค์ ท่านพยายามจะแบ่งปันสิ่งนี้ ข้าพเจ้ากล่าวคำ�พยานถึงพระกิตติคุณนั้นและ
ศาสนจักรนั้น ด้วยพยานเฉพาะถึงกุญแจ
ฐานะปุโรหิตทีไ่ ด้รบั การฟืน้ ฟูซง่ึ ไขพลังอำ�นาจ
และประสิทธิผลของศาสนพิธีแห่งความรอด
ข้าพเจ้าแน่ใจว่ากุญแจเหล่านั้นได้รับการ
ฟื้นฟูแล้วและศาสนพิธีเหล่านั้นมีขึ้นอีกครั้ง
ผ่านศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสทุ ธิชน
ยุคสุดท้าย มากกว่าที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่ายืนอยู่

ตรงแท่นพูดและท่านนั่งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า
ในการประชุมใหญ่นี้
จงเข้มแข็ง ดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
อย่างซื่อสัตย์แม้ผู้คนรอบข้างไม่ได้ทำ�เช่นนั้น
เลยก็ตาม ปกป้องความเชื่อของท่านด้วย
มารยาทและการุณยธรรม แต่จงปกป้อง
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเสียงที่ได้รับ
การดลใจ รวมถึงเสียงที่ท่านจะได้ยินในการ
ประชุมใหญ่นี้และเสียงที่ท่านเพิ่งได้ยินด้วย
ตนเองจากประธานโธมัส เอส. มอนสัน ล้วน
แต่ชี้ทางท่านไปสู่วิถีแห่งความเป็นสานุศิษย์
ของชาวคริสต์ นีค่ อื ทางคับแคบและนีค่ อื ทาง
แคบที่ไม่ได้มีอิสระมากมายบางช่วง แต่เรา
จะเดินทางอย่างตื่นเต้นและสำ�เร็จลุล่วงเมื่อ
มี “ความแน่วแน่ในพระคริสต์,…ความเจิด
จ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรัก
ต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง”19 เมื่อ
ท่านดำ�เนินตามเส้นทางนั้นอย่างกล้าหาญ
ท่านจะหล่อหลอมศรัทธาที่ไม่สั่นคลอน ท่าน
จะพบความปลอดภัยจากลมชั่วร้ายที่พัดพา
แม้ลูกศรในลมหมุน และจะสัมผัสถึงพลัง
ความเข้มแข็งดุจศิลาจากพระผู้ไถ่ของเรา ซึ่ง
หากท่านสร้างความเป็นสานุศิษย์ผู้ไม่ย่อท้อ
ไว้บนนั้น ท่าน จะตกไม่ได้ 20 ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เจคอบ 1:8
1 นีไฟ 19:9.
1 โครินธ์ 12:31; อีเธอร์ 12:11.
ฮีบรู 11:32–38.
มัทธิว 23:37–38.
อพยพ 3:8.
ดู อพยพ 20:3–17.
2 พงศาวดาร 18:7.
โมไซยาห์ 13:4.
อิสยาห์ 30:9–11.
ดู เฮนรีย์ แฟร์ลี, {73}The Seven Deadly Sins
Today {74} (1978), 15–16.
ดู มัทธิว 5:29–30.
มัทธิว 10:34.
มาระโก 5:17.
ดู มัทธิว 9:34.
ยอห์น 15:12.
ยอห์น 14:15.
มัทธิว 5:19; เน้นตัวเอน.
2 นีไฟ 31:20.
ดู ฮีลามัน 5:12.

โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ภาระอันเปี่ยมด้วยปีติ
ของการเป็นสานุศิษย์

การสนับสนุนผู้นำ�ของเราเป็นสิทธิพิเศษสิ่งนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบ
ส่วนตัวในการแบ่งเบาภาระของผู้นำ�และเป็นสานุศิษย์ของพระเจ้า

ใ

นวันที่ 20 พฤษภาคมปีทแ่ี ล้ว ทอร์นาโด
ขนาดมหึมาทำ�ลายชานเมืองโอคลาโฮมาซิตี้ ในใจกลางอเมริกา ทิ้งร่อง
รอยไว้กว้างกว่า 1.6 กิโลเมตรและยาว 27
กิโลเมตร พายุลูกนี้ ทอร์นาโดที่โจมตี สร้าง
ความเสียหายใหญ่หลวง เปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์และชีวิตที่อยู่ในเส้นทางที่เคลื่อนผ่าน
หนึ่งสัปดาห์หลังจากพายุมหึมาลูกนี้เข้า
โจมตี ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยม
พื้นที่ซึ่งบ้านและทรัพย์สินกระจัดกระจายไป
ตามละแวกบ้านที่เสียหายราบเรียบ
ก่อนข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าพูดกับศาสดา
พยากรณ์ผเู้ ป็นทีร่ กั ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ผู้ชื่นชอบในการทำ�กิจธุระของพระเจ้า
ด้วยความเคารพ ไม่แต่เฉพาะตำ�แหน่งของ
ท่าน แต่ในคุณความดีของท่านด้วย ข้าพเจ้า
ถามว่า “ท่านต้องการให้ผมทำ�อะไร ท่าน
ต้องการให้ผมพูดอะไร”
ท่านค่อยๆ จับมือข้าพเจ้า ราวกับท่านจะ
ทำ�กับผู้ประสบภัยแต่ละคนและกับผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือจากการทำ�ลายล้างเหมือน
ท่านอยู่ที่นั่นและพูดว่า
“อันดับแรก บอกว่าผมรักพวกเขา
“สอง บอกว่าผมสวดอ้อนวอนให้พวกเขา

“สาม ขอให้ขอบคุณผู้ที่มาให้ความช่วย
เหลือ”
ในฐานะสมาชิกของฝ่ายประธานโควรัม
สาวกเจ็ดสิบ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงน้ำ�หนักอยู่บน
บ่าข้าพเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีต่อ
โมเสส
“จงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลให้เรา
เจ็ดสิบคน เป็นคนที่เจ้ารู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของ
ประชาชนและเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาทั้งหลาย
…
“เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นั่น และเรา
จะเอาจากวิญญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บน
คนเหล่านั้นด้วย และให้เขาทั้งหลายแบก
ภาระของประชาชนเหล่านี้ร่วมกับเจ้า เพื่อ
เจ้าจะไม่ต้องแบกคนเดียว”1
นี่คือถ้อยคำ�จากสมัยโบราณ กระนั้นวิถี
ของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน
ในศาสนจักรปัจจุบันนี้ พระเจ้าทรงเรียก
สาวกเจ็ดสิบ 317 คน รับใช้ใน 8 โควรัม เพื่อ
ช่วยอัครสาวกสิบสองในการแบกรับภาระของ
ฝ่ายประธานสูงสุด ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข
ต่อความรับผิดชอบอันล้ำ�ลึกในจิตวิญญาณ
และเช่นเดียวกันกับพี่น้องชายของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม พวกเราไม่ใช่คนกลุม่ เดียวทีช่ ว่ ย
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ในงานอันรุ่งโรจน์นี้ ในฐานะที่เป็นสมาชิก
ของศาสนจักรทั่วโลก เราทุกคนมีโอกาสอัน
พิเศษในการเป็นพรให้ชีวิตผู้อื่น
ข้าพเจ้าเรียนรู้จากศาสดาพยากรณ์ผู้เป็น
ที่รักของเราถึงสิ่งที่ผู้คนโดนพายุเคลื่อนผ่าน
ต้องการ—คือความรัก คำ�สวดอ้อนวอน และ
ความสำ�นึกคุณสำ�หรับการร่วมมือร่วมใจช่วย
เหลือ
บ่ายวันนีเ้ ราแต่ละคนจะยกมือขวาขึน้ และ
สนับสนุนฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ ผูห้ ยัง่ รู้
และผูเ้ ปิดเผยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นี่ไม่ใช่ธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ธรรมดา หรือไม่ใช่สงวนไว้สำ�หรับ
ผู้ที่ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นเจ้าหน้าที่สามัญ
การสนับสนุนผู้นำ�ของเราเป็นสิทธิพิเศษ สิ่ง
นี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบส่วนตัวในการ
แบ่งเบาภาระของผู้นำ�และเป็นสานุศิษย์ของ
พระเจ้า พระเยซูคริสต์
ประธานมอนสันกล่าวว่า
“มีผตู้ อ้ งการความเอาใจใส่ กำ�ลังใจ ความ
ช่วยเหลือ การปลอบโยน ความเมตตาจาก
เราอยู่รายรอบเรา—ไม่ว่าพวกเขาจะเป็น
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย
10
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หรือคนแปลกหน้า เราคือพระหัตถ์ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก โดยมีพระบัญชาให้รับใช้
และให้ก�ำ ลังใจบุตรธิดาของพระองค์ พระองค์
ทรงพึ่งพาเราทุกคน …
“‘…ซึ่งพวกท่านได้ทำ�กับคนใดคนหนึ่ง
ที่เล็กน้อยที่สุด…ก็เหมือนทำ�กับเราด้วย’
[มัทธิว 25:40]”2
เราจะตอบสนองด้วยความรักเมื่อโอกาส
มีอยู่ต่อหน้าเราให้เยี่ยม หรือโทรศัพท์ เขียน
จดหมายสั้นๆ หรือใช้เวลาเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของบางคนหรือไม่ หรือเราจะ
เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้ที่พิสูจน์พระบัญญัติ
ทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า
“ข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้ว
ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง?
“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ถ้าท่านต้องการจะ
เป็นคนดีพร้อม จงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่าน
มีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมี
ทรัพย์สมบัติในสวรรค์ และจงตามเรามา”3
ชายหนุ่มได้รับเรียกไปสู่การรับใช้อันยิ่ง
ใหญ่กว่าให้อยู่เคียงข้างพระเจ้าให้ทำ�งานใน
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก
แต่เขาได้หันเหออกไป “เพราะเขามีทรัพย์สิน
จำ�นวนมาก”4

ทรัยพ์สินบนโลกของเราคืออะไร เราได้
เห็นสิ่งที่ทอร์นาโดทำ�กับสิ่งเหล่านั้นภายใน
ชั่วพริบตา เป็นสิ่งสำ�คัญที่เราแต่ละคนพยายามฝากทรัพย์สินทางวิญญาณของเราไว้ใน
สวรรค์—ใช้เวลา พรสวรรค์ และสิทธิ์เสรีรับ
ใช้พระผู้เป็นเจ้า
พระเยซูคริสต์ยงั ทรงเรียก “จงตามเรามา”5
พระองค์ทรงดำ�เนินที่บ้านเกิดของพระองค์
กับผู้ติดตามของพระองค์อย่างไม่เห็นแก่
เหน็ดเหนื่อย พระองค์ยังทรงดำ�เนินกับเรา
ทรงยืนข้างเราและทรงนำ�เรา เพื่อจะทำ�ตาม
แบบอย่างอันดีพร้อมของพระองค์คือระลึก
และให้เกียรติพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงแบก
ภาระทุกอย่างของเราผ่านการชดใช้อันศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดซึ่งเป็นการกระทำ�แห่งการ
รับใช้ที่สูงสุด สิ่งที่พระองค์ทรงขอจากเรา
คือให้เราสามารถและเต็มใจรับ “ภาระ” ของ
การเป็นสานุศิษย์อย่างรื่นเริง
ขณะที่อยู่ในโอคลาโฮมา ข้าพเจ้ามีโอกาส
พบกับสองสามครอบครัวที่สูญเสียจากทอร์นาโดที่รุนแรง ขณะข้าพเจ้าเยี่ยมครอบครัว
ซอร์เรลส์ ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งกับ
ประสบการณ์ของทอริ ลูกสาวของพวกเขา
ตอนนั้นเรียนอยู่ ป. 5 ที่โรงเรียนปฐมพลาซา

ทาวน์เวอร์ เธอกับคุณแม่อยู่กับเราในวันนี้
ทอริและเพื่อนของเธออีกไม่กี่คนเบียดกัน
อยูใ่ นห้องน�ำ้ เพือ่ เป็นทีห่ ลบภัยขณะทีท่ อร์นาโด
พัดผ่านโรงเรียน ขอให้ฟังขณะที่ข้าพเจ้าอ่าน
คำ�พูดของเธอเองถึงเรื่องราวในวันนั้น
“หนูได้ยินเสียงสิ่งของกระทบหลังคา หนู
คิดว่าเป็นแค่ลกู เห็บตก เสียงดังขึน้ เรือ่ ยๆ หนู
สวดอ้อนวอนให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงคุ้ม
ครองเราให้เราปลอดภัย ทันใดนั้นเราได้ยิน
เสียงดูดอากาศอย่างดังและหลังคาก็หายไป
มีลมแรงและซากปรักหักพังปลิวอยู่รอบและ
กระแทกทุกส่วนของร่างกาย ข้างนอกมืด
และท้องฟ้าเหมือนกับมีสีดำ� แต่ก็ไม่ดำ�—นั่น
อยู่ข้างในทอร์นาโด หนูหลับตาสวดอ้อนวอน
หวังว่าจะให้จบเร็วๆ
“ทันใดทุกอย่างก็เงียบ
“เมื่อหนูลืมตา หนูเห็นป้าย ‘หยุด’ อยู่ตรง
หน้าหนู เกือบถึงจมูก”6
ทอริ คุณแม่ และพี่น้องอีกสามคน พร้อม
กับเพื่อนๆ อีกหลายคนอยู่ในโรงเรียนกับเธอ
พวกเขารอดอย่างปาฏิหาริย์จากทอร์นาโด
นั้น เพื่อนร่วมโรงเรียนเจ็ดคนไม่รอด
สุดสัปดาห์นั้นฐานะปุโรหิตหลายคนให้พร
สมาชิกผู้ที่ประสบภัยจากพายุ ข้าพเจ้ารู้สึก
เป็นเกียรติที่ให้พรทอริ ขณะข้าพเจ้าวางมือ
บนศีรษะของเธอ พระคัมภีรข์ อ้ โปรดเข้ามาใน
ความคิดข้าพเจ้า “เราจะไปเบือ้ งหน้าเจ้า. เรา
จะอยู่ทางขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, และ
พระวิญญาณของเราจะอยูใ่ นใจเจ้า, และเหล่า
เทพของเราห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้า
ไว้.”7
ข้าพเจ้าแนะนำ�ให้ทอริระลึกถึงวันทีผ่ รู้ บั ใช้
ของพระเจ้าวางมือบนศีรษะเธอและประกาศ
ว่าเทพปกป้องเธอในพายุ
โดยเอื้อมมือไปช่วยเหลือกันไม่ว่าอยู่ใน
สถานการณ์ใดเป็นความรักอันเป็นนิรันดร์ นี่
คือการรับใช้ที่ข้าพเจ้าเห็นในโอคลาโฮมาใน
สัปดาห์นั้น
เรามักได้รับโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นใน
ยามทุกข์ยาก ในฐานะสมาชิกของศาสนจักร
เราแต่ละคนมีความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์
“แบกภาระของกันและกัน, เพือ่ มันจะได้เบา”8

“โศกเศร้ากับคนทีโ่ ศกเศร้า”9 และเพือ่ “ยกมือ
ที่อ่อนแรง, และให้กำ�ลังเข่าที่อ่อนล้า.”10
พี่น้องชายหญิง พระเจ้าทรงซาบซึ้งท่าน
ทุกคนและแต่ละคนเพียงใด สำ�หรับวันเวลา
และการทำ�การรับใช้ที่นับไม่ถ้วน ไม่ว่าเป็น
งานเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ท่านให้ด้วยความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกวัน
กษัตริย์เบ็นจามินสอนในพระคัมภีร์มอรมอนว่า “เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์
ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า
ของท่านนั่นเอง.”11
การให้ความสำ�คัญต่อการรับใช้พี่นอ้ งของ
เราสามารถช่วยให้เราดำ�เนินการตัดสินใจ
สำ�หรับเรื่องศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจำ�วันและ
เตรียมเราให้ความสำ�คัญและรักสิ่งที่พระเจ้า
ทรงรัก เมื่อทำ�เช่นนี้ เราเป็นพยานจากชีวิต
ของเราเองว่าเราคือสานุศิษย์ของพระองค์
เมื่อเราทำ�งานของพระองค์ เรารู้สึกว่าพระวิญญาณอยู่กับเรา ประจักษ์พยาน ศรัทธา
ความวางใจ และความรักของเราเพิ่มขึ้น

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า พระเยซู
คริสต์ ทรงพระชนม์ และพระองค์ตรัสโดย
ผ่านทางศาสดาพยากรณ์ ประธานโธมัส เอส.
มอนสันผู้เป็นที่รักของเราในยุคสมัยของเรานี้
ขอให้เราพบปีตทิ ม่ี าจากการรับใช้อนั ศักดิ-์
สิทธิ์ของการแบกรับภาระของกัน ไม่ว่าจะ
เรียบง่ายและเบา นี่คือคำ�สวดอ้อนวอนของ
ข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1. กันดารวิถี 11:16-17.
2. โธมัส เอส. มอนสัน “วันนี้ฉันจะท�ำอะไรให้
ใครบ้าง” เลียโฮนา, พ. ย. 2009 หน้า 104, 106.
3. มัทธิว 19:20-21.
4. มัทธิว 19:22.
5. มัทธิว 19:21.
6. ประสบกาณณ์ของวิคทอเรีย (ทอริ) ซอร์เรลส์,
เล่าวันที่ 16 ม. ค. 2014.
7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 84:88.
8. โมไซยาห์ 18:8.
9. โมไซยาห์ 18:9.
10. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 81:5.
11. โมไซยาห์ 2:17.
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โดย เอ็ลเดอร์ คาร์ลอส เอช. อามาโด
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พระคริสต์พระผู้ไถ่
การเสียสละ [ของพระผู้ไถ่] เป็นพรแก่ทุกคน จากอาดัม คนแรก
จนถึงคนสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวง

พ

ระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ประสูติและสิ้นพระชนม์ใน
สภาพการณ์ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน
พระองค์ทรงพระชนม์และเติบโตในสภาพที่
ต่ำ�ต้อย ปราศจากสิ่งของทางโลก พระองค์
ทรงรำ�พึงว่า “หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนก
ในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะ
วางศีรษะ” (ลูกา 9:58)
พระองค์ไม่เคยได้รับเกียรติ ไม่เคยเป็นที่
โปรดปราน ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการ
ปฏิบัติจากผู้นำ�ทางการเมืองของโลกหรือแม้
แต่ผู้นำ�ทางศาสนาในวันเวลาของพระองค์
ไม่เคยแม้แต่จะประทับในที่นั่งสำ�คัญสูงสุด
ในธรรมศาลา
คำ�สั่งสอนของพระองค์เรียบง่าย แต่ฝูงชน
ก็ยังติดตามพระองค์ การปฏิบัติศาสนกิจของ
พระองค์คือการให้พรผู้คนอยู่เสมอทีละคน
พระองค์ทรงแสดงปฏิหาริย์นับไม่ถ้วนใน
บรรดาผู้คนเหล่านั้นที่ยอมรับว่าพระองค์ทรง
เป็นพระองค์นั้นที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมา
พระองค์ประทานสิทธิอำ�นาจและพลัง
อำ�นาจแก่เหล่าอัครสาวกของพระองค์ในการ
ทำ�ปฏิหาริย์ “และกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า” สิ่งเหล่า
นั้นที่พระองค์ทรงทำ�มาแล้ว (ยอห์น 14:12)
แต่พระองค์ไม่เคยประทานเอกสิทธิ์ของการ
อภัยบาปแก่พวกเขา ศัตรูของพระองค์ขนุ่ เคือง
ใจเมื่อได้ยินพระองค์ตรัสว่า “จงไปเถิดและ
จากนี้ไปอย่าทำ�บาปอีก” (ยอห์น 8:11) หรือ
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“บาปของเธอได้รับการยกโทษแล้ว” (ลูกา
7:48) สิทธิ์นั้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้
เดียวเพราะพระองค์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเพราะพระองค์จ่ายค่าบาปเหล่า
นั้นด้วยการชดใช้ของพระองค์
อำ�นาจเหนือความตายของพระองค์
อำ�นาจเหนือความตายของพระองค์เป็น
คุณลักษณะจากสวรรค์อีกอย่างหนึ่ง ไยรัสผู้
ยิ่งใหญ่ นายธรรมศาลา อ้อนวอน “ขอให้
พระองค์เสด็จไปที่บ้านของเขา เพราะว่าเขา
มีบตุ รสาวคนเดียว…และบุตรสาวคนนัน้ กำ�ลัง
นอนป่วยอยูเ่ กือบจะตายแล้ว” (ลูกา 8:41-42)
พระอาจารย์ได้ยินคำ�อ้อนวอนของเขา ขณะ
ที่พระองค์กำ�ลังเสด็จไปพร้อมไยรัส ผู้รับใช้
คนหนึ่งมาหาไยรัสและบอกเขาว่า “ลูกสาว
ของท่านตายแล้ว ไม่ต้องรบกวนอาจารย์อีก”
(ลูกา 8:49) หลังจากพระเยซูเสด็จเข้าไปใน
บ้าน พระองค์ทรงขอให้ทกุ คนออกไปและตรง
ไปจับมือเด็ก พระองค์ตรัสกับเธอว่า “ลูกเอ๋ย
ลุกขึ้นเถิด” (ลูกา 8:54)
อีกครัง้ หนึง่ ขณะทีพ่ ระองค์เสด็จไปยังเมือง
นาอิน มีคนหามศพมา หญิงม่ายคนหนึ่ง
กำ�ลังร่ำ�ไห้เพราะบุตรชายคนเดียวของเธอถึง
แก่ความตาย ด้วยพระเมตตาสงสาร พระองค์
จึงทรงแตะต้องโลงศพนั้นและตรัสว่า “ชาย
หนุม่ เอ๋ย เราสัง่ ท่านให้ลกุ ขึน้ ” (ลูกา 7:14) ผู้
คนมองเห็นปฏิหาริย์นี้จึงร้องอุทานว่า “ผู้เผย

พระวจนะยิ่งใหญ่มาเกิดท่ามกลางเราแล้ว
พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์” (ลูกา 7:16) ปฏิหาริย์นี้เป็นเหตุการณ์
ที่น่าประทับใจอีกครั้งหนึ่งเพราะพวกเขาได้
ประกาศว่าชายหนุ่มคนนี้ตายไปแล้วจริงๆ
และกำ�ลังจะนำ�ไปฝัง จากการนำ�หนุ่มสาว
สองคนนีก้ ลับมามีชวี ติ อีก เป็นพยานหลักฐาน
ถึงสิทธิอำ�นาจและพลังอำ�นาจของพระองค์ที่
อยูเ่ หนือความตาย สร้างความพิศวงแก่ผทู้ เ่ี ชือ่
และทำ�ให้ผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต้องเกรงกลัว
เหตุการณ์ครัง้ ทีส่ ามเป็นเหตุการณ์นา่ ประทับใจที่สุด มาร์ธา มารีย์ และลาซารัส สาม
พี่น้องที่พระคริสต์เสด็จไปเยี่ยมบ่อยๆ เมื่อมี
คนมาบอกพระองค์ว่าลาซารัสป่วย พระองค์
ทรงรออยูส่ องวันก่อนจะเสด็จมาหาครอบครัว
นี้ ในการปลอบโยนมาร์ธาหลังจากน้องชาย
ของเธอเสียชีวิต พระองค์ทรงเป็นพยานอย่าง
ชัดเจนต่อเธอว่า “เราเป็นชีวติ และการเป็นขึน้
จากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีก แม้ว่า
เขาจะตายไป” (ยอห์น 11:25)
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้ญาติมิตร
ผู้โศกเศร้าเคลื่อนหินออกจากอุโมงค์ มาร์ธา
กระซิบบอกพระองค์อย่างหวั่นเกรงว่า “องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้า ศพคงจะมีกลิน่ เหม็นแล้ว เพราะ
ว่าน้องตายมาสี่วันแล้ว” (ยอห์น 11:39)
พระเยซูจึงทรงเตือนเธอด้วยความรักว่า
“เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่า ถ้าเธอเชื่อ ก็
จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า?” (ยอห์น
11:40) และเมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรง
ร้องเสียงดังว่า
“ลาซารัส ออกมาเถิด
“คนตายนั้นก็ออกมา” (ยอห์น 11:43-44)
หลังจากลาซารัสอยู่ในอุโมงค์เก็บศพถึงสี่
วัน บรรดาศัตรูของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้าก็
ต้องเผชิญกับหลักฐานที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้
พวกเขาไม่อาจเพิกเฉย มองข้าม หรือบิดเบือน
อีกต่อไป คนเหล่านั้นเริ่มไม่มีเหตุผลและมี
เจตนาร้าย “นับตั้งแต่วันนั้น…จึงวางแผนที่
จะฆ่าพระองค์” (ยอห์น 11:53)
พระบัญญัติใหม่
จากนั้นไม่นาน พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์
ก็ทรงเฉลิมฉลองในเยรูซาเล็มกับบรรดาอัครสาวกของพระองค์ เป็นเทศกาลปัสกาสุดท้าย
ของพระองค์ พระองค์ทรงจัดตั้งศาสนพิธีศีล-

ระลึก ประทานบัญญัติแก่พวกเขาให้รักกัน
และกันโดยการรับใช้อย่างจริงใจ

เจ็บป่วยตลอดจนความทุกข์ยากของเราไว้
กับพระองค์เพือ่ ให้ทรงทราบว่าจะทรงช่วยเรา
อย่างไร (ดู แอลมา 7:11-14)
ความปวดร้าวของพระองค์ในเกทเสมนี
เราเป็นหนีพ้ ระองค์และพระบิดาบนสวรรค์
หลังจากนั้น พระองค์ทรงแสดงความรัก ของเรา เพราะการเสียสละของพระองค์เป็น
อันสูงสุดต่อมนุษยชาติ และทรงกระทำ�การ พรแก่ทุกคน จากอาดัม คนแรก จนถึงคนสุด
ทัง้ ปวงให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ท้ายของมนุษย์ทั้งปวง
พระองค์ทรงดำ�เนินอย่างกล้าหาญและเด็ด
เดีย่ วเพือ่ เผชิญหน้ากับการทดลองซึง่ ยากทีส่ ดุ การกล่าวโทษและการตรึงกางเขนพระผู้ช่วย
ในสวนเกทเสมนี ในสภาพซึ่งเปล่าเปลี่ยวที่ ให้รอด
สุด พระองค์ทรงรับทุกขเวทนาแสนสาหัสจน
เมื่อความทุกขเวทนาของพระองค์ในเกทพระโลหิตหลั่งออกมาจากทุกขุมขน ในการ เสมนีสิ้นสุดลง พระองค์สมัครพระทัยยอมให้
ถวายพระองค์เบื้องพระพักตร์พระบิดา พระ- ศัตรูผคู้ ดิ ร้ายจับกุมพระองค์ โดยคนของพระองค์ทรงชดใช้บาปของเราและทรงรับเอาความ องค์เองทีท่ รยศ พวกเขารีบพาพระองค์ไปสูก่ าร

กล่าวโทษโดยวิธีอยุติธรรมและผิดกฎหมาย
การไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมและยังไม่มีข้อยุติ
คืนเดียวกันนั้นเองพระองค์ถูกกล่าวหาว่า
กระทำ�ผิดทางอาญาเนื่องจากการลบหลู่
ศาสนาและถูกกล่าวโทษถึงตาย ด้วยความ
เกลียดชังและกระหายการแก้แค้น—เพราะ
พระองค์ทรงเป็นพยานต่อพวกเขาว่าพระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า—ศัตรู
ของพระองค์นำ�พระองค์ไปอยู่ต่อหน้าปิลาต
เพือ่ กล่าวโทษพระองค์ ในทีส่ ดุ พวกเขาเปลีย่ น
ข้อกล่าวหาจากการหมิ่นศาสนามาเป็นกบฏ
ทั้งนี้เพื่อให้พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยการตรึง
กางเขน
การกล่าวโทษพระองค์ทา่ มกลางชาวโรมัน
พฤษ ภาคม 2014
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ยิง่ โหดร้ายไปกว่านัน้ อีก การเยาะเย้ยถากถาง
และดูหมิ่นเรื่องอาณาจักรทางวิญญาณของ
พระองค์ พิธีสวมมงกุฎหนามที่น่าอัปยศอดสู
การเฆี่ยนตีอย่างเจ็บปวด และความทุกข์
ทรมานแสนสาหัสเมื่อทรงถูกตรึงกางเขนต่อ
หน้าสาธารณชน เป็นการเตือนอย่างชัดเจน
ต่อทุกคนที่กล้าพอจะประกาศตนเองว่าเป็น
สานุศิษย์ของพระองค์
ในทุกขณะแห่งความทุกขเวทนา พระผู้ไถ่
ของโลกทรงแสดงถึงการควบคุมพระองค์เอง
อย่างหาที่เปรียบมิได้ พระองค์ทรงนึกถึงแต่
การประทานพรผู้อื่น ด้วยพระเมตตาและน้ำ�
พระทัยอ่อนโยน พระองค์ทรงขอให้ยอห์น
ดูแลมารีย์ พระมารดาของพระองค์ พระองค์
ทูลขอให้พระบิดาในสวรรค์ประทานอภัยโทษ
แก่ผู้ที่ตรึงกางเขนพระองค์ เมื่องานบนแผ่น
ดินโลกของพระองค์ส�ำ เร็จลุลว่ งแล้ว พระองค์
ทรงบัญชาให้วิญญาณของพระองค์เสด็จไป
หาพระผูเ้ ป็นเจ้าและหายพระทัยเฮือกสุดท้าย
พระวรกายทางโลกของพระคริสต์ถูกนำ�ไปยัง
อุโมงค์และเก็บอยู่ที่นั่นสามวัน

งานของพระผู้ไถ่ท่ามกลางคนตาย
ขณะที่สานุศิษย์กำ�ลังทนทุกข์กับความ
โศกเศร้า ท้อแท้ และไม่แน่ใจ พระผู้ช่วยให้
รอดในอีกสถานะหนึ่งของแผนอันรุ่งโรจน์
ของพระบิดา ได้ขยายการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระองค์ในวิธใี หม่ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ เพียง
สามวัน พระองค์ทรงทำ�งานอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ยในการวางระเบียบงานอันยิง่ ใหญ่เกีย่ ว
กับความรอดในบรรดาคนตาย วันเวลาเหล่า
นัน้ กลายเป็นความหวังสูงสุดต่อบรรดาครอบครัวทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า ระหว่างการ
เสด็จเยือนนั้น พระองค์ทรงจัดตั้งผู้ติดตาม
ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์เพื่อที่พวกเขาจะนำ�
ข่าวดีแห่งการไถ่ไปสู่ผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้
จักแผนอันรุ่งโรจน์นี้หรือผู้ที่เคยปฏิเสธ บัดนี้
พวกเขามีโอกาสที่จะเป็นอิสระจากการเป็น
เชลยและได้รับการไถ่โดยพระผู้เป็นเจ้าของ
ทัง้ คนเป็นและคนตาย (ดู ค.พ. 138:19, 30-31)
ผลแรกของการฟื้นคืนชีวิต
เมื่องานของพระองค์เสร็จสมบูรณ์ในโลก
วิญญาณ พระองค์เสด็จกลับมายังแผ่นดิน

โลก—วิญญาณและพระวรกายของพระองค์
ได้รวมกลับคืนเป็นหนี่งเดียวกันตลอดกาล
ถึงแม้พระองค์จะทรงแสดงให้เห็นประจักษ์
โดยไม่มีข้อสงสัยว่าทรงมีอำ�นาจเหนือความ
ตาย แต่เรื่องราวในพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวถึงผู้ที่
พระองค์ทรงนำ�เอาชีวิตกลับคืนมาก่อนการ
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์แสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้พวกเขาจะได้รับชีวิตกลับคืนมาโดย
ปาฏิหาริย์ กระนั้นพวกเขายังคงต้องตาย
พระคริสต์ทรงเป็นบุคคลแรกที่ฟื้นคืนชีวิต
และไม่ตายอีก ไปสูร่ า่ งกายทีด่ พี ร้อมและเป็น
นิรันดร์ตลอดกาล ในสภาพแห่งการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระองค์ พระองค์ทรงปรากฏ
ต่อมารีย์ ซึ่งต่อมาก็จำ�พระองค์ได้และเริ่ม
นมัสการพระองค์ พระผู้ไถ่ของเรา ผู้ทรงมี
พระทัยอ่อนโยน ทรงเตือนนางเกี่ยวกับสภาพ
ใหม่และมีรัศมีภาพของพระองค์ “อย่าหน่วง
เหนี่ยวเราไว้ เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา” (ยอห์น 20:17)—เป็นพยานเพิม่
เติมว่าการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ใน
โลกวิญญาณเป็นความจริงและเสร็จสมบูรณ์
จากนั้น พระองค์ทรงใช้ภาษาที่ยืนยันความ
เป็นจริงของการฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์
ตรัสว่า “เรากำ�ลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของ
เราและพระบิดาของพวกท่าน ไปหาพระเจ้า
ของเราและพระเจ้าของพวกท่าน” (ยอห์น
20:17). หลังจากเสด็จไปหาพระบิดาของ
พระองค์แล้ว พระองค์เสด็จกลับมาอีกและ
ทรงปรากฏต่อบรรดาอัครสาวกของพระองค์
“พระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของ
พระองค์. เมือ่ พวกสาวกเห็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
แล้วก็มีความยินดี” (ยอห์น 20:20)
พระผู้ไถ่จะเสด็จกลับมา
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระคริสต์จะเสด็จ
กลับมาในวิธีที่ต่างไปจากการเสด็จมาครั้ง
แรก พระองค์จะเสด็จมาในเดชานุภาพและ
รัศมีภาพ พร้อมกับวิสุทธิชนทั้งปวงที่เที่ยง
ธรรมและซื่อสัตย์ พระองค์จะเสด็จมาใน
ฐานะกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้า
นายเหนือเจ้านายทั้งหลาย ในฐานะเจ้าชาย
แห่งสันติ พระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้ พระผู้ช่วยให้รอดและพระผูไ้ ถ่ เพือ่ พิพากษาคนเป็น
และคนตาย ข้าพเจ้ารักและรับใช้พระองค์
ด้วยสุดจิตสุดใจ และข้าพเจ้าขอให้เรารับใช้
ด้วยปีติและการอุทิศตน และเพื่อเราจะยังคง
ซื่อสัตย์ต่อพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
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โดย ลินดา เอส. รีฟส์

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

การปกป้องให้พ้น
สื่อลามก—บ้านที่
มุ่งเน้นพระคริสต์

ตัวกรองที่ดีที่สุดในโลก…คือตัวกรองภายในของแต่ละคนซึ่งเกิดจาก
ประจักษ์พยานที่ลึกซึ้งและแนบสนิท
น้องทีร่ กั ทัง้ หลาย วันนีด้ ฉิ นั ได้รบั พร และความสุขอันสมบูรณ์เมื่อเราต่างเรียนรู้ที่
ที่มีหลานที่อายุมากสุด 13 คนอยู่ จะยกให้อีกฝ่ายสำ�คัญกว่าตนเอง ประธาน
ในที่ประชุมนี้ เรื่องนี้ทำ�ให้ดิฉัน
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์สอนว่า ในการ
ต้อง
แต่งงาน “คูส่ มรส…จึงมาก่อนสิง่ อืน่ ใดในชีวติ
ถามว่า “ดิฉันต้องการให้หลานๆ รู้เรื่องอะไร” ของสามีหรือภรรยา และ…[ไม่] ว่าความสน
เช้าวันนีด้ ฉิ นั ต้องการเปิดใจสนทนากับครอบ- ใจใดๆ [หรือ] ผู้คน [หรือ] สิ่งของจะต้องไม่มี
ครัวของดิฉันและของท่าน
อิทธิพลเหนือคู่สมรสเป็นอันขาด…
เราในฐานะผู้นำ�กังวลมากขึ้นทุกที เรื่อง
“ชีวติ การแต่งงานเรียกร้องความจงรักภักดี
สื่อลามกเป็นเหตุบ่อนทำ�ลายชีวิตสมาชิก และความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียว”1
ศาสนจักรและครอบครัว ซาตานกำ�ลังโหม
หลายปีมาแล้วลูกเราคนหนึง่ ซึมเศร้าอย่าง
โจมตีอย่างโกรธเกรี้ยวกว่าที่เคย
เห็นได้ชัด ดิฉันเข้าไปในห้องนอนของลูก ที่
เหตุผลที่เรามายังแผ่นดินโลกนี้คือ เรียนรู้ นั่นเธอเปิดใจและอธิบายให้ดิฉันฟังว่าเธอไป
การควบคุมความต้องการและความรู้สึกแห่ง บ้านเพื่อนและบังเอิญได้เห็นภาพและการ
ร่างมรรตัยของเรา ความรู้สึกเหล่านี้ที่พระผู้ แสดงที่ทำ�ให้ตกใจและรู้สึกไม่ดีในโทรทัศน์
เป็นเจ้าประทานให้ช่วยให้เราปรารถนาที่จะ ระหว่างชายและหญิงที่ไมมีเสื้อผ้าพันกาย
แต่งงานและมีลูก นอกจากนั้นสัมพันธภาพ เธอสะอึกสะอื้นและแสดงให้เห็นว่าเธอรู้สึก
การแต่งงานที่แน่นแฟ้นระหว่างชายหญิงซึ่ง แย่เพียงใดที่ได้เห็นภาพนั้นและอยากลบมัน
นำ�ลูกๆ มาสู่ความเป็นมรรตัยนี้ ยังหมายถึง ออกจากใจ ดิฉันสำ�นึกคุณยิ่งที่เธอวางใจให้
ประสบการณ์ที่งดงาม เปี่ยมด้วยความรักซึ่ง ดิฉนั มีโอกาสปลอบประโลมหัวใจทีไ่ ร้เดียงสา
ผูกพันดวงใจซึ่งอุทิศตนเข้าด้วยกัน เป็นหนึ่ง และปวดร้าวของเธอและช่วยเธอให้รู้วิธีที่จะ
เดียวกันทัง้ ร่างและวิญญาณและนำ�มาซึง่ ปีติ ปลดเปลือ้ งความทุกข์ผา่ นการชดใช้ของพระ-

พี่

ผู้ช่วยให้รอด ดิฉันจำ�ความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์
นั้นได้เมื่อเราคุกเข่าลงด้วยกันแบบแม่กับลูก
เพื่อวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระบิดา
บนสวรรค์ของเรา
เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่จำ�นวนมากเห็น
สือ่ ลามกโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ แต่จ�ำ นวนชาย
หญิงที่เลือกจะดูสิ่งนี้มีมากขึ้นทุกทีและถูก
ดึงดูดใจให้กลับไปดูซ�ำ้ จนเสพติด บุคคลเหล่า
นี้อาจต้องการอย่างสุดจิตสุดใจที่จะหลุดพ้น
จากกับดักนี้ แต่พวกเขามักเอาชนะมันด้วย
ตนเองไม่ได้ เราสำ�นึกคุณเพียงใดเมื่อบุคคล
อันเป็นทีร่ กั เหล่านีเ้ ลือกทีจ่ ะวางใจเราในฐานะ
บิดามารดาหรือผู้นำ�ศาสนจักร จะดีกว่าถ้า
เราไม่มีปฏิกิริยาที่ตกใจ โกรธ หรือปฏิเสธ ซึ่ง
อาจทำ�ให้พวกเขาอยู่ในความเงียบอีกครั้ง
เราในฐานะบิดามารดาและผู้นำ�ต้องให้
คำ�ปรึกษากับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
โดยฟังด้วยความรักความเข้าใจ พวกเขาต้อง
รูเ้ กีย่ วกับอันตรายของสือ่ ลามก และวิธที ส่ี ง่ิ นี้
คุกคามชีวติ เป็นเหตุให้สญ
ู เสียพระวิญญาณ
บิดเบือนความรูส้ กึ หลอกลวง ทำ�ลายสัมพันธภาพ สูญเสียการควบคุมตนเอง และสิน้ เปลือง
เวลาความคิดและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
สื่อลามกเลวร้ายขึ้น ชั่วร้ายขึ้นและแสดง
ภาพชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อน เมื่อเราปรึกษา
กับลูกของเรา เราสามารถช่วยกันสร้างแผน
ครอบครัวให้มีมาตรฐานและขอบเขต โดย
เป็นฝ่ายรุกในการปกป้องครอบครัวด้วยตัว
กรองบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บิดา
มารดาทั้งหลาย เราทราบไหมว่าเครื่องมือ
พกพาทีใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตได้ซง่ึ ไม่ใช่คอมพิวเตอร์
คือตัวปัญหาร้ายสุด2
เยาวชนและผู้ใหญ่ ถ้าท่านติดกับดักแห่ง
สื่อลามกของซาตาน จงจำ�ไว้ว่าพระผู้ช่วยให้
รอดผู้ทรงเป็นที่รักของเราทรงเมตตาเพียงใด
รู้หรือไม่พระเจ้าทรงรักและหวงแหนท่าน
เพียงใด แม้จนบัดนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของ
เราทรงมีอำ�นาจที่จะชำ�ระและรักษาท่านได้
พระองค์ทรงสามารถขจัดความปวดร้าวเศร้า
พฤษ ภาคม 2014
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โศกที่ท่านรู้สึกและทำ�ให้ท่านสะอาดอีกครั้ง
ด้วยอำ�นาจแห่งการชดใช้
เราในฐานะผูน้ �ำ กังวลมากเช่นกันเกีย่ วกับ
คู่สมรสและครอบครัวของผู้ที่ทุกข์ทรมาน
จากการเสพติดสื่อลามก เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี.
สก๊อตต์วิงวอนว่า “หากท่านเป็นอิสระจาก
บาปที่ร้ายแรงแล้ว อย่าได้ทุกข์ทรมานโดย
ไม่จ�ำ เป็นจากบาปของผูอ้ น่ื อีกเลย…ท่านรูส้ กึ
เห็นใจได้…แต่ท่านไม่ควรรับเอาความรู้สึก
รับผิดชอบต่อบาปที่เกิดขึ้นมาไว้เสียเอง”3
จงรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำ�พัง มีความช่วย
เหลือ มีการประชุมบำ�บัดการเสพติดสำ�หรับ
คู่สมรส รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ซึ่ง
เปิดโอกาสให้คู่สมรสโทรศัพท์มาร่วมการ
ประชุมจากที่บ้านได้
พี่น้องทั้งหลาย เราจะปกป้องเด็กและ
เยาวชนอย่างไร ตัวกรองเป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ แต่ตวั กรองทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลก ตัวเดียว
ที่จะทำ�งานได้ผลสูงสุด คือตัวกรองภายใน
ของแต่ละคนซึ่งเกิดจากประจักษ์พยานที่ลึก
ซึ้งและแนบสนิทในความรักของพระบิดาบน
สวรรค์และการพลีพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วย
ให้รอดเพื่อเราแต่ละคน
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เราจะนำ�ลูกๆ ไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
อย่างลึกซึ้งและเข้าถึงการชดใช้พระผู้ช่วย
ให้รอดได้อย่างไร ดิฉันชอบข้อประกาศของ
ศาสดาพยากรณ์นีไฟถึงสิ่งที่ผู้คนของท่านทำ�
เพื่อเสริมกำ�ลังของเยาวชนในยุคนี้ที่ว่า “และ
เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, [และ] เรา
พยากรณ์ถึงพระคริสต์…เพื่อลูกหลานของ
เราจะรู้ว่าพวกเขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการ
ปลดบาปของพวกเขา”4

เราจะทำ�เรื่องนี้ที่บ้านได้อย่างไร บางคน
เคยได้ยนิ ดิฉนั เล่าว่าดิฉนั กับเมลสามีของดิฉนั
รู้สึกมีภาระท่วมท้นอย่างไรที่เป็นบิดามารดา
ของลูกเล็กๆ สี่คน ขณะเราเผชิญความยาก
ลำ�บากของการเป็นบิดามารดาและพยายาม
ประคับประคองให้มีสิ่งจำ�เป็นต่อการดำ�รง
ชีวิต เรารู้สึกสิ้นหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือ
เราสวดอ้อนวอนและวิงวอนเพื่อรู้ว่าจะต้อง
ทำ�อะไร คำ�ตอบชัดเจนมาก “ไม่เป็นไร ถ้า
บ้านจะรกและลูกๆ ยังอยู่ในชุดนอน และ
หน้าที่รับผิดชอบบางอย่างยังไม่เสร็จ สิ่งซึ่ง
จำ�เป็นจริงๆ ที่ต้องทำ�ให้สำ�เร็จในครอบครัว
คือ ศึกษาพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนทุกวัน
สังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์”
เราพยายามทำ�สิ่งต่างๆ ดังกล่าวอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้ให้ความสำ�คัญก่อนเรื่องอื่น และ
ท่ามกลางความวุ่นวาย บางครั้งก็ละเลยไป
เราเปลี่ยนเรื่องมุ่งเน้นเสียใหม่และพยายาม
ไม่กังวลกับสิ่งที่สำ�คัญน้อยกว่า เรามุ่งเน้นที่
จะสนทนา ชื่นชมยินดี สั่งสอนและเป็นพยาน
ถึงพระคริสต์ด้วยความพยายามในการสวด
อ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันและมี
การสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์

ไม่นานมานีเ้ พือ่ นคนหนึง่ เตือนว่า “เมือ่ คุณ
ขอให้พี่น้องสตรีอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อน
วอนมากขึ้น นั่นทำ�ให้พวกเขาเครียด พวกเขา
ยิ่งรู้สึกอยู่แล้วว่ามีสิ่งที่ต้องทำ�มากมายเหลือ
เกิน”
พี่น้องทั้งหลาย เพราะดิฉันรู้จากประสบการณ์ของตนเองและของสามีดิฉัน ดิฉันจึง
ต้องเป็นพยานถึงพรของการศึกษาพระคัมภีร์
ประจำ�วัน และการสวดอ้อนวอน และการ
สังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ ข้อปฏิบัติ
เหล่านี้จะช่วยขจัดความเครียด ชี้ทางชีวิตเรา
และเพิ่มความคุ้มครองแก่ครอบครัว ถ้าสื่อ
ลามกหรือสิ่งท้าทายอื่นๆ มาสั่นคลอนครอบครัวเรา เราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้
และคาดหวังได้วา่ จะมีการทรงนำ�อันประเสริฐ
จากพระวิญญาณ โดยรู้ว่าเราได้ทำ�สิ่งที่พระบิดาทรงขอให้ทำ�แล้ว
พี่น้องทั้งหลาย ถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นข้อ
ปฏิบัติในบ้านเรา เราทุกคนจะเริ่มทำ�ได้เดี๋ยว
นี้ ถ้าลูกๆ ของเราอายุมากขึ้นและปฏิเสธที่
จะทำ�ด้วย เราเริ่มต้นที่ตัวเราเองก็ได้ ขณะ
เราทำ� อิทธิพลของพระวิญญาณจะเริ่มเต็ม
เปีย่ มในบ้านและในชีวติ เรา และเมือ่ เวลาผ่าน
ไปลูกๆ จะตอบรับ
จงจำ�ไว้ว่าอัครสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่สัญญา
ด้วยว่าเมื่อเราค้นหาบรรพชนและเตรียมราย
ชื่อคนในครอบครัวของเราไปพระวิหาร เรา
จะได้รับการปกป้องตั้งแต่บัดนี้ไปจนตลอด
ชีวิตเมื่อเรารักษาตนเองให้มีค่าควรถือใบรับ
รองพระวิหาร5 ช่างเป็นสัญญาที่ดีเยี่ยม!
เยาวชนจงรับผิดชอบต่อความผาสุกทาง
วิญญาณของตนเอง ปิดโทรศัพท์เมื่อจำ�เป็น
ร้องเพลงปฐมวัย สวดอ้อนวอนขอความช่วย
เหลือ นึกถึงพระคัมภีร์สักข้อหนึ่ง เดินออกมา
จากโรงภาพยนตร์ นึกภาพพระผู้ช่วยให้รอด
รับศีลระลึกอย่างมีค่าควร ศึกษา เพื่อความ
เข้มแข็งของเยาวชน เป็นแบบอย่างให้เพื่อน
บอกความในใจกับพ่อแม่ ขอพบอธิการ ขอ
ความช่วยเหลือ และแสวงหาคำ�แนะนำ�จาก
ผู้ให้คำ�ปรึกษาวิชาชีพ หากต้องการ
ดิฉันต้องการให้หลานๆ ของดิฉันรู้อะไร
ดิฉันต้องการให้พวกเขาและพวกท่านรู้ว่า
ดิฉันรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์และ
รักเรา ทรงชดใช้บาปของเราแล้ว แต่เราต้อง

คุกเข่าต่อพระบิดาในสวรรค์ดว้ ยความถ่อมตน
อย่างที่สุด สารภาพบาปของเรา และวิงวอน
ขอพระองค์ประทานการให้อภัย เราต้อง
อยากเปลี่ยนแปลงใจและความปรารถนา
ของเราและอ่อนน้อมถ่อมตนพอทีจ่ ะขอความ
ช่วยเหลือและขอการให้อภัยจากผู้ที่เราอาจ
เคยทำ�ร้ายหรือทอดทิ้ง
ดิฉันรู้ว่าโจเซฟ สมิธเห็นพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาบนสวรรค์และพระผูช้ ว่ ยให้รอด พระเยซูคริสต์ ดิฉันเป็นพยานว่าเรามีศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลก ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน ดิฉันเป็นพยานด้วยว่า
เราจะไม่มีวันหลงทางถ้าเราเอาใจใส่คำ�แนะ
นำ�ของศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ดิฉนั เป็นพยานถึงพลังอำ�นาจแห่งพันธสัญญา
ของเราและพรพระวิหาร
ดิฉันรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนจริง! ดิฉัน
อธิบายพลังของพระคัมภีร์ยิ่งใหญ่เล่มนี้ไม่ได้
ดิฉันรู้เพียงว่า ร่วมกับการสวดอ้อนวอนพระคัมภีร์มอรมอนให้พลังที่จะปกป้องครอบครัว

เสริมสร้างสัมพันธภาพให้แข็งแกร่ง และให้
ความมัน่ ใจส่วนตัวต่อพระพักตร์พระเจ้า ดิฉนั
เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1. ค�ำสอนของประธานศาสนจักร: สเป็นเซอร์
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (2006), 199-200.
2. ดู เคลย์ โอลเซ็น, “What Teens Wish Parents
Knew” (ค�ำปราศรัยที่การประชุม Utah
Coalition Against Pornography Conference,
22 มี.ค. 2014); utahcoalition.org.
3. ริชาร์ด จี. สก๊อตต์, “การเป็นอิสระจากภาระหนัก,”
เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 110.
4. 2 นีไฟ 25:26.
5. ดู เดวิด เอ. เบดนาร์, “ใจของลูกหลานจะหันไป,”
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 29-33; ริชาร์ด จี. สก๊อตต์,
“ปีติจากการไถ่คนตาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012,
93-95; นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “Find Our
Cousins” (ค�ำปราศรัยที่ RootsTech 2014 Family
History Conference, 8 ก.พ. 2014); lds.org/
prophets-and-apostles/unto-all-the-world/findour-cousins.
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บิดาท่านเสียชีวติ กะทันหัน เมือ่ ซิสเตอร์แครอล
เอฟ. แม็คคองกีในฝ่ายประธานเยาวชนหญิง
สามัญเป็นวัยรุน่ บิดามารดาเธอหย่าร้าง การ
ท้าทายจะเกิดขึ้นกับท่าน แต่เมื่อท่านวางใจ
พระผูเ้ ป็นเจ้า การท้าทายจะเสริมสร้างศรัทธา
ของท่าน
ตามธรรมชาติ ต้นไม้ที่โตในสภาพลมแรง
โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
จะแข็งแรงกว่า เมื่อลมแรงพัดต้นอ่อน พลัง
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ภายในต้นทำ�สองอย่าง คือ หนึ่ง กระตุ้นราก
ให้โตเร็วขึ้นและขยายรากออกไปอีก สอง
พลังภายในต้นเริม่ สร้างองค์ประกอบของเซลล์
ซึง่ ทำ�ให้ล�ำ ต้นและกิง่ หนาขึน้ โอนเอนไปตาม
แรงลมง่ายขึ้น รากและกิ่งก้านสาขาที่แข็งอย่าให้ลมหมุนลากท่านลงไป นี่เป็นวันของท่าน—ที่จะยืนอย่างมั่นคง
แรงจะปกป้องต้นไม้จากลมที่จะพัดย้อนมา
อย่างแน่นอน4
ในฐานะสานุศิษย์ของพระเจ้า พระเยซูคริสต์
ท่านมีคา่ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ตอ่ พระผูเ้ ป็นเจ้า
มากกว่าต้นไม้ ท่านเป็นบุตรหรือธิดาของ
พระองค์ พระองค์ทรงทำ�ให้วิญญาณท่าน
จะอยู่ในความโกลาหล”1 บริคัม ยังก์กล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยในตอนเริ่มต้น แข็งแกร่งและสามารถหยุ่นตัวพอจะต้านลม
ศาสนจักรนี้ ว่าศาสนจักรจะกระจายไปทั่ว หมุนของชีวิต ลมหมุนในวัยเยาว์ของท่าน
รุง่ เรือง เติบโตและแผ่ขยาย อำ�นาจของซาตาน เหมือนลมปะทะต้นอ่อน สามารถเพิ่มพูน
จะเพิม่ ขึน้ ตามอัตราส่วนการกระจายพระกิตติ- ความเข้มแข็งทางวิญญาณของท่านได้ เพื่อ
คุณไปในบรรดาประชาชาติของแผ่นดินโลก”2 เตรียมท่านให้พร้อมรับวันเวลาข้างหน้า
ท่านเตรียมพร้อมรับมือกับลมหมุนของ
สิ่งที่น่าห่วงมากกว่าแผ่นดินไหวและสงท่
า
นอย่
างไร “จงจำ�ไว้…บนศิลาของพระผู้ไถ่
คราม3 ดังที่พยากรณ์ไว้คือลมหมุนทางวิญญาณซึ่งสามารถถอนท่านออกจากรากฐาน ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของ
ทางวิญญาณและพัดพาวิญญาณท่านไปใน พระผูเ้ ป็นเจ้า, ทีล่ กู ต้องสร้างรากฐานของลูก;
ที่ซึ่งท่านไม่นึกฝันว่าจะเป็นไปได้ บางครั้ง เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำ�ลังแรงของเขา
าพเจ้าต้อนรับท่านเช้านี้—โดยเฉพาะ
มา, …ลูกศรของเขาในลมหมุน,…เมือ่ ลูกเห็บ
ท่านแทบไม่ทันสังเกตว่าท่านย้ายที่แล้ว
เยาวชนทัง้ ทีน่ ใ่ี นศูนย์การประชุมใหญ่
อนั มีก�ำ ลังแรงของเขาทัง้ หมด
ลมหมุนที่เลวร้ายที่สุดคือการล่อลวงของ ของเขาและพายุ
่
และทัว่ โลก คนรุน่ ท่านได้รบั เลือกและ
ปฏิปักษ์ บาปเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมอมา จะกระหนำ�มาบนลูก, มันจะไม่มีพลัง…เพื่อ
มีจุดหมาย ข้าพเจ้าพูดกับท่านเป็นพิเศษ
แต่ไม่เคยเข้าถึงง่ายเท่านี้ ไม่เคยละโมบเท่า ลากเอาลูกลงไป…เพราะศิลาซึ่งบนนั้นลูกได้
หลายปีก่อนขณะที่เราไปเยี่ยมครอบครัว
นี้ และเป็นที่ยอมรับมากเท่านี้ แน่นอนว่ามี
ของเราในฟลอริดา เกิดทอร์นาโดห่างจากเรา
อำ�นาจอันทรงพลังที่จะกำ�ราบลมหมุนแห่ง
ไม่ไกลนัก ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านเคลื่อนที่
บาป สิ่งนั้นเรียกว่าการกลับใจ
เธอเข้าไปหลบภัยในห้องน้ำ� บ้านเคลื่อนที่
ท่านไม่ได้ท�ำ ให้เกิดลมหมุนทัง้ หมดในชีวติ
เริ่มสั่นสะเทือน ครู่หนึ่งผ่านไป จากนั้นเธอ
บางครั้งเกิดขึ้นเพียงเพราะการเลือกผิดของ
ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านบอกว่า “ฉันอยู่นี่ในห้อง
ผู้อื่น และบางคราวเกิดขึ้นเพราะนี่คือความ
ด้านหน้า” ขณะออกมาจากห้องน�ำ้ เธอแปลก
เป็นมรรตัย
ใจมากเมื่อพบว่าทอร์นาโดยกบ้านเคลื่อนที่
สมัยเด็ก ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ของเธอพัดลอยไปในอากาศ หล่นลงบนหลังคา
ป่วยด้วยโรคโปลิโอที่ทำ�ให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
บ้านเคลื่อนที่ของเพื่อนบ้านพอดี
เมื่อเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์อายุเจ็ดขวบ
เพื่อนเยาวชนทั้งหลาย โลกจะไม่ใกล้ถึง
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด ต้นไม้ที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีลมแรง
อย่างเงียบๆ พระคัมภีรป์ ระกาศว่า “สิง่ ทัง้ ปวง กลายเป็นต้นที่แข็งแรง

ลมหมุนทางวิญญาณ
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รับการสร้างขึ้น”5 นี่คือความปลอดภัยของ
ท่านเมื่อเกิดลมหมุน
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า “ครั้ง
หนึ่งมาตรฐานของศาสนจักรกับมาตรฐาน
ของสังคมสอดคล้องกันแทบทุกอย่าง แต่บัด
นีม้ ชี อ่ งว่างระหว่างเรา และช่องนัน้ กำ�ลังกว้าง
ออกไปเรื่อยๆ”6 สำ�หรับบางคน ช่องว่างดัง
กล่าวก่อให้เกิดลมหมุนรุนแรงทางวิญญาณ
ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่าง
เดือนที่ผ่านมาฝ่ายประธานสูงสุดและ
โควรัมอัครสาวกสิบสองจัดพิมพ์จดหมายถึง
ผู้นำ�ของศาสนจักรทั่วโลก ใจความส่วนหนึ่ง
อ่านว่า “การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายบ้าน
เมืองไม่ได้เปลี่ยนกฎศีลธรรมที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงบัญญัติไว้แม้แต่น้อย ทั้งไม่สามารถทำ�
เช่นนั้นได้ พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้เรา
ธำ�รงรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์ไม่วา่ ความ
คิดเห็นหรือกระแสนิยมในสังคมจะต่างไป
อย่างไร กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศของ
พระองค์ชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ทางเพศเป็น
เรือ่ งถูกต้องเหมาะสมก็ตอ่ เมือ่ เกิดขึน้ ระหว่าง
ชายกับหญิงที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในฐานะสามีภรรยาเท่านั้น ศาสนจักรใคร่ขอให้ท่านทบทวน… หลักคำ�สอนที่มี

อยู่ใน ‘ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก’”7
เมื่อโลกปลีกตัวออกจากกฎของพระเจ้า
เรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศ เราไม่ตามไป
ประธานมอนสันกล่าวว่า “พระผู้ช่วยให้รอด
ของมนุษยชาติทรงอธิบายพระองค์เองว่าทรง
อยู่ในโลกแต่มิใช่ของโลก เราอยู่ในโลกแต่
ไม่เป็นของโลกได้เช่นกันเมื่อเราปฏิเสธแนว
คิดตลอดจนคำ�สอนผิดๆ และแน่วแน่ต่อสิ่ง
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา”8
ขณะที่รัฐบาลและผู้ประสงค์ดีหลายคนให้
นิยามใหม่ของการแต่งงาน พระเจ้าไม่ทรงทำ�
เช่นนั้น นับตั้งแต่กาลเริ่มต้น พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเริ่มการแต่งงานระหว่างชายกับหญิง—
อาดัมกับเอวา พระองค์ทรงกำ�หนดจุดประสงค์ของการแต่งงานให้เป็นมากกว่าความ
พอใจและความสมหวังของผูใ้ หญ่ สำ�คัญกว่า
นั้นคือ สร้างสภาวะแวดล้อมในอุดมคติให้
บุตรธิดาถือกำ�เนิดและได้รับการอบรมเลี้ยงดู
ครอบครัวเป็นสมบัติจากสวรรค์9
ทำ�ไมเรายังคงพูดกันถึงเรื่องนี้ ดังที่อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่ง
ที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น”10
ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์
เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะสอนแผนของพระ-

ผู้สร้างให้บุตรธิดาของพระองค์และเตือน
เรื่องผลของการเพิกเฉยพระบัญญัติของ
พระองค์
เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้าพูดกับกุลสตรีคน
หนึง่ จากสหรัฐ ข้าพเจ้าอ้างจากอีเมลของเธอ
ดังนี้
“ปีที่ผ่านมาเพื่อนบางคนของดิฉันบนเฟสบุ๊คเริ่มโพสต์ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งงาน
หลายคนสนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกัน
และเยาวชนแอลดีเอสหลายคนบอกว่าพวก
เขา ‘ไลค์’ โพสต์เหล่านั้น ส่วนดิฉันไม่แสดง
ความเห็น
“ดิฉันตัดสินใจประกาศความเชื่อเรื่องการ
แต่งงานตามจารีต
“ดิฉนั เพิม่ คำ�อธิบายเข้ากับรูปโปรไฟล์ของ
ดิฉันว่า ‘ดิฉันเชื่อเรื่องการแต่งงานระหว่าง
ชายกับหญิง’ ดิฉันได้รับข้อความแทบจะ
ทันทีว่า ‘เธอเห็นแก่ตัว’ ‘เธอชอบตัดสิน’ มี
คนหนึ่งเปรียบดิฉันกับเจ้าของทาส ดิฉันได้
รับโพสต์นจ้ี ากเพือ่ นทีด่ คี นหนึง่ ซึง่ เป็นสมาชิก
เข้มแข็งของศาสนจักร ‘คุณต้องตามให้ทัน
ยุคสมัย สถานการณ์เปลีย่ น คุณก็ควรเปลีย่ น’
“ดิฉันไม่ตอบโต้” เธอบอก “แต่ดิฉันไม่ลบ
ข้อความของดิฉันออก”
พฤษ ภาคม 2014
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เธอสรุปว่า “บางครั้ง เหมือนที่ประธาน
มอนสันพูดไว้ ‘คุณต้องยืนคนเดียว’ หวังว่า
พวกเราเยาวชนจะยืนด้วยกันในความซื่อตรง
ต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อคำ�สอนของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิต”11
เราควรมีความกังวลเป็นพิเศษต่อผู้ที่ต่อสู้

ท่านต้องการกำ�ลังซึ่งมาจากความวางใจใน
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า ประธานฮาโรลด์
บี. ลีกล่าวว่า “ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว
ที่เรามีในฐานะสมาชิกศาสนจักรนี้คือ…
เรียนรู้ที่จะเอาใจใส่พระคำ�และพระบัญญัติ
ที่พระเจ้าจะประทานผ่านศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์…มีบางสิ่งที่ต้องอาศัยความ
อดทนและศรัทธา ท่านอาจจะไม่ชอบสิ่ง
ที่เกิดขึ้น…ซึ่งอาจตรงข้ามกับความคิดเห็น
ทางการเมือง…ทางสังคมของท่าน…ขัดกับ
ชีวิตทางสังคมของท่าน แต่หากท่านฟังสิ่ง
เหล่านี้ ราวกับมาจากปากของพระเจ้าพระองค์เอง…‘ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่
ได้…และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำ�ให้
พลังแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้า…’
(คพ. 21:6)”16
อีกสิง่ หนึง่ ทีค่ มุ้ กันเราจากลมหมุนของชีวติ
หลังกจากประกาศความเชื่อเรื่องการแต่งงาน
ตามจารีต กุลสตรีคนหนึ่งได้รับข้อความในทาง
คือพระคัมภีร์มอรมอน
ลบเป็นจำ�นวนมากจากเพื่อน
เมื่อประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์เป็นวัยรุ่น
ครอบครัวท่านย้ายไปอยู่เมืองใหม่ ตอนแรก
กับความรู้สึกเสน่หาเพศเดียวกัน สิ่งนี้เป็น ท่านไม่ชอบการย้ายและมีเพือ่ นไม่กค่ี น ท่าน
ลมหมุนที่มีอัตราความเร็วสูงมาก ข้าพเจ้า รู้สึกว่าท่านเข้ากับนักเรียนในโรงเรียนมัธยม
ขอแสดงความรักความชืน่ ชมต่อผูท้ ก่ี ล้าเผชิญ ปลายไม่ได้ ลมหมุนกำ�ลังหมุน ท่านทำ�อะไร
หน้ากับการท้าทายศรัทธานี้และแน่วแน่ต่อ ท่านทุม่ เทพลังงานให้แก่การศึกษาพระคัมภีร์
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า12 แต่ทุกคน มอรมอน ซึ่งท่านอ่านหลายรอบ17 หลายปี
ควรได้รับความเมตตาและความเอาใจใส่ ต่อมา ประธานอายริงก์เป็นพยานว่า “ข้าพเจ้า
จากเราไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรและมี [ชอบ] กลับไปอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและ
ดื่มด่ำ�บ่อยๆ”18 “นั่นเป็นประจักษ์พยานอัน
ความเชื่อใด13
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเราให้เรารักไม่ ทรงพลังที่ส19ุดที่เขียนบอกเราว่าพระเยซูคือ
เพียงเพื่อนของเราเท่านั้นแต่ให้รักคนที่เห็น พระคริสต์”
พระเจ้าประทานอีกวิธีหนึ่งให้ท่านยืนหยัด
ต่างจากเราด้วย—แม้ผู้ที่ไม่ยอมรับเราพระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รัก
ท่าน พวกท่านจะได้บำ�เหน็จอะไร? …ถ้า
พวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้น
ท่านได้ทำ�อะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆ?”14
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเตือนเราว่า
“จงระวังอย่าคิดว่าตนชอบธรรม” และให้เรา
เพิ่มความรักแก่ชายหญิงทุกคนจนกระทั่งเรา
รู้สึก “ต้องการแบกพวกเขาไว้บนบ่า”15 ไม่มี
ที่สำ�หรับการเย้ยหยัน กลั่นแกล้ง หรือความ
ดื้อรั้นในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ถ้าท่านมีคำ�ถามเกี่ยวกับคำ�แนะนำ�จาก
ผู้นำ�ศาสนจักร โปรดสนทนาข้อกังวลที่จริงใจ
ของท่านกับบิดามารดาและผู้นำ�ของท่าน
20
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นั่นคือของประทานทางวิญญาณซึ่งมีพลังยิ่ง
กว่าลมหมุนของปฏิปักษ์! พระองค์ตรัสว่า
“จงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่น
ไหว.”20
สมัยข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่น มีพระวิหารเพียง
13 แห่งในศาสนจักร เวลานี้มี 142 แห่ง
สมาชิกศาสนจักร 85 เปอร์เซ็นต์อยู่ห่างพระวิหารไม่เกิน 200 ไมล์ (320 กม.) พระเจ้า
ทรงช่วยให้คนรุ่นท่านไปพระวิหารศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์ได้มากกว่าคนรุ่นใดในประวัติศาสตร์โลก
ท่านเคยสวมชุดสีขาวยืนรอทำ�พิธบี พั ติศมา
ในพระวิหารหรือไม่ ท่านรูส้ กึ อย่างไร มีความ
รู้สึกบริสุทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพระวิหาร
สันติสุขของพระผู้ช่วยให้รอดกำ�ราบลมหมุน
ของโลก
ความรูส้ กึ ของท่านในพระวิหารเป็นต้นแบบ
ของความรู้สึกที่ท่านต้องการในชีวิต21
จงหาปูย่ า่ ตายายและญาติหา่ งๆ ทีล่ ว่ งลับ
ไปก่อนท่าน นำ�ชื่อพวกเขาไปพระวิหารกับ
ท่าน22 เมื่อท่านเรียนรู้เกี่ยวกับบรรพชนของ
ท่าน ท่านจะเห็นต้นแบบของชีวิต ของการ
แต่งงาน ของบุตรธิดา ต้นแบบของความ
ชอบธรรม และบางครั้งต้นแบบที่ท่านจะ
ต้องการหลีกเลี่ยง23
ต่อมาในพระวิหารท่านจะเรียนรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับการสร้างโลก เกี่ยวกับต้นแบบชีวิต
ของอาดัมและเอวา และสำ�คัญทีส่ ดุ คือ เกีย่ ว
กับพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์
พี่น้องวัยเยาว์ของข้าพเจ้า เรารัก ชื่นชม
และสวดอ้อนวอนให้ท่าน อย่าให้ลมหมุน

ลากท่านลงไป นี่เป็นวันของท่าน—ที่จะยืน
อย่างมั่นคงในฐานะสานุศิษย์ของพระเจ้า
พระเยซูคริสต์24
จงสร้างรากฐานให้มน่ั คงยิง่ ขึน้ บนศิลาของ
พระผู้ไถ่ของท่าน
เห็นคุณค่าของพระชนม์ชีพและคำ�สอน
ของพระองค์ให้เต็มที่ยิ่งขึ้น
ทำ�ตามแบบอย่างและพระบัญญัติของ
พระองค์อย่างขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้น
น้อมรับความรักของพระองค์อย่างลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น รวมถึงพระเมตตาและพระคุณ ตลอด
จนของประทานอันทรงพลังแห่งการชดใช้
ของพระองค์
เมื่อท่านทำ�เช่นนั้น ข้าพเจ้าสัญญาว่า
ท่านจะเห็นลมหมุนอย่างที่ควรจะเป็น—การ
ทดสอบ การล่อลวง สิ่งรบกวน หรือ การท้าทายที่จะช่วยให้ท่านเติบโต เมื่อท่านดำ�เนิน
ชีวิตอย่างชอบธรรมปีแล้วปีเล่า ข้าพเจ้า
ยืนยันได้ว่าประสบการณ์ของท่านจะยืนยัน
กับท่านอีกหลายครั้งว่าพระเยซูคือพระคริสต์
ศิลาทางวิญญาณใต้เท้าของท่านจะแข็งแกร่ง
และมั่นคง ท่านจะยินดีที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
วางท่านไว้ที่นี่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียม
พร้อมครั้งสุดท้ายสำ�หรับการเสด็จมาอัน
รุ่งโรจน์ของพระคริสต์
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “เราจะไม่ละทิ้ง

พวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำ�พร้า เราจะมาหา
ท่าน”25 นี่คือคำ�สัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้า
ทราบว่าคำ�สัญญานั้นเป็นจริง ข้าพเจ้าทราบ
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์ ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน
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โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในในฝ่ายประธานสูงสุด

มรดกแห่งความหวัง
อันหาค่ามิได้

การที่ท่านเลือกว่าจะทำ�หรือรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่นั้น
ท่านกำ�ลังเลือกว่าจะทิ้งมรดกแห่งความหวังให้คนที่อาจทำ�ตามแบบอย่าง
ของท่านหรือไม่เช่นกัน
น้องที่รักของข้าพเจ้า บางท่านอาจ
ได้รับคำ�เชิญให้มาร่วมการประชุม
นี้จากผู้สอนศาสนาของศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ผู้สอนศาสนาเหล่านั้นอาจเคยเชื้อเชิญท่าน
ให้เลือกทำ�พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าด้วย
การรับบัพติศมา
บางท่านกำ�ลังฟังอยู่เพราะท่านยอมรับคำ�
เชื้อเชิญจากบิดามารดา ภรรยา หรืออาจเป็น
บุตร ที่เชื้อเชิญท่านด้วยความหวังว่าท่านจะ
เลือกนำ�พันธสัญญาที่เคยทำ�ไว้กับพระผู้เป็น
เจ้ากลับมาอยู่ในศูนย์กลางชีวิตท่านอีกครั้ง
บางท่านที่ก�ำ ลังฟังอยูไ่ ด้เลือกกลับมาทำ�ตาม
พระผู้ช่วยให้รอดแล้ว และกำ�ลังรู้สึกถึงปีติ
ของการต้อนรับจากพระองค์ในวันนี้
ไม่ว่าท่านเป็นใครและไม่ว่าท่านจะอยู่ที่
ใด ท่านกุมความสุขของผูค้ นไว้ในมือมากกว่า
ทีท่ า่ นจะจินตนาการได้ในเวลานี้ ท่านสามารถ
เลือกทำ�หรือเลือกรักษาพันธสัญญากับพระผู้
เป็นเจ้าได้ทุกวันทุกเวลา
ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงจุดใดของเส้นทางสู่
การรับมรดกของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์
ท่านมีโอกาสแสดงให้คนมากมายเห็นหนทาง
ไปสู่ความสุขที่ดีกว่า การที่ท่านเลือกว่าจะทำ�
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หรือรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าหรือ
ไม่นั้น ท่านกำ�ลังเลือกว่าจะทิ้งมรดกแห่ง
ความหวังให้คนที่อาจทำ�ตามแบบอย่างของ
ท่านหรือไม่เช่นกัน
ท่านกับข้าพเจ้าได้รับพรด้วยคำ�สัญญาถึง
มรดกนั้น ข้าพเจ้าเป็นหนี้ความสุขมากมาย
ในชีวิตต่อชายคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยพบใน
ชีวิตมรรตัย เขาเป็นกำ�พร้าที่กลายเป็นคุณ
ทวดคนหนึ่งของข้าพเจ้า เขาทิ้งมรดกแห่ง
ความหวังอันหาค่ามิได้ไว้ให้อย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าขอเล่าบทบาทบางส่วนของเขาในการ
สร้างมรดกนั้นให้ข้าพเจ้า
ชื่อของเขาคือไฮน์ริค อายริงก์ เขาเกิดใน
ครอบครัวร�ำ่ รวย เอ็ดเวิรด์ บิดาของเขามีทด่ี นิ
ขนาดใหญ่ในโคเบิร์ก ในดินแดนที่เวลานี้คือ
ประเทศเยอรมนี มารดาของเขาคือไวเคานต์
เตสชาร์ลอตต์ วอน บลอมเบิร์ก บิดาของเธอ
เป็นผู้ดูแลที่ดินของกษัตริย์แห่งปรัสเซีย
ไฮน์ริคเป็นบุตรชายคนแรกของชาร์ลอตต์
และเอ็ดเวิร์ด ชาร์ลอตต์เสียชีวิตเมื่ออายุ 31
ปี หลังจากคลอดบุตรคนที่สาม เอ็ดเวิร์ดเสีย
ชีวิตหลังจากนั้นไม่นาน โดยสูญเสียทรัพย์
สมบัตแิ ละความมัง่ คัง่ ทุกอย่างจากการลงทุน
ล้มเหลว ด้วยอายุเพียง 40 ปี เขาทิ้งบุตรสาม

คนให้เป็นกำ�พร้า
ไฮน์ ริค คุณทวดของข้าพเจ้า สูญเสียบิดา
มารดาและมรดกทางโลกจำ�นวนมหาศาลจน
สิ้นเนื้อประดาตัว เขาบันทึกในประวัติส่วน
ตัวว่าความหวังทีด่ ที ส่ี ดุ ของเขาน่าจะอยูท่ ก่ี าร
ไปอเมริกา แม้ว่าจะไม่มีครอบครัวหรือมิตร
สหายที่นั่น แต่เขารู้สึกมีความหวังเกี่ยวกับ
การไปอเมริกา เขาไปที่นิวยอร์กซิตี้เป็นแห่ง
แรก ต่อมาจึงย้ายไปเมืองเซนต์ลูอิส รัฐมิสซูรี
ในเซนต์ลูอิส เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของ
เขาเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เขาได้รับจุลสาร
ฉบับหนึง่ จากเพือ่ นคนนัน้ ซึง่ เขียนโดยเอ็ลเดอร์
พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ เขาอ่านและศึกษาทุก
ถ้อยคำ�ทีเ่ ขาหาได้เกีย่ วกับวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย
เขาสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่ามีทูตสวรรค์มา
ปรากฏต่อมนุษย์จริงหรือไม่ มีศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และเขาได้พบ
ศาสนาทีแ่ ท้จริงซึง่ ได้รบั การเปิดเผยจากพระเจ้าหรือไม่
หลังจากศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและ
สวดอ้อนวอนมาสองเดือน ไฮน์ ริคฝันว่ามีคน
มาบอกว่าเขาต้องรับบัพติศมา ชายทีข่ า้ พเจ้า
จดจำ�ชื่อและฐานะปุโรหิตของเขาไว้ด้วย
ความเคารพ เอ็ลเดอร์วลิ เลียม บราวน์ จะเป็น
ผู้ประกอบศาสนพิธี ไฮน์ ริครับบัพติศมาใน
สระน้ำ�ฝน เช้าวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1855
เวลา 7.30 น.
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าไฮน์ ริค อายริงก์รใู้ นเวลานัน้
ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากำ�ลังสอนท่านวันนี้เป็นความ
จริง เขารู้ว่าความสุขแห่งชีวิตนิรันดร์เกิดจาก
สัมพันธภาพครอบครัวทีด่ �ำ เนินต่อไปชัว่ นิรนั ดร์
แม้ในช่วงที่พบแผนแห่งความสุขของพระเจ้า
ได้ไม่นาน เขาก็รวู้ า่ ความหวังทีเ่ ขาจะได้รบั ปีติ
นิรันดร์ขึ้นอยู่กับการเลือกโดยเสรีของผู้อื่น
ที่จะทำ�ตามแบบอย่างของเขา ความหวังของ
เขาที่จะได้รับความสุขนิรันดร์ขึ้นอยู่กับผู้คน
ที่ยังไม่เกิด
ในมรดกแห่งความหวังของครอบครัวเรา
เขาได้ทิ้งบันทึกเรื่องราวไว้ให้ลูกหลาน
ในบันทึกนั้นข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักที่เขา
มีต่อเราที่จะตามเขามา จากถ้อยคำ�ของเขา
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาหวังให้ลูกหลานเลือกเดิน
ตามเขาไปบนเส้นทางกลับสู่บ้านบนสวรรค์
ของเรา เขารู้ว่านั่นไม่ได้เกิดจากการเลือก
สำ�คัญครัง้ เดียว แต่จากการเลือกเล็กๆ น้อยๆ
มากมายที่เราทำ� ข้าพเจ้ายกข้อความจาก

บันทึกมาดังนี้
“นับจากครั้งแรกที่ผมได้ยินเอ็ลเดอร์แอนดรัสพูด…ผมก็ไปการประชุมของวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายมาโดยตลอด และน้อยครั้งมากที่ผม
จะขาดการประชุม เพราะนั่นถือเป็นหน้าที่
ของผมไปแล้วในเวลาเดียวกัน
“ผมเขียนเรือ่ งนีล้ งในบันทึกเพือ่ ให้ลกู หลาน
ทำ�ตามแบบอย่างของผมและไม่ละเลย…
หน้าที่สำ�คัญนี้ [ในการประชุมร่วมกัน] กับ
เหล่าวิสุทธิชน”1
ไฮน์ ริครู้ว่าในการประชุมศีลระลึกเรา
สามารถต่อสัญญาของเราที่จะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาและมีพระวิญญาณ
ของพระองค์อยู่กับเรา
พระวิญญาณนั้นเองที่ค้ำ�จุนในงานเผยแผ่
ที่เขาได้รับเรียกหลังจากรับพันธสัญญาบัพติศมาได้เพียงไม่กี่เดือน เขาทิ้งมรดกไว้ด้วย
แบบอย่างของการซือ่ สัตย์ตอ่ งานเผยแผ่ตลอด

หกปีในเขตที่เวลานั้นเรียกว่าอาณาเขตอินเดียนแดง เพื่อรับการปลดจากงานเผยแผ่
เขาต้องเดินและสมทบกับขบวนเกวียนจาก
โอคลาโฮมาไปยังซอลท์เลคซิตี้เป็นระยะทาง
ราว 1,100 ไมล์ (1,770 กม.)
ไม่นานหลังจากนั้น เขาได้รับเรียกจาก
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าให้ย้ายไป
ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ จากที่นั่นเขาขานรับ
อีกการเรียกหนึ่งให้ไปรับใช้งานเผยแผ่ใน
เยอรมนีบ้านเกิด จากนั้นเขายอมรับคำ�เชื้อ
เชิญจากอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์
ให้ไปช่วยสร้างอาณานิคมวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย
ในตอนเหนือของเม็กซิโก จากที่นั่นเขาได้รับ
เรียกไปยังเม็กซิโกซิตี้เพื่อเป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาอีกครั้ง เขาให้เกียรติการเรียกเหล่า
นั้น เขานอนฝังอยู่ในสุสานเล็กๆ แห่งหนึ่งที่
โคโลเนียฮัวเรซ ชิวาวา เม็กซิโก
ข้าพเจ้าเล่าข้อเท็จจริงเหล่านี้มิใช่เพื่อยก

ย่องความสำ�คัญให้เขา ให้สิ่งที่เขาทำ� หรือ
ลูกหลานของเขาแต่อย่างใด ข้าพเจ้าเล่าข้อ
เท็จจริงเหล่านั้นเพื่อยกย่องแบบอย่างของ
ศรัทธาและความหวังในใจเขา
เขายอมรับการเรียกเหล่านั้นเนื่องจากเขา
มีศรัทธาว่าพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์และ
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงปรากฏต่อโจเซฟ
สมิธที่ป่าในรัฐนิวยอร์ก เขายอมรับการเรียก
เพราะเขามีศรัทธาว่ากุญแจฐานะปุโรหิตใน
ศาสนจักรของพระเจ้าได้รับการฟื้นฟูพร้อม
กับอำ�นาจในการผนึกครอบครัวนิรันดร์ หาก
คนในครอบครัวมีศรัทธาเพียงพอที่จะรักษา
พันธสัญญาของพวกเขา
เช่นเดียวกับไฮน์รคิ อายริงก์บรรพบุรษุ ของ
ข้าพเจ้า ท่านอาจเป็นคนแรกในครอบครัวที่
จะนำ�ทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์ตามเส้นทางของ
การทำ�และรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ความขยันหมั่นเพียรและศรัทธา พันธสัญญา
แต่ละอย่างมาพร้อมกับหน้าที่และคำ�สัญญา
เราทุกคนต้องเจอไม่ต่างจากไฮน์ ริค บางครั้ง
หน้าที่เหล่านั้นง่ายแต่บ่อยครั้งจะยาก แต่พึง
ระลึกว่า บางครั้งหน้าที่ดังกล่าวจำ�เป็นต้อง
ยากเพราะมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเราไป
ตามเส้นทางสู่การมีชีวิตอยู่ในครอบครัวกับ
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ พระบุตร
ที่รักของพระองค์ชั่วนิรันดร์
ท่านคงจำ�ได้ถงึ ถ้อยคำ�จากหนังสืออับราฮัม
ที่ว่า
“และมีวิญญาณหนึ่งที่เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้ายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา, และเขา
กล่าวแก่วิญญาณเหล่านั้นผู้ที่อยู่กับเขา:
พวกเราจะลงไป, เพราะมีที่ว่างที่นั่น, และ
เราจะนำ�สารเหล่านี้ไปส่วนหนึ่ง, และเราจะ
รังสรรค์แผ่นดินโลกแห่งหนึง่ ซึง่ บนนัน้ วิญญาณ
เหล่านี้จะพำ�นัก;
“และพวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้,
เพื่อดูว่าพวกเขาจะทำ�สิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไร
ก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะ
ทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่;
“และวิญญาณเหล่านัน้ ทีร่ กั ษาสถานะแรก
ของพวกเขาจะได้รับเพิ่มเติม; และวิญญาณ
เหล่านั้นที่หารักษาสถานะแรกของพวกเขา
ไม่จะไม่มีรัศมีภาพในอาณาจักรเดียวกับ
วิญญาณเหล่านั้นที่รักษาสถานะแรกของ
พวกเขา; และวิญญาณเหล่านัน้ ทีร่ กั ษาสถานะ
ทีส่ องของพวกเขาจะมีรัศมีภาพเพิ่มเติมบน
ศีรษะพวกเขาตลอดกาลและตลอดไป.”2
พฤษ ภาคม 2014
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การรักษาสถานะที่สองของเราขึ้นอยู่กับ
การที่เราทำ�พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า
และซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่พันธสัญญาเรียกร้อง เราต้องใช้ศรัทธาในพระเยซู
คริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อ
จะรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิต
เพราะอาดัมและเอวาตก เราจึงมีการ
ล่อลวง การทดลอง และความตายเป็นมรดก
สากล แต่พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วย
ความรักประทานของขวัญคือพระบุตรที่รัก
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ให้เป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา ของประทานและพรอันยิง่ ใหญ่
จากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จึงนำ�มาซึ่ง
มรดกสากลอย่างหนึง่ นัน่ คือ คำ�สัญญาถึงการ
ฟื้นคืนชีวิตและโอกาสรับชีวิตนิรันดร์สำ�หรับ
ทุกคนที่เกิดมา
พรยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือพรทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าหรือชีวิตนิรันดร์ จะมาสู่เราก็ต่อเมื่อ
เราทำ�พันธสัญญาที่มีอยู่ในศาสนจักรที่แท้
จริงของพระเยซูคริสต์โดยผู้รับใช้ที่มีสิทธิ
อำ�นาจของพระองค์เท่านั้น เนื่องจากการ
ตก เราทุกคนจึงต้องได้รับการชำ�ระล้างให้
สะอาดด้วยบัพติศมาและการวางมือเพื่อ
รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ศาสนพิธีเหล่านี้ต้องประกอบโดยผู้ที่ครอบ
ครองสิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้อง จาก
นั้น ด้วยความช่วยเหลือจากแสงสว่างของ
พระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะ
รักษาพันธสัญญาที่เราทำ�กับพระผู้เป็นเจ้า
ได้ทุกอย่าง โดยเฉพาะพันธสัญญาที่เราทำ�
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ในพระวิหารของพระองค์ ด้วยวิธีนี้เท่านั้น
และด้วยความช่วยเหลือนี้เท่านั้น ที่ทุกคนจะ
อ้างสิทธิ์ในมรดกของตนเองได้โดยชอบใน
ฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าในครอบครัว
ตลอดกาล
สำ�หรับบางคนที่ฟังข้าพเจ้าอยู่ นั่นอาจดู
เหมือนความฝันที่ไร้ซึ่งความหวัง
ท่านเคยเห็นบิดามารดาผูซ้ อ่ื สัตย์เศร้าโศก
เรื่องบุตรธิดาที่ปฏิเสธหรือเลือกฝ่าฝืนพันธสัญญาทีท่ �ำ ไว้กบั พระผูเ้ ป็นเจ้า แต่บดิ ามารดา
เหล่านี้จะพบการปลอบโยนและความหวังได้
จากประสบการณ์อน่ื ๆ ในการเป็นบิดามารดา
บุตรของแอลมาและบรรดาบุตรของ
กษัตริย์โมไซยาห์กลับตัวจากที่เคยกบฏต่อ
ต้านพันธสัญญาและพระบัญญัติของพระผู้
เป็นเจ้า แอลมาผู้บุตรเห็นโคริแอนทอนหัน
จากบาปต่ำ�ช้ามารับใช้อย่างซื่อสัตย์ พระคัมภีร์มอรมอนบันทึกไว้เช่นกันเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของการที่ชาวเลมันละทิ้งประเพณีแห่ง
การเกลียดชังความชอบธรรม มาทำ�พันธสัญญาที่จะพลีชีพเพื่อผดุงสันติสุข
ทูตสวรรค์องค์หนึง่ ถูกส่งมายังแอลมาหนุม่
และบรรดาบุตรของโมไซยาห์ ทูตสวรรค์องค์
นั้นมาเพราะศรัทธาและคำ�สวดอ้อนวอนของ
บิดาพวกเขาและผูค้ นของพระผูเ้ ป็นเจ้า จาก
ตัวอย่างเหล่านี้ซึ่งแสดงถึงอำ�นาจการชดใช้
ที่ทำ�งานในจิตใจมนุษย์ ท่านจะได้รับความ
กล้าหาญและการปลอบโยน
พระเจ้าประทานบ่อเกิดแห่งความหวังแก่
เราทุกคนขณะที่เราดิ้นรนช่วยเหลือคนที่เรา

รักให้ยอมรับมรดกนิรันดร์ของพวกเขา พระองค์ทรงทำ�สัญญากับเราเมื่อเราพยายาม
รวบรวมผู้คนมาหาพระองค์อยู่เสมอ แม้ใน
ยามที่พวกเขาต่อต้านคำ�เชื้อเชิญเหล่านั้น
การต่อต้านของพวกเขาทำ�ให้พระองค์เศร้า
พระทัย แต่พระองค์ทรงไม่ลม้ เลิก เราก็ไม่ควร
ล้มเลิกเช่นกัน พระองค์ทรงวางแบบอย่าง
สมบูรณ์แบบไว้ให้เราพร้อมด้วยความรักที่
มั่นคงของพระองค์ดังนี้ “และอนึ่ง, กี่ครั้งกี่
หนเล่าที่เราอาจรวมพวกเจ้าดังแม่ไก่รวมลูก
เจี๊ยบมาไว้ใต้ปีกของมัน, แท้จริงแล้ว, โอ้เจ้า
ผู้คนของเชื้อสายแห่งอิสราเอล, ผู้ล้มตายไป
แล้ว; แท้จริงแล้ว, โอ้เจ้าผู้คนของเชื้อสาย
แห่งอิสราเอล, เจ้าที่พำ�นักอยู่ในเยรูซาเล็ม,
เหมือนกับเจ้าที่ล้มตายไปแล้ว; แท้จริงแล้ว,
กี่ครั้งกี่หนเล่าที่เราอาจรวมพวกเจ้าดังแม่ไก่
รวมลูกของมัน, และเจ้าหายอมไม่.”3
เราสามารถมั่นใจได้ในความปรารถนา
อันมั่นคงของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะทรงนำ�
บุตรธิดาทางวิญญาณทุกคนของพระบิดาบน
สวรรค์กลับบ้านไปกับพระองค์ บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย และบรรพชนผู้ซื่อสัตย์ทุกคนมี
ความปรารถนาเดียวกันนัน้ พระบิดาบนสวรรค์
และพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างที่ดี
พร้อมให้แก่เราถึงสิ่งที่เราทำ�ได้และต้องทำ�
พระองค์ทรงไม่เคยยัดเยียดความชอบธรรม
ให้ใครเพราะเราต้องเลือกความชอบธรรม
ด้วยตนเอง แต่พระองค์ทรงทำ�ให้เราแยกแยะ
ความชอบธรรมได้ และทรงทำ�ให้เราเห็นผล
กับความหอมหวานของมัน
ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ได้รับแสงสว่าง
ของพระคริสต์ ซึ่งช่วยให้เราเห็นและรู้สึกว่า
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมนุษย์
ผู้รับใช้ที่สามารถช่วยเราให้รับรู้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าสิ่งใดที่ทรงต้องการให้เราทำ�
และสิ่งใดที่ทรงห้าม พระผู้เป็นเจ้าทรงทำ�ให้
การเลือกสิ่งถูกต้องเป็นที่น่าดึงดูดใจโดยให้
เรารู้สึกถึงผลจากการเลือกของเรา หากเรา
เลือกสิ่งถูกต้อง เราจะพบความสุข—ในที่สุด
หากเราเลือกความชั่วร้าย ย่อมมีความโศก
เศร้าเสียใจตามมา—ในที่สุด ผลเหล่านั้น
เกิดขึ้นแน่นอน แต่มักจะเกิดขึ้นล่าช้าด้วย
จุดประสงค์บางอย่าง หากพรเกิดขึ้นทันที
การเลือกสิ่งถูกต้องย่อมไม่สร้างศรัทธา และ
เนื่องจากบางครั้งความโศกเศร้าเกิดขึ้นล่าช้า
มากเช่นกัน จึงต้องใช้ศรัทธาในการที่จะรู้สึก

