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ค�ำปรำศรัยในกำร
ประชุมใหญ่สำมญั

ประธานเนลสนักระตุน้ให้
ครอบครัว แสวงหำควำมสูงส่ง

สนับสนุนสำวกเจด็สิบ 
เจ้ำหน้ำทีช้ั่นผู้ใหญ่คนใหม่
และฝ่ำยประธำนโรงเรียน
วนัอำทติย์สำมญัชุดใหม่

ประกำศพระวหิำรใหม่  
8 แห่ง บูรณะพระ
วหิำรยุคผู้บุกเบิก
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ภาคเช้าวนัเสาร์

 6 ฉันจะเข้าใจได้อย่างไร
เอล็เดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส

 9 รอบคอบตรงข้ามกบัหละหลวม
เบคกี ้เครเวน

 11 ค�าตอบการสวดอ้อนวอน
เอล็เดอร์บรูค พี. เฮลส์

 15 งานเผยแผ่ศาสนา: แบ่งปันส่ิงทีอ่ยู่
ในใจท่าน
เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

 19 ดงัทีพ่ระองค์ทรงปฏบัิต ิ
อธิการดบัเบิลย.ู คริสโตเฟอร์ วดัเดลล์

 22 บ้านทีพ่ระวญิญาณของพระเจ้าสถติอยู่ 
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ภาคบ่ายวนัเสาร์

 26 การสนับสนุนเจ้าหน้าทีศ่าสนจกัร
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

 27 รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของ
ศาสนจกัรปี 2018
เควิน อาร์. เจอร์เกน็เซ็น

 28 พระกติตคุิณทีแ่ท้จริง บริสุทธ์ิ และเรียบ
ง่ายของพระเยซูคริสต์
ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

 31 แสวงหาความรู้โดยพระวญิญาณ
เอล็เดอร์มาไธอัส เฮลด์

 34 ดวงตาแห่งศรัทธา
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

 38 ดืม่ด�า่พระวจนะของพระคริสต์
เอล็เดอร์ทากาชิ วาดะ

 41 ได้ยนิสุรเสียงของพระองค์
เอล็เดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์

 44 จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต

 47 กลยุทธ์ฐานะปุโรหิตของท่าน
เอล็เดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน

 51 โควรัม: สถานทีแ่ห่งการเป็นส่วนหน่ึง
เอล็เดอร์คาร์ล บี. คุก

 54 ดูทีพ่ระเยซูคริสต์
เอล็เดอร์คิม บี. คลาร์ก

 58 พลงัแห่งศรัทธาทีส่นับสนุน
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 60 ส่ิงนีจ้ะน�าไปสู่จุดใด
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

 67 เราสามารถท�าได้ดขีึน้และเป็นคนดขีึน้
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ภาคเช้าวนัอาทติย์

 70 ได้รับพระพรมากมาย
เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

 73 พระคริสต์: แสงสว่างทีส่่องในความมดื
แชรอน ยแูบงค์

 76 ความรักทีย่ิง่ใหญ่ส�าหรับบุตรธิดา
ของพระบิดา
เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

 81 เตรียมรับการเสดจ็กลบัมาของพระเจ้า
เอล็เดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

 85 การชดใช้ของพระเยซูคริสต์
แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

 88 “มาตดิตามเรา”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ภาคบ่ายวนัอาทติย์

 91 การกลบัใจท�าให้สะอาด
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

 95 การใช้กล้ามเนือ้ทางวญิญาณของเรา
เอล็เดอร์ฮวน ปาโบล วิยาร์

 97 พระเมษบาลผู้ประเสริฐ พระเมษโปดก
ของพระผู้เป็นเจ้า
เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง

 101 เตรียมรับส่ิงจ�าเป็นทุกอย่าง
เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

 105 พระคุณความดโีดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้า
เอล็เดอร์คายล์ เอส. แมคเคย์

 107 สร้างป้อมปราการแห่งความเข้มแขง็ทาง
วญิญาณและการคุ้มครอง
เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

 111 ค�าปราศรัยปิดการประชุม
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

 64 เจ้าหน้าทีช้ั่นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าทีร่ะดบั
สามญัของศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

 112 รายงานสถติปีิ 2018

 113 ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่

 114 ข่าวศาสนจกัร

 127 จงตามเรามา—เรียนรู้จากข่าวสาร 
การประชุมใหญ่สามญั

สารบัญ พฤษภาคม 2019
ปีท่ี 25 • เล่มท่ี 5
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เช้าวนัเสาร์ 6 เมษายน 2019 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรส์ตเีวน อี. สโนว์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรว์ลิฟอรด์ ดบัเบิลยู. 
แอนเดอรเ์ซ็น
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงแทเบอรน์า
เคลิแอทเท็มเปิลสแควร;์ แม็ค วลิเบิรก์และไรอัน 
เมอรฟี์, ผู้อ�านวยเพลง; รชิารด์ เอลเลียตตแ์ละ
แอนดรวู ์อันสเวริธ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “จงมารา่เรงิ
ยินด,ี” เพลงสวด, บทเพลงที่ 3; “รบีรดุสิทธิชน,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 32, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์; 
“มีแสงสวา่งในใจข้าวนัน้ี,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
120, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์; “พระผู้ ไถ่แห่ง
อิสราเอล,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 5; “เด็กที่รกั
พระเจ้าอยู่ ใกล้เจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 41, 
เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์; “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 149, เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์; 
“จงยินดพีระเจ้าทรงเป็นราชัน!” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 27, เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์

บ่ายวนัเสาร์ 6 เมษายน 2019 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรเ์บรน็ท์ เอช. นีลสัน
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: ลิซา แอล. ฮารค์เนสส์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงรวมจากมหา
วทิยาลัยบรคิมัยังก์; โรซาลินด ์ฮอลล์และแอนดรวู ์
เครน, ผู้อ�านวยเพลง; ลินดา มารเ์ก็ตส์และบอนน่ี 
กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “มาเถิดจ้าวแห่งราชา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 21, เรยีบเรยีงโดย เคเซน; 
“ฉันเฝ้าพิศวง,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 89, 
เรยีบเรยีงโดย เจสซอพ; “สรรเสรญิพระเจ้า,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 30; “ครัง้หน่ึงเยซูเกิด
ต�า่ตอ้ย,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 91, เรยีบเรยีงโดย 
เคเซน; “Jesus, Lover of My Soul,” Hymns, 
no. 102, เรยีบเรยีงโดย สตาเฮลี

ค�า่วนัเสาร์ 6 เมษายน 2019 ภาคการประชุม
ใหญ่ฐานะปุโรหิต
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรจ์อห์น ซี. พิงกร ี
จูเนียร์

ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์ ไบรอัน เค. เทย์เลอร์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงรวมฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนจากสเตคตา่งๆ ในเลย์ตนั 
ยูทาห์; สตเีฟน แชงค,์ ผู้อ�านวยเพลง; ไบรอัน 
มาไธอัส, ผู้เล่นออรแ์กน; “พระเยโฮวาห์ โปรดทรง
น�าเรา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 35, เรยีบเรยีงโดย 
วลิเบิรก์; “นับพระพรท่าน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
118, เรยีบเรยีงโดย เคเซน; “ความหวงัอิสราเอล,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 121; “Beautiful Savior,” 
Children’s Songbook, 62, เรยีบเรยีงโดย แชงค์

เช้าวนัอาทติย์ 7 เมษายน 2019 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
ผูส้วดออ้นวอนเปิด: เอ็ลเดอรแ์บรดลยี ์ด.ี ฟอสเตอร์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: จีน บี. บิงแฮม
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงแทเบอร์
นาเคลิแอทเท็มเปิลสแควร;์ แม็ค วลิเบริก์, 
ผูอ้�านวยเพลง; แอนดรวู ์อนัสเวริธ์และไบรอนั 
มาไธอสั, ผูเ้ลน่ออรแ์กน: “Sing Praise to Him,”  
Hymns, no. 70; “ฐานมัน่คงหนักหนา,” เพลงสวด,  
บทเพลงที ่33, เรยีบเรยีงโดย วลิเบริก์; “ฉันรูสึ้ก 
ถงึความรกัของพระผูช่้วย,” หนังสือเพลงส�ำหรบั 
เด็ก, 42–43, เรยีบเรยีงโดย คารด์อน; “มาเถดิทา่น 
ลกูหลานพระเจา้,” เพลงสวด, บทเพลงที ่20;  
“O Thou Rock of Our Salvation,” Hymns, 
no. 258, เรยีบเรยีงโดย วลิเบริก์; “จงตามเรามา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที ่48, เรยีบเรยีงโดย วลิเบริก์

บ่ายวนัอาทติย์ 7 เมษายน 2019 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรท์าเนียลา บี. วาโคโล
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรค์ลอดิโอ อาร.์ เอ็ม. 
คอสตา
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงแทเบอร์
นาเคลิแอทเท็มเปิลสแควร;์ แม็ค วลิเบิรก์และ
ไรอัน เมอรฟี์, ผู้อ�านวยเพลง; บอนน่ี กู๊ดลิฟฟ์
และลินดา มารเ์กตส์, ผู้เล่นออรแ์กน: “แสน
หวานงานเลิศ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 71, เรยีบ
เรยีงโดย เมอรฟี์; “มาหาพระเยซู,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 49, เรยีบเรยีงโดย เมอรฟี์; “ทุกชนชาติ
จงฟัง!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 132; “ฉันรูพ้ระผู้

ช่วยทรงรกัฉัน,” ครมีเมอรแ์ละเบลล์, เรยีบเรยีง
โดย เมอรฟี์; “ขอพึ่งพระทุกโมงยาม” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 44, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ในส่ือต่างๆ
เข้าไปดคู�าปราศรยัการประชุมใหญ่ทางออนไลน์
ในภาษาตา่งๆ ไดท้ี่ conference.Church 
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ตัง้แตป่ระธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันไดร้บั 
การสนับสนุนเป็นประธานศาสนจกัร ทา่น 
ประกาศการเปลี่ยนแปลงส�าคญัๆ จ�านวน 
หน่ึงที่การประชุมใหญ่สามัญ

จึงเป็นธรรมดาที่สมาชิกจะคาดหวงั
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิในการประชุม
ใหญ่ครัง้น้ี แตผู่้น�าศาสนจักรมุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงอีกแบบหน่ึง—การ
เปลี่ยนแปลงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สามารถท�าให้เกิดขึน้ในเราแตล่ะคน

ค�าขอร้องของศาสดาพยากรณ์
“เมื่อพระเยซูทรงขอให้ท่านกับ

ข้าพเจ้า ‘กลับใจ’ พระองคท์รงเชือ้เชิญให้
เราเปลี่ยน” ประธานเนลสันกล่าว

“. . . ระบุส่ิงที่ หยุด ท่านจากการ 
กลับใจ จากน้ันจงเปลี่ยน! กลับใจ! เราทุก 
คนสามารถท�าไดด้ขีึน้และเป็นคนดขีึน้ 
กวา่เดมิ”

• อ่านค�าเชือ้เชิญให้กลับใจของประธาน
เนลสัน (หน้า 67)

• ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับวธิีที่เราจะมี
ความสุขกับพรของการกลับใจไดจ้าก
ค�าปราศรยัของ:
–ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์ (หน้า 91)
– ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ (หน้า 22)
– แทด อาร.์ คอลลิสเตอร ์(หน้า 85)

การเปลีย่นแปลงในศาสนจกัร
ผู้พูดหลายท่านพูดเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่ประกาศก่อนหน้าน้ี 
ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์กระตุน้เรา
ไม่ ให้สูญเสีย “จุดประสงคท์างวญิญาณ
ของการปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ี . . . เพราะเรา
มัวแตต่ืน่เตน้กับการเปลี่ยนแปลง”

• อ่านค�าเชือ้เชิญของประธานบัลลารด์
ให้มุ่งเน้นความจรงิอันเรยีบง่ายของ
พระกิตตคิณุ (หน้า 28)

เรือ่งเดน่จากการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปีครัง้ที่ 189

• เรยีนรูจ้ากเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดว์า่การเปลี่ยนตารางการ
ประชุมควรท�าให้เราจดจ่อกับศีลระลึก
มากขึน้อย่างไร (หน้า 44)

• หาผลที่ปรารถนาจะไดจ้ากการมุ่งเน้น
การเรยีนรูท้ี่ ให้บ้านเป็นศนูย์กลางจาก
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์(หน้า 101)

• ดสูรปุย่อการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศตัง้
แตป่ระธานเนลสันไดร้บัการสนับสนุน
เป็นประธาน และพิจารณาจุดประสงค์
ทางวญิญาณของการเปลี่ยนแปลง
เหล่าน้ัน (หน้า 121)

พระวหิารแห่งใหม่และทีจ่ะบูรณะ
ประธานเนลสันปิดการประชุมโดย

ประกาศช่ือพระวหิารใหม่แปดแห่งและ
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่วางแผนไว้
ส�าหรบัพระวหิารยุคบุกเบิก แตท่่านเน้น
ความจ�าเป็นของการบูรณะตวัเรา “ขอให้
เราบูรณะชีวติเราผ่านศรทัธาและความ
วางใจในพระองค”์ ท่านกล่าว

• อ่านค�าปราศรยัปิดการประชุมของ
ประธานเนลสัน (หน้า 111)

• หารายช่ือพระวหิารแห่งใหม่ 
(หน้า 124)

• เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับแผน
ส�าหรบัพระวหิารซอลท์เลคที่ 
ChurchofJesusChrist.org/go/05194 
[ส�าหรบัภาษาตา่งๆ ให้ ใช้ news.
ChurchofJesusChrist.org] ◼
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พี่น้องที่รกั ข้าพเจ้าปลืม้ปีตทิี่ ไดอ้ยู่ดว้ย
กันที่น่ีอีกครัง้ในการประชุมใหญ่สามัญ
ของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายภายใตก้ารก�ากับดแูล
ของศาสดาพยากรณ์ที่รกัของเรา ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ข้าพเจ้าเป็นพยาน
วา่เราจะมีสิทธิพิเศษของการไดย้ินพระ
สุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
ครสิตผ์่านค�าสอนของผู้ที่สวดอ้อนวอน 
รอ้งเพลง และพูดถึงความตอ้งการในยุค
ของเราในการประชุมใหญ่น้ี

ตามที่บันทึกไว้ ในกิจการของอัครทูต 
ฟีลิปผู้ประกาศข่าวประเสรฐิสอนพระ
กิตตคิณุให้แก่ชาวเอธิโอปคนหน่ึงผู้เป็น
ขันทีดแูลท้องพระคลังของราชินีแห่ง 
เอธิโอป1 ขณะเดนิทางกลบัจากนมสัการใน 
เยรซูาเล็ม เขาอ่านหนังสืออิสยาห์ โดยที่
พระวญิญาณทรงกระตุน้เตอืน ฟีลิป
เข้าไปใกล้เขาและถามวา่ “‘ท่านเข้าใจส่ิง
ที่อ่านหรอืไม่?’

“ขันทีจึงตอบวา่ ‘ถ้าไม่มี ใครอธิบาย 
จะเข้าใจไดอ้ย่างไร?’ . . .

“ฟีลิปจึงเริม่เล่าโดยตัง้ตน้จากพระ
คมัภีรต์อนน้ัน ท่านประกาศข่าวประเสรฐิ
เรือ่งพระเยซูกับขันทีผู้น้ัน”2

ค�าถามที่ชาวเอธิโอปผู้น้ีถามเป็นส่ิง

เตอืนใจถึงพระบัญชาจากสวรรคท์ี่เราทุก
คนไดร้บัที่จะแสวงหา เรยีนรู ้และสอน
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ให้กัน3 
ที่จรงิแล้ว ในบรบิทของการเรยีนการสอน
พระกิตตคิณุ บางครัง้เราเป็นเหมือนชาว
เอธิโอป—เราตอ้งการความช่วยเหลือจาก
ครทูี่ซ่ือสัตย์และไดร้บัการดลใจ และบาง
ครัง้เราเป็นเหมือนฟีลิป—เราตอ้งการ
สอนและท�าให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผู้
อื่นเข้มแข็งขึน้

จุดประสงคข์องเราเมื่อเราแสวงหา
การเรยีนรูแ้ละการสอนพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตค์อืเพื่อเพิ่มพูนศรทัธาใน
พระผู้เป็นเจ้า ในแผนแห่งความสุขของ
พระองค ์ในพระเยซูครสิตแ์ละการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้และเพื่อมีการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ยั่งยืน ศรทัธาและการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เพิ่มขึน้เช่นน้ันจะ
ช่วยเราท�าและรกัษาพันธสัญญากับพระ
ผู้เป็นเจ้า และเพิ่มความมุ่งมาดปรารถนา
ให้เราท�าตามพระเยซูครสิตแ์ละสรา้งการ
เปลี่ยนแปลงทางวญิญาณอย่างแท้จรงิใน
ตวัเรา—หรอือีกนัยหน่ึง เปลี่ยนแปลงเรา
เป็นคนที่ถูกสรา้งใหม่ ตามที่อัครสาวก
เปาโลสอนในจดหมายของท่านถึงชาว 
โครนิธ์4 การเปลีย่นแปลงน้ีจะน�ามาซ่ึงชีวติ 

โดย เอล็เดอร์อลิูส์เสส ซวาเรส
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ฉันจะเข้าใจไดอ้ย่างไร

เม่ือเราแสวงหาการเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์อย่างจริงจัง เตม็ใจ แน่วแน่ และจริงใจและสอน
กันและกัน ค�าสอนเหล่านีส้ามารถเปล่ียนใจ

ภาคเช้าวนัเสาร์ ที่มีความสุข มีคณุประโยชน์ และแข็งแรง
มากขึน้และช่วยเรารกัษามุมมองนิรนัดร ์
น่ีคอืส่ิงที่เกิดขึน้กับขันทีชาวเอธิโอปหลัง
จากเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
และเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุของ
พระองคม์ิ ใช่หรอื พระคมัภีรบ์อกวา่เขา 
“เดนิทางตอ่ไปดว้ยความยินด”ี5

พระบัญชาให้เรยีนรูแ้ละสอนพระ
กิตตคิณุแก่กันไม่ ใช่เรือ่งใหม่ แตม่ีพระ
บัญชาน้ีซ�า้แล้วซ�า้เล่านับแตก่าลเริม่ตน้
ประวตัศิาสตรม์นุษย์6 โดยเฉพาะในครัง้
หน่ึง ขณะที่ โมเสสกับผู้คนของท่านอยู่
ในที่ราบโมอับก่อนเข้าสู่แผ่นดนิแห่งค�า
สัญญา พระเจ้าทรงดลใจให้ท่านสอน
ผู้คนเรือ่งความรบัผิดชอบที่จะเรยีนรูก้ฎ
เกณฑ์และพันธสัญญาที่พวกเขาไดร้บั
จากพระเจ้าและสอนส่ิงเหล่าน้ันให้แก่ลูก
หลาน7 ซ่ึงหลายคนไม่ไดม้ีประสบการณ์
ส่วนตวัของการข้ามทะเลแดงหรอืการ
เปิดเผยที่ ไดร้บับนภูเขาซีนาย

โมเสสตกัเตอืนผู้คนของท่านวา่
“ โอ คนอิสราเอล จงฟังกฎเกณฑ์และ

กฎหมายซ่ึงข้าพเจ้าสอนท่านทัง้หลายให้
ประพฤตติามเพื่อท่านจะมีชีวติอยู่ และ
เข้ายึดครองแผ่นดนิซ่ึงพระยาห์เวห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรษุของท่านประทาน
แก่ท่าน . . .

“. . . จงท�าให้ลูกและหลานของท่าน
ทราบเรือ่งเหลา่น้ี”8
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จากน้ันโมเสสทิง้ท้ายค�าพูดของท่าน
ดงัน้ี “ฉะน้ัน ท่านจงรกัษากฎเกณฑ์และ
พระบัญญัตขิองพระองค ์ซ่ึงข้าพเจ้าได้
บัญชาแก่ท่านในวนัน้ี เพื่อท่านและลูก
หลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดมีา
ด ีและวนัคนืของท่านจะยืนนานอยู่ ใน
แผ่นดนิซ่ึงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ท่านตลอดไป”9

ศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ส่ัง
สอนอยู่เสมอให้เราเลีย้งดคูรอบครวัของ
เรา “ตามการเลีย้งดแูละการตกัเตอืนของ
พระเจา้”10 “ ในแสงสวา่งและความจรงิ”11 
เมือ่ไม่นานมาน้ีประธานเนลสันกลา่ววา่ 
“ ในยคุน้ีทีก่ารผิดศีลธรรมไมอ่าจควบคมุ
ไดแ้ละภาพอนาจารชวนใหห้ลงใหล บดิา
มารดามีความรบัผิดชอบอนัศักดิสิ์ทธิท์ีจ่ะ
สอนบุตรธดิาถงึความส�าคญัของพระผูเ้ป็น
เจา้ [และพระเยซคูรสิต]์ ในชีวติพวกเขา”12

พี่น้องทัง้หลาย ค�าเตอืนของศาสดา
พยากรณ์ที่รกัของเราเป็นเครือ่งเตอืน
ใจที่เน้นย�า้ความรบัผิดชอบในส่วนของ
เราที่จะแสวงหาการเรยีนรูแ้ละการสอน
ครอบครวัเราวา่มีพระบิดาในสวรรคผ์ู้ทรง
รกัเราและทรงสรา้งแผนแห่งความสุขให้
บุตรธิดาของพระองค ์พระเยซูครสิตค์อื
พระบุตรของพระองค ์พระผู้ ไถ่ของโลก 
และความรอดเกิดจากศรทัธาในพระนาม
ของพระองค์13 ชีวติของเราตอ้งมีรากฐาน
อยู่บนศิลาแห่งพระผู้ ไถ่ของเรา พระเยซู
ครสิต ์ซ่ึงอาจช่วยให้เราในฐานะบุคคล
และครอบครวัมีความประทับใจทาง
วญิญาณของเราเองจารกึอยู่ ในใจเรา ช่วย
ให้เราอดทนในศรทัธาของเรา14

ท่านอาจนึกถึงเรือ่งสานุศิษย์สองคน
ของยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาซ่ึงตดิตาม
พระเยซูครสิตห์ลังจากไดย้ินยอห์นเป็น
พยานวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมษโปดก
ของพระผู้เป็นเจ้า พระเมสสิยาห์ คนดี
เหล่าน้ีตอบรบัพระด�ารสัเชิญของพระเยซู
ที่จะ “มาดเูถิด”15 และวนัน้ันก็พักอยู่กับ
พระองค ์พวกเขาไดร้บัรูว้า่พระเยซูคอื
พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า และตดิตามพระองค์ ไปตลอดชีวติ

ในท�านองเดยีวกนั เมือ่เราตอบรบัพระ
ด�ารสัเชิญของพระผูช่้วยให้รอดให ้“มา
ดเูถดิ” เราตอ้งพักอยูก่บัพระองค ์ใฝ่ใจ

ศึกษาพระคมัภรี ์รืน่เรงิยนิดี ในน้ัน เรยีน
รูห้ลกัค�าสอนของพระองค ์และพยายาม
ด�าเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระองค ์
เมือ่น้ันเราจงึจะรูจ้กัพระองค ์พระเยซู
ครสิต ์และจ�าพระสุรเสียงของพระองค ์
โดยรูว้า่เมือ่เรามาหาพระองคแ์ละเช่ือใน
พระองค ์เราจะไมห่วิหรอืกระหายอกีเลย16 
เราจะสามารถแยกแยะความจรงิไดต้ลอด
เวลา ตามทีเ่กดิขึน้กบัสานุศิษยส์องคนน้ัน
ผูพ้�านักอยูก่บัพระเยซวูนัน้ัน

พี่น้องทัง้หลาย ส่ิงน้ันไม่ไดเ้กิดขึน้
โดยบังเอิญ การด�าเนินชีวติสอดคล้องกับ
อิทธิพลสูงสุดของความเป็นเหมือนพระ
ผู้เป็นเจ้าไม่ ใช่เรือ่งเรยีบง่าย ส่ิงน้ีเรยีก
รอ้งให้ทูลขอพระผู้เป็นเจ้า และเรยีนรู้
วธิีน�าพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตม์า
เป็นศนูย์กลางชีวติของเรา ถ้าเราท�าเช่น
น้ัน ข้าพเจ้าสัญญาวา่อิทธิพลของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะน�าความจรงิมาสู่ ใจ
และความนึกคดิของเราและจะเป็นพยาน
ถึงส่ิงน้ัน17 สอนทุกส่ิง18

ค�าถามของชาวเอธิโอปที่วา่ “ถ้าไม่มี
ใครอธิบาย จะเข้าใจไดอ้ย่างไร?” มีความ
หมายพิเศษในบรบิทของความรบัผิดชอบ
ส่วนบุคคลของเราที่จะน�าหลักธรรมพระ
กิตตคิณุที่เราไดเ้รยีนรู้ ไปปฏิบัติ ในชีวติ
เราดว้ย ตวัอย่างเช่นในกรณีของชาวเอธิ
โอป เขาปฏิบัตติามความจรงิที่เขาเรยีน
รูจ้ากฟีลิป เขาขอรบับัพตศิมา . . . เขาได้
มารูว้า่พระเยซูครสิตค์อืพระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า19

พีน้่องทัง้หลาย การกระท�าของเราตอ้ง
สะทอ้นถงึส่ิงทีเ่ราเรยีนรูแ้ละสอน เราตอ้ง
แสดงความเช่ือของเราผา่นวธิทีีเ่ราด�าเนิน
ชีวติ ครทูีด่ทีีสุ่ดคอืแบบอยา่งทีด่ ีการ
สอนส่ิงทีเ่ราด�าเนินชีวติตามอยา่งแทจ้รงิ
สามารถสรา้งความแตกตา่งในใจคนทีเ่รา
สอน ถา้เราปรารถนาใหค้นอืน่ ไม่วา่จะ
เป็นครอบครวัหรอืไมก็่ตาม ส่ังสมพระ
คมัภรีแ์ละค�าสอนของอคัรสาวกตลอดจน
ศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติอยู่ ในสมัยของ
เราไวอ้ยา่งเบกิบาน พวกเขาตอ้งเห็นจติ
วญิญาณของเราปีตยินิดกีบัส่ิงเหล่าน้ัน ใน
ท�านองเดยีวกนั ถา้เราอยากใหพ้วกเขารูว้า่
ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันเป็นศาสดา
พยากรณ์ ผูห้ยัง่รู ้และผูเ้ปิดเผยในยคุของ
เรา พวกเขาตอ้งเห็นเรายกมอืสนับสนุน
ทา่นและตระหนักวา่เราท�าตามค�าสอนที่
ไดร้บัการดลใจของทา่น ดงัภาษิตอเมรกัิน
ซ่ึงเป็นทีรู่จ้กัด ี“ท�าดกีวา่พดู”

พวกท่านบางคนอาจจะถามตนเอง
ในขณะน้ีวา่ “เอ็ลเดอรซ์วาเรส ฉันท�าส่ิง
เหล่าน้ีมาโดยตลอดและท�าตามรปูแบบ
น้ีมาโดยตลอด ทัง้เป็นส่วนตวัและเป็น
ครอบครวั แต่ โชคไม่ดทีี่เพื่อนหรอืคน
ที่ฉันรกับางคนออกห่างจากพระเจ้า ฉัน
ควรท�าอย่างไร” ส�าหรบัท่านที่ขณะน้ีก�าลัง
มีความรูสึ้กเศรา้ เจ็บปวด และเสียใจ 
โปรดรูว้า่พวกเขาไม่ไดสู้ญหายไปเพราะ
พระเจ้าทรงทราบวา่พวกเขาอยู่ที่ ไหน
และทรงเฝ้าดแูลอยู่ พึงระลึกวา่พวกเขา
เป็นลูกของพระองคเ์ช่นกัน!
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เป็นเรือ่งยากทีจ่ะเขา้ใจเหตผุลทัง้หมด
วา่เหตใุดคนบางคนจึงเลอืกเดนิเส้นทาง
อืน่ วธิทีีด่ทีีสุ่ดท่ีเราท�าได้ ในสภาวการณ์
เหลา่น้ีคอืเพยีงรกัและโอบกอดพวกเขา 
สวดอ้อนวอนเพือ่ความผาสุกของพวกเขา 
และแสวงหาความช่วยเหลอืจากพระเจา้
เพือ่รูว้า่จะท�าหรอืพดูอะไร ยนิดกีบัความ
ส�าเรจ็ของพวกเขาอย่างจรงิใจ เป็นเพือ่น
กบัพวกเขาและมองหาส่ิงดี ในตวัพวกเขา 
เราไมค่วรลม้เลิกกบัพวกเขาแตค่วรรกัษา
ความสัมพนัธท่ี์เรามีไว ้อยา่ปฏเิสธหรอื
ตดัสินพวกเขาผิดๆ แคร่กัพวกเขา! อปุมา
เรือ่งบุตรเสเพลสอนเราวา่เมือ่ลกูส�านึกได ้
พวกเขามักปรารถนาจะกลบับา้น ถา้เป็น
เช่นน้ันกบัคนท่ีทา่นรกั จงมี ใจสงสาร วิง่
ออกไปหาพวกเขา กอดคอและจบูแกม้พวก
เขา อย่างเช่นทีบิ่ดาของบตุรเสเพลท�า20

สุดท้ายแล้ว จงด�าเนินชีวติอย่างมีคา่
ควร เป็นแบบอย่างที่ดขีองส่ิงที่ท่านเช่ือ
ตอ่พวกเขา และเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิตย์ิ่งขึน้ พระองคท์รงทราบ
และเข้าพระทัยความโศกเศรา้และความ
เจ็บปวดของเรา พระองคจ์ะประทานพร
แก่ความพยายามและการอุทิศตนตอ่คน
ที่ท่านรกัหากไม่ ใช่ ในชีวติน้ีก็ ในชีวติหน้า 
พี่น้องทัง้หลาย ระลึกไวเ้สมอวา่ความหวงั
เป็นส่วนส�าคญัของแผนพระกิตตคิณุ

ตลอดหลายปีแห่งการรบัใช้ ใน
ศาสนจักร ข้าพเจ้าเห็นสมาชิกผู้ซ่ือสัตย์
หลายคนที่ประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่า
น้ีในชีวติพวกเขาอย่างสม�่าเสมอ น่ีคอื
กรณีของมารดาตวัคนเดยีวคนหน่ึงซ่ึง
ข้าพเจ้าจะเรยีกเธอวา่ “แมรยี์” น่าเศรา้ 
แมรยี์ประสบกับการหย่ารา้งอันน่าสลดใจ 
ณ เวลาน้ัน แมรยี์ตระหนักวา่การตดัสิน
ใจที่ส�าคญัที่สุดของเธอซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
ครอบครวัเธอจะเป็นเรือ่งทางวญิญาณ 
การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคมัภีร ์
การอดอาหาร การเข้าโบสถ์และพระวหิาร
จะยังคงเป็นเรือ่งส�าคญัตอ่เธออยู่ ไหม

แมรยี์ซ่ือสัตย์เสมอ และ ณ จุดวกิฤติ
ดงักล่าว เธอจึงตดัสินใจยึดมั่นตอ่ส่ิงที่
เธอรูแ้ล้ววา่เป็นความจรงิ เธอพบพลัง
ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” ซ่ึง
ท่ามกลางหลักธรรมที่ดเียี่ยมมากมาย 
สอนวา่ “บิดามารดามีหน้าที่อันศักดิสิ์ทธิ์

ที่จะเลีย้งดบูุตรธิดาดว้ยความรกัและ
ความชอบธรรม” และสอนพวกเขาให้เช่ือ
ฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าเสมอ21 
เธอคน้หาค�าตอบอย่างตอ่เน่ืองจาก
พระเจ้าและแบ่งปันกับลูกส่ีคนของเธอ
ในทุกสภาพแวดล้อมครอบครวั พวกเขา
สนทนาเรือ่งพระกิตตคิณุและแบ่งปัน
ประสบการณ์และประจักษ์พยานรว่มกัน

แม้พวกเขาตอ้งผ่านความโศกเศรา้ 
แตลู่กๆ ของเธอพัฒนาความรกัที่มีตอ่
พระกิตตคิณุของพระครสิต ์รวมทัง้ความ
ปรารถนาที่จะรบัใช้และแบ่งปันกับผู้อื่น 
ลูกสามคนรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาอย่างซ่ือสัตย์ และคนเล็กสุดก�าลังรบั
ใช้ ในอเมรกิาใต ้ลูกสาวคนโต ผู้ที่ข้าพเจ้า
รูจ้ักด ีซ่ึงปัจจุบันน้ีแตง่งานแล้วและมี
ศรทัธามั่นคงไดก้ล่าววา่ “ดฉัินไม่เคยรูสึ้ก
เหมือนคณุแม่เลีย้งพวกเรามาเพียงล�าพัง
เพราะพระเจ้าอยู่ ในบ้านเราตลอดเวลา 
เมื่อเธอแสดงประจักษ์พยานถึงพระองค ์
เราตา่งก็เริม่หันไปหาพระองคด์ว้ยค�าถาม
ของเราเอง ดฉัินส�านึกคณุที่ท่านน�าพระ
กิตตคิณุมาสู่ชีวติ”

พี่น้องทัง้หลาย มารดาผู้แสนดคีนน้ี
สามารถท�าให้บ้านของเธอเป็นศนูย์กลาง
การเรยีนรูท้างวญิญาณ เช่นเดยีวกับ
ค�าถามของชาวเอธิโอป แมรยี์ถามตนเอง

หลายครัง้วา่ “ถ้าไม่มีแม่อธิบาย ลูกๆ จะ
เข้าใจไดอ้ย่างไร?”

สหายที่รกัในพระกิตตคิณุ ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่เมื่อเราแสวงหาการเรยีน
รูพ้ระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์ย่าง
จรงิจัง เต็มใจ แน่วแน่ และจรงิใจและ
สอนกันและกันโดยมีจุดประสงคอ์ย่าง
แท้จรงิ ภายใตอ้ิทธิพลของพระวญิญาณ 
ค�าสอนเหล่าน้ีสามารถเปลี่ยนใจและเป็น
แรงบันดาลใจให้ปรารถนาจะด�าเนินชีวติ
ตามความจรงิของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก 
พระองคท์รงเป็นพระผู้ ไถ่ พระองคท์รง
พระชนม์ ข้าพเจ้าทราบวา่พระองคท์รง
ก�ากับดแูลศาสนจักรของพระองคผ์่าน
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรูแ้ละผู้เปิดเผย 
ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านดว้ยวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ ทรงรกัเรา ทรง
ประสงค์ ให้เรากลับไปยังที่ประทับของ
พระองค—์เราทุกคน ทรงฟังค�าสวด
อ้อนวอนของเรา ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
ความจรงิเหล่าน้ีในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูกิจการของอัครทูต 8:27.
 2. กิจการของอัครทูต 8:30–31, 35.
 3. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:77–78, 

118; 130:18–19; 131:6.
 4. ด ู2 โครนิธ์ 5:17.
 5. กิจการของอัครทูต 8:39.
 6. ด ูโมเสส 6:52, 57–58; เฉลยธรรมบัญญัต ิ

4:5, 14; 5:1; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
43:8–9; 130:18–19; 136:32.

 7. ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ4:10.
 8. เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:1, 9.
 9. เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:40.
 10. เอเฟซัส 6:4; อีนัส 1:1.
 11. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 93:40.
 12. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความรอดและความ

สูงส่ง,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2008, 9.
 13. ด ูโมไซยาห์ 3:9.
 14. ด ูฮีลามัน 5:12.
 15. ด ูยอห์น 1:38–39.
 16. ด ูยอห์น 6:35.
 17. ด ูยอห์น 16:13.
 18. ด ูยอห์น 14:26.
 19. ด ูกิจการของอัครทูต 8:37–38.
 20. ด ูลูกา 15:20.
 21. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 

พ.ค. 2017, 145.



9พฤษภาคม 2019

เดนิมาหาพวกเขา เธอตะโกนวา่เธอ
เห็นเหตกุารณ์ทัง้หมดแล้วเป็นพยานวา่
วศิวกรไม่ พยำยำม หักหลบรถยนตเ์ลย!

จรงิๆ แล้วถ้าวศิวกรสามารถหักหลบ
ออกจากรางเพื่อเลี่ยงอุบัตเิหตไุด ้เขากับ
รถไฟทัง้ขบวนจะตกราง รถไฟจะหยุด
กะทันหันและไปตอ่ไม่ได ้โชคดสี�าหรบั
เขาที่รถไฟไม่ตกรางและล้อรถไฟเคลื่อน
ไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยแม้จะมี
อุปสรรคระหวา่งทาง โชคดสี�าหรบัเราที่
เราอยู่บนราง เส้นทางพันธสัญญาที่เราท�า
ไวเ้มื่อเรารบับัพตศิมาเข้ามาเป็นสมาชิก
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้าย แม้จะพบเจออุปสรรคเป็น 
ครัง้คราวระหวา่งทาง แตเ่ส้นทางน้ีจะ
ท�าให้เราเดนิหน้าไปจนถึงจุดหมาย 
นิรนัดรถ์้าเรายืนหยัดอยู่บนเส้นทางน้ัน

นิมิตเรือ่งตน้ไม้แห่งชีวติแสดงให้
เห็นวา่ผลของความหละหลวมน�าเราออก
จากเส้นทางพันธสัญญา จะเห็นวา่ราว
เหล็กและทางคบัแคบและแคบ หรอืเส้น
ทางพันธสัญญาน�าเราไป ถึง ตน้ไม้แห่ง
ชีวติที่พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้
ของพระองคเ์ตรยีมพรทุกประการไว้ ให้
ผู้ซ่ือสัตย์ ในนิมิตเราเห็นสายน� ้าที่มีน� ้า
แทนความสกปรกของโลกดว้ย พระคมัภีร์
อธิบายวา่แม่น� ้าสายน้ี “ ไหลไป” ตามทาง 
ไหลผ่านไป “ ใกล้” ตน้ไม้” เท่าน้ันแต่ไป
ไม่ ถึง ตน้ไม้ โลกเต็มไปดว้ยส่ิงล่อใจที่
หลอกลวงผู้ที่ทรงเลือก เป็นเหตใุห้พวก

ตนั (5,900 เมตรกิตนั) ตอ่ท้ายหัวรถ
จักรยาว 1.2 กิ โลเมตรทุกตูช่้วยกันเบรค 
ไม่มีทางที่รถไฟจะสามารถหยุดก่อนชน
รถยนต์ ได ้ซ่ึงก็ชนจรงิ โชคดทีี่คนในรถ
ไดย้ินเสียงหวดูรถไฟและหนีลงจากรถ
ก่อนรถไฟชน ขณะที่วศิวกรพูดคยุกับ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจสืบสวน หญิงเจ้าโทสะ

โดย เบคก้ี เครเวน
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนเยำวชนหญิงสำมัญ

ดฉัินเคยเห็นป้ายตดิกระจกรา้นคา้วา่ 
“ความสุข 15 ดอลลาร”์ ดฉัินอยากรูว้า่เงิน 
15 ดอลลารซื์อ้ความสุขไดม้ากแค่ไหน
จึงเข้าไปดใูนรา้น ส่ิงที่พบคอืของประดบั
และของที่ระลึกราคาถูกจ�านวนมาก—
ไม่มีสักอย่างที่ดฉัินเห็นวา่จะท�าให้ดฉัินมี
ความสุขอย่างที่ป้ายบอก! ตลอดหลายปีที่
ผ่านมา ดฉัินนึกถึงป้ายน้ันหลายครัง้และ
ง่ายมากที่เราจะมองหาความสุขในส่ิงของ
ราคาถูกหรอืไม่ยั่งยืน ในฐานะสมาชิก 
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้าย เราไดร้บัพรให้รูว้า่จะพบความ
สุขแท้จรงิไดท้ี่ ใดและอย่างไร เราพบได้
เมื่อเราด�าเนินชีวติอย่างรอบคอบตามพระ
กิตตคิณุที่พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วย
ให้รอดของเราพระเยซูครสิตท์รงสถาปนา
และพยายามเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้

เรามีเพื่อนรกัคนหน่ึงเป็นวศิวกรรถไฟ 
วนัหน่ึงขณะขับรถไฟไปตามเส้นทาง 
เขาเห็นรถยนตค์นัหน่ึงจอดอยู่บนราง
ตรงหน้าเขา เขารูเ้ลยวา่รถตดิรางและไม่
สามารถข้ามรางได ้เขาใช้ โหมดฉุกเฉิน
ทันทีเพื่อให้รถไฟที่บรรทุกสัมภาระ 6,500 

รอบคอบตรงข้ามกับ 
หละหลวม

เม่ืออิทธิพลของโลกน้อมรับความช่ัวร้ายมากขึน้ เราต้อง
พยายามด้วยความขยนัหมัน่เพียรเพ่ือยืนหยดัอยู่บนเส้น
ทางท่ีน�าไปหาพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างปลอดภยั
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เขาหละหลวมในการด�าเนินชีวติตาม
พันธสัญญา—ดว้ยเหตน้ีุจึงพาพวกเขา
ไปใกล้ตน้ไม้ แต่ไปไม่ ถึง ตน้ไม้ ถ้าเรา
ไม่รอบคอบในการด�าเนินชีวติตามพันธ
สัญญาอย่างเครง่ครดั ในที่สุดความหละ
หลวมของเราจะพาเราไปในทางตอ้งห้าม
หรอืสมทบกับคนที่เข้าไปในอาคารใหญ่
และกวา้งแล้ว หากไม่รอบคอบเราอาจจะ
จมอยู่ ในห้วงลึกของแม่น� ้าสกปรก1

มวีธิทีีร่อบคอบและวธิทีีห่ละหลวมให้
ท�าทกุอยา่งรวมถงึการด�าเนินชีวติตาม 
พระกติตคิณุ เมือ่เราพจิารณาค�ามัน่ของเรา 
ตอ่พระผูช่้วยใหร้อด เรารอบคอบหรอืหละ
หลวม เพราะธรรมชาตวิสัิยของมนุษย ์เรา
ไมเ่ขา้ขา้งความประพฤตขิองเราบางครัง้
หรอืหลายครัง้เราบอกวา่การกระท�าของเรา
อยู่ ใน โลกสีเทำ หรอืมทีัง้ดแีละไมด่ปีะปน
กนั ทกุครัง้ทีเ่ราพดูวา่ “อยา่งไรก็ตาม” 
“ยกเวน้” หรอื “แต”่ เมือ่ประยกุต์ ใช้กบั
การท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์
ผูน้�าของเราหรอืกบัการด�าเนินตามพระ
กติตคิณุอยา่งรอบคอบ เราก�าลงัพดูวา่ “ค�า
แนะน�าน้ันใช้กบัฉันไม่ได”้ เราสามารถเขา้
ขา้งทกุอยา่งทีต่อ้งการ แตข่อ้เท็จจรงิคอื 
กำรท�ำส่ิงผดิไมม่ทีำงถกูตอ้งไดเ้ลย!

หัวข้อเยาวชนปี 2019 น�ามาจาก ยอห์น 
14:15 ซ่ึงพระเจ้าทรงแนะน�าวา่ “ถ้าพวก
ท่านรกัเรา ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัติ
ของเรา” ถ้าเรารกัพระองคอ์ย่างที่เราอ้าง 
เราแสดงความรกัน้ันได้ โดยรอบคอบมาก
ขึน้ในการด�าเนินชีวติตามพระบัญญัติ
มิไดห้รอื

ความรอบคอบในการด�าเนินชีวติ
ตามพระกติตคิณุไมจ่�าเป็นตอ้งหมายถงึ
เครง่เครยีดหรอืคร�า่คร ึแตห่มายถงึความ
เหมาะสมในความคดิและความประพฤติ
ในฐานะสานุศิษยข์องพระเยซคูรสิต ์เมือ่
เราไตรต่รองความแตกตา่งระหวา่งรอบคอบ
กบัหละหลวมในการด�าเนินชีวติตามพระ
กติตคิณุ พงึพจิารณาความคดิตอ่ไปน้ี

เรารอบคอบในการนมัสการวนัสะบาโต
และในการเตรยีมรบัส่วนศีลระลึกแตล่ะ
สัปดาห์หรอืไม่

เราจะรอบคอบมากขึน้ในการสวด
อ้อนวอนและศึกษาพระคมัภีร ์หรอืมีส่วน
แข็งขันมากขึน้ใน จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบั
บุคคลและครอบครวั ไดห้รอืไม่

เรารอบคอบเมื่อเรานมัสการในพระ 
วหิารและเราด�าเนินชีวติตามพันธสัญญา 
ที่เราท�าเมื่อครัง้บัพตศิมาและในพระ
วหิารอย่างสุขุมรอบคอบหรอืไม่ เรา
รอบคอบในรปูลักษณ์ภายนอกและแตง่
กายสุภาพหรอืไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานที่และสภาวการณ์ศักดิสิ์ทธิ์ เรา
รอบคอบในการสวมการเ์ม้นท์พระวหิาร
หรอืไม่ หรอืแฟช่ันของโลกท�าให้เรา 
หละหลวมมากขึน้หรอืไม่

เรารอบคอบหรอืไม่ ในการปฏบิตัศิาสน
กิจตอ่ผู้อื่นและท�าการเรยีกในศาสนจักร
ให้เกิดสัมฤทธิผล หรอืเราเฉยเมยหรอื
หละหลวมในการเรยีกให้รบัใช้

เรารอบคอบหรอืหละหลวมในส่ิงที่เรา
อ่านและส่ิงที่เราดทูางทีวแีละอุปกรณ์มือ
ถือหรอืไม่ เรารอบคอบในภาษาของเรา

หรอืไม่ หรอืเราน้อมรบัความต�า่ช้าหยาบ
คายอย่างหละหลวม

จลุสาร เพือ่ควำมเข้มแข็งของเยำวชน 
ระบุมาตรฐานทีจ่ะบังเกดิพรมากมายและ
ช่วยใหเ้ราอยูบ่นเส้นทางพันธสัญญาเม่ือ
เราท�าตามอยา่งรอบคอบ แม้จะเขยีนไวเ้พือ่
ประโยชน์ของเยาวชน แตม่าตรฐานไม่
หมดอายเุมือ่เราออกจากโปรแกรมเยาวชน
ชายและเยาวชนหญิง ประยุกต์ ใช้กบัเรา
แตล่ะคนไดเ้สมอ การทบทวนมาตรฐาน
เหลา่น้ีจะท�าให้เรามวีธิดี�าเนินชีวติตามพระ
กติตคิณุอยา่งรอบคอบมากขึน้

เราไม่ลดมาตรฐานของเราเพื่อให้
คนอื่นยอมรบัหรอืรูสึ้กสบายใจ เราเป็น
สานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์เพราะเหตน้ีุ
เราจึงยกผู้อื่นให้สูงขึน้ ศักดิสิ์ทธิ์ขึน้เพื่อ
พวกเขาจะไดเ้ก็บเกี่ยวพรมากขึน้ดว้ย

ดฉัินเชือ้เชิญให้เราแตล่ะคนแสวงหา
การน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อ
รูว้า่เราตอ้งปรบัเปลี่ยนอะไรบ้างในชีวติ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของเราอย่าง
รอบคอบมากขึน้ ดฉัินขอรอ้งท่านเช่นกัน
ไม่ ให้วพิากษ์วจิารณ์คนที่ก�าลังเดนิเส้น
ทางเดยีวกัน “การพิพากษาเป็นของเรา, 
พระเจ้าตรสั”2 เราตา่งก็อยู่ ในกระบวนการ
เตบิโตและการเปลี่ยนแปลง

ดฉัินสนใจเรือ่งที่เล่าในพระคมัภีร์
มอรมอนเกี่ยวกับชาวอแมลิไคที่ละทิง้
ความเช่ือ วธิีท�าให้คนอื่นรูว้า่พวกเขาไม่
เกี่ยวข้องกับพระเยซูครสิตแ์ละศาสนจักร
ของพระองคอ์ีกตอ่ไปคอืพวกเขาท�า
เครือ่งหมายสีแดงที่หน้าผากเพื่อให้
ทุกคนเห็น3 ในทางตรงกันข้าม และใน
ฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์เราท�า
เครือ่งหมายตวัเราอย่างไร วธิีที่เราด�าเนิน
ชีวติอย่างรอบคอบท�าให้คนอื่นเห็นรปู
ลักษณ์ของพระองค์ ในสีหน้าของเราและ
รู้ ไดห้รอืไม่วา่เราเป็นใคร

เราเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญา เราตอ้ง
ไม่กลมกลืนกับโลกที่เหลือ เราไดช่ื้อวา่
เป็น “กรรมสิทธิ์ของพระเจ้า”4—น่ีเป็น
ค�าชม! เมื่ออิทธิพลของโลกน้อมรบัความ
ช่ัวรา้ยมากขึน้ เราตอ้งพยายามดว้ยความ
ขยันหมั่นเพียรเพื่อยืนหยัดอยู่บนเส้นทาง
ที่น�าไปหาพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่าง
ปลอดภัย โดยท�าให้ระยะห่างระหวา่งการ
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แสวงหาการน�าทางและความช่วยเหลือ
จากพระบิดา ผ่านการสวดอ้อนวอนจาก
ใจและจรงิใจ การให้เกียรตพิันธสัญญา
และพยายามเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอด ท�าให้เรามีสิทธิ์ ไดร้บัการน�าทางจาก
สวรรค์2 อย่างสม�่าเสมอผ่านอิทธิพลและ
การดลใจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

พระคมัภีรส์อนเราวา่ “เพราะวา่ส่ิง ไร
ซ่ึงพวกท่านจ�า เป็น พระ บิดาของท่านทรง
ทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอตอ่พระ องค”์3 
และพระองคท์รง “รูส่ิ้งทัง้ปวง, เพราะส่ิง
ทัง้ปวงอยู่ตอ่หน้าตอ่ตา [ของพระองค]์4

ศาสดาพยากรณ์มอรมอนเป็นแบบ
อย่างของเรือ่งน้ี ท่านไม่ไดม้ีชีวติอยู่เพื่อดู

โดย เอล็เดอร์บรูค พี. เฮลส์
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

หลักค�าสอนส�าคญัและท�าให้อุ่นใจจาก
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตค์อื
พระบิดาบนสวรรคท์รงรกับุตรธิดาของ
พระองคอ์ย่างแท้จรงิ เน่ืองจากความรกัดงั
กล่าว พระองคจ์ึงประทานพรเราไม่เพียง
ตามที่เราปรารถนาและจ�าเป็นเท่าน้ัน แต่
ตามพระปรชีาญาณอันหาที่สุดมิไดข้อง
พระองคด์ว้ย ศาสดาพยากรณ์นีไฟกล่าว
วา่ “ข้าพเจ้ารูว้า่ [พระผู้เป็นเจ้า] ทรงรกั
ลูกๆ ของพระองค”์1

ในดา้นหน่ึงของความรกัที่แท้จรงิ
น้ันคอืการที่พระบิดาบนสวรรคท์รง
เข้ามาเกี่ยวข้องกับรายละเอียดในชีวติ
เรา แม้ ในยามที่เราไม่รูห้รอืไม่เข้าใจ เรา

ค�าตอบการสวดอ้อนวอน

พระบิดาทรงทราบเก่ียวกับเรา ทรงทราบความต้องการ
ของเราและจะทรงช่วยเรา

ด�าเนินชีวติตามพันธสัญญากับอิทธิพล
ทางโลกกวา้งขึน้

เมื่อดฉัินใครค่รวญการไดร้บัความ
สุขอันยั่งยืน ดฉัินตระหนักวา่บางครัง้
เราพบตวัเราอยู่ ในโลกสีเทา เราเลี่ยง
หมอกแห่งความมืดไม่ไดข้ณะเดนิทาง
ไปตามเส้นทางพันธสัญญา การล่อลวง
และความหละหลวมท�าให้เราเบนเข้าหา
ความมืดของโลกและออกห่างจากเส้น
ทางพันธสัญญา เมื่อเกิดเรือ่งเช่นน้ี 
ศาสดาพยากรณ์ที่รกัของเรา ประธาน 
รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันขอใหเ้รากลบัมาบน 
เส้นทางพันธสัญญา และกลับมาโดยเรว็ 
ดฉัินส�านึกคณุอย่างยิ่งตอ่ของประทาน
แห่งการกลับใจและตอ่พลังการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด

ไม่มีทางที่เราจะด�าเนินชีวติดพีรอ้ม 
มีคนเดยีวเท่าน้ันที่ด�าเนินชีวติดพีรอ้ม
ขณะอยู่บนโลกทีเลสเชียลน้ี น่ันคอืพระ
เยซูครสิต ์แม้เราจะไม่ดพีรอ้ม พี่น้องทัง้
หลาย แตเ่รามีคา่ควรได ้มีคา่ควรรบัส่วน
ศีลระลึก มีคา่ควรรบัพรพระวหิาร และมี
คา่ควรรบัการเปิดเผยส่วนตวั

กษัตรยิ์เบ็นจามินเป็นพยานถึงพร
และความสุขที่มาถึงผู้ตดิตามพระผู้
ช่วยให้รอดอย่างรอบคอบวา่ “และยิ่งกวา่
น้ัน, ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านพิจารณา
ถึงสภาพอันเป็นพรและเป็นสุขของคน
ที่รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า. 
เพราะดเูถิด, พวกเขาไดร้บัพรในทุก
ส่ิง, ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณ; และ
หากพวกเขายืนหยัดอย่างซ่ือสัตย์จนกวา่
ชีวติจะหาไม่แล้วพวกเขาจะไดร้บัเข้า
สู่สวรรค,์ เพื่อโดยการน้ันพวกเขาจะ
พ�านักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในสภาพแห่ง
ความสุขอันไม่รูจ้บ”5

ความสุขซือ้ไดด้ว้ยเงิน 15 ดอลลาร์
หรอืไม่ ไม่ได ้ความสุขอันยั่งยืนเกิดจาก
ความตัง้ใจด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตอ์ย่างรอบคอบ ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. ด ู1 นีไฟ 8; 15.
 2. มอรมอน 8:20.
 3. ด ูแอลมา 3:4.
 4. 1 เปโตร 2:9.
 5. โมไซยาห์ 2:41.
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ผลงานของท่านเอง กระน้ันท่านยังเข้าใจ
วา่พระเจ้าทรงน�าท่านอย่างรอบคอบ เมื่อ
ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้รวมแผ่นจารกึ
เล็กของนีไฟเข้ากับบันทึกของท่าน มอร
มอนเขียนวา่ “และข้าพเจ้าท�าการน้ีดว้ย
จุดประสงคอ์ันชอบดว้ยเหตผุล; เพราะ
ทรงกระซิบข้าพเจ้าเช่นน้ัน, อันเป็นไป
ตามการท�างานของพระวญิญาณของ
พระเจ้าซ่ึงอยู่ ในข้าพเจ้า. และบัดน้ี, 
ข้าพเจ้าไม่ไดรู้้ ไปหมดทุกเรือ่ง; แต่
พระเจ้าทรงรูทุ้กเรือ่งที่จะมาถึง; ดงัน้ัน, 
พระองคท์รงท�างานอยู่ภายในข้าพเจ้าเพื่อ
ให้ท�าตามพระประสงคข์องพระองค.์”5 ถึง
แม้มอรมอนไม่ไดรู้เ้รือ่งการสูญหายของ
ตน้ฉบับ 116 หน้าในอนาคต แตพ่ระเจ้า
ทรงท�าและเตรยีมวธิีเอาชนะอุปสรรคน้ัน
ไวล้่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนเกิดเหตุ

พระบิดาทรงทราบเกี่ยวกับเรา ทรง
ทราบความตอ้งการของเราและจะทรง
ช่วยเรา บางครัง้ทรงช่วยเหลือในเวลา
น้ันหรอือย่างน้อยไม่นานหลังจากเราทูล
ขอความช่วยเหลือจากพระองค ์บางครัง้
ความปรารถนาที่จรงิใจและมีคา่ที่สุดของ
เราไม่ไดร้บัค�าตอบในวธิีที่เราหวงั แตเ่รา
พบวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเก็บพรที่ดกีวา่ไว้
ให้เรา และบางครัง้ความปรารถนาอันชอบ
ธรรมของเราก็ ไม่ไดร้บัในชีวติน้ี ข้าพเจ้า
จะเล่าเรือ่งสามเรือ่งเพื่อให้ท่านเห็นภาพ
วธิีที่พระบิดาในสวรรคท์รงตอบการทูล
วงิวอนพระองคอ์ย่างตัง้ใจจรงิของเรา

ลูกชายคนสุดท้องของเราไดร้บัเรยีก
ให้รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่

ปารสี ฝรัง่เศส เพื่อเตรยีมการรบัใช้ เรา
พาเขาไปซือ้เสือ้เชิต้ เสือ้นอก ถุงเท้าและ
เสือ้คลุมกันหนาว น่าเสียดายที่ ในรา้น
ไม่มีเสือ้คลุมกันหนาวแบบและขนาดที่ลูก
ตอ้งการ แตพ่นักงานแจ้งวา่ อีกสองสาม
สัปดาห์เสือ้คลุมกันหนาวดงักล่าวจะมาถึง
ทางรา้นจะจัดส่งให้ที่ศนูย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาในโพรโวไดก้่อนก�าหนดเดนิทาง
ไปปารสีของลูกชายเรา เราจ่ายคา่เสือ้คลุม
น้ันแล้วก็ ไม่ไดค้ดิอะไรอีก

ลูกเข้าศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาใน
เดอืนมิถุนายนและเสือ้คลุมกันหนาวไป
ถึงหน่ึงวนัก่อนก�าหนดออกเดนิทางใน
เดอืนสิงหาคม ลูกไม่ไดล้องใส่แตร่บี
จัดเสือ้คลุมเข้ากระเป๋าสัมภาระรวมกับ
เสือ้ผ้าและส่ิงของอื่นๆ

เมื่อกรุงปารีสเมืองที่ลูกรับใช้ย่างเข้า
ฤดูหนาว เขาเขียนจดหมายถึงเราบอกว่า
เมื่อดึงเสือ้คลุมกันหนาวออกมาลองสวม 
ปรากฏว่าเล็กเกินไปมาก เราจึงต้องฝาก
เงินเข้าบัญชีธนาคารลูกอีกจ�านวนหน่ึง
เพื่อซือ้เสือ้คลุมอีกตัวหน่ึงที่ปารีส ซ่ึง
ลูกก็ท�าตามน้ัน ด้วยความรูสึ้กหงุดหงิด
เล็กน้อย ข้าพเจ้าเขียนจดหมายบอกลูก
ว่าไหนๆ ก็ ใส่ตัวแรกไม่ ได้ ให้คนอื่นไป
เสียเถิด

ตอ่มาเราไดร้บัอีเมลฉบับน้ีจากลูก 
“ที่น่ีหนาวมากๆ . . . เสือ้คลุมตวัใหม่ดี
มากและหนาหนักมาก แตด่เูหมือนลม
หนาวจะยังเข้าถึงและทะลุผ่านตวัเราได้
เลย . . . ผมให้เสือ้คลุมตวัแรกแก่ [ผู้สอน
ศาสนาอีกคนหน่ึงซ่ึงพักอยู่ที่เดยีวกัน] 

เขาบอกวา่เขาสวดอ้อนวอนขอวธิีที่จะมี
เสือ้คลุมที่ดกีวา่เดมิ เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส
เมื่อส่ีห้าปีก่อนและมีแตแ่ม่ . . . และผู้
สอนศาสนาที่ ให้บัพตศิมาเขาเท่าน้ันที่
สนับสนุนงานเผยแผ่ของเขาอยู่ ดงัน้ัน
เสือ้คลุมตวัน้ีคอืค�าตอบการสวดอ้อนวอน 
ผมมีความสุขมากกับเรือ่งน้ี”6

พระบดิาบนสวรรคท์รงทราบวา่ผูส้อน
ศาสนาซ่ึงรบัใช้ทีฝ่รัง่เศสไกลจากบ้าน 
6,200 ไมล ์(10,000 กม.) คนน้ี จะตอ้งการ
เสือ้คลมุกนัหนาวตวัใหม่โดยดว่นส�าหรบั
ฤดหูนาวทีเ่ย็นยะเยอืกในกรงุปารสีแต่ไมม่ี 
เงนิพอซือ้ พระบดิาบนสวรรคท์รงทราบ 
ดว้ยวา่ลกูเราจะไดร้บัเสือ้คลมุกนัหนาวที ่
ตวัเล็กเกนิไปมากจากรา้นในโพรโว ยทูาห์ 
พระองคท์รงทราบวา่ผูส้อนศาสนาสองคน
น้ีจะรบัใช้ดว้ยกนัทีก่รงุปารสีและเสือ้คลุม
ตวัน้ันจะเป็นค�าตอบการสวดออ้นวอนที่
นอบน้อมจรงิใจของผูส้อนศาสนาทีจ่�าเป็น
ตอ้งมเีสือ้คลมุใหมท่นัที

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่
“นกกระ จาบสองตวัเขาขายหน่ึง

อาส์ ซา รอิันไม่ ใช่หรอื? แตถ่้าพระ บิดาของ
ท่านไม่ โปรด นกเหล่า น้ันจะไม่ตกลงถึง
ดนิแม้แตต่วัเดยีว 

“ถึงผมของท่านทัง้ หลาย ก็ทรงนับไว้
แล้วทุกเส้น 

“เพราะฉะน้ันอย่ากลัวเลย พวกท่านก็
ประ เสรฐิกวา่นกกระ จาบหลายตวั”7

ในสถานการณ์อื่น เมื่อความปรารถนา
ที่มีคา่ไม่ไดป้ระทานไว้ ในวธิีที่เราหวงั น่ัน
อาจเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเรา
เอง ตวัอย่างเช่น โยเซฟบุตรยาโคบถูก
พี่ๆ อิจฉาและเกลียดชังจนถึงขัน้วางแผน
สังหารท่าน แตพ่ี่ๆ เปลี่ยนแผนเป็นขาย
ท่านไปเป็นทาสในอียิปต์8 ถ้าจะมี ใครสัก
คนเคยรูสึ้กวา่การสวดอ้อนวอนของเขาไม่
ไดร้บัค�าตอบในวธิีที่เขาหวงั คนน้ันตอ้ง
เป็นโยเซฟ ในความจรงิ เคราะห์รา้ยของ
ท่านส่งผลเป็นพรอันประเสรฐิตอ่ท่าน
และช่วยให้ครอบครวัของท่านรอดจาก
ความอดอยาก ตอ่มา หลังจากเป็นผู้น�าที่
ไดร้บัความไวว้างใจในอียิปต ์ดว้ยศรทัธา
และปัญญาอันยิ่งใหญ่ ท่านพูดกับพี่ๆ วา่

“แตเ่ดีย๋ว น้ีอย่าเสีย ใจไปเลย อย่าโกรธ
ตวัเองที่ขายฉันมาที่น่ี เพราะวา่พระ เจ้า
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ทรงใช้ฉันให้มาก่อนหน้าพวกพี่ เพื่อจะได้
ช่วยชีวติ

“เพราะมีการกัน ดาร อาหารในแผ่น ดนิ
สองปีแล้ว ยังอีกห้าปีจะไม่ มีการไถ นาหรอื
เก็บ เกี่ยวเลย 

“พระ เจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนพวกพี่ เพื่อ
สงวนคนที่เหลือส่วนหน่ึงบนแผ่น ดนิไว้
ให้พวกพี่ และช่วยชีวติของพวกพี่ ไวด้ว้ย
การช่วย กู้อันยิ่ง ใหญ่ 

“ฉะน้ัน ไม่ ใช่พี่เป็นผู้ ให้ฉันมาที่น่ี แต่
พระ เจ้าทรงให้มา”9

ขณะเรยีนมหาวทิยาลัย ลูกชายคนโต
ไดท้�างานพารท์ไทม์ส�าหรบันักศึกษาที่ดี
มากและมีแนวโน้มที่จะน�าไปสู่งานดทีี่
มั่นคงหลังเรยีนจบ ลูกท�างานหนักกับงาน
นักศึกษาน้ันส่ีปี จนเป็นคนที่มีคณุภาพ
สูง ไดร้บัเกียรตจิากเพื่อนรว่มงานและ
หัวหน้าเป็นอย่างด ีปลายปีสุดท้าย ราวกับ
สวรรคบ์ันดาล (อย่างน้อยลูกเราก็คดิ
อย่างน้ี) ต�าแหน่งงานประจ�าเปิดรบัสมัคร 
และลูกเราคอืผู้สมัครระดบัแนวหน้าที่มี
ตวับ่งชีแ้ละความคาดหวงัทุกอย่างวา่เขา
ตอ้งไดง้านน้ีแน่นอน

แต ่เขาไม่ไดง้าน ไม่มี ใครเข้าใจเรือ่งน้ี  
ลูกเตรยีมพรอ้มอย่างด ีการสัมภาษณ์ก็ด ี 
และเป็นผู้สมัครที่มีคณุภาพสูงสุด เขา
สวดอ้อนวอนดว้ยความคาดหวงัอย่างสูง! 
ลูกเรารูสึ้กสิน้หวงัและใจสลาย เหตกุารณ์
ทัง้หมดท�าให้เราทุกคนตอ้งเกาศีรษะ เหตุ
ใดพระผู้เป็นเจ้าทรงทอดทิง้เขาในความ
ปรารถนาอันชอบธรรม

กวา่ค�าตอบจะชัดเจนเวลาก็ผา่นไปส่ีหา้
ปี ถา้ลกูเราไดง้านในฝันหลงัเรยีนจบ เขา
จะพลาดโอกาสส�าคญัยิง่ของการเปลีย่น
ชีวติซ่ึงบดัน้ีพสูิจน์แลว้วา่เป็นไปเพือ่
ประโยชน์และพรนิรนัดร ์พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงทราบผลในบัน้ปลายนับตัง้แตเ่ริม่ตน้ 
(ทรงเป็นเช่นน้ันเสมอ) และในกรณีน้ี 
หลายครัง้ทีค่�าตอบการสวดออ้นวอนทีช่อบ
ธรรมคอืไม ่เพือ่ผลลพัธท์ีเ่หนือกวา่มาก

และบางครัง้ ค�าตอบการสวดอ้อนวอน
ที่เราแสวงหาอย่างชอบธรรม ดว้ยสุด
ความหวงัและตัง้ใจจะไม่ไดร้บัในชีวติน้ี

ซิสเตอร์แพทริเซีย พาร์คินสัน แรก
เกิดมีสายตาปกติ แต่เมื่ออายุเจ็ดขวบ
ดวงตาของเธอเริ่มบอด อายุเก้าขวบ 

แพทเริ่มเข้าเรยีนที่ โรงเรียนคนหูหนวก
และตาบอดยูทาห์ ในออกเดน ยูทาห์ 
ห่างจากบ้านประมาณ 90 ไมล์ (145 
กิ โลเมตร) ท�าให้จ�าเป็นต้องอยู่ โรงเรียน
ประจ�า—มีอาการคิดถึงบ้านเหมือนเด็ก
เก้าขวบทั่วไป

อายุ 11 ขวบเธอตาบอดสนิท แพท 
กลบัมาอยูบ่า้นอยา่งถาวรเมือ่อาย ุ15 ปีเพือ่ 
เข้าเรยีนมัธยมปลายใกล้บ้าน เธอเรยีน
มหาวทิยาลัย จบปรญิญาตรสีาขาความผิด
ปกติ ในการส่ือสารและจิตวทิยา และหลัง
จากสรา้งวรีกรรมโดยพยายามอย่างหนัก
กับข้อซักถามของเจ้าหน้าที่รบันักศึกษา
มหาวทิยาลัย เธอเข้าเรยีนบัณฑิตวทิยาลัย
และส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท
สาขาพยาธิวทิยาภาษาพูด ปัจจุบันแพท
ท�างานกับนักเรยีนระดบัประถมศึกษา 53 
คนและดแูลเจ้าหน้าที่เทคนิคดา้นภาษา
พูดส่ีคนในเขตโรงเรยีนของเธอ เธอมีรถ
และบ้านของตนเอง เมื่อตอ้งการเดนิทาง
เพื่อนหรอืคนในครอบครวัจะขับรถให้

เมื่ออายุ 10 ขวบ แพทยังมีตารางการ
รกัษาที่จัดไวเ้พื่อรกัษาสายตาที่แย่ลงทุก
ขณะ ปกตคิณุพ่อคณุแม่จะบอกเธออย่าง
ชัดเจนวา่จะเกิดอะไรขึน้ในการรกัษา แต่
ดว้ยเหตผุลบางอย่างพวกท่านไม่ไดบ้อก
เธอเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ในครัง้น้ี เมื่อ
คณุพ่อคณุแม่บอกเธอวา่ก�าหนดการ
รกัษาน้ีท�าไวแ้ล้ว แพท พูดดว้ยค�าของแม่
วา่ “มั่วมาก” แพทวิง่ไปอีกห้องแล้วกลับ
มาพูดกับคณุพ่อคณุแม่ดว้ยความโกรธวา่ 
“หนูจะบอกอะไรให้นะ หนูรู ้พระผู้เป็น
เจ้าทรงรู ้และพ่อกับแม่ก็น่าจะรูด้ดีว้ย 
หนูก�าลังจะตาบอดตลอดชีวติ!”

หลายปีก่อน แพทเดนิทางไป
แคลิฟอรเ์นียเพื่อเยี่ยมคนในครอบครวั
ที่อาศัยอยู่ที่น่ัน ขณะเธออยู่นอกบ้านกับ
หลานชายวยัสามขวบ หลานพูดกับเธอวา่ 
“ป้าแพทครบั ท�าไมป้าไม่ขอให้พระบิดา
บนสวรรคป์ระทานดวงตาใหม่ ให้ครบั 
เพราะพระบิดาบนสวรรคจ์ะประทานทุก
อย่างที่ป้าขอ ป้าก็แคทู่ลขอพระองค”์
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แพทบอกวา่เธออึง้ไปกับค�าถามน้ัน
แตก็่ตอบไปวา่ “บางครัง้พระบิดาบน
สวรรคก็์ ไม่ไดท้รงท�างานแบบน้ัน บาง
ครัง้พระองคท์รงตอ้งการให้หนูเรยีนรูบ้าง
อย่าง ดงัน้ันพระองคจ์ึงไม่ไดป้ระทาน
ทุกอย่างที่หนูขอ บางครัง้หนูตอ้งรอ พระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดทรง
ทราบดทีี่สุดวา่ส่ิงใดดแีละจ�าเป็นตอ่เรา 
ดงัน้ันทัง้สองพระองคจ์ะไม่ประทานทุก
อย่างที่หนูตอ้งการในเวลาที่หนูตอ้งการ”

ข้าพเจ้ารูจ้ักแพทมาหลายปีและบอก
เธอเมื่อไม่นานมาน้ีวา่ข้าพเจ้าช่ืนชมข้อ
เท็จจรงิที่เธอคดิบวกและมีความสุขเสมอ 
เธอตอบวา่ “ท่านไม่เคยเห็นดฉัินที่บ้าน 
น่ีคะ ดฉัินก็มีช่วงเวลาของดฉัิน ดฉัินมี
ภาวะซึมเศรา้คอ่นข้างหนัก และรอ้งไห้
มาก” อย่างไรก็ตาม เธอเสรมิวา่ “ตัง้แต่
ดฉัินเริม่สูญเสียสายตา ซ่ึงเป็นเรือ่งไม่
คุน้เคย แตด่ฉัินรูว้า่พระบิดาบนสวรรค์
และพระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่กับดฉัิน
และครอบครวั เราจัดการเรือ่งน้ีดว้ยวธิี
ที่ดทีี่สุด และในความเห็นของดฉัิน เรา
จัดการดว้ยวธิีที่ถูกตอ้ง ในที่สุดดฉัินก็
เป็นคนที่ประสบความส�าเรจ็มากพอและ
โดยทั่วไปดฉัินมีความสุข ดฉัินระลึกถึง
พระหัตถ์ของพระองค์ ในทุกส่ิง กับคนที่

ถามดฉัินวา่โกรธหรอืไม่ที่ตาบอด ดฉัิน
ตอบวา่ “จะให้ โกรธใครคะ” พระบิดาบน
สวรรคท์รงอยู่กับดฉัินในเรือ่งน้ี ดฉัินไม่
โดดเดีย่ว ทรงอยู่กับดฉัินตลอดเวลา”

ในกรณีน้ี ความปรารถนาของแพทที่
จะไดส้ายตาคนืมาจะไม่ไดร้บัในชีวติน้ี 
แตค่ตพิจน์ของเธอที่เรยีนรูจ้ากคณุพ่อ
คอื “เดีย๋วมันก็ผ่านไป”10

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์กล่าววา่ 
“ขณะน้ีพระบิดาทรงรูจ้ักท่าน ทราบ
ความรูสึ้กของท่าน ตลอดจนความ
ตอ้งการทางวญิญาณและทางโลกของทุก
คนรอบข้างท่าน”11 ความจรงิอันประเสรฐิ
และท�าให้อุ่นใจน้ีพบได้ ในประสบการณ์
ทัง้สามเรือ่งที่ข้าพเจ้าเล่ามา

พีน้่องทัง้หลาย บางครัง้การสวด
ออ้นวอนของเราไดร้บัค�าตอบเรว็พรอ้ม
ผลลพัธท์ีเ่ราหวงั บางครัง้การสวด
ออ้นวอนไม่ไดร้บัค�าตอบในวธิทีีเ่ราตัง้
ความหวงั แตด่ว้ยกาลเวลา เราจะเรยีนรูว้า่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมพีรเตรยีมไว้ ใหเ้ราซ่ึง
ประเสรฐิกวา่พรทีเ่ราคาดหวงัแตแ่รก และ
บางครัง้ค�าวงิวอนอนัชอบธรรมของเราจะ
ไม่ไดร้บัตอบในชีวติน้ี12 ดงัทีเ่อ็ลเดอรนี์ล 
เอ. แม็กซ์เวลลก์ลา่วไว ้“ศรทัธาคอืวางใจ
จงัหวะเวลาของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย”13

เรามั่นใจไดว้า่ในวธิีและเวลาของ 
พระองคเ์อง พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรง 
อวยพรเราและแก้ ไขข้อกังวล ความ 
อยุตธิรรมและความผิดหวงัที่เราไดร้บั
ทัง้หมด

กษัตรยิเ์บ็นจามนิกลา่ววา่ “และยิง่กวา่
น้ัน, ขา้พเจา้ปรารถนาใหท้า่นพจิารณา
ถงึสภาพอนัเป็นพรและเป็นสุขของคน
ทีร่กัษาพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้. 
เพราะดเูถดิ, พวกเขาไดร้บัพรในทกุส่ิง, 
ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณ; และหาก
พวกเขายนืหยดัอยา่งซ่ือสัตยจ์นกวา่ชีวติ
จะหาไมแ่ลว้พวกเขาจะไดร้บัเขา้สู่สวรรค,์ 
เพือ่โดยการน้ันพวกเขาจะพ�านักอยูก่บั
พระผูเ้ป็นเจา้ในสภาพแหง่ความสุขอัน
ไมรู่จ้บ. โอจ้งจ�า, จงจ�าไวว้า่เรือ่งเหล่าน้ีจรงิ; 
เพราะพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้รบัส่ังไว.้”14

ขา้พเจา้ทราบวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงไดย้นิ
การสวดออ้นวอนของเรา15 ขา้พเจา้ทราบวา่
ในฐานะพระบดิาผูท้รงรูทุ้กส่ิงและเป่ียม
ดว้ยความรกั ทรงตอบค�าสวดออ้นวอนของ
เราอยา่งแทจ้รงิ ตามพระปรชีาญาณอนัหา
ทีสุ่ดมิไดเ้พือ่ประโยชน์สูงสุดและพรของ
เรา ขา้พเจา้เป็นพยานดงัน้ีในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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แบ่งปันข่าวประเสรฐิ3 แห่งพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตก์ับผู้คนที่ท่านพบ 
ศึกษาดว้ยกัน อาศัยอยู่ดว้ยกัน หรอื
ท�างานและพบปะพูดคยุกัน

ระหวา่งปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามี โอกาสอัน
น่าตืน่เตน้ที่จะมีส่วนรว่มอย่างลึกซึง้กับ
กิจกรรมงานเผยแผ่ทั่วโลกของศาสนจักร 
ข้าพเจ้ามักไตรต่รองและสวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับภารกิจอันส�าคญัยิ่งของพระผู้ช่วย
ให้รอดตอ่สานุศิษย์ของพระองค—์เรา ลูก
ของพระองค—์ที่จะ “ ออก ไป และ น�า ชน 
ทุก ชาต ิมา เป็น สาวก ของ เรา จง บัพ ตศิ มา 
พวก เขา ใน พระ นาม ของ พระ บิดา 
พระ บุตร และ พระ วญิ ญาณ บร ิสุทธิ์”4

ข้าพเจ้าครุน่คดิกับค�าถาม “เราใน
ฐานะสมาชิกและสานุศิษย์ของพระครสิต์
สามารถท�าภารกิจอันส�าคญัยิ่งให้เกิดสัม
ฤทธผิลไดอ้ยา่งไรในชีวติประจ�าวนัของเรา”

วนัน้ีข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านไตรต่รอง
ค�าถามเดยีวกันในความคดิและใจท่าน5

ของประทานส�าหรับงานเผยแผ่ศาสนา
ผู้น�าศาสนจักรเน้นการเรยีกที่ชัดเจน

วา่ “สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา!” มา
หลายทศวรรษ6

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
—ทัง้ในอดตีและในสมัยของเรา—แบ่ง
ปันพระกิตตคิณุกับเพื่อนสนิทมิตรสหาย

ข่มเหงน้ัน) ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายยังคงเตบิโตอย่าง
ตอ่เน่ืองและปัจจุบันมีอยู่ทั่วโลก

มหีลายอย่างต้องท�า
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะอบเคก้ โปรย

กระดาษสี และฉลองความส�าเรจ็ครัง้
ส�าคญัของเรา เราจะท�าไดด้ถี้าเราเข้าใจ
การเตบิโตน้ันเป็นอย่างดี

มีผู้คนอยู่ประมาณเจ็ดพันห้ารอ้ยล้าน
คนในโลกน้ี เมื่อเทียบกับสมาชิกราว 16 
ล้านคนของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย—นับวา่เป็นกลุ่ม
ที่เล็กมาก1

ขณะเดยีวกันจ�านวนผู้เช่ือชาวครสิต์
ในบางภูมิภาคของโลกลดลง2

แม้ ในศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเจ้า—ขณะสมาชิกภาพโดยรวมยัง
เตบิโตขึน้เรือ่ยๆ —แตม่ีคนจ�านวนมาก
ที่ ไม่ยอมมารบัพรของการมีส่วนรว่มกับ
ศาสนจักรเป็นประจ�า

กล่าวอีกนัยหน่ึง ไม่วา่ท่านจะอยู่ที่ ใด
บนแผ่นดนิโลก มี โอกาสมากมายในการ

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

เมื่อเดอืนที่แล้วประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รกัของ
เราเชิญอัครสาวกสิบสองให้รว่มเดนิทาง
กับท่านไปอุทิศพระวหิารโรม อิตาลี ขณะ
เดนิทาง ข้าพเจ้านึกถึงอัครสาวกเปาโล
และการเดนิทางของท่าน ในสมัยของ
ท่าน การเดนิทางจากเยรซูาเล็มไปโรมจะ
ใช้เวลาประมาณ 40 วนั ปัจจุบัน ในเครือ่ง
บินที่ข้าพเจ้าโปรดปรานล�าหน่ึง ใช้เวลา
ไม่ถึง 3 ช่ัวโมง

นักวชิาการพระคมัภีร์ ไบเบิลเช่ือวา่
เปาโลอยู่ ในโรมเมื่อท่านเขียนจดหมาย
หลายฉบับ ซ่ึงเป็นกุญแจในการเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งให้สมาชิกศาสนจักรในเวลา
น้ันเช่นเดยีวกับในปัจจุบัน

เปาโลและสมาชิกคนอื่นๆ ของ
ศาสนจักรในสมัยโบราณ วสุิทธิชนยุคแรก
เริม่ เคยชินกับการเสียสละ หลายคนถูก
ข่มเหงอย่างรนุแรง แม้จนถึงแก่ความตาย

ใน 200 ปีที่ผ่านมา สมาชิกศาสนจักรที่
ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์ประสบ
กับการข่มเหงในหลายรปูแบบเช่นกัน แต่
ทัง้ที่มีการข่มเหง (และบางครัง้เพราะการ

งานเผยแผ่ศาสนา:  
แบ่งปันส่ิงที่อยู่ ในใจท่าน

ไม่ว่าท่านจะอยู่ท่ีใดบนแผ่นดินโลก มีโอกาสมากมาย
ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์
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อย่างกระตอืรอืรน้และมีความสุข ใจพวก
เขาลุกไหม้ดว้ยประจักษ์พยานถึงพระเยซู
ครสิต ์และพวกเขาตอ้งการอย่างจรงิใจที่
จะให้ผู้อื่นประสบปีตทิี่พวกเขาพบในพระ
กิตตคิณุของพระผู้ช่วยให้รอด

สมาชิกบางคนของศาสนจักรดเูหมือน
จะมีของประทานส�าหรบัส่ิงน้ี พวกเขารกั
การเป็นทูตแห่งพระกิตตคิณุ พวกเขา
กล้าหาญ ยินดรีบัใช้และน�างานน้ีในฐานะ
สมาชิกผู้สอนศาสนา

อย่างไรก็ตาม พวกเราบางคนคอ่นข้าง
ลังเล เมื่อมีการสนทนาเรือ่งงานเผยแผ่
ศาสนาในการประชุมของศาสนจักร ศีรษะ
จะคอ่ยๆ คอ้มลงไปอยู่หลังม้าน่ัง สายตา
จับจ้องไปที่พระคมัภีรห์รอืหลับตาตัง้
สมาธิอย่างลึกซึง้เพื่อหลีกเลี่ยงการสบตา
กับสมาชิกคนอื่นๆ

เหตใุดจึงเป็นเช่นน้ี บางทีเรารูสึ้กผิด
ที่ ไม่ ไดแ้บ่งปันพระกิตตคิณุให้มากกวา่น้ี 
บางทีเรารูสึ้กไม่แน่ใจวา่จะท�าอย่างไร หรอื
บางทีเรารูสึ้กกลัวที่จะออกไปจากพืน้ที่คุน้
เคยของเรา

ข้าพเจ้าเข้าใจส่ิงน้ี
พึงจดจ�าวา่ พระเจ้าไม่ไดท้รงเรยีก

รอ้งความพยายามดา้นงานเผยแผ่ศาสนา
อย่างผู้เช่ียวชาญไรท้ี่ต ิแต ่“พระเจ้าทรง
เรยีกรอ้งใจและความคดิที่เต็มใจ”7

ถ้าท่านก�าลังท�างานเผยแผ่ศาสนาอย่าง
มีความสุขอยู่แล้ว ขอให้ท�าตอ่ไป และยืน
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น พระเจ้าจะทรง
อวยพรท่าน

อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านลังเลเมื่อถึงคราว
ตอ้งแบ่งปันข่าวสารพระกิตตคิณุ ข้าพเจ้า
ขอแนะน�าส่ิงที่ท�าให้ ไม่รูสึ้กผิดห้าข้อที่
ใครก็ท�าไดเ้พื่อมีส่วนรว่มในภารกิจส�าคญั
ของพระผู้ช่วยให้รอดในการช่วยรวบรวม
อิสราเอล

ค�าแนะน�าเรียบง่ายห้าข้อ
ข้อแรก เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า พระ

บัญญัตสิ�าคญัข้อแรกคอืรกัพระผู้เป็นเจ้า8 
น่ันคอืเหตผุลส�าคญัวา่เหตใุดเราจึงอยู่บน
โลกน้ี ถามตนเองวา่ “ฉันเช่ือในพระบิดา
บนสวรรคจ์รงิหรอื”

“ฉันรกัและวางใจพระองคห์รอืไม่”
ยิ่งท่านเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคข์อง

เรา ความสวา่งของพระองคแ์ละปีตจิะยิ่ง
ส่องออกมาจากภายในตวัท่าน คนอื่นๆ จะ
สังเกตวา่มีบางส่ิงที่พิเศษไม่เหมือนใคร
เกี่ยวกับท่าน พวกเขาจะถามเรือ่งน้ี

สอง เติมใจท่านด้วยความรกัท่ีมี
ต่อผู้อ่ืน น่ีคอืพระบัญญัตสิ�าคญัข้อสอง9 
พยายามมองวา่ทุกคนรอบข้างท่านเป็น
ลูกของพระผู้เป็นเจ้า ปฏิบัตศิาสนกิจ

ตอ่พวกเขา—ไม่วา่ช่ือของพวกเขาจะอยู่
ในรายช่ือบราเดอรห์รอืซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัติ
ศาสนกิจของท่านหรอืไม่

หัวเราะกับพวกเขา ช่ืนชมยินดกีับพวก
เขา รอ้งไห้กับพวกเขา เคารพพวกเขา 
รกัษา อุ้มชู และท�าให้พวกเขาเข้มแข็ง

พยายามเลียนแบบความรกัของพระ
ครสิตแ์ละมีความเห็นใจผู้อื่น—แม้แต่
ผู้ที่ ไม่เมตตาท่าน ผู้ที่เยาะเย้ยท่านและ
คดิรา้ยตอ่ท่าน รกัและปฏิบัตติอ่พวกเขา
ประหน่ึงเพื่อนมนุษย์ผู้เป็นบุตรธิดาของ
พระบิดาบนสวรรค์

สาม พยายามเดินบนเสน้ทางแห่ง
การเป็นสานุศษิย์ ความรกัทีท่า่นมตีอ่
พระผูเ้ป็นเจา้และบตุรธดิาของพระองคล์กึ
ซึง้ขึน้ฉันใด ค�ามัน่สัญญาทีท่า่นจะตดิตาม
พระเยซคูรสิตก็์จะลกึซึง้ขึน้ฉันน้ัน

ท่านเรยีนรูว้ถิีของพระองค์ โดยดืม่ด�า่
พระวจนะของพระองค ์เอาใจใส่และ
ประยุกต์ ใช้ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์
ตลอดจนอัครสาวกในปัจจุบัน ท่านมี
ความมั่นใจและกล้าหาญมากขึน้ในการ
ท�าตามวถิีของพระองคเ์มื่อท่านส่ือสารกับ
พระบิดาบนสวรรคด์ว้ยใจที่นอบน้อมถ่อม
ตนและสอนได้

การเดนิอยู่บนเส้นทางของการเป็น
สานุศิษย์น้ันตอ้งฝึกฝน—ทุกวนั ทีละ
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เล็กทีละน้อย “พระคณุแทนพระคณุ,”10 
“บรรทัดมาเตมิบรรทัด”11 บางครัง้ก้าวไป
ข้างหน้าไดส้องก้าวและก้าวถอยหลังมา
หน่ึงก้าว

ส่ิงส�าคญัคอืเราตอ้งไม่ยอมแพ้ ตอ้ง
พยายามตอ่ไปจนกวา่จะท�าถูก ในที่สุด
ท่านจะเป็นคนดขีึน้ มีความสุขมากขึน้ 
และจรงิใจมากขึน้ การพูดคยุกับคนอื่น
เกี่ยวกับศรทัธาของท่านจะกลายเป็นเรือ่ง
ปกตธิรรมดา อันที่จรงิ พระกิตตคิณุจะ
เป็นส่วนส�าคญัอันล�า้คา่ในชีวติท่านซ่ึงจะ
รูสึ้กแปลกที่จะ ไม่ พูดถึงเรือ่งน้ีกับผู้อื่น 
อาจไม่เกิดขึน้ทันที—จะเป็นควาพยายาม
ตลอดชีวติ แตส่ิ่งน้ีจะเกิดขึน้

สี ่แบ่งปันสิง่ท่ีอยู่ ในใจท่าน ข้าพเจ้า
ไม่ไดข้อให้ท่านไปยืนถือโทรโข่งที่มุมถนน
และรอ้งตะโกนข้อพระคมัภีรม์อรมอน ส่ิง
ที่ข้าพเจ้าขอก็คอืให้ท่านมองหาโอกาสอยู่
เสมอในการพูดเรือ่งศรทัธาอย่างเป็นเรือ่ง
ปกตธิรรมดากับผู้คน—ทัง้เป็นการส่วน
ตวัและทางออนไลน์ ข้าพเจ้าขอให้ท่าน 
“ยืนเป็นพยาน”12 ถึงพลังอ�านาจของพระ
กิตตคิณุอยู่ตลอดเวลา—และเมื่อจ�าเป็น
ให้พูดออกมา13

เพราะ “ข่าวประเสรฐิ [ของพระครสิต]์ 
. . . เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า” ท่าน
สามารถมั่นใจ กล้าหาญ และอ่อนน้อม
ถ่อมตนเมื่อท่านแบ่งปันพระกิตตคิณุ14 
ความมั่นใจ ความกล้าหาญ และความ
อ่อนน้อมถ่อมตนอาจดเูหมือนเป็น
คณุลักษณะที่ขัดแย้งกัน แต่ไม่ไดเ้ป็น
เช่นน้ัน ส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนถึงพระด�ารสั
เชิญของพระผู้ช่วยให้รอดไม่ ให้ซ่อน
คณุคา่และหลักธรรมพระกิตตคิณุแต่ ให้
แสงสวา่งของท่านส่องไป เพื่องานดขีอง
ท่านจะท�าให้คนทัง้หลายสรรเสรญิพระ
บิดาในสวรรค์15

มวีธิปีกตธิรรมดามากมายทีจ่ะท�าส่ิง
น้ี จากการกระท�าดว้ยความเมตตาทกุวนั
ไปจนถงึประจักษ์พยานส่วนตวับนยทูปู 
เฟซบุก๊ อินสตาแกรม หรอืทวติเตอรแ์ละ
การสนทนาอย่างเรยีบงา่ยกบัผูค้นท่ีทา่นพบ
เจอ ปีน้ีเราก�าลังเรยีนรูจ้ากพนัธสัญญาใหม่
ในบา้นและโรงเรยีนวนัอาทติย ์ช่างเป็น
โอกาสดี ในการเชือ้เชิญมติรสหายกบัเพือ่น
บา้นให้มาโบสถแ์ละบ้านของทา่นเพือ่เรยีน

รูเ้กีย่วกบัพระผูช่้วยใหร้อดกบัท่าน แบง่ปัน
แอปพลเิคชันคลงัคน้ควา้พระกติตคิณุกบั
พวกเขา เพือ่ใหพ้วกเขาพบ จงตำมเรำมำ 
ถา้ทา่นรูจ้กัคนหนุ่มสาวและครอบครวัของ
พวกเขาใหจ้ลุสาร เพือ่ควำมเขม้แข็งของ
เยำวชน แกพ่วกเขาและเชือ้เชิญใหม้าดคูน
หนุ่มสาวของเราพยายามด�าเนินชีวติตาม
หลกัธรรมเหลา่น้ัน

ถ้ามีคนถามเกี่ยวกับวันสุด
สัปดาห์ของท่าน อย่ารีรอที่จะพูดถึง
ประสบการณ์ที่ โบสถ์ เล่าถึงเด็กเล็กๆ 
ยืนต่อหน้าที่ประชุมและร้องเพลงอย่าง
กระตือรือร้นว่าพวกเขาพยายามเป็น
เหมือนพระเยซู พูดถึงกลุ่มเยาวชนที่ ใช้
เวลาช่วยเหลือผู้สูงวัยที่บ้านพักคนชรา
ในการรวบรวมประวัติส่วนตัว พูดถึงการ
เปลี่ยนแปลงตารางการประชุมวนัอาทิตย์
เมื่อเร็วๆ น้ีและส่ิงน้ีเป็นพรแก่ครอบครัว
ท่านอย่างไร หรืออธิบายว่าเหตุใดเราจึง
เน้นว่าน่ีคือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
และเราคือ วิสุทธิชน ยุคสุดท้ายเช่น
เดียวกับสมาชิกของศาสนจักรในสมัย
โบราณที่เรียกว่า วิสุทธิชน เช่นกัน

ไม่วา่วธิี ใดที่ดเูหมือนปกตธิรรมดา
ส�าหรบัท่าน จงแบ่งปันกับผู้คนวา่เหตุ
ใดพระเยซูครสิตแ์ละศาสนจักรของ
พระองคจ์ึงส�าคญัตอ่ท่าน เชือ้เชิญให้พวก
เขา “มำด”ู16 จากน้ันกระตุน้ให้พวกเขา 
มำช่วย มี โอกาสมากมายให้ผู้คนมาช่วย
ศาสนจักรของเรา

สวดอ้อนวอนไม่เพียงให้ผู้สอนศาสนา
พบคนที่เลือกไว ้สวดอ้อนวอนอย่างสุดใจ
ทุกวนัให้ท่านพบผู้ที่จะ มำด ูมำช่วย และ 
มำอยู ่ให้มีผู้สอนศาสนาเต็มเวลามีส่วน
รว่ม พวกเขาเหมือนเทพ พรอ้มจะช่วย
เหลือ

ขณะที่ท่านแบ่งปันข่าวประเสรฐิ พระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์จงท�าดว้ย
ความรกัความอดทน ถ้าเราปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนโดยมีความคาดหวงัเพียงอย่างเดยีว
วา่ไม่นานพวกเขาจะสวมชุดขาวและถาม
หาทางไปอ่างบัพตศิมาที่ ใกล้ที่สุด เรา
ก�าลังท�าผิด

บางคนมาด ูอาจจะไมเ่ขา้รว่มกบั
ศาสนจกัร บางคนจะเขา้รว่มในภายหลงั 
น่ันคอืการเลอืกของพวกเขา แตน่ั่น

ไมเ่ปลีย่นแปลงความรกัทีเ่รามตีอ่พวก
เขา และจะไมเ่ปลีย่นความพยายามอยา่ง
กระตอืรอืรน้ของเราในการเชือ้เชิญผูค้น
และครอบครวัให ้มำด,ู มำช่วย, และ มำอยู่

ห้า วางใจพระเจ้าในการท�าปาฏิหารย์ิ
ของพระองค์ จงเข้าใจวา่ไม่ ใช่งานของ
ท่านที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใสผู้คน น่ันคอื
บทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ บทบาท
ของท่านคอืแบ่งปันส่ิงที่อยู่ ในใจและ
ด�าเนินชีวติอย่างสอดคล้องกับความเช่ือ
ของท่าน

ดงัน้ัน อย่าท้อแท้ถ้ามีบางคนไม่
ยอมรบัข่าวสารพระกิตตคิณุในทันที น่ัน
ไม่ ใช่ความล้มเหลวส่วนตวั

เป็นเรือ่งระหวา่งบุคคลน้ันกับพระ
บิดาบนสวรรค์

หน้าที่ของท่านคอืรกัพระผู้เป็นเจ้า
และเพื่อนบ้านของท่าน ลูกของพระองค์

เช่ือ รกั ท�า
จงด�าเนินตามเส้นทางน้ี พระผู้เป็นเจ้า

จะทรงท�าปาฏิหารยิ์ผ่านท่านเพื่อเป็นพร
แก่บุตรธิดาอันล�า้คา่ของพระองค์

ค�าแนะน�าห้าขอ้น้ีจะช่วยใหท้า่นท�าส่ิงที่
สานุศิษยข์องพระเยซคูรสิตเ์คยท�าตัง้แต่
สมยัโบราณ พระกติตคิณุและศาสนจกัร
ของพระองคเ์ป็นส่วนส�าคญัในชีวติทา่น 
ในตวัตนทีท่า่นเป็นและส่ิงทีท่า่นท�า ดงั
น้ัน จงเชือ้เชิญใหผู้อ้ืน่ มำด ูและ มำช่วย 
พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงงานแหง่ความรอด
ของพระองค ์และพวกเขาจะ มำอยู่
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แต่จะเป็นอย่างไรถ้ายาก
“แต”่ ท่านอาจถามวา่ “จะเป็นอย่างไร

ถ้าฉันท�าทัง้หมดน้ีและผู้คนไม่ตอบรบั ถ้า
พวกเขาวพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกับศาสนจักร 
ถ้าพวกเขาลบฉันจากการเป็นเพื่อน”

ใช่ ทัง้หมดน้ันอาจเกิดขึน้ ตัง้แตยุ่ค
โบราณ สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตม์ัก
จะถูกข่มเหง17 อัครสาวกเปโตรกล่าววา่ 
“จงช่ืนชมยินด ี. . . ที่ท่านไดม้ีส่วนรว่มใน
ความทุกข์ยากของพระครสิต”์18 วสุิทธิชน
สมัยแรกช่ืนชมยินด ี“ที่พระเจ้าทรงนับ
วา่พวกเขามีคา่สมควรไดร้บัการหลู่เกียรติ
เพราะพระนามน้ัน”19

 พึงจดจ�าวา่พระเจ้าทรงท�างานดว้ยวธิี
ลึกลับ อาจเป็นเพราะท่านตอบรบัเหมือน
พระครสิตต์อ่ค�าปฏิเสธน้ัน ใจที่แข็ง
กระดา้งจึงอ่อนโยนลงได้

ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้า พระ
เยซูครสิต ์ข้าพเจ้าอวยพรท่านดว้ย ควำม
มั่นใจ ในการเป็นประจักษ์พยานที่มีชีวติ
ถึงคณุคา่แห่งพระกิตตคิณุ พรอ้มดว้ย 
ควำมกล้ำหำญ ในการเป็นที่จดจ�าวา่เป็น
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย พรอ้มดว้ย ควำม
อ่อนน้อมถ่อมตน ในการช่วยงานของ
พระองคเ์พื่อเป็นการแสดงออกถึงความ

รกัที่ท่านมีตอ่พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
บุตรธิดาของพระองค์

เพื่อนรกัของข้าพเจ้า ท่านจะช่ืนชม
ยินดทีี่ ไดรู้ว้า่ท่านเป็นส่วนส�าคญัใน
การรวบรวมอิสราเอลตามค�าท�านายเมื่อ
เน่ินนานมาแล้ว โดยเตรยีมรบัการเสด็จ
มาของพระครสิต์ ใน “อ�านาจและรศัมี
ภาพเรอืงโรจน์; พรอ้มดว้ยเทพผู้บรสุิทธิ์
ทัง้หมด”20

พระบิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ักท่าน 
พระเจ้าทรงรกัท่าน พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงอวยพรท่าน งานน้ีไดร้บัแตง่ตัง้จาก
พระองค ์ท่านท�าได ้เราสามารถท�าทัง้หมด
น้ีดว้ยกัน

ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. นีไฟศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่เห็นในนิมิต

ว่าถึงแม้ศาสนจักรของพระเมษโปดกของ
พระผู้เป็นเจ้าจะมีอยู่ “ทั่วพืน้พิภพ” เพราะ
ความช่ัวร้ายในโลกแต่ “จ�านวนคนของ
ศาสนจักร [จะ] น้อย” (1 นีไฟ 14:12; ด ู
ลูกา 12:32 ด้วย).

