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ค�่าวนัเสาร์	25	มีนาคม	2017	 
ภาคการประชุมใหญ่สตรี
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: บอนน่ี แอล. ออสคำรสั์น
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: โรบิน บอนแฮม
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอลิซำเบธ โรส
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงสตรสีมำคม
สงเครำะห์รวมจำกมหำวทิยำลัยบรคิมั ยังก์; จีน 
แอพโพลนี, ผู้อ�ำนวยเพลง; ลินดำ มำรเ์กตส์,  
ผู้เล่นออรแ์กน: “มำเถิดเจ้ำแห่งรำชำ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 21, เรยีบเรยีงโดย ซำบริสกี,้ ตพีิมพ์
โดย โฮลีย์ชีทมิวสิค; “ฉันรูสึ้กถึงควำมรกัของพระ
ผู้ช่วย,” หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 42–43, เรยีบ
เรยีงโดย เมอรฟี์; “พระเยโฮวำห์ โปรดทรงน�ำเรำ,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 35; “พระบิดำบนสวรรค์
ทรงรกัฉัน,” หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 16, เรยีบ
เรยีงโดย สตำเฮลี

เชา้วนัเสาร์	1	เมษายน	2017	ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนดเีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรค์มิ บี. 
คลำรก์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรฮ์อรเ์ก เอฟ.  
เซบำโยส ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียง
มอรมอนแทเบอรน์ำเคลิ; แม็ค วลิเบิรก์ และไรอัน  
เมอรฟี์, ผู้อ�ำนวยเพลง; เคลย์ ครสิเตยีนเซ็นและ
รชิำรด์ เอลเลียตต,์ ผู้เล่นออรแ์กน: “อรณุรุง่
เริม่,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 1; “Let Zion in Her 
Beauty Rise,” Hymns, no. 41, เรยีบเรยีงโดย  
เคเซ็น, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน; “ท�ำแตค่วำมด,ี”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 117; “สิรแิดพ่ระเป็นเจ้ำ,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 18; “สอนฉันเดนิในแสง,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 131, เรยีบเรยีงโดย  
วลิเบิรก์; “จงยินดพีระเจ้ำทรงเป็นรำชัน!”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 27, เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์

บ่ายวนัเสาร์	1	เมษายน	2017	ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรว์อน จี. คทีช์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรฮิ์วโก มอนโทยำ
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงครอบครวั
จำกสเตคในเทรมอนตนั กำรแ์ลนด ์และฟิลดงิก์ 
ยูทำห์; เจสซิกำ ลี กิลเบิรต์, ผู้อ�ำนวยเพลง; บอนน่ี  
กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “บ้ำนเป็นสวรรคบ์น
โลกได,้” เพลงสวด, บทเพลงที่ 146, เรยีบเรยีง
โดย บำสเตยีน; เพลงเมดเลย์: “ฉันลูกพระผู้เป็น
เจ้ำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 149, และ “How  
Will They Know?” Children’s Songbook, 
182–185, เรยีบเรยีงโดย กลิเบริต์และมอหล์แมน; 
“ออกไปดว้ยศรทัธำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 134; 

“กำรสวดอ้อนวอนของเด็กๆ,” หนังสือเพลง
ส�ำหรบัเด็ก, 6–7, เรยีบเรยีงโดย เพอรร์ยี์, ตพีิมพ์
โดย แจ็คแมน

ค�่าวนัเสาร์	1	เมษายน	2017	ภาคฐานะปุโรหิต
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนดเีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรเ์วริน์ พี.  
สแตนฟิลล์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรค์ำรล์อส 
เอ. โกดอย ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียง
ฐำนะปุโรหิตจำกสเตคหนุ่มสำวโสดในฮอลลำเดย์
และเมอรเ์รย์ ยูทำห์; เบรทท์ เทย์เลอร,์ อ�ำนวย
เพลง; แอนดรวู ์อันสเวริธ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “Rise 
Up, O Men of God” (Men), Hymns, no. 324,  
เรยีบเรยีงโดย สตำเฮลี, ตพีิมพ์ โดย แจ็คแมน; 
“ครัง้หน่ึงเยซูเกิดต�ำ่ตอ้ย,” เพลงสวด, บทเพลงที่  
91, เรยีบเรยีงโดย รพิพลิงเกอร,์ ตพีิมพ์ โดย 
แจ็คแมน; “พระผู้ ไถ่แห่งอิสรำเอล,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 5; “ควำมหวงัอิสรำเอล,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 121, เรยีบเรยีงโดย เคเซ็น, ตพีิมพ์
โดย แจ็คแมน

เชา้วนัอาทิตย	์2	เมษายน	2017	ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรร์ชิำรด์ เจ. เมนส์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงมอรมอน 
แทเบอรน์ำเคลิ; แม็ค วลิเบิรก์, ผู้อ�ำนวยเพลง;  
รชิำรด์ เอลเลียตตแ์ละแอนดรวู ์อันสเวริธ์, ผู้เล่น
ออรแ์กน: “รบีรดุสิทธิชน,” เพลงสวด, บทเพลงที่  
32; “จงมำรำ่เรงิยินด,ี” เพลงสวด, บทเพลงที่ 3, 
เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์; “รกัไดเ้อ่ยที่น่ี,” หนังสือ
เพลงส�ำหรบัเด็ก, 102–103, เรยีบเรยีงโดย  
คำรด์อน; “มำเถิด ท่ำนลูกหลำนพระเจ้ำ,”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 20; “เด็กที่รกัพระเจ้ำอยู่
ใกล้เจ้ำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 41, เรยีบเรยีง
โดย วลิเบิรก์; “สูงขึน้ไป ณ ยอดเขำ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 4

บ่ายวนัอาทิตย	์2	เมษายน	2017	ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชมุ: ประธำนดเีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์ ผูส้วดออ้นวอนเปิด: เอ็ลเดอรอ์ดีวัร์ โด  
กำวำรเ์รท็ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรม์ำรค์อส 
เอ. ไอดไูคทิส ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำน
เสียงมอรมอนแทเบอรน์ำเคลิ; แม็ค วลิเบิรก์และ
ไรอัน เมอรฟี์, ผู้อ�ำนวยเพลง; ลินดำ มำรเ์กตส์
และบอนน่ี กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “Come, 
Rejoice,” Hymns, no. 9, เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์; 
“เพิ่มควำมศักดิ์สิทธิ์ ให้ฉัน,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 56, เรยีบเรยีงโดย สตำเฮลี, ตพีิมพ์ โดย แจ็ค

แมน; “The Iron Rod,” Hymns, no. 274; “รกัษำ
พระบัญญัต,ิ” เพลงสวด, บทเพลงที่ 154; “ฐำน
มั่นคงหนักหนำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 33, เรยีบ
เรยีงโดย วลิเบิรก์

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ในส่ือต่างๆ
เขำ้ไปดคู�ำปรำศรยักำรประชมุใหญท่ำงออนไลน์
ไดห้ลำยภำษำที ่conference.lds.org จำกน้ันเลอืก
ภำษำ ค�ำปรำศรยัมี ในแอพมอืถอื Gospel Library 
ดว้ย โดยปกตภิำยในหกสัปดำห์หลงัจำกกำร
ประชมุใหญส่ำมญั ไฟลบ์นัทกึเสียงและวดีทิศัน์ 
ภำษำอังกฤษจะมีจ�ำหน่ำยที่ศนูย์หนังสือ ข้อมูล
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เ รำชุมนุมกันทุกหกเดอืนเพื่อรบัฟัง
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำผ่ำน
ศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่และ

ผู้น�ำศำสนจักรที่ ไดร้บักำรดลใจ หลำย
ล้ำนคนทั่วโลกชุมนุมกันในบ้ำนหรอื
ห้องนมัสกำร ในเขตเวลำและภำษำที่
ตำ่งกัน โดยใช้จอภำพขนำดตำ่งๆ

แต่กำรประชุมใหญ่สำมัญเป็น
มำกกวำ่เหตกุำรณ์หน่ึง ส่ิงน้ีเป็น
ประสบกำรณ์ที่สำมำรถคงอยู่ ไดน้ำน
ตรำบเท่ำที่เรำตอ้งกำร กำรประชุม
ใหญ่คอืส่ิงที่เรำศึกษำ เรยีนรู ้และ
ด�ำเนินชีวติตำม

เพื่อช่วยให้ท่ำนมีประสบกำรณ์ที่ดี
ยิ่งขึน้กับกำรประชุมใหญ่ เรำพยำยำม
รวบรวมวญิญำณของกำรประชุมใหญ่
ไว้ ในฉบับทุกหกเดอืนน้ี ไม่วำ่ท่ำน
ชอบศึกษำกำรประชุมใหญ่ ในส่ิงพิมพ์ 
ทำงออนไลน์ หรอืบนมือถือ เรำหวงัวำ่
ท่ำนจะหมั่นกลับไปศึกษำ

เร่ืองเด่นจากการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีคร้ังท่ี	187
เราขอบพระทยัส�าหรับศาสดา

หน้า 86: เพื่อเสรมิสรำ้งประจักษ์
พยำนของเรำในพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระกิตตคิณุของพระองค ์ประธำน
โธมัส เอส. มอนสันวงิวอนให้เรำ 
“ศึกษำและไตรต่รองพระคมัภีร ์
มอรมอนรว่มกบักำรสวดออ้นวอนทุกวนั”

หน้า 66: ท่ำนยังขอให้พี่น้องชำย
พิจำรณำชีวติของตนและ “ท�ำตำม
แบบอย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอดโดย
มี ใจกรณุำ เป่ียมดว้ยควำมรกั และมี
จิตกุศล”

ประกาศสร้างพระวหิารแห่งใหม่

หน้า 86: ประธำนมอนสัน
ประกำศสรำ้งพระวิหำรใหม่ห้ำ
แห่งได้แก่ ในบรำซีเลีย บรำซิล; 
เมืองหลวงและเขตปริมณฑลของ
มะนิลำ ฟิลิปปินส์; ไนโรบี เคนยำ; 
โพคำเทลโล ไอดำโฮ สหรัฐอเมริกำ; 
และซำรำโทกำสปริงส์ ยูทำห์ 

สหรัฐอเมริกำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน
หน้ำ 141)

สนบัสนุนผูน้�าคนใหม่

หน้า 43: ในวนัเสำร ์ฝ่ำยประธำน
สูงสุดประกำศปลดฝ่ำยประธำน
สมำคมสงเครำะห์สำมัญไดแ้ก่ ลินดำ 
เค. เบอรต์นั, แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, 
และลินดำ เอส. รฟีส์

หน้า 135: เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่ว
กบักำรเรยีกของผูน้�ำระดบัสำมญัของ
ศำสนจกัรคนใหม ่10 ท่ำน รวมถึงฝ่ำย
ประธำนสมำคมสงเครำะหส์ำมัญชุดใหม่

ทบทวนถอ้ยแถลง

ปกใน: ผู้พูดหลำยท่ำนอ้ำงถึง 
“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์” และ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”  
(ดหูน้ำ 26, 36, 39, 62, และ 100) 
ท่ำนสำมำรถดเูอกสำรส�ำคญัเหล่ำน้ีได้
ในปกในของฉบับน้ี ◼
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ไปทำงดำ้นเดยีว เมื่อเรำเอน กำย ไป
ทำงดำ้นใดดำ้นหน่ึง เรำเคลื่อนออกจำก
ศนูย์กลำง เรำเสียสมดลุ และเทไปดำ้น
เดยีว เมื่อเรำเอน วญิญำณ ไปยังควำม
รอบรูข้องตนเอง เรำเอนห่ำงจำกพระผู้
ช่วยให้รอด หำกเรำเอนเอียง เรำจะไม่
อยู่ตรงกลำง เรำจะเสียสมดลุ และไม่ได้
มุ่งไปที่พระครสิต์

พี่น้องทัง้หลำย ขอให้จ�ำไวว้ำ่ ในชีวติ
ก่อนเกิดเรำอยู่เคยีงข้ำงพระผู้ช่วยให้
รอด เรำวำงใจพระองค ์เรำออกเสียง
สนับสนุน ตืน่เตน้และปีตทิี่พระบิดำ
บนสวรรคท์รงก�ำหนดแผนแห่งควำม
สุข เรำไม่เอนเอียง เรำสู้ดว้ยประจักษ์
พยำนและ “เป็นพันธมิตรกับกองทัพ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ และกองทัพเหล่ำน้ัน
ไดร้บัชัยชนะ” 1 สงครำมระหวำ่งควำมดี
กับควำมช่ัวย้ำยมำยังแผ่นดนิโลก  
เรำจึงมีควำมรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์
อีกครัง้ที่จะยืนเป็นพยำนและวำงใจ
พระเจ้ำ

เรำทุกคนตอ้งถำมดงัน้ี ฉันจะรกัษำ
สมดลุและ ไม่พึง่พำ ควำมรอบรูข้อง
ตนเองอย่ำงไร ฉันจะตระหนักและ
ตดิตำมสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่ำงไรเมื่อเสียงของโลกดงักึกก้อง ฉัน
จะปลูกฝังควำมไวว้ำงใจในพระผู้ช่วยให้
รอดอย่ำงไร

ให้ วถิี ของ เจ้ำ รำบ รืน่”
ก่อนอื่นขอให้เรำพูดถึงกำรตกัเตอืน 

ภำพพจน์ช่วยให้เรำไตรต่รองไดม้ำกขึน้ 
กำรตกัเตอืนมำในค�ำวำ่ “อย่ำพึ่งพำ”—
“อย่ำ พึ่ง พำ ควำม รอบ รู ้ของ ตน เอง” ใน
ภำษำอังกฤษค�ำวำ่ พึง่พำ เป็นนัยบ่ง
บอกลักษณะของกำรเอนหรอืเคลื่อน

โดย บอนน่ี เอช. คอร์ดอน

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานปฐมวยัสามญั

ขณะเดนิทำงในเอเชีย สตรที่ำน
หน่ึงเข้ำมำหำดฉัิน เธอโอบ
กอดดฉัินและถำมวำ่ “คณุเช่ือ

จรงิๆ ใช่ไหมวำ่พระกิตตคิณุเป็นควำม
จรงิ” เรยีนสตรที่ำนน้ัน ดฉัินทรำบวำ่
พระกิตตคิณุเป็นควำมจรงิ ดฉัินวำงใจ
พระเจ้ำ

ใน สุภำษิต 3:5–6 เรำอ่ำนค�ำแนะน�ำ
ดงัน้ี

“จง วำง ใจ ใน พระ ยำห์ เวห์ ดว้ย สุด ใจ 
ของ เจ้ำและ อย่ำ พึ่ง พำ ควำม รอบ รู ้ของ 
ตน เอง

“จง ยอม รบั รู ้พระ องค ์ใน ทุก ทำง ของ 
เจ้ำแล้ว พระ องค ์เอง จะ ทรง ท�ำ ให้ วถิี ของ 
เจ้ำ รำบ รืน่”

พระคมัภีรน้ี์มำพรอ้มกับค�ำเตอืน
สองข้อ กำรตกัเตอืน และค�ำสัญญำอัน
ประเสรฐิ ค�ำเตอืนสองข้อคอื “จง วำง ใจ 
ใน พระยำห์เวห์ ดว้ย สุด ใจ ของ เจ้ำ”  
และ “จง ยอม รบั รู ้พระ องค ์ใน ทุก ทำง 
ของ เจ้ำ” กำรตกัเตอืนคอื “อย่ำ พึ่ง พำ 
ควำม รอบ รู ้ของ ตน เอง” และค�ำสัญญำ
อันประเสรฐิคอื “พระ องค ์เอง จะ ทรง ท�ำ 

จงวางใจในพระเจา้ 
และอยา่พึ่งพา
เราสามารถท�าให้ชีวิตเรามีศูนย์กลางอยู่ท่ีพระผู้ช่วยให้รอดโดยมารู้จักพระองค์  
และพระองค์จะทรงน�าทางเรา
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ดฉัินขอแนะน�ำวธิีกำรสำมวธิีที่จะ
เพิ่มควำมรูแ้ละควำมวำงใจในพระผู้
ช่วยให้รอด ท่ำนจะพบวำ่หลักธรรม
เหล่ำน้ีไม่ ใช่เรือ่งใหม่ แตเ่ป็นเรือ่งพืน้
ฐำน อยู่ ในเพลงปฐมวยัที่เด็กรอ้ง อยู่
ในบทเรยีนของเยำวชนหญิง และเป็น
ค�ำตอบให้ค�ำถำมมำกมำยของสมำคม
สงเครำะห์ ทัง้หมดน้ีอยู่ตรงกลำง— 
ไม่เอนเอียง—น่ีคอืหลักธรรม

หน่ึง เรำจะรูจ้ักพระเจ้ำและวำงใจ
พระองค์ ไดเ้มื่อเรำ “ดืม่ด�ำ่พระวจนะ
ของพระครสิต;์ เพรำะดเูถิด, พระวจนะ
ของพระครสิตจ์ะบอกท่ำนทุกส่ิงที่ท่ำน
ควรท�ำ.” 2

หลำยเดอืนก่อน เรำศึกษำพระคมัภีร์
ดว้ยกันเป็นครอบครวั หลำนชำยวยั
สองขวบน่ังอยู่บนตกัดฉัินขณะที่เรำ
อ่ำน ดฉัินสุขใจที่ ไดเ้ป็นคณุย่ำ และ
เพลิดเพลินที่ครอบครวัลูกชำยมำเยี่ยม

เมื่อเรำศึกษำพระคมัภีรเ์สรจ็ ดฉัิน
ปิดพระคมัภีร ์หลำนชำยรูต้วัวำ่จะตอ้ง
เข้ำนอนในอีกไม่ช้ำ เขำแหงนหน้ำมอง
ดฉัิน ดวงตำสีฟ้ำฉำยแววกระตอืรอืรน้

ขณะพูดควำมจรงินิรนัดรว์ำ่ “อ่ำนพระ
คมัภีรอ์ีกนะครบัคณุย่ำ”

ลูกชำยดฉัิน บิดำที่ดแีละเสมอตน้
เสมอปลำย เตอืนดฉัินวำ่ “แม่ครบั  
อย่ำยอมนะครบั เขำแคพ่ยำยำมเลี่ยงไม่
ตอ้งเข้ำนอน”

แตเ่มื่อหลำนชำยขอให้อ่ำนพระ
คมัภีรอ์ีก เรำจึงอ่ำนพระคมัภีรอ์ีก!  
กำรอ่ำนพระคมัภีรม์ำกขึน้ท�ำให้ควำม
คดิกระจ่ำง บ�ำรงุเลีย้งวญิญำณ ตอบ
ค�ำถำมที่เรำมี เพิ่มควำมวำงใจใน
พระเจ้ำ และช่วยให้ชีวติเรำมุ่งไปที่
พระองค ์“ค�ำนึงถึงกำรคน้หำในแผ่น
จำรกึเหล่ำน้ีอย่ำงขยันหมั่นเพียร,  
เพื่อโดยกำรน้ันลูกจะไดร้บัประโยชน์” 3

สอง เรำจะรูจ้ักพระเจ้ำและวำงใจ
พระองค์ ได้ โดยผ่ำนกำรสวดอ้อนวอน 
นับเป็นพรอย่ำงยิ่งที่เรำสำมำรถสวด
อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้ำของเรำ “จงสวด
อ้อนวอนพระบิดำจนสุดพลังของใจ” 4

ดฉัินมีควำมทรงจ�ำที่น่ำช่ืนใจเกี่ยว
กับกำรสวดอ้อนวอน ครัง้หน่ึงช่วงปิด
ภำคเรยีนฤดรูอ้นของมหำวทิยำลัย ดฉัิน

ไดง้ำนท�ำที่เทกซัส ดฉัินตอ้งขับรถคนั
เก่ำๆ ระยะทำงหลำยรอ้ยกิโลเมตรจำก
ไอดำโฮไปเทกซัส รถคนัน้ีดฉัินตัง้ช่ือ
วำ่ เวริน์ ดฉัินบรรทุกของในเวริน์จน
เต็มถึงหลังคำ และพรอ้มออกผจญภัย
ครัง้ใหม่

ก่อนออกจำกบ้ำน ดฉัินกอดคณุแม่
ที่รกัและเธอพูดวำ่ “มำสวดอ้อนวอนกัน
ก่อนที่ลูกจะออกไป”

เรำคกุเข่ำและคณุแม่เริม่สวด
อ้อนวอน เธอวงิวอนให้พระบิดำบน
สวรรคท์รงคุม้ครองดฉัินให้ปลอดภัย 
เธอสวดอ้อนวอนให้รถที่ ไม่มีเครือ่ง
ปรบัอำกำศของดฉัิน ขอให้รถแล่นได้
รำบรืน่ตำมตอ้งกำร เธอทูลขอให้เหล่ำ
เทพอยู่กับดฉัินตลอดช่วงฤดรูอ้น เธอ
สวดอ้อนวอน สวดอ้อนวอน และสวด
อ้อนวอน

สันตสุิขที่มำจำกกำรสวดอ้อนวอน
ท�ำให้ดฉัินกล้ำวำงใจพระเจ้ำและไม่
พึ่งพำควำมรอบรูข้องตนเอง พระเจ้ำ
ทรงน�ำทำงดฉัินหลำยครัง้เมื่อตอ้ง
ตดัสินใจในช่วงฤดรูอ้นน้ัน
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หำกเรำสรำ้งนิสัยของกำรเข้ำเฝ้ำพระ
บิดำบนสวรรคด์ว้ยกำรสวดอ้อนวอน  
เรำจะรูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอด เรำจะวำงใจ
พระองค ์ควำมปรำรถนำของเรำจะเป็น
เหมือนพระประสงคข์องพระองคม์ำก
ขึน้ เรำสำมำรถปกป้องพรของตนเอง
และพรของผู้อื่นที่พระบิดำบนสวรรค์
พรอ้มจะประทำนหำกเรำจะขอดว้ย
ควำมเช่ือเท่ำน้ัน 5

สำม เรำจะรู้จักพระเจ้ำและวำงใจ
พระองค์ ไดเ้มือ่เรำรบัใช้ผูอื้น่ ดฉัิน
ขอแบ่งปันเรือ่งรำวตอ่ไปน้ีโดยไดร้บั
อนุญำตจำกเอมี่ ไรท์ ผู้เข้ำใจหลักธรรม
แห่งกำรรบัใช้ แม้ ในยำมเจ็บป่วยอำกำร
หนักจนอำจเป็นอันตรำยถึงชีวติ เอมี่
เขียนวำ่

“วนัที่ 29 ตลุำคม ปี 2015 ฉันพบวำ่
ตนเองเป็นโรคมะเรง็ โรคมะเรง็ที่ฉัน
เป็นมีอัตรำรอดชีวติ 17 เปอรเ์ซ็นต ์
โอกำสในกำรฟ้ืนตวัไม่ดนัีก ฉันรูว้ำ่
ตอ้งตอ่สู้กับกำรทดลองที่ยำกที่สุด 
ฉันตดัสินใจสู้ทุกอย่ำงไม่เพียงเพื่อ
ตนเองเท่ำน้ัน แตท่ี่ส�ำคญักวำ่คอืเพื่อ
ครอบครวั ในเดอืนธันวำคม ฉันเริม่รบั
เคมีบ�ำบัด ฉันคุน้เคยกับผลข้ำงเคยีง
มำกมำยของยำตำ้นโรคมะเรง็ แตฉั่น
ไม่รูว้ำ่บำงคนมีอำกำรหนักมำกแตก็่ยัง
มี โอกำสรอด

“ครัง้หน่ึง ฉันเคยพูดวำ่เคมีบ�ำบัด
เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ฉันบอก
สำมีวำ่ทนไม่ไหวแล้ว ฉันยอมแพ้! และ
จะไม่กลับไปที่ โรงพยำบำลอีก ดว้ยควำม
ฉลำดของเขำ สำมีฉันฟังอย่ำงใจเย็น
และตอบวำ่ ‘ถ้ำอย่ำงน้ันเรำตอ้งรบัใช้
ใครสักคน’”

อะไรกัน น่ีเขำไม่เข้ำใจหรอืวำ่ภรรยำ
ป่วยเป็นโรคมะเรง็และไม่สำมำรถทน
อำกำรคลื่นไส้หรอืควำมเจ็บปวดแสน
สำหัสไดอ้ีกแล้ว

เอมีอ่ธบิำยตอ่ไปวำ่ “อำกำรของฉัน 
ทรดุลงเรือ่ยๆ จนมีเพียงวนัหรอืสองวนัใน
หน่ึงเดอืนทีพ่อทนได ้[เมือ่] ฉันท�ำงำน
ไดบ้ำ้งอย่ำงคนปกตทิัว่ไป น่ันคอืช่วงเวลำ
ทีค่รอบครวัเรำเริม่หำวธิรีบัใช้ผูอ้ืน่”

วนัหน่ึง ครอบครวัของเอมี่แจกชุด
อุปกรณ์เคมีบ�ำบัดให้ผู้ป่วยคนอื่นๆ  
ชุดอุปกรณ์ประกอบดว้ยส่ิงของที่ ใช้
ช่วยบรรเทำอำกำร เมื่อเอมี่นอนไม่หลับ 
เธอจะคดิหำวธิีท�ำให้วนัของผู้อื่นสดใส
ขึน้ บำงวธิีเป็นเรือ่งใหญ่ แตห่ลำยวธิี
เป็นเพียงกำรส่งข้อควำมหรอืจดหมำย
สัน้ๆ ที่ ให้ควำมรกัและก�ำลังใจ มีหลำย
คนืที่เธอเจ็บปวดมำกจนนอนไม่หลับ 
เธอจะนอนอยู่บนเตยีงกับไอแพดและ
คน้หำศำสนพิธีที่ตอ้งท�ำแทนบรรพชน
ผู้ล่วงลับของเธอ ควำมเจ็บปวดบรรเทำ
ลงอย่ำงน่ำอัศจรรย์ถึงขัน้ที่เธอทนได้

“กำรรบัใช้” เอมี่เป็นพยำน “ช่วย
ชีวติฉันไว”้ ซ่ึงในที่สุดแล้วส่ิงที่ท�ำให้
ฉันมีพลังมุ่งหน้ำตอ่ไปคอืควำมสุขที่
ฉันพบเมื่อพยำยำมช่วยบรรเทำทุกข์
ของผู้คนรอบข้ำง ฉันเฝ้ำรอโครงกำร
รบัใช้ของเรำดว้ยปีตแิละควำมมุ่งหวงั
เต็มเป่ียม ดเูหมือนเป็นควำมขัดกันที่
แปลกประหลำดจนทุกวนัน้ี ท่ำนน่ำจะ
คดิวำ่คนที่ศีรษะล้ำน รบัสำรพิษ และสู้
เพื่อชีวติของ [เธอ] จะมีเหตผุลให้คดิวำ่ 

‘เวลำน้ีมีแตเ่รือ่งของฉันเท่ำน้ัน’  
แตเ่มื่อฉันนึกถึงตวัเอง สถำนกำรณ์ 
ควำมทุกข์และควำมเจ็บปวดของฉัน 
โลกกลับมืดมนชวนหดหู่ แตเ่มื่อฉันหัน
ไปใส่ ใจผู้อื่น จะมีควำมสวำ่ง ควำมหวงั 
พลัง ควำมกล้ำหำญ และปีต ิฉันรูว้ำ่ที่
เป็นอย่ำงน้ีเพรำะเดชำนุภำพอันกอปร
ดว้ยพระปรชีำสำมำรถในกำรเยียวยำ
และค�ำ้จุนที่มำจำกกำรชดใช้ของพระ
เยซูครสิต์

เอมี่เริม่วำงใจพระเจ้ำเมื่อเธอรูจ้ัก
พระองค ์หำกเธอพึ่งพำควำมรอบรูข้อง
ตนเองแม้เพียงเล็กน้อย เธออำจจะ
ปฏิเสธควำมคดิที่เธอรบัใช้ กำรรบัใช้
ท�ำให้เธอสำมำรถอดทนควำมเจ็บปวด 
ควำมทุกขแ์ละด�ำเนินชีวติตำมพระ
คัมภีร์น้ี “เมื่อท่ำนอยู่ ในกำรรบัใช้เพื่อน
มนุษย์ของท่ำน ท่ำนก็อยู่ ในกำรรบัใช้
พระผู้เป็นเจ้ำของท่ำนน่ันเอง” 6

พระเยซูครสิตท์รงชนะโลก และ
เน่ืองจำกพระองค ์เน่ืองจำกกำรชดใช้
อันไม่มีขอบเขตของพระองค ์เรำ
ทัง้หมดจึงมีเหตผุลส�ำคญัให้วำงใจโดยรู้



พฤษภาคม 2017 9

และกลำยเป็น “วสุิทธิชนผ่ำนกำรชดใช้
ของพระครสิตพ์ระเจ้ำ” 4 “ทุกขณะของ 
[ชีวติเรำ] ตอ้งบรสุิทธิ์ตอ่พระเจ้ำ” 5

พระผู้เป็นเจ้ำแห่งสวรรคท์รงบัญชำ
ลูกหลำนอิสรำเอลวำ่ “เพรำะเรำคอืพระ
ยำห์เวห์พระเจ้ำของเจ้ำ จงช�ำระตวัให้
บรสุิทธิ์เพื่อเจ้ำจะบรสุิทธิ์ เพรำะเรำ
บรสุิทธิ์ เจ้ำอย่ำท�ำตวัให้เป็นมลทิน” 6

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร์
สันสอนวำ่ “พระบิดำบนสวรรคข์อง

โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามญั

ขณะเตรยีมกำรประชุมน้ี ใจ
ดฉัินนึกถึงพี่น้องสตรทีี่ซ่ือสัตย์
จ�ำนวนมำกที่ดฉัินเคยพบทัง้

ใกล้และไกล เพลงสดดุพีระคณุของ
กษัตรยิ์ดำวดิบรรยำยถึงพวกเธอไดด้ี
ที่สุด “จงถวำยพระเกียรตซ่ึิงควรแก่
พระนำมของพระองคแ์ดพ่ระยำห์เวห์ 
จงน�ำเครือ่งบูชำมำเข้ำเฝ้ำพระองค ์จง
นมัสกำรพระยำห์เวห์ ในควำมงดงำม
แห่งควำมบรสุิทธิ์” 1

ดฉัินเห็นควำมงดงำมแห่งควำม
บรสุิทธิ์ ในพี่น้องสตรผีู้มี ใจจดจ่ออยู่กับ
ส่ิงดทีัง้ปวง ผู้ตอ้งกำรเป็นเหมือนพระ
ผู้ช่วยให้รอดมำกขึน้ พวกเธอถวำยทัง้
จิตวญิญำณ ใจ พลัง ควำมนึกคดิ และ
พละก�ำลังแดพ่ระเจ้ำในวธิีที่พวกเธอ
ด�ำเนินชีวติประจ�ำวนั 2 ควำมบรสุิทธิ์อยู่
ในควำมเพียรพยำยำมรกัษำพระบัญญัติ
และให้เกียรตพิันธสัญญำที่เรำท�ำกับ
พระผู้เป็นเจ้ำ ควำมบรสุิทธิ์คอืกำรเลือก
ท�ำส่ิงที่จะรกัษำพระวญิญำณบรสุิทธิ์ ไว้
เป็นผู้น�ำทำงของเรำ 3 ควำมบรสุิทธิ์คอื
กำรขจัดควำมเอนเอียงตำมธรรมชำติ

ความงดงามแห่ง 
ความบริสุทธ์ิ
พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงจัดเตรียมทุกอย่างท่ีจ�าเป็นไว้ให้เราเพ่ือเราจะบริสุทธ์ิ
เฉกเช่นพระองค์ทรงบริสุทธ์ิ

วำ่ท้ำยที่สุดแล้วทุกอย่ำงจะดี
พี่น้องทัง้หลำย เรำแตล่ะคน

สำมำรถวำงใจในพระเจ้ำและ อย่ำ 
พึ่งพำ เรำสำมำรถท�ำให้ชีวติเรำมี
ศนูย์กลำงอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอดโดย
มำรูจ้ักพระองค ์และพระองคจ์ะทรง
น�ำทำงเรำ

เรำอยู่บนแผ่นดนิโลกเพื่อแสดง
ควำมวำงใจอย่ำงเดยีวกันใน พระองค ์
ผู้ทรงอนุญำตให้เรำสนับสนุนพระเยซู
ครสิตเ์มื่อพระองคท์รงประกำศวำ่ “ข้ำ
พระองคอ์ยู่ที่น่ี, ขอทรงส่งข้ำพระองค์
ไปเถิด” 7

พี่น้องที่รกั ประธำนโธมัส เอส. 
มอนสันเป็นพยำนวำ่ “พรที่สัญญำไว้
กับเรำไม่อำจประมำณได ้แม้เมฆลม
มรสุมจะรวมตวักัน และฝนเทลงมำที่
เรำ ควำมรู้ ในพระกิตตคิณุและควำม
รกัที่เรำมีตอ่พระบิดำบนสวรรคแ์ละ
พระผู้ช่วยให้รอดจะปลอบโยนและ
ค�ำ้จุนเรำ . . . ขณะที่เรำด�ำเนินชีวติ
อย่ำงซ่ือตรง . . .จะไม่มีส่ิงใดในโลกน้ี
ชนะเรำได”้ 8

ดฉัินขอเสรมิประจักษ์พยำนของ
ศำสดำพยำกรณ์ที่เรำรกั หำกเรำวำงใจ
ในพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วย
ให้รอดและอย่ำพึ่งพำควำมรอบรูข้อง
เรำ พระองคจ์ะทรงน�ำทำงเรำและ
พระพำหุแห่งพระเมตตำจะเอือ้มมำ
หำเรำ ในพระนำมของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
หมำยเหต:ุ วนัที ่1 เมษำยน ค.ศ. 2017  
ซิสเตอรค์อรด์อนไดร้บักำรปลดจำกที่
ปรกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญ
และไดร้บักำรเรยีกเป็นทีป่รกึษำทีห่น่ึง

อ้างองิ
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กวำ่,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2004, 100.
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 3. โมไซยำห์ 1:7.
 4. โมโรไน 7:48.
 5. ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “กำรสวดอ้อนวอน,” 

scriptures.lds.org.
 6. โมไซยำห์ 2:17.
 7. อับรำฮัม 3:2.
 8. โธมัส เอส. มอนสัน, “จงรืน่เรงิเถิด,”  

เลียโฮนำ, พ.ค. 2009, 113.
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เรำทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้ำที่คำดหวงัสูง 
. . . พระองคท์รงวำงแผนจะท�ำให้เรำ
บรสุิทธิ์เพื่อเรำจะ ‘ทนรศัมีภำพซีเลส
เชียล’ ได ้(คพ. 88:22) และ ‘พ�ำนักใน
ที่ประทับของพระองค’์ ( โมเสส 6:57)” 7 
Lectures on Faith อธิบำยวำ่ “ ไม่มี ใคร
ไดร้บัรศัมีภำพหำกไม่ครอบครองควำม
ดพีรอ้มและควำมบรสุิทธิ์” 8 พระบิดำ
ในสวรรคข์องเรำทรงรูจ้ักเรำ ทรงรกั
เรำ และทรงจัดเตรยีมทุกอย่ำงที่จ�ำเป็น
ไว้ ให้เรำเพื่อเรำจะบรสุิทธิ์เฉกเช่น
พระองคท์รงบรสุิทธิ์

เรำเป็นธิดำของพระบิดำบนสวรรค ์
และเรำแตล่ะคนมีมรดกอันสูงส่งแห่ง
ควำมบรสุิทธิ์ พระบิดำในสวรรคท์รง
ประกำศวำ่ “ดเูถิด, เรำคือพระผู้เป็น
เจ้ำ; มหำบรุษุแหง่ควำมบรสุิทธิค์อืนำม
ของเรำ” 9 ในโลกก่อนเกิด เรำรกัพระ
บิดำและนมัสกำรพระองค ์เรำปรำรถนำ
จะเป็นเหมือนพระองค ์ดว้ยควำมรกัฉัน
บิดำที่ดพีรอ้ม พระองคป์ระทำนพระ
บุตรที่รกัของพระองคพ์ระเยซูครสิตม์ำ
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของ
เรำ พระองคท์รงเป็นบุตรของพระมหำ
บุรษุแห่งควำมบรสุิทธิ์ 10 “พระนำมของ
พระองคบ์รสุิทธิ์” 11 “พระผู้บรสุิทธิ์แห่ง
อิสรำเอล” 12

ควำมหวงัวำ่เรำจะบรสุิทธิ์มีศนูย์
รวมอยู่ ในพระครสิต ์ในพระเมตตำ
และพระคณุของพระองค ์ดว้ยศรทัธำ
ในพระเยซูครสิตแ์ละกำรชดใช้ เรำจะ
สะอำดปรำศจำกจุดดำ่งพรอ้ยเมื่อเรำ

ปฏิเสธตนจำกควำมไม่เป็นเหมือนพระ
ผู้เป็นเจ้ำ 13 และกลับใจอย่ำงจรงิใจ  
เรำรบับัพตศิมำโดยน� ้ำเพื่อกำรปลดบำป 
จิตวญิญำณเรำไดร้บักำรช�ำระให้บรสุิทธิ์
เมื่อเรำเปิดใจรบัพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
ทุกสัปดำห์ เรำรบัส่วนศำสนพิธีศีลระลึก 
เรำท�ำพันธสัญญำดว้ยเจตนำรมณ์ของ
กำรกลับใจโดยปรำรถนำควำมชอบธรรม
อย่ำงจรงิใจวำ่เรำจะยอมรบัพระนำม
ของพระครสิต ์ระลึกถึงพระองค ์และ
รกัษำพระบัญญัตขิองพระองคท์ัง้น้ีเพื่อ
เรำจะมีพระวญิญำณของพระองคส์ถิต
กับเรำตลอดเวลำ เมื่อเรำพยำยำมอย่ำง
ตอ่เน่ืองเพื่อเป็นหน่ึงเดยีวกับพระบิดำ 
พระบุตร และพระวญิญำณบรสุิทธิ์ เรำ
จะกลำยเป็นผู้รบัส่วนพระลักษณะอัน
สูงส่งของพระองค์ 14

ความบริสุทธ์ิคือการรักษาพนัธสญัญาของ
เรา

เรำรูจ้ักกำรทดสอบ กำรล่อลวง และ
ควำมยำกล�ำบำกมำกมำยที่สำมำรถดงึ
เรำออกห่ำงจำกทัง้หมดที่เป็นคณุธรรม 
และกล่ำวขวญักันวำ่ดตีอ่พระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้ำ แตป่ระสบกำรณ์มนุษย์
ของเรำเปิดโอกำสให้เรำเลือกควำม
บรสุิทธิ์ บ่อยครัง้เรำตอ้งเสียสละเพื่อ
รกัษำพันธสัญญำที่ช�ำระเรำให้ศักดิสิ์ทธิ์
และท�ำให้เรำบรสุิทธิ์

ดฉัินเห็นควำมบรสุิทธิ์ ในสีหน้ำของ
เอเวนเจลีนเด็กสำววยั 13 ปีในกำนำ 
วธิีหน่ึงที่เธอรกัษำพันธสัญญำคอืขยำย

กำรเรยีกขณะเป็นประธำนชัน้เรยีน
ดรณีุ เธออธิบำยอย่ำงนอบน้อมวำ่เธอ
ไปบ้ำนเพื่อนเยำวชนหญิงที่แข็งขัน
น้อยเพื่อขออนุญำตพ่อแม่ของพวกเธอ
ให้พวกเธอมำโบสถ์ พ่อแม่ของเยำวชน
หญิงเหล่ำน้ันบอกเธอวำ่คงยำกเพรำะ
วนัอำทิตย์ลูกๆ ตอ้งท�ำงำนบ้ำน เอเวน
เจลีนจึงไปช่วยท�ำงำนบ้ำนและควำม
พยำยำมของเธอมักจะท�ำให้เพื่อนๆ ได้
รบัอนุญำตให้มำโบสถ์

หำกเรำจะรกัษำพันธสัญญำที่
เกี่ยวข้อง ศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ของฐำนะ
ปุโรหิตจะเปลี่ยนเรำ ช�ำระเรำให้บรสุิทธิ์ 
และเตรยีมเรำให้พรอ้มจะเข้ำไปในที่
ประทับของพระเจ้ำ 15 เรำแบกภำระของ
กันและกัน เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็ง
ให้กัน เรำรกัษำกำรปลดบำปไวเ้มื่อเรำ
ให้กำรบรรเทำทุกข์ทำงโลกและทำง
วญิญำณแก่คนยำกจน คนหิวโหย คน
เปลือยเปล่ำ และผู้เจ็บป่วย 16 เรำรกัษำ
ตวัให้หมดจดจำกโลกเมื่อเรำรกัษำวนั
สะบำโตและรบัศีลระลึกอย่ำงมีคำ่ควร
ในวนับรสุิทธิ์ของพระเจ้ำ 17

เรำเป็นพรแก่ครอบครวัและท�ำให้
บ้ำนของเรำเป็นสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์ เรำ
หักห้ำมควำมลุ่มหลงเพื่อเรำจะเป่ียม
ดว้ยควำมรกัอันบรสุิทธิ์และยั่งยืน 18  
เรำยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นดว้ยควำมกรณุำ 
ควำมสงสำร และยืนเป็นพยำนของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ เรำกลำยเป็นคนของไซอัน
ผู้มีจิตใจเดยีวและควำมคดิเดยีว คน
บรสุิทธิ์ซ่ึงอยู่ดว้ยกันในควำมเป็นหน่ึง
เดยีวและควำมชอบธรรม 19 “เพรำะ 
ไซอันตอ้งเพิ่มพูนในควำมงดงำม, และ
ในควำมบรสุิทธิ์” 20

พี่น้องสตร ีขอให้ ไปที่พระวหิำร หำก
เรำตอ้งเป็นคนบรสุิทธิ์ที่พรอ้มตอ้นรบั
พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองคเ์สด็จมำ 
เรำตอ้งลุกขึน้สวมอำภรณ์ที่สวยงำมของ
เรำ 21 ในควำมเข้มแข็งและเกียรต ิเรำ
ละทิง้วถิีของโลกและรกัษำพันธสัญญำ
เพื่อเรำจะ “ห่อหุ้มไวด้ว้ยควำมพิศทุธิ์, 
แท้จรงิแล้ว, แม้ดว้ยเสือ้คลุมแห่งควำม
ชอบธรรม” 22
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ความบริสุทธ์ิคือการรับพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเป็นผูน้�าทางของเรา

ควำมบรสุิทธิ์เป็นของประทำนแห่ง
พระวญิญำณ เรำยอมรบัของประทำน
น้ีเมื่อเรำเลือกท�ำส่ิงที่จะเพิ่มอ�ำนำจ
กำรช�ำระให้บรสุิทธิ์ของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ ในชีวติเรำ

เมื่อมำรธ์ำตอ้นรบัพระเยซูครสิต์ ใน
บ้ำน เธอปรำรถนำจะรบัใช้พระเจ้ำสุด
ควำมสำมำรถ มำรยี์น้องสำวของเธอ
เลือกน่ัง “ ใกล้พระบำทของพระเยซู” 
ฟังพระด�ำรสัของพระองค ์เมื่อมำรธ์ำ
ตอ้งรบัภำระปรนนิบัติโดยที่มำรยี์ ไม่
ช่วย เธอจึงบ่นว่ำ “องค์พระผู้เป็นเจ้ำ 
พระองค์ ไม่สนพระทยัหรอืทีน้่องสำว
ของข้ำพระองคป์ล่อยให้ข้ำพระองค์
ปรนนิบัตอิยู่คนเดยีว”

ดฉัินรกัถ้อยค�ำต�ำหนิที่อ่อนโยน
มำกที่สุดเท่ำที่ดฉัินนึกออก พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงตกัเตอืนดว้ยควำมรกัและ
ควำมสงสำรวำ่

“มำรธ์ำ มำรธ์ำเอ๋ย เธอ
กระวนกระวำยและรอ้นใจหลำยอย่ำง
เหลือเกิน

“ส่ิงที่จ�ำเป็นน้ันมีเพียงส่ิงเดยีวและ
มำรยี์ก็เลือกเอำส่วนที่ดน้ัีน ใครจะชิง
เอำไปจำกเธอไม่ได”้ 23

พี่น้องทัง้หลำย หำกเรำจะบรสุิทธิ์  
เรำตอ้งฝึกน่ังใกล้พระบำทพระผู้
บรสุิทธิ์แห่งอิสรำเอลและสละเวลำ
ให้แก่ควำมบรสุิทธิ์ เรำตดัโทรศัพท์ 
รำยกำรยำวเหยียดที่ตอ้งท�ำ และควำม
พะวำ้พะวงัของโลกออกไปหรอืไม่ ค�ำ
สวดอ้อนวอน กำรศึกษำ และกำรเอำใจ
ใส่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำเชือ้เชิญ
ควำมรกัที่ช�ำระล้ำงและเยียวยำของ
พระองคม์ำสู่จิตวญิญำณของเรำ ขอให้
เรำให้เวลำกับกำรเป็นคนบรสุิทธิ์เพื่อ
เรำจะเป่ียมดว้ยพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์
และช�ำระให้บรสุิทธิ์ เมื่อมีพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์เป็นผู้น�ำทำง เรำจะพรอ้ม
ตอ้นรบัพระผู้ช่วยให้รอดในควำมงดงำม
แห่งควำมบรสุิทธิ์ 24

ความบริสุทธ์ิคือการเป็นวสุิทธิชนผา่นการ
ชดใชข้องพระเยซูคริสต์

ตำมถ้อยค�ำที่ ไดร้บักำรดลใจของ 
กษัตรยิ์เบ็นจำมิน คนที่กลำยเป็น 
วสุิทธิชนผ่ำนกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิตค์อืคนที่วำ่ง่ำย อ่อนโยน ถ่อมตน 
อดทน เป่ียมดว้ยควำมรกั ดงัที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเป็น 25 ท่ำนพยำกรณ์วำ่
พระเยซูครสิต ์“พระเจ้ำผู้ทรงมหิทธิ
ฤทธิ์ทรงครอบครอง, ผู้ทรงด�ำรงแล้ว, 

และทรงด�ำรงอยู่จำกช่ัวนิรนัดรถึงช่ัว
นิรนัดร, จะเสด็จจำกสวรรคล์งมำอยู่
ในบรรดำลูกหลำนมนุษย์, และจะทรง
สถิตอยู่ ในรำ่งที่ท�ำดว้ยดนิเหนียว” 
พระองคเ์สด็จมำให้พรผู้ป่วย คนง่อย 
คนหูหนวก และคนตำบอด และท�ำให้
คนตำยคนืชีพ ทวำ่พระองคท์รงทน
ทุกข์ “มำกกวำ่ที่มนุษย์จะทนได,้  
เวน้แตจ่ะถึงแก่ควำมตำย” 26 ถึงแม้จะ
ทรงเป็นพระองคเ์ดยีวที่ควำมรอดผ่ำน
มำทำงพระองค ์แตพ่ระองคท์รงถูกล้อ
เลียน ถูกโบย และถูกตรงึกำงเขน แต่
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำทรงลุกขึน้
จำกหลุมศพเพื่อเรำทุกคนจะสำมำรถ
เอำชนะควำมตำย พระองคค์อืผู้ที่จะยืน
พิพำกษำโลกในควำมชอบธรรม  
ผู้จะทรงไถ่เรำทุกคน พระองคท์รงเป็น
พระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสรำเอล พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นควำมงดงำมแห่งควำม
บรสุิทธิ์

เมื่อผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจำมินไดย้ิน
ถ้อยค�ำของท่ำน พวกเขำล้มลงที่พืน้
ดนิ ควำมนอบน้อมของพวกเขำและ
ควำมย�ำเกรงตอ่พระคณุและรศัมีภำพ
ของพระผู้เป็นเจ้ำใหญ่หลวงนัก พวก
เขำยอมรบัสภำพตณัหำของตน เรำ
เห็นหรอืไม่วำ่เรำพึ่งพำพระคณุและ
พระเมตตำของพระครสิตพ์ระเจ้ำของ
เรำ เรำยอมรบัของประทำนอันดทีุก
อย่ำงทัง้ทำงโลกและทำงวญิญำณที่มำ
ถึงเรำผ่ำนพระครสิตห์รอืไม่ เรำจ�ำได้
หรอืไม่วำ่ตำมแผนนิรนัดรข์องพระ
บิดำ สันตสุิขในชีวติน้ีและรศัมีภำพของ
นิรนัดรเป็นของเรำในและโดยพระบุตร
ผู้บรสุิทธิ์ของพระองคเ์ท่ำน้ัน

ขอให้เรำเข้ำรว่มกับผู้คนของกษัตรยิ ์
เบ็นจำมินขณะพวกเขำรอ้งเป็นเสียง
เดยีวกันวำ่ “ โอ้ทรงโปรดเมตตำ,  
แล้วทรงโปรดใช้พระโลหิตที่ชดใช้ของ
พระครสิตเ์พื่อพวกข้ำพระองคจ์ะได้
รบักำรให้อภัยบำปของพวกข้ำพระองค,์ 
และใจพวกข้ำพระองคจ์ะถูกท�ำให้
บรสุิทธิ์; เพรำะพวกข้ำพระองคเ์ช่ือใน
พระเยซูครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็นมา
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หากเราจะบริสุทธ์ิ เราต้องเรียนรู้ เช่นมารีย์ ท่ีจะน่ังฟังพระผู้บริสุทธ์ิแห่งอิสราเอลอย่างต้ังใจและให้

เวลากับความศักด์ิสิทธ์ิ
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สตรีท่ีเดด็เด่ียวในสมยัของพระผูช่้วยให้
รอด	มีพระผูช่้วยใหร้อด	พระเยซูคริสต์
เป็นศนูยก์ลาง

สตรขีองเรำทุกรุน่ทุกวยัเป็น
แบบแผนของควำมซ่ือสัตย์ ในกำรเป็น
สำนุศิษย์ที่เรำเองก็พยำยำมเป็นเช่น
น้ันดว้ย “ ในพันธสัญญำใหม่มีเรือ่ง
รำวของสตรทีี่ [เด็ดเดีย่ว] ทัง้เอ่ยนำม
และไม่เอ่ยนำม ผู้ ใช้ศรทัธำในพระเยซู
ครสิต ์[และกำรชดใช้ของพระองค]์ 
เรยีนรูแ้ละด�ำเนินชีวติตำมค�ำสอน เป็น
พยำนถึงกำรปฏิบัตศิำสนกิจ ปำฏิหำรยิ์ 
และพระบำรมีของพระองค ์สตรเีหล่ำน้ี
เป็นแบบอย่ำงของสำนุศิษย์และพยำน
ส�ำคญัในงำนแห่งควำมรอด” 1

ขอให้พิจำรณำเรือ่งเหล่ำน้ีในหนังสือ
ลูกำ เรือ่งแรก เกิดขึน้ในช่วงที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงปฏิบัตศิำสนกิจ

“ ใน เวลำ ตอ่ มำ . . . [พระเยซู] 
เสด็จ ผ่ำน หมู่ บ้ำน และ เมือง ตำ่งๆ 
ทรง ประ กำศ และ เผย แพร ่ข่ำว ด ีเรือ่ง 
แผ่น ดนิ ของ พระ เจ้ำ สำวก สิบ สอง คน 
น้ัน ก็ อยู่ กับ พระ องค์

“พรอ้ม กับ  ผู้ หญิง บำง คน . . . มำ รยี์ ที่ 
เรยีก กัน วำ่ ชำว มัก ดำ ลำ . . . โยอันนำ . . .  

โดย ลนิดา เค. เบอร์ตนั

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

พี่
น้องที่รกั เรำรกัท่ำนมำก  
ขอบคณุส�ำหรบักำรตอบรบัดว้ย
น� ้ำใจและควำมกระตอืรอืรน้ตอ่ค�ำ

เชือ้เชิญจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด รวมทัง้
ผลงำน #IWasAStranger ขอให้ท่ำน
สวดอ้อนวอน ฟังสุรเสียงกระซิบของ
พระวญิญำณ และท�ำตำมกำรกระตุน้
เตอืนที่ ไดร้บัตอ่ไป

ไม่วำ่ดฉัินจะเดนิทำงในท้องที่หรอืใน
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ไม่ ใช่เรือ่งแปลก
ที่บำงคนจะถำมดฉัินวำ่ “คณุจ�ำฉันได้
ไหม” เพรำะดฉัินยังบกพรอ่งมำก  
จึงตอ้งยอมรบัวำ่บ่อยครัง้ที่ดฉัินจ�ำช่ือ
ไม่ได ้แตด่ฉัินจดจ�ำรกัแท้ที่พระบิดำ
บนสวรรคท์รงช่วยให้ดฉัินรูสึ้กขณะ
พบปะกับบุตรและธิดำผู้ล�ำ้คำ่ของ
พระองค์

ไม่นำนมำน้ี ดฉัินมีโอกำสไปเยี่ยม
สตรบีำงคนที่อยู่ ในเรอืนจ�ำ ขณะที่เรำ
เอ่ยค�ำอ�ำลำจำกใจ สตรทีี่น่ำรกัคนหน่ึง
ขอรอ้งเรำวำ่ “ซิสเตอรเ์บอรต์นั  
อย่ำลืมพวกเรำนะคะ” ดฉัินหวงัวำ่เธอ
และคนอื่นๆ ซ่ึงตอ้งกำรเป็นที่จดจ�ำจะ
รูสึ้กเช่นน้ันขณะดฉัินแบ่งปันควำมคดิ
บำงอย่ำงกับท่ำน

สตรีท่ีเดด็เด่ียว
สตรีท่ีเดด็เด่ียวเป็นสานุศิษย์ท่ีมีพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์เป็น 
ศูนย์กลางและมีความหวงัผ่านสัญญาของการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของ
พระองค์

เจ้ำ, ผู้ทรงสรำ้งฟ้ำสวรรคแ์ละแผ่นดนิ
โลก, และส่ิงทัง้ปวง” 27

ดฉัินเป็นพยำนวำ่เมื่อเรำมำหำพระ
ผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสรำเอล พระวญิญำณ
ของพระองคจ์ะสถิตกับเรำเพื่อเรำจะ
เป่ียมดว้ยปีตแิละไดร้บักำรปลดบำป
และมีควำมสงบในมโนธรรม

พระบิดำบนสวรรคท์รงให้เรำแตล่ะ
คนมีควำมสำมำรถที่จะเป็นผู้บรสุิทธิ์ 
ขอให้เรำท�ำสุดควำมสำมำรถที่จะ
รกัษำพันธสัญญำและรบัพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์เป็นผู้น�ำทำง ดว้ยศรทัธำใน
พระเยซูครสิต ์เรำเป็นวสุิทธิชนผ่ำน
กำรชดใช้ของพระองค ์เพื่อเรำจะได้
รบัควำมเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์ 
และถวำยพระเกียรตซ่ึิงควรแก่
พระนำมพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ ขอให้
ชีวติเรำเป็นเครือ่งถวำยอันศักดิสิ์ทธิ์
เพื่อเรำจะยืนตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำใน
ควำมงดงำมแห่งควำมบรสุิทธิ์ตลอด
ไป ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. 1 พงศำวดำร 16:29.
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Apr. 2, 1862, 313; ด ูเจมส์ อ.ี เฟำสท์, “ยนือยู่
ในทีศั่กดิสิ์ทธิ,์” เลยีโฮนำ, พ.ค. 2005, 85.

 6. เลวนิีต ิ11:44.
 7. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เรำรกัผู้ ใดเรำ

ก็ตกัเตอืนและตสีอนผู้น้ัน ,” เลียโฮนำ,  
พ.ค. 2011, 122.
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 9. โมเสส 7:35.
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 16. ด ูโมไซยำห์ 4:26.
 17. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 59:9.
 18. ด ูแอลมำ 38:12.
 19. ด ูโมเสส 7:18–19.
 20. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 82:14.
 21. ด ู2 นีไฟ 8:24.
 22. 2 นีไฟ 9:14.
 23. ด ูลูกำ 10:38–42.
 24. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:57–59.
 25. ด ูโมไซยำห์ 3:19.
 26. โมไซยำห์ 3:5, 7.
 27. โมไซยำห์ 4:2.
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สุสันนำ และหญิงคนอื่นๆ อีกหลำยคน
ที่เคยปรนนิบัตพิระองค”์ 2

เรือ่งตอ่มำ เกิดขึน้หลังจำกกำรฟ้ืน
คนืพระชนม์

“มี  ผู้ หญิง บำง คน . . .  ไป ที่ อุโมงค ์
เมื่อ เวลำ เช้ำ มืด

“แต ่ไม ่พบ ศพ ของ ทำ่น จงึ มำ เลำ่ 
วำ่ . . .  เห็น นิมติ เป็น ทูต สวรรค ์และ ทูต 
สวรรค ์น้ัน บอก วำ่ ทำ่น ผู ้น้ัน ยงั ม ีชีวติ อยู”่ 3

ดฉัินเคยอ่ำนค�ำวำ่ “ผู้หญิงบำงคน” 
ที่เป็นค�ำธรรมดำๆ ไม่ โดดเดน่ หลำย
ครัง้นับไม่ถ้วน แตเ่มื่อไม่นำนมำน้ีขณะ
ไตรต่รองอย่ำงถี่ถ้วน ดฉัินฉุกคดิถึงค�ำ
เหล่ำน้ีที่น่ำจะมีควำมหมำยและเป็น
นิยำมเดยีวกันกับค�ำวำ่ เด็ดเดีย่ว เมื่อ
เช่ือมโยงกับ สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว ผู้ซ่ือสัตย์ 
คอื “เช่ือมั่น” “เด็ดขำด” “มั่นใจ” 
“มั่นคง” “ชัดเจน” “แน่นอน” และ 
“พึ่งพำได”้ 4

เมื่อดฉัินไตรต่รองค�ำอธิบำยอันทรง
พลังเหล่ำน้ัน ดฉัินนึกถึงสตรสีองท่ำน
จำกบรรดำ สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว ในพันธ
สัญญำใหม่ ผู้แสดงประจักษ์พยำนอัน
แน่นอน มั่นใจ มั่นคง และเด็ดขำดใน
พระผู้ช่วยให้รอด ถึงแม้จะเป็นสตรทีี่ยัง
ไม่ดพีรอ้มเช่นเดยีวกับเรำ แตค่�ำพยำน
ของพวกเธอสรำ้งแรงบันดำลใจ

ท่ำนจ�ำสตรนิีรนำมที่บ่อน� ้ำผู้เชือ้
เชิญให้คนอื่นๆ มำเห็นส่ิงที่เธอเรยีน
รูจ้ำกพระผู้ช่วยให้รอดไดห้รอืไม่ เธอ
กล่ำวค�ำพยำนอัน เด็ดเดีย่ว ในรปูแบบ
ของค�ำถำม “ท่ำน ผู้ น้ี จะ เป็น พระ ครสิต ์
ได ้ไหม” 5 ประจักษ์พยำนและค�ำเชือ้
เชิญของเธอชักน�ำให้คน “จ�ำนวน
มำก . . .วำง ใจ ใน พระ องค”์ 6

หลังจำกลำซำรสั น้องชำยของ 
มำรธำสิน้ชีวติ มำรธำ ผู้เป็น
สำนุศิษย์และเพื่อนรกัของพระเจ้ำ 
ประกำศดว้ยอำรมณ์สะเทือนใจวำ่ 
“องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ ถ้ำ พระ องค ์อยู่ ที่ น่ี 
น้อง ชำย ของ ข้ำ พระ องค ์ก็ คง ไม่ ตำย” 
พิจำรณำถึงควำมมั่นใจของเธอขณะ
กล่ำวตอ่ไปวำ่ “แต ่ข้ำ พระ องค ์ก็ ทรำบ วำ่  
ไม่ วำ่ ส่ิง ใด ที่ พระ องค ์ทูล ขอ จำก พระ เจ้ำ 

ใน เวลำ น้ี พระ เจ้ำ ก็ จะ ประ ทำน แก่ 
พระ องค”์ เธอเป็นพยำนตอ่ไปวำ่ “เช่ือ 
องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ ข้ำ พระ องค ์เช่ือ วำ่ 
พระ องค ์เป็น พระ ครสิต ์พระ บุตร ของ 
พระ เจ้ำ ที่ เสด็จ มำ ใน โลก” 7

เรำเรยีนรูจ้ำกสตรเีหล่ำน้ีวำ่ สตรทีี่
เด็ดเดีย่ว คอืสำนุศิษย์ผู้มีพระผู้ช่วย
ให้รอด พระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลำง
และมีควำมหวงัผ่ำนสัญญำของกำรพลี
พระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ของพระองค์

สตรีผูรั้กษาพนัธสญัญาท่ีเดด็เด่ียวของการ
ฟ้ืนฟ:ู	เตม็ใจเสียสละ

สมัยก่อน สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว เสียสละ
เมื่อพวกเธอเป็นพยำนและด�ำเนิน
ชีวติตำมค�ำสอนของพระเยซ ูสตรทีี่
เด็ดเดีย่ว ในยุคแรกของกำรฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุท�ำอย่ำงเดยีวกัน ดรสิูลลำ  
เฮนดรคิส์และครอบครวัของเธออยู่
ในบรรดำคนเหล่ำน้ัน ขณะเป็นผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ พวกเขำทนทุกข์
ทรมำนในช่วงกำรข่มเหงวสุิทธิชนที่
เทศมณฑลเคลย์ มิสซูร ีสำมีของเธอ
เป็นอัมพำตถำวรจำกกำรตอ่สู้ที่แม่น� ้ำ
ครกุเกด เธอถูกทอดทิง้ให้ดแูลสำมีและ
เลีย้งดคูรอบครวั

“ ในยำมยำกล�ำบำกครัง้หน่ึง  
เมื่อครอบครวัไม่มีอำหำรรบัประทำน 
เธอจ�ำเสียงน้ันที่บอกเธอวำ่ “อดทนไว ้
เพรำะพระเจ้ำจะทรงจัดหำให้”’

เมื่อบุตรชำยตอ้งไปเป็นอำสำสมัคร
ให้กองทหำรมอรมอน ทีแรกดรสิูลลำ

คดัคำ้นและตอ่สู้ ในค�ำสวดอ้อนวอน
กับพระบิดำบนสวรรคจ์นกระทั่ง 
“ประหน่ึงมีเสียงพูดกับเธอ ‘เจ้ำไม่
ตอ้งกำรรศัมีภำพสูงสุดหรอื’ เธอตอบวำ่ 
‘ตอ้งกำร’เสียงน้ันพูดตอ่ไปวำ่ ‘เจ้ำคดิวำ่
จะไดร้บัมันอย่ำงไรเวน้แต่ โดยกำรเสีย
สละที่ยิ่งใหญ่’’’ 8

เรำเรยีนรูจ้ำก สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว ท่ำนน้ี
วำ่กำรเป็นสำนุศิษย์ที่รกัษำพันธสัญญำ
เรยีกรอ้งควำมเต็มใจที่จะเสียสละ

สตรีท่ีเดด็เด่ียวในปัจจุบนั:	ระลึกถึงและ
เตรียมเฉลิมฉลองการเสดจ็กลบัมาของ
พระองค์

ดฉัินไดพู้ดถึง สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว ใน
สมัยของพระผู้ช่วยให้รอดและในยุค
แรกของกำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ แล้ว
ตวัอย่ำงของกำรเป็นสำนุศิษย์และ
ประจักษ์พยำนของ สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว  
ในยุคของเรำเล่ำ

งำนมอบหมำยล่ำสุดในเอเชีย เป็น
อีกครัง้ที่ดฉัินไดร้บัแรงบันดำลใจจำก 
สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว หลำยท่ำนที่ดฉัินพบ 
ดฉัินประทับใจเป็นพิเศษกับสมำชิก
รุน่แรกในอินเดยี มำเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ผู้พยำยำมด�ำเนินชีวติตำม
วฒันธรรมพระกิตตคิณุในบ้ำนของ
ตนเอง บำงครัง้ตอ้งเสียสละมำกเมื่อ
กำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุมักจะ
ขัดแย้งกับวฒันธรรมในครอบครวัและ
วฒันธรรมประจ�ำชำต ิสตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว 
หลำยรุน่ในฮ่องกงและไตห้วนัเป็นพร
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อย่ำงตอ่เน่ืองแก่ชีวติครอบครวั สมำชิก
ศำสนจักร และชุมชนของพวกเขำโดย
ยังคงมีพระผู้ช่วยให้รอดเป็นศนูย์กลำง
และเต็มใจเสียสละเพื่อรกัษำพันธ
สัญญำ สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว คล้ำยกันน้ีมีอยู่
ทั่วศำสนจักร

สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว ท่ำนหน่ึงผู้เป็นพร
แก่ชีวติดฉัินมำหลำยสิบปี เธอตอ่สู้มำ
แล้ว 15 ปีกับโรคที่ท�ำให้เธอมีอำกำร
อ่อนก�ำลังและอำกำรจะทรดุลงเรือ่ยๆ 
เรยีกวำ่โรคกล้ำมเน้ืออักเสบ แม้ตอ้งใช้
แตเ่ก้ำอีเ้ข็น แตเ่ธอพยำยำมส�ำนึกคณุ
และเขียน “รำยกำรฉันท�ำได”้ ของเธอ
ตอ่ไปซ่ึงเป็นรำยกำรของส่ิงที่เธอ  
ท�ำได ้เช่น ฉันหำยใจได ้ฉันกลืนอำหำร
ได ้ฉันสวดอ้อนวอนได ้และฉันรูสึ้กได้
ถึงควำมรกัของผู้ช่วยให้รอด เธอแสดง
ประจักษ์พยำนที่ เด็ดเดีย่ว ซ่ึงมีพระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลำงเกือบทุกวนักับ
ครอบครวัและเพื่อนๆ

เมื่อไม่นำนมำน้ี ดฉัินไดย้ินเรือ่งรำว
ของเจนน่ี เธอเป็นอดตีผู้สอนศำสนำ
ที่บิดำมำรดำหย่ำรำ้งกันขณะที่เธอรบั
ใช้งำนเผยแผ่ เธอเล่ำวำ่ควำมคดิเรือ่ง
กำรกลับบ้ำน “ท�ำให้ [เธอ] กลัวแทบ
แย่” แตเ่มื่อจบงำนเผยแผ่ที่อิตำลี  
เธอแวะบ้ำนพักคณะเผยแผ่ระหวำ่ง
เดนิทำงกลับไปบ้ำนที่สหรฐั สตรทีีเ่ด็ด
เดีย่ว ผู้เป็นภรรยำของประธำนคณะ

เผยแผ่ ปฏิบัตติอ่เธออย่ำงอ่อนโยนและ
เรยีบง่ำยโดยหวผีมให้เธอ

หลำยปีตอ่มำ สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว  
อีกท่ำนหน่ึง เทอรร์ี—่ประธำนสมำคม
สงเครำะห์สเตคและสำนุศิษย์ของพระ
เยซูครสิต—์เป็นพรแก่ชีวติของเจนน่ี
เมื่อเธอไดร้บัเรยีกเป็นประธำนสมำคม
สงเครำะห์วอรด์ ในเวลำน้ัน เจนน่ีก�ำลัง
ท�ำดษุฎีนิพนธ์ เทอรร์ี่ ไม่เพียงเป็นครพูี่
เลีย้งให้เจนน่ีในฐำนะผู้น�ำเท่ำน้ัน  
แตเ่ธอยังน่ังเป็นเพื่อนเจนน่ีที่ โรง
พยำบำลถึงสิบช่ัวโมงเมื่อเจนน่ีเข้ำรบั
กำรวนิิจฉัยโรคมะเรง็เม็ดเลือดขำว  
เทอรร์ี่ ไปเยี่ยมที่ โรงพยำบำลและขับรถ
พำเจนน่ีไปพบแพทย์ตำมนัด เจนน่ี
สำรภำพวำ่ “ฉันคดิวำ่ฉันอำจจะอำเจียน
ออกมำหลำยครัง้ในรถของเธอ”

แม้จะมีควำมเจ็บป่วย แตเ่จนน่ียัง
คงรบัใช้อย่ำงองอำจในฐำนะประธำน
สมำคมสงเครำะห์วอรด์ แม้ ในยำมที่
อำกำรทรดุหนัก เธอก็ โทรศัพท์  
ส่งข้อควำมและอีเมลจำกเตยีงนอน 
เชือ้เชิญให้พี่น้องสตรมีำพบ เธอส่ง
กำรด์และข้อควำมทำงอีเมลให้พี่น้อง
สตรทีี่เธอรกั เมื่อวอรด์ขอรปูภำพฝ่ำย
ประธำนของเธอส�ำหรบัท�ำประวตัวิอรด์ 
น่ีคอืภำพที่วอรด์ไดร้บั เพรำะตวัเจนน่ี 
เองเป็น สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว เธอจึงเชือ้เชิญ
ให้ทุกคนแบ่งเบำภำระของผู้อื่น รวมถึง

ตวัเธอเองดว้ย
ในฐำนะ สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว เจนน่ีเป็น

พยำนวำ่ “เรำไม่เพียงอยู่ที่น่ีเพื่อช่วยผู้
อื่นเท่ำน้ัน แตเ่พื่อช่วยตวัเรำเองดว้ย 
ควำมรอดมำจำกควำมรว่มมือกับพระ
เยซูครสิต ์จำกกำรเข้ำใจพระคณุและ
กำรชดใช้ของพระองค ์ควำมรูสึ้กถึง
ควำมรกัที่พระองคท์รงมีตอ่สตรี ใน
ศำสนจักร ส่ิงน้ันเกิดขึน้ผ่ำนส่ิงที่เรยีบ
ง่ำยเช่นกำรหวผีมให้ ใครบำงคน กำร
ส่งข้อควำมที่เปิดเผย ชัดเจน สรำ้ง
แรงบันดำลใจเกี่ยวกับควำมหวงัและ
พระคณุ หรอือนุญำตให้สตรทีัง้หลำย
รบัใช้เรำ” 9

พี่น้องทัง้หลำย เมื่อเรำเริม่เขว สงสัย 
ท้อใจ ท�ำบำป โศกเศรำ้ หรอืรูสึ้กหนักใจ 
ขอให้เรำยอมรบัค�ำเชือ้เชิญของพระเจ้ำ
ที่จะดืม่น� ้ำด�ำรงชีวติของพระองคเ์ช่น
เดยีวกับสตรทีี่ เด็ดเดีย่ว ดืม่น� ้ำน้ัน
ที่บ่อน� ้ำ โดยเชือ้เชิญให้ผู้อื่นท�ำเช่น
เดยีวกันเมื่อเรำกล่ำวค�ำพยำนที่  
เด็ดเดีย่ว ของเรำเองวำ่ “ท่ำน ผู้ น้ี จะ 
เป็น พระ ครสิต ์ได ้ไหม”

เมื่อดเูหมือนวำ่ชีวติช่ำงอยุตธิรรม 
ดงัที่เป็นกับมำรธำเมื่อน้องชำยสิน้
ชีวติ—เมื่อเรำประสบกับควำมปวด
รำ้วใจจำกควำมโดดเดีย่ว กำรเป็น
หมัน กำรสูญเสียคนที่เรำรกั กำร
พลำดโอกำสแตง่งำนและมีครอบครวั 
ครอบครวัแตกแยก โรคซึมเศรำ้อย่ำง
รนุแรง ควำมเจ็บป่วยทำงกำยหรอื
จิตใจ ควำมเครยีด ควำมวติกกังวล กำร
เสพตดิ ปัญหำดำ้นกำรเงิน หรอือื่นๆ 
มำกมำย—ขอให้เรำระลึกถึงมำรธำและ
ประกำศค�ำพยำนที่ เด็ดเดีย่ว อย่ำง
เดยีวกันวำ่ “เชือ่ . . . [และ] ข้ำ พระ องค ์
เชือ่ วำ่  พระ องค ์เป็น พระ ครสิต ์พระ บุตร 
ของ พระ เจ้ำ”

ขอให้เรำระลึกถึง สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว 
หลำยท่ำนที่ ไม่ทอดทิง้พระผู้ช่วยให้
รอดผู้ล�ำ้คำ่ของเรำระหวำ่งที่ทรงเจ็บ
ปวดที่สุดขณะทนทุกข์บนกำงเขน
แต่ ในหลำยช่ัวโมงตอ่มำมีเอกสิทธิ์ตอ่
กำรเป็นพยำนที่ เด็ดเดีย่ว คนแรกถึง

แม้ว่าเจนน่ี (คนกลาง) จะเป็นโรคมะเร็งเมด็เลือดขาว เธอรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์วอร์ด 

กับท่ีปรึกษาของเธอ 
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“แตอ่งคผ์ู้ช่วยคอืพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ซ่ึงพระบิดำจะทรงใช้มำในนำม
ของเรำน้ันจะทรงสอนพวกท่ำนทุกส่ิง 
และจะท�ำให้ระลึกถึงทุกส่ิงที่เรำกล่ำว
กับท่ำนแล้ว

เรำมอบสันตสุิขไวก้ับพวกท่ำน 
สันตสุิขของเรำที่ ให้กับท่ำนน้ัน เรำ

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องที่รัก คืนน้ีเรำได้รับพรจำก
พระวิญญำณของพระผู้เป็น
เจ้ำ ข่ำวสำรที่เป็นแรงบันดำลใจ

จำกผู้น� ำสตรทีี่ทรงพลังและดนตรีได้
เสริมพลังศรัทธำและเพิ่มพูนควำม
ปรำรถนำของเรำที่จะรักษำพันธสัญญำ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ท�ำไว้กับพระบิดำบนสวรรค ์
เรำรู้สึกว่ำควำมรักที่มีต่อพระเจ้ำพระ
เยซูคริสต์และควำมซำบซึง้ใจใน
ของประทำนแสนอัศจรรย์แห่งกำร
พลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ของ
พระองค์เพิ่มสูงขึน้

ข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำคนืน้ีเรยีบง่ำย 
เรำทุกคนรูสึ้กถึงสันตสุิขในค�ำ่คนืน้ี  
เรำทุกคนตอ้งกำรรูสึ้กเช่นน้ีบ่อยๆ  
กับตนเอง ครอบครวั และกับผู้คนรอบ
ตวัเรำ พระเจ้ำสัญญำถึงสันตสุิขแก่
สำนุศิษย์ของพระองคก์่อนที่พระองค์
จะจำกพวกเขำ พระองค์ ไดท้�ำสัญญำ
เดยีวกันน้ีกับเรำ แตพ่ระองคต์รสัวำ่จะ
ให้สันตสุิขในแบบของพระองค ์ไม่ ใช่
ตำมแบบของโลก พระองคท์รงอธิบำย
วธิีมอบสันตสุิขของพระองค:์

“เรามอบสนัติสุขไวก้บั 
พวกท่าน”
พระเจ้าสัญญาถึงสันติสุขแก่สานุศิษย์ของพระองค์ก่อนท่ีพระองค์จะจากพวกเขา 
พระองค์ได้ท�าสัญญาเดียวกันนีกั้บเรา

กำรฟ้ืนคนืพระชนม์อันรุง่โรจน์ ขอ
ให้เรำอยู่ ใกล้ชิดกับพระองค์ ในกำร
สวดอ้อนวอนและกำรศึกษำพระ
คมัภีร ์ขอให้เรำเข้ำใกล้พระองค์ โดย
เตรยีมพรอ้มและรบัส่วนเครือ่งหมำย
ศักดิสิ์ทธิ์ของกำรพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อกำรชดใช้ทุกสัปดำห์ ในศำสนพิธี
ศีลระลึกและเมื่อเรำรกัษำพันธสัญญำ
โดยรบัใช้ผู้อื่นในยำมที่พวกเขำขัดสน 
บำงทีเรำอำจจะไดเ้ป็นหน่ึงใน  
สตรทีีเ่ด็ดเดีย่ว สำนุศิษย์ของพระเยซู
ครสิต ์ซ่ึงจะเฉลิมฉลองกำรกลับมำอัน
รุง่โรจน์เมื่อพระองคเ์สด็จมำอีกครัง้

พี่น้องทัง้หลำย ดฉัินเป็นพยำนถึง
พระบิดำพระมำรดำบนสวรรคผ์ู้ทรง
รกัเรำ พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู
ครสิต ์และกำรชดใช้อันไม่มีขอบเขต
ของพระองค์ ในนำมของเรำ ดฉัิน
ทรำบวำ่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ
ไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้ำให้เป็นศำสดำ
พยำกรณ์ของกำรฟ้ืนฟู พระคมัภีร์
มอรมอนเป็นควำมจรงิและแปลโดย
อ�ำนำจของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำมีศำสดำ
พยำกรณ์ที่มีชีวติในสมัยของเรำ 
ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน ดฉัิน เด็ด
เดีย่ว ในควำมจรงิเหล่ำน้ี! ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
หมำยเหต:ุ วนัที ่1 เมษำยน ค.ศ. 2017  
ซิสเตอรเ์บอรต์นัไดร้บักำรปลดจำก
ประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมัญ

อ้างองิ
 1. ธิดำในอำณำจักรของเรำ:  ประวตัแิละงำน

สมำคมสงเครำะห์ (2011), 3.
 2. ลูกำ 8:1–3; เน้นตวัเอน.
 3. ลูกำ 24:22–23; เน้นตวัเอน.
 4. ในภำษำอังกฤษ ค�ำวำ่ certain มีควำมหมำย

ที่สองของ “กำรเลือกสรร” หรอื “ควำมหลำก
หลำย” แตค่วำมหมำยที่ตอ้งกำรจะเน้นมำก
ที่สุดในวนัน้ีคอืควำมแน่นอน ควำมมั่นใจ 
และควำมซ่ือสัตย์

 5. ยอห์น 4:29.
 6. ยอห์น 4:39.
 7. ยอห์น 11:21–22, 27; เน้นตวัเอน.
 8. ด ูJennifer Reeder and Kate Holbrook, 

eds., At the Pulpit:  185 Years of Discourses 
by Latter -day Saint Women (2017), 
51–52.

 9. โดยไดร้บัอนุญำตจำกผู้เขียน, เจนนิเฟอร ์
รดีเดอร,์ ผู้เช่ียวชำญประวตัศิำสตรส์ตรี ใน
ศตวรรษที่ 19 จำกแผนกประวตัศิำสนจักร.



16 การประชุมใหญ่สตรี | 25 มีนาคม 2017

ไม่ได้ ให้อย่ำงที่ โลกให้ อย่ำให้ ใจของ
ท่ำนเป็นทุกข์ อย่ำกลัวเลย” (ยอห์น 
14:26–27)

บรรดำบุตรของโมไซยำห์ตอ้งกำร
ของประทำนแห่งสันตสุิขเมื่อพวกเขำ
เข้ำสู่งำนเผยแผ่กับชำวเลมัน ดว้ย
ควำมวติกกังวลไม่น้อยขณะรบัรูค้วำม
ส�ำคญัยิ่งของงำนที่จะท�ำ พวกเขำ
สวดอ้อนวอนทูลขอควำมมั่นใจ และ 
“พระเจ้ำเสด็จมำเยือนพวกท่ำนดว้ย
พระวญิญำณของพระองค,์ และตรสั
กับพวกท่ำน: จงสบำยใจเถิด. และพวก
ท่ำนก็สบำยใจ.” (แอลมำ 17:10;  
ด ูแอลมำ 26:27 ดว้ย)

บำงเวลำท่ำนอำจโหยหำสันตสุิข
เมื่อเผชิญกับควำมไม่แน่นอนและกำร
ท้ำทำยที่ก�ำลังเข้ำมำ บรรดำบุตรของ
โมไซยำห์เรยีนรูบ้ทเรยีนที่พระเจ้ำทรง
สอนโมโรไนซ่ึงเป็นแนวทำงส�ำหรบัเรำ
ทุกคนคอื “หำกมนุษย์มำหำเรำ เรำจะ
แสดงให้พวกเขำเห็นควำมอ่อนแอของ
พวกเขำ. เรำให้ควำมอ่อนแอแก่มนุษย์

เพื่อพวกเขำจะนอบน้อม; และพระคณุ
ของเรำเพียงพอส�ำหรบัคนทัง้ปวงที่
นอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้ำเรำ; เพรำะ
หำกพวกเขำนอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้ำ
เรำ, และมีศรทัธำในเรำ, เมื่อน้ันเรำจะ
ท�ำให้ส่ิงที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งส�ำหรบั
พวกเขำ.” (อีเธอร ์12:27)

โมโรไนกล่ำววำ่เมื่อท่ำน “ ไดย้ิน
ถ้อยค�ำเหล่ำน้ี,” ท่ำน “ก็ ไดร้บักำร
ปลอบโยน” (อีเธอร ์12:29) ถ้อยค�ำ 
เหล่ำน้ีสำมำรถปลอบโยนเรำทุกคน  
ผู้ ไม่เห็นควำมอ่อนแอของตนย่อมไม่
ก้ำวหน้ำ กำรรบัรูค้วำมอ่อนแอของ
ท่ำนเองจึงเป็นพรเพรำะจะช่วยให้
ท่ำนยังคงนอบน้อมถ่อมตนและหัน
ไปหำพระผู้ช่วยให้รอด พระวญิญำณ
ไม่เพียงปลอบโยนท่ำนแตพ่ระองคย์ัง
เป็นตวัแทนที่กำรชดใช้จะเกิดผลและ
เปลี่ยนตวัตนของท่ำนอีกดว้ย แล้วส่ิงที่
อ่อนแอจะกลับเข้มแข็ง

บำงครัง้ซำตำนจะท้ำทำยศรทัธำ
ของท่ำน เรือ่งน้ีเกิดขึน้กับสำนุศิษย์

ทุกคนของพระเยซูครสิต ์ท่ำนตอ่ตำ้น
กำรโจมตเีหล่ำน้ีไดเ้มื่อมีพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์เป็นเพื่อน พระวญิญำณจะ
ตรสัเรือ่งสันตสุิขแก่จิตวญิญำณท่ำน 
กระตุน้ให้ท่ำนรดุหน้ำในศรทัธำ และ
จะทรงน�ำควำมทรงจ�ำขณะที่ท่ำนรูสึ้ก
ถึงแสงสวำ่งและควำมรกัของพระเยซู
ครสิตก์ลับคนืมำสู่ท่ำน

กำรจดจ�ำอำจเป็นของประทำนล�ำ้คำ่
ที่สุดที่พระวญิญำณจะประทำนแก่
ท่ำน พระองคจ์ะ “ท�ำให้ระลึกถึงทุกส่ิง
ที่ [พระเจ้ำ]กล่ำวกับท่ำนแล้ว” (ยอห์น 
14:26) ควำมทรงจ�ำในที่น้ีอำจเป็นกำร
สวดอ้อนวอนที่ ไดร้บัค�ำตอบ ศำสนพิธ ี
ฐำนะปุโรหิตที่ ไดร้บั กำรยืนยัน
ประจักษ์พยำนของท่ำน หรอืช่วงเวลำ
ที่ท่ำนเห็นพระหัตถ์น�ำทำงของพระผู้
เป็นเจ้ำในชีวติท่ำน บำงทีสักวนัหน่ึง
ในอนำคตเมื่อท่ำนตอ้งกำรควำมเข้ม
แข็ง พระวญิญำณอำจน�ำควำมทรงจ�ำ
ถึงควำมรูสึ้กที่ ไดร้บัระหวำ่งกำรประชุม
น้ีมำสู่ท่ำน ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้เป็น
เช่นน้ัน

ควำมทรงจ�ำที่พระวญิญำณมักจะ
น�ำมำสู่ควำมคดิข้ำพเจ้ำคอืควำมทรง
จ�ำเรือ่งกำรประชุมศีลระลึกของคนื
วนัหน่ึงเมื่อหลำยปีก่อนที่กระท่อมมุง
สังกะสี ในอินส์บรคุ ออสเตรยี กระท่อม
อยู่ ใตท้ำงรถไฟ มีผู้เข้ำประชุมเพียง
สิบกวำ่คน น่ังกันบนเก้ำอี ้ไม้ ส่วนใหญ่
เป็นสตรทีัง้เยำวว์ยัและสูงวยั ข้ำพเจ้ำ
เห็นน� ้ำตำแห่งควำมส�ำนึกคณุขณะมี
กำรส่งผ่ำนศีลระลึกในที่ประชุมเล็กๆ 
น้ัน ข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงควำมรกัของพระผู้
ช่วยให้รอดตอ่วสุิทธิชนเหล่ำน้ันและ
พวกเขำก็รูสึ้กเช่นกัน แตป่ำฏิหำรยิ์ที่
ข้ำพเจ้ำจ�ำไดชั้ดเจนที่สุดคอืแสงสวำ่งที่
ดเูหมือนจะเตมิเต็มกระท่อมมุงสังกะสี
หลังน้ันโดยน�ำควำมรูสึ้กของสันตสุิข
เข้ำมำดว้ย แม้เป็นเวลำกลำงคนืและ
ไม่มีหน้ำตำ่ง แตห่้องกลับสวำ่งประหน่ึง
แสงแดดยำมเที่ยงวนัส่องเข้ำมำ

คนืน้ันที่น่ันมีแสงสวำ่งเจิดจ้ำเต็มที่
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ และหน้ำตำ่ง
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ที่ ให้แสงสวำ่งน้ันส่องเข้ำมำคอืใจ
นอบน้อมของวสุิทธิชนเหล่ำน้ัน ผู้มำอยู่
ตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำเพื่อแสวงหำกำร
อภัยบำปและให้ค�ำมั่นสัญญำที่จะระลึก
ถึงพระองคต์ลอดเวลำ ขณะน้ันไม่ ใช่
เรือ่งยำกที่จะระลึกถึงพระองค ์และ
ควำมทรงจ�ำของประสบกำรณ์ศักดิสิ์ทธิ์
ของข้ำพเจ้ำท�ำให้ข้ำพเจ้ำระลึกถึง
พระองคแ์ละกำรชดใช้ของพระองค์ ได้
ง่ำยขึน้ในอีกหลำยปีตอ่มำ วนัน้ันค�ำ
สัญญำในค�ำสวดอ้อนวอนศีลระลึกที่วำ่
พระวญิญำณจะสถิตกับเรำไดเ้กิดขึน้
จรงิและน�ำควำมรูสึ้กแห่งแสงสวำ่งและ
สันตสุิขมำสู่เรำ

เช่นเดยีวกับท่ำน ข้ำพเจ้ำ
ขอบพระทัยส�ำหรบัหลำยวธิีที่พระเจ้ำ
เสด็จมำเยือนดว้ยพระผู้ปลอบโยนเมื่อ
ตอ้งกำรสันตสุิข แตพ่ระบิดำในสวรรค์
ของเรำไม่ไดท้รงห่วงใยเฉพำะเรือ่ง
กำรปลอบโยนเท่ำน้ันแตท่รงห่วงใย
ควำมก้ำวหน้ำของเรำมำกกวำ่ “พระ
ผู้ปลอบโยน” เป็นเพียงวธิีหน่ึงที่พระ
คมัภีรบ์รรยำยถึงพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
น่ีเป็นอีกวธิีหน่ึง “และบัดน้ี, ตำมจรงิ
แล้ว, ตำมจรงิแล้ว, เรำกล่ำวแก่เจ้ำ, จง
วำงใจในพระวญิญำณองคน้ั์นซ่ึงน�ำให้
ท�ำด”ี (คพ. 11:12) กำรท�ำดทีี่ทรงน�ำ

ท่ำนให้ท�ำบ่อยที่สุดคอืกำรช่วยให้ผู้อื่น
รบักำรปลอบโยนจำกพระผู้เป็นเจ้ำ

ในพระปรชีำญำณของพระองค ์
พระเจ้ำทรงน�ำท่ำนมำรวมกันใน
องคก์ำรและชัน้เรยีนในศำสนจักร
ของพระองค ์พระองคท์รงท�ำเช่นน้ัน
เพื่อเพิ่มพูนพลังกำรท�ำดแีก่ท่ำน ใน
องคก์ำรเหล่ำน้ี ท่ำนมีควำมรบัผิด
ชอบเฉพำะอย่ำงที่จะรบัใช้ผู้อื่นแทน
พระองค ์ตวัอย่ำงเช่น ถ้ำท่ำนเป็น
เยำวชนหญิง อธิกำรหรอืผู้น�ำเยำวชน
หญิงของท่ำนอำจขอให้ท่ำนออกไปหำ
กุลสตรคีนหน่ึงซ่ึงกลำยเป็นผู้ที่บำงครัง้
เรำเรยีกวำ่ “แข็งขันน้อย” ท่ำนอำจรูจ้ัก
เธอดกีวำ่อธิกำรหรอืผู้น�ำเยำวชนหญิง 
ท่ำนอำจรูว้ำ่เธอก�ำลังทุกข์ ใจกับที่บ้ำน
หรอืที่ โรงเรยีนหรอือำจจะทัง้สองแห่ง 
ผู้น�ำของท่ำนอำจไม่รูว้ำ่พวกเขำเกิด
ควำมประทับใจอะไรจึงขอให้ท่ำนไปหำ
เธอ แตพ่ระเจ้ำทรงทรำบ และพระองค์
ทรงก�ำกับดแูลงำนน้ีผ่ำนกำรดลใจจำก
พระวญิญำณของพระองค์

ควำมส�ำเรจ็ในงำนจะน�ำปำฏิหำรยิ์
แห่งกำรเปลี่ยนแปลงมำสู่ ใจท่ำนและ
ใจของเยำวชนหญิงท่ีท่ำนถูกส่งไปช่วย
—ซ่ึงเรยีกรอ้งควำมเป็นเพือ่นของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ พระวญิญำณสำมำรถ

ช่วยให้ท่ำนมองกุลสตรผีู้แข็งขันน้อย
อย่ำงที่พระเจ้ำทรงมองเธอ พระเจ้ำ
ทรงรู้ ใจเธอและใจของท่ำน และทรง
รูค้วำมเป็นไปไดข้องใจที่เปลี่ยนแปลง 
พระองคจ์ะเสด็จมำเยือนท่ำนทัง้สอง
ดว้ยพระวญิญำณเพื่อดลใจให้เกิดควำม
นอบน้อม กำรให้อภัย และควำมรกั

พระวญิญำณองคน้ั์นดลใจไดท้ัง้
ค�ำพูด กำรกระท�ำ และควำมอดทน
ที่จ�ำเป็นตอ่ท่ำนที่จะเชือ้เชิญลูกแกะ
กลับฝูง พระองคส์ำมำรถสัมผัสใจของ
ฝูงแกะในชัน้เรยีนกุลสตรี ให้รกัและ
ตอ้นรบัแกะที่หลงไป เพื่อวำ่เมื่อเธอ
กลับมำเธอจะรูสึ้กเหมือนไดก้ลับบ้ำน

พลงัในกำรท�ำดขีองกลุม่ธดิำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำจะขึน้ถึงระดับยอดเยี่ยมได ้
ขึน้อยูก่บัควำมเป็นหน่ึงเดยีวและควำม
รกัทีม่อียูท่ำ่มกลำงพวกทำ่น น่ีเป็นของ
ประทำนแหง่สันตสุิขอกีประกำรหน่ึงที่
เกดิจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์

แอลมำเข้ำใจเรือ่งน้ีด ีน่ันคอืสำเหตุ
ที่ท่ำนวงิวอนผู้คนของท่ำน “วำ่ไม่ควร
มีกำรขัดแย้งตอ่กัน, แตว่ำ่ควรตัง้ตำ
รอเป็นตำเดยีวกัน, โดยมีศรทัธำเดยีว
และบัพตศิมำเดยีว, โดยมี ใจของพวก
เขำผูกพันกันไว้ ในควำมเป็นหน่ึงเดยีว
และในควำมรกัที่มีตอ่กัน” ( โมไซยำห์ 
18:21)

ควำมเป็นหน่ึงเดยีวในชัน้เรยีนและ
ในครอบครวัของเรำเป็นส่ิงจ�ำเป็น  
แตท่่ำนและข้ำพเจ้ำรูเ้ช่นเดยีวกันจำก
ประสบกำรณ์ว่ำเป็นส่ิงยำกที่จะรักษำ
ควำมเป็นหน่ึงเดยีวกันที่เป่ียมดว้ยรกั
เช่นน้ี ตอ้งมีพระวญิญำณบรสุิทธิ์เป็น
เพื่อนเพื่อเปิดดวงตำของเรำและท�ำให้
เรำรูสึ้กสงบ

ข้ำพเจ้ำจ�ำไดว้ำ่ครัง้หน่ึงลูกชำยวยั
เจ็ดแปดขวบกระโดดบนเตยีงอย่ำงแรง
จนข้ำพเจ้ำคดิวำ่เตยีงจะหัก ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กไม่พอใจขึน้มำทันที และรบีเตรยีม
จัดบ้ำนของข้ำพเจ้ำให้อยู่ ในระเบียบ 
ข้ำพเจ้ำขยุ้มไหล่น้อยๆ ของลูกชำยแล้ว
ยกเขำขึน้ในระดบัที่สำยตำประสำนกัน
ได้
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พระวญิญำณทรงใส่ถ้อยค�ำเข้ำมำ
ในควำมคดิข้ำพเจ้ำ เหมือนเป็นเสียง
ที่แผ่วเบำแตเ่สียดแทงเข้ำไปในใจ
ข้ำพเจ้ำ “เจ้ำก�ำลังอุ้มบุคคลผู้ล�ำ้เลิศ” 
ข้ำพเจ้ำวำงเขำลงบนเตยีงอย่ำงนุ่มนวล
และขอโทษ

ขณะน้ีเขำเป็นชำยที่ล�ำ้เลิศผู้ที่พระ
วญิญำณช่วยให้ข้ำพเจ้ำมองเห็นเมื่อ 
40 ปีก่อน ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุช่ัวนิรนัดร์
ที่ทรงช่วยให้ข้ำพเจ้ำพ้นจำกควำมรูสึ้ก
ไรเ้มตตำโดยส่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์มำ
ช่วยให้ข้ำพเจ้ำเห็นลูกพระผู้เป็นเจ้ำดงั
ที่พระองคท์รงเห็น

ควำมเป็นหน่ึงเดยีวที่เรำแสวงหำใน
ครอบครวัและในศำสนจักรจะเกิดขึน้
เมื่อเรำยอมให้พระวญิญำณบรสุิทธิ์ส่ง
ผลตอ่ส่ิงที่เรำเห็นเมื่อเรำมองกัน—และ
แม้เวลำที่เรำนึกถึงกัน พระวญิญำณ
ทรงมองเห็นดว้ยควำมรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต ์จงฟังถ้อยค�ำของ 
มอรมอนที่อธิบำยจิตกุศลไว ้จงนึกถงึ
เวลำทีท่ำ่นรูสึ้กถงึส่ิงน้ี:

“จิตกุศลอดทนนำน, และมีน� ้ำใจ, 
และไม่รษิยำ, และไม่ผยอง, ไม่แสวงหำ
เพื่อตน, ไม่ขุ่นเคอืงง่ำย, ไม่คดิช่ัว,  
และไม่ช่ืนชมยินดี ในควำมช่ัวช้ำ
สำมำนย์ แตช่ื่นชมยินดี ในควำมจรงิ, 
ทนทุกส่ิง, เช่ือทุกส่ิง, หวงัทุกส่ิง,  
อดทนทุกส่ิง.

“ดงัน้ัน, พี่น้องชำย [และข้ำพเจ้ำ
เพิ่ม หญิง] ที่รกัของข้ำพเจ้ำ, หำกท่ำน
ไม่มีจิตกุศล, ท่ำนก็ไม่เป็นอะไรเลย, 
เพรำะจิตกุศลไม่มีวนัสูญสิน้. ดงัน้ัน, 
จงแนบสนิทอยู่กับจิตกุศล, ซ่ึงเป็นส่ิงที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในส่ิงทัง้ปวง, เพรำะส่ิงทัง้
ปวงตอ้งสูญสิน้—

“แตจ่ิตกุศลคอืควำมรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต,์ และส่ิงน้ียั่งยืนตลอด
กำล; และผู้ ใดที่ถูกพบวำ่ครอบครอง
มันในวนัสุดท้ำย, ย่อมจะดกีับเขำ.

“ดงัน้ัน, พี่น้องชำย [และหญิง] ที่รกั
ของข้ำพเจ้ำ, จงสวดอ้อนวอนพระบิดำ
จนสุดพลังของใจ, เพื่อท่ำนจะเป่ียม
ดว้ยควำมรกัน้ี, ซ่ึงพระองคป์ระทำน
ให้ทุกคนซ่ึงเป็นผู้ตดิตำมที่แท้จรงิ
ของพระบุตรของพระองค,์ พระเยซู
ครสิต;์ เพื่อท่ำนจะกลับกลำยเป็นบุตร 
[และธิดำ] ของพระผู้เป็นเจ้ำ; เพื่อวำ่
เมื่อพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏเรำจะ
เป็นเหมือนพระองค,์ เพรำะเรำจะเห็น
พระองคด์งัที่พระองคท์รงด�ำรงอยู่; เพื่อ
เรำจะมีควำมหวงัน้ี; เพื่อพระองคจ์ะ
ทรงท�ำให้เรำบรสุิทธิ์ แม้ดงัที่พระองค์
ทรงบรสุิทธิ์” ( โมโรไน 7:45–48)

น่ีคอืเป้ำหมำยที่พระบิดำในสวรรค์
ทรงมอบให้ท่ำน ธิดำผู้ล�ำ้คำ่ทัง้หลำย 
กับท่ำนอำจดเูหมือนเป็นเป้ำหมำยระยะ
ยำว แตจ่ำกมุมมองของพระองค ์ท่ำน

ไม่ไดอ้ยู่ ไกลเช่นน้ัน พระองคจ์ึงเสด็จ
มำเยือนท่ำนดว้ยพระวญิญำณของ
พระองคเ์พื่อปลอบโยน กระตุน้เตอืน 
และดลใจท่ำนให้ด�ำเนินตอ่ไป

ข้ำพเจ้ำฝำกค�ำพยำนที่มั่นคงวำ่พระ
บิดำทรงรูจ้ักท่ำน—ทรงรูค้วำมตอ้งกำร
และช่ือของท่ำน—ทรงรกัท่ำน และ
ไดย้ินท่ำนสวดอ้อนวอน พระบุตรผู้เป็น
ที่รกัของพระองคท์รงเชือ้เชิญท่ำนมำ
หำพระองค ์และพระองคท์ัง้สองทรง
ส่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ ให้มำมีส่วน
รว่มในงำนของท่ำนเพื่อรบัใช้ผู้อื่นแทน
พระองค์

เน่ืองดว้ยกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์กำรมพีระวญิญำณบรสุิทธิอ์ยู่
ดว้ยตลอดเวลำจะมผีลในกำรช�ำระลำ้ง
และท�ำใหว้ญิญำณเรำบรสุิทธิ ์แลว้ทำ่น
จะรูสึ้กถงึสันตสุิขทีพ่ระผูช่้วยใหร้อด
ทรงสัญญำทีจ่ะให้ ไวแ้กส่ำนุศิษยข์อง
พระองค ์ดว้ยสันตสุิขน้ันจะเกดิควำม
หวงัอนัเจดิจำ้และควำมรูสึ้กถงึแสง
สวำ่งและควำมรกัจำกพระบดิำและพระ
บตุรผูเ้ป็นทีร่กัของพระองค ์ผูท้รงน�ำ
อำณำจกัรของพระองคบ์นแผน่ดนิโลก
ผำ่นกำรเปิดเผยแกศ่ำสดำพยำกรณ์ผูม้ี
ชีวติ ขำ้พเจำ้เป็นพยำนดงัน้ีในพระนำม
ของพระเจำ้พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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ทรำบวำ่แม้ท่ำนไม่ไดอ้ยู่กับเรำที่น่ี แต่
เรำรูสึ้กไดว้ำ่ท่ำนอยู่กับเรำโดยวญิญำณ 
เรำหวงัวำ่ทุกท่ำนจะรูสึ้กเป็นหน่ึงเดยีว
กับเรำ—คอืรูสึ้กถึงพลังทำงวญิญำณ
ที่เกิดขึน้เมื่อใดก็ตำมที่กลุ่มผู้ที่เช่ือ
ชุมนุมกันในพระนำมของพระเยซู
ครสิต์

วนัน้ี ข้ำพเจ้ำรูสึ้กประทับใจที่จะพูด
กับท่ำนเกี่ยวกับกำรชุมนุมอีกรปูแบบ
หน่ึง รปูแบบน้ีไม่ไดเ้กิดขึน้เพียงทุกๆ 
หกเดอืนอย่ำงกำรประชุมใหญ่สำมัญ 
แตเ่กิดขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองมำตัง้แตช่่วง
แรกของกำรฟ้ืนฟูศำสนจักร  
และกำรชุมนุมรูปแบบน้ีมีกำรรีบเร่ง
ขึน้ในช่วงไมก่ีปี่น้ี ข้ำพเจ้ำกล่ำวถึงกำร
รวบรวมครอบครวัของพระผู้เป็นเจ้ำ

เพื่ออธิบำยกำรชุมนุมน้ี อำจดทีี่สุด
ที่จะเริม่ตัง้แตก่่อนเรำเกิด ก่อนเวลำที่
พระคมัภีร์ ไบเบิลเรยีกวำ่ “ปฐมกำล” 
(ปฐมกำล 1:1) เวลำน้ัน เรำอำศัยอยู่กับ

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องที่รกัทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำยินดทีี่
มี โอกำสอยู่กับท่ำนในช่วงแรกของ
ภำคกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้น้ี 

ขอตอ้นรบัท่ำนดว้ยควำมอบอุ่นยิ่ง
กำรประชุมใหญ่สำมัญเป็นเวลำที ่

วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยมำชุมนุมกันเสมอ  
เน่ืองจำกศำสนจักรเจรญิขึน้อย่ำงมำก
จนไม่สำมำรถให้ผู้คนมำชุมนุมในที ่
แห่งเดยีวได ้อย่ำงไรก็ตำมพระเจ้ำทรง
จัดเตรยีมวธิีที่ท�ำให้พรของกำรประชุม
ใหญ่สำมัญเข้ำถึงทุกท่ำนได้ ไม่วำ่จะอยู่
ที่ ใด ขณะยืนอยู่ที่แท่นพูดน้ีแม้เรำจะ 
รูสึ้กประทับใจกับภำพกำรชุมนุมของ 
วสุิทธิชนในศนูย์กำรประชุมใหญ่อัน
กวำ้งขวำงน้ี แต่ ในดวงตำแห่งควำม
คดิของเรำยังมีภำพผู้คนหลำยล้ำนคน
ที่ชุมนุมพรอ้มกับเรำทั่วโลกเพื่อรบั
ชมและรบัฟังกำรประชุมใหญ่ครัง้น้ี 
หลำยท่ำนชุมนุมอยู่กับครอบครวั บ้ำงก็
ชุมนุมอยู่กับเพื่อนๆ หรอืเพื่อนสมำชิก
ในศำสนจักร

ไม่วำ่ท่ำนจะอยู่ที่ ใด ไม่วำ่ท่ำนจะ
ไดย้ินเสียงข้ำพเจ้ำดว้ยวธิี ใด โปรด

การรวบรวมครอบครัวของ
พระผูเ้ป็นเจา้
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงต้องการให้ลกูๆ ของพระองค์กลบับ้านอีกคร้ัง  
ท้ังครอบครัวและด้วยรัศมีภาพ
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พระบิดำบนสวรรค์ ในฐำนะลูกๆ ของ
พระองคท์ี่เป็นวญิญำณ เรือ่งน้ีเป็น
ควำมจรงิส�ำหรบัทุกคนที่เคยมีชีวติบน
โลกน้ี

ค�ำวำ่ “บรำเดอร”์ และ “ซิสเตอร”์ 
ไม่ ใช่กำรทักทำยที่เป็นมิตรหรอืถ้อยค�ำ
ที่แสดงควำมรกัเท่ำน้ัน แตเ่ป็นกำร
แสดงออกถึงควำมจรงินิรนัดรด์ว้ย: 
พระผู้เป็นเจ้ำคอืพระบิดำที่แท้จรงิของ
มนุษยชำต ิเรำทุกคนเป็นส่วนหน่ึงใน
ครอบครวันิรนัดรข์องพระองค ์เพรำะ
พระองคท์รงรกัเรำดว้ยควำมรกัของ
พระบิดำผู้ทรงดพีรอ้ม พระองคท์รง
ตอ้งกำรให้เรำก้ำวหน้ำและพัฒนำจน

เป็นเหมือนพระองค ์ทรงจัดตัง้แผน
ให้เรำมำยังโลกน้ี ในครอบครวั และรบั
ประสบกำรณ์ที่เตรยีมให้เรำกลับไปอยู่
กับพระองคเ์หมือนดงัที่พระองคท์รง
พระชนม์

แก่นแท้ของแผนน้ีคอืพระสัญญำ
วำ่พระเยซูครสิตจ์ะทรงอุทิศพระองค์
เองโดยพลีพระชนม์ชีพเพื่อช่วยเรำให้
พ้นจำกบำปและควำมตำย งำนของเรำ
ในแผนน้ันคอืยอมรบักำรพลีพระชนม์
ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดโดยท�ำตำมกฎ
และศำสนพธิขีองพระกติตคิณุ ทำ่น
และข้ำพเจ้ำยอมรบัแผนน้ี ที่จรงิแล้ว 
เรำยินดี ในแผนน้ี แม้จะหมำยถึงกำร

ออกจำกที่ประทับของพระบิดำและลืม
ประสบกำรณ์ที่เรำมีกับพระองคท์ี่น่ัน

แตพ่ระองคม์ิไดท้รงส่งเรำมำที่น่ีใน
ควำมมืดมิด เรำทุกคนไดร้บัส่วนของ
แสงสวำ่งของพระผู้เป็นเจ้ำ ซ่ึงเรยีกวำ่ 
“แสงสวำ่งของพระครสิต”์ ซ่ึงช่วยให้เรำ
แยกแยะผิดชอบช่ัวด ีน่ีคอืเหตทุี่แม้แต่
ผู้ที่มีชีวติอยู่ โดยมีควำมรูเ้พียงน้อยนิด
หรอืไม่มีเกี่ยวกับแผนของพระบิดำยัง
คงรูสึ้กได้ ในใจวำ่กำรกระท�ำใดเที่ยง
ธรรมและถูกตอ้งท�ำนองคลองธรรม

ดเูหมือนวำ่ควำมรูถู้กรูผ้ิดของเรำ
จะลึกซึง้เป็นพิเศษในช่วงที่เรำเลีย้ง
ดลููก พ่อแม่ทุกคนมีควำมปรำรถนำ
ตำมธรรมชำตทิี่จะสอนลูกให้รูค้ณุ
ธรรมจรยิธรรม น่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ปำฏิหำรยิ์ ในแผนของพระบิดำบน
สวรรค ์พระองคท์รงตอ้งกำรให้ลูกๆ 
ของพระองคม์ำสู่ โลก ตำมรปูแบบ 
นิรนัดรข์องครอบครวัในสวรรค ์ครอบครวั 
คอืหน่วยองคก์รพืน้ฐำนของอำณำจักร
นิรนัดร ์พระองคจ์ึงทรงมีเจตนำให้
ครอบครวัเป็นหน่วยพืน้ฐำนบนโลก
ดว้ย แม้ครอบครวับนโลกจะห่ำงไกล
ควำมดพีรอ้ม แตก็่ ให้ โอกำสดทีี่สุดแก่
ลูกพระผู้เป็นเจ้ำที่จะไดร้บักำรตอ้นรบั
สู่ โลกพรอ้มควำมรกัแบบเดยีวบนโลกที่
ใกล้เคยีงกับควำมรกัที่เรำรูสึ้กในสวรรค์
—ควำมรกัของพ่อแม่ ครอบครวัยัง
เป็นวธิีที่ดทีี่สุดที่จะรกัษำและสืบทอด
คณุธรรมจรยิธรรมและหลักธรรมที่แท้
จรงิซ่ึงเป็นส่ิงเหมำะสมที่สุดที่จะน�ำเรำ
กลับสู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ

ในช่วงชีวติน้ี ลูกพระผู้เป็นเจ้ำส่วน
น้อยนิดเท่ำน้ันที่เข้ำใจแผนของพระผู้
เป็นเจ้ำอย่ำงถ่องแท้ พรอ้มทัง้มี โอกำส
รบัศำสนพิธีและเข้ำสู่พันธสัญญำฐำนะ
ปุโรหิตซ่ึงท�ำให้กำรชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดเกิดผลตอ่ชีวติเรำอย่ำงสมบูรณ์ 
แม้แตผู่้ที่เกิดมำพรอ้มพ่อแม่ที่ดทีี่สุด
ก็อำจด�ำเนินชีวติอย่ำงซ่ือสัตย์ตำมแสง
สวำ่งที่พวกเขำมี แต่ไม่มีวนัไดย้ินเกี่ยว
กับพระเยซูครสิตแ์ละกำรชดใช้ของ
พระองคห์รอืไดร้บักำรเชือ้เชิญให้รบั 
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บพัตศิมำในพระนำมของพระองค ์เรือ่ง
น้ีเป็นควำมจรงิกบัพีน้่องของเรำมำกมำย
หลำยลำ้นคนตลอดประวตัศิำสตร์ โลก

บำงคนอำจถือวำ่น่ีไม่ยุตธิรรม พวก
เขำอำจถึงกับถือวำ่น่ีเป็นหลักฐำนวำ่
ไม่มีแผน ไม่มีข้อก�ำหนดเฉพำะส�ำหรบั
ควำมรอด—ดว้ยควำมรูสึ้กที่วำ่พระผู้
เป็นเจ้ำผู้ทรงเที่ยงธรรมและเป่ียมดว้ย
ควำมรกัจะไม่ทรงสรำ้งแผนซ่ึงมี ไว้ ให้
เฉพำะลูกๆ ส่วนน้อยของพระองค์ อีก
พวกหน่ึงอำจสรปุวำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรง
ตดัสินพระทัยไวล้่วงหน้ำแล้ววำ่ลูกคน
ใดที่พระองคจ์ะทรงช่วยให้รอดและ
ท�ำให้พระกิตตคิณุมี ไวส้�ำหรบัพวกเขำ 
ส่วนผู้คนที่ ไม่เคยไดย้ินพระกิตตคิณุก็
เพียงเป็นพวกที่ ไม่ ได ้“รบัเลือก”

แตค่วำมจรงิที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูผ่ำน
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ท�ำให้ท่ำน
และข้ำพเจ้ำทรำบดวีำ่ แผนของพระผู้
เป็นเจ้ำให้ควำมรกัและควำมยุตธิรรมยิ่ง
กวำ่น้ัน พระบิดำบนสวรรคท์รงตอ้งกำร
รวบรวมและอวยพรครอบครวัของ
พระองคท์ัง้หมด ขณะที่พระองคท์รง
ทรำบวำ่ไม่ ใช่ทุกคนที่จะเลือกรบักำร
รวบรวม แผนของพระองคจ์ึงให้ โอกำส
ลูกแตล่ะคนที่จะยอมรบัหรอืปฏิเสธกำร
เชือ้เชิญ และครอบครวัคอืหัวใจของ
แผนน้ี

หลำยศตวรรษมำแล้ว ศำสดำ
พยำกรณ์มำลำคกีล่ำววำ่ในวนัที่จะมำถึง 
พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงส่งเอลียำห์มำเพื่อ 
“ท�ำให้จิตใจของพ่อหันไปหำลูก และ
จิตใจของลูกหันไปหำพ่อ” (มำลำค ี4:6)

ค�ำพยำกรณ์น้ีส�ำคญัยิ่ง พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงยกข้อควำมน้ีเมื่อเสด็จเยือน
ทวปีอเมรกิำหลังกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ 
(ด ู3 นีไฟ 25:5–6) และเมื่อเทพโมโรไน
มำเยือนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ  
ท่ำนยกค�ำพยำกรณ์เกี่ยวกับเอลียำห์
และจิตใจ พ่อ และลูก (ด ูโจเซฟ สมิธ
—ประวตั ิ1:36–39)

วนัน้ี วนัที่ 1 เมษำยน อีกสองวนัเป็น
วนัที่ 3 เมษำยน นับได ้181 ปีจำกวนั
ที่ค�ำพยำกรณ์ของมำลำคสี�ำเรจ็ ในวนั

น้ัน เอลียำห์มำเยือนและมอบอ�ำนำจ
ฐำนะปุโรหิตส�ำหรบักำรผนึกครอบครวั
ช่ัวนิรนัดรแ์ก่ โจเซฟ สมิธ (ด ูคพ. 
110:13–16)

จำกวนัน้ันถึงวนัน้ี ควำมสนใจ
คน้ควำ้ประวตัคิรอบครวัของเรำเพิ่มขึน้
ทวคีณู ดว้ยอัตรำเพิ่มที่ ไม่เคยมีมำก่อน 
ดเูหมือนผู้คนให้ควำมสนใจบรรพชน
มำกกวำ่ควำมอยำกรูอ้ยำกเห็นแบบผิว
เผิน ห้องสมุด สมำคม และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับล�ำดบักำรสืบเชือ้สำยผุดขึน้ทั่ว
โลกเพื่อสนับสนุนควำมสนใจน้ี พลัง
อินเทอรเ์น็ตเสรมิพลังกำรส่ือสำรจน
ครอบครวัสำมำรถท�ำงำนคน้ควำ้ประวตัิ
ครอบครวัรว่มกันอย่ำงรวดเรว็และทั่ว
ถึงอย่ำงไม่เคยเกิดขึน้มำก่อน

เหตใุดจึงเกิดส่ิงเหล่ำน้ี เมื่อไม่มี
ค�ำที่เหมำะสมกวำ่น้ีเรำเรยีกส่ิงน้ีวำ่ 
“วญิญำณของเอลียำห์” เรำอำจเรยีกส่ิง
น้ีในควำมหมำยเดยีวกันวำ่ “สัมฤทธิผล
ของค�ำพยำกรณ์” ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่
เอลียำห์มำจรงิ ใจของลูกหลำน—ท่ำน
และข้ำพเจ้ำ—หันไปหำ บรรพชนของ
เรำแล้ว ควำมรกัที่ท่ำนรูสึ้กตอ่บรรพชน
เป็นส่วนหน่ึงของกำรท�ำให้ค�ำพยำกรณ์
น้ันเกิดสัมฤทธิผล ส่ิงน้ีฝังลึกอยู่ ในกำร
รบัรูว้ำ่ท่ำนเป็นใคร แตส่ิ่งที่ตอ้งท�ำใน
เรือ่งน้ีมีมำกกวำ่กำรสืบทอดดเีอ็นเอ
เท่ำน้ัน

ตวัอย่ำงเช่น เมื่อท่ำนท�ำตำม
กำรกระตุน้เตอืนให้เรยีนรูเ้กี่ยวกับ
ประวตัคิรอบครวั ท่ำนอำจพบวำ่ญำติ
ห่ำงๆ ของท่ำนมีหน้ำตำคล้ำยคลึงกับ
ท่ำน หรอืมีควำมสนใจในหนังสือหรอื
พรสวรรค์ ในกำรรอ้งเพลงเหมือนท่ำน 
เรือ่งน้ีอำจน่ำสนใจมำกและอำจเป็น
ข้อมูลที่ลึกซึง้ แตถ่้ำท่ำนหยุดงำนของ
ท่ำนตรงน้ัน ท่ำนจะรูสึ้กวำ่บำงอย่ำง
ขำดหำยไป น่ีเป็นเพรำะกำรรวบรวม
และกำรท�ำให้ครอบครวัของพระผู้เป็น
เจ้ำเป็นหน่ึงเดยีวกันเรยีกรอ้งมำกกวำ่
ควำมรูสึ้กอบอุ่น ตอ้งมีกำรท�ำพันธ
สัญญำศักดิสิ์ทธิ์ที่เช่ือมโยงกับศำสนพิธี
ฐำนะปุโรหิต

บรรพชนมำกมำยของท่ำนไม่ไดร้บั
ศำสนพิธีเหล่ำน้ัน แต่ โดยกำรเตรยีม
ของพระผู้เป็นเจ้ำ ตวัท่ำนไดร้บั และ
พระผู้เป็นเจ้ำทรงทรำบวำ่ท่ำนจะรูสึ้ก
เข้ำใกล้บรรพชนของท่ำนในควำมรกั
และท่ำนจะมีเทคโนโลยีที่จ�ำเป็นที่จะ
ทรำบวำ่พวกเขำคอืใคร พระองคท์รง
ทรำบด้วยวำ่ท่ำนจะมีชีวิตอยู่ ในช่วง
เวลำทีก่ำรเขำ้พระวหิำรศักดิสิ์ทธิเ์พือ่
ปฏิบัตศิำสนพิธีจะท�ำไดม้ำกกวำ่ที่เคย
ท�ำมำในประวตัศิำสตร ์และทรงทรำบ
อีกวำ่จะทรงวำงใจท่ำนให้ท�ำงำนน้ีแทน
บรรพชนจนส�ำเรจ็ได้

แน่นอน เรำทุกคนตอ้งท�ำและให้
เวลำกับหน้ำที่รบัผิดชอบที่ส�ำคญัเรง่
ดว่นมำกมำย เรำทุกคนพบวำ่บำงส่วน
ของส่ิงที่พระเจ้ำทรงคำดหวงัให้เรำ
ท�ำน้ันเกินควำมสำมำรถของเรำ ช่ำง
ดเีหลือเกินที่พระเจ้ำทรงเตรยีมวธิี ให้
เรำแตล่ะคนมีควำมมั่นใจและควำม
พึงพอใจในกำรรบัใช้ทัง้หมดของเรำ 
รวมถึงกำรรบัใช้งำนประวตัคิรอบครวั
ดว้ย เรำไดร้บัพละก�ำลังที่จะท�ำส่ิงที่
ทรงรอ้งขอผ่ำนศรทัธำของเรำ ซ่ึงพระ
ผู้ช่วยให้รอดไม่ไดป้ระทำนพระบัญญัต ิ
“นอกจำกพระองคจ์ะทรงเตรยีมทำงไว้
ให้ [เรำ] เพื่อ[เรำ] จะท�ำส�ำเรจ็ในส่ิงซ่ึง
พระองคท์รงบัญชำ” (1 นีไฟ 3:7).