ว่าเราจำ�เป็นต้องแสวงหาการให้อภัยบาป
แต่เนิ่นๆ มิใช่หลังจากที่เรารู้สึกโศกเศร้าและ
เจ็บปวดจากบาปนั้น
ท่านบิดาลีไฮโศกเศร้ากับการเลือกของ
บุตรชายบางคนและครอบครัวของพวกเขา
ท่านเป็นชายที่ดีและชอบธรรม—เป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านมักจะเป็น
พยานต่อพวกเขาถึงพระผูช้ ว่ ยให้รอด พระเยซู
คริสต์ ท่านเป็นแบบอย่างของการเชื่อฟัง
และการรับใช้เมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านทิ้ง
ทรัพย์สมบัติทางโลกทั้งหมดเพื่อช่วยครอบครัวให้รอดพ้นจากการถูกทำ�ลาย ช่วงบัน้ ปลาย
ชีวติ ท่านยังคงเป็นพยานต่อบุตรธิดาของท่าน
เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด—ทั้งๆ ที่มีอำ�นาจ
ในการหยัง่ รูจ้ ติ ใจพวกเขาและมองเห็นอนาคต
ทั้งดีและร้าย—ลีไฮก็ยังยื่นแขนออกไปเพื่อ
ดึงครอบครัวของท่านมาสู่ความรอด
วันนี้ลูกหลานของท่านบิดาลีไฮหลายล้าน
คนแสดงให้เห็นว่าความหวังที่ลีไฮมีต่อพวก
เขาเป็นสิ่งสมควร
ท่านกับข้าพเจ้าจะทำ�อะไรได้บ้างเพื่อ
เรียนรู้จากแบบอย่างของลีไฮ เราสามารถดึง
แบบอย่างมาใช้โดยการศึกษาพระคัมภีร์ร่วม
กับการสวดอ้อนวอนและโดยการถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าแนะนำ�ให้ทา่ นมองทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาวขณะพยายามส่งมอบมรดกแห่ง
ความหวังไปสู่ครอบครัวของท่าน ในระยะสั้น
ท่านจะพบปัญหาและซาตานจะแผดเสียง
คำ�ราม มีหลายสิง่ ต้องรอด้วยความอดทนด้วย
ศรัทธา โดยรู้ว่าพระเจ้าทรงกระทำ�ในเวลา
ของพระองค์เองและในวิธีของพระองค์เอง
มีสิ่งที่ท่านทำ�ได้แต่เนิ่นๆ เมื่อคนที่ท่านรัก
ยังอยูใ่ นวัยเยาว์ พึงระลึกว่าการสวดอ้อนวอน
เป็นครอบครัว การศึกษาพระคัมภีรเ์ ป็นครอบครัว และการแบ่งปันประจักษ์พยานของเรา
ในการประชุมศีลระลึกเป็นเรื่องง่ายกว่าและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อบุตรธิดาของเรา
ยังเล็ก เด็กเล็กมักจะละเอียดอ่อนต่อพระวิญญาณมากกว่าที่เราเข้าใจ
เมื่อโตขึ้น พวกเขาจะจำ�เพลงสวดที่ร้อง
กับท่านได้ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาจะจดจำ�
ถ้อยคำ�ในพระคัมภีร์และในประจักษ์พยาน
พระวิญญาณบริสทุ ธิจ์ ะนำ�ทุกอย่างมาสูค่ วาม
ทรงจำ�ของพวกเขา แต่ถ้อยคำ�ในพระคัมภีร์
และเพลงสวดจะคงอยู่ยาวนานที่สุด ความ
ทรงจำ�เหล่านั้นเป็นอิทธิพลที่อาจดึงพวกเขา
กลับมาเมื่อพวกเขาออกนอกทางไปชั่วขณะ

หรืออาจจะหลายปี จากเส้นทางกลับบ้านไป
สู่ชีวิตนิรันดร์
เราจะต้องมองระยะยาวเมื่อคนที่เรารัก
รู้สึกถึงแรงดึงของโลกและดูเหมือนว่าเมฆ
หมอกแห่งความสงสัยจะปกคลุมศรัทธาของ
พวกเขา เรามีศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล
เพื่อนำ�ทางเราและเสริมสร้างพวกเขา
ข้าพเจ้าเคยเห็นเช่นนั้นมาแล้วในการเป็น
ที่ปรึกษาให้แก่ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตสอง
คนของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งสองท่านเป็นบุคคล
ที่มีบุคลิกพิเศษเฉพาะตัว แต่ดูเหมือนว่าทั้ง
คู่จะมองโลกในแง่ดีเหมือนกันทุกเรื่อง เมื่อ
มีคนยกข้อกังวลบางเรื่องขึ้นมาในศาสนจักร
คำ�ตอบที่ได้ยินจากพวกท่านบ่อยที่สุดคือ
“โอ ทุกอย่างจะราบรื่น” โดยปกติแล้ว พวก
ท่านจะทราบเกี่ยวกับปัญหานั้นมากกว่าคน
ที่ยกข้อกังวลขึ้นมาเสียอีก
นอกจากนี้พวกท่านยังรู้วิธีของพระเจ้า จึง
เต็มไปด้วยความหวังเสมอเกีย่ วกับอาณาจักร
ของพระองค์ พวกท่านรู้ว่าพระองค์ทรงเป็น
พระประมุข ทรงมีเดชานุภาพทัง้ ปวง และทรง
ห่วงใย หากท่านยอมให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำ�
ครอบครัว ทุกอย่างจะราบรื่น
ลูกหลานบางคนของไฮน์ ริค อายริงก์ออก
นอกเส้นทางไป แต่หลานรุ่นหลังๆ หลายคน
ของเขาไปพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าเวลา

หกโมงเช้าเพื่อประกอบศาสนพิธีแทนบรรพชนที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อน พวกเขาไป
เพราะมรดกแห่งความหวังที่เขาทิ้งไว้ เขาทิ้ง
มรดกซึ่งลูกหลานหลายคนกำ�ลังอ้างสิทธิ์ใน
เวลานี้
หลังจากเราทำ�ทุกสิ่งจนสุดความสามารถ
ด้วยศรัทธา พระเจ้าจะทรงทำ�ให้ความหวัง
ที่เราต้องการให้ครอบครัวได้รับพรมากขึ้นมี
เหตุสมควรกว่าที่เราจะจินตนาการได้ พระองค์ทรงต้องการให้เราและครอบครัวได้รับ
สิ่งที่ดีที่สุดในฐานะบุตรธิดาของพระองค์
เราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ พระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรง
เป็นพระบุตรที่รักของพระองค์และพระผู้
ช่วยให้รอดผู้ฟื้นคืนพระชนม์ของเรา นี่คือ
ศาสนจักรของพระองค์ ในศาสนจักรนี้มี
กุญแจฐานะปุโรหิต ด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึง
สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ นี่คือมรดกแห่ง
ความหวังอันหาค่ามิได้ของเรา ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่านี่คือความจริง ในพระนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

1. ดู เฮนรีย์ อายริงก์, บันทึกความทรงจ�ำ, 1896,
เอกสารพิมพ์, หอสมุดประวัติศาสนจักร, 16–21.
2. อับราฮัม 3:24–26.
3. 3 นีไฟ 10:5.
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คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และนีล
แอล. แอนเดอร์เซ็น
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้านโปรดทำ�เช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผูท้ เ่ี ห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำ�เช่นเดียวกัน
นำ�เสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ขอเสนอปลดพร้อมกับแสดงความ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
ขอบคุณอย่างจริงใจต่อเอ็ลเดอร์แทด อาร์.
คอลลิสเตอร์ในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และ
สมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ
ผูท้ จ่ี ะร่วมแสดงความขอบคุณกับเรา โปรด
ยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์ลินน์ จี.
รอบบินส์ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธาน
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี
อเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์
ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้ มี
มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ ผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014: เปโดร
หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสน- แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวก อี. อาบูลาราค, ฮูลิโอ เอ. อังกูโล, วิกเตอร์
จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย สิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ. อัสโคนาเวียตา, ดูค ซู เบ, ฮวน ซี. บาร์เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม รอส, คอลิน เอช. บริคเนลล์, เดนนิส ซี. บริมที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรี- เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. ฮอลล์, โธมัส เอ็ม. เชอร์รงิ ตัน, คิม บี. คลาร์ก,
ดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองใน โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี.
วีนน์ อาร์. ดิวสนัป, โรดอลโฟ ซี. แฟรงโค, จี.
ฝ่ายประธานสูงสุด
สก็อตต์, โรเบิรต์ ดี เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอล- กิเยร์โม การ์เซีย, ฮูลิโอ ซี. กอนซาเลซ, เมาโร
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
แลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. ฮูนอต เด มาเรีย, แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์, เดวิด
อี. เลซัวร์, เปาโล ซี. โลเรรู, สตีเวน เจ. ลันด์,
อับราฮัม มาร์ติเนซ, ฮูโก อี. มาร์ติเนซ, เซอร์เกย์ เอ็น. มิคูลิน, คริสโตเฟอร์ บี. มันเดย์,
ฮิโรฟูมิ นาคัตซึกะ, ชิกาโอะ โออิช,ิ อาเลฮานโดร เอส. ปาตาเนีย, เรนาตู เอ็ม. เปทลา, อนาโตลี เค. เรชีทนิคอฟ, โจนาธาน ซี. โรเบิร์ตส์,
เจ. เครก โรว์, โรเบิรต์ บี. สมิธ, วอร์เรน จี. เทต,
เฮสบอน โอ. อูซิ, ตานิเอลา บี. วาโกโล, แรนดีย์ ดับเบิลยู วิลคินสัน, และ ชี ฮอง (แซม)
วอง
ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ
การรับใช้ทย่ี อดเยีย่ มของพวกท่าน โปรดยกมือ
ขอเสนอปลดพร้อมกับแสดงความขอบคุณ
อย่างจริงใจต่อบราเดอร์รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ, เดวิด เอ็ม. แมคคองกี, และ แมทธิว
โอ. ริชาร์ดสัน ในฐานะฝ่ายประธานโรงเรียน
วันอาทิตย์สามัญ
วอชิงตัน ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

การสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ศาสนจักร
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ขอเสนอปลดสมาชิกทุกท่านในคณะกรรมการโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญด้วยเช่นกัน
ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ
พีน่ อ้ งชายหญิงเหล่านีส้ �ำ หรับการรับใช้ทย่ี อด
เยีย่ มและการอุทศิ ตนของพวกเขา โปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกใหม่ใน
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ชี ฮอง (แซม)
วอง และเยอร์ก เคลบิงกอต และสมาชิกใหม่
ในโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ แลร์รีย์ เอส.
เคเชอร์และฮูโก อี. มาร์ติเนซ
ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำ�เช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้
ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: ฮูลโิ อ เซซาร์
อาโกสตา, เบลค อาร์. แอลเดอร์, แอเลน ซี.
แอลลาร์ด, ทาอิชิ อาโอบะ, คาร์ลอส เอฟ.
อาร์เรดอนโด, วลาดิเมียร์ เอ็น. อัสตาชอฟ,
ฮอร์เฆ ที. เบเซร์รา, ไมเคิล เอช. เบอร์น, โรมูโล วี. คาเบรรา, โฮเซ เคลาดิโอ เอฟ. คัมโปส,
นิโคลัส คัสตันเญดา, วอลเทอร์ ชาโทรา, ฟูค
เฉวน เสินอ้อ โฉ่ว, เจ. เควิน เอนซ์, เค. มาร์ก
ฟรอสต์, เมาริซิโอ จี. กอนซากา, เลโอนาร์ด
ดี. เกรียร์, โฮเซ อิซาเกียร์เร, ไมเคิล อาร์.
เจนเซ็น, อดอล์ฟ โยฮัน โยฮันส์ซัน, เต กุลจุง,
วิศิษฐ์ คณาคำ�, เซอร์ฆี เอ. โควะลอฟ, เซร์กิโอ กรัสโนเซลสกี,้ มิลาน เอฟ. คุนซ์, ไบรอัน

อาร์. ลาร์เซ็น, เจอรัลโด ลิมา, ดับเบิลยู. ฌองปิแอร์ โลโน, ทาซาระ มากาซิ, คุมบูลานิ
เอ็มเดล็ตชี, เดล เอช. มังค์, เอดูอาร์โด เอ.
โนรัมบูเอนา, ยูทากะ ออนดา, ไรมุนดู ปาเชกู
ดี ปินญู, มาร์โก อันโตนิโอ ไรส, สตีเวน เค.
แรนดัลล์, อาร์. สก็อตต์ รูเนีย, อเล็กเซย์ วี.
ซามายคิน, เอ็ดวิน เอ. เซกซ์ตัน, ราอูล เอช.
สปิทาเล,คาร์ลอส วอลเตอร์ เตรวินโญ, และ
ฮวน เอ. อูร์รา
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนแทด อาร์. คอลลิสเตอร์เป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ
โดยมีจอห์น เอส. แทนเนอร์เป็นที่ปรึกษาที่
หนึ่ง และเดวิน จี. เดอร์แรนท์เป็นที่ปรึกษา
ที่สอง
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำ�เช่นเดียวกัน
เรารับทราบว่าบราเดอร์แทนเนอร์และ
บราเดอร์เดอร์แรนท์ทั้งคู่กำ�ลังรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ ด้วยเหตุนั้นจึงไม่ได้มาเข้า
ร่วมที่ศูนย์การประชุมใหญ่
พวกท่านจะเริ่มรับใช้อย่างเป็นทางการใน
ฐานะฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ
หลังจากได้รับการปลดจากการเป็นประธาน
คณะเผยแผ่ในเดือนกรกฎาคม 2014
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าทีช่ น้ั ผูใ้ หญ่
สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การ
ช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำ�เช่นเดียวกัน
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำ�หรับการออก
เสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา และการสวด
อ้อนวอนตลอดมาของท่าน
ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ น้ั ผูใ้ หญ่ทเ่ี พิง่ ได้รบั เรียก
ให้ออกมานั่งประจำ�ที่บนยกพื้น
พฤษ ภาคม 2014
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รายงานจากแผนกตรวจสอบ รายงาน
บัญชีของศาสนจักรปี 2013 สถิติปี 2013
นำ�เสนอโดย เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น

กรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เ

รียนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่: ดังที่กำ�กับไว้โดย
การเปิดเผยในภาคที่ 120 ของพระคัมภีร์
หลักคำ�สอนและพันธสัญญา สภาจัดการ
ส่วนสิบ—ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด
โควรัมอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบ
คุม—มีอำ�นาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนของ
ศาสนจักร หน่วยงานของศาสนจักรใช้จ่าย
เงินทุนให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
และตามนโยบายกับระเบียบปฏิบัติ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร ซึ่ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าระดับมืออาชีพที่ได้รับ
การรับรองและทำ�งานอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับ
แผนกอื่นๆ ของศาสนจักร มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบบัญชีเพื่อจุดประสงค์ในการ
ให้การรับรองที่เหมาะสมในเรื่องรายรับของ
เงินบริจาค รายจ่ายที่เกิดขึ้น และการปกป้อง
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ดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร
ตามการดำ�เนินงานตรวจสอบ แผนกตรวจ
สอบบัญชีของศาสนจักรลงความเห็นว่า ใน
แง่ของทรัพย์สิน รายรับของเงินบริจาค ราย
จ่ายที่เกิดขึ้น และทรัพย์สินของศาสนจักร
สำ�หรับปี 2013 ได้รับการบันทึกและจัดการ
ตามงบประมาณศาสนจักรทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และ
ตามนโยบายตลอดจนแนวทางที่ถือปฏิบัติ
ตามระบบบัญชี ศาสนจักรปฏิบัติตามแนว
ทางที่สอนให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการดำ�เนิน
ชีวิตให้อยู่ในงบประมาณ หลีกเลี่ยงการเป็น
หนี้ และการเก็บออมเพื่อยามจำ�เป็น
ขอแสดงความนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร
เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น
กรรมการผู้จัดการ

เ

นำ�เสนอโดย บรูค พี. เฮลส์
เลขานุการฝ่ายประธานสูงสุด

พื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกศาสนจักร ฝ่าย
ประธานสูงสุดออกรายงานสถิติของ
ศาสนจักรเกี่ยวกับการเติบโตและสถานะ
ของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2013 ดังต่อไปนี้

หน่วยศาสนจักร
สเตค....................................................... 3,050
คณะเผยแผ่.................................................405
ท้องถิ่น........................................................571
วอร์ดและสาขา......................................29,253
สมาชิกภาพของศาสนจักร
สมาชิกภาพทั้งหมด.....................15,082,028
เด็กใหม่ในบันทึกศาสนจักร...............115,486
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา.........282,945
ผู้สอนศาสนา
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา..........................83,035
ผู้สอนศาสนาบำ�เพ็ญประโยชน์2������������24,032
พระวิหาร
พระวิหารที่ได้รับการอุทิศระหว่างปี 2013
(พระวิหารเตกูซิกัลปา ฮอนดูรัส)....................1
พระวิหารที่เปิดดำ�เนินการ ณ สิ้นปี1����������� 141

เมือ่ เราพูดถึงศรัทธา—ศรัทธาทีเ่ คลือ่ นภูเขา
ได้—เราไม่ได้พดู ถึงศรัทธาในเรือ่ งทัว่ ไปแต่พดู
ถึงศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ศรัทธา
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะได้รับการค้ำ�จุน
เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์และปฏิบัติ
ตามศาสนาของเรา หลักคำ�สอนของพระเยซู
คริสต์กำ�หนดขึ้นจากพระเจ้าเพื่อช่วยให้เรา
โดยเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เพิ่มศรัทธาของเรา ในภาษาพูดปัจจุบัน คำ�
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ว่า ศาสนา อาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละคน
จริงๆ แล้วคำ�ว่า ศาสนา หมายถึง “รัดอีก
ครั้ง” หรือ “ผูกอีกครั้ง” กับพระผู้เป็นเจ้า1
คำ�ถามที่เราอาจถามตนเองคือ เราผูกอย่าง
แน่นหนาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจนศรัทธาแสดง
ออกมาไหม หรือจริงๆ แล้วเราผูกอยู่กับสิ่ง
วันแล้ววันเล่าทีท่ า่ นอยูบ่ นเส้นทางสูจ่ ดุ หมายปลายทางนิรนั ดร์ จงเพิม่ ศรัทธา อื่น ตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าบังเอิญได้ยินการ
สนทนาในตอนเช้าเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
ของท่าน ประกาศศรัทธาของท่าน! ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา!
อาชีพทีเ่ กิดขึน้ ในวันอาทิตย์ทผ่ี า่ นมา สำ�หรับ
แฟนพันธุแ์ ท้บางคน ข้าพเจ้าสงสัยว่า “ศาสนา”
น้องชายหญิงทีร่ กั เราขอแสดงความ
ของพวกเขาอาจ “ผูกพวกเขาไว้” กับลูกบอล
รู้สึกรักและขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ
ที่เด้งไปมา
ท่าน เราชืน่ ชมท่านในงานมอบหมาย
เราแต่ละคนอาจถามตนเองว่า ศรัทธาเรา
ของเราในบรรดาพวกท่าน
อยู่ที่ไหน อยู่ในทีมกีฬาหรือ อยู่ในยี่ห้อหรือ
ขณะอยู่บนเที่ยวบินหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้
อยู่ในความมีชื่อเสียงหรือ กระทั่งทีมกีฬาที่
นักบินประกาศว่าเราจะเจอหลุมอากาศขณะ
เก่งที่สุดก็ยังมีแพ้ ความมีชื่อเสียงสามารถ
ที่เครื่องลดระดับและให้ผู้โดยสารทุกคนคาด
ค่อยๆ หายไป มีเพียงพระองค์เดียวที่ศรัทธา
เข็มขัดนิรภัยให้แน่น แน่นอน เราเจอหลุม
ของท่านจะปลอดภัย และนั่นคือในพระเจ้า
อากาศ มีความรุนแรงมาก ผู้หญิงขวัญอ่อน
พระเยซูคริสต์ และท่านต้องให้ศรัทธาของ
คนหนึ่งซึ่งนั่งอีกฝั่งของทางเดินข้างหลังข้าพท่านแสดงออกมา!
เจ้าไปสองแถวเสียขวัญ ทุกครั้งที่เครื่องทิ้ง
พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศไว้ใน ข้อแรก
ตัวอย่างน่ากลัวและกระแทกอย่างแรงเธอ
ของพระบัญญัติสิบประการ “ห้ามมีพระเจ้า
จะร้องเสียงดัง สามีของเธอพยายามปลอบ
อื่นใดนอกเหนือจากเรา”2 พระองค์ตรัสด้วย
เธอแต่ไม่เป็นผล เสียงตะโกนอันบ้าคลั่งของ
ว่า “จงดูที่เราในความนึกคิดทุกอย่าง; อย่า
เธอมีอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งเราผ่านบริเวณที่
สงสัย, อย่ากลัว”3 กระนั้นมีหลายคนมองดู
มีหลุมอากาศจนลงจอดได้อย่างปลอดภัย
เพียงแค่ยอดคงเหลือในธนาคารเพื่อสันติสุข
ระหว่างที่เธอวิตกกังวล ข้าพเจ้ารู้สึกสงสาร
ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าการที่ข้าพเจ้าอยู่บน หรือมองดูเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นแบบอย่างใน
เธอ เพราะศรัทธาเป็นยาแก้ความกลัว ข้าพ- เที่ยวบินนั้นจะช่วยปลอบใจเธอ แต่ข้าพเจ้า การทำ�ตาม
เจ้าปรารถนาในใจว่าเราสามารถเสริมสร้าง จะพูดถึงความเป็นจริงอย่างหนึ่งของชีวิต
แพทย์ นักวิชาการ และนักการเมืองมักได้
ศรัทธาของเธอ
แห่งมรรตัยคือ ศรัทธาของเราจะถูกทดสอบ รับการทดสอบศรัทธา เพื่อติดตามเป้าหมาย
ต่อมาขณะที่ผู้โดยสารกำ�ลังออกจาก
และท้าทาย บางครั้งการทดสอบเหล่านี้มา ของพวกเขา ศาสนาของพวกเขาจะแสดงออก
เครื่องบิน สามีของสตรีคนนี้พูดกับข้าพเจ้า ขณะที่เราเผชิญหน้ากับความเป็นความตาย มาหรือจะถูกซ่อนไว้? พวกเขาจะผูกอยู่กับ
ว่า “ผมขอโทษที่ภรรยาผมกลัวมาก มีเพียง สำ�หรับสตรีขวัญอ่อนคนนี้ เครื่องบินที่สั่น พระผู้เป็นเจ้าหรือมนุษย์?
วิธีเดียวที่ผมสามารถปลอบใจเธอได้คือบอก คลอนไปมาอย่างน่าอันตรายแสดงให้เห็นถึง
ข้าพเจ้าได้รับการทดสอบอย่างมากหลาย
เธอว่า ‘เอ็ลเดอร์เนลสันอยู่บนเที่ยวบินนี้ คุณ ช่วงเวลาเหล่านี้อย่างหนึ่งเมื่อเราต้องเผชิญ ทศวรรษก่อนเมือ่ แพทย์ผรู้ ว่ มงานของข้าพเจ้า
ไม่ต้องกังวล’”
หน้ากับความเข้มแข็งของศรัทธาเรา
ตำ�หนิข้าพเจ้าอย่างรุนแรงที่ไม่แยกความรู้

ให้ศรัทธาของท่าน
แสดงออกมา

พี่
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ทางวิชาชีพจากความเชื่อทางศาสนาของ
ข้าพเจ้า เขาสั่ง ไม่ให้ ข้าพเจ้านำ�สองอย่าง
มารวมกัน ข้าพเจ้าจะทำ�ได้อย่างไร ความ
จริงคือความจริง สิ่งนี้มองข้ามไม่ได้และไม่
ควรเพิกเฉย
ไม่ว่าความจริงที่ปรากฏจากห้องทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์หรือผ่านทางการเปิดเผย
ความจริงทั้งหมดมาจากพระผู้เป็นเจ้า ความ
จริงทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์4 แต่ข้าพเจ้าถูกขอให้
ซ่อนศรัทธาของตนเอง ข้าพเจ้าไม่ได้ทำ�
ตามคำ�ขอร้องจากเพื่อนร่วมงาน ข้าพเจ้าให้
ศรัทธาของตนเองแสดงออกมา!
ในงานอาชีพจำ�ต้องมีมาตรฐานอันเคร่งครัดด้านความถูกต้อง นักวิชาการชื่นชม
เสรีภาพในการพูด แต่เสรีภาพอย่างเต็มที่จะ
ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าความรู้ส่วนหนึ่งถูกตัดสิน
ว่า “อยู่นอกขอบเขต” โดยคำ�สั่งของมนุษย์
ความจริงทางวิญญาณถูกเพิกเฉยไม่ได้
—โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบัญญัติจากสวรรค์
การรักษาพระบัญญัตจิ ากสวรรค์น�ำ พรมาให้
ทุกครั้ง การละเมิดพระบัญญัติจากสวรรค์
ทำ�ให้สูญเสียพรทุกครั้ง!5
มีปัญหาอยู่มากมายในโลกนี้เพราะมีผู้คน
ที่ไม่ดีพร้อมอาศัยอยู่ เป้าหมายและความ
30
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ปรารถนาของพวกเขาได้รบั อิทธิพลอย่างมาก
จากศรัทธาหรือการขาดศรัทธา คนจำ�นวนมาก
ให้ความสำ�คัญแก่สิ่งอื่นก่อนพระผู้เป็นเจ้า
บางคนท้าทายความจำ�เป็นของศาสนาใน
ชีวิตสมัยใหม่ เหมือนกับทุกยุคสมัย ปัจจุบัน
มีผู้ที่เยาะเย้ยหรือประณามเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา บางคนโทษศาสนาถึงสิ่งไม่ดี
ที่เกิดขึ้นในโลก เป็นที่ยอมรับกันว่ามีหลาย
ครั้งการกระทำ�อันชั่วร้ายเกิดขึ้นในชื่อของ
ศาสนา แต่โดยการดำ�เนินชีวิตตามศาสนาที่
บริสุทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งหมายถึงการพยายาม
เป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์นั้น
เป็นวิถีแห่งชีวิตและเป็นคำ�มั่นสัญญาในทุก
วันซึ่งจะทำ�ให้ได้รับการนำ�ทางจากสวรรค์
ขณะที่ท่านดำ�เนินชีวิตตามศาสนาของท่าน
ท่านกำ�ลังใช้ศรัทธาของท่าน ท่านกำ�ลังแสดง
ศรัทธาของท่านออกมา
พระเจ้าทรงทราบว่าลูกๆ ของพระองค์จะ
ต้องเรียนรู้วิธีค้นหาพระองค์ “เพราะคับแคบ
คือประตู” พระองค์ตรัส “และแคบคือทางที่
นำ�ไปสู่ความสูงส่ง… และมีน้อยคนที่พบ”6
พระคัมภีร์ให้หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะพบ
วิถขี องเราและอยูบ่ นนัน้ ความรูท้ างวิญญาณ
ให้ความคุม้ ครองทางวิญญาณด้วย ตัวอย่าง
เช่น ตลอดทั่วประวัติศาสตร์ อาการติดเชื้อ

เช่น “ไข้หลังคลอด” คร่าชีวิตของมารดาผู้ไร้
เดียงสาและทารกเป็นจำ�นวนมาก กระนั้น
พันธสัญญาเดิมมีหลักธรรมที่ถูกต้องสำ�หรับ
การรับมือกับคนไข้ที่ติดเชื้อซึ่งเขียนไว้นาน
กว่า 3,000 ปีกอ่ น!7 คนจำ�นวนมากต้องพินาศ
เพราะการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ทำ�ให้ไม่
ฟังพระวจนะของพระเจ้า!
พี่น้องที่รัก ชีวิตของเราขาดสิ่งใดถ้าเรา
่
“รำ�เรียนอยู่เสมอ [แต่] ไม่สามารถเข้าใจหลัก
ความจริงได้เลย”8 เราสามารถได้รับความรู้
จากพระคัมภีร์และมีการดลใจผ่านการสวด
อ้อนวอนด้วยศรัทธา
การทำ�เช่นนี้จะช่วยเราเมื่อเรามีการตัดสิน
ใจในทุกๆ วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
กำ�หนดและบังคับใช้กฎหมายของมนุษย์ กฎ
ของพระเจ้าจะต้องเป็นมาตรฐานของเราอยู่
เสมอ ในการรับมือกับเรื่องความขัดแย้ง เรา
ควรแสวงหาการนำ�ทางจากพระผูเ้ ป็นเจ้าก่อน
เราควร “เปรียบพระคัมภีร์ทั้งหมดกับเรา,
…จะเป็นประโยชน์และเป็นการเรียนรู้ของ
เรา.”9 ภัยอันตรายจะซุ่มโจมตีเราเมื่อเรา
พยายามแบ่งแยกตนเองด้วยคำ�พูดที่ว่า
“นี่คือชีวิตส่วนตัวของฉัน” หรือแม้แต่ “นี่
คือพฤติกรรมที่ดีที่สุดของฉัน” ถ้าคนเรา
พยายามแยกชีวิตเป็นส่วนๆ เราจะไม่มีวัน

บรรลุถึงความซื่อสัตย์สุจริตส่วนตัว—จะไม่
มีวันเป็นอย่างที่ตัวตน ที่แท้จริง ควรเป็น
การล่อลวงเพื่อจะมีชื่อเสียงอาจทำ�ให้เรา
ให้ความสำ�คัญแก่มติมหาชนมากกว่าพระวจนะพระผู้เป็นเจ้า การรณรงค์หาเสียงทาง
การเมืองและกลยุทธ์การตลาดใช้ความคิด
เห็นจากมหาชนเพื่อวางแผน ผลของความ
คิดเห็นมีประโยชน์ แต่ สิ่งเหล่านี้แทบจะนำ�
มาใช้เป็นเหตุผลของข้ออ้างที่จะไม่เชื่อฟัง
พระบัญญัติไม่ได้! แม้ว่า “ทุกคนก็ทำ�กัน”
สิ่งผิดจะไม่มีวันถูก ความชั่ว ความผิดพลาด
และความมืดมนจะไม่มีวันถูกต้องถึงแม้จะ
เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียง คำ�เตือนในพระคัมภีร์
ประกาศว่า “วิบัติแก่พวกที่เรียกความชั่วว่า
ความดีและเรียกความดีว่าความชั่ว พวกที่
ถือว่าความมืดคือความสว่างและความสว่าง
คือความมืด”10
หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีเพลง
เนื้อหาลามกเพลงหนึ่งเป็นที่โด่งดัง เพื่อเป็น
การสนับสนุนความไร้ศีลธรรมถึงขนาดพูดว่า
คนกว่า 50 ล้านคนไม่มีทางผิด แต่แท้จริง
แล้ว คน 50 ล้านคน สามารถ ผิดได้—ผิด
อย่างแน่นอน ความไร้ศีลธรรมก็คือความ
ไร้ศีลธรรมในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า

ซึ่งวันหนึ่งจะทรงพิพากษาเราทุกคนตามการ
กระทำ�และความปราถนาของเรา11
สิ่งตรงกันข้ามกับความกลัวและการขาด
ศรัทธาซึ่งมีอยู่มากมายโลกปัจจุบันนี้ ด้วย
ศรัทธาและความกล้าหาญของเอมิลีลูกสาว
ทีร่ กั ของข้าพเจ้า ผูท้ ข่ี ณะนีม้ ชี วี ติ อยูท่ อ่ี กี ด้าน
หนึ่งของม่าน ขณะที่ชีวิตแห่งมรรตัยกำ�ลัง
ออกจากร่างที่ถูกมะเร็งทำ�ลาย เธอแทบจะ
พูดไม่ได้ แต่ดว้ ยรอยยิม้ บนใบหน้า เธอกล่าว
กับข้าพเจ้าว่า “คุณพ่อคะ อย่าห่วงลูกเลย
ลูกรู้ว่าลูกจะไม่เป็นอะไร!” ศรัทธาของเอมิลี
แสดงออกมา—แสดงออกมาอย่างสว่างจ้า
—ในช่วงเวลาอันอ่อนโยนนี้ เป็นเวลาที่เรา
ต้องการศรัทธามากที่สุด
มารดาสาวที่งดงามคนนี้ที่มีลูกห้าคนมี
ศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ ในแผนของ
พระองค์ และในความผาสุกอันเป็นนิรันดร์
ของครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยม เธอได้รับการ
ผูกอย่างแน่นหนากับพระผู้เป็นเจ้า เธอซื่อสัตย์อย่างเต็มที่ต่อพันธสัญญาที่ทำ�กับพระเจ้าและกับสามีของเธอ เธอรักลูกของเธอ
แต่เธอก็รู้สึกสงบทั้งๆ ที่จะแยกจากพวกเขา
ในไม่ช้า เธอมีศรัทธาในอนาคตของเธอและ
ของพวกเขาด้วย เพราะเธอมีศรัทธาในพระ-

บิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์
ในปี 1986 ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
กล่าวว่า “แน่นอนว่าเราจะเผชิญกับความ
กลัว การเยาะเย้ย และพบกับอุปสรรค ขอ
ให้เรากล้าหาญที่จะขัดขืนกับเสียงของคน
ส่วนใหญ่ กล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อหลักการ
ความกล้าหาญ ไม่ใช่การประนีประนอม นำ�
รอยยิ้มแห่งความเห็นชอบจากพระผู้เป็นเจ้า
… จำ�ไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความกลัว แต่ผู้ที่
เผชิญหน้ากับความกลัวด้วย [ศรัทธา] มีความ
กล้าหาญเช่นกัน”12
คำ�แนะนำ�ของประธานมอนสันไม่มีวันล้า
สมัย! ข้าพเจ้าวิงวอนท่าน พี่น้องที่รัก วันแล้ว
วันเล่าที่ท่านอยู่บนเส้นทางสู่จุดหมายปลาย
ทางนิรันดร์ จงเพิ่มศรัทธาของท่าน ประกาศ
ศรัทธาของท่าน! ให้ศรัทธาของท่านแสดง
ออกมา!13
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะผูกอย่าง
แน่นหนากับพระผูเ้ ป็นเจ้า ว่าความจริงนิรนั ดร์
ของพระองค์จะทรงสลักไว้ในใจท่านตลอดไป
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนถึงสิ่งนี้ ว่าตลอดชีวิต
ท่านจะให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา! ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
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อ้างอิง

1. เมื่อทารกเกิด ผู้ท�ำคลอดจะใช้อุปกรณ์หนีบเพื่อ
รัดสายสะดือไว้สองต�ำแหน่งและจะตัดสาย
สะดือระหว่างสองต�ำแหน่งนี้  การรัดสายสะดือ
คือการผูก—ผูกอย่างแน่นหนา  ค�ำว่า religion
(ศาสนา) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน  re หมาย
ถึง “อีกครั้ง” หรือ “กลับไปสู่” และอาจจะเป็น
ค�ำว่า ligare หมายถึง “ผูก” หรือ “รัด”  ดังนั้นเรา
เข้าใจว่าศาสนา “ผูกผู้ที่เชื่อกับพระผู้เป็นเจ้า”
2. อพยพ 20:3   พระเจ้าตรัสเสริมว่า “จงกลับใจ
และหันออกจากรูปเคารพของพวกเขาเสีย …
ออกจากสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า”
(เอเสเคียล 14:6)
3. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 6:36.
4. ดู Spencer W. Kimball, The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball
(1982), 391.
5. ดู โมไซยาห์ 2:41; หลักค�ำสอนและพันธสัญญา
58:30-33; 82:10  หลักธรรมนี้จริงต่อทุกคน
เพราะ “พระเจ้าไม่ทรงล�ำเอียง” (กิจการของ
อัครทูต 10:34); ดู โมโรไน 8:12 ด้วย.
6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 132:22.
7. ดู เลวีนิติ 15:13.
8. 2 ทิโมธี 3:7.
9. 1 นีไฟ 19:23.
10. อิสยาห์ 5:20.
11. พระคัมภีร์สอนว่า: “จงมาหาพระเจ้า, พระผู้
บริสุทธิ์. จงจ�ำไว้ว่าวิถีของพระองค์ชอบธรรม.
ดูเถิด, ทางส�ำหรับมนุษย์แคบ, แต่วางอยู่ในวิถี
ทางตรงต่อหน้าเขา, และองค์ทวารบาลคือพระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล; และพระองค์ไม่ทรงจ้าง
ผู้รับใช้ที่นั่น; และไม่มีทางอื่นใดนอกจากทาง
ประตูนั้น; เพราะพระองค์ทรงถูกหลอกลวงไม่
ได้, เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าคือพระนามของ
พระองค์” (2 นีไฟ 9:41).
12. โธมัส เอส. มอนสัน, “Courage Counts,” Ensign,
Nov. 1986, 41  อีกเหตุการณ์หนึ่ง ประธานมอน
สันให้ค�ำเตือนที่ได้รับการดลใจ  “เพื่อจะด�ำเนิน
ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ เราจะต้องพัฒนาศักยภาพใน
การเผชิญกับปัญหาด้วยความกล้าหาญ เผชิญกับ
ความผิดหวังด้วยความแจ่มใส และเอาชนะด้วย
ความอ่อนน้อมถ่อมตน … เราคือบุตรธิดาของ
พระผูเ้ ป็นเจ้าผูท้ รงพระชนม์ ผู้ซึ่งเราสร้างตามรูป
ลักษณ์ของพระองค์ … เราไม่สามารถมีความ
เชื่อมั่นนี้ได้โดยไม่ได้ประสบกับความรู้สึกใหม่
ที่ลึกซึ้งถึงความเข้มแข็งและอ�ำนาจ แม้ความ
เข้มแข็งที่จะด�ำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของ
พระผู้เป็นเจ้า  อ�ำนาจในการต้านทานการล่อลวง
ของซาตาน” (“Yellow Canaries with Gray on
Their Wings,” Ensign, July 1973, 43)
13. “ปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผูเ้ ป็นเจ้า
ทุกอย่าง” (โมโรไน 10:32)  อย่ากลัวมนุษย์มาก
กว่าพระผูเ้ ป็นเจ้า (ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา
3:7; 59:5)
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โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“เพราะว่าเราวางแบบ
อย่างแก่พวกท่านแล้ว”
แบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลกคือพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระเยซูคริสต์…พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราทำ�ตามแบบอย่างอันดี
พร้อมของพระองค์

ข

ณะที่ข้าพเจ้าไตร่ตรองหน้าที่ของ
ข้าพเจ้าในการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ข้าพเจ้านึกถึงคนทีข่ า้ พเจ้ารักทีม่ อี ทิ ธิพลอันอ่อนโยนซึ่งได้ช่วยให้ข้าพเจ้าพบเส้น
ทางที่ได้รับแต่งตั้งจากเบื้องบนซึ่งช่วยความ
ก้าวหน้าทางวิญญาณของข้าพเจ้า ในเวลา
สำ�คัญในชีวิตข้าพเจ้า พระบิดาในสวรรค์
ประทานพรข้าพเจ้าให้มีบางคนที่รักข้าพเจ้า
มากพอที่จะช่วยแนะแนวการเลือกให้อยู่ใน
ทางที่เหมาะสม พวกเขาทำ�ตามพระวจนะ
ของพระผู้ช่วยให้รอด “เพราะเราวางแบบ
อย่างแก่พวกท่านแล้ว เพื่อให้ท่านทำ�เหมือน
อย่างที่เราทำ�กับท่านด้วย”1
สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก คุณพ่อไม่ได้เป็น
สมาชิกของศาสนจักรและคุณแม่เป็นสมาชิก
แข็งขันน้อย เราอาศัยอยู่ในวอชิงตันดีซี บิดา
มารดาของคุณแม่อาศัยอยู่ห่างไปกว่า 4,000
กิโลเมตรในรัฐวอชิงตัน ไม่กี่เดือนหลังจาก
วันเกิดครบรอบแปดขวบของข้าพเจ้า คุณยาย
วิทเทิลเดินทางข้ามประเทศมาเยี่ยมเรา คุณ
ยายกังวลที่ข้าพเจ้าและพี่ชายคนโตไม่ได้รับ
บัพติศมา ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรกับ
คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับข้อกังวลนี้ แต่ข้าพเจ้า
รู้ว่าเช้าวันหนึ่งท่านพาข้าพเจ้ากับพี่ชายไปที่

สวนสาธารณะและบอกความรู้สึกของท่าน
ถึงความสำ�คัญของการรับบัพติศมาและการ
เข้าประชุมทีโ่ บสถ์เป็นประจำ� ข้าพเจ้าจำ�ราย
ละเอียดของคำ�พูดไม่ได้ แต่ถ้อยคำ�ของท่าน
กระตุ้นบางสิ่งในใจข้าพเจ้าและไม่นานข้าพเจ้ากับพี่ชายรับบัพติศมา
คุณยายยังคงสนับสนุนพวกเราต่อไป ข้าพเจ้าจำ�ได้ว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหรือพี่ชายได้รับ
มอบหมายให้เป็นผูพ้ ดู ทีโ่ บสถ์ เราจะโทรศัพท์
หาท่านเพือ่ ขอคำ�แนะนำ� ภายในไม่กว่ี นั จะมี
คำ�พูดที่เขียนด้วยลายมือส่งมาทางไปรษณีย์
ผ่านไประยะหนึ่งคำ�แนะนำ�ของท่านเปลี่ยน
เป็นโครงร่างที่ทำ�ให้เราต้องใช้ความพยายาม
ในส่วนของเรามากขึ้น
คุณยายใช้ความกล้าหาญและการให้
เกียรติอย่างพอเหมาะในการช่วยให้คุณพ่อ
เห็นถึงความสำ�คัญของการขับรถพาเราไป
โบสถ์เพื่อร่วมการประชุม ท่านช่วยเราในทุก
วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้รู้สึกถึงความจำ�เป็นของ
พระกิตติคุณในชีวิต
สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือเรารูว้ า่ คุณยายรักเราและ
ท่านรักพระกิตติคุณ ท่านเป็นแบบอย่างที่
ยอดเยี่ยม! ข้าพเจ้าขอบคุณยิ่งต่อประจักษ์
พยานที่ท่านแบ่งปันกับข้าพเจ้าสมัยข้าพเจ้า

เป็นเด็ก อิทธิพลของท่านเปลี่ยนเส้นทางชีวิต
ของข้าพเจ้าเพื่อความดีนิรันดร์
ต่อมา ขณะกำ�ลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัย
ข้าพเจ้าตกหลุมรักสาวสวยชือ่ เจนนีน วัทคินส์
ข้าพเจ้าคิดว่าเธอกำ�ลังเริ่มมีความรู้สึกลึกซึ้ง
ให้ข้าพเจ้าบ้าง คืนหนึ่งเมื่อเรากำ�ลังพูดถึง
อนาคต เธอค่อยๆ สานเรื่องเข้าสู่การสนทนา
ที่มีคำ�พูดซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าไป
ตลอดกาล เธอกล่าวว่า “เมื่อฉันแต่งงาน จะ
ต้องแต่งกับอดีตผู้สอนศาสนาที่ซื่อสัตย์ใน
พระวิหาร”
ก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่อง
งานเผยแผ่มากนัก คืนนั้นแรงบันดาลใจที่จะ
คิดถึงการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเปลี่ยนไป
โดยสิ้นเชิง ข้าพเจ้ากลับบ้านและไม่สามารถ
คิดถึงเรื่องอื่นได้ ข้าพเจ้านอนไม่หลับทั้งคืน
ข้าพเจ้าไม่มสี มาธิในการเรียนในวันรุง่ ขึน้ หลัง
จากสวดอ้อนวอนมากมายข้าพเจ้าตัดสินใจ
เข้าพบอธิการและเริม่ เขียนใบสมัครเป็นผูส้ อน
ศาสนา
เจนนีนไม่เคยขอให้ข้าพเจ้ารับใช้งานเผย
แผ่ เพือ่ เธอ เธอรักข้าพเจ้ามากพอทีจ่ ะแบ่งปัน
ความเชื่อมั่นของเธอและจากนั้นเปิดโอกาส
ให้ข้าพเจ้าหาเส้นทางชีวิตของตนเอง เราทั้ง
สองรับใช้งานเผยแผ่และต่อมาผนึกในพระวิหาร ความกล้าหาญและคำ�มั่นสัญญาของ
เจนนีนที่มีต่อศรัทธาของเธอสร้างความแตก
ต่างในชีวิตของเราด้วยกัน ข้าพเจ้ามั่นใจว่า
เราจะไม่มีวันพบความสุขที่เราชื่นชมโดย
ปราศจากศรัทธาอันเข้มแข็งของเธอที่มีต่อ
หลักธรรมของการรับใช้พระเจ้าก่อน เธอเป็น
แบบอย่างอันชอบธรรมที่ยอดเยี่ยม
ทั้งคุณยายวิทเทิลและเจนนีนรักข้าพเจ้า
มากพอที่จะแบ่งปันความเชื่อมั่นว่าศาสนพิธี
ของพระกิตติคุณและการรับใช้พระบิดาใน
สวรรค์จะเป็นพรต่อชีวิตข้าพเจ้า เธอทั้งสอง
ไม่ได้บังคับหรือทำ�ให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดีในสิ่ง
ที่เป็น พวกเขาเพียงแต่รักข้าพเจ้าและพระบิดาในสวรรค์ ทัง้ สองคนรูว้ า่ พระองค์สามารถ
ทำ�ให้ชีวิตข้าพเจ้าแตกต่างไปได้มากกว่าที่
จะทำ�ด้วยตนเอง แต่ละคนช่วยข้าพเจ้าอย่าง
กล้าหาญด้วยความรักเพื่อให้พบกับหนทาง
ของความสุขอันยิ่งใหญ่
เราแต่ละคนจะเป็นอิทธิพลที่ดีได้อย่างไร
เราจะต้องแน่ใจว่ามีความรักอย่างแท้จริงต่อ
ผู้ที่เราต้องการช่วยอย่างชอบธรรมเพื่อพวก

เขาสามารถเริ่มพัฒนาความมั่นใจในความ
รักของพระผู้เป็นเจ้า สำ�หรับคนมากมายใน
โลกแล้ว การท้าทายอันดับแรกในการยอมรับ
พระกิตติคณ
ุ คือการพัฒนาศรัทธาในพระบิดา
ในสวรรค์ ผูท้ รงรักพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าที่จะพัฒนาศรัทธาเมื่อพวก
เขามีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่รักต่อ
พวกเขาด้วยความรักแบบเดียวกัน
การให้พวกเขามั่นใจในความรักของท่าน
จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาศรัทธาในความรัก
ของพระผูเ้ ป็นเจ้า จากนัน้ ผ่านทางการสือ่ สาร
ที่เปี่ยมด้วยความรักและความเอาใจใส่ ชีวิต
ของพวกเขาจะได้รับพรจากการแบ่งปันบท
เรียนที่ท่านเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ท่านมี และ
หลักธรรมที่ท่านปฏิบัติเพื่อพบวิธีแก้ไขกับ

ปัญหาของท่านเอง แสดงความสนใจอย่าง
แท้จริงในความผาสุกของพวกเขา จากนั้น
แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ท่านสามารถช่วยในวิธีที่มีพื้นฐานอยู่ใน
หลักธรรมและหลักคำ�สอน ส่งเสริมคนทีท่ า่ น
รักให้แสวงหาความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรง
ประสงค์ให้พวกเขาทำ� วิธีหนึ่งที่จะทำ�สิ่งนี้
คือถามคำ�ถามทีจ่ ะให้พวกเขาคิดและจากนัน้
ให้เวลาพวกเขามากพอ—ไม่ว่าจะเป็นเวลา
หลายชั่วโมง หลายวัน หลายเดือน หรือมาก
กว่านั้น—เพื่อไตร่ตรองและพยายามหาคำ�
ตอบด้วยตนเอง ท่านอาจต้องช่วยให้พวกเขา
รู้ถึงวิธีสวดอ้อนวอนและวิธีจดจำ�คำ�ตอบ
ของคำ�สวดอ้อนวอนของพวกเขา จะช่วยให้
พฤษ ภาคม 2014
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พวกเขารู้ว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งช่วยที่สำ�คัญ
ของการได้รบั และการจดจำ�คำ�ตอบ ด้วยวิธี
นี้ท่านจะช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวสำ�หรับ
โอกาสและการท้าทายในอนาคต
จุดประสงค์ของพระผูเ้ ป็นเจ้าคือ “ทำ�ให้เกิด
ความเป็นอมตะและชีวติ นิรนั ดร์ของมนุษย์.”2
นั่นคือพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราทำ� บางครั้งเรา
หลงใหลในสิ่งที่เราคิดว่าน่าดึงดูดหรือหมกมุ่นอยู่กับความรับผิดชอบทั่วไปจนลืมนึกถึง
จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ขณะท่าน
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้ความสำ�คัญ
ต่อหลักธรรมพื้นฐานที่สุดในชีวิต ท่านจะได้
รับความเข้าใจมากขึน้ ในสิง่ ทีท่ า่ นต้องทำ�และ
ท่านจะทำ�ให้เกิดผลมากขึ้นสำ�หรับพระเจ้า
และทำ�ให้ตนเองมีความสุขมากขึ้น
เมื่อชีวิตของท่านให้ความสำ�คัญต่อหลักธรรมพื้นฐานของแผนแห่งความรอด ท่านจะ
เอาใจใส่มากขึ้นต่อการแบ่งปันสิ่งที่ท่านรู้
เพราะท่านเข้าใจถึงความสำ�คัญอันเป็นนิรนั ดร์
ของศาสนพิธีพระกิตติคุณ ท่านจะแบ่งปัน
สิ่งที่ท่านรู้ด้วยวิธีที่จะส่งเสริมให้เพื่อนของ
ท่านอยากจะได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิญญาณ ท่านจะช่วยคนที่ท่านรัก
ให้ต้องการรับปากว่าจะเชื่อฟังพระบัญญัติ
ทั้งหมดของพระองค์และรับพระนามของ
พระเยซูคริสต์ไว้กับพวกเขา
จงจำ�ไว้วา่ การเปลีย่ นใจเลือ่ มใสของแต่ละ
บุคคลเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของงาน จงพยายาม
34
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เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สอน
ด้วยวิสัยทัศน์ถึงความสำ�คัญของครอบครัว
ที่ผนึกในพระวิหาร กับบางครอบครัวอาจใช้
เวลาหลายปี นี่คือกรณีของคุณพ่อคุณแม่
ข้าพเจ้า หลายปีหลังจากที่ข้าพเจ้ารับบัพติศมา คุณพ่อรับบัพติศมา และต่อมาครอบครัวของข้าพเจ้าผนึกในพระวิหาร คุณพ่อรับ
ใช้เป็นผู้ผนึกในพระวิหาร และคุณแม่รับใช้
กับท่านที่นั่น เมื่อท่านมีวิสัยทัศน์ของศาสนพิธีการผนึกในพระวิหาร ท่านจะช่วยสร้าง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก
จำ�ไว้ว่าการรักพวกเขาคือรากฐานอันทรง
พลังในการเป็นอิทธิพลต่อผู้ที่ท่านต้องการจะ
ช่วย อิทธิพลของคุณยายวิทเทิลของข้าพเจ้า
ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

และเจนนีน จะไม่ได้รับการเอาใจใส่ถ้าหาก
ข้าพเจ้าไม่รแู้ ต่แรกว่าพวกเขารักข้าพเจ้าและ
ต้องการให้ข้าพเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต
ควบคู่มากับความรักนั้น คือการวางใจ
พวกเขา ในบางกรณีอาจดูเหมือนว่ายากที่
จะวางใจ แต่จงหาวิธีที่จะวางใจพวกเขา ลูก
ของพระบิดาในสวรรค์สามารถทำ�สิ่งอันน่า
ประหลาดใจเมื่อพวกเขารู้สึกว่าได้รับความ
วางใจ ลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าในโลก
มรรตัยได้เลือกแผนของพระผู้ช่วยให้รอด จง
วางใจให้โอกาสพวกเขาว่าจะทำ�สิง่ นัน้ อีกครัง้
แบ่งปันหลักธรรมที่จะช่วยผู้ที่ท่านรักให้
รุดหน้าไปบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ จงจำ�ไว้
ว่าเราทุกคนค่อยๆ เติบโต ท่านได้ทำ�ตาม
แบบแผนเดียวกันทางด้านความเข้าใจทาง
พระกิตติคุณ จงแบ่งปันพระกิตติคุณอย่าง
เรียบง่าย ต่อไป
ประจักษ์พยานส่วนตัวของท่านในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องมืออัน
ทรงพลัง แหล่งช่วยที่ควบคู่กันคือการสวด
อ้อนวอน พระคัมภีร์มอรมอนกับพระคัมภีร์
อื่นๆ และคำ�มั่นสัญญาของท่านต่อศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิต ทุกสิ่งทั้งหมดนี้จะส่งเสริมต่อ
การนำ�ทางของพระวิญญาณ ซึ่งจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งที่ท่านจะต้องพึ่งพา
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและทำ�ตามที่พระเยซูคริสต์ทรงทำ�3 จงเอาใจใส่หลักธรรมพระกิตติคุณพื้นฐาน การชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ทำ�ให้เราสามารถเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์
มากขึ้น เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยกัน
นิรันดรในครอบครัวของเรา
ไม่มีหลักธรรมใดที่จะเป็นพื้นฐานต่องาน
ของเรามากไปกว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
จงเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดและอำ�นาจ
แห่งการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระองค์ทุกครั้งเมื่อโอกาสเหมาะสม ใช้พระคัมภีร์ที่สอนถึงพระองค์และสาเหตุที่พระองค์
ทรงเป็นแบบฉบับอันดีพร้อมให้แก่ชวี ติ ทุกคน4
ท่านจะต้องพากเพียรศึกษา อย่าหมกมุ่น
มากเกินไปกับสิ่งที่ไม่สำ�คัญจนท่านพลาดที่
จะเรียนรูห้ ลักคำ�สอนและคำ�สอนของพระเจ้า
โดยมีพื้นฐานทางหลักคำ�สอนที่แน่นเป็นการ
ส่วนตัว ท่านจะเป็นแหล่งช่วยที่ทรงพลังใน
การแบ่งปันความจริงอันสำ�คัญนี้กับผู้อื่นที่
ต้องการสิ่งเหล่านี้อย่างยิ่ง
เรารับใช้พระบิดาในสวรรค์ได้ดีที่สุดโดย
การเป็นอิทธิพลที่ชอบธรรมให้แก่ผู้อื่นและ
รับใช้พวกเขา5 แบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของ
บุคคลที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลกคือพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ การปฏิบัติ
ศาสนกิจในความเป็นมรรตัยของพระองค์
เปีย่ มไปด้วยการสอน การรับใช้ และความรัก
ผู้อื่น พระองค์ทรงนั่งกับบุคคลที่ถูกตัดสินว่า
ไม่มีค่าควรที่จะเป็นเพื่อนของพระองค์ พระองค์ทรงรักเขาแต่ละคน พระองค์ทรงเห็นถึง
ความต้องการของพวกเขาและทรงสอนพระกิตติคุณของพระองค์ให้พวกเขา พระองค์
ทรงเชื้อเชิญให้เราทำ�ตามแบบอย่างอันดี
พร้อมของพระองค์
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระกิตติคุณของพระองค์เป็น
หนทางสู่สันติสุขและความสุขในชีวิตนี้ ขอให้
เราจดจำ�ที่จะทำ�ดังพระองค์ทรงทำ�โดยแบ่ง
ปันความรัก ความวางใจ และความรู้เรื่อง
ความจริงของเราให้แก่ผู้อื่นที่ยังไม่ได้รับแสง
สว่างสดใสของพระกิตติคุณ ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.

ยอนห์ 13:15.
โมเสส 1:39.
ดู ยอห์น 13:15.
ดู ตัวอย่างเช่น ลูกา 22:39–46; ยอห์น 8:3–11;
ฟีลิปปี 4:13; ยากอบ 5:15–16; 1 ยอห์น 1:7;
2 นีไฟ 1:15; 2; 25:17–30; 31; เจคอบ 4; แอลมา
7; 42; 3 นีไฟ 11–30; โมโรไน 10:32–33; หลัก
ค�ำสอนและพันธสัญญา 18:10–16; 19:13–19;
29:3; 88:1–13; 138:2–4; โมเสส 5:6–12.
5. ดู มัทธิว 22:35–40; โมไซยาห์ 2:17.

โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

“ถ้าพวกท่านรักเรา
ท่านก็จะประพฤติ
ตามบัญญัติของเรา”

การใช้สิทธิ์เสรีที่จะเชื่อฟังหมายถึงการเลือก “ทำ�แต่ความดี [และ] ให้
ผลลัพธ์มีมา”
น้องทั้งหลาย จากบทเรียนทั้งหมด
ที่เราเรียนรู้จากพระชนม์ชีพของ
พระผู้ช่วยให้รอด ไม่มีบทเรียนใด
ที่จะชัดเจนและทรงพลังมากไปกว่าบทเรียน
เรื่องการเชื่อฟัง

พี่

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
ในสภาโลกก่อนเกิดในสวรรค์ ลูซิเฟอร์
กบฏต่อแผนของพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ที่ติด
ตามลูซิเฟอร์ได้ยุติความก้าวหน้านิรันดร์ของ
พวกเขา—จงระวังว่าท่านติดตามใคร!
จากนั้นพระเยซูทรงแสดงออกถึงคำ�มั่น
สัญญาที่จะเชื่อฟัง โดยตรัสว่า “พระบิดา, ขอ
ให้บังเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์
เถิด, และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์ตลอด
กาล”1 ตลอดการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระองค์
“พระองค์ทรงทนรับการล่อลวงแต่มิทรงเอา
พระทัยใส่ [สิง่ เหล่านัน้ ].”2 โดยแท้แล้ว “พระองค์…ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์
ต่างๆ”3
เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเชื่อฟัง พระองค์ทรงไถ่บาปเรา ทำ�ให้การฟื้นคืนชีวิตเป็น

ไปได้และเตรียมทางให้เรากลับไปหาพระบิดา
บนสวรรค์ ผู้ทรงรู้ว่าเราจะทำ�ผิดพลาดเมื่อ
เราเรียนรู้การเชื่อฟังในชีวิตแห่งมรรตัย เมื่อ
เราเชื่อฟัง เรายอมรับการพลีพระชนม์ชีพของ
พระองค์ เพราะเราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอด
ได้, โดยการเชื่อฟังกฎ ศาสนพิธีและพระบัญญัติทั้งหลายซึ่งให้ไว้ในพระกิตติคุณ.”4
พระเยซูทรงสอนให้เราเชื่อฟังด้วยภาษา
เรียบง่ายที่เข้าใจง่ายว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา
ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”5 และ
“กลับมาติดตามเรา”6
เมื่อเรารับบัพติศมา เรา “รับพระนามของ
พระคริสต์ไว้กับ [เรา]” และ “เข้ามาในพันธสัญญากับพระผูเ้ ป็นเจ้าว่า [เรา] จะเชือ่ ฟังไป
จนที่สุดแห่งชีวิต [ของเรา]”7 ทุกวันอาทิตย์
เราต่อพันธสัญญาบัพติศมาโดยรับส่วนศีล
ระลึกและเป็นพยานว่าเราเต็มใจรักษาพระบัญญัติ เราแสวงหาการให้อภัยสำ�หรับความ
นึกคิด ความรู้สึก หรือการกระทำ�ใดก็ตามที่
ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระบิดาบน
สวรรค์ เมื่อเรากลับใจโดยหันไปจากการไม่
พฤษ ภาคม 2014
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เชื่อฟังและเริ่มมาเชื่อฟังอีกครั้ง เราแสดง
ความรักต่อพระองค์
ประเภทของการเชื่อฟัง
เมื่อเราดำ�เนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เรา
เข้าใจเรื่องการเชื่อฟังได้ดีขึ้น บางครั้งเราอาจ
ถูกล่อลวงให้ปฏิบัติสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่า “การ
เชือ่ ฟังของมนุษย์ปถุ ชุ น” ซึง่ เราปฏิเสธกฎของ
พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เชื่อฟังเพื่อประโยชน์
ของปัญญาและความปรารถนาของเราแม้
เพื่อความเป็นที่นิยม เพราะหลายคนปฏิบัติ
สิ่งนี้กันอย่างกว้างขวาง การเชื่อฟังแบบผิดๆ
นี้จึงบั่นทอนมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าใน
วัฒนธรรมและกฎหมายของเรา

บางครั้งสมาชิกอาจมีส่วนใน “การเชื่อฟัง
แบบเลือกได้” โดยอ้างว่ารักและเทิดทูนพระผู้เป็นเจ้าขณะที่เลือกปฏิบัติพระบัญญัติหรือ
คำ�สอน—รวมถึงคำ�สอนและคำ�แนะนำ�ของ
ศาสดาพยากรณ์—ที่พวกเขาจะทำ�ตามอย่าง
เต็มที่
บางคนเชื่อฟังอย่างเลือกเฟ้นเพราะพวก
เขาไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดของพระบัญญัติ
ประหนึ่งเด็กไม่เข้าใจเหตุผลสำ�หรับคำ�แนะ
นำ�และกฎของพ่อแม่ แต่เรารู้เสมอถึงเหตุผล
ที่เราทำ�ตามศาสดาพยากรณ์ เพราะนี่คือ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ และพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงกำ�กับดูแลศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค์ในทุกสมัยการประทาน

เมื่อเราเข้าใจเรื่องการเชื่อฟัง เราจะยอม
รับบทบาทสำ�คัญของสิทธิ์เสรี เมื่อพระเยซู
ประทับในสวนเกทเสมนี พระองค์ทรงสวด
อ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์สามครั้งว่า “โอ
พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ขอให้
ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่
อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนา
ของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์”8 พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงนำ�สิทธิ์เสรี
ไปจากพระผู้ช่วยให้รอด แต่ทรงส่งเทพมา
เสริมกำ�ลังให้พระบุตรที่รักของพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกทดสอบอีกครั้งที่
กลโกธา ซึ่งพระองค์สามารถเรียกเหล่าเทพ
มาพาพระองค์ลงจากกางเขนได้ แต่ทรงเลือก
ที่จะอดทนอย่างเชื่อฟังจนกว่าชีวิตจะหาไม่
และทำ�ให้การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
นั้นสำ�เร็จ แม้จะหมายถึงทุกขเวทนาแสน
สาหัส แม้จนถึงความตาย
การเชื่อฟังที่มีวุฒิภาวะทางวิญญาณคือ
“การเชื่อฟังของพระผู้ช่วยให้รอด” ซึ่งมีแรง
จูงใจจากรักแท้ต่อพระบิดาบนสวรรค์และ
พระบุตร เมื่อเราเต็มใจเชื่อฟัง ดังเช่นพระผู้
ช่วยให้รอด เราชื่นชมพระดำ�รัสของพระบิดา
บนสวรรค์ “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เรา
ชอบใจท่านมาก”9 เราตั้งตารอที่จะได้ยิน
พระดำ�รัส เมื่อเราเข้าสู่ที่ประทับของพระบิดา
บนสวรรค์ว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและ
ซื่อสัตย์…จงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด”10
การใช้สิทธิ์เสรีที่จะเชื่อฟังหมายถึงการ
เลือก “ทำ�แต่ความดี [และ] ให้ผลลัพธ์มี
มา”11 สิ่งนี้เรียกร้องการควบคุมตนเองและ
จะนำ�ความมัน่ ใจ ความสุขนิรนั ดร์ และความ
รู้สึกสมหวังมาให้เรา รวมทั้งผู้คนรอบข้างเรา
โดยการเป็นแบบอย่าง สิ่งนี้มักจะรวมถึงคำ�
มัน่ สัญญาอันลึกซึง้ ส่วนตัวทีจ่ ะสนับสนุนผูน้ �ำ
ฐานะปุโรหิตและทำ�ตามคำ�สอนและคำ�แนะ
นำ�ของท่านเหล่านั้น
ผลที่ตามมา
ในการเลือกว่าเราจะเชื่อฟังหรือไม่นั้น นับ
ว่าเป็นประโยชน์เสมอที่จะนึกถึงผลที่ตามมา
จากการเลือกของเรา ลูซิเฟอร์และผู้ติดตาม
เขาเข้าใจถึงผลของการเลือกปฏิเสธแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์หรือไม่ ถ้าเข้าใจ เหตุใด
พวกเขาจึงเลือกสิง่ ทีก่ อ่ ความทุกข์ยากเช่นนัน้
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เราอาจถามตนเองด้วยคำ�ถามเดียวกันนี้ว่า
เหตุใดเราจึงเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเมื่อเรารู้ถึง
ผลนิรันดร์ของบาป พระคัมภีร์มีคำ�ตอบ นั่น
คือ เหตุผลที่คาอินและลูกบางคนของอาดัม
กับเอวาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังเพราะ “พวกเขา
รักซาตานมากกว่าพระผู้เป็นเจ้า.”12
การที่เรารักพระผู้ช่วยให้รอดคือสิ่งสำ�คัญ
ของการเชื่อฟังเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อ
เราพยายามเชือ่ ฟังในโลกทุกวันนี้ เราประกาศ
ความเคารพรักบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา
บนสวรรค์ แต่ความรักผู้อื่นไม่อาจเปลี่ยน
แปลงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งให้ไว้
เพื่อประโยชน์ของเรา! ตัวอย่างเช่น พระบัญญัติที่ว่า “เจ้าจะไม่…ฆ่า, หรือทำ�อะไรที่
เหมือนกันนี”้ 13 มีพน้ื ฐานจากกฎทางวิญญาณ
ซึ่งคุ้มครองบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า
แม้ผู้ที่ยังไม่ได้เกิด ประสบการณ์อันยาวนาน
แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราละเลยกฎข้อนี้ ส่งผล
ให้เกิดความโศกเศร้าอันมิอาจประมาณ แต่
หลายคนก็ยังเชื่อว่าการกำ�จัดชีวิตเด็กใน
ครรภ์เป็นที่ยอมรับได้ด้วยเหตุผลของความ
พึงใจหรือความสะดวกสบาย

การหาเหตุผลทีจ่ ะไม่เชือ่ ฟังไม่เปลีย่ นแปลง
กฎทางวิญญาณหรือผลของกฎนั้นแต่นำ�ไป
สู่ความสับสน ความไม่มั่นคง ระหกระเหินไป
ในถนนสายแปลก หลงทาง ตลอดจนความ
โศกเศร้า ในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์
เรามีพันธะรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเชิดชู
กฎ พระบัญญัติ และพันธสัญญาของพระองค์
ซึ่งเรารับเอาไว้
ในเดือนธันวาคม ปี 1831 พี่น้องชายบาง
คนได้รบั เรียกให้ชว่ ยบรรเทาความรูส้ กึ ไม่เป็น
มิตรซึ่งเกิดขึ้นต่อศาสนจักร โดยผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงกำ�กับดูแล
พวกเขาในวิธีที่ไม่ธรรมดา แม้ถึงกับน่า
ประหลาดใจ
“จงกำ�ราบศัตรูของเจ้า; เรียกหาพวกเขาให้
พบเจ้าทั้งในที่สาธารณะและในที่รโหฐาน…
“ดังนั้น, ให้พวกเขาหาข้อโต้แย้งของตน
มาหักล้างพระเจ้า.
“…ไม่มีอาวุธใดที่ประกอบขึ้นรุกรานเจ้า
จะจำ�เริญได้;
“และหากมนุษย์คนใดขึน้ เสียงเถียงเจ้า เขา
จะถูกกำ�ราบในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง.

“ดังนั้น, จงรักษาบัญญัติของเรา; สิ่งเหล่า
นั้นจริงและเป็นสัจจะ.”14
บทเรียนในพระคัมภีร์
พระคัมภีรเ์ ต็มไปด้วยแบบอย่างของศาสดา
พยากรณ์ผู้เรียนรู้บทเรียนของการเชื่อฟังด้วย
ประสบการณ์ของตนเอง
โจเซฟ สมิธเรียนรู้ผลของการยอมต่อแรง
กดดันจากมาร์ตนิ แฮร์รสิ ผูส้ นับสนุนทางการ
เงิน เพื่อน และผู้จดคำ�แปลของท่าน ในการ
ตอบรับคำ�วิงวอนของมาร์ติน โจเซฟทูลขอ
อนุญาตพระเจ้าที่จะให้มาร์ตินยืมต้นฉบับ
ส่วนแรก 116 หน้าของพระคัมภีร์มอรมอน
เพื่อนำ�ไปให้ครอบครัวของเขาดู แต่พระเจ้า
ไม่ทรงอนุญาตให้โจเซฟทำ�เช่นนั้น มาร์ติน
อ้อนวอนให้โจเซฟทูลขอพระเจ้าอีกครั้ง หลัง
จากทูลขอครั้งที่สาม พระเจ้าทรงอนุญาตให้
เฉพาะห้าคนที่จะดูต้นฉบับ “ด้วยคำ�สัญญา
ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ ส่ี ดุ มาร์ตนิ ผูกมัดตนเองโดยยอม
ทำ�ตามข้อตกลงนี้ เมื่อเขามาถึงบ้าน และ
เพราะแรงกดดัน เขาลืมคำ�ปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์และให้คนอื่นดูต้นฉบับนั้น ส่งผลให้ต้น
พฤษ ภาคม 2014
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กลโกธา
พีน่ อ้ งทีร่ กั ของข้าพเจ้า ถ้อยคำ�ของแอลมา
แสดงความรู้สึกในใจข้าพเจ้า
“และบัดนีพ้ น่ี อ้ งทีร่ กั ของข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
กล่าวเรื่องเหล่านี้แก่ท่านเพื่อข้าพเจ้าจะปลุก
ท่านให้รสู้ กึ ถึงหน้าทีข่ องท่านต่อพระผูเ้ ป็นเจ้า,
เพือ่ ท่านจะเดินโดยไม่มขี อ้ ตำ�หนิตอ่ พระพักตร์
พระองค์…
“และบัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านถ่อมตน,
และว่าง่ายและอ่อนโยน; …ขยันหมั่นเพียร
ในการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
ตลอดเวลา”21
ข้าพเจ้ากล่าวคำ�พยานพิเศษว่าพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงพระชนม์ เพราะพระองค์ทรงเชื่อ
ฟัง “ทุกเข่าจะย่อลง, และทุกลิ้นจะสารภาพ
…ว่าพระองค์ทรงเป็น [พระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา]”22 ขอให้เรารักพระองค์อย่างสุดซึ้งและ
เชื่อในพระองค์ด้วยศรัทธาอย่างสมบูรณ์จน
เราเชื่อฟัง รักษาพระบัญญัติ และกลับไปอยู่
กับพระองค์ตลอดกาลในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

ฉบับดังกล่าวหายไป”15 และไม่พบอีกเลย
ผลก็คือพระเจ้าทรงตำ�หนิโจเซฟและไม่ทรง
อนุญาตให้แปลพระคัมภีรม์ อรมอนต่อ โจเซฟ
ทุกข์ใจอย่างมากและกลับใจจากการล่วง
ละเมิดที่ยอมต่อแรงกดดันจากผู้อื่น หลังจาก
นั้นระยะหนึ่ง โจเซฟได้รับอนุญาตให้ทำ�งาน
แปลต่อไป โจเซฟเรียนรู้บทเรียนอันทรงคุณ
ค่าของการเชื่อฟังซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่าน
ตลอดชีวิต!
ศาสดาพยากรณ์โมเสสมีแบบอย่างอีก
เรื่องหนึ่ง เมื่อโมเสสเชื่อฟังโดยยอมรับชาว
เอธิโอเปียเป็นภรรยา มิเรียมและอาโรนกล่าว
วาจาต่อต้านท่าน แต่พระเจ้าทรงตำ�หนิ
พวกเขา โดยตรัสว่า “เราพูดกับ [โมเสส]
ซึ่งๆ หน้า”16 พระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์อัน
เหลือเชื่อนี้เพื่อสอนสมาชิกศาสนจักรในสมัย
การประทานของเรา ในปี 1830 ไฮรัม เพจ
อ้างว่าได้รับการเปิดเผยสำ�หรับศาสนจักร
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พระเจ้าทรงแก้ไขเขาและสอนวิสุทธิชนว่า
“เจ้าจงเชื่อฟังในเรื่องซึ่งเราจะให้แก่ [โจเซฟ],
แม้ดังอาโรน,”17 “เพราะเขาได้รับสิ่งเหล่านั้น
แม้ดังโมเสส.”18
การเชื่อฟังนำ�มาซึ่งพร “และเมื่อเราได้รับ
พรประการใดจากพระผู้เป็นเจ้า, ย่อมเป็น
ไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรง
กำ�หนดพรไว้.”19
การเชื่อฟังสอนโดยแบบอย่าง เราสอน
ลูกของเราตามวิธีที่เราดำ�เนินชีวิต “จงเรียนรู้
ปัญญาในวัยเยาว์ของลูก; แท้จริงแล้ว, จง
เรียนรู้ในวัยเยาว์ของลูกที่จะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า.”20
การเชื่อฟังทำ�ให้เราเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง สามารถอดทนอย่างซื่อสัตย์ต่อการ
ทดสอบและการทดลองในอนาคต การเชื่อ
ฟังในเกทเสมนีเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดให้
เชื่อฟังและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ที่
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ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เห็นเดลิเคตอาร์ช แต่ต้อง
ประหลาดใจมาก เมื่อเห็นว่าซุ้มนั้นอยู่ใน
บริเวณที่ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าไปถึงได้
ด้วยความรู้สึกท้อใจอย่างมาก ข้าพเจ้า
ตัดสินใจเดินกลับ ข้าพเจ้ารออย่างกระสับกระส่ายจนเราพบกันอีก ข้าพเจ้าถามทันที
ว่า “ไปถึงซุ้มเดลิเคตอาร์ชกันรึเปล่า?” พวก
โดยเอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
เขาบอกข้าพเจ้าอย่างมีความสุขว่าไปถึง
พลางอธิบายว่าพวกเขาเดินตามป้ายบอก
ทางอย่างตั้งใจและใช้ความพยายามจนไป
ถึงที่หมายในที่สุด
น่าเสียดาย ข้าพเจ้าไปผิดทาง วันนัน้ ข้าพเจ้าได้รับบทเรียนที่สำ�คัญยิ่ง!
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะไม่ปล่อยให้ทางนั้นพ้นสายตาไปเพื่อที่เรา
บ่อยเพียงใดที่ เราพลาดวิถีทางที่ถูกต้อง
จะเชื่อมโยงกับสวรรค์อยู่เสมอ
เพราะปล่อยตนเองให้ถกู ชักนำ�ไปกับแนวโน้ม
ของโลก? เราต้องถามตนเองอยู่เสมอว่าเรา
ยังคงเป็นผู้ทำ�ตามพระวจนะของพระเยซู
ด็กชายตัวน้อยกำ�ลังฝึกเล่นเปียโน มี
เราเริ่มออกเดินไปตามทางด้วยความ
คริสต์หรือไม่
พนักงานขายคนหนึง่ เห็นเขาทางหน้าต่าง กระตือรือร้นยิ่ง แต่หลังจากเดินไปได้ไม่ไกล
คำ�สอนอันประเสริฐอยู่ในหนังสือยอห์น:
ถามว่า “แม่หนูอยู่บ้านไหม?”
นัก คนอื่นต้องการหยุดพัก เนื่องจากความ
“จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่
ซึ่งเด็กคนนั้นย้อนถามว่า “แล้ว…คุณคิด ปรารถนาที่จะไปให้ถึงให้ได้ ข้าพเจ้าตัดสิน กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอก
ว่าไงครับ?”
ใจเดินต่อไปตามลำ�พัง โดยไม่ได้สนใจเส้น จากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่น
ลูกๆ สุดที่รักของเราห้าคนเล่นเปียโน
ทางที่ควรจะไป ข้าพเจ้าเดินตามชายคนหนึ่ง เดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิท
ขอบคุณแรงจูงใจจากภรรยาข้าพเจ้า! เมื่อ ที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปด้วย อยู่กับเรา
คุณครูมาถึงบ้าน เอเดรียนลูกชายของเรา ความมั่นใจมาก หนทางเดินเริ่มยากลำ�บาก
“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่
จะวิ่งไปแอบเพื่อจะได้ไม่ต้องเรียน แต่วัน มากขึ้นเรื่อยๆ ข้าพเจ้าต้องกระโดดไปตาม ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา
หนึ่ง สิ่งอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้น! เขาเริ่มรัก ก้อนหิน จากความยากลำ�บากที่เห็น ข้าพเจ้า คนนัน้ จะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเรา
ดนตรีมากจนฝึกด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
แน่ใจว่าผูห้ ญิงในคณะของเราคงจะไปไม่ไหว แล้วพวกท่านจะทำ�สิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น
ถ้าเราสามารถไปถึงจุดนี้ในขั้นตอนการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราได้ นั่นจะเป็นสิ่ง
อัศจรรย์ จะเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งถ้าเรามีความ
ปรารถนาอันลึกล�ำ้ ในใจทีจ่ ะรักษาพระบัญญัติ
โดยไม่ต้องมีใครมาเตือนอยู่ร่ำ�ไปและถ้าเรา
มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราเดินตามวิถีทางที่ถูก
ต้อง เราจะได้รับพรทั้งหลายที่สัญญาไว้ใน
พระคัมภีร์
หลายปีก่อนข้าพเจ้าไปที่อุทยานแห่งชาติ
อาร์เชส (อุทยานซุม้ หินโค้ง) พร้อมภรรยา กับ
เอเวลีนลูกสาวของเรา และเพื่อนคนหนึ่งของ
ครอบครัว ที่นั่นมีซุ้มหินโค้งที่มีชื่อเสียงที่สุด
ซุ้มหนึ่งชื่อเดลิเคตอาร์ช เราตัดสินใจเดินขึ้น
เขาระยะทางประมาณ 1.5 ไมล์ (2 กม.) เพื่อ
ไปให้ถึงซุ้มหินโค้งซุ้มนั้น

อย่าเดินทางผิด

เ
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15:4-5)
โดยใช้ค�ำ อุปมานี้ เราสามารถเห็นสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดยิ่งและเหนือธรรมชาติที่เรามี
กับพระเยซูคริสต์และความสำ�คัญที่พระองค์
ประทานให้เราแต่ละคน พระองค์ทรงเป็น
รากและลำ�ต้นซึ่งนำ�น้ำ�ธำ�รงชีวิตมาสู่เรา น้ำ�
เลีย้ งทีบ่ �ำ รุงเลีย้ งเราให้เจริญเติบโตจนสามารถ
มีผลิตผลมากมาย พระเยซูคริสต์ทรงสอนเรา
ในวิธนี ค้ี อื ในฐานะแขนง—หรือสัตภาวะทีต่ อ้ ง
ขึ้นอยู่กับพระองค์—เราไม่มีวันจะประเมินค่า
คำ�สอนของพระองค์ต่ำ�ไป
ความผิดพลาดบางอย่างร้ายแรงมาก และ
ถ้าแก้ไขไม่ทัน สิ่งเหล่านั้นจะนำ�เราออกจาก
ทางที่ถูกต้องจนไม่อาจหวนกลับมา ถ้าเรา
กลับใจและยอมรับการแก้ไข ประสบการณ์
เหล่านี้จะช่วยให้เราเองเป็นคนนอบน้อม
เปลี่ยนการกระทำ�ของเรา และชักนำ�เราให้
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ของเราอีกครั้ง
ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับแนวคิดนี้
40
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โดยอ้างถึงช่วงเวลาหนึ่งจากประสบการณ์ที่
น่าตื่นเต้นของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
โดยประสบการณ์น้ี พระผูช้ ว่ ยให้รอดประทาน
คำ�สอนอันหาค่ามิได้เกีย่ วกับหลักธรรมหลาย
ข้อที่เราควรยึดถือไว้ตลอดชีวิต เรื่องนี้เกิด
ขึ้นเมื่อมาร์ติน แฮร์ริสทำ�งานแปล 116 หน้า
ซึ่งเป็นส่วนแรกของพระคัมภีร์มอรมอนหาย
เมื่อกลับใจจากการไม่ทำ�ตามคำ�แนะนำ�
ของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ศาสดาพยากรณ์ได้
รับการเปิดเผยซึ่งพบอยู่ในหลักคำ�สอนและ
พันธสัญญาภาค 3 (ดู คำ�สอนของประธาน
ศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 75-77) จาก
สิ่งที่เขียนไว้ในข้อ 1 ถึง 7 ข้าพเจ้าอยากทำ�
เครื่องหมายหลักธรรมสามประการที่เราควร
ระลึกถึงอยู่เสมอ
1. งานและจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะ
ล้มเหลวไม่ได้
2. เราต้องไม่กลัวมนุษย์ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้า

3. มีความจำ�เป็นที่จะต้องกลับใจอยู่เสมอ

ในข้อ 13 พระเจ้าทรงสอนเราถึงการกระทำ�
สี่ประการที่เราไม่ควรทำ�เลย
1. ถือว่าคำ�แนะนำ�ของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า
2. ผิดคำ�สัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งทำ�ไว้ต่อ
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า
3. พึ่งการวินิจฉัยของเราเอง
4. โอ้อวดปัญญาของเราเอง

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะไม่ปล่อยให้
ทางนั้นพ้นสายตาไปเพื่อที่เราจะเชื่อมโยงกับ
สวรรค์อยู่เสมอ เพื่อที่กระแสแห่งโลกจะไม่
กวาดเราออกไป
หากใครในพวกท่านไปถึงจุดของการละทิง้
วิถีทางของพระเจ้า—ไม่ว่าจะเป็น ณ จุดใด
บนวิถที างนัน้ —ด้วยความสำ�นึกผิดอันยิง่ ใหญ่
ท่านจะรู้สึกถึงความขมขื่นของการถือว่าคำ�
แนะนำ�ของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า ผิดคำ�สัญญา

ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งทำ�ไว้ต่อพระพักตร์พระผู้
เป็นเจ้า วางใจในการวินิจฉัยของท่านเอง
โอ้อวดปัญญาของท่านเอง
ถ้าเกิดเรือ่ งเช่นนีข้ น้ึ ข้าพเจ้าขอเตือนท่าน
ให้กลับใจและกลับสู่วิถีทางที่ถูกต้อง
ครั้งหนึ่งหลานขอให้คุณตาอวยพรวันเกิด
หลานถามคุณตาว่าอายุเท่าไร คุณตาตอบ
ว่าอายุถึง 70 ปีแล้ว หลานหยุดคิดครู่หนึ่ง
แล้วถามว่า “คุณตาเริม่ ตัง้ แต่เลข 1 หรือเปล่า
ครับ?”
ขณะอยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่น คนเรามักคิด
ว่าจะไม่มีวันแก่เฒ่า ความคิดเรื่องการตาย
ไม่เคยมีเลย—นั่นเป็นเรื่องของคนที่ชรามาก
แล้ว—และการไปถึงจุดนั้นยังคงห่างเท่า
ชั่วนิรันดร เมื่อเวลาผ่านไป หลายเดือน
หลายฤดูกาล จนกระทัง่ รอยย่นเริม่ ปรากฏ
เรี่ยวแรงลดถดถอยหาหมอบ่อยขึ้นทุกที
และอื่นๆ
วันนัน้ จะมาถึง วันทีเ่ ราจะพบพระผูไ้ ถ่และ
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ อีก
ครั้ง ข้าพเจ้าวิงวอนว่าในโอกาสที่ศักดิ์สิทธิ์
ล้ำ�เลิศนั้นเราจะจดจำ�พระองค์ได้ด้วยความรู้
เกี่ยวกับพระองค์ที่เรามีอยู่และด้วยการที่เรา
ได้ปฏิบัติตามคำ�สอนของพระองค์ พระองค์
จะทรงแสดงให้เราเห็นแผลเป็นที่พระหัตถ์
และพระบาท แล้วเราจะรวมอยู่ด้วยกันใน
การโอบกอดครั้งสุดท้าย หลั่งน้ำ�ตาแห่งปีติ
ที่ได้ดำ�เนินตามวิถีทางของพระองค์
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสุดแดนแผ่นดินโลก
ทั้งสี่ด้านว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ ทรง
เตือนเราว่า “จงสดับฟัง, โอ้ เจ้าประชาชาติ
ของแผ่นดินโลก และฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงสร้าง[เรา]” (คพ.
43:23) ขอให้เราสามารถที่จะยึดมั่น เอาใจ
ใส่ เข้าใจ และตีความข่าวสารของ “พระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงสร้าง [เรา]” อย่าง
ถูกต้อง เพื่อเราจะไม่หลงออกไปจากวิถีทาง
ของพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์
เอเมน

โดย เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. เครก ซวิค
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

คุณกำ�ลังคิดอะไรอยู่

ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ฝึกถามคำ�ถามนี้ด้วยความห่วงใยถึงประสบการณ์ของ
อีกฝ่ายหนึ่งว่า “คุณกำ�ลังคิดอะไรอยู่”
สิบเอ็ดปีก่อน ข้าพเจ้าปีนเข้าไปนั่ง
ที่นั่งคนขับของรถกึ่งบรรทุก 18 ล้อ
พร้อมด้วย แจนภรรยาคนสวยของ
ข้าพเจ้าและสกอตตี้ลูกชายวัยแบเบาะของ
เรา เรากำ�ลังจะขนวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกหนัก
ข้ามไปหลายรัฐ
สมัยนั้นยังไม่เข้มงวดเรื่องเข็มขัดนิรภัย
หรือที่นั่งสำ�หรับเด็กทารกในรถ ภรรยาข้าพเจ้าจึงอุม้ ลูกชายทีน่ า่ รักของเราไว้ในอ้อมแขน
ความเห็นของเธอที่ว่า “เราอยู่สูงจากระดับ
พื้นพอดูเลยนะคะ” น่าจะสะกิดให้ข้าพเจ้า
ทราบถึงความกังวลของเธอ
ขณะขับอยูบ่ นเส้นทางประวัตศิ าสตร์ดอนเนอร์พาส ช่วงที่ทางหลวงเป็นถนนลาดชัน
ห้องโดยสารของรถบรรทุกก็มีควันคลุ้งขึ้น
อย่างกะทันหันและไม่คาดฝัน เรามองไม่
ค่อยเห็น และหายใจไม่ค่อยออก
สำ�หรับรถกึ่งบรรทุกที่หนักขนาดนั้น ใช้
เบรกอย่างเดียวไม่อาจชะลอความเร็วได้ทัน
การ ข้าพเจ้าใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรกและลด
เกียร์ลง พยายามหยุดรถให้ได้ในทันที
ขณะข้าพเจ้าบังคับรถชิดขอบทางแต่ยัง
จอดไม่สนิท ภรรยาข้าพเจ้าเปิดประตูรถ
กระโดดออกไปพร้อมลูกน้อยในอ้อมแขน
ข้าพเจ้าได้แต่มองดูทั้งสองล้มกลิ้งไปบน
พื้นดินโดยช่วยอะไรไม่ได้
ทันทีที่หยุดรถบรรทุกไว้ได้ ข้าพเจ้าถลัน
ออกจากห้องโดยสารที่ควันคลุ้ง และด้วย

