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    “เราจำำาได้ ้เราจำำาได้เ้สมอถึงึการทนทกุข์แ์ละ
การส้�นพระชนม์ข์องพระครส้ต์เ์พ่�อชด้ใช้บาป
ข์องเรา และเราฉลองวันัอาทต้์ย์ท์่�วัเ้ศษสุด้นั�น  
วันัข์องพระเจำา้ วันัซึึ่�งพระองคท์รงลกุข์ึ �นจำาก
บรรด้าคนต์าย์ เพราะการฟ่ื้�นคน่พระชนมข์์อง 
พระเย์ซูึ่ครส้ต์ ์การฟ่ื้�นฟูื้จำงึมค่วัามหมาย์ ช่วัต้์ 
มรรต์ยั์ข์องเราจึำงมค่วัามหมาย์ และสุด้ทา้ย์
การด้ำารงอย์ู�ข์องเราจำงึมค่วัามหมาย์”

  เอ็็ลเดอ็ร์ด์.ี ทอ็ดด ์คร์สิทอ็ฟเฟอ็ร์สั์น แห่ง่โควร์มั 
อ็คัร์สาวกสิบสอ็ง, “การ์แบง่ปันข่า่วสาร์เร์่�อ็งการ์
ฟ่�นฟูและการ์ฟ่�นคน่พร์ะชนม,์” ห่น้า 113.



1พฤษภาคม 2020

 ภาคเช้้าวันัเสาร์์

    6   ข่่าวสารเปิิดการปิระชุุม
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม็. เนลสัน

   8   เราจะไม่กา้วต่่อไปิในอุดมการณ์์ 
อนัสำาคัญัยิ่ิ�งเชุ่นนั�นหรือ?
  ประธานเอ็ม็. รัสเซลล์ บััลลาร์ด

   12   การรับรองใหมี้การพิิพิากษาอนั 
ชุอบธรรม
  เอ็ล็เดอ็ร์เจมส์ อ็าร์. ราสแบันด์

   15   การเรียิ่กทีี่�สูงส่งเป็ินพิิเศษ
  จอ็ย ดี. โจนส์

   18   คัวามที่รงจำาสำาคัญัที่างวญิญาณ์
  เอ็ล็เดอ็ร์นีล แอ็ล. แอ็นเดอ็ร์เซ็น

   23   ฝัังลึึกในใจเรา
  ดกัลาส ดี. โฮล์มส์

   27   คั ำาสวดออ้นวอนแห่งศรัที่ธา
  ประธานเฮนรีย์ บีั. อ็ายริงก์

   ภาคบ่่ายวันัเสาร์์

    30   การสนบัสนุนเจา้หนา้ทีี่�ชุั�นผูู้ใ้หญ่ สาวก
เจด็สิบภาคั แลึะเจา้หนา้ทีี่�ระดบัสามญั
  ประธานดลัลิน เอ็ช. โอ๊็คส์

   31   รายิ่งานแผู้นกต่รวจสอบบญัชีุศาสนจกัร
ปีิ 2019
  เควิิน อ็าร์. เจอ็ร์เกน็เซ็น

   32   การออกมาข่องพิระคัมัภีร์มอรมอน
  เอ็ล็เดอ็ร์อู็ลิส์เสส ซวิาเรส

   36   มาหาพิระคัริสต่—์ดำาเนินชีุวติ่เฉกเชุ่น 
วสุิที่ธิชุนยิ่คุัสุดที่า้ยิ่
  เอ็ล็เดอ็ร์จอ็ห์์น เอ็. แมค็คูน

   38   พิยิ่านทีี่�มีชีุวติ่อยิู่ข่่องพิระคัริสต่ ์
ผูู้ท้ี่รงพิระชุนม์
  อ็ธิการเจราลด์ คอ็สเซ

   41   พิิจารณ์าพิระคุัณ์คัวามดีแลึะคัวาม 
ยิ่ิ�งใหญ่ข่องพิระผูู้เ้ป็ินเจา้
  เอ็ล็เดอ็ร์เดล จี. เรนลนัด์

   45   พิลึงัข่องพิระคัมัภีร์มอรมอนใน 
การเปิลีึ�ยิ่นใจเลืึ�อมใส 
  เอ็ล็เดอ็ร์เบัน็จามิน เอ็ม็. ซี. ไท

   48   รากฐานอนัดีในภายิ่หนา้
  เอ็ล็เดอ็ร์แกรีย์ อี็. สตีีเวินสัน

   ภาคคำ�าวันัเสาร์์

    52   โฮซันันาแลึะฮาเลึลึยูิ่า—พิระเยิ่ซูัคัริสต่์
ผูู้ท้ี่รงพิระชุนม:์ หวัใจสำาคัญัข่อง
การฟืื้� นฟื้แูลึะอีสเต่อร์
  เอ็ล็เดอ็ร์เกอ็ร์ริท ดบััเบิัลย.ู กอ็ง

   56   ฐานะปุิโรหิต่เป็ินพิรแก่เยิ่าวชุนอยิ่า่งไร
  ลอ็ว์ิดี รูธ เคาค์

   58   ฐานะปุิโรหิต่เป็ินพิรแก่เยิ่าวชุนอยิ่า่งไร
  เอ็น็โซ เซร์เก เปเตีโล

   60   เป็ินหนึ�งเดียิ่วกนัในการที่ำางานข่องพิระ
ผูู้เ้ป็ินเจา้ใหส้ำาเร็จ
  จีน บีั. บิังแฮม

   66   พิระองคัเ์สดจ็ไปิเบื�องหนา้เรา
  ประธานเฮนรีย์ บีั. อ็ายริงก์

   69   ฐานะปุิโรหิต่แห่งเมลึคีัเซัเดคัแลึะกญุแจ
  ประธานดลัลิน เอ็ช. โอ๊็คส์

   72   เปิิดฟ้ื้าสวรรคัเ์พิื�อรับคัวามชุ่วยิ่เหลืึอ
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม็. เนลสัน

   ภาคเช้้าวันัอาทิติย์

    75   สมัฤที่ธิผู้ลึข่องคัำาพิยิ่ากรณ์์
  เอ็ล็เดอ็ร์โรนัลด์ เอ็. ราสแบันด์

   78   เพิื�อพิวกเข่าจะเห็น
  บัอ็นนี� เอ็ช. คอ็ร์ดอ็น

   81   คัวามเจิดจา้อนับริบูรณ์์แห่งคัวามหวงั
  เอ็ล็เดอ็ร์เจฟฟรีย์ อ็าร์. ฮอ็ลแลนด์

   84   “ใหส้ร้างนิเวศนนี์�แด่นามข่องเรา”
  เอ็ล็เดอ็ร์เดวิิด เอ็. เบัดนาร์

   88   ฟัื้งพิระองคั์
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม็. เนลสัน

 92 โห่ร้องโฮซันันา
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม็. เนลสัน

   ภาคบ่่ายวันัอาทิติย์

    93   แผู้นอนัสำาคัญัยิ่ิ�ง
  ประธานดลัลิน เอ็ช. โอ๊็คส์

   96   พิรจากการเปิิดเผู้ยิ่ต่่อเนื�องต่่อศาสดา
พิยิ่ากรณ์์แลึะการเปิิดเผู้ยิ่ส่วนต่วัเพิื�อ
นำาที่างชีุวติ่เรา
  เอ็ล็เดอ็ร์เควินทิน แอ็ล. คุก

   101   พิบทีี่�พิกัพิิงจากมรสุมชีุวติ่
  เอ็ล็เดอ็ร์ริคาร์โด พีี. ฮิเมเนซ

   104   เชิุญมาเป็ินส่วนหนึ�ง
  เอ็ล็เดอ็ร์ดีเทอ็ร์ เอ็ฟ. อุ็คท์ดอ็ร์ฟ

   107   บา้นทีี่�ดีทีี่�สุด
  เอ็ล็เดอ็ร์แอ็ล. วิิทนีย์ เคลย์ตัีน

   110   การแบ่งปัินข่่าวสารเรื�องการฟืื้� นฟื้แูลึะ
การฟืื้� นคืันพิระชุนม์
  เอ็ล็เดอ็ร์ดี. ทอ็ดด์ คริสทอ็ฟเฟอ็ร์สัน

   114   กา้วไปิข่า้งหนา้ดว้ยิ่ศรัที่ธา
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม็. เนลสัน

    64   เจา้หนา้ทีี่�ชุั�นผูู้ใ้หญ่แลึะเจา้หนา้ทีี่�ระดบั
สามญัข่องศาสนจกัรข่องพิระเยิ่ซูัคัริสต่์
แห่งวสุิที่ธิชุนยิ่คุัสุดที่า้ยิ่

   116   รายิ่งานสถิิติ่ปีิ 2019

   117   ข่่าวศาสนจกัร

   127   จงตีามเรามา—เรียิ่นรู้จากข่่าวสาร 
การปิระชุุมใหญ่สามญั

 สารบัญั พฤษภาคม 2020
  ปีิทีี่� 26 เล่ึมทีี่� 5

เซาเปาล,ู บัราซิล



2 การประชุุมใหญ่่สามญั่ประจำำาปีครั� งทีี่� 190

   ภาคเช้้าวันัเสาร์์ 4 เมษายน 2020
  ผู้้�ดำำาเนิินิการประชุมุ: ประธานิดำลัลนิิ เอชุ. โอ๊คส์
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิเปิดำ: เอ็ลเดำอรร์ชิุารด์ำ เจ. เมนิส์
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิปิดำ: มเิชุลล ์เครก 
  ดำนิตรีโดำยคณะนัิกร�องประสานิเสียงแทเบัอร์
นิาเคลิแอทเท็มเปิลสแควร*์: “Awake and  
Arise,” Hymns,  no. 8; “อรณุรุ�งเริ�ม,” เพลงสวด,   
บัทเพลงที� 1, เรยีบัเรยีงโดำย วลิเบัริก์; “It Is Well 
with My Soul,” Spafford and Bliss, เรยีบัเรยีง 
โดำย วลิเบัริก์; “มาเถิดิำ ท�านิลก้หลานิพระเจ�า,”  
 เพลงสวด,  บัทเพลงที� 20; “การสวดำอ�อนิวอนิครั �ง 
แรกของโจเซฟ สมิธ,” เพลงสวด,  บัทเพลงที� 13; 
“ขอพระพรเบั้ �องบันิลงมา,” โรบันิิสันิ/ทำานิอง 
แนิวพ้ �นิบั�านิอเมรกินัิ, เรยีบัเรยีงโดำย วลิเบัริก์

    ภาคบ่่ายวันัเสาร์์ 4 เมษายน 2020
  ผู้้�ดำำาเนิินิการประชุมุ: ประธานิเฮนิรยี ์บั.ี อายรงิก์
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิเปิดำ: มลิตนัิ คามาร์ โก
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิปิดำ: เอ็ลเดำอรร์เ้บันิ ว.ี อัลลิโยดำ์
  ดำนิตรีโดำยคณะนัิกร�องประสานิเสียงแทเบัอรน์ิา
เคลิแอทเท็มเปิลสแควร:์ “ส้งข้ �นิไป ณ ยอดำเขา,”  
 เพลงสวด,  บัทเพลงที� 4, เรยีบัเรยีงโดำย วลิเบัริก์;  
“เม้�อฉัันิค�นิพระคมัภรีศั์ักดำิ�สิทธิ�,” เพลงสวด,  
บัทเพลงที� 108, เรยีบัเรยีงโดำย เมอรฟี์; “จงยนิิดำี
พระเจ�าทรงเป็นิราชัุนิ!” เพลงสวด,  บัทเพลง
ที� 27; “พระผู้้� ไถิ�แห�งอิสราเอล,” เพลงสวด,  
บัทเพลงที� 5, เรยีบัเรยีงโดำย วลิเบัริก์

    ภาคคำ�าวันัเสาร์์ 4 เมษายน 2020
  ผู้้�ดำำาเนิินิการประชุมุ: ประธานิดำลัลนิิ เอชุ. โอ๊คส์
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิเปิดำ: เอ็ลเดำอรค์ายล ์เอส. แมคเคย์
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิปิดำ: ครสิตนีิา บีั. ฟรงัโค
  ดำนิตรีโดำยคณะนัิกร�องประสานิเสียงแทเบัอร์
นิาเคลิแอทเท็มเปิลสแควร:์ “Let Zion in Her  
Beauty Rise,” Hymns,  no. 41, เรยีบัเรยีงโดำย 
เคเซนิ; “แสงอันิเมตตาโปรดำนิำา,” เพลงสวด,   
บัทเพลงที� 42, เรยีบัเรยีงโดำย วลิเบัริก์; “ฉัันิลก้
พระผู้้�เป็นิเจ�า,” เพลงสวด,  บัทเพลงที� 149; “ทุก
ชุนิชุาตจิงฟัง!” เพลงสวด,  บัทเพลงที� 132, เรยีบั
เรยีงโดำย วลิเบัริก์

    ภาคเช้้าวันัอาทิติย์ 5 เมษายน 2020
  ผู้้�ดำำาเนิินิการประชุมุ: ประธานิดำลัลนิิ เอชุ. โอ๊คส์
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิเปิดำ: เอ็ลเดำอรบ์ัรค้ พ.ี เฮลส์
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิปิดำ: เอ็ลเดำอรปี์เตอร ์เอ็ม. จอห์นิสันิ
  ดำนิตรีโดำยคณะนัิกร�องประสานิเสียงแทเบัอร์
นิาเคลิแอทเท็มเปิลสแควร:์ “Truth Eternal,” 
 Hymns,  no. 4; “ฐานิมั�นิคงหนัิกหนิา,” เพลงสวด,  
บัทเพลงที� 33, เรยีบัเรยีงโดำย วลิเบัริก์;  

“นีิ�คอ้บัตุรที�รกัของเรา,” เลยีโฮนา,  ธ.ค. 1997, พ4,  
เรยีบัเรยีงโดำย คารด์ำอนิ; “จงมาร�าเรงิยินิดำ,ี” เพลง 
สวด,  บัทเพลงที� 3; “อสิเรล็ อสิเรล็ พระเป็นิเจ�า 
เรยีก,” เพลงสวด,  บัทเพลงที� 6, เรยีบัเรยีงโดำย 
วลิเบัริก์; “Hosanna Anthem/พระวญิญาณ 
พระเจ�า,” Stephens และ เพลงสวด,  บัทเพลงที�  
2, เรยีบัเรยีงโดำย สตเีฟนิส์

    ภาคบ่่ายวันัอาทิติย์ 5 เมษายน 2020
  ผู้้�ดำำาเนิินิการประชุมุ: ประธานิเฮนิรยี ์บั.ี อายรงิก์
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิเปิดำ: เอ็ลเดำอรเ์ควนิิ อาร.์ ดำนัิแคนิ
  ผู้้�สวดำอ�อนิวอนิปิดำ: เอ็ลเดำอรล์นิิน์ิ จ.ี รอบับันิิส์
  ดำนิตรีโดำยคณะนัิกร�องประสานิเสียงแทเบัอรน์ิา
เคลิแอทเท็มเปิลสแควร:์ “สรรเสรญิบัรุษุ,” เพลง 
สวด,  บัทเพลงที� 14, เรยีบัเรยีงโดำย วลิเบัริก์; “The 
Day Dawn Is Breaking,” Hymns,  no. 52, เรยีบั
เรยีงโดำย เมอรฟี์; “ฉัันิร้�พระผู้้� ไถิ�ทรงพระชุนิม์,”  
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 ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิให�ข�าวสาร
ชัุดำเจนิที�การประชุมุใหญ�สามัญ: “ฟัง
พระองค”์

  “เราต�องแสวงหาทกุวถิิทีางที�ทำาไดำ�เพ้�อ
ฟังพระเยซค้รสิตผ์ู้้�ตรสักบััเราผู้�านิอำานิาจ
และการปฏิบิัตัดิำแ้ลของพระวญิญาณ
บัรสุิทธิ�” ประธานิเนิลสันิสอนิ

  “จดุำประสงคข์องการประชุมุใหญ�
สามญัครั �งนีิ�และทุกครั �งคอ้ชุ�วยให�เราฟัง
พระองค”์ (หนิ�า 7)

  ในิการประชุมุใหญ�ที�มุ�งเนิ�นิเร้�องนิิมติ
แรกและการฟ้�นิฟ้ เราไดำ�รบััการสอนิว�าเรา
สามารถิฟังพระองคเ์หมอ้นิกบััที� โจเซฟ 
สมธิทำาในิป� าศัักดำิ�สิทธิ� ในิภาวะที�แวดำล�อม
ไปดำ�วยผู้ลจากโรคระบัาดำระดำบััโลกซ้�งส�ง
ผู้ลกระทบัต�อคนิหลายล�านิคนิ เราไดำ�รบัั
การสอนิให�ฟังพระองคเ์พ้�อการนิำาทางในิ
ปัญหาของเรา มองไปยงัอนิาคตอนัิสดำใส
สำาหรบััศัาสนิจกัรรวมทั �งตวัเราแต�ละคนิ 
เราไดำ�รบััการสอนิให�ตั �งต�นิพยายามอกีครั �ง
เพ้�อฟังพระองคแ์ละทำาตามพระองค์

  “องคป์ระกอบัมากมายที�สร�างแรง 
บันัิดำาลใจของการประชุมุใหญ�สามัญ 
เดำอ้นิเมษายนิ ปี 2020 นีิ�” ประธานิ 
เนิลสันิกล�าว “. . . สรปุ ไดำ�ดำ�วยประกาศิัต 
สองคำาจากสวรรค:์ ‘ฟังพระองค’์ เราสวดำ 
อ�อนิวอนิขอให�ความจดำจ�อของท�านิในิพระ 
บัดิำาบันิสวรรคผ์ู้้�ตรสัสองคำานีิ� และในิพระ
บัตุรที�รกัของพระองคพ์ระเยซค้รสิต ์จะ 
สำาคญัที�สุดำในิความทรงจำาของท�านิเหน้ิอ 
สิ�งอ้�นิใดำ”

ขณะที�ท�านิศ้ักษาข�าวสารของการ
ประชุุมใหญ�นีิ�และหมายมั�นิจะ “ฟัง สดำบัั
ฟัง และเอาใจใส�พระวจนิะของพระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำ” ท�านิจะพบัว�าสัญญาของศัาสดำา
พยากรณ์ที�ว�า “ความกลัวจะลดำลงและ
ศัรทัธาจะเพิ�มข้ �นิ” จะเกิดำสัมฤทธิผู้ลในิ
ชีุวติของท�านิ (หนิ�า 114)

    •  ประธานิเนิลสันินิำาเสนิอสัญลกัษณ์
ใหม�สำาหรบััศัาสนิจกัรในิหนิ�า 73

   •  ประธานิเนิลสันินิำาเสนิอถิ�อยแถิลง
เร้�องการฟ้�นิฟ้ในิหนิ�า 91

   •  ประธานิเนิลสันินิำาการชุมุนุิม
ศัักดำิ�สิทธิ�ทั�วโลกในิหนิ�า 92

   •  ประธานิเนิลสันิประกาศัสร�าง 
พระวหิารใหม�แปดำแห�งในิหนิ�า 115

   •  เรยีนิร้�มากข้ �นิถิง้วธิทีี�เราสามารถิชุ�วย 
ให�ผู้้�อ้�นิ #ฟังพระองค ์ที� HearHim.
ChurchofJesusChrist.org   ◼ 

เร้�องเดำ�นิจากการประชุมุใหญ�สามญั
ประจำาปีครั �งที� 190

 ภาพในฉบ่ับ่นี�
  เราพิยิ่ายิ่ามเกบ็บนัทึี่กการปิระชุุมใหญ่สามญัแต่่ลึะคัรั� งผู้า่นที่างภาพิทีี่�เราเผู้ยิ่แพิร่  
แมว้า่การปิระชุุมใหญ่แต่่ลึะคัรั� งจะพิิเศษแต่กต่่างกนัไปิ แต่่ภาพิในฉบบันี�สะที่อ้นถึิง
สภาวการณ์์ไม่ปิกติ่บางอยิ่า่งข่องการปิระชุุมใหญ่คัรั� งนี�

  นอกจากภาพิจากการถ่ิายิ่ที่อดแลึว้ ท่ี่านจะพิบภาพิถ่ิายิ่จากเที่ม็เปิิลึสแคัวร์ทีี่�สวยิ่งาม  
(แมว้า่จะวา่งเปิล่ึาเป็ินพิิเศษเพิราะโคัวดิ- 19 แลึะการก่อสร้าง) รวมถึิงภาพิวาดทีี่�เกี�ยิ่วข่อ้ง
กบัการฟืื้� นฟื้พูิระกิต่ติ่คุัณ์แลึะภาพิถ่ิายิ่การมีส่วนร่วมในการปิระชุุมใหญ่ที่ั�วโลึกทีี่�สมาชิุก
ส่งมา
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โดัย ปร์ะธานรั์สเซัล่ล์่ เอม็. เนล่สัน
ประธานศาสนจักรข้อ็งพีระเยซูคริสต์ีแห่์งวิิสุทธิชนยคุสุดท้าย

สิบัคนิจะทำาให�การประชุมุใหญ�ครั �งนีิ�นิ�า
จดำจำาและยากจะลม้เลอ้นิ สำาหรับัข้า้พเจ้า้ !  
แต�การที�ร้�ว�าท�านิกำาลงัร�วมประชุมุผู้�านิ
การถิ�ายทอดำทางอเิล็กทรอนิิกส์ และ
บัทเพลงอนัิไพเราะ “It Is Well with My 
Soul” จากคณะนัิกร�องทำาให� ข้า้พเจ้า้   
อบัอุ�นิใจ

  ตามที�ท�านิทราบั เราจำากดัำผู้้�เข�าร�วม
การประชุมุใหญ�ครั �งนีิ�อย�างเข�มงวดำในิ
ความพยายามจะเป็นิพลเมอ้งดำขีองโลก
และทำาสุดำความสามารถิเพ้�อจำากดัำการ
ระบัาดำของโควดิำ-19 ไวรสันีิ�ส�งผู้ลกระทบั

ใหญ�หลวงทั�วโลก ทั �งยงัเปลี�ยนิแปลงการ
ประชุมุศัาสนิจกัร งานิรบััใชุ�ของผู้้�สอนิ
ศัาสนิา และงานิพระวหิารของเราไปสัก
ระยะ

  แม�ข�อจำากดัำวนัินีิ�จะเกี�ยวกบััไวรสัร�าย  
แต�การทดำลองส�วนิตวัของชีุวติขยาย 
ออกไปเกนิิกว�าการแพร�ระบัาดำนีิ� การ 
ทดำลองในิอนิาคตอาจเกดิำจากอบุัตัเิหต ุ 
ภยัธรรมชุาต ิหรอ้ความปวดำร�าวส�วนิตวัที�
คาดำไม�ถิง้

  เราจะอดำทนิต�อการทดำลองเชุ�นินัิ�นิไดำ�
อย�างไร? พระเจ�าตรสักบััเราว�า “แต�หาก
เจ�าพร�อมเจ�าจะไม�กลวั” 1   แนิ�นิอนิว�า เรา
สามารถิสะสมอาหาร นิำ �า และเงนิิออม
สำารองไว� ไดำ� แต�ที�สำาคญัเท�าๆ กันิคอ้เรา
ต�องเตมิคลงั ทางวญิญาณ  ส�วนิตวัดำ�วย
ศัรทัธา ความจรงิ และประจกัษ์พยานิ

  การแสวงหาส้งสุดำของเราในิชีุวติคอ้
การเตรยีมพบัพระผู้้�รงัสรรคข์องเรา เรา
ทำาเชุ�นินีิ� โดำยพยายามเป็นิเหมอ้นิพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำพระเยซค้รสิตม์ากข้ �นิทกุวนัิ 2    
และเราทำา เช่่นนั�น  เม้�อเรากลบััใจทุกวนัิ
และรบััเดำชุานุิภาพของพระองค์ ในิการ
ชุำาระให�สะอาดำ เยยีวยา และเพิ�มพลงั  
เม้�อนัิ�นิเราจง้จะสามารถิร้�ส้กถิง้สันิตสุิข
และปีตอินัิยั�งยน้ิแม� ในิชุ�วงเวลาโกลาหล  
นีิ�คอ้สาเหตทุี�พระเจ�าทรงขอให�เรายน้ิอย้�
ในิสถิานิที�ศัักดำิ�สิทธิ�และ “ ไม�หวั�นิไหว” 3 

  ปีนีิ�เราฉัลองครบัรอบั 200 ปี 
เหตกุารณ์สำาคญัที�สุดำเหตกุารณ์หน้ิ�งในิ 
ประวตัศิัาสตร์ โลก—นัิ�นิคอ้ การปรากฏิ 
ของพระผู้้�เป็นิเจ�าพระบัดิำาและพระบัตุร 

    พี�นิ�องที�รกั ขณะที�เราต�อนิรบััท�านิเข�าส้�
การประชุมุใหญ�สามัญเดำอ้นิเมษายนิปี  
2020 ครั �งประวตัศิัาสตรนี์ิ�ของศัาสนิจกัร
ของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิยคุ
สุดำท�าย ดำ�วยเหตผุู้ลที�ท�านิทราบัดำ ี 
ข�าพเจ�ายน้ิอย้�หนิ�าท�านิในิห�องประชุมุที�
ว�างเปล�า!

  เม้�อสัญญากบััท�านิที�การประชุมุใหญ�
สามญัเดำอ้นิตลุาคมปี 2019 ว�าการประชุมุ
ใหญ�สามญัเดำอ้นิเมษายนินีิ�จะ “นิ�าจดำจำา”  
และ “ยากจะลม้เลอ้นิ” ข�าพเจ�าไม�ทราบั
เลยว�าการพด้ำที�เห็นิผู้้�เข�าประชุมุไม�ถิง้

 ข่่าวสารเปิิดการปิระชุุม

   เราต้ีอ็งแสวิงห์าทุกวิิถีีทางที�ทำาได้เพ่ี�อ็ฟังพีระเยซูคริสต์ี
ผูู้้ตีรัสกับัเราผู่้านอ็ำานาจและการปฏิิบััติีดแูล 
ข้อ็งพีระวิิญญาณบัริสุทธิ�

 ภาคเช้้าวันัเสาร์์  | 4 เมษายิ่น 2020 
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ที�รกัของพระองคพ์ระเยซค้รสิตต์�อโจเซฟ  
สมธิ ระหว�างนิิมติพเิศัษนัิ�นิ พระผู้้� 
เป็นิเจ�าพระบัดิำาทรงชีุ �พระหตัถิ์ ไปที�พระ
เยซค้รสิตแ์ละตรสัว�า “นีิ�คอ้บัตุรที�รกัของ
เรา จงฟังท�านิ!” 4 

  พระดำำารสัตกัเตอ้นิโจเซฟครั �งนัิ�นิตกั
เตอ้นิเราทกุคนิเชุ�นิกนัิ เราต�องแสวงหา
ทกุวถิิทีางที�ทำาไดำ�เพ้�อฟังพระเยซค้รสิตผ์ู้้�
ตรสักบััเราผู้�านิอำานิาจและการปฏิบิัตัดิำแ้ล
ของพระวญิญาณบัรสุิทธิ�

  จดุำประสงคข์องการประชุมุใหญ�สามัญ
ครั �งนีิ�และทุกครั �งคอ้ชุ�วยให�เราฟัง 
พระองค ์เราสวดำอ�อนิวอนิ และเชุ้ �อเชิุญ
ให�ท�านิสวดำอ�อนิวอนิ ขอให�พระวญิญาณ
พระเจ�าสถิติกบััเราอย�างท�วมท�นิจนิท�านิ
สามารถิไดำ�ยินิข�าวสารที�พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
ทรงมี ให�ท�านิโดำยเฉัพาะ—ข�าวสารที�จะ 
นิำาสันิตสุิขมาส้�จติวญิญาณท�านิ ข�าวสาร
ที�จะเยยีวยาใจที�ชุอกชุำ �าของท�านิ ข�าวสาร 
ที�จะส�องสว�างความคดิำท�านิ ข�าวสารที�จะ
ชุ�วยให�ท�านิร้�ว�าต�องทำาอะไรขณะก�าวไป 
ข�างหนิ�าฝ่� าชุ�วงเวลาแห�งความยุ�งเหยิง
และการทดำลอง

  เราสวดำอ�อนิวอนิขอให�การประชุมุใหญ�
ครั �งนีิ�นิ�าจดำจำาและยากจะลม้เลอ้นิเพราะ
ข�าวสารที�ท�านิจะไดำ�ยินิ คำาประกาศัพเิศัษ
ที�จะเกดิำข้ �นิ และประสบัการณ์ที�ท�านิจะ
ไดำ�รบััเชิุญให�มีส�วนิร�วม

  ตวัอย�างเชุ�นิ ชุ�วงท�ายของภาคเชุ�า
วนัิอาทติย ์เราจะมพีธิชีุมุนุิมทั�วโลกเม้�อ
ข�าพเจ�าจะนิำาท�านิโห�ร�องโฮซันินิาอันิ
ศัักดำิ�สิทธิ� เราสวดำอ�อนิวอนิขอให�นีิ� เป็นิ
เหตกุารณ์สำาคญัทางวญิญาณสำาหรบััท�านิ
เม้�อเราพร�อมใจกันิทั�วโลกแสดำงความ
สำาน้ิกคณุอย�างสุดำซ้ �งต�อพระผู้้�เป็นิเจ�า
พระบัดิำาและพระบัตุรที�รกัของพระองค์
โดำยสรรเสรญิทั �งสองพระองคด์ำ�วยวธิี
พเิศัษนีิ�

  สำาหรบััประสบัการณ์ศัักดำิ�สิทธิ�ดำงักล�าว 
เราจะใชุ�ผู้�าเช็ุดำหนิ�าสะอาดำสีขาว แต�ถิ�า 
ท�านิไม�มี ขอให�ท�านิเพยีงแต�โบักมอ้ เม้�อ 
โห�ร�องโฮซันินิาจบั ที�ประชุมุจะร�องเพลง  
“พระวญิญาณพระเจ�า” 5   ร�วมกบััคณะ 
นัิกร�อง

  พี�นิ�องที�รกั การประชุมุใหญ�ครั �งนีิ�จะ
สวยสดำงดำงามยิ�ง ปีนีิ�จะพเิศัษกว�าครั �ง 

ใดำเม้�อเราตั �งใจจดำจ�ออย้�กบััพระผู้้�ชุ�วยให� 
รอดำและพระกติตคิณุที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ 
ของพระองค ์ผู้ลยั�งยน้ิสำาคญัที�สุดำของ 
การประชุมุใหญ�ครั �งประวตัศิัาสตรนี์ิ�จะ 
เกิดำข้ �นิเม้�อใจเราเปลี�ยนิและเราเริ�ม 
การแสวงหาชัุ�วชีุวติเพ้�อฟังพระองค์

  ขอต�อนิรบััเข�าส้�การประชุมุใหญ�สามัญ 
เดำอ้นิเมษายนิปี 2020! ข�าพเจ�าทราบัว�า 
พระผู้้�เป็นิเจ�าพระ 
บัดิำาบันิสวรรค ์
ของเราและพระ 
บัตุรของพระองค ์
พระเยซค้รสิต ์
ทรงห�วงใยเรา  
ทั �งสองพระองคจ์ะ 
ทรงอย้�กบััเราตลอดำ
การประชุมุอันิ 
งดำงามสองวนัินีิ� 
เม้�อเราพยายามเข�า

ใกล�พระองคม์ากข้ �นิและถิวายพระเกยีรติ
พระองค ์ในิพระนิามอนัิศัักดำิ�สิทธิ�ของ 
พระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼
      อ้างองิ
     1.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 38:30 .
    2.  ดำ ้ 3 นีิไฟ 27:27 .
    3.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 87:8 .
    4.   โจเซฟ สมธิ—ประวตั ิ1:17 .
    5.  เพลงสวด,  บัทเพลงที� 2.
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กรีูตีีบัา ปารานา, บัราซิล
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  โจเซฟ จเ้นีิยรเ์ป็นิที�รกัของครอบัครวั  
สนิิทสนิมเป็นิพิเศัษกบััไฮรมัพี�ชุายซ้�ง
อายใุกล�หกขวบัเม้�อโจเซฟเกดิำ

  เดำอ้นิตลุาคมที�ผู้�านิมา ข�าพเจ�านัิ�งอย้�
ข�างเตาผิู้งในิบั�านิหลงัเล็กของครอบัครวั
สมธิในิชุารอนิ เวอรม์อนิตท์ี� โจเซฟเกดิำ  
ข�าพเจ�าสัมผู้สัถิง้ความรกัที� ไฮรมัมตี�อ 
โจเซฟและน้ิกภาพเขาอุ�มนิ�องชุายทารก 
ไว� ในิอ�อมแขนิและสอนินิ�องเดำนิิ

  บัดิำามารดำาสมธิเผู้ชิุญความยากแค�นิ
ส�วนิตวั ซ้�งบับีัให�ต�องย�ายครอบัครวัหลาย
ครั �งก�อนิจะยอมแพ� ให�แก�นิิวอิงแลนิดำ์
และตดัำสินิใจอย�างกล�าหาญที�จะย�ายไป
ทางตะวนัิตกส้�รฐันิิวยอรก์

  เพราะครอบัครวันีิ�เป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิ  
พวกเขาจง้อย้�รอดำจากความท�าทายเหล�า 
นีิ�และร�วมเผู้ชิุญภารกจิที�นิ�าหวาดำหวั�นิ 
ดำ�วยกนัิ นัิ�นิคอ้การเริ�มต�นิชีุวติใหม�ที�ผู้น้ิ 
ป� าร�อยเอเคอร ์(0.4 ตร.กม.  ) ในิแมนิเชุส
เตอร์ ใกล�พอลไมรา รฐันิิวยอรก์

  ข�าพเจ�าไม�แนิ� ใจว�าเราหลายคนิ
ตระหนัิกถิง้ความท�าทายทางกายและทาง
ใจที�เริ�มกลบััมาส้�ครอบัครวัสมธิ—ทั �งการ
แผู้�วถิางที�ดำนิิ ทำาเรอ้กสวนิไร�นิา สร�างบั�านิ
ไม�ซงุหลงัเล็กและสิ�งปลก้สร�างอ้�นิๆ ในิไร�  
รบััจ�างเป็นิแรงงานิรายวนัิ และทำาของใชุ�
ในิบั�านิไปขายในิเมอ้ง

  เม้�อครอบัครวัมาถิง้นิิวยอรก์ฝั่� งตะวนัิ
ตก พ้ �นิที�แห�งนีิ�ลกุไหม�ดำ�วยความร�อนิระอุ
ทางศัาสนิา—ซ้�งเรยีกกนัิว�าการต้�นิตวัทาง
จติวญิญาณครั �งที�สอง

  ในิชุ�วงเวลาแห�งการโต�เถิยีงและการ
ววิาทท�ามกลางกลุ�มศัาสนิาต�างๆ โจเซฟ
ไดำ�รบัันิิมติอนัินิ�าพิศัวง ซ้�งร้�จกักนัิทุกวนัิ
นีิ�ว�านิิมติแรก เราโชุคดำทีี�มเีร้�องราวฉับับัั
ดำั �งเดำมิสี�เร้�องซ้�งข�าพเจ�าจะนิำามาพด้ำถิง้ 2 

  โจเซฟบันัิทก้ว�า: “ระหว�างเวลาแห�ง
ความระสำ�าระสายอย�างรนุิแรง [ทาง
ศัาสนิา] นีิ� จติใจข�าพเจ�าว�าวุ�นิครุ�นิคดิำ
หนัิกและกังวลใจมาก; แต�แม�ว�าความร้�ส้ก
ของข�าพเจ�าจะลก้ซ้ �งและมกัจะแรงกล�า, 
ทว�าข�าพเจ�ายงัคงเก็บัตวัห�างจากกลุ�มทั �ง
หลายทั �งปวงเหล�านีิ�, แม�ว�าข�าพเจ�าจะเข�า
ร�วมการประชุมุต�างๆ ของพวกเขาบั�อย
ครั �งเท�าที� โอกาสจะอำานิวย . . . [แต�] ความ
สับัสนิและความขดัำแย�งในิบัรรดำากลุ�มที�

อ�อนิวอนิอย�างจรงิใจ และดำำาเนิินิชีุวติดำ�วย
ศัรทัธาในิพระผู้้�เป็นิเจ�า

  พวกเขาตั �งชุ้�อทารกชุายคนิใหม�ว�า 
โจเซฟ สมิธ จเ้นีิยร์

  บัรคิมั ยงักพ์ด้ำถิง้ครอบัครวัสมธิว�า:  
“พระเจ�าทอดำพระเนิตร [ โจเซฟ สมิธ] 
บัดิำาของท�านิ และบิัดำาของบัดิำาท�านิ และ
บัรรพชุนิของท�านิย�อนิไปจนิถิง้อบััราฮัม 

และตั �งแต�อบััราฮัมไป
จนิถิง้นิำ �าท�วม ตั �งแต�
นิำ �าท�วมไปจนิถิง้ 
เอโนิค และตั �งแต� 
เอโนิคไปจนิถิง้อาดำมั  
พระองคท์รงเฝ่� าดำ้
ครอบัครวันัิ�นิและ
สายโลหติที� ไหลเวยีนิ
จากต�นิกำาเนิิดำมา
จนิถิง้การเกดิำของชุาย
ผู้้�นัิ�นิ [ โจเซฟ สมธิ] 
ไดำ�รบััแต�งตั �งล�วงหนิ�า
ในินิิรนัิดำร” 1 

โดัย ปร์ะธานเอม็. รั์สเซัล่ล์่ บ่ัล่ล่าร์์ดั
รักษาการประธานโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

    ขอบัคณุมากครบััประธานิสำาหรบััคำาพด้ำ
เปิดำการประชุมุอนัิยอดำเยี�ยม พี�นิ�องทั �ง
หลาย 215 ปีที�แล�ว โจเซฟและลซี้  
แมค สมิธให�กำาเนิิดำเด็ำกชุายคนิหน้ิ�งในิ
เวอรม์อนิต ์ในิภมิ้ภาคที�เรยีกว�านิิวองิ
แลนิดำ์ ในิสหรฐัฝั่� งตะวนัิออกเฉีัยงเหน้ิอ

  โจเซฟและลซี้ แมค เชุ้�อในิพระเยซ้
ครสิต ์ศ้ักษาพระคมัภรีศั์ักดำิ�สิทธิ� สวดำ

 เราจะไม่กา้วต่่อไปิ 
ในอุดมการณ์์อนัสำาคัญัยิ่ิ�ง 
เชุ่นนั�นหรือ?

   เราควิรระลึกเสมอ็ถึีงราคาที�โจเซฟและไฮรัม สมิธจ่าย
พีร้อ็มกับัชายห์ญิงและเดก็ผูู้้ซ่�อ็สัตีย์คนอ่็�นๆ มากมาย 
ในการสถีาปนาศาสนจักร

บััวิโนสไอ็เรส, อ็าร์เจนติีนา
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แตกต�างนัิ�นิมีมากยิ�งนัิก, จนิสุดำวสัิยที� 
ผู้้�อ�อนิวยัอย�างข�าพเจ�า, และไม�ประสาต�อ
มนุิษยแ์ละเร้�องต�างๆ, จะสรปุ ไดำ�แนิ�ชัุดำว�า
ใครถิก้และใครผิู้ดำ” 3 

  โจเซฟหนัิไปหาคำาตอบัให�คำาถิามของ
ตนิในิพระคมัภีร์ ไบัเบัลิและอ�านิ  ยากอบั  
1:5 : “ถิ�าผู้้� ใดำในิพวกท�านิขาดำสตปิัญญา, 
ก็ ให�ผู้้�นัิ�นิทล้ขอจากพระเจ�า, ผู้้�ทรงโปรดำ
ประทานิให�แก�คนิทั �งปวงดำ�วยพระกรณุา,  
และมิไดำ�ทรงตำาหนิิ; แล�วผู้้�นัิ�นิก็จะไดำ�รบัั
สิ�งที�ทล้ขอ” 4 

  โจเซฟเขยีนิว�า “ ไม�เคยมขี�อความใดำ
ในิพระคมัภีรม์าส้�จติใจมนุิษยด์ำ�วยพลงัไดำ�
มากไปกว�าข�อความนีิ�ที�ขณะนัิ�นิมาส้�จติใจ
ข�าพเจ�า ดำเ้หมอ้นิจะเข�าถิง้ความร้�ส้กทกุ
อย�างของจติใจข�าพเจ�าดำ�วยพลงัอันิแรง
กล�า ข�าพเจ�าครุ�นิคดิำถิง้ข�อความนีิ�ครั �ง
แล�วครั �งเล�า” 5 

  โจเซฟตระหนัิกว�าพระคมัภรี์ ไบัเบัลิ
ไม�ไดำ�มคีำาตอบัทกุอย�างต�อคำาถิามในิชีุวติ  
แต�สอนิชุายและหญงิถิง้วธิหีาคำาตอบัให�
คำาถิามโดำยการส้�อสารกบััพระผู้้�เป็นิเจ�า
โดำยตรงผู้�านิการสวดำอ�อนิวอนิ

  ท�านิเสรมิว�า: “ดำงันัิ�นิ, เพ้�อให�เป็นิไป
ตามนีิ�, ความตั �งใจของข�าพเจ�าที�จะทล้ขอ
จากพระผู้้�เป็นิเจ�า, ข�าพเจ�าจง้เข�าไป ในิ
ป� าเพ้�อลองดำ ้วนัินัิ�นิเป็นิเวลาเชุ�าของวนัิ
ที�สวยงาม, แจ�มใส, ต�นิฤดำใ้บัไม�ผู้ลขิองปี
หน้ิ�งพนัิแปดำร�อยยี�สิบั” 6 

  ไม�นิานิหลังจากนัิ�นิ โจเซฟกล�าวว�า  
“[ลำาแสง] นัิ�นิส�องมายังข�าพเจ�า ข�าพเจ�า
เห็นิพระอติรป้สองพระองค์, ซ้�งความ
เจิดำจ�าและรศััมีภาพของทั �งสองพระ
องค์เกินิกว�าจะพรรณนิาไดำ�, พระองค์
ทรงย้นิอย้�เหน้ิอข�าพเจ�าในิอากาศั. องค์
หน้ิ�งรบััสั�งกับัข�าพเจ�า, โดำยทรงเรยีกชุ้�อ
ข�าพเจ�าและตรสั, พลางชีุ �พระหัตถิ์ ไปที�
อีกองค์หน้ิ�ง—[ โจเซฟ,] นี�คืือบุตรัที�รักั
ข้องเรัา จ้งฟังท่าน! ” 7 

  จากนัิ�นิพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำตรสัว�า: “ โจ
เซฟ บัตุรของเรา บัาปของเจ�าไดำ�รบััการให�
อภยัแล�ว จงไปตามทางของเจ�า เดำนิิตาม
กฎเกณฑ์ข์องเรา และรกัษาบัญัญตัขิอง
เรา ดำเ้ถิดิำ เราคอ้พระเจ�าแห�งรศััมภีาพ เรา
ถิก้ตรง้กางเขนิแทนิชุาวโลก เพ้�อทกุคนิที�
เชุ้�อในินิามของเราจะมีชีุวตินิิรนัิดำร”์ 8 

  โจเซฟเสรมิว�า “ฉัะนัิ�นิ, ทนัิทีที�
ข�าพเจ�าควบัคมุตนิเองไดำ�, จนิสามารถิ
พด้ำไดำ�แล�ว, ข�าพเจ�าจง้ทล้ถิามพระอตริป้
สองพระองคท์ี�ทรงยน้ิอย้�เหน้ิอข�าพเจ�าในิ
ความสว�าง, ว�านิิกายใดำจากนิิกายทั �งหมดำ
ถิก้ต�อง” 9 

  ท�านิเล�าว�า: “ทั �งสองพระองคร์บััสั�งกบัั
ข�าพเจ�าว�านิิกายทั �งหมดำกำาลงัเชุ้�อหลกั
คำาสอนิที� ไม�ถิก้ต�อง พระผู้้�เป็นิเจ�าไม�
ทรงยอมรบัันิิกายใดำเป็นิศัาสนิจกัรและ
อาณาจักรของพระองค ์และ . . . ขณะ
เดำยีวกนัิ [ข�าพเจ�า] ก็ ไดำ�รบััสัญญาว�าความ
สมบัร้ณ์ของพระกิตตคิณุจะเป็นิที�ร้�แก�
ข�าพเจ�าในิอนิาคตอนัิใกล�” 10 

  โจเซฟเขยีนิดำ�วยว�า “ข�าพเจ�าเห็นิเทพ
หลายองค์ ในินิิมตินีิ�” 11 

  หลงัจากนิิมติอนัิรุ�งโรจน์ินีิ� โจเซฟ
เขยีนิว�า: “จติวญิญาณข�าพเจ�าเปี� ยมดำ�วย
ความรกั และข�าพเจ�าปลาบัปล้ �มยนิิดำยีิ�ง
เป็นิเวลาหลายวนัิ . . . พระเจ�าทรงอย้�กบัั
ข�าพเจ�า” 12 

  ท�านิออกมาจากป� าศัักดำิ�สิทธิ�เพ้�อเริ�ม
เตรยีมตวัเป็นิศัาสดำาพยากรณ์ของ 
พระผู้้�เป็นิเจ�า

  โจเซฟเริ�มเรยีนิร้�สิ�งที�ศัาสดำาพยากรณ์
สมยัโบัราณประสบัเชุ�นิกนัิ—ทั �งการ
ปฏิเิสธ การต�อต�านิ และการข�มเหง  
โจเซฟเล�าว�าท�านิบัอกเล�าสิ�งที�ท�านิเห็นิ 

และไดำ�ยนิิแก�นัิกเทศัน์ิคนิหน้ิ�งที�มบีัทบัาท 
ในิการฟ้�นิฟ้ศัาสนิาว�า:

  “ข�าพเจ�าประหลาดำใจมากในิพฤตกิรรม
ของเขา; เขาไม�เพยีงถิอ้การบัอกเล�าของ
ข�าพเจ�าเป็นิเร้�องไร�สาระ, แต�ยงัดำห้มิ�นิยิ�ง
นัิก, โดำยกล�าวว�ามนัิเป็นิของมารทั �งหมดำ, 
ไม�มสิี�งที�เรยีกว�านิิมติหรอ้การเปิดำเผู้ยแบับั
นัิ�นิแล�วในิปัจจบุันัิ; เร้�องเชุ�นินัิ�นิทั �งหมดำ
ไดำ�จบัสิ�นิไปแล�วพร�อมกบััเหล�าอคัรสาวก, 
และจะไม�มวีนัิมสิี�งเหล�านัิ�นิอกีเลย

  “อย�างไรก็ตาม, ในิไม�ชุ�าข�าพเจ�าพบัว�า  
การเล�าเร้�องของข�าพเจ�าก�อให�เกดิำอคต ิ
ต�อต�านิข�าพเจ�าอย้�มากในิบัรรดำาผู้้�ประกาศั 
ศัาสนิา, และเป็นิเหตขุองการข�มเหงใหญ� 
หลวง, ซ้�งทวขี้ �นิเร้�อยๆ; . . . และนีิ�เป็นิ 

เร้�องธรรมดำาในิบัรรดำานิิกายทั �งหมดำ— 
ทั �งหมดำพร�อมใจกนัิข�มเหงข�าพเจ�า” 13 

  สามปีต�อมาในิปี 1823 สวรรคเ์ปิดำ
อกีครั �งซ้�งเป็นิส�วนิหน้ิ�งของการฟ้�นิฟ้
ต�อเน้ิ�องของพระกติตคิณุของพระเยซ้
ครสิต์ ในิยคุสุดำท�าย โจเซฟเขยีนิว�าเทพ
ชุ้�อโมโรไนิมาปรากฏิต�อท�านิและบัอกว�า  
“พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงมงีานิให�ข�าพเจ�าทำา  
. . . [และ] มหีนัิงส้อเล�มหน้ิ�งฝั่งอย้�, ซ้�ง
เขยีนิบันิแผู้�นิจารก้ทองคำา” ซ้�งม ี“ความ
สมบัร้ณ์ของพระกติตคิณุอนัิเป็นินิิจ . . . 
ดำงัที�พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำประทานิแก�ผู้้�อย้�
อาศััยในิ [ทวปีอเมรกิา] สมยัโบัราณ” 14 



10 ภาคเช้า้วันัเสาร์์

  ในิที�สุดำโจเซฟก็ไดำ�รบัั แปล และพมิพ ์
บันัิทก้โบัราณ ซ้�งทกุวนัินีิ�เรยีกว�า 
พระคมัภีรม์อรมอนิ

  ไฮรมั พี�ชุายที�สนัิบัสนุินิท�านิมาตลอดำ  
โดำยเฉัพาะอย�างยิ�งหลงัการผู้�าตดัำขาของ
ท�านิที�เจ็บัปวดำเป็นิอนัิตรายถิง้ชีุวติในิปี  
1813 เขาเป็นิหน้ิ�งในิพยานิที�เห็นิแผู้�นิ
จารก้ทองคำา และยงัเป็นิหน้ิ�งในิสมาชิุก
หกคนิของศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิต์
เม้�อจัดำตั �งข้ �นิในิปี 1830 ดำ�วย

  ในิชุ�วงชีุวติของทั �งค้� โจเซฟและไฮรมั
เผู้ชิุญกบัักลุ�มผู้้�ร�ายและการข�มเหงดำ�วย
กนัิ ตวัอย�างเชุ�นิ ทั �งสองทกุขท์รมานิในิ
สภาพนิ�าเวทนิาที�สุดำในิคกุลเิบัอรต์ี �ในิ
มสิซร้เีป็นิเวลาห�าเดำอ้นิชุ�วงฤดำห้นิาวอนัิ
เยอ้กเย็นิของปี 1838–1839

  ในิเดำอ้นิเมษายนิปี 1839 โจเซฟเขยีนิ
ถิง้เอ็มมาภรรยาท�านิ บัรรยายสถิานิการณ์
ในิคกุลเิบัอรต์ี �ว�า “ผู้มเชุ้�อว�านีิ� เป็นิเวลา
ประมาณห�าเดำอ้นิกบััหกวนัิแล�วตั �งแต�ผู้ม
ตกอย้� ในิการควบัคมุของผู้้�คมุหนิ�าตาบัด้ำ
บั้ �งทั �งวนัิทั �งคน้ิ ภายในิกำาแพง ลก้กรง  
และประตเ้หล็กครด้ำพ้ �นิดำงัแสบัแก�วห้
ของคกุที� โดำดำเดำี�ยว ทั �งมด้ำและสกปรก . . . 
ไม�ว�าอย�างไรเรานิ�าจะถิก้ย�ายออกจาก [ที�] 
นีิ�และเราจะยนิิดำรีบััมันิ ไม�ว�าจะเกิดำอะไร
ข้ �นิ คงไม�มหีลมุใดำแย�ไปกว�านีิ�อกีแล�ว  
. . . เราจะไม�ขอกลับัมาที�ลเิบัอรต์ี �ในิเทศั
มณฑ์ลเคลย์ มิสซร้อีกี เราประสบัมาพอ
จนิฝั่งใจไปตลอดำกาล” 15 

  ขณะเผู้ชิุญการข�มเหง ไฮรมัแสดำง
ศัรทัธาในิสัญญาของพระเจ�า รวมถ้ิงคำา
รบััประกันิว�าเขาจะหนีิพ�นิศััตรแ้นิ�นิอนิ
หากเขาเล้อกทำาเชุ�นินัิ�นิ ในิพรที� ไฮรมัไดำ�
รบััในิปี 1835 จากการวางม้อของโจเซฟ  
สมิธ พระเจ�าทรงสัญญากับัเขาว�า  
“เจ�าจะมีอำานิาจที�จะหนีิพ�นิเง้ �อมม้อ 
ศััตร ้จะมีคนิแสวงหาชีุวติเจ�าอย�างไม� 
ลดำละ แต�เจ�าจะหนีิพ�นิ  หากเจ้้ายินดี   
และเจ�าปรารถินิา เจ้้าจ้ะมีีอำานาจ้สละ
ชี่วติข้องเจ้้าด้วยคืวามีเต็มีใจ้  เพ้�อ
เฉัลิมพระเกียรติพระผู้้�เป็นิเจ�า” 16 

  ในิเดำอ้นิมถิินุิายนิปี 1844 ไฮรมัมทีาง
เลอ้กที�จะมชีีุวติอย้�หรอ้สละชีุวติเพ้�อ
เฉัลมิพระเกียรตพิระผู้้�เป็นิเจ�าและเพ้�อ  
“ผู้น้ิกประจกัษ์พยานิของเขาดำ�วยเลอ้ดำ

ของเขา”—เคยีงข�างโจเซฟ นิ�องชุาย 
ผู้้�เป็นิที�รกั 17 

  หน้ิ�งสัปดำาห์ก�อนิการเดำนิิทางไป
คารเ์ทจเพ้�อชีุ �ชุะตา ที�นัิ�นิทั �งสองจะถิก้
ฆาตกรรมอย�างเลอ้ดำเย็นิโดำยกลุ�มคนิ
ขลาดำตดิำอาวธุที�ทาสีบันิหนิ�าเพ้�อไม� ให�
ตรวจจับัไดำ� โจเซฟบันัิทก้ว�า “ข�าพเจ�า
แนิะนิำาให� ไฮรมัพี�ชุายพาครอบัครวัของ
เขาข้ �นิเรอ้กลไฟลำาถิดัำไปและเดำนิิทางไป
ซินิซินิเนิต”ิ

  ข�าพเจ�ายงัคงร้�ส้กสะเทอ้นิใจเม้�อ
น้ิกถิง้คำาตอบัของไฮรมั: “ โจเซฟ พี�ทิ �ง
น้องไม่ีได ้” 18 

  โจเซฟกบััไฮรมัจง้ไปที�คารเ์ทจ  
ที�นัิ�นิพวกท�านิกลายเป็นิมรณสักขเีพ้�อ
อดุำมการณ์และพระนิามของพระครสิต์

  คำาประกาศัอย�างเป็นิทางการของมรณ
สักขกีล�าวไว�ดำงันีิ�: “ โจเซฟ สมธิ ศัาสดำา
พยากรณ์และผู้้�หยั�งร้�ของพระเจ�า, . . . นิำา
พระคมัภรีม์อรมอนิออกมา, ซ้�งท�านิแปล
โดำยของประทานิและอำานิาจจากพระผู้้�
เป็นิเจ�า, และเป็นิเคร้�องมอ้ให�พิมพเ์ผู้ย
แพร� ในิสองทวปี; ส�งความสมบัร้ณ์แห�ง
พระกติตคิณุอนัิเป็นินิิจ, ซ้�งมอีย้� ในินัิ�นิ, 
ไปยงัสี�เสี �ยวของแผู้�นิดำนิิโลก; นิำาการเปิดำ
เผู้ยและพระบัญัญตัอิอกมาซ้�งรวมเป็นิ
หนัิงส้อหลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญาเล�ม
นีิ�, และเอกสารและคำาแนิะนิำาแห�งปัญญา
อ้�นิๆ มากมายเพ้�อประโยชุน์ิของลก้หลานิ
มนุิษย;์ รวมวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�ายหลายพนัิ
คนิ, ก�อตั �งเมอ้งอนัิยิ�งใหญ�เมอ้งหน้ิ�ง,  
และฝ่ากเกยีรตคิณุกบััชุ้�อเสียงที� ไม�มวีนัิ

ตายไว�. . . . และเฉักเชุ�นิผู้้� ไดำ�รบััการเจมิ
ส�วนิใหญ�ของพระเจ�าในิสมยัโบัราณ, [ โจ
เซฟ] ผู้น้ิกพนัิธกจิของท�านิและงานิของ
ท�านิดำ�วยเลอ้ดำของท�านิเอง; และพี�ชุาย
ท�านิ ไฮรมั ก็เชุ�นิกนัิ ยามีเป็็นคืนทั �งสอง 
มีเิคืยแยกจ้ากกนั, และยามีตายคืนทั �ง
สองก็มีิไดพ้รัากจ้ากกนั! ” 19 

  หลงัจากมรณสักข ีศัพของโจเซฟและ
ไฮรมัถิก้ส�งกลบััไปนิอว ้ไดำ�รบััการชุำาระล�าง
และสวมเคร้�องแต�งกายเพ้�อให�ครอบัครวั
สมธิไดำ�เห็นิคนิที�พวกเขารกั มารดำาที�รกั
ของพวกท�านิเล�าว�า: “เป็นิเวลานิานิมาก
ที�ดำฉัิันิเตรยีมตวัเตรยีมใจ ปลกุพลงังานิ
ทั �งหมดำในิจติวญิญาณ และเรยีกหาพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าให�ทรงเสรมิพลงั แต�เม้�อดำฉัิันิ
เข�าไปในิห�อง และเห็นิลก้ชุายทั �งสองคนิที�
ถิก้ฆ�านิอนิอย้�เบั้ �องหนิ�า ไดำ�ยนิิเสียงสะอ้ �นิ
ครำ�าครวญจากครอบัครวัและเสียงร�อง . . . 
จากปากภรรยา ลก้ๆ และพี�นิ�องของพวก
เขา มนัิหนัิกเกนิิไป ดำฉัิันิทรดุำลงร�องทล้
พระเจ�าดำ�วยความเจ็บัปวดำในิจติวญิญาณ
 ‘องคพ์ระผู้้�เป็นิเจ�า! องคพ์ระผู้้�เป็นิเจ�า! 
เหตใุดำจง้ทรงทอดำทิ �งครอบัครวันีิ�?’” 20 

  ณ ชุ�วงเวลาแห�งความโศักเศัร�าทกุข์ ใจ
นัิ�นิ เธอจำาไดำ�เหมอ้นิทั �งสองท�านิพด้ำว�า  
“คณุแม� อย�าร�องไห�เพ้�อเราเลย เราชุนิะ
โลกแล�วดำ�วยความรกั” 21 

  พวกท�านิชุนิะโลกแล�วจรงิๆ โจเซฟ
และไฮรมั สมธิ เชุ�นิเดำยีวกบััวสุิทธชิุนิ 
ผู้้�ซ้�อสัตยเ์หล�านัิ�นิที�บัรรยายไว� ในิ
หนัิงส้อววิรณ์ “ มา จาก ความ ยาก ลำา บัาก
ครั �ง ยิ�ง ใหญ� พวก เขา ชุำาระ ล�าง เส้ �อ ผู้�า ของ
เขา ดำ�วย พระ โลหติ ของ พระ เมษ โป ดำก จนิ
ขาว สะอาดำ [และ] . . . อย้� หนิ�า พระ ที� นัิ�ง
ของ พระ เจ�าและ ปรนิ นิิ บัตั ิพระ องค์
ในิ พระ วหิาร ของ พระ องค ์ทั �ง กลาง วนัิ
และ กลาง คน้ิและ พระ องค ์ผู้้� ประ ทบัั บันิ
พระ ที� นัิ�ง จะ ทรง คุ�ม ครอง พวก เขา

  “พวกเขาจะไม�หวิหรอ้กระหายอีกเลย  
ดำวงอาทติยแ์ละความร�อนิจะไม�แผู้ดำเผู้า
เขาอกีต�อไป

  “เพราะ ว�าพระ เมษ โป ดำกผู้้�ทรงอย้�กลาง
พระ ที� นัิ�งนัิ�นิจะทรงเลี �ยง ดำพ้วก เขา และ
จะทรงนิำาเขาไปยงันิำ �า พแุห�งชีุวติ และ
พระ เจ�าจะทรงเช็ุดำนิำ �า ตาทุก หยดำจากตา
ของเขา ทั �ง หลาย” 22 
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  ขณะที�เราเฉัลมิฉัลองโอกาสอันินิ�า
ยนิิดำี ในิวาระครบัรอบั 200 ปีของนิิมติแรก
 เราควรระลก้เสมอถิง้ราคาที� โจเซฟและ
ไฮรมั สมิธจ�ายพร�อมกบััชุายหญิงและเด็ำก
ผู้้�ซ้�อสัตยค์นิอ้�นิๆ มากมายในิการสถิาปนิา
ศัาสนิจกัร เพ้�อท�านิกบััข�าพเจ�าจะไดำ�รบัั
พรมากมายและความจรงิทั �งหมดำจากการ
เปิดำเผู้ยที�เรามี ในิวนัินีิ� ความซ้�อสัตยข์อง
พวกเขาเราจะไม�มีวนัิลม้!

  บั�อยครั �งข�าพเจ�าสงสัยว�าทำาไมโจเซฟ 
กับัไฮรมัและครอบัครวัของพวกท�านิ
ต�องทนิทุกข์มากมายขนิาดำนัิ�นิ อาจเป็นิ
เพราะว�าพวกท�านิร้�จักพระผู้้�เป็นิเจ�าผู้�านิ
ความทุกข์ ในิวธิีที�คงไม�เกิดำข้ �นิหากไม�มี
ความทุกข์ โดำยผู้�านิความทุกข์นัิ�นิ พวก
ท�านิใคร�ครวญถิ้งเกทเสมนีิและกางเขนิ
ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ ดำังที�เปาโลกล�าว
ว�า “เพราะ พระ เจ�า ทรง ให� พระ คุณ แก�
ท�านิ เพราะ เห็นิ แก� พระ ครสิต์ ไม� ใชุ� ให�
ท�านิ ทั �ง หลาย เชุ้�อ ในิ พระ องค์ เท�า นัิ�นิ  
แต� ให� ทนิ ทุกข์ ยาก เพราะ เห็นิ แก�
พระ องค์ ดำ�วย” 23 

  ก�อนิมรณกรรมในิปี 1844 โจเซฟ 
เขยีนิจดำหมายเปี� ยมความมุ�งมั�นิถิง้ 
วสุิทธชิุนิ เป็นิการเรยีกให�ลงมอ้ทำาบัางอย�าง  
ซ้�งยงัดำำาเนิินิต�อไปในิศัาสนิจักรทกุวนัินีิ�:

  “พี�นิ�องชุาย [หญิง] ทั �งหลาย, เรัาจ้ะไม่ี
กา้วตอ่ไป็ในอดุมีการัณ์อนัสำาคืญัยิ�งเช่่น
นั�นหรัอื?  จงก�าวไปข�างหนิ�าและอย�าถิอย
กลบัั ความกล�าหาญ, พี�นิ�องทั �งหลาย;  
และก�าวต�อไป, ต�อไปถิง้ชัุยชุนิะ! . . .

  ฉัะนัิ�นิ, ให�เรา, ในิฐานิะศัาสนิจักรหน้ิ�ง 
และผู้้�คนิกลุ�มหน้ิ�ง, และในิฐานิะวสุิทธชิุนิ 
ยคุสุดำท�าย, ถิวายเคร้�องถิวายบัชุ้าในิ 
ความชุอบัธรรมแดำ�พระเจ�า” 24 

  ขณะที�เราฟังพระวญิญาณระหว�างการ
ฉัลองวาระครบัรอบั 200 ปีสุดำสัปดำาหนี์ิ�  
ขอให�พจิารณาว�าท�านิจะถิวายสิ�งใดำในิ
ความชุอบัธรรมแดำ�พระเจ�าในิวนัิข�างหนิ�า  
จงกล�าหาญ—แบั�งปันิกบััคนิที�ท�านิวางใจ 
และสำาคญัที�สุดำคอ้ โปรดำใชุ�เวลาลงมอ้ทำา!

  ข�าพเจ�าทราบัว�าพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำพอ 
พระทยัเม้�อเราถิวายเคร้�องบัชุ้าจากใจ 
ของเราในิความชุอบัธรรม เหมอ้นิกับัที� 
พระองคพ์อพระทยัการถิวายบัชุ้าดำ�วย 
ความซ้�อสัตยข์องพี�นิ�องผู้้�ประเสรฐิ โจเซฟ 

กบััไฮรมั สมธิ และวสุิทธิชุนิผู้้�ซ้�อสัตย ์
คนิอ้�นิๆ ทกุคนิ ข�าพเจ�าเป็นิพยานิถิง้ 
สิ�งนีิ�ดำ�วยความเคารพในิพระนิามอนัิ 
ศัักดำิ�สิทธิ�และบัรสุิทธิ�ของพระเจ�า 
พระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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ประธานิเนิลสันิที�ว�า “ความจรงิของ 
พระคมัภรีม์อรมอนิม ีพลงั  ที�จะเยียวยา  
ปลอบัโยนิ ฟ้�นิฟ้ ชุ�วยเหลอ้ เสรมิสร�าง  
ปลอบัขวญั และทำาให�จติวญิญาณเรา
ร้�นิเรงิ” 5 

     การ์ช้ดัใช้้ข้องพร์ะผู้้้ช่้วัยให้ร์อดั 
ตอบ่สนองข้้อเรี์ยกร้์องทุิกปร์ะการ์ 
ข้องควัามยุตธิร์ร์ม

   ส�วนิสำาคญัและให�สันิตสุิขของพระ
คมัภรีม์อรมอนิที�ส�งเสรมิความเข�าใจเกี�ยว
กบััการชุดำใชุ�ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำคอ้คำา
สอนิที�ว�าการพลีพระชุนิมชี์ุพดำ�วยพระ
เมตตาของพระครสิตต์อบัสนิองข�อเรยีก
ร�องทกุประการของความยตุธิรรม ดำงัที�
แอลมาอธบิัาย “พระผู้้�เป็นิเจ�าพระองค์
เองจง้ทรงชุดำใชุ�บัาปของโลก, เพ้�อนิำามา
ซ้�งแผู้นิแห�งความเมตตา, เพ้�อให�พอแก�
ข�อเรยีกร�องของความยตุธิรรม, เพ้�อพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าจะทรงเป็นิพระผู้้�เป็นิเจ�าที�ดำี
พร�อม, เที�ยงธรรม, และพระผู้้�เป็นิเจ�าที�
ทรงเมตตาดำ�วย” 6   แผู้นิแห�งความเมตตา
ของพระบัดิำา 7  —หรอ้ที�พระคมัภรีเ์รยีกว�า
แผู้นิแห�งความสุข 8  หรอ้แผู้นิแห�งความ
รอดำ 9  —จะสำาเรจ็ไม�ไดำ�เว�นิแต�จะมกีาร
ตอบัสนิองข�อเรยีกร�องทั �งหมดำของความ
ยตุธิรรม

  แต� “ข�อเรยีกร�องของความยตุธิรรม”  
คอ้อะไรกนัิแนิ�? ลองพจิารณาจาก 
ประสบัการณ์ของแอลมาเอง อย�าลม้ว�า 
ว�าสมยัหนุิ�มแอลมาเที�ยวไปพยายาม  
“ทำาลายศัาสนิจกัร” 10   อนัิที�จรงิ แอลมา
บัอกฮีลามนัิบัตุรชุายว�าเขา “ทรมานิดำ�วย
ความเจ็บัปวดำของนิรก” เพราะเขา  
“กระทำาฆาตกรรมลก้ๆ ของ [พระผู้้�เป็นิ
เจ�า]” อย�างมปีระสิทธิภาพโดำยการชัุกนิำา  
“พวกเขาไปส้�ความพนิิาศั.” 11 

  แอลมาอธบิัายกบััฮีลามนัิว�าในิที�สุดำ
สันิตสุิขมาส้�เขาเม้�อเขา “จำาไดำ�” ถิง้คำา
สอนิของบัดิำา “เกี�ยวกบััการเสด็ำจมาของ  
. . . พระเยซค้รสิต ์. . . เพ้�อทรงชุดำใชุ�บัาป
ของโลก” 12   แอลมาผู้้�สำาน้ิกผู้ดิำวงิวอนิขอ
พระเมตตาของพระครสิต ์13   จากนัิ�นิจง้
ร้�ส้กมปีีตแิละโล�งใจเม้�อเขาตระหนัิกว�า
พระครสิตท์รงชุดำใชุ�บัาปให�แล�วและทรง
จ�ายทกุสิ�งที�ความยตุธิรรมเรยีกร�อง แล�ว

หลกัคำาสอนิเริ�มต�นิดำ�วยศัรทัธาในิพระ
ครสิต ์และองคป์ระกอบัทกุอย�างข้ �นิอย้�
กบััความวางใจในิการพลพีระชุนิมชี์ุพ
เพ้�อการชุดำใชุ�ของพระองค์

  ดำงัที�ประธานิเนิลสันิสอนิ “พระคมัภรี์
มอรมอนิให�ความเข�าใจครบัถิ�วนิที�สุดำและ
เชุ้�อถิอ้ไดำ�มากที�สุดำในิเร้�องการชุดำใชุ�ของ
พระเยซค้รสิต”์ 3   ยิ�งเราเข�าใจเกี�ยวกบััของ
ประทานิอนัิส้งส�งของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
มากข้ �นิ เราจะยิ�งร้�มากข้ �นิในิความคดิำ
และจติใจ 4  ถิง้ความจรงิจากคำารบััรองของ

โดัย เอล็่เดัอร์์เจัมส์ อาร์์. ร์าสแบ่นด์ั
แห่์งสาวิกเจด็สิบั

พร์ะคมัภร์ี์มอร์มอนสอนหล่กัคำาสอนข้อง
พร์ะคริ์สต์

   เดำอ้นิตลุาคมที�ผู้�านิมา ประธานิ 
รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิท�าทายให�เราแต�ละ
คนิไตร�ตรองว�าชีุวติเราจะต�างไปอย�างไร
ถิ�า “ความร้�ที� ไดำ�จากพระคมัภรีม์อรมอนิ
ถิก้พรากไปในิทนัิท”ี 1   ข�าพเจ�าไตร�ตรอง
คำาถิามนีิ� และมั�นิใจว�าท�านิหลายคนิก็
ไตร�ตรองเชุ�นิกนัิ ความคดิำหน้ิ�งเข�ามา
ครั �งแล�วครั �งเล�า—หากไม�มพีระคมัภรี ์
มอรมอนิและความชัุดำเจนิเกี�ยวกบััหลักคำา 
สอนิของพระครสิตแ์ละการพลีพระชุนิม ์
ชีุพเพ้�อการชุดำใชุ�ของพระองค ์ข�าพเจ�า 
หาสันิติไดำ�จากที� ใดำ?

  หลกัคำาสอนิของพระครสิต—์ซ้�ง
ประกอบัดำ�วยหลักธรรมและศัาสนิพธิี
แห�งความรอดำ อันิไดำ�แก� ศัรทัธาในิพระ
ครสิต ์การกลับัใจ บัพัตศิัมา ของประทานิ
แห�งพระวญิญาณบัรสุิทธิ� และการอดำทนิ
จนิกว�าชีุวติจะหาไม�—มีสอนิไว�นัิบัไม�ถิ�วนิ
ในิพระคมัภีรแ์ห�งการฟ้�นิฟ้ทุกเล�ม แต�ทรง 
พลงัเป็นิพเิศัษในิพระคมัภรีม์อรมอนิ 2    

 การรับรองใหมี้การพิิพิากษา
อนัชุอบธรรม

   เพ่ี�อ็รับัรอ็งให้์มีการพิีพีากษาอั็นชอ็บัธรรม  
การพีลีพีระชนม์ชีพีเพ่ี�อ็การชดใช้ข้อ็งพีระผูู้้ช่วิยให้์รอ็ด 
จะกำาจัดพีุ่มไม้แห่์งควิามไม่รู้และห์นามอั็นเจบ็ัปวิด 
จากการทำาร้ายข้อ็งผูู้้อ่็�น
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ความยุตธิรรมเรยีกร�องสิ�งใดำจากแอลมา? 
ดำงัที�แอลมาสอนิเองในิเวลาต�อมาว�า  
“ ไม�มสิี�งที� ไม�สะอาดำจะส้บัทอดำอาณาจกัร
ของพระผู้้�เป็นิเจ�าเป็นิมรดำกไดำ�” 14    
กระนัิ�นิ ส�วนิหน้ิ�งที�แอลมาโล�งใจอาจเป็นิ
เพราะถิ�าความเมตตาไม�มาไกล�เกลี�ย  
ความยุตธิรรมคงจะปิดำกั �นิไม� ให�เขากลับั
ไปอย้�กบััพระบิัดำาบันิสวรรคเ์ป็นิแนิ�  15 

     พร์ะผู้้้ช่้วัยให้ร์อดัทิร์งรั์กษาบ่าดัแผู้ล่ทิี�เร์า
รั์กษาไม่ได้ั

   แต�ปีตขิองแอลมามุ�งไปที�ตวัเองอย�าง
เดำยีว—ที� เข้า  ไม�ต�องถิก้ลงโทษ และ เข้า   
สามารถิกลบััไปหาพระบัดิำาไดำ�อย�างนัิ�นิ
หรอ้? เราร้�ว�าแอลมาเจ็บัปวดำเกี�ยวกบััผู้้�
ที�เขาเคยชัุกนิำาออกไปจากความจรงิเชุ�นิ
กนัิ 16   แต�แอลมาเองไม�สามารถิเยียวยา
และฟ้�นิฟ้ทกุคนิที�เขาเคยชัุกนิำาออกไป  
เขาเองไม�สามารถิรบััรองว�าคนิเหล�านัิ�นิ
จะไดำ�รบััโอกาสอันิยตุธิรรมที�จะเรยีนิร้�
หลกัคำาสอนิของพระครสิตแ์ละไดำ�รบััพร
จากการดำำาเนิินิชีุวติตามหลกัธรรมที�นิำาไป
ส้�ปีต ิเขาไม�สามารถินิำาผู้้�ที�ตายไปพร�อม
กบััความมด้ำบัอดำจากคำาสอนิผู้ดิำๆ ของเขา
กลบััคน้ิมา

  ดำงัที�ประธานิบัอยดำ ์เค. แพคเกอร ์เคย
สอนิไว�ว�า: “ความคดิำที�ชุ�วยแอลมา . . . คอ้:  
การเอากลบััคน้ิในิสิ�งที�ท�านิเอาคน้ิไม�ไดำ�  
เยยีวยารกัษาสิ�งที�ท�านิเยยีวยารกัษาไม�ไดำ�  
ซ�อมแซมสิ�งที�ท�านิซ�อมแซมไม�ไดำ� นัิ�นิ
คอ้จุดำประสงคท์ี�แท�จรงิแห�งการชุดำใชุ�
ของพระครสิต”์ 17   ความจรงิอนัิเปี� ยมปีติ
ที�แอลมา “จำาไดำ�” ไม� ใชุ�แค�ว�าเขาสามารถิ
สะอาดำไดำ� แต�ผู้้�ที�เขาเคยทำาร�ายก็สามารถิ
ไดำ�รบััการเยียวยาและรกัษาหายเชุ�นิกนัิ

     การ์เสียสล่ะข้องพร์ะผู้้้ช่้วัยให้ร์อดัรั์บ่ร์อง
การ์พพิากษาอนัช้อบ่ธร์ร์ม

   หลายปีก�อนิที�แอลมาจะไดำ�รบััความ
ชุ�วยเหลอ้จากหลกัคำาสอนิที�สร�างความ
มั�นิใจนีิ� กษัตรยิเ์บ็ันิจามนิิสอนิเกี�ยวกบัั
ความกว�างไกลของการเยยีวยาจากการพลี
พระชุนิมชี์ุพเพ้�อการชุดำใชุ�ของพระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำ กษัตรยิเ์บ็ันิจามนิิประกาศัว�าเขา
ไดำ�รบัั “ข�าวอนัินิ�ายนิิดำ”ี ผู้�านิ “เทพจาก
พระผู้้�เป็นิเจ�า” 18   ท�ามกลางข�าวอันินิ�า 

ยนิิดำมีคีวามจรงิที�ว�าพระครสิตจ์ะทรงทนิ
ทกุขแ์ละพลพีระชุนิมชี์ุพเพ้�อบัาปและ
ความผู้ดิำพลาดำของเราเพ้�อรบััรองว�า  
“การัพิพากษาอนัช่อบธรัรัมี  จะไดำ�มาถิง้ 
ลก้หลานิมนุิษย”์ 19 

  “การพิพากษาอนัิชุอบัธรรม” เรยีกร�อง
สิ�งใดำแนิ�? ในิข�อถิดัำไปกษัตรยิเ์บ็ันิจามนิิ 
อธบิัายว�า เพ้�อรบััรองว�าจะมกีารพพิากษา
อนัิชุอบัธรรม พระโลหติของพระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำไดำ�ชุดำใชุ� “บัาปของคนิที�ตกไปเพราะ
การล�วงละเมดิำของอาดำมั” และชุดำใชุ� ให�  
“ผู้้�ที�ตายโดำยไม�ร้�พระประสงคข์องพระผู้้�
เป็นิเจ�าเกี�ยวกบััพวกเขา, หรอ้ผู้้�ที�ทำาบัาป
โดำยไม�ร้�” 20   เขาสอนิว�าการพพิากษาอนัิ
ชุอบัธรรมเรยีกร�องให� “พระโลหิตของ
พระครสิตช์ุดำใชุ�” บัาปของเด็ำกเล็กดำ�วย 21 

  พระคมัภรีส์อนิหลกัคำาสอนิอนัิลำ �าเลศิั
ที�ว�า การพลีพระชุนิมชี์ุพเพ้�อการชุดำใชุ�
ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำเยยีวยาผู้้�ที�ทำาบัาป
โดำยไม�ร้�—ผู้้�ที�เจคอบัอธบิัายว�า “ ไม�มกีฎ
ให� ไว�” 22  —เสมอ้นิหน้ิ�งของประทานิให�
เปล�า ความรบััผู้ดิำชุอบัต�อบัาปข้ �นิอย้�กบัั
ความสว�างที�เราไดำ�รบััและความสามารถิ
ในิการใชุ�สิทธิ�เสรขีองเรา 23   เราร้�จกัความ
จรงิที�เยยีวยาและปลอบัโยนิข�อนีิ�ก็เพราะ
พระคมัภรีม์อรมอนิและพระคมัภรีแ์ห�ง
การฟ้�นิฟ้เล�มอ้�นิๆ 24 

  แนิ�นิอนิว�าที� ใดำมกีฎให� ไว� ที�นัิ�นิย�อม 
ร้�พระประสงคข์องพระผู้้�เป็นิเจ�า เราม ี
ภาระต�องรบััผู้ดิำชุอบั ดำงัที�กษัตรยิเ์บ็ันิจา
มนิิเนิ�นิว�า: “แต�วบิัตั,ิ วบิัตัแิก�ผู้้�ที�ร้�ว�าตนิ

กบัฏิต�อพระผู้้�เป็นิเจ�า! เพราะความรอดำ
จะไม�มาส้�คนิเชุ�นินัิ�นิเลยนิอกจากจะเป็นิ
โดำยการกลบััใจและศัรทัธาในิพระเจ�าพระ
เยซค้รสิต”์ 25 

  นีิ�ค้อข�าวสารอันินิ�ายินิดำีจากหลักคำา
สอนิของพระครสิต์เชุ�นิกันิ พระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำไม�เพียงทรงเยียวยาและฟ้�นิฟ้
ผู้้�ที�ทำาบัาปดำ�วยความไม�ร้� แต�สำาหรบัั
ผู้้�ที�ทำาบัาปทั �งที�มีความสว�างดำ�วย พระ
ผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงเสนิอการเยียวยาภาย
ใต�เง้�อนิไขของการกลับัใจและศัรทัธาในิ
พระองค์ 26 

  แอลมาคง “จำาไดำ�” ถิง้ความจรงิสอง
ประการนีิ� แอลมาจะร้�ส้กจรงิๆ อย�างที�เขา
อธบิัายหรอ้ไม�ว�าปีตขิองเขา “เป็นิที�สุดำ” 27  
ถิ�าเขาคดิำว�าพระครสิตท์รงชุ�วยให�เขา
รอดำแต�ทรงละทิ �งผู้้�คนิที�เขาชัุกนิำาไปจาก
ความจรงิให�บัาดำเจ็บัตลอดำกาล? แนิ�นิอนิ
ว�าไม� เพ้�อที�แอลมาจะร้�ส้กถิง้สันิตสุิข
อย�างเต็มที� คนิที�เขาเคยทำาร�ายต�องไดำ�รบัั
โอกาสที�จะหายดำเีชุ�นิกนัิ

  แต�คนิเหล�านัิ�นิ—หรอ้ผู้้�ที�เราอาจ
ทำาร�าย—จะหายดำีไดำ�อย�างไร? ถิง้แม�เราจะ
ไม�เข�าใจถิ�องแท�ถิง้กระบัวนิการศัักดำิ�สิทธิ�
ที�การพลพีระชุนิมชี์ุพเพ้�อการชุดำใชุ�
ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำใชุ� ในิการรกัษา
และฟ้�นิฟ้ แต�เราร้�ว�าเพ้�อรบััรองให�มกีาร
พพิากษาอนัิชุอบัธรรม พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
จะทรงกำาจดัำพุ�มไม�แห�งความไม�ร้�และ
หนิามอนัิเจ็บัปวดำจากการทำาร�ายของผู้้�
อ้�นิ 28   โดำยการนีิ�พระองคท์รงทำาให�แนิ� ใจว�า
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บัตุรธดิำาทุกคนิของพระผู้้�เป็นิเจ�าจะไดำ�รบัั
โอกาส พร�อมดำ�วยวสัิยทศััน์ิอนัิชัุดำเจนิที�
จะเลอ้กทำาตามพระองคแ์ละยอมรบััแผู้นิ
อนัิสำาคญัยิ�งแห�งความสุข 29 

     พร์ะผู้้้ช่้วัยให้ร์อดัจัะทิร์งซ่ัอมแซัมทุิกสิ�งทิี�
เร์าทิำาเสียหาย

   ความจรงิเหล�านีิ�เองที�นิำาสันิตสุิขมา
ให�แอลมา และความจรงิเหล�านีิ�ควรนิำา
สันิตสุิขอนัิยิ�งใหญ�มาให�เราเชุ�นิกนัิ ในิ
ฐานิะชุายหญงิปุถิชุุนิ เราต�างกระทบั
กระทั�งหรอ้บัางครั �งปะทะกนัิจนิทำาร�าย
กนัิ บิัดำามารดำาทกุคนิยน้ิยนัิไดำ�ว�าความ
เจ็บัปวดำที�มากบััความผิู้ดำพลาดำของเรา
ไม� ใชุ�แค�ความกลัวการลงโทษของเรา
เองเท�านัิ�นิ แต�เป็นิความกลวัที�ว�าเราอาจ
ไปจำากดัำความสุขของลก้ๆ หรอ้บัางทีไป
ขดัำขวางพวกเขาไม� ให�เห็นิหรอ้เข�าใจ
ความจรงิ สัญญาอนัิลำ �าเลศิัของการพลี
พระชุนิม์ชีุพเพ้�อการชุดำใชุ�ของพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำก็คอ้ตราบัเท�าที�เป็นิความผู้ดิำ
พลาดำที�เราทำาในิฐานิะบัดิำามารดำา  
พระองคจ์ะไม�ทรงตำาหนิิลก้ๆ และทรง
สัญญาว�าจะเยยีวยาพวกเขา 30   แม�เม้�อพวก
เขาทำาบัาปทั �งที�มคีวามสว�าง—เชุ�นิเดำยีว
กบััเราทกุคนิ—พระพาหุแห�งพระเมตตา
ก็ยงัเอ้ �อมออกมา 31   และพระองคจ์ะทรงไถิ�
พวกเขาถิ�าพวกเขาจะมองดำพ้ระองคแ์ละ
มชีีุวติ 32 

  ถิง้แม�พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงมี
เดำชุานุิภาพซ�อมแซมสิ�งที�เราซ�อมไม�
ไดำ� แต�พระองคท์รงบัญัชุาให�เราทำาสุดำ
ความสามารถิเพ้�อชุดำเชุยความเสียหาย
ในิกระบัวนิการกลับัใจของเรา 33   บัาป
และความผิู้ดำพลาดำไม�เพยีงทำาลายความ
สัมพนัิธข์องเรากบััพระผู้้�เป็นิเจ�าเท�านัิ�นิ 
แต�ความสัมพันิธข์องเรากับัผู้้�อ้�นิดำ�วย บัาง
ครั �งความพยายามของเราในิการเยียวยา
และฟ้�นิฟ้อาจเรยีบัง�ายเพยีงคำาขอโทษ  
แต�บัางครั �งการชุดำเชุยอาจเรยีกร�องการ 
กระทำาที�อ�อนินิ�อมถิ�อมตนิเป็นิเวลาหลาย
ปี 34   กระนัิ�นิ สำาหรบัับัาปและความผู้ดิำ
พลาดำมากมายของเรา เราไม�อาจเยียวยา 
ผู้้�ที�เราทำาร�ายไดำ�อย�างสมบัร้ณ์ คำาสัญญา 
ลำ �าเลศิัที� ให�สันิตสุิขของพระคมัภรีม์อร-
มอนิและพระกติตคิณุที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้

คอ้พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำจะทรงซ�อมแซม
ทกุอย�างที�เราทำาเสียหาย 35   และพระองค์
จะทรงซ�อมแซมเราดำ�วยถิ�าเราหันิไป
หาพระองคด์ำ�วยศัรทัธาและกลับัใจจาก
ภยัที�เราก�อข้ �นิ 36   พระองคท์รงมอบัของ
ประทานิสองอย�างนีิ�เพราะทรงรกัเราทกุ
คนิดำ�วยความรกัอนัิบัรสุิทธิ� 37  และเพราะ
พระองคป์ระทานิคำามั�นิว�าจะให�มกีาร
พพิากษาอนัิชุอบัธรรมเพ้�อรกัษาทั �งความ
ยตุธิรรมและความเมตตา ข�าพเจ�าเป็นิ
พยานิถิง้ความจรงิของสิ�งนีิ� ในิพระนิาม
ของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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น้ิกถิง้บัดิำามารดำาผู้้�ทนิทกุข์เกนิิกว�าจะทนิ
ไดำ�สำาหรบััความผู้ดิำพลาดำของบุัตรธดิำาที� 
ดำ้ �อรั �นิและกำาลงัส้ญสิ�นิความหวงั”  
(“The Brilliant Morning of 
Forgiveness,” 19–20).

    36.  ดำ ้ 3 นีิไฟ 12:19 ; ดำ ้ มทัธวิ 6:12 ;  
 3 นีิไฟ 13:11  ดำ�วย.

    37.  ดำ ้ ยอหน์ิ 15:12–13 ;  1 ยอห์นิ 4:18 ; ดำเีทอร ์ 
เอฟ. อคุทด์ำอรฟ์, “ ความรกัที�สมบัร้ณ์ขบัั
ไล�ความกลัวออกไป ,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2017, 
104.
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  ประธานิสเป็นิเซอร ์ดำบััเบัลิย.้ คมิบัลัล ์
อธบิัายว�า: “การเป็นิสตรทีี�ชุอบัธรรม
ในิชุ�วงเวลาสุดำท�ายบันิโลกนีิ�ก�อนิการ
เสด็ำจมาครั �งที�สองของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
เป็นิการเรยีกที�ส้งส�งเป็นิพเิศัษ ความเข�ม
แข็งและอทิธพิลของสตรทีี�ชุอบัธรรมในิ
ทกุวนัินีิ�มี ไดำ�ถิง้สิบัเท�าของสิ�งที�นิ�าจะเป็นิ
ในิยามสงบัสุขกว�านีิ�” 3 

  ประธานิเนิลสันิขอร�องในิทำานิอง
เดำยีวกนัิว�า: “ข�าพเจ�าวงิวอนิพี�นิ�องสตรี
ของศัาสนิจกัร [นีิ�] . . . ให�ก�าวออกมา!  
มายน้ิอย้� ในิสถิานิที�ที�ถิก้ต�องและต�องการ
ท�านิในิบั�านิของท�านิ ในิชุมุชุนิของท�านิ  
และในิอาณาจกัรของพระผู้้�เป็นิเจ�า—
มากกว�าที�ท�านิเคยเป็นิมาก�อนิ” 4 

  เม้�อไม�นิานิมานีิ� ดำฉัิันิไดำ�รบััเกยีรต ิ
พร�อมกับัเด็ำกปฐมวยักลุ�มหน้ิ�ง ให�พบั 
กบััประธานิรสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิในิ 
บั�านิจำาลองของครอบัครวัสมธิในิพอลไม
รา นิิวยอรก์ ขอให�ท�านิฟังขณะศัาสดำา 
พยากรณ์ที�รกัของเราสอนิเด็ำกๆ ถิง้สิ�งที� 
พวกเข้า  ทำาไดำ�เพ้�อก�าวออกมา

  ซิิสเตอร์์ โจนส:์  “อยากทราบัว�าหน้ิมี
คำาถิามที�ต�องการถิามประธานิเนิลสันิไหม
คะ หน้ิกำาลงันัิ�งอย้�กบััศัาสดำาพยากรณ์ มี
อะไรที�หน้ิอยากถิามศัาสดำาพยากรณ์มา
นิานิแล�วไหมคะ? ค�ะ เพริล์”

  เพิิร์ล์:  “เป็นิศัาสดำาพยากรณ์ยากไหม
คะ? ท�านิยุ�งมากจรงิๆ หรอ้เปล�าคะ?”

  ปร์ะธานเนลสนั:  “ยากแนิ�นิอนิครบัั  
ทกุอย�างที�เกี�ยวกับัการเป็นิเหมอ้นิพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำมากข้ �นิเป็นิเร้�องยาก ตวัอย�าง
เชุ�นิ เม้�อพระผู้้�เป็นิเจ�าทรงต�องการมอบั
พระบัญัญัตสิิบัประการให� โมเสส  
พระองคท์รงบัอกให� โมเสสไปที� ไหนิ? บันิ

ยอดำเขา ยอดำภเ้ขาซีนิาย โมเสสก็เลยต�อง
เดำนิิตลอดำทางข้ �นิไปบันิยอดำเขานัิ�นิเพ้�อ
รบััพระบัญัญตัสิิบัประการ จรงิๆ แล�ว 
พระบัดิำาบันิสวรรคจ์ะตรสัอย�างนีิ�ก็ ไดำ�  
‘ โมเสส เจ�าเริ�มจากตรงนัิ�นิ เราจะเริ�ม 
จากตรงนีิ� และเราจะพบัเจ�าคร้�งทาง’  
แต�ไม� พระเจ�าทรงรกัความพยายาม
 เพราะความพยายามนิำามาซ้�งรางวลัที�
จะไม�เกดิำข้ �นิเลยถิ�าไม�มคีวามพยายาม 
ตวัอย�างเชุ�นิ หน้ิเคยเรยีนิเปียโนิไหม?”

  เด็็กๆ:  “เคยครบัั/ค�ะ”
  เพิิร์ล์:  “หน้ิเรยีนิไวโอลนิิค�ะ”
  ปร์ะธานเนลสนั:  “แล�วหน้ิฝ้่กซ�อม

ไหม?”
  เด็็กๆ:  “ฝ้่กครบัั/ค�ะ”
  ปร์ะธานเนลสนั:  “ถิ�าไม�ฝ้่กซ�อมจะ

เกิดำอะไรข้ �นิ?”
  เพิิร์ล์:  “จะลม้ค�ะ”
  ปร์ะธานเนลสนั:  “ถิก้ต�อง หน้ิจะไม�

ก�าวหนิ�าใชุ�ไหม? ดำงันัิ�นิคำาตอบัคอ้ ใชุ�  
เพริล์ ต�องใชุ�ความพยายาม ทำางานิหนัิก 
ศ้ักษาหนัิก ไม�มวีนัิจบัสิ�นิ แต�ดำ!ี ดำ ีเพราะ
เราก�าวหนิ�าตลอดำเวลา แม� ในิชีุวติหนิ�า  
เราก็ยงัก�าวหนิ�า”

  คำาตอบัที�ประธานิเนิลสันิให�แก�เด็ำกๆ 
ลำ �าค�าเหล�านัิ�นิมาถิง้เราแต�ละคนิ  
พระเจ�าทรงรกัความพยายาม และความ
พยายามนิำามาซ้�งรางวลั เราฝ้่กต�อไป
เร้�อยๆ เราก�าวหนิ�าอย้�ตลอดำเวลาตราบัที�
เราพากเพยีรทำาตามพระเจ�า 5   พระองค์
ไม�ทรงคาดำหวงัให�เราดำพีร�อมวนัินีิ� เราปีนิ
ภเ้ขาซีนิายส�วนิตวัของเราต�อไป ดำงัยคุ
สมยัที�ผู้�านิมา การเดำนิิทางของเราต�องใชุ�
ความพยายาม การทำางานิหนัิก และการ
ศ้ักษา แต�ความมุ�งมั�นิที�จะก�าวหนิ�านิำา
รางวลันิิรนัิดำรม์าให� 6 

  เราเรยีนิร้�อะไรมากข้ �นิจากศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิและนิิมติแรกเกี�ยว
กบััความพยายาม การทำางานิหนัิก  
และการศ้ักษา? นิิมติแรกให�ทิศัทางเรา
ในิบัทบัาทต�อเน้ิ�องเฉัพาะตวั ข้องเรัา  ในิ
ฐานิะสตรแีห�งศัรทัธา เราสามารถิเรยีนิร้�
หลกัธรรมแห�งความจรงิจากประสบัการณ์
ของศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟที� ให�ความ
เข�าใจลก้ซ้ �งเพ้�อรบััการเปิดำเผู้ยของเรา
เอง ตวัอย�างเชุ�นิ:

    •  เราทำางานิภายใต�ความยากลำาบัาก
   •  เราหนัิไปหาพระคมัภรีเ์พ้�อรบััปัญญาที�

จะลงมอ้ทำา
   •  เราแสดำงศัรทัธาและความวางใจในิ

พระผู้้�เป็นิเจ�า
   •  เราใชุ�พลงัวงิวอนิพระผู้้�เป็นิเจ�าให�ทรง

ชุ�วยเราต�านิอทิธิพลของปฏิปิักษ์
   •  เราถิวายความปรารถินิาของใจเราแดำ�

พระผู้้�เป็นิเจ�า
   •  เรามุ�งให�แสงสว�างของพระองคน์ิำาทาง

การเลอ้กในิชีุวติและส�องมาบันิเราเม้�อ
เราหนัิไปหาพระองค์

   •  เราตระหนัิกว�าพระองคท์รงร้�จกัเรา
แต�ละคนิโดำยชุ้�อและทรงมอบับัทบัาท
เฉัพาะตนิให�เราทำาให�สำาเรจ็ 7 

   นิอกจากนีิ� โจเซฟ สมธิยงัฟ้�นิฟ้ความร้�
ที�ว�าเรามศัีักยภาพแห�งสวรรคแ์ละคณุค�า
นิิรนัิดำร ์เพราะความสัมพนัิธเ์ชุ�นินัิ�นิกบัั
พระบัดิำาบันิสวรรคข์องเรา ดำฉัิันิเชุ้�อว�า
พระองคท์รง คืาดหวงั  ให�เรารบััการเปิดำ
เผู้ยจากพระองค์

  พระเจ�าทรงแนิะนิำาให�เอ็มมา สมธิ  
“รบััพระวญิญาณบัรสุิทธิ�,” เรยีนิร้� ให�มาก,  
“ละทิ �งสิ�งต�างๆ ของโลกนีิ�, . . . แสวงหา
สิ�งต�างๆ ของโลกที�ดำกีว�า,” และ “ยด้ำมั�นิ
ต�อพนัิธสัญญา [ของเธอ]” กบััพระผู้้�
เป็นิเจ�า 8   การเรยีนิร้�มสี�วนิสำาคญัต�อความ
ก�าวหนิ�า โดำยเฉัพาะอย�างยิ�งเม้�อการเป็นิ
เพ้�อนิที�ยั�งยน้ิของพระวญิญาณบัรสุิทธิ�
สอนิถิง้สิ�งที�เราแต�ละคนิต�องละทิ �ง—
หมายถิง้สิ�งที�อาจจะ เบนคืวามีสนใจ้   
เรา หรอ้ ช่ะลอ  ความก�าวหนิ�าของเรา

  ประธานิเนิลสันิกล�าวว�า “ข�าพเจ�า
ขอร�องให�ท�านิเพิ�มสมรรถิภาพทาง
วญิญาณเพ้�อรบััการเปิดำเผู้ย” 9   ถิ�อยคำาของ
ศัาสดำาพยากรณ์อย้�กบััดำฉัิันิตลอดำเวลา
ขณะไตร�ตรองความสามารถิของสตรี ในิ
การก�าวออกมา ท�านิขอร�องเรา นัิ�นิบั�งชีุ �
ลำาดำบััความสำาคญั ท�านิกำาลงัสอนิเราถิง้วธิี
เอาตวัรอดำทางวญิญาณจากโลกที�ป� วยดำ�วย
บัาป โดำยการรบััและลงมอ้ทำาตามการเปิดำ
เผู้ย 10   เม้�อเราทำาเชุ�นินัิ�นิ ซ้�งเป็นิการรกัษา
และดำำาเนิินิชีุวติตามพระบัญัญตัขิอง
พระเจ�า เราย�อมไดำ�รบััสัญญาถิง้ “มงกฎุ
แห�งความชุอบัธรรม” 11  แม�เชุ�นิเดำยีวกบัั
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เอ็มมา สมิธ ศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟสอนิ
ความสำาคญัของ การัรั้ ้ ว�าเส�นิทางที�เรามุ�ง
ไปในิชีุวตินีิ� ไดำ�รบััความเห็นิชุอบัจากพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า หากไม�มคีวามร้�นัิ�นิ เรา “จะเริ�ม
อ�อนิล�าในิใจ [เรา] และหมดำแรง” 12 

  ในิการประชุมุใหญ�ครั �งนีิ� เราจะไดำ�ยนิิ
ความจรงิที�สร�างแรงบันัิดำาลใจให�เรา
เปลี�ยนิแปลง ปรบััปรงุ และทำาชีุวติให�
บัรสุิทธิ� โดำยผู้�านิการเปิดำเผู้ยส�วนิตวั เรา
สามารถิป� องกนัิสิ�งที�บัางคนิเรยีกว�า “การ
ประชุมุใหญ�สามัญท�วมหวั”—เม้�อเราออก
จากการประชุมุดำ�วยความมุ�งมั�นิอย�างมาก
ที�จะทำาตาม ทั �งหมีด  ในิทนัิท ีสตรสีวม
หมวกหลายใบั แต�เป็นิไปไม�ไดำ�และไม�
จำาเป็นิที�จะสวมทุกใบัในิคราวเดำยีว พระ
วญิญาณชุ�วยให�เราพจิารณาว�าวนัินีิ�จะ
จดำจ�ออย้�กบัังานิใดำ 13 

  อทิธิพลจากความรกัของพระเจ�าผู้�านิ
พระวญิญาณบัรสุิทธิ�ชุ�วยให�เราร้�ลำาดำบัั
ความสำาคญั ข้องพรัะองคื ์ สำาหรบััความ
ก�าวหนิ�าของเรา การเชุ้�อฟังการเปิดำเผู้ย
ส�วนิตวันิำาไปส้�ความก�าวหนิ�า ส่วนตวั  14    
เราฟังและลงมอ้ทำา 15   พระเจ�าตรสัว�า  
“จงทล้ขอพระบิัดำาในินิามของเรา, ดำ�วย
ศัรทัธาเชุ้�อมั�นิว�าเจ�าจะไดำ�รบัั, และเจ�าจะ
มพีระวญิญาณบัรสุิทธิ�, ซ้�งแสดำงทกุสิ�ง
ที�สมควรให�ประจกัษ์” 16   บัทบัาทต�อเน้ิ�อง
ของเราคอ้การรบััการเปิดำเผู้ยต�อเน้ิ�อง

  เม้�อเรามคีวามเชีุ�ยวชุาญในิการทำาเชุ�นิ
นัิ�นิมากข้ �นิ เราจะรบััพลงัไดำ�มากกว�าเดำมิ
ในิบัทบัาทของเราแต�ละคนิที�จะปฏิบิัตัิ
ศัาสนิกิจและทำางานิแห�งความรอดำและ

ความส้งส�งให�สำาเรจ็—ที�จะ “ละทิ �งสิ�ง
ต�างๆ ของโลกนีิ�, และแสวงหาสิ�งต�างๆ 
ของโลกที�ดำกีว�า” 17  อย�างแท�จรงิ  
จากนัิ�นิเราสามารถิเป็นิแรงบันัิดำาลใจที�
มปีระสิทธภิาพมากข้ �นิเพ้�อให�อนุิชุนิรุ�นิ
หลงัทำาเชุ�นิเดำยีวกนัิ

  พี�นิ�องทั �งหลาย เราทกุคนิแสวงหา
เดำชุานุิภาพของพระผู้้�เป็นิเจ�าในิชีุวติ 18    
มคีวามเป็นินิำ �าหน้ิ�งใจเดำยีวกนัิอย�าง
สวยงามระหว�างหญงิกบััชุายในิการทำางานิ
ของพระผู้้�เป็นิเจ�าให�สำาเรจ็ในิปัจจบุันัิ เรา
เข�าถิง้อำานิาจฐานิะปุโรหติผู้�านิพนัิธสัญญา
ซ้�งทำาครั �งแรกในินิำ �าบัพัตศิัมาและจากนัิ�นิ
ภายในิรั �วพระวหิารศัักดำิ�สิทธิ� 19   ประธานิ
เนิลสันิสอนิเราว�า “หญงิและชุายทุกคนิที�
ทำาพนัิธสัญญากับัพระผู้้�เป็นิเจ�าและรกัษา
พนัิธสัญญาเหล�านัิ�นิ และมสี�วนิร�วมในิ
ศัาสนิพธิฐีานิะปุโรหติอย�างมคี�าควร  
มสิีทธิ�เข�าถิง้อำานิาจของพระผู้้�เป็นิเจ�าไดำ�
โดำยตรง” 20 

  วนัินีิ�ดำฉัิันิยอมรบััเป็นิส�วนิตวัว�า ในิ
ฐานิะสตรคีนิหน้ิ�ง ดำฉัิันิไม�ไดำ�ตระหนัิกมา
ก�อนิในิชีุวติว�า ดฉัิัน  มสิีทธิ�เข�าถิง้อำานิาจ
ฐานิะปุโรหติไดำ� โดำยผู้�านิพนัิธสัญญาของ
ตนิเอง 21   พี�นิ�องสตรทีั �งหลาย ดำฉัิันิสวดำ
อ�อนิวอนิให�เราตระหนัิกถิง้และชุ้�นิชุม
อำานิาจฐานิะปุโรหติขณะที�เรา “แนิบัสนิิท
กบััพนัิธสัญญา [ของเรา]” 22   นิ�อมรบััความ
จรงิของพระคมัภรี ์และเชุ้�อฟังถิ�อยคำา
ของศัาสดำาพยากรณ์ที�มชีีุวติ

  ขอให�เราประกาศัอย�างกล�าหาญถิง้ความ
ภกัดำทีี�เรามีต�อพระบัดิำาบันิสวรรคแ์ละ

พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของเรา “ดำ�วยศัรทัธาอันิ 
ไม�สั�นิคลอนิในิพระองค,์ โดำยวางใจอย�าง 
เต็มที� ในิคณุงามความดำขีองพระองค ์
ผู้้�ทรงอานุิภาพที�จะชุ�วยให�รอดำ” 23   ขอให� 
เราเดำนิิทางต�อไปดำ�วยปีตส้ิ�ศัักยภาพส้งสุดำ 
ทางวญิญาณของเรา และชุ�วยผู้้�คนิรอบัข�าง 
ให�ทำาเหมอ้นิกนัิโดำยผู้�านิความรกั การรบััใชุ�  
การเป็นิผู้้�นิำา และความการณุย์

  เอ็ลเดำอรเ์จมส์ อ.ี ทาลเมจ เตอ้นิเรา
อย�างอ�อนิโยนิว�า “ผู้้�ที�สนัิบัสนุินิสตรแีละ
ความเป็นิสตรมีากที�สุดำในิโลกคอ้พระเยซ้
พระครสิต”์ 24   ในิการวเิคราะหข์ั �นิสุดำท�าย
เกี�ยวกบัับัทบัาทต�อเน้ิ�องของสตรี ในิการ
ฟ้�นิฟ้ และสำาหรบััเราทกุคนิ บัทบัาทใดำ
สำาคญัที�สุดำ? ดำฉัิันิเป็นิพยานิว�าบัทบัาท
นัิ�นิคอ้การ ฟัง  พระองค ์25   ทำาตามพระ
องค ์26   วางใจในิพระองค ์27   และเป็นิผู้้�ส�ง
ต�อความรกัของพระองค ์28   ดำฉัิันิทราบัว�า
พระองคท์รงพระชุนิม ์29   ในิพระนิามอนัิ
ศัักดำิ�สิทธิ�ของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
      อ้างองิ
     1.  รสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ, “ คำาวงิวอนิต�อพี�นิ�อง

สตรขีองข�าพเจ�า ,” เลยีโฮนา,  พ.ย. 2015,  
95-96.