จำกประสบกำรณ์ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่เรือ่ง
น้ีจรงิ หลำยปีก่อน ขณะเป็นนักศึกษำ
มหำวทิยำลัย ข้ำพเจ้ำพบชำยผู้หน่ึง
ท�ำงำนให้บรษัิทคอมพิวเตอรร์ำยใหญ่
ที่สุดบรษัิทหน่ึงของโลก ขณะน้ันเป็น
ช่วงเริม่ตน้ของยุคคอมพิวเตอร ์และส่ิง
ที่เกิดขึน้คอืบรษัิทส่งชำยคนน้ีมำขำย
คอมพิวเตอร์ ให้ศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

ข้ำพเจ้ำสังเกตวำ่เซลแมนคนน้ีไม่มี
ควำมเช่ือในศำสนำ แตเ่ขำยังพูดดว้ย
ควำมประหลำดใจและไม่เช่ือวำ่ “ ใน
โบสถ์น้ีพวกเขำท�ำส่ิงที่เรยีกวำ่ ‘ล�ำดบั
กำรสืบเชือ้สำย’ โดยคน้หำรำยช่ือผู้คน
ที่ล่วงลับ พยำยำมคน้หำวำ่บรรพชน
ของตนเป็นใคร ผู้คน ส่วนใหญ่สตร ีวิง่
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ไปมำระหวำ่งตูเ้อกสำร คน้หำข้อมูล
จำกกำรด์ใบเล็กๆ หำกข้ำพเจ้ำจ�ำไดถู้ก
ตอ้ง เขำพูดวำ่ผู้หญิงสวมรองเท้ำกีฬำ
เพื่อพวกเธอจะวิง่ไดเ้รว็ขึน้ เขำกล่ำว
ตอ่ไปวำ่ “จำกปรมิำณงำนที่ผมเห็น
พวกเขำพยำยำมท�ำอยู่ ผมตระหนักได้
เลยวำ่ผมพบเหตผุลของกำรประดษิฐ์
คอมพิวเตอรแ์ล้ว”

เขำพูดถูกบำงส่วน คอมพิวเตอรจ์ะมี
ส่วนส�ำคญัมำกตอ่งำนประวตัคิรอบครวั
ในอนำคต—แต่ไม่ ใช่คอมพิวเตอร์
ที่เขำขำย ผู้น�ำศำสนจักรที่ ไดร้บักำร
ดลใจท่ำนหน่ึงไม่เลือกซือ้คอมพิวเตอร์
ของเขำ ศำสนจักรตอ้งรอเทคโนโลยีที่
แม้ขณะน้ันยังไม่มี ใครนึกถึงเลย แต่
ข้ำพเจ้ำเรยีนรูห้ลำยปีนับจำกน้ันวำ่แม้
เทคโนโลยีที่ดทีี่สุดก็ ไม่มีทำงทดแทน
กำรเปิดเผยจำกสวรรค์ ได ้กำรเปิดเผย 
อย่ำงที่ผู้น�ำศำสนจักรท่ำนน้ันไดร้บั น่ี
เป็นงำนทำงวญิญำณ และพระเจ้ำทรง
ก�ำกับดแูลผ่ำนพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองค์

ไม่กี่สัปดำห์ก่อนหน้ำน้ี ข้ำพเจ้ำ
ท�ำงำนประวตัคิรอบครวัโดยมีผู้ ให้
ค�ำแนะน�ำอยู่ข้ำงๆ และมีผู้ช่วยเหลือ
อีกท่ำนหน่ึงทำงโทรศัพท์ บนจอ
คอมพิวเตอรท์ี่อยู่ตรงหน้ำมีปัญหำที่
เกินก�ำลังมนุษย์ธรรมดำอย่ำงข้ำพเจ้ำ
จะแก้ ไขได ้ข้ำพเจ้ำเห็นรำยช่ือสอง
ช่ือ ส่งถึงข้ำพเจ้ำดว้ยเทคโนโลยีที่น่ำ
อัศจรรย์ จำกผู้คนที่อำจก�ำลังรอคอย
ศำสนพิธีพระวหิำร ปัญหำคอืช่ือทัง้สอง
ตำ่งกัน แตม่ีเหตผุลบำงอย่ำงท�ำให้เช่ือ
วำ่เป็นบุคคลเดยีวกัน งำนของข้ำพเจ้ำ
คอืตอ้งตดัสินใจวำ่ควำมจรงิคอือะไร

ข้ำพเจ้ำขอให้ผู้ ให้ค�ำแนะน�ำบอก
ข้ำพเจ้ำ พวกเขำพูดวำ่ “ ไม่ได ้คณุ
ตอ้งเลือกเอง” พวกเขำไม่สงสัยเลยวำ่
ข้ำพเจ้ำจะคน้พบควำมจรงิ พลังและ
ข้อมูลของคอมพิวเตอรเ์ป็นพรแก่
ข้ำพเจ้ำโดยให้ โอกำสที่จะจ้องมองดช่ืูอ
ทัง้สองบนจอ ประเมินข้อมูลที่มี คน้หำ
งำนคน้ควำ้อื่นๆ สวดอ้อนวอนอย่ำง
เงียบๆ และคน้หำวำ่อะไรคอืควำมจรงิ 

ขณะสวดอ้อนวอน ข้ำพเจ้ำรูสึ้กมั่นใจ
วำ่จะท�ำอะไร—เช่นเดยีวกับที่เคยไดร้บั
ในสถำนกำรณ์อื่นๆ เมื่อข้ำพเจ้ำตอ้ง
วำงใจควำมช่วยเหลือจำกสวรรค์ ในกำร
แก้ปัญหำ

เรำไม่รูว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำจะดลใจให้
ผู้คนคดิคน้ส่ิงอัศจรรย์ ใดเพื่อช่วยงำน
รวบรวมครอบครวัของพระองค ์แต่ไม่
วำ่จะมีส่ิงประดษิฐ์มหัศจรรย์ ใด กำร
ใช้งำนส่ิงน้ันยังตอ้งมีพระวญิญำณที่
จะท�ำงำนกับคนอย่ำงท่ำนและข้ำพเจ้ำ 
เรือ่งน้ีไม่ควรท�ำให้เรำแปลกใจ เหนือ
ส่ิงอื่นใด ท่ำนเหล่ำน้ีคอืบุตรและธิดำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ พระองคจ์ะทรงส่ง
กำรดลใจทุกรปูแบบที่จ�ำเป็นมำเพื่อให้
โอกำสพวกเขำกลับไปหำพระองค์

ไม่กี่ปีมำน้ี เยำวชนของศำสนจักร
ตอบสนองวญิญำณของเอลียำห์ ในวธิี
ที่สรำ้งแรงบันดำลใจ ขณะน้ีหลำยคน
ถือใบรบัรองพระวหิำรจ�ำกัดกำรใช้ของ
ตนเองและใช้ ใบรบัรองน้ันบ่อยๆ มีกำร
ใช้ห้องบัพตศิมำในพระวหิำรมำกกวำ่
แตก่่อน พระวหิำรบำงแห่งตอ้งปรบั
ก�ำหนดกำรเพื่อรองรบัจ�ำนวนเยำวชนที่
เข้ำพระวหิำรเพิ่มขึน้

กำรที่เยำวชนน�ำรำยช่ือบรรพชน
ของตนเองมำพระวหิำรเคยเป็นข้อ
ยกเวน้ที่น่ำยินดีและไม่เกิดขึน้บ่อยนัก 
ปัจจุบัน เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งปกติ และบ่อย
มำกที่เยำวชนเองคือผู้ค้นพบบรรพชน
เหล่ำน้ัน

นอกจำกน้ี เยำวชนมำกมำยพบวำ่กำร
ใหเ้วลำกบักำรคน้ควำ้ประวตัคิรอบครวั
และงำนพระวหิำรท�ำใหป้ระจกัษ์พยำน
ในแผนแหง่ควำมรอดลกึซึง้ยิง่ขึน้  
ส่ิงน้ีเพิม่พนูอทิธพิลของพระวญิญำณ
ในชีวติพวกเขำและลดอทิธพิลของ
ปฏปิักษ์ลง และช่วยใหพ้วกเขำใกลชิ้ด
ครอบครวัและพระเจำ้ พระเยซคูรสิต ์
มำกขึน้ พวกเขำเรยีนรูว้ำ่งำนน้ีไมเ่พยีง
ช่วยใหค้นตำยรอดเทำ่น้ัน แตช่่วยเรำ
ทกุคนใหร้อดดว้ย (ด ูคพ. 128:18)

น่ำช่ืนชมที่เยำวชนเหล่ำน้ันมีวสัิย
ทัศน์ที่เหมำะสม และบัดน้ีถึงเวลำที่

บิดำมำรดำของพวกเขำจะตอ้งตำมให ้
ทนั ขณะน้ีผู้คนมำกมำยยอมรบับพัตศิมำ 
ในโลกวญิญำณเพรำะงำนทีเ่ยำวชนเหล่ำ
น้ันท�ำ และพวกเขำรอคอยศำสน พิธี
อืน่ๆ ทีผู้่ ใหญเ่ทำ่น้ันสำมำรถปฏบิตัิได้ ใน
พระวหิำรในโลกน้ี งำนรวบรวมครอบครวั
ของพระบดิำบนสวรรค์ ไม่ใช่งำนของ
เยำวชนเทำ่น้ัน และไม่ใช่งำนของปู่ยำ่ตำ
ยำยเทำ่น้ัน งำนน้ีเป็นงำนของทกุคน เรำ
ทกุคนคอืผู้รวบรวม

น่ีคอืงำนของคนในรุน่เรำ ส่ิงที่อัคร
สำวกเปำโลเรยีกวำ่ “สมัยกำรประทำน
ควำมสมบูรณ์แห่งเวลำ” เมื่อท่ำนกล่ำว
วำ่พระผู้เป็นเจ้ำจะ “ทรงรวบรวมทุกส่ิง
ทัง้ที่อยู่ ในสวรรคแ์ละในแผ่นดนิโลก
ให้อยู่ ในพระครสิต”์ (เอเฟซัส 1:10) 
ส่ิงน้ีเกิดขึน้ได้ โดยงำนชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์พระบุตรผู้เป็นที่รกัของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ เน่ืองจำกพระองค ์สมำชิก
ครอบครวัของเรำ “ซ่ึงเมื่อก่อนอยู่
ไกล ไดเ้ข้ำมำใกล้ โดยพระโลหิตของ
พระครสิต ์เพรำะวำ่พระองคเ์องทรง
เป็นสันตภิำพของเรำ . . . ทรงท�ำให้
ทัง้สองฝ่ำยเป็นหน่ึงเดยีวกัน และ
ทรงรือ้ก�ำแพงที่แยกระหวำ่งสองฝ่ำย” 
(เอเฟซัส 2:13–14) ท่ำนรูสึ้กไดถ้ึงส่ิงน้ี 
เหมือนกับที่ข้ำพเจ้ำรูสึ้ก เมื่อท่ำนรูสึ้ก
ควำมรกัเพิ่มพูนขึน้ขณะมองไปที่ภำพ
ของบรรพชน ท่ำนรูสึ้กถึงส่ิงน้ีในพระ
วหิำรเมื่อช่ือในกำรด์ดเูหมือนจะเป็น
มำกกวำ่ช่ือ และท่ำนไม่อำจระงับควำม
รูสึ้กที่วำ่บุคคลน้ีรูจ้ักท่ำนและรูสึ้กถึง
ควำมรกัของท่ำน

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระผู้เป็น
เจ้ำพระบิดำทรงตอ้งกำรให้ลูกๆ ของ
พระองคก์ลับบ้ำนอีกครัง้ ทัง้ครอบครวั
และดว้ยรศัมีภำพ พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงพระชนม์ ทรงก�ำกับดแูลและ
ประทำนพรแก่งำนน้ี และทรงเฝ้ำดแูล
และน�ำทำงเรำ ทรงขอบใจเรำที่รบัใช้
อย่ำงซ่ือสัตย์ ในกำรรวบรวมครอบครวั
ของพระบิดำ ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่ท่ำนจะ
ไดร้บัควำมช่วยเหลือที่ท่ำนตอ้งกำร ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ประทำนแหล่งช่วยอันน่ำอัศจรรย์ทำง
โลกและทำงวญิญำณไวช่้วยเรำบนเส้น
ทำงกลับไปหำพระองค”์ 2

ลองฟังถ้อยค�ำเหล่ำน้ี พระบิดำบน
สวรรคท์รงทรำบส่ิงที่ท่ำนและข้ำพเจ้ำ
ตอ้งกำรมำกกวำ่ใคร ดว้ยเหตน้ีุพระองค์
จึงทรงจัดเตรยีมชุดเอือ้อำทรส่วนตวั
ที่เหมำะกับเรำแตล่ะคน ในน้ันมีส่วน
ประกอบมำกมำย รวมทัง้พระบุตรของ
พระองคแ์ละกำรชดใช้ พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ พระบัญญัต ิพระคมัภีร ์กำร
สวดออ้นวอน ศำสดำพยำกรณ์ อคัรสำวก  
บิดำมำรดำ ปู่ย่ำตำยำย ผู้น�ำศำสนจักร
ในท้องที่ และอีกมำกมำย—ไวช่้วยให้เรำ
กลับไปอยู่กับพระองคว์นัหน้ำ

วนัน้ีข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันส่วนประกอบ
บำงอย่ำงของชุดเอือ้อำทรที่ท�ำให้
ข้ำพเจ้ำรบัรูว้ำ่พระบิดำผู้ทรงเป่ียมดว้ย
ควำมรกัทรงพำ น�ำ และเดนิเคยีงข้ำง
ข้ำพเจ้ำและครอบครวั ข้ำพเจ้ำสวด
อ้อนวอนขอให้ท่ำนรบัรู้ ในประสบกำรณ์
ของท่ำนวำ่พระบิดำบนสวรรคท์รงพำ น�ำ 
และเดนิเคยีงข้ำงท่ำน และดว้ยควำม
รูน้ั้นท่ำนจะเดนิหน้ำดว้ยควำมมั่นใจ 
โดยรูว้ำ่ท่ำนไม่มีวนัโดดเดีย่ว

พระบัญญัตขิองพระบิดำบนสวรรค์
เป็นส่วนประกอบหลักของชุดเอือ้
อำทร แอลมำประกำศวำ่ “ควำมช่ัวรำ้ย
ไม่เคยเป็นควำมสุขเลย” 3 กำรยอมรบั

น้ัน แตก็่มีควำมหมำยส�ำคญักวำ่น้ัน
มำก เรำแตล่ะคนอ้อนวอนทุกวนัขอให้
พระบิดำบนสวรรคน์�ำเรำ พำเรำ และ
เดนิเคยีงข้ำงเรำ

ประธำนดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
อธิบำยวำ่ “พระบิดำในสวรรคท์รง
ทรำบควำมตอ้งกำรของบุตรธิดำของ
พระองคม์ำกกวำ่ใคร งำนและรศัมีภำพ
ของพระองคค์อืช่วยเรำตลอดเวลำ โดย

โดย เอม็. โจเซฟ บรัฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามญั

เ ครือ่งมือที่พระบิดำบนสวรรคท์รงรกั
มำกสุดอย่ำงหน่ึงในกำรน�ำทำงลูกๆ 
ของพระองคค์อืปู่ย่ำตำยำยที่ชอบ

ธรรม คณุย่ำของข้ำพเจ้ำเป็นเช่นน้ัน 
ครัง้หน่ึงเมื่อข้ำพเจ้ำยังเด็กเกินกวำ่จะ
จ�ำควำมได ้คณุพ่อลงโทษข้ำพเจ้ำ พอ
คณุย่ำเห็น ท่ำนพูดวำ่ “มอนเต แม่คดิ
วำ่ลูกลงโทษเขำแรงเกินไป”

คณุพ่อตอบวำ่ “แม่ครบั ผมจะ
ลงโทษลูกผมอย่ำงที่ผมตอ้งกำร”

คณุย่ำที่ชำญฉลำดพูดอย่ำงนุ่มนวล
วำ่ “งัน้แม่จะท�ำอย่ำงน้ันบ้ำง”

ข้ำพเจ้ำมั่นใจวำ่คณุพ่อไดย้ินค�ำ
แนะน�ำที่ชำญฉลำดของคณุแม่ของ
ท่ำนวนัน้ัน

เมื่อนึกถึงค�ำแนะน�ำดงักล่ำว เรำน่ำ
จะนึกถึงเพลงสวดที่เรำทุกคนรกัและ
รูจ้ัก—“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้ำ” ในสรอ้ย
เพลงเรำอ่ำนไดว้ำ่ “พำฉัน น�ำฉัน เดนิ
เคยีงข้ำงฉัน ช่วยฉันให้พบทำง” 1

ข้ำพเจ้ำเพิ่งเข้ำใจเมื่อไม่นำนมำน้ี
วำ่สรอ้ยเพลงเป็นแนวทำงส�ำหรบับิดำ
มำรดำ ขณะไตรต่รองเน้ือรอ้งเหล่ำน้ัน 
ข้ำพเจ้ำตระหนักวำ่แม้จะมีแนวทำงใน

พระหตัถพ์ระองค ์
น�าทางทุกวนั
พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบส่ิงท่ีท่านและข้าพเจ้าต้องการมากกว่าใคร
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พฤตกิรรมที่ ไม่เหมำะสมโดยไม่ลงโทษ
ดว้ยควำมรกัคอืควำมสงสำรผิดวธิีและ
ส่งเสรมิควำมคดิทั่วไปที่วำ่ควำมช่ัว
รำ้ยอำจจะเป็นควำมสุขก็ ได ้แซมิวเอล
ชำวเลมันแย้งควำมคดิน้ีอย่ำงเห็นได้
ชัด “ท่ำนแสวงหำควำมสุขดว้ยกำร
ท�ำควำมช่ัวช้ำสำมำนย์, ซ่ึงส่ิงน้ันตรง
กันข้ำมกับธรรมชำตขิองควำมชอบ
ธรรมน้ันซ่ึงอยู่ ในพระประมุขนิรนัดรผ์ู้
ยิ่งใหญ่ของเรำ” 4

โดยผ่ำนศำสดำพยำกรณ์ พระบิดำ
บนสวรรคท์รงเตอืนเรำเสมอวำ่ควำม
ชอบธรรมคอืควำมสุข ตวัอย่ำงเช่น 
กษัตรยิ์เบ็นจำมินสอนวำ่พระบิดำบน
สวรรค ์“ทรงเรยีกรอ้งให้ท่ำนท�ำดงัที่
พระองคท์รงบัญชำท่ำน; เพรำะโดยกำร
น้ีหำกท่ำนท�ำ, พระองคย์่อมประทำนพร
ให้ท่ำนโดยทันที” 5 ค�ำเตอืนสตคิล้ำยกัน
มำจำกเพลงสวดอีกเพลง

รกัษำพระบัญญัต ิรกัษำพระบัญญัต!ิ
ในน้ีมีควำมปลอดภัย ในน้ีมีสันติ
พระองคจ์ะส่งพร 6

รำววนัเกิดปีที่ 14 ข้ำพเจ้ำเรยีนรู ้
พรบำงประกำรเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำสังเกต
เห็นพ่อแม่ท�ำตัวแปลกๆ ข้ำพเจ้ำจึง
ถำมวำ่ “เรำจะรบัใช้งำนเผยแผ่หรอื
ครบั” สีหน้ำตกใจของคุณแม่ยืนยัน
ควำมสงสัยของข้ำพเจ้ำ ต่อมำในสภำ 
ครอบครวั ข้ำพเจ้ำกับพี่น้องทรำบวำ่

พ่อแม่ได้รบัเรยีกให้ ไปเป็นประธำน
คณะเผยแผ่

เรำอยู่ที่ฟำรม์ปศสัุตวส์วยงำมใน
ไวโอมิง ข้ำพเจ้ำมองวำ่ชีวติสมบูรณ์
แบบ ข้ำพเจ้ำสำมำรถไปโรงเรยีน  
กลับบ้ำน ท�ำงำนบ้ำน ออกไปล่ำสัตว ์ 
ตกปลำ ไม่ก็ออกส�ำรวจกับสุนัข

ไม่นำนหลังจำกทรำบกำรเรยีกน้ี 
ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่จะตอ้งยกบลู สุนัขของ
ข้ำพเจ้ำให้คนอื่น ข้ำพเจ้ำมองหน้ำคณุ
พ่อและถำมวำ่ข้ำพเจ้ำควรท�ำอะไรกับ
บลู ข้ำพเจ้ำตอ้งกำรเน้นควำมอยุตธิรรม
ของส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงเรยีกรอ้ง 
ข้ำพเจ้ำจะไม่มีวนัลืมค�ำตอบของท่ำน 
ท่ำนพูดวำ่ “พ่อไม่แน่ใจ เจ้ำบลูอำจจะ
ไปกับเรำไม่ได ้ลูกน่ำจะทูลถำมพระ
บิดำบนสวรรคน์ะ” น่ันไม่ ใช่ค�ำตอบที่
ข้ำพเจ้ำคำดหวงั

ข้ำพเจ้ำเริม่อ่ำนพระคมัภีรม์อรมอน 
ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้รูว้ำ่ตอ้งยก
สุนัขให้คนอื่นไหม ค�ำตอบไม่ไดม้ำทันที 
แตค่วำมคดิหน่ึงทิ่มแทงใจข้ำพเจ้ำ
ตลอด “อย่ำเป็นภำระของพ่อแม่ อย่ำ
เป็นภำระ เรำเรยีกพ่อแม่เจ้ำ”

ข้ำพเจ้ำรู้ว่ำพระบิดำบนสวรรค์
ทรงเรียกร้องส่ิงใด ควำมรู้น้ันไม่ได้ลด
ควำมเจ็บปวดของกำรยกสุนัขให้คน
อื่น แต่กำรเสียสละเล็กน้อยน้ีท�ำให้ ใจ
ข้ำพเจ้ำอ่อนลงและพบสันติ ในกำร
แสวงหำพระประสงค์ของพระบิดำบน
สวรรค์

ข้ำพเจ้ำขอบพระทัยพระบิดำ
บนสวรรคส์�ำหรบัพรและควำมสุขที่
ข้ำพเจ้ำพบผ่ำนพระคมัภีร ์กำรสวด
อ้อนวอน พระวญิญำณบรสุิทธิ์ และบิดำ
ทำงโลกที่มีคำ่ควรผู้น้อมรบับทบำทกำร
เป็นครสูอนหลักธรรมพระกิตตคิณุของ
ลูกๆ ส่ิงเหล่ำน้ันพำข้ำพเจ้ำ น�ำข้ำพเจ้ำ 
และแม้เดนิเคยีงข้ำงข้ำพเจ้ำเพื่อช่วย
ให้ข้ำพเจ้ำพบทำง—โดยเฉพำะเมื่อ
ข้ำพเจ้ำตอ้งท�ำส่ิงยำกๆ

นอกจำกจะมีส่วนประกอบของชุด
เอือ้อำทรที่ข้ำพเจ้ำกล่ำวถึงแล้ว เรำ
แตล่ะคนไดร้บัพรให้มีผู้น�ำฐำนะปุโรหิต
คอยพำและน�ำเรำดว้ย

ประธำนบอยด ์เค. แพคเกอรก์ล่ำว
วำ่ “อธิกำรไดร้บักำรดลใจ! เรำแตล่ะ
คนมีสิทธิ์เสรทีี่จะยอมรบัหรอืปฏิเสธ
ค�ำแนะน�ำจำกผู้น�ำ แตอ่ย่ำเพิกเฉยค�ำ
แนะน�ำของอธิกำร ไม่วำ่ค�ำแนะน�ำน้ัน
จะให้ผ่ำนแท่นพูดหรอืเป็นส่วนตวั” 7

บุรษุเหล่ำน้ีพยำยำมเป็นตวัแทนของ
พระเจ้ำ ไม่วำ่เรำอำยุมำกหรอืน้อย เมื่อ
ซำตำนตอ้งกำรให้เรำคดิวำ่ทุกอย่ำงสูญ
สิน้ อธิกำรอยู่น�ำท่ำนที่น่ัน เมื่อพูดคยุ
กับอธิกำร ข้ำพเจ้ำพบหัวข้อเดยีวกัน
เกี่ยวกับกำรสำรภำพเรือ่งกำรไม่เช่ือฟัง
หรอืกำรทนทุกข์จำกควำมผิดที่ตนไม่
ไดก้่อ อธิกำรตอ้งกำรแสดงควำมรกัของ
พระบิดำบนสวรรคต์อ่บุคคลน้ันทันที
และปรำรถนำจะเดนิเคยีงข้ำงเขำขณะ
หำทำงกลับบ้ำน

บำงทีส่วนประกอบส�ำคญัสุดในชุด
เอือ้อำทรของพระบิดำบนสวรรคน่์ำจะ
อยู่ ในถ้อยค�ำเหล่ำน้ี “พระเจ้ำทรงรกั
โลกดงัน้ี คอืไดป้ระทำนพระบุตรองค์
เดยีวของพระองค”์ 8

เพื่อสอนทัง้หมดที่เรำตอ้งท�ำ พระ
เยซูครสิตท์รงน�ำทำงโดยประทำนแบบ
อย่ำงที่สมบูรณ์ให้เรำพยำยำมเลียน
แบบ พระองคท์รงยื่นพระพำหุวงิวอน
ขอให้เรำมำตดิตำมพระองค์ 9 และเมื่อ
เรำล้มเหลว ซ่ึงเรำทุกคนจะล้มเหลว 
พระองคท์รงเตอืนเรำวำ่ “เพรำะดเูถิด, 
เรำ, พระผู้เป็นเจ้ำ, ทนทุกข์กับส่ิงเหล่ำ
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น้ีเพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขำจะได้ ไม่ทน
ทุกข์หำกพวกเขำจะกลับใจ” 10

น่ันเป็นของประทำนวเิศษสุด! กำร 
กลับใจไม่ ใช่กำรลงโทษ แตเ่ป็นสิทธิ
พิเศษ สิทธิพิเศษที่พำเรำและน�ำเรำ ไม่
แปลกที่พระคมัภีรป์ระกำศวำ่เรำไม่ควร
สอนอะไรเลยนอกจำกกำรกลับใจ 11

พระบิดำบนสวรรคท์รงมีแหล่งช่วย
มำกมำย แตบ่่อยครัง้ทรงใช้อีกคนหน่ึง
ช่วยพระองค ์ทุกวนัพระองคป์ระทำน
โอกำสให้เรำพำ น�ำ และเดนิเคยีงข้ำง
คนตกทุกข์ ไดย้ำก เรำตอ้งท�ำตำมแบบ
อย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอด เรำตอ้ง
ท�ำงำนของพระบิดำบนสวรรคด์ว้ย

ในฐำนะฝ่ำยประธำนเยำวชนชำย
สำมัญ เรำรูว้ำ่เยำวชนไดร้บัพรเมื่อพวก
เขำมีพ่อแม่และผู้น�ำที่ท�ำแทนพระบิดำ
บนสวรรค์ ในกำรพำ น�ำ และเดนิเคยีง
ข้ำงพวกเขำ หลักธรรมสำมประกำร 12  
ที่จะช่วยให้เรำเป็นส่วนหน่ึงของชุดเอือ้
อำทรของพระบิดำบนสวรรค์ ให้แก่ผู้
อื่นคอื

หน่ึง อยู่กับเยำวชน ประธำนเฮนรยี์  
บี. อำยรงิก์เน้นประเด็นน้ี: “มีบำงอย่ำง
ที่เรำท�ำไดซ่ึ้งอำจจะส�ำคญัที่สุด แบบ
อย่ำงกำรด�ำเนินชีวติตำมหลักค�ำสอน
ของเรำมีพลังยิ่งกวำ่กำรใช้ค�ำพูดใน
กำรสอนหลักค�ำสอน” 13 กำรน�ำเยำวชน
เรยีกรอ้งให้อยู่กับพวกเขำ เวลำที่ทุ่มเท
เป็นกำรแสดงควำมรกัที่ยอมให้เรำสอน
โดยค�ำพูดและแบบอย่ำง

สอง เพื่อน�ำเยำวชนจรงิๆ เรำตอ้ง
เช่ือมโยงพวกเขำกับสวรรค ์เวลำมำถึง
เสมอเมื่อแตล่ะคนตอ้งยืนตำมล�ำพัง 
พระบิดำบนสวรรคเ์ท่ำน้ันทรงสำมำรถ
อยู่น�ำทำงเรำทุกเวลำและในทุกแห่ง 
เยำวชนของเรำตอ้งรูว้ธิีแสวงหำกำรน�ำ
ทำงจำกพระบิดำบนสวรรค์

สำม เรำตอ้งให้เยำวชนน�ำ เหมือน
พ่อแม่ที่จูงมือลูกวยัเตำะแตะให้หัด
เดนิ เรำตอ้งปล่อยให้เยำวชนก้ำวหน้ำ 
กำรให้เยำวชนน�ำเรยีกรอ้งควำมอดทน
และควำมรกั น่ันยำกกวำ่และใช้เวลำ
มำกกวำ่เรำท�ำเอง พวกเขำอำจสะดดุ

ระหวำ่งทำง แตเ่รำเดนิเคยีงข้ำงพวก
เขำ

พี่น้องทัง้หลำย จะมีหลำยครัง้ในชีวติ
เรำเมื่อพรของกำรน�ำทำงดเูหมือนห่ำง
ไกลหรอืขำดแคลน ส�ำหรบัเวลำเช่น
น้ัน เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร์
สันสัญญำวำ่ “จงให้พันธสัญญำของท่ำน
มำเป็นอันดบัหน่ึงและเช่ือฟังอย่ำง
เครง่ครดั ท่ำนจึงจะสำมำรถทูลขอดว้ย
ศรทัธำอันไม่หวัน่ไหวตำมควำมตอ้งกำร
ของท่ำน และพระผู้เป็นเจ้ำจะทรงตอบ 
พระองคจ์ะทรงค�ำ้จุนท่ำนขณะที่ท่ำน
ท�ำงำนและเฝ้ำด ูในเวลำและวธิีของ
พระองคพ์ระองคจ์ะทรงยื่นพระหัตถ์มำ
ให้ท่ำนพลำงตรสัวำ่ ‘เรำอยู่น่ี’” 14

ครัง้หน่ึง ข้ำพเจ้ำทูลขอค�ำแนะน�ำ
จำกพระบิดำบนสวรรคผ์่ำนกำรสวด
อ้อนวอนที่จรงิใจและตอ่เน่ืองนำนกวำ่
หน่ึงปีเพื่อหำทำงออกให้กับสถำนกำรณ์
ยุ่งยำกอย่ำงหน่ึง ข้ำพเจ้ำรูต้ำมหลัก
เหตผุลวำ่พระบิดำบนสวรรคท์รงตอบ
ค�ำสวดอ้อนวอนที่จรงิใจทัง้หมด แตว่นั
หน่ึงข้ำพเจ้ำสิน้หวงัมำกจนตอ้งเข้ำพระ
วหิำรพรอ้มค�ำถำมหน่ึงข้อวำ่ “พระบิดำ
บนสวรรค ์พระองคท์รงห่วงใยจรงิหรอื”

ข้ำพเจ้ำน่ังดำ้นหลังของห้องรบัแขก
ในพระวหิำรโลแกน ยูทำห์ตอนที่
วอห์น เจ. ฟีเธอรส์โตนประธำนพระ
วหิำรและเพื่อนสนิทของครอบครวัเรำ
เข้ำมำในห้องวนัน้ัน ข้ำพเจ้ำประหลำด
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จะท�ำได ้นับเป็นสิทธิพิเศษที่ ไดอ้ยู่ ใน
ห้องน้ันกับเธอ

น่ันเป็นจุดเริม่ตน้ของชีวติเรำแตล่ะ
คน ทวำ่กำรเกิดของเรำเป็นจุดเริม่ตน้
จรงิหรอื โลกมองวำ่กำรเกิดและกำรตำย
เป็นจุดเริม่ตน้และจุดจบ แตเ่พรำะ
แผนอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ  
เรำจึงรูว้ำ่กำรเกิดและกำรตำยเป็นเพียง
เหตกุำรณ์ส�ำคญัระหวำ่งกำรเดนิทำงสู่
ชีวตินิรนัดรก์ับพระบิดำบนสวรรคข์อง
เรำ 1 อีกทัง้เป็นส่วนที่ขำดไม่ได้ ในแผน
ของพระบิดำ—ช่ัวขณะอันศักดิสิ์ทธิ์
เมื่อควำมเป็นมรรตยักับสวรรคบ์รรจบ
กัน วนัน้ี ขณะใครค่รวญส่ิงที่ข้ำพเจ้ำ
ไดเ้รยีนรูจ้ำกกำรสังเกตกำรเกิดและ
กำรตำยตลอดหลำยปีของกำรเป็น
แพทย์และกำรรบัใช้ศำสนจักร ข้ำพเจ้ำ
ตอ้งกำรเป็นพยำนถึงแผนอันรุง่โรจน์
ของพระบิดำ

“ก่อนเรำเกิด เรำอยู่กับพระผู้เป็น
เจ้ำพระบิดำของวญิญำณเรำ เรำทุกคน
บนโลกเป็นพี่น้องกัน” ในครอบครวั
ของพระองค์ 2 และเรำแตล่ะคนมีคำ่

โดย เอล็เดอร์เวเทอร์ฟอร์ด ท.ี เคลย์ตนั

แห่งสาวกเจด็สิบ

ช่
วงแรกๆ ในกำรฝึกเป็นแพทย์ 
ข้ำพเจ้ำมี โอกำสช่วยคณุแมว่ยัสำว
คนหน่ึงคลอดลูกคนแรก เธอสงบ

น่ิง จดจ่อ และมีควำมสุข เมื่อเด็กคลอด
แล้ว ข้ำพเจ้ำก็ส่งเด็กให้เธอ น� ้ำตำแห่ง
ควำมสุขไหลอำบแก้มขณะเธอรบัลูก
น้อยเกิดใหม่ไว้ ในอ้อมแขนและส�ำรวจ
เขำตัง้แตศี่รษะจรดปลำยเท้ำ เธออุ้ม
เขำแนบอกและรกัเขำเท่ำที่แม่คนหน่ึง

แผนอนัรุ่งโรจน ์
ของพระบิดา
เพราะแผนอันศักด์ิสิทธ์ิของพระผู้ เป็นเจ้า เราจึงรู้ว่าการเกิดและการตายเป็นเพียง
เหตกุารณ์ส�าคัญระหว่างการเดินทางสู่ชีวิตนิรันดร์กับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

ใจ เขำยืนหน้ำห้องและตอ้นรบัเรำทุก
คน เมื่อเขำสังเกตเห็นข้ำพเจ้ำ เขำ
หยุดพูด มองตำข้ำพเจ้ำ แล้วพูดวำ่ 
“บรำเดอรบ์รฟั ดี ใจที่ ไดพ้บคณุใน
พระวหิำรวนัน้ี”

ข้ำพเจ้ำจะไม่มีวนัลืมควำมรูสึ้กใน
ช่ัวขณะน้ัน ประหน่ึง—ในค�ำทักทำย
น้ัน—พระบิดำบนสวรรคท์รงยื่น
พระหัตถ์มำบอกวำ่ “เรำอยู่น่ี”

พระบิดำบนสวรรคท์รงห่วงใยจรงิๆ 
ทรงฟังและตอบค�ำสวดอ้อนวอน
ของลูกทุกคน15 ในฐำนะลูกคนหน่ึง
ของพระองค ์ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่ค�ำตอบกำร
สวดอ้อนวอนของข้ำพเจ้ำมำในเวลำ
ของพระองค ์ประสบกำรณ์น้ันท�ำให้
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจมำกกวำ่เดมิวำ่เรำเป็น
ลูกของพระผู้เป็นเจ้ำและพระองคท์รง
ส่งเรำมำที่น่ีเพื่อให้เรำรูสึ้กถึงพระสิริ
ของพระองคท์ี่น่ีและสักวนัหน่ึงกลับ
ไปอยู่กับพระองค์

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระบิดำบน
สวรรคท์รงพำเรำ น�ำเรำ และเดนิเคยีง
ข้ำงเรำ เมื่อเรำตดิตำมพระบุตรและ
เอำใจใส่ผู้รบัใช้ของพระองค ์อัครสำวก
และศำสดำพยำกรณ์ เรำจะพบทำงสู่
ชีวตินิรนัดร ์ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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ตอ่พระองค ์เรำอยู่กับพระองคม์ำนำน
ก่อนเกิดเป็นมนุษย์—เรยีนรู ้เลือก และ
เตรยีม

เพรำะพระบิดำบนสวรรค์ทรงรกั
เรำ พระองค์จึงทรงต้องกำรให้เรำมี
ของประทำนส�ำคัญที่สุดที่ประทำน
ให้ ได้ ของประทำนแห่งชีวตินิรนัดร์3 
พระองค์จะประทำนให้ฝ่ำยเดียวไม่
ได้ เรำต้องรบัโดยเลือกพระองค์และ
ทำงของพระองค์ ส่ิงน้ีเรยีกรอ้งให้เรำ
ออกจำกที่ประทับของพระองค์และ
เริม่กำรเดินทำงอันแสนวเิศษและ
ท้ำทำยของศรทัธำ กำรเติบโต และกำร
เปลี่ยนแปลง กำรเดินทำงที่พระบิดำ
ทรงเตรยีมให้เรำเรยีกวำ่แผนแห่งควำม
รอดหรอืแผนแห่งควำมสุข 4

ในสภำใหญ่ก่อนเกิดพระบิดำรบัส่ัง
กับเรำเรือ่งแผนน้ี 5 เมื่อเรำเข้ำใจ เรำ
มีควำมสุขมำกจนเรำโห่รอ้งดว้ยควำม
ยินดแีละดำวรุง่แซ่ซ้องสรรเสรญิ 6

แผนน้ันตัง้อยู่บนเสำหลักสำมตน้
เรยีกวำ่เสำหลักแห่งนิรนัดร 7

เสำแรกคอืกำรสรำ้งแผ่นดนิโลก  
กำรออกเดนิทำงในชีวติมรรตยั 8

เสำที่สองคอืกำรตกของบิดำมำรดำ
ทำงโลกคูแ่รกของเรำ อำดมัและเอวำ  
เพรำะกำรตก ส่ิงอัศจรรย์บำงอย่ำง
จึงเกิดกับเรำ เรำสำมำรถเกิดมำรบั
รำ่งกำย9 ข้ำพเจ้ำจะส�ำนึกคณุตลอดไป
ตอ่คณุแม่ที่น�ำข้ำพเจ้ำกับพี่ชำยน้อง
ชำยเข้ำมำในโลกและสอนเรำเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้ำ

พระผู้เป็นเจ้ำประทำนสิทธิ์เสรแีก่
เรำเช่นกัน—ควำมสำมำรถและสิทธิ
พิเศษของกำรเลือกและกระท�ำเพื่อตวั
เรำ 10 เพื่อช่วยให้เรำเลือกไดด้ ีพระบิดำ
บนสวรรคจ์ึงประทำนพระบัญญัตแิก่
เรำ แตล่ะวนัเมื่อเรำรกัษำพระบัญญัต ิ
เรำแสดงให้พระผู้เป็นเจ้ำเห็นวำ่เรำรกั
พระองคแ์ละพระองคอ์วยพรชีวติเรำ 11

โดยรูว้ำ่เรำเลือกส่ิงที่ถูกตอ้งไม่ได้
เสมอไป—หรอือีกนัยหน่ึงคอืกำรท�ำบำป
—พระบิดำจึงประทำนเสำที่สำมแก่
เรำ คอืพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์

และกำรชดใช้ของพระองค ์โดยผ่ำน
ควำมทุกขเวทนำ พระครสิตท์รงจ่ำย
รำคำทัง้ควำมตำยทำงรำ่งกำยและบำป12 
พระองคท์รงสอนวำ่ “พระเจ้ำทรงรกั
โลกดงัน้ีคอืไดป้ระทำนพระบุตรองค์
เดยีวของพระองค ์เพื่อทุกคนที่วำงใจ 
ในพระบุตรน้ันจะไม่พินำศ แตม่ีชีวติ 
นิรนัดร”์ 13

พระเยซูครสิตม์ีพระชนม์ชีพดี
พรอ้ม ทรงรกัษำพระบัญญัตขิองพระ
บิดำเสมอ “พระองคท์รงด�ำเนินไปตำม
ท้องถนนในปำเลสไตน์” ทรงสอนควำม
จรงิของนิรนัดร “ทรงรกัษำคนป่วย ทรง
ท�ำให้คนตำบอดมองเห็นได ้และทรง
ชุบชีวติคนตำย” 14 พระองค ์“เสด็จ
ไปกระท�ำคณุประโยชน์” 15 และ “ทรง
วงิวอนให้ทุกคนท�ำตำมแบบอย่ำงของ
พระองค”์ 16

ในวำระสุดท้ำยของพระชนม์ชีพ
มรรตยั พระองคท์รงคกุเข่ำสวด
อ้อนวอนวำ่

“ข้ำแตพ่ระบิดำ ถ้ำพระองคพ์อ
พระทัย ขอให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้นไปจำกข้ำ
พระองค ์แตอ่ย่ำงไรก็ด ีอย่ำให้เป็นไป
ตำมใจข้ำพระองค ์แต่ ให้เป็นไปตำม
พระทัยของพระองค ์. . .

“เมื่อพระองคท์รงเป็นทุกข์ พระองค์
ก็ยิ่งทรงอธิษฐำนอย่ำงจรงิจัง เหงื่อของ
พระองคเ์ป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหล
หยดลงถึงดนิ” 17

พระครสิตท์รงช่วยให้เรำเข้ำใจระดบั
ควำมทุกขเวทนำของพระองคด์ขีึน้เมื่อ
รบัส่ังกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธวำ่

“เรำ, พระผู้เป็นเจ้ำ, ทนทุกข์กับส่ิง
เหล่ำน้ีเพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขำจะได้ ไม่
ทนทุกข์หำกพวกเขำจะกลับใจ;

“แตห่ำกพวกเขำจะไม่กลับใจ พวก
เขำตอ้งทนทุกข์แม้ดงัเรำ;

“ซ่ึงควำมทุกขเวทนำน้ีท�ำให้ตวัเรำ, 
แม้พระผู้เป็นเจ้ำ, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
บรรดำส่ิงทัง้ปวง, ตอ้งส่ันเพรำะควำม
เจ็บปวด, และเลือดออกจำกทุกขุมขน, 
และทนทุกข์ทัง้รำ่งกำยและวญิญำณ” 18

ที่น่ันในสวนเกทเสมนี พระองค์
ทรงเริม่จ่ำยรำคำคำ่บำป ควำมเจ็บป่วย 
ควำมเจ็บปวด และควำมทุพพลภำพ
ของเรำ 19 เพรำะพระองค ์เรำจึงไม่มีวนั
โดดเดีย่วในควำมทุพพลภำพเหล่ำน้ัน
หำกเรำเลือกเดนิกับพระองค ์“พระองค์
ทรงถูกจับกุมและถูกประณำมดว้ยข้อ
กล่ำวหำอันเป็นเท็จ ทรงถูกตดัสินวำ่
มีควำมผิดเพื่อให้ฝูงชนพอใจ และถูก
พิพำกษำโทษประหำรชีวติบนกำงเขน
แห่งคลัวำร”ี บนกำงเขน “พระองค์
ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้บำป
ของมนุษยชำตทิัง้ปวง [อันเป็น] ของ
ประทำนอันล�ำ้คำ่ที่ทรงมอบไวเ้พื่อ
ประโยชน์ของทุกคนที่จะเคยอยู่บน
แผ่นดนิโลก” 20

พระองคท์รงประกำศวำ่
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“ดเูถิด, เรำคอืพระเยซูครสิต,์  
ผู้ที่ศำสดำพยำกรณ์เป็นพยำนวำ่จะมำ
ในโลก.

“และดเูถิด, เรำเป็นแสงสวำ่งและ
เป็นชีวติของโลก; และเรำดืม่แล้วจำก
ถ้วยอันขมขื่นซ่ึงพระบิดำประทำนให้
เรำ, และถวำยสรรเสรญิพระบิดำโดยรบั
เอำบำปของโลกมำไวบ้นเรำ” 21

จำกน้ัน ในวนัแรกของสัปดำห์22 
พระองคท์รงลุกขึน้จำกควำมตำย
ดว้ยพระวรกำยอนัสมบรูณ์ทีฟ้ื่นคนื
พระชนม์ ไม่สิน้พระชนมอ์กี และเพรำะ
พระองคท์รงเป็นดงัน้ี เรำจะไมต่ำยอกี

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระครสิตท์รง
ลุกขึน้จำกควำมตำยจรงิๆ แตพ่ระองค์
ตอ้งสิน้พระชนม์ก่อนจึงจะทรงลุกขึน้
จำกควำมตำยได ้เรำก็ตอ้งตำยเช่นกัน

พรยิ่งใหญ่อีกประกำรหน่ึงของชีวติ
ข้ำพเจ้ำคอืรูสึ้กถึงควำมใกล้ชิดของ
สวรรค์ ในช่วงเวลำเหล่ำน้ันเมื่อข้ำพเจ้ำ
น่ังข้ำงเตยีงผู้ป่วยเมื่อพวกเขำสิน้ใจ 
เช้ำตรูว่นัหน่ึงเมื่อหลำยปีก่อน ข้ำพเจ้ำ
เข้ำไปในห้องพักคนไข้ของหญิงม่ำย 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่ซ่ือสัตย์ผู้ป่วยเป็น
มะเรง็ ลูกสำวสองคนของเธอน่ังอยู่กับ
เธอ เมื่อข้ำพเจ้ำไปอยู่ข้ำงเตยีง ข้ำพเจ้ำ
ทรำบทันทีวำ่เธอไม่ทรมำนอีกแล้ว
เพรำะเธอเพิ่งเสียชีวติ

ในช่วงเวลำของควำมตำย ห้องเต็ม
ไปด้วยควำมสงบ ลูกสำวของเธอเสียใจ 
แต่ ใจพวกเธอเป่ียมด้วยศรทัธำ พวก
เธอรูว้ำ่คุณแม่ไม่ ได้ ไปไหนแค่กลับ
บ้ำน23 แม้ ในเวลำของควำมโศกเศรำ้
แสนสำหัส ในช่วงเวลำที่ดูยำวนำนและ
ชีวติดูเหมือนไม่ยุติธรรม เรำสำมำรถ
พบกำรปลอบโยนในพระผู้ช่วยให้รอด
เพรำะพระองค์ทรงทนทุกข์เช่นกัน24 
นับเป็นสิทธิพิเศษที่ข้ำพเจ้ำได้อยู่ ใน
ห้องน้ัน

เมื่อเรำตำย วญิญำณเรำออกจำกรำ่ง
และเรำเข้ำสู่กำรเดนิทำงช่วงใหม่คอื
โลกวญิญำณ น่ันเป็นสถำนที่ของกำร
เรยีนรู ้กำรกลับใจ กำรให้อภัย และกำร
เปลี่ยนแปลง 25 ที่เรำรอกำรฟ้ืนคนืชีวติ26

เมื่อถึงวนัส�ำคญัยิ่งในอนำคต ทุก
คนที่เคยเกิดมำจะลุกขึน้จำกควำมตำย 
วญิญำณและรำ่งกำยของเรำจะรวมกัน
อีกในรปูแบบอันสมบูรณ์ ทุกคนจะฟ้ืน
คนืชีวติ “ทัง้ชรำและหนุ่ม, . . . ทัง้ชำย
และหญิง, ทัง้คนช่ัวรำ้ยและคนชอบ
ธรรม” และ “ทุกส่ิงกลับคนืสู่โครงรำ่ง
อันสมบูรณ์” 27

หลังจำกฟ้ืนคนืชีวติเรำจะไดร้บัพร
สูงสุดของกำรพิพำกษำจำกพระผู้ช่วย
ให้รอดผู้ตรสัวำ่

“เรำจะดงึมนุษย์ทัง้ปวงมำหำเรำ, 

เพื่อพวกเขำจะไดร้บักำรพิพำกษำตำม
งำนของตน.

“และเหตกุำรณ์จะบังเกิดขึน้, คอืผู้
ใดกลับใจและรบับัพตศิมำในนำมของ
เรำจะเต็มเป่ียม; และหำกเขำอดทน
จนกวำ่ชีวติจะหำไม่, ดเูถิด, เรำจะถือวำ่
เขำไม่มีควำมผิดตอ่พระพักตรพ์ระ
บิดำของเรำในวนัน้ันเมื่อเรำจะยืนเพื่อ
พิพำกษำโลก”28

และจำกน้ัน โดยผำ่นพระครสิตแ์ละ
กำรชดใช้ ทกุคนทีเ่ลอืกตดิตำมพระองค์
ผำ่นศรทัธำ กำรกลบัใจ บพัตศิมำ รบั
พระวญิญำณบรสุิทธิ ์และอดทนจนกวำ่
ชีวติจะหำไม่ 29 จะพบวำ่จดุสิน้สุดกำร
เดนิทำงของพวกเขำคอืบรรล ุ“จดุหมำย
ปลำยทำงแหง่สวรรคข์องพวกเขำเป็น
ทำยำทแหง่ชีวตินิรนัดร”์ 30 พวกเขำจะ
กลบัไปทีป่ระทบัของพระบดิำเพือ่อยูก่บั
พระองคต์ลอดกำล ขอใหเ้รำเลอืกใหด้ี

กำรด�ำรงอยู่ของเรำมีมำกยิ่งกวำ่ส่ิง
ที่เกิดขึน้ระหวำ่งกำรเกิดกับกำรตำย 
ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนมำตดิตำมพระ
ครสิต์ 31

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญสมำชิกทุกคนของ
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำยให้แต่ละวนั “มำหำพระ
ครสิต์, และได้รบักำรท�ำให้ดีพรอ้มใน
พระองค์, และปฏิเสธตนจำกควำมไม่
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำทุกอย่ำง, . . . 
[เพื่อวำ่โดย] ผ่ำนกำรหลั่งพระโลหิต
ของพระครสิต์, . . . ท่ำน [จะ]  
กลับบรสุิทธิ์, ปรำศจำกมลทิน” 32

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญคนที่ยังไม่เป็น
สมำชิกของศำสนจักรน้ีให้มำและอ่ำน
พระคมัภีรม์อรมอน และฟังผู้สอน
ศำสนำ จงมำและมีศรทัธำ กลับใจจำก
บำปของท่ำน มำรบับัพตศิมำและรบั
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ มำและมีชีวติที่
เป็นสุขที่เป่ียมดว้ยพระครสิต ์ขณะ
ท่ำนมำหำพระองคแ์ละรกัษำพระ
บัญญัต ิข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่ท่ำนจะพบ
สันตสุิขและจดุประสงค์ ในประสบกำรณ์
มรรตยัที่มักวุน่วำยน้ีและ “ชีวตินิรนัดร์
ในโลกที่จะมำถึง” 33
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พระอุปนิสัย ควำมสมบูรณ์แบบ และ
พระคณุลักษณะของพระองค”์ 1 อีก
ทัง้เป็นรำกฐำนของกำรใช้ศรทัธำใน
พระองคแ์ละในพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิต ์พระเมตตำสงสำรของ
พระผู้ช่วยให้รอดตอ่ควำมไม่ดพีรอ้ม

โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

เ รำเข้ำใจพระอุปนิสัยของพระบิดำ
บนสวรรคเ์มื่อเรำรบัรูว้ำ่พระองคท์รง
มีพระเมตตำสงสำรสุดคณนำตอ่คน

บำปและช่ืนชมที่ทรงแยกแยะระหวำ่ง
บำปกับคนบำป ควำมเข้ำใจน้ีช่วยให้
เรำมี “[ควำมเข้ำใจ] ที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ

พระเมษบาลผูป้ระเสริฐ 
ของเรา
พระเยซูคริสต์ พระเมษบาลผู้ประเสริฐของเราทรงมีปีติเม่ือทรงเห็นแกะท่ีเป็นโรค 
มีอาการดีขึน้จนหายเป็นปกติ

ส�ำหรบัคนที่เคยประสบควำมจรงิ
น้ีและออกนอกทำงไม่วำ่ดว้ยเหตผุล
ใด ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญท่ำนให้กลับมำ 
กลับมำวนัน้ี พระบิดำและพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงรกัท่ำน ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
วำ่พระครสิตท์รงมีอ�ำนำจตอบข้อ
สงสัยของท่ำน เยียวยำควำมเจ็บปวด
และโทมนัสของท่ำน และทรงให้อภัย
บำปของท่ำน ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่น่ีเป็นควำม
จรงิ ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่ทัง้หมดน้ีเป็นควำม
จรงิ พระครสิตท์รงพระชนม์! น่ีคอื
ศำสนจักรของพระองค ์ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ของเรำดงึเรำมำหำพระองคแ์ละเป็น
แรงผลักดนัให้เรำพยำยำมกลับใจและ
เลียนแบบพระองคซ์�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำ  
เมื่อเรำเป็นเหมือนพระองคม์ำกขึน้ เรำ
จะปฏิบัตติอ่ผู้อื่นเฉกเช่นพระองค ์โดย
ไม่ค�ำนึงถึงลักษณะภำยนอกหรอื 
พฤตกิรรมใดๆ

ผลของกำรแยกแยะระหวำ่งลักษณะ
ภำยนอกของแตล่ะบุคคลกับตวับุคคล
เป็นหัวใจของนิยำยเรือ่ง Les Misérables 
โดยนักเขียนชำวฝรัง่เศสช่ือวกิเตอร ์ 
อูโก 2 ตอนตน้เรือ่ง ผู้เล่ำแนะน�ำให้รูจ้ัก
กับเบียงเวอนู มีเรยีล บำทหลวงแห่งดญี 
และพูดถึงสภำพกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออก
ที่เขำประสบ เขำควรไปเยี่ยมชำยคน
หน่ึงซ่ึงยอมรบัวำ่ตนไม่เช่ือพระเจ้ำและ
ถูกชุมชนเหยียดหยำมเพรำะพฤตกิรรม
ในอดตีของเขำเมื่อครัง้ปฏิวตัฝิรัง่เศส
หรอืไม่ 3

ผู้เล่ำกล่ำววำ่เป็นธรรมดำที่
บำทหลวงอำจจะรูสึ้กรงัเกียจชำยคน
น้ันอยู่ลึกๆ ผู้เล่ำจึงตัง้ค�ำถำมที่เรยีบ
ง่ำยวำ่ “แตก่ระน้ันสะเก็ดแผลของแกะ
ควรท�ำให้คนเลีย้งแกะถอยหนีหรอื” 4 ผู้
เล่ำให้ค�ำตอบที่ชัดเจนแทนบำทหลวง
วำ่ “ ไม่”—และจำกน้ันแสดงควำมเห็น
ตดิตลกวำ่ “แตแ่กะตวัน้ีบำปหนำที
เดยีว!” 5

ในตอนน้ี อูโกเปรยีบเทียบ “ควำมช่ัว
รำ้ย” ของมนุษย์กับโรคผิวหนังในแกะ
และเปรยีบเทียบบำทหลวงกับคนเลีย้ง
แกะที่ ไม่ถอยหนีเมื่อพบวำ่แกะป่วย 
บำทหลวงเห็นใจและตอ่มำในนิยำยเขำ
แสดงควำมสงสำรคล้ำยกันน้ีตอ่ชำยอีก
คนหน่ึง ซ่ึงเป็นตวัละครหลักของเรือ่ง 
เป็นอดตีนักโทษช่ือฌอง วลัฌอง ควำม
เมตตำและควำมเห็นใจของบำทหลวง
เป็นแรงผลักดนัให้ฌอง วลัฌองเปลี่ยน
วถีิชีวติ

เน่ืองจำกพระผู้เป็นเจ้ำทรงใช้ โรคภัย
เป็นอุปลักษณ์ถึงบำปตลอดพระคมัภีร ์
จึงสมควรที่จะถำมวำ่ “พระเยซูครสิต์
ทรงตอบสนองอย่ำงไรเมื่อทรงเผชิญกับ
อุปลักษณ์ของโรคภัยซ่ึงคอืบำปของเรำ” 

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวำ่พระองค ์“ ไม่
อำจมองดบูำปดว้ยระดบัควำมยินยอม
แม้เล็กน้อยที่สุด” 6 แล้วพระองคจ์ะทรง
มองดเูรำ ผู้ที่ ไม่ดพีรอ้มโดยไม่ทรงถอย
หนีดว้ยควำมรงัเกียจและควำมหวำด
กลัวไดอ้ย่ำงไร

ค�ำตอบน้ันเรยีบง่ำยชัดเจน ใน
ฐำนะพระเมษบำลผู้ประเสรฐิ 7 พระ
เยซูครสิตท์รงมองวำ่โรคในแกะของ
พระองคเ์ป็นอำกำรที่ตอ้งรกัษำ ดแูล 
และสงสำร พระเมษบำลผู้ประเสรฐิ
องคน้ี์ทรงมีปีตเิมื่อทรงเห็นแกะที่เป็น
โรคมีอำกำรดขีึน้จนหำยเป็นปกติ

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัล่วงหน้ำวำ่
พระองคจ์ะทรง “เลีย้งฝูงแกะของ
พระองคเ์หมือนผู้เลีย้งแกะ” 8 “เสำะหำ
แกะที่หำย . . . น�ำตวัที่หลงกลับมำ . . . 
พันผ้ำให้แกะที่กระดกูหักและ . . . 
เสรมิก�ำลังแกะที่อ่อนเพลีย” 9 ถึงแม้
อิสรำเอลที่ละทิง้ควำมเช่ือจะถูกท�ำลำย
สิน้ดว้ยรอย “ฟกช�ำ้และเป็นรอยเฆี่ยน
ทัง้ยังเป็นแผลเลือดไหล” 10 ของบำปแต่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้ก�ำลังใจ เตอืน
สต ิและสัญญำวำ่จะรกัษำให้หำย 11

กำรปฏิบัตศิำสนกิจขณะพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเป็นมรรตยัแสดงถึงควำมรกั 
ควำมสงสำร และควำมเห็นใจ พระองค์
ไม่ทรงด�ำเนินบนถนนฝุ่นคลุ้งของกำลิล ี
และยูเดยีอย่ำงเหยียดหยันพลำงผงะ
เมื่อเห็นคนบำป พระองค์ ไม่ทรงหลบ
เลี่ยงพวกเขำดว้ยควำมหวำดกลัว  
ไม่เลย พระองคเ์สวยกับพวกเขำ12  
พระองคท์รงช่วยเหลือ ประทำนพร 
หนุนใจ จรรโลงใจ ทรงแทนที่ควำม
กลัวและควำมหมดหวงัดว้ยควำมหวงั
และปีต ิเฉกเช่นพระเมษบำลองค์
จรงิ พระองคท์รงเสำะหำเรำเพื่อให้กำร
บรรเทำทุกข์และควำมหวงั 13 กำรเข้ำใจ
พระเมตตำสงสำรและควำมรกัของ
พระองคช่์วยให้เรำใช้ศรทัธำในพระองค์
—กลับใจและหำยเป็นปกติ

กิตตคิณุของยอห์นบันทึกผลควำม
เห็นใจที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีตอ่คน
บำป พวกธรรมำจำรย์และพวกฟำรสีิน�ำ

หญิงคนหน่ึงที่ถูกจับฐำนล่วงประเวณี
มำหำพระผู้ช่วยให้รอด ผู้กล่ำวหำบอก
วำ่เธอควรถกูหนิขวำ้งตำมกฎของโมเสส 
เพรำะพวกเขำทูลถำมอยู่เรือ่ยๆ พระ
เยซูจึงตรสัตอบในที่สุดวำ่ “ ใครในพวก
ท่ำนไม่มีบำปให้เอำหินขวำ้งนำงก่อน
เป็นคนแรก”

พวกผู้กล่ำวหำเดนิจำกไป “เหลือแต่
พระเยซูตำมล�ำพังกับหญิงคนน้ันที่ยืน
อยู่ตอ่พระพักตรพ์ระองค์

“พระเยซู . . . ตรสักับนำงวำ่ หญิง
เอ๋ย พวกเขำไปไหนหมด? ไม่มี ใครเอำ
โทษเธอหรอื?

“นำงทูลวำ่ ท่ำนเจ้ำข้ำ ไม่มี ใครเลย 
แล้วพระเยซูตรสัวำ่ เรำก็ ไม่เอำโทษ
เหมือนกัน จงไปเถิดและจำกน้ีไปอย่ำ
ท�ำบำปอีก” 14

แน่นอนวำ่พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรง
ยกโทษกำรล่วงประเวณี แตพ่ระองค์ ไม่
ทรงเอำโทษหญิงน้ันเช่นกัน พระองค์
ทรงกระตุน้ให้เธอเปลี่ยนชีวติ ทรงผลัก
ดนัให้เธอเปลี่ยนเพรำะควำมสงสำรและ
พระเมตตำของพระองค ์งำนแปลพระ
คมัภีร์ ไบเบิลของโจเซฟ สมิธยืนยันผล
แห่งควำมเป็นสำนุศิษย์ที่เกิดขึน้วำ่  
“และหญิงน้ันสรรเสรญิพระผู้เป็น
เจ้ำนับจำกโมงน้ันและปักใจเช่ือใน
พระนำมของพระองค”์ 15

แมพ้ระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเห็นใจ แตเ่รำ
ไมค่วรเช่ืออยำ่งผดิๆ วำ่พระองคท์รง
ยอมรบัและพระทยักวำ้งกบับำป ไมเ่ลย 
พระผูช่้วยใหร้อดเสด็จมำแผน่ดนิโลก
เพือ่ช่วยเรำใหร้อด จำก บำปของเรำ และ
ทีส่�ำคญัคอืจะไมท่รงช่วยเรำใหร้อด ใน 
บำปของเรำได้ 16 ซีเอสรอมผูเ้ช่ียวชำญ
กำรซักถำมเคยพยำยำมลอ่อมวิเล็คให้
ตดิกบัโดยถำมวำ่ “[พระเมสสิยำหจ์ะ
เสด็จมำ] ช่วยผูค้นของพระองค์ ในบำป
ใหร้อดหรอื? และอมวิเล็คตอบและกลำ่ว
แกเ่ขำ: ขำ้พเจำ้กลำ่วแกท่ำ่นวำ่พระองค์
จะไมท่รงท�ำเช่นน้ัน, เพรำะเป็นไปไม่
ไดท้ีพ่ระองคจ์ะทรงปฏเิสธพระวจนะ
ของพระองค ์. . . พระองคท์รงช่วย
พวกเขำทีอ่ยู่ ในบำปของตนให้รอดไม่
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ได”้ 17 อมิวเล็คพดูหลักค�ำสอนพืน้ฐำน
วำ่เพือ่ใหร้อดจำกบำป เรำตอ้งท�ำตำม 
“เงือ่นไขของกำรกลับใจ” ซ่ึงปลดปลอ่ย
เดชำนุภำพของพระผู้ ไถม่ำช่วยใหจ้ติ
วญิญำณของเรำรอด 18

ควำมสงสำร ควำมรกั และพระ
เมตตำของพระผู้ช่วยให้รอดดงึเรำมำ
หำพระองค์ 19 โดยผ่ำนกำรชดใช้ เรำ
ไม่พอใจกับสภำพบำปหนำของเรำอีก20 
พระผู้เป็นเจ้ำตรสัชัดเจนวำ่อะไรถูก
และพระองคท์รงยอมรบั อะไรผิดและ
เป็นบำป น่ีไม่ ใช่เพรำะทรงปรำรถนำ
จะไดผู้้ตดิตำมที่เช่ือฟังและงมงำย ไม่
เลย พระบิดำบนสวรรคท์รงปรำรถนำ
ให้บุตรธิดำของพระองคร์บัรูแ้ละเต็มใจ
เลือกเป็นเหมือนพระองค์ 21 และคูค่วร
กับชีวติแบบที่พระองคท์รงด�ำเนิน 22 ใน
กำรท�ำเช่นน้ัน บุตรธิดำของพระองค์
บรรลุจุดหมำยของพวกเขำและเป็น
ทำยำทรบัทัง้หมดที่พระองคท์รงมี23  
เพรำะเหตน้ีุผู้น�ำศำสนจักรจึงไม่
สำมำรถปรบัเปลี่ยนพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้ำหรอืหลักค�ำสอนที่ขัดกับ
พระประสงคข์องพระองคเ์พื่อควำม
สะดวกหรอืให้คนนิยมชมชอบ

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเรำพยำยำมตดิตำม
พระเยซูครสิต ์แบบอย่ำงพระกรณุำตอ่
คนบำปสอนเรำเป็นพิเศษ เรำผู้เป็นคน
บำปตอ้งยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นดว้ยควำม
รกัควำมสงสำรเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้
รอด บทบำทของเรำคอืช่วยเหลือและ
เป็นพร หนุนใจและจรรโลงใจ แทนที่
ควำมกลัวและควำมสิน้หวงัดว้ยควำม
หวงัและปีติ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงต�ำหนิผู้ถอย
หนีจำกคนที่พวกเขำมองวำ่ไม่สะอำด
และผู้ตดัสินคนอื่นวำ่ท�ำบำปมำกกวำ่
ตน 24 น่ันเป็นบทเรยีนที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงเน้นกับคนเหล่ำน้ันผู้ “เช่ือ
มั่นในตวัเองวำ่เป็นคนชอบธรรมและดู
หมิ่นคนอื่น” พระองคต์รสัอุปมำดงัน้ี

“มีสองคนขึน้ไปอธิษฐำนในบรเิวณ
พระวหิำร คนหน่ึงเป็นฟำรสีิและคน
หน่ึงเป็นคนเก็บภำษี

“คนที่เป็นฟำรสีิน้ันยืนอยู่คนเดยีว
อธิษฐำนวำ่ ข้ำแตพ่ระเจ้ำ ข้ำพระองค์
ขอบพระคณุพระองคท์ี่ข้ำพระองค์ ไม่
เหมือนคนอื่นที่เป็นคนฉ้อโกง เป็นคน
อธรรม และเป็นคนล่วงประเวณี และ
ไม่เหมือนคนเก็บภำษีคนน้ี

“ข้ำพระองคถ์ืออดอำหำรสองวนัตอ่
สัปดำห์ และส่ิงสำรพัดที่ข้ำพระองค์
หำได ้ข้ำพระองคก็์เอำทศำงคม์ำถวำย
เสมอ

“ส่วนคนเก็บภำษีน้ันยืนอยู่แต่ไกล 
ไม่ยอมแม้แตแ่หงนหน้ำดฟู้ำ แตต่อีก
ชกตวักล่ำววำ่ ข้ำแตพ่ระเจ้ำ ขอทรง
เมตตำแก่ข้ำพระองคผ์ู้เป็นคนบำป
เถิด”

พระเยซูทรงสรปุตอ่จำกน้ันวำ่  
“เรำบอกพวกท่ำนวำ่ คนน้ีแหละ  
[คนเก็บภำษี] เมื่อกลับลงไปถึงบ้ำน
ของตนก็ถูกนับวำ่เป็นคนชอบธรรม 
ไม่ ใช่อีกคนหน่ึงน้ัน [ฟำรสีิ] เพรำะวำ่
ทุกคนที่ยกตวัขึน้จะตอ้งถูกเหยียดลง 
แตทุ่กคนที่ถ่อมตวัลงจะไดร้บักำรยก
ขึน้” 25

ข่ำวสำรส�ำหรบัเรำชัดเจนวำ่ คนบำป
ที่กลับใจเข้ำใกล้พระผู้เป็นเจ้ำมำกกวำ่
คนที่คดิวำ่ตนเองชอบธรรมผู้เอำโทษ
คนบำปคนน้ัน

มนุษย์ที่มีนิสัยชอบตดัสินและคดิ 
วำ่ตนเองชอบธรรมมีอยู่ ในสมัยของ 
แอลมำเช่นกัน เมื่อผู้คน “เริม่สถำปนำ
ศำสนจักรให้เต็มที่ยิ่งขึน้ . . . ศำสนจักร
เริม่จองหองขึน้ . . . [และ] ผู้คนของ

ศำสนจักรเริม่ทะนงตนดว้ยควำมถือดี
ในสำยตำตน, . . . พวกเขำเริม่ดหูมิ่น, 
กันและกัน, และพวกเขำเริม่ข่มเหงคน
ที่ ไม่เช่ือตำมเจตนำและควำมพอใจของ
ตน” 26

ศำสนจักรห้ำมกำรข่มเหงน้ีโดย
เฉพำะ “บัดน้ีมีกฎเครง่ครดัข้อหน่ึงใน
บรรดำผู้คนของศำสนจักร, คอืจะไม่มี
คนใด, ที่เป็นของศำสนจักร, ออกไป
ข่มเหงคนที่ ไม่ ไดเ้ป็นของศำสนจักร, 
และจะไม่มีกำรข่มเหงกันในบรรดำพวก
เขำเอง” 27 หลักธรรมอันเป็นแนวทำง
ส�ำหรบัวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยเหมือนเดมิ 
เรำตอ้งไม่ข่มเหงใครไม่วำ่ในหรอืนอก
ศำสนจักร

คนที่ถูกข่มเหงไม่วำ่ดว้ยเหตผุลใด
ก็ตำมรูว้ำ่ควำมอยุตธิรรมและควำม
ใจแคบเป็นอย่ำงไร สมัยเป็นวยัรุน่อำศัย
อยู่ ในยุโรปเมื่อทศวรรษ 1960 ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กวำ่ถูกหำเรือ่งและถูกกลั่นแกล้ง
หลำยครัง้เพรำะเป็นคนอเมรกิันและ
เพรำะเป็นสมำชิกศำสนจักร เพื่อน
นักเรยีนบำงคนปฏิบัตติอ่ข้ำพเจ้ำ
ประหน่ึงข้ำพเจ้ำตอ้งรบัผิดชอบกับ
นโยบำยตำ่งประเทศของสหรฐัซ่ึงไม่
เป็นที่นิยมชมชอบ พวกเขำปฏิบัตติอ่
ข้ำพเจ้ำรำวกับวำ่ศำสนำของข้ำพเจ้ำ
หยำมประเทศที่ข้ำพเจ้ำอยู่เพรำะตำ่ง
จำกศำสนำประจ�ำชำต ิตอ่มำข้ำพเจ้ำ
มองเห็นควำมรำ้ยกำจของอคตแิละกำร
เหยียดผิวซ่ึงผู้ตกเป็นเป้ำโจมตตีอ้ง
ประสบเพรำะเชือ้ชำตหิรอืชำตพิันธุ์ของ
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พวกเขำในประเทศตำ่งๆ ทั่วโลก
กำรข่มเหงเกิดขึน้หลำยรปูแบบ อำทิ 

กำรหัวเรำะเยำะ กำรคกุคำม กำรกลั่น
แกล้ง กำรกีดกันและกำรแยกให้อยู่ โดด
เดีย่ว หรอืควำมเกลียดชังกัน เรำตอ้ง
ระวงัควำมใจแคบที่แผดเสียงน่ำชิงชัง
ใส่ผู้ที่มีควำมเห็นตำ่ง ควำมใจแคบ
ประจักษ์ชัดบำงส่วนเมื่อไม่ยอมให้
เสรภีำพเท่ำเทียมกันในกำรแสดงออก28 
ทุกคน รวมทัง้คนเลื่อมใสศำสนำ ล้วน
มีสิทธิ์แสดงควำมเห็นของตนในที่
สำธำรณะ แต่ไม่มี ใครไดร้บัอนุญำตให้
เกลียดชังผู้อื่นขณะพวกเขำแสดงควำม
เห็นเหล่ำน้ัน

ประวตัศิำสนจกัรมหีลกัฐำนยืนยันวำ่
ผู้อ่ืนปฏบัิตติอ่สมำชิกของเรำดว้ยควำม
เกลียดชังและควำมใจแคบ คงจะน่ำ
เศรำ้อยำ่งยิง่หำกเรำปฏบิตัติอ่ผู้อืน่เช่น
ทีผู้่อ่ืนเคยปฏบิตัติอ่เรำ พระผูช่้วยให้
รอดทรงสอนวำ่ “จงปฏบิตัติอ่ผูอื้น่อย่ำง
ทีพ่วกทำ่นตอ้งกำรให้พวกเขำปฏบิตัิ
ตอ่ท่ำน” 29 เพือ่ใหเ้ขำเคำรพเรำ เรำตอ้ง
เคำรพผูอ้ืน่ นอกจำกน้ี กำรเปลีย่นใจ
เลือ่มใสของเรำตอ้งท�ำให้เกดิ “ควำม
อ่อนโยนและควำมนอบน้อมแห่งใจ”  
ซ่ึงอัญเชิญ “พระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
[และท�ำใหเ้รำเป่ียมดว้ย] ควำมรกัอัน
บรบูิรณ์”30 และ “รกั [ผูอื้น่] ดว้ยน� ้ำใสใจ
จรงิ” 31

พระเมษบำลผู้ประเสรฐิไม่ทรง
เปลี่ยนแปลง ทรงรูสึ้กตอ่บำปและคน

บำปวนัน้ีเหมือนเมื่อครัง้พระองคท์รง
ด�ำเนินบนแผ่นดนิโลก พระองค์ ไม่ทรง
ถอยหนีจำกเรำเพรำะเรำท�ำบำป ถึงแม้
บำงครัง้พระองคท์รงคดิวำ่ “แตแ่กะ
ตวัน้ีบำปหนำทีเดยีว!” พระองคท์รงรกั
เรำมำกถึงขนำดทรงเตรยีมทำงให้เรำ
กลับใจและสะอำดเพื่อเรำจะไดก้ลับไป
หำพระองคแ์ละพระบิดำบนสวรรค์32 
ในกำรน้ันพระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบ
อย่ำงให้เรำท�ำตำมเช่นกัน—ให้เรำ
เคำรพทุกคนและไม่เกลียดชังผู้ ใด

ในฐำนะสำนุศิษย์ ขอให้เรำเป็น 
กระจกเงำสะท้อนควำมรกัของพระองค ์
รกักันอย่ำงเปิดเผยและสมบูรณ์จน
ไม่มี ใครรูสึ้กถูกทอดทิง้ โดดเดีย่ว หรอื
สิน้หวงั ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นพระเมษบำลผู้ประเสรฐิ
ของเรำ ทรงรกัและห่วงใยเรำ ทรงรูจ้ัก
เรำและพลีพระชนม์ชีพเพื่อแกะของ
พระองค์ 33 พระองคท์รงพระชนม์เพื่อ
เรำ ทรงตอ้งกำรให้เรำรูจ้ักและใช้ศรทัธำ
ในพระองคเ์ช่นกัน ข้ำพเจ้ำรกัและ
เทิดทูนพระองค ์ข้ำพเจ้ำส�ำนึกในพระ
มหำกรณุำธิคณุน้ัน ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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“. . . หำกท่ำนจะหันมำสู่พระเจ้ำ
ดว้ยควำมตัง้ใจเด็ดเดีย่ว, . . . และรบั
ใช้พระองคด์ว้ยควำมขยันหมั่นเพียร
จนสุดควำมสำมำรถแห่งจิตใจ, . . . 
พระองคจ์ะทรง, ปลดปล่อยท่ำนให้พ้น
จำกควำมเป็นทำส, ตำมพระประสงค์
และควำมพอพระทัยของพระองค”์ 1

ถ้อยค�ำของแอมันมีผลอย่ำงลึกซึง้ตอ่
ศรทัธำของผู้คนของกษัตรยิ์ลิมไฮจน
พวกเขำท�ำพันธสัญญำกับพระผู้เป็น
เจ้ำที่จะรบัใช้พระองค ์และรกัษำพระ
บัญญัตขิองพระองค ์แม้ ในสถำนกำรณ์
ที่ยำกล�ำบำก เพรำะศรทัธำของพวกเขำ 
พวกเขำจึงวำงแผนเพื่อ หลบหนีจำก
เงือ้มมือชำวเลมัน 2

พี่น้องทัง้หลำย โปรดพิจำรณำควำม
ส�ำคญัของกำรเชือ้เชิญทีก่ษัตรยิลิ์มไฮให้
แก่ผู้คนของท่ำนและควำมเกี่ยวเน่ือง
กับเรำ ท่ำนกล่ำววำ่ “จงเงยหน้ำขึน้, 
และช่ืนชมยินดเีถิด, และมอบควำมไว้
วำงใจของท่ำนในพระผู้เป็นเจ้ำ” จำก
ถอ้ยค�ำเหลำ่น้ี ลมิไฮเชือ้เชิญผูค้นของ
ท่ำนให้มองไปยังอนำคตผ่ำนดวงตำแห่ง
ศรทัธำ ให้แทนที่ควำมกลัวดว้ยกำรมอง
ในแง่ดถีึงควำมหวงัที่เกิดจำกศรทัธำ 
และไม่หวัน่ไหวในกำรวำงใจในพระผู้
เป็นเจ้ำโดยไม่ค�ำนึงถึงสภำวกำรณ์

แห่งลี ไฮนีไฟเพื่อสอบถำมเกี่ยวกับ  
พี่น้องของเขำ ที่น่ันแอมันพบกษัตรยิ์
ลิมไฮและผู้คนของท่ำนซ่ึงตกเป็นทำส
ของชำวเลมัน กษัตรยิ์ลิมไฮมีก�ำลังใจ
จำกส่ิงที่แอมันแบ่งปันกับเขำเกี่ยวกับ
ผู้คนในเซรำเฮ็มลำ ใจของเขำเป่ียมดว้ย
ควำมควำมหวงัและปีตอิย่ำงยิ่งจนท่ำน
รวบรวมผู้คนของท่ำนที่พระวหิำรและ
กล่ำวกับพวกเขำวำ่

โดย เอล็เดอร์อูลส์ิเสส ซวาเรส

แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

พี่
น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำตอ้งกำร
เริม่ข่ำวสำรโดยกำรเป็นพยำนวำ่
ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่ประธำนโธมัส เอส. 

มอนสันเป็นศำสดำพยำกรณ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้ำในปัจจุบัน และตำมจรงิ
แล้วที่ปรกึษำของท่ำนในฝ่ำยประธำน
สูงสุดและอัครสำวกสิบสองเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผยเช่นกัน 
พวกท่ำนเป็นตวัแทนของพระเจ้ำพระ
เยซูครสิตแ์ละมีสิทธิ์ ในกำรประกำศ
พระด�ำรแิละพระประสงคต์ำมพวกท่ำน
ไดร้บักำรเปิดเผย ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
วำ่เรำจะปลอดภัยหำกเรำท�ำตำมค�ำ
แนะน�ำของพวกท่ำน พระเจ้ำทรงดลใจ
พวกท่ำนให้เน้นย�ำ้ถึงกำรเสรมิสรำ้ง
ศรทัธำของเรำในพระบิดำบนสวรรค์
และในพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู
ครสิต ์และในกำรชดใช้ของพระองค์
เพื่อเรำจะไม่หวัน่ไหวขณะเผชิญกำร
ท้ำทำยในวนัเวลำของเรำ

ในพระคมัภีรม์อรมอน เรำเรยีนรูเ้รือ่ง
รำวเกี่ยวกับชำยที่ช่ือแอมันผู้ถูกส่งจำก
ดนิแดนแห่งเซรำเฮ็มลำไปยังแผ่นดนิ

วางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ 
โดยไม่หวัน่ไหว
หากศรัทธาของเราแน่วแน่และไม่หวัน่ไหว พระเจ้าจะเพ่ิมพูนความสามารถให้เราอยู่
เหนือความท้าทายของชีวิต
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ชีวติมรรตยัเป็นช่วงเวลำของกำร
ทดสอบที่จะพิสูจน์วำ่เรำจะท�ำส่ิงทัง้ปวง
ที่พระเจ้ำ พระผู้เป็นเจ้ำของเรำจะทรง
บัญชำเรำหรอืไม่ 3 ส่ิงน้ีจะตอ้งมีศรทัธำ
อันไม่หวัน่ไหวในพระครสิตแ์ม้ ในเวลำ
ที่ยำกล�ำบำกยิ่ง และเรำยังตอ้งมุ่งหน้ำ
ดว้ยควำมแน่วแน่ในศรทัธำในพระ
ครสิต ์รบักำรน�ำทำงจำกพระวญิญำณ 
และวำงใจวำ่พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงจัดหำ
ให้ตำมควำมจ�ำเป็นของเรำ 4

ในช่วงสุดท้ำยของกำรปฏิบัตศิำสน
กิจบนแผ่นดนิโลกของพระผู้ช่วยให้
รอด ก่อนทรงถูกจับ พระองคท์รงสอน
สำนุศิษย์ของพระองคว์ำ่ “ ในโลกน้ีท่ำน
จะประ สบควำมทุกข์ ยำก แตจ่งมี ใจกล้ำ
เถิด เพรำะวำ่เรำชนะโลกแล้ว” 5

ขอให้ ไตรต่รองเรือ่งน้ีดว้ยกันสักครู—่ 
พระเยซูครสิตพ์ระบุตรพระองคเ์ดยีว
ของพระบิดำ ด�ำเนินพระชนม์ชีพโดย
ไรบ้ำปและเอำชนะทุกกำรล่อลวง ควำม
เจ็บปวด กำรท้ำทำย และควำมทุกข์ของ
โลก พระองคท์รงหลั่งพระโลหิตในสวน
เกทเสมนี พระองคท์รงทนรบัควำม
เจ็บปวดที่เลวรำ้ยเกินกวำ่จะพรรณนำ

ได ้พระองคท์รงรบัควำมเจ็บปวดและ
ควำมป่วยไข้ของเรำไว ้พระองคท์รง
พรอ้มจะช่วย—ช่วยเรำแตล่ะคน—ใน
ภำระทุกอย่ำง โดยผ่ำนพระชนม์ชีพ 
กำรทนทุกขเวทนำ ควำมตำย และกำร
ฟ้ืนคนืพระชนม์ พระองคท์รงน�ำทุกส่ิง
ที่เป็นอุปสรรคตอ่กำรช่ืนชมยินดแีละ
กำรพบสันตสุิขบนโลกน้ีของเรำออก
ไป ผลของกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำร
ชดใช้ของพระองคเ์ผื่อแผ่มำถึงทุกคน
ที่ยอมรบัพระองคแ์ละปฏิ เสธตน เอง 
และคนที่รบักำง เขนของพระองคแ์ละ
ตดิตำมพระองคเ์ป็นสำนุศิษย์ที่แท้จรงิ
ของพระองค์ 6 ดงัน้ัน เมื่อเรำใช้ศรทัธำ
ในพระเยซูครสิตแ์ละในกำรชดใช้ของ
พระองค ์เรำจะแข็งแกรง่ขึน้ ภำระของ
เรำจะเบำลง และโดยผ่ำนพระองคเ์รำ
จะเอำชนะโลก

พี่น้องทุกท่ำน เมื่อเรำใครค่รวญถึง
ควำมเข้มแข็งและควำมหวงัที่เรำจะรบั
จำกพระผู้ช่วยให้รอดได ้เรำมีเหตผุลที่
จะเงยหน้ำ ช่ืนชมยินด ีและมุ่งไปข้ำง
หน้ำดว้ยศรทัธำโดยไม่สงสัย “เพรำะ วำ่
คนที่สงสัยน้ันเป็นเหมือนคลื่นในทะเล

ที่ถูกลมพัดซัดไปมำ . . . เขำเป็นคน
สองจิตสองใจไม่มั่น คงในบรร ดำทำง
ของตน” 7

ในท�ำนองเดยีวกัน กษัตรยิ์ลิมไฮ
กระตุน้วำ่ “หันมำสู่พระเจ้ำดว้ยควำม
ตัง้ใจเด็ดเดีย่ว, . . . และรบัใช้พระองค์
ดว้ยควำมขยันหมั่นเพียรจน สุด ควำม
สำมำรถแห่งจิตใจ, หำกท่ำนท�ำเช่นน้ี, 
พระองคจ์ะทรง, ปลดปล่อยท่ำนให้พ้น
จำกควำมเป็นทำส, ตำมพระประสงค์
และควำมพอพระทัยของพระองค”์ 8

ฟังพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอด
ขณะที่พระองคต์รสักับเรำ:

“อย่ำให้ ใจของพวก ท่ำนเป็นทุกข์เลย 
พวก ท่ำนวำง ใจในพระ เจ้ำ จงวำง ใจใน
เรำดว้ย . . .

“ถ้ำพวก ท่ำนรกัเรำ ท่ำนก็จะ
ประ พฤตติำมบัญญัตขิองเรำ . . .

“ ใครที่มีบัญญัตขิองเรำและ
ประ พฤตติำมบัญญัตเิหล่ำ น้ัน คนน้ัน
เป็นคนที่รกัเรำ และคนที่รกัเรำน้ัน
พระ บิดำของเรำจะทรงรกัเขำ และเรำ
จะรกัเขำและจะส�ำแดงตวัให้ปรำ กฏแก่
เขำ” 9

พระผู้เป็นเจ้ำประทำนพรเรำตำม
ศรทัธำของเรำ 10 ศรทัธำเป็นบ่อเกิด
ของกำรด�ำเนินชีวติดว้ยจุดประสงคอ์ัน
ศักดิสิ์ทธิ์และมุมมองนิรนัดร ์ศรทัธำ
เป็นหลักธรรมที่ ใช้ ไดจ้รงิซ่ึงเป็นแรง
บันดำลใจให้เกิดควำมควำมพำกเพียร 
ศรทัธำเป็นพลังส�ำคญัยิ่งที่ด�ำรงอยู่
และจะแสดงออกในเจตคตแิง่บวก
และควำมปรำรถนำอย่ำงเต็มใจที่จะท�ำ
ทุกอย่ำงที่พระผู้เป็นเจ้ำและพระเยซู
ครสิตท์รงขอให้เรำท�ำ ศรทัธำน�ำให้เรำ
คกุเข่ำสวดอ้อนวอนเพื่อวงิวอนพระเจ้ำ
ในกำรน�ำทำงและลุกขึน้ท�ำทุกส่ิงที่
สอดคล้องกับพระประสงคด์ว้ยควำม
มั่นใจ

หลำยปีก่อนขณะรบัใช้เป็นประธำน
คณะเผยแผ่ ข้ำพเจ้ำไดร้บัโทรศัพท์
จำกผู้ปกครองของผู้สอนศำสนำที่เรำรกั
แจ้งเกี่ยวกับกำรตำยของน้องสำวของ
เขำ ข้ำพเจ้ำจ�ำไดถ้ึงควำมอ่อนโยนใน
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ช่วงเวลำน้ัน ผู้สอนศำสนำคนน้ันกับ
ข้ำพเจ้ำสนทนำเกี่ยวกับแผนแห่งควำม
รอดอันน่ำอัศจรรย์ส�ำหรบับุตรธิดำของ
พระองคแ์ละเกี่ยวกับควำมรูน้ี้วำ่จะ
ปลอบประโลมเขำไดอ้ย่ำงไร

ถึงแม้เขำตกใจและเศรำ้โศกจำก
ควำมทุกข์ ผู้สอนศำสนำคนน้ี—ทัง้
น� ้ำตำและดว้ยศรทัธำของเขำในพระ
ผู้เป็นเจ้ำ—ช่ืนชมยินดกีับชีวติของ
น้องสำว เขำแสดงควำมเช่ือมั่นอย่ำง
ไม่ส่ันคลอนในพระเมตตำอันละเอียด
อ่อนของพระเจ้ำ เขำกล่ำวกับข้ำพเจ้ำ
อย่ำงกล้ำหำญวำ่เขำจะยังคงรบัใช้งำน
เผยแผ่ดว้ยควำมขยันหมั่นเพียรและ
ศรทัธำอย่ำงเต็มเป่ียมเพื่อให้มีคำ่ควร
ตอ่ค�ำสัญญำที่พระผู้เป็นเจ้ำมีตอ่เขำ
และครอบครวั ในช่วงเวลำยำกล�ำบำก
น้ี ผู้สอนศำสนำที่ซ่ือสัตย์คนน้ีหันใจไป
ที่พระผู้เป็นเจ้ำ ให้ควำมวำงใจทัง้หมด
ในพระองค ์และให้ค�ำมั่นสัญญำอีก
ครัง้วำ่จะรบัใช้พระเจ้ำดว้ยศรทัธำและ
ดว้ยควำมขยันหมั่นเพียรจนสุดควำม
สำมำรถ

พี่น้องทัง้หลำย หำกเรำไม่หยั่งรำก
ดว้ยควำมวำงใจแน่วแน่ในพระผู้เป็น
เจ้ำและดว้ยควำมปรำรถนำจะรบัใช้
พระองค ์ประสบกำรณ์อันแสนเจ็บปวด
ของชีวติมรรตยัสำมำรถท�ำให้เรำรูสึ้ก
รำวกับวำ่เรำแบกภำระดว้ยแอกอันหนัก
อึง้ และเรำจะสูญเสียแรงจูงใจในกำร
ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุอย่ำงเต็ม
ที่ ได ้โดยปรำศจำกศรทัธำ เรำจะลงเอย
ดว้ยกำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำร
ช่ืนชมแผนเหล่ำน้ันของพระผู้เป็นเจ้ำ
ซ่ึงจะมำถึงชีวติเรำในภำยหน้ำ 11

ในช่วงเวลำแห่งกำรทดลองน้ี เหล่ำ
ปฏิปักษ์—ที่คอยจ้องมองอยู่—พยำยำม
ใช้ตรรกะและเหตผุลสู้กับเรำ เขำ
พยำยำมให้เรำเช่ือวำ่กำรด�ำเนินชีวติ
ตำมหลักธรรมพระกิตตคิณุน้ันไร้
ประโยชน์ พึงระลึกวำ่ตรรกะของควำม
เป็นมนุษย์ปุถุชน “จะไม่รบัส่ิง เหล่ำ น้ี
ซ่ึงเป็นของพระ วญิ ญำณแห่งพระ เจ้ำ 
เพรำะ วำ่เขำเห็นวำ่เป็นเรือ่งโง่” 12 จงจ�ำ

ไวว้ำ่ซำตำน “เป็นศัตรกูับพระผู้เป็น
เจ้ำ, และ[เขำ]ตอ่สู้กับพระองคต์ลอด
เวลำ, และเชือ้เชิญและชักจูงให้[เรำ]
ท�ำบำป, และให้ท�ำส่ิงที่ช่ัวตลอดเวลำ”13 
เรำตอ้งไม่ยอมให้ซำตำนหลอกลวงเรำ 
เมื่อเรำยอม เรำไม่มั่นคงในศรทัธำและ
สูญเสียพลังที่จะไดร้บัพรของพระ 
ผู้เป็นเจ้ำ

หำกศรทัธำของเรำแน่วแน่และ
ไม่หวัน่ไหว พระเจ้ำจะเพิ่มพูนควำม
สำมำรถให้เรำอยู่เหนือควำมท้ำทำยของ
ชีวติ เรำจะสำมำรถเอำชนะแรงกระตุน้
ทำงลบและจะพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรเอำชนะได ้แม้วำ่จะดเูหมือนมี
อุปสรรคครอบง�ำ น่ีคอืส่ิงที่ท�ำให้ผู้คน
ของกษัตรยิ์ลิมไฮหนีจำกกำรเป็นเชลย
ชำวเลมันไดอ้ย่ำงน่ำทึ่ง

พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำขอเชือ้เชิญ
ให้ท่ำนวำงใจในพระผู้เป็นเจ้ำและในค�ำ
สอนของศำสดำพยำกรณ์ของพระองค์
อย่ำงเต็มที่ ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญท่ำนให้ตอ่
พันธสัญญำกับพระผู้เป็นเจ้ำ เพื่อรบั
ใช้พระองคด์ว้ยสุดใจของท่ำน แม้ ใน
สภำวกำรณ์ที่ซับซ้อนของชีวติ ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนวำ่โดยพลังแห่งศรทัธำอย่ำง
ไม่หวัน่ไหวของท่ำนในพระครสิต ์ท่ำน
จะเป็นอิสระจำกกำรเป็นเชลยของ
บำป ควำมสงสัย ควำมไม่เช่ือ ควำม
ทกุข ์ควำมทกุขย์ำก และทำ่นจะไดร้บั
พรทัง้หมดที่สัญญำไวจ้ำกพระบิดำบน
สวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมดว้ยรกั

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระผู้เป็น
เจ้ำทรงอยู่จรงิ พระองคท์รงพระชนม์ 
พระองคท์รงรกัเรำ พระองคท์รงฟังค�ำ
สวดอ้อนวอนของเรำในช่วงเวลำแห่ง
ควำมสุขของเรำและในช่วงเวลำแห่ง
ควำมสงสัย ควำมโศกเศรำ้ และควำม
สิน้หวงัของเรำ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่
พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้
รอดของโลก พระองคท์รงเป็นพระผู้ ไถ่

ข้ำพเจ้ำสรปุค�ำปรำศรยัวนัน้ีกับเน้ือ
รอ้งของเพลงสวด “Not Now but in 
the Coming Years,” อยู่ ในเพลงสวด
ภำษำโปรตเุกส:

หำกเมฆแทนทีด่วงอำทิตย์แผ่เงำทั่ว
ใจเรำ

หำกเจ็บปวดรวดรำ้ว ไม่เป็นไร ไม่นำน
จะรูจ้ักพระองค์

เยซูจูงมือเรำ และจะทรงบอกเหตผุล
แก่เรำ

หำกเรำฟัง พระองคจ์ะทรงบอกเรำเมือ่
เวลำผ่ำนไป

วำงใจพระเจ้ำไม่หวัน่ไหว และให้
พระองคท์รงช่วยเหลือ

รอ้งเพลงสวรรค์ ไม่รูจ้บ เพรำะพระองค์
จะทรงเฉลยไข 14

ขำ้พเจำ้กลำ่วทัง้หมดน้ีในพระนำมอนั
ศักดิสิ์ทธิข์องพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. โมไซยำห์ 7:19, 33.
 2. ด ูโมไซยำห์ 21:32; 22:1–14.
 3. ด ูอับรำฮัม 3:25.
 4. ด ู1 นีไฟ 4:6–7; 2 นีไฟ 31:20.
 5. ยอนห์ 16:33.
 6. ด ูลูกำ 9:23.
 7. ยำกอบ 1:6, 8.
 8. โมไซยำห์ 7:33; เน้นตวัเอน.
 9. ยอนห์ 14:1, 15, 21.
 10. ด ู2 นีไฟ 27:23; แอลมำ 37:40;  

อีเธอร ์12:29.
 11. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 58:3.
 12. 1 โครนิธ์ 2:14.
 13. โมโรไน 7:12.
 14. เพลง “Not Now but in the Coming 

Years,” แปลจำก “Agora Não, mas Logo 
Mais,” เพลงสวด (ภำษำโปรตเุกส), หน้ำ 156.
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เรำเป็นบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ 
กำรรบัควำมสวำ่ง ด�ำเนินอยู่กับพระผู้
เป็นเจ้ำตอ่ไป และรบัควำมสวำ่งมำก
ขึน้คอืส่ิงทีพ่ระองคท์รงสรำ้งเรำมำใหท้�ำ 
นับตัง้แตก่ำลเริม่ตน้ เรำตดิตำมควำม
สวำ่ง เรำท�ำตำมพระบิดำบนสวรรคแ์ละ
แผนของพระองค ์กำรแสวงหำควำม
สวำ่งจึงอยู่ ในดเีอ็นเอทำงวญิญำณของ
เรำ

ข้ำพเจ้ำไดย้ินควำมจรงินิรนัดร์
เรือ่งน้ีสอนไวอ้ย่ำงดงีำมในสถำนที่ซ่ึง
คำดไม่ถึง ขณะท�ำงำนให้ธนำคำรใหญ่
แห่งหน่ึง ข้ำพเข้ำไดร้บัเชิญให้เข้ำรว่ม
หลักสูตรบรหิำรที่มหำวทิยำลัยมิชิแกน 
ในหลกัสูตรน้ี ศำสตรำจำรยค์มิ คำเมรอน
สอนแนวคดิเรือ่งกำรเป็นผู้น�ำที่ดแีละ
ผลของกำรหันไปหำแสง เขำอธิบำยวำ่ 
“เรือ่งน้ีกล่ำวถึงแนวโน้มในระบบส่ิงมี
ชีวติทุกชนิดที่มีตอ่พลังงำนดำ้นบวก 
[แสงสวำ่ง] และอยู่ห่ำงจำกพลังงำน
ดำ้นลบ [ควำมมืด] จำกส่ิงมีชีวติเซลล์
เดยีวไปจนถึงระบบของมนุษย์ที่ซับ
ซ้อน ส่ิงมีชีวติทุกชนิดล้วนมีควำมโน้ม
เอียงโดยธรรมชำติไปทำงดำ้นบวกและ
จะอยู่ห่ำงจำกดำ้นลบ” 6

โดยไดร้บักำรสนับสนุนจำกกำร
ศึกษำวจิัยทำงวชิำกำรมำกมำย เขำยัง
มุ่งเน้นไปที่องคป์ระกอบส�ำคญัสำมส่วน
ของวฒันธรรมกำรท�ำงำนที่ประสบผล
ส�ำเรจ็ น่ันคอื ควำมเห็นใจ กำรให้อภัย 

ซ่ึงท�ำให้มืดบอด . . . ใจแข็งกระดำ้ง 
. . . และ . . . น�ำ . . . ไป” 4

กระน้ันก็ตำม ดว้ยควำมเข้ำใจอย่ำง
ถ่องแท้ถึงควำมท้ำทำยในวนัเวลำของ
เรำ พระเจ้ำทรงสัญญำวำ่ “ส่ิงซ่ึงมำจำก
พระผู้เป็นเจ้ำเป็นควำมสวำ่ง; และคน
ที่รบัควำมสวำ่ง, และด�ำเนินอยู่กับพระ
ผู้เป็นเจ้ำตอ่ไป, รบัควำมสวำ่งมำกขึน้; 
และควำมสวำ่งน้ันเจิดจ้ำยิ่งขึน้ๆ จนถึง
วนัที่สมบูรณ์” 5

โดย เอล็เดอร์มาร์ก เอ. แบรกก์

แห่งสาวกเจด็สิบ

เ ปำโลแบ่งปันข่ำวสำรอันล�ำ้เลิศของ
ควำมหวงักับชำวโครนิธ์ ดงัน้ี

“เรำเผชิญควำมยำก ล�ำ บำก
รอบ ดำ้น แตก็่ ไม่ถูกบด ขยี ้เรำสับสน
แตก็่ไม่หมด หวงั

“เรำถูกข่ม เหงแตก็่ ไม่ถูกทอด ทิง้ เรำ
ถูกตี ให้ล้ม ลง แตก็่ ไม่ถูกท�ำ ลำย” 1

อะไรคอืที่มำแห่งควำมหวงัของเปำโล 
ขอให้ฟังค�ำอธิบำยของเขำ “เพรำะวำ่
พระ เจ้ำผู้ตรสัวำ่ให้ควำมสวำ่งส่องออก
มำจำกควำมมืด ทรงส่อง สวำ่งเข้ำ มำใน
ใจของเรำ เพื่อให้เรำมีควำมสวำ่งแห่ง
ควำมรูถ้ึงพระ สิรขิองพระ เจ้ำ ที่ปรำ กฏ
บนพระ พักตรข์องพระ ครสิต”์ 2

แม้ ในยำมยำกล�ำบำกและมืดสนิท 
ยังคงมีแสงสวำ่งและควำมดอียู่รอบๆ 
เรำ เมื่อเดอืนตลุำคมปีที่แล้ว ประธำน
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เตอืนเรำวำ่ 
“เรำแวดล้อมไปดว้ยควำมมั่งคัง่อย่ำง
ล้นเหลือของแสงสวำ่งและควำมจรงิซ่ึง
ข้ำพเจ้ำสงสัยวำ่เรำส�ำนึกคณุในคณุคำ่
ของส่ิงที่เรำมีหรอืไม่” 3

อย่ำงไรก็ตำม ปฏิปักษ์อยำกให้เรำ
จดจ่อกับ “หมอกแห่งควำมมืด . . . 

เจิดจา้ยิง่ข้ึนๆ	จนถึงวนัท่ี
สมบูรณ์
แม้ในยามยากล�าบากและมืดสนิท ยงัคงมีแสงสว่างและความดีอยู่รอบๆ เรา
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และควำมส�ำนึกคณุ 7 นับวำ่สมเหตผุล
ที่สุดเมื่อคนเรำหันไปดำ้นบวก (แสง
สวำ่ง) เรำจะมองเห็นคณุลักษณะที่เป็น
แบบอย่ำงอันดพีรอ้มโดยควำมสวำ่งของ
โลก พระเยซูครสิต!์

พี่น้องทัง้หลำย ท่ำนสบำยใจไดว้ำ่มี
ควำมสวำ่งไว้ ให้เรำ ข้ำพเจ้ำขอแนะน�ำ
ที่มำของควำมสวำ่งสำมดำ้นซ่ึงเรำจะ
พบควำมสวำ่ง อยู่เสมอ

1.	ความสวา่งของศาสนจกัร
ศำสนจักรคอืประภำคำรส่องสวำ่ง

แก่โลกทีมื่ดมน น่ีเป็นช่วงเวลำอนัดี
ยิง่ทีจ่ะเป็นสมำชิกศำสนจกัรของพระ
เยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทำ้ย! 
ศำสนจักรไม่เคยเข้มแข็งเทำ่น้ีมำ
กอ่น8 และทวคีวำมเข้มแข็งมำกขึน้ทกุ
วนัอยำ่งแทจ้รงิเม่ือมีสมำชิกใหมเ่ขำ้รว่ม
กบัเรำ มีกำรจัดตัง้ทีป่ระชมุใหมห่ลำย
แหง่ ผูส้อนศำสนำหลำยคนไดร้บัเรยีก 
และเขตกำรปกครองพเิศษแหง่ใหม่
หลำยเขตเปิดรบัพระกติตคิณุ เรำเห็น
หลำยคนทีห่ำ่งหำยไปจำกศำสนจกัรกลบั
มำแข็งขันเม่ือควำมช่วยเหลอืทีเ่กดิจำก
มโนภำพของประธำนโธมสั เอส. มอนสัน
น�ำมำซ่ึงปำฏิหำรยิ์ ในแตล่ะวนั

เมื่อไม่นำนมำน้ี ข้ำพเจ้ำไปเยี่ยม
เยำวชนในปำรำกวยั อุรกุวยั ชิลี และ
อำรเ์จนตนิำระหวำ่งกำรประชุมเพื่อ
ควำมเข้มแข็งของเยำวชน เยำวชนชำย
หญิงหลำยพันคนใช้เวลำหน่ึงสัปดำห์
เสรมิสรำ้งควำมรกัที่พวกเขำมีตอ่พระ
ผู้ช่วยให้รอด จำกน้ันพวกเขำกลับไป
สะท้อนควำมสวำ่งและควำมรกัของพระ
ครสิต์ ให้ครอบครวัและเพื่อนๆ ของ
พวกเขำ

ดเูถิด มักจะมีผู้วพิำกษ์วจิำรณ์
ศำสนจักรอยู่เสมอ เป็นเช่นน้ันมำ
ตัง้แตต่น้และจะเป็นอยู่อย่ำงน้ันจน
อวสำน แตเ่รำจะไม่ยอมให้ค�ำวพิำกษ์
วจิำรณ์เช่นน้ันมำก่อควำมหม่นมัวตอ่
ส�ำนึกในควำมสวำ่งที่มี ไว้ ให้เรำ เมื่อเรำ
ตระหนักและแสวงหำควำมสวำ่ง เรำจะ
คูค่วรแก่ควำมสวำ่งที่เจิดจ้ำยิ่งขึน้

ในโลกที่มืดมน ควำมสวำ่งของ
ศำสนจักร จะส่องแสงเจิดจ้ำยิ่งขึน้ๆ 
จนถึงวนัที่สมบูรณ์

2.	ความสวา่งของพระกิตติคุณ
ควำมสวำ่งของพระกิตตคิณุคอื

หนทำงที่ “ฉำยสุก ใสยิ่งๆ ขึน้จนสวำ่ง
เต็ม ที่” 9 และจะส่องสวำ่งเจิดจ้ำที่สุดใน
ครอบครวัเรำและในพระวหิำรทั่วโลก

ส่ังสอนพระกิตตคิณุของเรำ กล่ำววำ่ 
“ โดยผ่ำนแสงสวำ่งแห่งพระกิตตคิณุ 
ครอบครวัจะแก้ปัญหำควำมเข้ำใจผิด 
ควำมขัดแย้งและกำรท้ำทำยตำ่งๆ ได ้
ครอบครวัที่ตอ้งแตกแยกเพรำะขำด
ควำมปรองดองจะไดร้บักำรเยียวยำโดย
กำรกลับใจ กำรให้อภัย และศรทัธำใน
พลังอ�ำนำจแห่งกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต”์ 10 ครอบครวัเรำตอ้งเป็นแหล่ง
ควำมสวำ่งเจิดจ้ำให้ทุกคนที่อยู่รอบ
ข้ำงเรำ ควำมสวำ่งในครอบครวัเพิ่ม
ขึน้เมื่อครอบครวัเพิ่มควำมรกัควำม
เมตตำตอ่กัน เมื่อเรำสรำ้งครอบครวั
ดว้ย “ศรทัธำ . . . กำรกลับใจ กำรให้อภัย 
ควำมเคำรพ ควำมรกั[และ] ควำมเห็น

อกเห็นใจ” 11 เรำจะรูสึ้กถึงควำมรกัที่เรำ
มีตอ่พระผู้ช่วยให้รอดและมีตอ่กันมำก
ขึน้ ครอบครวัจะเข้มแข็งขึน้ และควำม
สวำ่งในเรำแตล่ะคนจะเจิดจ้ำยิ่งขึน้

เรำอ่ำนในคูม่ือพระคมัภีรว์ำ่ “บ้ำน
เท่ำน้ันที่สำมำรถเปรยีบไดก้ับพระวหิำร
ในเรือ่งควำมศักดิสิ์ทธิ์” 12 เวลำน้ีเรำมี
พระวหิำรเปิดด�ำเนินกำร 155 แห่งและ
ก�ำลังจะมีมำกกวำ่น้ี ครอบครวัไดร้บักำร
ผนึกเพื่อกำลเวลำและช่ัวนิรนัดรมำก
ขึน้เรือ่ยๆ สมำชิกส่งรำยช่ือบรรพชนไป
ประกอบศำสนพิธีแห่งควำมรอดที่พระ
วหิำรมำกขึน้ เรำก�ำลังประสบปีตอิย่ำง
ยิ่งและกำรเฉลิมฉลองทัง้สองดำ้นของ
ม่ำนอย่ำงแท้จรงิ!

ในโลกที่มืดมน ควำมสวำ่งของพระ
กิตตคิณุ จะส่องแสงเจิดจ้ำยิ่งขึน้ๆ 
จนถึงวนัที่สมบูรณ์

3.	ความสวา่งของพระคริสต์
ท่ำนไม่อำจพูดถึงควำมสวำ่ง ใน โลก

โดยไม่พูดถึงควำมสวำ่ง ของ โลก พระ
เยซูครสิต ์กำรแสดงให้ประจักษ์ของ
พระบิดำบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรำคอืทุก
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คนที่มำสู่ชีวติน้ีจะไดร้บัพรดว้ยควำม
สวำ่งของพระครสิตเ์พื่อช่วยน�ำพวก
เขำกลับบ้ำน ประธำนบอย เค. แพค
เกอรส์อนวำ่ “พระวญิญำณของพระ
ครสิตท์รงอยู่ที่น่ันเสมอ . . . ควำม
สวำ่งของพระครสิตม์ีอยู่ทุกที่เช่นเดยีว
กับแสงแดด ที่ ใดมีชีวติมนุษย์ ที่น่ัน
ย่อมมีพระวญิญำณของพระครสิต”์13 
ควำมสวำ่งของพระครสิต ์“เชือ้เชิญ
และชักจูงให้ท�ำดอียู่ตลอดเวลำ” 14 และ
เตรยีมคนทัง้ปวงที่แสวงหำควำมดี
และควำมจรงิให้พรอ้มรบัพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่ำ
พระองค์ทรงเป็นควำมสวำ่งที่ “ท�ำให้
ดวงตำของเจ้ำสว่ำง” “ชุบชีวิตให้แก่
ควำมเข้ำใจของเจ้ำ” และ “ ให้ชีวิตแก่
ส่ิงทัง้ปวง” 15 ควำมสว่ำงของพระคริสต์
จะช่วยให้เรำมองผู้อื่นผ่ำนพระเนตร
ของพระผู้ช่วยให้รอด เรำจะรักผู้อื่น
และเข้ำใจปัญหำของพวกเขำมำกขึน้ 
ซ่ึงจะช่วยให้เรำอดทนมำกขึน้กับคน
ที่อำจไม่ได้นมัสกำรอย่ำงเรำหรือรับ
ใช้เช่นเดียวกับเรำ จะช่วยให้เรำเข้ำใจ
แผนอันส�ำคัญย่ิงแห่งควำมสุขอย่ำง
ถ่องแท้มำกขึน้และเห็นว่ำเรำเป็นส่วน
หน่ึงของแผนแห่งควำมรักอันส�ำคัญ
ยิ่งน้ันอย่ำงไร แผนน้ีให้ชีวิต ควำม

หมำย และจุดประสงค์แก่ทุกส่ิงที่เรำ
ท�ำ ด้วยควำมสุขทัง้หมดที่จะมำถึง
เรำเมื่อเรำเข้ำใจควำมสว่ำงของพระ
คริสต์อย่ำงถ่องแท้ยิ่งขึน้ ทัง้หมดน้ีจะ
ไม่เทียบเท่ำปีติที่เรำรู้สึกเม่ือมองเห็น
ควำมสว่ำงของพระคริสต์ฉำยส่องในผู้
อื่นเช่น ครอบครัว เพื่อน และแม้คน
แปลกหน้ำ

ข้ำพเจ้ำรู้สึกถึงปีติน้ันเมื่อได้ยิน
เรื่องควำมพยำยำมของกลุ่มนักดับ
เพลิงผู้กล้ำหำญซ่ึงช่วยดับไฟไหม้ศูนย์
สเตคในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เมื่อปี 
2015 เมื่อไฟโหมกระหน�่ ำ ผู้บัญชำกำร
กองพันโทรศัพท์ถำมเพื่อนแอลดีเอส
ว่ำเก็บวัตถุศักดิ์สิทธิ์และถ้วยศีลระลึก
ไว้ที่ ไหนพวกเขำจะได้รบีน�ำออกมำ 
เพื่อนยืนยันว่ำไม่มีวัตถุศักดิ์สิทธิ์และ
ถ้วยศีลระลึกที่จริงแล้วก็เป็นประเภท
ใช้แล้วทิง้ แต่ผู้บัญชำกำรรู้สึกว่ำเขำ
ควรท�ำมำกกวำ่น้ี ดังน้ันเขำจึงส่งนัก
ดับเพลิงกลับเข้ำไปในอำคำรที่ ไฟไหม้
เพื่อดึงภำพพระคริสต์ทุกภำพออก
จำกผนังให้รอดพ้นจำกกองเพลิง ถึง
ขนำดที่พวกเขำวำงภำพหน่ึงไว้ ในรถ
ดับเพลิงด้วยควำมหวังว่ำพระองค์จะ
ทรงคุ้มครองพวกเขำ ข้ำพเจ้ำซำบซึง้
ใจในควำมเมตตำ ควำมดี และควำม
ละเอียดอ่อนต่อควำมสว่ำงของผู้

บัญชำกำรท่ำนน้ีมำกในยำมยำกล�ำบำก
และอันตรำย

ในโลกที่มืดมน ควำมสวำ่งของพระ
ครสิต ์จะส่องแสงเจิดจ้ำยิ่งขึน้ๆ จนถึง
วนัที่สมบูรณ์!

ข้ำพเจ้ำกล่ำวย�ำ้ถ้อยค�ำของเปำโล
วำ่ “ ให้เรำสวมเครือ่ง อำวธุแห่งควำม
สวำ่ง” 16 ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงพระ
ครสิต ์พระองคท์รงเป็นควำมสวำ่งของ
โลก ขอให้ควำมสวำ่งที่มี ไว้ ให้เรำเสรมิ
สรำ้งควำมเข้มแข็งให้เรำผ่ำนกำรมีส่วน
รว่มที่ โบสถ์และกำรประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมพระกิตตคิณุในครอบครวัเรำมำก
ขึน้ ขอให้เรำมองเห็นควำมสวำ่งของ
พระครสิต์ ในผู้อื่นและช่วยให้พวกเขำ
มองเห็นควำมสวำ่งน้ันในตนเอง เมื่อ
เรำไดร้บัควำมสวำ่ง เรำจะไดร้บัพรดว้ย
ควำมสวำ่งที่มำกขึน้ จนถึงวนัที่สมบูรณ์
ซ่ึงเรำจะเห็น “พระบิดำแห่งควำม
สวำ่ง” 17 พระบิดำบนสวรรคข์องเรำอีก
ครัง้ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนดงัน้ีในพระนำม
ศักดิสิ์ทธิ์แห่งควำมสวำ่งของโลก แม้
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
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พระผู้ช่วยให้รอดมำกเท่ำใด 7—เรำยิ่ง
เข้ำใจหลักค�ำสอน 8 และส่ิงที่พระองค์
ทรงท�ำเพื่อเรำมำกเท่ำน้ัน—เรำยิ่งรูว้ำ่
พระองคป์ระทำนพลังที่เรำตอ้งกำรใน
ชีวติของเรำได้

เมื่อตน้ปีน้ี ข้ำพเจ้ำขอให้คนหนุ่ม
สำวของศำสนจักรอุทิศเวลำในแตล่ะ
สัปดำห์เพื่อศึกษำ ทุกส่ิง ที่พระเยซู
ตรสัและทรงท�ำ ดงัที่บันทึกไว้ ในงำน
มำตรฐำน 9 ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้พวกเขำ
ท�ำข้ออ้ำงอิงพระคมัภีรเ์กี่ยวกับพระ
เยซูครสิต์ ในคูม่ือพระคมัภีร์ ให้เป็น
หลักสูตรศึกษำส่วนตวั 10

ข้ำพเจ้ำท้ำทำยให้พวกเขำท�ำเช่นน้ัน
เพรำะข้ำพเจ้ำรบักำรท้ำทำยน้ันแล้ว 
ข้ำพเจ้ำอ่ำนและขีดเส้นใต ้ทุก ข้อที่
กล่ำวถึงพระเยซูครสิต ์ดงัที่ระบุไว้ ใต้
หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยทัง้ 57 ข้อใน
คูม่ือพระคมัภีร์ 11 เมื่อข้ำพเจ้ำเสรจ็สิน้
กิจกรรมที่น่ำตืน่เตน้น้ัน ภรรยำข้ำพเจ้ำ
ถำมวำ่กิจกรรมน้ันส่งผลอย่ำงไรตอ่
ข้ำพเจ้ำบ้ำง ข้ำพเจ้ำตอบเธอวำ่ “ผม
เป็นคนใหม่!”