 2. ตวัอย่างเช่น การศึกษาเมื่อเรว็ๆ น้ีจาก
ศนูย์วจิัย Pew พบวา่ในสหรฐั “เปอรเ์ซ็นต์
ของผู้ ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึน้ไป) ผู้เรยีกตนเอง
วา่ชาวครสิตม์ีจ�านวนลดลงเกือบแปด
เปอรเ์ซ็นตภ์ายในระยะเวลาแคเ่จ็ดปี จาก 

78.4% ในปี . . . 2007 เหลือ 70.6% ในปี 
2014. ในช่วงเวลาเดยีวกัน เปอรเ์ซ็นของชาว
อเมรกิันที่ ไม่เข้ารว่มกับศาสนาใด— 
ผู้ที่เรยีกตนเองวา่ผู้ ไม่เช่ือพระเจ้า ไม่คดิ
วา่พระผูเ้ป็นเจา้มอียู่จรงิหรอื ‘ ไมยุ่ง่เกีย่ว
กับอะไรเลย’—เพิ่มขึน้มากกวา่หกจุด จาก 
16.1% เป็น 22.8%” (“America’s Changing 
Religious Landscape,” Pew Research 
Center, May 12, 2015, pewforum.org).

 3. ค�าวา่ พระกิตตคิณุ แปลวา่ “ข่าวประเสรฐิ” 
ข่าวประเสรฐิคอืพระเยซูครสิตท์รงท�าการ
ชดใช้ที่สมบูรณ์แบบซ่ึงจะไถ่มนุษยชาติ
ทัง้ปวงจากความตายและมอบรางวลัให้
แตล่ะบุคคลตามงานของเขา การชดใช้น้ี
เริม่ตน้จากการแตง่ตัง้พระองค์ ในโลกก่อน
เกิด ด�าเนินตอ่ไปในช่วงที่พระองคท์รงเป็น
มรรตยั และจบลงดว้ยการฟ้ืนคนืพระชนม์
อันทรงรศัมีภาพของพระองค ์บันทึกในพระ
คมัภีร์ ไบเบิลเกี่ยวกับพระชนม์ชีพมรรตยั 
การปฏิบัตศิาสนกิจ และการพลีพระชนม์
ชีพของพระองคเ์รยีกวา่พระกิตตคิณุ: 
มัทธิว มาระโก ลูกา และ ยอห์น

 4. มัทธิว 28:19.
 5. “ตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เพื่อนของเรา, 

เราฝากค�ากล่าวเหล่าน้ีไวก้ับเจ้าให้ ไตรต่รอง
ในใจเจ้า” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
88:62).

“แต,่ ดเูถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, วา่เจ้าตอ้ง
ศึกษาไตรต่รองในความคดิของเจ้า; จากน้ัน
เจ้าตอ้งถามเราวา่มันถูกตอ้งหรอืไม่, และหาก
มันถูกตอ้งเราจะท�าให้ทรวงอกของเจ้าเผา
ไหม้อยู่ภายในเจ้า; ฉะน้ัน, เจ้าจะรูสึ้กวา่มัน
ถูกตอ้ง” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 9:8).

 6. ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ ส่งเสรมิให้ 
“สมาชิกทุกคน [เป็น] ผู้สอนศาสนา” เมื่อ
ท่านควบคมุดแูลคณะเผยแผ่ยุโรปจากปี 
1922 ถึง 1924 ท่านแบ่งปันข่าวสารเดยีวกัน
กับศาสนจักรในการประชุมใหญ่สามัญสมัย
แรกราวปี 1952 (ด ู“ ‘ Every Member a 
Missionary ’  Motto Stands Firm Today,” 
Church News, Feb. 20, 2015, news.
ChurchofJesusChrist.org).

 7. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 64:34.
 8. ด ูมัทธิว 22:37—38.
 9. ด ูมัทธิว 22:39.
 10. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 93:12.
 11. อิสยาห์ 28:10.
 12. โมไซยาห์ 18:9.
 13. ความคดิน้ีมักจะเช่ือกันวา่เป็นของนักบุญ

ฟรงัซิส แห่ง อสัซีซี; ด ูยอห์น 10:36–38 ดว้ย.
 14. โรม 1:16.
 15. ด ูมัทธิว 5:15–16.
 16. ยอห์น 1:46;เน้นตวัเอน.
 17. ด ูยอห์น 15:18.
 18. 1 เปโตร 4:13, ฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ; 

ด ูข้อ 1–19 ดว้ย ข้อมูลเพิ่มเตมิที่ผู้ตดิตาม
พระครสิตค์วรดกูารทนทุกขเวทนาเพื่อพระ
กิตตคิณุ.

 19. กิจการของอัครทูต 5:41.
 20. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 45:44.
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พระกิตติคุณ”2 คราวน้ีไมค์ยอมให้เชิญ 
เขาจึงได้พบกับผู้สอนศาสนา และพบ
กับอธิการจอห์น ชาร์ปเช่นกัน จนการ
สนทนาของพวกเขาท�าให้ ไมค์ ได้รับปิตุ
พรหลังจากบัพติศมา 57 ปี

ตน้เดอืนธันวาคมปีที่แล้ว หลังจาก
บ�าบัดนานหลายเดอืน ไมคต์ดัสินใจเลิก
บ�าบัดมะเรง็ซ่ึงส่งผลข้างเคยีงรนุแรง 
และปล่อยให้ธรรมชาตบิ�าบัดแทน แพทย์
ของเขาบอกเราวา่ไมคน่์าจะมีชีวติอยู่อีก
ประมาณสามเดอืน ในระหวา่งน้ัน เขา
ยังมีค�าถามพระกิตตคิณุ—ผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตในท้องที่ยังคงมาเยี่ยมเและให้
ก�าลังใจเขา ระหวา่งพบปะพูดคยุกับไมค ์
เรามักจะเห็นพระคมัภีรม์อรมอนเปิด
วางอยู่บนโตะ๊ข้างเตยีงขณะเราสนทนา
เรือ่งการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ กุญแจฐานะ
ปุโรหิต ศาสนพิธีพระวหิาร และธรรมชาติ
นิรนัดรข์องมนุษย์

ราวกลางเดอืนธนัวาคม ไมคถ์อืปิตพุร ที ่
จรงิแลว้ดเูหมอืนเขาจะมแีรงมากขึน้และม ี
ททีา่วา่เขาจะอยู่ไดอ้กีอยา่งน้อยสามเดอืน  
เราวางแผนใหเ้ขามารว่มครสิตม์าส ปีใหม่  
และอืน่ๆ กบัเรา วนัที ่16 ธนัวาคม อยูด่ีๆ   
ขา้พเจา้ไดร้บัโทรศัพทจ์ากอธกิารชารป์ ผู ้
แจง้ใหข้า้พเจา้ทราบวา่เขากบัประธานสเตค 
สัมภาษณ์ไมคแ์ละพบวา่ไมคม์คีา่ควรได้
รบัฐานะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดค และถาม
วา่ขา้พเจา้จะมารว่มไดเ้มือ่ใด ก�าหนดวนั
วางมอืเป็นวนัศกุรท์ี ่21 ธนัวาคมน้ัน

เมื่อถึงวนัน้ัน ข้าพเจ้ากับแครอล
ภรรยามาถึงศนูย์บ�าบัดและทันทีที่มาถึง
ห้องโถงใกล้ห้องของเขาเราไดร้บัแจ้งวา่
ไมค์ ไม่มีชีพจร เราเข้าไปในห้องเห็นผู้
ประสาทพร อธิการ และประธานสเตค
ของเขารออยู่แล้ว—จากน้ันไมคก็์ลืมตา  
เขาจ�าข้าพเจ้าไดแ้ละรบัรองวา่เขาไดย้ิน 
ข้าพเจ้าและพรอ้มรบัฐานะปุโรหิต ห้าสิบ 
ปีหลังจากไมค์ ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นปุโรหิตใน 
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ข้าพเจ้ามี โอกาส 
ประสาทฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
และแตง่ตัง้พีช่ายขา้พเจา้ใหด้�ารงต�าแหน่ง 
เอ็ลเดอร์ โดยมีผู้น�าในท้องที่รว่มวางมือ 
ห้าช่ัวโมงตอ่มา ไมคสิ์น้ใจ ข้ามม่านไปพบ
บิดามารดาของเราขณะเป็นผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค

จอห์นแสดงความเห็นว่า “ผมเห็นชัดว่า 
ไมค์เป็นลูกชายของพระผู้เป็นเจ้า” พวก 
เขาก็พัฒนาความสัมพันธ์ฉันเพื่อนอย่าง 
รวดเร็วซ่ึงท�าให้จอห์นกลายเป็นบราเดอร ์
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจโดยพฤตินัยของไมค ์
มีการเชือ้เชิญให้ผู้สอนศาสนามาเยี่ยม
ทันที ซ่ึงพี่ชายข้าพเจ้าปฏิเสธอย่าง
สุภาพ แต่หลังจากเป็นเพื่อนกันหน่ึง
เดือน จอห์นขออีกครัง้โดยอธิบายให้ ไมค์
ฟังว่า “ผมคิดว่าคุณจะชอบฟังข่าวสาร

โดย อธิการดบัเบิลย.ู คริสโตเฟอร์ วดัเดลล์
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยอธิกำรควบคมุ

ประมาณ 18 เดือนที่แล้ว ในฤดูใบไม้รว่ง
ปี 2017 ไมค์พี่ชายข้าพเจ้าอายุ 64 ปีแจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบวา่แพทย์วนิิจฉัยวา่เขา
เป็นมะเรง็ตับอ่อน เขาบอกข้าพเจ้าด้วย
วา่เขาได้รบัพรฐานะปุโรหิตจากผู้สอน
ประจ�าบ้าน และเขาพบกับอธิการแล้ว 
ต่อมาเขาส่งภาพพระวหิารโอกแลนด์
แคลิฟอรเ์นียซ่ึงถ่ายจากโรงพยาบาลที่เขา
รบัการบ�าบัดพรอ้มข้อความวา่ “ดูส่ิงที่พี่
เห็นจากห้องผู้ป่วยสิ”1

ข้าพเจ้าประหลาดใจกับความเห็น
ของเขาเรือ่งผู้สอนประจ�าบ้าน พรฐานะ
ปุโรหิต อธิการ และพระวหิารเท่าๆ กับ
เรือ่งมะเรง็ ไมคเ์ป็นปุโรหิตในฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน เขาไม่ไดม้าโบสถ์เป็น
ประจ�าเกือบ 50 ปี

ครอบครวัเราสนใจความก้าวหน้าทาง
วญิญาณของเขาเกือบจะเท่าๆ กับความ
ก้าวหน้าในการตอ่สู้มะเรง็ ส่วนใหญ่เพราะ
ค�าถามที่เขาถามบ่อยตอนน้ีเกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอน อ�านาจการผนึก และชีวติ
หลังความตาย หลายเดอืนผ่านไป มะเรง็
ลุกลาม ในที่สุดไมคต์อ้งมายูทาห์และ
สถาบันมะเรง็ฮันส์แมนเพื่อรบัการบ�าบัด
เฉพาะทางเพิ่ม

หลังจากมาถึงได้ ไม่นาน จอห์น  
ฮอลบรูคหัวหน้าเผยแผ่ของวอร์ดที่ดูแล
ศูนย์บ�าบัดซ่ึงไมค์อยู่ตอนน้ีมาเยี่ยมเขา 

ดงัที่พระองคท์รงปฏิบัติ

เม่ือเราหมายมัน่ปฏิบัติศาสนกิจดงัท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติ 
เราจะมีโอกาสลืมตนเองและพยงุผู้ อ่ืน
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หน่ึงปีที่ผ่านมา ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันขอรอ้งให้เราแตล่ะคนดแูลพี่
น้องชายหญิงของเราใน “วธิีที่ดกีวา่และ
ศักดิสิ์ทธิ์กวา่”3 เมื่อพูดถึงพระผู้ช่วยให้
รอด ประธานเนลสันสอนวา่ “เพราะน่ี
เป็นศาสนจักรของพระองค ์เราในฐานะ
ผู้รบัใช้ของพระองคจ์ะปฏิบัตติอ่คนหน่ึง
ดงัที่พระองคท์รงปฏิบัต ิเราจะปฏิบัติ
ศาสนกิจในพระนามของพระองค ์ดว้ย
พลังและสิทธิอ�านาจของพระองค ์และ
ดว้ยความการณุย์รกัของพระองค”์4

เพือ่ขานรบัค�าเชือ้เชิญน้ันจากศาสดา
พยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ การพยายาม
ปฏบิตัศิาสนกจิตอ่คนหน่ึงเกดิขึน้ทัว่โลก 
ทัง้ในความพยายามรว่มกนัเมือ่สมาชิก
ท�างานมอบหมายการปฏบิตัศิาสนกจิ
อยา่งซ่ือสัตย ์และส่ิงทีข่า้พเจา้เรยีกวา่การ
ปฏบิตัศิาสนกจิ “เฉพาะหน้า” เมือ่หลาย
คนแสดงความรกัเหมอืนพระครสิตเ์พือ่
ขานรบัโอกาสทีค่าดไมถ่งึ ในครอบครวัเรา 
เราเป็นพยานถงึการปฏบิตัศิาสนกจิแบบน้ี

จอห์น ผู้เป็นเพื่อนของไมค ์บราเดอร์
ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจ และอดตีประธานคณะ
เผยแผ่ เคยบอกผู้สอนศาสนาของเขาวา่ 
“ถ้าคนในรายช่ือบอกวา่ ‘ ไม่สนใจ’ อย่า
ยอมแพ้ คนเราเปลี่ยนได”้ จากน้ันเขา
บอกเราวา่ “ ไมคเ์ปลี่ยนไปมาก”5 จอห์น
เป็นเพื่อนก่อน คอยให้ก�าลังใจและการ
สนับสนุนบ่อยๆ—แตก่ารปฏิบัตศิาสนกิจ 

ของเขาไม่หยุดที่การเยี่ยมแบบเพื่อน 
จอห์นรูว้า่ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจเป็นมากกวา่
เพื่อนและมิตรภาพขยายเมื่อเราปฏิบัติ
ศาสนกิจ

คนบางคนไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นโรคที่
คกุคามชีวติ เช่นพี่ชายข้าพเจ้า เพื่อจะ
ตอ้งการให้ปฏิบัตศิาสนกิจ ความตอ้งการ
เหล่าน้ันเกิดขึน้หลายแบบ หลายขนาด 
และหลายสภาพ พ่อหรอืแม่ตวัคนเดยีว 
คูส่ามีภรรยาที่แข็งขันน้อย วยัรุน่ที่มี
ปัญหา มารดาที่หนักใจ การทดลองเรือ่ง
ศรทัธา หรอืปัญหาการเงิน สุขภาพ หรอื
ชีวติแตง่งาน—มากมายแทบไม่จบสิน้ แต่
เช่นเดยีวกับไมค ์ไม่มี ใครไปไกลเกินและ
ไม่มีวนัสายเกินกวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
เอือ้มถึง

เวบ็ไซต์การปฏิบัติศาสนกิจของ
ศาสนจักรสอนเราวา่ “แม้การปฏิบัติ
ศาสนกิจมีจุดประสงค์หลายประการ แต่
ความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสลึกซึง้ขึน้และเป็นเหมือนพระ
ผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ควรชีน้� าการปฏิบัติ
ศาสนกิจของเรา”6 เอ็ลเดอรนี์ล แอล.  
แอนเดอรเ์ซ็นกล่าวท�านองน้ี 

คนที่มีจิตใจดสีามารถช่วยคนบางคน
ปะยางรถ พาเพื่อนรว่มห้องไปพบแพทย์ 
รบัประทานอาหารกลางวนักับคนเศรา้
หมอง หรอืยิม้และกล่าวทักทายเพื่อท�าให้
วนัน้ันเบิกบานมากขึน้

แตผู่้ท�าตามพระบัญญัตขิ้อแรกจะเพิ่ม
การกระท�าส�าคญัเหล่าน้ีของการรบัใช้
อย่างเป็นธรรมชาต”ิ7

ในการท�าตามแบบอย่างการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระเยซูครสิต ์ส�าคญัที่ตอ้ง
จดจ�าวา่การที่พระองคท์รงรกั หนุนใจ รบั
ใช้ และอวยพรมีเป้าหมายสูงกวา่การหา
ทางช่วยเหลือโดยฉับพลัน แน่นอนวา่
พระองคท์รงทราบความตอ้งการในแตล่ะ
วนัของพวกเขาและทรงเห็นใจในความ
ทุกข์ปัจจุบันของพวกเขาขณะทรงรกัษา 
ให้อาหาร ให้อภัย และสอน แตพ่ระองค์
ทรงตอ้งการท�ามากกวา่ดแูลวนัน้ี ทรง
ตอ้งการให้คนรอบข้างตดิตามพระองค ์
รูจ้ักพระองค ์และบรรลุศักยภาพของตน8

เมื่อเราหมายมั่นปฏิบัตศิาสนกิจ ดงัที่
พระองคท์รงปฏิบัติ9 เราจะมีโอกาสลืมตน
เองและพยุงผู้อื่น โอกาสเหล่าน้ีอาจไม่
สะดวกสบายเสมอไป และทดสอบความ
ปรารถนาของเราที่จะเป็นเหมือนพระ
อาจารย์มากขึน้ ผู้ซ่ึงการรบัใช้ครัง้ใหญ่
ที่สุดหรอืการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของ
พระองค์ ไม่สะดวกสบายแตอ่ย่างใด ใน
มัทธิวบทที่ 25 เตอืนเราวา่พระเจ้าทรง
รูสึ้กอย่างไรกับเราเมื่อเราพบเจอความ
ล�าบาก การทดลอง และความท้าทายที่คน
มากมายประสบ แตม่ักถูกมองข้ามได้

“ท่านทัง้หลายที่ ไดร้บัพรจากพระ
บิดาของเรา จงมารบัเอาราชอาณาจักรซ่ึง
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เตรยีมไวส้�าหรบัท่านทัง้หลายตัง้แตแ่รก
สรา้งโลก

“เพราะ วา่เมื่อเราหิวพวก ท่านก็จัด หา
ให้เรากิน เรากระ หายน� ้าท่านก็ ให้เรา
ดืม่ เราเป็นแขกแปลกหน้าพวก ท่านก็
ตอ้น รบัเรา . . .

“เวลาน้ันบรรดาคนชอบธรรมจะ
กราบทูลวา่ ‘องคพ์ระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้า
พระองคเ์ห็นพระองคท์รงหิวและจัดให้
เสวยหรอืทรงกระหายน� ้า และจัดมาถวาย
น้ันตัง้แตเ่มื่อไร?

“ที่พวก ข้า พระ องคเ์ห็นพระ องคท์รง
เป็นแขกแปลกหน้า และไดต้อ้น รบัไว ้. . . 
ตัง้ แตเ่มื่อ ไร?

“แล้วพระมหากษัตรยิ์จะตรสัตอบวา่ 
‘เราบอกความจรงิกับท่านทัง้หลายวา่ ซ่ึง
พวกท่านไดท้�ากับคนใดคนหน่ึงที่เล็ก
น้อยที่สุดในพี่น้องของเราน้ี ก็เหมือนท�า
กับเราดว้ย”10

ไม่วา่เราจะรบัใช้ ในฐานะบราเดอร์
หรอืซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ หรอืเมื่อ
เราทราบวา่มีคนตอ้งการความช่วยเหลือ 
ขอให้เราแสวงหาการน�าทางจากพระ
วญิญาณ—แล้วลงมือท�า เราอาจสงสัยวา่
จะรบัใช้ ให้ดทีี่สุดอย่างไร แตพ่ระเจ้าทรง
ทราบ และพระวญิญาณจะทรงน�าทางเรา
ขณะที่เราพยายาม เหมือนนีไฟผู้ “ ไดร้บั
การน�าโดยพระวญิญาณ, โดยหารูล้่วงหน้า
ไม่ถึงส่ิงที่ [เขา] ควรท�า”11 พระวญิญาณ
จะทรงน�าเราเช่นกันเมื่อเราพยายามเป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อ
เป็นพรแก่บุตรธิดาของพระองค ์เมื่อเรา
แสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณและ
วางใจพระเจ้า เราจะอยู่ ในสถานการณ์ที่
เราสามารถลงมือท�าและเป็นพร—กล่าว
อีกนัยหน่ึงคอืปฏิบัตศิาสนกิจ

อาจมีหลายครัง้ที่เรารบัรูค้วามตอ้งการ
แตรู่สึ้กไม่คูค่วรจะขานรบั โดยคดิไปเอง
วา่ส่ิงที่เรามี ให้ ไม่มากพอ อย่างไรก็ตาม 
การท�าดงัที่พระองคท์รงปฏิบัติ12 คอืการ
ปฏิบัตศิาสนกิจโดยให้ส่ิงที่เราสามารถให้
ไดแ้ละวางใจวา่พระเจ้าจะทรงขยายความ
พยายามของเราเพื่อเป็นพรแก่ “เพื่อน
รว่มทางระหวา่งการเดนิทางอันเป็น
มรรตยัน้ี”13 ส�าหรบับางคนอาจจะเป็นการ
ให้เวลาและพรสวรรค ์บางคนอาจเป็นค�า

พูดที่อ่อนโยนหรอืพละก�าลังที่มี แม้เรา
จะรูสึ้กวา่ความพยายามของเราไม่เพียง
พอ แตป่ระธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์แบ่งปัน
หลักธรรมส�าคญัเกี่ยวกับ “เรือ่งเล็กและ
เรยีบง่าย” ท่านสอนวา่การกระท�าเล็กน้อย
และเรยีบง่ายมีพลังเพราะเชือ้เชิญ “ความ
เป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์”14 
เพื่อนที่เป็นพรทัง้แก่ผู้ ให้และผู้รบั

พอรูว้า่อีกไม่นานจะสิน้ชีวติ ไมคพ์ี่ชาย
ข้าพเจ้ากล่าววา่ “น่าแปลกที่มะเรง็ตบั
อ่อนสามารถท�าให้เราจดจ่อกับส่ิงส�าคญั
ที่สุด”15 ขอบคณุชายหญิงที่ยอดเยี่ยมผู้
เห็นความตอ้งการ ไม่ตดัสิน และปฏิบัติ
ศาสนกิจเหมือนพระผู้ช่วยใหรอด ไม่สาย
เกินไปส�าหรบัไมค ์ส�าหรบับางคน การ
เปลี่ยนแปลงอาจมาเรว็กวา่น้ัน ส�าหรบั
หลายคนอาจจะหลังจากชีวติน้ี แตเ่ราพึง
จดจ�าวา่ไม่สายเกินไปและไม่มี ใครออก
นอกเส้นทางไกลเกินกวา่จะรบัพรจากการ
ชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระเยซูครสิต์
ซ่ึงไรข้ีดจ�ากัดในช่วงเวลาและขอบเขต

ในการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม
ที่ผ่านมา เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดส์อนวา่ 
“ ไม่วา่เราจะออกนอกทางนานเท่าใดหรอื

หลงไปไกลเพียงใด . . . ทันทีที่เราตดัสิน
ใจเปลี่ยน พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้เรา
กลับมา”16 แตบ่่อยครัง้การตดัสินใจเกิด
จากการเชือ้เชิญเช่น “ผมคดิวา่คณุจะ
ชอบฟังข่าวสารพระกิตตคิณุ” ไม่มีวนัสาย
เกินไปส�าหรบัพระผู้ช่วยให้รอดและไม่มี
วนัเรว็เกินไปที่เราจะเชือ้เชิญ

เทศกาลอีสเตอรปี์น้ีให้ โอกาสอันน่า
ยินดแีก่เราอีกครัง้ที่จะใครค่รวญการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตแ์ละส่ิงที่มีคา่
อย่างยิ่งที่พระองคท์รงท�าเพื่อเราแตล่ะ
คนจนพระองคเ์องทรงประกาศวา่ “ท�าให้ 
[พระองค]์, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาส่ิง
ทัง้ปวง, ตอ้งส่ันเพราะความเจ็บปวด” 
“กระน้ันก็ตาม, รศัมีภาพจงมีแดพ่ระ
บิดา, และเรารบัส่วนและท�าให้การเตรยีม
ของเราเสรจ็สิน้เพื่อลูกหลานมนุษย์”17

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เพราะพระองค์
ทรง “ท�าเสรจ็สิน้” จึงมีความหวงัเสมอ ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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อาดมักบัเอวา ลี ไฮกบัซาไรยาห์ และ
พอ่แมคู่อ่ืน่จากพระคมัภรีพ์บวา่น่ีเป็น
ความทา้ทายทีย่าก แตม่ตีวัอยา่งของความ
สุขตอ่เน่ืองใหเ้ราเห็นในครอบครวัและ
บา้น ตวัอยา่งเหลา่น้ันท�าใหเ้ราเห็นวธิที�าให้
ความสุขน้ันเกดิขึน้กบัเราและครอบครวั
เรา ทา่นคงจ�าเรือ่งราวจาก 4 นีไฟได้

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืไม่มี
ความขัดแย้งในแผ่นดนิ, เพราะความรกั
ของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงสถิตอยู่ ในใจผู้คน.

“และไม่มีความรษิยา, หรอืการ
ววิาท, หรอืความวุน่วาย, หรอืการผิด
ประเวณี, หรอืการพูดเท็จ, หรอืการกระท�า
ฆาตกรรม, หรอืกามตณัหาอย่างใด; และ
แน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีความสุขยิ่งกวา่น้ี
ได้ ในบรรดาผู้คนทัง้ปวงที่พระหัตถ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าสรา้งขึน้มา.

“ไมม่ีโจร, หรอืฆาตกร, ทัง้ไมม่ชีาวเลมนั,  
หรอืชาวใด ๆ; แตค่นทัง้หลายอยูก่นัเป็น
หน่ึงเดยีว, เป็นลกูของพระครสิต,์ และ
ทายาทแหง่อาณาจกัรของพระผู้เป็นเจา้.

“และพวกเขาเป็นสุขอะไรเช่นน้ัน! 
“เพราะพระเจ้าประทานพรพวกเขาใน
การกระท�าทัง้หมดของพวกเขา; แท้จรงิ
แล้ว, แม้พวกเขาไดร้บัพรและรุง่เรอืง
จนถึงหน่ึงรอ้ยสิบปีผ่านไป; และคนรุน่
แรกหลังจากพระครสิตก็์ ไดล้่วงลับไป, 
และไม่มีความขัดแย้งทั่วทัง้แผ่นดนิ”2

ดงัที่ท่านทราบ ความสุขน้ันไม่ได้
ยั่งยืนตลอดไป เรือ่งราวใน 4 นีไฟ อธิบาย

น้ันบ่อยขึน้และเชือ้เชิญความรูสึ้กน้ันให้
อยู่นานขึน้ในครอบครวัเราไดอ้ย่างไร เท่า
ที่ท่านรูจ้ากประสบการณ์ ไม่ ใช่ส่ิงที่จะ
ท�าไดง้่าย เราตอ้งป้องกันไม่ ให้เกิดความ
ขัดแย้ง ความจองหอง และบาป ความรกั
อันบรสุิทธิ์ของพระครสิตต์อ้งเข้ามาในใจ
คนในครอบครวัเรา

โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด

พีน้่องทีร่กั ขา้พเจา้ปลืม้ปีตทิี่ ไดร้บัเชิญ
ใหพ้ดูกบัทา่นในการประชมุใหญส่ามญั
ประจ�าปีครัง้ที ่189 ของศาสนจกัรของพระ
เยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ย วนัน้ี
ในปี 1830 โจเซฟ สมธิจดัตัง้ศาสนจกัร
ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของพระเจา้ ใน
บา้นครอบครวัวติเมอร์ ใกลเ้ฟเยทท ์รฐั
นิวยอรก์ มสีมาชิกหกคนและประชาชนที่
สนใจประมาณ 50 คนอยูท่ี่น่ันวนัน้ัน

แม้ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่โจเซฟพูดอะไร
หรอืท่านมีท่าทีอย่างไรเมื่อยืนตอ่หน้า
คนกลุ่มเล็กๆ น้ัน แตข่้าพเจ้าทราบวา่ผู้
มีศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์หล่าน้ันรูสึ้ก
อย่างไร พวกเขารูสึ้กถึงพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ และรูสึ้กวา่พวกเขาอยู่ ในสถานที่
ศักดิสิ์ทธิ์ พวกเขารูสึ้กแน่นอนวา่พวกเขา
เป็นหน่ึงเดยีวกัน

ความรูสึ้กอันน่าอัศจรรย์น้ันเป็นส่ิง
ที่เราทุกคนตอ้งการในบ้านของเรา เป็น
ความรูสึ้กที่มาจากการ “เอาใจใส่พระ
วญิญาณ” ตามที่เปาโลกล่าว1

จุดประสงคข์องข้าพเจ้าวนัน้ีคอืสอน
ส่ิงที่ข้าพเจ้ารูว้า่เราจะคูค่วรมีความรูสึ้ก

บ้านที่พระวญิญาณของ
พระเจ้าสถิตอยู่

ท่านจะพบปีติใหญ่หลวงท่ีสุดเม่ือท่านพยายามท�าให้
บ้านเป็นสถานท่ีแห่งศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์
และสถานท่ีซ่ึงมีแต่ความรัก
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ถึงสัญญาณของความอ่อนแอทางวญิญาณ
ในหมู่คนดกีลุ่มน้ี น่ันเป็นรปูแบบที่
เกิดขึน้ตลอดหลายยุคหลายสมัยในปวง
ชน ในที่ประชุม และน่าเศรา้ที่สุดคอืใน
ครอบครวั โดยศึกษารปูแบบน้ี เราไดเ้ห็น
วา่เราจะป้องกันและเพิ่มความรูสึ้กรกัใน
ครอบครวัเราไดอ้ย่างไร

ตอ่ไปน้ีเป็นรปูแบบความอ่อนแอที่เกิด
ขึน้หลังจากพระกิตตคิณุท�าให้เกิดความ
สงบสุข 200 ปี:

ความจองหองคบืคลานเข้ามา
ผู้คนเลิกแบ่งปันส่ิงที่มี ให้กัน
พวกเขาเริม่มองตนเองวา่มีชนชัน้สูง

กวา่หรอืต�า่กวา่คนอื่น
เริม่มีศรทัธาในพระเยซูครสิตน้์อยลง
เริม่เกลียดชังกัน
เริม่ท�าบาปทุกประเภท
พ่อแม่ที่ฉลาดจะไหวตวัทันสังเกตเห็น

สัญญาณเหล่าน้ันเมื่อเกิดขึน้กับคนใน
ครอบครวัตน พวกเขาจะกังวลแน่นอน 
แตพ่วกเขาจะรูว้า่สาเหตแุท้จรงิคอื
อิทธิพลของซาตานพยายามชักจูงคนดี ให้
ท�าบาปและดว้ยเหตน้ีุจึงสูญเสียอิทธิพล
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ดงัน้ันพ่อแม่ที่
ฉลาดจึงเห็นโอกาสในการน�าลูกแตล่ะคน
และตนเองให้ยอมรบัพระด�ารสัเชือ้เชิญ
จากพระเจ้าอย่างเต็มที่ ให้มาหาพระองค์

ท่านอาจมีความส�าเรจ็จ�ากัดในการขอ
ให้ลูกกลับใจ อย่างเช่นจากความจองหอง 
ท่านอาจพยายามชักชวนลูกๆ ให้เอือ้เฟ้ือ
มากขึน้ในส่ิงที่พวกเขามี ท่านอาจจะขอ
ให้พวกเขาเลิกรูสึ้กวา่ตนดกีวา่คนอื่นใน
ครอบครวั แตจ่ากน้ันท่านเห็นสัญญาณที่
ข้าพเจ้าอธิบายไวก้่อนหน้าน้ีวา่ “พวกเขา
เริม่มีศรทัธาในพระเยซูครสิตน้์อยลง”

มีหลักในการน�าครอบครวัท่านให้ขึน้
ถึงสภาพทางวญิญาณที่ท่านตอ้งการให้
พวกเขาอยู่—และท่านตอ้งการอยู่กับ
พวกเขาที่น่ัน เมื่อท่านช่วยให้พวกเขา
เพิ่มพูนศรทัธาวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็น
พระผู้ ไถ่ที่ทรงรกัพวกเขา พวกเขาย่อม
รูสึ้กปรารถนาจะกลับใจ เมื่อเป็นเช่น
น้ัน ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเริม่แทนที่
ความจองหอง เมื่อพวกเขาเริม่รูสึ้กถึงส่ิง
ที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขา พวกเขาจะ
ตอ้งการเอือ้เฟ้ือมากขึน้ การชิงดชิีงเดน่

จะลดลง ความรกัจะขับไล่ความเกลียด  
และสุดท้าย เช่นที่เกิดขึน้กับผู้เปลี่ยน 

ใจเลื่อมใสโดยกษัตรยิ์เบ็นจามิน ความ 
ปรารถนาจะท�าดจีะท�าให้พวกเขามีพลัง 
ตา้นการลอ่ลวงใหท้�าบาป ผูค้นของกษัตรยิ์ 
เบ็นจามินเป็นพยานวา่พวกเขา “ ไม่มี ใจที่
จะท�าความช่ัวอีก”3

การสรา้งศรทัธาในพระเยซูครสิตจ์ึง
เป็นจุดเริม่ตน้ของการฟ้ืนความเส่ือม 
ถอยทางวญิญาณในครอบครวัท่านและ 
ในบ้านท่าน ศรทัธาน้ันน่าจะน�ามาสู่การ 
กลบัใจมากกวา่การส่ังสอนใหต้า้นสัญญาณ 
แตล่ะอย่างของความเส่ือมถอยทาง
วญิญาณ

ท่านจะน�าไดด้ทีี่สุดโดยแบบอย่าง 
คนในครอบครวัและคนอื่นๆ ตอ้งเห็น
ท่านเพิ่มพูนศรทัธาของท่านเองในพระ
เยซูครสิตแ์ละในพระกิตตคิณุ เมื่อไม่
นานมาน้ีท่านไดร้บัความช่วยเหลืออย่าง
มาก พ่อแม่ ในศาสนจักรไดร้บัพรดว้ย

หลักสูตรที่เป็นการดลใจส�าหรบัครอบครวั
และบุคคล เมื่อท่านใช้หลักสูตรน้ี ท่านจะ
สรา้งศรทัธาของท่านและศรทัธาของลูกๆ 
ในพระเจ้าพระเยซูครสิต์

เพิม่พูนศรัทธา
ศรทัธาของท่านในพระผู้ช่วยให้รอด

เพิ่มพูนเมื่อท่านท�าตามค�าแนะน�าของ
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้อ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนอีกรอบ ท่านท�า
เครือ่งหมายข้อความและค�าที่กล่าวถึง
พระผู้ช่วยให้รอด ศรทัธาของท่านในพระ
เยซูครสิตเ์พิ่มพูน แตเ่หมือนตน้ไม้ที่
เพิ่งโต ศรทัธาเช่นน้ันในพระเยซูครสิต์
จะเหี่ยวเฉาหากท่านไม่ตัง้ใจจะไตรต่รอง
และสวดอ้อนวอนอย่างตอ่เน่ืองเพื่อเพิ่ม
ศรทัธา

ครอบครวัท่านตอนน้ีอาจไม่ท�าตาม
แบบอย่างการเพิ่มพูนศรทัธาของท่าน
ไดค้รบทุกคน แตจ่งรบัก�าลังใจจาก
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ประสบการณ์ของแอลมาผู้บุตร เมื่อเขา
ตอ้งการการกลับใจและการให้อภัย เขา
ระลึกถึงศรทัธาที่บิดาของเขามีตอ่พระ
เยซูครสิต ์ลูกๆ ของท่านอาจระลึกถึง
ศรทัธาของท่านในพระผู้ช่วยให้รอดขณะ
ที่พวกเขาตอ้งการการกลับใจอย่างยิ่ง  
แอลมาพูดถึงช่ัวขณะน้ันวา่

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อ
พ่อตอ้งทรมานดว้ยความทรมานอยู่ดงั
น้ัน, ขณะที่พ่อปวดรา้วอยู่ดว้ยความทรง
จ�าถึงบาปอันมากมายของพ่อ, ดเูถิด, พ่อ
จ�าไดด้ว้ยวา่ไดย้ินบิดาของพ่อพยากรณ์
แก่ผู้คนเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซู
ครสิตอ์งคห์น่ึง, พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า, เพื่อทรงชดใช้บาปของโลก.

“บัดน้ี, เมื่อจิตของพ่อนึกไดถ้ึงความ
คดิน้ี, พ่อรอ้งอยู่ภายในใจพ่อ : ข้าแตพ่ระ
เยซู, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ขอ
พระองคท์รงเมตตาข้าพระองค,์ ผู้อยู่ ในดี
แห่งความขมขื่น, และถูกล้อมรอบดว้ยโซ่
อันเป็นนิจแห่งความตาย.

“และบัดน้ี, ดเูถิด, เมื่อพ่อคดิดงัน้ี, 
พ่อจ�าความเจ็บปวดของพ่อไม่ไดอ้ีก; 
แท้จรงิแล้ว, พ่อไม่ปวดรา้วดว้ยความทรง
จ�าถึงบาปของพ่ออีก”4

สวดอ้อนวอนด้วยความรัก
นอกจากแบบอย่างการเพิ่มพูนศรทัธา

ของท่านแล้ว การสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครวัของท่านมีบทบาทส�าคญัในการ

ท�าให้บ้านเป็นสถานศักดิสิ์ทธิ์ดว้ย โดย
ปกตจิะเลือกคนหน่ึงเป็นผู้สวดอ้อนวอน
แทนครอบครวั เมื่อเห็นชัดวา่คนน้ัน
สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าแทนคนที่
ก�าลังคกุเข่าและฟัง ศรทัธาของทุกคนจะ
เพิ่มพูน พวกเขาจะรูสึ้กถึงค�าพูดแสดง
ความรกัตอ่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้
ช่วยให้รอด เมื่อผู้สวดอ้อนวอนเอ่ยช่ือคน
ที่ก�าลังคกุเข่าอยู่ ในวงน้ันผู้ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ทุกคนจะรูสึ้กถึงความรกัที่มีตอ่
พวกเขาและความรกัที่มีตอ่แตล่ะคนใน
ครอบครวั

แม้เมื่อคนในครอบครวัไม่อยูใน
บ้าน การสวดอ้อนวอนก็สามารถสรา้ง
สายใยแห่งความรกัได ้การสวดอ้อนวอน
ในครอบครวัไปถึงทั่วโลก ข้าพเจ้าเรยีน
รูม้ากกวา่หน่ึงครัง้วา่คนในครอบครวัที่
อยู่ ไกลก�าลังสวดอ้อนวอนในเวลาและ
เรือ่งเดยีวกันกับข้าพเจ้า ส�าหรบัข้าพเจ้า 
ภาษิตเก่าแก่ที่วา่ “ครอบครวัที่สวด
อ้อนวอนดว้ยกันอยู่ดว้ยกัน” อาจหมาย
รวมถึง “ครอบครวัที่สวดอ้อนวอนดว้ยกัน
อยู่ดว้ยกัน แม้เมื่อพวกเขาอยู่ ไกลกัน”

สอนการกลบัใจแต่เน่ินๆ
เพราะไม่มี ใครดพีรอ้มและท�าลาย

ความรูสึ้กกันไดง้่าย ครอบครวัจึงเป็น
สถานศักดิสิ์ทธิ์ ไดต้อ่เมื่อเรากลับใจแต่
เน่ินๆ อย่างจรงิใจ พ่อแม่สามารถเป็น
แบบอย่างในเรือ่งน้ี วาจาหยาบกระดา้ง

หรอืความคดิไม่ดสีามารถกลับใจได้
อย่างรวดเรว็และจรงิใจ ค�าวา่ “ขอโทษ” 
สามารถเยียวยาบาดแผลและเชือ้เชิญทัง้
การให้อภัยและความรกั

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิเป็นตน้
แบบส�าหรบัเราเมือ่ทา่นขับเคีย่วกบัการ
โจมตทีีช่ั่วช้า กบัคนทรยศ และแม้กบั
ความขดัแยง้ในครอบครวัของทา่น ทา่นให้
อภยัเรว็ แมจ้ะรูว้า่ผู้ โจมตอีาจจะโจมตอีกี 
ทา่นขออภยั และท่านใหอ้ภยัอย่างไมจ่�ากัด5

ปลูกฝังวญิญาณผู้สอนศาสนา
พวกบุตรของโมไซยาห์ตัง้ใจมอบพระ

กิตตคิณุให้ทุกคน ความปรารถนาน้ีมา
จากประสบการณ์ส่วนตวัในการกลับใจ
ของพวกเขา พวกเขาทนไม่ไดเ้มื่อนึกถึง
คนที่ก�าลังรบัผลจากบาปเหมือนพวกเขา 
พวกเขาจึงเผชิญการปฏิเสธ ความยาก
ล�าบาก และอันตรายนานหลายปีขณะ
มอบพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ให้
ศัตรขูองพวกเขา ระหวา่งน้ัน พวกเขา
พบเห็นปีติ ในหลายคนที่กลับใจและ
ประสบปีตขิองการให้อภัยผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิต์

คนในครอบครวัเราจะเพิ่มพูนความ
ปรารถนาในการแบ่งปันพระกิตตคิณุเมื่อ
พวกเขารูสึ้กถึงปีตขิองการให้อภัย ส่ิงน้ัน
เกิดขึน้ไดแ้ม้เมื่อพวกเขาตอ่พันธสัญญา 
ขณะรบัส่วนศีลระลึก วญิญาณของการ
สอนศาสนาจะเพิ่มพูนในบ้านเราเมื่อพ่อ
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แม่ลูกรูสึ้กถึงปีตขิองการให้อภัยในพิธี
ศีลระลึก โดยแบบอย่างของความคารวะ 
ทัง้พ่อแม่ลูกสามารถช่วยกันเพื่อให้รูสึ้ก
ถึงปีตน้ัิน ปีตดิงักล่าวช่วยไดม้ากในการ
เปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นศนูย์ฝึกอบรม
ผู้สอนศาสนา ทุกคนอาจไม่ไดร้บัใช้งาน
เผยแผ่ แตทุ่กคนจะรูสึ้กปรารถนาที่จะ
แบ่งปันพระกิตตคิณุซ่ึงท�าให้พวกเขา
รูสึ้กถึงการให้อภัยและสันตสุิข ไม่วา่จะ
รบัใช้เต็มเวลาตอนน้ีหรอืไม่รบัใช้ ทุก
คนสามารถรูสึ้กถึงปีติ ในการมอบพระ
กิตตคิณุให้ผู้อื่น

ไปพระวหิาร
ส�าหรบัพ่อแม่และลูกๆ พระวหิารเป็น

โอกาสดทีี่สุดที่จะรบัประสบการณ์และรกั
สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ลูกยังเล็ก เด็กเกิดมาพรอ้มแสงสวา่งของ
พระครสิต ์แม้แตท่ารกก็รูสึ้กไดว้า่พระ
วหิารศักดิสิ์ทธิ์ เพราะพ่อแม่รกัลูกเล็กๆ 
ของพวกเขา พระวหิารจึงท�าให้พวกเขามี
ความหวงัวา่พวกเขาสามารถมีลูกให้รกัใน
ครอบครวันิรนัดร—์ตลอดไป

บางท่านมีภาพถ่ายพระวหิารในบ้าน 
ขณะสรา้งพระวหิารเพิ่มขึน้ทั่วโลก พ่อ
แม่จ�านวนมากสามารถพาลูกๆ ไปเยือน
บรเิวณพระวหิารได ้อาจมีบางครอบครวั
เข้ารว่มโอเพ่นเฮาส์ ไดด้ว้ยเมื่อสรา้งพระ
วหิาร พ่อแม่ถามลูกๆ ไดว้า่พวกเขารูสึ้ก
อย่างไรเมื่ออยู่ ใกล้หรอือยู่ ในพระวหิาร

พ่อแม่ทุกคนแสดงประจักษ์พยาน
ไดว้า่พระวหิารมีความหมายตอ่พวกเขา
อย่างไร ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
ผู้รกัพระวหิารพูดบ่อยครัง้เรือ่งท่านเห็น
มารดาท่านรดีอาภรณ์พระวหิารอย่าง
ระมัดระวงั6 ท่านพูดถึงความทรงจ�าสมัย
เด็กเมื่อเห็นครอบครวัท่านออกจากบ้าน
ไปพระวหิาร

เมื่อท่านเป็นประธานศาสนจักร ท่าน
เข้าพระวหิารวนัเดยีวกันทุกสัปดาห์ ท่าน
ท�างานพระวหิารให้บรรพชนเสมอ ส่วน
ใหญ่มาจากแบบอย่างของบิดามารดาท่าน

ประจกัษ์พยานของข้าพเจ้า
ท่านจะพบปีติ ใหญ่หลวงที่สุดเมื่อท่าน

พยายามท�าให้บ้านเป็นสถานที่แห่งศรทัธา

ในพระเจ้าพระเยซูครสิตแ์ละสถานที่ซ่ึง
มีแตค่วามรกั ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระ
ครสิต ์การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุเริม่ดว้ย
ค�าถามที่ ไตรต่รองในบ้านหลังเล็กๆ และ
ด�าเนินตอ่เน่ืองได้ ในบ้านของเราแตล่ะ
คนเมื่อเรายังคงยึดมั่นและปฏิบัตหิลัก
ธรรมพระกิตตคิณุที่บ้าน น่ีเป็นความหวงั
และความปรารถนาสูงสุดของข้าพเจ้า
ตัง้แตเ่ด็ก ทุกท่านเคยเห็นแวบหน่ึงของ
บ้านเช่นน้ัน หลายท่านสรา้งบ้านแบบน้ัน
แล้วดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้า

บางท่านพยายามเต็มที่เพื่อให้ ไดพ้ร
น้ัน แตย่ังไม่ไดร้บั ค�าสัญญาของข้าพเจ้า
คอืสัญญาที่สมาชิกโควรมัอัครสาวก
สิบสองท่านหน่ึงเคยให้ ไวก้ับข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าบอกเขาวา่เพราะการเลือกที่บาง
คนในครอบครวัเราท�า ข้าพเจ้าจึงสงสัย
วา่เราจะไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกันในโลกที่จะมา
ถึง เขาตอบเท่าที่ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่ “คณุ
กังวลผิดเรือ่ง คณุด�าเนินชีวติให้มีคา่
ควรกับอาณาจักรซีเลสเชียลก็พอ และ
สถานการณ์ในครอบครวัคณุจะดกีวา่ที่
คณุคดิ”

ข้าพเจ้าเช่ือวา่เขาตอ้งการให้ความหวงั
ที่มีความสุขน้ีกับเราในความเป็นมรรตยั 
ผู้ ไดท้�าสุดความสามารถเพื่อให้ตนเอง
และคนในครอบครวัคูค่วรกับชีวตินิรนัดร ์ 

ข้าพเจ้าทราบวา่แผนของพระบิดาบน
สวรรคเ์ป็นแผนแห่งความสุข ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่แผนของพระองคท์�าให้เรา
แตล่ะคนผู้ที่ท�าสุดความสามารถไดร้บัการ
ผนึกในครอบครวัตลอดไป

ข้าพเจ้าทราบวา่กุญแจฐานะปุโรหิต
ที่ฟ้ืนฟูให้แก่ โจเซฟ สมิธส่งมอบตอ่กัน
มาจนถึงประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
กุญแจเหล่าน้ันท�าให้การผนึกครอบครวั
ในปัจจุบันเกิดขึน้ได ้ข้าพเจ้าทราบวา่
พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเรา เหล่าบุตร
ธิดาทางวญิญาณ ดว้ยความรกัที่สมบูรณ์ 
ข้าพเจ้าทราบวา่เพราะการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์เราสามารถกลับใจ รบัการช�าระ
ให้สะอาด และมีคา่ควรอยู่ ในครอบครวัที่
เรารกัตลอดไปกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระบุตรที่รกัของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์
ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ตอ่ไปน้ีข้าพเจ้าจะน�าเสนอเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธาน
องคก์ารช่วยสามัญของศาสนจักรเพื่อการ
ออกเสียงสนับสนุน

ขอเสนอวา่เราสนับสนุนรสัเซลล์ 
มาเรยีน เนลสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย และประธาน
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้าย; ดลัลิน แฮรร์สิ โอ๊คส์ ในฐานะ
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด; 
และ เฮนรยี์ เบนเนียน อายรงิก์ ในฐานะที่
ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้น หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนดลัลิน เอช. 

โอ๊คส์ ในฐานะประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสองและเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ ใน

ฐานะรกัษาการประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้น โปรดท�าเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนสมาชิกใน

โคว รมัอัครสาวกสิบสองตอ่ไปน้ี: เอ็ม. รสั
เซลล์ บัลลารด์, เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ 
ดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์, เดวดิ เอ. เบดนาร,์  
เควนทิน แอล. คกุ, ด.ี ทอดด ์ครสิ ทอฟ
เฟอรสั์น, นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, 
โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรยี์ อี. สตเีวน
สัน, เดล จี. เรนลันด,์ เกอรร์ทิ ดบัเบิลยู. 
กอง และอูลิส์เสส ซวาเรส

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้นโปรดท�าเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนที่ปรกึษาใน

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวก

โดย ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในในฝ่ำยประธำนสูงสุด

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ศาสนจักร

ภาคบ่ายวนัเสาร์ สิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และ
ผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดท�าเช่น

เดยีวกัน
เราขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคตอ่

ไปน้ีจากการรบัใช้ของพวกท่าน เอ็ลเดอร์
วคิโตริโน เอ. บาบิดา, แอล. ทอดด ์บัดจ์, 
ปีเตอร ์เอ็ม. จอห์นสัน, จอห์น เอ. แม็ค
คนู, มารค์ แอล. เพซ, เจมส์ อาร.์ ราส
แบนด,์ และเบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไท

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุแก่เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่เหล่าน้ี
ส�าหรบัการรบัใช้ที่อุทิศตนของพวกท่าน 
โปรดยกมือ

เราขอเสนอปลดบราเดอรแ์ทด อาร.์ 
คอลลิสเตอร,์ เดวนิ จี. เดอรแ์รนท์, และ
ไบรอัน เค. แอชตนัจากฝ่ายประธาน
โรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญดว้ยความส�านึก
คณุจากใจ

ผู้ที่จะรว่มแสดงความขอบคณุตอ่พี่
น้องชายเหล่าน้ีส�าหรบัการรบัใช้อันโดด
เดน่ของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอวา่เราสนับสนุนสาวกเจ็ดสิบ
เจา้หน้าทีชั่น้ผู้ ใหญต่อ่ไปน้ี: รเูบน ว.ี อัล
ลอิอด, ฮอรเ์ก เอ็ม. อลัวาราโด, ฮานส์ ท.ี  
โบม, แอล. ทอดด ์บดัจ,์ รคิาร์ โด พ.ี ฮิเมเนซ, 
ปีเตอร ์เอ็ม. จอหน์สัน, จอหน์ เอ. แม็ค
คนู, เจมส์ อาร.์ ราสแบนด,์ เบ็นจามนิ 
เอ็ม. ซี. ไท, และอลนั อาร.์ วอลค์เกอร์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้น โปรดกระท�าเช่นเดยีวกัน
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ประธานเนลสันครบั การออกเสียง
สนับสนุนไดร้บัการบันทึก เราเชือ้เชิญให้
ท่านที่อาจคดัคา้นข้อเสนอใดๆ ให้ตดิตอ่
ประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทัง้หลาย เราขอบคณุในศรทัธา
และค�าสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อผู้น�า
ของศาสนจักร

บัดน้ีขอเชิญสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่และฝ่ายประธานโรงเรยีนวนั
อาทิตย์สามัญที่เพิ่งไดร้บัเรยีกให้ออกมา
น่ังประจ�าที่บนยกพืน้ ◼

เรยีนเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่: ก�ากับไว้ โดยการเปิดเผย ดงัที่บันทึกไว้ ใน ภาคที่ 120 
ของพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา สภาจัดการส่วนสิบ—ซ่ึงประกอบ
ดว้ยฝ่ายประธานสูงสุด โควรมัอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบคมุ—มี
อ�านาจอนุมัตกิารใช้จ่ายเงินทุนของศาสนจักร หน่วยงานของศาสนจักรใช้จ่าย
เงินทุนให้อยู่ ในงบประมาณที่ ไดร้บัอนุมัต ิและตามนโยบายกับระเบียบปฏิบัติ

แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร ซ่ึงประกอบดว้ยเจ้าหน้าที่ระดบัมือ
อาชีพที่ ไดร้บัการรบัรองและท�างานอิสระโดยไม่ขึน้อยู่กับแผนกอื่นๆ ของ
ศาสนจักร มีหน้าที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีเพื่อจุดประสงค์ ในการ
ให้การรบัรองที่เหมาะสมในเรือ่งรายรบัของเงินบรจิาค รายจ่ายที่เกิดขึน้ และ
การปกป้องดแูลทรพัย์สินของศาสนจักร

ตามการด�าเนินงานตรวจสอบ แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรลง
ความเห็นวา่ ในแง่ของทรพัย์สิน รายรบัของเงินบรจิาค รายจ่ายที่เกิดขึน้ และ
ทรพัย์สินของศาสนจักรส�าหรบัปี 2018 ไดร้บัการบันทึกและจัดการตามงบ
ประมาณศาสนจักรที่ ไดร้บัอนุมัต ิและตามนโยบาย ตลอดจนแนวทางที่ถือ
ปฏิบัตติามระบบบัญชี ศาสนจักรปฏิบัตติามแนวทางที่สอนให้กับสมาชิกเกี่ยว
กับการด�าเนินชีวติให้อยู่ ในงบประมาณ หลีกเลี่ยงการเป็นหน้ี และการเก็บออม
เพื่อยามจ�าเป็น

ขอแสดงความนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร
เควนิ อาร.์ เจอรเ์ก็นเซ็น
กรรมการผู้จัดการ ◼

รายงานจากแผนกตรวจสอบ
บัญชีของศาสนจักรปี 2018
น�าเสนอโดย เควนิ อาร์. เจอร์เกน็เซ็น
กรรมกำรผู้จัดกำร แผนกตรวจสอบบัญชีของศำสนจักร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยคุสุดท้าย

ขอเสนอวา่เราสนับสนุนสาวกเจ็ด 
สิบภาคตอ่ไปน้ี: โซโลมอน ไอ. อลิเช,  
กิลเยอร์ โม เอ. อัลวาเรซ, แดเรน  
อาร.์ บารนี์ย์, ฮูเลียส เอฟ. บารเ์รยีน 
โตส, เจมส์ เอช. เบคเคอร,์ เควนิ จี.  
บราวน์, มารค์ เอส. ไบรซ์, เอ. มารค์อส  
กาบรลั, ดนัสแตน จี. บี. ที. ชาดมับูกา,  
อลัน ซี. เค. ชึง, ครสิเตยีน ซี. ชิกบุนด,ู  
พอล เอ็น. เคลย์ตนั, การมิ เดล วลัล์,  
ฮิโรยุกิ โดมอน, เมอรน์ารด์ พี. โดนาโต,  
มารค์ ด.ี เอ็ดดี,้ แซคารยี์ เอฟ. อีแวนส์,  
เฮนรยี์ เจ. อายรงิก์, ซาเปเล ฟาอาโลโก 
จูเนียร,์ เดวดิ แอล. ฟรชิคเนคท์, จอห์น  
เจ. กัลเลโก, เอฟราอิน อาร.์ การเ์ซีย,  
โรเบริต์ กอรด์อน, มารค์ เอ. กอทเฟรดสัน,  
โธมัส แฮนนิ, ไมเคลิ เจ. เฮสส์, เกล็นน์ 
เอ็ม. โฮล์มส์, รชิารด์ เอส. ฮัทชินส์, 
ติโต อิบันเญซ, อะกิโนร ิอิ โตะ, เจเรมีย์ 
อาร.์ แจกกี, เคลลีย์ อาร.์ จอห์นสัน, 
ครสิโตเฟอร ์ฮยุนซู คมิ, เอช. โมโรไน 
ไคลน์, อิ โนเค เอฟ. คปูู, สตเีฟน ชี 
คอง ไล, วคิเตอร ์ด.ี ลัตตาโร, ทาร์ โม 
เลปป์, อิทส์ โคอัตเทิล โลซาโน, เควนิ  
เจ. ลีธโก, เอ็ดการ ์พี. มอนเตส, เอส.  
อีเฟรม อึมซาเน, ลูอิซ ซี. ด.ี เกวรอซ,  
อิฟาโนเมซานา ราโซลอนไดรเบ,  
เอดวาร์ โด ด.ี เรเซค, โตมาซ จี. โรมาน, 
ราโมน อี. ซารเ์มียนโต, โจนาธาน เอส. 
ชมิทท์, ไว ซีคาเฮมา, เดเนลสัน ซิลวา, 
ลุยส์ สปินา, คารล์อส จี. ซัฟเฟิรท์, วอย 
อาร.์ ทาเอโออาลี, เซอรจ์ิ โอ อาร.์ วารก์ัส, 
และมารค์สั ซารส์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้นหากมี โปรดท�าเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนมารค์ แอล. 

เพซ เพื่อรบัใช้เป็นประธานโรงเรยีนวนั
อาทิตย์สามัญ พรอ้มมิลตนั ดาโรชา  
คามาร์ โก ในฐานะทีป่รกึษาทีห่น่ึงและแจน 
อีรคิ นิวแมน ในฐานะที่ปรกึษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้นโปรดท�าเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชัน้

ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธาน
องคก์ารช่วยสามัญที่ด�ารงอยู่ ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้นหากมี โปรดท�าเช่นเดยีวกัน
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มีหลายสาเหตทุี่เราอาจไม่มีปีต ิสันต ิและ
ความสุขในชีวติน้ี รวมถึงความยากจน 
สงคราม ภัยธรรมชาต ิและอุปสรรคที่
คาดไม่ถึงในงานอาชีพ สุขภาพ และ
สัมพันธภาพครอบครวั

แม้เราจะไม่อาจควบคมุองคป์ระกอบ
ภายนอกเหล่าน้ีที่ส่งผลตอ่ชีวติเราบน
แผ่นดนิโลก แตเ่มื่อเราพยายามเป็น
สานุศิษย์ที่ซ่ือสัตย์ของพระเจ้าพระเยซู
ครสิต ์เราจะพบสันต ิปีต ิและความสุข
แม้ตอ้งประสบความวุน่วายทางโลก

บุตรคนหน่ึงของข้าพเจ้าเคยพูดวา่ 
“พ่อครบั ผมสงสัยวา่ผมจะท�าไดห้รอื
เปล่า” ข้าพเจ้าตอบวา่ “ทัง้หมดที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงขอให้เราท�าคอืท�าให้
ดทีี่สุดทุกๆ วนั” พี่น้องทัง้หลาย จงท�า
แตล่ะวนัให้ดทีี่สุด และก่อนจะทันรูต้วั 
ท่านจะตระหนักวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงรูจ้ักท่านและทรงรกัท่าน เมื่อท่าน
รูเ้ช่นน้ัน—รูจ้รงิๆ—ชีวติท่านจะมีจุด
ประสงคแ์ละความหมายอย่างแท้จรงิ 
ท่านจะเป่ียมดว้ยปีตแิละสันตสุิข

ในฐานะแสงสวา่งของโลก พระผู้ช่วย
ให้รอดตรสัวา่ “ทุก คนที่วาง ใจในเราจะไม่
อยู่ ในความมืด”2 

“พระเยซูครสิตค์อืพระนามซ่ึงพระ
บิดาประทานมาให้, และไม่มีนามอื่นใด
ประทานมาให้ซ่ึงโดยพระนามน้ีมนุษย์จะ
รบัการช่วยให้รอดได;้

“ดงัน้ัน, [ชายและหญิง] ทัง้ปวงตอ้ง
รบัพระนามซ่ึงพระบิดาประทานมาให้”3

พระคมัภีรส์อนเราวา่ซาตานปรารถนา
จะน�าผู้คนไปสู่ความมืด เขาพยายามทุก
วถิีทางเพื่อปิดกัน้แสงสวา่งและความ
จรงิของพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ
ของพระองค ์ตามที่ลี ไฮสอนบุตร มาร 
“แสวงหาเพื่อจะให้มนุษย์ทัง้ปวงเศรา้
หมองเหมือนตวัเขา”4 ถ้า “งาน . . . และ
รศัมีภาพ” ของพระบิดาบนสวรรคค์อื  
“การท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวติ 
นิรนัดรข์อง [ชายและหญิง] “งาน” ของ 
ลซิูเฟอรค์อืท�าใหเ้กดิความเศรา้หมองและ 
วบิัตอิันหาไดสิ้น้สุดไม่ของบุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า5 บาปและการล่วงละเมิด
ท�าให้แสงสวา่งของพระครสิต์ ในชีวติเรา
เลือนราง น่ันคอืสาเหตทุี่เราตอ้งอาบแสง

บิดาบนสวรรค ์ข้าพเจ้าตระหนักถ่องแท้
มากขึน้วา่พระองคท์รงประสงค์ ให้บุตร
ธิดาทุกคนพบสันต ิปีต ิและความสุขใน
ชีวติพวกเขา

ศาสดาพยากรณ์ลี ไฮสอนวา่ “[ชายและ
หญิง] เป็นอยู่, เพื่อพวกเขาจะมีปีต”ิ1  

โดย ประธานเอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด
รกัษำกำรประธำนโควรมัอัครสำวกสิบสอง

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าแทบไม่เช่ือวา่ 
71 ปีที่แล้วในปี 1948 ข้าพเจ้าเป็นผู้สอน
ศาสนาในอังกฤษและ 44 ปีที่แล้วข้าพเจ้า
กับบารบ์ารา ภรรยาข้าพเจ้า พาครอบครวั
เราไปแคนาดาเมื่อข้าพเจ้าเป็นประธาน
คณะเผยแผ่แคนาดา โทรอนโต ขณะรบั
ใช้ที่น่ันในเดอืนเมษายน ปี 1976 ข้าพเจ้า
ไดร้บัเรยีกสู่โควรมัแรกของสาวกเจ็ดสิบ 
และไม่คาดคดิวา่ในปี 1985 จะไดร้บัเรยีก
สู่โควรมัอัครสาวกสิบสอง ไม่เหมือนการ
เรยีกก่อนๆ ที่ตอ้งไดร้บัการปลดในอนาคต 
การปลดจากการเรยีกเป็นอัครสาวกสิบ
สองไม่ ใช่ทางเลือกที่ดทีี่สุดตอนน้ี แต่
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้วนัน้ันมาถึงหลัง
จากข้าพเจ้าท�าทุกอย่างครบถ้วนตามที่
พระเจ้าทรงขอให้ข้าพเจ้าท�า

เมื่อนึกถึงการรบัใช้ 43 ปีที่ผ่านมาใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่และสิทธิพิเศษ
ที่ ไดป้ฏิบัตศิาสนกิจตอ่บุตรธิดาของพระ

พระกิตตคิณุที่แท้จรงิ 
บรสุิทธิ์ และเรยีบง่ายของ
พระเยซูครสิต์

การรักพระผู้เป็นเจ้าและรักเพ่ือนบ้านของเราเป็นฐาน
หลกัค�าสอนของการปฏิบัติศาสนกิจ การเรียนรู้ท่ีให้บ้าน
เป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน การนมสัการทาง
วิญญาณในวนัสะบาโต และงานแห่งความรอด
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สวา่งของพระครสิตอ์ันจะท�าให้เกิดสันต ิ
ปีต ิและความสุข

ใน 18 เดอืนที่ผ่านมา พระเจ้าทรง
ดลใจศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
ให้ด�าเนินการปรบัเปลี่ยนบางอย่าง 
แตข่้าพเจ้ากังวลวา่จุดประสงคท์าง
วญิญาณของการปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ีจะ
หายไปเพราะเรามัวแตต่ืน่เตน้กับการ
เปลี่ยนแปลง

โจเซฟ เอฟ. สมิธกล่าววา่ “พระ
กิตตคิณุที่แท้จรงิ บรสุิทธิ์ และเรยีบง่าย
ของพระเยซูครสิตฟ้ื์นฟูขึน้มาแล้ว เรา
มีหน้าที่ธ�ารงไวบ้นแผ่นดนิโลก”6 ท่าน
เสรมิวา่พระกิตตคิณุที่แท้จรงิ บรสุิทธิ์ 
และเรยีบง่ายคอื “หลักค�าสอนแห่งความ
รอดของพระครสิต”์7

ในหลักแห่งความเช่ือ ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธสอนวา่ “ โดยผ่านการชดใช้
ของพระครสิต,์ มนุษยชาตทิัง้มวลจะรอด
ได,้ โดยการเช่ือฟังกฎและศาสนพิธีทัง้
หลายของพระกิตตคิณุ”8 

หลักธรรมเบือ้งต้นของพระกิตติคุณ
คือศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ การ 
กลับใจ บัพติศมา ของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และอดทนจนกว่าชีวิต
จะหาไม่ ไฮรัม สมิธพี่ชายท่านสอนว่า 
“[จง] ส่ังสอน [ครัง้แล้วครัง้เล่า] และ
ท่านจะพบแนวคิดใหม่และความสว่าง
เพิ่มขึน้ทุกวันเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่า
น้ันที่จะเปิดเผยต่อท่าน ท่านจะขยาย
ความจนเข้าใจแจ่มแจ้ง จากน้ันท่านจะ
สามารถท�าให้คนที่ [ท่าน] สอนเข้าใจ
ชัดเจน”9

วธิีดทีี่สุดที่เราจะเห็นจุดประสงคท์าง
วญิญาณของศาสนจักรคอืด�าเนินชีวติ
ตามค�าสอนที่แท้จรงิ บรสุิทธิ์ และเรยีบ
ง่ายของพระครสิต ์และประยุกต์ ใช้พระ
บัญญัตขิ้อใหญ่สองข้อของพระผู้ช่วยให้
รอดดว้ยคอื “เจ้าจงรกัพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของเจ้าดว้ยสุดใจของเจ้า . . . เจ้าจงรกั
เพื่อนบ้านของเจ้าดงัตวัเจ้า”10

การเช่ือฟังพระบัญญัตสิองข้อน้ีเตรยีม
ทางให้ประสบสันตแิละปีตมิากขึน้ เมื่อ
เรารกัและรบัใช้พระเจ้า รกัและรบัใช้
เพื่อนบ้าน เราจะรูสึ้กมีความสุขมากขึน้
อย่างแน่นอน ไม่มีวธิี ใดดกีวา่น้ี

การรกัพระผู้เป็นเจ้าและรกัเพื่อน
บ้านของเราเป็นฐานหลักค�าสอนของการ
ปฏิบัตศิาสนกิจ การเรยีนรูท้ี่ ให้บ้านเป็น
ศนูย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน การ
นมัสการทางวญิญาณในวนัสะบาโต และ
งานแห่งความรอดทัง้สองดา้นของม่าน
ที่สนับสนุนโดยสมาคมสงเคราะห์และ
โควรมัเอ็ลเดอร ์ทัง้หมดน้ีตัง้อยู่บนพระ
บัญญัติ ให้รกัพระผู้เป็นเจ้าและรกัเพื่อน
บ้านของเรา จะมีส่ิงใดเป็นมูลฐาน พืน้
ฐาน และเรยีบง่ายกวา่น้ีไดอ้ีกหรอื

การด�าเนินชีวติตามแผนพระกติตคิณุ
ทีแ่ทจ้รงิ บรสุิทธิ ์และเรยีบงา่ยจะท�าใหเ้รา
มเีวลาไปเยีย่มหญงิมา่ย พ่อมา่ย เด็กก�าพรา้ 
คนเหงา ผูป่้วย และผูย้ากไรม้ากขึน้ เราจะ
พบปีต ิสันต ิและความสุขในชีวติเมือ่รบัใช้
พระเจ้าและเพือ่นบา้นของเรา

การปรบัเปลี่ยนวนัสะบาโตที่เน้นเรือ่ง
การเรยีนและการศึกษาพระกิตตคิณุ
ที่ ให้บ้านเป็นศนูย์กลางและศาสนจักร
สนับสนุนเป็นโอกาสให้ฟ้ืนฟูวญิญาณ
และความภักดขีองเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า
ภายในก�าแพงบ้านของเรา จะมีส่ิงใด

เรยีบง่าย เป็นมูลฐาน และลึกซึง้มากกวา่
น้ีไดอ้ีก พี่น้องทัง้หลาย ท่านเห็นหรอืไม่
วา่การเรยีนและการสอนพระกิตตคิณุใน
ครอบครวัเราเป็นวธิีส�าคญัในการพบปีติ
และความสุขในชีวติเรา

พระผูช่้วยใหร้อดตรสัเรือ่งสะบาโตดงัน้ี 
“เพราะตามจรงิแลว้น่ีคอืวนัทีก่�าหนดไว้
ใหเ้จา้เพือ่พกัผอ่นจากการท�างานของเจา้, 
และเพือ่แสดงความจงรกัของเจา้แดพ่ระ
ผูสู้งสุด”11 พระองคท์รงเสรมิวา่ “เพ่ือปีติ
ของเจา้จะเต็มเป่ียม . . . [ผา่น] การช่ืนชม
ยนิดแีละการสวดออ้นวอน . . . เจา้ [ควร] 
ท�าส่ิงเหลา่น้ีดว้ยการน้อมขอบพระทยั, 
ดว้ยใจและสีหน้ารืน่เรงิ . . . [และ] ดว้ยใจ
ยนิดแีละสีหน้ารืน่เรงิ”12

โปรดสังเกตค�าส�าคญับางค�าในการ
เปิดเผยน้ี: ปีต ิกำรชืน่ชมยินด ีกำรน้อม
ขอบพระทัย ใจรืน่เรงิ ใจยินด ีและ สีหน้ำ
รืน่เรงิ ฟังเหมือนการถือปฏิบัตวินั 
สะบาโตควรท�าให้เรามีรอยยิม้บนใบหน้า

ขณะปฏิบัตศิาสนกิจในวธิีที่ดกีวา่และ
ศักดิสิ์ทธิ์กวา่ ขอให้พิจารณาวา่จ�าเป็น
เพียงใดที่เราจะทักทายทุกคนที่มาการ
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ประชุมของศาสนจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมาชิกใหม่และผู้มาเยือน เราทุกคนควร
ชอบรอ้งเพลงสวด เปิดใจและความคดิ
ตัง้ใจฟังค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก

ประจักษ์พยานเรือ่งศรทัธาในการ
ประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์
พยานน�าโดยสมาชิกในฝ่ายอธิการผู้แบ่ง
ปันประจักษ์พยานสัน้ๆ โดยเน้นที่แผน
แห่งความสุขและพระกิตตคิณุที่แท้จรงิ 
บรสุิทธิ์ และเรยีบง่ายของพระครสิต ์คน
อื่นทัง้หมดควรท�าตามแบบอย่างน้ัน เรา
พึงจดจ�าวา่มีสถานที่ซ่ึงเหมาะสมอีกหลาย
แห่งให้เล่าเรือ่งหรอืพูดถึงการเดนิทาง
ผจญภัย เมื่อเราท�าให้ประจักษ์พยานของ
เราเรยีบง่ายและเน้นที่พระกิตตคิณุของ
พระครสิต ์พระองคจ์ะประทานการฟ้ืนฟู
ทางวญิญาณขณะเราแบ่งปันประจักษ์
พยานให้กัน

การปฏิบัตศิาสนกิจที่มีประสิทธิภาพ
จะเห็นชัดที่สุดผ่านเลนส์ โฟกัสของความ
รกัที่มีตอ่พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้าน
ของเรา กล่าวไดว้า่เราปฏิบัตศิาสนกิจ
เพราะเรารกัพระบิดาบนสวรรคแ์ละบุตร

ธิดาของพระองค ์การปฏิบัตศิาสนกิจของ
เราจะประสบผลส�าเรจ็มากขึน้ถ้าเราท�าให้
การปฏิบัตศิาสนกิจเรยีบง่าย ปีตสูิงสุดมา
จากส่ิงเรยีบง่ายของชีวติ ดว้ยเหตน้ีุเรา
จึงตอ้งระวงัอย่าคดิวา่ตอ้งเพิ่มบางอย่าง
เข้าไปในการปรบัเปลี่ยนที่เราไดร้บัเพื่อ
สรา้งศรทัธาและประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง
ในใจบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

อย่าท�าให้ซับซ้อนดว้ยการเพิ่มการ
ประชุม ความคาดหวงั หรอืข้อเรยีกรอ้ง 
จงท�าให้เรยีบง่ายเสมอ ในความเรยีบง่าย
น้ันท่านจะพบสันต ิปีต ิและความสุขที่
ข้าพเจ้าพูดถึง

หลายปีที่จุดประสงคข์องการเป็นผู้น�า
ในศาสนจักรดงัที่กล่าวไว้ ใน คูม่ือเล่ม 2 
คอืผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเรยีบง่าย ข้าพเจ้า
ขอยกมาอ้างอิงดงัน้ี

“ผูน้�ากระตุน้ใหส้มาชิกทกุคนรบัศาสน
พิธีฐานะปุโรหิตที่จ�าเป็นทุกอย่าง รกัษา
พันธสัญญาที่ท�าไว ้และมีคณุสมบัตคิูค่วร
กับความสูงส่งและชีวตินิรนัดร ์. . .

“ผู้ ใหญ่: กระตุน้ผู้ ใหญ่แตล่ะคนให้มี
คา่ควรตอ่การรบัศาสนพิธีของพระวหิาร 

สอนผู้ ใหญ่ทุกคนให้คน้หาบรรพชนและ
ประกอบศาสนพิธีพระวหิารแทนคนตาย

“เยาวชน: ช่วยเตรียมเยาวชนชาย
แต่ละคนให้รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดค รับศาสนพิธีของพระวิหาร และ
มีค่าควรต่อการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลา ช่วยเตรียมเยาวชนหญิงแต่ละ
คนให้มีค่าควรต่อการท�าและรักษาพันธ
สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์และรับศาสนพิธี
ของพระวิหาร เสริมสร้างความเข้มแข็ง
โดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมที่มี
ความหมาย

“สมาชิกทุกคน: ช่วยผู้น�าฐานะ
ปุโรหิต ผู้น�าองคก์ารช่วย สภาวอรด์ ผู้
สอนศาสนาวอรด์ ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
และสมาชิกท�างานรว่มกันอย่างสมดลุ
ในการช่วยแตล่ะคน เสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้หน่วยครอบครวัและหน่วย
ศาสนจักร เพิ่มความแข็งขันให้ฐานะ
ปุโรหิต และรวมอิสราเอลผ่านการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส การรกัษาให้คงอยู่ และการ
ท�าให้แข็งขัน สอนสมาชิกให้หาเลีย้งชีพ
ดว้ยตนเองและเลีย้งดคูรอบครวัตลอดจน
ช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสนตามวธิี
ของพระเจ้า”13

การรบัใช้ของข้าพเจ้าในศาสนจักรเป็น
พรให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ทางวญิญาณ
ที่พิเศษยอดเยี่ยมมากมาย ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่พระเจ้าทรงก�ากับดแูลศาสนจักร
เพื่อท�าให้บรรลุจุดประสงคข์องพระองค ์
ข้าพเจ้าไดร้บัการน�าทางนอกเหนือความ
สามารถของข้าพเจ้า ปีตขิองการด�าเนิน
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ชีวติตามพระกิตตคิณุส�าหรบัข้าพเจ้า
มีศนูย์รวมอยู่ที่หลักค�าสอนและพระ
กิตตคิณุที่แท้จรงิ บรสุิทธิ์ และเรยีบง่าย
ของพระเยซูครสิต์

ขา้พเจา้รบัใช้ภายใตก้ญุแจและการ
ก�ากบัดแูลของศาสดาพยากรณ์และ
ประธานศาสนจกัร หก ทา่นนับจากสเป็น
เซอร ์ดบัเบลิย.ู คมิบลัลจ์นถงึรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน ขา้พเจา้เป็นพยานวา่แตล่ะ
ทา่นเป็นศาสดาพยากรณ์ทีพ่ระผูเ้ป็น
เจา้ทรงเลอืก พวกทา่นสอนใหเ้รารูห้ลกั
ธรรมทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัศาสนจกัร พระ
กติตคิณุ และหลกัค�าสอนของพระครสิต ์
ประธานเนลสันก�าลงัด�าเนินงานของ
พระเจา้ใหร้ดุหน้าเรว็มาก ขา้พเจา้พดูวา่ 
“เรว็มาก” เพราะทา่นเป็นอคัรสาวกคน
เดยีวทีอ่ายมุากกวา่ขา้พเจา้ และขา้พเจา้
ตามทา่นไมท่นั! ขา้พเจา้เป็นพยานวา่
กญุแจฐานะปุโรหติและเสือ้คลมุของ
ศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้อยูก่บั
ทา่น ประธานเนลสันสอนพระกติตคิณุ
ทีแ่ทจ้รงิ บรสุิทธิ ์และเรยีบงา่ยของพระ
เยซคูรสิต ์ขา้พเจา้แสดงประจกัษ์พยาน
วา่พระเยซคูอืพระครสิต ์น่ีคอืศาสนจกัร
ของพระองค—์ขา้พเจา้เป็นพยานดว้ย
ความนอบน้อมถอ่มตน ในพระนามของ
พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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เครือ่งดดูฝุ่น ต�าราอาหาร เครือ่งครวั และ
อื่นๆ เป็นการรอคอยข่าวสารพิเศษน้ัน
ตลอดเวลา

เย็นวนัหน่ึงเธอเล่าวา่มีชายหนุ่มสอง
คนใส่สูทสีเข้มมาเคาะประตแูละเธอรูสึ้ก
ถึงการกระตุน้เตอืนอย่างหน่ึงซ่ึงชัดเจน
มากที่จะให้พวกเขาเข้ามา พวกเขาบอก
วา่ตอ้งการสนทนาเรือ่งพระผู้เป็นเจ้าแต่
จะกลับมาเมื่อข้าพเจ้าอยู่บ้าน น่ีจะเป็น
ข่าวสารที่เราคาดหวงัไดห้รอืไม่

โดย เอล็เดอร์มาไธอสั เฮลด์
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

พี่น้องที่รกั พระเจ้าตรสับอกเราซ�า้แล้ว
ซ�า้เล่าให้ “แสวงหาการเรยีนรู,้ แม้ โดย
การศึกษาและโดยศรทัธาดว้ย”1 เราไม่
เพียงรบัแสงสวา่งและความเข้าใจโดยการ
ให้เหตผุลจากความคดิเราเท่าน้ันแตร่บั
ได้ โดยการน�าทางและการดลใจจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ดว้ย

แหล่งความรูเ้พิ่มเตมิน้ีไม่ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของชีวติเราตลอดเวลา

ขา้พเจา้กบัไอรนี ภรรยา เขา้รว่ม
ศาสนจกัรเมือ่ 31 ปีกอ่นเมือ่เราเพิง่
แตง่งานกนั เราทัง้สองเตบิโตในโคลมัเบยี 
แตห่ลงัจากแตง่งานไดส้องสามเดอืน อาชีพ
ของขา้พเจา้พาเรายา้ยไปอยูท่ีเ่ยอรมนี เรา
อายนุ้อยมาก มีทัง้ความหวงัและคาดหวงัไว้
มาก เป็นช่วงเวลาทีน่่าตืน่เตน้และมีความ
สุขมากเป็นพเิศษส�าหรบัเรา

ขณะข้าพเจ้าจดจ่ออยู่กับงานอาชีพ 
ไอรนีรูสึ้กวา่เราจะไดร้บัข่าวสารบางอย่าง
จากสวรรค ์แต่ไม่รูว้า่จะเป็นอย่างไร
หรอืเมื่อใด ดงัน้ัน เธอจึงเริม่อนุญาตให้
พนักงานขายของตามบ้านทุกประเภทเข้า
มาในบ้านตัง้แตพ่นักงานขายสารานุกรม 

แสวงหาความรู้ โดย 
พระวญิญาณ

เราควรเรียนรู้ท่ีจะเห็นชัดถึงความจริงไม่เพียงด้วยความ
นึกคิดตามหลกัเหตผุลของเราเท่าน้ัน แต่ด้วยสุรเสียง
สงบแผ่วเบาของพระวิญญาณ
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พวกเขาเริม่มาเยี่ยมและแนะน�าให ้
เราอ่านพระคมัภีร ์จนเราเข้าใจความ 
ส�าคญัอย่างยิ่งของพระเยซูครสิต์ ในฐานะ 
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ ไม่ช้า 
เรารูสึ้กเสียดายที่เรารบับัพตศิมาตัง้แต ่
ยังแบเบาะ ซ่ึงไม่ ใช่พันธสัญญาของผู้ม ี
ความรูสึ้กผดิชอบช่ัวด ีแตก่ารรบับัพตศิมา 
อีกครัง้ซ่ึงหมายถึงการเป็นสมาชิกของ 
ศาสนจักรแห่งใหม่ เป็นเรือ่งที่เราตอ้ง 
เข้าใจทุกส่ิงทุกอย่างเสียก่อน

เราจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ส่ิงที่ผู้สอนศาสนา 
บอกเราเรือ่งพระคมัภีรม์อรมอน เรือ่ง 
โจเซฟ สมิธ และเรือ่งแผนแห่งความรอด 
ล้วนเป็นเรือ่งจรงิ จากพระวจนะของ 
พระเจ้าเราเข้าใจวา่ เราสามารถ “รูจ้ักพวก
เขาดว้ยผลของพวกเขา”2 ดงัน้ัน เราจึง
เริม่ส�ารวจศาสนจักรอย่างเป็นระบบโดย
มองหาผลเหล่าน้ันดว้ยดวงตาของความ
นึกคดิตามหลักเหตผุลของเราเอง เรา
เห็นอะไร เราเห็น:

• ผูค้นทีม่คีวามสุขและเป็นมิตร 
ครอบครวัทีย่อดเยีย่มผูเ้ขา้ใจวา่เราตอ้ง
มปีีติ ในชีวติน้ี ไม่ ใช่มแีตเ่รือ่งทกุข์ โศก

• ศาสนจักรที่ ไม่มีนักบวชรบัคา่จ้าง แต่
สมาชิกรบังานมอบหมายและหน้าที่รบั
ผิดชอบดว้ยตนเอง

• ศาสนจักรที่มีพระเยซูครสิตแ์ละ
ครอบครวัเป็นศนูย์กลางของทุกส่ิง 
สมาชิกอดอาหารเดอืนละครัง้แล้ว
บรจิาคให้ผู้ยากไร ้ส่งเสรมิสุขนิสัย 
สอนให้เราละเวน้จากสารอันตราย

นอกจากน้ี:

• เราชอบการเน้นเรือ่งการเตบิโต การ
ศึกษา ความขยันหมั่นเพียรและการ
พึ่งพาตนเอง

• เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับโปรแกรมดา้น
มนุษยธรรมที่น่าทึ่ง

• เราประทับใจการประชุมใหญ่สามัญที่
มีดนตรีไพเราะและการแบ่งปันหลัก
ธรรมทางวญิญาณอันลึกซึง้

จากทุกส่ิงที่เห็น เราไม่พบข้อต�าหนิ
ใดๆ ในศาสนจักร ตรงกันข้าม เราชอบทุก

ส่ิงทุกอย่างที่เราเห็นมาก แตเ่รายังคงไม่
ตดัสินใจรบับัพตศิมาเพราะเราตอ้งการรู้
ทุกอย่างก่อน

แม้เราจะลังเล แตพ่ระเจ้ายังทรง
เตรยีมเราอย่างอดทน ทรงหล่อหลอมเรา 
และทรงช่วยให้เราคน้พบวา่เราควรเรยีนรู้
ทีจ่ะเห็นชัดถงึความจรงิไมเ่พยีงดว้ยความ
นึกคดิตามหลักเหตผุลของเราเท่าน้ัน แต่
ดว้ยสุรเสียงสงบแผ่วเบาของพระวญิญาณ 
ซ่ึงตรสักับใจเราโดยเฉพาะดว้ย

ความรูสึ้กอันเป็นผลจากสุรเสียงน้ัน
เกิดขึน้ตอนค�า่วนัหน่ึง 10 เดอืนหลัง
การเรยีนพระกิตตคิณุ เมื่อเราอ่านโมไซ
ยาห์ 18 “เมื่อท่านปรารถนาจะ . . . แบก
ภาระของกันและกัน . . . และปลอบโยน
คนที่ตอ้งการการปลอบโยน . . . หากน่ี
เป็นความปรารถนาของใจท่านแล้ว ท่าน
มีอะไรขัดข้องเล่าที่จะรบับัพตศิมาใน
พระนามของพระเจ้า”3

ข้อความจากพระคมัภีรม์อรมอนข้อ
น้ันเข้าสู่ ใจและจิตวญิญาณเรา เรารูสึ้ก
และรูท้ันทีวา่โดยแท้แล้วไม่มีเหตผุลใดอีก
ที่จะไม่รบับัพตศิมา เราตระหนักวา่ความ
ปรารถนาที่กล่าวไว้ ในข้อพระคมัภีรเ์หล่า
น้ีเป็นความปรารถนาในใจเราเช่นกันและ
ตระหนักดว้ยวา่เรือ่งเหล่าน้ันส�าคญัจรงิๆ 
ส�าคญักวา่ความเข้าใจทุกส่ิงเพราะเรารูม้า
มากพอแล้ว เราพึ่งพาพระหัตถ์น�าทาง
ของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเราตลอด

มาและมั่นใจวา่จะทรงน�าทางเราตอ่ไป
วนัเดยีวกันน้ันเอง เราก�าหนดวนั 

บัพตศิมาของเรา และหลังจากน้ันไม่นาน 
เราก็รบับัพตศิมาในที่สุด!