    2.  Joseph Smith, ในิ “ Nauvoo Relief Society 
Minute Book ,” 38, josephsmithpapers 
.org.

    3.   คืำาสอนข้องป็รัะธานศาสนาจ้กัรั: สเป็็นเซอรั ์
ดบัเบลิย้. คืมิีบลัล ์ (2006), 90.

    4.  รสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ, “ คำาวงิวอนิต�อพี�นิ�อง
สตรขีองข�าพเจ�า ,” 97.

    5.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 58:26-28 .
    6.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 6:33 .
    7.  ดำ ้ โจเซฟ สมธิ—ประวตั ิ1:11-17 .
    8.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 25:8, 10, 13 .
    9.  รสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ, “ การเปิดำเผู้ยสำาหรบัั

ศัาสนิจกัร การเปิดำเผู้ยสำาหรบััชีุวติเรา ,”  
 เลยีโฮนา,  พ.ค. 2018, 96.

    10.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 9:39 .
    11.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 25:15 .
 12. Lectures on Faith (1985), 68.
    13.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 42:61 .
    14.  ประธานิเฮนิรยี ์บั.ี อายรงิก์ กล�าวว�า

  “ขณะนีิ�ถิ�าท�านิกบััข�าพเจ�ากำาลงัสนิทนิา
กนัิสองคนิ (ข�าพเจ�าอยากให�เป็นิเชุ�นินัิ�นิ)  
ซ้�งท�านิร้�ส้กมอีสิระจะถิามอะไรก็ ไดำ�ที�อยาก
ถิาม ข�าพเจ�าพอจะน้ิกออกว�าท�านิจะพด้ำอะไร
ทำานิองนีิ�: ‘ โอ บัราเดำอรอ์ายรงิก์ ผู้มร้�ส้กถิง้
บัางสิ�งที�ท�านิอธบิัายมา พระวญิญาณบัรสุิทธิ�
ทรงสัมผัู้สใจและความคดิำผู้มเป็นิครั �งคราว  
แต�ผู้มจะต�องการสิ�งนีิ�อย้�เร้�อยๆ เพ้�อจะไดำ� ไม�
ถิก้ครอบังำาหรอ้ถิก้หลอก เป็นิไปไดำ� ไหมครบัั?  
เป็นิไปไดำ� ไหม และถิ�าเป็นิไปไดำ� จะต�องทำา
อย�างไรเพ้�อไดำ�รบััพรนัิ�นิ?’ซานเบัอ็ร์นาร์โด ซานติีอ็าโก, ชิลี
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คกุคาม การข�มข้� และการโจมตอีนัิโหดำ
ร�าย 1   แต�ท�านิยงัคงเป็นิพยานิอย�างองอาจ
ถิง้นิิมติแรกของท�านิ: “ข�าพเจ�าเห็นิแสง
สว�างจรงิๆ, และท�ามกลางแสงสว�างนัิ�นิ

โดัย เอล็่เดัอร์์นีล่ แอล่. แอนเดัอร์์เซ็ัน
แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

    สิบัแปดำปีหลงัจากนิิมติแรก ศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิเขยีนิเล�า
ประสบัการณ์ของท�านิอย�างละเอยีดำ  
ท�านิเผู้ชิุญการต�อต�านิ การข�มเหง การ

 คัวามที่รงจำาสำาคัญั 
ที่างวญิญาณ์

   เม่�อ็ควิามยุ่งยากส่วินตัีวิห์ร่อ็สภาพีโลกเห์น่อ็การควิบัคุม
ข้อ็งเราทำาให้์ห์นทางเราม่ดมน ควิามทรงจำาสำาคัญทาง
วิิญญาณจากห์นังส่อ็แห่์งชีวิิตีข้อ็งเราจะเปรียบัเสม่อ็น
หิ์นเร่อ็งแสงที�ช่วิยส่อ็งทางอ็ยู่เบ่ั�อ็งห์น้า

  “เอาล�ะ เรามาเริ�มกนัิที�ส�วนิแรกของ
คำาถิาม เร้�องนีิ�เป็นิไปไดำ� เม้�อใดำก็ตามที�
ข�าพเจ�าต�องการความมั�นิใจนัิ�นิ—และก็
ต�องการเป็นิครั �งคราวดำ�วย—ข�าพเจ�าน้ิกถิง้
ชุายสองคนิที�เป็นิพี�นิ�องกันิ นีิไฟกบััลี ไฮ  
และผู้้�รบััใชุ�คนิอ้�นิๆ ของพระเจ�าที�ทำางานิ
กบััพวกเขา ต�องเผู้ชิุญหนิ�ากับัฝ่� ายตรงข�าม
ที� โหดำร�าย พวกเขารบััใชุ�อย้� ในิโลกที�ชัุ�วร�าย
เพิ�มข้ �นิทกุท ีพวกเขาต�องรบััมอ้กับัการ
หลอกลวงอนัิร�ายกาจ ฉัะนัิ�นิข�าพเจ�าจง้มี
กำาลงัใจ—ท�านิก็มี ไดำ�เชุ�นิกันิ—จากถิ�อยคำา
ข�อนีิ� ในิหนัิงส้อฮีลามนัิ ความมั�นิใจนัิ�นิแฝ่ง
อย้� ในิเร้�องราวทั �งหมดำที�เกดิำข้ �นิตลอดำปี 
ราวกบััว�าผู้้�เขยีนิไม�ไดำ�ประหลาดำใจเลย  
ลองฟังดำ:้

  “และในิปีที�เจ็ดำสิบัเก�าเริ�มมกีารววิาท 
มาก แต�เหตกุารณ์ ไดำ�บังัเกดิำข้ �นิคอ้นีิไฟ 
กบััลี ไฮ, และพี�นิ�องพวกท�านิซ้�งร้�เกี�ยวกบัั 
ประเด็ำนิที�แท�จรงิของหลกัคำาสอนิ, โดำยไดำ� 
รบััการเปิดำเผู้ยอย้�ทกุวนัิ, ฉัะนัิ�นิพวกท�านิ 
สั�งสอนิผู้้�คนิ, ถิง้ขนิาดำที�ทำาให�การววิาทของ 
คนิทั �งหลายสิ�นิสุดำลงในิปีเดำยีวกนัินัิ�นิ 
 ฮีลามนัิ 11:23 .

  “พวกเขาไดำ�รบัั ‘การเปิดำเผู้ยอย้�ทกุวนัิ’  
ดำงันัิ�นิ สำาหรบััท�านิกับัข�าพเจ�า นัิ�นิคอ้คำา
ตอบัของคำาถิามแรก ใชุ� เป็นิไปไดำ�ที�จะมี
พระวญิญาณบัรสุิทธิ�เป็นิเพ้�อนิอย�างเพยีง
พอที�จะไดำ�รบััการเปิดำเผู้ยอย้�ทกุวนัิ แม�
จะไม� ใชุ�เร้�องง�าย แต�ก็เป็นิไปไดำ� ส�วนิที�ว�า
จะต�องทำาอะไรบั�างนัิ�นิจะแตกต�างกันิไป
สำาหรบััแต�ละคนิ เพราะเราเริ�มต�นิจากจุดำที�
เราอย้� ในิประสบัการณ์ชีุวติที� ไม�เหมอ้นิกนัิ”  
(“Gifts of the Spirit for Hard Times” 
[Brigham Young University fireside, 
Sept. 10, 2006], 3–4, speeches.byu.edu)

    15.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 2:16 .
    16.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 18:18 .
    17.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 25:10 .
    18.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 121:26, 33, 

41, 45–46 .
    19.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 84:19-21 .
    20.  รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, “ ทรพัยส์มบัตัทิาง

วญิญาณ ,” เลยีโฮนา,  พ.ย. 2019, 77.
    21.  ดำ ้รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, “ ทรพัยส์มบัตัทิาง

วญิญาณ ,” 76–79; ดำลัลนิิ เอชุ. โอ๊คส์,  
“ กญุแจและสิทธอิำานิาจของฐานิะปุโรหติ ,”  
 เลยีโฮนา,  พ.ค. 2014, 49–52; เฮนิรยี ์บั.ี 
อายรงิก,์ “ สตรแีละการเรยีนิร้�พระกิตตคิณุ
ในิบั�านิ ,” เลยีโฮนา  พ.ย. 2018, 58–60.

    22.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 25:13 .
    23.   2 นีิไฟ 31:19 .
 24. James E. Talmage, Jesus the Christ,  

3rd ed. (1916), 475.
    25.  ดำ ้ โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:17 .
    26.  ดำ ้ มทัธวิ 4:19-20 .
    27.  ดำ ้ สุภาษิต 3:5-6 ;  หลักคำาสอนิและ 

พนัิธสัญญา 11:12 .
    28.  ดำ ้ ยอหน์ิ 13:34 ;  โมโรไนิ 7:47 .
    29.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 33:6 ;  หลกัคำาสอนิและ 

พนัิธสัญญา 76:22 .  ซอ็ลท์เลคซิตีี� ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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ข�าพเจ�าเห็นิพระอตริป้สองพระองค,์ และ
พระองค์ ไดำ�รบััสั�งกบััข�าพเจ�าจรงิๆ; และ
แม�ว�าข�าพเจ�าถิก้เกลียดำชัุงและถิก้ข�มเหง
เพราะการกล�าวว�าข�าพเจ�าเห็นินิิมติ, แต�
มนัิเป็นิความจรงิ . . . ข�าพเจ�าร้�เร้�องนีิ�, 
และข�าพเจ�าร้�ว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าทรงทราบั
เร้�องนีิ�, และข�าพเจ�าไม�สามารถิปฏิเิสธ
เร้�องนีิ� ไดำ�” 2 

  ในิยามลำาบัาก ความทรงจำาของโจเซฟ 
จะย�อนิกลับัไปเกอ้บัยี�สิบัปีถิง้ความ
แนิ�นิอนิของความรกัที�พระผู้้�เป็นิเจ�าทรง
มตี�อท�านิและเหตกุารณ์ต�อนิรบััการฟ้�นิฟ้
ตามคำาพยากรณ์ล�วงหนิ�าเม้�อนิานิมาแล�ว  
ขณะใคร�ครวญการเดำนิิทางฝ่� ายวญิญาณ
ของตนิเอง โจเซฟกล�าวว�า “ข�าพเจ�าไม�
ตำาหนิิคนิที� ไม�เชุ้�อประวตัขิองข�าพเจ�า  
หากข�าพเจ�าไม�เคยประสบัอย�างที�เคย
ประสบัมา ข�าพเจ�าก็คงไม�เชุ้�อเชุ�นิกนัิ” 3 

  แต�ประสบัการณ์เหล�านัิ�นิจรงิ และ
ท�านิไม�มีวนัิลม้หรอ้ปฏิเิสธ โดำยยน้ิยนัิ
ประจกัษ์พยานิของท�านิอย�างเงียบัๆ  
ขณะย�ายไปคารเ์ทจ “ข�าพเจ�าไปดำงั 
ลก้แกะถิก้พาไปเชุ้อดำ” ท�านิกล�าว  
“แต�ข�าพเจ�าสงบัดำงัเวลาเชุ�าของฤดำร้�อนิ; 
ข�าพเจ�ามมีโนิธรรมอันิปราศัจากความผู้ดิำ
ต�อพระผู้้�เป็นิเจ�า, และต�อมนุิษยท์ั �งปวง” 4 

    ปร์ะสบ่การ์ณ์สำาคญั่ทิางวัญิ่ญ่าณข้องท่ิาน
   มีบัทเรียนิสำาหรับัเราในิแบับัอย�าง

ของศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟ นิอกจาก
การนิำาทางอันิสงบัที�เราไดำ�รับัจากพระ
วิญญาณบัริสุทธิ�เป็นิครั �งคราว พระ
ผู้้�เป็นิเจ�าทรงรับัรองกับัเราแต�ละคนิ
อย�างมีพลังเป็นิการส�วนิตัวว�าพระองค์
ทรงร้�จักเราและทรงรักเรา พระองค์
ทรงอวยพรเราอย�างเปิดำเผู้ยและเฉัพาะ
เจาะจง แล�วในิยามยากลำาบัาก พระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำทรงนิำาประสบัการณ์เหล�า
นัิ�นิกลับัเข�ามาในิใจเรา

  ลองน้ิกถิง้ชีุวติท�านิเอง ตลอดำหลายปี  
ข�าพเจ�าไดำ�ฟังประสบัการณ์ลก้ซ้ �งทาง
วญิญาณหลายพนัิเร้�องจากวสุิทธชิุนิยคุ
สุดำท�ายทั�วโลก ซ้�งยน้ิยนัิกบััข�าพเจ�าอย�าง
ไร�ข�อสงสัยว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าทรงร้�จกัและ
รกัเราแต�ละคนิ และทรงปรารถินิาจะเปิดำ
เผู้ยพระองคต์�อเรา ประสบัการณ์เหล�านีิ�

อาจเกิดำข้ �นิในิชุ�วงเวลาสำาคญัของชีุวติ  
หรอ้ในิเหตกุารณ์ที�ดำเ้หมอ้นิไม�สำาคญัในิ
ตอนิแรก แต�มกัเกดิำค้�กบััการยน้ิยนัิทาง
วญิญาณอันิแรงกล�าเป็นิพเิศัษถิง้ความรกั
ของพระผู้้�เป็นิเจ�า

  การจดำจำาประสบัการณ์สำาคญัทาง
วญิญาณเหล�านีิ�ทำาให�เราต�องคกุเข�าลง
ประกาศัเชุ�นิเดำยีวกบััศัาสดำาพยากรณ์ 
โจเซฟว�า “สิ�งที�ข�าพเจ�าไดำ�รบััจากสวรรค ์ 
ข�าพเจ�าร้�เร้�องนีิ� และข�าพเจ�าร้�ว�าพระ 
ผู้้�เป็นิเจ�าทรงทราบัว�าข�าพเจ�าร้�เร้�องนีิ�” 5 

     ตวััอย่างสี�เร่์�อง
   ลองใคร�ครวญความทรงจำาสำาคญัทาง

วญิญาณของท�านิเองขณะข�าพเจ�ายก
ตวัอย�างจากคนิอ้�นิๆ

    หลายปีก�อนิ ผู้้�ประสาทพรสเตคส้งอายุ
ที�ลิ �นิหวัใจสองอนัิผู้ดิำปกต ิขอร�องให�  
ดำร.รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิชุ�วยทั �งที�สมยั
นัิ�นิไม�มวีธิผีู้�าตดัำลิ �นิหวัใจที�เสียหายอนัิที�
สอง สุดำท�าย ดำร.เนิลสันิตกลงผู้�าตดัำให� 
ต�อไปนีิ�เป็นิคำาพด้ำของประธานิเนิลสันิ:

  “หลงัจากลดำการอดุำตนัิของลิ �นิหวัใจ
อนัิแรกแล�ว เราก็เปิดำอนัิที�สอง เราพบัว�า
ลิ �นิอย้� ในิสภาพสมบัร้ณ์แต�ขยายตวัมาก
จนิไม�สามารถิทำางานิไดำ�เท�าที�ควร  
ขณะตรวจลิ �นิหวัใจอนัินีิ� ข�อความหน้ิ�ง
เดำ�นิชัุดำในิใจข�าพเจ�า: ลดข้นาดเส้นรัอบ
วงสิ  ข�าพเจ�าบัอกข�อความนัิ�นิกบััผู้้�ชุ�วย  
‘เน้ิ�อเย้�อลิ �นิหวัใจจะเพยีงพอ ถ้า้  เราลดำ
เส�นิรอบัวงให�มขีนิาดำปกติไดำ�ผู้ล’

  “แต�จะลดำอย�างไร? . . . ภาพหน้ิ�ง
เข�ามาในิความคิดำข�าพเจ�าอย�างชัุดำเจนิ 

แสดำงวิธีเย็บัลิ �นิหัวใจ—ทำารอยจีบัตรงนีิ�  
พับัตรงนัิ�นิ . . . ข�าพเจ�ายังจำาภาพในิ
ใจนัิ�นิไดำ�—รอยเส�นิประบัอกตำาแหนิ�งที�
ควรเย็บัไหม การซ�อมแซมเสร็จสมบั้รณ์
ตามแผู้นิภาพในิใจข�าพเจ�า เราทดำสอบั
ลิ �นิหัวใจและพบัว�าการรั�วลดำลงอย�าง
มาก ผู้้�ชุ�วยของข�าพเจ�าพ้ดำว�า ‘นีิ�ค้อ
ปาฏิิหาริย์’” 6   ผู้้�ประสาทพรคนินัิ�นิมีชีุวิต
อีกหลายปี

  ดำร.เนิลสันิไดำ�รบััการนิำาทาง ท�านิร้�ว�า
พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงทราบัว�าท�านิร้�ว�าท�านิไดำ�
รบััการนิำาทาง

    เคธกีบััข�าพเจ�าพบัเบัยีทรซิ มาเกรครั �ง
แรกในิฝ่รั�งเศัสเม้�อ 30 ปีที�แล�ว เบัยีทรซิ
เพิ�งเล�าประสบัการณ์ที�ส�งผู้ลต�อชีุวติทาง
วญิญาณของเธอหลงัจากรบัับัพัตศิัมาไดำ�
ไม�นิานิสมยัเป็นิวยัรุ�นิ เธอเล�าว�า:

  “เยาวชุนิในิสาขาเราเดำนิิทางกบััผู้้�นิำา
ไปหาดำลากานิาอ ้ห�างจากเมอ้งบัอร์ โดำ
ชัุ�วโมงคร้�ง

  “ก�อนิกลบัับั�านิ ผู้้�นิำาคนิหน้ิ�งตดัำสินิ
ใจว�ายนิำ �าทิ �งท�ายและดำำาลงไปในิคล้�นิ
พร�อมแว�นิตา พอโผู้ล�พ�นิผิู้วนิำ �า แว�นิตา
ของเขาก็ ไม�อย้�แล�ว . . . มนัิจมหายไปในิ
มหาสมทุร

  “ถิ�าไม�มแีว�นิตาเขาจะขบััรถิไม�ไดำ� เรา
จะตดิำอย้�ที�หาดำห�างไกลจากบั�านิ

  “สตรผีู้้�เปี� ยมดำ�วยศัรทัธาคนิหน้ิ�งแนิะ
ให�เราสวดำอ�อนิวอนิ

  “ดำฉัิันิบั�นิว�าการสวดำอ�อนิวอนิคงจะ
ไม�เกดิำประโยชุน์ิอะไร แต�ก็ร�วมวงสวดำ
อ�อนิวอนิในิที�สาธารณะอย�างเสียไม�ไดำ�
ขณะยน้ิอย้� ในินิำ �าขุ�นิลก้เท�าเอว

ดร.รัสเซลล์ เอ็ม็. เนลสัน เบีัยทริซ มาเกร
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  “ทนัิททีี�สวดำอ�อนิวอนิจบั ดำฉัิันิเหยียดำ
แขนิออกไปเพ้�อซัดำนิำ �าใส�ทกุคนิ ขณะเอา
ม้อกวาดำผู้วินิำ �า แว�นิตาของเขามาอย้� ในิมอ้
ดำฉัิันิพอดำ ีความร้�ส้กแรงกล�าเสียดำแทงจิต
วญิญาณดำฉัิันิว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าทรงไดำ�ยนิิ
และทรงตอบัคำาสวดำอ�อนิวอนิของเราจรงิๆ” 7 

  สี�สิบัห�าปีต�อมา เธอยังจำาเหตกุารณ์นัิ�นิ
ไดำ�ประหน้ิ�งเพิ�งเกดิำข้ �นิเม้�อวานิ เบัยีทรซิ
ไดำ�รบััพรและเธอร้�ว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าทรง
ทราบัว�าเธอร้�ว�าเธอไดำ�รบััพร

  ประสบัการณ์ของประธานิเนิลสันิกบัั
ซิสเตอรม์าเกรต�างกนัิมาก แต�ความทรง
จำาสำาคญัทางวญิญาณถิง้ความรกัของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าฝั่งอย้� ในิใจทั �งสองคนิไม�ร้�ลม้

  เหตกุารณ์สำาคญัเหล�านีิ�มกัจะเกิดำข้ �นิ
ในิการเรยีนิร้�พระกิตตคิณุที� ไดำ�รบััการ
ฟ้�นิฟ้หรอ้ในิการแบั�งปันิพระกติตคิณุ
กบััผู้้�อ้�นิ

    ภาพนีิ�ถิ�ายในิเซาเปาล ้บัราซิล ปี 2004  
ฟลอรเิปซ ลเ้ซีย ดำามาซิโอ จากสเตค 
อปิาตงิกา บัราซิล ขณะอายุ 114 ปี เม้�อ 
พด้ำถิง้การเปลี�ยนิใจเล้�อมใส ซิสเตอร ์
ดำามาซิโอบัอกข�าพเจ�าว�าผู้้�สอนิศัาสนิาในิ 
หม้�บั�านิของเธอให�พรฐานิะปุโรหติแก� 
เด็ำกทารกป� วยหนัิกและเด็ำกหายป� วยอย�าง
นิ�าอัศัจรรย ์เธอต�องการร้�มากข้ �นิ ขณะ 
สวดำอ�อนิวอนิเกี�ยวกบััข�าวสารของพวก 
เขา พยานิที� ไม�อาจปฏิเิสธไดำ�จากพระ 
วญิญาณยน้ิยันิกับัเธอว�าโจเซฟ สมธิเป็นิ 
ศัาสดำาพยากรณ์ของพระผู้้�เป็นิเจ�า เธอ 
รบัับัพัตศิัมาตอนิอาย ุ103 ปี และรบััเอ็นิ
ดำาวเม�นิท์ตอนิอาย ุ104 ปี ทกุปีหลงัจาก 
นัิ�นิ เธอนัิ�งรถิบััส 14 ชัุ�วโมงเพ้�อไปใชุ�เวลา 

หน้ิ�งสัปดำาห์ ในิพระวหิาร ซิสเตอรด์ำามาซิ
โอไดำ�รบััการยน้ิยนัิจากสวรรคแ์ละร้�ว�าพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าทรงทราบัว�าเธอร้�ว�าพยานินัิ�นิ
เป็นิความจรงิ

  ต�อไปนีิ�เป็นิความทรงจำาทางวญิญาณ
จากงานิเผู้ยแผู้�ครั �งแรกของข�าพเจ�าในิ
ฝ่รั�งเศัสเม้�อ 48 ปีที�แล�ว

  ขณะเคาะประตต้ามบั�านิ ข�าพเจ�ากบัั
ค้�ฝ่ากพระคมัภรีม์อรมอนิไว�กบััหญงิชุรา
คนิหน้ิ�ง เม้�อเรากลบััไปหน้ิ�งสัปดำาห์ ให�
หลงัที�อะพารต์เมนิตข์องหญงิคนินัิ�นิ เธอ
เปิดำประต ้ก�อนิจะทนัิพด้ำอะไร ข�าพเจ�า
ร้�ส้กถิง้พลงัทางวญิญาณที�สัมผู้สัไดำ� ความ
ร้�ส้กแรงกล�านัิ�นิยงัมอีย้�ขณะมาดำามอลซิ  
อด้ำแ้บัรเ์ชิุญเราเข�าข�างในิและบัอกว�าเธอ
อ�านิพระคมัภรีม์อรมอนิแล�วและร้�ว�าเป็นิ
ความจรงิ ขณะออกจากอะพารต์เมนิต์
ของเธอวนัินัิ�นิ ข�าพเจ�าสวดำอ�อนิวอนิว�า  
“พระบัดิำาบันิสวรรค ์โปรดำทรงชุ�วยให�ข�า
พระองค์ ไม�ลม้ความร้�ส้กที�เพิ�งเกดิำข้ �นิ
ดำ�วยเถิดิำ” ข�าพเจ�าไม�เคยลม้

    ในิชุ�วงเวลาที�ดำป้กตธิรรมดำา ณ ประต้
บัานิหน้ิ�งที�เหมอ้นิอกีหลายร�อยบัานิ  
ข�าพเจ�าร้�ส้กถิง้พลงัอำานิาจจากสวรรค ์ 
ข�าพเจ�าร้�ว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าทรงทราบัว�า
ข�าพเจ�าร้�ว�าหนิ�าต�างสวรรคเ์ปิดำแล�ว

     แต่ล่ะคนแตกต่างกนัแล่ะไม่อาจัปฏิิเสธได้ั
   ชุ�วงเวลาสำาคญัทางวญิญาณเหล�านีิ�

เกิดำข้ �นิต�างเวลา ต�างวธิ ีแตกต�างกนัิไป
สำาหรบััเราแต�ละคนิ

  ลองน้ิกถิง้ตวัอย�างที�ท�านิชุ้�นิชุอบัในิ
พระคมัภรี ์คนิที�ฟังอคัรสาวกเปโตร  

“ร้�ส้กแปลบัปลาบัใจ” 8   เอบัชิุหญงิชุาว 
เลมนัิเชุ้�อ “นิิมติอนัินิ�าท้�งของบัดิำานิาง” 9   
และเสียงเข�ามาในิจติใจของอนัีิส 10 

  เคลยต์นัิ ครสิเตนิเซ็นิ เพ้�อนิข�าพเจ�า
บัรรยายประสบัการณ์ระหว�างอ�านิพระ
คมัภรีม์อรมอนิร�วมกบััการสวดำอ�อนิวอนิ
ครั �งหน้ิ�งว�า: “วญิญาณที�สวยงาม อบัอุ�นิ  
และเปี� ยมดำ�วยความรกั . . . ห�อมล�อม
ข�าพเจ�า และแผู้�ซ�านิเข�ามาในิจติ
วญิญาณข�าพเจ�า ห�อหุ�มข�าพเจ�าไว� ในิ
ความร้�ส้กรกัแบับัที� ไม�เคยน้ิกฝั่นิมาก�อนิ  
[และความร้�ส้กเหล�านีิ�ยงัอย้�คน้ิแล�วคน้ิ
เล�า]” 11 

  หลายครั �งที�ความร้�ส้กทางวญิญาณ
เข�ามาในิใจเหมอ้นิดำงัไฟส�องสว�างให�จติ
วญิญาณเรา โจเซฟ สมธิอธบิัายว�าบัาง
ครั �งเรา “ฉุักคดิำข้ �นิไดำ� ในิทนัิท”ี และบัาง
คราวเราร้�ส้กถิง้สตปิัญญาอนัิบัรสุิทธิ�ที�
หลั�งไหลมา 12 

  ประธานิดำลัลนิิ เอชุ. โอค๊ส์ตอบั
ชุายจรงิใจคนิหน้ิ�งผู้้�อ�างว�าไม�เคยมี
ประสบัการณ์เชุ�นินัิ�นิ โดำยแนิะนิำาว�า  
“ท�านิอาจจะเคยไดำ�รบััคำาตอบัการสวดำ
อ�อนิวอนิมาแล�วหลายต�อหลายครั �ง แต�
ท�านิคาดำหวงัเคร้�องหมายใหญ�โตหรอ้
เสียงดำงัมากจนิท�านิคดิำว�าท�านิไม�เคยไดำ�
รบััคำาตอบั” 13   พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำตรสัถิง้
ผู้้�คนิที�มศีัรทัธาอนัิยิ�งใหญ�ผู้้� “[ไดำ�รบััพร]  
ดำ�วยไฟและดำ�วยพระวญิญาณบัรสุิทธิ�,  
[แต�] หาร้� ไม�” 14 

     ท่ิานฟัังพร์ะองค์อย่างไร์?
   เราเพิ�งไดำ�ฟังประธานิรสัเซลล ์เอ็ม.  

เนิลสันิกล�าวว�า: “ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิ
ตรก้ตรองและน้ิกถิง้คำาถิามสำาคญันีิ�บั�อยๆ  
ว�า: ทา่น  ฟังพระองคอ์ย�างไร? และขอ
เชุ้ �อเชิุญให�ท�านิทำาสิ�งจำาเป็นิเพ้�อจะฟัง
พระองค์ ให�ดำขี้ �นิและบั�อยข้ �นิ” 15   ท�านิยำ �า
คำาเชุ้ �อเชิุญนัิ�นิเม้�อเชุ�านีิ�

  เราฟังพระองค์ ในิการสวดำอ�อนิวอนิ
ของเรา ในิบั�านิของเรา ในิพระคมัภรี ์ 
ในิเพลงสวดำ เม้�อเรารบััส�วนิศีัลระลก้
อย�างมคี�าควร เม้�อเราประกาศัศัรทัธา
ของเรา เม้�อเรารบััใชุ�ผู้้�อ้�นิ และเม้�อเรา
เข�าพระวหิารกบััผู้้�เชุ้�อเดำยีวกนัิ ชุ�วงเวลา
สำาคญัทางวญิญาณเกดิำข้ �นิเม้�อเราฟัง

ซิสเตีอ็ร์ฟลอ็ริเปซ ลเูซีย ดามาซิโอ็กับัเอ็ล็เดอ็ร์ 

แอ็นเดอ็ร์เซ็น 

เอ็ล็เดอ็ร์แอ็นเดอ็ร์เซ็นให้์บััพีติีศมาอ็ลิซ อู็ดแูบัร์
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การประชุมุใหญ�สามัญร�วมกบััการสวดำ
อ�อนิวอนิ และเม้�อเรารกัษาพระบัญัญตัิ ให�
ดำขี้ �นิ เด็ำกๆ ทั �งหลาย ประสบัการณ์เหล�า
นีิ�มี ให�ท�านิเชุ�นิกนัิ พง้ระลก้ว�า พระเยซ ้ 
“ทรงสอนิและปฏิบิัตัติ�อเด็ำกๆ . . . และ  
[เด็ำกๆ] พด้ำ . . . เร้�องสำาคญัยิ�งและนิ�า
อศััจรรย์” 16   พระเจ�าตรสัว�า:

  “พระวญิญาณของเราให� [ความร้�นีิ�]  
แก�เจ�า, . . . และเว�นิแต�เป็นิโดำยอำานิาจ
ของเราแล�วเจ�าจะมมีนัิไม�ไดำ�;

  “ดำงันัิ�นิ, เจ�าจะเป็นิพยานิไดำ�ว�าเจ�า
ไดำ�ยนิิเสียงเรา, และร้�ถิ�อยคำาของเรา” 17 

  เราสามารถิ “ ไดำ�ยินิพระองค”์ เพราะ
พรแห�งการชุดำใชุ�อนัิหาใดำเทยีบัไดำ�ของ
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ

  แม�เราจะเลอ้กจงัหวะรบััชุ�วงเวลา
สำาคญัเหล�านีิ� ไม�ไดำ� แต�ประธานิเฮนิรยี ์ 
บั.ี อายรงิก์ ให�คำาแนิะนิำานีิ� ในิการเตรยีม
ของเรา: “คน้ินีิ�และคน้ิพรุ�งนีิ� ขอให�ท�านิ
สวดำอ�อนิวอนิและไตร�ตรองขณะถิามว�า:  
พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงส�งข�าวสารสำาหรบััฉัันิ
โดำยเฉัพาะหรอ้ไม�? ฉัันิเห็นิพระหตัถิข์อง
พระองค์ ในิชีุวติฉัันิหรอ้ชีุวติ [ครอบัครวั]  
ของฉัันิหรอ้ไม�?” 18   ศัรทัธา การเชุ้�อฟัง  
ความอ�อนินิ�อมถิ�อมตนิ และเจตนิา
แท�จรงิเปิดำหนิ�าต�างสวรรค ์10 

     ภาพปร์ะกอบ่
         ท�านิอาจจะน้ิกถิ้งความทรงจำาทาง

วิญญาณของท�านิแบับันีิ�ก็ ไดำ� เราหา
หนิทางจัดำการกับัชีุวิตดำ�วยการสวดำ
อ�อนิวอนิสมำ�าเสมอ การมุ�งมั�นิรักษา

พันิธสัญญา และของประทานิแห�งพระ
วิญญาณบัริสุทธิ� เม้�อความยุ�งยากส�วนิ
ตัว ความสงสัย หร้อความท�อแท�ทำาให�
หนิทางเราม้ดำมนิ หร้อเม้�อสภาพโลก
เหน้ิอการควบัคุมของเราทำาให�เราสงสัย
เกี�ยวกับัอนิาคต ความทรงจำาสำาคัญ
ทางวิญญาณจากหนัิงส้อแห�งชีุวิตของ
เราจะเปรียบัเสม้อนิหินิเร้องแสงที�ชุ�วย
ส�องทางอย้�เบั้ �องหนิ�า ให�ความเชุ้�อมั�นิ
ว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าทรงร้�จักเรา ทรงรักเรา
 และทรงส�งพระบัุตรของพระองค์พระ
เยซ้คริสต์มาชุ�วยพาเรากลับับั�านิ เม้�อ
บัางคนิเมินิความทรงจำาสำาคัญของตนิ
และหลงทางหร้อสับัสนิ เราหันิพวกเขา
มาหาพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำเม้�อเราแบั�งปันิ
ความเชุ้�อและความทรงจำากับัพวกเขา
 ชุ�วยให�พวกเขากลับัมาค�นิพบัชุ�วงเวลา
ลำ �าค�าทางวิญญาณเหล�านัิ�นิที�พวกเขา
เคยเห็นิคุณค�า

  ประสบัการณ์บัางอย�างศัักดำิ�สิทธิ�
มากจนิเราเก็บักกัไว� ในิความทรงจำาทาง
วญิญาณและไม�เล�าให� ใครฟัง 20 

  “เทพพด้ำโดำยอำานิาจของพระวญิญาณ
บัรสุิทธิ�; ดำงันัิ�นิ, เทพจง้พด้ำพระวจนิะ
ของพระครสิต”์ 21 

  “ทั �งเทพ [ไม�เคย] ยตุกิารปฏิบิัตัติ�อลก้
หลานิมนุิษย์

  “เพราะดำเ้ถิดิำ, พวกเขาข้ �นิอย้�กบัั
พระองค,์ เพ้�อปฏิบิัตัศิัาสนิกจิตามพระ
วจนิะแห�งพระบัญัชุาของพระองค,์ โดำย
แสดำงตนิแก�ผู้้�มศีัรทัธาแรงกล�าและจิตใจ
มั�นิคงในิทกุรป้แบับัของความเป็นิเหมอ้นิ
พระผู้้�เป็นิเจ�า” 22 

  และ “องคผ์ู้้�ชุ�วยคอ้พระวญิญาณ
บัรสุิทธิ� . . . จะทรงสอนิพวกท�านิทุกสิ�ง  
และจะทำาให�ระลก้ถิง้ทุกสิ�งที�เรากล�าวกบัั
ท�านิแล�ว” 23 

  จงนิ�อมรบััความทรงจำาอนัิศัักดำิ�สิทธิ�

เราแบ่ังปันควิามเช่�อ็และควิามทรงจำาเพ่ี�อ็หั์น 

คนห์ลงไปห์าพีระผูู้้ช่วิยให้์รอ็ด

ควิามทรงจำาทางวิิญญาณเปรียบัเสม่อ็นหิ์นเร่อ็ง

แสงที�ช่วิยส่อ็งทางอ็ยู่เบ่ั�อ็งห์น้า

การสวิดอ้็อ็นวิอ็น การรักษาพีนัธสัญญา และ 

พีระวิิญญาณบัริสุทธิ�ช่วิยเราเดินทางผู่้านชีวิิตี
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ของท�านิ เชุ้�อเร้�องเหล�านัิ�นิ จดำบันัิทก้ไว� 
เล�าให�ครอบัครวัฟัง จงวางใจว�าชุ�วงเวลา
เหล�านัิ�นิมาจากพระบิัดำาบันิสวรรคข์อง
ท�านิและพระบุัตรที�รกัของพระองค ์24    
ให�ชุ�วงเวลาเหล�านัิ�นิทำาให�ท�านิอดำทนิต�อ
ความสงสัยและเข�าใจความยากลำาบัาก
ของตนิเอง 25   ข�าพเจ�าสัญญาว�าเม้�อท�านิ
เต็มใจยอมรบััและถินิอมเหตกุารณ์สำาคญั
ทางวญิญาณในิชีุวติ เหตกุารณ์เหล�านัิ�นิ
จะเกดิำกับัท�านิมากข้ �นิเร้�อยๆ พระบัดิำา
บันิสวรรคท์รงร้�จกัท�านิและทรงรกัท�านิ!

  พระเยซค้อ้พระครสิต ์พระกติตคิณุ
ของพระองค์ ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ และเม้�อเรา
ซ้�อสัตย์ต�อไป ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าเราจะ
เป็นิของพระองคต์ลอดำกาล ในิพระนิาม
ของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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จะไม�ถิ�ายทอดำออกไปนิอกจากตามพระวจนิะ
ส�วนิที�พระองคป์ระทานิแก�ลก้หลานิมนุิษย์,  
ตามความใส� ใจและความขยนัิหมั�นิเพยีรที�
พวกเขาถิวายแดำ�พระองค”์ ( แอลมา 12:9 )

  เอ็ลเดำอรนี์ิล เอ. แม็กซ์เวลล์กล�าวว�า:  
“ต�องอาศััยการดำลใจจ้งจะร้�ว�าต�องแบั�งปันิ  
[ประสบัการณ์ทางวญิญาณ] เม้�อใดำ ข�าพเจ�า
จำาไดำ�ว�าเคยไดำ�ยนิิประธานิมาเรยีนิ จ.ี รอมนีิย ์ 
ผู้้�มทัี �งไหวพรบิัและปัญญากล�าวว�า ‘เราจะมี
ประสบัการณ์ทางวญิญาณมากข้ �นิถิ�าเราไม�
พด้ำมากเกี�ยวกบััประสบัการณ์เหล�านัิ�นิ”  
(“Called to Serve” [Brigham Young 
University devotional, Mar. 27, 1994], 9, 
speeches.byu.edu).

    21.   2 นีิไฟ 32:3
    22.   โมโรไนิ 7:29–30 .
    23.   ยอหน์ิ 14:26 .
    24.  ความจรงิของพระกิตตคิณุมี ให�ทกุคนิ  

ในิสัปดำาหก์�อนิการประชุมุใหญ� หลงัจาก
คำาปราศัรยัของข�าพเจ�าเสรจ็ จติวญิญาณ
ข�าพเจ�าสนิใจหนัิงส้อที�ชุ้�อว�า Divine 
Signatures: The Confirming Hand of God  
(2010), ประพนัิธ์ โดำย เจรลัดำ ์เอ็นิ. ลนัิดำ ์ซ้�ง
รบััใชุ�เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัเจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิผู้้� ใหญ�
ตั �งแต�ปี 2002 ถิง้ 2008 ข�าพเจ�าปลาบัปล้ �ม
ใจที�ถิ�อยคำาของบัราเดำอรล์นัิดำเ์ป็นิอีกพยานิ
หน้ิ�งอนัิงดำงามถิง้หลกัธรรมที�แบั�งปันิในิคำา
ปราศัรยัการประชุมุใหญ�นีิ�และจะเป็นิที�ชุ้�นิ
ชุอบัแก� ใครก็ตามที�ปรารถินิาจะศ้ักษามาก
ข้ �นิถิง้ความทรงจำาสำาคญัทางวญิญาณ

    25.  คำาคมหน้ิ�งที�ประธานิโธมสั เอส. มอนิสันิชุ้�นิ
ชุอบัมาจากเจมส์ เอ็ม. แบัรร์ี� กวชีุาวสก็อต
แลนิดำ ์“พระผู้้�เป็นิเจ�าประทานิความทรงจำา 
แก�เราเพ้�อให�เราเบักิบัานิหรรษายามชีุวติ 
เหี�ยวเฉัาโรยรา” ( ในิ โธมสั เอส. มอนิสันิ,  
“ คดิำที�จะขอบัคณุ ,”  เลยีโฮนิา,  ม.ค. 1999, 22)  
ความทรงจำาทางวญิญาณก็เหมอ้นิกันิ ความ
ทรงจำาเหล�านัิ�นิอาจเป็นิประโยชุน์ิมากที�สุดำ
ในิยามลำาบัากเหน็ิบัหนิาวของชีุวติเม้�อเรา
ต�องการความทรงจำาทางวญิญาณที�  
“เบักิบัานิหรรษา”  
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  สัมพนัิธภาพเหล�านีิ�ต�องใชุ�เวลา เวลาที�
จะอย้�ดำ�วยกนัิ เวลาที�จะหวัเราะ เล�นิ  
เรยีนิร้�และรบััใชุ�ดำ�วยกนัิ เวลาที�จะเข�าใจ
ถิง้ความสนิใจและความท�าทายของกนัิ
และกนัิ เวลาที�จะเปิดำใจและซ้�อสัตยต์�อ
กนัิขณะเราพากเพยีรที�จะเป็นิคนิดำขี้ �นิ
ดำ�วยกนัิ สัมพนัิธภาพเหล�านีิ�เป็นิจดุำ
ประสงคห์ลกัอย�างหน้ิ�งของการชุมุนุิมกนัิ
เป็นิครอบัครวั โควรมั ชัุ �นิเรยีนิ และกลุ�ม
นิมสัการ สิ�งเหล�านีิ�เป็นิรากฐานิสำาหรบัั
การปฏิบิัตัศิัาสนิกจิที�มปีระสิทธภิาพ 5 

  เอ็ลเดำอรเ์ดำล จ.ี เรนิลนัิดำ์ ให�กญุแจ
ส้�การพฒันิาสัมพนัิธภาพเหล�านีิ�เม้�อ
ท�านิกล�าวว�า “เพ้�อจะรบััใชุ�ผู้้�อ้�นิอย�างมี
ประสิทธิผู้ลเราต�องมองพวกเขา . . . ผู้�านิ
พระเนิตรของพระบัดิำาบันิสวรรค ์ โดำยวธิี
นีิ�เท�านัิ�นิเราจะเริ�มเข�าใจคณุค�าที�แท�จรงิ
ของจติวญิญาณ โดำยวธินีีิ�เท�านัิ�นิเราจะ
ร้�ส้กถิง้ความรกัที�พระบัดิำาบันิสวรรคท์รง
มตี�อบัตุรธดิำาทกุคนิของพระองค”์ 6 

  การมองผู้้�อ้�นิดำงัที�พระผู้้�เป็นิเจ�าทรง
มองเป็นิของประทานิอย�างหน้ิ�ง  
ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญให�เราทกุคนิแสวงหา
ของประทานินีิ� เม้�อเราเปิดำตามอง 7   เรา
จะสามารถิชุ�วยให�ผู้้�อ้�นิมองตนิเองอย�างที�
พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงมองพวกเขาไดำ�เชุ�นิกันิ 8    
ประธานิเฮนิรยี ์บั.ี อายรงิกเ์นิ�นิถิง้อำานิาจ
นีิ�เม้�อท�านิกล�าวว�า “สิ�งสำาคญัที�สุดำคอ้สิ�งที�  

[คนิอ้�นิ] เรยีนิร้�จาก [ท�านิ] เกี�ยวกบััคนิ
แบับัที�พวกเขาเป็นิจรงิๆ และคนิแบับั
ที�พวกเขาจะเป็นิไดำ�จรงิๆ ข�าพเจ�าเดำาว�า
พวกเขาจะไม�ไดำ�เรยีนิร้�อะไรมากนัิกจาก
การบัรรยาย แต�จะเรยีนิร้�จาก คืวามีรั้สึ้ก   
ของคนิแบับัที�ท�านิเป็นิ คนิแบับัที�ท�านิ
คดิำว�าพวกเขาเป็นิ และคนิแบับัที�ท�านิคดิำ
ว�าพวกเขาอาจเป็นิไดำ�” 9   การชุ�วยให�ผู้้�อ้�นิ
เข�าใจอตัลกัษณ์ที�แท�จรงิและจดุำประสงค์
ของตนิเป็นิของประทานิยิ�งใหญ�ที�สุดำที�
เราจะให� ไดำ� 10   การมองผู้้�อ้�นิและตนิเอง
เหมอ้นิที�พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงมอง ทำาให� ใจ
เราผู้ก้พนัิ “กนัิไว� ในิความเป็นิหน้ิ�งเดำยีว
และในิความรกั” 11 

  ดำ�วยแรงกดำดำนัิทางโลกที�มตี�อเราเพิ�ม 
ข้ �นิเร้�อยๆ เราจง้ต�องการความเข�มแข็ง 
ที�มาจากสัมพนัิธภาพแห�งความรกั ดำงั 
นัิ�นิเม้�อเราวางแผู้นิกจิกรรม การประชุมุ  

ของเยาวชุนิ แต�เราต�องไม� ให�สิ�งเหล�านัิ�นิ
มาบัดำบังัหลกัธรรมต�างๆ ที� โปรแกรมนีิ�
สร�างข้ �นิมาและจดุำประสงคข์องหลกัธรรม  
นัิ�นิคอ้ เพ้�อชุ�วยให�พระกิตตคิณุของพระ
เยซค้รสิตฝ์ั่งลก้ในิใจเด็ำกและเยาวชุนิ
ของเรา 3 

  ข�าพเจ�าเชุ้�อว�าเม้�อเราเริ�มเข�าใจหลกั
ธรรมเหล�านีิ�ชัุดำเจนิข้ �นิ เราจะตระหนัิก
ไดำ�ว�าโปรแกรมนีิ�เป็นิมากกว�าโปรแกรม
สำาหรบััสมาชิุกอาย ุ8 ถิง้ 18 ปี เราจะเห็นิ
ว�าพระเจ�าทรงกำาลงัพยายามชุ�วยเรา— 
เราทุกคนิ—ฝั่งพระกติตคิณุในิใจเราให�
ลก้ยิ�งข้ �นิอย�างไร ข�าพเจ�าสวดำอ�อนิวอนิ
ทล้ขอพระวญิญาณบัรสุิทธิ�ทรงชุ�วยให�เรา
เรยีนิร้�ดำ�วยกนัิ

    สัมพนัธภาพ—“อย่้กบั่พวักเข้า” 4 
   หลกัธรรมประการแรกคอ้สัมพนัิธภาพ  

เพราะนีิ�เป็นิส�วนิหน้ิ�งโดำยธรรมชุาตขิอง
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิต ์บัางครั �งเรา
จง้หลงลม้ความสำาคญัของสัมพนัิธภาพ
ในิการเดำนิิทางต�อเน้ิ�องของเราไปหาพระ
ครสิต ์ไม�มี ใครคาดำหวงัให�เราค�นิหาหรอ้
เดำนิิในิเส�นิทางพันิธสัญญาเพยีงลำาพัง  
เราต�องการความรกัและการสนัิบัสนุินิ
จากบิัดำามารดำา สมาชิุกครอบัครวัคนิอ้�นิๆ  
มติรสหาย และผู้้�นิำาที�กำาลงัเดำนิิในิเส�นิ
ทางนีิ�เชุ�นิกนัิ

โดัย ดักัล่าส ดั.ี โฮล์่มส์
ที�ปรึกษาที�ห์นึ�งในฝ่ายประธานเยาวิชนชายสามญัที�เพิี�งพ้ีนจากห์น้าที�

    พี�นิ�องทั �งหลาย ยคุสมัยที�เราอย้�นีิ�ชุ�างยอดำ
เยี�ยม เม้�อเราฉัลองการเริ�มต�นิของการ
ฟ้�นิฟ้ สมควรที�เราจะฉัลองการฟ้�นิฟ้ 
ต�อเน้ิ�องที�เรากำาลงัเห็นิเวลานีิ�เชุ�นิกนัิ  
ข�าพเจ�าชุ้�นิชุมยินิดำกีบััท�านิที� ไดำ�มชีีุวติอย้�
ในิยุคสมัยนีิ� 1   พระเจ�ายงัทรงดำำาเนิินิการ
ทกุสิ�งที�จำาเป็นิให�ลงตวัผู้�านิทางศัาสดำา
พยากรณ์ของพระองคเ์พ้�อชุ�วยให�เรา
พร�อมรบััพระองค ์2 

  หน้ิ�งในิสิ�งจำาเป็นิเหล�านัิ�นิคอ้โครงการ
ใหม�ของเด็ำกและเยาวชุนิ หลายท�านิคุ�นิ
เคยกับัสิ�งสำาคญัในิโปรแกรมนีิ�เร้�องการตั �ง
เป� าหมาย สัญลกัษณ์ใหม�ของโปรแกรม  
และการประชุมุใหญ�เพ้�อความเข�มแข็ง

 ฝัังลึึกในใจเรา

   พีระเจ้าทรงกำาลงัพียายามช่วิยเรา—เราทุกคน 
—ฝังพีระกิตีติีคุณในใจเราให้์ลึกยิ�งขึ้ �น
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และการชุมุนุิมอ้�นิๆ เราควรจดำจำาว�าจุดำ
ประสงคห์ลกัของการชุมุนุิมเหล�านีิ�คอ้
สร�างสัมพันิธภาพแห�งความรกัที�จะทำาให�
เราเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิและชุ�วยทำาให�พระ
กติตคิณุของพระเยซค้รสิตฝ์ั่งลก้ยิ�งข้ �นิ
ในิใจเรา 12 

     การ์เปิดัเผู้ย สิทิธิ�เสรี์ แล่ะการ์กล่บั่ใจั— 
“เช่้�อมสิ�งเหล่่านี�กบั่สวัร์ร์ค์” 13 

   แนิ�นิอนิว�าไม�เพยีงพอที�จะผู้ก้พนัิกนัิ
เท�านัิ�นิ มีหลายกลุ�มและหลายองคก์าร
ที�บัรรลคุวามเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิทั �งที�มี
อดุำมการณ์หลากหลาย แต�ความเป็นิหน้ิ�ง
เดำยีวกนัิที�เราแสวงหาคอ้การเป็นิ อนัิ หน้ิ�ง
 อนัิ เดำยีว กนัิ ในิ พระครสิตเ์พ้�อเชุ้�อมเราไว�กบัั
พระองค ์14   เพ้�อเชุ้�อมใจเรากับัสวรรค ์เรา
ต�องมีประสบัการณ์ส�วนิตวัทางวญิญาณ 
ดำงัที�เอ็ลเดำอรแ์อนิเดำอรเ์ซ็นิเพิ�งพด้ำกับัเรา
ไปอย�างนิ�าประทบััใจ 15   ประสบัการณ์เหล�า
นัิ�นิเกดิำข้ �นิเม้�อพระวญิญาณบัรสุิทธิ�ทรง
นิำาพระคำาและความรกัของพระผู้้�เป็นิเจ�า
มาส้�ความคดิำและใจเรา 16 

  การเปิดำเผู้ยนีิ�มาผู้�านิพระคัมภีร ์โดำย
เฉัพาะพระคัมภีรม์อรมอนิ ผู้�านิถิ�อยคำา
ที� ไดำ�รบััการดำลใจจากศัาสดำาพยากรณ์ที�มี
ชีุวติและสานุิศิัษย์ที�ซ้�อสัตย์คนิอ้�นิๆ  

และผู้�านิเสียงสงบัแผู้�วเบัา 17   ถิ�อยคำา
เหล�านีิ�เป็นิมากกว�านิำ �าหม้กบันิหนิ�า
กระดำาษ คล้�นิเสียงในิห้ ความคิดำในิ
สมอง หรอ้ความร้�ส้กในิใจเรา พระคำาของ
พระผู้้�เป็นิเจ�าเป็นิพลังทางวญิญาณ 18    

เป็นิความจรงิและความ
สว�าง 19   นีิ�ค้อวธิีที�เราฟัง
พระองค์! พระคำาทำาให�
เราเริ�มมีศัรทัธาและเพิ�ม
ศัรทัธาของเราในิพระ
ครสิต์และเป็นิเชุ้ �อเพลิง
ให�แก�ความปรารถินิาในิ
ตัวเราที�จะเป็นิเหม้อนิ
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำมากข้ �นิ
—ที�จะกลับัใจและเดำินิในิ
เส�นิทางพันิธสัญญา 20 

  เดำอ้นิเมษายนิปีที�แล�ว  
ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม.  
เนิลสันิชุ�วยให�เราเข�าใจ
บัทบัาทสำาคญัของการ 

กลบััใจในิการเดำนิิทางที� ไดำ�รบััการเปิดำ 
เผู้ยนีิ� 21   ท�านิกล�าวว�า “เม้�อเราเลอ้กกลบััใจ  
เราเลอ้กที�จะเปลี�ยนิแปลง! เรายอมให�
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงเปลี�ยนิเราเป็นิตวั
เราเองในิแบับัที�ดำทีี�สุดำ . . . เราเลอ้กที�จะ
เป็นิเหมอ้นิพระเยซค้รสิตม์ากข้ �นิ!” 22   
กระบัวนิการเปลี�ยนิแปลงนีิ� ซ้�งเตมิเชุ้ �อ
เพลงิดำ�วยพระคำาของพระผู้้�เป็นิเจ�า เป็นิ
วธิทีี�เราเชุ้�อมต�อกบััสวรรค์

  สิ�งที�ซ�อนิอย้� ในิคำาเชุ้ �อเชิุญให�กลบััใจ
ของประธานิเนิลสันิคอ้หลกัธรรมแห�ง
สิทธิ�เสร ีเราต�อง เลอืก  การกลบััใจดำ�วยตวั
เราเอง ไม�มี ใครบังัคบััพระกติตคิณุเข�าไป
ในิใจเราไดำ� ดำงัที�เอ็ลเดำอรเ์รนิลนัิดำก์ล�าวว�า  
“เป� าหมายของพระบัดิำาบันิสวรรค์ ในิการ
เป็นิบัดิำาไม� ใชุ� ให�บัตุรธดิำา ทำา  สิ�งที�ถิก้ต�อง 
แต� ให�บัตุรธิดำา เลอืก  ทำาสิ�งที�ถิก้ต�อง” 23 

  ในิโปรแกรมซ้�งแทนิที�ดำ�วยโปรแกรม
เด็ำกและเยาวชุนิ มขี�อกำาหนิดำต�างๆ  
มากกว�า 500 ข�อที�ต�องทำาให�เสรจ็เพ้�อให�
ไดำ�รบััรางวลัต�างๆ 24   ปัจจบุันัิมขี�อกำาหนิดำ
สำาคญัมากหน้ิ�งข�อ นัิ�นิคอ้ คำาเชุ้ �อเชิุญให�  
เลอืก  เป็นิเหมอ้นิพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำมาก
ข้ �นิ เราทำาสิ�งนีิ� โดำยการรบััพระวจนิะของ
พระผู้้�เป็นิเจ�าผู้�านิพระวญิญาณบัรสุิทธิ�
และยอมให�พระครสิตท์รงเปลี�ยนิแปลง
ให�เราเป็นิตวัเราในิแบับัที�ดำทีี�สุดำ

  นีิ� เป็นิมากกว�าการฝ้่กตั �งเป� าหมายหรอ้
พฒันิาตนิเอง เป� าหมายเป็นิเพยีงเคร้�อง
มอ้ชุ�วยให�เราเชุ้�อมกบััสวรรคผ์ู้�านิการเปิดำ
เผู้ย สิทธิ�เสร ีและการกลบััใจ—เพ้�อมา

หาพระครสิตแ์ละรบััพระกติตคิณุของ
พระองคฝ์ั่งลก้ยิ�งข้ �นิในิใจเรา

     การ์มส่ีวันร่์วัมแล่ะการ์เสียสล่ะ— 
“ให้พวักเข้านำา” 25 

   ท�ายที�สุดำเพ้�อให�พระกิตตคิณุฝั่งลก้
ในิใจเรา เราจำาเป็นิต�องมสี�วนิร�วม—ให�
เวลาและพรสวรรคก์บััสิ�งนัิ�นิ เสียสละเพ้�อ
สิ�งนัิ�นิ 26   เราทกุคนิต�องการดำำาเนิินิชีุวติ
อย�างมคีวามหมาย เร้�องนีิ�จรงิเป็นิพเิศัษ
สำาหรบััอนุิชุนิรุ�นิหลงั พวกเขาปรารถินิา
อดุำมการณ์

  พระกิตตคิณุของพระเยซค้รสิตเ์ป็นิ
อดุำมการณ์ยิ�งใหญ�ที�สุดำในิโลก ประธานิ
เอสรา แทฟท์ เบ็ันิสันิกล�าวว�า “เราไดำ�
รบัับัญัชุาจากพระผู้้�เป็นิเจ�าให�นิำาพระ
กติตคิณุไปให�ชุาวโลก นัิ�นิเป็นิอดุำมการณ์
ที�ต�องรวมเราเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิวนัินีิ� พระ
กติตคิณุเท�านัิ�นิจะชุ�วยให� โลกรอดำจาก
ภยัของการทำาลายตนิเอง พระกติตคิณุ
เท�านัิ�นิจะทำาให�ชุาย [และหญงิ] ของทกุ
ชุนิชุาตแิละเผู้�าพนัิธุเ์ป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิในิ
สันิตสุิข พระกติตคิณุเท�านัิ�นิจะนิำาปีต ิ 
ความสุข และความรอดำมาส้�ครอบัครวั
มนุิษย”์ 27 

  เอ็ลเดำอรเ์ดำวดิำ เอ. เบัดำนิารสั์ญญาว�า  
“เม้�อเราให�พลังกบััเยาวชุนิโดำยเชุ้ �อเชิุญ
และอนุิญาตให�พวกเขากระทำา ศัาสนิจกัร
จะมุ�งหนิ�าต�อไปในิวธิทีี�นิ�าอศััจรรย”์ 28    
บั�อยครั �งที�เราไม�ไดำ�เชุ้ �อเชิุญและยอมให� 
เยาวชุนิเสียสละเพ้�ออดุำมการณ์อนัิยิ�ง 
ใหญ�ของพระครสิต ์เอ็ลเดำอรนี์ิล เอ. แมกซ์
เวลล์ ให�ข�อสังเกตว�า “ถิ�าเยาวชุนิ [ของ 
เรา] ร้�ส้กเฉัยชุามากเกนิิไป [เน้ิ�องจากงานิ
ของพระผู้้�เป็นิเจ�า] พวกเขาก็มแีนิวโนิ�ม
จะร้�ส้กหนัิกใจเน้ิ�องจากโลก” 29 

  โปรแกรมเด็ำกและเยาวชุนิมุ�งเนิ�นิ 
ที�การให�พลังกับัเยาวชุนิ พวกเขาเล้อก 
เป� าหมายของตนิเอง ฝ่� ายประธานิโควรมั 
และฝ่� ายประธานิชัุ�นิเรียนิมีบัทบัาทที�
เหมาะสม สภาเยาวชุนิวอร์ดำ เชุ�นิเดำียว
กับัสภาวอร์ดำ มุ�งเนิ�นิงานิแห�งความรอดำ
และความส้งส�ง 30   โควรัมและชัุ�นิเรียนิ
เริ�มการประชุุมโดำยปร้กษาหาร้อเกี�ยวกับั
วิธีทำางานิที�พระผู้้�เป็นิเจ�าประทานิแก�
พวกเขา 31 



25พฤษภาคม 2020

  ประธานิเนิลสันิกล�าวกับัเยาวชุนิ
ของศัาสนิจกัรว�า “ถิ�าท�านิเลอ้ก ถิ�าท�านิ
ต�องการ ท�านิสามารถิเป็นิส�วนิสำาคญัของ
บัางสิ�งที�ยิ�งใหญ� บัางสิ�งที� โอ�อ�า บัางสิ�งที�
สง�างาม! . . . ท�านิเป็นิหน้ิ�งในิบัรรดำาคนิ
ดำทีี�สุดำที�พระเจ�า เคืย  ส�งมายังโลกนีิ� ท�านิ
มสีมรรถิภาพที�จะฉัลาดำกว�า มปีัญญา
มากกว�า และมีอทิธพิลต�อโลกมากกว�าคนิ
รุ�นิก�อนิ!” 32   อกีครั �งหน้ิ�งที�ประธานิเนิลสันิ
บัอกกบััเยาวชุนิว�า “ข�าพเจ�ามคีวามเชุ้�อ
มั�นิเต็มเปี� ยมในิตวัท�านิ ข�าพเจ�ารกัท�านิ 
และพระเจ�าทรงรกัท�านิ เราเป็นิผู้้�คนิของ
พระองค ์มีส�วนิดำ�วยกนัิในิงานิศัักดำิ�สิทธิ�
ของพระองค”์ 33   คนิหนุิ�มสาวทั �งหลาย  
ท�านิร้�ส้กถิง้ความไว�วางใจที�ประธานิ 
เนิลสันิมีต�อท�านิหรอ้ไม�และท�านิสำาคญั 
เพยีงใดำต�องานินีิ�?

  บิัดำามารดำาและผู้้�นิำาที�เป็นิผู้้� ใหญ�  
ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิมองเยาวชุนิดำงัที�
ประธานิเนิลสันิมอง เม้�อเยาวชุนิร้�ส้กถิง้
ความรกัและความไว�วางใจของท�านิ เม้�อ
ท�านิกระตุ�นิและสอนิวธินีิำาแก�พวกเขา—
แล�วปล�อยให�พวกเขานิำา—พวกเขาจะทำาให�
ท�านิประหลาดำใจดำ�วยข�อคดิำลก้ซ้ �ง ความ
สามารถิ และความมั�นิคงต�อพระกติตคิณุ 34    
พวกเขาจะร้�ส้กถิง้ปีตขิองการเลอ้กมีส�วนิ
ร�วมและการเสียสละเพ้�ออดุำมการณ์ของ
พระครสิต ์พระกติตคิณุของพระองคจ์ะฝั่ง
ลก้ลงในิใจของพวกเขายิ�งข้ �นิ และงานิจะ
เดำนิิหนิ�าต�อไปในิวธิทีี�นิ�าอศััจรรย์

     คำาสัญ่ญ่าแล่ะปร์ะจักัษ์พยาน
   ข�าพเจ�าสัญญาว�าเม้�อเรามุ�งเนิ�นิที�หลกั

ธรรมเหล�านีิ�—สัมพันิธภาพ การเปิดำเผู้ย  
สิทธิ�เสร ีการกลับัใจ และการเสียสละ—
พระกติตคิณุของพระเยซค้รสิตจ์ะฝั่งลก้
อย้� ในิใจเราทกุคนิยิ�งข้ �นิ เราจะเห็นิการ
ฟ้�นิฟ้มุ�งหนิ�าต�อไปส้�จดุำประสงคส้์งสุดำ  
การไถิ�อสิราเอล และการสถิาปนิาไซอันิ 35    
ที�ซ้�งพระครสิตจ์ะทรงปกครองเป็นิ 
พระมหากษัตรยิเ์หน้ิอกษัตรยิท์ั �งหลาย

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าพระผู้้�เป็นิเจ�า
ยงัทรงดำำาเนิินิการในิทุกสิ�งที�จำาเป็นิเพ้�อ
เตรยีมผู้้�คนิของพระองค์ ให�พร�อมสำาหรบัั
วนัินัิ�นิ ขอให�เรามองเห็นิพระหตัถิข์อง
พระองค์ ในิงานิอนัิเรอ้งโรจน์ินีิ�ขณะที�เรา

ทกุคนิพยายาม “มาหาพระครสิต ์และ
ไดำ�รบััการทำาให�ดำพีร�อมในิพระองค”์ 36   ในิ
พระนิามของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 

       อ้างองิ
     1.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 45:12 . 

ประธานิเนิลสันิกล�าวว�า “ลองน้ิกถิง้ความ 
ต้�นิเต�นิและความเร�งรบีัของทั �งหมดำ: ศัาสดำา
พยากรณ์ทกุท�านิเริ�มตั �งแต�อาดำมัมองเห็นิ
ยคุสมยัของเรา และศัาสดำาพยากรณ์ทกุท�านิ
ไดำ�พด้ำถิง้ยุคสมัย ข้องเรัา เม้�ออสิราเอลจะถิก้
รวบัรวมและโลกจะพร�อมรบััการเสด็ำจมาครั �ง
ที�สองของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ ลองน้ิกดำ!้ จาก
บัรรดำาคนิทั�งหมดำที�เคยอย้�บันิแผู้�นิดำนิิโลก  
 เรัา เป็นิคนิที�มสี�วนิร�วมในิงานิรวบัรวมครั �ง 
สุดำท�ายที�สำาคญัยิ�งนีิ� ชุ�างนิ�าต้�นิเต�นิ!”  
(“ ความหวงัอิสราเอล ” [การให�ข�อคดิำทาง 
วญิญาณสำาหรบััเยาวชุนิทั�วโลก,  
3 มถิินุิายนิ 2018], HopeofIsrael.Church 
ofJesusChrist.org)

  เอ็ลเดำอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนิดำส์อนิว�า:
  “ชุ�างเป็นิเวลาอนัิยอดำเยี�ยมที�จะมชีีุวติอย้�!
  “พระกิตตคิณุของพระเยซค้รสิตเ์ป็นิ

ความจรงิอันิแนิ�นิอนิที�สุดำ มั�นิคงที�สุดำ เชุ้�อถิอ้
ไดำ�ที�สุดำ และคุ�มค�ามากที�สุดำบันิแผู้�นิดำนิิโลก
และในิสวรรค ์ในิกาลเวลาและในินิิรนัิดำร  
ไม�มสิี�งใดำ—ไม�ว�าอะไรก็ตาม ไม�ว�าใคร ไม�
ว�าอิทธพิลใดำ—จะปิดำกั �นิศัาสนิจกัรนีิ�จาก
การทำาให�พนัิธกจิเกิดำสัมฤทธผิู้ลและทำาให�
จดุำหมายปลายทางที�ประกาศัไว�ก�อนิการวาง
รากฐานิโลกเป็นิจรงิ . . . ท�านิไม�จำาเป็นิต�อง
กลวัหรอ้ลงัเลเกี�ยวกบััอนิาคต

  “ ไม�เหม้อนิกับัยุคสมัยอ้�นิๆ ก�อนิหนิ�าเรา  
สมยัการประทานินีิ�จะไม�ประสบักบััการละทิ �ง
ความเชุ้�อในิสถิาบันัิ จะไม�เห็นิการส้ญเสีย
กญุแจฐานิะปุโรหิต จะไม�ทนิทกุขกั์บัการขาดำ
การเปิดำเผู้ยจากสุรเสียงของพระผู้้�เป็นิเจ�า
ผู้้�ทรงมหิทธฤิทธิ� . . . ชุ�างเป็นิชุ�วงเวลาที�นิ�ามี
ชีุวติอย้�อะไรเชุ�นินีิ�!

  “. . . ถิ�าท�านิไม�ทันิสังเกต ข�าพเจ�ามคีวาม
หวงัในิยคุสุดำท�าย . . . จงเชุ้�อ จงลกุข้ �นิ จง
ซ้�อสัตย ์และทำาให�วนัิที�เรามีชีุวติอย้�ยอดำเยี�ยม
ที�สุดำ!” ( Facebook Post , 27 พ.ค. 2015; ดำ ้ 
“Be Not Afraid, Only Believe” [address 
to Church Educational 
System religious 
educators, Feb. 6, 
2015], broadcasts 
.ChurchofJesusChrist 
.org) ดำ�วย.

    2.  ดำ ้ ยอหน์ิ 1:12 .
    3.  ไม�นิานิหลงัจากเราไดำ�รบัั

เรยีกเป็นิฝ่� ายประธานิ
เยาวชุายสามญั ประธานิ
เฮนิรยี ์บั.ี อายรงิก์
สนิทนิากบััเราถิง้ความ
ท�าทายและโอกาสพิเศัษ
ที�เยาวชุนิของศัาสนิจกัร
ประสบัในิปัจจบุันัินีิ�  

ท�านิแนิะนิำาให�เรามุ�งเนิ�นิสิ�งที�จะชุ�วยให�พระ
กิตติคุณของพระเยซ้ครสิต์ฝั่งล้กในิใจของ
พวกเขา คำาแนิะนิำานีิ�กลายเป็นิดำวงประทปี 
ให�เราในิฐานิะฝ่� ายประธานิเยาวชุนิชุาย

    4.  ดำ ้“ Be with Them ,” ChurchofJesusChrist.
org/callings/aaronic-priesthood-
quorums/my-calling/leader-instruction/
be-with-them.

    5.  ดำ ้ โมไซยาห์ 18:25 ;  โมโรไนิ 6:5 .
    6.  เดำล จ.ี เรนิลนัิดำ,์ “ ผู้�านิพระเนิตรของพระผู้้�

เป็นิเจ�า ,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 94;  
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วญิญาณและโอกาสที� ไม�เคยพบัมาก�อนิ
ในิประวตัศิัาสตร์ โลก

  ในิเดำอ้นิกนัิยายนิปี 1840 ศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิและที�ปรก้ษาของ
ท�านิในิฝ่� ายประธานิส้งสุดำประกาศัว�า:  
“งานิของพระเจ�าในิวนัิเวลาสุดำท�ายนีิ�เป็นิ
งานิที�มคีวามสำาคญัมากและแทบัจะอย้�
เหน้ิอความเข�าใจของมนุิษย ์มรีศััมภีาพ
เกนิิบัรรยายและมคีวามยิ�งใหญ�หาใดำ
เทยีบัไดำ� เป็นิหวัข�อที�กระตุ�นิความสนิใจ
ของบัรรดำาศัาสดำาพยากรณ์และคนิชุอบั
ธรรมนัิบัแต�การสร�างโลกส้บัมารุ�นิแล�วรุ�นิ
เล�าจนิถิง้ปัจจุบันัิ และนีิ�เป็นิสมยั 
การประทานิความสมบัร้ณ์แห�งเวลาอย�าง
แท�จรงิเม้�อสรรพสิ�งซ้�งอย้� ในิพระเยซ้
ครสิต ์ไม�ว�าในิสวรรคห์รอ้บันิแผู้�นิดำนิิโลก
จะรวมไว� ในิพระองค ์และเม้�อสรรพสิ�ง
จะไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ ดำงัที�พด้ำไว� โดำยศัาสดำา
พยากรณ์ผู้้�บัรสุิทธิ�ทั �งหลายนัิบัแต�โลก
เริ�มต�นิ เพราะในินัิ�นิจะบังัเกดิำสัมฤทธิผู้ล 
อนัินิ�าชุ้�นิชุมยนิิดำขีองคำาสัญญาที�ทำาไว�
กบัับัรรพบัรุษุ ขณะที�ปรากฏิการณ์แห�ง
เดำชุานุิภาพของพระผู้้�ส้งสุดำจะยิ�งใหญ�  
นิ�าชุ้�นิชุม และลำ �าเลศิั”

ให�รอดำตรสักบัับัตุรธดิำาของพระบัดิำาบันิ
สวรรค ์ข�าพเจ�าร้�ว�าข�าพเจ�าอ�านิทั �งหมดำ
นัิ�นิและมากกว�านัิ�นิดำ�วย

  ข�าพเจ�าอ�านิพบัคำาอ�างองิถิง้ฐานิะ
ปุโรหติของพระผู้้�เป็นิเจ�าและการเปิดำ
สมยัการประทานิ ข�าพเจ�าอ�อนินิ�อม
ถิ�อมตนิเม้�อตระหนัิกว�าการเตรยีมตวั
สำาหรบััการประชุมุใหญ�ครั �งนีิ�เป็นิชุ�วงหวั
เลี �ยวหวัต�อในิประวตัศิัาสตรส์�วนิตวัของ
ข�าพเจ�า ข�าพเจ�าร้�ส้กถิง้การเปลี�ยนิแปลง
ในิใจ ร้�ส้กสำาน้ิกคณุใหม�อีกครั �ง ร้�ส้กเปี� ยม
ปีตทิี�มี โอกาสไดำ�รบััเชิุญให�มสี�วนิร�วม
ฉัลองการฟ้�นิฟ้อนัิต�อเน้ิ�องนีิ�

  ข�าพเจ�าวาดำหวงัว�าเน้ิ�องจากการเตรยีม 
ตวัอย�างดำ ีคนิอ้�นิๆ จะร้�ส้กปล้ �มปีตมิาก
ข้ �นิ ร้�ส้กในิแง�ดำมีากข้ �นิ และมุ�งมั�นิรบััใชุ�
มากข้ �นิในิหนิ�าที�ทกุอย�างที�พระเจ�าต�อง
ประสงค์

  เหตกุารณ์เหน้ิอธรรมดำาที�เรายกย�อง
คอ้การเริ�มต�นิสมยัการประทานิสุดำท�าย
ตามคำาพยากรณ์ ในิเหตกุารณ์เหล�านีิ�
พระเจ�าทรงเตรยีมศัาสนิจกัรและคนิที�รบัั
พระนิามของพระองค์ ให�พร�อมต�อนิรบัั
พระองค ์ส�วนิหน้ิ�งของการเตรยีมรบััการ
เสด็ำจมาคอ้พระองคจ์ะทรงยกเราแต�ละ
คนิให�สามารถิรบััมอ้กบััความท�าทายทาง

โดัย ปร์ะธานเฮนรี์ย์ บ่ี. อายริ์งก์
ที�ปรึกษาที�สอ็งในฝ่ายประธานสูงสุด

    คำาสวดำอ�อนิวอนิของเอ็ลเดำอรเ์มนิส์
ตอนิต�นิการประชุมุใหญ�สามัญภาคแรก
นีิ�กำาลงัไดำ�รบััคำาตอบั การดำลใจมาถิง้เรา
ผู้�านิข�าวสารที�ยอดำเยี�ยมและบัทเพลงอันิ
ไพเราะ คำาสัญญาของประธานิรสัเซลล ์
เอ็ม. เนิลสันิที�ว�าการประชุมุใหญ�ครั �งนีิ�จะ
นิ�าจดำจำาเริ�มเกิดำสัมฤทธผิู้ลแล�ว

  ประธานิเนิลสันิกำาหนิดำให�ปีนีิ�เป็นิ  
“ชุ�วงเวลาฉัลองครบั 200 ปีตั �งแต�พระผู้้�
เป็นิเจ�าพระบัดิำาและพระบัตุรที�รกัของ
พระองคพ์ระเยซค้รสิตท์รงปรากฏิต�อ 
โจเซฟ สมิธในินิิมติ” ประธานิเนิลสันิเชุ้ �อ
เชิุญให�เราวางแผู้นิเตรยีมตวัสำาหรบััการ 
ประชุมุใหญ�ครั �งประวตัศิัาสตรนี์ิ� ท�านิ 
กล�าวว�าการฉัลองนีิ�จะเป็นิ “ชุ�วงหวัเลี �ยว 
หวัต�อในิประวตัศิัาสตรข์องศัาสนิจักร  
และบัทบัาทของพวกท�านิสำาคญัยิ�ง” 1 

  ท�านิอาจไดำ�ยินิข�าวสารของประธานิ
เนิลสันิและถิามตนิเองเหมอ้นิข�าพเจ�าว�า  
“บัทบัาทของฉัันิสำาคญัอย�างไร?” ท�านิ
อาจเคยอ�านิและสวดำอ�อนิวอนิเกี�ยวกบัั
เหตกุารณ์ของการฟ้�นิฟ้ ท�านิอาจไดำ�อ�านิ
มากกว�าที�เคยเกี�ยวกับัเร้�องราวของชุ�วง
เวลาไม�กี�ครั �งเม้�อพระผู้้�เป็นิเจ�าพระบัดิำา
ทรงแนิะนิำาพระบุัตรที�รกัของพระองค ์ 
ท�านิอาจไดำ�อ�านิเหตกุารณ์เม้�อพระผู้้�ชุ�วย

 คั ำาสวดออ้นวอนแห่งศรัที่ธา

   เม่�อ็เราสวิดอ้็อ็นวิอ็นด้วิยศรัทธา เรากลายเป็น 
ส่วินสำาคัญยิ�งในงานข้อ็งพีระเจ้าข้ณะทรงเตีรียมโลกรับั 
การเสดจ็มาครั�งที�สอ็ง

มิกซ์โก กัวิเตีมาลา
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  พวกเขากล�าวต�อไปว�า: “เรามีความ
ประสงคจ์ะออกไปและรวมพลังกันิเสรมิ
สร�างอาณาจกัรและสถิาปนิาฐานิะปุโรหติ
ทั �งในิความสมบัร้ณ์และรศััมภีาพ งานิซ้�ง
ต�องบัรรลผุู้ลในิวนัิเวลาสุดำท�ายคอ้งานิที�
มคีวามสำาคญัอย�างกว�างขวาง และจะต�อง
ใชุ�พลงังานิ ทกัษะ พรสวรรค ์และความ
สามารถิของวสุิทธชิุนิ เพ้�อให�งานิกลิ �ง
ออกไปดำ�วยรศััมีภาพและเดำชุานุิภาพดำงัที�
ศัาสดำาพยากรณ์ [ดำาเนีิยล] บัรรยายไว�  
[ดำ ้ ดำาเนีิยล 2:34–35, 44–45 ] และดำ�วย
เหตนีุิ�จง้เรยีกร�องความเอาใจใส�ของ 
วสุิทธชิุนิเพ้�อให�งานิที�มคีวามสำาคญัและ 
ความยิ�งใหญ�เชุ�นินัิ�นิบัรรลุผู้ล” 2 

  รายละเอียดำมากมายว�าเราจะทำาอะไร
และเม้�อใดำในิการฟ้�นิฟ้ที�กำาลงัคบ้ัหนิ�า
ยงัไม�เปิดำเผู้ย ทว�าฝ่� ายประธานิส้งสุดำแม�
ในิยุคแรกๆ นัิ�นิร้�ความกว�างความลก้บัาง
ส�วนิของงานิที�พระเจ�าทรงกำาหนิดำให�เรา
ทำา ต�อไปนีิ�เป็นิตวัอย�างของสิ�งที�เราร้�ว�า
จะเกดิำข้ �นิ:

  โดำยผู้�านิวสุิทธิชุนิ พระเจ�าจะทรงมอบั
ของประทานิแห�งพระกติตคิณุให� “ทุก
ประชุาชุาต,ิ ตระกล้, ภาษา, และผู้้�คนิ” 3   
เทคโนิโลยีและปาฏิหิารยิจ์ะมบีัทบัาทต�อ
ไป—เชุ�นิเดำยีวกบัั “ผู้้�หาคนิดำั�งหาปลา” 4    

ที�ปฏิบิัตัศิัาสนิกจิดำ�วยพลงัและศัรทัธา
ทวคีณ้

  เราในิฐานิะคนิกลุ�มหน้ิ�งจะเป็นิหน้ิ�ง
เดำยีวกนัิมากข้ �นิท�ามกลางความขดัำแย�ง
ที�เพิ�มพน้ิ เราจะรวมตวักนัิในิพลงัทาง
วญิญาณเป็นิกลุ�มและครอบัครวัที�เปี� ยม
ดำ�วยแสงพระกิตตคิณุ

  แม�แต� โลกที� ไม�เชุ้�อก็จะยอมรบัั
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�ง 
วสุิทธชิุนิยคุสุดำท�ายและตระหนัิกถิง้
เดำชุานุิภาพของพระผู้้�เป็นิเจ�าเหน้ิอ
ศัาสนิจกัร สานุิศิัษยท์ี�ซ้�อสัตยแ์ละกล�า
หาญจะรบััพระนิามของพระครสิต์ ไว�
ในิชีุวติประจำาวนัิอย�างไม�หวั�นิเกรง 
นิอบันิ�อม และเปิดำเผู้ย

  แล�วเราแต�ละคนิจะมสี�วนิในิงานิ
สำาคญัและยิ�งใหญ�เชุ�นินัิ�นิไดำ�อย�างไร? 
ประธานิเนิลสันิสอนิเราถิง้วธิเีตบิัโตในิ
พลงัทางวญิญาณ เม้�อเราถิอ้ว�าการกลบัั 
ใจเป็นิโอกาสนิ�ายนิิดำเีพราะเรามีศัรทัธา 
เพิ�มข้ �นิว�าพระเยซค้อ้พระครสิต ์เม้�อเรา 
เข�าใจและเชุ้�อว�าพระบิัดำาบันิสวรรคท์รง 
ไดำ�ยนิิคำาสวดำอ�อนิวอนิทกุครั �งของเรา เม้�อ 
เราพยายามเชุ้�อฟังและดำำาเนิินิชีุวติตาม 
พระบัญัญตั ิเราจะมีพลงัรบััการเปิดำเผู้ยต�อ 
เน้ิ�องมากข้ �นิ พระวญิญาณบัรสุิทธิ�จะทรง 

เป็นิเพ้�อนิที�ยั�งยน้ิของเราไดำ� ความร้�ส้ก
สว�างจะอย้�กบััเราแม�เม้�อโลกรอบัตวัเรา
มด้ำลง

  โจเซฟ สมธิเป็นิแบับัอย�างของการ
เตบิัโตในิพลงัทางวญิญาณ ท�านิแสดำงให�
เราเห็นิว�าคำาสวดำอ�อนิวอนิแห�งศัรทัธาเป็นิ
กญุแจไขการเปิดำเผู้ยจากพระผู้้�เป็นิเจ�า  
ท�านิสวดำอ�อนิวอนิดำ�วยศัรทัธา โดำยเชุ้�อ
ว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าพระบัดิำาจะทรงตอบัคำา
สวดำอ�อนิวอนิของท�านิ ท�านิสวดำอ�อนิวอนิ
ดำ�วยศัรทัธา โดำยเชุ้�อว�าโดำยผู้�านิพระเยซ้
ครสิตเ์ท�านัิ�นิที�ท�านิจะหลดุำพ�นิความ
ร้�ส้กผู้ดิำจากบัาป และท�านิสวดำอ�อนิวอนิ
ดำ�วยศัรทัธา โดำยเชุ้�อว�าท�านิต�องค�นิหา
ศัาสนิจกัรที�แท�จรงิของพระเยซค้รสิต์
เพ้�อให� ไดำ�รบััการอภยันัิ�นิ

  ตลอดำการปฏิบิัตัศิัาสนิกจิในิฐานิะ
ศัาสดำาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธใชุ�คำาสวดำ
อ�อนิวอนิแห�งศัรทัธาเพ้�อรบััการเปิดำเผู้ย 
อย�างต�อเน้ิ�อง เม้�อเราเผู้ชิุญความท�าท�าย
ในิปัจจบุันัิและในิอนิาคต เราเองก็ต�อง
ฝ้่กทำาแบับัเดำยีวกนัิ ประธานิบัรคิมั ยงัก์
กล�าวว�า “ข�าพเจ�าทราบัว�าไม�มวีธิอี้�นิใดำ
สำาหรบััวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�ายนิอกจากสวดำ
อ�อนิวอนิทกุลมหายใจเพ้�อทล้ขอให�พระผู้้�
เป็นิเจ�าทรงนิำาทางและชีุ�ทางให�ผู้้�คนิของ
พระองค”์ 5 

  ถิ�อยคำาจากคำาสวดำอ�อนิวอนิศีัลระล้ก
ที�ว�า: “ระล้กถิ้งพระองค์ตลอดำเวลา” จ้ง
ควรเป็นิลักษณะชีุวติประจำาวนัิของเรา 
คำาว�า “พระองค์” หมายถิ้งพระเยซ้ครสิต ์
คำาต�อมาค้อ “และรกัษาพระบััญญัติของ
พระองค์” บัอกความหมายของการระล้ก
ถิ้งพระองค์สำาหรบััเรา 6   เม้�อเราระล้ก
ถิ้งพระเยซ้ครสิต์ตลอดำเวลา เราจะท้ล
ถิามในิใจว�า “พระองค์ทรงประสงค์ ให�
ทำาสิ�งใดำ?” 

  คำาสวดำอ�อนิวอนิดำ�วยศัรทัธาในิพระเยซ้
ครสิตเ์ชุ�นินัิ�นินิำาเข�าส้�สมยัการประทานิ
สุดำท�ายนีิ� และจะเป็นิหวัใจของบัทบัาท
ที�เราแต�ละคนิจะมี ในิความคบ้ัหนิ�าอย�าง
ต�อเน้ิ�องของสมยัการประทานิ เชุ�นิเดำยีว
กบััท�านิ ข�าพเจ�าพบัแบับัอย�างที�ยอดำเยี�ยม
ของการสวดำอ�อนิวอนิเชุ�นินัิ�นิมาแล�ว

  คนิแรกคอ้โจเซฟ สมธิ ท�านิทล้ถิาม
ดำ�วยศัรทัธาเหมอ้นิเด็ำกว�าพระเจ�าทรง
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ประสงค์ ให�ท�านิทำาสิ�งใดำ พระดำำารสัตอบั
ของพระองคเ์ปลี�ยนิประวตัศิัาสตร์ โลก

  สำาหรบััข�าพเจ�า บัทเรยีนิสำาคญัมาจาก
การตอบัสนิองการจ้� โจมของซาตานิขณะ
โจเซฟคกุเข�าสวดำอ�อนิวอนิ

  ข�าพเจ�าร้�จากประสบัการณ์ว�าซาตานิ
กบัับัรวิารพยายามทำาให�เราร้�ส้กว�าเราต�อง
ไม�สวดำอ�อนิวอนิ เม้�อโจเซฟ สมธิใชุ�พลงั
ทั �งหมดำร�องทล้พระผู้้�เป็นิเจ�าให�ทรงปลดำ
ปล�อยท�านิจากอำานิาจที�พยายามผู้ก้ท�านิ
ไว� คำาสวดำอ�อนิวอนิขอการปลดำปล�อยไดำ�
รบััคำาตอบั พระบัดิำาบันิสวรรคแ์ละพระ
เยซค้รสิตท์รงปรากฏิพระองค์

  ซาตานิพยายามขัดำขวางการเริ�มต�นิ
การฟ้�นิฟ้อย�างรนุิแรงเพราะคำาสวดำ
อ�อนิวอนิของโจเซฟสำาคัญยิ�ง ท�านิกับั
ข�าพเจ�าจะมีบัทบัาทนิ�อยกว�าในิการฟ้�นิฟ้
ต�อเน้ิ�องนีิ� กระนัิ�นิศััตรข้องการฟ้�นิฟ้ก็จะ
พยายามขัดำขวางเราไม� ให�สวดำอ�อนิวอนิ
 แบับัอย�างศัรทัธาและความมุ�งมั�นิของ
โจเซฟเพิ�มพลังความแนิ�วแนิ�ของเรา
 นีิ� เป็นิหน้ิ�งในิหลายๆ เหตุผู้ลที�คำาสวดำ
อ�อนิวอนิของข�าพเจ�าจะมีคำาขอบัพระทัย
พระบิัดำาบันิสวรรค์สำาหรบััศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟดำ�วย

  อนัีิสในิพระคมัภีรม์อรมอนิเป็นิอกี
หน้ิ�งต�นิแบับัสำาหรบััคำาสวดำอ�อนิวอนิ
แห�งศัรทัธาขณะข�าพเจ�าพยายายามทำา
บัทบัาทส�วนิตวัในิการฟ้�นิฟ้ต�อเน้ิ�องนีิ� ไม�
ว�าท�านิจะมีบัทบัาทอะไร ท�านิอาจให�อีนัิส
เป็นิกนุิซ้อส�วนิตวัไดำ�

  เฉักเชุ�นิโจเซฟ อนัีิสสวดำอ�อนิวอนิดำ�วย
ศัรทัธา ท�านิบัรรยายประสบัการณ์ดำงันีิ�:

  “และจิตวญิญาณข�าพเจ�าหวิโหย; และ
ข�าพเจ�าคกุเข�าลงต�อพระพกัตรพ์ระผู้้�
รงัสรรคข์องข�าพเจ�า, และข�าพเจ�าร�องทล้
พระองค์ ในิคำาสวดำอ�อนิวอนิอย�างสุดำกำาลงั
และการวงิวอนิเพ้�อจติวญิญาณข�าพเจ�า
เอง; และตลอดำทั �งวนัิข�าพเจ�าร�องทล้
พระองค;์ แท�จรงิแล�ว, และเม้�อถิง้เวลา
กลางคน้ิข�าพเจ�ายงัไดำ�เปล�งเสียงข�าพเจ�า
ข้ �นิไปส้งจนิถิง้สวรรค.์

  “และสุรเสียงมาถิง้ข�าพเจ�า, มคีวามว�า:  
อนัีิส, บัาปของเจ�าไดำ�รบััการให�อภยัแล�ว, 
และเจ�าจะไดำ�รบััพร.

  “และข�าพเจ�า, อนัีิส, ร้�ว�าพระผู้้�เป็นิ

เจ�าตรสัเท็จไม�ไดำ�; ดำงันัิ�นิ, ความผู้ดิำของ
ข�าพเจ�าจง้ถิก้ลบัล�างไป

  “และข�าพเจ�าทล้ : ข�าแต�พระเจ�า, นีิ�เป็นิ
ไป ไดำ�อย�างไรหรอ้?

  “และพระองคต์รสัแก�ข�าพเจ�า : เพราะ
ศัรทัธาของเจ�าในิพระครสิต,์ ผู้้�ซ้�งเจ�าไม�
เคยไดำ�ฟังหรอ้เห็นิมาก�อนิ และหลายปี
จะผู้�านิไปก�อนิที�พระองคจ์ะทรงแสดำง
องค์ ให�ประจกัษ์ ในิเน้ิ�อหนัิง; ดำงันัิ�นิ, จง
ไปเถิดิำ, ศัรทัธาของเจ�าทำาให�เจ�าสมบัร้ณ์
แล�ว” 7 

  บัทเรยีนิที�เป็นิพรแก�ข�าพเจ�าอย้� ในิ
พระดำำารสัที�ว�า: “เพราะศัรทัธาของเจ�าในิ
พระครสิต,์ ผู้้�ซ้�งเจ�าไม�เคยไดำ�ฟังหรอ้เห็นิ
มาก�อนิ” 

  โจเซฟมศีัรทัธาในิพระครสิตท์ี�จะเข�าไป
ในิป� าและสวดำอ�อนิวอนิขอการปลดำปล�อย
จากอำานิาจของซาตานิ ท�านิยงัไม�เคย
เห็นิพระบิัดำาและพระบัตุร แต�ท�านิสวดำ
อ�อนิวอนิดำ�วยศัรทัธาจนิสุดำพลงัของใจ

  ประสบัการณ์ของอนัีิสสอนิบัทเรยีนิ
ลำ �าค�าเดำยีวกันิแก�ข�าพเจ�า เม้�อสวดำ
อ�อนิวอนิดำ�วยศัรทัธา ข�าพเจ�ามพีระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำเป็นิผู้้�วงิวอนิพระบัดิำาแทนิ และ
ข�าพเจ�าร้�ส้กไดำ�ว�าคำาสวดำอ�อนิวอนิข้ �นิถิง้
สวรรค ์คำาตอบัมา พรมา มสัีนิตสุิขและ
ปีตแิม� ในิยามยาก

  จำาไดำ�ว�าเม้�อครั �งเป็นิสมาชิุกใหม�สุดำ
ของโควรมัอคัรสาวกสิบัสอง ข�าพเจ�า
คกุเข�าสวดำอ�อนิวอนิกบััเอ็ลเดำอรเ์ดำวดิำ บั.ี  
เฮจท์ ท�านิอายรุาวๆ ข�าพเจ�าตอนินีิ� มี
ความท�าทายแบับัที�ข�าพเจ�าประสบัเอง
ตอนินีิ� ข�าพเจ�าจำานิำ �าเสียงท�านิไดำ�ขณะ
ท�านิสวดำอ�อนิวอนิ แม� ไม�ไดำ�ลม้ตาดำ ้แต�
สำาหรบััข�าพเจ�าฟังเหมอ้นิท�านิกำาลงัยิ �ม 
ท�านิพด้ำกบััพระบิัดำา
บันิสวรรคด์ำ�วยนิำ �า
เสียงเบักิบัานิ

  ข�าพเจ�าไดำ�ยนิิในิ
ใจถิง้ความสุขของ
ท�านิเม้�อท�านิกล�าว
ว�า “ ในิพระนิามของ
พระเยซค้รสิต”์ ฟัง
เหมอ้นิเอ็ลเดำอร์
เฮจท์ร้�ส้กในิขณะ
นัิ�นิว�าพระผู้้�ชุ�วยให�

รอดำทรงรบััรองคำาสวดำอ�อนิวอนิของท�านิ
ต�อพระบัดิำา และข�าพเจ�ามั�นิใจว�าจะทรง
รบััคำาสวดำอ�อนิวอนินัิ�นิไว�ดำ�วยรอยยิ �ม

  เราจะสามารถิทำาคณุประโยชุน์ิสำาคญั
ต�อการเปิดำเผู้ยต�อเน้ิ�องไดำ�มากข้ �นิเม้�อเรา
พฒันิาศัรทัธาในิพระเยซค้รสิต์ ในิฐานิะ
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของเราและพระบัดิำาบันิ
สวรรค์ ในิฐานิะพระบิัดำาผู้้�ทรงรกัเรา เม้�อ
เราสวดำอ�อนิวอนิดำ�วยศัรทัธา เรากลายเป็นิ
ส�วนิสำาคญัยิ�งในิงานิของพระเจ�าขณะ
ทรงเตรยีมโลกรบััการเสด็ำจมาครั �งที�สอง  
ข�าพเจ�าสวดำอ�อนิวอนิขอให�เราทกุคนิพบั
ปีติ ในิการทำางานิที�พระองคท์รงเชุ้ �อเชิุญ
ให�เราแต�ละคนิทำา

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าพระเยซค้รสิต์
ทรงพระชุนิม ์นีิ�คอ้ศัาสนิจกัรและ
อาณาจกัรของพระองคบ์ันิแผู้�นิดำนิิโลก  
โจเซฟ สมธิเป็นิศัาสดำาพยากรณ์แห�ง
การฟ้�นิฟ้ ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ
เป็นิศัาสดำาพยากรณ์ของพระเจ�าบันิโลก
ทกุวนัินีิ� ท�านิถิอ้กญุแจทั �งหมดำของฐานิะ
ปุโรหติในิศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิต์
แห�งวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�าย ในิพระนิามของ
พระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
      อ้างองิ
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ปี 2020 ของข�าพเจ�าถิง้ท�านิทั�งหลาย:  
แบั�งปันิข�าวสารเร้�องการฟ้�นิฟ้พระกติตคิณุ
ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ ,” 1 ม.ค. 2020, 
th.ChurchofJesusChrist.org.