ข้ำพเจ้ำรูสึ้กเหมือนไดอุ้ทิศตนใหม่
ตอ่พระองคเ์มื่อข้ำพเจ้ำอ่ำนในพระ

เรำเริม่โดยกำรเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระองค์ 5 “เป็นไปไม่ไดท้ี่ [เรำ] จะรอด
ในควำมเขลำ” 6 ยิ่งเรำรูเ้กี่ยวกับกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจและพระพันธกิจของ

โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลำย เรำมีชีวติอยู่ ในสมัย
กำรประทำนที่ยำกที่สุด ควำม
ท้ำทำย ควำมขัดแย้ง และควำม

ยุ่งเหยิงวนเวยีนอยู่รอบๆ เรำ ช่วงเวลำ
อลหม่ำนเหล่ำน้ีพระผู้ช่วยให้รอดทรง
เห็นล่วงหน้ำมำก่อนแล้ว พระองค์
ทรงเตอืนเรำวำ่ในสมัยของเรำปฏิปักษ์
จะปลุกป่ันใจมนุษย์ ให้ โกรธและน�ำ
พวกเขำออกนอกทำง 1 แตพ่ระบิดำ
บนสวรรค์ ไม่ทรงประสงค์ ให้เรำรบัมือ
กับควำมสับสนของปัญหำส่วนตวัและ
ปัญหำสังคมเพียงล�ำพัง

พระผู้เป็นเจ้ำทรงรกัโลกดงัน้ี คอื
ไดส่้งพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค์ 2 
มำช่วยเรำ 3 และพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิต ์พลีพระชนม์ชีพเพื่อเรำ 
ทัง้หมดน้ีเพื่อเรำจะไดม้ีพลังของพระผู้
เป็นเจ้ำ—พลังที่เพียงพอตอ่กำรรบัมือ
กับภำระ อุปสรรค และกำรล่อลวงใน
สมัยของเรำ 4 วนัน้ีข้ำพเจ้ำจะพูดเกี่ยว
กับ วธิ ีที่เรำสำมำรถดงึพลังของพระเจ้ำ
และพระอำจำรย์ของเรำ พระเยซูครสิต ์
เข้ำมำในชีวติเรำ

ดึงพลงัของพระเยซูคริสต์
เขา้มาในชีวติเรา
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป่ียมด้วยพลงัของพระองค์ ซ่ึงมีให้แก่บตุรธิดาทุกคน
ของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีแสวงหาอย่างจริงจัง

พ
ระ

เศี
ยร

ขอ
งพ

ระ
คริ

ส
ต์ 
โด
ยว
อร์
เน
อร์
	ซ
อล

ลแ์
มน

	©
19
41
,	1
96
8	
โด
ย	
W
A
R
N
ER

	P
R
ES

S,
	IN

C
.,	
แอ

น
เด
อร์
ส
นั
,	อิ
น
ดีแ

อน
า,
	ไ
ดร้ั
บ
อนุ

ญ
าต
ให

ใ้ช
	้



40 ภาคเชา้วนัเสาร์ | 1 เมษายน 2017

คมัภีรม์อรมอนอีกครัง้ถึงพระด�ำรสัของ
พระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับพระพันธกิจ
ในควำมเป็นมรรตยั พระองคต์รสัวำ่

“เรำมำในโลกเพื่อท�ำตำมน� ้ำพระทัย
ของพระบิดำของเรำ, เพรำะพระบิดำ
ของเรำทรงส่งเรำมำ.

“และพระบิดำของเรำทรงส่งเรำมำ
เพื่อเรำจะไดถู้กยกขึน้บนกำงเขน” 12

เรำวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยเรยีกพระ
พันธกิจของพระองคว์ำ่กำรชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์ซ่ึงท�ำให้ทุกคนฟ้ืนคนื
ชีวติไดจ้รงิและท�ำให้คนที่กลับใจจำก
บำป คนที่รบัศำสนพิธีและพันธสัญญำ
ส�ำคญัและรกัษำส่ิงเหล่ำน้ันไดร้บัชีวติ
นิรนัดร์

หลักค�ำสอนจะไม่สมบูรณ์เมื่อพูดถึง
กำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ของ
พระเจ้ำดว้ยวลีสัน้ๆ เช่น “กำรชดใช้” 

หรอื “พระเดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้
อันกอปรดว้ยพระปรชีำสำมำรถ” หรอื 
“กำรประยุกต์ ใช้กำรชดใช้” หรอื “ ไดร้บั
ก�ำลังจำกกำรชดใช้” วลีเหล่ำน้ีเส่ียงตอ่
กำรชักน�ำศรทัธำของเรำในทำงที่ผิดโดย
ปฏิบัตติอ่ กำรชดใช้ รำวกับวำ่ กำรชดใช้ 
เป็นส่ิงมีชีวติและมีสมรรถภำพที่ ไม่
ตอ้งพึ่งพำพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระ
บุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต์

ภำยใตแ้ผนนิรนัดรข์องพระ
บิดำ พระผู้ช่วยให้รอดคอืผู้ที่ทรงรบั
ทุกขเวทนำ พระผู้ช่วยให้รอดคอืผู้ที่ทรง
บั่นสำยรดัแห่งควำมตำย ทรงจ่ำยรำคำ
คำ่บำปและกำรล่วงละเมิดให้เรำ ทรง
ลบส่ิงเหล่ำน้ันออกตำมสภำพกำรกลับ
ใจของเรำ พระผู้ช่วยให้รอดคอืผู้ที่ทรง
ปลดปล่อยเรำจำกควำมตำยทำงรำ่งกำย
และทำงวญิญำณ

ไม่มีสัตภำวะซ่ึงเป็นอรปูที่เรยีกวำ่ 
“กำรชดใช้” ซ่ึงเรำสำมำรถขอควำมช่วย
เหลือ กำรเยียวยำ กำรให้อภัย หรอืพลัง
อ�ำนำจ พระเยซูครสิตท์รงเป็นบ่อเกิด
ของส่ิงเหล่ำน้ัน ค�ำศักดิสิ์ทธิ์เช่น กำร
ชดใช้ และ กำรฟ้ืนคนืชีวติ บรรยำยถึง 
ส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำ ตำมแผน
ของพระบิดำ เพื่อเรำจะไดอ้ยู่อย่ำงมี
ควำมหวงัในชีวติน้ีและไดร้บัชีวตินิรนัดร ์
ในโลกที่จะมำถึง กำรพลีพระชนม์
ชีพเพื่อกำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอด—กำรกระท�ำอันเป็นศนูย์กลำง
ประวตัศิำสตรม์วลมนุษย์—เป็นที่เข้ำใจ
และซำบซึง้ใจไดด้ทีี่สุดเมื่อเรำเช่ือมโยง
กับพระองคอ์ย่ำงชัดเจน

ควำมส�ำคญัในพระพันธกิจของ
พระผู้ช่วยให้รอดไดร้บักำรเน้นย�ำ้โดย
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ ผู้ประกำศ
อย่ำงชัดเจนวำ่ “หลักธรรมพืน้ฐำนของ
ศำสนำเรำคอืประจักษ์พยำนของอัคร
สำวกและ [ศำสดำพยำกรณ์] เกี่ยวกับ
พระเยซูครสิต ์วำ่พระองคสิ์น้พระชนม์ 
ทรงถูกฝัง ทรงคนืพระชนม์อีกครัง้ใน
วนัที่สำม และเสด็จขึน้สู่สวรรค ์เรือ่ง
อื่นทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับศำสนำเรำ
ล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบของเรือ่งดงั
กล่ำว” 13

ถ้อยแถลงของศำสดำพยำกรณ์น่ีเอง
ที่เป็นแรงจูงใจให้ศำสดำพยำกรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย 15 คนออก
ถ้อยแถลงและลงนำมประจักษ์พยำน
ของพวกท่ำนเพื่อเฉลิมฉลองครบ
รอบ 2,000 ปีวนัประสูตขิองพระเจ้ำ 
ประจักษ์พยำนประวตัศิำสตรน้ั์น
มีช่ือวำ่ “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์”14 
สมำชิกหลำยคนท่องจ�ำควำมจรงิใน
น้ันได ้บำงคนแทบจะไม่รูเ้ลยวำ่มี
ถ้อยแถลงน้ีอยู่ เมื่อท่ำนพยำยำมเรยีน
รูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต ์ข้ำพเจ้ำ
กระตุน้ให้ท่ำนศึกษำ “พระครสิตผ์ู้ทรง
พระชนม์”

เมื่อเรำใช้เวลำเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระ
ผู้ช่วยให้รอดและกำรพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อกำรชดใช้ของพระองค ์ควำมรู้
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น้ันจะดงึเรำไปยังองคป์ระกอบส�ำคญั
อีกอย่ำงหน่ึงในกำรเข้ำถึงพลังของ
พระองค ์น่ันคอื เรำเลือกมีศรทัธำใน
พระองคแ์ละท�ำตำมพระองค์

สำนุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิตเ์ต็มใจที่จะโดดเดน่ กล้ำพูด และ
แตกตำ่งจำกผู้คนของโลก พวกเขำไม่
หวัน่เกรงส่ิงใด อุทิศตน และกล้ำหำญ 
ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่มีสำนุศิษย์เช่นน้ัน
ระหวำ่งไปท�ำงำนมอบหมำยที่เม็กซิโก
เมื่อไม่นำนมำน้ี ที่น่ันข้ำพเจ้ำไปพบ
กับเจ้ำหน้ำที่รฐับำลตลอดจนผู้น�ำ
ของศำสนำอื่นๆ แตล่ะคนมำขอบคณุ
ข้ำพเจ้ำส�ำหรบัควำมกล้ำหำญและควำม
ส�ำเรจ็ของสมำชิกในกำรปกปักรกัษำ
กำรแตง่งำนและครอบครวัที่มั่นคงใน
ประเทศของพวกเขำ

กำรเป็นสำนุศิษย์ที่ทรงพลังไม่ ใช่
เรือ่งง่ำยหรอืเป็นโดยอัตโนมัต ิเรำ
ตอ้งมุ่งไปที่พระผู้ช่วยให้รอดและพระ
กิตตคิณุของพระองค ์ตอ้งใช้ควำม
พยำยำมทำงจิตใจอย่ำงมำกที่จะมองดู
พระองค์ ในควำมนึกคดิ ทุกอย่ำง 15 แต่
เมื่อเรำท�ำเช่นน้ัน ควำมสงสัยและควำม
กลัวจะหำยไป 16

ไม่นำนมำน้ีข้ำพเจ้ำทรำบเรือ่ง
กุลสตรทีี่กล้ำหำญคนหน่ึง เธอไดร้บั
เชิญให้มีส่วนในกำรแข่งขันระดบัรฐั
ส�ำหรบัโรงเรยีนมัธยมศึกษำในค�ำ่คนื
เดยีวกันกับกำรประชุมสมำคมสง
เครำะห์สเตคซ่ึงเธอให้ค�ำมั่นสัญญำวำ่
จะไป เมื่อเธอตระหนักถึงควำมขัดแย้ง
และอธิบำยกับเจ้ำหน้ำที่กำรแข่งขันวำ่
เธอจ�ำเป็นตอ้งออกเรว็ขึน้เพื่อไปรว่ม
กำรประชุมส�ำคญั เขำบอกวำ่เธอจะถูก
ตดัสิทธิ์จำกกำรแข่งขันหำกท�ำเช่นน้ัน

กุลสตรยีุคสุดท้ำยคนน้ีท�ำส่ิงใดหรอื 
เธอรกัษำค�ำมั่นสัญญำที่จะเข้ำรว่มกำร
ประชุมสมำคมสงเครำะห์ และเป็น
ไปตำมที่บอกไว ้เธอถูกตดัสิทธิ์จำก
กำรแข่งขันระดบัรฐั เมื่อถำมเธอเกี่ยว
กับกำรตดัสินใจดงักล่ำว เธอตอบวำ่ 
“ศำสนจักรส�ำคญักวำ่ ใช่ไหมคะ”

ศรทัธำในพระเยซูครสิตเ์ป็นแรง

ผลักดนัให้เรำท�ำส่ิงที่ปกตแิล้วเรำจะไม่
ท�ำ ศรทัธำที่เป็นแรงจูงใจให้เรำลงมือ
ปฏิบัตทิ�ำให้เรำเข้ำถึงพลังของพระองค์
มำกขึน้

เรำเพิ่มพลังของพระผู้ช่วยให้รอดใน
ชีวติเรำเช่นกันเมื่อเรำท�ำพันธสัญญำ
ศักดิสิ์ทธิ์และรกัษำพันธสัญญำเหล่ำ
น้ันอย่ำงเที่ยงตรง พันธสัญญำของ
เรำผูกมัดเรำกับพระองคแ์ละให้พลัง
อ�ำนำจของพระผู้เป็นเจ้ำแก่เรำ ในฐำนะ
สำนุศิษย์ที่ซ่ือสัตย์ เรำกลับใจและท�ำ
ตำมพระองคสู่์น� ้ำแห่งบัพตศิมำ เรำเดนิ
ตำมทำงแห่งพันธสัญญำเพื่อรบัศำสน
พิธีส�ำคญัอื่นๆ 17 และเรำส�ำนึกคณุที่
แผนของพระผู้เป็นเจ้ำเปิดทำงให้พร
เหล่ำน้ันขยำยออกไปถึงบรรพชนผู้ล่วง
ลับโดยไม่มี โอกำสรบัพรเหล่ำน้ันใน 
ชีวติมรรตยัของพวกเขำ 18

ชำยหญิงที่รกัษำพันธสัญญำแสวงหำ
หนทำงที่จะรกัษำตนเองให้หมดจดจำก
โลกเพื่อจะไม่มีส่ิงใดขวำงกัน้พวกเขำ
จำกกำรรบัพลังของพระผู้ช่วยให้รอด 
ภรรยำและมำรดำผู้ซ่ือสัตย์คนหน่ึง
เขียนข้อควำมตอ่ไปน้ี “น่ีเป็นช่วงเวลำที่
ยุ่งยำกและเต็มไปดว้ยอันตรำย ช่ำงเป็น
พรที่เรำมีควำมรูเ้พิ่มขึน้ถึงแผนแห่ง
ควำมรอดและมีกำรน�ำทำงจำกศำสดำ
พยำกรณ์ อัครสำวก ตลอดจนผู้น�ำซ่ึง
เป่ียมดว้ยควำมรกัและไดร้บักำรดลใจ

เพื่อช่วยเรำล่องเรอืผ่ำนคลื่นลมแรงได้
อย่ำงปลอดภัย เรำเลิกนิสัยของกำรเปิด
วทิยุในตอนเช้ำ ปัจจุบันเรำฟังค�ำพูด
กำรประชุมใหญ่สำมัญในโทรศัพท์มือ
ถือทุกเช้ำเมื่อเรำเตรยีมรบัมือกับอีกวนั
หน่ึง”

องคป์ระกอบอีกอย่ำงหน่ึงในกำร
ดงึพลังของพระผู้ช่วยให้รอดเข้ำมำใน
ชีวติเรำคอืกำรเอือ้มไปหำพระองคด์ว้ย
ศรทัธำ กำรเอือ้มเช่นน้ันเรยีกรอ้งควำม
เพียรพยำยำมที่เด็ดเดีย่ว

ท่ำนจ�ำเรือ่งรำวในพระคมัภีร์ ไบเบิล
ได้ ไหมเกี่ยวกับหญิงคนหน่ึงที่ทุกข์ยำก
มำ 12 ปีกับปัญหำที่ท�ำให้อ่อนเพลีย 19 
เธอใช้ศรทัธำอย่ำงมำกในพระผู้ช่วยให้
รอด โดยประกำศวำ่ “ถ้ำฉันไดแ้ตะ ตอ้ง
เพียงฉลอง พระ องคฉั์นก็จะหำย โรค” 20

หญิงที่ซ่ือสัตย์และเด็ดเดีย่วคนน้ี
ตอ้งกำรเอือ้มให้ ไกลที่สุดเท่ำที่เธอจะ
ท�ำไดเ้พื่อให้เธอไดร้บัพลังของพระองค ์
กำรเอือ้มทำงรำ่งกำยของเธอเป็น
สัญลักษณ์กำรเอือ้มทำงวญิญำณของ
เธอ

พวกเรำหลำยคนรอ้งจำกส่วนลึกของ
ใจเรำดว้ยถ้อยค�ำของสตรคีนน้ีที่ปรบัให้
แตกตำ่งวำ่ “ถ้ำฉันเอือ้มทำงวญิญำณ
ออกไปได้ ไกลพอที่จะดงึพลังของพระผู้
ช่วยให้รอดเข้ำมำในชีวติฉัน ฉันจะรูว้ธิี
รบัมือกับสถำนกำรณ์ที่บีบคัน้หัวใจ ฉัน
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จะรูว้ำ่ตอ้งท�ำอย่ำงไร และฉันจะมีพลัง
ในกำรท�ำเช่นน้ัน”

เมื่อท่ำนเอือ้มออกไปหำพลังของ
พระเจ้ำในชีวติท่ำนอย่ำงสุดแรงเหมือน
คนที่ก�ำลังจมน� ้ำพยำยำมอ้ำปำกหำ
อำกำศหำยใจ พลังจำกพระเยซูครสิต์
จะเป็นของท่ำน เมื่อพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงทรำบวำ่ท่ำนตอ้งกำรเอือ้มไปหำ
พระองคอ์ย่ำงแท้จรงิ—เมื่อพระองค์
ทรงสัมผัสไดว้ำ่ส่ิงที่ ใจท่ำนปรำรถนำ
ที่สุดคอืกำรดงึพลังของพระองคเ์ข้ำมำ
ในชีวติท่ำน—พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะ
น�ำทำงให้ท่ำนรูแ้น่ชัดวำ่ควรท�ำส่ิงใด 21

เมื่อท่ำนเอือ้มทำงวญิญำณไปไกล
กวำ่ทุกส่ิงที่ท่ำนเคยท�ำมำก่อน เมื่อน้ัน
พลังของพระองคจ์ะแผ่ซ่ำนมำสู่ท่ำน 22 
แล้วท่ำนจะเข้ำใจควำมหมำยอันลึกซึง้
ของค�ำรอ้งในเพลงสวด “พระวญิญำณ
พระเจ้ำ”

พระองคท์รงขยำยควำมเข้ำใจของสิทธิ
ชน . . .

ควำมรูแ้ละพลังของพระผู้เป็นเจ้ำแผ่
ไป

ม่ำนปกคลุมพิภพเริม่คลีค่ลำยขยำย
จร 23

พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
เป่ียมดว้ยพลังของพระองค ์ซ่ึงมี ให้
แก่บุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำที่
แสวงหำอย่ำงจรงิจัง ข้ำพเจ้ำขอแสดง

ประจักษ์พยำนวำ่เมื่อเรำดงึพลังของ
พระองคเ์ข้ำมำในชีวติเรำ พระองคจ์ะ
ทรงช่ืนชมยินดแีละเรำก็เช่นกัน 24

ในฐำนะพยำนพิเศษคนหน่ึง 
ข้ำพเจ้ำประกำศวำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรง
พระชนม์! พระเยซูคอืพระครสิต!์ 
ศำสนจักรของพระองค์ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู
บนแผ่นดนิโลก! ศำสดำพยำกรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลกในวนั
น้ีคอืประธำนโธมัส เอส. มอนสัน ผู้ที่
ข้ำพเจ้ำสนับสนุนสุดใจ ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำน ดว้ยควำมรกัและพรที่มี ให้พวก
ท่ำนแตล่ะคน ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ู2 นีไฟ 28:19–30.
 2. ด ูยอห์น 3:16.
 3. พระเยซูทรงเป็นผู้รบักำรเจิม—พระบิดำบน

สวรรคท์รงเจิมพระองคเ์พื่อเป็นตวัแทนส่วน
พระองค์ ในส่ิงทัง้ปวงที่เกี่ยวกับควำมรอดของ
มนุษยชำต ิพระเยซูไดร้บักำรเจิมเป็นพระ
ผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรำ ก่อนสรำ้ง
โลก พระเยซูไดร้บักำรเจิมเพื่อท�ำให้ควำมเป็น
อมตะเป็นจรงิและท�ำให้ชีวตินิรนัดรเ์ป็นไปได้
ส�ำหรบับุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำ 
(ด ูยอห์น 17:24; 1 เปโตร 1:20). ฉะน้ันพระ
เยซูจึงทรงมีพระนำมที่เป็นเอกลักษณ์สอง
อย่ำง คอื พระเมสสิยำห ์(ภำษำฮีบร)ู และ 
พระครสิต ์(ภำษำกรกี)—ซ่ึงทัง้สองหมำยถึง 
“ ไดร้บักำรเจิม” (ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “ผู้ ไดร้บั
กำรเจิม.”)

 4. เรำปกป้องตนเองได้ โดยกำรรูแ้ละด�ำเนิน
ชีวติตำมพระค�ำของพระผู้เป็นเจ้ำ (ด ูเอเฟซัส 
6:17–18; หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 27:18).

 5. ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของพระบิดำ พระเยซู
ทรงเป็นพระผูส้รำ้งโลกน้ี (ด ูยอหน์ 1:2–3) 
และโลกอืน่ๆ อีกนับไมถ้่วน (ด ูโมเสส 1:33) 
เป็นเวลำนำนก่อนกำรประสูติ ในควำมเป็น

มรรตยั พระเยซูทรงเป็นพระยำหเ์วห์ผูย้ิง่
ใหญ—่พระผูเ้ป็นเจ้ำแหง่พนัธสัญญำเดมิ พระ
ยำหเ์วหค์อืผูท้ีส่ื่อสำรกับโมเสสบนภเูขำซีนำย 
พระยำหเ์วหค์อืผูท้ีท่�ำพนัธสัญญำกบัอบัรำฮัม
วำ่ทกุประชำชำตบินแผน่ดนิโลกจะไดร้บัพร
ผำ่นเชือ้สำยของอับรำฮัม และพระยำห์เวห์คอืผู้
ทีท่�ำพนัธสัญญำกับครอบครวัของเชือ้สำยแห่ง
อิสรำเอล พระเยซูคอือิม มำ นู เอลทีสั่ญญำไวเ้ช่น
กัน ตำมทีอิ่สยำหพ์ยำกรณ์ (ด ูอิสยำห์ 7:14).

 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 131:6.
 7. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 76:40–41.
 8. ด ู2 นีไฟ 31:2–21.
 9. พระคมัภีร์ ไบเบิล, พระคมัภีรม์อรมอน, หลัก

ค�ำสอนและพันธสัญญำ, และไข่มุกอันล�ำ้คำ่.
 10. ด ูTopical Guide, “Jesus Christ.” นอกจำก

ข้อควำมใตห้ัวข้อใหญ่แล้ว มีหัวข้อย่อยอีก 57 
ข้อเกี่ยวกับพระองค ์ส�ำหรบัพระคมัภีรท์ี่ ไม่ ใช่
ฉบับภำษำอังกฤษ ให้ ใช้คูม่ือพระคมัภีร.์

 11. มีมำกกวำ่ 2,200 รำยกำรที่อ้ำงถึงใน Topical 
Guide 18 หน้ำ.

 12. 3 นีไฟ 27:13–14.
 13. ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร:  โจเซฟ สมิธ 

(2007), 49.
 14. ด ู“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์

พยำนของอัครสำวก,” เลียโฮนำ, เม.ย.  
2000, 2–3.

 15. ด ูฮีลำมัน 8:15.
 16. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ.
 17. พระเยซูครสิตท์รงสอนเรำถึงควำมส�ำคญั

ของศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ เช่นบัพตศิมำ  
(ด ูยอห์น 3:5) ศีลระลึก (ด ูหลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำ 59:9) ศำสนพิธีเอ็นดำวเม้นท์และ
กำรผนึกของพระวหิำร (ด ูหลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำ 124:39–42).

 18. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 124:29–32.
 19. ด ูลูกำ 8:43–44.
 20. มำระโก 5:28.
 21. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:63.
 22. เมื่อหญิงที่ซ่ือสัตย์คนน้ันสัมผัสฉลอง

พระองคข์องพระผู้ช่วยให้รอด พระองคต์รสั
ตอบทันทีวำ่ “เรำรู ้สึกไดว้ำ่ ฤทธิ ์ซ่ำนออก จำก
ตวัเรำ” (ลูกำ 8:46).

 23. “พระวญิญำณพระเจ้ำ,” เพลงสวด,  
บทเพลงที่ 2.

 24. ด ู3 นีไฟ 17:20.



พฤษภาคม 2017 43

อัครสำวกสิบสองดงัตอ่ไปน้ี:  
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดลัลิน เอช. 
โอ๊คส์, เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลำรด์,  
โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, เจฟฟรยี์ อำร.์ 
ฮอลแลนด,์ เดวดิ เอ. เบดนำร,์  
เควนทิน แอล. คกุ, ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟ
เฟอรสั์น, นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, 
โรนัลด ์เอ. รำสแบนด,์ แกรยี์ อี.  
สตเีวนสัน, และเดล จี. เรนลันด์

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้นโปรดท�ำเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนที่ปรกึษำใน

ฝ่ำยประธำนสูงสุดและอัครสำวกสิบสอง
ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้
เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่เห็นตรงข้ำม หำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
เรำส�ำนึกคณุส�ำหรบักำรรบัใช้ของ

เอ็ลเดอรบ์รซู ด.ี พอรเ์ทอร ์เพื่อนและผู้
รว่มงำนของเรำ ซ่ึงถึงแก่กรรมเมื่อวนั 
ที่ 28 ธันวำคม ค.ศ. 2016 เรำขอแสดง
ควำมรกัและควำมเสียใจอย่ำงสุดซึง้
ตอ่ซิสเตอรซ์ูซำน พอรเ์ทอรแ์ละบุตร
หลำนของท่ำน เรำส�ำนึกคณุที่ ไดร้บัใช้
รว่มกับชำยที่ดที่ำนน้ี

ขอเสนอปลดเทย์เลอร ์จี. โกดอย
และจอห์น ซี. พิงกร ีจูเนียร์ ในฐำนะ

วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เฮนรยี์ เบนเนียน  
อำยรงิก์ ในฐำนะที่ปรกึษำที่หน่ึงในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด และดเีทอร ์ฟรดีรกิ  
อุคท์ดอรฟ์ ในฐำนะที่ปรกึษำที่สองใน
ฝ่ำยประธำนสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้น หำกมี โปรดยกมือ
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนรสัเซลล์ 

เอ็ม. เนลสัน ในฐำนะประธำนโควรมั
อคัรสำวกสิบสอง และสมำชิกโควรมั 

น�าเสนอโดย ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องที่รกัทัง้หลำย ประธำน 
มอนสันขอให้ข้ำพเจ้ำน�ำเสนอเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ สำวกเจ็ดสิบภำค 

และฝ่ำยประธำนองคก์ำรช่วยสำมัญ
ของศำสนจักรเพื่อให้ท่ำนออกเสียง
สนับสนุน

ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนโธมัส สเป็น
เซอร ์มอนสัน ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย และประธำน
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 

การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ี
ศาสนจกัร
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สำวกเจ็ดสิบภำค ผู้ที่ปรำรถนำจะแสดง
ควำมขอบคณุพี่น้องชำยเหล่ำน้ีส�ำหรบั
กำรรบัใช้ของพวกเขำ โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดซิสเตอรล์ินดำ เค. 
เบอรต์นั, ซิสเตอรแ์คโรล เอ็ม.  
สตเีฟนส์ และซิสเตอรล์ินดำ เอส.  
รฟีส์ ในฐำนะฝ่ำยประธำนสมำคม
สงเครำะห์สำมัญ ดว้ยควำมขอบคณุ
ยิ่ง เรำขอปลดสมำชิกคณะกรรมกำร
สมำคมสงเครำะห์สำมัญดว้ยเช่นกัน

ผู้ที่ปรำรถนำจะรว่มแสดงควำม
ขอบคณุพี่น้องสตรเีหล่ำน้ีส�ำหรบักำร
รบัใช้ที่ยอดเยี่ยมและกำรอุทิศตนของ
พวกเธอ โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดซิสเตอรจ์ีน บี. บิงแฮม
จำกที่ปรกึษำที่หน่ึงในฝ่ำยประธำน
ปฐมวยัสำมัญและซิสเตอรบ์อนน่ี เอช. 
คอรด์อนจำกที่ปรกึษำที่สองในฝ่ำย
ประธำนปฐมวยัสำมัญ

ผู้ที่ปรำรถนำจะแสดงควำมขอบคณุ
พี่น้องสตรเีหล่ำน้ีอำจท�ำโดยกำรยกมือ
ขึน้

ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนสมำชิกใหม่
ในสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ดงัน้ี 

เทย์เลอร ์จี. โกดอย, โซนี แอล. คอช, 
อะโดลสัน เดอเปำลำ ปำเฮยำ, จอห์น ซี. 
พิงกร ีจูเนียร,์ ไบรอัน เค. เทย์เลอร ์
และทำเนียลำ บี. วำโคโล

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้น โปรดกระท�ำเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนจีน บี.  

บิงแฮมเพื่อรบัใช้เป็นประธำนสมำคม
สงเครำะห์สำมัญพรอ้มดว้ยแชรอน 
แอล. ยูแบงค ์ที่ปรกึษำที่หน่ึง และ 
เรย์นำ ไอ. อะบูร์ โต ที่ปรกึษำที่สอง

ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนบอนน่ี เอช. 
คอรด์อนเพื่อรบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่หน่ึง
ในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญและ 
ครสิตนีำ บี. ฟรงัโกเพือ่รบัใช้เป็นทีป่รกึษำ
ทีส่องในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญ

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้นโปรดท�ำเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่

ตอ่ไปน้ีในฐำนะสำวกเจ็ดสิบภำคคน
ใหม่: ลูอิส อำร.์ อำรบ์ิซู, เดวดิ เอ.  
เบนัลคำซำร,์ เบอรน์ เอส. บรอดเบนท์,  
เดวดิ แอล. บคัเนอร,์ แอล. ทอดด ์บดัจ,์ 

ลูเซียโน คสัคำรจ์ิ, ตงิ จุง แชง,  
พำโบล เอช. ชำเวซ, เรย์มอนด ์เอ.  
คตัเลอร,์ เฟอรนั์นโด พี. เดลคำรพ์ิ โอ, 
โฮเซ ลูอิซ เดลกูเอร์ โซ, อเล็กซำนเดอร ์ 
เอ. ดรำคอีอฟว,์ ไอ. เรย์มอนด ์ 
เอคโบ, คำรล์อส อำร.์ หุสโก จูเนียร,์  
ฮอรเ์ก เอ. กำรเ์ซีย, แกรยี์ เอฟ.  
เกสเซล, กีแยร์ โม ไอ. กำรเ์ดยี, มำรเ์ซล 
เกย์, โฮเซ แฮรนั์นเดซ, คำรล์ ด.ี  
เฮิรสท์, เรน เอส. จอห์นสัน, เจย์ บี. 
โจนส์, แอนโธนี เอ็ม. คำค,ู พอล เอน. 
เลคอิัส, จอห์น เอ. แม็คคนู, โทมัส เอส.  
เมอรเ์ดเยีย, อำรเ์ทอร ์เจ. มิรนัดำ,  
เอล ีเค. มองกำ, ฮวน ซี. โปโซ, แอนโธนี  
เควซี, เจมส์ อำร.์ รำสแบนด,์ 
คำรล์อส จี. เรบี โย จูเนียร,์ มำรต์นิ ซี.  
รอีอส, จอห์นนี เอฟ. รอูิซ, เค. รอย  
ทันนิคลิฟฟ์ และมอยเซส วยีำนูเอวำ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้นโปรดท�ำเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่

ชัน้ผู้ ใหญ่ สำวกเจ็ดสิบภำค และฝ่ำย
ประธำนองคก์ำรช่วยท่ำนอื่นๆ ตำมที่ตัง้
ขึน้ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้น หำกมี
กำรออกเสียงสนับสนุนไดร้บักำร

บันทึก ผู้ที่อำจคดัคำ้นกำรเสนอช่ือ
โปรดตดิตอ่กับประธำนสเตคของท่ำน

พี่น้องทัง้หลำย เรำซำบซึง้ในศรทัธำ
และค�ำสวดอ้อนวอนอย่ำงตอ่เน่ืองของ
ท่ำนเพื่อผู้น�ำของศำสนจักร

ขอเชิญสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่และสมำชิกฝ่ำยประธำนสมำคม
สงเครำะห์สำมัญที่เพิ่งไดร้บัเรยีกน่ัง
ประจ�ำที่บนยกพืน้ ประธำนมอนสัน
กล่ำวเสมอวำ่ “เป็นทำงเดนิที่ยำวไกล” 
ขอบคณุพี่น้องสตร ีขอบคณุพี่น้อง 
ชำย เรำขอแจ้งให้ทรำบวำ่ ซิสเตอร ์
ฟรงัโกก�ำลังรบัใช้งำนเผยแผ่กับสำมี ใน
อำรเ์จนตนิำ ตำมที่ท่ำนทรำบ เธอเพิ่ง
ไดร้บักำรสนับสนุน และจะเริม่กำรรบั
ใช้ของเธออย่ำงเป็นทำงกำรหลังเดนิ
ทำงกลับมำในเดอืนกรกฎำคม ◼
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จ่ำยที่เกิดขึน้ และกำรปกป้องดูแล
ทรัพย์สินของศำสนจักร

ตำมกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบ แผนก
ตรวจสอบบัญชีของศำสนจักรลงควำม
เห็นวำ่ ในแง่ของทรพัย์สิน รำยรบั
ของเงินบรจิำค รำยจ่ำยที่เกิดขึน้ และ
ทรพัย์สินของศำสนจักรส�ำหรบัปี 2016 
ไดร้บักำรบันทึกและจัดกำรตำมงบ
ประมำณศำสนจักรที่ ไดร้บัอนุมัต ิและ
ตำมนโยบำยตลอดจนแนวทำงที่ถือ
ปฏิบัตติำมระบบบัญชี ศำสนจักรปฏิบัติ
ตำมแนวทำงที่สอนให้กับสมำชิกเกี่ยว
กับกำรด�ำเนินชีวติให้อยู่ ในงบประมำณ 
หลีกเลี่ยงกำรเป็นหน้ี และกำรเก็บออม
เพื่อยำมจ�ำเป็น

ขอแสดงควำมนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศำสนจักร
เควนิ อำร.์ เจอรเ์ก็นเซ็น
กรรมกำรผู้จัดกำร ◼

เ รยีนเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ดงัที่ก�ำกับ
ไว้ โดยกำรเปิดเผยในภำคที่ 120 
ของพระคมัภีรห์ลักค�ำสอนและ

พันธสัญญำ สภำจัดกำรส่วนสิบ—ซ่ึง
ประกอบดว้ยฝ่ำยประธำนสูงสุด  
โควรมัอัครสำวกสิบสอง และฝ่ำย
อธิกำรควบคมุ—มีอ�ำนำจอนุมัตกิำรใช้
จ่ำยเงินทุนของศำสนจักร หน่วยงำน
ของศำสนจักรใช้จ่ำยเงินทุนให้อยู่ ใน
งบประมำณที่ ไดร้บัอนุมัต ิและตำม
นโยบำยกับระเบียบปฏิบัติ

แผนกตรวจสอบบัญชีของ
ศำสนจักร ซ่ึงประกอบด้วยเจ้ำหน้ำ
ระดับมืออำชีพที่ ได้รับกำรรับรองและ
ท�ำงำนอิสระโดยไม่ขึน้อยู่กับแผน
กอื่นๆ ของศำสนจักร มีหน้ำที่รับผิด
ชอบในกำรตรวจสอบบัญชีเพื่อจุด
ประสงค์ ในกำรให้กำรรับรองที่เหมำะ
สมในเรื่องรำยรับของเงินบริจำค รำย

รายงานจากแผนกตรวจสอบ
บญัชีของศาสนจกัรปี	2016

น�าเสนอโดย เควนิ อาร์. เจอร์เกน็เซ็น

กรรมการผูจ้ดัการ	แผนกตรวจสอบบญัชีของศาสนจกัร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยคุสุดท้าย

รายงานสถิติปี	
2016

น�าเสนอโดย บรูค พ.ี เฮลส์

เลขานุการฝ่ายประธานสูงสุด

ฝ่
 ำยประธำนสูงสุดออกรำยงำนสถิติ
เกี่ยวกับสถำนะของศำสนจักร สิน้
สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2016 ดงั

ตอ่ไปน้ี

หน่วยของศาสนจกัร
สเตค	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 3,266
คณะเผยแผ	่.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 421
ทอ้งถ่ิน 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 556
วอร์ดกบัสาขา	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 30,304

สมาชิกภาพของศาสนจกัร
สมาชิกภาพทั้งหมด	.	.	.	.	 15,882,417	คน
เดก็ใหม่ในบนัทึก 	.	.	.	.	.	.	.	. 109,246	คน
ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสรับบพัติศ
มา 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 240,131	คน

ผูส้อนศาสนา
ผูส้อนศาสนาเตม็เวลา	.	.	.	.	.	. 70,946	คน
ผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็
ประโยชน์ 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 33,695	คน

พระวหิาร
พระวหิารท่ีอุทิศในปี	2016	 
(โพรโวซิตีเซนเตอร์,	 
ซปัโปะโระ	ญ่ีปุ่น,	ฟิลาเดลเฟีย	 
เพนซิลเวเนีย,	ฟอร์ตคอลลินส์	 
โคโลราโด,	สตาร์แวลลีย	์ไวโอมิง,	 
และฮาร์ตฟอร์ด	คอนเนตทิคตั)	.	.	 6	แห่ง
พระวหิารท่ีอุทิศซ�้ า	(ซูวา	ฟิจิ	และ	 
ไฟรบูร์ก	เยอรมนี)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 2	แห่ง
พระวหิารท่ีเปิดด�าเนินการ	 
ณ	ส้ินปี 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 155	แห่ง
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ขอใหท้ำ่นฟังค�ำเชือ้เชิญของอคัรสำวก 
เปโตรที่ ให้เป็นสำนุศิษย์ของพระผู้ช่วย
ให้รอด

“พวกท่ำนจงพยำยำมอย่ำงที่สุดที่
จะเอำคณุธรรมเพิ่มควำมเช่ือของพวก
ท่ำน เอำควำมรูเ้พิ่มคณุธรรม

“เอำกำรควบคมุตวัเองเพิ่มควำมรู ้
เอำควำมทรหดอดทนเพิ่มกำรควบคมุ
ตวัเอง และเอำควำมย�ำเกรงพระเจ้ำ
เพิ่มควำมทรหดอดทน

“เอำควำมรกัฉันพี่น้องเพิ่มควำม
ย�ำเกรงพระเจ้ำ และเอำควำมรกัเพิ่ม
ควำมรกัฉันพี่น้อง” 1

ดงัที่ท่ำนเห็น กำรทอผ้ำทำงวญิญำณ
ของกำรเป็นสำนุศิษย์ส่วนตวัตอ้งกำร
ดำ้ยมำกกวำ่หน่ึงเส้น ในสมัยของพระ
ผู้ช่วยให้รอด มีหลำยคนที่อ้ำงตนวำ่มี
ควำมชอบธรรมในดำ้นใดดำ้นหน่ึงของ
ชีวติ พวกเขำท�ำส่ิงที่ข้ำพเจ้ำเรยีกวำ่กำร
เช่ือฟังที่เลือกปฏิบัต ิตวัอย่ำงเช่นพวก
เขำรกัษำพระบัญญัตทิี่ ไม่ท�ำงำนในวนั
สะบำโตแตว่พิำกษ์วจิำรณ์พระผู้ช่วย
ให้รอดที่ทรงรกัษำคนในวนัศักดิสิ์ทธิ์
น้ัน 2 พวกเขำบรจิำคส่ิงของให้คนยำกไร้
แตก็่ ให้เฉพำะของเหลือใช้—ส่ิงที่พวก
เขำไม่ตอ้งกำร 3 พวกเขำอดอำหำรแต่
ดว้ยสีหน้ำเศรำ้หมอง 4 พวกเขำสวด
อ้อนวอนเฉพำะเวลำที่มีคนเห็น 5 พระ
เยซูตรสัวำ่ “พวกเขำเข้ำใกล้เรำดว้ยรมิ
ฝีปำกพวกเขำ, แต่ ใจพวกเขำอยู่ ไกล
จำกเรำ” 6 ชำยหญิงเช่นน้ันจะให้ควำม
ส�ำคญัในกำรปฏิบัตคิณุลักษณะหรอื
กำรกระท�ำเฉพำะอย่ำงแต่ไม่จ�ำเป็นวำ่
ใจเขำจะเป็นดงัที่พระองคท์รงเป็น

พระเยซูทรงประกำศถึงส่ิงเหล่ำน้ีวำ่
“เมือ่ถงึวนัน้ันจะมคีนจ�ำนวนมำกรอ้ง

แกเ่รำวำ่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ขำ้พระองค์
ไดเ้ผยพระวจนะในพระนำมพระองค ์
และไดข้บัผอีอกในพระนำมของพระองค ์
และไดท้�ำกำรแหง่ฤทธำนุภำพมำกมำย
ในพระนำมของพระองค์ ไม่ใช่หรอื?

“เมื่อน้ันเรำจะกล่ำวแก่พวกเขำวำ่ 
เรำไม่เคยรูจ้ักพวกเจ้ำเลย เจ้ำผู้ท�ำควำม
ช่ัว จงไปเสียให้พ้นหน้ำเรำ” 7

หลำยคนไดย้ินค�ำวำ่ สำนุศษิย ์ 
และคดิวำ่มีควำมหมำยเพียงเป็น  
“ผู้ตดิตำม” เท่ำน้ัน แตส่ำนุศิษย์
ที่แท้จรงิเป็นสภำวะหน่ึงซ่ึงแนะวำ่
ตอ้งท�ำมำกกวำ่ศึกษำและประยุกต์
ใช้คณุลักษณะส่วนตวัในดำ้นตำ่งๆ 
สำนุศิษย์ด�ำเนินชีวติโดยให้พระอุปนิสัย
ของพระครสิตถ์ักทอเข้ำไปในทุกอณู
ของพวกเขำรำวกับเป็นผ้ำทอทำง
วญิญำณ

โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ก ำรเป็นสำนุศิษย์ของพระเจ้ำ
ของเรำ พระเยซูครสิต์
หมำยควำมวำ่อย่ำงไร สำนุศิษย์

คอืผู้ที่รบับัพตศิมำและเต็มใจรบั
พระนำมของพระผู้ช่วยให้รอดไวก้ับ
ตนเองและตดิตำมพระองค ์สำนุศิษย์
พยำยำมเป็นเหมือนพระองค์ โดยรกัษำ
พระบัญญัตขิองพระองค์ ในควำมเป็น
มรรตยั เฉกเช่นศิษย์พยำยำมเป็น
เหมือนอำจำรย์

เป็นสานุศิษยข์องพระเจา้
ของเรา	พระเยซูคริสต์
อุปนิสัยต่างๆ อันเป็นผลมาจากศรัทธาในพระคริสต์ล้วนจ�าเป็นต่อการยืนหยดัของเรา
ในวนัเวลาสุดท้าย
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คณุลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอด
ตำมที่เรำเข้ำใจน้ันไม่ ใช่บทที่เขียนไว้ ให้
ท�ำตำมหรอืรำยกำรที่ ให้ขีดฆ่ำ ส่ิงเหล่ำ
น้ีเป็นอุปนิสัยผสมผสำน เสรมิกันและ
กัน ซ่ึงเกิดขึน้ในเรำดว้ยวธิีปฏิสัมพันธ์ 
กล่ำวอีกนัยหน่ึงคอื เรำไม่สำมำรถไดร้บั
อุปนิสัยเหมือนพระครสิต์ โดยไม่ไดร้บั
และมีอิทธิพลตอ่อุปนิสัยอื่นดว้ย เมื่อ
อุปนิสัยหน่ึงมั่นคง อุปนิสัยอีกมำกมำย
ก็มั่นคงเช่นกัน

ใน 2 เปโตร และใน หลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำภำคที่ 4 เรำเรยีนรูว้ำ่ศรทัธำ
ในพระเจ้ำพระเยซูครสิตค์อืรำกฐำน 
เรำวดัศรทัธำจำกส่ิงที่ศรทัธำน�ำเรำให้
ท�ำ—โดยกำรเช่ือฟังของเรำ “หำกเจ้ำ
จะมีศรทัธำในเรำ” พระเจ้ำทรงสัญญำ 
“เจ้ำจะมีพลังควำมสำมำรถท�ำส่ิงใด
ก็ตำมที่เรำเห็นสมควร” 8 ศรทัธำคอืตวั
เรง่ หำกไรง้ำน ไรก้ำรด�ำเนินชีวติอย่ำง
มีคณุธรรม ศรทัธำของเรำก็ ไม่มีพลัง
อ�ำนำจที่จะท�ำให้เกิดควำมเป็นสำนุศิษย์ 
แน่นอนวำ่ ศรทัธำน้ันไรผ้ล 9

เปโตรอธิบำยวำ่ “เอำคณุธรรมเพิ่ม
ควำมเช่ือของพวกท่ำน” คณุธรรม
น้ีเป็นมำกกวำ่ควำมสะอำดทำงเพศ 
คณุธรรมคอืควำมสะอำดบรสุิทธิ์ ใน
ควำมคดิและรำ่งกำย คณุธรรมเป็นพลัง
อ�ำนำจเช่นกัน ขณะที่เรำด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุอย่ำงซ่ือสัตย์ เรำจะ
มีพลังอ�ำนำจที่จะท�ำให้ควำมคดิ ควำม
รูสึ้ก และกำรกระท�ำทุกอย่ำงของเรำมี
คณุธรรม จิตใจเรำจะเปิดรบักำรกระ
ตุน้เตอืนของพระวญิญำณบรสุิทธิ์และ
แสงสวำ่งของพระครสิตม์ำกขึน้ 10 เรำ
เป็นตวัแทนของพระครสิต์ ไม่เพียงส่ิง
ที่เรำพูดและท�ำเท่ำน้ันแต่ ในส่ิงที่เรำ
เป็นดว้ย

เปโตรกล่ำวตอ่ไปวำ่ “เอำควำมรู ้
[ของทำ่น] เพิม่คณุธรรม” ขณะทีเ่รำ
ด�ำเนินชีวติอย่ำงมีคณุธรรม เรำจะรูจ้กั
พระบดิำบนสวรรคข์องเรำและพระ
บตุรของพระองค์ ในวธิพีเิศษ “ถำ้ใคร
ตัง้ใจประพฤตติำมพระประสงคข์อง
พระองค ์คนน้ันก็จะรูว้ำ่ค�ำสอนน้ีมำจำก

พระเจำ้”11 ควำมรูน้ี้คอืประจักษ์พยำน
ส่วนตวัอันเกิดจำกประสบกำรณ์ส่วนตวั 
เป็นควำมรูท้ี่เปลี่ยนแปลงเรำ เพื่อให้ 
“ควำมรูแ้จ้ง [ของพระองค]์ แนบสนิท
กับควำมรูแ้จ้ง” ของเรำและ “คณุธรรม 
[ของพระองค]์ รกัคณุธรรม”12 ของเรำ 
โดยกำรด�ำเนินชีวติอย่ำงมีคณุธรรม เรำ
เดนิทำงจำก “ฉันเช่ือ” ไปสู่จุดหมำยอัน
รุง่โรจน์ของ “ฉันรู”้

เปโตรกระตุน้ให้เรำน�ำเอำ “กำร
ควบคมุตนเองเพิ่มควำมรู ้เอำควำม
ทรหดอดทนเพิ่มกำรควบคมุตนเอง” 
ในฐำนะสำนุศิษย์ที่ควบคมุตนเองได ้
เรำด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุในวธิีที่
แน่วแน่และสมดลุ เรำไม่ “วิง่ไปเรว็เกิน
ก�ำลัง [ของเรำ]” 13 วนัแล้ววนัเล่ำเรำรดุ
หน้ำไปอย่ำงไม่หยุดยัง้จำกควำมท้ำทำย
ที่ช่วยขัดเกลำควำมเป็นมรรตยั

โดยที่ควบคมุตนเองในวธิีน้ี เรำ
พัฒนำควำมอดทนและวำงใจใน

พระเจ้ำ เรำสำมำรถพึ่งพำแผนของ
พระองคท์ี่ทรงออกแบบให้ชีวติเรำ ถึง
แม้เรำจะมองไม่เห็นดว้ยดวงตำฝ่ำย
ธรรมชำติ 14 ดงัน้ันเรำสำมำรถ “น่ิงเถิด
และรูว้ำ่ [พระองค]์ คอืพระผู้เป็นเจ้ำ”15 
เมื่อเรำเผชิญกับพำยุแห่งกำรทดลอง 
เรำถำมวำ่ “พระองคจ์ะทรงให้ข้ำ
พระองคเ์รยีนรูส่ิ้งใดจำกประสบกำรณ์
น้ี” โดยที่มีแผนและจุดประสงคข์อง
พระองคอ์ยู่ ในใจเรำ เรำไม่เพียงรดุหน้ำ
ไปโดยอดทนทุกส่ิงเท่ำน้ันแตอ่ดทน
อย่ำงใจเย็นและดว้ยดดีว้ย 16

เปโตรสอนวำ่ควำมอดทนน้ีน�ำเรำไป
สู่ควำมเป็นพระผู้เป็นเจ้ำ ดงัที่พระบิดำ
ทรงอดทนกับเรำ บุตรธิดำของพระองค ์
เรำจะอดทนซ่ึงกันและกันและอดทน
กับตนเอง เรำสุขใจกับสิทธิ์เสรขีองผู้อื่น
และโอกำสที่สิทธิ์เสรน้ัีนช่วยให้พวกเขำ
เตบิโต “บรรทัดมำเตมิบรรทัด” 17 “เจิด
จ้ำยิ่งขึน้ ๆ จนถึงวนัที่สมบูรณ์” 18
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จำกกำรควบคมุตนเองไปสู่ควำม
อดทน และจำกควำมอดทนไปสู่ควำม
เป็นพระผู้เป็นเจ้ำ ธรรมชำตวิสัิยของเรำ
เปลี่ยน เรำมีควำมกรณุำฉันพี่น้องซ่ึง
เป็นเครือ่งหมำยของกำรเป็นสำนุศิษย์
ที่แท้จรงิ เฉกเช่นชำวสะมำเรยีใจด ีเรำ
ข้ำมถนนไปช่วยเหลือผู้ ใดก็ตำมที่ตก
ทุกข์ ไดย้ำกถึงแม้พวกเขำจะไม่อยู่ ใน
แวดวงมิตรสหำยของเรำ 19 เรำอวยพรผู้
ที่สำปแช่งเรำ เรำท�ำดตีอ่ผู้ที่ปฏิบัตติอ่
เรำอย่ำงเหยียดหยำม 20 มีคณุลักษณะ
ใดที่เป็นพระผู้เป็นเจ้ำหรอืเหมือนพระ
ครสิตม์ำกไปกวำ่น้ีหรอื

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ควำมพยำยำมที่
เรำท�ำเพื่อเป็นสำนุศิษย์ของพระผู้ช่วย
ให้รอดน้ันจะเพิ่มเตมิจนควำมรกัของ
พระองค ์“ครอบครอง” เรำ 21 ควำมรกัน้ี
คอือุปนิสัยที่นิยำมไวข้องสำนุศิษย์พระ
ครสิต์

“แม้ข้ำพเจ้ำจะพูดภำษำแปลกๆ  
ที่เป็นภำษำมนุษย์หรอืทูตสวรรค์ ได ้
แต่ไม่มีควำมรกั ข้ำพเจ้ำเป็นเหมือน
ฆ้องหรอืฉำบที่ก�ำลังส่งเสียง

“แม้ข้ำพเจ้ำจะเผยพระวจนะได ้จะรู้

ควำมล�ำ้ลึกทุกอย่ำงและมีควำมรูท้ัง้สิน้ 
และแม้จะมีควำมเช่ือมำกยิ่งที่จะย้ำย
ภูเขำไปได ้แต่ไม่มีควำมรกั ข้ำพเจ้ำก็
ไม่มีคำ่อะไรเลย” 22

ศรทัธำ ควำมหวงั และจิตกุศลที่
ท�ำให้เรำคูค่วรกับงำนของพระผู้เป็น
เจ้ำ23 “และบัดน้ีทัง้สำมส่ิงน้ียังด�ำรงอยู่ 
. . . แตค่วำมรกั (จิตกุศล) น้ันใหญ่ที่สุด
ในสำมส่ิงน้ี” 24

พี่น้องทัง้หลำย เวลำน้ีเรำไม่สำมำรถ
เป็น “สำนุศิษย์แบบครึง่ๆ กลำงๆ” ได้
อีกตอ่ไป เรำไม่สำมำรถเป็นสำนุศิษย์
แคห่ลักค�ำสอนประเด็นใดประเด็นหน่ึง 
อุปนิสัยตำ่งๆ อันเป็นผลมำจำกศรทัธำ
ในพระครสิต—์ไดแ้ก่ส่ิงที่เรำพูดถึงใน
วนัน้ี—ล้วนจ�ำเป็นตอ่กำรยืนหยัดของ
เรำในวนัเวลำสุดท้ำย

เมื่อเรำพยำยำมอย่ำงจรงิจังที่จะ
เป็นสำนุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิต ์อุปนิสัยเหล่ำน้ีจะไดร้บักำรผสม
ผสำน เพิ่มเตมิ และเสรมิสรำ้งอย่ำงมี
ปฏิสัมพันธ์ ในเรำ จะไม่มีควำมแตกตำ่ง
ระหวำ่งควำมกรณุำที่เรำมีตอ่ศัตรกูับ
ควำมกรณุำที่เรำมีตอ่มิตรสหำย เรำจะ

เป็นคนซ่ือสัตย์ทัง้ตอ่หน้ำและลับหลัง 
เรำจะอุทิศตนตอ่พระผู้เป็นเจ้ำทัง้ในที่
สำธำรณะและในห้องส่วนตวั

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ทุกคนสำมำรถ
เป็นสำนุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอด 
ควำมเป็นสำนุศิษย์ ไม่มีข้อจ�ำกัดเรือ่ง
อำยุ เพศ ชำตกิ�ำเนิด หรอืกำรเรยีก โดย
ผ่ำนกำรเป็นสำนุศิษย์ ในควำมเป็น
ส่วนตวั เรำในฐำนะวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย 
เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งรว่มกันเพื่อ
เป็นพรแก่พี่น้องของเรำทั่วโลก บัดน้ี
ถึงเวลำที่เรำจะผูกมัดตนอีกครัง้ในกำร
เป็นสำนุศิษย์ของพระองคด์ว้ยสุดควำม
พำกเพียร

พี่น้องทัง้หลำย เรำไดร้บัเรยีกเป็น
สำนุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอด ขอ
ให้กำรประชุมใหญ่ครัง้น้ีเป็นโอกำสที่
ท่ำนจะ “เริม่ตน้ดงัในสมัยโบรำณ, และ
มำหำ [พระองค]์ ดว้ยสุดใจท่ำน” 25  
น่ีคอืศำสนจักรของพระองค ์ข้ำพเจ้ำ
กล่ำวค�ำพยำนพิเศษวำ่พระองคท์รง
พระชนม์ ขอพระองคป์ระทำนพรเรำ
ในกำรคน้หำอันเป็นนิรนัดรเ์พื่อเป็น
สำนุศิษย์ที่อุทิศตนและกล้ำหำญ ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ส่ิง ที่ ยัง ไม่ เห็น . . . [และ] มี ควำม อดทน 
คอย ส่ิง น้ัน” 4 ในช่วงเวลำเหล่ำน้ันเมื่อ
ท่วงท�ำนองแห่งปีตลิดลงต�ำ่เกินกวำ่จะ
ขับขำนบทเพลง เรำอำจตอ้งน่ิงงันอยู่
ช่ัวขณะและฟังผู้อื่นบ้ำง ดงึพลังมำจำก
ควำมไพเรำะของเสียงเพลงรอบข้ำงเรำ 
พวกเรำหลำยคนที่มี “ปัญหำทำงดนตร”ี 
เพิ่มควำมมั่นใจและพัฒนำกำรรอ้งให้
เสียงสดใสไพเรำะดว้ยกำรยืนอยู่ข้ำงคน
ที่มีพลังเสียงและรอ้งถูกโน้ตมำกกวำ่เรำ 
แน่นอนวำ่เป็นเช่นเดยีวกันน้ันเมื่อเรำ
ขับขำนบทเพลงสรรเสรญินิรนัดร เรำ
ควรยืนใกล้พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้
ไถ่ของโลกให้มำกที่สุด—เพรำะพระองค์
ทรงมีระดบัเสียงสมบูรณ์ที่สุด จำกน้ัน
เรำจะไดร้บัควำมกล้ำหำญจำกพระปรชีำ
ญำณของพระองคท์ี่ทรงไดย้ินเสียง
เงียบงันของเรำและไดร้บัควำมหวงัจำก
กำรวงิวอนขอควำมรอดแทนเรำ จรงิ
แท้ที่วำ่ “เมื่อมีพระเจ้ำอยู่ ใกล้ นกแห่ง
สันตริอ้งในใจข้ำ [และ] มำลีพระคณุ
เบ่งบำน” 5

ในวนัเวลำที่เรำรูสึ้กวำ่เรำรอ้งเพลงไม่
ถูกคยี์ น้อยกวำ่ที่เรำคดิวำ่เรำเห็นหรอื
ไดย้ินคนอื่นรอ้ง ข้ำพเจ้ำขอให้เรำ โดย
เฉพำะเยำวชนของศำสนจักร จ�ำไวว้ำ่
เป็นกำรออกแบบของพระเจ้ำที่เสียง
ทุกเสียงในคณะนักรอ้งประสำนเสียง
ของพระผู้เป็นเจ้ำไม่เหมือนกัน ตอ้งใช้

ไม่วำ่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตำม เรำพบวำ่
ส่ิงเหล่ำน้ันท�ำให้เรำไม่อำจเปล่งเสียง
รอ้งเพลงที่เรำอยำกรอ้งและบดบังค�ำ
สัญญำถึง “ควำมสุขสันต์ ในใจ” 3 ที ่
เอลิซำ ฮิววทิท์กล่ำวไว้ ในค�ำรอ้งข้อหน่ึง
ของเพลงน้ี

ดงัน้ันเรำท�ำอะไรในช่วงเวลำเช่น
น้ัน อย่ำงหน่ึงคอืเรำน้อมรบัค�ำแนะน�ำ
ของอัครสำวกเปำโลและ “หวงั วำ่ จะ ได ้

โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

“มี
แสงสวำ่งในใจข้ำวนัน้ี” เอลิซำ 
ฮิววทิท์เขียน “รศัมีพรำ่งพรำว
สดใส เจิดจ้ำกวำ่แสงใดในนภำ 

พระเยซูเป็นแสงข้ำ” 1 ดว้ยโน้ตทุกตวั
ที่แจ่มจ�ำรสั เพลงสวดเก่ำแก่ที่ ไพเรำะ
มำกของชำวครสิตเ์พลงน้ัน แทบเป็น
ไปไม่ไดท้ี่จะรอ้งโดยไม่ยิม้ แตว่นัน้ี
ข้ำพเจ้ำขอหยิบค�ำรอ้งเพียงท่อนหน่ึง
ออกจำกบรบิทซ่ึงอำจช่วยได้ ในวนัที่
เรำรูสึ้กวำ่ยำกจะรอ้งเพลง หรอื ยิม้และ 
“ควำมสุขประเสรฐิสันต”ิ ดเูหมือนจะ 
ไม ่“พรัง่พร”ู ถ้ำมีช่วงเวลำหน่ึงที่ท่ำน
ไม่สำมำรถเปล่งเสียงรอ้งท่วงท�ำนอง
ที่เบิกบำนใจซ่ึงท่ำนไดย้ินจำกคนอื่น 
ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำนยึดประโยคหน่ึง
ในเพลงสวดน้ีที่ยืนยันวำ่ “พระเยซู
สำมำรถไดย้ินเพลงที่ [ท่ำน] รอ้งไม่
ได”้2

ในฐำนะบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ควำมจรงิที่เรำเผชิญในโลกอันช่ัวรำ้ย
คอืบำงวนัเป็นวนัที่ยำก วนัที่ศรทัธำและ
ควำมอดทนของเรำถูกทดสอบ ควำม
ท้ำทำยเหล่ำน้ีอำจมำจำกส่ิงที่เรำขำด ส่ิง
ที่คนอื่นขำด หรอืแคส่ิ่งที่ชีวติขำด แต่

บทเพลงท่ีขบัขานและ
บทเพลงท่ีเงียบงนั
ข้าพเจ้าวิงวอนให้เราทุกคนอยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงอย่างซ่ือสัตย์และถาวร
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หลำกหลำยเสียง—โซปรำโนกับอัลโต 
บำริโทนกับเบส—เพื่อสรำ้งเสียงเพลง
ที่ทรงคณุคำ่ ข้ำพเจ้ำขอยืมข้อควำมที่
อ้ำงถึงในจดหมำยของสตรวีสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยผู้แสนดสีองท่ำน “ทุกส่ิงที่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงสรำ้งมีบทบำทในคณะนัก
รอ้ง” 6 เมื่อเรำดแูคลนเอกลักษณ์ของ
เรำหรอืพยำยำมท�ำตำมสำมัญทัศนะลวง
—สำมัญทัศนะของวฒันธรรมผู้บริโภค
ที่ ไม่รูจ้ักพอและท�ำให้เลิศเลอเกินกวำ่
จะเกิดขึน้ไดจ้รงิโดยส่ือสังคมออนไลน์
—เรำสูญเสียควำมแตกตำ่งหลำกหลำย
ของโทนเสียงและน� ้ำเสียงที่พระผู้เป็น
เจ้ำตัง้พระทัยไวเ้มื่อทรงสรำ้งโลกแห่ง
ควำมหลำกหลำย

แตน่ี่ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ทุกคนใน
คณะนักรอ้งของพระเจ้ำจะเริม่โห่รอ้ง
ออรำทอริโอ (บทเพลงทำงศำสนำ) ของ
ตนเองเป็นกำรส่วนตวั! ควำมหลำก
หลำยไม่ ใช่เสียงดงัผสมปนเปกันและ
คณะนักรอ้งประสำนเสียงตอ้งมวีนัิย—
ส�ำหรบัจดุประสงคข์องเรำวนัน้ี เอ็ลเดอร ์
เฮลส์ ข้ำพเจ้ำใช้ค�ำวำ่ควำมเป็น
สำนุศิษย์—แตเ่มื่อเรำยอมรบัค�ำรอ้งที่
เปิดเผยจำกสวรรคแ์ละกำรเรยีบเรยีง
เสียงประสำนซ่ึงประพันธ์ขึน้ก่อนที่ โลก
น้ีมีมำ เมื่อน้ันพระบิดำบนสวรรคท์รง
ยินดทีี่จะให้เรำรอ้งดว้ยเสียงของเรำเอง 
ไม่ ใช่เสียงของคนอื่น จงเช่ือในตนเอง
และเช่ือในพระองค ์อย่ำลดคณุคำ่ของ

ท่ำนหรอืดแูคลนผลงำนของท่ำน เหนือ
ส่ิงอื่นใด อย่ำทิง้บทบำทของท่ำนใน
คณะนักรอ้ง เพรำะท่ำนเป็นคนพิเศษ
ไม่เหมือนใคร ไม่มี ใครทดแทนท่ำนได ้
กำรสูญเสียแม้เพียงเสียงเดยีวลดพลัง
ของนักรอ้งคนอื่นๆ ทุกคนในคณะนัก
รอ้งที่ยิ่งใหญ่แห่งควำมเป็นมรรตยัน้ี 
รวมถึงกำรสูญเสียผู้ที่รูสึ้กวำ่ตนเองอยู่
ตรงชำยขอบของสังคมหรอืศำสนจักร

แตแ่ม้ ในยำมที่ข้ำพเจ้ำให้ก�ำลังใจ
ทุก ท่ำน ที่จะมีศรทัธำในบทเพลงที่อำจ
รอ้งยำก ข้ำพเจ้ำรบัทรำบโดยเรว็ดว้ย
เหตผุลแตกตำ่งกันวำ่ ข้ำพเจ้ำ ก็ประสบ
ปัญหำกับบทเพลงประเภทอื่นที่ควรจะ
รอ้ง—แตย่ังคงเงียบงัน

เมื่อข้ำพเจ้ำเห็นควำมไม่เท่ำเทียม
กันของเศรษฐกิจโลก ข้ำพเจ้ำรูสึ้กผิดที่
รอ้งกับคณุนำยฮิววทิท์วำ่ “พรที่ [พระ
ผู้เป็นเจ้ำ] จักประทำนบัดน้ี และที่รอ
ในสวรรค”์ 7 เรำจะไม่อำจรอ้งท่อนน้ัน
ไดอ้ย่ำงเต็มที่ อย่ำงซ่ือสัตย์ จนกวำ่
เรำจะดแูลคนยำกไร ้ควำมตกต�ำ่ทำง
เศรษฐกิจเป็นค�ำสำปที่ตอ่เน่ืองยำวนำน 
ปีแล้วปีเล่ำ รุน่แล้วรุน่เล่ำ ก่อควำมเสีย
หำยตอ่รำ่งกำย ท�ำรำ้ยวญิญำณ อันตรำย
ตอ่ครอบครวั และท�ำลำยควำมฝัน ถ้ำ
เรำท�ำไดม้ำกขึน้เพื่อบรรเทำควำม
ยำกจน ดงัที่พระเยซูทรงบัญชำเรำครัง้
แล้วครัง้เล่ำให้ท�ำเช่นน้ัน บำงทีคนที่
โชคไม่ดนัีกในโลกน้ีอำจจะไดฮั้มท�ำนอง

เพลง “มีแสงสวำ่งในใจข้ำวนัน้ี” เป็น
ครัง้แรกในชีวติพวกเขำ

ข้ำพเจ้ำพบวำ่เป็นเรือ่งยำกที่จะรอ้ง
เพลงรำ่เรงิสดใสเมื่อมีหลำยคนรอบข้ำง
เรำทุกข์ทรมำนจำกควำมเจ็บป่วยทำง
จิตใจและอำรมณ์ หรอืข้อจ�ำกัดอื่นๆ 
ทำงสุขภำพรำ่งกำย บำงครัง้ภำระเหล่ำ
น้ียังมีอยู่ทัง้ๆ ที่มีควำมพยำยำมอันดี
เลิศของผู้ ให้กำรดแูลหลำยคน รวมถึง
สมำชิกครอบครวั ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอน
วำ่เรำจะไม่ปล่อยให้บุตรธิดำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำตอ้งทุกข์ทนอยู่ ในควำม
เงียบงันและเรำจะไดร้บัศักยภำพของ
พระองคท์ี่จะไดย้ินบทเพลงที่พวกเขำ
รอ้งไม่ได้ ในขณะน้ี

สักวนัหน่ึงข้ำพเจ้ำหวงัวำ่คณะนัก
รอ้งยิ่งใหญ่ระดบัโลกจะประสำนเสียง
กันตลอดทั่วทุกเชือ้ชำตแิละเผ่ำพันธุ์ 
ประกำศก้องวำ่อำวธุ กำรใส่รำ้ย และ
วำจำเสียดสี ไม่ ใช่ วธิีรบัมือกับควำมขัด
แย้งของมนุษย์ ถ้อยแถลงจำกสวรรค์
รอ้งบอกเรำวำ่วธิีเดยีวที่จะแก้ ไขปัญหำ
สังคมที่ซับซ้อนอย่ำงน่ำพอใจคอืโดย
กำรรกัพระผู้เป็นเจ้ำและรกัษำพระ
บัญญัตขิองพระองค ์ดว้ยเหตน้ีุจึงเปิด
ประตสูู่ทำงแห่งควำมรอดที่ยั่งยืนทำง
เดยีวที่จะรกักันในฐำนะเพื่อนบ้ำน 
ศำสดำพยำกรณ์อีเธอรส์อนวำ่เรำควร 
“หวงัเพื่อโลกที่ดกีวำ่” โดยที่อ่ำนควำม
คดิน้ันในอีกหน่ึงพันปีตอ่มำ โมโรไนผู้
เหน่ือยล้ำจำกสงครำมและควำมรนุแรง
ประกำศวำ่ “ทำงที่ประเสรฐิยิ่งกวำ่” ที่
น�ำไปสู่โลกน้ันจะเป็นพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตเ์สมอ 8

เรำส�ำนึกคณุที่แม้ท่ำมกลำงกำร
ท้ำทำยเหล่ำน้ีจะมีบทเพลงอีกแบบ
หน่ึงมำเป็นครัง้ครำวซ่ึงเรำจะพบวำ่เรำ
รอ้งไม่ได ้แตด่ว้ยเหตผุลที่ตำ่งกัน น่ี
คอืเมื่อควำมรูสึ้กเหล่ำน้ีลึกซึง้และเป็น
ส่วนตวัมำก เป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์ จนท�ำให้
ไม่สำมำรถหรอืไม่ควรขับขำนออกมำ
ได—้เช่นเดยีวกับควำมรกัที่คอรเ์ดเลีย
มี ให้กับคณุพ่อของเธอ ซ่ึงเธอบอกวำ่ 
“ควำมรกัของฉัน . . . มีคณุคำ่มำกกวำ่
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วำจำ . . . ฉันไม่สำมำรถเอ่ยเอือ้นหัวใจ
ได”้ 9 ส�ำหรบัเรำเป็นบำงส่ิงที่ศักดิสิ์ทธิ์ 
ควำมรูสึ้กเหล่ำน้ีมำกล้นจนไม่สำมำรถ
เอ่ยเอือ้นได—้ไม่สำมำรถพรรณนำทำง
วญิญำณได—้เหมือนค�ำสวดอ้อนวอนที่
พระเยซูทรงมอบแก่เด็กๆ ชำวนีไฟ  
ผู้เห็นเหตกุำรณ์น้ันบันทึกไวว้ำ่

“ดวงตำไม่เคยเห็น, ทัง้หูไม่เคย
ไดย้ิน, เรือ่งส�ำคญัยิ่งและน่ำอัศจรรย์
เช่นน้ัน . . . เมื่อเรำเห็นและไดย้ินพระ
เยซูรบัส่ังกับพระบิดำ; 

“. . . ไม่มีลิน้ใดจะพูดได,้ ทัง้ไม่มี
ผู้ ใดจะเขียนไว้ ได,้ ทัง้ใจมนุษย์เข้ำใจ
เรือ่งส�ำคญัยิ่งและน่ำอัศจรรย์เช่นน้ีไม่
ไดเ้มือ่เรำทัง้เห็นและไดย้ินพระเยซู
รบัส่ัง” 10

ช่วงเวลำบรสุิทธิ์เหล่ำน้ีไม่สำมำรถ
เอ่ยเอือ้นไดเ้พรำะวำ่กำรกล่ำวถ้อยค�ำ 
แม้จะเป็นไปได ้ก็อำจดเูหมือนเป็นกำร
ดหูมิ่นส่ิงศักดิสิ์ทธิ์

พี่น้องทัง้หลำย เรำอำศัยอยู่ ในโลก
มรรตัยพร้อมกับบทเพลงมำกมำยที่ ไม่
อำจร้อง หรือยังไม่ได้ร้อง แต่ข้ำพเจ้ำ
วิงวอนให้เรำทุกคนอยู่ ในคณะนักรอ้ง
ประสำนเสียงอย่ำงซ่ือสัตย์และถำวร  
ที่ซ่ึงเรำจะสำมำรถดื่มด�่ำช่ัวนิรันดร์กับ
เพลงสรรเสริญอันล�ำ้ค่ำที่สุดน้ัน— 
“เพลงสดุดีควำมรักที่ ไถ่” 11 โชคด ี 
ที่บทเพลงพิเศษน้ีไม่จ�ำกัดที่น่ัง  
มีที่ว่ำงส�ำหรับคนที่พูดภำษำต่ำงๆ 
ฉลองวัฒนธรรมที่หลำกหลำย และ
อำศัยอยู่ ในสถำนที่ต่ำงๆ มำกมำย มี
ที่ว่ำงส�ำหรับคนโสด คนแต่งงำนแล้ว 
ครอบครัวใหญ่ และคนไม่มีบุตร มีที่
ว่ำงส�ำหรับคนที่ครัง้หน่ึงเคยมีค�ำถำม
เกี่ยวกับศรัทธำของตนและส�ำหรับคน
ที่ยังคงมีค�ำถำมน้ันอยู่ มีที่ว่ำงส�ำหรับ
คนที่มีเสน่หำทำงเพศต่ำงออกไป  
สรุปแล้ว มีที่ว่ำงส�ำหรับทุกคนที่รักพระ
ผู้เป็นเจ้ำและเทิดทูนพระบัญญัติของ
พระองค์เป็นมำตรฐำนที่ ไม่อำจละเมิด
ได้ส�ำหรับพฤติกรรมส่วนตัว เพรำะ
หำกควำมรักของพระผู้เป็นเจ้ำเป็น
ท�ำนองของบทเพลงที่เรำร้องร่วมกัน 

แน่นอนว่ำภำรกิจของเรำในกำรเช่ือ
ฟังพระองค์ก็คือเสียงประสำนที่ส�ำคัญ
ยิ่งในบทเพลงน้ัน ด้วยพระบัญชำจำก
สวรรค์เกี่ยวกับควำมรักและศรัทธำ 
กำรกลับใจและควำมเมตตำสงสำร 
ควำมซ่ือตรงและกำรให้อภัย มีที่ว่ำงใน
คณะนักร้องประสำนเสียงน้ีส�ำหรับทุก
คนที่ต้องกำรอยู่ที่น่ัน 12 “จงมำอย่ำงที่
เจ้ำเป็น” พระบิดำผู้ทรงรักเรำตรัสกับ
เรำแต่ละคน แต่พระองค์ทรงเสริมว่ำ 
“อย่ำคิดว่ำเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลง” เรำ
ยิม้และจ�ำได้ว่ำพระผู้เป็นเจ้ำทรงมุ่ง
มั่นจะท�ำให้เรำเป็นมำกกวำ่ที่เรำคิดวำ่
เรำเป็นได้

ในออรำทอริโอ (บทเพลงทำง
ศำสนำ) อันไพเรำะน้ีซ่ึงเป็นแผนของ
พระองคเ์พื่อควำมสูงส่งของเรำ ขอให้
เรำท�ำตำมไม้อ�ำนวยเพลงของพระองค์
ดว้ยควำมนอบน้อมและฝึกรอ้งเพลงที่
เรำไม่อำจรอ้ง จนกวำ่เรำจะเสนอ “เพลง
สดดุรีำชำ” 13 แล้วในวนัน้ัน ดงัที่เพลง
สวดที่เรำช่ืนชอบกล่ำวไวว้ำ่

เรำจะรว่มรอ้งเพลง จะโห่รอ้งกับทัพ
สวรรค์

โฮซันนำแดพ่ระผู้เป็นเจ้ำและ 
ลูกแกะ! . . .

. . . เมือ่พระเยซูเสด็จโดยรำชรถ 
แห่งไฟ! 14

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่โมงน้ันจะมำถึง
เมื่อพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรจ์ะ
ทรงส่งพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิด

ของพระองคม์ำยังแผ่นดนิโลกอีกครัง้ 
ครำวน้ีเพื่อปกครองและครองรำชย์ ใน
ฐำนะพระมหำกษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์ทัง้
หลำยตลอดช่ัวกำลนำน ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนวำ่น่ีคอืศำสนจักรที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟูของพระองคแ์ละเป็นพำหนะ
ในกำรน�ำมำซ่ึงค�ำสอนและศำสนพิธี
แห่งควำมรอดของพระกิตตคิณุสู่มวล
มนุษยชำต ิเมื่อข่ำวสำรของพระองค ์
“จะเข้ำไปสู่ทุกทวปี [และ] ไปเยือนทุก
ถิ่น”15 พระเยซูจะทรง “ส่งพักตรย์ิม้
มำ”16 วนัน้ันจะมีแสงสวำ่งนิรนัดร์ ใน
ใจมำกมำย ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนดว้ย
ควำมใฝ่หำส�ำหรบัโมงที่สัญญำไวท้ี่จะมำ
ถึง ในพระนำมของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼
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เรำไม่ควรเป็นเหมือนชำยที่
หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal 
ลงข่ำววำ่ เขำส่งจดหมำยพรอ้มเงินสด
โดยไม่ระบุช่ือผู้ส่งไปยังกรมสรรพำกร 
แจ้งวำ่ “เรยีนกรมสรรพำกร ผมส่งเงิน
ภำษีคำ้งจ่ำยที่ผมเป็นหน้ีท่ำนมำพรอ้ม
กับจดหมำยฉบับน้ี ป.ล. หลังจำกน้ีถ้ำ
มโนธรรมยังสะกิดใจผมอยู่ ผมจะส่งเงิน
ที่เหลือมำให้ท่ำน” 2

น่ีไม่ ใช่วธิีที่เรำท�ำ! เรำไม่ถอยกลับ
เพื่อประเมินวำ่อะไรคอืส่ิงเล็กน้อยที่สุด
ที่จะน�ำควำมรอดมำให้เรำได ้พระเจ้ำ
ทรงเรยีกรอ้งใจและควำมคดิที่เต็มใจ3 
ทัง้หมดของใจเรำ! เมื่อเรำรบับัพตศิ
มำ เรำจุ่มลงไปในน� ้ำทัง้ตวัเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของค�ำสัญญำวำ่จะตดิตำม
พระผู้ช่วยให้รอดอย่ำงเต็มที่ ไม่ ใช่
ครึง่ๆ กลำงๆ เมื่อเรำมุ่งมั่นอย่ำงเต็มที่
และ “ทุ่มเทหมดทัง้ใจ” ฟ้ำสวรรคส่ั์น
สะเทือนเพื่อควำมดขีองเรำ 4 เมื่อเรำไม่
เต็มใจหรอืมุ่งมั่นเพียงบำงส่วน เรำจะ
สูญเสียพรที่เลิศเลอที่สุดจำกฟ้ำสวรรค์ 5

หลำยปีกอ่น ขำ้พเจำ้พำกลุม่ลกูเสือ
ไปตัง้คำ่ยทีท่ะเลทรำย เด็กชำยเหลำ่น้ัน
นอนรอบกองไฟกองใหญท่ีพ่วกเขำกอ่ไว ้
และเช่นเดยีวกบัผูน้�ำลกูเสือทีด่คีนอืน่ๆ 
ขำ้พเจำ้ไปนอนทีท่ำ้ยรถกระบะของ
ขำ้พเจำ้ รุง่เช้ำขำ้พเจำ้ลกุขึน้มำน่ังมอง
ไปทีค่ำ่ย ขำ้พเจำ้เห็นลกูเสือคนหน่ึง ช่ือ
พอล ซ่ึงดเูหมอืนเมือ่คนืจะนอนไมค่อ่ย
หลบั ขำ้พเจำ้ถำมเขำวำ่หลบัสบำยไหม 
เขำตอบวำ่ “ ไมค่อ่ยสบำยครบั”

เมื่อข้ำพเจ้ำถำมถึงเหตผุล เขำกล่ำว
วำ่ “ผมหนำวครบั กองไฟมอด”

ข้ำพเจ้ำตอบวำ่ “ ไฟก็ตอ้งมอดอยู่
แล้ว ถุงนอนของเธอไม่อุ่นเหรอ”

ไม่มีค�ำตอบ
ลูกเสืออีกคนหน่ึงจึงตะโกนขึน้มำวำ่ 

“พอลไม่ได้ ใช้ถุงนอนครบั”
ข้ำพเจ้ำถำมอย่ำงแปลกใจวำ่ “ท�ำไม

ไม่ ใช้ล่ะ พอล”
พอลน่ิง—สุดท้ำยพอลตอบอย่ำง

เจื่อนๆ วำ่ “ผมคดิวำ่ถ้ำผมไม่ปูถุงนอน 
ผมก็ไม่ตอ้งเก็บมัน”

“ถ้ำคนอธรรมคนใดหัน กลับจำก
บำปทัง้ หมดซ่ึงเขำไดท้�ำไป และรกัษำ
กฎ เกณฑ์ทัง้ หมดของเรำ ทัง้ท�ำควำม
ยุต ิธรรมและควำมชอบ ธรรม เขำจะมี
ชีวติอยู่อย่ำงแน่ นอน เขำจะไม่ตำย

“กำรละ เมิดทัง้หมดซ่ึงเขำไดท้�ำแล้ว
น้ันจะไม่ถูกจด จ�ำไวเ้พื่อเอำโทษเขำ” 1

ช่ำงเป็นค�ำสัญญำที่ยอดเยี่ยม แต่
เรยีกรอ้ง ทัง้หมด อยู่สองข้อเพื่อรบัค�ำ
สัญญำของข้อสำม หันกลับจำกทัง้หมด 
รกัษำทัง้หมด จำกน้ันอภัยทัง้หมด จึง
เรยีกรอ้งให้เรำ “ทุ่มเทหมดทัง้ใจ”

โดย เอล็เดอร์แกรีย์ บี. เซบิน

แห่งสาวกเจด็สิบ

เ มื่อส่ีห้ำปีที่แล้วหลำนสำววยัเยำวข์อง
เรำวิง่มำหำข้ำพเจ้ำและรอ้งบอกดว้ย
ควำมตืน่เตน้วำ่ “คณุตำขำ คณุตำ 

วนัน้ีหนูเล่นฟุตบอลยิงไดต้ัง้สำมประตู
คะ่!”

ข้ำพเจ้ำตอบอย่ำงกระตอืรอืรน้วำ่ 
“เยี่ยมมำก ซำรำห์!”

แม่ของเธอขยิบตำกับข้ำพเจ้ำและ
บอกวำ่ “คะแนนคอืสองประตตูอ่หน่ึง”

ข้ำพเจ้ำไม่กล้ำถำมวำ่ใครชนะ!
กำรประชุมใหญ่เป็นเวลำของกำร

ใครค่รวญ กำรเปิดเผย และบำงครัง้ 
กำรเปลีย่นแปลงทิศทำง

มีบรษัิทรถเช่ำดว้ยระบบน�ำทำง
อัตโนมัตแิห่งหน่ึงช่ือ ไม่มีวนัหลง หำก
ท่ำนเลีย้วผิดหลังจำกท่ำนก�ำหนดสถำน
ที่ปลำยทำงแล้ว เสียงของระบบน�ำทำง
จะไม่พูดวำ่ “ โง่จัง!” แตจ่ะพูดดว้ยน� ้ำ
เสียงสุภำพวำ่ “ก�ำลังคน้หำเส้นทำง
ใหม่—กลับรถเมื่อถึงจุดกลับรถตำมกฏ
หมำย”

ในเอเสเคยีลเรำพบค�ำสัญญำที่ยอด
เยี่ยมวำ่

ใจทรหดและทุ่มเท 
หมดทั้งใจ
ขอให้เราค้นหาเส้นทางใหม่หากจ�าเป็น และเฝ้ารอด้วยความหวงัและศรัทธา  
ขอให้เรามี “ใจทรหด” โดยการเป็นผู้กล้าและ “ทุ่มเทหมดท้ังใจ”
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น่ีคอืเรือ่งจรงิ พอลหนำวเหน็บหลำย
ช่ัวโมงเพรำะพยำยำมประหยัดเวลำ
ท�ำงำนห้ำนำที เรำอำจจะคดิวำ่ “ โง่อะไร
เช่นน้ี! ใครจะไปท�ำอย่ำงน้ัน” จรงิๆ 
แล้วเรำท�ำอย่ำงน้ีเสมอในวธิีที่อันตรำย
กวำ่น้ีมำก เรำปฏิเสธที่จะปูถุงนอนทำง
วญิญำณเมื่อเรำไม่มีเวลำสวดอ้อนวอน
อย่ำงจรงิใจ ศึกษำ และด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุอย่ำงจรงิจังในแตล่ะ
วนั ไม่เพียงไฟเท่ำน้ันที่จะมอด แตเ่รำ
จะไม่ไดร้บักำรปกป้องและเรำจะหนำว
เย็นทำงวญิญำณมำกขึน้ดว้ย

เมื่อเรำชะล่ำใจกับพันธสัญญำของ
เรำ เรำตอ้งรบัผิดชอบผลที่ตำมมำ 
พระเจ้ำทรงแนะน�ำให้เรำ “ระวงัเกี่ยว
กับตวัเจ้ำ, ที่จะใส่ ใจอย่ำงเข้มงวด
กวดขันตอ่ถ้อยค�ำแห่งชีวตินิรนัดร”์6  
และพระองคย์ังทรงประกำศอีกวำ่ 
“ โลหิตของเรำจะไม่ช�ำระพวกเขำหำก
พวกเขำหำฟังเรำไม่” 7

ในควำมเป็นจรงิน้ัน นับวำ่ง่ำยกวำ่
มำกที่จะ “ทุ่มเทหมดทัง้ใจ” แทนที่
จะท�ำบำงส่วน เมื่อเรำท�ำบำงส่วนหรอื
ไม่ทุ่มเทหมดทัง้ใจ เรำจะมีควำมรูสึ้ก
เหมือนส�ำนวนในภำพยนตร ์สตำรว์อร ์
น่ันคอื “ควำมรูสึ้กป่ันป่วนในพลัง” เรำ
ไม่ไดเ้ช่ือมควำมรูสึ้กกับพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้ำ ดงัน้ันเรำจึงไม่ได้
เช่ือมควำมรูสึ้กกับธรรมชำตขิองควำม
สุข 8 อิสยำห์กล่ำวดงัน้ี

“คนอธรรมน้ันเหมือนทะเลที่ก�ำ เรบิ
ซ่ึงน่ิง สงบอยู่ ไม่ ไดแ้ละน� ้ำของมันก็กวน
ตมและเลนขึน้มำ

“ ไม่ มีสันต ิสุขแก่คนอธรรม พระ เจ้ำ
ของข้ำพ เจ้ำตรสั” 9

โชคดีที่ ไม่ว่ำเรำจะอยู่ที่ ไหนหรือ
เคยอยู่ที่ ไหน เรำไม่อยู่ ไกลเกินเอือ้ม
ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ตรัส
ว่ำ “ฉะน้ัน, ผู้ ใดที่กลับใจและมำหำ
เรำดังเด็กเล็ก ๆ, เรำจะรับเขำ, เพรำะ
ส�ำหรับคนเช่นน้ันคืออำณำจักรของ
พระผู้เป็นเจ้ำ. ดูเถิด, เพื่อคนเช่นน้ัน
เรำจึงสละชีวิตของเรำ, และมีชีวิตขึน้
มำอีก” 10

เมื่อเรำกลับใจอย่ำงตอ่เน่ืองและ
พึ่งพำพระเจ้ำ เรำจะเข้มแข็ง เมื่อเรำ
กลับมำอ่อนน้อมถ่อมตนและมีศรทัธำ
ของเด็กเล็กๆ 11 เรำสรำ้งเสรมิปัญญำ
ซ่ึงมำจำกประสบกำรณ์ในชีวติ โยบ
ประกำศวำ่ “คนชอบ ธรรมจะยึด มั่น
อยู่กับทำงของเขำและผู้มีมือสะอำด
ก็จะแข็ง แรงยิ่ง ขึน้” 12 เทนนีสัน กวี
ชำวอังกฤษเขียนวำ่ “พละก�ำลังของข้ำ
เท่ำกับคนสิบคน เพรำะใจข้ำบรสุิทธิ์”13 
พระเจ้ำทรงแนะน�ำวำ่ “เจ้ำจงยืนอยู่ ใน
สถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์, และไม่หวัน่ไหว”14

จัสตนิบุตรชำยข้ำพเจ้ำสิน้ชีวติเมื่อ
อำยุ 19 หลังจำกตอ่สู้ โรครำ้ยมำตลอด
ชีวติ ส่ิงที่เขำพูดในกำรประชุมศีลระลึก
ไม่นำนก่อนจะสิน้ชีวติ เขำเล่ำเรือ่งที่
ตอ้งมีควำมหมำยตอ่เขำมำกเกี่ยวกับพ่อ
และลูกชำยที่เข้ำไปในรำ้นขำยของเล่น 
ที่น่ันมีถุงลมส�ำหรบัซ้อมมวยท�ำเป็น
รปูคน เด็กชำยชกไปที่มนุษย์ถุงลมจน
หงำยหลังและเดง้กลับมำทุกหมัด พ่อ
ถำมลูกชำยวำ่ท�ำไมเขำถึงกระเดง้กลับ

มำทุกครัง้ เด็กชำยคดิอยู่ครูห่น่ึงแล้ว
ตอบวำ่ “ ไม่ทรำบสิครบั ผมคดิวำ่คนที่
ยืนอยู่ ในน้ันทรหดมำก” เพื่อจะ “ทุ่มเท
หมดทัง้ใจ” เรำตอ้งมี “ ใจทรหด” “ ไม่
วำ่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตำม” 15

ใจเรำทรหดเมื่อเรำอดทนรอให้
พระเจ้ำทรงน�ำหนำมในเน้ือเรำออกไป16 
หรอืประทำนพลังให้เรำอดทนหนำมใน
เน้ือได ้หนำมเช่นน้ันอำจจะเป็นโรครำ้ย 
ควำมพิกำร กำรเจ็บป่วยทำงจิตใจ ควำม
ตำยของคนที่เรำรกั และปัญหำอื่นๆ 
มำกมำย

ใจเรำทรหดเมื่อเรำยกมือที่อ่อนแรง 
ใจเรำทรหดเมื่อเรำปกป้องควำมจรงิจำก
คนช่ัวรำ้ยและจำกควำมรูข้องโลกที่เพิ่ม
ควำมขัดแย้งกับควำมสวำ่ง ที่เรยีกควำม
ช่ัววำ่ควำมดแีละเรยีกควำมดวีำ่ควำม
ช่ัว17 และ “กล่ำวโทษคนชอบธรรม
เพรำะควำมชอบธรรมของพวกเขำ” 18

กำรมี ใจทรหดแม้ ในยำมยำกล�ำบำก
อยู่ ในวสัิยที่ท�ำไดเ้พรำะมโนธรรมที่
ชัดเจน เพรำะควำมเช่ือมั่นที่ ให้พลัง
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และกำรปลอบโยนจำกพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ และเพรำะมุมมองนิรนัดรท์ี่
เกินควำมเข้ำใจของมรรตยั 19 ในชีวติ
ก่อนเกิดเรำโห่ รอ้งดว้ยปีตทิี่มี โอกำสรบั
ประสบกำรณ์มรรตยั 20 เรำได ้“ทุ่มเท
หมดทัง้ใจ” เมื่อเรำตดัสินใจอย่ำงตืน่
เตน้วำ่จะเป็นผู้อำรกัขำที่องอำจให้แผน
ของพระบิดำบนสวรรค ์ถึงเวลำแล้วที่
จะยืนคุม้กันแผนของพระองคอ์ีกครัง้!

บิดำข้ำพเจ้ำอำยุ 97 ปีเพิ่งถึงแก่
กรรมเมื่อไม่นำนมำน้ี เมื่อใดก็ตำมที่มี
คนถำมท่ำนวำ่ท่ำนเป็นอย่ำงไรบ้ำง ท่ำน
จะตอบเสมอวำ่ “จำกคะแนน 1–10 ผม
ได ้25!” แม้วำ่บิดำที่รกัของข้ำพเจ้ำไม่
สำมำรถยืนหรอืน่ังไดอ้ีกตอ่ไป และพูด
ไดอ้ย่ำงยำกล�ำบำก แตค่�ำตอบของท่ำน
ยังเหมือนเดมิ ใจท่ำนทรหดเสมอ

เมื่อบิดำข้ำพเจ้ำอำยุ 90 เรำอยู่ ใน
สนำมบิน ข้ำพเจ้ำถำมท่ำนวำ่ท่ำน
ตอ้งกำรเก้ำอีเ้ข็นหรอืไม่ ท่ำนตอบวำ่ 
“ ไม่ แกรยี์—พ่อยังไม่แก่” และท่ำน
เสรมิวำ่ “อีกอย่ำง ถ้ำพ่อเดนิแล้วเหน่ือย 
เดีย๋วพ่อวิง่แทนก็ได”้ หำกเรำไม่
สำมำรถ “ทุ่มเทหมดทัง้ใจ” ในทำงที่เรำ
เดนิเวลำน้ี บำงทีเรำอำจตอ้งวิง่ บำงที
เรำอำจตอ้งคน้หำเส้นทำงใหม่ เรำอำจ
จ�ำเป็นตอ้งเลีย้วกลับ เรำอำจตอ้งศึกษำ
หนักขึน้ สวดอ้อนวอนอย่ำงจรงิจังมำก
ขึน้ หรอืปล่อยวำงบำงอย่ำงบ้ำงเพื่อน้อม
รบัส่ิงที่ส�ำคญัจรงิๆ เรำอำจตอ้งปล่อย
วำงเรือ่งทำงโลกเพื่อน้อมรบันิรนัดร 
บิดำข้ำพเจ้ำเข้ำใจเรือ่งน้ี

เมื่อท่ำนประจ�ำกำรกองทัพเรอื
ระหวำ่งสงครำมโลกครัง้ที่สอง มีคน
อยู่ ในอำคำรใหญ่และกวำ้ง 21 ที่เยำะเย้ย
หลักธรรมของท่ำน แตม่ีกะลำสีเรอืสอง
คน เดล แมดดอกซ์และดอน เดวดิสัน
คอยสังเกตแต่ไม่ท�ำเช่นน้ัน พวกเขำ
ถำมท่ำนวำ่ “เซบิน ท�ำไมคณุท�ำตวัตำ่ง
จำกทุกคนมำกเลย คณุมีศีลธรรมสูงส่ง 
ไม่ดืม่เหล้ำ สูบบุหรี่ ไม่สบถ แตค่ณุดู
สงบและมีควำมสุข”

ควำมประทับใจที่พวกเขำมีตอ่บิดำ
ข้ำพเจ้ำไม่ตรงกับส่ิงที่เขำรูม้ำเกี่ยวกับ

มอรมอน บิดำข้ำพเจ้ำสอนและบัพตศิ
มำกะลำสีเรอืสองคนน้ี พ่อแม่ของเดล
ไม่พอใจมำกและเตอืนวำ่หำกเขำเข้ำ
รว่มศำสนจักรเขำจะสูญเสีย แมรยี์ โอ
ลีฟ คนรกัของเขำ แตเ่ธอพบกับผู้สอน
ศำสนำตำมที่เดลขอและเธอรบับัพตศิ
มำเช่นกัน

ช่วงใกล้ สิน้สุดสงครำม ประธำนฮี
เบอร ์เจ. แกรนทรเ์รยีกผู้สอนศำสนำ 
รวมทัง้ชำยที่แตง่งำนแล้ว ในปี 1946 
เดลกับ แมรยี์ โอลีฟ ภรรยำของท่ำน 
ตดัสินใจวำ่เดลควรไปรบัใช้แม้วำ่พวก
เขำก�ำลังจะมีบุตรคนแรก ในที่สุดพวก
เขำมีลูกเก้ำคน ชำยสำมหญิงหก  
ทัง้เก้ำคนรบัใช้งำนเผยแผ่ ตำมดว้ยเดล
และแมรยี์ โอลีฟผู้รบัใช้งำนเผยแผ่ของ
ตนเองสำมครัง้ หลำนหลำยสิบคนรบั 
ใช้เช่นเดยีวกัน บุตรชำยสองคนของ
พวกเขำ จอห์นและแมทธิว แมดดอกซ์ 
ปัจจุบันเป็นสมำชิกคณะนักรอ้งประ
สำนเสียงแทเบอรน์ำเคลิ เช่นเดยีวกับ
ไรอันบุตรเขยของแมทธิว เวลำน้ีครอบ
ครวัแมดดอกซ์มีสมำชิกทัง้หมด 144 
คนและเป็นแบบอย่ำงที่วเิศษมำกของ
กำร “ทุ่มเทหมดทัง้ใจ”

เมื่อเรำจัดเอกสำรของคณุพ่อ เรำ 
พบจดหมำยฉบับหน่ึงจำกเจนนิเฟอร ์ 
รชิำรด์ส์ บุตรสำวคนหน่ึงจำกห้ำคนของ
ดอน เดวดิสันกะลำสีเรอือีกคนหน่ึง 
เธอเขียนวำ่ “ควำมชอบธรรมของคณุ
เปลี่ยนชีวติของเรำ คงยำกจะเข้ำใจวำ่
ชีวติเรำจะเป็นอย่ำงไรถ้ำไม่มีศำสนจักร 
คณุพ่อดฉัินถึงแก่กรรมแล้วโดยที่ยัง
คงรกัพระกิตตคิณุและพยำยำมด�ำเนิน
ชีวติตำมน้ันจนสิน้ใจ” 22

เป็นเรือ่งยำกที่จะประเมินผลควำม
ดทีี่แตล่ะคนสำมำรถท�ำไดด้ว้ยใจทรหด 
บิดำข้ำพเจ้ำและกะลำสีเรอืทัง้สองคน
ไม่ ใยดกีับเสียงของผู้คนในอำคำรใหญ่
และกวำ้งที่ก�ำลังชีน้ิ้วเยำะเย้ย 23 พวก
ท่ำนรูว้ำ่เป็นกำรดกีวำ่มำกที่จะตดิตำม
พระผู้สรำ้งแทนฝูงชน

อัครสำวกเปำโลสำมำรถอธิบำยเกี่ยว
กับวนัเวลำของเรำเมื่อท่ำนบอกทิโมธี

วำ่ “บำง คนหันออกจำกเป้ำ หมำยเหล่ำ น้ี
ไปสู่กำรพูดที่ ไร ้สำระ” 24 มี “กำรพูดไร้
สำระ” มำกมำยในโลกทุกวนัน้ี เป็นกำร
สนทนำของคนที่อยู่ ในอำคำรใหญ่และ
กวำ้ง 25 บ่อยครัง้จะเป็นรปูแบบของกำร
หำเหตผุลมำแก้ตวัให้ควำมช่ัวรำ้ยหรอื
รู้ ไดด้ว้ยตนเองวำ่หลงทำงและตอ้งเรง่
ควำมเรว็ บำงครัง้มำจำกคนที่ ไม่ยอม
จ่ำยรำคำเพื่อจะ “ทุ่มเทหมดทัง้ใจ” 
และเลือกตำมมนุษย์ปุถุชนซ่ึงตรงกัน
ข้ำมกับศำสดำพยำกรณ์

ขอบคณุที่เรำรูว้ำ่คนซ่ือสัตย์จะ
ลงเอยอย่ำงไร เมื่อเรำ “ทุ่มเทหมดทัง้
ใจ” เรำรวบรวมค�ำสัญญำทัง้หมดไวว้ำ่  
“เหต ุกำรณ์ทุก อย่ำงรว่ม กันก่อผลดแีก่
คนที่รกัพระ เจ้ำ” 26 เอ็ลเดอรนี์ล เอ. 
แม็กซ์เวลล์กล่ำวไวว้ำ่ “อย่ำกลัว จงใช้
ชีวติอย่ำงถูกตอ้ง” 27

พ่อตำของข้ำพเจ้ำเป็นอำจำรย์ที่
บีวำยยู ท่ำนชอบทีมอเมรกิันฟุตบอล
ของบีวำยยูมำกแต่ไม่กล้ำไปดเูกมกำร
แข่งขันเพรำะกังวลมำกเกี่ยวกับผลแพ้
ชนะ จำกน้ันมีส่ิงที่ยอดเยี่ยมเกิดขึน้ 
น่ันคอื—กำรประดษิฐ์ เครือ่งวซีีอำร ์
ซ่ึงท�ำให้บันทึกเกมกำรแข่งขันให้ท่ำน
ได ้หำกบีวำยยูชนะท่ำนจะดบูันทึกน้ัน
อย่ำงมั่นใจเต็มเป่ียมดว้ยควำมเช่ือมั่น
ในตอนจบกำรแข่งขัน! หำกทีมบีวำยยู
ถูกตดัสินลงโทษอย่ำงไม่เป็นธรรม บำด
เจ็บ หรอืตำมหลังในช่วงสุดท้ำยของกำร
แข่งขัน ท่ำนจะไม่เครยีดเพรำะรูว้ำ่พวก
เขำจะท�ำได!้ อำจกล่ำวไดว้ำ่ท่ำนมี  
“ควำมเจิดจ้ำอันบรบิูรณ์แห่งควำม
หวงั”! 28

เรำเองก็เป็นเช่นน้ัน เมื่อเรำซ่ือสัตย์ 
เรำมั่นใจไดว้ำ่ส่ิงเหล่ำน้ันจะลงเอยดว้ย
ด ีค�ำสัญญำของพระเจ้ำน้ันแน่นอน  
น่ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่มหำวทิยำลัยแห่ง
ควำมเป็นมรรตยัน้ีจะเป็นเรือ่งง่ำย
หรอืไม่มีน� ้ำตำ แตด่งัที่เปำโลเขียนไว้
วำ่ “และส่ิงที่ ใจมนุษย์คดิไม่ถึงคอืส่ิง
ที่พระ เจ้ำทรงจัด เตรยีมไวส้�ำหรบัคน
ทัง้ หลำยที่รกัพระ องค”์ 29

พี่น้องทัง้หลำย ไม่มี ใครมีบำปของ
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ถูกแทนที่ดว้ยควำมนิยมภำษำใหม่ 2 แม้
กระทั่งนีไฟ ผู้เป็นศำสดำพยำกรณ์ใน
พระคมัภีรม์อรมอนก็มีควำมกังวลใจใน
กำรสูญหำยของภำษำแม่ของบรรพบุรษุ
เมื่อท่ำนเตรยีมย้ำยไปยังแผ่นดนิที่
สัญญำไว ้นีไฟเขียนวำ่ “ดเูถิด, น่ีเป็น
ปรชีำญำณในพระผู้เป็นเจ้ำวำ่เรำจะได้
บันทึกเหล่ำน้ี, เพื่อ เรำจะปกปักรกัษำ
ภำษำแห่งบรรพบุรษุของเรำไว้ ให้ลูก
หลำนของเรำ” 3

นอกจำกน้ีนีไฟยังกังวลถึงกำร
สูญหำยของภำษำในรปูแบบอื่นดว้ยเช่น

โดย เอล็เดอร์วาเลรี ว.ี คอร์ดอน

แห่งสาวกเจด็สิบ

หลังจำกไดร้บักำรเรยีกเป็นเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ข้ำพเจ้ำและ
ครอบครวัย้ำยจำกคอสตำรกิำ

ไปซอลท์เลคซิตีเ้พื่องำนมอบหมำยแรก 
ที่น่ี ในสหรฐัข้ำพเจ้ำไดร้บัพรที่มี โอกำส
ไปเยี่ยมผู้คนที่ยอดเยี่ยม จำกวฒันธรรม
และเชือ้ชำตทิี่แตกตำ่งกัน หลำยคน
เป็นเหมือนข้ำพเจ้ำที่เกิดในประเทศ
แถบละตนิอเมรกิำ

ข้ำพเจ้ำสังเกตวำ่ผู้มีเชือ้สำยสเปน
รุน่แรกจ�ำนวนมำกที่น่ีจะพูดภำษำ
สเปนเป็นภำษำหลักของพวกเขำและรู้
ภำษำอังกฤษมำกพอที่จะส่ือสำรกับผู ้
อื่น รุน่ที่สอง ที่เกิดในสหรฐัหรอืย้ำยมำ
เมื่ออำยุยังน้อยและเข้ำโรงเรยีนที่น่ี พูด
ภำษำอังกฤษไดด้มีำกและอำจพูดภำษำ
สเปนได้ ไม่คอ่ยดนัีก และบ่อยครัง้เมื่อ
ถึงรุน่ที่สำม ภำษำสเปน ซ่ึงเป็นภำษำ
บรรพบุรษุของพวกเขำ ก็สูญหำยไป 1

ในดำ้นภำษำศำสตร ์เรำเรยีกส่ิงน้ีวำ่  
“กำรสูญหำยของภำษำ” กำรสูญหำย
ของภำษำอำจเกิดขึน้เมื่อครอบครวัย้ำย
ไปตำ่งแดนซ่ึงภำษำแม่ของพวกเขำ
ไม่ ใช่ภำษำหลักของที่น่ัน ส่ิงน้ีไม่ได้
เกิดขึน้เฉพำะในหมู่ชำวสเปนแต่ ใน
บรรดำประชำกรทั่วโลกดว้ยที่ภำษำแม่

ภาษาของพระกิตติคุณ
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพมีความส�าคัญอย่างมากต่อการปกปักรักษาพระกิตติคุณใน
ครอบครัวของเรา และส่ิงนีเ้รียกร้องความพยายามและความขยนัหมัน่เพียร

วนัพรุง่น้ี ขอให้เรำคน้หำเส้นทำงใหม่
หำกจ�ำเป็น และเฝ้ำรอดว้ยควำมหวงั
และศรทัธำ ขอให้เรำมี “ ใจทรหด” 
โดยกำรเป็นผู้กล้ำและ “ทุ่มเทหมด
ทัง้ใจ” ขอให้เรำบรสุิทธิ์และกล้ำหำญ
ในกำรอำรกัขำแผนของพระบิดำบน
สวรรคแ์ละพันธกิจของพระบุตรของ
พระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ 
ข้ำพเจ้ำขอแสดงประจักษ์พยำนแก่
ท่ำนวำ่พระบิดำของเรำทรงพระชนม์ 
พระเยซูคอืพระครสิต ์และแผนอัน
ส�ำคญัยิ่งแห่งควำมสุขเป็นควำมจรงิ 
ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้ท่ำนมีพรที่ดี
ที่สุดของพระเจ้ำอยู่กับท่ำน และสวด
อ้อนวอนดงัน้ีในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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32–35.
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 17. ด ูอิสยำห์ 5:20.
 18. ฮีลำมัน 7:5.
 19. ด ูฟีลิปปี 4:7.
 20. ด ูโยบ 38:7.
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กัน ในข้อพระคมัภีรถ์ัดมำ ท่ำนกล่ำว
ตอ่วำ่ “และเพื่อ เรำจะปกปักรกัษำไว้ ให้
พวกเขำค�ำซึง่พูดจำกปำกของศำสดำ
พยำกรณ์ผู้บรสุิทธิ์ทัง้ปวงดว้ย, ซ่ึงมอบ
ไว้ ให้พวกเขำโดยพระวญิญำณและ
เดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ, นับแต่
โลกเริม่ตน้, แม้ลงมำถึงเวลำปัจจุบัน
น้ี” 4

ข้ำพเจ้ำสังเกตเห็นควำมคล้ำยคลึง
กันระหวำ่งกำรปกปักรกัษำภำษำแม่กับ
กำรปกปักรกัษำพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต์ ในชีวติเรำ

วนัน้ีในกำรเปรยีบเทียบของข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำไม่ตอ้งกำรเน้นเฉพำะภำษำใด
ภำษำหน่ึงบนแผ่นดนิโลก แตจ่ะเน้นที่
ภำษำนิรนัดรซ่ึ์งตอ้งปกปักรกัษำไว้ ใน
ครอบครวัเรำและไม่มีวนัให้สูญหำยไป 
ข้ำพเจ้ำพูดถึงภำษำ 5 ของพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์โดย “ภำษำของ
พระกิตตคิณุ” ข้ำพเจ้ำหมำยถึงค�ำสอน
ทัง้หมดของศำสดำพยำกรณ์ของเรำ 
กำรเช่ือฟังของเรำตอ่ค�ำสอนเหล่ำน้ัน 
และกำรท�ำตำมประเพณีอันชอบธรรม

ข้ำพเจ้ำจะพูดถึงวธิีสำมวธิีที่สำมำรถ
ปกปักรกัษำภำษำน้ีไว้ ได้

วธีิแรก:	ขยนัหมัน่เพียรและทุ่มเทใหบ้า้น
มากข้ึน

ในหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 
พระเจ้ำทรงเชือ้เชิญสมำชิกที่เป็น
ผู้น�ำหลำยคนของศำสนจักร รวมถึง
นูเวล เค. วทินีย์ จัดครอบครวัให้อยู่ ใน

ระเบียบ พระเจ้ำตรสัวำ่ “ผู้รบัใช้ของ
เรำ นูเวล เค. วทินีย์ . . . ตอ้งถูกตสีอน, 
และจัดครอบครวัเขำให้อยู่ ในระเบียบ, 
และจงดวูำ่ พวกเขำขยันหมั่นเพียร
และทุ่มเทให้บ้ำนมำกขึน้, และจงสวด
อ้อนวอนเสมอ, มิฉะน้ันพวกเขำจะถูก
ย้ำยออกจำกที่ของพวกเขำ” 6

ปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอ่กำรสูญหำย
ของภำษำคอืเมื่อบิดำมำรดำไม่ ใช้เวลำ
ในกำรสอนภำษำแม่ ให้แก่ลูก เพียงแค ่
พูด ภำษำน้ีในบ้ำนเท่ำน้ันยังไม่เพียง
พอ หำกบิดำมำรดำปรำรถนำจะปกปัก
รกัษำภำษำของพวกเขำไว ้ก็จ�ำเป็นตอ้ง 
สอน ภำษำน้ัน กำรวจิัยคน้พบวำ่บิดำ
มำรดำที่พยำยำมตัง้ใจปกปักรกัษำภำษำ
แม่ของพวกเขำไวม้ีแนวโน้มจะประสบ
ควำมส�ำเรจ็ในกำรท�ำเช่นน้ัน 7 ดงัน้ันส่ิง
ใดเล่ำคอืควำมพยำยำมตัง้ใจในกำรปก
ปักรกัษำภำษำของพระกิตตคิณุ

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนำรแ์ห่งโคว
รมัอัครสำวกสิบสองเตอืนวำ่ “กำรสอน
พระกิตตคิณุและกำรเป็นแบบอย่ำง
ที่ ไรป้ระสิทธิภำพในบ้ำน” คอืตน้เหตุ
อันส�ำคญัยิ่งที่อำจท�ำลำยวฏัจักรของ
ครอบครวัหลำยรุน่ในศำสนจักร 8

ดงัน้ันเรำจึงสำมำรถสรปุไดว้ำ่กำร
สอนที่มีประสิทธิภำพมีควำมส�ำคญั
อย่ำงมำกตอ่กำรปกปักรกัษำพระ
กิตตคิณุในครอบครวัของเรำ และส่ิงน้ี
เรยีกรอ้งควำมพยำยำมและควำมขยัน
หมั่นเพียร

เรำไดร้บักำรเชือ้เชิญหลำยครัง้ให้
สรำ้งนิสัยในกำรศึกษำพระคมัภีรส่์วน
ตวัและเป็นครอบครวัทุกวนั9 หลำย
ครอบครวัที่ก�ำลังท�ำส่ิงน้ีไดร้บัพรใน
แตล่ะวนัดว้ยควำมสำมัคคกีลมเกลียว
ยิ่งขึน้และควำมสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
มำกขึน้กับพระเจ้ำ

กำรศึกษำพระคมัภีรท์ุกวนัจะเกิด
ขึน้ไดเ้มื่อใด ส่ิงน้ีจะเกิดขึน้เมื่อบิดำ
มำรดำหยิบพระคมัภีรข์ึน้มำและเชือ้
เชิญครอบครวัดว้ยควำมรกัให้มำศึกษำ
รวมกัน ยำกที่จะเห็นกำรศึกษำน้ีเกิด
ขึน้ในวธิีอื่น

บิดำและมำรดำทัง้หลำย จงอย่ำ
พลำดโอกำสไดร้บัพรอันประเสรฐิยิ่ง
เหล่ำน้ี อย่ำรอจนสำยเกินไป!

วธีิท่ีสอง:	เป็นแบบอยา่งท่ีเขม้แขง็ในบา้น
ผู้เช่ียวชำญดำ้นภำษำศำสตรท์่ำน

หน่ึงเขียนวำ่กำรปกปักรกัษำภำษำแม่
ไว ้“ท่ำนตอ้ง ท�ำให้ภำษำมีชีวติ ส�ำหรบั
ลูกๆ ของท่ำน” 10 เรำ “ท�ำให้ภำษำมี
ชีวติ” เมื่อส่ิงที่เรำสอนและแบบอย่ำง
ของเรำกลมเกลียวกัน

เมื่อข้ำพเจ้ำเป็นเด็ก ข้ำพเจ้ำท�ำงำน
ที่ โรงงำนของบิดำข้ำพเจ้ำในช่วงปิด
ภำคเรยีน ค�ำถำมแรกที่บิดำข้ำพเจ้ำถำม
อยู่เสมอหลังจำกข้ำพเจ้ำไดร้บัเงินคำ่
จ้ำงคอื “ลูกจะเอำเงินของลูกไปท�ำอะไร”

ข้ำพเจ้ำรูค้�ำตอบและตอบท่ำนวำ่ 
“จ่ำยส่วนสิบและเก็บออมไวส้�ำหรบังำน
เผยแผ่ของผม”

หลังจำกท�ำงำนกับท่ำนมำประมำณ
แปดปี และตอบค�ำถำมของท่ำนค�ำถำม
เดยีวกันน้ีอย่ำงสม�่ำเสมอ บิดำข้ำพเจ้ำ
เข้ำใจวำ่ท่ำนสอนข้ำพเจ้ำถึงวธิีจ่ำยส่วน
สิบแล้ว ส่ิงที่ท่ำนไม่ไดต้ระหนักคอื
ข้ำพเจ้ำเรยีนรูห้ลักธรรมส�ำคญัข้อน้ีใน
วนัหยุดสุดสัปดำห์ครัง้เดยีว ข้ำพเจ้ำขอ
เล่ำให้ฟังวำ่ข้ำพเจ้ำเรยีนรูห้ลักธรรมน้ัน
อย่ำงไร

หลังเหตกุำรณ์บำงอย่ำงที่เกี่ยวข้อง
กับสงครำมกลำงเมืองในอเมรกิำกลำง 
ธุรกิจของบิดำข้ำพเจ้ำล้มละลำย จำก
ที่ท่ำนเคยมีพนักงำนท�ำงำนเต็มเวลำ 
200 คน พนักงำนลดลงเหลือช่ำงตดั
เย็บน้อยกวำ่ห้ำคนซ่ึงท�ำงำนเมื่อมีงำน
ในโรงรถของบ้ำนเรำ วนัหน่ึงในช่วงเวลำ
ยำกล�ำบำกน้ัน ข้ำพเจ้ำไดย้ินบิดำมำรดำ
ของข้ำพเจ้ำปรกึษำกันวำ่ท่ำนควรจะ
จ่ำยส่วนสิบหรอืซือ้อำหำรให้ลูกๆ

วนัอำทิตย์วนัหน่ึง ข้ำพเจ้ำตำมบิดำ
ข้ำพเจ้ำไปดส่ิูงที่ท่ำนจะท�ำ หลังเลิกกำร
ประชุมที่ โบสถ์ ข้ำพเจ้ำเห็นท่ำนหยิบ
ซองส่วนสิบขึน้มำหน่ึงซองและใส่เงิน
ส่วนสิบของท่ำนลงในน้ัน น่ันเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของบทเรยีนเท่ำน้ัน ค�ำถำมที่
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ข้ำพเจ้ำยังคงตอ้งกำรค�ำตอบคอื แล้ว
เรำจะกินอะไร

ในเช้ำตรูข่องวนัจันทร ์มีคนมำ
เคำะประตบู้ำนของเรำ เมื่อข้ำพเจ้ำ
เปิดประต ูพวกเขำถำมหำบิดำข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำเรยีกท่ำน และเมื่อท่ำนมำถึง ผู้
ที่มำเยี่ยมบอกท่ำนเรือ่งงำนตดัเย็บเรง่
ดว่นที่พวกเขำตอ้งกำรดว่นที่สุดเท่ำที่
จะท�ำได ้พวกเขำยังบอกอีกวำ่งำนดงั
กล่ำวเป็นงำนเรง่ดว่นมำกดงัน้ันพวก
เขำจะจ่ำยเงินให้ล่วงหน้ำ วนัน้ันเป็นวนั
ที่ข้ำพเจ้ำเรยีนรูห้ลักธรรมเรือ่งกำรจ่ำย
ส่วนสิบและพรที่ตำมมำ

ในพันธสัญญำใหม่ พระเจ้ำตรสัเรือ่ง
กำรเป็นแบบอย่ำง พระองคต์รสัวำ่ “เรำ
บอกควำมจรงิกับพวก ท่ำนวำ่ พระ บุตร
จะท�ำส่ิง ใดตำม ใจไม่ ไดน้อก จำกที่ ได้
เห็นพระ บิดำท�ำ เพรำะส่ิง ใดที่พระ บิดำ
ท�ำ ส่ิง น้ันพระ บุตรจะท�ำเหมือน กัน” 11

กำร พูด กับลูกเรือ่งควำมส�ำคญั
ของกำรแตง่งำนในพระวหิำร กำรอด
อำหำร และกำรรกัษำวนัสะบำโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์ยังไม่เพียงพอ พวกเขำจ�ำเป็น
ตอ้งเห็นเรำหำเวลำในตำรำงของเรำ
เพื่อไปพระวหิำรให้บ่อยมำกที่สุดเท่ำ
ที่จะท�ำได ้พวกเขำจ�ำเป็นตอ้งเห็นเรำ
ยึดมั่นที่จะอดอำหำรเป็นประจ�ำ 12 และ
รกัษำวนัสะบำโตทัง้วนัให้ศักดิสิ์ทธิ์ หำก

เยำวชนของเรำไม่สำมำรถอดอำหำร
สองมือ้ ไม่สำมำรถศึกษำพระคมัภีรเ์ป็น
ประจ�ำ และไม่สำมำรถปิดทีวรีะหวำ่ง
กำรถ่ำยทอดกีฬำนัดส�ำคญัในวนัอำทิตย์ 
พวกเขำจะมีวนัิยในตนเองทำงวญิญำณ
ที่จะตำ้นทำนส่ิงล่อลวงที่แรงกล้ำของ
โลกอันท้ำทำยในปัจจุบัน รวมถึงกำร
ล่อลวงของส่ือลำมกหรอืไม่

วธีิท่ีสาม:	ประเพณี
อีกวธิีหน่ึงที่สำมำรถเปลี่ยนแปลง

หรอืท�ำให้ภำษำสูญหำยไปไดค้อื เมื่อ
ภำษำและประเพณีอื่นเข้ำมำผสมผสำน
รวมกับภำษำแม่ 13

ในปีแรกๆ ของศำสนจักรที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟู พระเจ้ำทรงเชือ้เชิญให้สมำชิก
ที่เป็นผู้น�ำหลำยคนของศำสนจักรจัด
ครอบครวัให้อยู่ ในระเบียบ พระองคท์รง
เริม่ค�ำเชิญโดยกล่ำวถึงสองวธิีที่เรำอำจ
สูญเสียแสงสวำ่งและควำมจรงิไปจำก
บ้ำนของเรำ “คนช่ัวรำ้ยคนน้ันมำและ 
น�ำแสงสวำ่งและควำมจรงิไป, จำกลูก
หลำนมนุษย์, โดย กำรไม่เชือ่ฟัง, และ 
เน่ืองจำกประเพณีบรรพบุรษุของพวก
เขำ” 14

ในฐำนะครอบครวั เรำจ�ำเป็นตอ้ง 
หลีกเลี่ยงประเพณีทุกอย่ำงที่จะกีดกัน
เรำจำกกำรรกัษำวนัสะบำโตให้ศักดิสิ์ทธิ์
หรอืกำรศึกษำพระคมัภีรแ์ละสวด
อ้อนวอนที่บ้ำนทุกวนั เรำจ�ำเป็นตอ้งปิด
ประตดูจิิทัลของบ้ำนเรำไม่ ให้ส่ือลำมก
และอิทธิพลช่ัวรำ้ยอื่นๆ ผ่ำนเข้ำมำได ้
เพื่อตอ่สู้กับประเพณีของโลกในปัจจุบัน 
เรำจ�ำเป็นตอ้งใช้พระคมัภีรแ์ละเสียง
ของศำสดำพยำกรณ์ในปัจจุบันของเรำ
สอนลูกๆ เกี่ยวกับอัตลักษณ์อันสูงส่ง 
จุดประสงค์ ในชีวติพวกเขำ และพระ
พันธกิจอันสูงส่งของพระเยซูครสิต์

สรุป
ในพระคมัภีร ์เรำพบตวัอย่ำงมำกมำย

ของ “กำรสูญหำยของภำษำ” 15 ตวัอย่ำง
เช่น

“บัดน้ีเหตกุำรณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืมี

อนุชนรุน่หลังมำกมำยที่ ไม่เข้ำใจค�ำ  
ของกษัตรยิ์เบ็นจำมิน, โดยที่เป็นเด็ก
เล็กๆ ในเวลำที่ท่ำนพูดกับผู้คนของ
ท่ำน; และพวกเขำไม่เช่ือประเพณี
บรรพบุรษุของตน. . . .