เราเรยีนรูอ้ะไรจากประสบการณ์น้ัน
ข้อแรก เราเรยีนรูว้า่เราวางใจไดเ้ต็ม

ที่ ในพระบิดาบนสวรรค ์ผู้ทรงพยายาม
อย่างตอ่เน่ืองที่จะช่วยให้เราเป็นบุคคล
ที่พระองคท์รงรูว้า่เราเป็นได ้เรายืนยัน
ความจรงิอันลึกซึง้จากพระวจนะของ
พระองคเ์มื่อตรสัวา่ “เราจะให้แก่ลูก
หลานมนุษย์บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎ
เกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์, ที่น่ีนิดและที่
น่ันหน่อย; และคนที่ฟังกฎเกณฑ์ของเรา 
ย่อมเป็นสุข, . . . เพราะพวกเขาจะเรยีนรู้
ปัญญา; เพราะแก่เขาที่รบัไวเ้ราจะให้อีก”4

สอง เราเรยีนรูว้า่ นอกเหนือจากความ
นึกคดิตามหลักเหตผุลของเราแล้ว อีกมิติ
หน่ึงที่เราจะไดร้บัความรูส้ามารถน�าทาง
และท�าให้เราเข้าใจได ้น่ันคอืสุรเสียงสงบ
แผ่วเบาของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ที่ตรสั
ในใจและความนึกคดิของเรา

ข้าพเจ้าขอเปรยีบเทียบหลักธรรมน้ี
กับความสามารถในการมองเห็นของเรา 
พระบิดาในสวรรคป์ระทานตาเน้ือให้เรา
สองข้างแทนที่จะเป็นหน่ึงข้าง ที่จรงิแม้
มีตาข้างเดยีวเราก็มองเห็นไดด้ ีแตต่าข้าง
ที่สองท�าให้เรามีมุมมองอีกมุมหน่ึง เมื่อ
มุมมองทัง้สองรวมกันในสมอง จะก่อเกิด
ภาพสามมิตขิองสภาวะแวดล้อม

เช่นเดยีวกัน เราไดร้บัข้อมูลจากสอง
แหล่ง ผ่านความสามารถทางกายและทาง
วญิญาณ ความนึกคดิของเราก่อให้เกิด
การรบัรูผ้่านความรูสึ้กทางกายและหลัก
เหตผุลของเรา แต่ โดยของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระบิดาทรงท�าให้
เรามีมุมมองที่สอง ซ่ึงในความเป็นจรงิ
ส�าคญัที่สุดและจรงิแท้ที่สุดเพราะมุมมอง
น้ีมาจากพระองค์ โดยตรง แตเ่น่ืองจาก
สุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณมักจะ
เบามากจนหลายคนไม่อาจรบัรูถ้ึงแหล่ง
ข้อมูลเสรมิน้ี

เมื่อมุมมองสองมุมน้ีผสานกันในจิต
วิญญาณของเรา ภาพที่สมบูรณ์ภาพหน่ึง
จะแสดงความจริงของเรื่องดังที่เป็นจริง 
อันที่จริง โดยมุมมองเพิ่มเติมจากพระ
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วิญญาณบริสุทธิ์ “ความเป็นจริง” บาง
อย่าง ที่เราเห็นภาพจากความเข้าใจของ
เราเพียงอย่างเดียว อาจเป็นภาพลวงหรือ
ผิดจากความจริงโดยสิน้เชิง ให้นึกถึง
ถ้อยค�าของโมโรไน “ โดยอ�านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะรู้ความจริงของ
ทุกเรื่อง.”5

ผ่านการเป็นสมาชิกมา 31 ปี ข้าพเจ้า
มีประสบการณ์หลายครัง้คอื ถ้าเราพึ่งพา
ความนึกคดิตามหลักเหตผุลเพียงอย่าง
เดยีวโดยปฏิเสธหรอืละเลยความเข้าใจ
ทางวญิญาณซ่ึงเราอาจไดร้บัผ่านเสียง
กระซิบและการกระตุน้เตอืนจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ก็จะเป็นเสมือนวา่เรา
ผ่านชีวติมาดว้ยดวงตาเพียงข้างเดยีว แต่
เมื่อพูดในเชิงเปรยีบเทียบ ที่จรงิเราก็มี
ตาสองข้าง เราจะเห็นภาพที่แท้จรงิและ
สมบูรณ์ของความจรงิทัง้ปวงและของทุก
ส่ิงที่เราประสบในชีวติไดก็้ตอ่เมื่อมีการ
ผสานสองมุมมองเข้าดว้ยกัน เช่นเดยีว
กับความเข้าใจอันลึกซึง้ครบถ้วนของ 
อตัลักษณ์และจดุประสงคข์องเราในฐานะ
บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรง
พระชนม์

ข้าพเจ้านึกถึงส่ิงที่ประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันสอนไวเ้มื่อหน่ึงปีก่อนเมื่อ
ท่านกล่าววา่ “ ในวนัข้างหน้า เราจะรอด
ทางวญิญาณไม่ไดห้ากปราศจากอิทธิพล
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่มี ให้ตลอดเวลา 
ทัง้น�าทาง ชีท้าง และปลอบโยน”6

ข้าพเจ้ารูอ้ย่างแน่นอนที่สุดวา่

• เรามีพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา 
และเราทุกคนยินยอมที่จะมายังโลกน้ี
โดยเป็นส่วนหน่ึงของแผนศักดิสิ์ทธิ์

• พระเยซูคอืพระครสิต ์พระองคท์รง
พระชนม์ ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ ไถ่ของข้าพเจ้า

• โจเซฟ เด็กชาวไรผู่ต้�า่ตอ้ยไดร้บัเรยีกเป็น
ศาสดาพยากรณ์ผูเ้ริม่สมยัการประทาน
ความสมบรูณ์แหง่เวลา ผูม้กีญุแจทุก
อยา่ง พลงัอ�านาจ และสิทธอิ�านาจแหง่
ฐานะปุโรหติของพระผูเ้ป็นเจา้

• พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานเล่มที่
สองของพระเยซูครสิต ์และครอบครวั
หมายถึงการอยู่ดว้ยกันตลอดกาล

• ปัจจุบัน พระเจ้าของเรา พระเยซู
ครสิต ์ทรงน�าศาสนจักรที่ ไดร้บั

การฟ้ืนฟูของพระองค ์ผ่านศาสดา
พยากรณ์ผู้มีชีวติ ประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน

ส่ิงเหล่าน้ีพรอ้มความจรงิอันล�า้คา่อีก
มากมายเป็นอิฐทางวญิญาณซ่ึงก่อเกิด
ส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้ข้าพเจ้า
เป็น ข้าพเจ้าเฝ้ารอค�าสอนใหม่อีกมากที่
พระองคย์ังคงประสงค์ ให้ข้าพเจ้า—และ
ท่าน—ไดร้บัขณะเราด�าเนินชีวติอันล�า้
เลิศน้ีและ “เรยีนรู ้. . . แม้ โดยการศึกษา
และโดยศรทัธาดว้ย”

ข้าพเจ้าทราบวา่เรือ่งเหล่าน้ีจรงิและ
เป็นพยานในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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วา่ “อะไรจรงิส�าหรบัคณุ” เขากล่าว “ก็
จรงิส�าหรบัผม อะไรจรงิส�าหรบัผมก็จรงิ
ส�าหรบัคณุ”2

ความจริงผ่านพระกติตคุิณทีไ่ด้รับการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์

เพราะพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต ์เราจึงประกาศอย่าง
นอบน้อมวา่มีบางเรือ่งที่จรงิอย่างครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ความจรงินิรนัดรเ์หล่าน้ี
เป็นเหมือนเดมิส�าหรบับุตรธิดาทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้า

พระคมัภีรส์อนวา่ “ความจรงิคอืความรู้
ถึงส่ิงทัง้หลายดงัที่เป็นอยู่, และดงัที่เป็น
มา, และดงัที่จะเป็น”3 ความจรงิมองไป
ข้างหลังและข้างหน้า ขยายมุมมองของส่ิง
ที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน

พระเยซูตรสัวา่ “เราเป็นทางน้ัน เป็น
ความจรงิ และเป็นชีวติ”4 ความจรงิแสดง
ให้เราเห็นทางสู่ชีวตินิรนัดร ์ซ่ึงมาโดย
ผ่านพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์
เท่าน้ัน ไม่มีทางอื่น

พระเยซูครสิตท์รงสอนให้เรารูว้ธิี
ด�าเนินชีวติ โดยผ่านการชดใช้และการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ พระองคท์รงให้อภัยเรา
จากบาปและมอบความเป็นอมตะหลัง 
ความตายให้เรา จรงิแท้แน่นอน

พระองคท์รงสอนเราวา่ไม่ ใช่เรือ่งส�าคญั
วา่เราจะร�า่รวยหรอืยากจน มช่ืีอเสียงหรอืไม่
เป็นทีรู่จ้กั หรหูราหรอืเรยีบงา่ย ตรงกนัขา้ม 
ชีวติมรรตยัของเราคอืเสรมิสรา้งศรทัธาของ
เราในพระเจา้พระเยซคูรสิต ์เพือ่เลอืกความ
ดเีหนือความช่ัว และรกัษาพระบญัญตั ิแม้
เราจะยกยอ่งนวตักรรมของวทิยาศาสตร์
และการแพทย ์แตค่วามจรงิของพระผูเ้ป็น
เจา้ไปไกลกวา่การคน้พบเหลา่น้ี

ตรงข้ามกับความจรงิของนิรนัดรมักมี
ส่ิงปลอมแปลงที่ท�าให้บุตรธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้าเขวจากความจรงิเสมอ ข้อโต้
แย้งของปฏิปักษ์เหมือนเดมิเสมอ ลองฟัง
ถ้อยค�าน้ี พูดไวเ้มื่อ 2,000 ปีก่อน น่ันคอื 

“ทา่นไมอ่าจรู้ ไดถ้งึส่ิงทีท่า่นไมเ่ห็น . . . 
อะไรก็ตามที่ [คนหน่ึง] ท�าไปย่อมไม่เป็น
ความผิด”

“[พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ ให้พรท่าน แต่
ทุกคนรุง่เรอืง] ตามอัจฉรยิภาพของตน”5

อะไร?” สามารถเป็นเรือ่งที่ซับซ้อนอย่าง
หนักหน่วงของคนไม่มีศาสนา

การคน้หา “สัจจะคอือะไร” ทางกูเกิล
ให้ค�าตอบเกินหน่ึงล้าน เรามีข้อมูลใน
โทรศัพท์มือถือของเรามากกวา่ในหนังสือ
ของห้องสมุดก่ออิฐและฉาบปูน เราอยู่
กับข้อมูลและความคดิเห็นท่วมท้น เสียง
ยั่วยวนล่อใจตามเราไปทุกที่

เพราะความสับสนทุกวนัน้ี จึงไม่แปลก 
ที่คนจ�านวนมากเช่ือถ้อยค�าที่ โปรตากอรสั 

พูดกับโสเครตสิวยัหนุ่มเมื่อ 2,500 ปีก่อน

โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ไม่นานก่อนการตรงึกางเขน มีคนพาพระ
เยซูไปอยู่ตอ่หน้าปีลาตในห้องพิจารณา
คด ี“เจ้าเป็นกษัตรยิ์ของพวกยิวหรอื?  
ปีลาตถามอย่างดถููก พระเยซูตรสัตอบ
วา่ “ราชอ�านาจของเราไม่ไดเ้ป็นของโลก
น้ี . . . เรา [เข้ามาในโลก] เพื่อเป็นพยาน
ให้กับสัจจะ ทุกคนที่อยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟัง
เสียงของเรา”

ปีลาตถามอย่างหยามเหยียดวา่ “สัจจะ
คอือะไร?”1

ในโลกทุกวนัน้ี ค�าถามวา่ “สัจจะคอื

ดวงตาแห่งศรทัธา

ถ้าเราเลือกยอมรับเฉพาะส่ิงท่ีเราชอบในถ้อยแถลง 
แสดงว่าเราบดบังทัศนวิสัยนิรันดร์ของเรา ให้ความ
ส�าคัญกับประสบการณ์ของเราท่ีน่ีขณะนีม้ากเกินไป บ
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“หาใช่ส่ิงที่มีเหตผุลไม่ที่คนเช่นพระ
ครสิต ์. . . [จะ] ทรงเป็นพระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า”6

“[ส่ิงที่ท่านเช่ือเป็นประเพณีโง่เขลา
และเป็น] จิตใจที่ ไรส้ตขิองท่าน”7 ฟังดู
เหมือนสมัยน้ีใช่ไหม

พรอ้มกบัการฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ พระผู้
เป็นเจา้ประทานวธิี ใหเ้ราเรยีนและรูค้วาม
จรงิทีจ่�าเป็นทางวญิญาณ น่ันคอื เราเรยีน
รูผ้า่นพระคมัภรีศั์กดิสิ์ทธิ ์ผา่นการสวด
ออ้นวอนส่วนตวั และประสบการณ์ของเรา
เอง ผา่นค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวกทีม่ชีีวติ และผา่นการน�าทาง
ของพระวญิญาณบรสุิทธิผ์ูท้รงสามารถ
ช่วยใหเ้รา “รูค้วามจรงิของทกุเรือ่ง”8

ความจริงต้องวนิิจฉัยโดยพึง่พระวญิญาณ
เราสามารถรูพ้ระด�ารขิองพระผู้เป็น

เจ้าเมื่อเราแสวงหาทางวญิญาณ เปาโล
กล่าววา่ “พระด�ารขิองพระผู้เป็นเจ้าไม่มี
ใครหยั่งรู้ ได ้เวน้แตพ่ระวญิญาณของ
พระผู้เป็นเจ้า . . . [เพราะ] ตอ้งวนิิจฉัย
โดยพึ่งพระวญิญาณ”9

ลองดศิูลปะชิน้น้ีของไมเคลิ เมอรฟี์ 
จากมติน้ีิ ทา่นแทบไมอ่ยากเช่ือวา่เป็น
ภาพศิลปะของดวงตามนุษย ์แตเ่มือ่ทา่น

มองดจูดุตา่งๆ จากอกีมติหิน่ึง ทา่นจะเห็น
ความงามจากการสรา้งสรรคข์องศิลปิน

ในท�านองเดยีวกัน เราเห็นความจรงิ
ทางวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าผ่านมิติ
ของดวงตาแห่งศรทัธา เปาโลกล่าววา่ 
“คนทั่วไปจะไม่รบัส่ิง เหล่า น้ีซ่ึงเป็นของ
พระ วญิ ญาณแห่งพระ เจ้า เพราะ วา่เขา
เห็นวา่เป็นเรือ่งโง่ และเขาไม่สามารถ
เข้า ใจ เพราะจะเข้า ใจส่ิง เหล่า น้ีไดก็้ตอ้ง
วนิิจ ฉัยโดยพึ่งพระ วญิญาณ”10

พระคมัภีร ์การสวดอ้อนวอนของเรา 
ประสบการณ์ของเราเอง ศาสดาพยากรณ์
ยุคปัจจุบัน และของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์น�าความจรงิที่จ�าเป็นใน
มิตทิางวญิญาณมาให้เราขณะเดนิทางที่น่ี
บนแผ่นดนิโลก

ถ้อยแถลงผ่านดวงตาแห่งศรัทธา
ขอให้เรามาดถู้อยแถลงเรือ่งครอบครวั

ผ่านดวงตาแห่งศรทัธา
ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์กล่าว

อารมัภบทใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่
โลก” ดงัน้ี “ดว้ยการอ้างเหตผุลมากมาย
จนหลอกให้คนยอมรบัวา่เป็นความ
จรงิ ดว้ยการหลอกลวงมากมายเกี่ยวกับ
มาตรฐานและคา่นิยม ดว้ยส่ิงยั่วยวนและ

ส่ิงล่อใจมากมายให้ยอมรบัความสกปรก
โสมมที่เกิดขึน้ช้าๆ ของโลก เราจึงรูสึ้กวา่
ตอ้งเตอืน [ท่าน]”11

ถ้อยแถลงเริม่ดงัน้ี “มนุษย์ทัง้หลาย
—ชายและหญิง—ไดร้บัการสรา้งในรปู
ลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า แตล่ะคนเป็น
ปิยบุตรหรอืปิยธิดาทางวญิญาณของพระ
บิดาพระมารดาบนสวรรค ์และดว้ยเหตน้ีุ
แตล่ะคนจึงมีลักษณะและจุดหมายปลาย
ทางแห่งสวรรค”์

น่ีคอืความจรงินิรนัดร ์ท่านและ
ข้าพเจ้าไม่ ใช่อุบัตเิหตขุองธรรมชาติ

ข้าพเจ้าชอบถ้อยค�าเหล่าน้ี “ ใน
อาณาจักรก่อนชีวติมรรตยั บุตรธิดาที่เป็น
วญิญาณรูจ้ักและนมัสการพระผู้เป็นเจ้า
เป็นพระบิดานิรนัดรข์องพวกเขาและ
ยอมรบัแผนของพระองค”์12

เรามีชีวติก่อนเราเกิด อัตลักษณ์ของ
เราแตล่ะคนประทับตราในเราตลอดกาล 
มีหลายดา้นที่เราไม่เข้าใจถ่องแท้ แตก่าร
เตบิโตทางวญิญาณที่น่ันในโลกก่อนเกิดมี
ผลตอ่ตวัเราที่น่ีแน่นอน13 เรายอมรบัแผน
ของพระผู้เป็นเจ้า เรารูว้า่เราจะประสบ
ความยุ่งยาก ความเจ็บปวด และความโศก
เศรา้บนแผ่นดนิโลก14 เรารูเ้ช่นกันวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาและเมื่อเราพิสูจน์

โดยไตร่ตรองถ้อยแถลงร่วมกับการสวดอ้อนวอนผ่านดวงตาแห่งศรัทธา เราจะเข้าใจดีขึน้ว่าหลกัธรรมเช่ือมโยงกัน สนับสนุนกัน  
และเปิดเผย แผนของพระบิดาส�าหรับบตุรธิดาของพระองค์อย่างไร
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ตวัวา่มีคา่ควร เราจะลุกขึน้ในการฟ้ืนคนื
ชีวติโดยมี “รศัมีภาพเพิ่มเตมิบนศีรษะ 
[เรา] ตลอดกาลและตลอดไป”15

ถ้อยแถลงตรงไปตรงมา “เราขอ
ประกาศวา่วถิีทางที่ชีวติมรรตยัไดร้บัการ
สรา้งขึน้น้ันเป็นการแตง่ตัง้จากสวรรค ์
เรายืนยันถึงการช�าระชีวติให้บรสุิทธิ์และ
ความส�าคญัของส่ิงน้ีในแผนนิรนัดรข์อง
พระผู้เป็นเจ้า”

แผนของพระบิดาสนับสนุนสามี
ภรรยาให้น�าบุตรธิดาเข้ามาในโลกและ
ผูกมัดเราให้พูดปกป้องทารกในครรภ์

หลกัธรรมของถ้อยแถลงเช่ือมโยงกนั
อย่างสวยงาม

ถ้าเราเลือกยอมรบัเฉพาะส่ิงที่เรา
ชอบในถ้อยแถลง แสดงวา่เราบดบัง
ทัศนวสัิยนิรนัดรข์องเรา ให้ความส�าคญั
กับประสบการณ์ของเราที่น่ีขณะน้ีมาก
เกินไป โดยไตรต่รองถ้อยแถลงรว่มกับการ
สวดอ้อนวอนผ่านดวงตาแห่งศรทัธา เรา
จะเข้าใจดขีึน้วา่หลักธรรมเช่ือมโยงกัน 
สนับสนุนกัน และเปิดเผยแผนของพระ
บิดาส�าหรบับุตรธิดาของพระองคอ์ย่างไร16

เราควรประหลาดใจจริงหรือเมื่อ
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าประกาศ
พระประสงค์ของพระองค์และยังมีบาง
คนสงสัย แน่นอน บางคนปฏิเสธเสียง
ของศาสดาพยากรณ์ทันที17 ขณะที่บาง
คนไตร่ตรองร่วมกับการสวดอ้อนวอน
ถึงค�าถามท่ีจริงใจของตน—ค�าถามซ่ึง
จะได้รับการแก้ ไขด้วยความอดทนและ
ดวงตาแห่งศรัทธา ถ้าถ้อยแถลงได้รับ
การเปิดเผยในศตวรรษอื่น ก็จะยังคงมี
ค�าถาม แต่เป็นค�าถามที่ต่างออกไปจาก
ที่มี ในวันน้ี จุดประสงค์อย่างหน่ึงของ
ศาสดาพยากรณ์คือเพื่อช่วยเราตอบ
ค�าถามที่จริงใจ18

ก่อนเป็นประธานศาสนจักร ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าววา่ “ศาสดา
พยากรณ์มองเห็นล่วงหน้า พวกท่านเห็น
อันตรายที่ปฏิปักษ์วางไวห้รอืจะยังวางไว้
ในเส้นทางของเรา ศาสดาพยากรณ์เห็น
ล่วงหน้าเช่นกันวา่ความเป็นไปไดแ้ละ
สิทธิพิเศษคอยท่าคนที่ฟัง ดว้ยเจตนำจะ
เชือ่ฟัง”19

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจรงิและ
พลังทางวญิญาณของเสียงที่เป็นเอกภาพ
ของฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมั 
อัครสาวกสิบสอง

โลกเดนิจากไป
ช่ัวชีวติข้าพเจ้า เราเห็นการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากในความเช่ือของ
โลกเกี่ยวกับหลักธรรมมากมายที่สอนใน
ถ้อยแถลง ช่วงข้าพเจ้าเป็นวยัรุน่และแตง่
งานใหม่ๆ หลายคนในโลกเดนิออกจาก
มาตรฐานของพระเจ้าที่เราเรยีกวา่กฎแห่ง
ความบรสุิทธิ์ทางเพศ วา่ความสัมพันธ์
ทางเพศพึงเกิดขึน้ระหวา่งชายหญิงที่
แตง่งานตามกฎหมายเท่าน้ัน ในทศวรรษ 
20 และ 30 ของข้าพเจ้า หลายคนเดนิ
ออกจากความคุม้ครองทารกในครรภ์ขณะ
ที่คนทั่วไปยอมรบัการท�าแท้งมากขึน้ เมื่อ
ไม่กี่ปีมาน้ี หลายคนเดนิออกจากกฎของ
พระผู้เป็นเจ้าที่วา่การแตง่งานเป็นการ
สมรสอันศักดิสิ์ทธิ์ระหวา่งชายกับหญิง20

การเห็นหลายคนเดนิออกจากเขตที่
พระเจ้าทรงก�าหนดท�าให้เรานึกถึงวนั
น้ันในคารเปอรนาอุมเมื่อพระผู้ช่วยให้
รอดทรงประกาศความเป็นพระเจ้าของ
พระองคแ์ละเสียพระทัยที่ “สาวกของ
พระองคห์ลายคน . . . [เดนิจาก] ไป”

พระผู้ช่วยให้รอดหันไปตรสัแก่อัคร
สาวกสิบสองตอ่จากน้ันวา่ “พวก ท่านก็จะ
จากเราไปดว้ยหรอื?”

เปโตรตอบวา่
“องคพ์ระผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์

จะจากไปหาใครได?้ พระองคท์รงมีถ้อยค�า
แห่งชีวตินิรนัดร์

“และพวกข้าพระองคก็์เช่ือและทราบ
แล้ววา่พระองคท์รงเป็นองคบ์รสุิทธิ์ของ
พระเจ้า”21

ไม่สอดคล้องทั้งหมดกบัถ้อยแถลง
มีคนมากมายทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ที่

ภักดตีอ่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
แม้ประสบการณ์ปัจจุบันของพวกเขา
ไม่สอดคล้องทัง้หมดกับถ้อยแถลงเรือ่ง
ครอบครวั อาทิ เด็กที่ชีวติส่ันคลอนเพราะ
การหย่ารา้ง เยาวชนที่เพื่อนๆ เย้ยหยัน
กฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ ชายหญิงผู้
หย่ารา้งแล้วที่บาดเจ็บสาหัสเพราะความ
ไม่ซ่ือสัตย์ของคูค่รอง สามีภรรยาที่ ไม่
สามารถมีบุตรได ้ชายหญิงที่แตง่งานกับ
คูส่มรสผู้ที่ ไม่ ไดม้ีความเช่ือเดยีวกับพวก
เขาในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู หญิง
โสดชายโสดที่ ไม่สามารถแตง่งานไดด้ว้ย
เหตผุลตา่งกันไป

เพือ่นคนหน่ึงทีรู่จ้กักนัมาเกอืบ 20 
ปี เป็นคนทีข่า้พเจา้ช่ืนชมมาก เขาไม่
แตง่งานเพราะชอบพอเพศเดยีวกัน 
เขายงัคงซ่ือสัตยต์อ่พนัธสัญญาพระ
วหิาร ขยายพรสวรรคท่ี์สรา้งสรรคแ์บบ
มอือาชีพของเขา และรบัใช้อยา่งดเียีย่ม
ทัง้ในศาสนจกัรและชมุชน เขาพดูกับ
ขา้พเจา้เมือ่เรว็ๆ น้ีวา่ “ผมเห็นใจคนใน
สถานการณ์เดยีวกบัผมทีเ่ลอืกไมร่กัษากฎ
แหง่ความบรสุิทธิท์างเพศในโลกทีเ่ราอยู่ 
แตพ่ระครสิต์ ไมท่รงขอหรอกหรอืวา่ ‘อยา่
เป็นของโลกน้ี’ เห็นชัดวา่มาตรฐานของ
พระผูเ้ป็นเจา้ตา่งจากมาตรฐานของโลก”

กฎของมนุษยม์กัจะเคลือ่นออกนอก
ขอบเขตของกฎทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ก�าหนดไว ้
ส�าหรบัคนทีป่รารถนาจะท�าใหพ้ระผูเ้ป็น
เจา้พอพระทยั พวกเขาจ�าเป็นตอ้งมศีรทัธา 
ความอดทน และความขยนัหมัน่เพียร22

ข้าพเจ้ากับเคธีภรรยารูจ้ักสตรีโสดคน
หน่ึง ปัจจุบันเธออายุ 40 ปีเศษ มีความ
สามารถดา้นอาชีพและรบัใช้อย่างกล้า
หาญในวอรด์ของเธอ เธอรกัษากฎของ
พระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน เธอเขียนวา่
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“ดฉัินฝันถึงวนัที่ดฉัินจะไดร้บัพร
ให้มีสามีและลูก ดฉัินรออยู่ บางครัง้
สถานการณ์ของดฉัินท�าให้รูสึ้กวา่ถูกลืม
และโดดเดีย่ว ดฉัินพยายามไม่สนใจส่ิงที่
ดฉัินไม่มี แตส่นใจส่ิงที่ดฉัินมีและวธิีที่
ดฉัินจะช่วยผู้อื่นไดแ้ทน

“การรบัใช้ญาตพิีน้่อง ในวอรด์ และใน
พระวหิารช่วยดฉัิน ดฉัินไมถ่กูลมืและไม่
โดดเดีย่วเพราะดฉัินเป็นส่วนหน่ึง และเรา
ทกุคนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัใหญ”่

มผู้ีทีเ่ข้าพระทยั
บางคนจะพดูวา่ “คณุไมเ่ขา้ใจ

สถานการณ์ของฉันหรอก” ขา้พเจา้อาจ
จะไม ่แตข่า้พเจ้าเป็นพยานวา่มผีูท้ีเ่ขา้
พระทัย23 มีผู้ทีท่รงรูภ้าระของทา่นเพราะ
การเสียสละทีท่รงท�าในสวนและบน
กางเขน เม่ือทา่นแสวงหาพระองคแ์ละ
รกัษาพระบัญญตั ิขา้พเจา้สัญญากบัทา่นวา่
พระองคจ์ะทรงอวยพรทา่นและยกภาระที่
หนักเกนิกวา่จะแบกคนเดยีว พระองคจ์ะ
ประทานเพ่ือนนิรนัดรแ์ละโอกาสใหท้า่นรบั
ใช้ ส�าคญักวา่น้ันคอืพระองคจ์ะทรงท�าให้
ทา่นเป่ียมดว้ยพระวญิญาณแรงกลา้ของ
พระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละฉายความเห็น
ชอบจากสวรรคม์ายังทา่น ไมม่กีารเลอืก
หรอืทางเลือกใดคูค่วรใหเ้ราพจิารณาถา้ส่ิง
น้ันท�าให้เราไม่ไดร้บัความเป็นเพือ่นของ
พระวญิญาณบรสุิทธิห์รอืพรของนิรนัดร

ข้าพเจ้าทราบวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
พระชนม์ ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระองค์
ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความจรงิทัง้มวลที่
ส�าคญัจรงิๆ และพระองคจ์ะประทานพร
ทัง้หมดที่สัญญาไวแ้ก่ผู้รกัษาพระบัญญัต ิ
ในพระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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นีไฟยังเตอืนเราอีกวา่ถ้าเราจะ “ดืม่ด�า่
พระวจนะของพระครสิต”์ พระวจนะ “จะ
บอก [เรา] ทุกส่ิงที่ [เรา] ควรท�า” (2 นีไฟ 
32:3) และเราจะมีพลังเอาชนะ “ลูกศร
เพลิงของปฏิปักษ์” (1 นีไฟ 15:24)

ดืม่ด�า่คอือะไร
เมือ่ยงัเด็ก ขา้พเจา้คดิวา่ดืม่ด�า่คอื 

การไดก้นิอาหารมือ้ใหญท่ีม่ขีา้ว ซูชิ กับ 

โดย เอล็เดอร์ทากาชิ วาดะ
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

พระบดิาบนสวรรคท์รงรกัเรา พระองค ์
ทรงเตรยีมแผนทีส่มบรูณ์แบบใหเ้ราได ้
รบัพร ในชีวติน้ี พระองคท์รงเชือ้เชิญให ้
เราทกุคนมาหาพระครสิตแ์ละรบัพระ 
กติตคิณุของพระเยซคูรสิตผ์า่นบพัตศิมา  
การรบัของประทานแหง่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ ์และการด�าเนินชีวติตามพระ
กติตคิณุอยา่งซ่ือสัตย ์นีไฟพดูถงึค�ามัน่
สัญญาทีเ่ราจะรบับพัตศิมาวา่เป็นการเขา้สู่ 
“ทางคบัแคบและแคบ” ท่านเตอืนใหเ้รา 
“มุง่หน้าดว้ยความแน่วแน่ในพระครสิต,์ 
. . . ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต,์ และ

ดืม่ด�า่พระวจนะของ
พระครสิต์

การด่ืมด�า่พระวจนะของพระคริสต์เกิดขึน้ได้ทุกเม่ือและ
ทุกโอกาสถ้าเราเตรียมใจเราให้พร้อม

คนหนุ่มสาวที่ยอดเยี่ยม ผู้มีสิทธิก�าเนิด
อันสูงส่งทัง้หลาย ท่านตอ้งเข้าใจผล 
กระทบยาวไกลของการปะทะกันในสังคม
ปัจจุบันเรือ่งนิยามของการแตง่งาน การ
ถกเถียงในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับค�าถามที่
วา่คนเพศเดยีวกันสองคนแตง่งานกันได้
หรอืไม่ ถ้าท่านมีค�าถามเกี่ยวกับจุดยืนของ
ศาสนจักรในเรือ่งน้ีหรอืประเด็นส�าคญั
อื่นๆ จงไตรต่รองรว่มกับการสวดอ้อนวอน 
แล้วตัง้ใจฟังข่าวสารของศาสดาพยากรณ์
ในการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักร
เดอืนตลุาคมที่จะถึงน้ี ค�าปราศรยัที่ ได้
รบัการดลใจเหล่าน้ัน รวมทัง้การดลใจ
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ จะน�าความ
เข้าใจมาสู่ความนึกคดิของท่านมากขึน้
และแท้จรงิยิ่งขึน้” (Russell M. Nelson, 
“Youth of the Noble Birthright: What 
Will You Choose?” [การให้ข้อคดิทาง
วญิญาณระบบการศึกษาของศาสนจักร
ส�าหรบัคนหนุ่มสาว, 6 ก.ย. 2013], 
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).

 19. รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “เป็นตวัแทนชาว
มลิเลเนียมตวัจรงิ,” เลยีโฮนำ, ต.ค. 2016, 53.

 20. ประธานเนลสันกลา่ววา่ “รฐับาลถูกอิทธิพล
ครอบง�าอยา่งหนักจากกระแสสังคมและ
ปรชัญาทางโลกเมือ่รา่งกฎหมาย แก้ ไข และ
น�าไปบงัคบัใช้ ไมว่า่รฐัจะบัญญัตกิฎหมาย
ไวอ้ยา่งไร หลกัค�าสอนของพระเจ้าเก่ียว
กบัการแตง่งานและศีลธรรม จะไม่มีวนั
เปลีย่นแปลง พงึระลกึวา่ บาป ถึงแม้มนุษย์
จะท�าใหช้อบดว้ยกฎหมาย แตก็่ยงัเป็นบาป
ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าอยูด่!ี” 
(“การตดัสินใจเพือ่นิรนัดร,” เลยีโฮนำ, 
พ.ย. 2013, 108).

 21. ยอห์น 6:66–69.
 22. ด ูแอลมา 32:41–43; ข้าพเจ้าประทับ

ใจมาเสมอวา่ในบทที่ดเียี่ยมน้ีเรือ่งการ
ท�าให้ศรทัธาของเราเตบิโต มีการกล่าวถึง
คณุธรรมแห่งศรทัธา ความอดทน และ
ความขยันหมั่นเพียรดว้ยกันในสามข้อ
สุดท้ายทุกข้อ.

 23. ด ูแอลมา 7:12; พระเยซคูรสิตท์รงทนทุกข์
ไม่ ใช่เพยีงเพือ่บาปของเราเทา่น้ันแตค่วาม
ทพุพลภาพของเราดว้ย: “พระองคจ์ะทรงรบั
เอาความตาย, เพือ่พระองคจ์ะทรงท�าใหส้าย
รดัแหง่ความตายทีผ่กูมดัผู้คนของพระองค์
หลดุออก; และพระองคจ์ะทรงรบัเอาความ
ทพุพลภาพของพวกเขา, เพือ่อทุรของ
พระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระเมตตา, ตาม
เน้ือหนัง, เพือ่พระองคจ์ะทรงรูต้ามเน้ือหนัง
วา่จะทรงช่วยผูค้นของพระองคต์ามความ
ทพุพลภาพของพวกเขาไดอ้ยา่งไร” (ค�าพอ้ง
ความหมายของ ควำมทุพพลภำพ คอื ควำม
เจ็บไข้ ไดป่้วย, ควำมออ่นแอ, ควำมทุกข,์ 
ควำมขำดตกบกพรอ่ง.) ด ูหลกัค�าสอนและ
พนัธสัญญา 88:6: “พระองคเ์สด็จลงต�า่กวา่
ส่ิงทัง้ปวงดว้ย, ในการน้ันพระองคท์รงเขา้
พระทยัส่ิงทัง้ปวง, เพ่ือพระองคจ์ะไดอ้ยู่ ใน
ส่ิงทัง้ปวงและผ่านส่ิงทัง้ปวง, แสงสวา่งแหง่
ความจรงิ.”
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ซอสถัว่เหลอืง ตอนน้ีขา้พเจา้รูว้า่การ 
ดืม่ด�า่จรงิๆ เป็นมากกวา่การไดก้นิอาหาร
อรอ่ย ดืม่ด�า่คอืการประสบปีต ิการบ�ารงุ
เลีย้ง การเฉลมิฉลอง การแบง่ปัน การ
แสดงความรกัตอ่ครอบครวัและคนทีเ่รา
รกั การบอกกลา่ววา่เราน้อมขอบพระทยั
พระผูเ้ป็นเจา้ และการสรา้งความสัมพนัธ์
ขณะรบัประทานอาหารมากมายทีม่รีสเลศิ 
ขา้พเจา้เช่ือวา่เมือ่เราดืม่ด�า่พระวจนะของ
พระครสิต ์เราจะนึกถงึประสบการณ์คลา้ย
กนั การดืม่ด�า่พระคมัภรี์ ไม่ ใช่แคอ่า่น แต่
ควรท�าใหเ้ราเกดิปีตอิยา่งแทจ้รงิและสรา้ง
ความสัมพนัธก์บัพระผูช่้วยใหร้อด

มีสอนไวชั้ดเจนในพระคมัภีรม์อรมอน 
ลองนึกถึงความฝันของลี ไฮเมื่อเขาเห็น
ตน้ไม้ “ซ่ึงมีผล [เป็นที่] พึงปรารถนาที่
จะท�าให้คนเป็นสุข” ผลน้ีแสดงถึงความ
รกัของพระผู้เป็นเจ้า และเมื่อลี ไฮชิม
ผลไม้น้ัน “มันหวาน . . . เหนือกวา่ทุก
ส่ิงที่ [เขา] เคยชิมรสมา” มันท�าให้ “จิต
วญิญาณ [ของเขา] เต็มไปดว้ยความปรดีี
ยิ่งนัก” และเป็นส่ิงที่เขาตอ้งการแบ่งให้
กับครอบครวั (1 นีไฟ 8:10–12)

เมื่อเราดืม่ด�า่ เราจะพบเช่นกันวา่
ปรมิาณหรอืประเภทอาหารที่เรารบั
ประทานไม่ ใช่เรือ่งส�าคญัหากใจเราเป่ียม

ดว้ยความส�านึกคณุ ครอบครวัของลี ไฮ
ด�ารงชีวติดว้ยเน้ือดบิในแดนทุรกันดาร 
แตนี่ไฟพูดถึงการทดลองที่ยากน้ีวา่ “พร
ของพระเจ้า . . . ยิ่งใหญ่นัก” “ผู้หญิงของ
เรา . . . แข็งแรง” และสามารถ “อดทนตอ่
การเดนิทางของพวกนางโดยปราศจาก
การพร�า่บ่น” (1 นีไฟ 17:1–2)

บางครัง้การดืม่ด�า่เกี่ยวข้องกับการ
ทดลองและการลิม้รส แอลมาพูดถึง
เมล็ดดทีี่ปลูกในใจเรา เมื่อเราทดลอง 
เราจะตระหนักวา่เมล็ดเริม่ “มีรสเลิศ” 
(ด ูแอลมา 32:28–33)

การดืม่ด�า่พระวจนะของพระคริสต์
พรของการดืม่ด�า่พระวจนะของพระ

ครสิตม์ีพลังและเปลี่ยนชีวติ มีสามส่ิง
ที่ข้าพเจ้าประสงคจ์ะเชือ้เชิญให้ท่าน
ประยุกต์ ใช้ ในชีวติ

หน่ึง พระวจนะของพระครสิตส์ามารถ
ช่วยเรา “เพิ่มพูนความสามารถทาง 
วญิญาณ [ของเรา] . . . ในการรบัการเปิด 
เผย” (รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเปิด 
เผยส�าหรบัศาสนจักร การเปิดเผยส�าหรบั 
ชีวติเรา,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 96) และ 
น�าเราผ่านพน้ชีวติอย่างปลอดภยั มอรมอน 
สอนวา่พระวจนะของพระครสิตม์ี  

“แนวโน้มอย่างยิ่งที่จะน�าผู้คนให้ท�าส่ิง  
[ซ่ึง] เที่ยงธรรม” และมีพลังมากกวา่ส่ิงที่  

“ดาบ” ท�าได ้(แอลมา 31:5) เมื่อข้าพเจ้า 
คน้หาพระปรชีาญาณของพระผู้เป็นเจ้า 
ในการรบัมือกับความท้าทายของตนเอง  
เมื่อข้าพเจ้าลอง “อานุภาพแห่งพระวจนะ 
ของพระผูเ้ป็นเจา้” (แอลมา 31:5) ขา้พเจา้ 
รูสึ้กไดร้บัการดลใจให้สามารถตดัสินใจได้
อย่างฉลาด เอาชนะการล่อลวง และเป็น
พรแก่ชีวติตนเองดว้ยศรทัธาที่เพิ่มขึน้
ในพระครสิตแ์ละความรกัตอ่คนรอบข้าง 
ศาสดาพยากรณ์ของเรา รสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันสอนวา่ “ ในวนัข้างหน้า เราจะรอด
ทางวญิญาณไม่ไดห้ากปราศจากอิทธิพล
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่มี ให้ตลอด
เวลา ทัง้น�าทาง ชีท้าง และปลอบโยน” 
(“การเปิดเผยส�าหรบัศาสนจักร การเปิด
เผยส�าหรบัชีวติเรา,” 96) การเปิดเผยที่
จ�าเป็นจะมาเมื่อเราลอง “อานุภาพแห่ง
พระวจนะ” และพระวจนะน้ันจะมีพลัง
มากกวา่ส่ิงใดที่เราลองหรอืจินตนาการได้

สอง เมื่อเราพยายามจะรูอ้ัตลักษณ์
ของเราและขาดความภาคภูมิ ใจในตนเอง 
“พระวจนะที่น่าพึงพอใจของพระผู้เป็น
เจ้า” (เจคอบ 2:8) ในพระคมัภีรจ์ะช่วยให้
เรารูว้า่จรงิๆ แล้วเราเป็นใครและให้พลัง
เหนือพลังของเราเอง การรบัรูอ้ัตลักษณ์
ของตนเองวา่เราเป็นลูกของพระผู้เป็น
เจ้าเป็นหน่ึงในช่วงเวลาหอมหวานที่สุด
ช่วงหน่ึงที่ข้าพเจ้าเคยประสบ ในช่วงวยั
รุน่ตอนตน้ ข้าพเจ้าไม่รูอ้ะไรเลยเกี่ยวกับ
ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อข้าพเจ้า
อ่านพันธสัญญาใหม่ครัง้แรก พระวจนะ
ของพระครสิตเ์ยียวยาจิตวญิญาณที่บาด
เจ็บของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตระหนักวา่
ข้าพเจ้าไม่ โดดเดีย่วและเป็นลูกของพระ
ผู้เป็นเจ้า เมื่อรบัรูอ้ัตลักษณ์แท้จรงิของ
ตนตอ่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจึงตระหนัก
ในศักยภาพอันไม่มีที่สิน้สุดผ่านการชดใช้
ของพระครสิต์

อีนัสแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวั
ของความรูแ้จ้งที่มาจากการตรกึตรอง
พระวจนะของพระครสิต ์เมื่ออีนัสให้
พระวจนะที่บิดาสอนเขาเกี่ยวกับ “ชีวติ
นิรนัดร,์ และปีตขิองวสุิทธิชน, ฝังลึกใน
ใจ [เขา]” จิตวญิญาณของเขา “หิวโหย; 
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และ [เขา] คกุเข่าลงตอ่พระพักตรพ์ระผู้
รงัสรรค ์[ของเขา] . . . ในค�าสวดอ้อนวอน
อย่างสุดก�าลัง” (อีนัส 1:3–4) ในค�าสวด
อ้อนวอนน้ันเขาไดรู้จ้ักพระผู้ช่วยให้รอด
และเรยีนรูว้า่เรามีคา่ยิ่ง พระองคท์รงรกั
และสามารถให้อภัยความผิดของเราได ้
และเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าจรงิๆ

สาม เราสามารถยกระดับชีวติผู้อื่น
ผ่านพระวจนะของพระครสิต์ เฉกเช่น
อีนัสมีที่และเวลาให้พระวจนะของพระ
ครสิต์สัมผัสใจเขา พระเจ้าจะทรงท�า
ส่วนของพระองค์เพื่อสัมผัสใจคนที่เรา
ประสงค์จะแบ่งปันพระกิตติคุณกับเขา
เช่นกัน พวกเราหลายคนรูสึ้กท้อเมื่อ
เราพยายามเชือ้เชิญให้บางคนฟังพระ
กิตติคุณแต่ไม่เกิดผลตามที่เราปรารถนา 
ไม่วา่ผลจะออกมาอย่างไร พระเจ้าทรง
เชือ้เชิญให้เราอ้าปากและแบ่งปันข่าวสาร
พระกิตติคุณกับผู้อื่น

สองปีก่อน พระเจ้าทรงสัมผัสใจมารดา
ที่รกัของข้าพเจ้า ซ่ึงช่วยให้ท่านตดัสินใจ
รบัศาสนพิธีแห่งบัพตศิมา ข้าพเจ้ารอวนั
น้ันมาเกือบ 35 ปี เพื่อให้ท่านตดัสินใจ 
สมาชิกหลายคนของศาสนจักรจึงปฏิบัติ

ศาสนกิจตอ่ท่านดงัที่พระครสิตจ์ะทรง
ท�า วนัอาทิตย์วนัหน่ึงท่านรูสึ้กวา่ควรไป
โบสถ์ ท่านท�าตามการกระตุน้เตอืน ขณะ
น่ังอยู่แถวหน้าและรอพิธีศีลระลึก เด็ก
ชายวยัส่ีขวบมายืนตรงหน้าท่านและมอง
ท่าน ท่านทักทายเขาดว้ยรอยยิม้ เด็ก
ชายเดนิกลับไปที่น่ังของเขาทันที ซ่ึงอยู่
อีกดา้นหน่ึงของแถวที่มารดาข้าพเจ้า
น่ัง เด็กคนน้ีหยิบของบางอย่างจากที่น่ัง
ของเขาและกลับมา ยื่นหนังสือเพลงสวด
ให้มารดาข้าพเจ้า แล้วเดนิกลับไปน่ังที่ 
มารดาข้าพเจ้าสังเกตเห็นเพลงสวดวาง
อยู่บนเก้าอีทุ้กตวัในห้องนมัสการ ท่าน
สามารถหยิบเล่มหน่ึงจากเก้าอีต้วัถัดไป
ได้ ไม่ยาก แตท่่านประทับใจกับความมี
น� ้าใจอันไรเ้ดยีงสาของเด็กคนน้ีซ่ึงเขา
เรยีนรู้ ในบ้านและที่ โบสถ์ เป็นช่ัวขณะที่
ละเอียดอ่อนส�าหรบัท่าน ท่านมีความรูสึ้ก
แรงกล้าวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเชือ้เชิญให้
ท่านมาตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด ท่านรูสึ้ก
วา่ควรรบับัพตศิมา เด็กคนน้ีไม่แสวงหา
ความดคีวามชอบส�าหรบัส่ิงที่เขาท�า แต่
เขาด�าเนินชีวติตามพระวจนะสุดความ
สามารถและรกัเพื่อนบ้านของเขา ความมี

น� ้าใจของเขาท�าให้มารดาข้าพเจ้าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใจครัง้ส�าคญั

พระวจนะของพระครสิตจ์ะสัมผัสใจ
อย่างลึกซึง้และเปิดตาของคนที่ยังไม่เห็น
พระองค ์บนถนนไปเอมมาอูส สาวกสอง
คนเดนิไปกับพระเยซู พวกเขาเสียใจ
และไม่เข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมี
ชัยเหนือความตายแล้ว ในความโศกเศรา้ 
พวกเขาไม่รูว้า่พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์
ทรงด�าเนินกับพวกเขา แม้พระเยซู 
“ทรงอธิบายพระคมัภีรท์ี่เล็งถึงพระองค์
ทุกข้อให้เขาฟัง” แตพ่วกเขาก็ยังไม่รูว้า่
พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืน
คนืพระชนม์จนกระทั่งพวกเขาน่ังและ
หักขนมปังกับพระองค ์จากน้ันดวง “ตา” 
ของพวกเขาเปิดออก เมื่อเรา—หรอืมิตร
สหายและเพื่อนบ้านของเรา—ดืม่ด�า่และ
หักขนมปังกับพระองค ์ดวงตาแห่งความ
เข้าใจของเราจะเปิดออก เมื่อสาวกที่เอม
มาอูสใครค่รวญเวลาที่อยู่กับพระผู้ช่วยให้
รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ พวกเขากล่าววา่
ใจพวกเขารุม่รอ้นภายในขณะพระองค์
ทรงเปิดพระคมัภีร์ ให้พวกเขา (ด ูลูกา 
24:27–32) เราทุกคนจะเป็นเช่นน้ัน

สรุป
สุดท้ายน้ี ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์

พยานวา่การดืม่ด�า่พระวจนะของพระ
ครสิตเ์กิดขึน้ไดทุ้กเมื่อและทุกโอกาสถ้า
เราเตรยีมใจเราให้พรอ้มรบั การดืม่ด�า่พระ
วจนะของพระครสิตจ์ะน�ามาซ่ึงการเปิด
เผยที่ค�า้จุนชีวติ ยืนยันอัตลักษณ์แท้จรงิ
และคณุคา่ของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้าใน
ฐานะบุตรธิดาของพระองค ์น�าเพื่อนๆ 
ของเรามาหาพระครสิตแ์ละชีวติอันเป็น
นิจ ข้าพเจ้าขอจบโดยย�า้ค�าเชือ้เชิญของ 
นีไฟเมือ่เขากลา่ววา่ “ทา่นตอ้งมุง่หน้าดว้ย 
ความแน่วแน่ในพระครสิต,์ โดยมีความ
เจิดจ้าอันบรบิูรณ์แห่งความหวงั, และ
ความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่มนุษย์
ทัง้ปวง. ดงัน้ัน, หากท่านจะมุ่งหน้า, 
ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต,์ และ
อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่แล้ว, ดเูถิด, 
พระบิดาตรสัดงัน้ี: เจ้าจะมีชีวตินิรนัดร”์ 
(2 นีไฟ 31:20) ในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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ดว่น ทวทีส์ บลอกส์ พอดแคสท์ และค�า
แนะน�าเชิงบังคบัจากอเล็กซา สิร ิและ
อื่นๆ เราพบวา่ยากที่จะรูว้า่ควรวางใจเสียง
ไหน บางครัง้เราหาการน�าทางจากแหล่ง
ช่วยในฝูงชน โดยคดิวา่เสียงส่วนใหญ่
จะให้แหล่งความจรงิที่ดทีี่สุด บางครัง้
เรา “ลังเลใจ . . . ระหวา่งความคดิเห็น
สองฝ่าย”1 การเลือกที่เป็นทัง้ “ ไม่เย็น
และไม่รอ้น”2 บางครัง้เราคล้อยตามส่ิง
ที่เราสะดวกใจ มุ่งจะฟังเสียงเดยีวหรอื
ประเด็นเดยีว หรอืไม่ก็พึ่งพาเฉพาะความ
สามารถที่เราจะคดิไดเ้อง

ถึงแม้วธิีการแตล่ะอย่างจะเป็น
ประโยชน์ แตป่ระสบการณ์สอนวา่เราไม่
อาจพึ่งพาส่ิงเหล่าน้ันไดเ้สมอไป ส่ิงที่ ได้
รบัความนิยมไม่ ใช่ส่ิงที่ดทีี่สุดเสมอไป 
ความลังเลระหวา่งความคดิเห็นสองฝ่าย
ท�าให้ ไรท้ิศทาง น้อยครัง้ที่ความสะดวก
จะน�าไปสู่ส่ิงที่เป็นสาระ การยึดตดิอยู่
กับเสียงเดยีวหรอืส่ิงเดยีวอาจบั่นทอน
ความสามารถที่เราจะมองเห็น และการ
พึ่งพาความคดิของเราเองเพียงอย่างเดยีว
สามารถน�าไปสู่อาการเงียบงันของความ
คดิ ถ้าเราไม่ระวงั เสียงที่ ไม่ถูกตอ้งอาจดงึ
เราออกห่างจากศนูย์กลางพระกิตตคิณุ
ไปยังที่ซ่ึงคงศรทัธาไว้ ไดย้าก เราจะพบ
ส่ิงที่มากกวา่ความวา่งเปล่า ความขมขื่น 
และความไม่พึงใจเล็กน้อย

การฟังเสียงทีไ่ม่ถูกต้อง
ขอใช้แนวเทียบและแบบอย่างจาก

พระคมัภีรเ์พื่อแสดงให้เห็นวา่ข้าพเจ้า
หมายถึงอะไร โดยทั่วไปนักปีนเขาจะรู้

ปลอดภัย ตอ่มาเราจึงรูว้า่มีอากาศยานอีก
ล�าหน่ึงที่พรอ้มจะบินขึน้ ถ้าเราไม่ท�าตาม
ค�าแนะน�าของเสียงเตอืน เราจะพุ่งชน
เครือ่งบินที่สวนมา แทนที่จะหลบออก
ไป ประสบการณ์น้ีสอนบทเรยีนส�าคญัแก่
ข้าพเจ้าสองบท บทแรกในช่วงวกิฤตของ
ชีวติ เราจะไดย้ินเสียงระเบ็งเซ็งแซ่ดงึ
ความสนใจของเรา และสอง การฟังเสียง
ที่ถูกตอ้งส�าคญัอย่างยิ่ง

เสียงระเบ็งเซ็งแซ่
เราอยู่ ในโลกที่มีเสียงมากมายพยายาม

ดงึความสนใจของเรา จากทุกส่ิง ข่าว

โดย เอล็เดอร์เดวดิ พี. โฮเมอร์
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

เมือ่เช้าน้ี พีช่ายภรรยาขา้พเจา้ใหก้ระดาษ
โน้ตทีเ่ธอเขยีนใหค้ณุแมห่ลายปีมาแลว้ 
ในเวลาน้ัน ซิสเตอร์ โฮเมอรย์งัเป็นเด็ก ใน
กระดาษแผน่น้ันเธอเขยีนวา่ “คณุแมท่ีร่กั 
หนูขอโทษที่ ไม่ไดแ้สดงประจกัษ์พยาน
วนัน้ี—แตห่นูรกัแม”่ ขณะทีเ่ราไปทาน
อาหารกลางวนั ขา้พเจา้คดิวา่ส่ิงน้ีน่าสนใจ 
ขา้พเจา้จงึน่ังลงและเขยีนในกระดาษ
โน้ตวา่ “เรยีนประธานเนลสัน ผมขอโทษ
ที่ ไม่ไดพ้ดูวนัน้ี—แตผ่มรกัทา่น” แตรู่สึ้ก
วา่บางอยา่งไมถ่กูตอ้ง ขา้พเจา้จงึมาอยูท่ี่
น่ี และมคีวามสุขทีจ่ะเสรมิถอ้ยค�าของ
ขา้พเจา้กบัคนทีพ่ดูไปแลว้ในภาคน้ีวนัน้ี

หลายปีก่อน ข้าพเจ้าเดนิทางดว้ย
เครือ่งบินเล็ก ควบคมุโดยนักบินที่เพิ่ง
ได้ ใบอนุญาต เมื่อถึงปลายทาง เราพรอ้ม
จะลงจอด แตข่ณะเครือ่งใกล้แตะพืน้ 
ข้าพเจ้าไดย้ินเสียงเตอืนในห้องนักบิน
เตอืนให้นักบิน “ดงึขึน้” นักบินมองไปที่
นักบินที่สองผู้มีประสบการณ์สูงกวา่ เขา
ชีล้งไปในทิศทางที่ห่างออกไปจากทางวิง่
พลางพูดวา่ “เดีย๋วน้ี!”

เครือ่งของเราเบนไปทางซ้ายและ
ลงต�า่ แล้วไตก่ลับขึน้สู่ระดบัความสูงที่
เหมาะสม จากน้ันกลับสู่รปูแบบการลง
จอดอีกครัง้ ถึงจุดหมายปลายทางอย่าง

ไดย้ินสุรเสียงของพระองค์

ในโลกท่ีอึงอลไปด้วยเสียงระเบง็เซ็งแซ่ พระบิดา
บนสวรรค์ทรงท�าให้เราได้ยินและท�าตามสุรเสียง
ของพระองค์ได้



42 ภาคบ่ายวนัเสาร์ | 6 เมษายน 2019

กันดวีา่ที่ความสูงเกิน 8,000 เมตรคอื 
“แดนมรณะ” เพราะที่ความสูงระดบัน้ัน
มีออกซิเจนไม่เพียงพอตอ่การด�ารงชีวติ 
มีเรือ่งทางวญิญาณที่เทียบไดก้ับแดน
มรณะ ถ้าเราใช้เวลาในสถานที่ซ่ึงขาด
ความเช่ือมากเกินไป เสียงที่ดเูหมือนมี
เจตนาดจีะท�าให้เราขาดออกซิเจนทาง
วญิญาณ

ในพระคมัภีรม์อรมอน เราอ่านเรือ่ง
ราวของคอรฮิอร ์ที่มีประสบการณ์เช่น
น้ัน เขาหลงใหลความนิยมชมชอบเพราะ
ค�าสอนของเขา “เป็นที่พอใจของจิตที่
ฝักใฝ่ทางโลก”3 เขากล่าววา่บิดามารดา
และศาสดาพยากรณ์สอนประเพณีที่ โง่
เขลาซ่ึงก�าหนดรปูแบบไวจ้�ากัดเสรภีาพ
และท�าให้เขลาอย่างตอ่เน่ือง4 เขาโตแ้ย้ง

วา่ประชาชนพึงมีอิสระที่จะเลือกท�าอะไร
ก็ ไดเ้พราะบัญญัติไม่ไดเ้ป็นอะไรมากไป
กวา่ความเข้มงวดที่คดิขึน้เองตามใจชอบ5 
ส�าหรบัเขา ความเช่ือในการชดใช้ของพระ
เยซูครสิตเ์ป็น “ผลของจิตใจที่ ไรส้ต”ิ 
สรา้งขึน้จากความเช่ือในสัตภาวะที่ ไม่มี
อยู่จรงิเพราะไม่มี ใครเคยเห็นพระองค์6

คอรฮิอรก์่อความไม่สงบมากมายจนถูก
น�าไปอยู่ตอ่หน้าหัวหน้าผู้พิพากษาและ
มหาปุโรหิต ที่น่ันเขายิ่งทว ี“ความรนุแรง
ในค�าพูด” วพิากษ์วจิารณ์ผู้น�าและเรยีก
รอ้งเครือ่งหมาย เขาไดร้บัเครือ่งหมาย 
พระองคท์รงท�าให้เขาพูดไม่ไดท้ันที  
คอรฮิอรจ์ึงตระหนักวา่เขาถูกหลอก และ 
นึกถึงความจรงิอันล�า้คา่ที่ละทิง้ไป เขา
คร�า่ครวญวา่ “ข้าพเจ้ารูเ้สมอ”7

จากน้ันคอรฮิอรต์อ้งเรร่อ่นขออาหาร
จนถูกฝูงชนชาวโซรมัเหยียบตาย8 ข้อ
สุดท้ายในเรือ่งราวของชายผู้น้ีมีภาพ
สะท้อนของสต ิ“และดงัน้ันเราจึงเห็น
วา่มารจะไม่ค�า้จุนลูกๆ ของเขาในวนั
สุดท้าย, แตจ่ะลากคนเหล่าน้ีลงสู่นรก
อย่างรวดเรว็”9

สุรเสียงทีถู่กต้อง
เพราะพระบิดาบนสวรรคท์รงประสงค์

ให้เราดขีึน้ พระองคท์รงท�าให้เราสามารถ
ไดย้ินสุรเสียงของพระองค ์ส่วนใหญ่ เรา
ไดย้ินพระองคผ์่านการกระตุน้เตอืนจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงเป็นสมาชิกองคท์ี่สามในพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค ์พระองคท์รงเป็นพยาน
ถึงพระบิดาและพระบุตร10 ส่งมาเพื่อทรง 
“สอน [เรา] ทุกส่ิง”11 และจะ “แสดงแก่ 
[เรา] ถึงส่ิงทัง้ปวงที่ [เรา] ควรท�า”12

พระวญิญาณตรสักบัผูค้น ตา่งคนตา่ง
วธิ ีและพระองคอ์าจตรสักบัคนเดมิ ตา่ง
เวลาตา่งวธิ ีส่งผลใหเ้ราตอ้งเรยีนรูว้ธิตีา่งๆ 
ทีพ่ระองคต์รสักบัเราไปตลอดชีวติ บาง
ครัง้ พระองคต์รสัใน “ความนึกคดิและใน
ใจ [เรา]”13 ดว้ยสุรเสียงท่ีเบาแตท่รงพลงั 
เสียดแทง “คนที ่. . . ไดย้นิจนถงึกลางใจ”14 
บางครัง้ การกระตุน้เตอืนจากพระองค ์
“ครอบง�าจติใจ [เรา]” หรอื “กระทบ . . . 
ความรูสึ้ก [เรา]15 บางครัง้ ทรวงอกของ
เราจะ “เผาไหมอ้ยูภ่ายใน [เรา]”16 บางครัง้ 
พระองคท์รงเตมิเต็มจติวญิญาณเราดว้ยปีต ิ
จดุประกายความคดิเรา17 หรอืพดูใหค้วาม
สงบแก่ใจทีเ่ป็นทกุขข์องเรา18

การพบพระสุรเสียง
เราจะพบสุรเสียงของพระบิดาในหลาย

ที่ เราจะพบเมื่อเราสวดอ้อนวอน ศึกษา
พระคมัภีร ์มาโบสถ์ มีส่วนรว่มในการ
สนทนาที่เป่ียมดว้ยศรทัธาหรอืไปพระ
วหิาร แน่นอนวา่ เราจะพบในการประชุม
ใหญ่สุดสัปดาห์น้ี

วนัน้ีเราสนับสนุนบุรษุ 15 ท่านใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้
เปิดเผย ความเข้มแข็งทางวญิญาณและ
ประสบการณ์ท�าให้พวกท่านมีมุมมอง
พิเศษซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็นตอ่พวกเราอย่างยิ่ง 
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ข่าวสารของพวกท่านพบไดง้่ายและกล่าว
ไวอ้ย่างชัดเจน พวกท่านบอกส่ิงที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงประสงค์ ให้เรารู ้ไม่วา่จะเป็น
ที่นิยมหรอืไม่19

การแสวงหาสุรเสียงของพระองค์ ใน
ที่ ใดทีห่น่ึงเป็นเรือ่งด ีแตก่ารแสวงหาใน
หลายๆ ทีจ่ะดยีิง่กวา่ และเมือ่เราไดย้นิ
สุรเสียง เราตอ้งท�าตามแนวทางที่ ไดร้บั อคัร
สาวกยากอบกล่าววา่ “จง เป็น ผู ้ประ พฤต ิตาม 
พระ วจนะ ไม่ ใช่ เป็น เพยีง ผู ้ฟัง เทา่ น้ัน”20 
ครัง้หน่ึงประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนวา่ 
“เราเฝ้าด ูเรารอคอย เราตัง้ใจรอฟังสุรเสียง
สงบแผ่วเบาน้ัน เมือ่สุรเสียงตรสั ชายหญิง
ผูม้ปีัญญายอ่มเช่ือฟัง”21

เมือ่การช้ีทางมาช้า
ในช่วงแรกของการประกอบอาชีพ มีผู้

ขอให้ซิสเตอร์ โฮเมอรแ์ละข้าพเจ้ายอมรบั
การเปลี่ยนแปลงงานมอบหมาย เวลา
น้ัน ดเูหมือนเป็นการตดัสินใจ ครัง้ใหญ ่
ส�าหรบัเรา เราศึกษา เราอดอาหาร และ
สวดอ้อนวอนแตค่�าตอบมาช้า ในที่สุด เรา
ตดัสินใจก้าวตอ่ไป ขณะท�าเช่นน้ัน เรา
รูสึ้กสงบและในไม่ช้าก็เรยีนรูว้า่เป็นการ
ตดัสินใจที่ดทีี่สุดครัง้หน่ึงที่เคยท�า

ส่งผลใหเ้ราเรยีนรูว้า่บางครัง้ค�าตอบมา
ช้า น่ีอาจเป็นเพราะไม่ ใช่เวลาทีเ่หมาะสม 
เพราะอาจไมจ่�าเป็นตอ้งมคี�าตอบ หรอือาจ
เป็นเพราะพระผูเ้ป็นเจา้วางพระทยัใหเ้รา
ตดัสินใจเอง ครัง้หน่ึงเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จ.ี 
สก็อตตส์อนวา่เราควรส�านึกคณุตอ่ช่วง
เวลาเช่นน้ันและใหสั้ญญาดงัน้ี “เมือ่ทา่น

ด�าเนินชีวติอยา่งมคีา่ควรและการเลอืก
ของทา่นสอดคลอ้งกบัค�าสอนของพระผู้
ช่วยใหร้อดและทา่นรูสึ้กวา่ตอ้งท�า จงท�า
ตอ่ไปดว้ยความวางใจ . . . พระผูเ้ป็นเจา้จะ
ไมท่รงปลอ่ยใหท้า่นท�าไปไกลเกนิไปโดย
ไมรู่สึ้กถงึการเตอืนถา้ทา่นตดัสินใจผดิ”22

เราต้องเลอืก
ดงัน้ัน เราตอ้งตดัสินใจวา่จะเช่ือฟัง

เสียงใด ในบรรดาเสียงทัง้หมดที่ผิดแผก
แตกตา่งกัน เราจะท�าตามเสียงที่ ไม่อาจ
เช่ือถือไดแ้ต่ โลกสนับสนุน หรอืเราจะท�า
ตามข้อก�าหนดเพื่อให้สุรเสียงของพระ
บิดาน�าทางเราในการตดัสินใจและปกป้อง
เราจากอันตราย ยิ่งเราพากเพียรแสวงหา
สุรเสียงของพระองคเ์ท่าใด ก็ยิ่งง่ายที่จะ
ไดย้ินเท่าน้ัน สุรเสียงของพระองค์ ไม่ได้
ดงักวา่เดมิ แตค่วามสามารถที่เราจะไดย้ิน
เพิ่มขึน้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาวา่
ถ้าเรา “ฟังกฎเกณฑ์ของ [พระองค]์, 
และเงี่ยหูฟังค�าแนะน�าของ [พระองค]์” 
พระองค[์ตรสัวา่] “เราจะให้อีก”23 ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่สัญญาน้ีจรงิ—กับเราทุกคน

เกือบหน่ึงปีแล้ว เราสูญเสียพี่ชายใน
อุบัตเิหตรุถยนต ์ในช่วงแรกๆ ของชีวติ 
จอห์นมีสัญญาและความส�าเรจ็มากมาย 
แตเ่มื่ออายุมากขึน้ รา่งกายที่บอบช�า้และ
จิตใจที่สับสนท�าให้ชีวติยากล�าบากมาก ถึง
แม้การเยียวยาที่เขาหวงัจะไม่เกิดขึน้ใน
ชีวติน้ี แตจ่อห์นก็ยังยึดมั่นศรทัธาของ
เขา มุ่งมั่นที่จะอดทนสุดความสามารถ
จนกวา่ชีวติจะหาไม่

ข้าพเจ้ารู้ว่าจอห์นไม่ดีพร้อม แต่ยัง
อดสงสัยไม่ ได้ว่าอะไรท�าให้เขาอดทนได้
นานขนาดน้ัน หลายเสียงชักชวนให้เขา
เลิกด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ แต่
เขาไม่ท�า เขากลับเลือกชีวิตที่ยึดมั่น
พระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางจนสุดความ
สามารถ เขาด�าเนินชีวิตที่น่ันเพราะเขา
รู้ว่าจะพบสุรเสียงของพระอาจารย์ เขา
ด�าเนินชีวิตที่น่ันเพราะเขารู้ว่าพระองค์
จะทรงสอนเขา

สรุป
พี่น้องทัง้หลาย ในโลกที่อึงอลไปดว้ย

เสียงระเบ็งเซ็งแซ่ ข้าพเจ้าเป็นพยาน
วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงท�าให้เราไดย้ิน
และท�าตามสุรเสียงของพระองค์ ได ้ถ้า
เราพากเพียร พระบิดาและพระบุตรจะ
ประทานแนวทางที่เราแสวงหา พละก�าลัง
ที่เราตอ้งการ และความสุขที่เราล้วน
ปรารถนา ในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. 1 พงศ์กษัตรยิ์ 18:21.
 2. ด ูววิรณ์ 3:15 16.
 3. แอลมา 30:53; ด ูแอลมา 30:18 ดว้ย.
 4. ด ูแอลมา 30:14, 23–24, 27.
 5. ด ูแอลมา 30:17, 23, 27.
 6. แอลมา 30:16; ด ูแอลมา 30:13, 15, 26, 28 

ดว้ย.
 7. แอลมา 30:31, 52 ด ูแอลมา 30:23, 28, 43, 

50, 53 ดว้ย.
 8. ด ูแอลมา 30:56, 58–59.
 9. แอลมา 30:60.
 10. ด ู2 นีไฟ 31:18.
 11. ยอห์น 14:26.
 12. 2 นีไฟ 32:5; ด ู2 นีไฟ 32:1–4 ดว้ย.
 13. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 8:2.
 14. 3 นีไฟ 11:3.
 15. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 128:1.
 16. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 9:8.
 17. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:14 15; 

11:13.
 18. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:22 23.
 19. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 1:38.
 20. ยากอบ 1:22.
 21. โธมัส เอส. มอนสัน, “The Spirit Giveth 

Life” Liahona, มิ.ย. 1997, 4.
 22. รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “การใช้ของประทานอัน

สูงส่งแห่งการสวดอ้อนวอน,” เลียโฮนำ, พ.ค. 
2007, 10.

 23. 2 นีไฟ 28:30.



44 ภาคบ่ายวนัเสาร์ | 6 เมษายน 2019

มรรตยัและชีวติทางโลกให้เรา พวกท่าน
ไดปิ้ดประตสูู่ความเป็นอมตะและชีวติ 
นิรนัดร์ ใหต้นเอง เน่ืองจากการลว่งละเมดิ 
ที่พวกท่านตดัสินใจเลือกท�าเพื่อเรา 
พวกท่านจึงตอ้งเผชิญกับความตายทาง
รา่งกายและการเนรเทศทางวญิญาณ แยก
ออกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าตลอด
กาล2 พวกท่านตอ้งท�าอะไร มีทางออกจาก
สถานการณ์อันเลวรา้ยน้ีไหม เราไม่แน่ใจ
วา่ทัง้สองท่านไดร้บัอนุญาตให้จดจ�าค�าส่ัง
สอนที่พวกท่านไดร้บัขณะอยู่ ในสวนมาก
แค่ไหน แตพ่วกท่าน จ�ำได ้วา่พวกท่าน
ตอ้งถวายเครือ่งบูชาแดพ่ระผู้เป็นเจ้าเป็น
ประจ�า เป็นลูกแกะบรสุิทธิ์ ไรม้ลทิน เป็น
ตวัผู้ตวัแรกที่เกิดจากฝูง3

ภายหลังเทพมาอธิบายว่าการพลีบูชา
น้ีเป็นสัญลักษณ์ล่วงหน้าของการพลี
บูชาที่จะกระท�าเพื่อพวกเขาโดยพระ
ผู้ช่วยให้รอดของโลกผู้จะเสด็จมา “ส่ิง
น้ีคืออุปมาถึงการพลีพระชนม์ชีพของ
พระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดา” 
เทพกล่าว “ดังน้ัน, . . . ท่านจะกลับใจ
และเรียกหาพระผู้เป็นเจ้าในพระนาม
ของพระบุตรตลอดกาลนาน”4 โชคดีที่จะ
มีทางออกและทางขึน้

ในสภาสวรรคก์่อนชีวติมรรตยั พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับอาดมัและเอวา 
(และเราทุกคน) วา่ความช่วยเหลือจะมา
จากพระบุตรหัวปีของพระองค ์พระเมษ
โปดกของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงบรสุิทธิ์ ไร้
มลทิน “ผู้ถูกปลงพระชนม์ตัง้แตแ่รก
สรา้งโลก”5 ดงัที่อัครสาวกยอห์นบรรยาย

ของลูกแกะที่ถูกพลีบูชาในการชดใช้บาป
และโทมนัสของโลกที่ตกรวมทัง้ผู้คนทัง้
ปวงในโลกที่ตกไปเช่นกัน

ข้าพเจ้าขอสนทนาเล็กน้อยเกี่ยวกับ
ประวตัศิาสตรด์งักล่าว

หลังจากถูกขับออกจากสวนเอเดน 
อาดมัและเอวาเผชิญกับอนาคตที่สูญ
สิน้ทุกอย่าง โดยที่เปิดประตสูู่ความเป็น

โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ข้าพเจ้าปกตดิจีนกระทั่งเห็นน� ้าตาของ
คนหนุ่มสาวในคณะนักรอ้งประสานเสียง
น้ี น� ้าตาเหล่าน้ันเป็นค�าเทศนาที่คมคาย
เกินกวา่ที่ข้าพเจ้าจะให้ ได้

ขณะเงยหน้ามองจากรมิน� ้า ผ่านฝูง
ชนที่รอรบับัพตศิมาอย่างกระตอืรอืรน้ 
ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเห็นญาตขิองท่าน
อยู่ ไกลๆ เยซูแห่งนาซาเรธ็ เดนิตรงมาหา
ท่านเพื่อขอรบัศาสนพิธีน้ันเช่นกัน ดว้ย
ความคารวะ แตด่งัพอที่คนในบรเิวณน้ัน
จะไดย้ิน ยอห์นกล่าวค�าสรรเสรญิที่ยังคง
จรรโลงใจเราตราบจนสองพันปีให้หลัง 
“จงดพูระเมษโปดกของพระเจ้า”1

เป็นสาระน่ารูท้ี่วา่ผู้มาก่อนพระเยซู
ซ่ึงพยากรณ์ ไวแ้ตน่านแล้วไม่ไดเ้รยีก
พระองคว์า่ “พระเยโฮวาห์” หรอื “พระ
ผู้ช่วยให้รอด” หรอื “พระผู้ ไถ่” หรอื
แม้แต ่“พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า”—
ซ่ึงทัง้หมดน้ีเป็นช่ือที่เหมาะสม ไม่เลย 
ยอห์นเลือกใช้สัญลักษณ์เก่าแก่และอาจ
จะเป็นที่รูจ้ักทั่วไปมากที่สุดในประเพณี
ทางศาสนาของผู้คน ท่านใช้สัญลักษณ์

จงดพูระเมษโปดกของ
พระเจ้า

การนมสัการวนัอาทิตย์ท่ีปรับใหม่คือเพ่ือเน้นย�า้ว่า 
ศีลระลึกแห่งพระกระยาหารของพระเจ้าเป็นศูนย์รวม
ท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ียอมรับของประสบการณ์นมสัการ
ประจ�าสัปดาห์ของเรา
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ถึงพระองค์ ในภายหลัง โดยการถวาย
เครือ่งบูชาลูกแกะอันเป็นสัญลักษณ์ใน
ความเป็นมรรตยั อาดมักับลูกหลานของ
ท่านแสดงออกถึงความเข้าใจและการ
พึ่งพาตอ่การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระเยซูผู้ ไดร้บัการเจิม6 ตอ่มา 
พลับพลาในแดนทุรกันดารจะกลายเป็น
สถานที่ประกอบศาสนพิธีน้ี และหลังจาก
น้ัน พระวหิารซาโลมอนจะสรา้งขึน้

น่าเสียดาย ในฐานะทีเ่ป็นสัญลกัษณ์
ของการกลับใจทีแ่ท้จรงิและการด�าเนินชีวติ
อย่างซ่ือสัตย ์พธิถีวายเครือ่งพลบีชูาดว้ยลกู
แกะตวัน้อยที่ ไรม้ลทินน้ีไมสู้่จะไดผ้ลเทา่ไร
นัก ตามทีพ่นัธสัญญาเดมิส่วนใหญเ่ปิดเผย 
ความมุง่ม่ันทางศีลธรรมทีค่วรมาพรอ้มกบั
การพลบูีชาเหล่าน้ัน บางครัง้ไม่ไดย้ัง่ยนื
พอทีเ่ลือดบนแท่นบูชาจะเหอืดแหง้ไปดว้ย
ซ�า้ ในทกุกรณี ส่ิงน้ันไม่ไดย้ัง่ยนืพอทีจ่ะ
ป้องกนัการฆาตกรรมทีค่าอนิฆา่อาเบลน้อง
ชายของเขาในอนุชนรุน่แรกสุด7

โดยทีก่ารทดลองและปัญหาเช่นน้ัน
เกดิขึน้นานหลายศตวรรษ จงึไมแ่ปลกใจ
เลยทีท่วยเทพจากสวรรคร์อ้งเพลงดว้ย
ความปีตยินิดเีมือ่ในทีสุ่ด พระเยซปูระสูติ
—พระเมสสิยาหพ์ระองคเ์องทีสั่ญญาไว้
นานมาแลว้ หลงัการปฏบิตัศิาสนกจิสัน้ๆ 
บนแผน่ดนิโลก พระเมษโปดกผูบ้รสุิทธิ์
เหนือแกะแหง่ปัสกาทัง้ปวงทรงเตรยีม
สานุศิษยส์�าหรบัการสิน้พระชนมข์อง
พระองค์ โดยทรงแนะน�าศีลระลกึแหง่พระ
กระยาหารของพระเจา้ ศาสนพธิทีีท่รง
แนะน�านอกเอเดนซ่ึงมรีปูแบบเป็นการ
ส่วนพระองคม์ากกวา่ ยงัคงเป็นการถวาย
เครือ่งบูชา จะยังคงมีเครือ่งพลีบูชา แต่
จะเป็นการใช้สัญลกัษณ์ซ่ึงลกึซึง้กวา่ 
น่าใครค่รวญและเป็นการส่วนพระองค์
มากกวา่การหลัง่เลอืดลกูแกะหวัปี หลงั
จากการฟ้ืนคนืพระชนม ์พระผูช่้วยใหร้อด
ตรสักบัชาวนีไฟวา่

“และเจ้าจะไม่ถวายเครือ่งบูชาดว้ยการ
หลั่งเลือดอีกตอ่ไป; . . .

“. . . เจ้าจะถวายใจที่ชอกช�า้และ
วญิญาณที่ส�านึกผิดแก่เราเป็นเครือ่งพลี
บูชา. และผู้ ใดที่มาหาเราดว้ยใจที่ชอกช�า้
และวญิญาณท่ีส�านึกผิด, เราจะใหบ้พัตศิมา 
เขาดว้ยไฟและดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ ์. . .

“. . . ฉะน้ันจงกลับใจ, . . . และไดร้บั
การช่วยให้รอด”8

พีน้่องทีร่กั ดว้ยการมุง่เน้นเรือ่งใหมอ่นั
น่าตืน่เตน้ในการเรยีนรูพ้ระกติตคิณุเพิม่
ขึน้ในบา้น เป็นส่ิงส�าคญัยิง่ทีเ่ราจะระลกึ
วา่เรายงัคงไดร้บัพระบญัชาให ้“ ไปยงับา้น
แหง่การสวดออ้นวอนและถวายศีลระลกึ
ของเจา้ในวนัศักดิสิ์ทธิข์องเรา”9 นอกจาก
การหาเวลาใหก้ารส่ังสอนพระกติตคิณุ
ทีม่บีา้นเป็นศนูยก์ลางมากขึน้แลว้ การ
นมสัการวนัอาทติยท์ีป่รบัใหมก็่เพือ่ลด
ความซับซ้อนของตารางการประชมุในวธิี
ทีเ่น้นย�า้วา่ศีลระลกึแหง่พระกระยาหาร
ของพระเจา้เป็นศนูยร์วมทีศั่กดิสิ์ทธิ ์เป็น
ทีย่อมรบัของประสบการณ์นมสัการประจ�า
สัปดาหข์องเราเช่นกนั เราตอ้งระลกึถงึ
ในวธิทีีเ่ป็นส่วนตวัมากทีสุ่ดวา่พระครสิต์
สิน้พระชนมจ์ากพระทยัทีแ่ตกสลายอนั
เกดิจากการแบกรบับาปและโทมนัสของ
ครอบครวัมนุษยท์ัง้ปวงแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

เน่ืองจากเรามีส่วนรบัผิดชอบตอ่ภาระ
อันถึงแก่ความตายน้ัน เราจึงตอ้งเคารพ

ช่วงเวลาเช่นน้ัน ฉะน้ัน เราไดร้บัการ 
กระตุน้ให้มานมัสการก่อนเวลาและมา
ดว้ยความคารวะ แตง่กายสุภาพเรยีบรอ้ย 
เหมาะส�าหรบัการมีส่วนรว่มในศาสนพิธี
ศักดิสิ์ทธิ์ ความหมายของค�าวา่ “ชุดสุภาพ
เรยีบรอ้ยอย่างเป็นทางการ” สูญหายไป
เล็กน้อยในสมัยของเรา และเพื่อแสดง
ความเคารพตอ่พระองคผ์ู้ที่เรามาหา เรา
ควรฟ้ืนฟูประเพณีของบุคลิกภาพและ
การแตง่กายวนัสะบาโตเช่นน้ันทุกที่ทุก
เวลาที่เราท�าได้

ส�าหรบัการตรงตอ่เวลา จะอนุญาตให้
มาสายไดเ้สมอส�าหรบัมารดาผู้แสนดทีัง้
หลายผู้ที่ยังโชคดทีี่มาโบสถ์ ไดท้ัง้ๆ ที่
ตอ้งพาลูกมาหลายคนพรอ้มดว้ยถุงขนม
ขบเคีย้ว และกระเป๋าใส่อุปกรณ์เปลี่ยน
ผ้าอ้อมเด็กซ่ึงแสนจะวุน่วาย ยิ่งไปกวา่
น้ัน จะมีคนที่พบวา่ววัของตนตดิหล่มเช้า
วนัสะบาโตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ส�าหรบั
คนกลุ่มหลังเราบอกไดว้า่การมาสาย 
เป็นครัง้ครำว น้ันพอเข้าใจได ้แตถ่้าววัตดิ
หล่ม ทุก วนัอาทิตย์ เราขอแนะน�าอย่าง
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แรงวา่ให้ท่านขายววัตวัน้ันหรอืซ่อมถนน
เสียเถิด

ดว้ยเจตนารมณ์เดยีวกัน เราขอวงิวอน
ดว้ยอ�านาจของอัครสาวกให้ลดระดบัเสียง
ในอาคารอันเป็นศาสนสถานของเรา เรา
ชอบพบปะสนทนากัน และเราควรท�า
—น่ันเป็นปีตอิย่างหน่ึงของการมาโบสถ์
—แตเ่รา ไม ่ควรส่งเสียงดงัในสถานที่
ซ่ึงอุทิศไวส้�าหรบัการนมัสการโดยเฉพาะ 
ข้าพเจ้าเกรงวา่ผู้มาเยี่ยมที่นับถือศาสนา
อื่นจะตกใจกับส่ิงที่บางครัง้เป็นการแสดง
ความไม่คารวะดว้ยเสียงดงัในสภาวะ
แวดล้อมที่ควรมีลักษณะของการสวด
อ้อนวอน ประจักษ์พยาน การเปิดเผย 
และความสงบสุข บางทีสวรรคค์งตกใจ
เล็กน้อยเช่นกัน

เจตนารมณ์ของความคารวะในการ
ประชุมศีลระลึกจะเพิ่มขึน้ถ้าเจ้าหน้าที่
ควบคมุอยู่บนยกพืน้ในเวลาอันสมควร
ก่อนเริม่การประชุม ฟังดนตรบีรรเลง
และเป็นแบบอย่างดว้ยความคารวะให้
พวกเราที่เหลือท�าตาม ถ้ามีการพูดคยุกัน
บนยกพืน้ เราไม่ควรแปลกใจเลยที่จะมี
การพูดคยุกันในที่ประชุม ขอแสดงความ
ยินดกีับฝ่ายอธิการที่ ไม่อ่านข้อประกาศ 
ซ่ึงหันเหเจตนารมณ์แห่งการนมัสการ 
ของเรา ข้าพเจ้าเองก็นึกภาพไม่ออกที ่
ปุ โรหิตเช่นเศคารยิาห์—ในพระวหิารสมัย 
โบราณของพระเจ้า ก�าลังจะมีส่วนรว่มใน
เอกสิทธิ์ของมหาปุโรหิตซ่ึงจะมาสู่เขาใน
ตลอดทัง้ชีวติ—ข้าพเจ้านึกภาพไม่ออกวา่
เขาจะหยุดตรงหน้าแท่นบูชาและเตอืน
เราวา่อีกหกสัปดาห์ข้างหน้าจะมีกิจกรรม
แข่งรถของเล่นและจะปิดลงทะเบียนเข้า
รว่มแข่งในอีกไม่นานน้ี

พี่น้องทัง้หลาย ช่ัวโมงที่พระเจ้า
ทรงแตง่ตัง้น้ีเป็นช่ัวโมงศักดิสิ์ทธิ์ที่สุด
ของสัปดาห์ของเรา โดยพระบัญชา เรา
พรอ้มใจกันมารบัศาสนพิธีที่มีผู้รบัมาก
ที่สุดในศาสนจักร เป็นศาสนพิธีที่ระลึก
ถึงพระองค์ผู้ทรงทูลขอให้เลื่อนถ้วยที่
พระองคก์�าลังจะดืม่ แตก็่ทรงท�าตอ่ไป
เพราะพระองคท์รงทราบวา่เพื่อความ
รอด ของเรำ จึง ไม ่อาจเลื่อนได ้ส่ิงน้ีจะ
เป็นประโยชน์ส�าหรบัเราถ้าเราระลึกวา่
สัญลักษณ์ของถ้วยน้ันก�าลังเข้ามาหาเรา

ตามแถวอย่างช้าๆ ในมือของมัคนายกวยั 
11 หรอื 12 ปี

เมื่อถึงช่ัวโมงศักดิสิ์ทธิ์ที่เราจะถวาย
เครือ่งพลีบูชาของเราแดพ่ระเจ้า เรามี
บาป มีความอ่อนแอและปัญหาของเรา
เองที่ตอ้งแก้ ไข น่ันคอืเหตผุลที่เราไปที่
น่ัน แตเ่ราอาจประสบความส�าเรจ็มาก
ขึน้ในการส�านึกผิดเช่นน้ันถ้าเรานึกถึง
ใจที่ชอกช�า้และวญิญาณที่ โศกเศรา้ของ
ผู้คนรอบข้าง คนที่น่ังอยู่ ไม่ ไกลอาจมีบาง
คนที่รอ้งไห้—รอ้งไห้จรงิหรอืแอบรอ้งอยู่
ภายใน—ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนจบเพลงสวด
ศีลระลึกและค�าสวดอ้อนวอนของปุโรหิต
เหล่าน้ัน เราอาจจดจ�าส่ิงน้ันไว้ ในใจและ
ให้ขนมปังชิน้เล็กๆ แห่งการปลอบโยน
และถ้วยเล็กๆ แห่งความเมตตาสงสาร
—ให้เราอุทิศแก่พวกเขาได้ ไหม หรอืแก่
สมาชิกที่รอ้งไห้ ผู้ประสบปัญหาที่ ไม่ได ้
มารว่มพิธีและจะไม่ไดม้าในสัปดาห์หน้า
เช่นกัน เวน้แตเ่ราจะปฏิบัตศิาสนกิจใน
ส่วนของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาไดร้บัการ
ไถ่ หรอืแก่พี่น้องชายหญิงของเราผู้ที่ ไม่
ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักรเลยแต ่เป็น 
พี่น้องของเรา ความทุกข์ ในโลกน้ีไม่มี
ขาดแคลน ทัง้ในและนอกศาสนจักร ดงั
น้ันจงมองไปทุกทิศทาง ท่านจะพบใคร
บางคนที่มีความเจ็บปวดเกินกวา่จะแบก
รบัไหวและใจที่ปวดรา้วจนดเูหมือนไม่มี
วนัสิน้สุด วธิีหน่ึงที่จะ “ระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา”10 คอืการเข้ารว่มกับพระผู้ทรง
เป็นแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ ในภารกิจอันไม่มีที่
สิน้สุดของพระองค์ ในการยกภาระจากคน

ที่แบกรบัภาระและบรรเทาทุกข์ความเจ็บ
ปวดของคนที่ ใจกระวนกระวาย

เพือ่นรกัทัง้หลาย ขณะทีเ่ราเป็นหน่ึง
เดยีวกนัท่ัวโลกทุกสัปดาห์ ในส่ิงทีเ่ราหวงั
วา่เป็นการรบัรูอ้นัศักดิสิ์ทธิที์เ่พิม่ขึน้ถงึ
ของประทานแหง่การชดใช้อนัสูงส่งของ
พระครสิตแ์กม่นุษยชาตทิัง้ปวง ขอให้
เราน�าส่ิงน้ีมา สู่ แทน่บชูา คอื “เพิม่น� ้าตา
พระโศกเศรา้ [และ] เพิม่ความปวดรา้ว
ทรงพล”ี จากน้ันขณะทีเ่ราไตรต่รอง สวด
ออ้นวอน และตอ่พนัธสัญญา ขอใหเ้รา
รบัเอาส่ิงน้ี จำก ช่ัวขณะอันศักดิสิ์ทธิน้ั์น 
คอื “เพิม่อดทนตอ่ทกุขภ์ยั . . . เพ่ิมซ้อง
เพือ่บรรเทา”11 ดว้ยความอดทนและการ
บรรเทาทกุขเ์ช่นน้ัน ดว้ยความศักดิสิ์ทธิ์
และความหวงัเช่นน้ัน ขา้พเจา้สวด
ออ้นวอนใหท่้านทกุคนในพระนามของ
พระองคผ์ูท้รงหกัขนมปังอันล�า้คา่แหง่การ
ใหอ้ภยัและเทเหลา้องุ่นอนัศักดิสิ์ทธิแ์หง่
การไถ่ แมพ้ระเยซคูรสิต ์พระเมษโปดก
ผูย้ิง่ใหญ ่เป่ียมดว้ยพระเมตตาและความ
ศักดิสิ์ทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ เอเมน ◼
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เดอืนธนัวาคมทีผ่า่นมา ฝ่ายประธานสูงสุด
ประกาศถอ้ยแถลงวา่เด็กชายอาย ุ11 ขวบ
จะ “เริม่เขา้รว่ม . . . โควรมัฐานะปุโรหติ
แหง่อาโรน . . . ในช่วงตน้เดอืนมกราคม
ของปีทีพ่วกเขาจะมอีาย ุ12 ขวบ”1

ผลก็คอื ระหวา่งช่วงแรกของปีน้ี มี
เด็กชายวยั 11 ขวบหลายคนที่ตกใจ เขา
คดิวา่จะอยู่ ในปฐมวยัจนถึงวนัเกิด แต่
บัดน้ีตอ้งส่งผ่านศีลระลึกในวนัอาทิตย์ ใน
ฐานะมัคนายกที่ ไดร้บัแตง่ตัง้ล่าสุดของ
ศาสนจักร

ข้าพเจ้าสงสัยวา่การเปลี่ยนแปลงน้ี
ท�าให้ ใครตกใจมากที่สุด—มัคนายกหรอื
บิดามารดาของพวกเขา มัคนายกใหม่
เกือบ 80,000 คนเหล่าน้ี หลายคนอยู่กับ
เราค�า่คนืน้ีที่ศนูย์การประชุมใหญ่หรอืมี
ส่วนรว่มผ่านเทคโนโลยี ยินดตีอ้นรบัสู่
ความเป็นพี่น้องของฐานะปุโรหิต!

การเปลีย่นแปลงน้ีท�าใหก้ารประชมุครัง้
น้ีเป็นเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร—์น่าจะ
เป็นกลุม่ผูด้�ารงฐานะปุโรหิตแหง่อาโรนที่
ใหญท่ีสุ่ด เทำ่ทีเ่คยมมีำ ซ่ึงเขา้รว่มภาค
ฐานะปุโรหติของการประชุมใหญส่ามญั 
เน่ืองในโอกาสพเิศษน้ี ขา้พเจา้ขอพดูกบั
เด็กหนุ่มฐานะปุโรหิตแหง่อาโรนโดยตรง

บทเรียนจากกฬีา
ในฐานะนักเรยีน พวกท่านหลายคน

ก�าลังพัฒนาพรสวรรค ์ความสนใจ และ
งานอดเิรกผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
โรงเรยีนหรอืในชัน้เรยีนส่วนตวั ทีม และ
กลุ่มนอกโรงเรยีน รวมถึงกีฬา

ข้าพเจ้าชอบกีฬามาตลอดชีวติ 
ข้าพเจ้าช่ืนชมคนที่พัฒนาความสามารถ
ดา้นกีฬาจนถึงจุดที่พวกเขาเล่นได้ ใน
ระดบัสูง การที่ ใครสักคนจะเก่ง มำกๆ 

โดย เอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

กลยุทธ์ฐานะปุโรหิต
ของท่าน

สร้างกลยทุธ์ของท่านเองว่าท่านจะปรับปรุงตนเอง
อย่างไรในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต ในดา้นใดดา้นหน่ึง นอกจากพรสวรรค์
แล้วยังตอ้งมีระเบียบวนัิย การเสียสละ 
การอบรมและฝึกฝนหลายช่ัวโมงนับ
ไม่ถ้วน นักกีฬาเช่นน้ันมักจะไดย้ินค�า
วพิากษ์วจิารณ์จากโคช้ซ่ึงบางครัง้รนุแรง
และเต็มใจเลิกท�าส่ิงที่พวกเขาตอ้งการ
ตอนน้ีเพื่อบางส่ิงที่ดกีวา่ในอนาคต

เรารูจ้ักสมาชิกศาสนจักรและผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหติทีป่ระสบความส�าเรจ็ในระดบั
สูงสุดของนักกีฬาอาชีพ มีหลายตวัอย่าง
ที่ด ีแตเ่น่ืองจากเวลาไม่มากข้าพเจ้าจะยก
มาเพียงไม่กี่คน ท่านอาจจะรูจ้ักนักกีฬา
เหล่าน้ีบางคน ในเบสบอล เจเรมีย์ กัทธร ี
และไบรซ์ ฮารเ์ปอร ์ในบาสเก็ตบอล จาบาร ิ 
พารเ์คอรแ์ละจิมเมอร ์เฟรเดทท์ ใน
ฟุตบอล รคิาร์ โด โรฮาส ในรกับี ้วลิเลียม 
โฮโปต และในอเมรกิันฟุตบอล ทายซัม 
ฮิลล์และแดเนียล ซอเรนเซน แตล่ะคน
ล้วนสรา้งผลงานส�าคญัในกีฬาของตน

ขณะที่พวกเขาประสบความส�าเรจ็
อย่างยิ่งในดา้นกีฬา นักกีฬาเหล่าน้ีจะเป็น
คนแรกที่ยอมรบัวา่พวกเขาไม่ ใช่นักกีฬา
หรอืมนุษย์ที่ดพีรอ้ม พวกเขาท�างานหนัก
เพื่อจะเก่งที่สุดในกีฬาของตน—และเพื่อ
จะด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ พวก
เขาลุกขึน้เมื่อล้มลงและพวกเขาพยายาม
อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่

ศึกษากลยุทธ์การเล่น
ในทีมกีฬา มีแผนการเล่นส�าหรบั

สถานการณ์บางอย่างและน�ามารวมกัน
เป็นกลยุทธ์การเล่น นักกีฬาเรยีนรูง้าน
มอบหมายเฉพาะอย่างของตนส�าหรบั
การเล่นแตล่ะครัง้ นักกีฬาที่ประสบ
ความส�าเรจ็ศึกษากลยุทธ์การเล่นอย่าง
ถี่ถ้วน เมื่อไดร้บัคดัเลือกให้เล่น พวกเขารู้
แน่นอน เหมือนโดยสัญชาตญาณ วา่ตอ้ง
ไปที่ ไหนและท�าอะไร

ในวธิีเดยีวกัน เราผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ก็มีทีมดว้ย ( โควรมั) และกลยุทธ์ (พระ
คมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุค
ปัจจุบัน)

ท่านเสรมิก�าลังผู้รว่มทีมหรอืไม่
ท่านศึกษากลยุทธ์ของท่านดเีพียงใด
ท่านเข้าใจงานมอบหมายของท่าน

อย่างเต็มที่หรอืไม่
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การเผชิญหน้ากบัฝ่ายตรงข้าม
เพื่อขยายแนวเทียบน้ีเพิ่มเตมิ โคช้ที่

ดรีูจ้ักจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมตนเอง
รวมทัง้จุดแข็งและจุดอ่อนของฝ่ายตรง
ข้าม พวกเขาวางแผนการเล่นที่จะให้
โอกาสพวกเขาชนะมากที่สุด แล้วท่านเล่า

ท่านรูว้า่ท่านอ่อนแอตอ่การล่อลวงใด
มากที่สุด และท่านคาดการณ์ ไดว้า่ฝ่าย
ตรงข้ามจะพยายามท�าให้ท่านหยุดชะงัก
หรอืท้อแท้ ใจไดอ้ย่างไร ท่านไดส้รา้ง
แผนการเล่นและกลยุทธ์ส่วนตวัเพื่อท่าน
จะรูว้ธิีรบัมือเมื่อเผชิญหน้ากับฝ่ายตรง
ข้ามหรอืไม่

เมื่อท่านเผชิญการล่อลวงตา่งๆ นานา
ทางศีลธรรม—ไม่วา่จะอยู่กับผู้อื่นหรอืเมื่อ
ท่านอยู่คนเดยีว มองไปที่หน้าจอ—ท่าน
รูแ้ผนการเล่นของท่าน ถ้าเพื่อนแนะน�า
ให้ท่านดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์หรอืลอง
เสพยา ท่านรูแ้ผนการเล่น ท่านไดฝึ้กฝน
และรูว้ธิีตอบโตล้่วงหน้าแล้ว

โดยที่มีแผนการเล่น กลยุทธ์ และ
ค�ามั่นสัญญาแน่วแน่ที่จะเล่นตามบทบาท
ของท่าน ท่านจะพบวา่การล่อลวงน้ันมี
พลังเหนือท่านน้อยลง ท่านจะตดัสินใจไว้
แล้ววา่ท่านจะตอบโตอ้ย่างไรและท่านจะ
ท�าอะไร ท่านจะไม่ตอ้งตดัสินใจทุกครัง้ที่
ท่านเผชิญการล่อลวง

เมื่อไม่นานมาน้ีอัครสาวกสิบสอง
ท่านหน่ึงเล่าเรือ่งที่แสดงถึงหลักธรรม
น้ี สมัยเป็นปุโรหิตในโรงเรยีนมัธยม
ปลาย ท่านใช้เวลาอยู่กับเพื่อน หลังจาก
หาอะไรรบัประทานแล้ว พวกเขาก�าลัง
ขับรถเล่นเมื่อมีบางคนแนะน�าให้ควรไป
ดูภาพยนตรเ์รือ่งหน่ึง ปัญหาคือท่านรูว้า่
น่ีเป็นภาพยนตรท์ี่ท่านไม่ควรดู แม้จะ

รูสึ้กถึงความกดดันและความวติกกังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์โดยทันที แต่ท่านได้
วางแผนมาแล้วส�าหรบัเรือ่งน้ี เหตุการณ์
น้ีเหมือนกับหน้าหน่ึงในกลยุทธ์ฐานะ
ปุโรหิตของท่าน

ท่านสูดลมหายใจลึกเรยีกความกล้า 
และประกาศวา่ “ผมไม่สนใจหนังเรือ่ง
น้ัน ไปส่งผมที่บ้านที” พวกเขาไปส่งท่าน 
แผนการเล่นที่เรยีบง่ายน�าไปสู่ชัยชนะ! 
หลายปีตอ่มา เพื่อนคนหน่ึงที่อยู่กับท่าน
คนืวนัน้ันเล่าให้ฟังวา่ตวัอย่างน้ีเป็นพลัง
ให้เขามีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับ
สภาวการณ์แบบเดยีวกันในชีวติเขา

หน้าหนังสือกลยุทธ์
ข้าพเจ้าขอให้เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่สอง

สามคนแนะน�าแผนการเล่นที่ท่านอาจ
รวบรวมไว้ ในกลยุทธ์ของท่าน น่ีคอืค�า
แนะน�าที่สรา้งแรงบันดาลใจของพวกท่าน

• สวดอ้อนวอนทุกวนัทูลขอความสวา่ง
และประจักษ์พยานถึงพระเยซูครสิต์
มากขึน้

• ตัง้ใจฟังค�าสอนของบิดามารดา อธิการ 
ผู้น�าเยาวชนชายและผู้น�าโควรมัของ
ท่าน

• หลีกเลี่ยงส่ือลามกและเน้ือหาส่ือสังคม
ออนไลน์ที่ผิดศีลธรรม

• จ�าค�าสัญญาที่ท่านท�าไวก้ับพระผู้เป็น
เจ้าและพยายามรกัษาสัญญา

• ศึกษาเรือ่งราวพระคมัภีรข์องศาสดา
พยากรณ์และท�าตามคณุสมบัตทิี่ดี
ของพวกท่าน

• เป็นพรให้บุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรคผ์่านการรบัใช้

• แสวงหาเพื่อนที่ดทีี่จะช่วยให้ท่านเป็น
บุคคลที่ท่านตอ้งการเป็น

• เป็นผู้เช่ียวชาญแอป FamilySearch 
และคน้ควา้ประวตัคิรอบครวัของ
ท่านเอง

• วางแผนสถานที่ปลอดภัยที่ท่าน
สามารถหนีอิทธิพลช่ัวรา้ยได้

• รกัและช่วยเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
สมาชิกคนอื่นในโควรมัฐานะปุโรหิต
ของท่าน

ข้าพเจ้าไดส่ื้อสารกับนักกีฬาที่เราได้
ชมภาพไปเมื่อก่อนหน้าน้ีดว้ย ข้าพเจ้า
พบวา่น่าสนใจที่พวกเขาไม่ไดร้ะบุตวั
ตนจากส่ิงที่พวกเขา ท�ำ ในฐานะนักกีฬา
อาชีพเท่าน้ัน—แตจ่ากคนที่พวกเขา 
เป็น ในฐานะบุตรของพระบิดาบนสวรรค์
และผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็น
เจ้าดว้ย

ลองฟังความคดิเห็นของพวกเขา

• จิมเมอร ์เฟรเดทท์ ในฐานะมัคนายก
ผู้ก�าลังเรยีนรูว้ธิีผูกไท บอกวา่ “ผมได้
เรยีนรูท้ี่จะพึ่งพาความรูแ้ละศรทัธา
ถึงความจรงิแห่งพระกิตตคิณุ ส่ิงน้ี
น�าทางให้ผมเป็น . . . ผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตที่มีคา่ควรและเหนือส่ิงอื่นใด
—เป็นแบบอย่างที่ด”ี

• ไบรซ์ ฮารเ์ปอร ์ในฐานะสามี เขียนวา่ 
“ผมเคยคดิวา่ช่ือเสียง โชคลาภ และ
รางวลัเอ็มวพีีจะท�าให้ผมมีความสุข 
บางส่ิงขาดหายไป ผมจึง . . . เตรยีม
ตวัและ [เข้า] พระวหิาร ปัจจุบันผม
อยู่บนเส้นทาง [กลับ] สู่พระบิดาบน
สวรรคแ์ละมีครอบครวันิรนัดร—์ซ่ึง

เจเรมีย์ กัทธรีแดเนียล ซอเรนเซนไบรซ์ ฮาร์เปอร์จิมเมอร์ เฟรเดทท์
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คอืปีตทิี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก!”
• แดเนียล ซอเรนเซน ในฐานะผู้สอน

ศาสนา เขากล่าววา่ “กลยุทธ์ที่ดคีอื
แผนที่ ใช้พรสวรรคแ์ละจุดแข็งของ
สมาชิกทีมแตล่ะคน . . . เมื่อผม
ศึกษาและปฏิบัตติามค�าสอนของ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ผม
สามารถรูว้ธิี ใช้จุดแข็งของผมเพื่อรบั
ใช้ ในฐานะปุโรหิต

• เจเรมีย์ กัทธร ีขณะที่ก�าลังรบัใช้
เป็นประธานคณะเผยแผ่ แบ่งปันวา่ 
“เมื่อครัง้เป็นมัคนายกวยั 12 ปี . . . 
[ผมรูสึ้ก] พระวญิญาณทรงเป็นพยาน
ตอ่ผม [วา่] ‘ชีวติน้ีเป็นเวลา . . . ที่จะ
เตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้า’2 แผนการ
เล่นคอืศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าอันน�า
ไปสู่การกระท�า [และ] การกลับใจผ่าน
พระผู้ช่วยให้รอด . . . กลยุทธ์มีอยู่ ใน
พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์และผ่านศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติ”

• จาบาร ิพารเ์คอร ์ในการแตง่ตัง้สู่ 
ต�าแหน่งเอ็ลเดอรข์องเขา กลา่ววา่ “ผม 
นึกไม่ออกเลยวา่ผมจะเป็นคนอย่างไร
ถ้าผมไม่ไดต้ดัสินใจรบับัพตศิมา . . . 
ผมส�านึกคณุอย่างยิ่งที่มีพระผู้เป็นเจ้า
ในชีวติคอยน�าทางผมทุกวนั”

• รคิาร์ โด โรฮาส ขณะที่ก�าลังรบัใช้เป็น
ประธานสาขา กล่าววา่ “ โดยทางฐานะ
ปุโรหิต [ของพระผู้เป็นเจ้า] [เรา] 
สามารถช่วยในงานของพระองค์ ได ้เรา
ไดร้บัเรยีกให้ ‘เข้มแข็งและกล้าหาญ’3 
ในการปกป้องความจรงิ” ส่ิงน้ีไดช่้วย
ให้เขาประสบความส�าเรจ็ทัง้ในสนาม
และในฐานะผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต

• ทายซัม ฮิลล์ ในฐานะผู้สอนศาสนา 
รูสึ้กวา่พระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตเ์ป็นเสมือนกลยุทธ์ส�าหรบัเขา
ในชีวติของเขา เขาแบ่งปันวา่ “การ
เช่ือในแผน [ของพระผู้เป็นเจ้า] และ
ท�าบทบาทหน้าที่สุดความสามารถ
ในแผนน้ันท�าให้ผมรูสึ้กท้วมท้นถึง
สันตสุิขและความสุขในชีวติ โดยรูว้า่
พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในความ
พยายามของผม”

• วลิเลียม โฮโปต ในพิธี ให้พรเด็กของ
ลูกชายเขาในครอบครวัส่ีรุน่ กล่าววา่
พระกิตตคิณุช่วยให้เขา “ระบุกลยุทธ์
ของฝ่ายตรงข้ามและให้ประสิทธิภาพ
ทางวญิญาณที่จะตา้นทานลูกดอก
เพลิงและรบัใช้ผู้อื่นให้ดขีึน้”

แลว้ทา่นเลา่ ทา่นตระหนักถงึอตัลกัษณ์ 
อัน สูงกวำ่ และ ศกัดิสิ์ทธิ์กวำ่ ในฐานะ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ของพระองคห์รอืไม่ โดย

พิจารณาถึงอัตลักษณ์นิรนัดรน้ี์ จงสรา้ง
แผนการเล่นของท่านและกลยุทธ์ฐานะ
ปุโรหิตซ่ึงจะน�าทางท่านในช่วงเวลาที่มี
การล่อลวงและความทุกข์ยาก จงพิจารณา
กลยุทธ์ทัง้เชิงรกุและเชิงรบั

กลยุทธ์เชิงรกุ ช่วยเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานและเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะอยู่ ในทาง
คบัแคบและแคบ ตวัอย่างเช่นการสวด
อ้อนวอน ศึกษาพระคมัภีร ์เข้าโบสถ์และ
พระวหิาร จ่ายส่วนสิบ และท�าตามค�า
แนะน�าที่มีอยู่ ในสมุด เพือ่ควำมเข้มแข็ง
ของเยำวชน อย่างสม�่าเสมอ

กลยุทธ์เชิงรบั ไดแ้ก่การวางแผนล่วง
หน้าวา่ท่านจะเผชิญการล่อลวงอย่างไร 
เมื่อท่านถูกล่อลวงให้ลดมาตรฐานส่วนตวั
ของท่าน ท่านรูล้่วงหน้าวา่จะตอ้งท�าอะไร

ท่านตอ้งมีกลยุทธ์รบัมือกับเรือ่งน้ัน
วนัน้ีรูสึ้กไม่อยากสวดอ้อนวอนหรอื ถึง

เวลาเล่นตามแผนที่ท่านวางไวแ้ล้ว
ท่านรูสึ้กวา่ประจักษ์พยานของท่านลด

ลงเรือ่ยๆ หรอื ท่านมีแผนการเล่นส�าหรบั
เรือ่งน้ัน ท่านรูว้า่ตอ้งท�าอะไร

ดาราดงัในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า
ท่านเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์

ของพระผู้เป็นเจ้า ค�ามั่นสัญญาของท่าน
ที่จะยึดราวเหล็กให้แน่นจะเปลี่ยนท่าน
เป็นสัตภาวะนิรนัดรผ์ู้ที่พระองคท์รงสรา้ง
ท่านให้เป็น

พระองคท์รงรูจ้ักและทรงรกัท่าน 
พระองคจ์ะทรงอวยพรและน�าทางท่าน

ท่านอาจคดิวา่ท่านไม่ ใช่คนส�าคญั ไม่มี
ศักยภาพที่จะเป็นดาราดงั น่ันไม่ ใช่ความ
จรงิ ท่านทราบไหมวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประกาศวา่ “ส่ิงอ่อนแอของโลกจะออกมา

วิลเลียม โฮโปตทายซัม ฮิลล์ริคาร์โด โรฮาสจาบาริ พาร์เคอร์
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และปราบผู้ทรงอ�านาจและทรงอิทธิพล
ทัง้หลาย”4

ท่านรูสึ้กอ่อนแอ ไรค้า่ไหม ยินดดีว้ย 
ท่านไดเ้ข้ารว่มทีมแล้ว!