    2.   คืำาสอนข้องป็รัะธานศาสนาจ้กัรั:โจ้เซฟ สมีธิ  
(2007), 551.

 3. โมไซยาห์ 15:28.
 4. มัทธิว 4:19.
 5. Discourses of Brigham Young, sel. John A. 

Widtsoe (1954), 43–44.
    6.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 20:77 .
    7.   อนัีิส 1:4–8 .

แซนดี ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา



30 ภาคบ่่ายวันัเสาร์์

สิบัสอง และเอ็ม. รสัเซลล ์บัลัลารด์ำ ในิ
ฐานิะรกัษาการประธานิโควรมัอคัรสาวก
สิบัสอง

  ผู้้�เห็นิชุอบั โปรดำยกมอ้
  ท�านิใดำคดัำค�านิ โปรดำยกมอ้
  ขอเสนิอว�าเราสนัิบัสนุินิสมาชิุกโควรมั 

อคัรสาวกสิบัสองดำงัต�อไปนีิ�: เอ็ม. รสั
เซลล ์บัลัลารด์ำ, เจฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนิดำ,์  
ดำเีทอร ์เอฟ. อคุทด์ำอรฟ์, เดำวดิำ เอ. เบัดำ
นิาร,์ เควนิทินิ แอล. คกุ, ดำ.ี ทอดำดำ ์ครสิ
ทอฟเฟอรสั์นิ, นีิล แอล. แอนิเดำอรเ์ซ็นิ,  
โรนัิลดำ ์เอ. ราสแบันิดำ,์ แกรยี ์อ.ี สตเีวนิ
สันิ, เดำล จ.ี เรนิลนัิดำ,์ เกอรร์ทิ ดำบััเบัลิย.้ 
กอง และอล้ส์ิเสส ซวาเรส

  ผู้้�เห็นิชุอบัโปรดำยกมอ้
  ผู้้�คดัำค�านิโปรดำทำาเชุ�นิเดำยีวกนัิ
  ขอเสนิอว�าเราสนัิบัสนุินิที�ปรก้ษาในิ

ฝ่� ายประธานิส้งสุดำและโควรมัอคัรสาวก
สิบัสองในิฐานิะศัาสดำาพยากรณ์ ผู้้�หยั�งร้�  
และผู้้�เปิดำเผู้ย

  ทกุท�านิที�เห็นิชุอบั โปรดำยกมอ้
  ผู้้�เห็นิตรงข�าม หากม ีโปรดำแสดำงเชุ�นิ

เดำยีวกนัิ
  เราขอเสนิอให�สาวกเจ็ดำสิบัภาคต�อไป 

นีิ�พ�นิจากหนิ�าที�: เอ็ลเดำอรฮ์อรเ์ฮ ท.ี  
เบัเซรร์า, มารค์ เอส. ไบัรซ์, เจเรมยี ์อาร.์  
ยกัก,ี เคลลยี ์อาร.์ จอหน์ิสันิ, อเดำยนิิกา 
เอ. โอเจดำริานิ และมอยเซส วยีาน้ิเอวา

  ผู้้�ประสงคจ์ะร�วมแสดำงความขอบัคณุ
สำาหรบััการรบััใชุ�ที�ยอดำเยี�ยมของท�านิ
เหล�านีิ� โปรดำยกมอ้

  เราขอเสนิอให�ฝ่� ายประธานิเยาวชุนิ 
ชุายสามญัพ�นิจากหนิ�าที�พร�อมคำา 
ขอบัคณุจากใจดำงันีิ�: สตเีฟนิ ดำบััเบัลิย.้  
โอเวนิ ในิฐานิะประธานิ, ดำกัลาส ดำ.ี 
โฮลม์ส์ ในิฐานิะที�ปรก้ษาที�หน้ิ�ง, และเอ็ม.  

โจเซฟ บัรฟั ในิฐานิะที�ปรก้ษาที�สอง
  ทกุท�านิผู้้�ประสงคจ์ะร�วมแสดำงความ

ขอบัคณุต�อพี�นิ�องชุายเหล�านีิ�สำาหรบััการ
รบััใชุ�อนัิโดำดำเดำ�นิ โปรดำยกมอ้

  เราขอเสนิอว�าเราสนัิบัสนุินิบัคุคลต�อ
ไปนีิ� ในิฐานิะสาวกเจ็ดำสิบัเจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิ
ผู้้� ใหญ�: ฮอรเ์ฮ ท.ี เบัเซรร์า, แมทธวิ  
เอส. ฮอลแลนิดำ,์ วลิเลยีม เค. แจ็คสันิ,  
เจเรมยี ์อาร.์ ยกัก,ี เคลลยี ์อาร.์ จอหน์ิสันิ,  
เธยีรร์ ีเค. มท้ม้โบั, อเดำยนิิกา เอ. โอเจดำิ

ผู้้�หยั�งร้� และผู้้�เปิดำเผู้ย และประธานิ 
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิ
ชุนิยคุสุดำท�าย, ดำลัลนิิ แฮรร์สิ โอค๊ส์ ในิ 
ฐานิะที�ปรก้ษาที�หน้ิ�งในิฝ่� ายประธานิ 
ส้งสุดำ, และเฮนิรยี ์เบันิเนีิยนิ อายรงิก ์ 
ในิฐานิะที�ปรก้ษาที�สองในิฝ่� ายประธานิ
ส้งสุดำ

  ผู้้�เห็นิชุอบัโปรดำยกมอ้
  ผู้้�คดัำค�านิ หากม ีโปรดำยกมอ้
  ขอเสนิอว�าเราสนัิบัสนุินิดำลัลนิิ เอชุ.  

โอ๊คส์ ในิฐานิะประธานิโควรมัอคัรสาวก

โดัย ปร์ะธานดัลั่ล่นิ เอช้. โอ๊คส์
ที�ปรึกษาที�ห์นึ�งในฝ่ายประธานสูงสุด
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    พี�นิ�องทั �งหลาย ต�อไปนีิ�ข�าพเจ�าจะนิำา
เสนิอเจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิผู้้� ใหญ� สาวกเจ็ดำ
สิบัภาค และเจ�าหนิ�าที�ระดำบััสามญั
ของศัาสนิจกัรเพ้�อให�ท�านิออกเสียง
สนัิบัสนุินิ

  โปรดำออกเสียงในิแบับัที�เคยทำามาไม�
ว�าท�านิอย้�ที� ใดำ หากมีผู้้�คดัำค�านิการเสนิอ
ชุ้�อใดำก็ตาม เราขอให�ท�านิตดิำต�อประธานิ
สเตคของท�านิ

  ขอเสนิอว�าเราสนัิบัสนุินิรสัเซลล ์ 
มาเรยีนิ เนิลสันิ ในิฐานิะศัาสดำาพยากรณ์  

 การสนบัสนุนเจา้หนา้ทีี่� 
ชุั�นผูู้ใ้หญ่ สาวกเจด็สิบภาคั  
แลึะเจา้หนา้ทีี่�ระดบัสามญั 

กรีูตีีบัา ปารานา, บัราซิล



รานิ, ซีโร ชุมายล์, และมอยเซส  
วยีาน้ิเอวา

  ทกุท�านิที�เห็นิชุอบั โปรดำยกมอ้
  ผู้้�คดัำค�านิ โปรดำทำาเชุ�นิเดำยีวกนัิ
  ขอเสนิอว�าเราสนัิบัสนุินิบัคุคลต�อไปนีิ�

ในิฐานิะสาวกเจ็ดำสิบัภาค: เจย ์ดำ.ี แอนิเดำอร์
เซ็นิ, ฟาปิโต ออ้าปาอ,้ เฟรเดำอรคิ เค. 
บัลัลี จเ้นีิยร.์, เควนิิ ดำบััเบัลิย.้ เบัริช์ุ, 
จอหน์ิ ดำบััเบัลิย.้ บัอสเวลลท์ี�สาม, เจ. 
ฟรานิซิสโก บัห้เ์รอร,์ สุชุาต ิ ไชุยชุะนิะ, 
แมทธวิ อาร.์ คลารก์, แอล. กีโดำ ครสิโตบัลั, 
เอดำมารก์ อาร.์ ดำม้าส, คารล์อส เอ. 
กาบัาลดำอนิ, เอ็ม. แอนิดำรว้ ์กลัตท์ี�สี�, 
คลารก์ จ.ี กลิเบัริต์, เลยีวนิารด์ำ ดำ.ี เกรยีร,์ 
วลาดำสิลาฟ วาย. กอรน์ิอสตาฟ, ดำ.ี มารต์นิิ 
กวัร,ี รชิุารด์ำ ไอ. ฮีตนัิ, บัรอ็ก ซี. ไฮแอตต,์ 
เดำวดิำ เอชุ. ฮันิตซ์แมนิ, นิอรแ์มนิ ซี. 
อนิิซอง, แดำเนีิยล คาบัาซอนิ, เฟเดำริโก 
เอ็ม. คาห์นิไลน์ิ, เจฟฟรยี ์เจ. เคอรร,์ 
ยงัจุนิ ควอนิ, เดำวดิำ จ.ี ลาฟรงัซ์, รคิาร์ โดำ 
ซี. ลชีุ, มารเ์ซโล โลซา, โฮเซ จ.ี มานิารนิิ, 
เจเรไมยาห ์เจ. มอรแ์กนิ, มารค์ เอ. 
มอรเ์ทนิเซ็นิ, เอดำอ้าร์ โดำ เอฟ. ออรเ์ตกา, 
เนิธานิ ดำ.ี เพซ, ไมเคลิ เอ็ม. แพคเกอร,์ 
โอมาร ์ไอ. ปาลาซิโอส์, ฮอรเ์ฮ ดำบััเบัลิย.้ 
เปเรซ, ครีีโล โปคลีโก, เซอรจ์ิโอ เอ. 
ปอนิซิโอ, อารเ์ธอร ์ราสคอนิ, มเิกล เอ. 
เรย์ โนิโซ, กสัตาโว จ.ี เรเซนิเดำ, โรเบัริต์ จ.ี 
รเิวโรลา, ทองกา เจ. ซาย, ลซิ้อาโนิ ซานิคาร,ี 
โรเซนิโดำ ซานิโตส, เฮนิรยี ์ซาฟสตรอม, 
เจ. แมทธวิ สก็อตต,์ เจมส์ อ.ี สลอเทอร,์ 
โรเบัริต์ ท.ี สมิธ, รคิาร์ โดำ เอ. สเปนิเซอร,์ 
คอลนิิ ซี. สตอฟเฟอร,์ เดำวดิำ ซี. สจว๊ต, 
เจเรด็ำ ดำบััเบัลิย.้ สโตนิ, อารเ์ลนิ เอ็ม. 
ตม้าลอิวนิ, มารต์นิิ เจ. เทอรว์ยี,์ ยานิ ซี. 
เวกา, พอล บั.ี วปิปี, แชุดำ อาร.์ วลิคนิิสันิ, 
และโดำว ์อาร.์ วลิสันิ

  ทกุท�านิที�เห็นิชุอบั โปรดำยกมอ้
  ผู้้�คดัำค�านิ หากมี
  ขอเสนิอว�าเราสนัิบัสนุินิฝ่� ายประธานิ

เยาวชุนิชุายสามัญชุดุำใหม� สตเีวนิ เจ. ลันิดำ ์ 
ในิฐานิะประธานิ, อาหห์มดัำ ซาลมี คอรบ์ัติต ์ 
ในิฐานิะที�ปรก้ษาที�หน้ิ�ง, และแบัรดำ ลยี ์ 
เรย ์วลิค็อกซ์ ในิฐานิะที�ปรก้ษาที�สอง

  ผู้้�เห็นิชุอบัโปรดำยกมอ้
  ท�านิใดำคดัำค�านิโปรดำทำาเชุ�นิเดำยีวกนัิ

  ขอเสนิอว�าเราสนัิบัสนุินิเจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิ
ผู้้� ใหญ� สาวกเจ็ดำสิบัภาค และเจ�าหนิ�าที�
ระดำบััสามญัท�านิอ้�นิที�ดำำารงอย้� ในิปัจจบุันัิ

  ทกุท�านิที�เห็นิชุอบั โปรดำยกมอ้
  ผู้้�คดัำค�านิ หากมี

  อน้ิ�ง เราขอเชิุญผู้้�คดัำค�านิการเสนิอใดำ
ก็ตามให�ตดิำต�อประธานิสเตคของท�านิ

  เราขอบัคณุศัรทัธาและคำาสวดำ
อ�อนิวอนิของท�านิที�มี ให�ผู้้�นิำาในิศัาสนิจกัร
เสมอมา  ◼ 

    เรยีนิฝ่� ายประธานิส้งสุดำ: ดำงัที�กำากบััไว� โดำยการเปิดำเผู้ยตามบันัิทก้ในิ  ภาคที� 120 
ของหลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา  สภาจดัำการส�วนิสิบั—ซ้�งประกอบัดำ�วยฝ่� าย
ประธานิส้งสุดำ โควรมัอคัรสาวกสิบัสอง และฝ่� ายอธกิารควบัคมุ—มอีำานิาจอนุิมตัิ
การใชุ�จ�ายเงนิิทนุิของศัาสนิจกัร หนิ�วยงานิของศัาสนิจกัรใชุ�จ�ายเงนิิทนุิตามงบั
ประมาณที� ไดำ�รบััอนุิมตั ิรวมทั �งนิโยบัายและระเบัยีบัปฏิบิัตัิ

  แผู้นิกตรวจสอบับัญัชีุศัาสนิจกัร ซ้�งประกอบัดำ�วยเจ�าหนิ�าที�ระดำบััวชิุาชีุพผู้้�มี
วฒุฐิานิะและไม�ข้ �นิกบััแผู้นิกและหนิ�วยงานิอ้�นิใดำของศัาสนิจกัร มหีนิ�าที�รบััผู้ดิำ
ชุอบัในิการตรวจสอบับัญัชีุเพ้�อจดุำประสงค์ ในิการให�การรบััรองอนัิควรเกี�ยวกบััเงนิิ
บัรจิาคที� ไดำ�รบัั รายจ�ายที�เกดิำข้ �นิ และการปกป� องดำแ้ลทรพัยสิ์นิของศัาสนิจกัร

  จากการตรวจสอบั แผู้นิกตรวจสอบับัญัชีุศัาสนิจกัรลงความเห็นิว�าเงนิิบัรจิาค
ที� ไดำ�รบัั รายจ�ายที�เกดิำข้ �นิ และทรพัยสิ์นิของศัาสนิจกัรสำาหรบััปี 2019 ไดำ�รบััการ
บันัิทก้และบัรหิารจดัำการในิสาระสำาคญัทกุๆ ดำ�านิตามงบัประมาณศัาสนิจกัรที� ไดำ�
รบััอนุิมตั ินิโยบัาย และแนิวปฏิบิัตัทิางการบัญัชีุ ศัาสนิจักรปฏิบิัตัติามแนิวทางที�
สอนิสมาชิุกเกี�ยวกบััการดำำาเนิินิชีุวติภายในิงบัประมาณ หลกีเลี�ยงหนีิ�สินิ และเก็บั
ออมเพ้�อยามจำาเป็นิ

  ดำ�วยความนัิบัถิอ้
  แผู้นิกตรวจสอบับัญัชีุศัาสนิจกัร
  เควนิิ อาร.์ เจอรเ์ก็นิเซ็นิ
  ผู้้�อำานิวยการ  ◼ 

 รายิ่งานแผู้นกต่รวจสอบ
บญัชีุศาสนจกัรปีิ 2019

   นำาเสนอโดัย เควันิ อาร์์. เจัอร์์เกน็เซ็ัน
  ผูู้้อ็ำานวิยการแผู้นกตีรวิจสอ็บับััญชีศาสนจักร

   ถึีงฝ่ายประธานสูงสุดศาสนจักรข้อ็งพีระเยซูคริสต์ี
แห่์งวิิสุทธิชนยคุสุดท้าย
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ผู้�านิงานิของพระองค์ ในิยคุสุดำท�ายและ
พวกเขาไม�ไดำ�ถิก้ตดัำขาดำตลอดำกาล 3 

  เม้�อเราศ้ักษาการออกมาของพระ
คมัภรีศั์ักดำิ�สิทธิ�เล�มนีิ� ในิยคุสุดำท�าย เรา
จะเริ�มตระหนัิกว�าภารกจิทั �งหมดำนัิ�นินิ�า
อศััจรรยย์ิ�ง—ตั �งแต�ศัาสดำาพยากรณ์ 
โจเซฟไดำ�รบััแผู้�นิจารก้ทองคำาจากเทพ 
ผู้้�ศัักดำิ�สิทธิ� ไปจนิถิง้การแปล “ โดำยของ
ประทานิและเดำชุานุิภาพของพระผู้้�เป็นิ
เจ�า” 4   การเก็บัรกัษา และการตพีมิพด์ำ�วย
พระหัตถิข์องพระเจ�า

  การออกมาของพระคัมภีรม์อรมอนิเริ�ม
ต�นิเป็นิเวลานิานิก�อนิโจเซฟ สมธิไดำ�รบัั
แผู้�นิจารก้ทองคำาจากมอ้ของเทพโมโรไนิ  
ศัาสดำาพยากรณ์สมยัโบัราณพยากรณ์ถิง้
การออกมาของหนัิงส้อศัักดำิ�สิทธิ�เล�มนีิ� ในิ
สมยัของเรา 5   อสิยาหพ์ด้ำถิง้หนัิงส้อม�วนิที�
ปิดำตราไว�ว�าถิ�าจะปรากฏิข้ �นิเม้�อใดำผู้้�คนิ
จะโต�เถิยีงกนัิเร้�องพระคำาของพระผู้้�เป็นิ
เจ�า สภาวการณ์นีิ�จะให�บัรบิัทซ้�งพระผู้้�
เป็นิเจ�าจะทรงสามารถิทำา “ งานิอศััจรรย์
และการอนัินิ�าพศิัวง” ของพระองคอ์นัิ
ทำาให� “ปัญญา ของ คนิ ม ีปัญญา ของ เขา จะ
พนิิาศั ไป และ ความ เข�า ใจ ของ คนิ ที� เข�า ใจ
จะ ถิก้ ปิดำ บังั ไว�” ขณะที�คนิใจถิ�อมจะ  
“ เพิ�ม พน้ิ ความ ชุ้�นิ บัานิ ในิ พระ ยาห ์เวห ์ 
และ คนิ ยาก จนิ ท�าม กลาง มนุิษย ์จะ ยินิดำี
ในิ องค ์บัร ิสุทธิ� ของ อสิรา เอล” 6   เอเสเคยีล
พด้ำถิง้ไม�ของยด้ำาห์ (พระคมัภรี์ ไบัเบัลิ)  
และไม�ของเอฟราอมิ (พระคมัภรีม์อร
มอนิ) รวมเข�าเป็นิอนัิเดำยีว ทั �งเอเสเคยีล  
( ในิพนัิธสัญญาเดำมิ) และลีไฮ ( ในิ 
พระคมัภรีม์อรมอนิ) ระบัวุ�าไม�ทั �งสองจะ  
“เข�ามารวมกนัิ” เพ้�อหกัล�างหลกัคำาสอนิ
ที�ผู้ดิำ สถิาปนิาสันิตภิาพ และนิำาเราไปส้�
ความร้�เกี�ยวกบััพนัิธสัญญา 7 

  ชุ�วงคำ�าวนัิที� 21 กันิยายนิ ค.ศั. 1823 
สามปีคร้�งหลงัจากไดำ�รบััประสบัการณ์
นิิมติแรก โจเซฟไดำ�รบััการมาเยอ้นิสาม
ครั �งจากเทพโมโรไนิ ศัาสดำาพยากรณ์
คนิสุดำท�ายของชุาวนีิไฟในิอเมรกิาสมยั
โบัราณ อนัิเป็นิผู้ลจากการสวดำอ�อนิวอนิ
ที�จรงิใจของท�านิ ระหว�างการมาเยอ้นิ
ตลอดำคน้ินัิ�นิ โมโรไนิบัอกโจเซฟว�าพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าทรงมงีานิอศััจรรย์ ให�ท�านิทำาให�
สำาเรจ็—การแปลและตพีมิพถ์ิ�อยคำาที�

ประทานินีิ� พระคมัภรีม์อรมอนิเป็นิพยานิ
ถิง้ความรกัที�พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงมตี�อบัตุร
ธดิำาของพระองค ์ถิง้การพลพีระชุนิมชี์ุพ
เพ้�อการชุดำใชุ�อนัิศัักดำิ�สิทธิ� โดำยไม�คำาน้ิง
ถิง้พระองคเ์องของพระเจ�าพระเยซ้
ครสิต ์และการปฏิบิัตัศิัาสนิกจิอนัิลำ �าเลศิั
ท�ามกลางชุาวนีิไฟไม�นิานิหลงัจากการ
ฟ้�นิคน้ิพระชุนิมข์องพระองค ์2   และยงั
เป็นิพยานิว�าพงศ์ัพนัิธุท์ี�เหลอ้อย้�ของเชุ้ �อ
สายแห�งอสิราเอลจะเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิ

 โดัย เอล็่เดัอร์์อ้ล่ส์ิเสส ซัวัาเร์ส
  แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

    ขณะประชุมุกับับัรรดำาเอ็ลเดำอรข์อง
ศัาสนิจกัรในิโอกาสหน้ิ�ง ศัาสดำาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธประกาศัว�า “หากนิำาพระ
คมัภรีม์อรมอนิ และการเปิดำเผู้ยออกไป  
ศัาสนิาเราจะอย้�ที� ไหนิ? เราก็ไม�มศีัาสนิา
นิ�ะสิ” 1   พี�นิ�องที�รกั หลังจากนิิมติแรก การ
ออกมาอย�างนิ�าอศััจรรยข์องพระคมัภรี์
มอรมอนิเป็นิเหตกุารณ์สำาคญัอนัิดำบัั
สองของการฟ้�นิฟ้พระกติตคิณุของพระ
เยซค้รสิตซ้์�งกำาลงัเผู้ยออกมาในิสมยัการ

 การออกมาข่องพิระคัมัภีร์ 
มอรมอน

   ข้้อ็เทจ็จริงทางประวิติัีศาสตีร์และพียานพิีเศษข้อ็ง 
พีระคัมภีร์มอ็รมอ็นเป็นพียานว่ิาการอ็อ็กมาข้อ็ง 
พีระคัมภีร์มอ็รมอ็นเป็นเร่�อ็งน่าอั็ศจรรย์อ็ย่างแท้จริง

บัาวิน์ติีฟูล ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา



33พฤษภาคม 2020

ไดำ�รบััการดำลใจของศัาสดำาพยากรณ์สมยั
โบัราณในิทวปีอเมรกิาไปส้� โลก 8   วนัิรุ�งข้ �นิ  
โจเซฟไปยงัสถิานิที�แห�งหน้ิ�งไม�ไกลจาก
บั�านิ ซ้�งโมโรไนิฝั่งแผู้�นิจารก้ไว�ที�นัิ�นิในิ
วาระสุดำท�ายของชีุวติหลายศัตวรรษก�อนิ
หนิ�า ที�นัิ�นิโจเซฟพบักบััโมโรไนิอกีครั �ง  
ผู้้�แนิะนิำาให�ท�านิเตรยีมตวัรบััแผู้�นิจารก้
ในิอนิาคต

  ตลอดำสี�ปีต�อมา ทุกวนัิที� 22 กันิยายนิ
ของแต�ละปี โจเซฟไดำ�รบััคำาแนิะนิำาเพิ�ม
เตมิจากโมโรไนิเร้�องความร้�เกี�ยวกบััวธิทีี�
ควรปกครองอาณาจกัรของพระเจ�าในิยคุ
สุดำท�าย การเตรยีมพร�อมของโจเซฟมีการ
มาเยอ้นิจากเทพต�างๆ ของพระผู้้�เป็นิเจ�า
เชุ�นิกนัิ นัิ�นิเป็นิการเผู้ยความยิ�งใหญ�และ
ความรุ�งโรจน์ิของเหตกุารณ์ต�างๆ ที�จะ
เกดิำข้ �นิในิสมัยการประทานินีิ� 9 

  การแต�งงานิของท�านิกบััเอ็มมา เฮล  
ในิปี 1827 เป็นิส�วนิหน้ิ�งของการเตรยีม
นัิ�นิ เธอมบีัทบัาทสำาคญัในิการชุ�วยศัาสดำา
พยากรณ์ตลอดำชีุวติและการปฏิบิัตัศิัาสนิ
กจิของท�านิ อนัิที�จรงิ ในิเดำอ้นิกนัิยายนิ
ปี 1827 เอ็มมาไปที�เนิินิเขากับัโจเซฟซ้�ง
แผู้�นิจารก้ซ�อนิอย้�ที�นัิ�นิ และเธอรอท�านิ
ขณะเทพโมโรไนิมอบับันัิทก้ให� โจเซฟ  
โจเซฟไดำ�รบััสัญญาว�าแผู้�นิจารก้จะถิก้
เก็บัรกัษาไว�ถิ�าท�านิจะอทุศิัตนิสุดำความ
สามารถิในิการเก็บัแผู้�นิจารก้ให�ปลอดำภยั
จนิกว�าจะกลบััคน้ิไปส้� โมโรไนิ 10 

  มติรสหายในิพระกิตตคิณุที�รกั การค�นิ
พบัจากสมัยโบัราณหลายอย�างในิปัจจุบันัิ
เกดิำข้ �นิระหว�างการขดุำค�นิทางโบัราณคดำี
หรอ้แม�แต�เหตบุังัเอญิระหว�างโครงการ
ก�อสร�าง แต�เทพเป็นิผู้้�นิำาโจเซฟ สมธิไป
ส้�แผู้�นิจารก้ ผู้ลลัพธนั์ิ�นิเพยีงอย�างเดำยีวก็
เป็นิเร้�องอศััจรรยแ์ล�ว

  กระบัวนิการแปลพระคมัภรีม์อรมอนิ 
ก็เป็นิเร้�องอศััจรรยเ์ชุ�นิกนัิ บันัิทก้ 
โบัราณศัักดำิ�สิทธิ�เล�มนีิ� ไม�ไดำ� “แปล” ดำ�วย
วธิดีำั �งเดำมิที�นัิกวชิุาการใชุ�แปลข�อความ
โบัราณโดำยการเรยีนิร้�ภาษาโบัราณ เรา
ควรมองกระบัวนิการนีิ�ว�าเป็นิเหมอ้นิ  
“การเปิดำเผู้ย” โดำยมีเคร้�องมอ้ที�จบััต�องไดำ�
ซ้�งพระเจ�าทรงจดัำเตรยีมไว�เพ้�อชุ�วยแปล 
ไม� ใชุ�“การแปล” โดำยผู้้�มคีวามร้�เร้�องภาษา  
โจเซฟ สมธิประกาศัว�าโดำยอำานิาจของ

พระผู้้�เป็นิเจ�า ท�านิ “แปลพระคมัภรีม์อร
มอนิจาก [อกัษรภาพโบัราณ] ความร้�ซ้�ง
ส้ญหายไปจากโลก เด็ำกหนุิ�มไร�การศ้ักษา
อย�าง [ท�านิ] ยน้ิโดำดำเดำี�ยวในิเหตกุารณ์
อนัินิ�าอัศัจรรยนั์ิ�นิโดำยใชุ�การเปิดำเผู้ยใหม�
ต�อส้�กบััปัญญาของโลกและความไม�ร้�ที�
สั�งสมมาสิบัแปดำศัตวรรษ” 11   ความชุ�วย
เหลอ้จากพระเจ�าในิการแปลแผู้�นิจารก้—
หรอ้จะเรยีกว�าการเปิดำเผู้ยก็ไดำ�—ยงัเห็นิ
ไดำ�ชัุดำอกีดำ�วยเม้�อพจิารณาถิง้ชุ�วงเวลา
สั�นิๆ ที� โจเซฟ สมิธใชุ� ในิการแปลอย�าง 
นิ�าอัศัจรรย์ 12 

  ผู้้�จดำคำาแปลของโจเซฟเป็นิพยานิ
ถิง้อำานิาจของพระผู้้�เป็นิเจ�าที�แสดำงให�
ประจกัษ์ขณะทำางานิแปลพระคมัภรี ์
มอรมอนิ ออลเิวอร ์คาวเดำอรเีคยบัอกไว� 
ว�า: “ข�าพเจ�าจะไม�มวีนัิลม้วนัิเวลาเหล�านีิ� 
เลย—ที� ไดำ�นัิ�งฟังเสียงพด้ำซ้�งกล�าวตาม

การดำลใจจากสวรรค,์ ปลกุให�เกดิำสำาน้ิกในิ
พระมหากรณุาอนัิส้งสุดำ! วนัิแล�ววนัิเล�า
ข�าพเจ�าเขยีนิต�อไปจากปากของเขา, โดำย
ไม�สะดำดุำ, ขณะที�เขาแปล . . . ‘พระคมัภรี์
มอรมอนิ’” 13 

  แหล�งข�อมล้ทางประวตัศิัาสตรเ์ปิดำ
เผู้ยว�าจากชุ�วงเวลาที� โจเซฟไดำ�รบััแผู้�นิ
จารก้ในิปี 1827 มคีนิพยายามขโมยแผู้�นิ
จารก้จากท�านิ ท�านิสังเกตว�ามกีาร “เพยีร
พยายามอย�างที�สุดำที�จะชิุง [แผู้�นิจารก้] 
ไปจาก [ท�านิ]” และ “กศุัโลบัายทกุอย�างที�
จะสามารถิคดิำค�นิข้ �นิมาไดำ�ก็นิำามาใชุ�เพ้�อ
จดุำประสงคนั์ิ�นิ” 14   ในิที�สุดำโจเซฟและ 
เอ็มมาถิก้บับีัให�ย�ายจากแมนิเชุสเตอร ์ 
นิิวยอรก์ ไปยงัฮาร์ โมนีิย ์เพนิน์ิซิลเวเนีิย  
เพ้�อหาสถิานิที�ปลอดำภยัทำางานิแปลต�อ  
ห�างไกลจากกลุ�มคนิร�ายและบัรรดำาคนิ
ที�ต�องการขโมยแผู้�นิจารก้ 15   ตามที�นัิก
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ประวตัศิัาสตรค์นิหน้ิ�งเขยีนิว�า: “ดำงันัิ�นิ
จง้สิ �นิสุดำระยะแรกอันิยากลำาบัากของ
การที� โจเซฟเป็นิผู้้�ปกป� องแผู้�นิจารก้ . . . 
กระนัิ�นิบันัิทก้ก็ปลอดำภยั และในิความ
พยายามเก็บัรกัษาอย�างยากลำาบัากนัิ�นิ 
ไม�สงสัยเลยว�าโจเซฟเรยีนิร้�มากมายเกี�ยว
กบััวธิขีองพระผู้้�เป็นิเจ�าและมนุิษยซ้์�งจะ
เป็นิประโยชุน์ิต�อท�านิอย�างดำยีิ�งในิเวลาที�
จะมาถิง้” 16 

  ขณะกำาลงัแปลพระคมัภรีม์อรมอนิ  
โจเซฟเรยีนิร้�ว�าพระเจ�าจะทรงเลอ้กพยานิ 
ผู้้�เห็นิแผู้�นิจารก้ 17   นีิ�คอ้ส�วนิหน้ิ�งของสิ�ง 
ที�พระเจ�าทรงสถิาปนิาดำ�วยพระองคเ์อง 
เม้�อตรสัว�า “ ให� คำา พ้ดำ ทกุ คำา ไดำ� รบัั การ 
 ยน้ิ ยนัิ ดำ�วย ปาก ของ สอง สาม คนิ เพ้�อ ทกุ 
 คำา จะ เป็นิ หลกั ฐานิ ไดำ�” 18   ออลเิวอร ์คาวเดำอร,ี  
เดำวดิำ วติเมอร,์ และมารต์นิิ แฮรร์สิผู้้�เป็นิ
สหายคนิแรกๆ ของโจเซฟในิการสถิาปนิา
งานิอันินิ�าอศััจรรย์ของพระผู้้�เป็นิเจ�าในิ
สมยัการประทานินีิ� เป็นิพยานิคนิแรกๆ
 ที� ไดำ�รบััเรยีกให�แสดำงประจักษ์พยานิ
พเิศัษถิง้พระคมัภรีม์อรมอนิต�อโลก พวก
เขาเป็นิพยานิว�าเทพผู้้�มาจากที�ประทับั
ของพระเจ�าแสดำงให�พวกเขาเห็นิบันัิทก้
โบัราณ และว�าพวกเขาเห็นิอักขระที�จารก้
บันิแผู้�นิจารก้ ทั �งเป็นิพยานิดำ�วยว�าพวก
เขาไดำ�ยินิสุรเสียงของพระผู้้�เป็นิเจ�าจาก
สวรรคป์ระกาศัว�าบัันิทก้โบัราณนัิ�นิแปล
โดำยของประทานิและเดำชุานุิภาพของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า จากนัิ�นิพวกเขาไดำ�รบัับัญัชุาให�
เป็นิพยานิถิง้เร้�องนีิ�ต�อคนิทั �งโลก 19 

  พระเจ�าทรงเรยีกพยานิอกีแปดำคนิ
อย�างนิ�าอศััจรรย์ ให�มาดำแ้ผู้�นิจารก้ทองคำา
ดำ�วยตนิเองและเป็นิพยานิพเิศัษถิง้ความ
จรงิและความศัักดำิ�สิทธิ�ของพระคมัภรี์
มอรมอนิต�อโลก พวกเขาเป็นิพยานิว�าไดำ�
เห็นิและสำารวจแผู้�นิจารก้และอกัขระที�
จารก้ไว�อย�างละเอยีดำ แม�ท�ามกลางความ
ทกุขย์าก การข�มเหง ความยากลำาบัาก
นิานัิปการ และแม�ว�าบัางคนิส้ญเสีย
ศัรทัธาในิภายหลงั แต�พยานิพระคมัภรี์
มอรมอนิที�ทรงเลอ้กสรรทั �งสิบัเอ็ดำคนินีิ�
ไม�เคยปฏิเิสธประจกัษ์พยานิของตนิเลย
ว�าเคยเห็นิแผู้�นิจารก้ โจเซฟ สมธิไม� ใชุ�
คนิเดำยีวอกีต�อไปที�ร้�เร้�องการมาเยอ้นิของ
โมโรไนิและแผู้�นิจารก้ทองคำานัิ�นิ

  ลซี้ แมค สมธิบันัิทก้ว�าลก้ชุายของเธอ 
กลบััมาบั�านิในิความท�วมท�นิดำ�วยปีตหิลงั 
จากบัรรดำาพยานิไดำ�เห็นิแผู้�นิจารก้ โจเซฟ 
อธบิัายให�บัดิำามารดำาของท�านิฟังว�า  
“ผู้มร้�ส้กประหน้ิ�งถิก้แบั�งเบัาภาระที�หนัิก
เกินิกว�าจะรบััไหว นัิ�นิทำาให�ผู้มปลาบัปล้ �ม
ใจที� ไม�ต�องโดำดำเดำี�ยวในิโลกนีิ�อกีต�อไป” 20 

  โจเซฟ สมธิเผู้ชิุญการต�อต�านิอย�าง
หนัิกในิการพมิพพ์ระคมัภรีม์อรมอนิเม้�อ
แปลเสรจ็แล�ว ท�านิสามารถิโนิ�มนิ�าวชุ�าง
พมิพช้์ุ�อเอ็กเบัริต์ บั.ี แกรนิดำนิิในิพอลไม
รา นิิวยอรก์ให�พิมพพ์ระคมัภรี ์หลงัจาก 
มารต์นิิ แฮรร์สิผู้้�มศีัรทัธาและเสียสละ
อย�างมากไดำ�จำานิองไร�นิาของตนิเองเป็นิ
หลกัประกนัิเงนิิก้�สำาหรบััค�าพิมพ ์ส�วนิ
หน้ิ�งเน้ิ�องจากการต�อต�านิที�เกดิำข้ �นิอย�าง
ต�อเน้ิ�องหลังการตพีมิพพ์ระคมัภรี ์
มอรมอนิ มารต์นิิ แฮรร์สิจง้ขายไร�นิา 151 
เอเคอร ์(0.6 ตร.กม.  ) ของเขาดำ�วยศัรทัธา
เพ้�อจ�ายเป็นิค�าตพีมิพ ์ในิการเปิดำเผู้ย
ผู้�านิโจเซฟ สมธิ พระเจ�าทรงแนิะนิำามาร์
ตนิิ แฮรร์สิไม� ให� โลภที�ดำนิิของเขาและให�
จ�ายค�าพมิพ์หนัิงส้อที� “มคีวามจรงิและ
พระคำาของพระผู้้�เป็นิเจ�า” 21   ในิเดำอ้นิ
มนีิาคมปี 1830 พระคมัภรีม์อรมอนิ  
5,000 เล�มแรกไดำ�รบััการตพีมิพ ์และทุก
วนัินีิ�มมีากกว�า 180 ล�านิเล�มที�จดัำพมิพ์
เป็นิภาษาต�างๆ เกนิิกว�าร�อยภาษา

  ข�อเท็จจรงิทางประวตัศิัาสตรแ์ละ
พยานิพเิศัษของพระคมัภรีม์อรมอนิเป็นิ
พยานิว�าการออกมาของพระคมัภรีม์อร
มอนิเป็นิเร้�องนิ�าอศััจรรยอ์ย�างแท�จรงิ  
กระนัิ�นิก็ตาม พลังของหนัิงส้อเล�มนีิ� ไม�
ไดำ�ข้ �นิอย้�กบััประวตัศิัาสตรอ์นัิยิ�งใหญ�
เพยีงอย�างเดำยีว แต�ข้ �นิอย้�กบััข�าวสารทรง
พลงัอันิหาใดำเทยีบัเท�าซ้�งเปลี�ยนิแปลง
ชีุวติมานัิบัไม�ถิ�วนิ—รวมทั �งชีุวติข�าพเจ�า!

  ข�าพเจ�าอ�านิพระคมัภรีม์อรมอนิทั �ง
เล�มครั �งแรกเม้�อเป็นินัิกเรยีนิเซมนิิาร ี 
โดำยเริ�มอ�านิตั �งแต�หนิ�าคำานิำาตามที�คร้
แนิะนิำา คำาสัญญาที�มอีย้� ในิหนิ�าแรกๆ  
ของพระคมัภรีม์อรมอนิยงัคงสะท�อนิ
ก�องอย้� ในิใจข�าพเจ�า: “ ให� ใจ  [ของท�านิ] 
ไตร�ตรอง  . . . และ จาก นัิ�นิ จง ทล้ ถิาม พระ
ผู้้�เป็นิเจ�า [ดำ�วยศัรทัธา] . . . ในิ พระ นิาม
ของ พระ ครสิต ์ว�า หนัิงส้อ นีิ� เป็นิความ จรงิ

หรอ้ ไม� บัรรดำาผู้้�ทำาตามวธินีีิ� . . . จะไดำ�รบัั
ประจกัษ์พยานิแห�งความจรงิและความ
ศัักดำิ�สิทธิ�ของหนัิงส้อเล�มนีิ� โดำยอำานิาจ
แห�งพระวญิญาณบัรสุิทธิ�” 22 

  ดำ�วยคำาสัญญานัิ�นิในิใจ โดำยที� ไดำ�
แสวงหาอย�างจรงิจงัที�จะร้�มากข้ �นิเกี�ยว
กบััความจรงิและในิวญิญาณแห�งการสวดำ
อ�อนิวอนิ ข�าพเจ�าศ้ักษาพระคมัภรีม์อร
มอนิทลีะเล็กทีละนิ�อยขณะทำางานิมอบั
หมายบัทเรยีนิเซมนิิารปีระจำาสัปดำาห ์
ข�าพเจ�าจำาไดำ�ชัุดำเจนิถิง้ความร้�ส้กอบัอุ�นิที�
ค�อยๆ พองโตในิจติวญิญาณและเตมิเต็ม
หวัใจข�าพเจ�า ให�ความกระจ�างแก�ความ
เข�าใจ และกลายเป็นิความปีตยินิิดำมีาก
ข้ �นิเร้�อยๆ ดำงัที�แอลมาอธบิัายไว� ในิการสั�ง
สอนิพระคำาของพระผู้้�เป็นิเจ�าแก�ผู้้�คนิ
ของท�านิ 23   ในิที�สุดำความร้�ส้กนัิ�นิก็เปลี�ยนิ
เป็นิความร้�ที�หยั�งรากลก้ในิใจและกลาย
เป็นิรากฐานิประจกัษ์พยานิของข�าพเจ�า
ถิง้เหตกุารณ์สำาคญัและคำาสอนิที�มอีย้� ในิ
หนัิงส้อศัักดำิ�สิทธิ�เล�มนีิ�

  ผู้�านิทางประสบัการณ์ส�วนิตวัอนัิหาค�า
มิไดำ�เหล�านีิ�และอ้�นิๆ พระคมัภรีม์อรมอนิ
จง้กลายเป็นิศิัลาหลกัอย�างแท�จรงิที�คำ �าจนุิ
ศัรทัธาของข�าพเจ�าในิพระเยซค้รสิต ์
และประจกัษ์พยานิที�มตี�อหลกัคำาสอนิ 
ของพระกติตคิณุ พระคมัภรีม์อรมอนิ 
กลายเป็นิหน้ิ�งในิเสาหลกัที�เป็นิพยานิต�อ
ข�าพเจ�าถิง้การพลพีระชุนิมชี์ุพเพ้�อการ
ชุดำใชุ�อนัิศัักดำิ�สิทธิ�ของพระครสิต ์ 
ตลอดำชีุวติพระคมัภรีม์อรมอนิกลายเป็นิ
โล�ปกป� องข�าพเจ�าจากความพยายามของ
ปฏิปิักษ์ ในิการบัั�นิทอนิศัรทัธาและใส�
ความไม�เชุ้�อเข�ามาในิความคดิำข�าพเจ�า  
และมอบัความกล�าหาญให�ข�าพเจ�า
ประกาศัประจกัษ์พยานิถิง้พระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำต�อโลกอย�างองอาจ

  เพ้�อนิที�รกั ประจกัษ์พยานิถิง้พระ
คมัภรีม์อรมอนิของข�าพเจ�ามาแบับั
บัรรทดัำมาเตมิบัรรทดัำ 24  เสมอ้นิปาฏิหิารยิ์
ต�อใจข�าพเจ�า ตราบัจนิทกุวนัินีิ� ประจกัษ์
พยานินีิ�ยงัคงเตบิัโตข้ �นิเร้�อยๆ ขณะที�
ข�าพเจ�ายงัค�นิหาต�อไปดำ�วยใจจรงิเพ้�อให�
เข�าใจถิ�องแท�มากข้ �นิเกี�ยวกบััพระคำาของ
พระผู้้�เป็นิเจ�าตามที�มอีย้� ในิหนัิงส้อพระ
คมัภรีพ์เิศัษเล�มนีิ�
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  ถิง้ทกุคนิที� ไดำ�ยนิิเสียงข�าพเจ�าวนัินีิ�  
ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิเป็นิส�วนิหน้ิ�งของ
การออกมาอย�างนิ�าอศััจรรย์ของพระคมัภรี์
มอรมอนิในิชีุวติท�านิเอง ข�าพเจ�าสัญญา
ว�าขณะท�านิศ้ักษาพระคำาร�วมกับัการสวดำ
อ�อนิวอนิอย�างสมำ�าเสมอ ท�านิจะไดำ�รบััส�วนิ
ในิคำาสัญญาและพรอนัิอดุำมสมบัร้ณ์ในิ
ชีุวติท�านิ ข�าพเจ�าขอย้นิยนัิอกีครั �งถิง้คำา
สัญญาที�ก�องอย้� ในิหนิ�าพระคมัภรี:์ ว�าหาก
ท�านิ “ท้ลถิามพระผู้้�เป็นิเจ�า, พระบัดิำา 
นิิรนัิดำร,์ ในิพระนิามของพระครสิต”์,  
ว�าเร้�องเหล�านีิ�จรงิหรอ้ไม�; และหากท�านิจะ
ทล้ถิามดำ�วยใจจรงิ, ดำ�วยเจตนิาแท�จรงิ,  
โดำยมศีัรทัธาในิพระครสิต,์” พระองคจ์ะ
ทรงเมตตา “แสดำงความจรงิของเร้�องให�
ประจกัษ์แก�ท�านิ, โดำยอำานิาจของพระ
วญิญาณบัรสุิทธิ�” 25   ข�าพเจ�ารบััรองกับัท�านิ
ไดำ�ว�าพระองคจ์ะประทานิคำาตอบัแก�ท�านิ
ในิวธิทีี�เป็นิส�วนิตวัมากๆ ดำงัที�ประทานิแก�
ข�าพเจ�าและคนิอ้�นิมากมายทั�วโลก  
ประสบัการณ์ของท�านิจะรุ�งโรจน์ิและ
ศัักดำิ�สิทธิ�เหม้อนิประสบัการณ์ที� โจเซฟ  
สมธิไดำ�รบัั เหม้อนิประสบัการณ์ของพยานิ
ชุดุำแรกและของทุกคนิผู้้�หมายมั�นิจะไดำ�รบัั
พยานิถิง้ความสัตย์จรงิและความนิ�าเชุ้�อ
ถิอ้ของหนัิงส้อศัักดำิ�สิทธิ�เล�มนีิ�

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าพระคมัภรีม์อร
มอนิเป็นิพระคำาของพระผู้้�เป็นิเจ�าจรงิๆ  
ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าบันัิทก้ศัักดำิ�สิทธิ�นีิ�  
“แสดำงหลักคำาสอนิของพระกติตคิณุ,  
วางแนิวทางแผู้นิแห�งความรอดำ, และ
บัอกมนุิษยว์�าพวกเขาจะต�องทำาสิ�งใดำเพ้�อ
จะไดำ�สันิตสุิขในิชีุวตินีิ�และความรอดำ 
นิิรนัิดำร์ ในิชีุวติที�จะมาถิง้” 26   ข�าพเจ�าเป็นิ
พยานิว�าพระคมัภีรม์อรมอนิเป็นิเคร้�อง
มอ้ของพระผู้้�เป็นิเจ�าเพ้�อทำาให�เกิดำการ
รวมอสิราเอลในิสมัยของเราและเพ้�อชุ�วย
ผู้้�คนิมาร้�จกัพระบุัตรของพระองคพ์ระ
เยซค้รสิต ์ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าพระผู้้�
เป็นิเจ�าทรงพระชุนิม์และทรงรกัเรา และ
พระบัตุรของพระองค ์พระเยซค้รสิต ์ 
คอ้พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของโลก ศิัลาหวัมมุ
ของศัาสนิาเรา ข�าพเจ�ากล�าวสิ�งเหล�านีิ� ในิ
พระนิามอนัิศัักดำิ�สิทธิ�ของพระผู้้� ไถิ� พระ
อาจารย์ และพระเจ�าของเรา แม�พระเยซ้
ครสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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พระองคท์รงปกปักรกัษาข�าพเจ�าเหน้ิอ
ผู้น้ินิำ �าแห�งห�วงลก้อันิใหญ�หลวง” 5 

  ในิฐานิะผู้้�ตดิำตามพระครสิต ์เราไม�
ไดำ�รบััการละเว�นิจากการท�าทายและการ
ทดำลองในิชีุวติ เรามกัถิก้เรยีกร�องให�ทำา
สิ�งยากๆ ซ้�งถิ�าพยายามทำาตามลำาพงัจะ
ร้�ส้กหนัิกใจและอาจเป็นิไปไม�ไดำ� เม้�อ
เรายอมรบััคำาเชิุญของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
ให� “มาหาเรา” 6   พระองคจ์ะทรงให�ความ
ชุ�วยเหลอ้ การปลอบัโยนิ และสันิตสุิขที�
จำาเป็นิ เชุ�นิเดำยีวกบััที�ทรงให�นีิไฟและ 
โจเซฟ แม� ในิการทดำลองอนัิยากที�สุดำ  
เราสามารถิร้�ส้กถิง้อ�อมกอดำอนัิอบัอุ�นิ
แห�งความรกัของพระองคเ์ม้�อเราวางใจ
ในิพระองคแ์ละยอมรบััพระประสงค์
ของพระองค ์เราสามารถิประสบักบััปีติ
ที�สงวนิไว� ให�สานุิศิัษยท์ี�ซ้�อสัตยข์อง
พระองค ์เพราะ “พระเยซค้รสิตค์อ้ปีต”ิ 7 

  ในิปี 2014 ขณะรบััใชุ�งานิเผู้ยแผู้�เต็ม
เวลา ครอบัครวัเราประสบัเหตกุารณ์
ผู้นัิผู้วนิที� ไม�คาดำคดิำ ขณะเล�นิกระดำานิ
ลองบัอรด์ำลงมาจากเนิินิชัุนิ ลก้ชุายคนิ
เล็กของเราล�มและไดำ�รบัับัาดำเจ็บัทาง
สมองที�อาจถิง้แก�ชีุวติ ขณะอาการทรดุำ
ลง เจ�าหนิ�าที�ทางการแพทยเ์ร�งนิำาเขาไป
ผู้�าตดัำฉุักเฉิันิ

  ครอบัครวัเราคกุเข�าบันิพ้ �นิในิห�องว�าง
ของโรงพยาบัาลและทุ�มเทใจถิง้พระผู้้�
เป็นิเจ�า ท�ามกลางความสับัสนิและชุ�วง
เวลาแห�งความเจ็บัปวดำ เราเต็มเปี� ยมดำ�วย
ความรกัและสันิตสุิขจากพระบัดิำาบันิ
สวรรค์

ต�อการล�อลวง การทดำลองทางกายภาพ  
และแม�แต�การทรยศัจากบัางคนิในิ 
ครอบัครวัที� ใกล�ชิุดำ

  นีิไฟร้�ว�าท�านิวางใจในิพระองค์ ไดำ� 3   ไม�
นิานิหลงัจากร�องออกมาว�า “ โอ�ข�าพเจ�า
ชุ�างเป็นิคนิที�นิ�าเวทนิา! แท�จรงิแล�ว, ใจ
ข�าพเจ�าสลดำเพราะเน้ิ�อหนัิงข�าพเจ�า” 4    
นีิไฟกล�าวว�า “พระผู้้�เป็นิเจ�าของข�าพเจ�า
ทรงเคยเป็นิผู้้�สนัิบัสนุินิข�าพเจ�า; 
พระองคท์รงนิำาข�าพเจ�าผู้�านิความทกุข์
ของข�าพเจ�าในิแดำนิทรุกนัิดำาร; และ

 โดัย เอล็่เดัอร์์จัอห์น เอ. แมค็ค้น
  แห่์งสาวิกเจด็สิบั

    ขอบัคณุเอ็ลเดำอรซ์วาเรสสำาหรบััประจักษ์
พยานิประหน้ิ�งคำาพยากรณ์ถิง้พระคมัภรี์
มอรมอนิ เม้�อเรว็ๆ นีิ�ข�าพเจ�ามีโอกาส
พเิศัษที� ไดำ�ถิอ้ต�นิฉับัับัตวัจรงิของพระ
คมัภรีม์อรมอนิ ในิหนิ�านีิ� คำาพด้ำอันิ
ห�าวหาญของนีิไฟบัันิทก้ไว�เป็นิครั �งแรกในิ
สมยัการประทานินีิ� : “ข�าพเจ�าจะไปและ
ทำาสิ�งที�พระเจ�าทรงบััญชุา, เพราะข�าพเจ�า
ร้�ว�าพระเจ�าไม�ทรงให�บััญญตัแิก�ลก้หลานิ
มนุิษย,์ นิอกจากพระองคจ์ะทรงเตรยีม
ทางไว� ให�พวกเขาเพ้�อพวกเขาจะทำาสำาเรจ็
ในิสิ�งซ้�งพระองคท์รงบัญัชุาพวกเขา” 1 

    ขณะถิอ้หนิ�านีิ� ข�าพเจ�าร้�ส้กสำาน้ิกคณุ
อย�างล�นิพ�นิต�อความพยายามของโจเซฟ  
สมธิในิวยั 23 ปี ผู้้�แปลพระคมัภรีม์อร
มอนิโดำย “ของประทานิและเดำชุานุิภาพ
แห�งพระผู้้�เป็นิเจ�า” 2   ข�าพเจ�าร้�ส้กสำาน้ิก
คณุเชุ�นิเดำยีวกันิต�อถิ�อยคำาของนีิไฟหนุิ�ม 
ผู้้�ซ้�งถิก้ขอให�ทำางานิยากยิ�งในิการนิำาแผู้�นิ
ทองเหลอ้งมาจากเลบันัิ

  นีิไฟร้�ว�าถิ�าท�านิยงัคงแนิ�วแนิ�ต�อ
พระเจ�า ท�านิจะประสบัความสำาเรจ็ในิ 
การทำาสิ�งที�พระเจ�าทรงบัญัชุาให�เกดิำ 
สัมฤทธผิู้ล ท�านิยังคงแนิ�วแนิ�ต�อพระผู้้� 
ชุ�วยให�รอดำตลอดำชีุวติแม�ว�าต�องทนิทกุข ์

 มาหาพิระคัริสต่—์ดำาเนินชีุวติ่
เฉกเชุ่นวสุิที่ธิชุนยิ่คุัสุดที่า้ยิ่

   เราสามารถีทำาสิ�งยากๆ และช่วิยให้์ผูู้้อ่็�นทำาเช่นเดียวิกัน 
เพีราะเรารู้ว่ิาเราสามารถีวิางใจผูู้้ใด

มิลล์ครีก ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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เราไม�ร้�ว�าอนิาคตจะเป็นิอย�างไรหรอ้จะ
ไดำ�เห็นิล้กชุายของเรามีชีุวติอีกครั �งหรอ้
ไม� แต�เราร้�อย�างชัุดำเจนิว�าชีุวติเขาอย้� ในิ
พระหัตถิ์ของพระผู้้�เป็นิเจ�าและจากมุม
มองนิิรนัิดำรผ์ู้ลจะเป็นิไปเพ้�อความดำขีอง
เขาและของเราเอง โดำยผู้�านิของประทานิ
แห�งพระวญิญาณ เราเตรยีมตวัยอมรบัั
ผู้ลอย�างเต็มที�

  นัิ�นิไม�ง�ายเลย! อบุัตัเิหตทุำาให�ต�องอย้�
ในิโรงพยาบัาลสองเดำอ้นิขณะที�เราดำแ้ล
ผู้้�สอนิศัาสนิาเต็มเวลา 400 คนิ ลก้ชุาย
ของเราส้ญเสียความทรงจำาส�วนิใหญ� การ
ฟ้�นิตวัของเขาใชุ�เวลานิานิและต�องทำา
กายภาพบัำาบัดัำ อรรถิบัำาบัดัำ และกจิกรรม
บัำาบัดัำ การท�าทายยังอย้� แต�เราไดำ�เห็นิ
ปาฏิหิารยิต์ลอดำเวลาที�ผู้�านิมา

  เราเข�าใจอย�างชัุดำเจนิว�าไม� ใชุ�ทกุการ 
ทดำลองที�เราเผู้ชิุญจะมีผู้ลดำงัปรารถินิา  
อย�างไรก็ตาม เม้�อเราจดำจ�ออย้�ที�พระครสิต ์ 
เราจะร้�ส้กถิง้สันิตสุิขและเห็นิปาฏิหิารยิ์
ของพระผู้้�เป็นิเจ�า ไม�ว�าจะเป็นิอะไรก็ตาม 
ในิเวลาและในิวธิขีองพระองค์

  จะมเีวลาที�เราไม�สามารถิมองเห็นิไดำ�
เลยว�าสถิานิการณ์ปัจจบุันัิจะจบัลงดำ�วยดำี
และอาจจะพด้ำเหมอ้นิกบัันีิไฟดำ�วยซำ �าว�า  
“ ใจข�าพเจ�าสลดำเพราะเน้ิ�อหนัิงข�าพเจ�า” 8   
อาจมเีวลาที�ความหวงัเดำยีวที�เรามี อย้ ่ ในิ
พระเยซค้รสิต ์ชุ�างเป็นิพรที�มคีวามหวงั
นัิ�นิและความวางใจในิพระองค ์พระ
ครสิตท์รงเป็นิผู้้�ที�จะรกัษาสัญญาของ
พระองคเ์สมอ ทุกคนิที�มาหาพระองคจ์ะ
ไดำ�พกัอย�างแนิ�นิอนิ 9 

  ผู้้�นิำาของเราปรารถินิาอย�างสุดำซ้ �งให�ทกุ
คนิร้�ส้กถิง้สันิตสุิขและการปลอบัโยนิที�มา
ผู้�านิการวางใจและการจดำจ�ออย้�ที�พระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำพระเยซค้รสิต์

  ศัาสดำาพยากรณ์ที�มชีีุวติของเรา  
ประธานิรสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ ไดำ�ส้�อสาร
วสัิยทัศัน์ิของพระเจ�าที�มตี�อโลกและต�อ 
สมาชิุกศัาสนิจักรของพระครสิต:์ “ข�าว 
สารของเราต�อโลกเรยีบัง�ายและจรงิใจ 
นัิ�นิคอ้ เราเชุ้ �อเชิุญให�บัตุรธดิำาทั �งปวงของ
พระผู้้�เป็นิเจ�าทั �งสองดำ�านิของม�านิ มีาหา
พรัะผู้้ช่้่วยใหร้ัอด  รบััพรของพระวหิาร
ศัักดำิ�สิทธิ� มีปีตทิี�ยั�งยน้ิ และค้�ควรแก� 
การรบััชีุวตินิิรนัิดำร”์ 10 

  คำาเชุ้ �อเชิุญให� “มาหาพระครสิต”์ ม ี
นัิยยะ พเิศษ สำาหรบััวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�าย 11    
ในิฐานิะสมาชิุกศัาสนิจกัรของพระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำ เราทำาพันิธสัญญากบััพระองคแ์ละ
ไดำ�เป็นิบัตุรธิดำาที�ถิอ้กำาเนิิดำทางวญิญาณ
ของพระองค ์12   เราไดำ�รบััโอกาสที�จะทำางานิ
กบััพระเจ�าในิการเชุ้ �อเชิุญให�ผู้้�อ้�นิมาหา
พระองค์

  ขณะทำางานิกบััพระครสิต ์ความ
พยายามมุ�งมั�นิส้งสุดำของเราควรอย้�ภายในิ
บั�านิของเรา มเีวลาที�สมาชิุกครอบัครวั
และเพ้�อนิสนิิทของเราจะเผู้ชิุญกบััการ
ท�าทาย เสียงของโลก และอาจเป็นิความ
ปรารถินิาส�วนิตนิของพวกเขา อาจทำาให�
พวกเขาสงสัยความจรงิ เราควรทำาทกุอย�าง
ที�ทำาไดำ�เพ้�อชุ�วยให�พวกเขาร้�ส้กถิง้ทั �งความ
รกัของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำและความรกัของ
เรา ข�าพเจ�าน้ิกถิง้ข�อพระคมัภรีท์ี�กลาย
เป็นิเพลงสวดำที�เรารกั “จงรกักนัิและกนัิ” 
ที�สอนิเราว�า “ปวงชุนิจะร้�ว�าเจ�าเป็นิสาวก
ของเรา หากว�าพวกเจ�าเฝ่� ารกักนัิและกนัิ” 13 

  ในิความรกัที�เรามตี�อผู้้�ที�สงสัยความ
จรงิ ศััตรแ้ห�งปีตทิั �งปวงอาจพยายามทำาให�
เราร้�ส้กว�าเราทรยศัคนิที�เรารกัถิ�า ตวัเรัา   
ยงัคงดำำาเนิินิชีุวติตามความสมบัร้ณ์ของ
พระกติตคิณุและสอนิความจรงินัิ�นิ

  ความสามารถิของเราในิการชุ�วยให� 
ผู้้�อ้�นิมาหาพระครสิตห์รอ้กลบััไปหาพระ
ครสิต ์ส�วนิใหญ�จะกำาหนิดำจากแบับัอย�าง
ที�เราทำาผู้�านิคำามั�นิสัญญาส�วนิตวัของเรา
ในิการอย้�บันิเส�นิทางพันิธสัญญา

  ถิ�าความปรารถินิาที�แท�จรงิของเราคอ้
ชุ�วยชีุวติคนิที�เรารกั เราเองต�องยน้ิหยดัำ
กบััพระครสิต์ โดำยนิ�อมรบััศัาสนิจกัรและ
ความสมบัร้ณ์แห�งพระกิตตคิณุของ
พระองค์

  กลบััไปที�เร้�องราวของนีิไฟ เราร้�ว�าการ
ที�นีิไฟมแีนิวโนิ�มจะเชุ้�อฟังพระเจ�านัิ�นิ
มอีทิธิพลมาจากการที�บัดิำามารดำามกัจะ
วางใจในิพระเจ�าและเป็นิตวัอย�างในิการ
รกัษาพระบัญัญตั ินีิ�คอ้ตวัอย�างอนัิงดำงาม
ในินิิมติของลีไฮเกี�ยวกบััต�นิไม�แห�งชีุวติ  
หลงัจากรบััส�วนิของผู้ลที�หวานิและ
ชุ้�นิบัานิของต�นิไม� ลี ไฮ “กวาดำตา [ของ
ท�านิ] ไปรอบัๆ, เพ้�อ [ท�านิ] อาจค�นิพบั
ครอบัครวั [ของท�านิ]” 14   ท�านิเห็นิซาไร
ยาห ์แซม และนีิไฟยน้ิอย้� “ประหน้ิ�งพวก
เขาหาร้�หนิทางที�ควรไปไม�” 15   จากนัิ�นิลี ไฮ
กล�าวว�า “พ�อกวกัมอ้เรยีกพวกเขา; พลาง
กล�าวแก�พวกเขาดำ�วยเสียงอนัิดำงัว�าพวก
เขาควรมาหาพ�อ, และรบััส�วนิผู้ลนัิ�นิ,  
ซ้�งเป็นิที�พง้ปรารถินิาเหน้ิอผู้ลอ้�นิใดำ
ทั �งหมดำ” 16   โปรดำสังเกตว�าลี ไฮไม�ไดำ�ละทิ �ง
ต�นิไม�แห�งชีุวติ ท�านิยงัคงอย้�กบััพระเจ�า
ทางวญิญาณและชุวนิให�ครอบัครวัมายงัที�
ซ้�ง ทา่น  รบััส�วนิผู้ลไม�

  ปฏิปิักษ์จะชัุกจง้ให�บัางคนิละทิ �งปีติ
ของพระกติตคิณุโดำยแยกคำาสอนิของ
พระครสิตจ์ากศัาสนิจักรของพระองค ์ 
เขาจะให�เราเชุ้�อว�าเราสามารถิอย้�อย�าง
มั�นิคงบันิเส�นิทางพันิธสัญญาดำ�วยตนิเอง  
ผู้�านิความเข�มแข็งทางวญิญาณของ
เราเอง เป็นิอสิระจากศัาสนิจกัรของ
พระองค์

  ในิยคุสุดำท�ายนีิ� ศัาสนิจกัรของพระ
ครสิต์ ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้เพ้�อชุ�วยบัตุรธดิำาในิ
พนัิธสัญญาของพระครสิต์ ให�อย้�บันิเส�นิ
ทางพันิธสัญญา

  เราอ�านิในิหลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา
ว�า “ดำเ้ถิดิำ, นีิ�คอ้หลกัคำาสอนิของเรา— 
ผู้้� ใดำก็ตามที�กลบััใจและ มีาหาเรัา,  คนิคนิ
นัิ�นิ เป็็น  ศัาสนิจกัรของเรา” 17 
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พระวหิารอย�างแข็งขนัิ เขาเล�าว�าวนัิหน้ิ�ง
ขณะมองออกมานิอกหนิ�าต�างอะพารต์
เมนิต ์เขาเฝ่� าดำป้ั� นิจั�นิขนิาดำใหญ�ยกรป้
ปั� นิพระเยซจ้ากฟ� าสวรรคล์งมาวางบันิ
บัรเิวณพระวหิารอย�างนุิ�มนิวล ชุายคนินัิ�นิ
ประกาศัว�าประสบัการณ์นีิ�เปลี�ยนิความ
ร้�ส้กที�เขามตี�อศัาสนิจกัรอย�างสิ�นิเชิุง เขา 
ตระหนัิกว�าเราคอ้ผู้้�ตดิำตามของพระเยซ ้
ครสิตแ์ละขออภยัเราสำาหรบััความ 
เสียหายก�อนิหนิ�านีิ�ที�เขาอาจเคยก�อไว�

    รป้ปั� นิ Christus  ซ้�งประดำับับัรเิวณ 
พระวหิารปารสีและอาคารอ้�นิๆ ของ 
ศัาสนิจักร เป็นิพยานิถิ้งความรกัที�เรา 
มีต�อพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ รป้ปั� นิหินิอ�อนิ 
ดำั �งเดำิมเป็นิงานิของประติมากรชุาว 
เดำนิมารก์ เบัอรเ์ทล ธอรว์าลดำ์เซ็นิ  
ผู้ลงานิในิปี 1820—ปีเดำียวกับันิิมิตแรก  
รป้ปั� นิยน้ิตระหง�านิโดำดำเดำ�นิแตกต�างจาก 
งานิศิัลปกรรมส�วนิใหญ� ในิชุ�วงเวลานัิ�นิ 
ซ้�งส�วนิมากแสดำงภาพพระครสิตท์รงทนิ 
ทุกข์บันิไม�กางเขนิ งานิของธอรว์าลดำ์
เซ็นิแสดำงถิ้งพระครสิต์ผู้้�ทรงพระชุนิม์  
ผู้้�ทรงมีชัุยชุนิะเหน้ิอความตาย และ

โดัย อธิการ์เจัร์าล่ด์ั คอสเซั
อ็ธิการควิบัคุม

    ในิวนัิแดำดำจ�าวนัิหน้ิ�งของฤดำใ้บัไม�ผู้ล ิ
ปี 2017 งานิโอเพ�นิเฮาส์พระวหิารปารสี  
ฝ่รั�งเศัสกำาลงัดำำาเนิินิไปเม้�อมชีุายคนิหน้ิ�ง
เข�ามาหาคนินิำาทัวรพ์ร�อมสีหนิ�าเศัร�า  
เขาบัอกว�าเขาเคยอาศััยอย้� ใกล�พระวหิาร
และยอมรบััว�าเคยต�อต�านิการก�อสร�าง

 พิยิ่านทีี่�มีชีุวติ่อยิู่ ่
ข่องพิระคัริสต่ผ์ูู้ท้ี่รงพิระชุนม์

   ข่้าวิสารห์ลกัข้อ็งพีระคัมภีร์มอ็รมอ็นค่อ็เพ่ี�อ็ฟ่� นฟู 
ควิามรู้อั็นแท้จริงถึีงบัทบัาทสำาคัญข้อ็งพีระเยซูคริสต์ีใน 
ควิามรอ็ดและควิามสูงส่งข้อ็งมนุษยชาติี

  โดำยผู้�านิศัาสนิจักรของพระครสิตเ์รา
ไดำ�รบััความเข�มแข็งผู้�านิประสบัการณ์
การเป็นิชุมุชุนิวสุิทธชิุนิ เราไดำ�ยนิิ
สุรเสียงของพระองคผ์ู้�านิศัาสดำา
พยากรณ์ ผู้้�หยั�งร้� และผู้้�เปิดำเผู้ยของ
พระองค ์สิ�งสำาคญัที�สุดำคอ้ โดำยผู้�านิ
ศัาสนิจกัรของพระองค ์เราไดำ�รบััพรที�
จำาเป็นิจากการชุดำใชุ�ของพระครสิตซ้์�ง
เป็นิจรงิไดำ�ผู้�านิการมีส�วนิร�วมในิ 
ศัาสนิพธิศัีักดำิ�สิทธิ�เท�านัิ�นิ

  ศัาสนิจักรของพระเยซ้ครสิต์แห�ง 
วสุิทธิชุนิยุคสุดำท�ายเป็นิศัาสนิจักรของ
พระครสิต์บันิแผู้�นิดำินิโลก ฟ้�นิฟ้กลับั
มาในิยุคสุดำท�ายนีิ�เพ้�อเป็นิประโยชุน์ิแก�
บัุตรธิดำาทุกคนิของพระผู้้�เป็นิเจ�า

  ข�าพเจ�ากล�าวคำาพยานิว�าขณะที�เรา
มาหาพระครสิต์และดำำาเนิินิชีุวติในิ
ฐานิะวสุิทธิชุนิยุคสุดำท�าย เราจะไดำ�รบัั
พรโดำยมีความรกั ปีติ และสันิติสุขของ
พระองค์เพิ�มข้ �นิ เฉักเชุ�นินีิไฟ  
เราสามารถิทำาสิ�งยากๆ และชุ�วยให� 
ผู้้�อ้�นิทำาเชุ�นิเดำียวกันิ เพราะเราร้�ว�าเรา
สามารถิวางใจผู้้� ใดำ 18   พระครสิต์ค้อ
ความสว�าง ชีุวติ และความรอดำของ
เรา 19   ในิพระนิามของพระเยซ้ครสิต ์ 
เอเมนิ  ◼ 

      อ้างองิ
     1.   1 นีิไฟ 3:7 .
    2.   ปกในิของพระคมัภรีม์อรมอนิ ; ดำ ้ หนิ�า

คำานิำาของพระคมัภรีม์อรมอนิ  ดำ�วย.
    3.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 4:19 .
    4.   2 นีิไฟ 4:17 .
    5.   2 นีิไฟ 4:20 .
    6.   มทัธวิ 11:28 .
    7.  รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, “ ปีตแิละการอย้�รอดำ

ทางวญิญาณ ,” เลยีโฮนา,  พ.ย. 2016, 82.
    8.   2 นีิไฟ 4:17 .
    9.  ดำ ้ มทัธวิ 11:28–30 .
    10.  รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, “ ขอให�เรารดุำไป ,” 

เลยีโฮนา,  พ.ค. 2018, 118–19; เนิ�นิตวัเอนิ.
    11.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 20:59 .
    12.  ดำ ้ โมไซยาห ์5:7 .
    13.   ยอหน์ิ 13:35 ; ดำ ้“จงรกักนัิและกันิ,”  

 เพลงสวด,  บัทเพลงที� 155 ดำ�วย.
    14.   1 นีิไฟ 8:13 .
    15.   1 นีิไฟ 8:14 .
    16.   1 นีิไฟ 8:15 .
    17.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 10:67 ;  

เนิ�นิตวัเอนิ.
    18.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 4:19 .
    19.  ดำ ้ สดำดุำ ี27:1 .  แซนดี ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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ทรงเชุ้ �อเชิุญทุกคนิมาหาพระองค์ดำ�วย
พระพาหุเปิดำกว�าง มีเพียงรอยตะป้
ที�พระหัตถิก์บััพระบัาทและแผู้ลที�
พระปรศััวข์องพระองค์เท�านัิ�นิที�เป็นิ
พยานิถิ้งความเจ็บัปวดำสุดำจะพรรณนิา
ซ้�งพระองค์ทรงทนิทุกข์เพ้�อชุ�วยให�
มนุิษยชุาติทั �งปวงรอดำ

    บัางทีเหตผุู้ลหน้ิ�งที�เราในิฐานิะสมาชิุก 
ศัาสนิจกัรของพระเยซ้ครสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิ 
ยคุสุดำท�ายชุอบัรป้ปั� นินีิ�ก็เพราะนีิ�คอ้สิ�ง
เตอ้นิใจเราถิง้ถิ�อยคำาในิพระคมัภรี ์
มอรมอนิเกี�ยวกบััการปรากฏิของ 
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำในิทวปีอเมรกิา:

    “และดำเ้ถิดิำ, พวกเขาเห็นิชุายผู้้�หน้ิ�งลง
มาจากฟ� าสวรรค;์ และพระองคท์รงสวม
เส้�อคลุมสีขาว; และพระองคล์งมายน้ิอย้�
ท�ามกลางพวกเขา. . . . 

  และเหตกุารณ์ ไดำ�บังัเกิดำข้ �นิคอ้
พระองคท์รงย้�นิพระหตัถิข์องพระองค์
ออกมาและตรสักบััผู้้�คนิ, ว�า:

  “ดำเ้ถิดิำ, เราคอ้พระเยซค้รสิต ์. . . 
  “. . . เราดำ้�มแล�วจากถิ�วยอันิขมข้�นิ

ซ้�งพระบัดิำาประทานิให�เรา, และถิวาย
สรรเสรญิพระบิัดำาโดำยรบััเอาบัาปของโลก
มาไว�บันิเรา” 1   

  จากนัิ�นิทรงเชุ้ �อเชิุญให�ชุายหญิงและ
เด็ำกแต�ละคนิออกมาและย้�นิมอ้เข�าไปในิ
พระปรศััวข์องพระองค ์และสัมผู้สัรอย
ตะป้ที�พระหตัถิแ์ละพระบัาท ดำ�วยวธินีีิ�
พวกเขาจง้ไดำ�รบััพยานิส�วนิตวัว�าพระองค์
คอ้พระเมสสิยาหท์ี�เฝ่� ารอมานิานิอย�าง
แท�จรงิ 2 

  เหตกุารณ์ที�เลศิัเลอนีิ�เป็นิจดุำสำาคญั
ส้งสุดำของพระคมัภีรม์อรมอนิ “ข�าว
ประเสรฐิ” ทั �งหมดำของพระกติตคิณุมี
อย้� ในิรป้ปั� นินีิ�ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำที�ทรง
ย้�นิ “พระพาหุแห�งพระเมตตา” 3   ออกมา
อย�างอ�อนิโยนิเพ้�อเชุ้ �อเชิุญให�แต�ละคนิมา
หาพระองคแ์ละรบััพรแห�งการชุดำใชุ�ของ
พระองค์

  ข�าวสารหลกัของพระคมัภรีม์อรมอนิ
คอ้เพ้�อฟ้�นิฟ้ความร้�อนัิแท�จรงิถิง้บัทบัาท
สำาคญัของพระเยซค้รสิต์ ในิความรอดำ
และความส้งส�งของมนุิษยชุาต ิสาระ
สำาคญันีิ�ก�องกงัวานิจากหนิ�าคำานิำาไป
จนิถิง้คำาสุดำท�ายของบัทสุดำท�าย ตลอดำ

หลายศัตวรรษแห�งการละทิ �งความเชุ้�อ
และความสับัสนิทางวญิญาณ ความหมาย
ที�ลก้ซ้ �งยิ�งของสิ�งที�พระครสิตท์รงทำาในิ
เกทเสมนีิและกลโกธากลับัส้ญหายหรอ้
บัดิำเบัอ้นิไป โจเซฟ สมธิคงต้�นิเต�นิมาก
เม้�อท�านิค�นิพบัคำาสัญญานีิ�ขณะกำาลงั
แปล 1 นีิไฟ: “บันัิทก้ชุดุำสุดำท�ายเหล�านีิ�  
[พระคมัภรีม์อรมอนิ] . . . จะยน้ิยนัิความ
จรงิของชุดุำแรก [พระคมัภรี์ ไบัเบัลิ] . . . 
และจะทำาให�ร้�ความแจ�งชัุดำและสิ�งมคี�าทั �ง
หลายซ้�งถิก้นิำาไปจากบันัิทก้ชุดุำแรก; และ
จะทำาให�ร้�กนัิในิตระกล้, ภาษา, และคนิทั �ง
ปวง, ว�าพระเมษโปดำกของพระผู้้�เป็นิเจ�า
คอ้พระบัตุรของพระบัดิำานิิรนัิดำร,์ และ
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของโลก; และว�ามนุิษย์
ทั �งปวงต�องมาหาพระองค,์ มฉิัะนัิ�นิพวก
เขาจะไดำ�รบััการชุ�วยให�รอดำไม�ไดำ�” 4 

  ความจรงิที�แจ�งชัุดำและมคี�าเกี�ยว
กบััการชุดำใชุ�ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำก�อง
กงัวานิไปทั�วพระคมัภรีม์อรมอนิ ขณะที�
ข�าพเจ�าระบัคุวามจรงิหลายข�อนีิ� ขอให�
ท�านิใคร�ครวญว�าสิ�งเหล�านีิ�เปลี�ยนิชีุวติ
ท�านิมาแล�วอย�างไรหรอ้จะเปลี�ยนิชีุวติ
ท�านิไดำ�อย�างไร

     1.  การชุดำใชุ�ของพระเยซค้รสิตเ์ป็นิของ
ประทานิให�เปล�าแก� ทกุคืน  ที� เคืย  มี
ชีุวติอย้� ที�ยงัมชีีุวติอย้� ในข้ณะนี�  และที� 
จ้ะ  มชีีุวติอย้�บันิแผู้�นิดำนิิโลก 5 

    2.  นิอกจากทรงแบักรบััภาระบัาปของ
เราแล�ว พระครสิตย์งัทรงรบััเอาความ
โทมนัิส ความทพุพลภาพ ความเจ็บั
ปวดำ และความป� วยไข� ตลอดำจนิความ
ทกุขท์ั �งหมดำที�มากบััสภาพความเป็นิ
มรรตยัของมนุิษย์ ไว�กบััพระองค ์ไม�มี
ความรวดำร�าว ไม�มคีวามเจ็บัปวดำ หรอ้
ความโศักเศัร�าใดำๆ ที�พระองค์ ไม�ทรง
ทนิทุกขเ์พ้�อเรา 6 

    3.  การพลพีระชุนิมชี์ุพเพ้�อการชุดำใชุ�ของ
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำชุ�วยให�เราเอาชุนิะผู้ล
ดำ�านิลบัเน้ิ�องจากการตกของอาดำมั รวม
ถิง้ความตายทางร�างกาย เน้ิ�องจากพระ
ครสิต ์บัตุรธดิำาทกุคนิของพระผู้้�เป็นิ
เจ�าที�เกดิำมาบันิแผู้�นิดำนิิโลก  
ไม�ว�าจะชุอบัธรรมหรอ้ไม� จะไดำ�รบัั
ประสบัการณ์การรวมกนัิของวญิญาณ
กบััร�างกายผู้�านิพระพลานุิภาพแห�ง
การฟ้�นิคน้ิพระชุนิม ์7  และกลบััไปหา
พระองคเ์พ้�อ “ถิก้พพิากษา . . . ตาม
งานิของ [พวกเขา]” 8 

    4.  ในิทางกลบัักนัิ การไดำ�รบััพรบัรบิัร้ณ์ 
จากการชุดำใชุ�ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำม ี
เง้�อนิไขข้ �นิอย้�กบััความขยนัิหมั�นิเพยีร 
ของเรา 9   ในิการดำำาเนิินิชีุวติตาม “หลกัคำา 
สอนิของพระครสิต”์ 10   ในิความฝั่นิของ 
ลีไฮ ท�านิเห็นิ “ทางคบััแคบัและแคบั” 11  
ที�นิำาไปส้�ต�นิไม�แห�งชีุวติ ผู้ลของต�นินัิ�นิ
 ซ้�งหมายถิง้ความรกัของพระผู้้�เป็นิเจ�า
ดำงัที�แสดำงออกมาผู้�านิพรอนัิงดำงาม
ของการชุดำใชุ�ของพระครสิต ์“มีค�าที�สุดำ
และนิ�าปรารถินิาที�สุดำ . . . [และ] คอ้สิ�ง
ที�สำาคญัที�สุดำในิบัรรดำาของประทานิทั �ง
ปวงของพระผู้้�เป็นิเจ�า” 12   เพ้�อจะเข�าถิง้
ผู้ลนีิ� เราต�องใชุ�ศัรทัธาในิพระเยซ้ครสิต,์  
กลบััใจ, “สดำบััฟังพระวจนิะของพระผู้้�
เป็นิเจ�า,” 13   รบััศัาสนิพธิทีี�จำาเป็นิ, และ
รกัษาพนัิธสัญญาศัักดำิ�สิทธิ�จนิกว�าชีุวติ
จะหาไม� 14 

    5.  โดำยผู้�านิการชุดำใชุ�ของพระองค ์พระ
เยซค้รสิต์ ไม�เพยีงชุำาระบัาปของเรา
เท�านัิ�นิแต�ยงัประทานิพลงั ที� ใหอ้ำานาจ้  
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ทำาให�สานุิศิัษยข์องพระองคส์ามารถิ  
“[ทิ �ง] ความเป็นิมนุิษยปุ์ถิชุุนิ” 15    
ก�าวหนิ�า “บัรรทดัำมาเตมิบัรรทดัำ” 16    
และเพิ�มพน้ิความบัรสุิทธิ� 17   เพ้�อวนัิ
หน้ิ�งพวกเขาอาจจะไดำ�เป็นิผู้้�ที�ดำพีร�อม
ในิรป้ลกัษณ์ของพระครสิต ์18    
มคีณุสมบัตัพิร�อมจะอย้�กบััพระผู้้�เป็นิ
เจ�าอกีครั �ง 19  และไดำ�รบััพรทั �งปวงของ
อาณาจกัรแห�งสวรรค ์20 

   ความจรงิที�ปลอบัโยนิอีกอย�างหน้ิ�งในิ
พระคมัภรีม์อรมอนิคอ้ แม�ว�าการชุดำใชุ�
ของพระเจ�าจะไม�มีที�สิ �นิสุดำและครอบัคลุม
ทกุคนิ แต�ก็เป็นิของประทานิที�เป็นิส�วนิ
ตวัและมคีวามใกล�ชิุดำเป็นิพเิศัษ เหมาะ
สมกบััเราแต�ละคนิเป็นิรายบัคุคล 21   เชุ�นิ
เดำยีวกบััที�พระเยซท้รงเชุ้ �อเชิุญสานุิศิัษย์
ชุาวนีิไฟแต�ละคนิให�สัมผู้สัแผู้ลของ
พระองค ์พระองคสิ์�นิพระชุนิม์เพ้�อเรา
แต�ละคนิเป็นิการส�วนิตวั ราวกับัว�าท�านิ
หรอ้ข�าพเจ�าเป็นิเพยีงบัคุคลเดำยีวบันิแผู้�นิ
ดำนิิโลก พระองคท์รงเชุ้ �อเชิุญเราเป็นิการ
ส�วนิตวัให�มาหาพระองคแ์ละดำง้พรอันินิ�า
อศััจรรยจ์ากการชุดำใชุ�ของพระองคม์าใชุ� 22 

  ลกัษณะส�วนิตวัดำงักล�าวของการชุดำใชุ�
ของพระครสิตม์คีวามเป็นิจรงิมากข้ �นิ
เม้�อเราพจิารณาแบับัอย�างของชุายหญิง
นิ�าท้�งในิพระคมัภีรม์อรมอนิ บัคุคลเหล�า
นัิ�นิ ไดำ�แก� อนัีิส, แอลมา, ซีเอซรอม,  
กษัตรยิล์าโมไนิกบััภรรยา, และผู้้�คนิของ 
กษัตรยิเ์บ็ันิจามนิิ เร้�องราวการเปลี�ยนิ

ใจเล้�อมใสและประจกัษ์พยานิอนัิเจดิำจ�า
ของพวกเขาเป็นิพยานิที�ยงัคงอย้�ว�าใจ
และชีุวติเราเปลี�ยนิแปลงไดำ�อย�างไรผู้�านิ
พระคณุความดำแีละพระเมตตาอนัิไม�สิ �นิ
สุดำของพระเจ�า 23 

  ศัาสดำาพยากรณ์แอลมาถิามคำาถิาม
สำาคญันีิ�แก�ผู้้�คนิของท�านิ ท�านิกล�าวว�า  
“หากท�านิประสบักับัการเปลี�ยนิแปลงในิ
ใจแล�ว, และหากท�านิร้�ส้กอยากร�องเพลง
สดำดุำคีวามรกัที� ไถิ�, ข�าพเจ�าจะถิาม,  
ท�านิร้�ส้กเชุ�นินัิ�นิ ข้ณะนี�  ไดำ�หรอ้ไม�?” 24   
คำาถิามนัิ�นิสำาคญัมากในิวนัินีิ� เพราะในิ
ฐานิะสานุิศิัษยข์องพระเจ�า เราต�องการให�
อำานิาจแห�งการไถิ�ของพระองคอ์ย้�กบััเรา 
จง้ใจเรา และเปลี�ยนิเราแต�ละคนิทุกวนัิ

  คำาถิามของแอลมาอาจนิำามาถิามใหม� 
ว�า: ครั �งสุดำท�ายที�ท�านิร้�ส้กถิง้อทิธิพล 
อนัิหอมหวานิจากการชุดำใชุ�ของพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำในิชีุวติคอ้เม้�อใดำ? สิ�งนีิ�เกดิำ 
ข้ �นิเม้�อท�านิร้�ส้กว�าปีตทิี� “เป็นิที�สุดำและ 

หอมหวานิ” 25  มาส้�ท�านิ เป็นิพยานิแก� 
จติวญิญาณท�านิว�าบัาปของท�านิไดำ�รบััการ
อภยัแล�ว หรอ้เม้�อการทดำลองอนัิเจ็บัปวดำ
บัรรเทาลงทันิทจีนิสามารถิทนิไดำ� หรอ้
เม้�อใจของท�านิอ�อนิลงและท�านิสามารถิ
ให�อภัยคนิอ้�นิที�ทำาร�ายท�านิ หรอ้อาจเป็นิ
แต�ละครั �งที�ท�านิสังเกตเห็นิว�าศัักยภาพ
ของท�านิที�จะรกัและรบััใชุ�ผู้้�อ้�นิเพิ�มข้ �นิ 
หรอ้กระบัวนิการชุำาระให�บัรสุิทธิ�นัิ�นิทำาให�
ท�านิเป็นิคนิใหม� โดำยมแีบับัแผู้นิตาม
แบับัอย�างของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ 26 

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าประสบัการณ์
เหล�านีิ�ทั �งหมดำเป็นิความจรงิและเป็นิ
หลกัฐานิว�าชีุวติเปลี�ยนิแปลงไดำ�ผู้�านิ
ศัรทัธาในิพระเยซค้รสิตแ์ละการชุดำใชุ�
ของพระองค ์พระคมัภรีม์อรมอนิอธบิัาย
และขยายความร้�เราเร้�องของประทานิอนัิ
ส้งส�งนีิ� เม้�อท�านิศ้ักษาพระคมัภรีเ์ล�มนีิ� 
ท�านิจะไดำ�ยนิิสุรเสียงของพระครสิตผ์ู้้�ทรง
พระชุนิมเ์ชุ้ �อเชิุญให�ท�านิมาหาพระองค ์ 
ข�าพเจ�าสัญญาว�าถิ�าท�านิตอบัรบััคำาเชุ้ �อ
เชิุญนีิ�และวางแบับัแผู้นิชีุวติท�านิตาม
แบับัอย�างของพระองค ์อทิธิพลแห�งการ
ไถิ�ของพระองคจ์ะมาส้�ชีุวติท�านิ โดำยผู้�านิ
อำานิาจของพระวญิญาณบัรสุิทธิ� พระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำจะทรงเปลี�ยนิท�านิวนัิแล�ววนัิ
เล�า “จนิถิง้วนัิที�สมบัร้ณ์” 27   เม้�อท�านิจะ  
“เห็นิหนิ�าเราและร้�ว�าเราดำำารงอย้�” 28   ดำงั
ที�พระองคต์รสั ในิพระนิามของพระเยซ้
ครสิต ์เอเมนิ  ◼ 
      อ้างองิ
     1.   3 นีิไฟ 11:8–11 .
    2.  ดำ ้ 3 นีิไฟ 11:14–15 .
    3.   แอลมา 5:33 .
    4.   1 นีิไฟ 13:40 .
    5.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 9:21 ;  26:24–27 ;  โมไซยาห ์3:13 .
    6.  ดำ ้ แอลมา 7:11–12 .
    7.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 10:25 .
    8.   โมไซยาห ์3:24 ; ดำ ้ 2 นีิไฟ 2:4, 10, 26 ;  9:6–7, 

12–13, 15, 22 ;  โมไซยาห ์3:12 ;  16:7–8 ;  
 แอลมา 11:41–44 ;  42:6–8, 23 ;  ฮีลามนัิ 
14:16 ;  มอรมอนิ 9:12  ดำ�วย.

    9.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 9:21 ;  โมไซยาห ์3:12 ;  ฮีลามนัิ 5:11 ; 
 14:18 .

    10.   2 นีิไฟ 31:21 ; ดำ ้ 3 นีิไฟ 27:20–21  ดำ�วย.
    11.   1 นีิไฟ 8:20 .
    12.   1 นีิไฟ 15:36 .
    13.   1 นีิไฟ 15:24 .
    14.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 31 .
    15.   โมไซยาห ์3:19
    16.   2 นีิไฟ 28:30 .
    17.  ดำ ้ โมไซยาห์ 3:19 .
    18.  ดำ ้ 3 นีิไฟ 27:27 ;  โมโรไนิ 10:32–33 .
    19.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 2:8 ;  โมไซยาห ์2:41 .
    20.  ดำ ้ แอลมา 11:37 .
    21.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 9:21 .
    22.  ดำ ้ ออมไนิ 1:26 ;  แอลมา 5:33 ;  

 โมโรไนิ 10:32–33 .
    23.  ดำ ้ อนัีิส 1 ;  โมไซยาห์ 5 ;  แอลมา 12 ;  

18–19; 36.
    24.   แอลมา 5:26 ; เนิ�นิตวัเอนิ.
    25.   แอลมา 36:21 .
    26.  ดำ ้ โมไซยาห์ 3:19 .
    27.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 50:24 .
    28.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 93:1 .  
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อย�างไร ในิปี 1987 ข�าพเจ�าร้�จกักบััโธมสั  
นีิลสันิ ชุายนิ�าท้�งที�ต�องรบััการปลก้ถิ�าย
หวัใจ เขาอาย ุ63 ปี อาศััยอย้�ที� โลแกนิ ย้
ทาห์ ในิสหรฐั หลังรบััใชุ�เป็นิทหารในิชุ�วง
สงครามโลกครั �งที� 2 เขาแต�งงานิกบััดำอนิ
นิ�า วลิคส์ในิพระวหิารโลแกนิ ยท้าห ์เขา
เป็นิชุ�างก�ออฐิที�ขยนัิขนัิแข็งและประสบั
ความสำาเรจ็ ระยะหลงัเขาชุอบัทำางานิกบัั
โจนิาธานิหลานิชุายคนิโตในิชุ�วงปิดำเทอม
มาก ทั �งสองผู้ก้พนัิกนัิเป็นิพเิศัษ ส�วนิ
หน้ิ�งเพราะทอมเห็นิตวัเองในิโจนิาธานิ
หลายอย�าง

  ทอมพบัว�าการรอรบััหวัใจบัรจิาคทำาให�
เขาท�อ เขาไม� ใชุ�คนิที�มคีวามอดำทนิส้ง ที�
ผู้�านิมาเขาสามารถิตั �งเป� าหมายและบัรรลุ
เป� าหมายผู้�านิการทำางานิหนัิกและความ
มุ�งมั�นิล�วนิๆ ภาวะหวัใจล�มเหลวกบััชีุวติที�
ชุะงกังนัิทำาให�บัางครั �งทอมถิามข�าพเจ�าว�า
จะทำาอะไรไดำ�บั�างเพ้�อเร�งขั �นิตอนินัิ�นิ เขา
แนิะทเีล�นิทจีรงิหลายวธิทีี�ข�าพเจ�าสามารถิ
ทำาให�เขาไดำ�รบัับัรจิาคหวัใจเรว็ข้ �นิ

  วนัิที�นิ�ายนิิดำแีต�เลวร�ายมากวนัิหน้ิ�ง  
ทอมไดำ�รบััหวัใจบัรจิาคที�เหมาะสมตาม
อดุำมคต ิทั �งขนิาดำและหม้�เลอ้ดำตรงกนัิ  
และผู้้�บัรจิาคอายเุพยีง 16 ปี หวัใจบัรจิาค
นัิ�นิเป็นิของโจนิาธานิหลานิชุายสุดำที�รกั
ของทอม ก�อนิหนิ�าวนัิเดำยีวกนัิ โจนิาธานิ
ไดำ�รบัับัาดำเจ็บัถิง้แก�ชีุวติเม้�อรถิไฟแล�นิ
ผู้�านิมาพุ�งชุนิรถิยนิตท์ี�เขาขบัั

  เม้�อข�าพเจ�าไปเยี�ยมทอมกบััดำอนินิ�าในิ
โรงพยาบัาล พวกเขาว�าวุ�นิใจมาก ยากที�
จะจนิิตนิาการว�าพวกเขาต�องเจอกบััอะไร
บั�างที�ร้�ว�าทอมจะยด้ำชีุวติออกไปไดำ� โดำยใชุ�

บัดิำาบันิสวรรคข์องเราทรงต�องการให�เรา
ระลก้ถิง้พระคณุความดำขีองพระองค์
และพระบัตุรที�รกัของพระองค ์ไม� ใชุ�เพ้�อ
ความพอพระทยัส�วนิพระองค ์แต�เพ้�อ
ให�การระลก้ถิง้นัิ�นิมอีทิธิพลต�อเรา การ
พจิารณาพระเมตตาของทั �งสองพระองค์
ขยายมมุมองและความเข�าใจของเรา การ
ใคร�ครวญถิง้พระการณุยข์องทั �งสองพระ
องคท์ำาให�เรา
นิอบันิ�อมถิ�อมตนิ  
สวดำอ�อนิวอนิ และ
แนิ�วแนิ�มากข้ �นิ

  ประสบัการณ์
สะเทอ้นิอารมณ์
กบััอดำตีคนิไข�
รายหน้ิ�งแสดำง
ให�เห็นิว�าความ
สำาน้ิกคณุต�อ
ความโอบัอ�อมอารี
และความการณุย์
เปลี�ยนิแปลงเราไดำ�

โดัย เอล็่เดัอร์์เดัล่ จั.ี เร์นล่นัด์ั
แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

    ตลอดำเวลาที�ผู้�านิมา แม�กระทั�งโดำยเฉัพาะ 
ชุ�วงเวลายากลำาบัาก ศัาสดำาพยากรณ์ 
กระตุ�นิให�เราระลก้ถิง้ความยิ�งใหญ�ของ 
พระผู้้�เป็นิเจ�าและพจิารณาสิ�งที�พระองค ์
ทรงทำาเพ้�อเราเป็นิรายบัคุคล เป็นิครอบัครวั  
และเป็นิกลุ�มคนิ 1   คำาแนิะนิำานีิ�พบัทั�วไป
ในิพระคมัภรีแ์ต�โดำดำเดำ�นิจนิเห็นิไดำ�ชัุดำในิ
พระคมัภรีม์อรมอนิ หนิ�าปกในิอธบิัายว�า 
จดุำประสงคป์ระการหน้ิ�งของพระคมัภรี ์
มอรมอนิคอ้ “เพ้�อแสดำงแก�ผู้้�ที�เหลอ้อย้�ของ 
เชุ้ �อสายแห�งอสิราเอลว�าพระเจ�าไดำ�ทรงทำา
สิ�งที�ยิ�งใหญ�อะไรบั�างเพ้�อบัรรพบุัรษุพวก
เขา” 2   พระคมัภรีม์อรมอนิทิ �งท�ายดำ�วยคำา
วงิวอนิของโมโรไนิว�า: “ดำเ้ถิดิำ, ข�าพเจ�าจะ
แนิะนิำาท�านิว�าเม้�อท�านิจะอ�านิเร้�องเหล�านีิ�  
. . . ให�ท�านิจำาไว�ว�าพระเจ�าทรงเมตตาลก้
หลานิมนุิษยเ์พยีงใดำ, . . . และไตร�ตรองในิ
ใจท�านิ” 3 

  ความสมำ�าเสมอของคำาวงิวอนิจาก
ศัาสดำาพยากรณ์ให� ใคร�ครวญถิง้พระคณุ
ความดำขีองพระผู้้�เป็นิเจ�านิ�าท้�งมาก 4   พระ

 พิิจารณ์าพิระคุัณ์คัวามดี 
แลึะคัวามยิ่ิ�งใหญ่ 
ข่องพิระผูู้เ้ป็ินเจา้

   ข้้าพีเจ้าเช่�อ็เชิญให้์ท่านระลึกถึีงควิามยิ�งให์ญ่ 
ข้อ็งพีระบิัดาบันสวิรรค์และพีระเยซูคริสต์ีทุกวินั 
และสิ�งที�ทั�งสอ็งพีระอ็งค์ทรงทำาเพ่ี�อ็ท่าน

โพีรโวิ ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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หวัใจของหลานิชุาย ตอนิแรกพวกเขาไม�
คดิำจะรบััหวัใจที�พ�อแม�ผู้้� โศักเศัร�าของโจ
นิาธานิซ้�งเป็นิลก้สาวและลก้เขยของพวก
เขาเสนิอให� แม�ทอมกบััดำอนินิ�าจะร้�ว�าโจ
นิาธานิสมองตายแล�ว และเริ�มเข�าใจว�าคำา
สวดำอ�อนิวอนิขอหัวใจบัรจิาคให�ทอมไม�
ไดำ�เป็นิเหตใุห� โจนิาธานิประสบัอบุัตัเิหตุ
ก็ตาม ไม�เลย หวัใจของโจนิาธานิเป็นิของ
ขวญัที�จะชุ�วยทอมในิยามจำาเป็นิเชุ�นินีิ�  
พวกเขาสำาน้ิกว�าอาจมีสิ�งดำีๆ  เกดิำข้ �นิจาก
เร้�องเศัร�านีิ�และตดัำสินิใจดำำาเนิินิการ

  กระบัวนิการปลก้ถิ�ายราบัร้�นิดำ ีหลงั
จากนัิ�นิทอมเปลี�ยนิเป็นิคนิละคนิ ไม� ใชุ�
แค�เร้�องสุขภาพดำขี้ �นิหรอ้เร้�องสำาน้ิกคณุ 

เท�านัิ�นิ เขาบัอกข�าพเจ�าว�าทกุเชุ�าเขา
ใคร�ครวญถิง้โจนิาธานิ ถิง้ลก้สาวกับั
ลก้เขย ถิง้ของขวญัที�เขาไดำ�รบัั และสิ�งที�
ของขวญันัิ�นิเกี�ยวข�องดำ�วย ถิง้แม�ว�าเขาจะ
ยงัมอีารมณ์ขนัิที�ดำแีละมปีณิธานิแกล�ว
กล�าโดำยนิิสัยอย�างเห็นิไดำ�ชัุดำ แต�ข�าพเจ�า
สังเกตว�าทอมเคร�งขรม้ รอบัคอบั และมี
เมตตาจติมากข้ �นิ

  ทอมมีชีุวติต�อไปอกี 13 ปีหลงัการปลก้
ถิ�าย หากไม�มีการปลก้ถิ�ายเขาคงไม�มีชุ�วง
เวลานีิ� ข�าวมรณกรรมของเขาระบุัว�าชุ�วง
ปีเหล�านัิ�นิทำาให�เขาไดำ�สัมผู้สัชีุวติคนิในิ
ครอบัครวัและคนิอ้�นิๆ ดำ�วยความโอบั
อ�อมอารแีละความรกั เขาเป็นิผู้้�อปุถิมัภ์
อย�างลบััๆ และเป็นิแบับัอย�างของการมอง
ในิโลกแง�ดำแีละความมุ�งมั�นิ

  เราไดำ�รบััของขวญัที�เราจัดำหาให�ตวั
เองไม�ไดำ�คล�ายๆ กบััทอม ของขวญัจาก
พระบิัดำาบันิสวรรคแ์ละพระบัตุรที�รกั

ของพระองค ์รวมถิง้การไถิ�ผู้�านิการพลี
พระชุนิมชี์ุพเพ้�อการชุดำใชุ�ของพระเยซ้
ครสิต ์5   เราไดำ�รบััชีุวติในิโลกนีิ� เราจะไดำ�
รบััชีุวติทางร�างกายในิโลกหนิ�า พร�อมกบัั
ความรอดำนิิรนัิดำรแ์ละความส้งส�ง—หาก
เราเลอ้กจะรบัั—ทั �งหมดำนีิ�เป็นิเพราะ
พระบัดิำาบันิสวรรคแ์ละพระเยซค้รสิต์

  ทกุครั �งที�เราใชุ� ไดำ�ประโยชุน์ิ หรอ้แม�
กระทั�งน้ิกถิง้ของขวญัเหล�านีิ� เราควร
พจิารณาถิง้การเสียสละ ความโอบัอ�อม
อาร ีและความการณุยข์องผู้้� ให� ความ
เคารพต�อผู้้� ให�ส�งผู้ลให�เราทำามากกว�าแค�
สำาน้ิกคณุ การใคร�ครวญถิง้ของขวญัของ
พระองคส์ามารถิเปลี�ยนิแปลงเราและควร
เปลี�ยนิแปลงเรา

  การเปลี�ยนิแปลงอนัินิ�าท้�งเร้�องหน้ิ�งคอ้
การเปลี�ยนิแปลงของแอลมาผู้้�บัตุร ขณะ
ที�แอลมา “กำาลงัเที�ยวไปกบัฏิต�อพระผู้้�เป็นิ
เจ�า” 6   เทพองคห์น้ิ�งมาปรากฏิ เทพตสีอนิ
แอลมาดำ�วย “เสียงของฟ� าร�อง” 7  เพราะเขา
ข�มเหงศัาสนิจกัรและ “ลกัเอาใจของผู้้�คนิ
ไป” 8   เทพกล�าวเสรมิดำ�วย
ข�อเตอ้นิใจนีิ�: “จงไปเถิดิำ,  
และจงระลก้ถิง้การเป็นิ
เชุลยของบัรรพบัรุษุเจ�า  
. . . และน้ิกถิง้สิ�งสำาคญั
ยิ�งเพยีงใดำที� [พระผู้้�เป็นิ
เจ�า] ทรงกระทำาเพ้�อคนิ
เหล�านัิ�นิ” 9   เทพอาจปลกุ
จติสำาน้ิกเร้�องใดำก็ไดำ� แต�
นัิ�นิคอ้สิ�งที�เทพเนิ�นิยำ �า

  แอลมากลบััใจและ
จดำจำา ภายหลงัเขาไดำ�

เล�าถิง้คำาตกัเตอ้นิของเทพให�ฮีลามนัิบัตุร
ชุายฟัง แอลมาแนิะนิำาว�า “พ�ออยากให�ลก้
ทำาดำงัที�พ�อทำามาแล�ว, ในิการจดำจำาถิง้การ
เป็นิเชุลยของบัรรพบัรุษุเรา; เพราะพวก
ท�านิอย้� ในิความเป็นิทาส, และไม�มี ใคร
จะปลดำปล�อยพวกท�านิไดำ�เว�นิแต�เป็นิพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าของอบััราฮัม, . . .อสิอคั, และ
 . . . ยาโคบั; และพระองคท์รงปลดำปล�อย
พวกท�านิในิความทกุขข์องพวกท�านิโดำย
แนิ�แท�.” 10   แอลมาพด้ำเพยีงว�า “พ�อมอบั
ความไว�วางใจในิพระองค”์ 11   แอลมาเข�าใจ
แล�วว�าโดำยการจดำจำาถิง้การปลดำปล�อยจาก
ความเป็นิทาสและการคำ �าจนุิชุ�วงที�ม ี 
“ความเดำอ้ดำร�อนิและความยุ�งยากทกุอย�าง”  
เราจะไดำ�ร้�จกัพระผู้้�เป็นิเจ�าและความ
แนิ�แท�แห�งสัญญาของพระองค ์12 

  ไม�กี�คนิที�มปีระสบัการณ์นิ�าต้�นิตา 
ต้�นิใจเชุ�นิเดำยีวกบััแอลมา แต�การ 
เปลี�ยนิแปลงของเราสามารถิลก้ซ้ �งเท�า 
เทยีมกนัิ พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำประทานิ 
คำามั�นิสัญญาแต�โบัราณ:

  “เราจะให� ใจใหม�แก�พวก เจ�า และเรา
จะบัรร จวุญิ ญาณใหม�ไว�ภาย ในิของเจ�า
ทั �ง หลาย เราจะนิำาใจหนิิออก . . . และให�
ใจ เน้ิ�อแก�เจ�า

  “เราจะใส�วญิญาณของเราไว�ภายในิของ
เจ�าทั �งหลาย . . .