สี่

ความตื่นตระหนกตกใจข้าพเจ้าวิ่งฝ่าก้อนหิน
และดงหญ้ามากอดพวกเขาไว้ ปลายแขน
ของแจนฟกช้ำ�เลือดไหลแต่ข้าพเจ้ารู้สึกขอบ
พระทัยที่เธอและลูกชายของเรายังหายใจอยู่
ข้าพเจ้าได้แต่กอดพวกเขาไว้แน่นขณะฝุ่น
ข้างทางหลวงเริ่มจางลง
เมื่อหัวใจเต้นปกติและหายจากอาการ
หอบแล้ว ข้าพเจ้าโพล่งออกไปว่า “คุณคิด
อะไรของคุณ รู้ไหมว่าทำ�แบบนั้นอันตราย
แค่ไหน คุณอาจถึงตายเลยนะ!”
เธอมองผมด้วยน�ำ้ ตาอาบแก้มเปือ้ นคราบ
ควัน และพูดสิ่งที่เสียดแทงใจข้าพเจ้าและ
ลั่นอึงอลอยู่ในหูว่า “ฉันก็แค่พยายามให้ลูก
ชายของเราปลอดภัย”
ชั่วขณะนั้นข้าพเจ้าตระหนักว่าสิ่งที่เธอ
คิดก็คือ ไฟไหม้เครื่องยนต์ กลัวรถบรรทุกจะ
ระเบิดพวกเราตาย อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ารู้ว่า
นั่นเป็นเพียงปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า—อันตราย
แต่ไม่ร้ายแรง ข้าพเจ้ามองภรรยาผู้ล้ำ�ค่า
ลูบศีรษะลูกชายวัยทารกของเรา และสงสัย
ว่าผู้หญิงแบบไหนนะที่จะทำ�สิ่งที่กล้าหาญ
ขนาดนั้น
สถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นอันตรายด้าน
อารมณ์มากเท่าๆ กับการที่เครื่องยนต์เสีย ที่
น่ายินดีคือ หลังจากอดทนอยู่ในความเงียบ
ที่อึดอัดนานพอสมควร โดยที่เราทั้งสองเชื่อ
ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนผิด ในที่สุดเราคุยกัน
ถึงความรู้สึกปั่นป่วนภายใต้อารมณ์ของเรา
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ที่ระเบิดออกมา การแบ่งปันความรู้สึกรัก
และกังวลในความปลอดภัยของอีกฝ่ายหนึ่ง
ช่วยให้ชีวิตแต่งงานที่เรารักสุดหัวใจผ่านพ้น
อันตรายร้ายแรงครั้งนี้ไปได้
เปาโลเตือนว่า “อย่าให้คำ�เลวร้ายออก
จากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำ�ดีๆ
[เท่านั้น] และที่เหมาะสมกับความต้องการ
เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” (เอเฟซัส
4:29) ถ้อยคำ�ของเปาโลดังกังวานถึงความ
บริสุทธิ์อย่างหนึ่ง
วลี “คำ�เลวร้าย” สำ�หรับท่านหมายความ
ว่าอะไร เราทุกคนเคยประสบความรู้สึกที่
ถูกโจมตีอย่างรุนแรงด้วยความโกรธ—ทั้ง
ของตนเองและผู้อื่น เราเคยเห็นความโกรธที่
ไม่ทันกลั่นกรองปะทุขึ้นในที่สาธารณะ เรามี
ประสบการณ์กับสิ่งนี้ในรูปแบบของอารมณ์
แบบ “ไฟช็อต” ในการแข่งขันกีฬา ในเวทีการ
เมืองและแม้แต่ในบ้านของเราเอง
บางครั้งลูกๆ พูดกับบิดามารดาผู้เป็นที่รัก
ด้วยภาษาที่บาดใจ คู่สมรสที่ร่วมใช้ชีวิตอัน
สุขสมบูรณ์รว่ มประสบการณ์ทอ่ี อ่ นโยนสุภาพ
ต้องมาสูญเสียวิสัยทัศน์และความอดทนต่อ
กันและขึ้นเสียงใส่กัน เราทุกคนแม้เป็นลูกๆ
ในพันธสัญญาของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง
เปีย่ มด้วยความรัก ต่างเคยเสียใจกับการด่วน
42
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ตัดสินผูอ้ น่ื โดยคิดว่าตนเองนัน้ ชอบธรรมแล้ว
และเคยเอ่ยวาจากระตุ้นโทสะก่อนที่เราจะ
เข้าใจสถานการณ์จากมุมมองของอีกฝ่ายหนึง่
เราทุกคนต่างเคยมีโอกาสเรียนรู้ว่าถ้อยคำ�ที่
กัดกร่อนสามารถนำ�สถานการณ์ที่เป็นเหตุ
แห่งอันตรายเข้าสู่ภาวะที่เป็นอันตรายร้าย
แรงได้อย่างไร
ไม่นานมานี้มีจดหมายจากฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าวอย่างชัดเจนว่า “พระกิตติคณ
ุ ของ
พระเยซูคริสต์สอนให้เรารักและปฏิบัติต่อผู้
อื่นด้วยความมีน้ำ�ใจและความสุภาพ—แม้
ในยามทีเ่ ราไม่เห็นด้วยก็ตาม” (จดหมายจาก
ฝ่ายประธานสูงสุด, 10 ม.ค. 2014) เป็นข้อ
เตือนใจที่สำ�คัญยิ่งซึ่งเราสามารถทำ�ได้และ
ควรดำ�เนินต่อไปในการสนทนาที่สุภาพ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองโลกจากมุมมอง
ที่ต่างกัน
ผู้เขียนหนังสือสุภาษิตแนะนำ�ว่า “คำ�ตอบ
นุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หาย
ไป แต่คำ�กักขฬะเร้าโทสะ” (สุภาษิต 15:1)
“คำ�ตอบนุม่ นวล” ประกอบด้วยการตอบสนอง
ทีม่ เี หตุผล—คำ�ทีก่ ลัน่ กรองจากใจทีน่ อบน้อม
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดตรงๆ ไมได้
เลยหรือจะย่อหย่อนในความจริงแห่งหลักคำ�
สอน ถ้อยคำ�ที่หนักแน่นในข่าวสารอาจเอ่ย

ในวิญญาณที่นุ่มนวลได้
พระคัมภีร์มอรมอนมีแบบอย่างที่สะดุดใจ
ของภาษาที่หนักแน่นซึ่งกล่าวไว้เช่นกันใน
บริบทแห่งความขัดแย้งของชีวติ แต่งงาน บุตร
ของซาไรยาห์และลีไฮถูกส่งกลับไปเยรูซาเล็ม
เพื่อเอาแผ่นจารึกทองเหลืองและไม่กลับมา
ซาไรยาห์เชือ่ ว่าบุตรของเธอตกอยูใ่ นอันตราย
และเธอท่วมท้นด้วยความโกรธและต้องการ
ตำ�หนิใครสักคนหนึ่ง
ลองฟังเรื่องนี้ในสายตานีไฟ บุตรของเธอ
ดูบา้ ง: “เพราะ (มารดาข้าพเจ้า) คิดว่าเราตาย
เสียแล้วในแดนทุรกันดาร; และนางได้บ่นว่า
บิดาข้าพเจ้าด้วย โดยบอกท่านว่าท่านเป็น
คนช่างเห็นนิมติ ; มีความว่า: ดูเถิดท่านนำ�เรา
ออกมาจากแผ่นดินแห่งมรดกของเรา, และ
บุตรของเราหามีไม่แล้ว, และพวกเราต้องตาย
ในแดนทุรกันดาร (1 นีไฟ 5:2)
ถึงตอนนีใ้ ห้เราลองพิจารณาดูวา่ ซาไรยาห์
คิดอะไร เธอท่วมท้นด้วยความวิตกกังวล
เรื่องบุตรของเธอที่ไม่ค่อยลงรอยกันซึ่งถูก
ส่งกลับไปยังสถานที่ซึ่งชีวิตสามีเธอเคยถูก
คุกคาม เธอได้แลกบ้านและเพื่อนอันเป็น
ที่รักกับกระโจมในแดนทุรกันดารที่อ้างว้าง
ขณะยังอยู่ในช่วงเวลาให้กำ�เนิดบุตร เมื่อถูก
ผลักดันสู่จุดแตกหักแห่งความกลัว ซาไรยาห์

ได้กระทำ�เยี่ยงวีรสตรี แม้จะไม่สมเหตุผลนัก
ดูเหมือนกระโดดออกมาจากความสูงของรถ
บรรทุกที่ควบคุมไม่ได้ด้วยความพยายามที่
จะปกป้องครอบครัว เธอแสดงความกังวล
ที่ชอบด้วยเหตุผลกับสามีด้วยภาษาแห่ง
ความโกรธ สงสัย และตำ�หนิ—ภาษาที่ดู
เหมือนว่ามนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ช่ำ�ชองอย่าง
ไม่น่าเชื่อ
ศาสดาพยากรณ์ลีไฮฟังความหวาดวิตก
ที่ทำ�ให้ภรรยาของท่านขุ่นเคือง แล้วให้การ
ตอบรับด้วยความระมัดระวังในภาษาแห่ง
ความเห็นอกเห็นใจ ขัน้ แรกท่านยอมรับความ
จริงในเรื่องต่างๆ ตามมุมมองของภรรยาก่อน
ว่า “และ...บิดาข้าพเจ้าพูดกับนาง, มีความ
ว่า: ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเป็นคนช่างเห็นนิมิต;...
แต่ [หากข้าพเจ้า] จะยังอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม,
[เราจะ] ตายไปกับพีน่ อ้ งข้าพเจ้าแล้ว” (1 นีไฟ
5:4)
จากนั้นสามีของเธอกล่าวถึงความหวาด
วิตกของเธอเกี่ยวกับสวัสดิภาพของบุตรทั้ง
หลาย ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น
พยานต่อท่านโดยไร้ข้อสงสัยว่า
“แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าได้แผ่นดินแห่งคำ�สัญญา, ซึ่งในสิ่งนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี; แท้จริง
แล้ว, และข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะทรงปลด
ปล่อยบุตรข้าพเจ้าให้พ้นจากมือเลบัน...
“และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะนี้ ลีไฮ,
บิดาข้าพเจ้า, ปลอบโยน…มารดาข้าพเจ้า,
เกี่ยวกับเรา” (1 นีไฟ 5:5-6)
ชายหญิงในยุคนี้จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปลูกฝังความเคารพกันและกันโดยก้าวข้าม
ช่องว่างกว้างใหญ่ของความเชือ่ กับพฤติกรรม
และก้าวข้ามเหวลึกแห่งวาระที่ขัดแย้ง เป็น

ไปไม่ได้ที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารทุกสิ่งที่เข้ามาใน
ความคิดและจิตใจของเราหรือแม้แต่จะเข้าใจ
อย่างสมบูรณ์ในบริบทของการทดลองและ
ทางเลือกที่เราเผชิญ
แม้กระนัน้ อะไรจะเกิดขึน้ กับ “คำ�เลวร้าย”
ที่เปาโลกล่าวถึงหากเราอยู่ในตำ�แหน่งที่ต้อง
เห็นใจประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นอันดับแรก
โดยยอมรับในข้อจำ�กัดแห่งความไม่ดีพร้อม
และนิสัยที่มักจะพูดห้วนๆ ของข้าพเจ้าเอง
ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ฝึกถามคำ�ถามนี้ด้วย
ความห่วงใยถึงประสบการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง
ว่า “คุณกำ�ลังคิดอะไรอยู่”
จำ�ได้ไหมเมื่อพระเจ้าทรงทำ�ให้ซามูเอล
และซาอูลประหลาดใจโดยเรียกดาวิดแห่ง
เบธเลเฮม เด็กเลีย้ งแกะตัวน้อย ให้เป็นกษัตริย์
แห่งอิสราเอล พระเจ้าตรัสกับศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์วา่ “เพราะพระยาห์เวห์ไม่ได้ทอด
พระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่

รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทอดพระเนตร
จิตใจ” (1 ซามูเอล 16:7)
เมื่อห้องโดยสารรถบรรทุกเกิดควันคลุ้ง
ภรรยาข้าพเจ้ากระทำ�ในสิ่งที่กล้าหาญที่สุด
เท่าที่เธอจะนึกออกเพื่อปกป้องลูกชายเรา
เช่นเดียวกันในฐานะผู้พิทักษ์ข้าพเจ้าถามถึง
การเลือกของเธอ ทีน่ า่ ตกใจก็คอื มันไม่ส�ำ คัญ
ว่าใครทำ�ถูกต้องกว่าใคร ที่สำ�คัญคือการฟัง
กันและการเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่ง
ความตั้งใจจริงที่จะเข้าใจมุมมองของกัน
และกันจะเปลี่ยน “คำ�เลวร้าย” เป็น “คำ�ที่
เป็นคุณ” อัครสาวกเปาโลเข้าใจเรื่องนี้และ
เราแต่ละคนสามารถมีประสบการณ์กับสิ่ง
นี้ได้เช่นเดียวกันในระดับหนึ่ง ปัญหาอาจ
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือได้รับการแก้ไขด้วยสิ่งนี้
แต่ความเป็นไปได้ที่สำ�คัญกว่าก็คือคำ�ที่ให้
คุณสามารถเปลี่ยนเราได้หรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความนอบน้อม
ว่าเราสามารถกล่าว “คำ�ที่ให้คุณ” ได้ด้วย
ภาษาแห่งความเห็นอกเห็นใจเมื่อของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ปลูกฝัง
ไว้ทะลุทะลวงจิตใจเราให้เข้าใจความรู้สึก
และสภาพแวดล้อมของผู้อื่น สิ่งนี้ทำ�ให้เรา
สามารถเปลี่ยนสถานการณ์อันตรายให้เป็น
สถานศักดิ์สิทธิ์ได้ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ผู้
“ทอดพระเนตรจิตใจ [เรา]” และใส่พระทัย
ว่าเรากำ�ลังคิดอะไร ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน
พฤษ ภาคม 2014
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โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

รากและกิ่ง

การเร่งงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในสมัยของเราจำ�เป็นต่อความ
รอดและความสูงส่งของครอบครัว

“และท่านผู้นั้นจะทำ�ให้จิตใจของพ่อหัน
ไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ ไม่
อย่างนั้น เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำ�
สาปแช่ง”5
ณ รุ่งอรุณแห่งการฟื้นฟู โมโรไนเน้นข่าว
สารนี้อีกครั้งในการให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่
เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธในปี 18236
ชาวคริสต์และชาวยิวทั่วโลกต่างยอมรับ
เรื่องราวของเอลียาห์ในพันธสัญญาเดิม7
ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายที่ดำ�รง
อำ�นาจการผนึกของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคก่อนเวลาของพระเยซูคริสต์8

เอลียาห์ฟื้นฟูกุญแจ
การกลับมาของเอลียาห์เกิดขึน้ ในพระวิหาร
เคิรท์ แลนด์เมือ่ วันที่ 3 เมษายน ปี 1836 ท่าน
ประกาศว่าท่านกำ�ลังทำ�ให้สญ
ั ญาของมาลาคี
อนเสียชีวิตจากมะเร็งร้ายในปี 1981 แนวคิดเรื่องต้นไม้กับรากและกิ่งเป็นแนว มีสัมฤทธิผล ท่านมอบกุญแจฐานะปุโรหิต
วิลเลียม ซาโรยันนักเขียนเจ้าสำ�บัด เทียบ
สำ�หรับการผนึกครอบครัวในสมัยการประทาน
สำ�นวนบอกนักข่าวว่า “ทุกคนต้อง
ในบทสุดท้ายของพันธสัญญาเดิม มาลาคี นี้9 พันธกิจของเอลียาห์ได้รับการส่งเสริม
ตาย แต่ผมเชื่อเสมอว่ากรณีของผมเป็นข้อ ใช้แนวเทียบนี้บรรยายการเสด็จมาครั้งที่สอง โดยสิ่งซึ่งบางครั้งเรียกว่าวิญญาณของเอลียกเว้น แล้วจากนี้จะเป็นอย่างไร”1
ของพระผู้ช่วยให้รอดไว้อย่างชัดเจน เมื่อพูด ยาห์ ดังที่เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
“จากนี้จะเป็นอย่างไร” ขณะเผชิญความ ถึงคนจองหองกับคนชั่วร้าย เขาบันทึกว่าคน สอนว่าเป็น “การแสดงให้ประจักษ์ของพระตายในชีวิตนี้ และ “จากนี้จะเป็นอย่างไร”
เหล่านั้นจะถูกเผาดังตอข้าว “จนไม่มีราก
วิญญาณบริสุทธิ์กล่าวคำ�พยานถึงลักษณะ
4
ขณะพินิจพิเคราะห์ชีวิตหลังความตาย นี่คือ หรือกิ่งเหลืออยู่เลย” มาลาคีจบบทนี้ด้วย อันศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว”10
หัวใจของคำ�ถามเรื่องจิตวิญญาณซึ่งพระ- สัญญาปลอบใจของพระเจ้าว่า
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นความจำ�เป็นของ
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์
“นี่แน่ะ เราจะส่งเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะ บัพติศมา พระองค์ทรงสอนว่า “ถ้าใครไม่ได้
ตอบได้ดีมากในแผนแห่งความสุขของพระ- มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระยาห์เวห์ คือวันที่
เกิดจากน้ำ�และพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้า
บิดา
ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวจะมาถึง
ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”11 พระผู้ช่วยให้
ในชีวิตนี้เราหัวเราะ ร้องไห้ ทำ�งาน เล่น
รอดทรงรับบัพติศมาเป็นแบบอย่าง แล้วผู้
ดำ�เนินชีวิต แล้วก็ตาย โยบถามคำ�ถามสั้นๆ
วายชนม์ที่ยังไม่ได้รับบัพติศมาเล่า
ว่า “ถ้ามนุษย์ตายแล้วเขาจะมีชีวิตอีกได้
หลักคำ�สอนเรื่องพระวิหารและงานประวัติ
หรือ?”2 คำ�ตอบชัดเจนคือได้ เพราะการพลี
ครอบครัว
พระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
วันที่ 11 ตุลาคม ปี 1840 ในนอวู ไวเลต
อารัมภบทบางส่วนของโยบก่อนถามคำ�ถาม
คิมบัลล์เขียนจดหมายถึงเอ็ลเดอร์ฮีเบอร์
นี้น่าสนใจ “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่
ซี. คิมบัลล์สามีของเธอ เขากำ�ลังรับใช้งาน
แต่น้อยวัน…เขาออกมาเหมือนดอกไม้ แล้ว
เผยแผ่ในเกรทบริเตนกับสมาชิกอัครสาวก
ก็เหี่ยวแห้งไป…สำ�หรับต้นไม้ก็มีความหวัง
สิบสองคนอืน่ ๆ การประชุมใหญ่สามัญเดือน
ถ้ามันถูกตัดลง มันก็แตกหน่ออีก และหน่อ
ตุลาคมจัดขึ้นเมื่อสองสามวันก่อน
อ่อนของมันจะมีไม่หยุด…และแตกกิ่งออก
ข้าพเจ้าอ้างอิงจากจดหมายส่วนตัวของ
เหมือนต้นไม้อ่อน”3
ไวเลต ดังนี้ “เรามีการประชุมใหญ่ที่น่าสนใจ
แผนของพระบิดาเกี่ยวข้องกับครอบครัว
ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่จัดตั้งศาสนจักร …
พระคัมภีร์ข้อสำ�คัญที่สุดของเราหลายข้อใช้
ประธาน [โจเซฟ] สมิธเปิดประเด็นใหม่อัน

ก่
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น่าชื่นชมยินดี…ประเด็นนั้นคือการรับบัพติศมาแทนคนตาย เปาโลพูดถึงเรื่องนี้ใน
หนึ่งโครินธ์บทที่ 15 ข้อ 29 โจเซฟได้รับคำ�
อธิบายครบถ้วนมากขึน้ โดยการเปิดเผย ท่าน
กล่าวว่าเอกสิทธิ์ของ [สมาชิก] ศาสนจักรนี้
คือการรับบัพติศมาแทนญาติพี่น้องทุกคนที่
สิ้นชีวิตก่อนพระกิตติคุณนี้ออกมา…โดยทำ�
เช่นนั้นเราเป็นตัวแทนของพวกเขา และมอบ
สิทธิพิเศษให้พวกเขาออกมาในการฟื้นคืน
ชีวิตครั้งแรก ท่านกล่าวว่าจะมีพระกิตติคุณ
สั่งสอนพวกเขาในที่คุมขัง”
ไวเลตเสริมว่า “ดิฉันต้องการรับบัพติศมา
แทนคุณแม่…นีไ่ ม่ใช่หลักคำ�สอนอันน่าชืน่ ชม
ยินดีหรอกหรือ”12
หลักคำ�สอนสำ�คัญเรื่องการทำ�ให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันเปิดเผยมากขึ้นตาม
ลำ�ดับ ศาสนพิธีแทนคนตายสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่อการเชื่อมโยงครอบครัวนิรันดร์เข้าด้วยกัน
เชื่อมต่อรากกับกิ่ง
หลักคำ�สอนเรือ่ งครอบครัวมีความสัมพันธ์
ชัดเจนกับงานพระวิหารและประวัตคิ รอบครัว
พระเจ้าตรัสถึง “บัพติศมาแทนคนตาย ของ
ท่าน”13 ไว้ในคำ�แนะนำ�ที่ทรงเปิดเผยช่วงแรก
พันธะรับผิดชอบตามหลักคำ�สอนของเราคือ
ช่วยบรรพชนของเรา เพราะการจัดระเบียบ
ซีเลสเชียลของสวรรค์มคี รอบครัวเป็นพืน้ ฐาน14
ฝ่ายประธานสูงสุดได้กระตุ้นสมาชิก โดย
เฉพาะเยาวชนและหนุ่มสาวโสดให้เน้นงาน
ประวัติครอบครัวและศาสนพิธีสำ�หรับชื่อ
ครอบครัวตนเองหรือชื่อบรรพชนของสมาชิก
ในวอร์ดและสเตคของพวกเขา15 เราต้อง
เชื่อมต่อทั้งกับรากและกิ่งของเรา ความคิด
เรื่องการเชื่อมสัมพันธ์ในอาณาจักรนิรันดร์
น่ายินดียิ่งนัก
พระวิหาร
วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ระบุว่าศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธมีชีวิตนานพอจะวางรากฐาน
สำ�หรับงานพระวิหารดังคำ�กล่าวนี้ ครัง้ สุดท้าย
ทีท่ า่ น โจเซฟ สมิธ ประชุมกับโควรัมอัครสาวก
สิบสอง ท่านได้ให้เอ็นดาวเม้นท์พวกเขา16
หลังจากมรณสักขีของท่านศาสดาพยากรณ์
วิสุทธิชนสร้างพระวิหารนอวูเสร็จสมบูรณ์

และใช้อำ�นาจการผนึกเป็นพรแก่สมาชิกที่
ซื่อสัตย์หลายพันคนก่อนอพยพไปภูเขาฝั่ง
ตะวันตก สามสิบปีต่อมา เมื่อสร้างพระวิหารเซนต์จอร์จเสร็จ ประธานบริคัม ยังก์
กล่าวถึงความสำ�คัญนิรันดร์ของศาสนพิธี
แห่งความรอดว่าในที่สุดจึงมีให้ทั้งสำ�หรับ
คนเป็นและคนตาย17

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์กล่าวไว้อย่าง
เรียบง่ายดังนี้ “แทบไม่มีหลักธรรมใดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยจะนำ�ความปลื้มปีติมาสู่ข้าพเจ้ามากไปกว่าการไถ่คนตายของเรา การที่
เรามีบิดา มารดา ภรรยา และบุตรอยู่กับเรา
ในองค์กรครอบครัว ในเช้าของการฟื้นคืน
ชีวิตครั้งแรก และในอาณาจักรซีเลสเชียล นี่
พฤษ ภาคม 2014
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คือหลักธรรมสำ�คัญ หลักธรรมที่คุ้มค่าแก่
การเสียสละทุกอย่าง”18
ช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมที่ได้มีชีวิตอยู่ นี่
เป็นสมัยการประทานสุดท้าย และเรารู้สึกได้
ถึงการเร่งงานแห่งความรอดในทุกๆ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีแห่งความรอด19 เวลา
นีเ้ รามีพระวิหารไว้ท�ำ ศาสนพิธแี ห่งความรอด
เหล่านี้อยู่ทั่วโลก การเข้าพระวิหารเพื่อการ
ฟื้นฟูทางวิญญาณ สันติสุข ความปลอดภัย
และการนำ�ทางในชีวิตเราเป็นพรประเสริฐ
เช่นกัน20
ไม่ถึงปีหลังจากประธานโธมัส เอส. มอนสันได้รบั เรียกเป็นอัครสาวก ท่านอุทศิ หอสมุด
ลำ�ดับเชื้อสายของพระวิหารลอสแอนเจลิส
ท่านกล่าวว่าบรรพชนผู้ล่วงลับ “กำ�ลังรอวันที่
ท่านและข้าพเจ้าจะทำ�การค้นคว้าซึ่งจำ�เป็น
ต่อการกรุยทาง…[และ] เข้าไปในพระนิเวศน์
ของพระผู้เป็นเจ้าและทำ�งานนั้น…ที่พวกเขา
…ทำ�ไม่ได้”21
เมือ่ เอ็ลเดอร์มอนสันกล่าวคำ�อุทศิ เหล่านัน้
ในวันที่ 20 มิถนุ ายน ปี 1964 มีพระวิหารเปิด
ดำ�เนินการเพียง 12 แห่ง ในช่วงที่ประธาน
มอนสันรับใช้ในสภาอาวุโสของศาสนจักร มี
การอุทิศพระวิหารที่เปิดดำ�เนินการ 130 แห่ง
จาก 142 แห่ง นับเป็นปาฏิหาริย์โดยแท้ที่ได้
เห็นการเร่งงานแห่งความรอดในสมัยของเรา
ประกาศสร้างพระวิหารอีกยี่สิบแปดแห่งและ
อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ แปด
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สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกศาสนจักรเวลานี้
อาศัยอยู่ห่างพระวิหารไม่เกิน 200 ไมล์ (320
กิโลเมตร)
เทคโนโลยีประวัติครอบครัว
เทคโนโลยีประวัติครอบครัวก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วมากเช่นกัน ประธานฮาเวิรด์ ดับเบิลยู.
ฮันเตอร์ประกาศในเดือนพฤศจิกายน ปี 1994
ดังนี้ “เราได้เริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เร่งงานศักดิ์สิทธิ์ของการจัดทำ�ศาสนพิธีแทน
ผู้วายชนม์ พระเจ้าทรงเร่ง… บทบาทของ
เทคโนโลยีด้วยพระองค์เอง …แต่เราเพิ่งเริ่ม
ทำ�สิ่งที่เราทำ�ได้กับเครื่องมือเหล่านี้”22
ใน 19 ปีนับตั้งแต่การพยากรณ์ครั้งนี้
เทคโนโลยีเร่งความเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อ
มารดาวัย 36 ปีที่ลูกยังเล็กอยู่พูดกับข้าพเจ้า
เมื่อเร็วๆ นี้ว่า “ลองคิดดู—เราเปลี่ยนจาก
การใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์มในศูนย์ประวัติ
ครอบครัวมานัง่ ใช้คอมพิวเตอร์ท�ำ งานประวัติ
ครอบครัวที่โต๊ะในครัวของดิฉันเมื่อลูกๆ เข้า
นอนแล้ว” พี่น้องทั้งหลาย ศูนย์ประวัติครอบครัวของเราเวลานี้อยู่ในบ้านของเรา
งานพระวิหารและประวัติครอบครัวไม่
เพียงเกี่ยวข้องกับเรา จงนึกถึงคนอีกฝั่งหนึ่ง
ของม่านกำ�ลังรอให้ศาสนพิธีแห่งความรอด
ปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการของที่คุม
ขังวิญญาณ ที่คุมขัง หมายถึง “สภาพของ
การกักขังหรือการเป็นเชลย”23 คนที่กำ�ลัง

เป็นเชลยอาจจะถามอย่างเดียวกันกับวิลเลียม ซาโรยันว่า “จากนี้จะเป็นอย่างไร”
พีน่ อ้ งสตรีทซ่ี อ่ื สัตย์ทา่ นหนึง่ ได้เล่าประสบการณ์พเิ ศษทางวิญญาณในพระวิหารซอลท์เลค ขณะอยู่ในห้องยืนยัน หลังจากประกาศ
ศาสนพิธียืนยันคนตาย เธอได้ยินว่า “และ
เชลยจะออกไปเป็นอิสระ!” เธอรู้สึกถึงความ
เร่งด่วนมากสำ�หรับคนทีร่ อคอยงานบัพติศมา
และการยืนยันของพวกเขา เมื่อกลับถึงบ้าน
เธอค้นคว้าพระคัมภีร์เพื่อหาประโยคที่เธอ
ได้ยิน เธอพบคำ�ประกาศของโจเซฟ สมิธใน
หลักคำ�สอนและพันธสัญญาภาค 128 “ให้
ใจท่านชื่นชมยินดี, และเปรมปรีดิ์ยิ่ง, ให้
แผ่นดินโลกเปล่งเสียงร้องเพลงเถิด. ให้คน
ตายเปล่งเสียงเพลงสดุดีแห่งคำ�สรรเสริญ
นิรันดร์ถวายกษัตริย์อิมมานูเอล, ผู้ทรงแต่ง
ตั้งไว้, ก่อนมีโลกขึ้นมา, สิ่งซึ่งจะทำ�ให้เรา
สามารถไถ่พวกเขาออกจากที่คุมขังของพวก
เขา: เพราะเชลยจะออกไปเป็นอิสระ”24
คำ�ถามคือ เราจำ�เป็นต้องทำ�อะไร คำ�แนะ
นำ�ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟคือ นำ�เสนอ
“บันทึกคนตายของเรา [ในพระวิหาร], ซึ่งจะ
คู่ควรแก่การยอมรับทั้งปวง“25
ผูน้ �ำ ศาสนจักรได้ประกาศชัดเจนต่ออนุชน
รุ่นหลังให้นำ�ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้
ให้ตนประสบกับวิญญาณของเอลียาห์ ค้นหา
บรรพชนของพวกเขา และประกอบศาสนพิธี
พระวิหารให้บรรพชนเหล่านั้น26 งานยาก
ส่วนใหญ่ในการเร่งงานแห่งความรอดทั้ง
สำ�หรับคนเป็นและคนตายจะทำ�โดยท่าน
เยาวชนทั้งหลาย27
ถ้าเยาวชนในแต่ละวอร์ดจะไม่เพียงไป
พระวิหารและรับบัพติศมาแทนคนตายเท่า
นั้น แต่ทำ�งานกับครอบครัวของพวกเขาและ
สมาชิกวอร์ดคนอื่นๆ ด้วย ในการจัดเตรียม
ชื่อครอบครัวสำ�หรับทำ�งานศาสนพิธี ทั้งพวก
เขาและศาสนจักรจะได้รับพรอย่างมาก อย่า
ประเมินอิทธิพลของผู้วายชนม์ต่ำ�เกินไปใน
การช่วยเหลือท่านและปีติของการพบกับคน
ที่ท่านรับใช้ในท้ายที่สุด พรสำ�คัญนิรันดร์
ของการทำ�ให้ครอบครัวเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
แทบจะเกินความเข้าใจ28

ในสมาชิกภาพทั่วโลกของศาสนจักร
ปัจจุบันผู้ใหญ่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่มีทั้ง
ชื่อบิดาและมารดาในหมวด Family Tree
ของไซต์อินเทอร์เน็ต FamilySearch ของ
ศาสนจักร ผู้ใหญ่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มี
ชื่อปู่ย่าตายายทั้งสี่คน จำ�ไว้ว่า หากไม่มี
รากและกิ่งของเรา เราจะรอดไม่ได้ สมาชิก
ศาสนจักรต้องได้ข้อมูลสำ�คัญนี้และป้อน
ข้อมูลลงไป
ในที่สุดเราก็มีหลักคำ�สอน พระวิหาร และ
เทคโนโลยีให้ครอบครัวทำ�งานแห่งความรอด
อันทรงเกียรตินี้ ข้าพเจ้าเสนอวิธีหนึ่งที่อาจ
ทำ�ได้ ครอบครัวอาจจะจัด “ชุมนุม Family
Tree” ควรจัดแบบนี้บ่อยๆ ทุกคนจะนำ�
ประวัติครอบครัว เรื่องราว และภาพถ่ายที่
มีอยู่ รวมถึงสมบัติที่ปู่ย่าตายายและพ่อแม่
หวงแหน เยาวชนของเราตื่นเต้นกับการ
เรียนรู้ชีวิตของสมาชิกครอบครัว—คนเหล่า
นั้นมาจากไหนและดำ�เนินชีวิตอย่างไร หลาย
คนได้หันใจกลับไปหาบรรพบุรุษ พวกเขา

รักเรื่องราวและภาพถ่าย พวกเขามีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการสแกนและ
อัพโหลดเรื่องราวตลอดจนภาพถ่ายเหล่านี้
ลง Family Tree และเชือ่ มต่อเอกสารต้นฉบับ
กับบรรพชนเพื่อรักษาบันทึกเหล่านี้ไว้ แน่
นอนว่าวัตถุประสงค์หลักคือตัดสินใจว่าจะ
ต้องทำ�ศาสนพิธีใดและมอบหมายให้ทำ�งาน
พระวิหารที่จำ�เป็น ท่านสามารถใช้หนังสือ
ครอบครัวของฉัน ช่วยบันทึกข้อมูลครอบครัว
เรื่องราว และภาพถ่ายที่สามารถอัพโหลดลง
Family Tree ได้ภายหลัง
ความมุง่ มัน่ และความคาดหวังเรือ่ งครอบครัวควรมีความสำ�คัญสูงสุดเพื่อปกป้องจุด
หมายอันสูงส่งของเรา สำ�หรับคนที่ต้องการ
ให้ทง้ั ครอบครัวได้รบั ประโยชน์จากวันสะบาโต
มากขึ้น การเร่งงานนี้คือดินอุดมสมบูรณ์
มารดาคนหนึ่งบอกบุตรชายวัย 17 ปีอย่างมี
ความสุขว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ทำ�งานประวัติ
ครอบครัวหลังเลิกโบสถ์วันอาทิตย์อย่างไร
และบุตรชายวัย 10 ขวบชอบฟังเรื่องราว

และดูรูปบรรพชนของเขา สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้
ทั้งครอบครัวมีประสบการณ์ถึงวิญญาณของ
เอลียาห์ เราต้องบำ�รุงเลี้ยงรากและกิ่งอัน
ล้ำ�ค่าของเรา
พระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนม์ชพี เป็นการ
ชดใช้แทนเรา พระองค์ทรงเฉลยคำ�ตอบให้
แก่คำ�ถามของโยบ พระองค์ทรงเอาชนะ
ความตายแทนมนุษยชาติทั้งปวง ซึ่งเราไม่
อาจทำ�ได้ดว้ ยตนเอง แต่เราสามารถประกอบ
ศาสนพิธีแทนคนตายและเป็นผู้ช่วยให้รอด
บนเขาไซอัน30 ให้ครอบครัวเราเพื่อที่เรากับ
พวกเขาจะได้รับความสูงส่งและรอด
ข้าพเจ้ากล่าวคำ�พยานถึงการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและความ
แน่นอนของแผนพระบิดาสำ�หรับเราและครอบครัว ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
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ศาสนจักรทุกคน อำ�นาจฐานะปุโรหิตเป็นพร
แก่เราทุกคน กุญแจฐานะปุโรหิตกำ�กับดูแล
สตรีเช่นเดียวกับบุรุษ ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
และสิทธิอ�ำ นาจฐานะปุโรหิตเกีย่ วข้องทัง้ สตรี
และบุรุษเช่นกัน
III.

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธอธิบายว่าฐานะ
ปุโรหิตคือ “อำ�นาจของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบ
โดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
ให้มนุษย์ได้กระทำ�ในแผ่นดินโลกเพื่อความ
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
รอดของครอบครัวมนุษย์”2 ผู้นำ�ท่านอื่นสอน
เราว่าฐานะปุโรหิต “เป็นพลังอำ�นาจสูงสุดบน
แผ่นดินโลกนี้ เป็นพลังอำ�นาจที่สร้างแผ่นดิน
โลก”3 พระคัมภีร์สอนว่า “ฐานะปุโรหิตเดียว
กันนี้, ซึ่งอยู่ในกาลเริ่มต้น, จะอยู่ในการสิ้น
สุดของโลกด้วย.” (โมเสส 6:7) ดังนั้น ฐานะ
ปุโรหิตคือพลังอำ�นาจซึ่งโดยอำ�นาจนั้น เรา
กุญแจฐานะปุโรหิตก�ำกับดูแลสตรีเช่นเดียวกับบุรุษ ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต จะฟื้นคืนชีวิตและดำ�เนินต่อไปสู่ชีวิตนิรันดร์
ความเข้าใจที่เราแสวงหาเริ่มจากความ
และสิทธิอ�ำนาจฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องทั้งสตรีและบุรุษเช่นกัน
เข้าใจเรื่องกุญแจของฐานะปุโรหิต “กุญแจ
ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำ�นาจที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่ [ผู้ดำ�รง] ฐานะปุโรหิตเพื่อกำ�กับ
I.
คนถึงความปรารถนาจะเข้าใจฐานะปุโรหิต
ดูแล ควบคุม และปกครองการใช้ฐานะปุโรหิต
ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เราได้เห็นพี่น้อง มากขึ้น”1 สิ่งที่เธอพูดนั้นประยุกต์ใช้ได้กับ
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก”4 การดำ�เนินงาน
ชายที่ซื่อสัตย์ของเราบางท่านได้รับการปลด เราทุกคน ข้าพเจ้าจะดำ�เนินตามโดยการพูด
ทุกอย่างหรือศาสนพิธีที่ปฏิบัติในศาสนจักร
และเราสนับสนุนการเรียกของท่านอื่นๆ ใน ถึงกุญแจและสิทธิอำ�นาจของฐานะปุโรหิต
กระทำ�ภายใต้การมอบอำ�นาจทั้งโดยตรง
การเปลีย่ นแปลงนี—
้ ซึง่ เป็นทีค่ นุ้ เคยในศาสน- เนื่องจากหัวข้อนี้เป็นที่กังวลเท่าเทียมกันทั้ง
หรือโดยอ้อมของผู้ที่ถือกุญแจสำ�หรับหน้าที่
จักร—เราไม่ได้ “ก้าวลง” เมื่อเราได้รับการ ต่อบุรุษและสตรี ข้าพเจ้าจึงดีใจที่การประชุม
นั้น ดังที่เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดได้
ปลด และเราไม่ได้ “ก้าวขึ้น” เมื่อเราได้รับ นี้มีการถ่ายทอดและจัดพิมพ์สำ�หรับสมาชิก
อธิบายไว้ “ผู้ที่มีกุญแจฐานะปุโรหิต…ย่อม
การเรียก ไม่มี “ขึ้นหรือลง” ในการรับใช้
ทำ�ให้ทุกคนที่รับใช้หรือทำ�งานอย่างซื่อสัตย์
พระเจ้า มีเพียง “เดินหน้าหรือถอยหลัง” และ
ภายใต้การกำ�กับดูแลของเขามีโอกาสใช้สิทธิ
ความแตกต่างดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าเรายอม
อำ�นาจฐานะปุโรหิตและเข้าถึงพลังอำ�นาจ
รับและปฏิบัติตามการปลดและการเรียกของ
ฐานะปุโรหิต”5
เราอย่างไร ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยควบคุมการ
โดยการควบคุมการใช้สิทธิอำ�นาจฐานะ
ประชุมซึ่งมีการปลดประธานสเตคหนุ่มที่รับ
ปุโรหิต หน้าที่ของกุญแจฐานะปุโรหิตมีทั้ง
ใช้อย่างดีเป็นเวลาเก้าปีและบัดนี้ดีใจกับการ
ขยายและจำ�กัด ขยายโดยการทำ�ให้สิทธิ
ปลดและการเรียกใหม่ซึ่งเขากับภรรยาได้รับ
อำ�นาจและพรฐานะปุโรหิตมีให้แก่บุตรธิดา
พวกเขาได้รับเรียกเป็นผู้นำ�บริบาลในวอร์ด
ของพระผู้เป็นเจ้าทุกคน และจำ�กัดโดยการ
ของพวกเขา มีเพียงศาสนจักรนี้เท่านั้นที่เห็น
กำ�กับดูแลว่าใครจะได้รับสิทธิอำ�นาจของ
ว่าสิ่งนั้นมีเกียรติเท่าเทียมกัน!
ฐานะปุโรหิต ใครจะดำ�รงตำ�แหน่งของฐานะ
ปุโรหิต และจะประสาทสิทธิและพลังอำ�นาจ
II.
นั้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น คนที่ดำ�รงฐานะ
ขณะที่กำ�ลังพูดในการประชุมสตรี ลินดา
ปุโรหิตไม่สามารถประสาทตำ�แหน่งหรือ
เค. เบอร์ตนั ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
สิทธิอำ�นาจของเขาให้แก่ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะ
กล่าวว่า “เราหวังทีจ่ ะ ปลูกฝัง ในใจเราแต่ละ

กุญแจและสิทธิอำ�นาจ
ของฐานะปุโรหิต
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อิสระที่จะเปลี่ยนแบบแผนจากเบื้องบนซึ่ง
ประกาศิตไว้แล้วว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะดำ�รง
ตำ�แหน่งในฐานะปุโรหิต
IV.

ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ถือกุญแจ หากไม่ได้
รับอนุญาต การแต่งตั้งก็จะไม่เป็นผล เรื่อง
นี้อธิบายว่าเหตุใดผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิต—ไม่
ว่าจะตำ�แหน่งใดก็ตาม—จึงไม่สามารถแต่ง
ตั้งสมาชิกครอบครัวหรือประกอบศาสนพิธี
ศีลระลึกในบ้านของตนเองได้หากไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้ถือกุญแจที่เหมาะสม
ยกเว้นงานศักดิส์ ทิ ธิท์ พ่ี น่ี อ้ งสตรีท�ำ ในพระวิหารภายใต้กุญแจซึ่งถือโดยประธานพระวิหาร ซึ่งข้าพเจ้าจะอธิบายหลังจากนี้ มีเพียง
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งฐานะปุโรหิตเท่านัน้ ทีส่ ามารถ
ทำ�หน้าที่ในศาสนพิธีฐานะปุโรหิตได้ และ
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด
ได้รับการบันทึกไว้ในบันทึกของศาสนจักร
ท้ายที่สุด กุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิต
ถือโดยพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เจ้าของฐานะ
ปุโรหิตนั้น พระองค์ทรงเป็นผู้กำ�หนดว่าจะ
มอบหมายกุญแจใดให้แก่มนุษย์และจะใช้
กุญแจเหล่านัน้ อย่างไร เรามักจะคิดว่าโจเซฟ
สมิธได้รับการประสาทกุญแจทั้งหมดของ
ฐานะปุโรหิตในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ แต่
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พระคัมภีร์กล่าวว่ากุญแจทั้งหมดที่ได้รับการ
ประสาทที่นั่นคือ “กุญแจทั้งหลายของสมัย
การประทานนี”้ (ค.พ. 110:16) ในการประชุม
ใหญ่สามัญหลายปีมาแล้ว ประธานสเป็นเซอร์
ดับเบิลยู. คิมบัลล์เตือนเราว่ามีกุญแจฐานะ
ปุโรหิตอื่นๆ อีกที่ไม่ได้มอบให้มนุษย์บนแผ่น
ดินโลก รวมถึงกุญแจแห่งการสร้างและการ
ฟื้นคืนชีวิต6
ลักษณะแห่งสวรรค์ของการจำ�กัดการใช้
กุญแจฐานะปุโรหิตอธิบายถึงความแตกต่าง
ที่สำ�คัญระหว่างการตัดสินใจเรื่องการบริหาร
งานศาสนจักรกับการตัดสินใจทีส่ ง่ ผลต่อฐานะ
ปุโรหิต ฝ่ายประธานสูงสุดและสภาฝ่าย
ประธานสูงสุดตลอดจนโควรัมอัครสาวก
สิบสอง ผู้ควบคุมดูแลศาสนจักร ได้รับมอบ
อำ�นาจในการตัดสินใจหลายอย่างที่ส่งผลต่อ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติของศาสนจักร—
เช่นสถานที่ตั้งอาคารศาสนจักรและอายุของ
ผู้สอนศาสนา แต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่ควบคุม
เหล่านี้จะถือและใช้กุญแจทั้งหมดที่มอบให้
มนุษย์ในสมัยการประทานนี้ พวกท่านก็ไม่มี

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงประเด็นของสิทธิ
อำ�นาจฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้าจะเริ่มด้วยหลักธรรมสามข้อทีเ่ พิง่ สนทนาไป (1) ฐานะปุโรหิต
คืออำ�นาจของพระผู้เป็นเจ้าที่มอบหมายให้
มนุษย์กระทำ�เพื่อความรอดของครอบครัว
มนุษย์ (2) สิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิตปกครอง
โดยผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตซึ่งถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิต และ (3) เนื่องจากพระคัมภีร์กล่าว
ว่า “เจ้าหน้าที่ [และ] ตำ�แหน่งอื่นทั้งปวงใน
ศาสนจักรเป็นส่วนประกอบของฐานะปุโรหิต
[แห่งเมลคีเซเดค] นี้ (ค.พ. 107:5) ทุกสิ่งที่
ทำ�ภายใต้การกำ�กับดูแลของกุญแจฐานะ
ปุโรหิตเหล่านั้นจึงทำ�ด้วยสิทธิอำ�นาจฐานะ
ปุโรหิต
สิ่งนี้จะประยุกต์ใช้กับสตรีได้อย่างไร ใน
คำ�ปราศรัยต่อสมาคมสงเคราะห์ ประธาน
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ขณะนั้นเป็นประธาน
โควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่า “ถึงแม้พี่
น้องสตรีจะไม่ได้รับฐานะปุโรหิต พวกเธอ
ไม่ได้รับการประสาทฐานะปุโรหิต แต่ไม่ได้
หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานสิทธิ
อำ�นาจแก่พวกเธอ…บุคคลคนหนึ่งหรือพี่
น้องสตรีคนหนึ่ง อาจได้รับสิทธิอำ�นาจที่จะ
ทำ�บางสิ่งบางอย่างในศาสนจักรซึ่งเกี่ยวพัน
และจำ�เป็นที่สุดสำ�หรับความรอดของเรา
เช่นงานที่พี่น้องสตรีของเราทำ�ในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า พวกเธอได้รับสิทธิอำ�นาจให้
ทำ�หลายสิ่งหลายอย่างที่วิเศษและสำ�คัญยิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต่อพระเจ้า และเกี่ยวพันกันอย่าง
สมบูรณ์เช่นเดียวกับพรซึ่งให้โดยชายผู้ดำ�รง
ฐานะปุโรหิต”7
ในคำ�ปราศรัยสำ�คัญนัน้ ประธานสมิธบอก
ครัง้ แล้วครัง้ เล่าว่าสตรีได้รบั สิทธิอ�ำ นาจ ท่าน
บอกกับบรรดาสตรีว่า “ท่านพูดด้วยสิทธิ
อำ�นาจได้ เพราะพระเจ้าประทานสิทธิอ�ำ นาจ
แก่ทา่ น” ท่านยังบอกด้วยว่าสมาคมสงเคราะห์
“ได้รับพลังและสิทธิอำ�นาจให้ทำ�สิ่งสำ�คัญ
มากมาย งานทีพ่ วกเธอทำ� ทำ�โดยสิทธิอ�ำ นาจ
จากเบื้องบน” และแน่นอนว่า งานศาสนจักร
ที่สตรีหรือบุรุษทำ� ไม่ว่าจะในพระวิหารหรือ

ในวอร์ดหรือในสาขา กระทำ�ภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของผู้ที่ถือกุญแจฐานะปุโรหิต ดังนั้น
เมื่อพูดถึงสมาคมสงเคราะห์ ประธานสมิธ
อธิบายว่า “[พระเจ้า] ประทานองค์การที่
ยอดเยี่ยมนี้แก่พวกเธอ องค์การที่พวกเธอมี
อำ�นาจรับใช้ภายใต้การกำ�กับดูแลของอธิการ
วอร์ด…ในการดูแลผู้คนของเราทั้งฝ่ายโลก
และฝ่ายวิญญาณ”8
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจริงที่ว่าสมาคม
สงเคราะห์ไม่ได้เป็นแค่ชั้นเรียนสำ�หรับสตรี
แต่เป็นบางสิ่งที่พวกเธอเป็นส่วนหนึ่ง—เป็น
ส่วนประกอบของฐานะปุโรหิตที่ได้รับการ
สถาปนาจากสวรรค์9
เราไม่คุ้นเคยกับการพูดว่าสตรีมีสิทธิ
อำ�นาจฐานะปุโรหิตในการเรียกของพวกเธอ
ในศาสนจักร แต่จะเป็นสิทธิอำ�นาจอื่นใด
หรือ เมื่อสตรีคนหนึ่ง—ไม่ว่าเยาว์วัยหรือสูง
วัย—ได้รับการวางมือมอบหน้าที่ให้สั่งสอน
พระกิตติคุณในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
เธอได้รับสิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิตที่จะทำ�
หน้าที่หนึ่งของฐานะปุโรหิต เช่นเดียวกับ
สตรีคนหนึ่ง เมื่อได้รับการวางมือมอบหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าทีห่ รือครูในองค์การของศาสนจักร
ภายใต้การกำ�กับดูแลของผู้ถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิต ใครก็ตามที่ทำ�หน้าที่ในตำ�แหน่งหรือ
การเรียกซึง่ ได้รบั จากผูถ้ อื กุญแจฐานะปุโรหิต
เขาใช้สทิ ธิอ�ำ นาจฐานะปุโรหิตในการทำ�หน้าที่
ซึ่งตนเองได้รับมอบหมาย
ใครก็ตามที่ใช้สิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิตไม่
ควรนึกถึงสิทธิข์ องเขาและควรมุง่ เน้นทีห่ น้าที่
รับผิดชอบของเขา นั่นคือหลักธรรมที่สังคม
โดยทัว่ ไปต้องการ อเล็กซานเดอร์ โซลเชนิตซิน
นักเขียนผู้มีชื่อเสียงชาวรัสเซียกล่าวว่า “ถึง
เวลาแล้ว…ที่จะปกป้องพันธะรับผิดชอบของ
มนุษยชนมากกว่าสิทธิมนุษยชน”10 วิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายรู้อย่างแน่นอนว่าการมีคุณสมบัติ
คู่ควรแก่ความสูงส่งนั้นไม่ใช่เรื่องของการ
อ้างสิทธิ์แต่เป็นเรื่องของการทำ�หน้าที่รับผิด
ชอบให้สมบูรณ์
V.

พระเจ้าทรงกำ�กับว่าผู้ชายเท่านั้นที่จะได้
รับแต่งตั้งสู่ตำ�แหน่งในฐานะปุโรหิต แต่ ดังที่
ผู้นำ�ศาสนจักรหลายท่านได้เน้นย้ำ� ผู้ชายไม่

ใช่ “ฐานะปุโรหิต”11 ผู้ชายดำ�รงฐานะปุโรหิต
พร้อมกับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ฐานะ
ปุโรหิตนั้นเป็นพรแก่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า
บุตรของพระผูเ้ ป็นเจ้าไม่สามารถใช้อ�ำ นาจ
ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ประทานแก่เขา
หากปราศจากธิดาของพระองค์เคียงข้างเขา
เพราะพระผู้เป็นเจ้าประทานอำ�นาจแก่ธิดา
ของพระองค์เท่านั้น “ที่จะเป็นผู้สร้างร่างกาย
…เพื่อรูปแบบและแผนอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าจะบังเกิดผล”12 นี่คือถ้อยคำ�ของ
ประธานเจ. รูเบน คลาร์ก
ท่านพูดต่อไปว่า “นี่คือบทบาทของภรรยา

และมารดาของเราในแผนนิรันดร์ พวกเธอ
ไม่ใช่ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิต พวกเธอไม่ได้รับคำ�
สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่และงานต่างๆ ของฐานะ
ปุโรหิต หรือต้องแบกรับหน้าที่รับผิดชอบ
เหล่านั้น พวกเธอคือผู้สร้างและผู้จัดเตรียม
ภายใต้อำ�นาจนั้น และเป็นผู้รับส่วนของพร
ฐานะปุโรหิต เป็นส่วนเติมเต็มอำ�นาจฐานะ
ปุโรหิตและเติมเต็มหน้าที่ซึ่งได้รับเรียกจาก
สวรรค์ โดยมีความสำ�คัญอย่างไม่สิ้นสุดใน
บทบาทดังกล่าวเฉกเช่นฐานะปุโรหิต”13
ในถ้อยคำ�ที่ได้รับการดลใจเหล่านั้น ประธานคลาร์กพูดถึงครอบครัว ดังที่กล่าวไว้ใน
ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว บิดาเป็นผู้นำ�ใน
ครอบครัว เขาและมารดามีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่างกัน แต่พวกเขา “มีหน้าที่ช่วยเหลือกันใน
ฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน”14 หลายปีก่อน
จะมีถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ให้คำ�อธิบายดังนี้
“เมื่อเราพูดถึงการแต่งงานว่าเป็นเรื่องหุ้น
ส่วน ขอให้เราพูดถึงการแต่งงานในฐานะที่
เป็นหุ้นส่วน เต็มตัว เราไม่ต้องการให้สตรี
แอลดีเอสของเราเป็นหุ้นส่วนที่ ไม่มีส่วนจัด
การ หรือหุ้นส่วน จำ�กัด ในงานมอบหมาย
นิรนั ดร์นน้ั ! โปรดเป็นหุน้ ส่วนที่ มีสว่ นจัดการ
และเป็นหุ้นส่วน เต็มตัว ”15
ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่า
ในศาสนจักรหรือในครอบครัว สตรีและบุรุษ
มีความเท่าเทียมกัน มีหน้าที่รับผิดชอบต่าง
กัน
ข้าพเจ้าขอทิง้ ท้ายด้วยความจริงบางอย่าง
เกี่ยวกับพรของฐานะปุโรหิต พรของฐานะ
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

ปุโรหิตมีให้ทั้งแก่สตรีและบุรุษด้วยเงื่อนไข
เดียวกัน ไม่เหมือนกับกุญแจฐานะปุโรหิต
และการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต ของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพรพระวิหาร
เป็นตัวอย่างที่คุ้นเคยกันดีของความจริงนี้
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดพูดไว้อย่าง
หลักแหลมที่งานสัปดาห์การศึกษาของมหาวิทยาลัยบีวายยูเมือ่ ฤดูรอ้ นทีแ่ ล้ว ท่านสอนว่า
“หลักคำ�สอนของศาสนจักรเราวางสตรีไว้
เท่าเทียมแต่แตกต่างจากบุรุษ พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ทรงถือว่าเพศหนึ่งดีกว่าหรือสำ�คัญกว่าอีก
เพศหนึ่ง…
“เมื่อบุรุษและสตรีไปพระวิหาร พวกเขา
ทั้งคู่ได้รับการประสาทด้วยอำ�นาจเดียวกัน
ซึ่งคืออำ�นาจฐานะปุโรหิต…แต่บุตรธิดาทุก
คนของพระผู้เป็นเจ้าสามารถเข้าถึงพลังและ
พรของฐานะปุโรหิตได้”16
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงอำ�นาจและพรฐานะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีให้บุตรธิดาของ
พระองค์เหมือนกัน ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
สิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิต ซึ่งใช้โดยทั่วถึงทุก
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ตำ�แหน่งและกิจกรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงหน้าที่ของกุญแจฐานะปุโรหิต
ที่ได้รับการกำ�กับดูแลจากเบื้องบน ซึ่งถือ
และใช้อย่างสมบูรณ์โดยโธมัส เอส. มอนสัน
ศาสดาพยากรณ์/ประธานของเรา สุดท้าย
และสำ�คัญทีส่ ดุ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระเจ้า
และพระผูช้ ว่ ยให้รอด พระเยซูคริสต์ ผูเ้ ป็นเจ้า
ของฐานะปุโรหิตนี้และเราเป็นผู้รับใช้ของ
พระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์
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เน็ตกับสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
เพื่อรับชมข่าวสารของการประชุมนี้
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเสียงของผู้รับใช้
ของพระเจ้าซึง่ เปรียบเหมือนสุรเสียงของพระเจ้าเอง (ดู คพ. 1:38) ได้มากยิ่งขึ้นนี้จะมีคุณ
ค่าน้อยมากเว้นแต่เราเต็มใจยอมรับถ้อยคำ�
นั้น (ดู คพ. 11:21) และจากนั้นทำ�ตาม พูด
โดย เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม
ง่ายๆจุดประสงค์ของการประชุมใหญ่และ
แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ
ของภาคฐานะปุโรหิตคือจะเกิดสัมฤทธิ์ผลถ้า
เราเต็มใจกระทำ�—ถ้าเราเต็มใจเปลี่ยนแปลง
หลายทศวรรษก่อนข้าพเจ้ารับใช้เป็นอธิการ
ผ่านไประยะหนึ่งข้าพเจ้าพบชายคนหนึ่งใน
วอร์ดผูซ้ ง่ึ อาวุโสกว่าข้าพเจ้าหลายปี บราเดอร์
ผู้นี้มีสัมพันธภาพที่เป็นปัญหากับภรรยาและ
ห่างเหินกับลูกๆ เขามีปัญหาในการทำ�งาน
ไม่มเี พือ่ นสนิท และมีปญ
ั หาในการปฏิสมั พันธ์
การเปลี่ยนแปลงใดที่เราต้องเป็นเพื่อเป็นคนอย่างที่เราควรเป็น
กับสมาชิกในวอร์ดจนกระทั่งเขาไม่ปรารถนา
จะรับใช้ในศาสนจักร ระหว่างการสนทนา
อย่างจริงจังถึงการท้าทายในชีวิต เขาโน้ม
มื่อเรามองดูการประชุมทั่วโลกนี้ เรารู้ว่า ศาสนาในอังกฤษ เราจะชุมนุมในอาคาร
ตัวเข้ามาหาข้าพเจ้า—ในตอนท้ายของการ
ไม่มสี ง่ิ ใดทีส่ ามารถเทียบได้กบั การชุมนุม ประชุมและ (ด้วยความพยายามอันยิ่งยวด) สนทนาหลายๆ ครั้ง—และกล่าวว่า “อธิการ
นี้—ไม่ว่าที่ใดก็ตาม จุดประสงค์ของการ ฟังภาคฐานะปุโรหิตโดยใช้โทรศัพท์ หลายปี ผมเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว ผมก็เป็นแบบนี้”
ประชุมใหญ่สามัญภาคฐานะปุโรหิตคือเพื่อ ต่อมาดาวเทียมช่วยให้การถ่ายทอดไปยัง
คำ�พูดนั้นทำ�ให้ข้าพเจ้าประหลาดใจใน
สอนผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตว่าเราควรเป็นคน สถานที่ซึ่งศาสนจักรกำ�หนดไว้โดยมีจานรับ คืนนั้นและยังหลอกหลอนข้าพเจ้านับแต่นั้น
อย่างไรเล่า (ดู 3 นีไฟ 27:27) และเพื่อเป็น สัญญาณขนาดมหึมาเพื่อที่เราจะได้ฟังและ มา เมื่อมนุษย์ตัดสินใจ—เมื่อมาถึงจุดสิ้นสุด
แรงบันดาลใจให้เราบรรลุถึงอุดมคติ
ชมการประชุม เราเคยอยู่ในยุคสมัยที่ตื่น ทีว่ า่ —“ฉันก็เป็นแบบนี”้ เราละทิง้ ความสามารถ
สมัยทีข่ า้ พเจ้าเป็นฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ตะลึงกับเทคโนโลยี น้อยคนนักจะจินตนาการ ในการเปลี่ยนแปลง เราอาจจะยกธงขาว วาง
ทีฮ่ าวายเมือ่ ครึง่ ศตวรรษทีแ่ ล้วและเป็นผูส้ อน ถึงโลกในปัจจุบนั ทีท่ กุ คนสามารถใช้อนิ เทอร์- อาวุธ ยอมการต่อสู้และยอมแพ้—ทุกโอกาส
ของชัยชนะคือการยอมแพ้ ขณะที่บางคน
อาจคิดว่านั่นไม่ได้พูดถึงตัวเรา แต่บางทีแล้ว
เราทุกคนอาจแสดงให้เห็นถึงนิสัยหนึ่งหรือ
สองอย่างที่ว่า “ฉันก็เป็นแบบนี้”
เราประชุมกันในการประชุมฐานะปุโรหิต
เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เราสามารถเป็นได้
เราประชุมคืนนี้ที่นี่ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เราประชุมด้วยความมัน่ ใจว่าการชดใช้
ของพระองค์จะทำ�ให้เราทุกคน—ไม่ว่าจะมี
ความอ่อนแอ ความบอบบาง พฤติกรรม
เสพติดของเราแบบใด—มีความสามารถที่
จะเปลี่ยนแปลง เราประชุมกันโดยมีความ
หวังว่าอนาคตของเราจะดีขึ้นไม่ว่าประวัติ
ของเราจะเป็นเช่นไร
เมื่อเรามีส่วนร่วมในการประชุมนี้ด้วย
“เจตนาแท้จริง” เพือ่ จะเปลีย่ นแปลง (โมโรไน

เราควรเป็นคน
อย่างไรเล่า
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10:4) พระวิญญาณจะเข้าสู่จิตใจและความ
คิดพวกเราอย่างเต็มที่ ดังที่พระเจ้าทรงเปิด
เผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “และ
เหตุการณ์จะบังเกิดขึ้น, คือตราบเท่าที่พวก
เขา…ใช้ศรัทธาในเรา” จำ�ไว้ว่าศรัทธาเป็น
หลักธรรมแห่งพลังและการกระทำ�—“ เราจะ
เทพระวิญญาณของเราลงมาให้พวกเขาใน
วันที่พวกเขาร่วมชุมนุมกัน” (คพ. 44:2) นั่น
หมายถึงคืนนี้
ถ้าท่านนึกถึงการท้าทายของท่านซึ่งเกิน
กว่าจะเอาชนะได้ ข้าพเจ้าขอเล่าถึงชายคน
หนึ่งที่ข้าพเจ้าพบในหมู่บ้านเล็กๆ นอกเมือง
ไฮเดอราบาด อินเดียเมื่อปี 2006 ชายคนนี้
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เป็นแบบอย่างของความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง อัปปา ราอู นูลู เกิดในชนทบทของ
อินเดีย เมื่อเขาอายุสามขวบ เขาเป็นโปลิโอ
และทำ�ให้พิการ สังคมของเขาสอนว่าศักยภาพของเขานั้นมีจำ�กัดมาก อย่างไรก็ตาม
สมัยเป็นชายหนุ่มเขาพบผู้สอนศาสนา พวก
เขาสอนให้เขารู้ถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ทั้งใน
ชีวิตนี้และในนิรันดรที่จะมาถึง เขารับบัพติศมาและยืนยันเป็นสมาชิกของศาสนจักร
โดยมีวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก เขาตั้งเป้า
หมายที่จะรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
และรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา ในปี 1986
เขาได้รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์และได้รับเรียก

ให้รับใช้ในอินเดีย โดยที่เดินไม่ค่อยสะดวก
เขาทำ�อย่างสุดความสามารถโดยถือไม้เท้า
ในมือแต่ละข้างและหกล้มอยู่เป็นประจำ�
—แต่เขาไม่เลือกที่จะยอมแพ้ เขาให้คำ�มั่น
สัญญาว่าจะรับใช้งานเผยแผ่อย่างสมเกียรติ
และอุทิศตน และเขาก็ทำ�ได้
เมื่อเราพบกับบราเดอร์นูลูเกือบยี่สิบปี
หลังจากเขาจบงานเผยแผ่ เขาต้อนรับอย่าง
ร่าเริงตรงสุดถนนและพาเราเดินลงไปถนน
ดินขรุขระไปยังบ้านสองห้องนอนที่เขาพักอยู่
กับภรรยาและลูกสามคน วันนั้นร้อนและ
ไม่สบายตัวอย่างมาก เขายังคงเดินอย่าง
ลำ�บากแต่ไม่มีความสมเพชเวทนาตัวเอง
แต่อย่างใด ด้วยความพากเพียรส่วนตัว เขา
กลายเป็นครู โดยสอนหนังสือให้เด็กในหมู่
บ้าน เมื่อเราเข้าไปในบ้านอันสมถะ ทันใด
นัน้ เขาก็พาข้าพเจ้าไปยังมุมบ้านและดึงกล่อง
ซึ่งบรรจุสมบัติอันมีค่าของเขา เขาต้องการ
ให้ข้าพเจ้าดูกระดาษชิ้นหนึ่ง ซึ่งอ่านได้ว่า
“ด้วยความปรารถนาดีและขออวยพรให้เอ็ลเดอร์นูลู ผู้สอนศาสนาที่กล้าหาญและมี
ความสุข; [วันที่] 25 มิถุนายน 1987; [ลงชื่อ]
บอยด์ เค. แพคเกอร์ ในเหตุการณ์นั้น เมื่อ
เอ็ลเดอร์แพคเกอร์มาเยีย่ มอินเดียและพูดกับ
กลุม่ ผูส้ อนศาสนา ท่านยืนยันกับเอ็ลเดอร์นลู ู
ถึงศักยภาพของเขา ประเด็นก็คือสิ่งที่บราเดอร์นลู บู อกข้าพเจ้าในวันนัน้ ของปี 2006 คือ
พระกิตติคณ
ุ ได้เปลีย่ นแปลงเขา—อย่างถาวร
การไปเยี่ยมบ้านนูลูครั้งนี้เราเดินทางไป
กับประธานคณะเผยแผ่ เขาอยู่ที่นั่นเพื่อสัมภาษณ์บราเดอร์นูลู ภรรยา และลูกๆ ของเขา
—เพือ่ พ่อแม่จะรับเอ็นดาวเม้นท์และผนึกและ
เพื่อลูกๆ จะผนึกกับพ่อแม่ เรานำ�แผนการ
เดินทางไปพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีนเพื่อ
ทำ�ศาสนพิธีเหล่านี้ไปให้พวกเขา พวกเขา
ร้องไห้ด้วยความปีติเนื่องจากความฝันที่รอ
มานานกำ�ลังจะเป็นจริง
ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าได้รับคาด
หวังสิ่งใด การเปลี่ยนแปลงใดที่เราต้องเป็น
เพื่อเป็นคนอย่างที่เราควรเป็น ข้าพเจ้าขอ
แนะนำ�สามข้อ
1. เราจำ�เป็นต้องเป็นบุรุษแห่งฐานะปุโรหิต
ไม่ว่าท่านจะเป็นเยาวชนชายดำ�รงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนหรือชายผู้ดำ�รงฐานะ

ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เราต้องการบุรุษ
เรา ไม่ยอมรับหรือทำ�การเรียกของเราใน
แห่งฐานะปุโรหิต ผู้แสดงความเติบโตทาง
ศาสนจักรไปอย่างนั้น หรือไม่เอาใจใส่ผู้
วิญญาณเพราะว่าเราได้ทำ�พันธสัญญา
อื่นเว้นแต่ว่าจะสะดวก พระผู้ช่วยให้รอด
ดังเปาโลกล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก
ทรงประกาศว่า “จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก หาเหตุ
ของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิต
ผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่
ของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน”
ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็ก” (1 โครินธ์
(มัทธิว 22:37) และต่อมาทรงเสริมว่า
13:11) เราควรจะแตกต่างเพราะเราดำ�รง
“หากเจ้ารักเราเจ้าจงรับใช้เรา” (คพ. 42:
ฐานะปุโรหิต—ไม่ใช่เป็นคนหยิ่งหรือจอง
29) ความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งตรงกันข้าม
หองหรือเป็นคนสอพลอแต่เป็นคนอ่อนน้อม
กับความรับผิดชอบฐานะปุโรหิตและถ้า
เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย การรับฐานะ
นั่นเป็นอุปนิสัยของเรา เราต้องเปลี่ยนปุโรหิตและการเข้าสู่ตำ�แหน่งต่างๆ ของ
แปลง
ฐานะปุโรหิตควรมีความหมายบางอย่าง 3. เราจำ�เป็นต้องมีค่าควร ข้าพเจ้าอาจไม่มี
แก่เรา ไม่ใช่เป็น “ศาสนพิธีเลื่อนชั้น” ที่
ความสามารถอย่างเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์.
ทำ�ไปอย่างนั้น ซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อ
ฮอลแลนด์เมือ่ ท่านพูดในภาคฐานะปุโรหิต
ถึงอายุใดอายุหนึ่งแต่เป็นการกระทำ�พันธเมื่อสองสามปีก่อนเพื่อ “จะยืนตรงหน้า
สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์อย่างมีความหมาย
ท่าน…ประชิดติดกัน จะพูดด้วยเสียงที่มี
เราควรรู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษและขอบคุณ
ไฟพอที่จะเผาไหม้คิ้วของท่าน” (“เราผอง
ในการแสดงออกของทุกการกระทำ� ถ้า
ต้องถูกเกณฑ์” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 56)
เรานึกถึงฐานะปุโรหิตเป็นครั้งคราวก็ตาม
แต่พี่น้องที่รัก เราจะต้องตื่นขึ้นมาสู่การ
เราควรเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในโลก
2. เราจำ�เป็นต้องรับใช้ แก่นแท้ของการดำ�รง
ที่เบียดบังอำ�นาจของเราในฐานะปุโรหิต
ฐานะปุโรหิตคือขยายการเรียกของพวก
ถ้าเราคิดว่าเราแค่สัมผัสผิวเผินกับสื่อ
เรา (ดู คพ. 84:33) โดยการรับใช้ผอู้ น่ื เรา
ลามก หรือการล่วงละเมิดความบริสุทธิ์
ไม่ควรเป็นผู้ที่หลีกเลี่ยงหน้าที่สำ�คัญที่สุด
ทางเพศ หรือความไม่ซื่อสัตย์ในทุกรูป
ของเราในการรับใช้ภรรยาและลูกของ
แบบและไม่มีผลร้ายกับเราหรือครอบครัว

ของเรา เราโดนหลอก โมโรไนกล่าวว่า
“จงดูว่าท่านทำ�สิ่งทั้งปวงด้วยความมีค่า
ควร” (มอรมอน 9:29) พระเจ้าทรงชี้ทาง
อย่างทรงพลังว่า “และเราให้บัญญัติแก่
เจ้าบัดนี้ที่จะระวังเกี่ยวกับตัวเจ้า, ที่จะ
ใส่ใจอย่างเข้มงวดกวดขันต่อถ้อยคำ�แห่ง
ชีวิตนิรันดร์” (คพ. 84:43) ถ้าท่านยังมี
บาปที่ไม่ได้แก้ไขซึ่งปิดกั้นท่านไม่ให้มีค่า
ควร เราจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลง

คำ�ตอบอย่างสมบูรณ์แบบเพียงคำ�ตอบ
เดียวต่อคำ�ถามที่ถามโดยพระเยซูคริสต์ที่ว่า
“เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า ?” คือคำ�ตอบ
ที่พระองค์ประทานไว้อย่างรัดกุมและลึกซึ้ง
ว่า “แม้ดังที่เราเป็น” (3 นีไฟ 27:27) คำ�เชื้อ
เชิญให้ “จงมาหาพระคริสต์, และได้รับการ
ทำ�ให้ดีพร้อมในพระองค์” (โมโรไน 10:32)
ทั้งสองคำ�ตอบเรียกร้องและคาดหวังการ
เปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเมตตาไม่ปล่อย
เราไว้ตามลำ�พัง “และหากมนุษย์มาหาเรา
เราจะแสดงให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอของ
พวกเขา…เมื่อนั้นเราจะทำ�ให้สิ่งที่อ่อนแอ
กลับเข้มแข็ง” (อีเธอร์ 12:27) โดยพึ่งพา
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ข้าพเจ้าแน่ใจในสิ่งนี้ ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
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มนุษย์ตามความปรารถนาของพวกเขา”
(แอลมา 29:4) พระองค์ “จะพิพากษามนุษย์
ทั้งปวงตามงานของพวกเขา, ตามความ
ปรารถนาของใจพวกเขา.” (คพ. 137:9; ดู
แอลมา 41:3 ด้วย)
เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีกล่าวว่า
“ตามความหมายทีเ่ ป็นจริงในเชิงเปรียบเทียบ
โดย แรนดัลล์ แอล. ริดด์
หนังสือแห่งชีวติ บันทึกการกระทำ�ของมนุษย์
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ
ประหนึ่งเขียนไว้บนร่างกายพวกเขาเอง…นั่น
คือ ความคิด คำ�พูด และการกระทำ�ทุกอย่าง
มี [ผล] ต่อร่างกายมนุษย์ ทั้งหมดนี้ทิ้งร่อง
รอยไว้ ร่องรอยซึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นนิรันดร
ทรงอ่านได้อย่างง่ายดายเหมือนอ่านตัว
ท่านได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในงานของพระองค์เวลานี้เพราะพระองค์วาง อักษรในหนังสือ” (Mormon Doctrine, 2nd
ed. [1966], 97)
พระทัยท่านในการเลือกที่ถูกต้อง
อินเทอร์เน็ตบันทึกความปรารถนาของท่าน
ทีแ่ สดงออกในรูปแบบของการค้นหาและคลิก
ยาวชนชายทั้งหลาย ท่านอาจเคยได้ยิน รับผิดชอบในส่วนทีเ่ ท่าเทียมกันควบคูม่ าด้วย เช่นกัน มีสง่ิ ต่างๆ รอตอบสนองความปรารถนา
มาก่อนว่าท่านคือ “คนในรุ่นที่ทรงเลือก” อำ�นวยความสะดวกให้ท่านเข้าถึงทั้งส่วนดี ของท่าน ขณะที่ท่านเซิร์ฟอินเทอร์เน็ต ท่าน
หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกและทรง ที่สุดและเลวที่สุดที่โลกมีให้เรา อินเทอร์เน็ต ทิ้งร่องรอยว่า—ท่านสื่อสารอะไร ท่านไปที่
ช่วยให้ท่านทำ�สิ่งสำ�คัญได้เสร็จในช่วงเวลา ไหน ท่านอยู่ที่นั่นนานเพียงไร และสิ่งที่ท่าน
เตรียมท่านให้มาแผ่นดินโลกในเวลานี้โดย
มีจุดประสงค์อันสำ�คัญยิ่ง ข้าพเจ้าทราบว่า สั้นๆ หรือท่านอาจตกอยู่ในวังวนอันไม่รู้จบ สนใจ ด้วยวิธีนี้ อินเทอร์เน็ตสร้างแฟ้มประเรื่องนี้จริง แต่ค่ำ�คืนนี้ข้าพเจ้าจะพูดกับท่าน ของสิง่ ไม่ส�ำ คัญทีส่ น้ิ เปลืองเวลาและบัน่ ทอน วัตไิ ซเบอร์ของท่าน—ในความหมายคือ “หนังศักยภาพของท่าน เพียงคลิกที่ปุ่มท่านจะเข้า สือแห่งชีวิตไซเบอร์” ของท่าน เฉกเช่นชีวิต
ในฐานะ “คนในรุ่นที่ทรงเลือก” เพราะใน
จริง อินเทอร์เน็ตจะให้สิ่งที่ท่านแสวงหามาก
ประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครได้รับพรด้วยการ ถึงสิ่งใดก็ได้ตามใจปรารถนา นั่นคือกุญแจ
ขึน้ เรือ่ ยๆ ถ้าความปรารถนาของท่านบริสทุ ธิ์
เลือกมากมายเช่นนี้ การเลือกที่มากขึ้นหมาย —ใจท่านปรารถนาสิ่งใดหรือ ท่านถูกดึงไป
อินเทอร์เน็ตจะขยายสิ่งเหล่านั้นโดยทำ�ให้
ถึงโอกาสที่มากขึ้น โอกาสที่มากขึ้นหมาย หาสิ่งใดหรือ ความปรารถนาของท่านจะนำ�
ท่านมุ่งสู่เป้าหมายที่มีคุณค่าได้ง่ายขึ้น แต่
ถึงศักยภาพที่จะทำ�ความดีหรือถ้าโชคร้ายก็ ท่านไปที่ไหนหรือ
สิ่งตรงกันข้ามก็มีอยู่จริงเช่นกัน
จงจำ�ไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้า “ประทานให้
อาจจะทำ�ความชั่วได้มากขึ้น ข้าพเจ้าทราบ
เอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์อธิบายไว้ดังนี้
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งท่านมาที่นี่ในเวลานี้
“สิ่งที่เราปรารถนาอยู่ตลอดเวลา เมื่อผ่าน
เพราะพระองค์วางพระทัยการใช้ดุลพินิจของ
ไประยะหนึ่ง เราจะกลายเป็นสิ่งนั้นและนั่น
ท่านท่ามกลางความหลากหลายของการเลือก
คือสิ่งที่เราจะได้รับในนิรันดร…
ที่มีอยู่
“…มีเพียงการฝึกควบคุมความปรารถนา
ในปี 1974 ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.
ของเราเท่านั้นที่จะทำ�ให้ความปรารถนาของ
คิมบัลล์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าร้อน
เราเป็นมิตรแทนที่จะเป็นศัตรู” (“According
พระทัยที่จะนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่เราแทบจะนึก
to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign,
ไม่ออกมาอยู่ในมือเราซึ่งเป็นคนธรรมดา”
Nov. 1996, 21–22)
(“When the World Will Be Converted,”
เยาวชนชายทั้งหลาย ถ้าท่านไม่ตั้งใจ
Ensign, Oct. 1974, 10)
ควบคุมความปรารถนาของท่าน โลกจะทำ�
พระองค์ทรงทำ�เช่นนั้น! ท่านเติบโตมา
แทนท่าน โลกพยายามมีอิทธิพลต่อความ
พร้อมกับเครื่องมืออันยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่
ปรารถนาของท่านทุกวัน ชักจูงให้ท่านซื้อ
เคยมีมาในประวัติศาสตร์ นั่นคืออินเทอร์เน็ต
บางอย่าง คลิกบางอย่าง เล่นบางอย่าง อ่าน
ซึ่งมาพร้อมกับการเลือกมากมายซับซ้อน
หรือดูบางอย่าง ในที่สุดการเลือกเป็นของ
อย่างไรก็ตาม การเลือกทีม่ อี ยูม่ ากมายมีภาระ

คนในรุ่นที่ทรงเลือก
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ท่าน ท่านมีสิทธิ์เสรี นี่คืออำ�นาจที่ไม่เพียง
กระทำ�ตามความปรารถนาของท่านเท่านั้น
แต่ยังขัดเกลา ยกระดับ และชำ�ระความ
ปรารถนาของท่านให้บริสุทธิ์ด้วย สิทธิ์เสรี
คืออำ�นาจที่จะเป็นสิ่งที่ท่านเลือกเป็น การ
เลือกแต่ละอย่างนำ�ท่านให้เข้าใกล้หรือออก
ห่างจากสิ่งที่ท่านต้องการเป็น แต่ละคลิกมี
ความหมาย จงถามตนเองอยู่เสมอว่า “การ
เลือกนีจ้ ะนำ�ไปทีใ่ ด” จงพัฒนาความสามารถ
ที่จะมองการณ์ไกล
ซาตานต้องการควบคุมสิทธิ์เสรีของท่าน
เพื่อเขาจะควบคุมท่านให้เป็นอย่างที่เขาต้อง
การ เขารู้ว่าวิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งคือทำ�ให้ท่านติด
กับดักของพฤติกรรมเสพติด การเลือกของ
ท่านจะกำ�หนดว่าเทคโนโลยีจะเพิ่มอำ�นาจ
ให้ท่านหรือทำ�ให้ท่านเป็นทาส
ข้าพเจ้าขอเสนอหลักธรรมสี่ข้อที่จะช่วย
ท่านคนในรุน่ ทีท่ รงเลือก ควบคุมความปรารถนา
ของท่านและแนะนำ�การใช้เทคโนโลยีแก่ทา่ น

ทางวิญญาณ บ่อยครั้งเขาปฏิเสธโอกาสที่จะ
ใช้ฐานะปุโรหิต พ่อแม่ของเขาผิดหวังเมื่อ
เขาประกาศว่าเขาตัดสินใจจะไม่รับใช้งาน
เผยแผ่ เพื่อนข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจริง
จังให้ลกู ชายโดยหวังว่าเขาจะเปลีย่ นใจ ความ
หวังนั้นแหลกสลายเมื่อลูกชายประกาศว่า
เขาหมัน้ และจะแต่งงาน พ่อวิงวอนให้ลกู ชาย
รับปิตุพร ในที่สุดลูกชายยอมทำ�ตามแต่ขอ
ไปพบผู้ประสาทพรเพียงลำ�พัง
เมือ่ เขากลับมาหลังจากได้รบั พร เขามีทา่ ที
สะเทือนใจมาก เขาพาคู่รักออกไปข้างนอก
เพื่อจะพูดกับเธอตามลำ�พัง พ่อแอบมองผ่าน
ทางหน้าต่าง เห็นคู่หนุ่มสาวเช็ดน้ำ�ตาให้กัน
ต่อมาลูกชายเล่าให้พ่อฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
ด้วยท่าทีที่ยังสะเทือนใจอยู่มาก เขาอธิบาย
ว่าระหว่างที่รับพร เขามองเห็นว่าเขาเป็นใคร
ในโลกก่อนเกิด เขาเห็นว่าเขากล้าหาญและ
มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการชวนผู้อื่นให้ติดตาม
พระคริสต์ โดยที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นใคร
หนึ่ง: การรู้ว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นใครทำ�ให้ เขาจะไม่รับใช้งานเผยแผ่ได้อย่างไร
เยาวชนชายทั้งหลาย จงจำ�ไว้ว่าแท้จริง
การตัดสินใจง่ายขึ้น
ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่เรียนรู้ถึงความจริงนี้ด้วย แล้วท่านเป็นใคร จำ�ไว้ว่าท่านดำ�รงฐานะ
วิธีการเฉพาะตัว ลูกชายของเขาเติบโตใน ปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ สิ่งนี้จะดลใจให้ท่านทำ�
พระกิตติคณ
ุ แต่ดเู หมือนว่าจะห่างเหินกับเรือ่ ง การเลือกที่ถูกต้องขณะที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ต

และตลอดชีวิตท่าน
สอง: เสียบปลั๊กเข้าแหล่งที่มาของพลัง
(ดู 2 นีไฟ 32:3)
ในอุง้ มือของท่าน ท่านมีแหล่งปัญญาแห่ง
ยุคสมัย—สำ�คัญกว่านัน้ คือ ถ้อยคำ�ของศาสดา
พยากรณ์ จากสมัยพันธสัญญาเดิมจนถึง
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน แต่ถ้าท่านไม่
ชาร์จโทรศัพท์มือถือของท่านเป็นประจำ�
โทรศัพท์นั้นก็ไร้ประโยชน์ ท่านจะรู้สึกว่าทำ�
อะไรไม่ถูกและขาดการติดต่อ ทุกวันท่านจะ
ไม่ลืมว่าต้องชาร์จแบตเตอรี
การชาร์จโทรศัพท์มือถือให้เต็มก่อนออก
จากบ้านนั้นสำ�คัญ แต่การชาร์จตนเองทาง
วิญญาณนั้นสำ�คัญกว่า ทุกครั้งที่ท่านเสียบ
ปลั๊กโทรศัพท์ ใช้สิ่งนี้เป็นการเตือนท่านว่าได้
เสียบปลั๊กกับสิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือแหล่งที่มา
ทางวิญญาณหรือยัง—การสวดอ้อนวอนและ
การศึกษาพระคัมภีร์ ซึง่ ท่านจะได้รบั การดลใจ
ผ่านทางพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ (ดู คพ. 11:1214) สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านรู้พระดำ�ริและพระประสงค์ของพระเจ้าเพือ่ ทำ�การตัดสินใจเล็กๆ
น้อยๆ แต่ส�ำ คัญในชีวติ ประจำ�วันเพือ่ กำ�หนด
แนวทางของท่าน เราหลายคนหยุดทำ�ในสิ่ง
ทีเ่ รากำ�ลังทำ�ในทันทีเพือ่ อ่านข้อความทีเ่ ข้ามา
พฤษ ภาคม 2014
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—เราไม่ควรให้ความสำ�คัญในข่าวสารของ
พระเจ้ามากกว่าหรือ สำ�หรับเราแล้ว การ
ละเลยในการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังนี้ไม่ควร
เกิดขึ้น (ดู 2 นีไฟ 32:3)
สาม: การมีสมาร์ทโฟนไม่ได้ทำ�ให้ท่าน
ฉลาด แต่การใช้อย่างเหมาะสมต่างหากที่
ทำ�ให้ฉลาดได้
เยาวชนชายทั้งหลาย อย่าใช้สมาร์ทโฟน
ของท่านทำ�สิ่งที่โง่เขลา ทุกคนรู้ว่าข้าพเจ้า
หมายถึงอะไร (ดู โมไซยาห์ 4:29) มีวิธีนับ
ไม่ถ้วนที่เทคโนโลยีสามารถทำ�ให้ท่านเขว
ไปจากสิ่งสำ�คัญที่สุด จงทำ�ตามภาษิตที่ว่า
“เมื่ออยู่ตรงไหน ขอให้อยู่ตรงนั้น” เมื่อท่าน
กำ�ลังขับรถ จงขับรถ เมื่อท่านอยู่ในชั้นเรียน
จงจดจ่อกับบทเรียน เมื่อท่านอยู่กับเพื่อน
ของท่านให้ความเอาใจใส่ของท่านเป็นของ
ขวัญแก่เขา สมองของท่านไม่สามารถจดจ่อ
อยู่กับสองสิ่งในเวลาเดียวกัน การทำ�หลาย
อย่างพร้อมกันในคราวเดียวจะทำ�ให้ท่าน
วอกแวก ภาษิตโบราณกล่าวว่า “อย่าจับ
ปลาสองมือ”

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ท่านกำ�ลังหลับข้ามช่วง
การฟื้นฟูหรือไม่
เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเราในฐานะบุคคล ครอบครัว และศาสนจักรของพระ
คริสต์ที่จะทำ�งานอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างไม่กระตือรือร้น

เ

กือบ 200 ปีกอ่ น เรือ่ งสัน้ ของชาวอเมริกนั
“ริพ แวน วินเคิล” กลายเป็นเรื่องอมตะ
สี่: พระเจ้าประทานเทคโนโลยีเพื่อบรรลุ
ในทันที ตัวหลักคือริพเป็นชายที่ไร้ความ
จุดประสงค์ของพระองค์
จุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของเทคโนโลยีคือ ทะเยอทะยานผู้ที่ถนัดในการหลีกเลี่ยงอยู่
เร่งงานแห่งความรอด ในฐานะสมาชิกของ สองสิ่ง งานและภรรยาของเขา
วันหนึ่งขณะเตร็ดเตร่ไปบนภูเขากับสุนัข
คนในรุ่นที่ทรงเลือก ท่านเข้าใจเทคโนโลยี
ของเขา
เขาพบกลุ่มชายที่แต่งตัวประหลาด
จงใช้สิ่งนี้เพื่อเร่งความก้าวหน้าของท่านไป
ดื่มสุราและเล่นเกม หลังจากยอมรับคำ�เชิญ
สู่ความดีพร้อม เพราะท่านได้รับมากมาย
ให้ดม่ื สุรา ริพรูส้ กึ ง่วงจึงหลับตาไปชัว่ ครู่ เมือ่
ท่านต้องหมายใจแบ่งปัน (ดู “เพราะฉันได้
เขาลืมตาอีกครั้ง เขาแปลกใจที่สุนัขของเขา
รับมากมาย” เพลงสวด, บทเพลงที่ 105 )
พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านใช้เครื่องมือชิ้น หายไป ปืนไรเฟิลของเขาขึ้นสนิม และตอนนี้
สำ�คัญเหล่านี้นำ�งานของพระองค์ไปสู่ระดับ เขามีเครายาว
ริพหาทางกลับไปหมู่บ้านเพื่อที่จะพบว่า
ถัดไป เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณในวิธีที่เกิน
กว่าจินตนาการอันล้ำ�ลึกของคนรุ่นข้าพเจ้า ทุกสิ่งเปลี่ยนไป ภรรยาเขาตายไปแล้ว เพื่อน
ของเขาไม่อยู่ และภาพของพระเจ้าจอร์จที่
คนรุ่นก่อนเป็นอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านและ
เมืองของตนเอง ท่านมีพลังผ่านทางอินเทอร์- สามในโรงแรมถูกแทนที่ด้วยภาพของบางคน
ที่เขาไม่รู้จัก—คือนายพลจอร์จ วอชิงตัน
เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่จะออกไปไกล
กว่าเขตแดนและเป็นอิทธิพลต่อคนทั่วโลก
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่คือศาสนจักรของ
พระเจ้า ท่านได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในงาน
ของพระองค์เวลานีเ้ พราะพระองค์วางพระทัย
ท่านในการเลือกที่ถูกต้อง ท่านคือคนในรุ่น
ที่ทรงเลือก ในพระนามของพระเยซูคริสต์
เอเมน
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ริพ แวนวินเคิลหลับนานถึง 20 ปี และใน
ช่วงเวลานี้เขาได้พลาดช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น
ที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศของเขา—เขา
หลับข้ามช่วงการปฏิวัติอเมริกา
ในเดือนพฤษภาคมปี 1966 ดร. มาร์ติน
ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าประกอบในคำ�ปราศรัยของเขา “อย่าหลับข้ามช่วง
การปฏิวัติ”1
วันนีข้ า้ พเจ้าอยากจะใช้หวั ข้อเดียวกับและ
ถามคำ�ถามกับผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าทุกคน ท่านหลับข้ามช่วงการฟื้นฟู
หรือไม่
เรามีชีวิตอยู่ในสมัยแห่งการฟื้นฟู
บางครั้งเราคิดว่าการฟื้นฟูพระกิตติคุณ
เป็นบางสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่เบื้องหลัง
เรา—โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอน

ท่านได้รับกุญแจฐานะปุโรหิต ศาสนจักร
ได้รับการจัดตั้งขึ้น ความจริงแล้วการฟื้นฟู
เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดยั้ง เรามีชีวิตอยู่
ในช่วงเวลานั้นในตอนนี้ สิ่งนี้ประกอบด้วย
“ทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว,
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้,” และ
“เรื่องสำ�คัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่อง” ที่
“พระองค์จะทรงเปิดเผย”2 พีน่ อ้ งชาย พัฒนาการอันน่าตื่นเต้นในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่ง
ของช่วงเวลาที่ทำ�นายไว้เมื่อนานมาแล้วถึง
การเตรียมซึ่งจะมีผลต่อการเสด็จมาครั้งที่
สองอันรุ่งโรจน์ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระเยซูคริสต์
นี่คือช่วงเวลาพิเศษสุดของประวัติศาสตร์
โลก ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณปรารถนา
ที่จะเห็นวันเวลาของเรา
เมือ่ เวลาในความเป็นมรรตัยของเราสิน้ สุด
เราจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ใดบ้าง
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อช่วงเวลาที่สำ�คัญนี้
ในชีวิตของเราและในการทำ�ให้งานของพระเจ้ารุดหน้าไป เราจะสามารถพูดได้ว่าเรา
พับแขนเสื้อและทำ�งานอย่างสุดจิตใจ ความ
สามารถ ความคิดและกำ�ลังของเราไหม หรือ
เราจะเพียงแค่ยอมรับว่าบทบาทของเราส่วน
ใหญ่แล้วเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์
ข้าพเจ้าคิดว่ามีหลายเหตุผลทีว่ า่ เหตุใดจึง