ทา่นรูสึ้กไม่มีความส�าคญั ดอ้ยกวา่ไหม 
ทา่นอาจเป็นคนท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการ

ไม่มีตวัอย่างใดดีไปกวา่ดาวดิก้าวเข้า
สู่สนามรบตอ่สู้กับโกลิอัท ศัตรทูี่น่าเกรง
ขาม โดยพึ่งพาพระเจ้า พรอ้มแผน ดาวดิ
ไม่เพียงช่วยชีวติตนเองเท่าน้ันแตช่่วย
กองทัพอิสราเอลดว้ย!5 จงรูว้า่พระเจ้าจะ
สถิตกับท่านเมื่อท่านเรยีกหาความกล้าที่
จะอยู่ข้างพระองค ์“ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่าย
เรา ใครจะขัดขวางเราได?้”6

พระองคจ์ะทรงเปิดประตแูละช่วยให้
เราพบความเข้มแข็งและความสามารถที่
เราไม่เคยรูว้า่เรามี7

จงฟังโคช้ที่ท่านไวว้างใจ—เช่นบิดา
มารดา อธิการ และผู้น�าเยาวชนชายของ
ท่าน เรยีนรูก้ลยุทธ์ อ่านพระคมัภีร ์ศึกษา
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน 
สรา้งแผนการเล่นของท่านเองวา่ท่านจะ
ปรบัปรงุตนเองอย่างไรในฐานะสานุศิษย์
ของพระครสิต์

รูแ้ผนการเล่นที่ท่านจะใช้ล่วงหน้า
เพื่อเสรมิก�าลังวญิญาณของท่านและหลีก
เลี่ยงกับดกัของปฏิปักษ์

ท�าอย่างน้ีและพระผู้เป็นเจ้าจะทรง

ใช้ประโยชน์ท่านแน่นอน
แตก็่อาจมีบางคนที่แยกตนเองออก

จากพระกิตตคิณุและเรร่อ่นไป บางคน
อาจน่ังดเูกมจากระยะไกล บางคนอาจ
เลือกน่ังข้างสนาม แม้วา่โคช้พยายามส่ง
พวกเขาเข้าสนาม ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำน 
ออกไปช่วยชีวติ สนับสนุน และรกัพวก
เขำในฐำนะสมำชิกรว่มทีม!

บางคนตอ้งการเข้าไปเล่น—และ 
ท�ำจรงิ ส่ิงส�าคญัที่สุดไม่ไดอ้ยู่ที่พวกเขา
มีพรสวรรคม์ากเพียงใดแตอ่ยู่ที่ความ
เต็มใจของพวกเขาที่จะลงสนาม พวกเขา
ไม่รอให้มีคนมาเรยีกเพราะพวกเขารูจ้ัก
พระคมัภีรซ่ึ์งบอกวา่ “หากเจ้ามีความ
ปรารถนาจะรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ ได้
รบัเรยีกมายังงาน”8

ท่านสามารถมาตอ่แถวรอเล่นได้
ท่านท�าอย่างน้ันเมื่อท่านศึกษาและใช้

กลยุทธ์ฐานะปุโรหิตของท่าน
ระหวา่งทางท่านคงจะสะดดุและล้มลง

—บางทีหลายครัง้ ท่านไม่ดพีรอ้ม ความ
ล้มเหลวเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ปรบัปรงุคณุภาพซ่ึงช่วยให้ท่านขัดเกลา
อุปนิสัยและรบัใช้ ในวธิีที่มีความเห็นใจ
มากกวา่ พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้
อันไม่สิน้สุดของพระองคเ์ตรยีมทางให้เรา
เอาชนะความผิดพลาดของเราผ่านการ 
กลับใจที่จรงิใจ

นักกีฬาเก่งๆ ใช้เวลาหลายรอ้ยช่ัวโมง
ฝึกฝนดา้นเล็กๆ หน่ึงอย่างของเกม ใน
ฐานะผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต ท่านตอ้งมี
ความคดิแบบเดยีวกัน ถ้าท่านล้มเหลว จง
กลับใจและเรยีนรูจ้ากส่ิงน้ัน ฝึกฝนเพื่อ
ท่านจะท�าให้ดขีึน้ในคราวหน้า สุดท้าย
แล้วทุกอย่างขึน้อยู่กับท่าน ท่านจะเรยีนรู้
กลยุทธ์หรอืไม่

ข้าพเจ้าขอกระตุน้ท่าน จงวางใจใน
พระเจ้า สวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระผู้
เป็นเจ้า9 และเข้าไปเล่น

มีไม่มากนักที่เล่นกีฬาเป็นอาชีพใน
ระดบัสูงสุด แตถ่้าเป็นเรือ่งของการเป็น
สานุศิษย์ มีหลายคนผู้เลือกตดิตามพระ
ครสิต์

อันที่จรงิ น่ันคอืพันธกิจของท่านใน
ชีวติน้ี—ที่จะเรยีนรูว้ธิีของพระเจ้า เข้าสู่
ทางแห่งการเป็นสานุศิษย์ และพยายาม
ด�าเนินชีวติตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงชูท่านและให้พร
ท่านเมื่อท่านหันไปหาพระองค ์ท่านท�าได้
เพราะท่านเป็นดาราดงัในสายพระเนตร
ของพระองค์

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่ท่านจะให้
ค�ามั่นสัญญาที่จะด�าเนินชีวติอย่างมีคา่
ควรตอ่ฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงท่าน
ด�ารงอยู่และพยายามบรหิารบทบาท
ศักดิสิ์ทธิ์ของท่านทุกวนั ข้าพเจ้าให้
พรท่านดว้ยความสามารถและความ
ปรารถนาในการท�าเช่นน้ัน ข้าพเจ้าขอ
เสรมิดว้ยประจักษ์พยานถึงพลังของ
ฐานะปุโรหิตที่ท่านด�ารงอยู่ ถึงศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติ ถึงพระเยซูครสิตแ์ละ
บทบาทของพระองค์ ในฐานะพระผู้ช่วย
ให้รอดและพระผู้ ไถ่ ในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ชิดสนิทสนมและรกักันมาก2 พวกเขาอ้า
แขนตอ้นรบัอันเดร เขาเรยีนกับผู้สอน
ศาสนาและรบับัพตศิมา วเิศษมาก!

แตห่ลังจากน้ันเล่า อันเดรจะแข็ง
ขันตอ่ไปไดอ้ย่างไร ใครจะช่วยเขา
ก้าวหน้าตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา ค�า
ตอบหน่ึงตอ่ค�าถามน้ันก็คอืโควรมัฐานะ
ปุโรหิตของเขา!3

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตทุกคนไม่วา่
สถานการณ์ของตนเองจะเป็นอย่างไร 
ตา่งไดป้ระโยชน์จากโควรมัที่เข้มแข็ง 
ชายหนุ่มทัง้หลายผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน พระเจ้าทรงประสงค์ ให้ท่าน
สถาปนาโควรมัที่เข้มแข็ง สถานที่แห่ง
การเป็นส่วนหน่ึงของเยาวชนชายทุกคน 
สถานที่ซ่ึงพระวญิญาณของพระเจ้าสถิต
อยู่ สถานที่ซ่ึงตอ้นรบัและเห็นคณุคา่
สมาชิกโควรมัทุกคน ขณะที่พระเจ้าทรง
รวบรวมบุตรธิดาของพระองค ์พวกเขา
ตอ้งการสถานที่ซ่ึงให้พวกเขาเป็นส่วน
หน่ึงและเตบิโต

สมาชิกในฝ่ายประธานโควรมัแตล่ะ
คนน�าทางขณะที่ท่านแสวงหาการดลใจ4 
เสรมิสรา้งความรกัและความเป็นพี่น้อง
ท่ามกลางสมาชิกโควรมัทุกคน ท่านให้
ความสนใจเป็นพิเศษตอ่ผู้ที่เป็นสมาชิก
ใหม่ ผู้ที่แข็งขันน้อย หรอืผู้ที่มีความ
ตอ้งการพิเศษ5 ดว้ยอ�านาจฐานะปุโรหิต 
ท่านสรา้งโควรมัที่เข้มแข็ง6 โควรมัที่เข้ม
แข็งและเป็นหน่ึงเดยีวกันสรา้งความแตก
ตา่งในชีวติของเด็กหนุ่มคนหน่ึง

เมื่อศาสนจักรประกาศการมุ่งเน้นใหม่
ที่ ให้บ้านเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูพ้ระ
กิตตคิณุ7 บางคนนึกถึงสมาชิกที่เป็น 
เหมือนอันเดรและถามวา่ “คนหนุ่มสาว
ที่มาจากครอบครวัที่ ไม่มีการศึกษาพระ
กิตตคิณุ ไม่มีสภาพแวดล้อมแห่งการ
เรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุที่
บ้านเล่า พวกเขาจะถูกทิง้หรอื”

เปล่าเลย! จะไม่มี ใครถูกทิง้! พระเจ้า
ทรงรกัชายหนุ่มและหญิงสาวแตล่ะคน 
เรา ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตเป็นพระหัตถ์
ของพระเจ้า เราเป็นฝ่ายสนับสนุนของ
ศาสนจักรตอ่ความพยายามให้บ้านเป็น
ศนูย์กลาง เมื่อที่บ้านมีการสนับสนุน
จ�ากัด โควรมัฐานะปุโรหิตกับผู้น�าและ

ศาสนาวา่จะขายพระคมัภีร์ ให้เขาไดห้รอื
ไม่ พวกเขาบอกวา่จะมอบพระคมัภีร์ ให้
ฟรหีากเขาจะมาโบสถ์1

ดว้ยตวัคนเดยีว อันเดรเข้ารว่มสาขา
โมชูดี ในบอตสวานา แอฟรกิา ซ่ึงเวลา
น้ันเพิ่งเปิดใหม่ แตส่าขาดงักล่าว ซ่ึงมี
สมาชิกประมาณ 40 คน เป็นกลุ่มที่ ใกล้

โดย เอล็เดอร์คาร์ล บี. คุก
แห่งฝ่ำยประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบ

ในปี 2010 อันเดร เซบาโคเป็นเด็กหนุ่ม
ผูแ้สวงหาความจรงิ แมว้า่เขาไมเ่คยสวด
ออ้นวอนจากใจจรงิมากอ่น แตเ่ขาตดัสินใจ
ลองด ูไมน่านหลงัจากน้ันเขาพบกบัผูส้อน
ศาสนา พวกเขาแจกบัตรเผยแผ่ใหอ้นัเดร 
เป็นบตัรทีม่รีปูพระคมัภรีม์อรมอน  
อันเดรสัมผัสบางอย่าง เขาจึงถามผู้สอน

โควรมั: สถานที่แห่ง 
การเป็นส่วนหน่ึง

พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านสถาปนาโควรัมท่ีเข้มแขง็ 
ขณะท่ีพระองค์ทรงรวบรวมบตุรธิดาของพระองค์ พวกเขา
ต้องการสถานท่ีซ่ึงให้พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงและเติบโต

“หมู่พ่ีน้อง” จากโควรัมฐานะปุโรหิตในโมชูดี บอตสวานา
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มิตรสหายคนอื่นๆ จะดแูลและสนับสนุน
แตล่ะบุคคลและครอบครวัตามความ
จ�าเป็น

ขา้พเจา้เคยเห็นส่ิงน้ันไดผ้ลมาแลว้ 
ขา้พเจา้ประสบดว้ยตนเอง เมือ่ขา้พเจา้
อายหุกขวบ บดิามารดาขา้พเจา้หยา่รา้ง 
คณุพอ่ทิง้คณุแม่ไวก้บัเด็กเล็กหา้คน คณุ
แมเ่ริม่ท�างานเลีย้งดพูวกเรา ทา่นตอ้งการ
อาชีพเสรมิในช่วงหน่ึง รวมถงึการศึกษา
เพิม่เตมิดว้ย ทา่นไมค่อ่ยมเีวลาเลีย้งดู
พวกเราเทา่ไรนัก แตค่ณุตาคณุยาย ลงุป้า
น้าอา อธกิารและผูส้อนประจ�าบา้นกา้วเขา้
มาช่วยคณุแมแ่สนดขีองขา้พเจา้

และข้าพเจ้ามี โควรมั ข้าพเจ้าส�านึก
คณุตอ่เพื่อนๆ—พี่น้องชาย—ผู้ที่รกัและ
สนับสนุนข้าพเจ้า โควรมัเป็นสถานที่
ซ่ึงข้าพเจ้าเป็นส่วนหน่ึง บางคนอาจคดิ
วา่ข้าพเจ้ามี โอกาสในชีวติไม่มากและ
เป็นแคเ่บีย้ล่างเน่ืองจากสถานการณ์ใน
ครอบครวั อาจเป็นเช่นน้ันจรงิ แต่ โควรมั
ฐานะปุโรหิตเปลี่ยนสภาพการณ์เหล่าน้ัน 
โควรมัสนับสนุนข้าพเจ้าและเป็นพรแก่
ชีวติข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ

มีคนดอ้ยโอกาสและเป็นเบีย้ล่างอยู่
รอบข้างเรา บางทีเราก็เป็นแบบน้ันกัน
ถ้วนหน้าในทางใดทางหน่ึง แตเ่ราทุกคน
ที่น่ีมี โควรมั สถานที่ซ่ึงเราทัง้รบัและให้
ความเข้มแข็งได ้โควรมัคอื “หน่ึงเดยีว
รวมใจ รวมกันไวเ้ป็นหน่ึงเดยีว”8 เป็น
สถานที่ซ่ึงเราให้ค�าแนะน�ากัน รบัใช้กัน 
สรา้งความเป็นหน่ึงเดยีวและความเป็น
พี่น้องกันขณะที่เรารบัใช้พระผู้เป็นเจ้า9 
เป็นสถานที่ซ่ึงปาฏิหารยิ์เกิดขึน้

ข้าพเจ้าขอเล่าถึงปาฏิหารยิ์บางอย่างที่
เกิดขึน้ในโควรมัของอันเดรที่ โมชูด ีขณะ
ข้าพเจ้าเล่าเรือ่งน้ี ให้มองหาหลักธรรมที่
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ทุกโควรมัที่
น�าไปใช้

หลังจากอันเดรรบับัพตศิมา เขากับ
ผู้สอนศาสนาออกไปสอนเด็กหนุ่มอีกส่ี
คน ผู้รบับัพตศิมาเช่นกัน ขณะน้ันมีเด็ก
หนุ่มห้าคนแล้ว พวกเขาเริม่เสรมิสรา้ง
พลังให้กันรวมทัง้สาขา

เด็กหนุ่มคนที่หกช่ือธูโซรบับัพตศิมา 
ธูโซแบ่งปันพระกิตตคิณุกับเพื่อนของเขา
สามคน ไม่นานจึงมีทัง้หมดเก้าคน

สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตม์ักจะมา
รวมกันในวธิีน้ี—ครัง้ละสองสามคน เมื่อ
เพื่อนของพวกเขาเชือ้เชิญ ในสมัยโบราณ 
เมื่ออันดรวูพ์บพระผู้ช่วยให้รอด เขารบี
ไปหาซีโมนพี่ชายของเขาและ “พาซีโมน
ไปเฝ้าพระเยซู”10 เช่นเดยีวกัน ไม่นาน
หลังจากฟีลิปเป็นผู้ตดิตามพระครสิต ์
เขาเชือ้เชิญให้นาธานาเอลเพื่อนของเขา 
“มาดเูถอะ”11

ในโมชูด ีไม่นานเด็กหนุ่มคนที่ 10 ก็
เข้ารว่มศาสนจักร ผู้สอนศาสนาพบคน
ที่ 11 และเด็กหนุ่มคนที่ 12 รบับัพตศิมา
หลังจากเห็นส่ิงที่พระกิตตคิณุส่งผลตอ่
เพื่อนๆ ของเขา

สมาชิกสาขาโมชูดตีืน่เตน้มาก เด็ก
หนุ่มเหล่าน้ี “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่
พระเจ้า, และ . . . เข้ามาในศาสนจักร”12

พระคมัภีรม์อรมอนมีบทบาทส�าคญั
ในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพวกเขา13 
ธูโซเล่าให้ฟังวา่ “ผมเริม่อ่านพระคมัภีร์
มอรมอน . . . ทุกครัง้ที่ผมมีเวลาวา่ง ที่
บ้าน ที่ โรงเรยีน ทุกหนทุกแห่ง”14

โอราไทลส์นใจพระกติตคิณุเพราะแบบ
อย่างของเพื่อนๆ เขาอธิบายวา่ “[พวกเขา] 
ดเูหมือนเปลี่ยนไปเพียงแคด่ดีน้ิว . . . ผม
คดิวา่น่ันเป็นเพราะ . . . หนังสือเล่มเล็กๆ 
. . . ที่พวกเขาพกไป . . . โรงเรยีน ผมเห็น
ไดว้า่พวกเขากลายเป็นคนที่ดขีึน้ . . . 
[ผม] อยากเปลี่ยนแปลงดว้ย”15

เด็กหนุ่มทัง้ 12 คนไดม้ารวมกันและ
รบับัพตศิมาภายในระยะเวลาสองปี แตล่ะ
คนเป็นสมาชิกศาสนจักรคนเดยีวใน

ครอบครวัเขา แตค่รอบครวัศาสนจักร
สนับสนุนพวกเขา รวมถงึประธานราคเวลา16  
ประธานสาขา เอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรเ์ทย์
เลอร์17 คูผู่้สอนศาสนาอาวโุส และสมาชิก
สาขาคนอื่นๆ

บราเดอร์จูเนียร์18 ผู้น� าโควรัม เชิญ
เด็กหนุ่มเหลา่น้ันมาทีบ่า้นของเขาบ่าย
วนัอาทิตย์และให้ค�าปรกึษาพวกเขา เด็ก
หนุ่มศึกษาพระคมัภีรด์ว้ยกันและจัดการ
สังสรรค์ ในครอบครวัเป็นประจ�า

บราเดอรจ์เูนียรพ์าพวกเขาไปเยีย่ม
สมาชิก คนทีผู่ส้อนศาสนาสอน และคน
อืน่ๆ ทีต่อ้งการให้ ไปเยีย่ม เด็กหนุ่ม 12 
คนน่ังเบยีดกนัดา้นหลงัรถบรรทุกของบรา
เดอรจ์เูนียร ์เขาพาเด็กหนุ่มไปส่งตามบ้าน
เป็นคูส่องหรอืสามคนและมารบัภายหลงั

แม้วา่เด็กหนุ่มเพิ่งเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ
และรูสึ้กวา่ตนเองรู้ ไม่มากนัก แตบ่ราเดอร ์
จูเนียรข์อให้พวกเขาแบ่งปันบางเรือ่งที่
พวกเขารู้ ให้กับคนที่พวกเขาไปเยี่ยม ผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตรุน่เยาวเ์หล่าน้ีสอน 
สวดอ้อนวอน และช่วยสอดส่องดแูล
ศาสนจักร19 พวกเขาท�าหน้าที่รบัผิดชอบ
ฐานะปุโรหิตของตนและประสบปีตแิห่ง
การรบัใช้

อันเดรกล่าววา่ “เราเล่นดว้ยกัน 
หัวเราะดว้ยกัน รอ้งไห้ดว้ยกัน และกลาย
เป็นพี่น้องกัน”20 อันที่จรงิ พวกเขาเรยีก
ตนเองวา่ “หมู่พี่น้อง”

พวกเขาพรอ้มใจกันตัง้เป้าหมายจะ
รบัใช้งานเผยแผ่ศาสนา เน่ืองจากพวก
เขาเป็นสมาชิกศาสนจักรคนเดยีวใน
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ครอบครวั จึงมีอุปสรรคมากมายที่ตอ้ง
ฟันฝ่า แตพ่วกเขาตา่งช่วยกันผ่านพ้น
อุปสรรคเหล่าน้ัน

เด็กหนุ่มไดร้บัหมายเรยีกรบัใช้งาน
เผยแผ่ทีละคน คนที่ออกไปก่อนเขียน
จดหมายกลับบ้านมายังคนที่ก�าลังเตรยีม
ตวั เล่าประสบการณ์และกระตุน้ให้พวก
เขารบัใช้ เด็กหนุ่มสิบเอ็ดคนไดร้บัใช้งาน
เผยแผ่

เด็กหนุ่มเหล่าน้ีแบ่งปันพระกิตตคิณุ
กับครอบครวัของตน มารดา พี่น้อง 
เพื่อนๆ ตลอดจนผู้คนที่พวกเขาสอนใน
งานเผยแผ่ตา่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสและรบั
บัพตศิมา ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้และชีวตินับ
ไม่ถ้วนไดร้บัพร

พวกท่านบางคนอาจคดิวา่ปาฏิหารยิ์
เช่นน้ันจะเกิดขึน้ไดเ้ฉพาะสถานที่บาง
แห่งอย่างเช่นแอฟรกิา ท้องทุ่งอุดม
สมบูรณ์ที่ก�าลังเรง่การรวบรวมอิสราเอล 
แตข่้าพเจ้าเป็นพยานวา่หลักธรรมที่ ใช้
กับสาขาโมชูดี ใช้ ไดก้ับทุกแห่ง ไม่วา่ท่าน
อยู่ที่ ไหน โควรมัของท่านจะเตบิโตขึน้
ไดผ้่านการท�าให้แข็งขันและการแบ่งปัน
พระกิตตคิณุ เมื่อสานุศิษย์แม้เพียงคน
เดยีวเอือ้มออกไปหาเพื่อนหน่ึงคน หน่ึง
คนจะกลายเป็นสองคนได ้สองจะกลาย
เป็นส่ี ส่ีจะกลายเป็นแปด และแปดจะ
กลายเป็นสิบสอง สาขาจะกลายเป็นวอรด์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่ “ที่ ใดซ่ึง
มีสองสามคน [หรอืมากกวา่น้ัน] มารวม
กันในนามของเรา, . . . ดเูถิด, ที่น่ันเรา
จะอยู่ท่ามกลางพวกเขา”21 พระบิดาบน
สวรรคท์รงเตรยีมความคดิและจิตใจของ
ผู้คนรอบข้างเรา เราสามารถท�าตามการ 
กระตุน้เตอืน หยิบยื่นมิตรภาพ แบ่งปัน
ความจรงิ เชือ้เชิญให้ผู้อื่นอ่านพระคมัภีร์
มอรมอน รกัและสนับสนุนพวกเขาขณะ
พวกเขามารูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

เกือบ 10 ปีแล้วตัง้แตห่มู่พี่น้องโมชูดี
เริม่การเดนิทางของพวกเขาดว้ยกัน และ
พวกเขายังคงเป็นหมู่พี่น้องตราบจนบัดน้ี

คาตเลโกบอกวา่ “เราอาจจะอยู่ห่างไกล
กันแตเ่รายังคงอยู่เพื่อกันและกัน”22

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่เราจะขานรบั
พระด�ารสัเชิญของพระเจ้าที่จะเป็นหน่ึง
เดยีวกันกับพระองค์ ในโควรมัฐานะ

ปุโรหิตของเราเพื่อโควรมัแตล่ะแห่งจะ
เป็นสถานที่แห่งการเป็นส่วนหน่ึง สถานที่
แห่งการรวบรวม สถานที่ซ่ึงเตบิโต

พระเยซูครสิตค์อืพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา น่ีคอืงานของพระองค ์ข้าพเจ้า
เป็นพยานในพระนามของพระเยซูครสิต ์
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“ข้าพระองคอ์ยู่ที่น่ี, ขอทรงส่งข้า
พระองค์ ไปเถิด”16

“พระบิดา ขอให้บังเกิดขึน้ตามพระ
ประสงคข์องพระองคเ์ถิด, และให้รศัมี
ภาพเป็นของพระองคต์ลอดกาล”17

ตลอดพระชนม์ชีพมรรตยัพระเยซู
ทรงท�าตามสัญญาน้ัน พระองคท์รง
สอนหลักค�าสอนของพระบิดาดว้ยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยน และ
ความรกั ทรงท�างานของพระบิดาดว้ย
พลังและสิทธิอ�านาจที่พระบิดาประทาน
แก่พระองค์18

พระเยซูถวายพระทัยแดพ่ระบิดา 
พระองคต์รสัวา่

“เรารกัพระบิดา”19

“เราท�าตามชอบพระทยัพระองคเ์สมอ”20

“เราลงมา . . . ไม่ ใช่เพื่อท�าตามความ
ประสงคข์องเราเอง แตเ่พื่อท�าตามพระ
ประสงคข์อง [พระบิดา] ผู้ทรงใช้เรามา”21

ในความปวดรา้วในเกทเสมนีพระองค์
ทรงสวดอ้อนวอนวา่ “แตอ่ย่างไรก็ดอีย่า
ให้เป็นไปตามใจข้าพระองค ์แต่ ให้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองค”์22 

เมื่อพระเจ้าทรงเรยีกเหล่าเอ็ลเดอร์
ในอิสราเอลให้ “ดทูี่เราในความนึกคดิทุก
อย่าง” และ “ดแูผล” ในพระกายที่ฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค ์น่ันคอืการเรยีกให้
ละทิง้บาปและทิง้โลก หันมาหาพระองค ์
รกัและเช่ือฟังพระองค ์คอืการเรยีกให้เรา
สอนหลักค�าสอนของพระองคแ์ละท�างาน
ของพระองค์ ในวธิีของพระองค ์ดว้ยเหตุ

เอ็ลเดอร์ ในอิสราเอล11 เรามีหน้าที่จาก
พระเจ้า—โดยท�างานรว่มกับพี่น้องสตร ี
เราตอ้งปฏิบัตศิาสนกิจในวธิีที่ศักดิสิ์ทธิ์
กวา่ เรง่การรวมอิสราเอลทัง้สองดา้นของ
ม่าน จัดตัง้บ้านให้เป็นสถานศักดิสิ์ทธิ์
แห่งศรทัธาและการเรยีนพระกิตตคิณุ 
และเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต์12 

เช่นเดยีวกับทุกเรือ่ง พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงแสดงให้เราเห็นวธิี น่ันคอื เราตอ้งดทูี่
พระเยซูครสิตแ์ละรบัใช้พระองคเ์หมือน
พระองคท์รงดทูี่พระบิดาและรบัใช้พระ
บิดา13 พระผู้ช่วยให้รอดตรสักับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟดงัน้ี

“จงดทูี่เราในความนึกคดิทุกอย่าง; อย่า
สงสัย, อย่ากลัว.

“จงดแูผลถูกแทงที่สีข้างเรา, และรอย
ตะปูที่มือและเท้าของเราดว้ย; จงซ่ือสัตย์, 
รกัษาบัญญัตขิองเรา, และเจ้าจะสืบทอด
อาณาจักรแห่งสวรรคเ์ป็นมรดก”14

ในโลกก่อนเกิด พระเยซูทรงสัญญา
กับพระบิดาว่าจะทรงท�าตามพระ
ประสงค์ของพระบิดา เป็นพระผู้ช่วยให้
รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา เมื่อพระบิดา
ตรัสถามว่า “เราจะส่งใครไปเล่า?”15 พระ
เยซูตรัสตอบว่า

โดย เอล็เดอร์คิม บี. คลาร์ก
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

ขณะพระเยซูทรงพระด�าเนินไปตามถนน
ใกล้คารเปอรนาอุม1 มีคนกลุ่มใหญ่เบียด
เสียดพระองค ์หญิงที่ป่วยหนักมา 12 ปี
เอือ้มมือมาแตะชายฉลองพระองค ์เธอ
หายป่วยทันที2 

พระคมัภีรบ์ันทึกวา่พระเยซูทรง
ส�าเหนียก “วา่ฤทธิ์ซ่านออกจากตวั 
[พระองค]์”3 จึง “เหลียวหลังมาหาฝูง
ชน”4 และ “ทอดพระเนตร . . . เพื่อดวูา่
ใครเป็นคนท�า”5 “เมื่อผู้หญิงคนน้ันเห็น
วา่ไม่สามารถจะซ่อนตวั”6 เธอจึง “กราบ
ลงทูลพระองคต์ามความเป็นจรงิทัง้สิน้”7 

พระเยซูตรสักับนางวา่ “ลูก หญิงเอ๋ยที่
หาย โรคน้ันก็เพราะลูกเช่ือ จงไปเป็นสุข
เถิด”8

พระเยซูครสิตท์รงช่วยหญิงคนน้ันให้
รอด รา่งกายเธอหายป่วยแตเ่มื่อพระเยซู
ทรงเหลียวมองเธอ เธอประกาศศรทัธาใน
พระองคแ์ละพระองคท์รงรกัษาใจเธอ9 
พระองคต์รสักับเธอดว้ยความรกั ทรง
ยืนยันความเห็นชอบของพระองค ์และ
ทรงอวยพรให้เธอมีสันตสุิข10

พี่น้องทัง้หลาย ในฐานะผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ เรามีส่วนในงานแห่ง
ความรอด ในปีสุดท้ายพระเจ้าทรงมอบ
การเป็นผู้น�างานน้ีไวบ้นบ่าของเหล่า

ดทูี่พระเยซูครสิต์

ถ้าเราดท่ีูพระเยซูคริสต์ พระองค์จะทรงช่วยให้เราเหล่า
เอล็เดอร์ในอิสราเอลด�าเนินชีวิตตามพันธสัญญาและ
ขยายการเรียกของเรา
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น้ีจึงเป็นการเรยีกให้วางใจพระองคอ์ย่าง
สมบูรณ์ ยอมถวายความประสงคแ์ละใจ
เราแดพ่ระองค ์และเป็นเหมือนพระองค์
ผ่านเดชานุภาพการไถ่23 

พี่น้องทัง้หลาย ถ้าเราดทูี่พระเยซู
ครสิต ์พระองคจ์ะทรงอวยพรเราให้เป็น
เอ็ลเดอร ์ของพระองค ์ในอิสราเอล—
ถ่อมตน อ่อนโยน วา่ง่าย เต็มไปดว้ยความ
รกัของพระองค์24 เราจะน�าปีตพิรอ้มดว้ย
พรแห่งพระกิตตคิณุและศาสนจักรของ
พระองคม์าสู่ครอบครวัเราและพี่น้องของ
เราทัง้สองดา้นของม่าน

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเรยีกให้
เราดทูี่พระเยซูครสิต์ ในวธิีน้ี “การเป็น
สานุศิษย์ที่ทรงพลังไม่ ใช่เรือ่งง่ายหรอื
เป็นโดยอัตโนมัต ิเราตอ้งมุ่งไปที่พระผู้
ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุของพระองค ์
ตอ้งใช้ความพยายามทางจิตใจอย่างมากที่
จะมองดพูระองค์ ในความนึกคดิ ทุกอย่ำง 
แตเ่มื่อเราท�าเช่นน้ัน ความสงสัยและ
ความกลัวจะหายไป”25

ตรงึแน่น เป็นค�าที่ด ีหมายถึงรดัให้
แน่น ดงึและยึดให้อยู่กับที2่6 เราตรงึแน่น

อยู่กับพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ
โดยด�าเนินชีวติตามพันธสัญญาของเรา

เมื่อเราด�าเนินชีวติตามพันธสัญญา 
พันธสัญญาจะมีผลตอ่ทุกส่ิงที่เราพูดและ
ท�า เรามีชีวติตามพันธสัญญา27 กระท�าส่ิง
เรยีบง่ายทุกวนัดว้ยศรทัธาโดยมีพระเยซู
ครสิตเ์ป็นจุดศนูย์กลาง สวดอ้อนวอนจาก
ใจในพระนาม ของพระองค ์ดืม่ด�า่พระ
วจนะ ของพระองค ์หันไปหา พระองค ์
กลับใจจากบาป รกัษาพระบัญญัต ิของ
พระองค ์รบัส่วนศีลระลึกและรกัษาวนัสะ
บาโต ของพระองค ์นมัสการในพระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์ ของพระองค ์ให้บ่อยที่สุด และ
ใช้ฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ ของพระองค ์รบั
ใช้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

การแสดงความภกัดตีอ่พนัธสัญญาเปิด
ใจและความคดิเรารบัเดชานุภาพการไถ่
ของพระผูช่้วยใหร้อดและรบัอทิธพิลการ
ช�าระใหศั้กดิสิ์ทธิข์องพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
พระผูช่้วยใหร้อดทรงเปลีย่นธรรมชาติ
วสัิยของเราเป็นบรรทดัมาเตมิบรรทัด เรา
เปลีย่นใจเลือ่มใสพระองคล์กึซึง้ขึน้ และ
พนัธสัญญาของเรามอียู่ ในใจเรา28 

สัญญาที่เราท�ากับพระบิดาบนสวรรค์
จะกลายเป็นค�ามั่นดัง่หินผา เป็นความ
ปรารถนาลึกซึง้ที่สุดของเรา สัญญาของ
พระบิดาบนสวรรคจ์ะท�าให้เราเป่ียมดว้ย
ความกตญัญูและปีติ29 พันธสัญญาของเรา
หยุดเป็นกฎที่เราท�าตาม กลายเป็นหลัก
ธรรมที่สรา้งแรงบันดาลใจและน�าทางเรา
ให้ตรงึแน่นอยู่กับพระเยซูครสิต์30

การแสดงความภักดเีหล่าน้ีมีผลตอ่ 
ทุกคนทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ เยาวชนชายทัง้ 
หลายผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ทุก 
อย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวคนืน้ีประยุกต์ ใช้กับ 
ท่านได ้ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็น 
เจา้ส�าหรบัทา่น ทา่นท�าศาสนพธิแีละพนัธ
สัญญาศักดิสิ์ทธิ์ ให้วสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
หลายล้านคนทุกสัปดาห์ เมื่อท่านเตรยีม  
ใหพ้ร หรอืส่งผา่นศีลระลกึ ปฏบิตัศิาสนกจิ  
ให้บัพตศิมาในพระวหิาร ชวนเพื่อนมา
รว่มกิจกรรม หรอืช่วยเหลือสมาชิกคน
หน่ึงในโควรมั ท่านก�าลังท�างานแห่งความ
รอด ท่านสามารถดทูี่พระเยซูครสิตแ์ละ
ด�าเนินชีวติตามพันธสัญญาทุกวนัไดเ้ช่น
กัน ข้าพเจ้าสัญญาวา่หากท่านท�าเช่นน้ัน 
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ท่านจะเป็นผู้รบัใช้ที่พระเจ้าวางพระทัย
เวลาน้ีและเป็นเอ็ลเดอรท์ี่เกรยีงไกรใน
อิสราเอลวนัหน้า

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าทราบวา่
ทัง้หมดน้ีอาจท�าให้หนักใจ แต่ โปรดจ�า
พระด�ารสัเหล่าน้ีของพระผู้ช่วยให้รอด 
“เราไม่ไดอ้ยู่คนเดยีว เพราะพระบิดา
สถิตอยู่กับเรา”31 พระบิดาทรงอยู่กับเรา
เช่นกัน เราไม่ไดอ้ยู่คนเดยีว พระเจ้าพระ
เยซูครสิตแ์ละพระบิดาบนสวรรคท์รงรกั
เรา ทัง้สองพระองคท์รงอยู่กับเรา32 เพราะ
พระเยซูทรงดทูี่พระบิดาและทรงพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้เราจึงสามารถ
ดทูี่พระเยซูครสิตด์ว้ยความมั่นใจวา่
พระองคจ์ะทรงช่วยเรา

ไม่มี ใครดพีรอ้ม บางครัง้เราชะงัก เรา
เขวหรอืท้อ เราสะดดุ แตถ่้าเราดทูี่พระ
เยซูครสิตด์ว้ยใจที่กลับใจพระองคจ์ะทรง
ยกเราขึน้ ท�าให้เราสะอาดจากบาป ให้
อภัยเรา และเยียวยาใจเรา พระองคท์รง
อดทนและเมตตา ความรกัแห่งการไถ่
ของพระองค์ ไม่มีวนัสิน้สุดและสูญสิน้33 
พระองคจ์ะทรงช่วยให้เราเหล่าเอ็ลเดอร์
ในอิสราเอลด�าเนินชีวติตามพันธสัญญา
และขยายการเรยีกของเรา

พระบิดาจะประทานทุกส่ิงที่จ�าเป็นตอ่
การท�าให้บรรลุจุดประสงคข์องพระองค์
—“ส่ิงทัง้ปวง . . . ทัง้ในสวรรคแ์ละบน
แผ่นดนิโลก, ชีวติและแสงสวา่ง, พระ
วญิญาณและอ�านาจ, ส่งออกไปโดยพระ
ประสงคข์องพระบิดาโดยทางพระเยซู
ครสิต,์ พระบุตรของพระองค”์34

เมื่อแสงสวา่งและพลังจากสวรรค์ ไหล
เข้ามาในชีวติเรา ส่ิงอัศจรรย์สามอย่างจะ
เกิดขึน้

หน่ึง เราจะเห็น! โดยผ่านการเปิดเผย
เราเริม่เห็นดงัที่พระเยซูทรงเห็นสตรคีน
น้ัน มองข้ามรปูลักษณ์ภายนอกเข้าไป
ในใจ35 เมื่อเราเห็นดงัที่พระเยซูทรงเห็น 
พระองคจ์ะทรงอวยพรให้เรารกัคนที่เรา
รบัใช้ดว้ยความรกัของพระองค ์และดว้ย
ความช่วยเหลือจากพระองค ์คนที่เรารบั
ใช้จะเห็นพระผู้ช่วยให้รอดและรูสึ้กถึง
ความรกัของพระองค์36 

สอง เรามีพลังฐานะปุโรหิต! เรามีสิทธิ
อ�านาจและพลังที่จะกระท�าในพระนาม

ของพระเยซูครสิตเ์พื่อ “เป็นพร น�าทาง 
คุม้ครอง เสรมิสรา้ง และเยียวยาคนอื่นๆ” 
และท�าให้ปาฏิหารยิ์เกิดกับคนที่เรารกั
และรกัษาชีวติแตง่งานและครอบครวัของ
เราให้ปลอดภัย37 

สาม พระเยซูครสิตท์รงไปกับเรา ที่
ใดเราไป พระองคเ์สด็จไป เมื่อเราสอน 
พระองคท์รงสอน เมื่อเราปลอบโยน 
พระองคท์รงปลอบโยน เมื่อเราให้พร 
พระองคท์รงให้พร38 

พี่น้องทัง้หลาย เราไม่มีเหตใุห้ช่ืนชม
ยินดหีรอื เรามี! เราด�ารงฐานะปุโรหิต
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราดู
ที่พระเยซูครสิต ์ด�าเนินชีวติตามพันธ
สัญญา และตรงึแน่นอยู่กับพระองค ์เรา
จะรว่มมอืกบัพีน้่องสตรแีละปฏบิตัศิาสน
กิจในวธิีที่ศักดิสิ์ทธิ์กวา่ รวบรวมอิสราเอล
ที่กระจัดกระจายทัง้สองดา้นของม่าน 
เสรมิสรา้งและผนึกครอบครวัของเรา 
และเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์น่ัน
จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าเป็นพยาน

ข้าพเจ้าทิง้ท้ายดว้ยการสวดอ้อนวอน
จากใจ ขอให้เราทุกคนดทูี่พระเยซูครสิต์
ในความนึกคดิทุกอย่าง อย่าสงสัย อย่ากลัว 
ในพระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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 11. ดคู�าอธบิายเรือ่งการปรบัเปลีย่นเพือ่สรา้งโคว
รมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคหน่ึงโควรมั 
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เวบ็ไซตก์ารปฏิบัตศิาสนกิจ: “การมีฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคหน่ึงโควรมัใน
วอรด์ท�าให้ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตมีเอกภาพ
ในการท�างานแห่งความรอดครบทุกดา้น 
รวมถึงงานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั
ที่หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตประสานงานไว้
แล้ว (“น่ีคอืการปฏิบัตศิาสนกิจ:  ค�าถาม
ที่ถามบ่อย,” ค�าถามข้อ 8, ministering.
ChurchofJesusChrist.org)

การปรบัเปลี่ยนตอ่มาให้หัวหน้าเผยแผ่
วอรด์และผู้น�าดา้นพระวหิารและประวตัิ
ครอบครวัคนใหม่ ในวอรด์อยู่ ใตก้ารก�ากับ
ดแูลของฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์
เน่ืองจากการปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ครอบครวั
อยู่ ใตก้ารก�ากับดแูลของฝ่ายประธานอยู่
แล้ว การปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ีจึงให้ โควรมั
เอ็ลเดอรเ์ป็นผู้น�าในงานแห่งความรอด โดย
มีสมาคมสงเคราะห์เป็นผู้ช่วย แน่นอนวา่
อธิการถือกุญแจของงานแห่งความรอดใน
วอรด์ แตเ่ขามอบหมายความรบัผิดชอบและ
สิทธิอ�านาจส�าหรบังานน้ันให้ประธานโควรมั
เอ็ลเดอรเ์พื่อให้อธิการสามารถใช้เวลามากขึน้
ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ครอบครวัตนเอง ท�าให้
เยาวชนเข้มแข็ง และรบัใช้เป็นผู้พิพากษา
ในอิสราเอล.



57พฤษภาคม 2019

 12. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขอให้เรารดุไป,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 118–119; รสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน, “การเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ที่เป็นแบบอย่าง,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 
113–114; เควนทิน แอล. คกุ, “การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสอันลึกซึง้และยั่งยืนตอ่พระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระเจ้าพระเยซูครสิต,์” 
เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 8–12.

 13. พระบิดาทรงส่งพระเยซูครสิตม์าในโลก 
(ด ูยอห์น 17:18).

 14. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:36–37.
 15. อับราฮัม 3:27.
 16. อับราฮัม 3:27.
 17. โมเสส 4:2.
 18. มีข้ออ้างอิงมากมายในพระคมัภีรท์ี่บันทึก

พระด�ารสัของพระเยซูเกี่ยวกับการทรงงาน
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เยซูทรงประกาศวา่ “พระบิดาทรงยิ่งใหญ่
กวา่เรา”); 3 นีไฟ 11:32 (หลักค�าสอนของ
พระองคค์อืหลักค�าสอนที่พระบิดาประทาน
แก่พระองค)์.

 19. ยอห์น 14:31.
 20. ยอห์น 8:29.
 21. ยอห์น 6:38; ด ูยอห์น 5:30 ดว้ย.
 22. ลูกา 22:42.
 23. ค�าวา่ ด ูในข้อความน้ี (ด ูหลักค�าสอน

และพันธสัญญา 6:36–37) มีความหมาย
สอดคล้องกับการเรยีกของพระเจ้า: ให้เผชิญ
หน้า (หรอืหันมา) เอาใจใส่ พึ่งพา คน้หา รอ
คอยดว้ยความหวงั มีเจตนารมณ์น้ีในความ

นึกคดิ คาดหวงัหรอืมุ่งหวงั (ด ูmerriam 
webster.com, “look”).

 24. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:41–42. 
คณุลักษณะเหมือนพระครสิตท์ี่กล่าวไว้
ในพระคมัภีรเ์ป็นของประทานแห่งพระ
วญิญาณที่ผ่านมาทางพระเมตตาและ
พระคณุของพระเยซูครสิต ์คณุลักษณะ
เหล่าน้ีคอืส่ิงที่ท�าให้เอ็ลเดอร ์ของพระองค ์
เป็นเอ็ลเดอร์ ในอิสราเอล.

 25. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ดงึพลังของพระ
เยซูครสิตเ์ข้ามาในชีวติเรา,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2017, 41–42.

 26. ด ูmerriam webster.com, “rivet.”
 27. ดคู�าอธิบายเรือ่งแนวคดิเกี่ยวกับชีวติตาม

พันธสัญญาไดจ้าก โดนัลด ์แอล. ฮอลล์ส
ตรอม, “Living a Covenant Life,” Ensign, 
June 2013, 46–49. บทความน้ีดดัแปลง 
จากค�าปราศรยัที่ยาวกวา่น้ันที่มหาวทิยาลัย 
บรคิมัยังก์–ไอดาโฮในเดอืนพฤษภาคม 
2011 ส�าหรบัฉบับที่ยาวกวา่, ด ูโดนัลด ์
แอล. ฮอลล์สตรอม, “A Covenant Life” 
(Brigham Young University–Idaho 
devotional, May 10, 2011), byui.edu.

 28. ด ูเยเรมีย์ 31:31–33 พระเจ้าทรงประกาศ
วา่พระองคจ์ะทรงจารกึพันธสัญญาใหม่กับ
เชือ้สายของอิสราเอลไว้ ในใจพวกเขา ภาพ
ลักษณ์ของพันธสัญญาที่จารกึไว้ ในใจเรา 
หรอืพันธสัญญาที่อยู่ ในใจเรา มีอยู่ ในงาน
เขียนของเปาโลดว้ย (ด ู2 โครนิธ์ 3:3; ฮีบร ู
8:10). ดคู�าอธิบายเรือ่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
และใจไดจ้ากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาสู่พระเจ้า,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2012, 
106–109.

 29. ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกส�าหรบัขนมปัง
กล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญาของ
เรากับพระบิดาบนสวรรค์ ไวอ้ย่างไพเราะ ใน
แผนแห่งความรอดของพระบิดา เราท�าพันธ
สัญญากับพระบิดาบนสวรรค ์แตจุ่ดประสงค์
ของพันธสัญญาบรรลุผลเป็นจรงิ เรามี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัพรที่สัญญาไวผ้่านพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์พระองคค์อืส่ือกลาง ในศาสน
พิธีศีลระลึกเราเป็นพยานตอ่พระบิดา  
( โดยท�าพันธสัญญากับพระองคอ์ีกครัง้) วา่
เราเต็มใจรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไว้
กับเรา ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา และ
รกัษาพระบัญญัตขิองพระองคท์ัง้น้ีเพื่อ
เราจะมีพระวิญญาณของพระองค์ (พระ
วิญญาณบรสุิทธิ์) สถิตกับเราตลอดเวลา

ของประทานในสัญญาของพระบิดาผ่าน
มาทางเดชานุภาพการไถ่และการท�าให้เข้ม
แข็งของพระเยซูครสิต ์ตวัอย่างเช่น ดงัที่
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอน พระเยซู
ครสิต ์“ทรงเป็นที่มาของปีตทิัง้ปวง” (ด ู“ปีติ
และการอยู่รอดทางวญิญาณ,” เลียโฮนำ, พ.ย. 
2016, 82). ดว้ยเหตน้ีุ การตรงึแน่นอยู่กับ
พระเยซูครสิตจ์ึงน�าปีตเิข้ามาในชีวติเราไม่วา่
สภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร.

 30. ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวถึงผล 
กระทบของการเปลี่ยนแปลงน้ีในเจตคตแิละ 
การรบัรูเ้มื่อท่านกล่าววา่ “เมื่อการเช่ือฟัง 

หยุดเป็นเรือ่งน่าร�าคาญ และกลายเป็นการ
แสวงหาของเรา ในขณะน้ันพระผู้เป็นเจ้า
จะประสาทพรเราดว้ยอ�านาจ” ( ใน โดนัลด ์
แอล. สตาเฮลลี, “การเช่ือฟัง—การท้าทายที่
ยิ่งใหญ่ของชีวติ,” เลียโฮนำ, พ.ค. 1998, 82).

 31. ยอห์น 16:32.
 32. ดคู�าอธิบายเรือ่งความห่วงกังวลของพระบิดา

และพระบุตร ความสนพระทัย ความรกั และ
ความเกี่ยวข้องของพระองค์ ในชีวติเราไดจ้าก 
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ความยิ่งใหญ่ของ
พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2003, 84–87; 
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “จงเดนิกับเรา,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2017, 82–85. ด ูมัทธิว 18:20; 28:20; 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:32; 29:5; 
38:7; 61:36; 84:88 ดว้ย.

 33. ด ูโรม 8:35–39; 1 โครนิธ์ 13:1–8; 
โมโรไน 7:46–47.

 34. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 50:27. สังเกต
วา่พระเจ้าประทานสัญญาเกี่ยวกับงานเฉพาะ
เจาะจงที่มอบหมายให้ทุกคนผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้
และถูกส่งออกไปวา่

“คนคนน้ันก�าหนดไว้ ให้ยิ่งใหญ่ที่สุด,  
ทัง้ที่เขาต�า่ตอ้ยที่สุดและเป็นผู้รบัใช้ของ
คนทัง้ปวง

“ดังน้ัน, เขาจึงเป็นผู้ครอบครองส่ิงทัง้
ปวง; เพราะส่ิงทัง้ปวงขึน้อยู่กบัเขา, ทัง้ใน
สวรรคแ์ละบนแผ่นดนิโลก, ชีวติและแสง
สวา่ง, พระวญิญาณและอ�านาจ, ส่งออกไป
โดยพระประสงคข์องพระบิดาโดยทางพระ
เยซูครสิต,์ พระบุตรของพระองค.์

“แต่ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ครอบครอง
ส่ิงทัง้ปวง เวน้แตพ่ระองคจ์ะทรงท�าให้เขา
บรสุิทธิ์และทรงช�าระล้างเขาจากบาปทัง้ปวง.

“และหากพระองคท์รงท�าให้เจ้าบรสุิทธิ์
และทรงช�าระล้างเจ้าจากบาปทัง้ปวง, เจ้าพึง
ขออะไรก็ตามที่เจ้าประสงค์ ในพระนามของ
พระเยซูและส่ิงน้ันจะบังเกิดขึน้” (หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 50:26–29).

 35. ดู 1 ซามูเอล 16:7; 1 โครินธ์ 2:14. 
ดูตัวอย่างของพรแห่งการเห็นดังที่พระ
เยซูทรงเห็นได้จากเรื่องเล่าของประธาน
เฮนรีย์ บี. อายริงก์เกี่ยวกับประสบการณ์
ของท่านสมัยเป็นอธิการของชายหนุ่มที่ก่อ
อาชญากรรม พระเจ้าตรัสกับอธิการอายริงก ์
ว่า “เราจะให้เจ้าเห็นเขาอย่างที่เราเห็น” 
(“จงเดินกับเรา,” 84).

 36. น่ีเป็นค�าสัญญาและหน้าที่ซ่ึงพระผู้ช่วยให้
รอดทรงมอบให้ผู้คนที่พระวหิารในแผ่นดนิ
อุดมมั่งคัง่ พระองคท์รงบัญชาให้พวกเขา
ด�าเนินชีวติจนแสงสวา่งและแบบอย่างของ
พระองคอ์ยู่ ในพวกเขา จนพวกเขาสามารถ
ชูพระองคเ์ป็นแสงส่องโลกในชีวติพวกเขา
และในการเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระองค ์
ขณะที่ผู้ตดิตามพระองคด์�าเนินชีวติและ
เชือ้เชิญเช่นน้ัน ผู้อื่นจะรูสึ้กและเห็น
พระองค์ ในผู้รบัใช้ของพระเจ้า (ด ู3 นีไฟ 
18:24–25.) 

 37. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความมีคา่ควรใน
พลังฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2016, 68.

 38. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 84:88.
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ท่านยอมรบัค�าท้าทายของผู้สอนศาสนา 
ที่จะสวดอ้อนวอนเพื่อรูว้า่พระคมัภีร ์
มอรมอนคอืพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  
ท่านมีศรทัธาที่จะสนับสนุนผู้รบัใช้ของ
พระเจ้า เมื่อท่านยอมรบัค�าเชิญให้รบั 
บัพตศิมา ท่านสนับสนุนผู้รบัใช้ผู้ต�า่ตอ้ย 
ของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อท่านยอมให้มีผู้วางมือบนศีรษะ
ท่านและกล่าววา่ “จงรบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” ท่านสนับสนุนชายผู้น้ันในฐานะ
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค

นับตัง้แตว่นัน้ันโดยการรบัใช้ที่ซ่ือสัตย์ 
ท่านสนับสนุนบุคคลแตล่ะคนที่ประสาท
ฐานะปุโรหิตแก่ท่านและแตง่ตัง้ท่านเข้า
สู่ต�าแหน่งในฐานะปุโรหิตน้ัน

ช่วงแรกในประสบการณ์ฐานะปุโรหิต 
การสนับสนุนเป็นเรือ่งปกตขิองความ
วางใจผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้า ขณะ
น้ี หลายท่านเลื่อนขึน้สู่ต�าแหน่งที่การ
สนับสนุนตอ้งการมากกวา่น้ี

ท่านเลือกวา่จะสนับสนุนทุกคนที่
พระเจ้าทรงเรยีกหรอืไม่—ไม่วา่พระเจ้า
ทรงเรยีกเขาในต�าแหน่งใด การเลือกดงั
กล่าวเกิดขึน้ในการประชุมใหญ่ทั่วโลก 
ครัง้น้ีก็เกิดขึน้ โดยจะอ่านรายช่ือของ
ชายและหญิง—ผู้รบัใช้ของพระผู้เป็น
เจ้า—ในการประชุมเช่นน้ัน แล้วเชือ้เชิญ
ให้ท่านยกมือสนับสนุน ท่านอาจงดออก
เสียงสนับสนุน หรอือาจแสดงศรทัธา

ศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์พื่อสนับสนุน
แผนแห่งความสุขและต�าแหน่งของ
พระองค์ ในแผนน้ันเมื่อท่านทราบเรือ่ง
ท้าทายที่จะเผชิญในความเป็นมรรตยั
เพียงน้อยนิด

ศรทัธาของท่านที่จะสนับสนุนผู้รบั
ใช้ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นศนูย์กลางแห่ง
ความสุขของท่านในชีวติน้ีเช่นกัน เมื่อ

โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด

หลายครัง้ที่ข้าพเจ้าไดย้ินผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตกล่าวขอบคณุศรทัธาที่สนับสนุน
จากผู้ที่เขารบัใช้ น� ้าเสียงของผู้น�าเหล่า
น้ัน ท่านย่อมฟังออกวา่พวกเขาส�านึก
คณุอย่างลึกซึง้จรงิใจ จุดประสงคข์อง
ข้าพเจ้าคอื ถ่ายทอดความซาบซึง้พระทัย
จากพระเจ้าตอ่การที่ท่านสนับสนุนผู้รบั
ใช้ ในศาสนจักรของพระองค ์นอกจากน้ี
ยังตอ้งการกระตุน้ให้ท่านใช้และเตบิโต
ในอ�านาจที่สนับสนุนผู้อื่นดว้ยศรทัธาของ
ท่านเช่นกัน

ก่อนท่านเกิด ท่านแสดงให้เห็น
อ�านาจเช่นน้ันมาแล้ว ขอให้เรานึกถึง
โลกวญิญาณก่อนเราเกิด พระบิดาบน
สวรรคท์รงเสนอแผนส�าหรบับุตรธิดา
ของพระองค ์เราอยู่ที่น่ัน ลูซิเฟอร ์พี่ชาย
ทางวญิญาณของเราตอ่ตา้นแผนที่จะ
ให้เรามีอิสระในการเลือก พระเยโฮวาห์ 
พระบุตรที่รกัของพระบิดาบนสวรรค ์
สนับสนุนแผนน้ัน ลูซิเฟอรก์่อการกบฏ 
เสียงสนับสนุนของพระเยโฮวาห์ชนะและ
พระองคท์รงอาสาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ข้อเท็จจรงิที่วา่ขณะน้ีท่านอยู่ ในความ
เป็นมรรตยัยืนยันวา่ท่านสนับสนุนพระ
บิดาและพระผู้ช่วยให้รอด ท่านตอ้งใช้

พลังแห่งศรทัธาที่
สนับสนุน

ด้วยการยกมือสนับสนุน ท่านท�าสัญญากับพระผู้ เป็นเจ้า
ว่าจะสนับสนุนผู้รับใช้เหล่านีข้องพระองค์



59พฤษภาคม 2019

ที่สนับสนุนของท่าน ดว้ยการยกมือ
สนับสนุน ท่านท�าสัญญา ท�าสัญญากับ
พระผู้เป็นเจ้า วา่จะสนับสนุนผู้รบัใช้เหล่า
น้ีของพระองค์

บุคคลเหล่าน้ีเป็นมนุษย์ที่ ไม่ดพีรอ้ม 
เช่นท่าน การรกัษาสัญญาของท่าน
ตอ้งการศรทัธาอันมั่นคงวา่พระเจ้าทรง
เรยีกพวกเขา การรกัษาสัญญาเหล่าน้ันจะ
น�ามาซ่ึงความสุขนิรนัดรเ์ช่นกัน การไม่
รกัษาสัญญาจะน�าความโศกเศรา้มาสู่ท่าน
และผู้ที่ท่านรกั—รวมถึงการสูญเสียที่เกิน
กวา่อ�านาจของท่านจะนึกถึง

อาจมผีูถ้ามทา่นหรอืคนจะถามทา่นวา่
ทา่นสนับสนุนอธกิาร ประธานสเตคของ
ทา่น เจา้หน้าทีชั่น้ผู้ ใหญ ่และเจา้หน้าที่
สามญัของศาสนจกัรหรอืไม ่อาจเกดิขึน้
เมือ่ขอใหท้า่นสนับสนุนเจา้หน้าทีแ่ละ
ผูน้�าในการประชมุใหญ ่บางครัง้อาจอยู่ ใน
การสัมภาษณ์กบัอธกิารหรอืประธานสเตค

ข้าพเจ้าขอแนะน�าให้ท่านถามตนเอง
ดว้ยค�าถามเหล่าน้ันเสียก่อน ดว้ยความ
คดิที่รอบคอบรว่มกับการสวดอ้อนวอน 
ขณะท�าเช่นน้ัน ท่านอาจมองย้อนไปที่
ความคดิ ค�าพูดและการกระท�าที่เพิ่งผ่าน
มาของตนเอง จงพยายามนึกและก�าหนด
ขอบเขตค�าตอบของท่านไว ้ท่านรูว้า่สัก
วนัหน่ึงพระเจ้าจะทรงสัมภาษณ์ท่าน 
ท่านอาจเตรยีมพรอ้มโดยถามตนเองดว้ย
ค�าถามท�านองน้ี:

 1. ฉันเคยคดิหรอืพูดเรือ่งความอ่อนแอ
ของมนุษย์ ในผู้ที่ฉันแสดงตนวา่
สนับสนุนหรอืไม่

 2. ฉันเคยมองหาหลักฐานวา่พระเจ้าทรง
น�าผู้คนเหล่าน้ันหรอืไม่

 3. ฉันท�าตามการเป็นผู้น�าของคนเหล่า
น้ันดว้ยมโนธรรมและความภักดี
หรอืไม่

 4. ฉันเคยพูดถึงหลักฐานที่ฉันเห็นไดว้า่
คนเหล่าน้ันเป็นผู้รบัใช้ของพระผู้เป็น
เจ้าหรอืไม่

 5. ฉันสวดอ้อนวอนให้คนเหล่าน้ันเป็น
ประจ�าโดยเอ่ยช่ือดว้ยความรกัหรอืไม่

ส�าหรบัพวกเราส่วนใหญ ่ค�าถามเหลา่น้ี
มกัจะท�าให้อึดอัดและตอ้งการกลบัใจ พระ

ผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาเราไม่ ใหต้ดัสินผูอ้ืน่
อยา่งไมช่อบธรรม แต่ในทางปฏบิตั ิเรา
พบวา่หลกีเลีย่งไดย้าก ทกุส่ิงทีเ่ราท�าขณะ
ท�างานกบัผูค้นชักน�าใหเ้ราประเมนิพวก
เขา และจากเกอืบทกุแงม่มุของชีวติ เรามกั
เปรยีบเทยีบตวัเรากบัผูอ้ืน่ เราอาจท�าเช่น
น้ันดว้ยเหตผุลมากมาย บา้งก็สมเหตสุมผล 
แตม่กัจะน�าเราไปสู่การวพิากษ์วจิารณ์

ประธานจอรจ์ ควิ. แคนนอนให้ค�า 
เตอืนที่ข้าพเจ้าขอน�ามาเตอืนท่าน  
ข้าพเจ้าเช่ือวา่ท่านพูดความจรงิ: “พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงเลือกผู้รบัใช้ของพระองค ์ 
ทรงถอืวา่การกลา่วโทษเป็นพระราชอ�านาจ 
พิเศษของพระองค ์หากพวกเขา 
ตอ้งถูกกล่าวโทษ พระองคม์ิไดท้รงมอบ
อ�านาจที่จะต�าหนิและกล่าวโทษพวกเขา
ให้เราแตล่ะคน ไม่มีมนุษย์คนใด ไม่วา่จะ
มีศรทัธาแรงกล้าเพียงใด ฐานะปุโรหิตสูง
เพียงใด จะกล่าวรา้ยผู้ ไดร้บัการเจิมจาก
พระเจ้าไดแ้ละจะจับผิดเรือ่งสิทธิอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลกได้ โดย
ไม่ก่อให้เกิดความขุ่นเคอืงพระทัย พระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์จะถอนพระองคจ์าก
คนเช่นน้ันและเขาจะไปสู่ความมืด น่ี
เป็นเรือ่งส�าคญั ท่านเห็นหรอืไม่วา่เป็นส่ิง
ส�าคญัเพียงใดที่เราควรระมัดระวงั”1

ข้าพเจ้าสังเกตวา่สมาชิกศาสนจักรทั่ว
โลกโดยทั่วไปมีความภักดตีอ่กันและตอ่
ผู้น�าของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ยังมีส่ิง
ที่เราสามารถพัฒนาและตอ้งพัฒนา เรา

สามารถยกระดบัพลังที่สนับสนุนกันให้สูง
ขึน้ ตอ้งใช้ศรทัธาและความพยายาม ตอ่
ไปน้ีเป็นค�าแนะน�าส่ีประการจากข้าพเจ้า
เพื่อให้เราปฏิบัติ ในการประชุมใหญ่ครัง้น้ี

 1. เราสามารถระบุการกระท�าที่เฉพาะ
เจาะจงซ่ึงผู้พูดแนะน�าและเริม่ลงมือ
ท�าตัง้แตว่นัน้ี ขณะเราท�าเช่นน้ัน พลัง
ของเราที่สนับสนุนท่านเหล่าน้ันจะ
เพิ่มขึน้

 2. เราสามารถสวดอ้อนวอนขณะพวก
ท่านพูดโดยขอให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงน�าถ้อยค�าน้ันเข้าสู่ ใจของคนที่เรา
รกัอย่างจ�าเพาะเจาะจง ภายหลังเมื่อ
เราเรยีนรูว้า่การสวดอ้อนวอนไดร้บัค�า
ตอบ พลังของเราที่สนับสนุนผู้น�าเหล่า
น้ันจะเพิ่มขึน้

 3. เราสามารถสวดอ้อนวอนขอให้ผู้พูด
ท่านน้ันไดร้บัพรและท�าไดด้ขีึน้ขณะ
ให้ข่าวสารของท่าน เมื่อเราเห็นวา่
ท่านเหล่าน้ันท�าไดด้ขีึน้ เราจะเตบิโต
ในศรทัธาที่สนับสนุนพวกท่านและ
ศรทัธาน้ันจะยั่งยืน

 4. เราสามารถฟังข่าวสารจากผู้พูดที่อาจ
เป็นค�าตอบการสวดอ้อนวอนส่วนตวั
เพื่อขอความช่วยเหลือของเรา เมื่อได้
รบัค�าตอบ เราจะเตบิโตในศรทัธาที่
สนับสนุนผู้รบัใช้ทุกคนของพระเจ้า

นอกจากเราจะพัฒนาการสนับสนุน
ผู้ที่รบัใช้ ในศาสนจักร เราจะเรยีนรูด้ว้ย
วา่มีสภาวะแวดล้อมอีกรปูแบบหน่ึงที่เรา
สามารถเพิ่มพลังเช่นน้ันได ้ที่น่ัน การท�า
เช่นน้ันจะน�าพรที่ประเสรฐิกวา่มาสู่เรา 
น่ันคอืในบ้านและครอบครวั

ข้าพเจ้าพูดถึงผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่
เยาว์วัยกว่าและยังอาศัยอยู่ที่บ้านกับคุณ
พ่อ ข้าพเจ้าจะเล่าจากประสบการณ์ของ
ตนเองว่า การที่ผู้เป็นพ่อรูสึ้กถึงศรัทธา
ที่สนับสนุนน้ันมีความหมายเพียงใด 
พ่ออาจท�าให้ท่านเช่ือมั่น แต่ความยาก
ล�าบากที่พ่อเผชิญน้ันมากเกินกว่าที่ท่าน
รู้ บางครัง้พ่ออาจไม่เห็นทางออกของ
ปัญหาที่อยู่ตรงหน้า

การแสดงความช่ืนชมพอ่ของทา่นจะ
ช่วยได ้ความรกัทีท่า่นมตีอ่พอ่จะช่วยได้
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I.
การตดัสินใจบางอย่างเป็นการเลือก

ระหวา่งการท�าบางส่ิงหรอืการไม่ท�าอะไร
เลย ข้าพเจ้าไดย้ินตวัอย่างการเลือกแบบ
น้ีที่การประชุมใหญ่สเตคในสหรฐัหลายปี
มาแล้ว

สภาวะแวดล้อมของวทิยาเขตที่
สวยงามแห่งหน่ึง กลุ่มนักศึกษาหนุ่มสาว
น่ังอยู่บนสนามหญ้า ผู้พูดที่บรรยายถึง
สภาวการณ์น้ีกล่าววา่พวกเขาก�าลังเฝ้า
ดกูระรอกตน้ไม้น่ารกัตวัหน่ึง มีหางฟู
ขนาดใหญ่ เล่นอยู่รอบโคนไม้เน้ือแข็งอัน
สวยงาม บางครัง้มันอยู่บนพืน้ดนิ บาง

โดย ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในในฝ่ำยประธำนสูงสุด

พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระ
เยซูครสิตก์ระตุน้ให้เรานึกถึงอนาคต 
อธิบายจุดประสงคข์องชีวติมรรตยัและ
ความเป็นจรงิของชีวติที่จะตามมา สอน
แนวคดิที่ดเีกี่ยวกับอนาคตเพื่อน�าทาง
การกระท�าของเราวนัน้ี

ในทางกลับกัน เราทุกคนรูจ้ักคนที่ยึด
มั่นอยู่กับปัจจุบันเท่าน้ัน ใช้วนัน้ี ช่ืนชม
วนัน้ี และไม่ค�านึงถึงอนาคต

ปัจจุบันและอนาคตของเราจะมีความ
สุขมากขึน้ถ้าเรานึกถึงอนาคตอยู่เสมอ 
เมื่อเราตดัสินใจในปัจจุบัน เราควรถาม
เสมอวา่ “ส่ิงน้ีจะน�าไปสู่จุดใด”

ส่ิงน้ีจะน�าไปสู่จุดใด

เราเลือกและตัดสินใจได้ดีกว่าถ้าเรามองท่ีทางเลือกอ่ืน
และไตร่ตรองว่าส่ิงน้ันจะน�าไปสู่จุดใด

มากกวา่น้ันอีก แตส่ิ่งทีช่่วยไดม้ากทีสุ่ดคอื
ถอ้ยค�าจรงิใจท�านองน้ี “พอ่ครบั ผมสวด
ออ้นวอนให้พอ่นะ ผมรูสึ้กไดว้า่พระเจา้จะ
ทรงช่วยพอ่ ทกุเรือ่งจะส�าเรจ็ ผมรู”้

ถ้อยค�าเช่นน้ันจะมีพลังเช่นเดยีวกัน
ในทิศทางตรงข้าม จากพ่อสู่ลูกชาย เมื่อ
ลูกชายผิดพลาดอย่างหนัก อาจเป็น
เรือ่งทางวญิญาณ เขาอาจรูสึ้กล้มเหลว 
ในช่วงเวลาเช่นน้ัน ท่านอาจแปลกใจที่
หลังจากท่านสวดอ้อนวอนในฐานะพ่อ
เพื่อให้รู้ว่าควรท�าอย่างไร พระวิญญาณ
บรสุิทธิท์รงน�าถอ้ยค�าเหลา่น้ีมาไว้ ในปาก
ท่าน “ลูก พ่ออยู่เคยีงข้างลูกเสมอนะ 
พระเจ้าทรงรกัลูก ดว้ยความช่วยเหลือ
จากพระองค ์ลูกจะแก้ ไขเรือ่งน้ีได ้พ่อรู้
วา่ลูกท�าไดแ้ละจะท�า พ่อรกัลูก”

ในโควรมัฐานะปุโรหิตและใน
ครอบครวั ศรทัธาที่สนับสนุนกันเพิ่ม
ขึน้คอืวธิีที่เราสรา้งไซอันตามที่พระเจ้า
ทรงประสงค์ ให้เราสรรคส์รา้ง ดว้ยความ
ช่วยเหลอืจากพระองค ์เราท�าไดแ้ละจะท�า 
เรือ่งน้ีตอ้งใช้การเรยีนรูท้ี่จะรกัพระเจ้า
ดว้ยสุดใจ พลัง ความนึกคดิ และพละ
ก�าลงัของเราและรกักนัดงัทีเ่รารกัตนเอง

ขณะเติบโตในความรักอันบริสุทธิ์
ของพระคริสต์ ใจเราอ่อนลง ความรัก
น้ันท�าให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและน�า
เราไปสู่การกลับใจ ความมั่นใจของเรา
ในพระเจ้าและในกันและกันจะเติบโต 
จากน้ันเราจะรุดหน้าไปสู่ความเป็น
หน่ึงเดียว ดังที่พระเจ้าทรงสัญญาว่า
เราท�าได้2

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงรูจ้ักและรกัท่าน พระเยซู
ทรงเป็นพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ น่ี
คอืศาสนจักรของพระองค ์เราด�ารง
ฐานะปุโรหิตของพระองค ์พระองคจ์ะ
ทรงยกย่องงานของเราที่จะเพิ่มพลัง
ในการใช้ฐานะปุโรหิตและสนับสนุน
กัน ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. Gospel Truth: Discourses and Writings 

of President George Q. Cannon, ed. 
Jerreld L. Newquist (1974), 1:278.

 2. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 35:2.
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ครัง้มันวิง่ขึน้วิง่ลงและวิง่วนรอบล�าตน้ 
แตเ่พราะเหตใุดภาพที่คุน้เคยน้ันจึง
ดงึดดูกลุ่มนักศึกษา

ใกล้ๆ กันมีสุนัขพันธ์ ไอรชิเซตเทอร์
ตวัหน่ึงนอนอยู่บนสนามหญ้า สุนัขเป็น
จุดสนใจของนักศึกษา และกระรอกเป็น
จุดสนใจของสุนัข ทุกครัง้ที่กระรอกไต่
รอบตน้ไม้ลับสายตาไปช่ัวครู ่สุนัขตวัน้ัน
คอ่ยๆ คลานเข้าไปหาทีละนิด แล้วลง
นอนท่าเดมิเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ น่ีคอื
ส่ิงที่ท�าให้นักศึกษาสนใจ พวกเขาจ้องมอง
เงียบๆ ไรก้ารเคลื่อนไหว แตเ่ห็นชัดขึน้
ทุกทีวา่เหตกุารณ์น้ีจะลงเอยอย่างไร

ในที่สุดสุนัขก็เข้าไปใกล้พอที่จะ
กระโดดเข้าหากระรอกและอ้าปากงับ มี
เสียงตกใจเกิดขึน้ กลุ่มนักศึกษารบีเข้าไป
ควา้กระรอกน้อยตวัน้ันให้พ้นภัยจากสุนัข 
แตส่ายเกินไป กระรอกตาย

คนในกลุ่มน้ันสามารถเตอืนกระรอก
ไดต้ลอดเวลาโดยการโบกไม้ โบกมือหรอื
ส่งเสียงรอ้ง แต่ไม่มี ใครท�า พวกเขาเพียง
เฝ้าดขูณะที่ผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้
ใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ ไม่มี ใครถามวา่ “ส่ิงน้ี
จะน�าไปสู่จุดใด” เมื่อส่ิงที่คาดไวเ้กิดขึน้ 
ทุกคนรบีไปป้องกันผลที่ตามมา แตก็่สาย
เกินไป พวกเขาท�าไดเ้พียงรอ้งไห้แสดง
ความเสียใจ

เรือ่งจรงิเรือ่งน้ันเป็นเหมือนอุปมา ซ่ึง
ประยุกต์ ไดก้ับส่ิงที่เราเห็นในชีวติเราเอง
รวมทัง้ชีวติและสภาวการณ์ของคนรอบ
ข้าง เมื่อเราเห็นภัยก�าลังคบืคลานเข้ามา
หาคนหรอืส่ิงที่เรารกั เรามีการเลือกที่จะ
พูดหรอืท�า หรอืยังคงน่ิงเฉย เราควรถาม
ตนเองวา่ “ส่ิงน้ีจะน�าไปสู่จุดใด” ถ้าผลที่
ตามมาจะเกิดขึน้ฉับพลันและรา้ยแรง เรา
จะน่ิงเฉยอยู่ ไม่ ได ้เราตอ้งส่งเสียงเตอืน
อย่างเหมาะสมหรอืช่วยหาทางป้องกัน
อย่างเหมาะสมขณะยังมีเวลา

การตัดสินใจที่ข้าพเจ้าอธิบาย
เกี่ยวข้องกับการเลือกระหว่างการท�าบาง
อย่างหรือไม่ท�าอะไรเลย โดยทั่วไปมักจะ
เป็นการเลือกท�าไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง 
ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงการเลือกระหว่างความ
ดีหรือความช่ัว แต่บ่อยครัง้เป็นการเลือก
ระหว่างความดีสองอย่าง ซ่ึงก็ควรจะถาม
เช่นกันว่าส่ิงน้ีจะน�าไปสู่จุดใด หลายครัง้

ที่เราต้องเลือกระหว่างความดีสองอย่าง 
บ่อยครัง้เกี่ยวกับการใช้เวลาของเรา การ
เล่นวิดี โอเกมส์หรือส่งข้อความ ดูทีวีหรือ
คุยโทรศัพท์ ไม่ ใช่เรื่องเสียหาย แต่ส่ิง
เหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับส่ิงที่เรียกว่า “ต้นทุน
ค่าเสียโอกาส” หมายความว่าถ้าเราใช้
เวลาท�าส่ิงหน่ึง เราเสียโอกาสท�าอีกส่ิง
หน่ึง ท่านคงเห็นได้ว่าเราต้องคิดอย่าง
รอบคอบว่าเราก�าลังเสียอะไรไปเมื่อเราใช้
เวลากับกิจกรรมอย่างหน่ึง แม้ว่าจะเป็น
เรื่องดีก็ตาม

นานมาแล้วข้าพเจ้าเคยพูดในหัวข้อ 
“ด ีดกีวา่ ดทีี่สุด” ในค�าปราศรยัน้ัน
ข้าพเจ้ากล่าววา่ “เพียงเพราะวา่บางส่ิงน้ัน 
ด ีก็ ไม่ไดเ้ป็นเหตผุลเพียงพอในการท�า
ส่ิงน้ัน จ�านวนส่ิงดีๆ  ที่เราท�าไดม้ีมากเกิน
กวา่เวลาที่มี ในการท�าส่ิงเหล่าน้ันให้ส�าเรจ็ 
บางส่ิงดกีวา่ส่ิงที่ด ีและส่ิงเหล่าน้ีเองคอื
ส่ิงที่ควรไดร้บัความสนใจเป็นอันดบัแรก

ในชีวติเรา . . . เราตอ้งข้ามส่ิงดีๆ  บางอย่าง
ไปเพื่อเลือกส่ิงอื่นที่ดกีวา่หรอืดทีี่สุด”1

มองให้ ไกล การตดัสินใจที่เราท�าใน
ปัจจุบันมีผลอย่างไรตอ่อนาคตของเรา 
จงระลึกถึงถึงความส�าคญัของการศึกษา
หาความรู ้การศึกษาพระกิตตคิณุ การตอ่
พันธสัญญาของเราโดยรบัส่วนศีลระลึก 
และการเข้าพระวหิาร

II.
“ส่ิงน้ีจะน�าไปสู่จุดใด” เป็นเรือ่ง

ส�าคญัเช่นกันในการเลือกวธิีที่เรานิยาม
หรอืนึกถึงตนเอง ส่ิงส�าคญัที่สุด เรา
แตล่ะคนคอืลูกพระผู้เป็นเจ้า สามารถ
มีจุดหมายปลายทางที่ชีวตินิรนัดร ์ค�า
นิยามอื่นทัง้หมด แม้รวมถึงอาชีพ เชือ้
ชาต ิบุคลิกลักษณะหรอืช่ือเสียง เป็น
ส่ิงช่ัวคราวหรอืไม่ส�าคญัในเงื่อนไขของ
นิรนัดร อย่าเลือกนิยามตนเองหรอืนึกถึง
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ตนเองในดา้นที่จ�ากัดเป้าหมายซ่ึงท่านมุ่ง
จะไปให้ถึง

พี่น้องชาย และพี่น้องสตรผีู้อาจรบัชม
หรอือ่านส่ิงที่ข้าพเจ้าพูดที่น่ี หวงัวา่ท่าน
จะรูว้า่เพราะเหตใุดผู้น�าของท่านจึงสอน
และให้ค�าปรกึษาเรือ่งน้ี เรารกัท่าน พระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิต ์ทรงรกัท่าน แผนของ
พระองคส์�าหรบัเราคอื “แผนอันส�าคญัยิ่ง
แห่งความสุข” (แอลมา 42:8) แผนน้ัน
และพระบัญญัตขิองพระองคต์ลอดจน
ศาสนพิธีและพันธสัญญาน�าเราไปสู่ความ
สุขและปีติ ในชีวติน้ีและในชีวติที่จะมาถึง 
ในฐานะผู้รบัใช้ของพระบิดาและพระบุตร 
เราสอนและให้ค�าปรกึษาตามที่พระองค์
ทรงก�ากับดแูลเราผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราไม่มีความปรารถนาอื่นใด
นอกจากจะพูดความจรงิและกระตุน้ให้
ท่านท�าส่ิงที่พระองคท์รงก�าหนดไวเ้ป็น
เส้นทางสู่ชีวตินิรนัดร ์“ของประทานน้ี
ส�าคญัที่สุดในบรรดาของประทานทัง้ปวง
ของพระผู้เป็นเจ้า” (หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 14:7)

III.
น่ีเป็นอีกตวัอย่างหน่ึงของผลที่จะตาม

มาในอนาคตจากการตดัสินใจในปัจจุบัน 
ตวัอย่างน้ีเกี่ยวข้องกับการเลือกเสียสละ
ในปัจจุบันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายส�าคญัใน
อนาคต

ในการประชุมใหญ่สเตคที่กาลี 
โคลอมเบีย สตรคีนหน่ึงเล่าให้ฟังวา่เธอ
กับคูห่มัน้ปรารถนาจะแตง่งานในพระ

วหิาร แตส่มัยน้ันพระวหิารซ่ึงอยู่ ใกล้
ที่สุดอยู่ ไกลถึงเปร ูพวกเขาเก็บเงินคา่รถ
โดยสารอยู่นานทีเดยีว ในที่สุดพวกเขาขึน้
รถโดยสารไปโบโกตา แตเ่มื่อไปถึงที่น่ัน 
พวกเขาทราบวา่ที่น่ังบนรถโดยสารไปลิมา 
เปรเูต็มหมดแล้ว พวกเขาอาจจะกลับ
บ้านโดยไม่ไดแ้ตง่งานหรอืไม่ก็แตง่งาน
นอกพระวหิาร โชคดทีี่มีทางเลือกอีกทาง
หน่ึง พวกเขาน่ังรถโดยสารไปลิมาไดถ้้า
พวกเขาเต็มใจน่ังบนพืน้รถตลอดการเดนิ
ทางห้าวนัห้าคนืเต็ม พวกเขาเลือกท�าส่ิงน้ี 
เธอบอกวา่ล�าบากมาก แม้วา่มีบางคนสละ
ที่ ให้พวกเขาน่ังบนเก้าอีบ้้างเป็นครัง้คราว
เพื่อจะไดย้ืดแข้งยืดขาบนพืน้

ข้าพเจ้าประทับใจค�าพูดของเธอที่บอก
วา่เธอส�านึกคณุที่เธอและสามีสามารถไป
พระวหิารไดด้ว้ยวธิีน้ี เพราะน่ันเปลี่ยน
ส่ิงที่พวกเขารูสึ้กเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ
และการแตง่งานในพระวหิาร พระเจ้า
ประทานรางวลัแก่พวกเขาดว้ยการเตบิโต
ที่มาจากการเสียสละ เธอกล่าวเช่นกัน
วา่การเดนิทางห้าวนัไปพระวหิารบรรลุผล
ส�าเรจ็ในการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทาง
วญิญาณของพวกเขามากกวา่การไปพระ
วหิารที่ ไม่มีการเสียสละใดๆ

ตลอดหลายปีตัง้แตข่้าพเจ้าไดย้ิน
ประจักษ์พยานน้ัน ข้าพเจ้าสงสัยวา่ชีวติ

ของคูส่ามีภรรยาหนุ่มสาวคูน้ั่นจะตา่งไป
อย่างไรถ้าพวกเขาเลือกท�าอีกอย่างหน่ึง 
น่ันคอื—ละทิง้การเสียสละที่จ�าเป็นตอ่
การแตง่งานในพระวหิาร

พีน้่องชายทัง้หลาย เราท�าการเลือก
นับไมถ่ว้นในชีวติ บา้งก็ ใหญ่โต บ้างก็
ดเูหมอืนเล็กน้อย มองยอ้นกลบัไป เรา
สามารถเห็นความแตกตา่งจากการเลือก
บางอยา่งในชีวติเรา เราเลอืกและตดัสิน
ใจไดด้กีวา่ถา้เรามองทีท่างเลอืกอ่ืนและ
ไตรต่รองวา่ส่ิงน้ันจะน�าไปสู่จดุใด เมือ่เรา
ท�าเช่นน้ัน เราจะท�าตามค�าแนะน�าของ
ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันที่ ให้เริม่
ตน้โดยมจีดุหมายอยู่ ในใจ2 ส�าหรบัเรา 
จดุหมายอยูบ่นเส้นทางแหง่พนัธสัญญา
เสมอผา่นพระวหิารไปสู่ชีวตินิรนัดร ์ของ
ประทานอนัยิง่ใหญท่ีสุ่ดของพระผูเ้ป็นเจา้

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์
และผลของการชดใช้ของพระองคแ์ละ
ความจรงิอื่นๆ ของพระกิตตคิณุอันเป็น
นิจของพระองค ์ในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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ดงัน้ันเมื่อพระเยซูทรงขอให้ท่านกับ
ข้าพเจ้า “กลับใจ”6 พระองคท์รงเชือ้เชิญ
ให้เราเปลี่ยนความนึกคดิ ความรู ้วญิญาณ
—แม้แตว่ธิีที่เราหายใจ พระองคท์รงขอ
ให้เราเปลี่ยนแปลงวธิีที่เรารกั คดิ รบัใช้ 
ใช้เวลา ปฏิบัตติอ่ภรรยา สอนลูกๆ และ
แม้แตว่ธิีที่เราดแูลรา่งกายของเรา

ไมม่ส่ิีงใดเป็นอสิระ มเีกยีรต ิหรอืส�าคญั
ตอ่ความกา้วหน้าของเรามากไปกวา่การมุง่
เน้นทีก่ารกลบัใจทกุวนัอยา่งสม�า่เสมอ การ 
กลบัใจไม่ใช่เหตกุารณ์ แตเ่ป็นกระบวนการ 
เป็นกญุแจสู่ความสุขและจติใจทีส่งบ เมือ่
รว่มกบัศรทัธา การกลบัใจเปิดประตสูู่พลงั
แหง่การชดใช้ของพระเยซคูรสิต์7

ไม่วา่ท่านก�าลังเคลื่อนไปตามทางแห่ง
พันธสัญญาอย่างขยันหมั่นเพียร ลื่นถล�า
หรอืก้าวออกนอกทาง หรอืเวลาน้ีท่านอยู่
ในจุดที่มองไม่เห็นทาง ข้าพเจ้าวงิวอน
ให้ท่านกลับใจ ประสบพลังเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งของการกลับใจทุกวนั—ท�า
ดแีละเป็นคนดขีึน้ทีละน้อยในแตล่ะวนั

เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะ
เปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเปลี่ยนเราเป็นตวัเราเองในแบบที่ดี
ที่สุด เราเลือกเตบิโตทางวญิญาณและรบั
ปีต—ิปีตแิห่งการไถ่ ในพระองค์8 เมื่อเรา
เลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเป็นเหมือนพระ
เยซูครสิตม์ากขึน้!9

ภาษากรกีคอื metanoeo ค�าน�าหน้า meta-  
หมายถึง “เปลี่ยนแปลง” ค�าเสรมิท้าย 
- noeo เกี่ยวข้องกับค�าภาษากรกีที่หมายถึง 
“ความนึกคดิ” “ความรู”้ “วญิญาณ” และ 
“ลมหายใจ”5

โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

พี่น้องชายทัง้หลาย ช่างเป็นแรงบันดาล
ใจที่ ไดเ้ห็นกองทัพผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ของพระเจ้าในที่ประชุมอันกวา้งใหญ่น้ี 
พวกท่านเป็นพลังยิ่งใหญ่ของความด!ี เรา
รกัท่าน เราสวดอ้อนวอนให้ท่าน และเรา
ส�านึกคณุท่านอย่างยิ่ง

เมื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าเริม่สนใจค�า
แนะน�าที่พระเจ้าประทานแก่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ “อย่ากล่าวอะไร
เลยนอกจากการกลับใจแก่คนรุน่น้ี”1 
ค�าประกาศน้ีตรสัซ�า้หลายครัง้ตลอด
พระคมัภีร์2 ส่ิงน้ีก่อเกิดค�าถามที่ชัดเจน 
“ทุกคน ตอ้งกลับใจหรอื” ค�าตอบคอืใช่

มีคนมากมายถือวา่การกลับใจเป็นการ
ลงโทษ—เป็นบางส่ิงที่ตอ้งหลีกเลี่ยง
ยกเวน้ในสภาวการณ์ที่รา้ยแรงที่สุด แต่
ความรูสึ้กวา่ตอ้งไดร้บัโทษน้ันมาจาก
ซาตาน เขาพยายามบังเราไม่ ให้มองไปที่
พระเยซูครสิต์3 ผู้ทรงยืนกางพระพาหุ4 
ทรงหวงัและเต็มพระทัยเยียวยา ให้อภัย 
ช�าระล้าง เสรมิสรา้งความเข้มแข็ง ท�าให้
บรสุิทธิ์ และช�าระเราให้บรสุิทธิ์

ค�าวา่ กำรกลับใจ ในพันธสัญญาใหม่

เราสามารถท�าไดด้ขีึน้ 
และเป็นคนดขีึน้

ท�าให้การมุ่งเน้นท่ีการกลบัใจทุกวนัของท่านเป็น
ส่วนส�าคัญต่อชีวิตเพ่ือท่านจะใช้ฐานะปุโรหิตด้วย
พลงัท่ีมากกว่าเดิม
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พี่น้องทัง้หลาย เราตอ้ง ท�ำ ดขีึน้และ 
เป็น คนดขีึน้เพราะเราอยู่ ในการสู้รบ การ
สู้รบกับบาปเป็นเรือ่งจรงิ ปฏิปักษ์ก�าลัง
เพิ่มความพยายามอีกเท่าตวัเพื่อรบกวน
ประจักษ์พยานและขัดขวางงานของ
พระเจ้า เขาตดิอาวธุให้สมุนของเขาดว้ย
อาวธุทรงพลังที่กีดกัน้เราไม่ ให้รบัส่วน
ของปีตแิละความรกัของพระเจ้า10

การกลับใจคอืกุญแจสู่การหลีกเลี่ยง
ความเศรา้หมองจากกับดกัของปฏิปักษ์ 
พระเจ้าไม่ไดท้รงคาดหวงัให้เราดพีรอ้ม 
ณ จุดน้ีในความก้าวหน้านิรนัดร ์แต่
พระองคท์รงคาดหวงัให้เราเป็นผู้บรสุิทธิ์
มากขึน้ การกลับใจทุกวนัเป็นหนทางสู่
ความบรสุิทธิ์ และความบรสุิทธิ์ท�าให้เกิด
พลัง ความบรสุิทธิ์ส่วนตวัจะท�าให้เราเป็น
เครือ่งมือทรงพลังในพระหัตถ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าได ้การกลับใจของเรา—ความ
บรสุิทธิ์ของเรา—จะเตมิพลังให้เราช่วย
รวบรวมอิสราเอล

พระเจ้าทรงสอนศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ “วา่สิทธิของฐานะปุโรหิต
เกี่ยวข้องกับอ�านาจแห่งสวรรคอ์ย่างแยก
จากกันไม่ได,้ และวา่อ�านาจแห่งสวรรคจ์ะ
ถูกบังคบัหรอืควบคมุไม่ไดน้อกจากตาม
หลักธรรมแห่งความชอบธรรมเท่าน้ัน”11

เรารูว้า่ส่ิงใดจะช่วยให้เราเข้าถึงอ�านาจ
แห่งสวรรค์ ไดม้ากขึน้ เรารูด้ว้ยวา่ส่ิงใด

จะขัดขวางความก้าวหน้าของเรา—ส่ิงที่
เราตอ้งหยุดท�าเพื่อเราจะเข้าถึงอ�านาจ
แห่งสวรรค์ ไดม้ากขึน้ พี่น้องทัง้หลาย จง
แสวงหารว่มกับการสวดอ้อนวอนเพื่อจะ
เข้าใจวา่ส่ิงใดขวางทางท่านจากการกลับ
ใจ ระบุส่ิงที่ หยุด ท่านจากการกลับใจ จาก
น้ันจงเปลี่ยน! กลับใจ! เราทุกคนสามารถ
ท�าไดด้ขีึน้และเป็นคนดขีึน้กวา่เดมิ12

มีวธิีที่เราน่าจะปรบัปรงุได ้วธิีหน่ึงคอื
การที่เราปฏิบัตติอ่รา่งกายของเรา ข้าพเจ้า
พิศวงกับปาฏิหารยิ์ของรา่งกายมนุษย์ 
เป็นการสรา้งที่ส�าคญัมาก จ�าเป็นตอ่การ
คอ่ยๆ ก้าวขึน้สู่ศักยภาพอันสูงส่งของ
เรา เราจะก้าวหน้าโดยไม่มีรา่งกายไม่ได ้
โดยการมอบของประทานแห่งรา่งกายแก่
เรา พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เราเดนิก้าว
ส�าคญัสู่การเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้

ซาตานเข้าใจเรือ่งน้ี เขาเคอืงแคน้กับ
ข้อเท็จจรงิที่วา่การละทิง้ความเช่ือในโลก
ก่อนเกิดท�าให้เขาไม่มีคณุสมบัตริบัสิทธิ
พิเศษน้ีอย่างถาวร ทิง้ให้เขาอยู่ ในสภาพ
รุม่รอ้นรษิยาตลอดเวลา ฉะน้ันการล่อลวง
หลายอย่างหรอืเกือบทัง้หมดที่เขาวาง
ไว้ ในทางของเราท�าให้เราใช้รา่งกายของ
เราหรอืของผู้อื่นในทางที่ผิด เน่ืองจาก
ซาตานเป็นทุกข์เพราะ ปรำศจำก รา่งกาย 
เขาจึงตอ้งการให้เราเป็นทุกข์ เพรำะ 
รา่งกายของเรา13

รา่งกายของท่านคือพระวหิารส่วน
ตัว สรา้งขึน้เพื่อให้วญิญาณนิรนัดรข์อง
ท่านอาศัยอยู่14 การดูแลพระวหิารเป็น
ส่ิงส�าคัญ เวลาน้ีข้าพเจ้าขอถามท่าน
ทัง้หลาย ท่านสนใจเครือ่งแต่งกายและ
เสรมิสวยรา่งกายท่านเพื่อให้ โลกสนใจ
มากกวา่จะให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย
หรอื ค�าตอบของท่านส�าหรบัค�าถามน้ีส่ง
ข้อความตรงไปหาพระองค์เกี่ยวกับความ
รูสึ้กของท่านในเรือ่งของประทานพิเศษที่
ประทานแก่ท่าน ในความเคารพรา่งกาย
ของเราน้ี ข้าพเจ้าคิดวา่เราท�าได้ดีขึน้
และเป็นคนดีขึน้ได้

อีกวธิีหน่ึงที่เราจะท�าไดด้ขีึน้และ
เป็นคนดขีึน้ไดค้อืวธิีที่เราให้เกียรตสิตรี
ในชีวติเรา เริม่จากภรรยาและบุตรสาว 
มารดาและพี่น้องสตรี15

หลายเดอืนมาแล้ว ข้าพเจ้าไดร้บั
จดหมายน่าสลดใจจากพี่น้องสตรทีี่รกัคน
หน่ึง เธอเขียนวา่ “[ดฉัินกับลูกสาว] รูสึ้ก
วา่เราอยู่ ในสภาพการแข่งขันที่ดเุดอืดเพื่อ
ช่วงชิงความเอาใจใส่ของสามีกับลูกชาย คู่
แข่งของเราคอืการอัปเดตกีฬา 24 ช่ัวโมง 
วดิี โอเกม อัปเดตตลาดหุ้น [และ] การ
ดแูละวเิคราะห์เกมกีฬา [ทุกเกมกีฬาที่
คดิวา่มี] อย่างไม่มีที่สิน้สุด ดเูหมือนเรา
ก�าลังเสียที่น่ังแถวหน้ากับสามีและลูกชาย
เพราะที่น่ังแถวหน้าถาวรของพวกเขาคอื 
[กีฬาและเกม]”16

พี่น้องชาย หน้าที่แรกและส�าคัญที่สุด
ของท่านซ่ึงเป็นผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิตคือ
รักและดูแลภรรยาของท่าน เป็นหน่ึง
เดียวกับเธอ เป็นหุ้นส่วนของเธอ ช่วย
ให้ง่ายขึน้ส�าหรับเธอที่จะอยากเป็นของ
ท่าน ไม่ควรมีความสนใจอื่นใดในชีวิตน้ี
ที่ส�าคัญเหนือกว่าการสร้างความสัมพันธ์
นิรันดร์กับเธอ ไม่มีส่ิงใดในทีวี อุปกรณ์
มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่ส�าคัญมากกว่า
ความผาสุกของเธอ ทบทวนว่าท่านใช้
เวลาอย่างไรและอุทิศพลังงานของท่าน
ให้ส่ิงใด ส่ิงน้ันจะบอกท่านว่าใจท่านอยู่
ที่ ไหน จงสวดอ้อนวอนเพ่ือให้ ใจท่าน
ตรงกับใจภรรยา พยายามน�าปีติมาให้
เธอ ขอค�าแนะน�าจากเธอ และฟังเธอ 
ความเห็นของเธอจะปรับปรุงการ 
กระท�าของท่าน
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ถ้าท่านตอ้งกลับใจเพราะวธิีที่ท่าน
ปฏิบัตติอ่สตรทีี่ ใกล้ชิดท่านที่สุด จงเริม่
เดีย๋วน้ี และพึงจดจ�าวา่เป็นความรบัผิด
ชอบ ของท่ำน ที่จะช่วยให้สตรี ในชีวติ
ท่านไดร้บัพรที่มาจากการด�าเนินชีวติตาม
กฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศของพระเจ้า 
อย่าเป็นเหตใุห้สตรีไม่สามารถรบัพรพระ
วหิารของเธอได้

พี่น้องทัง้หลาย เราทุกคนตอ้งกลับใจ 
เราตอ้งลุกขึน้จากเก้าอี ้วางรีโมทลง และ
ตืน่จากการงีบหลับทางวญิญาณของเรา 
ถึงเวลาสวมยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า
เพื่อเราจะมีส่วนในงานส�าคญัที่สุดบน
แผ่นดนิโลก ถึงเวลา “ยื่นเคยีว [ของเรา] 
เข้ามา, และเก็บเกี่ยวดว้ยสุดพลัง, ความ
นึกคดิ, และพละก�าลัง [ของเรา]”17 พลัง
ความช่ัวรา้ยไม่เคยเดอืดดาลอย่างรนุแรง
มากเท่าทุกวนัน้ี ในฐานะผู้รบัใช้ของ
พระเจ้า เราจะหลับอยู่ ไม่ ได้ ในเมื่อการสู้
รบยังด�าเนินอยู่

ครอบครวัท่านตอ้งการความเป็นผู้น�า
และความรกัของท่าน โควรมัและคนใน
วอรด์หรอืสาขาตอ้งการพละก�าลังของ
ท่าน ทุกคนที่พบท่านตอ้งรูว้า่สานุศิษย์
ที่แท้จรงิของพระเจ้าเป็นคนอย่างไรและ
ปฏิบัตตินอย่างไร

พี่น้องชายที่รกั ท่านไดร้บัคดัเลือกจาก
พระบิดาให้มาแผ่นดนิโลกในช่วงเวลา
ส�าคญัน้ีเพราะความกล้าหาญทางวญิญาณ
ของท่านในโลกก่อนเกิด ท่านเป็นหน่ึงใน
บุรษุที่ดทีี่สุด องอาจที่สุดที่เคยมาแผ่น
ดนิโลก ซาตานรูว้า่ท่านคอืใครในเวลา
น้ีและเป็นใครในโลกก่อนเกิด และเขา
เข้าใจงานที่ตอ้งท�าก่อนพระผู้ช่วยให้รอด
เสด็จกลับมา หลังจากพันปีที่เขาไดฝึ้กฝน
ทักษะเล่ห์กลตา่งๆ นานา ปฏิปักษ์จึงมาก
ประสบการณ์เกินแก้ ไข

ด้วยความส�านึกคุณ ฐานะปุโรหิต
ที่เราด�ารงอยู่น้ันแข็งแกร่งมากกว่ากล
อุบายของปฏิปักษ์ ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่าน
เป็นบุรุษและเด็กหนุ่มที่พระเจ้าทรง
ประสงค์ ให้ท่านเป็น ท�าให้การมุ่งเน้น
ที่การกลับใจ ทุกวัน ของท่านเป็นส่วน
ส�าคัญต่อชีวิตเพื่อท่านจะใช้ฐานะปุโรหิต
ด้วยพลังที่มากกว่าเดิม น่ีเป็นวิธีเดียวที่
ท่านจะรักษาตนเองและครอบครัวท่าน

ให้ปลอดภัยทางวิญญาณในวันแห่งความ
ท้าทายเบือ้งหน้า

พระเจ้าทรงตอ้งการคนไม่เห็นแก่ตวัผู้
ให้ความผาสุกของผู้อื่นมาก่อนตนเอง 
พระองคท์รงตอ้งการคนที่ตัง้ใจท�างาน
เพื่อจะไดย้ินสุรเสียงของพระวญิญาณ
อย่างแจ้งชัด พระองคท์รงตอ้งการคน
แห่งพันธสัญญาผู้รกัษาพันธสัญญา
ของตนดว้ยความสุจรติใจ พระองคท์รง
ตอ้งการคนที่มุ่งมั่นท�าให้ตนเองบรสุิทธิ์
ทางเพศ—บุรษุผู้มีคา่ควร สามารถเรยีก
หาไดท้ันทีเพื่อให้พรดว้ยใจบรสุิทธิ์ ความ
คดิสะอาด และมือที่เต็มใจ พระเจ้าทรง
ตอ้งการคนที่กระตอืรอืรน้ที่จะกลับใจ—
ขยันรบัใช้และเป็นส่วนหน่ึงของกองทัพผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตที่มีคา่ควรของพระเจ้า

ข้าพเจ้าให้พรท่านที่จะกลายเป็นคน
เหล่าน้ัน ข้าพเจ้าให้พรท่านดว้ยความกล้า

หาญที่จะกลับใจทุกวนัและเรยีนรูว้ธิี ใช้
อ�านาจฐานะปุโรหิตอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าให้
พรท่านที่จะส่ือสารความรกัของพระผู้ช่วย
ให้รอดไปยังภรรยากับลูกของท่านและ
ทุกคนที่รูจ้ักท่าน ข้าพเจ้าให้พรท่านที่จะ 
ท�ำ ดขีึน้และ เป็น คนดขีึน้ ข้าพเจ้าให้
พรท่านวา่เมื่อท่านพากเพียรท�าส่ิงเหล่าน้ี 
ท่านจะประสบปาฏิหารยิ์ ในชีวติท่าน

เรารว่มงานของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง
ฤทธานุภาพ พระเยซคูอืพระครสิต ์เราเป็น
ผูร้บัใช้ของพระองค ์ขา้พเจา้เป็นพยานใน
พระนามของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:9; 11:9.
 2. ด ูมาระโก 1:4; โมไซยาห์ 18:20; แอลมา 

37:33; 3 นีไฟ 7:23; โมโรไน 3:3; หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 19:21; 44:3; 55:2.