  “. . . และ เจ�าจะเป็นิประ ชุา กรของเรา 
และเราเองจะเป็นิพระ เจ�าของเจ�า” 13 

  พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำผู้้�ฟ้�นิคน้ิพระชุนิม์
รบััสั�งบัอกชุาวนีิไฟว�าการเปลี�ยนิสภาพ
เชุ�นินีิ�เริ�มต�นิอย�างไร พระองคท์รงระบัุ
บัคุคลสำาคญัในิแผู้นิของพระบัดิำาบันิ
สวรรคเ์ม้�อตรสัว�า:

ซานเบัอ็ร์นาร์โด ซานติีอ็าโก, ชิลี
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  “และพระบิัดำาของเราทรงส�งเรามา
เพ้�อเราจะไดำ�ถิก้ยกข้ �นิบันิกางเขนิ; และ
หลงัจากที�เราถิก้ยกข้ �นิบันิกางเขนิแล�ว, 
เพ้�อเราจะ ดงึ  มนุิษยท์ั �งปวงมาหาเรา . . .

  “และเพราะเหตนีุิ�เราจง้ไดำ�รบััการยก
ข้ �นิ; ฉัะนัิ�นิ ตามเดำชุานุิภาพของพระบัดิำา 
เราจะ ดงึ  มนุิษยท์ั �งปวงมาหาเรา” 14 

  การดำง้ท�านิมาหาพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
เรยีกร�องอะไรบั�าง? ลองพจิารณาการที�
พระเยซค้รสิตท์รงยอมตามพระประสงค์
ของพระบิัดำา ชัุยชุนิะของพระองคเ์หน้ิอ
ความตาย การที�ทรงรบััเอาบัาปและ
ความผิู้ดำพลาดำของท�านิไว�เอง การรบัั
เดำชุานุิภาพจากพระบิัดำาเพ้�อวงิวอนิแทนิ
ท�านิ และการที�ทรงไถิ�ท�านิขั �นิส้งสุดำ 15    
สิ�งเหล�านีิ� ไม�มากพอจะดำง้ท�านิมาหา
พระองคห์รอ้? นัิ�นิมากพอสำาหรบััข�าพเจ�า  
พระเยซค้รสิตท์รง “ยน้ิกางพระพาห ุ 
ทรงหวงัและเต็มพระทยัเยยีวยา ให�อภยั  
ชุำาระล�าง เสรมิสร�างความเข�มแข็ง ทำาให�
บัรสุิทธิ� และชุำาระ [ท�านิกบััข�าพเจ�า] ให�
บัรสุิทธิ�” 16 

  ความจรงิเหล�านีิ�ควรให� ใจใหม�แก�เรา
และกระตุ�นิให�เราเลอ้กตดิำตามพระบัดิำา
บันิสวรรคแ์ละพระเยซค้รสิต ์ทว�าใจใหม�
ก็อาจ “หลงผิู้ดำไป . . . จากพระองคท์ี� [เรา]  
รกั” 17   เพ้�อต�อส้�กบััแนิวโนิ�มนีิ� เราต�อง
ใคร�ครวญทุกวนัิถิง้ของขวญัที�เราไดำ�รบัั
และสิ�งที�ของขวญันัิ�นิเกี�ยวข�องดำ�วย  
กษัตรยิเ์บ็ันิจามนิิแนิะนิำาว�า “ข�าพเจ�า
อยากให�ท�านิระลก้, และเก็บัไว� ในิความ
ทรงจำาเสมอ, ถิง้ความยิ�งใหญ�ของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า . . . และพระคณุความดำแีละ
ความอดำกลั �นิของพระองคท์ี�มตี�อท�านิ” 18    
หากเราทำาเชุ�นินัิ�นิ เราจะมคีณุสมบัตัิ
ค้�ควรรบััพรอันินิ�าท้�งจากสวรรค์

  การใคร�ครวญถิง้พระคณุความดำแีละ
พระเมตตาของพระผู้้�เป็นิเจ�าชุ�วยให�
เราเปิดำรบััทางวญิญาณมากข้ �นิ พอเรามี
ความละเอียดำอ�อนิทางวญิญาณเพิ�มข้ �นิ  
เราจะสามารถิร้�ความจรงิของทุกเร้�องโดำย
อำานิาจของพระวญิญาณบัรสุิทธิ� 19   ซ้�งรวม
ถิง้ประจักษ์พยานิเร้�องความจรงิของพระ
คมัภรีม์อรมอนิ; การร้�ว�าพระเยซค้อ้พระ
ครสิต ์พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำและพระผู้้� ไถิ�
ส�วนิตวัของเรา; และการยอมรบััว�าพระ

กติตคิณุของพระองค์ ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ในิ
ยคุสุดำท�ายนีิ� 20 

  เม้�อเราระลก้ถิง้ความยิ�งใหญ�ของพระ
บัดิำาบันิสวรรคแ์ละพระเยซค้รสิต ์และ
สิ�งที�พระองคท์รงทำาเพ้�อเรา เราจะไม�มอง
ข�ามความสำาคญัของพระองค ์เหมอ้นิที�
ทอมไม�มองข�ามคณุค�าหวัใจของโจนิาธานิ  
แต�ละวนัิทอมระลก้ถิง้เร้�องเศัร�าที�ยด้ำชีุวติ
เขาดำ�วยความเคารพและความปีตยินิิดำ ี 
ในิความเบักิบัานิของการร้�ว�าเราสามารถิ
รอดำและส้งส�งไดำ� เราต�องระลก้ว�าความ
รอดำและความส้งส�งนัิ�นิมรีาคาส้งลิ�ว 21   เรา
สามารถิมีความปีตยินิิดำี ในิความเคารพ
เม้�อเราตระหนัิกว�าหากปราศัจากพระ
เยซค้รสิตเ์ราจะพนิิาศัแนิ�นิอนิ แต�หากมี
พระองคเ์ราจะไดำ�รบััของขวญัลำ �าค�าที�สุดำ
ที�พระบัดิำาบันิสวรรคจ์ะประทานิให� ไดำ� 22   
ความเคารพนีิ�ชุ�วยให�เราไดำ�รบััสัญญา  
“แห�งชีุวตินิิรนัิดำร์ ในิโลกนีิ�” และในิที�สุดำ
จะไดำ�รบัั “ชีุวตินิิรนัิดำร ์. . . แม�รศััมภีาพ
อมตะ” ในิโลกหนิ�า 23 

  เม้�อเราพิจารณาพระคณุความดำขีอง
พระบัดิำาบันิสวรรคแ์ละพระเยซค้รสิต ์
ความวางใจในิพระองคจ์ะเพิ�มข้ �นิ คำาสวดำ
อ�อนิวอนิของเราเปลี�ยนิไปเพราะเราร้�ว�า
พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงเป็นิพระบัดิำาของเรา
และเราเป็นิบัตุรธดิำาของพระองค ์เราไม�
พยายามเปลี�ยนิพระประสงคข์องพระองค์
แต�ทำาให�ความประสงคข์องเราสอดำคล�อง
กบััพระองค ์และสร�างหลกัประกนัิให�

ตนิเองไดำ�รบััพรที�ทรงต�องการมอบัให�ซ้�งมี
เง้�อนิไขว�าเราต�องทล้ขอ 24   เราปรารถินิาจะ
อ�อนิโยนิมากข้ �นิ บัรสุิทธิ�มากข้ �นิ แนิ�วแนิ�
มากข้ �นิ เป็นิเหมอ้นิพระครสิตม์ากข้ �นิ 25    
การเปลี�ยนิแปลงเหล�านีิ�ทำาให�เราค้�ควรรบัั
พรจากสวรรคเ์พิ�มเตมิ

  การยอมรบััว�าสิ�งดำทีกุอย�างมาจากพระ
เยซค้รสิต ์จะทำาให�เราถิ�ายทอดำศัรทัธาให�
ผู้้�อ้�นิอย�างมปีระสิทธิภาพมากข้ �นิ 26    
เราจะมคีวามกล�าเม้�อเผู้ชิุญกบัังานิและ
สภาวการณ์ที�ดำเ้หมอ้นิเป็นิไปไม�ไดำ� 27   เรา
จะตั �งปณิธานิแนิ�วแนิ�มากข้ �นิในิการรกัษา
พนัิธสัญญาที�ทำาไว�ว�าจะตดิำตามพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำ 28   เราจะเปี� ยมดำ�วยความรกัของ
พระผู้้�เป็นิเจ�า ต�องการชุ�วยคนิขดัำสนิโดำย
ไม�ตดัำสินิ รกัลก้ๆ ของเราและเลี �ยงดำพ้วก
เขาในิความชุอบัธรรม รกัษาการปลดำบัาป
ของเรา และชุ้�นิชุมยนิิดำเีสมอ 29   นีิ�คอ้ผู้ล
อนัินิ�าท้�งของการระลก้ถิง้พระคณุความดำี
และพระเมตตาของพระผู้้�เป็นิเจ�า

  ในิทางกลบัักนัิ พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรง
เตอ้นิว�า “ ไม�มอีะไรที�มนุิษยจ์ะทำาให�พระ
ผู้้�เป็นิเจ�าทรงขุ�นิเคอ้ง, หรอ้ความกริ �วของ
พระองคจ์ะไม�ดำาลเดำอ้ดำกบััผู้้� ใดำเลย,  
นิอกจากคนิเหล�านัิ�นิที�มิไดำ�สารภาพ
ถิง้พระหัตถิข์องพระองค์ ในิทกุสิ�ง” 30   
ข�าพเจ�าไม�คดิำว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าถิก้สบั
ประมาทเม้�อเราลม้พระองค ์แต�กลบััคดิำ
ว�าพระองคท์รงผู้ดิำหวงัอย�างยิ�ง ทรงทราบั
ว�าเราไดำ�ทำาให�ตวัเราหมดำโอกาสจะเข�าใกล�
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พระองคม์ากข้ �นิโดำยการระลก้ถิง้พระองค์
และพระคณุความดำขีองพระองค ์แล�ว
เราก็พลาดำโอกาสดำง้พระองคม์าใกล�เรา
มากข้ �นิและพลาดำพรเฉัพาะประการที�
พระองคท์รงสัญญาไว� 31 

  ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิระลก้ถิง้
ความยิ�งใหญ�ของพระบัดิำาบันิสวรรค์
และพระเยซค้รสิตท์กุวนัิและสิ�งที�ทั �ง
สองพระองคท์รงทำาเพ้�อท�านิ ขอให�การ
พจิารณาพระคณุความดำขีองพระองค์
ผู้ก้ใจที�เล้�อนิลอยของท�านิไว�กบััพระองค์
แนิ�นิแฟ� นิมากข้ �นิ 32   จงไตร�ตรองพระ
การณุยข์องพระองค ์และท�านิจะไดำ�รบัั
พรโดำยมีความละเอียดำอ�อนิทางวญิญาณ
เพิ�มข้ �นิและเป็นิเหมอ้นิพระครสิตม์าก
ข้ �นิ การตรก้ตรองพระเมตตาสงสารของ
ทั �งสองพระองคจ์ะชุ�วยให�ท�านิ “ยน้ิหยัดำ
อย�างซ้�อสัตยจ์นิกว�าชีุวติจะหาไม�” จนิกว�า
ท�านิจะ “ ไดำ�รบััเข�าส้�สวรรค”์ เพ้�อ “พำานัิก
อย้�กบััพระผู้้�เป็นิเจ�าในิสภาพแห�งความ
สุขอนัิไม�ร้�จบั” 33 

  พระบัดิำาบันิสวรรคข์องเราตรสัถิง้พระ 
บัุตรที�รกัของพระองค์ว�า “จงฟังท�านิ!” 34    
ขณะท�านิทำาตามพระดำำารสันัิ�นิและฟัง
พระองค์ พ้งระล้กดำ�วยความปีติยินิดำี
และความเคารพว�าพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรง
โปรดำที�จะฟ้�นิฟ้สิ�งที�ท�านิฟ้�นิฟ้ไม� ไดำ� ทรง
โปรดำที�จะรกัษาบัาดำแผู้ลที�ท�านิรกัษาไม�
ไดำ� ทรงโปรดำที�จะซ�อมแซมสิ�งที�พังจนิ
ซ�อมไม�ไดำ� 35   ทรงชุดำเชุยความอยุติธรรม
ใดำๆ ที�ก�อความทุกข์ ให�ท�านิ 36   และทรง
โปรดำที�จะซ�อมแซมแม� ใจที�แตกสลายให�
กลับัมาดำีถิาวร 37 

  เม้�อข�าพเจ�าใคร�ครวญถิง้ของประทานิ
จากพระบัดิำาบันิสวรรคแ์ละพระเยซ้
ครสิต ์ข�าพเจ�าไดำ�ร้�ถิง้ความรกัอนัิไม�มี
ขอบัเขตและพระการณุยเ์กนิิกว�าจะ
เข�าใจไดำ�ที�ทั �งสองพระองคท์รงมตี�อบัตุร
ธดิำาทกุคนิของพระบัดิำาบันิสวรรค ์38    
ความร้�นีิ�เปลี�ยนิแปลงข�าพเจ�า และจะ
เปลี�ยนิแปลงท�านิเชุ�นิกนัิ ในิพระนิาม
ของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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ว�าเขายงัไม�เคยอ�านิพระคมัภรีม์อรมอนิ
เพราะยงัไม�มี ในิภาษาถิิ�นิ นัิ�นิคอ้ ภาษา
พม�า เม้�อข�าพเจ�าถิามว�าเขาร้� ไดำ�อย�างไร
ว�าพระคมัภรีเ์ป็นิความจรงิทั �งที�ยงัไม�ไดำ�
อ�านิ เขาตอบัว�าเขาศ้ักษาหนัิงส้อภาพ
 เรัื�องรัาวในพรัะคืมัีภีรีัม์ีอรัมีอน  ทกุวนัิ
 โดำยดำภ้าพ เปิดำพจนิานุิกรรมเพ้�อแปลคำา
ภาษาองักฤษ แล�วจดำบันัิทก้สิ�งที�เขาเรยีนิ
ร้�อย�างละเอยีดำ เขาอธบิัายว�า “ทกุครั �งที�
ผู้มศ้ักษา ผู้มจะสวดำอ�อนิวอนิเกี�ยวกบัั
สิ�งที�เรยีนิร้� แล�วผู้มก็ร้�ส้กสงบัและมปีีติ
 ความคดิำปลอดำโปร�ง และใจอ�อนิโยนิลง
 ผู้มร้�ส้กว�าพระวญิญาณบัรสุิทธิ�ทรงกำาลงั
เป็นิพยานิต�อผู้มว�านีิ�คอ้ความจรงิ ผู้มร้�ว�า
พระคมัภรีม์อรมอนิเป็นิพระคำาของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า”

  เชุ�นิเดำยีวกบัับัราเดำอรซ์อว ์โป โล  
เราแต�ละคนิสามารถิศ้ักษาพระคมัภรี ์
มอรมอนิตามสภาวการณ์ของเรา เม้�อเรา
ปรารถินิาที�จะเชุ้�อและไตร�ตรองคำาสอนิ
ของพระคมัภรีม์อรมอนิในิใจ เราสามารถิ
ทล้ถิามพระผู้้�เป็นิเจ�าดำ�วยศัรทัธาว�าคำา
สอนินีิ�จรงิหรอ้ไม� 12   ถิ�าเราปรารถินิาจะร้�
ดำ�วยใจจรงิและมเีจตนิาแท�จรงิที�จะปฏิบิัตั ิ 
พระองคจ์ะทรงตอบัเราในิใจผู้�านิพระ
วญิญาณบัรสุิทธิ� โดำยอำานิาจของพระ

  พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำประทานิพระคมัภรี์
มอรมอนิเป็นิเคร้�องมอ้อนัิทรงพลงัเพ้�อ
ชุ�วยในิการเปลี�ยนิใจเล้�อมใส พระคมัภรี์
มอรมอนิให�สารอาหารทางวญิญาณ
 แนิะนิำาแผู้นิปฏิบิัตั ิและเชุ้�อมต�อเรา
กบััพระวญิญาณศัักดำิ�สิทธิ� 
เพราะเขยีนิไว�เพ้�อเรา 8  
พระคมัภรีเ์ล�มนีิ�จง้มพีระ
วจนิะของพระผู้้�เป็นิเจ�า 
ในิความแจ�งชัุดำ 9  และบัอก
อตัลกัษณ์ จดุำประสงค์
 และจดุำหมายปลายทาง
ของเรา 10   พระคมัภรีม์อร
มอนิเป็นิพยานิถิง้พระ
เยซค้รสิต ์11  ร�วมกบััพระ
คมัภรี์ ไบัเบัลิและสอนิวธิี
ที�เราจะสามารถิร้�ความจรงิ
และเป็นิเหมอ้นิพระองค์

    บัราเดำอรซ์อว ์โป โล  
อายุ 58 ปีเม้�อเขาไดำ�ร้�จกั
พระกติตคิณุที� ไดำ�รบััการ
ฟ้�นิฟ้ของพระเยซค้รสิต ์ 
ตอนิที�พบักนัิเขารบััใชุ�
เป็นิประธานิสาขามาหลาย
ปี แต�ข�าพเจ�าทราบัมา

 โดัย เอล็่เดัอร์์เบ่็นจัามนิ เอม็. ซีั. ไทิ
  แห่์งสาวิกเจด็สิบั

    หลงัจากทบัทวนิรายงานิการตรวจร�างกาย
ครั �งที�แล�ว ข�าพเจ�าเรยีนิร้�ว�าต�องปรบััรป้
แบับัชีุวติบัางอย�าง แพทยแ์นิะนิำาแผู้นิ
โภชุนิาการและการออกกำาลงักายเพ้�อชุ�วย
ข�าพเจ�า ซ้�งหากเลอ้กทำาตามนัิ�นิ ข�าพเจ�า
จะเปลี�ยนิเป็นิคนิที�มสุีขภาพดำขี้ �นิ

  ถิ�าเราแต�ละคนิหมั�นิตรวจสอบัทาง
วญิญาณ เราจะเรยีนิร้�อะไรบั�างเกี�ยวกบัั
ตนิเอง? แพทย์ทางวญิญาณจะแนิะนิำา
ให�เราปรบััตวัเร้�องใดำบั�าง? เพ้�อจะเป็นิคนิ
แบับัที�เราต�องเป็นิ สำาคญัมากที�เราจะร้�สิ�ง
ที�ต�องทำาและทำาสิ�งที�เราร้�

  พระเยซค้รสิตท์รงเป็นิพระปรมาจารย์ 
ทางการแพทย ์1    โดำยการชุดำใชุ�ของพระองค ์ 
พระองคท์รงพนัิแผู้ลให�เรา ทรงรบััความ 
ทพุพลภาพของเราไว� และทรงเยยีวยา 
ใจที�แตกสลายของเรา 2   โดำยพระคณุของ 
พระองคค์วามอ�อนิแอของเราจะกลบััเข�ม 
แข็ง 3    พระองคท์รงเชุ้ �อเชิุญให�เราทำาตามพระ 
องค ์4   โดำยเรยีนิร้�จากพระองค ์ฟังพระวจนิะ
ของพระองค ์และเดำนิิดำ�วยความสุภาพ
อ�อนินิ�อมแห�งพระวญิญาณของพระองค ์5    
ทรงสัญญาว�าจะชุ�วยเรา 6   ในิกระบัวนิการ
เปลี�ยนิใจเล้�อมใสตลอดำชีุวตินีิ� ซ้�งจะเปลี�ยนิ
เราและนิำาปีตอินัิเป็นินิิจมาส้�เรา 7 

 พิลึงัข่องพิระคัมัภีร์มอรมอน
ในการเปิลีึ�ยิ่นใจเลืึ�อมใส

   พีระคัมภีร์มอ็รมอ็นให้์สารอ็าห์ารทางวิิญญาณ แนะนำา
แผู้นปฏิิบััติี และเช่�อ็มต่ีอ็เรากับัพีระวิิญญาณศักดิ�สิทธิ�

บัาวิน์ติีฟูล ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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วญิญาณบัรสุิทธิ�เราจะร้�ความจรงิของทุก
เร้�อง 13   เม้�อเราไดำ�รบััพยานิจากสวรรคถ์ิง้
พระคมัภีรม์อรมอนิ เราจะร้� โดำยอำานิาจ
เดำยีวกนัินีิ�ดำ�วยว�าพระเยซค้รสิตค์อ้พระ
ผู้้�ชุ�วยให�รอดำของโลก ว�าโจเซฟ สมิธ คอ้
ศัาสดำาพยากรณ์ของพระองค ์และว�า
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิ
ชุนิยคุสุดำท�ายคอ้ศัาสนิจักรที� ไดำ�รบััการ
ฟ้�นิฟ้ของพระองค ์14   

  สมยัหนุิ�มเม้�อเริ�มรบััใชุ�เป็นิผู้้�สอนิ
ศัาสนิา ข�าพเจ�าข้ �นิเคร้�องบิันิมุ�งหนิ�าไป
ออสเตรเลีย ทั �งที�ร้�ส้กโดำดำเดำี�ยว วติก และ
ไม�ดำพีอ แต�เม้�อให�คำามั�นิไปแล�วว�าจะรบััใชุ�  
ข�าพเจ�าต�องการความมั�นิใจมากว�าสิ�ง
ที�เชุ้�อนัิ�นิเป็นิความจรงิ ข�าพเจ�าตั �งใจ
สวดำอ�อนิวอนิและอ�านิพระคมัภรี ์แต�
ขณะเคร้�องบันิิเดำนิิทางไป ความสงสัยในิ
ตนิเองกลับัทวขี้ �นิและสภาพร�างกายทรดุำ
ลง หลงัจากต�อส้�ดำิ �นิรนิอย้�หลายชัุ�วโมง  
เจ�าหนิ�าที�เที�ยวบิันินัิ�นิก็เดำนิิมาหยดุำอย้�
ข�างที�นัิ�งข�าพเจ�า เขาหยบิัพระคมัภรีม์อร
มอนิที�ข�าพเจ�ากำาลงัอ�านิไปจากมอ้ มองดำ้
ปกและพด้ำว�า “หนัิงส้อเล�มนีิ�ดำมีากนิะ!” 
แล�วย้�นิกลับัมาให�ข�าพเจ�าและเดำนิิต�อไป 
ข�าพเจ�าไม�ไดำ�พบัเขาอีกเลย

  ขณะคำาพด้ำของเขาก�องอย้� ในิห ้ 
ข�าพเจ�าไดำ�ยินิและร้�ส้กชัุดำเจนิในิใจว�า  
“เราอย้�นีิ�  และเราร้�ว�าเจ�าอย้� ไหนิ จงทำา
สุดำความสามารถิ เพราะเราจะดำแ้ลส�วนิ

ที�เหลอ้เอง” ในิเคร้�องบันิิลำานัิ�นิขณะอย้�
เหน้ิอมหาสมทุรแปซิฟิก ข�าพเจ�าไดำ�รบัั
พยานิส�วนิตวัจากการศ้ักษาพระคมัภรี์
มอรมอนิและการกระตุ�นิเตอ้นิของพระ
วญิญาณบัรสุิทธิ�ว�าพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรง
ทราบัว�าข�าพเจ�าคอ้ใคร และพระกติตคิณุ
นีิ�เป็นิความจรงิ

  เอ็ลเดำอรเ์ดำวดิำ เอ. เบัดำนิารส์อนิว�า:  
“การร้�ว�าพระกิตตคิณุเป็นิความจรงิเป็นิ
ส�วนิสำาคญัยิ�งของประจกัษ์พยานิ ความ
แนิ�วแนิ�ต�อพระกิตตคิณุอย้�เสมอเป็นิ
ส�วนิสำาคญัยิ�งของการเปลี�ยนิใจเล้�อมใส” 15   
การเปลี�ยนิใจเล้�อมใสเรยีกร�องให�เราเป็นิ  
“ผู้้�ประพฤตติามพระวจนิะ และไม� ใชุ�
เป็นิเพยีงผู้้�ฟังเท�านัิ�นิ” 16   แผู้นิปฏิบิัตัทิี�
พระเจ�าทรงมี ให�เรา—หลักคำาสอนิของ
พระครสิต—์สอนิไว�ชัุดำเจนิที�สุดำในิพระ
คมัภรีม์อรมอนิ 17   อนัิไดำ�แก�:

    •  หน้ิ�ง การัใช้่  ศัรทัธาในิพระเยซค้รสิต์
โดำย วางใจ้  พระองค,์ รักัษา   
พระบัญัญตัขิองพระองค,์ และ  
 รั้ ้ ว�าพระองคจ์ะทรงชุ�วยเรา 18 

   •  สอง การักลบัใจ้  ทกุวนัิจากความ
บักพร�องของเรา และ การัป็รัะสบ  ปีติ
กบััความสงบัเม้�อพระองคท์รงให�อภยั
เรา 19   การกลบััใจเรยีกร�องให�เรา ใหอ้ภียั   
ผู้้�อ้�นิ 20   และชุ�วยให�เราก�าวไปข�างหนิ�า  
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงสัญญาจะให�อภยั
เราบั�อยเท�าที�เราจะกลบััใจ 21 

   •  สาม การัทำาและรักัษา  พนัิธสัญญากบัั
พระผู้้�เป็นิเจ�าผู้�านิศัาสนิพิธ ีเชุ�นิ  

บัพัตศิัมา สิ�งนีิ�จะทำาให�เราอย้�บันิเส�นิ 
ทางพันิธสัญญาที�นิำาเราไปหาพระองค ์22 

   •  สี� การัไดร้ับั  ของประทานิแห�งพระ
วญิญาณบัรสุิทธิ� ของประทานินีิ�
ชุ�วยให�เรามคีวามเป็นิเพ้�อนิที�ยั�งยน้ิ
ของพระองคผ์ู้้�ทรงชุำาระให�บัรสุิทธิ� 
ปลอบัโยนิ และนิำาทางเรา 23 

   •  และห�า การัอดทน  จนิกว�าชีุวติจะ
หาไม� โดำย มีุง่หน้า  ไปอย�างแนิ�วแนิ�
ขณะ ดื�มีดำ�า  พระวจนิะของพระครสิต์
ทกุวนัิ 24   เม้�อเราดำ้�มดำำ�าจากพระคมัภรี์
มอรมอนิและยด้ำมั�นิคำาสอนิในินัิ�นิ เรา
จะสามารถิเอาชุนิะการล�อลวงและไดำ�
รบััการนิำาทางและการปกป� องตลอดำ
ชีุวติ 25   

   เม้�อเราประยกุต์ ใชุ�หลกัคำาสอนิของ
พระครสิต์ ในิชีุวติอย�างต�อเน้ิ�อง  
เราจะเอาชุนิะแรงเฉ้ั�อยที�ขดัำขวางการ
เปลี�ยนิแปลงและความกลวัที�ปิดำกั �นิการ
ลงมอ้ทำา เราจะไดำ�รบััการเปิดำเผู้ยส�วนิตวั 
เพราะพระวญิญาณบัรสุิทธิ� “จะทรง  
แสดง  แก�ท�านิถิง้สิ�งทั �งปวงที�ท�านิควร
ทำา,” 26  และ “พระวจนิะของพระครสิตจ์ะ 
บอก  ท�านิทุกสิ�งที�ท�านิควรทำา” 27 

  เป็นิเวลา 20 ปีที�บัราเดำอรฮ์วง จงุกง  
ต�อส้�กบััแอลกอฮอล ์บัหุรี�และตดิำการ
พนัินิงอมแงม เม้�อมผีู้้�แนิะนิำาให�ร้�จกั 
พระเยซค้รสิตแ์ละพระกิตตคิณุที� ไดำ�รบัั 
การฟ้�นิฟ้ของพระองค ์บัราเดำอรฮ์วง
ปรารถินิาจะเปลี�ยนิแปลงเพ้�อครอบัครวั  
เร้�องยากที�สุดำของเขาคอ้การส้บับัหุรี� เขา
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เป็นิคนิส้บับุัหรี�จดัำ พยายามเลิกมาหลาย
ครั �งแต�ก็ ไม�สำาเรจ็ วนัิหน้ิ�งถิ�อยคำาจากพระ
คมัภรีม์อรมอนิเข�ามาในิความคดิำ: “ดำ�วย
ใจจรงิ, ดำ�วยเจตนิาแท�จรงิ” 28   แม�ที�ผู้�านิ
มาจะล�มเหลว แต�เขายงัร้�ส้กว�าเขาอาจ
เปลี�ยนิแปลงไดำ�ดำ�วยความชุ�วยเหลอ้จาก
พระบัดิำาบันิสวรรคแ์ละพระเยซค้รสิต์

  ผู้้�สอนิศัาสนิาเต็มเวลารวมศัรทัธาเป็นิ
หน้ิ�งเดำยีวกับับัราเดำอรฮ์วงและกำาหนิดำ
แผู้นิชุ�วยเหลอ้ที�ปฏิบิัตัิไดำ�จรงิ พร�อมกบัั
การสวดำอ�อนิวอนิและการศ้ักษาพระคำา
ของพระผู้้�เป็นิเจ�าอย�างหนัิก ดำ�วยใจจรงิ
และเจตนิาแท�จรงิ บัราเดำอรฮ์วงลงมอ้ทำา
ดำ�วยความมุ�งมั�นิเต็มเปี� ยมศัรทัธา และ
พบัว�าขณะเขาจดำจ�อมากข้ �นิกบัันิิสัยใหม�
ที�ต�องการพฒันิาอย�างการศ้ักษาพระ
คมัภรีม์อรมอนิ เขาจดำจ�อนิ�อยลงกับันิิสัย
ที�ต�องการเลกิ

  เม้�อน้ิกถิง้ประสบัการณ์จาก 15 ปี
ที�ผู้�านิมา เขาเล�าว�า “ผู้มจำาไม�ไดำ�ว�าผู้ม
เลกิส้บับัหุรี�จรงิๆ เม้�อไหร� แต�ขณะที�ผู้ม
พยายามอย�างหนัิกทุกวนัิเพ้�อทำาสิ�งที�ผู้มร้�
ว�าจำาเป็นิต�องทำาเพ้�ออญัเชิุญพระวญิญาณ
ของพระเจ�าเข�ามาในิชีุวติ และทำาต�อไป
เร้�อยๆ บุัหรี�ก็ ไม�ดำง้ดำด้ำใจผู้มอกีต�อไปและ
ไม�ตั �งแต�นัิ�นิมา” โดำยการประยุกต์ ใชุ�คำา
สอนิของพระคมัภีรม์อรมอนิ ชีุวติ 
บัราเดำอรฮ์วงเปลี�ยนิไป เขากลายเป็นิ 
สามแีละบิัดำาที�ดำขี้ �นิ

    ประธานิรสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิสัญญา
ว�า: “เม้�อท�านิศ้ักษาพระคัมภีรม์อรมอนิ 
ร�วมกับัการสวดำอ�อนิวอนิ ทุกวนั  ท�านิ
จะตัดำสินิใจไดำ�ดำีข้ �นิ—ทุกวนั  ข�าพเจ�า
สัญญาว�าเม้�อท�านิไตร�ตรองสิ�งที�ท�านิ
ศ้ักษา หนิ�าต�างฟ� าสวรรค์จะเปิดำ และ
ท�านิจะไดำ�รบััคำาตอบัให�คำาถิามของท�านิ
และการนิำาทางให�ชีุวติท�านิ ข�าพเจ�า
สัญญาว�าเม้�อท�านิใฝ่� ใจศ้ักษาพระคัมภีร์
มอรมอนิ ท�านิจะมีภ้มิคุ�มกันิความชัุ�ว
ร�ายของยุคสมัย รวมไปถ้ิงโรคระบัาดำของ
ส้�อลามกและการเสพติดำอ้�นิๆ ที�ทำาให�
ความคิดำดำ�านิชุา” 29 

  เพ้�อนิที�รกั พระคมัภรีม์อรมอนิเป็นิ
พระวจนิะของพระผู้้�เป็นิเจ�า และเราจะ
เข�าใกล�พระองคม์ากข้ �นิถิ�าเราศ้ักษาพระ
คมัภรีเ์ล�มนีิ� 30   เม้�อเราทดำลองถิ�อยคำาในิ

พระคมัภรี ์เราจะไดำ�รบััพยานิถิง้ความจรงิ
ของพระคมัภรี ์31   เม้�อเราดำำาเนิินิชีุวติตาม
คำาสอนิในิพระคมัภรีอ์ย�างต�อเน้ิ�อง เราจะ  
“ ไม�มคีวามปรารถินิาที�จะทำาชัุ�วอกีต�อไป” 32    
ใจ สีหนิ�า และธรรมชุาตวิสัิยของเราจะ
เปลี�ยนิไปเหมอ้นิพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำมาก
ข้ �นิ 33   ข�าพเจ�าแบั�งปันิพยานิอนัิมั�นิคงของ
ข�าพเจ�าว�าพระเยซค้อ้พระครสิต ์พระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำ พระผู้้� ไถิ� และเพ้�อนิของเรา 
ในิพระนิามของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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คมิบัลัลอ์ทุศิัที�ดำนิิผู้น้ินัิ�นิในิสาธารณพธิี
ที�วสุิทธิชุนิหลายพนัิคนิเข�าร�วมและมี
การเบักิเดำนิิวางรากฐานิของพระวหิาร
ซอลทเ์ลค สองเดำอ้นิต�อมา วนัิที�  
6 เมษายนิ พวกเขาวางศิัลาหวัมมุก�อนิ
มหม้าและทำาพธิอีทุศิัอย�างเอกิเกรกิ มี
คนิโบักธงและวงดำนิตร ีมขีบัวนิที�ผู้้�นิำา
ศัาสนิจกัรเดำนิินิำาจากแทเบัอรน์ิาเคลิหลงั
เก�าไปยงัสถิานิที�ก�อสร�างพระวหิาร มผีู้้�
พด้ำและผู้้�กล�าวคำาสวดำอ�อนิวอนิที�ศิัลาทั �ง
สี�ก�อนิ 4 

      ณ พธิเีบักิดำนิิ ประธานิยงักเ์ล�าว�าท�านิ
เห็นินิิมติเม้�อท�านิเหยียบัที�ตรงนัิ�นิครั �ง
แรกขณะพากันิสำารวจบัรเิวณหบุัเขา โดำย
กล�าวว�า “ข�าพเจ�าร้� [ตอนินัิ�นิ] เชุ�นิเดำยีว
กบััที�ร้�ตอนินีิ�ว�าที�ตรงนีิ�จะสร�างพระวหิาร
—พระวหิารอย้�ต�อหนิ�าข�าพเจ�า” 5 

  สิบัปีต�อมา บัรคิมั ยงัก์ ให�ข�อคดิำเชิุง
พยากรณ์ต�อไปนีิ�ที�การประชุมุใหญ�
สามญัเดำอ้นิตลุาคมปี 1863 ว�า: “ข�าพเจ�า
ต�องการเห็นิพระวหิาร [แห�งนีิ�] สร�างข้ �นิ
มาในิแบับัที�จะอย้�คงทนิตลอดำมลิเลเนีิยม  
นีิ� ไม� ใชุ�พระวหิารแห�งเดำยีวที�เราจะสร�าง  
จะมกีารสร�างและอทุศิัพระวหิารหลาย
ร�อยแห�งถิวายแดำ�พระเจ�า พระวหิารแห�งนีิ�
จะไดำ�ชุ้�อว�าเป็นิพระวหิารแห�งแรกที�วสุิทธิ
ชุนิสร�างในิเทอ้กเขา . . . ข�าพเจ�าต�องการ

ผู้งัเมอ้งเป็นิ “สี�เหลี�ยมจตัรุสัเหน้ิอ&ใต� 
ออก&ตก” โดำยมพีระวหิารอย้�ตรงกลาง 2 

  ที�การประชุมุใหญ�สามัญเดำอ้นิเมษายนิ
ปี 1851 สมาชิุกศัาสนิจกัรออกเสียงเป็นิ
เอกฉัันิทส์นัิบัสนุินิให�สร�างพระวหิาร “แดำ�
พระนิามของพระเจ�า” 3   สองปีต�อมา วนัิที� 
14 กุมภาพนัิธ ์ค.ศั. 1853 ฮีเบัอร ์ซี.  

 โดัย เอล็่เดัอร์์แกรี์ย์ อ.ี สตเีวันสัน
  แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

      ปร์ะวัตัพิร์ะวัหิาร์ซัอล่ท์ิเล่ค 
   เราจะย�อนิกลับัไปชุ�วงบั�ายอันิร�อนิ

อบัอ�าวของวนัิที� 24 กรกฎาคม ค.ศั. 1847 
ราวบั�ายสอง หลงัจากเดำนิิทางตรากตรำามา
ตลอดำ 111 วนัิกบััสมาชิุกศัาสนิจักร 148 
คนิผู้้�มุ�งหนิ�ามาตะวนัิตกเป็นิกลุ�มแรก  
บัรคิมั ยังกซ้์�งเป็นิประธานิโควรมัอคัรสาวก 
สิบัสองเวลานัิ�นิป� วยและอ�อนิแอจากไข�
รากสาดำใหญ�ไดำ�เข�าส้�หบุัเขาซอลท์เลค

  สองวนัิต�อมา ขณะกำาลงัฟ้�นิจากอาการ
ป� วย บัรคิมั ยังกน์ิำาสมาชิุกโควรมัอัครสาวก 
สิบัสองหลายท�านิและคนิอ้�นิๆ ออก 
สำารวจพ้ �นิที� วลิเลยีม เคลยต์นัิบันัิทก้ว�า  
“ราวสามในิสี� ไมลท์างเหน้ิอของค�าย เรา
มาถ้ิงที�ราบัสวยงามแห�งหน้ิ�ง เป็นิแนิวราบั
ลาดำลงไปทางตะวนัิตกไดำ�ระดำบััพอดำ”ี 1 

        ขณะสำารวจจดุำนัิ�นิกบััคณะ บัรคิมั
 ยังกห์ยุดำชุะงกัและปักไม�เท�าลงบันิพ้ �นิ
พลางร�องว�า “พระวหิารของพระผู้้�เป็นิ
เจ�าของเราจะตั �งอย้�ตรงนีิ�” ค้�คนิหน้ิ�งของ
ท�านิคอ้เอ็ลเดำอรว์ลิฟอรด์ำ วด้ำรฟัฟ์กล�าว
ว�าคำาพด้ำนีิ� “เหมอ้นิสายฟ� าฟาดำลงมาที�
 [ตวัเขา]” เขาตอกกิ�งไม�ลงบันิพ้ �นิดำนิิเพ้�อ
ทำาเคร้�องหมายจุดำที�ประธานิยงักป์ักไม�เท�า  
สี�สิบัเอเคอร ์(101 ไร�) คอ้พ้ �นิที�คดัำเลอ้ก
สำาหรบััพระวหิาร โดำยกำาหนิดำว�าจะวาง

 รากฐานอนัดีในภายิ่หนา้

   ช่วิงห์ลายปีต่ีอ็จากนี� ข้อ็ให้์เรายอ็มให้์การปรับัปรุง 
ที�ทำากับัพีระวิิห์ารซอ็ลท์เลคกระตีุ้นและเป็น 
แรงบัันดาลใจให้์เรา
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ให�พระวหิาร . . . ตั �งตระหง�านิเป็นิ
อนุิสรณ์ที�นิ�าภม้ิ ใจถิง้ศัรทัธาและความ
วริยิะอตุสาหะของวสุิทธชิุนิของพระผู้้�
เป็นิเจ�าในิเทอ้กเขาแห�งนีิ�” 6 

      ในิการทบัทวนิประวตัสัิ �นิๆ นีิ� ข�าพเจ�า
พศิัวงกบััความเป็นิผู้้�หยั�งร้�ของบัรคิมั ยงัก์
—ข�อแรก การที�ท�านิรบััรองในิระดำบััที�เป็นิ
ไป ไดำ�ว�าโดำยใชุ�วธิกี�อสร�างซ้�งมอีย้�ที�นัิ�นิ
เวลานัิ�นิ พระวหิารซอลทเ์ลคจะสร�างข้ �นิ
ในิแบับัที�จะอย้�คงทนิตลอดำมลิเลเนีิยม  
และข�อสอง การที�ท�านิพยากรณ์ว�าจะมี
พระวหิารเพิ�มข้ �นิทั�วโลกในิอนิาคต แมี้
มีากถ้งึหลายรัอ้ยแหง่ 

     การ์บ้่ร์ณะพร์ะวัหิาร์ซัอล่ท์ิเล่ค 
   เฉักเชุ�นิบัรคิมั ยงัก ์ศัาสดำาพยากรณ์

ในิสมยัของเราตรวจตราพระวหิาร
ซอลท์เลคและพระวหิารแห�งอ้�นิๆ อย�าง
ถิี�ถิ�วนิ ตลอดำหลายปี ฝ่� ายประธานิส้งสุดำ
ไดำ�หารอ้กบััฝ่� ายอธกิารควบัคมุเป็นิครั �ง
คราว เพ้�อให�แนิ� ใจว�ารากฐานิของพระ 
วหิารซอลทเ์ลคมั�นิคง เม้�อข�าพเจ�ารบััใชุ�
ในิฝ่� ายอธกิารควบัคมุ เราตรวจสอบัพระ
วหิารซอลทเ์ลคทั�วทุกดำ�านิตามคำาขอของ
ฝ่� ายประธานิส้งสุดำ รวมทั �งประเมินิความ
ก�าวหนิ�าล�าสุดำในิแบับัโครงสร�างต�านิแผู้�นิ
ดำนิิไหวและเทคนิิคก�อสร�างต�างๆ

  ต�อไปนีิ�เป็นิรายงานิตรวจสอบับัางส�วนิ
ที�เรามอบัให�ฝ่� ายประธานิส้งสุดำเวลานัิ�นิ:  
“ ในิการออกแบับัและการก�อสร�างพระ
วหิารซอทลเ์ลค ศัาสนิจักรใชุ�วศิัวกรรม  
ฝี่มอ้แรงงานิ วสัดำกุ�อสร�าง เคร้�องตกแต�ง 
และทรพัยากรอ้�นิที�หาไดำ� ในิสมยันัิ�นิอย�าง

ดำทีี�สุดำ ตั �งแต�อทุศิัในิปี 1893 พระวหิารตั �ง
มั�นิเป็นิประภาคารแห�งศัรทัธา [และ]  
ความหวงั ทั �งเป็นิแสงสว�างให�แก�คนิทั �ง
ปวง ศัาสนิจักรเอาใจใส�อย�างดำี ในิการ
ดำำาเนิินิงานิ ทำาความสะอาดำ และบัำารงุ
รกัษาพระวหิารให�คงสภาพดำอีย้�เสมอ หนิิ
แกรนิิตภายนิอก ตงรองพ้ �นิภายในิ และ
คานิรบัันิำ �าหนัิกอย้� ในิสภาพดำ ีการศ้ักษา
ล�าสุดำยน้ิยนัิว�าทำาเลที�บัรคิมั ยงักเ์ลอ้กไว�
สร�างพระวหิารมดีำนิิดำมีากและความแนิ�นิ
ของดำนิิดำเียี�ยม” 7 

  รายงานิตรวจสอบัสรปุว�าต�องปรบััปรงุ
ซ�อมแซมตามปกตเิพ้�อให�พระวหิาร
คน้ิสภาพใหม�และทันิสมยั รวมทั �ง

บัรเิวณลานิและพ้�นิผู้วิภายนิอก ระบับั
สาธารณ้ป โภคที�ล�าสมยั และบัรเิวณอ�าง
บัพัตศิัมา อย�างไรก็ตาม เราแนิะนิำาให�
พจิารณาเร้�องการแยกยกระดำบััการต�านิ
แผู้�นิดำนิิไหวให�ครอบัคลมุมากข้ �นิโดำยเริ�ม
ตั �งแต�ฐานิพระวหิารข้ �นิมา

     ฐานพร์ะวัหิาร์
   ท�านิคงจำาไดำ�ว�าประธานิบัรคิมั ยงัก์

มสี�วนิอย�างมากในิการก�อสร�างฐานิเดำมิ
ของพระวหิารซ้�งรองรบััพระวหิารไดำ�ดำมีา
ตลอดำตั �งแต�สร�างเสรจ็มาแล�ว 127 ปี  
การยกระดำบััการต�านิแผู้�นิดำนิิไหวทั �งชุดุำที�
เสนิอไปเม้�อเรว็ๆ นีิ�จะใชุ�เทคโนิโลยีแบับั
แยกฐานิ ซ้�งสมยันัิ�นิยงัน้ิกไม�ถิง้  
นัิบัเป็นิวศิัวกรรมล�าสุดำและทันิสมยัมาก
ที�สุดำสำาหรบััการป� องกนัิแผู้�นิดำนิิไหวเลย
ทเีดำยีว

      เทคโนิโลยทีี�พฒันิาใหม�ล�าสุดำนีิ�จะเริ�ม
ตรงฐานิรากของพระวหิาร โดำยให�ความ
ทนิทานิป� องกนัิความเสียหายจากแผู้�นิ
ดำนิิไหว สรปุคอ้เสรมิโครงสร�างพระวหิาร
ให�มั�นิคงอย้� ไดำ�แม�เม้�อแผู้�นิดำนิิโลกและ
สภาพแวดำล�อมโดำยรอบัประสบัเหตเุแผู้�นิ
ดำนิิไหว

  ฝ่� ายประธานิส้งสุดำประกาศับัร้ณะพระ
วหิารโดำยใชุ�เทคโนิโลยนีีิ�เม้�อปีที�แล�ว ภาย

การบูัรณะพีระวิิห์ารซอ็ลท์เลคจะมีส่วินทำาให้์บัริคัม ยงัก์สมควิามปรารถีนาว่ิาพีระวิิห์ารแห่์งนี�จะอ็ยู่คง

ทนตีลอ็ดมิลเลเนียม

“พีระวิิห์ารข้อ็งพีระผูู้้เป็นเจ้าข้อ็งเราจะตัี�งอ็ยู่

ตีรงนี�” ประธานบัริคัม ยงัก์ประกาศ

มีการเบิักดินสำาห์รับัพีระวิิห์ารซอ็ล์ทเลค

ในปี 1853
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ใต�การกำากบััดำแ้ลของฝ่� ายอธิการควบัคมุ  
การก�อสร�างเริ�มข้ �นิเม้�อไม�กี�เดำอ้นิที�ผู้�านิ
มาในิเดำอ้นิมกราคมปี 2020 ซ้�งคาดำว�าจะ
แล�วเสรจ็ในิเวลาประมาณสี�ปี

     ทิำาให้ร์ากฐานส่วันตวััข้องท่ิานมั�นคง
   ขณะตรก้ตรองชีุวติสี�ปีข�างหนิ�าของ

พระวหิารซอลทเ์ลคที�งามสง�า ส้งค�า และ
นิ�าพศิัวงแห�งนีิ� ข�าพเจ�าน้ิกถิง้ว�านัิ�นิ
เป็นิชุ�วง คืนืสภีาพใหม่ี  มากกว�าชุ�วงปิดำ
ทำาการ! ในิทำานิองเดำยีวกนัิ เราอาจถิาม
ตนิเองว�า “การคน้ิสภาพใหม� ให�พระวหิาร
ซอลท์เลคครั �งใหญ�นีิ�จะสร�างแรงบันัิดำาล
ใจให�เรา คืนืสภีาพใหม่ี สรัา้งใหมี ่เกิดใหมี ่

มีชีี่วติใหมี ่หรัอืฟื�นฟ้ใหมี ่ ทางวญิญาณ
ไดำ�อย�างไร?

  เม้�อมองให�ลก้ซ้ �งจะพบัว�าตวัเราเอง
และครอบัครวัเราอาจไดำ�ประโยชุน์ิจาก
การซ�อมบัำารงุและการบัร้ณะที�จำาเป็นิ
บัางอย�าง แม�กระทั�งการยกระดำบััการต�านิ
แผู้�นิดำนิิไหว! เราอาจเริ�มขั �นิตอนิดำงักล�าว
โดำยถิามว�า:

  “รากฐานิของฉัันิเป็นิอย�างไร?”
  “อะไรประกอบัเป็นิศิัลาหวัมมุที�มั�นิคง

แข็งแรงแนิ�นิหนิาอนัิเป็นิส�วนิหน้ิ�งของ
รากฐานิส�วนิตวัที�ประจกัษ์พยานิของฉัันิ
ตั �งอย้�?”

  “อะไรเป็นิองคป์ระกอบัพ้ �นิฐานิของ
อปุนิิสัยทางวญิญาณและทางอารมณ์ของ
ฉัันิที�จะทำาให�ฉัันิและครอบัครวัอย้�อย�าง
มั�นิคงไม�หวั�นิไหว แม�ถิง้กับัต�านิทานิแผู้�นิ
ดำนิิไหวรนุิแรงที�จะเกดิำข้ �นิแนิ�นิอนิในิ
ชีุวติเราไดำ�?”

  เหตกุารณ์เหล�านีิ�มกัทำานิายไดำ�ยากและ
มรีะดำบััความรนุิแรงต�างกนัิคล�ายแผู้�นิ
ดำนิิไหว—ทั �งการต�อส้�กบััคำาถิามหรอ้ความ
สงสัย การเผู้ชิุญความทกุขห์รอ้ความยาก
ลำาบัาก การแก� ไขความบัาดำหมางส�วนิตวั
กบััผู้้�นิำาศัาสนิจกัร สมาชิุก หลกัคำาสอนิ  
หรอ้นิโยบัาย เคร้�องป� องกนัิที�ดำทีี�สุดำอย้� ในิ
รากฐานิทางวญิญาณของเรา

  ศิัลาหวัมมุทางวญิญาณของชีุวติส�วนิ
ตวัและชีุวติครอบัครวัเราจะเป็นิอะไรไดำ�

บั�าง? อาจจะเป็นิหลกัธรรมที�เรยีบัง�าย  
ชัุดำเจนิ และมคี�าของการดำำาเนิินิชีุวติ
ตามพระกิตตคิณุ—ทั �งการสวดำอ�อนิวอนิ
กบััครอบัครวั; การศ้ักษาพระคมัภรี ์รวม
ถิง้พระคมัภรีม์อรมอนิ; การเข�าพระ
วหิาร; ตลอดำจนิการเรยีนิร้�พระกติตคิณุ
ผู้�านิ จ้งตามีเรัามีา  และการจดัำยามคำ�าที�
บั�านิ แหล�งชุ�วยอ้�นิที�จะเสรมิรากฐานิทาง
วญิญาณของเราอาจไดำ�แก� หลกัแห�งความ
เชุ้�อ ถิ�อยแถิลงเร้�องครอบัครวั และ “พระ
ครสิตผ์ู้้�ทรงพระชุนิม”์

  สำาหรบััข�าพเจ�า หลักธรรมในิคำาถิามที�
สนิทนิากนัิในิขั �นิตอนิการไดำ� ใบัรบััรองพระ
วหิารถิอ้เป็นิฐานิมั�นิสำาหรบััรากฐานิทาง
วญิญาณ—โดำยเฉัพาะคำาถิามสี�ข�อแรก ซ้�ง
ข�าพเจ�าถิอ้ว�าเป็นิศิัลาหวัมมุทางวญิญาณ

  แนิ�นิอนิว�าเราคุ�นิเคยกบััคำาถิามเหล�านีิ�  
ตามที�ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิอ�านิ
ให�เราฟังทีละข�อในิการประชุมุใหญ�สามัญ
ครั �งที�แล�ว

     1.  ท�านิมศีัรทัธาและประจกัษ์พยานิในิ
พระผู้้�เป็นิเจ�า พระบัดิำานิิรนัิดำร;์  
พระบัตุรของพระองค ์พระเยซค้รสิต;์  
และพระวญิญาณบัรสุิทธิ�หรอ้ไม�?

      2.  ท�านิมปีระจกัษ์พยานิถิง้การชุดำใชุ�
ของพระเยซค้รสิตแ์ละบัทบัาทของ
พระองค์ ในิฐานิะพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
และพระผู้้� ไถิ�ของท�านิหรอ้ไม�?

การเสนอ็ยกระดบััการต้ีานแผู่้นดินไห์วิข้อ็งพีระ

วิิห์ารซอ็ล์ทเลคนับัเป็นวิิศวิกรรมที�ทันสมยัมาก

ที�สุดสำาห์รับัการป้อ็งกันแผู่้นดินไห์วิ
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      3.  ท�านิมปีระจกัษ์พยานิถิง้การฟ้�นิฟ้พระ
กติตคิณุของพระเยซค้รสิตห์รอ้ไม�?

      4.  ท�านิสนัิบัสนุินิประธานิศัาสนิจักร
ของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิยคุ
สุดำท�ายในิฐานิะศัาสดำาพยากรณ์ ผู้้�หยั�ง
ร้� และผู้้�เปิดำเผู้ย และในิฐานิะที�เป็นิ
เพยีงบัคุคลเดำยีวบันิแผู้�นิดำนิิโลกที� ไดำ�
รบััมอบัอำานิาจให� ใชุ�กญุแจทั �งหมดำของ
ฐานิะปุโรหติหรอ้ไม�? 8 

     ท�านิเห็นิไหมว�าคำาถิามเหล�านีิ�จะเป็นิ
องคป์ระกอบัที�มคี�าในิรากฐานิส�วนิตวัของ
ท�านิเพ้�อชุ�วยท�านิสร�างและเสรมิรากฐานิ
นัิ�นิอย�างไร? เปาโลสอนิชุาวเอเฟซัสเกี�ยว
กบััศัาสนิจักรซ้�ง “สร�างข้ �นิบันิรากฐานิ
ของบัรรดำาอคัรทต้และบัรรดำาผู้้�เผู้ยพระ
วจนิะ มีพระเยซค้รสิตเ์ป็นิศิัลาหวัมมุ  
ในิพระองคนั์ิ�นิทกุส�วนิของโครงสร�างถิก้
เชุ้�อมต�อกนัิและเจรญิข้ �นิเป็นิวหิารอันิ
บัรสุิทธิ� ในิองคพ์ระผู้้�เป็นิเจ�า” 9 

    หน้ิ�งในิปีตส้ิงสุดำของชีุวติข�าพเจ�า
คอ้การไดำ�ร้�จกัและรบััแรงบันัิดำาลใจจาก
สมาชิุกศัาสนิจักรทั�วโลกผู้้�เป็นิแบับัอย�าง
ที�มชีีุวติของศัรทัธาในิพระเยซค้รสิตแ์ละ
พระกติตคิณุของพระองค ์พวกเขามี
รากฐานิแข็งแรงส�วนิตวัซ้�งชุ�วยให�สามารถิ
ต�านิทานิเหตกุารณ์แผู้�นิดำนิิไหวดำ�วย
ความเข�าใจอนัิแนิ�วแนิ�  แม�ว�าจะมคีวาม
เสียใจและความเจ็บัปวดำ

  เพ้�อให�เห็นิเป็นิเร้�องใกล�ตวัมากข้ �นิ  
ข�าพเจ�าเพิ�งพด้ำที�พธิศีัพของภรรยาและ
มารดำาสาวผู้้�งดำงามสดำใสคนิหน้ิ�ง  
(ครอบัครวันีิ�เป็นิเพ้�อนิกบััครอบัครวัเรา
ดำ�วย) เธอเป็นินัิกฟุตบัอลใจส้� ในิดำวิชัิุ�นิ  
1 ตอนิที�พบัและแต�งงานิกบััสามทีี�เป็นิ
นัิกศ้ักษาทนัิตแพทย ์ทั �งค้�มลีก้สาวนิ�ารกั
ที�เป็นิผู้้� ใหญ�เกินิตวั เธอต�อส้�อย�างกล�า
หาญกบััมะเรง็หลายรป้แบับัมาหกปี แม�
จะมคีวามหดำห้�ทางกายและทางอารมณ์
ตลอดำเวลา แต�เธอวางใจในิพระบัดิำาบันิ
สวรรคผ์ู้้�ทรงรกัเธอ และผู้้�ตดิำตามส้�อ
สังคมของเธอมักจะอ�างคำาพด้ำอนัิโดำ�งดำงั
ของเธอที�ว�า: “พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงอย้� ในิ
รายละเอียดำ”

  ในิโพสตส้์�อสังคมเธอเขยีนิว�ามคีนิถิาม
เธอ “คณุยงัมศีัรทัธาทั �งที�มแีต�ความเจ็บั

ปวดำเต็มไปหมดำไดำ�อย�างไร?” เธอตอบั
หนัิกแนิ�นิดำ�วยคำาพด้ำนีิ�: “เพราะศัรทัธาคอ้
สิ�งที�ทำาให�ดำฉัิันิผู้�านิชุ�วงมด้ำมนิเหล�านีิ� ไป
ไดำ� การมีศัรทัธาไม�ไดำ�หมายความว�าเร้�อง
เลวร�ายจะไม�เกดิำข้ �นิ การมศีัรทัธาทำาให�
ดำฉัิันิเชุ้�อว�าจะมแีสงสว�างอกีครั �ง  
และแสงสว�างนัิ�นิจะเจดิำจ�ายิ�งข้ �นิเพราะ
ดำฉัิันิเดำนิิผู้�านิความมด้ำไปแล�ว ถิง้แม�
ดำฉัิันิจะเห็นิความมด้ำมามากตลอดำหลาย
ปีที�ผู้�านิมา แต�ดำฉัิันิเห็นิแสงสว�างมากยิ�ง
กว�า ดำฉัิันิเห็นิปาฏิหิารยิม์าแล�ว ดำฉัิันิร้�ส้ก
ถิง้เหล�าเทพ ดำฉัิันิร้�ว�าพระบิัดำาบันิสวรรค์
ทรงอุ�มดำฉัิันิอย้� แต�จะไม�มปีระสบัการณ์
เชุ�นินัิ�นิเลยถิ�าชีุวติง�าย อนิาคตของชีุวตินีิ�
อาจไม�มี ใครร้� แต�ศัรทัธาของดำฉัิันิไม� ใชุ�  
ถิ�าดำฉัิันิเลอ้กไม�มีศัรทัธาก็เท�ากับัว�าดำฉัิันิ
เลอ้กเดำนิิแต� ในิความมด้ำ เพราะหากไม�มี
ศัรทัธา ก็ย�อมเหลอ้แต�ความมด้ำมดิำ” 10 

  ประจกัษ์พยานิไม�สั�นิคลอนิของเธอ
เกี�ยวกบััศัรทัธาในิพระเจ�าพระเยซค้รสิต์
—ทั �งในิคำาพด้ำและการกระทำา—เป็นิแรง
บันัิดำาลใจให�คนิอ้�นิๆ ถิง้แม�ร�างกายเธอ 
ออ่นแอ  แต�เธอพยงุผู้้�อ้�นิให� แข็้งแรังข้ึ �น 

  ข�าพเจ�าน้ิกถิง้สมาชิุกศัาสนิจกัรอกี 
นัิบัไม�ถิ�วนิที�เป็นินัิกส้�แบับัซิสเตอรท์�านิ 
นีิ� ผู้้�เดำนิิในิศัรทัธาทุกวนัิ โดำยพากเพยีร 
เป็นิสานุิศิัษยท์ี�แท�จรงิและเด็ำดำเดำี�ยว 
ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ พระเยซค้รสิต ์ 
พวกเขาเรยีนิร้�จากพระครสิต ์พวกเขา
สั�งสอนิเร้�องพระครสิต ์พวกเขาพยายาม
เลยีนิแบับัพระองค ์ไม�ว�าวนัิเวลาในิชีุวติ
จะเผู้ชิุญพ้�นิดำนิิที�มั�นิคงหรอ้สั�นิคลอนิ  
รากฐานิทางวญิญาณของพวกเขาก็แข็ง
แรงและไม�หวั�นิไหว

  นีิ�คอ้จิตวญิญาณผู้้�เล้�อมใส ผู้้�เข�าใจ
ความหมายลก้ซ้ �งของคำาร�องที�ว�า “ฐานิ
มั�นิคงหนัิกหนิา . . . [วสุิทธิชุนิของ
พระเจ�า]” และ “[ผู้้�] หลบัลี �ภยัไปพ้�งพระ
ผู้้�ชุ�วยให�รอดำ” 11   ข�าพเจ�าสำาน้ิกคณุสุดำ
ประมาณเม้�อไดำ�เดำนิิท�ามกลางผู้้�ที�เตรยีม
รากฐานิทางวญิญาณให�มคี�าควรสมชุ้�อ  
 วสุิทธชิ่น  และผู้้�ที�เข�มแข็งมั�นิคงพอที�จะ
ต�านิทานิความวุ�นิวายมากมายของชีุวติ

  ข�าพเจ�าไม�คดิำว�าเรากล�าวถิง้ความ
สำาคญัของรากฐานิมั�นิคงเชุ�นินัิ�นิในิชีุวติ
ส�วนิตวัของเราเกินิจรงิ ตั �งแต�อายยุงันิ�อย 

เด็ำกปฐมวยัของเราไดำ�รบััการสอนิเม้�อพวก
เขาร�องความจรงินีิ�:

  คืนมีปีัญญาสรัา้งบา้นไวบ้นศลิา
  และเมีื�อมีฝีนกรัะหนำ� ามีา. . . 
  เมีื�อฝนกรัะหนำ� าและนำ �าก็ทว่มีข้ึ �นมีา
  บา้นนั�นนายงัตั �งมีั�นคืง 12 

  พระคมัภรีเ์สรมิหลกัคำาสอนิพ้ �นิฐานิ
ดำงักล�าว พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงสอนิผู้้�คนิ
ในิทวปีอเมรกิาดำงันีิ�:

  “และหากเจ�าทำาสิ�งเหล�านีิ�เสมอเจ�า
ย�อมเป็นิสุข, เพราะเจ�า สรัา้งอย้บ่นศลิา
ข้องเรัา. 

  “แต�ผู้้� ใดำในิบัรรดำาพวกเจ�าจะทำามาก
หร้อนิ�อยไปกว�านีิ�ย�อม  ไม� ไดำ�สร�างอย้�
บันิศิัลาของเรา,  แต�สร�างอย้�บันิรากฐานิ
ทราย และเม้�อฝ่นิลงมา, และนิำ �าท�วม, 
และลมพัดำ, กระหนิำ� ามาที�พวกเขา, พวก
เขาจะล�ม” 13 

  ผู้้�นิำาศัาสนิจกัรหวงัอย�างจรงิใจว�าการ
บัร้ณะพระวหิารซอลทเ์ลคครั �งใหญ�จะ
มสี�วนิทำาให�บัรคิมั ยงัก์ ไดำ�เห็นิสมความ
ปรารถินิาว�า “พระวหิารแห�งนีิ�สร�างข้ �นิมา
ในิแบับัที�จะอย้�คงทนิตลอดำมลิเลเนีิยม”  
ชุ�วงหลายปีต�อจากนีิ� ขอให�เรายอม
ให�การปรบััปรงุเหล�านีิ�ที�ทำากบััพระวหิาร
ซอลทเ์ลคกระตุ�นิและเป็นิแรงบันัิดำาลใจ
ให�เรากบััครอบัครวั—เพ้�อเราเชุ�นิกนัิที�จะ  
“จะสร�างข้ �นิมาในิแบับัที�จะอย้�คงทนิ 
ตลอดำมลิเลเนีิยม”
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    พี�นิ�องที�รกั: เราสรรเสรญิพระเยซค้รสิต์
ผู้้�ทรงพระชุนิมด์ำ�วยโฮซันินิาและฮาเลล้
ยาในิชุ�วงเทศักาลฉัลองการฟ้�นิฟ้ต�อเน้ิ�อง
และอสีเตอรนี์ิ� ดำ�วยความรกัอนัิบัรบิัร้ณ์  
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำตรสักบััเราว�า “เพ้�อท�านิ
จะไดำ�มสัีนิต ิสุขในิเรา ในิโลกนีิ�ท�านิจะ
ประสบัความทุกขย์าก แต�จงมี ใจกล�าเถิดิำ 
เพราะว�าเราชุนิะโลกแล�ว” 1 

  หลายปีก�อนิเม้�อซิสเตอรก์องกบัั
ข�าพเจ�าพบัครอบัครวันิ�ารกัครอบัครวั
หน้ิ�ง ไอวี�ลก้สาวตวันิ�อยนิำากล�องไวโอลินิ
ออกมาอย�างเขนิิอาย เธอหยบิัคนัิชัุก บัดิำ
ให�แนิ�นิและถิด้ำ�วยชัุนิสนิ แล�วเก็บัคนัิชัุก
ใส�กล�องไว�เหมอ้นิเดำมิ ถิอนิสายบัวั และ
นัิ�งลง ในิฐานิะนัิกเรยีนิมอ้ใหม� เธอเพิ�ง
แบั�งปันิทั �งหมดำที�เธอร้�เกี�ยวกบััไวโอลนิิ  
หลายปีผู้�านิไป ตอนินีิ� ไอวี�เล�นิไวโอลนิิไดำ�
อย�างไพเราะ

    ในิชุ�วงชีุวติมรรตยันีิ� เราทกุคนิเป็นิ
เหมอ้นิไอวี�กบััไวโอลนิิของเธอ เราเริ�ม ณ  
จดุำเริ�มต�นิ เราเตบิัโตและดำขี้ �นิดำ�วยการ
ฝ้่กฝ่นิและความมมุานิะ เม้�อเวลาล�วงไป  
สิทธิ�เสรทีางศีัลธรรมและประสบัการณ์
มรรตยัชุ�วยให�เราเป็นิเหมอ้นิพระผู้้�ชุ�วย 
ให�รอดำมากข้ �นิเม้�อเราทำางานิในิสวนิองุ�นิ

 โฮซันันาแลึะฮาเลึลึยูิ่า— 
พิระเยิ่ซูัคัริสต่ผ์ูู้ท้ี่รงพิระชุนม:์  
หวัใจสำาคัญัข่องการฟืื้� นฟื้ ู
แลึะอีสเต่อร์

   เน่�อ็งในเทศกาลแห่์งโฮซันนาและฮาเลลยูานี�  
จงร้อ็งฮาเลลยูา—เพีราะพีระอ็งค์จะทรงปกครอ็ง 
ตีลอ็ดกาลและตีลอ็ดไป!

 โดัย เอล็่เดัอร์์เกอร์์ริ์ทิ ดับั่เบ่ิล่ย้. กอง
  แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

 ภาคคำ�าวันัเสาร์์  | 4 เมษายิ่น 2020 

อ็อ็สโล, นอ็ร์เวิย์

เราจะทำาเชุ�นินัิ�นิเม้�อเราทำาตามคำาสั�ง
ของอคัรสาวกเปาโลให� “สะสมทรพัยท์ี�
เป็นิ รัาก ฐานอนัดสีำาหรับัตนในภีาย หน้า  
เพ้�อ [เรา] จะยด้ำ มั�นิในิชีุวติคอ้ชีุวติ
ที�แท� จรงินัิ�นิ”14 คำาสวดำอ�อนิวอนิอย�าง
แรงกล�าของข�าพเจ�าคอ้ขอให�รากฐานิ
ทางวญิญาณของเรามั�นิคงและแนิ�ว
แนิ�  ขอให�ประจกัษ์พยานิของเราในิการ
ชุดำใชุ�ของพระเยซค้รสิตแ์ละบัทบัาท
ของพระองค์ ในิฐานิะพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
และพระผู้้� ไถิ�ของเรากลายเป็นิศิัลาหวั
มมุของเราเอง ข�าพเจ�าเป็นิพยานิถิง้
พระองค์ ในิพระนิามพระเยซค้รสิต ์ 
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กบััพระองค ์2   และเดำนิิตามเส�นิทาง 
พนัิธสัญญาของพระองค์

  วนัิครบัรอบัแต�ละปี รวมทั �งวาระครบั
รอบัสองร�อยปีครั �งนีิ� เนิ�นิแบับัแผู้นิการ
ฟ้�นิฟ้เป็นิสำาคญั 3   ในิการฉัลองการฟ้�นิฟ้
ต�อเน้ิ�องของพระกิตตคิณุของพระเยซ้
ครสิต ์เราเตรยีมสำาหรบััอีสเตอรเ์ชุ�นิกนัิ  
ทั �งสองเหตกุารณ์นีิ� เราชุ้�นิชุมยนิิดำี ในิ
การกลบััมาของพระเยซค้รสิต ์พระองค์
ทรงพระชุนิม—์ไม�เฉัพาะเวลานัิ�นิ แต�
เวลานีิ�ดำ�วย ไม� ใชุ�เพ้�อบัางคนิ แต�เพ้�อทกุ
คนิ พระองคเ์สด็ำจมาแล�วและยงัเสด็ำจมา
เพ้�อเยยีวยาคนิชุอกชุำ �าใจ ปลดำปล�อยเชุลย  
ทำาให�คนิตาบัอดำมองเห็นิ และปล�อยผู้้�ถิก้
บับีับังัคบััให�เป็นิอสิระ 4   นัิ�นิคอ้เราแต�ละ
คนิ สัญญาการไถิ�ของพระองคม์ผีู้ลต�อเรา  
ไม�ว�าอดำตี ปัจจบุันัิ หรอ้ความกงัวลเกี�ยว
กบััอนิาคตของเราจะเป็นิอย�างไร

    พรุ�งนีิ�คอ้วนัิอาทติย์ ใบัปาลม์ ตาม
ประเพณีแล�วใบัปาลม์เป็นิสัญลกัษณ์
ศัักดำิ�สิทธิ�เพ้�อแสดำงถิง้ความปีตยินิิดำี
ในิพระเจ�า ดำงัเชุ�นิในิ การัเสด็จ้เข้า้กรังุ
เยรัซ้าเล็มีอยา่งผู้้พ้ชิิ่ตข้องพรัะคืรัสิต ์  
ที�นัิ�นิ “มหาชุนิ . . . ถิอ้ทางอินิทผู้าลมั
พากนัิออกไปต�อนิรบััพระองค”์ 5   (ท�านิ
อาจสนิใจอยากร้�ที�มาของภาพวาดำนีิ�ของ
แฮรร์ยี ์แอนิเดำอรสั์นิ ที�แขวนิไว�หลงัโตะ๊
ในิห�องทำางานิของประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. 
เนิลสันิ) ในิหนัิงส้อววิรณ์ คนิที�สรรเสรญิ
พระผู้้�เป็นิเจ�าและพระเมษโปดำก “สวม
เส้�อผู้�าสีขาว และถิอ้ใบัตาลอย้� ในิมอ้” 6    
ใบัปาลม์รวมอย้� ในิคำาสวดำอ�อนิวอนิอุทศิั
พระวหิารเคิรท์แลนิดำ์พร�อมกับั “เส้�อ
คลุมแห�งความชุอบัธรรม” และ “มงกุฎ
แห�งรศััมภีาพ” 7 

  แนิ�นิอนิว�าความสำาคญัของวนัิอาทติย ์
ใบัปาลม์ไม� ใชุ�แค�การที�ฝ้่งชุนิต�อนิรบัั 
พระเยซด้ำ�วยใบัปาลม์ ในิวนัิอาทติย์ ใบั 
ปาลม์ พระเยซเ้สด็ำจเข�ากรงุเยรซ้าเล็ม 
ในิลกัษณะที�ผู้้�เล้�อมใสรบััร้�ว�านัิ�นิคอ้ 
สัมฤทธผิู้ลของคำาพยากรณ์ ตามที� 
เศัคารยิาห ์8  และผู้้�เขยีนิสดำดุำพียากรณ์
ไว� พระเจ�าของเราทรงลก้ลาเข�ากรงุ
เยรซ้าเล็มขณะฝ้่งชุนิโห�ร�อง “ โฮซันินิา
ในิที�ส้งสุดำ” 9   โฮซันินิาหมายถิง้ “ โปรดำชุ�วย
เราให�รอดำเถิดิำ” 10   เวลานัิ�นิและเวลานีิ�เรา

ชุ้�นิชุมยนิิดำ ี“ท�านิผู้้�เข�ามาในิพระนิามของ
พระยาหเ์วห์จงไดำ�รบััพระพร” 11 

  หน้ิ�งสัปดำาหห์ลงัจากวนัิอาทติย์ ใบั
ปาลม์คอ้วนัิอาทติยอ์สีเตอร ์ประธานิรสั
เซลล ์เอ็ม. เนิลสันิสอนิว�าพระเยซค้รสิต ์ 
“เสด็ำจมาชุำาระหนีิ�ที�พระองค์ ไม�ไดำ�ก�อ
เพราะเราก�อหนีิ�ที�เราจ�ายไม�ไหว” 12   โดำยแท�
แล�ว โดำยผู้�านิการชุดำใชุ�ของพระครสิต ์ 
บัตุรธิดำาทกุคนิของพระผู้้�เป็นิเจ�า “จะรอดำ
ไดำ�, โดำยการเชุ้�อฟังกฎและศัาสนิพธิทีั �ง
หลายของพระกติตคิณุ” 13   ที�อสีเตอร ์เรา
ร�องฮาเลล้ยา ฮาเลลย้าหมายถิง้ “สรรเสรญิ 
พระเจ�าพระยาหเ์วห”์ 14   ท�อนิสร�อยฮาเลลย้า 
ในิเพลง Messiah  ของแฮนิเดำลเป็นิคำา 
ประกาศัอีสเตอรท์ี�ผู้้�คนิชุ้�นิชุอบัว�าพระองค์
ทรงเป็นิ “กษัตรยิเ์หน้ิอกษัตรยิท์ั �งหลาย 
และเจ�านิายเหน้ิอเจ�านิายทั �งหลาย” 15 

  เหตกุารณ์ศัักดำิ�สิทธิ�ระหว�างวนัิอาทติย์
ใบัปาลม์กบััวนัิอาทติยอ์สีเตอรเ์ป็นิเร้�อง
ราวของโฮซันินิาและฮาเลลย้า โฮซันินิา
เป็นิคำาวงิวอนิขอให�พระผู้้�เป็นิเจ�าทรง
ชุ�วยให�รอดำ ฮาเลลย้าเป็นิการสรรเสรญิ
พระเจ�าสำาหรบััความหวงัเร้�องความรอดำ
และความส้งส�ง ในิโฮซันินิาและฮาเลล้
ยาเรายอมรบััว�าพระเยซค้รสิตผ์ู้้�ทรง
พระชุนิมเ์ป็นิหวัใจสำาคญัของอสีเตอร์
และการฟ้�นิฟ้ยคุสุดำท�าย

  การฟ้�นิฟ้ยคุสุดำท�ายเริ�มต�นิดำ�วยการมา
ปรากฏิของพระผู้้�เป็นิเจ�าพระบัดิำาและ
พระบัตุรของพระองคพ์ระเยซค้รสิตต์�อ
ศัาสดำาพยากรณ์หนุิ�ม โจเซฟ สมธิ ศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟกล�าวว�า “หากท�านิจ�อง 
มองข้ �นิไปบันิฟ� าสวรรคสั์กห�านิาที ท�านิจะ 
ร้�มากกว�าที�ท�านิไดำ�อ�านิจากเร้�องที�เขยีนิไว� 
ทั �งหมดำ” 16   เพราะฟ� าสวรรคเ์ปิดำอกีครั �ง เรา 
จง้ร้�และ “เชุ้�อในิพระผู้้�เป็นิเจ�า, พระบัดิำานิิ
รนัิดำร,์ และในิพระบัตุรของพระองค,์ พระ
เยซค้รสิต,์ และในิพระวญิญาณบัรสุิทธิ�” 17  
—พระผู้้�เป็นิเจ�าสามพระองค์

  ในิวนัิอาทติยอ์สีเตอรท์ี� 3 เมษายนิ  
ค.ศั. 1836 ในิชุ�วงแรกๆ ของการฟ้�นิฟ้ 
พระเยซค้รสิตผ์ู้้�ทรงพระชุนิมท์รงปรากฏิ
พระองคห์ลงัการอทุศิัพระวหิารเคริท์
แลนิดำ ์คนิที�เห็นิพระองคท์ี�นัิ�นิเป็นิพยานิ
ถิง้พระองค์ โดำยเปรยีบัเทยีบักบััไฟและนิำ �า
ว�า: “พระเนิตรของพระองคด์ำงัเปลว ไฟ;   
พระเกศัาบันิพระเศีัยรของพระองคข์าว
เหมอ้นิ หมิีะบรัสุิทธิ�;  สีพระพักตรส์�อง
สว�างเหน้ิอ คืวามีเจ้ดิจ้า้ข้องดวงอาทติย;์   
และสุรเสียงของพระองคร์าวกบััเสียง  
เชี่�ยวกรัากข้องผู้นืนำ �าอนักวา้งใหญ,่   
แม�สุรเสียงของพระเยโฮวาห”์ 18 

  ในิโอกาสนัิ�นิ พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรง
ประกาศัว�า “เราเป็นิต�นิและปลาย;  
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เราคอ้เขาผู้้�นัิ�นิที�มชีีุวติ, เราคอ้เขาผู้้�นัิ�นิ
ที�ถิก้ประหาร; เราคอ้ผู้้�วงิวอนิพระบัดิำา
แทนิเจ�า” 19   เป็นิการเปรยีบัเทยีบัสิ�งตรง
กนัิข�ามอกีครั �ง—ต�นิกับัปลาย มชีีุวติกบัั
ถิก้ประหาร พระองคท์รงเป็นิอลั ฟาและ
โอ เม กา ปฐมและอวสานิ 20   ผู้้�ทรงลขิติ
และประสิทธิ�ศัรทัธาของเรา 21 

  หลงัจากการปรากฏิของพระเยซค้รสิต ์ 
โมเสส เอลอีสั และเอลยีาหม์าเชุ�นิกนัิ  
โดำยการกำากบััดำแ้ลจากสวรรค ์ศัาสดำา
พยากรณ์ผู้้�ยิ�งใหญ�เหล�านีิ�ฟ้�นิฟ้กญุแจ
และสิทธิอำานิาจฐานิะปุโรหติ ดำ�วยเหตนีุิ�  
“จง้มอบัหมายกุญแจทั �งหลายของสมัย
การประทานินีิ�” 22   ภายในิศัาสนิจกัรที� ไดำ�
รบััการฟ้�นิฟ้ของพระองคเ์พ้�อเป็นิพรแก�
บัตุรธดิำาทุกคนิของพระผู้้�เป็นิเจ�า

  การมาของเอลยีาห์ ในิพระวหิารเคริท์
แลนิดำท์ำาให�คำาพยากรณ์ในิพนัิธสัญญา 
เดำมิของมาลาคเีกดิำสัมฤทธผิู้ลเชุ�นิกนัิว�าเอ
ลยีาห์จะกลบััมา “ก�อนิวนัิแห�งพระยาหเ์วห ์ 
คอ้วนัิที� ใหญ�ยิ�งและนิ�าสะพรง้กลวัจะมา 
ถิง้” 23   เพราะเหตนีุิ�จง้ไม� ใชุ�เหตบุังัเอญิที�เอ
ลยีาหม์าปรากฏิตรงกบััชุ�วงเทศักาลปัสกา 
ของชุาวยวิพอดำซ้ี�งเป็นิประเพณีที�รอคอย 
การกลบััมาของเอลยีาห์

  ครอบัครวัชุาวยวิผู้้�มี ใจศัรทัธาจำานิวนิ
มากจดัำที�นัิ�งให�เอลยีาหต์รงโตะ๊ปัสกา  
หลายคนิเตมิถิ�วยจนิปริ�มไว�เชิุญและ
ต�อนิรบััท�านิ และในิชุ�วงงานิเลี �ยงปัสกา
ตามประเพณี บัางคนิส�งเด็ำกไปที�ประต ้

บัางครั �งก็แง�มประตไ้ว� เพ้�อดำว้�าเอลยีาหร์อ
อย้�ข�างนิอกหรอ้ไม� 24 

  ในิสัมฤทธิผู้ลแห�งคำาพยากรณ์และ
ส�วนิหน้ิ�งของการฟ้�นิฟ้สรรพสิ�งตามคำา
สัญญานัิ�นิ 25   เอลยีาหม์าตามสัญญาแล�ว
ในิชุ�วงอีสเตอรแ์ละชุ�วงต�นิปัสกา ท�านินิำา
สิทธอิำานิาจการผู้น้ิกมาเพ้�อผู้ก้ครอบัครวั
บันิแผู้�นิดำนิิโลกและในิสวรรค ์ตามที� 
โมโรไนิสอนิศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟ เอลี
ยาห ์“จะปลก้สัญญาที�ทำากบัับัรรพบัรุษุไว�
ในิใจของลก้หลานิ, และใจของลก้หลานิ
จะหนัิไปหาบัรรพบัรุษุของพวกเขา. หาก
ไม�เป็นิเชุ�นินัิ�นิ,” โมโรไนิกล�าวต�อ “ทั �ง
แผู้�นิดำนิิโลกจะร�างลงสิ�นิ ณ การเสด็ำจมา
ของ [พระเจ�า]” 26   วญิญาณของเอลยีาห ์ 
การแสดำงให�ประจกัษ์ของพระวญิญาณ
บัรสุิทธิ� ดำง้เราไปหาคนิหลายรุ�นิ—ทั �ง
อดำตี ปัจจบุันัิ และอนิาคต—ในิการส้บั
ลำาดำบััเชุ้ �อสาย ประวตัศิัาสตร ์และการรบัั
ใชุ� ในิพระวหิารของเรา

  เรามาทบัทวนิกันิสั�นิๆ ว�าปัสกาหมาย
ถิง้อะไร ปัสการำาลก้ถิง้การปลดำปล�อยลก้
หลานิอิสราเอลออกจากความเป็นิทาส  
400 ปี หนัิงส้ออพยพเล�าว�าการปลดำปล�อย
นีิ�เกิดำข้ �นิหลงัภยัพบิัตัจิากกบั, ริ �นิ,  
เหลอ้บั, ความตายของฝ้่งสัตว,์ ฝี่พพุอง,  
ลก้เห็บัและไฟ, ตั�กแตนิ, และความมด้ำ
ทบ้ั ภยัพบิัตัคิรั �งสุดำท�ายข้�จะทำาให�บัตุร
หวัปีในิแผู้�นิดำนิิตาย แต�ไม� ใชุ� ในิเชุ้ �อสาย
อสิราเอลถิ�า—หากว�าคนิในิบั�านิเอาเลอ้ดำ
ลก้แกะหวัปีไร�ตำาหนิิมาป� ายบันิวงกบั
ประตข้องตนิ 27 

  เทพแห�งความตายผู้�านิเลยบั�านิที�เอา
เลอ้ดำของลก้แกะมาทำาเคร้�องหมายไว�เป็นิ
สัญลกัษณ์ 28   การผู้�านิเลยนัิ�นิ หรอ้ปัสกา  
เป็นิเคร้�องหมายว�าพระเยซค้รสิตท์รง
เอาชุนิะความตายในิท�ายที�สุดำ โดำยแท�
แล�ว พระโลหติชุดำใชุ�ของพระเมษโปดำก
ของพระผู้้�เป็นิเจ�าทำาให�พระเมษบัาลผู้้�
ประเสรฐิมเีดำชุานุิภาพรวบัรวมผู้้�คนิทกุ
แห�งหนิและทุกสภาวการณ์มาส้�ความ
ปลอดำภยัในิคอกของพระองคท์ั �งสองดำ�านิ
ของม�านิ

  ที�สำาคญัคอ้พระคมัภรีม์อรมอนิ 
กล�าวถิง้ “เดำชุานุิภาพและการฟ้�นิคน้ิ
พระชุนิมข์องพระครสิต”์ 29  —อนัิเป็นิ

แก�นิแท�ของอสีเตอร—์ในิแง�ของการ
ฟ้�นิฟ้กลบััคน้ิสองแบับั

  แบับัแรก การฟ้�นิคน้ิชีุวติรวมถิง้
การนิำาร�างกายกลบััคน้ิส้� “ร�างอนัิถิก้ต�อง
และบัรบิัร้ณ์” ของเรา “ทุกแขนิขาและ
ข�อต�อ” “แม�ผู้มเส�นิหน้ิ�งบันิศีัรษะก็จะไม� 
หายไป” 30   สัญญาดำงักล�าวให�ความหวงัแก�
คนิที�ส้ญเสียแขนิขา คนิที�ส้ญเสียความ
สามารถิในิการมองเห็นิ การไดำ�ยนิิ หรอ้
การเดำนิิ หรอ้คนิที�ส้ญเสียความคดิำต�อ 
โรคร�าย ความเจ็บัป� วยทางจติ หรอ้สมรรถิ
ภาพอ้�นิๆ ที�ลดำลง พระองคท์รงค�นิหาเรา  
ทรงทำาให�เราสมบัร้ณ์

  สัญญาที�สองของอสีเตอรแ์ละการ
ชุดำใชุ�ของพระเจ�าคอ้ ในิทางวญิญาณ  
“สิ�งทั �งปวงจะกลบััคน้ิส้�ระเบัยีบัอนัิถิก้ต�อง 
ของมนัิ” 31   การกลบััคน้ิทางวญิญาณนีิ�
สะท�อนิให�เห็นิงานิและความปรารถินิา
ของเรา นิำา “สิ�งที�ดำ”ี “ชุอบัธรรม” “เที�ยง
ธรรม” และ “มเีมตตา” 33  กลบััคน้ิมา
เหมอ้นิขนิมปังบันินิำ �า 32   ไม�แปลกที�ศัาสดำา
พยากรณ์แอลมาใชุ�คำาว�า กลบัคืนื  ถิง้ 22 
ครั �ง 34  เม้�อท�านิเตอ้นิให�เรา “ปฏิบิัตัิ โดำย
เที�ยงธรรม, ตดัำสินิโดำยชุอบัธรรม, และ
ทำาความดำตีลอดำเวลา” 35 

  เพราะ “พระผู้้�เป็นิเจ�าพระองคเ์อง
ทรงชุดำใชุ�บัาปของโลก” 36   การชุดำใชุ�ของ
พระเจ�าจง้สามารถิทำาให�สมบัร้ณ์ ไดำ� ไม�
เฉัพาะสิ�งที�เคยเป็นิเท�านัิ�นิแต�สิ�งที�จะ
เป็นิไดำ�ดำ�วย เพราะพระองคท์รงทราบั
ความเจ็บัปวดำ ความทกุข ์ความป� วยไข�  
และการล�อลวงทกุรป้แบับั 37   ดำ�วยพระ
เมตตาพระองคท์รงสามารถิชุ�วยเราตาม
ความทพุพลภาพของเรา 38   เพราะพระผู้้�
เป็นิเจ�าทรงเป็นิ “พระผู้้�เป็นิเจ�าที�ดำพีร�อม,  
เที�ยงธรรม, และพระผู้้�เป็นิเจ�าที�ทรง
เมตตาดำ�วย” แผู้นิแห�งความเมตตาจง้  
“พอแก�ข�อเรยีกร�องของความยตุธิรรม” 39    
เรากลบััใจและทำาสุดำความสามารถิ  
พระองคท์รงโอบัเราไว�ชัุ�วนิิรนัิดำร ์ 
“ ในิพาหุแห�งความรกัของพระองค”์ 40 

  วนัินีิ�เราฉัลองการฟ้�นิฟ้กลบััคน้ิและ
การฟ้�นิคน้ิชีุวติ ข�าพเจ�าชุ้�นิชุมยนิิดำกีบัั
ท�านิในิการฟ้�นิฟ้ความสมบัร้ณ์แห�งพระ
กติตคิณุของพระเยซค้รสิตท์ี�มมีาอย�าง
ต�อเน้ิ�อง ตามที�เริ�มต�นิในิฤดำใ้บัไม�ผู้ลเิม้�อ  

เวิสต์ีจอ็ร์แดน ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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200 ปีก�อนิ ความสว�างและการเปิดำเผู้ยยงั 
คงออกมาผู้�านิศัาสดำาพยากรณ์ที�มชีีุวติ 
ของพระเจ�าและศัาสนิจกัรที�เรยีกตามพระ 
นิามของพระองค—์ศัาสนิจกัรของพระ 
เยซ้ครสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิยุคสุดำท�าย—และ 
ผู้�านิการเปิดำเผู้ยกับัการดำลใจส�วนิตวัโดำย 
ของประทานิอันิส้งส�งของพระวญิญาณ 
บัรสุิทธิ�

  ในิเทศักาลอีสเตอรนี์ิ� ข�าพเจ�าแสดำง
ประจักษ์พยานิกับัท�านิถ้ิงพระผู้้�เป็นิ
เจ�าพระบิัดำานิิรนัิดำรข์องเราและพระ
บัุตรที�รกัของพระองค์ พระเยซ้ครสิต์
ผู้้�ทรงพระชุนิม์ มนุิษย์ถ้ิกตรง้กางเขนิ
อย�างโหดำเหี �ยมและฟ้�นิค้นิชีุวติหลังจาก
นัิ�นิ แต�พระเยซ้ครสิต์ผู้้�ทรงพระชุนิม์
ในิร�างที�ฟ้�นิค้นิพระชุนิม์อย�างสมบั้รณ์
แบับัเท�านัิ�นิที�ยังมีรอยตรง้กางเขนิในิ
พระหัตถิ์ พระบัาท และพระปรศััว ์
พระองค์เท�านัิ�นิที�ตรสัไดำ�ว�า “เราจารก้เจ�า
ไว�บันิฝ่� าม้อของเรา” 41   พระองค์เท�านัิ�นิที�
ตรสัไดำ�ว�า: “เราค้อคนิที�ถ้ิกยกข้ �นิ. เราค้อ
เยซ้ที�ถิ้กตรง้กางเขนิ. เราค้อพระบัุตร
ของพระผู้้�เป็นิเจ�า” 42 

  เหม้อนิหน้ินิ�อยไอวี�กับัไวโอลินิของ
เธอ เรายังเริ�มต�นิอย้� ในิบัางดำ�านิ แท�จรงิ
แล�ว “สิ�งที�ตาไม�เห็นิ ห้ไม� ไดำ�ยินิ และสิ�ง
ที� ใจมนุิษย์คิดำไม�ถิ้งค้อสิ�งที�พระเจ�าทรง
จัดำเตรยีมไว�สำาหรบััคนิทั �งหลายที�รกัพระ 
องค์” 43   ในิชุ�วงเวลานีิ� เราสามารถิเรยีนิร้�
จากพระคุณความดำีของพระผู้้�เป็นิเจ�า
และศัักยภาพอันิส้งส�งของเราเพ้�อความ
รกัของพระผู้้�เป็นิเจ�าจะเติบัโตในิเรา
ขณะที�เราแสวงหาพระองค์และเอ้ �อม
ออกไปหาผู้้�อ้�นิ ในิวธิี ใหม�และสถิานิที�
ใหม� เราสามารถิทำาและเปลี�ยนิตนิเอง  
บัรรทัดำมาเติมบัรรทัดำ ความกรณุามา
เติมความกรณุา ทั �งแบับัเป็นิส�วนิตัว
และดำ�วยกันิ

  พี�นิ�องที�รักทุกแห�ง เม้�อเราพบัและ
เรียนิร้�ดำ�วยกันิ ศัรัทธาและความดำีงาม
ของท�านิเติมเต็มข�าพเจ�าดำ�วยความร้�ส้ก
ต้�นิเต�นิในิพระกิตติคุณและความสำาน้ิก
คุณ ประจักษ์พยานิและการเดำินิทางในิ
พระกิตติคุณของท�านิยกระดำับัประจักษ์
พยานิและการเดำินิทางในิพระกิตติคุณ
ของข�าพเจ�า ความห�วงใยและปีติของ