ง่ายที่จะง่วงเหงาหาวนอนเกี่ยวกับการสร้าง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าขอเอ่ย
ถึงสามสิ่งใหญ่ๆ เมื่อข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าเชื้อ
เชิญให้ทา่ นไตร่ตรองดูวา่ มีสง่ิ ใดทีป่ ระยุกต์ใช้
กับท่าน ถ้าท่านเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง
ข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดทำ�ได้
เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
ความเห็นแก่ตัว
หนึ่ง ความเห็นแก่ตัว
คนเห็นแก่ตัวที่แสวงหาความสนใจและ
ความพึงพอใจของตนเหนือสิ่งอื่นใด คำ�ถาม
สำ�คัญสำ�หรับคนเห็นแก่ตวั คือ “ฉันจะได้อะไร
จากเรื่องนี้”
พี่น้องชาย ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านสามารถ
เห็นเจตคตินว้ี า่ ตรงกันข้ามโดยสิน้ เชิงกับเจตนารมณ์ในการสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า
เมื่อเราแสวงหาการรับใช้เพื่อตนเองแทน
ที่การรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว เราจะให้ความ
สำ�คัญแก่ความมีชื่อเสียงและความพึงพอใจ
ของตนเอง
คนรุน่ ก่อนมีปญ
ั หาของพวกเขาในรูปแบบ
ต่างๆ กันของการถือว่าตนสำ�คัญและการหลง
ตนเอง แต่ข้าพเจ้าคิดว่าปัจจุบันเราแข่งขัน
กับพวกเขาอย่างจริงจัง เป็นเรื่องบังเอิญหรือ
ไม่ที่เมื่อเร็วๆ นี้ Oxford Dictionary ประกาศ

คำ�ว่า “selfie” ว่าเป็นคำ�แห่งปี3
ปกติแล้วเราทุกคนปรารถนาที่จะได้รับชื่อ
เสียง และไม่ใช่เรื่องผิดที่จะผ่อนคลายและ
ชื่นชมตนเอง แต่เมื่อการแสวงหา “ผลประโยชน์และการสรรเสริญของโลก”4 เป็นส่วน
สำ�คัญของแรงจูงใจ เราจะพลาดประสบการณ์
แห่งการไถ่และปีติที่เกิดขึ้นเมื่อเราอุทิศตน
อย่างเผื่อแผ่ต่องานของพระเจ้า
ทางแก้คืออะไร
คำ�ตอบพบอยู่ในพระวจนะของพระคริสต์
อยู่เสมอ
“ถ้าใครต้องการจะตามเรามา ให้คนนั้น
ปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกและ
ตามเรามา
“เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คน
นั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะ
เห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ คนนั้นจะได้
ชีวิตรอด”5
ผู้ที่เต็มใจหันชีวิตของตนไปหาพระผู้ช่วยให้รอดและรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อน
มนุษย์จะค้นพบความมัง่ คัง่ และความบริบรู ณ์
แห่งชีวิตซึ่งคนเห็นแก่ตัวหรือคนที่ทะนงตน
จะไม่มีวันได้รับ คนไม่เห็นแก่ตัวเสียสละตน
เอง สิง่ นีอ้ าจเป็นของประทานอันเล็กน้อยของ
จิตกุศลที่มีผลอันยิ่งใหญ่ตลอดไปเช่น รอย
ยิ้ม การจับมือ การกอด การใช้เวลาฟัง คำ�
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พูดอ่อนโยนให้กำ�ลังใจ หรือกิริยาท่าทางที่
เอาใจใส่ การกระทำ�ด้วยความเมตตาเหล่า
นี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจ เมื่อเรา
แสวงหาประโยชน์จากโอกาสอันไม่จ�ำ กัดของ
การรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ รวมถึงคู่ครอง
และครอบครัวของเรา ความสามารถในการ
รักพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ผู้อื่นจะเพิ่มขึ้น
อย่างมาก
ผู้ที่รับใช้ผู้อื่นจะไม่หลับข้ามช่วงการฟื้นฟู
การเสพติด
อีกสิ่งหนึ่งที่อาจทำ�ให้เราเดินละเมอข้าม
ช่วงเวลาสำ�คัญนี้ของโลกคือการเสพติด
การเสพติดมักเริ่มต้นอย่างแยบยล การ
เสพติดเป็นด้ายเส้นบางของการกระทำ�ซ้ำ�ที่
จะถักทอให้เป็นปมนิสัยที่แน่น นิสัยที่ไม่ดีมี
โอกาสที่จะกลายเป็นการเสพติดร้ายแรง
ห่วงโซ่ผูกมัดเหล่านี้ของการเสพติดมีอยู่
ในหลายรูปแบบเช่น สื่อลามก เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด บุหรี่
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การพนัน อาหาร งาน อินเทอร์เน็ต หรือภาพ
เสมือนจริง ซาตาน ศัตรูรว่ มของเรา มีเครือ่ ง
มือโปรดปรานมากมายทีเ่ ขาใช้เพือ่ ปล้นศักยภาพอันสูงส่งของเราในการทำ�ให้พันธกิจของ
เราในอาณาจักรของพระเจ้าสำ�เร็จลุล่วง
สิ่งที่ทำ�ให้พระบิดาบนสวรรค์ของเราเสีย
พระทัยคือ ทรงเห็นบุตรอันสูงศักดิ์ของพระองค์บางคนเต็มใจยื่นข้อมือให้สวมโซ่แห่ง
การเสพติดอันร้ายแรง
พี่น้องชาย เราดำ�รงฐานะปุโรหิตอันเป็น
นิจของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เราคือ
บุตรที่แท้จริงของพระผู้สูงสุดและประสิทธิ์
ประสาทด้วยศักยภาพที่ไม่อาจเอื้อนเอ่ย
เราได้รับการสร้างมาให้ทะยานไปอย่าง
เสรีบนฟ้าสวรรค์ เราไม่ได้กำ�หนดให้ถูกใส่
กุญแจมือบนแผ่นดินโลก ถูกจำ�คุกในชุดคุม
ขังที่เราทำ�ขึ้นเอง
ทางแก้คืออะไร
สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือการเสพติดนั้น
ป้องกันง่ายกว่าแก้ไข ในพระคำ�ของพระผู้

ช่วยให้รอด “อย่ายอมให้เรื่องเหล่านี้เข้ามา
ในใจเจ้า”6
เมื่อหลายปีก่อน ประธานโธมัส เอส. มอน
สันกับข้าพเจ้าได้รับโอกาสไปเยี่ยมชมแอร์
ฟอร์สวัน—เครือ่ งบินอันสวยงามทีย่ านพาหนะ
ของประธานาธิบดีสหรัฐ มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอย่างยิ่งจากเจ้าหน้าที่หน่วย
สืบราชการลับ ข้าพเจ้ายิ้มเล็กน้อยขณะเจ้า
หน้าที่ตรวจค้นศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รัก
ของเราก่อนขึ้นเครื่อง
จากนั้นนับบินควบคุมเครื่องเชิญให้
ข้าพเจ้านั่งที่เก้าอี้กัปตัน เป็นประสบการณ์
อันยอดเยี่ยมที่ได้นั่งตรงคันบังคับของเครื่อง
บินที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเคยบิน
เป็นเวลาหลายปี ความทรงจำ�เกี่ยวกับการ
บินข้ามมหาสมุทรและทวีปต่างๆ เข้ามาสู่
จิตใจและความคิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
นึกถึงการนำ�เครื่องขึ้นและลงจอดอันน่าตื่น
เต้นตามสนามบินต่างๆ ทั่วโลก
โดยที่ข้าพเจ้าแทบไม่รู้ตัว ข้าพเจ้าวางมือ

บนคันบังคับสี่ปุ่มของ 747 ทันใดนั้นเสียง
อันเป็นที่รักและจำ�ได้แม่นมาจากทางด้าน
หลังข้าพเจ้า—เสียงของโธมัส เอส. มอนสัน
“ดีเทอร์” ท่านกล่าว “อย่าแม้แต่จะคิด”
ข้าพเจ้าไม่ได้ยอมรับอะไร แต่บางทีประธานมอนสันอ่านใจข้าพเจ้าออก
เมื่อเราถูกล่อลวงให้ทำ�สิ่งที่เราไม่ควรทำ�
ขอให้เราฟังคำ�เตือนที่เปี่ยมด้วยความรักของ
ครอบครัวและเพื่อนฝูงที่วางใจได้ ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักของเรา และพระผู้ช่วย
ให้รอดอยู่เสมอ
การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการล่อลวงคืออย่า
เริ่มต้น
แต่ส�ำ หรับผูท้ พ่ี บว่าตนเองอยูใ่ นอุง้ มือของ
การเสพติดเล่า
ก่อนอื่นโปรดทราบว่ายังมีความหวัง ขอ
ความช่วยเหลือจากคนทีร่ กั เรา ผูน้ �ำ ศาสนจักร
และผู้ให้คำ�ปรึกษาที่ได้รับการอบรม ศาสนจักรให้ความช่วยเหลือในการรักษาการเสพติด
ผ่านทางผู้นำ�ศาสนจักรในท้องที่ อินเทอร์เน็ต
และในบางพื้นที่ผ่านทางศูนย์ให้คำ�ปรึกษา
ด้านครอบครัวแอลดีเอส
พึงระลึกอยู่เสมอว่า ด้วยความช่วยเหลือ
ของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านสามารถหลุดพ้น
จากการเสพติด อาจเป็นหนทางอันยาก
ลำ�บากทีย่ าวไกลแต่พระเจ้าจะไม่ทรงทิง้ ท่าน
พระองค์ทรงรักท่าน พระเยซูทรงทนทุกข์ใน
การชดใช้เพื่อช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลง ปลด
ปล่อยท่านจากการเป็นเชลยของบาป
สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือพยายามต่อไป—บางครัง้
ต้องพยายามหลายครั้งก่อนที่คนจะประสบ
ความสำ�เร็จ อย่ายอมแพ้ อย่าหมดศรัทธา
ให้ใจของท่านใกล้ชดิ กับพระเจ้าและพระองค์
จะประทานพลังอำ�นาจแห่งการปลดปล่อย
แก่ท่าน พระองค์จะทำ�ให้ท่านเป็นอิสระ
พี่น้องชายที่รัก จงอยู่ห่างไกลเสมอจาก
นิสัยที่นำ�ไปสู่การเสพติด ผู้ที่ทำ�เช่นนี้จะ
สามารถอุทิศใจ พลัง ความนึกคิด และพละ
กำ�ลังเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้า
พวกเขาจะไม่หลับข้ามช่วงการฟื้นฟู
ลำ�ดับความสำ�คัญ
อุปสรรคที่สามที่กั้นเราไม่ให้มีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ในงานนี้คือลำ�ดับความสำ�คัญที่
แข่งกันของสิ่งต่างๆ ที่เราเผชิญ เราบางคน

ยุ่งมากจนรู้สึกราวกับว่าเป็นรถเข็นที่ถูกสัตว์
ใช้งานหลายตัวดึง—แต่ละตัวดึงไปคนละทิศ
ละทาง แรงดึงแต่ละทิศนั้นมีมากแต่รถเข็น
ไม่ขยับเลย
เรามักอุทิศความพยายามอย่างดีที่สุดใน
การทำ�งานอดิเรก กีฬา งานฝีมอื เรือ่ งในชุมชน
และเรื่องทางการเมือง สิ่งเหล่านี้อาจเป็น
สิ่งดีและมีเกียรติ แต่สิ่งเหล่านี้ให้เวลาและ
พลังงานแก่เราหรือไม่สำ�หรับสิ่งที่เราควรให้
ลำ�ดับความสำ�คัญสูงสุด
วิธีแก้ไขคืออไร
อีกครั้งที่มาจากพระวจนะของพระผู้ช่วย
ให้รอด
“จงรักองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจ
ของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความ
คิดของท่าน
“นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำ�คัญอัน
ดับแรก
“ข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง”8
สิ่งอื่นในชีวิตควรเป็นรองจากสิ่งที่สำ�คัญ
สองสิ่งนี้
แม้ในการรับใช้ในศาสนจักร เป็นเรื่องง่าย
ที่จะใช้เวลามากในการทำ�งานโดยไม่มีความ
รักหรือความเป็นสานุศิษย์
พี่น้องชาย เราเป็นผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตที่

รับปากว่าจะเป็นผู้คนที่รักพระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อนบ้าน และผู้ที่เต็มใจแสดงความรักผ่าน
ทางคำ�พูดและการกระทำ� นี่คือแก่นแท้ของ
ผูท้ เ่ี ราเป็นในฐานะสานุศษิ ย์ของพระเยซูคริสต์
ผู้ที่ดำ�เนินชีวิตตามหลักธรรมเหล่านี้จะไม่
หลับข้ามช่วงการฟื้นฟู
เสียงเรียกให้ตื่น
อัครสาวกเปาโลเขียน “คนทีห่ ลับอยู่ จงตืน่
ขึ้น และจงเป็นขึ้นจากตาย แล้วพระคริสต์
จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน”9
สหายที่รักของข้าพเจ้า จงรู้ว่าท่านคือบุตร
แห่งแสงสว่าง
อย่ายอมให้มีความเห็นแก่ตัว อย่ายอม
ให้มีนิสัยที่จะนำ�ไปสู่การเสพติด อย่ายอมให้
ลำ�ดับความสำ�คัญลวงความสนใจไปจากท่าน
หรือกันท่านออกจากพรของการเป็นสานุศษิ ย์
และการรับใช้ฐานะปุโรหิตอันทรงเกียรติ
เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเราในฐานะ
บุคคล ครอบครัว และศาสนจักรของพระ
คริสต์ที่จะทำ�งานอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างไม่
กระตือรือร้น
การเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่
การทำ�เพียงสัปดาห์ละครั้งหรือวันละครั้ง นั่น
เป็นสิ่งที่ควรทำ�ตลอดเวลา
คำ�สัญญาของพระเจ้าแก่ผู้ดำ�รงฐานะ
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ปุโรหิตที่แท้จริงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกิน
กว่าจะเข้าใจได้
ผูท้ ซ่ี อ่ื สัตย์ตอ่ ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคิเซเดค และขยายการ
เรียกของพวกเขา “ย่อมถูกพระวิญญาณชำ�ระ
ให้บริสุทธิ์จนถึงการทำ�ให้ร่างกายของพวก
เขาใหม่อีกครั้ง” ดังนั้นทุกสิ่งที่พระบิดาของ
เรามีย่อมจะประทานแก่พวกเขา10
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าอำ�นาจในการชำ�ระ
ล้างแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และ
อำ�นาจแห่งการเปลีย่ นแปลงของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือ
มวลมนุษย์ เรามีสิทธิพิเศษ หน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์และปีติที่จะรับฟังเสียงเรียกของพระผู้
ช่วยให้รอดให้ตามพระองค์ด้วยความนึกคิด
ที่เต็มใจและจิตใจที่เปี่ยมด้วยจุดประสงค์
ขอให้เรา “จงสะบัดให้หลุดจากโซ่ที่ผูกมัด
[เรา] อยู,่ และออกมาจากความมืดมัว, และ
จงลุกขึ้นจากภัสมธุลี.”11
ขอให้เราตืน่ และไม่เหนือ่ ยอ่อนจากการทำ�
ความดี เพราะเรา “กำ�ลังวางรากฐานของ
งานอันสำ�คัญยิง่ ”12 แม้การเตรียมสำ�หรับการ
เสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด พี่น้องชาย
เมื่อเราเพิ่มแสงสว่างแห่งแบบอย่างของเรา
ในฐานะพยานแก่ความงดงามและอำ�นาจ
ของความจริงที่ได้รับการฟื้นฟู เราจะไม่หลับ
ข้ามช่วงการฟื้นฟู ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่ง
นี้และฝากพรของข้าพเจ้าไว้ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ แม้พระเยซูคริสต์
เอเมน
อ้างอิง

โดย ประธานเฮรีย์ บี.อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ชายแห่งฐานะปุโรหิต

ท่านสามารถเป็นต้นแบบอันยอดเยี่ยม เป็นแบบธรรมดา หรือเป็นแบบที่ไม่
ดี ท่านอาจคิดว่าสิ่งนี้ไม่สำ�คัญสำ�หรับท่าน แต่สิ่งนี้สำ�คัญกับพระเจ้า

เ

ราทุกคนมีวีรบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเราเป็นเด็ก ข้าพเจ้าเกิดและเติบโต
ในพรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐ ทีมกีฬาที่
โด่งดังซึ่งอยู่ใกล้ที่เราอยู่มีสำ�นักงานใหญ่อยู่
ในนิวยอร์กซิตี้ ซึ่งเป็นบ้านของทีมเบสบอล
อาชีพสามทีมในสมัยโน้น เดอะบรู๊คลินดอดเจอร์ เดอะนิวยอร์กไจแอนท์ และเดอะนิวยอร์กแยงกี้ ฟิลาเดลเฟียอยู่ใกล้บ้านเรามาก
กว่าและเป็นบ้านของทีมกีฬาและทีมเบสบอล
เดอะฟิลลี มีหลายคนที่สามารถเป็นวีรบุรุษ
นักเบสบอลสำ�หรับข้าพเจ้าในทีมเหล่านั้น
โจ ดิมาจจิโอ เล่นให้กบั เดอะนิวยอร์กแยงกี้ กลายเป็นวีรบุรุษนักเบสบอลของข้าพเจ้า
เมื่อพี่ชายและเพื่อนของข้าพเจ้าเล่นเบสบอล
1. ดู Martin Luther King Jr., “Don’t Sleep
ที่สนามโรงเรียนซึ่งอยู่ติดกับบ้านของเรา
Through the Revolution” (1966 Ware Lecture,
ข้าพเจ้าพยายามเหวี่ยงไม้แบบที่ข้าพเจ้าคิด
Unitarian Universalist Association General
Assembly, Hollywood, Florida, May 18, 1966). ว่าโจ ดิมาจจิโอทำ� เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมี

2. หลักแห่งความเชื่อ 1:9.
3. ดู blog.oxforddictionaries.com/press-releases/
oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013.
4. 2 นีไฟ 26:29.
5. มาระโก 8:34-35.
6. 3 นีไฟ 12:29.
7. ดู ตัวอย่าง lds.org/topics/addiction.
8. มัทธิว 22:37-39.
9. เอเฟซัส 5:14.
10. ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 84:33, 38.
11. 2 นีไฟ 1:23.
12. ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 64:33.
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โทรทัศน์ (นี่เป็นประวัติศาสตร์โบราณ) ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงนึกภาพจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้เพื่อ
เลียนแบบการตีของเขา
เมือ่ ข้าพเจ้าโตขึน้ คุณพ่อขับรถพาไปทีแ่ ยงกี้สเตเดียม นี่เป็นเพียงครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าดู
โจ ดิมาจจิโอเล่น ราวกับข้าพเจ้ายังอยู่ที่นั่น
ในความคิดข้าพเจ้าสามารถเห็นเขาเหวี่ยงไม้
ตีและเห็นลูกเบสบอลสีขาวลอยตรงไปสู่จุด
กลางสนาม
ตอนนี้ ทักษะเบสบอลของข้าพเจ้าจะไม่
มีวันใกล้เคียงกับวีรบุษสมัยเด็กของข้าพเจ้า
แต่หลายครั้งที่ข้าพเจ้าตีเบสบอลได้ดี ข้าพเจ้าเลียนแบบระดับของการตีลูกอันทรงพลัง
ของเขาให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
เมื่อเราเลือกวีรบุรุษ เราเริ่มต้นเลียนแบบ
สิ่งที่เราชื่นชอบที่สุดในพวกเขาโดยตั้งใจหรือ
ไม่ตั้งใจ

คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้
นำ�วีรบุรษุ มาอยูบ่ นเส้นทางของข้าพเจ้าตัง้ แต่
เป็นเด็ก คุณพ่อพาไปแยงกีสเตเดียมเพียง
ครั้งเดียวเพื่อสังเกตการเล่นของวีรบุรุษนัก
เบสบอลของข้าพเจ้า แต่ทุกวันอาทิตย์ท่าน
พาข้าพเจ้าไปสังเกตชายแห่งฐานะปุโรหิตผู้
กลายเป็นวีรบุรุษของข้าพเจ้า วีรบุรุษคนนั้น
หล่อหลอมชีวิตข้าพเจ้า คุณพ่อเป็นประธาน
สาขาของสาขาเล็กๆ ที่ประชุมในบ้านของเรา
ถ้าท่านลงมาชั้นล่างในเช้าวันอาทิตย์ ท่าน
ก็อยู่ในโบสถ์แล้ว สาขาของเราไม่เคยมีคน
เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30 คน
มีชายหนุม่ คนหนึง่ ขับรถพามารดามาประชุมที่บ้านของเรา แต่เขาไม่เคยเข้ามาในบ้าน
เขาไม่ใช่สมาชิก คุณพ่อของข้าพเจ้าประสบ
ความสำ�เร็จโดยออกไปหาเขาตรงที่เขาจอด
รถและเชิญให้เขาเข้ามาในบ้านของเรา เขา
รับบัพติศมาและเป็นผู้นำ�ฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนคนแรกและคนเดียวของข้าพเจ้า เขา
กลายเป็นวีรบุรุษฐานะปุโรหิตของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ายังคงจำ�รูปแกะสลักไม้ที่เขาให้เป็น
รางวัลหลังจากที่เราทำ�โครงการตัดฟืนให้
หญิงม่ายเสร็จ ข้าพเจ้าพยายามเป็นเหมือน
เขาเมื่อไรก็ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวยกย่องผู้รับ
ใช้พระเจ้าที่ควรค่าแก่การยกย่องนั้น
ข้าพเจ้าเลือกวีรบุรุษอีกคนในสาขาเล็กๆ
ของศาสนจักร เขาเป็นนาวิกโยธินสหรัฐผู้มา

ทีก่ ารประชุมของเราโดยสวมเครือ่ งแบบสีเขียว
ของนาวิกโยธิน ช่วงนั้นมีสงคราม เพียงเท่า
นัน้ ก็ท�ำ ให้เขาเป็นวีรบุรษุ ของข้าพเจ้า กองทัพ
เรือส่งเขามาที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเพื่อ
ศึกษาต่อ แต่นอกจากชื่นชมชุดเครื่องแบบ
ของเขา ข้าพเจ้าดูเขาเล่นเป็นกัปตันทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตนั ในพาล์มเมอร์
สเตเดียม ข้าพเจ้าดูเขาเล่นในทีมบาสเก็ตบอลมหาวิทยาลัยและดูเขาเล่นเป็นมือโปร
รับลูกในทีมเบสบอล
ยิง่ กว่านัน้ เขามาทีบ่ า้ นข้าพเจ้าในระหว่าง
สัปดาห์เพื่อสาธิตวิธีชู้ตลูกบาสเก็ตบอลด้วย
ทั้งมือซ้ายและมือขวา เขาบอกว่าข้าพเจ้าจะ
ต้องการทักษะนัน้ เพราะสักวันหนึง่ ข้าพเจ้าจะ
เล่นบาสเก็ตบอลกับทีมที่ดี ตอนนั้นข้าพเจ้า
ยังไม่รู้ แต่เป็นเวลาหลายปีที่เขาเป็นต้นแบบ
ของชายแห่งฐานะปุโรหิตที่แท้จริงสำ�หรับ
ข้าพเจ้า
ท่านแต่ละคนจะเป็นต้นแบบของชายแห่ง
ฐานะปุโรหิตไม่ว่าท่านอยากจะเป็นหรือไม่
ท่านกลายเป็นเทียนที่ส่องสว่างเมื่อท่านยอม
รับฐานะปุโรหิต พระเจ้าทรงวางท่านบนเชิง
เทียนเพือ่ เป็นแสงสว่างส่องทางให้ทกุ คนทีอ่ ยู่
รอบท่าน นั่นเป็นความจริงอย่างยิ่งสำ�หรับ
ผู้ที่อยู่ในโควรัมฐานะปุโรหิตของท่าน ท่าน
สามารถเป็นต้นแบบอันยอดเยี่ยม เป็นแบบ
ธรรมดา หรือเป็นแบบที่ไม่ดี ท่านอาจคิดว่า

สิ่งนี้ไม่สำ�คัญสำ�หรับท่าน แต่สิ่งนี้สำ�คัญกับ
พระเจ้า พระองค์ตรัสไว้ดังนี้
“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก
นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้
“เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบ
ไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่าง
แก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น
“พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อ
ว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ�
พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้
สถิตในสวรรค์”1
ข้าพเจ้าได้รบั พรจากแบบอย่างของผูด้ �ำ รง
ฐานะปุโรหิตที่ยอดเยี่ยมในโควรัมซึ่งข้าพเจ้า
โชคดีได้รับใช้ ท่านสามารถทำ�สิ่งที่พวกเขา
ทำ�ให้ขา้ พเจ้าโดยการเป็นแบบอย่างให้คนอืน่
ทำ�ตาม
ข้าพเจ้าสังเกตเห็นอุปนิสัยธรรมดาสาม
อย่างของผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตผู้ที่เป็นวีรบุรุษ
ของข้าพเจ้า หนึ่งคือ รูปแบบของการสวด
อ้อนวอน สอง นิสัยของการรับใช้ และสาม
การตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเป็นคนซื่อสัตย์
เราทุกคนสวดอ้อนวอน แต่ผู้ดำ�รงฐานะ
ปุโรหิตที่ท่านอยากเป็นจะสวดอ้อนวอนเสมอ
และด้วยเจตนาแท้จริง ในตอนค�ำ่ ท่านจะคุกเข่าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำ�หรับพรของ
วันนัน้ ท่านจะขอบพระทัยสำ�หรับบิดามารดา
สำ�หรับครู และสำ�หรับแบบอย่างอันยอดเยีย่ ม
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ให้ท�ำ ตาม ท่านจะอธิบายในคำ�สวด อ้อนวอน
ของท่านอย่างเจาะจงถึงผู้ที่เป็นพรแก่ชีวิต
ท่านและด้วยวิธใี ดตลอดวันนัน้ นัน่ จะใช้เวลา
ชั่วครู่และมากกว่านั้นเพียงเล็กน้อยนั่นจะทำ�
ให้ท่านประหลาดใจและเปลี่ยนแปลงท่าน
ขณะท่านสวดอ้อนวอนขอการให้อภัย ท่าน
จะพบว่าตนเองให้อภัยผู้อื่น ขณะท่านสวด
อ้อนวอนขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำ�หรับ
พระเมตตา ท่านจะนึกถึงชื่อของคนอื่นที่ต้อง
การความเมตตาจากท่าน อีกครั้งที่ประสบการณ์จะทำ�ให้ท่านแปลกใจทุกวันและเวลา
ผ่านไปสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงท่าน
ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าวิธีหนึ่งที่ท่าน
จะเปลี่ยนแปลงจากการสวดอ้อนวอนอย่าง
แรงกล้า คือท่านจะรู้สึกว่าท่านคือลูกของ
พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง เมื่อท่านรู้ว่าท่าน
คือลูกของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะรู้ว่าพระองค์
ทรงคาดหวังมากจากท่าน เพราะท่านเป็น
ลูกของพระองค์ พระองค์จะทรงคาดหวังให้
ท่านทำ�ตามคำ�สอนของพระองค์และคำ�สอน
ของพระบุตรอันเป็นทีร่ กั ของพระองค์ พระเยซู
คริสต์ พระองค์จะทรงคาดหวังให้ท่านเอือ้ 64
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เฟื้อและมีเมตตาต่อผู้อื่น พระองค์จะทรงผิด
หวังถ้าท่านหยิ่งจองหองและเห็นแก่ตัว พระองค์จะประทานพรให้ท่านมีความปรารถนา
ที่จะให้ความสนใจของผู้อื่นอยู่เหนือความ
สนใจของท่าน
บางคนในพวกท่านเป็นแบบอย่างอยู่แล้ว
ในเรื่องของการรับใช้ฐานะปุโรหิตอย่างไม่
เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย บางคนรับใช้เป็นเวลา
นานหลังอาทิตย์ตกดิน ไม่มีใครเห็นคุณค่า
หรือการสรรเสริญต่อสาธารณชนในโลกนี้
สำ�หรับการเสียสละเวลาและพละกำ�ลัง ข้าพเจ้าออกไปกับคนหนุ่มสาวขณะที่พวกเขารับ
ใช้ผู้ที่อยู่ในโลกแห่งวิญญาณ ผู้ที่ไม่สามารถ
รับพรพระวิหารได้ด้วยตนเอง
ขณะที่ข้าพเจ้าเห็นความสุขแทนที่ความ
เหนื่อยล้าบนในหน้าของผู้ที่รับใช้ในตอนเช้า
ตรูแ่ ละตอนดึก ข้าพเจ้ารูว้ า่ มีรางวัลอันยิง่ ใหญ่
ในชีวิตนี้สำ�หรับการรับใช้ฐานะปุโรหิตอย่าง
ไม่เห็นแก่ตัว แต่เป็นเพียงเครื่องเตือนใจถึง
ปีติที่พวกเขาจะแบ่งปันกับผู้ที่พวกเขารับใช้
ในโลกแห่งวิญญาณ
ข้าพเจ้าเห็นความสุขอย่างเดียวกันนี้บน

ใบหน้าของผูท้ พ่ี ดู กับผูอ้ น่ื ถึงพรซึง่ มาจากการ
เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้ารู้จักประธานสาขาคนหนึ่งผู้ที่นำ�คน
มาเรียนกับผูส้ อนศาสนาทุกวัน เมือ่ ไม่กเ่ี ดือน
ก่อนเขายังไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร
ตอนนีผ้ สู้ อนศาสนากำ�ลังสอน สาขามีคนเพิม่
ขึ้นและเข้มแข็งเพราะเขา ยิ่งกว่านั้น เขาเป็น
แสงสว่างให้คนอืน่ ผูท้ จ่ี ะเปิดปากของพวกเขา
และเร่งการรวมลูกหลานของพระบิดาบน
สวรรค์ของพระเจ้า
ขณะท่านสวดอ้อนวอนและรับใช้ผู้อื่น
ความรู้ของท่านที่ว่าท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับพระองค์จะเพิ่มขื้น ท่านจะตระหนักมากขึ้นว่า
พระองค์ทรงโศกเศร้าถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในทุก
รูปแบบ ท่านจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการ
รักษาคำ�พูดต่อพระผูเ้ ป็นเจ้าและต่อผูอ้ น่ื ท่าน
จะระวังมากขึ้นเมื่อหยิบสิ่งของที่ไม่ใช่ของ
ท่าน ท่านจะซื่อสัตย์ต่อนายจ้างมากขึ้น ท่าน
จะมีความมุง่ มัน่ มากขึน้ ทีจ่ ะไปถึงให้ตรงเวลา
และทำ�หน้าที่ของท่านที่ได้รับจากพระเจ้าซึ่ง
ท่านยอมรับว่าจะทำ�ให้สำ�เร็จ
แทนที่จะสงสัยว่าผู้สอนประจำ�บ้านของ
พวกเขาจะมาไหม ลูกๆ ในครอบครัวที่ท่าน
ได้รบั เรียกให้สอนจะตัง้ ตาคอยให้ทา่ นมาเยีย่ ม
ลูกๆ ของข้าพเจ้าได้รับพรนั้น เมื่อพวกเขา
เติบใหญ่ พวกเขามีวีรบุรุษแห่งฐานะปุโรหิต
ช่วยให้พวกเขากำ�หนดวิถีของตนเองในการ
รับใช้พระผู้เป็นเจ้า แบบอย่างอันเป็นพรนั้น
ปัจจุบันกำ�ลังส่งผ่านไปสู่รุ่นที่สาม
ข่าวสารของข้าพเจ้าเป็นคำ�ขอบคุณด้วย
ข้าพเจ้าขอบคุณสำ�หรับคำ�สวดอ้อนวอน
ของท่าน ข้าพเจ้าขอบคุณที่ท่านคุกเข่าเพื่อ
ระลึกถึงความจริงทีว่ า่ ท่านไม่มคี �ำ ตอบทัง้ หมด
ท่านสวดอ้อนวอนถึงพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์เพื่อแสดงความสำ�นึกคุณและวิงวอน
ขอพรของพระองค์บังเกิดแก่ชีวิตและครอบครัวของท่าน ข้าพเจ้าขอบคุณสำ�หรับการ
รับใช้ผู้อื่นและสำ�หรับเวลาที่ท่านรู้สึกว่าไม่
ต้องการคำ�ขอบคุณต่อการรับใช้ของท่าน
เรายอมรับคำ�เตือนของพระเจ้าว่าถ้าเรา
แสวงหาชื่อเสียงในโลกนี้จากการรับใช้ เรา
อาจสูญเสียพรที่ยิ่งใหญ่กว่า ท่านจะระลึก
ถึงถ้อยคำ�เหล่านี้
“จงระวัง อย่าทำ�ศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น
ถ้าทำ�อย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำ�เหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์
“เพราะฉะนั้น เมื่อท่านทำ�ทานอย่าเป่า

แตรข้างหน้าเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคด ที่
ทำ�ในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อให้คน
สรรเสริญ เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า
พวกเขาได้รับบำ�เหน็จของพวกเขาแล้ว
“แต่ท่านเมื่อทำ�ทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การ
กระทำ�ของมือขวา
“เพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับ และ
พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะประทานบำ�เหน็จแก่ท่าน”2
ผู้ที่เป็นต้นแบบแห่งผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิต
อันประเสริฐไม่ได้เป็นที่ยอมรับโดยง่ายว่า
พวกเขามีคุณลักษณะของวีรบุรุษ แท้จริง
แล้ว เป็นเรือ่ งยากด้วยซ�ำ้ สำ�หรับพวกเขาทีจ่ ะ
เห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชมอย่างมาก ข้าพเจ้าพูด
ว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นประธานที่ซื่อสัตย์
ของสาขาเล็กๆ ของศาสนจักรในนิวเจอร์ซี
ต่อมาท่านเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
โรงเรียนวันอาทิตย์สามัญของศาสนจักร
กระนั้นวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังระวังที่จะพูดอย่าง
ถ่อมตนถึงการรับใช้ฐานะปุโรหิตของท่าน
เพราะท่านถ่อมตน
สิง่ นีเ้ ป็นความจริงด้วยเช่นกันกับนาวิกโยธิน
ผู้เป็นวีรบุรุษในวัยเด็กของข้าพเจ้า เขาไม่เคย
พูดถึงการรับใช้ฐานะปุโรหิตหรือความสำ�เร็จ
ของเขากับข้าพเจ้า เขาเพียงแต่รับใช้ ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของเขาจาก
คนอืน่ ข้าพเจ้าก็บอกไม่ได้วา่ เขาเห็นลักษณะ
นิสัยของตัวเขาเองซึ่งข้าพเจ้าชื่นชอบหรือไม่

ดังนั้นคำ�แนะนำ�ของข้าพเจ้าแก่ท่านผู้ที่
ต้องการเป็นพรแก่คนอืน่ ด้วยฐานะปุโรหิตของ
ท่านนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของท่านซึ่ง
เป็นเรื่องเฉพาะตัวสำ�หรับทุกคนเว้นแต่พระผู้เป็นเจ้า
จงสวดอ้อนวอนถึงพระองค์ ขอบพระทัย
พระองค์สำ�หรับสิ่งดีๆ ทุกอย่างในชีวิต ทูล
ถามพระองค์ให้รจู้ กั คนทีพ่ ระองค์จะทรงเตรียม
ไว้บนทางของท่านเพื่อให้ท่านรับใช้ วิงวอน
ว่าพระองค์จะทรงช่วยท่านทำ�การรับใช้นั้น
สวดอ้อนวอนว่าท่านจะสามารถให้อภัยและ
ที่ท่านสามารถได้รับการให้อภัย จากนั้นรับ
ใช้พวกเขา รักพวกเขา และให้อภัยพวกเขา
เหนือสิง่ อืน่ ใด จงจำ�ไว้วา่ การรับใช้ทกุ อย่าง
ที่ท่านทำ� ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าการช่วยให้
ผู้คนเลือกที่จะมีชีวิตนิรันดร์ พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแนวทางอันสำ�คัญยิ่งต่อเราเกี่ยวกับ
วิธีใช้ฐานะปุโรหิตของเรา พระองค์ทรงเป็น
แบบอย่างที่ดีพร้อมของสิ่งนี้ นี่คือแบบอย่าง
ที่เราเห็นในส่วนเล็กน้อยถึงส่วนที่ดีที่สุดของ
ผู้รับใช้ของพระองค์บนโลกนี้
“และพระเจ้า พระผูเ้ ป็นเจ้ารับสัง่ กับโมเสส,
โดยตรัสว่า: ฟ้าสวรรค์นั้น, มีมากมาย, และ
ไม่สามารถนับได้สำ�หรับมนุษย์; แต่นับไว้
สำ�หรับเรา, เพราะมันเป็นของเรา.
“และดังแผ่นดินโลกหนึง่ จะสูญสิน้ ไป, และ
ฟ้าสวรรค์ของมันฉันใด แม้ฉนั นัน้ แผ่นดินโลก
ใหม่จะอุบัติ; และไม่มีที่สิ้นสุดกับงานของ

เรา, ไม่ทั้งกับถ้อยคำ�ของเรา
“เพราะดูเถิด, นีค่ อื งานของเราและรัศมีภาพ
ของเรา—คือการทำ�ให้เกิดความเป็นอมตะ
และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์.”3
เราต้องช่วยในงานนัน้ เราแต่ละคนสามารถ
สร้างความแตกต่าง เราได้รับการเตรียมสำ�หรับยุคสมัยของเราและอยู่ในยุคสุดท้ายแห่ง
งานอันศักดิ์สิทธิ์ เราแต่ละคนได้รับพรกับ
แบบอย่างของผูท้ ท่ี �ำ ให้งานนัน้ เป็นจุดประสงค์
สำ�คัญของเวลาบนโลกของพวกเขา
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราช่วยกันให้
มีโอกาสนั้น
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระชนม์และจะทรงตอบคำ�สวดอ้อนวอนของท่าน
เพื่อให้ท่านได้รับความช่วยเหลือที่จำ�เป็นใน
การรับใช้พระองค์ให้ดี พระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระเจ้าผูฟ้ น้ื คืนพระชนม์ นีค่ อื ศาสนจักรของ
พระองค์ ฐานะปุโรหิตทีท่ า่ นดำ�รงอยูค่ อื อำ�นาจ
ในการกระทำ�ในพระนามของพระองค์ในงาน
ของพระองค์เพื่อรับใช้ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า
ขณะที่ท่านมอบทั้งใจของท่านแก่งานนี้ พระองค์จะทรงขยายท่าน ข้าพเจ้าสัญญาสิ่งนี้ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา เอเมน
อ้างอิง
1. มัทธิว 5:14–16.
2. มัทธิว 6:1–4.
3. โมเสส 1:37–39.

พฤษ ภาคม 2014

65

รอบ เราเผชิญกับแรงกดดันไม่หยุดหย่อน
รวมถึงอิทธิพลแฝงซึ่งทำ�ลายสิ่งดีงามแล้ว
พยายามแทนที่ด้วยปรัชญาและขนบธรรมเนียมอันตื้นเขินของสังคมฝ่ายโลก
เนือ่ งจากการท้าทายเหล่านีแ้ ละการท้าทาย
อื่นๆ การตัดสินใจจึงอยู่ตรงหน้าเราเสมอซึ่ง
สามารถกำ�หนดจุดหมายปลายทางของเรา
ได้ เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เรา
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ต้องมีความกล้าหาญ—ความกล้าหาญที่จะ
พูดว่าไม่ เมื่อสมควร ความกล้าหาญที่จะพูด
ว่าได้ เมื่อเหมาะสม ความกล้าหาญที่จะทำ�
สิ่งถูกต้องเพราะสิ่งนั้นถูกต้อง
เมื่อกระแสสังคมในปัจจุบันกำ�ลังออกห่าง
จากค่านิยมและหลักธรรมของพระเจ้าอย่าง
รวดเร็ว แทบจะแน่นอนว่าเราย่อมได้รับการ
ร้องขอให้ปกป้องสิ่งที่เราเชื่อ เราจะมีความ
ขอให้เรา—ทุกคน—มีความกล้าหาญที่จะอยู่ตรงข้ามกับเสียงนิยมของคน
กล้าหาญในการทำ�เช่นนั้นหรือไม่
ประธานเจ. รูเบ็น คลาร์ก จูเนียร์ ซึ่งเคย
ส่วนใหญ่ ความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อหลักธรรม
เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดหลายปี
กล่าวว่า “เป็นที่รู้กันว่ามีหลายกรณีซึ่ง [ผู้] ที่
น้องที่รักของข้าพเจ้า เป็นเรื่องดี
เราอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลกในช่วงเวลาอัน เราคิดว่ามีศรัทธา…กลับรู้สึกว่าหากพวกเขา
เหลือเกินที่ได้อยู่กับท่านอีกครั้ง
น่าทึ่งของประวัติศาสตร์ โอกาสของเราแทบ ยืนยันตามความเชื่อของตนในทุกเรื่องอาจ
ทำ�ให้เพื่อนที่ไม่มีความเชื่อเช่นนั้นล้อเลียน
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอความช่วย ไร้ขีดจำ�กัด กระนั้นเรายังเผชิญการท้าทาย
เหลือจากสวรรค์ขณะใช้โอกาสนีก้ ล่าวแก่ทา่ น มากมาย บางอย่างเกิดขึ้นเฉพาะในยุคสมัย ได้ พวกเขาจึงต้องดัดแปลงหรืออธิบายให้
พ้นตัวเกี่ยวกับความเชื่อของตน หรือเจือจาง
นอกเหนือจากในศูนย์ประชุมใหญ่แห่งนี้ ของเรา
มีผู้คนหลายพันคนมารวมกันที่โบสถ์และ
เราอาศัยอยู่ในโลกที่ค่านิยมทางศีลธรรม จนถึงขั้นทำ�ลาย หรือแม้1กระทั่งแสร้งโยนทิ้ง
สถานที่อื่นๆ เกือบทั่วโลก สายใยเดียวกัน
ถูกทิ้งขว้างเป็นอันมาก โลกที่บาปแสดงออก นั่นคือคนหน้าซื่อใจคด” เราคงไม่ปรารถนา
ผูกพันเราทุกคนไว้ เพราะเราได้รับหน้าที่ให้ อย่างโจ่งแจ้ง และการล่อลวงที่จะหันเหเรา จะถูกเรียกเช่นนั้น แต่กระนั้นเรายังลังเลที่จะ
ดำ�รงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า
ออกจากทางคับแคบและแคบนั้นมีอยู่ราย- ประกาศความเชื่อของเราในบางสถานการณ์
ใช่หรือไม่
เราสามารถช่วยให้ตนเองปรารถนาทีจ่ ะทำ�
สิ่งถูกต้อง หากเราเข้าร่วมกิจกรรมและวาง
ตนเองไว้ในทีซ่ ง่ึ ความคิดของเราได้รบั อิทธิพล
ดีและที่ซึ่งพระวิญญาณพระเจ้าจะสบายใจ
ข้าพเจ้าจำ�ได้เคยอ่านคำ�แนะนำ�จากพ่อ
คนหนึ่งที่ให้แก่ลูกชายเมื่อเขาต้องจากบ้าน
ไปเรียนหนังสือว่า “ถ้าลูกพบว่าตนเองอยู่ใน
ที่ซึ่งไม่ควรอยู่ จงออกจากที่นั่น!” ข้าพเจ้า
ให้คำ�แนะนำ�เดียวกันแก่ทุกท่านว่า “ถ้าท่าน
พบว่าตนเองอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรอยู่ จงออกจาก
ที่นั่น!”
การเรียกให้กล้าหาญมาสู่เราตลอดเวลา
ทุกวันในชีวิตเราต้องการความกล้าหาญ—
ไม่เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติเท่านั้น แต่
บ่อยครัง้ เมือ่ เราทำ�การตัดสินใจหรือตอบสนอง

จงเข้มแข็งและ
กล้าหาญเถิด

พี่
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ต่อสภาวการณ์ตา่ งๆ รอบตัว กวีและนักเขียน
นวนิยายชาวสกอตต์นามโรเบิรต์ ลูอสิ สตีเวนสัน กล่าวว่า “ความกล้าหาญในชีวิตประจำ�
วันมีพยานน้อยนัก แต่ท่านมิได้ด้อยเกียรติ
ไปกว่าใคร แม้นไร้เสียงกลองและคนแซ่ซ้อง
สรรเสริญ”2
ความกล้าหาญมาในหลายรูปแบบ ชาร์ลส์
สวินดอลล์ นักประพันธ์ชาวคริสต์เขียนไว้ดัง
นี้ “ความกล้าหาญมิได้จำ�กัดอยู่แต่ในสนาม
รบ…หรือมีไว้เพื่ออาจหาญจับขโมยในบ้าน
ท่าน บททดสอบความกล้าหาญแยบยลยิ่ง
กว่านั้น เป็นบททดสอบภายในตัวเรา เช่น
การรักษาความซื่อสัตย์เมื่อไม่มีใครมองอยู่
…เช่นการยืนอย่างโดดเดี่ยวเมื่อถูกเข้าใจ
ผิด”3 ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมว่าความกล้าหาญ
ภายในที่ว่านี้รวมถึงการทำ�สิ่งถูกต้องแม้ว่า
เราอาจจะหวัน่ กลัว การปกป้องความเชือ่ ของ
เราแม้ต้องเสี่ยงต่อการถูกหัวเราะเยาะ และ
การยึดมั่นต่อความเชื่อเหล่านั้นแม้มีเค้าลาง
ว่าจะต้องสูญเสียเพื่อนหรือสถานะทางสังคม
ผู้ที่ยืนหยัดอย่างแน่วแน่เพื่อสิ่งถูกต้องบาง
ครั้งจะต้องเสี่ยงต่อการไม่เป็นที่ยอมรับและ

ขาดคนนิยม
ขณะประจำ�การในกองทัพเรือสหรัฐสมัย
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ข้าพเจ้าเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
วีรกรรม อุทาหรณ์ของความองอาจ และตัว
อย่างความกล้าหาญต่างๆ เรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมคือความกล้าหาญแบบเงียบๆ
ของกะลาสีวัย 18 ปีคนหนึ่ง—ซึ่งอยู่นอก
ศาสนจักร—และไม่จองหองเกินกว่าจะสวด
อ้อนวอน จาก 250 คนในกอง เขาเป็นเพียง
คนเดียวทีค่ กุ เข่าลงข้างเตียงในแต่ละคืน บาง
ครั้งท่ามกลางคำ�เย้ยหยันจากพวกอันธพาล
และคำ�พูดตลกคะนองจากพวกที่ไม่เชื่อ เขา
ก้มศีรษะสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า เขาไม่
เคยหวั่นไหว ไม่เคยลังเล เขากล้าหาญ
เมือ่ ไม่นานมานีข้ า้ พเจ้าได้ยนิ ตัวอย่างของ
คนที่คล้ายจะขาดความกล้าหาญภายในดัง
กล่าว เพือ่ นคนหนึง่ เล่าถึงการประชุมศีลระลึก
ที่กระตุ้นจิตวิญญาณและส่งเสริมศรัทธาซึ่ง
เธอกับสามีเข้าร่วมในวอร์ด เยาวชนชายคน
หนึ่งซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งปุโรหิตในฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนสัมผัสใจทุกคนในที่ประชุมเมื่อ
เขาพูดถึงความจริงของพระกิตติคุณและปีติ

ที่ได้จากการรักษาพระบัญญัติ เขาแสดง
ประจักษ์พยานอันแรงกล้าได้อย่างจับใจ
ขณะยืนอยู่บนแท่นพูดในภาพลักษณ์สะอาด
เรียบร้อยด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไท
ต่อมาในวันเดียวกัน ขณะทีส่ ตรีผนู้ ก้ี บั สามี
ขับรถผ่านละแวกบ้านเด็กหนุม่ คนนัน้ พวกเขา
เห็นเด็กหนุ่มคนเดียวกันกับคนที่สร้างแรง
บันดาลใจให้อย่างมากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่าน
มา แต่เวลานี้ภาพของเขากลับกลายเป็นคน
ละคนขณะเดินไปตามทางเท้าด้วยเสื้อผ้า
โทรมๆ—และสูบบุหรี่ เพื่อนข้าพเจ้ากับสามี
ไม่เพียงผิดหวังและเสียใจอย่างมากเท่านั้น
แต่ยงั สับสนด้วยว่าเขาทำ�อย่างไรจึงสามารถ
เป็นคนหนึ่งในการประชุมศีลระลึกได้อย่าง
น่าเชื่อถือเช่นนั้น แล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนโดย
สิ้นเชิงได้อย่างรวดเร็วเหลือเกิน
พี่น้องทั้งหลาย ท่านเป็นคนเดิมในทุกแห่ง
ที่ท่านอยู่และทุกสิ่งที่ท่านทำ�หรือไม่—คนที่
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงต้องการให้ทา่ น
เป็นและคนที่ท่านรู้ว่าควรจะเป็น
ในบทสัมภาษณ์ทตี่ พี มิ พ์ในนิตยสารระดับ
ประเทศฉบับหนึ่ง นักบาสเกตบอล NCAA
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ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อจาบารี
พาร์คเกอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกศาสนจักร ต้องเล่า
ถึงคำ�แนะนำ�ที่ดีที่สุดซึ่งเขาได้รับจากพ่อ จาบารีตอบว่า “[คุณพ่อ] บอกว่า จงเป็นคนเดิม
ที่ลูกเป็นในความมืด อย่างที่ลูกเป็นในความ
สว่าง”4 นั่นคือคำ�แนะนำ�สำ�คัญสำ�หรับเรา
ทุกคน
พระคัมภีร์ของเราเต็มไปด้วยแบบอย่าง
ของความกล้าหาญแบบที่เราทุกคนต้องมีใน
ปัจจุบัน ศาสดาพยากรณ์ดาเนียลแสดงถึง
ความกล้าหาญสูงสุดด้วยการลุกขึ้นปกป้อง
สิ่งที่ท่านรู้ว่าถูกต้อง และโดยแสดงถึงความ
กล้าหาญที่จะสวดอ้อนวอน แม้จะถูกขู่ด้วย
ความตายเมื่อทำ�เช่นนั้น5
ความกล้าหาญเป็นลักษณะพิเศษของชีวติ
อบินาได เห็นได้จากการยินดีสละชีวิตของ
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ท่านแทนที่จะปฏิเสธความจริง6
ใครบ้างไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิต
นักรบหนุ่ม 2,000 คนของฮีลามัน พวกเขา
สอนและแสดงให้เห็นถึงความจำ�เป็นที่ต้อง
กล้าทำ�ตามคำ�สอนของบิดามารดาในการ
เป็นคนสะอาดและบริสุทธิ7์
บางทีเรื่องราวในพระคัมภีร์เหล่านี้อาจ
ต้องยกให้แบบอย่างของโมโรไน ผู้มีความ
กล้าหาญที่จะบากบั่นในความชอบธรรมจวบ
จนวาระสุดท้าย8
ตลอดชีวิต ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
ได้ให้แบบอย่างของความกล้าหาญนับไม่
ถ้วน แบบอย่างที่น่าตื่นเต้นตกใจมากที่สุด
เกิดขึ้นเมื่อท่านกับพี่น้องชายคนอื่นๆ ถูกล่าม
โซ่ติดกัน—ลองนึกภาพการถูกล่ามโซ่ติดกัน
—และขังอยู่ในบ้านไม้ถัดจากสำ�นักงานศาล

ในเมืองริชมอนด์ รัฐมิสซูรี พาร์ลยี ์ พี. แพรทท์
หนึ่งในบรรดาผู้ต้องขังเขียนเล่าเกี่ยวกับคืน
วันหนึ่งดังนี้ “เรานอนราวกับสลบไสลจน
กระทั่งผ่านพ้นเที่ยงคืน หูและใจของเราบอบ
ช้ำ�จากการฟังคำ�พูดหยาบโลนคึกคะนอง คำ�
สบถสาบานน่าขยะแขยง คำ�ลบหลูอ่ นั เลวร้าย
และภาษาสกปรกจากผู้คุมของเรา”
เอ็ลเดอร์แพรทท์กล่าวต่อว่า
“ข้าพเจ้าฟังจนรู้สึกสะอิดสะเอียน ตกใจ
ขนพองสยองเกล้า และเต็มไปด้วยความรู้สึก
เดือดดาลอย่างสมควรจนแทบอดกลั้นไม่ได้
ที่จะลุกขึ้นต่อว่าผู้คุมเหล่านั้น แต่ [ข้าพเจ้า]
ไม่ได้พูดอะไรกับโจเซฟหรือใครเลย แม้ข้าพเจ้าจะนอนติดกับท่านและรูว้ า่ ท่านตืน่ อยู่ แต่
จู่ๆ ท่านก็พรวดพราดลุกขึ้นพูดด้วยเสียงดัง
กึกก้องคล้ายสิงโตคำ�ราม เท่าที่ข้าพเจ้าจำ�ได้
ท่านพูดดังนี้
“‘เงียบ…ในพระนามของพระเยซูคริสต์ผม
ขอตำ�หนิพวกคุณ และสั่งให้พวกคุณนิ่งเสีย
ผมจะไม่ทนฟังคำ�พูดพวกนั้นอีกแม้แต่นาที
เดียว จงหยุดพูดแบบนี้ ไม่เช่นนั้น คุณหรือ
ผมต้องตายกันไปข้างหนึ่ง เดี๋ยวนี้!’”
โจเซฟ “ยืนตัวตรงด้วยท่าทางน่าเกรงขาม
ยิ่ง” ดังที่เอ็ลเดอร์แพรทท์อธิบาย ท่านถูก
ตีตรวน ปราศจากอาวุธ แต่ก็ยังสงบนิ่งและ
สง่างาม ท่านมองลงมายังพวกผู้คุมที่กลัว
จนหลบเข้ามุมหรือหมอบลงแทบเท้า ชายที่
ดูเหลือขอเหล่านี้ขอโทษท่านและไม่ปริปาก
พูดอีกต่อไป9
การกระทำ�ด้วยความกล้าหาญไม่ได้เกิด
ผลน่าประทับใจโดยทันทีแบบนี้ทุกครั้ง แต่
ทุกการกระทำ�เช่นนั้นนำ�มาซึ่งสันติสุขในใจ
และความรู้ที่ว่าความถูกต้องและความจริง
ได้รับการปกป้อง
เป็นไปไม่ได้ที่จะยืนตั้งตรงเมื่อหยั่งรากลง
ในทรายทีห่ าความแน่นอนไม่ได้ของความคิด
เห็นและความเห็นชอบอันเป็นทีน่ ยิ ม สิง่ จำ�เป็น
คือความกล้าหาญเยี่ยงดาเนียล อบินาได
โมโรไน หรือโจเซฟ สมิธ เพื่อที่เราจะมั่นคง
และแน่วแน่ต่อสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้อง ท่านเหล่า
นัน้ ไม่ได้กล้าหาญทีจ่ ะทำ�สิง่ ง่ายๆ แต่กล้าหาญ
ที่จะทำ�สิ่งถูกต้อง
เราทุกคนจะเผชิญความกลัว ประสบการ
ล้อเลียน และพบกับปฏิปักษ์ ขอให้เรา—ทุก
คน—มีความกล้าหาญที่จะอยู่ตรงข้ามกับ

เสียงนิยมของคนส่วนใหญ่ กล้าที่จะยืนหยัด
เพื่อหลักธรรม ความกล้าหาญ ไม่รอมชอม
นำ�มาซึ่งรอยยิ้มจากความเห็นชอบของพระผู้
เป็นเจ้า ความกล้าหาญคือคุณธรรมที่มีพลัง
และน่าดึงดูดใจเมื่อไม่ได้มองว่าเป็นเพียง
การยินดีตายอย่างชายชาตรี แต่เป็นการมุ่ง
มั่นดำ�เนินชีวิตตามทำ�นองคลองธรรมด้วย
เช่นกัน เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า พยายาม
ดำ�เนินชีวิตตามที่ควร เราย่อมได้รับความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าและสามารถพบการ
ปลอบโยนในพระคำ�ของพระองค์ ข้าพเจ้า
รักคำ�สัญญาที่พระองค์ประทานไว้ในหนังสือ
โยชูวาที่ว่า
“เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า…
“…จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าครัน่ คร้ามหรือตกใจเลย เพราะว่าพระยาห์เวห์
พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป”10

พีน่ อ้ งทีร่ กั ของข้าพเจ้า ด้วยความกล้าหาญ
แห่งความเชื่อมั่นของเรา ขอให้เราประกาศ
เช่นเดียวกับอัครสาวกเปาโลว่า “ข้าพเจ้าไม่มี
ความละอายใน [พระกิตติคณ
ุ ของพระคริสต์]”11
จากนั้นด้วยความกล้าหาญเดียวกันนี้ ขอให้
เราทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของเปาโลที่ว่า “จงเป็น
แบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจา
และการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความ
เชื่อ และความบริสุทธิ์”12
ความขัดแย้งที่นำ�ไปสู่หายนะผ่านมาแล้ว
ก็ผ่านไป แต่สงครามต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณ
มนุษย์ดำ�เนินต่อไปเรื่อยๆ ไม่เคยยุติ พระวจนะของพระเจ้ามาสู่ท่านกับข้าพเจ้าและ
ผู้ดำ�รงฐานะปุโรหิตดุจเสียงเรียกร้องว่า “ดัง
นั้น, บัดนี้ให้ทุกคนพึงเรียนรู้หน้าที่ของตน,
และกระทำ�ในตำ�แหน่งซึง่ ตนได้รบั การกำ�หนด
ไว้, ด้วยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความ

สามารถ”13 แล้วเราจะเป็นดังทีอ่ คั รสาวกเปโตร
ประกาศ แม้ “ปุโรหิตหลวง”14 ทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว
ในจุดประสงค์และได้รับการประสาทพรด้วย
อำ�นาจจากเบื้องบน15
ขอให้แต่ละคนออกจากที่นี่คืนนี้ไปพร้อม
กับความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จะพูด
เช่นเดียวกับโยบสมัยโบราณว่า “ลมหายใจ
ยังอยู่ในตัวข้าตราบใด … ข้าจะไม่ยอมทิ้ง
ความซื่อสัตย์ของข้าจนวันตาย”16 ข้าพเจ้า
น้อมสวดอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นนี้ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา เอเมน
อ้างอิง
1. เจ. รูเบ็น คลาร์ก จูเนียร์, “The Charted Course
of the Church in Education, rev. ed. (1994), 7 .
2. โรเบิร์ต ลูอิส สตีเวนสัน, ใน ฮัล เออร์บาน,
Choices That Change Lives (2006), 122.
3. ชาร์ล สวินดอลล์, ใน เออร์บาน, Choices That
Change Lives, 122.
4. จาบารี พาร์คเกอร์, ใน “10 Questions,” Time,
17 มี.ค. 2014, 76.
5. ดู ดาเนียล 6.
6. ดู โมไซยาห์ 11:20; 17:20.
7. ดู แอลมา 53:20-21; 56.
8. ดู โมโรไน 1-10.
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พี. แพรทท์ จูเนียร์. (1938), 210–11.
10. โยชูวา 1:5, 9.
11. โรม 1:16.
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ภาคเช้าวันอาทิตย์

|

6 เมษายน 2014

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

สำ�นึกคุณในทุก
สภาวการณ์

เราไม่มีเหตุผลที่จะเปี่ยมด้วยความสำ�นึกคุณหรอกหรือ ไม่ว่าสภาวการณ์ที่
เราเผชิญอยู่จะเป็นเช่นไร

ต

ลอดหลายปี ข้าพเจ้ามีโอกาสศักดิส์ ทิ ธิ์
ได้พบกับผู้คนมากมายที่ดูเหมือนว่า
ความโศกเศร้าจะหยั่งลึกในจิตวิญญาณพวกเขา ในช่วงเวลาเหล่านั้น ข้าพเจ้า
รับฟังพี่น้องชายหญิงที่ข้าพเจ้ารักและทุกข์
ใจไปด้วยกับภาระของพวกเขา ข้าพเจ้าใคร่ครวญว่าจะพูดอย่างไร แต่ก็อับจนถ้อยคำ�
ปลอบโยนและวิธีช่วยเหลือพวกเขาในการ
ทดลองเหล่านั้น
บ่อยครัง้ ความทุกข์ใจเกิดจากสิง่ ทีด่ เู หมือน
จะเป็นจุดจบสำ�หรับพวกเขา บางคนกำ�ลัง
เผชิญจุดจบของความสัมพันธ์ที่หวงแหนยิ่ง
เช่น ความตายของบุคคลอันเป็นที่รักหรือ
ความห่างเหินจากสมาชิกครอบครัว บางคน
รู้สึกว่ากำ�ลังเผชิญจุดจบของความหวัง—
ความหวังที่จะได้แต่งงานหรือมีบุตรหรือเอา
ชนะความเจ็บป่วย บางคนอาจกำ�ลังเผชิญ
จุดจบของศรัทธา เมื่อเสียงที่ก่อความสับสน
และความขัดแย้งในโลกมาล่อลวงพวกเขา
ให้เกิดคำ�ถาม แม้ถงึ กับละทิง้ สิง่ ทีเ่ คยรูว้ า่ เป็น
ความจริง
ไม่ช้าก็เร็ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนต้อง
ประสบช่วงเวลาที่ผืนโลกของเราขาดสะบั้น
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ไม่มีชิ้นดี ทิ้งให้เราเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย คับ
ข้องใจ และเคว้งคว้าง
สิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่มีใครรอดพ้น
เราสำ�นึกคุณได้
สถานการณ์ของทุกคนแตกต่างกัน และ
รายละเอียดของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน
กระนั้นก็ตาม เราเรียนรู้มาแล้วว่ามีบางสิ่งที่
จะระงับความขมขื่นซึ่งอาจเข้ามาในชีวิตเรา
มีสิ่งหนึ่งที่เราทำ�ได้เพื่อให้ชีวิตหอมหวานยิ่ง
ขึ้น เบิกบานยิ่งขึ้น แม้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น
เราสำ�นึกคุณได้!
อาจฟังดูขัดกับปัญญาของโลกหากจะ
แนะนำ�คนที่หนักอึ้งไปด้วยความเศร้าโศก
ให้น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า แต่ผู้ที่วาง
ขวดแห่งความขมขื่นและยกจอกแห่งความ
สำ�นึกคุณขึ้นมาดื่มแทน ย่อมพบเครื่องดื่ม
บริสุทธิ์ของการเยียวยา สันติสุข และความ
เข้าใจ
ในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์ เราได้รับ
บัญชาให้ “ขอบพระทัยพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า
[ของเรา] ในทุกสิ่ง”1 “ร้องเพลงถวายแด่พระยาห์เวห์ด้วยใจขอบพระคุณ”2 และ “ให้ใจ

[ของเรา] เต็มไปด้วยความขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า”3
เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงบัญชาให้เรา
สำ�นึกคุณ
พระองค์ประทานพระบัญญัติทุกข้อเพื่อ
เป็นพรแก่เรา พระบัญญัติเปิดโอกาสให้เรา
ใช้สิทธิ์เสรีและได้รับพร พระบิดาบนสวรรค์
ผูท้ รงเปีย่ มด้วยความรักทรงทราบว่าการเลือก
พัฒนาวิญญาณแห่งความสำ�นึกคุณจะนำ�
เราไปสู่ปีติที่แท้จริงและความสุขอันล้นเหลือ
การสำ�นึกคุณ สำ�หรับ สิ่งต่างๆ
แต่บางคนอาจบอกว่า “จะให้ฉนั สำ�นึกคุณ
สำ�หรับ อะไรเล่า ในเมื่อโลกของฉันกำ�ลัง
แตกสลาย”
บางทีการมุ่งคิดแต่ว่าเราจะสำ�นึกคุณ
สำ�หรับ อะไรอาจเป็นวิธีที่ผิด เป็นเรื่องยาก
ที่จะสร้างความรู้สึกสำ�นึกคุณหากความ
ขอบพระทัยของเราเป็นเพียงสัดส่วนที่ขึ้นอยู่
กับจำ�นวนพรที่เรานับได้ จริงอยู่ เป็นเรื่อง
สำ�คัญที่จะ “นับพระพรของเรา” บ่อยๆ—
และใครทีล่ องทำ�มาแล้วย่อมรูว้ า่ มีพรมากมาย
—แต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงคาดหวัง
ให้เราขอบพระทัยในช่วงเวลาแห่งการทดลอง
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ไมเคิล ที. ริงก์วูด โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ

ยอร์ก เคลบิงกอต

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธาน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

สมาคมสงเคราะห์

ชี ฮอง (แซม) วอง

เดล จี. เรนลันด์

แพทริก เคียรอน

ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สอง

จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

คลอดิโอ ดี. ซิวิค

สตีเวน อี. สโนว์

มาร์คัส บี. แนช

คาร์ล บี. คุก

เอริค ดับเบิลยู.
โคพิชกา

ดอน อาร์. คลาร์ก

โรเบิร์ต ซี. เกย์

ยุน ฮวาน ชอย

เดวิด เอฟ. อีแวนส์ เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท

เครก เอ. คาร์ดอน

เจ้าหน้าที่ระดับสามัญ

สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์

วิลเลียม อาร์.
วอล์กเกอร์

อาร์นุลโฟ วาเลนซูเอลา ฟรานซิสโก เจ. วินญัส ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์
วัดเดลล์

โฮเซ เอ. เทียเซียรา

ฮวน เอ. อูเซดา

บรูซ ดี. พอร์เทอร์

เจมส์ เจ. ฮามูลา แดเนียล แอล. จอห์นสัน พอล วี. จอห์นสัน

ราฟาเอล อี. พิโน

ซี. สก็อตต์ โกรว์

วอลเตอร์ เอฟ.
กอนซาเลซ

เควิน อาร์. ดันแคน แลร์รีย์ เจ. เอ็กโค ฮอว์ค สแตนลีย์ จี. เอลลิส

เชย์น เอ็ม. โบเว็น

เบร็นท์ เอช. นีลสัน อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์ เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์ พอล บี. ไพเพอร์

เอ็ดเวิร์ด ดูเบ

เบ็นฮามิน เด โอโยส

โฮเซ แอล. อาลอนโซ คาร์ลอส เอช. อามาโด เอียน เอส. อาร์เดิร์น เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์ เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์

คริสตอฟเฟล โกลเด้น เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง

คลอดิโอ อาร์. เอ็ม.
คอสตา

มาร์คอส เอ. ไอดู
ไคทิส

(เรียงล�ำดับตามตัวอักษร)

โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

แลร์รีย์ วาย. วิลสัน

เอเดรียน โอชวา

แพร์ จี. มาล์ม

โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก

เจ. เดฟน์ คอร์นิช

วิลฟอร์ด ดับเบิลยู.
แอนเดอร์เซ็น

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม เชอริล เอ. เอสพลิน
ประธาน
ที่ปรึกษาที่สอง

ปฐมวัย

ดับเบิลยู. เครก ซวิค

ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์

เอส. กิฟฟอร์ด นีลเซ็น

คาร์ลอส เอ. โกดอย

ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์

แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์

แรนดี ดี. ฟังก์

แรนดัลล์ เค. เบนเนตต์ บรูซ เอ. คาร์ลสัน

เจมส์ บี. มาร์ติโน

ไชโร มัซซาการ์ดี

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เดวิด แอล. เบค
ประธาน

เยาวชนชาย

แรนดัลล์ แอล. ริดด์
ที่ปรึกษาที่สอง

เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์ เกรกอรีย์ เอ. ชไวทเซอร์ เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน

ฮูโก อี. มาร์ติเนซ

เควิน เอส. แฮมิลตัน แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์ แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เร็นซ์

ทิโมธี เจ. ไดคส์

โคอิชิ อาโอยากิ

(เรียงล�ำดับตามตัวอักษร)

โควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ

วิสุทธิชนทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีครั้งที่ 184 ภาพตามเข็มนาฬิกาจากซ้าย
บนคือสมาชิกและผู้สอนศาสนาของศาสนจักร
ในเวียนนา ออสเตรีย; เซาเปาลู บราซิล;
เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก; อูลานบาตอร์ มองโกเลีย;
ไฮแลนด์สแรนช์ โคโลราโด สหรัฐอเมริกา;
ซิดนีย์ ออสเตรเลีย; เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย
และ นอร์ครอสส์ จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
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น้อยกว่าในช่วงเวลาที่ชีวิตอุดมสมบูรณ์และ
ราบรื่น อันที่จริง ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงส่วน
ใหญ่ไม่ได้พูดถึงความสำ�นึกคุณ สำ�หรับ สิ่ง
ต่างๆ หากแต่พูดถึงความรู้สึกโดยรวมหรือ
เจตคติของความสำ�นึกคุณ
เป็นเรื่องง่ายที่จะสำ�นึกคุณ สำ�หรับ สิ่ง
ต่างๆ เมื่อชีวิตดูเหมือนดำ�เนินไปอย่างราบ
รื่น แต่หากเป็นช่วงเวลาที่ความปรารถนา
ของเราคล้ายจะอยู่ไกลเกินเอื้อมเล่า
ข้าพเจ้าขอแนะนำ�ให้เรามองความสำ�นึก
คุณเป็นนิสัยอย่างหนึ่ง วิถีชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ปัจจุบันของเรา อีกนัยหนึ่ง
คือข้าพเจ้าแนะนำ�ว่าแทนที่จะขอบพระทัย
สำ�หรับ สิ่งต่างๆ ขอให้เรามุ่ง ขอบพระทัย
ใน สภาวการณ์ของเรา—ไม่ว่าสภาวการณ์
นั้นจะเป็นอย่างไร
มีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับบริกรผู้
ถามลูกค้าว่าชอบอาหารที่ร้านหรือไม่ แขก
คนนั้นตอบว่าทุกอย่างดี แต่คงจะดีกว่านี้ถ้า
ร้านเสิร์ฟขนมปังมากขึ้น วันต่อมาเมื่อชาย
คนนั้นกลับมาอีกครั้ง บริกรจึงเพิ่มขนมปังให้
อีกเท่าตัว จากสองแผ่นเป็นสีแ่ ผ่น แต่ชายคน
นั้นก็ยังไม่พอใจ วันต่อมาบริกรเพิ่มขนมปัง
ให้อีกเท่าตัว ก็ยังไม่สำ�เร็จอยู่นั่นเอง
ในวันที่สี่ บริกรตั้งใจมากว่าจะทำ�ให้ชาย

คนนัน้ พอใจให้ได้ จึงนำ�ขนมปังหนึง่ แถวยาว
เก้าฟุต (3 ม.) มาหั่นครึ่งและนำ�ไปเสิร์ฟให้
ลูกค้าพร้อมรอยยิ้ม บริกรแทบอดใจรอดู
ปฏิกิริยาของชายคนนั้นไม่ไหว
หลังรับประทานอาหารเสร็จ ชายคนนั้น
เงยหน้าขึ้นพูดว่า “อร่อยเหมือนเคย แต่คุณ
กลับมาให้ขนมปังแค่สองแผ่นเหมือนเดิมอีก
แล้วนี่”
สำ�นึกคุณ ใน สภาวการณ์ของเรา
พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า การเลือกเป็นของ
เรา เราสามารถเลือกจำ�กัดความสำ�นึกคุณ
ของเราตามพรที่เรารู้สึกขาด หรือเราสามารถ
เลือกเป็นเช่นนีไฟ ผู้มีใจสำ�นึกคุณโดยไม่เคย
ลังเล เมื่อพี่ชายมัดเขาไว้บนเรือ—ซึ่งเขาต่อ
ขึ้นมาเพื่อนำ�ทุกคนไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้
—ข้อมือข้อเท้าของเขาเจ็บปวดมากจน “บวม
อย่างยิ่ง” และพายุร้ายโหมกระหน่ำ�จนแทบ
จะกลืนเขาลงไปในห้วงลึกของทะเล “กระนัน้
ก็ตาม” นีไฟกล่าว “ข้าพเจ้าวางใจพระผู้เป็น
เจ้าของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ทั้งวัน; และข้าพเจ้าไม่ได้พร่ำ�บ่นต่อต้าน
พระเจ้าเพราะความทุกข์ของข้าพเจ้า.”4
เราสามารถเลือกเป็นดังโยบ ที่ดูเหมือนจะ
มีทุกสิ่งแต่กลับสูญสิ้นทุกอย่าง กระนั้นโยบ

ยังตอบสนองด้วยการกล่าวว่า “ข้ามาจาก
ครรภ์มารดาตัวเปล่า และข้าจะกลับไปตัว
เปล่า พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์
ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์”5
เราสามารถเลือกเป็นเหมือนผู้บุกเบิกชาว
มอรมอน ผู้ยังคงสำ�นึกคุณตลอดการเดินทาง
อันแสนเจ็บปวดและยาวนานไปสูเ่ กรตซอลท์เลค แม้ถึงกับร้องรำ�ทำ�เพลงและสรรเสริญใน
พระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้า6 เราหลาย
คนคงมีแนวโน้มที่จะถอนตัว บ่นว่า และทุกข์
ทรมานกับความยากลำ�บากของการเดินทาง
นั้น
เราสามารถเลือกเป็นเหมือนศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ผู้เขียนข้อความสร้างแรง
บันดาลใจขณะเป็นนักโทษสภาพเศร้าหมอง
ในคุกลิเบอร์ตี้ “พี่น้องที่รักยิ่ง, ให้เราทำ�สิ่ง
ทั้งปวงที่อยู่ในอำ�นาจของเราอย่างรื่นเริงเถิด;
และจากนั้นขอให้เรายืนนิ่ง, ด้วยความมั่นใจ
อย่างที่สุด, เพื่อเห็นความรอดแห่งพระผู้เป็น
เจ้า, และเพื่อพระองค์จะทรงเผยพระพาหุ
ของพระองค์.”7
เราเลือกสำ�นึกคุณได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น
ความสำ�นึกคุณเช่นนี้อยู่เหนือสิ่งใดก็ตาม
พฤษ ภาคม 2014
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ที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา ข้ามพ้นความผิดหวัง
ความท้อแท้ และความสิ้นหวัง บานสะพรั่ง
อย่างสวยงามในภูมิทัศน์ฤดูหนาวที่เต็มไป
ด้วยน�ำ้ แข็ง เฉกเช่นทีบ่ านในฤดูรอ้ นอันอบอุน่
แสนสบาย
เมื่อเราสำ�นึกคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า ใน
สภาวการณ์ของเรา เราจะประสบสันติสุข
อ่อนโยนท่ามกลางความลำ�เค็ญ ในยาม
โศกเศร้า เรายังสรรเสริญได้ด้วยใจยินดี ใน
ความเจ็บปวด เราสามารถสดุดีการชดใช้
ของพระคริสต์ ในความเหน็บหนาวแห่งโทมนัสอันขมขื่น เราสามารถสัมผัสอ้อมกอดอัน
อบอุ่นแนบแน่นจากสวรรค์
บางครั้งเราคิดว่าการสำ�นึกคุณคือสิ่งที่เรา
ทำ� หลังจาก ปัญหาของเราได้รับการแก้ไข
แต่ช่างไร้ซึ่งวิสัยทัศน์อะไรเช่นนี้ เราพลาด
อะไรไปบ้างในชีวติ เมือ่ เราเฝ้ารอให้เห็นรุง้ ก่อน
จะขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ฝนโปรยมา
การสำ�นึกคุณในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ใจ
ไม่ได้ หมายความว่าเรายินดีกับสภาวการณ์
ของเรา แต่ หมายความว่า โดยผ่านดวงตา
แห่งศรัทธา เราจะมองพ้นปัญหาท้าทายใน
ปัจจุบัน
นี่ไม่ใช่ความสำ�นึกคุณด้วยริมฝีปาก แต่
ด้วยจิตวิญญาณ ความสำ�นึกคุณคือสิ่งที่
เยียวยาจิตใจและขยายความคิด

เรย์มอนด์ แอลเบอร์ตา แคนาดา
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ความสำ�นึกคุณเป็นการกระทำ�ด้วยศรัทธา
การสำ�นึกคุณ ใน สภาวการณ์ของเราเป็น
การกระทำ�ด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า เรียก
ร้องให้เราวางใจพระผูเ้ ป็นเจ้าและหวังในสิง่ ที่
เราอาจมองไม่เห็นแต่เป็นจริง8 เมื่อเราสำ�นึก
คุณ เราทำ�ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดที่เรารัก ผู้ตรัสว่า “อย่าให้เป็นไปตามใจ
ข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์”9
ความสำ�นึกคุณที่แท้จริงคือการแสดงออก
ถึงความหวัง และ ประจักษ์พยาน เกิดจาก
ความรู้ที่ว่าเราไม่ได้เข้าใจการทดลองของ
ชีวิตเสมอไป แต่เราวางใจว่าสักวันหนึ่งเรา
จะเข้าใจ
ในสภาวการณ์ใดก็ตาม ความรู้สึกสำ�นึก
คุณของเราได้รบั การบำ�รุงเลีย้ งด้วยความจริง
อันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เรา รู้ เช่น พระบิดา
ของเราประทานแผนแห่งความสุขแก่บตุ รธิดา
ของพระองค์, โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ พระบุตรของพระองค์ เราสามารถอยู่
กับคนที่เรารักตลอดไป, ในท้ายที่สุดแล้ว เรา
จะมีร่างกายที่มีรัศมีภาพ สมบูรณ์แบบ และ
เป็นอมตะ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความ
พิการ, น�ำ้ ตาแห่งความเสียใจและการสูญเสีย
ของเราจะแทนที่ด้วยความสุขและปีติอันล้น
เหลือ “แบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตัก”10
ต้องเป็นประจักษ์พยานแบบนี้นี่เองที่

เปลี่ยนอัครสาวกของพระผู้ช่วยให้รอดจาก
ชายที่สงสัยหวาดกลัวเป็นทูตผู้เบิกบานไม่
หวาดหวั่น ในหลายชั่วโมงหลังจากการตรึง
กางเขนของพระองค์ พวกเขาท่วมท้นไปด้วย
ความสิน้ หวังและความเศร้าโศก ไม่อาจเข้าใจ
สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เหตุการณ์หนึ่งเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง พระเจ้าของพวกเขาปรากฏ
พระองค์และประกาศว่า “จงดูที่มือและเท้า
ของเราว่าเป็นเราเอง”11
เมื่ออัครสาวกจำ�พระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ได้—เมื่อพวกเขาประสบการฟื้นคืนพระชนม์อันทรงรัศมีภาพของพระผู้ช่วยให้รอด
ผู้ทรงเป็นที่รัก—พวกเขากลายเป็นคนใหม่
ไม่มอี ะไรจะขัดขวางพวกเขาจากการทำ�พันธกิจให้เกิดสัมฤทธิผลได้ พวกเขายอมรับด้วย
ความกล้าหาญมุ่งมั่นต่อความทรมาน ความ
อัปยศอดสู และแม้ความตายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากประจักษ์พยานของพวกเขา12 พวก
เขาไม่ยอมถูกกีดกันจากการสรรเสริญและ
รับใช้พระเจ้า พวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
ทุกแห่งหน พวกเขาเปลี่ยนแปลงโลก
ท่านไม่จำ�เป็นต้องเห็นพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างอัครสาวกเหล่านั้นเพื่อจะประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกัน ประจักษ์
พยานที่ท่านได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เกี่ยวกับพระคริสต์จะช่วยให้ท่านมองผ่าน

จุดจบอันน่าผิดหวังในชีวิตมรรตัยและมอง
เห็นอนาคตอันสดใสที่พระผู้ไถ่ของโลกทรง
เตรียมไว้ให้

ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่
ไม่มีจุดจบอันแท้จริงในแผนของพระองค์ มี
แต่เพียงจุดเริ่มต้นอันเป็นนิจเท่านั้น

ใจที่สำ�นึกคุณคือบ่อเกิดของความชอบธรรม
ทั้งปวง16
พระเจ้าประทานพระสัญญาของพระองค์
ว่า “คนที่รับสิ่งทั้งปวงด้วยความขอบคุณจะ
พระองค์มิได้ทรงสร้างเรามาเพื่อพบจุดจบ
ผู้ที่สำ�นึกคุณจะพบความรุ่งโรจน์
ได้รับ ยกย่อง; และสิ่งที่ดีของแผ่นดินโลกนี้
เมื่อพิจารณาสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับจุดหมาย
พี่น้องทั้งหลาย เราไม่มีเหตุผลที่จะเปี่ยม
จะเพิ่มเติมให้ [พวกเขา], แม้ร้อยเท่า, แท้จริง
นิรันดร์ของเรา เคยสงสัยบ้างไหมว่าเมื่อใด ด้วยความสำ�นึกคุณหรอกหรือ ไม่ว่าสภาวแล้ว, มากกว่า.”17
ก็ตามที่เราเผชิญจุดจบอันขมขื่นของชีวิต ดู การณ์ที่เราเผชิญอยู่จะเป็นเช่นไร
ขอให้เรา “มีชวี ติ อยูด่ ว้ ยการน้อมขอบพระเหมือนเราจะยอมรับไม่ได้ ราวกับว่ามีบาง
เราต้องการเหตุผลที่ดีกว่านี้ใช่ไหมเพื่อให้
ทัยทุกวัน”18—โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่
สิ่งในตัวเราที่ต่อต้านจุดจบทั้งหลาย
ใจเรา “เต็มไปด้วยความขอบพระทัยพระผู้ดูเหมือนจะเป็นจุดจบซึ่งอธิบายไม่ได้อันเป็น
เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เพราะพระองค์ทรง เป็นเจ้า”14
ส่วนหนึ่งของชีวิตมรรตัย ขอให้เรายอมให้จิต
สร้างเราจากสิ่งที่เป็นนิรันดร์ เราเป็นสัตภาวะ
“เราไม่มีเหตุผลอันหนักแน่นที่จะชื่นชม
วิญญาณของเราขยายในความขอบพระทัย
นิรนั ดร์ บุตรธิดาของพระผูเ้ ป็นเจ้าผูท้ รงฤทธา- ยินดีหรือ?”15
พระบิดาบนสวรรค์ผทู้ รงเปีย่ มด้วยพระเมตตา
นุภาพ พระนามของพระองค์คืออนันต13 และ
เราได้รับพรเพียงใดหากเราจำ�ได้ถึงฝีพระขอให้เราเปล่งเสียงแสดงออกด้วยคำ�พูดและ
พระองค์ทรงสัญญาพรนิรันดร์เหลือคณานับ หัตถ์ของพระผูเ้ ป็นเจ้าในผืนพรมอันวิจติ รของ
การกระทำ�ถึงความสำ�นึกคุณที่เรามีต่อพระจุดจบมิใช่จุดหมายของเรา
ชีวิต ความสำ�นึกคุณต่อพระบิดาในสวรรค์
บิดาในสวรรค์และพระบุตรที่รักของพระองค์
ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ เปิดการรับรู้ของเราให้กว้างและทำ�ให้วิสัย
พระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อสิ่ง
ของพระเยซูคริสต์ เรายิ่งตระหนักว่าจุดจบ ทัศน์ของเราชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจให้
นี้ ขอฝากประจักษ์พยานและพรของข้าพเจ้า
ในชีวิตมรรตัยที่นี่ไม่ใช่จุดจบเลยแม้แต่น้อย อ่อนน้อมถ่อมตนและปลูกฝังความเห็นใจ
ในพระนามของพระอาจารย์ของเรา พระเยซู
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจังหวะชะงัก—การหยุด เพื่อนมนุษย์ตลอดจนงานสร้างทุกอย่างของ
คริสต์ เอเมน
ชั่วคราวที่วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะดูเล็กน้อยเมื่อ พระผู้เป็นเจ้า ความสำ�นึกคุณเป็นตัวเร่ง
เทียบกับปีตินิรันดร์ที่รอคอยผู้ซื่อสัตย์
ปฏิกิริยาต่อคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์! อ้างอิง
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โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การติดตามผล

เราทุกคนสามารถมีส่วนในงานเผยแผ่ศาสนาได้เสมอโดยใช้ศรัทธาแท้จริง
แทนความจริง

ใ

นเดือนกันยายนเมื่อหกสิบสี่ปีก่อน
ข้าพเจ้ากลับจากงานเผยแผ่ในอังกฤษ
สามวันต่อมาข้าพเจ้าไปร่วมงานเต้นรำ�
ฮัลโลเดย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์กับเพื่อน
คนหนึ่ง เขาบอกว่าข้าพเจ้าควรได้พบนักศึกษาสาวสวยปีสองชื่อบาร์บารา โบเว็น เขา
พาเธอมา แนะนำ�ให้เรารู้จักกัน และเราเริ่ม
เต้นรำ�
น่าเสียดายตรงที่ งานนี้ซึ่งเรามักเรียกว่า
“งานเต้นรำ�สลับคู่” หมายความว่าคุณจะได้
เต้นรำ�กับหญิงสาวจนกว่าจะมีคนอื่นมาแตะ
ไหล่คุณเพื่อขอสลับคู่ บาร์บาราน่ารักและ
มีคนชอบมาก ข้าพเจ้าจึงได้เต้นรำ�กับเธอไม่
ถึงหนึ่งนาทีก่อนจะมีชายหนุ่มอีกคนมาขอ
สลับคู่
นี่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ายอมไม่ได้ เพราะเคย
เรียนรู้ความสำ�คัญของการติดตามผลจาก
งานเผยแผ่ ข้าพเจ้าจึงได้เบอร์ของเธอมาและ
โทรหาเธอวันรุ่งขึ้นเพื่อขอออกเดท แต่เธอยุ่ง
กับการเรียนและพันธะทางสังคม ขอบคุณ
งานเผยแผ่ที่สอนข้าพเจ้าไม่ให้ท้อถอยแม้
เผชิญกับความท้อแท้ ในที่สุดข้าพเจ้าก็
สามารถเดทกับเธอได้ การเดทครั้งนั้นส่งผล
ให้เดทอีกหลายครั้ง ระหว่างการเดทเหล่านั้น
ข้าพเจ้าสามารถทำ�ให้เธอเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้า
เป็นอดีตผู้สอนศาสนาคนเดียวจริงๆ ที่ยังมี
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ชีวิตอยู่—อย่างน้อยก็สำ�หรับเธอ เวลานี้ 64
ปีให้หลัง เรามีบุตรธิดาเจ็ดคน กับหลานและ
เหลนมากกมายผู้เป็นพยานยืนยันความจริง
อันสำ�คัญว่าไม่ว่าข่าวสารของท่านดีเพียงใด
ท่านอาจไม่มโี อกาสให้ขา่ วสารหากไม่ตดิ ตาม
ผลอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
นี่อาจเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้ารู้สึกชัดเจนว่า
วันนี้ต้องติดตามผลเกี่ยวกับข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญสองครั้งที่ผ่านมาของข้าพเจ้า
ในการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2011
ข้าพเจ้าขอให้เราจดจำ�ถ้อยคำ�สำ�คัญเหล่านี้
ของพระเจ้า “เพราะจะเรียกศาสนจักรของเรา
ในวันเวลาสุดท้ายดังนี้, แม้ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”1

ด้วยพระดำ�รัสเหล่านี้ พระเจ้าทรงชี้แจงว่า
นี่ไม่เพียงเป็นชื่อทางการเท่านั้นแต่เป็นชื่อที่
ต้องใช้เรียกศาสนจักรของพระองค์ด้วย คำ�
ประกาศอันชัดเจนของพระองค์บอกเราว่าเรา
ไม่ควรเรียกศาสนจักรด้วยชือ่ อืน่ เช่น “ศาสนจักรมอรมอน” หรือ “ศาสนจักรแอลดีเอส”
คำ�ว่า มอรมอน สามารถใช้ได้อย่างเหมาะ
สมในบางบริบทเพื่อกล่าวถึงสมาชิกของ
ศาสนจักร เช่น ผู้บุกเบิกมอรมอน หรือกลุ่ม
คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล สมาชิกศาสนจักรเป็นที่รู้อย่างกว้าง
ขวางว่ามอรมอน และในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้นับถือศาสนาอื่น เราอาจเห็นควรเรียกตน
เองว่ามอรมอน หากเราใช้คู่กับชื่อเต็มของ
ศาสนจักร
ถ้าสมาชิกฝึกใช้ชอ่ื ทีถ่ กู ต้องของศาสนจักร
ต่อจากคำ�ว่า “มอรมอน” นั่นจะเน้นย้ำ�ว่าเรา
เป็นชาวคริสต์ สมาชิกศาสนจักรของพระผู้
ช่วยให้รอด
พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราติดตามผลและ
พัฒนานิสัยของการทำ�ให้ชัดเจนเสมอว่าเรา
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ข่าวสารเรื่องที่สองที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควร

ติดตามผลหลังจากให้ไว้ในการประชุมใหญ่
สามัญครั้งหลังสุดคือเมื่อกระตุ้นสมาชิกให้
สวดอ้อนวอนขอพระเจ้าทรงนำ�ไปพบอย่าง
น้อยหนึ่งคนผู้ที่พวกเขาจะเชื้อเชิญให้เรียน
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูก่อนคริสต์มาส
สมาชิกศาสนจักรจำ�นวนมากได้เล่าประสบการณ์พิเศษให้ข้าพเจ้าฟังอันเป็นผลพวงของ
การทูลขอโอกาสเผยแผ่ศาสนาจากพระเจ้า
ตัวอย่างเช่น อดีตผู้สอนศาสนาคนหนึ่ง
สวดอ้อนวอนขอให้ทรงนำ�ไปพบ “คนหนึ่ง”
ที่เขาจะช่วยได้ ชื่อของเพื่อนเก่าสมัยเป็น
นักศึกษาเข้ามาในความคิดของเขา เขาติด
ต่อเธอผ่านเฟสบุค และเขาทราบว่าเธอสวด
อ้อนวอนมาตลอดขอให้รู้จุดประสงค์และ
ความหมายในชีวิต เขาติดตามผลตรงกับ
ช่วงที่เธอแสวงหาความจริงพอดี และใน
เดือนธันวาคมเธอรับบัพติศมา
มีหลายคนรายงานการเชื้อเชิญทำ�นองนี้
แต่มีเพียงไม่กี่คนติดตามผลเหมือนบราเดอร์
คนนี้
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในหลักการติดตามผล ดัง
ที่กล่าวไว้ในคู่มือผู้สอนศาสนา สั่งสอนกิตติคุณของเรา ว่า “การมอบข้อเสนอโดยไม่ติด
ตามผลเหมือนการเริ่มเดินทางโดยไม่ถึงจุด
หมายหรือการซื้อบัตรคอนเสิร์ตแต่ไม่เข้าไป
ดู หากไม่ทำ�จนถึงที่สุด คำ�มั่นสัญญาก็ว่าง
เปล่า”2
สั่งสอนกิตติคุณของเรา สอนทุกคนให้รู้ไม่
เพียงวิธีเชื้อเชิญเท่านั้นแต่วิธีติดตามผลการ
เชื้อเชิญด้วย จุดประสงค์ของงานเผยแผ่
ศาสนานิยามไว้ว่าเป็นการเชื้อเชิญ “ผู้คนให้
มาสู่พระคริสต์โดยช่วยเขาให้รับพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์
และการชดใช้ของพระองค์ การกลับใจ บัพติศมา รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่”3
การเชือ้ เชิญเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
แต่จงสังเกตว่ามีงานเผยแผ่ศาสนาให้สมาชิก
ทำ�มากยิ่งกว่าเพียงเชื้อเชิญผู้คนให้ฟังผู้สอน
ศาสนา นั่นรวมถึงการติดตามผลกับผู้สอน
ศาสนาในเรื่องการปลูกฝังศรัทธา กระตุ้น
การกลับใจ เตรียมทำ�พันธสัญญา และอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่