 3. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:36.
 4. ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ26:8; 2 นีไฟ 1:15; 

มอรมอน 6:17; หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 6:20.

 5. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การกลับใจ
และการเปลี่ยนใจเลื่อมใส,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2007, 128.

 6. ด,ู ตวัอย่างเช่น, ลูกา 13:3, 5.
 7. ด ู2 นีไฟ 9:23; โมไซยาห์ 4:6; 3 นีไฟ 9:22; 

27:19.
 8. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การกลับใจและ

การเปลี่ยนใจเลื่อมใส,” 127–130.
 9. ด ู3 นีไฟ 27:27.
 10. ด ูยูดา 1:17–21; 2 นีไฟ 2:25, 27; 28:20; 

ด ู1 นีไฟ 8:10–12, 21–23; 11:21–22; 
12:17; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 10:22; 
โมเสส 5:13 ดว้ย.

 11. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:36.
 12. ค�าที่พระเจ้าทรงดลใจในการเปิดเผยและใน

ค�าสอนยุคปัจจุบัน—สูงกวำ่ ศกัดิสิ์ทธิ์กวำ่ เรง่ 
เพิ่ม เสรมิสรำ้ง ดกีวำ่ แปลง ปรบัเปลีย่นใหม่ 
ปรบัปรงุ เพิ่มประสิทธิภำพ เปลีย่นแปลง 
ท�ำให้ลึกซึง้ ขยำยออก—เป็นถ้อยค�าแห่งการ
เตบิโตทางวญิญาณ (ด ูรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน,  
“การเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบ
อย่าง,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 113–114).

 13. เรารูว้า่ “มนุษย์เป็นอิสระตามเน้ือหนัง . . . 
พวกเขาเป็นอิสระที่จะเลือกเสรภีาพและ
ชีวตินิรนัดร,์ โดยผ่านพระผู้เป็นส่ือกลางที่
ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์, หรอืจะเลือกการเป็น
เชลยและความตาย, ตามการเป็นเชลยและ
อ�านาจของมาร; เพราะเขาแสวงหาเพื่อจะ
ให้มนุษย์ทัง้ปวงเศรา้หมองเหมือนตวัเขา” 
(2 นีไฟ 2:27).

 14. ด ู1 โครนิธ์ 3:16–17; 6:18–20.
 15. ด ูเจคอบ 2:35.
 16. จดหมายไดร้บัวนัที่ 4 ก.พ. 2019.
 17. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 33:7.



70 ภาคเช้าวนัอาทติย์ | 7 เมษายน 2019

พี่น้องที่รักทัง้หลาย พระบิดาบนสวรรค์
ของเราและพระเยซูคริสต์ทรงปรารถนา
จะประทานพรเราแต่ละคน1 ค�าถามเกี่ยว
กับ วิธี เข้าถึงและได้รับพรเหล่าน้ันเป็น
หัวข้อการโต้อภิปรายและสนทนาเรื่อง
ศาสนศาสตร์มาหลายศตวรรษ2 บางคน
แย้งว่าพรมาจากการลงมือท�าอย่างเดียว 
เราได้รับพรผ่านงานของเราเท่าน้ัน บาง
คนเถียงว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกไว้
แล้วว่าจะประทานพรใครและประทาน
อย่างไร—และการตัดสินพระทัยน้ีไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความเห็นทัง้
สองด้านมีจุดบกพร่องเป็นพืน้ฐาน พร
จากสวรรค์ ไม่ได้มาจากการสะสม “คูปอง
คุณงามความดี” อย่างคลุ้มคลั่งและไม่
ได้มาจากการเฝ้ารออย่างอับจนว่าเราจะ
โชคดีถูกรางวัลล็อตเตอรี่ ไม่เลย ความ
จริงน้ันแตกต่างกันเล็กน้อยมากแต่
เหมาะสมมากกว่าส�าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา
กับทายาทผู้มีศักยภาพของพระองค์ ซ่ึงก็
คือ—เรา ความจริงที่ ได้รับการฟ้ืนฟูเปิด
เผยว่าพรไม่เคยมาจากการลงมือท�าอย่าง
เดียว แต่การกระท�าที่เกิดจากศรัทธาใน
ส่วนของเรา ทัง้ในช่วงเริม่ต้นและต่อ
เน่ืองเป็นส่ิงจ�าเป็น3

ขณะที่เราพิจารณาวธิีรบัพรจากพระ
ผู้เป็นเจ้า ขอให้เราเปรยีบพรจากสวรรค์
เป็นกองฟืนขนาดใหญ่กองหน่ึง ลอง
นึกถึงใจกลางกองฟืนขนาดเล็ก มีเศษไม้
ถมทับอยู่ดา้นบนเป็นชัน้ๆ ถัดลงมาเป็น
กิ่งไม้ แล้วท่อนไม้ขนาดเล็ก และสุดท้าย
เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ ฟืนกองน้ีมีเชือ้
เพลิงจ�านวนมาก พอที่จะให้แสงสวา่ง
และความรอ้นเป็นเวลาหลายวนั ลอง
นึกวา่ข้างๆ กองฟืนมีไม้ขีดไฟก้านหน่ึง 
ประเภทที่มีหัวเป็นฟอสฟอรสั4

โดย เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ไดร้บัพระพรมากมาย

พรส่วนใหญ่ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าปรารถนาจะประทานแก่เรา
เรียกร้องให้เราท�าส่วนของเรา—ตามศรัทธาของเราใน
พระเยซูคริสต์

ภาคเช้าวนัอาทติย์ เพื่อจะปลดปล่อยพลังงานจากกอง
ฟืน ตอ้งจุดไม้ขีดไฟและจุดไฟให้กองฟืน 
ฟืนจะตดิไฟอย่างรวดเรว็และท�าให้เศษ
ไม้ขนาดใหญ่มอดไหม้ เมื่อเกิดปฏิกิรยิา
การเผาไหม้น้ี การเผาไหม้จะด�าเนินตอ่
ไปจนกวา่ไม้ทัง้หมดจะมอดไหม้หรอืไม่มี
ออกซิเจนให้ตดิไฟ

การจุดไม้ขีดไฟและจุดไฟเผากองฟืน
เป็นการกระท�าขนาดเล็กที่สามารถปลด
ปล่อยศักยภาพของพลังงานจากไม้5 ไม่มี
อะไรเกิดขึน้จนกวา่จะจุดไม้ขีดไฟ ไม่วา่
ฟืนจะกองใหญ่เพียงใด ถ้าจุดไม้ขีดไฟแต่
ไม่จุดไฟเผากองฟืน ปรมิาณของความ
สวา่งและความรอ้นจากไม้ขีดไฟเพียง
อย่างเดยีวจะน้อยนิดและพลังงานจาก
การเผาไหม้ของไม้ยังคงไม่ไดร้บัการปลด
ปล่อยเหมือนเดมิ ถ้าช่วงเวลาหน่ึงไม่มี
ออกซิเจน ปฏิกิรยิาการเผาไหม้ก็ยุติ

ในท�านองเดยีวกัน พรส่วนใหญ่ที่พระ 
ผู้เป็นเจ้าปรารถนาจะประทานแก่เราเรยีก 
รอ้งให้เราท�าส่วนของเรา—ตามศรทัธา 
ของเราในพระเยซูครสิต ์ศรทัธาในพระ 
ผูช่้วยใหร้อดเป็นหลกัธรรมแหง่การกระท�า 
และพลัง6 ก่อนอื่นเราตอ้งกระท�าดว้ย
ศรทัธา จากน้ันพลังจะมา—ตามพระ
ประสงคแ์ละจังหวะเวลาของพระผู้เป็น
เจ้า ล�าดบัขัน้ตอนน้ีส�าคญัมาก7 การกระท�า 
ที่เรยีกรอ้งเป็นเรือ่งเล็กเสมอเมื่อเทียบกับ
พรที่สุดท้ายแล้วเราจะไดร้บั8

พจิารณาดวูา่เกดิอะไรขึน้เมือ่บรรดางู
เพลงิเหนิฟ้ามาอยูท่่ามกลางชาวอสิราเอล
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สมยัโบราณขณะเดนิทางไปสู่แผน่ดนิแหง่
ค�าสัญญา การถกูงพูษิกดัท�าใหถ้งึแกค่วาม
ตาย แตค่นทีถ่กูกดัรกัษาหายได้ โดยมอง
ไปทีง่ทูองสัมฤทธิท์ี่ โมเสสท�าขึน้และตดิ
ไวบ้นเสา9 ตอ้งใช้พลงังานมากเพยีงใดใน
การมองดบูางส่ิง ทกุคนทีม่องดไูดร้บัพลงั
จากสวรรคแ์ละหายเป็นปกต ิชาวอสิราเอล
บางคนทีถ่กูงกูดัไม่ไดม้องทีง่ทูองสัมฤทธิ์
จงึตาย อาจเป็นเพราะพวกเขาขาดศรทัธา
ทีจ่ะมอง10 พวกเขาอาจไมเ่ช่ือวา่การกระท�า
ทีเ่รยีบงา่ยเช่นน้ันสามารถรกัษาไดต้าม
ทีสั่ญญาไว ้หรอืพวกเขาจงใจทีจ่ะท�าใจ
แข็งกระดา้ง ปฏเิสธค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้11

หลกัธรรมของการกระตุน้พรทีห่ลัง่
ไหลมาจากพระผูเ้ป็นเจา้น้ันเป็นนิรนัดร ์
เช่นเดยีวกบัชาวอสิราเอลสมัยโบราณ เรา
ตอ้งกระท�าตามศรทัธาของเราในพระเยซู
ครสิตเ์พือ่จะรบัพร พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิด
เผยวา่ “มกีฎ, ประกาศิตไว้ ในสวรรคอ์ยา่ง
เปลีย่นแปลงไม่ไดก้อ่นการวางรากฐาน
ของโลกน้ี, ซ่ึงในน้ันทรงก�าหนดพรไวท้กุ
ประการ—และเม่ือเราไดร้บัพรประการใด
จากพระผูเ้ป็นเจา้, ยอ่มเป็นไปเน่ืองจาก
การเช่ือฟังกฎน้ันซ่ึงในน้ันทรงก�าหนด
พรไว”้12 อยา่งไรก็ตาม ทา่นไม่ไดพ้รจาก
การลงมอืท�าอยา่งเดยีว—ความเช่ือน้ันผิด
—แตท่่านตอ้งมคีณุสมบตัสิ�าหรบัพรน้ัน 
ความรอดของเราเกิดขึน้ไดผ่้านความดงีาม
และพระคณุของพระเยซูครสิตเ์ทา่น้ัน13 
ความไพศาลของการพลพีระชนมชี์พเพือ่
การชดใช้หมายความวา่ฟืนกองน้ันไมม่ี
ทีสิ่น้สุด การกระท�าน้อยนิดของเราเทยีบ
กนัไม่ไดเ้ลย แต่ไม่ ใช่ไรป้ระโยชน์ และ
ไม่ ใช่ไรค้วามส�าคญั ในความมดื ไมข้ดีไฟ
กา้นเดยีวทีต่ดิไฟจะมองเห็นไดแ้ต่ไกล 
ในความเป็นจรงิแล้ว ส่ิงน้ีมองเห็นได้ ใน
สวรรคเ์พราะตอ้งมกีารกระท�าแหง่ศรทัธา
อนัเล็กน้อยเพือ่จะจดุประกายไฟค�าสัญญา
ของพระผูเ้ป็นเจา้14

เพื่อจะรบัพรที่ปรารถนาจากพระผู้
เป็นเจ้า ตอ้งกระท�าดว้ยศรทัธา จุดไม้ขีด
ไฟแห่งอุปลักษณ์ซ่ึงผูกพันไวก้ับพรแห่ง
สวรรคน้ั์น ตวัอย่างเช่น วตัถุประสงคห์น่ึง
ของการสวดอ้อนวอนคอืเพื่อรบัประกันพร
ที่พระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยประทานให้

แตม่ีเงื่อนไขคอืเราจะตอ้งทูลขอ15  
แอลมารอ้งขอพระเมตตาและใหค้วามเจ็บ 
ปวดของท่านหายไป ท่านไม่ปวดรา้วดว้ย
ความทรงจ�าถึงบาปของท่านอีกตอ่ไป ปีติ
ของท่านท่วมท้นเหนือความเจ็บปวด—
ทัง้หมดเพราะท่านรอ้งขอดว้ยศรทัธาใน
พระเยซูครสิต์16 พลังงานกระตุน้ที่จ�าเป็น
ส�าหรบัเราคอืการมีศรทัธาเพียงพอใน
พระครสิตท์ี่จะทูลถามพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
จรงิใจในค�าสวดอ้อนวอน ยอมรบัพระ
ประสงคแ์ละจังหวะเวลาของพระองค์ ใน
การประทานค�าตอบ

บ่อยครัง้พลังงานกระตุน้เรยีกรอ้ง
มากกวา่การมองดหูรอืทูลขอเท่าน้ัน ตอ้ง
มีการกระท�าที่เป่ียมดว้ยศรทัธา อย่าง
ตอ่เน่ืองหลายครัง้ดว้ย กลางศตวรรษ
ที่ 19 บรคิมั ยังก์น�ากลุ่มวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายกลุ่มหน่ึงออกส�ารวจและตัง้
รกรากที่แอริโซนา ภูมิภาคที่แห้งแล้งใน
อเมรกิาเหนือ หลังจากมาถึงแอริโซนา 
พวกเขาขาดน� ้าและกลัววา่จะตาย พวก
เขาวงิวอนขอความช่วยเหลือจากพระผู้
เป็นเจ้า ไม่นานฝนและหิมะก็ตก ช่วย
เตมิน� ้าให้พวกเขาเต็มถังและจัดหาให้
ปศสัุตวข์องพวกเขา ดว้ยความส�านึก

คณุและความสดช่ืน พวกเขากลับไป
ซอลท์เลคซิตี ้ช่ืนชมยินดี ในพระคณุ
ความดขีองพระผู้เป็นเจ้า เมื่อกลับมาถึง 
พวกเขารายงานเรือ่งรายละเอียดการเดนิ
ทางแก่บรคิมั ยังก์และสรปุการตดัสินใจวา่
แอริโซนาไม่เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัย

หลังจากฟังรายงาน บรคิมั ยังก์ถาม
ชายคนหน่ึงในห้องวา่เขาคดิอย่างไรเกี่ยว
กับการเดนิทางและปาฏิหารยิ์ ชายคนน้ัน
คอืแดเนียล ดบัเบิลยู. โจนส์ เขาตอบสัน้ๆ 
แต่ได้ ใจความวา่ “ผมจะเตมิน� ้าให้เต็ม 
เดนิทางตอ่ไป และสวดอ้อนวอนอีกครัง้” 
บราเดอรบ์รคิมัวางมือที่บราเดอร์ โจนส์
และกล่าววา่ “ชายคนน้ีจะเป็นผู้น�าการ
เดนิทางไปแอริโซนาครัง้ตอ่ไป”17

เราทุกคนจ�าไดถ้ึงช่วงเวลาที่เราฝ่าฟัน
อุปสรรคและสวดอ้อนวอนอีกครัง้—และ
ผลก็คอืพร ประสบการณ์ของไมเคลิกับ
แมเรยีน โฮล์มส์แสดงถึงหลักธรรมเหล่าน้ี 
ไมเคลิกับข้าพเจ้ารบัใช้ดว้ยกันเป็นสาวก
เจ็ดสิบภาค ข้าพเจ้าตืน่เตน้ทุกครัง้ที่เขา
สวดอ้อนวอนในการประชุมของเราเพราะ
ความเข้มแข็งทางวญิญาณอันลึกซึง้ที่
เห็นไดชั้ดเจน เขารูจ้ักวธิีพูดกับพระผู้
เป็นเจ้า ข้าพเจ้าชอบฟังเขาสวดอ้อนวอน 
ในช่วงตน้ของชีวติแตง่งาน ไมเคลิกับแม
เรยีนไม่ไดส้วดอ้อนวอนหรอืมาโบสถ์ พวก
เขาวุน่อยู่กับลูกเล็กสามคนและบรษัิท
กอ่สรา้งทีป่ระสบความส�าเรจ็ ไมเคลิไม่รูสึ้ก 
วา่เขาเป็นคนที่เครง่ศาสนา ค�า่วนัหน่ึง 
อธิการของพวกเขามาที่บ้านและกระตุน้
ให้พวกเขาเริม่สวดอ้อนวอน

หลังจากอธิการจากไป ไมเคลิกับแม
เรยีนตดัสินใจวา่พวกเขาจะพยายามสวด
อ้อนวอน ก่อนเข้านอน พวกเขาคกุเข่า
ข้างเตยีง และไมเคลิเริม่ ดว้ยความอึดอัด
ใจ หลังจากสวดอ้อนวอนไปได้ ไม่กี่ค�า 
ไมเคลิหยุดชะงัก พลางบอกวา่ “แมเรยีน 
ผมท�าไม่ได”้ เมื่อเขาลุกขึน้ยืนและเริม่
เดนิจากไป แมเรยีนจับมือเขา ดงึเขาให้
คกุเข่าลงและบอกวา่ “ ไมค ์คณุท�าได ้ลอง
อีกครัง้!” ดว้ยก�าลังใจน้ี ไมเคลิสวดอ้อน
วอนสัน้ๆ ส�าเรจ็

ครอบครวัโฮลม์ส์เริม่สวดออ้นวอนเป็น
ประจ�า พวกเขาตอบรบัค�าเชิญจากเพือ่น
บา้นให้ ไปโบสถ ์เมือ่พวกเขาเดนิเขา้มาที่
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หอ้งนมสัการและไดย้นิเพลงสวดเปิด พระ
วญิญาณทรงกระซิบบอกพวกเขาวา่ “น่ี
เป็นความจรงิ” ตอ่มา โดยที่ ไมม่ี ใครเห็น
และไมม่ี ใครขอใหท้�า ไมเคลิช่วยยกขยะใน
อาคารประชมุไปทิง้ เมือ่เขาท�าเช่นน้ัน เขา
มคีวามรูสึ้กแรงกลา้วา่ “น่ีคอืบา้นของเรา”

ไมเคลิกับแมเรยีนตอบรบัการเรยีกใน
ศาสนจักร รบัใช้ ในวอรด์และสเตคของ
พวกเขา พวกเขาผนึกดว้ยกัน และลูก 
3 คนผนึกกับพวกเขา พวกเขามีลูกอีก 
รวมทัง้หมด 12 คน ครอบครวัโฮล์มส์รบั
ใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่กับภรรยา— 
สองครัง้

ค�าสวดอ้อนวอนครัง้แรกที่ตะกุกตะกัก
เป็นการกระท�าเล็กๆ ที่เป่ียมดว้ยศรทัธา
ซ่ึงก่อให้เกิดพรจากสวรรค ์ครอบครวั
โฮล์มส์ป้อนเชือ้เพลิงแห่งศรทัธาโดยการ
มาโบสถ์และรบัใช้ การเป็นสานุศิษย์ที่
อุทิศตนตลอดหลายปีน�าไปสู่เปลวเพลิง
แรงกล้าซ่ึงสรา้งแรงบันดาลใจจนทุกวนัน้ี

แต่ไฟตอ้งไดร้บัออกซิเจนตลอดเวลา
เพื่อฟืนจะไดป้ลดปล่อยศักยภาพของมัน
ไดเ้ต็มที่ ดงัตวัอย่างของไมเคลิกับ 
แมเรยีน โฮล์มส์ ศรทัธาในพระครสิตเ์รยีก
รอ้งการกระท�าอันตอ่เน่ืองเพื่อเปลวไฟ
จะลุกไหม้ตอ่ไป การกระท�าเล็กน้อยเป็น
เชือ้เพลิงให้ความสามารถของเราที่จะเดนิ
ตามทางแห่งพันธสัญญาและน�าไปสู่พรที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้ 
แตอ่อกซิเจนจะถ่ายเทมาก็ตอ่เมื่อเราก้าว
เดนิตอ่ไปเท่าน้ัน บางครัง้เราตอ้งสรา้ง
คนัธนูและลูกธนูก่อนการเปิดเผยจะมาวา่
เราควรหาอาหารที่ ไหน18 บางครัง้เราตอ้ง
สรา้งเครือ่งมือก่อนการเปิดเผยจะมาวา่
จะตอ่เรอือย่างไร19 บางครัง้ ตามการก�ากับ
ดแูลจากศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า เรา
ตอ้งอบขนมเคก้ขนาดเล็กจากน� ้ามันและ
แป้งที่เรามีน้อยนิดเพื่อจะรบัน� ้ามันเต็ม
หม้อและแป้งเต็มถังโดยไม่ขาด20 และ
บางครัง้เราตอ้ง “น่ิงเถิดและรูว้า่ [พระผู้
เป็นเจ้า] คอืพระผู้เป็นเจ้า” และวางใจใน
จังหวะเวลาของพระองค์21

เมื่อท่านไดร้บัพรใดจากพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านสรปุไดว้า่ท่านเช่ือฟังกฎนิรนัดรซ่ึ์ง
มีข้อก�าหนดของการรบัพรน้ัน22 แตพ่ึง
จดจ�าวา่กฎที่ “ประกาศิตไว”้ ไม่ไดข้ึน้อยู่

กับเวลาของโลก หมายความวา่พรเกิดขึน้
ตามตารางเวลาของพระผู้เป็นเจ้า แม้แต่
ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณก็แสวงหา
บ้านบนสวรรคข์องพวกท่าน23 “ตายใน
ขณะที่ยังมีความเช่ืออยู่ และยังไม่ไดร้บั
ส่ิงตา่งๆ ที่ทรงสัญญาไว ้แตพ่วกเขาก็
สังเกตเห็นแต่ไกล . . . และรอรบั”24 ถ้ายัง
ไม่ไดร้บัพรที่ปรารถนาไวจ้ากพระผู้เป็น
เจ้า—ท่านไม่ตอ้งกระวนกระวายใจ หรอื
สงสัยวา่จะตอ้งท�าอะไรอีก แตจ่งฟังค�า
แนะน�าของโจเซฟ สมิธให้ “ท�าส่ิงทัง้ปวง
ที่อยู่ ในอ�านาจ [ของท่าน] อย่างรืน่เรงิ
เถิด; และจากน้ัน . . . ยืนน่ิง, ดว้ยความ
มั่นใจอย่างที่สุด, เพื่อเห็น . . . [พระผู้เป็น
เจ้า] ทรงเผยพระพาหุของพระองค”์25 พร
บางอย่างพิทักษ์ ไวเ้พื่อวนัหน้า แม้ส�าหรบั
บุตรธิดาที่องอาจที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า26

หกเดอืนก่อนไดม้ีการน�าเสนอ
แผนการเรยีนรูห้ลักค�าสอน เสรมิสรา้ง
ศรทัธา เสรมิก�าลังบุคคลและครอบครวั
ที่มีบ้านเป็นศนูย์กลางและศาสนจักร
สนับสนุน ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
สัญญาวา่การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะ
ช่วยให้เรารอดทางวญิญาณ เพิ่มพูนปีติ
ในพระกิตตคิณุ และท�าให้การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของเราตอ่พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูครสิตล์ึกซึง้ขึน้27 แตข่ึน้อยู่กับ
เราที่จะรบัพรเหล่าน้ี เราแตล่ะคนมีความ
รบัผิดชอบที่จะเปิดและศึกษา จงตำมเรำ
มำ—ส�ำหรบับุคคลและครอบครวั รวม
ทัง้พระคมัภีรแ์ละส่ือการเรยีนการสอน 
จงตำมเรำมำ อื่นๆ28 เราตอ้งสนทนาเรือ่ง

เหล่าน้ันกับครอบครวัและเพื่อนๆ จัด
ระเบียบวนัสะบาโตของเราเพื่อจุดไฟแห่ง
อุปลักษณ์ หรอืเราจะทิง้แหล่งช่วยเหล่า
น้ีไว้ ในกองฟืนที่บ้านของเรา ขังพลังงาน
ไวข้้างใน

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านกระตุน้พลัง
จากสวรรคอ์ย่างซ่ือสัตย์เพื่อรบัพรพิเศษ
จากพระผู้เป็นเจ้า ใช้ศรทัธาเพื่อจุดไม้ขีด
ไฟและจุดไฟ ให้ออกซิเจนที่จ�าเป็นขณะ
ท่านเฝ้ารอพระเจ้าดว้ยความอดทน ดว้ย
ค�าเชือ้เชิญน้ี ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงน�าทางและก�ากับ
ดแูลท่าน เพื่อวา่ท่าน เช่นเดยีวกับ “คน
ซ่ือสัตย์” ที่กล่าวถึงในสุภาษิต จะ “ ไดร้บั
พระพรมากมาย”29 ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรที่รกัของ
พระองค ์พระเยซูครสิตท์รงพระชนม์ 
ทรงห่วงใยความผาสุกของท่าน และทรง
ยินดทีี่จะประทานพรท่าน ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 41:1; 78:17; 

104:33.
 2. ดู, ตัวอย่างเช่น, Craig Harline, A World 

Ablaze: The Rise of Martin Luther and 
the Birth of the Reformation (2017), 
20. เช่นการโต้เถียงระหวา่งออกัสทีน (AD 
354–430) กับเพลาเกียส คู่อรขิองเขา (AD 
354–420). เพลาเกียสยืนกรานวา่ “แน่นอน
วา่ภายในมนุษย์ต้องการท�าความดี และได ้
รบัพระคุณจากพระผู้เป็นเจ้าโดยการกระท�า 
คุณงามความดีน้ันและรกัษาพระบัญญัติ
ทัง้หมดของพระผู้เป็นเจ้า” ออกัสทีนไม่เห็น
ด้วยอย่างรนุแรง. ดู Eric Metaxas, Martin 
Luther: The Man Who Rediscovered 
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วงัเวง ดฉัินมองไม่เห็นยอดพระวหิารที่
ดฉัินมองดทูุกคนืมาหลายปี

การเห็นความมืดในที่ซ่ึงดฉัินคาดหวงั
จะเห็นแสงสวา่งเตอืนดฉัินวา่ส่ิงจ�าเป็น
พืน้ฐานอย่างหน่ึงที่เราตอ้งท�าเพื่อจะ
เตบิโตคอืเช่ือมตอ่กับแหล่งแห่งความ
สวา่งของเรา—พระเยซูครสิต ์พระองค์
ทรงเป็นตน้ก�าเนิดแห่งพลังอ�านาจของ
เรา แสงสวา่งและชีวติของโลก หากไม่
เช่ือมตอ่กับพระองค์ ให้ด ีเราจะเริม่ตาย
ทางวญิญาณ เมื่อรูเ้ช่นน้ี ซาตานพยายาม

โดย ชารอน ยแูบง็ค์
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมัญ

ห้องท�างานของดฉัินในตกึสมาคม
สงเคราะห์มองเห็นพระวหิารซอลท์เลค 
ชัดเจน ทุกคนืตามเวลาปกต ิไฟพระ 
วหิารดา้นนอกจะเปิดเมื่อพลบค�า่ พระ
วหิารเป็นประภาคารอุ่นใจนอกหน้าตา่ง
ของดฉัินเสมอ

คนืหน่ึงในเดอืนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
ห้องท�างานของดฉัินเลือนรางเป็นพิเศษ
ขณะดวงอาทิตย์ตกดนิ เมื่อดฉัินมองไป
นอกหน้าตา่ง พระวหิารอยู่ ในความมืด 
พระวหิารไม่ไดเ้ปิดไฟ ทันใดน้ันดฉัินรูสึ้ก

พระครสิต:์ แสงสวา่งที่ส่อง
ในความมืด

ถ้าท่านรู้สึกว่าประภาคารของประจักษ์พยานท่านก�าลงั
ริบหร่ีและใกล้จะอับแสง จงกล้าหาญ รักษาสัญญาท่ี
ท่านท�ากับพระผู้ เป็นเจ้า

God and Changed the World (2017), 
296 ด้วย. ลูเธอรส์อนวา่งานไม่มีวนัน�าไป
สู่พระคุณของพระผู้เป็นเจ้า ศรทัธาน�าไป
สู่พระคุณและงานดีจึงตามมา “เป็นไปไม่
ได้ที่จะแยกงานออกจากศรทัธา เหมือนกับ
ที่เป็นไปไม่ ได้ที่จะแยกความรอ้นและแสง
สวา่งออกจากไฟ.”

 3. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 82:10.
 4. น่ีคอืไม้ขีดไฟส�าหรบัคา่ยพักแรม ไม้ขีด

ไฟที่ “จุดที่ ไหนก็ได”้ ไม้ขีดไฟสมัยใหม่ที่
ปลอดภัย เช่นไม้ขีดไฟส�าหรบัใช้ ในครวั  
มีฟอสฟอรสัตรงแถบจุดไฟแทนที่จะเป็น
ตรงหัวไม้ขีด.

 5. การกระท�าเหล่าน้ีก่อให้เกิด “พลังงาน
กระตุน้” ส�าหรบัเปลวไฟ ค�าวา่ “พลังงาน
กระตุน้” น�าเสนอในปี 1889 โดยนัก
วทิยาศาสตรช์าวสวเีดนช่ือ สวานเท 
อารเ์ฮเนียส.

 6. ด ูLectures on Faith (1985), 3.
 7. ด ูเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ทูลขอดว้ยศรทัธา,” 

เลียโฮนำ, พ.ค. 2008, 94.
 8. ด ูโมไซยาห์ 2:24–25.
 9. ด ูกันดารวถิี 21:6–9.
 10. ด ู 1 นีไฟ 17:41
 11. ด ู1 นีไฟ 17:42.
 12. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 130:20–21.
 13. ด ู2 นีไฟ 10:24; 25:23.
 14. ด ูแอลมา 60:11, 21; ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, 

“เรือ่งเล็กและเรยีบง่าย,” เลียโฮนำ, พ.ค. 
2018, 89–92; เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “จง
ท�างานอย่างทุ่มเท,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2012, 
29–31.

 15. ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “สวดอ้อนวอน (การ)”; 
ด ูโมโรไน 7:48 ดว้ย.

 16. ด ูแอลมา 36:18–21; ด ูอีนัส 1:5–8 ดว้ย.
 17. Daniel W. Jones, 40 Years Among the 

Indians (1960), 222.
 18. ด ู1 นีไฟ 16:23.
 19. ด ู1 นีไฟ 17:9.
 20. ด ู1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:10–16.
 21. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 101:16.
 22. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 130:20–21.
 23. ด ูฮีบร ู11:16.
 24. ฮีบร ู11:13.
 25. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 123:17.
 26. ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “มหาปุโรหิต

แห่งส่ิงประเสรฐิซ่ึงจะมาถึง,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2000, 42 45. เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์
กล่าววา่ “พรบางอย่างมาเรว็ บางอย่างมาช้า 
และบางอย่างไม่มาจนวาระสุดท้ายของชีวติ 
แตส่�าหรบัผู้ที่ยอมรบัพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์พรจะมำ”

 27. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�ากล่าวเปิดการ
ประชุม,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 6–8.

 28. ด ูเควนทิน แอล. คกุ, “การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสอันลึกซึง้และยั่งยืนตอ่พระ บิดา
บนสวรรคแ์ละพระเจ้าพระ เยซู ครสิต,์” 
เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 8–12.

 29. สุภาษิต 28:20.
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ใช้แรงกดดนัทางโลกที่เราทุกคนประสบ 
เขาพยายามท�าให้แสงของเราเลือนราง 
ลัดวงจรการเช่ือมตอ่ ตดัแหล่งก�าเนิด
ไฟฟ้า ปล่อยให้เราโดดเดีย่วในความมืด 
แรงกดดนัเหล่าน้ีเป็นสภาพทั่วไปใน
ความเป็นมรรตยั แตซ่าตานท�างานหนัก
เพื่อแยกเราออกมาและบอกเราวา่เราเป็น
คนเดยีวที่ประสบสภาพเหล่าน้ี

พวกเราบางคนใจฝ่อด้วยความเศร้า
เมื่อเรือ่งเศรา้เกิดขึน้กับเรา เมื่อชีวติ

บอบช�า้จนเราหายใจไม่ออก เมื่อเราถูก
ตแีละปล่อยให้ตายเหมือนชายบนถนน
ไปเยรีโค พระเยซูเสด็จมาเทน� ้ามันใส่
บาดแผลของเรา พยุงเราลุกขึน้อย่าง
อ่อนโยน พาเราไปพักที่ โรงแรม ดแูลเรา1 
พระองคต์รสักับพวกเราที่ก�าลังโศกเศรา้
วา่ “เราจะให้สัมภาระซ่ึงวางอยู่บนบ่าเจ้า
เบาลง . . . แม้จนเจ้าหารูสึ้กไม่วา่มันอยู่
บนหลังเจ้า . . . เพื่อเจ้าจะรูอ้ย่างแน่นอน
วา่เรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า, มาเยือน
ผู้คนของเราในความทุกข์ของพวกเขา”2 
พระครสิต์ทรงรกัษาบาดแผล

พวกเราบางคนแค่เหน่ือยมาก
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์

กล่าววา่ “เราตอ้งไม่วิง่เรว็เกินก�าลังที่

มีและควรท�าทุกอย่างตามระเบียบ แต่
กระน้ัน ข้าพเจ้ารูว้า่ . . . หลายท่านวิง่เรว็
มาก [มาก] และบางครัง้ดเูหมือนท่านไม่มี
เรีย่วแรงจะช่วยและไม่มีความปรารถนา
มากพอจะท�า”3 เมื่อความคาดหวงัประดงั
เข้ามา เราสามารถก้าวถอยหลังและทูล
ถามพระบิดาบนสวรรคว์า่เราตอ้งปล่อย
มือจากอะไร ส่วนหน่ึงของประสบการณ์
ชีวติเราคอืการเรยีนรูว้า่อะไรคอืส่ิงที่ ไม่
ตอ้งท�า แตแ่ม้เป็นเช่นน้ัน บางครัง้ชีวติ
ก็เหน่ือยล้า พระเยซูทรงยืนยันกับเรา
วา่ “บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระ
หนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทัง้
หลายไดห้ยุดพัก”4

พระครสิตเ์ต็มพระทัยแบกแอกรว่ม
กับเราเพื่อภาระของเราจะไดเ้บา พระ
ครสิต์คือการหยุดพัก

พวกเราบางคนรู้สึกว่าเราไม่พอดกีบัเบ้า
หลอมตามประเพณี

เรารูสึ้กไม่เป็นที่ยอมรบัดว้ยเหตผุล
ตา่งๆ นานา พันธสัญญาใหม่แสดงให้เห็น
วา่พระเยซูทรงพยายามเอือ้มไปหาคนทุก
ประเภท คนง่อย คนเก็บภาษี เด็ก ชาว
กาลิลี หญิงโสเภณี สตร ีคนฟารสีิ คน
บาป ชาวสะมาเรยี หญิงม่าย ทหารชาว
โรมัน คนล่วงประเวณี คนไม่สะอาดตาม

พิธีกรรม แทบจะทุกเรือ่ง พระองคท์รง
เอือ้มไปหาคนที่สังคมไม่ยอมรบั

ลูกา 19 เล่าเรือ่งหัวหน้าคนเก็บภาษี ใน
เมืองเยรีโคช่ือศักเคยีส เขาปีนขึน้ตน้ไม้
เพื่อจะไดเ้ห็นพระเยซูเสด็จผ่าน ศักเคยีส
เป็นลูกจ้างของรฐับาลโรมัน และคนมอง
วา่เขาทุจรติและเป็นคนบาป พระเยซูทรง
เห็นเขาบนตน้ไม้จึงเรยีกเขาพลางตรสัวา่ 
“ศัก เคยีสเอ๋ย จงรบีลง มาเพราะ วา่วนั น้ีเรา
จะตอ้งพักอยู่ ในบ้านของท่าน”5 เมื่อพระ
เยซูทรงเห็นความดี ในใจของศักเคยีส
และส่ิงที่เขาท�าให้คนอื่น พระองคท์รง
ยอมรบัเครือ่งถวายของเขาโดยตรสัวา่ 
“วนัน้ีความรอดมาถึงบ้านน้ีแล้ว เพราะ
คนน้ีเป็นลูกของอับราฮัมดว้ย”6

พระครสิตร์บัส่ังกับชาวนีไฟอย่างอ่อน
โยนวา่ “เราส่ังวา่ไม่ ให้ผู้ ใดในพวกเจ้าจาก
ไป”7 เปโตรรูซึ้ง้ถึงสัจธรรมใน กิจการของ
อัครทูต 10 เมื่อเขาประกาศวา่ “พระเจ้า
ทรงส�าแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ววา่ ไม่ควรถือวา่
คนหน่ึงคนใดไม่บรสุิทธิ์หรอืเป็นมลทิน”8 
ข้อก�าหนดที่ ไม่แปรเปลี่ยนของสานุศิษย์
ชาวครสิตแ์ละวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคอืจง
แสดงรกัแท้ตอ่กัน9 พระเยซูทรงเชือ้เชิญ
เราแบบเดยีวกับที่ทรงเชือ้เชิญศักเคยีส
วา่ “น่ีแน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประต ูถ้าใคร
ไดย้ินเสียงของเราและเปิดประต ูเราจะ
เข้าไปหาเขาและจะรบัประทานอาหาร
รว่มกับเขา และเขาจะรบัประทานอาหาร
รว่มกับเรา”10 พระครสิต์ทรงเห็นเราใน
ต้นไม้ของเรา

พวกเราบางคนมคี�าถามสารพดัเร่ือง
เมื่อไม่กี่ปีมาน้ี ดฉัินกลุ้มใจและ

หงุดหงิดกับค�าถามที่หาค�าตอบไม่ได ้เช้า
ตรูว่นัเสารว์นัหน่ึง ดฉัินฝันเห็นเรือ่งราว
เล็กๆ น้อยๆ ในฝันดฉัินเห็นศาลาหลัง
หน่ึงและเข้าใจวา่ควรไปยืนในน้ัน ศาลามี
ประตโูคง้ห้าบานล้อมรอบ แตห่น้าตา่งท�า
จากหิน ดฉัินบ่นในฝัน ไม่อยากเข้าไปใน
น้ันเพราะดฉัินกลัวที่แคบ จากน้ันจึงนึก
ขึน้ไดว้า่พี่ชายของเจเรด็หลอมหินอย่าง
อดทนให้เป็นแก้วใส แก้วคอืหินที่ผ่าน
การเปลี่ยนสถานะ เมื่อพระเจ้าทรงสัมผัส
ก้อนหินให้พี่ชายเจเรด็ ก้อนหินเหล่าน้ัน
ส่องสวา่งในเรอืที่มืด11 ทันใดน้ันดฉัิน
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เป่ียมดว้ยความปรารถนาจะอยู่ ในศาลา
หลังน้ันมากกวา่ที่อื่น ที่น่ัน—ที่เดยีว—ที่
ดฉัินได ้“มองเห็น” จรงิๆ ค�าถามเหล่าน้ัน
ยังคงรบกวนใจดฉัิน แตท่ี่เจิดจ้าในความ
คดิของดฉัินคอืค�าถามหลังจากดฉัินตืน่ 
ค�าถามที่วา่ท่านจะเพิ่มพูนศรทัธาของ
ท่านเหมือนพี่ชายของเจเรด็อย่างไร เพื่อ
ให้ก้อนหินของท่านเปลี่ยนเป็นแสงสวา่ง12

สมองมนุษย์สรา้งขึน้เพื่อแสวงหา
ความเข้าใจและความหมายในเรือ่งเล็กๆ 
น้อยๆ ดฉัินไม่ทราบเหตผุลทัง้หมดวา่
เพราะเหตใุดม่านบังความเป็นมรรตยัจึง
หนามาก น่ีไม่ ใช่ช่วงระยะที่เรามีค�าตอบ
ทัง้หมดในการพัฒนานิรนัดรข์องเรา น่ี
เป็นช่วงระยะที่เราพัฒนาความเช่ือมั่น 
(หรอืบางครัง้ก็เป็นความหวงั) ในส่ิงที่มอง
ไม่เห็น ความเช่ือมั่นเกิดขึน้ในรปูแบบที่
ไม่อาจวเิคราะห์ ไดง้่ายเสมอไป แตม่ีแสง
สวา่งในความมืดของเรา พระเยซูตรสัวา่ 
“เราคอืแสงสวา่ง, และชีวติ, และความ
จรงิของโลก”13 ส�าหรบัคนที่แสวงหาความ
จรงิ ตอนแรกอาจดเูหมือนท่านจะกลัว
หน้าตา่งหินโดยไรเ้หตผุล แตด่ว้ยความ
อดทนและค�าถามที่มีศรทัธา พระเยซูทรง
เปลี่ยนหน้าตา่งหินเป็นแก้วและแสงสวา่ง
ได ้พระครสิต์ทรงเป็นแสงให้มองเห็น

พวกเราบางคนรู้สึกว่าเราไม่มวีนัดพีอ
สารย้อมสีแดงเข้มสมัยพันธสัญญาเดมิ

ไม่เพียงฉูดฉาดเท่าน้ันแตต่ดิทนนานดว้ย 
หมายความวา่สีสดของมันตดิขนแกะได้
ดแีละสีไม่จางไม่วา่จะล้างกี่ครัง้ก็ตาม14 
ซาตานกวดัแกวง่การใช้เหตผุลแบบน้ี
เหมือนกระบอง น่ันคอื ขนแกะที่เป้ือนสี
แดงเข้มไม่มีวนัขาวเหมือนเดมิไดอ้ีก แต่

พระเยซูทรงประกาศวา่ “ทางของเราก็
สูงกวา่ทางของพวกเจ้า”15 และปาฏิหารยิ์
แห่งพระคณุคอืเมื่อเรากลับใจจากบาป 
พระโลหิตสีแดงเข้มของพระองคท์�าให้เรา
บรสุิทธิ์เหมือนเดมิ ไม่สมเหตสุมผล แต่
ก็เป็นจรงิ

“ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม 
ก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือน
ผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะ”16 พระเจ้า
ตรสัย�า้วา่คน “ที่กลับใจจากบาป . . . คน
คนน้ันไดร้บัการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, 
ไม่จ�ามันอีก”17 หลักการคอื มาเถิด ให้พวก
เราสู้ความกัน18 เจ้าท�าความผิด ทุกคน
ล้วนบกพรอ่ง19 จงมาหาเราและกลับใจ20 
เราจะไม่จ�าบาปน้ันอีก21 เจ้าบรสุิทธิ์ ไดอ้ีก
ครัง้22 เรามีงานให้เจ้าท�า23 พระครสิต์ทรง
ท�าให้ขนแกะขาว

แตข่ัน้ตอนปฏิบัตมิีอะไรบ้าง อะไร
เป็นกุญแจเช่ือมตอ่ใหม่กับเดชานุภาพ
ของพระเยซูครสิตเ์มื่อแสงของเรารบิหรี ่
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวเรยีบ
ง่ายมากวา่ “กญแจน้ันคอืการท�าและรกัษา
พันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ . . . ไม่ ใช่ทางที่ซับ
ซ้อน”24 จงท�าให้พระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง
ของชีวติท่าน25

ถ้าท่านรูสึ้กวา่ประภาคารของประจักษ์
พยานท่านก�าลังรบิหรีแ่ละใกล้จะอับแสง 
จงกล้าหาญ รกัษาสัญญาที่ท่านท�ากับพระ
ผู้เป็นเจ้า ถามค�าถามของท่าน หลอมหิน
อย่างอดทนให้เป็นแก้วใส กลับมาหาพระ
เยซูครสิต ์ผู้ยังทรงรกัท่าน

พระเยซูตรสัวา่ เราเป็นแสงสวา่งซ่ึง
ส่องในความมืด, และความมืดหาเข้าใจ
มันไม่”26 น่ันหมายความวา่ไม่วา่การ
ทดลองยากเพียงใด ความมืดไม่สามารถ
ดับแสงสวา่งน้ันได้ ตลอดไป ท่านวางใจ
ได้วา่แสงสวา่งของพระองค์จะอยู่ที่น่ัน
เพื่อท่าน

เราหรอืคนที่เรารกัอาจไปหาความมืด
ช่ัวคราว ในกรณีของพระวหิารซอลท์เลค 
บราเดอรว์ลั ไวท์ผู้จัดการส่ิงอ�านวยความ
สะดวกไดร้บัโทรศัพท์แทบจะทันที ผู้คน
สังเกตเห็น ไฟพระวหิารเกิดปัญหาอะไร 
ตอนแรก เจ้าหน้าที่ ไปดแูผงวงจรทุก
แผงในพระวหิารและกดเปิดไฟเอง จาก
น้ันจึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในเครือ่งจ่ายไฟ
อัตโนมัตแิละทดสอบดวูา่อะไรเสีย

ยากที่จะท�าให้แสงไฟตดิดว้ยตวัท่าน
เอง เราตอ้งมีเพื่อน เราตอ้งมีกันและกัน 
เหมือนเจ้าหน้าที่พระวหิาร เราสามารถ
ช่วยเหลือกันได้ โดยการแสดงตน ชารต์
แบตเตอรีท่างวญิญาณอีกครัง้ ซ่อมส่ิงที่
ผิดปกติ

แสงไฟส่วนตวัของเราอาจเป็นเพียง
หลอดไฟหลอดเดยีวบนตน้ไม้ แตเ่รายัง
คงฉายแสงเล็กๆ ของเรา และรว่มกันเรา
ดงึดดูผู้คนหลายล้านคนมาสู่พระนิเวศน์
ของพระเจ้า เหมือนเท็มเปิลสแควรช่์วง
ครสิตม์าส ยิ่งไปกวา่น้ัน ดงัที่ประธาน 
เนลสันกระตุน้เรา เราสามารถน�าแสงสวา่ง 
ของพระผู้ช่วยให้รอดมาให้ตวัเราและคน
ที่ส�าคญัตอ่เราโดยการรกัษาพันธสัญญา
ของเรา พระเจ้าประทานรางวลัหลาย
ดา้นแก่การกระท�าที่ซ่ือสัตย์น้ันดว้ยพลัง
อ�านาจและดว้ยปีติ27

ดฉัินเป็นพยานวา่ท่านเป็นที่รกั 
พระเจ้าทรงทราบวา่ท่านก�าลังพยายาม
เพียงใด ท่านก�าลังก้าวหน้า จงก้าวตอ่
ไป พระองคท์รงเห็นการเสียสละทัง้หมด
ที่ท่านปิดบังไวแ้ละทรงนับเป็นความดี
ของท่านและความดขีองคนที่ท่านรกั 

เม่ือเรากลบัใจจากบาป พระโลหิตสีแดงเข้ม
ของพระองค์ท�าให้เราบริสุทธ์ิเหมือนเดิม
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คณุสมบัตเิหมาะสมกับการรบัใช้น้ันผ่าน 
“ศรทัธา, ความหวงั, จิตกุศลและความรกั, 
โดยดวงตาที่เห็นแก่รศัมีภาพของพระ
ผู้เป็นเจ้าอย่างเดยีว”1 จิตกุศล ซ่ึงไดแ้ก่ 
“ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต”์2 รวม
ความรกันิรนัดรท์ี่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่
บุตรธิดาทุกคนอยู่ ในน้ันดว้ย3

จุดประสงคข์องข้าพเจ้าเช้าน้ีคอื
เน้นบทบาทจ�าเป็นของความรกัน้ันใน

โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

พี่น้องที่รกั น่ีเป็นช่วงเวลาส�าคญัและ
พิเศษในประวตัศิาสตร ์เราไดร้บัพรให้
อยู่ ในสมัยการประทานสุดท้ายก่อนการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด 
ราวตน้สมัยการประทานน้ีในปี 1829 
ก่อนจัดตัง้ศาสนจักรอย่างเป็นทางการ มี
การเปิดเผยที่ประกาศวา่ “งานอัศจรรย์” 
“ก�าลังจะออกมา” การเปิดเผยน้ีก�าหนด
ให้คนที่ปรารถนาจะรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ามี

ความรกัที่ยิ่งใหญ่ส�าหรบั
บุตรธิดาของพระบิดา

ความรักเป็นคุณลกัษณะและจุดมุ่งหมายหลกัส�าหรับจุด
ประสงค์ทางวิญญาณท่ีศาสดาพยากรณ์ท่ีรักของเราขอ
ให้เราท�า

งานของท่านไม่สูญเปล่า ท่านไม่ โดด
เดีย่ว พระนามของพระองค ์อิมมานูเอล 
หมายถึง “พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเรา”28 
พระองคส์ถิตกับท่านแน่นอน

จงกา้วอีกสองสามกา้วบนเส้นทางพนัธ
สัญญา แมม้ดืเกนิกวา่จะมองเห็นไกลๆ 
ดวงไฟจะตดิอกีครัง้ ดฉัินเป็นพยานถงึ
ความจรงิในพระวจนะของพระเยซ ูและ
พระวจนะน้ันสวา่งเรอืงรอง “จงเข้ามา
อยู่ใกลเ้ราและเราจะเขา้มาอยู่ใกลเ้จา้; จง
แสวงหาเราอยา่งขยันหมัน่เพยีรและเจา้
จะไดพ้บเรา; ขอ, และเจา้จะไดร้บั; เคาะ, 
และจะเปิดมนัใหเ้จา้”29 ในพระนามของ
พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูลูกา 10:30–35.
 2. โมไซยาห์ 24:14.
 3. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “แบกภาระของ

กันและกัน,” เลียโฮนำ, มิ.ย. 2018, 30.
 4. มัทธิว 11:28.
 5. ลูกา 19:5.
 6. ลูกา 19:9.
 7. 3 นีไฟ 18:25.
 8. กิจการของอัครทูต 10:28.
 9. ด ูยอห์น 15:12.
 10. ววิรณ์ 3:20.
 11. ด ูอีเธอร ์6:3.
 12. ด ูอีเธอร ์4:7.
 13. อีเธอร ์4:12.
 14. ด ู“Scarlet, Crimson, Snow, and Wool,” 

Ensign, Dec. 2016, 64–65.
 15. อิสยาห์ 55:9.
 16. อิสยาห์ 1:18.
 17. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 58:42.
 18. ด ูอิสยาห์ 1:18.
 19. ด ูโรม 3:23.
 20. ด ู3 นีไฟ 9:22.
 21. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 58:42.
 22. ด ูลูกา 8:48.
 23. ด ูโมเสส 1:6.
 24. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ของขวญัส่ีประการ

ที่พระเยซูครสิตป์ระทานให้ท่าน” (การให้
ข้อคดิทางวญิญาณจากฝ่ายประธานสูงสุด
เน่ืองในเทศกาลครสิตม์าส , 2 ธ.ค. 2018), 
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

 25. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Why Have 
Faith Now? LDS President Russell M. 
Nelson Explains during Phoenix Area 
Visit,” Arizona Republic, Feb. 10, 2019, 
azcentral.com.

 26. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:21.
 27. ด ูโมไซยาห์ 27:14.
 28. มัทธิว 1:23.
 29. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:63.
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งานเผยแผ่ศาสนา งานพระวหิารและ
ประวตัคิรอบครวั และการปฏิบัตศิาสนา
ในครอบครวัที่มีบ้านเป็นศนูย์กลางและ
ศาสนจักรสนับสนุน ความรกัตอ่พระผู้
ช่วยให้รอดและตอ่มิตรสหายชายหญิง
ของเรา4 เป็นคณุลักษณะและจุดมุ่งหมาย
หลักส�าหรบัการปฏิบัตศิาสนกิจและจุด
ประสงคท์างวญิญาณ5 ที่ประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันศาสดาพยากรณ์ที่รกัของเรา
ขอให้เราท�าในการปรบัเปลี่ยนที่ประกาศ
ในปี 2018

การพยายามเผยแผ่ศาสนาเพือ่รวบรวม
อสิราเอลทีก่ระจดักระจาย

ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เรือ่งความ
สัมพันธ์ระหวา่งงานเผยแผ่ศาสนากับ
ความรกัในชีวติช่วงแรก เมื่ออายุ 11 ขวบ
ข้าพเจ้าไดร้บัปิตพุรจากผู้ประสาทพรที่
เป็นคณุตาของข้าพเจ้าดว้ย6 พรส่วนหน่ึง
กล่าววา่ “ข้าพเจ้าอวยพรให้ท่านมีความ
รกัยิ่งใหญ่ตอ่เพื่อนมนุษย์ เพราะท่านจะ
ไดร้บัเรยีกให้น�าพระกิตตคิณุไปสู่ชาวโลก 
. . . ชักชวนคนมาหาพระครสิต”์7

ตอนน้ันข้าพเจ้าเข้าใจวา่การแบ่งปัน
พระกิตตคิณุมีพืน้ฐานบนความรกัที่ยิ่ง
ใหญ่ตอ่บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบน
สวรรค์

เมื่อเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ไดร้บัมอบ
หมายให้ท�าเรือ่ง ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ 
15 ปีก่อน เราสรปุวา่คณุลักษณะของ
ความรกัจ�าเป็นตอ่งานเผยแผ่ศาสนาใน
สมัยของเรา เช่นที่เคยเป็นเสมอมา บทที่ 
6 เกี่ยวกับคณุลักษณะเหมือนพระครสิต ์
รวมทัง้จิตกุศลและความรกั เป็นบทยอด
นิยมในหมู่ผู้สอนศาสนามาตลอด

ในฐานะทูตของพระผู้ช่วยให้รอด ผู้
สอนศาสนาส่วนใหญ่รูสึ้กถึงความรกัเช่นน้ี 
และเมื่อพวกเขารูสึ้ก ความพยายามของ
พวกเขาเกิดผล เมื่อสมาชิกเข้าใจความรกั
เช่นน้ี ซ่ึงจ�าเป็นตอ่การช่วยเหลือพระเจ้า
ในจุดประสงคข์องพระองค ์งานของ
พระเจ้าจะส�าเรจ็

ข้าพเจ้าไดร้บัเกียรติ ให้มีบทบาทเล็กๆ 
ในตวัอย่างอันน่าอัศจรรย์ของความรกัเช่น
น้ี เมื่อข้าพเจ้ารบัใช้เป็นประธานภาคหมู่
เกาะแปซิฟิก ข้าพเจ้าไดร้บัโทรศัพท์จาก

ประธานอาร.์ เวย์น ชูท สมัยหนุ่มเขารบั
ใช้งานเผยแผ่ ในซามัว จากน้ันเขากลับมา
เป็นประธานคณะเผยแผ่ที่ซามัว8 ตอน
ที่เขาโทรมาหาข้าพเจ้า เขาเป็นประธาน
พระวหิารอาปีอา ซามัว ผู้สอนศาสนาวยั
หนุ่มคนหน่ึง สมัยเขาเป็นประธานคณะ
เผยแผ่ คอืเอ็ลเดอร์ โอ. วนิเซนต ์ฮาเล็ค  
ปัจจุบันเป็นประธานภาคในแปซิฟิก 
ประธานชูทรกัและนับถือวนิซ์กับครอบ
ครวัฮาเล็คมาก คนส่วนใหญ่ ในครอบครวั
เป็นสมาชิกของศาสนจักร แตอ่อตโต  
ฮาเล็คบิดาของวนิซ์ ปิตขุองครอบครวั  
(ของเชือ้สายเยอรมนัและซามวั) ไม่ไดเ้ป็น 
สมาชิก ประธานชูททราบวา่ข้าพเจ้าเข้า 
รว่มการประชุมใหญ่สเตคและการประชุม 

อื่นในอเมรกิันซามัว เขาจึงถามวา่ข้าพเจ้า
จะพักที่บ้านของออตโต ฮาเล็คโดยมีเป้า
หมายแบ่งปันพระกิตตคิณุกับเขาได้ ไหม

ข้าพเจ้ากับแมรยี์ภรรยาพักอยู่กับออต
โตและโดโรธีภรรยาของเขาในบ้านหลัง
งามของพวกเขา ขณะรบัประทานอาหาร
เช้าข้าพเจ้าแบ่งปันข่าวสารพระกิตตคิณุ
และเชือ้เชิญให้ออตโตพบกับผู้สอน
ศาสนา เขาปฏิเสธค�าเชือ้เชิญอย่างอ่อน
โยนแตห่นักแน่น เขาพูดวา่เขาพอใจที่
สมาชิกหลายคนในครอบครวัเป็นวสุิทธชิน 
ยุคสุดท้าย แตเ่ขาบอกชัดวา่บรรพชน
บางคนของคณุแม่ชาวซามัวของเขาเป็น
บาทหลวงรุน่แรกในซามัว และเขารูสึ้ก
ภักดมีากตอ่ความเช่ือที่สืบทอดกันมา9 
ถึงกระน้ันเราก็ยังจากกันฉันเพื่อนที่ดี

ตอ่มา เมือ่ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคลี์ย์
เตรยีมอทุศิพระวหิารซวูา ฟิจ ิท่านให้บรา
เดอรด์อน เอช. สตาเฮลเีลขานุการส่วนตวั
ของทา่น10 โทรหาขา้พเจา้ในนิวซีแลนด์
เพือ่เตรยีมการ ประธานฮิงคล์ยีต์อ้งการบิน
จากฟิจิไปอเมรกินัซามวัเพือ่พบวสุิทธชิน  
มคีนเสนอให้ ใช้ โรงแรมทีเ่คยพัก ข้าพเจา้
ถามวา่ขา้พเจา้จะเตรยีมการตา่งจากเดมิ
ได้ ไหม บราเดอรส์ตาเฮลตีอบวา่ “คณุเป็น
ประธานภาค แลว้แตค่ณุ”อาร์. เวย์น ชูท
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ข้าพเจ้าโทรหาประธานชูททันทีและ
บอกเขาวา่เราอาจจะมีโอกาสเป็นพรทาง
วญิญาณแก่ออตโต ฮาเล็คเพื่อนของเรา
เป็นครัง้ที่สอง คราวน้ีผู้สอนศาสนาจะ
เป็นประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ ข้าพเจ้า
ถามวา่เขาคดิวา่สมควรใหค้รอบครวัฮาเล็ค 
เป็นเจ้าบ้านตอ้นรบัเราทุกคนในคณะ
เดนิทางของประธานฮิงคล์ีย์หรอืไม่11 
ประธานกับซิสเตอรฮิ์งคล์ีย์ พรอ้มดว้ย
เจนบุตรสาว และเอ็ลเดอรก์ับซิสเตอร์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดอ์ยู่ ในคณะเดนิ
ทางดว้ย ประธานชูทเตรยีมการทัง้หมด
กับครอบครวัน้ัน12

เมื่อเรามาจากฟิจิหลังการอุทิศพระ
วิหาร เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น13 
ค�่าน้ันเราพูดกับสมาชิกชาวซามัวหลาย
พันคนจากน้ันก็ ไปท่ีอาคารชุดของครอบ
ครัวฮาเล็ค เมื่อเรารับประทานอาหารเช้า
ร่วมกันวันรุง่ขึน้ ประธานฮิงค์ลีย์กับ 
ออตโต ฮาเล็คเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปแล้ว  
ข้าพเจ้าสนใจตรงท่ีทัง้สองสนทนาเรื่อง
เดียวกับท่ีข้าพเจ้าเคยสนทนากับออตโต
เมื่อปีก่อน เมื่อออตโตแสดงความช่ืนชม
ศาสนจักรแต่ยังคงยืนยันค�ามั่นที่มีต่อ
ศาสนจักรของเขา ประธานฮิงค์ลีย์วางมือ
บนบ่าออตโตและพูดว่า “ออตโต น่ัน
ยังไม่ดีพอ คุณควรจะเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร น่ีเป็นศาสนจักรของพระเจ้า” 
ท่านน่าจะได้เห็นออตโตทิง้เกราะที่เขา
ใช้ต่อต้านพร้อมกับเปิดรบัส่ิงที่ประธาน
ฮิงค์ลีย์พูด

น่ีเป็นจดุเริม่ตน้ของการสอนเพิม่เตมิ
จากผูส้อนศาสนาและความออ่นน้อมทาง
วญิญาณทีท่�าใหอ้อตโต ฮาเล็คยอมรบั 
บพัตศิมาและการยนืยนัในอกีปีเศษตอ่มา  

หน่ึงปีหลงัจากน้ัน ครอบครวัฮาเล็ครบัการ
ผนึกเป็นครอบครวันิรนัดร์ ในพระวหิาร14

ส่ิงที่สัมผัสใจข้าพเจ้าตลอด
ประสบการณ์อันเหลือเช่ือน้ีคอืการ
ปฏิบัตศิาสนกิจดว้ยความรกัท่วมท้นของ
ประธานเวย์น ชูทตอ่เอ็ลเดอรว์นิซ์ ฮาเล็ค 
อดตีผู้สอนศาสนาของเขา และความ
ปรารถนาจะเห็นทัง้ครอบครวัฮาเล็คเป็น
ครอบครวันิรนัดร์15

เมื่อพูดถึงการรวมอิสราเอล เราตอ้ง
แน่ใจวา่เรามีความรกัเช่นน้ีและเปลี่ยน
จากความรูสึ้กวา่ตอ้งรบัผิดชอบ16 หรอื
ความรูสึ้กผิดเป็นความรูสึ้กรกัและมีส่วน
ในการรว่มมือแบ่งปันข่าวสาร การปฏิบัติ

ศาสนกิจ และพันธกิจของพระผู้ช่วยให้
รอดให้กับโลก17

ในฐานะสมาชิกเราสามารถแสดง
ความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอดและพี่น้อง
ชายหญิงทั่วโลกโดยเชือ้เชิญอย่างเรียบ
ง่าย ตารางการประชุมใหม่วันอาทิตย์
ให้ โอกาสสมาชิกได้เชือ้เชิญเพื่อนๆ 
และมิตรสหายด้วยความรักให้มาดูและ
สัมผัสประสบการณ์ในศาสนจักร18 การ
ประชุมศีลระลึกทางวิญญาณ หวังว่าจะ
ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์กล่าวถึงเมื่อวาน จะตาม
ด้วยการประชุม 50 นาทีที่เน้นเรื่องพันธ
สัญญาใหม่และพระผู้ช่วยให้รอดหรือ
ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ที่เน้นเรื่อง
พระผู้ช่วยให้รอดและหลักค�าสอนของ
พระองค์เช่นกัน

พี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์บางคน
สงสัยวา่เหตใุดพวกเธอไดร้บัมอบหมาย 
ให้ท�า “การรวบรวม” รว่มกับสมาชิก 
โควรมัฐานะปุโรหิต มีเหตผุลส�าหรบัส่ิงน้ี  
และประธานเนลสันอธิบายไวห้ลายข้อ
ในการประชุมใหญ่สามัญที่ผ่านมา ท่าน
สรปุวา่ “เราไม่สามารถรวบรวมอิสราเอล
ไดห้ากไม่มีท่าน”19 ในสมัยของเรา เราได้
รบัพรที่ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาประมาณ 
30 เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นพี่น้องสตร ีซ่ึงจูงใจ
ให้พี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์แบ่งปัน
พระกิตตคิณุดว้ยความรกัมากขึน้ ส่ิงที่
ตอ้งมีคอืค�ามั่นทางวญิญาณของเราแตล่ะ
คน—ชาย หญิง เยาวชน และเด็ก—วา่
จะแบ่งปันพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตด์ว้ยความรกัและความกรณุา ถ้าเรา
แสดงความรกั ความอ่อนโยน และถ่อม
ตน หลายคนจะยอมรบัค�าเชือ้เชิญของเรา 
คนที่เลือกไม่ยอมรบัค�าเชือ้เชิญจะยังเป็น
เพื่อนของเรา

งานพระวหิารและประวตัคิรอบครัวเพือ่
รวบรวมอสิราเอล

ความรกัอยู่ ใจกลางงานพระวหิารและ
ประวตัคิรอบครวัเพื่อรวบรวมอิสราเอล
อีกดา้นหน่ึงของม่านเช่นกัน เมื่อเรา
เรยีนรูจ้ากการทดลองและความยาก
ล�าบากที่บรรพชนของเราเผชิญ เราจะ
รกัและช่ืนชมท่านเหล่าน้ันมากขึน้ งาน

การปฏิบัติศาสนกิจด้วยความรักของอาร์. เวย์น ชูทต่ออดีตผู้สอนศาสนาของเขา เอล็เดอร์โอ.  
วินเซนต์ ฮาเลค็ช่วยให้ครอบครัวฮาเลค็เป็นหน่ึงเดียวกันช่ัวนิรันดร์
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พระวหิารและประวตัคิรอบครวัของเรา
แข็งแกรง่ขึน้มากเพราะการปรบัเปลี่ยน
ใหม่ทัง้ในตารางการประชุมวนัอาทิตย์
และความก้าวหน้าของเยาวชนในชัน้
เรยีนและโควรมั การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี
ท�าให้เราสนใจจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับบรรพชน
และการรวบรวมอิสราเอลอีกดา้นหน่ึงของ
ม่านแตเ่น่ินๆ มากขึน้ ทัง้งานพระวหิาร
และประวตัคิรอบครวัดขีึน้มาก

อินเทอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมืออันทรงพลัง 
เวลาน้ีบ้านเป็นศนูย์ประวตัคิรอบครวั
อันดบัแรกของเรา สมาชิกเยาวชนของเรา
มีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการคน้ควา้ประวตัิ
ครอบครวัและมีแรงผลักดนัทางวญิญาณ
ให้รบับัพตศิมาแทนบรรพชนผู้ที่พวก
เขาเรยีนรูท้ี่จะรกัและช่ืนชม ตัง้แตม่ีการ
เปลี่ยนแปลงที่อนุญาตให้เยาวชนอายุ 11 
ปีหลายคนสามารถประกอบพิธีบัพตศิมา
แทนคนตายได ้ประธานพระวหิารทั่วโลก
จึงรายงานวา่มีผู้เข้าพระวหิารเพิ่มขึน้มาก 
ประธานพระวหิารแห่งหน่ึงบอกเราวา่ “มี
ผู้รบับัพตศิมาแทนคนตายเพิ่มขึน้อย่าง
เห็นไดชั้ด . . . และเยาวชนอายุ 11 ขวบ
พาครอบครวัมามากขึน้ . . . แม้จะอายุยัง
น้อย แตพ่วกเขาเข้าใจความคารวะและ
จุดประสงคส์�าหรบัศาสนพิธีที่ท�าอยู่ น่ันดู
สวยงามมาก!”20

ข้าพเจ้ารูว้า่ผู้น�าเยาวชนและผู้น�า
ปฐมวยัของเราก�าลังท�าและจะท�าให้งาน
พระวหิารและประวตัคิรอบครวัเป็นงาน
หลักตอ่ไป พี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์
และพี่น้องชายฐานะปุโรหิตสามารถช่วย
ท�าความรบัผิดชอบเรือ่งพระวหิารและ
ประวตัคิรอบครวัให้เกิดสัมฤทธิผลเป็น
รายบุคคล โดยช่วยเหลือและสรา้งแรง
บันดาลใจให้เด็กและเยาวชนรวบรวม
อิสราเอลอีกดา้นหน่ึงของม่านดว้ย ส่ิง 
น้ีส�าคญัอย่างยิ่งในบ้านและในวนัสะบาโต  
ข้าพเจ้าสัญญาวา่การประกอบศาสนพิธ ี
แทนบรรพชนดว้ยความรกัจะเพิ่มพลัง
และคุม้ครองเยาวชนและครอบครวั
ของพวกเขาในโลกที่ช่ัวรา้ยขึน้ทุกขณะ 
ข้าพเจ้าเป็นพยานส่วนตวัเช่นกันวา่
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันไดร้บัการ
เปิดเผยที่ส�าคญัอย่างยิ่งเกี่ยวกับงานพระ
วหิารและประวตัคิรอบครวั

เตรียมครอบครัวนิรันดร์และบุคคลให้
พร้อมอยู่กบัพระผู้เป็นเจ้า

การเน้นใหม่ ให้ศึกษาและด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุที่มีบ้านเป็นศนูย์กลาง
และแหล่งช่วยที่ศาสนจักรจัดท�าเป็น
โอกาสอันดทีี่จะเตรยีมครอบครวันิรนัดร์
และบุคคลให้พรอ้มพบและอยู่กับพระผู้
เป็นเจ้า21

เมื่อชายหญิงรบัการผนึกในพระวหิาร 
พวกเขาเข้าสู่ระเบียบศักดิสิ์ทธิ์ของการ
สมรสในพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ 
ระเบียบของฐานะปุโรหิต22 พวกเขาได้
รบัพรและพลังฐานะปุโรหิตพรอ้มกัน
เพื่อดแูลเรือ่งตา่งๆ ในครอบครวั ชาย
และหญิงมีบทบาทเฉพาะตนดงัสรปุไว้
ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”23 แต่
ความเป็นผู้พิทักษ์ของพวกเขามีคณุคา่
และความส�าคญัเท่าเทียมกัน24 พวกเขา
สามารถรบัการเปิดเผยส�าหรบัครอบครวั
เท่าเทียมกัน เมื่อพวกเขาท�างานดว้ยกัน
ในความรกัและความชอบธรรม สวรรคจ์ะ
ให้พรการตดัสินใจของพวกเขา

คนที่หมายมั่นจะรู้พระประสงค์ของ
พระเจ้าส�าหรับตนเองและครอบครัว
ต้องมุ่งมั่นแสวงหาความชอบธรรม 
ความอ่อนโยน ความกรุณา และความ
รัก ความอ่อนน้อมและความรักเป็นตรา
สัญลักษณ์ของผู้ที่แสวงหาพระประสงค์

ของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับ
ครอบครัวของตน

การท�าให้ตวัเราดพีรอ้ม ท�าให้ตวัเรา
คูค่วรรบัพรแห่งพันธสัญญา และเตรยีม
พบพระผู้เป็นเจ้าเป็นความรบัผิดชอบ
รายบุคคล เราตอ้งพึ่งพาตนเองและ
ขวนขวายในการท�าให้บ้านของเราเป็น
ที่พักพิงจากพายุที่ห้อมล้อมเรา25 และ 
“เป็นสถานศักดิสิ์ทธิ์แห่งศรทัธา”26 บิดา
มารดามีหน้าที่สอนบุตรธิดาดว้ยความรกั 
บ้านที่เต็มไปดว้ยความรกัเป็นปีต ิความ
ช่ืนบาน และสวรรคบ์นแผ่นดนิโลก27

เพลงโปรดของมารดาข้าพเจ้าคอื “รกั
ที่บ้าน”28 ทุกครัง้ที่ท่านไดย้ินประโยคแรก 
“มีความสวยงามอยู่ทั่วไปเมื่อมีรกัที่บ้าน” 
ท่านจะซาบซึง้จนน� ้าตาคลอ เราผู้เป็นลูก
ทราบวา่เราอยู่ ในบ้านแบบน้ัน บ้านที่มี
ความส�าคญัสูงสุดตอ่มารดาข้าพเจ้า29

นอกจากการส่งเสรมิบรรยากาศแห่ง
ความรกัในบ้านแล้ว ประธานเนลสันเน้น
ให้จ�ากัดการใช้ส่ือที่ท�าลายจุดประสงค์
เบือ้งตน้ของเรา30 การปรบัเปลี่ยนอย่าง
หน่ึงทีจ่ะท�าใหเ้กอืบทกุคนในครอบครวัได้
ประโยชน์คอืท�าให้อินเทอรเ์น็ต ส่ือสังคม 
และโทรทัศน์เป็นทาสเราไม่ ใช่ส่ิงรบกวน
หรอืที่แย่กวา่น้ันคอืเป็นนายเรา สงคราม
แย่งชิงจิตวญิญาณของทุกคน โดยเฉพาะ
เด็กๆ มักเกิดขึน้ในบ้าน บิดามารดาตอ้ง
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แน่ใจวา่เน้ือหาส่ือมีความดงีาม เหมาะกับ
วยั และสอดคล้องกับบรรยากาศแห่งความ
รกัที่เราพยายามสรา้ง

การสอนในบ้านของเราตอ้งชัดเจน
และน่าสนใจ31 แตเ่กี่ยวกับจิตวญิญาณ 
เบิกบาน และเต็มไปดว้ยความรกั

ขา้พเจ้าสัญญาวา่เมือ่เราเน้นเรือ่งความ
รกัตอ่พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ ท�าให้
พระองคเ์ป็นหลักของการพยายามรวบรวม
อสิราเอลทัง้สองดา้นของมา่น ปฏบิตัศิาสน
กจิตอ่ผู้อืน่ และเตรยีมตวัเราพบพระผูเ้ป็น
เจา้ อทิธพิลของปฏิปักษ์จะลดลง ปีต ิความ
ช่ืนบาน และสันตสุิขของพระกติตคิณุจะ
ท�าใหบ้า้นของเรามีความรกัเหมอืนพระ
ครสิตม์ากขึน้32 ขา้พเจ้าเป็นพยานถงึค�า
สัญญาเหล่าน้ีและกล่าวค�าพยานถงึพระ
เยซคูรสิตแ์ละการพลีพระชนมชี์พเพือ่การ
ชดใช้ของพระองคเ์พือ่เรา ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ประชุม ข้าพเจ้ารูสึ้กส�านึกคณุอย่างสุด
ซึง้ตอ่ความเอือ้เฟ้ือของสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายที่ท�าให้การรบัใช้เหมือนพระครสิต์
เกิดขึน้ได้

ในขณะน้ัน พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์
ทรงยืนยันสองส่ิงกับข้าพเจ้า หน่ึง งาน
เกี่ยวกับการปฏิบัตศิาสนกิจตามความ
ตอ้งการฝ่ายโลกส�าคญัยิ่งและตอ้งด�าเนิน
ตอ่ไป สองคอืส่ิงที่คาดไม่ถึงแตม่ีพลังและ
ชัดเจน น่ันคอืนอกเหนือจากการรบัใช้
โดยไม่ค�านึงถึงตนเองแล้ว ส�าคญัอย่างยิ่ง
ที่ตอ้งเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระเจ้าพระเยซูครสิต์

เมื่อพระองคเ์สด็จมา การกดขี่และ
ความอยุตธิรรมไม่เพียงน้อยลงเท่าน้ัน 
แตจ่ะยุติ

“สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะดว้ย, และเสือ
ดาวจะนอนกับลูกแพะ, และลูกโคกับสิงห์
หนุ่มและลูกสัตวอ์้วนจะอยู่ดว้ยกัน; และ
เด็กเล็กคนหน่ึงจะน�าพวกมันไป . . .

“พวกมันจะไม่ท�ารา้ยหรอืท�าลายทั่ว
ภูเขาศักดิสิ์ทธิ์ของเรา, เพราะทั่วแผ่นดนิ
โลกจะเต็มไปดว้ยความรูเ้กี่ยวกับพระเจ้า, 
ดงัผืนน� ้าเอ่อท้นทะเล”3

ความยากจนและความทุกข์ ไม่เพียง
ลดลงเท่าน้ัน แตจ่ะหายไป

“พวกเขาจะไม่หิวหรอืกระหายอีกเลย 
ดวงอาทิตย์และความรอ้นจะไม่แผดเผา
เขาอีกตอ่ไป

“เพราะ วา่พระ เมษ โป ดกผู้ทรงอยู่กลาง
พระ ที่ น่ังน้ันจะทรงเลีย้ง ดพูวก เขา และ
จะทรงน�าเขาไปยังน� ้า พุแห่งชีวติ และ
พระ เจ้าจะทรงเช็ดน� ้า ตาทุก หยดจากตา
ของเขา ทัง้ หลาย”4

แม้แตค่วามเจ็บปวดและความโศก
เศรา้จากความตายก็จะหมดไป

“ ในวนัน้ันทารกจะไม่ตายจนกวา่เขาจะ
แก่เฒ่า; และชีวติของเขาจะเป็นดงัอายุ
ของตน้ไม้;

“และเมื่อเขาตายเขาจะไม่หลับ, น่ัน
หมายถึงในพืน้ดนิ, แตจ่ะถูกเปลี่ยนใน
พรบิตา, และเราจะพาเขาขึน้ไป, และ
สถานพักผ่อนของเขาจะมีรศัมีภาพ”5

ใช่ครบั ขอให้เราท�าสุดความสามารถ
เพื่อบรรเทาความทุกข์และความโศกเศรา้

ทัง้หลายและ . . . พระเจ้าเหนือพระเจ้า
ทัง้หลาย”2

นานมาแล้วในบัวโนสไอเรส 
อารเ์จนตนิา ข้าพเจ้าเข้ารว่มการประชุม
กับผู้น�าหลายศาสนา พวกเขามีความ
รกัตอ่เพื่อนมนุษย์อย่างชัดเจน พวก
เขาตัง้ใจจะบรรเทาทุกข์และช่วยให้
ผู้คนเอาชนะการกดขี่และความยากจน 
ข้าพเจ้าใครค่รวญงานเพื่อมนุษยธรรม
จ�านวนมากของศาสนจักรน้ี รวมทัง้
โครงการตา่งๆ ในความรว่มมือกับหลาย
องคก์รศาสนาที่ส่งตวัแทนมารว่มการ

โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ภายในสองสัปดาห์ เราจะฉลองอีสเตอร ์
การฟ้ืนคืนพระชนม์ยืนยันความเป็น
พระเจ้าของพระเยซูคริสต์และการด�ารง
อยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา เรา
นึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด และเราไตร่ตรอง 
“พระชนม์ชีพอันหาที่เปรียบมิได้ของ
พระองค์และพระบารมีอันหาที่สุดมิได้
ของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
อันยิ่งใหญ่ของพระองค์”1 ข้าพเจ้าหวังว่า
เราจะนึกถึงการเสด็จกลับมาเช่นกันเมื่อ 
“พระองค์จะทรงปกครองและทรงครอง
ในฐานะพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์

เตรยีมรบัการเสด็จกลับมา
ของพระเจ้า

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยคุสุดท้ายมี
อ�านาจและได้รับมอบหมายให้ท�าส่ิงจ�าเป็นเพ่ือเตรียม
รับการเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของพระเจ้า
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ในเวลาน้ี และ ขอให้เราอุทิศตนขยันแข็ง
ขันมากขึน้เพื่อเตรยีมรบัวนัที่ความเจ็บ
ปวดและความช่ัวจะสิน้สุดลงพรอ้มกัน 
เมื่อ “พระครสิตจ์ะทรงปกครองแผ่นดนิ
โลกดว้ยพระองคเ์อง; และ . . . แผ่นดนิ
โลกจะกลับคนืสู่สภาพเดมิและรบัรศัมี
ภาพแห่งเมืองบรมสุขเกษม”6 วนัน้ัน
จะเป็นวนัแห่งการไถ่และการพิพากษา 
ดร. เอ็น. ที. ไรท์ อดตีหัวหน้าบาทหลวง
นิกายแองกลิกันแห่งเดอรแ์ฮมพูดไวอ้ย่าง
เหมาะสมถึงความส�าคญัของการชดใช้ 
การฟ้ืนคนืพระชนม์ และการพิพากษา
ของพระครสิต์ ในการเอาชนะความ 
อยุตธิรรมและท�าให้ทุกอย่างถูกตอ้ง

เขากล่าววา่ “พระผู้เป็นเจ้าทรงก�า หนด
วนัไวแ้ล้ว วนัซ่ึงพระ องคจ์ะทรงพิพาก ษา
โลกอย่างชอบ ธรรมโดยบุคคลหน่ึงที่
พระ องคท์รงก�า หนด—และพระ องค์
ประทานความเช่ือมั่นแก่ทุกคนในเรือ่ง
น้ีโดยทรงให้บุค คลน้ีฟ้ืนคนืชีพ ข้อ
เท็จจรงิเกี่ยวกับพระเยซูแห่งนาซาเรธ็ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการฟ้ืนคนื
พระชนม์ เป็นรากฐานของความเช่ือมั่น
วา่โลกไม่ไรแ้บบแผน ไม่ ใช่ความยุ่งเหยิง
แตอ่ย่างใดเมื่อเราแสดงให้เห็นตอนน้ีวา่
เราไม่ไดแ้สรง้ท�าเป็นใจกล้าโดยพยายาม
ค�า้ตกึที่ก�าลังจะพังหรอืซ่อมรถที่จะกลาย
เป็นเศษเหล็ก เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�าให้พระเยซูทรงฟ้ืนคนืจากบรรดาคน
ตาย น่ันเป็นเหตกุารณ์ระดบัจุลภาคซ่ึง

มีการกระท�าอันสูงสุดระดบัมหภาคของ
การพิพากษาอยู่ ในน้ัน โดยสรปุเหมือน
เมล็ดพันธุ์ . . . ของความหวงัสูงสุด พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงประกาศหนักแน่นที่สุดวา่
พระเยซูแห่งนาซาเรธ็ทรงเป็นพระเมสสิ
ยาห์จรงิๆ . . . ในความย้อนแย้งที่สุดของ
ประวตัศิาสตร ์[พระเยซู] ทรงประสบ
การพิพากษาที่ โหดรา้ยอยุตธิรรม ทรง
มาถึงจุดซ่ึงแสดงให้เห็นและดงึความ
โหดรา้ยและความอยุตธิรรมทัง้สิน้ของ
ประวตัศิาสตรม์าไวด้ว้ยกันเพื่อแบกรบั
ความยุ่งเหยิง ความมืด ความโหดรา้ย 
ความอยุตธิรรมไว้ ในพระองคแ์ละท�าให้
พลังของมันหมดสิน้ไป”7

ขณะข้าพเจ้าอยู่ที่การประชุมในบัวโน
ไอเรสดงัที่กล่าวไวข้้างตน้ พระวญิญาณ
ทรงประกาศตอ่ข้าพเจ้าวา่ศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
มีอ�านาจและไดร้บัมอบหมายให้ท�าส่ิง
จ�าเป็นเพื่อเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเจ้า ศาสนจักรซ่ึงฟ้ืนฟูมา
เพื่อจุดประสงคน้ั์น ท่านจะพบไดท้ี่ ใด
หรอืคนที่ยอมรบัวา่ยุคปัจจุบันเป็น “สมัย
การประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา” ยุค
ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าตัง้พระทัยจะ “รวบรวม
ทุกส่ิงทัง้ที่อยู่ ในสวรรคแ์ละในแผ่นดนิ
โลกให้อยู่ ในพระครสิต”์8 ถ้าที่น่ีท่านไม่
พบชุมชนที่ตัง้ใจจะท�าส่ิงที่ตอ้งท�าให้
ส�าเรจ็ทัง้ส�าหรบัคนเป็นและคนตาย
เพื่อเตรยีมรบัวนัน้ัน ถ้าที่น่ีท่านไม่พบ

องคก์รที่ยอมใช้เวลาและเงินทุนมหาศาล
รวบรวมและเตรยีมผู้คนแห่งพันธสัญญา
ให้พรอ้มรบัพระเจ้า ท่านก็จะไม่พบในที่
ใดแน่นอน

เมื่อตรสักับศาสนจักรในปี 1831 
พระเจ้าทรงประกาศวา่

“กุญแจทัง้หลายของอาณาจักรแห่ง
พระผู้เป็นเจ้ามอบไว้ ให้มนุษย์บนแผ่น
ดนิโลก, และจากที่น่ันพระกิตตคิณุจะรดุ
ไปถึงสุดแดนแผ่นดนิโลก . . .