ท�านิ ความรักที�ท�านิมีต�อครัวเร้อนิของ
พระผู้้�เป็นิเจ�าและชุุมชุนิวิสุทธิชุนิ  
พร�อมกับัประสบัการณ์ความเข�าใจจาก
การดำำาเนิินิชีุวิตของท�านิในิความจริง
และความสว�างที� ไดำ�รับัการฟ้�นิฟ้ ค้อสิ�ง
ที�เพิ�มความบัริบั้รณ์แห�งพระกิตติคุณ
ที� ไดำ�รับัการฟ้�นิฟ้ของข�าพเจ�า โดำยมี
พระเยซ้คริสต์ผู้้�ทรงพระชุนิม์เป็นิหัวใจ
สำาคัญ เราวางใจร�วมกันิว�า “ยามทุกข์
หร้อสุข . . . [พระเจ�า] ทรงสถิิตกับัข�า” 44    
เราร้�เป็นิหน้ิ� งเดำียวกันิว�า ท�ามกลาง
ภาระและความเหน็ิดำเหน้ิ�อยของเรา เรา
สามารถินัิบัพระพรไดำ�มากมาย 45   ในิราย
ละเอียดำของแต�ละวันิและสิ�งเล็กๆ และ
เรียบัง�าย เราสามารถิเห็นิสิ�งยิ�งใหญ�เกิดำ
ข้ �นิในิชีุวิตเรา 46 

  “และเหตกุารณ์จะบังัเกดิำข้ �นิคอ้  
เราจะรวบัรวมคนิชุอบัธรรมจากบัรรดำา
ประชุาชุาตทิั �งปวง, และจะมาส้� ไซอนัิ,  
พลางขับัขานิบัทเพลงแห�งปีตอินัิเป็นิ
นิิจ” 47   เน้ิ�องในิเทศักาลแห�งโฮซันินิา
และฮาเลลย้านีิ� จงร�องฮาเลลย้า—เพราะ
พระองคจ์ะทรงปกครองตลอดำกาลและ
ตลอดำไป! จงโห�ร�องโฮซันินิาแดำ�พระผู้้�เป็นิ
เจ�าและพระเมษโปดำก! ในิพระนิามอนัิ
ศัักดำิ�สิทธิ�และบัรสุิทธิ�ของพระเยซค้รสิต ์ 
เอเมนิ  ◼ 
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เดำอรเ์ซ็นิกล�าวว�า: “พรของฐานิะปุโรหิต
ยิ�งใหญ�กว�าบัุคคลที� ไดำ�รบััการขอให�ปฏิิบััติ
ของประทานินีิ�อย�างสุดำประมาณ . . . เม้�อ
เรามีค�าควร ศัาสนิพิธีของฐานิะปุโรหิตจะ
เสรมิสร�างชีุวติเรา” 1 

  อย�าลงัเลที�จะขอพรเม้�อท�านิต�องการ
การนิำาทางพิเศัษ ในิยามยากลำาบัาก เรา
ต�องการให�พระวญิญาณทรงชุ�วยเรามาก 
ที�สุดำ ไม�มี ใครดำพีร�อมและเราทกุคนิ 
ประสบัความยากลำาบัาก บัางคนิอาจ 
ทกุข์ ใจจากความวติกกงัวล ภาวะซ้มเศัร�า  
การเสพตดิำ หรอ้ความร้�ส้กว�าเราไม�ดำพีอ  
พรฐานิะปุโรหติสามารถิชุ�วยเราเอาชุนิะ
ความท�าทายเหล�านีิ�และไดำ�รบััสันิตสุิข
ขณะเรามุ�งหนิ�าส้�อนิาคต ดำฉัิันิหวงัว�าเรา
จะพยายามดำำาเนิินิชีุวติอย�างมคี�าควรต�อ
การไดำ�รบััพรเหล�านีิ�

  อกีวธิหีน้ิ�งที�ฐานิะปุโรหิตเป็นิพรแก�เรา
คอ้ผู้�านิปิตพุร ดำฉัิันิเรยีนิร้�ที�จะหนัิไปหา
ปิตพุรทกุครั �งที�ร้�ส้กเสียใจหรอ้โดำดำเดำี�ยว
 พรนัิ�นิชุ�วยให�ดำฉัิันิเห็นิศัักยภาพและ
แผู้นิเฉัพาะเจาะจงที�พระผู้้�เป็นิเจ�าทรง
มี ให�ดำฉัิันิ พรปลอบัโยนิดำฉัิันิและชุ�วย
ให�ดำฉัิันิเห็นิไกลเกินิกว�ามมุมองทางโลก
 เตอ้นิดำฉัิันิถิง้ของประทานิและพรที�จะไดำ�
รบััถิ�าดำฉัิันิดำำาเนิินิชีุวติอย�างมคี�าควร ชุ�วย
ให�ดำฉัิันิจดำจำาและร้�ส้กถิง้สันิตสุิขว�าพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าจะทรงเตรยีมคำาตอบัและเปิดำ
ประตใ้ห� ในิยามที�ดำฉัิันิต�องการมากที�สุดำ

  ปิตพุรชุ�วยเตรยีมเรากลบััไปอย้�กบััพระ 
บัดิำาบันิสวรรค ์ดำฉัิันิร้�ว�าปิตพุรมาจากพระ 
ผู้้�เป็นิเจ�าและสามารถิชุ�วยให�เราเปลี�ยนิ 
ความอ�อนิแอของเราเป็นิความเข�มแข็ง  

ผู้้�สามารถิให�พรฐานิะปุโรหติไดำ�ทกุเม้�อที�
ดำฉัิันิต�องการ และเป็นิคนิที�ชุ�วยให�ดำฉัิันิ
เห็นิความเข�มแข็งและศัักยภาพนิิรนัิดำร์
ของตนิเองเหมอ้นิกบััที�ลี ไฮทำาเม้�อเขาให�
พรลก้ๆ 

  ไม�ว�าท�านิจะอย้� ในิสภาพการณ์เชุ�นิใดำ  
ท�านิเข�าถิ้งพรฐานิะปุโรหิตไดำ�เสมอ
 ท�านิสามารถิไดำ�รบััพรฐานิะปุโรหิตผู้�านิ
สมาชิุกครอบัครวั เพ้�อนิ บัราเดำอรผ์ู้้�
ปฏิิบััติศัาสนิกิจ ผู้้�นิำาฐานิะปุโรหิต และ
พระบัิดำาบันิสวรรค์ผู้้�จะไม�มีวนัิทำาให� 
ท�านิผู้ิดำหวงั เอ็ลเดำอรนี์ิล แอล. แอนิ

 โดัย ล่อว์ัดั ีร้์ธ เคาค์
  สมาชิกวิอ็ร์ดสเลทแคนยอ็นที� 14 (ภาษาสเปน) สเตีคโพีรโวิ ยทูาห์์

ดำฉัิันิสำาน้ิกคณุที� ไดำ�อย้�ที�นีิ�  เม้�อทราบัว�า
จะมีโอกาสพ้ดำกับัท�านิในิวนัินีิ� ดำฉัิันิร้�ส้ก
ต้�นิเต�นิมาก ขณะเดำยีวกันิก็ร้�ส้กถิ�อมใจ
มากเชุ�นิกันิ ดำฉัิันิใชุ�เวลานิานิน้ิกถิ้งสิ�ง
ที�จะแบั�งปันิ และหวงัว�าพระวญิญาณ
จะตรสักับัท�านิโดำยตรงผู้�านิข�าวสารของ
ดำฉัิันิ

  ในิพระคมัภีรม์อรมอนิ ลี ไฮให�พรบัตุร 
ชุายแต�ละคนิก�อนิสิ�นิใจซ้�งชุ�วยให�พวก 
เขาเห็นิความเข�มแข็งและศัักยภาพ 
นิิรนัิดำรข์องตนิ ดำฉัิันิเป็นิลก้คนิสุดำท�อง 
จากทั �งหมดำแปดำคนิ ปีที�แล�วดำฉัิันิเป็นิลก้ 
คนิเดำยีวในิบั�านิเป็นิครั �งแรก การไม�มีพี� 
นิ�องอย้� ใกล�และไม�มี ใครให�คยุดำ�วยตลอดำ 
เวลาเป็นิเร้�องยากสำาหรบััดำฉัิันิ มหีลาย 
คน้ิที�ดำฉัิันิร้�ส้กเหงามาก ดำฉัิันิซาบัซ้�งใจ 
ที�คณุพ�อคณุแม�พยายามชุ�วยดำฉัิันิอย�าง 
สุดำความสามารถิ ตวัอย�างของเร้�องนีิ�คอ้ 
เม้�อคณุพ�อเสนิอให�พรฐานิะปุโรหติเพ้�อ 
ปลอบัโยนิดำฉัิันิในิชุ�วงเวลาท�าทายพเิศัษนีิ�  
หลงัจากพรของท�านิ สิ�งต�างๆ  
ไม�ไดำ�เปลี�ยนิไปในิทันิท ีแต�ดำฉัิันิร้�ส้กไดำ�
ถิง้สันิตสุิขและความรกัจากพระบิัดำาบันิ
สวรรคแ์ละจากคณุพ�อของดำฉัิันิ ดำฉัิันิ
ร้�ส้กไดำ�รบััพรที�มคีณุพ�อที�มคี�าควร  

 ฐานะปุิโรหิต่เป็ินพิรแก่
เยิ่าวชุนอยิ่า่งไร

   โดยผู่้านฐานะปุโรหิ์ตี เราจะเบิักบัานใจมากขึ้�น  
ฐานะปุโรหิ์ตีนำาแสงสว่ิางมาสู่โลกข้อ็งเรา

เซาเปาล,ู บัราซิล
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ปิตพุรไม� ใชุ�ข�าวสารจากหมอดำ ้พรเหล�านีิ�
บัอกเราในิสิ�งที�เราจำาเป็นิต�องฟัง พรเหล�า
นีิ�เปรยีบัเสมอ้นิเลียโฮนิาสำาหรบััเราแต�ละ
คนิ เม้�อเราให�พระผู้้�เป็นิเจ�ามาก�อนิและมี
ศัรทัธาในิพระองค ์พระองคจ์ะทรงนิำาเรา
ผู้�านิพ�นิแดำนิทุรกนัิดำารของเรา

  เฉักเชุ�นิที�พระผู้้�เป็นิเจ�าประทานิพร
โจเซฟ สมธิดำ�วยฐานิะปุโรหติเพ้�อให�พร
พระกติตคิณุไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ เราก็สามารถิ
ไดำ�รบััพรของพระกิตตคิณุในิชีุวติเราผู้�านิ
ฐานิะปุโรหติเชุ�นิกนัิ แต�ละสัปดำาหเ์ราไดำ�
รบััสิทธพิเิศัษและโอกาสที�จะรบััศีัลระลก้ 
โดำยผู้�านิศัาสนิพธิฐีานิะปุโรหตินีิ�  
เราจะมีพระวญิญาณอย้�กบััเราตลอดำเวลา  
ซ้�งสามารถิชุำาระเราให�สะอาดำและทำาให�
เราบัรสุิทธิ� ถิ�าท�านิร้�ส้กว�าต�องขจัดำบัางสิ�ง
ออกจากชีุวติ ให� ไปหาผู้้�นิำาที�ท�านิไว� ใจที�
สามารถิชุ�วยให�ท�านิไปอย้�บันิหนิทางที�ถิก้
ต�อง ผู้้�นิำาของท�านิสามารถิชุ�วยให�ท�านิเข�า
ถิง้อำานิาจบัรบิัร้ณ์แห�งการชุดำใชุ�ของพระ
เยซค้รสิต์

  เน้ิ�องจากฐานิะปุโรหติ เราจง้ไดำ�รบัั
พรจากศัาสนิพธิพีระวหิาร นัิบัตั �งแต�ที�
ดำฉัิันิเข�าพระวหิารไดำ� ดำฉัิันิตั �งเป� าหมาย
และให�ความสำาคญัต�อการเข�าพระวหิาร
เป็นิประจำา เม้�อดำฉัิันิให�เวลาและทำาการ
เสียสละที�จำาเป็นิเพ้�อเข�าใกล�พระบัดิำาบันิ
สวรรค์ ในิพระนิิเวศัน์ิของพระองคม์าก
ข้ �นิ ดำฉัิันิไดำ�รบััพรโดำยไดำ�รบััการเปิดำเผู้ย
และการกระตุ�นิเตอ้นิที�ชุ�วยดำฉัิันิอย�าง
แท�จรงิมาตลอดำชีุวติ

  โดำยผู้�านิฐานิะปุโรหติ เราจะเบักิบัานิ
ใจมากข้ �นิ ฐานิะปุโรหตินิำาแสงสว�างมาส้�
โลกของเรา เอ็ลเดำอร์ โรเบัริต์ ดำ.ี เฮลส์  
กล�าวว�า: “หากปราศัจากอำานิาจฐานิะ
ปุโรหติ ‘ทั �งแผู้�นิดำนิิโลกจะร�างลงสิ�นิ’  
(ดำ ้ คพ. 2:1–3 ) จะไม�มคีวามสว�าง ไม�มี
ความหวงั—มีเพยีงความมด้ำ” 2 

  พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงให�กำาลงัใจเรา  
พระองคท์รงต�องการให�เรากลับัไปหา
พระองค ์พระองคท์รงร้�จกัเราเป็นิการ
ส�วนิตวั พระองคท์รงร้�จกัท�านิ พระองค์
ทรงรกัเรา พระองคท์รงรบััร้�ถิง้เราเสมอ
และประทานิพรเราแม�เม้�อเราร้�ส้กว�าเรา
ไม�สมควรจะไดำ�รบัั พระองคท์รงทราบัว�า
เราต�องการสิ�งใดำและต�องการเม้�อใดำ

  “จงขอแล�วจะไดำ� จงหาแล�วจะพบั จง
เคาะแล�วจะเปิดำให�แก�พวกท�านิ

  “เพราะ ว�า ทกุ คนิ ที� ขอ ก็ ไดำ� และ ทุก คนิ
ที� แสวง หา ก็ พบั ทกุ คนิ ที� เคาะ ก็ จะ เปิดำ ให�
เขา” ( มัทธวิ 7:7–8 )

  ถิ�าท�านิไม�ไดำ�มปีระจกัษ์พยานิเกี�ยว
กบััฐานิะปุโรหติอย้�แล�ว ขอให�ท�านิสวดำ
อ�อนิวอนิและทล้ถิามเพ้�อจะร้�ดำ�วยตนิเอง
ถิง้อำานิาจของสิ�งนีิ� แล�วอ�านิพระคมัภรี์

เพ้�อฟังพระวจนิะของพระผู้้�เป็นิเจ�า ดำฉัิันิ
ทราบัว�าถิ�าเราพยายามมปีระสบัการณ์ถิง้
อำานิาจฐานิะปุโรหติของพระผู้้�เป็นิเจ�าในิ
ชีุวติเรา เราจะไดำ�รบััพร ในิพระนิามของ
พระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
      อ้างองิ
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ฐานิะปุโรหิต ,” เลยีโฮนา,  พ.ย. 2013, 92.
    2.  โรเบัริต์ ดำ.ี เฮลส์, “ พรของฐานิะปุโรหติ ,”  

 เลยีโฮนิา,  ม.ค. 1996, หนิ�า 34.  
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พรแก�มนุิษยชุาตทิั �งปวง  หลกัคำาสอนิและ
พนัิธสัญญา 135  อ�างองิพรหลายประการที�
โจเซฟให�แก�เยาวชุนิในิสมยัการประทานิ
นีิ� เราอ�านิว�า: “ โจเซฟ สมิธ . . . ทำาเพ้�อ 
ความรอดำของมนุิษย์ ในิโลกนีิ�, ยิ�งกว�าคนิ 
อ้�นิใดำที�เคยมชีีุวติอย้� ในิโลก, ยกเว�นิพระ 
เยซเ้ท�านัิ�นิ . . . ท�านินิำาพระคมัภรีม์อรมอนิ 
ออกมา . . . ; ส�งความสมบัร้ณ์แห�งพระ
กติตคิณุอนัิเป็นินิิจ . . . ไปยงัสี�เสี �ยวของ
แผู้�นิดำนิิโลก; นิำาการเปิดำเผู้ยและพระ
บัญัญตัอิอกมาซ้�งรวมเป็นิหนัิงส้อหลกั 
คำาสอนิและพนัิธสัญญา . . . ; รวมวสุิทธิ
ชุนิยคุสุดำท�ายหลายพันิคนิ, . . . และฝ่าก
เกียรตคิณุกบััชุ้�อเสียงที� ไม�มวีนัิตายไว�”  
( หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 135:3 )

  เพ้�อรบััใชุ�อย�างมปีระสิทธิภาพเหมอ้นิ
โจเซฟ เราต�องมคีณุสมบัตัคิ้�ควรใชุ�สิทธิ
อำานิาจฐานิะปุโรหติของพระเจ�า ขณะ
แปลพระคมัภรีม์อรมอนิ โจเซฟและออ
ลเิวอร ์คาวเดำอรตี�องการรบัับัพัตศิัมาแต�
พวกท�านิไม�มสิีทธิอำานิาจที�ถิก้ต�อง วนัิที�  
15 พฤษภาคม ค.ศั. 1829 ท�านิทั �งสอง
คกุเข�าสวดำอ�อนิวอนิและไดำ�รบััการเยอ้นิ
จากยอหน์ิผู้้�ถิวายบัพัตศิัมาผู้้�มอบักญุแจ
ต�างๆ และสิทธิอำานิาจของฐานิะปุโรหติ
แห�งอาโรนิให� โดำยกล�าวว�า “แก�ท�านิเพ้�อนิ
ผู้้�ร�วมรบััใชุ�ทั �งหลายของข�าพเจ�า,  
ในิพระนิามของพระเมสสิยาห ์ข�าพเจ�า
ประสาทฐานิะปุโรหติแห�งอาโรนิ, ซ้�งถิอ้
กญุแจทั �งหลายแห�งการปฏิบิัตัขิองเหล�า
เทพ, และของพระกติตคิณุแห�งการกลบัั
ใจ, และของบัพัตศิัมาโดำยลงไปในินิำ �าทั �ง
ตวัเพ้�อการปลดำบัาป” ( หลกัคำาสอนิและ
พนัิธสัญญา 13:1 )

  อำานิาจฐานิะปุโรหติคอ้สิทธิอำานิาจเพ้�อ
ปฏิบิัตัศิัาสนิพิธแีละพันิธสัญญาแห�งพระ
กติตคิณุของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำแก�ผู้้�มคี�า
ควรรบััสิ�งเหล�านีิ� โดำยผู้�านิศัาสนิพธิฐีานิะ
ปุโรหติและพันิธสัญญาศัักดำิ�สิทธิ�ดำงักล�าว  
จะเกดิำพรอนัิสมบัร้ณ์แห�งการชุดำใชุ�ของ
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำซ้�งชุ�วยให�เราไปถิง้จุดำ
หมายแห�งสวรรค์

  โจเซฟ สมธิเป็นิชุายหนุิ�มที� ไดำ�รบััเรยีก
จากพระผู้้�เป็นิเจ�าเพ้�อฟ้�นิฟ้พระกติตคิณุ
ของพระเยซค้รสิต ์และเพ้�อจดุำประสงค์
นัิ�นิ ท�านิไดำ�รบััฐานิะปุโรหิตซ้�งท�านิใชุ�เป็นิ

โดัย เอน็โซั เซัร์์เก เปเตโล่
สมาชิกวิอ็ร์ดเมโดว์ิวิดู สเตีคโพีรโวิยทูาห์์เอ็จ็มอ็นต์ี

พี�นิ�องทั �งหลาย ผู้มสำาน้ิกคณุจากใจจรงิที�
ไดำ�พ้ดำกับัท�านิในิคำ�าคน้ิประวตัศิัาสตรนี์ิ�
เกี�ยวกับัของประทานิศัักดำิ�สิทธิ�ของฐานิะ
ปุโรหิตและอำานิาจอัศัจรรย์ที�ฐานิะปุโรหิต
เป็นิพรแก�เยาวชุนิในิสมัยการประทานิ
นีิ� ผู้มสวดำอ�อนิวอนิว�า แม�ผู้มจะมีข�อ
บักพร�อง แต�พระวญิญาณจะทรงชุ�วยผู้ม
ในิการสอนิความจรงิ

  ฝ่� ายประธานิส้งสุดำยำ �าเต้อนิผู้้�ดำำารง 
ฐานิะปุโรหิตแห�งอาโรนิว�า “ท�านิมีชีุวติ 
อย้� ในิยุคที�มี โอกาสและการท�าทายที�ยิ�ง 
ใหญ� ยุคที�ฐานิะปุโรหิตไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้  
ท�านิมีสิทธิอำานิาจในิการปฏิิบััติศัาสนิพิธ ี
ของฐานิะปุโรหิตแห�งอาโรนิ เม้�อ 
ท�านิใชุ�สิทธิอำานิาจดำังกล�าวอย�างมีค�าควร 
ร�วมกับัการสวดำอ�อนิวอนิ ท�านิจะเป็นิ 
พรใหญ�หลวงแก�ชีุวติคนิรอบัข�าง” 1   ในิ 
ฐานิะเยาวชุนิชุายของศัาสนิจักร เราไดำ� 
รบััการยำ �าเต้อนิดำ�วยว�าเราเป็นิ “[บัุตร]  
ผู้้�เป็นิที�รกัของพระผู้้�เป็นิเจ�า และ
พระองค์ทรงมีงานิให� [เรา] ทำา” 2   และ
เราชุ�วยงานิของพระองค์เพ้�อ “ทำาให�เกิดำ
ความเป็นิอมตะและชีุวตินิิรนัิดำรข์อง
มนุิษย์” (  โมเสส 1:39 )

 ฐานะปุิโรหิต่เป็ินพิรแก่
เยิ่าวชุนอยิ่า่งไร

   เราได้รับัโอ็กาสที�จะปฏิิบััติีศาสนกิจเห์ม่อ็นเห์ล่าเทพี  
สั�งสอ็นพีระกิตีติีคุณในทุกทวีิปข้อ็งแผู่้นดินโลก  
และช่วิยจิตีวิิญญาณมาสู่พีระคริสต์ี

อี็เกิลเมาท์เทน ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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  เราไดำ�รบััโอกาสที�จะปฏิบิัตัศิัาสนิกจิ
เหมอ้นิเหล�าเทพ สั�งสอนิพระกติตคิณุ
ในิทกุทวปีของแผู้�นิดำนิิโลก และชุ�วยจติ
วญิญาณมาส้�พระครสิต ์การรบััใชุ�นีิ�ทำาให�
เราไดำ�ทำางานิร�วมกับัยอหน์ิผู้้�ถิวาย 
บัพัตศิัมา, โมโรไนิ, โจเซฟ สมธิ, ประธานิ 
รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, และผู้้�รบััใชุ�ที� 
ขยันิหมั�นิเพยีรคนิอ้�นิๆ ของพระเจ�า

  การรบััใชุ�ของเราในิฐานิะปุโรหติและ
กบััฐานิะปุโรหติของพระองคน์ิำาผู้้�ที�อทุศิั
ตนิเพ้�อทำาตามและดำำาเนิินิชีุวติตามคำา
สอนิของพระเจ�าอย�างเคร�งครดัำมาอย้�
ดำ�วยกันิ ซ้�งผู้มทราบัโดำยส�วนิตวัว�าอาจ
เป็นิเร้�องยากขณะเราเผู้ชิุญความท�าทาย
ของเยาวชุนิ แต�การเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิ
กบััเพ้�อนิผู้้�รบััใชุ�เหล�านีิ�ของพระเจ�าในิ
การทำางานิของพระองค์ ให�สำาเรจ็ จะชุ�วย
เพิ�มความเข�มแข็งแก�เราเม้�อเผู้ชิุญการ
ล�อลวงและการหลอกลวงของปฏิปิักษ์ 
ท�านิสามารถิเป็นิแสงส�องทางแก�ทุกคนิที�
ไม�แนิ� ใจในิตนิเอง แสงในิตวัท�านิจะส�อง
สว�างเจดิำจ�าจนิทุกคนิที�ท�านิปฏิสัิมพนัิธ์
ดำ�วยจะไดำ�รบััพรเพยีงแค�ไดำ�อย้�กบััท�านิ  
บัางครั �งอาจยากที�จะรบััร้�ถิง้การประทับั
อย้�ของเพ้�อนิทางวญิญาณของเรา แต�ผู้ม
ดำี ใจที�ร้�ว�าผู้มเป็นิสมาชิุกในิโควรมัฐานิะ
ปุโรหติที�ซ้�อสัตยซ้์�งผู้มจะทำางานิดำ�วยไดำ�
เพ้�อเข�าใกล�พระครสิตม์ากข้ �นิ

  เชุ�นิเดำยีวกบััเพ้�อนิและครอบัครวั 
ของเรา พระวญิญาณบัรสุิทธิ�คอ้หน้ิ�ง 
ในิเพ้�อนิผู้้�ภักดำแีละพ้�งพาไดำ�มากที�สุดำ  
แต�เพ้�ออญัเชิุญพระองค์ ให�อย้�กบััเรา
ตลอดำเวลา เราต�องนิำาตนิเองไปอย้� ในิ
สถิานิการณ์และสถิานิที�ซ้�งพระองคจ์ะ
ทรงต�องการอย้� ซ้�งอาจเริ�มต�นิในิบั�านิของ
เรา เม้�อเราพยายามทำาให�บั�านิเป็นิสถิานิ
ที�ศัักดำิ�สิทธิ� โดำยมีส�วนิในิการศ้ักษาพระ
คมัภรีแ์ละสวดำอ�อนิวอนิเป็นิครอบัครวั
ทกุวนัิ ที�สำาคญักว�านัิ�นิคอ้เม้�อเราศ้ักษา
พระคมัภีรเ์ป็นิส�วนิตวัและสวดำอ�อนิวอนิ
ดำ�วยตนิเอง

      เม้�อต�นิปี ผู้มมีโอกาสนิ�าต้�นิเต�นิแต�
ทำาให�นิอบันิ�อมมากข้ �นิเม้�อไดำ�ชุ�วยให� โอ
เซียเนิ นิ�องสาวของผู้ม ก�าวหนิ�าบันิเส�นิ
ทางพนัิธสัญญาโดำยยอมรบััคำาเชุ้ �อเชิุญให�
รบัับัพัตศิัมาและบัรรลขุ�อกำาหนิดำจำาเป็นิ

อย�างหน้ิ�งเพ้�อเข�าอาณาจกัรซีเลสเชีุยล  
เธอเล้�อนิพธิบีัพัตศิัมาออกไปหน้ิ�งเดำอ้นิ 
จนิผู้มไดำ�รบััแต�งตั �งเป็นิปุโรหติเพ้�อให� 
ผู้มไดำ�รบััสิทธิพเิศัษประกอบัศัาสนิพธิ ี
นัิ�นิ ขณะพี�นิ�องผู้้�หญงิคนิอ้�นิๆ ของเรา 
ไดำ�รบััสิทธพิเิศัษเชุ�นิเดำยีวกนัิที�จะทำางานิ 
ภายใต�งานิมอบัหมายฐานิะปุโรหติและ 
ยน้ิเป็นิพยานิ ขณะเรายน้ิกนัิคนิละฝั่� ง 
ของอ�างบัพัตศิัมาและเตรยีมจะลงนิำ �า  
ผู้มสังเกตเห็นิความต้�นิเต�นิของเธอซ้�งไม�
ต�างไปจากผู้ม ผู้มร้�ส้กเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิ
กบััเธอเม้�อเห็นิเธอตดัำสินิใจอย�างถิก้ 
ต�อง โอกาสในิการใชุ�ฐานิะปุโรหติครั �งนีิ� 
ทำาให�ผู้มต�องรอบัคอบัมากข้ �นิและ 
หละหลวมนิ�อยลงในิการดำำาเนิินิชีุวติตาม 
พระกติตคิณุ ผู้มไปพระวหิารทกุวนัิในิ
สัปดำาหนั์ิ�นิเพ้�อเตรยีมตวั โดำยมคีณุแม�  
คณุยาย และนิ�องสาวคอยสนัิบัสนุินิผู้ม
ในิการประกอบัพิธบีัพัตศิัมาแทนิคนิตาย

  ประสบัการณ์นีิ�สอนิผู้มอย�างมากเกี�ยว
กบััฐานิะปุโรหติและวธิทีี�ผู้มจะใชุ�ฐานิะ
ปุโรหตินีิ�อย�างมคี�าควร ผู้มร้�ว�าผู้้�ดำำารง
ฐานิะปุโรหติทกุคนิจะร้�ส้กไดำ�เหมอ้นิที�
ผู้มร้�ส้กเม้�อเราทำาตามแบับัอย�างของนีิไฟ
ในิการ “ ไปและทำา” (ดำ ้ 1 นีิไฟ 3:7 ) เรา
ไม�สามารถินัิ�งนิิ�งและคาดำหวงัให�พระเจ�า
ทรงใชุ�เราในิงานิยิ�งใหญ�ของพระองค ์เรา
ต�องไม�รอให�ผู้้�ต�องการความชุ�วยเหลอ้มา
เสาะหาเรา แต�เป็นิหนิ�าที�ของเราในิฐานิะ
ผู้้�ดำำารงฐานิะปุโรหติที�จะเป็นิแบับัอย�าง
และยน้ิเป็นิพยานิของพระผู้้�เป็นิเจ�า หาก

เราตดัำสินิใจเร้�องใดำที�กดีำกนัิความก�าวหนิ�า
นิิรนัิดำรข์องเรา เราต�องเปลี�ยนิแปลงเดำี�ยว
นีิ� ซาตานิจะพยายามทกุวถิิทีางที�จะเก็บั
เราไว� ในิสถิานิะเน้ิ�อหนัิงของการแสวงหา
ความสุขสำาราญต้ �นิๆ แต�ผู้มร้�ว�าถิ�าเรา
เพยีรพยายาม หาคนิสนัิบัสนุินิ และกลบัั
ใจทกุวนัิ พรที� ไดำ�รบััจะนิ�าท้�งและชีุวติเรา
จะเปลี�ยนิไปตลอดำกาลขณะเรามุ�งหนิ�าไป
ในิเส�นิทางพันิธสัญญา

  ผู้มร้�ว�านีิ�คอ้ศัาสนิจกัรที�แท�จรงิของ
พระเยซค้รสิต ์ผู้้�ทรงเป็นิพระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำของเราและทรงมอบักุญแจฐานิะ
ปุโรหติให�แก�อคัรสาวกของพระองค ์ผู้้� ใชุ�
กญุแจนัิ�นิในิการนิำาทางเรา โดำยเฉัพาะ
อย�างยิ�งในิวนัิเวลาท�าทายเชุ�นินีิ� และในิ
การเตรยีมโลกให�พร�อมรบััการเสด็ำจกลบัั
มาของพระองค์

  ผู้มร้�ว�าโจเซฟ สมธิคอ้ศัาสดำาพยากรณ์
แห�งการฟ้�นิฟ้ และประธานิเนิลสันิคอ้
ศัาสดำาพยากรณ์ที�มชีีุวติอย้� ในิปัจจุบันัิ  
ผู้มขอเชิุญชุวนิให�ทุกคนิศ้ักษาชีุวติของ
ผู้้�ดำำารงฐานิะปุโรหติที�ยิ�งใหญ�เหล�านีิ�และ
หมายมั�นิปรบััปรงุตนิเองทกุวนัิเพ้�อให�
เราพร�อมพบักบััพระผู้้�รงัสรรคข์องเรา ในิ
พระนิามของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
      อ้างองิ
     1.  ฝ่� ายประธานิส้งสุดำ,  สัมีฤทธผิู้ลในหน้าที�

ข้องฉัันตอ่พรัะผู้้เ้ป็็นเจ้า้  (หนัิงส้อเล�มเล็ก, 
2010), หนิ�า 5.

    2.  Aaronic Priesthood quorum theme, ในิ
   General Handbook: Serving in The 
Church of Jesus Christ of Latter- day 
Saints ,  10.1.2, ChurchofJesusChrist.org.  
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นิ�อยสองสามครั �งที�ทั �งค้�เห็นิต�างกนัิเกี�ยว
กบััวธิรีบััมอ้เร้�องท�าทายเหล�านัิ�นิ อย�างไร
ก็ตาม พวกท�านิเรยีนิร้�ผู้�านิการตกว�า
สำาคญัมากที�จะต�องกระทำาในิความเป็นิ
หน้ิ�งเดำยีวกนัิและความรกั ในิการสอนิที�
ไดำ�รบััจากแหล�งชุ�วยแห�งสวรรค ์พวกท�านิ
เรยีนิร้�แผู้นิแห�งความรอดำและหลกัธรรม
พระกิตตคิณุของพระเยซค้รสิตท์ี�ทำาให�
แผู้นินัิ�นิดำำาเนิินิไปไดำ� เพราะเข�าใจว�าจดุำ
ประสงคบ์ันิแผู้�นิดำนิิโลกกบััเป� าหมาย 
นิิรนัิดำรข์องพวกท�านิไม�ต�างกนัิ พวกท�านิ
จง้พบัความพอใจและความสำาเรจ็ในิการ
เรยีนิร้�ที�จะทำางานิดำ�วยกนัิในิความรกัและ
ความชุอบัธรรม

    เม้�อให�กำาเนิิดำลก้ อาดำมัและเอวาสอนิ
สิ�งที� ไดำ�เรยีนิร้�จากผู้้�ส�งสารจากสวรรคแ์ก�
ครอบัครวั พวกท�านิมุ�งชุ�วยให�ลก้ๆ เข�าใจ
และนิ�อมรบััหลกัธรรมเหล�านัิ�นิซ้�งจะทำา
ให�ลก้ๆ มคีวามสุขในิชีุวตินีิ�และพร�อม
กลบััไปหาพระบัดิำามารดำาบันิสวรรค์
หลงัเพิ�มพน้ิความสามารถิและพส้ิจน์ิ
ตนิเองแล�วว�าเชุ้�อฟังพระผู้้�เป็นิเจ�า ในิ
กระบัวนิการนัิ�นิ อาดำมักบััเอวาเรยีนิร้�ที�จะ
ซาบัซ้�งข�อดำทีี�มตี�างกนัิและสนัิบัสนุินิกนัิ
ในิงานิสำาคญันิิรนัิดำรข์องพวกท�านิ  2 

  หลายร�อยหลายพนัิปีผู้�านิมาและผู้�านิ
ไป ความชัุดำแจ�งเกี�ยวกบััการมสี�วนิของ
ชุายและหญงิแบับัที� ไดำ�รบััการดำลใจและ
พ้�งพาอาศััยกนัิกลบััคลมุเครอ้ไปดำ�วย
ข�อมล้ข�าวสารที� ไม�ถิก้ต�องและความ
เข�าใจผู้ดิำ ในิชุ�วงระหว�างกาลเริ�มต�นิอันิ
นิ�าอศััจรรย์ ในิสวนิเอเดำนิกบััปัจจุบันัิ 
ปฏิปิักษ์ประสบัความสำาเรจ็ทเีดำยีวกบััเป� า
หมายที�จะแบั�งแยกชุายหญงิออกจากกนัิ
ในิความพยายามจะยด้ำครองจติวญิญาณ
เรา ล้ซิเฟอรร์้�ว�าถิ�าเขาสามารถิทำาลาย
ความเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิที�ชุายและหญงิ 
ร้�ส้กไดำ� ถิ�าเขาสามารถิทำาให�เราสับัสนิเกี�ยว
กบััคณุค�าอนัิส้งส�งและความรบััผู้ดิำชุอบั
ต�อพนัิธสัญญาของเราไดำ� เขาจะประสบั
ผู้ลสำาเรจ็ในิการทำาลายครอบัครวัซ้�งเป็นิ
หนิ�วยสำาคญัยิ�งของนิิรนัิดำร

  ซาตานิยั�วยใุห�เกดิำการเปรยีบัเทยีบั 
เพ้�อใชุ�เป็นิเคร้�องมอ้สร�างความร้�ส้กเหน้ิอ
ชัุ �นิหรอ้ตำ�าต�อยกว�า ซุกซ�อนิความจรงิ 
นิิรนัิดำรท์ี�ว�าความแตกต�างที�ตดิำตวัมา 

เรยีนิร้�ที�จะทำางานิดำ�วยกนัิและเป็นิหน้ิ�ง
เดำยีวกนัิในิการบัรรลจุดุำประสงคท์ี�พระ
ผู้้�เป็นิเจ�าทรงมเีพ้�อพวกท�านิ—และลก้
หลานิทกุคนิ

  ต�อไปนีิ�ลองน้ิกภาพค้�สามภีรรยาค้�เดำมิ
ในิความเป็นิมรรตยั พวกท�านิต�องลงแรง
หาอาหาร สัตวบ์ัางชุนิิดำเห็นิว�า พวกท่าน   
เป็นิอาหาร และมีเร้�องท�าทายยากๆ ที�จะ
เอาชุนิะไดำ�ก็ต�อเม้�อปรก้ษากนัิและสวดำ
อ�อนิวอนิดำ�วยกนัิ ดำฉัิันิน้ิกภาพว�ามอีย�าง

 โดัย จันี บ่ี. บ่ิงแฮม
  ประธานสมาคมสงเคราะห์์สามญั

พี�นิ�องที�ยอดำเยี�ยมทั �งหลาย ดำฉัิันิยินิดำี
อย�างยิ�งที� ไดำ�อย้�กับัท�านิ ไม�ว�าท�านิจะฟัง
อย้�ที� ใดำ ดำฉัิันิขอกอดำพี�นิ�องสตรแีละขอ
จับัม้ออย�างจรงิใจกับัพี�นิ�องชุายทุกท�านิ 
เราเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกันิในิงานิของพระเจ�า

  เม้�อน้ิกถิง้อาดำมักบััเอวา ความคดิำแรก
ของเรามกัจะเกี�ยวกบััชีุวติในิอดุำมคตขิอง
พวกท�านิในิสวนิเอเดำนิ ดำฉัิันิจนิิตนิาการ
ว�าอากาศัคงจะดำตีลอดำเวลา—ไม�ร�อนิไม�
หนิาวจนิเกนิิไป—มีผู้กัผู้ลไม�อร�อยๆ อุดำม
สมบัร้ณ์งอกงามอย้�แค�เอ้ �อม อยากจะรบัั
ประทานิเม้�อใดำก็ ไดำ� เน้ิ�องจากนัิ�นิคอ้โลก
ใหม�ของพวกท�านิ จง้มอีะไรให�ค�นิพบัอกี
มากมาย ทกุวนัิชุ�างนิ�าสนิใจไปหมดำเม้�อ
ไดำ�ทำาความร้�จกักบััชีุวติสัตวแ์ละสำารวจ
สภาพสวยงามรอบัตวั พวกท�านิไดำ�รบัั
พระบัญัญัตทิี�จะต�องเชุ้�อฟังดำ�วย และมี
หลายวธิี ในิการทำาตามคำาสั�งเหล�านัิ�นิ ซ้�ง
ก�อความวติกกงัวลและความสับัสนิในิ
เบั้ �องต�นิอย้�บั�าง 1   แต�เม้�อไดำ�ทำาการตดัำสินิ
ใจที�เปลี�ยนิชีุวติตลอดำกาลแล�ว พวกท�านิ

 เป็ินหนึ�งเดียิ่วกนัใน 
การที่ำางานข่องพิระผูู้เ้ป็ินเจา้ 
ใหส้ำาเร็จ

   วิิธีที�มีประสิทธิภาพีที�สุดในการบัรรลศัุกยภาพีแห่์ง
สวิรรค์ข้อ็งเราค่อ็การทำางานด้วิยกัน โดยได้รับัพีร 
จากพีลงัอ็ำานาจและสิทธิอ็ำานาจฐานะปุโรหิ์ตี



61พฤษภาคม 2020

ของชุายและหญงิคอ้สิ�งที�พระผู้้�เป็นิเจ�า
ประทานิให�และมคีณุค�าเท�าเทยีมกนัิ เขา
พยายามลดำคณุค�าการมสี�วนิของสตรทีั �ง
ในิภาคครอบัครวัและภาคประชุาสังคม  
ซ้�งเป็นิการลดำอิทธิพลยกระดำบััจติใจเพ้�อ
ความดำขีองสตรลีงไปดำ�วย เป� าหมายของ
เขาคอ้ส�งเสรมิการต�อส้�แย�งชิุงอำานิาจ
แทนิที�จะฉัลองการมสี�วนิในิแบับัที�เป็นิ
เอกลกัษณ์เฉัพาะตวัของชุายและหญงิ
ซ้�งส�งเสรมิกนัิและมีส�วนิให�เกิดำความเป็นิ
หน้ิ�งเดำยีวกนัิ

  ดำงันัิ�นิ ตลอดำเวลาหลายปีทั�วโลก 
ความเข�าใจอนัิสมบัร้ณ์เกี�ยวกบััการพ้�งพา
อาศััยกนัิแบับัสวรรค ์รวมทั �งการมีส�วนิ
และความรบััผิู้ดำชุอบัของหญงิและชุาย
ที�แตกต�างกนัิ ไดำ�เลอ้นิหายไปเป็นิส�วนิ
ใหญ� เพศัหญิงในิหลายสังคมตกเป็นิรอง
เพศัชุายแทนิที�จะเป็นิหุ�นิส�วนิเคยีงข�าง
กนัิ กจิกรรมของพวกเธอถิก้จำากดัำอย้� ในิ
วงแคบั ความก�าวหนิ�าทางวญิญาณชุ�า
จนิเฉ้ั�อยในิยคุมด้ำมนิเหล�านัิ�นิ ที�จรงิแล�ว
มแีสงสว�างทางวญิญาณเพยีงนิ�อยนิิดำที�
สามารถิส�องลอดำเข�าไปในิความคดิำและ
จติใจที�จมอย้� ในิประเพณีการกดำขี� ไดำ�

  และแล�วแสงแห�งพระกิตตคิณุที� ไดำ�
รบััการฟ้�นิฟ้ก็สาดำส�องมา “เหน้ิอความ
เจดิำจ�าของดำวงอาทติย”์ 3   เม้�อพระผู้้�เป็นิ
เจ�าพระบัดิำาและพระบัตุรของพระองค ์ 
พระเยซค้รสิต ์ทรงปรากฏิต�อเด็ำกหนุิ�ม
โจเซฟ สมธิตอนิเชุ�าตร้� ในิฤดำใ้บัไม�ผู้ลิ
ปี 1820 ในิหม้� ไม�ศัักดำิ�สิทธิ�ทางตอนิ

เหน้ิอของรฐันิิวยอรก์ จากเหตกุารณ์นัิ�นิ
การเปิดำเผู้ยยคุใหม�เริ�มหลั�งไหลมาจาก
สวรรค ์องคป์ระกอบัแรกๆ ของศัาสนิจักร
ต�นิแบับัของพระครสิตท์ี� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้
คอ้สิทธอิำานิาจฐานิะปุโรหติของพระผู้้�
เป็นิเจ�า เม้�อการฟ้�นิฟ้เผู้ยออกมาอย�างต�อ
เน้ิ�อง ชุายและหญงิเริ�มตระหนัิกข้ �นิมา
ใหม�ถิง้ความสำาคญัและศัักยภาพของการ
ทำางานิแบับัหุ�นิส�วนิซ้�งพระองคท์รงมอบั
อำานิาจและกำากบััดำแ้ลในิงานิศัักดำิ�สิทธิ�นีิ�

    ในิปี 1842 เม้�อสตรขีองศัาสนิจักรใหม�
ดำ�อยประสบัการณ์ต�องการจดัำตั �งกลุ�ม
อย�างเป็นิทางการเพ้�อชุ�วยงานิ ประธานิ
โจเซฟ สมธิร้�ส้กถิง้การดำลใจให�จดัำตั �ง
สตร ี“ภายใต�ฐานิะปุโรหติตามแบับัแผู้นิ
ของฐานิะปุโรหติ”  4   ท�านิกล�าวว�า “บัดัำนีิ�
ข�าพเจ�าส�งต�อกญุแจนีิ� ให�ท�านิในินิามของ
พระผู้้�เป็นิเจ�า . . . —นีิ�คอ้การเริ�มต�นิของ
ยคุที�ดำกีว�าเดำมิ” 5   นัิบัตั �งแต�กญุแจนัิ�นิถิก้
ส�งต�อ โอกาสทางการศ้ักษา การเมอ้ง และ
เศัรษฐกจิสำาหรบััสตรก็ีเริ�มค�อยๆ ขยาย
ออกไปทั�วโลก 6 

  องค์การใหม�สำาหรบััสตรขีองศัาสนิจักร
ในิชุ้�อสมาคมสงเคราะห์นีิ� แตกต�างจาก
สมาคมสตรอี้�นิๆ ในิยุคนัิ�นิ เพราะผู้้�จัดำ
ตั �งค้อศัาสดำาพยากรณ์ผู้้�ดำำาเนิินิการดำ�วย
สิทธิอำานิาจฐานิะปุโรหิตในิการมอบัสิทธิ
อำานิาจ ความรบััผู้ิดำชุอบัอันิศัักดำิ�สิทธิ�  
และตำาแหนิ�งอย�างเป็นิทางการแก�สตรี
ภายในิโครงสร�างของศัาสนิจักรโดำยไม�
แยกจากกันิ 7 

  จากสมัยศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
ถิ้งสมัยเรา การฟ้�นิฟ้สรรพสิ�งที�ดำำาเนิินิ
ต�อเน้ิ�องมาไดำ�นิำาความกระจ�างเร้�องความ
จำาเป็นิของสิทธิอำานิาจและพลังอำานิาจ
ฐานิะปุโรหิตในิการชุ�วยเหล้อทั �งชุาย
และหญิงให�บัรรลุหนิ�าที�รบััผู้ิดำชุอบัของ
ตนิตามที�สวรรค์กำาหนิดำ เม้�อไม�นิานิมา
นีิ�มีผู้้�สอนิเราว�าสตรทีี� ไดำ�รบััการวางม้อ
มอบัหนิ�าที�ภายใต�การกำากับัดำ้แลของผู้้�
ถิ้อกุญแจฐานิะปุโรหิตจะปฏิิบััติหนิ�าที�
นัิ�นิดำ�วย สิทธิอำานาจ้ฐานะปุ็โรัหิต  ในิการ
เรยีกของตนิ 8 

  ในิเดำอ้นิตลุาคม 2019 ประธานิ 
รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิสอนิว�า สตรทีี� ไดำ�รบัั
เอ็นิดำาวเม�นิท์ ในิพระวหิารม ีอำานาจ้ฐานะ
ปุ็โรัหติ  ในิชีุวติและในิบั�านิของเธอเม้�อ 
พวกเธอรกัษาพนัิธสัญญาศัักดำิ�สิทธิ�ที�ทำา 
ไว�กบััพระผู้้�เป็นิเจ�า 9   ท�านิอธบิัายว�า “ฟ� า 
สวรรคเ์ปิดำกว�างสำาหรบัั สตรั ี ที� ไดำ�รบััการ 
ประสาทพรดำ�วยอำานิาจของพระผู้้�เป็นิ 
เจ�าซ้�งหลั�งไหลมาจากพนัิธสัญญาฐานิะ 
ปุโรหติของพวกเธอ มากพอๆ กบััที�เปิดำ 
กว�างให�บัรุษุผู้้�ดำำารงฐานิะปุโรหติ” และ 
ท�านิสนัิบัสนุินิให�พี�นิ�องสตรทีกุคนิ  
“ดำง้อำานิาจของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำมาชุ�วย
ครอบัครวัและคนิที�ท�านิรกัไดำ�อย�างเสร”ี 10 

  นัิ�นิมคีวามหมายอย�างไรต�อท�านิและ
ดำฉัิันิ? ความเข�าใจเร้�องสิทธิอำานิาจและ
พลงัอำานิาจฐานิะปุโรหติเปลี�ยนิชีุวติเรา
อย�างไรบั�าง? กุญแจสำาคญัอย�างหน้ิ�งคอ้
การเข�าใจว�าเม้�อหญงิและชุายทำางานิดำ�วย
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กนัิ เราบัรรลผุู้ลสำาเรจ็มากมายยิ�งกว�า
ทำางานิแยกกนัิ 11   บัทบัาทของเราเป็นิการ
เก้ �อกล้กนัิไม� ใชุ�แข�งขนัิกนัิ แม�สตรีไม�ไดำ�
รบััการแต�งตั �งส้�ตำาแหนิ�งฐานิะปุโรหติ แต�
ตามที�กล�าวมาแล�ว สตรีไดำ�รบััอำานิาจฐานิะ
ปุโรหติเม้�อรกัษาพันิธสัญญาของตนิ  
และสตรปีฏิบิัตังิานิดำ�วยสิทธอิำานิาจฐานิะ
ปุโรหติเม้�อไดำ�รบััการวางมอ้มอบัหนิ�าที�ส้�
การเรยีก

  ในิวนัิที�สวยงามของเดำอ้นิสิงหาคม  
ดำฉัิันิไดำ�รบััเกยีรติ ให�นัิ�งลงกับัประธานิรสั-
เซลล ์เอ็ม. เนิลสันิในิบั�านิที�ก�อสร�างใหม�
ของโจเซฟและเอ็มมา สมธิ ในิฮาร์ โมนีิ  
เพนิซิลเวเนีิย ใกล�สถิานิที�ฟ้�นิฟ้ฐานิะ
ปุโรหิตแห�งอาโรนิในิยุคสุดำท�ายนีิ� ในิการ
สนิทนิาของเรา ประธานิเนิลสันิพด้ำเกี�ยว
กบัับัทบัาทสำาคญัของสตรี ในิการฟ้�นิฟ้

  ปร์ะธานเนลสนั:  “สิ�งสำาคญัที�สุดำดำ�านิ
หน้ิ�งที�ผู้มน้ิกถิง้เม้�อมาสถิานิที�ฟ้�นิฟ้ฐานิะ
ปุโรหติแห�งนีิ�คอ้บัทบัาทสำาคญัของสตรี
ในิการฟ้�นิฟ้

  “เม้�อโจเซฟเริ�มแปลพระคมัภรี ์
มอรมอนิในิตอนิแรก ใครเป็นิคนิจดำ?  
จรงิๆ แล�วท�านิจดำนิิดำหนิ�อยแต�ไม�มาก  
เอ็มมาเข�ามาทำา

  “และเม้�อผู้มน้ิกถิง้ว�าโจเซฟเข�าไป
สวดำอ�อนิวอนิในิป� าใกล�บั�านิในิพอลไมรา  
นิิวยอรก์อย�างไร ท�านิไปที� ไหนิ? ท�านิ
เข�าไปในิป� าศัักดำิ�สิทธิ� เหตใุดำท�านิจง้ไป
ที�นัิ�นิ? เพราะคณุแม�ไปที�นัิ�นิเม้�อเธอ
ต�องการสวดำอ�อนิวอนิ

  “นัิ�นิเป็นิเพยีงสตรสีองคนิที�มบีัทบัาท
สำาคญัในิการฟ้�นิฟ้ฐานิะปุโรหติและในิ
การฟ้�นิฟ้ศัาสนิจกัร เราอาจพด้ำไดำ�อย�างไม�
ต�องสงสัยว�า ภรรยาของเรามีส�วนิสำาคญั
ในิวนัินีิ� ไม�ต�างจากสองท�านิในิเวลานัิ�นิ 
แนิ�นิอนิว�าพวกเธอสำาคญั”

  เชุ�นิเดำยีวกับัเอ็มมา ลซี้ และโจเซฟ  
เรามปีระสิทธภิาพส้งสุดำเม้�อเราเต็มใจ
เรยีนิร้�จากกนัิและเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิในิ
เป� าหมายที�จะเป็นิสานุิศิัษยข์องพระเยซ้
ครสิตแ์ละชุ�วยผู้้�อ้�นิตามเส�นิทางนัิ�นิ

  มีผู้้�สอนิเราว�า “ฐานิะปุโรหิตเป็นิพร
แก�ชีุวติบัุตรธิดำาของพระผู้้�เป็นิเจ�าในิ
วธิีนัิบัไม�ถิ�วนิ . . . ทั �งในิการเรยีก [ของ
ศัาสนิจักร], ศัาสนิพิธีพระวหิาร, ความ

สัมพันิธ์ ในิครอบัครวั, และการปฏิิบััติ
ศัาสนิกิจเงียบัๆ เป็นิส�วนิตัว ชุายและ
หญิงวสุิทธิชุนิยุคสุดำท�ายล�วนิทำาดำ�วยพลัง
อำานิาจและสิทธิอำานิาจฐานิะปุโรหิต การ
พ้�งพาอาศััยกันิเชุ�นินีิ�ของบัุรษุและสตรี
ในิการทำางานิของพระผู้้�เป็นิเจ�าให�สำาเร็จ
ผู้�านิอำานิาจของพระองค์ เป็นิศั้นิย์กลาง
ในิพระกิตติคุณของพระเยซ้ครสิต์ที� 
ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ผู้�านิศัาสดำาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ” 12 

  ความเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิสำาคญัอย�างยิ�ง
ต�องานิศัักดำิ�สิทธิ�ที�เราไดำ�รบััเกยีรตแิละ
ไดำ�รบััเรยีกให�ทำา แต�สิ�งนีิ� ไม�ไดำ�เกดิำข้ �นิ
เอง ต�องใชุ�ความอตุสาหะและเวลาที�จะ
ปรก้ษากนัิอย�างจรงิจงั—เพ้�อฟังกนัิ เพ้�อ
เข�าใจมมุมองของอกีฝ่� าย และแบั�งปันิ
ประสบัการณ์—แต�กระบัวนิการนีิ�ส�งผู้ล
ให�การตดัำสินิใจมาจากการดำลใจมากข้ �นิ  
ไม�ว�าจะที�บั�านิหรอ้ในิความรบััผู้ดิำชุอบัในิ
ศัาสนิจกัร วธิทีี�มปีระสิทธิภาพที�สุดำในิ
การบัรรลุศัักยภาพแห�งสวรรคข์องเราคอ้
การทำางานิดำ�วยกนัิ โดำยไดำ�รบััพรจากพลงั
อำานิาจและสิทธิอำานิาจฐานิะปุโรหติในิ
บัทบัาทที�แตกต�างกนัิแต�เก้ �อกล้กนัิ

  การเป็นิหุ�นิส�วนิเชุ�นินัิ�นิเป็นิอย�างไร
ในิชีุวติสตรแีห�งพนัิธสัญญาในิปัจจบุันัิ? 
ดำฉัิันิขอยกตวัอย�าง

    อลสัินิและจอหน์ิมคีวามเป็นิหุ�นิส�วนิ
ที� ไม�เหมอ้นิใคร พวกเขาขี�จกัรยานิสอง
ตอนิในิการแข�งขนัิระยะสั�นิและระยะ
ยาว การแข�งขนัิดำ�วยพาหนิะเชุ�นินัิ�นิจะ
สำาเรจ็ไดำ� ผู้้�ขี�จกัรยานิสองคนิต�องสามคัคี
กนัิ ต�องเอียงตวัไปในิทศิัทางเดำยีวกนัิในิ

จงัหวะที�ถิก้ต�อง ใครจะอย้�เหน้ิอใครไม�
ไดำ� ทั �งค้�ต�องส้�อสารกนัิอย�างชัุดำเจนิและ
แต�ละคนิทำาหนิ�าที�ของตนิ กปัตนัิอย้�ข�าง
หนิ�าคอยควบัคมุว�าจะเบัรกและจะยน้ิ
เม้�อใดำ สโตกเกอรอ์ย้�ข�างหลงัต�องคอย
สนิใจว�ามอีะไรเกดิำข้ �นิบั�างและพร�อมจะ
ใส�พลงัเสรมิถิ�าตามหลงัอย้�เล็กนิ�อย หรอ้
ชุะลอเม้�อเข�าใกล�นัิกปั� นิอกีคนัิมากเกนิิไป  
ทั �งค้�ต�องสนัิบัสนุินิกนัิเพ้�อก�าวหนิ�าไปจนิ
บัรรลเุป� าหมาย

  อลสัินิอธบิัายว�า: “ ในิชุ�วงแรกๆ คนิที�
อย้� ในิตำาแหนิ�งกปัตนัิจะพด้ำว�า ‘ยน้ิ’ เม้�อ
เราต�องยน้ิ และ ‘เบัรก’ เม้�อเราต�องหยุดำ
ปั� นิ สักพักคนิที�เป็นิสโตกเกอรก็์เรยีนิร้�
ที�จะบัอกไดำ�ว�าเม้�อไหร�กปัตนัิกำาลงัจะยน้ิ
หรอ้เบัรกโดำยไม�จำาเป็นิต�องพด้ำอะไรอีก  
เราเรยีนิร้�ที�จะจบััสัญญาณว�าอกีฝ่� ายเป็นิ
อย�างไร และสามารถิบัอกไดำ�เม้�ออีกฝ่� าย
กำาลงัมปีัญหาและ [แล�ว] อกีคนิหน้ิ�งก็
พยายามเสรมิในิส�วนิที�ขาดำ จรงิๆ แล�ว
เร้�องนีิ�ล�วนิเกี�ยวกบััความวางใจและการ
ทำางานิดำ�วยกนัิ” 13 

  จอหน์ิกบััอลสัินิไม�ไดำ�เป็นิหน้ิ�ง
เดำยีวกนัิเฉัพาะตอนิปั� นิจกัรยานิ แต�ทั �ง
สองเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิในิชีุวติแต�งงานิดำ�วย  
แต�ละคนิปรารถินิาให�อกีฝ่� ายมคีวามสุข
มากกว�าตนิเอง แต�ละคนิมองหาข�อดำี ในิ
อกีคนิและพยายามเอาชุนิะสิ�งที� ไม�ค�อยดำี
ในิตนิเอง ทั �งสองผู้ลดัำกนัินิำาและผู้ลดัำกนัิ
ให�มากข้ �นิเม้�อหุ�นิส�วนิอกีฝ่� ายมปีัญหา  
แต�ละคนิเห็นิคณุค�าในิส�วนิของอกีฝ่� าย  
และพบัคำาตอบัที�ดำกีว�าให�กบััการท�าทาย
เม้�อทั �งค้�รวมพรสวรรคแ์ละทรพัยากรของ
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ตนิเข�าดำ�วยกันิ พวกเขาผู้ก้พันิกนัิอย�าง
แท�จรงิผู้�านิความรกัเหมอ้นิพระครสิต์

  การปรบััตวัให�เข�ากบััแบับัแผู้นิแห�ง
สวรรคข์องการทำางานิดำ�วยกนัิในิความ
เป็นิหน้ิ�งเดำยีวเป็นิเร้�องสำาคญัมากในิยคุนีิ�
ที�ข�าวสาร “ฉัันิมาก�อนิ” มอีย้�รอบัตวั สตรี
มขีองประทานิเฉัพาะตวัที�ส้งส�ง 14  และ
มหีนิ�าที�รบััผิู้ดำชุอบัที�เป็นิเอกลกัษณ์
เฉัพาะตวั แต�สิ�งเหล�านัิ�นิไม�ไดำ�สำาคญัมาก— 
หรอ้นิ�อย—ไปกว�าของประทานิและ
หนิ�าที�รบััผิู้ดำชุอบัของผู้้�ชุาย ทกุคืน   
มจีดุำประสงคแ์ละจำาเป็นิต�อการทำาให�
แผู้นิอนัิส้งส�งของพระบัดิำาบันิสวรรค์
เกดิำข้ �นิเพ้�อมอบัโอกาสที�ดำทีี�สุดำให�บัตุร
ธดิำาแต�ละคนิของพระองคท์ี�จะบัรรลุ
ศัักยภาพแห�งสวรรคข์องตนิ

  วนัินีิ� “เราต�องการสตรทีี�มคีวามกล�า
หาญและวสัิยทัศัน์ิแบับัเอวา มารดำาของ
เรา” 15  เพ้�อเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิกบััพี�นิ�องชุาย
ในิการนิำาจติวญิญาณมาส้�พระครสิต ์16    
ผู้้�ชุายต�องเป็นิหุ�นิส�วนิที�แท�จรงิ แทนิที�จะ
คดิำว�าต�องรบััผิู้ดำชุอบัเพยีงผู้้�เดำยีวหรอ้  
“เสแสร�ง” ทำาตวัเป็นิหุ�นิส�วนิในิขณะที�
สตรแีบักรบัังานิส�วนิใหญ� สตรตี�องเต็มใจ  
“ก�าวออกมา [และ] มายน้ิอย้� ในิสถิานิที�ที�
ถิก้ต�องและต�องการท�านิ” 17   ในิฐานิะหุ�นิ
ส�วนิ แทนิที�จะคดิำว�าต�องทำาทกุอย�างดำ�วย
ตนิเองหรอ้รอให�บัอกว�าต�องทำาอะไร 18 

  การมองสตรเีป็นิผู้้�มสี�วนิร�วมคนิสำาคญั
ไม� ใชุ�เร้�องของการสร�างความเท�าเทยีมแต�

เป็นิเร้�องของความเข�าใจ
ความจรงิทางหลกัคำาสอนิ  
แทนิที�จะสร�างโปรแกรม
ข้ �นิมาเพ้�อให�เกดิำสิ�งนีิ�  

เราสามารถิทำางานิอย�าง
จรงิจงัเพ้�อให�คณุค�าแก�
สตรดีำงัที�พระผู้้�เป็นิเจ�า
ทรงทำา: ในิฐานิะหุ�นิส�วนิ
สำาคญัในิงานิแห�งความ
รอดำและความส้งส�ง

  เราพร�อมหรอ้ไม�? 
เราจะพยายามเอาชุนิะ
อคตทิางวฒันิธรรมและ
แทนิที�ดำ�วยการนิ�อมรบัั
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เคยอ�านิเหตกุารณ์นัิ�นิมาแล�วหลายรอบั  
แต�ที�ผู้�านิมาข�าพเจ�าร้�ส้กเหมอ้นิบันัิทก้นีิ�
เป็นิรายงานิการประชุมุสำาคญัที�เกี�ยวข�อง
กบััโจเซฟ สมธิ ศัาสดำาพยากรณ์แห�ง
การฟ้�นิฟ้ แต�ครั �งนีิ� ในิเร้�องราวเหล�านัิ�นิ
ข�าพเจ�าเห็นิวธิทีี�พระเจ�าทรงนิำาเราซ้�ง
เป็นิสานุิศิัษย์ ในิศัาสนิจกัรของพระองค ์ 
ข�าพเจ�าเห็นิว�าการที�มนุิษย์ ไดำ�รบััการนิำา
โดำยพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของโลก พระผู้้�สร�าง— 
ผู้้�ทรงร้�ทกุสิ�ง ทั �งในิอดำตี ปัจจบุันัิ และ
อนิาคต มคีวามหมายอย�างไร พระองค์
ทรงสอนิเราทลีะขั �นิทลีะตอนิและทรง
นิำาทางเรา ไม�เคยบังัคบััเรา

  การประชุมุที�ข�าพเจ�ากำาลงัอธบิัายอย้�นีิ�
เป็นิชุ�วงเวลาสำาคญัยิ�งของการฟ้�นิฟ้  
เป็นิการประชุมุวนัิสะบัาโตที�จดัำข้ �นิในิ
วนัิที� 3 เมษายนิ ค.ศั. 1836 ในิพระวหิาร
เคริท์แลนิดำ ์โอไฮโอ เจ็ดำวนัิหลงัการอทุศิั
พระวหิาร โจเซฟ สมธิอธบิัายถิง้ชุ�วงเวลา
สำาคญันีิ� ในิประวตัศิัาสตร์ โลกดำ�วยวธิเีรยีบั
ง�าย เร้�องราวส�วนิใหญ�ของท�านิบันัิทก้ไว�
ในิหลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญาภาค 110:

  “ ในิตอนิบั�าย, ข�าพเจ�าชุ�วยประธานิ
คนิอ้�นิๆ ในิการให�พระกระยาหารคำ�าของ
พระเจ�าแก�ศัาสนิจกัร, โดำยรบััมาจาก
อคัรสาวกสิบัสอง, ซ้�งเป็นิเอกสิทธิ�ของ
คนิเหล�านัิ�นิที�จะปฏิบิัตัหินิ�าที� ณ โตะ๊
ศัักดำิ�สิทธิ� ในิวนัินีิ�. หลงัจากปฏิบิัตัพิธินีีิ�
แก�พี�นิ�องข�าพเจ�าแล�ว, ข�าพเจ�าก็ออกไป
ยงัแท�นิพด้ำ, ม�านิบังัเล้�อนิลงแล�ว, และ
ข�าพเจ�านิ�อมกายลง, พร�อมกบััออลเิวอร ์ 
คาวเดำอร,ี ในิการสวดำอ�อนิวอนิดำ�วยความ
เล้�อมใสและเงยีบัสงบั. เม้�อลกุข้ �นิจากการ
สวดำอ�อนิวอนิ, นิิมติต�อไปนีิ�เปิดำเผู้ยต�อ
เราทั �งสอง” 1 

  “พระองคท์รงนิำาม�านิออกไปจากจติใจ
เรา, และทรงเปิดำดำวงตาแห�งความเข�าใจ
ของเรา.

  “เราเห็นิพระเจ�าทรงยน้ิบันิพนัิกอก
ของแท�นิพด้ำ, ต�อหนิ�าเรา; และเบั้ �องใต�
พระบัาทของพระองคเ์ป็นิลาดำพระบัาท
แห�งทองคำาบัรสุิทธิ�, สีเหมอ้นิอำาพนัิ.

  “พระเนิตรของพระองคด์ำงัเปลวไฟ; 
พระเกศัาบันิพระเศีัยรของพระองคข์าว
เหมอ้นิหมิะบัรสุิทธิ�; สีพระพักตรส์�อง
สว�างเหน้ิอความเจดิำจ�าของดำวงอาทติย;์  

  ประสบัการณ์ของข�าพเจ�านิ�าจดำจำา
ข�าพเจ�ามั�นิใจว�าของท�านิก็เชุ�นิกนัิ แต�จะ
ลม้ไม�ลงหรอ้ไม�นัิ�นิข้ �นิอย้�กบััเราแต�ละคนิ  
นัิ�นิสำาคญัต�อข�าพเจ�าเพราะประสบัการณ์
ในิการเตรยีมการประชุมุใหญ�ครั �งนีิ� ไดำ�
เปลี�ยนิแปลงข�าพเจ�าในิแบับัที�ข�าพเจ�า
อยากให�เป็นิต�อไป ข�าพเจ�าขออธบิัาย

  การเตรยีมตวัทำาให�ข�าพเจ�ากลบััไปอ�านิ
บันัิทก้เหตกุารณ์ในิยคุการฟ้�นิฟ้ ข�าพเจ�า

โดัย ปร์ะธานเฮนรี์ย์ บ่ี. อายริ์งก์
ที�ปรึกษาที�สอ็งในฝ่ายประธานสูงสุด

    พี�นิ�องที�รกั ข�าพเจ�าสำาน้ิกคณุที� ไดำ�อย้� 

กบััท�านิในิการประชุมุใหญ�สามัญของ 
ศัาสนิจกัรของพระเยซ้ครสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิ 
ยคุสุดำท�าย ในิคำาเชุ้ �อเชิุญให� ไตร�ตรองว�า
ศัาสนิจกัรที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของพระเจ�า
เป็นิพรแก�เราและคนิที�เรารกัอย�างไร  
ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิสัญญาว�า
ประสบัการณ์ของเราจะไม�เพยีงนิ�าจดำจำา
เท�านัิ�นิแต�จะลม้ไม�ลงดำ�วย

 พิระองคัเ์สดจ็ไปิเบื�องหนา้เรา

   พีระเจ้าทรงนำาการฟ่� นฟูพีระกิตีติีคุณข้อ็งพีระอ็งค์และ
ศาสนจักรข้อ็งพีระอ็งค์ พีระอ็งค์ทรงรู้อ็นาคตีทุกอ็ย่าง 
พีระอ็งค์ทรงเช่�อ็เชิญให้์ท่านทำางาน
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และสุรเสียงของพระองคร์าวกับัเสียง
เชีุ�ยวกรากของผู้น้ินิำ �าอนัิกว�างใหญ�, แม�
สุรเสียงของพระเยโฮวาห,์ ซ้�งตรสัว�า :

  “เราเป็นิต�นิและปลาย; เราคอ้เขาผู้้�นัิ�นิ
ที�มชีีุวติ, เราคอ้เขาผู้้�นัิ�นิที�ถิก้ประหาร;  
เราคอ้ผู้้�วงิวอนิพระบิัดำาแทนิเจ�า.

  “ดำเ้ถิดิำ, บัาปของเจ�าไดำ�รบััการให�อภยั
แล�ว; เจ�าสะอาดำต�อหนิ�าเรา; ฉัะนัิ�นิ,  
จงเงยหนิ�าข้ �นิและชุ้�นิชุมยนิิดำเีถิดิำ.

  “ ให� ใจพี�นิ�องเจ�าชุ้�นิชุมยนิิดำ,ี และให�
ใจผู้้�คนิทั �งปวงของเราชุ้�นิชุมยนิิดำ,ี ผู้้�ที�
สร�างนิิเวศัน์ิแห�งนีิ�, ดำ�วยสุดำกำาลงัของพวก
เขา, แดำ�นิามของเรา.

  “เพราะดำเ้ถิดิำ, เรายอมรบัันิิเวศัน์ิแห�งนีิ�,  
และนิามของเราจะอย้�ที�นีิ� ; และเราจะ
แสดำงตนิให�ประจกัษ์แก�ผู้้�คนิของเราในิ
ความเมตตาในินิิเวศัน์ิแห�งนีิ�.

  “แท�จรงิแล�ว, เราจะปรากฏิต�อผู้้�รบััใชุ� 
ทั �งหลายของเรา, และพด้ำกบััพวกเขา
ดำ�วยเสียงของเราเอง, หากผู้้�คนิของเราจะ
รกัษาบัญัญตัขิองเรา, และไม�ทำาให�นิิเวศัน์ิ
ศัักดำิ�สิทธิ�แห�งนีิ�แปดำเป้�อนิ.

  “แท�จรงิแล�ว ดำวงใจหลายพนัิและ
หลายหม้�นิดำวงจะชุ้�นิชุมยนิิดำอีย�างเหลอ้
ล�นิอนัิเป็นิผู้ลจากพรซ้�งจะเทลงมา, และ
การประสาทพรที�ผู้้�รบััใชุ�ทั �งหลายของเรา
ไดำ�รบััประสาทพรในินิิเวศัน์ิแห�งนีิ�.

  “และกิตตศัิัพท์ของนิิเวศัน์ิแห�งนีิ�จะ
แพร�สะพดัำไปยังต�างแดำนิ; และนีิ�เป็นิการ

เริ�มต�นิพรซ้�งจะเทลงบันิศีัรษะผู้้�คนิของ
เรา. แม�เป็นิดำงันัิ�นิ. เอเมนิ

  “หลงัจากนิิมตินีิ�สิ �นิสุดำลง, ทรงเปิดำฟ� า
สวรรคต์�อเราอกี; และโมเสสมาปรากฏิอย้�
ตรงหนิ�าเรา, และมอบัหมายแก�เรากุญแจ
ทั �งหลายของการรวบัรวมอสิราเอลจากสี�
ส�วนิของแผู้�นิดำนิิโลก, และการนิำาเผู้�าทั �ง
สิบัมาจากแผู้�นิดำนิิทางเหน้ิอ.

  “หลงัจากนีิ�, เอลอีสัมาปรากฏิ, และ
มอบัหมายการประทานิพระกิตตคิณุสมยั
อบััราฮัมโดำยกล�าวว�า ในิพวกเราและพงศ์ั
พนัิธุข์องเราคนิทกุรุ�นิต�อจากเราจะไดำ�
รบััพร.

  “หลงัจากนิิมตินีิ�สิ �นิสุดำลงแล�ว, นิิมติที�
ยิ�งใหญ�และสำาคญัยิ�งอกีนิิมติหน้ิ�งบังัเกดิำ
แก�เรา; เพราะเอลยีาหศ์ัาสดำาพยากรณ์, 
ผู้้�ทรงรบััไปส้�สวรรค์ โดำยมิไดำ�ลิ �มรสความ
ตาย, ยน้ิอย้�ต�อหนิ�าเรา, และกล�าวว�า:

  “ดำเ้ถิดิำ, เวลามาถิง้โดำยสมบัร้ณ์แล�ว,  
ซ้�งพด้ำไว� โดำยปากของมาลาค—ีโดำยเป็นิ
พยานิว�าจะทรงส�งท�านิ [เอลยีาห]์ มา,  
ก�อนิวนัิสำาคญัยิ�งและนิ�าพรั�นิพรง้ของ
พระเจ�าจะมาถิง้—

  “เพ้�อหนัิใจบัรรพบัรุษุมาหาลก้หลานิ,  
และลก้หลานิมาหาบัรรพบัรุษุ, เกลอ้กทั �ง
แผู้�นิดำนิิโลกจะถิก้ลงทัณฑ์ด์ำ�วยคำาสาป
แชุ�ง—

  “ฉัะนัิ�นิ, จง้มอบัหมายกญุแจทั �งหลาย
ของสมัยการประทานินีิ� ไว� ในิมอ้ท�านิ; 
และโดำยการนีิ�ท�านิจะร้�ว�าวนัิอนัินิ�าพรั�นิ
พรง้และสำาคญัยิ�งของพระเจ�าอย้� ใกล�,  
แม�ที�ประต.้” 2 

  ปัจจุบันัิข�าพเจ�าอ�านิเร้�องราวนัิ�นิมา
แล�วหลายครั �ง พระวญิญาณบัรสุิทธิ� 
ทรงยน้ิยันิกบััข�าพเจ�าว�าเร้�องดำงักล�าว 
จรงิ แต�เม้�อข�าพเจ�าศ้ักษาและเตรยีม 
สำาหรบััการประชุมุใหญ�นีิ�  
ข�าพเจ�าเห็นิชัุดำเจนิข้ �นิถิง้
เดำชุานุิภาพของพระเจ�า
ที�ทรงนิำาสานุิศิัษย์ ในิงานิ
ของพระองคแ์บับัลงราย
ละเอยีดำ

  เจ็ดำปีก�อนิที� โมเสสจะ
มอบักญุแจแห�งการรวบัรวม
อสิราเอลแก� โจเซฟ ในิพระ
วหิารเคริท์แลนิดำ ์“ โจเซฟ

เรยีนิร้�จาก  หนิ�าคำานิำาของพระคมัภรีม์อร
มอนิ  ว�าจดุำประสงคข์องพระคมัภรีค์อ้  
‘แสดำงแก�ผู้้�ที�เหลอ้อย้�ของเชุ้ �อสายแห�ง
อสิราเอล . . . เพ้�อว�าพวกเขาจะไดำ�ร้�จกั
พนัิธสัญญาของพระเจ�า, เพ้�อพวกเขา
จะไม�ถิก้ทอดำทิ �งตลอดำกาล.’ ในิปี 1831 
พระเจ�าทรงบัอกโจเซฟว�าการรวบัรวม
อสิราเอลจะเกดิำข้ �นิในิเคริท์แลนิดำ ์‘และ
จากที�นัิ�นิ [เคริท์แลนิดำ]์, ผู้้� ใดำก็ตามที�เรา
ประสงค ์จะออกไป ในิบัรรดำาประชุาชุาติ
ทั �งปวง . . . เพราะอสิราเอลจะไดำ�รบััการ
ชุ�วยให�รอดำ, และเราจะนิำาพวกเขาไป.’” 3 

  ถิง้แม�งานิเผู้ยแผู้�ศัาสนิาจะจำาเป็นิ
ต�อการรวบัรวมอสิราเอล แต�พระเจ�าทรง
ดำลใจผู้้�นิำาของพระองค์ ให�สอนิอคัรสาวก
สิบัสองผู้้�ที�ต�อมาเป็นิผู้้�สอนิศัาสนิายคุ
แรกๆ ของเราว�า “จำาไว�ว�า, เจ�าจะไม�ไปส้�
ประชุาชุาตอิ้�นิ, จนิกว�าเจ�าจะไดำ�รบัั 
เอ็นิดำาวเม�นิทข์องเจ�า” 4 

  ดำเ้หมอ้นิว�าพระวหิารเคริท์แลนิดำม์ี
ความสำาคญัต�อแผู้นิทลีะขั �นิของพระเจ�า
อย�างนิ�อยก็ดำ�วยเหตผุู้ลสองข�อ: ข�อแรก  
โมเสสรอจนิพระวหิารเสรจ็เพ้�อฟ้�นิฟ้
กญุแจแห�งการรวบัรวมอสิราเอล ข�อสอง  
ประธานิโจเซฟ ฟิลดำงิก ์สมธิ สอนิว�า  
“พระเจ�าทรงบัญัชุาให�วสุิทธิชุนิสร�าง
พระวหิาร [พระวหิารเคริท์แลนิดำ]์ ที�ซ้�ง
พระองคท์รงสามารถิเปิดำเผู้ยกญุแจแห�ง
สิทธิอำานิาจ และอคัรสาวกสามารถิไดำ�รบัั
เอ็นิดำาวเม�นิทแ์ละเตรยีมตดัำแต�งสวนิ
องุ�นิเป็นิครั �งสุดำท�าย” 5   ถิง้แม�เอ็นิดำาว
เม�นิทพ์ระวหิารที�เราร้�จกัในิปัจจบุันัิไม�ไดำ�
ประกอบัพธิี ในิพระวหิารเคริท์แลนิดำ ์ 
แต� ในิสัมฤทธผิู้ลของคำาพยากรณ์ ศัาสนิ
พธิพีระวหิารขั �นิเตรยีมเริ�มต�นิครั �งแรกที�
นัิ�นิ พร�อมดำ�วยปรากฏิการณ์ทางวญิญาณ

เซาเปาล,ู บัราซิล
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ที�หลั�งไหลมาซ้�งให�อาวธุแก�ผู้้� ไดำ�รบััเรยีก
ทำางานิเผู้ยแผู้�เป็นิการประสาท “อำานิาจ
จากเบั้ �องบันิ” 6  ที�สัญญาไว� อนัินิำาไปส้�การ
รวบัรวมครั �งใหญ�ผู้�านิงานิรบััใชุ�ผู้้�สอนิ
ศัาสนิา

  หลงัจากประทานิกญุแจการรวบัรวม
อสิราเอลแก� โจเซฟ พระเจ�าทรงดำลใจ
ศัาสดำาพยากรณ์ให�ส�งสมาชิุกอัครสาวก
สิบัสองไปทำางานิเผู้ยแผู้� ขณะศ้ักษา  
ข�าพเจ�าเห็นิชัุดำว�าพระเจ�าทรงเตรยีม
รายละเอยีดำวธิทีี�อคัรสาวกสิบัสองออกไป
ทำางานิเผู้ยแผู้�ตามประเทศัต�างๆ ที�ทรง
เตรยีมผู้้�คนิให�เชุ้�อและสนัิบัสนุินิพวกเขา  
ในิที�สุดำ พวกเขาจะนิำาหลายพนัิคนิจะมา
ส้�ศัาสนิจกัรที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของพระเจ�า

  ตามบันัิทก้ของเรา ประมาณการว�า
มผีู้้�รบัับัพัตศิัมา 7,500 ถิง้ 8,000 คนิ
ระหว�างงานิเผู้ยแผู้�สองวาระของ 
อคัรสาวกสิบัสองในิหม้�เกาะอังกฤษ นัิบั
เป็นิการวางรากฐานิงานิเผู้ยแผู้�ศัาสนิา
ในิยุโรป ก�อนิพ�นิศัตวรรษที� 19 ผู้้�คนิ
ประมาณ 90,000 คนิมารวมกนัิที�อเมรกิา
ซ้�งส�วนิใหญ�มาจากหม้�เกาะอังกฤษและ
สแกนิดำเินิเวยี 7   พระเจ�าทรงดำลใจโจเซฟ
และผู้้�สอนิศัาสนิาผู้้�ซ้�อสัตยเ์หล�านัิ�นิซ้�ง
ออกไปทำางานิเพ้�อทำาการเก็บัเกี�ยวให�
สำาเรจ็ ซ้�งในิตอนินัิ�นิคงดำเ้หมอ้นิจะเกนิิ
กำาลงัของพวกเขา แต�พระเจ�า ผู้้�ทรงเห็นิ
ล�วงหนิ�าทกุอย�างและเตรยีมการอย�าง
เพยีบัพร�อม ทรงทำาให�งานินีิ�เป็นิไป ไดำ�

  ท�านิคงจำาไดำ�ถิง้ภาษาที�เห็นิไดำ�ชัุดำว�า
เรยีบัง�ายและเกอ้บัเป็นิบัทกวจีากหลกัคำา
สอนิและพนัิธสัญญาภาค 110:

  “ดำเ้ถิดิำ, เวลามาถิง้โดำยสมบัร้ณ์แล�ว,  
ซ้�งพด้ำไว� โดำยปากของมาลาค—ีโดำยเป็นิ
พยานิว�าจะทรงส�งท�านิ [เอลยีาห]์ มา,  
ก�อนิวนัิสำาคญัยิ�งและนิ�าพรั�นิพรง้ของ
พระเจ�าจะมาถิง้—

  “เพ้�อหนัิใจบัรรพบัรุษุมาหาลก้หลานิ,  
และลก้หลานิมาหาบัรรพบัรุษุ, เกลอ้กทั �ง
แผู้�นิดำนิิโลกจะถิก้ลงทัณฑ์ด์ำ�วยคำาสาป
แชุ�ง—

  “ฉัะนัิ�นิ, จง้มอบัหมายกญุแจทั �งหลาย
ของสมัยการประทานินีิ� ไว� ในิมอ้ท�านิ; 
และโดำยการนีิ�ท�านิจะร้�ว�าวนัิอนัินิ�าพรั�นิ
พรง้และสำาคญัยิ�งของพระเจ�าอย้� ใกล�,  
แม�ที�ประต.้” 8 

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าพระเจ�าทอดำ
พระเนิตรไกลไป ในิอนิาคต และพระองค์
จะทรงนิำาเราให�ชุ�วยพระองคบ์ัรรลจุดุำ
ประสงคข์องพระองค์ ในิยคุสุดำท�าย

  ขณะรบััใชุ� ในิฝ่� ายอธกิารควบัคมุเม้�อ
หลายปีก�อนิ ข�าพเจ�าไดำ�รบััหนิ�าที� ให�ดำแ้ล
กลุ�มออกแบับัและพฒันิาผู้้�สร�างสิ�งที�เรา
เรยีกว�า FamilySearch ข�าพเจ�าเลอ้กที�จะ
พด้ำว�าข�าพเจ�า “ดำแ้ล” การสร�างสิ�งนีิ�  
แทนิที�จะพด้ำว�าข�าพเจ�า “กำากบัั” งานินีิ�  
คนิปราดำเปร้�องจำานิวนิมากทิ �งงานิอาชีุพ
มาสร�างสิ�งที�พระเจ�าทรงต�องการ

  ฝ่� ายประธานิส้งสุดำตั �งเป� าหมายให�ลดำ
การซำ �าซ�อนิของศัาสนิพิธ ีข�อกงัวลหลกั
คอ้เราไม�อาจร้� ไดำ�ว�าศัาสนิพิธขีองบัคุคล
นัิ�นิประกอบัแล�วหรอ้ยงั เป็นิเวลาหลาย
ปี—หรอ้ดำเ้หมอ้นิว�าจะหลายปี—ฝ่� าย
ประธานิส้งสุดำถิามข�าพเจ�าว�า “คณุจะทำา
เสรจ็เม้�อไหร�?”

  ดำ�วยการสวดำอ�อนิวอนิ ความอตุสาหะ  
และการเสียสละส�วนิตวัของผู้้�คนิที�มี
ความสามารถิยิ�ง งานินัิ�นิสำาเรจ็ลงไดำ� สิ�งนีิ�
ค�อยๆ เกดิำทลีะขั �นิ งานิแรกคอ้ทำาให�  
FamilySearch ใชุ�งานิง�ายสำาหรบััผู้้� ไม�คุ�นิ
เคยกบััคอมพวิเตอร ์การเปลี�ยนิแปลงมี
มากข้ �นิ และข�าพเจ�าร้�ว�าจะมมีาเร้�อยๆ  
เพราะเม้�อใดำก็ตามที�เราแก� ไขปัญหาที� ไดำ�
รบััการดำลใจปัญหาหน้ิ�ง เราจะเปิดำประต้
ไปส้�การเปิดำเผู้ยเพิ�มเตมิสำาหรบััความ
ก�าวหนิ�าที�อย�างนิ�อยสำาคญัเท�าเทยีมกนัิ
แต�เรายงัไม�เห็นิ แม�กระทั�งในิปัจจุบันัิ  
FamilySearch กำาลงักลายเป็นิสิ�งที�
พระเจ�าทรงต�องใชุ� ในิการฟ้�นิฟ้—ไม� ใชุ�
เพ้�อหลกีเลี�ยงศัาสนิพธิซีำ �าซ�อนิเท�านัิ�นิ

  พระเจ�าทรงให�เราทำาการปรบััปรงุเพ้�อ
ชุ�วยให�ผู้้�คนิร้�ส้กคุ�นิเคยและแม�แต�รกั
บัรรพชุนิของตนิ และทำาศัาสนิพธิพีระ
วหิารของคนิเหล�านัิ�นิให�เสรจ็ ปัจจบุันัิ  
ดำงัที�พระเจ�าทรงทราบัแนิ�ว�าจะเกดิำข้ �นิ  
คนิรุ�นิเยาวก์ลายเป็นิที�ปรก้ษาเร้�อง
คอมพวิเตอร์ ให�บัดิำามารดำาและสมาชิุกในิ
วอรด์ำ ทกุคนิพบัปีตยิิ�งใหญ� ในิงานิรบััใชุ�นีิ�

  วญิญาณของเอลยีาหก์ำาลงัเปลี�ยนิใจ
คนิรุ�นิเยาวก์บััคนิส้งวยั ลก้กบััพ�อแม�  
หลานิกบััป้� ย�าตายาย อกีไม�นิานิพระวหิาร
จะนัิดำหมายพธิบีัพัตศิัมาและศัาสนิพธิี
ศัักดำิ�สิทธิ�อ้�นิๆ อกีครั �งดำ�วยความยนิิดำ ี 
ความปรารถินิาจะรบััใชุ�บัรรพชุนิของเรา
เพิ�มข้ �นิและสายสัมพนัิธข์องพ�อแม�ลก้
แนิ�นิแฟ� นิข้ �นิ

  พระเจ�าทรงทราบัว�าทั �งหมดำนีิ�จะเกดิำ
ข้ �นิ พระองคท์รงวางแผู้นิไว�ทลีะขั �นิทลีะ
ตอนิ ดำงัที�ทรงทำากบััการเปลี�ยนิแปลง
อ้�นิๆ ในิศัาสนิจกัรของพระองค ์ 
พระองคท์รงยกและเตรยีมคนิซ้�อสัตยท์ี�
เลอ้กทำาสิ�งยากๆ ให�ดำ ีพระองคท์รงอดำทนิ
ดำ�วยความรกัในิการชุ�วยให�เราเรยีนิร้�  
“บัรรทดัำมาเตมิบัรรทดัำ, กฎเกณฑ์ม์าเตมิ
กฎเกณฑ์,์ ที�นีิ� นิิดำและที�นัิ�นิหนิ�อย.” 9    
พระองคท์รงยด้ำมั�นิในิจงัหวะเวลาและ
ลำาดำบััของสิ�งที�ตั �งพระทัยไว� กระนัิ�นิยัง
ทรงทำาให�แนิ�พระทัยว�าการเสียสละมกันิำา
พรมาให�เราแบับัไม�คาดำคดิำอย้�เสมอ

  ข�าพเจ�าขอจบัดำ�วยการแสดำงความ
สำาน้ิกคณุต�อพระเจ�า—พระองคผ์ู้้�ทรงดำล
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มนุิษย์จำาเป็นิต�อแผู้นินัิ�นิ ศัาสนิจักร
ดำำารงอย้�เพ้�อให�หลักคำาสอนิ สิทธิอำานิาจ  
และศัาสนิพิธีที�จำาเป็นิต�อการทำาให�ความ

 โดัย ปร์ะธานดัลั่ล่นิ เอช้. โอ๊คส์
  ที�ปรึกษาที�ห์นึ�งในฝ่ายประธานสูงสุด

ข�าพเจ�าเล้อกจะพ้ดำเพิ�มเตมิเกี�ยวกับั
ฐานิะปุโรหิตของพระผู้้�เป็นิเจ�า หัวข�อที�
ผู้้�พ้ดำก�อนิหนิ�านีิ�สามท�านิพ้ดำและสอนิ
เราไปแล�วว�าฐานิะปุโรหิตเป็นิพรแก�ชีุวติ
ของสตร ีเยาวชุนิหญิง และเยาวชุนิชุาย
อย�างไร

  ฐานิะปุโรหติคอ้พลงัอำานิาจและสิทธิ
อำานิาจอันิส้งส�งที�อย้� ในิความพทิกัษ์
เพ้�อใชุ�สำาหรบัังานิของพระผู้้�เป็นิเจ�า
เพ้�อประโยชุน์ิของบัตุรธดิำาทกุคนิของ
พระองค ์ฐานะปุ็โรัหติ  ไม� ใชุ�คนิที� ไดำ�รบัั
แต�งตั �งส้�ตำาแหนิ�งฐานิะปุโรหติหรอ้คนิ
ที� ใชุ�สิทธอิำานิาจนัิ�นิ ชุายผู้้�ดำำารงฐานิะ
ปุโรหติไม� ใชุ�ฐานิะปุโรหติ เราไม�ควรเรยีก
ชุายที� ไดำ�รบััแต�งตั �งว�า ฐานะปุ็โรัหติ  แต�
ควรเรยีกพวกเขาว�า ผู้้ด้ำารัง  ฐานิะปุโรหติ

  พลังอำานิาจของฐานิะปุโรหิตดำำารงอย้�
ทั �งในิศัาสนิจักรและในิองค์กรครอบัครวั  
แต�พลังอำานิาจและสิทธิอำานิาจฐานิะ
ปุโรหิตทำาหนิ�าที� ในิศัาสนิจักรต�างจาก
ในิครอบัครวั ทั �งหมดำนีิ�เป็นิไปตามหลัก
ธรรมที�พระเจ�าทรงกำาหนิดำ จุดำประสงค์
ในิแผู้นิของพระผู้้�เป็นิเจ�าค้อนิำาบัุตรธิดำา
ของพระองค์ ไปส้�ชีุวตินิิรนัิดำร ์ครอบัครวั

 ฐานะปุิโรหิต่แห่งเมลึคีัเซัเดคั
แลึะกญุแจ

   ในศาสนจักร เราใช้สิทธิอ็ำานาจฐานะปุโรหิ์ตีภายใต้ี 
การกำากับัดูแลข้อ็งผูู้้นำาฐานะปุโรหิ์ตีผูู้้ถ่ีอ็กญุแจ 
ฐานะปุโรหิ์ตีนั�น

ใจประธานิเนิลสันิให�เชิุญข�าพเจ�ามาเสีย
สละในิการเตรยีมการประชุมุใหญ�นีิ� ทกุ
โมงยามและทกุคำาสวดำอ�อนิวอนิระหว�าง
การเตรยีมของข�าพเจ�านิำามาซ้�งพร

  ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญให�ทกุคนิที�รบััฟัง
ข�าวสารนีิ�หรอ้อ�านิถิ�อยคำาเหล�านีิ�มี
ศัรทัธาว�าพระเจ�าทรงนิำาการฟ้�นิฟ้พระ
กติตคิณุของพระองคแ์ละศัาสนิจักร
ของพระองคข์ณะนีิ� พระองคเ์สด็ำจ
ไปเบั้ �องหนิ�าเรา พระองคท์รงร้�อนิาคต
ทกุอย�าง พระองคท์รงเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิ
ทำางานิ พระองคท์รงร�วมทำางานิกับัท�านิ  
พระองคท์รงเตรยีมแผู้นิสำาหรบัังานิรบัั
ใชุ�ของท�านิ แม�เม้�อท�านิเสียสละ ท�านิ
จะร้�ส้กถิง้ปีตเิม้�อท�านิชุ�วยให�ผู้้�อ้�นิเจรญิ
เตบิัโตเพ้�อพร�อมรบััการเสด็ำจมาของ
พระองค์

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิต�อท�านิว�าพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าพระบัดิำาทรงพระชุนิม ์พระ
เยซค้อ้พระครสิต ์นีิ�คอ้ศัาสนิจกัรของ
พระองค ์พระองคท์รงร้�จกัและทรงรกั
ท�านิ พระองคท์รงนิำาทางท�านิ พระองค์
ทรงเตรยีมทางไว� ให�ท�านิ ในิพระนิามอนัิ
ศัักดำิ�สิทธิ�ของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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สัมพันิธ์ ในิครอบัครวัคงอย้�ต�อไปในิ 
นิิรนัิดำร ดำ�วยเหตนีุิ� องคก์รครอบัครวัและ 
ศัาสนิจักรของพระเยซ้ครสิต์แห�งวสุิทธิ
ชุนิยุคสุดำท�ายจ้งมีความสัมพันิธ์แบับัส�ง
เสรมิกันิ พรของฐานิะปุโรหิต—อาทิ  
ความสมบ้ัรณ์แห�งพระกิตติคุณ และ
ศัาสนิพิธี เชุ�นิ บััพติศัมา การย้นิยันิ
 การรบััของประทานิแห�งพระวญิญาณ
บัรสุิทธิ� เอ็นิดำาวเม�นิท์พระวหิาร และการ
แต�งงานินิิรนัิดำร—์มี ให�ชุายและหญิง 
เหม้อนิๆ กันิ 1 

  ฐานิะปุโรหิตที�เราพด้ำถิง้ในิที�นีิ�คอ้
ฐานิะปุโรหิตแห�งเมลคเีซเดำค ซ้�งไดำ�รบัั
การฟ้�นิฟ้ตั �งแต�เริ�มการฟ้�นิฟ้พระกิตตคิณุ  
โจเซฟ สมธิและออลเิวอร ์คาวเดำอรีไดำ�
รบััแต�งตั �งโดำยเปโตร ยากอบั และยอหน์ิ
ผู้้�ประกาศัว�าตนิ “ครอบัครองกญุแจของ
อาณาจกัร, และของสมยัการประทานิ
ความสมบ้ัรณ์แห�งเวลา” ( หลกัคำาสอนิและ
พนัิธสัญญา 128:20 ) อคัรสาวกอาวโุสเหล�า
นีิ� ไดำ�รบััสิทธอิำานิาจนัิ�นิจากพระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำโดำยตรง สิทธอิำานิาจอ้�นิหรอ้ตำาแหนิ�ง
อ้�นิทั �งหมดำในิฐานิะปุโรหติเป็นิส�วนิ
ประกอบัของฐานิะปุโรหติแห�งเมลคเีซ-
เดำค (ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพันิธสัญญา  
107:5 ) เพราะฐานิะปุโรหตินีิ� “ถิอ้สิทธิ
ของการเป็นิประธานิ, และมพีลงัอำานิาจ
และสิทธอิำานิาจเหน้ิอตำาแหนิ�งทั �งหมดำในิ
ศัาสนิจกัรทุกยคุของโลก” ( หลกัคำาสอนิ
และพนัิธสัญญา 107:8 )

  ในิศัาสนิจักร เราใชุ�สิทธอิำานิาจฐานิะ
ปุโรหติที�เหน้ิอกว�าหรอ้ฐานิะปุโรหติแห�ง
เมลคเีซเดำค และฐานิะปุโรหติที�ตำ�ากว�า
หรอ้ฐานิะปุโรหิตแห�งอาโรนิภายใต�การ
กำากบััดำแ้ลของผู้้�นิำาฐานิะปุโรหติ  
เชุ�นิ อธกิารหรอ้ประธานิผู้้�ถิอ้กุญแจ
ฐานิะปุโรหตินัิ�นิ เพ้�อให�เข�าใจการใชุ�สิทธิ
อำานิาจฐานิะปุโรหิตในิศัาสนิจกัร เราต�อง
เข�าใจหลกัธรรมของกญุแจฐานิะปุโรหติ

  กญุแจฐานิะปุโรหติแห�งเมลคเีซเดำค
ของอาณาจกัรประสาทให� โดำยเปโตร  
ยากอบั และยอห์นิ แต�นัิ�นิไม�ไดำ�ทำาให�การ
ฟ้�นิฟ้กญุแจฐานิะปุโรหติสมบัร้ณ์ กุญแจ
บัางอย�างของฐานิะปุโรหติมาทหีลงั หลงั
จากการอทุศิัพระวหิารแห�งแรกของสมัย
การประทานินีิ� ในิเคริท์แลนิดำ ์โอไฮโอ  

ศัาสดำาพยากรณ์สามท�านิคอ้— โมเสส  
เอลีอสั และเอลยีาห—์มาฟ้�นิฟ้ “กญุแจ
ทั �งหลายของสมยัการประทานินีิ�” รวมทั �ง
กญุแจเกี�ยวกบััการรวบัรวมอสิราเอลและ
งานิพระวหิารของพระเจ�า (ดำ ้ หลกัคำา
สอนิและพนัิธสัญญา 110 ) ดำงัที�ประธานิ
อายรงิก์ ไดำ�อธบิัายไปแล�วอย�างโนิ�มนิ�าวใจ

  ตวัอย�างหนิ�าที�ของกญุแจที�เราคุ�นิเคย
มากที�สุดำอย้� ในิการประกอบัศัาสนิพธิี
ฐานิะปุโรหิต ศัาสนิพิธคีอ้การกระทำาอนัิ
ศัักดำิ�สิทธิ�อนัิแสดำงถิง้การทำาพันิธสัญญา
และการสัญญาซ้�งพร ในิศัาสนิจกัร เรา
ประกอบัศัาสนิพิธทีั �งหมดำภายใต�การมอบั
อำานิาจของผู้้�นิำาฐานิะปุโรหติที�ถิอ้กญุแจ
สำาหรบััศัาสนิพธินัีิ�นิ

  ส�วนิใหญ�แล�วศัาสนิพธิปีระกอบัโดำย 
ผู้้� ไดำ�รบััแต�งตั �งส้�ตำาแหนิ�งในิฐานิะปุโรหติ
โดำยกระทำาภายใต�การกำากบััดำแ้ลของผู้้�ถิอ้
กญุแจฐานิะปุโรหติ ตวัอย�างเชุ�นิ ผู้้�ดำำารง
ตำาแหนิ�งต�างๆ ของฐานิะปุโรหติแห�ง 
อาโรนิประกอบัศัาสนิพิธศีีัลระลก้ภายใต�
กญุแจและการกำากบััดำแ้ลของอธกิารผู้้�ถิอ้
กญุแจของฐานิะปุโรหติแห�งอาโรนิ หลกั
ธรรมเดำยีวกนัินีิ� ใชุ�กบััศัาสนิพธิฐีานิะ
ปุโรหติที�สตรปีระกอบัในิพระวหิาร ถิง้แม�
สตรีไม�ไดำ�ดำำารงตำาแหนิ�งในิฐานิะปุโรหติ  
แต�สตรปีระกอบัศัาสนิพธิศัีักดำิ�สิทธิ�ของ
พระวหิารภายใต�การมอบัอำานิาจของ
ประธานิพระวหิารผู้้�ถิอ้กุญแจสำาหรบัั
ศัาสนิพธิพีระวหิาร