“และบัดน้ีเพรำะพวกเขำไม่เช่ือ 
พวกเขำจึงเข้ำใจพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้ำไม่ได;้ และใจพวกเขำแข็ง
กระดำ้ง” 16

พระกิตตคิณุไดก้ลำยเป็นภำษำ
ประหลำดส�ำหรบัอนุชนรุน่หลัง และ
ขณะที่มีกำรถกเถียงในบำงครัง้ถึง
ประโยชน์ของกำรรกัษำภำษำแม่  
แต่ ในบรบิทของแผนแห่งควำมรอด 
ไม่มี กำรถกเถียง ถึงผลนิรนัดรข์องกำร
สูญหำยของภำษำของพระกิตตคิณุใน
บ้ำนของเรำ

ในฐำนะบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ 
เรำเป็นผู้คนที่ ไม่ดพีรอ้มที่พยำยำม
เรยีนรูภ้ำษำอันสมบูรณ์แบบ 17 เฉกเช่น
มำรดำมีควำมเมตตำสงสำรตอ่ลูกน้อย
ของเธอฉันใด พระบิดำบนสวรรคท์รง
อดทนตอ่ควำมไม่ดพีรอ้มและควำม
ผิดพลำดของเรำฉันน้ัน พระองคท์รง
เห็นคณุคำ่และทรงเข้ำใจกำรเอ่ยวำจำ
ที่อ่อนก�ำลังของเรำ ที่พึมพ�ำจำกควำม
จรงิใจ ประหน่ึงวำจำน้ันเป็นบทกวอีัน
ไพเรำะ พระองคท์รงช่ืนชมยินดกีับ
เสียงของเรำที่เปล่งถ้อยค�ำแรกของ
พระกิตตคิณุ พระองคท์รงสอนเรำดว้ย
ควำมรกัที่บรบิูรณ์

ควำมส�ำเรจ็ใดก็ตำมในชีวติน้ี แมว้ำ่
จะส�ำคญั ก็ ไมม่คีวำมหมำยหำกเรำ
สูญเสียภำษำของพระกติตคิณุไปจำก
ครอบครวัของเรำ 18 น่ีคอืประจกัษ์พยำน
ของขำ้พเจำ้วำ่พระบดิำบนสวรรคจ์ะ
ประทำนพรเรำในควำมเพยีรขณะทีเ่รำ
พยำยำมน้อมรบัภำษำของพระองค ์แม้
จนเรำเริม่คลอ่งแคลว่ในกำรส่ือสำรระดบั
สูงขึน้น้ี อนัเป็นภำษำแมข่องเรำเสมอมำ 
ในพระนำมของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ในหมู่ผู้คนเชือ้สำยสเปนในรุน่ที่สำม “ระดบั

กำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำเดยีวคอื . . . รอ้ย
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พระผู้ช่วยให้รอดของข้ำพเจ้ำ! . . .  
สีพระพักตรข์องพระองคผ์ุดผ่องเจิด
จ้ำ . . . ควำมสงบรอบพระองค ์. . .  
ล�ำ้เลิศ!”

ประธำนแมคเคย์กล่ำวตอ่ไปวำ่ 
“เมืองน้ัน . . . คอื . . . เมืองนิรนัดร 
และคนที่ตดิตำมพระองคอ์ำศัยอยู่ที่น่ัน
ในควำมสงบและควำมสุขนิรนัดร”์

ประธำนแมคเคย์สงสัยวำ่ “พวกเขำ
[เป็น] ใคร [คนเหล่ำน้ีเป็นใคร]”

ท่ำนอธิบำยส่ิงที่เกิดขึน้ตอ่มำวำ่
“ประหน่ึงพระผู้ช่วยให้รอดทรงอ่ำน

ควำมคดิข้ำพเจ้ำออก พระองคท์รงตอบ
โดยชี ้[ค�ำใน] ลักษณะครึง่วงกลมที่ . . . 

โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

หลำยปีก่อน ประธำนเดวดิ โอ. 
แมคเคย์เล่ำประสบกำรณ์อัน
งดงำมที่ท่ำนมีขณะล่องเรอืไป

ซำมัว หลังจำกเข้ำนอน ท่ำน “เห็นภำพ
สวยงำมสุดพรรณนำในนิมิต ไกลออก
ไป” ท่ำนกล่ำว “ท่ำนเห็นเมืองสีขำว
สวยงำม . . . ตน้ไม้มีผลหวำนฉ�่ ำหลำย
ตน้ . . . และดอกไม้บำนสะพรัง่ทั่วทุก
แห่ง . . . มีคนกลุ่มใหญ่เข้ำมำใกล้เมือง 
แตล่ะคนสวมเสือ้คลุมยำวพลิว้ไหวสี
ขำว . . . ควำมสนใจของข้ำพเจ้ำ . . . มุ่ง
ไปที่ผู้น�ำของพวกเขำทันที และถึงแม้
จะเห็นลักษณะเพียงเสีย้วเดยีวของ
บุคคลคนน้ัน . . . แตจ่�ำไดท้ันทีวำ่เป็น

การชนะโลก
การชนะโลกไม่ได้เกิดขึน้ช่วงเดียวในชีวิต แต่เกิดขึน้หลายช่วงตลอดชีวิตซ่ึงก�าหนด
จุดหมายนิรันดร์

ละ 72” (Richard Alba, “Bilingualism 
Persists, but English Still Dominates,” 
Migration Policy Institute, Feb. 1, 2005, 
migrationpolicy.org/article/bilingualism
persistsenglishstilldominates).

 2. “กำรพูดเพียงภำษำอังกฤษเท่ำน้ันเป็นรปู
แบบอันโดดเดน่ที่สุดของรุน่ที่สำม” (Alba, 
“Bilingualism Persists, but English Still 
Dominates”).

 3. 1 นีไฟ 3:19; เน้นตวัเอน.
 4. 1 นีไฟ 3:20; เน้นตวัเอน.
 5. ภำษำสำมำรถก�ำหนดไดว้ำ่เป็น “ระบบ

กำรส่ือสำรที่ ใช้เฉพำะในประเทศใด
ประเทศหน่ึงหรอืในชุมชนใดชุมชนหน่ึง” 
(Oxford Living Dictionaries, “language,” 
oxforddictionaries.com).

 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 93:50;  
เน้นตวัเอน.

 7. “[กำรปกปักรกัษำภำษำถิ่น] มีควำม
เป็นไปได,้ แตต่อ้งใช้ควำมทุ่มเทและกำร
วำงแผน” (Eowyn Crisfield, “Heritage 
Languages: Fighting a Losing Battle?” 
onraisingbilingualchildren.com/2013/ 
03/25/heritagelanguagesfightinga
losingbattle). “ยกตวัอย่ำงเช่น ผู้พูดภำษำ
เยอรมันในมิดเวสตป์ระสบควำมส�ำเรจ็ในกำร
รกัษำภำษำถิ่นไว้ ไดต้ลอดหลำยช่ัวอำยุคน” 
(Alba, “Bilingualism Persists, but English 
Still Dominates”).

 8. เดวดิ เอ. เบดนำร,์ “Multigenerational 
Families,” กำรประชุมผู้น�ำกำรประชุมใหญ่
สำมัญ, เม.ย. 2015, broadcasts.lds.org.

 9. ตัวอย่ำงในปัจจุบันหน่ึงอย่ำงที่เป็นค�ำ
แนะน�ำจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด “เรำขอ
แนะน�ำบิดำมำรดำและลูกๆ ให้ควำมส�ำคัญ
สูงสุดแก่กำรสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั 
กำรสังสรรค์ ในครอบครวั กำรศึกษำและ
กำรสอนพระกิตติคุณ และกิจกรรมที่ดีงำม
ของครอบครวั” (First Presidency letter, 
ก.พ. 11, 1999).

 10. “ทำ่นจ�ำเป็นตอ้ง ท�ำใหภ้ำษำมชีีวติ ส�ำหรบัลกู 
ของท่ำนเพื่อพวกเขำจะสำมำรถเข้ำใจและ 
ส่ือสำรไดแ้ละรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงของผู้คนซ่ึงมี
ภำษำน้ันเป็นตวัแทน” (Crisfield, “Heritage 
Languages: Fighting a Losing Battle?” 
เน้นตวัเอน).

 11. ยอห์น 5:19.
 12. “ตำมหลักแล้วกำรถือปฏิบัตวินัอดอำหำร

ที่ถูกตอ้งคอืกำรไม่กินอำหำรและไม่ดืม่อะไร
เลยเป็นเวลำสองมือ้ตดิตอ่กันในช่วงเวลำ 
24 ช่ัวโมง เข้ำรว่มกำรประชุมอดอำหำรและ
แสดงประจักษ์พยำน และมอบเงินบรจิำค
อดอำหำรดว้ยน� ้ำใจเอือ้เฟ้ือเพื่อช่วยดแูล
คนขัดสน” (คูม่ือเล่ม 2: กำรบรหิำรงำน
ศำสนจักร [2010], 21.1.17).

 13. ด ูออมไน 1:17.
 14. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 93:39;  

เน้นตวัเอน.
 15. ในบรบิทของค�ำปรำศรยัน้ี, “กำรสูญหำย

ของภำษำ” หมำยถึงกำรที่พระกิตตคิณุอำจ
สูญหำยได ้(ด ูผู้วนิิจฉัย 2:10; ออมไน 1:17; 
3 นีไฟ 1:30).

 16. โมไซยำห์ 26:1, 3; เน้นตวัเอน.
 17. ด ูมัทธิว 5:48; 3 นีไฟ 12:48.
 18. ด ูมัทธิว 16:24–26.
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ปรำกฏเหนือ [ผู้คน]. . . เขียนเป็น
อักษรสีทองวำ่ . . . :

“‘คนเหล่ำน้ีเป็นคนทีช่นะโลกแลว้—
“คนทีเ่กิดใหม่อย่ำงแท้จรงิ!’” 1

ข้ำพเจ้ำจ�ำค�ำเหล่ำน้ีไดน้ำนหลำยสิบ
ปี “คนเหล่ำน้ีเป็นคนที่ชนะโลกแล้ว”

พรที่พระเจ้ำทรงสัญญำกับคนที่ชนะ
โลกแล้วน่ำทึ่งมำก พวกเขำจะ “สวม
เสือ้สีขำว . . . และ [มีช่ือใน] หนังสือ
แห่งชีวติ” พระเจ้ำ “จะรบัรอง [ช่ือ
ของพวกเขำ] เฉพำะพระพักตรพ์ระ
บิดำและตอ่หน้ำบรรดำทูตสวรรคข์อง
พระองค”์ 2 แตล่ะคนมี “ส่วนในกำรฟ้ืน
คนืชีวติครัง้แรก” 3 ไดร้บัชีวตินิรนัดร์ 4 
และ “ ไม่ออกไปอีก” 5 จำกที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้ำ

กำรชนะโลกและรบัพรเหล่ำน้ีอยู่ ใน
วสัิยที่ท�ำไดห้รอืไม่ ท�ำไดแ้น่นอน

ความรักท่ีมีต่อพระผูช่้วยใหร้อด
คนที่ชนะโลกแล้วมีควำมรกัท่วมท้น

ตอ่พระเจ้ำและพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ
พระเยซูครสิต์

กำรประสูต ิพระชนม์ชีพที่ดพีรอ้ม 
กำรชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค์
ที่เกทเสมนีและกลโกธำรบัรองวำ่เรำ
แตล่ะคนจะฟ้ืนคนืชีวติ และดว้ยกำร 
กลับใจที่จรงิใจของเรำ พระองคเ์ท่ำน้ัน
ทรงสำมำรถช�ำระเรำให้สะอำดจำกบำป 
โดยทรงยอมให้เรำกลับไปที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้ำ “เรำรกัก็เพรำะพระองค์
ทรงรกัเรำก่อน” 6

พระเยซูตรสัวำ่ “จงมี ใจกล้ำเถิด
เพรำะวำ่เรำชนะโลกแล้ว” 7

ตอ่มำพระองคต์รสัอีกวำ่ “เรำ
ประสงค์ ให้เจ้ำชนะโลก” 8

กำรชนะโลกไม่ไดเ้กิดขึน้ช่วงเดยีว
ในชีวติ แตเ่กิดขึน้หลำยช่วงตลอดชีวติ
ซ่ึงก�ำหนดจุดหมำยนิรนัดร์

กำรชนะโลกเริม่ตน้ไดเ้มื่อเด็ก
ฝึกสวดอ้อนวอนและรอ้งเพลง “ฉัน
พำกเพียรเป็นเหมือนพระเยซู” 9 ดว้ย
ควำมคำรวะ และชนะตอ่เน่ืองเมื่อ
บุคคลน้ันศึกษำพระชนม์ชีพของพระ

ผู้ช่วยให้รอดในพันธสัญญำใหม่และ
ไตรต่รองอ�ำนำจแห่งกำรชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอดในพระคมัภีรม์อรมอน

กำรสวดอ้อนวอน กลับใจ ตดิตำม
พระผู้ช่วยให้รอด และรบัพระคณุของ
พระองคท์�ำให้เรำเข้ำใจดขีึน้วำ่เหตใุด
เรำจึงอยู่ที่น่ีและเรำจะเป็นใคร

แอลมำอธิบำยดงัน้ี “กำรเปลี่ยน 
แปลงอันลึกซึง้เกิดขึน้ในใจคน 
เหล่ำน้ันดว้ย, และพวกเขำจึงนอบน้อม
ถ่อมตนและมอบควำมไวว้ำงใจในพระ
ผู้เป็นเจ้ำองคจ์รงิและทรงพระชนม์
อยู่ . . . [ โดยยังคง] ซ่ือสัตย์จนกวำ่ชีวติ
จะหำไม่” 10

คนที่ชนะโลกรูว้ำ่พวกเขำจะตอ้ง
ทูลชีแ้จงตอ่พระบิดำบนสวรรค ์กำร
เปลี่ยนแปลงและกำรกลับใจจำกบำป
อย่ำงจรงิใจจะไม่หน่วงเหน่ียวไวอ้ีกตอ่
ไปแตป่ลดปล่อย ดงั “บำป . . . สีแดง
เข้ม . . . จะขำวอย่ำงหิมะ” 11

ภาระรับผดิชอบต่อพระผูเ้ป็นเจา้
ผู้เป็นของโลกมีปัญหำกับภำระรบัผิด

ชอบที่มีตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ—เหมือนเด็ก
จัดงำนเลีย้งในบ้ำนขณะที่บิดำมำรดำ
ออกไปนอกเมือง พลำงส่งเสียงอึกทึก

ครกึโครมโดยไมนึ่กถงึผลที่ตำมมำในอกี 
24 ช่ัวโมงเมื่อบิดำมำรดำกลับมำบ้ำน 

โลกสนใจกำรปล่อยใจไปกับควำม
เป็นมนุษย์ปุถุชนมำกกวำ่กำรข่มใจ

กำรชนะโลกไม่ ใช่กำรรกุรำนไปทั่ว 
แตเ่ป็นกำรตอ่สู้ส่วนตวัของแตล่ะคน 
ตอ้งสู้กันตวัตอ่ตวักับศัตรภูำยในตวัเรำ

กำรชนะโลกหมำยควำมวำ่เห็น
คณุคำ่พระบัญญัตขิ้อส�ำคญัที่สุด “พวก
ท่ำนจงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้ำผู้เป็น
พระเจ้ำดว้ยสุดใจของท่ำน ดว้ยสุดจิต
ของท่ำน ดว้ยสุดควำมคดิของท่ำน และ
ดว้ยสุดก�ำลังของท่ำน” 12

ซี. เอส. ลูอิสนักเขียนชำวครสิต์
อธิบำยดงัน้ี “พระครสิตต์รสัวำ่ ‘จงให้
เรำทัง้หมด เรำไม่ตอ้งกำรเวลำส่วนใหญ่
ของเจ้ำ เงินส่วนใหญ่ของเจ้ำ และงำน
ส่วนใหญ่ของเจ้ำ เรำตอ้งกำรเจ้ำ’” 13

กำรชนะโลกคอืกำรรกัษำสัญญำของ
เรำกับพระผู้เป็นเจ้ำ—พันธสัญญำ 
บัพตศิมำ พันธสัญญำพระวหิำรและค�ำ
ปฏิญำณวำ่เรำจะซ่ือสัตยต์อ่คูชี่วตินิรนัดร ์
ของเรำ กำรชนะโลกน�ำเรำมำที่ โตะ๊
ศีลระลึกอย่ำงนอบน้อมทุกสัปดำห์ ทูล
ขออภัยพระองคแ์ละสัญญำวำ่จะ “ระลึก
ถึงพระองคแ์ละรกัษำพระบัญญัตขิอง
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พระองค”์ เพื่อเรำจะ “มีพระวญิญำณ
ของพระองคอ์ยู่กับ [เรำ] ตลอดเวลำ” 14

ควำมรกัที่เรำมีตอ่วนัสะบำโตไม่
สิน้สุดเมื่อประตโูบสถ์ปิดตำมหลังเรำ 
แตเ่ปิดประตรูบัวนัสวยงำมของกำร
พักผ่อนจำกงำนประจ�ำ ศึกษำ สวด
อ้อนวอน และกำรยื่นมือช่วยเหลือ
ครอบครวัตลอดจนคนอื่นๆ ผู้ตอ้งกำร
ควำมเอำใจใส่จำกเรำ แทนที่จะสูดลม
หำยใจดว้ยควำมโล่งอกเมื่อโบสถ์เลิก
และรบีหำทีวอีย่ำงกระวนกระวำยเพื่อให้
ทันดฟุูตบอล ขอให้เรำยังคงจดจ่ออยู่ที่
พระผู้ช่วยให้รอดและวนัศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองค์

โลกถูกเสียงเย้ำยวนใจหลำยเสียงฉุด
กระชำกไม่หยุด 15

กำรชนะโลกคอืกำรวำงใจในเสียง
หน่ึงที่เตอืน ปลอบโยน สอนส่ัง  
และท�ำให้เกิดสันตสุิข ไม่ ใช่ “อย่ำงที่
โลกให้” 16

ความไม่เห็นแก่ตวั
กำรชนะโลกหมำยถึงกำรหันหน้ำ

ออก โดยจดจ�ำพระบัญญัตขิ้อสองที่วำ่ 17  
“คนที่เป็นใหญ่ ในพวกท่ำนย่อมตอ้ง
ปรนนิบัตทิ่ำน” 18 ควำมสุขของคูค่รอง
ส�ำคญักวำ่ควำมพอใจของเรำ กำรช่วย
ให้ลูกของเรำรกัพระผู้เป็นเจ้ำและ

รกัษำพระบัญญัตขิองพระองคเ์ป็นเรือ่ง
ส�ำคญัอันดบัแรก เรำเต็มใจแบ่งพรทำง
โลกผ่ำนส่วนสิบ เงินบรจิำคอดอำหำร 
และกำรให้คนขัดสน เมื่อเสำอำกำศทำง
วญิญำณของเรำชี ้ไปยังสวรรค ์พระเจ้ำ
จะทรงน�ำทำงเรำไปยังผู้คนที่เรำช่วยได้

โลกสรำ้งจักรวำลรอบตวัมันเอง 
พลำงป่ำวประกำศอย่ำงภำคภูมิ ใจวำ่  
“ดฉัูนเทียบกับเพื่อนบ้ำนสิ! ดส่ิูงที่เป็น
ของฉันสิ! ดสิูวำ่ฉันส�ำคญัแค่ไหน!”

โลกหงุดหงิดง่ำย ไม่สนใจใยด ีและ
เรยีกรอ้ง ชอบเสียงไชโยโห่รอ้งของฝูง
ชน ขณะที่กำรชนะโลกท�ำให้เกิดควำม
อ่อนน้อม ควำมเห็นใจ ควำมอดทน 
และควำมกรณุำตอ่คนที่ตำ่งจำกท่ำน

ความปลอดภยัอยูท่ี่ศาสดาพยากรณ์
กำรชนะโลกมักจะหมำยควำมวำ่เรำ

จะมีควำมเช่ือบำงอย่ำงที่ โลกเย้ยหยัน 
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวำ่

“ถ้ำโลกน้ีเกลียดชังพวกท่ำน ก็จงรูว้ำ่
โลกเกลียดชังเรำก่อน

“ถ้ำพวกท่ำนเป็นของโลก โลกก็ย่อม
จะรกัคนที่เป็นของโลกเอง” 19

ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันกลำ่ว
เมือ่เช้ำน้ีวำ่ “สำนุศิษยท์ีแ่ทจ้รงิของพระ
เยซคูรสิตเ์ต็มใจทีจ่ะโดดเดน่ กลำ้พดู 
และแตกตำ่งจำกผูค้นของโลก”20

สำนุศิษย์ของพระครสิตจ์ะไม่ตืน่
ตระหนกถ้ำโพสตเ์รือ่งควำมเช่ือของเธอ
ไม่ได ้10,000 ไลคห์รอืมีอี โมจิเป็นมิตร
เพียงไม่กี่รปู

กำรชนะโลกคอืกำรกังวลน้อยลงกับ
ควำมสัมพันธ์ทำงออนไลน์และใส่ ใจ
มำกขึน้กับควำมสัมพันธ์แห่งสวรรคก์ับ
พระผู้เป็นเจ้ำ

พระเจ้ำประทำนควำมปลอดภัย
เมื่อเรำเอำใจใส่ค�ำแนะน�ำจำกศำสดำ
พยำกรณ์และอัครสำวกที่มีชีวติ

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันกล่ำววำ่  
“ โลก . . . อำจมีควำมท้ำทำย . . . [เมื่อ
เรำไปพระวหิำร] . . . เรำจะสำมำรถทน
ตอ่กำรทดลองทุกอย่ำงและเอำชนะกำร
ล่อลวงแตล่ะอย่ำงได ้. . . เรำจะมีก�ำลัง
เสรมิเพิ่มขึน้” 21

ดว้ยกำรล่อลวง ส่ิงล่อใจ และกำร
บิดเบือนที่มำกขึน้ โลกพยำยำมล่อลวง
คนซ่ือสัตย์ ให้คดิวำ่ประสบกำรณ์ทำง
วญิญำณที่มีคำ่ในอดตีน้ันเป็นกำร
หลอกลวงที่ โง่เขลำ

กำรชนะโลกคอืกำรนึกถึง แม้เวลำ
ที่เรำรูสึ้กท้อแท้ เวลำที่เรำรูสึ้กถึงควำม
รกัและควำมสวำ่งของพระผู้ช่วยให้รอด 
เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบำย
ประสบกำรณ์ครัง้หน่ึงดงัน้ี “ข้ำพเจ้ำ
ไดร้บัพร และข้ำพเจ้ำรูว้ำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงทรำบวำ่ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่ข้ำพเจ้ำไดร้บั
พร” 22 แม้เรำจะรูสึ้กวำ่พระองคล์ืมเรำไป
ช่ัวครำว แตเ่รำไม่ลืมพระองค์

กำรชนะโลกไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำ
ด�ำเนินชีวติตดัขำดจำกโลกภำยนอก 
ปกป้องตนเองจำกควำมอยุตธิรรมและ
ควำมยุ่งยำกในควำมเป็นมรรตยั แต่
เป็นกำรเปิดมุมมองของศรทัธำให้กวำ้ง
ขึน้โดยดงึเรำเข้ำไปหำพระผู้ช่วยให้รอด
และสัญญำของพระองค์

แม้เรำไม่ดีพรอ้มในชีวติน้ี แต่กำร
ชนะโลกท�ำให้ควำมหวงัของเรำโชติ
ช่วงอยู่เสมอวำ่สักวนัเรำ “จะยืนอยู่ต่อ
พระพักตร ์[พระผู้ ไถ่]; [และ] เห็น
พระพักตรพ์ระองค์ด้วยควำมสุขใจ” 23 
ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ตรสัวำ่ 
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“ท่ำนทัง้หลำยที่ ได้รบัพรจำกพระบิดำ
ของเรำ จงมำรบัเอำรำชอำณำจักรซ่ึง
เตรยีมไวส้�ำหรบัท่ำนทัง้หลำย” 24

แบบอยา่งของเอล็เดอร์บรูซ	ดี.	พอร์เทอร์
วนัที่ 28 ธันวำคมปีที่แล้ว เพื่อนรกั

ของข้ำพเจ้ำและเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ที่
เรำรกั เอ็ลเดอรบ์รซู ด.ี พอรเ์ทอรเ์สรจ็
สิน้ควำมเป็นมรรตยั เขำอำยุ 64 ปี

ข้ำพเจ้ำพบบรซูครัง้แรกเมื่อเรำ 
เป็นนักศึกษำมหำวทิยำลัยบรคิัม ยังก์  
เขำเป็นคนเก่งที่สุดและฉลำดที่สุด
คนหน่ึง หลังจำกเขำรบัปรญิญำเอก
จำกมหำวทิยำลัยฮำรว์ำรด์ด้ำนควำม
สัมพันธ์กับรสัเซีย ควำมคิดและงำน
เขียนของบรซูท�ำให้เขำมีช่ือเสียงซ่ึง
น่ำจะท�ำให้เขำออกนอกทำง แต่ควำม
มั่นคั่งและกำรสรรเสรญิของโลกไม่เคย
บดบังทัศนะของเขำ 25 เขำจงรกัภักดีต่อ
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์ ต่อ 
ซูซำนคูชี่วตินิรนัดรข์องเขำ ตอ่ลกูหลำน
ของเขำ

บรซูเกิดมำพรอ้มภำวะไตบกพรอ่ง 
เขำรบักำรผ่ำตดั แต่ไตเส่ือมลงเรือ่ยๆ

ไม่นำนหลังจำกบรูซได้รับเรียกเป็น
เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ในปี 1995 เรำรับ
ใช้ด้วยกันกับครอบครัวของเรำใน 
แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี ซ่ึงงำนของเขำ
เน้นไปที่รัสเซียและยุโรปตะวันออก

ชีวิตของเอ็ลเดอร์พอร์เทอร์เปลี่ยน
กะทันหันในปี 1997 เม่ือไตท�ำงำน 
ล้มเหลวและสุขภำพเริม่ถดถอย  
ครอบครัวพอร์เทอร์กลับไปซอลท์เลค
ซิตี ้

ช่วงเวลำ 22 ปีของกำรรับใช้ ใน
โควรัมสำวกเจ็ดสิบ บรูซเข้ำออกโรง
พยำบำลหลำยครัง้ รวมถึงรับกำรผ่ำตัด 
10 ครัง้ คณะแพทย์บอกซูซำนสองครัง้
ว่ำบรูซอยู่ ไม่พ้นคืนน้ัน แต่เขำพ้น

บรูซรับกำรฟอกเลือดนำนกว่ำ  
12 ปีขณะรับใช้เป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ ส่วนใหญ่เขำฟอกเลือดสัปดำห์
ละห้ำคืน คืนละส่ีช่ัวโมงเพื่อเขำจะรับ
ใช้กำรเรียกตอนกลำงวันและรับงำน
มอบหมำยกำรประชุมใหญ่ ในวันสุด
สัปดำห์ ได้ เม่ือสุขภำพของเขำไม่ดีขึน้
หลังจำกให้พรฐำนะปุโรหิตหลำยครัง้ 
บรูซฉงน แต่เขำรู้ว่ำเขำวำงใจใคร 26

ในปี 2010 บรซูได้ ไตจำกเดวดิบุตร
ชำย ครำวน้ีรำ่งกำยของเขำไม่ปฏิเสธ
กำรปลูกถ่ำย น่ีเป็นปำฏิหำรยิ์ ท�ำให้
สุขภำพดขีึน้ จนเขำและซูซำนกลับไป
รสัเซียที่พวกเขำรกัไดอ้ีกครัง้เพื่อรบัใช้
ในฝ่ำยประธำนภำค

วนัที ่26 ธนัวำคมปีทีแ่ลว้ หลงั
จำกตอ่สู้กบักำรตดิเชือ้ตอ่เน่ืองที่ โรง
พยำบำลในซอลทเ์ลคซิตี ้เขำขอใหค้ณะ
แพทยอ์อกจำกหอ้ง บรซูบอกซซูำน “วำ่
เขำรูผ้ำ่นพระวญิญำณวำ่ไมม่วีธิี ใดที่
แพทยจ์ะช่วยชีวติเขำไดอ้กีแลว้ เขำรู้
วำ่ . . . พระบิดำบนสวรรคจ์ะทรงพำเขำ
กลบับำ้น เขำเป่ียมดว้ยสันตสุิข”27

วนัที่ 28 ธันวำคม บรซูกลับมำบ้ำน
ของครอบครวั ไม่กี่ช่ัวโมงตอ่มำเขำกลับ
บ้ำนบนสวรรคอ์ย่ำงสงบโดยมีคนรกัอยู่
รำยรอบ

หลำยปีก่อน บรซู พอรเ์ทอรเ์ขียนถึง
ลูกๆ วำ่

“ประจักษ์พยำนที่พ่อมีตอ่กำรด�ำรง
อยู่จรงิและควำมรกัของพระเยซูครสิต์
เป็นเข็มทิศของชีวติพ่อ . . . พยำนที่
บรสุิทธิ์แรงกล้ำของพระวญิญำณยืนยัน
วำ่พระองคท์รงพระชนม์ พระองคท์รง
เป็นพระผู้ ไถ่และเป็นมิตรแท้ของพ่อ
ทุกครัง้ที่ตอ้งกำร” 28

“ควำมท้ำทำยของเรำ . . . คอืมำรูจ้ัก 
[พระผู้ช่วยให้รอด] เอำชนะกำรทดลอง
และกำรล่อลวงของโลกน้ีผ่ำนศรทัธำใน
พระองค”์ 29

“ขอให้เรำซ่ือสัตย์และแน่วแน่ โดย
วำงใจในพระองค”์ 30

บรซู ดกัลำส พอรเ์ทอรช์นะโลก
ขอให้เรำแต่ละคนพยำยำมมำกขึน้

อีกนิดเพื่อชนะโลก ไม่แก้ตัวให้ควำม

เอล็เดอร์และซิสเตอร์พอร์เทอร์กับครอบครัว

ของท่าน

ครอบครัวพอร์เทอร์ขณะรับใช้ด้วยกันใน

รัสเซีย
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บำงคนพบวำ่กำรแยกแยะควำมแตก
ตำ่งระหวำ่งเป้ำหมำยกับแผนเป็นเรือ่ง
ยำกจนกระทั่งพวกเขำรูว้ำ่เป้ำหมำยคอื
จุดหมำยหรอื จุดสิน้สุด ขณะที่แผนคอื
เส้นทำงซ่ึงน�ำท่ำนไปที่น่ัน ตวัอย่ำงเช่น 
เรำอำจมีเป้ำหมำยที่จะขับรถไปยังสถำน
ที่ ไม่คุน้เคย และดงัที่สตรบีำงคนทรำบ
ด ีพวกผู้ชำยมักจะคดิวำ่เรำรูท้ำง—เรำ
มักจะบอกวำ่ “ผมรู—้เลีย้วข้ำงหน้ำก็ถึง
แล้ว” ภรรยำผมก�ำลังยิม้อยู่แน่นอน เป้ำ
หมำยน้ันชัดเจน แต่ไม่มีแผนที่ดซ่ึีงจะ
น�ำไปสู่จุดหมำยน้ัน

กำรตัง้เป้ำหมำยคอื “กำรเริม่ตน้โดย
มีจุดสิน้สุดอยู่ ในใจ” และกำรวำงแผน

โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลำย บัดน้ีงำนมอบหมำย
ของข้ำพเจ้ำคอืพูดกับท่ำนและ
งำนมอบหมำยของท่ำนคอืฟัง เป้ำ

หมำยของข้ำพเจ้ำคอืพูดให้จบก่อนท่ำน
จะฟังจบ ข้ำพเจ้ำจะท�ำให้ดทีี่สุด

ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ข้ำพเจ้ำ
สังเกตวำ่คนที่ประสบควำมส�ำเรจ็มำก
ที่สุดในโลกคอืผู้มีวสัิยทัศน์ในชีวติ 
พรอ้มทัง้เป้ำหมำยที่ช่วยให้พวกเขำมุ่ง
ไปยังวสัิยทัศน์และแผนซ่ึงมียุทธวธิี
บรรลุเป้ำหมำยน้ัน กำรรูจุ้ดหมำยและ
วธิี ไปถึงจุดหมำยของท่ำนสำมำรถน�ำ
ควำมหมำย จุดประสงค ์และควำม
ส�ำเรจ็มำสู่ชีวติ

หวนคืนและไดรั้บ
การหวนคืนสู่ท่ีประทับของพระพระผู้ เป็นเจ้าและการได้รับพรนิรันดร์ท่ีมาจากการท�า
และรักษาพันธสัญญาเป็นเป้าหมายส�าคัญท่ีสุดสองอย่างท่ีเราต้ังได้

ผิดร้ำยแรงแต่อดทนกับข้อผิดพลำด
เล็กๆ น้อยๆ เร่งควำมเร็วของเรำ
และมีน� ้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อท่ำน
วำงใจพระผู้ช่วยให้รอดโดยสมบูรณ์ 
ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำท่ำนจะมีสันติสุข
มำกขึน้ในชีวิตและเช่ือมั่นมำกขึน้ใน
เรื่องจุดหมำยนิรันดร์ของท่ำน  
ในพระนำมของพระเยซูคริสต ์ 
เอเมน ◼
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คอืกำรคดิหำหนทำงที่น�ำไปสู่จุดสิน้สุด
น้ัน กุญแจสู่ควำมสุขอยู่ ในควำมเข้ำใจ
วำ่จุดหมำยใดส�ำคญัอย่ำงแท้จรงิ—จำก
น้ันใช้เวลำ ควำมพยำยำม และควำม
สนใจของเรำในส่ิงซ่ึงสรำ้งหนทำงที่
แน่นอนเพื่อจะไปถึงจุดหมำยน้ัน

พระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำบนสวรรค ์
ประทำนแบบอย่ำงกำรตัง้เป้ำหมำย
และกำรวำงแผนที่ดทีี่สุดแก่เรำ เป้ำ
หมำยของพระองคค์อื “กำรท�ำให้เกิด
ควำมเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์อง
มนุษย์”1 วธิีที่จะบรรลุเป้ำหมำยน้ันคอื
แผนแห่งควำมรอด

แผนของพระบิดำบนสวรรค์ ไดแ้ก่
กำรประทำนชีวติมรรตยัให้เรำเตบิโต 
ท�ำสุดก�ำลัง และเรยีนรู ้ซ่ึงโดยส่ิงน้ัน
เรำจะเป็นเหมือนพระองค์ ไดม้ำกขึน้ 
กำรสวมวญิญำณนิรนัดร์ ไว้ ในรำ่งกำย
ของเรำ กำรด�ำเนินชีวติตำมค�ำสอนและ
พระบัญญัตขิองพระบุตรของพระองค ์
พระเจ้ำพระเยซูครสิต ์และกำรสรำ้ง
ครอบครวันิรนัดร ์ทัง้หมดน้ีโดยผ่ำน
กำรชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ช่วยให้
เรำบรรลุเป้ำหมำยของพระผู้เป็นเจ้ำ 
อันไดแ้ก่ควำมเป็นอมตะและชีวติ 
นิรนัดรส์�ำหรบับุตรธิดำของพระองคก์ับ
พระองค์ ในอำณำจักรซีเลสเชียล

กำรตัง้เป้ำหมำยที่ฉลำดไดแ้ก่
กำรเข้ำใจวำ่เป้ำหมำยระยะสัน้จะ
มีประสิทธิภำพก็ตอ่เมื่อน�ำไปสู่เป้ำ
หมำยระยะยำวที่เข้ำใจไดอ้ย่ำงชัดเจน 
ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่กุญแจส�ำคญัสู่ควำมสุข
อย่ำงหน่ึงคอืกำรเรยีนรูว้ธิีตัง้เป้ำหมำย
และสรำ้งแผนของตนเองขึน้มำภำยใน
กรอบของแผนนิรนัดรข์องพระบิดำบน
สวรรค ์ถ้ำเรำมุ่งเน้นที่เส้นทำงนิรนัดรน้ี์ 
เรำจะมีคณุสมบัตคิูค่วรแก่กำรกลับคนื
สู่ที่ประทับของพระองคแ์น่นอน

เป็นเรือ่งดทีี่จะมีเป้ำหมำยและแผน
ส�ำหรบังำนอำชีพ กำรศึกษำ หรอืแม้แต่
กำรเล่นกอล์ฟของเรำ เป็นส่ิงส�ำคญั
เช่นกันที่จะมีเป้ำหมำยส�ำหรบัชีวติ
แตง่งำน ครอบครวั สภำและกำรเรยีก
ในศำสนจักร เรือ่งน้ีเป็นควำมจรงิโดย

เฉพำะกับผู้สอนศำสนำ แตเ่ป้ำหมำย
ยิ่งใหญ่ที่สุดและส�ำคญัที่สุดของเรำ
ควรสอดคล้องกับแผนนิรนัดรข์องพระ
บิดำบนสวรรค ์พระเยซูตรสัวำ่ “เจ้ำจง
แสวงหำอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ
และควำมชอบธรรมของพระองคเ์สีย
ก่อน, และส่ิงทัง้หมดน้ีจะมีเพิ่มเตมิมำ
ให้เจ้ำ” 2

ผู้เช่ียวชำญกำรตัง้เป้ำหมำยบอกเรำ
วำ่ยิ่งเป้ำหมำยน้ันเรยีบง่ำยและตรงไป
ตรงมำมำกเท่ำไร ก็จะยิ่งมีประสิทธิภำพ
มำกเท่ำน้ัน เมื่อเรำสำมำรถลดเป้ำหมำย
ลงจนเหลือเพียงภำพชัดเพียงภำพเดยีว
หรอืค�ำสัญลักษณ์ที่มีพลังหน่ึงหรอืสอง
ค�ำ เป้ำหมำยน้ันจึงจะเป็นส่วนหน่ึงของ
เรำและน�ำทำงเรำเกือบทุกส่ิงที่เรำคดิ
และท�ำ ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่มีอยู่สองค�ำใน
บรบิทน้ี ที่เป็นสัญลักษณ์ของเป้ำหมำย
ที่พระผู้เป็นเจ้ำประทำนแก่เรำและเป้ำ
หมำยส�ำคญัที่สุดส�ำหรบัตวัเรำเอง คอื
ค�ำวำ่ หวนคนื และ ไดร้บั

กำร หวนคนื สู่ทีป่ระทบัของพระองค์
และกำร ไดร้บั พรนิรนัดรท์ีม่ำจำกกำร
ท�ำและรกัษำพนัธสัญญำเป็นเป้ำหมำย
ส�ำคญัทีสุ่ดสองอยำ่งทีเ่รำตัง้ได้

เรำ หวนคนื และ ไดร้บั โดยกำรมี  
“ศรทัธำอันไม่ส่ันคลอนใน [พระเจ้ำ
พระเยซูครสิต]์, โดยวำงใจอย่ำงเต็มที่
ในคณุงำมควำมดขีองพระองค ์. . . มุ่ง
หน้ำดว้ยควำมแน่วแน่ในพระครสิต,์ 
โดยมีควำมเจิดจ้ำอันบรบิูรณ์แห่งควำม
หวงั, และควำมรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและ
ตอ่มนุษย์ทัง้ปวง . . . ดืม่ด�ำ่พระวจนะ
ของพระครสิต,์ และอดทนจนกวำ่ชีวติ
จะหำไม่” 3

ลูซิเฟอร์ ไม่ยอมรบัแผนของพระ
บิดำที่ช่วยให้เรำ หวนคนื สู่ที่ประทับ
ของพระองคแ์ละ ไดร้บั พรของ
พระองค ์อันที่จรงิ ลูซิเฟอรก์บฏและ
พยำยำมดดัแปลงแผนทัง้หมดของพระ
บิดำ โดยตอ้งกำรรบัรศัมีภำพ เกียรต ิ
และเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำไว้
กับตนเอง ผลก็คอืเขำถูกขับออกจำก
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำพรอ้มดว้ย
บรวิำรของเขำและ “กลำยเป็นซำตำน, 
แท้จรงิแล้ว, แม้มำร, บิดำของควำมเท็จ
ทัง้ปวง, ที่จะหลอกลวงและท�ำให้มนุษย์
มืดบอด, และชักน�ำพวกเขำไปเป็นทำส
ตำมควำมประสงคข์องเขำ, แม้มำกเท่ำ
ที่จะไม่สดบัฟังเสียงของ [พระเจ้ำ]” 4
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เพรำะกำรเลือกของซำตำนในโลก
ก่อนเกิด เขำจึงไม่สำมำรถ หวนคนื 
หรอื ไดร้บั ส่ิงเดยีวที่เขำท�ำไดค้อืตอ่
ตำ้นแผนของพระบิดำโดยใช้ส่ิงเย้ำ
ยวนและกำรล่อลวงทุกอย่ำงที่เป็นไปได้
เพื่อดงึเรำลงมำและท�ำให้เรำเศรำ้หมอง
เหมือนเขำ 5 แผนในกำรบรรลุเป้ำหมำย
ช่ัวรำ้ยของซำตำนใช้ ไดก้ับทุกคน ทุก
รุน่ ทุกวฒันธรรม และทุกสังคม เขำใช้
เสียงอึกทึก—เสียงที่ตอ้งกำรกลบพระ
สุรเสียงสงบแผ่วเบำของพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์ที่สำมำรถแสดงให้เรำเห็น  
“ส่ิงทัง้ปวง” ที่เรำควรท�ำเพื่อจะ  
หวนคนื และ ไดร้บั 6

เสียงเหล่ำน้ีเป็นของคนที่ ไม่สนใจ
ควำมจรงิแห่งพระกิตตคิณุและใช้
อินเทอรเ์น็ต ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือสังคม
ออนไลน์ วทิยุ โทรทัศน์ และภำพยนตร ์
น�ำเสนอกำรผิดศีลธรรม ควำมรนุแรง 
ภำษำหยำบคำย ส่ิงสกปรก และควำม
ทุจรติในวธิีที่เย้ำยวนใจซ่ึงท�ำให้เรำเขว
ไปจำกเป้ำหมำยและแผนซ่ึงเรำมี ไวเ้พื่อ
นิรนัดร

เสียงเหล่ำน้ีอำจรวมถึงบุคคลที่
ปรำรถนำดแีตม่ืดบอดโดยปรชัญำทำง
โลกของชำยหญิงตลอดจนผู้ที่หมำยมั่น
จะท�ำลำยควำมเช่ือและเบี่ยงเบนจุดมุ่ง

หมำยนิรนัดรข์องผู้ที่พยำยำมจะ หวน
คนื สู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำและ 
ไดร้บั “ทุกส่ิงที่พระบิดำ [ของเรำ] มี” 7

ข้ำพเจ้ำพบวำ่หำกจะแน่วแน่ตอ่ กำร
หวนคนื และ กำรไดร้บั พรที่สัญญำไว ้
ข้ำพเจ้ำตอ้งแบ่งเวลำถำมตนเองอย่ำง
สม�่ำเสมอวำ่ “ฉันท�ำไดแ้ค่ไหนแล้ว”

ลักษณะเหมือนกับเรำรบักำร
สัมภำษณ์ส่วนตวักับตวัเรำเอง และหำก
ฟังดไูม่ปกต ิลองคดิตำมน้ี ใครในโลกน้ี
ที่รูจ้ักท่ำนดกีวำ่ตวัท่ำนเอง ท่ำนรูค้วำม
คดิ รูก้ำรกระท�ำส่วนตวั ควำมปรำรถนำ
และควำมใฝ่ฝัน เป้ำหมำย และแผน
ของตวัท่ำนเอง และท่ำนรูด้กีวำ่ใครอื่น
วำ่ท่ำนก้ำวหน้ำไปเพียงใดบนถนนสู่ 
กำรหวนคนื และ กำรไดร้บั

เพื่อเป็นแนวทำงส�ำหรบักำรทบทวน
ส่วนตวัน้ี ข้ำพเจ้ำชอบอ่ำนและ
ไตรต่รองถ้อยค�ำสะท้อนแนวคดิซ่ึงพบ
ในแอลมำบทที่ห้ำ แอลมำถำมวำ่ “ท่ำน
เกิดทำงวญิญำณจำกพระผู้เป็นเจ้ำแล้ว
หรอื? ท่ำนไดร้บัรปูลักษณ์ของพระองค์
ไว้ ในสีหน้ำท่ำนแล้วหรอื? ท่ำนประสบ
กับกำรเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจท่ำน
แล้วหรอื?” 8 ค�ำถำมของแอลมำเป็น
เครือ่งเตอืนใจวำ่เป้ำหมำยและแผน
ของเรำควรประกอบดว้ยอะไรบ้ำงจึงจะ 

หวนคนื และ ไดร้บั
จงระลึกถึงพระด�ำรสัเชิญของพระ

ผู้ช่วยให้รอดวำ่ “บรร ดำผู้เหน็ด เหน่ือย
และแบกภำระหนัก จงมำ หำเรำ และเรำ
จะให้ท่ำน ทัง้ หลำยไดห้ยุด พัก

“จงเอำแอกของเรำแบกไว ้แล้วเรยีน
จำกเรำ เพรำะ วำ่เรำสุภำพ อ่อน โยนและ
ใจอ่อน น้อม และจิต ใจของพวก ท่ำนจะ
ได้หยุด พัก” 9

เมือ่เรำเพิม่ศรทัธำในเดชำนุภำพ 
ของพระเจ้ำพระเยซูครสิตท์ี่จะท�ำให้จิต
วญิญำณของเรำหยุดพักโดยประทำน
อภัยบำป ไถ่ควำมสัมพันธ์ที่บกพรอ่ง 
เยียวยำบำดแผลทำงวญิญำณที่ระงับ
กำรเตบิโต เสรมิก�ำลังและท�ำให้เรำ
สำมำรถพัฒนำคณุลักษณะของพระ
ครสิต ์เรำจะซำบซึง้ใจอย่ำงสุดซึง้ตอ่
ควำมยิ่งใหญ่แห่งกำรชดใช้ของพระเจ้ำ
พระเยซูครสิต์ 10

ในตลอดหลำยสัปดำห์ที่จะมำถึง จง
หำเวลำทบทวนเป้ำหมำยและแผนของ
ชีวติท่ำนและให้แน่ใจวำ่ส่ิงเหล่ำน้ัน
สอดคล้องกับแผนอันส�ำคญัยิ่งของพระ
บิดำบนสวรรคเ์พื่อควำมสุขของเรำ หำก
ท่ำนตอ้งกลับใจและเปลี่ยนแปลง จง
ลงมือท�ำเดีย๋วน้ี จงใช้เวลำคดิรว่มกับ
กำรสวดอ้อนวอนถึงกำรปรบัเปลี่ยนที่
ท่ำนตอ้งกำรเพื่อช่วยให้ท่ำนมี “ดวงตำ
ที่เห็นแก่รศัมีภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ
อย่ำงเดยีว” 11

เรำตอ้งรกัษำหลักค�ำสอนและ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไวท้ี่
ศนูย์กลำงของเป้ำหมำยและแผนของ
เรำ หำกปรำศจำกพระองค ์ไม่มีเป้ำ
หมำยนิรนัดร์ ใดเป็นไปได ้และแผน
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยนิรนัดรข์องเรำจะ
ล้มเหลวแน่นอน

ควำมช่วยเหลืออีกอย่ำงหน่ึงคอื 
“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยำนของอัครสำวก” 12 ซ่ึงน�ำเสนอตอ่
ศำสนจักรเมื่อวนัที่ 1 มกรำคม ค.ศ. 
2000 จงวำงไว้ ในที่ซ่ึงท่ำนมองเห็นได ้
และใช้เวลำทบทวนถ้อยแถลงแตล่ะข้อ
ที่พบในประจักษ์พยำนซ่ึงมำจำกกำร
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ดลใจถึงพระครสิต์ โดยมีพยำนพิเศษ
ของพระองคล์งนำมไว้

ข้ำพเจ้ำขอกระตุน้ให้ท่ำนศึกษำ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” ไป
พรอ้มกันดว้ย เรำมักจะพูดถึงถ้อยแถลง
เรือ่งครอบครวั แตพ่ึงจ�ำไวว้ำ่ให้อ่ำนใน
บรบิทของอ�ำนำจแห่งกำรช่วยให้รอด
ของพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ หำก
ปรำศจำกพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ 
ควำมคำดหวงัที่เรำตอ้งกำรมำกที่สุดจะ
ไม่เกิดสัมฤทธิผล ดงัที่ถ้อยแถลงเรือ่ง
ครอบครวักล่ำวไวว้ำ่ “แผนแห่งควำมสุข
จำกพระผู้เป็นเจ้ำท�ำให้ควำมสัมพันธ์
ในครอบครวัด�ำเนินตอ่ไปหลังควำมตำย 
ศำสนพิธีและพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์ที่มี
อยู่ ในพระวหิำรอันศักดิสิ์ทธิ์ท�ำให้เกิด
ควำมเป็นไปไดส้�ำหรบัแตล่ะบุคคลที่จะ
กลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ
และเพื่อที่ครอบครวัจะเป็นหน่ึงเดยีว
ช่ัวนิรนัดร”์ 13

ส่ิงน้ีเกิดขึน้ไดเ้พียงเพรำะพระครสิต์
ผู้ทรงพระชนม์คอืพระผู้ช่วยให้รอด
ผู้ทรงชดใช้และพระผู้ ไถ่ของโลก

ในกำรน้ี ท่ำนอำจคน้หำพระคมัภีร์
เพื่อขยำยควำมเข้ำใจของท่ำนเกี่ยวกับ
ควำมจรงิจ�ำเพำะที่พบใน “พระครสิต์
ผู้ทรงพระชนม์”

กำรอำ่น “พระครสิตผ์ูท้รงพระชนม”์ 
รว่มกบักำรสวดออ้นวอนก็เหมือนกำร
อำ่นประจักษ์พยำนของมทัธวิ มำระโก 
ลกูำ ยอหน์ และศำสดำพยำกรณ์ของ
พระคมัภีรม์อรมอน ซ่ึงจะเพิม่ศรทัธำใน
พระผู้ช่วยใหร้อดและช่วยใหท้ำ่นยงัคง
จดจอ่อยู่ทีพ่ระองคเ์มือ่ทำ่นท�ำตำมแผน
เพือ่ให้บรรลุเป้ำหมำยนิรนัดรข์องทำ่น

แม้เรำจะมีควำมผิดพลำด ข้อ
บกพรอ่ง กำรหลงทำง และบำป แตก่ำร
ชดใช้ของพระเยซูครสิตช่์วยให้เรำกลับ
ใจ เตรยีมพรอ้มที่จะ หวนคนื และ  
ไดร้บั พรอันหำที่เปรยีบมิไดซ่ึ้งพระผู้
เป็นเจ้ำทรงสัญญำไว—้คอืกำรไดอ้ยู่กับ
พระบิดำและพระบุตรช่ัวนิรนัดร์ ใน
ระดบัสูงสุดของอำณำจักรซีเลสเชียล 14

ดงัที่ทุกท่ำนทรำบ ไม่มี ใครหนีพ้น

ควำมตำย ดว้ยเหตน้ีุ เป้ำหมำยและ
แผนระยะยำวของเรำควรเป็นวำ่เมื่อเรำ 
หวนคนื สู่พระบิดำบนสวรรค ์เรำจะ  
ไดร้บั ทุกส่ิงที่พระองคท์รงวำงแผนให้
เรำแตล่ะคน 15

ขำ้พเจำ้เป็นพยำนวำ่ไมม่เีป้ำหมำย
ใดในควำมเป็นมรรตยัจะยิง่ใหญก่วำ่
กำรไดอ้ยูก่บัพระบดิำพระมำรดำบน
สวรรคแ์ละพระผูช่้วยใหร้อด พระเจำ้
พระเยซคูรสิตช่ั์วนิรนัดร ์แตท่ัง้หมดน้ี
เป็นมำกกวำ่เป้ำหมำย ของเรำ เทำ่น้ัน น่ี
คอืเป้ำหมำย ของพระองค ์เช่นกนั ทัง้
สองพระองคท์รงมคีวำมรกัทีส่มบรูณ์
ส�ำหรบัเรำ ทรงพลงัเกนิกวำ่เรำจะเขำ้ใจ
ได ้พระองคท์รงอยู่ ในแนวทีส่อดคลอ้ง
ตอ้งกนักบัเรำโดยสมบรูณ์ช่ัวนิรนัดรเ์รำ
คอืงำนและรศัมภีำพของพระองคย์ิง่กวำ่
ส่ิงใดอืน่ พระองคท์รงตอ้งกำรใหเ้รำกลบั
บำ้น—เพือ่ หวนคนื และ ไดร้บั ควำม
สุขนิรนัดร์ ในทีป่ระทบัของพระองค์

พี่น้องที่รกั ในอีกหน่ึงสัปดำห์ เรำจะ
ฉลองวนัอำทิตย์ ใบปำล์ม—กำรระลึก
ถึงวนัที่พระครสิตเ์สด็จเข้ำสู่เยรซูำเล็ม
อย่ำงผู้มีชัยชนะ ในอีกสองสัปดำห์ เรำ
จะฉลองวนัอำทิตย์อีสเตอร—์กำรระลึก
ถึงชัยชนะของพระผู้ช่วยให้รอดเหนือ
ควำมตำย

เม่ือใจเรำมุ่งไปที่พระผู้ช่วยให้รอด
ระหว่ำงวันอำทิตย์ที่พิเศษสองวัน
น้ี ขอให้เรำระลึกถึงพระองค์และต่อ
ค�ำม่ันสัญญำตลอดชีวิตที่จะรักษำพระ
บัญญัติของพระองค์ ขอให้เรำมองดู
ชีวิตเรำอย่ำงลึกซึง้ ตัง้เป้ำหมำยส่วน
ตัวและท�ำให้แผนของเรำสอดคล้อง
ต้องกันกับแผนของพระผู้เป็นเจ้ำในวิธี
ซ่ึงสุดท้ำยแล้วจะน�ำเรำไปสู่สิทธิพิเศษ
อันล�ำ้ค่ำที่จะ หวนคืน และ ได้รับ—น่ี
คือค�ำสวดอ้อนวอนอันนอบน้อมของ
ข้ำพเจ้ำในพระนำมของพระเยซูคริสต ์
เอเมน ◼
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 9. มัทธิว 11:28–29.
 10. ด ู“Becoming Like God,” Gospel Topics, 

topics.lds.org.
 11. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 4:5.
 12. ด ู“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์

พยำนของอัครสำวก,” เลียโฮนำ,  
เม.ย. 2000, 2–3.

 13. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2010, 165.

 14. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 62; 70.
 15. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:38.
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“และจิตกุศลอดทนนำน, และมี
น� ้ำใจ, และไม่รษิยำ, และไม่ผยอง, ไม่
แสวงหำเพื่อตน, ไม่ขุ่นเคอืงง่ำย . . .

“ดงัน้ัน, พี่น้องที่รกัของข้ำพเจ้ำ, 
หำกท่ำนไม่มีจิตกุศล, ท่ำนก็ไม่เป็น
อะไรเลย, เพรำะจิตกุศลไม่มีวนัสูญ
สิน้. ดงัน้ัน, จงแนบสนิทอยู่กับจิตกุศล, 
ซ่ึงเป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในส่ิงทัง้ปวง, 
เพรำะส่ิงทัง้ปวงตอ้งสูญสิน้—

“แตจ่ิตกุศลคอืควำมรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต,์ และส่ิงน้ียั่งยืนตลอด
กำล; และผู้ ใดที่ถูกพบวำ่ครอบครอง
มันในวนัสุดท้ำย, ย่อมจะดกีับเขำ” 1

พี่น้องทัง้หลำย เรำไม่ ให้เกียรตฐิำนะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ำหำกเรำไม่มี ใจ
กรณุำตอ่ผู้อื่น

เอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี. เวริธ์ลิน เพื่อนรกั
และเพื่อนผู้รว่มรบัใช้ของข้ำพเจ้ำเป็นผู้
มี ใจกรณุำอย่ำงแท้จรงิ ท่ำนกล่ำววำ่

“ควำมกรณุำคอืแก่นแท้ของ 
ชีวติซีเลสเชียล คอืวธิีที่บุคคลซ่ึงเป็น
เหมือนพระครสิตป์ฏิบัตติอ่ผู้อื่น ควำม
กรณุำควรซึมซำบอยู่ ในค�ำพูดและกำร 
กระท�ำทัง้หมดของเรำ ทัง้ในที่ท�ำงำน 
ในโรงเรยีน ที่ โบสถ์ และในบ้ำนของเรำ

“พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ 
ทรงเป็นแบบอย่ำงอันล�ำ้เลิศของควำม
เมตตำกรณุำ” 2

พระคมัภีรส์อนเรำวำ่กำรใช้ฐำนะ

ผู้ช่วยให้รอด ซ่ึงสำนุศิษย์ควรถือเป็น
แบบอย่ำง ท่ำนกล่ำวดงัน้ี

“และหำกผู้ ใดมีควำมอ่อนโยนและ
ใจนอบน้อม, และสำรภำพโดยอ�ำนำจ
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์วำ่พระเยซูคอื
พระครสิต,์ เขำจ�ำตอ้งมีจิตกุศล; เพรำะ
หำกเขำไม่มีจิตกุศลเขำก็ ไม่เป็นอะไร
เลย; ดงัน้ันเขำตอ้งมีจิตกุศล.

โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รกั นับเป็นเกียรตอิย่ำงยิ่ง
ที่ข้ำพเจ้ำมี โอกำสพูดกับผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตที่ซ่ือสัตย์ของพระผู้

เป็นเจ้ำซ่ึงพรอ้มใจมำชุมนุมกันทั่วโลก 
ค�ำ่คนืน้ีข้ำพเจ้ำจะกล่ำวถึงหัวข้อซ่ึงเคย
พูดไวแ้ล้วก่อนหน้ำน้ี

ศำสดำพยำกรณ์มอรมอนอธิบำยพระ
อุปนิสัยส�ำคญัประกำรหน่ึงของพระ

ความกรุณา	จิตกศุล	และ
ความรัก
ขอให้เราพิจารณาชีวิตและต้ังใจท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดโดยมีใจกรุณา 
เป่ียมด้วยความรัก และมีจิตกศุล
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ไดรั้บเรียกใหรั้บใชแ้ละไดรั้บมอบหมาย
ใหท้�างาน

ทุกปีชำยหนุ่มหญิงสำวหลำยหมื่น
คนพรอ้มทัง้คูส่ำมีภรรยำอำวโุสหลำย
คูค่ำดหวงัอย่ำงกระตอืรอืรน้ที่จะได้
รบัจดหมำยฉบับพิเศษจำกซอล์ทเลค
ซิตี ้เน้ือหำของจดหมำยมีผลนิรนัดร์
ตอ่ผู้ที่จ่ำหน้ำถึง เช่นเดยีวกับสมำชิก
ครอบครวัและผู้คนอื่นๆ อีกจ�ำนวนมำก 
เมื่อไดร้บัซอง ผู้รบัจะเปิดอย่ำงประณีต
บรรจงหรอืไม่ก็รบีฉีกซองดว้ยควำมตืน่
เตน้ กำรอ่ำนจดหมำยพิเศษฉบับน้ีเป็น
ประสบกำรณ์ที่ ไม่มีวนัลืม

จดหมำยลงนำมโดยประธำน
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำย สองประโยคแรกอ่ำน 
ดงัน้ี “ทำ่นไดร้บัเรยีกใหร้บัใช้เป็นผูส้อน
ศำสนำของศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย ท่ำนได้
รบัมอบหมำยให้ท�ำงำนในคณะเผยแผ่ 
______”

โปรดสังเกตวำ่ประโยคแรกเป็นกำร
เรยีกให้รบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็ม
เวลำในศำสนจักรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของ
พระเจ้ำ ประโยคที่สองระบุงำนมอบ
หมำยให้ท�ำงำนในสถำนที่และคณะ

ปุโรหิตอย่ำงชอบธรรมขึน้อยู่กับกำร
ด�ำเนินชีวติตำมหลักธรรมของควำม
กรณุำ จิตกุศล และควำมรกั ในหลักค�ำ
สอนและพันธสัญญำ เรำอ่ำนวำ่

“ไมม่อี�ำนำจหรอือทิธพิลใดสำมำรถ
หรอืจะธ�ำรงไว้ ได้ โดยอำศัยฐำนะ
ปุโรหติ, นอกจำกโดยกำรชักชวน, . . . 
โดยควำมสุภำพออ่นน้อมและควำมออ่น
โยน, และโดยควำมรกัที่ ไมเ่สแสรง้;

“ โดยควำมกรณุำ, และควำมรู้
บรสุิทธิ์, ซ่ึงจะขยำยจิตวญิญำณออก
ไปอย่ำงกวำ้งขวำงโดยปรำศจำกควำม
หน้ำซ่ือใจคด, และปรำศจำกมำรยำ” 3

พี่น้องทัง้หลำย ขอให้เรำพิจำรณำ
ชีวติและตัง้ใจท�ำตำมแบบอย่ำงของ
พระผู้ช่วยให้รอดโดยมี ใจกรณุำ เป่ียม
ดว้ยควำมรกั และมีจิตกุศล และเมื่อ
เรำท�ำเช่นน้ัน เรำจะอยู่ ในต�ำแหน่งที่
ดขีึน้ในกำรขอพลังอ�ำนำจจำกสวรรค์
เพื่อตวัเรำเอง เพื่อครอบครวั และ
เพื่อนผู้รว่มเดนิทำงกลับไปยังบ้ำนบน
สวรรคข์องเรำ ซ่ึงบำงครัง้เส้นทำงน้ัน
อำจมีควำมยำกล�ำบำกอยู่บ้ำง ข้ำพเจ้ำ
สวดอ้อนวอนในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์พระเจ้ำ เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. โมโรไน 7:44–47.
 2. โจเซฟ บี. เวริธ์ลิน, “คณุธรรมของควำม

เมตตำ,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2005, 33.
 3. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 121:41–42.

โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ป
ระธำนมอนสันครบั เรำตืน่เตน้
ที่ ไดย้ินเสียงท่ำนและไดร้บัค�ำ
สอนจำกท่ำน เรำรกัท่ำน เรำ

สนับสนุนท่ำน และเรำสวดอ้อนวอนให้
ท่ำนเสมอ

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนทูลขอควำม
ช่วยเหลือจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์ขณะ
ที่เรำไตรต่รองหลักธรรมเกี่ยวกับงำน
ส�ำคญัยิ่งของกำรส่ังสอนพระกิตตคิณุ
แก่ทุกประชำชำต ิตระกูล ภำษำและ
ผู้คน 1

ไดรั้บเรียกมายงังาน
งานมอบหมายให้รับใช้ในสถานท่ีเจาะจงน้ันเป็นส่ิงส�าคัญและจ�าเป็น แต่รองมาจาก
การเรียกมายงังาน
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เผยแผ่ที่เจำะจง ควำมแตกตำ่งที่ส�ำคญั
ซ่ึงระบุไว้ ในสองประโยคน้ีคอืส่ิงจ�ำเป็น
ที่เรำทุกคนตอ้งเข้ำใจ

ในวฒันธรรมของศำสนจักร เรำมัก
จะพูดวำ่ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในประเทศ
หน่ึงเช่นอำรเ์จนตนิำ โปแลนด ์เกำหลี 
หรอืสหรฐั แตผู่้สอนศำสนำไม่ไดร้บั
เรยีกไปยังสถำนที่ ในทำงกลับกันบุคคล
น้ันไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ดงัที่พระเจ้ำทรง
ประกำศผ่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ  
สมิธในปี 1829 วำ่ “หำกเจ้ำมีควำม
ปรำรถนำจะรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำ เจ้ำก็ ได้
รบัเรยีกมำยังงำน” 2

กำรเรยีกให้รบัใช้งำนเผยแผ่และงำน
มอบหมำยแตล่ะครัง้หรอืกำรเปลี่ยน
งำนมอบหมำยในเวลำตอ่มำเป็นผล
สืบเน่ืองจำกกำรเปิดเผยผ่ำนผู้รบัใช้
ของพระเจ้ำ กำรเรยีกให้มำยังงำนมำ
จำกพระผู้เป็นเจ้ำผ่ำนประธำนของ
ศำสนจักร กำรมอบหมำยไปสู่คณะ
เผยแผ่แห่งหน่ึงจำก 400 กวำ่แห่งทั่ว
โลกที่ยังด�ำเนินกำรอยู่ ในปัจจุบันมำจำก
พระผู้เป็นเจ้ำผ่ำนทำงโควรมัอัครสำวก

สิบสองซ่ึงเป็นผู้ด�ำเนินกำรแทนโดยได้
รบัมอบอ�ำนำจจำกศำสดำพยำกรณ์ที่มี
ชีวติอยู่ของพระเจ้ำ ของประทำนทำง
วญิญำณแห่งกำรพยำกรณ์และกำรเปิด
เผยมีอิทธิพลตอ่กำรเรยีกให้รบัใช้งำน
เผยแผ่และงำนมอบหมำย

หลักค�ำสอนและพันธสัญญำภำคที่ 
80 เป็นบันทึกของกำรเรยีกให้รบัใช้งำน
เผยแผ่จำกโจเซฟ สมิธถึงสตเีฟน  
เบอรเ์นตต์ ในปี 1832 กำรศึกษำกำร
เรยีกบรำเดอรเ์บอรเ์นตตค์รัง้น้ีสำมำรถ
ช่วยให้เรำ (1) เข้ำใจมำกขึน้ถึงควำม
แตกตำ่งระหวำ่งกำร “ ไดร้บัเรยีกมำยัง
งำน” ในฐำนะผู้สอนศำสนำกับกำร “ ได้
รบัมอบหมำยให้ท�ำงำน” ในสถำนที่
เฉพำะ (2) ช่ืนชมอย่ำงเต็มที่ถึงควำม
รบัผิดชอบส่วนตวัและที่ ไดร้บัจำกเบือ้ง
บนให้ประกำศพระกิตตคิณุ

ข้อ 1 ของภำคน้ีเป็นกำรเรยีกให้รบั
ใช้ “ตำมจรงิแล้ว, พระเจ้ำตรสัดงัน้ีกับ
เจ้ำผู้รบัใช้ของเรำ สตเีฟน เบอรเ์นตต:์ 
เจ้ำจงไป, เจ้ำจงไปในโลกและส่ังสอน
พระกิตตคิณุแก่ชำวโลกทัง้ปวงที่ ไดย้ิน
เสียงเจ้ำ” 3

เป็นทีน่่ำสนใจวำ่ใน ขอ้ 2 แจง้บรำเดอร ์
เบอรเ์นตตถ์ึงคูผู่้สอนศำสนำที่ ไดร้บั
มอบหมำยของเขำ “และตรำบเท่ำที่เจ้ำ
ปรำรถนำเพื่อนรว่มงำน, เรำจะให้ผู้รบั
ใช้ของเรำ อีเดน สมิธ แก่เจ้ำ” 4

ข้อ 3 ระบุวำ่ผู้สอนศำสนำสองคนน้ี
จะท�ำงำนที่ ใด “ดงัน้ัน, เจ้ำจงไปส่ังสอน
กิตตคิณุของเรำ, ไม่วำ่ไปเหนือหรอืไป
ใต,้ ไปตะวนัออกหรอืไปตะวนัตก,  
ก็หำส�ำคญัไม่, เพรำะเจ้ำไม่อำจผิด
พลำดได”้ 5

ข้ำพเจ้ำไม่เช่ือวำ่วลี “ก็หำส�ำคัญไม่” 
ทีพ่ระเจำ้ทรงใช้ ในพระคมัภรีข์อ้น้ีเพือ่
แนะน�ำวำ่พระองค์ ไม่สนพระทัยวำ่ผู้รบั
ใช้ของพระองคท์�ำงำนที่ ใด อันที่จรงิ 
พระองคส์นพระทัยอย่ำงยิ่ง แตเ่พรำะ
งำนส่ังสอนพระกิตตคิณุเป็นงำนของ
พระเจ้ำ พระองคท์รงดลใจ น�ำทำง และ
ก�ำกับดแูลผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัมอบอ�ำนำจ
จำกพระองค ์เมื่อผู้สอนศำสนำพยำยำม

ท�ำตนให้มีคำ่ควรอยู่เสมอและเป็น
เครือ่งมือที่มีสมรรถภำพในพระหัตถ์
ของพระองคแ์ละท�ำหน้ำที่อย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ เมื่อน้ันพวกเขำ “ ไม่อำจ
ผิดพลำดได”้—ไม่วำ่จะรบัใช้ที่ ใดดว้ย
ควำมช่วยเหลือจำกพระองค ์บำงทีบท
เรยีนหน่ึงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
เรำในกำรเปิดเผยน้ีคอื งำนมอบหมำย
ให้รบัใช้ ในสถำนที่เจำะจงน้ันเป็นส่ิง
ส�ำคญัและจ�ำเป็น แตร่องมำจำกกำร
เรยีกมำยังงำน

ข้อตอ่ไปเน้นถึงคณุสมบัตสิ�ำคญั
ของผู้สอนศำสนำทุกคน “ฉะน้ัน, จง
ประกำศเรือ่งซ่ึงเจ้ำ ไดย้ิน, และ เชือ่ 
อย่ำงแท้จรงิ, และ รูว้ำ่เป็นควำมจรงิ” 6

ข้อสุดท้ำยเตอืนบรำเดอรเ์บอรเ์นตต ์
และเรำทุกคนวำ่โดยแท้แล้วกำรเรยีก
ให้รบัใช้มำจำกใคร “ดเูถิด, น่ีเป็นพระ
ประสงคข์องพระองคผ์ู้ทรงเรยีกเจ้ำ, 
พระผู้ ไถ่ของเจ้ำ, แม้พระเยซูครสิต.์  
เอเมน” 7

ชนะความเขา้ใจผดิ
บำงท่ำนอำจถำมตนเองวำ่เหตใุด

ข้ำพเจ้ำจึงเลือกสนทนำในภำคฐำนะ
ปุโรหิตของกำรประชุมใหญ่ถึงควำม
แตกตำ่งที่ดเูหมือนจะชัดเจนระหวำ่ง
กำรไดร้บัเรยีกมำยังงำนกับกำรได้
รบัมอบหมำยให้ท�ำงำน ข้ำพเจ้ำขอ
ตอบค�ำถำมน้ีอย่ำงตรงไปตรงมำวำ่ 
ประสบกำรณ์สอนข้ำพเจ้ำวำ่สมำชิก
หลำยคนของศำสนจักรไม่เข้ำใจหลัก
ธรรมข้อน้ีดี

เหตผุลส�ำคญัข้อเดยีวในกำรพูดถึง
เรือ่งน้ีคอืส่ิงที่ข้ำพเจ้ำคอ่ยๆ เรยีนรูถ้ึง
ควำมวติกกังวล แม้กระทั่งควำมรูสึ้กผิด
ของผู้สอนศำสนำหลำยคนซ่ึงมีเหตผุล
ให้ตอ้งเปลี่ยนงำนมอบหมำยไปยังสนำม
ท�ำงำนที่แตกตำ่งจำกเดมิในช่วงเวลำที่
พวกเขำก�ำลังรบัใช้ กำรเปลี่ยนงำนมอบ
หมำยเช่นน้ีบำงครัง้จ�ำเป็นเน่ืองจำก
เหตกุำรณ์และสถำนกำรณ์ตำ่งๆ เช่น
อุบัตเิหตทุำงรำ่งกำยและกำรบำดเจ็บ 
กำรไดร้บัวซ่ีำช้ำหรอืมีปัญหำในกำร



พฤษภาคม 2017 69

ไดร้บัวซ่ีำ กำรเมืองไม่มีเสถียรภำพ 
กำรสรำ้งและกำรจัดก�ำลังคนในคณะ
เผยแผ่ ใหม่ หรอืเพรำะควำมตอ้งกำร
ที่คอ่ยๆ เกิดขึน้และเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำในโลกของกำรท�ำงำนเผยแผ่
พระกิตตคิณุ 8

เมื่อผู้สอนศำสนำเปลี่ยนแปลงงำน
มอบหมำยไปยังสนำมท�ำงำนที่ตำ่งไป 
กระบวนกำรคดัเลือกจึงเป็นเช่นเดยีว
กับงำนมอบหมำยแรก สมำชิกโควรมั
อัครสำวกสิบสองแสวงหำกำรดลใจและ
กำรน�ำทำงในกำรเปลี่ยนแปลงงำนมอบ
หมำยทัง้หมดน้ัน

เมื่อไม่นำนมำน้ีข้ำพเจ้ำพูดกับชำย
ที่ซ่ือสัตย์คนหน่ึงผู้แบ่งปันควำมรูสึ้กที่
ฝังใจเขำอยู่ลึกๆ ในกำรประชุม ข้ำพเจ้ำ
เพิ่งอธิบำยควำมแตกตำ่งระหวำ่งกำร
ไดร้บัเรยีกมำยังงำนกับกำรไดร้บัมอบ
หมำยให้ท�ำงำน บรำเดอรท์ี่แสนดที่ำน
น้ีน� ้ำตำคลอพลำงจับมือข้ำพเจ้ำแล้ว
กล่ำววำ่ “ส่ิงที่ท่ำนช่วยให้ผมเรยีนรู้ ใน
วนัน้ียกภำระที่ผมแบกมำนำน 30 กวำ่
ปี สมัยเป็นผู้สอนศำสนำหนุ่ม ในตอน
แรกผมไดร้บัมอบหมำยไปสนำมท�ำงำน
ในอเมรกิำใต ้แตผ่มขอวซ่ีำไม่ไดด้งัน้ัน
งำนมอบหมำยของผมเปลี่ยนไปที่สหรฐั 
ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำผมสงสัยวำ่ท�ำไมผม
ไม่สำมำรถรบัใช้ ในสถำนที่ซ่ึงผมไดร้บั
เรยีกให้ ไป ตอนน้ีผมรูว้ำ่ผมไดร้บัเรยีก
มำยังงำนไม่ ใช่สถำนที่ ผมบอกไม่ถูกวำ่
ควำมเข้ำใจน้ีช่วยผมไดม้ำกเพียงไร”

ข้ำพเจ้ำปวดใจแทนชำยที่แสนดคีน
น้ี ขณะข้ำพเจ้ำสอนหลักธรรมพืน้ฐำน
เหล่ำน้ีไปทั่วโลก มีคนนับไม่ถ้วนมำพูด
คยุเป็นกำรส่วนตวักับข้ำพเจ้ำถึงควำม
รูสึ้กเดยีวกันกับชำยที่ข้ำพเจ้ำเพิ่งพูด
ถึง วนัน้ีที่ข้ำพเจ้ำพูดหัวข้อน้ีเพรำะ
จะตอ้งไม่มีสมำชิกแม้แตค่นเดยีวของ
ศำสนจักรน้ีควรแบกภำระที่ ไม่จ�ำเป็น
ของควำมเข้ำใจผิด ควำมไม่มั่นใจ ควำม
ขมขื่น หรอืควำมผิดเกี่ยวกับงำนมอบ
หมำยให้ท�ำงำน

“ดงัน้ัน, เจ้ำจงไปส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรำ, ไม่วำ่ไปเหนือหรอืไปใต,้ ไป

ตะวนัออกหรอืไปตะวนัตก, ก็หำส�ำคญั
ไม่, เพรำะเจ้ำไม่อำจผิดพลำดได”้ 9 
เมื่อท่ำนไตรต่รองถ้อยค�ำในพระคมัภีร์
น้ีและเปิดใจ ข้ำพเจ้ำหวงัและสวด
อ้อนวอนวำ่ท่ำนจะอัญเชิญพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ ให้น�ำควำมเข้ำใจ กำรเยียวยำ 
และกำรฟ้ืนฟูที่ท่ำนตอ้งกำรเข้ำไปสู่ 
ก้นบึง้แห่งจิตวญิญำณท่ำน

เหตผุลอีกข้อหน่ึงที่ข้ำพเจ้ำรูสึ้กวำ่
ตอ้งสนทนำหัวข้อน้ีเพรำะประสบกำรณ์
ส่วนตวัในกำรมอบหมำยผู้สอนศำสนำ
มำตลอดหลำยปี ส�ำหรบัอัครสำวกสิบ
สองไม่มีส่ิงใดยืนยันควำมเป็นจรงิของ
กำรเปิดเผยยุคสุดท้ำยอย่ำงตอ่เน่ือง
และทรงพลังกวำ่กำรแสวงหำกำรเล็ง
เห็นพระประสงคข์องพระเจ้ำขณะที่เรำ
พยำยำมท�ำควำมรบัผิดชอบในกำรมอบ
หมำยผู้สอนศำสนำไปยังสนำมท�ำงำน
ของพวกเขำ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงทรำบและเอำพระทัยใส่
เรำทุกคน “ทีละคน” และทีละช่ือ

การเตรียมรับการเรียกมายงังาน
ตอนน้ีข้ำพเจ้ำอยำกจะสนทนำพอ

สังเขปถึงมุมมองพืน้ฐำนของกำรเตรยีม
รบักำรเรยีกมำยังงำนซ่ึงมักจะถูกมอง
ข้ำม

ค�ำสำมค�ำที่สัมพันธ์กันอธิบำย
แบบแผนของกำรเตรยีมและควำม
ก้ำวหน้ำของบุตรธิดำพระผู้เป็น

เจ้ำไดแ้ก่ ฐำนะปุโรหิต พระวหิำร 
งำนเผยแผ ่บำงครัง้ในฐำนะที่เป็น
บิดำมำรดำ มิตรสหำย และสมำชิก
ศำสนจักร เรำมุ่งเน้นกำรเตรยีมให้
เยำวชนชำยเป็นผู้สอนศำสนำมำกเกิน
ไปจนเรำหลงลืมขัน้ตอนส�ำคญับำงอย่ำง
ที่ควบคู่ ไปกับหนทำงแห่งพันธสัญญำ
ซ่ึงตอ้งท�ำให้ส�ำเรจ็ก่อนกำรเริม่รบัใช้
เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ แน่นอน
วำ่กำรท�ำงำนเป็นผู้สอนศำสนำเป็นขัน้
ตอนส�ำคญัแต่ไม่ ใช่ขัน้ตอนเดยีวใน
กระบวนกำรสรำ้งพืน้ฐำนอันแข็งแกรง่
ของกำรเตบิโตทำงวญิญำณและกำรรบั
ใช้ตลอดชีวติ พรฐำนะปุโรหติและพร
พระวิหำรซ่ึงเกิดขึน้ก่อนมำถึงสนำม
ท�ำงำนที่มอบหมำย ยังจ�ำเป็นในกำร
เสรมิสรำ้งและปกป้องเรำทำงวญิญำณ
ไปตลอดชีวติเช่นกัน

เยำวชนชำยทัง้หลำย ขณะที่ท่ำน
ท�ำหน้ำที่ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนหรอื
ฐำนะปุโรหิตระดบัต�ำ่กวำ่ให้เกิด 
สัมฤทธิผล ท่ำนก�ำลังเตรยีมตวัรบัและ
ขยำยค�ำปฏิญำณและพันธสัญญำของ
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคหรอื
ฐำนะปุโรหิตระดบัสูงกวำ่ 10 ควำมมีคำ่
ควรส่วนตวัเป็นคณุสมบัตสิ�ำคญัที่สุด
เพียงข้อเดยีวส�ำหรบักำรไดร้บัฐำนะ
ปุโรหิตระดบัสูงกวำ่ กำรรบัใช้ดว้ยฐำนะ
ปุโรหิตตลอดชีวติรอท่ำนอยู่เบือ้งหน้ำ 
จงเตรยีมตัง้แตบ่ัดน้ีโดยรบัใช้อย่ำงมี
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ควำมหมำยเป็นประจ�ำ เรยีนรูท้ี่จะรกั
และด�ำรงควำมมีคำ่ควร จงมีคำ่ควร  
จงมีคำ่ควรตอ่ไป

หลังจำกไดร้บัฐำนะปุโรหิตแห่งเมล
คเีซเดคและกำรเรยีกให้รบัใช้ ชำยหนุ่ม
สำมำรถไดร้บัอ�ำนำจคุม้ครอง 11 ผ่ำน
พันธสัญญำและศำสนพิธีของพระวหิำร
ศักดิสิ์ทธิ์ กำรไปพระวหิำรและกำรมีจุด
มุ่งหมำยในพระวหิำรท�ำให้เกิดกำรรบั
ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพในฐำนะผู้สอน
ศำสนำเต็มเวลำ ควำมมีคำ่ควรส่วนตวั
เป็นคณุสมบัตสิ�ำคญัที่สุดเพียงข้อเดยีว
ส�ำหรบักำรไดร้บัพรพระวหิำรส�ำหรบั
ชำยหนุ่มและสมำชิกศำสนจักรทุกคน 
เมื่อท่ำนด�ำเนินชีวติตำมมำตรฐำนพระ
กิตตคิณุท่ำนสำมำรถเข้ำพระนิเวศน์
ของพระเจ้ำและมีส่วนรว่มในศำสนพิธ ี
ศักดิสิ์ทธิ์ตลอดชีวติวยัรุน่ของท่ำน 
ควำมรกัและควำมเข้ำใจของท่ำนเกี่ยว
กับศำสนพิธีพระวหิำรจะเสรมิสรำ้งและ
เป็นพรแก่ท่ำนไปตลอดชีวติ ขอให้เรยีน
รูท้ี่จะรกัควำมมีคำ่ควรและมีคำ่ควรตอ่
ไป จงมีคำ่ควร จงมีคำ่ควรตอ่ไป

เยำวชนชำยหญิงหลำยคนถือใบรบั
รองพระวหิำรจ�ำกัดกำรใช้ที่เป็นปัจจุบัน
อยู่แล้ว ในฐำนะผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
แห่งอำโรน ท่ำนตอ้งคน้หำรำยช่ือของ
ครอบครวัทำ่นเอง ประกอบพิธบีพัตศิมำ 
และกำรยืนยันแทนสมำชิกครอบครวั
ท่ำนในพระวหิำร กำรมี ใบรบัรองพระ
วหิำรแสดงให้เห็นควำมมีคำ่ควรของ
ท่ำนและกำรรบัใช้ผู้อื่นในพระวหิำร
เป็นส่วนส�ำคญัของกำรเตรยีมรบัฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค

เยำวชนชำยทัง้หลำย เวลำน้ีพวก
ท่ำนแตล่ะคนเป็นผู้สอนศำสนำ ทุก
คนที่อยู่รอบข้ำงท่ำนทุกวนัน้ีเป็นเพื่อน
และเพื่อนบ้ำน “ผู้ที่ถูกกันไวจ้ำกควำม
จรงิเพรำะพวกเขำหำรู้ ไม่วำ่จะพบได้
จำกที่ ใด” 12 เมื่อท่ำนไดร้บักำรน�ำทำง
จำกพระวญิญำณท่ำนสำมำรถแบ่งปัน
ข้อคดิ ค�ำเชือ้เชิญ ข้อควำมหรอืทวตีที่
จะแนะน�ำควำมจรงิของพระกิตตคิณุที่
ไดร้บักำรฟ้ืนฟูให้เพื่อนของท่ำน ท่ำน

ไม่จ�ำเป็นตอ้งรอและไม่ควรรอกำรเรยีก
อย่ำงเป็นทำงกำรที่จะทุ่มเทในงำน
เผยแผ่ศำสนำ

ขณะท่ีพรฐำนะปุโรหิต พรพระ
วหิำร และพรจำกงำนเผยแผ่มำ “รวม
ทุกส่ิง . . . อยู่ ในพระครสิต์” 13 และมี
ผลส่งเสรมิกันในจิตใจ ควำมคิดและ
จิตวญิญำณของผู้สอนศำสนำหนุ่ม เขำ
จะมีค่ำสมกับงำน 14 ควำมสำมำรถของ
เขำเพ่ิมขึน้เพื่อท�ำหน้ำที่รบัผิดชอบ
ในกำรเป็นตัวแทนที่ ได้รบัมอบอ�ำนำจ
จำกพระเจ้ำพระเยซูครสิต์ ให้เกิดสัม
ฤทธิผล ศักยภำพทำงวญิญำณที่เช่ือม
โยงกันอันเกิดจำกกำรให้เกียรติฐำนะ
ปุโรหิตและพันธสัญญำพระวหิำร 
กำรได้รบั “พลังอ�ำนำจของควำมเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้ำ” 15 ผ่ำนศำสนพิธ ี
ฐำนะปุโรหิต16 กำรรบัใช้อย่ำงไม่เห็น
แก่เหน็ดเหน่ือย และกำรประกำศพระ
กิตติคุณอันเป็นนิจแก่บุตรธิดำของ
พระผู้เป็นเจ้ำจะช่วยให้เยำวชนชำย 
“มั่นคงและแน่วแน่ในควำมเช่ือ”17 
และ “หยั่งรำกและก่อรำ่งสรำ้งขึน้ใน 
[พระครสิต์]” 18

ในบ้ำนและที่ โบสถ์ เรำควรเน้น
อย่ำงสมดลุถึงองคป์ระกอบทัง้สำมใน
แบบแผนของพระเจ้ำเกี่ยวกับกำร 
เตรยีมตวัและควำมก้ำวหน้ำของบุตรผู้

ซ่ือสัตย์ของพระผู้เป็นเจ้ำไดแ้ก่  
ฐำนะปุโรหิต พระวหิำร งำนเผยแผ ่ทัง้
สำมส่ิงน้ีเรยีกรอ้งให้เรำรกักำรมีและยัง
คงมีคำ่ควร จงมีคำ่ควร มีคำ่ควรตอ่ไป

ค�าสญัญาและประจกัษพ์ยาน
พี่น้องที่รกั ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่ของ

ประทำนทำงวญิญำณแห่งกำรเปิดเผย
จะมีอิทธิพลตอ่กำรเรยีกท่ำนมำยังงำน
แห่งกำรประกำศพระกิตตคิณุและงำน
มอบหมำยสู่สนำมที่เจำะจงหรอืสนำม
ท�ำงำนของท่ำน ขณะที่ท่ำนเตรยีม
ตวัอย่ำงพำกเพียรในเวลำน้ีผ่ำนกำรรบั
ใช้ดว้ยฐำนะปุโรหิตและกำรรบัใช้ ใน
พระวหิำรโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย 
ทัง้หมดน้ีจะเสรมิสรำ้งพยำนของท่ำน
ถึงควำมเป็นจรงิในกำรด�ำรงอยู่ของ
พระเจ้ำ ใจท่ำนจะเป่ียมไปดว้ยควำมรกั
ที่มีตอ่พระองคแ์ละงำนของพระองค ์
เมื่อท่ำนเรยีนรูท้ี่จะรกัควำมมีคำ่ควร
ท่ำนจะกลำยเป็นเครือ่งมืออันทรงพลัง
ในพระหัตถ์ของพระเจ้ำในกำรเป็นพร
และรบัใช้ผู้คนจ�ำนวนมำก

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนดว้ยควำมปีตยิินดี
วำ่พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระบุตรผู้
เป็นที่รกัของพระองค ์พระเยซูครสิต์
ทรงพระชนม์ กำรมีส่วนรว่มในกำรรบั
ใช้เป็นพรประเสรฐิที่สุดของเรำ ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเจ้ำพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 133:37.
 2. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 4:3.
 3. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 80:1.
 4. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 80:2.
 5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 80:3.
 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 80:4;  

เน้นตวัเอน.
 7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 80:5.
 8. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 124:49.
 9. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 80:3.
 10. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:33–44.
 11. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 109:22.
 12. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 123:12.
 13. เอเฟซัส 1:10.
 14. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 4:5.
 15. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:20.
 16. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:19–21.
 17. ฮีลำมัน 15:8.
 18. โคโลสี 2:7.
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ข้ำพเจ้ำไดร้บัพรจำกกำรเตบิโตใน
สำขำเล็กๆ เพรำะมีสมำชิกไม่กี่คน 
เยำวชนจึงไดร้บัเรยีกให้มีส่วนรว่มอย่ำง
แข็งขันในทุกดำ้น ข้ำพเจ้ำมีงำนมำก
และชอบที่จะรูสึ้กวำ่ตนเองมีประโยชน์ 
วนัอำทิตย์ข้ำพเจ้ำท�ำหน้ำที่อยู่ที่ โตะ๊ 
ศีลระลึก รบัใช้ ในโควรมัฐำนะปุโรหิต 
และท�ำกำรเรยีกอื่นมำกมำย ระหวำ่ง
สัปดำห์ข้ำพเจ้ำมักจะตดิตำมบิดำและผู้
ด�ำรงฐำนะปุโรหิตที่เป็นผู้ ใหญ่ท่ำนอื่น
ไปสอนประจ�ำบ้ำน ปลอบโยนผู้ป่วยและ
คนทุกข์ยำก ช่วยเหลือคนขัดสน ไม่มี
ใครคดิวำ่ข้ำพเจ้ำเด็กเกินไปที่จะรบัใช้
หรอืแม้แตเ่ป็นผู้น�ำ ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำทุก
อย่ำงดเูป็นเรือ่งปกตธิรรมดำ

กำรรบัใช้ที่ข้ำพเจ้ำท�ำในช่วงวยัรุน่
ช่วยเสรมิสรำ้งประจักษ์พยำนและ
ยึดเหน่ียวชีวติข้ำพเจ้ำให้อยู่กับพระ
กิตตคิณุ ผู้คนที่แวดล้อมข้ำพเจ้ำ
เป็นคนด ีมี ใจกรณุำ ผู้มุ่งมั่นใช้ฐำนะ
ปุโรหิตของพวกเขำเป็นพรแก่ชีวติผู้อื่น 
ข้ำพเจ้ำอยำกเป็นเหมือนพวกเขำ  
กำรรบัใช้กับพวกเขำ ซ่ึงมำกกวำ่ที่
ข้ำพเจ้ำตระหนักในเวลำน้ัน ท�ำให้
ข้ำพเจ้ำเรยีนรูก้ำรเป็นผู้น�ำในศำสนจักร
และในโลก

ธรรมของคณุ และรูว้ำ่คณุเรยีนรูม้ำแล้ว
จำกโบสถ์ ผมตอ้งกำรคณุ”

เขำพูดถูกวำ่ข้ำพเจ้ำเรยีนรูม้ำแล้ว
จำกที่ โบสถ์ หลำยปีตอ่มำเป็นช่วง
เวลำที่ท้ำทำย ข้ำพเจ้ำไม่รูเ้ลยวำ่จะ
ประสบควำมส�ำเรจ็หรอืไม่หำกไม่มี
ประสบกำรณ์ที่เคยไดร้บัจำกกำรรบัใช้
ในศำสนจักรเมื่อยังเป็นเยำวชน

โดย อธิการเจราลด์ คอสเซ

อธิการควบคุม

เ มื่ออำยุ 30 ปี ข้ำพเจ้ำเริม่ท�ำงำนกับ
บรษัิทคำ้ปลีกที่ฝรัง่เศส วนัหน่ึง
ประธำนบรษัิทซ่ึงเป็นคนดคีนหน่ึง

ที่นับถือตำ่งศำสนำเรยีกข้ำพเจ้ำไปพบ
ในห้องท�ำงำน ข้ำพเจ้ำตกใจกับค�ำถำม
ของเขำที่วำ่ “ผมไดย้ินมำวำ่คณุเป็น
นักบวชในศำสนำของคณุ เป็นเรือ่งจรงิ
ไหม”

ผมตอบวำ่ “ ใช่ครบั ผมมีฐำนะ
ปุโรหิต”

ค�ำตอบของผมท�ำให้เขำประหลำด
ใจ จึงถำมตอ่วำ่ “แล้วคณุเคยศึกษำใน
โรงเรยีนครสิตศ์ำสนศำสตร์ ไหม”

“เคยครบั” ผมตอบ “สมัยผมอำยุ 
14 ถึง 18 ผมศึกษำบทเรยีนเซมินำรี
เกือบทุกวนัครบั” เขำเกือบจะตกจำก
เก้ำอี ้

หลำยสัปดำห์ตอ่มำเขำท�ำให้ข้ำพเจ้ำ
ประหลำดใจ เขำเรยีกข้ำพเจ้ำไปที่ห้อง
ท�ำงำน เสนอให้ข้ำพเจ้ำเป็นกรรมกำรผู้
จัดกำรบรษัิทในเครอื ข้ำพเจ้ำประหลำด
ใจมำกและบอกเขำถึงส่ิงที่ข้ำพเจ้ำ
กังวลใจ ข้ำพเจ้ำอำยุยังน้อยและขำด
ประสบกำรณ์ที่จะท�ำหน้ำที่รบัผิดชอบ
สูงเช่นน้ัน เขำยิม้อ่อนโยนและบอกวำ่ 
“น่ันอำจจะจรงิ แตก็่ ไม่ส�ำคญั ผมรูห้ลัก

เตรียมทาง
ถึงแม้พวกเขาจะมีพันธกิจและสิทธิอ�านาจท่ีแตกต่างกัน แต่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
และฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเป็นหุ้นส่วนท่ีแยกกันไม่ได้ในงานแห่งความรอด
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ในค�ำ่คนืน้ีเรำมีเยำวชนชำยมำกมำย
เข้ำรว่มหรอืฟังกำรประชุมน้ีซ่ึงเป็น
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน จำก
ที่ข้ำพเจ้ำมองไปยังผู้เข้ำรว่มประชุม 
ข้ำพเจ้ำเห็นเยำวชนชำยหลำยคนน่ัง
ข้ำงชำยที่เป็นผู้ ใหญ่ อำจจะเป็นบิดำ ปู่ 
พี่ชำย หรอืผู้น�ำของท่ำน—ทุกคนเป็น
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
พวกเขำรกัท่ำน และส่วนใหญ่พวกเขำ
มำที่น่ีคนืน้ีเพื่อมำอยู่กับท่ำน

กำรชุมนุมของคนหลำยรุน่น้ีเสนอ
ภำพอันน่ำอัศจรรย์ของควำมเป็นหน่ึง
เดยีวกันและควำมเป็นพี่น้องที่มีอยู่

ระหวำ่งฐำนะปุโรหิตทัง้สองของพระผู้
เป็นเจ้ำ ถึงแม้พวกเขำจะเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจและสิทธิอ�ำนำจที่แตกตำ่งกัน 
แตฐ่ำนะปุโรหิตแห่งอำโรนและฐำนะ 
 ปุโรหิตแหง่เมลคเีซเดคเป็นหุน้ส่วน 
 ที่แยกกันไม่ได้ ในงำนแห่งควำมรอด 
พวกเขำท�ำงำนเคยีงข้ำงกันและรว่มมือ
รว่มใจกัน

ตน้แบบอันล�ำ้เลิศของควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดระหวำ่งฐำนะปุโรหิตทัง้สองมีอยู่
ในกำรสนทนำโตต้อบกันระหวำ่งพระ
เยซูกับยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำ ท่ำนนึก
ภำพยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำโดยไม่มี

ภำพพระเยซูไดห้รอืไม่ พระพันธกิจ
ของพระผู้ช่วยให้รอดจะเป็นอย่ำงไรหำก
ไม่มีงำนแห่งกำรเตรยีมที่ยอห์นท�ำไว้

ยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำไดร้บัพันธกิจ
อันสูงส่งที่สุดอย่ำงหน่ึงที่เคยมีมำคือ  

“เพือ่เตรยีมทำงของพระเจำ้”1 เพือ่
ถวำยบัพตศิมำพระองคด์ว้ยน� ้ำ และ
เตรยีมผู้คนให้พรอ้มรบัพระองค ์“คน
ชอบ ธรรมและบร ิสุทธิ์” 2 ท่ำนน้ี  
ผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐำนะปุโรหิตที่ต�ำ่
กวำ่ ตระหนักดถีึงควำมส�ำคญัและ
ขอบเขตพันธกิจและสิทธิอ�ำนำจของ
เขำ

ผู้คนพรอ้มใจกันมำฟังยอห์นและรบั
บัพตศิมำจำกท่ำน ผู้คนให้เกียรตแิละ
เคำรพท่ำนในฐำนะบุรษุของพระผู้เป็น
เจ้ำ แตเ่มื่อพระเยซูทรงปรำกฏ ยอห์น
นอบน้อมตอ่พระผู้ยิ่งใหญ่กวำ่ตนเอง
และประกำศวำ่ “ข้ำพ เจ้ำให้บัพ ตศิ มำ
ดว้ยน� ้ำ แตม่ีคนหน่ึงยืนอยู่ท่ำม กลำง
พวก ท่ำน . . . ท่ำนผู้น้ันมำภำย หลัง 
ข้ำพ เจ้ำ แม้แตส่ำย รดั รอง เท้ำของท่ำน  
ข้ำพ เจ้ำก็ ไม่สม ควรที่จะแก้” 3

พระเยซูครสิตพ์ระบุตรองคเ์ดยีว
ที่ถือก�ำเนิดจำกพระบิดำ ผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตที่สูงกวำ่ ทรงน้อมรบัสิทธิอ�ำนำจ
ของยอห์น พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถึง
ยอห์นวำ่ “ ในบรร ดำคนซ่ึงเกิดจำก
ผู้ หญิงน้ัน ไม่ มี ใครยิ่ง ใหญ่กวำ่ยอห์นผู้
ให้บัพ ตศิ มำ” 4

ขอให้นึกถึงส่ิงที่จะเกิดขึน้ใน 
โควรมัฐำนะปุโรหิตหำกควำมสัมพันธ์
ระหวำ่งผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตทัง้สองได้
รบัแรงบันดำลใจจำกแบบแผนที่พระ
เยซูและยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำก�ำหนด
ไว ้ชำยหนุ่มผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่ง
อำโรน ดงัเช่นยอห์น บทบำทของท่ำน
คอื “เตรยีมทำง” 5 ส�ำหรบังำนส�ำคญั
ของฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ท่ำน
ก�ำลังท�ำส่ิงน้ีในวธิีที่แตกตำ่งกัน ท่ำน
ปฏิบัตศิำสนพิธีบัพตศิมำและศีลระลึก 
ท่ำนช่วยเตรยีมผู้คนให้พระเจ้ำโดย
กำรส่ังสอนพระกิตตคิณุ โดย “[กำร
เยี่ยม] บ้ำนสมำชิกแตล่ะคน” 6 และ
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โดย “[กำรดแูล] ศำสนจักร” 7 ท่ำนให้
ควำมช่วยเหลือคนยำกไรแ้ละคนขัดสน
โดยกำรเก็บเงินบรจิำคอดอำหำร ท่ำน
มีส่วนรว่มดแูลอำคำรกำรประชุมตลอด
จนวสัดอุุปกรณ์อื่นๆ บทบำทของท่ำน
ส�ำคญั จ�ำเป็น และศักดิสิ์ทธิ์

พีน้่องชำยทีเ่ป็นผู้ ใหญท่กุทำ่น ไมว่ำ่
ทำ่นจะเป็นบดิำ อธิกำร ผู้ ใหค้�ำปรกึษำ
เยำวชนชำย หรอืเป็นเพยีงผูด้�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตแหง่เมลคเีซเดค ทำ่นสำมำรถ
ท�ำตำมแบบอย่ำงของพระผูช่้วยใหร้อด
โดยนึกถงึพีน้่องผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหติที่
ต�ำ่กวำ่และเชือ้เชิญใหพ้วกเขำท�ำงำนกบั
ทำ่น ในควำมเป็นจรงิ ค�ำเชือ้เชิญน้ีมำ
จำกพระเจ้ำพระองคเ์อง พระองคต์รสั
วำ่ “ฉะน้ัน, จงพำไปกบัเจำ้คนเหลำ่น้ัน
ที่ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐำนะปุโรหติทีต่�ำ่กวำ่, 
และส่งพวกเขำไปกอ่นเจำ้เพือ่นัดหมำย, 
และเพ่ือเตรยีมทำง, และเพือ่ไปตำมนัด
หมำยทีต่วัเจ้ำเองไม่สำมำรถไปได”้ 8

เมื่อท่ำนเชือ้เชิญให้บรรดำน้องชำย
ของท่ำน “เตรยีมทำง” ท่ำนช่วยให้พวก
เขำตระหนักและให้เกียรตสิิทธิอ�ำนำจ
ศักดิสิ์ทธิ์ที่พวกเขำด�ำรงอยู่ โดยกำรท�ำ
เช่นน้ี ท่ำนช่วยให้พวกเขำเตรยีมทำง
ของตนเองขณะเตรยีมพรอ้มส�ำหรบัวนั
ที่จะรบัและใช้ฐำนะปุโรหิตที่สูงกวำ่

ข้ำพเจ้ำขอเล่ำเรือ่งจรงิของอเล็กซ์ 
ปุโรหิตหนุ่มซ่ึงเป็นคนเงียบๆ มีน� ้ำใจ 
และเฉลียวฉลำด วนัอำทิตย์วนัหน่ึง
อธิกำรเห็นเขำอยู่คนเดยีวในห้องเรยีน 
มีท่ำทีวติกกังวลมำก เด็กหนุ่มอธิบำยถึง
ควำมยำกล�ำบำกของกำรมำโบสถ์ โดยที่
บิดำซ่ึงไม่เป็นสมำชิกศำสนจักรไม่มำ
ดว้ย เขำกล่ำวทัง้น� ้ำตำวำ่คงจะดกีวำ่ถ้ำ
เขำจะออกจำกศำสนจักร

ดว้ยควำมหวงัดตีอ่เด็กหนุ่มคนน้ี  
อธิกำรประชุมสภำวอรด์ทันทีเพื่อช่วย
อเล็กซ์ แผนของเขำเรยีบง่ำยมำก
เพื่อให้อเล็กซ์แข็งขันและช่วยให้เขำ
พัฒนำประจักษ์พยำนอันลึกซึง้ใน
พระกิตตคิณุ พวกเขำตอ้ง “ ให้อเล็กซ์
แวดล้อมดว้ยคนดแีละมอบงำนส�ำคญั
ให้เขำท�ำ”

พี่น้องฐำนะปุโรหิตและสมำชิกทุก
คนในวอรด์พรอ้มใจกันช่วยอเล็กซ์ 
ทุกคนแสดงออกถึงควำมรกัและกำร
สนับสนุน ผู้น�ำกลุ่มมหำปุโรหิต ชำยผู้
มีศรทัธำและควำมรกั ไดร้บัเลือกเป็นคู่
สอนประจ�ำบ้ำนของอเล็กซ์ สมำชิกฝ่ำย
อธิกำรสนับสนุนเขำและท�ำให้เขำเป็น
เพื่อนรว่มงำนที่ ใกล้ชิด

อธิกำรกล่ำววำ่ “เรำให้อเล็กซ์มีงำน
รดัตวั เขำเป็นพนักงำนตอ้นรบัที่งำน
แตง่งำน ที่งำนศพ เขำช่วยผมที่พิธี
อุทิศหลุมศพ บัพตศิมำสมำชิกใหม่
หลำยคน แตง่ตัง้เยำวชนชำยสู่ต�ำแหน่ง
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน สอนบทเรยีน
เยำวชน สอนกับผู้สอนศำสนำ เปิด
อำคำรส�ำหรบักำรประชุม และปิดประตู
หน้ำตำ่งอำคำรหลังกำรประชุมตอน
กลำงคนื เขำรบัใช้หลำยโครงกำร ไป
เยี่ยมสมำชิกสูงวยัในบ้ำนพักคนชรำ 
เป็นผู้พูดในกำรประชุมศีลระลึก ปฏิบัติ
ศีลระลึกให้ผู้ป่วยที่ โรงพยำบำลหรอืที่
บ้ำนพวกเขำ และเป็นคนหน่ึงของกลุ่ม
คนไม่กี่คนที่ผมในฐำนะอธิกำรจะพึ่งพำ
ได”้

อเล็กซ์เปลี่ยนแปลงทีละน้อย 
ศรทัธำที่เขำมีตอ่พระเจ้ำเพิ่มพูน เขำ

มั่นใจในตนเองและในพลังอ�ำนำจฐำนะ
ปุโรหิตที่เขำด�ำรงอยู่ อธิกำรสรปุวำ่  
“อเล็กซ์เป็นและจะเป็นพรอันยิ่งใหญ่
ที่สุดเสมอในช่วงเวลำที่ผมเป็นอธิกำร 
ช่ำงเป็นสิทธิพิเศษที่ ไดร้ว่มงำนกับเขำ 
ผมเช่ือจรงิๆ วำ่ไม่มีเด็กหนุ่มคนไหนไป
สนำมเผยแผ่ดว้ยควำมพรอ้มมำกกวำ่
เขำเพรำะกำรรบัใช้ของเขำ” 9

อธิกำรที่รกั ในกำรแตง่ตัง้และวำงมือ
ท่ำนเป็นอธิกำรในวอรด์ ท่ำนมีกำรเรยีก
อันศักดิสิ์ทธิ์ ในกำรรบัใช้เป็นประธำน
ของฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนและโควรมั
ปุโรหิต ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่เป็นภำระหนัก 
 ที่ท่ำนตอ้งแบกรบั แตท่่ำนควรท�ำให้
หน้ำที่ซ่ึงมีตอ่เด็กหนุ่มเหล่ำน้ีเป็นหน่ึง
ในล�ำดบัควำมส�ำคญัสูงสุด ท่ำนตอ้งไม่
ละเลยหรอืมอบหมำยบทบำทในควำม
รบัผิดชอบน้ีให้ผู้อื่น

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนนึกถึงเด็ก
หนุ่มแตล่ะคนผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่ง
อำโรนในวอรด์ของท่ำน ตอ้งไม่มีแม้แต่
คนเดยีวที่รูสึ้กวำ่เขำถูกทอดทิง้หรอื
ไรค้ำ่ มีเด็กหนุ่มคนใดบ้ำงที่ท่ำนและ
พี่น้องปุโรหิตคนอื่นๆ สำมำรถช่วยได ้
เชือ้เชิญให้เขำมำรบัใช้เคยีงข้ำงท่ำน 
บ่อยครัง้ที่เรำพยำยำมให้ควำมบันเทิง
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รบัใช้ ในฐำนะพระนิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ ์
ของพระเจำ้ ขำ้พเจำ้กบัแฮรเ์รยีตจ�ำไดด้ี
เพรำะเวลำน้ันขำ้พเจำ้ก�ำลงัรบัใช้ ในฝ่ำย
ประธำนภำคยโุรป เรำใช้เวลำมำกมำย
นับไมถ่ว้นกบัคนอืน่ๆ อกีหลำยคนใน
กำรใส่ ใจรำยละเอยีดของกำรวำงแผน
และจดัเตรยีมงำนทีน่�ำไปสู่กำรอทุศิ

ขณะที่วนัอุทิศใกล้เข้ำมำ ข้ำพเจ้ำ
สังเกตวำ่ข้ำพเจ้ำยังไม่ไดร้บับัตรเชิญให้
รว่มพิธี น่ีเป็นส่ิงที่ผิดคำดเล็กน้อย แต่
ดว้ยควำมรบัผิดชอบในฐำนะประธำน
ภำค ข้ำพเจ้ำมีส่วนรว่มอย่ำงเต็มที่ ใน
โครงกำรพระวหิำรและรูสึ้กวำ่ตนเองมี
ควำมเป็นเจ้ำของอยู่บ้ำงเล็กน้อย

แก่เด็กหนุ่มของเรำและปล่อยให้พวก
เขำเป็นผู้ชม แตศ่รทัธำและควำมรกั
ตอ่พระกิตตคิณุสำมำรถพัฒนำไดด้ี
ที่สุดโดยกำรขยำยฐำนะปุโรหิตของ
พวกเขำ โดยกำรมีส่วนรว่มอย่ำงแข็ง
ขันในงำนแห่งควำมรอด พวกเขำจะ
เช่ือมโยงกับสวรรคแ์ละตระหนักใน
ศักยภำพอันสูงส่งของตนเอง

ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนเป็น
มำกกวำ่กลุ่มอำยุ โปรแกรมกำรสอน
หรอืกิจกรรม หรอืค�ำเรยีกเยำวชนชำย
ของศำสนจักร น่ีคอืพลังอ�ำนำจและ
สิทธิอ�ำนำจของกำรมีส่วนรว่มในงำน
แห่งกำรช่วยจิตวญิญำณให้รอด—ทัง้
จิตวญิญำณของเด็กหนุ่มเหล่ำน้ันและ
จิตวญิญำณของผู้ที่เขำรบัใช้ ขอให้
เรำวำงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนในที่ซ่ึง
ถูกตอ้ง ในที่พิเศษ—ที่แห่งกำรรบัใช้ 
กำรเตรยีมตวั และควำมส�ำเรจ็ส�ำหรบั
เด็กหนุ่มทุกคนของศำสนจักร

พี่น้องชำยผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดค ขอให้ท่ำนเสรมิสรำ้งกำร
เช่ือมโยงให้ฐำนะปุโรหิตทัง้สองของ
พระผู้เป็นเจ้ำเป็นหน่ึงเดยีวกัน มอบ
อ�ำนำจให้เด็กหนุ่มฐำนะปุโรหิตแห่ง
อำโรนเพื่อเตรยีมทำงไวก้่อนท่ำน บอก
เขำดว้ยควำมมั่นใจวำ่ “ผมตอ้งกำร
คณุ” และถึงท่ำนผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
แห่งอำโรน ขณะที่ท่ำนรบัใช้กับบรรดำ
พี่ชำยของท่ำน ท่ำนจะไดย้ินพระ
สุรเสียงของพระเจ้ำที่ตรสักับท่ำนวำ่ 
“เจ้ำเป็นสุขแล้ว, เพรำะเจ้ำจะท�ำส่ิง
ส�ำคญัยิ่ง. ดเูถิด เรำส่งเจ้ำออกไป, แม้
ดงัยอห์น, ที่จะเตรยีมทำงไวก้่อนเรำ” 10 
ในพระนำมของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. 1 นีไฟ 10:7.
 2. มำระโก 6:20.
 3. ยอห์น 1:26–27.
 4. มัทธิว 11:11.
 5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 35:4.
 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:51.
 7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:53.
 8. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:107.
 9. จดหมำยส่วนตวั
 10. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 35:4.