“จงเรยีกหาพระเจ้า, เพื่ออาณาจักร
ของพระองคจ์ะออกไปบนแผ่นดนิโลก, 
เพื่อผู้อยู่อาศัยในน้ันจะไดร้บัมัน, และ
พรอ้มส�าหรบัวนัเวลาที่จะมาถึง, ซ่ึงใน
เวลาน้ันบุตรแห่งพระมหาบุรษุจะเสด็จ
ลงมาในสวรรค,์ ทรงห่อหุ้มดว้ยความเจิด
จ้าแห่งรศัมีภาพของพระองค,์ เพื่อพบ
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงจัดตัง้อยู่
บนแผ่นดนิโลก”9

เราจะท�าอะไรไดบ้้างตอนน้ีเพื่อเตรยีม
รบัวนัน้ัน เราสามารถเตรยีมตนเองใน
ฐานะผู้คน เราสามารถรวบรวมผู้คนแห่ง
พันธสัญญาของพระเจ้า และเราสามารถ
ช่วยไถ่สัญญาแห่งความรอดที่ “ท�ากับ
บรรพบุรษุ” บรรพบุรษุของเรา10 ทัง้หมด
น้ีตอ้งเกิดขึน้ในปรมิาณที่เหมาะสมก่อนที่
พระเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครัง้

ส่ิงแรกและส�าคญัตอ่การเสด็จกลับ
มาของพระเจ้าคอืบนแผ่นดนิโลกตอ้งมี
คนที่พรอ้มตอ้นรบัพระองคเ์มื่อเสด็จมา 
พระองคต์รสัวา่คนที่ยังอยู่บนแผ่นดนิโลก
วนัน้ัน “จากต�า่ตอ้ยที่สุดจนถึงสูงส่งที่สุด, 
. . . จะเป่ียมดว้ยความรูเ้กี่ยวกับพระเจ้า, 
และจะเห็นดว้ยตาตนเอง, และจะเปล่ง
เสียงของพวกเขา, และจะประสานเสียง
รอ้งเพลงใหม่น้ี, มีความวา่: พระเจ้าทรง
น�าไซอันกลับมาอีก . . . พระเจ้าทรงรวม
ส่ิงทัง้ปวงเป็นหน่ึงเดยีว. พระเจ้าทรงน�า
ไซอันลงมาจากเบือ้งบน. พระเจ้าทรงน�า
ไซอันขึน้มาจากเบือ้งล่าง”11

ในสมัยโบราณ พระผู้เป็นเจ้าทรงรบั
เมืองไซอันที่ชอบธรรมไวก้ับพระองค์12 
ตรงกันข้าม ในวนัสุดท้ายไซอันใหม่จะ
ตอ้นรบัพระเจ้าเมื่อพระองคเ์สด็จกลับ
มา13 ไซอันคอืผู้มี ใจบรสุิทธิ์ ผู้มีจิตใจ
เดยีวและความคดิเดยีว ด�ารงอยู่ ในความ
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ชอบธรรมและไม่มีคนจนในบรรดาพวก
เขา14 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าว
วา่ “เราควรให้การเสรมิสรา้งไซอันเป็นจุด
มุ่งหมายที่ส�าคญัที่สุดของเรา”15 เราเสรมิ
สรา้งไซอันในบ้านเรา วอรด์ สาขา และ 
สเตคผ่านความเป็นหน่ึงเดยีวกัน ความ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า และจิตกุศล16

เราต้องยอมรบัวา่การเสรมิสรา้งไซอัน
เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่วุน่วาย—“วนัแห่ง
พระพิโรธ, วนัแห่งการเผาไหม้, วนัแห่ง
ความอ้างวา้ง, แห่งการร�า่ไห้, แห่งความ
โศกเศรา้, และแห่งการคร�า่ครวญ; และ
ดังลมหมุนมันจะเกิดขึน้ทั่วพืน้พิภพ, 
พระเจ้าตรสั”17 ฉะน้ัน การรวบรวมสู่ 
สเตคจึงเป็นเพื่อ “การคุ้มภัย, และเพื่อ
เป็นที่พักพิงจากพายุ, และจากพระพิโรธ
เมื่อจะเทลงมาโดยมิได้เจือจางบนทัง้ผืน
แผ่นดินโลก”18

เช่นเดยีวกับในอดตี เรา “ประชุมกัน 
บอ่ย, เพือ่อดอาหารและเพือ่สวดออ้นวอน,  
และพูดกันเกี่ยวกับความผาสุกของจิต 
วญิญาณ [เรา]. และ . . . รบัส่วนขนมปัง 
และ [น� ้า], ในความระลึกถึงพระเจ้าพระ 
เยซู”19 ดงัที่ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
อธิบายในการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคมที่ผ่านมา “วตัถุประสงคย์าวนาน
ของศาสนจักรคอืช่วยสมาชิกทุกคน
เพิ่มพูนศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ของพระองค ์ช่วยพวกเขา
ท�าและรกัษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า 
ตลอดจนเสรมิสรา้งและผนึกครอบครวั
ของพวกเขา”20 จากน้ันท่านเน้นความ
ส�าคญัของพันธสัญญาพระวหิาร ท�าให้
วนัสะบาโตศักดิสิ์ทธิ์ และการดืม่ด�า่พระ
กิตตคิณุที่มีบ้านเป็นศนูย์กลางทุกวนั
และมีหลักสูตรการศึกษาที่ โบสถ์คอย
สนับสนุน เราตอ้งการรูเ้กี่ยวกับพระเจ้า 
และเราตอ้งการรูจ้ักพระเจ้า21

งานพืน้ฐานในการสรา้งไซอันคอืการ
รวบรวมผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า
ที่กระจัดกระจายมาเป็นเวลานาน22 “เรา
เช่ือในการรวมกันอย่างเป็นรปูธรรมของ
อิสราเอลและในการน�ากลับคนืมาของ
เผ่าทัง้สิบ”23 ทุกคนที่จะกลับใจ เช่ือใน
พระครสิต ์และรบับัพตศิมาคอืผู้คนแห่ง
พันธสัญญาของพระองค์24 พระเจ้าทรง

พยากรณ์ดว้ยพระองคเ์องวา่ก่อนพระองค์
เสด็จกลับมา จะมีการส่ังสอนพระ
กิตตคิณุทั่วโลก25 “กู้ผู้คน [ของพระองค]์, 
ซ่ึงเป็นของเชือ้สายแห่งอิสราเอล”26 “และ
เมื่อน้ันการสิน้สุดจะมาถึง”27 ค�าพยากรณ์
ของเยเรมีย์ก�าลังเกิดสัมฤทธิผล

“พระ ยาห์ เวห์ตรสัวา่ เพราะฉะน้ัน 
น่ี แน่ะ วนั เวลาจะมาถึงเมื่อไม่มี ใคร
กล่าวตอ่ไปอีกวา่ พระ ยาห์ เวห์ผู้ทรงน�า
ประ ชา ชนอิสรา เอลออกมาจากแผ่น ดนิ
อียิปตท์รงพระ ชนม์อยู่แน่ฉันใด 

“แตจ่ะพูดวา่ พระ ยาห์ เวห์ผู้ทรงน�า
ประ ชา ชนอิสรา เอลออกมาจากแดน
เหนือ และออกมาจากบรร ดาประ เทศซ่ึง
พระ องค์ ไดท้รงขับ ไล่เขาให้ ไปอยู่น้ัน ทรง
พระ ชนม์อยู่แน่ฉันใด เพราะเราจะน�า
พวก เขากลับ มาสู่แผ่น ดนิของเขาเอง ซ่ึง
เราไดย้กให้บรรพ บุรษุของเขาแล้วน้ัน”28

ประธานเนลสันเน้นย�า้วา่ “การรวบรวม  
[อิสราเอล] เป็นส่ิงส�าคญัที่สุดที่เกิดขึน้
บนแผ่นดนิโลกในปัจจุบัน ไม่มีส่ิงใด
เทียบได้ ในดา้นความยิ่งใหญ่ ไม่มีส่ิงใด
เทียบได้ ในดา้นความส�าคญั ไม่มีส่ิงใด
เทียบได้ ในดา้นความสง่างาม และถ้าท่าน
เลือก . . . ท่านสามารถเป็นส่วนส�าคญั
ไดม้าก”29 วสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นผู้คน
ที่เผยแผ่ศาสนามาตลอด หลายแสนคน
ตอบรบัหมายเรยีกตัง้แตเ่ริม่การฟ้ืนฟู 
หลายหมื่นคนรบัใช้อยู่ขณะน้ี และดงัที่
เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุเพิ่งสอน เรา 

ทุกคน สามารถมีส่วนในวธิีที่เรยีบง่ายเป็น
ธรรมชาต ิในความรกั โดยเชือ้เชิญให้ผู้
อื่นเข้ารว่มกับเราที่ โบสถ์ มาเยี่ยมบ้านเรา 
กลายเป็นแวดวงส่วนหน่ึงของเรา การจัด
พิมพ์พระคมัภีรม์อรมอนเป็นสัญญาณ
วา่การรวบรวมเริม่ขึน้แล้ว30 พระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นเครือ่งมือของการรวบรวม 
และการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

ส�าคัญเช่นกันต่อการเตรยีมรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สองคืองานการไถ่ครัง้
ใหญ่แทนบรรพชนของเรา พระเจ้าทรง
สัญญาจะส่งเอลียาห์ศาสดาพยากรณ์มา
ก่อนการเสด็จมาครัง้ที่สอง “วนัที่ ใหญ่ยิ่ง
และน่าสะพรงึกลัว [ของพระยาเวห์]”31 
เพื่อ “เปิดเผยฐานะปุโรหิต” และ “ปลูก
สัญญาที่ท�ากับบรรพบุรษุไว้ ในใจของลูก
หลาน”32 เอลียาห์มาตามสัญญา คือวนัที่ 
3 เมษายน ปี 1836 สถานที่คือพระวหิาร
เคิรท์แลนด์ ที่น่ันและในขณะน้ัน ท่าน
ประสาทฐานะปุโรหิตที่สัญญาไว ้กุญแจ
ส�าหรบัการไถ่คนตายและการรวมกันของ
สามีภรรยาและครอบครวัทุกช่ัวอายุเวลา
และตลอดนิรนัดร33 หากปราศจากส่ิงน้ี 
จุดประสงค์ของการสรา้งจะล้มเหลว และ
ในความหมายน้ัน แผ่นดินโลกจะถูกสาป
แช่งหรอื “รา้งลงสิน้”34

ที่การให้ข้อคดิทางวญิญาณส�าหรบั
เยาวชนก่อนการอุทิศพระวหิารโรม อิตาลี 
เยาวชนชายหญิงหลายรอ้ยคนในที่ประชุม
น�าเอาการด์รายช่ือบรรพชนที่พวกเขา
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เตรยีมไว้ ให้ประธานเนลสันด ูพวกเขา
พรอ้มเข้าพระวหิารเพื่อรบับัพตศิมาแทน
บรรพชนเหล่าน้ันทันทีที่พระวหิารเปิด 
น่ันเป็นช่ัวขณะที่น่าพอใจอย่างยิ่ง แต่
เป็นตวัอยา่งหน่ึงของการเรง่สถาปนาไซอนั 
ให้แก่คนหลายรุน่ที่ล่วงหน้าไปก่อนเรา

ขณะที่เราขยันขันแข็งในการเสรมิ
สรา้งไซอัน รวมทัง้ส่วนของเราในการ
รวบรวมผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและการ
ไถ่คนตาย เราควรจดจ�าวา่น่ีคอืงาน
ของพระเจ้าและพระองคท์รงท�างานน้ี 
พระองคท์รงเป็นพระเจ้าของสวนองุ่น 
และเราเป็นผู้รบัใช้ของพระองค ์พระองค์
ทรงขอให้เราลงแรงในสวนองุ่นเป็น “ครัง้
สุดท้าย” และพระองคท์รงท�างานกับเรา35 
คงจะถูกตอ้งกวา่ถ้าพูดวา่พระองคท์รง
อนุญาตให้เราท�างานกับพระองค ์ดงัที่
เปาโลกล่าว “ข้าพ เจ้าปลูก อ ปอล โลรด น� ้า 
แตพ่ระ เจ้าทรงท�าให้เตบิ โต”36 พระองค์
ทรงก�าลังเรง่งานเมื่อถึงเวลา37 พระเจ้า
ทรงใช้ความพยายามที่ ไม่สมบูรณ์พรอ้ม
ของเรา—“วธิีเล็กน้อย” ของเรา—ท�าให้ส่ิง
ส�าคญัเกิดขึน้38

สมัยการประทานสุดท้ายและยิ่งใหญ่น้ี
ก�าลังเตบิโตถึงจุดสูงสุด—ไซอันบนแผ่น
ดนิโลก รวมกับไซอันจากเบือ้งบนเมื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จกลับมา ศาสนจักร
ของพระเยซูครสิต์ ไดร้บัมอบหน้าที่ ให้
เตรยีม—และก�าลังเตรยีม—โลกส�าหรบั
วนัน้ัน อีสเตอรปี์น้ี ขอให้เราฉลองการ

ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิตแ์ละ
ทุกส่ิงที่เกี่ยวข้อง การเสด็จกลับมาครอง
ราชย์ของพระองคเ์ป็นเวลาหน่ึงพันปีแห่ง
ความสงบสุข การพิพากษาที่ชอบธรรม
และความยุตธิรรมที่สมบูรณ์แบบส�าหรบั
ทุกคน ความเป็นอมตะของทุกคนที่เคย
มีชีวติอยู่บนแผ่นดนิโลกน้ี และค�าสัญญา
แห่งชีวตินิรนัดร ์การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระครสิตค์อืความเช่ือมั่นสูงสุดวา่
ทุกอย่างจะถูกตอ้ง ขอให้เราเสรมิสรา้ง 
ไซอันเพื่อให้ถึงวนัน้ันเรว็ขึน้ ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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แตพ่ระผู้ช่วยให้รอดจะทรงท�าส�าเรจ็
ไดอ้ย่างไรโดยไม่ละเมิดกฎแห่งความ
ยุตธิรรม

สมมุติวา่ชายคนหน่ึงก�าลังพิจารณา
ความตื่นเต้นจากการตกจากที่สูงจน
เขาตัดสินใจกระโดดลงจากเครือ่งบิน
เล็กทันทีโดยไม่ยัง้คิด หลังจากน้ันเขา
ฉุกคิดถึงความโง่เขลาจากการกระท�าของ
ตน เขาต้องการลงถึงพืน้อย่างปลอดภัย 
แต่มีอุปสวรรค—กฎแห่งแรงดึงดูด เขา
เคลื่อนไหวแขนอย่างรวดเรว็ หวงัวา่จะ
บินได้ แต่ก็ ไม่ ได้ผล เขาเปลี่ยนท่าให้
รา่งกายล่องลอยไปเพื่อชะลอการตก แต่
กฎแห่งแรงดึงดูดไม่ผ่อนปรนและไร้
เมตตา เขาพยายามหาเหตุผลโน้มน้าวกฎ
พืน้ฐานของธรรมชาติวา่ “น่ีเป็นความผิด
พลาด ผมจะไม่มีวนัท�าอีก” แต่ค�าวงิวอน
ของเขาไรป้ระโยชน์ กฎแห่งแรงดึงดูด
ไม่รูจ้ักความสงสาร ไม่มีข้อยกเวน้ ด้วย
ความโชคดี ทันใดน้ันชายคนน้ีรูสึ้กวา่มี
บางส่ิงอยู่บนหลังของเขา เพื่อนของเขา
บนเครือ่งบิน รบัทราบช่ัวขณะแห่งความ
โง่เขลา จึงใส่รม่ชูชีพไวต้รงน้ันก่อนที่
เขาจะกระโดด เขาพบสายรม่ชูชีพและ
กระตุกมัน ด้วยความโล่งใจ เขาลอยถึง
พืน้อย่างปลอดภัย เราอาจถามวา่ “กฎ
แห่งแรงดึงดูดถูกละเมิดหรอืเปล่า หรอื
รม่ชูชีพท�างานอยู่ภายใตก้ฎน้ันเพื่อให้ลง
ถึงพืน้อย่างปลอดภัย”

เมื่อเราท�าบาป เราเหมือนชายโง่เขลา
ที่กระโดดจากเครือ่งบิน ไม่วา่เราจะท�า
อะไรดว้ยตนเอง การตกกระแทกพืน้
เฝ้ารอเราอยู่ เราขึน้อยู่กับกฎแห่งความ
ยุตธิรรม ซ่ึงเหมือนกับกฎแห่งแรงดงึดดู 
คอืเข้มงวดและไม่ยกโทษ เราจะรอดชีวติ
ไดเ้พราะพระผู้ช่วยให้รอดเท่าน้ัน ผ่าน
การชดใช้ของพระองค ์ประทานรม่ชูชีพ
ทางวญิญาณแก่เราดว้ยพระเมตตา ถ้า
เรามีศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละกลับ
ใจ (หมายความวา่เราท�าส่วนของเราและ
ดงึสายรม่ชูชีพ) เราจะไดร้บัพลังแห่งการ
คุม้ครองจากพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถ
ลงถึงพืน้ได้ โดยไม่มีอันตรายทางวญิญาณ

แตส่ิ่งน้ีเป็นไปไดเ้พียงเพราะพระผู้
ช่วยให้รอดทรงเอาชนะอุปสรรคส่ีประการ
ที่ขวางกัน้เราไม่ ให้ก้าวหน้าทางวญิญาณ

ประทับของพระผู้เป็นเจ้า เป็นเหมือน
พระองค ์และไดร้บัความบรบิูรณ์แห่งปีต ิ
ท�าได้ โดยการมีชัยชนะเหนืออุปสรรคส่ี
ประการ

 1. ความตายทางรา่งกาย
 2. ความตายทางวญิญาณอันเกิดจาก 

อาดมัและบาปของเรา
 3. ความเจ็ปปวดและความทุพพลภาพ

ของเรา
 4. ความอ่อนแอและความไม่ดพีรอ้ม

ของเรา

โดย แทด อาร์. คอลลิสเตอร์
ประธำนโรงเรยีนวนัอำทิตย์สำมัญทีเ่พิ่งไดร้บักำรปลด

ช่วงเทศกาลน้ีเราช่ืนชมยินดแีละ
ใครค่รวญถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอด โดยแท้แล้วการชดใช้เป็นหลัก
ค�าสอนที่สูงส่งที่สุด เปิดความคดิ และ
สะเทือนอารมณ์มากที่สุดที่ โลกน้ีหรอื
จักรวาลน้ีเคยไดร้บัรู ้ให้ความหวงัและจุด
ประสงคแ์ก่ชีวติเรา

แล้วการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
คืออะไรเล่า ในแง่มุมหน่ึง การชดใช้คือ
กลุ่มเหตุการณ์ที่เริม่ต้นในสวนเกทเสมนี  
ต่อไปยังไม้กางเขน และสิน้สุดที่การ
ฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด
จากอุโมงค์ฝังศพ โดยมีแรงจูงใจจาก
ความรกัที่เกินจะเข้าใจส�าหรบัเราแต่ละ
คน การชดใช้เรยีกรอ้งให้สัตภาวะองค์
หน่ึงที่ปราศจากบาป พระองค์ผู้ทรงมี
เดชานุภาพอันไม่สิน้สุดเหนือธรรมชาติ
—แม้แต่ความตาย ผู้ทรงมีพระปรชีา
สามารถอันไรข้อบเขตที่จะทนรบัผล
จากบาปและความเจ็บป่วยของเราทุก
คน และผู้เสด็จลงต�่ากวา่ส่ิงทัง้ปวงอย่าง
แท้จรงิ1 น่ีคือพระพันธกิจของพระเยซู
ครสิต์—น่ีคือการชดใช้ของพระองค์

แล้วจุดประสงคข์องการชดใช้คอือะไร
เล่า คอืเพื่อท�าให้เราสามารถกลับไปสู่ที่

การชดใช้ของ 
พระเยซูครสิต์

การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงมีขอบเขตอัน
ไร้ขีดจ�ากัดเท่าน้ันแต่ยงัเอือ้มไปหาแต่ละบคุคลด้วย

เม่ือเราท�าบาป พระผู้ช่วยให้รอดประทานร่มชูชีพ
ทางวิญญาณแก่เราผ่านการชดใช้ของพระองค์
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1. ความตาย พระองคท์รงเอาชนะ
ความตายโดยการฟ้ืนคนืพระชนม์ อัคร
สาวกเปาโลสอนวา่ “เพราะวา่เช่นเดยีวกับ
ที่ทุกคนตอ้งตายโดยเกี่ยวเน่ืองกับอาดมั  

ทุกคนก็จะไดร้บัชีวติโดยเกี่ยวเน่ืองกับ
พระครสิต”์2

2. บาป พระผู้ช่วยให้รอดทรงเอาชนะ
บาปและความรูสึ้กผิดของทุกคนที่กลับใจ 
อิสยาห์สัญญาถึงอ�านาจแห่งการช�าระให้
บรสุิทธิ์ของพระองคซ่ึ์งแผ่ไพศาลและลึก
ซึง้วา่ “ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดง
เข้มก็จะขาวอย่างหิมะ”3

บางครัง้ ข้าพเจ้าพบกับวสุิทธิชนที่ดี
ผู้มีปัญหากับการให้อภัยตนเอง ผู้ที่ตัง้ข้อ
จ�ากัดตอ่พลังแห่งการไถ่ของพระผู้ช่วย
ให้รอดอย่างผู้ ไม่รูแ้ละไม่ถูกตอ้ง โดยไม่
เจตนา พวกเขาเปลี่ยนการชดใช้แบบไม่
จ�ากัดไปเป็นการชดใช้แบบจ�ากัดซ่ึงไม่
ครอบคลุมบาปหรอืความอ่อนแอบางอย่าง
ของพวกเขา แตน่ี่เป็นการชดใช้อันไรข้ีด
จ�ากัดเพราะครอบคลุมและห้อมล้อมบาป
ตลอดจนความอ่อนแอทุกอย่าง รวมทัง้
การกระท�าทารณุกรรมหรอืความเจ็บปวด
ที่ผู้อื่นเป็นตน้เหตุ

ทรแูมน จี. แมดเซ็นให้ความเห็นดงัน้ี 
“ถ้ามีพวกท่านบางคนที่ถูกหลอกให้

เช่ือวา่ท่านไปไกลเกินไปแล้ว . . . วา่ท่าน
มีพิษแห่งบาปซ่ึงท�าให้ท่านไม่สามารถ
เป็นคนที่ท่านจะเป็นไดอ้ีกตอ่ไป—จงฟัง
ข้าพเจ้า

“ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานวา่
ท่านไม่สามารถจมดิง่เกินกวา่แสงสวา่ง
และความรูแ้จ้งอันแผ่ไพศาลของพระ
เยซูครสิตจ์ะเอือ้มถึง ข้าพเจ้าแสดง
ประจักษ์พยานวา่ตราบใดที่มีประกาย
เล็กๆ เพียงจุดเดยีวของความปรารถนา
จะกลับใจ พระองคท์รงอยู่ทีน่ั่น พระองค์
ไม่เพียงเสด็จลง ไปยัง สภาพการณ์ของ
ท่าน พระองคเ์สด็จลง ต�่ำ กวา่น้ัน ‘เพื่อ
พระองคจ์ะไดอ้ยู่ ในส่ิงทัง้ปวงและผ่านส่ิง
ทัง้ปวง แสงสวา่งแห่งความจรงิ’ [หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 88:6]”4

เหตุผลหน่ึงซ่ึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ
เข้าใจการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
และความหมายโดยนัยอันไม่จ�ากัดคือ 
ด้วยความเข้าใจเพิ่มขึน้มาพร้อมความ

ปรารถนาเพิ่มขึน้ที่จะให้อภัยตนเอง
และผู้อ่ืน

แม้วา่เราอาจเช่ือในอ�านาจแห่งการ
ช�าระให้บรสุิทธิ์ของพระครสิต ์แตบ่่อย
ครัง้มีค�าถามวา่ “ฉันจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ฉัน
ไดร้บัการอภัยบาปแล้วหรอืไม่” ถ้าเรารูสึ้ก
ถึงพระวญิญาณ น่ันคอืพยานของเราวา่
เราไดร้บัการให้อภัยแล้ว หรอืกระบวนการ
ช�าระให้บรสุิทธิ์ก�าลังเกิดขึน้ ประธาน 
เฮนรยี ์บ.ี อายรงิกส์อนวา่ “หากทา่นรูสึ้กถงึ 
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ . . . ท่าน
อาจใช้ความรูสึ้กน้ันเป็นหลักฐานยืนยัน
วา่การชดใช้ก�าลังเกิดผลในชีวติท่าน”5

บางคนอาจถามว่า “ถ้าฉันได้รับการ
ให้อภัย เหตุใดจึงยังรู้สึกผิด” บางที ใน
พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ความ
ทรงจ�าถึงความรู้สึกผิดอาจเป็นค�าเตือน 
“ป้ายหยุด” ทางวิญญาณบางอย่างที่ช่วง
เวลาหน่ึงเปล่งเสียงเตือนให้ระวังการ
ล่อลวงที่เราเผชิญกับมันอีก “อย่าไปทาง
น้ัน คุณรู้ว่ามันจะท�าให้คุณเจ็บปวด” 
ในแง่มุมน้ี ความรู้สึกน้ันเป็นการปกป้อง 
ไม่ ใช่การลงโทษ

เป็นไปไดห้รอืที่จะจดจ�าบาปของเรา
และยังไม่รูสึ้กผิด

แอลมาจ�าบาปของท่านได ้แม้หลาย
ปีหลังจากท่านกลับใจแล้ว แตเ่มื่อท่าน
รอ้งหาพระเมตตาจากพระเยซู ท่านกล่าว
วา่ “พ่อจ�าความเจ็บปวดของพ่อไม่ไดอ้ีก; 
แท้จรงิแล้ว, พ่อไม่ปวดรา้วดว้ยความทรง
จ�าถึงบาปของพ่ออีก”6

แอลมาจ�าบาปของท่านแต่ไม่รูสึ้กเจ็บ
ปวดหรอืรูสึ้กผิดไดอ้ย่างไร เพราะเมื่อ
เรากลับใจแล้ว เรา “เกิดแล้วจากพระผู้
เป็นเจ้า”7 ตามที่พระคมัภีรบ์อก เรากลาย
เป็น “คนใหม่”8 ในพระครสิต ์ดว้ยความ
ซ่ือสัตย์ โดยสมบูรณ์บัดน้ีเราสามารถบอก
ไดว้า่ “ฉันไม่ ใช่คนที่ท�าบาปในอดตีเหล่า
น้ัน ฉันเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว”

3. ความเจ็บปวดและความ
ทุพพลภาพ แอลมาพยากรณ์วา่พระ
ครสิต ์“จะเสด็จออกไป, ทรงทนความ
เจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวง
ทุกอย่าง” เพราะเหตใุด “เพื่ออุทรของ
พระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระเมตตา, . . . 
เพื่อพระองคจ์ะทรงรูต้ามเน้ือหนังวา่
จะทรงช่วยผู้คนของพระองคต์ามความ
ทุพพลภาพของพวกเขาไดอ้ย่างไร”9

พระองคท์รงท�าให้เกิดสัมฤทธิผลได้
อย่างไร บางครัง้พระองคท์รงน�าเอาความ
เจ็บปวดออกไป บางครัง้ทรงท�าให้เราเข้ม
แข็งอดทนได ้และบางครัง้ประทานมุม
มองนิรนัดรแ์ก่เราให้เราเข้าใจความไม่
ยั่งยืนของส่ิงเหล่าน้ัน หลังจากโจเซฟ 
สมิธทุกข์ทรมานในคกุลิเบอรต์ีเ้ป็นเวลา
ประมาณสองเดอืน ในที่สุดท่านรอ้งทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระผู้เป็นเจ้า, พระองคป์ระทับอยู่
ที่ ใดเล่า?”10 แทนที่จะปลดเปลือ้งทุกข์ ใน
ทันที พระผู้เป็นเจ้าตรสัตอบวา่ “ลูกเอ๋ย, 
สันตสุิขจงมีแก่จิตวญิญาณเจ้า; ความ
ยากล�าบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้า
จะอยู่เพียงช่ัวครู;่ และจากน้ัน, หากเจ้า
อดทนมันดว้ยด,ี พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยก
เจ้าให้สูงส่งสู่เบือ้งบน”11

โจเซฟเข้าใจแล้วว่าประสบการณ์
อันขมขื่นน้ีเป็นเพียงจุดหน่ึงเท่าน้ันใน
นิรันดร ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึน้น้ี ท่าน
เขียนถึงวิสุทธิชนจากเรือนจ�าเดียวกัน
น้ันว่า “พี่น้องที่รักยิ่ง, ให้เราท�าส่ิงทัง้
ปวงที่อยู่ ในอ�านาจของเราอย่างรื่นเริง
เถิด; และจากน้ันขอให้เรายืนน่ิง, ด้วย
ความมั่นใจอย่างที่สุด, เพื่อเห็นความ
รอดแห่งพระผู้เป็นเจ้า”12 เน่ืองจากการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถมี
มุมมองนิรันดร์ซ่ึงให้ความหมายแก่การ
ทดลองของเราและความหวังส�าหรับการ
ปลดเปลือ้งทุกข์ของเรา



87พฤษภาคม 2019

4. ความอ่อนแอและความไม่ดี
พรอ้ม เน่ืองจากการชดใช้ของพระองค ์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีเดชานุภาพอัน
กอปรดว้ยพระปรชีาสามารถ บางครัง้เรยีก
วา่พระคณุ13 ซ่ึงจะช่วยเราเอาชนะความ
อ่อนแอและความไม่ดพีรอ้มของเราดว้ย
เหตน้ีุจึงช่วยให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเหมือน
พระองคม์ากขึน้

โมโรไนสอนวา่ “แท้จรงิแล้ว, จงมาหา
พระครสิต,์ และไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้ม
ในพระองค ์. . . เพื่อโดยพระคณุของ
พระองคท์่านจะดพีรอ้มในพระครสิต”์14 
ดเูหมือนมีอย่างน้อยสองช่องทางหรอืวธิี
ใช้เดชานุภาพอันกอปรดว้ยพระปรชีา
สามารถที่จะขัดเกลาเราได—้แม้ท�าให้เรา
ดพีรอ้ม

หน่ึง ศาสนพิธีแห่งความรอด พระ
คัมภีร์บอกเราว่า “ ในศาสนพิธีของ
ฐานะปุโรหิตน้ี, พลังอ�านาจของความ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้
ประจักษ์”15 เราอาจคิดว่าศาสนพิธีเป็น
รายการหน่ึงที่ต้องท�า—จ�าเป็นต่อความ
สูงส่ง แต่ความจริงคือศาสนพิธีแต่ละ
อย่างปลดปล่อยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วย
ให้เราเป็นเหมือนพระครสิต์มากขึน้ 
ตัวอย่างเช่น

• เมื่อเรารบับัพตศิมาและไดร้บัของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เรา
สะอาด—ฉะน้ันจึงบรสุิทธิ์มากขึน้
เหมือนพระผู้เป็นเจ้า

• นอกจากน้ี โดยผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ความคดิเรากระจ่างและใจเรา
อ่อนลงเพื่อเราจะคดิและรูสึ้กเหมือน
พระองคม์ากขึน้

• และเมื่อเราผนึกเป็นคูส่มรส เราจะ
สืบทอด “บัลลังก์, อาณาจักร, มลฑล, 
และอ�านาจ”16 เป็นของประทานจาก
พระผู้เป็นเจ้า

ช่องทางที่สองส�าหรบัเดชานุภาพ
อันกอปรดว้ยพระปรชีาสามารถคอืของ
ประทานแห่งพระวญิญาณ เน่ืองจากการ
ชดใช้ของพระครสิต ์เรามีสิทธิ์ ไดร้บัของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์และ
ของประทานฝ่ายวญิญาณที่มาพรอ้มกัน

ดว้ย ของประทานเหล่าน้ีคอืคณุลักษณะ
แห่งความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า 
แตล่ะครัง้ที่เราไดร้บัของประทานแห่ง
พระวญิญาณ เราจึงเป็นเหมือนพระผู้
เป็นเจ้ามากขึน้ ไม่มีข้อสงสัยเลยวา่น่ีคอื
เหตผุลที่พระคมัภีรแ์นะน�าให้เราแสวงหา
ของประทานเหล่าน้ี17

ประธานจอรจ์ ควิ. แคนนอนสอนวา่ 
“ ไม่ควรมี ใครพูดวา่ ‘ โอ้ ช่วยไม่ได ้น่ัน
มันนิสัยของฉัน’ เขาแก้ตวัไม่ได้ ในเรือ่ง
น้ัน เพราะเหตผุลที่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
สัญญาจะ . . . มอบของประทานเพื่อก�าจัด 
[ความอ่อนแอของเรา] . . . ถ้าเราคนใดไม่
ดพีรอ้ม หน้าที่ของเราคอืสวดอ้อนวอนทูล
ขอของประทานที่จะท�าให้เราดพีรอ้ม”18

สรปุคอื การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดมอบชีวติแทนความตาย “มงกุฏแทน
ขีเ้ถ้า”19 การเยียวยาแทนความเจ็บปวด 
และความดพีรอ้มแทนความอ่อนแอ การ
ชดใช้คอืยาจากสวรรคส์�าหรบัถอนพิษ
อุปสรรคและปัญหาของโลก

สัปดาห์สุดท้ายของพระผู้ช่วยให้รอด
บนแผ่นดนิโลก พระองคต์รสัวา่ “ ในโลก
น้ีท่านจะประสบความทุกข์ยาก แตจ่งมี
ใจกล้าเถิด เพราะวา่เราชนะโลกแล้ว”20 
เน่ืองจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงชดใช้ จึง
ไม่มีพลังจากภายนอกหรอืเหตกุารณ์หรอื
บุคคลใด—ไม่มีบาปหรอืความตายหรอื
การหย่ารา้งใด—ที่จะกีดกันเราจากการได้
รบัความสูงส่ง หากเรารกัษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า ดว้ยความรูน้ั้น เรา
สามารถรดุหน้าตอ่ไปดว้ยใจรืน่เรงิและ
ความเช่ือมั่นอย่างสุดใจวา่พระผู้เป็นเจ้า

สถิตกับเราในความเพียรอันล�า้เลิศน้ี
ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่การชดใช้ของ

พระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงมีขอบเขตอันไร้
ขีดจ�ากัดเท่าน้ัน แตย่ังเอือ้มไปหาแตล่ะ
บุคคลดว้ย—ไม่เพียงช่วยให้เรากลับไปสู่
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน แต่
ยังช่วยให้เราสามารถเป็นเหมือนพระองค์
ดว้ย—เป้าหมายสูงสุดของการชดใช้ของ
พระครสิต ์ข้าพเจ้าส�านึกคณุและกล่าวค�า
พยานยืนยันทุกส่ิงที่กล่าวมา ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ข้าพเจ้ากุมมือเธอ บอกเธอวา่ข้าพเจ้า
รกัเธอมากและขอบคณุมากที่ ไดเ้ป็นคณุ
พ่อของเธอ ข้าพเจ้าพูดวา่ “ลูกแตง่งาน
ในพระวหิารและให้เกียรตพิันธสัญญา
อย่างซ่ือสัตย์ ลูกกับสามีตอ้นรบัลูกเจ็ด
คนเข้ามาในบ้านและเลีย้งดพูวกเขาให้
เป็นสานุศิษย์ที่ภักดขีองพระเยซูครสิต ์
เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของศาสนจักร และ
เป็นพลเมืองที่กระท�าคณุประโยชน์ พวก
เขาไดเ้ลือกคูค่รองที่มีคณุสมบัตแิบบ
เดยีวกัน พ่อของลูกภูมิ ใจในตวัลูกมากๆ 
ลูกท�าให้พ่อสุขใจยิ่งนัก!”

เธอตอบเบาๆ วา่ “ขอบคณุคะ่พ่อ”
น่ันเป็นช่วงเวลาที่อ่อนโยนและเศรา้

ส�าหรบัเรา ในช่วง 67 ปีของเธอ เราท�างาน
ดว้ยกัน รอ้งเพลงดว้ยกัน และเล่นสกีดว้ย
กันบ่อยๆ แตค่�า่วนัน้ัน เราพูดถึงส่ิงส�าคญั
ที่สุด เช่น พันธสัญญา ศาสนพิธี การเช่ือ
ฟัง ศรทัธา ครอบครวั ความภักด ีความรกั 
และชีวตินิรนัดร์

เราคดิถึงบุตรสาวของเรามาก แต่
เพราะพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต ์เราจึงไม่กังวลเรือ่งเธอ เมื่อ
เราให้เกียรตพิันธสัญญาของเรากับพระ
ผู้เป็นเจ้าตอ่ไป เรามีความหวงัวา่จะไดอ้ยู่
กับเธออีกครัง้ ระหวา่งน้ี เรารบัใช้พระเจ้า
ที่น่ีและเธอรบัใช้พระเจ้าในเมืองบรมสุข
เกษม1

อันที่จรงิ ข้าพเจ้ากับภรรยาไปเยือน
แพราไดส์เมื่อตน้ปี—เมืองแพราไดส์ 
แคลิฟอรเ์นียน่ันเอง บังเอิญวา่เราไปเยือน
ที่น่ันหลังจากบุตรสาวของเราจากโลก 
น้ีไม่ถึง 40 ช่ัวโมง เรา พรอ้มดว้ยเอ็ลเดอร ์
เควนิ ดบัเบิลยู. เพียรสั์นกับจูนภรรยา
ทา่น ไดก้�าลงัใจจากวสุิทธชินของสเตคชีโค  
แคลิฟอรเ์นีย เราเรยีนรูจ้ากศรทัธาแรง
กล้า การปฏิบัตศิาสนกิจของพวกเขา และ
ปาฏิหารยิ์ที่เกิดขึน้ท่ามกลางความสูญ
เสียจากมหันตภัยไฟป่าครัง้ใหญ่ที่สุดใน
ประวตัศิาสตรข์องแคลิฟอรเ์นีย

ขณะอยู่ที่น่ัน เราพูดคยุกับเจ้า
หน้าที่ต�ารวจวยัหนุ่มช่ือจอห์น เขาเป็น
หน่ึงในบรรดาผู้กล้าดา่นหน้า เขาพูด
ถึงความด�ามืดเหนือแพราไดส์เมื่อวนั
ที่ 8 พฤศจิกายน ปี 2018 เมื่อเปลวไฟ
และลูกไฟลุกลามไปทั่วเมือง เผาผลาญ

เช้าตรูว่นัอาทิตย์และพูดเสียงดงัวา่ “ผม
ตอ้งให้อาหารวญิญาณผม!”

เบลค เราตืน่เตน้กับหนูและคนอื่นที่
เลือกให้อาหารวญิญาณของตนโดยดืม่ด�า่
ความจรงิจากพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์เราดี ใจที่รูว้า่
หลายคนไดร้บัพลังของพระผู้เป็นเจ้าใน
ชีวติเมื่อพวกเขานมัสการและรบัใช้ ใน
พระวหิาร

เท่าที่หลายท่านทราบ ครอบครัวเรา
ต้องแยกจากเวนดีบุตรสาวของเราที่
จากชีวิตน้ีไปเมื่อสามเดือนก่อน ในช่วง
สุดท้ายของการต่อสู้กับมะเร็ง ข้าพเจ้า
มี โอกาสสนทนากับเธอฉันพ่อลูกเพื่อ
ร�่าลากัน

โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ข้าพเจ้ากับเวนด ี
ภรรยายินดทีี่ ไดอ้ยู่กับท่านเช้าวนัสะบาโต 
น้ี ส่ิงส�าคญัมากมายเกิดขึน้ตัง้แตก่าร
ประชุมใหญ่สามัญครัง้ที่แล้ว พระวหิาร
แห่งใหม่ไดร้บัการอุทิศในเมืองกอนเซป
ซีออน ชิลี เมืองบารร์นักียา โคลอมเบีย 
และโรม อิตาลี เราประสบพระวญิญาณ
ท่วมท้นที่เหตกุารณ์ศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี

ขา้พเจา้ขอแสดงความยนิดกีบัสตร ี
(และบรุษุ) ผู้อา่นพระคมัภีรม์อรมอน ได้
คน้พบปีตแิละขมุทรพัยท์ีซ่่อนอยู ่ขา้พเจา้
ช่ืนใจกบัปาฏหิารยิท์ีร่ายงานใหท้ราบ

ข้าพเจ้าประทับใจเยาวชนชายวยั 11 
ขวบที่เวลาน้ีเป็นมัคนายกส่งผ่านศีลระลึก
อย่างมีคา่ควรทุกวนัอาทิตย์ พวกเขาไป
พระวหิารพรอ้มเยาวหญิงวยั 11 ขวบผู้
เป็นดรณีุที่ก�าลังขวนขวายเรยีนรูแ้ละรบั
ใช้ ทัง้เยาวชนชายและเยาวชนหญิงก�าลัง
ส่ังสอนความจรงิพระกิตตคิณุดว้ยความ
ชัดเจนและความเช่ือมั่น

ข้าพเจ้ายินดกีับเด็กและเยาวชนที่ช่วย
สอนพระกิตตคิณุในบ้านขณะพวกเขากับ
บิดามารดาท�าตามหลักสูตรที่ ให้บ้านเป็น
ศนูย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน

เราไดร้บัภาพของเบลค วยัส่ีขวบภาพน้ี 
ที่ควา้หนังสือศาสนจักรมาเล่มหน่ึงตอน

“มาตดิตามเรา”

พระเยซูคริสต์ทรงเชือ้เชิญให้เราใช้เส้นทางพันธสัญญา
กลบับ้านไปหาพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์และอยู่
กับคนท่ีเรารัก

เบลควยัส่ีขวบผู้ต้องการ “ให้อาหารวิญญาณผม”
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ทรพัย์สินจนเหลือแตก่องเถ้าถ่านและ
ปล่องไฟที่ถูกเผา

จอห์นขับรถฝ่าความมืดตะบึงเข้าไปใน
ไฟที่พวยพุ่งนาน 15 ช่ัวโมงเพื่อช่วยคน
แล้วคนเล่า ครอบครวัแล้วครอบครวัเล่า
หนีออกมาสู่ความปลอดภัย—แม้ตอ้งเอา
ชีวติเข้าเส่ียงก็ตาม แต่ระหวา่งขับรถลุย
เข้าไปน้ัน ส่ิงที่ท�าให้จอห์นหวาดกลัวที่สุด
คอืค�าถามส�าคญัที่สุดวา่ “ครอบครวั ของ
ผม อยู่ ที่ ไหน” หลังจากทรมานใจและ
หวาดกลัวอยู่นานหลายช่ัวโมงเขาก็ทราบ
วา่ครอบครวัอพยพไปที่อยู่ปลอดภัยแล้ว

เรือ่งราวความเป็นห่วงครอบครวัของ
จอห์นท�าให้วนัน้ีข้าพเจ้าตอ้งพูดกับท่าน
ที่อาจถามเมื่อใกล้ถึงบัน้ปลายชีวติมรรตยั
ของท่านวา่ ”ครอบครวั ของฉัน อยู่ 
ที่ ไหน” ในวนัน้ันเมื่อท่านจะสิน้สุดการ

ทดลองในมรรตยัและเข้าสู่ โลกวญิญาณ 
ท่านจะเผชิญค�าถามที่บีบคัน้หัวใจวา่ 
“ครอบครวั ของฉัน อยู่ ที่ ไหน”

พระเยซูครสิตท์รงสอนวธิีกลับบ้าน
นิรนัดรข์องเรา พระองคเ์ข้าพระทัย
แผนแห่งความก้าวหน้านิรนัดรข์องพระ
บิดาบนสวรรคด์กีวา่เราทุกคน พระองค์
ทรงเป็นแกนหลักของแผนน้ันทัง้หมด 
พระองคท์รงเป็นพระผู้ ไถ่ พระผู้เยียวยา 
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

นับตัง้แตอ่าดมักับเอวาถูกขับออกจาก
สวนเอเดน พระเยซูครสิตท์รงเหยียด
พระพาหุอันทรงอานุภาพมาช่วยทุกคนที่
เลือกตดิตามพระองค ์พระคมัภีรบ์ันทึก
ซ�า้หลายครัง้วา่แม้มีบาปทุกประเภทจาก
คนทุกประเภท แตพ่ระพาหุของพระองค์
ยังคงเหยียดออก2

วญิญาณในเราแตล่ะคนตอ้งการให้
ครอบครวัเรารกักันช่ัวนิรนัดร ์เพลงรกั
ท�าให้เกิดความหวงัผิดๆ วา่ความรกัคอื
ทัง้หมดที่ท่านตอ้งมีถ้าตอ้งการอยู่ดว้ยกัน
ตลอดไป บางคนเช่ือผิดๆ วา่การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิต์ ให้สัญญาวา่
ทุกคนจะไดอ้ยู่กับคนที่พวกเขารกัหลัง
จากสิน้ชีวติ

โดยแท้แล้ว พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้
ความกระจ่างวา่แม้การฟ้ืนคนืพระชนม์
รบัรองวา่ทุกคนที่เคยมีชีวติจะฟ้ืนคนื

ชีวติและมีชีวติตลอดไป3 แตเ่ราท�าตอ้ง
มากกวา่น้ันถ้าตอ้งการมีสิทธิพิเศษของ
ความสูงส่ง ความรอดเป็นเรือ่งเฉพาะคน 
แตค่วามสูงส่งเป็นเรือ่งครอบครวั

ลองฟังพระด�ารสัเหล่าน้ีที่พระเจ้าพระ
เยซูครสิตต์รสักับศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค ์“พันธสัญญา, สัญญา, พันธะ, ข้อ
ผูกพัน, ค�ามั่น, ค�าปฏิญาณ, การปฏิบัต,ิ 
ความเกี่ยวดอง, สัมพันธภาพ, หรอืความ
คาดหวงัทัง้ปวงที่มิไดท้�าและเข้าสู่และ
ผนึกโดยพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์แห่งค�า
สัญญา . . . ย่อมไม่เกิดผล, ประสิทธิผล, 
หรอืผลบังคบัในและหลังการฟ้ืนคนืชีวติ
จากบรรดาคนตาย; เพราะสัญญาทัง้ปวง
ที่มิไดท้�าไวเ้พื่อเจตจ�านงน้ีสิน้สุดเมื่อ
มนุษย์ตาย”4

ดงัน้ัน ครอบครวัตอ้งท�าอะไรจึงจะได้
รบัความสูงส่งตลอดกาล เราคูค่วรกับสิทธิ
พิเศษ น้ัน โดยท�าพันธสัญญากับพระผู้
เป็นเจ้า รกัษาพันธสัญญาเหล่าน้ัน และ
รบัศาสนพิธีที่จ�าเป็น

ทัง้หมดน้ีเป็นจรงิตัง้แตก่าลเริม่ตน้ 
อาดมักับเอวา โนอาห์กับภรรยา อับราฮัม
กับซาราห์ ลี ไฮกับซาไรยาห์ และสานุศิษย์
ที่อุทิศตนทัง้หมดของพระเยซูครสิต์
—ตัง้แตส่รา้งโลก—ล้วนท�าพันธสัญญา 
เดยีวกัน กับพระผู้เป็นเจ้า เขาเหล่าน้ัน
ไดร้บัศาสนพิธี เดยีวกัน กับที่เรา เหล่า

ระหว่างการเยือนแพราไดส์ แคลิฟอร์เนีย 
ประธานเนลสันเรียนรู้จาก ศรัทธาแรงกล้า  
การปฏิบัติศาสนกิจและปาฏิหาริย์
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สมาชิกศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเจ้าในปัจจุบันไดท้�าคอื พันธสัญญา
เหล่าน้ันที่เราไดร้บัเมื่อเรารบับัพตศิมา
และในพระวหิาร

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญให้ทุก
คนตามพระองคล์งไปในน� ้าบัพตศิมาและ
ท�าพันธสัญญาเพิ่มเตมิกับพระผู้เป็นเจ้า
ในพระวหิาร ตลอดจนรบัและซ่ือสัตย์ตอ่
ศาสนพิธีที่จ�าเป็นเหล่าน้ัน เราตอ้งท�า
ทัง้หมดน้ีถ้าตอ้งการไดร้บัความสูงส่งกับ
ครอบครวัเราและพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล

ความทรมานใจของขา้พเจา้คอืคน
มากมายทีข่า้พเจ้ารกั ทีข่า้พเจา้ช่ืนชม และ
ทีข่า้พเจ้าเคารพ ปฏิเสธค�าเชือ้เชิญของ
พระองค ์พวกเขาเมินเฉยค�าขอรอ้งของ
พระเยซูครสิตเ์มือ่ตรสัวา่ “มาตดิตามเรา”5

ข้าพเจ้าเขา้ใจวา่เหตใุดพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงกนัแสง6 ขา้พเจ้ารอ้งไหเ้ห็นใจญาติ
สนิทมิตรสหายเช่นน้ันดว้ย พวกเขาเป็น
ชายหญงิท่ียอดเยีย่ม อุทศิตนใหค้รอบครวั
และรบัผิดชอบสังคม พวกเขาสละเวลา 
พลังงาน และทรพัยสิ์นเงนิทองดว้ยความ
เอือ้เฟ้ือ โลกดขีึน้เพราะความพยายาม

ของพวกเขา แตพ่วกเขาเลอืก ไม ่ท�าพนัธ
สัญญากบัพระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาไม่ไดร้บั
ศาสนพธิทีีจ่ะท�าใหพ้วกเขากบัครอบครวั
สูงส่งและผกูมดัพวกเขาไวด้ว้ยกนัตลอดไป7

ข้าพเจ้าประสงคจ์ะพูดคยุกับคน
เหล่าน้ันและเชือ้เชิญให้พิจารณากฎของ
พระเจ้าอย่างจรงิจัง ข้าพเจ้าเคยสงสัย
วา่จะพูดอะไรไดบ้้างเพื่อให้พวกเขารูสึ้ก
วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัพวกเขามาก
และรูว้า่ข้าพเจ้ารกัพวกเขามาก และรบั
รูว้า่ชายหญิงที่รกัษาพันธสัญญาจะไดร้บั 
“ความบรบิูรณ์แห่งปีต”ิ8

พวกเขาตอ้งเข้าใจวา่แม้มีที่ แห่งหน่ึง 
ให้พวกเขาหลังจากน้ี—กับชายหญิงที่ยอด
เยี่ยมผู้เลือก ไม ่ท�าพันธสัญญากับพระผู้
เป็นเจ้าเหมือนพวกเขา—แตน่ั่น ไม่ ใช่ 
สถานที่ซ่ึงจะไดอ้ยู่รวมกันกับครอบครวั 
ไดร้บัสิทธิพิเศษให้มีชีวติและก้าวหน้า
ตลอดไป น่ัน ไม่ ใช่ อาณาจักรที่พวกเขา
จะประสบความบรบิูรณ์แห่งปีต—ิความ
ก้าวหน้าและความสุขไม่สิน้สุด9 พรสูงสุด
เหล่าน้ันจะเกิดขึน้ได้ โดยอยู่ ในอาณาจักร
ซีเลสเลียลกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 

นิรนัดรข์องเรา พระบุตรของพระองค์
พระเยซูครสิต ์และคนที่ยอดเยี่ยม มีคา่
ควร และคูค่วรในครอบครวัเราเท่าน้ัน

ข้าพเจ้ารูสึ้กตอ้งพูดกับเพื่อนที่ลังเลวา่
“ ในชีวติน้ี ท่านไม่มีวนัเลือกส่ิงที่ดี

เป็นอันดบัสอง แตเ่มื่อท่านดงึดนัไม่น้อม
รบัพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต ์ท่านก�าลังเลือกส่ิงที่ดเีป็น
อันดบัสอง

“พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ ‘ ในพระ
นิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย’10 
แตเ่มื่อท่านเลือก ไม ่ท�าพันธสัญญากับ
พระผู้เป็นเจ้า ท่านก�าลังเลือกรบัรางวลัที่
น้อยที่สุดช่ัวนิรนัดร”

ข้าพเจ้าขอรอ้งมิตรสหายที่ลังเลอีกวา่
“จงระบายความในใจของท่านตอ่พระ

ผู้เป็นเจ้า ทูลถามวา่ส่ิงเหล่าน้ีจรงิหรอื
ไม่ จัดเวลาศึกษาพระด�ารสัของพระองค ์
ศึกษาจรงิๆ! ถ้าท่านรกัครอบครวัท่าน
อย่างแท้จรงิ และถ้าท่านปรารถนาจะ
มีความสูงส่งกับพวกเขาช่ัวนิรนัดร ์จง
พยายามตัง้แตบ่ัดน้ี—ผ่านการศึกษาและ
สวดอ้อนวอนอย่างจรงิจัง—เพื่อรูค้วาม
จรงินิรนัดรเ์หล่าน้ีแล้วปฏิบัตติาม

“ถ้าท่านไม่แน่ใจวา่ท่านเช่ือในพระผู้
เป็นเจ้า ให้เริม่ตรงจุดน้ัน ขอให้เข้าใจวา่
เมื่อไม่มีประสบการณ์กับพระผู้เป็นเจ้า
เราจะสงสัยการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็น
เจ้า ฉะน้ัน จงวางตวัท่านไว้ ในจุดที่จะเริม่
มีประสบการณ์กับพระองค ์จงอ่อนน้อม
ถ่อมตน สวดอ้อนวอนขอให้มีดวงตา 
มองเห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าใน
ชีวติท่านและในโลกรอบข้าง ทูลขอให้
ทรงบอกท่านวา่พระองคอ์ยู่ที่น่ันจรงิหรอื
—พระองคท์รงรูจ้ักท่านหรอืไม่ พระองค์
ทรงรูสึ้กตอ่ท่านอย่างไร แล้วฟัง”

เพื่อนรกัคนหน่ึงของข้าพเจ้ามี
ประสบการณ์จ�ากัดกับพระผู้เป็นเจ้า แต่
เขาปรารถนาจะอยู่กับภรรยาผู้ล่วงลับ ดงั
น้ันเขาจึงขอให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือ ข้าพเจ้า
กระตุน้ให้เขาพบกับผู้สอนศาสนาเพื่อ
จะเข้าใจหลักค�าสอนของพระครสิตแ์ละ
เรยีนเรือ่งพันธสัญญา ศาสนพิธี และพร
พระกิตตคิณุ

เขายอมพบ แตเ่ขารูสึ้กวา่เส้นทางที่
แนะน�าเรยีกรอ้งให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวติ
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คุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทัณฑ์บน แต่แตก
ต่างกันภายใต้แผนอันเมตตาของพระ
บิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้าเคยเห็นมาว่า
สามารถให้อภัยบาปร้ายแรงเดียวกันน้ีใน
ความเป็นมรรตัยเพราะการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ให้กับบาปของ “คนทัง้ปวงผู้มี ใจชอกช�า้
และวิญญาณที่ส�านึกผิด” (2 นีไฟ 2:7) 
พระคริสต์ทรงไถ่ และการชดใช้ของ
พระองค์เป็นความจริง

ความการณุย์รกัของพระผู้ช่วยให้รอด
ประจักษ์ ในเพลงสวดที่คณะนักรอ้งเพิ่ง
รอ้งไป

ภาคบ่ายวนัอาทติย์

โดย ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในในฝ่ำยประธำนสูงสุด

ในความเป็นมรรตัยเราอยู่ ใต้กฎของ
มนุษย์และกฎของพระผู้เป็นเจ้า 
ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์ผิดธรรมดา
ของการตัดสินความประพฤติผิดร้ายแรง
ภายใต้กฎทัง้สอง—ก่อนหน้าน้ีในฐานะ
ตุลาการศาลสูงสุดของยูทาห์และปัจจุบัน
ในฐานะสมาชิกฝ่ายประธานสูงสุด ความ
แตกต่างที่ข้าพเจ้าพบระหว่างกฎของ
มนุษย์กับกฎของพระผู้เป็นเจ้าเพิ่ม
ความช่ืนชมของข้าพเจ้าเรื่องความเป็น
จริงและพลังอ�านาจการชดใช้ของพระ
เยซูคริสต์ ภายใต้กฎของมนุษย์ คนท�า
ผิดกฎหมายร้ายแรงที่สุดจะถูกตัดสินจ�า

การกลับใจท�าให้สะอาด

เพราะแผนของพระผู้ เป็นเจ้าและการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์ เราสามารถสะอาดได้โดย
กระบวนการกลบัใจ

มากเกินไป เขาพูดวา่ “พระบัญญัตแิละ
พันธสัญญาเหล่าน้ันยากเกินไปส�าหรบั
ผม อีกอย่าง ผมไม่สามารถจ่ายส่วนสิบ 
และไม่มีเวลารบัใช้ ในศาสนจักร” จาก
น้ันเขาขอรอ้งข้าพเจ้าวา่ “เมื่อผมตาย 
โปรดท�างานพระวหิารที่จ�าเป็นให้ผมกับ
ภรรยาเพื่อเราจะไดอ้ยู่ดว้ยกันอีกครัง้”

ขอบคณุที่ข้าพเจ้าไม่ไดเ้ป็นผู้
พิพากษาของชายคนน้ี แตข่้าพเจ้าสงสัย
จรงิๆ ในประสิทธิผลของงานพระวหิาร
แทนผู้วายชนม์ส�าหรบัคนที่มี โอกาสรบั
บัพตศิมาในชีวติน้ี—รบัการแตง่ตัง้สู่
ฐานะปุโรหิตและรบัพรพระวหิารขณะ
อยู่ที่น่ี ในความเป็นมรรตยั—แตต่ดัสิน
ใจปฏิเสธเส้นทางน้ัน

พี่น้องที่รกั พระเยซูครสิตท์รงเชือ้
เชิญให้เราใช้เส้นทางพันธสัญญากลับ
บ้านไปหาพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์
และอยู่กับคนที่เรารกั ทรงเชือ้เชิญให้เรา 
“มาตดิตาม [พระองค]์”

บัดน้ี ในฐานะประธานศาสนจักร 
ข้าพเจ้าขอรอ้งท่านที่เหินห่างจาก
ศาสนจักรและท่านที่ยังไม่มุ่งหมายจะรู้
จรงิๆ วา่ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด
ไดร้บัการฟ้ืนฟูจรงิหรอืไม่ จงท�างานทาง
วญิญาณเพื่อรูด้ว้ยตวัท่านเอง และขอให้
เริม่ท�าเดีย๋วน้ี เวลาใกลจ้ะหมดแล้ว

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงพระชนม์! พระเยซูคอืพระครสิต ์ 
ศาสนจกัรของพระองคแ์ละความสมบรูณ์ 
ของพระกิตตคิณุไดร้บัการฟ้ืนฟูเพื่อให้
ชีวติเรามีปีต ิที่น่ีและหลังจากน้ี ข้าพเจ้า
เป็นพยานในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูแอลมา 40:12–14.
 2. ด ูเยเรมีย์ 27:5; มัทธิว 23:37; ลูกา 13:34; 

แอลมา 5:33; 3 นีไฟ 9:14.
 3. ทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติเพราะชัยชนะ

ของพระครสิตเ์หนือความตาย (ด ู
แอลมา 11:41–45; 40; หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 76; โมเสส 7:62).

 4. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 132:7.
 5. ลูกา 18:22.
 6. ด ูยอห์น 11:35; โมเสส 7:28–29.
 7. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 76:50–70.
 8. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:17.
 9. ด ูโมไซยาห์ 2:41; แอลมา 28:12.
 10. ยอห์น 14:2.
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มำหำพระเยซูพระองคจ์ะเหลียวแล
แม้ท่ำนหลงทำงไปในทำงของมำร
ควำมรกัพระองคจ์ะคน้หำและพำท่ำน
ทัง้กำลทิวำและรำตรี 1

การพลพีระชนม์ชีพเพือ่การชดใช้
ของพระเยซคูรสิตเ์ปิดประตใูห ้“คนทัง้
ปวง [กลบัใจ] และมาหาพระองค”์ (หลกั
ค�าสอนและพนัธสัญญา 18:11; ด ูมาระโก 
3:28; 1 นีไฟ 10:18; แอลมา 34:8, 16 ดว้ย) 
หนังสือของแอลมารายงานการกลบัใจและ
การใหอ้ภัยของคนทีเ่คยเป็นคนช่ัวและ
กระหายเลอืดมากอ่น (ด ูแอลมา 25:16; 
27:27, 30) ขา่วสารของขา้พเจา้วนัน้ีเป็น
ขา่วสารแหง่ความหวงัส�าหรบัเราทกุคน 
รวมถงึคนทีเ่คยสูญเสียสมาชิกภาพใน
ศาสนจกัรโดยปัพพาชนียกรรมหรอืการคดั
ช่ือออก เราทกุคนเป็นคนบาปทีก่ารกลับ
ใจท�าให้สะอาดได ้“การกลบัใจจากบาปไม่
งา่ย” เอ็ลเดอรร์สัเซลล ์เอ็ม. เนลสันสอน
ในการประชมุใหญ ่“แตผ่ลท่ีไดคุ้ม้คา่”2

I. การกลบัใจ
การกลับใจเริม่กับพระผู้ช่วยให้รอด 

และน่ันเป็นปีต ิไม่ ใช่ภาระ ในการให้
ข้อคดิทางวญิญาณเน่ืองในเทศกาล
ครสิตม์าสเดอืนธันวาคมที่ผ่านมา 
ประธานเนลสันสอนวา่ “การกลับใจที่แท้
จรงิไม่ ใช่เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ครัง้เดยีว 
แตเ่ป็นสิทธิพิเศษที่ ไม่มีวนัสิน้สุด เป็น 
พืน้ฐำน ของความก้าวหน้าและการมี ใจ
สงบ ความสบายใจ และปีต”ิ3

ค�าสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดบางประการ
เกี่ยวกับการกลับใจอยู่ ในพระคมัภีรม์อร
มอนเมื่อแอลมาสอนสมาชิกศาสนจักรผู้
ซ่ึงเขาอธิบายในภายหลังวา่อยู่ ในสภาพ
ของ “ความไม่เช่ือมากมาย” “ทะนงตน
ดว้ยความถือด”ี และมี ใจหมกมุ่น “กับ
ความมั่งคัง่และส่ิงไรป้ระโยชน์ของ
โลก” (แอลมา 7:6) สมาชิกแตล่ะคนของ
ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูน้ีมีเรือ่งให้
เรยีนรูม้ากมายจากค�าสอนของแอลมา

เราเริม่ดว้ยศรทัธาในพระเยซูครสิต ์
เพราะ “พระองคน่ั์นเองที่จะเสด็จมาและ
เอาบาปของโลกไป” (แอลมา 5:48) เรา
ตอ้งกลับใจเพราะดงัที่แอลมาสอน “เวน้

แตเ่จ้าจะกลับใจหาไม่แล้วเจ้าก็ ไม่มีทาง
จะสืบทอดอาณาจักรแห่งสวรรคเ์ป็น
มรดกได”้ (แอลมา 5:51) การกลับใจเป็น
ส่วนจ�าเป็นในแผนของพระผู้เป็นเจ้า 
เพราะทุกคนจะท�าบาปในประสบการณ์
มรรตยัและถูกตดัขาดจากที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้า มนุษย์จึง “รบัการช่วยให้
รอด” ไม่ไดห้ากไม่กลับใจ (แอลมา 5:31; 
ด ูฮีลามัน 12:22 ดว้ย)

เรือ่งน้ีสอนกนัมาตัง้แตต่น้ พระเจา้ทรง
บญัชาอาดมัวา่ “จงสอนลกูหลานของเจา้, 
วา่มนุษยท์ัง้ปวง, ทกุแหง่หน, ตอ้งกลับ
ใจ, มฉิะน้ันพวกเขาจะไมม่ทีางสืบทอด
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้เป็นมรดกได้
เลย, เพราะส่ิงไมส่ะอาดจะพ�านักทีน่ั่นไม่
ได,้ หรอืพ�านักในทีป่ระทบัของพระองคก็์
ไม่ได”้ ( โมเสส 6:57) เราตอ้งกลับใจจาก
บาปทัง้หมดของเรา—การกระท�าหรอืการ
ไมก่ระท�าทัง้หมดทีข่ดักบัพระบญัญตัขิอง

พระผูเ้ป็นเจา้ ไมม่ี ใครไดร้บัยกเวน้ เมือ่
คนืประธานเนลสันทา้ทายเราวา่ “พีน้่องทัง้
หลาย เราทกุคนตอ้งกลบัใจ”4

เพื่อจะสะอาดโดยการกลับใจ เราตอ้ง
ละทิง้และสารภาพบาปตอ่พระเจ้าและ
ตอ่ผู้พิพากษามรรตยัของพระองคห์าก
จ�าเป็น (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 
58:43) แอลมาสอนวา่เราตอ้ง “น�าเอางาน
แห่งความชอบธรรมออกมา” ดว้ย (แอลมา 
5:35) ทัง้หมดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค�าเชือ้
เชิญหลายครัง้ในพระคมัภีร์ ให้มาหาพระ
ครสิต์

เราจ�าเป็นตอ้งรบัส่วนศีลระลึกทกุวนั
สะบาโต ในศาสนพธิน้ัีนเราท�าพันธสัญญา
และรบัพรทีช่่วยใหเ้ราเอาชนะการกระท�า
และความปรารถนาทัง้หมดซ่ึงกดีกัน้เรา
จากความดพีรอ้มทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรง
เชือ้เชิญใหเ้ราบรรล ุ(ด ูมทัธวิ 5:48; 3 นีไฟ 
12:48) เมือ่เรา “ปฏเิสธ [ตวัเรา] จากความ
ไมเ่ป็นเหมอืนพระผูเ้ป็นเจา้ทกุอยา่ง, 
และรกัพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยสุดพลัง, ความ
นึกคดิ, และพละก�าลงั [ของเรา]” เมือ่น้ัน
เราจะ “ดพีรอ้มในพระครสิต”์ และ “ ได้
รบัการช�าระใหบ้รสุิทธิ”์ ผา่นการหลัง่พระ
โลหติของพระองคเ์พือ่จะ “กลบับรสุิทธิ,์ 
ปราศจากมลทนิ” ( โมโรไน 10:32–33) 
น่ีคอืสัญญา! น่ีคอืปาฏหิารยิ!์ น่ีคอืพร!

II. ภาระรับผดิชอบและการพพิากษา
ของมนุษย์

จุดประสงคห์น่ึงในแผนของพระผู้
เป็นเจ้าส�าหรบัประสบการณ์มรรตยัน้ีคอื 
“เพื่อ “พิสูจน์” เรา “เพื่อดวูา่ [เรา] จะท�า
ส่ิงทัง้ปวงไม่วา่อะไรก็ตามที่พระเจ้า พระ
ผู้เป็นเจ้า [ของเรา] จะทรงบัญชา [เรา] 
หรอืไม่” (อับราฮัม 3:25) ในฐานะส่วน
หน่ึงของแผนน้ี เรามีภาระรบัผิดชอบตอ่
พระผู้เป็นเจ้าและตอ่ผู้รบัใช้ที่ทรงเลือก 
และภาระรบัผิดชอบน้ันเกี่ยวข้องทัง้การ
พิพากษาของมนุษย์และพระเจ้า

ในศาสนจักรของพระเจ้า การพิพากษา
ของมนุษย์ส�าหรบัสมาชิกหรอืผู้จะเป็น
สมาชิกด�าเนินการโดยผู้น�าที่แสวงหาการ
ทรงน�า เป็นความรบัผิดชอบของพวกเขา
ที่จะพิพากษาบุคคลผู้แสวงหาจะมาหา
พระครสิตเ์พื่อรบัอ�านาจแห่งการชดใช้
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ของพระองคบ์นเส้นทางแห่งพันธสัญญา
สู่ชีวตินิรนัดร ์การพิพากษาของมนุษย์
ก�าหนดวา่บุคคลพรอ้มรบับัพตศิมาหรอื
ไม่ บุคคลมีคา่ควรถือใบรบัรองเข้าพระ
วหิารหรอืไม่ บุคคลที่ถูกคดัช่ือออกจาก
บันทึกของศาสนจักรกลับใจมากพอผ่าน
การชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์พื่อรบั 
บัพตศิมาเข้ามาเป็นสมาชิกอีกครัง้หรอืไม่

เมื่อผู้พิพากษาที่พระผู้เป็นเจ้าทรง 
เรยีกเห็นสมควรใหบ้คุคลคนหน่ึงกา้วหน้า 
มากขึน้ เช่นสิทธิ์ ในการเข้าพระวหิาร เขา 
ไม่ไดบ้อกวา่คนน้ันดพีรอ้ม และเขาไม่ได ้
ใหอ้ภยับาป เอ็ลเดอรส์เป็นเซอร ์ดบัเบลิย.ู 
คมิบัลล์สอนวา่หลังจากส่ิงที่ท่านเรยีกวา่
บุคคล “พ้นโทษ” เขาตอ้ง “แสวงหาและ
ไดก้ารกลับใจครัง้สุดท้ายจากพระผู้เป็น
เจ้าแห่งสวรรค ์และเขาจึงจะพ้นผิดได”้5 
ถ้ายังไม่กลับใจจากการกระท�าและความ
ปรารถนาที่เป็นบาปจนถึงการพิพากษา
ครัง้สุดท้าย ผู้ ไม่กลับใจก็ยังไม่สะอาด
เหมือนเดมิ ความรบัผิดชอบสูงสุด รวม
ถึงผลแห่งการช�าระให้สะอาดครัง้สุดท้าย
ของการกลับใจเป็นเรือ่งระหวา่งเราแตล่ะ
คนกับพระผู้เป็นเจ้า

III. การฟ้ืนคนืชีวติและการพพิากษา
คร้ังสุดท้าย

การพิพากษาส่วนใหญท่ี่อธบิายไว้ ใน
พระคมัภรีค์อืการพพิากษาครัง้สุดท้าย
หลังการฟ้ืนคนืชีวติ (ด ู2 นีไฟ 9:15) 

พระคมัภรีห์ลายขอ้กลา่ววา่ “เราทกุคนตอ้ง
ยนือยูห่น้าบลัลงักพ์พิากษาของพระเจา้” 
( โรม 14:10; ด ู2 นีไฟ 9:15; โมไซยาห์ 
27:31 ดว้ย) “เพือ่รบัการพพิากษาตาม
การกระท�าซ่ึงท�าไวเ้มือ่อยู่ ในรา่งกายแหง่ 
มรรตยั” (แอลมา 5:15; ด ูววิรณ์ 20:12; 
แอลมา 41:3; 3 นีไฟ 26:4 ดว้ย) ทกุคน
จะไดร้บัการพพิากษา “ตามงานของตน” 
(3 นีไฟ 27:15) และ “ตาม “ความปรารถนา
ของใจพวกเขา” (หลักค�าสอนและ 
พนัธสัญญา 137:9; ด ูแอลมา 41:6 ดว้ย)

จุดประสงคข์องการพิพากษาครัง้
สุดท้ายคอืเพื่อพิจารณาวา่เราบรรลุส่ิงที่
แอลมาเรยีกวา่ “การเปลี่ยนแปลงอันลึก
ซึง้ในใจ” (ด ูแอลมา 5:14, 26) หรอืไม่
เพื่อเราจะกลับเป็นคนใหม่ “ ไม่มี ใจที่
จะท�าความช่ัวอีก, แตจ่ะท�าความดีโดย

ตลอด” ( โมไซยาห์ 5:2) ผู้พิพากษาเรือ่ง
น้ีคอืพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซู
ครสิต ์(ด ูยอห์น 5:22; 2 นีไฟ 9:41) หลัง
จากการพิพากษาของพระองคเ์ราทุกคน
จะสารภาพ “วา่การพิพากษาของพระองค์
เที่ยงธรรม” ( โมไซยาห์ 16:1; ด ูโมไซยาห์ 
27:31; แอลมา 12:15 ดว้ย) เพราะสรรพ
ปรชีาญาณของพระองค ์(ด ู2 นีไฟ 9:15, 
20) ได้ ให้ความรูท้ี่สมบูรณ์แก่พระองค์
เกี่ยวกับการกระท�าและความปรารถนา
ทัง้หมดของเรา ทัง้ที่ชอบธรรมหรอืกลับใจ
แล้ว และที่ ไม่กลับใจหรอืไม่เปลี่ยน

พระคมัภีรเ์รยีก กระบวนกำร น้ีวา่การ
พิพากษาครัง้สุดท้าย แอลมาสอนวา่ความ
ยุตธิรรมของพระผู้เป็นเจ้าเรยีกรอ้งวา่ใน
การฟ้ืนคนืชีวติ “ส่ิงทัง้ปวงจะกลับคนื
สู่ระเบียบอันถูกตอ้งของมัน” (แอลมา 
41:2) น่ีหมายความวา่ “หากงานของพวก
เขาดี ในชีวติน้ี, และความปรารถนาของ
ใจพวกเขาด,ี . . . ในวนัสุดท้าย [พวกเขา
จะ], ไดร้บัการน�ากลับคนืสู่ส่ิงที่ดดีว้ย” 
(แอลมา 41:3) ในท�านองเดยีวกัน “หาก
งาน [หรอืความปรารถนา] ของพวกเขาช่ัว
พวกเขาจะไดร้บักลับคนืมาสู่ตนคอืความ
ช่ัว” (แอลมา 41:4–5; ด ูฮีลามัน 14:31  
ดว้ย) เช่นเดยีวกนั ศาสดาพยากรณ์เจคอบ 
จึงสอนวา่ในการพิพากษาครัง้สุดท้าย  
“พวกเขาที่ชอบธรรมจะยังชอบธรรมอยู่, 
และพวกเขาที่สกปรกจะยังสกปรกอยู่” 
(2 นีไฟ 9:16; ด ูมอรมอน 9:14; 1 นีไฟ 
15:33 ดว้ย) น่ันคอืกระบวนการก่อน
การที่เรายืนตอ่หน้าส่ิงที่ โมโรไนเรยีกวา่ 
“บัลลังก์พิพากษาอันน่าพึงใจของพระ 
เยโฮวาหผ์ูย้ิง่ใหญ,่ พระผูพ้พิากษานิรนัดร ์
ทัง้ของคนเป็นและคนตาย” ( โมโรไน 
10:34; ด ู3 นีไฟ 27:16 ดว้ย)

เพื่อให้แน่ใจวา่เราจะสะอาดตอ่พระ
พักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า เราตอ้งกลับใจ ก่อน 
การพิพากษาครัง้สุดท้าย (ด ูมอรมอน 
3:22) ดงัแอลมาบอกบุตรชายที่ท�าบาป 
เราจะซ่อนบาปให้พ้นพระผู้เป็นเจ้าไม่
ได ้“ และ เวน้แตลู่กกลับใจ มันจะอยู่เป็น
ประจักษ์พยานกล่าวโทษลูกในวนัสุดท้าย” 
(แอลมา 39:8; เน้นตวัเอน) การชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์ ให้วธิีเดยีวที่เราจะไดร้บั
การช�าระให้สะอาดผ่านการกลับใจ และ 
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ชีวติมรรตยัเป็นเวลาใหก้ลบัใจ แมเ้ราไดร้บั 
การสอนวา่การกลับใจบางอย่างเกิดขึน้ได้
ในโลกวญิญาณ (ด ูหลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 138:31, 33, 58) แตน่ั่นไม่แน่นอน 
เอ็ลเดอรเ์มลวนิ เจ. บัลลารด์สอนวา่ “การ
เอาชนะและการรบัใช้พระเจ้าเมื่อทัง้เน้ือ
หนังและวญิญาณรวมเป็นหน่ึงเดยีวจะ
ง่ายกวา่มาก น่ีเป็นเวลาที่มนุษย์ดดัได้
และอ่อนไหวมากกวา่ . . . ชีวติน้ีเป็นเวลา
ให้กลับใจ”6

เมื่อเรากลับใจ พระเจ้าทรงรบัรองเรา
วา่บาปของเรา ตลอดจนการกระท�าและ
ความปรารถนาของเรา จะสะอาดและ
การพิพากษาครัง้สุดท้ายอันเป่ียมด้วย
พระเมตตาจะ “ ไม่จ�ามันอีก” (หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 58:42; ดู อิสยาห์ 
1:18; เยเรมีย์ 31:34; ฮีบร ู8:12; แอลมา 
41:6; ฮีลามัน 14:18–19 ด้วย) เมื่อสะอาด
โดยการกลับใจ เราสามารถมีคุณสมบัติ
ส�าหรบัชีวตินิรนัดรซ่ึ์งกษัตรยิ์เบ็นจามิน 
เรยีกวา่ “[การ] พ�านักอยู่กับพระผู้เป็น
เจ้าในสภาพแห่งความสุขอันไม่รูจ้บ” 
( โมไซยาห์ 2:41; ดู หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 14:7 ด้วย)

ในฐานะอีกส่วนหน่ึงของ “แผนแห่ง
การน�ากลับคนื” (แอลมา 41:2) การฟ้ืน
คนืชีวติจะน�า “ส่ิงทัง้ปวง . . . กลับคนื
สู่รา่งอันถูกตอ้งและบรบิูรณ์” (แอลมา 
40:23) ส่ิงน้ีรวมถึงความบรบิูรณ์ของ
ความบกพรอ่งและความไม่สมประกอบ 
ทำงกำย ทัง้หมดของเราที่ ไดม้าในความ
เป็นมรรตยั ทัง้แตก่�าเนิดหรอืโดยการบาด
เจ็บหรอืโรคภัย

การน�ากลับคนืน้ีท�าให้เราดพีรอ้ม
จากการเสพตดิหรอืความปรารถนาที่ ไม่
ศักดิสิ์ทธิ์หรอืเอาชนะไม่ไดข้องเราให้
สะอาดหมดจดไดห้รอืไม่ ไม่ได ้เรารูจ้าก
การเปิดเผยสมัยใหม่วา่เราทุกคนจะไดร้บั
การพิพากษาตาม ควำมปรำรถนำ และ
การกระท�าของเรา (ด ูแอลมา 41:5; หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 137:9) และ
แม้แต ่ควำมคดิ ของเราก็จะกล่าวโทษ
เรา (ด ูแอลมา 12:14) เราตอ้งไม่ “ผัดวนั
แห่งการกลับใจ [ของเรา]” จนกระทั่งสิน้
ชีวติ อมิวเล็คสอน (แอลมา 34:33) เพราะ
วญิญาณเดยีวกันกับที่ครอบครองรา่งกาย
เราในชีวติน้ี—ไม่วา่ของพระเจ้าหรอืของ
มาร—“จะมีพลังครอบครองรา่งกาย [ของ
เรา] ในโลกนิรนัดรน้ั์น” (แอลมา 34:34) 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีพลังและพรอ้ม
ช�าระเราให้สะอาดจากความช่ัวรา้ย ถึง
เวลาแล้วที่จะแสวงหาความช่วยเหลือของ
พระองค์ ในการกลับใจจากความปรารถนา
และความคดิที่ช่ัวรา้ยหรอืไม่เหมาะสม
ของเราเพื่อที่จะสะอาดและพรอ้มยืน
อยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าที่การ
พิพากษาครัง้สุดท้าย

IV. พระพาหุแห่งพระเมตตา
แผนของพระผู้เป็นเจ้าและพระ

บัญญัตทิัง้หมดของพระองคค์อืความรกั
ที่ทรงมีตอ่เรา ซ่ึง “เป็นที่พึงปรารถนา
ที่สุดเหนือส่ิงทัง้ปวง . . . และเป็นความ
ปีตยิินดทีี่สุดแก่จิตวญิญาณ” (1 นีไฟ 
11:22–23) ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์รบัรอง
แม้กับคนช่ัววา่เมื่อพวกเขา “กลับมายัง

พระยาห์เวห์ . . . พระองคจ์ะทรงเมตตา 
. . . [และ] อภัยอย่างเหลือล้น” (อิสยาห์ 
55:7) แอลมาสอนวา่ “ดเูถิด, พระองค์
ทรงส่งค�าเชิญมาถึงมนุษย์ทัง้ปวง, เพราะ
พระพาหุแห่งพระเมตตายื่นมาให้พวก
เขา” (แอลมา 5:33; ด ู2 นีไฟ 26:25–33 
ดว้ย) พระเจ้าผู้คนืพระชนม์รบัส่ังกับชาว
นีไฟวา่ “ดเูถิด, แขนแห่งความเมตตา
ของเรายื่นมายังเจ้า, และผู้ ใดก็ตามที่จะ
มา, ผู้น้ันเราจะรบั” (3 นีไฟ 9:14) จาก
ค�าสอนในข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและข้อ
อื่นๆ เรารูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงกาง
พระพาหุตอ้นรบัชายหญิงทุกคนบน
เงื่อนไขที่พระองคท์รงก�าหนดเพื่อรบัพร
ประเสรฐิสุดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรยีมไว้
ให้บุตรธิดาของพระองค์7

เพราะแผนของพระผู้เป็นเจ้าและ
การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ข้าพเจ้า
เป็นพยานดว้ย “ความเจิดจ้าอันบรบิูรณ์
ของความหวงั” วา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
รกัเราและเรา สำมำรถ สะอาดได้ โดย
กระบวนการกลับใจ เราไดร้บัสัญญาวา่ 
“หาก [เรา] จะมุ่งหน้า, ดืม่ด�า่พระวจนะ
ของพระครสิต,์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะ
หาไม่แล้ว, ดเูถิด, พระบิดาตรสัดงัน้ี: เจ้า
จะมีชีวตินิรนัดร”์ (2 นีไฟ 31:20) ขอให้
เราทุกคนท�าเช่นน้ัน ข้าพเจ้าวงิวอนและ
สวดอ้อนวอน ในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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เข้าใจทัง้หมดวา่เกิดอะไรขึน้หลังจาก
น้ัน หน่ึงปีตอ่มาหรอืนานกวา่น้ัน เขามี
ข่าวที่ท�าให้เราแปลกใจยิ่งกวา่ เขาตดัสิน
ใจรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาของศาสนจักร
น้ัน ซ่ึงหมายความวา่พวกเราจะไม่ไดเ้ห็น
หน้าเขานานสองปี คณุพ่อคณุแม่ไม่ได้
ปลาบปลืม้กับข่าวน้ีเลย อย่างไรก็ตาม 
ข้าพเจ้าเห็นความมุ่งมั่นชัดเจนในตวัเขา
ซ่ึงท�าให้ข้าพเจ้าช่ืนชมเขาและการตดัสิน
ใจที่เขาท�ามากขึน้

หลายเดอืนตอ่มา ขณะไอแวนรบัใช้
งานเผยแผ่ ข้าพเจ้ามี โอกาสวางแผนวนั
หยุดกับเพื่อนรว่มโรงเรยีนบางคน เรา
ตอ้งการฉลองการเรยีนจบมัธยมปลายและ
ไปเที่ยวชายหาดสักสองสามวนั

ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพี่ชายที่เป็น
ผู้สอนศาสนาเล่าแผนการปิดภาคเรยีน
แก่เขา เขาเขียนตอบมาวา่เมืองที่เขารบั
ใช้อยู่ระหวา่งทางที่ข้าพเจ้าจะไป ข้าพเจ้า
เห็นวา่น่าจะดถี้าไดแ้วะเยี่ยมพี่ชาย ตอ่มา
ข้าพเจ้าจึงเรยีนรูว้า่คนในครอบครวัจะพบ
กับผู้สอนศาสนาไม่ได้

ข้าพเจ้าเตรยีมการทุกอย่าง ข้าพเจ้าจ�า
ไดว้า่น่ังรถโดยสารไปพลางนึกถึงทุกเรือ่ง
ที่อาจจะสนุกกับพี่ชายได้ ในวนัที่แดดจ้า
สดใสน้ี เราจะรบัประทานอาหารเช้า คยุ
กัน เล่นบนหาดทราย อาบแดด—เรา
ก�าลังจะมีช่วงเวลาที่แสนสุขอะไรเช่นน้ี!

ขณะรถโดยสารเข้าเทียบท่า ข้าพเจ้า
เห็นไอแวนยืนอยู่กับชายหนุ่มอีกคน ทัง้
สองสวมเสือ้ขาวผูกไท ข้าพเจ้าลงจาก
รถ เรากอดกัน เขาแนะน�าคูข่องเขา เพื่อ

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 16 ปี วนัหน่ึง ไอแวน  
พีช่ายคนโตซ่ึงขณะน้ันอาย ุ22 ปีกลับ
มาบ้านและแจ้งข่าวสารบางอย่างกับ
ครอบครวั เขาตดัสินใจรบับัพตศิมาใน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้าย คณุพ่อคณุแม่มองเขา
ดว้ยความสงสัย และข้าพเจ้าจ�าไดว้า่ไม่

โดย เอล็เดอร์ฮวน ปาโบล วยิาร์
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

ขา้พเจา้ส�านึกคณุตอ่พรของการมรีา่งกาย 
ซ่ึงเป็นของประทานอันล�า้เลศิจากพระบดิา
บนสวรรค ์รา่งกายเรามีกล้ามเน้ือมากกวา่ 
600 มดั1 เราตอ้งใช้กล้ามเน้ือหลายส่วนเพือ่
ใหอ้ยู่ ในสภาพทีส่ามารถท�ากจิกรรมประจ�า
วนัของเราได ้เราอาจจะใช้ความพยายาม
ทางจติโดยการอ่านและศึกษาเรือ่งกลา้ม
เน้ือ แตถ่า้เราคดิวา่ส่ิงน้ีจะท�าใหก้ลา้มเน้ือ
แข็งแรงขึน้ เราจะผดิหวงัมาก กลา้มเน้ือเรา
แข็งแรงขึน้ตอ่เมือ่เราใช้งาน

ข้าพเจ้าตระหนักวา่เรือ่งเช่นเดยีวกันน้ี
เกิดขึน้กับของประทานทางวญิญาณ ตอ้ง
ใช้งานเพื่อให้แข็งแรงขึน้เช่นกัน ตวัอย่าง
เช่น ของประทานแห่งศรทัธาไม่ไดเ้ป็น
เพียงความรูสึ้กหรอือารมณ์ น่ีคอืหลัก
ธรรมของการกระท�าที่มักปรากฏในพระ
คมัภีรซ่ึ์งเช่ือมโยงกับค�ากรยิา ใช้ 2 การ
อ่านและเรยีนรูเ้รือ่งกล้ามเน้ือไม่เพียงพอ
ตอ่การสรา้งกล้ามเน้ือฉันใด การอ่านและ
เรยีนรูเ้รือ่งศรทัธาโดยไม่มีการกระท�าก็ ไม่
เพียงพอตอ่การสรา้งศรทัธาฉันน้ัน

การใช้กล้ามเน้ือทาง
วญิญาณของเรา

การอ่านและเรียนรู้เร่ืองกล้ามเนือ้ไม่เพียงพอต่อ
การสร้างกล้ามเนือ้ฉันใด การอ่านและเรียนรู้เร่ือง
ศรัทธาโดยไม่มีการกระท�ากไ็ม่เพียงพอต่อการ
สร้างศรัทธาฉันน้ัน
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ไม่ ให้เสียเวลา ข้าพเจ้าบอกแผนของวนั
น้ันกับพี่ชาย โดยไม่รูก้�าหนดการของเขา
แม้แตน้่อย เขามองข้าพเจ้า ยิม้และพูด
วา่ “ ไดเ้ลย! แตเ่ราตอ้งท�ากิจธุระบางอย่าง
เสียก่อน ไปกับเราได้ ไหม” ข้าพเจ้าตกลง 
คดิวา่เราคงมีเวลาพอที่จะสนุกกันที่หาด
ทรายหลังจากน้ัน

วนัน้ัน มากกวา่ 10 ช่ัวโมง ที่ข้าพเจ้า
เดนิไปตามถนนในเมืองน้ันกับพี่ชาย
และคูข่องเขา ข้าพเจ้ายิม้ให้ผู้คนทัง้วนั 
ข้าพเจ้าทักทายผู้คนที่ ไม่เคยพบมาก่อน
ในชีวติ เราคยุกับทุกคน เคาะประตบู้าน
ของคนแปลกหน้า และไปเยี่ยมผู้คนที่พี่
ชายและคูก่�าลังสอน

ระหวา่งการเยีย่มครัง้หน่ึง พีช่ายและ 

คูข่องเขาก�าลงัสอนเรือ่งพระเยซคูรสิต ์
และแผนแหง่ความรอด ทนัใดน้ัน ไอแวน 
ก็หยดุสอนและมองมาทีข่า้พเจา้ ขา้พเจา้
ประหลาดใจทีเ่ขาขออยา่งสุภาพให้
ขา้พเจา้แบง่ปันความคดิเห็นเกีย่วกบัเรือ่ง
ทีก่�าลงัสอน หอ้งเงยีบกรบิ ทกุสายตามอง
มาทีข่า้พเจา้ รูสึ้กยากนิดหน่อย ในทีสุ่ด
ขา้พเจา้นึกค�าพดูออกและบอกความรูสึ้ก
เกีย่วกบัพระผูช่้วยใหร้อด ขา้พเจา้ไมรู่ว้า่
ส่ิงทีบ่อกไปถกูหรอืผดิ พีช่ายไม่ไดแ้ก้ ไข
อะไร ตรงกนัขา้ม เขาขอบใจขา้พเจา้ที่
บอกความคดิและความรูสึ้กออกมา

ระหวา่งหลายช่ัวโมงที่อยู่ดว้ยกัน พี่
ชายกับคู่ ไม่ ได้ ใช้เวลาแม้แตน่าทีเดยีว
ที่จะสอนบทเรยีนแก่ข้าพเจ้าตา่งหาก 
กระน้ันข้าพเจ้ายังไดร้บัความรูม้ากกวา่

ที่เคยสนทนากับเขามาทัง้หมดก่อนหน้า
น้ี ข้าพเจ้าเห็นกับตาวา่สีหน้าของผู้คน
เปลี่ยนไปอย่างไรขณะรบัแสงสวา่งทาง
วญิญาณไว้ ในชีวติ ข้าพเจ้าเห็นวา่บาง
คนพบความหวงัในข่าวสารน้ันอย่างไร 
ข้าพเจ้าเรยีนรูว้ธิีที่จะรบัใช้ผู้อื่นโดยไม่
ค�านึงถึงตนเองและความปรารถนาของ
ตนเอง ข้าพเจ้าก�าลังท�าส่ิงที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนไว ้“ถ้าใครตอ้งการจะตดิตาม
เรา ให้คนน้ันปฏิเสธตนเอง”3

เมื่อมองย้อนไป ข้าพเจ้าตระหนักวา่
วนัน้ันศรทัธาของข้าพเจ้าเตบิโตเพราะพี่
ชายให้ โอกาสข้าพเจ้าใส่ศรทัธาเข้าไปใน
การกระท�า ข้าพเจ้าใช้ศรทัธาขณะอ่าน
พระคมัภีร ์มองหาผู้คนที่จะสอน แสดง
ประจักษ์พยาน รบัใช้ผู้อื่น เป็นตน้ วนัน้ัน
รา่งกายของเราไม่ไดอ้าบแสงแดด แต่ ใจ
ของเราไดอ้าบแสงสวรรค ์ข้าพเจ้าไม่ได้
เห็นทรายบนชายหาดแม้แตเ่ม็ดเดยีว แต่
รูสึ้กวา่ศรทัธาของข้าพเจ้าเตบิโตเหมือน
เมล็ดมัสตารด์4 ข้าพเจ้าไม่ได้ ใช้วนัที่
แสงแดดสดใสอย่างนักท่องเที่ยว แต่ได้
รบัประสบการณ์อันล�า้เลิศ และโดยไม่รู้
ตวั ข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนา—โดยที่ ไม่
ไดเ้ป็นแม้แตส่มาชิกของศาสนจักร!

โอกาสสร้างความแขง็แรงแก่กล้ามเนือ้
ทางวญิญาณ

ขอบคณุการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ ที่
ท�าให้เราสามารถเข้าใจวธิีที่พระบิดาบน
สวรรคท์รงช่วยเราพัฒนาของประทาน

ทางวญิญาณ แทนที่จะมอบให้เราโดยไม่
ตอ้งพยายามทางวญิญาณหรอืทางรา่งกาย
ส่วนใหญ่พระองคจ์ะประทานโอกาสให้เรา
พัฒนาของประทานเหล่าน้ันมากกวา่ ถ้า
เราประสานสอดคล้องกับพระวญิญาณ
ของพระองค ์เราจะเรยีนรูว้า่โอกาสที่เรา
จะลงมือท�าน้ันคอืเมื่อใด

ถ้าเราพยายามอดทนมากขึน้ เราอาจ
พบวา่ตนเองตอ้งการปฏิบัตส่ิิงน้ีขณะรอ
คอยการตอบรบั ถ้าเราตอ้งการไดร้บัความ
รกัจากเพื่อนบ้านมากขึน้ เราบ่มเพาะรกั
น้ันได้ โดยการน่ังข้างๆ คนหน้าใหม่ที่
โบสถ์ เช่นเดยีวกับศรทัธา เมื่อเกิดสงสัย
ในใจ การวางใจในสัญญาของพระเจ้าจะ
เรยีกรอ้งความรดุหน้า ดว้ยวธิีน้ี เราใช้
กล้ามเน้ือทางวญิญาณและพัฒนาส่ิงเหล่า
น้ีไปสู่แหล่งสะสมพลังในชีวติเรา

อาจไม่ง่ายในช่วงเริม่ตน้ และอาจเป็น
เรือ่งที่ความท้าทายสูงมาก พระวจนะของ
พระเจ้า ตรสัผ่านศาสดาพยากรณ์โมโรไน  
ประยุกต์ ใช้กับเราได้ ในปัจจุบัน “และ
หากมนุษย์มาหาเรา เราจะแสดงให้พวก
เขาเห็นความอ่อนแอของพวกเขา. เราให้
ความอ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะ
นอบน้อม; และพระคณุของเราเพียงพอ
ส�าหรบัคนทัง้ปวงที่นอบน้อมถ่อมตนตอ่
หน้าเรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อม
ถ่อมตนตอ่หน้าเรา, และมี [หรอืใช้] 
ศรทัธาในเรา, เมื่อน้ันเราจะท�าให้ส่ิงที่
อ่อนแอกลับเข้มแข็งส�าหรบัพวกเขา.”5

ข้าพเจ้าขอบคณุไอแวนพี่ชายข้าพเจ้า 
ผู้ ไม่เพียงแบ่งปันพระกิตตคิณุแตย่ังเชือ้
เชิญข้าพเจ้าทางอ้อมให้ด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุและรูถ้ึงความอ่อนแอของ
ตนเอง เขาช่วยให้ข้าพเจ้ายอมรบัพระ
ด�ารสัเชือ้เชิญของพระอาจารย์ “จงตามเรา
มา”6—เพื่อเดนิดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ด�าเนิน พยายามดงัที่ทรงพยายาม และ
รกัดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัเรา หลาย
เดอืนหลังจากประสบการณ์ผู้สอนศาสนา 
ข้าพเจ้าตดัสินใจรบับัพตศิมาและรบัใช้
งานเผยแผ่ของตนเอง

ขอใหเ้รารบัค�าเชิญของประธานรสัเซลล์  
เอ็ม. เนลสันและตัง้ใจมาหาพระผู้ช่วย
ให้รอด7 โดยคน้หากล้ามเน้ือที่ตอ้งการมี
กิจกรรมทางวญิญาณมากขึน้และเริม่ใช้
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ไม่มีพระฉายานามใดอ่อนโยนหรอืบอก
เล่ามากกวา่น้ี เราเรยีนรูม้ากจากพระผู้
ช่วยให้รอดเมื่อทรงเรยีกพระองคเ์องเป็น
พระเมษบาลผู้ประเสรฐิและจากประจักษ์
พยานของศาสดาพยากรณ์ผู้ยืนยันวา่
พระองคท์รงเป็นพระเมษโปดกของพระ
ผู้เป็นเจ้า บทบาทและสัญลักษณ์เหล่าน้ี
เสรมิกันอย่างยิ่ง—ใครจะช่วยเหลือแกะ
ล�า้คา่แตล่ะตวัไดด้ี ไปกวา่พระเมษบาล 
ผู้ประเสรฐิ และใครจะเป็นพระเมษบาล 
ผู้ประเสรฐิของเราไดด้ี ไปกวา่พระ 
เมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า

“เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงรกัโลก จงึได้
ประทานพระบตุรองคเ์ดยีวทีถ่อืก�าเนิด
จากพระองค”์ และพระบตุรองคเ์ดยีวทีถ่อื
ก�าเนิดจากพระผูเ้ป็นเจา้พลพีระชนมชี์พ
ในการยอมเช่ือฟังพระบดิาของพระองค์3 
พระเยซทูรงเป็นพยานวา่ “เราเป็นผู ้เลีย้ง
ทีด่ ีผู ้เลีย้งทีด่ยีอ่มสละชีวติของตนเพือ่
ฝูง แกะ”4 พระเยซทูรงมอี�านาจทีจ่ะพลี

โดย เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

พีน้่องทีร่กั ท่านเคยนอนหลับยากและ
พยายามนับแกะในจนิตนาการหรอืไม่ 
ขณะแกะขนปุกปุยกระโดดขา้มรัว้ ทา่น
นับ 1, 2, 3, . . . 245, 246, . . . 657, 658 . . .1

ในกรณีของข้าพเจ้า การนับแกะไม่
ท�าให้ข้าพเจ้าง่วง ข้าพเจ้ากลัวจะนับ
พลาดหรอืขาดไป ข้าพเจ้าจึงตืน่ตลอด

เราประกาศพรอ้มเด็กเลีย้งแกะที่กลาย
เป็นกษัตรยิ์วา่

“พระยาห์เวห์ทรงเลีย้งดขู้าพเจ้าดจุ
เลีย้งแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

“พระองคท์รงท�าให้ข้าพเจ้านอนลงที่
ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองคท์รงน�าข้าพเจ้า
ไปรมิน� ้าแดนสงบ

“พระองคท์รงคนืความสดช่ืนแก่ชีวติ
ข้าพเจ้า”2

เน่ืองในเทศกาลอีสเตอรน้ี์ เรา
สรรเสรญิพระเมษบาลผู้ประเสรฐิผู้ทรง
เป็นพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้าเช่น
กัน ในพระฉายานามทัง้หมดของพระองค ์

พระเมษบาลผู้ประเสรฐิ 
พระเมษโปดกของ 
พระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูคริสต์ทรงเรียกเราด้วยสุรเสียงและ
พระนามของพระองค์ ทรงเสาะหาและรวบรวม
เรา ทรงสอนเราถึงวิธีปฏิบัติศาสนกิจด้วยความรัก

กล้ามเน้ือเหล่าน้ัน น่ีเป็นการแข่งขัน
ระยะไกล การวิง่มาราธอน ไม่ ใช่แข่ง
ความเรว็ ดงัน้ันอย่าลืมกิจกรรมทาง
วญิญาณที่เล็กน้อยแตส่ม�่าเสมอซ่ึงจะ
ช่วยเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของกล้าม
เน้ือทางวญิญาณที่ส�าคญัเหล่าน้ัน ถ้าเรา
ตอ้งการเพิ่มพูนศรทัธา เราตอ้งท�าส่ิงที่
เรยีกรอ้งศรทัธา

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เราเป็นบุตรธิดา
ของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา พระ
บุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์ทรง
รกัเรา พระองคเ์สด็จมาโลกน้ีเพื่อแสดง
ทางและเต็มพระทัยพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อประทานความหวงัแก่เรา พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเชือ้เชิญให้เราท�าตามแบบ
อย่างของพระองค ์ใช้ศรทัธาในพระองค์
และการชดใช้ของพระองคแ์ละเพื่อ
ขยายของประทานทางวญิญาณทุกอย่าง
ที่เป็นพรตอ่เรา พระองคท์รงเป็นทาง
น้ัน น่ีคอืประจักษ์พยานของข้าพเจ้าใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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พระชนมชี์พและมอี�านาจทีจ่ะรบัคนื
มาอกี5 พระผูช่้วยใหร้อดทรงเป็นหน่ึง
เดยีวกนักบัพระบดิา พระองคป์ระทาน
พรเราทัง้ในฐานะพระเมษบาลผูป้ระเสรฐิ
และพระเมษโปดกของพระผูเ้ป็นเจา้

ในฐานะพระเมษบาลผู้ประเสรฐิ พระ
เยซูครสิตท์รงเรยีกเราดว้ยสุรเสียงและ
พระนามของพระองค ์ทรงเสาะหาและ
รวบรวมเรา ทรงสอนเราถงึวธิปีฏบิตัศิาสน
กิจดว้ยความรกั ขอให้เราพิจารณาหัวข้อ
สามหัวข้อน้ี เริม่จากพระองคท์รงเรยีกเรา
ดว้ยสุรเสียงและพระนามของพระองค์

หน่ึง พระเมษบาลผู้ประเสรฐิทรง 
“เรยีกช่ือแกะของ [พระองค]์ . . . แกะ 
. . . รูจ้ักเสียงของ [พระองค]์”6 และ 
“ ในพระนามของพระองคเ์องพระองค์
ทรงเรยีกท่าน, ซ่ึงคอืพระนามของพระ
ครสิต”์7 เมื่อเราหมายมั่นตดิตามพระ
เยซูครสิตด์ว้ยเจตนาแท้จรงิ เราจะไดร้บั
การดลใจให้ท�าด ีรกัพระผู้เป็นเจ้า และ
รบัใช้พระองค์8 เมื่อเราศึกษา ไตรต่รอง 
และสวดอ้อนวอน เมื่อเราตอ่พันธสัญญา
ศีลระลึกและพระวหิารเป็นประจ�า และ
เมื่อเราเชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระ
กิตตคิณุและศาสนพิธี เราก�าลังสดบัฟัง
สุรเสียงของพระองค์

ในสมัยของเรา ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันแนะน�าให้เราเรยีกศาสนจักรที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูตามช่ือที่พระเยซูครสิตท์รง
เปิดเผยวา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย9 พระเจ้าตรสัวา่ 
“อะไรก็ตามที่เจ้าจะท�า, เจ้าจงท�า ในนำม
ของเรำ; ฉะน้ันเจ้าจงเรยีกศาสนจักร ตำม
นำมของเรำ; และเจ้าจงเรยีกหาพระบิดา 
ในนำมของเรำ เพื่อพระองคจ์ะประทาน
พรให้ศาสนจักรเพื่อเห็นแก่เรา”10 ทั่ว
โลก ในใจและในบ้านของเรา เราเรยีกหา
พระบิดาในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เราส�านึกคณุตอ่พรของการนมัสการ
ที่ ให้บ้านเป็นศนูย์กลางและศาสนจักร
สนับสนุน การศึกษาพระกิตตคิณุ และ
กิจกรรมครอบครวัที่ดงีาม

สอง พระเมษบาลผู้ประเสรฐิทรงเสาะ
หาและรวบรวมเราไว้ ในคอกของพระองค ์
พระองคต์รสัถามวา่ “ ใครในพวก ท่านที่มี
แกะรอ้ยตวัและตวั หน่ึงหลงหายไปจะไม่

ทิง้เก้า สิบ เก้าตวัน้ันไวท้ี่กลางทุ่ง หญ้า แล้ว
ออกไปตาม หาตวัที่หายไปน้ัน จน กวำ่จะ
พบหรอื?”11

บ่อยครัง้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสาะ
หาหน่ึงตวัและเก้าสิบเก้าตวัไปพรอ้มๆ 
กัน เมื่อเราปฏิบัตศิาสนกิจ เรารบัรูว้า่มี
เก้าสิบเก้าคนที่แน่วแน่และไม่หวัน่ไหว 
แม้จะอยากให้หน่ึงคนที่พลัดหลงกลับ
มา พระเจ้าทรงเสาะหาและปลดปล่อย
เรา “จากทุกที่”12 “จากส่ีเสีย้วของแผ่นดนิ
โลก”13 พระองคท์รงรวบรวมเราโดยพันธ
สัญญาศักดิสิ์ทธิ์และพระโลหิตที่ชดใช้
ของพระองค์14

พระผู้ช่วยให้รอดรบัส่ังกับสานุศิษย์
สมัยพันธสัญญาใหม่วา่ “แกะอื่นที่ ไม่
ไดเ้ป็นของคอกน้ีเราก็มีอยู่”15 ในทวปี
อเมรกิา พระเจ้าผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ทรง
เป็นพยานตอ่ลูกหลานแห่งพันธสัญญา
ของลี ไฮวา่ “เจ้าคอืแกะของเรา”16 พระ
เยซูตรสัวา่แกะอื่นจะไดย้ินสุรเสียงของ
พระองค์17 นับเป็นพรอย่างยิ่งที่พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นพยานหลักฐานยืนยัน
สุรเสียงของพระเยซูครสิตอ์ีกเล่มหน่ึง!