หลักการติดตามผลเช่นนีม้ ตี วั อย่างในหนังสือกิจการ:
“ขณะที่เปโตรกับยอห์นกำ�ลังขึ้นไปยัง
บริเวณพระวิหาร…
“มีชายคนหนึง่ เป็นง่อยมาตัง้ แต่เกิด ถูกหาม
เข้ามา ทุกๆ วันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตู
พระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงาม เพื่อให้ขอทาน
จากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้น
“เมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอห์นกำ�ลังจะ
เข้าไปในพระวิหารก็ขอทาน
“เปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่า ‘จงดูเรา
ทั้งสองเถิด’
“คนนั้นก็จ้องดู คิดว่าจะได้อะไรจากท่าน
ทั้งสอง
“แต่เปโตรกล่าวว่า ‘เงินและทองเราไม่มี
แต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่าน คือในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด’
นั่นเป็นการเชื้อเชิญอันเปี่ยมด้วยพลังจาก
ผู้รับใช้ของพระเจ้า ใช่หรือไม่ แต่เปโตรไม่

หยุดแค่เชือ้ เชิญ ผูบ้ รรยายพระคัมภีรบ์ อกเรา
ต่อไปว่า “เปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้น
ในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำ�ลัง
“เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดิน เข้าไปใน
พระวิหาร พร้อมกับเปโตรและยอห์น ทั้งเดิน
ทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้า”4
อีกนัยหนึ่ง เปโตรไม่เพียงขออำ�นาจฐานะ
ปุโรหิตและเชื้อเชิญชายคนนั้นให้ลุกเดินแต่
เขาติดตามผลของการเชือ้ เชิญด้วยโดยยืน่ มือ
ขวาออกไปจับเขา พยุงเขาขึ้น แล้วเดินเข้าไป
ในพระวิหารพร้อมกับเขา
จากแบบอย่างของเปโตร ข้าพเจ้าขอแนะ
นำ�ว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนในงานเผยแผ่
ศาสนาได้เสมอโดยใช้ศรัทธาแท้จริงแทน
ความกลัว เชื้อเชิญคนบางคนอย่างน้อยสาม
เดือนครัง้ —หรือปีละสีค่ รัง้ —ให้เรียนกับผูส้ อน
ศาสนาเต็มเวลา พวกเขาพร้อมสอนโดยพระวิญญาณด้วยการดลใจอย่างจริงใจจากพระเจ้า เราสามารถติดตามผลการเชื้อเชิญของ
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เรา จับมือผู้อื่นพยุงขึ้น และเดินไปด้วยกัน
ระหว่างการเดินทางทางวิญญาณ
เพื่อช่วยท่านในกระบวนการนี้ ข้าพเจ้า
เชื้อเชิญสมาชิกทุกท่าน ไม่คำ�นึงถึงการเรียก
ปัจจุบันหรือระดับความแข็งขันของท่านใน
ศาสนจักร ให้มีหนังสือ สั่งสอนกิตติคุณของ
เรา ท่านสั่งได้จากศูนย์หนังสือของเรา หรือ
อ่านและดาวน์โหลดทางออนไลน์ได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย หนังสือนี้เป็นแนวทางสำ�หรับ
งานเผยแผ่ศาสนา—ซึง่ หมายถึงเป็นแนวทาง
สำ�หรับเราทุกคน จงอ่าน ศึกษา และประยุกต์
ใช้สิ่งที่ท่านเรียนรู้เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวิธี
นำ�จิตวิญญาณมาหาพระคริสต์ผ่านการเชื้อ
เชิญและการติดตามผล ดังประธานโธมัส
เอส. มอนสันกล่าว “บัดนีถ้ งึ เวลาแล้วทีส่ มาชิก
และผู้สอนศาสนาจะพร้อมใจลงแรงทำ�งาน
ด้วยกันในสวนองุน่ ของพระเจ้าเพือ่ นำ�จิตวิญญาณมาหาพระองค์”5
พระเยซูคริสต์ทรงสอนสานุศิษย์ดังนี้:
“ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คน
งานยังน้อยอยู่
“เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้
ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ทรงส่งคนงานมาเก็บ
เกี่ยวพืชผลของพระองค์”6
พระเจ้าทรงตอบคำ�สวดอ้อนวอนนั้นใน
สมัยของเราด้วยจำ�นวนผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลามากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ในคลื่น
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ลูกใหม่ของคนงานทีซ่ อ่ื สัตย์น้ี พระเจ้าประทาน
อีกโอกาสหนึ่งให้เราช่วยพระองค์ในการเก็บ
เกี่ยวจิตวิญญาณ
มีวิธีให้สมาชิกช่วยและสนับสนุนผู้สอน
ศาสนาที่ยอดเยี่ยมของเรา ตัวอย่างเช่น ท่าน
สามารถบอกผูส้ อนศาสนาว่าท่านกำ�ลังศึกษา
สั่งสอนกิตติคุณของเรา และขอให้พวกเขา
บอกท่านว่าพวกเขากำ�ลังเรียนรู้อะไรในการ
ศึกษาของพวกเขา ขณะแบ่งปันกัน ความ
เชื่อมั่นระหว่างสมาชิกกับผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาจะเพิ่มขึ้นแน่นอน เฉกเช่นพระเจ้าทรง
บัญชา:
“แต่เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้พูดในพระนาม
ของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า, แม้พระผู้ช่วยให้
รอดของโลก”7
และ “ดูเถิด, เราส่งเจ้าออกไปเป็นพยาน
และเตือนผู้คน, และจำ�เป็นที่ทุกคนซึ่งได้รับ
การเตือนจะเตือนเพื่อนบ้านของตน”8
พี่น้องทั้งหลาย ท่านนึกถึงผลกระทบออก
หรือไม่ถ้าครอบครัวและเพื่อนๆ เขียนสิ่งที่
พวกเขากำ�ลังเรียนรู้จากการศึกษา สั่งสอน
กิตติคุณของเรา ไว้ในจดหมายและอีเมลถึง
ผูส้ อนศาสนาเต็มเวลา ท่านนึกภาพพรทีจ่ ะมา
สู่ครอบครัวออกไหมเมื่อพวกเขารู้และเข้าใจ
ดีขน้ึ ในสิง่ ทีบ่ ตุ รธิดาของพวกเขาจะศึกษาและ
สอนในงานเผยแผ่ ท่านจะเริ่มเข้าใจไหมถึง
พระคุณอันเปี่ยมล้นของการชดใช้ซึ่งจะเป็น
ของเราแต่ละคนและโดยรวมตามสัญญาของ

พระผู้ช่วยให้รอดกับทุกคนที่แสดงประจักษ์
พยานถึงกระบวนการเชื้อเชิญจิตวิญญาณ
มาหาพระองค์—และติดตามผลการเชื้อเชิญ
เหล่านั้น
“เจ้ายังได้รับพร” พระเจ้าตรัสผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ “เพราะประจักษ์พยาน
ซึ่งเจ้าแสดงได้รับการบันทึกไว้ในสวรรค์เพื่อ
ให้เหล่าเทพมองดู; และพวกเขาชื่นชมยินดี
ในตัวเจ้า, และบาปของเจ้าได้รับการให้อภัย
แล้ว”9
“เพราะเราจะให้อภัยเจ้าเกี่ยวกับบาปของ
เจ้าพร้อมด้วยบัญญัติข้อนี้—คือเจ้าคงอยู่
มั่นคง…ในการแสดงประจักษ์พยานแก่ทั่ว
โลกถึงเรื่องเหล่านั้นซึ่งสื่อสารมาถึงเจ้า”10
ถ้าเราติดตามผล พระเจ้าจะไม่ทรงให้เรา
ผิดหวัง ข้าพเจ้าเคยเห็นปีติเหลือพรรณนาที่
มากับการเชื้อเชิญด้วยประจักษ์พยานและ
การติดตามผลอย่างซื่อสัตย์ในบรรดาสมาชิก
ของศาสนจักรทั่วโลก ขณะอยู่ในอาร์เจนตินา
เมื่อเร็วๆ นี้ ข้าพเจ้ากระตุ้นสมาชิกให้เชิญคน
มาโบสถ์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้
โจชัววัยแปดขวบฟังและเชิญเพื่อนสนิทกับ
ครอบครัวมาโอเพ่นเฮาส์ที่วอร์ดของเขาใน
บัวโนสไอเรส ข้าพเจ้าจะอ่านจดหมายที่เพิ่ง
ได้รับซึ่งอธิบายการเชื้อเชิญของโจชัวกับการ
ติดตามผลอย่างซื่อสัตย์ของเขา:
“ทุกสองสามนาที [โจชัว] จะวิ่งออกไปที่
ประตูเพื่อดูว่าพวกเขามาหรือยัง เขาบอกว่า

เขารู้ว่าพวกเขาจะมา
“ค่ำ�นั้นผ่านไปและเพื่อนของโจชัวไม่มา
แต่โจชัวไม่หมดหวัง เขาเช็คประตูหน้าทุก
สองสามนาที เมื่อถึงเวลาเริ่มเก็บของโจชัว
เริ่มกระโดดขึ้นลงพลางประกาศว่า ‘พวกเขา
มาแล้ว! พวกเขามาแล้ว!’ ผมเงยหน้าเห็น
ทั้งครอบครัวกำ�ลังเดินมา โจชัววิ่งออกไป
ต้อนรับพวกเขาและสวมกอดเพือ่ น ทุกคนเข้า
มาข้างในและดูเหมือนจะชอบโอเพ่นเฮาส์
มาก พวกเขาหยิบจุลสารบางเล่มและใช้เวลา
ส่วนใหญ่ทำ�ความรู้จักกับเพื่อนใหม่บางคน
ดีมากๆ ที่ได้เห็นศรัทธาของเด็กชายคนนี้และ
รู้ว่าเด็กปฐมวัยสามารถเป็นผู้สอนศาสนาได้
ด้วย”11
ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าคือขณะที่เรา
ช่วยกันหาคน เชื้อเชิญ และติดตามผลด้วย
ความไว้วางใจและศรัทธา พระเจ้าจะทรงแย้ม
สรวลให้และลูกๆ หลายแสนคนของพระผูเ้ ป็น
เจ้าผู้จะพบจุดประสงค์และสันติในศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย ขอ
พระเจ้าประทานพรเราทุกคนในการพยายาม
เร่งงานแห่งความรอด ข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อน
วอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
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ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

“อย่ากลัวเลย เราอยู่
กับเจ้า”

ขณะที่เราพัฒนาศรัทธาและความวางใจในพระเจ้ามากขึ้น เราจะเข้าถึง
อำ�นาจที่เป็นพรและปลดปล่อยเราได้

มี

เพียงไม่กค่ี วามรูส้ กึ ทีเ่ ปรียบเทียบกับ
อารมณ์อันละเอียดอ่อนของการเป็น
บิดามารดาได้ ไม่มีสิ่งใดหอมหวาน
ไปกว่าการได้รบั บุตรล�ำ้ ค่าโดยตรงจากสวรรค์
น้องชายคนหนึ่งของดิฉันได้รับความรู้สึกนี้
ในวิธีที่แสนเจ็บปวด ลูกชายคนแรกของเขา
คลอดก่อนกำ�หนดและมีน�ำ้ หนักเพียง 2 ปอนด์
14 ออนซ์ (1.3 กก.) ฮันเตอร์ใช้ชีวิตสองเดือน
แรกในห้องดูแลทารกคลอดก่อนกำ�หนดของ
โรงพยาบาล สองเดือนนั้นเป็นเวลาที่เปราะ
บางสำ�หรับครอบครัวขณะที่เราหวังและทูล
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
ฮันเตอร์น้อยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เขาทน
ทุกข์เพื่อให้มีกำ�ลังที่จะอยู่รอด มือที่แข็งแรง
ของพ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักกุมมือน้อยๆ ของ
ลูกชายไว้เพือ่ ให้ก�ำ ลังใจแก่ลกู น้อยผูเ้ ปราะบาง
และเช่นเดียวกับลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงเอื้อมพระหัตถ์
มายังเราด้วยความรักอันไม่มที ส่ี น้ิ สุด พระองค์
ทรงมีอำ�นาจเหนือทุกสิ่งและทรงปรารถนาที่
จะช่วยให้เราเรียนรู้ เติบโต และกลับไปหา
พระองค์ สิ่งนี้แสดงถึงพระประสงค์ของพระบิดาที่จะ “ทำ�ให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิต
นิรันดร์ของมนุษย์”1
ขณะที่เราพัฒนาศรัทธาและความวางใจ
ในพระเจ้ามากขึ้น เราจะเข้าถึงอำ�นาจที่เป็น

พรและปลดปล่อยเราได้
พระคัมภีร์มอรมอนร้อยเรียงสาระสำ�คัญ
อันงดงามเกี่ยวกับอำ�นาจของพระเจ้าในการ
ปลดปล่อยบุตรธิดาของพระองค์โดยผ่านหน้า
พระคัมภีร์ นีไฟแนะนำ�สิ่งนี้ไว้ในบทแรกของ
พระคัมภีร์ ในข้อที่ 20 เราอ่านว่า “ดูเถิด, ข้าพเจ้า, นีไฟ, จะแสดงต่อท่านว่าพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยูเ่ หนือคนทัง้ ปวง
ทีพ่ ระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธาของพวก
เขา, เพือ่ ทำ�ให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้จนถึงพลัง
แห่งการปลดปล่อย”2
หลายปีทผ่ี า่ นมา ดิฉนั รูถ้ งึ ความจริงทีแ่ สดง
ในข้อนี้ด้วยวิธีซึ่งเป็นส่วนตัวมากๆ ดิฉันรู้ว่า
พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงอยู่ใกล้เพียงใด
และว่าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเรา
มากเพียงใด
เย็นวันหนึ่งใกล้จะพลบค่ำ� ดิฉันกำ�ลังขับ
รถกับลูกๆ เมื่อดิฉันสังเกตเห็นเด็กผู้ชายคน
หนึ่งเดินไปตามถนนสายเปลี่ยว หลังจาก
ขับผ่านเขาไป ดิฉันได้รับการกระตุ้นเตือนที่
ชัดเจนว่าดิฉันควรจะกลับไปช่วยเขา แต่ก็
กังวลว่าจะทำ�ให้เขากลัวที่มีคนแปลกหน้า
จอดรถเทียบเขาตอนกลางคืน ดิฉันจึงขับต่อ
ไป การกระตุ้นเตือนอันแรงกล้าเกิดขึ้นอีก
ครั้งพร้อมด้วยถ้อยคำ�ในความนึกคิดที่ว่า
“กลับไปช่วยเด็กคนนั้น!”
พฤษ ภาคม 2014
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ดิฉนั ขับรถกลับไปและถามเขาว่า “ต้องการ
ความช่วยเหลือไหมคะ? ดิฉันรู้สึกว่าควรช่วย
เหลือคุณ”
เขาหันมาหาเราทั้งน้ำ�ตาอาบแก้มและพูด
ว่า “จริงเหรอครับ? ผมกำ�ลังสวดอ้อนวอนขอ
ให้ใครสักคนมาช่วยผม”
การสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือของ
เขาได้รับตอบด้วยการดลใจที่ส่งมายังดิฉัน
ประสบการณ์ครั้งนี้ที่ได้รับการทรงนำ�อย่าง
ชัดเจนจากพระวิญญาณยังคงตราตรึงอยู่ใน
ใจดิฉัน
ด้วยพระเมตตาอันละเอียดอ่อน เมื่อไม่กี่
เดือนมานี้ดิฉันติดต่อกับเด็กชายคนนี้ได้เป็น
ครัง้ แรกหลังจาก 25 ปี ดิฉนั ค้นพบว่าประสบการณ์นน้ั ไม่ใช่เรือ่ งเล่าของดิฉนั เท่านัน้ —เป็น
เรื่องเล่าของเขาด้วย ขณะนี้ เดริค แนนซ์เป็น
บิดาของครอบครัวเขาเอง เขาไม่เคยลืมประสบการณ์นี้เลยเช่นกัน ประสบการณ์นี้ช่วย
วางรากฐานแห่งศรัทธาแก่เราว่าพระผู้เป็น
เจ้าทรงได้ยินและทรงตอบการสวดอ้อนวอน
ของเรา เราทั้งสองใช้เรื่องนี้สอนลูกๆ ของเรา
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลเรา เราไม่ได้อยู่ตาม
ลำ�พัง
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คืนนัน้ เดริคอยูท่ ก่ี จิ กรรมหลังเลิกเรียนและ
พลาดรถคันสุดท้าย ในฐานะวัยรุ่น เขารู้สึก
มั่นใจว่าจะกลับบ้านเองได้ เขาจึงเริ่มเดินไป
ชั่วโมงครึ่งผ่านไปขณะที่เขาเดินบนถนน
สายเปลี่ยว เหลืออีกหลายไมล์กว่าจะถึงบ้าน
และมองไม่เห็นบ้านคนเลย เขากลัว ในความ
สิ้นหวัง เขาเดินไปหลังกองกรวด คุกเข่าและ
ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเหลือ
หลายนาทีหลังจากเดริคเดินกลับมาที่ถนน
ดิฉันจอดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เขาได้
สวดอ้อนวอนขอ
หลายปีต่อมา เดริคเล่าว่า “พระเจ้าทรง
เอาพระทัยใส่ผม เด็กชายตัวผอมคนหนึ่งที่
ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม และแม้ทุกสิ่งยังคง
ดำ�เนินต่อไปในโลก พระองค์ทรงทราบถึง
สถานการณ์ของผมและทรงรักผมมากพอที่
จะส่งความช่วยเหลือมาให้ พระเจ้าทรงตอบ
คำ�สวดอ้อนวอนของผมหลายครั้งตั้งแต่ครั้ง
ริมถนนเปลีย่ ว คำ�ตอบของพระองค์ไม่ชดั เจน
และรวดเร็วเสมอไป แต่การรับรู้ที่พระองค์
ทรงมีต่อผมเป็นพยานให้กับวันนี้ดังที่เป็นใน
คืนอ้างว้างคืนนั้น เมื่อไรก็ตามที่ความมืด
ปกคลุมโลกของผม ผมรูว้ า่ พระองค์ทรงมีแผน
ในการดูแลให้ผมกลับบ้านอย่างปลอดภัย

เสมอ”
ดังที่เดริคเล่า ไม่ใช่ทุกการสวดอ้อนวอน
ได้รับคำ�ตอบโดยเร็ว แต่พระบิดาทรงรู้จัก
เราและทรงได้ยินคำ�วิงวอนของใจเราจริงๆ
พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ทีละการสวด
อ้อนวอน ทีละคน
เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงช่วยเรา ไม่
จำ�เป็นต้องช่วยในวิธขี องเราแต่ในวิธที จ่ี ะช่วย
เราเติบโตได้ดีที่สุด การยอมรับพระประสงค์
ของพระองค์อาจยาก แต่จำ�เป็นอย่างยิ่งต่อ
การเป็นเหมือนพระองค์และการค้นพบสันติ
ที่พระองค์ประทานแก่เรา
เราสามารถรูส้ กึ ดังที่ ซี.เอส. ลูอสิ พรรณนา
ว่า “ผมสวดอ้อนวอนเพราะผมช่วยเหลือตัว
เองไม่ได้…ผมสวดอ้อนวอนเพราะผมต้องการ
ความช่วยเหลือตลอดเวลา ไม่ว่าจะหลับหรือ
ตื่น สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระผู้เป็นเจ้า แต่
เปลี่ยนแปลงผม”3
มีเรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับ
ผู้ที่วางใจในพระเจ้า ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับการปลดปล่อยโดยพระองค์ ลอง
คิดถึงดาวิดหนุ่ม ผู้หลบหลีกความตายจาก
น้ำ�มือของโกลิอัทตัวใหญ่โดยการวางใจใน
พระเจ้า ลองพิจารณาถึงนีไฟซึ่งคำ�วิงวอน
ด้วยศรัทธาของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้านำ�ท่าน
มาสู่การปลดปล่อยจากพี่ชายที่ต้องการเอา
ชีวิตท่าน ลองนึกถึงเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ ผู้
แสวงหาความช่วยเหลือของพระเจ้าควบคูก่ บั
การสวดอ้อนวอน ท่านได้รับการปลดปล่อย
จากอำ�นาจแห่งความมืดและได้รับคำ�ตอบ
อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ละท่านประสบกับการ
ท้าทายจริงและยากลำ�บาก แต่ละท่านใช้
ศรัทธาและวางใจในพระเจ้า แต่ละท่านได้
รับความช่วยเหลือจากพระองค์ และยังคง
เป็นเช่นนั้นในสมัยของเรา อำ�นาจและความ
รักของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์ในชีวิต
ของลูกๆ ของพระองค์
ไม่นานนี้ ดิฉันได้เห็นชีวิตวิสุทธิชนที่เปี่ยม
ด้วยศรัทธาในซิมบับเวและบอตสวานา ใน
การประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยาน
ในสาขาเล็กๆ ดิฉันรู้สึกนอบน้อมและได้รับ
การดลใจโดยประจักษ์พยานของหลายๆ คน
—ของเด็กๆ เยาวชนและผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน
แต่ละคนแสดงออกถึงศรัทธาอันทรงพลังใน
พระเจ้า พระเยซูคริสต์ แม้การท้าทายและ
สภาพการณ์ที่ยากลำ�บากจะรุมล้อมพวกเขา
แต่พวกเขาดำ�เนินชีวติ แต่ละวันโดยการวางใจ
ในพระผู้เป็นเจ้า พวกเขายอมรับพระหัตถ์

ของพระองค์ในชีวิตของพวกเขาและมักจะ
แสดงออกด้วยถ้อยคำ�ที่ว่า “ฉันสำ�นึกคุณต่อ
พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างมาก”
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ครอบครัวที่ซื่อสัตย์แสดง
แบบอย่างแก่สมาชิกในวอร์ดของเราถึงความ
วางใจเดียวกันในพระเจ้า อาร์นและเวนิตา
แกทเรลล์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่ออาร์น
ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย คำ�วินิจฉัยของแพทย์ทำ�ให้หมดหวัง—เขามีชีวิตอยู่
ได้อีกไม่กี่สัปดาห์ ครอบครัวต้องการอยู่ด้วย
กันอีกเป็นครั้งสุดท้าย ลูกๆ จึงมาอยู่รวมกัน
บางคนมาจากแดนไกล พวกเขามีเวลาเพียง
48 ชั่วโมงที่ล้ำ�ค่าที่จะใช้ร่วมกัน ครอบครัว
แกทเรลล์เลือกสิ่งที่สำ�คัญที่สุดต่อพวกเขา
ด้วยความรอบคอบ—รูปครอบครัว ทานมื้อ
ค่ำ�เป็นครอบครัว และช่วงศาสนพิธีในพระวิหารซอลท์เลค เวนิตาพูดว่า “เมื่อเราเดิน
ออกจากประตูพระวิหาร นั่นเป็นครั้งสุดท้าย
ที่เราจะอยู่ด้วยกันในชีวิตนี้”
แต่พวกเขาออกมาพร้อมกับความเชื่อมั่น
ว่ามีอะไรที่ให้พวกเขามากกว่าที่ได้รับในชีวิต
นี้ เพราะพันธสัญญาพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์
พวกเขามีความหวังในพระสัญญาของพรผู้เป็นเจ้า พวกเขาสามารถอยูด่ ว้ ยกันชัว่ นิรนั ดร์
สองเดือนต่อมาก็มีแต่พรมากมายเกินจะ
พรรณนา ศรัทธาและความวางใจของอาร์น
และเวนิตาในพระเจ้าเติบโตดังปรากฏใน
คำ�พูดของเวนิตา “ดิฉันได้รับการอุ้มชู ดิฉัน
เรียนรู้ว่าท่านรู้สึกถึงสันติสุขท่ามกลางความ
โกลาหลได้ ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลเราอยู่
หากท่านวางใจในพระเจ้า ท่านจะเอาชนะการ
ท้าทายทุกรูปแบบของชีวิตได้อย่างแท้จริง”
ลูกสาวคนหนึง่ ของพวกเขาพูดว่า “เรามอง

ดูพ่อแม่ของเราและเห็นแบบอย่างของพวก
ท่าน เราเห็นศรัทธาและวิธีที่พวกท่านรับมือ
กับมัน ดิฉันไม่มีวันขอให้การทดลองนี้เกิดกับ
ดิฉัน แต่ก็จะไม่มีวันให้การทดลองนี้กับใคร
ความรักของพระผู้เป็นเจ้าห้อมล้อมเรา”
แน่นอนว่า การจากไปของอาร์นไม่ใช่ผลที่
ครอบครัวแกทเรลล์หวังเอาไว้ แต่วิกฤตของ
พวกเขาไม่ใช่วิกฤติด้านศรัทธา พระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่รายการตรวจสอบสิ่ง
ที่ต้องทำ� แต่อยู่ในใจของเราได้ พระกิตติคุณ
“ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นปีก”4 ซึ่งพยุงเราไว้ พระกิตติคณ
ุ พยุงครอบครัวแกทเรลล์ พวกเขารูส้ กึ
ถึงสันติท่ามกลางพายุ พวกเขาแน่วแน่ต่อกัน
และต่อพันธสัญญาพระวิหารที่พวกเขาทำ�
และรักษา พวกเขาเติบโตในความสามารถ

ทีจ่ ะวางใจในพระเจ้าและได้รบั การเสริมสร้าง
โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์และในอำ�นาจ
การชดใช้ของพระองค์
ที่ใดก็ตามที่เราพบตัวเองอยู่บนเส้นทาง
ของการเป็นสานุศิษย์ ไม่ว่าความกังวลและ
การท้าทายของเราจะเป็นอย่างไร เราไม่ได้
เดียวดาย เราไม่ได้ถูกลืม ดังเช่นเดริค วิสุทธิชนแห่งแอฟริกา และครอบครัวแกทเรลล์ เรา
เลือกได้ที่จะเอื้อมไปหาพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้าในยามยาก เราเผชิญกับการท้าทาย
ได้ด้วยการสวดอ้อนวอนและความวางใจใน
พระเจ้า และในกระบวนการดังกล่าว เราเป็น
เหมือนพระองค์มากขึ้น
พระเจ้าตรัสกับเราทุกคนว่า “อย่ากลัวเลย
…เราอยูก่ บั เจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำ�ลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า
เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”5
ดิฉันเป็นพยานด้วยความนอบน้อมแต่
แน่วแน่ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราทรง
รูจ้ กั เราเป็นการส่วนตัวและทรงเอือ้ มพระหัตถ์
มาช่วยเหลือเรา โดยผ่านพระบุตรผู้เป็นที่รัก
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์เราจะเอาชนะการ
ท้าทายของโลกนี้และได้รับการปลดปล่อยให้
กลับบ้านอย่างปลอดภัย ขอให้เรามีศรัทธา
ที่จะวางใจในพระองค์ ดิฉันสวดอ้อนวอนใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

1. โมเสส 1:39.
2. 1 นีไฟ 1:20.
3. พูดโดยตัวละครของ ซี. เอส. ลูอิสดังที่แสดงไว้
ในวิลเลียม นิโคลสัน, Shadowlands (1989), 103.
4. Harry Emerson Fosdick, Twelve Tests of
Character (1923), 88.
5. อิสยาห์ 41:10.
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เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับสี่นาที่นั้นและจะใช้
เวลาตลอดชีวิตหลังจากนั้นใคร่ครวญช่วง
เวลาดังกล่าว
การแข่งรอบสุดท้ายของโนเอลล์แทบไม่มี
ที่ติ เราจะไม่มีวันลืมภาพเธอกระโดดขึ้นบน
อัฒจันทร์เพื่อกอดกับครอบครัวหลังจากข้าม
เส้นชัยมาได้พร้อมกับร้องตะโกนว่า “เราทำ�
โดย อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน
ได้แล้ว!” การเตรียมตัวหลายปีให้ผลคุ้มค่า
อธิการควบคุม
เราเห็นเหรียญเยาวชนหญิงบนรอบคอเธอ
ขณะเหรียญเงินสวมไว้ข้างๆ3
อาจดูไม่ยตุ ธิ รรมทีค่ วามฝันเกีย่ วกับโอลิมปิกทั้งหมดของโนเอลล์ต้องมาขึ้นอยู่กับสิ่งที่
เธอทำ�ในช่วงสั้นๆ เพียงสี่นาที แต่เธอรู้อยู่
แล้ว และนั่นเป็นเหตุที่เธอเตรียมตัวอย่าง
ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการแสดงสมรรถภาพ พากเพียร เธอตระหนักถึงความสำ�คัญและ
ของเรา
ความเร่งด่วนของสี่นาทีนั้น และรู้ว่าสิ่งนี้จะมี
ความหมายต่อเธออย่างไรตลอดชีวิตที่เหลือ
เราจดจำ�คริสโตเฟอร์ ฟอกต์ได้เช่นกัน
ฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อไม่นานมา
ความฝันของโนเอลล์ที่ได้แข่งโอลิมปิกปี สมาชิกในทีมที่ชนะเหรียญทองแดงในการ
นี้ทำ�ให้โลกติดตาตรึงใจเมื่อนักกีฬา 2006 แตกสลายเมื่ออุบัติเหตุร้ายแรงทำ�ให้ แข่งขันบอบสเลดประเภทชายสี่ แม้เขาอาจ
ตัวแทน 89 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เธอขาหัก ในโอลิมปิกปี 2010 ความฝันของ จะล้มเลิกไปแล้วก็ได้หลังการชนกระแทก
กีฬาประเภทต่างๆ 98 รายการ ที่พิเศษคือ เธอไม่เป็นไปตามคาดอีกครั้งเมื่อเวลาเพียง อย่างแรงในโอลิมปิกปี 2010 แต่เขาเลือกที่
นักกีฬา 10 คนในนีเ้ ป็นสมาชิกศาสนจักรของ หนึ่งส่วนสิบวินาทีทำ�ให้เธอพลาดจากการยืน จะสู้ต่อไป หลังจากการแข่งขันกู้ชื่ออันยอด
เยี่ยม เขาได้รับรางวัลที่เขาเพียรแสวงหา4
พระเยซูคริสต์แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย มี 3 คน บนแท่นรับรางวัล2
บัดนีล้ องพิจารณาว่าเส้นทางสูช่ วี ติ นิรนั ดร์
ได้รับเหรียญรางวัล ซึ่งไม่นานมานี้ได้ลงอยู่
ลองคิดดูว่าเธอจะรู้สึกกังวลเพียงใดขณะ
ใน Church News ได้แก่ คริสโตเฟอร์ ฟอกต์, รอแข่งขันรอบแรกในโอลิมปิกปี 2014 หลาย ของท่านคล้ายกับ “การแข่งขันสี่นาที” ของ
โนเอล พีกัสเพซ, และโทราห์ ไบรท์1 เราขอ ปีแห่งการเตรียมจะเกิดผลภายในเศษเสี้ยว นักกีฬาเหล่านี้อย่างไร ท่านเป็นสัตภาวะ
แสดงความยินดีกบั นักกีฬาทุกคนทีล่ งแข่งขัน เวลา รวมทั้งสิ้นสี่นาที เธอใช้เวลาหลายปี นิรันดร์ ก่อนเกิดท่านเคยดำ�รงอยู่เป็นวิญญาณ ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ผู้
ยอดเยี่ยมมากครับ!
เปี่ยมด้วยความรัก ท่านฝึกและเตรียมตัวเพื่อ
ข้าพเจ้าพูดถึงกีฬาดังกล่าวเช้าวันนี้ด้วย
มาแผ่นดินโลกเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และแสดง
ความคิดมุ่งไปที่เยาวชนชาย เยาวชนหญิง
สมรรถภาพ ชีวิตนี้คือสี่นาทีของท่าน ขณะ
และหนุ่มสาวโสด—ท่านที่กำ�ลังอยู่ในช่วง
อยู่ที่นี่ การกระทำ�ของท่านจะเป็นตัวกำ�หนด
หัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งกำ�หนดวิถีชีวิตของท่าน
ว่าท่านจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตนิรันดร์หรือไม่
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องพูด
ศาสดาพยากรณ์อมิวเล็คอธิบายว่า “ชีวิตนี้
กับท่าน
เป็นเวลา…ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า; แท้
เพือ่ ให้ทา่ นรูส้ กึ ถึงความเร่งด่วนนี้ ข้าพเจ้า
จริงแล้ว, ดูเถิดวันแห่งชีวิตนี้เป็นวัน…ที่จะ
จะเล่าเรื่องราวของโนเอลล์ พิกัสเพซ หนึ่งใน
ทำ�งานของ [พวกท่าน].”5
นักกีฬาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเหล่านั้น ในกีฬา
ในแง่หนึ่ง สี่นาทีของท่านได้เริ่มขึ้นแล้ว
สเกเลตันทีโ่ นเอลลงแข่ง นักกีฬาสร้างแรงผลัก
นาฬิกากำ�ลังเดิน ถ้อยคำ�ของอัครสาวกเปาโล
ขณะพุ่งศีรษะลงไปข้างหน้าด้วยความเร็วบน
ดูเหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์นี้: จงวิ่ง
เลื่อนขนาดเล็ก ด้วยใบหน้าเหนือพื้นไม่กี่นิ้ว
แข่ง เพื่อท่านจะได้รับรางวัล6
พวกเขาแข่งขันบนทางน�ำ้ แข็งคดเคีย้ วทีค่ วาม
ในทำ�นองเดียวกัน ก้าวบางก้าวคือหัวใจ
เร็วสูงสุด 90 ไมล์ (145 กม.) ต่อชั่วโมง
สำ�คัญของการแสดงสมรรถภาพช่วงสั้นๆ
น่าทึง่ มากทีก่ ารเตรียมตัวหลายปีจะถือเป็น
เหล่านั้นของนักกีฬาโอลิมปิก—ไม่ว่าจะเป็น
ความสำ�เร็จหรือความผิดหวังนั้นขึ้นอยู่กับสิ่ง
การกระโดดหรือหลบหลีกสำ�หรับนักสเก็ตน้ำ�
ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงการแข่งขัน 60 วินาทีอนั เข้มข้น
แข็งและนักสโนว์บอร์ด การตีวงเลี้ยวในการ
สี่ครั้ง

สี่นาทีของท่าน

กี
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แข่งบอบสเลด หรือการลอดเสาประตูในการ
แข่งสกีภูเขาแบบสลาลม— เช่นเดียวกับชีวิต
เราที่มีบางสิ่งสำ�คัญจนขาดไม่ได้—นั่นคือ
ด่านต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนเราในการแสดง
สมรรถภาพทางจิตวิญญาณบนแผ่นดินโลก
เครือ่ งหมายทางวิญญาณเหล่านีค้ อื ศาสนพิธี
ของพระกิตติคุณที่จำ�เป็นซึ่งพระผู้เป็นเจ้า
ประทานให้เรา ได้แก่ บัพติศมา การรับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ การแต่ง
ตั้งฐานะปุโรหิต และการรับส่วนศีลระลึกใน
แต่ละสัปดาห์
“ในศาสนพิธี [เหล่า] นี้…, พลังอำ�นาจ
ของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดง
ให้ประจักษ์.” 7
เฉกเช่นทีว่ นิ ยั ของการฝึกฝนเตรียมนักกีฬา
ให้พร้อมจะแสดงสมรรถภาพส่วนต่างๆ ใน
กีฬาของพวกเขาที่ระดับสูงสุด การรักษา
พระบัญญัติจะทำ�ให้ท่านมีคุณสมบัติในการ
รับศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่านี้ในทำ�นอง
เดียวกัน
ท่านรู้สึกถึงความเร่งด่วนหรือไม่
เพือ่ นเยาว์วยั ของข้าพเจ้า ไม่วา่ ท่านจะอยู่
ตรงจุดใดใน “การแสดงสมรรถภาพสี่นาที”
ของท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านไตร่ตรองว่า “ฉัน

ต้องทำ�อะไรต่อไปเพื่อให้ได้เหรียญรางวัล”
บางทีระหว่างการประชุมใหญ่น้ี พระวิญญาณ
อาจทรงกระซิบบอกท่านแล้วว่าต้องทำ�อะไร
นั่นคือท่านต้องเตรียมอย่างไตร่ตรองมากขึ้น
สำ�หรับศาสนพิธใี นอนาคตของท่านหรือศาสนพิธีที่ท่านควรได้รับนานแล้ว ไม่ว่าสิ่งนั้นจะ
เป็นอะไร จงลงมือทำ�เดี๋ยวนี้ สี่นาทีของท่าน
จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว และท่านจะมีเวลาชั่ว
นิรันดร์คิดถึงสิ่งที่ท่านได้ทำ�ลงไปในชีวิตนี8้
วินัยในตนเองเป็นสิ่งจำ�เป็น การสวดอ้อน
วอนทุกวัน การศึกษาพระคัมภีร์ และการไป
โบสถ์ต้องเป็นพื้นฐานการฝึกของท่าน แบบ
แผนที่เสมอต้นเสมอปลายของการเชื่อฟัง
พระบัญญัติ การรักษาพันธสัญญาที่ท่านทำ�
และการทำ�ตามมาตรฐานของพระเจ้าใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน คือสิ่งที่ต้องมี
บางทีท่านอาจรู้ตัวว่ามีหลายสิ่งในชีวิตที่
กำ�ลังคุกคามเพื่อถ่วงหรือหยุดความก้าวหน้า
ทางวิญญาณของท่าน หากเป็นเช่นนั้น จงทำ�
ตามคำ�แนะนำ�จากพระคัมภีร์ที่ว่า “ขอให้เรา
ละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น
ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทน
ในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา” 9
ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจ แต่ไม่นาน

มันอาจจะสายเกินไป เพราะไม่มีใครรู้จริงๆ
ว่าเมื่อใดที่สี่นาทีของเราจะสิ้นสุดลง
ตอนนี้ท่านอาจกำ�ลังคิดในใจว่า “ฉันทำ�
พังหมดแล้ว สี่นาทีของฉันพินาศไปเสียแล้ว
ฉันคงต้องยอมแพ้ด้วยเหมือนกัน” หากเป็น
เช่นนั้น จงหยุดคิด และอย่าคิดแบบนั้นอีก
ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้สามารถแก้ไขข้อ
บกพร่องในการแสดงสมรรถภาพของเรา ดัง
ที่เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สอนไว้ว่า
“สำ�หรับท่าน…ที่อาจจะยังลังเลอยู่ ข้าพเจ้าเป็นพยาน…ถึงอำ�นาจการเริ่มต้นใหม่อัน
เกิดจากความรักของพระผู้เป็นเจ้าและความ
อัศจรรย์แห่งพระคุณของพระองค์…
“…ไม่มวี นั สายเกินไปตราบเท่าทีพ่ ระองค์
ผู้เป็นเจ้าของสวน…ตรัสว่ายังมีเวลาอยู่…
อย่าประวิงเวลา”10
จำ�ไว้ว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียว พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงทิ้ง
ท่านให้ไร้คนดูแล11 ท่านยังมีครอบครัว มี
เพื่อน และผู้นำ�คอยให้กำ�ลังใจ
แม้ว่าคำ�พูดข้าพเจ้าจะสื่อสารโดยตรงถึง
เยาวชนคนหนุม่ สาวของศาสนจักร แต่ส�ำ หรับ
บิดามารดาและปู่ย่าตายาย ข้าพเจ้าขอเสนอ
เรื่องต่อไปนี้
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เมือ่ ไม่นานมานี้ เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
อธิบายวิธีง่ายๆ ในการประเมินครอบครัว
เพื่อดูความก้าวหน้าบนเส้นทางพันธสัญญา
จากศาสนพิธีที่จำ�เป็นต่างๆ สิ่งที่ต้องใช้มี
เพียงกระดาษหนึ่งแผ่นแบ่งออกเป็นสองช่อง
คือ “ชื่อ” และ “แผนสำ�หรับศาสนพิธีต่อไป
หรือศาสนพิธีที่ต้องทำ�” ข้าพเจ้าเพิ่งทำ�เมื่อ
เร็วๆ นี้ โดยเขียนรายชื่อสมาชิกครอบครัวแต่
ละคน ในชื่อเหล่านี้ ข้าพเจ้าเขียนชื่อหลาน
ชายที่ยังเป็นทารกและต้องได้รับพรในไม่ช้า
หลานชายวัยหกขวบทีก่ ารเตรียมรับบัพติศมา
เป็นเรื่องสำ�คัญ ลูกชายที่กำ�ลังจะอายุครบ
18 ปี ซึ่งการเตรียมรับฐานะปุโรหิตและเอ็นดาวเม้นท์พระวิหารใกล้เข้ามาแล้ว ทุกคนใน
รายชือ่ นัน้ ต้องการศาสนพิธศี ลี ระลึก กิจกรรม
ง่ายๆ นีช้ ว่ ยเลซากับข้าพเจ้าบรรลุบทบาทของ
เราในการช่วยสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
บนเส้นทางพันธสัญญา พร้อมด้วยแผนการ
ปฏิบตั สิ �ำ หรับแต่ละคน นีอ่ าจจะเป็นแนวทาง
หนึ่งให้ท่านนำ�ไปสู่การสนทนาในครอบครัว
บทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัว การเตรียม
พร้อม และแม้แต่การเชื้อเชิญให้รับศาสนพิธี
ที่จำ�เป็นในครอบครัวของท่าน12
ในฐานะที่เป็นนักสกีและนักสโนว์บอร์ด
ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่งกับการแข่งขัน “สี่
นาที” ของนักกีฬาแอลดีเอสชาวออสเตรเลีย
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ความเบิกบาน ในบางด้าน ท่านกำ�ลังแข่งใน
ฮาล์ฟไพพ์หรือทางเลื่อน และอาจเป็นเรื่อง
ท้าทายที่จะแสดงแต่ละท่าหรือเลี้ยวไปใน
แต่ละเส้นทางของการแข่งขัน แต่จงจำ�ไว้ว่า
ท่านเตรียมพร้อมสำ�หรับเรื่องนี้มานับพันปี
แล้ว นี่คือช่วงเวลาที่ท่านต้องแสดงสมรรถภาพ นี่คือสี่นาทีของท่าน! ถึงเวลาแล้ว!
ข้าพเจ้าแสดงความมั่นใจสูงสุดในความ
สามารถของท่าน ท่านมีพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลกอยู่ข้างท่าน หากท่านขอความช่วย
เหลือจากพระองค์และทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของ
พระองค์ ท่านจะล้มเหลวได้อย่างไร
ข้าพเจ้าขอจบด้วยประจักษ์พยานถึงพร
ที่เรามีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน ประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดและพระผูไ้ ถ่ของเรา ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระเยซูคริสต์
ผู้ชนะเหรียญเงิน นักสโนว์บอร์ดนามโทราห์ เอเมน
ไบรท์ในการแข่งขันกีฬาประเภทกระดาน เธอ อ้างอิง
ทำ�ให้โลกอัศจรรย์ใจขณะจบการแข่งขันแทบ 1. ดู คริสติน แรพพลี,  “Mormons in the
Olympics: 3 Medals for LDS Athletes at the
ไร้ที่ติด้วยท่าตีลังกาถอยหลัง 720 องศา แต่
Winter Games,” deseretnews.com/article/
ที่น่าประทับใจและน่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้น
865597546/Mormons-in-the-Olympics-3-medals้
for-LDS-athletes-at-the-Winter-Games.html.
คือวิธีที่เธอแสดงนำ�ใจและความรักเหมือน
2.
ดู
คริสติน แรพพลี, “Mormons in the Olympics.”
พระคริสต์ต่อคู่แข่ง เธอสังเกตเห็นนักสโนว์
3. ดู ซาราห์ พีเตอร์สัน, “Noelle Pikus-Pace Wears
บอร์ดชาวอเมริกันเคลลีย์ คลาร์กทำ�ได้ไม่
LDS Young Women Necklace throughout
ค่อยดีครั้งแรกในรอบสุดท้าย และประหม่า
Olympics,” deseretnews.com/article/865596771
/Noelle-Pikus-Pace-wears-LDS-Young-Womenในการแข่งครั้งที่สอง “เธอเข้ามากอดดิฉัน”
necklace-throughout-Olympics.html.
คลาร์กเล่า “เธอกอดดิฉันไว้จนดิฉันรู้สึกสงบ
4. ดู เอมี่ โดนัลด์สัน, “Army, Faith Helped Push
มากพอและหายใจช้าลง ดิฉันรู้สึกดีเมื่อมี
Mormon Bobsledder Chris Fogt to Olympic
เพื่อนมากอด” ต่อมาเคลลีย์ คลาร์กได้ไปยืน
Success,” deseretnews.com/article/865597390/
Army-faith-helped-push-Mormon-bobsledderบนแท่นผู้ชนะเคียงข้างโทราห์ ไบรท์ในฐานะ
Chris-Fogt-to-Olympic-success.html.
เจ้าของเหรียญทองแดง
5. แอลมา 34:32.
เมื่อมีคนถามเกี่ยวกับการกระทำ�ผิดปกติ
6. ดู 1 โครินธ์ 9:24.
ที่แสดงออกถึงความเมตตาต่อคู่ต่อสู้ ซึ่งอาจ 7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 84:20.
ทำ�ให้ตำ�แหน่งเหรียญเงินของเธออยู่ในความ 8. ดู แอลมา 34:31-33.
9. ฮีบรู 12:1.
เสี่ยงเช่นนี้ โทราห์บอกง่ายๆ ว่า “ดิฉันเป็นผู้
10. เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “คนงานในสวน
แข่งขัน—ดิฉันอยากทำ�ให้ดีที่สุด—แต่ดิฉันก็
องุ่น,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 33.
อยากให้คู่แข่งทำ�ให้ดีที่สุดเช่นกัน” 13
11. ดู ยอห์น 14:18.
เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ มีใครไหมที่ต้องการกำ�ลัง 12. เดวิด เอ. เบดนาร์, ในการสนทนากับผู้เขียน
13. วิดยา เรา, “Snowboarder Kelly Clark: Hug
ใจจากท่าน สมาชิกครอบครัว เพื่อน เพื่อน
from Competitor Helped Me Win Bronze,”
ร่วมชั้นเรียน หรือเพื่อนสมาชิกโควรัม ท่าน
today.com/sochi/snowboarder-kelly-clark-hugจะช่วยพวกเขาอย่างไรกับสี่นาทีของพวกเขา
competitor-helped-me-win-bronze2D12108132.
เพื่อนที่รัก ท่านอยู่ตรงกลางเส้นทางแห่ง

ภาระหนักของเราแต่ละคน
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่ข้าพเจ้าเน้น
บทเรียนสำ�คัญยิ่งซึ่งเรียนรู้ได้จากเรื่องนี้เกี่ยว
กับเพื่อนข้าพเจ้า รถกระบะ และฟืน เป็น
เพราะน้ำ�หนัก น้ำ�หนักของฟืนทำ�ให้เกิดแรง
ยึดเกาะระหว่างรถกับพื้นดินจนออกจากหิมะ
โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
กลับเข้ามาบนถนน และเคลื่อนไปข้างหน้า
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
น้ำ�หนักของฟืนทำ�ให้เขาสามารถกลับบ้าน
ไปหาครอบครัวได้
เราแต่ละคนมีภาระหนักเช่นกัน ภาระหนัก
ของเราแต่ละคนประกอบด้วยความต้องการ
และโอกาส ข้อผูกมัดและสิทธิพิเศษ ความ
ทุกข์และพร ทางเลือกและข้อจำ�กัด คำ�ถาม
ชีน้ �ำ สองคำ�ถามสามารถช่วยได้เมือ่ เราประเมิน
ภาระในชีวิตเราแต่ละคนช่วยให้เราวางใจในพระคุณความดี พระเมตตา และ ภาระหนักของเราเป็นระยะร่วมกับการสวด
อ้อนวอน “ฉันกำ�ลังแบกภาระหนักอันก่อให้
พระคุณของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์
เกิดแรงยึดเกาะทางวิญญาณจนสามารถมุ่ง
หน้าด้วยศรัทธาในพระคริสต์บนทางคับแคบ
และแคบโดยไม่ติดหล่มหรือไม่ ฉันกำ�ลัง
าพเจ้ามีเพื่อนรักคนหนึ่ง ซึ่งในช่วงปี ที่เขาอยากได้รถนั้นถูกต้อง เขาจึงตัดสินใจ แบกภาระหนักอันทำ�ให้เกิดแรงยึดเกาะทาง
แรกๆ ของชีวิตแต่งงาน เขาเชื่อมั่น ไปตัดฟืนและขนกลับบ้าน ช่วงนั้นตรงกับฤดู วิญญาณมากพอจนฉันสามารถกลับบ้านไป
ว่าเขาและครอบครัวจำ�เป็นต้องใช้รถ ใบไม้ร่วง หิมะตกแล้วบนภูเขาที่เขาตั้งใจจะ หาพระบิดาบนสวรรค์ในที่สุดหรือไม่”
กระบะขับเคลื่อนสี่ล้อ ภรรยาคิดว่าเขาไม่ ไปหาฟืน ขณะขับรถไปตามไหล่เขา หิมะลึก
จำ�เป็นต้องใช้ เขาแค่อยากได้รถใหม่เท่านั้น ขึน้ เรือ่ ยๆ เพือ่ นข้าพเจ้าทราบดีวา่ สภาพถนน
การสนทนาเชิงหยอกล้อระหว่างสามีภรรยา ลื่นอาจทำ�ให้เกิดอันตราย แต่ด้วยความเชื่อ
คู่นี้เริ่มทำ�ให้พวกเขาคำ�นึงถึงผลได้ผลเสีย
มั่นในรถคันใหม่มาก เขาจึงไปต่อ
ของการซื้อรถดังกล่าว
น่าเศร้าที่เพื่อนข้าพเจ้าไปตามถนนขาว
“ทีร่ กั เราจำ�เป็นต้องใช้รถกระบะขับเคลือ่ น โพลนไกลมากแล้ว ขณะหักพวงมาลัยเลี้ยว
สี่ล้อนะ”
ออกจากถนนตรงที่เขาตั้งใจจะไปตัดฟืน รถก็
เธอถาม “ทำ�ไมคุณคิดว่าเราต้องซือ้ รถใหม่
ติดอยู่ตรงนั้น ล้อทั้งสี่ของรถกระบะคันใหม่
ล่ะคะ”
หมุนติ้วในหิมะ เขายอมรับทันทีว่าไม่ทราบ
เขาตอบคำ�ถามของเธอด้วยสิง่ ทีเ่ ขาเชือ่ ว่า
จะช่วยตนเองให้หลุดพ้นจากสถานการณ์
เป็นคำ�ตอบถูกต้องที่สุด “ถ้าเราต้องซื้อนม
ให้ลูกตอนพายุกระหน่ำ�เล่า จะทำ�อย่างไร อันตรายนี้อย่างไร เขาลำ�บากใจและกังวล
เพือ่ นข้าพเจ้าตัดสินใจว่า “ผมจะไม่นง่ั เฉย
ทางเดียวที่ผมจะไปร้านขายของชำ�ได้คือขับ
อยู่ตรงนี้” เขาออกจากรถและเริ่มไปตัดไม้
รถกระบะไป”
เขาขนไม้ใส่เต็มท้ายรถกระบะ แล้วตัดสินใจ
ภรรยาตอบพร้อมกับยิ้ม “ถ้าเราซื้อรถ
กระบะคันใหม่ เราจะไม่มีเงินซื้อนมนะคะ— ว่าจะลองขับออกจากหิมะอีกครั้ง ขณะเข้า
จะห่วงเรื่องไปร้านตอนฉุกเฉินทำ�ไมล่ะคะ!” เกียร์และเร่งเครื่อง รถเริ่มขยับไปข้างหน้า
พวกเขาหารือกันอยู่พักใหญ่และในที่สุด เล็กน้อย รถค่อยๆ ออกจากหิมะ กลับเข้าไป
ก็ตัดสินใจซื้อรถ ไม่นานหลังจากครอบครอง บนถนน ในที่สุดเขาก็กลับบ้านได้ เวลานี้
รถคันใหม่ เพือ่ นข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็น เขากลายเป็นชายที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมี
ประโยชน์ของรถกระบะและยืนยันว่าเหตุผล ความสุข
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บางครั้งเราอาจเชื่อผิดๆ ว่าความสุขคือ
การไม่มีภาระหนัก แต่การแบกภาระหนัก
เป็นส่วนจำ�เป็นและขาดไม่ได้ของแผนแห่ง
ความสุข เพราะภาระหนักของเราแต่ละคน
ต้องก่อให้เกิดแรงยึดเกาะทางวิญญาณ เรา
จึงควรระวังอย่าลำ�เลียงสิ่งดีๆ แต่ไม่จำ�เป็น
เข้ามาในชีวิตมากจนเราเขวและหันเหออก
จากสิ่งสำ�คัญที่สุด

ทำ�ให้งานสำ�เร็จลุล่วง
พึงพิจารณาพระดำ�รัสเชือ้ เชิญของพระเจ้า
ให้แต่ละคน “เอาแอก [ของพระองค์] แบกไว้”
การทำ�และรักษาพันธสัญญาศักดิส์ ทิ ธิใ์ ส่แอก
เทียมเรากับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ประเด็น
คือ พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้เราไว้ใจและ
ลากไปพร้อมกับพระองค์ แม้เราจะพยายาม
สุดความสามารถก็ยังไม่เท่าเทียมและเทียบ
ไม่ได้กบั พระองค์ เมือ่ เราวางใจและลากภาระ
พลังเสริมความเข้มแข็งของการชดใช้
ไปกับพระองค์ระหว่างการเดินทางในความ
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า
“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก เป็นมรรตัย แอกของพระองค์พอเหมาะ และ
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้ ภาระของพระองค์ก็เบา
เราไม่โดดเดีย่ วและไม่จ�ำ เป็นต้องโดดเดีย่ ว
หยุดพัก
“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจาก เราสามารถมุ่งหน้าในชีวิตทุกวันด้วยความ
เรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อน ช่วยเหลือจากสวรรค์ โดยผ่านการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดเราได้รับความสามารถและ
น้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก
“ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระ “กำ�ลัง เสริมเพิม่ ขึน้ ” (พระเจ้าขอข้าตามพระองค์,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 106) ดังที่พระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28–30)
แอกคือไม้ขวาง โดยปกติใช้ขวางระหว่าง เจ้าทรงประกาศว่า “ฉะนั้น, เจ้าจงเดินทาง
คอวัวเทียมคู่หรือสัตว์อื่นเพื่อให้มันสามารถ ต่อไปและให้ใจเจ้าชื่นชมยินดี; เพราะดูเถิด,
ลากของบรรทุกไปด้วยกัน แอกทำ�ให้สัตว์ และดูสิ, เราอยู่กับเจ้าแม้จนกว่าชีวิตจะหา
อยู่เคียงข้างกัน มันจึงเดินไปด้วยกันได้เพื่อ ไม่” (คพ. 100:12)
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พึงพิจารณาตัวอย่างในพระคัมภีรม์ อรมอน
เมื่ออมิวลอนข่มเหงแอลมากับผู้คนของท่าน
สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงสานุศิษย์เหล่านี้ใน
ความทุกข์ของพวกเขาว่า “จงเงยหน้าและ
จงสบายใจเถิด, เพราะเรารู้ถึงพันธสัญญา
ที่เจ้าทำ�ไว้กับเรา; และเราจะให้พันธสัญญา
แก่ผู้คนของเรา และปลดปล่อยพวกเขาออก
จากความเป็นทาส” (โมไซยาห์ 24:13)
ลองสังเกตความสัมพันธ์ของพันธสัญญา
กับสัญญาแห่งการปลดปล่อย พันธสัญญา
ที่รับไว้และให้เกียรติด้วยความสุจริตใจ และ
ศาสนพิธีที่ประกอบโดยสิทธิอำ�นาจฐานะ
ปุโรหิตที่ถูกต้องจำ�เป็นต่อการได้รับพรทุก
ประการที่มีผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต พลังอำ�นาจ
ของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์
ต่อชายหญิงในเนื้อหนัง รวมถึงพรแห่งการ
ชดใช้ (ดู คพ. 84:20–21)
จงนึกถึงพระดำ�รัสของพระผู้ช่วยให้รอด
“ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของ
เราก็เบา” (มัทธิว 11:30) ขณะที่เราพิจารณา
ข้อต่อไปในเรื่องราวของแอลมาและผู้คนของ
ท่าน

“และเราจะให้สมั ภาระซึง่ วางอยูบ่ นบ่าเจ้า
เบาลงด้วย, แม้จนเจ้าหารู้สึกไม่ว่ามันอยู่บน
หลังเจ้า” (โมไซยาห์ 24:14)
พวกเราหลายคนอาจคิดว่าพระคัมภีร์ข้อ
นี้กำ�ลังบอกเป็นนัยว่าภาระจะหมดไปทันที
และถาวร แต่ข้อถัดไปบอกว่าภาระจะเบาลง
ได้อย่างไร
“และบัดนีเ้ หตุการณ์ได้บงั เกิดขึน้ คือพระเจ้า
ทรงทำ�ให้สัมภาระซึ่งวางอยู่บนแอลมาและ
พี่น้องของท่านเบาลง; แท้จริงแล้ว, พระเจ้า
ทรงเพิ่มพละกำ�ลังให้พวกเขา เพื่อพวกเขาจะ
ทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย, และพวกเขา
ยอมรับอย่างชื่นบานและด้วยความอดทนต่อ
พระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้า” (โมไซยาห์
24:15; เน้นตัวเอน)
ความท้าทายและความยากลำ�บากไม่หมด
ไปจากผูค้ นทันที แต่แอลมาและผูต้ ดิ ตามท่าน
เข้มแข็งขึ้น สมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้ภาระ
ของพวกท่านเบาลง คนดีเหล่านี้ได้รับอำ�นาจ
ผ่านการชดใช้ให้ กระทำ� ในฐานะผู้มีสิทธิ์เสรี
(ดู คพ. 58:26-29) และส่งผลต่อสภาพการณ์
ของพวกเขา และ “ด้วยพละกำ�ลังของพระเจ้า” (ถ้อยคำ�ของมอรมอน 1:14; โมไซยาห์
9:17; 10:10; แอลมา 20:4) พระองค์ทรงนำ�
แอลมาและผูค้ นของท่านไปสูค่ วามปลอดภัย
ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงเอาชนะ
ผลจากการตกของอาดัมและทำ�ให้การปลด
บาปและการล่วงละเมิดของแต่ละคนเกิดขึ้น
ได้เท่านั้น แต่การชดใช้ยังช่วยให้เราทำ�ดีและ
เป็นคนดีขึ้นได้ในหลายๆ ด้านซึ่งเกินสมรรถภาพในความเป็นมรรตัยของเรา พวกเราส่วน
ใหญ่รวู้ า่ เมือ่ ทำ�ผิดและต้องการให้ชว่ ยเอาชนะ
ผลของบาปในชีวิตเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ทำ�ให้เราสะอาดผ่านเดชานุภาพแห่งการไถ่
ของพระองค์ แต่เราเข้าใจด้วยหรือไม่ว่าการ
ชดใช้มีไว้สำ�หรับชายหญิงที่ซื่อสัตย์ผู้เชื่อฟัง
มีค่าควร มีมโนธรรม พยายามเป็นคนดีขึ้น
และรับใช้อย่างซื่อสัตย์มากขึ้น ข้าพเจ้าสงสัย
ว่าเราไม่เต็มใจยอมรับด้านการเพิม่ พละกำ�ลัง
ของการชดใช้ในชีวิตเราและเชื่ออย่างผิดๆ
หรือไม่วา่ เราต้องแบกภาระทัง้ หมดตามลำ�พัง
—ผ่านความทรหดอดทน เจตจำ�นงแน่วแน่
วินัยและด้วยความสามารถอันมีขีดจำ�กัด
อย่างเห็นได้ชัดของเรา
สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือพระเยซูคริสต์เสด็จมา
แผ่นดินโลกเพื่อ สิ้นพระชนม์ เพื่อเรา แต่เรา
พึงสำ�นึกเช่นกันว่าพระเจ้าทรงปรารถนา ผ่าน
การชดใช้และโดยอำ�นาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ให้เรา รื่นรมย์ —ไม่เพียงนำ�ทางเรา
เท่านั้นแต่ทรงเพิ่มพละกำ�ลังและเยียวยาเรา
ด้วย

พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยเหลือผู้คน
ของพระองค์
แอลมาอธิบายสาเหตุและวิธีที่พระผู้ช่วย
รอดทรงช่วยเราได้ ดังนี้
“และพระองค์จะเสด็จออกไป, ทรงทน
ความเจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวง
ทุกอย่าง; และนี่ก็เพื่อคำ�ซึ่งกล่าวว่าพระองค์
จะทรงรับความเจ็บปวดและความป่วยไข้ของ
ผู้คนของพระองค์จะได้เกิดสัมฤทธิผล.
“และพระองค์จะทรงรับเอาความตาย, เพือ่
พระองค์จะทรงทำ�ให้สายรัดแห่งความตายที่
ผูกมัดผู้คนของพระองค์หลุดออก; และพระองค์จะทรงรับเอาความทุพพลภาพของพวก
เขา, เพื่ออุทรของพระองค์จะเปี่ยมไปด้วย
พระเมตตา, ตามเนื้อหนัง, เพื่อพระองค์จะ
ทรงรู้ตามเนื้อหนังว่าจะทรงช่วยผู้คนของ
พระองค์ตามความทุพพลภาพของพวกเขา
ได้อย่างไร.” (แอลมา 7:11-12)
ด้วยเหตุนี้พระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงทนทุกข์
ไม่เพียงเพื่อบาปและความชั่วช้าสามานย์
ของเราเท่านั้น—แต่เพื่อความเจ็บปวดและ
ความรวดร้าวทางกาย ความอ่อนแอและความ
บกพร่อง ความกลัวและความคับข้องใจ ความ
พลาดหวังและความท้อแท้ ความเสียใจและ
ความสำ�นึกผิด ความผิดหวังและความสิน้ หวัง
ความอยุติธรรมและความไม่เสมอภาคที่เรา
ประสบ ตลอดจนความหดหู่ทางอารมณ์ที่
รุมเร้าเรา
พฤษ ภาคม 2014
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ไม่มีความเจ็บปวดทางกาย บาดแผลทาง
วิญญาณ ความรวดร้าวของจิตวิญญาณหรือ
ความปวดใจ ทุพพลภาพหรือความอ่อนแอ
ที่ท่านหรือข้าพเจ้าเคยเผชิญในความเป็น
มรรตัยที่พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงประสบมา
ก่อน ในชั่วขณะของความอ่อนแอเราอาจ
ร้องว่า “ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไร ไม่มีใคร
เข้าใจ” แต่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรง
ทราบและเข้าพระทัยดี เพราะทรงรู้สึกและ
ทรงแบกภาระเราแต่ละคน และเพราะการ
พลีบูชาอันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ของ
พระองค์ (ดู แอลมา 34:14) พระองค์จึงเข้า
พระทัยความรู้สึกได้อย่างถ่องแท้และทรงยื่น
พระพาหุแห่งความเมตตามาให้เราได้ พระองค์ทรงเอื้อมมาสัมผัส ช่วยเหลือ เยียวยา
และเพิ่มพละกำ�ลังให้เราได้มากกว่าที่เราจะ
ทำ�ได้ ทรงช่วยให้เราทำ�สิ่งที่เราไม่อาจทำ�ได้
โดยอาศัยเพียงพลังของเราเอง แอกของพระองค์พอเหมาะและภาระของพระองค์ก็เบา
คำ�เชื้อเชิญ สัญญา และประจักษ์พยาน
ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ศึกษา สวดอ้อน
วอน ไตร่ตรอง และพยายามเรียนรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดขณะ
ประเมินภาระหนักของท่าน หลายประเด็น
เกี่ยวกับการชดใช้เราไม่อาจเข้าใจได้ด้วย
ความคิดตามประสามนุษย์ แต่หลายด้าน
ของการชดใช้เราเข้าใจได้และต้องเข้าใจ
สำ�หรับเพื่อนข้าพเจ้า น้ำ�หนักฟืนให้แรง
ยึดเกาะที่ช่วยชีวิต รถกระบะเปล่าไม่อาจ
เคลื่อนผ่านหิมะได้ แม้จะขับเคลื่อนสี่ล้อก็
ตาม น้ำ�หนักจำ�เป็นต่อการเกิดแรงยึดเกาะ
น้ำ�หนักนั่นเอง น้ำ�หนักนั่นเองที่ให้แรงยึด
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เกาะจนเพื่อนข้าพเจ้าสามารถออกจากจุดที่
ติดอยู่ กลับเข้ามาบนถนน และมุ่งหน้ากลับ
บ้านไปหาครอบครัวของเขา
ภาระในชีวิตเราแต่ละคนช่วยให้เราวางใจ
ในพระคุณความดี พระเมตตา และพระคุณ
ของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์ (ดู 2 นีไฟ 2:8)
ข้าพเจ้าเป็นพยานและสัญญาว่าพระผู้ช่วย
ให้รอดจะทรงช่วยเราแบกภาระของเราได้
ง่ายขึ้น (ดู โมไซยาห์ 24:15) เมื่อเราเทียม
แอกกับพระองค์ผ่านพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์
และได้รับพลังเสริมความสามารถของการ
ชดใช้ในชีวิตเรา เราจะแสวงหาที่จะเข้าใจ
และดำ�เนินชีวติ ตามพระประสงค์ของพระองค์
มากขึ้น เราจะสวดอ้อนวอนขอพลังเพื่อเรียน
รู้ เปลี่ยนแปลง หรือยอมรับสภาพการณ์ของ
เราด้วย แทนที่จะสวดอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนสภาพการณ์ของเราตามที่เรา
ต้องการ เราจะกลายเป็นผู้มีสิทธิ์เสรีที่กระทำ�
แทนทีจ่ ะเป็นวัตถุทถ่ี กู กระทำ� (ดู 2 นีไฟ 2:14)
เราจะได้รับแรงยึดเกาะทางวิญญาณ
ขอให้เราแต่ละคนทำ�และเป็นคนดีขน้ึ ผ่าน
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด วันนี้คือ 6

เมษายน เรารู้โดยการเปิดเผยว่าวันนี้เป็นวัน
ประสูติที่ถูกต้องและแท้จริงของพระผู้ช่วยให้
รอด 6 เมษายน เป็นวันจัดตั้งศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเช่นกัน
(ดู คพ. 20:1; ฮาโรลด์ บี. ลี, “Strengthen
the Stakes of Zion,” Ensign, July 1973,
2; สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์, “Why Call
Me Lord, Lord, and Do Not the Things
Which I Say?” Ensign, May 1975, 4; สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์, “Remarks and
Dedication of the Fayette, New York,
Buildings,” Ensign, May 1980, 54; Discourses of President Gordon B. Hinckley,
Volume 1: 1995-1999 [2005], 409.) ใน
วันสะบาโตที่พิเศษและศักดิ์สิทธิ์นี้ ข้าพเจ้า
ประกาศคำ�พยานว่าพระเยซูพระคริสต์ทรง
เป็นพระผู้ไถ่ของเรา พระองค์ทรงพระชนม์
และจะทรงชำ�ระเราให้สะอาด ทรงเยียวยา
นำ�ทาง คุ้มครอง และเพิ่มพละกำ�ลังให้เรา
ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างมีความสุขถึงสิ่งเหล่า
นี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์
เอเมน

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

อื่นแล้วตอบสนอง ข้าพเจ้าชื่นชมความรู้สึก
ที่พรรณนาไว้ในบทกวีสั้นๆ นี้เสมอ

ความรัก—แก่นแท้
ของพระกิตติคุณ

ยามคำ�่ คืนฉันต้องสะอื้นไห้
ด้วยสิ้นไร้ความสามารถจะมองเห็น
คนขัดสนยากไร้แสนลำ�เค็ญ ฉันจึงเป็นเช่น
คนตาบอด
แต่ฉันยังไม่เคยจะรู้สึก
โศกเศร้าเสียใจในส่วนลึก
ที่ฉันนึกถึงแต่ความเมตตา 5

น้องที่รักทั้งหลาย เมื่อพระผู้ช่วยให้
รอดทรงปฏิบัติศาสนกิจท่ามกลาง
มนุษย์ ทนายคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ ในธรรมบัญญัตินั้น
พระบัญญัติข้อไหนสำ�คัญที่สุด”
มัทธิวบันทึกว่าพระเยซูตรัสตอบดังนี้
“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วย
สุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วย
สิ้นสุดความคิดของท่าน
“นัน่ แหละเป็นพระบัญญัตขิ อ้ สำ�คัญอันดับ
แรก
“ข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง”1
มาระโกสรุปเรือ่ งนีด้ ว้ ยพระดำ�รัสของพระผูช้ ว่ ยให้รอด “ไม่มพี ระบัญญัตอิ น่ื ใดทีส่ �ำ คัญ
ยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้”2
เราจะรักพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้
หากเราไม่รักเพื่อนร่วมทางระหว่างการเดิน
ทางอันเป็นมรรตัยนี้ ในทำ�นองเดียวกัน เรา
จะรักเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ไม่ได้หากเราไม่
รักพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของเราทั้งหลาย
อัครสาวกยอห์นบอกเราว่า “พระบัญญัตินี้
เราได้มาจากพระองค์ คือให้คนที่รักพระเจ้า
นั้นรักพี่น้องของตนด้วย”3 เราทุกคนเป็นบุตร

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้ารับรู้แบบอย่างอันน่า
ซึ้งใจของความการุณย์รัก—ซึ่งบังเกิดผลที่
มองไม่เห็น ปีนั้นคือ ค.ศ 1933 เมื่อโอกาส
จะได้งานทำ�มีนอ้ ยมากเนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�ครั้งใหญ่ สถานที่คือภาคตะวันออก
ของสหรัฐ อาร์ลีน ไบเซกเคอร์เพิ่งเรียนจบ
มัธยมปลาย หลังจากหางานอยู่นาน ในที่สุด
เธอก็ได้งานเป็นช่างเย็บผ้าที่โรงงานเสื้อผ้า
คนงานได้รบั ค่าจ้างเป็นรายชิน้ ตามทีพ่ วกเธอ
เย็บเสร็จเรียบร้อยถูกต้องในแต่ละวัน เย็บ
ได้มากชิ้น ค่าจ้างก็มากตาม
วันหนึง่ หลังจากเริม่ งานทีโ่ รงงานได้ไม่นาน
อาร์ลนี ต้องเผชิญกับขัน้ ตอนทีท่ �ำ ให้เธอสับสน
และท้อแท้ เธอนั่งที่จักรเย็บผ้าพยายามเลาะ
ตะเข็บงานทีท่ �ำ ไม่ส�ำ เร็จเพือ่ ให้ชน้ิ งานทีก่ �ำ ลัง
เย็บอยู่ถูกต้องเรียบร้อย ดูเหมือนไม่มีใคร
ช่วยเธอ เพราะต่างคนต่างรีบเร่งทำ�ให้ได้มาก
ชิ้นที่สุด อาร์ลีนรู้สึกหมดหนทางและสิ้นหวัง
เธอเริ่มร้องไห้เบาๆ
คนทีน่ ง่ั ตรงข้ามกับอาร์ลนี คือเบอร์นซี ร็อค
เธออายุมากกว่าและเป็นช่างเย็บผ้าที่มีประสบการณ์มากกว่า เมื่อสังเกตเห็นอาร์ลีน
ท้อใจ เบอร์นิซจึงทิ้งงานของเธอไปอยู่ข้างๆ
อาร์ลีน ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือเธออย่าง
อ่อนโยน เธออยู่จนกระทั่งอาร์ลีนเกิดความ
มั่นใจและสามารถทำ�งานชิ้นนั้นได้สำ�เร็จ
จากนั้นเบอร์นิซก็กลับไปที่จักรของเธอ พลาด

เราจะรักพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้หากเราไม่รักเพื่อนร่วมทางระหว่าง
การเดินทางอันเป็นมรรตัยนี้

พี่

ธิดาทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ เรา
จึงเป็นพี่น้องกัน เมื่อเราจดจำ�ความจริงนี้
เราจะรักบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าได้
ง่ายขึ้น
โดยแท้แล้ว ความรักคือแก่นแท้ของพระกิตติคณ
ุ และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง
ของเรา พระชนม์ชีพของพระองค์เป็นมรดก
แห่งความรัก ทรงรักษาผู้เจ็บป่วย ทรงพยุง
คนที่ถูกเหยียบย่ำ� ทรงช่วยคนบาปให้รอด
สุดท้าย ฝูงชนที่โกรธเกรี้ยวปลิดชีพพระองค์
กระนั้นพระดำ�รัสก็ยังดังแว่วมาจากเนินเขา
กลโกธาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษ
พวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำ�ลังทำ�อะไร”4—นี่
คือการแสดงออกอันสูงส่งที่สุดของความรัก
ความเห็นใจในความเป็นมรรตัย
มีคุณลักษณะมากมายซึ่งเป็นการแสดง
ความรัก อาทิ ความกรุณา ความอดทน ความ
ไม่เห็นแก่ตัว ความเข้าใจ และการให้อภัย
ในการสมาคมทั้งหมดของเรา คุณลักษณะ
เหล่านี้และอื่นๆ จะช่วยทำ�ให้ความรักในใจ
เราประจักษ์ชัด
โดยปกติความรักของเราจะแสดงให้เห็น
ในปฏิสัมพันธ์ต่อกันวันต่อวัน สำ�คัญที่สุดคือ
ความสามารถในการรับรู้ความต้องการของผู้
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โอกาสทำ�งานให้ได้มากชิ้นเท่าที่เธอจะทำ�ได้
หากเธอไม่ช่วยอาร์ลีน
ด้วยการกระทำ�แห่งความการุณย์รักครั้งนี้
เบอร์นซี กับอาร์ลนี จึงกลายเป็นเพือ่ นกันชัว่ ชีวติ
ต่างฝ่ายต่างแต่งงานมีครอบครัว ราวทศวรรษ
1950 เบอร์นซี ผูเ้ ป็นสมาชิกของศาสนจักรมอบ
พระคัมภีร์มอรมอนให้อาร์ลีนกับครอบครัว
ในปี 1960 อาร์ลีนกับสามีและลูกๆ รับบัพติศมาเป็นสมาชิกของศาสนจักร ต่อมาพวก
เขารับการผนึกในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า
เนือ่ งด้วยความเห็นใจทีเ่ บอร์นซี แสดงออก
เมื่อเธอลุกมาช่วยคนที่เธอไม่รู้จักแต่ท้อใจ
และต้องการความช่วยเหลือ เวลานี้คนนับไม่
ถ้วนทั้งคนเป็นและคนตายจึงได้รับศาสนพิธี
แห่งการช่วยให้รอดของพระกิตติคุณ
ทุกวันในชีวิตเรามีโอกาสแสดงความรัก
ความกรุณาต่อคนรอบข้าง ประธานสเป็น
เซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์กล่าวว่า “เราพึงจำ�
92

เ ลี ย โ ฮ น า

ไว้ว่าคนเหล่านั้นที่เราพบในลานจอดรถ ใน
สำ�นักงาน ในลิฟต์ และที่อื่นๆ ล้วนเป็นส่วน
หนึ่งของมนุษยชาติที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ให้เรารักและรับใช้ เราจะพูดถึงความเป็นพี่
น้องโดยทั่วไปของมนุษยชาติไม่ได้หากเรา
ไม่ถือว่าทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นพี่น้อง
ชายหญิงของเรา”6
โอกาสแสดงความรักมักเกิดขึ้นอย่างไม่
คาดฝัน ตัวอย่างของโอกาสเช่นนั้นปรากฏ
ในบทความหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม ปี 1981
ข้าพเจ้าประทับใจมากกับความรักและความ
เห็นใจที่บรรยายไว้ในบทความนั้นจนตัดเก็บ
ไว้ในแฟ้มมาตลอด 30 ปี
บทความบอกว่าสายการบินอะแลสกาซึ่ง
บินตรงจากแองคอริจ รัฐอะแลสกาไปซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน—เที่ยวบินที่มีผู้โดยสาร 150
คน—เปลี่ยนเส้นทางไปยังเมืองอันไกลโพ้น
ของอะแลสกาเพื่อรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสคนหนึ่ง เส้นเลือดแดงที่แขนของเด็ก

ชายวัยสองขวบขาดเพราะล้มทับเศษแก้ว
ขณะเล่นอยู่ใกล้บ้าน เมืองนั้นอยู่ทางใต้ของ
แองคอริจ 450 ไมล์ (725 (กิโลเมตร) และ
ไม่ได้อยู่บนเส้นทางบิน แต่คณะแพทย์ใน
เหตุการณ์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ด้วย
เหตุนี้เครื่องบินจึงเปลี่ยนเส้นทางไปรับเด็ก
มาซีแอตเทิลเพื่อให้เขาได้รับการรักษาในโรง
พยาบาล
เมือ่ เครือ่ งลงจอดใกล้เมืองนัน้ คณะแพทย์
แจ้งนักบินว่าเด็กเสียเลือดมากจนอาจจะเสีย
ชีวิตก่อนถึงซีแอตเทิล พวกเขาจึงตัดสินใจ
บินออกนอกเส้นทาง 200 ไมล์ (320 กิโลเมตร)
ไปจูโน อะแลสกา เมืองใกล้ที่สุดที่มีโรงพยาบาล
หลังจากส่งเด็กไปจูโนแล้ว เครือ่ งบินก็บา่ ย
หน้าไปซีแอตเทิล ถึงทีห่ มายล่าช้ากว่ากำ�หนด
เวลาหลายชั่วโมง แต่ไม่มีผู้โดยสารคนใดบ่น
แม้ส่วนใหญ่จะพลาดนัดและต่อเที่ยวบิน
ไม่ทัน อันที่จริง เมื่อเวลาผ่านไปหลายนาที
หลายชั่วโมง พวกเขาเรี่ยไรเงินช่วยเด็กคนนี้
กับครอบครัวได้เป็นจำ�นวนมาก
ขณะทีเ่ ครือ่ งจะลงจอดในซีแอตเทิล ผูโ้ ดย
สารโห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อนักบินประกาศ
ว่าเขาได้รบั แจ้งทางวิทยุวา่ เด็กพ้นขีดอันตราย
แล้ว7
ถ้อยคำ�จากพระคัมภีร์เข้ามาในความคิด
ข้าพเจ้า “จิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของ
พระคริสต์…และผู้ใดที่ถูกพบว่าครอบครอง
มันในวันสุดท้าย, ย่อมจะดีกับเขา”8
พี่น้องทั้งหลาย โอกาสแสดงความรักครั้ง
ใหญ่ที่สุดของเราบางครั้งจะอยู่ในรั้วบ้านของ
เรา ความรักควรเป็นหัวใจของชีวิตครอบครัว
แต่บางครั้งไม่เป็นเช่นนั้น มีความใจร้อนมาก
เกินไป มีการโต้เถียงมากเกินไป มีการทะเลาะเบาะแว้งมากเกินไป มีน�ำ้ ตามากเกินไป ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลยี พ์ ดู แสดงความเสียใจ
ดังนี้ “เหตุใด [คน] ที่เรารัก [มากที่สุด] จึงตก
เป็นเป้ารับวาจาหยาบกระด้างของเราบ่อยๆ
เหตุใดบางครั้ง [เรา] จึงพูดแทงใจด้วยวาจา
เชือดเฉือน”9 คำ�ตอบของคำ�ถามเหล่านี้อาจ
ต่างกันไปสำ�หรับเราแต่ละคน ทว่าส่วนสำ�คัญ
ที่สุดคือเหตุผลไม่ใช่เรื่องสลักสำ�คัญ ถ้าเรา
จะทำ�ตามพระบัญชาให้รักกัน เราต้องปฏิบัติ

ต่อกันด้วยความกรุณาและความเคารพ
แน่นอนว่าจะมีหลายครั้งที่ต้องลงโทษตักเตือน แต่จงจำ�คำ�แนะนำ�ที่พบในพระคัมภีร์
หลักคำ�สอนและพันธสัญญา—นั่นคือ เมื่อ
เราจำ�เป็นต้องว่ากล่าวกัน เราจงแสดงความ
รักเพิ่มขึ้นหลังจากนั้น10
ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะพยายามถนอมน้ำ�ใจ
และไวต่อความคิด ความรูส้ กึ และสภาวการณ์
ของคนรอบข้างเสมอ ขอเราอย่าดูถูกเหยียด
หยามผู้ใด แต่จงเห็นใจและให้กำ�ลังใจ เรา
ต้องระวังว่าเราจะไม่ทำ�ลายความเชื่อมั่นของ
อีกฝ่ายผ่านคำ�พูดหรือการกระทำ�ที่ไม่ใส่ใจ
การให้อภัยควรควบคู่มากับความรัก ใน
ครอบครัวเรา เช่นเดียวกับมิตรสหายของเรา

เวียนนา ออสเตรีย

อาจจะมีความรู้สึกเสียใจน้อยใจและไม่เห็น
ด้วย อีกประการหนึ่งคือปัญหาจะเล็กน้อย
เพียงไร เราไม่สามารถปล่อยและไม่ควรปล่อย
ให้ลุกลาม กลัดหนอง จนทำ�ลายเราในที่สุด
การตำ�หนิติเตียนทำ�ให้แผลเปิด การให้อภัย
เท่านั้นที่เยียวยา
วันหนึ่ง สตรีที่น่ารักผู้ล่วงลับแล้วเคยมา
สนทนากับข้าพเจ้าและเล่าเรื่องเสียใจบาง
เรื่องที่ข้าพเจ้าคาดไม่ถึง เธอพูดถึงเหตุการณ์
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและเกี่ยวพันกับ
เจ้าของฟาร์มใกล้บ้าน เขาเคยเป็นเพื่อนที่ดี
แต่เธอกับสามีไม่ลงรอยกับเขาหลายครั้ง วัน
หนึ่งเจ้าของฟาร์มคนนี้ถามว่าเขาจะเดินลัด
ผ่านที่ของเธอมายังที่ของเขาได้ไหม ตรงจุด

นี้เธอหยุดเล่าครู่หนึ่ง แล้วพูดด้วยน้ำ�เสียงสั่น
เครือว่า “บราเดอร์มอนสันคะ ดิฉันไม่ยอม
ให้เขาเดินผ่านที่ของเรา เขาจึงต้องเดินอ้อม
ไปอีกไกลกว่าจะถึงที่ของเขา ดิฉันผิด ดิฉัน
เสียใจ ตอนนีเ้ ขาจากไปแล้ว แต่โอ้ ดิฉนั อยาก
จะบอกเขาว่า ‘ดิฉันขอโทษ’ ดิฉันอยากมี
โอกาสแสดงน้ำ�ใจครั้งที่สอง”
ขณะฟังเธอพูด ข้อสังเกตอันน่าเศร้าของ
จอห์น กรีนลีฟ วิทเทียร์เข้ามาในความคิด
ข้าพเจ้า “ในบรรดาถ้อยคำ�อันน่าเศร้าที่พูด
หรือเขียนไว้ คำ�ที่เศร้าใจที่สุดคือ ‘สุดแสน
เสียดาย!’”11 พี่น้องทั้งหลาย เมื่อเราปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยความรักความเห็นใจ เราจะพ้น
เรื่องเสียใจเช่นนั้น
ความรักแสดงออกได้หลายวิธี อาทิ ยิ้ม
โบกมือ แสดงความเห็นอย่างนุ่มนวล และ
ชมเชย อีกหลายวิธีอาจจะละเอียดอ่อนกว่า
เช่น แสดงความสนใจในกิจกรรมของอีกฝ่าย
สอนหลักธรรมด้วยความอ่อนโยนและความ
อดทน เยี่ยมผู้ป่วยหรือคนที่ต้องอยู่กับบ้าน
คำ�พูดและการกระทำ�เหล่านี้ และอีกมากมาย
สามารถสื่อความรักได้
เดล คาร์เนกี นักเขียนและนักบรรยาย
ชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง เชื่อว่าคนแต่ละคนมี
“พลังความสามารถในการเพิ่มความสุขของ
คนทั้งโลกอยู่ในตัวเขา…โดยกล่าวคำ�ชื่นชม
ทีจ่ ริงใจแก่คนหงอยเหงาหรือท้อใจ” เขากล่าว
ว่า “บางทีพรุง่ นีท้ า่ นอาจจะลืมถ้อยคำ�จรรโลง
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ใจที่ท่านพูดวันนี้ แต่ผู้รับจะทะนุถนอมคำ�พูด
นั้นไว้ชั่วชีวิต”12
ขอให้เราเริ่มแสดงความรักต่อบุตรธิดาทุก
คนของพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ วันนี้ ไม่ว่าพวก
เขาจะเป็นสมาชิกครอบครัวเรา เพื่อนของเรา
แค่คนรู้จัก หรือคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง เมื่อ
เราลุกขึน้ ทุกเช้า ขอให้เราตัง้ ใจว่าจะตอบสนอง
ด้วยความรักความกรุณาต่อสิง่ ใดก็ตามทีอ่ าจ
เกิดขึ้นกับเรา
พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อาจเข้าใจความรัก
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรา เพราะความรัก
นี้ พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรผู้ทรงรักเรามาก
พอจะสละพระชนม์ชีพเพื่อเรา เพื่อเราจะมี
ชีวิตนิรันดร์ เมื่อเราเข้าใจของประทานอันหา
ที่เปรียบมิได้นี้ ใจเราจะเปี่ยมด้วยความรัก
ต่อพระบิดานิรันดร์ของเรา ต่อพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา และมนุษยชาติทั้งปวง ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นนั้น ในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

|

6 เมษายน 2014

โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พยาน

ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันกับท่านถึงความจริงเหล่านั้นซึ่งคุ้มค่าที่สุดที่จะรู้

ช่

วงเวลาแห่งสงครามหรือความไม่
แน่นอนช่วยให้เรามุ่งความสนใจไป
ในสิ่งซึ่งสำ�คัญจริงๆ
สงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงเวลาแห่ง
ความสับสนทางวิญญาณสำ�หรับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจากบ้านที่เมืองบริคัม ซิตี้ ยูทาห์
พร้อมประจักษ์พยานอันน้อยนิด และข้าพเจ้า
รูส้ กึ ต้องการบางสิง่ เพิม่ ขึน้ จริงๆ แล้วนักเรียน
ปีสุดท้ายทุกคนในโรงเรียนกำ�ลังเดินทางไป
แดนสงครามในอีกไม่กี่สัปดาห์ ขณะประจำ�
1. มัทธิว 22:36-39.
2. มาระโก 12:31.
การอยู่ที่เกาะอิชิมะ ติดกับทางเหนือของโอะ3. 1 ยอห์น 4:21.
กินะวะ ประเทศญี่ปุ่น ข้าพเจ้าต่อสู้ดิ้นรนกับ
4. ลูกา 23:34.
ความสงสัยและความไม่แน่นอน ข้าพเจ้า
5. ไม่ทราบนามผูป้ ระพันธ์, ใน ริชาร์ด แอล. อีแวนส์,
“The Quality of Kindness,” Improvement Era, ต้องการประจักษ์พยานส่วนตัวของพระกิตติคุณ ข้าพเจ้าต้องการ รู้ !
May 1960, 340.
6. The Teachings of Spencer W. Kimball, ed.
คืนหนึ่งข้าพเจ้านอนไม่หลับ ข้าพเจ้าออก
Edward L. Kimball (1982), 483.
จากเต็นท์และเข้าไปในที่กำ�บังซึ่งสร้างจาก
7. ดู “Injured Boy Flown to Safety,” Sitka Daily
ถังน�ำ้ มัน 190 ลิตรใส่ทรายไว้ขา้ งใน วางเรียง
Sentinel (Alaska), Oct. 22, 1981.
และซ้อนกันจนเป็นคอกปิดล้อม ไม่มีหลังคา
8. โมโรไน 7:47.
9. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “Let Love Be the Lodestar ข้าพเจ้าคลานเข้าไปข้างใน แหงนมองท้องฟ้า
of Your Life,” Ensign, May 1989, 67.
ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยดวงดาว และคุกเข่า
10. ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 121:43.
สวดอ้อนวอน
11. “Maud Muller,” in The Complete Poetical
ระหว่างสวดอ้อนวอนยังไม่จบประโยคมี
Works of John Greenleaf Whittier (1878), 206;
บางสิ่งเกิดขึ้น แม้ข้าพเจ้าอยากจะบอกท่าน
emphasis added.
แต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่ง
12. Dale Carnegie, in, for example, Larry Chang,
Wisdom for the Soul (2006), 54.
นี้เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะพูดออกมาได้ แต่ใน
วันนีย้ งั คงชัดเจนเหมือนในคืนนัน้ เมือ่ 65 กว่า
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ปีที่แล้ว ข้าพเจ้ารู้ว่านั่นเป็นการแสดงให้
ประจักษ์ที่เป็นส่วนตัวมาก ในที่สุดข้าพเจ้า
ก็รู้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้า รู้ แน่นอน เพราะ
ข้าพเจ้าได้รับ หลังจากนั้น ข้าพเจ้าคลาน
ออกมาจากที่กำ�บังและเดินตัวเบากลับไป
ที่เตียง ตลอดคืนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกปีติและ
อัศจรรย์ใจ
ข้าพเจ้าไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเลย
ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าได้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เช่นกัน ข้าพเจ้า
ยังคงเชื่อเช่นนั้น หลายปีตั้งแต่นั้นมา
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าประสบการณ์แบบนั้นเป็น
ทั้งแสงสว่างให้ติดตามและภาระให้แบกรับ
ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันกับท่านถึงความจริง
เหล่านั้นซึ่งคุ้มค่าที่สุดที่จะรู้ สิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้
เรียนรูแ้ ละประสบมาตลอด 90 ปีของชีวติ และ
มากกว่า 50 ปีในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
ซึ่งเกือบทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้นั้นจัดอยู่ในประเภทของสิ่งที่สอนไม่ได้แต่เรียนรู้ได้
เช่นเดียวกับสิ่งล้ำ�ค่าเกือบทุกสิ่ง ความรู้
ที่เป็นคุณค่านิรันดร์ซึ่งมาจากการสวดอ้อน
วอนและไตร่ตรองส่วนตัว ร่วมกับการอด
อาหารและศึกษาพระคัมภีร์ จะเชือ้ เชิญความ
รู้สึกและการเปิดเผยตลอดจนเสียงกระซิบ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้ให้คำ�แนะนำ�
เราจากเบื้องบนเมื่อเราเรียนรู้กฎเกณฑ์มา
เติมกฎเกณฑ์