  อกีตวัอย�างหน้ิ�งของสิทธิอำานิาจฐานิะ
ปุโรหติภายใต�การกำากบััดำแ้ลของผู้้�ถิอ้
กญุแจคอ้การสอนิของชุายและหญงิที�
ไดำ�รบััเรยีกให�สอนิพระกิตตคิณุ ไม�ว�าจะ

ในิชัุ�นิเรยีนิ ในิวอรด์ำบั�านิ หรอ้ในิสนิาม
เผู้ยแผู้� ตวัอย�างอ้�นิคอ้ผู้้�ที�ดำำารงตำาแหนิ�ง
ผู้้�นิำาในิวอรด์ำและใชุ�สิทธิอำานิาจฐานิะ
ปุโรหติในิฐานิะผู้้�นิำาดำ�วยเหตผุู้ลของการ
เรยีกและภายใต�การวางมอ้มอบัหนิ�าที�
และการกำากบััดำแ้ลของผู้้�นิำาฐานิะปุโรหติ
ที�ถิอ้กญุแจในิวอรด์ำหรอ้สเตค นีิ�คอ้วธิี ใชุ�
และการมสิีทธิอำานิาจและพลงัอำานิาจของ
ฐานิะปุโรหติในิศัาสนิจกัรของพระเยซ้
ครสิตแ์ห�งวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�าย 2 

  เราใชุ�สิทธิอำานิาจฐานิะปุโรหติและ 
เห็นิพรฐานิะปุโรหติในิครอบัครวัของ 
วสุิทธิชุนิยคุสุดำท�ายเชุ�นิกนัิ ครอบัครวัในิ
ที�นีิ�หมายถิง้ชุายผู้้�ดำำารงฐานิะปุโรหติกบัั
หญงิที�แต�งงานิกนัิและลก้ๆ ทั �งนีิ�ข�าพเจ�า
หมายรวมถิง้ความผัู้นิแปรจากความ
สัมพนัิธ์ ในิอดุำมคตดิำ�วย เชุ�นิ เหตจุาก
ความตายหรอ้การหย�าร�าง

  หลกัธรรมที�ว�าเราสามารถิใชุ�สิทธิ
อำานิาจฐานิะปุโรหติเฉัพาะภายใต�การ
กำากบััดำแ้ลของผู้้�ถิอ้กญุแจสำาหรบััหนิ�าที�
นัิ�นิเท�านัิ�นิถิอ้เป็นิหลกัพ้ �นิฐานิในิ
ศัาสนิจกัร แต�ไม�ไดำ� ใชุ� ในิครอบัครวั  
ตวัอย�างเชุ�นิ บัดิำาเป็นิผู้้�ควบัคมุดำแ้ลและ
ใชุ�ฐานิะปุโรหติในิครอบัครวัโดำยสิทธิ
อำานิาจฐานิะปุโรหติที�เขาดำำารงอย้�  
โดำยไม�ต�องให�ผู้้�ถิอ้กญุแจฐานิะปุโรหติ
กำากบััดำแ้ลหรอ้อนุิมตัเิพ้�อจะทำาหนิ�าที�
ต�างๆ ในิครอบัครวัไดำ� ซ้�งรวมถิง้การให�คำา
ปรก้ษาแก�สมาชิุกครอบัครวั จดัำประชุมุ
ครอบัครวั ให�พรฐานิะปุโรหติแก�ภรรยา
และลก้ หรอ้ให�พรการรกัษาแก�สมาชิุก
ครอบัครวัหรอ้คนิอ้�นิๆ 3   เจ�าหนิ�าที�ผู้้�มี
สิทธิอำานิาจในิศัาสนิจกัรสอนิสมาชิุก



71พฤษภาคม 2020

ครอบัครวัแต�ไม�กำากบััการใชุ�สิทธอิำานิาจ
ฐานิะปุโรหติในิครอบัครวั

  เราใชุ�หลกัธรรมเดำยีวกนัินีิ�เม้�อบัดิำา
ไม�อย้�และมารดำาเป็นิผู้้�นิำาครอบัครวั เธอ
ควบัคมุดำแ้ลในิบั�านิและเป็นิเคร้�องมอ้
ในิการนิำาพลงัอำานิาจและพรของฐานิะ
ปุโรหติเข�ามาในิครอบัครวัผู้�านิเอ็นิดำาว
เม�นิทแ์ละการผู้น้ิกที�เธอไดำ�รบััในิพระ
วหิาร ถิง้แม�เธอไม�มีอำานิาจให�พรฐานิะ
ปุโรหติซ้�งให� ไดำ�เฉัพาะผู้้�ดำำารงตำาแหนิ�ง
บัางตำาแหนิ�งในิฐานิะปุโรหติเท�านัิ�นิ แต�
เธอสามารถิทำาหนิ�าที�อ้�นิทั �งหมดำในิการนิำา
ครอบัครวั ในิการทำาเชุ�นินัิ�นิ เธอใชุ�พลงั
อำานิาจของฐานิะปุโรหติเพ้�อประโยชุน์ิ
ของลก้ๆ ที�เธอควบัคมุดำแ้ลในิตำาแหนิ�ง
ผู้้�นิำาครอบัครวั 4 

  ถิ�าบัดิำาจะขยายฐานิะปุโรหติของตนิ 
ในิครอบัครวั จะเป็นิการส�งเสรมิพนัิธกิจ 
ของศัาสนิจกัรมากพอๆ กบััสิ�งอ้�นิที�เขา 
จะทำา บิัดำาผู้้�ดำำารงฐานิะปุโรหติแห�งเมล
คเีซเดำคควรใชุ�สิทธอิำานิาจของตนิ “ โดำย
การชัุกชุวนิ, โดำยความอดำกลั �นิ, โดำยความ
สุภาพอ�อนินิ�อมและความอ�อนิโยนิ, และ
โดำยความรกัที� ไม�เสแสร�ง” ( หลกัคำาสอนิ
และพนัิธสัญญา 121:41 ) มาตรฐานิส้ง
สำาหรบััการใชุ�สิทธอิำานิาจฐานิะปุโรหติทกุ
รป้แบับัที�ว�านีิ�สำาคญัที�สุดำในิครอบัครวั ผู้้�
ดำำารงฐานิะปุโรหิตควรรกัษาพระบัญัญตัิ
ดำ�วยเพ้�อจะมีพลงัอำานิาจฐานิะปุโรหติในิ
การให�พรสมาชิุกครอบัครวั พวกเขาควร
พฒันิาความสัมพนัิธ์ ในิครอบัครวัให�มแีต�
ความรกัเพ้�อที�สมาชิุกครอบัครวัจะอยาก
ขอพรดำ�วย และบัดิำามารดำาควรส�งเสรมิการ
ให�พรฐานิะปุโรหติในิครอบัครวัมากข้ �นิ 5 

  ในิการประชุมุใหญ�ครั �งนีิ� ขณะ
แสวงหาที�พกัพงิจากความกงัวลทางโลก
เร้�องการระบัาดำรนุิแรงครั �งใหญ� เราไดำ�
รบััการสอนิหลกัธรรมสำาคญัของนิิรนัิดำร 
ข�าพเจ�ากระตุ�นิให�เราแต�ละคนิมดีำวงตา  
“เป็นิหน้ิ�ง” ในิการรบััความจรงิของ 
นิิรนัิดำรเพ้�อที�ร�างกายของเรา “จะเต็มไป 
ดำ�วยแสงสว�าง” ( 3 นีิไฟ 13:22 )

  ในิคำาเทศันิาต�อฝ้่งชุนิดำงับันัิทก้ไว�
ในิพระคมัภีร์ ไบัเบัลิและในิพระคมัภรี์
มอรมอนิ พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงสอนิว�า
ร�างกายมนุิษยจ์ะเต็มไปดำ�วยแสงสว�าง

หรอ้ความมด้ำก็ ไดำ� แนิ�นิอนิว�าเราต�องการ
เปี� ยมไปดำ�วยแสงสว�าง และพระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำทรงสอนิว�าจะทำาให�เกดิำข้ �นิไดำ�อย�างไร  
เราควรฟังข�าวสารเกี�ยวกบััความจรงิของ
นิิรนัิดำร พระองคท์รงยกตวัอย�างดำวงตา
ของเรา ซ้�งเรานิำาแสงสว�างเข�ามาในิ
ร�างกายผู้�านิดำวงตา ถิ�าดำวงตาของเรา  
“เป็นิหน้ิ�ง”—กล�าวอกีนัิยหน้ิ�งคอ้ ถิ�าเรา
จดำจ�อกับัการไดำ�รบััแสงสว�างและความ
เข�าใจนิิรนัิดำร—์พระองคท์รงอธบิัายว�า  
“ทั �งร�างของเจ�าจะเต็มไปดำ�วยแสงสว�าง”  
( มทัธวิ 6:22 ;  3 นีิไฟ 13:22 ) แต�ถิ�า  
“ดำวงตา [ของเรา] ชัุ�ว”—นัิ�นิคอ้ถิ�าเรามอง
หาความชัุ�วและรบััสิ�งนัิ�นิเข�ามาในิร�างกาย
เรา—พระองคท์รงเตอ้นิว�า “ทั �งร�างของ
เจ�าจะเต็มไปดำ�วยความมด้ำ” ( ข�อ 23 ) 
กล�าวอีกนัิยหน้ิ�งคอ้ แสงสว�างหรอ้ความ
มด้ำในิร�างกายเราข้ �นิอย้�กบััวธิทีี�เรามอง—
หรอ้รบัั—ความจรงินิิรนัิดำรท์ี�สอนิเรา

  เราควรทำาตามพระดำำารสัเชิุญของพระ
ผู้้�ชุ�วยให�รอดำให�แสวงหาและขอเพ้�อให�
เข�าใจความจรงิของนิิรนัิดำร พระองคท์รง
สัญญาว�าพระบิัดำาในิสวรรคเ์ต็มพระทัย
สอนิความจรงิให�ทุกคนิที�แสวงหา  
(ดำ ้ 3 นีิไฟ 14:8 ) ถิ�าเราปรารถินิาและม ี

ดำวงตาเป็นิหน้ิ�งเดำยีวที�จะรบััความจรงิ  
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงสัญญาว�าความจรงิ 
ของนิิรนัิดำร “จะเปิดำ” ให�เรา (ดำ ้ 3 นีิไฟ  
14:7–8)

  ในิทางตรงกนัิข�าม ซาตานิจ�องจะทำาให�
ความคดิำเราสับัสนิหรอ้นิำาเราให�หลงผิู้ดำ
ในิเร้�องสำาคญัๆ เชุ�นิ การดำำาเนิินิงานิของ
ฐานิะปุโรหติของพระผู้้�เป็นิเจ�า พระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำทรงเตอ้นิเกี�ยวกบัั “ศัาสดำา
พยากรณ์ปลอม [เชุ�นินัิ�นิ], ผู้้�จะมาหา  
[ท�านิ] ในิเคร้�องนุิ�งห�มของแกะ, แต�
ภายในิพวกเขาเป็นิสุนัิขป� าที�หวิโหย” 
( 3 นีิไฟ 14:15 ) พระองคป์ระทานิการ
ทดำสอบันีิ�เพ้�อชุ�วยให�เราเลอ้กความจรงิ
จากบัรรดำาคำาสอนิต�างๆ ที�อาจทำาให�เรา
สับัสนิ: “เจ�าจะร้�จกัพวกเขาดำ�วยผู้ลของ
พวกเขา” ( 3 นีิไฟ 14:16 ) “ต�นิ ไม�ดำจีะ
ออกผู้ลชัุ�วไม� ไดำ� ทั �งต�นิไม�มี โรค [จะ] ออก
ผู้ลดำีไม� ไดำ�” ( ข�อ 18 ) ดำงันัิ�นิเราจง้ควรมอง
ที�ผู้ลลพัธ์—“ผู้ล”—ของหลกัธรรมที�สอนิ
เราและบัคุคลผู้้�สอนิหลกัธรรมเหล�านัิ�นิ
นัิ�นิเป็นิคำาตอบัที�ดำทีี�สุดำให�แก�ข�อโต�แย�ง
มากมายที�เราไดำ�ยนิิเกี�ยวกบััศัาสนิจกัร
 รวมถิง้หลกัคำาสอนิ นิโยบัาย และผู้้�นิำา
ของศัาสนิจกัรดำ�วย จงทำาตามการทดำสอบั
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บัญัญตั ิและมคีณุสมบัตัริบััพรสำาคญัที�สุดำ
ในิบัรรดำาพรทั �งปวง—นัิ�นิคอ้ชีุวตินิิรนัิดำร์
กบััพระผู้้�เป็นิเจ�าและคนิที�พวกเขารกั 1 

  ขณะฉัลองเหตกุารณ์ที�เปิดำฉัากในิ 
ปี 1820 สำาคญัที�ต�องจดำจำาว�าถิง้แม�เรา
จะเคารพโจเซฟ สมิธในิฐานิะศัาสดำา
พยากรณ์ของพระผู้้�เป็นิเจ�า แต�นีิ� ไม� ใชุ�
ศัาสนิจกัรของโจเซฟ สมิธ ทั �งไม� ใชุ�
ศัาสนิจกัรของมอรมอนิ นีิ�คอ้ศัาสนิจกัร
ของพระเยซค้รสิต ์พระองคท์รงมี
ประกาศิัตชัุดำเจนิว�าควรเรยีกศัาสนิจักร
ว�าอะไร: “เพราะจะเรยีกศัาสนิจักรของเรา
ในิวนัิเวลาสุดำท�ายดำงันีิ�, แม�ศัาสนิจกัรของ
พระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�าย” 2 

  ข�าพเจ�าเคยพด้ำไปแล�วเกี�ยวกบััการที�
เราจำาเป็นิต�องแก� ไขวธิเีรยีกชุ้�อศัาสนิจกัร 3    
เราดำำาเนิินิการแก� ไขไปแล�วมากมายนัิบัแต� 
นัิ�นิ ข�าพเจ�าสำาน้ิกคณุอย�างยิ�งต�อประธานิ 
เอ็ม. รสัเซลล ์บัลัลารด์ำและทกุคนิในิโคว
รมัอคัรสาวกสิบัสองผู้้�ทำามากมายเพ้�อนิำา 
งานินีิ�และงานิที�เกี�ยวข�องกบััอกีโครงการ 
หน้ิ�งที�ข�าพเจ�าจะประกาศัคำ�าวนัินีิ�

  เวลานีิ�ผู้้�นิำาและแผู้นิกต�างๆ ของ
ศัาสนิจกัร หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข�อง และ
สมาชิุกหลายล�านิคนิ—ตลอดำจนิ 

 โดัย ปร์ะธานรั์สเซัล่ล์่ เอม็. เนล่สัน
  ประธานศาสนจักรข้อ็งพีระเยซูคริสต์ีแห่์งวิิสุทธิชนยคุสุดท้าย

การประชุุมภาคนีิ�พิเศัษและยอดำเยี�ยม
เหล้อเกินิ! ขอบัคณุครบัั ลอดำี �กับัเอ็นิโซ 
คณุเป็นิตวัแทนิที�ดำเียี�ยมของเยาวชุนิชุาย
หญิงผู้้�งดำงามของศัาสนิจักร

  พี�นิ�องที�รกั เราฟังมามากแล�ววนัินีิ�
เกี�ยวกบััการฟ้�นิฟ้ศัาสนิจกัร—ศัาสนิจักร
ที�พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของเรา พระเยซค้รสิต ์ 
ทรงสถิาปนิาระหว�างการปฏิบิัตัศิัาสนิกจิ
บันิแผู้�นิดำนิิโลก การฟ้�นิฟ้นัิ�นิเริ�มต�นิเม้�อ  
200 ปีที�แล�วในิฤดำใ้บัไม�ผู้ลเิม้�อพระผู้้�เป็นิ
เจ�าพระบัดิำาและพระบุัตรของพระองค์
พระเยซค้รสิตท์รงปรากฏิต�อเด็ำกหนุิ�ม 
โจเซฟ สมธิ

  สิบัปีหลงัจากนิิมติอนัิลำ �าเลศิันีิ� ศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิและอกีห�าคนิไดำ�รบัั
เรยีกเป็นิสมาชิุกผู้้�ก�อตั �งศัาสนิจกัรที� ไดำ�
รบััการฟ้�นิฟ้ของพระเจ�า

  จากกลุ�มเล็กที�ชุมุนุิมกนัิในิวนัิที� 6 
เมษายนิ ค.ศั. 1830 เกดิำเป็นิองคก์รซ้�งมี
สมาชิุกมากกว�า 16 ล�านิคนิทั�วโลก ความดำี
ที�ศัาสนิจกัรนีิ�ทำาสำาเรจ็ทั�วโลกเพ้�อบัรรเทา
ทกุขแ์ละหนุินิใจเพ้�อนิมนุิษยเ์ป็นิที�ร้�จกั
อย�างกว�างขวาง แต�จดุำประสงคห์ลกัของ
ศัาสนิจักรคอ้ชุ�วยชุาย หญงิ และเด็ำกให�
ตดิำตามพระเจ�าพระเยซค้รสิต ์รกัษาพระ

 เปิิดฟ้ื้าสวรรคั ์
เพิื�อรับคัวามชุ่วยิ่เหลืึอ

   ข้อ็ให้์เราเปลี�ยนศรัทธาข้อ็งเราในพีระเจ้า 
พีระเยซูคริสต์ีให้์เป็นการกระทำา!

ที�พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงสอนิ มองที�
ผู้ล—ผู้ลลพัธ์

  เม้�อเราน้ิกถิง้ผู้ลของพระกิตตคิณุ
และศัาสนิจกัรที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของ 
พระเยซค้รสิต ์เราชุ้�นิชุมยนิิดำทีี� ในิชุ�วง
ชีุวติของสมาชิุก ศัาสนิจกัรไดำ�ขยายจาก
ที�ประชุมุในิเขตเทอ้กเขาทางตะวนัิตก
ไปถิง้ถิิ�นิพำานัิกของสมาชิุกมากกว�า 16 
ล�านิคนิในิประเทศัอ้�นิๆ นิอกจากสหรฐั  
ดำ�วยการเตบิัโตนัิ�นิ เราร้�ส้กว�าศัาสนิจกัร
มคีวามสามารถิมากข้ �นิในิการชุ�วย
เหลอ้สมาชิุก เราชุ�วยเหลอ้ในิการรกัษา
พระบัญัญัต ิในิการทำาหนิ�าที�สั�งสอนิ
พระกติตคิณุที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ ในิการ
รวบัรวมอสิราเอล และในิการสร�างพระ
วหิารทั�วโลก

  เราไดำ�รบััการนิำาจากศัาสดำาพยากรณ์  
ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ พระเจ�า
ทรงใชุ�ความเป็นิผู้้�นิำาของท�านิให�บัรรลุ
ความก�าวหนิ�าที�เราร้�ส้กไดำ� ในิชุ�วงการนิำา
ของท�านิตลอดำสองปีกว�า ต�อไปนีิ�เราจะ
ไดำ�รบััฟังประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ  
ผู้้�จะสอนิวธิทีำาให�เราก�าวหนิ�ายิ�งข้ �นิในิ
ศัาสนิจกัรที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของพระเยซ้
ครสิต์ ในิชุ�วงเวลาท�าทายนีิ�

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิถิง้ความจรงิของ
สิ�งเหล�านีิ� และร�วมสวดำอ�อนิวอนิกบัั
ท�านิให�ศัาสดำาพยากรณ์ซ้�งเราจะไดำ�ฟัง
ในิลำาดำบััต�อไป ในิพระนิามของพระเยซ้
ครสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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พ.ค. 2014, 49–52.

    3.  ดำ ้ดำลัลนิิ เอชุ. โอค๊ส์, “ อำานิาจของฐานิะ
ปุโรหติ ,” เลยีโฮนา,  พ.ค. 2018, 65–68.

    4.  ดำ ้รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, “ ทรพัยส์มบัตัทิาง
วญิญาณ ,” 76–79.

    5.  ดำ ้รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, “ การปฏิบิัตัศิัาสนิ
กจิดำ�วยพลังและสิทธอิำานิาจของพระผู้้�เป็นิ 
เจ�า ,”  เลียโฮนิา,  พ.ค. 2018, 68–75; ดำลัลนิิ  
เอชุ. โอค๊ส์, “ อำานิาจของฐานิะปุโรหติ ,” 
65–68.  
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คนิอ้�นิๆ—ใชุ�ชุ้�อที�ถิก้ต�องของศัาสนิจักร 
แล�ว เราปรบััเปลี�ยนิค้�มอ้รป้แบับัการใชุ� 
งานิที�เป็นิทางการของศัาสนิจกัรแล�ว  
เวลานีิ�เวบ็ัไซตห์ลกัของศัาสนิจักรคอ้  
ChurchofJesusChrist.org เราไดำ�อปัเดำต
ที�อย้�สำาหรบััอเีมล ชุ้�อโดำเมนิ และชุ�องทาง
ส้�อสังคมต�างๆ ปัจจบุันัิคณะนัิกร�องที�รกั
ของเราชุ้�อคณะนัิกร�องประสานิเสียง 
แทเบัอรน์ิาเคลิแอทเท็มเปิลสแควร์

  เราพยายามเป็นิพเิศัษในิเร้�องเหล�า
นีิ�เพราะเม้�อเรานิำาพระนิามของพระเจ�า
ออกจากชุ้�อศัาสนิจกัร ข้องพรัะองคื ์  
เท�ากบััว�าเรานิำา พรัะองคื ์ ผู้้�ทรงเป็นิ
จดุำศัน้ิย์กลางของการนิมสัการและชีุวติ
เราออกไปโดำยไม�ตั �งใจ เม้�อเรารบััพระนิาม
ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำตอนิรบัับัพัตศิัมา  
เราให�คำามั�นิว�าจะเป็นิพยานิโดำยคำาพด้ำ  
ความคดิำ และการกระทำาของเราว�าพระ
เยซค้อ้พระครสิต ์4 

  ก�อนิหนิ�านีิ�ข�าพเจ�าเคยสัญญาว�าถิ�าเรา
จะ “ทำาสุดำความสามารถิในิการฟ้�นิฟ้ชุ้�อที�

ถิก้ต�องของศัาสนิจกัรของพระเจ�า”  
พระองคจ์ะ “ทรงเทพลังอำานิาจและพร
ของพระองคม์าบันิศีัรษะของวสุิทธิชุนิ
ยคุสุดำท�ายอย�างที�เราไม�เคยพบัเห็นิมา
ก�อนิ” 5   ข�าพเจ�าต�อสัญญานัิ�นิวนัินีิ�

  เพ้�อชุ�วยให�เราจดำจำาพระองคแ์ละเพ้�อ
บั�งชีุ �ว�าศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�ง
วสุิทธชิุนิยคุสุดำท�ายเป็นิ ศาสนจ้กัรัข้อง
พรัะเจ้า้  เราขอแนิะนิำาสัญลกัษณ์ที�จะบั�ง
บัอกว�าพระเยซค้รสิตท์รงเป็นิศัน้ิยก์ลาง
ในิศัาสนิจกัรของพระองค์

  สัญลกัษณ์นีิ�จะมช้ีุ�อของศัาสนิจักรอย้�
ภายในิศิัลาหวัมมุ พระเยซค้รสิตท์รงเป็นิ
ศิัลาหวัมมุนัิ�นิ 6 

    ตรงกลางสัญลกัษณ์เป็นิรป้ปั� นิหนิิ
อ�อนิ Christus  ของธอรว์ลัดำเ์ซ็นิ แสดำง
ภาพพระเจ�า ผู้้ท้รังพรัะช่นมี ์ ที�ฟ้�นิคน้ิ
พระชุนิมแ์ล�ว กำาลงัเอ้ �อมออกไปเพ้�อ 
โอบักอดำทกุคนิที�จะมาหาพระองค์

  ในิเชิุงสัญลกัษณ์ พระเยซค้รสิต์
ทรงกำาลงัยน้ิอย้� ใต�ประตโ้ค�ง ประตโ้ค�ง

ทำาให�เราน้ิกถิง้พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำผู้้�ฟ้�นิคน้ิ
พระชุนิมก์ำาลงัเสด็ำจออกจากอโุมงค์ ในิวนัิ
ที�สามหลงัการตรง้กางเขนิ

    หลายท�านิคงคุ�นิเคยกบััสัญลกัษณ์นีิ�
เพราะเราคดิำกนัิมานิานิว�าพระกติตคิณุ
ที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้เหมอ้นิกบััพระครสิตผ์ู้้� 
ทรังพรัะช่นมี ์ ที�ฟ้�นิคน้ิพระชุนิมแ์ล�ว

  ต�อไปนีิ�เราจะใชุ�สัญลกัษณ์นีิ�เป็นิภาพ
อตัลกัษณ์สำาหรบัังานิเขยีนิ ข�าว  
และเหตกุารณ์ต�างๆ ที�เป็นิทางการของ
ศัาสนิจกัร 7   ภาพนีิ�จะเตอ้นิใจทกุคนิว�านีิ�
คอ้ศัาสนิจกัรของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ และ
ทั �งหมดำที�เราทำาในิฐานิะสมาชิุกศัาสนิจกัร
มพีระเยซค้รสิตแ์ละพระกิตตคิณุของ
พระองคเ์ป็นิศัน้ิยก์ลาง

  พี�นิ�องที�รกั พรุ�งนีิ�คอ้วนัิอาทติย์ ใบั
ปาลม์ตามที�เอ็ลเดำอรก์องสอนิไว�อย�างนิ�า
ฟัง จากนัิ�นิเราจะเข�าส้�สัปดำาหพ์เิศัษที�มี
ชุ�วงสำาคญัที�สุดำคอ้วนัิอสีเตอร ์ ในิฐานิะผู้้�
ตดิำตามพระเยซค้รสิต์ ในิยคุที� โควดิำ- 19 
แพร�ระบัาดำจนิทั �งโลกเกดิำความโกลาหล  
เราอย�าเพยีงแต�พด้ำถิง้พระครสิต ์หรอ้สั�ง
สอนิเร้�องพระครสิต ์หรอ้ใชุ�สัญลกัษณ์
แทนิพระครสิต์

  ขอให�เราเปลี�ยนิศัรทัธาของเราในิ
พระเจ�าพระเยซค้รสิต์ ให�เป็นิการกระทำา!

  ดำงัที�ท�านิทราบั สมาชิุกศัาสนิจักรถิอ้
ปฏิบิัตักิฎแห�งการอดำอาหารเดำอ้นิละครั �ง

  หลกัคำาสอนิเร้�องการอดำอาหารมมีา
แต�โบัราณ วรีบัรุษุในิพระคมัภรี์ ไบัเบัลิ
ปฏิบิัตักินัิมาตั �งแต�ยคุแรกๆ โมเสส,  
ดำาวดิำ, เอสรา, เนิหะมยี,์ เอสเธอร,์ อิสยาห,์  
ดำาเนีิยล, โยเอล, และอกีหลายท�านิอดำ
อาหารและสั�งสอนิเร้�องการอดำอาหาร 8    
พระเจ�าตรสัผู้�านิงานิเขยีนิของอสิยาหว์�า:  
“เราเลอ้กการอดำอาหารอย�างนีิ� ไมี่ ใช่่หรัอื?   
คอ้การแก�พนัิธนิะอธรรม การแก�สายรดัำ
ของแอก การปลดำปล�อยผู้้�ถิก้บีับับังัคบััให�
เป็นิอสิระ” 9 

  อคัรสาวกเปาโลเตอ้นิวสุิทธิชุนิในิ 
โครนิิธ์ ให� “อทุศิัตวัในิการ [อดำอาหารและ
การ] อธษิฐานิ” 10   พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรง
ประกาศัว�าบัางสิ�ง “ ไม�ออก [ไป] นอก จ้าก  
โดำยการอธษิ ฐานิและการอดำ อาหาร” 11 

  ข�าพเจ�าพด้ำในิวดีำทิศััน์ิส้�อสังคม
เม้�อเรว็ๆ นีิ�ว�า “ ในิฐานิะแพทย์และ
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ศััลยแพทย์ ข�าพเจ�ามคีวามชุ้�นิชุมอย�าง
มากต�อผู้้�ประกอบัวชิุาชีุพเวชุกรรม นัิก
วทิยาศัาสตร ์และทกุคนิที�ทำางานิทั �งวนัิ
ทั �งคน้ิเพ้�อควบัคมุการแพร�ระบัาดำของ 
โควดิำ- 19” 12 

  บัดัำนีิ� ในิฐานิะประธานิศัาสนิจักรของ
พระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิยคุสุดำท�าย
และอคัรสาวกของพระเยซค้รสิต ์ 
ข�าพเจ�า ทรัาบ  ว�าพระผู้้�เป็นิเจ�า “ทรงมี
เดำชุานุิภาพทั �งปวง, ปรชีุาญาณทั �งปวง,  
และความเข�าใจทั �งปวง; พระองคท์รง
เข�าพระทยัเร้�องทั �งปวง, และพระองค์
ทรงเป็นิพระผู้้�ทรงมีเมตตา, แม�จนิถิง้
ความรอดำ, แก�คนิที�จะกลบััใจและเชุ้�อในิ
พระนิามของพระองค”์ 13 

  ดำงันัิ�นิ ในิชุ�วงเวลายากลำาบัากอย�าง
ยิ�งนีิ� เม้�อโรคภัยถิง้ขั �นิระบัาดำไปทั�ว เร้�อง
ธรรมชุาตทิี�สุดำที�เราทำาคอ้เรยีกหาพระ
บัดิำาบันิสวรรคแ์ละพระบัตุรของพระองค์
—พระอาจารยผ์ู้้�ทรงเยียวยา—ให�ทรง
แสดำงพลังปาฏิหิารยิเ์พ้�ออวยพรผู้้�คนิบันิ
แผู้�นิดำนิิโลก

  ในิข�าวสารทางวดีำทิศััน์ิ ข�าพเจ�าเชุ้ �อ
เชิุญให�ทุกท�านิร�วมกันิอดำอาหารในิวนัิ
อาทิตยท์ี� 29 มีนิาคม ค.ศั. 2020 หลาย
ท�านิอาจไดำ�เห็นิวดีำทิศััน์ิและร�วมกนัิอดำ
อาหารแล�ว แต�บัางท�านิอาจยังไม�เห็นิ  
เวลานีิ�เรายงัต�องการความชุ�วยเหลอ้
จากสวรรค์

  ดำงันัิ�นิคน้ินีิ� พี�นิ�องที�รกั ในิวญิญาณ
ของบัรรดำาบัตุรโมไซยาหผ์ู้้�ยอมตนิต�อ
การอดำอาหารและการสวดำอ�อนิวอนิอย�าง
มาก 14   และในิการประชุมุใหญ�สามัญ

เดำอ้นิเมษายนิปี 2020 นีิ� ข�าพเจ�าขอให�
ทั�วโลกอดำอาหารอกีครั �ง สำาหรบััทกุท�านิ
ที�สุขภาพเอ้ �ออำานิวย ขอให�เราอดำอาหาร 
สวดำอ�อนิวอนิ และรวมพลงัศัรทัธาของเรา
อกีครั �ง ขอให�เราทล้วงิวอนิขอการบัรรเทา
จากการแพร�ระบัาดำทั�วโลกครั �งนีิ�

  ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญ ทกุทา่น  รวมทั �งท�านิ
ที� ไม�ไดำ�เป็นิสมาชิุก ให�อดำอาหารและสวดำ
อ�อนิวอนิในิวนัิศักุรป์ระเสรฐิที� 10 เมษายนิ  
เพ้�อขอให�ทรงควบัคมุการแพร�ระบัาดำ  
คุ�มครองผู้้�ดำแ้ลคนิป� วย ชุ�วยให�เศัรษฐกจิดำี
ข้ �นิ และดำง้ชีุวติกลบััส้�ภาวะปกติ

  เราอดำอาหารอย�างไร? ตามธรรมเนีิยม
คอ้สองม้ �อหรอ้ 24 ชัุ�วโมง แต�ท�านิตดัำสินิ
ใจเองว�าอะไรที�จะถิอ้ว�าเป็นิการเสียสละ
สำาหรบััท�านิขณะระลก้ถิง้การเสียสละ
ส้งสุดำที�พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงทำาเพ้�อ
ท�านิ ขอให�เราพร�อมใจกนัิวงิวอนิขอการ

เยยีวยาทั�วโลก
  วนัิศักุรป์ระเสรฐิจะ

เป็นิวนัิ ป็รัะเสรัฐิที�สุด   
ที�จะให�พระบิัดำาบันิ
สวรรคแ์ละพระบุัตร
ของพระองคท์รงไดำ�ยนิิ  
เรัา !

  พี�นิ�องที�รกั ข�าพเจ�า
แสดำงความรกัต�อท�านิ
อย�างสุดำซ้ �ง พร�อมดำ�วย
ประจกัษ์พยานิถิง้ความ
ศัักดำิ�สิทธิ�ของงานิที�เรา
มสี�วนิร�วม นีิ�  คือื   

ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิ
ชุนิยคุสุดำท�าย พระองคท์รงเป็นิพระ
ประมขุและทรงกำากบััดำแ้ลงานิทั �งหมดำ
ที�เราทำา ข�าพเจ�าทราบัว�าพระองคจ์ะทรง
ตอบัคำาวงิวอนิของผู้้�คนิของพระองค ์ 
ข�าพเจ�าเป็นิพยานิในิพระนิามอนัิ
ศัักดำิ�สิทธิ�ของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
      อ้างองิ
     1.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 14:7 .
    2.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 115:4 .
    3.  ดำ ้รสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ, “ ชุ้�อที�ถิก้ต�องของ

ศัาสนิจกัร ,” เลยีโฮนา,  พ.ย. 2018, 87–89.
    4.  ดำ ้รสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ, “ ชุ้�อที�ถิก้ต�องของ

ศัาสนิจกัร ,” 88.
    5.  รสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ, “ ชุ้�อที�ถิก้ต�องของ

ศัาสนิจกัร ,” 89.
    6.  ดำ ้ เอเฟซัส 2:20 .
    7.  เพ้�อเคารพความศัักดำิ�สิทธิ�ของสัญลกัษณ์

ศัาสนิจกัรและดำำารงความคุ�มครองตาม
กฎหมาย จ้งอนุิญาตให� ใชุ�สัญลกัษณ์
ทางการของศัาสนิจกัรตามที�ฝ่� ายประธานิ
ส้งสุดำและโควรมัอัครสาวกสิบัสองอนุิมตัิ
เท�านัิ�นิ ขอข�อมล้เพิ�มเตมิไดำ� โดำยตดิำต�อ
สำานัิกงานิทรพัย์สินิทางปัญญาของ
ศัาสนิจกัรที� cor- intellectualproperty@
ChurchofJesusChrist.org.

    8.  ดำ ้ อพยพ 34:28 ;  2 ซามเ้อล 12:16 ;  
 เอสรา 10:6 ;  เนิหะมย์ี 1:4 ;  เอสเธอร ์4:16 ;  
 อสิยาห ์58:3 ;  ดำาเนีิยล 9:3 ;  โยเอล 2:12 .
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ของพระเยซค้รสิตม์มีากมาย รวมทั �ง 
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิ
ชุนิยคุสุดำท�าย แต�วนัินีิ�ข�าพเจ�าจะเนิ�นิ 
เพยีงไม�กี�เร้�องที�ข�าพเจ�าชุ้�นิชุอบั ข�าพเจ�า 

เรยีนิร้�คำาพยากรณ์เหล�านีิ�จากคณุคร ้
ปฐมวยัที�รกัและบันิตกัคณุแม�ผู้้�เปรยีบั 
เสมอ้นินิางฟ� าของข�าพเจ�า

    ดำาเนีิยลผู้้�สยบัสิงโตดำ�วยศัรทัธาในิ 
พระเจ�าพระเยซค้รสิตแ์ละการวงิวอนิ 
แทนิของเหล�าเทพผู้้�ปรนินิิบัตัขิองพระ 
ผู้้�เป็นิเจ�า คอ้คนิที�เห็นิสมยัของเราในิ 
นิิมติ ขณะแก�ความฝั่นิให�แก�เนิบัค้ดัำ
เนิสซาร ์กษัตรยิช์ุาวบัาบัิโลนิ ดำาเนีิยล 
พยากรณ์ว�าศัาสนิจกัรของพระเจ�าจะเกดิำ 
ข้ �นิในิวนัิเวลาสุดำท�ายดำงัหนิิก�อนิเล็ก  

“ถิก้ตดัำออกจากภเ้ขาไม� ใชุ�ดำ�วยมอ้มนุิษย์” 3    
“ ไม� ใชุ�ดำ�วยมอ้มนุิษย”์ หมายถิง้โดำยการ
แทรกแซงจากสวรรค ์ศัาสนิจกัรของ
พระเจ�าจะเพิ�มขนิาดำจนิเต็มทั �งแผู้�นิดำนิิ
โลก “ ไม�มวีนัิถิก้ทำาลาย . . . [แต�] จะตั �ง
มั�นิอย้�เป็นินิิตย”์ 4 

    นีิ� เป็นิพยานิอนัิลก้ซ้ �งว�าถิ�อยคำาของ 
ดำาเนีิยลกำาลงัเกดิำสัมฤทธผิู้ลขณะสมาชิุก 
ศัาสนิจกัรทั�วโลกกำาลงัดำแ้ละฟังการ 
ประชุมุใหญ�วนัินีิ�

  อคัรสาวกเปโตรผู้้�ภักดำพีด้ำถิง้ “วาระ 
แห�งการฟ้�นิฟ้สรรพสิ�ง . . . ตั �งแต�กาล 
โบัราณมา” 5   อคัรสาวกเปาโลเขยีนิว�าในิ 
ความสมบัร้ณ์แห�งเวลา พระผู้้�เป็นิเจ�า 
จะทรง “รวบัรวมทกุสิ�ง . . . ให�อย้� ในิพระ 
ครสิต”์ 6   โดำย “มพีระเยซค้รสิตเ์ป็นิศิัลา 
หวัมมุ” 7   ข�าพเจ�าร้�ส้กถิง้คำาพยากรณ์เหล�า 
นัิ�นิแรงกล�ามากเม้�อเข�าร�วมการอทุศิัพระ 
วหิารโรม อติาล ีศัาสดำาพยากรณ์และอคัร
สาวกทุกท�านิแสดำงประจกัษ์พยานิที�นัิ�นิ 
ถิง้พระเยซค้รสิต ์พระผู้้� ไถิ�ของโลก ดำงัที� 
เปโตรและเปาโลเคยทำา ศัาสนิจกัรเป็นิ 
ตวัอย�างที�มชีีุวติของการฟ้�นิฟ้นัิ�นิ พี�นิ�อง 
ทั �งหลาย และสมาชิุกของเราคอ้พยานิ 
ของคำาพยากรณ์ศัักดำิ�สิทธิ�เหล�านัิ�นิเม้�อ 
นิานิมาแล�ว

    โยเซฟแห�งอยีปิตพ์ยากรณ์ว�าในิยุค
สุดำท�าย “พระเจ�าพระผู้้�เป็นิเจ�าของ
ข�าพเจ�าจะทรงยกผู้้�หยั�งร้�ผู้้�หน้ิ�งข้ �นิ, ซ้�งจะ
เป็นิผู้้�หยั�งร้�ที�เลศิัเลอแก�เลอ้ดำเน้ิ�อเชุ้ �อไข
ของข�าพเจ�า” 8   “เพราะเขาจะทำางานิ [ของ
พระเจ�า]” 9   โจเซฟ สมิธ ศัาสดำาพยากรณ์
แห�งการฟ้�นิฟ้คอ้ผู้้�หยั�งร้�ท�านินัิ�นิ

    พี�นิ�องที�รกั ข�าพเจ�าร้�ส้กเป็นิเกยีรตทิี� 

ไดำ�พด้ำในิการประชุมุใหญ�สามัญครั �ง 
ประวตัศิัาสตรนี์ิ�เพ้�อฉัลองนิิมติแรกที� 
โจเซฟ สมิธเห็นิพระผู้้�เป็นิเจ�าพระบัดิำา 
และพระบุัตรของพระองคพ์ระเยซค้รสิต ์
ในิสถิานิที�ซ้�งแนิ�นิอนิว�าคอ้ป� าศัักดำิ�สิทธิ�  
นิิมตินัิ�นิเป็นิจดุำเริ�มต�นิที�สวยงามของการ 
ฟ้�นิฟ้พระกิตตคิณุและทั �งหมดำที�เผู้ย 
ออกมา ตั �งแต�พระคมัภรีม์อรมอนิจนิถิง้ 
การกลบััมาของสิทธิอำานิาจและกญุแจ 
ฐานิะปุโรหติ การจดัำตั �งศัาสนิจักรที�แท� 
จรงิของพระเจ�า พระวหิารของพระผู้้�เป็นิ 
เจ�า ตลอดำจนิศัาสดำาพยากรณ์และ 
อคัรสาวกผู้้�นิำางานินีิ� ในิยคุสุดำท�าย

  ตามจดุำประสงคข์องสวรรค ์ศัาสดำา 
พยากรณ์สมัยโบัราณของพระผู้้�เป็นิเจ�า 
พยากรณ์ตามการกระตุ�นิเตอ้นิจากพระ 
วญิญาณบัรสุิทธิ�ถิง้การฟ้�นิฟ้และสิ�งที�จะ 
เกดิำข้ �นิในิสมัยของเรา สมยัการประทานิ 
สุดำท�ายและความสมบัร้ณ์แห�งเวลา งานิ
นีิ� “จดุำไฟจติวญิญาณ” ของบัรรดำาผู้้�หยั�ง
ร้�ยคุก�อนิ 1   หลายยคุที�ผู้�านิมา ท�านิเหล�า 
นัิ�นิบัอกล�วงหนิ�า ฝั่นิ เห็นินิิมติ และ 
พยากรณ์ถิง้อนิาคตของอาณาจักรของ 
พระผู้้�เป็นิเจ�าบันิแผู้�นิดำนิิโลก ซ้�งอิสยาห ์
เรยีกว�างานิ “ประหลาดำและอศััจรรย์” 2 

  คำาพยากรณ์ที�เกดิำสัมฤทธผิู้ลแล�วโดำย
การฟ้�นิฟ้ความสมบัร้ณ์แห�งพระกิตตคิณุ

 สมัฤที่ธิผู้ลึข่องคัำาพิยิ่ากรณ์์

   คำาพียากรณ์ที�เกิดสัมฤทธิผู้ลแล้วิโดยการฟ่� นฟูควิาม
สมบูัรณ์แห่์งพีระกิตีติีคุณข้อ็งพีระเยซูคริสต์ีมีมากมาย

 โดัย เอล็่เดัอร์์โร์นัล่ด์ั เอ. ร์าสแบ่นด์ั
  แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

 ภาคเช้้าวันัอาทิติย์  | 5 เมษายิ่น 2020 

นอ็ร์ทซอ็ลท์เลค ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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  ยอหน์ิผู้้�เปิดำเผู้ยพยากรณ์ถิง้เทพ 
องคห์น้ิ�งของพระผู้้�ทรงฤทธานุิภาพผู้้�นิำา 
องคป์ระกอบัสำาคญัของการฟ้�นิฟ้มารวม 
กนัิโดำยกล�าวว�า: “แล�วข�าพเจ�าเห็นิทต้ 
สวรรคอ์กีองคห์น้ิ�งเหาะไปในิท�องฟ� า  
เพ้�อประกาศัข�าวประเสรฐินิิรนัิดำรแ์ก�
คนิทั �งหลายที�อย้�บันิแผู้�นิดำนิิโลก แก�ทกุ
ประชุาชุาต ิทกุเผู้�า ทุกภาษา และทกุ
ชุนิชุาต”ิ 10   โมโรไนิคอ้ทต้สวรรคอ์งคนั์ิ�นิ  
ท�านิเห็นิสมัยของเราดำงัที�บันัิทก้ไว� ในิ
พระคมัภีรม์อรมอนิ ในิการมาปรากฏิซำ �า
หลายครั �ง ท�านิเตรยีมโจเซฟ สมิธสำาหรบัั
การปฏิบิัตัศิัาสนิกจิ รวมถิง้การแปลพระ
คมัภรีม์อรมอนิ: พยานิหลกัฐานิอกีเล�ม
หน้ิ�งของพระเยซค้รสิต์

    ศัาสดำาพยากรณ์ท�านิอ้�นิบัอกล�วงหนิ�า
ถิง้สมยัของเรา มาลาคพีด้ำถิง้เอลียาหว์�า
ท�านิจะ “ทำาให�จติใจของพ�อหันิไปหาลก้  
และจติใจของลก้หันิไปหาพ�อ” 11   เอลียาห์
มาแล�ว ผู้ลลัพธค์อ้ปัจจบุันัิเรามีพระวหิาร  
168 แห�งทั�วโลก พระวหิารแต�ละแห�งรบัั
ใชุ�สมาชิุกที�มคี�าควรให�มาทำาพนัิธสัญญา
ศัักดำิ�สิทธิ�และรบััศัาสนิพธิทีี�เป็นิพรเพ้�อ
ตนิเองและบัรรพชุนิผู้้�ล�วงลับั  
งานิศัักดำิ�สิทธิ�ที�มาลาคพีด้ำถิง้นีิ� “เป็นิ

ศัน้ิยก์ลางต�อแผู้นิของพระผู้้�สร�างเพ้�อจดุำ
หมายปลายทางนิิรนัิดำรข์องบัตุรธดิำาของ
พระองค”์ 12 

  เรามีชีุวติอย้� ในิชุ�วงเวลาของคำา
พยากรณ์นัิ�นิ เราเป็นิผู้้�มหีนิ�าที�นิำาการ
เสด็ำจมาครั �งที�สองของพระเยซค้รสิต์
เข�ามา เราต�องรวบัรวมบัตุรธดิำาของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า คนิที�จะฟังและนิ�อมรบััความ
จรงิตลอดำจนิพันิธสัญญาและสัญญาของ
พระกติตคิณุอนัิเป็นินิิจ ประธานิเนิลสันิ
เรยีกสิ�งนีิ�ว�า “ความท�าทาย ที�ยิ�งใหญท่ี�สุด  
อดุำมการณ์ ที�ยิ�งใหญท่ี�สุด  และงานิ  
ที�ยิ�งใหญท่ี�สุด  บันิแผู้�นิดำนิิโลกวนัินีิ�” 13   
ข�าพเจ�าเป็นิพยานิถิง้ปาฏิหิารยิด์ำงักล�าว

    ตามการมอบัหมายจากประธานิรสั
เซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ ในิเดำอ้นิกมุภาพนัิธ ์
ปีนีิ�ข�าพเจ�าไปอทุศิัพระวหิารเดำอรบ์ันัิ  
แอฟรกิาใต� ข�าพเจ�าจะจดำจำาวนัินัิ�นิไว� 
ชัุ�วชีุวติ ข�าพเจ�าอย้�กบััสมาชิุกที�มาส้�พระ
กติตคิณุแบับัที�เยเรมยีพ์ยากรณ์ ไว�นิานิ
มาแล�ว—“เมอ้งละคนิ และตระกล้ละสอง
คนิ” 14   หลกัคำาสอนิของพระเยซค้รสิต์
ทำาให�เราทุกคนิเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิ—ทั�ว
โลก—ในิฐานิะบุัตรธดิำาของพระผู้้�เป็นิเจ�า  
พี�นิ�องในิพระกติตคิณุ ไม�ว�าเราจะมหีนิ�า

ตาหรอ้การแต�งกายอย�างไร เราคอ้คนิกลุ�ม
ก�อนิเดำยีวกนัิที�มพีระบัดิำาในิสวรรคผ์ู้้�ทรง
วางแผู้นิมาตั �งแต�ต�นิเพ้�อให�ครอบัครวั
ของพระองคก์ลบััมารวมกนัิอกีครั �งโดำย
การทำาและรกัษาพนัิธสัญญาศัักดำิ�สิทธิ�
ของพระวหิาร

  ศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟพยากรณ์ต�อผู้้�
ดำำารงฐานิะปุโรหติกลุ�มเล็กที�มารวมกนัิในิ
อาคารเรยีนิในิเคริท์แลนิดำ ์โอไฮโอเม้�อปี 
1834 ว�า “นีิ�คอ้ฐานิะปุโรหติเพยีงหยบิัมอ้
เดำยีวที�ท�านิเห็นิที�นีิ�คน้ินีิ� แต�ศัาสนิจกัรนีิ�
จะเต็มอเมรกิาเหน้ิอและอเมรกิาใต�—มนัิ
จะเต็มแผู้�นิดำนิิโลก” 15 

  ในิชุ�วงไม�กี�ปีที�ผู้�านิมาข�าพเจ�าเดำนิิทาง
ไปทั�วโลกเพ้�อพบักบััสมาชิุกศัาสนิจักร  
เจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิผู้้� ใหญ�จากโควรมัอคัรสาวก
สิบัสองมงีานิมอบัหมายคล�ายๆ กนัินีิ� แต�
ไม�มี ใครตามทนัิกำาหนิดำการของประธานิ
เนิลสันิ ศัาสดำาพยากรณ์ที�รกัของเรา  
ผู้้�เดำนิิทางสองปีแรกในิฐานิะประธานิ
ศัาสนิจกัรไปพบักบััวสุิทธิชุนิในิประเทศั
ต�างๆ และดำนิิแดำนิของสหรฐัรวม 32 
แห�ง 16  เพ้�อเป็นิพยานิถิง้พระครสิตผ์ู้้�ทรง
พระชุนิม์

  ข�าพเจ�าจำาไดำ�เม้�อไดำ�รบััจดำหมายเรยีก 
เป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาสมยัยงัหนุิ�ม ข�าพเจ�า 
ต�องการรบััใชุ� ในิเยอรมนีิเหมอ้นิคณุ 
พ�อ พี�ชุาย และพี�เขย ข�าพเจ�ารบีัไปที� 
ต้�จดำหมายและเปิดำจดำหมายเรยีกโดำย 
ไม�รอใครกลบััมาบั�านิ จดำหมายบัอกว�า 
ข�าพเจ�าไดำ�รบััเรยีกไปคณะเผู้ยแผู้� 
อสีเทริน์ิสเตทที�มสีำานัิกงานิใหญ�อย้� ในิ
นิิวยอรก์ซิตี � ดำ�วยความผู้ดิำหวงั ข�าพเจ�า
จง้เข�าไปในิบั�านิและเปิดำพระคมัภรี์
อ�านิปลอบัใจตนิเอง ข�าพเจ�าเริ�มอ�านิ
หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา: “ดำเ้ถิดิำ, 
และดำสิ้, เรามผีู้้�คนิมากในิสถิานิที�นีิ�, ในิ
ภม้ภิาคต�างๆ โดำยรอบั; และประตท้ี� ให�
ประสิทธิผู้ลจะเปิดำในิภม้ภิาคต�างๆ โดำย
รอบัในิแผู้�นิดำนิินีิ�ทางตะวนัิออก” 17    
คำาพยากรณ์นัิ�นิที�ประทานิแก�ศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิในิปี 1833 เป็นิการ
เปิดำเผู้ยต�อข�าพเจ�า ข�าพเจ�าทราบัตอนิ
นัิ�นิว�าไดำ�รบััเรยีกไปคณะเผู้ยแผู้�ที�พระเจ�า
ทรงต�องการให�ข�าพเจ�ารบััใชุ� ข�าพเจ�าสอนิ
เร้�องการฟ้�นิฟ้และการเริ�มต�นิอนัินิ�า 
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ต้�นิเต�นิเม้�อพระบัดิำาในิสวรรคต์รสักบัั 
โจเซฟ สมธิว�า “นีิ�คอ้บัตุรที�รกัของเรา.  
จงฟังท�านิ!” 18 

  คำาพยากรณ์ที�มนัีิยสำาคญัยิ�งต�อทั �ง
ศัาสนิจกัรคอ้คำาพยากรณ์ของอิสยาหซ้์�ง
ให� ไว�ก�อนิการประส้ตขิองพระเยซค้รสิต์
มากกว�า 700 ปีที�ว�า: “ ในิวาระสุดำท�ายจะ
เป็นิดำงันีิ�คอ้ภเ้ขาแห�งพระนิิเวศัของ 
พระยาหเ์วหจ์ะถิก้สถิาปนิาข้ �นิเป็นิที�ส้งสุดำ 
ของภเ้ขาทั �งหลาย . . . ประชุาชุาตทิั �งหมดำ 
จะหลั�งไหลเข�ามาหา” 19 

  ในิความคดิำข�าพเจ�าวนัินีิ� ข�าพเจ�าเห็นิ
ภาพสมาชิุกและมิตรสหายของเราหลาย
ล�านิคนิเชุ้�อมต�อการประชุมุเหล�านีิ�ทาง
อเิล็กทรอนิิกส์ โดำยใชุ� โทรทศััน์ิ  
อนิิเทอรเ์น็ิต หรอ้ชุ�องทางอ้�นิๆ เรานัิ�ง
ประหน้ิ�งอย้�ดำ�วยกนัิในิ “ที�ส้งสุดำของภเ้ขา
ทั �งหลาย” 20   บัรคิมั ยงักค์อ้ผู้้�กล�าวถิ�อยคำา
พยากรณ์ว�า “นีิ�คอ้สถิานิที�ที�ถิก้ต�อง” 21   วิ
สุทธชิุนิซ้�งบัางคนิเป็นิบัรรพชุนิผู้้�บักุเบักิ 
ของข�าพเจ�าเอง ทำางานิเพ้�อสถิาปนิาไซอันิ 
ในิเทอ้กเขารอ็กก ี“ตามพระประสงค์
และความพอพระทัยของพระองคผ์ู้้�ทรง
ควบัคมุประชุาชุาตขิองแผู้�นิดำนิิโลก” 22 

    วนัินีิ�ข�าพเจ�ายน้ิอย้�บันิสถิานิที�
ศัักดำิ�สิทธิ�ที�ดำง้ดำด้ำผู้้�มาเยอ้นิหลายล�านิคนิ  
ในิปี 2002 ซอลทเ์ลคซิตี �เป็นิเจ�าภาพ
โอลมิปิกฤดำห้นิาว คณะนัิกร�องประสานิ

เสียงแทเบัอรน์ิาเคลิร�องเพลงในิพธิเีปิดำ 
ศัาสนิจกัรจดัำคอนิเสิรต์และรายการต�างๆ  
ให�บัรรดำาแขกและผู้้�เข�าร�วมจากหลาย
ประเทศั ข�าพเจ�าจะจดำจำาตลอดำไปที� ไดำ�
เห็นิพระวหิารเป็นิฉัากหลังการเผู้ยแพร�
ข�าวภาคกลางคน้ิไปทั�วโลก

    ตลอดำหลายปีที�ผู้�านิมา ประธานิาธบิัดำี
สหรฐั กษัตรยิ ์ผู้้�พพิากษา นิายก
รฐัมนิตร ีทต้ และเจ�าหนิ�าที�จากหลาย
ประเทศัมาซอลท์เลคซิตี �และพบักับั
ผู้้�นิำาของเรา ประธานิเนิลสันิต�อนิรบัั
ผู้้�นิำาของ National Association for the 
Advancement of Colored People  
(สมาคมแห�งชุาตเิพ้�อความก�าวหนิ�าของ
ประชุาชุนิผู้วิสี) องคก์รหน้ิ�งในิสหรฐัที�มุ�ง
ให�ทกุคนิมสิีทธิเท�าเทยีมกนัิโดำยไม�แบั�ง
แยกเชุ้ �อชุาต ิข�าพเจ�าจำาไดำ�ขณะยน้ิเคยีง
บั�าเคยีงไหล�กับัมติรสหายและผู้้�นิำาเหล�า
นีิ�ขณะประธานิเนิลสันิร�วมกบััสมาคมในิ
การเรยีกร�องให�มคีวามเคารพและความ
ปรองดำองทางเชุ้ �อชุาตมิากข้ �นิในิโลก 23 

  มากมายหลายคนิมาเท็มเปิลสแควร์
และประชุมุหารอ้กบััผู้้�นิำาศัาสนิจกัร  
ยกตวัอย�างเพยีงบัางส�วนิ ในิปีที�ผู้�านิ
มา เราต�อนิรบัั United Nations 68th 
Civil Society Conference (การประชุมุ
ประชุาสังคมสหประชุาชุาตคิรั �งที� 68) 
ซ้�งเป็นิการชุมุนุิมระดำบััโลกและจดัำข้ �นิ
นิอกนิิวยอรก์ซิตี �เป็นิครั �งแรกสำาหรบััการ
ประชุมุประเภทนีิ� เราไดำ�พบักบัั  
Vietnam’s Committee for Religious 
Affairs (คณะกรรมการศัาสนิาของ
เวยีดำนิาม) และทต้จากควิบัา, ฟิลปิปินิส์,  
อารเ์จนิตนิิา, โรมาเนีิย, ซด้ำานิ, กาตาร,์  
และซาอดุำอีาระเบัยี นิอกจากนีิ�เรายงั
ไดำ�ต�อนิรบััเลขาธกิารใหญ�ของ Muslim 
World League (องคก์ารสันินิิบัาตมสุลมิ
โลก) ดำ�วยเชุ�นิกนัิ

  สิ�งที�ข�าพเจ�าพด้ำถิง้คอ้สัมฤทธผิู้ลแห�ง
คำาพยากรณ์ของอสิยาห์ ในิยคุสุดำท�าย  
ประชุาชุาตติ�างๆ จะหลั�งไหลมาส้� “ภเ้ขา
แห�งพระนิิเวศัของพระยาห์เวห”์ 24   พระ
วหิารซอลทเ์ลคที�ยิ�งใหญ�ตั �งอย้�ตรงกลาง
ความสง�างามและความรุ�งโรจน์ินัิ�นิ

    ไม� ใชุ�ภม้ทิศััน์ิที�ดำง้ดำด้ำผู้้�คนิ แม�สภาพ
แวดำล�อมของเราจะงดำงามก็ตาม แต�ที�

ดำง้ดำด้ำคอ้แก�นิแท�ของศัาสนิาอนัิบัรสุิทธิ� 
ที�แสดำงให�ประจกัษ์ ในิเจตนิารมณ์  
การเตบิัโต ความดำงีาม และความโอบั
อ�อมอารขีองศัาสนิจักรของพระเยซ้
ครสิตแ์ห�งวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�ายและผู้้�คนิ
ของศัาสนิจกัร; ความรกัของเราดำงัที�
พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงรกั; ความมุ�งมั�นิต�อ
อดุำมการณ์อนัิส้งส�งที� โจเซฟ สมธิเรยีกว�า 
“อดุำมการณ์ของพระครสิต”์ 25 

เราไม�ทราบัว�าเม้�อใดำพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
จะเสด็ำจกลับัมา แต�เราร้�สิ�งนีิ� เราต�อง
พร�อมในิใจและความคดิำ มีค�าควรต�อนิรบัั
พระองค ์และร้�ส้กเป็นิเกียรตทิี� ไดำ�เป็นิ
ส�วนิหน้ิ�งของคำาพยากรณ์แต�นิานิมา

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าประธานิรสัเซลล ์ 
เอ็ม. เนิลสันิเป็นิศัาสดำาพยากรณ์ของ
พระเจ�าบันิแผู้�นิดำนิิโลก และเคยีงข�าง
ท�านิคอ้บัรรดำาอคัรสาวกที�พระผู้้�เป็นิเจ�า
ทรงเรยีก ผู้้� ไดำ�รบััการสนัิบัสนุินิในิฐานิะ
ศัาสดำาพยากรณ์ ผู้้�หยั�งร้� และผู้้�เปิดำเผู้ย  
พี�นิ�องที�รกัทั �งหลาย การฟ้�นิฟ้ดำำาเนิินิต�อไป

  ข�าพเจ�าทิ �งท�ายดำ�วยคำาพยากรณ์ 
ของโจเซฟ สมิธ ถิ�อยคำาที�ข�าพเจ�าเป็นิ 
พยานิว�าค้อความจรงิ: “ม้อที� ไม�สะอาดำ 
ไม�สามารถิหยุดำยั �งความก�าวหนิ�าของงานิ 
นีิ� ไดำ� การข�มเหงอาจทวคีวามรนุิแรง  
ฝ้่งชุนิอาจชุุมนุิมกันิต�อต�านิ กองทัพอาจ
รวมตัวกันิเพ้�อคุกคาม การสบัประมาท
อาจทำาให�เส้�อมเสียชุ้�อเสียง แต�ความจรงิ
ของพระผู้้�เป็นิเจ�าจะออกไปอย�างองอาจ
 มีเกียรติ และเป็นิอิสระ จนิกว�าจะเข�าไป
ส้�ทุกทวปี ไปเย้อนิทุกถิิ�นิ ไปยังทั�วทุก
ประเทศั และก�องอย้� ในิทุกห้ จนิกว�าจุดำ
ประสงค์ของพระผู้้�เป็นิเจ�าจะสำาเร็จ และ
พระเยโฮวาห์ผู้้�ทรงฤทธานุิภาพจะตรสั 
ว�างานิสำาเร็จแล�ว” 26   ข�าพเจ�าเป็นิพยานิ
ว�าคำาพยากรณ์เหล�านีิ�ของโจเซฟ สมิธ 
กำาลังเกิดำสัมฤทธิผู้ล

  ข�าพเจ�าสัญญาว�าเม้�อท�านิทำาตามคำา
แนิะนิำาของศัาสดำาพยากรณ์ที�รกัของเรา  
ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, ที�ปรก้ษา
ของท�านิ, อคัรสาวก, และผู้้�นิำาศัาสนิจกัร
ท�านิอ้�นิๆ และเม้�อท�านิเอาใจใส�คำาศัาสดำา
พยากรณ์สมยัโบัราณผู้้�บัอกล�วงหนิ�าถิง้
สมยัของเรา ท�านิจะเปี� ยมลก้เข�าไปในิใจ
และจติวญิญาณของท�านิดำ�วยวญิญาณโพีรโวิ ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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ผู้้�ทรงสถิติอย้� ในิสวรรค”์ 1   ดำฉัิันิชุอบัวลี
ที�ว�า “เพ้�อพวกเขาจะเห็นิ” พระดำำารสันีิ�
เป็นิคำาเชุ้ �อเชิุญอย�างจรงิจงัจากพระเจ�าให�
ตั �งใจมากข้ �นิในิการชุ�วยให�ผู้้�อ้�นิเห็นิทาง
และมาหาพระครสิต์

    เม้�อดำฉัิันิอาย ุ10 ขวบั ครอบัครวัเราไดำ�
รบััเกยีรติ ให�ต�อนิรบััเอ็ลเดำอรแ์อล. ทอม  
เพอรร์ยี ์แห�งโควรมัอคัรสาวกสิบัสอง 
ขณะท�านิมาทำางานิมอบัหมายในิบั�านิเกดิำ
ของดำฉัิันิ

  ชุ�วงเวลาใกล�คำ�า ครอบัครวัเราและ
ครอบัครวัเพอรร์ยีนั์ิ�งอย้� ในิห�องนัิ�งเล�นิ
เพ้�อรบััประทานิพายแอปเปิ�ลแสนิอร�อย
ฝี่มอ้คณุแม� ขณะที�เอ็ลเดำอรเ์พอรร์ยีเ์ล�า
เร้�องราวมากมายของวสุิทธิชุนิทั�วโลก ซ้�ง
ตดิำตรง้ใจดำฉัิันิมาก

 โดัย บ่อนนี� เอช้. คอร์์ดัอน
  ประธานเยาวิชนห์ญิงสามญั

พี�นิ�องทั �งหลาย ใจเราไดำ�รบััพรและฟ้�นิ
สภาพใหม� โดำยพระวญิญาณที�เราสัมผู้ัส
ไดำ�ที�การประชุุมใหญ�นีิ�

    เม้�อสองร�อยปีก�อนิ ลำาแสงสาดำส�อง
มายงัชุายหนุิ�มคนิหน้ิ�งในิป� า ในิแสงนัิ�นิ  
โจเซฟ สมธิเห็นิพระผู้้�เป็นิเจ�าพระบัดิำา
และพระบัตุรของพระองคพ์ระเยซค้รสิต ์ 
แสงสว�างของทั �งสองพระองคข์บััไล�ความ
มด้ำทางวญิญาณที�ปกคลมุแผู้�นิดำนิิโลก
และชีุ�ทางข�างหนิ�าให� โจเซฟ สมธิ—และ
เราทุกคนิ เพราะแสงสว�างที�ปรากฏิในิวนัิ
นัิ�นิ เราจง้ไดำ�รบััความสมบัร้ณ์แห�งพรที�มี
ให�ผู้�านิการชุดำใชุ�ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ  
พระเยซค้รสิต์

  เพราะการฟ้�นิฟ้พระกิตตคิณุของ
พระองค ์เราจง้สามารถิเปี� ยมไปดำ�วยแสง
สว�างของพระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำ อย�างไรก็ตาม  
แสงสว�างนัิ�นิไม�ไดำ�มี
ไว�เพ้�อท�านิและดำฉัิันิ
เท�านัิ�นิ พระเยซ้
ครสิตท์รงเรยีกเรา  
“ ให�แสงสว�างของเจ�า
ส�องเชุ�นินัิ�นิต�อหนิ�า
คนิเหล�านีิ�, เพ้�อพวก
เขาจะเห็นิงานิดำขีอง
เจ�าและสรรเสรญิ
พระบัดิำาของเจ�า

 เพิื�อพิวกเข่าจะเห็น

   มอ็งห์าและสวิดอ้็อ็นวิอ็นทูลข้อ็โอ็กาสเพ่ี�อ็ส่อ็งแสง
สว่ิางข้อ็งท่านให้์ผูู้้อ่็�นมอ็งเห็์นเส้นทางสู่พีระเยซูคริสต์ี

และงานิของการฟ้�นิฟ้ ข�าพเจ�าสัญญา
ว�าท�านิจะเห็นิพระหตัถิข์องพระผู้้�เป็นิ
เจ�าในิชีุวติ ไดำ�ยินิการกระตุ�นิเตอ้นิ
ของพระองค ์และร้�ส้กถิง้ความรกัของ
พระองค ์ในิพระนิามของพระเยซค้รสิต ์ 
ดำ�วยความสำาน้ิกคณุต�อการฟ้�นิฟ้พระ
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  ใกล�เวลาดำก้คณุแม�เรยีกดำฉัิันิเข�าไปในิ
ครวัและถิามคำาถิามเรยีบัง�ายว�า: “บัอนินีิ�  
ลก้ให�อาหารไก�หรอ้ยงั?”

  ดำฉัิันิใจหายวาบั เพราะยังไม�ไดำ�ทำา  
ดำฉัิันิไม�ต�องการละจากอัครสาวกของ
พระเจ�า จง้เสนิอให� ไก�พวกนัิ�นิอดำอาหาร
จนิถิง้เชุ�า

  คณุแม�ตอบัอย�างเด็ำดำขาดำว�า “ ไม�ไดำ�”  
ทนัิใดำนัิ�นิเอ็ลเดำอรเ์พอรร์ยีก็์เข�ามาในิครวั
พลางถิามเสียงดำงัฟังชัุดำว�า “ผู้มไดำ�ยนิิว�า
มคีนิที�ต�องให�อาหารไก� ใชุ�ไหม? ผู้มกบัั
ลก้ชุายไปดำ�วยไดำ� ไหมครบัั?”

  โอ� นัิ�นิกลายเป็นิการให�อาหารไก�ที�
มคีวามสุขมาก! ดำฉัิันิวิ�งไปหยิบัไฟฉัาย
สีเหลอ้งขนิาดำใหญ� เดำนิินิำาทางไปดำ�วย
ความต้�นิเต�นิ ขณะกระโดำดำโลดำเต�นิไป
ตามทางขรขุระส้�เล�าไก� เราเดำนิิข�ามแปลง
ข�าวโพดำผู้�านิทุ�งข�าวสาลีไปโดำยที� ไฟฉัาย
ในิมอ้ดำฉัิันิกวดัำแกว�งไปมา

  เม้�อถิง้คน้ิำ �าเล็กๆ ที�ตดัำผู้�านิเส�นิทาง  
ดำฉัิันิกระโดำดำข�ามโดำยสัญชุาตญาณอย�าง
ที�เคยทำามาเม้�อหลายคน้ิก�อนิ ลม้น้ิกไป
ถิง้เอ็ลเดำอรเ์พอรร์ยีท์ี�พยายามเดำนิิตามให�
ทนัิในิความมด้ำโดำยไม�ร้�จกัเส�นิทาง แสง 

ไฟที�ส�ายไปมาของดำฉัิันิไม�ไดำ�ชุ�วยให�ท�านิ 
มองเห็นิคน้ิำ �าไดำ�เลย เม้�อไม�มแีสงไฟนิิ�งๆ
 ให�มองเห็นิ ท�านิจง้เหยยีบัลงไปในินิำ �าและ
ส�งเสียงร�องอย�างดำงั ดำฉัิันิตกใจ หนัิกลบัั
ไปเห็นิเพ้�อนิใหม�ของดำฉัิันิดำง้เท�าเปียก
โชุกออกจากคน้ิำ �าพลางเขย�าให�นิำ �าออกจาก
รองเท�าหนัิงหนัิกๆ ของท�านิ

  เอ็ลเดำอรเ์พอรร์ยีส์วมรองเท�าเปียก
แฉัะข�างหน้ิ�งชุ�วยดำฉัิันิให�อาหารไก� เม้�อ
เราเลี �ยงไก�เสรจ็ ท�านิแนิะนิำาดำ�วยความ
รกัว�า “บัอนินีิ�  ฉัันิต�องมองเห็นิทาง ฉัันิ
จำาเป็นิต�องมแีสงไฟส�องทางเดำนิิ”

  ก�อนิหนิ�านัิ�นิดำฉัิันิส�องไฟแต�ไม� ใชุ� ในิ
วธิทีี�จะชุ�วยเอ็ลเดำอรเ์พอรร์ยี ์พอร้�ว�าท�านิ
ต�องมแีสงไฟของดำฉัิันิส�องนิำาทางเพ้�อ
ให�เดำนิิอย�างปลอดำภยั ดำฉัิันิจง้ตั �งใจให�
ไฟฉัายส�องไปข�างหนิ�าตามก�าวของท�านิ
และเราก็กลบัับั�านิดำ�วยความมั�นิใจ

  พี�นิ�องที�รกั เป็นิเวลาหลายปีที�ดำฉัิันิ
ไตร�ตรองหลกัธรรมที�เรยีนิร้�จากเอ็ลเดำอร์
เพอรร์ยี ์พระดำำารสัเชุ้ �อเชิุญของพระเจ�าให�
เราส�องสว�างนัิ�นิไม� ใชุ�แค�การโบักลำาแสง
ไปมาตามใจชุอบัและทำาให� โลกสว�างข้ �นิ
ทั�วไป แต�เป็นิการส�องแสงสว�างของเรา

ตรงจดุำที�ผู้้�อ้�นิจะมองเห็นิเส�นิทางไปส้�
พระครสิต ์นัิ�นิคอ้การรวบัรวมอสิราเอล  
ในดา้นนี�ข้องมีา่น —การชุ�วยให�ผู้้�อ้�นิเห็นิ
ก�าวต�อไปในิการทำาและรกัษาพนัิธสัญญา
ศัักดำิ�สิทธิ�กบััพระผู้้�เป็นิเจ�า 2 

  พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงเป็นิพยานิว�า  
“ดำเ้ถิดิำเราคอ้แสงสว�าง; เราทำาตวัอย�างไว�
ให�เจ�า” 3   ลองดำแ้บับัอย�างเร้�องหน้ิ�งของ
พระองค์

  หญงิที�บั�อนิำ �าเป็นิชุาวสะมาเรยีที� ไม� 
ร้�จกัพระเยซค้รสิตแ์ละหลายคนิมองว�า
เธอเป็นิคนิที�สังคมไม�ยอมรบัั พระเยซ้
ทรงพบัเธอและทรงเริ�มการสนิทนิา ทรง
ขอนิำ �าดำ้�มจากเธอ จากนัิ�นิทรงนิำาเธอไป
ส้�ความสว�างยิ�งข้ �นิเม้�อพระองคป์ระกาศั
ตนิเองว�าทรงเป็นิ “นิำ �าดำำารงชีุวติ” 4 

  พระครสิต์ทรงทราบัเกี�ยวกับัเธอและ
ความต�องการของเธอดำ�วยความสงสาร  
พระองค์ทรงพบักับัหญิงผู้้�นีิ�ตรงที�เธออย้�  
และทรงเริ�มสนิทนิาโดำยพ้ดำเร้�องทั�วไป
ที�เธอคุ�นิเคย หากพระองค์ทรงหยุดำ
แค�นัิ�นิ นัิ�นิอาจเป็นิการพบัปะสนิทนิา
ที�ดำี แต�จะไม�ทำาให�เธอไปที�เม้องเพ้�อ
ประกาศัว�า “มาดำ้ . . . : ท�านิ ผู้้� นีิ� จะ
เป็นิ พระ ครสิต์ ไดำ� ไหม?” 5   โดำยผู้�านิการ
สนิทนิา เธอค�นิพบัพระเยซ้ครสิต์ทีละ
นิ�อย และแม�เธอจะมีอดำีต แต�เธอกลาย
เป็นิเคร้�องม้อที�เป็นิแสงสว�างส�องทางให�
ผู้้�อ้�นิมองเห็นิ 6 

  ทนีีิ�เรามาดำค้นิสองคนิที�ทำาตามแบับั
อย�างของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำในิการส�อง
แสงสว�าง เม้�อไม�นิานิมานีิ�เควนิิเพ้�อนิ
ดำฉัิันิไดำ�นัิ�งใกล�กบััผู้้�บัรหิารธรุกจิขณะรบัั
ประทานิอาหารคำ�า เขากงัวลว�าจะคยุเร้�อง
อะไรในิเวลาสองชัุ�วโมง เควนิิถิามตาม
การกระตุ�นิเตอ้นิว�า “เล�าเร้�องครอบัครวั
ให�ฟังหนิ�อยไดำ� ไหมครบัั พวกเขามาจาก
ที� ไหนิ?”

  สุภาพบัรุษุคนินัิ�นิร้�เร้�องของ
บัรรพบัรุษุไม�มากนัิก เควนิิจง้หยบิั
โทรศััพท์มอ้ถิอ้ข้ �นิมาพลางพด้ำว�า “ผู้มมี
แอปที�เชุ้�อมโยงผู้้�คนิกับัครอบัครวัครบัั 
มาดำก้นัิว�าเราจะเจอข�อมล้อะไรบั�าง”

  หลงัจากสนิทนิากนัิพกัใหญ� เพ้�อนิ
ใหม�ของเควนิิถิามว�า “ทำาไมครอบัครวัจง้
สำาคญัมากต�อศัาสนิจกัรของคณุครบัั?”

บัริคัมซิตีี� ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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  เควนิิตอบัอย�างเรยีบัง�ายว�า “เราเชุ้�อว�า 
เราจะยงัมชีีุวติต�อไปหลงัจากเราตาย  
ถิ�าเราค�นิหาบัรรพชุนิของเราและนิำาชุ้�อ 
พวกเขาไปยังสถิานิที�ศัักดำิ�สิทธิ�ที�เรยีกว�า 
พระวหิาร เราจะสามารถิประกอบัศัาสนิ
พธิแีต�งงานิที�จะชุ�วยให�ครอบัครวัเราไดำ�อย้� 
ดำ�วยกนัิแม�หลงัความตาย” 7 

  เควนิิเริ�มดำ�วยสิ�งที�เขากบััเพ้�อนิใหม�มี
เหมอ้นิกนัิ แล�วเขาก็หาวธิเีป็นิพยานิถิง้
แสงสว�างและความรกัของพระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำ

  เร้�องที�สองเป็นิเร้�องของเอลล�า นัิก
บัาสเกตบัอลมหาวทิยาลัย แบับัอย�างของ
เธอเริ�มต�นิข้ �นิเม้�อเธอไดำ�รบััจดำหมายเรยีก
เป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาขณะอย้�มหาวทิยาลยั  
เธอเลอ้กเปิดำจดำหมายเรยีกต�อหนิ�าทมี
ของเธอ พวกเขาแทบัไม�ร้�อะไรเลยเกี�ยว
กบััศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ละไม�
เข�าใจความปรารถินิาของเอลล�าที�จะรบัั
ใชุ� เธอสวดำอ�อนิวอนิซำ �าแล�วซำ �าเล�าเพ้�อ
ให�ร้�ว�าจะอธบิัายเร้�องจดำหมายเรยีกของ
เธออย�างไรให�เพ้�อนิร�วมทมีร้�ส้กถิง้พระ
วญิญาณ คำาตอบัของเธอคอ้?

  “ฉัันิทำาพาวเวอรพ์อยตค์�ะ” เอลล�ากล�าว  
“เพราะฉัันิเจง๋มาก” เธอบัอกทมีถิง้โอกาส
ที�จะไดำ�รบััใชุ� ในิคณะเผู้ยแผู้�หน้ิ�งจากคณะ
เผู้ยแผู้� 400 กว�าแห�ง และอาจต�องเรยีนิ
ร้�ภาษาอ้�นิ เธอพด้ำถิง้ผู้้�สอนิศัาสนิาหลาย

พนัิคนิที�กำาลงัรบััใชุ�อย้� ในิขณะนีิ� เอลล�า
ทิ �งท�ายดำ�วยภาพพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำและ
ประจกัษ์พยานิสั�นิๆ ว�า: “บัาสเกตบัอลเป็นิ
สิ�งสำาคญัที�สุดำอย�างหน้ิ�งในิชีุวติฉัันิ ฉัันิย�าย
ข�ามประเทศัจากครอบัครวัมาเพ้�อเล�นิให�
ครฝ้้่กคนินีิ�กบััทมีนีิ� มเีพยีงสองสิ�งที�สำาคญั
กบััฉัันิมากกว�าบัาสเกตบัอลก็คอ้ศัรทัธา
และครอบัครวัของฉัันิ” 8 

  ตอนินีิ�ถิ�าท�านิคดิำว�า “นีิ�คอ้แบับัอย�างที�ดำี
ของหลอดำไฟความสว�าง 1,000 วตัต ์แต�ฉัันิ
เป็นิแค�หลอดำไฟ 20 วตัต”์ พง้ระลก้ว�าพระ
ผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงเป็นิพยานิ “เราเป็นิแสง
สว�างซ้�งเจ�าจะชุข้้ �นิ” 9   พระองคท์รงเตอ้นิ
ความจำาเราว�าจะทรงนิำาแสงสว�างมาให�หาก
เราจะเพยีงชีุ �ทางให�ผู้้�อ้�นิไปหาพระองค์

  ดำฉัิันิกบััท�านิมแีสงสว�างเพยีงพอที�จะ
แบั�งปันิไดำ� เดี�ยวนี�  เราสามารถิส�องทาง
ก�าวถัิดำไปเพ้�อชุ�วยให�บัางคนิเข�าใกล�พระ
เยซค้รสิตม์ากข้ �นิ จากนัิ�นิก็ส�องก�าวถิดัำ
ไปเร้�อยๆ

  ลองถิามตนิเองว�า “ ใครบั�างต�องการ
แสงสว�างที�ท�านิมเีพ้�อค�นิหาเส�นิทางที�
ต�องเดำนิิแต�มองไม�เห็นิ?”

  มติรสหายที�รกั เหตใุดำการส�องแสง
สว�างของเราจง้สำาคญัมาก? พระเจ�าตรสั
กบััเราว�า “ยงัมอีย้�หลายคนิบันิแผู้�นิดำนิิ
โลก . . . ที�ถิก้กนัิไว�จากความจรงิเพราะ
พวกเขาหาร้� ไม�ว�าจะพบัไดำ�จากที� ใดำ” 10    

เราชุ�วยไดำ� เราสามารถิตั �งใจส�องแสงสว�าง
ของเราเพ้�อให�ผู้้�อ้�นิมองเห็นิ เราเอ�ยคำา
เชุ้ �อเชิุญไดำ� 11   เราสามารถิร�วมเดำนิิทางกบัั
คนิที�กำาลงัมุ�งหนิ�าไปหาพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ  
ไม�ว�าจะลงัเลเพยีงใดำ เราสามารถิรวบัรวม
อสิราเอลไดำ�

  ดำฉัิันิเป็นิพยานิว�าพระเจ�าจะทรงขยาย
ความพยายามเล็กๆ นิ�อยๆ ทกุอย�าง พระ
วญิญาณบัรสุิทธิ�จะทรงกระตุ�นิเตอ้นิให�
เราร้�ว�าต�องพด้ำอะไรและทำาอะไร ความ
พยายามดำงักล�าวอาจเรยีกร�องให�เราก�าว
ออกจากพ้ �นิที�คุ�นิเคย แต�เรามั�นิใจไดำ�ว�า
พระเจ�าจะทรงชุ�วยให�ความสว�างของเรา
ฉัายออกไป

  ดำฉัิันิสำาน้ิกคณุต�อแสงสว�างของพระ
ผู้้�ชุ�วยให�รอดำที�ยงัคงนิำาศัาสนิจกัรแห�งนีิ�
ผู้�านิการเปิดำเผู้ย

    ดำฉัิันิเชุ้ �อเชิุญให�เราทำาตามแบับัอย�าง
ของพระเยซค้รสิตแ์ละตระหนัิกถิง้คนิ
รอบัข�างดำ�วยความเห็นิอกเห็นิใจ มอง
หาและสวดำอ�อนิวอนิทล้ขอโอกาสเพ้�อ
ส�องแสงสว�างของท�านิให�ผู้้�อ้�นิมองเห็นิ
เส�นิทางส้�พระเยซค้รสิต ์คำาสัญญาของ
พระองคย์ิ�งใหญ�: “คนิที�ตามเรามาจะไม�
ต�องเดำนิิในิความมด้ำ แต�จะมคีวามสว�าง
แห�งชีุวติ” 12   ดำฉัิันิเป็นิพยานิว�าพระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำ พระเยซค้รสิตข์องเราทรงเป็นิ
ทางนัิ�นิ เป็นิความจรงิ เป็นิชีุวติ ความ
สว�าง และความรกัของโลก ในิพระนิาม
ของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 

      อ้างองิ
     1.   3 นีิไฟ 12:16 .
    2.  ดำ ้รสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ “ ความหวงัอิสราเอล ”  

(การให�ข�อคดิำทางวญิญาณสำาหรบััเยาวชุนิ
ทั�วโลก, 3 มถิินุิายนิ 2018), HopeofIsrael 
.ChurchofJesusChrist.org.

    3.   3 นีิไฟ 18:16
    4.  ดำ ้ ยอหน์ิ 4:9–30 .
    5.   ยอหน์ิ 4:29 .
    6.  ดำ ้โรเบัริต์และมาร ีลนัิดำ,์ “ พระผู้้�ชุ�วยให�

รอดำทรงให�เกยีรตสิตร ี,” เลยีโฮนา,   
ม.ีค. 2015, 32–36.

    7.  จดำหมายส�วนิตวั
    8.  จดำหมายส�วนิตวั
 9. 3 นีิไฟ 18:24.
 10. หลักคำาสอนิและพันิธสัญญา 123:12.
 11. ดำ ้ดำเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดำอรฟ์, “งานิเผู้ยแผู้�

ศัาสนิา: แบั�งปันิสิ�งที�อย้� ในิใจท�านิ,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2019, 15–18.

    12.   ยอหน์ิ 8:12 .  
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เป็นิพระบัดิำาในิสวรรคผ์ู้้�ทรงห�วงใย ไม� ใชุ�
ผู้้�พพิากษาแข็งกร�าวที� ให�ความยตุธิรรม
แบับัเข�มงวดำ หรอ้เจ�าของที�ซ้�งไม�ไดำ�อาศััย
อย้�ที�ดำนิิของตนิ ผู้้�เคยทุ�มเทดำแ้ลแผู้�นิดำนิิ
โลกแต�เวลานีิ�ยุ�งอย้�ที�อ้�นิในิจกัรวาล

  ใชุ�แล�ว ความหวงัของเราในิสมยั 1820 
คงจะเป็นิการค�นิพบัพระผู้้�เป็นิเจ�าที�
ตรสัและนิำาทางอย�างเปิดำเผู้ยในิปัจจุบันัิ
เหมอ้นิกบััในิอดำตี พระบัดิำาที�แท�จรงิ ในิ
ความหมายที�เปี� ยมดำ�วยความรกัมากที�สุดำ
ของคำานัิ�นิ แนิ�นิอนิว�าพระองคค์ง ไมี ่  
ทรงเป็นิเผู้ด็ำจการผู้้�เย็นิชุาและไร�เหตผุู้ล
ที�เลอ้กบัางคนิให�รอดำไว�ล�วงหนิ�าแล�วส�ง
ครอบัครวัมนุิษยท์ี�เหลอ้ไปส้�สภาพการลง
ทณัฑ์ ์ไม�เลย พระองคจ์ะทรงเป็นิดำงัคำา
ประกาศัจากสวรรคว์�าการกระทำาทกุอย�าง
จะ “เป็นิไปเพ้�อประโยชุน์ิของโลก; เพราะ
พระองคท์รงรกัโลก” 2   และผู้้�อย้�อาศััยทกุ
คนิในินัิ�นิ ความรกันัิ�นิจะเป็นิเหตผุู้ล
ส้งสุดำของพระองค์ ในิการส�งพระเยซ้
ครสิต ์พระบัตุรองคเ์ดำยีวที�ถิอ้กำาเนิิดำจาก
พระองค ์มาบันิแผู้�นิดำนิิโลก 3 

  เม้�อพด้ำถิง้พระเยซ ้หากเราอาศััยอย้� ในิ
ชุ�วงปีแรกๆ ของศัตวรรษที� 19 เราคงจะ
ตระหนัิกดำ�วยความกงัวลอย�างยิ�งว�าความ
สงสัยเกี�ยวกบััความเป็นิจรงิของพระชุนิม์
ชีุพและการฟ้�นิคน้ิพระชุนิมข์องพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำเริ�มมอีทิธิพลมากภายในิหม้�
ชุาวครสิต ์ฉัะนัิ�นิ เราคงจะหวงัให�มหีลกั
ฐานิปรากฏิแก�คนิทั �งโลกที�จะยน้ิยนัิคำา
พยานิในิพระคมัภรี์ ไบัเบัลิว�าพระเยซ ้คือื   
พระครสิต ์พระบัตุรที�แท�จรงิของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า อลัฟาและโอเมกา และพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำองคเ์ดำยีวที� โลกนีิ�จะร้�จกั  
สิ�งหน้ิ�งที�เราคงจะหวงัมากที�สุดำคอ้ให�ม ี

หลกัฐานิอ้�นิๆ ทางพระคมัภรีป์รากฏิออก 
มา สิ�งที�สามารถิเป็นิพยานิหลกัฐานิอกี 
อย�างหน้ิ�งของพระเยซค้รสิต ์ขยายและ 
เพิ�มความร้�ของเราเร้�องการประส้ตอินัินิ�า 
อศััจรรยข์องพระองค ์การปฏิบิัตัศิัาสนิกจิ 
ที�นิ�าพศิัวง การพลพีระชุนิมชี์ุพเพ้�อ 
การชุดำใชุ� และการฟ้�นิคน้ิพระชุนิมอ์นัิ
รุ�งโรจน์ิ แนิ�นิอนิเอกสารเชุ�นินัิ�นิคงจะ
เป็นิ “ความชุอบัธรรม [ที�ส�ง] ลงมาจาก
สวรรค;์ และความจรงิ [ที�ส�ง] ออกมาจาก
แผู้�นิดำนิิโลก” 4 

มโนิภาพนัิ�นิ เราถิามตนิเองว�า “อะไรขาดำ
หายไป? เราอยากให�มสิี�งใดำ? เรา หวงั  ว�า
พระผู้้�เป็นิเจ�าจะประทานิสิ�งใดำเพ้�อตอบั
สนิองความโหยหาทางวญิญาณของเรา?”

  เราตระหนัิกอย�างหน้ิ�งว�าสองศัตวรรษ
ที�แล�วเราคงจะหวงัอย�างยิ�งให�มกีารฟ้�นิฟ้
แนิวคดิำเร้�องพระผู้้�เป็นิเจ�าที�เป็นิความ
จรงิกว�าที�คนิส�วนิใหญ�มี ในิสมยันัิ�นิ ซ้�ง
ซ�อนิอย้�เหมอ้นิเชุ�นิพระองค ์ ในิเบั้ �องหลงั
หลายศัควรรษแห�งความผู้ดิำพลาดำและ
ความเข�าใจผู้ดิำ ถิ�าจะยกวลหีน้ิ�งจากวลิ

เลยีม เอลเลอร ีแชุนิ
นิิงก ์บัคุคลสำาคญั
ทางศัาสนิาในิสมยั
นัิ�นิ เราคงจะมองหา
คำาว�า “ลกัษณะความ
เป็นิบัดิำามารดำาของ
พระผู้้�เป็นิเจ�า”  
ซ้�งแชุนินิิงกถ์ิอ้ว�า
เป็นิ “หลกัคำาสอนิ
สำาคญัอนัิดำบััแรก
ของศัาสนิาครสิต”์ 1   
หลกัคำาสอนิเชุ�นินัิ�นิ
คงจะมองพระเจ�า

 โดัย เอล็่เดัอร์์เจัฟัฟัรี์ย์ อาร์์. ฮอล่แล่นด์ั
  แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

    เดำอ้นิตลุาคมที�ผู้�านิมา ประธานิรสัเซลล ์ 
เอ็ม. เนิลสันิเชุ้ �อเชิุญให�เรามอง ไป็ข้า้ง
หน้า  ถิง้การประชุมุใหญ�สามญัเดำอ้นิ
เมษายนิ 2020 นีิ� โดำยมอง ยอ้นกลบั  ไป
ตามวธิขีองเราแต�ละคนิเพ้�อดำอ้ำานิาจ
ส้งสุดำของพระหัตถิพ์ระผู้้�เป็นิเจ�าในิการ
ฟ้�นิฟ้พระกติตคิณุของพระเยซค้รสิต ์ซิส
เตอรฮ์อลแลนิดำก์บััข�าพเจ�าจรงิจงักับัคำา
เชุ้ �อเชิุญของศัาสดำาพยากรณ์ เราน้ิกภาพ
ตนิเองอาศััยอย้� ในิชุ�วงต�นิศัตวรรษที� 19 
มองดำค้วามเชุ้�อทางศัาสนิาในิสมยันัิ�นิ ในิ

 คัวามเจิดจา้อนับริบูรณ์์ 
แห่งคัวามหวงั

   เน่�อ็งจากการฟ่� นฟูย่นยนัควิามจริงพ่ี�นฐานว่ิาพีระผูู้้ เป็น
เจ้าทรงทำางานในโลกนี� เราสามารถีห์วิงั เราควิรห์วิงั  
แม้เม่�อ็เผู้ชิญกับัโอ็กาสที�แทบัจะเป็นไปไม่ได้เลย

โพีรโวิ ยทูาห์์ สห์รัฐอ็เมริกา



82 ภาคเช้า้วันัอาทิิตย์์

  ขณะเฝ่� าสังเกตโลกชุาวครสิต์ ในิวนัิ 
นัิ�นิ เราคงหวงัจะพบัใครสักคนิที� ไดำ�รบัั 
มอบัอำานิาจจากพระผู้้�เป็นิเจ�าดำ�วยสิทธ ิ
อำานิาจฐานิะปุโรหิตที�แท�จรงิ ผู้้�สามารถิ 
ให�บัพัตศิัมาเรา ประสาทของประทานิ 
แห�งพระวญิญาณบัรสุิทธิ� และปฏิบิัตั ิ
ศัาสนิพธิพีระกิตตคิณุทกุอย�างที�จำาเป็นิ 
ต�อความส้งส�ง ในิปี 1820 เราคงหวงัจะ 
เห็นิคำาสัญญาอนัิไพเราะของอสิยาห ์มคีาห ์ 
และศัาสดำาพยากรณ์สมยัโบัราณท�านิ 
อ้�นิๆ เกดิำสัมฤทธิผู้ลเกี�ยวกบััการกลับัมา
ของพระ นิิ เวศั น์ิอนัิสง�างามของ 
 พระ เจ�า  5   เราคงจะต้�นิเต�นิที� ไดำ�เห็นิรศััมี
ภาพของพระวหิารศัักดำิ�สิทธิ�สถิาปนิาข้ �นิ
อกีครั �ง พร�อมดำ�วยพระวญิญาณ ศัาสนิพธิ ี 
พลงัอำานิาจ ตลอดำจนิสิทธอิำานิาจในิการ 
สอนิความจรงินิิรนัิดำร ์เยยีวยาบัาดำแผู้ล 
ส�วนิตวั และผู้ก้ครอบัครวัไว�ดำ�วยกนัิชัุ�วนิิ
รนัิดำร ์ข�าพเจ�าคงจะมองไปทกุหนิทกุแห�ง
เพ้�อหาผู้้�มีสิทธอิำานิาจที�จะพด้ำกบััข�าพเจ�า 
และแพทรเิซียภรรยาที�รกัว�าการแต�งงานิ 
ของเราในิสถิานิที�เชุ�นินัิ�นิไดำ�รบััการผู้น้ิก 
เพ้�อกาลเวลาและชัุ�วนิิรนัิดำร ์โดำยไม�ต�อง 
ไดำ�ยนิิหรอ้ถิก้ยัดำเยียดำคำาสาปหลอกหลอนิ 
ที�ว�า “จนิกว�าความตายจะพรากจากกันิ”  
ข�าพเจ�าทราบัว�า “ ในิ พระ นิิ เวศั ของ
พระ บิัดำา เรา ม ีที� อย้� มาก มาย” 6   แต�พด้ำโดำย

ส�วนิตวั หากข�าพเจ�าโชุคดำีไดำ�รบััมรดำก 
สักแห�งในินัิ�นิ มนัิคงจะเป็นิแค�กระท�อม 
ทรดุำโทรมหลังหน้ิ�งสำาหรบััข�าพเจ�าถิ�าแพท 
กบััลก้ๆ ของเราไม�ไดำ�มาอย้�ดำ�วยกนัิ ส�วนิ 
บัรรพชุนิของเรา บัางคนิมชีีุวติและตาย
ไปในิสมยัโบัราณโดำยไม�เคยไดำ�ยนิิแม�แต�
พระนิามของพระเยซค้รสิต ์เราคงจะหวงั
ให�ความยตุธิรรมและความเมตตาที�สุดำ
ตามแนิวคดิำของไบัเบัลิกลบััคน้ิมา— 
นัิ�นิคอ้ พธิกีารที�คนิเป็นิประกอบัศัาสนิ
พธิแีห�งความรอดำแทนิผู้้�ล�วงลบััในิวงศ์ั
ตระกล้ของตนิ 7   ข�าพเจ�าน้ิกไม�ออกว�าจะ
มพีธิกีารใดำแสดำงถิง้ความห�วงใยที�พระผู้้�
เป็นิเจ�าผู้้�เปี� ยมดำ�วยความรกัทรงมตี�อบัตุร
ธดิำาทกุคนิของพระองคบ์ันิโลกไดำ�งดำงาม
ไปกว�านีิ� ไม�ว�าพวกเขาจะมชีีุวติอย้�เม้�อใดำ
หรอ้ตายที� ไหนิ 

  รายการความหวงัปี  
1820 ของเราไม�ไดำ�จบั
แค�นีิ� แต�บัางทขี�าวสาร
สำาคญัที�สุดำของการ
ฟ้�นิฟ้ก็คอ้ความหวงั
เชุ�นินัิ�นิจะ ไมี ่ ส้ญเปล�า  
เริ�มต�นิที�ป� าศัักดำิ�สิทธิ�
ดำำาเนิินิมาจนิถิง้วนัินีิ�  
ความปรารถินิาเหล�านีิ�
เริ�มเป็นิความจรงิ  

และกลายเป็นิอย�างที�อคัรสาวกเปาโลกบัั
คนิอ้�นิๆ สอนิ คอ้เป็นิสมอที�แท�จรงิให�
แก�จติวญิญาณ แนิ�นิอนิและมั�นิคง 8   สิ�ง
ที�เคยเป็นิเพยีงความหวงับัดัำนีิ�กลายเป็นิ
ประวตัศิัาสตรแ์ล�ว

  ดำงันัิ�นิเราจง้มองย�อนิกลบััไปที� 200 ปี
ของพระคณุความดำทีี�พระผู้้�เป็นิเจ�าทรง
ทำาให� โลก แต�สิ�งที�เรามองไปข�างหนิ�าเล�า?  
เรายงัมคีวามหวงัที�ยงั ไมี ่ เกดิำสัมฤทธิผู้ล  
แม�ขณะที�พด้ำกนัิอย้�นีิ� เราก็กำาลงัทำา
สงครามแบับั “ระดำมพล” กบััโควดิำ-19 
สิ�งที�เตอ้นิเราอย�างจรงิจงัว�าไวรสั 9  ขนิาดำ
เล็กกว�าเม็ดำทราย 1,000 เท�า 10  สามารถิ
ทำาให�ประชุากรทกุประเทศัและเศัรษฐกจิ
ทั�วโลกทรดุำตวัลงไดำ� เราสวดำอ�อนิวอนิให�
คนิที�ส้ญเสียผู้้�เป็นิที�รกัในิภยัพบิัตัยิคุ
ใหม�นีิ� รวมทั �งผู้้�ที�กำาลงัตดิำเชุ้ �อหรอ้เสี�ยง
ตดิำเชุ้ �อดำ�วย แนิ�นิอนิว�าเราสวดำอ�อนิวอนิ
ให�ผู้้�บัรกิารทางการแพทยท์ี�ทำาการดำแ้ล
รกัษาอย�างยอดำเยี�ยม เม้�อเราพชิิุตสิ�งนีิ�
ไดำ�—และเราจะทำาไดำ�—ขอให�เรามุ�งมั�นิ
เสมอกนัิที�จะปลดำปล�อยโลกจากไวรสั
แห�งความหวิโหย ปลดำปล�อยหม้�บั�านิและ
ประชุาชุาตจิากไวรสัแห�งความยากจนิ  
ขอให�เราหวงัจะเห็นิโรงเรยีนิที�นัิกเรยีนิ
ไดำ�รบััการสอนิ—โดำยไม�ต�องกลวัว�าจะถิก้
ยงิ—และหวงัให�บัตุรธดิำาทกุคนิของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�ามขีองประทานิแห�งศัักดำิ�ศัรขีอง
ตนิเอง ปลอดำภยัจากอคตทิางเชุ้ �อชุาต ิ 
เผู้�าพนัิธุ ์หรอ้ทางศัาสนิา ทกุ  รป้แบับั  
สิ�งที�สนัิบัสนุินิทั �งหมดำนีิ�คอ้ความหวงัอนัิ
ไม�ลดำละของเราที�จะไดำ�อทุศิัตนิมากข้ �นิ
ต�อพระบัญัญตัสิำาคญัที�สุดำสองข�อ: รกั
พระผู้้�เป็นิเจ�าโดำยทำาตามคำาแนิะนิำาของ
พระองค ์และรกัเพ้�อนิบั�านิโดำยแสดำง

ตีาโบัเอ็าดาแซร์ฮา เซาเปาล,ู บัราซิล 
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ความเอ้ �ออารแีละความการณุย ์ความ
อดำทนิและการให�อภยั 11   พระบัญัชุาจาก
สวรรคส์องข�อนีิ�ยงัคงเป็นิความหวงัที�แท�
จรงิเพยีงอย�างเดำยีวของเรา—และจะเป็นิ
ตลอดำไป—ในิการมอบัโลกที�ดำกีว�านีิ� ให�ลก้
หลานิ 12 

  นิอกจากความปรารถินิาระดำบััโลก
เหล�านีิ� ผู้้�ชุมหลายคนิวนัินีิ�ยงัมคีวามหวงั
ส�วนิตวัอย้�ลก้ๆ: หวงัให�ชีุวติแต�งงานิดำขี้ �นิ  
หรอ้บัางครั �งแค�หวงัจะไดำ�แต�งงานิ หวงั
จะเอาชุนิะการเสพตดิำ หวงัให�ลก้ผู้้�ดำ้ �อรั �นิ
กลบััมา หวงัให�ความเจ็บัปวดำทางกายและ
ใจนิานัิปการยตุลิง เน้ิ�องจากการฟ้�นิฟ้
ยน้ิยันิความจรงิพ้ �นิฐานิว�าพระผู้้�เป็นิเจ�า
ทรงทำางานิในิโลกนีิ� เราจง้ สามีารัถ้  หวงั  
เรา คืวรั  หวงั แม�เม้�อเผู้ชิุญกับัโอกาสที�
แทบัจะเป็นิไป ไม�ไดำ�เลย นัิ�นิคอ้สิ�งที�พระ
คมัภรีห์มายถิง้เม้�ออบััราฮัมสามารถิหวงั
แม�ดำเ้หมอ้นิจะหมดำหวงัแล�ว 13  —นัิ�นิคอ้ 
เขาสามารถิเชุ้�อทั �งๆ ที�มเีหต ุไมี่ ให ้  
เชุ้�อเต็มไปหมดำ—ว�าท�านิกบััซาราหจ์ะ
สามารถิมีบัตุรไดำ�เม้�อดำเ้หมอ้นิว�าเป็นิไป
ไม�ไดำ�เลย ดำงันัิ�นิข�าพเจ�าถิามว�า “ถิ�าความ
หวงัหลายอย�างของเราในิปี 1820 เริ�มเกดิำ
สัมฤทธผิู้ลดำ�วยแสงสวรรคอ์นัิเจดิำจ�าส�อง
ลงมาบันิเด็ำกหนุิ�มที�คกุเข�าลงท�ามกลาง
หม้� ไม� ในิรฐันิิวยอรก์ทางเหน้ิอ เหตใุดำเรา
จง้ไม�ควรหวงัว�าความปรารถินิาอันิชุอบั
ธรรมและการโหยหาความเป็นิเหมอ้นิ
พระครสิตจ์ะยงัคงไดำ�รบััคำาตอบัอย�างนิ�า
พศิัวงและนิ�าอศััจรรยจ์ากพระผู้้�เป็นิเจ�า
แห�งความหวงัทั �งปวงเล�า?” เราทุกคนิ
ต�องเชุ้�อว�าสิ�งที�เราปรารถินิาในิความชุอบั
ธรรมจะเป็นิของเราไดำ�สักวนัิหน้ิ�ง ในิทาง
ใดำทางหน้ิ�ง ในิวธิี ใดำวธิหีน้ิ�ง

  พี�นิ�องทั �งหลาย เราร้�ว�าความไม�
สมบัร้ณ์ทางศัาสนิาในิต�นิศัตวรรษที� 19 
คอ้อะไร นิอกจากนีิ� เราร้�ว�าปัจจุบันัิศัาสนิา
ขาดำอะไรที�ยงัคงทำาให�บัางคนิหิวโหยและ
ไม�สมหวงั เราร้�ว�าความไม�พอใจหลาย
อย�างเหล�านัิ�นิกำาลงันิำาบัางคนิออกห�าง
จากสถิาบันัิทางศัาสนิาแบับัดำั �งเดำมิ เรา
ร้�ดำงัที�นัิกเขยีนิผู้้�ท�อแท�คนิหน้ิ�งเขยีนิไว�
เชุ�นิกนัิว�า “ผู้้�นิำาศัาสนิาหลายคนิ [ ในิสมยั
นัิ�นิ] ดำเ้หมอ้นิไม�ร้�เร้�องอะไรเลย” ในิการ
รบััมอ้กบััการถิดำถิอยเชุ�นินีิ� พวกเขาตอบั

สนิองดำ�วย “ศัาสนิาบัำาบัดัำแบับัผู้วิเผู้นิิ 
อดุำมการณ์ราคาถิก้ คำาพด้ำปรงุแต�ง  
[หรอ้บัางครั �งก็แค�] เร้�องไร�สาระบัั�นิทอนิ
ปัญญา” 14  —และทั �งหมดำในิชุ�วงเวลาที� โลก
ต�องการอะไรมากมายกว�านีิ� เม้�ออนุิชุนิ
รุ�นิหลงัสมควรไดำ�รบััมากมายกว�านีิ� และ
เม้�อในิสมยัของพระเยซ ้พระองคท์รงให�
มากมายกว�านีิ� ในิฐานิะสานุิศิัษยข์องพระ
ครสิต ์ในิสมยันีิ�เราสามารถิอย้�เหน้ิอกว�า
ชุาวอสิราเอลสมัยโบัราณผู้้� โอดำครวญว�า  
“กระ ดำก้ ของ เรา แห�ง และ ความ หวงั ของ
เรา ก็ หมดำ สิ�นิ” 15   แนิ�นิอนิว�าหากในิที�สุดำเรา
หมดำหวงั เราจะส้ญเสียสิ�งสุดำท�ายที�คำ �าจนุิ
เรา บันิประตน้ิรก ดำนัิเต�เขยีนิคำาเตอ้นิ
ทกุคนิที�ท�องอย้� ในิวรรณกรรม Divina 
Commedia  ของเขาว�า “จงทิ �งความหวงั
ทกุอย�าง” เขากล�าว “เม้�อเจ�าเข�ามา ณ ที�
นีิ�” 16   ที�จรงิแล�วเม้�อความหวงัหมดำสิ�นิ สิ�ง
ที�เรามีเหลอ้อย้�คอ้เปลวไฟนิรกที�รายล�อม
อย้�ทกุดำ�านิ

  ดำงันัิ�นิเม้�อเราหลงัชุนิฝ่า และ “เม้�อผู้้�
ชุ�วยใดำไม�อาจชุ�วยให�รอดำไดำ�” 17   ดำงัที�เพลง 
สวดำว�า คณุธรรมที�จำาเป็นิที�สุดำอย�างหน้ิ�ง 
ของเราคอ้ของประทานิลำ �าค�าแห�งความ
หวงัที�เชุ้�อมกบััศัรทัธาของเราในิพระผู้้� 
เป็นิเจ�าและจติกศุัลของเราต�อผู้้�อ้�นิอย�าง 
แยกไม�ไดำ�

  ในิวาระครบัรอบัสองร�อยปีนีิ� เม้�อเรา
มองย�อนิไปดำท้กุสิ�งที�เราไดำ�รบััและเบักิ
บัานิใจกบััความหวงัมากมายที�เกดิำสัม
ฤทธผิู้ล ข�าพเจ�าขอกล�าวซำ �าความร้�ส้ก
ของอดำตีซิสเตอรผ์ู้้�สอนิศัาสนิาผู้้�นิ�ารกั
ที�พด้ำกบััเราในิโจฮันิเนิสเบัริก์เม้�อสอง
สามเดำอ้นิที�แล�วว�า “[เรา] ไม�ไดำ�มาไกล
ขนิาดำนีิ�เพ้�อจะหยดุำอย้�เพยีงแค�นีิ�” 18 

  เพ้�อถิอดำความคำาอำาลาที�จบััใจมากที�สุดำ
ข�อความหน้ิ�งในิพระคมัภรี ์ข�าพเจ�าพด้ำ
ร�วมกบััศัาสดำาพยากรณ์นีิไฟและซิสเตอร์
สาวคนินัิ�นิว�า:

  “พี�นิ�องที�รกัของข�าพเจ�า, หลงัจาก
ท�านิ [ไดำ�รบััผู้ลแรกของการฟ้�นิฟ้] นีิ�แล�ว, 
ข�าพเจ�าอยากถิามว�าทำาทุกอย�างแล�วหรอ้? 
ดำเ้ถิดิำ, ข�าพเจ�ากล�าวแก�ท�านิ, ไม�เลย. . . .