พระเยซูครสิตท์รงเชือ้เชิญให้
ศาสนจักรรบัทุกคนที่ฟังสุรเสียงของ
พระองค์18 และรกัษาพระบัญญัตขิอง

พระองค ์หลักค�าสอนของพระครสิตร์วม
บัพตศิมาโดยน� ้าและโดยไฟและพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ไวด้ว้ย19 นีไฟถามวา่ 
“หากพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า, 
โดยที่พระองคท์รงบรสุิทธิ์, ยังจ�าตอ้งรบั
บัพตศิมาโดยน� ้า, เพื่อท�าให้ความชอบ
ธรรมทัง้หมดสมบูรณ์, โอ้แล้ว, เรา, โดยที่
ไม่บรสุิทธิ์, จะตอ้งรบับัพตศิมายิ่งกวา่น้ัน
เพียงใด, แท้จรงิแล้ว, แม้ โดยน� ้า!”20

ปัจจบุนัพระผูช่้วยใหร้อดทรงปรารถนา
ใหส่ิ้งทีเ่ราท�าและคนทีเ่ราจะเป็น เชือ้เชิญ
ใหผู้อ้ืน่มาตดิตามพระองค ์จงมาหาความรกั 
การรกัษา ความสัมพนัธ ์และการเป็นคนใน
พนัธสัญญาของพระองค ์รวมถงึในพระ
วหิารศักดิสิ์ทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงศาสน
พธิศัีกดิสิ์ทธิแ์หง่ความรอดสามารถเป็นพร
แกส่มาชิกครอบครวัทกุคน ดว้ยเหตน้ีุจงึ
รวบรวมอสิราเอลทัง้สองดา้นของม่าน21

สาม ในฐานะ “พระผูท้รงเลีย้งดู
อสิราเอล”22 พระเยซคูรสิตท์รงเป็นแบบ
อยา่งใหเ้ห็นวา่ผูเ้ลีย้งดอิูสราเอลปฏิบตัิ
ศาสนกจิดว้ยความรกัอยา่งไร เมือ่พระเจา้
ตรสัถามวา่เรารกัพระองค์ ไหม เช่นทีต่รสั
ถามซีโมนเปโตร พระผูช่้วยใหร้อดทรง
ขอวา่ “จงเลีย้งดลูกูแกะของเราเถดิ . . . จง
ดแูลแกะของเราเถดิ . . . จงเลีย้งดแูกะ
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ของเราเถดิ”23 พระเจา้ทรงสัญญาวา่เมือ่
เมษบาลดแูลลกูแกะและแกะของพระองค ์
แกะในคอกของพระองค ์“จะไมต่อ้งกลวั
หรอืครัน่ครา้มหรอืขาดแคลนเลย”24

พระเมษบาลผู้ประเสรฐิทรงเตอืน
วา่เมษบาลในอิสราเอลตอ้งไม่เคลิม้
หลับ25 ไม่ท�าให้แกะกระจัดกระจายหรอื
พลัดหลง26 ทัง้ไม่หาทางให้ตนเองได้
ประโยชน์27 เมษบาลของพระผู้เป็น
เจ้าตอ้งเสรมิก�าลัง รกัษา พันผ้าให้ตวัที่
กระดกูหัก พาตวัที่หลงทางกลับมา หาตวั
ที่หายไป28

พระเจ้าทรงเตอืนคนเลีย้งแกะรบัจ้าง
ที่ “ ไม่ไดเ้ป็นห่วงแกะ”29 และ “ศาสดา
พยากรณ์ปลอม, ผู้จะมาหาเจ้าในเครือ่ง
นุ่งห่มของแกะ, แตภ่ายในพวกเขาเป็น
สุนัขป่าที่หิวโหย”30

พระเมษบาลผู้ประเสรฐิทรงช่ืนชม
ยินดเีมื่อเราใช้สิทธิ์เสรทีางศีลธรรมดว้ย
ความตัง้ใจและศรทัธา คนในคอกพึ่งพา
พระผู้ช่วยให้รอดดว้ยความกตญัญูตอ่
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระองค ์เราท�าพันธสัญญาวา่จะตดิตาม
พระองค ์ไม่เฉยเฉ่ือย ไม่ตาบอด หรอืไม่ 
“ตาขาว” แตป่รารถนาจะรกัพระผู้เป็นเจ้า
และเพื่อนบ้าน แบกภาระของกันและกัน
และช่ืนชมยินดี ในปีตขิองกันและกันดว้ย
สุดใจและสุดความนึกคดิของเรา พระ
ครสิตท์รงอุทิศพระประสงคข์องพระองค์
ให้พระประสงคข์องพระบิดาฉันใด เรา
น้อมรบัพระนามของพระองค์ ไวก้ับเราฉัน
น้ัน เรายินดรีว่มงานกับพระองค์ ในการ
รวบรวมและปฏิบัตศิาสนกิจตอ่บุตรธิดา
ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า

พี่น้องทัง้หลาย พระเยซูครสิตท์รง
เป็นพระเมษบาลผู้ประเสรฐิที่ดพีรอ้ม 
เพราะพระเยซูครสิตพ์ลีพระชนม์ชีพเพื่อ
เราและบัดน้ีทรงฟ้ืนคนืพระชนม์อย่างสม
เกียรต ิพระองคจ์ึงทรงเป็นพระเมษโปดก
ที่ดพีรอ้มของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน31

พระเมษโปดกสังเวยของพระผู้เป็น
เจ้ามีบอกไวล้่วงหน้าตัง้แตต่น้ เทพบอก 
อาดมัวา่การพลีบูชาของเขา “คอือุปมาถึง
การพลีพระชนม์ชีพของพระองคเ์ดยีว
ที่ถือก�าเนิดจากพระบิดา” ซ่ึงเชือ้เชิญให้
เรา “กลับใจและเรยีกหาพระผู้เป็นเจ้าใน

พระนามของพระบุตรตลอดกาลนาน”32

ท่านบิดาอับราฮัมผู้สถาปนาพรตาม
พันธสัญญาให้ทุกประชาชาตขิองแผ่นดนิ
โลกประสบส่ิงที่มุ่งหมายให้ถวายบุตรคน
เดยีวของเขา

“อิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาวา่ ‘พ่อ’ 
และท่านตอบวา่ ‘ลูกเอ๋ย พ่ออยู่น่ี’ ลูกจึงวา่ 
‘น่ีไฟและฟืน แตลู่กแกะอยู่ที่ ไหน. . .?

อับราฮัมตอบวา่ ‘ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะ
ทรงจัดหาลูกแกะส�าหรบัพระองคเ์อง’”33

อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เห็น
ล่วงหน้าและช่ืนชมยินดี ในพระพันธกิจ
ที่ก�าหนดให้พระเมษโปดกของพระผู้เป็น
เจ้าล่วงหน้า ยอห์นในโลกเก่าและนีไฟใน
โลกใหม่เป็นพยานถึง “พระเมษโปดกของ
พระผู้เป็นเจ้า”34 “แท้จรงิแล้ว, แม้พระ
บุตรของพระบิดานิรนัดร,์ . . . พระผู้ ไถ่
ของโลก”35

อบนิาไดเป็นพยานถงึการพลพีระชนม์
ชีพเพือ่การชดใช้ของพระเยซคูรสิตว์า่ “เรา
ทัง้หลาย, ลว้นหลงทางไปแลว้, ดจุดงัแกะ; 
เราทกุคนหนัไปตามทางของตนเอง; และ
พระเจา้ทรงวางความช่ัวช้าสามานยข์องเรา
ทกุคนไวก้บัพระองค”์36 แอลมาเรยีกการพลี
พระชนมชี์พครัง้ใหญแ่ละสุดทา้ยของพระ
บตุรของพระผูเ้ป็นเจา้วา่เป็น “ส่ิงหน่ึงซ่ึง
ส�าคญักวา่ส่ิงทัง้ปวง” แอลมากระตุน้ให ้“มี
ศรทัธาในพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจา้” 
“มาเถดิและอยา่กลวัเลย”37

เพื่อนรกัคนหน่ึงเล่าวา่เธอมีประจักษ์
พยานอันล�า้คา่เกี่ยวกับการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร เธอเตบิโตมากับการ
เช่ือวา่บาปน�าโทษใหญ่มาให้เสมอ ซ่ึงเรา
ตอ้งแบกรบัไวค้นเดยีว เธอวงิวอนพระผู้
เป็นเจ้าเพื่อเข้าใจความเป็นไปไดข้องการ
ให้อภัย เธอสวดอ้อนวอนเพื่อให้เข้าใจและ
รูว้า่พระเยซูครสิตจ์ะทรงให้อภัยคนที่กลับ
ใจไดอ้ย่างไร ความเมตตาจะสนองความ
ยุตธิรรมไดอ้ย่างไร

วนัหน่ึงค�าสวดอ้อนวอนของเธอมีค�า
ตอบอยู่ ในประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทางวญิญาณ ชายหนุ่มสิน้คดิคนหน่ึง
ขโมยถุงอาหารสองใบวิง่ออกจากรา้นขาย
ของช�า เขาวิง่มาทางถนนที่พลุกพล่าน ผู้
จัดการรา้นที่ ไล่ตามจับชายคนน้ี เริม่รอ้ง
ตะโกนและตอ่สู้กนั แทนทีจ่ะคดิตดัสิน
วา่ชายหนุ่มคนน้ีเป็นขโมย เพื่อนข้าพเจ้า
นึกไม่ถึงวา่ตนเองจะเห็นใจเขามาก โดยที่
ไม่กลัวหรอืกังวลเรือ่งความปลอดภัยของ
ตนเอง เธอเดนิตรงเข้าไปหาชายสองคน
ที่ทะเลาะกัน เธอบอกชายสองคนน้ันวา่ 
“ดฉัินจะจ่ายคา่อาหารเอง ปล่อยเขาไป
เถิด แล้วให้ดฉัินจ่ายคา่อาหารให้เขา”

เพราะการกระตุน้เตอืนจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และความรกัที่เธอไม่เคย
รูสึ้กมาก่อน เพื่อนข้าพเจ้าพูดวา่ “ทัง้หมด
ที่ดฉัินอยากท�าคอืช่วยเหลือชายหนุ่มคน
น้ัน” เพื่อนข้าพเจ้าบอกวา่เธอเริม่เข้าใจ
พระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค์
—อย่างไรและเหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึง
เต็มพระทัยเสียสละดว้ยความรกัที่แท้
จรงิและบรสุิทธิ์เพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ ไถ่ของเธอ และเหตใุดเธอจึง
ตอ้งการให้พระองคเ์ป็น38

ไม่แปลกที่เรารอ้งเพลงน้ี

พระผู้เลีย้งแกะทีด่ตีำมหำ
ตำมหำลูกแกะทีห่ำยไป
น�ำมำรวมฝูงใจแสนปรดีำ
รอดไดจ้ำกคำ่อสงไขย39

ในฐานะพระเมษโปดกของพระผู้
เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบเมื่อ
เรารูสึ้กโดดเดีย่ว ดอ้ยคา่ ไม่แน่ใจ หรอื
กลัว ในนิมิต นีไฟเห็นเดชานุภาพของ
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พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า “ลงมา
บนวสุิทธิชนของศาสนจักรของพระเมษ
โปดก, และบนผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระเจ้า” ถึงแม้ “กระจัดกระจายอยู่บน
ทั่วพืน้พิภพ . . . [แต]่ พวกเขามีอาวธุคอื
ความชอบธรรมและเดชานุภาพของพระ
ผู้เป็นเจ้าในรศัมีภาพอันยิ่งใหญ่”40

สัญญาแห่งความหวงัและความอบอุ่น
ใจน้ีรวมถึงสมัยของเราดว้ย

ท่านเป็นสมาชิกคนเดยีวของ
ศาสนจักรในครอบครวั โรงเรยีน ที่ท�างาน 
หรอืชุมชนหรอืไม่ บางครัง้ท่านรูสึ้กวา่
สาขาของท่านเล็กหรอืโดดเดีย่วหรอืไม่ 
ท่านเคยย้ายไปอยู่ที่ ใหม่ซ่ึงอาจจะมีภาษา
หรอืขนมธรรมเนียมที่ ไม่คุน้เคยหรอืไม่ 
สภาวการณ์ของชีวติท่านอาจเปลี่ยนไป 
และท่านตอ้งเผชิญกับส่ิงที่ท่านไม่นึกไม่
ฝันหรอืไม่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงรบัรอง
กับเรา ไม่วา่สภาวการณ์ของเราเป็นเช่น
ไร ไม่วา่เราเป็นใคร ในถ้อยค�าของอิสยาห์
กล่าววา่ “พระ องคจ์ะทรงเลีย้งฝูง แกะ
ของพระ องคเ์หมือนผู้ เลีย้ง แกะ พระ องค์
จะทรงรวบ รวมลูก แกะไวด้ว้ยพระ กรของ
พระ องค ์พระ องคจ์ะทรงอุ้มไวท้ี่พระ ทรวง 
และจะคอ่ยๆ น�าแมแ่กะทีม่ลีกู ออ่น”41

พี่น้องทัง้หลาย พระเมษบาลผู้
ประเสริฐทรงเรียกเราด้วยสุรเสียงและ
พระนามของพระองค์ พระองค์ทรง
เสาะหา รวบรวม และมาหาผู้คนของ
พระองค์ พระองค์ทรงเชือ้เชิญทุกคน
ผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตและเรา
แต่ละคนให้ค้นหาสันติสุข การรักษา 
และปีติ ในความสมบูรณ์ของพระ
กิตติคุณที่ ได้รับการฟ้ืนฟูและบนเส้น
ทางพันธสัญญาของพระองค์ พระองค์
ทรงสอนเมษบาลของอิสราเอลโดยแบบ
อย่างให้ปฏิบัติศาสนกิจในความรักของ
พระองค์

ในฐานะพระเมษโปดกของพระผู้เป็น
เจ้า พระพันธกิจของพระเยซูก�าหนดไว้
ล่วงหน้า อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์
ตา่งช่ืนชมยินด ีการชดใช้อันไม่มีขอบเขต
และเป็นนิรนัดรข์องพระองคอ์ยู่ ใจกลาง
แผนแห่งความสุขและจุดประสงคข์อง
การสรา้ง พระองคท์รงรบัรองกับเราวา่
พระองคท์รงรกัเราเสมอ

พี่น้องที่รกั ขอให้เราปรารถนาจะเป็น 
“ผู้ตดิตามที่ถ่อมตนของพระผู้เป็นเจ้า
และพระเมษโปดก”42 มีช่ือของเราจารกึไว้
ในหนังสือแห่งชีวติของพระเมษโปดก43 
ขับขานบทเพลงของพระเมษโปดก44 
และไดร้บัเชิญมางานเลีย้งของพระ 
เมษโปดก45

ในฐานะพระเมษบาลและพระเมษ
โปดก พระองคท์รงเรยีกให้มา “สู่ความรู้
ที่แท้จรงิ . . . เรือ่งพระผู้ ไถ่ [ของท่าน], 
. . . พระเมษบาลผู้ยิ่งใหญ่และแท้จรงิ 
[ของท่าน]”46 พระองคท์รงสัญญาวา่ “ โดย
พระคณุของพระองค ์[เรา] จะดพีรอ้มใน
พระครสิต”์47

เน่ืองในเทศกาลอีสเตอรน้ี์ เรา
สรรเสรญิพระองคว์า่

“พระเมษโปดกผู้มีคา่ควร!”48

“ โฮซันนาแดพ่ระผู้เป็นเจ้าและพระ
เมษโปดก!”49

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค ์พระ
เมษบาลผู้ประเสรฐิที่ดพีรอ้ม พระ
เมษโปดกที่ดพีรอ้มของพระผู้เป็นเจ้า 
พระองคท์รงเรยีกช่ือเรา ในพระนามของ
พระองค—์แม้พระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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 28. ด ูเอเสเคยีล 34:2–6.
 29. ยอห์น 10:13.
 30. 3 นีไฟ 14:15; ด ูมัทธิว 7:15; แอลมา 5:60 

ดว้ย.
 31. ด ู2 นีไฟ 9:10–12. โดยทรงเอาชนะความ

ตายทางรา่งกายและการแยกกันทางวญิญาณ 
พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้
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การเรียนพระกติตคุิณทีใ่ห้บ้านเป็น
ศูนย์กลางและศาสนจกัรสนับสนุน

ข้าพเจ้ากับคู ่เอ็ลเดอรเ์ครก ซี. 
ครสิเต็นเซ็น เพิ่งไปรว่มการประชุมผู้น�า
ฐานะปุโรหิตกับข้าพเจ้า เขาใช้ค�าถาม
ง่ายๆ สองข้อเพื่อเน้นหลักธรรมของการ
ให้บ้านเป็นศนูย์กลางและศาสนจักร
สนับสนุน เขาเสนอวา่แทนที่จะกลับบ้าน
หลังเลิกประชุมที่ โบสถ์วนัอาทิตย์และ
ถามวา่ “วนัน้ีคณุเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระ
ผู้ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุที่ โบสถ์” 
เราควรถามในการประชุมที่ โบสถ์ของเรา
วา่ “สัปดาห์น้ีคณุเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระ
ผู้ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุในบ้านของ
คณุ” การถือปฏิบัตวินัสะบาโตอย่างถูก

โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

โปรแกรมและกจิกรรมตา่งๆ ของ
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน
ยคุสุดทา้ยก�าลงัใหบ้า้นเป็นศนูยก์ลางและ
ศาสนจกัรสนับสนุนมากขึน้เรือ่ยๆ เห็นได้
จากการปรบัเปลีย่นตอ่เน่ืองทีป่ระกาศใน
การประชมุใหญส่ามญัครัง้ล่าสุด ประธาน
รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันแนะน�าเราวา่ “จะ
มมีาอกีมาก . . . กนิวติามนิ นอนใหอ้ิม่ 
อนาคตจะน่าตืน่เตน้แน่นอน”1

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและอัญเชิญ
ความช่วยเหลือของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ขณะเราพิจารณาความหมายอันเป็นนัย
พืน้ฐานของการปรบัเปลี่ยนอย่างตอ่เน่ือง
เหล่าน้ีในศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเจ้า

เตรยีมรบัส่ิงจ�าเป็นทุกอย่าง

เราจะได้รับพรเม่ือเราพยายามท�าความรับผิดชอบ
ส่วนตัวในการเรียนรู้และรักพระกิตติคุณท่ีได้รับ
การฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์

การรวบรวมทุกคนเกิดขึน้ได ้เพื่อให้มีพระ
เมษบาลเดยีวในกาลเวลาและนิรนัดร

 32. โมเสส 5:7–8.
 33. ปฐมกาล 22:7–8; ด ูเจคอบ 4:5 ดว้ย.
 34. ยอห์น 1:29; 1 นีไฟ 11:21.
 35. 1 นีไฟ 11:21, 27.
 36. โมไซยาห์ 14:6; ด ูอิสยาห์ 53:6 ดว้ย.
 37. แอลมา 7:7, 14–15.
 38. บทสนทนากับพรทิพย์ “ทิปป้ี” คอยล์, 

ก.พ. 2019, ใช้ โดยไดร้บัอนุญาต
 39. “ของรกัจากใจพระผู้เลีย้งแกะ” เพลงสวด 

บทที่ 107. เพลงสวดเพลงอื่นที่เน้นเรือ่ง
พระเมษบาลและแกะของพระองค์ ไดแ้ก่ 
“The Lord My Pasture Will Prepare,” 
Hymns, no. 109
พระเจ้ำจะทรงเตรยีมทุ่งหญ้ำให้ข้ำ
เลีย้งดขู้ำดว้ยควำมห่วงใยของเมษบำล
จะทรงจัดหำตำมควำมตอ้งกำรของข้ำ
ทรงระแวดระวงัคุม้ครองข้ำ
ทรงดแูลข้ำยำมเทีย่งวนั
ทรงคุม้ครองข้ำในควำมเงียบงันยำม

เทีย่งคนื
“ช่วยข้าสอนไดด้ว้ยการดลใจ” เพลงสวด 

บทเพลงที่ 141
ช่วยข้ำหำลูกแกะทีห่ลงลับ
ช่วยข้ำน�ำเขำกลับคนืฝูง
สอนข้ำเป็นผู้เลีย้งคอยผดงุ
ช่วยข้ำบ�ำรงุแกะพระองค์
“มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า” เพลงสวด 

บทเพลงที่ 159.
เริม่แล้วคอืกำรงำนยุคสุดท้ำย
เพือ่รวมอิสเรลกระจำยเข้ำกัน
และน�ำกลับบ้ำนไซอันเพือ่สรรเสรญิ

ลูกแกะ
มำเถิดแกะทีก่ระจำย และหมำยฟังเสียงผู้

เลีย้งท่ำน
 40. 1 นีไฟ 14:14; ด ู1 นีไฟ 13:35, 37 ดว้ย: 

“[ข้อเขียนที่] แจ้งชัดและมีคา่ [จะ] 
. . . ออกมา . . . โดยของประทานและ
เดชานุภาพของพระเมษโปดก . . . หาก 
[เรา] อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ . . . 
[เราจะ] รอดในอาณาจักรอันเป็นนิจของ
พระเมษโปดก”

 41. อิสยาห์ 40:11.
 42. ฮีลามัน 6:5.
 43. ด ูววิรณ์ 21:27.
 44. ด ูววิรณ์ 15:3; หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา 133:56.
 45. ด ูววิรณ์ 19:9; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 

58:11; ด ูววิรณ์ 7:17: “เพราะวา่พระเมษ
โปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่น่ังน้ันจะทรง
เลีย้งดพูวกเขา และจะทรงน�าเขาไปยังน� ้าพุ
แห่งชีวติ และพระเจ้าจะทรงเช็ดน� ้าตาทุก
หยดจากตาของเขาทัง้หลาย”; ววิรณ์ 22:1: 
“แม่น� ้าที่มีน� ้าแห่งชีวติ ใสเหมือนอย่าง
แก้วผลึก ไหลมาจากพระที่น่ังของพระเจ้า
และของพระเมษโปดก” ดว้ย.

 46. ฮีลามัน 15:13.
 47. ด ูโมโรไน 10:32–33.
 48. ววิรณ์ 5:12.
 49. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 109:79.
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ตอ้ง หลักสูตรใหม่ และตารางการประชุม
ที่ปรบัเปลี่ยนล้วนช่วยให้เราเรยีนพระ
กิตตคิณุทัง้ในบ้านและที่ โบสถ์

สมาชิกแตล่ะคนของศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายมี
ความรบัผิดชอบในการเรยีนและด�าเนิน
ชีวติตามค�าสอนของพระเจ้า รบัศาสนพิธ ี
แห่งความรอดและความสูงส่งโดยสิทธิ
อ�านาจที่ถูกตอ้ง เราไม่ควรคาดหวงัให้
องคก์รศาสนจักรสอนหรอืบอกเราทุก
อย่างที่เราตอ้งรูแ้ละท�าเพื่อเป็นสานุศิษย์
ที่ภักดแีละอดทนอย่างกล้าหาญจนกวา่
ชีวติจะหาไม่2 ความรบัผิดชอบของเรา
แตล่ะคนคอืเรยีนรูส่ิ้งที่ควรเรยีนรู ้ด�าเนิน
ชีวติในทางที่ถูกที่ควรตามที่เรารู ้และเป็น
คนที่พระอาจารย์ทรงประสงค์ ให้เราเป็น 
บ้านของเราเป็นสถานที่แห่งแรกส�าหรบั
การเรยีนรู ้ด�าเนินชีวติ และการเป็นอะไร
บางอย่าง

สมัยเด็ก โจเซฟ สมิธเรียนเรื่องพระผู้
เป็นเจ้าจากครอบครัวท่าน การพยายาม
ค้นหาพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
ท�าให้ โจเซฟแสวงหาความจริงในบรรดา
นิกายต่างๆ หมั่นไตร่ตรองพระคัมภีร ์
และสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
จริงใจ เมื่อเป็นเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ
กลับบ้านทันทีจากป่าศักดิ์สิทธิ์หลังการ

ปรากฏของพระบิดาและพระบุตร ท่าน
พูดกับมารดาเป็นคนแรก ขณะท่าน 
“ยืนพิงเตาผิงอยู่, มารดาสอบถามว่าเป็น
อะไร. [ โจเซฟ] ตอบ, “ ไม่มีอะไรหรอก, 
ทุกอย่างดี—ผมสบายดี” จากน้ัน [ท่าน] 
กล่าวแก่มารดา [ท่าน], “ผมเรียนรู้ด้วย
ตนเองแล้ว’”3 ประสบการณ์ของโจเซฟ
ให้รูปแบบการเรียนรู้ที่เราแต่ละคนควร
เลียนแบบ เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเรา
เองด้วย

จุดประสงคค์รอบคลุมแผนของ
พระบิดาบนสวรรคค์อืให้บุตรธิดาของ
พระองคเ์ป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ 
ดว้ยเหตน้ีุ พระองคจ์ึงทรงจัดเตรยีม
โอกาสส�าคญัยิ่งให้เราเตบิโตและก้าวหน้า 
ความตัง้ใจจะเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติตาม
ความจรงิส�าคญัมากขึน้ในโลกที่อยู่ “ ใน
ความโกลาหล”4 สับสนและช่ัวรา้ยมาก
ขึน้เรือ่ยๆ เราไม่สามารถคาดหวงัเพียง
เข้ารว่มการประชุมและมีส่วนรว่มใน
โปรแกรมตา่งๆ แล้วคดิวา่จะไดร้บัการ
สอนและความคุม้ครองทางวญิญาณ
ทัง้หมดที่จะท�าให้เราสามารถ “ตอ่สู้ ในวนั
ช่ัวรา้ยน้ัน” ได้5

“บิดามารดามีหน้าที่อันศักดิสิ์ทธิ์ที่จะ
เลีย้งดบูุตรธิดาดว้ยความรกัและความ
ชอบธรรม”6 ผู้น�า ผู้สอน และกิจกรรมที่

ไดร้บัการดลใจของศาสนจักรช่วยบุคคล
และครอบครวัที่พยายามเตบิโตทาง
วญิญาณ แม้เราทุกคนตอ้งการให้ช่วยผลัก
ดนัไปบนเส้นทางพันธสัญญา แตค่วามรบั
ผิดชอบอันดบัแรกของการพัฒนาความ
เข้มแข็งทางวญิญาณและความทรหดตก
อยู่กับเราแตล่ะคน

ลองนึกดวูา่นีไฟบตุรของศาสดา
พยากรณ์ลีไฮปรารถนาจะเห็น ไดย้นิ และรู้
ส่ิงทีบ่ดิาเรยีนรู้ ในนิมติเรือ่งตน้ไมแ้หง่ชีวติ
ดว้ยตนเองโดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิอ์ยา่งไร เห็นไดชั้ดวา่นีไฟตอ้งการ
และไดร้บัพรในวยัเยาวจ์ากแบบอยา่งและ
ค�าสอนของ “บดิามารดาผูป้ระเสรฐิ”7 แต่
เช่นเดยีวกบัโจเซฟ สมธิ ท่านปรารถนาจะ
เรยีนรูแ้ละรูด้ว้ยตวัทา่นเอง

ถ้าทัง้หมดที่ท่านหรอืข้าพเจ้ารูเ้กี่ยว
กับพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูคอืส่ิงที่ผู้อื่นสอนหรอืบอกเรา 
แสดงวา่รากฐานประจักษ์พยานของเราใน
พระองคแ์ละงานยุคสุดท้ายของพระองค์
สรา้งบนทราย8 เราจะอาศัยหรอืยืมแสง
พระกิตตคิณุและความรูจ้ากคนอื่นอย่าง
เดยีวไม่ได—้แม้เราจะรกัและวางใจคน
น้ันก็ตาม

ส�าคญัตรงที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธสอนวา่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายแตล่ะคน
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ตอ้งเข้าใจ “แบบแผนและจุดประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงให้เรามาในโลก
น้ี”9 ดว้ยตวัเขาเอง

“แม้เราจะไดอ้่านและเข้าใจทัง้หมด
ที่เขียนไวต้ัง้แตส่มัยของอาดมัเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพระหวา่งมนุษย์กับพระผู้เป็น
เจ้าและเหล่าเทพในอนาคต เราก็ยังรูน้้อย
มากเกี่ยวกับเรือ่งน้ี การอ่านประสบการณ์
ของผู้อื่นหรอืการเปิดเผยที่ประทานแก่ 
พวกเขำ ไม่สามารถท�าให้ เรำ เข้าใจสภาพ
และความสัมพันธ์ที่แท้จรงิของเรากับ
พระผู้เป็นเจ้าได ้เรำจะมีควำมรู้ ในเรือ่ง
เหล่ำน้ีจำกประสบกำรณ์โดยผ่ำนศำสน-
พิธีตำ่งๆ ของพระผู้เป็นเจ้ำทีก่�ำหนดไว้
เพือ่จุดประสงคน้ี์เท่ำน้ัน”10

ความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์
ทีย่ิ่งใหญท่างวญิญาณส�าหรบับคุคลและ
ครอบครวัเป็นเหตผุลเบือ้งตน้ประการ
หน่ึงที่ โปรแกรมและกจิกรรมของ
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน
ยุคสุดทา้ยก�าลงัใหบ้า้นเป็นศนูยก์ลางมาก
ขึน้และศาสนจกัรสนับสนุนในช่วงน้ีของ
สมยัการประทานความสมบรูณ์แหง่เวลา

นัยของการเรียนรู้ทีใ่ห้บ้านเป็นศูนย์กลาง
และศาสนจกัรสนับสนุน

ข้าพเจ้าขอสรปุนัยบางประการ
ของการเรยีนพระกิตตคิณุที่ ให้บ้าน
เป็นศนูย์กลางมากขึน้และศาสนจักร
สนับสนุน

ศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาที่ส�าคญั
ที่สุดอยู่ ในบ้านของเรา อันดบัสองตัง้อยู่
ในโพรโว มะนิลา เม็กซิโกซิต ีและที่อื่นๆ 
ชัน้เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ที่ ให้ความ
รูม้ากที่สุดควรเป็นการศึกษาส่วนตวัและ
กับครอบครวัในที่อยู่อาศัยของเรา อันดบั
สองคอืชัน้เรยีนในอาคารประชุมของเรา

เวลาน้ีศนูย์ประวตัคิรอบครวัอยู่ ในบ้าน
ของเรา ความช่วยเหลือเพิ่มเตมิส�าหรบั
งานคน้ควา้ประวตัคิรอบครวัมี ให้ ใน
อาคารประชุมของเราเช่นกัน

ชัน้เรยีนเตรยีมเขา้พระวหิารชัน้ส�าคญั
ทีสุ่ดอยู่ ในบา้นของเรา ชัน้เรยีนส�าคญัรองลง
มาอาจจดัเป็นช่วงๆ ในอาคารประชุมของเรา

การท�าให้บ้านของเราเป็นสถาน
ศักดิสิ์ทธิ์ที่เราสามารถ “ยืนอยู่ ในสถานที่

ศักดิสิ์ทธิ์”11 จ�าเป็นอย่างยิ่งในยุคสุดท้ายน้ี 
ทุกวนัน้ีการเรยีนรูท้ี่ ให้บ้านเป็นศนูย์กลาง
และศาสนจักรสนับสนุนส�าคญัตอ่ความ
เข้มแข็งและความคุม้ครองทางวญิญาณ 
และจะส�าคญัยิ่งขึน้ในอนาคต

การเรียนรู้ทีใ่ห้บ้านเป็นศูนย์กลางและ
ศาสนจกัรสนับสนุนและการเตรียมเข้า
พระวหิาร

ขอให้พิจารณาวา่จะประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมของการ “ ให้บ้านเป็นศนูย์กลางและ
ศาสนจักรสนับสนุน” กับการเตรยีมตวัเรา
และความมีคา่ควรที่จะรบัศาสนพิธีและ
พันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ ในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้าไดอ้ย่างไร

การเตรยีมเข้าพระวหิารไดผ้ลที่สุด
ในบ้านของเรา แตส่มาชิกจ�านวนมากไม่
แน่ใจวา่อะไรพูดนอกพระวหิารไดแ้ละไม่
ไดเ้กี่ยวกับประสบการณ์พระวหิาร

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันอธิบาย
สาเหตทุี่มีความไม่แน่ใจน้ี:

“พระวหิารเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ และ
ศาสนพิธี ในพระวหิารมีลักษณะศักดิสิ์ทธิ์ 
เพราะความศักดิสิ์ทธิ์น้ันบางครัง้เราจึงไม่
กล้าพูดเรือ่งพระวหิารกับลูกหลานของเรา

“ดว้ยเหตน้ีุหลายคนจึงไม่มีความ
ปรารถนาจะไปพระวหิารจรงิๆ หรอืเมื่อไป
ที่น่ันพวกเขาไปโดยมีความรูพ้ืน้ฐานไม่
มากพอจะเตรยีมตนเองให้พรอ้มรบัข้อ
ผูกมัดและพันธสัญญาที่พวกเขาท�า

“ข้าพเจ้าเช่ือวา่ ควำมเข้ำใจทีถู่กตอ้ง
หรอืควำมรูพ้ืน้ฐำน จะช่วยเตรยีมเยาวชน
อย่างมากให้พรอ้มเข้าพระวหิาร . . . 
[และ] จะบ่มเพาะความปรารถนาให้พวก
เขาแสวงหาพรฐานะปุโรหิตของพวกเขา
เฉกเช่นอับราฮัมแสวงหาพรฐานะปุโรหิต
ของตน”12

แนวทางพืน้ฐานสองประการจะช่วย
ให้เรามีความเข้าใจถูกตอ้งตามที่ประธาน
เบ็นสันเน้น

แนวทางที่ 1 เพรำะเรำรกัพระเจ้ำ เรำ
จึงควรพูดเกีย่วกับพระนิเวศน์ศกัดิสิ์ทธิ์
ของพระองคด์ว้ยควำมคำรวะเสมอ เรำ
ไม่ควรเปิดเผยหรอืบอกสัญลักษณ์พิเศษ
เกีย่วกับพันธสัญญำทีเ่รำไดร้บัในพิธีกำร
ศกัดิสิ์ทธิ์ของพระวหิำร ทัง้ไม่ควรบอก

ข้อมูลศกัดิสิ์ทธิ์ทีเ่รำสัญญำไวเ้ป็นพิเศษ
ในพระวหิำรวำ่จะไม่เปิดเผย

แนวทางที่ 2 พระวหิำรเป็นพระนิเวศน์
ของพระเจ้ำ ทุกอย่ำงในพระวหิำรบอก
เป็นนัยถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ พระ
เยซูครสิต ์ขอให้เรำอธิบำยจุดประสงค์
เบือ้งตน้ หลักค�ำสอนและหลักธรรมเกีย่ว
กับศำสนพิธีและพันธสัญญำพระวหิำร

ประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์
แนะน�าวา่ “ขอให้เราแบ่งปันความรูสึ้ก
ทางวญิญาณที่เรามี ในพระวหิารกับลูกๆ 
ของเรา ขอให้เราสอนส่ิงที่เราพูดไดต้าม
สมควรเกี่ยวกับจุดประสงคข์องพระ
นิเวศน์ของพระเจ้าอย่างจรงิจังมากขึน้
และอย่างสบายใจมากขึน้”13

ผู้น�าศาสนจักรหลายรุน่ตัง้แตศ่าสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธจนถึงประธานรสั
เซลล์ เอ็ม. เนลสัน สอนจุดประสงคเ์กี่ยว
กับหลักค�าสอนของศาสนพิธีและ 
พันธสัญญาพระวหิารกันอย่างกวา้งขวาง14 
แหล่งข้อมูลใหญ่ที่สุดอยู่ ในส่ิงพิมพ์ เสียง 
วดีทิัศน์ และรปูแบบอื่นเพื่อช่วยให้เรา
เรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนพิธีขัน้เตรยีม  
เอ็นดาวเม้นท์ การแตง่งาน และศาสน
พิธีผนึก15 ข้อมูลเกี่ยวกับการท�าตามพระ
ผู้ช่วยให้รอดโดยรบัและให้เกียรตพิันธ
สัญญาวา่จะรกัษากฎแห่งการเช่ือฟัง กฎ
แห่งการเสียสละ กฎแห่งพระกิตตคิณุ 
กฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ และกฎ
แห่งการอุทิศถวายมี ให้เช่นกัน16 สมาชิก
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ทุกคนควรคุน้เคยกับเน้ือหาที่ดเียี่ยมใน 
temples .ChurchofJesusChrist .org

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเน้น
ดลุยภาพส�าคญัระหวา่งความศักดิสิ์ทธิ์
ของพิธีการพระวหิารกับข้อมูลล�า้คา่
เกี่ยวกับพระวหิารที่ศาสนจักรจัดพิมพ์
ไวอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และมี ให้คน
ทั่วไปอ่าน ท่านอธิบายวา่ “ข้าพเจ้าแนะน�า
ให้สมาชิก . . . อ่านคูม่ือพระคมัภีร์ ใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระวหิาร เช่น ‘เจิม’ 
‘พันธสัญญา’ ‘การเสียสละ’ และ ‘พระ
วหิาร’ โดยอาจตอ้งการอ่านใน อพยพ
บทที่ 26–29 และ เลวนิีตบิทที่ 8 พันธ
สัญญาเดมิตลอดจนหนังสือ โมเสส และ 
อับราฮัม ในไข่มุกอันล�า้คา่ ตา่งเน้นย�า้ให้
เห็นความเก่าแก่ของงานพระวหิารและ
ลักษณะอันยั่งยืนของศาสนพิธี”17

สมมติว่าบุตรหรือธิดาของท่านถาม
ว่า “คนที่ โรงเรียนบอกผมว่าเราสวม
เสือ้ผ้าแปลกๆ ในพระวิหาร ใช่ไหม
ครับ” วีดิทัศน์สัน้ๆ เรื่อง “Sacred 
Temple Clothing  ( วัตถาภรณ์พระ
วิหารศักดิ์สิทธิ์ ) ” มี ให้ดูที่ temples.
ChurchofJesusChrist.org แหล่ง
ข้อมูลน้ีอธิบายว่าตัง้แต่สมัยโบราณชาย
และหญิงน้อมรับเพลงศักดิ์สิทธิ์ การ
สวดอ้อนวอนแบบต่างๆ เสือ้ผ้าที่เป็น

สัญลักษณ์ทางศาสนา กิริยาท่าทาง และ
พิธีกรรมแสดงความรู้สึกภักดีต่อพระผู้
เป็นเจ้าอย่างไร ด้วยเหตุน้ี ศาสนจักรจึง
สนับสนุนการเตรียมรับพรพระวิหารที่
ให้บ้านเป็นศูนย์กลางผ่านการสอนขัน้
พืน้ฐานและแหล่งข้อมูลอย่างเช่นวีดิ
ทัศน์เรื่องน้ี ศาสนจักรมีข้อมูลมากมาย
ให้ท่าน18

เมื่อเราพยายามเดนิดว้ยความสุภาพ
อ่อนน้อมแห่งพระวญิญาณของพระเจ้า19 
เราจะไดร้บัพรให้เข้าใจและบรรลุ
ดลุยภาพที่จ�าเป็นในบ้านระหวา่งส่ิงที่ควร
และไม่ควรพูดถึงเกี่ยวกับศาสนพิธีและ
พันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ของพระวหิาร

ค�าสัญญาและประจกัษ์พยาน
ข้าพเจ้าคาดวา่บางท่านอาจสงสัย

วา่การเรยีนพระกิตตคิณุของท่านจะ
ให้บ้านเป็นศนูย์กลางและศาสนจักร
สนับสนุนไดจ้รงิหรอื ท่านอาจเป็นสมาชิก
คนเดยีวในบ้าน หรอืคูส่มรสไม่สนับสนุน 
หรอืเป็นบิดามารดาตวัคนเดยีว หรอือยู่
คนเดยีวเพราะเป็นคนโสดหรอืหย่ารา้ง 
ท่านอาจมีค�าถามวา่จะประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมเหล่าน้ีกับท่านอย่างไร ท่านอาจเป็น
สามีภรรยาที่มองหน้ากันและถามวา่ “เรา
จะท�าไดห้รอื”

ทา่นท�าไดแ้น่นอน! ขา้พเจา้สัญญาวา่พร
จะหลัง่ไหลมาและประจกัษ์ชัดในชีวติท่าน 
ประตจูะเปิด แสงจะส่อง ทา่นจะสามารถ
อดทนท�าอยา่งขยนัขนัแข็งไดม้ากขึน้

ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างปีตวิา่เราจะได้
รบัพรชดเชยเมื่อเราพยายามท�าความรบั
ผิดชอบส่วนตวัในการเรยีนรูแ้ละรกัพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิต ์เราสามารถ “เตรยีมรบัส่ิงจ�าเป็น
ทุกอย่าง”20 ไดอ้ย่างแท้จรงิ ข้าพเจ้าสัญญา
และเป็นพยานในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเจ้า พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เจตนาแท้จรงิและความตัง้ใจเด็ดเดีย่ว 
รวมถึงคนที่รอ้งทูลดว้ยความสิน้หวงั เมื่อ
ดเูหมือนการปลดปล่อยอยู่แสนไกลและ
การทนทุกข์ดเูหมือนแสนสาหัสมานาน

เช่นเดยีวกับศาสดาพยากรณ์วยัหนุ่ม
ผู้ทนทุกข์เจียนตายในความอับชืน้ของคกุ
มืดก่อนรอ้งทูลในที่สุดวา่ “ข้าแตพ่ระผู้
เป็นเจ้า, พระองคป์ระทับอยู่ที่ ใดเล่า? . . . 
อีกนานเท่าใดเล่าที่พระหัตถ์ของพระองค์
จะทรงยัง้ไว ้. . . ? แท้จรงิแล้ว, ข้าแต่
พระเจ้า, อีกนานเท่าใด . . . ?”4 พระเจ้า
ทรงตอบโดยส่งสันตสุิขมาให้ทันที แต่ไม่
ไดป้ลดปล่อยโจเซฟโดยทันที5

พระผู้เป็นเจ้าประทานความหวงัทันที
เช่นกันวา่จะปลดปล่อยในที่สุด6 ไม่วา่อะไร 
ไม่วา่ที่ ใด ในพระครสิตแ์ละผ่านพระ
ครสิตค์วามหวงัก�าลังยิม้สดใสตรงหน้าเรา
เสมอ7 ทันทีตรงหน้าเรา

นอกจากน้ี พระองคท์รงสัญญาวา่ 
“ควำมรกัมั่นคง ของเราจะไม่เคลื่อนย้าย
ไปจากเจ้า”8

เหนือส่ิงอื่นใด ความรกัของพระผู้เป็น
เจ้ามาทันที ข้าพเจ้าเป็นพยานรว่มกับ
เปาโลวา่ไม่มีส่ิงใด “ท�าให้เราขาดจากความ
รกัของพระ เจ้าซ่ึงมีอยู่ ในพระ เยซู ครสิต”์9 
แม้บาปจะท�าให้เราขาดจากพระวญิญาณ
ของพระองค์ ไปช่ัวขณะ แตก็่ ไม่สามารถ
ท�าให้เราขาดจากความรกัของบิดาแห่ง
สวรรค์ โดยตรงและคงที่ของพระองค์ ได้

น่ีเป็นบางดา้นบางวธิีเท่าน้ันที่ 
“พระองคย์่อมประทานพรให้ [เรา] โดย
ทันที”10 ตอนน้ีเพื่อให้หลักธรรมเหล่าน้ี
เป็นปัจจุบันและใกล้ตวั ข้าพเจ้าจะเล่า
ประสบการณ์ของคนสองคนที่ชีวติพวก

พวกเขาดว้ย2 ในที่สุดเมื่อพวกเขาไดร้บั 
การปลดปลอ่ย พวกเขาเดนิทางไปเซราเฮ็ม
ลาที่ซ่ึงพวกเขาเล่าประสบการณ์ของตน
ใหก้บัผูฟ้ังทีอ่ศัจรรย์ ใจ ผูค้นแหง่เซราเฮ็ม
ลาประหลาดใจ และ “เมื่อพวกเขาคดิถึง 
พระคณุควำมดทีีพ่วกเขำไดร้บัโดยตรง
จำกพระผู้เป็นเจ้ำ, และเดชานุภาพของ
พระองค์ ในการปลดปล่อยแอลมาและพี่
น้องของท่านออกจาก . . . ความเป็นทาส
แล้ว, พวกเขาก็แซ่ซ้องสรรเสรญิและ
น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า”3

พระคณุความดีโดยตรงจากพระผู้เป็น
เจ้ามาถึงทุกคนที่เรยีกหาพระองคด์ว้ย

โดย เอล็เดอร์คายล ์เอส. แมคเคย์
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

หลายปีก่อน บุตรชายวยัห้าขวบของเรามา
หาข้าพเจ้าและบอกวา่ “พ่อครบั ผมคดิ
อะไรบางอย่างออก ผมคดิวา่ ไม่นำน ของ
พ่อน่ีนานมากส�าหรบัผมนะครบั”

เมื่อพระเจ้าหรอืผู้รบัใช้ของพระองค์
ตรสัท�านองวา่ “ ไม่กี่วนันับจากน้ีไป” หรอื 
“เวลาอยู่ ไม่ ไกล” น่ันหมายถึงช่ัวชีวติหรอื
นานกวา่น้ัน1 เวลาของพระองค ์และบ่อย
ครัง้จังหวะเวลาของพระองค ์แตกตา่งจาก
เรา ความอดทนส�าคญัมาก หากไม่อดทน 
เราจะไม่สามารถพัฒนาหรอืแสดงศรทัธา
ในพระผู้เป็นเจ้าอันน�าไปสู่ชีวติและความ
รอดได ้ข่าวสารของข้าพเจ้าวนัน้ีคอื แม้
ขณะที่เราอดทนรอพระเจ้า มีพรจาก
สวรรคบ์างอย่างที่มาถึงเราทันที

เมื่อแอลมากับผู้คนของท่านถูกชาว 
เลมันจับกุม พวกเขาสวดอ้อนวอนขอการ 
ปลดปล่อย พวกเขาไม่ไดร้บัการปลด
ปล่อยโดยทันที แตข่ณะที่พวกเขาอดทน
รอการปลดปล่อย พระเจ้าทรงแสดง
พระคณุความดขีองพระองค์ โดยประทาน
พรให้พวกเขาทันที พระองคท์รงท�าให้ ใจ
ของชาวเลมันอ่อนลงเพื่อพวกเขาจะไม่
สังหารคนเหล่าน้ัน พระองคท์รงเสรมิ
ก�าลังผู้คนของแอลมาและลดภาระของ

พระคณุความดีโดยตรง
จากพระผู้เป็นเจ้า

แม้ขณะท่ีเราอดทนรอพระเจ้า มีพรจากสวรรค์บาง
อย่างท่ีมาถึงเราทันที
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เขาเป็นพยานถึงพระคณุความดีโดยตรง
จากพระผู้เป็นเจ้า

ตัง้แตเ่ป็นวยัรุน่ เอมิลี ใช้สารผิด
ประเภท การทดลองกลายเป็นนิสัย และ
นิสัยน�าไปสู่การเสพตดิจนตกเป็นทาส
นานหลายปีแม้จะดเีป็นช่วงๆ ก็ตาม เอมิลี 
ซ่อนปัญหาไวม้ิดชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลังจากเธอเป็นภรรยาและมารดา

จุดเริม่ตน้ของการปลดปล่อยไม่รูสึ้ก
เหมอืนเป็นการปลดปลอ่ยเลย ขณะทีเ่อมลิ ี
ก�าลังรบัการตรวจรา่งกายตามปกต ิจู่ๆ รถ
พยาบาลก็พาเธอไปสถานบ�าบัดผู้ป่วยใน 
เธอเริม่หวัน่วติกขณะนึกถึงการอยู่แยก 
จากลูกๆ สามี และบ้านของเธอ

คนืน้ัน คนเดยีวในห้องมืดและเย็น 
เอมิลีขดตวัอยู่บนเตยีงและร�า่ไห้ ความ
สามารถของเธอที่จะใช้เหตผุลถดถอย
ลงจนในที่สุด ความวติก ความกลัว และ
ความมืดอันชวนหดหู่ ในห้องและในจิต
วญิญาณท�าให้เอมิลีคดิวา่เธอจะตายคนื
น้ันแน่ ตายอย่างเดยีวดาย

ในสภาพสิน้หวงัน้ัน เอมิลีรวบรวม
ก�าลังกลิง้ลงจากเตยีงและคกุเข่า เอมิลี
ยอมจ�านนตอ่พระเจ้าโดยไม่วางมาดใดๆ 
ซ่ึงบางครัง้เคยเป็นส่วนหน่ึงของการสวด
อ้อนวอนครัง้ก่อนๆ เธอรอ้งทูลอย่างสิน้
หวงัวา่ “ข้าแตพ่ระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์
ตอ้งการพระองค ์โปรดช่วยข้าพระองค์
ดว้ย ข้าพระองค์ ไม่อยากโดดเดีย่ว ขอให้
ข้าพระองคผ์่านพ้นคนืน้ีดว้ยเถิด”

ทันใดน้ัน พระเยซูทรงเอือ้ม
พระหัตถ์มาปลอบโยนเธอดังที่พระองค์
ทรงท�ากับเปโตรสมัยก่อน11 เอมิลีเริ่ม
รู้สึกถึงความสงบอย่างประหลาด ความ
กล้าหาญ ความเช่ือมั่น และความรัก ห้อง
ไม่เย็นอีกต่อไป เธอรูว้่าเธอไม่ โดดเดี่ยว 
และเป็นครัง้แรกตัง้แต่อายุ 14 ปีที่เอมิลี
รู้ว่าทุกอย่างจะดี เมื่อเธอ “ตื่นขึน้มาหา
พระผู้เป็นเจ้า”12 เอมิลีเข้านอนอย่างสงบ 
ดังน้ันเราจึงเห็นวา่ “หากท่านจะกลับใจ
และไม่ท�าใจท่านแข็งกระด้าง, พระองค์
จะทรงน�าแผนอันส�าคัญยิ่งแห่งการไถ่มา
สู่ท่านโดยทันที”13

การเยียวยาและการปลดปล่อยเอมิลี ใช้
เวลานาน—หลายเดอืนของการรกัษา การ
ฝึกฝน และการขอค�าปรกึษา ซ่ึงเป็นช่วง

ที่พระคณุความดขีองพระองคป์ระคบั 
ประคองและบางครัง้แบกเธอ พระคณุ
ความดน้ัีนยังคงอยู่กับเธอเมื่อเธอเข้าพระ
วหิารกับสามีและลูกๆ เพื่อผนึกดว้ยกัน
ช่ัวนิรนัดร ์เหมือนผู้คนของเซราเฮ็มลา 
เอมิลีน้อมขอบพระทัยขณะใครค่รวญ
พระคณุความดีโดยตรงจากพระผู้เป็น
เจ้าและเดชานุภาพในการปลดปล่อยเธอ
จากความเป็นทาส

ตอนน้ี จากชีวติของผู้เช่ือที่กล้าหาญ
อีกคนหน่ึง วนัที่ 27 ธันวาคม ปี 2013  
อลิเซีย ชโรเดอรต์อ้นรบัฌอนกับชารล์า 
ชิลโคทเพื่อนรกัอย่างเบิกบาน จู่ๆ พวก
เขาก็ปรากฏตวัตรงบันไดบ้านของเธอ 
ฌอนเป็นอธิการของอลิเซียดว้ย เขายื่น
โทรศัพท์ของเขาให้เธอและพูดอย่างขึงขัง
วา่ “อลิเซีย เรารกัคณุ คณุตอ้งรบัสาย”

มาริโอสามขีองอลเิซียอยูป่ลายสาย เขา
กบัลกูบางคนของพวกเขาขบัสโนว์ โมบลิ
ไปเทีย่วตามทีต่ัง้ใจไวน้านแลว้ แตเ่กดิ
อบุตัเิหตรุา้ยแรง มาริโอบาดเจ็บสาหสั 
และคาเล็บบตุรชายวยั 10 ขวบเสียชีวติ 
เมือ่มาริโอบอกอลเิซียเรือ่งการเสียชีวติ
ของคาเล็บ เธอตกใจและเสียขวญัมาก จน
ลม้พบั เพราะความปวดรา้วสุดพรรณนา
ท�าใหอ้ลเิซียขยบัตวัหรอืพดูไม่ได้

อธิการกับซิสเตอรชิ์ลโคทพยุงเธอลุก
ขึน้อย่างรวดเรว็ พวกเขารอ้งไห้เสียใจ
อย่างสุดซึง้อยู่พักใหญ่ จากน้ันอธิการ 
ชิลโคทก็ ให้พรอลิเซีย

ส่ิงที่เกิดขึน้ตอ่จากน้ันไม่อาจเข้าใจได้
หากไม่เข้าใจเรือ่งการชดใช้ของพระเยซู
ครสิตแ์ละพระคณุความดีโดยตรงจาก
พระผู้เป็นเจ้า อธิการชิลโคทวางมือบน
ศีรษะอลิเซียอย่างแผ่วเบาและเริม่พูด
ดว้ยเสียงส่ันเครอื อลิเซียไดย้ินสองอย่าง
ประหน่ึงพระผู้เป็นเจ้าตรสัดว้ยพระองค์
เอง อย่างแรก เธอไดย้ินช่ือเธอ อลิเซีย  
ซูซาน ชโรเดอร ์จากน้ันเธอไดย้ินอธิการ
วงิวอนขอสิทธิอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพ ทันใดน้ัน—ทันทีที่
เอ่ยช่ือเธอและเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้า—อลิเซียมีสีหน้าอิ่มเอิบดว้ยความ
สงบ ความรกั ความอบอุ่นใจ และ ปีต ิสุด
พรรณนา ความรูสึ้กน้ียังอยู่กับเธอตอ่ไป

แน่นอนวา่ตอนน้ีอลิเซีย มาริโอ กับ
ครอบครวัเธอยังคงเศรา้โศกและคดิถึง
คาเล็บ น่ีเป็นเรือ่ง ยำก! แตทุ่กครัง้ที่
ข้าพเจ้าพูดกับเธอ อลิเซียจะน� ้าตาคลอ
ขณะบอกวา่เธอรกัและคดิถึงลูกชายตวั
น้อยมาก ดวงตาของเธอมีน� ้าตาคลอขณะ
เล่าวา่พระผู้ปลดปล่อยทรงประคองเธอ
ผ่านการทดสอบทุกช่วงอย่างไร โดยเริม่
จากพระคณุความดีโดยตรงของพระองค์
ในช่วงที่เธอสิน้หวงัมากที่สุดและบัดน้ี
ด�าเนินตอ่ไปดว้ยความสวา่งแห่งความหวงั
ของการพบกันอีกอย่างหอมหวานในอีก 
“ ไม่กี่วนันับจากน้ีไป”

ข้าพเจ้าตระหนักวา่บางครัง้
ประสบการณ์ชีวติท�าให้เกิดความสับสน
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วุน่วาย ซ่ึงท�าให้ยากจะรบั หรอืรบัรู ้หรอื
รกัษาการบรรเทาทุกข์ ไว้ ในแบบที่เอมิล ี
กับอลิเซียไดร้บั ข้าพเจ้าเคยผ่านพ้น
ช่วงเวลาเช่นน้ัน ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ 
ในช่วงเวลาเช่นน้ัน การปกปักรกัษาเรา
เป็นการส�าแดงพระคณุความดีโดยตรง
ซ่ึงอ่อนโยนและมีพลังจากพระผู้เป็นเจ้า 
พึงระลึกวา่ อิสราเอลสมัยโบราณไดร้บั
การปลดปล่อย “ โดยพระผู้เป็นเจ้าองค์
เดยีวกันน้ันผู้ ไดท้รงปกปักรกัษาพวก
ท่าน”14 วนัแล้ววนัเล่า

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานวา่พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นพระผู้ปลดปล่อย และ
ในพระนามของพระองค ์ข้าพเจ้า
สัญญาวา่เมื่อท่านหันไปหาพระองคด์ว้ย
เจตนาแท้จรงิและความตัง้ใจเด็ดเดีย่ว 
พระองคจ์ะทรงปลดปล่อยท่านจากทุก
อย่างที่คกุคามเพื่อลดคา่หรอืท�าลายชีวติ
หรอืปีตขิองท่าน การปลดปล่อยน้ันอาจ
ใช้เวลานานกวา่ที่ท่านตอ้งการ—อาจ
จะช่ัวชีวติหรอืนานกวา่น้ัน ข้าพเจ้าจึง
ขอมอบความอบอุ่นใจ ความกล้า และ
ความหวงัให้ท่าน เพื่อประคองและเพิ่ม
พลังให้ท่านจนถึงวนัปลดปล่อยในที่สุด 
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง พระคณุควำมดี
โดยตรงจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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 6. ด ูแอลมา 58:11: “แท้จรงิแล้ว, และ

เหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของเราเสด็จมาเยือนเราพรอ้มดว้ย
การรบัรองวา่พระองคจ์ะทรงปลดปล่อยเรา; 
แท้จรงิแล้ว, . . . และทรงให้เรามีความหวงั
วา่พระองคจ์ะทรงปลดปล่อยเรา” ด ูหลักค�า
สอนและพันธสัญญา 121:7–8 ดว้ย.

 7. ด ู“เราขอบพระทัยส�าหรบัศาสดา” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 10.

 8. อิสยาห์ 54:10; เน้นตวัเอน.
 9. โรม 8:39.
 10. โมไซยาห์ 2:24.
 11. ด ูมัทธิว 14:31.
 12. แอลมา 5:7.
 13. แอลมา 34:31.
 14. 1 นีไฟ 5:15.

เป็นเจ้าที่ ไดร้บัเรยีกให้พูดพระค�าของ
พระองค ์พระเจ้าทรงเตอืนเราในการเปิด
เผยยุคสุดท้ายวา่ “ ไม่วา่โดยเสียงของเรา
เอง หรอืโดยเสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลายของ
เรา, ก็เหมือนกัน”1

เมือ่มองดวูสุิทธชินในทีป่ระชมุทีม่คีน

โดย เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

พี่น้องที่รกั เมื่อการประชุมใหญ่สามัญน้ี
ใกล้สิน้สุดลง ข้าพเจ้าน้อมขอบพระทัย
พระบิดาในสวรรคส์�าหรบัค�าแนะน�า 
ความจรงิ และการเปิดเผยที่แบ่งปันไว้
ที่แท่นพูดน้ีในระหวา่งสองวนัที่ผ่านมา 
เราไดร้บัการสอนจากผู้รบัใช้ของพระผู้

สรา้งป้อมปราการแหง่ความ
เข้มแข็งทางวญิญาณและ
การคุม้ครอง

เม่ือเราด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์ เม่ือเราพ่ึงพาการชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอดและมุ่งหน้าด้วยศรัทธา เรา
ป้องกันตนเองจากปฏิปักษ์
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มากมายขนาดน้ี และนึกภาพสมาชิกที่
ชมการประชมุใหญ่สามญัทัว่โลก ขา้พเจา้
นึกถงึการชมุนุมกนัในพระคมัภีรม์อรมอน
เมือ่พระเยซคูรสิตท์รงปรากฏตอ่ชาวนีไฟ
หลังการตรงึกางเขนของพระองค ์พระองค์
ทรงสอนพระกติตคิณุแกพ่วกเขาแลว้
ทรงกระตุน้วา่ “เจา้จงไปบา้นของเจ้า, และ
ไตรต่รองถงึเรือ่งทีเ่ราพดู, และทูลถามพระ
บดิา, ในนามของเรา, เพือ่จะไดเ้ขา้ใจ”2

“เจ้าจงไปบ้านของเจ้า, และไตรต่รอง” 
คอืขัน้ตอนตอ่ไปในการใส่ ใจกับถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์และผู้น�าศาสนจักร
ที่พูดไว้ ในการประชุมอันศักดิสิ์ทธิ์น้ี บ้าน
ที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางเป็นป้อม
ปราการส�าหรบัอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าบนแผ่นดนิโลกในวนัซ่ึงพยากรณ์ ไว้
วา่ มาร “จะลุกลามในใจลูกหลานมนุษย์, 
และปลุกป่ันพวกเขาให้ โกรธส่ิงที่ด”ี3

ผู้คนสรา้งป้อมปราการตลอด
ประวตัศิาสตรเ์พื่อป้องกันศัตรภูายนอก 
บ่อยครัง้ป้อมปราการเหล่าน้ันมีหอ
สังเกตการณ์ที่ยาม—เหมือนกับศาสดา
พยากรณ์—เตอืนภัยคกุคามและการ
โจมตทีี่ก�าลังจะเกิดขึน้

ในสมัยแรกของผู้บุกเบิกในยูทาห์ 
คณุทวดข้าพเจ้า โธมัส ราสแบนดก์ับ
ครอบครวัของท่านเป็นหน่ึงในผู้ตัง้รกราก
กลุ่มแรกที่เข้าสู่ฮีเบอรแ์วลลีย์ ในภูเขา 
วาซาทช์ที่สวยงามของยูทาห์

ในปี 1859 โธมัสช่วยสรา้งป้อมฮีเบอร ์
ไวป้กป้องพวกเขา เป็นโครงสรา้งที่เรยีบ
ง่ายจากไม้ซุงคอตตอนวดู วางซ้อนกัน
ก่อรปูเป็นป้อม กระท่อมไม้ซุงสรา้งขึน้
ภายในป้อมโดยใช้ก�าแพงเดยีวกันน้ัน 
โครงสรา้งให้ทัง้ความมั่นคงปลอดภัย
ส�าหรบัครอบครวัผู้บุกเบิกขณะที่พวกเขา
ตัง้รกรากและนมัสการพระเจ้า

เป็นดงัน้ันกับเราดว้ย บ้านของเรา
คอืป้อมปราการป้องกันความช่ัวรา้ยของ
โลก เรามาหาพระครสิต์ ในบ้านเราโดย
การเรยีนรูท้ี่จะท�าตามพระบัญญัตขิอง
พระองค ์ศึกษาพระคมัภีร ์สวดอ้อนวอน
ดว้ยกัน และช่วยกันอยู่บนทางแห่งพันธ
สัญญา การเน้นย�า้ใหม่เรือ่งการศึกษา
ส่วนตวัและเป็นครอบครวัในบ้านผ่าน
หลักสูตร จงตำมเรำมำ ออกแบบไวเ้พื่อ 
“ท�าให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราลึก
ซึง้ขึน้และช่วยให้เราเป็นเหมือนพระ
เยซูครสิตม์ากขึน้”4 เมื่อท�าเช่นน้ีเราจะ
กลายเป็นส่ิงที่เปาโลเรยีกวา่ “คนที่ถูก
สรา้งใหม่”5 โดยที่ ใจและจิตวญิญาณเรา
สอดคล้องกับพระผู้เป็นเจ้า เราตอ้งการ
ความเข้มแข็งที่จะเผชิญและหลีกเลี่ยง
การจู่ โจมของปฏิปักษ์

เมื่อเราด�าเนินชีวติดว้ยการอุทิศตน
ที่เกิดจากศรทัธาในพระเยซูครสิต ์เรา
จะสัมผัสความสงบสุขของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ผู้ทรงน�าทางเราไปสู่ความจรงิ 

ดลใจให้เราด�าเนินชีวติคูค่วรกับพรของ
พระเจ้า และเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระชนม์และทรงรกัเรา ทัง้หมดน้ี
เกิดขึน้ภายในป้อมปราการของบ้านเรา
เอง แตพ่ึงจดจ�าวา่ บ้านเรามีพลังเท่ากับ
ความเข้มแข็งทางวญิญาณของเราแตล่ะ
คนภายในก�าแพง

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่ 
“ ในวนัข้างหน้า เราจะรอดทางวญิญาณไม่
ไดห้ากปราศจากอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ที่มี ให้ตลอดเวลา ทัง้น�าทาง ชี ้
ทาง และปลอบโยน”6 ในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยที่ยังมี
ชีวติอยู่ของพระเจ้าในสมัยของเรา ยาม
บนหอสูงของป้อมปราการ ศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
ท่านเห็นศัตรเูคลื่อนเข้ามา

พี่น้องทัง้หลาย เราก�าลังท�าสงคราม
กับซาตานเพื่อจิตวญิญาณของมนุษย์ 
แนวรบถูกแบ่งไวต้ัง้แตชี่วติก่อนเกิดบน
แผ่นดนิโลก ซาตานกับหน่ึงในสามของ
บุตรธิดาพระบิดาในสวรรคป์ฏิเสธสัญญา
ของพระองคถ์ึงความสูงส่ง ตัง้แตน้ั่นมา 
สมุนของปฏิปักษ์ตอ่สู้กับคนที่ซ่ือสัตย์ผู้
เลือกแผนของพระบิดา

ซาตานรูว้า่วนัเวลาของเขาใกล้สิน้สุด
แล้วและเวลาน้ันเหลือน้อยลงเรือ่ยๆ ไม่
วา่เขาจะมีเล่ห์กลมารยามากเพียงใด เขา
จะไม่ชนะ แตก่ารสู้รบของเขาเพื่อจิต
วญิญาณของเราแตล่ะคนด�าเนินตอ่ไป

เพื่อความปลอดภัยของเรา เราต้อง
สร้างป้อมปราการแห่งความเข้มแข็งทาง
วิญญาณและการคุ้มครองจิตวิญญาณ
เรา ป้อมปราการที่ส่ิงช่ัวร้ายจะไม่ทะลวง
เข้ามา

ซาตานเป็นงูเจ้าเล่ห์ แอบเข้ามา
ในความคดิและใจเราเมื่อเราลดเกราะ
ก�าบังลง เผชิญความผิดหวงั หรอืสูญเสีย
ความหวงั เขาล่อลวงเราดว้ยค�าเยินยอ 
ค�าสัญญาถึงความสะดวกสบาย การ
ปลอบโยน หรอืความรูสึ้กดช่ัีวคราวเมื่อเรา
เศรา้เสียใจ เขาแก้ตา่งให้แก่ความจองหอง 
ความใจรา้ย ความทุจรติ ความไม่พอใจ 
ความผิดศีลธรรม และเมื่อเวลาผ่านไปเรา
อาจมี ใจ “เกินกวา่จะรูสึ้ก”7 พระวญิญาณ
จะทรงจากเราไป “และดงัน้ีเองมารโกงจิต
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วญิญาณพวกเขา, และคอ่ย ๆ พาพวกเขา
ลงสู่นรก”8

ในทางกลับกัน บ่อยครัง้เรารูสึ้กถึงพระ
วญิญาณอย่างแรงกล้าเมื่อเรารอ้งเพลง
สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้าดว้ยค�ารอ้งเช่นน้ี

พระเป็นเจ้ำทรงเป็นป้อมปรำกำร
เป็นป้อมพลังอันมั่นคง
พระองคท์รงเป็นผู้ช่วยยิ่งใหญ่
มีชัยเหนือทุกข์ภัยชีวำ9

เมือ่เราสรา้งป้อมปราการแหง่ความเขม้
แข็งทางวญิญาณ เราสามารถหลบหลกีการ
รกุรานของปฏปิักษ์ หนัหลงัใหเ้ขา และ
สัมผสัถงึความสงบสุขของพระวญิญาณ 
เราสามารถท�าตามแบบอยา่งของพระเจา้
พระผูช่้วยใหร้อดของเรา เมือ่ถกูลอ่ลวง
ในแดนทรุกนัดาร พระองคต์รสัวา่ “เจา้
ซาตาน จงไปใหพ้น้”10 เราแตล่ะคนตอ้ง
เรยีนรูว้ธิที�าเช่นน้ันจากประสบการณ์ชีวติ

จุดประสงคอ์ันชอบธรรมเช่นน้ัน
อธิบายไวอ้ย่างดี ในพระคมัภีรม์อรมอน
เมื่อแม่ทัพโมโรไนเตรยีมชาวนีไฟให้
พรอ้มเผชิญการโจมตจีากอแมลิไคยาห ์
ผูห้ลอกลวง กระหายเลอืด บา้พลงั โมโรไน 
สรา้งป้อมปราการเพื่อคุม้ครองชาว 
นีไฟ “เพื่อพวกเขาจะไดม้ีชีวติอยู่เพื่อ
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตน, และเพื่อ
พวกเขาจะไดธ้�ารงรกัษาส่ิงที่ศัตรเูรยีก

วา่อุดมการณ์ของชาวครสิต”์11 โมโรไน 
“มั่นคงดว้ยศรทัธาแห่งพระครสิต”์12 และ
ซ่ือสัตย์ “ ในการรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้า, . . . และในการตา้นทาน
ความช่ัวช้าสามานย์”13

เมื่อชาวเลมันมาสู้รบ พวกเขา
ประหลาดใจกับความพรอ้มของชาว
นีไฟ และพวกเขาพ่ายแพ้ ชาวนีไฟ
ขอบพระทัย “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขา, เพราะเดชานุภาพอันหาที่
เปรยีบมิไดข้องพระองค์ ในการปลดปล่อย
พวกเขาจากเงือ้มมือศัตร”ู14 พวกเขาสรา้ง
ป้อมปราการเพื่อป้องกันภายนอก พวก
เขาสรา้งศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต์
ภายใน—ลึกลงในจิตวญิญาณพวกเขา

มีวิธี ใดบ้างที่เราสามารถเตรียม
ป้องกันตนเองในยามทุกข์เพ่ือเราจะเป็น 
“เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า
เพื่อน�ามาซ่ึงงานอันส�าคัญยิ่งน้ี”15 ขอให้
ดูในพระคัมภีร์

เราเช่ือฟัง พระเจา้ทรงบญัชาบิดาลีไฮ
ใหส่้งบตุรของทา่นกลับไปเยรซูาเล็มเพือ่ 
“หาบนัทึก, และน�าบนัทกึลงมาทีน่ี่ในแดน
ทรุกนัดาร”16 ลีไฮไมต่ัง้ค�าถาม ทา่นไม่
สงสัยวา่เพราะเหตใุดหรอืท�าอยา่งไร นีไฟก็
ไมส่งสัยเช่นกนั ทา่นตอบวา่, “ข้าพเจา้จะ
ไปและท�าส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงบัญชา”17

เราท�าดว้ยความเต็มใจเช่ือฟังแบบ
นีไฟหรอืไม่ หรอืเราอยากจะสงสัยพระ
บัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนพี่ชาย
ของนีไฟ ผู้ที่ขาดศรทัธาและท�าให้เขาหัน
ไปจากพระเจ้าในที่สุด การเช่ือฟัง ใช้กับ 
“ความบรสุิทธิ์อย่างหมดจดของใจ”18 คอื
ส่ิงที่พระเจ้าทรงขอจากเรา

เราวางใจพระเจ้า ผู้ตรสักับโยชูวาขณะ
ที่เขาเตรยีมน�าชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่น
ดนิที่สัญญาไว ้“จงเข้มแข็งและกล้าหาญ
เถิด อย่าครัน่ครา้มหรอืตกใจเลย เพราะ
วา่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้า
ทุกแห่งที่เจ้าไป”19 โยชูวาวางใจพระค�าน้ัน
และแนะน�าผู้คนวา่ “จงช�าระตวัให้บรสุิทธิ์ 
เพราะวา่พรุง่น้ีพระยาห์เวห์จะทรงท�าการ
อัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน”20 พระเจ้า
ทรงแยกผืนน� ้าแห่งจอรแ์ดน และการ
เดนิทาง 40 ปีในแดนทุรกันดารของชาว
อิสราเอลสิน้สุดลง

เรายนืหยดัเพือ่ความจรงิเหมอืนศาสดา
พยากรณ์อบินาไดในพระคมัภีรม์อรมอน 
ท่านถูกจับและน�ามาอยู่ตอ่หน้ากษัตรยิ์
โนอาหแ์ละปุโรหติผูช่ั้วรา้ยของเขา อบินาได 
สอนพระบัญญัตสิิบประการและส่ังสอน
อย่างทรงพลังวา่พระครสิตจ์ะ “เสด็จลง
มาในบรรดาลูกหลานมนุษย์, และ . . . ไถ่
ผู้คนของพระองค”์21 จากน้ันดว้ยศรทัธา
หยั่งลึกภายในท่าน ท่านประกาศวา่ “ โอ้
พระผู้เป็นเจ้า, ขอทรงรบัจิตวญิญาณของ
ข้าพระองคเ์ถิด”22 และอบินาได “ทนรบั
ความตายดว้ยไฟ”23

เราท�าและตอ่พันธสัญญาของเราโดย
การรบัส่วนศีลระลึกและการนมัสการใน
พระวหิาร ศีลระลึกเป็นส่วนส�าคญัที่สุด
ของการนมัสการวนัอาทิตย์ ที่เราไดร้บั
สัญญาวา่ “จะมีพระวญิญาณของพระองค์
อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา”24 ดว้ยศาสนพิธี
ศักดิสิ์ทธิ์น้ัน เราให้ค�ามั่นที่จะรบัพระนาม
ของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับเรา ท�าตามพระ
องค ์และแบกรบัหน้าที่ของเราในงาน
น้ีดงัที่พระองคท์รงท�า ในพระวหิาร เรา
สามารถ “ละทิง้ส่ิงตา่งๆ ของโลกน้ี”25 
สัมผัสพระสิรขิองพระเจ้าและความสงบ
สุขอันล�า้เลิศของพระองค ์เราสามารถมุ่ง
ความสนใจไปที่บรรพชน ครอบครวั และ
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ชีวตินิรนัดรข์องเราในที่ประทับของพระ
บิดา ประธานเนลสันกล่าวที่กรงุโรมเมื่อ
ไม่นานมาน้ีวา่ “ความดทีี่แผ่ออกมาจาก
พระวหิารแห่งน้ีล�า้เลิศสุดคณานับ”26

เราควรมีความสุจรติในทุกส่ิงที่เราท�า 
เราควรเสรมิสรา้งความสามารถในการเล็ง
เห็นและระเบียบวนัิย ทัง้น้ีเพื่อเราจะไม่
ตอ้งพิจารณาอยู่ร�า่ไปวา่อะไรถูกอะไรผิด 
เราควรใส่ ใจถ้อยค�าของเปโตร อัครสาวก
ศาสนจักรสมัยแรกผู้เตอืนวา่ “จงควบคมุ
ตนเอง จงระวงัระไวให้ด ีศัตรขูองพวก
ท่านคอืมาร ดจุสิงโตค�ารามเดนิวนเวยีน
เที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได”้27

เมื่อเราเสรมิก�าลังป้อมปราการของเรา
อย่างขยันหมั่นเพียรเรากลายเป็นเหมือน
พระเยซูครสิต ์เป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิ
ของพระองค ์ดว้ยจิตวญิญาณของเราใน
ความคุม้ครองของพระองค์

ประจักษ์พยานของท่านถึงพระเยซู
ครสิตเ์ป็นป้อมปราการส่วนตวัของท่าน 
ความมั่นคงส�าหรบัจิตวญิญาณท่าน เมื่อ
คณุทวดข้าพเจ้ากับเพื่อนผู้บุกเบิกของ
ท่านสรา้งป้อมฮีเบอร ์พวกเขาวางท่อน
ซุงทีละท่อนจนกระทั่งป้อม “เช่ือมตอ่
กัน”28 และป้อมน้ันคุม้ครองพวกเขา เป็น
ดงัน้ันกับประจักษ์พยาน เราตา่งไดร้บั
พยานจากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ขณะที่
พระองคต์รสักับวญิญาณของเราเอง สอน
เราถึง “ความจรงิในใจ”29 เมื่อเราด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์

เมื่อเราพึ่งพาการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดและมุ่งหน้าดว้ยศรทัธา ไม่ ใช่ความ
กลัว เราป้องกันตนเองจากกลอุบายของ
ปฏิปักษ์ ประจักษ์พยานของเราเช่ือมโยง
เรากับสวรรค ์และเราไดร้บัพรดว้ย “ความ
จรงิของทุกเรือ่ง”30 เฉกเช่นผู้บุกเบิกได้
รบัความคุม้ครองจากป้อมปราการ เรา
ปลอดภัยอยู่ ในพระพาหุแห่งความรกัของ
พระผู้ช่วยให้รอด

ศาสดาพยากรณ์อีเธอรส์อนวา่ “ดงั
น้ัน, ผู้ ใดที่เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าจะหวงั
ไดอ้ย่างแน่แท้เพื่อโลกที่ดกีวา่น้ี, แท้จรงิ
แล้ว, แม้มีที่ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้
เป็นเจ้า, ซ่ึงความหวงัน้ีมาจากศรทัธา, อัน
จะท�าสมอให้จิตวญิญาณมนุษย์, ซ่ึงจะ
ท�าให้พวกเขามั่นคงและแน่วแน่, ท�างาน
ดมีากมายอยู่เสมอ, อันจะน�าไปสู่การ
สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้า”31

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าฝากพรไวก้ับ
ท่านให้ออกไปดว้ยความมั่นใจในพระเจ้า
และพระกิตตคิณุของพระองค ์โอบแขน
รอบคนที่สะดดุล้มและดว้ยความเข้มแข็ง
ของพระวญิญาณภายในท่าน น�าพวกเขา
ดว้ยความรกักลับมาสู่ป้อมปราการแห่ง
ความเข้มแข็งทางวญิญาณและความ
คุม้ครอง หมายมั่น “เป็นเหมือนพระ
เยซู”32 ในทุกส่ิงที่ท่านท�า หลีกเลี่ยงความ
ช่ัวรา้ยและการล่อลวง กลับใจ ดงัที่ศาสดา
พยากรณ์ผู้เป็นที่รกัของเราตกัเตอืนเรา
เมื่อวานน้ี มี ใจซ่ือสัตย์ เที่ยงธรรมและ

บรสุิทธิ์ แสดงความเมตตาสงสารและจิต
กุศล รกัพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าดว้ยการ
อุทิศตนของสานุศิษย์ที่แท้จรงิ

ประจักษ์พยานของเราถึงพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์บ้าน ครอบครวั และ
สมาชิกภาพของเราในศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายจะเป็น
ป้อมปราการแห่งความคุม้ครองส่วนตวัที่
โอบล้อมเราและป้องกันเราจากอ�านาจของ
มารรา้ย ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานถึงส่ิงน้ีใน
พระนามของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา แม้พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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แสดงศรทัธาและวสัิยทัศน์ของผู้บุกเบิก
ที่รกัของเรา พระวหิารแตล่ะแห่งที่ท่าน
เหล่าน้ันสรา้งเกิดจากการเสียสละและ
ความพยายามอย่างมากของพวกท่าน 
แตล่ะแห่งเป็นเพชรเม็ดงามประดบั
มงกุฎแห่งความส�าเรจ็ของผู้บุกเบิก

ความรบัผิดชอบของเราในการดแูล
พระวหิารเป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์ ดว้ยเหตน้ีุ
อีกไม่นานเราจึงตอ้งปรบัปรงุซ่อมแซม
พระวหิารสมัยบุกเบิกเหล่าน้ีและบาง
แห่งตอ้งบูรณะครัง้ใหญ่ เราจะพยายาม
อนุรกัษ์ความเป็นประวตัศิาสตรข์องพระ
วหิารแตล่ะแห่งเท่าที่จะท�าได ้อนุรกัษ์
ความงามและหัตถศิลป์ของคนหลายรุน่ที่
จากไปนานแล้ว

เราแจ้งรายละเอียดส�าหรบัพระวหิาร
เซนตจ์อรจ์ ยูทาห์ ไปแล้ว เราจะประกาศ
แผนการบูรณะพระวหิารซอลท์เลค 
เทมเปิลสแควร ์และพลาซาที่อยู่ ใกล้
อาคารส�านักงานของศาสนจักรในวนัศกุร์
ที่ 19 เมษายน ปี 2019

พระวหิารแมนไทและโลแกน ยูทาห์จะ
บูรณะในปีตอ่ๆ ไป เมื่อเตรยีมแผนเสรจ็
แล้ว เราจะประกาศให้ทราบเช่นกัน

งานน้ีจ�าเป็นตอ้งปิดพระวหิารแตล่ะ
แหง่ระยะหน่ึง สมาชิกศาสนจกัรยงัคง
นมสัการและรบัใช้ ไดเ้หมอืนเดมิในพระ
วหิารทีอ่ยู่ ใกลเ้คยีง เมือ่แตล่ะโครงการแล้ว
เสรจ็ เราจะอทุศิซ�า้พระวหิารแตล่ะแหง่

พี่น้องทัง้หลาย เราถือวา่พระวหิารเป็น
ส่ิงปลูกสรา้งศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดในศาสนจักร 
เมื่อเราประกาศแผนก่อสรา้งพระวหิาร 

อ้อนวอน และศรทัธาหลอมรวมกันดว้ย
ความรกั เราสามารถเป็นสานุศิษย์ของ
พระเจ้าไดจ้รงิเมื่อเราสนับสนุนและพูด
แทนพระองคท์ุกหนแห่งที่เราอยู่

วตัถุประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าควร
เป็นวตัถุประสงคข์องเรา พระองคท์รง
ตอ้งการให้บุตรธิดา เลือก กลับไปหา
พระองค ์เตรยีมพรอ้ม มีคณุสมบัต ิรบั
เอ็นดาวเม้นท์ รบัการผนึก และซ่ือสัตย์
ตอ่พันธสัญญาที่ท�าไว้ ในพระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์

ปัจจุบันเรามีพระวหิารที่อุทิศแล้ว 162 
แห่ง พระวหิารแห่งแรกๆ เป็นอนุสรณ์

โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

พี่น้องที่รกั เมื่อเราสิน้สุดการประชุมใหญ่
ครัง้ประวตักิารณ์น้ี ข้าพเจ้าขอบพระทัย
พระเจ้าส�าหรบัการดลใจและความ
คุม้ครองของพระองค ์ข่าวสารให้ความรู้
และจรรโลงใจเรา

เราไม่ไดม้อบหมายหัวข้อให้ผู้พูด 
แตล่ะท่านสวดอ้อนวอนขอการเปิดเผย
ส่วนตวัในการเตรยีมข่าวสาร ส�าหรบั
ข้าพเจ้า น่าทึ่งมากที่หัวข้อเหล่าน้ันดู
เหมือนจะสอดคล้องกันอย่างยิ่ง ขณะที่
ท่านศึกษา จงพยายามเรยีนรูส่ิ้งที่พระ 
เจ้าทรงพยายามสอน ท่ำน ผ่านผู้รบัใช้
ของพระองค์

บทเพลงไพเราะมาก เราขอบคณุอย่าง
สุดซึง้ตอ่นักดนตรทีี่ผสมผสานพรสวรรค์
ของท่านเพื่อน�าพระวญิญาณของพระเจ้า
เข้ามาในการประชุมแตล่ะภาค พระองค์
ทรงอวยพรผู้สวดอ้อนวอนและผู้เข้ารว่ม
การประชุมในทุกภาคเช่นกัน การประชุม
ใหญ่เป็นงานเลีย้งทางวญิญาณส�าหรบัเรา
ทุกคนอย่างแท้จรงิ

เราหวงัและสวดอ้อนวอนขอให้บ้าน
ของสมาชิกแตล่ะคนเป็นสถานศักดิสิ์ทธิ์
อย่างแท้จรงิของศรทัธา ซ่ึงพระวญิญาณ
ของพระเจ้าจะสถิตอยู่ แม้สถานการณ์
รอบข้างเราจะมีความขัดแย้ง แตบ่้านของ
เราสามารถเป็นสวรรค ์การศึกษา การสวด

ค�าปราศรยัปิดการประชุม

ขอให้เราอุทิศชีวิตรับใช้พระผู้ เป็นเจ้าและบตุรธิดา
ของพระองค์—ท้ังสองด้านของม่าน
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รายงานสถิตปีิ 2018
เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิตขิอง
ศาสนจักรเกี่ยวกับการเตบิโตและสถานะของศาสนจักร สิน้สุด ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2018 ดงัตอ่ไปน้ี

หน่วยศาสนจกัร

สเตค 3,383

คณะเผยแผ่ 407

ทอ้งถ่ิน 547

วอร์ดกบัสาขา 30,536

สมาชิกภาพของศาสนจกัร

สมาชิกภาพทั้งหมด 16,313,735

มีเดก็ใหม่ในบนัทึกศาสนจกัร 102,102

ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสรับบพัติศมา 234,332

ผู้สอนศาสนา

ผูส้อนศาสนาเตม็เวลา 65,137

ผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชน์ 37,963

พระวหิาร

พระวหิารท่ีไดรั้บการอุทิศระหวา่งปี 
2018 (กอนเซปซีออน ชิลีและ 
บาร์รันกียา โคลอมเบีย)

2

พระวหิารท่ีไดรั้บการอุทิศซ�้ าระหวา่ง 
ปี 2018 (ฮิวสตนั เทกซสัและ 
จอร์แดนริเวอร์ ยทูาห์)

2

พระวหิารท่ีเปิดด�าเนินการ ณ ส้ินปี 161

แห่งใหม ่พระวหิารแห่งน้ันจะกลายเป็น
ประวตัศิาสตรอ์ันศักดิสิ์ทธิ์ของเรา ตอน
น้ี โปรดตัง้ใจฟังดว้ยความคารวะ ถ้า
ข้าพเจ้าประกาศช่ือพระวหิารในสถาน
ที่พิเศษตอ่ท่าน ข้าพเจ้าขอแนะน�าให้
ท่านท�าเพียงก้มศีรษะสวดอ้อนวอน
ขอบพระทัยในใจ เราไม่ตอ้งการให้ ใคร
ส่งเสียงออกมาเพื่อหันเหความศักดิสิ์ทธิ์
ของการประชุมใหญ่ครัง้น้ีและพระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้า

วนัน้ีเรายินดทีี่จะประกาศแผนการ
สรา้งพระวหิารเพิ่ม สรา้งในสถานที่ตอ่
ไปน้ี

ปาโกปาโก อเมรกินัซามวั; โอกนิาวะซิต ี 
โอกินาวะ; เนเอียฟู ตองกา; ทูอิลาแวลลีย์  
ยูทาห์; โมเสสเลค วอชิงตนั; ซานเป
โดร ซูลา ฮอนดรูสั; อันโตฟากัสตา ชิลี; 
บูดาเปสต ์ฮังการี

ขอบคณุพี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า
เมื่อเราพูดถึงพระวหิารทัง้ใหม่และ

เก่า ขอให้เราแตล่ะคนแสดงวา่เราเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเจ้าพระเยซู
ครสิต์ โดยการกระท�าของเรา ขอให้เรา
บูรณะชีวติเราผ่านศรทัธาและความ
วางใจในพระองค ์ขอให้เราเข้าถึงพลัง
อ�านาจการชดใช้ โดยการกลับใจทุกวนั 
และขอให้เราอุทิศชีวิตรับใช้พระผู้เป็น
เจา้และบตุรธดิาของพระองค—์ทัง้สอง
ดา้นของม่าน

ข้าพเจ้าฝากความรกัและพรไวก้ับ
ท่าน โดยรบัรองวา่การเปิดเผยด�าเนิน
ตอ่เน่ืองในศาสนจักรของพระเจ้า และ
จะด�าเนินตอ่ไปจนกวา่ “จุดประสงค ์
ของพระผู้เป็นเจ้าจะส�าเรจ็ และพระ 
เยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรสัวา่
งานส�าเรจ็แล้ว”1

ข้าพเจ้าอวยพรท่านและแสดง
ประจักษ์พยานวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
พระชนม์! พระเยซูคอืพระครสิต!์ น่ีคอื
ศาสนจักรของพระองค ์เราเป็นผู้คนของ
พระองค ์ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ 

สมิธ (2007), 153.
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นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (34) ชายคนหน่ึงท่ีชอบพอเพศเดียวกนัยงัคงซ่ือสตัยต่์อพนัธสญัญาของเขา หญิงคนหน่ึงท่ีไม่แต่งงานมุ่งเนน้การรับใช้

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน (81) เยาวชนในอิตาลีน�าบตัรพระวหิารท่ีเตรียมไวส้�าหรับบรรพชนของพวกเขาใหป้ระธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัดู

คาร์ล บี. คุก (51) “หมู่พี่นอ้ง” ท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้นัและช่วยกนัเปล่ียนใจเล่ือมใสในบอตสวานาเป็นพรแก่ชีวตินบัไม่ถว้น 
ผา่นการรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนา โควรัมฐานะปุโรหิตสนบัสนุนและเป็นพรแก่เดก็หนุ่มคาร์ล บี. คุก

เควนทนิ แอล. คุก (76) ค �าเช้ือเชิญจากประธานกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ยช่์วยน�าบิดาของเอล็เดอร์โอ. วนิเซนต ์ฮาเลค็มาสู่การบพัติศมา

เบคกี ้เครเวน (9) ผูเ้ห็นเหตุการณ์คนหน่ึงโวยวา่วศิวกรรถไฟไม่พยายามหกัหลบก่อนรถไฟชนรถยนตท่ี์ติดราง

แชรอน ยูแบงค์ (73) ไฟกลางคืนดา้นนอกพระวหิารซอลทเ์ลคไม่ติด ความฝันท�าใหแ้ชรอน ยแูบงคป์รารถนาจะเพิ่มพนูศรัทธาของเธอ

เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง (97) หลงัจากรู้สึกสงสารคนท่ีขโมยของจากร้าน เพื่อนคนหน่ึงของเกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กองเร่ิมเขา้ใจพระเยซูคริสตแ์ละ 
การชดใชข้องพระองค์

บรูค พ.ี เฮลส์ (11) บุตรชายสองคนของบรูค พี. เฮลส์เรียนรู้ในค�าตอบการสวดออ้นวอนวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบผลในบั้นปลายนบั 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ “เด๋ียวมนักผ็า่นไป” กลายเป็นคติพจนข์องสตรีท่ีซ่ือสตัยผ์ูย้อมรับอาการตาบอดของเธอ

มาไธอสั เฮลด์ (31) มาไธอสักบัไอรีน เฮลดเ์ขา้ร่วมศาสนจกัรหลงัจากเลง็เห็นความจริงผา่นการศึกษาและพระวญิญาณ

เดวดิ พ.ี โฮเมอร์ (41) ขณะเป็นผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินล�าเลก็ เดวดิ พี. โฮเมอร์เรียนรู้ความส�าคญัของการฟังเสียงท่ีถกูตอ้ง เดวดิ พี. โฮเมอร์ 
กบัภรรยาเรียนรู้วา่ค�าตอบของการสวดออ้นวอนอาจมาชา้ พี่ชายของเดวดิ พี. โฮเมอร์อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่แมมี้ความยาก
ล�าบาก

คายล์ เอส. แมคเคย์ (105) หญิงท่ีต่อสูก้บัการใชส้ารผดิประเภทและมารดาท่ีบุตรชายเสียชีวติในอุบติัเหตุไดรั้บการปลอบโยนและการค�้าจุน 
จากพระผูป้ลดปล่อย

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน (67) มารดาคนหน่ึงกบับุตรสาวของเธอแข่งกบักีฬาและเกมเพื่อใหไ้ดค้วามสนใจจากผูช้ายในครอบครัวของพวกเธอ 
(88) รัสเซลล ์เอม็. เนลสนักบัเวนดีบุตรสาวพดูคุยกนั “ถึงส่ิงส�าคญัท่ีสุด” ระหวา่งการ “สนทนาฉนัพอ่ลกูเพื่อร�่ าลากนั”  
เจา้หนา้ท่ีต�ารวจนายหน่ึงท่ีช่วยใหผู้ค้นหนีรอดจากไฟป่าสงสยัวา่ “ครอบครัว ของผม อยู ่ท่ีไหน” เพื่อนคนหน่ึงของ 
รัสเซลล ์เอม็. เนลสนัไม่ยอมท�าการเปล่ียนแปลงเพื่อใหมี้คุณสมบติัคู่ควรรับพรพระกิตติคุณ

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ (60) นกัศึกษาวทิยาลยัท่ีเฝ้าดูสุนขัค่อยๆ ขยบัเขา้ไปใกลก้ระรอกไม่ยอมถามวา่ “ส่ิงน้ีจะน�าไปสู่จุดใด” การนัง่รถโดยสาร 
หา้วนัหา้คืนของชายหญิงชาวโคลอมเบียคู่หน่ึงเพื่อไปแต่งงานในพระวหิารเปล่ียนความรู้สึกท่ีพวกเขามีต่อการแต่งงาน 
ในพระวหิารและพระกิตติคุณ

เดล จ.ี เรนลนัด์ (70) “การสวดออ้นวอนคร้ังแรกท่ีตะกกุตะกกั” ช่วยใหส้มาชิกท่ีแขง็ขนันอ้ยคนหน่ึงรู้สึกถึงการกระตุน้เตือนท่ีโบสถว์า่  
“น่ีคือบา้นของเรา”

อูลส์ิเสส ซวาเรส (6) มารดาตวัคนเดียวปลกูฝังพรของพระกิตติคุณไวใ้นใจบุตรธิดาของเธอ

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน (47) สมยัเป็นปุโรหิตในโรงเรียนมธัยมปลาย อคัรสาวกในอนาคตไม่ยอมดูภาพยนตร์ท่ีไม่เหมาะสม ท�าใหเ้พื่อนคนหน่ึง 
เกิดความกลา้