โดย ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องชำย มิตรสหำยของข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุยิ่งที่อยู่กับท่ำน
ในกำรประชุมฐำนะปุโรหิตที่สรำ้ง

แรงบันดำลใจทั่วโลกน้ี ประธำนมอนสัน 
ครบัขอบคณุส�ำหรบัข่ำวสำรและพรของ
ท่ำน เรำจะเอำใจใส่กำรให้แนวทำง ค�ำ
แนะน�ำ และถ้อยค�ำเป่ียมดว้ยปัญญำ
ของท่ำน เรำรกัและสนับสนุนท่ำน 
เรำจะสวดอ้อนวอนให้ท่ำนเสมอ ท่ำน
คอืศำสดำพยำกรณ์ของพระเจ้ำอย่ำง
แท้จรงิ ท่ำนคอืประธำนของเรำ เรำ
สนับสนุนและรกัท่ำน

เกอืบสองทศวรรษทีแ่ลว้ พระวหิำร
มำดรดิ สเปนไดร้บักำรอทุศิและเริม่  

คนท่ีเป็นใหญ่ในพวกท่าน
รางวลัย่ิงใหญ่ท่ีสุดของพระผู้ เป็นเจ้าจะมอบให้ผู้ ท่ีรับใช้โดยไม่คาดหวงัรางวลั
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ข้ำพเจ้ำถำมแฮรเ์รยีตวำ่เธอเห็นบัตร
เชิญหรอืไม่ เธอตอบวำ่ไม่เห็น

หลำยวนัผ่ำนไปข้ำพเจ้ำกังวลมำก
ขึน้ ข้ำพเจ้ำสงสัยวำ่บัตรเชิญของเรำ
หำย—บำงทีอำจจะอยู่ตรงซอกเบำะ
โซฟำ บำงทีอำจจะปนไปกับจดหมำย
โฆษณำและเรำทิง้ไปแล้ว เพื่อนบ้ำน
มีแมวซุกซน ข้ำพเจ้ำเริม่หวำดระแวง
แมวตวัน้ัน

ในที่สุดข้ำพเจ้ำตอ้งจ�ำใจยอมรบั
ควำมจรงิที่วำ่ ข้ำพเจ้ำไม่ไดร้บัเชิญ

แตน่ั่นเป็นไปไดอ้ย่ำงไร ข้ำพเจ้ำท�ำ
อะไรผิดหรอื บำงคนอำจทึกทักวำ่เรำไป
ไม่ไดเ้พรำะไกลเกินไป ข้ำพเจ้ำถูกลืม
หรอืเปล่ำ

ในที่สุดข้ำพเจ้ำก็ตระหนักวำ่ถ้ำยัง
ขืนคดิอย่ำงน้ีตอ่ไปข้ำพเจ้ำก็จะไปอยู่ ใน
ที่ซ่ึงข้ำพเจ้ำไม่อยำกไปอยู่

ข้ำพเจ้ำกับแฮรเ์รยีตเตอืนตนเอง
วำ่กำรอุทิศพระวหิำรไม่ไดจ้ัดขึน้เพื่อ 
เรำ ไม่เกี่ยวกับวำ่ใครคูค่วรจะไดร้บัเชิญ
หรอืไม่ไดร้บัเชิญ และไม่เกี่ยวกับควำม
รูสึ้กของเรำหรอืสิทธิโดยชอบธรรมที่เรำ
จะไป

ทัง้หมดน้ีเกี่ยวกับกำรอุทิศอำคำร
ศักดิสิ์ทธิ์ พระวหิำรของพระผู้เป็น
เจ้ำสูงสุด เป็นวนัแห่งกำรช่ืนชมยินดี
ส�ำหรบัสมำชิกศำสนจักรในสเปน

หำกข้ำพเจ้ำไดร้บัเชิญให้รว่มพิธี
ข้ำพเจ้ำจะยินดีไป แตถ่้ำข้ำพเจ้ำไม่ได้
รบัเชิญ ปีตขิองข้ำพเจ้ำจะไม่น้อยไปกวำ่
น้ีเลย ข้ำพเจ้ำกับแฮรเ์รยีตจะช่ืนชม
ยินดกีับมิตรสหำยของเรำ พี่น้องที่เรำ
รกัจำกแดนไกล เรำจะสรรเสรญิพระผู้
เป็นเจ้ำส�ำหรบัพรอันประเสรฐิน้ีดว้ย
ควำมกระตอืรอืรน้จำกบ้ำนของเรำใน
แฟรงก์เฟิรต์เช่นเดยีวกับที่เรำจะท�ำ
จำกมำดรดิ

ลกูฟ้าร้อง
ในบรรดำอัครสำวกสิบสองที่พระเยซู

ทรงเรยีกและแตง่ตัง้ มีพี่น้องสองคน
คอืยำกอบและยอห์น ท่ำนจ�ำสมญำนำม
ที่พระองคป์ระทำนแก่พวกเขำได้ ไหม

ลูกฟ้ำรอ้ง ( โบอำเนอเย)1

ท่ำนจะไม่ไดส้มญำนำมอย่ำงน้ันโดย
ไม่มีเบือ้งหลังอันน่ำสนใจ น่ำเสียดำย
ที่พระคมัภีร์ ไม่ ได้ ให้ค�ำอธิบำยมำกนัก
ถึงที่มำของสมญำนำม อย่ำงไรก็ตำม 
เรำมีข้อมูลเล็กน้อยถึงอุปนิสัยของ 
ยำกอบและยอห์น พี่น้องสองคนน้ีคอื
คนที่แนะวำ่ให้ขอไฟจำกสวรรคล์งมำ
เผำผลำญหมู่บ้ำนของชำวสะมำเรยีที่ ไม่
ตอ้นรบัพวกเขำเข้ำเมือง 2

ยำกอบกบัยอหน์เป็นชำวประมง— 
บำงทีอำจเป็นคนแข็งกระดำ้งเล็กน้อย— 
แตข่ำ้พเจำ้เดำวำ่พวกเขำรูจ้กัองค์
ประกอบของธรรมชำตเิป็นอยำ่งด ี
แน่นอนวำ่พวกเขำเป็นคนพดูจรงิท�ำจรงิ

ครัง้หน่ึง ขณะพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเตรยีมกำรเดนิทำงครัง้สุดท้ำยไป
เยรซูำเล็ม ยำกอบกับยอห์นเข้ำไปเฝ้ำ
พระองค์ โดยมีค�ำทูลขอพิเศษ—บำงที
ค�ำทูลขอน้ีอำจจะสอดคล้องกับ 
สมญำนำมของพวกเขำ

“ข้ำพระองคท์ัง้สองอยำกจะขอให้
พระองคท์�ำตำมค�ำทูลขอของพวกข้ำ
พระองค”์ พวกเขำกล่ำว

ข้ำพเจ้ำสำมำรถนึกภำพพระเยซู
แย้มพระสรวลให้พวกเขำขณะที่ทรง
ตอบวำ่ “ท่ำนทัง้สองอยำกจะให้เรำท�ำ
อะไรให้พวกท่ำน”

“เมื่อพระองคจ์ะทรงรบัเกียรตน้ัิน 
ขอให้พวกข้ำพระองคน่ั์งที่เบือ้งขวำ
พระหัตถ์คนหน่ึง เบือ้งซ้ำยคนหน่ึง”

ตอนน้ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ให้พวกเขำคดิลึกซึง้มำกขึน้อีกนิดถึงส่ิง
ที่พวกเขำทูลขอและตรสัวำ่ “แตก่ำรที่
จะให้น่ังข้ำงขวำหรอืข้ำงซ้ำยของเรำน้ัน 
ไม่ ใช่เรำเป็นผู้จัด แต่ ให้กับใครก็จะให้
แก่คนน้ัน” 3

กล่ำวอีกนัยหน่ึง ท่ำนไม่สำมำรถได้
รบัเกียรติ ในอำณำจักรแห่งสวรรคด์ว้ย
กำรรณรงค์ ให้ ไดม้ำ ท่ำนไม่สำมำรถ 
“เลีย้งพระกระยำหำรเที่ยง” เพื่อกรยุ
ทำงสู่รศัมีภำพนิรนัดร์

เมื่ออัครสำวกอีกสิบคนไดย้ินค�ำ
ทูลขอจำกลูกฟ้ำรอ้ง พวกเขำไม่พอใจ 
พระเยซูทรงทรำบวำ่เวลำของพระองค์
เหลือน้อย เมื่อทรงเห็นควำมขัดแย้งใน
บรรดำผู้ที่จะสำนตอ่งำนของพระองค์
คงท�ำให้พระองคห์นักพระทัย

พระองคต์รสักับอัครสำวกสิบสอง  
ถึงลักษณะของอ�ำนำจและวธิีที่อ�ำนำจ
ส่งผลตอ่ผู้แสวงหำและครอบครอง 
“ผู้คนที่มีอิทธิพลในโลก” พระองคต์รสั 
“ ใช้ต�ำแหน่งที่ทรงอ�ำนำจบังคบัผู้อื่น”

ข้ำพเจ้ำแทบจะเห็นพระผู้ช่วยให้
รอดทอดพระเนตรดว้ยควำมรกัอัน
ไม่สิน้สุดไปที่ ใบหน้ำของสำนุศิษย์ที่
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ซ่ือสัตย์และเช่ือ ข้ำพเจ้ำแทบจะไดย้ิน
พระสุรเสียงวงิวอนวำ่ “ ในพวกท่ำนจะ
ไม่เป็นเช่นน้ัน แตถ่้ำมี ใครตอ้งกำรจะ
เป็นใหญ่ท่ำมกลำงท่ำน คนน้ันจะตอ้ง
เป็นผู้ปรนนิบัตขิองท่ำนทัง้หลำย” 4

ในอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ควำมยิ่งใหญ่และควำมเป็นผู้น�ำหมำย
ถึงกำรเห็นคนอื่นตำมที่พวกเขำเป็น— 
ดงัที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงเห็น—จำกน้ัน
เอือ้มออกไปปรนนิบัตพิวกเขำ น่ัน
หมำยควำมวำ่ช่ืนชมยินดกีับผู้ที่มีควำม
สุข รอ้งไห้กับผู้ที่ โศกเศรำ้ ช่วยเหลือผู้
ทุกข์ยำก และรกัเพื่อนบ้ำนดงัที่พระ
ครสิตท์รงรกัเรำ พระผู้ช่วยให้รอดทรง
รกับุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำไม่วำ่
สภำวะทำงเศรษฐกิจและสังคม เชือ้
ชำต ิศำสนำ ภำษำ ควำมคดิเห็นทำงกำร
เมือง สัญชำต ิหรอืกำรรวมกลุ่มแบบอื่น
ของพวกเขำจะเป็นเช่นไร และเรำควร
รกัให้ ไดเ้ช่นน้ัน

รำงวลัยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็น
เจ้ำจะมอบให้ผู้ที่รบัใช้ โดยไม่คำดหวงั
รำงวลั มอบให้ผู้ที่รบัใช้ โดยไม่ โอ้อวด  
ผู้ที่คน้หำวธิีช่วยเหลือผู้อื่นอย่ำงเงียบๆ 
ผู้ที่ปรนนิบัตผิู้อื่นเพียงเพรำะพวกเขำ
รกัพระผู้เป็นเจ้ำและบุตรธิดำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ 5

อยา่หลงระเริง
ไม่นำนหลังจำกข้ำพเจ้ำไดร้บั

เรยีกเป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่คนใหม่ 
ข้ำพเจ้ำไดร้บัเกียรติ ให้เดนิทำงไปกับ
ประธำนเจมส์ อี. เฟำสท์ เพื่อจัดตัง้ฝ่ำย
ประธำนสเตคชุดใหม่ ขณะขับรถไปยัง
งำนมอบหมำยของเรำในยูทำห์ตอนใต ้
ประธำนเฟำสท์เมตตำให้ค�ำแนะน�ำและ
สอนข้ำพเจ้ำ บทเรยีนหน่ึงที่ข้ำพเจ้ำ
จะไม่มีวนัลืม ท่ำนกล่ำววำ่ “สมำชิก
ศำสนจักรจะมีเมตตำกับเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ พวกเขำจะปฏิบัตติอ่คณุอย่ำง
อ่อนโยนและพูดส่ิงที่ดเีกี่ยวกับคณุ” 
ท่ำนหยุดช่ัวขณะก่อนจะกล่ำววำ่  
“ดเีทอร ์จงส�ำนึกคณุตอ่ส่ิงน้ีอยู่ เสมอ 
แตค่ณุอย่ำไดห้ลงระเรงิไปกับมัน”

บทเรยีนส�ำคญัเกี่ยวกับกำรรบัใช้
ในศำสนจักรประยุกต์ ใช้ ไดก้ับผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตทุกคนในทุกโควรมัของ
ศำสนจักร และประยุกต์ ใช้ ไดก้ับเรำทุก
คนในศำสนจักรน้ี

เมื่อประธำนเจ. รเูบน คลำรก์ จูเนียร ์
ให้ค�ำแนะน�ำผู้ ไดร้บัเรยีกสู่ต�ำแหน่งที่
มีสิทธิอ�ำนำจในศำสนจักร ท่ำนจะบอก
พวกเขำไม่ ให้ลืมกฎข้อที่หก

ในที่สุดจะมีคนถำมวำ่ “กฎข้อที่หก
คอือะไรครบั”

“อย่ำกังวลมำกเกินไปวำ่คนอื่นจะคดิ
อย่ำงไรกับคณุ” ท่ำนกล่ำว

แน่นอนวำ่ ค�ำตอบน้ีจะน�ำไปสู่
ค�ำถำมตอ่มำ “กฎอีกห้ำข้อคอือะไรครบั”

ดว้ยดวงตำที่ ใสซ่ือ ประธำนคลำรก์
จะกล่ำววำ่ “ ไม่มีกฎเหล่ำน้ัน” 6

กำรจะเป็นผู้น�ำศำสนจักรที่มี
ประสิทธิภำพ เรำตอ้งเรยีนรูบ้ทเรยีน
ส�ำคญัน้ี กำรเป็นผู้น�ำในศำสนจักร
เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดแูลผู้อื่นซ่ึงก็ยัง
ไม่เทียบเท่ำกับควำมเต็มใจของเรำที่จะ
ไดร้บักำรน�ำทำงจำกพระผู้เป็นเจ้ำให้
ช่วยเหลือผู้อื่น

การเรียกเป็นโอกาสรับใช้
ในฐำนะวสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้ำ

สูงสุด เรำตอ้ง “ระลึกถึงคนจนและคน
ขัดสน, คนเจ็บป่วยและคนทุกข์ยำก, 
เพรำะคนที่ ไม่ท�ำส่ิงเหล่ำน้ี, คนคนน้ัน
มิ ใช่สำนุศิษย์ของเรำ.” 7 โอกำสในกำร
ออกไปกระท�ำคณุประโยชน์และรบัใช้
ผู้อื่นไม่มีขีดจ�ำกัด เรำหำโอกำสเหล่ำน้ี
ได้ ในชุมชนของเรำ ในวอรด์และสำขำ 
และแน่นอนวำ่ในบ้ำนของเรำ

นอกจำกน้ี สมำชิกทุกคนของ
ศำสนจักรไดร้บัโอกำสอย่ำงเป็นทำงกำร
โดยเฉพำะในกำรรบัใช้ เรำเรยีกโอกำส
เหล่ำน้ีวำ่ “กำรเรยีก”—เป็นค�ำศัพท์ที่
เตอืนใจเรำวำ่ใครเรยีกให้เรำรบัใช้ ถ้ำเรำ
ยอมรบักำรเรยีกวำ่เป็นโอกำสรบัใช้พระ
ผู้เป็นเจ้ำและปรนนิบัตผิู้อื่นดว้ยศรทัธำ
และควำมอ่อนน้อมถ่อมตน กำรกระท�ำ
ทุกอย่ำงที่มำจำกกำรรบัใช้จะเป็นกำร

ก้ำวไปสู่หนทำงของกำรเป็นสำนุศิษย์ 
ดว้ยวธิีน้ี พระผู้เป็นเจ้ำไม่เพียงสรำ้ง
ศำสนจักรของพระองคเ์ท่ำน้ันแตท่รง
สรำ้งผู้รบัใช้ของพระองคด์ว้ย ศำสนจักร
ตอ้งกำรช่วยให้เรำเป็นสำนุศิษย์ที่แท้
จรงิและซ่ือสัตย์ของพระครสิต ์เป็น
บุตรธิดำที่ดแีละสูงส่งของพระผู้เป็น
เจ้ำ ทัง้หมดน้ีไม่ไดเ้กิดขึน้เฉพำะเวลำ
ที่เรำไปกำรประชุมและฟังค�ำพูด แต่
เกิดขึน้เมื่อเรำออกไปรบัใช้ข้ำงนอก
ดว้ย น่ีคอืวธิีที่เรำจะเป็น “ ใหญ่” ใน
อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ

เรำยอมรบักำรเรยีกดว้ยควำมสง่ำ
งำม อ่อนน้อมถ่อมตน และส�ำนึก
คณุ เมื่อเรำไดร้บักำรปลด เรำยอมรบั
กำรเปลี่ยนแปลงดว้ยควำมสง่ำงำม 
อ่อนน้อมถ่อมตน และส�ำนึกคณุเช่น
เดยีวกัน

ในสำยพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ไม่มีกำรเรยีกใดในอำณำจักรส�ำคญัยิ่ง
หย่อนไปกวำ่กัน กำรรบัใช้ของเรำ—ไม่
วำ่จะยิ่งใหญ่หรอืเล็กน้อยเพียงใด—จะ
ขัดเกลำวญิญำณของเรำ เปิดหน้ำตำ่ง
ฟ้ำสวรรค ์และไม่เพียงน�ำพรจำกพระผู้
เป็นเจ้ำมำให้ผู้ที่เรำรบัใช้เท่ำน้ันแตเ่รำ
จะไดร้บัพรน้ันดว้ย เมื่อเรำเอือ้มออก
ไปช่วยเหลือผู้อื่น เรำจะรู้ ไดด้ว้ยควำม
มั่นใจและเจียมตนวำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรง
รบัรูก้ำรรบัใช้ของเรำดว้ยควำมยินดแีละ
ทรงเห็นชอบ พระองคแ์ย้มพระสรวล
กับเรำเมื่อเรำเกือ้กูลผู้อื่นดว้ยใจกรณุำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกระท�ำที่ผู้อื่น
มองไม่เห็นและไม่เป็นที่สังเกต 8

 แตล่ะครัง้ที่เรำอุทิศตนตอ่ผู้อื่น คอื
แตล่ะก้ำวที่เรำเข้ำใกล้กำรเป็นสำนุศิษย์
ที่ดอีย่ำงแท้จรงิของพระองคผ์ู้ประทำน
ทุกส่ิงที่พระองคท์รงมี ให้เรำ: พระผู้ช่วย
ให้รอดของเรำ

จากผูค้วบคุมดูแลสู่ขบวนแห่ในงาน
ระหวำ่งครบรอบ 150 ปีที่ผู้บุกเบิก 

มำถงึหบุเขำซอลท์เลค บรำเดอร์ ไมรอน  
รชิชินส์ก�ำลังรบัใช้เป็นประธำนสเตค
ในเฮเนเฟอร ์ยูทำห์ กำรเฉลิมฉลอง
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ประกอบดว้ยกำรแสดงกลำงแจ้งเป็น
เรือ่งรำวกำรเดนิทำงของผู้บุกเบิกผ่ำน
เมืองของเขำ

ประธำนรชิชินส์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำง
ยิ่งกับแผนงำนเฉลิมฉลองครัง้น้ี เขำ
เข้ำประชุมหลำยครัง้กับเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ตลอดจนคนอื่นๆ เพื่อสนทนำ
เรือ่งงำนตำ่งๆ เขำมีส่วนรว่มอย่ำงเต็มที่

ก่อนที่งำนเฉลิมฉลองจะเริม่ สเตค 
ของประธำนรชิชินส์มีกำรจัดตัง้
ประธำนสเตคชุดใหม่และเขำไดร้บักำร
ปลดจำกกำรเป็นประธำน ในวนัอำทิตย์
ตอ่มำ เขำไปกำรประชุมฐำนะปุโรหิต
ของวอรด์ขณะที่ผู้น�ำขออำสำสมัครช่วย
งำนเฉลิมฉลอง ประธำนรชิชินส์พรอ้ม
กับชำยคนอื่นๆ ยกมือและไดร้บัค�ำ
แนะน�ำให้แตง่กำยมอซอแบบกรรมกร
พรอ้มกับน�ำรถบรรทุกและพลั่วมำดว้ย

ในที่สุดก็ถึงเช้ำวนังำนที่ยิ่งใหญ่ 
ประธำนรชิชินส์รำยงำนตนท�ำหน้ำที่
อำสำสมัคร

เพียงไม่กี่สัปดำห์ก่อนหน้ำน้ี เขำ
เป็นผู้มีส่วนรว่มอันทรงอิทธิพลในกำร
วำงแผนและดแูลงำนใหญ่ครัง้น้ี แต่ ใน
วนัน้ัน งำนของเขำคอืเดนิตำมฝูงม้ำใน
ขบวนแห่และเก็บมูลม้ำ

ประธำนรชิชินส์ท�ำดว้ยควำมเต็มใจ
และเป่ียมปีติ

เขำเข้ำใจวำ่ไม่มีกำรรบัใช้ ใดส�ำคญัยิ่ง
หย่อนไปกวำ่กัน

เขำรูจ้ักและน�ำพระวจนะของพระผู้
ช่วยให้รอดมำปฏิบัต ิ“คนที่เป็นใหญ่ ใน
พวกท่ำนย่อมตอ้งปรนนิบัตทิ่ำน” 9

ท�าตามสิทธิแห่งการเป็นสานุศิษย์
บำงครัง้เช่นเดยีวกับลูกฟ้ำรอ้ง  

เรำปรำรถนำต�ำแหน่งที่ โดดเดน่ เรำมุ่ง
หมำยให้ ใครๆ ยอมรบั เรำพยำยำมน�ำ
และเอือ้ประโยชน์ให้เป็นที่จดจ�ำ

ไม่ ใช่เรือ่งผิดที่ตอ้งกำรรบัใช้พระเจ้ำ 
แตเ่มื่อเรำพยำยำมสรำ้งอิทธิพลใน
ศำสนจักรเพื่อประโยชน์ส่วนตน—เพื่อ
รบัค�ำสรรเสรญิและเสียงช่ืนชมจำก
มนุษย์—เรำมีรำงวลัของเรำ เมื่อเรำ 

“หลงระเรงิ” ไปกับค�ำสรรเสรญิของผู้
อื่น ค�ำสรรเสรญิน้ันจะเป็นคำ่ตอบแทน
ของเรำ

กำรเรยีกใดส�ำคญัที่สุดในศำสนจักร 
กำรเรยีกที่ท่ำนมีอยู่ ในปัจจุบันน่ันเอง 
ไม่วำ่กำรเรยีกน้ันจะต�ำ่ตอ้ยหรอืโดด
เดน่เพียงใด กำรเรยีกที่ท่ำนมี ณ เวลำ
น้ีเป็นกำรเรยีกที่ ไม่เพียงช่วยให้ท่ำน
ยกผู้อื่นเท่ำน้ัน แตจ่ะช่วยให้ท่ำนเป็น
บุรษุของพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงสรำ้งท่ำน
ให้เป็นดว้ย

เพื่อนรกัทัง้หลำยและพี่น้องชำยใน
ฐำนะปุโรหิต ยืนตรงไหนยกตรงน้ัน!

เปำโลสอนชำวฟีลิปปีวำ่ “อย่ำท�ำส่ิง
ใดดว้ยกำรชิงดหีรอืถือด ีแตจ่งถือวำ่คน
อื่นดกีวำ่ตวัดว้ยใจถ่อม” 10

รับใชอ้ยา่งสมเกียรติ
กำรแสวงหำเกียรตยิศช่ือเสียงใน

ศำสนจักรแทนที่จะรบัใช้อย่ำงแท้จรงิ
และอ่อนน้อมถ่อมตนตอ่ผู้อื่นเป็นกำร
แลกของเอซำว 11 เรำอำจไดร้บัรำงวลั
ทำงโลก แตก็่แลกดว้ยรำคำสูง—กำรสูญ
เสียควำมเห็นชอบจำกสวรรค์

ขอให้เรำท�ำตำมแบบอย่ำงของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงสุภำพอ่อนโยน
และใจอ่อนน้อม ผู้ ไม่ทรงแสวงหำค�ำ
สรรเสรญิของมุนษย์แตเ่พื่อท�ำตำมพระ
ประสงคข์องพระบิดำ 12

ขอให้เรำรบัใช้ผู้อื่นอย่ำงอ่อนน้อม

ถ่อมตน—ดว้ยพลัง ดว้ยควำมส�ำนึก
คณุและสมเกียรต ิถึงแม้กำรกระท�ำที ่
เรำรบัใช้อำจดูต�่ำต้อย ด้อยค่ำ หรอืเรยีบ 
งำ่ย แตผู่ท้ีเ่อือ้มออกไปช่วยเหลอืผู้อืน่
ดว้ยใจเมตตำกรณุำสักวนัหน่ึงจะรูค้ณุ
คำ่กำรรบัใช้ของพวกเขำจำกพระคณุ
อันเป็นพรนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้ำ
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 13

พี่น้องชำย สหำยที่รกัของข้ำพเจ้ำ 
ขอให้เรำพินิจไตรต่รอง เข้ำใจ และ
ด�ำเนินชีวติตำมบทเรยีนอันส�ำคญัยิ่ง
ของกำรเป็นผู้น�ำในศำสนจักรและกำร
ปกครองฐำนะปุโรหิต “คนที่เป็นใหญ่
ในพวกท่ำนย่อมตอ้งปรนนิบัตทิ่ำน” น่ี
คอืค�ำสวดอ้อนวอนและพรของข้ำพเจ้ำ
ในพระนำมศักดิสิ์ทธิ์ของพระอำจำรย์
ของเรำ พระผู้ ไถ่ของเรำ ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูมำระโก 3:17.
 2. ด ูลูกำ 9:54.
 3. ด ูMark 10:35–40, New International 

Version (2011) and King James Version.
 4. ด ูมำระโก 10:42–44.
 5. ด ูมัทธิว 6:4.
 6. ด ูJohn E. Lewis, “The Gospel and a Sense 

of Humor, Too,” Ensign, June 1974, 24.
 7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 52:40.
 8. ด ูมัทธิว 6:1–2.
 9. มัทธิว 23:11.
 10. Philippians 2:3, New English Translation 

(2005).
 11. ด ูปฐมกำล 25:33.
 12. ด ูยอห์น 5:41; 6:38.
 13. ด ูมัทธิว 25:31–46.
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ท�ำไดด้ี โดยอำศัยปัญญำและพรสวรรค์
ของตนเองเท่ำน้ัน ทัง้น้ีเพรำะงำน
น้ีไม่ ใช่งำนของเรำ—แตเ่ป็นงำนของ
พระเจ้ำ วธิีเดยีวที่จะประสบควำมส�ำเรจ็
คอืพึ่งพำพระองค ์ไม่วำ่ท่ำนจะเป็น
มัคนำยกคนใหม่ที่ ไดร้บัควำมวำงใจใน
งำนซ่ึงจะน�ำอ�ำนำจทำงวญิญำณระดบั
หน่ึงไปปฏิบัตศิำสนพิธีศีลระลึก หรอื
เป็นผู้สอนประจ�ำบ้ำนหนุ่มตำมที่ ได้
รบัมอบหมำยจำกพระเจ้ำให้รกัและ
ปรนนิบัตคิรอบครวัที่ท่ำนไม่รูจ้ักและ
ดเูหมือนวำ่ครอบครวัน้ันไม่ไดต้อ้งกำร
ควำมรกัและกำรปรนนิบัตจิำกท่ำน หรอื
อำจเป็นบิดำที่รูว้ำ่ท่ำนตอ้งควบคมุดแูล
ให้ครอบครวัอยู่ ในควำมชอบธรรม แต่
ไม่แน่ใจวำ่จะท�ำอย่ำงไร เวลำก็ดจูะหมด
ไปทุกที เพรำะลูกๆ โตเรว็มำก โลกก็ดู
เกรีย้วกรำดไรค้วำมเป็นมิตร

ดงัน้ันถ้ำท่ำนรูสึ้กหนักใจเล็กน้อย 
จงถือวำ่เป็นสัญญำณที่ด ีแสดงวำ่ท่ำน
ส�ำนึกไดถ้ึงขนำดของควำมวำงใจที่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงวำงไว้ ในตวัท่ำน ควำม
หมำยก็คอืท่ำนยังเข้ำใจอยู่บ้ำงวำ่แท้จรงิ
แล้วฐำนะปุโรหิตคอือะไร

ในโลกน้ีมี ไม่กี่คนที่เข้ำใจเรือ่งน้ี แม้
ผู้ที่สำมำรถท่องจ�ำนิยำมที่สมเหตสุม
ผลไดก็้อำจไม่เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ มีพระ
คมัภีรบ์ำงข้อซ่ึงโดยผ่ำนอ�ำนำจของพระ
วญิญำณ สำมำรถท�ำให้เรำส�ำนึกในควำม
ย�ำเกรงฐำนะปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์มำก
ขึน้ พระคมัภีรบ์ำงข้อที่กล่ำวไวม้ีดงัน้ี

เช่นน้ัน แตจ่ะตอ้งเรยีกรอ้งกำรเสียสละ
ระดบัหน่ึง อย่ำงไรก็ตำม หวงัวำ่ข่ำวสำร
ของข้ำพเจ้ำคงไม่ท�ำให้ท่ำน “ออกไป
เป็นทุกข์” เหมือนชำยหนุ่ม (ด ูมัทธิว 
19:20–22) ในทำงกลับกัน ข้ำพเจ้ำ
วำงใจวำ่ท่ำนจะ “ ไปตำมทำงของเจ้ำ
ดว้ยควำมช่ืนชมยินด”ี (คพ. 84:105) 
เพรำะท่ำนตอ้งกำรพัฒนำและท่ำนคดิ
วำ่ท่ำนพัฒนำได้

แม้กระน้ัน เมื่อพิจำรณำส่ิงที่
พระเจ้ำทรงเรยีกให้เรำท�ำ เป็นธรรมดำ
ที่เรำจะรูสึ้กไม่คูค่วร อันที่จรงิ ถ้ำท่ำน
บอกข้ำพเจ้ำวำ่ท่ำนรูสึ้กเพียบพรอ้ม
ดว้ยควำมสำมำรถที่จะท�ำหน้ำที่ฐำนะ
ปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผล ข้ำพเจ้ำคง
กังวลวำ่ท่ำนไม่เข้ำใจเรือ่งน้ี ในอีกดำ้น
หน่ึง ถ้ำท่ำนบอกวำ่ท่ำนรูสึ้กยอมแพ้
เพรำะงำนน้ันยำกเกินขีดควำมสำมำรถ
ของท่ำน ข้ำพเจ้ำก็จะตอ้งกำรช่วยให้
ท่ำนเข้ำใจวำ่พระเจ้ำทรงท�ำให้ผู้ด�ำรง
ฐำนะปุโรหิตขยำยควำมสำมำรถและ
เข้มแข็งขึน้ไดอ้ย่ำงไรเพื่อท�ำส่ิงที่พวก
เขำไม่มีวนัท�ำได้ โดยล�ำพัง

น่ีคอืเรือ่งจรงิส�ำหรบักำรเรยีกของ
ข้ำพเจ้ำเท่ำๆ กับกำรเรยีกของท่ำน 
ไม่มี ใครท�ำงำนฐำนะปุโรหิตได ้และ

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตทัง้หลำย 
วนัน้ีจุดประสงคข์องข้ำพเจ้ำคอื
ท�ำให้ท่ำนมั่นใจและเสรมิพลังใน

งำนรบัใช้ฐำนะปุโรหิตแก่ท่ำน ในบำง
วธิี จะเหมือนกับพระประสงคข์องพระ
ผู้ช่วยให้รอดในจินตนำกำรของข้ำพเจ้ำ 
เมื่อพระองคท์รงพบกับเศรษฐีหนุ่มผู้
ทูลถำมวำ่ “ข้ำพเจ้ำจะตอ้งท�ำควำมดี
อะไรบ้ำง จึงจะไดชี้วตินิรนัดร?์”  
(ด ูมัทธิว 19:16) บำงทีท่ำนอำจมำกำร
ประชุมใหญ่ครัง้น้ีเหมือนชำยหนุ่มไป
เฝ้ำพระผู้ช่วยให้รอด โดยสงสัยวำ่กำร
รบัใช้ของท่ำนเป็นที่ยอมรบัหรอืไม่ ใน
ขณะเดยีวกันท่ำนอำจส�ำนึกไดว้ำ่ยังมี
ส่ิงที่ตอ้งท�ำอีกมำก—อำจมำกยิ่งกวำ่
เดมิ! ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมเห็นชอบที่พระเจ้ำทรงมี
ตอ่ส่ิงที่ท่ำนท�ำมำแล้ว ขณะเดยีวกันก็
กระตุน้ท่ำนเล็กน้อยเกี่ยวกับส่ิงที่ท่ำน
ควรท�ำให้ส�ำเรจ็ดว้ยควำมช่วยเหลือจำก
พระองค์ ในฐำนะผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
ศักดิสิ์ทธิ์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้ชำยหนุ่ม
ขำยทุกส่ิงที่มีและมอบให้คนยำกจน
และตดิตำมพระองค์ ไป ควำมก้ำวหน้ำ
ในอนำคตอำจไม่เรยีกรอ้งจำกท่ำนมำก

“จงเดินกบัเรา”
การแต่งต้ังสู่ฐานะปุโรหิตเป็นการเชือ้เชิญจากพระเจ้าให้เราเดินกับพระองค์ ท�าส่ิงท่ี
พระองค์ทรงท�า รับใช้ในวิธีท่ีพระองค์ทรงรับใช้
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“พลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจของ . . . 
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค, คอืกำร
ถือกุญแจทัง้หลำยของพรทำงวญิญำณ
ทัง้ปวงของศำสนจักร—

“กำรมีเอกสิทธิ์ ไดร้บัควำมลีล้ับของ
อำณำจักรแห่งสวรรค,์ ให้สวรรคเ์ปิดตอ่
พวกเขำ, ตดิตอ่กับกำรชุมนุมใหญ่และ
ศำสนจักรของพระบุตรหัวปี, และปีติ
ยินดกีับกำรตดิตอ่และพระสิรแิห่งพระ
ผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำ, และพระเยซู ส่ือ
กลำงแห่งพันธสัญญำใหม่.

“พลังอ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจของ . . .  
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน, คอืกำรถือ
กุญแจทัง้หลำยแห่งกำรปฏิบัตขิองเหล่ำ
เทพ” (คพ. 107:18–20)

“ ในศำสนพิธี [ของฐำนะปุโรหิตน้ี], 
พลังอ�ำนำจของควำมเป็นเหมือนพระผู้
เป็นเจ้ำจึงแสดงให้ประจักษ์. . . .

“เพรำะปรำศจำกส่ิงน้ีไม่มีมนุษย์คน
ใดจะเห็นพระพักตรข์องพระผู้เป็นเจ้ำ, 
แม้พระบิดำ, และมีชีวติอยู่ ได”้ (คพ. 
84:20, 22)

“ฐำนะปุโรหิตระดบัสูงน้ี [เป็นไป] 
ตำมระเบียบของพระบุตร [ของพระผู้
เป็นเจำ้], ซ่ึงระเบยีบน้ีเป็นมำนับจำก
กำรวำงรำกฐำนของโลก; หรอือีกนัย
หน่ึง, ไม่มีกำรเริม่ตน้ของวนัหรอืกำรสิน้
สุดของปี, โดยเตรยีมไวจ้ำกนิรนัดรจน
ตลอดนิรนัดร, ตำมควำมรูล้่วงหน้ำใน
ส่ิงทัง้ปวงของพระองค”์ (แอลมำ 13:7)

“ทุกคนที่ ไดร้บัแตง่ตัง้ตำมระเบียบ
และกำรเรยีกน้ีจะมีพลัง, โดยศรทัธำ, ที่
จะทลำยภูเขำ, แยกท้องทะเล, ท�ำให้ผืน
น� ้ำเหือดแห้ง, เพื่อแปรเปลี่ยนสำยน� ้ำ
ออกจำกเส้นทำงเดมิ;

“ตำ้นทำนเหล่ำกองทัพของบรรดำ
ประชำชำต,ิ แยกผืนดนิ, บั่นสำยรดัทุก
เส้น, ยืนในที่ประทับของพระ ผู้เป็น
เจ้ำ; ท�ำส่ิงทัง้ปวงตำมพระประสงคข์อง
พระองค,์ ตำมพระบัญชำของพระองค,์ 
พิชิตบรรดำมณฑลและอ�ำนำจให้
ศิโรรำบ; และส่ิงน้ีโดยพระประสงค์
ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
ด�ำรงอยู่นับแตก่่อนกำรวำงรำกฐำนของ

โลก.” (งำนที่เลือกสรรจำกงำนแปลพระ
คมัภีร์ ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ, ปฐมกำล 
14:30–31 [คูม่ือพระคมัภีร,์ ท้ำยพระ
คมัภีรร์วมสำมเล่ม], หน้ำ 223.)

วธิีหน่ึงที่จะตอบสนองตอ่ค�ำอธิบำย
เกี่ยวกับพลังอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตซ่ึง
ดลใจให้เกิดควำมย�ำเกรงเช่นน้ันคอื
สรปุวำ่ส่ิงน้ีประยุกต์ ใช้กับเรำไม่ได ้อีก
วธิีหน่ึงคอืใช้ค�ำถำมที่ขุดคน้ลึกลงไปใน
จิตวญิญำณถำมใจตนเองดงัน้ี ฉันเคย
รูสึ้กวำ่สวรรคเ์ปิดตอ่ฉันหรอืไม่ มี ใคร
ใช้วลี “กำรปฏิบัตขิองเหล่ำเทพ” อธิบำย
กำรรบัใช้ดว้ยฐำนะปุโรหิตของฉันหรอื
ไม่ ฉันน�ำ “พลังอ�ำนำจของควำมเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้ำ” เข้ำสู่ชีวติของ
ผู้ที่ฉันรบัใช้หรอืไม่ ฉันเคยทลำยภูเขำ 
ตำ้นทำนกองทัพ บั่นสำยรดัของใครบำง
คน หรอืพิชิตอ�ำนำจทำงโลก—เพื่อให้
พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำส�ำเรจ็
หรอืไม่—แม้จะเป็นเพียงกำรเปรยีบ
เทียบก็ตำม

กำรพินิจภำยในเช่นน้ีมักจะท�ำให้
รูสึ้กวำ่เรำสำมำรถมีวธิีรบัใช้พระเจ้ำ
ไดม้ำกขึน้ ข้ำพเจ้ำหวงัเช่นกันวำ่จะ
ท�ำให้ท่ำนรูสึ้ก ตอ้งกำร ท�ำมำกขึน้—
ปรำรถนำที่จะมีส่วนรว่มโดยสมบูรณ์
มำกขึน้ในงำนอัศจรรย์ของพระเจ้ำ 
ควำมรูสึ้กเช่นน้ันเป็นก้ำวแรกที่น�ำไปสู่

กำรเป็นลูกผู้ชำยที่เห็นวำ่กำรรบัใช้ดว้ย
ฐำนะปุโรหิตหมำยถึงกำรสรำ้งสรรค์

ก้ำวตอ่ไปบรรยำยไว้ ในปฏิสัมพันธ์
ระหวำ่งพระเจ้ำกับเอโนค เรำรูจ้ักเอโนค 
ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่
สถำปนำไซอันท่ำมกลำงควำมช่ัวรำ้ย
อย่ำงหนัก แตก่่อนที่ท่ำนจะเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ เอโนคมองตนเอง
วำ่เป็น “เพียงคนหนุ่ม . . . เช่ืองช้ำใน
กำรพูด,” และคนทัง้ปวงพำกันเกลียด
ชัง ( โมเสส 6:31) จงฟังพระวจนะที่
พระเจ้ำประทำนก�ำลังใจแก่เอโนค พระ
วจนะเหล่ำน้ีใช้กับท่ำนที่ ไดร้บัเรยีก
ให้ปฏิบัตติอ่ผู้อื่นในฐำนะผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตเช่นกัน

“และพระเจ้ำตรสักับเอโนค: จงออก
ไปและท�ำดงัที่เรำบัญชำเจ้ำ, และไม่มี
มนุษย์คนใดจะทิ่มแทงเจ้ำ. จงอ้ำปำก
ของเจ้ำ, และเรำจะเตมิให้เต็ม, และเรำ
จะให้เจ้ำเอ่ยปำก, เพรำะเน้ือหนังทัง้
ปวงอยู่ ในมือเรำ, และเรำจะท�ำตำมที่เรำ
เห็นวำ่ด.ี . . .

ดเูถิด พระวญิญำณของเรำอยู่กับ
เจ้ำ, ดงัน้ันถ้อยค�ำทัง้หมดของเจ้ำเรำจะ
รบัรอง; และภูเขำจะหลบหนีไปตอ่หน้ำ
เจ้ำ, และแม่น� ้ำจะหันไปจำกวถิีของมัน; 
และเจ้ำจะอยู่กับเรำ, และเรำกับเจ้ำ; 
ฉะน้ันจงเดนิกับเรำ” ( โมเสส 6:32, 34)

พี่น้องทัง้หลำย กำรแตง่ตัง้สู่ฐำนะ
ปุโรหิตเป็นกำรเชือ้เชิญจำกพระเจ้ำ
ให้เรำเดนิกับพระองค ์กำรเดนิกับ
พระองคห์มำยถึงอะไรหรอื หมำยถึง
กำรท�ำส่ิงที่พระองคท์รงท�ำ รบัใช้ ในวธิี
ที่พระองคท์รงรบัใช้ พระองคท์รงสละ
ควำมสุขสบำยเพื่อเป็นพรแก่ผู้ขัดสน 
และน่ันคอืส่ิงที่เรำตอ้งพยำยำมท�ำ 
พระองคส์นพระทัยเป็นพิเศษกับคนที่
สังคมมองข้ำมและรงัเกียจเดยีดฉันท์ 
เรำจึงควรท�ำอย่ำงน้ันเช่นกัน พระองค์
ทรงเป็นพยำนอย่ำงห้ำวหำญแตเ่ป่ียม
ดว้ยควำมรกัถึงหลักค�ำสอนแท้ที่ทรงรบั
มำจำกพระบิดำ ถึงแม้จะไม่เป็นที่นิยม 
แตเ่รำตอ้งรบัเช่นกัน พระองคต์รสั
แก่คนทัง้ปวงวำ่ “จงมำหำเรำ” (มัทธิว 



84 ภาคฐานะปุโรหิต | 1 เมษายน 2017

11:28) เรำกล่ำวแก่คนทัง้หลำยวำ่ “จง
มำหำพระองค”์ ในฐำนะผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิต เรำเป็นตวัแทนของพระองค ์
เรำไม่ไดท้�ำเพื่อตนเองแตเ่รำท�ำเพื่อ
พระองค ์ถ้อยค�ำที่เรำพูดไม่ ใช่ของเรำ
แตเ่ป็นพระวจนะของพระองค ์ผู้คนที่
เรำรบัใช้รูจ้ักพระองคด์ขีึน้จำกกำรรบัใช้
ของเรำ

ทันทีที่เรำยอมรบักำรเชือ้เชิญจำก
พระเจ้ำ “จงเดนิกับเรำ” ลักษณะกำรรบั
ใช้ดว้ยฐำนะปุโรหิตของเรำจะเปลี่ยนไป 
ทุกอย่ำงจะสูงส่งและเลอเลิศกวำ่เดมิ
แตม่ีผลส�ำเรจ็มำกขึน้เช่นกัน เพรำะ
เรำรูว้ำ่เรำไม่ไดอ้ยู่เพียงล�ำพัง ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กอย่ำงน้ีดว้ยพลังแรงกล้ำที่สุดเมื่อ
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันวำงมือบน
ศีรษะข้ำพเจ้ำเมื่อเก้ำปีก่อนและให้
พรข้ำพเจ้ำขณะเริม่รบัใช้ ในกำรเรยีก
ปัจจุบัน ในพรน้ันท่ำนท่องพระวจนะ
ตอ่ไปน้ีของพระผู้ช่วยให้รอด “และผู้ ใด
ที่รบัเจ้ำ, ที่น่ันเรำจะอยู่ดว้ย, เพรำะเรำ
จะไปเบือ้งหน้ำเจ้ำ. เรำจะอยู่ทำงขวำมือ
เจ้ำและทำงซ้ำยเจ้ำ, และพระวญิญำณ
ของเรำจะอยู่ ในใจเจ้ำ, และเหล่ำเทพ
ของเรำห้อมล้อมเจ้ำ, เพื่อประคองเจ้ำ
ไว.้” (คพ. 84:88)

ข้ำพเจ้ำพึ่งพำสัญญำน้ันหลำยครัง้ 
และข้ำพเจ้ำไดเ้ห็นสัญญำดงักล่ำวมี
สัมฤทธิผลในวธิีตำ่งๆ มำกมำย ตลอด
ระยะเวลำ 72 ปีของกำรรบัใช้ดว้ยฐำนะ

ปุโรหิต เรือ่งน้ีเกิดขึน้เมื่อข้ำพเจ้ำเป็น
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนคนใหม่
พรอ้มงำนมอบหมำยให้ส่งผ่ำนศีลระลึก 
โดยกลัววำ่จะท�ำพลำด ข้ำพเจ้ำออกไป
นอกอำคำรก่อนเริม่กำรประชุมและสวด
อ้อนวอนดว้ยควำมสิน้หวงัวำ่พระผู้เป็น
เจ้ำจะทรงช่วย ค�ำตอบมำถึง ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กวำ่พระเจ้ำประทับอยู่ดว้ย ข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กวำ่พระองคท์รงมั่นใจในตวัข้ำพเจ้ำ 
ดงัน้ันข้ำพเจ้ำจึงรูสึ้กมั่นใจกับส่วนที่
ข้ำพเจ้ำท�ำ ในงำนของพระองค์

เรือ่งน้ีเกิดอีกครัง้เมื่อรบัใช้เป็น
อธิกำร ข้ำพเจ้ำไดร้บัโทรศัพท์จำกสตรี
ที่ท�ำผิดรำ้ยแรงและขณะน้ันเผชิญกับ
กำรตดัสินใจที่ยุ่งยำกและเปลี่ยนชีวติ 
ขณะสนทนำกับเธอและรูสึ้กวำ่ข้ำพเจ้ำ
มีค�ำตอบให้เธอ แตรู่สึ้กอย่ำงแรงกล้ำ
ดว้ยวำ่ ข้ำพเจ้ำ ไม่ควรให้ค�ำตอบน้ันแก่
เธอ—เธอจ�ำเป็นตอ้งไดค้�ำตอบน้ันมำ
ดว้ยตนเอง ถ้อยค�ำที่ข้ำพเจ้ำพูดกับเธอ
คอื “ผมเช่ือวำ่พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงบอก
คณุวำ่ตอ้งท�ำอะไรถ้ำคณุทูลถำม” ตอ่มำ
เธอรำยงำนวำ่เธอทูลถำมและพระองค์
ทรงบอกเธอจรงิๆ

อีกครัง้หน่ึง เมื่อข้ำพเจ้ำเป็นอธิกำร 
มี โทรศัพท์มำ—ครำวน้ีมำจำกต�ำรวจ 
เขำบอกข้ำพเจ้ำวำ่มีคนเมำขับรถชน 
กระจกเข้ำไปอยู่ ในล็อบบีข้องธนำคำร 
เมื่อคนขับรถที่ก�ำลังมึนงงกับเหตกุำรณ์
เห็นเจ้ำหน้ำที่เล็งปืนมำที่เขำ เขำรอ้ง
ลั่นวำ่ “อย่ำยิงนะ! ผมเป็นมอรมอน!”

เรำพบวำ่ผู้เมำแล้วขับเป็นสมำชิก
วอรด์ของข้ำพเจ้ำ เพิ่งจะรบับัพตศิมำ  
ขณะรอพูดกับเขำในห้องอธิกำร 
ข้ำพเจ้ำวำงแผนวำ่จะพูดอย่ำงไรให้เขำ
ส�ำนึกผิดอย่ำงมำกที่ละเมิดพันธสัญญำ
และท�ำให้ศำสนจักรขำยหน้ำ แตข่ณะ
น่ังมองเขำ ข้ำพเจ้ำไดย้ินสุรเสียงใน
ควำมคดิ ชัดเจนรำวกับมี ใครบำงคน
พูดกับข้ำพเจ้ำวำ่ “ขอให้เจ้ำเห็นเขำ
อย่ำงที่เรำเห็น” จำกน้ันในช่วงเวลำสัน้ๆ 
รปูลักษณ์ของเขำก็เปลี่ยนไปโดยสิน้
เชิงส�ำหรบัข้ำพเจ้ำ แทนที่จะเห็นชำย
หนุ่มท่ำทำงเดอ๋ดำ๋ ข้ำพเจ้ำกลับเห็น

เขำเป็นบุตรผู้สูงส่ง สดใสของพระผู้
เป็นเจ้ำ ทันใดน้ันข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงควำม
รกัที่พระเจ้ำทรงมีตอ่เขำ นิมิตน้ัน
เปลี่ยนกำรสนทนำของเรำ และเปลี่ยน
ข้ำพเจ้ำดว้ย

ข้ำพเจ้ำเรยีนรูบ้ทเรยีนส�ำคญัจำก
ประสบกำรณ์ที่ ไดเ้ดนิกับพระเจ้ำใน
กำรท�ำงำนของพระองคห์ลำยเรือ่ง 
ข้ำพเจ้ำขอแบ่งปันกับท่ำนสำมเรือ่ง 
เรือ่งแรก พระผู้เป็นเจ้ำทรงสังเกตและ
จะสนับสนุนแม้มัคนำยกที่ ใหม่ที่สุด
และอำยุน้อยที่สุด ท่ำนไม่ตอ้งรูสึ้กวำ่
ท่ำนเล็กน้อยเกินไป หรอืไม่มีควำม
ส�ำคญัตอ่พระองค์ ให้เป็นที่สังเกตทัง้ตวั
ท่ำนและกำรรบัใช้ที่ท่ำนท�ำในพระนำม
ของพระองค์

บทเรยีนที่สอง งำนของพระเจ้ำไม่
เพียงแก้ปัญหำ แตเ่สรมิสรำ้งคน ดงัน้ัน
ขณะเดนิกับพระองค์ ในกำรรบัใช้ดว้ย
ฐำนะปุโรหิต บำงครัง้ท่ำนอำจพบวำ่กำร
แก้ปัญหำที่ดเูหมือนมีประสิทธิภำพ
ที่สุดไม่ ใช่วธิีที่พระเจ้ำทรงเลือก เพรำะ
กำรแก้ปัญหำแบบน้ันไม่ช่วยให้ผู้คน
เตบิโต ถ้ำท่ำนฟัง พระองคจ์ะทรงสอน
วธิีของพระองค ์จงจ�ำไวว้ำ่งำนและรศัมี
ภำพของพระผู้เป็นเจ้ำไม่เพียงด�ำเนิน
งำนองคก์รอย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำน้ัน 
แตค่อื “กำรท�ำให้เกิดควำมเป็นอมตะ
และชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 
1:39) สรปุไดว้ำ่น่ีคอืเหตผุลที่พระองค์
ประทำนสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตแก่
มนุษย์ผู้มีควำมบกพรอ่งอย่ำงท่ำนกับ
ข้ำพเจ้ำ และทรงเชือ้เชิญให้เรำมีส่วน
รว่มในงำนของพระองค ์ควำมก้ำวหน้ำ
ของเรำ คอื งำนของพระองค!์

ตอ่ไปเป็นบทเรยีนที่สำม กำรเดนิกับ
พระผู้ช่วยให้รอดในกำรรบัใช้ดว้ยฐำนะ
ปุโรหิตจะเปลี่ยนวธิีที่ท่ำนมองผู้อื่น 
พระองคจ์ะทรงสอนให้ท่ำนเห็นพวก
เขำดว้ยสำยพระเนตรของพระองค ์ 
ซ่ึงหมำยถึงกำรมองผ่ำนรปูลักษณ์
ภำยนอกเข้ำไปในจิตใจ (ด ู1 ซำมูเอล 
16:7) น่ีคอืวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เห็นวำ่ซีโมนไม่ ใช่ชำวประมงผู้วูว่ำม
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แตเ่ป็นเปโตร ศิลำที่แข็งแกรง่ ผู้น�ำใน
อนำคตของศำสนจักร (ด ูลูกำ 5:1–11) 
น่ีคอืวธิีที่ทรงเห็นวำ่ศักเคยีสไม่ ใช่ผู้
เก็บภำษีที่คดโกงอย่ำงคนอื่นเห็น แต่
เป็นบุตรของอับรำฮัมผู้ซ่ือสัตย์และ
เที่ยงธรรม (ด ูลูกำ 19:1–9) ถ้ำท่ำนเดนิ
กับพระผู้ช่วยให้รอดนำนพอ ท่ำนจะ
เรยีนรูก้ำรเห็นทุกคนเป็นลูกของพระผู้
เป็นเจ้ำผู้มีศักยภำพไรข้ีดจ�ำกัด โดยไม่
สนใจส่ิงที่เป็นมำในอดตี และหำกท่ำน
เดนิกับพระผู้ช่วยให้รอดตอ่ไป ท่ำนจะ
พัฒนำของประทำนอีกอย่ำงหน่ึงที่ทรง
มี น่ันคอื—ควำมสำมำรถในกำรช่วยให้
ผู้คนเห็นศักยภำพในตนเองและจำก
น้ันกลับใจ

พี่น้องฐำนะปุโรหิตทัง้หลำย ในหลำย
วธิี เรำเป็นเหมือนสำนุศิษย์สองคนที่
เดนิอยู่บนถนนสู่เอมมำอูสในวนัอำทิตย์
อีสเตอรแ์รก น่ันคอืเช้ำของวนัที่ฟ้ืนคนื
พระชนม์ แตท่ัง้สองยังไม่แน่ใจวำ่มีกำร
ฟ้ืนคนืชีวติหรอืไม่หรอืกำรฟ้ืนคนืชีวติ
หมำยถึงอะไร พวกเขำเคย “มีควำมหวงั
วำ่ [เยซูแห่งนำซำเรธ็] จะเป็นผู้น้ันที่มำ
ไถ่ชนชำตอิิสรำเอล” แตพ่วกเขำ “มี ใจ
เฉ่ือยช้ำในกำรเช่ือ” ทุกส่ิงที่พระคมัภีร์
สอนเกี่ยวกับกำรฟ้ืนคนืชีวติ ขณะพวก
เขำเดนิไปดว้ยกันและพยำยำมหำเหตุ
ผลกันอยู่ “พระเยซูก็เสด็จเข้ำมำใกล้
ด�ำเนินดว้ยกัน แตต่ำของเขำทัง้สองถูก
ปิดกัน้ท�ำให้จ�ำพระองค์ ไม่ได”้ (ด ูลูกำ 
24:13–32)

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่เมื่อเรำเดนิใน
วถิีทำงของกำรรบัใช้ดว้ยฐำนะปุโรหิต 
พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิตท์รง
ด�ำเนินไปกับเรำ เพรำะน่ันเป็นวถิีทำง
ของพระองค ์แสงสวำ่งของพระองค์
ส่องทำงให้เรำ และเหล่ำเทพห้อมล้อม
เรำ เรำอำจไม่เข้ำใจทัง้หมดดงัที่
พระองคท์รงเข้ำใจวำ่ฐำนะปุโรหิตคอื
อะไรหรอืจะใช้อย่ำงไร แตถ่้ำเรำจดจ่อ
อยู่กับช่ัวขณะที่ ใจเรำ “รุม่รอ้นภำยใน” 
(ลูกำ 24:32) ดวงตำของเรำจะเปิด  
เรำจะเห็นพระหัตถ์ ในชีวติและในกำร
รบัใช้ของเรำ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่เรำ

รูจ้ักพระองค์ ไดด้ทีี่สุดโดยท�ำงำนกับ
พระองคแ์ละรบัใช้พระองค์ ในงำนอัน
ยิ่งใหญ่คอืกำรน�ำควำมรอดมำสู่บุตร
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ “เพรำะคนจะ
รูจ้ักผู้เป็นนำยซ่ึงเขำไม่เคยรบัใช้, และ
เป็นคนแปลกหน้ำส�ำหรบัเขำ, และอยู่
ไกลจำกควำมนึกคดิและเจตนำของใจ
เขำไดอ้ย่ำงไร?” ( โมไซยำห์ 5:13) พระ
เยซูครสิตค์อืองคเ์จ้ำนำยของเรำ น่ีคอื
ศำสนจักรของพระองค ์เรำด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตของพระองค ์ขอให้เรำแตล่ะคน
เลือกเดนิกับพระองคแ์ละตระหนักวำ่
พระองคท์รงเดนิกับเรำอย่ำงไร

ข้ำพเจ้ำให้ค�ำพยำนอันศักดิ์สิทธิ์วำ่
พระเยซูคือพระครสิต์ พระเจ้ำผู้ฟ้ืน

คืนพระชนม์ ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์
พยำนวำ่ฐำนะปุโรหิตที่ทรงฝำกฝัง
ไวก้ับเรำคือพลังอ�ำนำจที่จะพูดและ
กระท�ำในพระนำมของพระองค์ เรำคือ
บุตรธิดำของพระบิดำบนสวรรค์ผู้ทรง
รกัเรำทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอนและทรง
ส่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์มำเสรมิสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งให้เรำในทุกหน้ำที่รบัผิด
ชอบของฐำนะปุโรหิตซ่ึงเป็นพรแก่เรำ 
โจเซฟ สมิธเห็นพระบิดำและพระบุตร 
ท่ำนรบักุญแจฐำนะปุโรหิตที่สืบทอด
มำสู่ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน ผู้
ใช้กุญแจน้ันในปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนในพระนำมของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼
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มอรมอนในชีวติเรำ ควำมส�ำคัญของ
กำรมีประจักษ์พยำนอันแน่วแน่มั่นคง
ในพระคัมภีรม์อรมอนไม่อำจกล่ำวเกิน
จรงิได้

เรำอยู่ ในยุคที่เต็มไปดว้ยควำมทุกข์
ยำกและควำมช่ัวรำ้ย ส่ิงใดจะปกป้อง
เรำจำกบำปและควำมช่ัวรำ้ยซ่ึงมีอยู่
ดำษดืน่ในโลกทุกวนัน้ี ข้ำพเจ้ำขอ
ประกำศวำ่ประจักษ์พยำนที่เข้มแข็ง
ในพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์
และพระกิตตคิณุของพระองคจ์ะช่วย
น�ำทำงเรำไปสู่ควำมปลอดภัย หำกท่ำน
ไม่ไดอ้่ำนพระคมัภีรม์อรมอนทุกวนั 
 ขอให้อ่ำนเถิด หำกท่ำนจะอ่ำนรว่ม
กับกำรสวดอ้อนวอนและปรำรถนำ
อย่ำงจริงใจที่จะรู้ควำมจริงน้ัน พระ
วญิญำณบรสุิทธิจ์ะทรงแสดงควำมจรงิ
ให้ประจักษ์แก่ท่ำน หำกพระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นควำมจรงิ—และข้ำพเจ้ำ
ขอยืนยันดว้ยควำมเคำรพวำ่ เป็น ควำม
จรงิ—โจเซฟ สมิธย่อมเป็นศำสดำ
พยำกรณ์ซ่ึงเห็นพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ
และพระบุตรของพระองค ์พระเยซู
ครสิต์

เพรำะพระคมัภีรม์อรมอนเป็นควำม
จรงิ ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวิ
สุทธิชนยุคสุดท้ำยจึงเป็นศำสนจักรของ

เขตปรมิณฑลของมะนิลำ ฟิลิปปินส์, 
ไนโรบี เคนยำ, โพคำเทลโล ไอดำโฮ 
สหรฐัอเมรกิำ และซำรำโทกำสปรงิส์  
ยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

เช้ำวนัน้ี ขำ้พเจำ้พดูเรือ่งพลงัของ
พระคัมภีรม์อรมอนและควำมจ�ำเป็น
อย่ำงย่ิงที่เรำในฐำนะสมำชิกของ
ศำสนจักรน้ีต้องศึกษำ ไตรต่รอง และ
ประยุกต์ ใช้ค�ำสอนของพระคัมภีร ์

โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รกั ข้ำพเจ้ำขอตอ้นรบัท่ำน
อย่ำงอบอุ่นที่สุดเมื่อเรำพบกัน
อีกครัง้ในกำรประชุมใหญ่สำมัญ

ของศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย ก่อนที่ข้ำพเจ้ำ
จะเริม่ข่ำวสำรอย่ำงเป็นทำงกำรใน
วนัน้ี ข้ำพเจ้ำขอประกำศพระวหิำร
ใหม่ห้ำแห่งที่จะสรำ้งในสถำนที่ตอ่ไป
น้ี: บรำซีเลีย บรำซิล, เมืองหลวงและ

พลงัของพระคมัภีร์มอรมอน
ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้เราแต่ละคนศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการ
สวดอ้อนวอนทุกวนั
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พวกเขำยืนอย่ำงมั่นคง “แน่วแน่และไม่
หวัน่ไหว” 2 ในสภำพแวดล้อมและสภำพ
กำรณ์ตำ่งๆ ที่ท้ำทำย เด็กเหล่ำน้ีเข้ำใจ
อัตลักษณ์อันสูงส่ง รูสึ้กถึงควำมรกัที่
พระบิดำบนสวรรคท์รงมีตอ่พวกเขำ 
และพยำยำมเช่ือฟังพระประสงคข์อง
พระองค์

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีเด็กที่ประสบ
ปัญหำในกำรยืนอย่ำง “แน่วแน่และ 
ไม่หวัน่ไหว” จิตใจอันละเอียดอ่อน 
ของพวกเขำบำดเจ็บ” 3 พวกเขำถูก
โจมตรีอบดำ้นจำก “ลูกศรเพลิงของ
ปฏิปักษ์”4 ตอ้งกำรก�ำลังเสรมิและ
ควำมช่วยเหลือ เด็กเป็นแรงจูงใจอย่ำง
ท่วมท้นให้เรำลุกขึน้สู้กับบำปโดยกำร
น�ำเด็กๆ มำหำพระครสิต์

ขอให้ฟังถ้อยค�ำของเอ็ลเดอร์
บรซู อำร.์ แมคคองกี ที่พูดไวเ้กือบ 
43 ปีที่แล้ว

“ ในฐำนะที่เป็นสมำชิกศำสนจักร 
เรำมีส่วนในควำมขัดแย้งอย่ำงรนุแรง 
เรำอยู่ ในสงครำม เรำเข้ำรว่มใน
อุดมกำรณ์ของพระครสิตเ์พื่อตอ่สู้กับ 
ลูซิเฟอร ์. . .

“สงครำมใหญ่ที่ลุกลำมไปทุกดำ้น
และน่ำเสียดำยที่ส่งผลให้มีผู้บำดเจ็บ

พระเจ้ำบนแผ่นดนิโลก ฐำนะปุโรหิต
อันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ำไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูเพื่อประโยชน์และพรของ
บุตรธิดำพระองค์

หำกท่ำนไม่มีประจักษ์พยำนอัน
มั่นคงถึงส่ิงเหล่ำน้ี จงท�ำส่ิงที่ตอ้งท�ำ
เพื่อให้ ไดร้บัประจักษ์พยำนน้ี เป็น
เรือ่งส�ำคญัยิ่งที่ท่ำนจะมีประจักษ์
พยำนของตนเองในยำมยำกล�ำบำก 
เพรำะประจักษ์พยำนของผู้อื่นจะพยุง
ท่ำนไปไดเ้พียงระยะหน่ึงเท่ำน้ัน แต่
เมื่อไดม้ำแล้ว ท่ำนตอ้งรกัษำประจักษ์
พยำนน้ันให้ด�ำรงอยู่ตอ่ไปโดยกำรเช่ือ
ฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำง
ตอ่เน่ืองรวมทัง้กำรสวดอ้อนวอนและ
ศึกษำพระคมัภีรท์ุกวนั

ทำ่นทัง้หลำยผู้มีส่วนรว่มในงำนของ
พระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำขอวงิวอนใหเ้รำแตล่ะ
คนศึกษำและไตรต่รองพระคมัภรีม์อ
รมอนรว่มกบักำรสวดออ้นวอนทกุวนั 
เมือ่เรำท�ำเช่นน้ัน เรำจะไดย้นิสุรเสียง
ของพระวญิญำณ เพือ่ใหเ้รำตำ้นทำน
กำรลอ่ลวง เอำชนะควำมสงสัยและ
ควำมกลัว เรำจะไดร้บัควำมช่วยเหลอื
จำกสวรรค์ ในชีวติเรำ ขำ้พเจำ้เป็น
พยำนดงัน้ีดว้ยสุดใจขำ้พเจำ้ ใน
พระนำมของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

โดย จอย ด.ี โจนส์

ประธานปฐมวยัสามญั

หน่ึงปีครึง่ที่ผ่ำนมำ ประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันพูดถึง
ควำมจ�ำเป็นที่ตอ้ง “สอนและ

ช่วยเลีย้งดอูนุชนที่ตำ้นบำป” 1 วลีที่วำ่ 
“อนุชนที่ตำ้นบำป”—มีควำมหมำยทำง
วญิญำณตอ่ดฉัินอย่ำงลึกซึง้

เรำให้เกียรตเิด็กๆ ที่พยำยำมด�ำเนิน
ชีวติอย่ำงบรสุิทธิ์และเช่ือฟัง ดฉัินเห็น
ควำมเข้มแข็งของเด็กหลำยคนทั่วโลก 

อนุชนท่ีตา้นบาป
เม่ือท่านสอน น�า และรักเดก็ๆ ท่านจะได้รับการเปิดเผยส่วนตัวท่ีจะช่วยท่านสร้างและ
ปกป้องเดก็ๆ ผู้กล้าหาญท่ีต้านบาป
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เป็นจ�ำนวนมำก บำงคนถึงกับเสียชีวติ 
ซ่ึงไม่ ใช่เรือ่งใหม่ . . .

“เวลำน้ีทุกคนไม่มีและไม่สำมำรถมี
ควำมเป็นกลำงในสงครำมครัง้น้ี” 5

ปัจจุบันสงครำมยังคงทวคีวำม
รนุแรง กำรสู้รบส่งผลตอ่เรำทุกคน 
และเด็กๆ ของเรำอยู่ ในแนวหน้ำก�ำลัง
เผชิญกับกองก�ำลังฝ่ำยตรงข้ำม ดงัน้ัน 
จึงจ�ำเป็นอย่ำงมำกที่เรำตอ้งเสรมิสรำ้ง
ยุทธวธิีทำงวญิญำณของเรำ

กำรเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้เด็ก
ตำ้นบำปคอืงำนและพรของบิดำมำรดำ 
ปู่ย่ำตำยำย สมำชิกครอบครวั คร ูและ
ผู้น�ำ เรำแตล่ะคนมีควำมรบัผิดชอบ
ที่จะช่วยเหลือ แตพ่ระเจ้ำประทำนค�ำ
แนะน�ำอย่ำงเจำะจงแก่ บิดำมำรดำ ให้
สอนลูกๆ “เข้ำใจหลักค�ำสอนเรือ่งกำร 
กลบัใจ, ศรทัธำในพระครสิตพ์ระบตุรของ 
พระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์, และเรือ่ง
บัพตศิมำและของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์” และ “สวดอ้อนวอน, 
และให้ด�ำเนินชีวติอย่ำงซ่ือตรงตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้ำ” 6

วธิี “เลีย้งดลููกของ [เรำ] ในแสง
สวำ่งและควำมจรงิ” 7 อำจเป็นค�ำถำมที่
ท้ำทำยเพรำะเป็นเรือ่งเฉพำะของแตล่ะ
ครอบครวัและของเด็กแตล่ะคน แต่
พระบิดำบนสวรรคป์ระทำนแนวทำง
ทั่วไปที่จะช่วยเรำ พระวญิญำณจะทรง
ดลใจเรำถึงวธิีที่มีประสิทธิภำพที่สุด
ที่เรำจะสำมำรถสรำ้งภูมิคุม้กันทำง
วญิญำณให้เด็กของเรำได้

อันดับแรก กำรมีวิสัยทัศน์ถึงควำม
ส�ำคัญของหน้ำที่รับผิดชอบน้ีเป็นส่ิง
จ�ำเป็น เรำต้องเข้ำใจอัตลักษณ์อัน
สูงส่งและจุดประสงค์ของเรำ—และ
ของพวกเขำ—ก่อนที่เรำจะสำมำรถ
ช่วยให้เด็กเห็นวำ่พวกเขำเป็น ใคร 
และ พวกเขำอยู่ที่น่ีเพรำะ เหตุใด  
เรำต้องช่วยให้พวกเขำรู้ โดยไม่มีข้อ
สงสัยว่ำพวกเขำคือบุตรธิดำของพระ
บิดำบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรำและรู้ว่ำ
พระองค์ทรงมีควำมคำดหวังอันสูงส่ง
กับพวกเขำ

สอง กำรเข้ำใจหลักค�ำสอนเรือ่งกำร 
กลับใจเป็นส่ิงจ�ำเป็นตอ่ควำมสำมำรถ
ในกำรตำ้นบำป กำรตำ้นบำปไม่ได้
หมำยควำมวำ่ไม่มีบำป แตม่ีนัยที่บ่ง
บอกวำ่กลับใจ ระมัดระวงั และองอำจ
อยู่เสมอ บำงทีกำรตำ้นบำปอำจเป็น
พรที่มำจำกกำรตำ้นบำปครัง้แล้วครัง้
เล่ำ ดงัที่ยำกอบกล่ำววำ่ “จงตอ่ สู้กับมำร 
แล้วมันจะหนีท่ำนไป” 8

นักรบหนุ่ม “องอำจยิ่งในดำ้นควำม
กล้ำหำญ . . . แตด่เูถิด, น่ีไม่ ใช่ทัง้หมด
—พวกเขำเป็นคนซ่ือสัตย์สุจรติตลอด
เวลำในเรือ่งใด ๆ ก็ตำมที่พวกเขำได้
รบัมอบหมำย แท้จรงิแล้ว . . . พวก
เขำไดร้บักำรสอนให้รกัษำพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้ำและด�ำเนินชีวติ
อย่ำงซ่ือตรงตอ่พระพักตรพ์ระองค”์9 
ชำยหนุ่มเหล่ำน้ีไปท�ำสงครำมโดยมี
คณุธรรมเหมือนพระครสิตเ์ป็นอำวธุ

ที่ ใช้ตอ่สู้กับปฏิปักษ์ของพวกเขำ 
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันเตอืนเรำวำ่ 
“กำรเรยีกให้กล้ำหำญมำสู่เรำตลอดเวลำ 
ทุกวนัในชีวติเรำตอ้งกำรควำมกล้ำหำญ
—ไม่เฉพำะเมื่อเกิดเหตกุำรณ์วกิฤติ
เท่ำน้ัน แตบ่่อยครัง้เมื่อเรำตอ้งตดัสิน
ใจหรอืตอบสนองตอ่สภำวกำรณ์ตำ่งๆ 
รอบตวั” 10

เด็กจะสวมเกรำะทำงวญิญำณเมื่อ
พวกเขำสรำ้งแบบแผนของกำรเป็น
สำนุศิษย์เป็นส่วนตวัทุกวนั บำงทีเรำ
อำจประเมินควำมสำมำรถของเด็ก
ต�ำ่เกินกวำ่ที่จะคดิวำ่พวกเขำเข้ำใจ
แนวคดิของกำรเป็นสำนุศิษย์ทุกวนั 
ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์แนะน�ำเรำวำ่ 
“เริม่ตน้แตเ่น่ินๆ และมุ่งมั่น” 11  
ดงัน้ันส่ิงส�ำคญัประกำรที่สำมในกำร
ช่วยให้เด็กตำ้นบำปคอืเริม่สอนหลักค�ำ
สอนและหลกัธรรมพระกติตคิณุพืน้ฐำน 
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ให้พวกเขำดว้ยควำมรกัเมื่ออำยุยังน้อย
—สอนจำกพระคมัภีร ์หลักแห่งควำม
เช่ือ จุลสำร เพือ่ควำมเข้มแข็งของ
เยำวชน เพลงปฐมวยั เพลงสวด และ
ประจักษ์พยำนส่วนตวัของเรำ—ส่ิง
เหล่ำน้ีจะช่วยน�ำเด็กไปหำพระผู้ช่วย
ให้รอด

กำรสรำ้งนิสัยของกำรสวดอ้อนวอน 
กำรศึกษำพระคมัภีร ์กำรสังสรรค์ ใน
ครอบครวั และกำรนมัสกำรในวนั 
สะบำโตอยำ่งสม�ำ่เสมอจะท�ำให้เป็นคนด ี 
เสมอตน้เสมอปลำย และยึดมั่นใน
ศีลธรรม—กล่ำวอีกนัยหน่ึงคอืควำม
ซ่ือสัตย์สุจรติทำงวญิญำณ ในโลกทุก
วนัน้ีที่ ไรค้วำมซ่ือสัตย์สุจรติ เด็กของ
เรำควรเข้ำใจวำ่ควำมซ่ือสัตย์สุจรติอย่ำง
แท้จรงิคอือะไรและเหตใุดจึงส�ำคญัมำก
—โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเมื่อเรำเตรียม 
พวกเขำใหพ้รอ้มท�ำและรกัษำพนัธสัญญำ 
ศักดิสิ์ทธิ์เมื่อรบับัพตศิมำและในพระ
วหิำร ดงัที่ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ 
สอนวำ่ “กำรรกัษำค�ำมั่นสัญญำเตรยีม
ให้ผู้คน [รวมถึงคนที่อำยุน้อยมำก] 
พรอ้มที่จะท�ำและรกัษำพันธสัญญำ
ศักดิสิ์ทธิ์” 12

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนด์
สอนวำ่ “เมื่อเรำพูดถึงกำรรกัษำพันธ
สัญญำ เรำก�ำลังพูดถึงควำมส�ำคญัของ
จุดประสงค์ ในควำมเป็นมรรตยัของ
เรำ” 13 มีอ�ำนำจพิเศษในกำรท�ำและ
รกัษำพันธสัญญำกับพระบิดำบนสวรรค ์
ปฏิปักษ์รูเ้รือ่งน้ี ดงัน้ันเขำจึงบิดเบือน
แนวคดิของกำรท�ำพันธสัญญำ 14 กำร
ช่วยให้เด็กเข้ำใจ ท�ำ และรกัษำพันธ
สัญญำศักดิสิ์ทธิ์คอืส่ิงส�ำคญัอีกอย่ำง
หน่ึงในกำรสรำ้งอนุชนที่ตำ้นบำป

เรำจะเตรยีมเด็กของเรำให้พรอ้ม
ท�ำและรกัษำพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์ ได้
อย่ำงไรขณะที่พวกเขำเข้ำสู่และด�ำเนิน
ไปตำมเส้นทำงแห่งพันธสัญญำ กำร
สอนให้เด็กรกัษำค�ำสัญญำที่เรยีบง่ำย
เมื่อพวกเขำอำยุยังน้อยจะท�ำให้พวกเขำ
มีพลังที่จะรกัษำพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์
ตอ่ไปในภำยหน้ำ

ดฉัินขอเล่ำตวัอย่ำงเรยีบง่ำยเรือ่ง
หน่ึงให้ท่ำนฟัง ที่กำรสังสรรค์ ใน
ครอบครวั คณุพ่อถำมวำ่ “ครอบครวัจะ
เข้ำกันดีไดอ้ย่ำงไร” ลิซซีวยัห้ำขวบบ่น 
วำ่เควนิ พี่ชำยของเธอแกล้งเธอมำก
เกินไปและท�ำรำ้ยควำมรูสึ้กของเธอ เค  
วนิยอมรบัอย่ำงไม่เต็มใจนักวำ่ลิซซีพูด
ถูก คณุแม่ของเควนิถำมเขำวำ่เขำจะ
ท�ำอะไรไดบ้้ำงเพื่อให้เข้ำกับน้องสำวได้
ดขีึน้ เควนิคดิและตดัสินใจวำ่เขำจะ
สัญญำกับลิซซีวำ่จะไม่แกล้งเธอเลยทัง้
วนัเป็นเวลำหน่ึงวนั

เมื่อวนัรุง่ขึน้สิน้สุด ขณะทุกคนมำ
รวมกันสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั คณุ
พ่อถำมเควนิถึงกำรรกัษำสัญญำของเขำ 
ค�ำตอบของเควนิคอื “พ่อครบั ผมรกัษำ
สัญญำของผม!” ลิซซีเห็นชอบอย่ำงมี
ควำมสุข และครอบครวัแสดงควำมยิน
ดกีับเควนิ

จำกน้ันคณุแม่แนะน�ำวำ่หำกเขำ
สำมำรถรกัษำสัญญำไดห้น่ึงวนั ท�ำไมจะ
รกัษำสัญญำเพิ่มเป็นสองวนัไม่ได ้เควนิ
ตกลงใจวำ่จะลองอีกครัง้ สองวนัผ่ำนไป 
เควนิประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรรกัษำค�ำ
สัญญำของเขำ และลิซซีถึงกับขอบคณุ
เขำมำกขึน้! เมื่อคณุพ่อถำมวำ่ท�ำไมเขำ
ถึงรกัษำสัญญำไดด้ ีเควนิพูดวำ่ “ผม
รกัษำสัญญำเพรำะผมพูดวำ่ผมจะท�ำ”

เมื่อประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรรกัษำ
สัญญำเล็กๆ น้อยๆ อย่ำงตอ่เน่ือง ส่ิงน้ี
จะน�ำไปสู่ควำมซ่ือสัตย์สุจรติ กำรฝึก
รกัษำสัญญำอยำ่งสม�ำ่เสมอคอืกำรเตรยีม 
ทำงวญิญำณให้เด็กรบัพันธสัญญำแรก
ของบัพตศิมำและของประทำนแห่ง
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ ซ่ึงพวกเขำท�ำ
พันธสัญญำวำ่จะรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำ
และรกัษำพระบัญญัตขิองพระองค์ 15 
ค�ำสัญญำและพันธสัญญำแยกจำกกัน
ไม่ได้

ในหนังสือของดำเนียล เรำเรยีน 
รูว้ำ่ชัด รคั เม ชำค และอำ เบด เน โก 
ไม่ยอมนมัสกำรรปูเคำรพของกษัตรยิ ์
เน บู คดั เนส ซำร์ 16 กษัตรยิ์เตอืนวำ่พวก
เขำจะถูกโยนเข้ำไปในเตำที่ ไฟ ลุกไหม้

หำกไม่ ให้ควำมรว่มมือ พวกเขำปฏิเสธ
และกล่ำววำ่

“ข้ำ แตพ่ระ รำชำ ถ้ำพระ เจ้ำของ
พวก ข้ำ พระ บำท ผู้ซ่ึงพวก ข้ำ พระ บำท
ปรน นิ บัตน้ัิน พอ พระ ทัยจะช่วย กู้
พวก ข้ำ พระ บำทให้พ้นจำกเตำที่ ไฟ ลุก
อยู่ . . .

“ถึง แม้ ไม่เป็นเช่น น้ัน ข้ำ แต่
พระ รำชำ ขอฝ่ำ พระ บำททรงทรำบวำ่ 
พวก ข้ำ พระ บำทจะไม่ปรน นิ บัตพิระ
ของฝ่ำ พระ บำท” 17

“ถึง แม้ ไม่เป็นเช่น น้ัน” ขอให้
พิจำรณำควำมหมำยของวลีน้ีและวธิีที่
วลีน้ีเช่ือมโยงกับกำรรกัษำพันธสัญญำ 
ชำยหนุ่มสำมคนน้ีไม่ยอมให้กำรเช่ือฟัง
ของพวกเขำขึน้อยู่กับกำรไดร้บัควำม
ช่วยเหลือ แม้พวกเขำไม่ไดร้บัควำม
ช่วยเหลือ พวกเขำก็จะรกัษำสัญญำ
ตอ่พระเจ้ำเพรำะพวกเขำพูดวำ่จะท�ำ 
กำรรกัษำพันธสัญญำมักไม่ขึน้อยู่กับ
สภำวกำรณ์เสมอไป ชำยหนุ่มสำมคน
น้ี เช่นเดยีวกับนักรบหนุ่ม พวกเขำคอื
แบบอย่ำงที่ดเียี่ยมของกำรตำ้นบำปให้
เด็กๆ ของเรำ

แบบอย่ำงเหล่ำน้ีจะประยุกต์ ใช้ ใน
บ้ำนและครอบครวัของเรำไดอ้ย่ำงไร 
“บรรทัดมำเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มำ
เตมิกฎเกณฑ์” 18 เรำช่วยให้เด็กลิม้รส
ควำมส�ำเรจ็ทีเล็กทีละน้อย เมื่อพวกเขำ
รกัษำค�ำสัญญำ พวกเขำจะรูสึ้กถึงพระ
วญิญำณในชีวติ เอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี. 
เวริธ์ลินสอนวำ่ “รำงวลัสูงสุดของควำม
สุจรติคอืควำมเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของ
พระวญิญำณบรสุิทธิ์” 19 เมื่อน้ันเด็กจะ
มี “ควำมมั่นใจที่แข็งแกรง่ขึน้ในกำร
ประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้ำ” 20 ควำม
ซ่ือสัตย์สุจรติท�ำให้เกิดอนุชนตำ้นบำป
ที่ทรงพลัง

พี่น้องทัง้หลำย ขอให้ท่ำนใกล้ชิด 
กับเด็กเล็กๆ—ใกล้มำกพอที่พวกเขำ 
จะเห็นพฤตกิรรมประจ�ำวนัทำงศำสนำ
ของท่ำนและมองเห็นวำ่ท่ำนรกัษำค�ำ
สัญญำและพันธสัญญำ “เด็กคอืผู้เลียน
แบบที่ด ีดงัน้ันจงเป็นแบบอย่ำงที่ด ี
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บัพตศิมำไดเ้จ็ดเดอืนสมำชิกครอบครวั
และญำตขิองเรำ 23 คนเป็นสมำชิก
ศำสนจักร ส่ิงที่ตำมมำคอืปำฏิหำรยิ์ที่ ได้
เห็นผู้คน 130 คนรบับัพตศิมำในปีตอ่
มำจำกงำนสมำชิกผู้สอนศำสนำของคณุ
พ่อข้ำพเจ้ำ

ประวตัคิรอบครวัส�ำคญัตอ่ท่ำนมำก
เช่นกัน ซ่ึงท่ำนท�ำเสรจ็สมบูรณ์ ไดถ้ึง
แปดช่ัวอำยุบรรพชน นับจำกเวลำน้ัน
มำ ผลจำกกำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
ครอบครวัเรำซ่ึงเริม่จำกน้องชำยอำยุ 
14 ปีไดเ้พิ่มทวขีึน้จนนับไม่ถ้วนไม่
เพียงส�ำหรบัคนเป็นแตส่�ำหรบัคนตำย
ดว้ย โดยสรำ้งเสรมิขึน้จำกงำนของคณุ
พ่อและคนอื่นๆ ขณะน้ีแผนภูมิสืบสกุล
ของเรำขยำยขึน้ไปถึง 32 ช่ัวอำยุ และ
เรำท�ำงำนพระวหิำรเสรจ็สมบูรณ์ ไป
หลำยส่วนแล้ว วนัน้ีข้ำพเจ้ำรูสึ้กพิศวง
และรูสึ้กปีตยิิง่กบักำรเช่ือมโยงบรรพชน 
กับลูกหลำนของเรำ

ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ บันทึก
ประสบกำรณ์คล้ำยกันไว้ ในพระวหิำร
โคลัมบัส โอไฮโอ:

เพื่อให้พวกเขำท�ำตำม” 21 อันที่จรงิ เรำ
ก�ำลังช่วยสอนและเลีย้งดอูนุชนที่ตำ้น
บำปของพระเจ้ำทีละสัญญำ  
ทีละพันธสัญญำ

ดิฉันเป็นพยำนวำ่พระเยซูครสิต์
ทรงน�ำศำสนจักรน้ี เมื่อท่ำนสอน น�ำ 
และรกัเด็กในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด 
ท่ำนจะได้รบักำรเปิดเผยส่วนตัวท่ีจะ
ช่วยท่ำนสรำ้งและปกป้องเด็กๆ ผู้กล้ำ
หำญที่ต้ำนบำป ดิฉันสวดอ้อนวอนขอ
ให้เด็กของเรำจะกล่ำวย�ำ้ถ้อยค�ำของ 
นีไฟ “พระองคจ์ะทรงท�ำใหข้ำ้พระองค ์
ส่ันต่อส่ิงที่ปรำกฏเป็นบำปหรอื” 22 
ดิฉันเป็นพยำนวำ่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงไถ่เรำจำกบำปของโลก23—เพรำะ
พระองค์ตรสัวำ่จะทรงไถ่เรำ—และ
พระองค์ทรงรกัเรำมำกเกินกวำ่เรำ
ผู้เป็นเพียงมนุษย์จะเข้ำใจได้ 24—
เพรำะพระองค์ตรสัวำ่จะทรงรกัเรำ  
ในพระนำมของพระเยซูครสิต ์ 
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โดย เอล็เดอร์ยุน ฮวาน ชอย

แห่งสาวกเจด็สิบ

จุดประสงคข์องข้ำพเจ้ำซ่ึงเป็นของ
ท่ำนดว้ย คอื “เชือ้เชิญผู้คนให้มำ
สู่พระครสิต”์ 1 เรำท�ำจดุประสงคน้ี์

ให้ส�ำเรจ็ได้ โดยมองขึน้ไปที่พระครสิต์
ข้ำพเจ้ำรบับัพตศิมำพรอ้มคณุ

พ่อคณุแม่เมื่ออำยุ 16 ปี คยุง ฮวำน 
น้องชำยข้ำพเจ้ำ อำยุ 14 ปี เป็นสมำชิก
ศำสนจักรโดยกำรแนะน�ำของ ยัง จิก ลี  
คณุลุงของข้ำพเจ้ำ และเชิญเรำไป 
 ที่ โบสถ์ของเขำ สมำชิกในครอบครวั
ของเรำทัง้ 10 คนตำ่งก็เป็นสมำชิก
ของแตล่ะโบสถ์ที่แตกตำ่งกัน เรำจึง
มีควำมสุขมำกที่ ไดพ้บควำมจรงิและ
ตอ้งกำรแบ่งปันควำมสุขที่เรำพบใน
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตห์ลังรบั
บัพตศิมำ

ในครอบครวัเรำคณุพ่อเป็นคนที่ตืน่
เตน้ที่สุดในกำรเรยีนรูแ้ละแบ่งปันควำม
จรงิ ท่ำนคุน้เคยกับกำรตืน่แตเ่ช้ำเพื่อ
ศึกษำพระคมัภีรน์ำนกวำ่สองช่ัวโมงทุก
วนั หลังเลิกงำนท่ำนกับผู้สอนศำสนำ
ไปเยี่ยมครอบครวัของเรำ เพื่อนๆ และ
เพื่อนบ้ำนเกือบทุกวนั หลังจำกเรำรบั

อยา่มองรอบขา้ง	 
จงมองข้ึนไป!
การเชือ้เชิญผู้คนมาสู่พระคริสต์คือจุดประสงค์ของเรา และจุดประสงค์จะส�าเร็จได้เม่ือ
เรามองขึน้ไปท่ีพระเยซูคริสต์
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“ขณะข้ำพเจ้ำน่ังอยู่ ในพระวหิำร
พลำงครุน่คดิถึงชีวติของ [คณุปู่ทวด 
คณุปู่และบิดำของข้ำพเจ้ำ] ข้ำพเจ้ำ
มองไปที่บุตรสำวของข้ำพเจ้ำ บุตรสำว
ของเธอ . . . และลูกๆ ของเธอ ซ่ึงเป็น
เหลนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำตระหนักใน
ทันใดวำ่ข้ำพเจ้ำอยู่ตรงกลำงคนเจ็ดรุน่
น้ีพอด—ีสำมรุน่ก่อนข้ำพเจ้ำและสำม
รุน่หลังข้ำพเจ้ำ

“ ในพระนิเวศน์อันบรสุิทธิ์และ
ศักดิสิ์ทธิ์น้ันข้ำพเจ้ำส�ำนึกวำ่ข้ำพเจ้ำ
มีภำระหน้ำที่ ใหญ่หลวงตอ้งส่งตอ่
ทัง้หมดที่ ไดร้บัเป็นมรดกจำกบรรพชน
ไปให้คนรุน่ตอ่จำกข้ำพเจ้ำ” 2

เรำทุกคนอยู่ตรงกลำงของครอบครวั
นิรนัดร ์บทบำทของเรำอำจเป็นจุด
เปลี่ยนผันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงส�ำคญั
เกิดขึน้ทัง้บวกและลบ ประธำนฮิงคล์ีย ์
กล่ำวตอ่ไปวำ่ “อย่ำ ปล่อยให้ตนเอง 
เป็นห่วงโซ่ที่อ่อนแอในสำยโซ่แห่งรุน่
อำยุของท่ำน” 3 ควำมซ่ือสัตย์ ในพระ
กิตตคิณุจะเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้
ครอบครวั จะมั่นใจไดอ้ย่ำงไรวำ่เรำคอื

ห่วงโซ่ที่แข็งแกรง่ในครอบครวันิรนัดร์
ของเรำ

วนัหน่ึง ไม่กี่เดือนหลังข้ำพเจ้ำรบั
บัพติศมำ ข้ำพเจ้ำได้ยินสมำชิกบำงคน
วพิำกษ์วจิำรณ์คนอื่นในโบสถ์ ข้ำพเจ้ำ
ผิดหวงัมำก ข้ำพเจ้ำกลับบ้ำนและบอก
คุณพ่อวำ่ข้ำพเจ้ำอำจไม่ ไปโบสถ์อีก
แล้ว เป็นเรือ่งที่ท�ำใจได้ยำกเมื่อเห็น
สมำชิกวพิำกษ์วจิำรณ์ผู้อื่นเช่นน้ัน 
เมื่อฟังจบ คุณพ่อสอนข้ำพเจ้ำวำ่  
พระกิตติคุณได้รบักำรฟ้ืนฟูและดี
พรอ้ม แต่สมำชิกยังไม่เป็นเช่นน้ัน 
ไม่วำ่ตัวคุณพ่อเองหรอืข้ำพเจ้ำก็ตำม 
ท่ำนกล่ำวอย่ำงหนักแน่นวำ่ “อย่ำสิน้
ศรทัธำเพรำะผู้คนที่อยู่รอบตัวลูก  
แต่จงเสรมิสรำ้งสัมพันธภำพอัน
แข็งแกรง่กับพระเยซูครสิต์ อย่ำมอง
รอบข้ำง จงมองขึน้ไป!”

มองขึน้ไปที่พระเยซูครสิต—์ค�ำ
แนะน�ำอันชำญฉลำดของคณุพ่อ— 
เสรมิสรำ้งศรทัธำข้ำพเจ้ำทุกเมื่อที่
เผชิญเรือ่งท้ำทำยในชีวติ ท่ำนสอนวธิี
ประยุกต์ ใช้ค�ำสอนของพระครสิต ์ 

ดงัที่พระวจนะเหล่ำน้ีกล่ำว: “จงดทูี่เรำ
ในควำมนึกคดิทุกอย่ำง; อย่ำสงสัย,  
อย่ำกลัว.” 4

เมื่อข้ำพเจ้ำเป็นประธำนคณะ
เผยแผ่วอชิงตนั ซีแอตเทิล ปีน้ันมี
ฝนตกหลำยวนั ผู้สอนศำสนำของเรำ
ยังคงไดร้บัค�ำแนะน�ำให้ออกไปและ
สอนศำสนำท่ำมกลำงสำยฝน ข้ำพเจ้ำ
เคยบอกพวกเขำวำ่ “ออกไปแม้ฝนตก 
แหงนหน้ำมองฟ้ำ อ้ำปำก ดืม่น� ้ำฝน! 
เมื่อพวกคณุมองขึน้ไป พวกคณุจะได้
รบัพลังเพิ่มขึน้ที่จะอ้ำปำกพูดกับทุก
คนโดยไม่กลัว” น่ันเป็นบทเรยีนเชิง
สัญลักษณ์ให้พวกเขำมองขึน้ไปเมื่อ
เผชิญเรือ่งท้ำทำยแม้หลังจำกจบกำร
เป็นผู้สอนศำสนำ กรณุำอย่ำท�ำแบบน้ี
ในพืน้ที่มลภำวะสูง

ขณะรบัใช้ ในคณะเผยแผ่ซีแอตเทิล  
ข้ำพเจ้ำไดร้บัโทรศัพท์จำก ซันบีม 
ลูกชำยคนโต ซ่ึงเป็นนักเปียโน เขำพูด
วำ่เขำไดร้บัเกียรติ ให้แสดงในคำรเ์นกี
ฮอลล์ นิวยอรก์เพรำะชนะกำรแข่งขัน
ระดบันำนำชำต ิเรำมีควำมสุขและปลืม้
ใจมำกกับเขำ แตค่�ำ่วนัน้ันขณะสวด
อ้อนวอนดว้ยควำมส�ำนึกคณุ ภรรยำ
ข้ำพเจ้ำก็ตระหนักวำ่เรำจะไปพบลูก
และชมกำรแสดงของเขำไม่ไดจ้ึงทูล
พระบิดำบนสวรรคบ์ำงอย่ำงท�ำนองน้ี 
“พระบิดำบนสวรรค ์ลูกส�ำนึกคณุยิ่ง
ตอ่พรที่พระองคป์ระทำนให้ซันบีม แต่
วำ่ลูกเสียใจที่ ไปที่น่ันไม่ได ้ลูกคงไปได้
ถ้ำพระองคป์ระทำนพรน้ีก่อนหรอืหลัง
งำนเผยแผ่ครัง้น้ี ลูกไม่ไดบ้่น แตลู่ก
รูสึ้กเสียใจนิดหน่อย”

ทันทีที่สวดอ้อนวอนเสรจ็ เธอไดย้ิน
สุรเสียงที่ชัดเจนวำ่ “เพรำะเจ้ำไปไม่
ไดน่้ะสิ ลูกชำยจึงไดร้บัเกียรตน้ีิ เจ้ำจะ
แลกคนืหรอืไม่เล่ำ”

ภรรยำข้ำพเจ้ำประหลำดใจมำก 
เธอทรำบดวีำ่ลูกๆ จะไดร้บัพรจำกกำร
ท�ำงำนอันซ่ือสัตย์ของบิดำมำรดำใน
อำณำจักรของพระเจ้ำ แตน่ี่เป็นครัง้
แรกที่เธอเข้ำใจบทบำทของเธออย่ำง
ชัดเจนเช่นน้ี เธอตอบพระองคท์ันที 
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“ไม่ พระเจำ้ขำ้ ลกูไม่ไปก็ไมเ่ป็นไร ให้
เขำได้รับเกียรติน้ีเถิด”

พี่น้องที่รกัทัง้หลำย ไม่ง่ำยเลยที่เรำ
จะตระหนักถึงควำมรกัของพระบิดำ
บนสวรรค์เมื่อเรำมองรอบข้ำงด้วย
ดวงตำทำงโลกเพรำะเรำจะเห็นควำม
ไม่สะดวกสบำย กำรสูญเสีย ภำระหนัก 
หรอืควำมวำ้เหวก่่อนเสมอ ตรงกันข้ำม 
เรำจะเห็นพรที่รออยู่ ได้เมื่อเรำมองขึน้
ไป พระเจ้ำทรงเปิดเผยวำ่ “และเมื่อ
เรำได้รบัพรประกำรใดจำกพระผู้เป็น
เจ้ำ, ย่อมเป็นไปเน่ืองจำกกำรเช่ือฟังกฎ
น้ันซ่ึงในน้ันทรงก�ำหนดพรไว.้” 5 ถึงทุก
ท่ำนที่อยู่ ในกำรรบัใช้ ใดๆ ของพระผู้
เป็นเจ้ำ ขอให้ท่ำนรูว้ำ่ท่ำนคือกำรเช่ือม
โยงอันแข็งแกรง่ส�ำหรบัพรอันทรงพลัง
แก่ผู้ที่อยู่ก่อนท่ำนและลูกหลำนรุน่ต่อ
จำกท่ำน

วนัน้ีข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุที่เห็นวำ่
มีสมำชิกครอบครวัของเรำหลำยคน
ซ่ือสัตย์บนเส้นทำงพันธสัญญำแตรู่สึ้ก
เศรำ้ใจเมื่อจินตนำกำรถึงที่น่ังวำ่งเปล่ำ
ที่อยู่ตดิกับเรำ เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ 
บัลลำรด์กล่ำววำ่ “หำกท่ำนเลือกที่จะ
ไม่แข็งขันหรอืทิง้ศำสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยที่
ไดร้บักำรฟ้ืนฟู ท่ำนจะไปไหน ท่ำนจะ
ท�ำอะไร กำรตดัสินใจวำ่จะ ‘ ไม่ตดิตำม’ 
สมำชิกศำสนจักรและผู้น�ำที่พระเจ้ำ

ทรงเลือกอีกตอ่ไปจะมีผลกระทบระยะ
ยำวที่เวลำน้ียังมองไม่ออกเสมอ” 6 
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันกระตุน้เรำ
วำ่ “ขอใหเ้รำเลอืกส่ิงถกูตอ้งทีย่ำกกวำ่ 
แทนกำรเลือกส่ิงผิดที่ง่ำยกวำ่” 7

ไม่มีวนัสำยเกินไปที่จะมองขึน้ไปที่
พระเยซูครสิต ์พระพำหุของพระองค์
อ้ำรบัท่ำนเสมอ มีคนรุน่ก่อนเรำและ
หลังเรำตอ้งอำศัยเรำในกำรตดิตำมพระ
ครสิตเ์พื่อที่เรำจะไดเ้ป็นครอบครวั 
นิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้ำ

เมื่อข้ำพเจ้ำได้รบักำรปลดจำกกำร
เรียกเป็นประธำนสเตค ลูกชำยต่ำงพำ
กันตื่นเต้นที่จะได้มีเวลำอยู่กับข้ำพเจ้ำ
มำกขึน้ สำมสัปดำห์ต่อมำข้ำพเจ้ำได้
รับเรียกเป็นสำวกเจ็ดสิบ ตอนแรก
ข้ำพเจ้ำคิดว่ำพวกเขำจะผิดหวัง แต่
กำรตอบสนองอย่ำงนอบน้อมของ
ลูกชำยคนเล็กคือ “พ่อครับ ไม่ต้อง
กังวลนะ เรำเป็นครอบครัวนิรันดร์”  
ช่ำงเป็นควำมจริงที่เรียบง่ำยและ
ชัดเจนยิ่งนัก! ข้ำพเจ้ำกังวลเล็กน้อย
เพรำะมองรอบข้ำงแต่เพียงชีวติมรรตัย
น้ีก่อน แต่ลูกชำยมีควำมสุขเพรำะเขำ
ไม่ ได้มองรอบข้ำงแต่มองขึน้ไปด้วย
ดวงตำที่มุ่งสู่นิรันดรและพระประสงค์
ของพระเจ้ำ

ไม่ง่ำยเสมอไปที่จะมองขึน้ไปเมื่อพ่อ
แม่ของท่ำนตอ่ตำ้นพระกิตตคิณุ เมื่อ

ท่ำนเป็นสมำชิกในหน่วยเล็กๆ ของ
ศำสนจักร เมื่อคูค่รองของท่ำนไม่เป็น
สมำชิก เมื่อท่ำนยังโสดทัง้ที่พยำยำมสุด
ควำมสำมำรถที่จะแตง่งำน เมื่อลูกคน
หน่ึงออกนอกทำง เมื่อตอ้งเป็นพ่อหรอื
แม่ตวัคนเดยีว เมื่อตอ้งรบัควำมยำก
ล�ำบำกทำงรำ่งกำยหรอือำรมณ์ เมื่อตก
เป็นเหยื่อของภัยพิบัต ิและอื่นๆ ในช่วง
เวลำยำกล�ำบำกเหล่ำน้ันจงยึดศรทัธำไว้
ให้มั่น มองขึน้ไปที่พระครสิตเ์พื่อควำม
เข้มแข็ง ดลุยภำพ และกำรเยียวยำ โดย
พลังอ�ำนำจแห่งกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์“ส่ิงทัง้ปวง จะรว่มกันส่งผลเพื่อ
ควำมด ี[ของท่ำน]” 8

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงพระเยซูครสิต ์
ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระ
ผู้ ไถ่ เมื่อเรำท�ำตำมศำสดำพยำกรณ์
ผู้มีชีวติ ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน 
เรำมองขึน้ไปที่พระเยซูครสิต ์เมื่อเรำ
สวดอ้อนวอนและศึกษำพระคมัภีรท์ุก
วนั และรบัส่วนศีลระลึกอย่ำงจรงิใจทุก
สัปดำห์ เรำไดร้บัพลังที่จะมองขึน้ไปที่
พระองคอ์ยู่ เสมอ ข้ำพเจ้ำมีควำมสุขที่
เป็นสมำชิกศำสนจักรน้ีและเป็นส่วน
หน่ึงของครอบครวันิรนัดร ์ข้ำพเจ้ำ
รกักำรแบ่งปันพระกิตตคิณุอันยิ่งใหญ่
น้ีกับผู้คน กำรเชือ้เชิญผู้คนมำสู่พระ
ครสิตค์อืจุดประสงคข์องเรำ และจุด
ประสงคจ์ะส�ำเรจ็ไดเ้มื่อเรำมองขึน้ไปที่
พระเยซูครสิต ์ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนอย่ำง
นอบน้อมถึงส่ิงเหล่ำน้ีในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ในชีวติเรำ พระบิดำในสวรรคท์รงทรำบ
วำ่ในควำมเป็นมรรตยัเรำจะเผชิญ
ควำมท้ำทำย ควำมยำกล�ำบำก และ
ควำมวุน่วำย พระองคท์รงทรำบวำ่เรำ
จะตอ้งรบัมือกับค�ำถำม ควำมผิดหวงั 
กำรล่อลวงและควำมอ่อนแอ เพื่อมอบ
พลังทำงโลกและกำรน�ำทำงจำกสวรรค์
แก่เรำ พระองคป์ระทำนพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์ อีกพระนำมหน่ึงของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์

พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงผูกมัดเรำ
กับพระเจ้ำ โดยงำนมอบหมำยจำก
สวรรค ์พระองคท์รงดลใจ เป็นพยำน 
สอน และกระตุน้เตอืนให้เรำเดนิใน
ควำมสวำ่งของพระเจ้ำ เรำมีหน้ำที่รบั
ผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์ที่จะเรยีนรูก้ำร
ตระหนักถึงอิทธิพลของพระองค์ ใน
ชีวติเรำและท�ำตำม

จงจ�ำค�ำสัญญำของพระเจ้ำ “เรำจะ
เผยพระวญิญำณของเรำส่วนหน่ึงใหเ้จำ้,  
ซ่ึงจะให้ควำมสวำ่งแก่ควำมคดิเจ้ำ, ซ่ึง
จะท�ำให้จิตวญิญำณเจ้ำเป่ียมดว้ยปีต”ิ4 
ข้ำพเจ้ำชอบค�ำสัญญำน้ัน ปีตทิี่เต็ม
เป่ียมจิตวญิญำณเรำน�ำมำซ่ึงมุมมอง
นิรนัดรท์ี่ตำ่งกับกำรใช้ชีวติประจ�ำวนั 
ปีตน้ัินมำในรปูแบบของควำมสงบสุข
ท่ำมกลำงควำมยำกล�ำบำกหรอืควำม
ปวดรำ้วใจ ซ่ึงให้กำรปลอบประโลม
และควำมกล้ำ ส�ำแดงควำมจรงิแห่ง
พระกิตตคิณุ เพิ่มพูนควำมรกัที่เรำ
มีตอ่พระเจ้ำและบุตรธิดำทุกคนของ

สำมพระองค ์คอืพระบิดำในสวรรค ์
พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดของ
พระองค ์พระเยซูครสิต ์และพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ เรำทรำบวำ่ “พระบิดำ
ทรงมีพระวรกำยเป็นเน้ือหนังและ
กระดกูสัมผัสไดด้งัของมนุษย์; พระ
บุตรก็เช่นกัน; แตพ่ระวญิญำณบรสุิทธิ์
ไม่ทรงมีพระวรกำยเป็นเน้ือหนังและ
กระดกู, แตเ่ป็นรปูกำยที่เป็นวญิญำณ. 
หำกไม่เป็นเช่นน้ัน, พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์จะสถิตในพวกเรำไม่ได”้ 3

ข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำวนัน้ีมุ่งเน้นที่
ควำมส�ำคญัของพระวญิญำณบรสุิทธิ์

โดย เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลำย เช่นเดยีวกับทุก
ท่ำน ข้ำพเจ้ำตระหนักวำ่เรำก�ำลัง
เห็นกำรเรง่งำนของพระเจ้ำผ่ำน

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันและข่ำวสำร
ของท่ำนเช้ำน้ี เรำรกัท่ำน สนับสนุน
ท่ำน และสวดอ้อนวอนให้ท่ำนเสมอ 
“ศำสดำพยำกรณ์ที่รกัของเรำ” 1

เรำสัมผัสถึงกำรหลั่งเทมำของพระ
วญิญำณในสุดสัปดำห์น้ี ไม่วำ่ท่ำนจะ
อยู่ ในหอประชุมอันยิ่งใหญ่น้ีหรอืชม
จำกบ้ำนหรอือำคำรประชุมในสถำน
ที่ห่ำงไกลทั่วโลก ท่ำนมีโอกำสรูสึ้กถึง
พระวญิญำณของพระเจ้ำ พระวญิญำณ
ทรงยืนยันในใจและควำมนึกคดิท่ำนถึง
ควำมจรงิที่สอนในกำรประชุมใหญ่น้ี

ลองพิจำรณำเน้ือรอ้งของเพลงสวด
ที่คุน้เคย

ให้พระวญิญำณทรงน�ำทำง
สอนทุกอย่ำงส่ิงไหนถูกผิด
พระจะเป็นพยำนพระครสิต์
ให้ดวงจิตเรำเห็นสวรรค์ 2

จำกกำรเปิดเผยยุคสุดทำ้ยเรำทรำบ 
วำ่พระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองคป์ระกอบ
ดว้ยพระสัตภำวะทีแ่ยกและแตกตำ่งกนั 

ใหพ้ระวญิญาณทรงน�า
โดยงานมอบหมายจากสวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจ เป็นพยาน สอน  
และกระตุ้นเตือนให้เราเดินในความสว่างของพระเจ้า
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พระองค ์ถึงแม้ควำมตอ้งกำรพรเช่น
น้ันจะมีมำก แต่ ในหลำยๆ ทำงโลกได้
หลงลืมและทอดทิง้พรเหล่ำน้ัน

ในแตล่ะสัปดำห์เมื่อเรำรบัส่วนศีล
ระลึกศักดิสิ์ทธิ์ เรำท�ำพันธสัญญำที่จะ 
“ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลำ” พระเจ้ำ
พระเยซูครสิต ์และกำรพลีพระชนม์
ชีพเพื่อกำรชดใช้ของพระองค ์เมื่อเรำ
รกัษำพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์น้ี พระองค์
ทรงสัญญำวำ่เรำ “จะมีพระวญิญำณของ
พระองคอ์ยู่กับ [เรำ] ตลอดเวลำ” 5

เรำจะท�ำไดอ้ย่ำงไร
หน่ึง เรำพยำยำมด�ำเนินชีวติให้

คูค่วรแก่พระวญิญำณ
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงสถิตกับผู้ที่ 

“เครง่ครดัในกำรระลึกถึงพระเจ้ำพระ
ผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำ” 6 ดงัที่พระเจ้ำ
ทรงแนะน�ำ เรำตอ้ง “ละทิง้ส่ิงตำ่งๆ 
ของโลกน้ี, และแสวงหำส่ิงตำ่งๆ ของ
โลกที่ดกีวำ่” 7 เพรำะ “พระวญิญำณ
ของพระเจ้ำไม่ประทับอยู่ ในวหิำรที่ ไม่
บรสุิทธิ์” 8 เรำตอ้งพยำยำมเช่ือฟังกฎ
ของพระผู้เป็นเจ้ำอยู่เสมอ ศึกษำพระ
คมัภีร ์สวดอ้อนวอน เข้ำพระวหิำร และ
ด�ำเนินชีวติที่แน่วแน่ตอ่ หลักแห่งควำม
เช่ือข้อสิบสำม “กำรเป็นคนซ่ือสัตย์, 

แน่วแน่, บรสุิทธิ์, มีเมตตำ, มีคณุธรรม, 
และในกำรท�ำดตีอ่มนุษย์ทัง้ปวง”

สอง เรำตอ้งเต็มใจรบัพระวญิญำณ
พระเจำ้ทรงสัญญำวำ่ “เรำจะบอกเจำ้

ในควำมนึกคดิเจำ้และในใจเจำ้, โดย
พระวญิญำณบรสุิทธิ,์ ซ่ึงจะเสด็จมำยงั
เจำ้และซ่ึงจะสถติอยู่ ในใจเจำ้”9 ขำ้พเจำ้
เริม่เขำ้ใจส่ิงน้ีเมือ่เป็นผูส้อนศำสนำ
หนุ่มในสก็อตช์เพลนส์ นิวเจอรซี์ย์ 
เช้ำวนัทีอ่ำกำศอบอำ้ววนัหน่ึงในเดอืน
กรกฎำคม ขำ้พเจำ้กบัคู่ไดร้บักำรกระตุน้ 
เตอืนใหต้ดิตำมผลใบแนะน�ำช่ือทีอ่ยู่
จำกเท็มเปิลสแควร ์เรำเคำะประตบูำ้น
ของเอลวดู แชฟเฟอร ์คณุนำยแชฟเฟอร ์
ปฏเิสธพวกเรำอยำ่งสุภำพ

เมื่อเธอก�ำลังจะปิดประต ูข้ำพเจ้ำ
รูสึ้กวำ่ควรท�ำบำงส่ิงที่ ไม่เคยท�ำมำก่อน
และไม่ไดท้�ำอีกตัง้แตน้ั่นมำ! ข้ำพเจ้ำ
ยื่นเท้ำเข้ำไปในประตแูละถำมวำ่  
“มี ใครอีกไหมครบัที่อำจสนใจข่ำวสำร
ของเรำ” ลูกสำววยั 16 ปีของเธอ มำรต์ี ้
สนใจ และเมื่อวำนเธอไดส้วดอ้อนวอน
อย่ำงแรงกล้ำขอกำรน�ำทำง มำรต์ีพ้บกับ
เรำ เวลำผ่ำนไป คณุแม่ของเธอเข้ำมำ
ฟังบทสนทนำดว้ย ทัง้สองคนเข้ำรว่ม
ศำสนจักร

ผลของกำรบัพตศิมำของมำรต์ีค้อืมี
คน 136 คน หลำยคนมำจำกครอบครวั
ของเธอเอง ไดร้บับัพตศิมำและท�ำ
พันธสัญญำพระกิตตคิณุ ข้ำพเจ้ำ
ขอบพระทัยที่ฟังพระวญิญำณและยื่น
เท้ำขวำงประตไูว้ ในวนัที่อบอ้ำวเดอืน
กรกฎำคมวนัน้ัน มำรต์ีก้ับสมำชิก
ครอบครวัผู้เป็นที่รกัของเธอจ�ำนวน
หน่ึงอยู่ที่น่ีวนัน้ี

สาม เรำตอ้งรบัรูถ้ึงพระวญิญำณเมื่อ
พระวญิญำณเสด็จมำ

ประสบกำรณ์ส่วนใหญ่ของข้ำพเจ้ำ
คอืวำ่พระวญิญำณมักจะส่ือสำรดว้ย
ควำมรูสึ้ก ท่ำนรูสึ้กได้ ในถ้อยค�ำที่ท่ำน
คุน้เคย ที่สมเหตสุมผลส�ำหรบัท่ำน ที่  
“กระตุน้เตอืนท่ำน” ให้พิจำรณำกำร
ตอบรบัของชำวนีไฟเมื่อพวกเขำไดย้ิน
พระเจ้ำทรงสวดอ้อนวอนให้พวกเขำ 
“และฝูงชนไดย้ินและเป็นพยำน;  
และใจพวกเขำเปิดและพวกเขำเข้ำใจ
ถ้อยค�ำที่พระองคท์รงสวดอ้อนวอนในใจ
พวกเขำ” 10 ใจของพวกเขำสัมผัสถึงค�ำ
สวดอ้อนวอนของพระองค ์พระสุรเสียง
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์สงบและแผ่ว
เบำ

ในพันธสัญญำเดมิ เอลียำห์แข่งขัน
กับปุโรหิตของพระบำอัล ปุโรหิตคำดวำ่  
“เสียง” ของพระบำอัลจะเป็นรำวกับ
สำยฟ้ำฟำดลงมำและจุดไฟเครือ่งถวำย
บูชำของพวกเขำ แต่ไม่มีเสียง และไม่มี
ไฟ 11

ตอ่มำภำยหลัง เอลียำห์สวดอ้อนวอน
วำ่ “และน่ี แน่ะ พระ ยำห์ เวห์ก�ำลัง
ทรงผ่ำนไป และลม พำยุรนุ แรงได้
พัดพังภูเขำ และท�ำให้หินแตกเป็น
เส่ียงๆ เฉพำะ พระ พักตรพ์ระ ยำห์ เวห์ 
แตพ่ระ ยำห์ เวห์ ไม่ ไดส้ถิตในลมน้ัน 
ภำย หลังลมก็เกิดแผ่น ดนิ ไหว  
แตพ่ระ ยำห์ เวห์ ไม่ ไดส้ถิตใน
แผ่น ดนิ ไหวน้ัน

“ภำย หลังแผ่น ดนิ ไหวก็เกิดไฟ 
แตพ่ระ ยำห์ เวห์ ไม่ ไดส้ถิตในไฟน้ัน 
ภำย หลังไฟก็มีเสียงเบำๆ”12

ท่ำนรูจ้ักเสียงน้ันไหม
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ประธำนมอนสันสอนวำ่ “เมื่อเรำเดนิ
ตำมหนทำงแห่งชีวติ ขอให้เรำเรยีนรู้
ภำษำของพระวญิญำณ” 13 พระวญิญำณ
ตรสัถ้อยค�ำที่เรำรูสึ้ก ควำมรูสึ้กเหล่ำ
น้ีอ่อนโยน กระตุน้ให้ปฏิบัต ิท�ำบำง
ส่ิง กล่ำวบำงอย่ำง ตอบรบัในวธิี ใดวธิี
หน่ึง ถ้ำเรำไม่ตัง้ใจหรอืชะล่ำใจในกำร
นมัสกำรของเรำ ถูกชักจูงและเฉ่ือยชำ
เพรำะกำรแสวงหำส่ิงทำงโลก เรำจะพบ
วำ่ควำมสำมำรถที่เรำจะรูสึ้กไดน้ั้นลดลง 
นีไฟกล่ำวกับเลมันและเลมิวเอลวำ่  
“พี่ ไดย้ินเสียงท่ำนเป็นครัง้ครำว; และ
ท่ำนพูดกับพี่ดว้ยเสียงสงบแผ่วเบำ,  
แต่ ใจพี่เกินกวำ่จะรูสึ้ก, พี่จึงสัมผัสพระ
วจนะของพระองค์ ไม่ได”้ 14

เดือนมิถุนำยนปีที่แล้ว ข้ำพเจ้ำไป
ท�ำงำนมอบหมำยในอเมรกิำใต้ ตำรำง
เวลำของเรำเต็มตลอดทัง้ 10 วนัในกำร
ไปเยี่ยมโคลอมเบีย เปร ูและเอกวำดอร ์
แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ครำ่ชีวติผู้คน
หลำยรอ้ยคน มีผู้บำดเจ็บหลำยหมื่น
คน บ้ำนเรอืนและชุมชนในเมืองปอร์
โตวเีอโฮและมันตำของเอกวำดอรเ์สีย
หำยและพังทลำย ข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงกำร 
กระตุ้นเตือนให้เพิ่มกำรเยี่ยมสมำชิก
ที่อำศัยอยู่ ในเมืองเหล่ำน้ันเข้ำไปใน
ตำรำงเวลำ โดยที่ถนนได้รบัควำมเสีย
หำยมำก เรำไม่แน่ใจวำ่จะไปถึงที่น่ัน
ได้ อันท่ีจรงิ มีผู้บอกเรำแล้ววำ่ไปไม่
ได้ แต่กำรกระตุ้นเตือนน้ันยังคงมีอยู่ 
ผลสุดท้ำย เรำได้รบัพรและสำมำรถไป
เยี่ยมได้ทัง้สองเมือง

โดยไม่มีเวลำแจ้งเตอืนล่วงหน้ำมำก
นัก ข้ำพเจ้ำคำดหวงัวำ่จะมีผู้น�ำฐำนะ
ปุโรหิตในท้องที่เพียงสองสำมคนมำ
กำรประชุมที่จัดขึน้อย่ำงเรง่รบี แต่
เมื่อเรำมำถึงศนูย์สเตคแตล่ะแห่งเรำ
พบวำ่มีคนเต็มห้องประชุมจนถึงเวที
ดำ้นหลัง บำงคนที่เข้ำรว่มเป็นสมำชิก
ที่แข็งขันมำกในเขตน้ี ผู้บุกเบิกที่ยึด
มั่นศำสนจักร กระตุน้ให้ผู้อื่นเข้ำรว่ม
นมัสกำรและสัมผัสพระวญิญำณในชีวติ
พวกเขำ คนที่น่ังอยู่แถวหน้ำคอืสมำชิก
ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รกัและเพื่อน

บ้ำนในเหตกุำรณ์แผ่นดนิไหว ข้ำพเจ้ำ
ไดร้บักำรกระตุน้ใหป้ระสำทพรของอคัร
สำวกแก่ทุกคนในที่ประชุม เป็นครัง้
แรกที่ข้ำพเจ้ำให้พรของอัครสำวก แม้
จะยืนอยู่หน้ำห้องน้ัน แตก่ลับรูสึ้กวำ่มือ
ข้ำพเจ้ำอยู่บนศีรษะของแตล่ะคน และ
พระค�ำของพระเจ้ำหลั่งเทมำ

ไม่ไดจ้บแคน้ั่น พระวญิญำณกระตุน้
เตอืนให้ข้ำพเจ้ำพูดกับพวกเขำเหมือน
ที่พระเยซูครสิตท์รงท�ำเมื่อเสด็จเยี่ยม
ผู้คนในทวปีอเมรกิำ “พระองคท์รง
พำเด็กเล็กๆ ของพวกเขำมำ . . . และ
ประทำนพรให้พวกเขำ, และทรงสวด
อ้อนวอนถึงพระบิดำเพื่อพวกเขำ” 15 เรำ
อยู่ที่เอกวำดอร ์ก�ำลังท�ำกิจธุระของพระ
บิดำ และคนเหล่ำน้ีคอืบุตรธิดำของ
พระองค์

สี ่เรำตอ้งท�ำตำมกำรกระตุน้เตอืน 
ครัง้แรก

พึงจ�ำถ้อยค�ำของนีไฟ “ข้ำพเจ้ำไดร้บั
กำรน�ำโดยพระวญิญำณ, โดยหำรูล้่วง

หน้ำไม่ถึงส่ิงที่ข้ำพเจ้ำควรท�ำ. กระน้ัน
ก็ตำม” ท่ำนกล่ำว “ข้ำพเจ้ำก็เข้ำไป” 16

เรำตอ้งท�ำเหมือนกัน เรำตอ้งมั่นใจ
ในกำรกระตุน้เตอืนครัง้แรก บำงครัง้เรำ
พยำยำมหำเหตผุล เรำสงสัยวำ่เรำก�ำลัง
รูสึ้กถึงควำมประทับใจทำงวญิญำณหรอื
เป็นแคค่วำมคดิของตนเอง เมื่อเรำเริม่
สงสัยควำมรูสึ้กของเรำอีกครัง้ หรอืสอง
ครัง้—ซ่ึงเรำทุกคนเคย—เรำก�ำลังเมิน
พระวญิญำณ เรำก�ำลังสงสัยค�ำแนะน�ำ
จำกสวรรค ์ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธสอนวำ่หำกท่ำนจะฟังกำรกระตุน้
เตอืนครัง้แรก ท่ำนจะถูกเก้ำครัง้ในสิบ
ครัง้ 17

ตอ่ไปเป็นค�ำเตอืน จงอย่ำคำดหวงัวำ่
จะมีพลุเพรำะท่ำนตอบรบัพระวญิญำณ 
บรสุิทธิ ์พงึจ�ำไวว้ำ่ทำ่นก�ำลงัท�ำตำม 
เสียงสงบแผ่วเบำ

ขณะก�ำลังรบัใช้เป็นประธำนคณะ
เผยแผ่ ในมหำนครนิวยอรก์ ข้ำพเจ้ำอยู่
กับผู้สอนศำสนำบำงคนในรำ้นอำหำร
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ย่ำนบรองซ์ มีครอบครวัลูกเล็กเข้ำมำ
น่ังใกล้เรำ พวกเขำดสุูกงอมส�ำหรบัพระ
กิตตคิณุ ข้ำพเจ้ำมองดผูู้สอนศำสนำ
ของเรำเมื่อพวกเขำพูดคยุกับข้ำพเจ้ำ
ตอ่ไป จำกน้ันจึงสังเกตเห็นครอบครวั
ดงักล่ำวรบัประทำนอำหำรเสรจ็แล้ว
และลุกเดนิออกไป ข้ำพเจ้ำกล่ำววำ่ 
“เอ็ลเดอรค์รบั มีบทเรยีนที่น่ีวนัน้ี  
คณุเห็นครอบครวัที่น่ำรกัน้ันไหม  
เรำควรท�ำอะไรครบั”

เอ็ลเดอรค์นหน่ึงพูดขึน้อย่ำงรวดเรว็
วำ่ “ผมคดิวำ่จะลุกขึน้เดนิไปคยุกับพวก
เขำ ผมไดร้บักำรกระตุน้ แตผ่มไม่ได้
ตอบรบั”

“เอ็ลเดอรค์รบั” ข้ำพเจ้ำบอกเขำ 
“เรำตอ้งท�ำตำมกำรกระตุน้เตอืนครัง้
แรกเสมอ กำรกระตุน้เตอืนที่คณุรูสึ้ก
น้ันคอืพระวญิญำณบรสุิทธิ์!”