  “. . . ท�านิต�องมุ�งหนิ�าดำ�วยความแนิ�วแนิ�  
ในิพระครสิต,์ โดยมีคีืวามีเจ้ดิจ้า้อนั
บรับิร้ัณ์แหง่คืวามีหวงั,  และความรกัต�อ
พระผู้้�เป็นิเจ�าและต�อมนุิษยท์ั �งปวง. . . . 
หากท�านิจะ [ทำาเชุ�นินัิ�นิ,] . . . พระบัดิำา
ตรสัดำงันีิ�: เจ�าจะมชีีุวตินิิรนัิดำร”์ 19 

  พี�นิ�องทั �งหลาย ข�าพเจ�าขอบัพระทยั
สำาหรบััทกุสิ�งที�ประทานิให�เราในิสมยัการ
ประทานิสุดำท�ายที�ยิ�งใหญ�ที�สุดำนีิ� สมยัการ
ประทานิแห�งพระกิตตคิณุที� ไดำ�รบััการ
ฟ้�นิฟ้ของพระเยซค้รสิต ์ของประทานิ
และพรที�หลั�งไหลมาจากพระกติตคิณุนัิ�นิ
มคีวามหมายทกุอย�างต�อข�าพเจ�า—ทกุ
อย�างจรงิๆ—ดำงันัิ�นิเพ้�อขอบัพระทยัพระ
บัดิำาในิสวรรคส์ำาหรบััสิ�งเหล�านัิ�นิ ข�าพเจ�ามี  
“สัญญาต�องรกัษา และหนิทางอกียาวไกล
ก�อนิหลบััใหล และหนิทางอกียาวไกลก�อนิ
หลบััใหล” 20   ขอให�เรามุ�งหนิ�าดำ�วยความรกั
ในิหวัใจ เดำนิิในิ “ความเจดิำจ�าแห�งความ
หวงั” 21   ที�ส�องสว�างเส�นิทางแห�งการรอคอย 
อนัิศัักดำิ�สิทธิ�ซ้�งเราอย้�มา 200 ปีแล�ว  
ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าอนิาคตจะเต็มไป 
ดำ�วยปาฏิหิารยิแ์ละอดุำมไปดำ�วยพรดำงัที�เคย 
เป็นิมาในิอดำตี เรามเีหตผุู้ลทกุประการ
ที�จะหวงัพร แม�ยิ�งใหญ�กว�าพรที�เราเคย
ไดำ�รบัั เพราะนีิ�คอ้งานิของพระผู้้�เป็นิเจ�า
ผู้้�ทรงมหทิธิฤทธิ� นีิ�คอ้ศัาสนิจกัรแห�ง
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เป็นิผู้้�ส�งสารที�ส�งมาจากที�ประทบััของ 
พระผู้้�เป็นิเจ�า . . . และชุ้�อของท�านิคอ้ 
โมโรไนิ” 3   ท�านิสอนิโจเซฟเกี�ยวกบััการออก 
มาของพระคมัภรีม์อรมอนิ

  จากนัิ�นิโมโรไนิอ�างถิง้หนัิงส้อมาลาคี
ในิพนัิธสัญญาเดำมิ โดำยภาษาที� ใชุ�มคีวาม
แตกต�างกนัิเล็กนิ�อยกบััฉับับััคงิเจมส์:

  “ดำเ้ถิดิำ, เราจะเปิดำเผู้ยฐานิะปุโรหติแก�
เจ�า, โดำยมอ้ของเอลยีาหศ์ัาสดำาพยากรณ์, 
ก�อนิการมาของวนัิสำาคญัและนิ�าพรั�นิพรง้
ของพระเจ�า . . .

โดัย เอล็่เดัอร์์เดัวัดิั เอ. เบ่ดันาร์์
แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

    ในิป� าศัักดำิ�สิทธิ�เม้�อ 200 ปีมาแล�ว เด็ำก 
หนุิ�มโจเซฟ สมิธเห็นิและพ้ดำคุยกับั 
พระผู้้�เป็นิเจ�าพระบัิดำานิิรันิดำร์ และ 
พระบัุตรของพระองค์พระเยซ้คริสต ์
 โจเซฟเรียนิร้�จากทั �งสองพระองค์เกี�ยว 
กับัธรรมชุาติที�แท�จริงของพระผู้้�เป็นิเจ�า
สามพระองค์และการเปิดำเผู้ยต�อเน้ิ�อง 
เม้�อนิิมิตจากสวรรค์นีิ�เริ�มต�นิ “สมัยการ
ประทานิความสมบั้รณ์แห�งเวลา” 1  
ในิยุคสุดำท�าย

  ประมาณสามปีต�อมา ในิการตอบัคำา
สวดำอ�อนิวอนิอนัิแรง 
กล�าในิคำ�าวนัิที� 21  
กนัิยายนิ ค.ศั. 1823 
ห�องนิอนิของโจเซฟ
มแีสงสว�างเจดิำ 
จ�าแม� “สว�างยิ�งกว�า 
ตอนิเที�ยงวนัิ” 2   มรีป้
กายหน้ิ�งมาปรากฏิ
ข�างเตยีงท�านิ เรยีก
ชุ้�อเด็ำกหนุิ�มและ
ประกาศัว�า “ท�านิ 

 “ใหส้ร้างนิเวศนนี์�  
แด่นามข่องเรา”
  ( หลึกัคัำาสอนแลึะพินัธสญัญา 124:40 )

   พีันธสัญญาที�ได้รับัและศาสนพิีธีที�ประกอ็บัใน 
พีระวิิห์ารจำาเป็นต่ีอ็การชำาระใจเราให้์บัริสุทธิ�และ 
เพ่ี�อ็ควิามสูงส่งข้ั�นสูงสุดข้อ็งบัตุีรธิดาพีระผูู้้ เป็นเจ้า

การเปิดำเผู้ยต�อเน้ิ�อง นีิ�คอ้พระกติตคิณุ
แห�งพระคณุและความเมตตากรณุาอันิ
ไม�มขีดีำจำากดัำของพระครสิต ์ข�าพเจ�า
เป็นิพยานิถิง้ความจรงิทั �งหมดำนีิ�และ
มากมายกว�านีิ� ในิพระนิามของพระเยซ้
ครสิต ์เอเมนิ  ◼ 

      อ้างองิ
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(1888), 1004.

    2.   2 นีิไฟ 26:24 .
    3.  ดำ ้ ยอหน์ิ 3:16–17 .
    4.   โมเสส 7:62 .
    5.  ดำ ้ อสิยาห ์2:1–3 ;  เอเสเคยีล 37:26 ;  

 มคีาห ์4:1–3 ;  มาลาค ี3:1 .
    6.   ยอหน์ิ 14:2 .
    7.  ดำ ้ 1 โครนิิธ ์15:29 ;  หลักคำาสอนิและ 

พนัิธสัญญา 128:15–17 .
    8.  ดำ ้ ฮีบัร ้6:19 ;  อเีธอร ์12:4 .
    9.  ดำ ้Na Zhu and others, “A Novel Coronavirus 

from Patients with Pneumonia in China, 
2019,” New England Journal of Medicine,  
Feb. 20, 2020, 727–33.
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ed. C. Ditzler, K. Scheffe, and H. C. 
Monger (2017), nrcs.usda.gov.
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ดำ�วย.

    12.  ดำ ้ อเีธอร ์12:4 .
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 14. R. J. Snell, “Quiet Hope: A New Year’s 
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    16.  นีิ�คอ้วลทีี�มแีปลอย�างกว�างขวาง อย�างไร

ก็ตาม คำาแปลตรงตวัมากกว�านัิ�นิคอ้ “ความ
หวงัทกุอย�างถิก้ทิ �งไป เจ�าผู้้�เข�ามาที�นีิ� ” 
(Dante Alighieri, “The Vision of Hell,“ 
ในิ Divine Comedy,  trans. Henry Francis 
Cary [1892], canto III, line 9).
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85พฤษภาคม 2020

  “และท�านิจะปลก้สัญญาที�ทำากบัั
บัรรพบัรุษุไว� ในิใจของลก้หลานิ, และใจ
ของลก้หลานิจะหนัิไปหาบัรรพบุัรษุของ
พวกเขา. หากไม�เป็นิเชุ�นินัิ�นิ, ทั �งแผู้�นิ
ดำนิิโลกจะร�างลงสิ�นิ ณ การเสด็ำจมาของ
พระองค”์ 4 

  ที�สำาคญัคอ้ คำาแนิะนิำาที� โมโรไนิให�แก�
โจเซฟ สมธิเกี�ยวกบััพนัิธกจิของเอลียาห์
เป็นิการเริ�มต�นิงานิพระวหิารและประวตัิ
ครอบัครวัในิยุคสุดำท�าย และเป็นิองค์
ประกอบัสำาคญัในิการฟ้�นิฟ้ “ สรรพ สิ�ง  
ตาม ที� พระ เจ�า ตรสั ไว� โดำย ปาก ของ บัรร ดำา
ผู้้� เผู้ย พระ วจนิะ บัร ิสุทธิ� ของ พระ องค์
ตั �ง แต� กาล โบั ราณ มา” 5 

  ข�าพเจ�าสวดำอ�อนิวอนิขอความชุ�วย
เหลอ้จากพระวญิญาณบัรสุิทธิ�ขณะที�เรา
เรยีนิร้�ดำ�วยกันิเกี�ยวกับัพนัิธสัญญา  
ศัาสนิพิธ ีและพรที�มี ให�เราในิพระวหิาร 
ของศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�ง 
วสุิทธชิุนิยคุสุดำท�าย

    การ์กล่บั่มาข้องเอล่ยีาห์
   ข�าพเจ�าขอเริ�มต�นิดำ�วยคำาถิามพ้ �นิฐานิ: 

เหตใุดำการกลบััมาของเอลียาหจ์ง้สำาคญั?
  “เราเรยีนิร้�จากการเปิดำเผู้ยในิยคุ

สุดำท�ายว�าเอลยีาหด์ำำารงอำานิาจการผู้น้ิก
ของฐานิะปุโรหติแห�งเมลคเีซเดำค” 6   และ  
“เป็นิศัาสดำาพยากรณ์คนิสุดำท�ายที�ดำำารง
อำานิาจนีิ�ก�อนิสมัยของพระเยซค้รสิต”์ 7 

  ศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟ สมธิอธบิัายว�า:  
“วญิญาณ พลงัอำานิาจ และการเรยีกของ
เอลยีาหค์อ้ เจ�ามอีำานิาจถิอ้กุญแจแห�ง . . . 
คืวามีบรับิร้ัณ์ข้องฐานะปุ็โรัหติแหง่เมีลคืี
เซเดคื . . .  อกีทั �งไดำ�รบัั . . . ศัาสนิพธิทีกุ
อย�างที�เป็นิของอาณาจกัรของพระผู้้�เป็นิ
เจ�า แม� ไปส้�การหนัิใจบัรรพบัรุษุมาหาลก้
หลานิและหนัิใจลก้หลานิไปหาบัรรพบุัรษุ 
แม�คนิที�อย้� ในิสวรรค”์ 8 

  สิทธอิำานิาจการผู้น้ิกอันิศัักดำิ�สิทธิ�นีิ�
เป็นิสิ�งจำาเป็นิเพ้�อ “อะไรก็ตามที�เจ�าจะ
ผู้น้ิกไว�บันิแผู้�นิดำนิิโลก จะผู้น้ิกไว� ในิ
สวรรค;์ และอะไรก็ตามที�เจ�า คลายไว�บันิ
แผู้�นิดำนิิ โลก จะคลายไว� ในิ สวรรค”์ 9 

  โจเซฟขยายความต�อว�า: “พระผู้้�เป็นิ
เจ�าจะเสด็ำจมาชุ�วยชีุวติคนิรุ�นินีิ�อย�างไร? 
พระองคจ์ะทรงส�งศัาสดำาเอลียาหม์า . . . 

เอลียาหจ์ะเปิดำเผู้ยพนัิธสัญญาเพ้�อผู้น้ิก
ใจของบัรรพบุัรษุกบััลก้หลานิ และลก้
หลานิกับับัรรพบัรุษุ” 10 

  เอลียาหป์รากฏิพร�อมกบััโมเสสบันิ
ภเ้ขาแห�งการเปลี�ยนิสภาพและประสาท
สิทธอิำานิาจนีิ�แก�เปโตร ยากอบั และ
ยอหน์ิ 11   เอลยีาหป์รากฏิพร�อมกบััโมเสส
และเอลอีสัดำ�วยในิวนัิที� 3 เมษายนิ ค.ศั.  
1836 ในิพระวหิารเคริท์แลนิดำแ์ละ
ประสาทกญุแจฐานิะปุโรหติเดำยีวกนัิแก�
โจเซฟ สมธิและออลเิวอร ์คาวเดำอร ี12 

  การฟ้�นิฟ้อำานิาจการผู้น้ิกโดำยเอลยีาห์
ในิปี 1836 จำาเป็นิต�อการเตรยีมโลกให�
พร�อมรบััการเสด็ำจมาครั �งที�สองของพระ
ผู้้�ชุ�วยให�รอดำและส�งผู้ลให�ผู้้�คนิทั�วโลกหนัิ
มาสนิใจค�นิคว�าประวตัคิรอบัครวักนัิมาก
ข้ �นิอย�างมหาศัาล

     เปล่ี�ยนใจั หันใจั แล่ะช้ำาร์ะใจัให้บ่ริ์สุทิธิ�
   ในิงานิมาตรฐานิใชุ�คำาว�า ใจ้  มากกว�า  

1,000 ครั �ง คำาที�เรยีบัง�ายแต�สำาคญัมาก
คำานีิ�มกัจะหมายถิง้ความร้�ส้กภายในิของ
บัคุคล ใจของเรา—ทั �งหมดำของความ
ปรารถินิา ความรกัใคร� ความตั �งใจ แรง
จง้ใจ และเจตคตขิองเรา—คอ้สิ�งที�นิิยาม

ว�าเราเป็นิใครและกำาหนิดำว�าเราจะเป็นิ
ใคร แก�นิแท� ในิงานิของพระเจ�าคอ้การ
เปลี�ยนิใจ หนัิใจ และชุำาระใจให�บัรสุิทธิ�
โดำยผู้�านิพนัิธสัญญาในิพระกิตตคิณุและ
ศัาสนิพธิฐีานิะปุโรหติ

  เราไม�ไดำ�สร�างหรอ้เข�าพระวหิาร
ศัักดำิ�สิทธิ�เพยีงเพ้�อจะมปีระสบัการณ์ส�วนิ
ตวัหรอ้ประสบัการณ์ครอบัครวัที�นิ�าจดำจำา
เท�านัิ�นิ แต�พนัิธสัญญาที� ไดำ�รบััและศัาสนิ-
พธิทีี�ประกอบัในิพระวหิารจำาเป็นิต�อการ
ชุำาระใจเราให�บัรสุิทธิ�และเพ้�อความส้งส�ง
ขั �นิส้งสุดำของบัตุรธดิำาพระผู้้�เป็นิเจ�า

  การปลก้สัญญาที�ทรงทำากบัับัรรพบัรุษุ
—แม�อบััราฮัม อสิอคั และยาโคบั—ไว� ในิ
ใจของลก้หลานิ การหนัิใจลก้หลานิไปหา
บัรรพบัรุษุ การค�นิคว�าประวตัคิรอบัครวั  
และประกอบัศัาสนิพิธพีระวหิารผู้�านิ
ตวัแทนิ ล�วนิเป็นิงานิที�เป็นิพรแก�คนิ
ทั �งสองดำ�านิของม�านิ เม้�อเราทำางานิอย�าง
ทุ�มเทในิงานิศัักดำิ�สิทธิ�นีิ� เรากำาลงัเชุ้�อฟัง
พระบัญัญตัิ ให�รกัและรบััใชุ�พระผู้้�เป็นิเจ�า
และเพ้�อนิบั�านิของเรา 13   การรบััใชุ�อย�างไม�
เห็นิแก�ตนิเองเชุ�นินัิ�นิชุ�วยให�เรา  
“ฟังพระองค!์” 14  และมาหาพระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำ 15  อย�างแท�จรงิ
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พันิธสัญญาและศัาสนิพิธีฐานิะปุโรหิต
ที�ศัักดำิ�สิทธิ�ที�สุดำไดำ�รบััในิพระวหิาร—พระ
นิิเวศัน์ิของพระเจ�าเท�านัิ�นิ ทุกสิ�งที�เรยีนิ
ร้�และกระทำาในิพระวหิารเนิ�นิยำ �าถิ้งความ
ศัักดำิ�สิทธิ�ของพระเยซ้ครสิตแ์ละบัทบัาท
ของพระองค์ ในิแผู้นิอันิสำาคญัยิ�งแห�ง
ความสุขของพระบัิดำาบันิสวรรค์

     จัากภายในส่้ภายนอก
   ประธานิเอสรา แทฟท์ เบ็ันิสันิ  

บัรรยายถิง้รป้แบับัสำาคญัที�พระผู้้� ไถิ�ทรง
ใชุ� ในิการ “ทำาให�เกดิำความเป็นิอมตะและ
ชีุวตินิิรนัิดำรข์องมนุิษย”์ 16   ท�านิกล�าวว�า  
“พระเจ�าทรงทำางานิจากภายในิส้�ภายนิอก  
โลกทำางานิจากภายนิอกส้�ภายในิ โลกจะ
นิำาผู้้�คนิออกจากสลมั พระครสิตท์รงนิำา
สลมัออกจากผู้้�คนิ จากนัิ�นิพวกเขาจะพา
ตนิเองออกจากสลมั โลกจะหล�อหลอม
มนุิษย์ โดำยเปลี�ยนิสภาพแวดำล�อมของ
พวกเขา พระครสิตท์รงเปลี�ยนิมนุิษย ์ 
จากนัิ�นิมนุิษยจ์ะเปลี�ยนิสภาพแวดำล�อม
ของตนิ โลกจะปรบััเปลี�ยนิพฤตกิรรม
ของมนุิษย ์แต�พระครสิตท์รงเปลี�ยนิ
ธรรมชุาตวิสัิยของมนุิษย”์ 17 

พันิธสัญญาและศัาสนิพิธีฐานิะปุโรหิต
เป็นิศัน้ิย์กลางในิกระบัวนิการต�อเน้ิ�อง
ของการเกิดำใหม�และการเปลี�ยนิสภาพ
ทางวญิญาณ เป็นิวธิีที�พระเจ�าทรงทำางานิ
กับัเราแต�ละคนิ จ้ากภีายในส่้ภีายนอก 
พันิธสัญญาที�รกัษาอย�างแนิ�วแนิ�  ระล้กถิ้ง
อย้�เสมอ และเขียนิไว� “ ดำ�วย พระ วญิ ญาณ 

ของ พระ เจ�า ผู้้� ทรง พระ ชุนิม์ . . .  บันิ แผู้�นิ 
ดำวง ใจ มนุิษย์”18 ให�จุดำประสงคแ์ละความ
มั�นิใจถิ้งพรในิความเป็นิมรรตยัและในิ
นิิรนัิดำร ศัาสนิพิธีที�รบััอย�างมีค�าควรและ
ระล้กถิ้งตลอดำเวลาจะเปิดำชุ�องทางสวรรค์
ให�พลังอำานิาจของความเป็นิเหม้อนิพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าหลั�งไหลเข�ามาในิชีุวติเราไดำ�

  เราไม�ไดำ�มาพระวหิารเพ้�อหลบัซ�อนิ
หรอ้หนีิจากความชัุ�วร�ายของโลก แต�เรา
มาพระวหิารเพ้�อเอาชุนิะโลกแห�งความ
ชัุ�วร�าย เม้�อเราอญัเชิุญ “พลงัอำานิาจ
ของความเป็นิเหมอ้นิพระผู้้�เป็นิเจ�า” 19   
เข�ามาในิชีุวติเราโดำยการรบััศัาสนิพิธี
ฐานิะปุโรหติ ทำาและรกัษาพนัิธสัญญา
ศัักดำิ�สิทธิ� เราไดำ�รบััพรดำ�วยพละกำาลงัที�
เหน้ิอกว�าของเราเอง 20  เพ้�อเอาชุนิะการ
ล�อลวงและความท�าทายของความเป็นิ
มรรตยั เพ้�อทำาความดำแีละเป็นิคนิดำี

     กติตศัิพท์ิข้องนิเวัศน์แห่งนี�จัะแพร่์สะพดัั
   พระวหิารแห�งแรกของสมยัการ

ประทานินีิ�สร�างข้ �นิที�เคริท์แลนิดำ ์โอไฮโอ 
และอทุศิัเม้�อวนัิที� 27 มนีิาคม ค.ศั. 1836

  ในิการเปิดำเผู้ยต�อศัาสดำาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมธิหน้ิ�งสัปดำาหห์ลงัจากการอทุศิั  
พระเจ�าทรงประกาศัว�า

  “ ให� ใจผู้้�คนิทั �งปวงของเราชุ้�นิชุมยนิิดำ,ี  
ผู้้�ที�สร�างนิิเวศัน์ิแห�งนีิ�, ดำ�วยสุดำกำาลงัของ
พวกเขา, แดำ�นิามของเรา. . . .

  “แท�จรงิแล�ว ดำวงใจหลายพนัิและ
หลายหม้�นิดำวงจะชุ้�นิชุมยนิิดำอีย�างเหลอ้

ล�นิอนัิเป็นิผู้ลจากพรซ้�งจะเทลงมา, และ
การประสาทพรที�ผู้้�รบััใชุ�ทั �งหลายของเรา
ไดำ�รบััประสาทพรในินิิเวศัน์ิแห�งนีิ�.

  “และกิตตศัิัพท์ของนิิเวศัน์ิแห�งนีิ�จะ
แพร�สะพัดำไปยงัต�างแดำนิ; และนีิ�เป็นิการ
เริ�มต�นิพรซ้�งจะเทลงบันิศีัรษะผู้้�คนิของ
เรา” 21 

  ขอให�ดำป้ระโยคที�ว�า ดวงใจ้หลายพนั
และหลายหมีื�นดวงจ้ะชื่�นช่มียนิดอีย่าง
เหลอืลน้  และ กติตศิพัท์ข้องนิเวศน์แหง่
นี�จ้ะแพรัส่ะพัดไป็ยงัตา่งแดน  นีิ� เป็นิคำา
ประกาศัอนัินิ�าท้�งในิเดำอ้นิเมษายนิปี  
1836 เม้�อศัาสนิจกัรมสีมาชิุกเพยีงหยิบั
มอ้และมพีระวหิารเพยีงแห�งเดำยีว

  วนัินีิ� ในิปี 2020 เรามพีระวหิารเปิดำ
ทำาการ 168 แห�ง พระวหิารอกีสี�สิบัเก�าแห�ง
อย้�ระหว�างดำำาเนิินิการก�อสร�างหรอ้ประกาศั
สร�างแล�ว พระนิิเวศัน์ิของพระเจ�ากำาลงั
ก�อสร�างบันิ “เกาะในิทะเล” 22   ในิประเทศั
และสถิานิที�ซ้�งก�อนิหนิ�านีิ�หลายคนิเห็นิว�า
ไม�นิ�าจะรบััรองให�มพีระวหิาร

  ปัจจบุันัิพธิเีอ็นิดำาวเม�นิทม์ ี88 ภาษา
และจะมอีกีหลายภาษาเพิ�มเตมิเม้�อพระ
วหิารสร�างข้ �นิเพ้�อเป็นิพรแก�บัตุรธดิำาของ
พระผู้้�เป็นิเจ�ามากข้ �นิ ในิอกี 15 ปีข�าง
หนิ�า จำานิวนิภาษาที�มสีำาหรบััศัาสนิพิธี
พระวหิารคงจะเพิ�มข้ �นิเป็นิสองเท�า

  ปีนีิ�เราจะทำาพิธเีบักิดำนิิและเริ�ม
ก�อสร�างพระวหิาร 18 แห�ง ในิทางกลบัั
กนัิ ต�องใชุ�เวลาถิง้ 150 ปีในิการสร�าง
พระวหิาร 18 แห�งแรก นัิบัจากการจดัำตั �ง
ศัาสนิจกัรในิปี 1830 จนิถิง้การอทุศิัพระ
วหิารโตเกยีว ญี�ปุ� นิโดำยประธานิสเป็นิ
เซอร ์ดำบััเบัลิย.้ คมิบัลัล์ ในิปี 1980

    ลองพจิารณาการเร�งงานิพระวหิาร 
ที�เกดิำข้ �นิระหว�างชุ�วงชีุวติของประธานิ 
รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ เม้�อประธานิเนิล
สันิเกดิำในิวนัิที� 9 กนัิยายนิ ค.ศั. 1924 
ศัาสนิจกัรมพีระวหิารเปิดำทำาการหกแห�ง

    เม้�อท�านิไดำ�รบััแต�งตั �งเป็นิอคัรสาวกในิ
วนัิที� 7 เมษายนิ ค.ศั. 1984 คอ้ 60 ปีต�อ
มา มพีระวหิารเปิดำทำาการ 26 แห�ง  
พระวหิารเพิ�มข้ �นิ 20 แห�งในิ 60 ปี

    เม้�อประธานิเนิลสันิไดำ�รบััการ
สนัิบัสนุินิเป็นิประธานิศัาสนิจักร มพีระ
วหิารเปิดำทำาการ 159 แห�ง พระวหิารเพิ�ม
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ข้ �นิ 133 แห�งในิชุ�วง 34 ปีที�ท�านิรบััใชุ�เป็นิ
สมาชิุกโควรมัอคัรสาวกสิบัสอง

    ตั �งแต�เป็นิประธานิศัาสนิจกัรในิวนัิที�  
14 มกราคม ค.ศั. 2018 ประธานิเนิลสันิ
ประกาศัสร�างพระวหิารใหม� 35 แห�ง

  พระวหิารที�มอีย้�จำานิวนิเก�าสิบัหก
เปอรเ์ซ็นิต์ ไดำ�รบััการอทุศิัในิชุ�วงชีุวติของ
ประธานิเนิลสันิ; 84 เปอรเ์ซ็นิต์ ไดำ�รบััการ
อทุศิันัิบัตั �งแต�ท�านิไดำ�รบััแต�งตั �งเป็นิ 
อคัรสาวก

     มุ่งควัามสนใจัไปยงัสิ�งสำาคญั่ทิี�สุดัเสมอ
   ในิฐานิะสมาชิุกศัาสนิจกัรที� ไดำ�รบััการ

ฟ้�นิฟ้ของพระเจ�า เราเฝ่� าพศิัวงกบัังานิ
ของพระองคท์ี�รวดำเรว็ข้ �นิเร้�อยๆ ในิยคุ
สุดำท�าย และพระวหิารอกีหลายแห�งกำาลงั
จะตามมา

  บัรคิมั ยงักพ์ยากรณ์ว�า “เพ้�อทำาให�งานิ
นีิ�เกดิำสัมฤทธผิู้ล จะต�องไม�มพีระวหิาร
เพยีงแห�งเดำยีว แต�ต�องมหีลายพันิแห�ง 
ชุายและหญงิเป็นิหม้�นิเป็นิแสนิจะเข�าไป
ในิพระวหิารเหล�านัิ�นิและประกอบัพธิี
เพ้�อคนิที�เคยมีชีุวติอย้�ย�อนิกลบััข้ �นิไป ให�
ไกลที�สุดำตามที�พระเจ�าจะทรงเปิดำเผู้ย” 23 

  อย�างที�เข�าใจไดำ� การประกาศัสร�าง 
พระวหิารใหม�แต�ละแห�งเป็นิที�มาของปีต ิ
อนัิยิ�งใหญ�และเหตผุู้ลที�จะขอบัพระทยั 
พระเจ�า แต�เราควรมุ�งความสนิใจไปที� 
พนัิธสัญญาและศัาสนิพธิเีป็นิหลกั ซ้�ง 
สามารถิเปลี�ยนิใจเราและทำาให�การอุทศิั 
ตนิของเราต�อพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำล้กซ้ �งยิ�ง 
ข้ �นิ และไม�สนิใจแค�เพยีงสถิานิที�หรอ้ 
ความสวยงามของอาคาร

  หนิ�าที�พ้ �นิฐานิที�เรามี ในิฐานิะสมาชิุก
ศัาสนิจกัรที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของพระเจ�า
คอ้ (1) “ฟังพระองค!์” 24   และให� ใจเรา
เปลี�ยนิแปลงผู้�านิพนัิธสัญญาและศัาสนิ
พธิ ีและ (2) ทำาหนิ�าที�รบััผู้ดิำชุอบัจาก
สวรรค์ ให�เกดิำสัมฤทธผิู้ลอย�างมคีวาม
สุข เพ้�อมอบัพรพระวหิารแก�ครอบัครวั
มนุิษยท์ั �งปวงในิทั �งสองดำ�านิของม�านิ  
ดำ�วยการนิำาทางและความชุ�วยเหลอ้จาก
พระเจ�า เราจะทำาหนิ�าที�ศัักดำิ�สิทธิ�เหล�านีิ�
ให�เกดิำสัมฤทธิผู้ลแนิ�นิอนิ

     การ์เสริ์มสร้์างไซัอนั
   ศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟ สมธิประกาศั

ว�า:
  “การเสรมิสร�างไซอนัิเป็นิอดุำมการณ์ที�

ผู้้�คนิของพระผู้้�เป็นิเจ�าในิทุกยคุทกุสมยั
ให�ความสนิใจ เป็นิหวัข�อที�บัรรดำาศัาสดำา
พยากรณ์ ปุโรหติ และกษัตรยิพ์ด้ำถิง้ดำ�วย
ความเบักิบัานิใจเป็นิพิเศัษ พวกท�านิตั �ง
ตาคอยวนัิที�เราจะมชีีุวติอย้�ดำ�วยความ 
คาดำหวงัอนัิเปี� ยมปีต ิพวกท�านิร�องเพลง  
เขยีนิ และพยากรณ์ถิง้ยคุสมยัของเรา
โดำยไดำ�รบััแรงบันัิดำาลใจจากความคาดำหวงั
อนัิเปี� ยมปีตแิละลำ �าเลศิั แต�พวกท�านิก็
ตายจากไปก�อนิจะไดำ�เห็นิ . . . เพ้�อให�เรา
ไดำ�เห็นิ ไดำ�มสี�วนิร�วม และชุ�วยให�รศััมี
ภาพยคุสุดำท�ายแผู้�ไปข�างหนิ�า” 25 

  “ฐานิะปุโรหติในิสวรรคจ์ะเป็นิหน้ิ�ง
เดำยีวกบััฐานิะปุโรหติบันิโลกเพ้�อให�บัรรลุ
จดุำประสงคอ์นัิยิ�งใหญ�เหล�านัิ�นิ . . . งานิ
ที�พระผู้้�เป็นิเจ�าและเหล�าเทพจับัตามอง
คนิรุ�นิก�อนิๆ ดำ�วยความพอพระทยั งานิ

ที�กระตุ�นิจติวญิญาณของเหล�าปิตแุละ
ศัาสดำาพยากรณ์สมยัโบัราณ งานิที�มุ�ง
หมายจะก�อให�เกดิำความพนิิาศัของพลงั
แห�งความมด้ำ การเปลี�ยนิโฉัมใหม� ให�แผู้�นิ
ดำนิิโลก พระสิรขิองพระผู้้�เป็นิเจ�า และ
ความรอดำของครอบัครวัมนุิษย”์ 26 

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิอย�างจรงิจงัว�าพระ
บัดิำาและพระบุัตรทรงปรากฏิต�อโจเซฟ  
สมธิ และเอลยีาหฟ้์�นิฟ้สิทธิอำานิาจการ
ผู้น้ิก พันิธสัญญาและศัาสนิพธิพีระวหิาร
อนัิศัักดำิ�สิทธิ�จะเสรมิสร�างความเข�มแข็ง
ให�เราและชุำาระใจเราให�บัรสุิทธิ�เม้�อเรา  
“ฟังพระองค!์” 27  และรบััพลงัอำานิาจของ
ความเป็นิเหมอ้นิพระผู้้�เป็นิเจ�าในิชีุวติ
เรา ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�างานิยคุสุดำท�าย
จะทำาลายพลงัแห�งความมด้ำและนิำามาซ้�ง
ความรอดำของครอบัครวัมนุิษย ์ข�าพเจ�า
เป็นิพยานิดำ�วยปีตเิต็มเปี� ยมถิง้ความ
จรงิเหล�านีิ� ในิพระนิามอนัิศัักดำิ�สิทธิ�ของ
พระเจ�า พระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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สัญญาของพระเจ�า, ซ้�งกระจดัำกระจายอย้� 
บันิทั�วพ้ �นิพิภพ; และพวกเขามอีาวธุคอ้ 
ความชุอบัธรรมและเดำชุานุิภาพของ 
พระผู้้�เป็นิเจ�าในิรศััมภีาพอนัิยิ�งใหญ�” 2 

  พี�นิ�องของข�าพเจ�า ทา่น  อย้� ในิบัรรดำา
ชุายหญงิและเด็ำกเหล�านัิ�นิที�นีิไฟเห็นิ จง
น้ิกถิง้เร้�องนัิ�นิ!

  ไม�ว�าท�านิอย้�ที� ใดำหรอ้มสีภาวการณ์
เชุ�นิไร พระเจ�าพระเยซค้รสิตท์รงเป็นิ
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ ข้องทา่น  และโจเซฟ  
สมธิ ศัาสดำาพยากรณ์ของพระผู้้�เป็นิเจ�า
เป็นิศัาสดำาพยากรณ์ ข้องทา่น  โจเซฟ ไดำ�
รบััแต�งตั �งล�วงหนิ�าก�อนิการวางรากฐานิ
แผู้�นิดำนิิโลกให�เป็นิศัาสดำาพยากรณ์ในิ
สมยัการประทานิสุดำท�ายนีิ� เม้�อ “ ไม�มี
สิ�งใดำจะยั �งไว�” 3   จากวสุิทธิชุนิ การเปิดำ
เผู้ยหลั�งไหลมาจากพระเจ�าไม�ขาดำสาย
ระหว�างกระบัวนิการฟ้�นิฟ้ต�อเน้ิ�องนีิ�

  พระกิตตคิณุของพระเยซค้รสิต์ ไดำ�รบัั
การฟ้�นิฟ้บันิแผู้�นิดำนิิโลกหมายความว�า
อย�างไรสำาหรบััท�านิ?

  หมายความว�าท�านิกับัครอบัครวั
สามารถิผู้น้ิกดำ�วยกนัิชัุ�วนิิรนัิดำร!์ 
หมายความว�าเพราะท�านิไดำ�รบัับัพัตศิัมา
โดำยผู้้�มสิีทธิอำานิาจจากพระเยซค้รสิตแ์ละ
ไดำ�รบััการยน้ิยันิเป็นิสมาชิุกศัาสนิจกัร
ของพระองคแ์ล�ว ท�านิจง้สามารถิมีพระ
วญิญาณบัรสุิทธิ�เป็นิเพ้�อนิตลอดำเวลา  
พระองคจ์ะทรงนิำาทางและคุ�มครองท�านิ  
หมายความว�าท�านิจะไม�มวีนัิถิก้ทิ �งให�
ปราศัจากการปลอบัโยนิหรอ้เข�าไม�ถิง้
อำานิาจของพระผู้้�เป็นิเจ�าที�จะชุ�วยท�านิ  
หมายความว�าอำานิาจฐานิะปุโรหติจะ

ทั�วโลก เราประชุุมกับัท�านิในิสนิามกีฬา
กลางแจ�งและในิห�องบัอลรม้โรงแรม ในิ
แต�ละแห�งข�าพเจ�าร้�ส้กว�ากำาลังอย้�เบั้ �อง
หนิ�าผู้้�ที�พระเจ�าทรงเล้อกและกำาลังเห็นิ
การรวบัรวมอิสราเอลเกิดำข้ �นิต�อสายตา
ตนิเอง

  เราอย้� ในิยคุที� “บัรรพบัรุษุของเรา
ทั �งหลายรอคอยอย้�ดำ�วยความร�อนิรนิ
กระวนิกระวาย” 1   เราไดำ�นัิ�งแถิวหนิ�าเพ้�อ  
เป็็นพยานเหตกุารัณ์สด  ในิสิ�งที�ศัาสดำา
พยากรณ์นีิไฟเห็นิ เฉัพาะในนิมีติ  ว�า  
“เดำชุานุิภาพของพระเมษโปดำกของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า” จะลงมา “บันิผู้้�คนิแห�งพนัิธ

 โดัย ปร์ะธานรั์สเซัล่ล์่ เอม็. เนล่สัน
  ประธานศาสนจักรข้อ็งพีระเยซูคริสต์ีแห่์งวิิสุทธิชนยคุสุดท้าย

พี�นิ�องที�รกั ข�าพเจ�าร้�ส้กขอบัคณุที�เรา
สามารถิประชุุมกันิและนิมัสการในิเชุ�า
วนัิอาทิตย์นีิ�ผู้�านิการใชุ�เทคโนิโลยี เราไดำ�
รบััพรอย�างยิ�งที�ร้�ว�าพระกิตตคิณุของพระ
เยซ้ครสิต์ ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้บันิแผู้�นิดำนิิโลก!

  ในิหลายสัปดำาหท์ี�ผู้�านิมา เราส�วนิใหญ�
ประสบัความปั� นิป� วนิในิชีุวติส�วนิตวั  
แผู้�นิดำนิิไหว อัคคภียั อุทกภยั โรคระบัาดำ  
และผู้ลจากภัยเหล�านัิ�นิทำาให�กิจวตัร
เราปั� นิป� วนิ ทั �งยงัเป็นิเหตใุห�เกดิำการ
ขาดำแคลนิอาหาร สิ�งจำาเป็นิ และเงนิิ
ออม

  ท�ามกลางทั �งหมดำนีิ� เราชุ้�นิชุมท�านิ 
และขอบัคณุที�ท�านิเลอ้กฟังพระวจนิะ 
ของพระเจ�าในิชุ�วงเวลาระสำ�าระสายนีิ� โดำย 
ร�วมการประชุมุใหญ�สามญักบััเรา ความ 
มด้ำทวทีี�มาพร�อมกบััความยากลำาบัาก 
ทำาให�แสงสว�างของพระเยซค้รสิตเ์จดิำจ�า 
ข้ �นิเร้�อยๆ ขอเพยีงน้ิกถิง้ความดำงีามที� 
เราแต�ละคนิทำาไดำ� ในิกลยีคุทั�วโลกครั �งนีิ�  
ความรกัและศัรทัธาของท�านิในิพระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำจะเป็นิตวัเร�งที�ดำมีากให�บัางคนิ 
ค�นิพบัการฟ้�นิฟ้ความสมบัร้ณ์แห�ง 
พระกติตคิณุของพระเยซค้รสิต์

สองปีที�ผู้�านิมา ซิสเตอรเ์นิลสันิกับั
ข�าพเจ�าพบักับัพวกท�านิหลายพันิคนิ

 ฟัื้งพิระองคั์

   พีระบิัดาข้อ็งเราทรงทราบัว่ิาเม่�อ็เราแวิดล้อ็มไปด้วิย
ควิามรู้สึกไม่แน่ใจและควิามกลวัิ สิ�งที�จะช่วิยเรามาก
ที�สุดค่อ็ฟังพีระบัตุีรข้อ็งพีระอ็งค์

นิวิยอ็ร์กซิตีี� นิวิยอ็ร์ก, สห์รัฐอ็เมริกา
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เป็นิพรให�ท�านิไดำ�เม้�อท�านิรบััศัาสนิพิธทีี�
จำาเป็นิ ทำาและรกัษาพนัิธสัญญากับัพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า ความจรงิเหล�านีิ�ยด้ำเหนีิ�ยวจติ
วญิญาณเรา โดำยเฉัพาะอย�างยิ�งในิชุ�วง
เวลาเม้�อพายกุำาลงัโหมหนัิกเชุ�นินีิ�

  พระคมัภีรม์อรมอนิบันัิทก้ความ
รุ�งเรอ้งและความตกอับัอนัิคลาสสิกของ
สองอารยธรรมใหญ�ๆ  ประวตัศิัาสตรข์อง
คนิเหล�านีิ�แสดำงให�เห็นิว�าเป็นิเร้�องง�าย
เพยีงใดำที�คนิส�วนิใหญ�จะหลงลม้พระ
ผู้้�เป็นิเจ�า ปฏิเิสธคำาเตอ้นิจากศัาสดำา
พยากรณ์ของพระเจ�า ตลอดำจนิแสวงหา
อำานิาจ ความนิิยม และความพอใจทาง
เน้ิ�อหนัิง 4   หลายครั �งหลายคราที�ศัาสดำา
พยากรณ์ในิอดำตีประกาศั “เร้�องสำาคญัยิ�ง
และนิ�าอศััจรรยแ์ก�ผู้้�คนิ, ซ้�งพวกเขาไม�
เชุ้�อ” 5 

  ในิสมัยของเราไม�ต�างกนัิ ตลอดำหลาย
ปี เราไดำ�ยินิเร้�องยิ�งใหญ�และนิ�าอัศัจรรย์
จากแท�นิพด้ำที�อทุศิัแล�วทั�วโลก แต�คนิ
ส�วนิใหญ�ก็ยงั  ไม่ี  นิ�อมรบััความจรงิเหล�านีิ�
—เพราะพวกเขาไม�ร้�ว�าจะมองหาไดำ�จากที�
ใดำ 6   หรอ้ไม�ก็เพราะฟังพวกเขาคนิที� ไม�มี
ความจรงิทั �งหมดำ หรอ้เพราะปฏิเิสธความ
จรงิมาแล�วเพ้�อแสวงหาทางโลก

  ปฏิปิักษ์ฉัลาดำ นัิบัพนัิปีมาแล�วที�เขา
ทำาให�ความดำดีำชัุ้�วและทำาให�ความชัุ�วดำด้ำ ี7    
ข�าวสารของเขามักจะเสียงดำงั กล�าแข็ง  
และอวดำดำี

  แต�ข�าวสารจากพระบัดิำาบันิสวรรคต์�าง
ออกไป โดำยสิ�นิเชิุง พระองคท์รงส้�อสาร
อย�างเรยีบัง�าย แผู้�วเบัา และดำ�วยความ
ชัุดำเจนิอย�างนิ�าท้�งจนิเราเข�าใจพระองค์
ผู้ดิำไม�ไดำ� 8 

  ตวัอย�างเชุ�นิ เม้�อใดำก็ตามที�พระองค ์
ทรงแนิะนิำาพระบัตุรองคเ์ดำยีวที�ถิอ้
กำาเนิิดำของพระองคต์�อมนุิษยบ์ันิแผู้�นิ
ดำนิิโลก พระองคต์รสัสั �นิๆ เพยีงไม�กี�คำา 
บันิภเ้ขาแห�งการเปลี�ยนิสภาพ พระผู้้�เป็นิ
เจ�าตรสักบััเป โตร ยากอบั และยอหน์ิว�า  
“ท�านิผู้้� นีิ�เป็นิบุัตรที�รกัของเรา จงเชุ้�อฟัง
ท�านิเถิดิำ” 9   พระดำำารสัต�อชุาวนีิไฟ ในิเมอ้ง
อดุำมมั�งคั�งคอ้ “จงดำบุ้ัตรที�รกัของเรา, ผู้้�ที�
เราพอใจมาก, ในิเขาเราแผู้�รศััมภีาพนิาม
ของเรา—เจ�าจงฟังเขา” 10   และต�อโจเซฟ  
สมธิ ในิคำาประกาศัอนัิลก้ซ้ �งที�เปิดำสมยั

การประทานินีิ� พระผู้้�เป็นิเจ�าตรสัเพยีงว�า 
“ นีิ�คอ้บัตุรที�รกัของเรา จงฟังท�านิ! ” 11 

  พี�นิ�องที�รกั ลองพจิารณาข�อเท็จจรงิที�
ว�า ในิสามตวัอย�างที�เพิ�งกล�าวถิง้นีิ� ก�อนิ
พระบัดิำาทรงแนิะนิำาพระบุัตร คนิที�
เกี�ยวข�องอย้� ในิสภาพหวาดำกลัว และสิ�นิ
หวงัระดำบััหน้ิ�ง

  บัรรดำาอัครสาวกกลวัเม้�อเห็นิพระเยซ้
ครสิตซ้์�งปกคลุมดำ�วยเมฆบันิภเ้ขาแห�ง
การเปลี�ยนิสภาพ

  ชุาวนีิไฟกลวัเพราะพวกเขาประสบั
ความหายนิะและความมด้ำมาหลายวนัิ

  โจเซฟ สมธิถิก้อทิธิพลของความมด้ำ
ครอบังำาก�อนิฟ� าสวรรคเ์ปิดำ

  พระบัดิำาของเราทรงทราบัว�าเม้�อเรา
แวดำล�อมไปดำ�วยความร้�ส้กไม�แนิ� ใจและ
ความกลวั สิ�งที�จะชุ�วยเรามากที�สุดำคอ้ฟัง
พระบัตุรของพระองค์

  เพราะเม้�อเราพยายามฟัง—ตั �งใจฟัง— 
พระบัตุรของพระองค ์เราจะไดำ�รบััการนิำา
ทางให�ร้�ว�าต�องทำาอะไรในิสภาวการณ์นัิ�นิๆ

  คำาแรกในิพระคมัภรีห์ลกัคำาสอนิและ
พนัิธสัญญาคอ้ สดบัฟัง  12   หมายถิง้ “ฟัง
ดำ�วยความตั �งใจที�จะเชุ้�อฟัง” 13   สดำบััฟัง
หมายถิง้ “ฟังพระองค”์— ฟัง  สิ�งที�พระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำตรสั แล�ว เอาใจ้ใส่  คำาแนิะนิำา
ของพระองค ์ในิคำาว�า—“ฟังพระองค”์ 
—สองคำานีิ� พระผู้้�เป็นิเจ�าประทานิ
แบับัแผู้นิสำาหรบััความสำาเรจ็ ความสุข  
และปีติ ในิชีุวตินีิ�แก�เรา เราต�อง ฟัง  พระ
วจนิะของพระเจ�า สดบัฟัง  พระวจนิะ
เหล�านัิ�นิ และเอาใจ้ใส่  สิ�งที�พระองคร์บััสั�ง
กบััเราแล�ว!

  ขณะที�เราหมายมั�นิเป็นิสานุิศิัษย์ของ
พระเยซค้รสิต ์เราต�องพยายาม ตั �งใจ้ฟัง
พรัะองคื ์ มากข้ �นิ ต�องใชุ�ความพยายาม
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อย�างมีสตแิละสมำ�าเสมอที�จะทำาให�ชีุวติ
ประจำาวนัิของเราเต็มไปดำ�วยพระวจนิะ 
คำาสอนิ และความจรงิของพระองค์

  เราจะอาศััยเพยีงข�อมล้ที�พบัโดำย
บังัเอญิในิส้�อสังคมอย�างเดำยีวไม�ไดำ� ดำ�วย
คำาหลายพนัิล�านิคำาทางออนิไลน์ิและในิ
โลกที�อิ�มตวัดำ�วยการตลาดำซ้�งปฏิปิักษ์
พยายามส�งเสียงอก้ทก้ชัุ�วร�ายแทรกเข�ามา
ตลอดำเวลา แล�วเราจะไปฟังพระองค ์ได ้  
จากที� ใดำ?

  เราสามารถิไปที�พระคมัภรี์ ไดำ� พระ
คมัภรีส์อนิเราเกี�ยวกบััพระเยซค้รสิตแ์ละ
พระกติตคิณุ ความยิ�งใหญ�ของการชุดำใชุ�
ของพระองค ์ตลอดำจนิแผู้นิอันิสำาคญัยิ�ง
แห�งความสุขและการไถิ�ของพระบิัดำา  
การจดำจ�ออย้�กับัพระวจนิะของพระผู้้�เป็นิ
เจ�าทกุวนัิสำาคญัยิ�งต�อความอย้�รอดำทาง
วญิญาณ โดำยเฉัพาะอย�างยิ�งในิชุ�วงกลยีคุ
เพิ�มข้ �นิเร้�อยๆ เชุ�นินีิ� เม้�อเราดำ้�มดำำ�าพระ
วจนิะของพระครสิตท์กุวนัิ พระวจนิะของ
พระครสิตจ์ะบัอกวธิรีบััมอ้กับัความยุ�งยาก
ทั �งหลายที�เราไม�คดิำว�าจะพบัเจอมาก�อนิ

  เราสามารถิ ฟังพรัะองคื ์ ในิพระวหิาร
ไดำ�เชุ�นิกนัิ พระนิิเวศัน์ิของพระเจ�า เป็็น   
บั�านิแห�งการเรยีนิร้� ที�นัิ�นิพระเจ�าทรง
สอนิในิวธิขีองพระองคเ์อง ที�นัิ�นิศัาสนิพธิี
แต�ละอย�างสอนิเกี�ยวกบััพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ  
ที�นัิ�นิเราเรยีนิร้�วธิแีหวกม�านิและส้�อสาร
กบััสวรรค์ ให�ชัุดำเจนิข้�นิ ที�นัิ�นิเราเรยีนิร้�
วธิตีเิตยีนิปฏิปิักษ์และดำง้อำานิาจฐานิะ
ปุโรหติของพระเจ�ามาเพิ�มพลงัให�เราและ
คนิที�เรารกั เราแต�ละคนิควรขวนิขวายหา
ที�หลบัภัยที�นัิ�นิเพยีงใดำเล�า

  เม้�อข�อจำากดัำชัุ�วคราวเน้ิ�องจากโควดิำ-19  
ยกเลกิแล�ว โปรดำจดัำเวลานิมสัการและ
รบััใชุ� ในิพระวหิารเป็นิประจำา ทกุนิาที
ของชุ�วงเวลานัิ�นิจะเป็นิพรแก�ท�านิและ
ครอบัครวัอย�าง ไมีม่ีสิี�งใด  ทำาไดำ� จงใชุ�เวลา
ไตร�ตรองสิ�งที�ท�านิไดำ�ยนิิและร้�ส้กเม้�ออย้�
ที�นัิ�นิ ทล้ขอพระเจ�าให�ทรงสอนิวธิเีปิดำฟ� า
สวรรคเ์พ้�อเป็นิพรแก�ชีุวติท�านิ ตลอดำจนิ
คนิที�ท�านิรกัและรบััใชุ�

  แม�ปัจจบุันัิการนิมัสการในิพระวหิาร
ยงัทำาไม�ไดำ� แต�ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิ
ทำางานิประวตัคิรอบัครวัมากข้ �นิ รวมทั �ง
การค�นิคว�าประวตัคิรอบัครวัและการทำา

ดำชัุนีิ ข�าพเจ�าสัญญาว�าเม้�อท�านิเพิ�มเวลา
ทำางานิพระวหิารและประวตัคิรอบัครวั  
ท�านิจะสามารถิฟังพระองค์ ไดำ�มากข้ �นิ
และดำขี้ �นิ

  เรา ฟังพรัะองคื ์ ชัุดำเจนิข้ �นิเชุ�นิกนัิ
เม้�อเราขัดำเกลาความสามารถิในิการรบััร้�
เสียงกระซิบัของพระวญิญาณบัรสุิทธิ�  
ไม�มเีวลาใดำจำาเป็นิมากไปกว�าเวลานีิ�ที�ต�อง
ร้�ว�าพระวญิญาณตรสักบััท�านิอย�างไร  
ในิพระผู้้�เป็นิเจ�าสามพระองค ์พระ
วญิญาณบัรสุิทธิ�คอ้ผู้้�ส�งสาร พระองคจ์ะ
ทรงนิำาความคดิำที�พระบัดิำาและพระบุัตร
ทรงต�องการให�ท�านิไดำ�รบััเข�ามาส้�จติใจ
ท�านิ พระองคท์รงเป็นิพระผู้้�ปลอบัโยนิ
 พระองคจ์ะทรงนิำาความร้�ส้กสงบัมาส้� ใจ
ท�านิ พระองคท์รงเป็นิพยานิถิง้ความจรงิ
และจะทรงยน้ิยนัิสิ�งที�เป็นิจรงิขณะท�านิ
ฟังและอ�านิพระคำาของพระเจ�า

  ข�าพเจ�าขอร�องอกีครั �งให�ท�านิทำา ทกุวถิ้ี
ทาง  เพ้�อเพิ�มสมรรถิภาพทางวญิญาณให�
พร�อมรบััการเปิดำเผู้ยส�วนิตวั

  การทำาเชุ�นินัิ�นิจะชุ�วยให�ท�านิร้�วธิี
ดำำาเนิินิชีุวติไปข�างหนิ�า ร้�สิ�งที�ต�องทำาในิ
ชุ�วงวกิฤต ร้�วธิเีล็งเห็นิและหลกีเลี�ยงการ
ล�อลวงและการหลอกลวงของปฏิปิักษ์

  สุดำท�าย เรา ฟังพรัะองคื ์ เม้�อเราเอาใจ
ใส�ถิ�อยคำาของศัาสดำาพยากรณ์ ผู้้�หยั�งร้�  
และผู้้�เปิดำเผู้ย อคัรสาวกที� ไดำ�รบััแต�งตั �ง
ของพระเยซค้รสิตเ์ป็นิพยานิถิง้พระองค์
เสมอ ชีุ �ทางขณะเราเดำนิิผู้�านิเขาวงกตที�
บับีัคั �นิหวัใจของประสบัการณ์มรรตยั

  อะไรจะเกดิำข้ �นิเม้�อเราตั �งใจฟัง สดำบัั
ฟัง และเอาใจใส�มากข้ �นิต�อสิ�งที�พระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำตรสัไว�และสิ�งที�พระองคก์ำาลงั
ตรสัเวลานีิ�ผู้�านิศัาสดำาพยากรณ์ของ
พระองค?์ ข�าพเจ�าสัญญาว�าท�านิจะมพีลงั
มากข้ �นิที�จะรบััมอ้กบััการล�อลวง ความ
ลำาบัาก และความอ�อนิแอ ข�าพเจ�าสัญญา
ว�าจะเกิดำปาฏิหิารยิ์ ในิชีุวติแต�งงานิ ความ
สัมพนัิธ์ ในิครอบัครวั และงานิประจำา
วนัิของท�านิ ข�าพเจ�าสัญญาว�าท�านิจะ
สามารถิร้�ส้กถิง้ปีตมิากข้ �นิแม�มคีวาม
โกลาหลเพิ�มข้ �นิในิชีุวติ

  การประชุมุใหญ�สามัญเดำอ้นิเมษายนิปี  
2020 นีิ�เป็นิเวลาให�เรารำาลก้ถิง้เหตกุารณ์
เปลี�ยนิโลก ขณะที�เราตั �งตารอวาระครบั

รอบั 200 ปีสำาหรบัันิิมติแรกของโจเซฟ  
สมธิ ฝ่� ายประธานิส้งสุดำและสภาอคัร
สาวกสิบัสองสงสัยว�า เรัา  จะทำาอะไรไดำ�
บั�างเพ้�อรำาลก้ถิง้เหตกุารณ์พเิศัษนีิ�อย�าง
เหมาะสม

  การปรากฏิพระองคค์รั �งนัิ�นิเริ�มต�นิ
การฟ้�นิฟ้ความสมบัร้ณ์แห�งพระกติตคิณุ
ของพระเยซค้รสิตแ์ละนิำาเข�าส้�สมยัการ
ประทานิความสมบัร้ณ์แห�งเวลา

  เราสงสัยว�าควรสร�างอนุิสาวรยีห์รอ้ไม�  
แต�เม้�อพจิารณาถิง้เอกลักษณ์พเิศัษที� 
นิิมติแรกส�งผู้ลต�อประวตัศิัาสตรแ์ละ 
ทั�วทั �งโลกแล�ว เราเกดิำความประทบััใจ 
ว�าควรจะสร�างอนุิสาวรยีท์ี� ไม� ไดำ�ทำาจาก 
หนิิแกรนิิตหรอ้ศิัลา แต�จากถิ�อยคำา— 
ถิ�อยคำาของถิ�อยแถิลงอนัิศัักดำิ�สิทธิ�และ 
เป็นิพิธกีาร—ซ้�งเขยีนิไว� โดำยไม�ไดำ�แกะ 
สลกับันิ “แผู้�นิศิัลา” หากแต�สลกัไว�บันิ  
“แผู้�นิดำวงใจ” ของมนุิษย ์14 

  นัิบัแต�การจดัำตั �งศัาสนิจกัร มี
ถิ�อยแถิลงเพยีงห�าฉับับััเท�านัิ�นิที�ออก
มา โดำยฉับับััสุดำท�ายคอ้ “ครอบัครวั: 
ถิ�อยแถิลงต�อโลก” ที�ประธานิกอรด์ำอนิ บั.ี 
ฮิงคล์ยีน์ิำาเสนิอในิปี 1995

  บัดัำนีิ� ขณะใคร�ครวญชุ�วงเวลาสำาคญั
นีิ� ในิประวตัศิัาสตร์ โลกและหนิ�าที�
จากพระเจ�าให�รวบัรวมอสิราเอลที�
กระจดัำกระจายเพ้�อเตรยีมรบััการเสด็ำจ
มาครั �งที�สองของพระเยซค้รสิต ์เราฝ่� าย
ประธานิส้งสุดำและสภาอคัรสาวกสิบัสอง
ขอออกถิ�อยแถิลงต�อไปนีิ� ในิชุ้�อ “การ
ฟ้�นิฟ้ความสมบัร้ณ์แห�งพระกิตตคิณุ
ของพระเยซค้รสิต:์ ถิ�อยแถิลงต�อโลก
เน้ิ�องในิวาระครบัรอบัสองร�อยปี” ผู้้�เขยีนิ
คอ้ฝ่� ายประธานิส้งสุดำและสภาอคัรสาวก
สิบัสองของศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิต์
แห�งวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�าย ลงวนัิที�เดำอ้นิ
เมษายนิปี 2020 เพ้�อเตรยีมสำาหรบััวนัินีิ�  
ข�าพเจ�าไดำ�บันัิทก้ถิ�อยแถิลงไว�ล�วงหนิ�าในิ
ป� าศัักดำิ�สิทธิ� สถิานิที�ซ้�งโจเซฟ สมิธเห็นิ
พระบัดิำาและพระบุัตรเป็นิครั �งแรก

  “เราประกาศัดำ�วยความเคารพว�าพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าทรงรกับัตุรธดิำาของพระองค์
ในิทุกประชุาชุาตขิองโลก พระผู้้�เป็นิ
เจ�าพระบัดิำาไดำ�ประทานิการประส้ตอินัิ
ศัักดำิ�สิทธิ� พระชุนิมชี์ุพอนัิหาที�เปรยีบั



91พฤษภาคม 2020

มิไดำ� และการพลีพระชุนิมชี์ุพเพ้�อการ
ชุดำใชุ�อนัิไม�มีขอบัเขตของพระบุัตรที�รกั
ของพระองคพ์ระเยซค้รสิต์ ให�แก�เรา โดำย
เดำชุานุิภาพของพระบิัดำา พระเยซท้รงลุก
ข้ �นิอกีครั �งและทรงมีชัุยชุนิะเหน้ิอความ
ตาย พระองคท์รงเป็นิพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
ของเรา พระผู้้�เป็นิแบับัอย�างของเรา และ
พระผู้้� ไถิ�ของเรา

  “สองร�อยปีก�อนิ ในิเชุ�าอนัิสวยงาม
ของฤดำใ้บัไม�ผู้ลปีิ 1820 โจเซฟ สมธิ
หนุิ�มแสวงหาเพ้�อให�ร้�ว�าควรเข�าร�วมกับั
ศัาสนิจกัรใดำ ท�านิเข�าไปสวดำอ�อนิวอนิ
ในิป� าใกล�บั�านิ ในิเขตทางเหน้ิอของรฐั
นิิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ท�านิมีหลายคำาถิาม
เกี�ยวกบััความรอดำของจติวญิญาณตนิเอง
และวางใจว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าจะทรงนิำาทาง

  “เราประกาศัดำ�วยความนิอบันิ�อมว�าในิ
การตอบัคำาสวดำอ�อนิวอนิของท�านิ พระ 
ผู้้�เป็นิเจ�าพระบิัดำาและพระบัตุรของพระ 
องค ์พระเยซค้รสิต ์ทรงปรากฏิต�อโจเซฟ 
และเริ�ม ‘การฟ้�นิฟ้สรรพสิ�ง’ (กิจการ  
3:21) อย�างเป็นิทางการตามคำาทำานิายในิ
พระคมัภีร์ ไบัเบัลิ ในินิิมตินีิ� โจเซฟเรยีนิ
ร้�ว�าหลงัการสิ�นิชีุวติของอัครสาวกดำั �งเดำมิ  
ศัาสนิจักรในิพนัิธสัญญาใหม�ของพระ
ครสิต์ ไดำ�ส้ญสิ�นิไปจากแผู้�นิดำนิิโลกแล�ว  
และโจเซฟจะเป็นิเคร้�องมอ้ในิการกลับั
มาอกีครั �ง

  “เรายน้ิยนัิว�าภายใต�การกำากับัดำแ้ลของ
พระบัดิำาและพระบัตุร บัรรดำาผู้้�ส�งสาร
จากสวรรคม์าให�คำาแนิะนิำาแก� โจเซฟและ
สถิาปนิาศัาสนิจักรของพระเยซ้ครสิต์อีก
ครั �ง ยอหน์ิผู้้�ถิวายบัพัตศิัมาที�ฟ้�นิคน้ิชีุวติ
แล�วมาฟ้�นิฟ้สิทธิอำานิาจการให�บัพัตศิัมา
โดำยลงไป ในินิำ �าทั �งตวัเพ้�อการปลดำบัาป  
อคัรสาวกสิบัสองดำั �งเดำมิสามคนิ—เป โตร 
ยากอบั และยอหน์ิ—มาฟ้�นิฟ้ความ 
เป็นิอัครสาวกและกุญแจทั �งหลายของ 
สิทธอิำานิาจฐานิะปุโรหติ และอกีหลาย 
คนิ รวมทั �งเอลยีาห ์ผู้้�ฟ้�นิฟ้สิทธอิำานิาจ 
การรวมครอบัครวัไว�ดำ�วยกันิตลอดำกาลในิ 
สัมพนัิธภาพนิิรนัิดำรเ์หน้ิอความตาย

  “นิอกจากนีิ� เราเป็นิพยานิว�าโจเซฟ  
สมธิไดำ�รบััของประทานิและอำานิาจจาก
พระผู้้�เป็นิเจ�าให�แปลบัันิทก้โบัราณ: พระ
คมัภรีม์อรมอนิ—พยานิหลกัฐานิอกีเล�ม

หน้ิ�งของพระเยซค้รสิต ์ในิหนิ�าหนัิงส้อ
ศัักดำิ�สิทธิ�เล�มนีิ�มเีร้�องราวการปฏิบิัตัิ
ศัาสนิกิจส�วนิพระองคข์องพระเยซค้รสิต์
ท�ามกลางผู้้�คนิในิซีกโลกตะวนัิตกภายหลงั
การฟ้�นิคน้ิพระชุนิมข์องพระองค์ ไดำ� ไม�
นิานิ พระคมัภรีม์อรมอนิสอนิจดุำประสงค์
ของชีุวติและอธบิัายหลกัคำาสอนิของพระ
ครสิตอ์นัิเป็นิศัน้ิยร์วมของจดุำประสงคนั์ิ�นิ  
ในิฐานิะพระคมัภรีค์้�กบััพระคมัภรี์ ไบัเบัลิ  
พระคมัภรีม์อรมอนิเป็นิพยานิว�ามนุิษย์
ทกุคนิเป็นิบัตุรธดิำาของพระบัดิำาในิสวรรค์
ผู้้�ทรงเปี� ยมดำ�วยความรกั พระองคท์รงมี
แผู้นิศัักดำิ�สิทธิ�สำาหรบััชีุวติเรา และพระ
บัตุรของพระองค ์พระเยซค้รสิตต์รสัในิ
วนัินีิ�เหมอ้นิดำงัในิสมยัโบัราณ

  “เราประกาศัว�าศัาสนิจกัรของพระ
เยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�าย ซ้�ง
จดัำตั �งข้ �นิเม้�อวนัิที� 6 เมษายนิ ค.ศั. 1830 
คอ้ศัาสนิจกัรในิพันิธสัญญาใหม�ของ
พระครสิตท์ี�ฟ้�นิฟ้กลบััมา ศัาสนิจกัรนีิ�
ทอดำสมอยด้ำอย้�กบััพระชุนิมชี์ุพอนัิดำี
พร�อมของศิัลาหวัมมุ องคพ์ระเยซค้รสิต ์
และการชุดำใชุ�อนัิไม�มขีอบัเขตกบััการฟ้�นิ
คน้ิพระชุนิมท์ี�เกดิำข้ �นิจรงิของพระองค ์ 
พระเยซค้รสิตท์รงเรยีกอคัรสาวกและ
ประทานิสิทธิอำานิาจฐานิะปุโรหติแก�พวก
เขาอีกครั �งหน้ิ�ง พระองคท์รงเชุ้ �อเชิุญให�
เราทกุคนิมาหาพระองคแ์ละศัาสนิจักร

ของพระองค ์เพ้�อรบััพระวญิญาณบัรสุิทธิ�  
ศัาสนิพิธแีห�งความรอดำ และไดำ�มาซ้�งปีติ
อนัิยั�งยน้ิ

  “สองร�อยปีผู้�านิพ�นิไปนัิบัตั �งแต�การ
ฟ้�นิฟ้นีิ�เริ�มข้ �นิโดำยพระผู้้�เป็นิเจ�าพระบัดิำา  
และพระบัตุรที�รกัของพระองค ์พระเยซ้
ครสิต ์หลายล�านิคนิทั�วโลกนิ�อมรบััความร้�
เกี�ยวกบััเหตกุารณ์ตามคำาพยากรณ์เหล�านีิ�

  “เราขอประกาศัดำ�วยความยนิิดำวี�าการ
ฟ้�นิฟ้ที�สัญญาไว�ก�าวไปข�างหนิ�าผู้�านิการ
เปิดำเผู้ยต�อเน้ิ�อง แผู้�นิดำนิิโลกจะไม�มีวนัิ
เหมอ้นิเดำมิอกีต�อไป เพราะพระผู้้�เป็นิเจ�า
จะ ‘ทรงรวบัรวมทกุสิ�งให�อย้� ในิพระครสิต’์  
(เอเฟซัส 1:10)

  “ดำ�วยความคารวะและความสำาน้ิกในิ
พระกรณุาธคิณุ เราในิฐานิะอคัรสาวกของ
พระองคข์อเชิุญชุวนิทกุคนิมาร้�—เหมอ้นิ
ดำงัที�เราร้�—ว�าฟ� าสวรรคเ์ปิดำ เรายน้ิยนัิว�า
พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงเผู้ยพระประสงคข์อง
พระองค์ ให�เป็นิที�ร้�แก�บัตุรธดิำาที�รกัของ
พระองค ์เราเป็นิพยานิว�าผู้้�ที�ศ้ักษาข�าวสาร
เร้�องการฟ้�นิฟ้ร�วมกบััการสวดำอ�อนิวอนิ
และปฏิบิัตัดิำ�วยศัรทัธา จะไดำ�รบััพรให� ไดำ�
รบััพยานิส�วนิตวัถิง้ความศัักดำิ�สิทธิ�และ
จดุำประสงคข์องการฟ้�นิฟ้เพ้�อเตรยีมโลก
ให�พร�อมรบััการเสด็ำจมาครั �งที�สองตามคำา
สัญญาของพระเจ�าและพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
ของเรา พระเยซค้รสิต”์15

เอ็ลค์ริดจ์ ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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  พี�นิ�องที�รกั นัิ�นิคอ้ถิ�อยแถิลงต�อโลก 
เน้ิ�องในิวาระครบัรอบัสองร�อยปีเกี�ยวกบัั 
การฟ้�นิฟ้พระกติตคิณุของพระเยซค้รสิต์
ในิความสมบัร้ณ์ มีการแปลถิ�อยแถิลงนีิ�
ไปแล�ว 12 ภาษา อีกไม�นิานิภาษาอ้�นิๆ  
จะตามมา ถิ�อยแถิลงนีิ�จะมอีย้� ในิเวบ็ัไซต์
ของศัาสนิจกัรทันิที ให�ท�านิสามารถิโหลดำ
สำาเนิาไดำ� จงนิำามาศ้ักษาส�วนิตวั ศ้ักษากับั
สมาชิุกครอบัครวัและเพ้�อนิๆ ของท�านิ  
ไตร�ตรองความจรงิในินัิ�นิและน้ิกถิง้ว�า
ความจรงิดำงักล�าวจะส�งผู้ลต�อชีุวติท�านิ
อย�างไรหากท�านิจะฟังและสดำบััฟังความ
จรงินัิ�นิ ตลอดำจนิปฏิบิัตัติามพระบัญัญัติ
และพนัิธสัญญาที�ประกอบัมาดำ�วยกนัิ

  ข�าพเจ�าทราบัว�าโจเซฟ สมธิเป็นิ
ศัาสดำาพยากรณ์ที� ไดำ�รบััแต�งตั �งล�วงหนิ�า  
ผู้้�ซ้�งพระเจ�าทรงเลอ้กให�เปิดำสมยัการ
ประทานิสุดำท�ายนีิ� ศัาสนิจักรของพระเจ�า
ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้บันิแผู้�นิดำนิิโลกผู้�านิท�านิ  
โจเซฟผู้น้ิกประจกัษ์พยานิของท�านิดำ�วย
เลอ้ดำของท�านิ ข�าพเจ�ารกัและเคารพ
ท�านิมาก!

  พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงพระชุนิม!์ พระเยซ้
คอ้พระครสิต!์ ศัาสนิจักรของพระองค์ ไดำ�
รบััการฟ้�นิฟ้! พระองคแ์ละพระบัดิำาของ
พระองค ์พระบิัดำาบันิสวรรคข์องเรา  
ทรงดำแ้ลเราอย้� ข�าพเจ�าเป็นิพยานิในิ
พระนิามอนัิศัักดำิ�สิทธิ�ของพระเยซค้รสิต ์ 
เอเมนิ  ◼ 
      อ้างองิ
     1.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 121:27 .
    2.   1 นีิไฟ 14:14 .
    3.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 121:28 .
    4.  ดำ ้ 1 นีิไฟ 22:23 .
    5.   อเีธอร ์12:5 .
    6.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 123:12 .
    7.  ดำ ้ อสิยาห ์5:20 ;  2 นีิไฟ 15:20 .
    8.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 25:4 ;  แอลมา 5:43 .
    9.   มาระโก 9:7 ;  ลก้า 9:35 .
    10.   3 นีิไฟ 11:7 .
    11.   โจเซฟ สมธิ—ประวตั ิ1:17 .
    12.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 1:1 .
    13.  ในิพนัิธสัญญาเดำมิ คำาว�า สดบัฟัง  แปลจาก 

คำาฮีบัรว้�า shama  ซ้�งเป็นิคำากรยิาที�หมายถิง้  
“ฟังดำ�วยความตั �งใจที�จะเชุ้�อฟัง” สดบัฟัง  
เป็นิคำาในิพระคมัภรีท์ี�พบัในิหลกัคำาสอนิและ
พนัิธสัญญาถิง้ 40 ภาค

    14.  ดำ ้ 2 โครนิิธ ์3:3 .
   15. การแปลนีิ�เป็นิการแปลอย�างคร�าวๆ คำาแปล

อย�างเป็นิทางการของถิ�อยแถิลงจะมี ในิอีกไม�
กี�เดำอ้นิข�างหนิ�า

   โห่ร้องโฮซันันา
   นำาเสนอโดัย ปร์ะธานรั์สเซัล่ล์่ เอม็. เนล่สัน
  ประธานศาสนจักรข้อ็งพีระเยซูคริสต์ีแห่์งวิิสุทธิชนยคุสุดท้าย

บััดำนีิ� พี�นิ�องที�รกั ขณะที�เรารำาล้กถิ้งนิิมิตแรกที� โจเซฟ สมิธเห็นิพระบัิดำา
และพระบัุตร เราร้�ส้กว�าเป็นิการสมควรที�จะชุ้�นิชุมยินิดำดีำ�วยกันิโดำยร�วมกันิ
โห�ร�องโฮซันินิา

  การโห�ร�องอนัิศัักดำิ�สิทธิ�นีิ�เกดิำข้ �นิ
ครั �งแรกในิสมยัการประทานินีิ�ที�การ
อทุศิัพระวหิารเคริท์แลนิดำเ์ม้�อวนัิที� 27 
มนีิาคม ค.ศั. 1836 ปัจจบุันัิเราทำาเชุ�นิ
นีิ�ที�การอทุศิัพระวหิารทกุแห�ง เป็นิการ
ถิวายสดำดุำแีดำ�พระบัดิำาและพระบุัตร
อนัิเป็นิสัญลกัษณ์ถิง้ปฏิกิริยิาของ
มหาชุนิเม้�อพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำเสด็ำจเข�า
เยรซ้าเล็มอย�างผู้้�พชิิุต ทั �งยงัเป็นิการ
ยน้ิยนัิอกีครั �งถิง้สิ�งที�เด็ำกหนุิ�มโจเซฟ
ประสบัวนัินัิ�นิในิป� าศัักดำิ�สิทธิ�—ว�าพระ 
บัดิำาและพระบัตุรทรงเป็นิพระสัตภาวะ
ผู้้�มรีศััมภีาพซ้�งเรานิมสัการและ 
สรรเสรญิ

ต�อไปนีิ�ข�าพเจ�าจะสาธิตวธิี โห�ร�องโฮซันินิา ขณะสาธิต ข�าพเจ�าขอให�ผู้้�
ร�วมวชิุาชีุพส้�อของเราปฏิิบััตติ�อการโห�ร�องอันิศัักดำิ�สิทธิ�นีิ�ดำ�วยความเคารพ
และให�เกียรติ

  ทกุท�านิที�ร�วมโห�ร�องจะถิอ้มมุหน้ิ�งของผู้�าเช็ุดำหนิ�าสีขาวสะอาดำ และโบัก
ผู้�าเช็ุดำหนิ�าขณะพด้ำพร�อมกนัิว�า “ โฮซันินิา โฮซันินิา โฮซันินิาแดำ�พระผู้้�
เป็นิเจ�าและพระเมษโปดำก” ซำ �าสามครั �ง ตามดำ�วย “เอเมนิ เอเมนิ และ 
เอเมนิ” หากท�านิไม�มผีู้�าเช็ุดำหนิ�าสีขาว ขอให�ท�านิเพยีงแต�โบักมอ้

พี�นิ�องทั �งหลาย บััดำนีิ�ข�าพเจ�าขอให�ท�านิย้นิข้ �นิและร�วมโห�ร�องโฮซันินิา 
จากนัิ�นิจะเป็นิบัทเพลง “Hosanna Anthem” และ “พระวญิญาณพระเจ�า”1

เม้�อผู้้�อำานิวยเพลงให�สัญญาณ เราจะร�วมร�องเพลง “พระวญิญาณ
พระเจ�า” ดำ�วยกันิ

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแดพ่รัะผู้้้เป็็นเจ้้าและพรัะเมีษโป็ดก
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแดพ่รัะผู้้้เป็็นเจ้้าและพรัะเมีษโป็ดก
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแดพ่รัะผู้้้เป็็นเจ้้าและพรัะเมีษโป็ดก
เอเมีน เอเมีน และเอเมีน ◼

อ้างองิ
 1. ดำ ้เพลงสวด, บัทเพลงที� 2.

บัาวิน์ติีฟูล ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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การชุดำใชุ�อนัิไม�มขีอบัเขตของพระเยซ้
ครสิตแ์ละการฟ้�นิคน้ิพระชุนิมจ์รงิๆ ของ
พระองค ์และเราไดำ�เรยีนิร้�ความจรงิอ้�นิๆ  
ของความสมบัร้ณ์แห�งพระกิตตคิณุที�
เปิดำเผู้ยต�อโจเซฟ สมธิหลังจากพระผู้้�
เป็นิเจ�าพระบิัดำาทรงประกาศัต�อศัาสดำา
พยากรณ์ที�เพิ�งไดำ�รบััเรยีกว�า: “นีิ�คอ้บัตุร
ที�รกัของเรา จงฟังท�านิ!” (  โจเซฟ สมิธ— 
ประวตั ิ1:17 )

  เราไดำ�รบััการยน้ิยนัิในิความร้�ของเรา
เร้�องการฟ้�นิฟ้ฐานิะปุโรหติและกญุแจ
ฐานิะปุโรหติ เรากลบััมาตั �งใจใหม�ที�จะ 
ให�คนิอ้�นิร้�จักศัาสนิจักรที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้
ของพระเจ�าดำ�วยชุ้�อที�ถิก้ต�อง ศัาสนิจักร

ของพระเยซ้
ครสิตแ์ห�งวสุิทธิ
ชุนิยคุสุดำท�าย  
และเราไดำ�รบััเชิุญ
ให�ร�วมอดำอาหาร 
และสวดำอ�อนิวอนิ
เพ้�อลดำผู้ลกระทบั
ทั �งปัจจบุันัิ 
และอนิาคตของ
การระบัาดำอนัิ
นิ�าหวาดำหวั�นิทั�ว
โลก เชุ�านีิ�เราไดำ�

แรงบันัิดำาลใจจากศัาสดำาพยากรณ์ที�มี
ชีุวติของพระเจ�าผู้้�นิำาเสนิอถิ�อยแถิลงครั �ง
ประวตัศิัาสตรเ์ร้�องการฟ้�นิฟ้ เรายน้ิยันิคำา
ประกาศันัิ�นิว�า “ผู้้�ที�ศ้ักษาข�าวสารเร้�องการ
ฟ้�นิฟ้ร�วมกบััการสวดำอ�อนิวอนิและปฏิบิัตัิ
ดำ�วยศัรทัธา จะไดำ�รบััพรให� ไดำ�รบััพยานิ
ส�วนิตวัถิง้ความศัักดำิ�สิทธิ�และจดุำประสงค์
ของการฟ้�นิฟ้เพ้�อเตรยีมโลกให�พร�อมรบัั
การเสด็ำจมาครั �งที�สองตามคำาสัญญาของ
พระเจ�าและพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของเรา  
พระเยซค้รสิต”์ 1 

    แผู้น
   ทั �งหมดำนีิ�เป็นิส�วนิหน้ิ�งของแผู้นิอนัิ

ศัักดำิ�สิทธิ�ซ้�งมจีดุำประสงคเ์พ้�อเปิดำทาง
ให�บัตุรธดิำาของพระผู้้�เป็นิเจ�าไดำ�รบััความ
ส้งส�งและเป็นิเหมอ้นิพระองค ์ซ้�งเรยีก
ในิพระคมัภรีว์�า “แผู้นิอนัิสำาคญัยิ�งแห�ง
ความสุข” “แผู้นิแห�งการไถิ�” และ “แผู้นิ
แห�งความรอดำ” ( แอลมา 42:8, 11, 5 ) 
แผู้นินัิ�นิ—ที�เปิดำเผู้ยในิการฟ้�นิฟ้—เริ�ม
ดำ�วยสภาในิสวรรค ์เม้�อเป็นิวญิญาณ เรา
ปรารถินิาจะไดำ�รบััชีุวตินิิรนัิดำรท์ี�บัดิำา
มารดำาบันิสวรรคข์องเราไดำ�รบัั ตอนิ
นัิ�นิเราก�าวหนิ�าเท�าที�จะทำาไดำ� โดำยไม�มี
ประสบัการณ์มรรตยัในิร�างกาย เพ้�อให�
มปีระสบัการณ์นัิ�นิ พระผู้้�เป็นิเจ�าพระ
บัดิำาจง้ทรงวางแผู้นิสร�างโลกนีิ� ในิแผู้นิ
ชีุวติมรรตยันัิ�นิ เราจะเป้�อนิบัาปเม้�อเรา
เผู้ชิุญกบััการตรงกนัิข�ามที�จำาเป็นิต�อการ
เตบิัโตทางวญิญาณ เราจะต�องตายทาง
ร�างกายเชุ�นิกนัิ แผู้นิของพระบัดิำาบันิ
สวรรคจ์ง้เตรยีมพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำไว� ให�
เพ้�อเรยีกเราคน้ิจากความตายและบัาป  
การฟ้�นิคน้ิพระชุนิมข์องพระองคจ์ะ
ไถิ�เราทกุคนิจากความตาย และการพลี
พระชุนิมชี์ุพเพ้�อการชุดำใชุ�จะจ�ายราคาที�
จำาเป็นิเพ้�อให�เราทกุคนิสะอาดำจากบัาป
ตามเง้�อนิไขที�กำาหนิดำเพ้�อส�งเสรมิการ
เตบิัโตของเรา การชุดำใชุ�นีิ�ของพระเยซ้
ครสิตเ์ป็นิศัน้ิยก์ลางในิแผู้นิของ 
พระบัดิำา

  ในิสภาในิสวรรค ์บัตุรธดิำาทางวญิญาณ
ทั �งหมดำของพระผู้้�เป็นิเจ�าไดำ�ร้�จกัแผู้นิ
ของพระบัดิำา รวมทั �งผู้ลและการทดำลอง
ในิชีุวติมรรตยั ความชุ�วยเหลอ้จากสวรรค ์ 

    แม�ท�ามกลางการทดำลองและความท�าทาย
พเิศัษต�างๆ เราก็ยงัไดำ�รบััพร! การประชุมุ
ใหญ�สามญัครั �งนีิ� ไดำ�เทความอดุำมสมบัร้ณ์
และปีตขิองการฟ้�นิฟ้พระกติตคิณุของ
พระเยซค้รสิตม์าให�เรา เราไดำ�ชุ้�นิชุมยนิิดำี
ในินิิมติของพระบิัดำาและพระบัตุรที�เริ�ม
ต�นิการฟ้�นิฟ้ เราไดำ�รบััการเตอ้นิให�น้ิกถิง้
การออกมาอย�างนิ�าอศััจรรย์ของพระ
คมัภรีม์อรมอนิ ซ้�งมจีดุำประสงคห์ลกัคอ้
เป็นิพยานิถิง้พระเยซค้รสิตแ์ละหลกัคำา
สอนิของพระองค ์เรามชีีุวติชีุวาอกีครั �ง
จากความเป็นิจรงิอนัินิ�ายนิิดำขีองการเปิดำ
เผู้ย—ต�อศัาสดำาพยากรณ์และต�อเราเป็นิ
ส�วนิตวั เราไดำ�ฟังประจกัษ์พยานิลำ �าค�าถิง้

 แผู้นอนัสำาคัญัยิ่ิ�ง

   เราผูู้้ รู้แผู้นข้อ็งพีระผูู้้ เป็นเจ้าและผูู้้ทำาพีันธสัญญา 
จะเข้้าร่วิมแผู้น มีควิามรับัผิู้ดชอ็บัชัดเจนที�จะสอ็น 
ควิามจริงเห์ล่านี�

 โดัย ปร์ะธานดัลั่ล่นิ เอช้. โอ๊คส์
  ที�ปรึกษาที�ห์นึ�งในฝ่ายประธานสูงสุด

 ภาคบ่่ายวันัอาทิติย์  | 5 เมษายิ่น 2020 

โพีรโวิ ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา 



94 ภาคบ่่ายวันัอาทิิตย์

และจดุำหมายอันิรุ�งโรจน์ิของแผู้นินัิ�นิ เรา
เห็นิจดุำหมายปลายทางตั �งแต�จดุำเริ�มต�นิ 
มนุิษยจ์ำานิวนิมหาศัาลทกุคนิที�เกิดำมาบันิ
โลกนีิ�เลอ้กแผู้นิของพระบัดิำาและต�อส้�
เพ้�อแผู้นิในิการแข�งขันิบันิสวรรคห์ลงั
จากนัิ�นิ หลายคนิทำาพนัิธสัญญากับัพระ
บัดิำาเกี�ยวกบััสิ�งที�ตนิจะทำาในิชีุวติมรรตยั
ดำ�วย การกระทำาของเราในิโลกวญิญาณ
มผีู้ลต�อสภาวการณ์ในิความเป็นิมรรตยั
ของเราในิแบับัที�ยงัไม�มีการเปิดำเผู้ย

     ควัามเป็นมร์ร์ตยัแล่ะโล่กวัญิ่ญ่าณ
   ต�อไปนีิ�ข�าพเจ�าจะสรปุองคป์ระกอบั

หลกับัางอย�างในิแผู้นิของพระบิัดำาตาม
ที�มผีู้ลต�อเราในิชุ�วงวถิิมีรรตยัและในิโลก
วญิญาณหลงัจากนีิ�

  จดุำประสงคข์องชีุวติมรรตยัและการ
เตบิัโตหลงัชีุวตินีิ�คอ้เพ้�อให�ลก้ของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าเป็นิเหมอ้นิกบััพระองค ์นีิ�คอ้
ความปรารถินิาของพระบัดิำาบันิสวรรค์
สำาหรบัับัตุรธดิำาทุกคนิ เพ้�อบัรรลุจดุำ 
หมายอนัินิ�ายนิิดำนีีิ� กฎนิิรนัิดำรเ์รยีกร�อง 
ให�เราเป็นิผู้้�บัรสุิทธิ�ผู้�านิการชุดำใชุ�ของ 
พระเยซค้รสิตเ์พ้�อเราจะสามารถิพำานัิก 

ในิที�ประทบััของพระบัดิำากบััพระบัตุร 
และไดำ�รบััพรแห�งความส้งส�ง ดำงัที�พระ 
คมัภรีม์อรมอนิสอนิ พระองคท์รงเชุ้ �อ 
เชิุญ “พวกเขาทั �งหมดำให�มาหาพระองค ์
และรบััส�วนิพระคณุความดำขีองพระองค;์  
และพระองค์ ไม�ทรงปฏิเิสธผู้้� ใดำที�มา
หาพระองคเ์ลย, ไม�ว�าดำำาและขาว, ทาส
และไท, ชุายและหญงิ; และพระองค์
ทรงคำาน้ิงถิง้คนินิอกศัาสนิา; และทุกคนิ
เหมอ้นิกนัิหมดำสำาหรบััพระผู้้�เป็นิเจ�า”  
( 2 นีิไฟ 26:33 ; ดำ้  แอลมา 5:49  ดำ�วย)

  แผู้นิอนัิศัักดำิ�สิทธิ�เพ้�อให�เราเป็นิไป
ตามที�ลขิติไว� เรยีกร�องให�เราเลอ้กปฏิเิสธ
สิ�งชัุ�วร�ายตรงกนัิข�ามที�ล�อลวงมนุิษย์ ให�
ขดัำพระบัญัญตัแิละแผู้นิของพระผู้้�เป็นิ
เจ�า อีกทั �งเรยีกร�องให�เราต�องรบััผู้ลจาก
สิ�งตรงกันิข�ามอ้�นิในิความเป็นิมรรตยั
ดำ�วย เชุ�นิ จากบัาปของผู้้�อ้�นิหรอ้จากความ
พกิารแต�กำาเนิิดำบัางอย�าง บัางครั �งการ
เตบิัโตที�จำาเป็นิของเราจะสำาเรจ็จากการ
ทนิทกุขแ์ละความยากลำาบัากมากกว�า
ความสบัายและความราบัร้�นิ สิ�งตรงกนัิ
ข�ามในิความเป็นิมรรตยันีิ�จะไม�บัรรลุ
จดุำประสงคนิ์ิรนัิดำรข์องมนัิเลยหากการ

แทรกแซงของสวรรคป์ลดำเปล้ �องเราจาก
ผู้ลร�ายทั �งหมดำของความเป็นิมรรตยั

  แผู้นิเปิดำเผู้ยจดุำหมายของเราในิ
นิิรนัิดำร จดุำประสงคแ์ละสภาพการเดำนิิ
ทางของเราในิความเป็นิมรรตยั และ
ความชุ�วยเหลอ้จากสวรรคท์ี�เราจะไดำ�รบัั 
พระบัญัญตัขิองพระผู้้�เป็นิเจ�าเตอ้นิเราไม�
ให�หลงเข�าไปในิสถิานิการณ์อนัิตราย คำา
สอนิของผู้้�นิำาที� ไดำ�รบััการดำลใจนิำาทางเรา
และให�หลกัประกนัิที�ส�งเสรมิการเดำนิิทาง
นิิรนัิดำรข์องเรา

  แผู้นิของพระผู้้�เป็นิเจ�าให�หลกัประกนัิ
สี�ข�อที�จะชุ�วยเราเดำนิิทางผู้�านิความเป็นิ
มรรตยั ทั �งหมดำนีิ�มี ให�เราผู้�านิการชุดำใชุ�
ของพระเยซค้รสิตอ์นัิเป็นิชิุ �นิส�วนิสำาคญั
ของแผู้นิ หลกัประกนัิ ข้อ้แรัก   รบััรองกบัั
เราว�าโดำยผู้�านิการทนิทกุขข์องพระองค์
สำาหรบัับัาปที�เรากลบััใจ เราจะสะอาดำจาก
บัาปเหล�านัิ�นิ เม้�อนัิ�นิผู้้�พพิากษาสุดำท�าย
ที�เปี� ยมดำ�วยเมตตาจะ “ ไม�จำามนัิอกี”  
( หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 58:42 )

  ข้อ้สอง  ส�วนิหน้ิ�งของการชุดำใชุ�ของ
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำคอ้ทรงรบััเอาความ
ทพุพลภาพอ้�นิๆ ทั �งหมดำในิชีุวติมรรตยั 
เราจง้สามารถิรบััความชุ�วยเหลอ้และพลงั
จากสวรรคเ์พ้�อแบักภาระที�เลี�ยงไม�ไดำ�ของ
ความเป็นิมรรตยั ทั �งโดำยส�วนิตวัและโดำย
ทั�วไป เชุ�นิ สงครามและโรคระบัาดำ พระ
คมัภรีม์อรมอนิให�คำาอธบิัายชัุดำเจนิที�สุดำ
เกี�ยวกบััพลงัอำานิาจอนัิจำาเป็นินีิ�ของการ
ชุดำใชุ� พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงรบััเอา “ความ
เจ็บัปวดำและความป� วยไข� [และความ
ทพุพลภาพ] ของผู้้�คนิของพระองค ์. . .  
“พระองคจ์ะทรงรบััเอาความทพุพลภาพ
ของพวกเขา, เพ้�ออทุรของพระองคจ์ะ
เปี� ยมไปดำ�วยพระเมตตา, ตามเน้ิ�อหนัิง,  
เพ้�อพระองคจ์ะทรงร้�ตามเน้ิ�อหนัิงว�า
จะทรงชุ�วยผู้้�คนิของพระองคต์ามความ
ทพุพลภาพของพวกเขาไดำ�อย�างไร” 
( แอลมา 7:11–12 )

  ข้อ้สามี  ผู้�านิการชุดำใชุ�อนัิเป็นินิิรนัิดำร ์
ของพระองค ์พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรง 
ยกเลกิการเป็นิที�สุดำของความตายและ 
ประทานิหลกัประกนัิอนัินิ�ายนิิดำวี�าเราทกุ 
คนิจะฟ้�นิคน้ิชีุวติ พระคมัภรีม์อรมอนิ 
สอนิว�า “การนิำากลบััคน้ินีิ�จะเกดิำแก�คนิ 
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ทั �งปวง, ทั �งชุราและหนุิ�ม, ทั �งทาสและ
ไท, ทั �งชุายและหญงิ, ทั �งคนิชัุ�วร�ายและ
คนิชุอบัธรรม; และแม�ผู้มบันิศีัรษะของ
พวกเขาสักเส�นิเดำยีวก็จะไม�หายไป; แต�
พระองคจ์ะทรงนิำาทกุสิ�งกลับัคน้ิส้� โครง
ร�างอนัิสมบัร้ณ์” ( แอลมา 11:44 )

  เราฉัลองความเป็นิจรงิของการฟ้�นิคน้ิ
พระชุนิม์ ในิเทศักาลอสีเตอรนี์ิ� ซ้�งให�มมุ
มองและพลงัแก�เราที�จะอดำทนิต�อความ
ท�าทายในิชีุวติมรรตยัที�เราทุกคนิและคนิ
ที�เรารกัเผู้ชิุญ เชุ�นิ ภาวะบักพร�องทาง
ร�างกาย จติใจ หรอ้อารมณ์ที�เรามีมาแต�
เกดิำหรอ้ประสบัในิชุ�วงชีุวติมรรตยัของ
เรา เพราะการฟ้�นิคน้ิพระชุนิม ์เราจง้ร้�ว�า
ภาวะบักพร�องในิชีุวติเหล�านีิ�เกดิำข้ �นิเพยีง
ชัุ�วคราวเท�านัิ�นิ!