ฮวน ปาโบล วยิาร์ (95) หลงัจากใชเ้วลาหน่ึงวนัเผยแพร่ศาสนากบัพี่ชายท่ีเป็นผูส้อนศาสนา ฮวน ปาโบล วยิาร์ตดัสินใจรับบพัติศมาและรับ 
ใชง้านเผยแผ่

ทากาชิ วาดะ (38) มารดาของทากาชิ วาดะเขา้ร่วมศาสนจกัรหลงัจากพระเจา้ทรงสมัผสัใจเธอผา่นการแสดงน�้าใจของเดก็ชายคนหน่ึง

ดบัเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วดัเดลล์ (19) เพราะการพยายามปฏิบติัศาสนกิจจากครอบครัวและเพื่อนๆ พี่ชายของดบัเบิลย.ู คริสโตเฟอร์ วดัเดลลจึ์งนอ้มรับ 
พระกิตติคุณอีกคร้ังก่อนเสียชีวติไม่นาน

ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนีคื้อประสบการณ์เร่ืองเล่าท่ีเลือกสรรมาจากค�าปราศรัยในการประชุมใหญ่สามญัเพ่ือใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ใน
ครอบครัว และการสอนอ่ืนๆ หมายเลขท่ีให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของค�าปราศรัย
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รเูบน อัลลิโยดอ์าย ุ14 ปีเม่ือทา่นออกจากบา้นในอารเ์จนตนิาไปอยู่
กบัคณุลงุของทา่นในสหรฐัหน่ึงปี รเูบน เรยนั์ลโด อัลลิโยดบ์ดิา
ของทา่นเสียชีวติกอ่นหน้าน้ัน และรเูบนเริม่ม ี“วญิญาณขบถ”

มารอีามารดารูสึ้กเป็นห่วงจึงส่งท่านไปอยู่กับมานูเอล บุสตอส
พี่ชายของเธอกับครอบครวัของเขาที่ฮิวสตนั เทกซัส เธอขอ
เงื่อนไขหน่ึงข้อจากครอบครวัของพี่ชาย: “อย่าแบ่งปันความเช่ือ
แบบวสุิทธิชนยุคสุดท้ายของพี่กับลูกชายของน้อง”

แตว่ญิญาณของพระกิตตคิณุดงึดดูวยัรุน่ที่ดือ้รัน้คนน้ี ท่าน
สังเกตเห็นศาสนจักรท�าให้ครอบครวับุสตอสเป็นหน่ึงเดยีวกัน
ผ่านการสวดอ้อนวอนและการรบัใช้ และท่านอดสังเกตพระ
คมัภีรม์อรมอนหลายเล่มบนชัน้หนังสือในห้องของท่านไม่ได้

ดว้ยความอยากรูท้่านจึงหยิบลงมาหน่ึงเล่มและคน้พบค�า
สัญญาของโมโรไนวา่ท่านจะรูผ้่านการสวดอ้อนวอนวา่พระคมัภีร์
มอรมอนเป็นความจรงิ

“ค�าสัญญาน้ันสัมผัสใจข้าพเจ้า” สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ที่ ไดร้บัเรยีกใหม่กล่าว “ข้าพเจ้าอยากอ่าน”

ทา่นฝังใจกบัค�าสัญญาของโมโรไน ไดร้บัค�าตอบยนืยนั และ
บอกคณุลุงทีป่ระหลาดใจวา่ทา่นตอ้งการรบับพัตศิมา คณุลงุมานู
เอลส่งรเูบนกลับไปอารเ์จนตนิาทนัทเีพือ่ขออนุญาตมารดาของ
ทา่น ไม่นานท่านก็รบับพัตศิมา พระกติตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเป็น
เครือ่งยึดเหน่ียวชีวติของเอ็ลเดอรอ์ลัลิโยดนั์บจากน้ันเป็นตน้มา 

รเูบน วนิเซนเต อัลลิโยดเ์กิดเมื่อวนัที่ 8 มกราคม 1966 ใน
บัวโนสไอเรส ท่านแตง่งานกับฟาเบียนา เบนเนตต ์ลามาสใน
พระวหิารบัวโนสไอเรส อารเ์จนตนิาเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 1992 
ท่านทัง้สองมีบุตรหกคน

เอ็ลเดอรอ์ัลลิโยด์ ไดร้บัปรญิญาดา้นกฎหมายจากมหาวทิยา
ลัยแห่งเบลกราโน ในบัวโนสไอเรส และมีความสุขกับอาชีพทาง
กฎหมายหลากหลายดา้น โดยเช่ียวชาญเป็นพิเศษดา้นกฎหมาย
อาญา ตัง้แตปี่ 1998 ท่านท�างานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการให้กับ 
Alliaud & Asociados

ท่านเคยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธานของคณะเผยแผ ่
อารเ์จนตนิา กอร์ โดบา ประธานสเตค สมาชิกสภาสูง อธิการ  
ประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์และผูส้อนศาสนาในคณะเผยแผอ่รุกุวยั  
มอนเตวเิดโอ ณ เวลาที่ ไดร้บัการเรยีก ท่านก�าลังรบัใช้เป็นครู
สถาบัน ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานศนูย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาอารเ์จนตนิา และผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ◼

มเิกลกบัไอรสิ อลัวาราโดเขา้รว่มศาสนจกัรในเปอร์ โตริโกปี 1977  
เมือ่ฮอรเ์กบตุรชายของพวกเขาอายหุกขวบ เด็กชายฮอรเ์กรบั 
บพัตศิมาในอกีสองปีตอ่มาและไมเ่คยขาดการประชมุวนัอาทติยเ์ลย

“แตก่ารเปลีย่นใจเลือ่มใสของขา้พเจา้เองเกดิขึน้เมือ่ข้าพเจา้
อาย ุ16 ปี” สาวกเจ็ดสิบเจา้หน้าทีชั่น้ผู้ ใหญท่ี่ ไดร้บัเรยีกใหมก่ล่าว

ในสมยัมธัยมปลาย ทา่นเริม่รบัใช้เป็นประธานชัน้เรยีนเซมนิาร ี
ในบ้านเกิดของท่านที่ปอนเซ ปีน้ันนักเรยีนก�าลังศึกษาพระ
คมัภีรม์อรมอน ความรบัผิดชอบใหม่ของท่านกระตุน้ให้ท่าน
พิจารณาจิตวญิญาณของตน

“ข้าพเจ้าตอ้งถามตวัเองวา่ ‘ฉันรูจ้รงิหรอืไม่วา่พระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นความจรงิ’ ฉันจะเป็นประธานชัน้เรยีนเซมินารีได้
อย่างไรถ้าไม่รูว้า่หนังสือเล่มน้ันจรงิหรอืไม่”

ท่านหยิบพระคมัภีรม์อรมอนของท่านออกมาและเริม่อ่าน
อย่างจรงิจังเป็นครัง้แรก

“ข้าพเจ้าคกุเข่าและสวดอ้อนวอน และรูต้อ่จากน้ันวา่เป็น
ความจรงิ” ท่านกล่าว

พระคมัภีรม์อรมอนยังคงมีอิทธิพลส�าคญัที่สุดในชีวติของ
เอ็ลเดอรอ์ัลวาราโด

ขณะรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ฟลอรดิา 
แทมปา ท่านพูดถึงพระคมัภีรม์อรมอนกับทุกคนที่ท่านสอน ตอ่
มา ท่านศึกษาพระคมัภีรเ์ล่มน้ีกับภรรยาและบุตรสามคน สมัย
เป็นประธานคณะเผยแผ่เปอร์ โตริโก ซานฮวน ท่านท้าทายผู้
สอนศาสนาให้รกัและแบ่งปันพระคมัภีรม์อรมอน

ปัจจุบัน ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ เอ็ลเดอร ์
อัลวาราโดยังชอบเชือ้เชิญให้คนอื่นๆ คน้พบความจรงิที่เปลี่ยน
ชีวติของพระคมัภีรม์อรมอนเหมือนเดมิ

ฮอรเ์ก มิเกล อัลวาราโด ปาโซเกิดเมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 
1970 ท่านแตง่งานกับการ ีลูรอีอสในพระวหิารวอชิงตนั ด.ีซี. 
เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม 1992

หลงัจากศึกษาการบรหิารธรุกจิทีม่หาวทิยาลยัแหง่เปอร์ โตริโก 
ท่านท�างานบรหิารธุรกิจหลายดา้นในเปอร์ โตริโกและแผ่นดนิ
ใหญ่ของสหรฐั ล่าสุดท่านท�างานเป็นผู้จัดการระหวา่งประเทศให้
แก่หน่วยงานการพึ่งพาตนเองที่ส�านักงานใหญ่ของศาสนจักรใน
ซอลท์เลคซิตี ้

เอ็ลเดอรอ์ัลวาราโดเคยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธาน 
สเตค สมาชิกสภาสูง ประธานสาขา และหัวหน้าเผยแผ่วอรด์ ◼

เอล็เดอร์ฮอร์เก เอม็. อลัวาราโด
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่

เอล็เดอร์รูเบน ว.ี อลัลโิยด์
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่

ข่าวศาสนจกัร
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เมื่อเอ็ลเดอรฮ์านส์ ที. โบมอายุแปดขวบ ครอบครวัท่านย้ายจาก
อัมสเตอรด์มัไปอยู่เมืองเบรดาทางภาคใตข้องเนเธอรแ์ลนด ์
บิดาของท่าน ซ่ึงเป็นชาวดทัช์ที่เตบิใหญ่ ในอินโดนีเซียและเป็น
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักร รูสึ้กวา่ครอบครวัของเขาตอ้งออก
จากเมืองใหญ่กลับมาหาบรรพชนตน้ก�าเนิดของเขา

เวลาที่เอ็ลเดอร์ โบมกับครอบครวัใช้ ไปในสาขาเล็กๆ น้ัน
พิสูจน์ให้เห็นวา่เป็นฐานการอบรมของการรบัใช้ ในศาสนจักร—
การรบัใช้ที่ท่านให้ตลอดชีวติและจะให้ตอ่ไปในการเรยีกใหม่ ใน
ฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่

“ข้าพเจ้าเป็นหน้ีพระเจ้าทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นและทุกอย่าง
ที่ข้าพเจ้ามี และโอกาสที่พระองคป์ระทานให้ข้าพเจ้าไดเ้รยีนรู้
และเตบิโต” ท่านกล่าว

ฮานส์ ธี โอดอรสุ โบมเกิดเมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 1963 ใน
อัมสเตอรด์มั จากฮานส์กับอานค ีโบม ท่านเป็นบุตรคนที่สอง
ในจ�านวนบุตรส่ีคนของครอบครวัโบม บิดามารดาของท่านสอน
พระกิตตคิณุในบ้านและส่งเสรมิบุตรธิดาให้ท�างานหนัก

เมื่ออายุ 18 ปี เอ็ลเดอร์ โบมรบัใช้ ในคณะเผยแผ่อังกฤษ 
ลอนดอนอีสต ์ไม่กี่เดอืนหลังจบงานเผยแผ่ ท่านพบอาเรยีนา 
โยฮันนา “มาเรยีน” บรคูซิตเตอรภ์รรยาในอนาคตที่การประชุม
คนหนุ่มสาวของศาสนจักร ทัง้คูแ่ตง่งานกันวนัที่ 27 กรกฎาคม 
1984 ในโรน เนเธอรแ์ลนด ์และรบัการผนึกในอีกสามวนัตอ่มา
ในพระวหิารลอนดอน อังกฤษ ท่านทัง้สองมีบุตรชายสามคน

เอ็ลเดอร์ โบมท�างานเป็นเลขานุการใหก้บัอธกิารบดขีองวทิยา
ลัยมารเ์คนแฮกและเป็นผู้สรรหาพนักงานใหม่ ให้ Franchise 
Development Benelux ณ เวลาที่ท่านรบัการเรยีกเป็นเจ้า
หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ท่านก�าลังท�างานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของ 
MacLean Agencies

เอ็ลเดอร์ โบมเคยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ที่ปรกึษาในฝ่าย
ประธานสเตค ประธานเยาวชนชายสเตค ประธานสาขา และที่
ปรกึษาในฝ่ายประธานสาขา ณ เวลาที่รบัการเรยีกน้ี ท่านก�าลัง
รบัใช้เป็นครสูถาบันและเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีพระวหิารในพระ
วหิารเดอะเฮก เนเธอรแ์ลนด ์◼

เมื่อทอดด ์บัดจ์เป็นเด็ก บิดามารดาสอนท่านให้รูว้ธิีแสวงหา
พระประสงคข์องพระเจ้า ตลอดชีวติท่านพยายามประยุกต์ ใช้
หลักธรรมดงักล่าวกับการตดัสินใจทุกอย่าง

หลายปีตอ่มา หลังจากท่านกับภรรยาตัง้รกรากในบ้านหลัง
หน่ึงกับบุตรห้าคน ท่านรูสึ้กทางวญิญาณวา่ตอ้งออกจากอาชีพ
การธนาคารและการเงิน การเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสียสละมากจึง
จะมั่นคงในอาชีพใหม่

หลังจากพยายามมากและเตรียมเปลี่ยนอาชีพ เอ็ลเดอร์
บัดจ์พบคนๆ หน่ึงที่มีคุณสมบัติเหมาะจะให้ค�าแนะน�าแก่
ท่าน บุคคลผู้น้ีแนะน�าให้เอ็ลเดอรบ์ัดจ์ท�าอาชีพการธนาคาร
ต่อไปโดยเตือนว่าท่านจะมี โอกาสให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ
คนมากมาย “เราต้องการคนที่ซ่ือสัตย์สุจริตในธุรกิจ” คนน้ัน
บอกท่าน

เอ็ลเดอรบ์ัดจ์ถือวา่การพบกันครัง้น้ันเป็นพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนจากพระเจ้า “ข้าพเจ้าคดิวา่พระองคท์รงตอ้งการ
รูว้า่ใจข้าพเจ้าอยู่ที่ ไหน” ท่านกล่าว “ทันทีที่พระเจ้าทรงรู้ ใจ
ข้าพเจ้า พระองค์ ไม่ทรงเรยีกรอ้งการเสียสละ และข้าพเจ้าวางใจ
วา่พระองคท์รงสามารถใช้ข้าพเจ้าเพื่อจุดประสงคข์องพระองค์
โดยข้าพเจ้าไม่ตอ้งเปลี่ยนอาชีพ”

อาชีพของท่านท�าให้ท่านเป็นอิทธิพลดี ในโลกธุรกิจ แม้ถึงกับ
เปิดประตใูห้แบ่งปันพระกิตตคิณุในญี่ปุ่น

ลอวเ์รนซ์ ทอดด ์บัดจ์เกิดเมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม 1959 ใน
พิตตส์เบิรก์ แคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา จากโลเวลล์ เจนเซ็น 
กับดนีนา ไพรซ์ บัดจ์ ท่านพบลอร ีเคพเนอรร์ะหวา่งเป็น
นักศึกษาปีหน่ึงที่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ แปดเดอืนหลังกลับ
จากรบัใช้ ในคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น ฟุกุโอะกะพวกท่านก็แตง่งานกัน
ในพระวหิารโลแกน ยูทาห์ ท่านทัง้สองมีบุตรหกคน

หลังจากส�าเรจ็การศึกษาจากบีวายยูในปี 1984 ดว้ยปรญิญา
เศรษฐศาสตรบ์ัณฑิต เอ็ลเดอรบ์ัดจ์ท�างานให้กับ Bain & 
Company ในญี่ปุ่น ธนาคารซิตีแ้บงค ์และ GE Capital ท่าน
เป็นประธานและผู้บรหิารสูงสุดของธนาคาร Tokyo Star Bank 
Limited ในปี 2003 โดยท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการของ
ธนาคารตัง้แตปี่ 2008 ถึง 2011

เอ็ลเดอรบ์ัดจ์เคยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธานคณะ
เผยแผ่ญี่ปุ่น โตเกียว ประธานสเตค อธิการ ประธานโควรมั
เอ็ลเดอร ์และประธานเยาวชนชายสเตค ◼

เอล็เดอร์ฮานส์ ท.ี โบม
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่

เอล็เดอร์แอล. ทอดด์ บัดจ์
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่
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เอล็เดอร์ปีเตอร์ เอม็. จอห์นสัน
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่

เอล็เดอร์ริคาร์โด พ.ี ฮิเมเนซ
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่

หลังจากปีเตอร ์เอ็ม. จอห์นสันบุตรชายของผู้ควบคมุดแูลส่ิง
อ�านวยความสะดวกและคนขับแท็กซ่ียอมรบัทุนบาสเกตบอล
ที่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์–ฮาวาย เขาพบตนเองก�าลังยืนอยู่ตอ่
หน้าครสูถาบันคนหน่ึง

“คณุจะเข้ารว่มศาสนจักรแน่นอน หรอืไม่ก็อีกสักพัก” 
ครทู�านาย

ครพููดถูก หลังจากน้ันปีกวา่ ปีเตอร ์“อดอาหารและสวด
อ้อนวอนและไดร้บัค�าตอบ” เขารบับัพตศิมาวนัที่ 16 สิงหาคม 
1986

ปีเตอร ์แมทธิว จอห์นสัน บุตรคนที่ส่ี ในห้าเกิดจากแม็คคนิ
เลย์ จอห์นสันกับเจนีวา แพรสิ ลองเมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 
1966 ในควนีส์ นิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา

บิดามารดาหย่ารา้งกันเมื่อท่านอายุ 11 ขวบและมารดาท่าน
ย้ายไปฮาวาย หน่ึงปีตอ่มา ปีเตอรเ์ข้ารว่มกลุ่มคนมุสลิมและ
กลายเป็นมุสลิม สมาคมน้ีให้แนวทางและการสนับสนุน และ
เตรยีมท่านให้น้อมรบัพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

เมื่ออายุ 15 ปี ปีเตอรย์้ายไปอยู่ฮาวายกับมารดา ที่น่ัน ท่านคน้
พบกีฬา—โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาสเกตบอล—และเริม่เดนิตาม
เส้นทางน้ันจนไดเ้ข้าเรยีนมหาวทิยาลัย เป็นสมาชิกในศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย รบัใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาในคณะเผยแผ่แอละแบมา เบอรม์ิงแฮม และแตง่งานใน
พระวหิารกับสเตฟานี ลีน แชดวคิในปี 1990 ทัง้คูพ่บกันขณะ
เล่นบาสเกตบอลที่มหาวทิยาลัยเซาเทิรน์ยูทาห์และมีบุตรส่ีคน

“ข้าพเจ้าอยู่ที่น่ีเพื่อรบัใช้พระเจ้า” เอ็ลเดอรจ์อห์นสันพูดถึง
การเรยีกสู่โควรมัสาวกเจ็ดสิบ “ ไม่วา่ข้าพเจ้าจะมาจากสัญชาติ
หรอืวฒันธรรมใด งานมอบหมายของข้าพเจ้าคอืรบัใช้พระเจ้า
ดว้ยสุดใจ ความนึกคดิ และพละก�าลังของข้าพเจ้า และเป็น
ตวัแทนพระเจ้าให้แก่ผู้คนของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกั
เราทุกคน เราเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า”

เอ็ลเดอรจ์อห์นสันไดร้บัปรญิญาตรแีละปรญิญาโทสาขาการ
บัญชีจากมหาวทิยาลัยเซาเทิรน์ยูทาห์และปรญิญาเอกสาขา
การบัญชีจากมหาวทิยาลัยรฐัแอริโซนา ท่านเคยท�างานเป็นรอง
ศาสตราจารย์ที่บีวายยู–ฮาวาย รองศาสตราจารย์ที่มหาวทิยาลัย
บรคิมัยังก์ และรองศาสตราจารย์ที่มหาวทิยาลัยแห่งแอละแบมา 
ท่านเคยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธานสเตค พนักงานการ
เงินสเตค และหัวหน้าเผยแผ่วอรด์ ◼

สมาชิกของศาสนจักรในอันโตฟากัสตา ชิลีจะจดจ�าการประชุม
ใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 2019 ไปอีกนานเพราะการประกาศ
สรา้งพระวหิารที่น่ันและการเรยีกเอ็ลเดอรร์คิาร์ โด พี. ฮิเมเนซ 
บุตรชายของคนพืน้ถิ่นให้เป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่

เมื่อตรกึตรองความรบัผิดชอบของการเรยีกใหม่ เอ็ลเดอร ์
ฮิเมเนซพบศรทัธาและความกล้าหาญในภาษิตที่วา่ “ผู้ที่พระเจ้า
ทรงเรยีก พระเจ้าทรงท�าให้คูค่วร” ( โธมัส เอส. มอนสัน, “การ
เรยีกให้ท�าหน้าที่,” เลียโฮนำ, ก.ค. 1996, 54)

“ข้าพเจ้าสอนค�ากล่าวน้ันหลายครัง้ในอดตี และเวลาน้ีก�าลัง
พยายามน�ามาใช้กับตวัเอง” ท่านกล่าว “พระบิดาบนสวรรคท์รง
เรยีกท่าน พระองคท์รงรูจ้ักท่าน ไปท�าส่ิงที่พระองคท์รงประสงค์
เถอะครบัและทุกอย่างจะด”ี

รคิาร์ โด พาทรซิิโอ ฮิเมเนซ ซาลาซารเ์กิดเมื่อวนัที่ 28 
พฤศจิกายน 1971 เป็นบุตรคนโตในจ�านวนบุตรสองคนของ 
รคิาร์ โด เบ็นฮามิน ฮิเมเนซ ฮิเมโนกับมายร์ โต ลูซิสกา อมาเลีย 
ซาลาซาร ์ซิงอรนีิ ท่านเข้ารว่มศาสนจักรเมื่ออายุ 11 ขวบ และ
ย้ายพรอ้มมารดากับน้องสาวไปอยู่ซานเตยีโก ชิลีหลังจากบิดา
มารดาท่านหย่ารา้ง

ในปี 1995 ท่านพบแคเธรนี อิวอน การร์าซานา ซุนญิกาใน
ซานเตยีโกเมื่อเธอเริม่เข้ารว่มประชุมในวอรด์ของท่านขณะพัก
อยู่ที่น่ันกับคณุอา ท่านทัง้สองผนึกกันในพระวหิารซานเตยีโก 
ชิลีเมื่อวนัที่ 12 กันยายน 1997 และมีบุตรสองคน

เอ็ลเดอรฮิ์เมเนซไดร้บัปรญิญาตรสีาขาการบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชีจากมหาวทิยาลัยแห่งซานเตยีโกในปี 1997 และ
ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกิจที่มหาวทิยาลัยแห่งชิลี ในปี 2003 
ท่านเริม่ประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมเหมืองแร ่แล้วย้ายมา
ท�าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินให้
กับบรษัิท Computer Sciences Corporation ในลาตนิอเมรกิา 
ท่านกลับไปท�าเหมืองแร่ ในปี 2012 ครัง้แรกกับ Sierra Gorda 
Mining จากน้ันก็ท�ากับบรษัิท Robinson Nevada Mining

ณ เวลาทีร่บัการเรยีกน้ี เอ็ลเดอรฮิ์เมเนซก�าลงัรบัใช้เป็นที่
ปรกึษาในฝ่ายประธานสเตค ทา่นเคยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค
ในภาคเซาทอ์เมรกิาเซาท ์ประธานสเตค สมาชิกสภาสูง อธกิาร ที่
ปรกึษาในฝ่ายอธกิารและในฝ่ายประธานเยาวชนชายวอรด์ และผู้
สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผชิ่ล ีกอนเซปซีออน ◼



117116 พฤษภาคม 2019การประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีคร้ังที ่189 | เมษายน 6–7, 2019

เอล็เดอร์จอห์น เอ. แมค็คูน
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่

เอล็เดอร์เจมส์ อาร์. ราสแบนด์
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่

ช่วงแรกในอาชีพธุรกิจ เอ็ลเดอรจ์อห์น เอ. แม็คคนูไดส้นทนา
กับเจ้านายของท่านซ่ึงในระหวา่งน้ันท่านประจักษ์ทันทีวา่เขา
รูจ้ักศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายไม่
มาก เจ้านายถามเอ็ลเดอรแ์ม็คคนูวา่ท�าไมวสุิทธิชนยุคสุดท้ายไม่
เตน้ร�าหรอืกินคกุกี ้

“ผมกินคกุกีน้ะครบั” เอ็ลเดอรแ์ม็คคนูบอกเจ้านายดว้ยรอย
ยิม้พลางเอามือลูบท้อง “ผมคดิวา่คณุจ�าเราสลับกับคนอื่น”

ขณะพูดคยุกัน เอ็ลเดอรแ์ม็คคนูชีแ้จงความเข้าใจผิดเกี่ยว
กับศาสนจักร การพูดคยุน�าไปสู่การสนทนาเรือ่งอื่นเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละยืนยันกับเอ็ลเดอรแ์ม็คคนูอีก
ครัง้ถึงความส�าคญัของการพรอ้มแบ่งปันพระกิตตคิณุเสมอ

“เราเป็นสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต ์ไม่
วา่เราอยู่ที่ ใด ในสภาวะแวดล้อมใด ในโอกาสใด” เอ็ลเดอรแ์ม็ค
คนูกล่าว “เรามีงานและอาชีพ แตง่านอาชีพเหล่าน้ันมีไวเ้ลีย้ง
ดคูรอบครวัเราและวางเราไว้ ในสถานการณ์ให้แบ่งปันพระ
กิตตคิณุ น่ันเป็นความรบัผิดชอบเบือ้งตน้ของเราในฐานะ
สานุศิษย์ของพระเยซูครสิต”์

จอห์น อัลเลน แม็คคนูเกิดที่แซนตาครซู แคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิาเมื่อวนัที่ 20 มิถุนายน 1963 จากคลิฟฟอรด์กับโจน 
ชูลทีส์ แม็คคนู ท่านเตบิใหญ่ ในนีสซา ออรกิอน สหรฐัอเมรกิา

หลังจากรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในเมืองฟุกุโอะกะ ญี่ปุ่น 
เอ็ลเดอรแ์ม็คคนูแตง่งานกับเดบบรา เอ็ลเลน คงิส์เบอรี ในพระ
วหิารซอลท์เลคในปี 1984 ทัง้สองท่านมีบุตรส่ีคนและอาศัยอยู่
ในมิดเวย์ ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

เอ็ลเดอรแ์ม็คคนูไดร้บัปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ัณฑิตสาขาการ
เงินจากมหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์และปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกิจ
สาขาการเงินจากวทิยาลัยแห่งแคลิฟอรเ์นีย ลอสแอนเจลิส 
(UCLA) ท่านท�างานเป็นรองประธานอาวโุสและกรรมการผู้
จัดการของ Capital Investment Advisors ตัง้แตปี่ 1997 ถึง 
2012 จากน้ันท่านรบัใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ยูทาห์ โพรโว
ก่อนเป็นผู้ประสานงานการบรจิาคของขวญัส�าคญัให้กับมูลนิธิ
แอลดเีอส

เอ็ลเดอรแ์ม็คคนูก�าลังรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบเมื่อท่านได้
รบัการเรยีกใหม่น้ี ท่านเคยรบัใช้เป็นประธานสเตค อธิการ ที่
ปรกึษาในฝ่ายอธิการและในฝ่ายประธานสาขา และประธาน 
โควรมัเอ็ลเดอรด์ว้ย ◼

เมื่อเอ็ลเดอรเ์จมส์ อาร.์ ราสแบนด์ ไดร้บัเรยีกให้อยู่ ในฝ่าย
ประธานสเตคเมื่อหลายปีก่อน ท่านรูสึ้กไม่พรอ้ม “น่ีตอ้งเป็น
ความผิดพลาดแน่นอน” ท่านคดิ

ท่านรูสึ้กไม่คูค่วรคล้ายกันเมื่อเข้าศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา
โพรโวตอนอายุ 19 ปีเพื่อเตรยีมไปท�างานเผยแผ่เต็มเวลาที่กรงุ
โซล เกาหลี ใต ้“ผมจะท�าไดอ้ย่างไร” ท่านสงสัย

ทัง้สองกรณี ค�าตอบเหมือนกันคอื “ท�าตอ่ไป แล้วจะเกิดปีต”ิ 
หรอืในค�าพูดของมารดาท่านคอื “พระเจ้าทรงใช้คนสมบูรณ์
แบบไปหมดแล้ว ไปท�างานเถอะ”

เอ็ลเดอรร์าสแบนดร์ูสึ้กลังเลพอสมควรเมื่อท่านเข้าสู่การ
เรยีกใหม่ ในฐานะสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ แตท่่านรู้
ค�าตอบวา่ “พระบิดาบนสวรรคเ์พียงตอ้งการให้เราไปท�างาน
และแบ่งปันข่าวสารการเยียวยาอันเป่ียมดว้ยปีตขิองพระบุตร
พระองคแ์ละการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระบุตร
พระองค”์

เจมส์ รชิารด์ ราสแบนดเ์กิดในซีแอตเทิล วอชิงตนั 
สหรฐัอเมรกิา จากเจมส์ อี. กับเอสเตอร ์ราสแบนดเ์มื่อวนัที่ 
20 มีนาคม 1963 ท่านเตบิใหญ่ ในเพบเบิลบีช แคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิาในบ้านที่ห่างจากขอบมหาสมุทรราว 200 หลา

เอ็ลเดอรร์าสแบนดพ์บแมร ีไดแอน วลิเลียมส์สมัยเป็น
นักศึกษาปีหน่ึงที่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ พวกท่านเขียน
จดหมายถึงกันขณะท่านไปศึกษาในอิสราเอลห้าเดอืนแล้วจาก
น้ันไปรบัใช้ ในคณะเผยแผ่เกาหลี โซล ท่านทัง้สองแตง่งานกัน
ในพระวหิารลอสแอนเจลิส แคลิฟอรเ์นียเมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 
1984 มีบุตรส่ีคน

หลังกลับจากงานเผยแผ่ ท่านจบปรญิญาตรสีาขาภาษา
อังกฤษและสาขาวชิาตะวนัออกใกล้ที่บีวายยูในปี 1986 และได้
รบัปรญิญาเอกดา้นกฎหมายจากคณะนิตศิาสตรฮ์าวารด์ในปี 
1989 หลังจากท�างานดา้นกฎหมายในซีแอตเตลิห้าปี ท่านกลับ
ไปบีวายยูในปี 1995 เพื่อเป็นอาจารย์ของคณะนิตศิาสตรเ์จ.  
รเูบน คลารก์ ท่านเป็นคณบดขีองคณะนิตศิาสตรต์ัง้แตปี่ 2009 
ถึง 2016 เมื่อท่านกลายเป็นรองอธิการบดดีา้นวชิาการของบีวายยู

เอ็ลเดอรร์าสแบนดเ์คยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธาน
สเตค ที่ปรกึษาในฝ่ายประธานสเตค สมาชิกสภาสูง อธิการ และ
ประธานเยาวชนชายวอรด์ ◼
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เอล็เดอร์อลนั อาร์. วอล์กเคอร์
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่

คณุปู่ของเอ็ลเดอรเ์บ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไทถูกกองทัพญี่ปุ่นที่
รกุรานฮ่องกงในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สองจับไปคมุขังและ
ประหารชีวติ

หลายทศวรรษตอ่มา เอ็ลเดอร์ ไทพบภรรยาในอนาคตของ
ท่านช่ือนาโอมิ โตมะจากญี่ปุ่นขณะรบัใช้เป็นประธานโควรมั
เอ็ลเดอร์ ในวอรด์นักศึกษาที่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ นาโอมิก�าลัง
รบัใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์

เมื่อเบ็นจามินบอกกวอ็ก ยุน ไทบิดาของท่านซ่ึงเป็นเจ้า
หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่เกียรตคิณุวา่ท่านก�าลังออกเดทและหวงัจะ
แตง่งานกับนาโอมิ บิดาท่านไม่แสดงความโกรธแคน้แตอ่ย่างใด 
รกิูโอะกับฟูมิโกะ โตมะบิดามารดาของนาโอมิจึงมาฮ่องกงเพื่อ
เยี่ยมบิดามารดาของเบ็นจามิน บิดามารดาของเธอตัง้ข้อสังเกต
วา่พระกิตตคิณุของพระ เยซู ครสิตท์�าให้การแตง่งานของทัง้คู่
เป็นไปได ้พวกท่านแตง่งานกันในพระวหิารซอลท์เลคเมื่อวนัที่ 
23 ธันวาคม 1995 ท่านทัง้สองมีบุตรหกคน

“เรามาจากวฒันธรรมตา่งกัน แตม่ีหลักธรรมแห่งศรทัธาและ
การเสียสละเหมือนกัน” เอ็ลเดอร์ ไทกล่าว เอ็ลเดอร์ ไทรูว้า่หลัก
ธรรมแห่งศรทัธาและการเสียสละเหล่าน้ีจะเช่ือมโยงท่านกับ 

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก
เบ็นจามิน มิง เจอ ไทเกิดเมื่อวนัที่ 20 พฤษภาคม 1972  

ในฮ่องกง จากกวอ็ก ยุนกับฮุย ฮัว ไท งานอาชีพของบิดาท่าน 
พาครอบครวัไปทั่วโลกก่อนพวกท่านอพยพไปเซาเทิรน์
แคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิาและเอ็ลเดอร์ ไทใช้ชีวติวยัรุน่ที่น่ัน 
ในบ้านของพวกท่าน บิดามารดาจัดวางม้วนกระดาษที่มีค�าเขียน
ดว้ยพู่กันจีนเหล่าน้ีไว้ ให้ด ู“แตส่่วนข้าพเจ้าและครอบครวัของ
ข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัตพิระเจ้า” ( โยชูวา 24:15) น่ีเป็นค�าขวญั
ประจ�าครอบครวัไท

หลงัจากรบัใช้ ในคณะเผยแผอ่อสเตรเลยี เมลเบริน์ เอ็ลเดอร ์
ไทไดร้บัปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตรก์ารกีฬาจากบีวายยูใน
ปี 1996 และปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกิจจากมหาวทิยาลัยแห่ง
แคลิฟอรเ์นีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) ในปี 2003 ท่านท�างาน
วาณิชธนกิจและการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ ในญี่ปุ่นและฮ่องกง

เอ็ลเดอร์ ไทเคยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธานท้องถิ่น 
ที่ปรกึษาในฝ่ายประธานท้องถิ่น เลขาธิการท้องถิ่น ประธาน 
โควรมัเอ็ลเดอร ์ประธานสาขา และครโูรงเรยีนวนัอาทิตย์ ◼

การเรยีนรูแ้ละการดืม่ด�า่วฒันธรรมใหม่ๆ กลายเป็นงานอดเิรก
ช่ัวชีวติของเอ็ลเดอรอ์ลัน อาร.์ วอล์กเคอร ์ซ่ึงจะช่วยท่านไดม้าก
ในการเรยีกเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่

อลัน รอย วอล์กเคอรเ์กิดในบัวโนสไอเรส อารเ์จนตนิา จาก
วคิเตอร ์อาเดรยีน วอล์กเคอรก์ับครสิตนิา โอเฟเลีย สแปร์ โรว ์
วอล์กเคอรเ์มื่อวนัที่ 2 มกราคม 1971 ท่านเตบิใหญ่ ในภูมิภาค
ตา่งๆ ของอเมรกิาเหนือและอเมรกิาใต้

ท่านใช้ช่วงวยัเยาวข์องท่านในอารเ์จนตนิาก่อนครอบครวั
ท่านย้ายมาอยู่บอสตนั แมสซาชูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา และจาก
น้ันย้ายไปเม็กซิโกซิตี ้เม็กซิโกเพราะงานของบิดาท่าน

“การเรยีนภาษาอังกฤษเป็นพรอย่างมาก” ท่านกล่าว และ
การเตบิโตในพระกิตตคิณุท�าให้ท่านพัฒนาประจักษ์พยานและ
เตรยีมท�างานเผยแผ่ตัง้แตเ่ยาวว์ยั หลังจากเรยีนมหาวทิยาลัย
บรคิมัยังก์หน่ึงปี เอ็ลเดอรว์อล์กเคอร์ ไปรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาในคณะเผยแผ่เทนเนสซี แนชวลิล์

เพื่อช่วยบิดาพักฟ้ืนจากอุบัตเิหตรุา้ยแรง เอ็ลเดอรว์อล์กเคอร ์
จึงเลื่อนแผนกลับไปเรยีนหลังจากจบงานเผยแผ่และกลับไป 
อารเ์จนตนิา ตอนอยู่ที่น่ันท่านพบไอเนส มารเ์ซลา ซูเลที่งาน
เตน้ร�าสถาบัน แปดเดอืนตอ่มา วนัที่ 12 สิงหาคม 1993 พวก
ท่านแตง่งานกันในพระวหิารบัวโนสไอเรส วนัตอ่มา คูห่นุ่มสาว
ย้ายไปอยู่ โพรโว ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาที่ซ่ึงเอ็ลเดอรว์อล์กเคอร์
เรยีนจบปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี 1996

เอ็ลเดอรว์อล์กเคอรท์�างานเป็นนายธนาคารนิตบิุคคลให้กับ
ซิตีแ้บงคส์ามปี เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคมุของศาสนจักรในภาค
เซาท์อเมรกิาเซาท์หกปี และในภาคเม็กซิโก 11 ปี และล่าสุด
เป็นผู้อ�านวยบรหิารระดบัภาคส�าหรบัภาคเซาท์อเมรกิาเซาท์ 
ในปี 2010 เอ็ลเดอรว์อล์กเคอร์ ไดร้บัเรยีกให้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่เม็กซิโก มอนเตรเ์รย์อีสต์

ครอบครวัวอล์กเคอรก์ับบุตรสาวของพวกเขาชอบรบัใช้ผู้อื่น 
ชอบเดนิทางและท�าความรูจ้ักสถานที่ ใหม่ๆ และคนใหม่ๆ

กอ่นไดร้บัเรยีกเป็นสาวกเจ็ดสิบเจา้หน้าทีชั่น้ผู้ ใหญ ่เอ็ลเดอร ์
วอล์กเคอรเ์คยรบัใช้ ในการเรยีกตา่งๆ ของศาสนจักร อาทิ  
สาวกเจ็ดสิบภาค ที่ปรกึษาในฝ่ายประธานสเตค สมาชิกสภาสูง  
อธิการ ที่ปรกึษาฝ่ายอธิการ และหัวหน้าเผยแผ่วอรด์ ◼

เอล็เดอร์เบ็นจามนิ เอม็. ซี. ไท
สำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำทีชั่น้ผู้ ใหญ่
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มลิตนั คามาร์โก
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนโรงเรยีนวนัอำทิตย์สำมัญ

มาร์ค แอล. เพซ
ประธำนโรงเรยีนวนัอำทิตย์สำมัญ

บราเดอรม์ารค์ แอล. เพซให้ค�ามั่นสัญญารว่มกับการสวด
อ้อนวอนเมื่อท่านไดร้บัการสัมภาษณ์ซ่ึงจะเป็นการเรยีกให้รบัใช้
เป็นประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญคนใหม่ของศาสนจักร

“พระบิดาบนสวรรค ์ไม่วา่พระองคท์รงประสงค์ ให้ข้า
พระองคท์�าส่ิงใด ข้าพระองคย์ินดที�า” ท่านสวดอ้อนวอน 
“ขอให้รูว้า่ข้าพระองคต์ัง้ใจเต็มที่”

บราเดอรเ์พซกล่าววา่ความปรารถนาหลักของท่านในการเรยีก
ใหม่น้ีคอืเป็นพร สนับสนุน และให้ก�าลังใจสมาชิกของศาสนจักร 
“เราตอ้งการให้ทุกอย่างที่เรามี” ท่านกล่าวถึงฝ่ายประธาน
โรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญชุดใหม่

มารค์ เลียวนารด์ เพซเกิดเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 1957 ใน
บัวโนสไอเรส อารเ์จนตนิา จากลอรนิ เนลสันกับมารลีีนน์  
เฮย์มอร ์เพซ เวลาน้ันบิดาของบราเดอรเ์พซเป็นประธานคณะ
เผยแผ่อารเ์จนตนิา

บราเดอรเ์พซพบแอนน์ มาร ีแลนจ์แลนดภ์รรยาในอนาคต
ของท่านขณะทัง้สองเป็นเพื่อนรว่มชัน้ประถมสองในซอลท์เลค
ซิตี ้ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ตอ่มา ขณะเรยีนมัธยมปลายคนละ
โรงเรยีนในเมือง พวกท่านตดิตอ่กันอีกครัง้ระหวา่งกิจกรรมรวม
เซมินาร ีพวกท่านเขียนจดหมายตดิตอ่กันสองสามปีเมื่อเธอ
ไปนอรเ์วย์กับครอบครวัที่ซ่ึงบิดาเธอเป็นประธานคณะเผยแผ่
นอรเ์วย์ ออสโล ส่วนบราเดอรเ์พซรบัใช้ ในคณะเผยแผ่สเปน 
มาดรดิ ท่านทัง้สองแตง่งานกันในพระวหิารซอลท์เลคเมื่อวนัที่ 
21 พฤศจิกายน 1978 และมีบุตรดว้ยกันเจ็ดคน

บราเดอรเ์พซจบปรญิญาตรดีา้นเศรษฐศาสตรจ์าก
มหาวทิยาลัยแห่งยูทาห์ ในปี 1980 และปรญิญาโทดา้น
บรหิารธุรกิจจากวทิยาลัยธุรกิจฮารว์ารด์ในปี 1982 หลังจาก
ท�างานช่ัวคราวกับ Price Waterhouse ในนิวยอรก์ซิตี ้ท่านเข้า
รว่มกับ Boyer Company ในซอลท์เลคซิตี ้โดยท�างานดา้นการ
พัฒนาอสังหารมิทรพัย์เพื่อการพาณิชย์ตัง้แตปี่ 1984 ถึง 2012 
หลังจากท�างานมอบหมายสามปีในฐานะประธานคณะเผยแผ่
สเปน บารเ์ซโลนา ท่านเข้ารว่มกับ Gardner Company ในปี 
2015 โดยท�างานดา้นการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์

ณ เวลาที่รบัการเรยีกใหม่น้ี บราเดอรเ์พซก�าลังรบัใช้เป็น
สาวกเจ็ดสิบภาค การเรยีกก่อนหน้าน้ีของท่านในศาสนจักร
ไดแ้ก่ ที่ปรกึษาในฝ่ายประธานสเตค สมาชิกสภาสูง อธิการ ที่
ปรกึษาในฝ่ายอธิการ ประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์ประธานเยาวชน
ชายวอรด์ และผู้ก�ากับลูกเสือ ◼

ใช้เวลาราวหน่ึงปีกวา่เฮลิโอ ดาโรชา คามาร์ โก อดตีบาทหลวง
ในศาสนาครสิตนิ์กายหน่ึงจะตดัสินใจรบับัพตศิมาเข้ามาใน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ไม่นาน
หลังจากน้ัน นาอีร ์เบลมิรา ดาโรชา คามาร์ โกภรรยาของเขา
ตดัสินใจท�าตามแบบอย่างของสามีและรบับัพตศิมาเช่นกัน

ในเวลาน้ัน นาอีรต์ัง้ครรภ์บุตรชายของทัง้คูผู่้ซ่ึงพวกเขาตัง้
ช่ือวา่มลิตนั การตดัสินใจเขา้รว่มศาสนจกัรของครอบครวัคามาร์
โกจะเป็นพรแก่คนรุน่ตอ่ๆ ไปในครอบครวัพวกเขาตลอดกาล

บราเดอรม์ิลตนั ดาโรชา คามาร์ โกเกิดเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 
1958 ในเซาเปาลู บราซิล บราเดอรค์ามาร์ โกผู้ ไดร้บัการ
สนับสนุนเป็นที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์
สามัญเมื่อวนัที่ 6 เมษายน 2019 กล่าววา่ท่านไดร้บัพรที่เตบิใหญ่
เป็นสมาชิกของศาสนจักร

“พระเจ้าทรงรูจ้ักเราแตล่ะคน” ท่านกล่าว “แผนของ
พระองคส์�าหรบัเราแตล่ะคนใหญ่เกินกวา่เราจะนึกภาพออก”

บราเดอรค์ามาร์ โกพบแพทรเิซียภรรยาท่านขณะบิดาท่าน
เป็นประธานคณะเผยแผ่บราซิล รอีูดจีาเนรใูนปลายทศวรรษ 
1970 ทัง้คูแ่ตง่งานกันวนัที่ 4 มกราคม 1980 ราวหน่ึงปีหลังจาก 
บราเดอรค์ามาร์ โกกลับจากการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็ม 
เวลาในคณะเผยแผ่ โปรตเุกส ลิสบอน ท่านทัง้สองมีบุตรสามคน

ในช่วงแตง่งานปีแรกๆ ครอบครวัคามาร์ โกอยู่ ในรอีูดจีาเนร ู
ที่ซ่ึงบราเดอรค์ามาร์ โกส�าเรจ็ปรญิญาตรดีา้นวศิวกรรมโยธาจาก 
Instituto Militar de Engenharia ตอ่มาท่านไดร้บัปรญิญาโท
ดา้นบรหิารธุรกิจจากมหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์

ตลอดอาชีพของบราเดอรค์ามาร์ โก ท่านอุทิศเวลาและ
พลังงานให้กับการให้ความรูก้ับผู้อื่น ท่านท�างานให้มหาวทิยาลัย
หลายแห่งรวมทัง้ Laureate Brazil Online Education, 
Universidad Tecnológica de México และล่าสุดเป็นรอง
อธิการบดหีลักสูตรของ BYU Pathway Worldwide

บราเดอรค์ามาร์ โกเคยรบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาค ประธาน
คณะเผยแผบ่ราซิล โปรต์อูาเลเกรเซาท ์(1997–2000) ทีป่รกึษา
ในฝ่ายประธานศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาบราซิล (2002–2005) 
อธกิาร ประธานงานเผยแผส่เตค และประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์◼
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ไ 
ม่นานหลังจากการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2018 
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเดนิทางไป เปร ูโบลิเวยี 
ปารากวยั อุรกุวยั และ ชิลี เพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้

สอนศาสนา และจัดการให้ข้อคดิทางวญิญาณหลายครัง้ รวม
ถึงการให้ข้อคดิทางวญิญาณส�าหรบัเยาวชนในชิลีที่มีผู้เข้ารว่ม 
1,500 คนและถ่ายทอดไปทั่วประเทศดว้ย ท่านพูดกับสมาชิก
เป็นภาษาสเปน อุทิศพระวหิารกอนเซปซีออน ชิลี และเข้าพบ
ผู้น�ารฐับาลในท้องที่

สตรหีลายพนัคนตอบรบัค�าเชือ้เชิญของประธานเนลสันให้
รายงานประสบการณ์ของพวกเธอในโซเชียลมเีดยีเกีย่วกับความ
ทา้ทายส่ีเรือ่งทีท่า่นใหร้ะหวา่งการประชมุใหญส่ามญัเดอืนตลุาคม 
2018 ไดแ้ก ่(1) งดโซเชียลมเีดยีและส่ือดา้นลบเป็นเวลา 10 วนั 
(2) อา่นพระคมัภรีม์อรมอนใหจ้บกอ่นสิน้ปี 2018 (3) เข้าพระ
วหิารเป็นประจ�า และ (4) มส่ีวนรว่มในสมาคมสงเคราะห์อยา่ง
เต็มที ่“ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอบคณุทา่นทีต่อบรบัค�าเชือ้เชิญของ
ขา้พเจา้” ประธานเนลสันกลา่วโดยแสดงความหวงัวา่ “ค�าเชือ้
เชิญแตล่ะขอ้น้ีไดท้�าใหท้า่นใกลชิ้ดพระผูช่้วยใหร้อดมากขึน้”

ประธานเนลสันเป็นประธานในพิธีศพของเวนด ีเนลสัน 
แม็กซ์ฟิลดบ์ุตรสาวของท่านผู้ล่วงลับหลังจากตอ่สู้กับมะเรง็

แจน อ.ี นิวแมน
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนโรงเรยีน 
วนัอำทิตย์สำมัญ

สมัยเป็นผู้สอนศาสนาวยัหนุ่มรบัใช้ ในสตราสบูรก์ ฝรัง่เศส 
แจน อี. นิวแมนมีประสบการณ์พิเศษทางวญิญาณที่เสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของท่านและท�าให้ท่านรูสึ้กถึงความรกัของพระ
บิดาบนสวรรค ์ประสบการณ์น้ีเกิดขึน้ขณะท่านอ่านถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์แอลมาในพระคมัภีรม์อรมอนเกี่ยวกับการปลูก
เมล็ดของพระกิตตคิณุในใจเรา (ด ูแอลมา 32:28; 33:22–23)

“ข้าพเจ้าอ่านวา่ถ้าท่านให้ที่ส�าหรบัเมล็ดน้ันในใจท่าน มันจะ
เตบิโต และท่านจะรูสึ้กถึงการพองน้ี” บราเดอรนิ์วแมนกล่าว 
“ข้าพเจ้าจ�าตอนอ่านไดแ้ละพระวญิญาณทรงเป็นพยานตอ่
ข้าพเจ้าอย่างแรงกล้าวา่น่ีเป็นความจรงิ ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงการพอง
น้ัน ข้าพเจ้าจะไม่มีวนัลืมตราบใดที่ยังมีชีวติอยู่”

ประสบการณ์น้ีและประสบการณ์อื่นช่วยท�าให้ประจักษ์พยาน
ในพระกิตตคิณุของบราเดอรนิ์วแมนเข้มแข็งและเตรยีมท่าน
ส�าหรบัการรบัใช้ช่ัวชีวติในฐานะสามี บิดา และสานุศิษย์ของพระ
เยซูครสิต์

แจน อีรคิ นิวแมนเกิดเมื่อวนัที่ 16 เมษายน 1960 ในเจโรมี 
ไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา จากจอรจ์ เรย์มอนดก์ับโดรา วอล์กเคอร ์
นิวแมน ท่านเตบิใหญ่ ในโอเวอรต์นั เนวาดา สหรฐัอเมรกิา บิดา
ท่านเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส และมารดาท่านเป็นวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายมาหลายรุน่

ท่านพัฒนาประจักษ์พยานเมื่ออายุยังน้อยและรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลาในฝรัง่เศสและเบลเยียม หลังจากงานเผยแผ่ 
บราเดอรนิ์วแมนไดร้บัปรญิญาตรสีาขาภาษาฝรัง่เศสจากมหา
วทิยาลัยบรคิมัยังก์ ท่านชอบปรญิญาน้ีมากจนท่านคดิจะเป็น
ครสูอนภาษาฝรัง่เศสแตเ่ลือกประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วรแ์ทน ท่านท�างานเป็นผู้ประกอบการที่สรา้งธุรกิจ
มากกวา่หน่ึงธุรกิจภายใตแ้บรนดเ์ดยีวมานานกวา่ 30 ปีโดยก่อ
ตัง้บรษัิทซอฟตแ์วรท์ี่ประสบความส�าเรจ็หลายบรษัิท ปัจจุบัน
ท่านเป็นหุ้นส่วนที่ SageCreek Partners บรษัิทให้ค�าปรกึษา
เรือ่งเทคโนโลยี ในอัลไพน์ ยูทาห์

บราเดอรนิ์วแมนแตง่งานกับลูเซีย ไพรซ์ ในพระวหิารโอก
แลนด ์แคลิฟอรเ์นียเมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 1984 ทัง้สองท่านมี
บุตรหกคนและอาศัยอยู่ ในเอลก์รดิจ์ ยูทาห์

บราเดอรนิ์วแมนเคยรบัใช้เป็นประธานสเตค อธิการ ประธาน
เยาวชนชายวอรด์ ผู้ก�ากับลูกเสือ และเจ้าหน้าที่พระวหิาร ท่าน
รบัใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่เนแบรสกา โอมาฮาตัง้แตปี่ 2006 
ถึง 2009 ◼

การปฏิบัตศิาสนกจิของประธาน
เนลสันด�าเนินต่อเน่ือง
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ทศิทางทีไ่ด้รับการดลใจ

อย่างกล้าหาญ “น� ้าตาของความเศรา้โศกของเราจะเปลี่ยนเป็น
น� ้าตาของการรอคอยอย่างคาดหวงัเมื่อเรามองไกลถึงนิรนัดร” 
ท่านกล่าว ท่านพูดถึงบุตรสาวของท่านในช่วงการประชุมพิเศษ
ส�าหรบัสมาชิกของสเตคชิโก แคลิฟอรเ์นียซ่ึงมีสองหน่วยจาก
แพราไดส์ที่ถูกเพลิงเผาผลาญรว่มอยู่ดว้ย “ท่านเรยีนรูว้า่ทุกคน
มีความท้าทาย” ท่านกล่าว “ถ้าท่านอยากรูสึ้กดขีึน้ ให้ลืมตนเอง
และรบัใช้ผู้อื่น”

ใน แอริโซนา สหรฐัอเมรกิา ประธานเนลสันเชือ้เชิญให้
สมาชิก 65,000 คนที่มารวมกันในสนามกีฬา “ช่วยรวมอิสราเอล
ทัง้สองดา้นของม่าน” ประธานเนลสันเขียนคอลัมน์แขกรบั
เชิญที่ลงพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ Arizona Republic เช่นกันโดย
กระตุน้ผู้คนให้ “มองไปที่ [พระเจ้า] และท�าให้พระองคเ์ป็น
ศนูย์กลางของชีวติท่าน” ท่านเข้ารว่มการสัมภาษณ์ที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ของรฐั มีงานเลีย้งรบัรองหลายงานกับผู้น�า
ท้องถิ่น ผู้น�าการศึกษา และผู้น�าศาสนา และจัดการประชุมภาค
ถามตอบกับคนหนุ่มสาว

ตัง้แต่ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2018 ประธาน
เนลสันไปเยือนมาแล้ว 5 ทวปี 16 ประเทศและเขตปกครอง และ 
24 เมือง โดยเดนิทางราว 55,000 ไมล์ (88,515 กิโลเมตร) ◼

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสันและเอล็เดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยาแห่ง
โควรัมสาวกเจด็สิบได้รับการต้อนรับเข้าสู่การให้ข้อคิดทางวิญญาณใน
เมืองลิมา เปรู

ร ะหวา่งการเป็นประธานของประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั
จนถึงปัจจุบนั: 

• ปรับโครงสร้างใหม่ของโควรัมฐานะปุโรหิต
• การปฏิบติัศาสนกิจเขา้มาแทนการสอนประจ�าบา้นและการ

เยีย่มสอน
• ก�าลงัสร้างสรรคโ์ปรแกรมพฒันาตนเองโปรแกรมใหม่

ส�าหรับเดก็และเยาวชน
• ก�าลงัเตรียมหนงัสือเพลงสวดและ หนังสือเพลงส�าหรับเดก็ 

ฉบบัใหม่
• วางแนวทางใหม่ส�าหรับการสมัภาษณ์เยาวชนกบัอธิการ
• เนน้เร่ืองการเรียกช่ือเตม็ของศาสนจกัร
• โพสตจ์ดหมายเรียกเป็นผูส้อนศาสนาทางออนไลนใ์นสหรัฐ

และแคนาดา
• เปล่ียนช่ือใหม่ของคณะนกัร้องประสานเสียงมอรมอน 

แทเบอร์นาเคิลเป็นคณะนกัร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล
แอทเทม็เปิลสแควร์

• เร่ิมการศึกษาพระกิตติคุณท่ีใหบ้า้นเป็นศนูยก์ลางและ
ศาสนจกัรสนบัสนุน รวมไปถึงการเปล่ียนช่วงการประชุม
วนัอาทิตยเ์ป็นสองชัว่โมง

• ประกาศสร้างพระวหิารใหม่ยีสิ่บเจด็แห่ง
• ยติุการแสดงกลางแจง้ทั้งหมดของศาสนจกัรยกเวน้การ

แสดงสามรายการ
• เวลาน้ีการเล่ือนชั้นของปฐมวยัและเยาวชน การวางมือแต่ง

ตั้งฐานะปุโรหิตของเยาวชนชาย และใบรับรองพระวหิาร
ของเยาวชนจะเกิดข้ึนในเดือนมกราคมไม่ใช่หลงัวนัเกิด

• เวลาน้ีซิสเตอร์ผูส้อนศาสนาสามารถสวมกางเกงขายาวได้
• ปรับเปล่ียนรายละเอียดเก่ียวกบังานพระวหิาร
• ตั้งคณะเผยแผใ่หม่หลายแห่งและปรับเสน้แบ่งเขตใหม่ ปิด

ศนูยฝึ์กอบรมผูส้อนศาสนาสองแห่ง
• เวลาน้ีบุตรของบิดามารดาแอลจีบีทีสามารถรับพรและรับ

บพัติศมาได ้และช้ีแจงนโยบายเก่ียวกบัการแต่งงานกบัเพศ
เดียวกนั

และประธานเนลสนัสญัญาวา่เม่ือพระเจา้ทรงน�า จะมีการ
เปล่ียนแปลงตามมาอีกแน่นอน! ◼
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อีกไม่นานการศึกษาเซมินารีทัว่โลก
จะสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและตาราง 

จงตามเรามา การเปล่ียนแปลงน้ีจะยก
ระดบัการศึกษาพระกิตติคุณท่ีใหบ้า้น
เป็นศนูยก์ลางและศาสนจกัรสนบัสนุน
ผา่นการศึกษาอยา่งเป็นเอกภาพท่ีบา้น 
โรงเรียนวนัอาทิตย ์และเซมินารี

เร่ิมตน้ปี 2020 ชั้นเรียนเซมินารีจะ
ศึกษาพระคมัภีร์เล่มเดียวกบัท่ีใชใ้น
หลกัสูตร จงตามเรามา แต่ละปี แทนท่ี
จะเรียนตามปฏิทินปีการศึกษา หลกัสูตร
การศึกษาของเซมินารีจะเรียนตาม
ปฏิทินประจ�าปี

แมก้ารศึกษาเซมินารีจะยงัใชพ้ระ
คมัภีร์เป็นฐานเหมือนเดิม แต่หลกัสูตร
จะมีหลกัค�าสอนเป็นฐานมากข้ึนและจะ
ช่วยเสริมสร้างความเขม้แขง็ คุม้ครอง 
และเตรียมเยาวชนใหพ้ร้อมท�างานเผยแผ ่
แต่งงาน และรับใชใ้นศาสนจกัร ◼

อ่านบทความอย่างละเอียดเพ่ิมเติม— 
ซ่ึงมีลิงก์เช่ือมกับวีดิทัศน์ของผู้น�า
ศาสนจักร รวมท้ังเอล็เดอร์ฮอลแลนด์  
ท่ีพูดถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว— 
ท่ี ChurchofJesusChrist .org/ go/ 519122

หลกัสูตรเซมนิารี
สอดคล้องกบั 
จงตามเรามา

“ศ าสนจกัรจะมีอนาคตท่ีคาดไม่ถึง หาใดเทียบได”้ ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั 
กล่าวท่ีการอุทิศพระวหิารโรม อิตาลีในเดือนมีนาคม 2019 “เราก�าลงัวาง

รากฐานใหส่ิ้งท่ีอยูข่า้งหนา้ตอนน้ี”
ท่ีการอุทิศ สมาชิกทุกท่านในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอคัรสาวกสิบสองอยู่

พร้อมหนา้เป็นคร้ังแรกในท่ีเดียวกนันอกสหรัฐ “ในฐานะอคัรสาวกยคุปัจจุบนัของพระ
เยซูคริสต”์ ประธานเนลสนักล่าว “ข่าวสารท่ีเราแบ่งปันวนัน้ีเป็นข่าวสารเดียวกบัท่ีอคัร
สาวกแบ่งปันนานมาแลว้—วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระชนมแ์ละพระเยซูคือพระคริสต”์

นอกจากอุทิศพระวหิารแลว้ ประธานเนลสนัยงัพดูกบัเยาวชนในเขตพระวหิารและ
เขา้พบสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิสดว้ย น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีประธานศาสนจกัรเขา้พบ
หวัหนา้ของศาสนจกัรโรมนัคาทอลิกอยา่งเป็นทางการ ◼
อ่านอรรถาธิบายเก่ียวกับพระวิหารโรม อิตาลีและดภูาพถ่ายส�าหรับโรมท่ี 
ChurchofJesusChrist .org/ prophets - and - apostles

การอุทศิส่งสัญญาณ “อนาคตทีค่าดไม่ถงึ”



123122 พฤษภาคม 2019การประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีคร้ังที ่189 | เมษายน 6–7, 2019

ถ้
อยแถลงเกีย่วกับพระวหิำร ฝ่าย
ประธานสูงสุดออกถ้อยแถลงเมื่อ
วนัที่ 2 มกราคม 2019 มีบางส่วน

กล่าววา่ “ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา 
ศาสนจักรปรบัเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานพระวหิารเป็นระยะ รวมทัง้ภาษา วธิี
การก่อสรา้ง การส่ือสาร และการจัดเก็บ
บันทึก ศาสดาพยากรณ์สอนวา่จะมีการ
ปรบัเปลี่ยนเช่นน้ันไม่สิน้สุดเมื่อพระเจ้า
ทรงบัญชาผู้รบัใช้ของพระองค”์

กำรเลือ่นชัน้ของเด็กและเยำวชน 
ปัจจบัุนน้ีเด็กจบปฐมวยัและเยาวชนยา้ย
จากชัน้เรยีนหรอืโควรมัหน่ึงไปชัน้เรยีน
หรอืโควรมัถดัไปตามกลุม่อายใุนเดอืน
มกราคมไม่ ใช่ตามวนัเกดิของแตล่ะคน  
น่ีหมายความเช่นกนัวา่เยาวชนจะได้ ใบรบั
รองพระวหิารแบบจ�ากดัการใช้เป็นครัง้แรก
ในเดอืนมกราคมของปีทีพ่วกเขาอายคุรบ 
12 ปี และเยาวชนชายจะไดร้บัการวางมอื
แตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหติแหง่อาโรนในเดอืน
มกราคมของปีทีพ่วกเขาอายคุรบ 12 ปี

โอกำสรบัใช้มีมำกขึน้ องคก์รการ
กุศลแอลดเีอสประกาศความรว่มมือ
กับ JustServe.org เพื่อเริม่โครงการ 
#YouCanDoSomething โดยเชิญชวน
ผู้คนให้รบัใช้ ในท้องที่และบรจิาคให้
อุดมการณ์ดทีั่วโลกเพื่อช่วยเปลี่ยนโลก 
เริม่ช่วยได้ โดยเข้าไปในเพจ “How to 
Help” ที่ LDSCharities.org

แหล่งข้อมูลใหม่ ในกำรปฏิบัตศิำสน-
กิจ เวบ็ไซต ์This Is Ministering 
(ministering.ChurchofJesusChrist.
org) ไดอ้ัพเดทบทความและวดีทิัศน์
เพิ่มเตมิแล้ว แหล่งข้อมูลในเวบ็ไซตจ์ะ
ช่วยให้ผู้อ่านยื่นมือช่วยเหลือดว้ยความ

เห็นใจ สรา้งความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
มากขึน้ ปรบัปรงุทักษะการฟัง และอื่นๆ 
เน้ือหาใหม่ไดแ้ก่บทความหลักธรรม
ของการปฏิบัตศิาสนกิจที่ ไดจ้ัดพิมพ์ ใน
นิตยสาร Ensign และ เลียโฮนำ ลิงก์ ไป
ยังค�าปราศรยัการประชุมใหญ่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตศิาสนกิจ ตลอดจนวดีทิัศน์ ค�าคม 
และพระคมัภีรท์ี่แบ่งปันได้

ควำมหวงัและกำรเยยีวยำส�ำหรบั
เหยือ่ผูถ้กูกระท�ำทำรณุกรรม เวบ็ไซต์
ใหมข่องศาสนจกัรช่ือ abuse.
ChurchofJesusChrist.org จะใหแ้หลง่
ขอ้มลูและเครือ่งมอืเชิงปฏบิตักิบัผูถ้กู
กระท�าทารณุกรรมและผูต้อ้งการให้
ช่วยป้องกนัการกระท�าทารณุกรรม ฝ่าย
ประธานสูงสุดออกจดหมายวนัที ่26 
มนีาคม 2019 เช่นกนัโดยกระตุน้ผูน้�า
ศาสนจกัรใหย้ืน่มอืช่วยเหลอืและรกัผูก้�าลงั
ทนทกุขจ์ากการถกูกระท�าทารณุกรรม 
จดหมายดงักลา่วมาพรอ้มเอกสารแหลง่
ช่วยทีอ่พัเดทแนวทางใหอ้ธกิารและฝ่าย
ประธานสเตครูว้ธิี ใหค้�าปรกึษาแกผู่ถ้กู
กระท�าทารณุกรรมทางเพศและวธิดี�าเนิน
การสัมภาษณ์สมาชิกศาสนจกัร ศาสนจกัร
เปิดตวัวดีทิศัน์เรือ่ง “Protect the Child” 
และอพัเดทบทความใน Gospel Topics 
เรือ่งการกระท�าทารณุกรรมดว้ย

ลักษณะกำรใช้งำนและแอปพลิเคชัน 
ใหม่ ลักษณะการใช้งาน Study Plans 
ในอัพเดทล่าสุดของแอปพลิเคชัน
คลังคน้ควา้ท�าให้ท่านสามารถก�าหนด
ตารางการศึกษาเน้ือหาที่อยู่ ในแอป
ได ้Ordinances Ready เป็นเครือ่งมือ 
FamilySearch ตวัใหม่ที่ท�าให้การหาช่ือ
ให้พระวหิารง่ายขึน้ ท�าให้ท่านมีเวลารบั

ใช้ครอบครวัและช่ืนชมพรของพระวหิาร
มากขึน้ และ FamilySearch มีกิจกรรม
ในบ้านใหม่ๆ ราวสามสิบสองกิจกรรม 
เช่น “Walk Where They Walked” เพื่อ
ช่วยให้สมาชิกที่อายุยังน้อยรว่มท�าประวตัิ
ครอบครวั กิจกรรมมี ให้ ใน 10 ภาษา

ไม่สนับสนุนให้ท�ำกำรแสดงขนำด
ใหญ ่แม้งานฉลองวฒันธรรมและ
ประวตัศิาสตร์ ในท้องที่จะเหมาะสม แต่
เวลาน้ีศาสนจักรไม่สนับสนุนให้จัดการ
แสดงขนาดใหญ่อย่างเช่นการแสดง
กลางแจ้ง การแสดงกลางแจ้งสามการ
แสดงจะยังมีเหมือนเดมิ ไดแ้ก่ Nauvoo 
Pageant ในอิลลินอยส์ สหรฐัอเมรกิา ดว้ย
การสนับสนุนจากส�านักงานใหญ่ของ
ศาสนจักร Mesa Pageant ในแอริโซนา 
สหรฐัอเมรกิา และ British Pageant ภาย
ใตก้ารน�าของภาค จัดทุกส่ีปี ศาสนจักรยุติ
งานฉลองทางวฒันธรรมของเยาวชนก่อน
การอุทิศพระวหิารเช่นกันเพื่อสนับสนุน
การให้ข้อคดิทางวญิญาณส�าหรบัเยาวชน
กับผู้น�าศาสนจักรที่มาเยือน ◼

นโยบาย ระเบียบปฏิบัต ิแหล่งข้อมูลใหม่ๆ

เดก็และเยาวชนจะก้าวหน้าจากช้ันเรียนหรือโควรัม
หน่ึงไปช้ันเรียนหรือโควรัมถดัไปตามกลุ่มอายใุน
เดือนมกราคมไม่ใช่หลงัจากวนัเกิดของพวกเขา
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พระวหิารใหม่แปดแห่ง ประกาศการ
บูรณะคร้ังประวตัศิาสตร์

ศาสนจักรจะบูรณะพระวิหารยคุบกุเบิก รวมท้ังพระวิหารซอลท์เลคและจะสร้างพระวิหาร 
ใหม่เพ่ิมอีกแปดแห่ง

ป
ระธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันปิดการ
ประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 
2019 โดยประกาศเรือ่งพระวหิาร

ใหม่แปดแห่งและการบูรณะพระวหิารยุค
บุกเบิกส่ีแห่ง รวมทัง้รายละเอียดเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับการบูรณะพระวหิารซอลท์เลค

พระวหิารแหง่ใหมจ่ะสรา้งในปาโกปาโก  
อเมรกิันซามัว; โอกินาวะซิต ีโอกินาวะ;  
เนเอียฟู ตองกา; ทูอิลาแวลลีย์ ยูทาห์;  
โมเสสเลค วอชิงตนั สหรฐัอเมรกิา; ซาน
เปโดร ซูลา ฮอนดรูสั; อันโตฟากัสตา ชิลี; 
บูดาเปสต ์ฮังการี

แผนการบูรณะพระวหิารซอลท์เลค
ครัง้ใหญ่จะรวมถึงการบูรณะเท็มเปิลส
แควรแ์ละพลาซาใกล้อาคารส�านักงาน
ของศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิาดว้ย พระวหิารในเมือง

เซนตจ์อรจ์ แมนไท และโลแกน ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิาจะไดร้บัการบรูณะในอนาคต
อันใกล้เช่นกัน “งานน้ีจ�าเป็นตอ้งปิดพระ
วหิารแตล่ะแหง่ระยะหน่ึง” ประธานเนลสัน 
กล่าว “สมาชิกศาสนจักรยังคงนมัสการ
และรบัใช้ ไดเ้หมือนเดมิในพระวหิารที่อยู่
ใกล้เคยีง เมื่อแตล่ะโครงการแล้วเสรจ็ เรา
จะอุทิศซ�า้พระวหิารแตล่ะแห่ง”

ตัง้แตเ่ป็นประธานศาสนจักรในเดอืน
มกราคม 2018 ประธานเนลสันประกาศ
สรา้งพระวหิารใหม่ไปแล้ว 27 แห่ง ตัง้แต่
การประชุมใหญ่สามัญครัง้ที่แล้วในเดอืน
ตลุาคม 2018 พระวหิารไดร้บัการอุทิศใน
โรม อิตาลี; บารร์นักียา โคลอมเบีย; และ
กอนเซปซีออน ชิลี ◼

ดรูายช่ือท้ังหมดและสถานะของพระวิหารได้ท่ี 
temples .ChurchofJesusChrist .org

วลาน้ีบิดามารดาผูร้ะบุตนเป็นเลสเบียน 
เกย ์รักสองเพศ หรือคนขา้มเพศอาจขอ

ใหบุ้ตรของตนรับพรตอนเป็นทารกไดจ้าก
ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคท่ีมีค่า
ควร และบุตรของพวกเขาอาจรับบพัติศมา
ไดเ้ช่นกนัหลงัจากอายคุรบแปดขวบโดย
ไม่ตอ้งขออนุมติัจากฝ่ายประธานสูงสุด 
ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง
ในฝ่ายประธานสูงสุดประกาศระหวา่งการ
ประชุมใหญ่สามญัภาคผูน้�า

นอกจากน้ี แมศ้าสนจกัรจะยงัถือวา่
การแต่งงานกบัเพศเดียวกนัเป็น “การ
ล่วงละเมิดร้ายแรง” แต่ส�าหรับจุด
ประสงคข์องการลงโทษทางวนิยัจะไม่
ถือเป็น “การละท้ิงความเช่ือ” อีกต่อไป 
“ความประพฤติผดิศีลธรรมในความ
สมัพนัธ์ต่างเพศหรือกบัเพศเดียวกนั
จะไดรั้บการปฏิบติัในแบบเดียวกนั” 
ประธานโอค๊ส์กล่าว

การเปล่ียนแปลงนโยบายเหล่าน้ี “ไม่
ไดแ้สดงวา่ศาสนจกัรเปล่ียนหลกัค�าสอน
เร่ืองการแต่งงานหรือพระบญัญติัของ
พระผูเ้ป็นเจา้เก่ียวกบัความบริสุทธ์ิทาง
เพศหรือศีลธรรม” ฝ่ายประธานสูงสุด
เขียนไวใ้นถอ้ยแถลงอยา่งเป็นทางการ 
“หลกัค�าสอนเร่ืองแผนแห่งความรอด
และความส�าคญัของความบริสุทธ์ิทาง
เพศจะไม่เปล่ียน”

ประธานโอค๊ส์กล่าววา่นโยบายจะ
ช่วยครอบครัวท่ีไดรั้บผลกระทบ และ 
“นอกจากน้ี การท่ีสมาชิกของเราพยายาม
แสดงความเขา้ใจ ความเห็นใจ และความ
รักมากข้ึนจะเพิ่มความเคารพและความ
เขา้ใจในหมู่คนท่ีมีความปรารถนาดี” ◼

นโยบายส�าหรับบุตร
ของบิดามารดาแอล
จบีีท ีสมาชิกในการ
แต่งงานเพศเดยีวกนั

เ 
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พยาบาลคนหน่ึงในอินโดนีเซียยืนข้างคุณแม่มือใหม่ 
พยาบาลในศูนย์ให้ก�าเนิดแห่งนีส้�าเร็จหลกัสูตรการช่วยให้
เดก็ทารกหายใจท่ีด�าเนินการโดยองค์กรการกศุลแอลดีเอส

เยาวชนชายคนหน่ึงในกานายิม้หลงัจากน่ัง
เก้าอีเ้ขน็ได้พอดีด้วยความช่วยเหลือจากช่าง
เทคนิคองค์กรการกศุลแอลดีเอส

เ พื่อกล่าวถึงศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์
แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยโดยใชช่ื้อท่ีถูกตอ้ง 

ศาสนจกัรจึงด�าเนินการเปล่ียนช่องทางการ
ส่ือสาร

การเปลีย่นเวบ็ไซต์
• ใช ้ChurchofJesusChrist.org แทน LDS.

org อนัเป็นช่ือเวบ็ไซตท์างการของ
ศาสนจกัร

• อีกไม่ก่ีเดือนจะใช ้Newsroom 
.ChurchofJesusChrist .org แทน 
MormonNewsroom.org

• สุดทา้ยจะใช ้ComeUntoChrist .org แทน 
Mormon.org ซ่ึงก�าลงัปรับโครงสร้างใหม่
เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์(นอกศาสนจกัร) 
มีประสบการณ์ใกลต้วัมากข้ึน

การเปลีย่นช่องทางโซเชียลมเีดยี
• ศาสนจกัรเปล่ียนบญัชีโซเชียลมีเดีย

หลกัๆ ทั้งหมดแลว้เพื่อเนน้ช่ือ 
ศาสนจกัรของพระผูช่้วยใหร้อด

• สมาชิกอาจเลือกเขา้ร่วมกลุ่มเฟซบุก๊ 
ใหม่ท่ีเรียกวา่ “The Church of Jesus 
Christ of Latter day Saints—Inspiration 
and News” เพื่อรับขอ้มูลเก่ียวกบัข่าว
ศาสนจกัรและอพัเดท และเพื่อสร้าง
ชุมชนตลอดจนสานสมัพนัธ์ในศาสนจกัร

การเปลีย่นแอปมอืถอื
• ใช ้Sacred Music (เพลงศกัด์ิสิทธ์ิ) แทน 

LDS Music (เพลงแอลดีเอส)
• แอปคลงัคน้ควา้จะยงัไม่เปล่ียน

คาดวา่จะมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมเม่ือ
เราทุกคนช่วยกนัเนน้ช่ือศาสนจกัรของพระผู ้
ช่วยใหร้อด ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ◼

การเน้นช่ือทีถู่กต้อง

ง านมนุษยธรรมของศาสนจกัรหรอื
องคก์รการกศุลแอลดเีอสเขา้รว่ม 
2,885 โครงการใน 141 ประเทศเมือ่

ปีทีแ่ลว้โดยท�างานกบัองคก์รความรว่ม
มอืเพือ่มนุษยธรรม 1,900 องคก์ร ตัง้แต่
ปี 1985 องคก์รการกศุลแอลดเีอสใหค้วาม
ช่วยเหลอืมากกวา่ 2.2 พนัลา้นดอลลาร์
—ทัง้เงนิสด โภคภณัฑ ์และการบรจิาค
ส่ิงของใน 197 ประเทศและเขตปกครอง
ตามรายงานประจ�าปี 2018 ทีอ่งคก์รการ
กศุลให้ ไวเ้มือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2019

งานมนุษยธรรมของศาสนจักรไดร้บั
แรงบันดาลใจจากความเห็นใจและความ
รกัตอ่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า
และเน้นหลักธรรมชีน้�าสามประการคอื 
การดแูลคนขัดสนที่สุด ดลใจให้พึ่งพา
ตนเอง และส่งเสรมิงานอาสาและการ
บ�าเพ็ญประโยชน์ หลักธรรมเหล่าน้ีบน
พืน้ฐานของศรทัธาในพระเยซูครสิต์
ท�าให้บุคคลและครอบครวัเป็นตวัของ
ตวัเองมากขึน้ไม่วา่จะมาจากเชือ้ชาต ิ
ศาสนา หรอืสัญชาติ ใดก็ตาม

ศาสนจักรช่วยเรือ่งการตอบสนอง

ภาวะฉุกเฉิน (รวมทัง้งานอาสา) การ
บ�าเพ็ญประโยชน์ส�าหรบัผู้พิการทาง
สายตา การดแูลมารดาและทารกแรก
เกิด น� ้าสะอาดและสุขอนามัย การฉีด
วคัซีน การจัดหาเก้าอีเ้ข็นและเครือ่ง
ช่วยเดนิ การช่วยเหลือผู้คนให้จัดเตรยีม
อาหารให้ตนเองโดยใช้วธิีแก้ปัญหาและ
แหล่งช่วยในท้องที่ และการช่วยเหลือ
ผู้ลีภ้ัยทันทีและในระยะยาว ศาสนจักร
เข้ารว่มโครงการชุมชนท้องถิ่นใน 43 รฐั
และจังหวดัในสหรฐัและแคนาดาเช่น
กันเพื่อช่วยเรือ่งคนจรจัด การตัง้ถิ่นฐาน
ใหม่ ให้ผู้ลีภ้ัย และความตอ้งการดา้นอื่น

“เรารูสึ้กซาบซึง้ใจอย่างยิ่งและ
เหมือนเป็นญาตกิับทุกคนที่เอือ้ตอ่
ความส�าเรจ็ของงานมนุษยธรรมในปี 
2018” ซิสเตอรแ์ชรอน ยูแบงคป์ระธาน
องคก์รการกุศลแอลดเีอสและที่ปรกึษา
ที่หน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญกล่าว เธอกล่าววา่รายงานแสดงให้
เห็นถึงความโอบอ้อมอารขีองคนหลาย
หมื่นคน ◼
อ่านรายงานท้ังฉบับท่ี ldscharities .org

งานมนุษยธรรมช่วยเหลอืหลายพนัคน



PB126 พฤษภาคม 2019การประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีคร้ังที ่189 | เมษายน 6–7, 2019

ก ารติดต่อกับทางบ้าน เวลาน้ี
ผู้สอนศาสนาไดร้บัอนุญาตให้
ส่ือสารกับครอบครวัทุกสัปดาห์

ในวนัเตรยีมดว้ยการส่งข้อความทาง
โทรศัพท์ การส่งข้อความออนไลน์ การ
โทรศัพท์ และการวดิี โอแชท นอกเหนือ
จากจดหมายและอีเมล

เครื่องมือวางแผนส�าหรับผู้หวังจะ
เป็นผู้สอนศาสนา เครื่องมือวางแผน
งานเผยแผ่ทางออนไลน์แบบใหม่จาก
แผนกผู้สอนศาสนาของศาสนจักร
สามารถช่วยให้ผู้หวังจะเป็นผู้สอน
ศาสนาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและคิด
รอบคอบมากขึน้ขณะตัดสินใจว่าพวก
เขาจะพร้อมรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้สอน
ศาสนามากที่สุดเมื่อใด

งานเผยแผ่ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ 
เริม่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2019 เราจะเรยีก
ผู้สอนศาสนาบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เป็น
คนหนุ่มสาววา่ “ผู้สอนศาสนาบ�าเพ็ญ
ประโยชน์” หนุ่มสาวทุกคนที่สมัครรบัใช้
เป็นผู้สอนศาสนาจะสมัครแบบเดยีวกัน
ผ่านทางออนไลน์ และจดหมายเรยีก
เป็นผู้สอนศาสนาทัง้หมด—ไม่วา่ส�าหรบั
งานเผยแผ่ดา้นเผยแพรศ่าสนาหรอืงาน
เผยแผ่ดา้นบ�าเพ็ญประโยชน์—มาจาก
ศาสดาพยากรณ์ คนหนุ่มสาวที่มีคา่ควรผู้
ไดร้บัยกเวน้จากการรบัใช้งานเผยแผ่ดา้น
เผยแพรศ่าสนาดว้ยเหตผุลแตกตา่งกัน
สามารถไดร้บัเรยีกให้ท�างานเผยแผ่ดา้น
บ�าเพ็ญประโยชน์ ได้

ซิสเตอรผู้์สอนศาสนาสวมกางเกง
ขายาวได้ เวลาน้ีซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนา 
สามารถเลือกสวมกางเกงขายาวระหวา่ง 
กจิกรรมประจ�าวนัตามปกติได ้แตซิ่สเตอร ์
ควรสวมชุดเดรสหรอืกระโปรงตามเดมิ
เมื่อเข้าพระวหิารและระหวา่งพิธ ี
นมัสการในวนัอาทิตย์ การประชุมผู้น�า
และการประชุมโซน พิธีบัพตศิมา และ

การให้ข้อคดิทางวญิญาณที่ศนูย์ฝึกอบรม
ผู้สอนศาสนา การสวมกางเกงทรงหลวม
จะช่วยป้องกันไม่ ให้ซิสเตอรเ์ป็นโรคไวรสั
ที่เกิดจากยุง อบอุ่นในสภาพอากาศหนาว
เย็น และป่ันจักรยานไดง้่ายขึน้

ตัง้คณะเผยแผ่ ปรบัเสน้แบ่งเขต
ใหม่ ศาสนจักรตัง้คณะเผยแผ่ ใหม่ส่ีแห่ง 
และจะรวมคณะเผยแผ่สิบสองแห่งให้อยู่
ในคณะเผยแผ่ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวเกิดขึน้เป็นครัง้คราวเพื่อปรบั
เปลี่ยนตามจ�านวนผู้สอนศาสนาที่รบั
ใช้ คณะเผยแผ่แห่งใหม่คอืสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยคองโกกินชาซาตะวนัออก, 
กัวเตมาลา อันตกิัว, เปร ูลิมาตมัโบ และ
ฟิลิปปินส์ อันตีโปโล บิดามารดาของผู้
สอนศาสนาที่รบัใช้ ในคณะเผยแผ่ที่ ได ้
รบัผลกระทบ—ไม่วา่ตัง้ใหม่หรอืยุบ— 
จะไดร้บัข้อมูลเพิ่มเตมิจากประธานคณะ
เผยแผ่ของพวกเขา

ปรบัจ�านวนศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนา เพื่อใช้ประโยชน์จากศนูย์ฝึก

อบรมผู้สอนศาสนาทุกแห่งทั่วโลกไดด้ขีึน้ 
ศาสนจักรจึงจะปิดศนูย์ ในอารเ์จนตนิา 
สเปน ชิลี และสาธารณรฐัโดมินิกัน และ
จะด�าเนินงานศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา 
11 แห่งที่ตัง้อยู่ ในบราซิล โคลอมเบีย 
อังกฤษ กานา กัวเตมาลา เม็กซิโก 
นิวซีแลนด ์เปร ูฟิลิปปินส์ โพรโว ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา และแอฟรกิาใต้

วดิีทัศน์ความปลอดภัย ชุดวดีทิัศน์ 
12 ตอนชุดใหม่ช่ือ The Safety Zone 
ออกแบบไวเ้พื่อเพิ่มความปลอดภัยให ้
กับผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่รบัใช้อยู่ ใน 
ปัจจุบัน 65,000 คนและคนที่จะรบัใช้  
วดีทิัศน์แรกออกแบบไว้ ให้ผู้หวงัจะเป็นผู้
สอนศาสนากับบิดามารดาดหูลังจากไดร้บั
จดหมายเรยีกเป็นผู้สอนศาสนาและก่อน
เข้าศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา ที่เอ็มทีซี  
ผู้สอนศาสนาจะดวูดีทิัศน์แรกซ�า้และ
อีก 11 ตอนที่เหลือ และจะคอยเตอืนผู้
สอนศาสนาเป็นช่วงๆ เรือ่งความปลอดภัย
ตลอดงานเผยแผ่ของพวกเขาเช่นกัน ◼

ข่าวผู้สอนศาสนา

ศ าสนจกัรไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็น
ทางการจากรัฐคูเวตส�าหรับผูน้�าใน

ทอ้งท่ีและองคก์รของศาสนจกัร สมาชิก
ราว 300 คนของศาสนจกัรของพระเยซู
คริสตแ์ห่งวิสุทธิชนยคุสุดทา้ยอาศยัและ
ท�างานอยูใ่นคูเวต พวกเขามาจากหลาย
ประเทศทัว่โลก การยอมรับอยา่งเป็น
ทางการจากรัฐบาลอ�านวยใหผู้น้�าใน

ทอ้งท่ีไดรั้บใชต้ามความตอ้งการของ
สมาชิกในคูเวตดีข้ึน

อธิการเทอร์รีย ์ฮาร์ราดีนจากวอร์ดคูเวต 
สเตคมานามา บาห์เรน แสดงความส�านึก
คุณต่อรัฐบาลของคูเวตท่ีใหเ้สรีภาพในการ
นมสัการในคูเวต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส�าหรับ
แรงงานต่างชาติ และส�าหรับการส่งเสริมการ
ยอมรับความต่างทางศาสนาในประเทศ ◼

คูเวตยอมรับศาสนจกัรอย่างเป็นทางการ
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ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่และผู้น�าศาสนจักรระดบัสามัญ 
ให้แนวทางที่ ไดร้บัการดลใจเมื่อเราพยายามมีส่วนรว่มในงานของ 

พระเจ้า ในวนัอาทิตย์ที่สองและที่ส่ีของแตล่ะเดอืน ฝ่ายประธาน 

โควรมัและฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะหเ์ลอืกขา่วสารการประชุมใหญ ่
มาสนทนาตามความตอ้งการของสมาชิกและการน�าทางจากพระวญิญาณ บางครัง้อธิการหรอืประธานสเตคอาจ
เสนอแนะให้สนทนาข่าวสารเรือ่งหน่ึงเช่นกัน โดยทั่วไป ผู้น�าควรเน้นข่าวสารจากสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด
และโควรมัอัครสาวกสิบสอง อย่างไรก็ด ีท่านอาจสนทนาข่าวสารเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงจากการประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุด

ผู้น�าและครคูวรหาวธิีกระตุน้ให้สมาชิกอ่านข่าวสารที่เลือกไวก้่อนมาการประชุม
ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการประชุมของโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมาคมสงเคราะห์ ได้ ใน คูม่ือเล่ม 2: กำรบรหิำร

งำนศำสนจักร 7.8.1, 9.4.1, ChurchofJesusChrist.org

จงตามเรามา

เรยีนรูจ้ากการประชุม
ใหญ่สามัญ

วางแผนการสอน
ค�าถามต่อไปน้ีสามารถช่วยครูไดเ้ม่ือพวกเขาวางแผนใชข่้าวสารการประชุมใหญ่สามญัในการสอน

 1. ผูพ้ดูตอ้งการใหเ้ราเขา้ใจอะไร ผูพ้ดูก�าลงัสอนหลกั
ธรรมใดของพระกิตติคุณ หลกัธรรมดงักล่าวจะ
ประยกุตใ์ชก้บัโควรัมหรือสมาคมสงเคราะห์อยา่งไร

 2. ผูพ้ดูใชพ้ระคมัภีร์ขอ้ใดสนบัสนุนข่าวสารของเขา มี
พระคมัภีร์ขอ้อ่ืนท่ีเราจะอ่านไดห้รือไม่เพื่อท�าใหเ้รา
เขา้ใจลึกซ้ึงข้ึน (ท่านอาจหาขอ้พระคมัภีร์บางขอ้ใน
อา้งอิงทา้ยข่าวสารหรือในคู่มือพระคมัภีร์)

 3. ฉนัจะถามค�าถามอะไรไดบ้า้งเพื่อช่วยใหส้มาชิก
ไตร่ตรองข่าวสาร ค�าถามอะไรจะช่วยใหพ้วกเขา
เห็นความเก่ียวโยงของข่าวสารในชีวติพวกเขา ใน
ครอบครัวของพวกเขา และในงานของพระเจา้

 4. ฉนัจะท�าอะไรไดอี้กบา้งเพื่ออญัเชิญพระวญิญาณเขา้
มาในการประชุมของเรา ฉนัจะใชอ้ะไรยกระดบัการ
สนทนาไดบ้า้ง อาทิ เร่ืองเล่า เร่ืองเปรียบเทียบ ดนตรี 
และงานศิลปะ ผูพ้ดูใชอ้ะไร

 5. ผูพ้ดูกล่าวเชิญชวนบา้งหรือไม่ ฉนัจะช่วยใหส้มาชิก
รู้สึกปรารถนาจะท�าตามค�าเชิญชวนเหล่านั้นได้
อยา่งไร
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แนวคิดกิจกรรม
มีหลายวธีิช่วยใหส้มาชิกเรียนรู้จากข่าวสารการประชุม
ใหญ่สามญั ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่ง แต่ท่านอาจมีแนวคิด
อ่ืนท่ีจะไดผ้ลดีกวา่ในโควรัมหรือสมาคมสงเคราะห์

• สนทนาเป็นกลุ่ม  
แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มเลก็ๆ และก�าหนดหวัขอ้
ข่าวสารการประชุมใหญ่ท่ีแตกต่างกนัใหแ้ต่ละกลุ่ม
อ่านและสนทนา จากนั้นขอใหแ้ต่ละกลุ่มแบ่งปัน
ความจริงท่ีเรียนรู้ หรือท่านจะตั้งกลุ่มโดยใหค้นท่ี
ศึกษาหวัขอ้ต่างกนัอยูด่ว้ยกนัและใหพ้วกเขาแบ่งปัน
ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหก้นั

• ตอบค�าถาม 
 เชิญสมาชิกตอบค�าถามต่อไปน้ีเก่ียวกบัข่าวสารการ
ประชุมใหญ่: เราพบหลกัค�าสอนพระกิตติคุณอะไร
บา้งในข่าวสารน้ี เราจะประยกุตใ์ชค้วามจริงเหล่าน้ี
ไดอ้ยา่งไร มีค�าเช้ือเชิญและพรอะไรบา้งท่ีสญัญาไว ้
ข่าวสารน้ีสอนอะไรเราเก่ียวกบังานท่ีพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงตอ้งการใหเ้ราท�า

• แบ่งปันค�าพูดอ้างอิง 
 เชิญสมาชิกแบ่งปันค�าพดูอา้งอิงจากข่าวสารการ
ประชุมใหญ่ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหพ้วกเขาท�า
หนา้ท่ีรับผดิชอบในงานแห่งความรอด กระตุน้ให้
พวกเขาพิจารณาวา่พวกเขาจะแบ่งปันค�าพดูอา้งอิง
เหล่าน้ีอยา่งไรเพื่อเป็นพรแก่บางคน รวมทั้งคนท่ี
พวกเขารักและคนท่ีพวกเขาปฏิบติัศาสนกิจ

• แบ่งปันบทเรยีนท่ี ใช้อุปกรณ์จรงิ 
 เชิญสมาชิกสองสามคนล่วงหนา้ใหน้�าส่ิงของท่ีจะ
ใชส้อนเก่ียวกบัข่าวสารการประชุมใหญ่มาจากบา้น 
ระหวา่งการประชุม ขอใหส้มาชิกอธิบายวา่ส่ิงของ
เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวสารอยา่งไร

• เตรยีมบทเรยีนเพ่ือสอนท่ีบ้าน  
ขอใหส้มาชิกจบัคู่กนัวางแผนบทเรียนการสงัสรรค์
ในครอบครัวตามข่าวสารการประชุมใหญ่ เราจะ
ท�าใหข่้าวสารเก่ียวโยงกบัครอบครัวเราไดอ้ยา่งไร 
เราจะแบ่งปันข่าวสารน้ีกบัคนท่ีเราปฏิบติัศาสนกิจ
ไดอ้ยา่งไร

• แบ่งปันประสบการณ์  
อ่านขอ้ความหลายๆ ตอนจากข่าวสารการประชุม
ใหญ่ดว้ยกนั ขอใหส้มาชิกยกตวัอยา่งจากพระคมัภีร์
และจากชีวติพวกเขาท่ีแสดงใหเ้ห็นหรือเสริมหลกัค�า
สอนท่ีสอนในขอ้ความเหล่าน้ี

• เรยีนรูเ้ก่ียวกับพระคัมภีร ์ 
เช้ือเชิญใหส้มาชิกอ่านพระคมัภีร์หน่ีงขอ้ท่ีอา้งใน
ข่าวสารการประชุมใหญ่ ขอใหพ้วกเขาสนทนาวา่ค�า
สอนในข่าวสารช่วยใหพ้วกเขาเขา้ใจพระคมัภีร์ขอ้
นั้นดีข้ึนอยา่งไร

• หาค�าตอบ 
 ตั้งค �าถามล่วงหนา้สองสามขอ้ท่ีจะใชข่้าวสารการ 
ประชุมใหญ่ตอบได ้เนน้ค�าถามท่ีกระตุน้ใหคิ้ดอยา่ง 
ลึกซ้ึงหรือประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมพระกิตติคุณ (ดู  
การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด, 31–32)  
จากนั้นใหส้มาชิกเลือกค�าถามหน่ึงขอ้แลว้หาค�าตอบ
ในข่าวสาร เช้ือเชิญใหพ้วกเขาสนทนาค�าตอบของ
พวกเขาเป็นกลุ่มเลก็ๆ 

• หาวลี 
 เช้ือเชิญใหส้มาชิกคน้ควา้ข่าวสารประชุมใหญ่โดย
มองหาวลีท่ีมีความหมายต่อพวกเขา ขอใหพ้วก
เขาแบ่งปันวลีเหล่านั้นและส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ ค �า
สอนเหล่าน้ีช่วยใหเ้ราท�างานของพระเจา้ส�าเร็จได้
อยา่งไร

• สร้างสรรค์บางอย่าง 
 เช้ือเชิญให้สมาชิกท�าโปสเตอร์หรือท่ีคัน่หนงัสือ
ท่ีมีขอ้ความสร้างแรงบนัดาลใจสั้นๆ จากข่าวสาร
การประชุมใหญ่ เปิดโอกาสให้พวกเขาแบ่งปัน
ส่ิงท่ีท�า ◼



“ความทุกข์ ในโลกน้ีไม่มี
ขาดแคลน ทัง้ในและนอก
ศาสนจักร ดงัน้ันจงมองไปทุก
ทิศทาง ท่านจะพบใครบางคน
ทีม่ีความเจ็บปวดเกินกวา่จะ
แบกรบัไหวและใจทีป่วดรา้ว
จนดเูหมือนไม่มีวนัสิน้สุด วธิี
หน่ึงทีจ่ะ ‘ระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา’ คอืการเข้ารว่มกับ
พระผู้ทรงเป็นแพทย์ทีย่ิ่งใหญ่
ในภารกิจอันไม่มีทีสิ่น้สุดของ
พระองค์ ในการยกภาระจาก
คนทีแ่บกรบัภาระและบรรเทา
ทุกข์ความเจ็บปวดของคนที่ ใจ
กระวนกระวาย”

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสอง “จงดพูระเมษโปดกของ
พระเจ้า,” 46.
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คนเดยีวของเราอยู่ใน
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“เม่ือเราพดูถึงพระวหิารทั้งใหม่และเก่า ขอใหเ้ราแต่ละคน
แสดงวา่เราเป็นสานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระเจา้พระเยซูคริสต์
โดยการกระท�าของเรา” ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนักล่าว
ในภาคสุดทา้ยของการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีท่ี 189  
ของศาสนจกัร “ขอใหเ้ราบูรณะชีวติเราผา่นศรัทธาและความ
วางใจในพระองค ์ขอใหเ้ราเขา้ถึงพลงัอ�านาจการชดใชโ้ดย
การกลบัใจทุกวนั และขอใหเ้ราอุทิศชีวติรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้
และบุตรธิดาของพระองค—์ทั้งสองดา้นของม่าน”