กำรกระตุน้เตอืนครัง้แรกเป็นกำร
ดลใจจำกสวรรค ์เมื่อส่ิงเหล่ำน้ันยืนยัน
หรอืเป็นพยำนกับเรำ เรำตอ้งรบัรูแ้ละ
ตอ้งไม่ปล่อยให้ผ่ำนไป บ่อยครัง้ส่ิงน้ัน
คอืพระวญิญำณที่ดลใจเรำให้เอือ้มออก

ไปช่วยเหลือคนบำงคนที่ขัดสน โดย
เฉพำะครอบครวักับมิตรสหำย “เสียง
สงบแผ่วเบำ . . . , ซ่ึงกระซิบผ่ำน
และเสียดแทงส่ิงทัง้ปวง” 18 น�ำเรำไปสู่
โอกำสในกำรสอนพระกิตตคิณุ แบ่งปัน
ประจักษ์พยำนถึงกำรฟ้ืนฟูและพระ
เยซูครสิต ์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและ
ควำมห่วงใย และในกำรช่วยชีวติบุตร
ธิดำผู้ล�ำ้คำ่คนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้ำ

ลองนึกวำ่น่ีคอืหน่วยปฏิบัตกิำร
ฉุกเฉินเบือ้งตน้ ในชุมชนส่วนใหญ่
หน่วยปฏิบัตกิำรฉุกเฉินเบือ้งตน้ตอ่
เหตกุำรณ์รำ้ยแรง ภัยพิบัต ิหรอืหำยนะ
คอืพนักงำนดบัเพลิง ต�ำรวจ หน่วยกู้
ชีพ พวกเขำมำถึงพรอ้มไฟฉำย ข้ำพเจ้ำ
ขอเสรมิวำ่เรำส�ำนึกคณุพวกเขำอย่ำง
ยิ่ง วธิีของพระเจ้ำไม่ชัดเจนเท่ำแตเ่รยีก
รอ้งกำรตอบรบัทันทีเช่นกัน พระเจ้ำ
ทรงทรำบควำมตอ้งกำรของบุตรธิดำ
ทุกคน—และทรงทรำบวำ่ใครพรอ้มจะ
ช่วยเหลือ ถ้ำเรำให้พระเจ้ำทรงทรำบ
ในค�ำสวดอ้อนวอนตอนเช้ำวำ่เรำพรอ้ม 
พระองคจ์ะทรงเรยีกเรำให้ตอบรบั ถ้ำ

เรำตอบรบั พระองคจ์ะทรงเรยีกเรำ
อีก ครัง้แล้วครัง้เล่ำ และเรำจะพบวำ่
ตนเองก�ำลังท�ำ “กิจธุระของพระเจ้ำ” 
ตำมที่ประธำนมอนสันเรยีก 19 เรำจะ
กลำยเป็นผู้ปฏิบัตกิำรฉุกเฉินเบือ้ง
ตน้ทำงวญิญำณน�ำควำมช่วยเหลือมำ
จำกเบือ้งบน

ถ้ำเรำเอำใจใส่กำรกระตุน้เตอืนที่เกิด
ขึน้กับเรำ เรำจะเตบิโตในวญิญำณแห่ง
กำรเปิดเผย ไดร้บัข้อคดิและกำรน�ำทำง
ที่เกิดจำกพระวญิญำณมำกขึน้ พระเจ้ำ
ตรสัวำ่ “จงวำงใจในพระวญิญำณองค์
น้ันซ่ึงน�ำให้ท�ำด”ี 20

ขอให้เรำท�ำตำมพระด�ำรสัเรยีกของ
พระเจ้ำอย่ำงจริงจัง “จงรื่นเริงเถิด, 
เพรำะเรำจะน�ำทำงเจ้ำไป” 21 พระองค์
ทรงน�ำเรำโดยพระวิญญำณบริสุทธิ์ 
ขอให้เรำด�ำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระ
วิญญำณ ท�ำตำมกำรกระตุ้นเตือนครัง้
แรกอย่ำงรวดเร็ว โดยรู้วำ่มำจำกพระผู้
เป็นเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงอ�ำนำจ
ของพระวิญญำณบริสุทธิ์ที่จะน�ำทำง
เรำ ปกป้องเรำ และอยู่กับเรำตลอด
เวลำ ในพระนำมของพระเยซูคริสต ์ 
เอเมน ◼
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ควำมสำมำรถพิเศษของพระองค์ ในกำร
แก้ปัญหำ รวมถึงปัญหำส่วนตวัเช่นกำร
จัดหำเหล้ำองุ่นให้งำนสมรส เธอมีควำม
เช่ือมั่นไม่ส่ันคลอนในพระองคแ์ละใน
เดชำนุภำพของพระองค ์ค�ำที่เธอกล่ำว
กับคนรบัใช้ เรยีบง่ำยตรงไปตรงมำ ไม่มี
ข้อแม้ ไม่มีข้อบังคบั ไม่มีข้อจ�ำกัด “จง
ท�ำตำมที่ท่ำนส่ังเจ้ำเถิด”

มำรยี์เป็นสำวรุน่เมื่อเทพกำเบรยีล 
ปรำกฏตอ่เธอ ตอนแรกเธอ “ตกใจ” 
เมื่อเทพบอกวำ่พระเจ้ำทรง 
“ โปรดปรำนมำก” และเธอ “[ไดร้บั
พร . . . ในหมู่สตร]ี . . . และร�ำพึงวำ่ค�ำ
ทกัทำยมคีวำมหมำยวำ่อยำ่งไร” กำเบรยีล 
รบัรองกับเธอวำ่เธอไม่มีอะไรตอ้งกลัว
—ข่ำวที่เขำน�ำมำเป็นข่ำวด ีเธอจะ “ตัง้
ครรภ์ . . . บุตรของพระเจ้ำสูงสุด” และ 
“คลอดบุตรชำย . . . [ผู้] จะครอบครอง
พงศ์พันธุ์ของยำโคบสืบไปเป็นนิตย์”

มำรยี์สงสัยวำ่ “เหตกุำรณ์น้ันจะเป็น
ไปไดอ้ย่ำงไรเพรำะข้ำพเจ้ำยังไม่เคย
หลับนอนกับชำยใด?”

เทพอธิบำยเพียงสัน้ๆ โดยยืนยันกับ
เธอวำ่ “ ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่พระเจ้ำทรง
ท�ำไม่ได”้

มำรยี์ตอบรบัอย่ำงนอบน้อมวำ่เธอ
จะท�ำตำมที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงขอ โดย
ไม่ตอ้งกำรรูร้ำยละเอียดและไม่สงสัย
แม้จะมีค�ำถำมนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับส่ิง
ที่จะเกิดขึน้กับชีวติเธอ เธอมุ่งมั่นท�ำ
ตำมโดยไม่เข้ำใจวำ่เหตใุดพระองคท์รง
ขอให้ท�ำหรอืตอ่จำกน้ันจะเป็นอย่ำงไร 
เธอยอมรบัพระด�ำรสัของพระผู้เป็นเจ้ำ
อย่ำงไม่มีเงื่อนไข 4 และไม่รูเ้ลยวำ่วนั
ข้ำงหน้ำจะเกิดอะไรขึน้ ดว้ยควำมวำงใจ
อันเรยีบง่ำยในพระผู้เป็นเจ้ำ มำรยี์กล่ำว
วำ่ “น่ีแน่ะ ข้ำพเจ้ำเป็นทำสขององค์
พระผู้เป็นเจ้ำ ข้ำพเจ้ำพรอ้มที่จะเป็น
ไปตำมค�ำของท่ำน” 5

เมื่อเรำตดัสินใจท�ำ “ตำมที่ [พระผู้
เป็นเจ้ำ] ส่ัง” เท่ำกับเรำตัง้ใจมั่นวำ่จะ
ท�ำให้พฤตกิรรมทุกวนัของเรำสอดคล้อง
กับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำ กำร
แสดงศรทัธำอันเรยีบง่ำยเช่นศึกษำพระ

ปำฏิหำรยิ์ น่ันเป็นข่ำวสำรส�ำคญั แตม่ี
ข่ำวสำรส�ำคญัอีกอย่ำงหน่ึงในเรือ่งรำว
ของยอห์น มำรยี์เป็น “ภำชนะอันมีคำ่
และเลือกสรรแล้ว” 2 ที่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงเรยีกเป็นผู้ ให้ก�ำเนิด อบรมส่ังสอน 
และเลีย้งดพูระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ 
เธอรูจ้ักพระองคม์ำกกวำ่ใครๆ บนแผ่น
ดนิโลก เธอรูค้วำมจรงิของกำรประสูติ
อันน่ำอัศจรรย์ เธอรูว้ำ่พระองค์ ไม่มีบำป
และพระองค ์“หำไดร้บัส่ังดงัมนุษย์คน
อื่นไม่ ทัง้พระองค์ ไม่อำจรบักำรสอน
ได ้เพรำะพระองคห์ำจ�ำเป็นไม่ที่จะให้
มนุษย์คนใดสอนพระองค”์ 3 มำรยี์รูจ้ัก

โดย เอล็เดอร์แอล. วทินีย์ เคลย์ตนั

แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำ
ปำฏิหำรยิ์ครัง้แรกที่งำนสมรส
ในคำนำแควน้กำลิลี มำรยี์

พระมำรดำ และสำวกของพระองคอ์ยู่
ที่น่ันเช่นกัน มำรยี์รูสึ้กชัดเจนวำ่ตอ้ง
มีส่วนรบัผิดชอบควำมส�ำเรจ็ของงำนน้ี 
ระหวำ่งงำนเลีย้งฉลอง เกิดปัญหำ—คอื
เหล้ำองุ่นหมด มำรยี์เป็นห่วงและไปหำ
พระเยซู ทัง้สองพูดคยุกันสัน้ๆ จำกน้ัน
มำรยี์ก็หันไปหำคนรบัใช้และพูดวำ่

“จงท�ำตำมที่ท่ำนส่ังเจ้ำเถิด
“มี โอ่งหินตัง้อยู่ที่น่ันหกใบ . . . [ โอ่ง

หินเหล่ำน้ีไม่ได้ ใช้เก็บน� ้ำดืม่แต่ ใช้
ส�ำหรบัพิธีช�ำระล้ำงตำมกฎของโมเสส]

“พระเยซูตรสัส่ังพวกคนใช้วำ่ จงตกั
น� ้ำใส่ โอ่งให้เต็มเถิด แล้วพวกเขำก็ตกั
น� ้ำเต็มโอ่งเสมอปำก

“แล้วพระองคต์รสัส่ังพวกเขำวำ่ จง
ตกัเอำไปให้เจ้ำภำพเถิด เขำก็เอำไปให้

“[จำกน้ัน] เจ้ำภำพชิมน� ้ำที่กลำย
เป็นเหล้ำองุ่นแล้ว” และแสดงควำม
ประหลำดใจที่งำนเลีย้งเสิรฟ์เหล้ำองุ่น
ดทีี่สุดช่วงท้ำยงำนเลีย้ง 1

ปกตเิรำจ�ำเหตกุำรณ์น้ีไดเ้พรำะกำร
เปลี่ยนน� ้ำเป็นเหล้ำองุ่นคอืกำรแสดง
เดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำ—คอื

จงท�าตามท่ีท่านสัง่เจา้เถิด
เม่ือเราตัดสินใจท�า “ตามท่ี [พระผู้ เป็นเจ้า] ส่ัง” เท่ากับเราต้ังใจมัน่ว่าจะท�าให้
พฤติกรรมทุกวนัของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า
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คมัภีรท์ุกวนั อดอำหำรเป็นประจ�ำ และ
สวดอ้อนวอนดว้ยเจตนำแท้จรงิท�ำให้
ควำมสำมำรถทำงวญิญำณของเรำใน
กำรสนองข้อเรยีกรอ้งของควำมเป็น
มรรตยัลึกซึง้ยิ่งขึน้ ทีละเล็กทีละน้อย 
นิสัยที่เรยีบง่ำยของควำมเช่ือน�ำไปสู่
ผลลัพธ์อันเป็นปำฏิหำรยิ์ ส่ิงเหล่ำน้ัน
เปลี่ยนศรทัธำของเรำจำกตน้อ่อนเป็น
พลังขับเคลื่อนควำมดี ในชีวติเรำ จำก
น้ัน เมื่อเกิดควำมท้ำทำย กำรหยั่งรำก
ในพระครสิตจ์ะท�ำให้จิตวญิญำณเรำ
เด็ดเดีย่ว พระผู้เป็นเจ้ำทรงเพิ่มพลัง
ให้ควำมอ่อนแอของเรำ เพิ่มปีตขิองเรำ 
และท�ำให้ “เหตกุำรณ์ทุกอย่ำงจะรว่ม
กันส่งผลเพื่อควำมดขีอง [เรำ]” 6

หลำยปีก่อน ข้ำพเจ้ำพูดคยุกับ
อธิกำรวยัหนุ่มคนหน่ึงซ่ึงใช้เวลำ
สัปดำห์ละหลำยช่ัวโมงให้ค�ำปรกึษำ
กับสมำชิกวอรด์ เขำตัง้ข้อสังเกตที่น่ำ
สนใจ เขำกล่ำววำ่ปัญหำที่สมำชิกวอรด์
ประสบคอืปัญหำที่สมำชิกศำสนจักร
ทุกแห่งประสบ—อย่ำงเช่น วธิีท�ำให้
ชีวติแตง่งำนมีควำมสุข ควำมยำกของ
กำรท�ำให้งำน ครอบครวั และหน้ำที่
ในศำสนจักรสมดลุกัน ควำมท้ำทำย
เรือ่งพระค�ำแห่งปัญญำ กำรงำนอำชีพ 
หรอืส่ือลำมก หรอืมีปัญหำกำรยอมรบั

นโยบำยศำสนจักรหรอืค�ำถำมดำ้น
ประวตัศิำสตรท์ี่พวกเขำไม่เข้ำใจ

บ่อยครัง้มำกที่เขำแนะน�ำให้สมำชิก 
วอรด์กลับสู่กำรปฏิบัตทิี่เรยีบง่ำยของ
ศรทัธำ เช่น ศึกษำพระคมัภีรม์อรมอน
—อย่ำงที่ประธำนโธมัส เอส. มอน
สันแนะน�ำให้เรำท�ำ—จ่ำยส่วนสิบ และ
อุทิศตนรบัใช้ ในศำสนจักร อย่ำงไร
ก็ตำม บ่อยครัง้ค�ำตอบของพวกเขำ
คอืควำมสงสัย “ผมไม่เห็นดว้ยกับคณุ
ครบั อธิกำร เรำ ทุกคน รูว้ำ่น่ันเป็นส่ิง
ทีเ่รำพึงท�ำ เรำพูดเรือ่งน้ี ตลอดเวลำ ใน
ศำสนจักร แตผ่มไม่แน่ใจวำ่คณุเข้ำใจ
ผม กำรท�ำส่ิง เหล่ำน้ัน เกี่ยวข้องอะไร
กับปัญหำที่ ผม ก�ำลังประสบหรอืครบั”

น่ันเป็นค�ำถำมที่ยุตธิรรมด ีตลอด
เวลำที่ผ่ำนมำอธิกำรหนุ่มคนน้ันและ
ข้ำพเจ้ำสังเกตวำ่คนที่ตัง้ใจท�ำ “เรือ่ง
เล็กและเรยีบง่ำย” 7—เช่ือฟังส่ิงที่ดู
เหมือนเล็กน้อย—ล้วนไดร้บัพรให้มี
ศรทัธำและควำมเข้มแข็งเกินกวำ่กำร
เช่ือฟังที่พวกเขำปฏิบัตจิรงิ และอำจ
ดเูหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลย กำรเช่ือม
ตอ่ระหวำ่งกำรเช่ือฟังพืน้ฐำนประจ�ำ
วนักับวธิีแก้ ไขปัญหำใหญ่โตซับซ้อน
ที่เรำประสบอำจจะดเูหมือนยำก แต ่
เกีย่วข้องกัน ในประสบกำรณ์ของ

ข้ำพเจ้ำ กำรสรำ้งนิสัยแห่งศรทัธำที่ดี
วนัละเล็กวนัละน้อยทุกวนั เป็นทำง
เดยีวที่จะป้องกันเรำจำกควำมเดอืด
รอ้นของชีวติ ไม่วำ่อะไรก็ตำม กำร 
กระท�ำเล็กๆ น้อยๆ ตำมศรทัธำ แม้ดู
เหมือนไม่ส�ำคญัหรอืไม่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหำที่ก่อกวนเรำ จะเป็นพรแก่เรำใน 
ทุกส่ิง ที่เรำท�ำ

ลองนึกถึงนำอำมำน “ผู้บัญชำกำร
กองทัพของ . . . ซีเรยี” “. . . นักรบกล้ำ
หำญ” และเป็นโรคเรือ้น สำวใช้บอกวำ่
ศำสดำพยำกรณ์คนหน่ึงในอิสรำเอล
รกัษำนำอำมำนได ้เขำจึงเดนิทำงไป
อิสรำเอลพรอ้มข้ำรำชกำร ทหำร และ
ของก�ำนัล จนมำถึงบ้ำนของเอลีชำ 
คนใช้ของเอลีชำ ไม่ ใช่ตวัเอลีชำเอง 
มำบอกนำอำมำนวำ่พระบัญชำของ
พระเจ้ำคอื ให้ “ ไปช�ำระตวัในแม่น� ้ำ
จอรแ์ดนเจ็ดครัง้” เรยีบง่ำยมำก บำงที
ค�ำส่ังที่เรยีบง่ำยน้ีอำจท�ำให้นักรบผู้
เกรยีงไกรคนน้ันเห็นวำ่ไรเ้หตผุล ง่ำย
เกินไป หรอืไม่สมกับฐำนะของเขำจน
เขำไม่พอใจ อย่ำงน้อยที่สุดค�ำแนะน�ำ
ของเอลีชำฟังดไูม่สมเหตสุมผลส�ำหรบั
นำอำมำน เขำจึง “หันหลังไปเสียดว้ย
ควำมเดอืดดำล”

แตพ่วกข้ำรำชกำรของนำอำมำนเข้ำ
มำพูดทัดทำนอย่ำงนุ่มนวลวำ่ถ้ำเอลีชำ
ขอให้ท�ำ “ส่ิงใหญ่อย่ำงหน่ึง” เขำจะท�ำ
ไหม พวกเขำบอกวำ่ที่เอลีชำขอให้นำอำ
มำนท�ำน้ันเล็กน้อย ถึงแม้ ไม่เข้ำใจวำ่
ท�ำไมแตเ่ขำไม่ควรท�ำหรอกหรอื นำอำ
มำนคดิทบทวนปฏิกิรยิำของตนและ
อำจจะสงสัยดว้ยซ�ำ้ แตเ่ขำเช่ือฟัง เขำ 
“ ไปจุ่มตวัเจ็ดครัง้ในแม่น� ้ำจอรแ์ดน” 
และหำยอย่ำงน่ำอัศจรรย์ 8

รำงวลับำงอย่ำงของกำรเช่ือฟังมำ
เรว็ บำงอย่ำงมำหลังจำกทดสอบเรำแล้ว
เท่ำน้ัน ในพระคมัภีร์ ไข่มุกอันล�ำ้คำ่ เรำ
อ่ำนเรือ่งควำมเพียรพยำยำมอย่ำงไม่รู้
เหน็ดเหน่ือยของอำดมัในกำรท�ำตำม 
พระบัญชำให้ถวำยเครือ่งพลีบูชำเมื่อ
เทพถำมอำดมัวำ่เหตใุดจึงถวำยเครือ่ง
พลีบูชำ ท่ำนตอบวำ่ “ข้ำพเจ้ำหำรู้ ไม่ 
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นอกจำกพระเจ้ำทรงบัญชำข้ำพเจ้ำไว”้ 
เทพอธิบำยวำ่เครือ่งพลีบูชำของเขำ
เป็น “อุปมำถึงกำรพลีพระชนม์ชีพของ
พระองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดจำกพระบิดำ” 
แตค่�ำอธิบำยน้ันมำหลังจำกอำดมัแสดง
ให้เห็นวำ่ท่ำนตัง้ใจเช่ือฟังพระเจ้ำนำน 
“หลำยวนั” โดยไม่รูว้ำ่ เหตใุด ท่ำนควร
ท�ำกำรถวำยพลีบูชำเหล่ำน้ัน 9

พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงอวยพรเรำ
เสมอส�ำหรบักำรเช่ือฟังพระกิตตคิณุ
อย่ำงแน่วแน่และควำมภักดทีี่เรำมีตอ่
ศำสนจักร แตพ่ระองคแ์ทบจะไม่ทรงให้
เรำเห็นตำรำงเวลำของพระองคล์่วงหน้ำ
ส�ำหรบักำรอวยพรเรำ พระองค์ ไม่ทรง
แสดงให้เรำเห็นภำพรวมตัง้แตต่น้ จุด
น้ันเองที่ตอ้งกำรศรทัธำ ควำมหวงั และ
กำรวำงใจพระเจ้ำ

พระผู้เป็นเจ้ำทรงขอให้เรำอดทน
กับพระองค—์วำงใจพระองคแ์ละท�ำ
ตำมพระองค ์พระองคท์รงขอรอ้งเรำ
วำ่ “อย่ำเถียงกันเลยเพรำะท่ำนไม่เห็น” 
พระองคท์รงเตอืนวำ่เรำไม่ควรคำดหวงั
ค�ำตอบง่ำยๆ หรอืวธิีแก้ปัญหำที่รวดเรว็
ทันใจจำกสวรรค ์สถำนกำรณ์คลี่คลำย
เมื่อเรำยืนหยัดในช่วง “กำรทดลอง
ศรทัธำ [ของเรำ],” ไม่วำ่กำรทดสอบน้ัน
จะอดทนยำกเพียงใดหรอืค�ำตอบจะมำ
ช้ำเพียงใดก็ตำม 10 ข้ำพเจ้ำไม่ไดพู้ด
ถึง “กำรเช่ือฟังแบบหลับหูหลับตำ”11 
แตพู่ดถึงควำมเช่ือมั่นในควำมรกัอัน
สมบูรณ์และจังหวะเวลำที่ดทีี่สุดของ
พระเจ้ำ

กำรทดลองศรทัธำของเรำจะ
เกี่ยวข้อง เสมอ กับกำรแน่วแน่ตอ่กำร

ปฏิบัตทิี่เรยีบง่ำยของศรทัธำในทุกๆ 
วนั หลังจำกน้ัน หลังจำกน้ันเท่ำน้ัน 
พระองคท์รงสัญญำวำ่เรำจะไดร้บัค�ำ
ตอบที่เรำรอมำนำน เฉพำะเมื่อเรำ
พิสูจน์ให้เห็นแล้วเท่ำน้ันวำ่เรำเต็มใจ
ท�ำส่ิงที่พระองคท์รงขอโดยไม่เรยีกรอ้ง
ให้รูก้่อนวำ่เมื่อใด เหตใุด และอย่ำงไร
ที่เรำจะ “เก็บเกี่ยวรำงวลัแห่งศรทัธำ 
[ของเรำ] ควำมขยันหมั่นเพียร [ของ
เรำ], และควำมอดทน, และควำมอด
กลัน้” 12 กำรเช่ือฟังที่แท้จรงิจะยอมรบั
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำล่วงหน้ำ
โดยไม่มีเงื่อนไข 13

ทกุวนัเรำทกุคนตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ
เลอืกวำ่เรำ “จะปรนนิบัติ ใคร” 14 เรำ
แสดงใหเ้ห็นวำ่เรำตัง้ใจรบัใช้พระเจำ้
โดยอทิุศตนทกุวนัอย่ำงซ่ือสัตย ์พระเจำ้
ทรงสัญญำจะทรงน�ำทำงเรำ 15 แตเ่พือ่
ใหพ้ระองคท์�ำเช่นน้ัน เรำตอ้งเดนิ 
โดยวำงใจวำ่พระองคท์รงรูท้ำงเพรำะ
พระองคท์รง เป็น “ทำงน้ัน” 16 เรำตอ้ง
เตมิโอง่หนิใหเ้ต็ม เมือ่เรำวำงใจและท�ำ
ตำมพระองค ์เหมือนน� ้ำเป็นเหลำ้องุน่ 
ชีวติเรำจะเปลีย่น เรำจะเป็นมำกกวำ่และ
ดกีวำ่ทีเ่รำจะเป็นได ้จงวำงใจพระเจำ้ 
และ “ท�ำตำมทีพ่ระองคส่ั์งทำ่น” ใน
พระนำมของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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กันสองพระองค ์พระสัตภำวะสองพระ
องค ์จึงท�ำให้เข้ำใจชัดเจนวำ่ควำมเช่ือ
ที่มีอยู่สมัยน้ันเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ำ
และพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค์ ไม่เป็น
ควำมจรงิ

ในทำงตรงกันข้ำมกับควำมเช่ือที่วำ่
พระผู้เป็นเจ้ำทรงลีล้ับเกินกวำ่จะเข้ำใจ
ไดแ้ละไม่อำจรู้ ได ้คอืควำมจรงิที่วำ่พระ
อุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้ำและควำม
สัมพันธ์ของเรำกับพระองคเ์ป็นที่รู้ ได้
และเป็นกุญแจสู่ทุกส่ิงทุกอย่ำงในหลัก
ค�ำสอนของเรำ พระคมัภีร์ ไบเบิลบันทึก
ค�ำสวดอ้อนวอนที่พระเยซูทรงวงิวอน
แทนเรำ พระองคท์รงประกำศวำ่  
“น่ีแหละคอืชีวตินิ รนัดร ์คอืกำรที่
พวก เขำรู ้จักพระ องค ์ผู้ทรงเป็น
พระ เจ้ำเที่ยง แท้องคเ์ดยีว และรู ้จัก
พระ เยซู ครสิตท์ี่พระ องคท์รงใช้มำ” 
(ยอห์น 17:3)

ควำมพยำยำมรูจ้กัพระผูเ้ป็นเจำ้
และงำนของพระองคเ์ริม่ตน้กอ่นควำม
เป็นมรรตยัและจะไมจ่บลงทีน่ี่ ศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมธิสอนวำ่ “แตก่อ่น
ทีท่ำ่นจะเรยีน [หลกัธรรมทัง้หมดของ
ควำมสูงส่ง] ตอ้งใช้เวลำอกีนำนหลงัจำก
ทำ่นผำ่นมำ่นไป” 1 เรำเสรมิตอ่จำกควำม
รูท้ีเ่รำไดร้บัในโลกวญิญำณกอ่นเกดิ 
ฉะน้ัน เพือ่พยำยำมสอนชำวอสิรำเอล
เรือ่งพระลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจำ้
และควำมสัมพนัธข์องพระองคก์บับตุร
ธดิำ ศำสดำพยำกรณ์อสิยำหก์ลำ่ว ดงัที่
บนัทกึไว้ ในพระคมัภรี์ ไบเบลิวำ่

“ท่ำน ทัง้ หลำยจะเปรยีบพระ เจ้ำ
เหมือนกับใครหรอืเปรยีบพระ องคค์ล้ำย
กับอะไร? . . .

“พวก ท่ำนรูแ้ล้วไม่ ใช่หรอื? ท่ำน
เคยได ้ยินไม่ ใช่หรอื? พวก ท่ำนไดร้บั
กำรบอกกล่ำวตัง้ แตต่น้แล้วไม่ ใช่หรอื? 
ท่ำนไม่เข้ำ ใจเรือ่งรำก ฐำนของแผ่น ดนิ
โลกหรอื?” (อิสยำห์ 40:18, 21)

เรำทรำบวำ่สมำชิกของพระผู้เป็นเจ้ำ
สำมพระองค์เป็นพระสัตภำวะที่แยก
จำกกันและแตกตำ่งกัน เรำทรำบเรือ่งน้ี
จำกค�ำแนะน�ำของศำสดำพยำกรณ์ 

ที่เช่ือในพระบิดำและพระบุตรและพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ แตส่ิ่งที่เรำเช่ือเกี่ยวกับ
ทัง้สำมพระองคน้ั์นแตกตำ่งจำกที่ผู้อื่น
เช่ือ เรำไม่เช่ือในส่ิงที่ โลกของชำวครสิต์
เรยีกวำ่หลักตรเีอกำนุภำพ ในนิมิตแรก 
โจเซฟ สมิธเห็นพระอตริปูที่แตกตำ่ง

โดย เอล็เดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

I.
หลักแห่งควำมเช่ือข้อแรก ประกำศ

วำ่ “เรำเช่ือในพระผู้เป็นเจ้ำ, พระบิดำ
นิรนัดร,์ และในพระบุตรของพระองค,์ 
พระเยซูครสิต,์ และในพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์” เรำก็เหมือนกับชำวครสิตอ์ื่นๆ 

พระผูเ้ป็นเจา้สามพระองค์
กบัแผนแห่งความรอด
เพราะเรามีความจริงเก่ียวกับพระผู้ เป็นเจ้าสามพระองค์และความสัมพันธ์ของเราต่อ
ท้ังสามพระองค์ เราจึงมีแผนท่ีอันเป็นเลิศส�าหรับการเดินทางผ่านความเป็นมรรตัย
ของเรา
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โจเซฟ สมิธ “พระบิดำทรงมีพระวรกำย
เป็นเน้ือหนังและกระดกูสัมผัสไดด้งั
ของมนุษย์; พระบุตรก็เช่นกัน; แตพ่ระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ ไม่ทรงมีพระวรกำย
เป็นเน้ือหนังและกระดกู, แตเ่ป็นรปู
กำยที่เป็นวญิญำณ. หำกไม่เป็นเช่นน้ัน, 
พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะสถิตในพวกเรำ
ไม่ได”้ (คพ. 130:22)

สืบเน่ืองจำกต�ำแหน่งสูงสุดของพระ
ผู้เป็นเจ้ำพระบิดำในพระผู้เป็นเจ้ำสำม
พระองค ์ตลอดจนบทบำทของพระ 
อตริปูแตล่ะพระองค ์ศำสดำพยำกรณ์
โจเซฟอธิบำยวำ่

“บุคคลใดก็ตำมที่เคยเห็นท้องฟ้ำ
เปิดจะรูว้ำ่มีสำมพระองค์ ในสวรรค์
ผู้ทรงถือกุญแจแห่งอ�ำนำจ และองค์
หน่ึงทรงควบคมุทัง้หมด . . .

“. . . ทัง้สำมพระองค ์. . . ทรงมี
พระนำมวำ่พระผู้เป็นเจ้ำองคแ์รก พระ
ผู้สรำ้ง พระผู้เป็นเจ้ำองคท์ี่สอง พระผู้
ไถ่ และพระผู้เป็นเจ้ำองคท์ี่สำม พระ
ผู้ทรงเป็นพยำนหรอืพระผู้ตรสัค�ำ
พยำน

“[น่ันคอื] สิทธิโดยชอบของพระบิดำ
ที่จะทรงควบคมุในฐำนะหัวหน้ำหรอื
ประธำน พระเยซูทรงเป็นพระผู้ ไกล่
เกลี่ย และพระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเป็น
พยำนหรอืตรสัค�ำพยำน” 2

II.	แผน
เรำเข้ำใจควำมสัมพันธ์ของเรำกับ

สมำชิกของพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค์
จำกส่ิงที่เปิดเผยเกี่ยวกับแผนแห่ง
ควำมรอด

ค�ำถำมเช่น “เรำมำจำกไหน” “เรำมำ
ที่น่ีท�ำไม” และ “เรำจะไปไหน” มีค�ำ
ตอบอยู่ ในส่ิงที่พระคมัภีรเ์รยีกวำ่ “แผน
แห่งควำมรอด” “แผนอันส�ำคญัยิ่งแห่ง
ควำมสุข” หรอื “แผนแห่งกำรไถ่” (แอล 
มำ 42:5, 8, 11) พระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลำงของแผนน้ี

ในฐำนะบุตรธิดำทำงวญิญำณของ
พระผู้เป็นเจ้ำ ในกำรด�ำรงอยู่ก่อนควำม
เป็นมรรตยั เรำปรำรถนำชีวตินิรนัดร์

เป็นจุดหมำยแต่ไม่ก้ำวหน้ำไปกวำ่ที่เรำ
ท�ำไดห้ำกปรำศจำกประสบกำรณ์มรรตยั
ในรำ่งกำย เพื่อให้ โอกำสน้ัน พระบิดำ
บนสวรรคท์รงควบคมุดแูลกำรสรำ้ง
โลกน้ี ที่ควำมทรงจ�ำในเรือ่งก่อนเกิด
ถูกรบิไป เรำสำมำรถพิสูจน์ควำมเต็มใจ
ของเรำในกำรรกัษำพระบัญญัตแิละได้
รบัประสบกำรณ์พรอ้มกับเตบิโตผ่ำน
ควำมท้ำทำยอื่นๆ ของชีวติมรรตยั แต่
ในประสบกำรณ์มรรตยัน้ัน และสืบ
เน่ืองจำกกำรตกของบิดำมำรดำแรก
ของเรำ เรำจะประสบกับควำมตำยทำง
วญิญำณโดยถูกตดัออกจำกที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ แปดเป้ือนดว้ยบำป 
และตอ้งไดร้บัควำมตำยทำงรำ่งกำย 
แผนของพระบิดำมุ่งหวงัและจัดเตรยีม
หนทำงที่จะเอำชนะอุปสรรคเหล่ำน้ัน

III.	พระผูเ้ป็นเจา้สามพระองค์
เมื่อทรำบจุดประสงคข์องแผนอัน

ส�ำคญัยิ่งของพระผู้เป็นเจ้ำ ตอ่ไปน้ีเรำ
จะพิจำรณำบทบำทที่สมำชิกในพระผู้
เป็นเจ้ำสำมพระองคท์รงมี ในแผนน้ัน

เรำเริม่ดว้ยค�ำสอนจำกพระคมัภีร์
ไบเบิล เพื่อทิง้ท้ำยจดหมำยฉบับ
ที่สองที่จะส่งไปให้ชำวโครนิธ์ อัคร
สำวกเปำโลอ้ำงถึงพระผู้เป็นเจ้ำสำม
พระองค ์พระบิดำ พระบุตร และ
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ โดยมิไดค้ดิ

ล่วงหน้ำมำก่อน “ขอให้พระ คณุของ
พระ เยซู ครสิตอ์งค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ 
ควำมรกัของพระ เจ้ำ และกำรมีส่วน
กัน [หรอื “สัมพันธภำพ”3] ที่มำจำก
พระ วญิ ญำณ บร ิสุทธิ์ จงด�ำรงอยู่กับ
ท่ำน ทัง้ หลำยทุกคนเถิด” (2 โครนิธ์ 
13:14)

พระคมัภีร์ ไบเบิลข้อน้ีแสดงถึงพระ
ผู้เป็นเจ้ำสำมพระองคแ์ละอ้ำงอิงควำม
รกัที่เป็นแรงจูงใจและนิยำมไวชั้ดเจน
ถึงพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำ ถึงพระพันธ
กิจแห่งควำมรอดอันเป็นพระเมตตำ
ของพระเยซูครสิต ์และถึงสัมพันธภำพ
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
ทัง้หมดเริม่ที่พระผู้เป็นเจ้ำพระ

บิดำ ขณะที่เรำทรำบเพียงน้อยนิดเกี่ยว
กับพระองค ์ส่ิงที่เรำทรำบน้ันส�ำคญั
มำกในกำรเข้ำใจต�ำแหน่งอันสูงสุด
ของพระองค ์ควำมสัมพันธ์ที่เรำมีกับ
พระองค ์และบทบำทกำรควบคมุดแูล
ของพระองค์ ในแผนแห่งควำมรอด กำร
สรำ้ง และส่ิงอื่นๆ ทัง้หมดที่ตำมมำ

ดงัที่เอ็ลเดอรบ์รซู อำร.์ แมคคองกี
เขียนไวก้่อนท่ำนถึงแก่กรรม “ ในควำม
หมำยที่ยิ่งใหญ่และส�ำคญัที่สุดของ
ค�ำ มีพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์และ
แท้จรงิเพียงองคเ์ดยีวเท่ำน้ัน พระองค์
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ทรงเป็นพระบิดำ เอโลฮิมผู้ยิ่งใหญ่ พระ
ผู้ทรงเป็นเหนือทุกส่ิง พระผู้สรำ้งและ
ปกครองจักรวำล” 4 พระองคค์อืพระผู้
เป็นเจ้ำและพระบดิำของพระเยซคูรสิต ์
และของเรำดว้ย ประธำนเดวดิ โอ. แมค
เคย์สอนวำ่ “ควำมจรงิพืน้ฐำนอย่ำงแรก
ที่พระเยซูครสิตท์รงสนับสนุนคอืควำม
จรงิที่วำ่มีผู้ก�ำกับดแูลทุกส่ิงซ่ึงคอืพระผู้
เป็นเจ้ำพระบิดำ พระเจ้ำแห่งฟ้ำสวรรค์
และแผ่นดนิโลก” 5

ส่ิงที่เรำทรำบเกี่ยวกับพระอุปนิสัย
ของพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำคอืส่ิงที่เรำ
เรยีนรูเ้กือบทัง้หมดไดจ้ำกกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจและค�ำสอนของพระบุตรองค์
เดยีวที่ถือก�ำเนิดของพระองค ์พระ
เยซูครสิต ์ดงัที่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร.์ 
ฮอลแลนดส์อนไว ้จุดประสงคส์�ำคญั
ที่สุดอย่ำงหน่ึงของกำรปฏิบัตศิำสนกิจ
ของพระเยซูคอืกำรเปิดเผยตอ่มนุษย์
วำ่ “พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดรข์อง
เรำ . . . ทรงเป็นอย่ำงไร . . . [เพื่อ] เปิด
เผยและทรงท�ำให้พระลักษณะที่แท้
จรงิของพระบิดำของพระองค ์พระบิดำ
ในสวรรคข์องเรำเป็นเรือ่งใกล้ตวัเรำ” 6 
พระคมัภีร์ ไบเบิลมีพยำนของอัครสำวก
วำ่พระเยซู “ทรงมีแก่น แท้เดยีว” กับ
พระบิดำ (ฮีบร ู1:3) ซ่ึงเพียงขยำยควำม
ค�ำสอนของพระเยซูที่วำ่ “คนที่ ไดเ้ห็น
เรำก็ ไดเ้ห็นพระ บิดำ” (ยอห์น 14:9)

พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำคอืพระ
บิดำของวญิญำณเรำ เรำเป็นบุตรธิดำ
ของพระองค ์พระองคท์รงรกัเรำ และ
พระองคท์รงท�ำทุกส่ิงเพื่อประโยชน์ 
นิรนัดรข์องเรำ พระองคค์อืผู้สรำ้งแผน
แห่งควำมรอด และโดยเดชำนุภำพของ
พระองคท์ี่แผนของพระองคบ์รรลุจุด
ประสงคเ์พื่อรศัมีภำพนิรนัดรข์องบุตร
ธิดำของพระองค์

พระบตุร
ส�ำหรบัมนุษย์แล้วสมำชิกในพระผู้

เป็นเจ้ำสำมพระองคท์ี่เห็นไดชั้ดมำก
ที่สุดคอืพระเยซูครสิต ์ถ้อยแถลงหลัก
ค�ำสอนส�ำคญัที่ฝ่ำยประธำนสูงสุด

ประกำศไวเ้มื่อปี 1909 กล่ำววำ่พระองค์
ทรงเป็น “พระบุตรหัวปีในบรรดำบุตร
ทัง้หลำยของพระผู้เป็นเจ้ำ—พระผู้
ถือก�ำเนิดองคแ์รกในวญิญำณ และ
เป็นพระผู้ถือก�ำเนิดพระองคเ์ดยีวใน
เน้ือหนัง” 7 พระบุตร ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้
รบัเลือกโดยพระบิดำให้ด�ำเนินกำร
แผนของพระบิดำให้ลุล่วง—ให้ ใช้
เดชำนุภำพของพระบิดำในกำรสรำ้ง
โลกที่สุดจะคณำนับ (ด ูโมเสส 1:33) 
และให้ช่วยชีวติบุตรธิดำของพระผู้
เป็นเจ้ำจำกควำมตำยดว้ยกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์และจำกบำปดว้ยกำรชดใช้
ของพระองค ์กำรเสียสละอันสูงส่งน้ีจึง
เรยีกวำ่ “กำรกระท�ำอันเป็นศนูย์กลำง
ประวตัศิำสตรม์วลมนุษย์” 8 อย่ำง
แท้จรงิ

ในโอกำสที่พิเศษและศักดิสิ์ทธิ์
เหล่ำน้ันเมื่อพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ
ทรงแนะน�ำพระบุตรดว้ยพระองคเ์อง 
พระองคต์รสัวำ่ “ท่ำนผู้ น้ีเป็นบุตรที่ รกั
ของเรำ จงเช่ือ ฟังท่ำนเถิด” (มำระโก  
9:7; ลูกำ 9:35; ด ู3 นีไฟ 11:7;  
โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:17 ดว้ย) 
ฉะน้ันพระเยซูครสิต ์พระยำห์เวห์ 
พระเจ้ำแห่งอิสรำเอล คอืผู้ที่ตรสักับ
ศำสดำพยำกรณ์และตรสัผ่ำนพวกท่ำน
เหล่ำน้ัน 9 น่ันคอืเหตผุลที่วำ่เมื่อพระ
เยซูทรงปรำกฏตอ่ชำวนีไฟหลังกำร
ฟ้ืนคนืพระชนม์ พระองคท์รงแนะน�ำ
พระองคเ์องวำ่เป็น “พระผู้เป็นเจ้ำของ
ทัง้แผ่นดนิโลก” (3 นีไฟ 11:14) น่ัน
คอืเหตผุลที่วำ่พระเยซูมักจะตรสั
กับศำสดำพยำกรณ์ของพระคมัภีร์
มอรมอนและตอ่วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
ในฐำนะ “พระบิดำและพระบุตร” 
พระนำมที่อธิบำยไว้ ในค�ำแถลงหลักค�ำ
สอนที่ ไดร้บักำรดลใจของฝ่ำยประธำน
สูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองเมื่อ
เพียง 100 ปีที่ผ่ำนมำ 10

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
สมำชิกองค์ที่สำมของพระผู้เป็น

เจ้ำสำมพระองคค์อืพระวญิญำณ

บรสุิทธิ์ บำงครัง้เรยีกวำ่พระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์ พระวญิญำณของพระเจ้ำ 
และพระผู้ปลอบโยนเช่นกัน พระองค์
คอืสมำชิกในพระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค์
ที่เป็นผู้แทนของกำรเปิดเผยส่วนตวั ใน
ฐำนะพระอตริปูที่เป็นวญิญำณ (ด ูคพ. 
130:22) พระองคท์รงสำมำรถสถิตอยู่
ในเรำและท�ำหน้ำที่ส�ำคญัของกำรเป็น
ผู้ส่ือสำรระหวำ่งพระบิดำและพระบุตร
กับลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิ
โลก พระคมัภีรห์ลำยข้อสอนวำ่พระ
พันธกิจของพระองคค์อืเพื่อเป็นพยำน
ถึงพระบิดำและพระบุตร (ด ูยอห์น 
15:26; 3 นีไฟ 28:11; คพ. 42:17) 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญำวำ่พระผู้
ปลอบโยนจะทรงสอนทุกส่ิง ท�ำให้เรำ
ระลึกถึงทุกส่ิง และน�ำเรำไปสู่ควำม
จรงิทัง้มวล (ด ูยอห์น 14:26; 16:13) 
ฉะน้ัน พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงช่วย
ให้เรำแยกแยะออกระหวำ่งควำมจรงิ
กับควำมเท็จ ทรงน�ำเรำในกำรตดัสินใจ
ครัง้ส�ำคญั และทรงช่วยเรำผ่ำนควำม
ท้ำทำยในควำมเป็นมรรตยั 11 พระองค์
ยังทรงเป็นวธิีซ่ึงเรำจะไดร้บักำรช�ำระให้
บรสุิทธิ์ น่ันคอืสะอำดและบรสุิทธิ์จำก
บำป (ด ู2 นีไฟ 31:17; 3 นีไฟ 27:20;  
โมโรไน 6:4)

IV.
ดงัน้ัน กำรเข้ำใจหลักค�ำสอนที่

สวรรคเ์ปิดเผยเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ำ
สำมพระองคแ์ละแผนแห่งควำมรอด
ช่วยเรำรบัมือกับควำมท้ำทำยของเรำทุก
วนัน้ีอย่ำงไร

เพรำะเรำมีควำมจรงิเกี่ยวกับพระผู้
เป็นเจ้ำสำมพระองคแ์ละควำมสัมพันธ์
ของเรำตอ่ทัง้สำมพระองค ์จุดประสงค์
ของชีวติ และลักษณะของจุดหมำย
ปลำยทำงนิรนัดรข์องเรำ เรำจึงมีแผนที่
และกำรรบัประกันที่เป็นเลิศส�ำหรบักำร
เดนิทำงผ่ำนควำมเป็นมรรตยัของเรำ 
เรำรูว้ำ่เรำนมัสกำรใครและเพรำะเหตุ
ใด เรำรูว้ำ่เรำเป็นใครและสำมำรถเป็น
ใครได ้(ด ูคพ. 93:19) เรำรูว้ำ่ใครท�ำให้
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ทัง้หมดน้ีเป็นไปได ้และเรำรูว้ำ่เรำตอ้ง
ท�ำส่ิงใดเพื่อจะเบิกบำนใจกับพรสูงสุด
ที่มำโดยแผนแห่งควำมรอดของพระผู้
เป็นเจ้ำ เรำรูท้ัง้หมดน้ีไดอ้ย่ำงไร เรำรู้
จำกกำรเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้ำตอ่
ศำสดำพยำกรณ์และตอ่เรำแตล่ะคน

กำรบรรลุส่ิงที่อัครสำวกเปำโลอธิบำย
วำ่ “ โตเต็มถึงขนำดควำมบร ิบูรณ์ของ
พระ ครสิต”์ (เอเฟซัส 4:13) เรยีกรอ้ง
มำกกวำ่แคก่ำรไดม้ำซ่ึงควำมรู ้เพียงแต ่
เชือ่มั่น ในพระกิตตคิณุเท่ำน้ันยังไม่พอ 
เรำตอ้งกระท�ำและคดิ ทัง้น้ีเพื่อพระ
กิตตคิณุจะท�ำให้เรำ เปลีย่นใจเลือ่มใส 
ตรงกันข้ำมกับสถำบันอื่นๆ ของโลก  
ที่สอนเรำให้ รู ้บำงส่ิงบำงอย่ำง แผน
แห่งควำมรอดและพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตท์้ำทำยให้เรำ เป็น  
บำงส่ิงบำงอย่ำง

ดงัที่ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน
สอนเรำในกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ที่
แล้ว

“ส่วนส�ำคัญต่อแผนคือพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรำ พระเยซูคริสต์ หำก
ไม่มีกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ 
ทุกคนจะหลงหำยไป อย่ำงไรก็ตำม 
กำรเช่ือในพระองค์และพันธกิจของ
พระองค์เพียงอย่ำงเดียวยังไม่พอ เรำ
ต้องลงมือท�ำ เรียนรู้ ค้นหำและสวด
อ้อนวอน กลับใจและปรับปรุงตนเอง 
เรำต้องรู้จักกฎของพระผู้เป็นเจ้ำและ
ด�ำเนินชีวิตตำมน้ัน เรำต้องรับศำสน
พิธีแห่งควำมรอดของพระองค์ เรำจะ
ได้รับควำมสุขนิรันดร์ที่แท้จริงก็ต่อ
เมื่อเรำท�ำส่ิงเหล่ำน้ี . . .

“จำกส่วนลึกของจิตวญิญำณข้ำพเจ้ำ
ดว้ยควำมนอบน้อมอย่ำงที่สุด” ประธำน
มอนสันประกำศ “ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
ถึงของประทำนอันส�ำคญัยิ่ง คอืแผน
ของพระบิดำส�ำหรบัเรำ เป็นเส้นทำง
ที่สมบูรณ์ทำงเดยีวที่น�ำไปสู่สันตแิละ
ควำมสุขทัง้ที่น่ีและในโลกที่จะมำถึง” 12

ข้ำพเจ้ำขอเพิ่มประจักษ์พยำนของ
ข้ำพเจ้ำถึงส่ิงที่ประธำนผู้เป็นศำสดำ
พยำกรณ์ที่รกัของเรำกล่ำวไว ้ข้ำพเจ้ำ

เป็นพยำนวำ่เรำมีพระบิดำบนสวรรค์
ผู้ทรงรกัเรำ ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่เรำมี
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ผู้ทรงน�ำทำงเรำ  
และข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงพระเยซู
ครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงท�ำให้ทุก
ส่ิงเป็นไปได ้ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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ข้ำพเจ้ำคดิช่ัวครูแ่ละตอบวำ่  
“ผมมั่นใจวำ่กำรหลับในโบสถ์เป็นกำร
หลับที่ดตีอ่สุขภำพมำกที่สุด”

แฮรเ์รยีต ภรรยำแสนดขีองข้ำพเจ้ำ
ไดย้ินกำรสนทนำน้ีและพูดถึงในภำย
หลังวำ่น่ันเป็นค�ำตอบที่มีมิตรไมตรมีำก
ที่สุดเท่ำที่ข้ำพเจ้ำเคยตอบ

การปลุกศรัทธาคร้ังใหญ่
สองสำมรอ้ยปีมำแล้วใน

อเมรกิำเหนือ มีขบวนกำรหน่ึงเรยีกวำ่ 
“กำรปลุกศรทัธำครัง้ใหญ่” กระจำยอยู่
ทั่วชนบท วตัถุประสงคห์ลักอย่ำงหน่ึง
คอืเพื่อปลุกผู้คนที่ดเูหมือนก�ำลังหลับ
อยู่ ในเรือ่งทำงวญิญำณ

เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธไดร้บัอิทธิพล
จำกส่ิงที่ท่ำนไดย้ินจำกนักเทศน์ผู้เป็น
ส่วนหน่ึงของกำรตืน่ตวัทำงศำสนำ
ครัง้น้ี น่ันเป็นเหตผุลหน่ึงที่ท�ำให้ท่ำน
ตดัสินใจแสวงหำพระประสงคข์อง
พระเจ้ำในค�ำสวดอ้อนวอนส่วนตวั

นักเทศน์เหล่ำน้ีมีรปูแบบกำรเทศนำ
ที่น่ำตืน่เตน้ ไดอ้ำรมณ์ ค�ำเทศนำมุ่ง
เน้นเรือ่งเพลิงนรกโลกันตรท์ี่รอคอยคน
บำป 1 ค�ำพูดของพวกเขำไม่ไดท้�ำให้คน
ง่วงนอน—แตอ่ำจจะท�ำให้ฝันรำ้ยบ้ำง 
จุดประสงคแ์ละรปูแบบเช่นน้ีดเูหมือน
จะสรำ้งควำมหวำดกลัวเพื่อท�ำให้ผู้คน
มำสู่ศำสนจักร

ใชค้วามกลวัเป่าหู
ในประวตัศิำสตร ์ควำมกลัวมักจะ

ใช้บังคบัให้คนท�ำบำงส่ิงบำงอย่ำง บิดำ
มำรดำใช้ควำมกลัวกับลูกของตน เจ้ำ
นำยใช้กับลูกน้อง นักกำรเมืองใช้กับคน
ที่มีสิทธิ์ออกเสียง

ผู้เช่ียวชำญกำรตลำดเข้ำใจพลังของ
ควำมกลัวและมักน�ำไปใช้ น่ีคอืเหตผุล
ที่วำ่ท�ำไมโฆษณำบำงอย่ำงดเูหมือนจะ
มีข่ำวสำรเป็นนัยวำ่ถ้ำเรำไม่ซือ้ซีเรยีล
อำหำรเช้ำยี่ห้อน้ันหรอืพลำดวดิี โอเกม
หรอืโทรศัพท์มือถือรุน่ใหม่ล่ำสุด เรำจะ
เส่ียงตอ่กำรมีชีวติที่ทุกข์ยำก อยู่อย่ำง
โดดเดีย่วจนตำย และไม่มีควำมสุข

ปรกึษำ และปัญญำของท่ำนไว้ ในใจเรำ
เสมอ เรำรกัท่ำน ประธำนมอนสัน และ
สวดอ้อนวอนให้ท่ำนเสมอ

หลำยปีมำแล้ว เมื่อข้ำพเจ้ำรบัใช้เป็น
ประธำนสเตคที่แฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนี 
สตรทีี่น่ำรกัแต่ไม่มีควำมสุขคนหน่ึงเข้ำ
มำหำข้ำพเจ้ำเมื่อจบกำรประชุมสเตค
ครัง้หน่ึง

“แย่มำกเลยใช่ไหม” เธอบอก “น่ำจะ
มีประมำณส่ีหรอืห้ำคนที่หลับสนิทใน
ระหวำ่งที่คณุพูด!”

โดย ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องชำยหญิงทัง้หลำย มิตรสหำย
ที่รกั ช่ำงเป็นโอกำสพิเศษและ
เป่ียมปีตอิย่ำงยิ่งที่ ไดม้ำพบกัน

ในฐำนะศำสนจักรทั่วโลกที่เป็นหน่ึง
เดยีวกันในศรทัธำและควำมรกัของ
เรำที่มีตอ่พระผู้เป็นเจ้ำและลูกๆ ของ
พระองค์

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุเป็นพิเศษที่
โธมัส เอส. มอนสัน ศำสดำพยำกรณ์ผู้
เป็นที่รกัของเรำอยู่กับเรำที่น่ี ประธำน
ครบั เรำจะรบัถ้อยค�ำแห่งกำรน�ำทำง ค�ำ

ความรักท่ีสม	บูรณ์ขบั	ไล่
ความกลวัออกไป
ขอให้เราขจัดความกลวัออกไปและด�าเนินชีวิตด้วยปีติ ความนอบน้อม ความหวงั  
และความมัน่ใจว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเรา
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เรำยิม้กับเรือ่งน้ีและคดิวำ่เรำจะไม่มี
วนัตกหลุมพรำงของกำรเป่ำหูเช่นน้ัน 
แตบ่ำงครัง้เรำก็ตกหลุมจรงิ ที่แย่ยิ่งกวำ่
คอื บำงครัง้เรำใช้วธิีเดยีวกันน้ีเพื่อให้ผู้
อื่นท�ำส่ิงที่เรำตอ้งกำร

วนัน้ีข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำมีจุด
ประสงคส์องอย่ำง อย่ำงแรกคอืเพื่อ
กระตุน้ให้เรำไตรต่รองและพิจำรณำ
ขอบเขตซ่ึง เรำ ใช้ควำมกลัวในกำรจูงใจ
ผู้อื่น—รวมถึงตวัเรำเอง อย่ำงที่สองคอื
เสนอแนะวธิีที่ดกีวำ่

ปัญหาของความกลวั
กอ่นอืน่ เรำจะพดูถงึปัญหำของควำม

กลวั อย่ำงไรก็ตำม มี ใครบำ้งที่ ไมเ่คยถกู
ควำมกลัวบงัคบัใหก้นิอำหำรดขีึน้ คำด
เข็มขดันิรภัย ออกก�ำลงักำยมำกขึน้ ออม
เงนิ หรอืแม้แตก่ลับใจจำกบำป

จรงิหรอืไม่ที่ควำมกลัวสำมำรถมี
อิทธิพลทรงพลังเหนือกำรกระท�ำและ
ควำมประพฤตขิองเรำ แตอ่ิทธิพลน้ัน
มักเป็นเพียงช่ัวครำวและผิวเผิน ไม่
บ่อยนักที่ควำมกลัวมีพลังเปลี่ยนแปลง
ใจเรำ และควำมกลัวจะไม่มีวนัเปลี่ยน
เรำให้เป็นคนที่รกัส่ิงถูกตอ้งและ
ตอ้งกำรเช่ือฟังพระบิดำบนสวรรค์ ได้

คนที่รูสึ้กกลัวอำจ พูด และท�ำส่ิงที่
ถูกตอ้ง แตพ่วกเขำไม่มี ควำมรูสึ้ก ที่ถูก
ตอ้ง พวกเขำมักจะรูสึ้กไรท้ี่พึ่งและขุ่น
เคอืงใจ แม้กระทั่งโกรธ เมื่อเวลำผ่ำน
ไปควำมรูสึ้กเหล่ำน้ีจะน�ำไปสู่ควำมไม่ไว้
วำงใจ กำรตอ่ตำ้น หรอืแม้แตก่ำรกบฏ

น่ำเสียดำย แนวทำงผิดๆ ของชีวติ
และกำรเป็นผู้น�ำน้ีไม่ไดจ้�ำกัดอยู่แค่
เรือ่งทำงโลก ข้ำพเจ้ำเศรำ้ใจที่ ไดย้ิน
วำ่มีสมำชิกศำสนจักรผู้ ใช้อ�ำนำจกำร
ปกครองที่ ไม่ชอบธรรม—ไม่วำ่จะ
ในบ้ำน ในกำรเรยีกของศำสนจักร ที่
ท�ำงำน หรอืในกำรปฏิสัมพันธ์ประจ�ำวนั
กับผู้อื่น

บ่อยครัง้ ผู้คนอำจประณำมกำร
ข่มเหงรงัแกของผู้อื่น แตพ่วกเขำไม่
เห็นวำ่ตนเองก็ท�ำ พวกเขำเรยีกรอ้งให้
ผู้อื่นท�ำตำมกฎที่ตนเองก�ำหนดไว ้แต่

เมื่อผู้อื่นไม่ท�ำตำมกฎส่งเดชเหล่ำน้ี  

คนพวกน้ันก็จะลงโทษพวกเขำทำง
วำจำ อำรมณ์ และบำงครัง้ทำงรำ่งกำย

พระเจ้ำตรสัวำ่ “เมื่อเรำ . . . ใช้กำร
ควบคมุหรอือ�ำนำจกำรปกครองหรอืกำร
บังคบัจิตวญิญำณของลูกหลำนมนุษย์, 
ในควำมไม่ชอบธรรมระดบัใดก็ตำม, . . . 
สวรรคย์่อมถอนตวั; พระวญิญำณของ
พระเจ้ำเศรำ้โศก” 2

อำจมีบำงเวลำที่เรำอยำกจะหำเหตุ
ผลมำแก้ตำ่งกำรกระท�ำของเรำโดย
เช่ือวำ่ผลลัพธ์สรำ้งควำมชอบธรรมให้
วธิีกำร เรำอำจคดิวำ่กำรควบคมุ เป่ำหู 
และแข็งกรำ้วจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้
อื่น ไม่ ใช่เลย เพรำะพระเจ้ำตรสัอย่ำง
ชัดเจนวำ่ “ส่วนผลของพระ วญิ ญำณ
น้ัน คอืควำมรกั ควำมยินด ีสันต ิสุข 
ควำมอดทน ควำมกรณุำ ควำมด ี 
ควำมซ่ือ สัตย์ ควำมสุภำพ อ่อน โยน 
[และ] กำรรู ้จักบัง คบัตน” 3

วธีิท่ีดีกวา่
ยิ่งข้ำพเจ้ำรูจ้ักพระบิดำบนสวรรค์

มำกขึน้เท่ำใด ข้ำพเจ้ำยิ่งเห็นวธิีที่
พระองคท์รงดลใจและน�ำบุตรธิดำของ
พระองคม์ำกขึน้เท่ำน้ัน พระองค์ ไม่
ทรงพระพิโรธ เคยีดแคน้ หรอือำฆำต4 
พระประสงคเ์ดยีว—งำนและรศัมี
ภำพของพระองค—์คอืน�ำทำงเรำไปสู่
ควำมสูงส่งและไปสู่ควำมบรบิูรณ์ของ
พระองค์ 5

พระผู้เป็นเจ้ำตรสักับโมเสสวำ่
พระองคท์รง “เป่ียมดว้ยพระ กรณุำและ
พระ คณุ พระ องคก์ริว้ช้ำ ทรงบร ิบูรณ์
ดว้ยควำมรกั มั่น คง และควำมสัตย์ จรงิ”6

ควำมรกัที่พระบิดำในสวรรคท์รงมี
ตอ่เรำ บุตรธิดำของพระองค ์เกินควำม
สำมำรถที่เรำจะเข้ำใจมำก 7

น่ีหมำยควำมวำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
ประทำนอภัยหรอืทรงมองข้ำมควำม
ประพฤตทิี่ขัดกับพระบัญชำหรอืไม่ ไม่
เลย ไม่ ใช่แน่นอน!

แตพ่ระองคท์รงประสงคจ์ะเปลี่ยน
มำกกวำ่แคพ่ฤตกิรรมของเรำ พระองค์

ทรงประสงคจ์ะเปลี่ยนธรรมชำตวิสัิย
และใจของเรำ

พระองคท์รงตอ้งกำรใหเ้รำเอือ้มออก
ไปจบัรำวเหล็กไวแ้น่น เผชิญหน้ำกบั
ควำมกลวั กำ้วไปขำ้งหน้ำและขึน้ไป
ตำมทำงคบัแคบและแคบอยำ่งกลำ้หำญ 
พระองคท์รงประสงคเ์ช่นน้ีเพรำะทรง
รกัเรำ เพรำะน่ีเป็นหนทำงสู่ควำมสุข

ฉะน้ัน พระผู้เป็นเจ้ำทรงจูงใจให้
บุตรธิดำท�ำตำมพระองคอ์ย่ำงไรในสมัย
ของเรำ

พระองคท์รงส่งพระบุตร!
พระผู้เป็นเจ้ำทรงส่งพระบุตรผู้ถือ

ก�ำเนิดองคเ์ดยีวของพระองค ์พระเยซู
ครสิต ์เพื่อให้เรำรูท้ำงที่ถูกตอ้ง

พระผู้เป็นเจ้ำทรงจูงใจเรำโดยกำร
ชักชวน ควำมอดกลัน้ ควำมสุภำพ
อ่อนน้อม ควำมอ่อนโยน และควำมรกั
ที่ ไม่เสแสรง้ 8 พระผู้เป็นเจ้ำทรงอยู่
เคยีงข้ำงเรำ ทรงรกัเรำ เมื่อเรำสะดดุล้ม 
พระองคท์รงตอ้งกำรให้เรำลุกขึน้ ลอง
อีกครัง้ และเข้มแข็งขึน้

พระองคค์อืครพูี่เลีย้งของเรำ
พระองคค์อืควำมหวงัอันเป็นมิ่งขวญั

ของเรำ
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พระองคท์รงปรำรถนำจะกระตุน้เรำ
ดว้ยศรทัธำ

พระองคท์รงวำงใจวำ่เรำจะเรยีนรู้
จำกควำมผิดพลำดของเรำและเลือกส่ิง
ที่ถูกตอ้ง

น่ีคอืวธิีที่ดกีวำ่! 9

แลว้ความชัว่ร้ายของโลกเล่า
วธิีหน่ึงที่ซำตำนตอ้งกำรให้เรำเป่ำหู

ผู้อื่นคอืโดยกำรมุ่งเน้นและแม้แตข่ยำย
ควำมช่ัวรำ้ยในโลก

แน่นอนวำ่โลกของเรำไม่ไดด้พีรอ้ม
อยู่เสมอ และจะไม่ดพีรอ้มตอ่ไป มี
คนบรสุิทธิ์มำกเกินไปตอ้งทนทุกข์
เน่ืองจำกสภำวกำรณ์ของธรรมชำติ
ตลอดจนควำมไรม้นุษยธรรมของ
มนุษย ์ควำมเส่ือมทรำมและควำมช่ัวรำ้ย 
ในสมัยของเรำไม่เหมือนใครและน่ำ
หวำดหวัน่

แตท่ัง้ๆ ที่มีควำมไม่ดพีรอ้มทัง้หมด
น้ี ข้ำพเจ้ำจะไม่ขอแลกกำรมีชีวติอยู่ ใน
สมัยน้ีกับสมัยอื่นใดในประวตัศิำสตร์
โลก เรำไดร้บัพรจนมิอำจประมำณไดท้ี่
เรำมีชีวติอยู่ ในวนัเวลำของควำมรุง่เรอืง 
ควำมรูแ้จ้ง และเป็นประโยชน์อย่ำงไม่มี
ส่ิงใดเทียบเท่ำ เหนือส่ิงอื่นใด เรำไดร้บั
พรที่มีควำมสมบูรณ์ในพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงช่วยให้เรำมองภัย
ของโลกแตกตำ่งออกไปและแสดงให้เรำ
เห็นวธิีหลีกเลี่ยงหรอืรบัมือกับภัยเหล่ำน้ี

เมื่อข้ำพเจ้ำนึกถึงพรเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำ
อยำกจะคกุเข่ำลงเปล่งเสียงสรรเสรญิ
แดพ่ระบิดำบนสวรรคส์�ำหรบัควำมรกั
อันไม่รูจ้บที่พระองคป์ระทำนให้บุตร
ธิดำทุกคนของพระองค์

ข้ำพเจ้ำไม่เช่ือวำ่พระผู้เป็นเจ้ำทรง
ตอ้งกำรให้บุตรธิดำของพระองคร์ูสึ้ก
กลัวหรอืหมกมุ่นครุน่คดิเรือ่งควำม 
ช่ัวรำ้ยของโลก “เพรำะ วำ่พระ เจ้ำไม่ ได้
ประ ทำนใจที่ขลำด กลัวแก่เรำ แต่
ประ ทำนใจที่ประ กอบดว้ยฤทธำ นุ ภำพ 
ควำมรกั และกำรบัง คบัตน เองแก่เรำ” 10

พระองคป์ระทำนเหตผุลมำกมำยให้
เรำรืน่เรงิยินด ีเรำเพียงตอ้งคน้หำและ

รบัรูถ้ึงเหตผุลเหล่ำน้ัน พระเจ้ำทรง
เตอืนเรำบ่อยๆ วำ่ “อย่ำครัน่ครำ้ม”  
“จงรืน่เรงิเถิด” 11 และ “ฝูงแกะเล็กน้อย
เอ๋ย อย่ำกลัวเลย” 12

พระเจา้จะทรงสูส้งครามแทนเรา
พี่น้องทัง้หลำย เรำคอื “ฝูงแกะ

เล็กน้อย” ของพระเจ้ำ เรำเป็นวสุิทธิ
ชนแห่งยุคสุดท้ำย ช่ือของเรำโดยแท้
แล้วคอืค�ำมั่นสัญญำที่จะรอคอยกำร
เสด็จกลับมำของพระผู้ช่วยให้รอดและ
เตรยีมตวัเรำและโลกไวร้บัพระองค ์
ฉะน้ัน ขอให้เรำรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำและ
รกัเพื่อนมนุษย์ของเรำ ขอให้เรำท�ำส่ิง
น้ีดว้ยควำมมั่นใจโดยธรรมชำต ิดว้ย
ควำมนอบน้อมถ่อมตน ไม่ดถููกศำสนำ
อื่นหรอืผู้คนกลุ่มใด พี่น้องทัง้หลำย เรำ
ไดร้บัมอบหมำยให้ศึกษำพระค�ำของ
พระผู้เป็นเจ้ำและเอำใจใส่สุรเสียงของ
พระวญิญำณ เพื่อเรำจะ “รูเ้ครือ่งหมำย
แห่งกำลเวลำ, และเครือ่งหมำยแห่งกำร
เสด็จมำของบุตรแห่งพระมหำบุรษุ” 13

ดว้ยเหตน้ีุ เรำจึงไม่ไดเ้พิกเฉยตอ่
ควำมท้ำทำยของโลกหรอืไม่ตระหนัก
ถึงควำมยำกล�ำบำกในสมัยของเรำ แต่
ไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำควรเพิ่มภำระให้
ตนเองหรอืผู้อื่นดว้ยควำมกลัวอยู่เสมอ 
แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับกองทุกข์ของ
ควำมท้ำทำย ดกีวำ่ไหมที่จะจดจ่ออยู่กับ
ควำมยิ่งใหญ่อันไม่สิน้สุด พระคณุควำม
ด ีและเดชำนุภำพที่เที่ยงแท้ของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ วำงใจพระองคแ์ละเตรยีมรบั
กำรเสด็จมำของพระเยซูครสิตด์ว้ยใจ
ปีตยิินดี

ในฐำนะผู้คนแห่งพันธสัญญำของ
พระองค ์เรำไม่จ�ำเป็นตอ้งหยุดน่ิง
เพรำะควำมกลัววำ่ส่ิงที่ ไม่ดอีำจจะเกิด
ขึน้ แตเ่รำสำมำรถมุ่งหน้ำตอ่ไปดว้ย
ศรทัธำ ควำมกล้ำหำญ ควำมมุ่งมั่น  
และควำมวำงใจในพระผู้เป็นเจ้ำเมื่อ
เรำเข้ำใกล้ควำมท้ำทำยและโอกำสที่อยู่
เบือ้งหน้ำ 14

เรำไม่ไดเ้ดนิในวถิีแห่งสำนุศิษย์
เพียงล�ำพัง “เพรำะ วำ่ผู้ที่ ไปกับท่ำนคอื

พระ ยำห์ เวห์พระ เจ้ำของท่ำน พระ องค์
จะไม่ทรงปล่อยท่ำนให้ล้ม เหลวหรอื
ทอด ทิง้ท่ำน” 15

“พระ ยำห์ เวห์จะทรงรบแทนท่ำน
ทัง้ หลำย พวก ท่ำนจงสงบอยู่เถิด” 16

เมื่อเผชิญหน้ำกับควำมกลัว ขอให้
เรำกล้ำหำญ รวบรวมศรทัธำของเรำ 
และเช่ือมั่นในค�ำสัญญำวำ่ “อำวธุทุก
ชนิดที่ท�ำขึน้เพื่อตอ่ สู้เจ้ำจะไม่ชนะ” 17

เรำมีชีวติอยู่ ในช่วงเวลำแห่งอันตรำย
และควำมโกลำหลใช่ไหม ใช่แน่นอน

พระผู้เป็นเจ้ำตรสัวำ่ “ ในโลกน้ีท่ำน
จะประ สบควำมทุกข์ ยำก แตจ่งมี ใจกล้ำ
เถิด เพรำะวำ่เรำชนะโลกแล้ว” 18

เรำใช้ศรทัธำที่จะเช่ือและปฏิบัตติำม
ไดห้รอืไม่ เรำท�ำตำมค�ำมั่นสัญญำและ
พันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์ของเรำไดห้รอืไม่ 
เรำรกัษำพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำ
แม้ ในสภำวกำรณ์ที่ท้ำทำยไดห้รอืไม่ 
แน่นอนเรำท�ำได!้

เรำท�ำไดเ้พรำะพระผู้เป็นเจ้ำทรง
สัญญำวำ่ “ส่ิงทัง้ปวงจะรว่มกันส่งผล
เพื่อควำมดขีองเจ้ำ, หำกเจ้ำด�ำเนิน
ชีวติอย่ำงซ่ือตรง” 19 ฉะน้ันขอให้เรำ
ขจัดควำมกลัวออกไปและด�ำเนินชีวติ
ดว้ยปีต ิควำมนอบน้อม ควำมหวงั และ
ควำมมั่นใจวำ่พระเจ้ำทรงสถิตกับเรำ

ความรักท่ีสม	บูรณ์ขบั	ไล่ความกลวัออกไป
มิตรสหำยที่รกั พี่น้องในพระครสิต ์

ถ้ำเรำพบวำ่ตนเองด�ำเนินชีวติในควำม
กลัวหรอืควำมวติกกังวล หรอืถ้ำเรำพบ
วำ่ถ้อยค�ำ เจตคต ิหรอืกำรกระท�ำของ
เรำสรำ้งควำมกลัวให้ผู้อื่น ข้ำพเจ้ำสวด
อ้อนวอนสุดพลังของจิตวญิญำณวำ่เรำ
จะไดร้บักำรปลดปล่อยจำกควำมกลัว
น้ีดว้ยยำตำ้นควำมกลัวจำกสวรรค ์ซ่ึง
ไดแ้ก่ควำมรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต ์
เพรำะ “ควำมรกัที่สม บูรณ์น้ันก็ขับ ไล่
ควำมกลัวออกไป” 20

ควำมรกัอันสมบูรณ์ของพระครสิต์
เอำชนะกำรล่อลวงที่จะท�ำรำ้ย ขู่เข็ญ 
ข่มเหงรงัแก หรอืกดขี่

ควำมรกัอันสมบูรณ์ของพระครสิต์
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ช่วยให้เรำด�ำเนินชีวติอย่ำงนอบน้อม มี
ศักดิศ์ร ีและเช่ือมั่นในฐำนะผู้ตดิตำม
ของพระผู้ช่วยให้รอด ควำมรกัอัน
สมบูรณ์ของพระครสิต์ ให้ควำมมั่นใจ
แก่เรำที่จะด�ำเนินตอ่ไปท่ำมกลำงควำม
กลัว วำงใจในเดชำนุภำพและพระคณุ
ควำมดขีองพระบิดำบนสวรรค ์และของ
พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต์

ในบ้ำน ในที่ท�ำงำน ในกำรเรยีกของ
ศำสนจักร ในใจเรำ ขอให้เรำแทนที่
ควำมกลัวดว้ยควำมรกัอันสมบูรณ์ของ
พระครสิต ์ควำมรกัของพระครสิตจ์ะ
แทนที่ควำมกลัวดว้ยศรทัธำ!

ควำมรกัของพระองคจ์ะท�ำใหเ้รำ
สำมำรถตระหนัก วำงใจ และมศีรทัธำใน
พระคณุควำมดขีองพระบดิำบนสวรรค ์
ในแผนแหง่สวรรค ์พระกติตคิณุ และ
พระบญัญตัขิองพระองค์21 กำรรกัพระผู้
เป็นเจำ้และเพือ่นมนุษยจ์ะเปลีย่นกำร
เช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจำ้
เป็นพรแทนทีจ่ะเป็นภำระ ควำมรกัของ
พระครสิตจ์ะช่วยใหเ้รำเป็นคนทีเ่มตตำ 
ใหอ้ภยั ใส่ ใจ และอทุศิตนมำกขึน้แก่
งำนของพระองค์

เมื่อเรำเตมิเต็มใจเรำดว้ยควำมรกั
ของพระครสิต ์เรำจะตืน่ขึน้ดว้ยควำม
สดช่ืนทำงวญิญำณและเรำจะเดนิอย่ำง

ปีต ิมั่นใจ ตืน่ และมีชีวติชีวำในควำม
สวำ่งและรศัมีภำพของพระผู้ช่วยให้
รอดที่รกัของเรำ พระเยซูครสิต์

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนรว่มกับอัครสำวก 
ยอห์นวำ่ “ ในควำมรกั [ของพระครสิต]์ 
น้ันไม่ มีควำมกลัว” 22 พี่น้องทัง้หลำย 
สหำยที่รกั พระองคท์รงรูจ้ักท่ำน ทรง
รกัท่ำนอย่ำงสมบูรณ์ พระองคท์รง
ทรำบอนำคตของท่ำน ทรงประสงค์ ให้
ท่ำน “อย่ำวติกเลย จงเช่ือเท่ำน้ัน”23 
และ “ตดิ สนิทอยู่กับควำมรกั [อัน
สมบูรณ์] ของพระ องค”์ 24 น่ีคอืค�ำ
สวดอ้อนวอนและพรของข้ำพเจ้ำใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. จอรจ์ ไวท์ฟีลดแ์ละโจนำธำน เอ็ดวำรด์ส์เป็น

ตวัอย่ำงที่เดน่ชัดของนักเทศน์ประเภทน้ี.
 2. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 121:37.
 3. กำลำเทีย 5:22–23.
 4. ครัง้หน่ึง พระผูช่้วยใหร้อดทรงตอ้งกำรเขำ้ไป

ในหมูบ่ำ้นชำวสะมำเรยี แตผู้่คนปฏเิสธพระ
เยซแูละไมต่อ้นรบัพระองคเ์ขำ้มำในหมูบ้่ำน 
สำนุศิษยส์องคนรูสึ้กขุน่เคอืงมำกจงึทูลถำม
วำ่ “องค ์พระ ผู ้เป็น เจำ้ พระ องคท์รงตอ้ง กำรให้
พวก ข้ำ พระ องคข์อไฟจำกสวรรคล์ง มำเผำ ผลำญ
พวก เขำไหม?” พระเยซทูรงตอบดว้ยพระด�ำรสั
เตอืนน้ี “ทำ่นไมรู่ว้ำ่ ท่ำนมจีติใจท�ำนองใด 
เพรำะวำ่บตุรมนุษย์ ไม่ไดม้ำเพือ่ท�ำลำยชีวติ
มนุษย ์แตม่ำเพือ่ช่วยเขำทัง้หลำยใหร้อด”  
(ด ูลกูำ 9:51–56, คงิกเ์จมส์ฉบบัใหม ่[1982]).

 5. ด ูโมเสส 1:39; ด ูเอเฟซัส 3:19 ดว้ย.
 6. อพยพ 34:6.

 7. ด ูเอเฟซัส 3:19.
 8. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 121:41. 

แน่นอนวำ่หำกพระผู้เป็นเจ้ำทรงคำดหวงัเรำ 
บุตรธิดำมรรตยัของพระองค ์ให้ประพฤตเิช่น
น้ีตอ่กัน พระองค—์พระสัตภำวะที่สมบูรณ์
แบบซ่ึงมีคณุธรรมทุกอย่ำง—จะเป็นตน้แบบ
ส�ำหรบัควำมประพฤตเิช่นน้ัน.

 9. สภำก่อนเกิดในสวรรคเ์ป็นกรณีศึกษำที่ดี
เยี่ยมซ่ึงแสดงให้เห็นพระอุปนิสัยของพระผู้
เป็นเจ้ำ ที่น่ัน พระบิดำบนสวรรคท์รงเสนอ
แผนเพื่อควำมก้ำวหน้ำนิรนัดรข์องเรำ องค์
ประกอบส�ำคญัของแผนน้ันไดแ้ก่สิทธิ์เสร ีกำร
เช่ือฟัง และควำมรอดผ่ำนกำรชดใช้ของพระ
ครสิต ์แตลู่ซิเฟอรเ์สนอวธิีที่ตำ่งออกไป เขำ
ยืนยันวำ่ทุกคนจะตอ้งเช่ือฟัง—จะไม่มี ใคร
สูญหำยเลย วธิีเดยีวที่ส่ิงน้ีจะเกิดสัมฤทธิผล
ไดค้อืโดยใช้อ�ำนำจกดขี่และบังคบั แตพ่ระ
บิดำบนสวรรค์ ไม่ทรงอนุญำตแผนเช่นน้ัน 
พระองคท์รงเห็นคณุคำ่ในสิทธิ์เสรขีองบุตร
ธิดำ พระองคท์รงทรำบวำ่เรำตอ้งท�ำผิดพลำด
ไปตลอดทำงหำกเรำจะเรยีนรูอ้ย่ำงแท้จรงิ น่ัน
คอืเหตผุลที่พระองคป์ระทำนพระผู้ช่วยให้รอด 
กำรพลีพระชนม์ชีพนิรนัดรข์องพระองคจ์ะ
ท�ำให้เรำสะอำดจำกบำปไดแ้ละทรงอนุญำตให้
เรำกลับเข้ำสู่อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ.

เมื่อพระบิดำในสวรรคท์รงเห็นวำ่บุตรธิดำ
ที่รกัหลำยคนถูกลูซิเฟอรล์่อลวงไป พระองค์
ทรงบังคบัให้พวกเขำท�ำตำมแผนของพระองค์
หรอืไม่ พระองคท์รงข่มขู่หรอืคกุคำมผู้ที่เลือก
ไม่ดหีรอืไม่ ไม่เลย แน่นอนวำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
ผู้ทรงฤทธำนุภำพทรงยุตกิำรกบฏได ้พระองค์
ทรงบังคบัผู้ที่คดัคำ้นให้ท�ำตำมพระประสงค์
และยินยอมได ้แตพ่ระองคท์รงปล่อยให้บุตร
ธิดำของพระองคเ์ลือกดว้ยตนเอง.

 10. 2 ทิโมธี 1:7.
 11. ด,ู ตวัอย่ำงเช่น, โยชัว 1:9; อิสยำห์ 41:13;  

ลูกำ 12:32; ยอห์น 16:33; 1 เปโตร 3:14;  
หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 6:36; 50:41; 
61:36; 78:18.

 12. ลูกำ 12:32.
 13. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 68:11.
 14. ค�ำแนะน�ำของโมเสสตอ่ผู้คนในสมัยของ

ท่ำนยังคงประยุกต์ ใช้ ได ้“อย่ำกลัวเลย . . .  
คอยดคูวำมรอดจำกพระยำห์เวห์ ซ่ึงทรงท�ำเพื่อ
พวกท่ำนในวนัน้ี” (อพยพ 14:13, คงิก์เจมส์
ฉบับใหม่).

 15. เฉลยธรรมบัญญัต ิ31:6.
 16. อพยพ 14:13–14, ฉบับ New King James.
 17. อิสยำห์ 54:17.
 18. ยอห์น 16:33.
 19. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 90:24;  

ด ู2 โครนิธ์ 2:14; หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 
105:14 ดว้ย.

 20. 1 ยอห์น 4:18.
 21. ขอให้เรำระลึกวำ่พระผู้ช่วยให้รอดไม่ไดเ้สด็จ 

“มำในโลกเพื่อพิพำก ษำโลก แตเ่พื่อช่วย กู้ โลก
ให้รอดโดยพระ บุตรน้ัน” (ยอห์น 3:17)  
อันที่จรงิ “พระองคย์่อมไม่ทรงกระท�ำส่ิงใดเวน้
แตจ่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของโลก; เพรำะ
พระองคท์รงรกัโลก, จนพระองคท์รงยอมพลี
พระชนม์ชีพของพระองคเ์องเพื่อจะทรงจูงใจ
มนุษย์ทัง้ปวงมำหำพระองค”์ (2 นีไฟ 26:24).

 22. 1 ยอห์น 4:18; ด ู1 ยอห์น 4:16 ดว้ย.
 23. มำระโก 5:36.
 24. ยอห์น 15:10.
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น่ำสนใจมำก ค�ำเตอืนน้ีประยุกต์ ใช้
กับคนชอบธรรมไดด้ว้ย “แม้เรำจะกล่ำว
กับคนชอบ ธรรมวำ่ เขำจะมีชีวติอยู่แน่ 
แตถ่้ำเขำไว ้ใจในควำมชอบ ธรรมของ
เขำและท�ำบำป กำรกระ ท�ำที่ชอบ ธรรม
ทัง้ หมดของเขำย่อมไม่ ไดร้บักำรจด จ�ำ
อีกเลย และเขำจะตอ้งตำยเพรำะบำป
ซ่ึงเขำไดท้�ำไว”้ 7

โดยวงิวอนตอ่บุตรธิดำของพระองค ์
พระผู้เป็นเจ้ำตรสักับเอเสเคยีลวำ่ 
“จงกล่ำวตอ่พวก เขำวำ่ พระ ยำห์ เวห์
องค ์เจ้ำ นำยตรสัวำ่ เรำมีชีวติอยู่แน่ นอน
อย่ำง ไร เรำไม่พอ ใจในควำมตำยของ
คนอธรรม แตพ่อ ใจในกำรที่คนอธรรม
หันจำกทำงของเขำและมีชีวติอยู่ ไม่ ใช่
หรอื? จงหัน กลับ จงหัน กลับจำกทำง ช่ัว
ของเจ้ำ โอ พงศ์ พันธุ์อิสรำ เอลเอ๋ย 
ท�ำไมจึงยอมตำย?” 8

แทนที่จะรอประณำมเรำ พระบิดำ
บนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดทรง
แสวงหำควำมสุขของเรำและทรงวงิวอน
ให้เรำกลับใจ โดยทรงทรำบดวีำ่ “ควำม
ช่ัวรำ้ยไม่เคยเป็น [และจะไม่มีวนัเป็น] 
ควำมสุขเลย” 9 ดงัน้ันเอเสเคยีลและ
ศำสดำพยำกรณ์ทุกคนก่อนหน้ำน้ีและ
นับแตน้ั่นเป็นตน้มำ จึงกล่ำวพระค�ำ

จำกน้ันพระยำห์เวห์ตรสักับเอเส
เคยีลโดยตรงวำ่ “ส่วนเจ้ำ บุตรมนุษย์
เอ๋ย เรำไดต้ัง้เจ้ำให้เป็นคนยำมส�ำหรบั
พงศ์ พันธุ์อิสรำ เอล และเมื่อเจ้ำได ้ยิน
ถ้อย ค�ำจำกปำกเรำ เจ้ำจงเตอืนพวก เขำ
แทนเรำ” 5 ค�ำเตอืนน้ันคอืให้หันไปจำก
บำป

“ถ้ำเรำกล่ำวกับคนอธรรมวำ่ ‘ โอ 
คนอธรรม เจ้ำจะตอ้งตำยแน่’ และเจ้ำ
ไม่ ไดก้ล่ำวเตอืนคนอธรรมให้กลับจำก
ทำงของเขำ คนอธรรมน้ันจะตอ้งตำย
เน่ือง จำกควำมผิด บำปของเขำ แตเ่รำ
จะลง โทษเจ้ำเรือ่งโลหิตของเขำ

“แตถ่้ำเจ้ำไดเ้ตอืนคนอธรรมให้
หัน กลับจำกทำงของเขำ แตเ่ขำไม่
หัน กลับจำกทำงของเขำ เขำจะตอ้งตำย
เน่ือง จำกควำมผิด บำปของเขำ แตเ่จ้ำ
จะช่วยชีวติของเจ้ำเองให้รอด . . .

“นอก จำก น้ี แม้เรำจะไดก้ล่ำวกับ
คนอธรรมวำ่ เจ้ำจะตอ้งตำยแน่ ถ้ำเขำ
หัน กลับจำกบำปของเขำ มำท�ำควำม
ยุต ิธรรมและควำมชอบ ธรรม . . .

“บำปทัง้ หมดซ่ึงเขำไดท้�ำมำแล้ว 
จะไม่ถูกจด จ�ำไวก้ล่ำว โทษเขำ เขำได้
ท�ำควำมยุต ิธรรมและควำมชอบ ธรรม
แล้ว เขำจะมีชีวติอยู่แน่” 6

โดย เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ศ ำสดำพยำกรณ์เอเสเคยีลเกิด
ก่อนลีไฮกับครอบครวัออก
จำกเยรซูำเล็มประมำณสอง

ทศวรรษ เมื่อ 597 ปีก่อนครสิตกำล 
ขณะอำยุ 25 ปี เอเสเคยีลเป็นหน่ึงใน
บรรดำคนที่ถูกเนบูคดัเนสซำรจ์ับไป
เป็นเชลยที่บำบิโลน และเท่ำที่เรำทรำบ 
ท่ำนใช้ชีวติที่เหลือของท่ำนที่น่ัน1 ท่ำน
เป็นเชือ้สำยปุโรหิตแห่งอำโรน และ
เมื่อท่ำนอำยุ 30 ปีท่ำนเป็นศำสดำ
พยำกรณ์2

ในกำรเรยีกเอเสเคยีล พระยำห์เวห์
ใช้อุปลักษณ์เรือ่งคนยำม

“และเมื่อ [คนยำม] เห็นดำบมำ
เหนือแผ่น ดนิ เขำจึงเป่ำแตรเพื่อเตอืน
ประ ชำ ชน

“เมื่อคนหน่ึงคน ใดได ้ยินเสียงแตร 
แต่ไม่สน ใจเสียงเตอืน ดำบน้ันก็มำเอำ
คนน้ันไปเสีย และโลหิตของเขำจะตก
บนศีรษะของเขำเอง” 3

กล่ำวอีกนัยหน่ึง “ถ้ำคน ยำมเห็น
ดำบมำแล้วแต่ไม่ ได้เป่ำแตร ประ ชำ ชน
จึงไม่ ได้รบัเสียงเตือน และดำบมำเอำ
คนหน่ึงคน ใดของพวก เขำไปเสีย . . . 
เรำจะลง โทษคนยำมเรือ่งโลหิตของคน
น้ัน” 4

เสียงเตือน
ขณะท่ีการเตือนเป็นหน้าท่ีของศาสดาพยากรณ์โดยเฉพาะ แต่คนอ่ืนๆ  
กมี็ส่วนในหน้าท่ีนีเ้ช่นกัน
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ของพระผู้เป็นเจ้ำดว้ยสุดใจ เตอืนทุก
คนที่ฟังให้หันไปจำกซำตำน ศัตรแูห่ง
จิตวญิญำณของพวกเขำ และ “เลือก
เสรภีำพและชีวตินิรนัดร,์ โดยผ่ำน
พระผู้เป็นส่ือกลำงที่ยิ่งใหญ่ของมวล
มนุษย์”10

ขณะที่กำรเตอืนเป็นหน้ำที่ของ 
ศำสดำพยำกรณ์โดยเฉพำะ แตค่น 
อื่นๆ ก็มีส่วนในหน้ำที่น้ีเช่นกัน อันที่
จรงิ “จ�ำเป็นที่ทุกคนซ่ึงไดร้บักำรเตอืน 
จะเตอืนเพื่อนบ้ำนของตน” 11 เรำผู้มี
ควำมรูเ้รือ่งแผนอันส�ำคญัยิ่งแห่งควำม 
สุข—และพระบัญญัตทิี่เกี่ยวข้องกับ
แผนน้ัน—ควรมีควำมปรำรถนำที่จะ 
แบ่งปันเน่ืองจำกควำมรูน้ั้นสรำ้งควำม
แตกตำ่งอย่ำงยิ่งทัง้ที่น่ีและในนิรนัดร 
ถ้ำเรำถำมวำ่ “เพื่อนบ้ำนที่ฉันควรเตอืน
คอืใคร” แน่นอนวำ่เรำจะพบค�ำตอบใน
อุปมำที่เริม่ตน้วำ่ “มีชำยคนหน่ึงลงจำก 
กรงุเย ร ูซำ เล็มไปยังเมืองเย ร ีโค และเขำ
ถูกพวกโจรปล้น” 12 และตอ่ไป

กำรพิจำรณำอุปมำเรือ่งชำวสะมำเรยี 
ผู้ ใจดี ในบรบิทน้ีเตอืนเรำวำ่ค�ำถำม 
“เพื่อนบ้ำนฉันคอืใคร” เกี่ยวข้องกับ
พระบัญญัตยิิ่งใหญ่สองข้อคอื “จงรกั
องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำผู้เป็นพระ เจ้ำของ
ท่ำนดว้ยสุดใจของท่ำน ดว้ยสุดจิตของ
ท่ำน ดว้ยสุดก�ำลังของท่ำน และดว้ยสุด
ควำมคดิของท่ำน และจงรกัเพื่อน บ้ำน
เหมือนรกัตน เอง” 13 แรงจูงใจในกำรส่ง
เสียงเตอืนคอืควำมรกั—รกัพระผู้เป็น
เจ้ำและมนุษย์ทัง้ปวง กำรเตอืนคอื
ควำมห่วงใย พระเจ้ำทรงแนะน�ำวำ่ควร
เตอืน “ ในควำมนุ่มนวลและในควำม
อ่อนโยน” 14 และ “ โดยกำรชักชวน, โดย
ควำมอดกลัน้, โดย . . . ควำมอ่อนโยน, 
และโดยควำมรกัที่ ไม่เสแสรง้” 15 กำร
เตอืนท�ำอย่ำงเรง่ดว่นได ้เหมือนที่เรำ
เตอืนเด็กไม่ ให้ยื่นมือเข้ำไปในไฟ กำร
เตอืนตอ้งชัดเจนและแน่วแน่บ้ำง ใน
บำงครัง้กำรเตอืนอำจท�ำในรปูแบบกำร
วำ่กล่ำว “เมื่อพระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรง
ดลใจ” 16 แตม่ีรำกฐำนอยู่บนควำมรกั
เสมอ—ตวัอย่ำงเช่น ควำมรกัที่จูงใจให้

ผู้สอนศำสนำของเรำรบัใช้และเสียสละ
แน่นอนวำ่ควำมรกัจะบังคบับิดำ

มำรดำให้เตอืน “เพื่อนบ้ำน” ที่ ใกล้ตวั
ที่สุด—น่ันคอืลูกของพวกเขำ ซ่ึงหมำย
ถึงกำรสอนและเป็นพยำนถึงควำมจรงิ
ของพระกิตตคิณุ หมำยถึงกำรสอนลูกๆ 
ถึงหลักค�ำสอนของพระครสิต ์ไดแ้ก่ 
ศรทัธำ กำรกลับใจ บัพตศิมำ และของ
ประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 17 
พระเจ้ำทรงเตอืนบิดำมำรดำวำ่ “เรำ
บัญชำเจ้ำไว้ ให้เลีย้งดลููกๆ ของเจ้ำใน
แสงสวำ่งและควำมจรงิ” 18

องคป์ระกอบส�ำคญัในหน้ำที่ของบิดำ
มำรดำที่ตอ้งเตอืนน้ันไม่เพียงอธิบำย
ผลอันเส่ือมเสียศีลธรรมของบำปแต่
กล่ำวถึงปีตขิองกำรด�ำเนินชีวติอยู่ ใน
กำรเช่ือฟังพระบัญญัตดิว้ย ขอให้นึกถึง
ถ้อยค�ำของอีนัสเกี่ยวกับส่ิงที่น�ำท่ำนไป
แสวงหำพระผู้เป็นเจ้ำ รบักำรไถ่บำป 
และเปลี่ยนใจเลื่อมใส

“ดเูถิด, ข้ำพเจ้ำไปล่ำสัตว์ ในป่ำ; 
และค�ำพูดซ่ึงข้ำพเจ้ำไดย้ินจำกบิดำ
ข้ำพเจ้ำบ่อยๆ เกี่ยวกับชีวตินิรนัดร ์
และปีตขิองวสุิทธิชน, ฝังลึกอยู่ ในใจ
ข้ำพเจ้ำ.

“และจิตวญิญำณข้ำพเจ้ำหิวโหย; 
และข้ำพเจ้ำคกุเข่ำลงตอ่พระพักตร์

พระผู้รงัสรรคข์องข้ำพเจ้ำ, และ
ข้ำพเจ้ำรอ้งทูลพระองค์ ในค�ำสวด
อ้อนวอนอย่ำงสุดก�ำลังและกำร
วงิวอน”19

เน่ืองจำกควำมรกัและควำมห่วงใย
หำที่เปรยีบมิไดซ่ึ้งพระองคท์รงมีตอ่
ผู้อื่นและควำมสุขของพวกเขำ พระ
เยซูไม่ทรงลังเลที่จะเตอืน ในช่วงตน้
ของกำรปฏิบัตศิำสนกิจ “พระ เยซู
ทรงตัง้ ตน้ประ กำศวำ่ จงกลับ ใจใหม่ 
เพรำะวำ่แผ่น ดนิสวรรคม์ำใกล้แล้ว”20 
เน่ืองจำกพระองคท์รงทรำบวำ่ทำงที่
น�ำไปสู่สวรรค์ ไม่ไดม้ีหลำยทำง จึงทรง
บัญชำดงัน้ี

“จงเข้ำไปทำงประตแูคบ เพรำะ วำ่
ประตใูหญ่ และทำงกวำ้งน้ันน�ำไปถึง
ควำมพินำศ และคนทัง้ หลำยที่เข้ำไป
ทำงน้ันมีมำก

“เพรำะประตทูี่แคบและทำงที่
ล�ำ บำกน้ันน�ำไปสู่ชีวติ และพวกที่หำพบ
ก็มีน้อย” 21

พระองคท์รงอุทิศเวลำให้คนบำป
โดยตรสัวำ่ “เรำไม่ ไดม้ำเพื่อเรยีกคน
ชอบ ธรรม แตม่ำเรยีกคน บำปให้กลับ ใจ
ใหม่” 22

ส�ำหรบัพวกธรร มำ จำรย์ ฟำรสีิ  
และสะดสีู พระเยซูทรงหนักแน่น 
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ในกำรประณำมควำมหน้ำซ่ือใจคด 
ของพวกเขำ พระด�ำรสัเตอืนและ 
พระบัญชำตรงไปตรงมำ “วบิัตแิก่
พวก เจ้ำ พวกธรร มำ จำรย์และพวก 
ฟำรสีิ คนหน้ำ ซ่ือ ใจ คด เพรำะพวก เจ้ำ
ถวำยทศำงคท์ี่เป็นสะระ แหน่ ลูก ผักชี 
และยี่ หรำ่ แตเ่รือ่งที่ส�ำคญักวำ่ใน
ธรรม บัญญัต ิคอืควำมยุต ิธรรม ควำม
เมตตำและควำมเช่ือน้ันพวก เจ้ำกลับ
ละเลย กำรถวำยทศำงคน้ั์นเจ้ำก็ควร
ปฏิ บัต ิแต่ไม่ควรละเลยเรือ่งที่ส�ำคญั
น้ันดว้ย” 23 แน่นอนไม่มี ใครกล่ำวหำวำ่
พระองค์ ไม่ทรงรกัพวกธรรมำจำรย์และ
ฟำรสีิ—ทัง้น้ีเพรำะพระองคท์รงทน
ทุกข์และสิน้พระชนม์เพื่อพวกเขำจะ
รอดเช่นกัน แตเ่พรำะทรงรกัพวกเขำ 
จึงไม่ทรงยอมให้พวกเขำท�ำบำปตอ่ไป
โดยไม่แก้ ไขพวกเขำอย่ำงชัดเจน มีคน
หน่ึงตัง้ข้อสังเกตวำ่ “พระเยซูทรงสอน
ผู้ตดิตำมให้ท�ำเหมือนอย่ำงที่พระองค์
ทรงท�ำ คอืตอ้นรบัทุกคนแต่ ให้สอน
เกี่ยวกับบำปดว้ย เพรำะควำมรกัเรยีก
รอ้งให้เตอืนผู้อื่นถึงส่ิงที่จะท�ำรำ้ยพวก
เขำได”้ 24

บำงครัง้ผู้ที่เปล่งเสียงเตอืนถูก
เพิกเฉยเพรำะถือเป็นคนชอบตดัสิน 
อย่ำงไรก็ตำม เหมือนจะขัดแย้งกัน ผู้
ที่อ้ำงวำ่ควำมจรงิเป็นแคมุ่มมองและ
มำตรฐำนทำงศีลธรรมเป็นเรือ่งของ
ควำมชอบส่วนตวัมักจะเป็นคนเดยีวกนั
กับผู้วพิำกษ์วจิำรณ์คนที่ ไม่ยอมรบั
บรรทัดฐำนปัจจุบันวำ่เป็น “ควำมคดิที่
ถูกตอ้ง” นักเขียนคนหน่ึงเรยีกส่ิงน้ีวำ่
เป็น “วฒันธรรมควำมละอำย”

“ ในวฒันธรรมควำมรูสึ้กผิด คณุ
รูว้ำ่คณุดหีรอืไม่ดจีำกควำมรูสึ้กใน
มโนธรรม ในวฒันธรรมควำมละอำย
คณุรูว้ำ่คณุดหีรอืไม่ดจีำกชุมชนที่พูด
ถึงคณุ ไม่วำ่จะให้เกียรตคิณุหรอืไม่
ยอมรบัคณุ . . . [ ในวฒันธรรมควำม
ละอำย] ชีวติที่มีศีลธรรมไม่ไดส้รำ้งบน
หลักธรรมแห่งควำมถูกผิด แตส่รำ้งบน
ควำมเห็นของกำรยอมรบัและกำรไม่
ยอมรบั . . .

“. . . ทุกคนไม่ปลอดภัยตลอดกำล
ในระบบศีลธรรมที่ขึน้อยู่กับกำรยอมรบั
และกำรไม่ยอมรบั ไม่มีมำตรฐำนถำวร 
แคแ่ปรผันไปตำมกำรตดัสินของฝูง
ชน น่ีเป็นวฒันธรรมควำมโมโหหุนหัน 
มีปฏิกิรยิำรนุแรงเกินไป และกำรตืน่
ตระหนกบ่อยกับปัญหำทำงศีลธรรม  
ซ่ึงในระหวำ่งน้ันทุกคนรูสึ้กวำ่ตอ้ง
คล้อยตำมเสียงส่วนใหญ่ . . . 

“วฒันธรรมควำมรูสึ้กผิดอำจรนุแรง 
แตอ่ย่ำงน้อยคณุก็เกลียดบำปและยัง
คงรกัคนบำปได ้นัยวำ่วฒันธรรมควำม
ละอำยในปัจจุบันเห็นคำ่ของกำรยอมรบั
และอะลุ้มอล่วยกัน แตก็่อำจไรซ่ึ้งควำม
เมตตำปรำนีอย่ำงน่ำประหลำดตอ่ผู้ ไม่
เห็นดว้ยหรอืไม่เข้ำพวก” 25

ตรงข้ำมกับส่ิงน้ีคอื “ศิลำของพระผู้
ไถ่ของเรำ” 26 รำกฐำนที่มั่นคงถำวรของ
ควำมยุตธิรรมและคณุธรรม กำรมีกฎที่
ไม่เปลี่ยนแปลงของพระผู้เป็นเจ้ำดกีวำ่
มำก เพรำะท�ำให้เรำสำมำรถเลือกจุด
หมำยของเรำไดแ้ทนที่จะอยู่ ใตอ้ำณัติ
ของกฎที่คำดเดำไม่ไดแ้ละโทสะของ
ฝูงชนในส่ือสังคมออนไลน์ ดกีวำ่มำก
ที่ ไดรู้ค้วำมจรงิแทนที่จะ “ถูกซัดไปซัด
มำและพัดไปพัดมำดว้ยลมค�ำส่ัง สอน
ทุก อย่ำง” 27 ดกีวำ่มำกที่ ไดก้ลับใจและ

พยำยำมด�ำเนินชีวติตำมมำตรฐำนพระ
กิตตคิณุแทนที่จะเสแสรง้วำ่ไม่มีถูก
หรอืผิด เส่ือมโทรมอยู่ ในบำปและควำม
รูสึ้กเสียใจ

พระเจ้ำทรงประกำศวำ่ “เสียง
เตอืนจะมำถึงผู้คนทัง้ปวง, โดยปำก
ของสำนุศิษย์เรำ, ผู้ที่เรำเลือกไว้ ใน
วนัเวลำสุดท้ำยน้ี” 28 ในฐำนะคนยำม
และสำนุศิษย์ เรำไม่สำมำรถเป็นกลำง
ใน “ทำงที่ดทีี่สุด” 29 น้ี เช่นเดยีวกับ
เอเสเคยีล เรำไม่สำมำรถเห็นดำบมำ
เหนือแผ่นดนิ “แล้วไม่ ไดเ้ป่ำแตร” 30 
แตน่ี่ไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำควรเคำะ
ดงัๆ ที่ประตขูองเพื่อนบ้ำนหรอืยืนในที่
สำธำรณะพรอ้มตะโกนวำ่ “จงกลับใจ!” 
เมื่อท่ำนลองนึกด ูในพระกิตตคิณุที่
ไดร้บักำรฟ้ืนฟูเรำมีส่ิงที่ ลึกลงไปในใจ 
ใครๆ ก็ตอ้งกำร ดว้ยเหตน้ีุเสียงเตอืน
โดยทั่วไปจึงไม่ ใช่เสียงสุภำพ แต่ ในวลี
ของผู้เขียนสดดุ ีเสียงเตอืนคอืกำร  
“ โห่รอ้งดว้ยควำมช่ืนบำน” 31

ฮัล บอยด ์ผู้เขียนบทบรรณำธิกำร
ของ Deseret News เขียนตวัอย่ำง
หน่ึงของอันตรำยในกำรไม่ออกควำม
เห็น เขำสังเกตวำ่แม้แนวคดิเรือ่ง
กำรแตง่งำนยังคงเป็น “กำรถกเถียง
ทำงปัญญำ” ท่ำมกลำงสังคมชัน้สูงใน
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อเมรกิำ แต่ ในทำงปฏิบัตกิำรแตง่งำน
ไม่ ใช่เรือ่งถกเถียงส�ำหรบัพวกเขำ “คน
ชัน้สูงแตง่งำนและคงสถำนะแตง่งำนไว ้
และท�ำให้แน่ใจวำ่ลูกๆ ของตนมีควำม
สุขกับผลประโยชน์ของชีวติแตง่งำน
ที่มีเสถียรภำพ . . . แตป่ัญหำคอื [พวก
เขำ] มักจะไม่สอนส่ิงที่ตนเองปฏิบัต”ิ 
พวกเขำไม่ตอ้งกำร “ยัดเยียด” ให้กับ
คนที่อำจตอ้งกำรควำมเป็นผู้น�ำทำง 
ศีลธรรมของพวกเขำจรงิๆ แต ่“ถึงเวลำ
แล้วส�ำหรบัผู้มีกำรศึกษำและครอบครวั
ที่มั่นคงที่จะหยุดเสแสรง้เป็นกลำง
และเริม่ส่ังสอนส่ิงที่พวกเขำปฏิบัติ
เกี่ยวกับชีวติแตง่งำนและกำรเป็นบิดำ
มำรดำ . . . [และ] ช่วยเหลือเพื่อนพ้อง
ชำวอเมรกิำให้น้อมรบัเช่นกัน” 32

เรำวำงใจท่ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
อนุชนรุน่หลัง เยำวชนและคนหนุ่ม
สำวที่พระเจ้ำทรงพึ่งพำเพื่อให้งำนของ
พระองคป์ระสบควำมส�ำเรจ็ในอนำคต 
ที่จะค�ำ้จุนค�ำสอนของพระกิตตคิณุและ
มำตรฐำนของศำสนจักรในที่สำธำรณะ
เช่นเดยีวกับในที่ส่วนตวั จงอย่ำทอด
ทิง้คนที่จะรบัควำมจรงิโดยปล่อยให้
พวกเขำดิน้รนและล้มเหลวอยู่ ในควำม
เขลำ อย่ำยอมจ�ำนนตอ่ควำมเช่ือผิดๆ 
ของกำรอะลุ้มอล่วยกันหรอืตอ่ควำม
กลัว—กลัวควำมไม่สะดวก กลัวกำรไม่
ยอมรบั หรอืแม้แตค่วำมทุกข์ทน จงจ�ำ
ค�ำสัญญำของพระผู้ช่วยให้รอด

“เมื่อพวก เขำจะต ิเตยีนข่ม เหง และ
นินทำ วำ่ รำ้ยท่ำน ทัง้ หลำยตำ่งๆ เป็น
ควำมเท็จเพรำะเรำ ท่ำนก็เป็นสุข

“จงช่ืน ชมและยินด ีเพรำะวำ่
บ�ำ เหน็จของพวก ท่ำนมีบร ิบูรณ์ใน
สวรรค ์เพรำะพวก เขำข่ม เหงบรร ดำ
ผู้ เผย พระ วจนะที่อยู่ก่อนท่ำน
เหมือน กัน” 33

สุดท้ำยแล้ว เรำทุกคนมีภำระรบัผิด
ชอบตอ่พระผู้เป็นเจ้ำส�ำหรบักำรเลือก
และวธิีด�ำเนินชีวติของเรำ พระผู้ช่วยให้
รอดทรงประกำศวำ่ “พระบิดำของเรำ
ทรงส่งเรำมำเพื่อเรำจะไดถู้กยกขึน้บน
กำงเขน; และหลังจำกที่เรำถูกยกขึน้

บนกำงเขนแล้ว, เพือ่เรำจะดงึมนุษยท์ัง้
ปวงมำหำเรำ, เพื่อดังที่เรำถูกยกขึน้โดย
มนุษย์ฉันใด แม้ฉันน้ันมนุษย์จะถูกยก
ขึน้โดยพระบิดำ, เพื่อยืนอยู่ตอ่หน้ำเรำ, 
เพื่อรบักำรพิพำกษำตำมงำนของพวก
เขำ, ไม่วำ่งำนดหีรอืไม่วำ่งำนช่ัว” 34

โดยตระหนักในฤทธำนุภำพสูงสุด
ของพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำวงิวอนดว้ยถ้อยค�ำ
ของแอลมำ

“และบัดน้ี, พี่น้องข้ำพเจ้ำ, ข้ำพเจ้ำ
ปรำรถนำจำกในส่วนลึกที่สุดของใจ
ข้ำพเจ้ำ, แท้จรงิแล้ว, ดว้ยควำมห่วงใย
อย่ำงใหญ่หลวงแม้ถึงควำมเจ็บปวด,  
ให้ท่ำน . . . ทิง้บำปของท่ำน, และไม่ผัด
วนัแห่งกำรกลับใจของท่ำน;

“แต่ ให้ท่ำนนอบน้อมถ่อมตน
ตอ่พระพักตรพ์ระเจ้ำ, และเรยีกหำ
พระนำมอันบรสุิทธิ์ของพระองค,์ และ
เฝ้ำดแูละสวดอ้อนวอนเสมอ, เพื่อท่ำน
จะไม่ถูกล่อลวงจนเกินขนำดที่ท่ำน
จะทนได,้ และดงัน้ันพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์จึงน�ำท่ำน . . . ;

“ โดยมีศรทัธำในพระเจ้ำ; มีควำม
หวงัวำ่ท่ำนจะไดร้บัชีวตินิรนัดร;์  
มีควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำอยู่ ในใจ
ท่ำนเสมอ, เพื่อพระองคจ์ะทรงยกท่ำน
ขึน้ในวนัสุดท้ำยและเข้ำไปในสถำนพัก
ผ่อนของพระองค”์ 35

ขอให้เรำแตล่ะคนกล่ำวตอ่พระเจ้ำ
รว่มกับดำวดิวำ่ “ข้ำ พระ องคม์ิ ไดเ้ก็บ ง�ำ
กำรชอบ ธรรมของพระ องค์ ไวแ้ต่ ในใจ
ข้ำ พระ องค์ ไดพู้ด ถึงควำมซ่ือ สัตย์และ
ควำมรอดของพระ องค ์ข้ำ พระ องค์
มิ ไดปิ้ด บังควำมรกั มั่น คงและควำม
ซ่ือ สัตย์ของพระ องค์ ไวจ้ำกชุม นุม ชน
ใหญ่ ข้ำ แตพ่ระ ยำห์ เวห์ ขออย่ำทรง
ปิด กัน้พระ กรณุำของพระ องคจ์ำก
ข้ำ พระ องค”์ 36 ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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ตกหลุมรกัเธอแล้วและขอเธอแตง่งำน
—เธอปฏิเสธ!