การเปิดเผยสัญญาว่า “หลักธรรมแห่ง
ความรู้แจ้งขั้นใดก็ตามที่เราบรรลุในชีวิตนี้,
จะลุกขึน้ พร้อมกับเราในการฟืน้ คืนชีวติ ” และ
“ความรู้และความรู้แจ้ง [ได้รับ]…ผ่านความ
ขยันหมั่นเพียรและการเชื่อฟัง” (ค.พ. 130:
18-19)
ความจริงนิรันดร์อย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รู้
คือพระเจ้าทรงพระชนม์ พระองค์คือพระบิดา
ของเรา เราคือบุตรธิดาของพระองค์ “เราเชื่อ
ในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และใน
พระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และ
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อ
ข้อ 1)

ในบรรดาสมญานามทีพ่ ระองค์สามารถใช้
ได้ พระองค์เลือกที่จะให้เรียกว่า “พระบิดา”
พระผูช้ ว่ ยให้รอดบัญชาว่า “เพราะฉะนัน้ พวก
ท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘พระบิดาของพวก
ข้าพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์’” (3 นีไฟ
13:9; ดู มัทธิว 6:9 ด้วย) การที่พระองค์ใช้
ชื่อ “พระบิดา” คือบทเรียนสำ�หรับทุกคนเมื่อ
เราเข้าใจว่าสิ่งใดสำ�คัญที่สุดในชีวิตนี้
ความเป็นบิดามารดาเป็นสิทธิพิเศษอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และจะเป็นพรนิรันดร์ได้ขึ้นอยู่กับ
ความซือ่ สัตย์ จุดประสงค์หลักของทุกกิจกรรม
ในศาสนจักรคือว่าชายคนหนึ่งกับภรรยาและ
ลูกๆ ของเขาจะมีความสุขที่บ้าน

ผูท้ ไ่ี ม่ได้แต่งงานหรือไม่สามารถมีลกู ได้ไม่
ถูกกีดกันจากพรนิรันดร์ที่พวกเขาแสวงหา
เพียงแต่ตอนนี้พวกเขายังไปถึงพรนั้นไม่ได้
เราไม่รู้ตลอดเวลาว่าพรจะมาอย่างไรหรือมา
เมื่อไหร่ แต่คนที่ซื่อสัตย์ผู้ทำ�และรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์จะไม่ถูกปฏิเสธคำ�สัญญา
แห่งการเติบโตนิรันดร์
ความปรารถนาและการวิงวอนสุดซึ้งจาก
ใจของท่านจะสัมผัสพระทัยของพระบิดาและ
พระบุตร ท่านจะได้รับการยืนยันส่วนตัวจาก
ทัง้ สองพระองค์วา่ ชีวติ ท่านจะสมบูรณ์และจะ
ไม่มีพรที่จำ�เป็นใดๆ ที่ท่านจะไม่ได้รับ
ในฐานะผู้รับใช้พระเจ้า โดยกระทำ�ใน
ตำ�แหน่งซึ่งข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้ง ข้าพเจ้า
ให้สัญญากับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้น
ว่าจะไม่มีสิ่งจำ�เป็นใดๆ ต่อความรอดและ
ความสูงส่งของท่านที่จะไม่มาถึงท่านเมื่อ
ถึงเวลา วงแขนที่บัดนี้ว่างเปล่าจะถูกเติม
เต็ม และใจที่บัดนี้เจ็บปวดจากความฝันและ
ความปรารถนาที่พังทลายจะได้รับการรักษา
ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้คือ
พระวิญญาณบริสทุ ธิม์ จี ริง พระองค์คอื สมาชิก
องค์ที่สามของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
พันธกิจของพระองค์คือเป็นพยานถึงความ
จริงและความชอบธรรม พระองค์แสดงองค์
ให้ประจักษ์ในหลากหลายทาง รวมถึงความ
รู้สึกแห่งสันติสุขและการรับรอง พระองค์ยัง
ทรงนำ�การปลอบโยน การทรงนำ� และการ
แก้ไขยามต้องการ ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะคงอยู่กับเราไปตลอดโดย
การดำ�เนินชีวิตอย่างชอบธรรม
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
รับการประสาทผ่านศาสนพิธแี ห่งพระกิตติคณ
ุ
ผู้ที่มีสิทธิอำ�นาจวางมือบนศีรษะของสมาชิก
ใหม่ของศาสนจักรและกล่าวคำ�เช่นนี้ “จงรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์”
ศาสนพิธีเพียงอย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนเรา
ในวิธที เ่ี ห็นได้ชดั แต่ถา้ เราฟังและทำ�ตามการ
กระตุน้ เตือน เราจะได้รบั พรแห่งพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์แต่ละ
คนสามารถรูถ้ งึ ความเป็นจริงของคำ�สัญญาของ
โมโรไนได้ว่า “โดยอำ�นาจของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิท์ า่ นจะรู้ ความจริง ของทุกเรือ่ ง” (โมโรไน
10:5; เน้นตัวเอน)
พฤษ ภาคม 2014
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ความจริงแห่งสวรรค์ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใน
ชีวิตคือพยานของข้าพเจ้าถึงพระเจ้าพระเยซู
คริสต์
ที่สำ�คัญที่สุดและสนับสนุนทุกสิ่งที่เราทำ�
โดยยึดการเปิดเผยเป็นหลัก คือพระนามของ
พระเจ้า ซึ่งคือสิทธิอำ�นาจที่เราใช้ปฏิบัติใน
ศาสนจักร ทุกคำ�สวดอ้อนวอน แม้จากเด็ก
เล็กๆ ลงท้ายด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์
ทุกพร ทุกศาสนพิธี ทุกการแต่งตั้ง ทุกกิจการ
ทางการกระทำ�ในพระนามของพระเยซูคริสต์
นี่คือศาสนจักรของพระองค์ และตั้งชื่อตาม
พระองค์—ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ดู ค.พ. 115:4)
มีเหตุการณ์สำ�คัญในพระคัมภีร์มอรมอน
ที่ชาวนีไฟ “สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาในพระนามของ [พระเจ้า]” พระเจ้าทรงแสดงองค์
และตรัสว่า
“เจ้าอยากให้เรามอบสิ่งใดแก่เจ้า?
“และพวกท่านทูลพระองค์วา่ : พระองค์เจ้า
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ข้า, พวกข้าพระองค์อยากให้พระองค์ทรง
บอกพวกข้าพระองค์ถึงชื่อที่พวกข้าพระองค์
จะเรียกศาสนจักรนี้; เพราะมีการโต้เถียงใน
บรรดาผู้คนเกี่ยวกับเรื่องนี้.
“และพระเจ้าตรัสกับพวกท่านว่า: ตาม
จริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ทำ�ไม
ผู้คนจะพร่ำ�บ่นและโต้เถียงกันเพราะเรื่องนี้
เล่า?
“พวกเขาไม่ได้อา่ นพระคัมภีรห์ รือ, ซึง่ กล่าว
ว่าเจ้าต้องรับนามของพระคริสต์, ซึ่งเป็นนาม
ของเรา? เพราะจะเรียกเจ้าโดยนามนี้ในวัน
สุดท้าย;
“และผู้ใดที่รับนามของเรา, และอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่, ผู้เดียวกันนั้นจะได้รับ
การช่วยให้รอด…
“ฉะนั้น, อะไรก็ตามที่เจ้าจะทำ�, เจ้าจงทำ�
ในนามของเรา; ฉะนั้นเจ้าจงเรียกศาสนจักร
ตามนามของเรา; และเจ้าจงเรียกหาพระบิดา
ในนามของเราเพื่อพระองค์จะประทานพรให้

ศาสนจักรเพื่อเห็นแก่เรา” (3 นีไฟ 27:2-7)
นัน่ คือพระนามของพระองค์ พระเยซูคริสต์
“เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้
นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”
(กิจการ 4:12)
ในศาสนจักรเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใคร:
พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นองค์เดียวที่ถือกำ�เนิดจาก
พระบิดา พระองค์คือผู้ที่ถูกปลงพระชนม์
และทรงพระชนม์อีกครั้ง พระองค์ทรงเป็นผู้
วิงวอนพระบิดาแทนเรา “จงจำ�ไว้ว่าบนศิลา
ของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์,
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ [เรา] ต้องสร้าง
รากฐาน [ของเรา]” (ฮีลามัน 5:12) พระองค์
ทรงเป็นหลักมั่นที่ยึดเราไว้และปกป้องเรา
และครอบครัวเราจากมรสุมแห่งชีวิต
ทุกวันอาทิตย์ทว่ั โลกซึง่ ทีป่ ระชุมของทุกชน
ชาติหรือภาษา มีการให้ศีลระลึกด้วยถ้อยคำ�
เดียวกัน เราเต็มใจรับพระนามของพระคริสต์
และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา นั่นคือสิ่งที่
ประทับอยู่กับเรา
ศาสดาพยากรณ์นีไฟประกาศว่า “เราพูด
ถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์,
เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึง
พระคริสต์, และเราเขียนตามคำ�พยากรณ์
ของเรา, เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขา
จะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวก
เขา” (2 นีไฟ 25:26)
เราแต่ละคนต้องมีประจักษ์พยานส่วนตัว
ของเราเองถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์ แล้วจึง
แบ่งปันประจักษ์พยานนั้นแก่ครอบครัวเรา
และแก่ผู้อื่น
ทั้งหมดนี้ ขอให้เราจำ�ไว้ว่ามีปฏิปักษ์ผู้
หมายมั่นจะขัดขวางงานของพระเจ้า เรา
ต้องเลือกว่าจะติดตามใคร การคุ้มกันของ
เรานั้นเรียบง่ายดังการตัดสินใจติดตามพระผู้ช่วยให้รอด โดยทำ�ให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ข้าง
พระองค์อย่างซื่อสัตย์
ในพันธสัญญาใหม่ ยอห์นบันทึกว่ามีบาง
คนที่ไม่สามารถทำ�ตามพระผู้ช่วยให้รอดและ
คำ�สอนของพระองค์ได้และ “ตั้งแต่นั้นมา
สาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ตดิ ตาม
พระองค์ต่อไปอีก
“พระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั้นว่า ‘พวก

ท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือ?’
“ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใคร
ได้? พระองค์ทรงมีถ้อยคำ�แห่งชีวิตนิรันดร์
“และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้ว
ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า”
(ยอห์น 6:66-69)
เปโตรได้รับสิ่งซึ่งผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้
รอดแต่ละคนจะเรียนรู้ได้ ในการอุทิศตน
อย่างซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์ เรายอมรับ
พระองค์ในฐานะพระผู้ไถ่ของเราและทำ�ทุก
สิ่งที่เราทำ�ได้เพื่อดำ�เนินชีวิตตามคำ�สอนของ
พระองค์
ตลอดหลายปีทข่ี า้ พเจ้ามีชวี ติ อยู่ สอน และ
รับใช้ หลังจากหลายล้านกิโลเมตรที่ข้าพเจ้า
ได้เดินทางทั่วโลก ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ประสบ
มานั้น มีความจริงอันยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียว
ที่ข้าพเจ้าจะแบ่งปัน นั่นคือพยานของข้าพเจ้าถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์
โจเซฟ สมิธและซิดนีย์ ริกดันบันทึกสิ่งต่อ
ไปนี้หลังจากประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์
“และบัดนี,้ หลังจากประจักษ์พยานจำ�นวน
มากที่ให้ไว้ถึงพระองค์, นี่คือประจักษ์พยาน,
สุดท้ายของทั้งหมด, ซึ่งเราให้ไว้ถึงพระองค์:
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่!
“เพราะเราเห็นพระองค์” (ค.พ. 76:22-23)
ถ้อยคำ�ของพวกท่านคือถ้อยคำ�ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า เชื่อและ ข้าพเจ้า มั่นใจว่าพระเยซู
คือพระคริสต์ พระบุตรของพระผูเ้ ป็นเจ้า และ
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงเป็น
องค์เดียวที่ถือกำ�เนิดจากพระบิดา และว่า
“โดยพระองค์, และโดยผ่านพระองค์, และ
จากพระองค์, โลกต่างๆ สร้างขึ้นมาและเคย
สร้างขึ้นมาแล้ว, และผู้อยู่อาศัยในนั้นเป็น
บุตรและธิดาที่ถือกำ�เนิดของพระผู้เป็นเจ้า”
(ค.พ. 76:24)
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผูช้ ว่ ยให้รอดทรง
พระชนม์อยู่ ข้าพเจ้า รู้จัก พระเจ้า ข้าพเจ้า
คือพยานของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ถึงการพลี
พระชนม์ชีพอันยิ่งใหญ่และความรักนิรันดร์
ของพระองค์ที่มีให้กับบุตรธิดาทุกคนของ
พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้ากล่าวคำ�พยาน
พิเศษด้วยความนอบน้อมถ่อมตนแต่มั่นใจ
อย่างที่สุด ในพระนามของพระเยซูคริสต์
เอเมน

โดยเอ็ลเดอร์ วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ดำ�เนินชีวิตอย่าง		
แน่วแน่ต่อศรัทธา

เราแต่ละคนจะได้รบั พรอย่างมากถ้าเรารูเ้ รือ่ งราวแห่งศรัทธาและการเสียสละ
ซึ่งนำ�บรรพบุรุษของเรามาสู่ศาสนจักรของพระเจ้า

ข้

าพเจ้าชอบประวัติศาสนจักร เช่น
เดียวกับพวกท่านหลายๆ คน
ศรัทธาของข้าพเจ้าเข้มแข็งขึ้นเมื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับการอุทิศตนอันน่าทึ่งของ
บรรพชนของเราผู้ยอมรับพระกิตติคุณและ
ดำ�เนินชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อศรัทธา
เดือนที่แล้ว เยาวชนกว่า 12,000 คนจาก
เขตพระวิหารกิลเบิร์ต แอริโซนาเฉลิมฉลอง
พระวิหารซึ่งสร้างเสร็จใหม่ด้วยการแสดงอัน
น่าตื่นตา เพื่อแสดงคำ�มั่นสัญญาของพวก
เขาที่จะดำ�เนินชีวิตอย่างชอบธรรม สาระ
สำ�คัญของการเฉลิมฉลองคือ “ดำ�เนินชีวิต
อย่างแน่วแน่—ต่อศรัทธา”
เช่นเดียวกับที่เยาวชนชาวแอริโซนาผู้ซื่อสัตย์ได้ทำ� วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแต่ละคนควร
ให้คำ�มั่นสัญญาที่จะ “ดำ�เนินชีวิตอย่างแน่ว
แน่ต่อศรัทธา”
ถ้อยคำ�จากเพลงสวดกล่าวว่า “จริงต่อ
ศรัทธาทีพ่ อ่ แม่เราเฝ้าถนอม” (“จริงต่อศรัทธา,”
เพลงสวด, บทเพลงที่ 129)
เราอาจใส่เพิ่มว่า “จริงต่อศรัทธาที่ปู่ย่าเรา
เฝ้าถนอม”
ข้าพเจ้าสงสัยว่าเยาวชนชาวแอริโซนาผู้

กระตือรือร้นเหล่านั้นรู้จักประวัติศาสนจักร
ของพวกเขาไหม—หรือพวกเขารูไ้ หมว่าครอบครัว ของพวกเขา มาเป็นสมาชิกศาสนจักรได้
อย่างไร คงเป็นสิง่ วิเศษถ้าวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย
ทุกคนรู้เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
บรรพชนพวกเขา
ไม่ว่าท่านเป็นลูกหลานของผู้บุกเบิกหรือ
ไม่ก็ตาม มรดกแห่งศรัทธาและการเสียสละ
ของผู้บุกเบิกชาวมอรมอนคือมรดกของท่าน
เป็นมรดกอันประเสริฐของศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
บททีพ่ เิ ศษทีส่ ดุ บทหนึง่ ในประวัตศิ าสนจักร
เกิดขึ้นเมื่อวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ อัครสาวกของ
พระเจ้า สอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระเยซูคริสต์ตลอดทั่วเกรตบริเตนในปี
1840—เพียง 10 ปีหลังการสถาปนาศาสนจักร
วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์และอัครสาวกท่านอื่นๆ
มุ่งเน้นงานของพวกท่านที่ย่านลิเวอร์พูลและ
เพรสตันของประเทศอังกฤษ เอ็ลเดอร์วดู รัฟฟ์
ผู้ซึ่งภายหลังเป็นประธานศาสนจักร กำ�ลัง
สวดอ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงนำ�ท่านใน
งานอันสำ�คัญนี้ คำ�สวดอ้อนวอนของท่าน
นำ�ไปสู่การดลใจที่จะไปสอนพระกิตติคุณ
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ในที่อื่น
ประธานมอนสันสอนเราว่าเมื่อเราได้รับ
การดลใจจากสวรรค์ให้ทำ�สิ่งใด—ให้เราทำ�
เดี๋ยวนั้น—เราไม่ผัดวันประกันพรุ่ง นั่นคือสิ่ง
ที่วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ทำ� ด้วยการทรงนำ�อย่าง
ชัดเจนจากพระวิญญาณให้ “ไป…ทางใต้”
เอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์ออกจากที่นั่นทันทีและเดิน
ทางไปที่ส่วนหนึ่งของอังกฤษซึ่งเรียกว่า
เฮริฟอร์ดไชร์—ถิ่นทำ�ฟาร์มทางตะวันตก
เฉียงใต้ของอังกฤษ ที่นี่ท่านพบกับชาวนา
ผู้มั่งคั่งชื่อจอห์น เบนโบว์ ซึ่งต้อนรับท่าน
“ด้วยใจที่ยินดีและขอบพระทัย” (วิลฟอร์ด
วูดรัฟฟ์, ใน Matthias F. Cowley, Wilford
Woodruff: History of His Life and Labors
as Recorded in His Daily Journals
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[1909], 117)
ผูค้ นกลุม่ หนึง่ จำ�นวนกว่า 600 คน ซึง่ เรียก
ว่ายูไนเต็ดเบรเธร็น “สวดอ้อนวอนขอความ
สว่างและความจริง” (วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์, ใน
คำ�สอนของประธานศาสนจักร: วิลฟอร์ด
วูดรัฟฟ์ [2004], 93) พระเจ้าทรงส่งวิลฟอร์ด
วูดรัฟฟ์เพือ่ ตอบคำ�สวดอ้อนวอนของพวกเขา
คำ�สอนของเอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์ให้ผลในทันที
และคนจำ�นวนมากรับบัพติศมา บริคัม ยังก์
และวิลลาร์ด ริชาร์ดส์มาพบท่านที่เฮริฟอร์ด
ไชร์ และอัครสาวกทั้งสามท่านประสบความ
สำ�เร็จอย่างน่าอัศจรรย์
ภายในไม่กเ่ี ดือน พวกท่านจัดตัง้ 33 สาขา
สำ�หรับสมาชิก 541คนทีเ่ ข้าร่วมกับศาสนจักร
งานอันน่าอัศจรรย์ของพวกท่านดำ�เนินต่อไป

และในที่สุดสมาชิกยูไนเต็ดเบรเธร็นเกือบทุก
คนก็รับบัพติศมาสู่ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
แฮนนาห์ มาเรีย อีเกิลส์ แฮร์รสิ คุณย่าทวด
ของข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในคนแรกที่ฟังวิลฟอร์ด
วูดรัฟฟ์ เธอบอกโรเบิร์ต แฮร์ริส จูเนียร์สามี
ว่าเธอได้ยินพระคำ�ของพระผู้เป็นเจ้าและเธอ
ต้องการรับบัพติศมา โรเบิรต์ ไม่พอใจทีไ่ ด้ยนิ
คำ�ของภรรยา เขาบอกเธอว่าเขาจะไปกับเธอ
ที่การเทศนาครั้งต่อไปของผู้สอนศาสนาชาว
มอรมอนคนนั้น และจะจับผิดเขา
โดยที่นั่งอยู่เกือบข้างหน้าที่ประชุมพร้อม
กับตัง้ ใจทีจ่ ะไม่เขวและคิดจะก่อกวนนักเทศน์
ที่มาเยี่ยม แต่พระวิญญาณทรงสัมผัสใจของ
โรเบิร์ตทันที เช่นเดียวกับภรรยาของเขา เขา
รู้ว่าข่าวสารแห่งการฟื้นฟูเป็นความจริง เขา
กับภรรยารับบัพติศมา
เรื่องราวแห่งศรัทธาและการอุทิศตนของ
พวกเขาเหมือนกับคนอีกหลายพันคน เมื่อ
พวกเขาได้ยินข่าวสารพระกิตติคุณ พวกเขารู้
ว่าเป็นความจริง!
ดังที่พระเจ้าตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟัง
เสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะ
นั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)
โดยทีไ่ ด้ยนิ เสียงของพระเมษบาล พวกเขา
ให้ค�ำ มัน่ สัญญาทีจ่ ะดำ�เนินชีวติ ตามพระกิตติคุณและทำ�ตามการนำ�ของศาสดาพยากรณ์
ของพระเจ้า โดยตอบรับการเรียกที่ให้ “มา
รวมกันทีไ่ ซอัน” พวกเขาทิง้ บ้านทีอ่ งั กฤษ ข้าม
มหาสมุทรแอตแลนติก และมารวมกับวิสทุ ธิชนที่นอวู อิลลินอยส์
พวกเขาเปิดใจรับพระกิตติคุณอย่างสุดใจ
ขณะพยายามสร้างบ้านในแผ่นดินใหม่ของ
พวกเขา พวกเขาช่วยสร้างพระวิหารนอวูโดย
ลงแรงแทนส่วนสิบ—โดยทำ�งานก่อสร้างพระวิหารทุกๆ 10 วัน
ใจพวกเขาแตกสลายเมื่อทราบข่าวการ
ตายของศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รัก โจเซฟ
สมิธและไฮรัมพี่ชายของท่าน แต่พวกเขา
ยังซื่อสัตย์ต่อไป พวกเขายังคงแน่วแน่ต่อ
ศรัทธา
เมื่อวิสุทธิชนถูกข่มเหงและถูกขับไล่ออก

จากนอวู โรเบิร์ตกับมาเรียรู้สึกได้รับพรมากที่
ได้รับเอ็นดาวเม้นท์ในพระวิหารไม่นานก่อน
ที่พวกเขาจะข้ามแม่น้ำ�มิสซิสซิปปีและมุ่งไป
ทางตะวันตก แม้พวกเขาไม่มั่นใจว่าอนาคต
จะเป็นอย่างไร แต่พวกเขามั่นใจในศรัทธา
และประจักษ์พยานของพวกเขา
พร้อมกับลูกทัง้ หกคน พวกเขาเดินลุยโคลน
ขณะข้ามไอโอวาระหว่างทางไปฝั่งตะวันตก
พวกเขาสร้างที่พักข้างแม่น้ำ�มิสซูรีซึ่งกลาย
เป็นที่รู้จักกันว่าวินเทอร์ควอร์เตอร์ส
ผู้บุกเบิกผู้กล้าหาญเหล่านี้กำ�ลังรอการนำ�
ของอัครสาวกว่าพวกเขาจะเดินทางไปทาง
ตะวันตกได้อย่างไรและไปเมื่อไหร่ แผนของ
ทุกคนเปลี่ยนเมื่อบริคัม ยังก์ ประธานโควรัม
อัครสาวกสิบสองประกาศเรียกบรรดาชายที่
จะอาสาสมัครรับใช้ในกองทัพสหรัฐ ซึ่งกลาย
เป็นที่รู้จักกันว่า กองทหารมอรมอน
โรเบิรต์ แฮร์รสิ จูเนียร์เป็นหนึง่ ในผูบ้ กุ เบิก
ชายชาวมอรมอนกว่า 500 คนที่ตอบรับการ
เรียกจากบริคัม ยังก์ เขาสมัครเข้าเป็นทหาร
แม้เขาจะต้องทิ้งภรรยาที่กำ�ลังท้องและลูก
เล็กอีกหกคนของเขาไป
เพราะเหตุใดเขาและชายคนอื่นๆ ถึงทำ�
สิ่งเช่นนั้นได้
คำ�ตอบมีอยู่ในถ้อยคำ�ของคุณปู่ทวดของ
ข้าพเจ้า ในจดหมายทีเ่ ขาเขียนถึงภรรยาเมือ่
กองทหารกำ�ลังเดินทางไปยังเมืองแซนตาเฟ
เขาเขียนว่า “ศรัทธาของผมเข้มแข็งกว่าที่
เคยเป็น [เมื่อนึกถึงสิ่งที่บริคัม ยังก์บอกเรา]
ผมเชือ่ สิง่ นัน้ ราวกับว่าพระผูเ้ ป็นเจ้าผูย้ ง่ิ ใหญ่
ตรัสกับผมเอง”
สรุปแล้ว เขารู้ว่าเขากำ�ลังฟังศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับ
ชายอื่นๆ นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาทำ�เช่น
นั้น! พวกเขารู้ว่าศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้านำ�พวกเขาอยู่
ในจดหมายเดียวกัน เขาแสดงความรู้สึก
รักใคร่ต่อภรรยาและลูกๆ และพูดถึงคำ�สวด
อ้อนวอนประจำ�ของเขาว่าเธอกับลูกๆ จะได้
รับพร
ต่อมาในจดหมายนั้น เขาให้ถ้อยคำ�ที่ทรง
พลังว่า “เราต้องไม่ลืมสิ่งที่คุณกับผมได้ยิน

และ [ประสบ] ในพระวิหารของพระเจ้า”
เมื่อนำ�มารวมกับประจักษ์พยานของเขา
ก่อนหน้านั้นว่า “ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้านำ�เรา” โอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง
อย่างนี้เป็นเสมือนพระคัมภีร์แก่ข้าพเจ้า
สิบแปดเดือนหลังจากไปกับกองทหาร
โรเบิรต์ แฮร์รสิ ก็กลับมาหามาเรีย ภรรยาทีร่ กั
ของเขาอย่างปลอดภัย พวกเขาแน่วแน่และ
ซือ่ สัตย์ตอ่ พระกิตติคณ
ุ ทีไ่ ด้รบั การฟืน้ ฟูตลอด
ชีวิต พวกเขามีลูก 15 คน 13 คนเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ แฟนนีย์ วอล์กเกอร์ คุณย่าของข้าพเจ้าจากเมืองเรย์มอนด์ แอลเบอร์ตา แคนาดา
คือหนึ่งในหลาน 136 คนของพวกเขา
คุณย่าวอล์กเกอร์ภูมิใจที่คุณปู่ ของเธอ
รับใช้ในกองทหารมอรมอน และเธอต้องการ
ให้หลานๆ ทุกคนรู้ ตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นคุณปู่
แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจว่าทำ�ไมสิ่งนี้ถึงสำ�คัญกับ
เธอมาก เธอต้องการหันใจลูกหลานมาหา
บรรพบุรุษ เธอต้องการให้หลานๆ ของเธอรู้
ถึงมรดกอันชอบธรรมของพวกเขา—เพราะ

เธอรู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพรแก่ชีวิตของพวกเขา
ยิง่ เรารูส้ กึ เชือ่ มต่อกับบรรพชนผูช้ อบธรรม
ของเรามากเท่าไหร่ เราก็จะยิง่ เลือกอย่างฉลาด
และชอบธรรมมากเท่านั้น
นี่เป็นความจริง เราแต่ละคนจะได้รับพร
อย่างมากถ้าเรารูเ้ รือ่ งราวแห่งศรัทธาและการ
เสียสละซึง่ นำ�บรรพบุรษุ ของเรามาสูศ่ าสนจักร
ของพระเจ้า
ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีโ่ รเบิรต์ กับมาเรียได้ยนิ วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์สอนและเป็นพยานถึงการฟืน้ ฟู
ของพระกิตติคณ
ุ พวกเขาว่าพระกิตติคณ
ุ เป็น
ความจริง
พวกเขารู้ด้วยว่า ไม่ว่าการทดลองหรือ
ความยากลำ�บากใดๆ มาสู่พวกเขา พวกเขา
จะได้รับพรเพราะพวกเขาแน่วแน่ต่อศรัทธา
ราวกับว่าพวกเขาได้ยินถ้อยคำ�ของศาสดา
พยากรณ์ของเราในทุกวันนี้ ซึ่งกล่าวว่า “ไม่มี
การเสียสละใดมากเกินไป…เพื่อให้ได้รับพร
[ของพระวิหาร]” (โธมัส เอส. มอนสัน, “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—ประภาคารส่องโลก,”
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เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 115-116)
เหรียญสองปอนด์ของสหราชอาณาจักรมี
ข้อความจารึกไว้ด้านข้างว่า “ยืนบนไหล่ของ
ยักษ์” เมื่อข้าพเจ้านึกถึงบรรพบุรุษผู้บุกเบิก
ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา ข้าพเร้ารู้สึกว่าเรา ทุกคน
กำ�ลังยืนบนไหล่ของยักษ์
แม้ว่าโอวาทนั้นจะมาจากจดหมายของ
โรเบิร์ต แฮร์ริส แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าบรรพชน
อีกนับไม่ถ้วนจะส่งข่าวสารแบบเดียวกันแก่
ลูกหลานของพวกเขาว่า หนึ่ง เราต้องไม่ลืม
ประสบการณ์ที่เราได้รับในพระวิหาร และเรา
ต้องไม่ลืมคำ�สัญญาและพรที่จะมาสู่เราแต่
ละคนเพราะพระวิหาร สอง เราต้องไม่ลืมว่า
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้านำ�เรา
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเรา ได้รบั การนำ�โดย
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า
ทรงฟืน้ ฟูศาสนจักรของพระองค์ในยุคสุดท้าย
ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และเราต้อง
ไม่ลืมว่าศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้านำ�เรามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โจเซฟ
จนถึงบริคัม ตลอดจนประธานศาสนจักรแต่
ละคนที่ตามมาจนถึงศาสดาพยากรณ์ของ
เราในวันนี้—โธมัส เอส. มอนสัน ข้าพเจ้า
รู้จักท่าน ข้าพเจ้ายกย่องท่าน และข้าพเจ้า
รักท่าน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านคือศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าบนโลกในวันนี้
ข้าพเจ้าปรารถนาจากใจ พร้อมกับลูก
หลานของข้าพเจ้า ว่าเราจะยกย่องมรดก
ของบรรพชนผู้ชอบธรรมของเรา—ผู้บุกเบิก
ชาวมอรมอนผู้ซื่อสัตย์ผู้ยอมถวายทุกสิ่งบน
แท่นบูชาเพื่อเสียสละและปกป้องพระผู้เป็น
เจ้าและศรัทธาของพวกเขา ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนว่าเราแต่ละคนจะดำ�เนินชีวิตอย่าง
แน่วแน่ต่อศรัทธาที่พ่อแม่เราเฝ้าถนอม ใน
พระนามอันบริสทุ ธิแ์ ละศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซู
คริสต์ เอเมน
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โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การเชื่อฟังผ่านศรัทธา
ของเรา

การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธาในปัญญาและพลังความสามารถของ
ผู้มีอำ�นาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า

ก

ารสังสรรค์ในครอบครัวที่ซิสเตอร์
เพอร์รยี ก์ บั ข้าพเจ้าจัดทุกคืนวันจันทร์
จู่ๆ ก็มีคนเพิ่มขึ้น น้องชายข้าพเจ้า
ลูกสาวของเขา น้องชายของบาร์บารา และ
หลานสาวกับสามีเธอย้ายเข้ามาอยู่คอนโด
ตึกเดียวกับเรา นั่นเป็นครั้งเดียวที่ข้าพเจ้า
มีครอบครัวอยู่ใกล้ตั้งแต่เป็นเด็ก เวลานั้น
ครอบครัวข้าพเจ้าอยูช่ ว่ งถนนเดียวกับสมาชิก
หลายคนของญาติฝ่ายมารดา บ้านของคุณ
ตาซอนเนอยู่ติดเราทางทิศเหนือ และบ้าน
ของคุณป้าเอ็มมาอยู่ติดเราทางทิศใต้ คุณป้า
โจเซฟีนอยู่ช่วงถนนฝั่งใต้ และคุณลุงแอลมา
อยู่ช่วงถนนฝั่งตะวันออก
ในช่วงวัยเด็กข้าพเจ้าปฏิสมั พันธ์กบั ญาติๆ
ของเราทุกวันและมีช่วงเวลาของการทำ�งาน
เล่น และพูดคุยกัน เราจะเกเรมากไม่ได้เพราะ
จะมีรายงานถึงคุณแม่ของเราเร็วมาก เวลา
นี้โลกเราไม่เหมือนเดิม—สมาชิกครอบครัว
ส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจาย แม้พวกเขา
ค่อนข้างอยู่ใกล้กัน แต่มักไม่อยู่ชิดติดกัน
ข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่าวัยเด็กและสถานการณ์
ปัจจุบันของข้าพเจ้าเป็นเหมือนสวรรค์น้อยๆ
สมาชิกครอบครัวที่เรารักอาศัยอยู่ใกล้กัน

นั่นเตือนใจข้าพเจ้าเสมอให้นึกถึงความเป็น
นิรันดร์ของหน่วยครอบครัว
เมื่อข้าพเจ้าเติบใหญ่ ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์พิเศษกับคุณตา ข้าพเจ้าเป็นลูกชายคน
โตของครอบครัว ข้าพเจ้าต้องตักหิมะออก
จากทางเดินในฤดูหนาวและดูแลสนามหญ้า
ในฤดูรอ้ นให้บา้ นเรา บ้านของคุณตา กับบ้าน
ของคุณป้าสองคน คุณตามักจะนั่งอยู่บน
ระเบียงหน้าบ้านขณะข้าพเจ้าตัดหญ้า เมื่อ
ข้าพเจ้าตัดหญ้าเสร็จข้าพเจ้าจะนั่งบนบันได
หน้าบ้านและพูดคุยกับท่าน ช่วงเวลาเหล่า
นั้นเป็นความทรงจำ�ที่ข้าพเจ้าหวงแหน
วันหนึ่งข้าพเจ้าถามคุณตาว่าข้าพเจ้าจะ
รู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าทำ�สิ่งที่ถูกต้องเสมอ
เพราะชีวิตมีให้เลือกมากมายเหลือเกิน คุณ
ตาตอบด้วยประสบการณ์จากชีวิตเกษตรกร
ของท่านเหมือนเคย
ท่านสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการฝึกม้าลาก
สองตัวให้ทำ�งานด้วยกันเป็นทีม ท่านอธิบาย
ว่าม้าลากต้องรู้เสมอว่าใครคุมอยู่ สิ่งจำ�เป็น
อย่างหนึ่งในการควบคุมม้าคือบังเหียนและ
เหล็กขวางปากม้า ถ้าตัวหนึง่ เชือ่ ว่าไม่จ�ำ เป็น
ต้องทำ�ตามคำ�สั่งของผู้ขี่รถเทียมม้า ม้าจะ

ลากรถและทำ�งานเต็มกำ�ลังความสามารถ
ของมันไม่ได้
ตอนนี้เราจะใช้ตัวอย่างดังกล่าวสำ�รวจ
บทเรียนที่คุณตาสอนข้าพเจ้า ใครคือผู้ขี่รถ
เทียมม้า คุณตาเชื่อว่าผู้ขี่คือพระเจ้า พระองค์ทรงมีจุดประสงค์และแผน พระองค์ทรง
เป็นผู้ฝึกและผู้สร้างรถเทียมม้าและม้าลาก
แต่ละตัว ผู้ขี่รู้ดีที่สุด และวิธีเดียวที่ม้าจะรู้
ว่าตนกำ�ลังทำ�ถูกต้องเสมอคือเชื่อฟังและไป
ตามการนำ�ของผู้ขี่
คุณตาข้าพเจ้ากำ�ลังเปรียบบังเหียนและ
เหล็กขวางปากม้ากับอะไร ข้าพเจ้าเชื่อใน
เวลานั้น เช่นเดียวกับเชื่อในเวลานี้ว่าคุณตา
กำ�ลังสอนข้าพเจ้าให้ท�ำ ตามการกระตุน้ เตือน
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในมโนภาพของ
คุณตา บังเหียนและเหล็กขวางปากม้าเป็น
เรื่องฝ่ายวิญญาณ ม้าที่เชื่อฟัง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของม้าลากที่ฝึกมาอย่างดี ต้องการเพียง
แรงกระตุกเบาๆ จากผูข้ ใ่ี ห้ท�ำ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการ
ให้ทำ� แรงกระตุกเบาๆ นี้เทียบได้กับสุรเสียง
สงบแผ่วเบาที่พระเจ้าตรัสกับเรา เพื่อเคารพ

สิทธิ์เสรีของเรา แรงกระตุกจะไม่รุนแรงและ
มีพลัง
ชายหญิงผูเ้ มินการกระตุน้ เตือนทีอ่ อ่ นโยน
ของพระวิญญาณมักจะเรียนรู้เช่นเดียวกับ
บุตรเสเพลผ่านผลที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้
ของการไม่เชื่อฟังและการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย
ผลที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ทำ�ให้บุตรเสเพล
อ่อนน้อมถ่อมตนจน “เขาสำ�นึกตัวได้” และ
ได้ยินสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณบอก
เขาให้กลับไปบ้านของบิดา (ดู ลูกา 15:11–32)
บทเรียนที่คุณตาสอนข้าพเจ้าคือ จงพร้อม
รับแรงกระตุกเบาๆ ของพระวิญญาณเสมอ
ท่านสอนว่าข้าพเจ้าจะได้รับการกระตุ้นเตือน
เช่นนั้นเสมอถ้าข้าพเจ้าออกนอกเส้นทาง
ข้าพเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกว่าทำ�ผิดร้ายแรงกว่า
เดิมถ้าข้าพเจ้ายอมให้พระวิญญาณทรงนำ�
การตัดสินใจของข้าพเจ้า
ตามที่ยากอบ 3:3 กล่าว “ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็
สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว”
เราต้องรู้สึกไวต่อบังเหียนทางวิญญาณ

แม้ด้วยแรงกระตุกเบาที่สุดจากพระอาจารย์
เราก็ยังต้องเต็มใจปรับเปลี่ยนเส้นทางของ
เรา เพื่อประสบความสำ�เร็จในชีวิตเราต้อง
สอนวิญญาณและร่างกายเราให้ทำ�งานด้วย
กันในการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้า ถ้าเราเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนที่อ่อน
โยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นจะทำ�ให้
วิญญาณและร่างกายเราเป็นหนึ่งเดียวในจุด
ประสงค์และจะนำ�เรากลับบ้านนิรันดร์ไปอยู่
กับพระบิดาในสวรรค์ของเราผู้เป็นนิรันดร์
หลักแห่งความเชือ่ ข้อสามสอนเราเกีย่ วกับ
ความสำ�คัญของการเชื่อฟัง: “เราเชื่อว่าโดย
ผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้ง
มวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ.”
การเชื่อฟังแบบที่คุณตาพูดถึงในตัวอย่าง
ของท่านเรือ่ งรถเทียมม้าเรียกร้องความวางใจ
เป็นพิเศษเช่นกัน—นัน่ คือ ศรัทธาโดยสมบูรณ์
ในผู้ขี่รถเทียมม้า ด้วยเหตุนี้บทเรียนที่คุณตา
สอนข้าพเจ้าจึงพาดพิงถึงหลักธรรมข้อแรก
ของพระกิตติคุณ—ศรัทธาในพระเยซูคริสต์
พฤษ ภาคม 2014
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อัครสาวกเปาโลสอนว่า “[ศรัทธา] คือ
ความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจใน
สิง่ ทีม่ องไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1) ต่อจากนัน้ เปาโล
ใช้ตัวอย่างของอาเบล เอโนค โนอาห์ และ
อับราฮัมสอนเรือ่ งศรัทธา เปาโลเน้นเรือ่ งของ
อับราฮัมเพราะอับราฮัมเป็นบิดาของผูม้ ศี รัทธา
ดังนี้
“โดย [ศรัทธา] เมื่ออับราฮัมได้รับการทรง
เรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็น
มรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดย
ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน
“โดย [ศรัทธา] ท่านได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
แห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าว…
“โดย [ศรัทธา] นางซาราห์หญิงหมันเอง
ก็ได้รับพลังในการตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้ว
เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้น
ซื่อสัตย์” (ฮีบรู 11:8–9, 11)
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บนแท่นบูชาอย่างไร ท่านอธิบายกับอิสอัค
อย่างไรว่าเขาจะเป็นเครื่องบูชา และท่าน
มีแรงเงื้อมีดจะสังหารบุตรชายได้อย่างไร
ศรัทธาของอับราฮัมให้พลังท่านทำ�ตามการ
นำ�ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดจนถึงช่วง
เวลาอันน่าพิศวงเมื่อเทพร้องเรียกจากสวรรค์
และประกาศต่ออับราฮัมว่าท่านผ่านการ
ทดสอบที่ปวดร้าวใจแล้ว จากนั้นเทพของ
พระเจ้าย�ำ้ สัญญาในพันธสัญญาแห่งอับราฮัม
ข้าพเจ้ายอมรับว่าปัญหาท้าทายเกี่ยวกับ
การมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการเชื่อฟัง
จะยากสำ�หรับคนบางคนมากกว่าคนอื่นๆ
ข้าพเจ้ามีประสบการณ์หลายปีพอจะรู้ว่าแม้
บุคลิกลักษณะของม้าจะต่างกันมาก และด้วย
เหตุนี้ จึงฝึกม้าบางตัวได้ง่ายขึ้นหรือไม่ก็ยาก
ขึ้น แต่ความหลากหลายของคนเรามากยิ่ง
กว่านั้น เราแต่ละคนเป็นบุตรหรือธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า เรามีเรื่องราวก่อนเกิดและใน
มรรตัยต่างกันไป ฉะนั้นจึงมีวิธีแก้ที่ใช้ได้กับ
ทุกคนไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยอม
รับว่าชีวิตมีการทดลองและความผิดพลาด
และสำ�คัญที่สุดคือ เราต้องใช้หลักธรรมข้อ
สองของพระกิตติคุณเสมอ ซึ่งคือ การกลับใจ
ช่วงเวลาที่คุณตาข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ เป็น
ช่วงเวลาที่ง่าย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเลือก
เรารูว้ า่ พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมและ ระหว่างถูกผิด แม้คนฉลาดมากและมีสายตา
ซาราห์ผ่านอิสอัคบุตรชายของอับราฮัมและ ยาวไกลบางคนอาจเชื่อว่ายุคสมัยที่ซับซ้อน
ซาราห์—สัญญาว่าผู้สืบเชื้อสาย “มากมาย ขึ้นของเราต้องใช้วิธีแก้ที่ซับซ้อนขึ้น แต่ข้าพดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายอัน เจ้าไม่เชื่อว่าพวกเขาพูดถูก ข้าพเจ้าเชื่อว่า
นับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเล” (ดู ข้อ 12; ดู ปฐมกาล ความซับซ้อนของปัจจุบันต้องใช้ความเรียบ
ง่ายยิ่งขึ้น เหมือนคำ�ตอบที่คุณตาให้กับคำ�
17:15-16 ด้วย) และจากนั้น พระเจ้าทรง
ทดสอบศรัทธาของอับราฮัมอย่างที่พวกเรา ถามจากใจข้าพเจ้าว่าเราจะรู้ความแตกต่าง
ระหว่างถูกผิดได้อย่างไร ข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งที่
จำ�นวนมากนึกไม่ถึง
ข้าพเจ้าพินจิ พิเคราะห์เรือ่ งราวของอับราฮัม ข้าพเจ้าให้วนั นีเ้ ป็นสูตรง่ายๆ แต่ขา้ พเจ้าเป็น
กับอิสอัคหลายครั้ง และยังไม่เชื่อว่าข้าพเจ้า พยานได้ว่าใช้ได้ผลกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแนะ
นำ�ให้ท่านใช้และท้าทายท่านให้ทดลองคำ�
เข้าใจศรัทธาและการเชื่อฟังของอับราฮัม
อย่างถ่องแท้ ข้าพเจ้าอาจจินตนาการได้ว่า พูดของข้าพเจ้า และหากท่านทำ� ข้าพเจ้า
สัญญาว่านั่นจะนำ�ท่านให้เห็นการเลือกชัด
ท่านรีบออกเดินทางตอนเช้าตรู่วันหนึ่ง แต่
ท่านเดินข้างๆ อิสอัคบุตรชายตลอดการเดิน เจนเมื่อการเลือกระดมใส่ท่านและจะรู้คำ�
ทางสามวันไปเชิงเขาโมริยาห์ได้อย่างไร พวก ตอบเรียบง่ายของคำ�ถามที่ทำ�ให้คนมีการ
เขาแบกฟืนขึ้นเขาได้อย่างไร ท่านสร้างแท่น ศึกษาและคนที่คิดว่าตนฉลาดสับสน
บ่อยเหลือเกินที่เรามักคิดว่าการเชื่อฟังคือ
บูชาอย่างไร ท่านมัดอิสอัคและวางเขาไว้

การยอมทำ�ตามคำ�สั่งหรือคำ�บอกของผู้มี
อำ�นาจสูงกว่าแบบไม่ต้องคิด ความจริง
แล้ว การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธา
ในปัญญาและพลังความสามารถของผู้มี
อำ�นาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า เมื่ออับราฮัมแสดงให้เห็นศรัทธาแน่วแน่และการ
เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า แม้เมื่อได้รับบัญชาให้
ถวายบุตรชายเป็นเครื่องบูชา พระผู้เป็นเจ้า
ทรงช่วยชีวิตท่าน ทำ�นองเดียวกันเมื่อเรา
แสดงศรัทธาผ่านการเชื่อฟัง พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงช่วยชีวิตเราในที่สุด
คนที่เชื่อมั่นแต่ตนเองเท่านั้นและทำ�ตาม
เฉพาะความปรารถนาและความโน้มเอียง
ของตนย่อมถูกจำ�กัดเมือ่ เทียบกับคนทีท่ �ำ ตาม
พระผู้เป็นเจ้าและยอมรับความเข้าใจ พระปรีชาญาณ และของประทานของพระองค์
กล่าวกันว่าคนที่หมกมุ่นกับตนเองเป็นคนใจ
แคบมาก การเต็มใจเชือ่ ฟังไม่ใช่ออ่ นแอหรือ
ถูกกระทำ� แต่นั่นคือวิธีที่เราประกาศศรัทธา
ของเราในพระผูเ้ ป็นเจ้าและทำ�ให้ตวั เราคูค่ วร
ได้รับพลังอำ�นาจของสวรรค์ การเชื่อฟังเป็น
การเลือก เป็นการเลือกระหว่างความรู้และ
พลังความสามารถอันจำ�กัดของเรากับพระปรีชาญาณและมหิทธิฤทธิอ์ นั ไร้ขดี จำ�กัดของ
พระผู้เป็นเจ้า จากบทเรียนที่คุณตาสอน
ข้าพเจ้า การเชือ่ ฟังคือการเลือกรับรูว้ า่ มีเหล็ก
ทางวิญญาณขวางปากเราและให้เราไปตาม
การนำ�ของผู้ขี่
ขอให้เราเป็นทายาทแห่งพันธสัญญาและ
พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผ่านศรัทธาของเรา
และโดยรับศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณที่ได้
รับการฟื้นฟู ข้าพเจ้าสัญญาว่าพรแห่งชีวิต
นิรันดร์มีให้ทุกคนผู้มีศรัทธาและเชื่อฟัง ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

โดยเอ็ลเดอร์ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ

การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า
นิมิตแรก
เด็กหนุม่ คนหนึง่ อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์
สายตาสะดุดหยุดอยู่ที่พระคัมภีร์ข้อหนึ่ง นั่น
คือชั่วขณะที่จะเปลี่ยนโลก
เขาร้อนใจที่จะรู้ว่าศาสนจักรใดสามารถ
นำ�เขาไปสู่ความจริงและความรอดได้ เขา
ลองเข้าเกือบทุกศาสนจักรแล้ว เขาจึงหันมา
อ่านถ้อยคำ�นี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ “ถ้า
ใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูล

ขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วย
พระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำ�หนิ แล้วเขา
ก็จะได้รับตามที่ทูลขอ”1
เขานึกถึงถ้อยคำ�ดังกล่าวครั้งแล้วครั้งเล่า
แสงสว่างจุดแรกแทรกเข้ามาในความมืด นี่
คือคำ�ตอบ นี่คือวิธีออกจากความสับสนและ
ความมืดมนหรือ เรียบง่ายเช่นนี้เองหรือ ทูล
ถามพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงตอบ
ในที่สุดเขาตัดสินใจทูลถามพระผู้เป็นเจ้ามิ
ฉะนั้นก็ต้องอยู่ในความมืดและความสับสน
ตลอดไป
แม้จะร้อนใจเพียงใด เขาก็ไม่ได้แล่นไปที่
มุมสงบแล้วระดมคำ�สวดอ้อนวอนอย่างลุกลี้
ลุกลน เขาเพิ่งอายุ 14 ปี แต่ในความใฝ่รู้นั้น
เขาไม่ได้เร่งรีบ เรื่องนี้ใช่ว่าจะสวดอ้อนวอน
อย่างไรก็ได้ เขาเลือกสถานที่และเวลาที่จะ
ทุ่มเทไว้ก่อน เขาเตรียมตัวสนทนากับพระผู้
เป็นเจ้า
แล้ววันนั้นก็มาถึง เป็นเวลา “เช้าของวัน
ที่สวยงาม, แจ่มใส, ต้นฤดูใบไม้ผลิของปี
[1820]”2 เขาเดินเข้าไปในความสงบเงียบ
ของป่าไม้ที่อยู่ใกล้ๆ เพียงคนเดียว ใต้ต้นไม้
สูงตระหง่านเหนือศีรษะ เขาไปถึงสถานที่
ซึ่งหมายตาไว้ก่อนหน้านี้ คุกเข่าลงตั้งจิต
ปรารถนาต่อพระองค์
พฤษ ภาคม 2014
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เพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเขากล่าว

“ข้าพเจ้าเห็นลำ�แสงอยูเ่ หนือศีรษะข้าพเจ้า
พอดี, เหนือความเจิดจ้าของดวงอาทิตย์, ซึ่ง
ค่อยๆ เลื่อนลงมาจนตกต้องข้าพเจ้า.
“…เมื่อแสงนั้นส่องมายังข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
เห็นพระอติรูปสองพระองค์, ซึ่งความเจิดจ้า
และรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะ
พรรณนาได้, พระองค์ทรงยืนอยูเ่ หนือข้าพเจ้า
ในอากาศ. องค์หนึง่ รับสัง่ กับข้าพเจ้า, โดยทรง
เรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัส, พลางชี้พระหัตถ์ไป
ที่อีกองค์หนึ่ง—[โจเซฟ,] นี่คือบุตรที่รักของ
เรา. จงฟังท่าน! ”3
เพียง 24 ปีต่อมา โจเซฟ สมิธและไฮรัม
พี่ชายท่านสิ้นชีวิตเนื่องด้วยสิ่งซึ่งเริ่มต้นที่นี่
เสียงคัดค้าน
โจเซฟกล่าวว่าเมือ่ อายุ 17 ปี เทพองค์หนึง่
บอกท่านว่า “ชือ่ [ของท่านจะ] ทัง้ ดีและชัว่ ใน
บรรดาประชาชาติ…ในบรรดาผู้คนทั้งปวง.”4
คำ�พยากรณ์อันน่าอัศจรรย์นี้ด�ำ เนินต่อเนื่อง
มาจนสำ�เร็จในทุกวันนี้เมื่อศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้เผย
แพร่ไปทั่วโลก
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เสียงคัดค้าน การวิพากษ์วิจารณ์ และการ
ต่อต้านย่อมอยู่คู่ความจริง เมื่อใดก็ตามที่
ความจริงเกี่ยวกับจุดประสงค์และจุดหมาย
ปลายทางของมนุษย์ได้รับการเปิดเผย จะมี
อำ�นาจบางอย่างออกมาคัดค้านเสมอ เริ่ม
ตั้งแต่อาดัมและเอวาในสวนเอเดนลงมาจน
ถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ และใน
ยุคของเรา มีความพยายามที่จะหลอกลวง
ยับยั้ง คัดค้าน และล้มแผนแห่งชีวิตเสมอมา
และจะมีตลอดไป
มองไปทีฝ่ นุ่ ควันโขมงขนาดใหญ่ทส่ี ดุ เหนือ
ธุลีดินซึ่งถูกเตะใส่พระองค์ผู้ที่ถูกคัดค้าน
ท้าทาย และปฏิเสธ ทุบตี ละทิ้ง และตรึง
กางเขนมากที่สุด พระองค์ผู้เสด็จลงต่ำ�กว่า
สิง่ ทัง้ ปวง และทีน่ น่ั ท่านจะพบความจริง พระบุตรพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของ
มนุษยชาติทั้งปวง ทำ�ไมพวกเขาไม่ปล่อย
พระองค์ไป
ทำ�ไมหรือ เพราะพระองค์ทรงเป็นความ
จริง และความจริงจะถูกคัดค้านอยู่เสมอ
จากนี้จงมองหาผู้ที่นำ�พยานหลักฐานอีก
เล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์และพระคัมภีร์
เล่มอื่นๆ ออกมา มองหาผู้ที่เป็นเครื่องมือใน

การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณและ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์มาสู่แผ่นดินโลก
มองหาท่านและคาดหวังได้เลยว่าท่านจะได้
รับแต่ความอยุติธรรม ทำ�ไมจึงไม่ปล่อยท่าน
ไป
ทำ�ไมหรือ เพราะท่านสอนความจริง และ
ความจริงจะถูกคัดค้านอยู่เสมอ
การเปิดเผยอย่างท่วมท้น
การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ
ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ลองดูที่การเปิดเผยบางอย่าง—ลอง
ดูที่แสงสว่างและความจริงบางเรื่องที่เปิด
เผยผ่านท่านซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับ
ความเชื่อทั่วไปในยุคของท่านและของเรา
• พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบุคคล พระสัตภาวะสูงส่ง พระบิดานิรันดร์ ทรงเป็นพระบิดาของเรา
• พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์ และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นสัตภาวะที่แยก
กัน5
• ท่านทั้งหลายเป็นมากกว่ามนุษย์ ท่านเป็น
ลูกพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และอาจ

•

•

•

•
•

•

•

•

เป็นเหมือนพระองค์ได้6 ถ้าท่านจะมีศรัทธา
ในพระบุตรของพระองค์ กลับใจ รับศาสนพิธี รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่7
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ยุคปัจจุบันมี
รากฐานเหมือนกับศาสนจักรที่พระองค์
ทรงจัดตั้งไว้เมื่อทรงปฏิบัติศาสนกิจบน
แผ่นดินโลก พร้อมด้วยศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวก ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
และเลวี เอ็ลเดอร์ มหาปุโรหิต มัคนายก ผู้
สอน อธิการ และสาวกเจ็ดสิบ ดังที่อธิบาย
ไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
สิทธิอำ�นาจฐานะปุโรหิตถูกถอนคืนจาก
โลกหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนม์
และมรณกรรมของอัครสาวก จากนั้นได้
รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยของเรา
การเปิดเผยยังไม่สิ้นสุด และฟ้าสวรรค์ยัง
ไม่ปิด ปัจจุบันพระผู้เป็นเจ้ายังตรัสกับ
ศาสดาพยากรณ์ พระองค์จะตรัสกับท่าน
และข้าพเจ้าเช่นกัน8
หลังจากชีวิตนี้มีมากกว่าสวรรค์และนรก
มีระดับของรัศมีภาพ และสิ่งที่เราทำ�ใน
ชีวิตนี้จะส่งผลมากมายมหาศาล9
มากกว่าการมีแค่ความเชื่อในพระคริสต์
ที่ไร้การปฏิบัติ เราควร “ดูที่ [พระองค์]
ในความนึกคิดทุกอย่าง”10 “ทำ�ทั้งหมดที่
[เราทำ� ] ในพระนามของพระบุตร”11 และ
“ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาและรักษา
พระบัญญัติของพระองค์…เพื่อ [เรา] จะ
มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เรา]
ตลอดเวลา.”12
หลายพันล้านคนที่มีชีวิตและตายโดยไม่มี
พระกิตติคณ
ุ และศาสนพิธที จ่ี �ำ เป็นต่อความ
รอดจะไม่สูญไป “ผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดย
การเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของ
พระกิตติคุณ”13 ปฏิบัติศาสนกิจทั้งแก่คน
เป็นและคนตาย14
ทุกสิง่ ไม่ได้เริม่ ทีก่ ารเกิด ท่านมีชวี ติ มาก่อน
ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะบุตร
ธิดาของพระองค์และเตรียมพร้อมสำ�หรับ
ชีวิตมรรตัยนี15้
การแต่งงานและครอบครัวไม่ใช่ข้อตกลง
ของมนุษย์ที่สิ้นสุดก็ต่อเมื่อความตาย
มาพรากจากกัน ทัง้ สองสิง่ เป็นนิรนั ดร์ผา่ น
ทางพันธสัญญาที่ทำ�กับพระผู้เป็นเจ้า
ครอบครัวคือแบบแผนแห่งสวรรค์16

นีเ่ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการเปิดเผยทีเ่ ทลง
มาบนโจเซฟ สมิธอย่างท่วมท้น ทั้งหมดมา
จากที่ใด การเปิดเผยเหล่านี้ซึ่งให้แสงสว่าง
แก่ความมืด คลายความสงสัย สร้างแรงบันดาลใจ เป็นพร และปรับปรุงผู้คนหลายล้าน
คน น่าจะมาจากที่ใดมากกว่ากัน มาจาก
การที่เขา (หรือใครก็ได้) ฝันเอาเองทั้งหมด
หรือสวรรค์ช่วยเขา พระคัมภีร์ที่เป็นผลงาน
ของเขาฟังดูเหมือนถ้อยคำ�ของมนุษย์หรือ
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ทรงตำ�หนิ แล้ว [ท่าน] ก็จะได้รับตามที่ทูล
ขอ”17 นี่ไม่เพียงเป็นวิธีเรียนรู้ความจริงเกี่ยว
กับพระคัมภีร์มอรมอนและโจเซฟ สมิธเท่า
นั้น แต่ยังเป็นแบบแผนที่จะรู้ความจริงของ
ทุกเรื่องเช่นกัน18
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า โธมัส เอส. มอนสันในปัจจุบัน
ก็เช่นกัน โดยผ่านโจเซฟ สมิธ “กุญแจทั้ง
หลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามอบ
ไว้ให้มนุษย์บนแผ่นดินโลก [อีกครั้ง], และ…
พระกิตติคุณ [จะ] รุดไป…ดังก้อนหินซึ่งถูก
ข้อสรุป
ข้อโต้แย้งเกีย่ วกับสิง่ ทีโ่ จเซฟ สมิธทำ�สำ�เร็จ สกัดจากภูเขาโดยปราศจากมือ…, จนเต็ม
19
นั้นไม่มี ที่มีคือเขาทำ�ได้อย่างไรและเพราะ ทั้งแผ่นดินโลก.”
พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดานิรันดร์ พระเยซู
เหตุใด ทางเลือกมีไม่มาก เขาเป็นนักเสแสร้ง
หรือเป็นศาสดาพยากรณ์ เขาทำ�ด้วยตนเอง คือพระคริสต์ เรานมัสการพระองค์ ไม่มีสิ่ง
ใดเทียบได้กับการสร้างของพระองค์ แผน
หรือได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์ จง
ดูพยานหลักฐาน แต่ต้องดูทั้งหมด ดูส่วน แห่งความรอด และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
ประกอบทั้งหมดของชีวิตเขา ไม่ใช่ดูที่ส่วน การชดใช้ของพระเมษโปดกของพระผูเ้ ป็นเจ้า
ใดส่วนหนึง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ จงทำ�ดังทีเ่ ด็กหนุม่
ในสมัยการประทานนี้ เราทำ�ให้แผนของพระโจเซฟทำ� และ “ทูลขอ…พระเจ้าผู้ประทาน บิดาสำ�เร็จได้และรับส่วนผลของการชดใช้
ให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ โดยเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ
สมิธเท่านั้น ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า—พระบิดานิรันดร์และพระเยซูคริสต์
พระผู้ช่วยให้รอดของโลก ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ยากอบ 1:5.
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:14.
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:16-17.
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:33.
ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 130:22.
ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 50:24.
ดู 2 นีไฟ 31; 3 นีไฟ 27.
ดู โมโรไน 10:3–5.
ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 76.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 6:36.
โมเสส 5:8.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 20:77.
หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 3
ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 76; 128; 138.
ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 49:17; 138;
โมเสส 3:5; 6:36.
ดูหลักค�ำสอนและพันธสัญญา  131:1–2;
132:5–33.
ยากอบ 1:5.
ดู โมโรไน 10:3-5.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 65:2.
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สภาวการณ์ทล่ี �ำ บากมาก เมือ่ เราถามว่าพวก
เขาจะรับมือกับความยากลำ�บากนี้อย่างไร
ทุกคนตอบชัดเจนว่า “เราสบายดี” เห็นได้
ชัดว่า ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ทำ�ให้พวกเขา
มีความหวังว่าในที่สุดทุกอย่างจะดำ�เนินไป
ด้วยดี บ้านแล้วบ้านเล่า เต็นท์แล้วเต็นท์เล่า
ที่ซิสเตอร์เทห์กับข้าพเจ้าเรียนรู้จากวิสุทธิชน
โดยเอ็ลเดอร์ ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้
ในยามเกิดภัยพิบตั หิ รือเหตุสลดใจ พระเจ้า
ทรงมีวิธีที่จะให้เรามุ่งเน้นและจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญใหม่ ในฉับพลัน บรรดาข้าวของเครือ่ ง
ใช้ที่เราแลกมาด้วยงานหนักก็ไม่ใช่สิ่งสำ�คัญ
อีกต่อไป สิ่งสำ�คัญที่สุดคือครอบครัวของเรา
และสัมพันธภาพของเรากับผู้อื่น พี่น้องสตรี
ที่แสนดีคนหนึ่งพูดทำ�นองนี้ “หลังจากน้ำ�
ลดและถึงเวลาเริ่มทำ�ความสะอาด ดิฉันมอง
ถ้าเราไม่ระวัง เราจะเริ่มตามล่าสิ่งที่เป็นฝ่ายโลกมากกว่าฝ่ายวิญญาณ
ไปรอบบ้านและคิดว่า ‘โอ้โฮ ฉันสะสมขยะ
ไว้เยอะเหลือเกินในหลายปีนี้’”
ข้าพเจ้าคิดว่าพี่น้องสตรีท่านนี้ได้เพิ่มมุม
ม่นานหลังจากการประชุมใหญ่สามัญ หักพัง อย่างไรก็ตาม พวกเขายังเปี่ยมด้วย มองที่ดีขึ้นและจากนี้ไปคงจะระมัดระวังยิ่ง
ความขอบคุณสำ�หรับความช่วยเหลือเล็กน้อย ขึ้นในการตัดสินใจว่าสิ่งไหนจำ�เป็นและสิ่ง
เดือนตุลาคม ปี 2007 พี่น้องชายคน
หนึ่งบอกข้าพเจ้าว่าคงจะประมาณเจ็ด ที่ได้รับ และยังมีวิญญาณที่ดีแม้จะอยู่ใน ไหนที่เธออยู่ได้โดยไม่ต้องมี
ปีก่อนที่ข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์หลอน
อย่างนี้อีก ข้าพเจ้าโล่งอกและบอกเขาว่า
ข้าพเจ้าจะพิจารณาว่ามันเป็น “เจ็ดปีแห่ง
ความบริบรู ณ์” ของข้าพเจ้า ณ เวลานี้ เจ็ดปี
แห่งความบริบูรณ์นั้นสิ้นสุดแล้ว
เดือนมกราคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้ากับเกรซ
หวานใจของข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้ไป
เยี่ยมสมาชิกในฟิลิปปินส์ผู้ที่สูญเสียจาก
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และพายุไต้ฝุ่น เรายินดี
มากเพราะงานมอบหมายนี้เป็นคำ�ตอบการ
สวดอ้อนวอนของเราและเป็นพยานหลักฐาน
ต่อพระเมตตาและพระคุณความดีของพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา ทำ�ให้เราบรรลุผล
สำ�เร็จในการแสดงความรักความห่วงใยของ
เราเป็นการส่วนตัว
สมาชิกส่วนใหญ่ที่เราพบยังคงอาศัยอยู่
ในที่พักพิงชั่วคราวเช่นเต็นท์ ศูนย์ชุมชน และ
อาคารประชุมของศาสนจักร บ้านเรือนที่เรา
ไปเยี่ยมถ้าไม่มีหลังคาเพียงบางส่วนก็ไม่มี
เลย ข้าวของที่ผู้คนไม่ได้มีมากมายอยู่แล้ว
ก่อนหน้านั้น และที่มีอยู่เล็กน้อยก็สูญหาย
ไปหมด ทุกหนแห่งมีแต่โคลนและซากปรัก

ทรัพย์สมบัติของท่าน
อยู่ที่ไหน

ไ
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ในการทำ�งานกับสมาชิกมากมายเมื่อ
หลายปีที่ผ่านมา เราชื่นชมที่ได้เห็นความ
พร้อมพรั่งของความเข้มแข็งทางวิญญาณ
เราได้เห็นเช่นกันทั้งความมั่งคั่งและการขาด
แคลนทรัพย์สมบัติทางโลกท่ามกลางสมาชิก
ผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้
เนื่องจากความจำ�เป็น เราส่วนใหญ่จึง
ทุ่มเทกับการหารายได้และแสวงหาสิ่งของ
ทางโลกเพือ่ ให้สามารถเลีย้ งดูครอบครัว การ
ทำ�เช่นนี้เรียกร้องส่วนดีของเวลาและความ
เอาใจใส่ของเรา สิ่งที่โลกเสนอให้จะไม่มีวัน
จบสิ้น ดังนั้นจึงยากมากที่เราจะรู้ว่าเมื่อไรที่
เรามีพอ ถ้าเราไม่ระวัง เราจะเริ่มตามล่าสิ่ง
ที่เป็นฝ่ายโลกมากกว่าฝ่ายวิญญาณ การ
แสวงหาฝ่ายวิญญาณและนิรันดรจึงถูกจัด
ไว้ในลำ�ดับหลัง แทนที่จะเป็นลำ�ดับแรก
น่าเศร้า ที่ปรากฏว่าความโน้มเอียงในการ
แสวงหาฝ่ายโลกกำ�ลังเพิ่มมากขึ้นทุกทีและ
ยังพยายามครอบครองสิ่งที่เป็นลำ�ดับหลัง
และสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน
เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกดึงลง
ไปสู่เส้นทางนี้ เจคอบให้คำ�แนะนำ�ดังนี้ “ดัง
นั้น, อย่าใช้เงินตราเพื่อสิ่งที่ไม่มีค่า, หรือใช้
แรงงานของท่านเพื่อสิ่งที่ทำ�ความพอใจให้
ไม่ได้. จงสดับฟังข้าพเจ้าอย่างขยันหมัน่ เพียร,
และจำ�คำ�ที่ข้าพเจ้าพูดไว้; และจงมาเฝ้า
พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล, และดื่มด่ำ�สิ่งที่
ไม่เสื่อมถอย, ทั้งเน่าเปื่อยไม่ได้, และจงให้
จิตวิญญาณท่านเบิกบานในความอิ่มเอม.” 1
ข้าพเจ้าหวังว่าจะไม่มีใครในพวกเราใช้
เงินเพื่อสิ่งที่ไม่มีค่าหรือใช้แรงงานเพื่อสิ่งที่
ทำ�ความพอใจให้ไม่ได้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนทั้งชาวยิวและ
ชาวนีไฟดังนี้
“อย่าสะสมทรัพย์ไว้เพือ่ ตนบนแผ่นดินโลก,
ที่ซึ่งแมลงกินผ้าและสนิมจะทำ�ลาย, และ
ขโมยจะบุกเข้ามาลักไป;
“แต่จงสะสมทรัพย์ไว้เพื่อตนในสวรรค์, ที่
ซึ่งแมลงกินผ้าและสนิมจะไม่ทำ�ลาย, และที่
ซึ่งขโมยจะไม่บุกเข้ามาลักไป.
“เพราะทรัพย์ของเจ้าอยู่ที่ไหน, ใจของเจ้า
จะอยู่ที่นั่นด้วย.” 2
พระผู้ช่วยให้รอดประทานอุปมานี้ไว้อีกที่
หนึ่งเช่นกัน

“ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์
มาก
“เศรษฐีคนนัน้ จึงคิดในใจว่า ข้าจะทำ�อย่างไร
ดี เพราะว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้า
“เขาจึงคิดว่า ข้าจะทำ�อย่างนี้ คือจะรื้อยุ้ง
ฉางของข้า และจะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้น
แล้วข้าจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของ
ข้าไว้ที่นั่น
“แล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่า จิตใจเอ๋ย
เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จง
อยู่สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริงเถิด
“แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า โอ คนโง่ ในคืน
วันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า
แล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใคร
“คนทีส่ ะสมทรัพย์สมบัตไิ ว้ส�ำ หรับตัว และ
ไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ” 3
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ให้คำ�
แนะนำ�ต่อไปนี้เมื่อไม่นานมานี้
“พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นศักยภาพทีแ่ ท้
จริงของเรา พระองค์ทรงทราบสิ่งต่างๆ เกี่ยว
กับเราซึ่งเราไม่รู้จักตนเอง พระองค์ทรงกระตุ้นเตือนให้เราเติมเต็มระดับการสร้างของเรา
ดำ�เนินชีวิตที่ดี และกลับไปที่ประทับของ
พระองค์
“แล้วเหตุใด เราจึงอุทิศเวลาและพลังงาน
มากมายไปกับสิ่งชั่วคราว ไม่สำ�คัญ และ
ฉาบฉวยเช่นนั้น เราไม่ยอมมองเห็นความ
โง่ เขลาของการไล่ตามสิ่งไร้สาระอันไม่จีรัง
ยั่งยืนหรือไม่” 4

เราทุกคนรูว้ า่ รายการทรัพย์สมบัตทิ างโลก
ของเราประกอบด้วยความจองหอง ความ
มั่งคั่ง สิ่งของทางโลก อำ�นาจ และเกียรติ
ของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ไม่คู่ควรแก่การให้เวลา
และความเอาใจใส่มากขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
ขอมุ่งเน้นสิ่งที่จะก่อเกิดเป็นทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ของเรา
มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างในสวรรค์ที่เรา
ควรสะสมไว้เพื่อตัวเราเอง ขอเริ่มด้วย สิ่งที่
เราต้องมีคือคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์
อันได้แก่ ศรัทธา ความหวัง ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน และจิตกุศล เราได้รับคำ�แนะนำ�ซ้ำ�
แล้วซ้ำ�เล่าให้ “[ทิ้ง] ความเป็นมนุษย์ปุถุชน
และ…กลายเป็นดังเด็ก”5 พระดำ�รัสเตือน
ของพระผู้ช่วยให้รอดคือให้เราพยายามดี
พร้อมเหมือนพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา6
สอง เราต้องให้เวลาที่มีประสิทธิภาพและ
พยายามมากขึ้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สรุปคือ “ครอบครัวได้รับ
แต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า และเป็นหน่วย
สำ�คัญที่สุดในกาลเวลาและในนิรันดร” 7
สาม การรับใช้ผอู้ น่ื เป็นจุดเด่นของผูต้ ดิ ตาม
ที่แท้จริงของพระคริสต์ พระองค์ตรัสว่า “ซึ่ง
พวกท่านได้ทำ�กับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อย
ที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำ�กับเรา
ด้วย” 8
สี่ การเข้าใจหลักคำ�สอนของพระคริสต์
และการเสริมสร้างประจักษ์พยานของเรา
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เป็นงานที่จะนำ�มาซึ่งปีติและความพึงพอใจ
ที่แท้จริง เราต้องศึกษาพระวจนะของพระคริสต์ดังที่พบในพระคัมภีร์และถ้อยคำ�ของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอย่างสม่ำ�เสมอ
“เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสต์จะ
บอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำ�.” 9
ข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของหญิง
ม่ายอายุ 73 ปีที่เราพบระหว่างการเดินทาง
ไปฟิลิปปินส์
เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เกาะโบโฮล บ้าน
ที่เธอกับสามีผู้ล่วงลับทำ�งานอย่างหนักเพื่อ
สร้างมันขึ้นมาได้พังทลายลงกับพื้นดิน ทำ�ให้
ลูกสาวและหลานชายเสียชีวิต เวลานี้เธออยู่
คนเดียว ต้องทำ�งานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
เธอรับจ้างซักเสื้อผ้า (ซึ่งซักด้วยมือ) และต้อง
ขึ้นลงเนินเขาวันละหลายครั้งเพื่อไปหาแหล่ง
น้ำ� ตอนที่เราไปเยี่ยมเธอ เธอยังคงอาศัยอยู่
ในเต็นท์
นี่คือถ้อยคำ�ของเธอ “เอ็ลเดอร์ ดิฉันยอม
รับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงขอให้ดิฉันเผชิญกับมัน
ดิฉันไม่รู้สึกเดือดร้อน ดิฉันสะสมใบรับรอง
พระวิหารและเก็บไว้ใต้หมอน ดิฉันเรียนท่าน
ว่าดิฉันจ่ายส่วนสิบเต็มด้วยรายได้เพียงน้อย
นิดจากการรับจ้างซักผ้า ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้
ก็ตาม ดิฉันจะจ่ายส่วนสิบเสมอ”
ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าลำ�ดับความสำ�คัญ
ของเรา ความโน้มเอียง นิสัย ความปรารถนา
ความอยาก และกิเลสของเราจะมีผลโดยตรง
ต่อชีวิตในโลกหน้า ขอให้เราระลึกถึงพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่เสมอ “เพราะ
ว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่าน
ก็อยู่ที่นั่นด้วย.” ขอให้เราพบใจเราในสถานที่
อันถูกต้อง นี่คือคำ�สวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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โดยเอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. ไอดูไคทิส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ถ้าท่านขาดสติปัญญา
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ใน
พระคัมภีร์

ส

องสามวันก่อน ลูกชายวัย 10 ขวบ
ของข้าพเจ้าศึกษาเรื่องสมองมนุษย์
ทางอินเทอร์เน็ต เขาอยากเป็นศัลยแพทย์ให้ได้สักวันหนึ่ง สังเกตได้ไม่ยากเลย
ว่าเขาฉลาดกว่าข้าพเจ้ามาก
เราชอบอินเทอร์เน็ต ที่บ้าน เราสื่อสารกับ
ครอบครัวและเพื่อนๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อีเมล และวิธีอื่นๆ ลูกๆ ของข้าพเจ้าทำ�การ
บ้านส่วนใหญ่ผ่านอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะถามอะไร ถ้าเราต้องการราย
ละเอียดเพิ่มเติม เราก็ค้นหาทางออนไลน์
เราจะได้ข้อมูลมากมายภายในไม่กี่วินาที
นี่คือสิ่งอัศจรรย์
อินเทอร์เน็ตให้โอกาสมากมายในการ
เรียนรู้ แต่ซาตานต้องการให้เราเศร้าหมอง
เขาบิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
ใช้เครื่องมือชิ้นสำ�คัญนี้เร่งเร้าความสงสัย
และความกลัว และเพื่อทำ�ลายศรัทธาและ
2 นีไฟ 9:51.
ความหวัง
มัทธิว 6:19–21; ดู 3 นีไฟ 13:19–21 ด้วย.
เพราะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเรื่องต่างๆ ได้
ลูกา 12:16–21.
มากมาย เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ , “เรื่องความ
เสียใจและปณิธาน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012. 22-23. ว่าจะปรับใช้กับงานของเราอย่างไร ซาตาน
โมไซยา 3:19.
ทำ�ให้เราไม่วา่ ง ทำ�ให้เขว และแทรกสิง่ แปลกดู 3 นีไฟ 12:48.
ปลอมเข้ามาในข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะ
คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010),
ทั้งสิ้น
1.1.1.
เราไม่ควรเกลือกกลั้วกับขยะ
มัทธิว 25:40.
จงฟังแนวทางต่อไปนี้ ซึง่ มีอยูใ่ นพระคัมภีร์
2 นีไฟ 32:3.
เ ลี ย โ ฮ น า

“พระวิญญาณของพระคริสต์ประทานให้
มนุษย์ทุกคน, เพื่อเขาจะรู้ความดีจากความ
ชัว่ ; ดังนัน้ , ข้าพเจ้าจึงแสดงวิธตี ดั สินให้ทา่ น;
เพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้ทำ�ดี, และชักชวน
ให้เชื่อในพระคริสต์, ส่งมาโดยเดชานุภาพ
และของประทานของพระคริสต์; ดังนั้นท่าน
จะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า.”1
อันที่จริง เราต่างเผชิญปัญหาในการเลือก
เช่นเดียวกับที่โจเซฟ สมิธประสบขณะเป็น
วัยรุ่น เรามักจะพบว่าตนเองขาดสติปัญญา
เช่นกัน
ในอาณาจักรของพระผูเ้ ป็นเจ้า การค้นคว้า
หาความจริงเป็นเรื่องน่ายินดี ได้รับการสนับสนุน และไม่ได้ถกู ห้ามปรามหรือเป็นทีห่ วาดกลัวเลย พระเจ้าพระองค์เองทรงแนะนำ�
สมาชิกศาสนจักรให้แสวงหาความรู้2 พระองค์ตรัสว่า “เจ้าจงแสวงหาอย่างขยันหมั่น
เพียรและสอนถ้อยคำ�แห่งปัญญาให้กัน; แท้
จริงแล้ว, เจ้าจงแสวงหาถ้อยคำ�แห่งปัญญา
จากบรรดาหนังสือดีทส่ี ดุ ; แสวงหาการเรียนรู,้
แม้โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย.”3 แต่
เราจะรู้จักความจริงในโลกที่โจมตีสิ่งที่เกี่ยว
ข้องกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นทุกทีได้อย่างไร
พระคัมภีร์สอนเราดังนี้
ข้อที่หนึ่ง เรารู้ความจริงได้โดยสังเกตผล
ของสิ่งนั้น

ในการเทศนาครั้งสำ�คัญยิ่งบนภูเขา
พระเจ้าตรัสว่า
“ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อม
ให้ผลเลว…
“เพราะฉะนัน้ พวกท่านจะรูจ้ กั เขาได้เพราะ
ผลของพวกเขา”4
ศาสดาพยากรณ์มอรมอนสอนหลักธรรม
เดียวกันนีเ้ มือ่ ท่านกล่าวว่า “โดยงานของพวก
เขาท่านจะรู้จักพวกเขา; เพราะหากงานของ
พวกเขาดี, พวกเขาก็ย่อมดีด้วย.”5
เราเชือ้ เชิญทุกคนให้ศกึ ษาผลและงานของ
ศาสนจักรนี้
บรรดาผู้สนใจความจริงจะสามารถรู้ถึง
ความแตกต่างที่ศาสนจักรและสมาชิกทำ�ใน
ชุมชนที่พวกเขาได้รับการจัดตั้ง พวกเขาจะ
สังเกตเห็นพัฒนาการในชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ติ าม
คำ�สอนของศาสนจักรเช่นกัน บรรดาผูท้ ต่ี รวจสอบผลเหล่านี้จะพบว่าผลของศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้ายมีรสเลิศ
และเป็นที่พึงปรารถนา
สอง เราพบความจริงได้โดยการทดลอง
พระวจนะด้วยตัวเราเอง
ศาสดาพยากรณ์แอลมาสอนดังนี้
“เราจะเปรียบพระวจนะกับเมล็ดพืช…หาก

ท่านให้ที่, เพื่อจะปลูกเมล็ดพืชในใจท่าน,
ดูเถิด, หากเป็นเมล็ดจริง, [และ]…หากท่าน
ไม่โยนมันทิ้งโดยความไม่เชื่อของท่าน,…
ดูเถิด, มันจะเริ่มพองอยู่ในอกท่าน; และ…
ท่านจะกล่าวในใจว่า—มันจำ�ต้อง…เป็นว่านี่
คือเมล็ดดี,…เพราะมันเริ่มทำ�ให้จิตวิญญาณ
ข้าพเจ้าขยาย; แท้จริงแล้ว, มันเริ่มให้ความ
สว่างแก่ความเข้าใจของข้าพเจ้า, แท้จริงแล้ว,
มันเริ่มมีรสเลิศสำ�หรับข้าพเจ้า…
“…และบัดนี…
้ สิง่ นีจ้ ะไม่เพิม่ กำ�ลังศรัทธา
ของท่านหรือ? ถูกแล้ว มันจะเพิม่ กำ�ลังศรัทธา
ของท่าน…
“…เพราะทุกเมล็ดออกผลตามลักษณะ
ของมัน”6
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าช่างมีคำ�เชื้อ
เชิญที่ดีเลิศ! เรื่องนี้สามารถเทียบได้กับการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ ท่านเชิญเราให้ทดสอบ
พระวจนะ เราได้รับปัจจัยเสริม และท่านบอก
เราถึงผลการทดลอง ถ้าเราทำ�ตามคำ�แนะนำ�
ด้วยวิธนี ้ี พระคัมภีรส์ อนเราว่าเราจะรูค้ วาม
จริงได้โดยการสำ�รวจผลของสิ่งนี้ หรือ โดย
การทดลองกับสิ่งนี้เป็นส่วนตัว ให้ที่แก่พระวจนะในใจเรา และปลูกไว้ เหมือนปลูกเมล็ด
พืช

อย่างไรก็ตาม ยังมีวธิ ที ส่ี ามทีจ่ ะรูค้ วามจริง
นั่นคือโดยการเปิดเผยส่วนตัว
หลักคำ�สอนและพันธสัญญาภาคที่ 8 สอน
ว่าการเปิดเผยคือความรู้—“ความรู…
้ ถึงสิ่ง
ใดก็ตามที่ [เรา] จะขอด้วยศรัทธา, ด้วยใจ
ซื่อสัตย์, โดยเชื่อว่า [เรา] จะได้รับ”7
พระเจ้าทรงบอกเราว่าจะรับการเปิดเผยนี้
ได้อย่างไร พระองค์ตรัสว่า “เราจะบอกเจ้า
ในความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้า, โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่งจะเสด็จมายังเจ้าและ
ซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้า”8
ด้วยเหตุนี้ เราจึงเรียนรู้ว่าเราจะรับการ
เปิดเผยได้โดยการขอด้วยศรัทธา ด้วยใจ
ซื่อสัตย์ และเชื่อว่าเราจะได้รับ
แต่สงั เกตว่าพระเจ้าประทานความกระจ่าง
ในเรื่องนี้เมื่อทรงเตือนว่า “จงจำ�ว่าถ้าปราศจากศรัทธา เจ้าจะทำ�อะไรไม่ได้; ฉะนั้นจงขอ
ด้วยศรัทธา.”9 ศรัทธาเรียกร้องการปฏิบัติ—
อย่างเช่นศึกษาเรื่องนั้นจนรู้ผลในใจท่าน
แล้วทูลถามในการสวดอ้อนวอนว่าถูกต้อง
หรือไม่
พระเจ้าตรัสว่า
“หากมันถูกต้องเราจะทำ�ให้ทรวงอกของ
เจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะรู้สึก
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ว่ามันถูกต้อง.
“แต่หากมันไม่ถูกต้อง เจ้าจะไม่มีความ
รู้สึกเช่นนั้น, แต่เจ้าจะมีอาการเงียบงันของ
ความคิดจนจะทำ�ให้เจ้าลืมสิ่งที่ผิด.”10
ศรัทธาที่ไม่ปฏิบัติคือสิ่งที่ตายแล้ว11
ฉะนั้น “จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย”12
ข้าพเจ้ามีเพื่อนต่างศาสนาคนหนึ่งซึ่งบอก
ข้าพเจ้าว่าเขาไม่ใช่คนทีส่ นใจเรือ่ งทางวิญญาณ
เขาจะไม่ศึกษาพระคัมภีร์หรือสวดอ้อนวอน
เพราะเขาไม่เข้าใจพระวจนะของพระผูเ้ ป็นเจ้า
ทั้งไม่แน่ใจว่ามีพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ เจตคติ
นีอ้ ธิบายถึงการขาดความเข้มแข็งทางวิญญาณ
ของเขาซึ่งจะนำ�ไปสู่สิ่งตรงข้ามกับการเปิด
เผยดังที่แอลมาอธิบายว่า “และฉะนั้น, เขาที่
ทำ�ใจตนแข็งกระด้าง,ผู้เดียวกันนั้นย่อมได้รับ
พระวจนะน้อยลง.”
แต่แอลมาเสริมว่า “คนที่ไม่ทำ�ใจตนแข็ง
กระด้าง, ก็จะประทานพระวจนะมากขึน้ เรือ่ ยๆ,
จนกว่าจะประทานให้เขารู้ความลี้ลับของ
พระผู้เป็นเจ้าจนเขารู้พระวจนะเหล่านั้นใน
ความไพบูลย์.”13
แอลมากับพวกบุตรของโมไซยาห์เป็นแบบ
อย่างของหลักธรรมที่ว่าศรัทธาเรียกร้องการ
ปฏิบัติ ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านว่า
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“พวกท่านค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างขยัน
หมั่นเพียร, เพื่อพวกท่านจะรู้พระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า
“แต่นี่ยังไม่หมด; พวกท่านยอมตนในการ
สวดอ้อนวอน, และการอดอาหารอย่างมาก;
ฉะนั้นพวกท่านจึงมีวิญญาณแห่งการพยากรณ์, และวิญญาณแห่งการเปิดเผย”14
การทูลขอด้วยใจจริงมีความสำ�คัญเท่า
เทียมกันในกระบวนการนี้ ถ้าเราแสวงหา
ความจริงอย่างจริงใจ เราจะทำ�ทุกอย่างใน
อำ�นาจของเราที่จะหาให้พบ ซึ่งอาจรวมถึง
การอ่านพระคัมภีร์ การไปโบสถ์ และรักษา
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าสุดความ
สามารถ อีกทัง้ เต็มใจทีจ่ ะทำ�ตามพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราทราบ
การกระทำ�ของโจเซฟ สมิธเมื่อท่านแสวง
หาปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศซึ่งบ่งบอก
ความหมายของการมีความจริงใจ ท่านกล่าว
ว่าท่านต้องการทราบว่านิกายใดจริง “เพื่อ
[ท่าน] จะได้รู้ว่าจะนับถือนิกายใด”15 แม้ก่อน
ที่ท่านจะสวดอ้อนวอน ท่านก็พร้อมจะปฏิบัติ
ตามคำ�ตอบที่จะได้รับ
เราต้องขอด้วยศรัทธาและความจริงใจ
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เราต้องเชื่อด้วยว่าเรา

จะรับการเปิดเผย เราต้องวางใจพระเจ้าและ
มีความหวังในคำ�สัญญาของพระองค์ จงจดจำ�
ข้อความทีเ่ ขียนไว้วา่ “ถ้าใครในพวกท่านขาด
สติปญ
ั ญา ให้คนนัน้ ทูลขอจากพระเจ้าผูป้ ระทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและ
ไม่ทรงตำ�หนิ แล้วเขาก็จะได้รบั ตามทีท่ ลู ขอ”16
สัญญาที่ล้ำ�เลิศ!
ข้าพเจ้าเชื้อเชิญทุกคนให้แสวงหาความ
จริงจากวิธีการเหล่านี้วิธีใดก็ได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแสวงหาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านการ
เปิดเผยส่วนตัว พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผย
ความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ใน
พระคัมภีร์ เรื่องนี้เรียกร้องความพยายาม
มากกว่าการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต แต่กค็ มุ้ ค่า
ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่านี่คือ
ศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าได้เห็นผลของศาสนจักรนี้ในชุมชนและ
ในชีวิตของคนหลายพันคน รวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทราบว่าเรื่องนี้
จริง ข้าพเจ้าได้ทดลองพระวจนะในชีวิตมา
นานหลายปีเช่นกัน และข้าพเจ้ารู้สึกถึงผลที่
มีต่อจิตวิญญาณ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทราบว่า
เรื่องนี้จริง แต่สำ�คัญที่สุดคือ ข้าพเจ้าเรียน
รู้ความจริงนี้ด้วยตนเองโดยการเปิดเผยผ่าน
อำ�นาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้า
เชื้อเชิญท่านทั้งหลายให้ทำ�เช่นเดียวกัน ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โมโรไน 7:16.
ดู หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 88:78.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 88:118.
มัทธิว 7:17, 20.
โมโรไน 7:5.
แอลมา 32:28, 30-31.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 8:1.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 8:2.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 8:10.
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 9:8-9.
ดู ยากอบ 2:17.
ยากอบ 1:6.
แอลมา 12:10.
แอลมา 17:2-3.
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:18.
ยากอบ 1:5.