ขำ้พเจำ้สับสน ขำ้พเจำ้คดิวำ่ขำ้พเจำ้
มเีสน่ห!์ ขำ้พเจำ้รปูหลอ่ อำย ุ24 ปี 
เรยีนจบมหำวทิยำลยั มหีน้ำทีก่ำรงำน
ดเียีย่ม เธอพดูถงึเป้ำหมำยของเธอ—
เกีย่วกบักำรแตง่งำนกบัผูท้ีส่ำมำรถพำ
เธอไปพระวหิำร พดูถงึกำรมคีรอบครวันิ
รนัดร—์เธอปฏเิสธขอ้เสนอของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้อยำกสำนตอ่สัมพนัธภำพ
น้ัน จงึตกลงรบัฟังผูส้อนศำสนำ น่ีคอื
เหตผุลทีด่หีรอืไม่ ในกำรพบกบัผูส้อน
ศำสนำ ส�ำหรบัขำ้พเจำ้คอื ใช่

เมื่อข้ำพเจ้ำพบกับผู้สอนศำสนำครัง้
แรก ข้ำพเจ้ำไม่คอ่ยเข้ำใจส่ิงที่พวกเขำ
พูด กล่ำวตำมตรงคอื ข้ำพเจ้ำอำจไม่ได้
ตัง้ใจฟังพวกเขำสักเท่ำไร ใจข้ำพเจ้ำ
ไม่เปิดรบัศำสนำใหม่ ข้ำพเจ้ำแคอ่ยำก
พิสูจน์วำ่พวกเขำไม่ถูกตอ้งและมีเวลำ
โน้มน้ำวให้เรเนแตง่งำนกับข้ำพเจ้ำ

เวลำน้ีลกูๆ ของขำ้พเจำ้มทีัง้จบ
กำรรบัใช้และก�ำลงัรบัใช้งำนเผยแแผ่ 
ขำ้พเจำ้เขำ้ใจกำรเสียสละทีห่นุ่มสำว
เหลำ่น้ีท�ำเพือ่สอนพระกติตคิณุของพระ
เยซคูรสิต ์ทุกวนัน้ีขำ้พเจำ้นึกเสียดำย
ทีน่่ำจะตัง้ใจฟังเอ็ลเดอรร์ชิำรด์สัน เอ็ล
เดอรฟ์ำรเ์รล็ล ์และเอ็ลเดอร์ ไฮแลนด ์ผู้
สอนศำสนำทีย่อดเยีย่มซ่ึงสอนข้ำพเจำ้

ดงัน้ัน จำกบทเรยีนแรกของข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำกล่ำวแก่ท่ำน เพื่อนและผู้สนใจ
ของศำสนจักรวำ่ เมือ่ท่ำนไดพ้บกับผู้
สอนศำสนำ โปรดให้ควำมส�ำคญักับพวก
เขำ พวกเขำเสียสละช่วงเวลำส�ำคญัใน
ชีวติเพือ่ท่ำน

บทเรียนท่ีสอง	การไปโบสถ์
ครัง้แรกที่ข้ำพเจ้ำเข้ำรว่มกำรประชุม

ของศำสนจักร ข้ำพเจ้ำไดย้ินหลำยค�ำ
ที่ ไม่เข้ำใจ ใครคอืดรณีุ ฐำนะปุโรหิต
แห่งอำโรนคอือะไร สมำคมสงเครำะห์
คอือะไร

หำกน่ีเป็นครัง้แรกที่ท่ำนเข้ำรว่มกำร
ประชุมของศำสนจักรและท่ำนก�ำลัง
สับสนในบำงส่ิงที่ท่ำนไม่เข้ำใจ อย่ำได้

สนใจพบกับผู้สอนศำสนำและรบัฟังบท
เรยีนของพวกเขำ ในกรณีของข้ำพเจ้ำ
คอืควำมรกั—ควำมรกัที่มีตอ่หญิงสำว
คนหน่ึงช่ือ เรเน ข้ำพเจ้ำตกหลุมรกั
เธอ และตอ้งกำรแตง่งำนกับเธอ เธอ
แตกตำ่งและมีมำตรฐำนตำ่งจำกหญิง
สำวส่วนใหญ่ที่ข้ำพเจ้ำรูจ้ัก แตข่้ำพเจ้ำ

โดย เอล็เดอร์วาควนิ อ.ี คอสตา

แห่งสาวกเจด็สิบ

บ่
 ำยวนัศกุรท์ี่ 16 กันยำยน 
ค.ศ. 1988 ณ อำคำรประชุม
ของวอรด์บีเซนตีโลเปซ ใน

บัวโนสไอเรส ประเทศอำรเ์จนตนิำ 
ข้ำพเจ้ำรบับัพตศิมำเป็นสมำชิก
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เพื่อนที่ดมีำกของ
ข้ำพเจ้ำ อลิน สปันนำวส์ เป็นผู้ ให้บัพ
ตศิมำข้ำพเจ้ำในวนัน้ัน ข้ำพเจ้ำรูสึ้กมี
ควำมสุข โล่งใจ และกระตอืรอืรน้ที่จะ
เรยีนรูม้ำกขึน้

วนัน้ี ข้ำพเจ้ำประสงคจ์ะแบ่งปัน
บทเรยีนทีข้่ำพเจ้ำเรยีนรูบ้นเส้นทำง
สู่บัพติศมำ— บทเรยีนที่ข้ำพเจ้ำหวงั
วำ่จะช่วยท่ำนที่ยังไม่ไดเ้ป็นสมำชิก
ศำสนจักรและก�ำลังฟังอยู่ ข้ำพเจ้ำสวด
อ้อนวอนวำ่พระวญิญำณจะสัมผัสใจ
ท่ำนเช่นเดยีวกับข้ำพเจ้ำ

บทเรียนท่ีหน่ึง	การพบกบัผูส้อนศาสนา
เหตใุดคนที่ ไม่มีควำมท้ำทำยบีบ

บังคบั ควำมตอ้งกำร หรอืค�ำถำมจะ

ถึงเพื่อนและผูส้นใจของ
ศาสนจกัร
หากท่านพยายามท�าตามข้อก�าหนดเพ่ือรับการเปิดเผย อ่อนน้อมถ่อมตน อ่าน  
สวดอ้อนวอน และกลบัใจ ฟ้าสวรรค์จะเปิดและท่านจะรู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์



พฤษภาคม 2017 113

กังวล! ข้ำพเจ้ำเคยไม่เข้ำใจเช่นกัน แต่
ข้ำพเจ้ำยังจดจ�ำควำมประทับใจ ควำม
รูสึ้กใหม่ของสันตสุิขและปีตทิี่ข้ำพเจ้ำ
สัมผัส เวลำน้ันข้ำพเจ้ำไม่รูว้ำ่คอือะไร 
แตพ่ระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงกระซิบที่หู
และใจข้ำพเจ้ำวำ่ “น่ีคอืส่ิงที่ถูกตอ้ง”

ดงัน้ัน ขอให้ข้ำพเจ้ำสรปุบทเรยีนน้ี
ในหน่ึงประโยค: หำกท่ำนสับสน อย่ำได้
กังวล—ขอให้ท่ำนจดจ�ำควำมรูสึ้กทีท่่ำน
ไดสั้มผัส ส่ิงน้ีมำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ

บทเรียนท่ีสาม	การอ่านพระคมัภีร์มอรมอน
หลังจำกพบผู้สอนศำสนำหลำยครัง้ 

กำรเรยีนรูข้องข้ำพเจ้ำไม่ไดค้บืหน้ำมำก
นัก ข้ำพเจ้ำรูสึ้กวำ่ไม่ไดร้บักำรยืนยัน
ควำมจรงิของพระกิตตคิณุ

วนัหน่ึง เรเนถำมข้ำพเจ้ำ “คณุก�ำลัง
อ่ำนพระคมัภีรม์อรมอนอยู่หรอืเปล่ำ”

ข้ำพเจ้ำตอบวำ่ “ ไม่ไดอ้่ำน” ข้ำพเจ้ำ
ก�ำลังรบัฟังผู้สอนศำสนำ—เท่ำน้ันไม่
พอหรอื

เรเนน� ้ำตำคลอ เธอยืนยันกับข้ำพเจ้ำ
วำ่เธอรูว้ำ่พระคมัภีรม์อรมอนจรงิ  
และอธิบำยวำ่หำกข้ำพเจ้ำตอ้งกำรรูว้ำ่
จรงิหรอืไม่ มีทำงเดยีวเท่ำน้ันคอื— 
ทำยสิ คอือะไร—คอืกำรอ่ำน! และจำก
น้ัน ถำม!

อ่ำน ไตรต่รองในใจท่ำน และ “ทูล
ถำมพระผู้เป็นเจ้ำ, พระบิดำนิรนัดร,์ 
ในพระนำมของพระครสิต ์. . . ดว้ยใจ
จรงิ, ดว้ยเจตนำแท้จรงิ, โดยมีศรทัธำ
ในพระครสิต”์ ( โมโรไน 10:4) วำ่พระ
คมัภีรม์อรมอนจรงิหรอืไม่ วำ่ศำสนจักร
น้ีจรงิหรอืไม่

ดงัน้ัน บทเรยีนที่สำมในประโยค
เดยีว: เมือ่ท่ำนไดร้บัเรือ่งเหล่ำน้ี— 
พระคมัภีรม์อรมอน—และท่ำนไดร้บัค�ำ
แนะน�ำให้อ่ำนและทูลถำมพระผู้เป็น
เจ้ำวำ่เรือ่งเหล่ำน้ีจรงิหรอืไม่ จงท�ำเถิด!

สุดทา้ย	การกลบัใจ
ประสบกำรณ์สุดท้ำยที่ข้ำพเจ้ำ

ประสงคจ์ะแบ่งปันคอืกำรกลับใจ  
หลังจำกข้ำพเจ้ำเรยีนบทเรยีนทัง้หมด

ของผู้สอนศำสนำ ข้ำพเจ้ำยังไม่เช่ือมั่น
วำ่ชีวติข้ำพเจ้ำตอ้งเปลี่ยนแปลงอะไร
บ้ำง วนัหน่ึง เอ็ลเดอรค์ทัเลอร ์ผู้สอน
ศำสนำหนุ่มผู้มีควำมมั่นใจ แม้วำ่ภำษำ
สเปนของเขำยังจ�ำกัด กล่ำวกับข้ำพเจ้ำ
วำ่ “วำควนิ เรำอ่ำน แอลมำบทที่ 42 
ดว้ยกันนะครบั เรำจะใส่ช่ือคณุขณะที่
เรำอ่ำน”

ข้ำพเจ้ำคดิวำ่เป็นเรือ่งไรส้ำระ แต่
ข้ำพเจ้ำท�ำตำมที่เอ็ลเดอรค์ทัเลอรบ์อก
และอ่ำน ข้อ 1 ดงัน้ี “และบัดน้ี, ลูกพ่อ
[วำควนิ], พ่อส�ำเหนียกวำ่ยังมีบำงส่ิงอยู่
อีกที่ท�ำให้จิตใจของลูกกังวล, ซ่ึงลูกไม่
อำจเข้ำใจได”้ โอ! หนังสือเล่มน้ีก�ำลัง
พูดกับข้ำพเจ้ำ

เรำอ่ำน ข้อ 2 “บัดน้ีดเูถิด, ลูกพ่อ 
[วำควนิ], พ่อจะอธิบำยเรือ่งน้ีแก่ลูก” 
จำกน้ันกำรตกของอำดมัมีค�ำอธิบำย

และใน ข้อ 4 “และดงัน้ันเรำจึงเห็น, 
วำ่มีเวลำที่ประทำนให้ [วำควนิ] เพื่อ
กลับใจ”

เรำอ่ำนตอ่ไปอย่ำงช้ำๆ ทีละข้อ 
จนถึงสำมข้อสุดท้ำย พลังอันแรงกล้ำ
กระตุน้ข้ำพเจ้ำ หนังสือเล่มน้ีพูดกับ
ข้ำพเจ้ำ โดยตรง ข้ำพเจ้ำเริม่รอ้งไห้เมื่อ
อ่ำนวำ่ “และบัดน้ี, [วำควนิ] ลูกพ่อ, พ่อ
ปรำรถนำวำ่ลูกจะไม่ ให้ส่ิงเหล่ำน้ีเป็น
ที่ล�ำบำกใจลูกอีกตอ่ไป, และขอให้บำป

ของลูกเท่ำน้ันเป็นเรือ่งล�ำบำกใจลูก, 
ดว้ยควำมล�ำบำกใจน้ันซ่ึงจะน�ำลูก . . . 
มำสู่กำรกลับใจ” (ข้อ 29)

ข้ำพเจ้ำตระหนักแล้ววำ่ข้ำพเจ้ำคำด
หวงักำรเปิดเผยโดยไม่พยำยำมท�ำตำม
ข้อก�ำหนด จนกระทั่งเวลำน้ัน ข้ำพเจ้ำ
ไม่เคยพูดกับพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงจรงิจัง 
และควำมคดิเกี่ยวกับกำรพูดกับคนที่
ไม่ ไดอ้ยู่ตรงหน้ำดโูง่เขลำ ข้ำพเจ้ำตอ้ง
อ่อนน้อมถ่อมตนและท�ำส่ิงที่ ไดร้บัค�ำ
แนะน�ำให้ท�ำ ถึงแม้ ในควำมคดิทำงโลก 
ดเูป็นเรือ่งไรส้ำระ

วนัน้ันข้ำพเจ้ำเปิดใจตอ่พระ
วญิญำณ ปรำรถนำจะกลับใจ และ
ตอ้งกำรรบับัพตศิมำ! ก่อนหน้ำน้ัน 
ข้ำพเจ้ำมีควำมคดิวำ่กำรกลับใจคอืบำง
ส่ิงในแง่ลบที่เกี่ยวข้องกับบำปและกำร
ท�ำผิดเท่ำน้ัน แต่ โดยฉับพลัน ข้ำพเจ้ำ
เข้ำใจเรือ่งน้ีในแง่มุมที่ตำ่งออกไป—
กำรกลับใจคอืบำงส่ิงในแง่บวกที่เปิด
ทำงสู่กำรเตบิโตและควำมสุข

เอ็ลเดอร์คัทเลอร์อยู่ที่น่ี ในวันน้ี 
ข้ำพเจ้ำอยำกจะขอบคุณเขำท่ีช่วยเปิด
ตำข้ำพเจ้ำสู่ควำมเข้ำใจ กำรตัดสินใจ
ทุกอย่ำงที่ข้ำพเจ้ำท�ำในชีวิตนับจำก
น้ันมำได้รับอิทธิพลจำกช่วงเวลำที่
ข้ำพเจ้ำนอบน้อมและสวดอ้อนวอนขอ
กำรให้อภัย และกำรชดใช้ของพระเยซู
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คนหน่ึงได ้เขำบอกวำ่ “ประธำนครบั 
ผมแค่ไม่ชอบผู้คน” อีกหลำยคนบอกวำ่
พวกเขำไม่อยำกท�ำตำมกฎผู้สอนศำสนำ
ที่คอ่นข้ำงเข้มงวด ข้ำพเจ้ำกังวลและ
สงสัยวำ่จะท�ำอะไรไดบ้้ำงเพื่อเปลี่ยนใจ
ผู้สอนศำสนำไม่กี่คนเหล่ำน้ันซ่ึงยังไม่
ไดเ้รยีนรูถ้ึงปีตขิองกำรเป็นคนเช่ือฟัง

วนัหน่ึงขณะขับรถเข้ำไปในทุ่งข้ำว
สำลีที่ ไหวพลิว้เป็นระลอกสวยงำมแถบ
ชำยแดนวอชิงตนัไอดำโฮ ข้ำพเจ้ำฟัง
กำรบันทึกเสียงพันธสัญญำใหม่ เมื่อ
ฟังมำถึงเรือ่งรำวที่คุน้เคยของเศรษฐี

คริสต์กลำยเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
ข้ำพเจ้ำ

ดงัน้ัน บทเรยีนสุดท้ำยในหน่ึง
ประโยคคอื มปีระสบกำรณ์ของกำรกลบั 
ใจ ไม่มีส่ิงใดน�ำท่ำนมำใกล้พระเจ้ำ 
พระเยซูครสิตม์ำกไปกวำ่ควำม
ปรำรถนำทีจ่ะเปลีย่นแปลง

เรยีนท่ำนผู้สนใจ เพื่อนของ
ศำสนจักร หำกท่ำนก�ำลังฟังอยู่วนัน้ี 
ท่ำนอยู่ ใกล้มำกกับกำรไดร้บัปีตทิี่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุด ท่ำนอยู่ ใกล้!

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญท่ำนสุดพลังใจ  
และจำกส่วนลึกของจิตวญิญำณ
ข้ำพเจ้ำ ขอให้ท่ำนไปรบับัพตศิมำ! 
น่ันเป็นส่ิงดทีี่สุดที่ท่ำนจะท�ำ ส่ิงน้ี
จะไม่เพียงเปลี่ยนแแปลงชีวติท่ำน
เท่ำน้ันแตจ่ะเปลี่ยนชีวติของลูกหลำน
ท่ำนดว้ย

พระเจ้ำประทำนพรแก่ข้ำพเจ้ำดว้ย
ครอบครวั ข้ำพเจ้ำแตง่งำนกับเรเน 
เรำมีลูกที่น่ำรกัส่ีคน และเน่ืองจำก 

บัพตศิมำของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถ
ท�ำเช่นเดยีวกับศำสดำพยำกรณ์ลี ไฮ
ในสมัยโบรำณ คอืเชือ้เชิญพวกเขำมำ
รบัส่วนผลของตน้ไม้แห่งชีวติ ซ่ึงคอื
ควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำ (ด ู1 นีไฟ 
8:15, 11:25) ข้ำพเจ้ำช่วยให้พวกเขำ
มำหำพระครสิต์

ดงัน้ันขอให้พิจำรณำประสบกำรณ์
ของข้ำพเจ้ำ และ (1) ตัง้ใจฟังผู้สอน
ศำสนำ (2) ไปโบสถ์และจดจ�ำควำม
รูสึ้กทำงวญิญำณ (3) อ่ำนพระคมัภีร์
มอรมอนและทูลถำมพระเจ้ำวำ่ส่ิงน้ี
จรงิหรอืไม่ (4) รบัประสบกำรณ์ของ
กำรกลับใจและรบับัพตศิมำ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนกับท่ำนวำ่หำก
ท่ำนพยำยำมท�ำตำมข้อก�ำหนดเพื่อ
รบักำรเปิดเผย อ่อนน้อมถ่อมตน อ่ำน 
สวดอ้อนวอน และกลับใจ ฟ้ำสวรรค์
จะเปิดและท่ำนจะรูเ้ช่นเดยีวกับที่
ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่พระเยซูคอืพระครสิต ์
พระองคค์อืพระผู้ช่วยให้รอดของ
ข้ำพเจ้ำและของท่ำน ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

โดย เอล็เดอร์เอส. มาร์ก พอลเมอร์

แห่งสาวกเจด็สิบ

หลำยปีก่อนข้ำพเจ้ำไดร้บัเรยีก
พรอ้มแจคกี ภรรยำข้ำพเจ้ำ 
ให้ควบคมุดแูลคณะเผยแผ ่

สโปแคน วอชิงตนั เรำมำถงึสนำมเผยแผ่
ดว้ยควำมรูสึ้กหวัน่ใจระคนตืน่เตน้ใน
หน้ำที่รบัผิดชอบของกำรท�ำงำนกับผู้
สอนศำสนำหนุ่มสำวที่ โดดเดน่มำกมำย 
พวกเขำมำจำกพืน้เพตำ่งกันและเป็น
เสมือนบุตรธิดำของเรำเองอย่ำงรวดเรว็

แม้ส่วนใหญ่จะท�ำไดด้เียี่ยม แตบ่ำง
คนมีปัญหำกับควำมคำดหวงัอันสูงลิ่ว
ของกำรเรยีก ข้ำพเจ้ำจ�ำผู้สอนศำสนำ

พระเยซูทอดพระเนตรดูคน
นั้น	ทรงเอน็ดูเขา
เม่ือรู้สึกว่ามีผู้ขอให้ท่านท�าบางอย่างท่ียาก จงนึกว่าพระเจ้าก�าลงัทอดพระเนตรดทู่าน 
ทรงเอน็ดทู่าน ทรงเชือ้เชิญให้ท่านติดตามพระองค์
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หนุ่มผู้เข้ำมำทูลถำมพระผู้ช่วยให้รอด
วำ่จะตอ้งท�ำอะไรบ้ำงเพื่อมีชีวตินิรนัดร ์
ข้ำพเจ้ำไดร้บักำรเปิดเผยส่วนตวัอันลึก
ซึง้อย่ำงไม่คำดฝันซ่ึงเวลำน้ีเป็นควำม
ทรงจ�ำอันศักดิสิ์ทธิ์

หลังจำกไดย้ินพระเยซูทรงแจกแจง
พระบัญญัต ิชำยหนุ่มตอบวำ่เขำรกัษำ
พระบัญญัตทิุกข้อมำตัง้แตเ่ด็ก ข้ำพเจ้ำ
ไดย้ินพระผู้ช่วยให้รอดตรสัแก้ ไข
อย่ำงอ่อนโยนวำ่ “ท่ำนยังขำดอยู่อย่ำง
หน่ึง . . . จงไปขำยบรรดำส่ิงของที่ท่ำน
มีอยู่ แล้วจงกลับมำ . . . ตดิตำมเรำ” 1 
แตข่้ำพเจ้ำแปลกใจที่ตนเองกลับไดย้ิน
ค�ำหกค�ำที่อยู่ก่อนข้อควำมน้ีของข้อ
พระคมัภีรซ่ึ์งดเูหมือนจะไม่เคยไดย้ิน
หรอือ่ำนมำก่อน รำวกับมี ใครเพิ่มค�ำ
เหล่ำน้ันเข้ำไปในพระคมัภีร ์ข้ำพเจ้ำ
ประหลำดใจกับควำมเข้ำใจที่มำจำกกำร
ดลใจซ่ึงเผยออกมำขณะน้ัน

ช่ำงเป็นค�ำหกค�ำที่ส่งผลอย่ำงลึก
ซึง้ ลองฟังดวูำ่ท่ำนจะจ�ำไดห้รอืไม่ถึง
ถ้อยค�ำที่ดธูรรมดำเหล่ำน้ีซ่ึงไม่มีอยู่ ใน
เรือ่งรำวพระกิตตคิณุอื่นแตม่ีอยู่ ในพระ
กิตตคิณุของมำระโกเท่ำน้ัน

“มีคนหน่ึงวิง่มำหำ . . . ถำมพระองค์
วำ่ อำจำรย์ผู้ประเสรฐิ ข้ำพเจ้ำจะท�ำ
อย่ำงไร ถึงจะไดชี้วตินิรนัดร?์

“พระเยซูตรสักับคนน้ันวำ่ . . .
“ท่ำนก็รูจ้ักบัญญัตแิล้วที่วำ่ ห้ำมฆ่ำ

คน ห้ำมล่วงประเวณีผัวเมียเขำ ห้ำมลัก
ทรพัย์ ห้ำมเป็นพยำนเท็จ ห้ำมโกงเขำ 
จงให้เกียรตบิิดำมำรดำของเจ้ำ

“คนน้ันจึงทูลพระองคว์ำ่ . . . ท่ำน
อำจำรย์ บัญญัตเิหล่ำน้ันข้ำพเจ้ำถือ
รกัษำไวต้ัง้แตเ่ด็ก

“พระเยซูทอดพระเนตรดคูนน้ัน 
ทรงเอ็นดเูขำ แล้วตรสัวำ่ ท่ำนยังขำด
อยู่อย่ำงหน่ึง จงไปขำยบรรดำส่ิงของที่
ท่ำนมีอยู่ แจกจ่ำยให้กับคนยำกจน  
ท่ำนจึงจะมีทรพัย์สมบัติ ในสวรรค ์ 
แล้วจงกลับมำตดิตำมเรำ” 2

“พระเยซูทอดพระเนตรดคูนน้ัน 
ทรงเอ็นดเูขำ”

ขณะไดย้ินถ้อยค�ำเหล่ำน้ี มโนภำพ
ที่ชัดเจนของข้ำพเจ้ำคอืพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงหยุดและ ทอดพระเนตร
ด ูชำยหนุ่มคนน้ี ทอดพระเนตร
ด—ูดลูึกเข้ำไปในจิตวญิญำณของ

เขำ ทรงตระหนักในคณุงำมควำมดี
และศักยภำพของเขำรวมทัง้ส่ิงที่เขำ
ตอ้งกำรที่สุดดว้ย

จำกน้ันเป็นถ้อยค�ำที่เรยีบง่ำย—พระ
เยซู ทรงเอ็นดเูขำ พระองคท์รงรูสึ้ก
รกัและเมตตำชำยหนุ่มที่ดคีนน้ีมำก 
และ เพรำะ ควำมรกัน้ีและ ดว้ย ควำม
รกัน้ี พระเยซูจึงทรงขอจำกเขำมำกขึน้ 
ข้ำพเจ้ำนึกภำพวำ่ชำยหนุ่มคนน้ีจะรูสึ้ก
อย่ำงไร คงเหมือนถูกห่อหุ้มไวด้ว้ยควำม
รกัน้ันแม้ขณะมีผู้ขอให้ท�ำบำงอย่ำงที่
ยำกที่สุดเช่นกำรขำยทุกส่ิงที่มีแล้วแจก
จ่ำยให้แก่คนยำกจน

ช่วงเวลำน้ัน ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่ไม่เพียงใจ
ของผู้สอนศำสนำบำงคนเท่ำน้ันที่ตอ้ง
เปลี่ยน แตเ่ป็นใจข้ำพเจ้ำดว้ย ค�ำถำม
ไม่ ใช่ “ประธำนคณะเผยแผ่ที่ท้อแท้
จะท�ำอย่ำงไรให้ผู้สอนศำสนำที่ ไรค้วำม
สุขประพฤตติวัดขีึน้” อีกตอ่ไป แตจ่ะ
เป็น “ท�ำอย่ำงไรข้ำพเจ้ำจึงจะมีควำมรกั
เหมือนพระครสิต ์เพื่อให้ผู้สอนศำสนำ
รูสึ้กถึงควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำผ่ำน
ข้ำพเจ้ำและปรำรถนำจะเปลี่ยนแปลง” 
ท�ำอย่ำงไรข้ำพเจ้ำจะ มองด ูเขำในวธิี
เดยีวกันกับที่พระเจ้ำทอดพระเนตร
ดเูศรษฐีหนุ่ม โดยมองดวูำ่จรงิๆ แล้ว
พวกเขำคอืใครและพวกเขำสำมำรถ
เป็นใคร แทนที่จะดวูำ่พวกเขำท�ำหรอื
ไม่ท�ำส่ิงใดในขณะน้ี ข้ำพเจ้ำจะเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมำกขึน้ได้
อย่ำงไร

“พระเยซูทอดพระเนตรดคูนน้ัน 
ทรงเอ็นดเูขำ”

นับจำกน้ันเป็นตน้มำ ขณะน่ัง
ประจันหน้ำกับผู้สอนศำสนำที่มีปัญหำ
บำงอย่ำงเรือ่งกำรเช่ือฟัง ในตอนน้ันใจ
ข้ำพเจ้ำจะเห็นผู้สอนศำสนำหนุ่มสำวที่
ซ่ือสัตย์วำ่เป็นผู้ท�ำตำมควำมตัง้ใจจะรบั
ใช้งำนเผยแผ่ ข้ำพเจ้ำจึงสำมำรถบอก
เล่ำควำมรูสึ้กไดทุ้กอย่ำงเหมือนบิดำผู้
อ่อนโยนวำ่ 3 “เอ็ลเดอรห์รอืซิสเตอร ์ถ้ำ
ผมไม่รกัคณุ ผมคงไม่ ใส่ ใจวำ่จะเกิด
อะไรขึน้กับงำนเผยแผ่ของคณุ แตผ่ม
รกัคณุจรงิๆ และเพรำะผมรกัคณุ ผม
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จึงเป็นห่วงวำ่คณุจะเป็นคนอย่ำงไร ดงั
น้ันผมเชือ้เชิญให้คณุเปลี่ยนแปลงส่ิง
เหล่ำน้ีที่ยำกส�ำหรบัคณุและมำเป็นผู้ที่
พระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้คณุเป็น”

ทุกครัง้ที่ข้ำพเจ้ำไปสัมภำษณ์ผู้สอน
ศำสนำ ก่อนอื่นข้ำพเจ้ำจะสวดอ้อนวอน
ขอของประทำนแห่งจิตกุศลและขอให้
เห็นเอ็ลเดอรห์รอืซิสเตอรแ์ตล่ะคนได้
อย่ำงที่พระเจ้ำทรงเห็น

ก่อนประชุมโซน ซิสเตอรพ์อลเมอร ์
และข้ำพเจ้ำจะทักทำยผู้สอนศำสนำ
ทีละคน ข้ำพเจ้ำจะหยุดและมองลึก
เข้ำไปในดวงตำ มองด ูพวกเขำ—
สัมภำษณ์โดยปรำศจำกค�ำพูด—และไม่
เคยพลำด ข้ำพเจ้ำเป่ียมดว้ย ควำมรกั 
มำกมำยตอ่บุตรธิดำอันล�ำ้คำ่ของพระผู้
เป็นเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำเรยีนรูบ้ทเรยีนเปลี่ยนชีวติ
หลำยบทจำกประสบกำรณ์อันลึกซึง้
ส่วนตวัซ่ึงมำจำก มำระโกบทที่ 10 น้ี 
ตอ่ไปน้ีคอืบทเรยีนส่ีบทที่ข้ำพเจ้ำเช่ือ
วำ่จะช่วยเรำแตล่ะคนได้

1.  เม่ือเราเรยีนรูก้ารมองผู้อ่ืนดังท่ี
พระเจ้าทรงมองพวกเขาแทนท่ี
จะมองด้วยตาของเราเอง ความ
รกัท่ีเรามีต่อพวกเขาจะเพ่ิมขึน้
และความปรารถนาท่ีเราจะช่วย

พวกเขาจะเพ่ิมขึน้เช่นกัน เรำจะ
เห็นศักยภำพในผู้อื่นที่พวกเขำมักจะ
มองไม่เห็นในตนเอง ดว้ยควำมรกั
เหมือนพระครสิตเ์รำจะไม่กลัวกำร
พูดอย่ำงห้ำวหำญเพรำะ “ควำมรกั
ที่สมบูรณ์น้ันก็ขับไล่ควำมกลัวออก
ไป”4 และเรำจะไม่ยอมแพ้ โดยจ�ำไว้
วำ่ผู้ที่รกัไดย้ำกที่สุดคอืผู้ที่ตอ้งกำร
ควำมรกัมำกที่สุด

2.  ไม่มีการเรยีนการสอนท่ีแท้จรงิใด
จะเกิดขึน้หากท�าด้วยความท้อแท้
หรอืคับข้องใจ และใจจะไม่มีวนั
เปล่ียนได้หากไม่มีความรกัอยู่ท่ี
น่ัน ไม่วำ่เรำจะท�ำในบทบำทของพ่อ
แม่ คร ูหรอืผู้น�ำ กำรสอนที่แท้จรงิจะ
เกิดไดเ้ฉพำะในบรรยำกำศของควำม
ไวว้ำงใจไม่ ใช่กำรกล่ำวโทษ บ้ำนของ
เรำควรเป็นสถำนที่หลบภัยส�ำหรบัลูก
เรำเสมอ—ไม่ ใช่บรรยำกำศของควำม
เป็นศัตรกูัน

3.  ความรกัไม่ควรเสือ่มคลายเม่ือลูก 
เพ่ือน หรอืสมาชิกในครอบครวั
ไม่อาจด�าเนินชีวติตามความคาด
หวงัของเราได้ เรำไม่รูว้ำ่เกิดอะไร
ขึน้กับเศรษฐีหนุ่มหลังจำกที่เขำออก
ไปดว้ยควำมโศกเศรำ้ แตข่้ำพเจ้ำ
มั่นใจวำ่พระเยซูยังทรงรกัเขำอย่ำง
แท้จรงิแม้วำ่เขำจะเลือกทำงที่ง่ำย

กวำ่ บำงทีดว้ยวยัที่มำกขึน้ เมื่อเขำ
พบวำ่สมบัตมิำกมำยที่มีน้ันไรค้วำม
หมำยส�ำหรบัเขำ เขำอำจจ�ำไดแ้ละท�ำ
ตำมประสบกำรณ์เดยีวน้ันที่พระเจ้ำ
ของเขำทอดพระเนตรดเูขำ ทรง
เอ็นดเูขำและเชือ้เชิญให้เขำตดิตำม
พระองค์

4.  เพราะพระเจ้าทรงรกัเรา พระองค์
จึงทรงคาดหวังจากเรามาก หำก
เรำนอบน้อมถ่อมตน เรำจะยอมรบั
พระด�ำรสัเชิญของพระเจ้ำให้กลับ
ใจ เสียสละ และรบัใช้ ซ่ึงเป็นหลัก
ฐำนแห่งควำมรกัอันแท้จรงิที่ทรง
มีต่อเรำ ค�ำเชือ้เชิญให้กลับใจคือ
ค�ำเชือ้เชิญให้รบัของประทำนอัน
ล�ำ้เลิศแห่งกำรให้อภัยและสันติสุข
ด้วย ฉะน้ัน “อย่ำละเลย . . . กำร
ตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้ำ และ
อย่ำท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือน 
เพรำะองค์พระผู้เป็นเจ้ำทรงตีสอน
ผู้ที่พระองค์ทรงรกั” 5

พี่น้องทัง้หลำย ตอ่ไปน้ีทุกครัง้ที่
ท่ำนรูสึ้กวำ่มีผู้ขอให้ท่ำนท�ำบำงอย่ำง
ที่ยำก—ไม่วำ่จะเป็นกำรเลิกนิสัยที่ ไม่
ดหีรอืส่ิงเสพตดิ ละทิง้เรือ่งทำงโลก 
สละกิจกรรมที่ โปรดปรำนเพรำะตรง
กับวนัสะบำโต ให้อภัยคนที่ท�ำผิดตอ่
ท่ำน—จงนึกวำ่พระเจ้ำ ทอดพระเนตร
ด ูท่ำน ทรงเอ็นด ูท่ำน ทรงเชือ้เชิญให้
ท่ำนปล่อยวำงและ ตดิตำม พระองค ์จง
ขอบพระทัยพระองคท์ี่ทรงรกัท่ำนมำก
พอจะเชือ้เชิญให้ท่ำนท�ำมำกขึน้

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงพระผู้ช่วยให้
รอด พระเยซูครสิต ์เฝ้ำรอวนัที่พระองค์
จะทรงโอบกอดเรำแตล่ะคน ทอด
พระเนตรด ูเรำและทรงโอบเรำไวด้ว้ย 
ควำมรกั อย่ำงแท้จรงิ ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. มำระโก 10:21.
 2. มำระโก 10:17–21; เน้นตวัเอน
 3. ด ู1 นีไฟ 8:37.
 4. 1 ยอห์น 4:18.
 5. ฮีบร ู12:5–6.
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ข้ำพเจ้ำสู่ โควรมัอัครสำวกสิบสองได้ ไม่
นำนและท่ำนลงไว้ ในบทควำมนิตยสำร
ศำสนจักรที่ท่ำนเขียนเกี่ยวกับชีวติ
ข้ำพเจ้ำ 1 บำงท่ำนอำจเคยไดย้ินแล้ว 
แตห่ลำยท่ำนอำจจะไม่เคยไดย้ิน

เมื่อข้ำพเจ้ำอำยุประมำณ 11 ขวบ 
วนัหน่ึงในฤดรูอ้นข้ำพเจ้ำกับคณุพ่อ
ไปเดนิเขำในเทือกเขำใกล้บ้ำนเรำ 
ขณะคณุพ่อเดนิขึน้ทำงชัน ข้ำพเจ้ำ
ก็กระโดดบนหินก้อนใหญ่ข้ำงทำงจำก
ก้อนหน่ึงไปอีกก้อนหน่ึง ข้ำพเจ้ำตัง้ใจ
จะปีนขึน้ไปจนถึงแผ่นหินดำ้นบนของ
หินก้อนใหญ่ก้อนหน่ึง ขณะปีนอยู่น้ัน
ข้ำพเจ้ำประหลำดใจเมื่อคณุพ่อควำ้
เข็มขัดข้ำพเจ้ำไวแ้ละดงึข้ำพเจ้ำลง
อย่ำงรวดเรว็ พลำงพูดวำ่ “อย่ำปีนขึน้ไป
บนหินก้อนน้ัน แคเ่ดนิอยู่ ในทำงก็พอ”

ครูต่อ่มำเรำมองลงมำจำกทำงขึน้
เนินและตกตะลึงเมื่อเห็นงูหำงกระดิง่
ตวัใหญ่นอนอำบแดดอยู่บนหินก้อนที่
ข้ำพเจ้ำตัง้ใจจะปีนขึน้ไป

ตอ่มำ ขณะขับรถกลับบ้ำน ข้ำพเจ้ำ
รูว้ำ่คณุพ่อก�ำลังรอให้ข้ำพเจ้ำถำม 
ข้ำพเจ้ำจึงถำมวำ่ “คณุพ่อรู้ ไดอ้ย่ำงไร
ครบัวำ่งูอยู่ตรงน้ัน” ค�ำตอบของท่ำน
น�ำเรำไปสู่กำรสนทนำเรือ่งพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์และวธิีที่พระวญิญำณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยเรำได ้ข้ำพเจ้ำไม่เคยลืมส่ิงที่ ได้
เรยีนรูว้นัน้ัน

ท่ำนเห็นหรอืไม่วำ่พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ทรงช่วยข้ำพเจ้ำอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำ
ส�ำนึกคณุอยู่เสมอที่คณุพ่อฟังสุรเสียง

กับเด็กที่เพิ่งรบับัพตศิมำและรบัของ
ประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์แล้ว 
อีกทัง้เกี่ยวข้องกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่หลำยพันคน

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้เรำแตล่ะคน  
โดยเฉพำะเด็กปฐมวยัพิจำรณำวำ่ “พระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ทรงช่วยท่ำนอย่ำงไร” 
เมื่อข้ำพเจ้ำไตรต่รองค�ำถำมน้ี ข้ำพเจ้ำ
นึกถึงประสบกำรณ์ในวยัเยำวท์ันที น่ี
เป็นเรือ่งที่ข้ำพเจ้ำเล่ำให้เอ็ลเดอร ์
โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ฟังหลังจำกกำรเรยีก

โดย เอล็เดอร์แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ใ นคนืวนัจันทรเ์มื่อไม่นำนมำน้ี 
ข้ำพเจ้ำกับลีซำภรรยำไปเยี่ยมบ้ำน
ของครอบครวัหนุ่มสำวในละแวก

เดยีวกันกับเรำ ขณะอยู่ที่น่ัน พวกเขำ
ชวนเรำอยู่สังสรรค์ ในครอบครวั โดย
บอกวำ่ลูกชำยวยัเก้ำขวบของพวกเขำ
เตรยีมบทเรยีนไวแ้ล้ว เรำจึงอยู่!

หลังจำกเพลงเปิด สวดอ้อนวอนเปิด 
และกิจธุระครอบครวั เด็กชำยวยัเก้ำ
ขวบเริม่อ่ำน ค�ำถำมชวนคดิในบทเรยีน
ที่เขำเขียนไวว้ำ่ “พระวญิญำณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยท่ำนอย่ำงไร” ค�ำถำมน้ีเป็นกำร
เริม่ตน้กำรสนทนำที่มีควำมหมำยขณะ
ทุกคนในครอบครวัแบ่งปันควำมคดิ
และควำมเข้ำใจ ข้ำพเจ้ำประทับใจกับ
กำรเตรยีมบทเรยีนของครคูนน้ีและ
ค�ำถำมที่ดมีำกของเขำซ่ึงท�ำให้ข้ำพเจ้ำ
นึกทบทวนหลำยครัง้

นับแตน้ั่นเป็นตน้มำ ข้ำพเจ้ำเฝ้ำ
ถำมตนเองวำ่ “พระวญิญำณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยทำ่นอย่ำงไร”—ค�ำถำมเกีย่วขอ้ง
เป็นพิเศษกับเด็กปฐมวยัที่จะอำยุครบ
แปดขวบและเตรยีมรบับัพตศิมำ และ

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรง
ช่วยท่านอยา่งไร
พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเตือน พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงปลอบโยน และพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิทรงเป็นพยาน
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สงบแผ่วเบำของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
และเสียงน้ันช่วยชีวติข้ำพเจ้ำ

ส่ิงท่ีเรารู้เก่ียวกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ก่อนจะพิจำรณำเพิ่มเตมิวำ่ “พระ

วญิญำณบรสุิทธิ์ทรงช่วยท่ำนอย่ำงไร” 
เรำมำทบทวนบำงส่วนที่พระเจ้ำทรง
เปิดเผยเกี่ยวกับพระวญิญำณบรสุิทธิ์ มี
ควำมจรงินิรนัดรห์ลำยข้อที่เรำพิจำรณำ
ได ้แตว่นัน้ีข้ำพเจ้ำจะเน้นเพียงสำมข้อ

หน่ึง พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเป็น
สมำชิกองคท์ี่สำมในพระผู้เป็นเจ้ำสำม
พระองค ์เรำเรยีนรูค้วำมจรงิน้ีในหลัก
แห่งควำมเช่ือข้อที่หน่ึง “เรำเช่ือในพระ
ผู้เป็นเจ้ำ, พระบิดำนิรนัดร,์ และใน
พระบุตรของพระองค,์ พระเยซูครสิต,์ 
และในพระวญิญำณบรสุิทธิ์” 2

สอง พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงมีรปู
กำยเป็นวญิญำณ ดงัอธิบำยไว้ ในพระ
คมัภีรย์ุคปัจจุบัน “พระบิดำทรงมีพระ
วรกำยเป็นเน้ือหนังและกระดกูสัมผัส
ไดด้งัของมนุษย์; พระบุตรก็เช่นกัน; 
แตพ่ระวญิญำณบรสุิทธิ์ ไม่ทรงมีพระ
วรกำยเป็นเน้ือหนังและกระดกู, แต่
เป็นรปูกำยที่เป็นวญิญำณ. หำกไม่เป็น
เช่นน้ัน, พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะสถิต
ในพวกเรำไม่ได”้ 3 หมำยควำมวำ่พระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ทรงมีรำ่งวญิญำณ ไม่
เหมือนพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระ
เยซูครสิตผ์ู้ทรงมีพระวรกำย ควำมจรงิ
น้ีขยำยควำมพระนำมอื่นที่ประทำน
แก่พระวญิญำณบรสุิทธิ์และเรำคุน้
เคยด ีไดแ้ก่ พระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ 
พระวญิญำณของพระผู้เป็นเจ้ำ พระ
วญิญำณของพระเจ้ำ พระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์แห่งค�ำสัญญำ และพระผู้
ปลอบโยน 4

สำม ของประทำนแห่งพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์มำโดยกำรวำงมือ ศำสนพิธีน้ีตอ่
จำกบัพตศิมำ ท�ำให้เรำคูค่วรแก่กำรเป็น
เพื่อนที่ยั่งยืนของพระวญิญำณบรสุิทธิ์5 
เพื่อประกอบศำสนพิธีน้ี ผู้ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคที่มีคำ่ควร
วำงมือบนศีรษะบุคคลน้ัน 6 เรยีกช่ือเขำ 

กล่ำวถึงสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตของ
พวกเขำ และยืนยันเขำในพระนำมของ
พระเยซูครสิต์ ให้เป็นสมำชิกศำสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำย และเอ่ยประโยคส�ำคญั  
“จงรบัพระวญิญำณบรสุิทธิ์”

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยท่านอยา่งไร
เมื่อทบทวนควำมจรงิพืน้ฐำนสำม

ประกำรเกี่ยวกับพระวญิญำณบรสุิทธิ์
แล้ว เรำจะกลับมำที่ค�ำถำมแรก  
“พระวญิญำณทรงช่วยท่ำนอย่ำงไร”

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเตือน
ดงัที่อธิบำยไว้ ในประสบกำรณ์วยั

เด็กของข้ำพเจ้ำ พระวญิญำณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยท่ำนได้ โดยเตอืนท่ำนล่วงหน้ำ
ให้รูอ้ันตรำยทำงกำยและทำงวญิญำณ 
ข้ำพเจ้ำเรยีนรูบ้ทบำทกำรเตอืนครัง้
ส�ำคญัของพระวญิญำณบรสุิทธิ์อีก
ครัง้ขณะรบัใช้ ในฝ่ำยประธำนภำคที่
ประเทศญี่ปุ่น

ช่วงน้ันข้ำพเจ้ำท�ำงำนใกล้ชิดกับ
ประธำนรดี ทำเทโอกะ ประธำนคณะ
เผยแผ่เซ็นดะอิ ญี่ปุ่น งำนประจ�ำคณะ
เผยแผ่ส่วนหน่ึงของประธำนทำเทโอกะ
คอืวำงแผนกำรประชุมหัวหน้ำผู้สอน
ศำสนำทำงภำคใตข้องคณะเผยแผ่ ไม ่

กีว่นักอ่นกำรประชมุ ประธำนทำเทโอกะ 
มีควำมรูสึ้กในใจวำ่ตอ้งเชิญผู้สอน
ศำสนำ ทุกคน ของโซนมำกำรประชุม
ผู้น�ำ แทนที่จะเชิญหัวหน้ำเอ็ลเดอร์
และซิสเตอรเ์พียงไม่กี่คน

เมื่อเขำประกำศเจตนำรมณ์ มีคน
เตอืนเขำวำ่กำรประชุมน้ีไม่ไดม้ี ไว้
ส�ำหรบัผู้สอนศำสนำทุกคนแตม่ี ไว้
ส�ำหรบัหัวหน้ำเท่ำน้ัน อย่ำงไรก็ตำม 
เขำยกเลิกแผนงำนเพื่อท�ำตำมกำรกระ
ตุน้เตอืนที่ ไดร้บั เขำเชิญผู้สอนศำสนำ
ทุกคนที่รบัใช้ ในเมืองชำยฝ่ังหลำยเมือง 
รวมทัง้เมืองฟุกุชิมะมำรว่มกำรประชุม 
เมื่อถึงวนัที่ก�ำหนด คอื 11 มีนำคม ปี 
2011 ผู้สอนศำสนำมำรว่มกำรประชุม
คณะเผยแผ่ ในเมืองโครยิะมะซ่ึงอยู่
ห่ำงจำกชำยฝ่ัง

ระหวำ่งกำรประชุม เกิดแผ่นดนิ
ไหวขนำด 9.0 และสึนำมิ ในเขตญี่ปุ่น
บรเิวณแถบที่ตัง้ของคณะเผยแผ่เซ็น
ดะอิ น่ำเศรำ้ที่เมืองชำยฝ่ังหลำยเมือง
—รวมทัง้เมืองที่ผู้สอนศำสนำออกจำก
เมืองน้ันมำรว่มกำรประชุม—ประสบ
ควำมเสียหำยอย่ำงรนุแรง ครำ่ชีวติคน
จ�ำนวนมำก และเมืองฟุกุชิมะประสบ
เหตนิุวเคลียรต์ำมมำตดิๆ

ถึงแม้อำคำรประชุมที่ผู้สอนศำสนำ
ก�ำลังประชุมวนัน้ันไดร้บัควำมเสียหำย
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จำกแผ่นดนิไหว แต่ โดยท�ำตำมกำร 
กระตุน้เตอืนของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
ประธำนกับซิสเตอรท์ำเทโอกะและผู้
สอนศำสนำทกุคนปลอดภยั พวกเขำอยู่
ห่ำงจำกพืน้ที่ประสบภัยสึนำมิและฝุ่น
รงัสีนิวเคลียรห์ลำยไมล์

เมื่อท่ำนเอำใจใส่กำรกระตุน้เตอืน
จำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์—ควำมรูสึ้ก
ที่มักจะสงบแผ่วเบำ—ท่ำนจะพ้นจำก
อันตรำยทำงโลกและทำงวญิญำณโดย
ไม่รูต้วั

พี่น้องทัง้หลำย พระวญิญำณบรสุิทธิ์
จะทรงช่วยท่ำนโดยเตอืนท่ำน เหมือนที่
ทรงเตอืนคณุพ่อข้ำพเจ้ำและประธำน
ทำเทโอกะ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงปลอบโยน
เพื่อตอบค�ำถำมน้ีตอ่ไป “พระ

วญิญำณบรสุิทธิ์ทรงช่วยท่ำนอย่ำงไร” 
ตอนน้ีเรำจะส�ำรวจบทบำทของพระองค์
ในฐำนะพระผู้ปลอบโยน เหตกุำรณ์ ไม่
คำดคดิในชีวติเรำทุกคนก่อให้เกิดควำม
เศรำ้เสียใจ ควำมเจ็บปวด และควำม
ผิดหวงั ทวำ่ท่ำมกลำงกำรทดลองเหล่ำ
น้ี พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงรบัใช้เรำใน
บทบำทส�ำคญับทบำทหน่ึง—ในฐำนะ
พระผู้ปลอบโยน ซ่ึงจรงิๆ แล้วเป็น
พระนำมหน่ึงของพระองค ์พระด�ำรสั
ปลอบขวญัจำกพระเยซูครสิตบ์รรยำย
บทบำทอันศักดิสิ์ทธิ์ดงักล่ำว “เรำจะทูล
ขอพระบิดำและพระองคจ์ะประทำนผู้
ช่วยอีกผู้หน่ึงให้กับพวกท่ำนเพื่อจะอยู่
กับท่ำนตลอดไป” 7

เพื่ออธิบำยเพิ่มเตมิ ข้ำพเจ้ำจะเล่ำ
เรือ่งจรงิของครอบครวัที่มีลูกชำยห้ำคน
ซ่ึงย้ำยจำกลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิำมำอยู่ชุมชนเล็กๆ เมื่อ
หลำยปีก่อน ลูกชำยคนโตกับคนรองเริม่
เล่นกีฬำมัธยมปลำยและคบหำสมำคม
กับเพื่อนๆ หัวหน้ำ และโคช้—หลำย
คนเป็นสมำชิกที่ซ่ือสัตย์ของศำสนจักร 
ควำมสัมพันธ์เหล่ำน้ีช่วยให้เฟอรนั์นโด
พี่ชำยคนโตกับน้องชำยคนถัดมำรบั 
บัพตศิมำ

ต่อมำเฟอร์นันโดย้ำยไปอยู่ ไกล
บ้ำนเพื่อศึกษำต่อและเล่นฟุตบอล
มหำวิทยำลัย เขำแต่งงำนกับเบย์ลีย์
คู่รักสมัยมัธยมปลำยในพระวิหำร เม่ือ
เฟอร์นันโดกับเบย์ลีย์เรยีนจบ พวกเขำ
รอคอยวันที่ลูกสำวคนแรกจะเกิดอย่ำง
ใจจดใจจ่อ แต่ระหว่ำงครอบครัวของ
พวกเขำช่วยเฟอร์นันโดกับเบย์ลีย์ย้ำย
กลับบ้ำน เบย์ลีย์กับน้องสำวของเธอ
ก�ำลังขับรถอยู่บนทำงด่วนและประสบ
อุบัติเหตุน่ำสลดใจที่เกี่ยวข้องกับรถ
หลำยคัน เบย์ลีย์กับลูกน้อยในครรภ์
เสียชีวิต

แม้เฟอรนั์นโดกับพ่อแม่พี่น้องของ
เบย์ลีย์จะเจ็บปวดที่สุด แตพ่วกเขำ
ประสบสันตสุิขและกำรปลอบโยนเกือบ
จะทันทีเช่นกัน พระวญิญำณบรสุิทธิ์
ในบทบำทพระผู้ปลอบโยนทรงประคบั
ประคองเฟอรนั์นโดผ่ำนควำมทุกข์ที่
ไม่อำจเข้ำใจไดน้ี้ พระวญิญำณทรงส่ง
ตอ่สันตสุิขอันยั่งยืนที่ท�ำให้เฟอรนั์นโด
มีเจตคตขิองกำรให้อภัยและรกัทุกคน
ที่เกี่ยวข้องกับอุบัตเิหตอุันน่ำโศกสลด
ครัง้น้ัน

พ่อแม่ของเบย์ลีย์ โทรบอกน้องชำย
เธอที่ก�ำลังรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำใน
เวลำน้ัน เขำบรรยำยควำมรูสึ้กไว้ ใน
จดหมำยเมื่อทรำบข่ำวพี่สำวที่เขำรกั
ดงัน้ี “กำรไดย้ินเสียงพ่อแม่ท�ำให้ ใจผม
สงบอย่ำงน่ำประหลำดท่ำมกลำงควำม
ป่ันป่วน ผมไม่รูจ้ะพูดอะไรด ี. . . เท่ำที่
นึกออกคอืพี่สำวจะไม่อยู่ที่น่ันเมื่อผม
กลับบ้ำน . . . ประจักษ์พยำนที่มั่นคง
ของคณุพ่อคณุแม่ ในพระผู้ช่วยให้
รอดและแผนของพระองคป์ลอบโยน
ผม ควำมรูสึ้กอ่อนโยนทำงวญิญำณที่
ท�ำให้ผมน� ้ำตำรืน้ขณะศึกษำและสอน
ท�ำให้ ใจผมอิ่มเอิบเช่นกัน ส่ิงเหล่ำน้ัน
ปลอบโยนผมและเตอืนให้ผมนึกถึงส่ิง
ที่ผมรู”้ 8

พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะทรงช่วยท่ำน
โดยปลอบโยนท่ำน เช่นเดยีวกับที่ทรง
ปลอบโยนเฟอรนั์นโดกับครอบครวัของ
เบย์ลีย์

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยาน
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยำน

และกล่ำวค�ำพยำนถึงพระบิดำ พระ
บุตร และควำมจรงิทัง้มวล 9 พระเจ้ำ
ตรสักับสำวกของพระองคว์ำ่ “แตเ่มื่อ
องคผ์ู้ช่วยเสด็จมำ ซ่ึงเป็นผู้ที่เรำจะ
ใช้จำกพระบิดำมำหำพวกท่ำน . . . 
พระองคจ์ะทรงเป็นพยำนให้เรำ” 10

เพื่ออธิบำยบทบำทอันล�ำ้คำ่ของพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ ในฐำนะพยำน ข้ำพเจ้ำ
จะเล่ำเรือ่งเฟอรนั์นโดกับเบย์ลีย์ตอ่ ถ้ำ
ท่ำนจ�ำได ้ข้ำพเจ้ำบอกวำ่เฟอรนั์นโด
กับน้องชำยคนรองรบับัพตศิมำ แตพ่่อ
แม่กับน้องชำยอีกสำมคนไม่รบั ถึงแม้
จะชวนหลำยครัง้ตลอดหลำยปีให้พบ
กับผู้สอนศำสนำ แตค่รอบครวัปฏิเสธ
ทุกครัง้

ครอบครวัของเฟอรนั์นโดทุกข์ ใจ
กับกำรจำกไปอันแสนเจ็บปวดของเบย์
ลีย์และลูกสำว ตำ่งกับเฟอรนั์นโดและ
ตำ่งกับครอบครวัของเบย์ลีย์ พวกเขำ
ไม่พบควำมอบอุ่นใจหรอืสันตสุิข พวก
เขำไม่เข้ำใจวำ่ลูกชำยของพวกเขำเอง
กับครอบครวัของเบย์ลีย์แบกภำระหนัก
เช่นน้ันไดอ้ย่ำงไร

ในที่สุด พวกเขำสรปุไดว้ำ่ส่ิงที่
ลูกชำยมีและพวกเขำไม่มีคอืพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระ
เยซูครสิต ์และส่ิงน้ีตอ้งเป็นที่มำแห่ง
สันตสุิขและควำมอบอุ่นใจของเขำ
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แน่นอน หลังจำกรบัรูเ้ช่นน้ี พวกเขำจึง
เชิญผู้สอนศำสนำมำสอนพระกิตตคิณุ 
ส่งผลให้พวกเขำไดร้บัพยำนและ
ประจักษ์พยำนของตนเองเกี่ยวกับแผน
อันส�ำคญัยิ่งแห่งควำมสุข ซ่ึงท�ำให้พวก
เขำเกิดสันตสุิขและควำมอบอุ่นใจที่
พวกเขำก�ำลังแสวงหำอย่ำงจรงิจัง

สองเดอืนหลังจำกสูญเสียเบย์ลีย์กับ
หลำนสำวที่ยังอยู่ ในครรภ์ พ่อแม่ของ
เฟอรนั์นโดกับน้องชำยสองคนของ
เขำรบับัพตศิมำและกำรยืนยันและรบั
ของประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
น้องชำยคนสุดท้องของเฟอรนั์นโดเฝ้ำ
รอบัพตศิมำของเขำเมื่ออำยุครบแปด
ขวบ พวกเขำแตล่ะคนเป็นพยำนวำ่
พระวญิญำณ พระวญิญำณบรสุิทธิ์เป็น
พยำนถึงควำมจรงิของพระกิตตคิณุ 
โดยน�ำพวกเขำให้ปรำรถนำจะรบั 
บัพตศิมำและรบัของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์

พี่น้องทัง้หลำย พระวญิญำณบรสุิทธิ์
จะทรงช่วยท่ำนโดยเป็นพยำนตอ่ท่ำน
ดงัที่ทรงเป็นพยำนตอ่ครอบครวัของ
เฟอรนั์นโด

บทสรุป
ตอนน้ีเรำจะสรุป เรำพูดไปแล้ว

ถึงควำมจริงสำมประกำรที่ท�ำให้เรำ

มีควำมรู้เรื่องพระวิญญำณบริสุทธิ์ 
น่ันคือพระวิญญำณบริสุทธิ์ทรงเป็น
สมำชิกองค์ที่สำมในพระผู้เป็นเจ้ำสำม
พระองค์ พระวิญญำณบรสุิทธิ์ทรงมี
รูปกำยเป็นวิญญำณ และของประทำน
แห่งพระวิญญำณบริสุทธิ์มำโดยกำร
วำงมือ เรำพูดถึงค�ำตอบสำมข้อของ
ค�ำถำมที่ว่ำ “พระวิญญำณบริสุทธิ์ทรง
ช่วยท่ำนอย่ำงไร” พระวิญญำณบริสุทธิ์
ทรงเตือน พระวิญญำณบริสุทธิ์ทรง
ปลอบโยน และพระวิญญำณบริสุทธิ์
ทรงเป็นพยำน

ความมีค่าควรท่ีจะรักษาของประทานนั้น
ส�ำหรบัทำ่นท่ีก�ำลงัเตรยีมรบับพัตศิมำ 

และกำรยืนยัน ท่ำนที่เพิ่งไดร้บั หรอื
แม้แต่ไดร้บันำนแล้ว กำรรกัษำของ
ประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์
ส�ำคญัยิ่งตอ่ควำมปลอดภัยทำงกำยและ
ทำงวญิญำณของเรำ เรำเริม่ท�ำเช่นน้ัน
โดยพยำยำมรกัษำพระบัญญัต ิสวด
อ้อนวอนเป็นส่วนตวัและกับครอบครวั 
อ่ำนพระคมัภีร ์และสรำ้งควำมสัมพันธ์
อันเป่ียมดว้ยควำมรกัและกำรให้อภัยกับ
ครอบครวัและคนที่เรำรกั เรำควรรกัษำ
ควำมนึกคดิ กำรกระท�ำ และค�ำพูดของ
เรำให้สะอำดบรสุิทธิ์ เรำควรนมัสกำร
พระบิดำบนสวรรค์ ในบ้ำน ที่ โบสถ์ 

และในพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์เมื่ออยู่ ในวสัิย
ที่ท�ำได ้จงอยู่ ใกล้ชิดกับพระวญิญำณ 
และพระวญิญำณจะทรงอยู่ ใกล้ชิดกับ
ท่ำน

ประจกัษพ์ยาน
ข้ำพเจ้ำขอทิง้ท้ำยดว้ยค�ำเชือ้เชิญ

และประจักษ์พยำน ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้
ท่ำนด�ำเนินชีวติอย่ำงเพียบพรอ้มมำก
ขึน้ตำมค�ำรอ้งในเพลงที่เด็กปฐมวยัรอ้ง
กันบ่อยๆ ข้ำพเจ้ำแน่ใจวำ่ท่ำนจ�ำได ้
“ฟัง ฟัง พระวญิญำณบรสุิทธิ์จะกระซิบ 
ฟัง ฟัง สุรเสียงสงบแผ่วเบำ” 11

พี่น้องที่รักทัง้หลำย ทัง้สูงวัยและ
เยำว์วัย ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนถึง
กำรด�ำรงอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้ำ
ซ่ึงประกอบเป็นพระผู้เป็นเจ้ำสำม
พระองค์—พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ 
พระเยซูคริสต์ และพระวญิญำณ
บริสุทธิ์ ข้ำพเจ้ำแสดงประจักษ์พยำน
ว่ำเอกสิทธิ์อย่ำงหน่ึงซ่ึงเรำได้รับใน
ฐำนะวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยในควำม
สมบูรณ์แห่งเวลำคือของประทำนแห่ง
พระวิญญำณบริสุทธิ์ ข้ำพเจ้ำรู้วำ่พระ
วิญญำณบริสุทธิ์ทรง ช่วยท่ำนและ
จะ ทรงช่วยท่ำนจริง ข้ำพเจ้ำเพ่ิมเติม
พยำนพิเศษถึงพระเยซูคริสต์และ
บทบำทของพระองค์ ในฐำนะพระผู้
ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ และถึงพระผู้
เป็นเจ้ำพระบิดำบนสวรรค์ของเรำเช่น
กัน ในพระนำมของพระเยซูคริสต ์
 เอเมน ◼
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น้ัน เขำไดร้บักำรเปิดเผยตอ่ไปน้ีเป็น
ค�ำตอบ

“ดเูถิด, เจ้ำรูว้ำ่ เจ้ำสอบถำมเรำ 
และเรำไดท้�ำให้ควำมนึกคดิของเจ้ำ
สวำ่ง. . . .

“แท้จรงิแล้ว, เรำบอกเจ้ำ, เพื่อเจ้ำจะ
รูว้ำ่ ไม่มี ใครอีกเลยนอกจำกพระผู้เป็น
เจ้ำที่ทรงรูค้วำมนึกคดิเจ้ำและเจตนำ
ของใจเจ้ำ. . . .

“. . . หำกเจ้ำปรำรถนำพยำนอีก,  
จงหวนระลึกถึงคนืที่เจ้ำรอ้งหำเรำในใจ
เจ้ำ. . . .

“เรำมิไดพู้ดให้ควำมสงบแก่จิตใจเจ้ำ
หรอื . . . ? เจ้ำจะมีพยำนใดดีไปกวำ่จำก
พระผู้เป็นเจ้ำเล่ำ?” 3

เมื่อ ท่ำน สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธำ 
ท่ำนจะรูสึ้กถึงควำมรกัของพระผู้เป็น
เจ้ำเมื่อพระวญิญำณของพระองคต์รสั
กับจิตวญิญำณ ท่ำน ไม่วำ่ท่ำนอำจจะ
รูสึ้กโดดเดีย่วหรอืไม่แน่ใจในบำงครัง้ 
ท่ำนไม่ไดอ้ยู่คนเดยีวในโลกน้ี พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงรูจ้ัก ท่ำน เป็นกำรส่วน
ตวั เมื่อท่ำนสวดอ้อนวอน ท่ำนจะรูจ้ัก 
พระองค์

รู้จกัพระองคผ์า่นการศึกษาพระคมัภีร์
เมื่อท่ำนศึกษำพระคมัภีร ์ท่ำนไม่

เพียงเรยีนรู ้เกีย่วกับ พระผู้ช่วยให้รอด 
แตท่่ำนจะ รูจ้ัก พระผู้ช่วยให้รอดจรงิ ๆ

ในเดอืนเมษำยน ปี 1985 เอ็ลเดอร์
บรซู อำร.์ แมคคองกีพูดในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญ—เพียง 13 วนัก่อนท่ำน
ถึงแก่กรรม ท่ำนสรปุดว้ยประจักษ์
พยำนดงัน้ี

“ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนคนหน่ึงของ
พระองค ์และในวนัที่พระองคเ์สด็จ
มำข้ำพเจ้ำจะไดสั้มผัสรอยตะปูใน
พระหัตถ์และพระบำทและจะชโลม
พระบำทของพระองคด์ว้ยน� ้ำตำข้ำพเจ้ำ

“แตข่้ำพเจ้ำคงไม่ รู ้ดี ไปกวำ่เวลำ
น้ีวำ่พระองคท์รงเป็นพระบุตรผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ พระองค์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้
ไถ่ ควำมรอดน้ีเข้ำมำและโดยผ่ำนพระ

มุ่งอธิบำย วธิ ีที่ท่ำนและเรำทุกคนจะ
รูจ้ักพระเจ้ำ

รู้จกัพระองคผ์า่นการสวดออ้นวอน
เพื่อนวยัเยำวข์องข้ำพเจ้ำ เรำจะเริม่

รูจ้ักพระผู้เป็นเจ้ำผ่ำนกำรสวดอ้อนวอน
ในวนัที่ 7 เมษำยน ปี 1829 ออลิเวอร ์

คำวเดอร ีอำยุ 22 ปี เริม่ท�ำงำนเป็นผู้
จดค�ำแปลให้ โจเซฟ สมิธซ่ึงอำยุ 23 ปี 
พวกเขำอำยุน้อย—เหมือนท่ำน ออลิ
เวอรท์ูลขอกำรยืนยันจำกพระผู้เป็นเจ้ำ
เกี่ยวกับกำรฟ้ืนฟูและงำนของเขำใน

โดย เอล็เดอร์ ซี. สกอ็ตต์ โกรว์

แห่งสาวกเจด็สิบ

ข้
  ำพเจ้ำพูดกับท่ำน อนุชนรุน่
หลัง—เยำวชนและคนหนุ่มสำว 
โสดหรอืแตง่งำนแล้ว—ท่ำนซ่ึง

เป็นผู้น�ำในอนำคตของศำสนจักรของ
พระเจ้ำแห่งน้ี เน่ืองจำกควำมช่ัวรำ้ย 
ควำมยุ่งเหยิง ควำมกลัว และควำม
สับสนในโลกทุกวนัน้ี ข้ำพเจ้ำพูดกับ
ท่ำนดว้ยควำมชัดเจนเกี่ยวกับควำมสง่ำ
งำมและพรของกำรรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้ำ

พระเยซูครสิตท์รงสอนควำมจรงิ
หลำยประกำรซ่ึงอธิบำยแผนแห่งควำม
สุขของพระบิดำบนสวรรคแ์ละที่ของ
ท่ำนในแผนน้ัน ข้ำพเจ้ำจะมุ่งเน้น
ควำมจรงิสองข้อที่จะช่วยให้ท่ำนเข้ำใจ 
อัตลักษณ์ ของท่ำนในฐำนะลูกพระผู้
เป็นเจ้ำและรู ้จุดประสงค ์ของท่ำนใน
ชีวติน้ี

ข้อที่หน่ึง “พระเจ้ำทรงรกัโลกดงัน้ี 
คอืไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดยีวของ
พระองค ์เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตร
น้ันจะไม่พินำศ แตม่ีชีวตินิรนัดร”์ 1

ข้อทีส่อง “และน่ีแหละคอืชีวตินิรนัดร ์ 
คอืกำรที่พวกเขำรูจ้ักพระองค ์ผู้ทรง
เป็นพระเจ้ำเที่ยงแท้องคเ์ดยีว และรูจ้ัก
พระเยซูครสิตท์ี่พระองคท์รงใช้มำ” 2

ขอให้จดจ�ำควำมจรงิเหล่ำน้ีไว้ ในใจ
—ซ่ึงสอนถึง สำเหต—ุขณะที่ข้ำพเจ้ำ

และน่ีแหละคือชีวตินิรันดร์
พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักท่านและทรงเชือ้เชิญท่านให้รู้จักพระองค์



122 ภาคบ่ายวนัอาทิตย ์| 2 เมษายน 2017

โลหิตที่ทรงหลั่งเพื่อกำรชดใช้ มิ ใช่ทำง
อื่น” 4

พวกเรำที่ ไดย้ินเอ็ลเดอรแ์มคคองกี
พูดวนัน้ันไม่เคยลืมวำ่เรำรูสึ้กอย่ำงไร 
เมื่อท่ำนเริม่พูด ท่ำนเผยวำ่ เหตใุด 
พยำนของท่ำนจึงมีพลังอย่ำงมำก  
ท่ำนกล่ำวดงัน้ี

“ ในกำรพูดถึงส่ิงมหัศจรรย์ทัง้หลำย
เหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำจะใช้ค�ำพูดของตนเอง 
แม้ท่ำนอำจจะคดิวำ่เป็นถ้อยค�ำจำก
พระคมัภีร ์. . .

“จรงิอยูค่นอืน่ๆ อำจเคยกลำ่วไวแ้ลว้ 
แต่ เวลำน้ี น่ีคือถ้อยค�ำของข้ำพเจ้ำ 
เพรำะพระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้ำตรสัค�ำพยำนตอ่ข้ำพเจ้ำวำ่
ถ้อยค�ำเหล่ำน้ันเป็นควำมจรงิ และ
รำวกับวำ่พระเจ้ำทรงเปิดเผยส่ิงเหล่ำ
น้ันกับข้ำพเจ้ำเป็นคนแรก ดว้ยเหตน้ีุ 
ข้ำพเจ้ำจึง ไดย้ิน สุรเสียงของพระองค์
และ รู ้พระค�ำของพระองค”์ 5

เมื่อท่ำนศึกษำและไตรต่รองพระ
คมัภีร ์ท่ำนจะไดย้ินสุรเสียงของพระผู้
เป็นเจ้ำ รูพ้ระค�ำของพระองคแ์ละมำ
รูจ้ักพระองคเ์ช่นกัน พระผู้เป็นเจ้ำจะ
ทรงเปิดเผยควำมจรงินิรนัดรแ์ก่ท่ำน
เป็นกำรส่วนตวั หลักค�ำสอนและหลัก
ธรรมเหล่ำน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงที่
ท่ำนเป็นและจะออกมำจำกจิตวญิญำณ
ท่ำน

นอกจำกกำรศึกษำส่วนตวั กำรศึกษำ
พระคมัภีรเ์ป็นครอบครวัเป็นส่ิงส�ำคญั

ในบ้ำนเรำ เรำตอ้งกำรให้ลูกของเรำ
ฝึกจ�ำสุรเสียงของพระวญิญำณ เรำเช่ือ
วำ่จะเกิดขึน้ไดก็้ตอ่เมื่อเรำศึกษำพระ
คมัภีรม์อรมอนแตล่ะวนัเป็นครอบครวั 
ประจักษ์พยำนของเรำเข้มแข็งขึน้เมื่อ
เรำพูดเกี่ยวกับควำมจรงิอันศักดิสิ์ทธิ์

กำรศึกษำพระคมัภีรเ์ป็นช่องทำง
ให้พระวญิญำณประทำนกำรสอนที่
ก�ำหนดไวเ้ป็นพิเศษส�ำหรบัเรำแตล่ะ
คน เมื่อท่ำนศึกษำพระคมัภีร์ ในแตล่ะ
วนั คนเดยีวและกับครอบครวั ท่ำน 
จะเรยีนรูก้ำรจดจ�ำสุรเสียงของพระ
วญิญำณและจะรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้ำ

รู้จกัพระองคโ์ดยท�าตามพระประสงคข์อง
พระองค์

นอกจำกกำรสวดอ้อนวอนและกำร
ศึกษำพระคมัภีร ์เรำตอ้งท�ำตำมพระ
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่ำง
ที่ดพีรอ้มให้แก่เรำ พระองคต์รสัวำ่ 
“เพรำะวำ่เรำลงมำจำกสวรรค ์ไม่ ใช่เพื่อ
ท�ำตำมควำมประสงคข์องเรำเอง  
แตเ่พื่อท�ำตำมพระประสงคข์องผู้ทรง
ใช้เรำมำ” 6

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟ้ืน
คนืพระชนม์ทรงปรำกฏตอ่ชำวนีไฟ 
พระองคต์รสัวำ่ “และดเูถิด, เรำเป็น
แสงสวำ่งและเป็นชีวติของโลก; และเรำ
ดืม่แล้วจำกถ้วยอันขมขื่นซ่ึงพระบิดำ
ประทำนให้เรำ, และถวำยสรรเสรญิพระ
บิดำโดยรบัเอำบำปของโลกมำไวบ้นเรำ, 
ซ่ึงในกำรน้ีเรำยอมตำม พระประสงค ์
ของพระบิดำ ในส่ิงทัง้ปวง นับจำกกำล
เริม่ตน้.” 7

ท่ำนและข้ำพเจ้ำ ท�ำตำมพระ
ประสงค์ของพระบิดำโดยให้เกียรติ
พันธสัญญำของเรำ รกัษำพระบัญญัต ิ
รบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำและเพื่อนมนุษย์
ของเรำ

ข้ำพเจ้ำกับรอนดำ ภรรยำข้ำพเจ้ำมี
พ่อแม่เป็นคนธรรมดำ—น่ำจะเหมือน
กับพ่อแม่ของพวกท่ำน แตส่ิ่งหน่ึงที่
ข้ำพเจ้ำรกัเกี่ยวกับพ่อแม่ของเรำคอื
พวกท่ำนอุทิศชีวติรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำ 
และสอนเรำให้ท�ำเช่นเดยีวกัน

เมื่อพ่อแม่รอนดำแตง่งำนไดเ้พียง
สองปี คณุพ่อซ่ึงอำยุ 23 ปีไดร้บัเรยีกให้
รบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ ท่ำน
จำกภรรยำสำวและลูกสำวอำยุ 2 ขวบ
ของท่ำน จำกน้ันภรรยำของท่ำนไดร้บั
เรยีกให้รบัใช้กับท่ำนในช่วงเจ็ดเดอืน
สุดท้ำยของงำนเผยแผ่—โดยทิง้ลูกสำว
ไว้ ให้ญำตดิแูล

ไม่กี่ปีหลังจำกน้ัน พวกท่ำนมีลูก 
สี ่คน พวกท่ำนย้ำยไปมิสซูลำ รฐัมอน
แทนำ เพื่อที่พ่อของเธอจะเรยีนตอ่ใน
มหำวทิยำลัย แตพ่วกท่ำนอยู่ที่น่ันได้
ไม่กี่เดอืนเท่ำน้ันเมื่อประธำนสเป็น
เซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์และเอ็ลเดอร ์
มำรค์ อี. พีเตอรเ์ซ็นมอบกำรเรยีกให้
พ่อตำข้ำพเจ้ำเป็นประธำนคนแรกของ
สเตคมิสซูลำที่เพิ่งจัดตัง้ใหม่ ท่ำนอำยุ
เพียง 34 ปี ควำมคดิเรือ่งมหำวทิยำลัย
ละไวก้่อน เมื่อท่ำนมุ่งท�ำตำมพระ
ประสงค ์ของพระเจ้ำ—ไม่ ใช่ตำมควำม
ตอ้งกำรของตนเอง

พ่อแม่ ข้ำพเจ้ำ รบัใช้ ในพระวหิำร
มำนำนกวำ่ 30 ปี—พ่อเป็นผู้ผนึกและ
แม่เป็นเจ้ำหน้ำที่ดำ้นศำสนพิธี พวก
ท่ำนรบัใช้งำนเผยแผ่เต็มเวลำห้ำครัง้
ดว้ยกัน—ในรเิวอร์ ไซด ์แคลิฟอรเ์นีย 
อูลำนบำตอร ์มองโกเลีย ไนโรบี เคนยำ 
พระวหิำรนอว ูอิลลินอยส์ และพระ
วหิำรมอนเทอร ีเม็กซิโก ในเม็กซิโก 
พวกท่ำนท�ำงำนหนักเพื่อเรยีนรูภ้ำษำ
ใหม่ ซ่ึงไม่ ใช่เรือ่งง่ำยขณะอำยุ 80 แต่
พวกท่ำนมุ่งท�ำตำมพระประสงคข์อง
พระเจ้ำแทนที่จะท�ำตำมควำมปรำรถนำ
ของตนเองในชีวติ

ถึงท่ำนเหล่ำน้ันและวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ำยผู้อุทิศตนทุกท่ำนทั่วโลก 
ข้ำพเจ้ำขอยกพระด�ำรสัที่พระเจ้ำ 
ตรสักับศำสดำพยำกรณ์นีไฟ  
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บุตรชำยของฮีลำมันมำกล่ำวกับท่ำน
วำ่ “เจ้ำจงเป็นสุขเถิด, . . . เพรำะส่ิง
เหล่ำน้ันที่เจ้ำท�ำไป . . . โดยไม่รูจ้ัก
เหน็ดเหน่ือย . . . [เพรำะเจ้ำ] ไม่ได้
แสวงหำเพื่อชีวติเจ้ำ, แตแ่สวงหำควำม
ประสงคข์องเรำ, และเพื่อรกัษำบัญญัติ
ของเรำ.” 8

เมื่อ เรำ มุ่งท�ำตำมพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้ำโดยรบัใช้พระองคแ์ละ
เพื่อนมนุษย์ของเรำอย่ำงซ่ือสัตย์ เรำจะ
รูสึ้กถึงกำรยอมรบัจำกพระองคแ์ละรูจ้ัก
พระองคอ์ย่ำงแท้จรงิ

รู้จกัพระองคโ์ดยเป็นเหมือนพระองค์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกเรำวำ่วธิีที่

ดทีี่สุดในกำรรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้ำคอืเป็น 
เหมือน พระองค ์พระองคท์รงสอนวำ่ 
“ฉะน้ัน, เจ้ำควรเป็นคนอย่ำงไรเล่ำ? 
ตำมจรงิแล้วเรำกล่ำวแก่เจ้ำ, แม้ดงัที่เรำ
เป็น.” 9

คำ่ควรเป็นส่ิงจ�ำเป็นในกำรเป็น
เหมือนพระองค ์พระองคท์รงบัญชำ
ให้เรำ “ช�ำระตนเองให้บรสุิทธิ์; แท้จรงิ
แล้ว, ท�ำให้ ใจของเจ้ำบรสุิทธิ์, และช�ำระ
มือเจ้ำ . . . เพื่อเรำจะท�ำให้เจ้ำสะอำด”10 
ในกำรเริม่ตน้บนหนทำงสู่กำรเป็น
เหมือนพระองค ์เรำกลับใจและรบักำร
ให้อภัยจำกพระองค ์และพระองคท์รง
ช�ำระจิตวญิญำณของเรำ

เพื่อช่วยเรำขณะที่เรำก้ำวหน้ำไปสู่
พระบิดำ พระเจ้ำประทำนสัญญำน้ีแก่
เรำ “จิตวญิญำณทุกดวงที่ละทิง้บำป
ของตนและมำหำเรำ, และเรยีกหำนำม
ของเรำ, และเช่ือฟังเสียงของเรำ, และ
รกัษำบัญญัตขิองเรำ, จะเห็นหน้ำเรำ
และ รู ้วำ่เรำด�ำรงอยู”่ 11

โดยผ่ำนศรัทธำที่เรำมีต่อกำรพลี
พระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ของพระองค ์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงช�ำระเรำ ทรง
รกัษำเรำและท�ำให้เรำ รูจ้ัก พระองค์
โดยช่วยให้เรำเป็น เหมือน พระองค ์
มอรมอนสอนวำ่ “จงสวดอ้อนวอนพระ
บิดำจนสุดพลังของใจ, . . . เพื่อท่ำน
จะกลับกลำยเป็นบุตร [และธิดำ] ของ

พระผู้เป็นเจ้ำ; เพื่อวำ่เมื่อพระองค์
จะเสด็จมำปรำกฏเรำจะเป็น เหมือน 
พระองค”์12 เมื่อเรำพำกเพียรเพื่อเป็น
เหมือนพระองค ์พระองคจ์ะทรงท�ำให้
เรำมำกกวำ่ที่เรำจะท�ำไดด้ว้ยตนเอง

รู้จกัพระองคโ์ดยท�าตามครูพี่เล้ียง
ขณะที่เรำพำกเพียร พระผู้เป็นเจ้ำ

จะทรงช่วยเรำโดยประทำนแบบอย่ำง
และครพูี่เลีย้งแก่เรำ ข้ำพเจ้ำอยำกแบ่ง
ปันควำมรูสึ้กเกี่ยวกับแบบอย่ำงหรอืครู
พี่เลีย้งคนหน่ึงของข้ำพเจ้ำ เอ็ลเดอร ์
นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ ท่ำนแสวงหำอยู่
เสมอเพื่อให้ควำมประสงคข์องท่ำนเป็น
ไปตำมพระประสงคข์องพระบิดำใน
ควำมพยำยำมเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำ

เมื่อ 20 กวำ่ปีมำแล้ว ท่ำนแบ่งปัน
ควำมรูสึ้กของท่ำนกับข้ำพเจ้ำหลังจำก
แพทย์วนิิจฉัยวำ่ท่ำนเป็นมะเรง็ ท่ำน
บอกข้ำพเจ้ำวำ่ “ผมอยำกอยู่ ในทีม ฝ่ัง
น้ี [ของม่ำน] หรอืฝ่ังน้ัน ผมไม่อยำก
น่ังอยู่ข้ำงสนำม ผมอยำกเล่นในกำร
แข่งขัน” 13

ตลอดสองสำมสัปดำห์หลังจำกน้ัน 
ท่ำนลังเลที่จะทูลขอพระผู้เป็นเจ้ำให้
รกัษำท่ำน ท่ำนเพียงตอ้งกำรท�ำตำม 
พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำ คอลลีน 
ภรรยำท่ำนชี ้ให้เห็นวำ่พระด�ำรสัแรก
ของพระเยซูในสวนเกทเสมนีคอื “ถ้ำ
เป็นไดข้อให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้นไปจำกข้ำ

พระองคเ์ถิด” หลังจำกน้ันพระผู้ช่วยให้
รอดตรสัวำ่ “แตอ่ย่ำงไรก็ด ีอย่ำให้เป็น
ไปตำมใจปรำรถนำของข้ำพระองค ์แต่
ให้เป็นไปตำม พระทัยของพระองค ์” 14 
เธอกระตุน้เอ็ลเดอรแ์ม็กซ์เวลล์ ให้ท�ำ
ตำมแบบอย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอด 
เพื่อทูลขอกำรบรรเทำทุกข์และ จำกน้ัน 
ท่ำนยอมให้ควำมประสงคข์องท่ำนเป็น
ไปตำมพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำ 
ซ่ึงท่ำนก็ท�ำเช่นน้ัน 15

หลังจำกอดทนผ่ำนกำรรกัษำอัน
หนักหน่วงเกือบหน่ึงปี ท่ำนกลับเข้ำ
มำ “ ในกำรแข่งขัน” อย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ ท่ำนรบัใช้อีกเจ็ดปี

ข้ำพเจ้ำมีงำนมอบหมำยหลำยงำน
กับท่ำนในช่วงหลำยปีหลังจำกน้ัน 
ข้ำพเจ้ำรูสึ้กถึงควำมเมตตำ ควำม
สงสำร และควำมรกัของท่ำน ข้ำพเจ้ำ
ประจักษ์ถึงกำรขัดเกลำทำงวญิญำณ
ที่เพิ่มพูนขึน้ผ่ำนกำรทนทุกข์และกำร
รบัใช้อันตอ่เน่ือง ขณะที่ท่ำนพำกเพียร
เพื่อเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด

แบบอย่ำงและครพูี่เลีย้ง สูงสุด ที่
เรำทกุคนมคีอืพระเจำ้และพระผูช่้วย
ใหร้อดของเรำ พระเยซคูรสิต ์ผูต้รสัวำ่ 
“เรำเป็นทำงน้ัน เป็นควำมจรงิ และเป็น
ชีวติ ไมม่ี ใครมำถงึพระบดิำไดน้อกจำก
จะมำทำงเรำ” 16 “จงตำมเรำมำ” 17

พี่น้องหนุ่มสำวของข้ำพเจ้ำ กำรรูจ้ัก
พระเจ้ำเป็นกำรแสวงหำทัง้ชีวติ “และ
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สงสัยบ่อยครัง้วำ่ข้ำพเจ้ำจะรูสึ้กอย่ำงไร
ถ้ำไดย้ินสุรเสียงพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อ
พระองคต์รสัดงัน้ีในค�ำเทศนำบนภูเขำ

“ทำ่นทัง้หลำยเป็นควำมสวำ่งของโลก 
นครซ่ึงอยูบ่นภเูขำจะปิดบงัไว้ ไม่ได้

“เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ ใดเอำถัง
ครอบไว ้ย่อมตัง้ไวบ้นเชิงตะเกียง จะได้
ส่องสวำ่งแก่ทุกคนที่อยู่ ในบ้ำนน้ัน

“ท�ำนองเดยีวกันพวกท่ำนจงส่อง
สวำ่งแก่คนทัง้ปวง เพื่อวำ่เมื่อเขำทัง้
หลำยไดเ้ห็นควำมดทีี่ท่ำนท�ำ พวกเขำ
จะไดส้รรเสรญิพระบิดำของท่ำนผู้สถิต
ในสวรรค”์ (มัทธิว 5:14–16)

น่ีแหละ คอื ชีวตินิรนัดร ์คอืกำรที่ 
[เรำ] รูจ้ักพระองค ์. . . พระเจ้ำเที่ยง
แท้องคเ์ดยีว และรูจ้ักพระเยซูครสิตท์ี่ 
[พระบิดำ] ทรงใช้มำ” 18

“เรำจะไม่ก้ำวตอ่ไปในอุดมกำรณ์
อันส�ำคญัยิ่งเช่นน้ันหรอื? . . . ควำม
กล้ำหำญ, [เพื่อนหนุ่มสำวของ
ข้ำพเจ้ำ]; และก้ำวตอ่ไป, ตอ่ไปถึง
ชัยชนะ !” 19

พระผู้เป็นเจ้ำทรงรู้จัก ท่ำน และ
ทรงเชือ้เชิญ ท่ำน ให้รู้จัก พระองค ์
สวดอ้อนวอนพระบิดำ ศึกษำพระ
คัมภีร์ มุ่งท�ำตำมพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำ พยำยำมเป็นเหมือน
พระผู้ช่วยให้รอด และท�ำตำมครูพี่
เลีย้งที่ชอบธรรม เม่ือท่ำนท�ำ ท่ำน 
จะ รู้จัก พระผู้เป็นเจ้ำและพระเยซู
คริสต์ ท่ำนจะได้รับชีวิตนิรันดร์เป็น
มรดก ทัง้หมดน้ีเป็นค�ำเชือ้เชิญที่
ข้ำพเจ้ำมอบให้ท่ำนในฐำนะพยำน
พิเศษที่ ได้รับแต่งตัง้ของพระองค์ทัง้
สอง พระองค์ทรงพระชนม์ พระองค์
ทรงรักท่ำน ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนดังน้ี 
ในพระนำมของพระเยซูคริสต ์ 
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ยอห์น 3:16.
 2. ยอห์น 17:3.
 3. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 6:15–16, 

22–23.
 4. บรซู อำร.์ แมคคองกี, “The Purifying 

Power of Gethsemane,” Ensign,  
พ.ค. 1985, 11; เน้นตวัเอน.

 5. บรซู อำร.์ แมคคองกี, “The Purifying 
Power of Gethsemane,” 9; เน้นตวัเอน.

 6. ยอห์น 6:38.
 7. 3 นีไฟ 11:11; เน้นตวัเอน.
 8. ฮีลำมัน 10:4.
 9. 3 นีไฟ 27:27.
 10. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:74.
 11. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 93:1;  

เน้นตวัเอน.
 12. โมโรไน 7:48; เน้นตวัเอน.
 13. ดขู้อควำมที่คล้ำยกันในบรซู ซี. ฮำเฟน, 

A Disciple’s Life: The Biography of Neal A. 
Maxwell (2002), 19.

 14. มัทธิว 26:39; เน้นตวัเอน.
 15. ด ูบรซู ซี. ฮำเฟน, A Disciple’s Life, 15.
 16. ยอห์น 14:6.
 17. มัทธิว 19:21.
 18. ยอห์น 17:3; เน้นตวัเอน.
 19. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 128:22.

โดย เอล็เดอร์เบ็นฮามนิ เด โอโยส

แห่งสาวกเจด็สิบ

หลำยปีก่อน ขณะข้ำพเจ้ำรบั
ใช้เป็นครเูซมินำร ีข้ำพเจ้ำ
ไดย้ินผู้รว่มงำนคนหน่ึงขอให้

นักเรยีนตรกึตรองค�ำถำมที่วำ่ถ้ำท่ำน
อยู่ ในสมัยของพระผู้ช่วยให้รอด เหตใุด
ท่ำนจึงคดิวำ่ท่ำนจะตดิตำมพระองค์ ใน
ฐำนะสำนุศิษย์คนหน่ึง พวกเขำไดข้้อ
สรปุวำ่คนที่ตดิตำมพระผู้ช่วยให้รอดใน
ปัจจุบันและพยำยำมเป็นสำนุศิษย์ของ
พระองคน่์ำจะเป็นเช่นน้ันในสมัยของ
พระองคด์ว้ย

ข้ำพเจ้ำตรกึตรองค�ำถำมน้ีและข้อ
สรปุของพวกเขำนับแตน้ั่น ข้ำพเจ้ำ

เพื่อแสงสวา่งของเราจะเป็น
ธงใหป้ระชาชาติ
พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดและศาสนจักรท่ีได้รับการฟ้ืนฟูของพระองค์เปิด
โอกาสมากมายให้แสงสว่างของเราเป็นส่วนหน่ึงของธงผืนใหญ่ส�าหรับประชาชาติ
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ท่ำนนึกภำพออกไหมวำ่ท่ำนจะรูสึ้ก
อย่ำงไรเมื่อไดย้ินสุรเสียงของพระผู้ช่วย
ให้รอด อันที่จรงิเรำไม่ตอ้งนึกภำพ เรำ
ไดย้ินสุรเสียงของพระเจ้ำเสมอเพรำะ
เมื่อเรำไดย้ินเสียงผู้รบัใช้ของพระองค ์
เท่ำกับเรำไดย้ินสุรเสียงของพระองค์

ในปี 1838 ในข่ำวสำรที่คล้ำยกับ
ที่ประทำนให้ ในค�ำเทศนำบนภูเขำ 
พระเจ้ำทรงประกำศผ่ำนศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธดงัน้ี

“เพรำะจะเรยีกศำสนจักรของเรำใน
วนัเวลำสุดท้ำยดงัน้ี, แม้ศำสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย.

“ตำมจรงิแล้วเรำกล่ำวแก่เจ้ำทุกคน: 
จงลุกขึน้และฉำยส่องออกไป, เพื่อแสง
สวำ่งของเจ้ำจะเป็นธงให้ประชำชำต”ิ 
(คพ. 115:4–5)

ยุคสมัยของเรำพิเศษมำกถึงขนำด
แสดงให้ศำสดำพยำกรณ์อิสยำห์เห็น
ในนิมิต ท่ำนเห็นและพยำกรณ์ถึงสมัย
น้ีของกำรฟ้ืนฟูศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ละจุดประสงคข์องศำสนจักร 
โดยกล่ำววำ่ “พระองคจ์ะทรงชูธง
สัญญำณขึน้ให้แก่ประชำชำตทิัง้หลำย 
และจะชุมนุมอิสรำเอลที่พลัดพรำก 
และรวบรวมยูดำห์ที่กระจัดกระจำย
จำกมุมทัง้ส่ีของแผ่นดนิโลก” (อิสยำห์ 
11:12)

ในบรบิทพระคมัภีร ์ธงสัญญำณ  
หรอืธง คอืธงที่ผู้คนมำห้อมล้อมเพื่อ
แสดงควำมสำมัคคี ในจุดประสงค ์
ในสมัยโบรำณธงใช้เป็นจุดรวมพล
ของทหำรในสงครำม ถ้ำกล่ำวในเชิง
สัญลักษณ์ พระคมัภีรม์อรมอนและ
ศำสนจักรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิตเ์ป็นธงส�ำหรบัประชำชำตทิัง้หลำย  
(ด ูGuide to the Scriptures, “Ensign,” 
scriptures.lds.org.)

แน่นอนวำ่ธงผืนใหญ่ผืนหน่ึงของยุค
สุดท้ำยน้ีคอืกำรประชุมใหญ่สำมัญที่ดี
เยี่ยมครัง้น้ีซ่ึงประกำศงำนและแผนอัน
ส�ำคญัยิ่งของพระบิดำบนสวรรค์ ไม่ขำด
สำยเพื่อ “ท�ำให้เกิดควำมเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 1:39)

กำรจัดกำรประชุมใหญ่สำมัญอย่ำง
ตอ่เน่ืองเป็นประจักษ์พยำนยิ่งใหญ่ที่สุด
อย่ำงหน่ึงที่ยืนยันควำมจรงิวำ่เรำเหล่ำ
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย “เช่ือทุกส่ิงที่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงเปิดเผยมำแล้ว, ทุกส่ิงที่
พระองคท์รงเปิดเผยขณะน้ี, และเรำ
เช่ือวำ่พระองคจ์ะยังทรงเปิดเผยเรือ่ง
ส�ำคญัและยิ่งใหญ่อีกหลำยเรือ่งเกี่ยว
กับอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำ” (หลัก
แห่งควำมเช่ือ 1:9)

แล้วพระเจ้ำทรงเปิดเผยอะไรผ่ำน
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันที่เรำตอ้งท�ำ
ตอ่เน่ืองเพื่อแสงสวำ่งของเรำจะเป็นธง
ให้ประชำชำต ิส่ิงส�ำคญัอะไรบ้ำงที่ตอ้ง
ท�ำในช่วงเจิดจรสัน้ีของกำรเสรมิสรำ้ง
ไซอันและกำรรวมอิสรำเอล

พระเจ้ำทรงเปิดเผยพระประสงคต์อ่
เรำเสมอ “บรรทัดมำเตมิบรรทัด, กฎ
เกณฑ์มำเตมิกฎเกณฑ์, ที่น่ีนิดและ
ที่น่ันหน่อย” (2 นีไฟ 28:30) ดงัน้ัน 
เรำจึงไม่ควรประหลำดใจกับส่ิงที่อำจ
ดเูหมือนเล็กน้อยเน่ืองดว้ยลักษณะที่

เรยีบง่ำยและซ�ำ้ไปซ�ำ้มำของมัน เพรำะ
พระเจ้ำทรงแนะน�ำเรำแล้วโดยตรสั
บอกเรำวำ่ “คนที่ฟังกฎเกณฑ์ของเรำ, 
และเงี่ยหูฟังค�ำแนะน�ำของเรำย่อม
เป็นสุข, เพรำะพวกเขำจะเรยีนรูป้ัญญำ; 
เพรำะแก่เขำที่รบัไวเ้รำจะให้อีก”  
(2 นีไฟ 28:30)

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่โดยกำรเรยีนรู ้ 
“บรรทัดมำเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์
มำเตมิกฎเกณฑ์, ที่น่ีนิดและที่น่ัน
หน่อย” และโดยสดบัฟังค�ำแนะน�ำของ
ผู้น�ำ เรำจะมีน� ้ำมันใส่ตะเกียงเพื่อที่เรำ
จะสำมำรถให้แสงสวำ่งแก่ผู้อื่นตำมที่
พระเจ้ำทรงบัญชำเรำ

แม้มีหลำยส่ิงที่เรำท�ำไดเ้พื่อเป็น
แสงสวำ่งและธงสัญญำณแก่ ผู้อื่น แต่
ข้ำพเจ้ำตอ้งกำรเน้นสำมเรือ่งตอ่ไปน้ี 
ไดแ้ก่ กำรถือปฏิบัตวินัสะบำโต กำรเรง่
งำนแห่งควำมรอดทัง้สองดำ้นของม่ำน 
และกำรสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด

แสงสวำ่งที่เรำก�ำลังพูดถึงมำจำกกำร
อุทิศตนที่เรำมอบให้ตอ่กำรถือปฏิบัตวินั
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สะบำโต ในศำสนจักรและในบ้ำน แสง
สวำ่งเพิ่มขึน้เมื่อเรำรกัษำตวัให้หมดจด
จำกโลก แสงสวำ่งมำจำกกำรถวำย
ศีลระลึกของเรำในวนัศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองคแ์ละจำกกำรแสดงควำมจงรกั
แดพ่ระผู้สูงสุด ซ่ึงทัง้หมดน้ันท�ำให้เรำ
มีพระวญิญำณอยู่กับเรำตลอดเวลำ แสง
สวำ่งน้ันเพิ่มขึน้และมองเห็นไดเ้มื่อเรำ
กลับบ้ำนดว้ยควำมรูสึ้กถึงกำรให้อภัยที่
ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์พูดไว้ ในกำร
ประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคมที่ผ่ำน
มำเมื่อท่ำนกล่ำววำ่ “จำกพรทัง้หมดที่
เรำนับได ้พรประเสรฐิสุดคอืควำมรูสึ้ก
ถงึกำรใหอ้ภัยทีม่ำจำกกำรรบัส่วนศีลระลกึ  
เรำจะรูสึ้กรกัและส�ำนึกคณุพระผู้ช่วย
ให้รอดมำกขึน้ ซ่ึงกำรพลีพระชนม์
อันไม่มีขอบเขตของพระองคท์�ำให้เรำ
สะอำดจำกบำปได”้ (“ควำมส�ำนึกคณุ
ในวนัสะบำโต ,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2016, 
100)

เมื่อเรำรกัษำวนัสะบำโตให้ศักดิสิ์ทธิ์
และรบัส่วนศีลระลึก เรำไม่เพียงสะอำด
เท่ำน้ันแตแ่สงสวำ่งของเรำจะเจิดจ้ำ
ขึน้ดว้ย

แสงสวำ่งของเรำเพิ่มขึน้เช่นกันเมื่อ
เรำอุทิศและทุ่มเทเวลำหำช่ือบรรพชน
ของเรำ น�ำช่ือไปพระวหิำร อีกทัง้สอน
ครอบครวัเรำและคนอื่นๆ ให้ท�ำเหมือน
เรำ

งำนพระวหิำรและประวตัิครอบครวั
อันศักดิ์สิทธิ์น้ีที่เรำท�ำรว่มกับวสุิทธิชน 
ทัง้สองด้ำนของม่ำนก�ำลังรดุหน้ำ
มำกกวำ่แต่ก่อนขณะก�ำลังสรำ้ง
พระวหิำรของพระเจ้ำ เพรำะวำ่พระ
วหิำรมีก�ำหนดเวลำพิเศษส�ำหรบั
กลุ่มครอบครวัที่มำพรอ้มบัตรรำยช่ือ
ครอบครวัของตน ข้ำพเจ้ำกับภรรยำจึง
มีประสบกำรณ์อันน่ำยินดีขณะรบัใช้
ในพระวหิำรด้วยกันกับลูกและหลำน
ของเรำ

เมื่อเรำพบและน�ำช่ือไปพระวหิำร
และสอนคนอื่นๆ ให้ท�ำเช่นเดยีวกัน 
เรำฉำยส่องดงัธงสัญญำณหรอืธง

กำรเรยีนรูท้ี่จะสอนเฉกเช่นพระผู้
ช่วยให้รอดทรงสอนเป็นอีกวธิีหน่ึงที่เรำ
จะลุกขึน้และฉำยส่อง ข้ำพเจ้ำช่ืนชม
ยินดพีรอ้มกับทุกคนที่ก�ำลังเรยีนรูท้ี่จะ
สอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด ข้ำพเจ้ำ

ขออนุญำตอ่ำนจำกหน้ำปกคูม่ือกำร
สอนเล่มใหม่ “เป้ำหมำยของครสูอน
พระกิตตคิณุทุกคน—บิดำมำรดำทุก
คน คนที่เคยเป็นครทูุกคน ผู้สอน
ประจ�ำบ้ำนและผู้เยี่ยมสอนทุกคน และ
ผู้ตดิตำมพระครสิตท์ุกคน—คอืเพื่อ
สอนหลักค�ำสอนอันบรสุิทธิ์ของพระ
กิตตคิณุโดยพระวญิญำณ เพื่อช่วยบุตร
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำสรำ้งศรทัธำใน
พระผู้ช่วยให้รอดและกลำยเป็นเหมือน
พระองคม์ำกยิ่งขึน้” (กำรสอนในวธิีของ
พระผู้ช่วยให้รอด [2016])

ในเวลำน้ี ครทูี่ซ่ือสัตย์หลำยพันคน
ของเรำชูแสงสวำ่งขณะพวกเขำเรยีนรู้
ที่จะสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด ใน
บรบิทน้ี กำรประชุมสภำครเูป็นวธิีลุก
ขึน้และฉำยส่องเมื่อนักเรยีนพบกันรอบ
ธงหลักค�ำสอนของพระครสิต ์เพรำะ 
“กุญแจของกำรสอนอย่ำงที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสอนคอืกำรด�ำเนินชีวติอย่ำง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงด�ำเนินพระชนม์
ชีพ” (กำรสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้
รอด, 4)

เมื่อเรำทุกคนสอนและเรยีนรู้ ในวธิี  
ของพระองคแ์ละเป็นเหมือนพระองค์
มำกขึน้ แสงสวำ่งของเรำเจิดจ้ำมำกขึน้
และปิดบังไว้ ไม่ได ้และกลำยเป็นธงให้
คนที่ก�ำลังมองหำแสงสวำ่งของพระผู้
ช่วยให้รอด

พี่น้องชำยหญิงทัง้หลำย เรำไม่ควร
และตอ้งไม่ปิดบังแสงสวำ่งของเรำ พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชำเรำให้แสงของ
เรำฉำยส่องเหมือนนครบนภูเขำหรอื
เหมือนแสงจำกเชิงเทียน เมื่อเรำท�ำ
เช่นน้ัน เรำก�ำลังสรรเสรญิพระบิดำใน
สวรรค ์พระกิตตคิณุและศำสนจักรที่
ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระผู้ช่วยให้รอด
เปิดโอกำสมำกมำยให้แสงสวำ่งของเรำ
เป็นส่วนหน่ึงของธงผืนใหญ่ส�ำหรบั
ประชำชำติ

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นแสงสวำ่งที่เรำตอ้งสะท้อนให้
เห็น ในพระนำมของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼
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กำรเตบิโตวนัแล้ววนัเล่ำ ปีแล้วปีเล่ำ 
เป็นกำรเตบิโตและกำรพัฒนำอันน�ำไป
สู่กำรเตบิโตทำงรำ่งกำยที่สมบูรณ์ กำร
พัฒนำจะแตกตำ่งกันไปในแตล่ะบุคคล

เมื่อเรำมองนักกีฬำหรอืนักดนตรทีี่
เก่งมำกๆ เรำมักจะกล่ำววำ่พวกเขำมี
พรสวรรค ์ซ่ึงเป็นควำมจรงิ แตค่วำม
สำมำรถน้ีเกิดจำกกำรเตรยีมและกำร
ฝึกฝนมำนำนหลำยปี มัลคอล์ม แกลด
เวลล์ นักเขียนมีช่ือคนหน่ึงเรยีกส่ิง
น้ีวำ่ กฎ 10,000 ช่ัวโมง นักวจิัยสรปุ
วำ่จ�ำนวนช่ัวโมงในกำรฝึกจ�ำเป็นตอ่
นักกีฬำ กำรเล่นดนตร ีควำมเช่ียวชำญ
ทำงวชิำกำร ทักษะกำรท�ำงำนเฉพำะ
ดำ้น ควำมเช่ียวชำญทำงกฎหมำยหรอื
กำรแพทย์ เป็นตน้ งำนวจิัยงำนหน่ึง
กล่ำววำ่ “ตอ้งฝึกหน่ึงหมื่นช่ัวโมงจึงจะ
ถึงระดบัควำมเช่ียวชำญจนตดิกลุ่มยอด
ฝีมือระดบัโลก—ในดำ้นใดดำ้นหน่ึง” 1

หลำยคนยอมรบัวำ่เพื่อจะบรรลุถึง
ควำมมีประสิทธิภำพสูงสุดทำงรำ่งกำย
และจิตใจ กำรเตรยีมและกำรฝึกฝน
เช่นน้ันเป็นส่ิงจ�ำเป็น

น่ำเสียดำย ในโลกที่มุ่งจะส่งเสรมิ
เรือ่งของวตัถแุละเน้นเรือ่งของกำร
เตบิโตทำงวญิญำณน้อยลง ซ่ึงส่ิงน้ี
จ�ำเป็นตอ่กำรเป็นเหมือนพระครสิต์

รองเท้ำได ้เขำป่ันจักรยำนสำมล้อคนั
ใหญ่ได ้และเขำรดูซิปเสือ้โคท้ของเขำ
ได ้เรำพำกันหัวเรำะและตระหนักวำ่น่ี
เป็นควำมส�ำเรจ็ที่ยิ่งใหญ่ของเขำ เขำ
คดิวำ่เขำโตเป็นผู้ ใหญ่แล้ว

กำรพัฒนำทำงรำ่งกำย จิตใจ และ
วญิญำณเหมือนกันในหลำยดำ้น เรำ
มองเห็นกำรพัฒนำทำงรำ่งกำยได้
ง่ำย เริม่ดว้ยกำรก้ำวของทำรกและ

โดย เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุก

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

น่ี
เป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญที่
งดงำม เรำไดร้บักำรจรรโลงใจอย่ำง
แท้จรงิ จุดประสงคส์�ำคญัที่สุด

ของกำรประชุมใหญ่สำมัญ คอืกำรสรำ้ง
ศรทัธำในพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ และ
พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ พระเจ้ำ พระ
เยซูครสิต์

ค�ำพูดของข้ำพเจ้ำเกี่ยวข้องกับ
รำกฐำนแห่งศรทัธำน้ัน

เช่นเดยีวกับกำรแสวงหำส่ิงที่คุม้คำ่ 
รำกฐำนส่วนตวัสรำ้งขึน้อย่ำงช้ำๆ— 
ทีละขัน้ ทีละประสบกำรณ์ ทีละควำม
ท้ำทำย ทีละควำมปรำชัย และทีละ
ควำมส�ำเรจ็ ประสบกำรณ์ทำงกำย
ที่มีคณุคำ่อย่ำงหน่ึงคอืก้ำวแรกของ
ทำรก เป็นส่ิงที่งดงำมมำก สีหน้ำเป่ียม
สุข—รวมไวด้ว้ยควำมมุ่งมั่น ปีต ิควำม
ประหลำดใจ และควำมส�ำเรจ็ ล้วนเป็น
เหตกุำรณ์ที่ส�ำคญัมำก

ในครอบครวัเรำ มีเหตกุำรณ์หน่ึงซ่ึง
เป็นที่น่ำจดจ�ำคอื เมื่อลูกชำยคนเล็ก
วยัประมำณส่ีขวบของเรำเข้ำมำในบ้ำน
และประกำศอย่ำงเบิกบำนตอ่ครอบครวั
ดว้ยควำมภูมิ ใจวำ่ “ตอนน้ีผมท�ำไดทุ้ก
อย่ำงแล้ว ผมผูก ผมป่ัน ผมซิปได”้  
เรำเข้ำใจวำ่เขำก�ำลังบอกวำ่เขำผูกเชือก

รากฐานแห่งศรัทธา
ข้าพเจ้าวิงวอนให้เราเสียสละและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพ่ือเสริมสร้างรากฐานแห่ง
ศรัทธาของเราในพระเจ้าพระเยซูคริสต์
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และกำรสรำ้งรำกฐำนอันน�ำไปสู่ศรทัธำ
ที่ยั่งยืน เรำมุ่งเน้นไปยังช่วงเวลำของ
ควำมเข้ำใจทำงวญิญำณอยู่บ่อยครัง้  
ส่ิงเหล่ำน้ีมีคำ่เมื่อเรำรูว้ำ่พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นพยำนแก่ควำมเข้ำใจ
ลึกซึง้ทำงวญิญำณที่พิเศษตอ่ใจและ
ควำมคดิของเรำ เรำช่ืนชมยินดี ในช่วง
เวลำเหล่ำน้ีที่ ไม่ควรเลือนหำย กำร
มีศรทัธำที่ยั่งยืนและมีพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืนตอ้งแลกดว้ย
กำรรกัษำพระบัญญัต ิเปรยีบไดก้ับกำร
พัฒนำรำ่งกำยและจิตใจ เรำควรสรำ้ง
ประสบกำรณ์เหล่ำน้ี ซ่ึงบำงครัง้เปรยีบ
ไดก้ับกำรก้ำวเดนิของทำรก เรำท�ำได้
ดว้ยกำรอุทิศถวำยค�ำมั่นสัญญำในกำร
ประชุมศีลระลึกอันศักดิสิ์ทธิ์ ศึกษำพระ

คมัภีร ์สวดอ้อนวอน และรบัใช้ตำมกำร
เรยีก ในค�ำไวอ้ำลัยบิดำของบุตร 13 คน
เมื่อไม่นำนมำน้ีผู้พูดกล่ำววำ่ “กำรสวด
อ้อนวอนและกำรศึกษำพระคมัภีรอ์ย่ำง
ซ่ือสัตย์ ในแตล่ะวนัของเขำมีอิทธิพล
อย่ำงลึกซึง้ตอ่ลูกๆ เสรมิสรำ้งรำกฐำน
อันมั่นคงให้ศรทัธำของพวกเขำใน
พระเจ้ำพระเยซูครสิต”์ 2

ข้ำพเจ้ำมีประสบกำรณ์หน่ึงเมื่อ
อำยุ 15 ปี ซ่ึงเป็นรำกฐำนให้ข้ำพเจ้ำ 
คณุแม่ผู้ซ่ือสัตย์พยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะ
ช่วยสรำ้งรำกฐำนแห่งศรทัธำในชีวติ
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเข้ำรว่มกำรประชุมศีล
ระลึก ปฐมวยั เยำวชนชำยและเซมินำร ี
ข้ำพเจ้ำอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอนและ
สวดอ้อนวอนส่วนตวัอย่ำงสม�่ำเสมอ 

เวลำน้ันมีเหตกุำรณ์ซ่ึงเป็นเรือ่งใหญ่
เกิดขึน้ในครอบครวัเรำ เมื่อพี่ชำยที่รกั
ของข้ำพเจ้ำก�ำลังวำงแผนสมัครเป็นผู้
สอนศำสนำ แตค่ณุพ่อซ่ึงเป็นสมำชิก
แข็งขันน้อย ตอ้งกำรให้เขำศึกษำตอ่
และไม่เป็นผู้สอนศำสนำ เรือ่งน้ีจึงกลำย
เป็นควำมขัดแย้ง

เมื่อข้ำพเจ้ำสนทนำกับพี่ชำย ซ่ึง
อำยุมำกกวำ่ข้ำพเจ้ำห้ำปี โดยเขำเป็น
ผู้น�ำกำรสนทนำ เรำสรปุวำ่กำรตดัสิน
ใจวำ่เขำควรจะรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำ
หรอืไม่ ขึน้อยู่กับประเด็นส�ำคญัสำมข้อ 
(1) พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระเจ้ำหรอื
ไม่ (2) พระคมัภีรม์อรมอนเป็นควำม
จรงิหรอืไม่ (3) โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำ
พยำกรณ์แห่งกำรฟ้ืนฟูหรอืไม่

เมื่อข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนอย่ำงจรงิใจ
ในคนืน้ัน พระวญิญำณทรงยืนยันกับ
ข้ำพเจ้ำถึงควำมจรงิของค�ำถำมทัง้สำม
ข้อ และข้ำพเจ้ำเข้ำใจวำ่กำรตดัสินใจ
เกือบทุกครัง้ในชีวติข้ำพเจ้ำ ตำ่งอยู่บน
พืน้ฐำนของค�ำตอบที่มำจำกค�ำถำมทัง้
สำมข้อน้ี ข้ำพเจ้ำตระหนักวำ่ศรทัธำใน
พระเจ้ำพระเยซูครสิตเ์ป็นส่ิงจ�ำเป็น
อย่ำงยิ่ง เมื่อมองย้อนกลับไป ข้ำพเจ้ำ
จ�ำไดว้ำ่ เป็นเพรำะคณุแม่ข้ำพเจ้ำ ที่
ท่ำนวำงรำกฐำนไว้ ให้ข้ำพเจ้ำรบักำร
ยืนยันทำงวญิญำณในคนืน้ัน พี่ชำยซ่ึง
มีประจักษ์พยำนแล้ว ตดัสินใจรบัใช้
เป็นผู้สอนศำสนำและในที่สุดไดร้บักำร
สนับสนุนจำกคณุพ่อ

เรำไดร้บักำรน�ำทำงทำงวญิญำณ
ในยำมตอ้งกำร ตำมตำรำงเวลำของ
พระเจ้ำ และตำมพระประสงคข์อง
พระองค์ 3 พระคมัภีรม์อรมอน พยำน
หลักฐำนอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต์
คอืตวัอย่ำงที่ดเียี่ยม ข้ำพเจ้ำเพิ่งอ่ำน
พระคมัภีรม์อรมอนฉบับจัดพิมพ์ครัง้ที่
หน่ึง โจเซฟ สมิธท�ำงำนแปลเสรจ็เมื่อ
ท่ำนอำยุ 23 ปี เรำรูบ้ำงอย่ำงเกี่ยวกับ
กระบวนกำรและเครือ่งมือที่ท่ำนใช้ ใน
กำรแปล ในกำรจัดพิมพ์ครัง้แรกเมื่อปี  
1830 โจเซฟเขียนค�ำน�ำสัน้ๆ และ
ประกำศอย่ำงชัดเจนวำ่ พระคมัภีรแ์ปล
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โดย “ของประทำนและพลังอ�ำนำจของ
พระผู้เป็นเจ้ำ” 4 แล้วเครือ่งมือช่วยแปล 
อูรมิกับทูมมิมและศิลำผู้หยั่งรู ้ส่ิงเหล่ำ
น้ีจ�ำเป็นไหม หรอืเป็นเหมือนล้อพยุง
ในกำรฝึกป่ันจักรยำน จนกวำ่โจเซฟจะ
สำมำรถใช้ศรทัธำที่จ�ำเป็นในกำรรบักำร
เปิดเผยโดยตรงมำกขึน้ 5

กำรฝึกสมรรถภำพทำงรำ่งกำยและ
จิตใจตอ้งใช้ควำมพยำยำมในกำรฝึก
ซ�ำ้ๆ อย่ำงสม�่ำเสมอฉันใด เรือ่งทำง
วญิญำณก็ตอ้งท�ำเช่นเดยีวกันฉัน
น้ัน พึงระลึกวำ่โมโรไนมำเยือนศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธหลำยครัง้ ท่ำน
ให้ถ้อยค�ำเดยีวกันถึงส่ีครัง้เพื่อเตรยีม
รบัแผ่นจำรกึ ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่กำรมีส่วน
รว่มในกำรประชุมศีลระลึกทุกสัปดำห์ 
มีนัยทำงวญิญำณที่เรำไม่เข้ำใจอย่ำง
ถ่องแท้ กำรไตรต่รองพระคมัภีรเ์ป็น
ประจ�ำ—แทนที่จะอ่ำนเป็นครัง้ครำว 
สำมำรถเสรมิสรำ้งควำมเข้ำใจและเพิ่ม
พลังศรทัธำให้เรำเปลี่ยนชีวติได้

ศรทัธำคอืหลักธรรมแห่งพลังอ�ำนำจ 
ข้ำพเจ้ำขอยกตวัอย่ำงดงัน้ี เมื่อข้ำพเจ้ำ
เป็นผู้สอนศำสนำหนุ่ม ประธำนคณะ
เผยแผ่ที่ยอดเยี่ยม 6 แนะน�ำวธิีที่ลึกซึง้
ให้ข้ำพเจ้ำเข้ำถึงเรือ่งรำวของพระคมัภีร์
ที่อยู่ ในลูกำบทที่ 8 เรือ่งรำวของหญิงที่
ตกเลือดเป็นเวลำ 12 ปีและท�ำทุกอย่ำง
เพื่อหำทำงรกัษำ แตก็่ ไม่เป็นผล พระ
คมัภีรข์้อน้ีเป็นข้อที่ข้ำพเจ้ำช่ืนชอบจน
ทุกวนัน้ี

ท่ำนคงจ�ำได ้สตรผีู้น้ีมีศรทัธำวำ่หำก
เธอสัมผัสชำยฉลองพระองคข์องพระผู้
ช่วยให้รอด เธอก็จะหำยจำกโรค เมื่อเธอ
ท�ำเช่นน้ัน เธอหำยจำกโรคทันที ขณะ
น้ันพระผู้ช่วยให้รอดทรงด�ำเนินอยู่กับ
สำนุศิษย์ พระองคต์รสัวำ่ “ ใครแตะ
ตอ้งเรำ”

ค�ำตอบของเปโตรคอื ทุกคนแตะ
ตอ้งพระองคเ์พรำะตำ่งเดนิเบียดเสียด
พระองค์

“แตพ่ระเยซูตรสัวำ่ มีคนหน่ึงแตะ
ตอ้งตวัเรำ เพรำะเรำรูสึ้กไดว้ำ่ฤทธิ์ซ่ำน
ออกจำกตวัเรำ”

รำกศัพท์ของค�ำวำ่ ฤทธิ ์แปลง่ำยๆ 
วำ่ “พลัง” ในภำษำสเปนและโปรตเุกส
แปลวำ่ “พลัง” เช่นกัน พระผู้ช่วยให้
รอดไม่ทรงเห็นเธอ พระองคย์ังไม่ทรง
ทรำบควำมจ�ำเป็นของเธอ แตด่ว้ย
ศรทัธำน้ัน ท�ำให้กำรสัมผัสชำยฉลอง
พระองคน์�ำไปสู่พลังแห่งกำรรกัษำจำก
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ

และพระเยซูตรสัตอบเธอวำ่ “ลูก
หญิงเอ๋ย ที่หำยโรคน้ันก็เพรำะลูกเช่ือ 
จงไปเป็นสุขเถิด” 7

ข้ำพเจ้ำใครค่รวญเรือ่งรำวน้ีตลอด
ช่วงวยัผู้ ใหญ่ ข้ำพเจ้ำตระหนักวำ่กำร
สวดอ้อนวอนส่วนตวัและกำรวงิวอน
พระบิดำบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรำ ใน
พระนำมพระเยซูครสิต ์สำมำรถน�ำพร
มำสู่ชีวติเรำเกินกวำ่ที่เรำจะเข้ำใจได ้
รำกฐำนแห่งศรทัธำในลักษณะเดยีวกัน
กับสตรผีู้น้ีควรเป็นส่ิงที่ ใจเรำปรำรถนำ
อย่ำงยิ่ง

อย่ำงไรก็ตำม รำกฐำนแห่งศรทัธำ
ที่มีมำแตเ่ดมิ แม้จะมีกำรยืนยันทำง
วญิญำณ ก็ ไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำจะ
ไม่เผชิญควำมท้ำทำย กำรเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุไม่ไดห้มำยควำม
วำ่ปัญหำทัง้หมดของเรำจะไดร้บักำร
แก้ ไข

จำกประวตัศิำสนจักรในยุคแรกและ
กำรเปิดเผยที่บันทึกไว้ ในหลักค�ำสอน
และพันธสัญญำมีตวัอย่ำงที่ดเียี่ยม
ของกำรสรำ้งรำกฐำนแห่งศรทัธำและ
กำรรบัมือกับควำมผันผวนและควำม
ท้ำทำยที่ทุกคนตอ้งเผชิญ

กำรสรำ้งพระวหิำรเคริท์แลนดเ์สรจ็
สมบูรณ์คอืรำกฐำนของทัง้ศำสนจักร 
น�ำมำสู่กำรหลั่งเทพระวญิญำณ กำรเปิด
เผยหลักค�ำสอน และกำรฟ้ืนฟูกุญแจ
ที่จ�ำเป็นตอ่กำรสถำปนำศำสนจักรตอ่
ไป เช่นเดยีวกับเหล่ำอัครสำวกในสมัย
โบรำณในวนัเพ็นเทคอสต ์สมำชิก
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มำกมำยมีประสบกำรณ์ทำงวญิญำณที่
น่ำอัศจรรย์ ในกำรอุทิศพระวหิำรเคริท์
แลนด์ 8 เฉกเช่นชีวติเรำเอง ไม่ได้
หมำยควำมวำ่เรำจะไม่เผชิญกับควำม
ท้ำทำยหรอืควำมยำกล�ำบำกในอนำคต 
สมำชิกในยุคแรกรูเ้พียงน้อยนิดวำ่พวก
เขำจะตอ้งเผชิญกับวกิฤตทำงกำรเงิน
ของสหรฐั—เหตกุำรณ์ตืน่ตระหนกในปี 
1837—ส่ิงเหล่ำน้ันจะทดสอบแก่นแท้
ในจิตวญิญำณพวกเขำ 9

ตวัอย่ำงหน่ึงของควำมท้ำทำยที่
เกี่ยวข้องกับวกิฤตทำงกำรเงินคอื
ประสบกำรณ์ที่เกิดขึน้กับเอ็ลเดอร ์
พำรล์ย์ี พ.ี แพรทท์ ผู้น�ำทีย่ิง่ใหญค่นหน่ึง
ของกำรฟ้ืนฟู ท่ำนเป็นสมำชิกดัง้เดมิ
ของโควรมัอัครสำวกสิบสอง เมื่อตน้ปี 
1837 แธงคฟู์ล ภรรยำอันเป็นที่รกัของ
ท่ำนสิน้ชีวติหลังจำกให้ก�ำเนิดบุตรคน
แรก พำรล์ีย์กับแธงคฟู์ลแตง่งำนกันมำ
เกือบ 10 ปี ควำมตำยของเธอท�ำให้ท่ำน
ทุกข์ ใจที่สุด

ไม่กี่เดอืนหลังจำกน้ัน เอ็ลเดอร ์
แพรทท์ตอ้งเผชิญกับช่วงเวลำที่ยำก
ล�ำบำกที่สุดของศำสนจักร ท่ำมกลำง
วกิฤตในชำต ิปัญหำเศรษฐกิจในท้องที่ 
ซ่ึงรวมถึงกำรเก็งก�ำไรที่ดนิและปัญหำ

ที่รมุเรำ้อยู่ ในสถำบันกำรเงินซ่ึงโจเซฟ 
สมิธและสมำชิกศำสนจักรคนอื่นๆ รว่ม
ก่อตัง้—สรำ้งควำมบำดหมำงและควำม
ขัดแย้งในเคริท์แลนด ์ผู้น�ำศำสนจักร
ไม่ไดต้ดัสินใจเรือ่งทำงโลกในชีวติพวก
เขำไดอ้ย่ำงชำญฉลำดเสมอไป พำรล์ีย์
ตอ้งทนรบัสภำพควำมสูญเสียแทบสิน้
เน้ือประดำตวัและในช่วงเวลำหน่ึงท่ำน
ไม่พอใจศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ 10 
ท่ำนเขียนวพิำกษ์วจิำรณ์โจเซฟอย่ำง
เจ็บแสบและกล่ำวตอ่ตำ้นท่ำนบนแท่น
พูด แต่ ในเวลำเดยีวกัน พำรล์ีย์กล่ำววำ่
ท่ำนยังเช่ือในพระคมัภีรม์อรมอนและ
หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 11

เอ็ลเดอรแ์พรทท์สูญเสียภรรยำ สูญ
เสียที่ดนิและบ้ำนของท่ำน พำรล์ีย์ออก
จำกมิสซูรี โดยไม่บอกโจเซฟ ระหวำ่ง
ทำง ท่ำนพบกับเพื่อนอัครสำวกโธมัส บี. 
มำรช์และเดวดิ แพทเทนโดยบังเอิญ 
พวกเขำก�ำลังเดนิทำงกลับเคริท์แลนด ์
คนเหล่ำน้ันรูสึ้กวำ่จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที ่
ตอ้งน�ำควำมปรองดองกลับคนืมำสู่ 
โควรมัและเกลีย้กล่อมให้พำรล์ีย์กลับไป
พรอ้มกับพวกเขำ ท่ำนตระหนักวำ่ไม่มี
ใครสูญเสียมำกไปกวำ่โจเซฟ สมิธและ
ครอบครวัท่ำนอีกแล้ว

พำรล์ีย์เข้ำไปพบศำสดำพยำกรณ์ 
ร�ำ่ไห้สำรภำพถึงส่ิงที่ท่ำนท�ำผิดไป หลำย
เดอืนหลังจำกแธงคฟู์ล ภรรยำท่ำนสิน้
ชีวติ พำรล์ีย์ถูกครอบง�ำดว้ย“เมฆฝน” 
สิน้หวงัและหวำดหวัน่ 12 โจเซฟ ซ่ึงรู้
วำ่กำรดิน้รนตอ่สู้กับปฏิปักษ์และกำร
ล่อลวงเป็นอย่ำงไร “ยกโทษ” ให้พำรล์ีย์ 
สวดอ้อนวอนให้ท่ำนและให้พรท่ำน 13 
พำรล์ีย์และคนอื่นๆ ที่ยังคงซ่ือสัตย์ ได้
รบัประโยชน์จำกควำมท้ำทำยในเคริท์
แลนด ์พวกเขำเพิ่มพูนปัญญำ ควำม
สูงส่ง และคณุธรรม ประสบกำรณ์น้ี
กลำยเป็นส่วนหน่ึงของรำกฐำนแห่ง
ศรทัธำ

เรำไม่ควรมองควำมยำกล�ำบำกวำ่
เป็นผลจำกควำมไม่พอพระทัยของ
พระเจ้ำหรอืกำรถูกถอนตวัจำกพรของ
พระองค ์กำรตรงกันข้ำมในทุกส่ิงเป็น
ส่วนหน่ึงของไฟช่ำงหลอมที่จะเตรยีม
เรำให้พรอ้มส�ำหรบัจุดหมำยซีเลสเชียล 
นิรนัดร์ 14 เมื่อศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
อยู่ ในคกุลิเบอรต์ี ้มีพระค�ำของพระเจ้ำ
ถึงท่ำน— ทรงอธิบำยถึงควำมท้ำทำย
ทุกรปูแบบ รวมถึงควำมทุกข์ยำก ข้อ
กล่ำวหำเท็จ และสรปุวำ่

“หำกขำกรรไกรแห่งนรกน่ันเองจะ
อ้ำปำกกวำ้งเพื่องับเจ้ำ, จงรู้ ไวเ้ถิด,  
ลูกพ่อ, วำ่ส่ิงทัง้หลำยทัง้ปวงเหล่ำน้ีจะ
เป็นประสบกำรณ์แก่เจ้ำ, และจะเกิด
ขึน้เพื่อควำมดขีองเจ้ำ.

“บุตรแห่งพระมหำบุรษุ เคยลดพระ
ฐำนะลงต�ำ่กวำ่ส่ิงเหล่ำน้ันทัง้หมด.  
เจ้ำยิ่งใหญ่กวำ่พระองคห์รอื?” 15

ในค�ำแนะน�ำที่ประทำนแก่ โจเซฟ 
สมิธ พระเจ้ำทรงแสดงให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนวำ่วนัเวลำของท่ำนเป็นท่ีรู ้ 
และจะไม่นับปีของท่ำนให้น้อยลง 
พระเจ้ำทรงสรปุวำ่ “อย่ำกลัวส่ิงที่
มนุษย์จะท�ำได้, เพรำะพระผู้เป็นเจ้ำ
จะทรงอยู่กับเจ้ำตลอดกำลและตลอด
ไป.” 16

อะไรคอืพรของศรทัธำ ศรทัธำบรรลุ
ผลในเรือ่งใด มีค�ำตอบมำกมำยแทบไม่
สิน้สุด
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บำปของเรำไดร้บักำรให้อภัยเพรำะ
ศรทัธำในพระครสิต์ 17

ผู้มีศรทัธำย่อมมีกำรใกล้ชิดกับพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ 18

ควำมรอดมำโดยศรทัธำในพระนำม
ของพระครสิต์ 19

เรำรบัพละก�ำลังตำมศรทัธำที่เรำมีอยู่
ในพระครสิต์ 20

ไม่มีส่ิงใดเข้ำไปในสถำนพักผ่อนของ
พระเจ้ำนอกจำกผู้ที่ล้ำงอำภรณ์ของ
พวกเขำในพระโลหิตของพระครสิต์
เพรำะศรทัธำของพวกเขำ 21

กำรสวดอ้อนวอนไดร้บัค�ำตอบตำม
ศรทัธำ 22

หำกไม่มีศรทัธำ พระผู้เป็นเจ้ำจะ
ทรงท�ำปำฏิหำรยิ์ ในบรรดำพวกเขำไม่
ได้ 23

สุดท้ำย ศรทัธำในพระเยซูครสิตเ์ป็น
รำกฐำนส�ำคญัย่ิงส�ำหรบัควำมรอดนิรนัดร ์
และควำมสูงส่งของเรำ ฮีลำมันสอน
ลูกชำยของท่ำนวำ่ “จงจ�ำไวว้ำ่บนศิลำ
ของพระผู้ ไถ่ของเรำ, ผู้ทรงเป็นพระ
ครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ,  
ที่ลูกตอ้งสรำ้งรำกฐำนของลูก . . . ,  
ซ่ึงเป็นรำกฐำนอันแน่นอน, รำกฐำนซ่ึง
หำกมนุษย์จะสรำ้งบนน้ันแล้วพวกเขำ
จะตกไม่ได.้” 24

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุส�ำหรบักำรเสรมิ
ควำมแข็งแกรง่ของรำกฐำนแห่งศรทัธำ
ที่มำจำกกำรประชุมน้ี ข้ำพเจ้ำวงิวอน
ให้เรำเสียสละและมีควำมอ่อนน้อม
ถ่อมตนเพื่อเสรมิสรำ้งรำกฐำนแห่ง
ศรทัธำของเรำในพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์
ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนอันหนักแน่นถึง
พระองค ์ในพระนำมของพระเยซูครสิต ์
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ตัง้เป้ำหมำยและค�ำสัญญำเพื่อท�ำ
ตำม ขอให้เพื่อนคนหน่ึงตดิตำมผล
กับท่ำนและให้แน่ใจวำ่ท่ำนก�ำลัง
รกัษำสัญญำของท่ำน

•  หน้ำ 90: เอ็ลเดอรย์ุน ฮวำน ชอย
แบ่งปันค�ำแนะน�ำของบิดำท่ำนวำ่  
“อย่ำมองรอบข้ำง จงมองขึน้ไป!” 
บำงครัง้เรำเขวและลืมมุ่งควำม
ส�ำคญัที่พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูครสิต ์ดงัน้ันจงเตอืนตนเองให้
มองขึน้ไป! ท่ำนอำจมีภำพพระเยซู
ไว้ ในห้องของท่ำน ออกไปข้ำงนอก
และมองไปยังท้องฟ้ำ มีช่วงเวลำ
เงียบสงบทุกวนัที่จะคดิถึงพระบิดำ
บนสวรรคแ์ละพระเยซูและสัมผัสถึง
พระวญิญำณ

ส�าหรับเยาวชน
•  หน้ำ 93 และ 117: ท่ำนเคยถำม

ตนเองไหมวำ่ ฉันจะมีพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์อยู่กับฉันตลอดเวลำได้
อย่ำงไร ฉันจะตระหนักถึงพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ ไดอ้ย่ำงไร พระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ทรงช่วยฉันอย่ำงไร 
เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. รำสแบนดแ์ละ
เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสันตอบ
ค�ำถำมเหล่ำน้ีและค�ำถำมอื่นๆ อีก
มำกมำย “เรำมีหน้ำที่รบัผิดชอบอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ที่จะเรยีนรูก้ำรตระหนักถึง
อิทธิพลของพระองค์ ในชีวติเรำและ
ท�ำตำม” เอ็ลเดอรร์ำสแบนดก์ล่ำว 
ท่ำนจะท�ำหน้ำที่รบัผิดชอบน้ันได้
อย่ำงไร

•  หน้ำ 33: เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวำ
เรสอ้ำงถึงส่วนหน่ึงของพระคมัภีร์
ที่เป็นหัวข้อสหกิจกรรม “จง ขอ ดว้ย 
ควำม เช่ือ และ ไม่ สงสัย เพรำะวำ่คนที่
สงสัยน้ันเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่
ถูกลมพัดซัดไปมำ” (ยำกอบ 1:6)  
ท่ำนจะท�ำให้ตนเองไม่สงสัยได้
อย่ำงไร เริม่ตน้โดยกำรเสรมิสรำ้ง
ศรทัธำในพระเยซูครสิต ์ศึกษำ
เกี่ยวกับพระองคม์ำกขึน้ ระลึกถึง

•  หน้ำ 117: เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี.  
สตเีวนสันเล่ำให้ฟังวำ่บิดำของท่ำน
ฟังพระวญิญำณบรสุิทธิ์และช่วย
ชีวติท่ำนจำกงูอย่ำงไร ถำมบิดำ
มำรดำของท่ำนวำ่จะมีกำรสนทนำ
เป็นครอบครวัได้ ไหมเกี่ยวกับ
ค�ำถำมที่วำ่ พระวญิญำณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยท่ำนอย่ำงไร เล่ำเรือ่งรำว
เมื่อพระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเตอืน 
ปลอบโยน หรอืเป็นพยำนตอ่ท่ำน 
ท่ำนอำจจดไวแ้ละรวบรวมเป็นสมุด
เล่มหน่ึงก็ ได้

•  หน้ำ 87: ซิสเตอรจ์อย ด.ี โจนส์สอน
วำ่ท่ำนสำมำรถเตรยีมท�ำพันธสัญญำ
ศักดิสิ์ทธิ์ ในภำยหลังได้ โดยกำรเรยีน
รูท้ี่จะรกัษำสัญญำในตอนน้ี  

ส�าหรับเดก็
•  หน้ำ 86: ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน 

เชือ้เชิญใหเ้รำอำ่นพระคมัภรีม์อรมอน 
ทุกวนั โดยสัญญำวำ่ “พระวญิญำณ
บรสุิทธิ์จะทรงแสดงควำมจรงิให้
ประจักษ์แก่ท่ำน” นอกเหนือจำก
กำรศึกษำด้วยตนเอง ท่ำนควร 
มีนิสัยของกำรศึกษำพระคัมภีร ์
มอรมอนทุกวนักับครอบครวัของ
ท่ำน ท่ำนอำจแสดงฉำกเหตุกำรณ์
หรอืเล่นเกมเพื่อช่วยให้จ�ำข้อพระ
คัมภีรแ์ละเรือ่งรำวส�ำคัญได้ ไปที่ 
friend.lds.org และดูที่นิตยสำร  
เลียโฮนำ ปี 2016 ส�ำหรบัเรือ่งรำว
พระคัมภีรม์อรมอน ตำรำงกำรอ่ำน 
และอีกมำกมำย

ท่านกล่าวกบัเรา

ท �าใหก้ารประชุมใหญ่เป็นส่วนหน่ึง
ของชีวติเรา
ท่านอาจพิจารณาใช้กิจกรรมและค�าถามเหล่านีเ้พ่ือเปิดประเดน็การ
ศึกษาส่วนตัวหรือเป็นครอบครัว
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ช่วงเวลำที่ท่ำนรูสึ้กถึงควำมรกัและ
สันตสุิขของพระองค์

•  หน้ำ 86 และ 9: ประธำนโธมสั เอส. 
มอนสันเชือ้เชิญเรำวำ่ “หำกทำ่น 
ไม่ไดอ้ำ่นพระคมัภรีม์อรมอนทกุ 
วนั ขอใหอ้ำ่นเถดิ” และซิสเตอร ์
แครอล เอฟ. แมคคองกถีำมวำ่ “เรำ
ตดัโทรศัพท ์รำยกำรยำวเหยยีดทีต่อ้ง
ท�ำ และควำมพะวำ้พะวงัของโลกออก
ไปหรอืไม่ ค�ำสวดออ้นวอน กำรศึกษำ 
และกำรเอำใจใส่พระวจนะของพระ
ผูเ้ป็นเจ้ำเชือ้เชิญควำมรกัทีช่�ำระ
ลำ้งและเยียวยำของพระองคม์ำสู่จติ
วญิญำณของเรำ” วำงแผนจดัเวลำทกุ
วนัเพือ่อำ่นพระคมัภรีม์อรมอนและ
เขยีนเตอืนในสมุดบนัทกึหรอืตัง้กำร
แจ้งเตอืนในโทรศัพทข์องทำ่น

ส�าหรับคนหนุ่มสาว
•  หน้ำ 62: ทำ่นมีเป้ำหมำยอะไรในชีวติ 

เป้ำหมำยดำ้นงำนอำชีพ ครอบครวั 
และแม้แตก่ฬีำและงำนอดเิรกเป็น
ส่ิงทีด่ ีแต ่“เป้ำหมำยยิง่ใหญท่ีสุ่ด
และส�ำคญัทีสุ่ดของเรำควรสอดคลอ้ง
กบัแผนนิรนัดรข์องพระบดิำบน
สวรรค”์ เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล ์บลั
ลำรด์สอนไว ้แผนของทำ่นสอดคลอ้ง
กบัแผนทีพ่ระบดิำบนสวรรคท์รงมีไว้
ใหท้ำ่นอยำ่งไร ทำ่นจะมุง่ควำมส�ำคญั
มำกขึน้ทีเ่ป้ำหมำยของกำรมชีีวติ 
นิรนัดรก์บัพระบดิำบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูครสิต์ ไดอ้ยำ่งไร

•  หน้ำ 39: เม่ือตน้ปีน้ี ประธำนรสัเซลล์  
เอ็ม. เนลสันเชือ้เชิญให้คนหนุ่มสำว 
“อุทิศเวลำส่วนหน่ึง [ของพวกเขำ] 
ทุกสัปดำห์ศึกษำ ทุกอย่ำง ที่พระเยซู
ตรสัและท�ำดงัที่บันทึกไว้ ใน [งำน
มำตรฐำน]” (“ศำสดำพยำกรณ์ กำร
เป็นผู้น�ำ และกฎสวรรค”์ [กำรให้
ข้อคดิทำงวญิญำณทั่วโลกส�ำหรบัคน
หนุ่มสำว, 8 ม.ค. 2017], broadcasts 
.lds .org) ท่ำนเชือ้เชิญอีกครัง้ที่กำร
ประชุมใหญ่สำมัญในฐำนะเป็นองค์

ประกอบส�ำคญัหน่ึงในส่ีอย่ำงในกำร
ดงึพลังของพระผู้ช่วยให้รอดเข้ำมำ
ในชีวติเรำ ศึกษำค�ำพูดของประธำน
เนลสันเพื่อเรยีนรูว้ำ่ท่ำนสำมำรถ
มี “พลังที่เพียงพอตอ่กำรรบัมือกับ
ภำระ อุปสรรค และกำรล่อลวงใน
สมัยของเรำ” ไดอ้ย่ำงไร

•  หน้ำ 100 และ 26: ท่ำนตอ้งกำร
แผนที่ส�ำหรบัชีวติของท่ำนไหม 
เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์สอนวำ่ 
“เพรำะเรำมีควำมจรงิเกี่ยวกับพระ
ผู้เป็นเจ้ำสำมพระองคแ์ละควำม
สัมพันธ์ของเรำตอ่ทัง้สำมพระองค ์
จุดประสงคข์องชีวติ และลักษณะ
ของจุดหมำยปลำยทำงนิรนัดรข์อง
เรำ เรำจึงมีแผนที่และกำรรบัประกัน
ที่เป็นเลิศส�ำหรบักำรเดนิทำงผ่ำน
ควำมเป็นมรรตยัของเรำ” ทัง้ท่ำน
และเอ็ลเดอรเ์วเทอรฟ์อรด์ ที.  
เคลย์ตนัสอนวำ่ควำมรูเ้รือ่งแผนแห่ง
ควำมรอดจะช่วยเรำรบัมือกับควำม
ท้ำทำยทุกวนัน้ีได ้ศึกษำข่ำวสำร
ของพวกท่ำนและถำมพระบิดำบน
สวรรคว์ำ่ควำมจรงินิรนัดรจ์ะเป็น
แผนที่ ในชีวติท่ำนไดอ้ย่ำงไร

•  หน้ำ 104: ควำมกลัวจูงใจได ้แต่
ประธำนดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
สอนวำ่ควำมกลัว “จะไม่มีวนัเปลี่ยน
เรำให้เป็นคนที่รกัส่ิงถูกตอ้งและ
ตอ้งกำรเช่ือฟังพระบิดำบนสวรรค์
ได”้ ควำมรกัอันบรสุิทธิ์ของพระ
ครสิตเ์ป็น “ยำตำ้นควำมกลัวจำก
สวรรค”์ ของท่ำนไดอ้ย่ำงไร

ส�าหรับผูใ้หญ่
•  หน้ำ 86: เมื่อเรำศึกษำและไตรต่รอง

พระคมัภีรม์อรมอนรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอนทุกวนั ประธำนโธมัส เอส. 
มอนสันกล่ำววำ่ “เรำจะไดย้ินสุรเสียง
ของพระวญิญำณ เพื่อให้เรำตำ้นทำน
กำรล่อลวง เอำชนะควำมสงสัยและ
ควำมกลัว เรำจะไดร้บัควำมช่วย
เหลือจำกสวรรค์ ในชีวติเรำ” จงตัง้

เป้ำหมำยส่วนตวัและเป็นครอบครวั 
ที่จะอ่ำนพระคมัภีรม์อรมอนทุกวนั

•  หน้ำ 39: มีส่วนในค�ำท้ำทำยที่
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้ ไว้
กับคนหนุ่มสำว (ด ู“ส�ำหรบัคนหนุ่ม
สำว” ดำ้นบน) ท่ำนจะปรบัใช้ค�ำ
ท้ำทำยน้ีกับตนเองและครอบครวั
ของท่ำนไดอ้ย่ำงไร สนทนำถึงพร
ที่มำจำกกำรเรยีนรูม้ำกขึน้เกี่ยวกับ
พระผู้ช่วยให้รอด

•  หน้ำ 93 และ 117: เมือ่ทำ่นอำ่นค�ำ 
พดูของเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. รำสแบนด ์
และเอ็ลเดอรแ์กรยี ์อ.ี สตเีวนสัน 
มองหำวธิทีีจ่ะมพีระวญิญำณอยูด่ว้ย
ตลอดเวลำและวธิทีีพ่ระวญิญำณทรง
ช่วยทำ่น ระบวุธิเีพิม่อทิธพิลของ
พระองค์ ในชีวติของทำ่น

•  หน้ำ 39 และ 62: ประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันและเอ็ลเดอรเ์อ็ม.  
รสัเซลล์ บัลลำรด์กระตุน้ให้สมำชิก
ศึกษำ “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: 
ประจักษ์พยำนของอัครสำวก” (ดปูก
ใน) เอ็ลเดอรบ์ัลลำรด์กล่ำววำ่ “จง
วำงไว้ ในที่ซ่ึงท่ำนมองเห็นได ้และ
ใช้เวลำทบทวนถ้อยแถลงแตล่ะข้อ
ที่พบในประจักษ์พยำนซ่ึงมำจำก
กำรดลใจถึงพระครสิต”์ อ่ำน “พระ
ครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์” และสนทนำ
รว่มกันเป็นครอบครวัถึงส่ิงที่ท่ำน
เรยีนรู้

•  หน้ำ 127 และ 97: เอ็ลเดอรเ์ควนทิน 
แอล. คกุสอนวำ่รำกฐำนแห่งศรทัธำ
ของเรำสรำ้งขึน้ “อย่ำงช้ำๆ—ทีละ
ขัน้ ทีละประสบกำรณ์ ทีละควำม
ท้ำทำย ทีละควำมปรำชัย และทีละ
ควำมส�ำเรจ็” เอ็ลเดอรแ์อล. วทินีย์ 
เคลย์ตนักล่ำววำ่ “กำรสรำ้งนิสัยแห่ง
ศรทัธำที่ดวีนัละเล็กวนัละน้อยทุก
วนั เป็นทำงเดยีวที่จะป้องกันเรำจำก
ควำมเดอืดรอ้นของชีวติ ไม่วำ่อะไร
ก็ตำม” ท่ำนท�ำอะไรไดบ้้ำงทุกวนัเพื่อ
เสรมิสรำ้งรำกฐำนแห่งศรทัธำของ
ท่ำน ◼
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ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่
ประสบการณ์เร่ืองเล่าเหล่านีท่ี้เลือกสรรมาจากค�าปราศรัยในการประชุมใหญ่สามญัสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว  
และการสอนอ่ืนๆ ได้ หมายเลขท่ีให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของค�าปราศรัย

ผู้พูด เร่ือง

นีล แอล.  
แอนเดอร์เซ็น

(58)	ในนิมิตประธานเดวดิ	โอ.	แมคเคยเ์ห็นพระผูช่้วยใหร้อดและคน	“ท่ีชนะโลกแลว้”	เอล็เดอร์บรูซ	ดี.	พอร์เทอร์ประสบภาวะไตบกพร่องแต่เอาชนะโลกไดผ้า่นความ
รักท่ีท่านมีใหพ้ระผูช่้วยใหร้อด

เดวดิ เอ. เบดนาร์ (67)	เดวดิ	เอ.	เบดนาร์ช่วยเหลืออดีตผูส้อนศาสนาผูผ้ดิหวงั

มาร์ก เอ. แบรกก์ (36)	นกัดบัเพลิงช่วยเกบ็ภาพของพระเยซูคริสตจ์ากศนูยส์เตคท่ีก�าลงัถกูไฟไหม้

เอม็. โจเซฟ บรัฟ (23)	บิดาของเอม็.	โจเซฟ	บรัฟไดย้นิค�าแนะน�าท่ีชาญฉลาดจากมารดาของท่าน	สมยัเป็นเดก็หนุ่ม	เอม็.	โจเซฟ	บรัฟแสวงหาพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรคเ์ม่ือ
ท่านเตรียมยกสุนขัใหค้นอ่ืน	ในพระวหิาร	เอม็.	โจเซฟ	บรัฟเรียนรู้วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงห่วงใยท่าน

ลนิดา เค. เบอร์ตนั (12)	หลงัจากสามีของเธอเป็นอมัพาต	ดรูสิลลา	เฮนดริคส์จดัหาใหค้รอบครัวของเธอ	ประธานสมาคมสงเคราะห์รับใชผู้อ่ื้นขณะก�าลงัต่อสูก้บัโรคมะเร็ง

เจราลด์ คอสเซ (75)	เพราะเซมินารี	เจราลด	์คอสเซวยั	30	ปีไดเ้ล่ือนต�าแหน่ง	สมาชิกวอร์ดหาวธีิใหเ้ดก็หนุ่มคนหน่ึงรับใช้

ยุน ฮวาน ชอย บิดาของยนุ	ฮวาน	ชอยสอนท่านวา่	“อยา่มองรอบขา้ง	จงมองข้ึนไป”	ซนับีม	ชอยไดรั้บพรขณะท่ีพอ่แม่ของเขาก�าลงัรับใชง้านเผยแผศ่าสนา	การท่ียนุ	ฮวาน	ชอยไดรั้บ
เรียกเป็นสาวกเจด็สิบหมายความวา่ท่านจะมีเวลาใหค้รอบครัวนอ้ยลง	แต่บุตรชายของท่านมีความสุขเพราะพวกเขา	“เป็นครอบครัวนิรันดร์”

แอล. วทินีย์ 
เคลย์ตนั

(97)	อธิการวยัหนุ่มคนหน่ึงใหค้ �าปรึกษาสมาชิกวอร์ดท่ีประสบปัญหาใหมี้ส่วนในการปฏิบติัท่ีเรียบง่ายของศรัทธา

เวเทอร์ฟอร์ด ท.ี 
เคลย์ตนั

(26)	เวเทอร์ฟอร์ด	ที.	เคลยต์นัเห็นปีติท่ีทารกแรกเกิดน�ามาสู่มารดาของตน	หลงัจากคุณแม่ของพวกเธอส้ินชีวติ	ลกูสาวสองคนพบการปลอบ 
โยนผา่นศรัทธาในพระผูช่้วยใหร้อด

เควนทนิ แอล. คุก (127)	ลกูชายวยัส่ีขวบของเควนทิน	แอล.	คุก	“ท�าไดทุ้กอยา่งแลว้”	สมยัเป็นเดก็หนุ่ม	เควนทิน	แอล.	คุกไดรั้บการยนืยนัทางวญิญาณถึงพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟ	ู
โดยการซ่ือสตัยต่์อไปแมจ้ะมีความทุกขย์าก	พาร์ลีย	์พี.	แพรททเ์พิ่มพนูปัญญาและคุณธรรม	

บอนน่ี เอช. 
คอร์ดอน

(6)	หลานชายตวันอ้ยของบอนน่ี	เอช.	คอร์ดอนขอใหอ่้านพระคมัภีร์เพิ่มข้ึนอีก	สนัติสุขท่ีเธอสมัผสัไดจ้ากการสวดออ้นวอนของคุณแม่	ท�าใหบ้อนน่ี	เอช.	คอร์ดอนมี
ความกลา้ท่ีจะวางใจในพระเจา้	โดยการรับใชผู้อ่ื้น	ผูป่้วยเป็นโรคมะเร็งคนหน่ึงไดรั้บพลงัและความกลา้หาญในการอดทนต่อความเจบ็ป่วยของเธอ

วาเลรี ว.ี คอร์ดอน (55)	สมยัเป็นเดก็หนุ่ม	วาเลรี	ว.ี	คอร์ดอนเห็นครอบครัวของท่านไดรั้บพรจากการจ่ายส่วนสิบ

วาควนิ อ.ี คอสตา (112)	ขณะก�าลงัรับฟังบทสนทนาจากผูส้อนศาสนา	วาควนิ	อี.	คอสตาอ่อนนอ้มถ่อมตนและเห็นการกลบัใจเป็นเสน้ทางสู่การเติบโตและความสุข

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ (15)	สมาชิกผูมี้ใจนอบนอ้มในออสเตรียท�าใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิส่องสวา่งกระท่อมท่ีพวกเขาจดัการประชุมศีลระลึก	พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงท�าใหเ้ฮนรีย	์บี.	 
อายริงกเ์ห็นลกูชายวยัเดก็ผูซุ้กซนของท่านดงัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็น
(19)	แมเ้ทคโนโลยท่ีีดีท่ีสุดกไ็ม่มีทางทดแทนการเปิดเผยส่วนตวัได้
(82)	เฮนรีย	์บี.	อายริงกพ์ึ่งพาค�าสญัญาท่ีวา่พระวญิญาณจะอยูใ่นใจของท่านและเทพจะประคองท่านเม่ือท่านใหก้ารรับใชด้ว้ยฐานะปุโรหิต

ซี. สกอ็ตต์ โกรว์ (121)	บิดามารดาของซี.	สกอ็ตต	์โกรวแ์ละของภรรยาท่านรับใชง้านเผยแผศ่าสนา	ซี.	สกอ็ตต	์โกรวป์ระจกัษถึ์งการขดัเกลาทางวญิญาณของเอล็เดอร์นีล	เอ.	แมก็ซ์เวลล์

จอย ด.ี โจนส์ (87)	พ่ีชายรักษาสญัญาท่ีใหไ้วก้บัพอ่แม่ของเขาวา่จะไม่แกลง้นอ้งสาวอายหุา้ขวบของเขา

แครอล เอฟ. 
แมคคองกี

(9)	ประธานชั้นเรียนดรุณีวยั	13	ปีช่วยเพื่อนของเธอท�างานบา้นเพื่อพวกเธอจะสามารถมาโบสถไ์ด้

รัสเซลล์ เอม็. 
เนลสัน

(39)	กลุสตรีคนหน่ึงรักษาค�ามัน่สญัญาท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมสมาคมสงเคราะห์สเตคแมจ้ะตอ้งถกูตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนัระดบัรัฐ

เอส. มาร์ก 
พอลเมอร์

(114)	สมยัเป็นประธานคณะเผยแผ	่เอส.	มาร์ก	พอลเมอร์เรียนรู้ท่ีจะ	“มองดู”	ผูส้อนศาสนาและรักพวกเขาดงัท่ีพระบิดาและพระบุตรทรงรักพวกเขา

โรนัลด์ เอ.  
ราสแบนด์

(93)	สมยัเป็นผูส้อนศาสนาเตม็เวลา	โรนลัด	์เอ.	ราสแบนดใ์ชเ้ทา้ของท่านเพื่อกนัประตูปิด	เอล็เดอร์โรนลัด	์เอ.	ราสแบนดไ์ดรั้บการกระตุน้เตือนใหไ้ปเยีย่มและใหพ้ร
สมาชิกศาสนจกัรในเอกวาดอร์หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวท่ีนัน่	สมยัเป็นประธานคณะเผยแผ	่โรนลัด	์เอ.	ราสแบนดก์ระตุน้ใหผู้ส้อนศาสนาปฏิบติัตามการกระตุน้เตือน
คร้ังแรก

เดล จ.ี เรนลนัด์ (29)	ใน Les Misérables,	ความสงสารของบาทหลวงคนหน่ึงเป็นแรงผลกัดนัใหฌ้อง	วลัฌองเปล่ียนชีวติ	สมยัเป็นเดก็วยัรุ่นในยโุรป	เดล	จี.	เรนลนัดถ์กูกลัน่แกลง้และถกูข่มเหง

แกรีย์ บี. เซบิน (52)	ลกูเสือคนหน่ึงนอนอยูใ่นความหนาวทั้งคืน	ถุงลมส�าหรับซอ้มมวยเดง้กลบัข้ึนมาเพราะ	“คนท่ียนือยูใ่นนั้นทรหดมาก”	บิดาของแกรีย	์บี.	เซบินสอนกะลาสีเรือสอง
คนผูท่ี้ประทบัใจแบบอยา่งอนัชอบธรรมของท่าน

อูลส์ิเสส ซวาเรส (33)	ผูส้อนศาสนาเตม็เวลาคนหน่ึงใหค้ �ามัน่สญัญาอีกคร้ังท่ีจะรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความขยนัหมัน่เพียรหลงัจากเขาทราบข่าววา่นอ้งสาวเสียชีวติแลว้

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน (117)	แกรีย	์อี.	สตีเวนสนัประทบัใจบทเรียนสงัสรรคใ์นครอบครัวของเดก็ชายวยัเกา้ขวบ	การกระตุน้เตือนช่วยใหเ้ดก็หนุ่มแกรีย	์อี.	สตีเวนสนัปลอดภยัจากงูหางกระด่ิง	
การกระตุน้เตือนของประธานคณะเผยแผค่นหน่ึงช่วยใหผู้ส้อนศาสนาปลอดภยัในระหวา่งเกิดแผน่ดินไหวท่ีญ่ีปุ่น	สมาชิกครอบครัวไดรั้บการปลอบโยนจากพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิหลงัจากอุบติัเหตุรถยนตอ์นัน่าสลด

ดเีทอร์ เอฟ. 
อุคท์ดอร์ฟ

(104)	ดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟช่ืนชมยนิดีกบัพระวหิารมาดริด	สเปนท่ีเพิ่งสร้างเสร็จแมจ้ะไม่ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมพิธีอุทิศ	ประธานเจมส์	อี.	เฟาสทบ์อกดีเทอร์	เอฟ.	 
อุคทด์อร์ฟไม่ให	้“หลงระเริง”	ไปกบัค�าสรรเสริญของสมาชิกศาสนจกัร	ประธานเจ.	รูเบน	คลาร์กใหค้ �าแนะน�าผูน้�าคนใหม่ใหท้�าตามกฎขอ้ท่ีหก	อดีตประธานสเตคคน
หน่ึงอาสาช่วยเกบ็มูลมา้ตามขบวนแห่ในเมือง
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หลำยปีก่อนในงำนอำชีพของเอ็ลเดอรเ์ทย์เลอร ์จี. โกดอย 
ท่ำนมำถึงช่วงเวลำส�ำคญัที่ตอ้งเลือก

ท่ำนก�ำลังท�ำงำนเป็นทันตแพทย์ เปิดกิจกำรดำ้นทันต
กรรม และคำดหวงัวำ่ในอนำคตท่ำนจะเป็นอำจำรย์ที่คณะ
ทันตแพทย์ แตผู่้น�ำฐำนะปุโรหิตคนหน่ึงที่ท่ำนรกัและไว้
วำงใจเชิญท่ำนมำท�ำงำนให้เซมินำรแีละสถำบัน 

กำรทิง้งำนอำชีพที่ก�ำลังรุง่เรอืงเป็นกำรเลือกที่น่ำสนใจ
ส�ำหรบัทันตแพทย์วยัหนุ่มผู้ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวก
เจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน ปี 2017 ผู้รว่ม
งำนหลำยคนของท่ำนสงสัยวำ่ท่ำนจะทิง้อำชีพน้ีไดอ้ย่ำงไร

“แตผ่มรูว้ำ่น่ีเป็นกำรเลือกที่ถูกตอ้ง” ท่ำนกล่ำว ควำม
แน่ใจอันเป่ียมดว้ยศรทัธำเช่นน้ันคอืนิยำมของผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสศำสนจักร กำรช่วยให้ผู้อื่นคน้พบและรกัพระ
กิตตคิณุพิสูจน์แล้ววำ่เป็นโอกำสก�ำหนดชีวติและพร

ในช่วงประกอบอำชีพดำ้นกำรศึกษำของศำสนจกัร เอ็ลเดอร ์
โกดอยท�ำงำนเป็นครสูถำบัน ผู้ประสำนงำน ผู้อ�ำนวยกำร 
และผู้อ�ำนวยกำรระดบัประเทศ ล่ำสุดท่ำนเป็นผู้อ�ำนวยกำร
ระดบัภำคของเซมินำรแีละสถำบันทำงภำคตะวนัตกเฉียง
เหนือของอเมรกิำใต้

เทย์เลอร ์กูอิลเลอร์ โม โกดอย อำตำนำกิโอเกิดในลิมำ  
เปรูเมื่อปี 1968 เป็นบุตรของเทย์เลอร์ โกดอยกับอดำลซำ
ฮิน ดำ อตำนำกิโอ บิดำท่ำนถึงแก่กรรมเมื่อท่ำนยังเด็ก และ 
อิไลอัส เรบำซำบิดำเลีย้งที่ท่ำนรกัเป็นผู้เลีย้งดทู่ำน เอ็ลเดอร์
โกดอยเข้ำรว่มศำสนจักรเมื่ออำยุ 17 ปี

หลังจำกรบัใช้งำนเผยแผ่ ในเปร ูลิมำนอรธ์ ท่ำนกลับบ้ำน
เกิดที่อำเรกีปำ ที่น่ันท่ำนพัฒนำควำมสัมพันธ์ฉันเพื่อนกับ
หญิงสำวคนหน่ึงช่ือแคโรล ปำเชโก เพื่อนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ทัง้สองแตง่งำนกันเมื่อวนัที่ 31 พฤษภำคม ปี1994 ในพระ
วหิำรลิมำ เปร ูท่ำนทัง้สองมีบุตรสองคน

เอ็ลเดอร์ โกดอยรบัปรญิญำทันตแพทยศำสตรบ์ัณฑิต
จำกมหำวทิยำลัยคำทอลิกแห่งซำนตำมำเรยีในปี 1993 และ
ปรญิญำโทสำขำกำรบรหิำรจำกมหำวทิยำลัยเทคนิคแห่ง
มำดรดิในปี 2006

ท่ำนเคยรบัใช้เป็นอธิกำร สมำชิกสภำสูง ประธำนสเตค  
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ระดบัภำค และสำวกเจ็ดสิบ
ภำค ◼

เ อ็ลเดอร์ โซนี แอล. คอชเป็นสมำชิกรุน่สองของศำสนจักร
จำกบรำซิล ลุยซ์กับเอเทลกำ กำสโช คอชบิดำมำรดำท่ำน

เข้ำโบสถ์หลำยนิกำยของท้องที่ ในชีวติแตง่งำนช่วงแรกเพื่อ
หำควำมจรงิทำงวญิญำณ

หลำยช่ัวโมงหลังจำกมำรดำท่ำนสวดอ้อนวอนดว้ยใจจรงิ
และสัญญำจะตดิตำมพระผู้เป็นเจ้ำ ผู้สอนศำสนำมำถึงบ้ำน
ของบิดำมำรดำท่ำน ไม่ถึงหกเดอืนพวกท่ำนรบับัพตศิมำ

เอ็ลเดอรค์อชเกิดเมื่อปี 1962 และเตบิใหญ่ ในเมืองจอยน์
วลีี รฐัซันตำกำตำรนีำ บรำซิล อิทธิพลของผู้น�ำศำสนจักร 
เช่น ครปูฐมวยัผู้อุทิศตน อธิกำรที่เป็นเหมือนพ่อ และ
ประธำนสเตคที่กล้ำหำญ ช่วยให้ท่ำนมุ่งมั่นด�ำเนินชีวติตำม 
พระกิตตคิณุ

หลังจบงำนเผยแผ่เต็มเวลำในคณะเผยแผ่บรำซิล เซำเปำ
ลูนอรธ์ เอ็ลเดอรค์อชไปศึกษำวชิำสถิตทิี่มหำวทิยำลัยบรคิมั 
ยังก์ ในโพรโว ยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ “ระหวำ่งเดนิทำงกลับไป
บรำซิล ผมแวะเยี่ยมวอรด์ของเพื่อนคนหน่ึง ผมพบภรรยำใน
อนำคตของผมที่น่ัน” เอ็ลเดอรค์อชกล่ำว “เธอเดนิมำหำผม
และถำมวำ่ผมแตง่งำนหรอืยัง” หลังจำกผูกสมัครรกัใครน่ำน
แปดเดอืน—คบหำกันจรงิๆ 15 วนัเท่ำน้ัน—ท่ำนก็แตง่งำน
กับลิเลียเน มิเชลี ลุดวกิเมื่อวนัที่ 26 เมษำยน ปี 1988 ในพระ
วหิำรเซำเปำลู บรำซิล ท่ำนทัง้สองมีบุตรสองคน

หลังจำกเรยีนจบบีวำยยูและไดร้บัปรญิญำบรหิำรธรุกจิมหำ
บัณฑิตแล้ว เอ็ลเดอรค์อชเข้ำท�ำงำนดำ้นโลจิสตกิระหวำ่ง
ประเทศ ตลอดระยะเวลำ 25 ปีท่ำนท�ำงำนให้หลำยบรษัิทจน
ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ศำสนจักรเต็มเวลำ

เอ็ลเดอรค์อชเคยรบัใช้เป็นอธิกำร ประธำนสเตค  
และสำวกเจ็ดสิบภำค ท่ำนก�ำลังรบัใช้เป็นประธำนคณะ
เผยแผ่ โมซัมบิก มำปูโต ณ เวลำที่ท่ำนไดร้บักำรเรยีกเป็น
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่

“ประจักษ์พยำนของผมสรำ้งขึน้ทีละน้อยตลอดระยะ
เวลำที่ผ่ำนมำโดยประสบกำรณ์ทำงวญิญำณที่ ไดร้บัผ่ำนกำร
ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุ” เอ็ลเดอรค์อชกล่ำว  
“พระคมัภีรม์อรมอนเป็นองคป์ระกอบหลักอย่ำงหน่ึงใน
พลังของประจักษ์พยำนที่ผมมีตอ่พระเจ้ำพระเยซูครสิต ์
ศำสนจักรของพระองค ์และศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ” ◼

เอล็เดอร์เทยเ์ลอร์	จี.	โกดอย
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์โซนี	แอล.	คอช
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

ข่าวศาสนจกัร
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“ประจักษ์พยำนของผมเพิ่มขึน้ทีละน้อยตลอดเวลำที่
ผ่ำนมำโดยกำรไดร้บัค�ำตอบของค�ำสวดอ้อนวอน กำร

รูสึ้กถึงพระวญิญำณขณะอ่ำนพระคมัภีร ์กำรกลับใจและ
รบัใช้พระเจ้ำ” เอ็ลเดอรจ์อห์น ซี. พิงกร ีจูเนียรผ์ู้ ไดร้บั
กำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่วนัที่ 
1 เมษำยน ปี 2017 กล่ำว

เอ็ลเดอรพ์ิงกรเีกิดเมื่อปี 1966 ในซอลท์เลคซิตี ้ยูทำห์ 
สหรฐัอเมรกิำ เป็นบุตรของคำรเ์ม็นกับจอห์น ซี. พิงกร ี
ซีเนียร ์ท่ำนยกย่องกำรอุทิศตนของบิดำมำรดำในกำรช่วย
หล่อหลอมชีวติท่ำน

“วนัรุง่ขึน้หลังจำกผมเกิด คณุพ่อเขียนจดหมำยให้ผม” 
เอ็ลเดอรพ์ิงกรกีล่ำว “ท่ำนเก็บจดหมำยน้ันไว ้และตอ่มำเมื่อ
ผมไปรบัใช้งำนเผยแผ่เต็มเวลำ ท่ำนส่งจดหมำยน้ันให้ผม 
จดหมำยมีประจักษ์พยำนของท่ำนหลำยหน้ำและบทเรยีนที่
ท่ำนตอ้งกำรให้ผมเรยีนรู้ ในช่วงชีวติของผม ขณะอ่ำน พระ
วญิญำณเป็นพยำนตอ่ผมวำ่ส่ิงที่พ่อแม่สอนผมเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตเ์ป็นควำมจรงิ”

เอ็ลเดอรพ์ิงกรรีบัใช้ ในคณะเผยแผ่แมสซำชูเซตส์ 
บอสตนัที่พูดภำษำสเปน

ท่ำนไดร้บัปรญิญำสำขำภำษำอังกฤษและรฐัศำสตรจ์ำก
มหำวทิยำลัยแห่งยูทำห์และปรญิญำโทบรหิำรธุรกิจจำก
คณะธุรกิจฮำวำรด์ ท่ำนแตง่งำนกับแอนน์ พักสลีย์ ในเดอืน
มีนำคมปี 1990 และมีบุตรห้ำคน

งำนอำชีพส่วนใหญ่ของท่ำนเน้นเรือ่งกำรช่วยเหลือผู้อื่น 
ท่ำนเป็นประธำนองคก์รช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมดำ้นกำร
แพทย์และรองประธำนบรษัิทที่ด�ำเนินงำนดำ้นสุขภำพสอง
แห่ง

ท่ำนเป็นประธำนคณะเผยแผ่เทกซัส ฮิวสตนัตัง้แตปี่ 
2011 ถึง 2014 และเคยรบัใช้เป็นสำวกเจ็ดสิบภำค ประธำน 
สเตค อธิกำร ประธำนโควรมัเอ็ลเดอร ์ครสูถำบันและเซมินำรี

“พระเจ้ำตรสัวำ่ ‘หำกเจ้ำปรำรถนำ, เจ้ำจะเป็นวถิทีำงแหง่
กำรท�ำดมีำกมำยในคนรุน่น้ี’ (คพ. 11:8)” เอ็ลเดอรพ์งิกรกีล่ำว 
“ส�ำหรบัผม พระเจ้ำก�ำลังตรสัวำ่ ‘เรำสำมำรถใช้เจ้ำท�ำประโยชน์
บำงอย่ำงในชีวติผู้อืน่ หำกเจ้ำจะยอมให้เรำใช้’ หำกเรำมองหำ
โอกำส พระบิดำบนสวรรคจ์ะทรงใช้เรำเป็นพรแก่ผู้อืน่” ◼

เ มื่อเอ็ลเดอรอ์ะโดลสัน เดอเปำลำ ปำเฮยำอำยุแปดขวบ  
ผู้สอนศำสนำเริม่สอนครอบครวัท่ำนเกี่ยวกับศำสดำ

พยำกรณ์โจเซฟ สมิธและกำรฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ
“แมจ้ะยงัเด็ก แตผ่มไมส่งสัยที่ โจเซฟ สมธิเห็นพระผูเ้ป็น

เจำ้และพระเยซคูรสิต”์ เอ็ลเดอรป์ำเฮยำผู้ ไดร้บักำรสนับสนุน
เป็นสำวกเจ็ดสิบเจำ้หน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่เมือ่วนัที ่1 เมษำยน ปี 
2017 กลำ่ว “ผมไมเ่คยสงสัยนับจำกน้ันเป็นตน้มำ”

เอ็ลเดอรป์ำเฮยำเกิดเมื่อปี 1962 ในกูอำรจูำ บรำซิลบนฝ่ัง
แอตแลนตกิใกล้เซำเปำลู ท่ำนเป็นบุตรของฟลอรำวำนเตกับ
วำนี เดอเปำลำ ปำเฮยำ

พี่ชำยสองคนของท่ำนรบัใช้งำนเผยแผ่ทัง้คู ่แบบอย่ำงของ
พี่ชำยและอันเลจิโน บอรเ์กส เดอ เฟรอิตำสอธิกำรที่ท่ำน
รกัและสอนกำรเป็นผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนให้ท่ำน
ตำ่งจุดประกำยควำมคดิให้ท่ำนปรำรถนำจะรบัใช้งำนเผยแผ่
เต็มเวลำ กำรรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำท�ำให้ท่ำนมั่นใจยิ่งขึน้ใน 
“กำรด�ำรงอยู่จรงิของพระผู้เป็นเจ้ำและพระบุตรของพระองค ์
และเรำทุกคนเป็นบุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ”

หลังจำกรบัใช้ ในคณะเผยแผ่บรำซิล โปรต์อูำเลเกร เอ็ลเด
อรป์ำเฮยำเข้ำเรยีนที่มหำวทิยำลัยบรคิมั ยังก์ ในโพรโว ยูทำห์ 
สหรฐัอเมรกิำ ท่ำนไดร้บัปรญิญำตรสีำขำกำรส่ือสำรและ
ปรญิญำโทบรหิำรธุรกิจ ท่ำนท�ำงำนเป็นผู้อ�ำนวยกำรบรหิำร
ที่ Kodak Polychrome Graphics และเป็นหุ้นส่วนที่ Korn 
Ferry International ล่ำสุดท่ำนเป็นหุ้นส่วนที่ Caldwell 
Partners

ท่ำนแตง่งำนกับอีเลน ฟินโฮลด์ ในเดอืนธันวำคม ปี 1988 
ในพระวหิำรเซำเปำลู บรำซิล ท่ำนทัง้สองมีบุตรชำยห้ำคน

เอ็ลเดอรป์ำเฮยำเคยรบัใช้เป็นประธำนสำขำ อธิกำร 
สมำชิกสภำสูง ที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสเตค สำวกเจ็ดสิบ
ภำค และประธำนคณะเผยแผ่บรำซิล เบโลโอรซีอนต ีตัง้แต่
ปี 2009 ถึงปี 2012

ตัง้แตท่่ำนพบผู้สอนศำสนำ ชีวติท่ำนเป็นกำรเดนิทำงเพื่อ
เข้ำใจควำมรูสึ้กที่ท่ำนประสบเมื่ออำยุแปดขวบ กำรเข้ำโบสถ์ 
กำรเรยีนรูจ้ำกพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงตอ่เน่ือง และ
กำรพยำยำมด�ำเนินชีวติตำมพระบัญญัตช่ิวยขยำยวสัิยทัศน์
ของท่ำนจำกแวบหน่ึงของควำมจรงิที่ท่ำนไดร้บัเมื่อเป็น
เด็ก “น่ีคอือำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลกอย่ำง
แท้จรงิ” ท่ำนกล่ำว ◼

เอล็เดอร์อะโดลสนั	 
เดอเปาลา	ปาเฮยา
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์จอห์น	ซี.	 
พิงกรี	จูเนียร์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่
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ไ บรอัน คงิ เทย์เลอร์ ไดร้บักำรสนับสนุนเป็นสำวกเจ็ดสิบ
เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน ปี 2017 
เอ็ลเดอรเ์ทย์เลอรเ์กิดเมื่อปี 1964 ในเมืองออกเด็น รฐั 

ยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ เป็นบุตรของโลเวลล์ มูนกับมำร ีคงิ  
เทย์เลอร ์ท่ำนเตบิโตในเคย์สวลิล์เมืองใกล้เคยีง เป็นบุตรคน
ที่ส่ี ในห้ำของครอบครวัที่ชอบตกปลำและเล่นกีฬำ

เครกพี่ชำยท่ำนไดทุ้นบำสเกตบอลที่มหำวทิยำลัยรฐัยูทำห์
ในโลแกน ยูทำห์และก�ำลังตดัสินใจวำ่จะรบัใช้งำนเผยแผ่หรอื
สำนตอ่งำนอำชีพในมหำวทิยำลัย

“คนืหน่ึงขณะรบัประทำนอำหำรค�ำ่ ผมพูด [กับพี่] วำ่  
‘ถ้ำพี่ ไปเป็นผู้สอนศำสนำ ผมจะไปดว้ย’” เอ็ลเดอรเ์ทย์เลอร์
จ�ำได ้สองพี่น้องลงเอยดว้ยกำรรบัใช้ โดยเอ็ลเดอรเ์ทย์เลอร์
ไปคณะเผยแผ่สเปน เซวลิล์

ก่อนรบัใช้งำนเผยแผ่ เอ็ลเดอรเ์ทย์เลย์เล่นในทีม
บำสเกตบอลของมหำวทิยำลัยบรคิมั ยังก์ตัง้แตปี่ 1982 ถึงปี 
1984 กับเดวนิ จี. เดอรแ์รนท์ซ่ึงปัจจุบันรบัใช้เป็นสมำชิกใน
ฝ่ำยประธำนโรงเรยีนวนัอำทิตย์สำมัญ

ท่ำนพบจิลล์ เฟเธอรส์โตนวำ่ที่ภรรยำที่บีวำยยูเช่นกัน  
เธอก�ำลังสอนชัน้เรยีนหลักค�ำสอนพระกิตตคิณุในวอรด์
นักศึกษำ เอ็ลเดอรเ์ทย์เลอร์ ไปเยี่ยมชัน้เรยีนของเธอและ
พบเธอตำมค�ำชวนของพี่ชำยเธอ ควำมรกัเบ่งบำน พวก
ท่ำนแตง่งำนกันเมื่อวนัที่ 30 เมษำยน ปี 1987 ในพระวหิำร
ซอลท์เลค พวกท่ำนมีบุตรเจ็ดคน

ซิสเตอรเ์ทย์เลอรเ์ป็นธิดำคนเดยีวในบรรดำบุตรเจ็ดคน
ของเอ็ลเดอรว์อห์น เจ. เฟเธอรส์โตน เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่
เกียรตคิณุกับซิสเตอรเ์มอรร์นี เฟเธอรส์โตน “พวกท่ำน
ยอมรบัผมและใจดมีำก” เอ็ลเดอรเ์ทย์เลอรพ์ูดถึงพ่อตำ
แม่ยำยของท่ำน “ผมรูสึ้กทันทีวำ่พวกท่ำนรกัผม”

เอ็ลเดอรเ์ทย์เลอร์ ไดร้บัปรญิญำตรจีำกบีวำยยูและสรำ้ง
ธุรกิจจ�ำนวนหน่ึงรวมทัง้บรษัิทที่ออกแบบซอฟตแ์วรเ์พื่อ
ประสำนงำนกำรโทรฉุกเฉินระหวำ่งหน่วยงำนควำมปลอดภัย
ของรฐั

ท่ำนเคยรบัใช้เป็นครสูถำบัน สมำชิกสภำสูง ประธำน
เยำวชนชำยวอรด์ ประธำนสเตค และเป็นประธำนคณะ
เผยแผ่เทกซัส ดลัลัสเมื่อเรยีกท่ำนเป็นสำวกเจ็ดสิบ ◼

เ อ็ลเดอรท์ำเนียลำ บิว วำโคโลอุทิศชีวติรบัใช้พระเจ้ำทุกวนั
นับตัง้แตบ่ัพตศิมำในเดอืนมีนำคม ปี 1994 
ท่ำนเกิดเมื่อปี 1967 บนเกำะเล็กๆ ช่ือโลมำโลมำ เมือง 

ลู ฟิจิ เป็นบุตรของโวซำกับเทมำเลซี บูอำโดรโม วำโคโล เอ็ล
เดอรว์ำโคโลเป็นคนสุดท้องในจ�ำนวนบุตรหกคน “ผมไดร้บั
กำรเลีย้งดใูนครอบครวัที่ยำกจนมำก แตเ่รำร�ำ่รวยในแง่ของ
ควำมรกัที่เรำมี ให้กัน” ท่ำนกล่ำว

เมื่ออำยุ 12 ปี เอ็ลเดอรว์ำโคโลออกจำกบ้ำนพ่อแม่ไปเข้ำ
โรงเรยีนประจ�ำที่มีเยำวชนชำยมำกกวำ่ 500 คนอำยุ 12 ถึง 19 
ปี “น่ันเป็นฐำนกำรฝึกอบรมครัง้ใหญ่ส�ำหรบัผม” ท่ำนกล่ำว 
“ผมฝึกวนัิยในตนเองที่น่ัน”

ท่ำนออกเดทเป็นเวลำปีกวำ่กับอนิตำ เฮอรเ์บอรต์ำ  
โมอิโมอิผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ พวกท่ำนแตง่งำนกันเมื่อวนั
ที่ 22 สิงหำคม ปี 1987 ในซูวำ ฟิจิ

กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเอ็ลเดอรว์ำโคโลไม่ไดเ้กิดขึน้ 
ช่ัวข้ำมคนื และแปดปีแรกของชีวติแตง่งำนท่ำนพบกับผู้สอน
ศำสนำหลำยคน “ผมเรยีนบทสนทนำกับ [ผู้สอนศำสนำ]  
จบส่ีรอบในแปดปี” ท่ำนกล่ำว “ผมเรยีนกับผู้สอนศำสนำ 
24 คน”

ค�ำถำมที่เรยีบง่ำยจำกผู้สอนศำสนำคนหน่ึงในน้ันเกี่ยวกับ
ช่ือของศำสนจักรเปลี่ยนควำมคดิของผมเกี่ยวกับบัพตศิมำ 
“ศำสนจักรตอ้งตัง้ช่ือตำมเจ้ำของ” ท่ำนกล่ำว “ส�ำหรบัผมน่ัน
ใช่เลย”

เอ็ลเดอรว์ำโคโลกับกรรยำไดร้บักำรผนึกในพระวหิำร 
นูกูอะโลฟำ ตองกำในปี 1995 ท่ำนทัง้สองมีบุตรสองคน

โอกำสรบัใช้ตำมมำอย่ำงรวดเรว็หลังจำกบัพตศิมำ  
สองสัปดำห์หลังจำกบัพตศิมำ ท่ำนไดร้บัเรยีกให้อยู่ ในฝ่ำย
ประธำนเยำวชนชำยวอรด์และสอนเซมินำรรีว่มกับภรรยำ 
หลังจำกน้ันไม่ถึงปี ท่ำนยอมรบักำรเรยีกให้รบัใช้เป็นประธำน
สำขำ ตอ่มำท่ำนรบัใช้เป็นที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนสเตค 
ประธำนสเตค และสำวกเจ็ดสิบภำค ณ เวลำที่ท่ำนไดร้บักำร
เรยีกเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ท่ำนก�ำลังเป็น
ประธำนคณะเผยแผ่อำรค์นัซอ ลิตเทิลรอ็ก

เอ็ลเดอรว์ำโคโลศึกษำดำ้นกำรบรหิำรและกำรจัดกำรภำค
รฐั และไดร้บัปรญิญำโทสำขำกำรบรหิำร ล่ำสุดท่ำนเป็นผู้
จัดกำรศนูย์บ�ำเพ็ญประโยชน์ฟิจิของศำสนจักร ◼

เอล็เดอร์ทาเนียลา	บี.	วาโคโล
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์ไบรอนั	เค.	เทยเ์ลอร์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่
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แชรอน	ยแูบงค์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธาน 
สมาคมสงเคราะห์สามญั

จีน	บี.	บิงแฮม
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

ซิสเตอรจ์ีน บี. บิงแฮมเคยอยู่หลำยที่ ในสหรฐัดว้ยเหตน้ีุ
จึงตระหนักวำ่พระกิตตคิณุมีอิทธิพลคงที่ระหวำ่งสภำวะ

แวดล้อมเปลี่ยนแปลง
เธอเกิดเมื่อปี 1952 ในเมืองโพรโว รฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ 

เป็นธิดำของโรเบิรต์กับเอดธิ จอย บำรร์สั และโตมำกับพี่สำว
น้องสำว 6 คนและพี่ชำยน้องชำย 2 คน เธอเรยีนชัน้ประถม
ในรฐัเทกซัสและรฐัมินนิโซตำ สหรฐัอเมรกิำ และจบมัธยม
ปลำยในรฐันิวเจอรซี์ย์ เธอกับพี่น้องเป็นนักศึกษำแอลดเีอส
เพียงครอบครวัเดยีวในโรงเรยีนจนพวกเขำย้ำยไปรฐั 
นิวเจอรซี์ย์ ที่น่ันเธอดี ใจเมื่อพบเด็กสำวคนหน่ึงจำกวอรด์
ใหม่ ในชัน้ของเธอ

หลังจำกเธอกับบรซู บิงแฮมแตง่งำนกันในพระวหิำร 
โพรโว ยูทำห์เมื่อวนัที่ 22 ธันวำคม ปี 1972 พวกท่ำนย้ำยไปรฐั
อิลลินอยส์เพื่อให้บรซูศึกษำตอ่

บุตรสองคนเกิดกับบรำเดอรแ์ละซิสเตอรบ์ิงแฮม พวก
ท่ำนขอรบับุตรอีกสองคนมำเลีย้ง เธอเรยีนจบอนุปรญิญำ
สำขำชีวติครอบครวั และเมื่อลูกคนเล็กเรยีนมัธยมปลำย  
เธอกลับไปเรยีนตอ่จนจบปรญิญำโทสำขำกำรสอน

กำรเรยีกครัง้แรกของซิสเตอรบ์ิงแฮมในสมำคมสงเครำะห์
มำหลังจำกลูกคนแรกเกิดได้ ไม่นำน “ดฉัินไดร้บัเรยีกให้สอน
มำรดำเกี่ยวกับกำรศึกษำ น่ันเป็นโอกำสดมีำกที่ ไดเ้รยีนรูจ้ำก
แบบอย่ำงของพี่น้องสตรคีนอื่นๆ และจำกคูม่ือ”

ซิสเตอรบ์ิงแฮมเดนิทำงไปยังพืน้ที่ตำ่งๆ หลำยแห่ง
ระหวำ่งรบัใช้เป็นสมำชิกคณะกรรมกำรปฐมวยัสำมัญและ
เป็นที่ปรกึษำในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญ เธอเห็นควำม
ท้ำทำยและพรของกำรเป็นสมำชิกศำสนจักรในพืน้ที่ตำ่งๆ  
ทั่วโลก

เธอหวงัวำ่พี่น้องสตรสีมำคมสงเครำะห์จะรบัรูค้วำมดงีำม
ในกันและกัน “กำรเปรยีบเทียบตวัเรำกับผู้อื่นเป็นกำรล่อลวง 
ซ่ึงไม่เกิดประโยชน์และตรงข้ำมกับส่ิงที่พระบิดำบนสวรรค์
ทรงประสงคส์�ำหรบัเรำ” เธอกล่ำววำ่สมำคมสงเครำะห์ช่วยให้
พี่น้องสตรแีตล่ะคนเข้ำใจมำกขึน้วำ่เธอเป็นใครในอำณำจักร
นิรนัดร ์“เมื่อเรำให้พระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลำงของชีวติ เรำ
จะรูแ้น่นอนวำ่เรำเป็นใคร” เธอกล่ำว ◼

ใ นฐำนะพนักงำนคนใหม่ของหน่วยงำนดำ้นมนุษยธรรม
แอลดเีอส แชรอน ยูแบงคเ์ห็นควำมยำกแคน้ล�ำเค็ญ และ

ควำมโศกเศรำ้เสียใจที่ท�ำให้เธอแทบปฏิบัตหิน้ำที่ ไม่ ไหว 
กำรสวดอ้อนวอนท�ำให้เธอเข้ำใจวำ่ถึงแม้เธอจะช่วยพระเจ้ำ
ดแูลบุตรธิดำของพระองค์ ได ้แตเ่ธอไม่ตอ้งรบัผิดชอบควำม
โศกเศรำ้น้ัน “พระเยซูครสิตจ์ะทรงดแูล พระองคจ์ะทรง
แบกภำระน้ี พวกเขำเป็นผู้คนของพระองค ์พระองคท์รง
ไดย้ินและทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอนของพวกเขำ” ค�ำตอบน้ัน
เปลี่ยนควำมสำมำรถของเธอในกำรยื่นมือช่วยเหลือและรบัใช้

หลำยปีตอ่มำ ซิสเตอรย์แูบงค์ ในฐำนะผูอ้�ำนวยกำรองคก์ร
กำรกศุลแอลดเีอส—งำนเพือ่มนุษยธรรมของศำสนจกัร—ได้ ให้
ควำมช่วยเหลอืและส่งเสรมิกำรพึง่พำตนเองแกผู่ย้ำกไรท่ั้วโลก

เธอไดร้บักำรสนับสนุนให้อยู่ ในฝ่ำยประธำนสมำคม
สงเครำะห์สำมัญเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน ปี 2017 และจะยังคง
รบับทบำทผู้อ�ำนวยกำรองคก์รกำรกุศลแอลดเีอสตอ่ไป เธอ
อธิบำยวำ่มี “ห่วงใหญ่” เช่ือมระหวำ่งองคก์รกำรกุศลแอลดี
เอสกับสมำคมสงเครำะห์ ซ่ึงสมำชิกในฝ่ำยประธำนสมำคม
สงเครำะหส์ำมัญอยู่ ในคณะผู้อ�ำนวยกำรองคก์รกำรกศุลแอลดี
เอส ควำมรบัผิดชอบของเธอตอ่ทัง้สององคก์รจะท�ำให้ห่วง 
ดงักล่ำวแข็งแกรง่ขึน้

แชรอนเกิดเมื่อปี 1963 ในเมืองเรดดงิ รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิำ เป็นบุตรคนโตจำกบุตรเจ็ดคนของมำรค์กับจีน 
ยูแบงค ์ซิสเตอรย์ูแบงคเ์ตบิโตในเมืองเบำน์ทิฟูล รฐัยูทำห์ 
สหรฐัอเมรกิำบนที่ดนิ 10 เอเคอร ์(25 ไร)่ ซ่ึงบุตรธิดำตระกูล
ยูแบงคเ์ก็บแอปรคิอท ซ่อมเครือ่งฉีดน� ้ำ และมีทำงออกสู่
ภูเขำหลำยลูกของยูทำห์

ซิสเตอรย์ูแบงค์ ไดร้บัปรญิญำตรสีำขำภำษำอังกฤษและ
ประวตัศิำสตรจ์ำกมหำวทิยำลัยบรคิมั ยังก์ ในโพรโว ยูทำห์ 
เธอรบัใช้ ในคณะเผยแผ่ฟินแลนด ์เฮลซิงกิ

นอกจำกจะท�ำงำนกับแผนกสวสัดกิำรของศำสนจักรแล้ว 
ซิสเตอรย์ูแบงคย์ังไดท้�ำงำนที่แคพิทอลฮิลในวอชิงตนั ด.ีซี. 
สหรฐัอเมรกิำ เป็นเจ้ำของรว่มของธุรกิจเล็กๆ และเคยอยู่ตำ่ง
ประเทศในญี่ปุ่นและฝรัง่เศสดว้ย

โอกำสแตล่ะครัง้เป็น “ก้ำวกระโดดของศรทัธำ” ที่ช่วยให้
เธอเรยีนรูท้ักษะซ่ึงใช้อยู่ทุกวนัน้ี ไดพ้บปะคนดทีี่สุดทัง้ใน
และนอกศำสนจักร ท�ำให้เธอรกัและช่ืนชมวฒันธรรม ภำษำ 
และอำหำรหลำกหลำยของโลก ◼
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คริสตีนา	บี.	ฟรังโก
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานปฐมวยั
สามญั

เรยน์า	ไอ.	อะบูร์โต
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธาน 
สมาคมสงเคราะห์สามญั

เ มื่ออำยุยังน้อย ซิสเตอรค์รสิตนีำ บี. ฟรงัโกเรยีนรูว้ำ่ถ้ำเธอมี
ค�ำถำม เธอสำมำรถหันไปสวดอ้อนวอนขอค�ำตอบจำกพระ

บิดำบนสวรรค์ ได้
“ดฉัินจ�ำไดข้ณะไปหำคณุแม่เมื่อดฉัินอำยุ 11 ขวบหรอื

รำวๆ น้ัน และถำมค�ำถำมข้อหน่ึงเกี่ยวหลักค�ำสอน” เธอกล่ำว 
“ท่ำนตอบค�ำถำมของดฉัินแตบ่อกวำ่ ‘ลูกไม่ตอ้งเช่ือทุกอย่ำง
ที่แม่พูด’ ดว้ยเหตน้ีุดฉัินจึงสวดอ้อนวอนทูลถำมพระบิดำบน
สวรรคว์ำ่ที่แม่พูดจรงิหรอืไม่”

ค�ำสวดอ้อนวอนของเธอไดร้บัค�ำตอบ และนับจำกน้ันเธอ
รูว้ำ่เธอมีพระบิดำบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเธอและจะทรงตอบค�ำ
สวดอ้อนวอนของเธอ

ครสิตนีำ บีทรซิ ฟรำกำไดร้บักำรสนับสนุนให้อยู่ ในฝ่ำย
ประธำนปฐมวยัสำมัญเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน ปี 2017 เธอเกิด
เมื่อปี 1958 ในเมืองบัวโนสไอเรส อำรเ์จนตนิำ เป็นธิดำของ
ฮิวโก อำร.์ กับมำเรยี เอ. โกดอย ฟรำกำ

เมื่อเธออำยุสำมขวบ ผู้สอนศำสนำมำเคำะประตบู้ำนคณุ
พ่อคณุแม่ของเธอ หลังจำกศึกษำและไปโบสถ์ประมำณแปด
เดอืน พวกท่ำนจึงเข้ำรว่มศำสนจักรและเริม่เลีย้งดคูรอบครวั
ในพระกิตตคิณุ ในปฐมวยัเธอพบโรดอลโฟ ซี. ฟรงัโกเด็กที่
เป็นเพื่อนสนิทของเธอในเวลำตอ่มำ

เมื่อซิสเตอรฟ์รงัโกอำยุ 18 ปี ครอบครวัเธอย้ำยไปอยู่รฐั
ยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ เวลำน้ันเธอกับโรดอลโฟรูว้ำ่พวกเขำ
ตอ้งกำรแตง่งำนกัน แต่ โรดอลโฟตอ้งเป็นทหำรอำรเ์จนตนิำ
ระยะหน่ึง ทัง้สองเขียนจดหมำยถึงกัน และเมื่อฝ่ำยชำยปลด
ประจ�ำกำร พวกท่ำนจึงแตง่งำนกันเมื่อวนัที่ 15 ธันวำคม ปี 
1978 ในพระวหิำรซอลท์เลค พวกท่ำนมีบุตรชำยสำมคน

ทัง้คูเ่จรญิรอยตำมบิดำของซิสเตอรฟ์รงัโกซ่ึงเป็นช่ำง
นำฬิกำโดยท�ำงำนที่รำ้นนำฬิกำในซอลท์เลคซิตีเ้ป็นเวลำ
เกือบสำมสิบปี

ซิสเตอรฟ์รงัโกเคยรบัใช้หลำยดำ้นในศำสนจักร เธอเป็น
สมำชิกในคณะกรรมกำรปฐมวยัสำมัญตัง้แตปี่ 2005 ถึงปี 
2010 และ ณ เวลำที่เธอไดร้บักำรเรยีกให้อยู่ ในฝ่ำยประธำน
ปฐมวยัสำมัญ เธอก�ำลังรบัใช้กับสำมีขณะที่เขำเป็นประธำน
คณะเผยแผ่อำรเ์จนตนิำ รซิีสเตนเซีย ◼

ซิสเตอรเ์รย์นำ ไอ. อะบูร์ โตเกิดเมื่อปี 1963 ในเมือง
มำนำกัว นิกำรำกัว เป็นธิดำของโนเอล บลังโกกับเดลบี 

กำร์ โดซำ “พ่อแม่ของดฉัินท�ำงำนหนักเสมอเพื่อหำเลีย้งพวก
เรำ” ซิสเตอรอ์ะบูร์ โตกล่ำว “ดฉัินมีวยัเด็กที่เป็นสุขมำก”

เพิ่งเลยเที่ยงคนืวนัที่ 23 ธันวำคม ปี 1972 เมื่อมำนำกัวเกิด
แผ่นดนิไหว ตอนน้ันเธออำยุเก้ำขวบ “ดฉัินรอดชีวติเพรำะ
มีเฟอรนิ์เจอรชิ์น้หน่ึงอยู่ข้ำงหลัง แตด่ฉัินหนีออกมำไม่ได”้ 
พอไดย้ินเธอกับมำรดำกรดีรอ้ง เพื่อนบ้ำนก็มำดงึพวกเธอ
ออกจำกบ้ำนอิฐที่เสียหำย ท่ำนกลำงซำกปรกัหักพังพวกเธอ
พบรำ่งพี่ชำยอยู่บนเตยีงข้ำงเตยีงของเธอ “สมบัตทิำงโลกไม่
ยั่งยืน แตส่ิ่งส�ำคญัคอืครอบครวัของเรำ” เธอกล่ำว

เมื่ออำยุ 21 ปี ซิสเตอรอ์ะบูร์ โตอพยพไปสหรฐักับ
ครอบครวั ขณะอยู่ ในเมืองแซนแฟรนซิสโก รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
เธอรูจ้ักกับผู้สอนศำสนำและตดัสินใจมำโบสถ์ “ทันทีที่ก้ำว
เข้ำไปในอำคำร ดฉัินรูสึ้กถึงพระวญิญำณ ตอนน้ันเป็นกำร
ประชุมใหญ่สเตค และดฉัินรูสึ้กวำ่ข่ำวสำรแตล่ะเรือ่งเหมำะ
กับดฉัิน” เธอกล่ำว เธอรบับัพตศิมำในปี 1989

ระหวำ่งน้ีเธอพบคำรล์อส อะบูร์ โต และทัง้สองเป็นเพื่อน
กัน พวกท่ำนเขียนจดหมำยตดิตอ่กัน แม้เมื่อซิสเตอร ์
อะบูร์ โตย้ำยไปอยู่เมืองโอเรม รฐัยูทำห์ พวกท่ำนแตง่งำนกัน
วนัที่ 8 พฤษภำคม ปี 1993 ในพระวหิำรจอรแ์ดนรเิวอร ์ 
ยูทำห์ ท่ำนทัง้สองมีบุตรสำมคน

ซิสเตอรอ์ะบูร์ โตไดร้บักำรสนับสนุนให้อยู่ ในฝ่ำยประธำน
สมำคมสงเครำะห์สำมัญเมื่อวนัที่ 1 เมษำยน ปี 2017 เธอ
ท�ำงำนดำ้นธุรกิจกำรแปลมำนำนกวำ่ 25 ปี รวมทัง้ที่ Novell 
Inc. and Lemoine International ดว้ย เวลำน้ีเธอกับสำมีเป็น
เจ้ำของส�ำนักงำนแปลเล็กๆ เธอศึกษำวศิวกรรมอุตสำหกำรที่
มหำวทิยำลัยเซ็นทรลัอเมรกิันในเมืองมำนำกัว นิกำรำกัวเป็น
เวลำส่ีปีและไดร้บัอนุปรญิญำสำขำวทิยำกำรคอมพิวเตอรจ์ำก
วทิยำลัยยูทำห์วลัเลย์สเตทในปี 1997

ซิสเตอรอ์ะบูร์ โตเคยรบัใช้ ในกำรเรยีกตำ่งๆ ของศำสนจักร
รวมทัง้สมำชิกคณะกรรมกำรปฐมวยัสำมัญตัง้แตปี่ 2012 ถึง 
2016 ดว้ย ◼
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ร ะหวำ่งกำรประชุมใหญ่สำมัญมี
ประกำศกำรเรยีกสำวกเจ็ดสิบเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่คนใหม่หกท่ำน 

ฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมัญชุด
ใหม่ และปรบัฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญ

ผู้ ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นสำวกเจ็ดสิบ
เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่คอื เอ็ลเดอรเ์ทย์เลอร ์ 
จี. โกดอย เอ็ลเดอร์ โซนี แอล. คอช 
เอ็ลเดอร์อะโดลสัน เดอเปำลำ ปำเฮยำ 
เอ็ลเดอรจ์อหน์ ซี. พงิกร ีจเูนียร ์เอ็ลเดอร ์
ไบรอัน เค. เทย์เลอร์ และเอ็ลเดอร ์
ทำเนียลำ บี. วำโคโล

จีน บี. บิงแฮมจะรบัใช้เป็นประธำน

สมำคมสงเครำะห์สำมัญ โดยมีแชรอน  
ยูแบงคเ์ป็นที่ปรกึษำที่หน่ึงและเรย์นำ ไอ.  

อะบูร์ โตเป็นที่ปรกึษำที่สอง ก่อนกำร
เรยีกน้ี ซิสเตอรบ์ิงแฮมก�ำลังรบัใช้เป็น
ที่ปรกึษำที่หน่ึงในฝ่ำยประธำนปฐมวยั
สำมัญ มีประกำศให้บอนน่ี เอช. คอรด์อน
ผู้ก�ำลังรบัใช้เป็นที่ปรกึษำที่สองในฝ่ำย
ประธำนปฐมวยัสำมัญเป็นที่ปรกึษำที่หน่ึง
คนใหม่ โดยมีครสิตนีำ บี. ฟรงัโกเป็นที่
ปรกึษำที่สอง

ชีวประวตัขิองผู้น�ำเหล่ำน้ีเริม่ตัง้แต่
หน้ำ 135 มีประกำศกำรเรยีกสำวกเจ็ดสิบ
ภำค 36 ท่ำนเช่นกัน (ดหูน้ำ 44) ◼

ประกาศการเรียกใหม่

สมาคมสงเคราะห์ปรับเปล่ียนค�า

ในถอ้ยแถลงจุดประสงคข์อง

สมาคม	ปัจจุบนัอ่านไดว้า่	“สมาคม

สงเคราะห์ช่วยเตรียมสตรีใหพ้ร้อม

รับพรแห่งชีวตินิรันดร์ขณะพวกเธอ

เพิ่มพนูศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค	์

พระเยซูคริสตแ์ละการชดใชข้อง

พระองค	์เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้

แต่ละบุคคล	ครอบครัว	และบา้นผา่น

ศาสนพิธีและพนัธสญัญา	และท�างาน

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพื่อช่วยคน 

ตกทุกขไ์ดย้าก”

ถอ้ยแถลงสะทอ้นความเขา้ใจท่ีลึก

ซ้ึงข้ึนกวา่เดิมซ่ึงจะช่วยใหส้ตรีวสุิทธิ-

ชนยคุสุดทา้ยเขา้ใจอตัลกัษณ์อนัสูงส่ง	 

งานนิรันดร์	และจุดประสงคข์อง

พี่นอ้งสตรีแต่ละคนในสมาคม

สงเคราะห์ ◼

จุดประสงค์
ของสมาคม
สงเคราะห์
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ป
ระธำนโธมัส เอส. มอนสันประกำศ
แผนสรำ้งพระวหิำรเพิ่มอีกห้ำแห่ง
ในเมืองตอ่ไปน้ี

บราซิเลีย บราซิล พระวหิำร
บรำซิเลีย บรำซิลจะเป็นพระวหิำรแห่ง
ที่ 10 ในบรำซิล รวมกับหกแห่งที่เปิด
ด�ำเนินกำรและอีกสำมแห่งที่ประกำศ
สรำ้งหรอืก�ำลังก่อสรำ้ง นอกจำกสหรฐั
และเม็กซิโกแล้ว วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย 
(มำกกวำ่ 1.3 ล้ำนคน) อำศัยอยู่ ในบรำซิล
มำกกวำ่ประเทศอื่น บรำซิลมีประชำกร
ประมำณ 211 ล้ำนคน

เมืองหลวงและเขตปรมิณฑล
มะนิลา ฟิลิปปินส ์พระวหิำรแห่งน้ีจะ
เป็นแห่งที่สองในมะนิลำและแห่งที่ส่ี ใน
ฟิลิปปินส์ มีวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยประมำณ 
750,000 คนในฟิลิปปินส์ซ่ึงมีประชำกร 
104 ล้ำนคน

ไนโรบี เคนยา พระวหิำรจะรบัใช้
สมำชิกมำกกวำ่ 30,000 คนทำงภำค
ตะวนัออกของแอฟรกิำ รวมทัง้สมำชิก 
13,000 คนในเคนยำซ่ึงมีประชำกร 48 
ล้ำนคน พระวหิำรแห่งน้ีจะเป็นแห่งที่
แปดในจ�ำนวนพระวหิำรท่ีเปิดด�ำเนิน
กำร ก�ำลังก่อสรำ้ง หรอืประกำศสรำ้งใน
แอฟรกิำ

โพคาเทลโล ไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา 
พระวหิำรโพคำเทลโล ไอดำโฮจะเป็นพระ
วหิำรแห่งที่หกในไอดำโฮ รฐัที่มีวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ำยประมำณ 450,000 คนและ
ประชำกร 1.7 ล้ำนคน

ซาราโทกาสปรงิส ์ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา พระวหิำรแห่งน้ีจะตัง้อยู่
ในย่ำนเตบิโตเรว็ที่สุดแห่งหน่ึงในยูทำห ์
และจะเป็นพระวหิำรแห่งที่ 18 ในรฐั
น้ี ยูทำห์ซ่ึงเป็นที่ตัง้ส�ำนักงำนใหญ่ของ
ศำสนจักรมีสมำชิก 2.1 ล้ำนคน  
มีประชำกรในรฐัประมำณ 3.1 ล้ำนคน

พระวหิำรห้ำแห่งที่ประกำศสรำ้งท�ำให้

จ�ำนวนพระวหิำรที่เปิดด�ำเนินกำร (155 
แห่ง) และพระวหิำรที่ประกำศสรำ้งหรอื
ก�ำลงักอ่สรำ้ง/บูรณะ (27 แหง่)  
รวมทัง้หมดเป็น 182 แห่งทั่วโลก

ตัง้แตก่ำรประชมุใหญส่ำมญัเดอืน
ตลุำคม ปี 2016 พระวหิำรฟอรต์คอลลนิส์ 
โคโลรำโด พระวหิำรสตำรว์ลัเลย ์ไวโอมงิ 
และพระวหิำรฮำรต์ฟอรต์ คอนเนตทคิตั
ในสหรฐัอเมรกิำไดร้บักำรอทุศิ และพระ
วหิำรซวูำ ฟิจิไดร้บักำรอทุศิซ�ำ้

พระวหิำรที่มีแผนจะอุทิศในอนำคต
ไดแ้ก่

พระวหิาร วนัอุทศิ

ปารีส	ฝร่ังเศส 21	พฤษภาคม	2017

ไอดาโฮฟอลส์	
ไอดาโฮ

4	มิถุนายน	2017	
(อุทิศซ�้ า)

ทูซอน	แอริโซนา	
(สหรัฐอเมริกา)

13	สิงหาคม	2017

เมอริเดียน	ไอดาโฮ	
(สหรัฐอเมริกา)

19	พฤศจิกายน	2017

ซีดาร์ซิตี	ยทูาห์	
(สหรัฐอเมริกา)

10	ธนัวาคม	2017

พิธีเบิกดินด�ำเนินกำรแล้วส�ำหรบัพระ
วหิำรวนินิเพก แมนิโทบำ (แคนำดำ)  
พระวหิำรกินชำซำ สำธำรณรฐั 
ประชำธิปไตยคองโก พระวหิำรบำรร์นั
กียำ โคลอมเบีย พระวหิำรอำเรกีปำ เปร ู
และพระวหิำรรอูีเดจำเนร ูบรำซิล

ขอแจ้งให้ทรำบเช่นกันวำ่ขณะที่กำร
ก่อสรำ้งพระวหิำรโรม อิตำลีด�ำเนินกำรอยู่
น้ัน เจ้ำหน้ำที่ ไดว้ำงรปูป้ันพระเยซูครสิต์
และอัครสำวกสิบสองดัง้เดมิไว้ ในศนูย์นัก
ท่องเที่ยว และวำงรปูป้ันเทพโมโรไนไวบ้น
ยอดแหลม ◼

ดขู้อมูลปัจจุบันและข้อมูลทั่วไปไดท้ี ่ 
temples .lds .org

ฝ่	ายประธานสูงสุดประกาศตั้งองคก์ร

การศึกษาขั้นสูงทัว่ 
โลกองคก์รใหม่ในศาสนจกัรเรียกวา่	

BYU–Pathway	Worldwide	องคก์รใหม่

น้ีจะเร่ิมด�าเนินการวนัท่ี	1	พฤษภาคม	ปี	

2017	โดยจะเปิดโอกาสดา้นการศึกษาให้

คนท่ียงัไม่มีโอกาสนั้น

“Pathway	เป็นสะพานเช่ือมโลก

อุดมศึกษาออนไลนก์บัเสน้ทางสู่โอกาส

ประสบความส�าเร็จในการด�ารงชีวติ”	

ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟท่ีปรึกษา

ท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว ◼

ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่pathway .lds .org

เสน้ทางสู่การ
ศึกษา

พระวหิารใหม่หา้แห่ง
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ศ ำสดำพยำกรณ์และอัครสำวกยัง
คงปฏิบัตศิำสนกิจทั่วโลก  
(ด ูคพ. 107:23) ในช่วงหกเดอืน

ที่ผ่ำนมำ:
ในกำรถ่ำยทอด Face to Face 

จำก เมืองพอลไมรา รฐันิวยอรก์ 
สหรฐัอเมรกิา ประธำนเฮนรยี ์บ.ี อำยรงิก ์
และเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร.์ ฮอลแลนด์
กระตุน้ให้เยำวชนของศำสนจักรมี
ประจักษ์พยำนส่วนตวั “มำรูด้ว้ยตวัท่ำน
เองวำ่เรือ่งเหล่ำน้ีจรงิ” ประธำนอำยรงิก์
กล่ำว

ใน เม็กซิโก ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันอยู่ ในสภำผู้แทนระดบัชำต ิ 
(สภำล่ำงของรฐัสภำ) และศำสนจักรไดร้บั
ยกย่องวำ่ท�ำคณุประโยชน์ในกำรปกป้อง
เสรภีำพทำงศำสนำและในกำรเสรมิสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งให้ครอบครวั ประธำนเนล
สันประชุมกับสมำชิกและผู้สอนศำสนำ
เช่นกัน ท่ำนกล่ำววำ่สมำชิก “เป็นพลัง
ขับเคลื่อนควำมดี ในชุมชนของพวกเขำ”

ใน รฐัแอริโซนา สหรฐัอเมรกิา 
เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์ขอให้สมำชิก
ทุกคนของศำสนจักรปกป้องเสรภีำพ
ทำงศำสนำ (ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ 
religiousfreedom.lds.org)

ประธำนดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์พูด
กบัสมำชิกสำขำพำรล์ส์ีครกี (สวำฮีล)ี ใน 
ซอลท์เลซิตี ้รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา 
สมำชิกสำขำจ�ำนวนมำกเป็นผูล้ีภ้ยัจำก
ประเทศแถบแอฟรกิำ และประธำนอคุท์
ดอรฟ์เคยเป็นผู้ลีภั้ยสองครัง้เช่นกนั  
“จ�ำไวเ้สมอวำ่ไม่วำ่เรำจะอยูท่ี่ ใด พระ
กติตคิณุคอืบ้ำน” ท่ำนกลำ่ว

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล ์บัลลำรด์และ

อคัรสาวกยงัคง
ปฏิบติัศาสนกิจ
ทัว่โลก

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นเขำ้
รว่มพธิแีตง่ตัง้สังฆนำยกคนใหมข่องเขต
ปกครองโรมันคำทอลกิในซอลทเ์ลคซิตี ้
และตอ้นรบัทำ่นเขำ้สู่ชมุชน

ใน แผ่นดินศกัด์ิสทิธ์ิ เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนดแ์ละเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. 

คกุสมทบกับคณะผู้แทนของผู้น�ำวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำยและผู้ทรงเกียรตชิำวยิวจำก
สหรฐัซ่ึงมำรวมตวักัน ณ สถำนที่ส�ำคญั
ทำงประวตัศิำสตร์ ใน เยรซูาเล็ม  
เพื่อฉลองครบรอบ 175 ปีที่เอ็ลเดอร ์
ออรสั์น ไฮด ์(1805–1878) แห่งโควรมั 

จากบนซ้ายไปตามเขม็นาฺฬิกา: เอล็เดอร์เบดนาร์พูดคุยกับสมาชิกศาสนจักรในฟิลิปปินส์; 

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสันประชุมกับสมาชิกสภาผู้แทน (สภาล่างของรัฐสภาเมก็ซิโก) 

เพ่ือสนทนาเร่ืองเสรีภาพทางศาสนา; กลุ่มผู้น�าท่ีโดดเด่นของมอรมอนและศาสนายิวจาก

สหรัฐอเมริกาเข้าพบเบน็จามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล; เอล็เดอร์สตีเวนสันทักทายชาย

หนุ่มคนหน่ึงท่ีก�าลงัรับใช้เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมเพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชนในอุรุกวยั; 

วยัรุ่นเข้าร่วมการถ่ายทอดสดกับเอล็เดอร์ฮอลแลนด์และประธานอายริงก์ในเมืองพอลไมรา รัฐ

นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา; เอล็เดอร์และซิสเตอร์เรนลนัด์ทักทายพ่ีน้องสตรีท่ีการประชุมในตองกา; 

และเอล็เดอร์ราสแบนด์ไปเย่ียมโรงพยาบาลมะเร็งเดก็ในกัวเตมาลาซิตี กัวเตมาลา
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ใ	นการถ่ายทอดทัว่โลก	เอล็เดอร์และซิสเตอร์ประมาณ	71,000	คนใน	422	

คณะเผยแผไ่ดรั้บการอบรมใหเ้ป็นผูส้อน

ศาสนาท่ีดีข้ึนและเป็นครูท่ีดีข้ึน	ในการ

อบรมน้ีมีประกาศการเปล่ียนแปลงต่างๆ	

ท่ีฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอคัรสาวก

สิบสองอนุมติัดว้ย	ตารางประจ�าวนัแบบ

ใหม่จะยดืหยุน่ไดม้ากข้ึนเร่ืองการใชเ้วลา

ของผูส้อนศาสนาและปรับไดม้ากข้ึนตาม

เขตท่ีพวกเขารับใช้

จุดประสงคข์องตารางเวลาท่ียดืหยุน่

ไดม้ากข้ึนคือเพื่อช่วยผูส้อนศาสนาเพ่ิม

ประสิทธิผลประจ�าวนั	ตั้งเป้าหมายท่ี

ไดรั้บการดลใจมากข้ึน	วางแผนอยา่งมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน	มีสุขภาพดีข้ึน	และ

ใชสิ้ทธ์ิเสรีในการตดัสินใจอยา่งชอบ

ธรรมเก่ียวกบัการใชเ้วลาของพวกเขาให้

ดีท่ีสุด	ทั้งยงัช่วยใหพ้วกเขามีเวลาออกไป

ท�างานนานข้ึนดว้ย

การเปล่ียนแปลงอ่ืนท่ีประกาศคือลด

จ�านวน	“ตวับ่งช้ีหลกั”	ท่ีผูส้อนศาสนาใช้

รายงานความกา้วหนา้ในงานของตน	การ

อบรมคร้ังน้ีเตือนผูส้อนศาสนาวา่หลกั

ธรรมทั้งหมดใน	ส่ังสอนกิตติคุณของเรา 

ลว้นส�าคญัและควรน�ามาใช ้◼

ผูส้อนศาสนา
ท่ีดีข้ึน	ครูท่ีดี
ข้ึน

อัครสำวกสิบสองอุทิศแผ่นดนิน้ีให้เป็น
สถำนที่รวมชำวยิว

เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดย์ังไดพู้ดคยุ
กับสมำชิกและผู้สอนศำสนำใน ญ่ีปุ่น 
เกาหลี และ กวม ที่น่ี “เรำสำมำรถรบัรอง
กับพวกเขำไดว้ำ่พวกเขำจะมีอนำคต  
[ที่สดใส]” ท่ำนกล่ำว ท่ำนตัง้ข้อสังเกต
ดว้ยวำ่กำรถ่ำยทอดสดกำรให้ข้อคดิทำง
วญิญำณทั่วประเทศ “ท�ำให้เรำส่ือข่ำวสำร
ของเรำไดก้วำ้งที่สุด” โดยเช่ือมโยงกับ
สมำชิกหลำยแสนคน

ใน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เอ็ล
เดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนำรเ์ข้ำรว่มกำร
ประชุมอภิปรำยเรือ่งกำรแตง่งำน โดย
กล่ำววำ่ภำรกิจส�ำคญัยิ่งประกำรหน่ึงใน
สมัยของเรำ—ภำรกิจที่ชุมชนตำ่งศำสนำ
ควรพรอ้มใจกันท�ำ—คอืช่วยให้ผู้คน
เข้ำใจควำมหมำยและจุดประสงคแ์ท้จรงิ
ของกำรแตง่งำน

ขณะไปเยี่ยมวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยใน 
ญ่ีปุ่น และ เกาหลี เอ็ลเดอรเ์บดนำร์
กล่ำววำ่ศำสนจักรก�ำลังเติบโตแบบค่อย
เป็นค่อยไปแต่มั่นคงในเอเชีย “ท่ำนอด
ประทับใจไม่ได้กับควำมขยันหมั่นเพียร 
ควำมสุภำพเรยีบรอ้ย และควำมซ่ือสัตย์
ของวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยเหล่ำน้ี”  
ท่ำนกล่ำว เอ็ลเดอรเ์บดนำรก์ล่ำวค�ำ
ปรำศรยักับสมำชิกศำสนจักรหลำย
พันคนและสอนผู้สอนศำสนำในคณะ
เผยแผ่ 7 แห่งใน 21 แห่งของศำสนจักร
ที่ ฟิลิปปินส์

ใน เม็กซิโก เอ็ลเดอรนี์ล แอล. 
แอนเดอรเ์ซ็นแนะน�ำสมำชิกศำสนจักร
ให้เอำชนะอุปสรรคที่ขัดขวำงไม่ ให้พวก
เขำเข้ำพระวหิำร ถือปฏิบัตวินัสะบำโต 
และกระชับควำมสัมพันธ์ ในครอบครว้ 
ท่ำนเชือ้เชิญให้พวกเขำน�ำพระผู้ช่วยให้
รอดเข้ำมำในชีวติอย่ำงสมบูรณ์มำกขึน้

เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุไปเยือน 
ฟิลิปปินส ์20 ปีหลังจำกท่ำนรบัใช้ที่
น่ันเมื่อครัง้เป็นเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ที่
เพิ่งไดร้บัเรยีก ท่ำนกล่ำววำ่ศำสนจักรใน
ฟิลิปปินส์เตบิโตขึน้สองเท่ำนับจำกน้ัน 
“ที่น่ันมีหลำยสำขำ” ท่ำนกล่ำว “เวลำน้ีมี

หลำยสเตค เด็กที่เรำรูจ้ักสมัยน้ันเวลำน้ี
เป็นอดตีผู้สอนศำสนำ อดตีผู้สอนศำสนำ
เวลำน้ีเป็นประธำนสเตค เหลือเช่ือที่เห็น
กำรเตบิโตของศำสนจักร”

ใน โบลิเวยี และ เปร ูเอ็ลเดอรค์กุ
แนะน�ำให้สมำชิกจดจ่อกับศรทัธำใน
พระเจ้ำพระเยซูครสิต ์ท่ำนกล่ำววำ่
เยำวชนและคนหนุ่มสำวที่น่ันพิเศษมำก 
พวกเขำแสดงให้เห็นควำมรกัตอ่พระ
ผู้ช่วยให้รอด กำรชดใช้และกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค์

ใน เขตแอฟรกิาตะวนัตก เอ็ลเดอร์
แกรยี์ อี. สตเีวนสันกล่ำววำ่กำรมำเยือน
ของท่ำนท�ำให้ท่ำนมีโอกำสใครค่รวญ
ควำมรกัและปีตทิี่วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
พบในพระกิตตคิณุแม้พวกเขำจะเผชิญ 
“ควำมท้ำทำยและควำมยำกล�ำบำก”

ตอ่มำใน อุรกุวยั ชิลี และ อารเ์จนตินา  
เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันพูดที่กำรประชุมเพื่อ
ควำมเข้มแข็งของเยำวชน ท่ำนกล่ำว
วำ่เยำวชนจ�ำนวนมำก “ก�ำลังตดัสินใจ
จะไปเป็นผู้สอนศำสนำและยังคงแน่ว
แน่กับเป้ำหมำยของกำรแตง่งำนในพระ
วหิำร . . . [เรยีน] ขัน้อุดมศึกษำ”

เอ็ลเดอร์ โรนัลด์ เอ. รำสแบนด์
แนะน�ำให้สมำชิกและผู้สอนศำสนำ
ใน เขตอเมรกิากลาง ซ่ือตรงต่อพันธ
สัญญำของพวกเขำและพ่ึงพำพระเจ้ำ
ในยำมที่มีควำมสับสนอลหม่ำน ท่ำน
ไปเยี่ยมโรงพยำบำลมะเรง็เด็กใน 
กัวเตมาลา กล่ำวสุนทรพจน์ส�ำคัญที่
กำรประชุมสัมมนำเรือ่งเสรภีำพทำง
ศำสนำซ่ึงศำสนจักรเป็นผู้อุปถัมภ์ ใน 
เอลซัลวาดอร ์และเข้ำพบประธำนำธิบดี
ของ นิการากัว

ใน ตองกา เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด ์
เข้ำเฝ้ำพระรำชินีและพระบรมวงศำ
นุวงศ์ ท่ำนไปเยือน ออสเตรเลีย และ 
นิวซีแลนด์ ดว้ยซ่ึงที่น่ันสมำชิกขอ
ให้ท่ำนส่งตอ่ควำมรกัของพวกเขำถึง
ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน ◼

ข้อมูลล่ำสุดเกีย่วกับกำรปฏิบัตศิำสนกิจของผู้น�ำ
ศำสนจักรอยู่ ในหน้ำเฟซบุ๊คของท่ำนเหล่ำน้ันที ่
prophets .lds .org
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ต่
อไปน้ีเป็นกำรสรปุเกี่ยวกับส่ือและ
แหล่งช่วยใหม่ที่ศำสนจักรจัดท�ำให้
ใช้เมื่อเรว็ๆ น้ี

เรือ่งรำวพระคมัภรีแ์ละสมดุภำพ
ระบำยสี เพือ่กระตุน้กำรศึกษำพระคมัภรี์
ของแตล่ะบคุคลและครอบครวั ศำสนจกัร
จึงออกแหลง่ช่วยใหมข่องเรือ่งรำวพระ
คมัภรี ์โดยเริม่จำกชดุสมดุภำพระบำยสี
ทีอ่อกแบบใหเ้ด็กอำย ุ2–8 ขวบ ฉบบัพดีี
เอฟจดัท�ำใหฟ้รท่ีี scripturestories.lds.org  
และสำมำรถส่ังฉบบัส่ิงพมิพ์ ไดท้ี่  
store.lds.org และทีศ่นูยห์นังสือ

สมุดภำพระบำยสีจะแปลเป็นภำษำ
ตำ่งๆ โดยใช้พระคมัภีรฉ์บับแอลดเีอส  
ฉบับที่แปลแล้วจะมี ให้ ใช้ตลอดปี 
2017 โดยเริม่จำกภำษำสเปน โปรตเุกส 
ฝรัง่เศส ญี่ปุ่น เกำหลี จีน (ดัง้เดมิ) 
เยอรมัน รสัเซีย และอิตำลี

พระคมัภีร ์ฝ่ำยประธำนสูงสุดประกำศ
กำรแปลพระคมัภีรฉ์บับรวมสำมเล่ม
ใหม่เป็นภำษำฝรัง่เศส มีอยู่ที่ écritures.
lds.org และในโมบำยแอพคลังคน้ควำ้
พระกิตตคิณุ กำรแปลครัง้น้ีรวมถึงกำร
เปลี่ยนค�ำเล็กๆ น้อยๆ ในค�ำสวดอ้อนวอน
ศีลระลึกดว้ย ฝ่ำยประธำนสูงสุดประกำศ
เช่นกันวำ่งำนแปลพระคมัภีรฉ์บับรวม
สำมเล่มในภำษำโครเอเชียมี ให้ ใช้ทำง
ออนไลน์ พระคมัภีรร์วมสำมเล่มฉบับ
พิมพ์ ในภำษำโครเอเชีย รสัเซีย และ 
ไอซ์แลนดม์ี ให้ ใช้เมื่อเรว็ๆ น้ีเช่นกัน

ควำมช่วยเหลือส�ำหรบัครอบครวัที่
ก�ำลังรบัมือกับพฤตกิรรมเสน่หำเพศ
เดยีวกัน เพื่อช่วยสมำชิกตอบสนอง

อย่ำงละเอียดออ่นและรอบคอบเมือ่ตอ้ง
เผชิญกับพฤตกิรรมเสน่หำเพศเดยีวกนัใน
ครอบครวัของตนเอง ในหมูส่มำชิกคนอืน่ๆ 
ของศำสนจกัร หรอืที่ ใดก็ตำม แหลง่ช่วย
จะมีไซต์ ใหม ่mormonandgay.lds.org 
และ Gospel Topic ที่อัพเดทแล้วเกี่ยว
กับพฤตกิรรมเสน่หำเพศเดยีวกัน (ภำษำ
อังกฤษ) รวมทัง้ค�ำถำมที่ถำมบ่อยและค�ำ
สอนของศำสนจักร

แอพคลังคน้ควำ้พระกิตตคิณุที่
อัพเดทแล้ว แอพที่สมำชิกทั่วโลกใช้
ศึกษำพระคมัภีร ์ค�ำพูดกำรประชุมใหญ่ 
และเน้ือหำอื่นๆ ออกรปูแบบอัพเดท
ครัง้ใหญ่เมื่อเรว็ๆ น้ีทัง้ส�ำหรบั iOS และ 
Android ในเวอรช่ั์น 4 เครือ่งมือศึกษำ
ใช้งำนง่ำยขึน้ ฟังก์ช่ันและรปูแบบ
สอดคล้องกันมำกขึน้ และมีวดีทิัศน์กำร
เรยีนกำรสอนใหม่ๆ ดว้ย เพรำะเน้ือหำ
ทัง้หมดสำมำรถท�ำหมำยเหตไุด ้ท่ำนจึง
สำมำรถแรเงำ เพิ่มควำมเห็น ลิงก์ แท็ก 
และจัดระบบเน้ือหำทัง้หมดไว้ ในโน้ตบุ๊ค
ได ้ท่ำนสำมำรถท�ำหมำยเหตวุดีทิัศน์ 
หัวบทและส่ิงช่วยศึกษำของพระคมัภีร ์
รำยกำรในคูม่ือบทเรยีนตำ่งๆ เพลงสวด
ตลอดจนเพลงปฐมวยั และอื่นๆ

แอพเครือ่งมือแอลดเีอสทีอ่ัพเดทแล้ว 
เวอรช่ั์น 3.2.0 ของโมบำยแอพเครือ่งมือ
แอลดเีอสท�ำให้กำรเข้ำพระวหิำรง่ำยขึน้ 
รปูแบบเพิ่มเตมิช่วยให้สมำชิกเห็นพระ
วหิำรในเขตของพวกเขำ หำพระวหิำร
ใกล้ที่สุดห้ำแห่ง ตดิตอ่พระวหิำร หรอืรูว้ำ่
พระวหิำรมีก�ำหนดปิดเมื่อใดและเตอืน
ก่อนใบรบัรองของพวกเขำจะหมดอำย ุ◼

“เ	ราทุกคนตอ้งการสอนเหมือนพระคริสตท์รงสอน”	เอล็เดอร์

เจฟฟรีย	์อาร์.	ฮอลแลนดแ์ห่งโควรัม

อคัรสาวกสิบสองกล่าวระหวา่งการ

ถ่ายทอดส�าหรับครูทัว่โลกเม่ือวนัท่ี	

5	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2016	“การแนะน�า

สัง่สอนของพระองคเ์รียบง่าย	ตรงไป

ตรงมา	และเป่ียมดว้ยพลงั”

เอล็เดอร์ฮอลแลนดก์ล่าววา่แหล่ง

ขอ้มูล	การสอนในวิธีของพระผู้  

ช่วยให้รอด	ช่วยปรับปรุงการสอน 

ในศาสนจกัร	ดว้ยเหตุน้ีจึงขอใหจ้ดั

ประชุมสภาครูและปฐมนิเทศครู

ใหม่	ซ่ึงสนทนาเร่ืองน้ีแลว้ระหวา่ง

การถ่ายทอด	การถ่ายทอดมีทั้งหมด	

10	ภาษาท่ี	teach.lds.org	พร้อมวดิีทศัน์

และส่ืออ่ืนๆ	เพื่อเพิ่มพลงัการสอน ◼

การสอนในวธีิ
ของพระผูช่้วย
ใหร้อด

ส่ือและแหล่งช่วยใหม่



‡√“ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥ ·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß¢Õß»“ π®—°√¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬ ¢Õª√–°“»¥â«¬§«“¡‡§“√æ«à“
°“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–
«à“§√Õ∫§√—«‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ßµàÕ·ºπ¢Õßæ√–ºŸâ √â“ß‡æ◊ËÕ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬
∑“ßπ‘√—π¥√å¢Õß∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å

¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬—™“¬·≈–À≠‘ß—‰¥â√—∫°“√ √â“ß„π√Ÿª≈—°…≥å¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ·µà≈–§π‡ªìπªî¬∫ÿµ√À√◊Õªî¬∏‘¥“∑“ß«‘≠≠“≥¢Õßæ√–
∫‘¥“æ√–¡“√¥“∫π «√√§å ·≈–¥â«¬‡Àµÿπ’È·µà≈–§π®÷ß¡’≈—°…≥–·≈–®ÿ¥
À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å ‡æ»‡ªìπ∫ÿ§≈‘°¿“æ ”§—≠¬‘Ëß¢Õß·µà≈–
∫ÿ§§≈°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ¢≥–¡’™’«‘µ¡√√µ—¬ ·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫àß∫Õ°Õ—µ-
≈—°…≥å·≈–®ÿ¥ª√– ß§åπ‘√—π¥√å

„πÕ“≥“®—°√°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ∫ÿµ√·≈–∏‘¥“∑’Ë‡ªìπ«‘≠≠“≥√Ÿâ®—°
·≈–π¡— °“√æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“‡ªìπæ√–∫‘¥“π‘√—π¥√å¢Õßæ«°‡¢“·≈–¬Õ¡
√—∫·ºπ¢Õßæ√–Õß§å ´÷Ëßµ“¡·ºππ—Èπ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å®–‰¥â√—∫
√à“ß°“¬Õ—π‡ªìπ‡π◊ÈÕÀπ—ß ·≈–‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥å∑“ß‚≈°‡æ◊ËÕæ—≤π“‰ª
 Ÿà§«“¡¥’æ√âÕ¡ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥®–∫√√≈ÿ∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å
¢Õßæ«°‡¢“‡ªìπ∑“¬“∑·Ààß™’«‘µπ‘√—π¥√å ·ºπ·Ààß§«“¡ ÿ¢®“°æ√–-
ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«¥”‡π‘πµàÕ‰ªÀ≈—ß§«“¡µ“¬
»“ πæ‘∏’·≈–æ—π∏ —≠≠“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πæ√–«‘À“√Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫·µà≈–∫ÿ§§≈∑’Ë®–°≈—∫‰ª¬—ß∑’Ëª√–∑—∫
¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡æ◊ËÕ∑’Ë§√Õ∫§√—«®–‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«™—Ë«π‘√—π¥√å

æ√–∫—≠≠—µ‘¢âÕ·√°∑’Ëæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ª√–∑“π·°àÕ“¥—¡·≈–‡Õ«“‡°’Ë¬«
¢âÕß°—∫»—°¬¿“æ¢Õß§π∑—Èß Õß∑’Ë®–‡ªìπ∫‘¥“¡“√¥“„π∞“π– “¡’¿√√¬“
‡√“ª√–°“»«à“æ√–∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑’Ë„Àâ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å
¢¬“¬‡ºà“æ—π∏ÿå·≈–‡æ‘Ë¡æŸπ„Àâ‡µÁ¡·ºàπ¥‘π‚≈°¬—ß¡’º≈∫—ß§—∫ ‡√“¢Õ
ª√–°“»µàÕ‰ª«à“æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑√ß∫—≠™“«à“Õ”π“®°“√ √â“ßÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
π—Èπ®–µâÕß„™â√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ßºŸâ´÷Ëß·µàßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬„π∞“π–
 “¡’·≈–¿√√¬“‡∑à“π—Èπ

‡√“¢Õª√–°“»«à“ «‘∂’∑“ß∑’Ë™’«‘µ¡√√µ—¬‰¥â√—∫°“√ √â“ß¢÷Èππ—Èπ‡ªìπ
°“√·µàßµ—Èß®“° «√√§å ‡√“¬◊π¬—π∂÷ß°“√™”√–™’«‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–§«“¡
 ”§—≠¢Õß ‘Ëßπ’È„π·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“

 “¡’·≈–¿√√¬“¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ”§—≠∑’Ë®–√—°·≈–¥Ÿ·≈°—π√«¡

∑—Èß√—°·≈–¥Ÿ·≈∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßµπ ç∫ÿµ√∑—ÈßÀ≈“¬‡ªìπ¡√¥°®“°æ√–‡®â“é
( ¥ÿ¥’ 127:3) ∫‘¥“¡“√¥“¡’Àπâ“∑’ËÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“¥â«¬
§«“¡√—°·≈–§«“¡™Õ∫∏√√¡ ®—¥À“ªí®®—¬ πÕß§«“¡µâÕß°“√∑“ß√à“ß-
°“¬·≈–∑“ß«‘≠≠“≥  Õπæ«°‡¢“„Àâ√—°·≈–√—∫„™â°—π „Àâ‡™◊ËÕøíßæ√–
∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™◊ËÕøíß°ÆÀ¡“¬∫â“π‡¡◊Õß
‰¡à«à“æ«°‡¢“®–Õ“»—¬Õ¬Ÿà ≥ ∑’Ë„¥  “¡’·≈–¿√√¬“—∫‘¥“·≈–¡“√¥“
—®–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√–Àπâ“∑’Ë‡À≈à“
π’È„Àâ≈ÿ≈à«ß

§√Õ∫§√—«‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ °“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬
·≈–À≠‘ß‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘ËßµàÕ·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–Õß§å ‡¥Á°¡’ ‘∑∏‘Ï∂◊Õ
°”‡π‘¥¿“¬„πæ—π∏–¢Õß°“√ ¡√ ·≈–‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ®“°∫‘¥“¡“√¥“
∑’Ë√—°…“§”ªØ‘≠“≥¢Õß°“√·µàßß“π¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
§«“¡ ÿ¢„π™’«‘µ§√Õ∫§√—« à«π¡“°®– ”‡√Á®‰¥â‡¡◊ËÕ¡’æ◊Èπ∞“π∫π§” Õπ
¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå  °“√·µàßß“π·≈–§√Õ∫§√—«∑’Ëª√– ∫§«“¡
 ”‡√Á®‰¥â√—∫°“√ ∂“ªπ“·≈–∏”√ß‰«â¥â«¬À≈—°∏√√¡·Ààß»√—∑∏“ °“√ «¥
ÕâÕπ«Õπ °“√°≈—∫„® °“√„ÀâÕ¿—¬ §«“¡‡§“√æ §«“¡√—° §«“¡‡ÀÁπ
Õ°‡ÀÁπ„® °“√∑”ß“π·≈–°‘®°√√¡π—π∑π“°“√∑’Ë¥’ß“¡ ‚¥¬·∫∫·ºπ¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ∫‘¥“‡ªìπºŸâπ”§√Õ∫§√—«¥â«¬§«“¡√—° ¥â«¬§«“¡™Õ∫∏√√¡
·≈–√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë®–®—¥À“ ‘Ëß®”‡ªìπµà“ßÊ ¢Õß™’«‘µ ·≈–§ÿâ¡§√Õß
§√Õ∫§√—« ¡“√¥“√—∫º‘¥™Õ∫‡∫◊ÈÕßµâπ„π°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“ „π§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡À≈à“π’È∫‘¥“·≈–¡“√¥“¡’Àπâ“∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õ°—π„π
∞“π–‡ªìπÀÿâπ à«π‡∑à“Ê °—π §«“¡æ‘°“√ §«“¡µ“¬ À√◊Õ ¿“æ°“√≥å
Õ◊ËπÊ Õ“®∑”„Àâ·µà≈–∫ÿ§§≈®”µâÕßª√—∫µ—« ≠“µ‘æ’ËπâÕß§«√„Àâ§«“¡™à«¬
‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ®”‡ªìπ

‡√“¢Õ‡µ◊Õπ«à“ºŸâ„¥°Áµ“¡∑’ËΩÉ“Ωóπæ—π∏ —≠≠“·Ààß§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑“ß
‡æ» ºŸâ∑’Ë∑”√â“¬§Ÿà§√ÕßÀ√◊Õ∫ÿµ√∏‘¥“ À√◊ÕºŸâ∑’Ë≈â¡‡À≈«µàÕ —¡ƒ∑∏‘º≈¢Õß
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π§√Õ∫§√—« «—πÀπ÷Ëß‡¢“®–¬◊π™’È·®ßµàÕæ√–æ—°µ√åæ√–
ºŸâ‡ªìπ‡®â“ πÕ°®“°π’È ‡√“‡µ◊Õπ«à“°“√·µ° ≈“¬¢Õß§√Õ∫§√—«®–π”¿—¬
æ‘∫—µ‘¡“ Ÿàµ—«∫ÿ§§≈ ª√–™“§¡ ·≈–ª√–™“™“µ‘¥—ß∑’Ë»“ ¥“æ¬“°√≥å„π
 ¡—¬‚∫√“≥·≈–ªí®®ÿ∫—πæ¬“°√≥å‰«â

‡√“‡√’¬°√âÕßª√–™“™πæ≈‡¡◊Õß·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∞∫“≈ºŸâ¡’§«“¡√—∫º‘¥
™Õ∫∑ÿ°Àπ·Ààß„Àâ àß‡ √‘¡°“√«“ß¡“µ√°“√‡À≈à“π—Èπ‡æ◊ËÕ∏”√ß·≈–‡ √‘¡
 √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ§√Õ∫§√—«„π∞“π–Àπà«¬æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡

ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß
¢Õß»“ π®—°√¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬

∂âÕ¬·∂≈ßπ’È‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π¢à“« “√¢Õßª√–∏“π°Õ√å¥Õπ ∫’. Œ‘ß§å≈’¬å ∑’Ëª√“»√—¬„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡“§¡ ß‡§√“–Àå “¡—≠
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 1995 ´Õ≈∑å‡≈§ ´‘µ’È ¬Ÿ∑“Àå



“เราอยูใ่นยคุท่ีเตม็ไปดว้ยความทุกขย์ากและความชัว่ 
ร้าย ส่ิงใดจะปกป้องเราจากบาปและความชัว่ร้ายซ่ึงมี 

อยูด่าษด่ืนในโลกทุกวนัน้ี” ประธานโธมสั เอส. มอนสนั 
ถามระหวา่งการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีคร้ังท่ี 

187 ของศาสนจกัร “ขา้พเจา้ขอประกาศวา่ประจกัษ ์- 
พยานท่ีเขม้แขง็ในพระผูช่้วยใหร้อด พระเยซูคริสต ์ 
และพระกิตติคุณของพระองคจ์ะช่วยน�าทางเราไปสู่ 
ความปลอดภยั. . . ขา้พเจา้ขอวงิวอนใหเ้ราแต่ละคน 
ศึกษาและไตร่ตรองพระคมัภีร์มอรมอนร่วมกบัการ 
สวดออ้นวอนทุกวนั เม่ือเราท�าเช่นนั้น เราจะไดย้นิ 
สุรเสียงของพระวญิญาณ เพื่อใหเ้ราตา้นทานการ 
ล่อลวง เอาชนะความสงสยัและความกลวั เราจะ 

ไดรั้บความช่วยเหลือจากสวรรคใ์นชีวติเรา”