“ว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือ
ของพวกคนบาป และจะต้องถูกตรึงทีก่ างเขน
และวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่”1
“จงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้น
“แล้วจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของ
พระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจาก
ความตายแล้ว”2
โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
ตามที่เทพบัญชา มารีย์ชาวมักดาลามอง
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เข้าไปในอุโมงค์ แต่ดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่นาง
คิดคือพระศพของพระเจ้าหายไปแล้ว นางรีบ
ไปรายงานอัครสาวก เมื่อพบเปโตรกับยอห์น
จึงบอกพวกเขาว่า “เขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า
ออกไปจากอุโมงค์แล้ว และเราก็ไม่รู้ว่าเขา
เอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน”3 เปโตรกับยอห์นจึง
วิ่งไปที่นั่นและพบว่าอุโมงค์ว่างเปล่าจริงๆ
แต่เห็น “ผ้าป่านวางอยู…
่ ส่วนผ้าพันพระเศียร
ของพระองค์…พับไว้ต่างหาก”4 เราเห็นได้
พระเยซูแห่งนาซาเร็ธคือพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืนพระชนม์ และข้าพเจ้าเป็นพยาน ว่ายอห์นเป็นคนแรกที่เข้าใจข่าวสารอันล้ำ�
ถึงผลทุกสิ่งที่ตามมาจาก ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของ
เลิศของการฟืน้ คืนพระชนม์ เขาเขียนว่า “เขา
เห็นและเชื่อ” ขณะที่คนอื่น ณ เวลานั้น “ไม่
พระองค์
เข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะ
ต้องเป็นขึ้นจากตาย”5
เปโตรและยอห์นไปแล้ว แต่มารียอ์ ยูร่ ง้ั ท้าย
วามรู้สึกพ่ายแพ้ยับเยินและสิ้นหวัง ประกาศว่า
ในความโศกเศร้า ระหว่างนั้นเหล่าเทพกลับ
เข้าห่อหุ้มสานุศิษย์ของพระเยซูเมื่อ
“พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตาย มาและถามนางอย่างอ่อนโยนว่า “‘หญิงเอ๋ย
พระองค์ทรงทุกข์ทรมานและสิ้นพระ- ทำ�ไม?
ร้องไห้ทำ�ไม?’ นางตอบว่า เพราะเขาเอาองค์
ชนม์บนกางเขนและพระศพถูกวางไร้ชีวิตใน
“[พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมา พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไป และข้าพเจ้าไม่
อุโมงค์ ทั้งที่พระผู้ช่วยให้รอดเคยตรัสซ้ำ�
แล้ว] จงระลึกถึงคำ�ที่พระองค์ตรัสกับพวก ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหน”6 ณ ขณะนั้นพระผู้
หลายครั้งถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืน ท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี
ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว ทรงยืนอยู่
พระชนม์ทจ่ี ะตามมา แต่พวกเขาก็ยงั ไม่เข้าใจ
อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากบ่ายอันมืดมัว
แห่งการตรึงกางเขน เช้าอันเปรมปรีดิ์แห่ง
การฟื้นคืนพระชนม์ก็ตามมา แต่ปีตินั้นเกิด
ขึ้นต่อเมื่อบรรดาสานุศิษย์เห็นประจักษ์แก่
ตาถึงการฟื้นคืนพระชนม์นั้น เพราะแม้แต่
คำ�ประกาศของเหล่าเทพว่าพระองค์ทรงเป็น
ขึ้นมาแล้ว ก็ไม่มีใครเข้าใจในทีแรก—เพราะ
เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยแม้แต่น้อย
มารีย์ชาวมักดาลาและหญิงผู้ซื่อสัตย์อีก
ไม่กี่คนมาที่อุโมงค์ฝังพระศพของพระผู้ช่วย
ให้รอดในเช้าตรู่วันอาทิตย์วันนั้น พวกนางนำ�
เครื่องหอมและน้ำ�มันหอมมาเพื่อชโลมพระศพของพระเจ้าให้เสร็จ จากครั้งแรกเมื่อทรง
ถูกนำ�มาวางในอุโมงค์อย่างเร่งรีบก่อนถึง
วันสะบาโต ในเช้าวันพิเศษยิ่งนี้ พวกนาง
มาถึงก็พบอุโมงค์เปิดอยู่แล้ว ศิลาที่ปิดปาก
อุโมงค์ถูกเคลื่อนออกไป และเทพสององค์

การฟื้นคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์
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ข้างหลังนางพลางตรัสว่า “‘หญิงเอ๋ย ร้องไห้
ทำ�ไม? ตามหาใคร?’ มารีย์เข้าใจว่าพระองค์
เป็นคนทำ�สวนจึงตอบว่า ‘นายเจ้าข้า ถ้าท่าน
เอาพระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะได้รับพระองค์ไป’”7
เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. ทัลเมจเขียนว่า “พระเยซู
คือคนที่เธอพูดด้วย องค์พระเจ้าที่เธอรัก แม้
เธอไม่รู้ก็ตาม คำ�เดียวจากพระโอษฐ์ที่มีชีวิต
ของพระองค์เปลี่ยนความปวดร้าวของเธอ
เป็นปีติอย่างเหลือล้น ‘พระเยซูตรัสกับนาง
ว่า มารีย์เอ๋ย’ พระสุรเสียง น้ำ�เสียง สำ�เนียง
อันอ่อนโยนที่นางเคยได้ยินและรักในวันวาน
ฉุดนางขึ้นจากห้วงลึกแห่งความสิ้นหวังที่เคย
ตกลงไป นางหันมาและเห็นพระเจ้า ด้วย
ความปีติยินดีจึงเอื้อมแขนออกไปเพื่อกอด
พระองค์ เอ่ยเอื้อนคำ�เดียวที่แสดงความรัก
และเคารพบูชา ‘รับโบนี’ ซึ่งแปลว่า ท่าน
อาจารย์ที่รักของข้าพเจ้า”8
ดังนั้น หญิงที่ได้รับพรผู้นี้จึงกลายเป็น
มนุษย์คนแรกที่เห็นและพูดกับพระคริสต์ผู้
ฟืน้ คืนพระชนม์ ต่อมาในวันเดียวกัน พระองค์
ทรงปรากฏต่อเปโตรที่เยรูซาเล็มหรือใกล้ๆ
แถวนั้น9 ต่อสานุศิษย์สองคนระหว่างทางไป
เอมมาอูส10 และในตอนค่ำ�จู่ๆ พระองค์ทรง
ปรากฏท่ามกลางอัครสาวก 10 คนและคน
อื่นๆ พลางตรัสว่า “จงดูที่มือและเท้าของเรา
ว่าเป็นเราเอง จงคลำ�ตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มี
เนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็น
ว่าเรามี”11 จากนั้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นอีก
“เมื่อพวกเขายังไม่ค่อยเชื่อเพราะเป็นเรื่องที่
น่ายินดีอย่างเหลือเชื่อ และกำ�ลังประหลาด
ใจอยู่นั้น”12 พระองค์จึงเสวยปลาย่างและน้ำ�
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ผึ้งต่อหน้าพวกเขา13 ต่อมาพระองค์ทรงสั่ง
พวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยาน
ของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่ว
แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก”14
นอกเหนือจากพยานที่ได้รับการยืนยัน
เหล่านี้ในเยรูซาเล็ม เรามีศาสนกิจอันหาที่
เปรียบมิได้ที่พระเจ้าผู้ทรงฟื้นทรงปฏิบัติต่อ
บรรดาผู้อยู่อาศัยสมัยโบราณของซีกโลก
ตะวันตก ในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง พระองค์
เสด็จลงมาจากสวรรค์และเชื้อเชิญฝูงชนราว
2,500 คน ให้ออกมาทีละคนจนกระทั่งทุกคน
ได้ยื่นมือเข้าไปในพระปรัศว์และสัมผัสรอย
ตะปูที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์15
“และเมื่อพวกเขาทั้งหมดได้ออกไปและ
เห็นด้วยตนเอง, พวกเขาร้องออกมาเป็นเสียง
เดียว, มีความว่า:
“โฮซันนา! ของพระนามของพระผู้เป็นเจ้า
สูงสุดทรงเจริญด้วยพระสิริเถิด! และพวกเขา
ทรุดลงแทบพระบาทของพระเยซู, และนมัสการพระองค์.”16
การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แสดง
ให้เห็นว่าการดำ�รงอยู่ของพระองค์นั้นไม่ขึ้น
กับสิ่งใดและไม่มีที่สิ้นสุด “เพราะว่าพระบิดา
ทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไร พระองค์
ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่าง
นั้น”17 พระเยซูตรัสว่า
“เพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะ
เราสละชีวติ ของเราเพือ่ จะรับชีวติ นัน้ คืนมาอีก
“ไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละ
ชีวิตตามที่เราตั้งใจเอง เรามีสิทธิอำ�นาจที่จะ

สละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำ�นาจที่จะรับคืนมา
อีก”18
พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงพึ่งพาอาหาร น้ำ�
ออกซิเจน หรือสสาร หรืออำ�นาจอื่นใด หรือ
บุคคลอื่นใดเพื่อดำ�รงพระชนม์ชีพ ทั้งเมื่อ
ทรงเป็นพระเยโฮวาห์และพระเมสสิยาห์
พระองค์คือ เราเป็น ผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงดำ�รงอยู่ด้วยพระองค์เอง19 พระองค์
ทรงดำ�รงอยู่และจะทรงดำ�รงอยู่ตลอดไป
โดยการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงเอาชนะการตก
ในทุกด้าน ความตายทางร่างกายเป็นเพียง
ชั่วคราว แม้ความตายทางวิญญาณก็มีจุด
สิ้นสุด เพราะทุกคนจะกลับมาในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้า อย่างน้อยระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อรับการพิพากษา เราสามารถวางใจและ
มั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเดชานุภาพของพระองค์
จะเอาชนะทุกสิ่งและประทานชีวิตอันเป็นนิจ
แก่เรา
“เพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดย
มนุษย์คนหนึ่ง การเป็นขึ้นจากความตายก็
เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน
“เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตาย
โดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิต
โดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์”20
เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์กล่าวว่า “ชัยชนะของพระคริสต์เหนือความตายยุติสภาพ
ความเป็นมนุษย์ บัดนี้เหลือเพียงสภาพส่วน
ตัวเท่านั้น และเราจะได้รับการช่วยชีวิตจาก
สภาพเหล่านี้เช่นกันโดยทำ�ตามคำ�สอนของ
พระองค์ผู้ทรงช่วยชีวิตเรามาแล้วจากการดับ
สูญโดยรวม”21
เมื่อทรงสนองข้อเรียกร้องของความยุติธรรมแล้ว พระคริสต์ทรงก้าวเข้ามาแทนที่
ความยุติธรรม หรือเราพูดได้ว่า พระองค์ทรง
เป็นความยุตธิ รรม ดังทีพ่ ระองค์ทรงเป็นความ
รัก22 นอกจากทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ดีพร้อม
ผู้ทรงเที่ยงธรรมแล้ว พระองค์ทรงเป็นพระผู้
เป็นเจ้าที่ดีพร้อมผู้ทรงเมตตาด้วย”23 ฉะนั้น
พระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงทำ�ให้ทุกสิ่งถูกต้อง
ไม่มีความอยุติธรรมใดในชีวิตมรรตัยที่คงทน
ถาวร แม้แต่ความตาย เพราะพระองค์ทรง
กลับคืนสู่ชีวิตอีกครั้ง ไม่มีความบาดเจ็บ
ความพิการ การทรยศ หรือทารุณกรรมใดๆ
ที่ไม่ได้รับการชดใช้คืนในวันสุดท้าย ทั้งนี้
เนื่องจากความเที่ยงธรรมและพระเมตตา

สูงสุดของพระองค์
ในทำ�นองเดียวกัน เราทุกคนต้องรับผิดชอบ
ต่อพระองค์สำ�หรับชีวิต การเลือก และการ
กระทำ�ของเรา แม้กระทั่งความคิดของเรา
เพราะพระองค์ทรงไถ่เราจากการตก ในความ
เป็นจริงแล้วชีวิตเราเป็นของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า
“ดูเถิดเราให้กิตติคุณของเราแก่เจ้า, และ
นีค่ อื กิตติคณ
ุ ทีเ่ ราให้แก่เจ้า—ว่าเรามาในโลก
เพื่อทำ�ตามน้ำ�พระทัยของพระบิดาของเรา,
เพราะพระบิดาของเราทรงส่งเรามา.
“และพระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพื่อเรา
จะได้ถูกยกขึ้นบนกางเขน; และหลังจากที่เรา
ถูกยกขึน้ บนกางเขนแล้ว, เพือ่ เราจะดึงมนุษย์
ทั้งปวงมาหาเรา, เพื่อดังที่เราถูกยกขึ้นโดย
มนุษย์ฉันใด แม้ฉันนั้นมนุษย์จะถูกยกขึ้น
โดยพระบิดา, เพื่อยืนอยู่ต่อหน้าเรา, เพื่อรับ
การพิพากษาตามงานของพวกเขา”24
ลองพิจารณาสักครู่ถึงนัยสำ�คัญของการ
ฟืน้ คืนพระชนม์ในการขจัดข้อสงสัยขัน้ สุดท้าย
เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ การโต้แย้งเชิงปรัชญา และคำ�ถามแห่ง
ชีวิต หากพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์จริงๆ ย่อม
แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นสัตภาวะแห่งสวรรค์
ไม่มีมนุษย์คนใดมีพลังอำ�นาจในตนเองที่จะ
กลับมามีชีวิตหลังจากตายไปแล้ว เพราะ
ว่าพระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูย่อมไม่
ได้เป็นเพียงช่างไม้ ครู อาจารย์ หรือศาสดา
พยากรณ์อย่างแน่นอน เพราะพระองค์ฟื้น
คืนพระชนม์ พระเยซูย่อมต้องเป็นพระผู้เป็น
เจ้า แม้พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำ�เนิดจาก
พระบิดา
ฉะนั้น สิ่งที่พระองค์ทรงสอนจึงเป็นความ
จริง เพราะพระผู้เป็นเจ้าตรัสเท็จไม่ได้25
ฉะนั้น พระองค์จึงทรงเป็นพระผู้สร้างแผ่น
ดินโลก ดังที่พระองค์ตรัส26
ฉะนั้น สวรรค์และนรกจึงมีจริง ดังที่พระองค์ทรงสอน27
ฉะนั้น มีโลกแห่งวิญญาณที่ซึ่งพระองค์
ทรงไปเยือนหลังจากสิ้นพระชนม์ 28
ฉะนั้น พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง ดังที่
ทวยเทพกล่าว29 และจะทรง “ปกครองแผ่น
ดินโลกด้วยพระองค์เอง”30
ฉะนั้น จะมีการฟื้นคืนชีวิตและการพิพากษาครั้งสุดท้ายสำ�หรับทุกคน31
เนือ่ งด้วยความจริงเกีย่ วกับการฟืน้ คืนพระ-

ชนม์ของพระคริสต์ ข้อสงสัยเรื่องเดชานุภาพ
อันสมบูรณ์ ปรีชาญาณรอบรู้ และความ
เมตตาปราณีของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา—ผู้
ประทานพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำ�เนิดของ
พระองค์เพื่อไถ่โลก—จึงไร้เหตุผลทั้งสิ้น ข้อ
สงสัยเรื่องความหมายและจุดประสงค์ของ
ชีวิตจึงไม่มีมูลความจริง อันที่จริงพระเยซู
คริสต์คือพระนามเดียวหรือหนทางเดียวที่
จะนำ�ความรอดมาสู่มนุษยชาติได้ พระคุณ
ของพระคริสต์มีอยู่จริง ซึ่งมีทั้งการให้อภัย
และการชำ�ระล้างสำ�หรับคนบาปที่กลับใจ
ศรัทธาเป็นมากกว่าจินตนาการหรือสิ่งที่
สร้างขึ้นเชิงจิตวิทยา มีความจริงสูงสุดที่เป็น
สากล รวมทัง้ มาตรฐานทางศีลธรรมทีไ่ ร้อคติ
และไม่เปลีย่ นแปลง ดังทีพ่ ระองค์ทรงสอนไว้
เนือ่ งด้วยความเป็นจริงเกีย่ วกับการฟืน้ คืน
พระชนม์ของพระคริสต์ การกลับใจจากการ

ฝ่าฝืนกฎและพระบัญญัติของพระองค์นั้น
เป็นไปได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน ปาฏิหาริย์
ของพระผู้ช่วยให้รอดมีจริง ดังสัญญาที่ทรง
ให้ไว้แก่บรรดาสานุศิษย์ว่าพวกเขาจะทำ�ได้
เช่นเดียวกัน แม้กิจที่ยิ่งใหญ่กว่า32 ฐานะ
ปุโรหิตของพระองค์ย่อมต้องเป็นพลังอำ�นาจ
จริงที่ “ดูแลพระกิตติคุณและถือกุญแจแห่ง
ความลี้ลับของอาณาจักร, แม้กุญแจแห่ง
ความรูเ้ รือ่ งพระผูเ้ ป็นเจ้า. ฉะนัน้ , ในศาสนพิธี
ของฐานะปุโรหิตนี,้ พลังอำ�นาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์.”33
เพราะความเป็นจริงของการฟื้นคืนพระชนม์
ของพระคริสต์ ความตายจึงไม่ใช่จุดจบของ
เรา แม้ “ผิวหนัง [ของร่างกายเรา] ถูกทำ�ลาย
ไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนัง [ของเรา] [เรา] จะ
เห็นพระเจ้า”34
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเล่าเรื่องของ
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ทุกสิ่งของพระองค์ ข้าพเจ้ายืนเป็นพยานว่า
พระเยซูแห่งนาซาเร็ธคือพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืน
พระชนม์ และเป็นพยานถึงผลทุกสิ่งที่ตาม
มาจาก ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ขอให้ท่านได้รับความเชื่อมั่นและความสบายใจจากการมีพยานเดียว
กันนั้น ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

โรเบิร์ต แบลตช์ฟอร์ด เมื่อ 100 ปีที่แล้ว “ใน
หนังสือของเขาชื่อ God and My Neighbor
เขาโจมตีอย่างรุนแรงต่อความเชือ่ ทีช่ าวคริสต์
ยอมรับ อาทิ พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์ การ
สวดอ้อนวอน และความเป็นอมตะ เขากล่าว
อ้างอย่างอาจหาญว่า ‘ผมยืนยันว่าได้พิสูจน์
ทุกสิ่งตามที่ผมต้องการแล้วอย่างเต็มที่และ
แน่นอนว่าไม่มีชาวคริสต์คนใด ไม่ว่าจะยิ่ง
ใหญ่หรือสามารถเพียงไร จะหักล้างข้อโต้แย้ง
หรือสะเทือนข้อสนับสนุนของผมได้’ เขาปิด
ล้อมตนเองไว้ในกำ�แพงแห่งความกังขา แล้ว
เรื่องที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น กำ�แพงของเขา
พังทลายเป็นผงธุล…
ี เขาค่อยๆ เริ่มคลำ�ทาง
กลับไปหาความเชื่อที่เขาเคยปฏิเสธและเย้ย
หยัน อะไรเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ลึกซึ้งเช่นนี้ในทัศนคติของเขา ภรรยาของ
เขาเสียชีวิต [แล้ว] ด้วยหัวใจแตกสลาย เขา
เข้าไปในห้องที่ศพของเธอวางอยู่ เขามอง
ใบหน้าแสนรักของเธออีกครั้ง เมื่อออกมา
เขาบอกเพื่อนคนหนึ่งว่า ‘ร่างนั้นคือเธอ แต่ก็
ไม่ใช่เธออยู่ดี ทุกอย่างเปลี่ยนไป บางอย่าง
ที่เคยอยู่ในนั้นถูกพรากไปแล้ว เธอไม่เหมือน
เดิม จะมีอะไรเล่าที่ถูกพรากไปได้นอกจาก
จิตวิญญาณ’”35
ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าสิ้นพระชนม์
และฟื้นคืนพระชนม์หรือไม่ ใช่ “หลักธรรม
พื้นฐานของศาสนาเราคือประจักษ์พยานของ
อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝัง
ทรงคืนพระชนม์อกี ครัง้ ในวันทีส่ าม และเสด็จ
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ขึ้นสู่สวรรค์ เรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาเราล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบของ
เรื่องดังกล่าว”36
เมื่อการประสูติของพระเยซูตามคำ�พยากรณ์เริ่มใกล้เข้ามา มีผู้คนท่ามกลางชาวนีไฟ
และชาวเลมันสมัยโบราณที่เชื่อ แม้ส่วนมาก
จะสงสัย ในที่สุด เครื่องหมายการประสูติ
ของพระองค์ก็มาถึง—หนึ่งวันหนึ่งคืนกับอีก
หนึ่งวันที่ปราศจากความมืด—และทุกคนจึง
ได้รู้37 แม้ดังเช่นทุกวันนี้ บางคนเชื่อในการ
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ตามความเป็น
จริง หลายคนสงสัยหรือไม่เชื่อ แต่บางคนรู้
ในที่สุดทุกคนจะเห็นและทุกคนจะรู้ “ทุกเข่า
จะย่อลง, และทุกลิน้ จะสารภาพต่อพระพักตร์
พระองค์”38 แต่โดยดี
จนกว่าจะถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าเชื่อพยาน
ทั้งหลายของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด ประสบการณ์และประจักษ์พยาน
ของพวกเขาอยู่ในพันธสัญญาใหม่—ทั้งของ
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นีไฟกับฝูงชนนิรนามในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง
และข้าพเจ้าเชื่อประจักษ์พยานของโจเซฟ
สมิธและซิดนีย์ ริกดัน ผู้ประกาศพยานอันยิ่ง
ใหญ่แห่งสมัยการประทานสุดท้ายนี้หลังจาก
ประจักษ์พยานอื่นๆ มากมาย “ว่าพระองค์
ทรงพระชนม์อยู่! เพราะเราเห็นพระองค์”39
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โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

จนกว่าเราจะพบกันอีก
ขอพระวิญญาณที่เรารู้สึกได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาสถิตกับเราขณะที่เรา
ปฏิบัติภารกิจประจำ�วัน
น้องทั้งหลาย นี่เป็นการประชุม
ใหญ่ที่ยอดเยี่ยม เราได้รับอาหาร
ทางวิญญาณเมื่อเราได้ฟังถ้อยคำ�
ที่มาจากการดลใจของชายหญิงผู้ปราศรัย
กับเรา บทเพลงไพเราะอย่างยิ่ง ข่าวสารได้
รับการเตรียมและถ่ายทอดภายใต้การกระตุน้
เตือนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ คำ�สวด
อ้อนวอนดึงเราเข้าใกล้สวรรค์มากขึ้น เราได้
รับการหนุนใจในทุกๆ ด้านเมื่อเราพร้อมใจ
กันเข้าร่วมการประชุมนี้
ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะใช้เวลาอ่านข่าวสาร
การประชุมใหญ่เมื่อข่าวสารเหล่านี้มีอยู่ใน
LDS.org ในอีกไม่กว่ี นั และจัดพิมพ์ในนิตยสาร

พี่

Ensign และ เลียโฮนา ฉบับต่อไป เพราะสมควร
ที่เราจะทบทวนและศึกษาอย่างถี่ถ้วน
ข้าพเจ้าทราบว่าท่านประสงค์จะแสดง
ความขอบคุณด้วยใจจริงร่วมกับข้าพเจ้าต่อ
พี่น้องชายหญิงที่ได้รับการปลดในช่วงการ
ประชุมใหญ่นี้ ท่านเหล่านั้นรับใช้อย่างดีและ
เอือ้ ประโยชน์อนั สำ�คัญยิง่ ต่องานของพระเจ้า
การอุทศิ ตนของพวกท่านเพียบพร้อมทุกอย่าง
เรายกมือสนับสนุนพี่น้องชายผู้ได้รับเรียก
สูต่ �ำ แหน่งความรับผิดชอบใหม่เช่นกัน เราขอ
ต้อนรับท่านเหล่านัน้ และต้องการให้ทา่ นทราบ
ว่าเราเฝ้ารอโอกาสรับใช้ด้วยกันกับท่านใน
อุดมการณ์ของพระอาจารย์

ขณะไตร่ตรองข่าวสารที่เราได้ฟังมาแล้วนี้
ขอให้เราตั้งใจทำ�ให้ดีกว่าที่เคยทำ�ในอดีตสัก
เล็กน้อย ขอให้เรามีเมตตาและรักคนเหล่านัน้
ผูม้ คี วามเชือ่ และมาตรฐานต่างจากเรา พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงนำ�ข่าวสารแห่งความรักและ
ไมตรีจิตมาสู่ชายหญิงทั้งปวง ขอให้เราทำ�
ตามแบบอย่างของพระองค์ตลอดไป
เราประสบการท้าทายที่ร้ายแรงมากมาย
ในโลกทุกวันนี้ แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระบิดา
บนสวรรค์ทรงนึกถึงเรา พระองค์จะทรงนำ�
ทางและทรงอวยพรเราเมื่อเรามีศรัทธาและ
วางใจในพระองค์ และจะทรงช่วยให้เราผ่าน
พ้นความยากลำ�บากที่เราพบเจอ
ขอพรจากสวรรค์สถิตกับเราแต่ละคน ขอ
ให้บ้านของเราเปี่ยมด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพระวิญญาณของพระเจ้า
ขอให้เราบำ�รุงเลี้ยงประจักษ์พยานในพระกิตติคุณอยู่เสมอเพื่อประจักษ์พยานเหล่านั้น
จะเป็นเครื่องคุ้มครองเราจากการโจมตีของ
ปฏิปักษ์ ขอพระวิญญาณที่เรารู้สึกได้ในช่วง
สองวันที่ผ่านมาสถิตกับเราขณะที่เราปฏิบัติ
ภารกิจประจำ�วัน และขอให้เราได้ทำ�งานของ
พระเจ้าตลอดไป
ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่างานนี้จริง
พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงพระชนม์ ทรงนำ�ทางและ
กำ�กับดูแลศาสนจักรบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้า
ฝากคำ�พยานและประจักษ์พยานไว้กับท่าน
ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ทรงพระชนม์
และทรงรักเรา ทรงเป็นพระบิดาของเรา พระองค์ทรงเป็นพระบุคคลและดำ�รงอยู่จริง ขอ
ให้เราตระหนักว่าพระองค์เต็มพระทัยเข้ามา
ใกล้เราเพียงใด เต็มพระทัยออกไปไกลเพียง
ใดเพื่อช่วยเรา และพระองค์ทรงรักเรามาก
เพียงใด
พีน่ อ้ งทัง้ หลาย ขอพระผูเ้ ป็นเจ้าทรงอวยพร
ท่าน ขอให้สันติสุขที่พระองค์ทรงสัญญาไว้
สถิตกับท่านเวลานี้และตลอดไป
ข้าพเจ้ากล่าวคำ�อำ�ลาท่านทัง้ หลายจนกว่า
จะพบกันใหม่ในอีกหกเดือน ข้าพเจ้ากล่าว
สิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน
พฤษ ภาคม 2014
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การประชุมใหญ่สตรี

|

29 มีนาคม 2014

โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธานปฐมวัยสามัญ

การรักษาพันธสัญญา
ปกป้องเรา เตรียมเรา
และให้พลังเรา
เราเป็นสตรีจากทุกวัยผู้ทำ�พันธสัญญา ที่เดินบนเส้นทางแห่งความเป็น
มรรตัยเพื่อกลับไปที่ประทับของพระองค์
น้องสตรีทั้งหลาย เรารักท่าน ขณะ
ที่ดิฉันไปเยี่ยมเม็กซิโกไม่นานมานี้
ดิฉันรู้สึกถึงความเป็นพี่น้องเหมือน
ที่เราทุกคนรู้สึกค่ำ�คืนนี้ ลองนึกภาพต่อไปนี้
เราเพิ่งเลิกชั้นเรียนปฐมวัยในเช้าวันอาทิตย์
และเด็กๆ ครู กับดิฉันออกมารวมกับฝูงชน
ในทางเดิน เวลานัน้ เองประตูชน้ั เรียนเยาวชน
หญิงก็เปิดออก และดิฉันเห็นเยาวชนหญิง
กับผู้นำ�ของพวกเธอ เราต่างโผเข้าโอบกอด
กัน โดยมีเด็กๆ จับกระโปรงดิฉันไว้และมี
สตรีล้อมรอบดิฉัน ดิฉันอยากแสดงความ
รู้สึกที่ได้รับในช่วงเวลานั้น
ดิฉันพูดภาษาสเปนไม่ได้ มีแต่ถ้อยคำ�
ภาษาอังกฤษเข้าในความคิดดิฉัน ดิฉันมอง
ไปที่ใบหน้าพวกเขาทุกคนและบอกว่า “เรา
เป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงรักเรา
และเรารักพระองค์” จากนัน้ ทุกคนก็พดู พร้อม
กับดิฉันในภาษาสเปน เราอยู่ที่นั่นในทาง
เดินที่เต็มไปด้วยผู้คน ท่องสาระสำ�คัญของ
เยาวชนหญิงด้วยกันว่า “เราจะยืนเป็นพยาน
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เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา และในทุกสิ่ง
และในทุกแห่ง”
ค่ำ�คืนนี้เรามารวมกันจากทั่วโลกในฐานะ
สานุศิษย์ของพระองค์ พร้อมความปรารถนา
ที่จะปกป้องและสนับสนุนอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า เราเป็นธิดาของพระบิดาบน
สวรรค์ เราเป็นสตรีจากทุกวัยผูท้ �ำ พันธสัญญา

เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก

ที่เดินบนเส้นทางแห่งความเป็นมรรตัยเพื่อ
กลับไปที่ประทับของพระองค์ การรักษา
พันธสัญญาปกป้องเรา เตรียมเรา และให้
พลังเรา
มีเด็กผู้หญิงท่ามกลางเราในค่ำ�คืนนี้ที่เป็น
เด็กปฐมวัย ไม่นานมานี้พวกหนูบางคนเพิ่ง
เดินก้าวแรกเข้าสู่หนทางสู่ชีวิตนิรันดร์โดย
ศาสนพิธีบัพติศมา
มองไปรอบๆ ตัวหนู อนาคตสดใสเมื่อหนู
เห็นสตรีผู้ที่ได้ทำ�พันธสัญญานั้นเช่นกันและ
พร้อมจะแสดงหนทางแก่หนูตลอดทางข้าง
หน้า
ถ้าหนูอายุ 8, 9, 10 หรือ 11 ขวบ ไม่ว่าจะ
อยูท่ ศ่ี นู ย์การประชุมใหญ่ ทีบ่ า้ น หรือทีอ่ าคาร
ประชุมทั่วโลก ช่วยยืนขึ้นด้วยค่ะ ยินดีต้อน
รับสู่การประชุมใหญ่สตรี ขอให้ยืนอยู่ก่อน
นะคะ เพราะเราอยากเชิญให้หนูมีส่วนร่วม
ในค่ำ�คืนนี้ ดิฉันจะฮัมเพลงเด็ก เมื่อหนูรู้ว่า
เป็นเพลงอะไร ช่วยร้องพร้อมดิฉันได้ไหมคะ
ต้องร้องเสียงดังด้วยนะคะ เพือ่ ให้ทกุ คนได้ยนิ
สอนฉันเดินในแสงความรักของพระองค์
สอนฉันคงสวดถึงพระบิดาสวรรค์
สอนฉันให้รู้สิ่งถูกต้องสารพัน
สอนฉัน สอนฉัน เพื่อให้เดินในแสง

ขอให้ยนื อยูก่ อ่ นนะคะ ขณะทีท่ กุ คนทีอ่ ายุ
12 ปีขน้ึ ไปจะร้องข้อสอง
มาเถิด เด็กน้อยเราจะร่วมเรียนด้วยกัน
ถึงพระบัญญัติเพื่อเราจะได้หวนหา
บ้านสู่ที่ประทับอยู่เบื้องนัยนา
ทุกครา ทุกครา เพื่อให้เดินในแสง 1

ไพเราะมากค่ะ เชิญนั่งลงได้ ขอบคุณค่ะ
ในฐานะสตรีทุกวัยเราเดินในแสงของ
พระองค์ การเดินทางของเราเป็นเรื่องส่วน
ตัวและส่องสว่างด้วยความรักของพระผู้ช่วย
ให้รอด
เราเข้าประตูสู่หนทางแห่งชีวิตนิรันดร์ด้วย
ศาสนพิธีและพันธสัญญาแห่งบัพติศมา จาก
นั้นเราได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ถามเรา
ว่า “[เรา] เข้าใจและลูก [ของเรา] เข้าใจไหม
ว่าเมื่อ [เรา] รับบัพติศมา [เรา] ถูกเปลี่ยน
ตลอดกาล”
ท่านอธิบายว่า “เมื่อเราเข้าใจพันธสัญญา
บัพติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ สิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราและทำ�ให้
ความจงรักภักดีทง้ั หมดของเราอยูท่ อ่ี าณาจักร
ของพระผูเ้ ป็นเจ้า เมือ่ การล่อลวงเข้ามาในทาง
ของเรา หากเราจะฟัง พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะเตือนเราว่า เราได้สัญญาว่าจะระลึกถึง
พระผู้ช่วยให้รอดและเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระผู้เป็นเจ้า2
เมื่อเรารับส่วนแห่งเครื่องหมายแห่งศีลระลึก เราต่อพันธสัญญาบัพติศมาใหม่ เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์กล่าวว่า “เมื่อเรายืน
ในน้ำ�บัพติศมา เรามองไปถึงพระวิหาร เมื่อ
เรารับส่วนศีลระลึก เรามองไปถึงพระวิหาร
เราสัญญาว่าจะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ตลอดเวลาและรักษาพระบัญญัตขิ ณะเตรียม
เข้าร่วมศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร”3
ศาสนพิธีพระวิหารนำ�ไปสู่พรอันยิ่งใหญ่
ที่สุดผ่านทางการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ศาสนพิธีเหล่านั้นจำ�เป็นสำ�หรับความสูงส่ง
ของเราในอาณาจักรซีเลสเชียล เมื่อเราพยายามรักษาพันธสัญญาของเรา ความรู้สึกที่
เรามีเกี่ยวกับความบกพร่องและความไม่ดี
พร้อมเริ่มจางหายไป ขณะที่ศาสนพิธีและ
พันธสัญญาของพระวิหารกลับเด่นชัดขึ้น
ทุกคนสามารถเดินตามเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์
นั้นได้
ดิฉันทึ่งในความเข้มแข็งของเด็กผู้หญิง
เยาวชนหญิง และสตรีทด่ี ฉิ นั ได้พบทัว่ โลก เท้า
ของพวกเธอยึดแน่นอยูบ่ นเส้นทางนี้ ดิฉนั ขอ
แบ่งปันตัวอย่างของเด็กและสตรีแห่งพันธสัญญาที่ดิฉันได้พบ
ลูอานามีอายุ 11 ขวบเมื่อดิฉันไปเยี่ยม
ครอบครัวเธอที่บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
เพราะการได้รับบาดเจ็บในวัยเยาว์ของเธอ
ลูอานาจึงพูดไม่ได้ เธอพูดไม่ได้มาหลายปี
แล้ว เธอนั่งเงียบๆ เมื่อเราสนทนากัน ดิฉัน
หวังจะได้ยินแม้แค่เสียงกระซิบจากเธอ เธอ
มองดิฉนั อย่างตัง้ ใจราวกับว่าดิฉนั จะรูใ้ จเธอ
ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องมีการเอ่ยคำ�ใดๆ เลย
หลังจากสวดอ้อนวอนเสร็จ เรายืนขึ้นและลูอานายืน่ ภาพวาดให้ดฉิ นั เธอได้วาดรูปพระ-

เยซูคริสต์ในสวนเกทเสมนี ดิฉันจึงตระหนัก
ถึงพยานของเธออย่างชัดเจน ลูอานาทำ�
พันธสัญญาที่พิธีบัพติศมาที่จะยืนเป็นพยาน
ถึงพระผู้เป็นเจ้า “ทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และ
ในทุกแห่ง”4 เธอเข้าใจการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ ดังที่เห็นในภาพวาดของเธอ เธอรู้ว่า
โดยผ่านพลังอำ�นาจอันมั่นคงของการชดใช้
เธอจะได้รับการรักษาและพูดได้อีกครั้ง สาม
ปีมาแล้วนับแต่วันนั้น ลูอานาก้าวหน้าขึ้นใน
ความพยายามที่จะพูด ตอนนี้เธอมีส่วนร่วม
ในเยาวชนหญิงกับเพื่อนๆ ของเธอ ซื่อสัตย์
ต่อพันธสัญญาที่เธอทำ�ที่พิธีบัพติศมา เธอ
เป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดต่อไป
เยาวชนทั่วโลกสนใจพระวิหาร ในลิมา
เปรู ดิฉันพบกับคุณพ่อคนหนึ่งกับลูกสาว
ทั้งสามของเขาข้างนอกทางเข้าพระวิหาร
ดิฉันเห็นความสว่างในใบหน้าของพวกเขา
ลูกสาวสองคนพิการและนั่งอยู่ในเก้าอี้เข็น
ลูกสาวคนทีส่ าม ขณะทีก่ �ำ ลังดูแลน้องๆ ของ
เธอ บอกว่าเธอมีน้องสาวอีกสองคนที่บ้าน
ซึ่งอยู่ในเก้าอี้เข็นด้วย พวกเธอไม่สามารถ
เดินทาง 14 ชั่วโมงมาพระวิหารได้ พระวิหาร
มีความหมายมากต่อคุณพ่อคนนี้กับลูกสาว
พฤษ ภาคม 2014

117

ของเขามากจนทั้งสี่คนต้องมาพระวิหารใน
วันนัน้ —สองคนได้แต่เฝ้าดูคนทีส่ ามารถรับ
บัพติศมาแทนคนตายประกอบศาสนพิธี
ศักดิ์สิทธิ์นั้น เช่นเดียวกับนีไฟ พวกเธอ
“เบิกบานในพันธสัญญาของพระเจ้า”5
สตรีโสดท่านหนึง่ ทีด่ ฉิ นั รูจ้ กั ให้ความสำ�คัญ
กับศาสนพิธีศีลระลึกและคำ�สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ “เพื่อ [เธอ] จะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เธอ] ตลอดเวลา.”6 การมีเพื่อน
ที่ยั่งยืนเช่นนั้นคือคำ�สัญญาซึ่งบรรเทาคลื่น
แห่งความเหงาของเธอ ซึ่งให้กำ�ลังเธอที่จะ
มุ่งเน้นตัวเธอในการพัฒนาพรสวรรค์และ

ความปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้า เธอค้นพบ
ปีติอันยิ่งใหญ่ในการรักเด็กๆ ทุกคนในชีวิต
เธอ และเมื่อเธอแสวงหาสันติสงบสุข ท่าน
จะพบเธอในพระวิหาร
สุดท้ายนี้ มีสตรีชราวัย 90 ปีกว่า ผู้ซึ่งเฝ้า
ดูลูกหลานของเธอเติบโตและเหลนของเธอ
เกิดมาในโลกนี้ เช่นเดียวกับเราหลายคน
เธอมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก ความ
ทุกข์ยาก และปีติเกินกว่าจะเข้าใจได้ เธอ
สารภาพว่าถ้าเธอจะเขียนเรื่องราวชีวิตของ
เธอใหม่ เธอจะเลือกไม่เขียนบางบทที่เขียน
ไปแล้ว กระนั้นเธอก็ยิ้มและบอกว่า “ฉันแค่

ต้องอยู่ต่ออีกสักหน่อย จะได้เห็นว่ามันจะจบ
อย่างไร!” เธอยังคงยึดมั่นในพันธสัญญาบน
เส้นทางต่อไป
นีไฟสอนว่า
“หลังจากท่านเข้าไปในทางคับแคบและ
แคบนี้แล้ว, ข้าพเจ้าอยากถามว่าทำ�ทุกอย่าง
แล้วหรือ? ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่
เลย…
“ดังนั้น, ท่านต้องมุ่งมั่นด้วยความแน่วแน่
ในพระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์
แห่งความหวัง, และความรักต่อพระผูเ้ ป็นเจ้า
และต่อมนุษย์ทั้งปวง. ดังนั้น, หากท่านจะ
มุง่ หน้า, ดืม่ ด�ำ่ พระวจนะของพระคริสต์, และ
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระบิดาตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์.”7
เราแต่ละคนอยู่บนเส้นทางนั้น ค่ำ�คืนนี้
เราร้องเพลงเกี่ยวกับการเดินในแสงตามเส้น
ทาง เราแต่ละคนเข้มแข็ง แต่เมื่อรวมกันกับ
พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีสิ่งใดหยุดเราได้
พระเจ้าตรัสกับเอ็มมา สมิธว่า “จงรื่นเริง
ใจและชื่นชมยินดี, และแนบสนิทกับพันธสัญญาซึ่งเจ้าทำ�ไว้”8
เราชืน่ ชมยินดีวา่ โดยการรักษาพันธสัญญา
ของเรา เราจะสัมผัสถึงความรักของพระบิดา
บนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ดิฉันเป็นพยานว่าพระองค์ทรง
พระชนม์อยู่ ในพระนามของพระเยซูคริสต์
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การเป็นพี่น้องสตรีหมายความว่าระหว่าง
เรามีสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันขาดสะบั้นลงได้
พี่น้องสตรีดูแลกัน ระวังภัยให้กัน ปลอบโยน
กัน และอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าทุกข์หรือ
สุข พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เรากล่าวแก่เจ้า, จง
เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน; และหากเจ้าไม่เป็น
น้ำ�หนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเรา.”2
โดย บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
ปฏิปักษ์ต้องการให้เราวิจารณ์หรือตัดสิน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ
กัน เขาต้องการให้เราทุ่มเทความสนใจไป
ที่ความแตกต่างและเปรียบเทียบตนเองกับ
อีกคน ท่านอาจชอบการออกกำ�ลังกายหนัก
นานหนึ่งชั่วโมงทุกวันเพราะทำ�ให้ท่านรู้สึกดี
มาก ในขณะที่ดิฉันเห็นว่าการเดินขึ้นบันได
ไปหนึ่งชั้นแทนการใช้ลิฟท์นั้นไม่ต่างอะไรกับ
การแข่งขันกรีฑานัดสำ�คัญ แต่เรายังเป็นเพือ่ น
กันได้ ใช่ไหมคะ?
ในฐานะสตรีเราอาจชอบวิพากษ์วิจารณ์
โดยเฉพาะตัวเราเอง เมื่อเราเปรียบเทียบตน
เองกับคนอื่นเรามักรู้สึกต่ำ�ต้อยหรือขุ่นเคือง
เราต้องหยุดการทุ่มเทความสนใจไปที่ความแตกต่างแล้วหันมามองสิ่งที่เราจะเข้ากันได้
ใจผู้อื่น ซิสเตอร์แพทรีเซีย ที. ฮอลแลนด์
กล่าวไว้ว่า “ประเด็นก็คือ เราจะเรียกตนเอง
ว่าชาวคริสต์ไม่ได้ ถ้าเรายังตัดสินผูอ้ น่ื —หรือ
นวีดิทัศน์นั้นเราได้เห็นแปดประเทศ
ลักษณะเฉพาะตัว แต่เราต่างสำ�นึกว่าทุกคน ตนเอง—อย่างรุนแรงอยู่.”3 เธอกล่าวต่อไป
และได้ยินเก้าภาษา ลองนึกดูว่ามีอีกกี่ คือธิดาของพระบิดาบนสวรรค์พระองค์เดียว ว่าไม่มีอะไรมีค่าพอที่เราจะสูญเสียความเห็น
ภาษาที่ร้องข้อสุดท้าย ช่างน่าประทับ กันซึง่ ทรงรังสรรค์เราให้เป็นพีน่ อ้ งกัน เราเป็น อกเห็นใจและความเป็นพี่น้องสตรี เราต้อง
ใจที่ได้รู้ว่าในความเป็นพี่น้องสตรีทั่วโลก เรา หนึ่งเดียวกันในการเสริมสร้างอาณาจักรของ การผ่อนคลายและปีติยินดีในความแตกต่าง
สามารถร้องก้องประกาศประจักษ์พยานแห่ง พระผู้เป็นเจ้าและในพันธสัญญาที่ทำ� ไม่ว่า ที่พระเจ้าประทานให้ เราต้องตระหนักว่าเรา
ความจริงนิรันดร์ว่าเราเป็นธิดาของพระบิดา เราจะอยู่ในสภาพการณ์เช่นใด ไม่ต้องสงสัย ทุกคนต่างปรารถนาที่จะรับใช้ในอาณาจักร
บนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา
เลยว่าการชุมนุมกันครัง้ นีค้ อื ความเป็นพีน่ อ้ ง โดยใช้พรสวรรค์และของประทานเฉพาะตัว
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในโอกาส สตรีที่รุ่งโรจน์ที่สุดบนพื้นพิภพ!1
ของเราในวิธีของเราเอง แล้วเราจะสุขใจใน
อันเป็นประวัติศาสตร์นี้และได้ปราศรัยกับ
สตรีทุกคนของศาสนจักรที่มีอายุแปดขวบ
ขึน้ ไป ค�ำ่ คืนนีพ้ ลังความสามัคคีของเรากล้า
แข็งยิ่งนัก ขณะดิฉันมองเห็นเราทุกคนที่ชุมนุมกันในศูนย์การประชุมใหญ่นแ้ี ละนึกถึงคน
อื่นๆ อีกหลายพันคนที่ดูการถ่ายทอดครั้งนี้
จากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก พลังแห่งประจักษ์
พยานกับศรัทธาในพระเยซูคริสต์ของเราที่
ประสานกันก่อให้เกิดการชุมนุมของสตรีทเ่ี ต็ม
เปี่ยมด้วยศรัทธาสูงสุดและทรงพลังที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ศาสนจักร อาจเป็นในประวัติศาสตร์โลกก็ได้
คืนนี้เราปีติยินดีในบทบาทมากมายหลาย
หลากของเราในฐานะสตรีในศาสนจักร แม้
เราจะแตกต่างกันในหลายๆ ด้านและมี
ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ความเป็นพี่น้องสตรี:
โอ เราต้องการกัน
และกันเพียงใด
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ความเป็นพี่น้องสตรีของเราและการคบหา
สมาคมของเรา และเริ่มการรับใช้
ข้อเท็จจริงก็คอื เราต้องการกันและกันจริงๆ
และอย่างแท้จริง เป็นธรรมชาติวิสัยของสตรี
ที่จะแสวงหามิตรภาพ การช่วยเหลือและการ
เป็นเพื่อน เรามีเรื่องมากมายที่ต้องเรียนรู้
จากกันและกัน และบ่อยครั้งที่เราปล่อยให้
ตนเองตัง้ แง่บดบังความสุขทีไ่ ด้คบค้าสมาคม
กันซึ่งควรเป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา
ตัวอย่างเช่น เราเหล่าสตรีที่อายุมากหน่อย
ต้องการสิ่งที่ท่านเด็กหญิงปฐมวัยต้องหยิบ
ยื่นให้ เราสามารถเรียนรู้จากท่านเกี่ยวกับ
การรับใช้และความรักเหมือนพระคริสต์
ไม่นานมานี้ดิฉันได้ยินเรื่องราวของเด็ก
หญิงตัวเล็กๆ ที่ชื่อซาราห์ซึ่งคุณแม่ของเธอ
มีโอกาสช่วยสตรีคนหนึ่งในวอร์ดของเธอชื่อ
เบรนดาซึ่งเป็นโรคปลอกหุ้มเส้นประสาท
อักเสบ ซาราห์ชอบไปกับคุณแม่เพื่อช่วย
เบรนดา เธอจะทาโลชั่นที่มือของเบรนดา
แล้วนวดนิ้วและแขนของเธอที่มักจะปวดอยู่
เสมอ จากนัน้ ซาราห์เรียนรูท้ จ่ี ะค่อยๆ ยืดแขน
ของเบรนดาขึ้นเหนือศีรษะเพื่อให้กล้ามเนื้อ
ได้ออกกำ�ลัง ซาราห์แปรงผมให้เบรนดาและ
คุยกับเธอขณะที่คุณแม่ดูแลเรื่องจำ�เป็นอื่นๆ
ของเธอ ซาราห์เรียนรูค้ วามสำ�คัญและปีตขิ อง
การรับใช้ผู้อื่นและเกิดความเข้าใจว่าแม้เด็ก
ก็สามารถทำ�ให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นได้
ดิฉันชอบแบบอย่างที่แสดงให้เราเห็นใน
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บทแรกของหนังสือลูกาซึง่ บรรยายถึงสัมพันธภาพทีน่ า่ ชืน่ ชมระหว่างมารียม์ ารดาของพระเยซูกับเอลีซาเบธ ลูกพี่ลูกน้องของเธอ มารีย์
ยังเป็นสาวเมือ่ ได้รบั แจ้งว่าเธอจะมีพนั ธกิจ
อันยิ่งใหญ่คือการเป็นมารดาของพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า แต่แรก ดูเหมือนเรื่องนี้
จะต้องเป็นภาระรับผิดชอบที่หนักเกินกว่า
จะรับไว้เพียงลำ�พัง พระเจ้าทรงเตรียมคน
ที่จะแบ่งเบาภาระนี้ให้เธอด้วยพระองค์เอง
เทพกาเบรียลบอกชื่อของสตรีที่ได้รับความ
ไว้วางใจและมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งมารีย์
สามารถพึ่งพาได้แก่เธอ—คือเอลีซาเบธซึ่ง
เป็นลูกพี่ลูกน้อง
หญิงสาวและลูกพี่ลูกน้องซึ่ง “ชราแล้ว”4
เล่าเรื่องครรภ์อัศจรรย์ของตนสู่กันฟังตาม
ประสาคนหัวอกเดียวกัน และดิฉนั ได้แต่เพียง
นึกไปว่าเวลาสามเดือนทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันนัน้ สำ�คัญ
ต่อทั้งสองมากเพียงใดที่ได้สนทนากัน เห็นใจ
กัน และช่วยเหลือกันในการเรียกที่พิเศษ
เฉพาะตัวของทั้งสอง ทั้งสองเป็นแบบอย่าง
อันประเสริฐยิ่งของสตรีต่างวัยที่ดูแลเอาใจ
ใส่กันและกัน
พวกเราที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าอาจเป็นอิทธิพลดีต่อรุ่นที่เยาว์วัยกว่าได้อย่างมาก เมื่อ
คุณแม่ดิฉันยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ ทั้งคุณ
พ่อและคุณแม่ของท่านไม่แข็งขันในศาสนจักร
แม้จะอายุเพิ่งห้าขวบ เธอจะเดินไปโบสถ์
เองและเข้าร่วมการประชุมของเธอ—ปฐมวัย

โรงเรียนวันอาทิตย์และการประชุมศีลระลึก
—ทุกการประชุมในเวลา ต่างกัน
ไม่นานมานีด้ ฉิ นั ถามคุณแม่วา่ ด้วยเหตุผล
อะไรท่านจึงทำ�เช่นนั้นได้ทุกสัปดาห์ทั้งที่ไม่มี
การสนับสนุนหรือกำ�ลังใจจากครอบครัวเลย
คำ�ตอบของท่านคือ “แม่มีครูปฐมวัยที่รักแม่”
ครูเหล่านี้ดูแลเอาใจใส่และสอนพระกิตติคุณ
แก่ท่าน พวกเขาสอนว่าท่านมีพระบิดาใน
สวรรค์ที่ทรงรักท่าน และความห่วงใยของครู
เหล่านั้นทำ�ให้ท่านไปโบสถ์ทุกสัปดาห์ คุณ
แม่กล่าวกับดิฉันว่า “นั่นเป็นหนึ่งในอิทธิพล
ดีที่สำ�คัญที่สุดในชีวิตช่วงแรกของแม่” ดิฉัน
หวังว่าสักวันหนึง่ จะได้ขอบคุณสตรีแสนวิเศษ
เหล่านั้น! ไม่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างวัยเมื่อมี
การรับใช้อย่างพระคริสต์
หลายสัปดาห์ก่อนดิฉันพบกับประธาน
เยาวชนหญิงสเตคในแคลิฟอร์เนียเธอบอก
ดิฉันว่าคุณแม่วัย 81 ปีของเธอเพิ่งได้รับเรียก
เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาชั้นเรียนยุวนารี ดิฉันประหลาดใจมากจนถึงกับโทรศัพท์ถึงคุณแม่ของ
เธอ เมื่ออธิการของซิสเตอร์วัล เบเคอร์ขอพบ
เธอคาดหวังว่าจะได้รับเรียกเป็นบรรณารักษ์
หรือเจ้าหน้าที่ประวัติศาสตร์วอร์ด เมื่อเขา
ขอให้เธอรับใช้เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษายุวนารีของ
เยาวชนหญิงปฏิกริ ยิ าของเธอคือ “แน่ใจเหรอ
คะ”
อธิการของเธอตอบอย่างจริงจังว่า “ซิสเตอร์เบเคอร์ครับ ไม่ผิดแน่ การเรียกนี้มาจาก

พระเจ้า”
เธอกล่าวว่าเธอตอบอย่างอืน่ ไม่ได้นอกจาก
“ได้ค่ะ”
ดิฉนั ชอบมากทีอ่ ธิการท่านนีไ้ ด้รบั การดลใจ
ให้รู้สึกว่ายุวนารีสี่คนในวอร์ดของเขามีเรื่อง
มากมายทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากปัญญา ประสบการณ์
และแบบอย่างชั่วชีวิตของพี่น้องสตรีผู้มีวัย
วุฒิคนนี้ ทายซิว่าซิสเตอร์เบเคอร์จะให้ใคร
ช่วยเมือ่ เธอต้องการสร้างหน้าเฟซบุคของเธอ?
ดิฉันคิดถึงความสำ�คัญของการที่พี่น้อง
สตรีในสมาคมสงเคราะห์ให้การต้อนรับพีน่ อ้ ง
สตรีเยาว์วยั ทีเ่ พิง่ ย้ายขึน้ มาจากเยาวชนหญิง
พีน่ อ้ งสตรีเยาว์วยั ของเรามักรูส้ กึ ว่าในสมาคม
สงเคราะห์ไม่มีที่สำ�หรับพวกเธอหรือไม่มีสิ่ง
ใดที่เข้ากันได้กับผู้คนในนั้น ก่อนอายุครบ
18 ปี พวกเธอต้องการผู้นำ�เยาวชนหญิงและ
คุณแม่ที่จะเป็นพยานด้วยความปีติถึงพรอัน
ล้ำ�เลิศของสมาคมสงเคราะห์ พวกเธอต้อง
รู้สึกกระตือรือร้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การอันรุ่งโรจน์นี้ เมื่อเยาวชนหญิงเริ่ม
เข้าร่วมประชุมสมาคมสงเคราะห์ สิ่งที่พวก
เธอต้องการที่สุดคือเพื่อนที่จะนั่งข้างๆ โอบ
ไหล่พวกเธอไว้ พร้อมทั้งโอกาสที่จะสอนและ
รับใช้ ขอให้เราทุกคนเอื้อมออกไปช่วยเหลือ
กันให้กา้ วผ่านการเปลีย่ นแปลงและหลักบอก
ระยะทางแห่งชีวิตของเรา
ขอบคุณสตรีทกุ คนในศาสนจักรทีเ่ อือ้ มข้าม
เส้นแบ่งวัยและวัฒนธรรมเพื่อรับใช้และเป็น
พรแก่ผู้อื่น เยาวชนหญิงรับใช้ปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุ สตรีโสดทุกวัยใช้เวลานับไม่ถ้วน
ดูแลสิ่งจำ�เป็นของผู้อยู่รอบข้าง เราคงไม่ลืม
สตรีสาวหลายพันคนที่อุทิศชีวิตเป็นเวลา 18
เดือนเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณแก่โลก ทุกสิ่ง
ที่กล่าวมาเป็นพยานหลักฐานของเนื้อร้อง
เพลงสวดแสนรักของเราทีว่ า่ “หน้าทีข่ องเทพ
ทั้งหลายถูกมอบหมายแก่สตรี”5
ถ้าจะมีสง่ิ ใดขวางอยู่ ก็เป็นเพราะเราสร้าง
สิ่งเหล่านั้นขึ้นเอง เราต้องหยุดการทุ่มเท
ความสนใจไปทีค่ วามแตกต่างแล้วหันมามอง
สิ่งที่เราจะเข้ากันได้ แล้วเราจะเริ่มตระหนัก
ในศักยภาพสูงสุดของเราและบรรลุคุณความ
ดีอันล้ำ�เลิศในโลกนี้ได้ ซิสเตอร์มาจอรี พี.
ฮิงค์ลีย์ กล่าวไว้ว่า “โอ เราต้องการกันและ
กันมากเพียงใด พวกเราที่สูงอายุต้องการ
พวกท่านผู้เยาว์วัย และหวังอย่างยิ่งว่าพวก

เวียนนา ออสเตรีย

ท่านผู้เยาว์วัยจะต้องการพวกเราที่สูงอายุ
สตรีต้องการสตรีเป็นข้อเท็จจริงด้านสังคม
วิทยา เราต้องการความพึงพอใจที่ลึกซึ้งและ
มิตรภาพแห่งความภักดีต่อกันและกัน”6 ซิสเตอร์ฮิงค์ลีย์พูดถูก โอ เราต้องการกันและ
กันมากเพียงใด!
พี่น้องสตรีคะ ไม่มีสตรีกลุ่มอื่นใดในโลก
ที่เข้าถึงพรอันประเสริฐกว่าพรที่พวกเราเข้า
ถึงในฐานะสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราเป็น
สมาชิกของศาสนจักรของพระเจ้า และไม่ว่า
สภาพการณ์ของเราแต่ละคนจะเป็นเช่นไร
เราทุกคนสามารถสุขใจกับพรฐานะปุโรหิต
ที่สมบูรณ์ผ่านการรักษาพันธสัญญาที่เราได้
ทำ�ไว้เมื่อบัพติศมาและในพระวิหาร เรามี
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตที่นำ�เราและสอนเรา
และเรามีความสุขกับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อันล้ำ�เลิศที่ทำ�หน้าที่ปลอบโยนและนำ�ทางชีวิตเรา เราได้รับพรของการ
ร่วมมือทำ�งานกับพี่น้องชายผู้ชอบธรรมขณะ
เราเสริมสร้างบ้านและครอบครัวให้เข้มแข็ง
เราเข้าถึงพลังและอำ�นาจของศาสนพิธีพระวิหารและอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากจะได้รับพรอันประเสริฐเลิศล้ำ�ที่
กล่าวมาทั้งหมดแล้ว เรายังมีกันและกัน—พี่
น้องสตรีในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
เราได้รับพรจากธรรมชาติวิสัยที่อ่อนโยนและ
มีจิตกุศลซึ่งทำ�ให้เราสามารถแสดงความรัก

เหมือนพระคริสต์และรับใช้คนรอบข้างได้
ขณะเรามองข้ามความแตกต่างของวัยและ
สภาพการณ์เพื่อบำ�รุงเลี้ยงและรับใช้กัน เรา
จะเปีย่ มด้วยความรักอันบริสทุ ธิข์ องพระคริสต์
และการดลใจที่จะนำ�ทางเราให้รู้ว่าเมื่อใด
และใครที่เราจะรับใช้
ดิฉนั ขอมอบคำ�เชิญชวนซึง่ ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญเคยมอบแก่ท่านมาแล้วอีก
ครั้งหนึ่ง เธอกล่าวว่า “ดิฉันขอเชิญชวนท่าน
ไม่เพียงรักกันมากขึ้นเท่านั้น แต่รักกันจริงใจ
มากขึ้น”7 ขอให้เราตระหนักว่าเราต้องการ
กันและกันมากเพียงใด และขอให้เราทุกคน
รักกัน จริงใจต่อกันมากขึ้น คือคำ�สวดอ้อน
วอนของดิฉัน ในพระนามของพระเยซูคริสต์
เอเมน
อ้างอิง
1. ดู  บาร์บารา บี. สมิธ, “The Bonds of
Sisterhood,” Ensign, มี.ค. 1983, 20–23.
2. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 38:27.
3. แพทรีเซีย ที. ฮอลแลนด์, “‘One Thing
Needful’: Becoming Women of Greater Faith
in Christ,” Ensign, ต.ค. 1987, 29.
4. ลูกา 1:7.
5. “ดั่งพี่น้องในไซอัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 156.
6. Glimpses into the Life and Heart of Marjorie
Pay Hinckley, ed. เวอร์จีเนีย เอช. เพียร์ซ
(1999), 254–255.
7. บอนนี่ ดี. พาร์กิน, “เลือกความใจบุญ:
ส่วนดีนั้น,” เลียโฮนา, พ.ย.  2003, 125.

พฤษ ภาคม 2014

121

นัน้ ทุกข้ออยูแ่ ล้ว ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง?”
พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านต้องการจะเป็นคน
ดีพร้อม จงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่
แจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมีทรัพย์
สมบัติในสวรรค์ และจงตามเรามา”4
พระเยซูทรงเรียกให้เขามีส่วนในงานของ
พระองค์—นั่นคือ งานของสานุศิษย์ งานของ
โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
เราก็เหมือนกัน เราต้อง “ละทิ้งสิ่งต่างๆ ของ
โลกนี,้ …แนบสนิทกับพันธสัญญาซึง่ [เรา] ทำ�
ไว้”5 และมาหาพระคริสต์และติดตามพระองค์
นั่นคือสิ่งที่สานุศิษย์ทำ�!
พี่น้องทั้งหลาย อย่าเพิ่งรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง
เพราะพระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับเศรษฐีหนุ่ม
เกี่ยวกับการเป็นคนดีพร้อม คำ�ว่า ดีพร้อม
ในเรื่องนี้แปลมาจากภาษากรีกซึ่งมีความ
หมายว่า “สมบูรณ์” เมื่อเราพยายามสุด
เราสามารถร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและร่วมใจเพื่อเร่งงานอัศจรรย์		
ความสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าตามเส้น
ของพระบิดาบนสวรรค์
ทางแห่งพันธสัญญา เราจะสมบูรณ์และดี
พร้อมมากขึ้นในชีวิตนี้
เช่นเดียวกันเศรษฐีหนุ่มในสมัยพระเยซู
น้องที่รัก เรารักพวกท่าน! เมื่อเรา พระเยซูวา่ เขาต้องทำ�อะไรบ้างจึงจะได้รบั ชีวติ บางครั้งเราถูกล่อลวงให้ยอมแพ้หรือหันหลัง
ได้ชมวีดทิ ศั น์ทส่ี วยงามนัน้ ท่านเห็น นิรันดร์
กลับเพราะเราคิดว่าเราทำ�คนเดียวไม่ได้ เรา
มือของตนเองเอื้อมไปช่วยเหลือใคร
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ถ้าท่านต้องการ คิดถูกแล้ว! เราไม่สามารถทำ�เรื่องยากๆ ที่
สักคนตามเส้นทางแห่งพันธสัญญาไหม ดิฉนั จะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้”
มีผขู้ อให้ท�ำ โดยไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ ความ
นึกถึงเด็กหญิงปฐมวัยชือ่ บรีนน์ เธอมีมอื เพียง
เด็กหนุ่มทูลถามพระองค์ว่าเขาควรรักษา ช่วยเหลือนัน้ มาโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ข้างเดียว แต่ยังใช้มือนั้นเอื้อมออกไปเป็นพร พระบัญญัติข้อไหนบ้าง พระเยซูจึงเตือนเขา คริสต์ การนำ�ทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ให้ครอบครัวและเพื่อนของเธอ—วิสุทธิชนยุค ถึงพระบัญญัติสิบประการหลายข้อที่เราทุก และมือที่ช่วยเหลือของผู้อื่น
สุดท้ายและผู้นับถือศาสนาอื่น เธอสวยงาม คนคุ้นเคย
สตรีโสดผู้ซื่อสัตย์ท่านหนึ่งเป็นพยานว่า
เด็
ก
หนุ
ม
่
ตอบว่
า
“ข้
า
พเจ้
า
รั
ก
ษาข้
อ
เหล่
า
โดยผ่านการชดใช้ เธอพบพลังที่จะใช้มือที่
ใช่ไหม ท่านก็เช่นกัน! พี่น้องทั้งหลาย เรา
ช่วยเหลือและใจที่ยินดีของเธอในการเลี้ยง
สามารถร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและร่วมใจเพื่อ
ดูเด็กสี่คนที่พี่สาวเธอทิ้งไว้เมื่อเสียชีวิตด้วย
เร่งงานอัศจรรย์ของพระบิดาบนสวรรค์
โรคมะเร็ง สิ่งนั้นทำ�ให้ดิฉันนึกถึงคำ�พูดของ
เฉกเช่นพี่น้องสตรีผู้ซื่อสัตย์ในพระคัมภีร์
เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ที่บอกว่า “งาน
อาทิ เอวา ซาราย มารีย์ และอีกหลายคน รูจ้ กั
ง่ายทุกอย่างที่ศาสนจักรต้องทำ�นั้นสำ�เร็จ
อัตลักษณ์และจุดประสงค์ของเธอ บรีนน์รู้ว่า
1
ลุล่วงแล้ว นับจากนี้เป็นต้นไปจะมีแต่การ
เธอคือธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เรารู้ถึงมรดก
ผจญภัยที่เต็มไปด้วยความยากลำ�บาก อัน
แห่งสวรรค์ของเราในฐานะธิดาที่รักของพระจะเป็นการทดสอบการเชื่อฟังของเราในรูป
ผูเ้ ป็นเจ้าและงานสำ�คัญทีพ่ ระองค์ทรงประสงค์
แบบที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิม”6 ท่านถูกส่งมา
ให้เราทำ�
แผ่นดินโลกในสมัยการประทานนี้เพราะตัว
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ถ้าใครตั้งใจ
ตนของท่านและสิง่ ทีเ่ ตรียมไว้ให้ทา่ นทำ�! ไม่
ประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คน
2
ว่าซาตานจะพยายามชักจูงเราให้นึกถึงตัว
นัน้ ก็จะรูว้ า่ คำ�สอนนีม้ าจากพระเจ้า” เราต้องรู้
3
ตนของเราอย่างไร อัตลักษณ์ทแ่ี ท้จริงของเรา
และทำ�สิ่งใด “เพื่อพำ�นักกับพระอีก” เรา
คือเราเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์!
เรียนรู้จากเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มที่ทูลถาม

ต้องการ: ความร่วมมือ
ร่วมใจเพื่อเร่งงาน
พี่
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มอรมอนเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงผู้มีชีวิตอยู่
ในสมัยซึ่ง “ใจทุกดวงแข็งกระด้าง…และไม่
เคยมีความชัว่ ร้ายใหญ่หลวงเช่นนัน้ ในบรรดา
ลูกหลานของลีไฮ”7 ท่านอยากมีชีวิตอยู่ใน
สมัยนั้นไหม กระนั้นมอรมอนประกาศอย่าง
องอาจว่า “ดูเถิด, ข้าพเจ้าเป็นสานุศิษย์ของ
พระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า.”8
ท่านชอบมอรมอนใช่ไหม มอรมอนรู้ว่า
ท่านเป็นใครและพันธกิจของท่านคืออะไร สิ่ง
ชั่วร้ายรอบข้างท่านไม่ได้ทำ�ให้ท่านเขว อัน
ที่จริง ท่านพิจารณาการเรียกของท่านว่าเป็น
ของประทาน9
ลองนึกดูว่าเป็นพรเพียงใดที่ได้รับเรียก
เพื่อถวายของขวัญแห่งการเป็นสานุศิษย์
ประจำ�วันแด่พระเจ้า โดยประกาศทั้งด้วย
วาจาและการกระทำ�ว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็น
สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์!”
ดิฉันชอบเรื่องราวที่ประธานบอยด์ เค.
แพคเกอร์เล่าเกี่ยวกับสตรีคนหนึ่งที่ถูกเยาะ
เย้ยเพราะเธอสะสมอาหารตามคำ�แนะนำ�
ของศาสดาพยากรณ์ ผู้วิพากษ์วิจารณ์บอก
ว่าเมือ่ ถึงช่วงเวลาอับจน ผูน้ �ำ ของเธอก็จะบอก
ให้เธอแบ่งปันนำ�อาหารที่สะสมมาแบ่งปัน
ให้ผู้อื่นอยู่ดี ในฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริงเธอ
ตอบอย่างเรียบง่ายและเด็ดเดี่ยวว่า “อย่าง
น้อยฉันก็มีให้”10
ดิฉันรักสตรีของศาสนจักร ทั้งเยาว์วัยและ

กิลเบิร์ต แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

สูงวัย ดิฉันเห็นความเข้มแข็ง เห็นศรัทธาของ
ท่าน ท่านมีบางอย่างจะให้ และท่านเต็มใจ
ให้ ท่านทำ�โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือ
ออกสือ่ ความสนใจของท่านมุง่ ไปทีพ่ ระผูเ้ ป็น
เจ้าที่เรานมัสการ ไม่ใช่ที่ตนเอง และโดยไม่
คิดเลยว่าท่านจะได้รับอะไร11 นั่นคือสิ่งที่
สานุศิษย์ทำ�!
ไม่นานมานี้ดิฉันพบกับเยาวชนหญิงคน
หนึ่งในฟิลิปปินส์ ครอบครัวเธอแข็งขันน้อย
ในศาสนจักรเมื่อเธออายุเพียง 7 ขวบ ปล่อย
ให้เธอเดินไปโบสถ์ตามถนนอันตรายคนเดียว

สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เธอบอกว่าเมื่ออายุ
14 ปี เธอตัดสินใจว่าเธอจะแน่วแน่ต่อพันธสัญญาเพื่อให้มีค่าควรที่จะเลี้ยงดูครอบครัว
ในอนาคตของเธอในบ้านที่ “ได้รับพรโดย
อำ�นาจฐานะปุโรหิต”12 วิธีซึ่งดีที่สุดในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ทั้ง
ปัจจุบนั หรืออนาคต คือการรักษาพันธสัญญา
คำ�สัญญาซึ่งเราทำ�ไว้ต่อกันและต่อพระผู้เป็นเจ้า
นั่นคือสิ่งที่สานุศิษย์ทำ�!
สตรีชาวญี่ปุ่นผู้ซื่อสัตย์ท่านหนึ่งกับสามี
ของเธอมาเยีย่ มคณะเผยแผ่ของเราในเกาหลี
เธอพูดภาษาเกาหลีไม่ได้และพูดภาษาอังกฤษ
ได้ไม่มากนัก แต่เธอเต็มใจทีจ่ ะใช้ของประทาน
พิเศษสุดและมือที่ช่วยเหลือของเธอในการ
ทำ�งานของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่สานุศิษย์ทำ�!
เธอสอนผู้สอนศาสนาของเราพับกระดาษ
ง่ายๆ—ปากที่อ้าและหุบได้ เธอใช้คำ�ภาษา
อังกฤษที่เธอรู้เล็กน้อยในการสอนผู้สอน
ศาสนาให้ “อ้าปาก” เพือ่ แบ่งปันพระกิตติคณ
ุ
—บทเรียนที่พวกเขาจะไม่มีวันลืม ดิฉันก็
เช่นกัน
ลองนึกภาพดูว่าพวกท่านกับดิฉันยืนอยู่
ด้วยกันกับพี่น้องอีกหลายล้านคนในศาสนจักรของพระองค์ กำ�ลังมุ่งหน้าอย่างองอาจ
ทำ�สิ่งที่สานุศิษย์ทำ�—รับใช้และรักดังเช่น
พระผู้ช่วยให้รอด การเป็นสานุศิษย์ของพระพฤษ ภาคม 2014
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ดิฉันหวังว่าเราแต่ละคนจะตอบด้วยเสียง
อันกึกก้องว่า “เป็นค่ะ!” ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วย
เนื้อร้องจากเพลงปฐมวัย
เราเป็นเด็กในพันธสัญญาประทานพร
เราจะสอนกิตติคุณโดยการดำ�รงตน
ด้วยกายวาจาและใจเราจะเป็นพยาน
เราเชื่อมั่นและรับใช้พระเยซู14

เยซูคริสต์มีความหมายต่อท่านอย่างไร
เสื้อกั๊กและเสื้อยืด มอรมอนร่วมมือร่วมใจ
สวมใส่โดยสานุศิษย์จิตอาสาหลายแสนคน
ของพระเยซูคริสต์ผู้น้อมรับโอกาสในการ
บำ�เพ็ญประโยชน์ฝ่ายโลก แต่มีวิธีอื่นอีก
หลายวิธีในการรับใช้เป็นสานุศิษย์ผู้อุทิศตน
ลองนึกภาพกับดิฉันถึงป้ายที่ระบุข้อความ
“ต้องการความช่วยเหลือ” ทางวิญญาณบาง
อย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับงานแห่งความรอด
• ต้องการความช่วยเหลือ: บิดามารดาที่
จะเลี้ยงดูบุตรในแสงสว่างและความจริง
• ต้องการความช่วยเหลือ: บุตรธิดา ญาติ
พีน่ อ้ ง ลุงป้าน้าอา ปูย่ า่ ตายาย และเพือ่ น
แท้ที่จะรับใช้เป็นครูพี่เลี้ยงและร่วมมือ
ช่วยเหลือตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา
• ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ที่ฟังการ
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
และทำ�ตามความรู้สึกที่ได้รับ
• ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ที่ดำ�เนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณทุกวันในวิธีที่เล็กน้อย
และเรียบง่าย
• ต้องการความช่วยเหลือ: เจ้าหน้าที่พระวิหารและประวัตคิ รอบครัวทีจ่ ะเชือ่ มโยง
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•
•
•
•

ในฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริง ขอให้เราถวาย
ใจที่ยินดีและมือที่ช่วยเหลือเพื่อเร่งงานของ
พระองค์ ไม่ส�ำ คัญหากเรามีมอื เพียงข้างเดียว
เหมือนกับบรีนน์ ไม่สำ�คัญหากเรายังไม่ดี
พร้อมและสมบูรณ์แบบ เราเป็นสานุศิษย์
ที่อุทิศตนผู้เอื้อมออกไปช่วยเหลือกันตาม
ทาง ความเป็นพี่น้องสตรีของเราเอื้อมข้าม
รุ่นไปยังพี่น้องสตรีที่ซื่อสัตย์ผู้เดินมาก่อนเรา
ดังพี่น้องและในความเป็นหนึ่งเดียวกันกับ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยที่ยัง
มีชีวิตอยู่ พร้อมด้วยกุญแจฐานะปุโรหิตที่ได้
รับการฟื้นฟู เราสามารถเดินด้วยกันเป็นหนึ่ง
ครอบครัวชั่วนิรันดร์
เดียว เป็นสานุศิษย์ เป็นผู้รับใช้ พร้อมด้วยใจ
ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้สอนศาสนา ทีย่ นิ ดีและมือทีช่ ว่ ยเหลือเพือ่ เร่งงานแห่งความ
และสมาชิกที่จะเผยแผ่ “ข่าวประเสริฐ” รอด เมือ่ เราทำ�เช่นนัน้ เราจะเป็นเหมือนพระ—พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ผู้ช่วยให้รอด ดิฉันเป็นพยานในพระนามของ
ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ช่วยชีวิตที่จะ พระเยซูคริสต์ เอเมน
ค้นหาคนหลงทาง
ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้รักษาพันธ- อ้างอิง
1. ดู “Brynn,” lds.org/media-library/video/2011สัญญาที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงและ
01-007-brynn.
ความถูกต้อง
2. ยอห์น 7:17.
3. “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่
ต้องการความช่วยเหลือ: สานุศิษย์ที่แท้
149; หรือ หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก, 2-3.
จริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

หลายปีมาแล้ว เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์
บัลลาร์ดได้เรียกร้องพี่น้องสตรีของศาสนจักร
อย่างชัดเจนเมื่อท่านกล่าวว่า
“ระหว่างเวลานี้กับวันที่พระเจ้าเสด็จมา
อีกครั้ง พระองค์ทรงประสงค์ให้มีสตรีในทุก
ครอบครัว ทุกวอร์ด ทุกชุมชน และทุกประชาชาติ ผู้ที่จะก้าวออกไปด้วยความชอบธรรม
พลางกล่าวด้วยวาจาและการกระทำ�ของ
เธอว่า ‘ข้าพระองค์อยู่นี่ ทรงส่งข้าพระองค์
ไปเถิด’
“คำ�ถามของข้าพเจ้าคือ ‘ท่านจะเป็นหนึ่ง
ในสตรีเหล่านั้นหรือไม่’”13

4. ดู มัทธิว 19:16-22.
5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 25:10, 13.
6. ดู นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ ใน ประวัติศาสนจักรใน
ความสมบูรณ์แห่งเวลา: คู่มือครู [1991], 73.
7. มอรมอน 4:11-12.
8. 3 นีไฟ 5:13.
9. ดู โมโรไน 7:2.
10. ใน บอยด์ เค. แพคเกอร์, “The Circle of
Sisters,” Ensign, พ.ย. 1980, 111.
11. ดู 2 นีไฟ 26:29-30.
12. “รักได้เอ่ยที่นี่,” หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก, 		
102-103.
13. ดู เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “สตรีแห่งความชอบ
ธรรม,” เลียโฮนา, ธ.ค. 2002, 39.
14. “โอบโลกไว้ด้วยมือผองเรา,” หนังสือเพลง
ส�ำหรับเด็ก, 144-145.

ความรู้สึกเหล่านั้นจะฝังลึกเพียงใดในใจ
ท่าน ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับวิธีที่คนรักท่าน
เตรียมท่าน ข้าพเจ้าหวังว่าท่านที่เพิ่งเข้ามา
ในอาณาจักรนี้กำ�ลังนั่งอยู่ข้างๆ มารดาของ
ท่าน หากนั่งอยู่ ท่านอาจจะส่งยิ้มขอบคุณ
มารดาท่านตอนนี้ ข้าพเจ้าจำ�ได้ถึงปีติและ
ความซาบซึ้งขณะนั่งอยู่หลังมารดาระหว่าง
โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ทางกลับบ้านจากพิธบี พั ติศมาในฟิลาเดลเฟีย
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด
รัฐเพนซิลเวเนีย
มารดาข้าพเจ้าเป็นผู้เตรียมข้าพเจ้าอย่าง
ดีให้พร้อมทำ�พันธสัญญานัน้ และพันธสัญญา
อื่นทั้งหมดที่จะตามมา เธอซื่อสัตย์ต่อความ
รับผิดชอบนี้จากพระเจ้า
เส้นทาง…ที่เราต้องใช้เดินทางกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเรา…		
“และอนึ่ง, ตราบเท่าที่บิดามารดามีลูกใน
ไซอัน, หรือในสเตคหนึ่งสเตคใดของนาง, ซึ่ง
มีพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดสังเกต
จัดตั้งขึ้น, ที่มิได้สอนพวกเขาให้เข้าใจหลัก
คำ�สอนเรื่องการกลับใจ, ศรัทธาในพระคริสต์
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์,
นนี้ เราได้รับการสอนด้วยพลังทาง
โดยการวางมือ ท่านยังจำ�ได้ชัดเจน หลาย
และเรือ่ งบัพติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอ ท่านรับบัพติศมานานแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงจำ�
วิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ, เมื่ออายุ
ให้ถ้อยคำ�ที่ผู้นำ�สตรีเหล่านี้พูดจะฝัง ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของพันธแปดขวบ, บาปย่อมอยู่บนศีรษะของบิดา
ลึกในใจท่านอย่างที่ฝังลึกในใจข้าพเจ้า
สัญญาครั้งนั้นไม่ชัดเจนนัก แต่ความรู้สึก มารดา.
นี่เป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ สตรี เหล่านั้นบางส่วนกลับมาทุกครั้งที่ท่านฟังคำ�
“เพราะนีจ่ ะเป็นกฎให้ผอู้ ยูอ่ าศัยของไซอัน,
ทุกคนของศาสนจักรอายุตั้งแต่แปดขวบขึ้น สวดอ้อนวอนศีลระลึก
หรือในสเตคหนึง่ สเตคใดของนางซึง่ จัดตัง้ ขึน้ .
ไปได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับเราคืนนี้ พวกเรา
เราจำ�วันที่เราทำ�พันธสัญญาบัพติศมา
“และลูกๆ ของพวกเขาพึงรับบัพติศมา
หลายคนสวดอ้อนวอนขอพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ อันศักดิ์สิทธิ์และรับของประทานแห่งพระ- เพื่อการปลดบาปของพวกเขาเมื่ออายุแปด
ทรงสถิตกับเรา เราได้รับพรนั้นขณะฟังพี่น้อง วิญญาณบริสุทธิ์ได้ไม่เหมือนกัน แต่เราต่าง ขวบ, และรับ [พระวิญญาณบริสุทธิ์]”1
สตรีเหล่านี้พูดและฟังบทเพลงจรรโลงใจ
รู้สึกถึงความเห็นชอบจากพระผู้เป็นเจ้า เรา
มารดาข้าพเจ้าทำ�ส่วนของเธอ เธอเตรียม
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพระวิญญาณทรง ปรารถนาจะให้อภัยและได้รบั การให้อภัย เรา ลูกๆ ด้วยคำ�พูดเหมือนคำ�พูดของแอลมา ดัง
สถิตกับเราต่อไปขณะข้าพเจ้ากล่าวถ้อยคำ� ตั้งใจแน่วแน่มากขึ้นว่าจะทำ�สิ่งที่ถูกต้อง
ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน
ให้กำ�ลังใจและประจักษ์พยานนอกเหนือจาก
ที่มีกล่าวมาแล้ว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอทรง
เป็นพยานว่าสิ่งที่ผู้พูดกล่าวกับเราเป็นสิ่งที่
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราได้ยิน
คืนนี้ ข้าพเจ้าจะพูดเกี่ยวกับเส้นทาง—ซึ่ง
มีอธิบายไว้อย่างสวยงามในวันนี้—ที่เราต้อง
ใช้เดินทางกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของ
เรา เส้นทางนั้นมีพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับ
พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดสังเกต ข้าพเจ้าจะพูด
กับท่านเกี่ยวกับปีติของการทำ�และรักษา
พันธสัญญาเหล่านั้นและการช่วยผู้อื่นรักษา
พันธสัญญา
พวกท่านจำ�นวนหนึ่งเพิ่งรับบัพติศมาและ
ได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรย์มอนด์ แอลเบอร์ตา แคนาดา

ธิดาในพันธสัญญา

คื
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พอลไมรา นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือท่านกล่าว
แก่พวกเขา: ดูเถิด, นี่คือผืนน้ำ�แห่งมอรมอน
(เพราะคนเรียกมันเช่นนั้น) และบัดนี้, เมื่อ
ท่านปรารถนาจะเข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็น
เจ้า, และเรียกว่าเป็นผู้คนของพระองค์, และ
เต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, เพื่อมัน
จะได้เบา;
“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับ
คนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบโยน
คนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็น
พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและใน
ทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่, แม้จนถึง
ความตาย, เพื่อท่านจะได้รับการไถ่จาก
พระผู้เป็นเจ้า, และนับอยู่กับบรรดาคนของ
การฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก, เพื่อท่านจะมีชีวิต
นิรันดร์—
“บัดนี้ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หากนี่เป็น
ความปรารถนาของใจท่านแล้ว, ท่านมีอะไร
ขัดข้องเล่าที่จะรับบัพติศมาในพระนามของ
พระเจ้า, เพือ่ เป็นพยานต่อพระพักตร์พระองค์
ว่าท่านเข้ามาในพันธสัญญากับพระองค์, ว่า
ท่านจะรับใช้พระองค์และรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์, เพือ่ พระองค์จะเทพระวิญญาณ
ของพระองค์ลงมาให้ท่านให้มากมายยิ่งขึ้น?
“และบัดนี้เมื่อผู้คนได้ยินถ้อยคำ�เหล่านี้,
พวกเขาปรบมือด้วยปีติ, และร้องว่า: นี่คือ
ความปรารถนาของใจเรา”2
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ท่านอาจไม่ได้ปรบมือเมื่อท่านได้ยินการ
เชื้อเชิญครั้งแรกให้รับพันธสัญญาโดยบัพติศมา แต่ท่านรู้สึกแน่นอนถึงความรักของ
พระผู้ช่วยให้รอดและตั้งใจมั่นมากขึ้นว่าจะ
บำ�รุงเลี้ยงผู้อื่นแทนพระองค์ ข้าพเจ้ากล่าว
ได้ว่า “แน่นอน” เพราะความรู้สึกเหล่านั้นอยู่
ลึกในใจธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์
นั่นเป็นส่วนหนึ่งของมรดกอันสูงส่งจากพระองค์
พระองค์ทรงสอนท่านก่อนท่านมาสู่ชีวิตนี้
พระองค์ทรงช่วยให้ท่านเข้าใจและยอมรับว่า
ท่านจะมีการทดลอง การทดสอบ และโอกาส
ให้เลือกอย่างครบครัน ท่านเรียนรูว้ า่ พระบิดา
ทรงมีแผนแห่งความสุขให้ทา่ นผ่านการทดลอง
เหล่านั้นอย่างปลอดภัยและท่านจะช่วยนำ�
คนอื่นๆ ผ่านการทดลองของพวกเขาอย่าง
ปลอดภัย แผนนี้มีพันธสัญญากับพระผู้เป็น
เจ้าเป็นจุดสังเกต
เราเลือกได้อย่างเสรีว่าจะทำ�และรักษา
พันธสัญญาเหล่านั้นหรือไม่ มีธิดาของพระองค์เพียงไม่กี่คนมีโอกาสเรียนรู้จากพันธสัญญาเหล่านั้นในชีวิตนี้ ท่านเป็นหนึ่งใน
ไม่กี่คนนั้น พี่น้องสตรีที่รักทั้งหลาย แต่ละ
ท่านเป็นธิดาในพันธสัญญา
พระบิดาบนสวรรค์ทรงสอนท่านก่อนเกิด
เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านจะมีเมื่อจาก
พระองค์มาแผ่นดินโลก พระองค์ทรงสอน

ท่านว่าทางกลับบ้านไปหาพระองค์จะไม่ราบ
รื่น พระองค์ทรงทราบว่าการเดินทางจะยาก
เกินไปสำ�หรับท่านหากปราศจากความช่วย
เหลือ
ท่านได้รบั พรไม่เพียงพบวิธที �ำ พันธสัญญา
เหล่านั้นในชีวิตนี้ แต่ท่านยังรายล้อมไปด้วย
ผู้ช่วยเช่นกัน—ผู้ช่วยที่เป็นธิดาแห่งพันธสัญญาของพระบิดาบนสวรรค์เช่นเดียวกัน
กับท่าน
คืนนี้ ทุกท่านรู้สึกถึงพรของการอยู่ร่วม
กับธิดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่ใต้พันธสัญญา
เช่นกันว่าจะช่วยและชี้นำ�ท่านตามที่พวกเธอ
สัญญาว่าจะทำ� ข้าพเจ้าเคยเห็นสิ่งที่ท่าน
เคยเห็นขณะพี่น้องสตรีในพันธสัญญารักษา
คำ�มั่นสัญญานั้นว่าจะปลอบโยนและช่วย
เหลือ—และทำ�เช่นนั้นด้วยรอยยิ้ม
ข้าพเจ้าจำ�รอยยิ้มของซิสเตอร์รูบี เฮจได้
เธอเป็นภรรยาของเอ็ลเดอร์เดวิด บี. เฮจผู้
เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง สมัย
หนุ่มท่านรับใช้เป็นประธานสเตคแพโลแอล
โตในแคลิฟอร์เนีย ท่านห่วงใยและสวดอ้อน
วอนให้เด็กสาวในชั้นเรียนยุวนารีในวอร์ด
ของท่าน
ด้วยเหตุนี้ประธานเฮจจึงได้รับการดลใจ
ให้ขออธิการเรียกรูบี เฮจสอนเด็กสาวกลุ่ม
นั้น ท่านทราบว่าเธอจะเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้าผู้จะหนุนใจ ปลอบโยน และรักเด็ก
สาวในชั้นเรียนนั้น
ซิสเตอร์เฮจอายุมากกว่าเด็กสาวทีเ่ ธอสอน
อย่างน้อย 30 ปี ทว่า 40 ปีหลังจากสอนพวก
เธอ ทุกครั้งที่เธอพบภรรยาข้าพเจ้าผู้เคยเป็น
เด็กสาวคนหนึ่งในชั้นเรียน เธอจะยื่นมือให้
และยิ้ม พลางพูดกับเคธีว่า “โอ้! ยุวนารีของ
ฉัน” ข้าพเจ้าเห็นมากกว่ารอยยิ้มนั้น ข้าพเจ้า
รู้สึกถึงความรักอันลึกซึ้งของเธอต่อพี่น้อง
สตรีคนหนึ่งที่เธอยังห่วงใยประหนึ่งเป็นบุตร
สาวของเธอเอง รอยยิ้มและการทักทายที่
อบอุ่นเกิดจากการเห็นว่าพี่น้องสตรีและธิดา
คนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ายังอยู่บนเส้นทาง
พันธสัญญาเพื่อกลับบ้าน
พระบิดาบนสวรรค์ทรงแย้มพระสรวลให้
ท่านเช่นกันเมื่อทรงเห็นท่านช่วยธิดาคนหนึ่ง
ของพระองค์เดินไปตามเส้นทางพันธสัญญา

สู่ชีวิตนิรันดร์ พระองค์พอพระทัยทุกครั้งที่
ท่านพยายามเลือกสิ่งถูกต้อง พระองค์ทรง
เห็นไม่เพียงสิ่งที่ท่านเป็นแต่สิ่งที่ท่านจะเป็น
ด้วย
ท่านอาจมีบดิ ามารดาทางโลกผูค้ ดิ ว่าท่าน
ดีกว่าที่ท่านคิดว่าตนจะเป็นได้ ข้าพเจ้ามี
มารดาเช่นนั้น
สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ทราบเมื่ออายุยังน้อยคือ
พระบิดาบนสวรรค์ของข้าพเจ้า พระบิดาบน
สวรรค์ของท่าน ทรงเห็นศักยภาพในบุตรธิดา
ของพระองค์มากกว่าเราหรือแม้แต่มารดา
ทางโลกเห็นในเรา เมื่อใดที่ท่านเดินขึ้นไป
บนเส้นทางนั้นสู่ศักยภาพของท่าน พระองค์
ทรงมีความสุข และท่านรู้สึกได้ถึงความเห็น
ชอบจากพระองค์
พระองค์ทรงเห็นศักยภาพนั้นในธิดาทุก
คนของพระองค์ไม่ว่าพวกเธออยู่ที่ใด ทรง
วางความรับผิดชอบอันสำ�คัญยิ่งไว้ให้ท่าน
แต่ละคน พระองค์ทรงคาดหวังให้ทา่ นปฏิบตั ิ
ต่อทุกคนที่ท่านพบเหมือนลูกของพระผู้เป็น
เจ้า นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงบัญชาเรา
ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเองและให้

อภัยพวกเขา ความรู้สึกเมตตาและให้อภัย
ผู้อื่นเป็นมรดกอันสูงส่งที่พระองค์ทรงมอบ
ให้ท่านในฐานะธิดาของพระองค์ คนแต่ละ
คนที่ท่านพบเป็นลูกทางวิญญาณที่พระองค์
ทรงรัก
เมื่อท่านรู้สึกถึงความเป็นพี่น้องเช่นนั้น สิ่ง
ที่ท่านคิดว่าแบ่งแยกเราจะลดลง ตัวอย่าง
เช่น พี่น้องสตรีที่เยาว์วัยและสูงวัยบอกความ
รู้สึกของพวกเธอเกี่ยวกับความคาดหวังให้
อีกฝ่ายเข้าใจและยอมรับ ในฐานะธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าท่านเหมือนกันมากกว่าต่างกัน
ด้วยทัศนะเช่นนั้น เยาวชนหญิงควรมอง
ว่าการเข้าสมาคมสงเคราะห์เป็นโอกาสให้
ขยายแวดวงพี่น้องสตรีผู้ซึ่งพวกเธอจะได้รู้จัก
ชื่นชม และรัก
ความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่เราเป็น
ได้กำ�ลังเพิ่มขึ้นในครอบครัวและในปฐมวัย
กำ�ลังเกิดขึ้นที่การสังสรรค์ในครอบครัวและ
โปรแกรมปฐมวัย เด็กเล็กได้รับการดลใจให้
พูดเรื่องสำ�คัญและน่าอัศจรรย์ดังที่พวกเขา
ทำ�เมือ่ พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงปล่อยลิน้ พวกเขา
เมื่อทรงสอนพวกเขาหลังจากพระองค์ฟื้นคืน

พระชนม์3
แม้ซาตานอาจกำ�ลังโจมตีพน่ี อ้ งสตรีทอ่ี ายุ
ยังน้อย แต่พระเจ้าทรงกำ�ลังยกระดับพี่น้อง
สตรีไปสู่ความเข้มแข็งทางวิญญาณที่สูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น เยาวชนหญิงกำ�ลังสอนมารดา
ให้รวู้ ธิ ใี ช้ FamilySearch หาและช่วยบรรพชน
ให้รอด สตรีสาวบางคนที่ข้าพเจ้ารู้จักกำ�ลัง
เลือกตื่นแต่เช้าตรู่ไปประกอบพิธีบัพติศมา
แทนคนตายในพระวิหารโดยไม่ต้องให้อะไร
มากระตุ้นนอกจากวิญญาณของเอลียาห์
ในคณะเผยแผ่ทว่ั โลก พีน่ อ้ งสตรีได้รบั เรียก
ให้รับใช้เป็นผู้นำ� พระเจ้าทรงประสงค์การ
รับใช้ของพวกเธอโดยทรงสัมผัสใจพี่น้องสตรี
จำ�นวนมากขึ้นให้รับใช้ ประธานคณะเผยแผ่
หลายคนได้เห็นซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาเป็น
ผู้เผยแผ่ศาสนาที่ทรงพลังมากขึ้นและโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้นำ�ที่ให้การบำ�รุงเลี้ยง
ไม่ว่าท่านจะรับใช้หรือไม่รับใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลา ท่านมีความสามารถใน
การยกระดับชีวิตแต่งงานได้เหมือนกันและ
สามารถเลี้ยงดูบุตรธิดาให้น่ายกย่องได้โดย
ทำ�ตามแบบอย่างของสตรีที่ยิ่งใหญ่
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ลองนึกถึงเอวา มารดาของผู้มีชีวิตทั้งปวง
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวถึงเอวา
ดังนี้ “เราและมนุษยชาติทง้ั ปวงได้รบั พรตลอด
กาลเพราะความกล้าหาญอย่างยิง่ และปัญญา
ของเอวา โดยรับส่วนผลนั้นก่อน เธอจึงทำ�สิ่ง
ที่จำ�เป็นต้องทำ� อาดัมฉลาดพอจะทำ�เช่น
เดียวกัน”4
ธิดาทุกคนของเอวามีศักยภาพที่จะนำ�พร
เดียวกันนั้นมาสู่ครอบครัวเธอเช่นเดียวกับ
เอวา เธอสำ�คัญยิ่งในการสถาปนาครอบครัว
จนเรามีรายงานถึงการสร้างเธอดังนี้ “และ
บรรดาพระผู้เป็นเจ้าตรัส: ขอให้เรารังสรรค์ผู้
ช่วยที่เหมาะสมสำ�หรับชายผู้นั้น, เพราะไม่
ดีเลยที่ชายคนนี้จะอยู่คนเดียว, ฉะนั้นเราจะ
ประกอบผู้ช่วยที่เหมาะสมสำ�หรับเขา”5
เราไม่ทราบความช่วยเหลือทั้งหมดที่เอวา
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ให้อาดัมและครอบครัว แต่เราทราบว่ามี
ของประทานสำ�คัญยิ่งอย่างหนึ่งที่เธอให้ ซึ่ง
ท่านแต่ละคนสามารถให้ได้เช่นกัน นั่นคือ
เธอช่วยให้ครอบครัวเห็นทางกลับบ้าน เมื่อ
ทางข้างหน้าค่อนข้างยาก “และเอวาภรรยา
ท่าน,ได้ยินเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้และ
ยินดี, โดยกล่าวว่า: หากมิใช่เพราะการล่วง
ละเมิดของเรา เราจะไม่มีวันได้มีพงศ์พันธุ์,
และจะไม่มีวันรู้ความดีและความชั่ว, และ
ปีติของการไถ่ของเรา, และชีวิตนิรันดร์ซึ่ง
พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ปวงชนที่เชื่อฟัง.”6
ท่านมีแบบอย่างของเธอให้ดำ�เนินตาม
โดยการเปิดเผย เอวามองเห็นทางกลับ
บ้านไปหาพระผู้เป็นเจ้า เธอรู้ว่าการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์ทำ�ให้ชีวิตนิรันดร์เกิดขึ้นใน
ครอบครัว เธอมั่นใจเช่นเดียวกับท่านว่าเมื่อ

เธอรักษาพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์
พระผูไ้ ถ่และพระวิญญาณบริสทุ ธิจ์ ะทรงช่วย
ให้เธอและครอบครัวผ่านพ้นโทมนัสและความ
ผิดหวังทุกอย่างทีจ่ ะเกิดขึน้ เธอรูว้ า่ เธอวางใจ
พระองค์ได้
“จงวางใจในพระยาห์เวห์ดว้ ยสุดใจของเจ้า
และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
“จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า
แล้วพระองค์จะทรงทำ�ให้วิถีของเจ้าราบรื่น”7
ข้าพเจ้าทราบว่าเอวาประสบโทมนัสและ
ความผิดหวัง แต่ข้าพเจ้าทราบเช่นกันว่าเธอ
พบปีติในความรู้ที่ว่าเธอและครอบครัวจะได้
กลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทราบ
ว่าหลายท่านที่นี่ประสบโทมนัสและความผิด
หวัง ข้าพเจ้าฝากพรไว้กับท่าน ขอให้ท่าน
รู้สึกถึงปีติเช่นเดียวกันกับเอวาขณะที่ท่าน
เดินทางกลับบ้าน
ข้าพเจ้ามีพยานแน่นอนว่าพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาทรงดูแลท่านด้วยความรัก พระองค์
ทรงรักท่านแต่ละคน ท่านเป็นธิดาในพันธสัญญา เพราะพระองค์ทรงรักท่าน จึงประทาน
ความช่วยเหลือที่ท่านต้องการเพื่อให้ตัวท่าน
และคนอืน่ ๆ เดินขึน้ ไปตามทางกลับทีป่ ระทับ
ของพระองค์
ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงจ่าย
ค่าบาปทั้งหมดของเราและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงเป็นพยานถึงความจริง ท่านรู้สึก
ถึงการปลอบโยนนั้นในการประชุมนี้ ข้าพเจ้า
มีประจักษ์พยานว่ากุญแจทั้งหมดซึ่งผูกมัด
พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูแล้ว
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต ประธานโธมัส เอส.
มอนสันถือและใช้กุญแจเหล่านั้นในปัจจุบัน
ข้าพเจ้าฝากถ้อยคำ�แห่งการปลอบโยนและ
ความหวังไว้กับท่าน ธิดาในพันธสัญญาของ
พระองค์ ในพระนามอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซู
คริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.

หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 68:25–27.
โมไซยาห์ 18:8–11.
ดู 3 นีไฟ 26:14.
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Constancy amid
Change,” Ensign, พ.ย. 1993, 34.
5. อับราฮัม 5:14.
6. โมเสส 5:11.
7. สุภาษิต 3:5-6.

ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนี้คือประสบการณ์เรื่องเล่าที่เลือกสรรมาจากคำ�ปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเพื่อใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ใน
ครอบครัว และการสอนอื่นๆ หมายเลขที่ให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของคำ�ปราศรัย

ผู้พูด
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
เดวิด เอ. เบดนาร์
ลินดา เค. เบอร์ตัน
เควนทิน แอล. คุก
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
โธมัส เอส. มอนสัน

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
บอยด์ เค. แพคเกอร์
โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
ลินดา เอส. รีฟส์
แรนดัลล์ แอล. ริดด์
ริชาร์ด จี. สก็อตต์
จีน เอ. สตีเวนส์
แกรีย์ อี. สตีเวนสัน
ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์
วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์
คลอดิโอ ดี. ซิวิค
ดับเบิลยู. เครก ซวิค

เรื่องเล่า
(18) เยาวชนชั้นเรียนกุลสตรีคนหนึ่งปกป้องการแต่งงานตามจารีตประเพณีแม้จะถูกล้อเลียนและถูกเรียกต่างๆ นานา
(78) เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด “ติดตามผล” กับบาร์บารา โบเว็น ที่พบในงานเต้นร�ำมหาวิทยาลัย เริ่มออกเดท และในที่สุด
แต่งงานกัน เด็กชายอายุแปดขวบเชื้อเชิญเพื่อนกับครอบครัวของเพื่อนคนนั้นให้ไปโอเพ่นเฮาส์ที่วอร์ดในบัวโนสไอเรส
(87) รถกระบะมีแรงยึดเกาะในหิมะหลังจากบรรทุกฟืนหนัก
(122) เยาวชนหญิงคนหนึ่งในฟิลิปปินส์แน่วแน่ต่อพันธสัญญาของเธอ สตรีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมาประเทศเกาหลีและสอน		
ผู้สอนศาสนา
(44) ไวเลต คิมบัลล์เขียนถึงสามีเธอเกี่ยวกับ “หลักค�ำสอนอันน่าชื่มชมยินดี” ของการบัพติศมาแทนคนตายตามที่		
โจเซฟ สมิธเปิดเผย
(22) ไฮน์ริค อายริงก์อพยพไปอเมริกา เข้าร่วมศาสนจักร รับใช้งานเผยแผ่อย่างซื่อสัตย์สามครั้ง และทิ้งมรดกแห่ง		
ความหวังไว้ให้ครอบครัว
(62) เฮนรีย์ บี. อายริงก์ได้รับการหล่อหลอมจากวีรบุรุษในสมัยเด็ก ได้แก่ บิดา ผู้นำ�ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน นาวิกโยธิน		
สหรัฐ และนักเบสบอลชื่อโจ ดิมาจจิโอ
(125) สี่สิบปีหลังจากได้รับเรียกให้สอนเคธี จอห์นสัน (ภรรยาในอนาคตของเฮนรีย์ บี. อายริงก์) รูบี เฮจ ยังคงแสดง		
ความรักและความห่วงใยต่อเธอ
(53) ทั้งที่มีข้อจ�ำกัดทางร่างกาย ชายผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งในอินเดียรับใช้งานเผยแผ่และเตรียมกับครอบครัวเพื่อไปผนึกใน		
พระวิหารฮ่องกงประเทศจีน
(6) ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาสองคนเดินหนีจากชายคนหนึ่งโดยไม่พูดอะไร ทั้งที่เขาสบถใส่ ปาอาหารใส่ และพยายามจะตี		
ซิสเตอร์คนหนึ่ง
(66) กะลาสีวัย 18 ปีคนหนึ่งสวดอ้อนวอนทุกคืนทั้งที่มีค�ำเย้ยหยันจากคนอื่นในกอง เยาวชนชายคนหนึ่งแสดงประจักษ์		
พยานระหว่างการประชุมศีลระลึกแต่หลังจากนั้นในวันเดียวกันกลับมีคนเห็นเขาสูบบุหรี่
(91) สตรีสองคนกลายเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตหลังจากคนหนึ่งช่วยสอนงานเย็บผ้าให้อีกคนที่โรงงานเย็บผ้า ผู้โดยสารของ		
สายการบินเที่ยวหนึ่งไม่ต่อว่าเมื่อเครื่องบินต้องเปลี่ยนเส้นทางไปรับเด็กชายบาดเจ็บและบินไปส่งที่โรงพยาบาล สตรีคนหนึ่ง
นึกเสียใจที่ไม่ได้อนุญาตให้เพื่อนบ้านเดินลัดผ่านเขตที่ดินของเธอ
(29) เอมิลี ลูกสาวของรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแสดงความกล้าหาญและศรัทธาขณะใกล้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
(119) เด็กหญิงคนหนึ่งเรียนรู้ความสุขจากการรับใช้ผู้อื่นขณะเธอกับคุณแม่ดูแลสตรีที่เป็นโรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ
สตรีวัย 81 ปีได้รับเรียกให้แบ่งปันปัญญา ประสบการณ์ และแบบอย่างของเธอโดยเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาชั้นเรียนยุวนารีของวอร์ด
(94) บอยด์ เค. แพคเกอร์ ได้รับการแสดงให้ประจักษ์ทางวิญญาณถึงความจริงของพระกิตติคุณขณะสวดอ้อนวอนในที่		
ก�ำบังระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
(9) เด็กหญิงชั้น ป. 5 คนหนึ่งติดอยู่ในทอร์นาโดและได้รับการคุ้มครองจากเหล่าเทพ
(15) ลินดา เอส. รีฟส์ สอนลูกสาวถึงวิธีปลดเปลื้องความทุกข์ผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดหลังจากลูกสาวเห็นภาพ		
รบกวนจิตใจบนโทรทัศน์
(56) เยาวชนชายคนหนึ่งตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่แทนที่จะแต่งงานหลังจากเห็นภาพว่าเขาเคยเป็นใครในโลกก่อนเกิด
(32) ความรักและแบบอย่างจากคุณยายของริชาร์ด จี. สก็อตต์และจากภรรยาในอนาคตช่วยท่านเรื่องความก้าวหน้าทางวิญญาณ
(81) จีน เอ. สตีเวนส์ ได้รับการกระตุ้นเตือนให้ขับรถไปส่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พลาดรถประจ�ำทางกลับบ้านจากโรงเรียน 		
สมาชิกครอบครัวแกทเรลล์ยึดมั่นในพระกิตติคุณหลังจากบราเดอร์แกทเรลล์ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
(84) นักกีฬาโอลิปิกแอลดีเอส โนเอล พีกัสเพซ ชนะเหรียญเงินในกีฬาสเกเลตันหลังจากฝึกฝนและเตรียมตัวหลายปี 		
นักกีฬาโอลิมปิกโทราห์ ไบรท์ แสดงความรักเหมือนพระคริสต์ด้วยการกอดคู่แข่งที่ประหม่าในการแข่งขันกีฬาบนฮาล์ฟไพพ์
(106) สตรีชาวฟิลิปปินส์วัย 73 ปียังคงแน่วแน่ต่อพระกิตติคุณหลังจากแผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่นคร่าชีวิตครอบครัว
(97) โรเบิร์ตและมาเรีย แฮร์ริสเข้าร่วมศาสนจักรและยังคงแน่วแน่ซื่อสัตย์ต่อพระกิตติคุณทั้งที่มีความยากล�ำบากและการพลัดพราก
(39) คลอดิโอ ดี. ซิวิค เดินผิดทางเพราะเดินตามนักเดินเขาอีกคนหนึ่ง
(41) ดับเบิลยู. เครก ซวิค และภรรยาแสดงความรักต่อกันหลังจากเธอกระโดดออกจากห้องโดยสารควันคลุ้งของรถกึ่งบรรทุก
พร้อมกับลูกชายวัยแบเบาะ
พฤษ ภาคม 2014
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ท่านกล่าวกับเรา

ให้การประชุมใหญ่
เป็นส่วนหนึง่ ในชีวต
ิ เรา
ท่านอาจพิจารณาใช้กิจกรรมและคำ�ถามเหล่านี้เพื่อเปิดประเด็นการสนทนา
กันเป็นครอบครัวหรือไว้ไตร่ตรองส่วนตัว

สำ�หรับเด็ก
แขนของเธอ และช่วยเธอยืดแขน (หน้า
• ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา
119) นึกถึงวิธีที่ท่านสามารถรับใช้ แม้
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด สอนว่าเรา
ท่านจะอายุยังน้อย แต่มีหลายสิ่งที่ท่าน
สามารถเลือกมีความสำ�นึกคุณไม่ว่าจะ
ทำ�ได้
มีความยากลำ�บากอะไรเกิดขึ้นในชีวิต
• เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัม
(หน้า 70) การมีความสำ�นึกคุณจะช่วย
อัครสาวกสิบสอง สอนเกี่ยวกับวิธีที่คนขี่
ให้เรามีความสุขมากขึ้นและอ่อนโยนมาก
ใช้บังเหียนและเหล็กขวางปากม้าค่อยๆ
ขึ้น ตลอดจนมีศรัทธาและวางใจในพระผู้
ควบคุมและนำ�ฝูงม้า (หน้า 100) คนขี่
เป็นเจ้า ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านสำ�นึก
จะรู้ดีที่สดุ และม้าจะไปตามการนำ�ของ
คุณ ท่านจะทำ�อะไรได้บ้างเพื่อให้ตนเอง
คนขี่ เฉกเช่นที่พระเจ้าทรงทราบว่าสิ่งใด
รู้สึกสำ�นึกคุณในแต่ละวัน
ดีที่สุดสำ�หรับเรา และเราสามารถมีความ
• บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน ประธานเยาวชน
สุขเมื่อเราทำ�ตามพระองค์ บังเหียนและ
หญิงสามัญ เล่าเรื่องซาราห์ เด็กหญิงที่ไป
เหล็กขวางปากม้าเปรียบเสมือนการ
กับคุณแม่เพื่อช่วยเบรนดา สตรีที่เป็นโรค
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ ซาราห์แปรง
เมื่อใดที่ท่านเคยรู้สึกว่าพระวิญญาณ
ผมให้เบรนดา ทาโลชั่นที่มือ นวดนิ้วมือกับ
บริสุทธิ์ทรงนำ�ทางท่าน ตอนนั้นท่าน		

รู้สึกอย่างไร
• จีน เอ. สตีเวนส์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ประธานปฐมวัยสามัญ เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
เด็กหนุ่มที่พลาดรถประจำ�ทางเที่ยว
สุดท้ายของวันและกำ�ลังเดินกลับบ้าน
(หน้า 81) โดยที่ต้องเดินอีกหลายกิโลเมตร เขาเกิดอาการกลัวและคุกเข่าลง
สวดอ้อนวอน ไม่กี่นาทีต่อมา ซิสเตอร์
สตีเวนส์ได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณให้หยุดและช่วยเขา ท่านนึกถึง
เวลาทีพ่ ระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำ�สวด
อ้อนวอนของท่านได้ไหม ท่านเคยช่วย
ตอบคำ�สวดอ้อนวอนของผู้อื่นอย่างไร
สำ�หรับเยาวชน

• ประธานโธมัส เอส. มอนสัน สอนว่าเรา
ต้องมี “ความกล้าหาญที่จะพูดว่า ไม่
เมื่อสมควร ความกล้าหาญที่จะพูดว่า
ได้ เมื่อเหมาะสม ความกล้าหาญที่จะทำ�
สิ่งถูกต้องเพราะสิ่งนั้นถูกต้อง” ขณะที่
ท่านศึกษาคำ�ปราศรัยของประธานมอน
สัน (หน้า 66) ให้นึกถึงการท้าทายที่ท่าน
เผชิญ ท่านสามารถวางแผนอะไรได้บ้าง
เพื่อพัฒนาความกล้าหาญเช่นนี้
• เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง เตือนเราว่าถ้า
เรารักพระผู้ช่วยให้รอด เราจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์และรักคนอื่นเหมือน
กับที่พระองค์ทรงรัก (หน้า 6) แม้ขณะ
ทำ�เช่นนี้ เรายังต้องลุกขึ้นยืนพร้อมที่จะ
ปกป้องความเชื่อของเรา “ด้วยมารยาท
และการุณยธรรม” ท่านรู้จักใครที่ไม่เห็น
ด้วยกับความเชื่อของท่านหรือไม่ ท่าน
จะแสดงความเคารพขณะที่ท่านสนทนา
และปกป้องความเชื่อเหล่านั้นได้อย่างไร
• ผู้พูดหลายท่านพูดสื่อถึงเยาวชนโดยตรง
ตัวอย่างเช่น เอ็ลเดอร์นลี แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้คำ�
แนะนำ�หลายข้อแก่เยาวชนถึงวิธีที่จะ
เอาชนะ “ลมหมุนทางวิญญาณ” เช่น
การค้นหาสันติสุขในพระวิหาร (หน้า 18)
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ขณะอ่านคำ�ปราศรัยการประชุมใหญ่
สามัญเรื่องนี้และจากผู้พูดท่านอื่นๆ ท่าน
อาจจะเขียนแนวคิดเกี่ยวกับวิธีรักษา
ความเข้มแข็ง
• ความชั่วร้ายใหญ่หลวงอย่างหนึ่งใน
ปัจจุบันคือสื่อลามก ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญ บอกว่าตัวกรองที่ดี
ที่สุดในการต่อต้านความชั่วร้ายนี้คือ
ประจักษ์พยานที่ลึกซึ้งและแนบสนิทใน
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (หน้า 15)
ตัวกรองส่วนตัวของท่านแข็งแกร่งเพียง
ใด ท่านจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ตัวกรองนั้นได้อย่างไร

อย่างไรระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์ส่วน
ตัว การศึกษากับครอบครัว และขณะอยู่
ในชั้นเรียนที่โบสถ์
• ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่
หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า ท่าน
เป็นหนี้ความสุขมากมายในชีวิตต่อคุณ
ทวดของท่านซึ่งเข้าร่วมศาสนจักร รับใช้
อย่างซื่อสัตย์ และยังคงแน่วแน่จนวาระ
สุดท้าย โดยทิ้งมรดกแห่งความหวังไว้ให้
ครอบครัว (หน้า 22) ลองนึกถึงราย

ชื่อทุกคนในครอบครัวและเขียนพันธสัญญากับศาสนพิธีที่พวกเขาต้องทำ�เพื่อ
ดำ�เนินอยู่บนเส้นทางแห่งพันธสัญญาต่อ
ไป วางแผนช่วยสมาชิกครอบครัวของ
ท่านให้ได้รับพันธสัญญาต่อไปของพวก
เขา ท่านสามารถพิจารณาหาวิธีให้พันธสัญญาของท่านมีบทบาทสำ�คัญมากขึ้น
ในชีวิต เพื่อที่ท่านจะสามารถให้มรดก
แห่งความหวังของท่านแก่ครอบครัว
• เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองประกาศว่าความยาก
ลำ�บากจะนำ�เราให้พึ่งพา “พระคุณความ
ดี พระเมตตา และพระคุณของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์” ผู้ “จะทรงช่วยเราแบก
ภาระของเราได้ง่ายขึ้น” (หน้า 87) ขณะ
ที่ท่านอ่านคำ�ปราศรัยนี้และคำ�ปราศรัย
เริ่มจากหน้า 9, 18, 70, 81 และ 106 ให้
มองหาวิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณของพระองค์จะช่วยท่านเผชิญ
การท้าทายในชีวิต
• หลักสูตรเยาวชนในเดือนพฤษภาคมมุ่ง
เน้นเรื่องศาสดาพยากรณ์และการเปิด
เผย ในส่วนหนึ่งของการสนทนาพระกิตติคุณกับเยาวชนที่บ้านและที่โบสถ์
ท่านอาจศึกษาคำ�ปราศรัยของเอ็ลเดอร์
ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์ (หน้า 103) และ
เอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. ไอดูไคทิส (หน้า
108) แห่งสาวกเจ็ดสิบ พร้อมกับมอง
หาคำ�ตอบให้คำ�ถามต่อไปนี้: เหตุใดผู้
ที่กล่าวร้ายโจเซฟ สมิธจึงไม่ยอมปล่อย
ท่านให้อยู่อย่างสงบ เราจะตระหนัก
ถึงความจริงในโลกที่โจมตีคำ�สอนพระกิตติคุณมากขึ้นทุกวันได้อย่างไร

สำ�หรับผู้ใหญ่
• ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่าเมื่อ
เราเข้าใจถึง “ของประทานอันหาที่เปรียบ
มิได้” ของการชดใช้ เราจะเปี่ยมด้วย
ความรักที่มีต่อพระบิดาบนสวรรค์ พระผู้
ช่วยให้รอด และบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า (หน้า 91) ความรู้นี้จะปรับปรุง
การศึกษาของเราเกี่ยวกับพระชนม์ชีพ
ของพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ได้
พฤษ ภาคม 2014
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ความคืบหน้าเกีย่ วกับพระวิหาร
สนับสนุนเจ้าหน้าที่คนใหม่ที่
การประชุมใหญ่สามัญ

ใ

นช่วงหกเดือนที่ผ่านมา “งานของ
ศาสนจักรรุดหน้าโดยไม่มีอุปสรรค”
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว
ในคำ�ปราศรัยเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีครั้งที่ 184 ของศาสนจักร
ขณะนึกย้อนไปถึงการอุทิศพระวิหาร
กิลเบิร์ต แอริโซนาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ.
2014 ตั้งตารอการอุทิศพระวิหารฟอร์ตลอเดอร์เดล ฟลอริดาที่จะเกิดขึ้น และคาดว่า
พระวิหารในหลายภูมิภาคของโลกจะเสร็จ
สมบูรณ์และได้รับการอุทิศในช่วงปี 2014
และ 2015 ประธานมอนสันกล่าวว่าเมื่อ
พระวิหารทุกแห่งที่ประกาศก่อนหน้านี้เสร็จ
สมบูรณ์ ศาสนจักรจะมีพระวิหารเปิดดำ�เนิน
การ 170 แห่งทั่วโลก
“ถึงแม้ปัจจุบันเรากำ�ลังทุ่มเทแรงกายแรง
ใจสร้างพระวิหารที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้า
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นี้และจะไม่ประกาศสร้างพระวิหารใหม่ใน
อนาคตอันใกล้” ท่านกล่าว “แต่เราจะดำ�เนิน
ขั้นตอนการพิจารณาความต้องการและหา
ทำ�เลสร้างพระวิหารที่ยังจะเกิดขึ้น จากนั้น
จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในการประชุม
ใหญ่สามัญครั้งต่อๆ ไป เราเป็นกลุ่มคนที่
ชอบสร้างพระวิหารและเข้าพระวิหาร”
ในช่วงการประชุมใหญ่มีการสนับสนุน
สมาชิกใหม่ท่านหนึ่งในฝ่ายประธานโควรัม
สาวกเจ็ดสิบ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนใหม่สี่
ท่าน ฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ
ชุดใหม่ และสาวกเจ็ดสิบภาค 42 ท่าน
เอ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์ได้รับเรียกให้
อยู่ในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ
เอ็ลเดอร์ยอร์ก เคลบิงกอตจากเคียฟ
ยูเครน และเอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วองจาก
ฮ่องกง ประเทศจีน ได้รับการสนับสนุนให้

รับใช้ในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์จากมิดเวย์ ยูทาห์
และเอ็ลเดอร์ฮูโก อี. มาร์ติเนซจากอาราซีโบ
เปอร์โตรีโก ได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิก
โควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ
เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ ผู้รับใช้
ในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบและเป็น
สมาชิกในโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ ได้
รับการสนับสนุนเป็นประธานโรงเรียนวัน
อาทิตย์สามัญ โดยมีจอห์น เอส. แทนเนอร์
เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่ง และเดวิน จี. เดอร์แรนท์
เป็นที่ปรึกษาที่สอง
ดูรายชือ่ การสนับสนุนและการปลดทัง้ หมด
ในหน้า 26–27 และอ่านชีวประวัติของเอ็ลเดอร์รอบบินส์ สาวกเจ็ดสิบที่ได้รับเรียกใหม่
และฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ
ได้ตั้งแต่หน้า 141 เป็นต้นไป
สัปดาห์กอ่ นการประชุมใหญ่สามัญ ศาสนจักรจัดการประชุมใหญ่สตรี—สำ�หรับสตรีทุก
คน รวมทั้งเยาวชนหญิง และเด็กหญิงอายุ
แปดขวบขึ้นไป—ในศูนย์การประชุมใหญ่
การประชุมครั้งนี้แทนที่การประชุมสมาคม
สงเคราะห์สามัญและการประชุมเยาวชน
หญิงสามัญครั้งก่อนๆ ท่านสามารถอ่าน
ข่าวสารทั้งหมดจากการประชุมของสตรีได้
ในหน้า 116–128
ก่อนการประชุมใหญ่ ศาสนจักรจัดตั้ง
คณะกรรมการเยาวชนหญิงสามัญชุดใหม่
และเป็นครั้งแรกที่เรียกพี่น้องสตรีจากหลาย
แห่งนอกซอลท์เลคซิตี้ อาทิ เปรู แอฟริกาใต้
ญี่ปุ่น บราซิล และเมืองบรุกลิน รัฐนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา อ่านชีวประวัติและดูภาพถ่าย
ได้ที่ lds.org/callings/young-women
“พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำ�ข่าวสารแห่ง
ความรักและไมตรีจิตมาสู่ชายหญิงทั้งปวง”
ประธานมอนสันกล่าวปิดการประชุมใหญ่
สามัญ “ขอให้เราทำ�ตามแบบอย่างของ
พระองค์ตลอดไป” ท่านรับรองกับสมาชิก
ศาสนจักรและคนที่ฟังว่า “พระบิดาบน
สวรรค์ทรงนึกถึงเรา พระองค์จะทรงนำ�ทาง
และทรงอวยพรเราเมื่อเรามีศรัทธาและ
วางใจในพระองค์”

เชิญศิลปินส่งผลงานเข้า
ประกวด

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร
เชิญศิลปินวิสทุ ธิชนยุคสุดท้ายสร้างสรรค์
งานศิลปะชิ้นใหม่เพื่อส่งเข้าประกวด
ศิลปะนานาชาติครั้งที่ 10 ศาสนจักร
ขอให้ศิลปินใช้พรสวรรค์สร้างสรรค์งาน
ศิลปะที่สะท้อนหัวข้อนิทรรศการว่า
“บอกฉันเรื่องพระเยซู” สำ�หรับการ
ประกวดครั้งนี้ผลงานควรเน้นเฉพาะ
เรื่องราวจากพันธสัญญาใหม่
ดูรายละเอียดและการลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ที่ lds.org/artcomp ศิลปิน
ที่สมัครจะได้รับข้อมูลอัพเดท ศาสนจักร
จะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 ไปจนถึงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 ยินดีรับสื่อ
สไตล์ และงานศิลปะแนววัฒนธรรมทุก
รูปแบบ ผู้เข้าร่วมต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
คณะกรรมการงานประกวดจะเป็นผูต้ ัด
สิน และศาสนจักรจะจัดแสดงผลงาน
ที่ได้รับคัดเลือก ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักรและทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2015

ดูการอบรมผู้นำ�องค์การช่วย
ที่ LDS.org

เพือ่ สนองความต้องการของศาสนจักร
ที่กำ�ลังเติบโตได้ดีขึ้น ฝ่ายประธานระดับ
สามัญของสมาคมสงเคราะห์ ปฐมวัย
เยาวชนชาย เยาวชนหญิง และโรงเรียน
วันอาทิตย์จึงประสงค์จะจัดอบรมทั่วโลก
เป็นประจำ�ทุกปีผ่านอินเทอร์เน็ต ท่าน
สามารถรับชมการอบรมนี้ได้หลาย
ภาษาทุกกึ่งปีทาง LDS.org
ศาสนจักรจะยกเลิกการประชุมอบรม
ผู้นำ�องค์การช่วยที่จัดในซอลท์เลคซิตี้
พร้อมกันกับการประชุมใหญ่สามัญเดือน
เมษายน ฝ่ายประธานสามัญองค์การ
ช่วยและคณะกรรมการจะยังคงจัดอบรม
ด้วยตนเองในการประชุมพหุสเตคตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

ภาพยนตร์เรื่องใหม่จะสร้างโอกาสให้
พบชาวมอรมอน

ท่

านพบหรือไม่ว่าบางครั้งตัวท่าน
ปรารถนาจะให้มีวิธีที่เรียบง่ายใน
การช่วยให้คนอื่นๆ รู้ว่าวิสุทธิชยุค
สุดท้ายเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญผู้พบ
จุดประสงค์และแนวทางขณะทำ�ให้ชีวิต
ของพวกเขามีศูนย์รวมอยู่ที่พระเยซูคริสต์
ภาพยนตร์สารคดีที่ศาสนจักรจะนำ�ออก
ฉายอีกไม่นานจะช่วยท่านในเรื่องนี้
พบชาวมอรมอน เริ่มด้วยสีหน้าชื่นมื่น
ขณะมองว่าสมาชิกของศาสนจักรมักจะถูก
คนอื่นเข้าใจผิดอย่างไร จากนั้นจะแนะนำ�ให้
รู้จักครอบครัวหกครอบครัว แต่ละครอบครัว
แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและอธิบายว่า
พระกิตติคุณช่วยพวกเขาในชีวิตอย่างไร
นักแสดงนำ�ได้แก่
อธิการ เจเรมีย์ ซัลลิแวนกับเคมเบภรรยา
ของเขาจากเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย
สหรัฐอเมริกา ช่วยกันสร้างความเป็นน้ำ�หนึ่ง
ใจเดียวกันในชุมชนที่มีความหลากหลาย
ขณะเลี้ยงดูบุตรชายอายุยังน้อยสามคน
โค้ช เคน นิอูมาตาโลโล หัวหน้าโค้ชทีม
ฟุตบอลโรงเรียนนายเรือ สหรัฐในเมืองแอนแนโพลิส รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา กับ
บาร์บาราภรรยา รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการสนับสนุนของลูกๆ และโค้ช
คนอื่นๆ
นักบินทิ้งลูกกวาด เกล ฮัลวอร์เซ็น ทหาร
ผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่ 2 วัย 93 กับ
ลอร์เรนภรรยาวัย 90 จากเมืองอามาโด รัฐ
แอริโซนา สหรัฐอเมริกา เตือนลูกๆ เรื่อง
คุณค่าของการรับใช้ บราเดอร์ฮัลวอร์เซ็นยัง
เป็นนักบิน เขาโปรยลูกกวาดจากเครื่องบิน
เหมือนที่เขาทำ�ในช่วงปิดล้อมเบอร์ลินหลัง
สงคราม
นักสู้ แคโรไลนา มารินนักมวยหญิงจาก
เมืองซานโฮเซ คอสตาริกากับมิลตันผู้เป็น

ทั้งครูฝึกและสามีของเธอ ทำ�ให้บทบาทการ
เป็นสามีภรรยาและบิดามารดาของลูกเล็กๆ
สมดุลกับความรักการแข่งขันของพวกเขา
นักมนุษยธรรม บิชนุกบั มังกาลา อาดิคารี
จากกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ให้เกียรติ

ที่โอเพ่นเฮาส์สำ�หรับนักแสดง ประธานและ
ซิสเตอร์อุคท์ดอร์ฟทักทายแคโรไลนา มาริน
จากคอสตาริกา

ความเชื่อและมรดกแห่งมาตุภูมิของตนเอง
บราเดอร์อาดิคารีเป็นวิศวกรสร้างถนน
โรงเรียน และระบบน้ำ�สะอาดที่เป็นพรแก่
ชุมชนเล็กๆ หลายแห่ง
คุณแม่ผู้สอนศาสนา เครกและดอว์น
อาร์มสตรองกับแอนโธนีลูกชายของพวกเขา
จากซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เล่า
ว่าซิสเตอร์อาร์มสตรองเป็นแม่อนาถาตัวคน
เดียวเมื่อเธอพบกับผู้สอนศาสนา พระกิตติคุณที่พวกเขาแบ่งปันช่วยพลิกชีวิตเธอ ต่อ
มาเธอแต่งงานกับเครก และเรื่องราวเวียน
มาบรรจบเมื่อแอนโธนีไปเป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาที่แอฟริกาใต้เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณซึ่งเคยเป็นพรแก่มารดาของเขา
พบชาวมอรมอน จะฉายในอาคารโจเซฟ
สมิธ เมมโมเรียล ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์
สหรัฐอเมริกา และอีกหลายแห่งที่ยังไม่
กำ�หนด
พฤษ ภาคม 2014
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การสอนที่โบสถ์ควรทำ�ตาม
แบบอย่างของพระคริสต์

“

เรากำ�ลังพยายามเดินตามรอยการสอน
ของพระผู้ช่วยให้รอด” แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์
สามัญกล่าวหลังจากการประชุมใหญ่สามัญ
นั่นหมายถึงการถามคำ�ถามที่ได้รับการ
ดลใจอันจะช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ท่านกล่าว เป้าหมายคือ “ช่วยให้พวกเขา
เข้าใจและรูส้ กึ ถึงพระวิญญาณของพระกิตติคุณในชีวิตพวกเขา”
ท่านกล่าวว่าท่านประทับใจ จงตามเรามา
หลักสูตรออนไลน์สำ�หรับเยาวชนที่รวมคำ�
ปราศรัยล่าสุดจากการประชุมใหญ่สามัญ
และสื่อที่ศาสนจักรจัดทำ�ไว้ในนั้น ท่าน
กล่าวว่าการมีส่วนร่วมแทนที่การบรรยาย
และ “มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนจากแค่สอน
บทเรียนมาเป็นการพยายามปรับบทเรียนให้
เหมาะกับความต้องการของนักเรียนในชั้น”

ท่านเสริมว่า จงตามเรามา ช่วยทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและไม่เพียงถ่ายทอด
ข้อมูล “ข้าพเจ้าคิดว่าเรากำ�ลังเลี้ยงเยาวชน
รุ่นหนึ่งให้เป็นครูที่ดีที่สุดในโลก เป็นพ่อแม่
ที่ดีที่สุดในโลก” ท่านกล่าว “เพราะพวกเขา
กำ�ลังได้รับประสบการณ์นี้แต่เยาว์วัยและ
ไม่ต้องรอจนกระทั่ง [พวกเขาเป็น] ผู้ใหญ่ …
จึงจะทราบว่าการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็น
อย่างไรและเข้าใจว่าเป็นอย่างไร”
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์ปรมาจารย์
บราเดอร์คอลลิสเตอร์กล่าว และการสอน
ที่โบสถ์ของเราควรนำ�ผู้คนมาหาพระคริสต์
ท่านเน้นความจำ�เป็นของการสอนหลักคำ�
สอนให้กระชับชัดเจนโดยกล่าวว่า “ทุกครั้ง
ที่เราพยายามเลียนแบบพระผู้ช่วยให้รอด
เรากำ�ลังทำ�สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้
เราทำ�”

คำ�สอนแห่งยุคสมัยของเรา

ต้ั

งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2014 ถึงเดือนตุลาคม ปี 2014 บทเรียนฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ในวันอาทิตย์ที่สี่ควรเตรียมจากคำ�ปราศรัย
หนึ่งเรื่องหรือมากกว่านั้นที่ให้ไว้ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ปี 2014
ในเดือนตุลาคม 2014 ท่านอาจเลือกคำ�ปราศรัยจากการประชุมใหญ่เดือนเมษายน
2014 หรือเดือนตุลาคม 2014 ประธานสเตคและประธานท้องถิ่นควรเลือกว่าจะ
ใช้คำ�ปราศรัยเรื่องใดในท้องที่ของพวกเขา หรือพวกเขาอาจมอบความรับผิดชอบนี้ให้
อธิการและประธานสาขา
ผู้เข้าเรียนบทเรียนวันอาทิตย์ที่สี่ควรศึกษาคำ�ปราศรัยที่เลือกไว้ล่วงหน้า คำ�
ปราศรัยการประชุมใหญ่มีให้อ่านหลายภาษาที่ conference.lds.org
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เ ลี ย โ ฮ น า

Mormon Channel
เข้าถึงผู้ฟังทั่วโลก

ผูฟ้ งั และผูช้ มหลายล้านคนทัว่ โลก
ชื่นชอบ Mormon Channel ซึ่งถ่าย
ทอดจากเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลค
ซิต้ี ยูทาห์ สหรัฐอเมริกาในภาคภาษา
อังกฤษและภาษาสเปนวันละ 24
ชั่วโมง สัปดาห์ละเจ็ดวัน
สื่อทางการช่องนี้ของศาสนจักร
เปิดตัวเมื่อห้าปีก่อน วิสุทธิชนยุค
สุดท้ายจำ�นวนมากชอบแบ่งปัน
เนื้อหาของช่องนี้กับเพื่อนสมาชิก
และคนอื่นๆ เนื้อหาไม่มีโฆษณา
อีกทั้งมีคลื่นวิทยุออนไลน์สามคลื่น
และวีดิทัศน์สั้นๆ ของข่าวสาร
มอรมอนด้วย
หา Mormon Channel ที่
mormonchannel.org และบน

YouTube, iTunes, Roku, Tumblr,
Facebook และ Twitter มีโมบาย
แอพพลิเคชั่นสำ�หรับผู้ใช้ iOS และ
Android เช่นกัน

เทคโนโลยีและสื่อสังคมขยายขอบเขต
การประชุมใหญ่สามัญไปทั่วโลก

น

อกจาก 100,000 กว่าคนที่เข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
ครั้งที่ 184 ทั้งห้าภาค ณ ศูนย์การ
ประชุมใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐ
อเมริกาแล้ว ยังมีอีกหลายล้านคนรับชม
หรือรับฟังการประชุมทั้ง 95 ภาษาผ่านการ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ วิทยุ ดาวเทียม และ
อินเทอร์เน็ตด้วย
ถึงแม้ศูนย์การประชุมใหญ่ในซอลท์เลค
ซิตี้จะรองรับได้ 21,000 คน แต่สมาชิกศาสนจักรหลายล้านคนและคนอื่นๆ ชมการประชุม
ใหญ่สามัญอยู่ทั่วโลก เป็นเวลากว่า 50 ปีที่
ศาสนจักรแปลการประชุมเป็นหลายภาษา
ปัจจุบันเทคโนโลยีทำ�ให้ 200 กว่าประเทศ

ทั่วโลกสามารถชมการถ่ายทอดสดได้
นอกจากการถ่ายทอดในโบสถ์ของท้อง
ที่แล้ว ศาสนจักรยังส่งสัญญาณถ่ายทอด
สดการประชุมใหญ่ทาง LDS.org, BYUtv,
BYUtv International, Mormon Channel,
Roku, Facebook และ YouTube ด้วย
การชมทางออนไลน์ระหว่างการประชุม
ใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ปี 2013 เพิ่มขึ้น
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการ
ประชุมใหญ่ครั้งก่อน
หลายคนมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่
สามัญผ่านสื่อสังคมเช่นกัน มีข้อความทวีต
ด้วย #ldsconf hashtag โพสต์บน Tweeter

เป็นจำ�นวนมากในช่วงการประชุมใหญ่ห้า
ภาค ทำ�ให้การประชุมใหญ่สามัญเป็นหัวข้อ
สนทนามากที่สุดบน Tweeter เวลานั้น
ตัวอย่างเช่น ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2013
มีคนโพสต์ทวีตเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
สามัญ 155,000 ข้อความ (แต่ละข้อความ
เป็นความเห็นส่วนตัวที่มีอักษร 140 ตัวหรือ
น้อยกว่านั้น)
ศาสนจักรโพสต์ขา่ วสารสดจากการประชุม
ใหญ่ในหลายภาษาผ่านช่องสื่อสังคมทางการ
ของศาสนจักร และสนับสนุนคนอื่นๆ ให้แบ่ง
ปันข่าวสารเหล่านั้น ในช่วงการประชุมใหญ่
สามัญเดือนตุลาคม ปี 2013 ผู้ชมอีกจำ�นวน
มากชมหรือฟังข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญ
หลังจากเห็นโพสต์บนสื่อสังคม โพสต์แบ่งปัน
ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ สเปน และโปรตุเกส
เวลานี้การประชุมใหญ่สามัญเข้าถึงผู้ชม
มากขึ้นเรื่อยๆ

เวลานี้การประชุมใหญ่สามัญเข้าถึงผู้ชมมากขึ้นเนื่องด้วยเทคโนโลยีและสื่อสังคม
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เว็บไซต์พูดถึงการรับใช้ ความเชื่อ

วิ

สุทธิชนยุคสุดท้ายรับใช้และแบ่งปัน
ความเชื่อทั่วโลก รายงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมเช่นนัน้ ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
ห้องข่าวในประเทศ ซึ่งสรุปไว้เป็นประจำ�บน
แหล่งข้อมูลทางการของศาสนจักรสำ�หรับผู้
สื่อข่าว ผู้นำ�ทางความคิด และสาธารณชน
ในภาคพื้นแปซิฟิก วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
จัดหาน้ำ� อาหาร เลื่อยยนต์ เครื่องกรองน้ำ�
ไดนาโม และโภคภัณฑ์ฉุกเฉินอื่นๆ ให้ชาว
ตองกาหลังพายุไซโคลนเอียนก่อความเสีย
หายอย่างรุนแรง ในซามัวเยาวชนแอลดีเอส
ร่วมงานระหว่างศาสนาสองวันประกอบด้วย
การเสริมสร้างทางวิญญาณ ดนตรี การเต้นรำ�
และกีฬา

ในบราซิลสมาชิกศาสนจักรสวมเสื้อ
มอรมอนร่วมมือร่วมใจช่วยทำ�ความสะอาด
และแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคหลังจาก
อุทกภัยก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนใกล้
เคียงและธุรกิจท้องที่ส่งผลให้คนจำ�นวน
มากไร้ที่อยู่อาศัย สมาชิกในหลายพื้นที่ช่วย
แจกจ่ายเช่นกันเมื่อหน่วยบำ�เพ็ญประโยชน์
เพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรบริจาคเก้าอี้
เข็น 211คันให้ผู้ขัดสนเป็นพิเศษ การบริจาค
ดำ�เนินต่อเนื่องในบราซิลจนปัจจุบันมียอด
บริจาคเก้าอี้เข็นทั้งสิ้นเกือบ 700 คัน
ในแอฟริกาองค์กรระดับโลกและระดับ
ประเทศรวมพลังกับองค์กรการกุศลแอลดีเอส องค์กรเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักร

ในกัวเตมาลา เยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกว่า 500 คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้ 1,944 ต้น
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ในการรณรงค์ทั่วประเทศกานาเป็นครั้งแรก
เพื่อกำ�จัดโรคหัดและโรคหัดเยอรมันโดยฉีด
วัคซีนให้เด็กตั้งแต่ทารกไปจนถึงอายุ 14 ปี
ในไนจีเรียและกานา วันร่วมมือร่วมใจทำ�
ประโยชน์ให้ประชาชนหลายพันคนใน 100
ชุมชนเมื่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกวัยร่วมแรง
กันสร้างสะพาน ปลูกต้นไม้ ถอนวัชพืช ทาสี
สิ่งปลูกสร้าง ทำ�ความสะอาดและตกแต่ง
ย่านใกล้เคียงให้สวยงาม ในซิมบับเวเยาวชน
แอลดีเอสกว่า 60 คนบริจาคเลือดโดยสมัคร
ใจ และในแอฟริกาใต้ โนซิเบเล มากานดา
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้เป็นมารดาของบุตรหก
คนได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมือง
ควีนส์ทาวน์ซึ่งมีประชากร 200,000 คน
ในอเมริกากลางเยาวชนแอลดีเอสกว่า
500 คนในกัวเตมาลาทำ�งานกับฝ่ายปกครอง
ในท้องที่เพื่อปลูกต้นไม้ 1,944 ต้น ในคอสตาริกาอาคารประชุมแอลดีเอสกลายเป็น
ศูนย์รวบรวมนม และอาสาสมัคร 370 คน
ของศาสนจักรช่วยส่งนมให้ซูเปอร์มาร์เก็ต
ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดหาให้คนขัดสน
ในแคนาดา วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทำ�งาน
กับ Christian-Jewish Dialogue of Montrea
(ควิเบก) เพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ
ก่อนการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของรัฐบาล
เกี่ยวกับค่านิยมต่างๆ ผู้ให้สัมภาษณ์พูด
สนับสนุนข้อตกลงร่วมกันของชุมชนเรื่อง
ความเคารพ ความเข้าใจ ขันติธรรม และ
เสรีภาพทางศาสนา โดยเน้นว่าศาสนายังคง
มีความสำ�คัญในชีวิตพลเมืองส่วนใหญ่ของ
ควิเบก
ดูเว็บไซต์ห้องข่าวระหว่างประเทศใน
ภาษาต่างๆ ที่ mormonnewsroom.org/
newsroom-country-sites

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวของพระวิหารเม็กซิโกซิตี้แสดงภาพมากมายที่สอนความจริงพระกิตติคุณ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวของพระวิหารเม็กซิโกซิตี้เปิดอีกครั้ง
ดศูนย์ข้อมูล
ใซิตี้อนเดืนัีกกครัท่ออ้งนถัหลังเทีดง่ยจากการเปิ
วของพระวิหารเม็กซิโก
จากปิดปรับปรุงและต่อ

เติมนานสองปี มีผู้มาเยือนศูนย์ดังกล่าว
กว่า 30,000 คน ปัจจุบัน สื่อที่นำ�มา
จัดแสดงทั้งหมดเป็นภาษาสเปนและ
ได้จัดทำ�สื่อต้นฉบับให้ผู้ฟังชาวเม็กซิโก
โดยเฉพาะด้วย ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์
ข้อมูลนักท่องเที่ยวแห่งแรกที่บริเวณ
นิทรรศการทั้งหมดออกแบบไว้สอน

ด้วย ศูนย์เหล่านี้ออกแบบไว้ต้อนรับ
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั้งแข็งขันและแข็งขัน
น้อยตลอดจนผู้นับถือศาสนาอื่น ไม่เพียง
หลักธรรมพระกิตติคุณแก่เด็กๆ โดย
ทำ�ให้ผู้คนรู้จักศาสนจักรเท่านั้นแต่ยัง
เฉพาะ
ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความเชือ่ ของศาสนศูนย์ขอ้ มูลนักท่องเทีย่ วแห่งนีใ้ หญ่เป็น จักรและเกิดความปรารถนาจะเรียนรู้
อันดับสามของศูนย์ทั้งหมด 17 แห่ง
มากขึ้นเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการ
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้พระวิหารหรือสถาน ฟื้นฟูพระกิตติคุณอีกด้วย นอกจากนี้
ที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักร ยังให้ข่าวสารเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ปัจจุบันศาสนจักรกำ�ลังสร้างศูนย์ข้อมูล ให้ครอบครัวเช่นกัน
นักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งใกล้พระวิหารใน
เม็กซิโกเป็นสมอในศาสนจักร มีสมาชิก
โรม อิตาลี และมีศนู ย์ในอังกฤษ นิวซีแลนด์ มากกว่า 1.2 ล้านคน สเตคกว่า 200 แห่ง
และพระวิหาร 12 แห่ง
ฮาวาย และในเก้ารัฐของทวีปอเมริกา
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ระหว่างประสบการณ์ที่เอ็มทีซี ผู้สอนศาสนาจะได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาช่วยเร่งงานแห่งความรอด

ศู

นย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา 15 แห่ง
ทั่วโลกให้การอบรมผู้สอนศาสนา
กว่า 85,000 คนจาก 143 ประเทศ
โดยภาพรวมผู้สอนศาสนาเรียนรู้ภาษา
ต่างๆ 55 ภาษาจากครู 1,600 คน
จากนั้นจึงออกไปรับใช้สองปีในคณะ
เผยแผ่ 405 แห่งใน 150 กว่าประเทศ
เนื่องจากจำ�นวนผู้สอนศาสนาเพิ่ม
ขึ้นตั้งแต่เปลี่ยนข้อกำ�หนดอายุในเดือน
ตุลาคม ปี 2012 เอ็มทีซีจึงรองรับผู้สอน
ศาสนามากกว่าแต่ก่อน เพราะมีเอ็มทีซี
อย่างน้อยหนึ่งแห่งในทั่วทุกมุมโลก เรา
จึงเห็นผู้สอนศาสนาเข้ารับการอบรมที่
ศูนย์เหล่านี้ไม่เคยขาด
โดยปกติผู้สอนศาสนามาถึงเอ็มทีซี
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พร้อมพื้นฐานความรู้ทางศาสนาซึ่งได้
จากการสอนทีบ่ า้ นและในศาสนจักร ศูนย์
เหล่านี้ให้การอบรมเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงวิธี
สอนในแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนและ
วิธีเชื้อเชิญผู้คนให้ทำ�ตามพระองค์ ผู้สอน
ศาสนาฝึกสอนในสถานการณ์ต่างๆ รับ
การอบรมด้านภาษา ฟังคำ�ปราศรัยให้
ข้อคิดทางวิญญาณทุกสัปดาห์จากผู้นำ�
ศาสนจักรและเจ้าหน้าที่เอ็มทีซี ตลอด
จนร่วมรับใช้ในโอกาสต่างๆ
เอ็มทีซีใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในโพรโว ยูทาห์
สหรัฐอเมริกา ให้การฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาหลายพันคนใน 55 ภาษา เอ็ม
ทีซีใหญ่ที่สุดอันดับสองอยู่ในเม็กซิโกซิตี้
เม็กซิโก ในเดือนมิถุนายน ปี 2013

เอ็มทีซีแห่งนี้ย้ายจากอาคารหลังเล็กกว่า
ไปอยู่บนเนื้อที่ 90 เอเคอร์ซึ่งแต่ก่อน
เป็นโรงเรียนมัธยม Benemerito de las
Americas ของศาสนจักร พื้นที่เดิมรับผู้
สอนศาสนาได้ครั้งละประมาณ 125 คน
แต่ที่ใหม่รับได้มากกว่า 1,000 คน
เอ็มทีซีแห่งอื่นตั้งอยู่ในบัวโนสไอเรส
อาร์เจนตินา, เซาเปาลู บราซิล, ซานเตียโก ชิลี, โบโกตา โคลอมเบีย, ซานโต
โดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน, เพรสตัน
อังกฤษ, อักกรา กานา, กัวเตมาลาซิตี้
กัวเตมาลา, โอกแลนด์ นิวซีแลนด์, ลิมา
เปรู, มะนิลา ฟิลิปปินส์, โจฮันเนสเบิร์ก
แอฟริกาใต้, และมาดริด สเปน

ศาสนจักรประยุกต์
ใช้หลักธรรม
สวัสดิการในการ
ฟื้นฟูฟิลิปปินส์

ห

ลายเดือนหลังจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
กระหน่ำ�ฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2013 ทำ�ลายบ้านเรือน
เกือบ 1.2 ล้านหลังและคร่าชีวิตผู้คนกว่า
6,200 คน ศาสนจักรยังคงให้การบรรเทาทุกข์
อย่างต่อเนื่องโดยเปลี่ยนจากความพยายาม
รับมือกับภัยพิบัติเป็นการบรรเทาทุกข์ระยะ
ยาว ความพยายามที่ประสบผลสำ�เร็จเป็น
พิเศษครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสร้าง
บ้านให้คนที่ยังไม่มีที่พักอาศัย
สมาชิกชุมชนต่อไปนี้ได้รับผลกระทบจาก
พายุและเป็นหนึ่งในหมู่คนจำ�นวนมากที่
แสดงความสำ�นึกคุณต่อความช่วยเหลือที่ได้
รับจากศาสนจักรทั้งที่พวกเขาไม่ใช่วิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย
• สตรีคนหนึ่งผู้หลบภัยในโบสถ์มอรมอนช่วง
เกิดไต้ฝุ่นทราบหลังจากนั้นว่าบ้านของเธอ
ถูกต้นมะพร้าวล้มทับ เธอกับครอบครัว
ไม่มีเงินซ่อมบ้าน แต่อาสาสมัครช่วยเธอ
สร้างบ้านหลังใหม่ และเวลานี้เธอกำ�ลัง
ช่วยอีกครอบครัวหนึ่งสร้างบ้าน “ดิฉัน
เรียนรู้การทำ�งานด้วยกันกับผู้ได้รับความ
เดือดร้อนที่นี่ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถฟื้น
ตัวจาก [ไต้ฝุ่น] ด้วยกัน” เธอกล่าว
• ชายคนหนึ่งตกงานเมื่อธุรกิจที่เขาทำ�ถูก
ทำ�ลายเสียหาย และเวลานี้เขากำ�ลังเรียนรู้
การสร้างบ้านให้ครอบครัวเขาและคนอื่นๆ

อาสาสมัครตอกไม้ติดกับโครงบ้านหลังใหม่ในตาโกลบัน ฟิลิปปินส์

“เรารู้ว่าเราต้องช่วยกันเพื่อให้งานเสร็จเร็ว
ขึน้ ” เขากล่าว โดยเสริมว่าเขาซาบซึง้ ใจกับ
งานบรรเทาทุกข์ของศาสนจักร

แกรีย์ อี. สตีเวนสันอธิการควบคุมกล่าว
ว่า ควบคู่กับการดูแลคนยากไร้และคนขัดสน
“ตอนนี้เรากำ�ลังเห็นการปฏิบัติหลักธรรมแห่ง
การพึ่งพาตนเอง และหลักธรรมนั้นน่าพิศวง
ทีเดียว” ท่านกล่าว “สิ่งหนึ่งที่เราพยายาม
ทำ�คือจัดหาวัสดุขณะ [ผู้รับ] จัดหาแรงงาน
คนที่ได้รับที่พักอาศัยกำ�ลังทำ�งานสร้างที่พัก
อาศัยให้ตนเองเช่นกัน”
ผู้นำ�ศาสนจักรในท้องที่และตัวแทนด้าน
มนุษยธรรมพบปะกับผู้นำ�ชุมชนในท้องที่เพื่อ
ให้การฝึกอาชีพและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้
เรียนรู้ทักษะงานช่างไม้ ศาสนจักรใช้กองทุน
ต่อเนื่องเพื่อการศึกษานำ�ช่างไม้ที่ชำ�นาญ
งาน 20 คนมาช่วยฝึก และบ้านในโครงการ
3,000 หลังสร้างเสร็จไปแล้ว 2,000 หลัง
ผู้รับการอบรมในท้องที่สาธิตการเรียนรู้
ของพวกเขาโดยสร้างที่พักอาศัย 10 แห่งเพื่อ
ให้ได้เอกสารรับรองจากรัฐบาลและกล่อง
เครื่องมือจากศาสนจักร สิ่งเหล่านั้นเปิด
ทางให้พวกเขามีงานที่สร้างรายได้ องค์กร
Catholic Relief Services ต้องการคนงาน
ก่อสร้างมากจนตกลงว่าจ้างช่างไม้หลายร้อย

คนที่ศาสนจักรแอลดีเอสฝึกให้
อธิการสตีเวนสันกล่าวว่าสมาชิก 500 คน
ของศาสนจักรเข้าร่วมการประชุมที่ผู้นำ�ทาง
ศาสนากล่าวถึงการฝึกงานและการออกเอกสารรับรอง “เมื่อบอกเรื่องนี้แก่พวกเขา พวก
เขาปรบมือและน้ำ�ตาไหลทันที โดยรู้ว่าพวก
เขามีช่องทาง … หาเลี้ยงครอบครัวของพวก
เขา”
ศาสนจักรทำ�งานกับองค์กรการกุศลอื่น
และรัฐบาลฟิลิปปินส์เช่นกันในการจัดส่ง
อาหาร น้ำ� เวชภัณฑ์ ชุดสุขอนามัย ไดนาโม
ชุดอุปกรณ์ซ่อมบ้าน ชุดอุปกรณ์ทำ�อาหาร
อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ� และเมล็ดพืชสำ�หรับปลูก
ไปให้อย่างต่อเนื่อง
ศาสนจักรเรียนรู้ว่าวิธีตอบสนองภัยพิบัติ
ให้ได้ผลที่สุดคือทำ�งานกับคนในท้องที่ จัดซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่ต้องการในประเทศที่
ได้รับผลกระทบ ใกล้เขตประสบภัยมากที่สุด
ซึ่งไม่เพียงจะได้สินค้าเหมาะกับพื้นที่เท่านั้น
แต่ยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องที่อีกด้วย
ศาสนจักรขอให้สมาชิกทั่วโลกสวดอ้อน
วอนให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลจากที่
พวกเขาอาศัยอยู่ และพิจารณาเพิ่มเงิน
บริจาคอดอาหารหรือบริจาคเข้ากองทุน
มนุษยธรรมของศาสนจักร
พฤษ ภาคม 2014
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โครงการน้ำ�สะอาด
ช่วยประชาชน
หลายล้านคนใน
แอฟริกา

เ

ป็นเวลากว่าสองทศวรรษที่ศาสนจักร
เข้าไปเกีย่ วข้องกับโครงการน�้ำ สะอาดใน
100 กว่าประเทศ ในแอฟริกาประเทศ
เดียวโครงการเหล่านี้เป็นพรแก่คนสี่ล้านกว่า
คนโดยการสร้างบ่อน้ำ� จัดทำ�ระบบเก็บน้ำ�
และส่งน้ำ� และการทำ�น้ำ�ให้บริสุทธิ์
โครงการหนึ่งเกิดขึ้นบนเกาะไอดูโก นอก
ชายฝั่งโมซัมบิก ประชากร 15,000 คนที่
อาศัยอยูบ่ นเกาะส่วนใหญ่ท�ำ ฟาร์มครอบครัว
จับปลาในเขตน่านน้ำ�ของมหาสมุทรอินเดีย
หรือทำ�นาเกลือเพื่อให้ได้เกลือจากน้ำ�ทะเล
เกาะนี้ไม่มีน้ำ�ประปา ไฟฟ้า ถนน หรือยาน
พาหนะ การเดินทางไปเกาะต้องอาศัยเรือ
ทำ�เองหรือเรือโกลน
เป็นเวลาหลายศตวรรษที่น้ำ�ดื่มเพียง
แหล่งเดียวบนไอดูโกคือบ่อตื้นที่ขุดด้วยมือ
บ่อมักจะเต็มไปด้วยตะกอนและเศษขยะ
ทำ�ให้น้ำ�ขุ่นและตักมาใช้ไม่ได้ ในช่วงฤดู
ฝนน้ำ�จะเน่า ทำ�ให้เกิดอหิวาตกโรค ท้องร่วง
และโรคอื่นๆ
เมื่อผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรมของ
ศาสนจักรรับรู้สภาพบนเกาะไอดูโก พวกเขา
จึงไปพบกับผู้นำ�ชุมชนที่นั่น และช่วยกัน
วางแผนให้หน่วยงานบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อ
มนุษยธรรมของศาสนจักรจัดหาวัสดุ เครื่อง
มือ และคำ�แนะนำ�ในการสร้างบ่อซีเมนต์ที่
มีฝาเหล็ก แต่ละบ่อสามารถใช้ได้ 1,000 คน
ผู้สอนศาสนาจะให้การอบรมด้านสุขอนามัย
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บนเกาะไอดูโก โมซัมบิก ชาวบ้านและผู้มีตำ�แหน่งสูงในท้องที่เข้าร่วมพิธีให้ชุมชนเริ่มใช้บ่อ

และสุขาภิบาล ส่วนชาวบ้านจะจัดหาแรงงาน
ทัง้ หมดทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้สร้างและดูแลรักษาบ่อ
กรวดสี่คันรถ ปูนซีเมนต์ 300 ถุง ทราย
สองคันรถ เหล็กเส้น และเบ้าปูนผสมเหล็ก
ที่สั่งทำ�ลำ�เลียงข้ามฟากจากจุดเตรียมบน
เกาะใหญ่ไปตามเกาะต่างๆ จากนั้นจึงให้
คนแบกหรือใช้รถลากขนาดเล็กลำ�เลียงต่อ
สมาชิกศาสนจักรหลายคนจากเมืองกิลมี าเน
ประเทศโมซัมบิกพักแรมบนเกาะเป็นเวลา
สามเดือนเพื่อช่วยสอนและช่วยก่อสร้าง
บ่อออกแบบไว้ให้น้ำ�ฝนระบายออกได้
เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อน ในชุมชนบางแห่ง
ชาวบ้านสร้างรั้วไม้และปูอิฐไว้รอบบ่อโดย
ใช้อฐิ ทีพ่ วกเขาหัดทำ�เองด้วยวัสดุทศ่ี าสนจักร
บริจาค
ในพิธที จ่ี ดั ขึน้ อย่างเป็นทางการ ศาสนจักร
มอบสิทธิ์การเป็นเจ้าของบ่อให้คนของแต่ละ
หมู่บ้าน ชาวบ้านหลายคนที่ช่วยสร้างบ่อ
แสดงความสำ�นึกคุณที่ทักษะใหม่ๆ ของ
พวกเขา—การก่ออิฐ ผสมปูน ทำ�คอนกรีต

เสริมเหล็ก และใช้เครื่องมือ—จะเปิดทางให้
พวกเขามีงานเสริม อีกหลายคนแสดงความ
ขอบคุณสำ�หรับโอกาสที่ได้เรียนรู้ทักษะการ
เป็นผู้นำ�
หลังจากฤดูฝนถัดมา มีรายงานว่าหมูบ่ า้ น
ที่มีบ่อไม่มีโรคจากน้ำ�อีกเลย
ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก
ประชากรกว่าหนึ่งพันล้านคนไม่มีน้ำ�สะอาด
ใช้ เนื่องด้วยโครงการน้ำ�สะอาดของศาสนจักร จำ�นวนดังกล่าวจึงลดลงผ่านขั้นตอน
การให้สมาชิกชุมชนมีส่วนวางแผนและ
ดำ�เนินโครงการ จัดหาแรงงานมาสร้างสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกที่ต้องการ รับการอบรม
และดูแลรักษาส่วนที่สร้างเสร็จ
นอกจากโครงการน้ำ�สะอาดทั่วแอฟริกา
แล้ว ศาสนจักรยังอุปถัมภ์โครงการน�ำ้ สะอาด
ในเอเชีย อเมริกากลาง ยุโรปตะวันออก อินเดีย
อินโดนีเซีย หมู่เกาะแปซิฟิก อเมริกาใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพื้นที่อื่นๆ อีก
หลายแห่งทั่วโลกเช่นกัน

เอ็ลเดอร์ลน
ิ น์ จี.
รอบบินส์

เอ็ลเดอร์ยอร์ก
เคลบิงกอต

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

นั

บตั้งแต่ได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในเดือนเมษายน
ปี 1997 เอ็ลเดอร์ลินน์ จี.รอบบินส์พอใจกับ “พรอันหอม
หวานของการได้รู้จักกับวิสุทธิชนทั่วโลก”
“ท่านรู้สึกผูกพันกับผู้คนทันทีไม่ว่าท่านไปที่ใด” ท่านกล่าว
เอ็ลเดอร์รอบบินส์ปรารถนาจะพบวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกต่อ
ไปขณะรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ
ลินน์ แกรนท์ รอบบินส์เกิดวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1952 ในเมือง
เพย์ซัน รัฐยูทาห์ เป็นบุตรของโจชัว แกรนท์ และเอวีลีน อาร์. รอบบินส์ ท่านใช้ชีวิตวัยเยาว์ในเมืองสปริงวิลล์ รัฐยูทาห์ ที่นั่นท่านพบ
กับแจน นีลซัน ซึ่งเคยรู้จักกันตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งสองแต่งงานกันวันที่
27 มิถุนายน ค.ศ. 1974 ในพระวิหารแมนไท ยูทาห์ และเป็นบิดา
มารดาของบุตรเจ็ดคน พวกท่านมีหลาน 15 คน
เอ็ลเดอร์รอบบินส์สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษา
สเปนและรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์และเอ็มบีเอ (ปริญญาโท
ด้านการบริหารธุรกิจ) จาก American Graduate School of International Management ในเมืองเกลนเดล รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
ท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธานอาวุโสของ Franklin Quest
เอ็ลเดอร์รอบบินส์ก�ำ ลังรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่มอนเตวิเดโอ
อุรุกวัยเมื่อท่านได้รับการเรียกสู่โควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ สามปี
ต่อมาท่านเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ท่านเคยรับใช้
เป็นประธานภาคเซาธ์อเมริกาใต้ ภาคอเมริกากลาง และภาคตะวันตก
อเมริกาเหนือ และเคยรับใช้ในภาคเซ็นทรัลอเมริกาเหนือด้วย
พรอันประเสริฐของการรับใช้ครั้งนี้คือโอกาสได้กลับไป
อาร์เจนตินา ซึ่งท่านเคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่นั่น ขณะ
อยู่ในอาร์เจนตินาสมัยเป็นเอ็ลเดอร์วัยหนุ่มท่านรับใช้ในฮูฮุย เขตที่
มีหนึ่งสาขา เมื่อกลับไปเขตนั้นในหลายปีต่อมา ท่านพบสเตคหนึ่ง
ของศาสนจักรที่มีสิบสองหน่วย
“ท่านเห็นเช่นนั้นทั่วโลก” ท่านกล่าว “นี่คือยุคของปาฏิหาริย์”

โควรัมทีห่ นึง่ แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เ

อ็ลเดอร์ยอร์ก เคลบิงกอตดำ�เนินชีวิตด้วยความบากบั่น ท่านเชื่อ
เรือ่ งการเชือ่ ฟัง การรักษาพระบัญญัติ และทำ�ตามการกระตุน้ เตือน
ของพระวิญญาณ
เอ็ลเดอร์เคลบิงกอตเกิดวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1967 เป็นบุตร
ของเคลาส์-ปีเตอร์และดอริส เอลเค เคลบิงกอต ท่านเติบโตในเมือง
ซวีบรูกเค็น เยอรมนีโดยปราศจากอิทธิพลของพระกิตติคุณ สมัยเป็น
วัยรุ่นท่านพบสมาชิกคนหนึ่งของศาสนจักรที่งานแสดงดนตรีและทั้ง
สองกลายเป็นเพื่อนกัน
“เมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมเพื่อนคนใหม่ ข้าพเจ้าประทับใจครอบครัว
ของเขา” ท่านเล่า “ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพระวิญญาณในบ้านของเขาและ
ต้องการไปโบสถ์”
ท่านได้ยินเรื่องพระคัมภีร์มอรมอนที่การประชุมของศาสนจักรครั้ง
แรก เพื่อนของท่านให้ท่านมาเล่มหนึ่งพร้อมประจักษ์พยานว่าเป็น
ความจริง เอ็ลเดอร์เคลบิงกอตออกจากการประชุมโดยตัง้ ใจว่าจะต้อง
ค้นพบด้วยตนเอง
“ข้าพเจ้าอ่านข้อหนึ่งใน 1 นีไฟเมื่อได้รับพยานว่าหนังสือเล่มนี้
เป็นความจริง” เอ็ลเดอร์เคลบิงกอตกล่าว “การได้รับพยานเกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นช่วงเวลาสำ�คัญสำ�หรับข้าพเจ้าเช่น
กัน ในงานเผยแผ่ ข้าพเจ้าถามคู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องราวส่วน
นั้นได้ไหม”
ก่อนงานเผยแผ่เต็มเวลาในคณะเผยแผ่เดนเวอร์ โคโลราโด เอ็ลเดอร์เคลบิงกอตรับใช้ในกองทัพเยอรมนีเป็นเวลา 18 เดือน ท่านได้
รับการผนึกกับจูเลีย โพลโตรัคในพระวิหารซอลท์เลคเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม ค.ศ. 1992 มีบุตรสามคน
เอ็ลเดอร์เคลบิงกอตสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศึกษา
ศาสตร์ภาษารัสเซียจากวิทยาลัยริคส์และปริญญาโทสาขาพฤติกรรม
องค์กรจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ ท่านทำ�งานเป็นที่ปรึกษาด้าน
การบริหารธุรกิจให้แก่ Price Waterhouse และ Arthur Andersen
และอีกหลายตำ�แหน่งในศาสนจักร
ก่อนการเรียกนี้ เอ็ลเดอร์เคลบิงกอตเคยรับใช้เป็นตัวแทนหนุ่ม
สาวโสดสเตค ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ประธานเยาวชนชาย สมาชิก
สภาสูง ประธานสาขา และอธิการ ท่านจะสิน้ สุดการรับใช้เป็นประธาน
คณะเผยแผ่เคียฟ ยูเครนในเดือนมิถุนายน ปี 2014 ท่านได้รับการ
สนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัมทีห่ นึง่ แห่งสาวกเจ็ดสิบเมือ่ วันที่ 5 เมษายน
ค.ศ. 2014
พฤษ ภาคม 2014
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เอ็ลเดอร์แลร์รยี ์
เอส. เคเชอร์
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นฐานะผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
บริคัม ยังก์-ฮาวาย เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วองได้ยิ่งกว่าการ
ศึกษา—ท่านได้ความรู้ที่แน่นอนว่ามีพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทราบ
“รายละเอียดของชีวิตเรา”
ท่านเกิดวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1962 ในฮ่องกง ประเทศจีน
เป็นบุตรของหงาน คานและฟัด วอง เอ็ลเดอร์วองเป็นบุตรคนหนึ่ง
ในจำ�นวนบุตรเจ็ดคนที่เติบใหญ่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆ แห่งหนึ่ง
ท่านพบกับแครอล ลูในทีท่ �ำ งาน เธอแนะนำ�ให้ทา่ นรูจ้ กั พระกิตติคณ
ุ
ผู้สนใจวัยหนุ่มรับบัพติศมาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982
หนึง่ ปีตอ่ มา วันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ท่านแต่งงานกับแครอล
ทั้งสองย้ายไปอยู่ลาเอีย รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนหนังสือ
เพราะถือวีซ่านักศึกษา เอ็ลเดอร์วองจึงทำ�งานได้เพียงสัปดาห์ละ 20
ชัว่ โมง “เราต้องใช้ศรัทธาและการสวดอ้อนวอนอย่างมาก” ท่านกล่าว
ถึงสิ่งที่ต้องทำ�เพื่อประคับประคองครอบครัว
ท่านเรียนหนักเพื่อให้ได้ทุนการศึกษา จากนั้นก็ใช้เวลาหลาย
ชั่วโมงเรียนให้ได้หน่วยกิตเท่าที่มหาวิทยาลัยจะอนุญาต “ไม่ง่าย
เลย” ท่านเล่า “เมื่อเรามีประสบการณ์นั้นเรารู้ว่าเราพึ่งพลังอำ�นาจ
จากสวรรค์ได้เสมอ”
ครอบครัววองรับการผนึกในพระวิหารลาเอีย ฮาวายเมื่อวันที่ 9
สิงหาคม ค.ศ. 1984 บุตรคนแรกเกิด และมีเพิ่มอีกสามคนในท้าย
ที่สุด “ช่วงปีเหล่านั้นพิเศษมาก ศักดิ์สิทธิ์มาก” เอ็ลเดอร์วองกล่าว
เอ็ลเดอร์วองสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาการบัญชีและอนุปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากนั้น
ท่านรู้สึกว่าต้อง “กลับไปรับใช้ที่ฮ่องกง”
ต่อมาท่านสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทาลัยเปิดฮ่องกง เอ็ลเดอร์วองเป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนของ
บริษัทให้คำ�ปรึกษาเรื่องธุรกิจและคุณภาพ ท่านทำ�งานกับกลุ่มตรวจ
สอบและทดสอบวัสดุซึ่งท่านเริ่มเป็นนักบัญชีอาวุโสและออกจาก
บริษัทนี้ขณะเป็นรองกรรมการผู้จัดการ
ก่อนได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2014 ท่านเคยรับใช้เป็นอธิการ ประธาน
สเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค
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ลังจากการกระตุน้ เตือนหลายครัง้ ในวัยหนุม่ เอ็ลเดอร์แลร์รยี ์
เอส. เคเชอร์เริ่มตระหนักว่ามีอำ�นาจที่ยิ่งใหญ่กว่ากำ�ลังนำ�
ทางท่านในชีวติ เมือ่ อายุ 19 ปีความรูส้ กึ ไวต่อพระวิญญาณ
นำ�ท่านไปพบพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์—การเปลี่ยนแปลงที่
สร้างความแตกต่างในทุกๆ ด้าน
ท่านเกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 เป็นบุตรคนที่สองใน
จำ�นวนบุตรห้าคนของอัลเบิร์ตและอีเลน เคเชอร์ ท่านเติบใหญ่ใน
เมืองบลูมิงตัน รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา
หลังจากจบมัธยมปลายท่านไปเล่นสกีที่ยุโรป และหลังจากอยู่ที่
นั่นนานกว่าหกเดือนท่านรู้สึกว่าต้องกลับบ้าน ทันทีที่กลับถึงบ้าน
ท่านรู้สึกว่าต้องไปที่ใดที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าที่ไหน เพื่อนวัยเด็กคนหนึ่ง
วางแผนจะย้ายไปยูทาห์ และเอ็ลเดอร์เคเชอร์ตัดสินใจย้ายไปกับเขา
ขณะอยู่ในยูทาห์เอ็ลเดอร์เคเชอร์ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
บริคัม ยังก์ เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักร และรับบัพติศมา
“ขณะผู้สอนศาสนาสอนข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นความจริง”
ท่านกล่าว “เมือ่ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าศาสนจักรแท้จริง”
ท่านตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่และได้รับเรียกให้ไปคณะเผยแผ่
ปาเปเอเต ตาฮีตีในปี 1973 หลังจากกลับบ้านท่านกลับไปเรียนที่
บีวายยู และพบพอลีน มิลเลอร์ที่นั่น พวกท่านแต่งงานกันในพระวิหารแมนไท ยูทาห์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1976 เป็นบิดามารดา
ของบุตรหกคนและเป็นปู่ย่าตายายของหลาน 11 คน
เอ็ลเดอร์เคเชอร์สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา
และปริญญาโทสาขาพฤติกรรมองค์กร—จากบีวายยู อาชีพของท่าน
เกี่ยวข้องกับการให้คำ�ปรึกษาแก่บริษัทขนาดใหญ่ระดับชาติและ
นานาชาติ
ก่อนได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ
เมือ่ วันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2014 เอ็ลเดอร์เคเชอร์เคยรับใช้เป็นประธาน
สาขา ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ อธิการ และที่ปรึกษาของประธาน
สเตค ท่านเป็นประธานคณะเผยแผ่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่
ปี 2000 ถึง 2003 ไม่กี่ปีหลังกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ งานของท่าน
ทำ�ให้ต้องไปอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่นั่นท่านได้รับเรียกให้
รับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคคนแรกในตะวันออกกลาง

เอ็ลเดอร์ฮโู ก อี.
มาร์ตเิ นซ

เอ็ลเดอร์แทด
อาร์. คอลลิสเตอร์
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นปี 1982 เอ็ลเดอร์ฮูโก อี. มาร์ติเนซกับซิสเตอร์นูริอา อัลวา
เรซ เดอ มาร์ติเนซภรรยาท่านกำ�ลังเป็นแพทย์ประจำ�บ้านใน
รัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกาเมื่อมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้าน
อย่างไม่คาดฝัน
ผู้สอนศาสนาสองคนยืนอยู่ที่นั่น
“เราเปิดบ้านต้อนรับพวกเขา แต่เราไม่รอู้ ะไรเลยเกีย่ วกับศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้าย แม้แต่คณะนักร้องประสาน
เสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลเราก็ไม่รู้จัก” เอ็ลเดอร์มาร์ติเนซกล่าว
พลางยิ้ม
แต่บทเรียนพระกิตติคุณที่เอ็ลเดอร์แบ่งปันประทับใจสามีภรรยา
วัยหนุ่มสาวทันที ไม่นานพวกเขาก็ยอมรับคำ�เชื้อเชิญของผู้สอน
ศาสนาให้รับบัพติศมา
“และเราไม่เหลียวหลังอีกเลยนับจากนั้น”
วันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2014 เอ็ลเดอร์มาร์ติเนซได้รับเรียกสู่โควรัม
ทีส่ องแห่งสาวกเจ็ดสิบ เป็นเจ้าหน้าทีช่ น้ั ผูใ้ หญ่คนแรกจากแคริบเบียน
งานมอบหมายใหม่ทำ�ให้ท่าน “หนักใจ” อย่างที่เราเข้าใจได้
“แต่แล้วความรู้สึกชื่นใจจากความสงบก็เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและ
ทำ�ให้ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าทรงดูแล” ท่านกล่าว
หนึ่งปีหนึ่งเดือนหลังจากรับบัพติศมา ฮูโกกับนูริอา มาร์ติเนซได้
รับการผนึกในพระวิหารซอลท์เลควันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1983 พวก
ท่านมีบุตรห้าคนและหลานสาวห้าคน
เอ็ลเดอร์มาร์ตเิ นซเกิดวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1957 ในไมอาเกวซ
เปอร์โตรีโก เป็นบุตรของฮูโก อี. มาร์ตเิ นซ-แซนดินและดาลี โมราเลสอลาโม เดอ มาร์ติเนซ ในวัยหนุ่มท่านเลือกเจริญรอยตามอาชีพของ
บิดาและเป็นอายุรแพทย์ ท่านสำ�เร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัยแห่งเปอร์โตรีโก (ค.ศ. 1981) และจบการเป็นแพทย์
ประจำ�บ้านที่มหาวิทยาลัยแห่งมิสซิสซิปปี (ค.ศ. 1984) ท่านเป็น
อายุรแพทย์จนกระทั่งเกษียณในปี 2004
ไม่นานหลังจากรับบัพติศมา ท่านได้รับเรียกเป็นครูสอนเยาวชน
ในโรงเรียนวันอาทิตย์ ต่อมาท่านรับใช้เป็นอธิการ ที่ปรึกษาในฝ่าย
ประธานสเตค ประธานท้องถิ่น และที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะ
เผยแผ่แซนฮวน เปอร์โตรีโก ท่านเป็นประธานคณะเผยแผ่กวั เตมาลา
ซิตี้ กัวเตมาลาด้วย และกำ�ลังรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคเมื่อได้รับ
เรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ
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ลายทศวรรษก่อนการเรียกท่านเป็นประธานโรงเรียนวัน
อาทิตย์สามัญ โรงเรียนวันอาทิตย์มีบทบาทสำ�คัญในชีวิต
ของแทด อาร์. คอลลิสเตอร์
ขณะบราเดอร์คอลลิสเตอร์กำ�ลังรับใช้เป็นประธานโรงเรียนวัน
อาทิตย์ในวอร์ดหนึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยบริคมั ยังก์ ท่านได้รจู้ กั กับแคธรีน
แอล. ซาโปริตีภรรยาในอนาคตของท่าน คนที่ท่านแต่งงานด้วยเมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1968 ในพระวิหารลอสแอนเจลิส
พวกท่านเป็นบิดามารดาของบุตรสาวสองคนและบุตรชายสี่คน มี
หลาน 24 คน “สิ่งดีๆ มากมายเกิดขึ้นเมื่อท่านเป็นประธานโรงเรียน
วันอาทิตย์” บราเดอร์คอลลิสเตอร์กล่าว
ท่านเกิดวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1945 ในเกลนเดล แคลิฟอร์เนีย
เป็นบุตรของรีด เอ็ดดิงตันและโนรินน์ คอลลิสเตอร์ ท่านประกาศว่า
ท่าน—เหมือนนีไฟ—คือเกิดจาก “บิดามารดาผู้ประเสริฐ”
“คุณพ่อข้าพเจ้าเป็นอธิการเมื่อข้าพเจ้าเติบใหญ่” บราเดอร์คอลลิสเตอร์กล่าว “ท่านมักจะพกบัตรแผ่นเล็กๆ และจะท่องคำ�ศัพท์
พระคัมภีร์ และเชคสเปียร์”
บราเดอร์คอลลิสเตอร์ยึดอาชีพด้านกฎหมายเหมือนบิดาท่าน
หลังจากสำ�เร็จการศึกษาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์
ท่านเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายภาษี
จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ท่านทำ�งานเป็นทนายความให้แก่บริษัท
Callister & Callister (คอลลิสเตอร์แอนด์คอลลิสเตอร์)
ในช่วงเวลาของการเรียก บราเดอร์คอลลิสเตอร์เพิ่งได้รับการปลด
จากการเรียกในฝ่ายประธานแห่งสาวกเจ็ดสิบ และในโควรัมทีส่ องแห่ง
สาวกเจ็ดสิบซึ่งท่านรับใช้มาตั้งแต่ปี 2008
ก่อนหน้านั้น ท่านเคยรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่อีสต์โทรอน
โต แคนาดา สาวกเจ็ดสิบภาค ตัวแทนเขต ประธานสเตค อธิการ
หัวหน้าเผยแผ่สเตค ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ และเป็นผู้สอนศาสนา
วัยหนุ่มในคณะเผยแผ่อิสเทิร์น แอตแลนติก สเตทส์
บราเดอร์คอลลิสเตอร์กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในหลักสูตรผูใ้ หญ่ของโรงเรียนวันอาทิตย์วา่ “แน่นอน
ว่าหลักสูตรสำ�คัญมาก แต่ไม่ส�ำ คัญเท่าวิธที ผ่ี คู้ นสอน สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ
คือให้เราสอนในวิธขี องพระผูช้ ว่ ยให้รอด ให้เราสอนด้วยพระวิญญาณ
และให้เราสอนเพื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใส”
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อห์น เซียร์ส แทนเนอร์พบปีติในการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็ก
ความตืน่ เต้นดังกล่าวส่งผลต่อการศึกษา อาชีพ และโอกาส
มากมายให้ท่านสอนพระกิตติคุณ ครั้งแรกในฐานะผู้สอน
ศาสนาในคณะเผยแผ่เซาธ์บราซิล ต่อจากนัน้ ในฐานะอธิการ ประธาน
สเตค สมาชิกสภาสูง ครูสอนหลักคำ�สอนพระกิตติคุณ ประธานคณะ
เผยแผ่เซาธ์เซาเปาลู บราซิล (ซึ่งสิ้นสุดฤดูร้อนนี้) และปัจจุบันเป็นที่
ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ
“เมื่อ [การสอน] เกิดขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตที่นั่นและ
ท่านรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้ ท่านรู้สึกเหมือนท่านอยู่บนที่ศักดิ์สิทธิ์”
ประธานแทนเนอร์กล่าว
ประธานแทนเนอร์เกิดในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ วันที่ 27 กรกฎาคม
ค.ศ. 1950 เป็นบุตรของวิลเลียม โคทส์ แทนเนอร์ จูเนียร์ และอาธีเลีย
เซียร์ส แทนเนอร์ ท่านเติบใหญ่ในเซาธ์แพซาดีนา แคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกา เป็นบุตรคนที่ห้าในจำ�นวน 13 คน บิดามารดาของ
ท่านสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาในบ้าน รวมถึงรากฐาน
อันมัน่ คงของพระกิตติคณ
ุ “ข้าพเจ้าจำ�ได้วา่ ไม่วา่ จะเรียนอะไรทีโ่ บสถ์
ข้าพเจ้าเคยเรียนที่บ้านมาแล้ว” ท่านกล่าว ท่านรักงานวรรณกรรม
มากขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะเรียนปริญญาสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย
บริคัม ยังก์และปริญญาเอกสาขาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยแห่ง
แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
ขณะเรียนที่บีวายยูท่านพบกับซูซาน วินเดอร์ ทั้งสองมีความ
สัมพันธ์แนบแน่นฉันมิตร ซึง่ ต่อมากลายเป็นความสัมพันธ์แบบคนรัก
พวกท่านแต่งงานกันในพระวิหารซอลท์เลคในปี 1974 และมีบุตร
ห้าคน
ประธานแทนเนอร์เริ่มอาชีพนักวิชาการของท่านด้วยการเป็นผู้
ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดา ท่านเป็นอาจารย์คน
หนึ่งที่บีวายยูในปี 1982 ท่านทำ�งานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษที่นั่นนับแต่
นั้น ท่านเป็นประธานคณะกรรมการภาควิชาและรองประธานด้าน
วิชาการ
ท่านกล่าวว่า ส่วนสำ�คัญที่สุดของการสอนพระกิตติคุณมาจากสิ่ง
ที่ท่านเรียนรู้แต่แรกในอาชีพของท่าน นั่นคือ การสอนต้องไม่มาจาก
สภาวะของความกลัวหรือความมักใหญ่ใฝ่สูงแต่มาจากสภาวะของ
ความรัก—จากจิตกุศล ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์
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โรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ

มือ่ เดวิน จี. เดอร์แรนท์ได้รบั เรียกเป็นทีป่ รึกษาทีส่ องในฝ่ายประธาน
โรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ นั่นทำ�ให้สมาชิกจำ�นวนมากของศาสนจักรนึกถึงสมัยที่ท่านโด่งดังในทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัย
บริคัม ยังก์
แน่นอนว่ากีฬามีบทบาทสำ�คัญในชีวิตของประธานเดอร์แรนท์
ท่านใช้ฤดูกาลหนึ่งแข่งขันในเอ็นบีเอกับนักบาสฝีมือเยี่ยมของสหรัฐ
แต่ท่านเคยเป็นยิ่งกว่านักกีฬาชื่อดัง คือ เป็นผู้สอนศาสนาในมาดริด
สเปน เป็นสามี บิดา คุณปู่ คุณตา นักประพันธ์ นักธุรกิจ สมาชิกที่
ซื่อสัตย์ และประธานคณะเผยแผ่แดลลัส เทกซัสในช่วงสองปีครึ่งที่
ผ่านมา
ประธานเดอร์แรนท์เกิดวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1960 ในบริคัมซิตี้
ยูทาห์ ท่านกล่าวว่าบ้านวัยเด็กของท่านมีบทบาทสำ�คัญในการเตรียม
ท่านให้พร้อมรับบทบาทแต่ละอย่างในชีวิต จอร์จและมาริลีน เดอร์แรนท์บิดามารดาของท่านเป็นครูที่มีพรสวรรค์
“แน่นอนว่าพ่อแม่สอนผ่านคำ�พูดของพวกท่าน—แต่จริงๆ แล้ว
การสอนที่ดีเยี่ยมที่ข้าพเจ้าพบในบ้านคือการเฝ้าดูพวกท่านดำ�เนิน
ชีวิต”
ประธานเดอร์แรนท์และจูลี มิงค์ เดอร์แรนท์ภรรยาท่านทราบดีถึง
ความสำ�คัญของครูที่เข้มแข็งในการเตรียมผู้สอนศาสนาในอนาคต
“[ผูส้ อนศาสนาในอนาคต] ได้รบั การสอนอย่างดีจากพ่อแม่ในบ้าน
จากครูที่โบสถ์ ในโปรแกรมเซมินารีและสถาบันที่ยอดเยี่ยม”
ท่านเสริมว่า โปรแกรมโรงเรียนวันอาทิตย์เปิดโอกาสให้ครูและ
นักเรียนทุกวัย “สอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด”
ประธานและซิสเตอร์เดอร์แรนท์แต่งงานกันในพระวิหารซอลท์เลค
เมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1983 มีบุตรหกคนและหลานหกคน
ก่อนการเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่ ท่านเคยรับใช้เป็นอธิการ
ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค สมาชิกในฝ่ายประธานโรงเรียนวัน
อาทิตย์สเตค และครูสถาบัน
ท่านสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอเมริกันศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์ ท่านเป็นเจ้าของบริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
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