  พระกิตติคุณที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้รบััรอง
กบััเราว�าการฟ้�นิคน้ิพระชุนิมส์ามารถิ 
ทำาให�เรามีโอกาสอย้�กบััสมาชิุกครอบัครวั— 
สาม ีภรรยา บุัตร และบัดิำามารดำาของเรา
ดำ�วย นีิ� เป็นิกำาลงัใจให�เราทำาหนิ�าที�รบััผู้ดิำ
ชุอบัต�อครอบัครวัในิความเป็นิมรรตยั
ให�สำาเรจ็ ชุ�วยให�เราอย้�ดำ�วยกนัิดำ�วยความ
รกัในิชีุวตินีิ� โดำยหวงัว�าจะไดำ�พบักนัิและ
สมาคมกนัิอย�างเบักิบัานิใจในิชีุวติหนิ�า

  ข้อ้สี�  ข�อสุดำท�าย การเปิดำเผู้ยยคุ
ปัจจุบันัิสอนิเราว�าความก�าวหนิ�านิิรนัิดำร์
ของเราไม�ต�องจบัสิ�นิพร�อมการสิ�นิสุดำของ
ความเป็นิมรรตยั มีการเปิดำเผู้ยนิ�อยมาก

เกี�ยวกบััหลกัประกนัิ
สำาคญันีิ� เราทราบัว�า
ชีุวตินีิ�เป็นิเวลาเตรยีม
พบัพระผู้้�เป็นิเจ�าและ
เราไม�ควรผู้ดัำวนัิการ 
กลบััใจ (ดำ ้ แอลมา  
34:32–33 ) เราไดำ�รบัั
การสอนิดำ�วยว�าจะมี
การสอนิพระกิตตคิณุ
ในิโลกวญิญาณให�  
“คนิชัุ�วร�ายและคนิไม� 
เชุ้�อฟังที�ปฏิเิสธความ 
จรงิ” (ดำ ้ หลกัคำาสอนิ 
และพนัิธสัญญา 138:29 ) และว�าคนิที�
รบััการสอนิที�นัิ�นิสามารถิกลบััใจก�อนิ
การพิพากษาครั �งสุดำท�าย (ดำ ้ ข�อ 31–34, 
57–59 )

  ต�อไปนีิ�เป็นิหลกัพ้ �นิฐานิอ้�นิๆ ในิแผู้นิ
ของพระบัดิำาบันิสวรรค:์

  พระกติตคิณุที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของ
พระเยซค้รสิต์ ให�มมุมองพเิศัษเร้�อง
ความบัรสุิทธิ�ทางเพศั การแต�งงานิ และ
การให�กำาเนิิดำ อกีทั �งสอนิว�าการแต�งงานิ
ตามแผู้นิของพระผู้้�เป็นิเจ�าจำาเป็นิต�อ
การบัรรลุจดุำประสงค์ ในิแผู้นิของพระผู้้�
เป็นิเจ�า เตรยีมสภาวะแวดำล�อมที�สวรรค์
กำาหนิดำเพ้�อให�มนุิษยเ์กดิำ และเตรยีม
สมาชิุกครอบัครวัให�พร�อมรบััชีุวตินิิรนัิดำร ์ 
“การแต�งงานิไดำ�รบััแต�งตั �งจากพระ 
ผู้้�เป็นิเจ�าเพ้�อมนุิษย”์ พระเจ�าตรสั “. . . 
เพ้�อแผู้�นิดำนิิโลกจะสามารถิสนิองตอบั
เจตนิารมณ์ของการสร�าง” ( หลกัคำาสอนิ
และพนัิธสัญญา 49:15–16 ) แนิ�นิอนิว�าในิ
เร้�องนีิ� แผู้นิของพระองคส์วนิทางกบััแรง
อทิธพิลทางโลกบัางอย�างในิดำ�านิกฎหมาย
และประเพณี

  อำานิาจในิการสร�างชีุวติมนุิษยค์อ้
อำานิาจส้งสุดำที�พระผู้้�เป็นิเจ�าประทานิ
แก�บัตุรธดิำาของพระองค ์การใชุ�อำานิาจ
นีิ�ประกาศิัตไว� ในิพระบัญัญตัแิรกต�อ
อาดำมัและเอวา แต�พระบัญัญตัสิำาคญั
อกีข�อหน้ิ�งทรงให� ไว�เพ้�อห�ามใชุ�อำานิาจ
นีิ� ในิทางที�ผู้ดิำ การใชุ�อำานิาจการให�
กำาเนิิดำนิอกพนัิธะของการแต�งงานิทกุ
รป้แบับัเป็นิการลดำคณุค�าและบัดิำเบัอ้นิ
คณุลกัษณะอนัิศัักดำิ�สิทธิ�ที�สุดำของชุาย

และหญงิในิระดำบััใดำระดำบััหน้ิ�ง พระ
กติตคิณุที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้เนิ�นิเร้�องกฎ
แห�งความบัรสุิทธิ�ทางเพศันีิ�เพราะจดุำ
ประสงคข์องอำานิาจการให�กำาเนิิดำในิการ
บัรรลแุผู้นิของพระผู้้�เป็นิเจ�า

     แล้่วัอะไร์ต่อจัากนี�?
   ระหว�างฉัลองวาระครบัรอบั 200 ปีของ

นิิมติแรกซ้�งเริ�มต�นิการฟ้�นิฟ้นีิ� เราร้�จกั
แผู้นิของพระเจ�าและไดำ�กำาลงัใจจากพร
สองศัตวรรษของแผู้นินัิ�นิผู้�านิศัาสนิจกัร
ที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของพระองค ์ในิปี 2020 
นีิ� เรามสิี�งที�นิิยมเรยีกกนัิว�าค�าสายตา 
20/20 สำาหรบััเหตกุารณ์ในิอดำตี

  แต�เม้�อเรามองอนิาคต ค�าสายตาของ
เราจะลดำลงแนิ�นิอนิ เราร้�ว�าสองศัตวรรษ
หลงัการฟ้�นิฟ้ โลกวญิญาณเวลานีิ�มคีนิ 
งานิมากมายที�ผู้�านิประสบัการณ์ในิชีุวติ 
มรรตยัมาทำาให�การสั�งสอนิที�นัิ�นิบัรรล ุ
ผู้ล เราร้�เชุ�นิกนัิว�าเวลานีิ�เรามพีระวหิาร 
มากข้ �นิหลายแห�งเพ้�อประกอบัศัาสนิพธิ ี
แห�งนิิรนัิดำรให�คนิที�กลบััใจและนิ�อมรบัั 
พระกิตตคิณุของพระเจ�าทั �งสองดำ�านิของ
ม�านิแห�งความตาย ทั �งหมดำนีิ�ส�งเสรมิ 
แผู้นิของพระบัดิำาบันิสวรรค ์ความรกั 
ของพระผู้้�เป็นิเจ�ายิ�งใหญ�มากจนิพระองค์
ทรงจดัำเตรยีมจดุำหมายของรศััมภีาพให� 
บัตุรธดิำาทกุคนิ ยกเว�นิส�วนินิ�อยที�จงใจ 
เป็นิบัตุรแห�งหายนิะ (ดำ ้ หลกัคำาสอนิและ
พนัิธสัญญา 76:43 )

  เราร้�ว�าพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำจะเสด็ำจกลบัั
มาและจะมมีลิเลเนีิยมของการปกครอง
อย�างสันิตเิพ้�อสรปุส�วนิความเป็นิมรรตยั

โอ็ลมเูอ็ มาร์กามาร์กา, ชิลี
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ในิแผู้นิของพระผู้้�เป็นิเจ�า เราร้�เชุ�นิกนัิ
ว�าจะมีการฟ้�นิคน้ิชีุวติต�างกันิของคนิ
เที�ยงธรรมและคนิไม�เที�ยงธรรม กับัการ
พพิากษาครั �งสุดำท�ายของแต�ละคนิหลงั
การฟ้�นิคน้ิชีุวติ

  เราจะไดำ�รบััการพิพากษาตามการ 
กระทำาของเรา ความปรารถินิาของใจ
เรา และบุัคคลในิแบับัที�เราเป็นิ การ
พพิากษานีิ�จะทำาให�บัตุรธดิำาทกุคนิของ
พระผู้้�เป็นิเจ�าไดำ� ไปอาณาจกัรแห�งรศััมี
ภาพตามการเชุ้�อฟังของตนิและอย้� ในิที�
ซ้�งพวกเขาจะสบัายใจ ผู้้�พพิากษาของ
ทั �งหมดำนีิ�คอ้พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของเรา  
พระเยซค้รสิต ์(ดำ ้ ยอหน์ิ 5:22 ;  2 นีิไฟ 
9:41 ) ความรอบัร้�ของพระองคท์ำาให�ทรง
ทราบัทุกอย�างเกี�ยวกบััการกระทำาและ
ความปรารถินิาทั �งหมดำของเรา ทั �งคนิที�
ไม�กลบััใจหรอ้ไม�เปลี�ยนิแปลง และคนิ
ที�กลบััใจหรอ้ชุอบัธรรม ดำ�วยเหตนีุิ� หลัง
การพพิากษา เราทุกคนิจะสารภาพ  
“ว�าการพพิากษาของพระองคเ์ที�ยงธรรม”  
(  โมไซยาห ์16:1 )

  สุดำท�าย ข�าพเจ�าขอแบั�งปันิความเชุ้�อ
มั�นิที�มาถิง้ข�าพเจ�าจากจดำหมายหลาย
ฉับับััและจากการทบัทวนิคำาร�องหลาย
ฉับับััเพ้�อขอกลบััมาศัาสนิจักรหลงัการ
คดัำชุ้�อออกหรอ้การละทิ �งความเชุ้�อ 
สมาชิุกจำานิวนิมากไม�ค�อยเข�าใจแผู้นิ
แห�งความรอดำนีิ�ซ้�งตอบัคำาถิามส�วนิ
ใหญ�เกี�ยวกบััหลกัคำาสอนิและนิโยบัาย
จากการดำลใจของศัาสนิจกัรที� ไดำ�รบััการ
ฟ้�นิฟ้ เราผู้้�ร้�แผู้นิของพระผู้้�เป็นิเจ�า
และผู้้�ทำาพนัิธสัญญาจะเข�าร�วมแผู้นิ มี
ความรบััผิู้ดำชุอบัชัุดำเจนิที�จะสอนิความ
จรงิเหล�านีิ� และทำาสุดำความสามารถิเพ้�อ
ขยายความจรงินีิ� ให�ผู้้�อ้�นิในิสภาวการณ์
ของเราเองในิความเป็นิมรรตยั ข�าพเจ�า
เป็นิพยานิถิง้พระเยซค้รสิต ์พระผู้้�ชุ�วย
ให�รอดำและพระผู้้� ไถิ�ผู้้�ทรงทำาให�ทั �งหมดำ
นีิ�เกดิำข้ �นิไดำ� ในิพระนิามของพระเยซ้
ครสิต ์เอเมนิ  ◼ 
       อ้างองิ
     1.  “การฟ้�นิฟ้ความสมบั้รณ์แห�งพระกิตติคุณ

ของพระเยซค้รสิต:์ ถิ�อยแถิลงต�อโลกเน้ิ�อง
ในิวาระครบัรอบัสองร�อยปี,” ในิ รสัเซลล ์ 
เอ็ม. เนิลสันิ, “ ฟังพระองค ์,”  เลยีโฮนิา,  
พ.ค. 2020, 91.  

ความร้�ดำงักล�าว แต�เราเป็นิค้�กนัิสมยั
เป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาวยัหนุิ�มในิองักฤษเม้�อ
ต�นิทศัวรรษ 1960 และข�าพเจ�ารกัท�านิ
มาก ข�าพเจ�าถิอ้ว�าประสบัการณ์นัิ�นิเป็นิ
พระเมตตาอนัิละเอยีดำอ�อนิ ไม�กี�ปีมานีิ� 
ข�าพเจ�าสงสัยมาตลอดำว�าตอนินัิ�นิพระเจ�า
ทรงกำาลงัเตรยีมข�าพเจ�าให�เป็นิอคัรสาวก
รุ�นินิ�องของผู้้�สอนิศัาสนิานิ�าท้�งที�เป็นิค้�รุ�นิ
นิ�องของข�าพเจ�าสมยัเป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาวยั
หนุิ�มหรอ้เปล�า 1   บัางครั �งข�าพเจ�าเตอ้นิ 
ผู้้�สอนิศัาสนิาหนุิ�มสาวให� ใจดำกีบััค้�รุ�นินิ�อง  

โดัย เอล็่เดัอร์์เควันทินิ แอล่. คุก
แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

วนัินีิ�ข�าพเจ�าจะพ้ดำเร้�องการเปิดำเผู้ยต�อ
เน้ิ�องต�อศัาสดำาพยากรณ์และการเปิดำเผู้ย
ต�อเน้ิ�องส�วนิตวัเพ้�อนิำาทางชีุวติเรา

  บัางครั �งเราไดำ�รบััการเปิดำเผู้ยแม�ยาม
ที�เราไม�ร้�จดุำประสงคข์องพระเจ�า ไม�นิานิ
ก�อนิเอ็ลเดำอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนิดำ์
ไดำ�รบััเรยีกเป็นิอคัรสาวกในิเดำอ้นิ
มถิินุิายนิปี 1994 ข�าพเจ�ามปีระสบัการณ์
การเปิดำเผู้ยอนัิงดำงามว�าท�านิจะไดำ�รบัั
เรยีก ข�าพเจ�าเป็นิตวัแทนิเขตเวลานัิ�นิ
และไม�เห็นิเหตผุู้ลที�ข�าพเจ�าจะไดำ�รบัั

 พิรจากการเปิิดเผู้ยิ่ต่่อเนื�อง 
ต่่อศาสดาพิยิ่ากรณ์์แลึะการเปิิด 
เผู้ยิ่ส่วนต่วัเพืิ�อนำาที่างชีุวติ่เรา

   เราได้รับัการเปิดเผู้ยต่ีอ็เน่�อ็งมาแล้วิและกำาลงัได้รับัเวิลา 
นี�ผู่้านช่อ็งทางที�พีระเจ้าทรงกำาห์นด

ซานเบัอ็ร์นาร์โด ซานติีอ็าโก, ชิลี
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เพราะพวกเขาไม�มีวนัิร้�ว�าค้�รุ�นินิ�องอาจจะ
ไดำ�เป็นิค้�รุ�นิพี�เม้�อใดำก็ ไดำ�

  ข�าพเจ�ามปีระจกัษ์พยานิมั�นิคงว�า
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ พระเยซค้รสิต ์ทรงนิำา
ศัาสนิจกัรที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้นีิ� พระองค์
ทรงทราบัว�าจะเรยีกใครเป็นิอคัรสาวก
และเรยีกในิลำาดำบััเท�าใดำ ทรงทราบัเชุ�นิ
กนัิว�าจะเตรยีมอคัรสาวกอาวโุสให�เป็นิ
ศัาสดำาพยากรณ์และประธานิศัาสนิจักร
อย�างไร

  เราไดำ�รบััพรเชุ�านีิ�ที� ไดำ�ฟังศัาสดำา
พยากรณ์ที�รกัของเรา ประธานิรสัเซลล ์ 
เอ็ม. เนิลสันิ กล�าวถิ�อยแถิลงวาระครบั
รอบัสองร�อยปีอนัิลก้ซ้ �งต�อโลกเกี�ยวกบัั
การฟ้�นิฟ้ความสมบัร้ณ์แห�งพระกติตคิณุ
ของพระเยซค้รสิต ์2   คำาประกาศัสำาคญั
ครั �งนีิ�ของประธานิเนิลสันิทำาให�เกดิำความ
ชัุดำเจนิว�าต�นิกำาเนิิดำ การดำำารงอย้� และ
ทศิัทางในิอนิาคตของศัาสนิจกัรของพระ
เยซค้รสิตเ์ป็นิผู้ลมาจากหลกัธรรมการ
เปิดำเผู้ยต�อเน้ิ�อง ถิ�อยแถิลงใหม�นีิ�แสดำง
ให�เห็นิว�าพระบิัดำาผู้้�ทรงเปี� ยมดำ�วยความ
รกัทรงส้�อสารกบัับุัตรธดิำาของพระองค์

  ในิสมัยก�อนิ ประธานิสเป็นิเซอร ์ 
ดำบััเบัลิย.้ คมิบัลัลแ์สดำงความร้�ส้กที�
ข�าพเจ�ามวีนัินีิ� ท�านิกล�าวว�า: “ ในิบัรรดำา
สรรพสิ�งที�เราควรสำาน้ิกคณุมากที�สุดำ  
. . . คอ้สวรรคเ์ปิดำจรงิๆ และศัาสนิจกัร
ที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของพระเยซค้รสิตก์�อ
ตั �งบันิศิัลาแห�งการเปิดำเผู้ย การเปิดำเผู้ย
ต�อเน้ิ�องคอ้โลหติหล�อเลี �ยงพระกิตตคิณุ
ของพระเจ�าและพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำผู้้�ทรง
พระชุนิม ์พระเยซค้รสิต”์ 3 

  ศัาสดำาพยากรณ์เอโนิคมองเห็นิล�วง
หนิ�าถิง้วนัิเวลาที�เรามชีีุวติอย้� พระเจ�า 
ทรงแจ�งเอโนิคถิง้ความชัุ�วร�ายใหญ�หลวง
ที�จะแพร�ออกไปและทรงพยากรณ์ถิง้  
“ความยากลำาบัากใหญ�หลวง” ที�จะเกิดำข้ �นิ 
กระนัิ�นิ พระเจ�าทรงสัญญา “แต�ผู้้�คนิของ
เรา เราจะปกปักรกัษาไว�” 4   “และเราจะส�ง
ความชุอบัธรรมลงมาจากสวรรค;์ และเรา
จะส�งความจรงิออกมาจากแผู้�นิดำนิิโลก,  
เพ้�อแสดำงประจักษ์พยานิถิง้พระองค์
เดำยีวที�ถิอ้กำาเนิิดำของเรา” 5 

  ประธานิเอสรา แทฟท ์เบ็ันิสันิสอนิ
อย�างทรงพลังว�าพระคมัภรีม์อรมอนิ ศิัลา

หลกัแห�งศัาสนิาของ
เรา ออกมาจากแผู้�นิ
ดำนิิโลกตามสัมฤทธิ
ผู้ลของพระดำำารสัที�
พระเจ�าทรงประกาศั
ต�อเอโนิค พระบัดิำา  
พระบัตุร เหล�าเทพ 
และศัาสดำาพยากรณ์
ที�ปรากฏิต�อศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟ  
สมธิ “ ไดำ�รบัับัญัชุา
จากสวรรค์ ให�ฟ้�นิฟ้
พลงัอำานิาจที�จำาเป็นิ
ต�ออาณาจักร” 6 

  ศัาสดำาพยากรณ์
โจเซฟ สมธิไดำ�รบัั
การเปิดำเผู้ยตดิำต�อ
กนัิหลายเร้�อง บัางเร้�องกล�าวไว� ในิการ
ประชุมุใหญ�ครั �งนีิ� การเปิดำเผู้ยที�ศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟไดำ�รบััหลายเร้�องสงวนิไว�
ให�เราในิหลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา  
งานิมาตรฐานิทั �งหมดำของศัาสนิจกัร
ประกอบัดำ�วยพระดำำารแิละพระประสงค์
ของพระเจ�าเพ้�อเราในิสมยัการประทานิ
สุดำท�ายนีิ� 7 

  นิอกจากพระคมัภรีพ์้ �นิฐานิสำาคญั
เหล�านีิ� เรายงัไดำ�รบััพรดำ�วยการเปิดำเผู้ยต�อ
เน้ิ�องต�อศัาสดำาพยากรณ์ที�มชีีุวติดำ�วย  
ศัาสดำาพยากรณ์เป็นิ “ตวัแทนิที�พระเจ�า
ทรงมอบัหมาย และทรงมอบัอำานิาจให�พด้ำ
แทนิพระองค”์ 8 

  การเปิดำเผู้ยบัางเร้�องมคีวามสำาคญัมาก  
บัางเร้�องทำาให�เราเข�าใจความจรงิสำาคญั
จากสวรรคม์ากข้ �นิและให�การนิำาทาง
สำาหรบััสมยัของเรา 9 

  เราสำาน้ิกคณุอย�างยิ�งสำาหรบััการเปิดำ
เผู้ยต�อประธานิสเป็นิเซอร ์ดำบััเบัลิย.้ คมิ
บัลัล์ ให�ขยายพรฐานิะปุโรหติและพรพระ
วหิารไปยงัสมาชิุกชุายที�มคี�าควรทกุคนิ
ของศัาสนิจกัรในิเดำอ้นิมถิินุิายนิปี 1978 10 

  ข�าพเจ�าเคยรบััใชุ�กบััอคัรสาวกสิบัสอง
หลายท�านิที�อย้�และมสี�วนิร�วมเม้�อ 
ท�านิไดำ�รบััการเปิดำเผู้ยอนัิลำ �าค�านัิ�นิ ในิ 
การสนิทนิาส�วนิตวั แต�ละท�านิยน้ิยนัิถิง้ 
การนิำาทางทางวญิญาณที�ทรงพลงัและ 
สร�างเอกภาพซ้�งประธานิคมิบัลัลก์บััท�านิ 

เหล�านัิ�นิเคยประสบัมา หลายท�านิกล�าว
ว�านัิ�นิเป็นิการเปิดำเผู้ยที�ทรงพลงัที�สุดำ
ที�พวกท�านิเคยไดำ�รบััก�อนิหรอ้หลงัจาก
นัิ�นิ 11 

  เราที�กำาลงัรบััใชุ� ในิโควรมัอคัรสาวกสิบั
สองไดำ�รบััพรในิสมยัของเราเม้�อการเปิดำ
เผู้ยสำาคญัๆ ผู้�านิมาทางศัาสดำาพยากรณ์
ยคุปัจจบุันัิ 12   ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิล
สันิเป็นิตวัแทนิที�พระเจ�าทรงมอบัหมาย  
โดยเฉัพาะอยา่งยิ�ง  เกี�ยวกบััการเปิดำเผู้ย 
ที�จะชุ�วยครอบัครวัสร�างสถิานิศัักดำิ�สิทธิ� 
แห�งศัรทัธาในิบั�านิของตนิ รวบัรวม 
อสิราเอลที�กระจดัำกระจายทั �งสองดำ�านิของ
ม�านิ และเป็นิพรแก�สมาชิุกที�รบััเอ็นิดำาว
เม�นิทแ์ล�วในิเร้�องศัาสนิพธิศัีักดำิ�สิทธิ�ของ
พระวหิาร

  เม้�อประกาศัการเปลี�ยนิแปลงเร้�อง
สำาคญัๆ เพ้�อเป็นิพรแก�บั�านิของเราในิการ
ประชุมุใหญ�สามัญเดำอ้นิตลุาคม 2018 
ข�าพเจ�าเป็นิพยานิ “ว�าในิการพจิารณา
หารอ้ของสภาฝ่� ายประธานิส้งสุดำและ 
โควรมัอคัรสาวกสิบัสองในิพระวหิาร . . .  
หลงัจากศัาสดำาพยากรณ์ของเราทล้ขอ 
การเปิดำเผู้ยจากพระเจ�า . . . เราทกุคนิ 
ไดำ�รบััการยน้ิยนัิอย�างแรงกล�า” 13 

  เวลานัิ�นิเราไดำ�รบััการเปิดำเผู้ยอ้�นิๆ  
เกี�ยวกบััศัาสนิพธิศัีักดำิ�สิทธิ�ของพระวหิาร
แต�ไม�ไดำ�ประกาศัหรอ้นิำามาใชุ� 14   การนิำา
ทางนีิ�เริ�มต�นิดำ�วยการเปิดำเผู้ยเป็นิส�วนิ
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ตวัต�อประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิและ
การยน้ิยันิที�นุิ�มนิวลทรงพลังต�อผู้้�มสี�วนิ
ในิขั �นิตอนินัิ�นิ ประธานิเนิลสันิเจาะจงให�
พี�นิ�องสตรทีี�เป็นิประธานิองคก์ารสมาคม
สงเคราะห ์เยาวชุนิหญงิ และปฐมวยัมี
ส�วนิดำ�วย การนิำาทางขั �นิสุดำท�ายในิพระ
วหิารต�อฝ่� ายประธานิส้งสุดำและโควรมั
อคัรสาวกสิบัสองทรงพลังและให�ความ
ร้�ส้กทางวญิญาณอย�างลก้ซ้ �ง เราแต�ละคนิ
ร้�ว�าเราไดำ�รบััพระดำำาร ิพระประสงค ์และ
สุรเสียงของพระเจ�า 15 

  ข�าพเจ�าประกาศัดำ�วยความเคารพ
ส้งสุดำว�าเราไดำ�รบััการเปิดำเผู้ยต�อเน้ิ�องมา
แล�วและกำาลงัไดำ�รบััเวลานีิ�ผู้�านิชุ�องทางที�
พระเจ�าทรงกำาหนิดำ ข�าพเจ�าเป็นิพยานิ
ว�าถิ�อยแถิลงใหม�ที�ประธานิเนิลสันิกล�าว
เชุ�าวนัินีิ�เป็นิการเปิดำเผู้ยเพ้�อเป็นิพรแก�
ทกุคนิ

    เร์าข้อเชิ้ญ่ทุิกท่ิานมาร่์วัมงานเล่ี�ยงทิี�โต๊ะ
เสวัยข้องพร์ะเจ้ัา 

   เราประกาศัความปรารถินิาจากใจจรงิ
เชุ�นิกนัิว�าเราอยากกลบััมารวมกนัิอกีครั �ง
กบััผู้้�ที�ต�อส้�กบััประจกัษ์พยานิของตนิ ผู้้�ที�
แข็งขนัินิ�อย หรอ้ถิก้ลบัชุ้�อออกจากบันัิทก้
ศัาสนิจกัร เราปรารถินิาจะดำ้�มดำำ�า “พระ
วจนิะของพระครสิต”์ กบััท�านิที� โตะ๊เสวย

ของพระเจ�าเพ้�อเรยีนิร้�สิ�งที�เราทกุคนิควร
ทำา 16   เราต�องการท�านิ! ศัาสนิจกัรต�องการ
ท�านิ! พระเจ�าทรงต�องการท�านิ! คำาสวดำ
อ�อนิวอนิจากใจเราคอ้ขอให�ท�านิมาร�วม
นิมสัการพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของโลกกบััเรา  
เราทราบัว�าบัางท�านิเคยไดำ�รบััความขุ�นิ
เคอ้ง ความไม�มนีิำ �าใจ หรอ้ความประพฤติ
อ้�นิที� ไม� ใชุ�ลกัษณะของพระครสิต ์เรา
ทราบัเชุ�นิกันิว�าบัางคนิมปีัญหาท�าทาย
ศัรทัธาที�ท�านิอาจไม�ไดำ�ตระหนัิกอย�าง
ถิ�องแท� ไม�เข�าใจ หรอ้ไม�ไดำ�แก� ไข

  สมาชิุกผู้้�ซ้�อสัตยแ์ละเด็ำดำเดำี�ยวที�สุดำ
ของเราบัางคนิประสบัปัญหาท�าทาย
ศัรทัธาชัุ�วเวลาหน้ิ�ง ข�าพเจ�าชุอบัเร้�องจรงิ
ของดำบััเบัลิย.้ ดำบััเบัลิย.้ เฟลพ์ส ผู้้�ละทิ �ง
ศัาสนิจกัรและให�การในิศัาลมสิซร้เีป็นิ
โทษต�อศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ  
หลงัจากกลับัใจ เขาเขยีนิถิง้โจเซฟว�า  
“ผู้มร้�สถิานิการณ์ตนิเอง คณุก็ร้� และ
พระผู้้�เป็นิเจ�าก็ทรงร้� และผู้มอยากรอดำถิ�า
เพ้�อนิๆ จะชุ�วย” 17   โจเซฟให�อภยัเขา ให�
เขากลับัมาทำางานิ และเขยีนิดำ�วยความรกั
ว�า “เป็นิเพ้�อนิกนัิแล�วย�อมเป็นิเพ้�อนิกนัิ
อกีในิที�สุดำ” 18 

  พี�นิ�องทั �งหลาย ไม�ว�าสถิานิการณ์ของ
ท�านิเป็นิเชุ�นิไร โปรดำร้�ว�าศัาสนิจกัรและ
สมาชิุกจะต�อนิรบััท�านิกลบััมา!

     การ์เปิดัเผู้ยส่วันตวััเพ่�อนำาทิางชี้วัติเร์า
   การเปิดำเผู้ยส�วนิตวัมี ให�ทุกคนิที�

แสวงหาการนิำาทางจากพระเจ�าอย�าง
นิอบันิ�อม สำาคญัพอๆ กบััการเปิดำเผู้ยของ
ศัาสดำาพยากรณ์ การเปิดำเผู้ยส�วนิตวัทาง
วญิญาณจากพระวญิญาณบัรสุิทธิ�ส�งผู้ล
ให�หลายล�านิคนิไดำ�รบััประจกัษ์พยานิที�
จำาเป็นิต�อการรบัับัพัตศิัมาและการยน้ิยันิ
เป็นิสมาชิุกศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิต์
แห�งวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�าย

  การเปิดำเผู้ยส�วนิตัวเป็นิพรลำ �าล้กที�
ไดำ�รบััหลังบััพติศัมาเม้�อเรา “ ไดำ�รบััการ
ชุำาระให�บัรสุิทธิ� โดำยการรบััพระวญิญาณ
บัรสุิทธิ�” 19   ข�าพเจ�าจำาไดำ�ถิ้งการเปิดำเผู้ย
พิเศัษทางวญิญาณครั �งหน้ิ�งเม้�ออายุ 15 
ปี พี�ชุายที�รกัของข�าพเจ�ากำาลังแสวงหา
การนิำาทางจากพระเจ�าว�าจะตอบัคุณพ�อ
ของเราอย�างไรที�ท�านิไม�ต�องการให�พี�รบัั
ใชุ�งานิเผู้ยแผู้� ข�าพเจ�าสวดำอ�อนิวอนิดำ�วย
เจตนิาแท�จรงิดำ�วยและไดำ�รบััการเปิดำเผู้ย
ส�วนิตัวถิ้งความจรงิของพระกิตติคุณ

     บ่ทิบ่าทิข้องพร์ะวัญิ่ญ่าณบ่ริ์สุทิธิ�
   การเปิดำเผู้ยส�วนิตวัข้ �นิอย้�กบััความ

จรงิทางวญิญาณที� ไดำ�รบััจากพระวญิญาณ
บัรสุิทธิ� 20   พระวญิญาณบัรสุิทธิ�ทรงเป็นิ
ผู้้�เปิดำเผู้ยและผู้้�เป็นิพยานิถิง้ความจรงิ
ทั �งปวง โดำยเฉัพาะความจรงิเร้�องพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำ หากปราศัจากพระวญิญาณ
บัรสุิทธิ� เราจะไม�ร้�เลยว�าพระเยซค้อ้พระ
ครสิต ์บัทบัาทสำาคญัของพระองคค์อ้เป็นิ
พยานิถิง้พระบัดิำาและพระบุัตร พระนิาม
และรศััมภีาพของทั �งสองพระองค์

  พระวญิญาณบัรสุิทธิ�ทรงสามารถิมี
อทิธิพลแรงกล�าต�อทกุคนิ 21   อทิธพิลดำงั
กล�าวจะไม�ยั�งยน้ิเว�นิแต�คนินัิ�นิจะรบัั 
บัพัตศิัมาและไดำ�รบััของประทานิแห�งพระ
วญิญาณบัรสุิทธิ� พระวญิญาณบัรสุิทธิ�
ทรงทำาหนิ�าที�เป็นิผู้้�ชุำาระให�สะอาดำในิ
กระบัวนิการกลบััใจและการให�อภยั

  พระวญิญาณทรงส้�อสารในิวธินีิ�า
อศััจรรย ์พระเจ�าทรงใชุ�คำาอธบิัายอันิ
ไพเราะนีิ�:

  “เราจะบัอกเจ�าในิความน้ิกคดิำเจ�าและ
ในิใจเจ�า, โดำยพระวญิญาณบัรสุิทธิ�, ซ้�งจะ
เสด็ำจมายงัเจ�าและซ้�งจะสถิติอย้� ในิใจเจ�า.
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  บัดัำนีิ�, ดำเ้ถิดิำ, นีิ�คอ้วญิญาณแห�งการ
เปิดำเผู้ย” 22 

  ถิง้แม�ผู้ลของพระวญิญาณจะทรงพลงั
อย�างเหลอ้เชุ้�อ แต�บั�อยครั �งมกัจะเกิดำข้ �นิ
เงยีบัๆ เป็นิสุรเสียงสงบัแผู้�วเบัา 23   พระ
คมัภรีม์ตีวัอย�างมากมายของวธิทีี�พระ
วญิญาณทรงมีอทิธพิลต�อจิตใจเรา ทั �งการ
พด้ำให�ความสงบัแก�จิตใจเรา 24   ครอบังำา
จติใจเรา 25   ให�ความสว�างแก�ความน้ิกคดิำ
ของเรา 26   แม�กระทั�งส�งสุรเสียงเข�ามาในิ
จติใจเรา 27 

  หลกัธรรมบัางประการที�เตรยีมเราให�
พร�อมรบััการเปิดำเผู้ยไดำ�แก�:

    •  สวดำอ�อนิวอนิขอการชีุ �นิำาทางวญิญาณ  
เราต�องแสวงหาและทล้ขออย�าง
นิอบันิ�อมถิ�อมตนิ 28   อดำทนิและว�า
ง�าย 29 

   •  เตรยีมรบััการดำลใจ สิ�งนีิ�เรยีกร�องให�เรา
ทำาตามคำาสอนิของพระเจ�าและเชุ้�อฟัง
พระบัญัญัตขิองพระองค์

   •  รบััส�วนิศีัลระลก้อย�างมคี�าควร เม้�อ
เราทำาเชุ�นินีิ� เราเป็นิพยานิและทำา
พนัิธสัญญากบััพระผู้้�เป็นิเจ�าว�าจะรบัั
พระนิามของพระบัตุรผู้้�บัรสุิทธิ�ของ
พระองค ์ระลก้ถิง้พระองค ์และรกัษา
พระบัญัญัตขิองพระองค์

   หลกัธรรมเหล�านีิ�เตรยีมเราให�พร�อม
รบัั ตระหนัิก ทำาตามการกระตุ�นิเตอ้นิ
และการนิำาทางของพระวญิญาณบัรสุิทธิ� 

รวมถิง้ “สิ�งที�ส�งเสรมิความสงบัสุข . . .  
ที�นิำามาซ้�งปีต ิ[และ] . . .นิิรนัิดำรแห�ง
ชีุวติ” 30 

  การเตรยีมทางวญิญาณของเราจะดำี
ข้ �นิมากเม้�อเราศ้ักษาพระคมัภีรแ์ละความ
จรงิของพระกิตตคิณุเป็นิประจำาพร�อม
กบััไตร�ตรองการนิำาทางที�เราแสวงหา แต�
จำาไว�ว�าต�องอดำทนิและวางใจในิจงัหวะ
เวลาของพระเจ�า พระเจ�าผู้้�ทรงร้�แจ�งจะ
ประทานิการนิำาทางเม้�อพระองค ์“ทรง
เจตนิาเลอ้กสั�งสอนิเรา” 31 

     การ์เปิดัเผู้ยในการ์เรี์ยกแล่ะงานมอบ่หมาย
ข้องเร์า

   พระวญิญาณบัรสุิทธิ�จะประทานิ
การเปิดำเผู้ยในิการเรยีกและงานิมอบั
หมายของเราเชุ�นิกนัิ ในิประสบัการณ์
ของข�าพเจ�า การนิำาทางครั �งสำาคญัทาง
วญิญาณเกดิำข้ �นิบั�อยที�สุดำเม้�อเราพยายาม 
เป็นิพรแก�ผู้้�อ้�นิในิการทำาหนิ�าที�รบััผู้ดิำชุอบั 
ของเรา

  ข�าพเจ�าจำาไดำ�สมยัเป็นิอธกิารวยัหนุิ�ม
เม้�อไดำ�รบััโทรศััพท์สิ�นิหวงัจากสามภีรรยา
ค้�หน้ิ�งไม�นิานิก�อนิข�าพเจ�าข้ �นิเคร้�องไป
ทำาข�อตกลงทางธุรกจิ ข�าพเจ�าทล้วงิวอนิ
พระเจ�าก�อนิพวกเขามาถิง้เพ้�อให�ร้�ว�าจะ
เป็นิพรให�พวกเขาไดำ�อย�างไร พระองค์
ทรงเปิดำเผู้ยลกัษณะของปัญหาและคำา
ตอบัที�ข�าพเจ�าควรให� การนิำาทางจากการ
เปิดำเผู้ยครั �งนัิ�นิทำาให�ข�าพเจ�าบัรรลหุนิ�าที�
รบััผู้ดิำชุอบัอนัิศัักดำิ�สิทธิ�ของการเรยีกในิ

ฐานิะอธิการทั �งที�มเีวลาจำากดัำมาก  
อธกิารทั�วโลกมปีระสบัการณ์แบับัเดำยีว
กบััข�าพเจ�าเชุ�นิกนัิ สมยัเป็นิประธานิ
สเตค ข�าพเจ�าไม�เพยีงไดำ�รบััการเปิดำเผู้ย
ที�สำาคญัเท�านัิ�นิแต�ไดำ�รบัั การัแก้ ไข้  ส�วนิ
ตวัที�จำาเป็นิต�อการบัรรลจุดุำประสงคข์อง
พระเจ�าดำ�วย

  ข�าพเจ�ารบััรองกบััท�านิว�าเราแต�ละคนิ
จะไดำ�รบััการนิำาทางจากการเปิดำเผู้ยเม้�อ
เราทำางานิในิสวนิองุ�นิของพระเจ�าอย�าง
นิอบันิ�อม การนิำาทางส�วนิใหญ�ของเรามา
จากพระวญิญาณบัรสุิทธิ� บัางครั �งมาจาก
พระเจ�าโดำยตรงดำ�วยจดุำประสงคบ์ัางอย�าง  
ข�าพเจ�าเป็นิพยานิส�วนิตวัว�านีิ� เป็นิความ
จรงิ การนิำาทางสำาหรบััศัาสนิจกัรโดำยรวม
มาทางศัาสดำาพยากรณ์และประธานิของ
ศัาสนิจกัร

  เราซ้�งเป็นิอคัรสาวกยคุปัจจบุันัิไดำ�รบัั
เกยีรติ ให�ทำางานิและเดำนิิทางกบััประธานิ
เนิลสันิ ศัาสดำาพยากรณ์คนิปัจจุบันัิของ
เรา ข�าพเจ�าถิอดำความที�วลิฟอรด์ำ วด้ำรฟัฟ์
กล�าวถิง้ศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ ซ้�ง
เป็นิจรงิเท�าเทยีมกนัิกบััประธานิเนิลสันิ  
ข�าพเจ�าไดำ�เห็นิ “พระวญิญาณของพระผู้้�
เป็นิเจ�าทรงทำางานิกบััท�านิ และการเปิดำ
เผู้ยของพระเยซค้รสิตท์ี�มตี�อท�านิ และ
สัมฤทธผิู้ลของการเปิดำเผู้ยเหล�านัิ�นิ” 32 

  คำาวงิวอนิของข�าพเจ�าวนัินีิ�คอ้ขอให�เรา
แต�ละคนิแสวงหาการเปิดำเผู้ยต�อเน้ิ�องให�
นิำาทางชีุวติเราและทำาตามพระวญิญาณ
ขณะที�เรานิมสัการพระผู้้�เป็นิเจ�าพระ
บัดิำาในิพระนิามของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ  เร็กซ์เบิัร์ก ไอ็ดาโฮ, สห์รัฐอ็เมริกา
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พระเยซค้รสิต ์ผู้้�ซ้�งข�าพเจ�ากล�าวคำา
พยานิถิง้ในิพระนิามของพระเยซค้รสิต ์ 
เอเมนิ  ◼ 

       อ้างองิ
     1.  ในิปี 1960 เม้�ออายกุารรบััใชุ�เป็นิผู้้�สอนิ

ศัาสนิาของชุายหนุิ�มลดำจาก 20 ปี เป็นิ  
19 ปี ข�าพเจ�าอย้� ในิรุ�นิ 20 ปีรุ�นิสุดำท�าย;  
เอ็ลเดำอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนิดำอ์ย้�
ในิรุ�นิ 19 ปีรุ�นิแรก

    2.  ดำ ้“การฟ้�นิฟ้ความสมบัร้ณ์แห�งพระกิตตคิณุ
ของพระเยซค้รสิต:์ ถิ�อยแถิลงต�อโลกเน้ิ�อง
ในิวาระครบัรอบัสองร�อยปี,” ในิ รสัเซลล ์เอ็ม. 
เนิลสันิ, “ ฟังพระองค ์,” เลยีโฮนา,  พ.ค. 2020, 
91. ถิ�อยแถิลงนีิ�จะรวมกบััถิ�อยแถิลงอีกห�า
ฉับับััที�ออกโดำยฝ่� ายประธานิส้งสุดำและโควรมั
อคัรสาวกสิบัสองในิสมัยการประทานินีิ�

    3.   คืำาสอนข้องป็รัะธานศาสนาจั้กรั: สเป็็นเซอรั ์ 
ดบัเบลิย.้ คืมิีบลัล ์ (2006), 260;  
ดำ ้ มทัธวิ 16:13–19  ดำ�วย.

    4.   โมเสส 7:61 .
    5.   โมเสส 7:62 . พระเจ�าตรสัต�อไปว�า “และเรา

จะทำาให�ความชุอบัธรรมและความจรงิถิั�งท�นิ
แผู้�นิดำนิิโลกดำงัดำ�วยนิำ �าท�วม, เพ้�อรวบัรวมผู้้�ที�
เราเลอ้กไว�ออกมาจากสี�เสี �ยวของแผู้�นิดำนิิโลก”  
(  โมเสส 7:62 ; ดำ ้ สดำดุำ ี85:11  ดำ�วย)

 6. Ezra Taft Benson, “The Gift of Modern 
Revelation,” Ensign, Nov. 1986, 80.

    7.  ดำ ้Ezra Taft Benson, “ The Gift of Modern 
Revelation ,” 80.

 8. Hugh B. Brown, “Joseph Smith among 

the Prophets” (Sixteenth Annual 
Joseph Smith Memorial Sermon, Logan 
Institute of Religion, Dec. 7, 1958), 7.

    9.  ดำ ้Hugh B. Brown, “Joseph Smith among 
the Prophets,” 7. ในิทกุกรณี การเปิดำเผู้ย
ต�างๆ จะสอดำคล�องกับัพระวจนิะของพระผู้้�
เป็นิเจ�าที�ประทานิแก�ศัาสดำาพยากรณ์คนิ
ก�อนิๆ

    10.  ดำ ้ ข�อประกาศัอย�างเป็นิทางการ 2 ; ดำ ้ 2 นีิไฟ 
26:33  ดำ�วย. การเปิดำเผู้ยนีิ�ทำาให�หลกัคำาสอนิที�
กล�าวไว� ในิพระคมัภีรม์อรมอนิเกิดำผู้ล นัิ�นิคอ้ 
“ทกุคนิเหมอ้นิกนัิหมดำสำาหรบััพระผู้้�เป็นิเจ�า”  
รวมทั �ง “ดำำาและขาว, ทาสและไท, ชุายและ
หญงิ” ( 2 นีิไฟ 26:33 ) สภาฝ่� ายประธานิส้งสุดำ
และโควรมัอัครสาวกสิบัสองไดำ�รบััและย้นิยนัิ
การเปิดำเผู้ยอนัินิ�าท้�งนีิ� ในิห�องศัักดำิ�สิทธิ�ชัุ �นิ
บันิของพระวหิารซอลท์เลค

    11.  อคัรสาวกหลายท�านิบัอกว�าการเปิดำเผู้ยครั �ง
นีิ�ทรงพลงัและศัักดำิ�สิทธิ�มากถิง้ขนิาดำว�าไม�มี
คำาใดำอธบิัายไดำ�ดำพีอ และจะเป็นิการลดำทอนิ
ความลก้ซ้ �งและพลังของการเปิดำเผู้ยในิบัาง
ดำ�านิ

    12.  ดำ ้“ ครอบัครวั: ถิ�อยแถิลงต�อโลก ,” เลยีโฮนา,   
พ.ค. 2017, 145. ประธานิกอรด์ำอนิ บั.ี ฮิงค์
ลยีป์ระกาศัถิ�อยแถิลงนีิ�ที�การประชุมุสมาคม
สงเคราะหส์ามญัเม้�อวนัิที� 23 กนัิยายนิ ค.ศั.  
1995 ในิซอลท์เลคซิตี � ย้ทาห ์ดำ ้โธมสั เอส.  
มอนิสันิ, “ ขอต�อนิรบััเข�าส้�การประชุมุใหญ� ,”  
 เลยีโฮนา,  พ.ย. 2012, 4–5 ดำ�วย. ประธานิ
มอนิสันิประกาศัข�อกำาหนิดำลดำอายกุารรบััใชุ�
ของผู้้�สอนิศัาสนิา

    13.  เควนิทนิิ แอล. คกุ, “ การเปลี�ยนิใจเล้�อมใส

อนัิลก้ซ้ �งและยั�งย้นิต�อพระบิัดำาบันิสวรรค์
และพระเจ�าพระเยซค้รสิต ์,” เลยีโฮนา,   
พ.ย. 2018, 11.

    14.  การเปิดำเผู้ยเกี�ยวกบััศัาสนิพธิศัีักดำิ�สิทธิ�ของ
พระวหิารเริ�มใชุ� ในิพระวหิารทุกแห�งตั �งแต�วนัิที�
 1 มกราคม ค.ศั. 2019 สำาคญัที�ต�องเข�าใจว�าเรา
จะสนิทนิารายละเอยีดำบัางอย�างเกี�ยวกบััศัาสนิ
พธิพีระวหิารเฉัพาะในิพระวหิารเท�านัิ�นิ  
แต�เราสอนิหลกัธรรม เอ็ลเดำอรเ์ดำวดิำ เอ. เบัดำ
นิารส์อนิอย�างงดำงามถิง้ความสำาคญัของพนัิธ
สัญญาและศัาสนิพิธพีระวหิาร และสอนิว�า  
“พลงัอำานิาจของความเป็นิเหมอ้นิพระผู้้�เป็นิ
เจ�าหลั�งไหลเข�ามาในิชีุวติเรา” ผู้�านิพันิธสัญญา
และศัาสนิพธิพีระวหิารไดำ�อย�างไร (“  ให�สร�าง
นิิเวศัน์ินีิ�แดำ�นิามของเรา ,” เลยีโฮนา,   
พ.ค. 2020, 86)

    15.  ขั �นิตอนินีิ�และการประชุมุต�างๆ เกดิำข้ �นิ
ในิพระวหิารซอลท์เลคเดำอ้นิมกราคม, 
กมุภาพันิธ,์ มนีิาคม, และเมษายนิปี 2018 
การเปิดำเผู้ยสุดำท�ายต�อฝ่� ายประธานิส้งสุดำและ
โควรมัอัครสาวกสิบัสองคอ้วนัิที� 26 เมษายนิ 
ค.ศั. 2018

    16.  ดำ ้ 2 นีิไฟ 32:3 .
 17. Saints: The Story of the Church of Jesus 

Christ in the Latter Days, vol. 1, The 
Standard of Truth, 1815–1846 (2018), 
418.

 18. Saints, 1:418.
    19.   3 นีิไฟ 27:20 .
    20.  พระวญิญาณบัรสุิทธิ�ทรงเป็นิสมาชิุกองค์

หน้ิ�งในิพระผู้้�เป็นิเจ�าสามพระองค ์ 
(ดำ ้ 1 ยอหน์ิ 5:7 ;  หลักคำาสอนิและพนัิธสัญญา  
20:28 ) พระองคท์รงมรีป้กายเป็นิวญิญาณในิ
ร�างเหมอ้นิมนุิษย ์(ดำ ้ หลกัคำาสอนิและ 
พนัิธสัญญา 130:22 ) อิทธพิลของพระองคอ์ย้�ไดำ� 
ทกุที� พระองคท์รงเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิในิจดุำ 
ประสงคก์บััพระบิัดำาบันิสวรรคแ์ละพระเยซ ้
ครสิตพ์ระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของเรา

    21.  เพ้�อให�เข�าใจแสงสว�างของพระครสิตแ์ละ
ความแตกต�างระหว�างแสงสว�างของพระ
ครสิตก์บััพระวญิญาณบัรสุิทธิ�มากข้ �นิ,  
ดำ ้ 2 นีิไฟ 32 ;  หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา  
88:7, 11–13 ; “ แสงสว�างของพระครสิต ์,” 
ค้�มอ้พระคมัภีร.์ ดำ ้บัอยดำ ์เค. แพคเกอร,์  
“ ความสว�างของพระครสิต ์,” เลยีโฮนา,   
พ.ค. 2005, 8–14.

    22.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 8:2–3 .
    23.  ดำ ้ ฮีลามนัิ 5:30 ;  หลกัคำาสอนิและ 

พนัิธสัญญา 85:6 .
    24.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 6:23 .
    25.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 128:1 .
    26.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 11:13 .
    27.  ดำ ้ อนัีิส 1:10 .
    28.  ดำ ้ มทัธวิ 7:7–8 .
    29.  ดำ ้ โมไซยาห์ 3:19 .
    30.   หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 42:61 .
 31. Neal A. Maxwell, All These Things Shall 

Give Thee Experience (2007), 31.
    32.  วลิฟอรด์ำ วด้ำรฟัฟ์, ในิ   คำาสอนิของประธานิ

ศัาสนิาจกัร: โจเซฟ สมิธ   (2007), 306.  

พี
ระ

กร
ะย

าห์
าร

ม่
�อ็สุ

ดท้
าย

, โ
ดยิ่

 ฮ
อร์

เก
 คั

อก
โคั

 ซั
าน

ต่า
น

เจ
โลึ



101พฤษภาคม 2020

  ไม�มี ใครไดำ�รบััข�อยกเว�นิจากการเผู้ชิุญ
มรสุมเหล�านีิ� ฮีลามนัิ ศัาสดำาพยากรณ์ในิ
พระคมัภรีม์อรมอนิสอนิเราว�า: “จงจำา,  
จงจำาไว�ว�าบันิศิัลาของพระผู้้� ไถิ�ของเรา, 
ผู้้�ทรงเป็นิพระครสิต,์ พระบัตุรของพระ 
ผู้้�เป็นิเจ�า, ที�ลก้ต�องสร�างรากฐานิของลก้;  
เพ้�อเม้�อมารจะส�งลมอนัิมกีำาลงัแรงของ
เขามา, แท�จรงิแล�ว, ลก้ศัรของเขาในิลม
หมนุิ, แท�จรงิแล�ว, เม้�อลก้เห็บัของเขา
และพายอุนัิมกีำาลงัแรงของเขาทั �งหมดำจะ
กระหนิำ�ามาบันิลก้, มนัิจะไม�มพีลงัเหน้ิอ
ลก้เพ้�อลากเอาลก้ลงไปส้�ห�วงแห�งความ
เศัร�าหมองและวบิัตัอินัิหาไดำ�สิ �นิสุดำไม�, 
เพราะศิัลาซ้�งบันินัิ�นิลก้ไดำ�รบััการสร�างข้ �นิ,  
ซ้�งเป็นิรากฐานิอนัิแนิ�นิอนิ, รากฐานิซ้�ง
หากมนุิษยจ์ะสร�างบันินัิ�นิแล�วพวกเขาจะ
ตกไม�ไดำ�” ( ฮีลามนัิ 5:12 )

  เอ็ลเดำอร์ โรเบัริต์ ดำ.ี เฮลล ์ 
ผู้้�มปีระสบัการณ์ส�วนิตวักบััมรสุมอนัิ
ยาวนิานิกล�าวว�า: “ความทกุขท์รมานิเกดิำ
ข้ �นิกบััคนิทั �งโลก แต�วธิทีี�เราตอบัสนิอง
ต�อความทกุขนั์ิ�นิเป็นิเร้�องแต�ละบัคุคล  
ความทกุขส์ามารถินิำาเราไปส้�หน้ิ�งในิสอง
ทาง อาจเป็นิประสบัการณ์ที�เสรมิสร�าง
ความเข�มแข็งและชุำาระให�บัรสุิทธิ�เม้�อ
ผู้นิวกกนัิกบััศัรทัธา หรอ้อาจเป็นิอทิธพิล
บั�อนิทำาลายในิชีุวติหากเราไม�มศีัรทัธา
ในิการพลพีระชุนิมชี์ุพเพ้�อการชุดำใชุ�
ของพระเจ�า” (“ Your Sorrow Shall Be 
Turned to Joy ,” Ensign,  Nov. 1983, 66)

  เพ้�อมคีวามสุขกบััที�พกัพงิซ้�งพระเยซ้
ครสิตแ์ละการชุดำใชุ�ของพระองคม์อบัให�  
เราต�องมศีัรทัธาในิพระองค—์ศัรทัธาที�
ชุ�วยให�เราเอาชุนิะความเจ็บัปวดำทกุอย�าง

ความท�าทายและมรสุมไม�คาดำคดิำที�จะ
กดำดำนัิเราจนิความอดำทนิถิง้ขดีำสุดำ ความ
ท�าทายทางร�างกาย จติใจ ครอบัครวั และ
หนิ�าที�การงานิ; ภยัพิบัตัทิางธรรมชุาต;ิ 
และเร้�องอ้�นิๆ เกี�ยวกบััความเป็นิความตาย  
เป็นิเพยีงตวัอย�างบัางส�วนิของมรสุมที�เรา
จะเผู้ชิุญในิชีุวตินีิ�

  เม้�อเผู้ชิุญกบััมรสุมเหล�านีิ� เรามกั
ประสบักบััความร้�ส้กสิ�นิหวงัหรอ้หวาดำ
กลวั ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิกล�าว
ว�า “ศัรทัธาเป็นิยาแก�ความกลวั”—ศรัทัธา
ในพรัะเจ้า้พรัะเยซค้ืรัสิตข์้องเรัา  (“  ให�
ศัรทัธาของท�านิแสดำงออกมา ,” เลยีโฮนา,   
พ.ค. 2014, 29) เม้�อข�าพเจ�าเห็นิมรสุม
ส�งผู้ลกระทบัต�อชีุวติผู้้�คนิ ข�าพเจ�าไดำ�ข�อ
สรปุว�าไม�ว�ามรสุมประเภทใดำเข�ามาปะทะ
เรา—ทั �งที�มวีธิแีก�
หรอ้มองเห็นิจดุำสิ�นิ
สุดำ—มทีี�พกัพงิเพยีง
แห�งเดำยีว และเป็นิ
แห�งเดำยีวกนัิสำาหรบัั
มรสุมทกุประเภท  
ที�พกัพงิแห�งเดำยีวที�
พระบัดิำาบันิสวรรค์
ประทานิให�นีิ� คอ้
พระเจ�าพระเยซ้
ครสิตแ์ละการชุดำใชุ�
ของพระองค์

 โดัย เอล็่เดัอร์์ริ์คาร์์โดั พ.ี ฮิเมเนซั
  แห่์งสาวิกเจด็สิบั

    ย�อนิกลบััไปชุ�วงกลางยคุ 90 สมยัเรยีนิ
มหาวทิยาลยั ข�าพเจ�าอย้� ในิหนิ�วยที�สี�ของ
แผู้นิกดำบััเพลิงซานิตอิาโกในิชิุล ีขณะ
ทำางานิที�นัิ�นิ ข�าพเจ�าอาศััยอย้�ที�สถิานีิ
ดำบััเพลงิทำาหนิ�าที�อย้�เวรรกัษาการณ์ชุ�วง
กลางคน้ิ ใกล�สิ �นิปีมคีนิบัอกว�าข�าพเจ�า
ต�องอย้�ที�สถิานีิดำบััเพลงิก�อนิวนัิข้ �นิปีใหม�
เพราะในิวนัินัิ�นิมักมีเหตฉุุักเฉิันิเกดิำ
ข้ �นิแทบัทุกครั �ง ข�าพเจ�าตอบัดำ�วยความ
ประหลาดำใจ “จรงิหรอ้นีิ�?”

  ข�าพเจ�าจำาไดำ�ว�ากำาลงัเฝ่� าอย้�กบััเพ้�อนิ
ร�วมงานิเม้�อเริ�มมีการยงิดำอกไม� ไฟข้ �นิฟ� า
ในิย�านิกลางเมอ้งซานิตอิาโกตอนิเที�ยง
คน้ิ เราเริ�มสวมกอดำกันิพร�อมกล�าวคำา
อวยพรปีใหม� ทันิใดำนัิ�นิกระดำิ�งสัญญาณที�
สถิานีิดำบััเพลิงก็ดำงัข้ �นิเพ้�อแจ�งเตอ้นิเหตุ
ฉุักเฉิันิ เราคว�าอปุกรณ์และกระโดำดำข้ �นิ
รถิดำบััเพลิง ระหว�างทางไปยังสถิานิที�เกดิำ
เหต ุขณะผู้�านิฝ้่งชุนิที�กำาลงัฉัลองปีใหม�
อย้�นัิ�นิ ข�าพเจ�าสังเกตว�าคนิส�วนิใหญ�ไม�มี
ความวติกกังวลอะไรเลย พวกเขาผู้�อนิ
คลายและสนุิกสนิานิกบััคำ�าคน้ิฤดำร้�อนิ
อนัิอบัอุ�นิ แต�คนิในิสถิานิที� ใกล�เคยีงแห�ง
หน้ิ�งที�เรากำาลงัรบีัเร�งไปชุ�วยกลบััเดำอ้ดำ
ร�อนิอย�างหนัิก

  ประสบัการณ์นีิ�ชุ�วยให�ข�าพเจ�าตระหนัิก
ว�าแม�บัางครั �งชีุวติเราอาจค�อนิข�างราบัร้�นิ  
แต�จะมเีวลาที�เราแต�ละคนิต�องเผู้ชิุญกบัั

 พิบทีี่�พิกัพิิงจากมรสุมชีุวติ่

   พีระเยซูคริสต์ีและการชดใช้ข้อ็งพีระอ็งค์ค่อ็ที�พีักพิีงที�
เราทุกคนต้ีอ็งการ ไม่ว่ิามรสุมใดจะปะทะเข้้ามาในชีวิิตี

อ็อ็สโล, นอ็ร์เวิย์
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อนัิเกดิำจากมุมมองจำากดัำทางโลก  
พระองคท์รงสัญญาว�าจะทรงทำาให�ภาระ
ของเราเบัาลงหากเรามาหาพระองคท์กุ
เร้�องที�เราทำา

  “บัรร ดำาผู้้�เหน็ิดำ เหน้ิ�อยและแบักภาระ
หนัิก” พระองคต์รสั “จงมา หาเรา และเรา
จะให�ท�านิ ทั �ง หลายไดำ�หยุดำ พกั

  “จงเอาแอกของเราแบักไว� แล�วเรยีนิ
จากเรา เพราะว�าเราสุภาพอ�อนิโยนิและ
ใจอ�อนินิ�อม และจติใจของพวกท�านิจะไดำ�
หยดุำพกั

  “ดำ�วยว�าแอกของเราก็พอเหมาะ และ
ภาระของเราก็เบัา” ( มทัธวิ 11:28–30 ;  
ดำ ้ โมไซยาห ์24:14–15  ดำ�วย)

  มีคำากล�าวที�ว�า “สำาหรับัผู้้�มีศัรัทธา ไม�
จำาเป็นิต�องมีคำาอธิบัาย แต�สำาหรับัผู้้� ไม�มี
ศัรัทธา ไม�มีคำาใดำจะอธิบัายไดำ�” (เชุ้�อกันิ
ว�าคำาพ้ดำนีิ�กล�าวโดำยโธมัส เอควินิาส แต�
นิ� าจะเป็นิการถิอดำความคร�าวๆ จากสิ�ง
ที�เขาสอนิมากกว�า) อย�างไรก็ตาม เรามี
ความเข�าใจจำากัดำเกี�ยวกับัสิ�งที�เกิดำข้ �นิ
ที�นีิ�บันิแผู้�นิดำินิโลก และเรามักไม�มีคำา
ตอบัสำาหรับัคำาถิาม ทำาไมี  ทำาไมสิ�งนีิ�จ้ง
เกิดำข้ �นิ? ทำาไมสิ�งนีิ�จ้งเกิดำกับั ฉััน?  ฉัันิ
ควรเรียนิร้�อะไร? เม้�อเราหาคำาตอบัไม� 
ไดำ� นัิ�นิค้อเวลาที�จะนิำ าสิ�งที�พระผู้้�ชุ�วย 
ให�รอดำตรัสกับัศัาสดำาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธในิคุกลิเบัอร์ตี �มาประยุกต์ ใชุ� ไดำ�
อย�างสมบ้ัรณ์:

  “ลก้เอ๋ย, สันิตสุิขจงมแีก�จติวญิญาณ
เจ�า; ความยากลำาบัากของเจ�าและความ
ทกุขข์องเจ�าจะอย้�เพยีงชัุ�วคร้�;

  “และจากนัิ�นิ, หากเจ�าอดำทนิมนัิ 
ดำ�วยดำ,ี พระผู้้�เป็นิเจ�าจะทรงยกเจ�าให� 
ส้งส�งส้�เบั้ �องบันิ” ( หลกัคำาสอนิและ 
พนัิธสัญญา 121:7–8 )

  แม�หลายคนิจะเชุ้�อ ใน  พระเยซค้รสิต์
จรงิๆ แต�คำาถิามสำาคญัคอ้เรา เชื่�อ  พระองค์
และ เชื่�อ  สิ�งที�พระองคท์รงสอนิเราและขอ
ให�เราทำาหรอ้ไม� บัางทบีัางคนิอาจคดิำว�า  
“พระเยซค้รสิตจ์ะทรงทราบัอะไรเกี�ยวกบัั
สิ�งที�เกดิำข้ �นิกบััฉัันิ? พระองคจ์ะทรงทราบั
ไดำ�อย�างไรว�าฉัันิต�องการอะไรเพ้�อจะมคีวาม
สุข?” โดำยแท�แล�วคอ้พระผู้้� ไถิ�และพระผู้้�
วงิวอนิแทนิเรานัิ�นิเองที�ศัาสดำาพยากรณ์
อสิยาหก์ล�าวถิง้เม้�อท�านิกล�าวว�า:

  “ท�านิถิก้ดำห้มิ�นิและถิก้ทอดำทิ �ง เป็นิ
คนิที�รบััความเจ็บัปวดำ และคุ�นิเคยกบัั
ความทกุขย์าก . . .

  “แนิ�ทเีดำยีวท�านิแบักความเจ็บัไข�ของ
พวกเราและหอบัความเจ็บัปวดำของเรา
ไป . . .

  “แต� ท�านิ ถิก้ แทง เพราะ ความ ทรยศั
ของ เราท�านิ บัอบั ชุำ �า เพราะ ความ บัาป ผู้ดิำ
ของ เรา การ ต ีสอนิ ที� ตก บันิ ท�านิ นัิ�นิ ทำา
ให� พวก เรา ม ีสวสัดำ ิภาพ และ ที� ท�านิ ถิก้
เฆี�ยนิ ต ีก็ ทำา ให� เรา ไดำ� รบัั การ รกัษา”  
( อสิยาห ์53:3–5 )

  อคัรสาวกเปโตรสอนิเราเชุ�นิกนัิเกี�ยว
กบััพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำว�า “พระ องค ์เอง ไดำ�
ทรง รบัั แบัก บัาป ทั �ง หลาย ของ เรา ไว� ในิ
พระ กาย ของ พระ องคท์ี� ต�นิ ไม� นัิ�นิ เพ้�อ
ว�า เรา จะ ตาย ต�อ บัาป ไดำ� และ ดำำา เนิินิ ชีุวติ
เพ้�อ ความ ชุอบั ธรรม ดำ�วย บัาดำ แผู้ล ของ
พระ องคพ์วก ท�านิ จง้ ไดำ� รบัั การ รกัษา ให�
หาย” ( 1 เปโตร 2:24 )

  แม� ใกล�ถ้ิงเวลามรณสักขขีองเปโตรเอง 
คำาพด้ำของท�านิก็ยงัไม�มีความกลวัหรอ้ความ
สิ�นิหวงั แต�กลบััสอนิให�วสุิทธชิุนิ “ชุ้�นิชุม 
ยนิิดำ”ี แม�พวกเขาต�อง “ทนิ ทกุข ์ในิ การ 
 ทดำ ลอง ต�างๆ นิานิา ชัุ�ว ระยะ หน้ิ�ง” เปโตร 
แนิะนิำาให�เราจดำจำาว�า “การทดำสอบัความ 
เชุ้�อ [ของเรา] . . . แม�ว�าจะ . . . ถ้ิกทดำสอบั 
ดำ�วยไฟ” จะนิำาไปส้� “การสรรเสรญิ ศัักดำิ�ศัร ี 
และเกียรติ ในิเวลาที�พระเยซค้รสิตจ์ะเสด็ำจ
มาปรากฏิ” และส้� “ความรอดำแห�งวญิญาณ 
จติ [ของเรา]” ( 1 เปโตร 1:6–7, 9 )

  เปโตรกล�าวต�อไปว�า:
  “ท�านิ ที� รกั ทั �ง หลาย อย�า แปลก ใจ กบัั

ความ ทกุข ์ยาก แสนิ สาหสั ที� กำาลงั เกดิำ ข้ �นิ
กบัั พวก ท�านิเพ้�อ ทดำ สอบั พวก ท�านิ นัิ�นิ 
ราว กบัั ว�า สิ�ง ประ หลาดำ เกดิำ กบัั พวก ท�านิ

  “แต� จง ชุ้�นิ ชุม ยนิิดำ ีเสมอ ที� ไดำ� ม ีส�วนิ
ร�วม ในิ ความ ทกุข ์ยาก ของ พระ ครสิต ์ 
เพ้�อ ว�า เม้�อ พระ สิร ิของ พระ องค ์ปรา กฏิ  
พวก ท�านิ ก็ จะ ชุ้�นิ ชุม ยนิิดำ ีจนิ เน้ิ�อ เต�นิ”  
( 1 เปโตร 4:12–13 )
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  ประธานิรสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ
สอนิว�า “วสุิทธิชุนิมีความสุขไดำ�ภาย
ใต�สภาวการณ์ทุกรป้แบับั . . . เม้�อ
ศั้นิย์กลางของชีุวติเราอย้�ที�แผู้นิแห�ง
ความรอดำของพระผู้้�เป็นิเจ�า . . . และ
พระเยซ้ครสิต์กับัพระกิตติคุณของ
พระองค์ เราจะร้�ส้กมีปีติไดำ� ไม�ว�าอะไร
จะเกิดำข้ �นิ—หรอ้ไม�เกิดำข้ �นิ—ในิชีุวติ
เรา ปีติมาจากพระองค์และมาเพราะ
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นิที�มาของ
ปีติทั �งปวง” (“ ปีติและการอย้�รอดำทาง
วญิญาณ ,” เลียโฮนา,  พ.ย. 2016, 82)

  แนิ�นิอนิว�าการพด้ำถิง้สิ�งเหล�านีิ�เม้�อเรา
ไม�ไดำ�อย้�ท�ามกลางมรสุมเป็นิเร้�องง�ายกว�า
การนิำาไปดำำาเนิินิชีุวติและประยุกต์ ใชุ� ในิ
ชุ�วงมรสุม แต� ในิฐานิะพี�นิ�องของท�านิ  
ข�าพเจ�าหวงัให�ท�านิร้�ส้กไดำ�ว�าข�าพเจ�า
ต�องการแบั�งปันิกบััท�านิอย�างจรงิใจถิง้
คณุค�าของการไดำ�ร้�ว�าพระเยซค้รสิตแ์ละ
การชุดำใชุ�ของพระองคค์อ้ที�พกัพงิที�เรา
ทกุคนิต�องการ ไม�ว�ามรสุมใดำจะปะทะเข�า
มาในิชีุวติ

  ข�าพเจ�าร้�ว�าเราทกุคนิเป็นิบัตุรธดิำาของ
พระผู้้�เป็นิเจ�า พระองคท์รงรกัเรา และเรา
ไม�ไดำ� โดำดำเดำี�ยว ข�าพเจ�าเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิ
มาดำว้�าพระองคท์รงสามารถิทำาให�ภาระ
ของท�านิเบัาลงไดำ�และทรงเป็นิที�พกัพงิที�
ท�านิแสวงหา เชิุญมาชุ�วยให�ผู้้�อ้�นิพบัที�พกั
พงิที�พวกเขาปรารถินิา เชิุญมาอย้�กบััเรา
ในิที�พกัพงิแห�งนีิ�ที�จะชุ�วยท�านิต�านิทานิ
มรสุมของชีุวติ ข�าพเจ�าไม�สงสัยในิใจเลย
ว�าหากท�านิมา ท�านิจะเห็นิ ท�านิจะชุ�วย  
และท�านิจะอย้�

  ศัาสดำาพยากรณ์แอลมาเป็นิพยานิถิง้
สิ�งเหล�านีิ�ต�อฮีลามนัิบุัตรชุายของท�านิว�า:  
“พ�อร้�ว�าผู้้� ใดำก็ตามที�มอบัความไว�วางใจ
ของพวกเขาในิพระผู้้�เป็นิเจ�าจะไดำ�รบัั 
การคำ �าจนุิในิความเดำอ้ดำร�อนิของพวกเขา, 
และความยุ�งยากของพวกเขา, และความ
ทกุขข์องพวกเขา, และพระองคจ์ะทรงยก
ข้ �นิในิวนัิสุดำท�าย” ( แอลมา 36:3 )

  พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำตรสัว�า:
  “ฉัะนัิ�นิ, ให� ใจของเจ�าสบัาย . . . ; 

เพราะเน้ิ�อหนัิงทั �งปวงอย้� ในิมอ้เรา;  
จงนิิ�งเถิดิำและร้�ว�าเราคอ้พระผู้้�เป็นิเจ�า . . . .

  “ดำงันัิ�นิ, อย�ากลวัเลยแม�จนิถิง้

ความตาย; เพราะในิโลกนีิ�ปีตขิองเจ�าไม�
บัรบิัร้ณ์, แต� ในิเราปีตขิองเจ�าบัรบิัร้ณ์”  
( หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 101:16, 36 )

  เพลงสวดำ “Be Still, My Soul” ซ้�ง
สัมผู้สัใจข�าพเจ�าหลายครั �งมขี�าวสาร
ปลอบัประโลมจติวญิญาณเรา คำาร�องมี
ดำงันีิ�:

  จ้ติวญิญาณข้า้ จ้งสงบเถ้ดิ:  
โมีงนั�นใกลเ้ข้า้มีา

  เมีื�อเรัาจั้กอย้ก่บัพรัะเจ้า้ตลอดไป็
  เมีื�อคืวามีผู้ดิหวงั เศรัา้ หวาดหวั�น  

พลนัมีลาย
  ลมืีทกุข้์ ใจ้ ปี็ตพิศิทุธิ�แหง่รักัหวนกลบัมีา
  จ้ติวญิญาณข้า้ จ้งสงบเถ้ดิ:  

เมีื�อคืวามีผู้นัแป็รัและนำ �าตาแหง้หาย

  ทา้ยสุดจ้กัไดพ้บทุกคืนผู้าสุกป็ลอดภียั 
( Hymns,  บทเพลงที� 124)

  เม้�อเราเผู้ชิุญกบััมรสุมชีุวติ ข�าพเจ�าร้�
ว�าหากเราพยายามสุดำความสามารถิและ
พ้�งพาพระเยซค้รสิตแ์ละการชุดำใชุ�ของ
พระองค์ ให�เป็นิที�พกัพงิของเรา เราจะไดำ�
รบััพรดำ�วยการบัรรเทาทกุข ์การปลอบัโยนิ  
ความเข�มแข็ง ความยบััยั �งตนิ และ
สันิตสุิขที�เราแสวงหา รวมถิง้ความมั�นิใจ
ว�าเม้�อวนัิเวลาของเราบันิแผู้�นิดำนิิโลกสิ�นิ
สุดำลง เราจะไดำ�ยนิิพระคำาของพระอาจารย:์  
“ดำ ีแล�ว เจ�า เป็นิ บั�าว ที� ดำ ีและ ซ้�อ สัตย:์ . . . 
เจ�า จง ร�วม ยนิิดำ ีกบัั นิาย ของ เจ�า เถิดิำ”  
( มทัธิว 25:21 ) ในิพระนิามของพระเยซ้
ครสิต ์เอเมนิ  ◼    

โอ็ลมเูอ็ มาร์กามาร์กา, ชิลี
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ที�จะรบััร้�และกระทำาตามการกระตุ�นิเตอ้นิ
ของพระวญิญาณศัักดำิ�สิทธิ� เราพฒันิา
นิิสัยในิการเอ้ �อมออกไปหาผู้้�อ้�นิดำ�วยความ
การณุยแ์ละความเมตตา

  นีิ� เป็นิความพยายามตลอดำชีุวติและ
เรยีกร�องการฝ้่กฝ่นิ

  นัิกกฬีาที�ประสบัความสำาเรจ็ใชุ�เวลา
นัิบัไม�ถิ�วนิในิการฝ้่กฝ่นิพ้�นิฐานิของกฬีา
ที�ตนิเล�นิ พยาบัาล นัิกเครอ้ข�าย วศิัวกร
ปรมาณ้ และแม�กระทั�งข�าพเจ�าผู้้�ชุอบั
แข�งทำากบััข�าวเป็นิงานิอดำเิรกในิครวัของ
แฮรเ์รยีตก็มคีวามสามารถิและมทีกัษะไดำ�
เม้�อเราเพยีรฝ้่กฝ่นิฝี่มอ้ของเรา

  สมยัเป็นิกปัตนัิสายการบันิิ ข�าพเจ�า
มกัจะอบัรมนัิกบันิิโดำยใชุ�เคร้�องจำาลอง
การบันิิ—เคร้�องมอ้ลำ �าสมยัที�จำาลอง
ประสบัการณ์การบันิิ เคร้�องจำาลองไม�
เพยีงชุ�วยนัิกบันิิเรยีนิร้�พ้ �นิฐานิการบันิิ
เท�านัิ�นิ แต�ยงัชุ�วยให�พวกเขาเจอและ
ตอบัสนิองต�อเหตกุารณ์ ไม�คาดำคดิำที�อาจ
เผู้ชิุญเม้�อควบัคมุอากาศัยานิจรงิดำ�วย

  หลกัการเดำยีวกนัินีิ� ใชุ� ไดำ�กบััการเป็นิ
สานุิศิัษยข์องพระเยซค้รสิต์

  การมสี�วนิร�วมอย�างแข็งขนัิในิ
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ละโอกาส
อนัิหลากหลายจะชุ�วยให�เราเตรยีมตวัไดำ�
ดำขี้ �นิต�อสภาวการณ์ที�เปลี�ยนิแปลงของ
ชีุวติ ไม�ว�าจะเป็นิอะไรและร�ายแรงอย�างไร
ก็ตาม ในิฐานิะสมาชิุกศัาสนิจกัร เราไดำ�
รบััการกระตุ�นิให�จดำจ�ออย้�กบััพระคำาของ
พระผู้้�เป็นิเจ�าผู้�านิทางศัาสดำาพยากรณ์
ยคุปัจจบุันัิและยคุโบัราณ โดำยผู้�านิการ

จะมองหาแหล�งใดำเพ้�อการปลดำบัาปของ
พวกเขา” 3 

    ฝึ่กฝ่นการ์เป็นสานุศิษย์
   อย�างไรก็ตาม การเป็นิสานุิศิัษยข์อง

พระเยซค้รสิตเ์ป็นิมากกว�าการพด้ำและ
การสั�งสอนิเร้�องพระครสิต ์พระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำพระองคเ์องทรงฟ้�นิฟ้ศัาสนิจักรของ
พระองคเ์พ้�อชุ�วยให�เราอย้�บันิเส�นิทางในิ
การเป็นิเหมอ้นิพระองคม์ากข้ �นิ  
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิ
ชุนิยคุสุดำท�ายตั �งข้ �นิมาเพ้�อมอบัโอกาสในิ
การฝ้่กฝ่นิพ้�นิฐานิการเป็นิสานุิศิัษย ์โดำย
ผู้�านิการมสี�วนิร�วมในิศัาสนิจกัร เราเรยีนิร้�

 โดัย เอล็่เดัอร์์ดัเีทิอร์์ เอฟั. อุคท์ิดัอร์์ฟั
  แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

    พี�นิ�องและมติรสหายที�รกัของข�าพเจ�า
 แต�ละสัปดำาหส์มาชิุกศัาสนิจักรของพระ
เยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิยคุสุดำท�ายทั�วโลก
นิมสัการพระบิัดำาบันิสวรรคท์ี�รกัของเรา  
พระผู้้�เป็นิเจ�าและกษัตรยิข์องจักรวาล  
และพระบุัตรที�รกัของพระองค ์พระเยซ้
ครสิต ์เราไตร�ตรองพระชุนิมชี์ุพและคำา
สอนิของพระเยซค้รสิต—์จิตวญิญาณ
เดำยีวที�เคยมีชีุวติปราศัจากบัาป พระเมษ
โปดำกที� ไร�มลทินิของพระผู้้�เป็นิเจ�า เรา
รบััส�วนิศีัลระลก้บั�อยที�สุดำเท�าที�ทำาไดำ� ในิ
ความระลก้ถิง้การพลีพระชุนิมชี์ุพของ
พระองคแ์ละจดำจำาว�าพระองคท์รงเป็นิ
ศัน้ิย์กลางในิชีุวติเรา

  เรารกัพระองคแ์ละเทดิำทน้ิพระองค ์ 
เพราะความรกัอันิลก้ซ้ �งและเป็นินิิรนัิดำร์
ของพระองค ์พระเยซค้รสิตจ์ง้ทรง 
ทนิทกุขแ์ละสิ�นิพระชุนิมเ์พ้�อท�านิกบัั
ข�าพเจ�า พระองคท์รงเปิดำประตแ้ห�ง
ความตาย ทำาลายกำาแพงที�กั �นิมติรสหาย
และคนิที�เรารกั 1   ทรงนิำาความหวงัไปส้�คนิ
สิ�นิหวงั ทรงรกัษาคนิเจ็บัป� วย และทรง
ปลดำปล�อยผู้้�ถิก้จองจำา 2 

  เราอทุศิัชีุวติ จติใจ และความภกัดำทีกุ
วนัิถิวายแดำ�พระองค ์ดำ�วยเหตผุู้ลนีิ� “เรา
พด้ำถิง้พระครสิต,์ เราชุ้�นิชุมยนิิดำี ในิพระ
ครสิต,์ [และ] เราสั�งสอนิเร้�องพระครสิต ์ 
. . . เพ้�อลก้หลานิของเราจะร้�ว�าพวกเขา

 เชิุญมาเป็ินส่วนหนึ�ง

   เราเช่�อ็เชิญให้์บัตุีรธิดาทุกคนทั�วิโลกข้อ็งพีระผูู้้ เป็นเจ้า
มาร่วิมกับัเราในควิามพียายามอั็นยิ�งให์ญ่นี�

มิลล์ครีก ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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สวดำอ�อนิวอนิพระบิัดำาบันิสวรรคอ์ย�าง
อ�อนินิ�อมถิ�อมตนิและจรงิใจ เราเรยีนิ
ร้�ที�จะจดำจำาสุรเสียงของพระวญิญาณ
ศัักดำิ�สิทธิ� เรายอมรบััการเรยีกให�รบััใชุ�,  
สอนิ, วางแผู้นิ, ปฏิบิัตัศิัาสนิกจิ, และ
บัรหิาร โอกาสเหล�านีิ�จะชุ�วยให�เราเตบิัโต
ทางวญิญาณ ความคดิำ และอปุนิิสัย

  สิ�งเหล�านีิ�จะชุ�วยให�เราเตรยีมพร�อม
ในิการทำาและรกัษาพนัิธสัญญาศัักดำิ�สิทธิ�
ที�จะเป็นิพรแก�เราในิชีุวตินีิ�และในิชีุวติ
หนิ�า

     เชิ้ญ่มาร่์วัมกบั่เร์า!
   เราเชุ้ �อเชิุญให�บัตุรธดิำาทกุคนิทั�วโลก

ของพระผู้้�เป็นิเจ�ามาร�วมกบััเราในิความ
พยายามอนัิยิ�งใหญ�นีิ� มาดำ!้ แม� ในิชุ�วง
เวลาท�าทายของโควดิำ-19 เชิุญมาประชุมุ
กบััเราทางออนิไลน์ิ พบักบััผู้้�สอนิศัาสนิา
ของเราทางออนิไลน์ิ ค�นิหาดำ�วยตนิเอง
ว�าศัาสนิจักรนีิ�เป็นิอย�างไร! เม้�อเวลาแห�ง
ความยากลำาบัากนีิ�ผู้�านิพ�นิไป เชิุญมา
พบักบััเราในิบั�านิของเราและในิสถิานิ
นิมสัการของเรา!

  เราเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิมาชุ�วย! มารบััใชุ� 
กบััเรา ปฏิบิัตัศิัาสนิกจิต�อบัตุรธดิำาของ 
พระผู้้�เป็นิเจ�า เดำนิิตามรอยพระบัาทของ 
พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ และทำาให� โลกนีิ�นิ�า
อย้�มากข้ �นิ

  มาเป็นิส�วนิหน้ิ�ง! ท�านิจะทำาให�เราเข�ม
แข็งข้ �นิ และท�านิจะเป็นิคนิดำขี้ �นิ อ�อนิ
โยนิข้ �นิ และมคีวามสุขมากข้ �นิเชุ�นิกนัิ  
ศัรทัธาของท�านิจะลก้ซ้ �งยิ�งข้ �นิและฟ้�นิ
ตวัเรว็ข้ �นิ—มีความสามารถิมากข้ �นิที�จะ
ต�านิทานิความโกลาหลและการทดำลองที�
ไม�คาดำคดิำในิชีุวติ

  แล�วเราจะเริ�มอย�างไร? เป็นิไป ไดำ�
หลายวธิี

  เราเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิอ�านิพระคมัภรี ์
มอรมอนิ ถิ�าท�านิไม�มี ท�านิสามารถิอ�านิไดำ� 
จาก ChurchofJesusChrist.org 4   หรอ้ 
ดำาวน์ิโหลดำแอปพลเิคชัุนิพระคมัภรี ์
มอรมอนิ พระคมัภีรม์อรมอนิเป็นิพยานิ 
หลกัฐานิอกีเล�มหน้ิ�งของพระเยซค้รสิต ์ 
และใชุ�ควบัค้�กบััพันิธสัญญาเดำมิและ 
พนัิธสัญญาใหม� เรารกัและเรยีนิร้�จาก 
พระคมัภีรศั์ักดำิ�สิทธิ�เหล�านีิ�ทกุเล�ม

  เราเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิใชุ�เวลาในิ  
 ComeuntoChrist  .org  เพ้�อค�นิหาว�า
สมาชิุกศัาสนิจกัรสอนิและเชุ้�อสิ�งใดำ

  เชุ้ �อเชิุญให�ผู้้�สอนิศัาสนิาพบักบััท�านิ
ทางออนิไลน์ิหรอ้เป็นิส�วนิตวัในิบั�านิของ
ท�านิหากเป็นิไป ไดำ�—พวกเขามขี�าวสาร
แห�งความหวงัและการเยยีวยา ผู้้�สอนิ
ศัาสนิาเหล�านีิ�เป็นิบัตุรธดิำาลำ �าค�าของเรา  
ผู้้�รบััใชุ� ในิสถิานิที�ต�างๆ ทั�วโลกโดำยใชุ�
เวลาและเงนิิส�วนิตวั

  ในิศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิต ์ท�านิ
จะพบัครอบัครวัของคนิที� ไม�ต�างจากท�านิ
เท�าใดำนัิก ท�านิจะพบัคนิที�ต�องการความ
ชุ�วยเหลอ้จากท�านิ และคนิที�ต�องการชุ�วย
ท�านิ ขณะท�านิพากเพยีรที�จะเป็นิตวัของ
ตวัเองในิแบับัที�ดำทีี�สุดำ—คนิที�พระผู้้�เป็นิ
เจ�าทรงสร�างท�านิให�เป็นิ

     อ้อมกอดัข้องพร์ะผู้้้ช่้วัยให้ร์อดัมใีห้ทุิกคน
   ท�านิอาจจะคดิำว�า “ฉัันิเคยทำาผู้ดิำพลาดำ

มาในิชีุวติ ฉัันิไม�แนิ� ใจว�าจะร้�ส้กเป็นิส�วนิ
หน้ิ�งในิศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิต์ ไดำ� 
พระผู้้�เป็นิเจ�าคงไม�สนิใจคนิอย�างฉัันิ”

  ถิง้แม�พระเยซพ้ระครสิตท์รงเป็นิ  
“ พระ มหา กษัตรยิ ์เหน้ิอ กษัตรยิ ์ทั �ง หลาย” 5    
พระเมสิยาห ์“พระบุัตรของพระเจ�าผู้้�ทรง
พระชุนิมอ์ย้�” 6   แต�พระองคท์รงห�วงใย
บัตุรธดิำาของพระผู้้�เป็นิเจ�าทกุๆ คนิอย�าง
สุดำซ้ �ง พระองคท์รงห�วงใยไม�ว�าบัคุคลนัิ�นิ
จะมฐีานิะอย�างไร—รำ�ารวยหรอ้ยากจนิ ยงั
บักพร�องหรอ้พส้ิจน์ิตนิเองมาแล�วเพยีง
ใดำ ระหว�างพระชุนิมชี์ุพมรรตยั พระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำทรงปฏิบิัตัศิัาสนิกจิต�อทกุ
คนิ คนิที�มคีวามสุขและประสบัความ
สำาเรจ็ คนิที� ใจสลายและหลงทาง และ
คนิที�ปราศัจากความหวงั บั�อยครั �ง ผู้้�คนิ
ที�พระองคท์รงรบััใชุ�และปฏิบิัตัศิัาสนิกจิ
ไม� ใชุ�บัคุคลสำาคญั สวยงาม หรอ้มั�งคั�ง  
บั�อยครั �งผู้้�คนิที�พระองคท์รงยกข้ �นิไม�มี
อะไรตอบัแทนินิอกจากความสำาน้ิกคณุ  
ใจที�นิอบันิ�อม และความปรารถินิาจะมี
ศัรทัธา

  ถิ�าพระเยซท้รงใชุ�พระชุนิมชี์ุพมรรตยั
ของพระองคป์ฏิบิัตัศิัาสนิกจิต�อ “คนิที�
เล็ก นิ�อย ที� สุดำ” 7   แล�ววนัินีิ�พระองคจ์ะไม�
ทรงรกัพวกเขาหรอ้? จะไม�มีที� ให�บัตุรธดิำา

ทกุคนิของพระผู้้�เป็นิเจ�าในิศัาสนิจกัร
ของพระองคห์รอ้? แม�กระทั�งผู้้�ที�ร้�ส้กไม�มี
ค�าควร ถิก้ลม้ หรอ้โดำดำเดำี�ยว?

  ไม�มรีะดำบััความดำพีร�อมที�ท�านิต�อง
ไดำ�มาเพ้�อจะค้�ควรกบััพระคณุของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�า คำาสวดำอ�อนิวอนิของท�านิไม�
จำาเป็นิต�องเสียงดำงัหรอ้สละสลวยหรอ้ถิก้
ต�องตามไวยากรณ์เพ้�อจะข้ �นิไปถิง้สวรรค์

  ความจรงิแล�ว พระผู้้�เป็นิเจ�าไม�ทรง
แสดำงความลำาเอยีง 8  —สิ�งที� โลกให�ความ
สำาคญัไม�มคีวามหมายต�อพระองค ์ 
พระองคท์รงร้� ใจท�านิ และทรงรกัท�านิไม�
ว�าท�านิจะมตีำาแหนิ�ง มเีงนิิ หรอ้จำานิวนิ 
ผู้้�ตดิำตามทางอนิิสตาแกรมเท�าใดำ

  ขณะที�เราพยายามโนิ�มจติใจเราไปหา
พระบัดิำาบันิสวรรคแ์ละเข�าใกล�พระองค ์
เราจะร้�ส้กว�าพระองคท์รงเข�าใกล�เรา 9 

  เราเป็นิบัตุรธดิำาที�รกัของพระองค์
  แม�ผู้้�ที�ปฏิเิสธพระองค์
  กระทั�งผู้้�ที�เป็นิเหมอ้นิลก้หวัแข็งดำ้ �อรั �นิ

ที� โกรธพระผู้้�เป็นิเจ�าและศัาสนิจกัรของ
พระองคแ์ล�วเก็บักระเป๋าผู้ลนุิผู้ลนัิออก
จากบั�านิพร�อมกบััประกาศัว�าจะหนีิไป
และไม�มวีนัิกลบััมาอกี

  เม้�อลก้หนีิออกจากบั�านิ เขาอาจไม�
สังเกตเห็นิว�าพ�อแม�ผู้้�ห�วงใยกำาลงัมองอย้�
ทางหนิ�าต�าง พวกเขาเฝ่� ามองลก้จากไป
ดำ�วยจติใจอ�อนิไหว—หวงัว�าลก้สุดำที�รกัจะ
เรยีนิร้�บัางอย�างจากประสบัการณ์นิ�าเศัร�า
นีิ�และบัางทอีาจจะมองชีุวติดำ�วยมมุมอง
ใหม�—แล�วกลับับั�านิในิที�สุดำ

  พระบัดิำาบันิสวรรคผ์ู้้�ทรงรกัเราก็เชุ�นิ
กนัิ พระองคท์รงรอให�เรากลบััมา
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  พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงรอให�ท�านิกลบัั
มาโดำยมนีิำ �าตาแห�งความรกัและความ
เมตตาสงสารในิพระเนิตรของพระองค ์ 
แม�เม้�อท�านิร้�ส้กห�างไกลจากพระผู้้�เป็นิ
เจ�า พระองคจ์ะทรงเห็นิท�านิ จะทรงมี
พระเมตตาสงสารท�านิและวิ�งมากอดำ
ท�านิ 10 

  เชิุญมาเป็นิส�วนิหน้ิ�ง

     พร์ะผู้้้เป็นเจ้ัาทิร์งปล่่อยให้เร์าเรี์ยนร้้์จัาก
ควัามผู้ดิัพล่าดัข้องเร์า

   เราเป็นินัิกเดำนิิทางบันิถินินิแห�ง
ความเป็นิมรรตยั มุ�งค�นิหาความหมาย
และความจรงิอนัิส้งสุดำ บั�อยครั �ง เรามอง
เห็นิแค�หนิทางตรงหนิ�า—ไม�เห็นิว�าทาง
โค�งบันิถินินิจะนิำาเราไปที� ใดำ พระบัดิำา
บันิสวรรคผ์ู้้�ทรงรกัเราไม�ไดำ�ประทานิทกุ
คำาตอบัแก�เรา พระองคท์รงคาดำหวงัให�
เราค�นิหาหลายสิ�งดำ�วยตนิเอง พระองค์
ทรงคาดำหวงัให�เราเชุ้�อ—แม�ยากจะทำา
เชุ�นินัิ�นิ

  พระองคท์รงคาดำหวงัให�เราอกผู้าย 
ไหล�ผู้้�งและมีความแนิ�วแนิ�ข้ �นิอกีนิิดำ— 
มกีระดำก้สันิหลงัข้ �นิอกีนิิดำ—และเดำนิิไป
ข�างหนิ�าอกีก�าว

  นัิ�นิคอ้วธิทีี�เราเรยีนิร้�และเตบิัโต
  ท�านิจะอยากให�พระองคล์งราย

ละเอยีดำทุกอย�างจรงิๆ หรอ้? ท�านิจะอยาก
ให�พระองคต์อบัทกุคำาถิามจรงิๆ หรอ้? ให�
พระองคว์าดำแผู้นิที�ลงรายละเอียดำทกุจุดำ
หมายปลายทางอย�างนัิ�นิหรอ้?

  ข�าพเจ�าเชุ้�อว�าเราส�วนิใหญ�จะเบั้�อเรว็
มากกบััการบัรหิารแบับัลงรายละเอียดำทกุ
ขั �นิตอนิจากสวรรคแ์บับันีิ� เราเรยีนิร้�บัท
เรยีนิสำาคญัในิชีุวติจากประสบัการณ์ ผู้�านิ
การเรยีนิร้�จากความผิู้ดำพลาดำของเรา โดำย
ผู้�านิการกลับัใจและการตระหนัิกดำ�วย
ตนิเองว�า “ความชัุ�วร�ายไม�เคยเป็นิความ
สุขเลย” 11 

  พระเยซค้รสิตพ์ระบัตุรของพระ
ผู้้�เป็นิเจ�าสิ �นิพระชุนิม์ เพ้�อความผู้ดิำ
พลาดำของเราจะไดำ� ไม�สาปแชุ�งและฉุัดำรั �ง
ความก�าวหนิ�าของเราชัุ�วนิิรนัิดำร ์เพราะ
พระองค ์เราจง้สามารถิกลบััใจ และความ
ผู้ดิำพลาดำของเราจะเป็นิศิัลาป้ทางให�เรา
ก�าวไปส้�เป� าหมายที�ดำกีว�า

  ท�านิไม�ต�องเดำนิิบันิถินินินีิ�ตามลำาพงั  
พระบัดิำาบันิสวรรค์ ไม�ทรงทิ �งให�เราระหก
ระเหนิิในิความมด้ำ

  นีิ�คอ้เหตผุู้ลที� ในิฤดำใ้บัไม�ผู้ลปีิ 1820 
พระองคก์บััพระบัตุรของพระองค ์พระ
เยซค้รสิต ์ทรงปรากฏิต�อเด็ำกหนุิ�มโจเซฟ  
สมธิ

  ลองน้ิกถิง้เร้�องนีิ�สักคร้�! พระผู้้�เป็นิ
เจ�าของจักรวาลทรงปรากฏิต�อมนุิษย!์

  นีิ�เป็นิการเผู้ชิุญหนิ�าครั �งแรกจาก
หลายๆ ครั �งที� โจเซฟมีกบััพระผู้้�เป็นิเจ�า
และผู้้�ที�มาจากสวรรคท์�านิอ้�นิ ถิ�อยคำา
มากมายที�ผู้้�มาจากสวรรคเ์หล�านีิ�พด้ำ
กบััโจเซฟมบีันัิทก้อย้� ในิพระคมัภรีข์อง
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิ
ยคุสุดำท�าย สิ�งเหล�านีิ�เข�าถิง้ไดำ�ง�าย ทุกคนิ
สามารถิอ�านิและเรยีนิร้�ข�าวสารที�พระผู้้�เป็นิ
เจ�าทรงมี ให�เราในิสมยัของเราดำ�วยตนิเอง

  เราเชุ้ �อเชิุญให�ท�านิศ้ักษาดำ�วยตวั
ท�านิเอง

  โจเซฟ สมธิยงัเป็นิเด็ำกหนุิ�มตอนิที� ไดำ�
รบััการเปิดำเผู้ยเหล�านีิ� การเปิดำเผู้ยส�วนิ
ใหญ�มาก�อนิที�เขาจะอาย ุ30 ปี 12   เขาขาดำ
ประสบัการณ์ และสำาหรบัับัางคนิ เขาอาจ
ดำเ้หมอ้นิขาดำคณุสมบัตัทิี�จะเป็นิศัาสดำา
พยากรณ์ของพระเจ�า

  แต�พระเจ�าก็ทรงเรยีกเขาอย้�นัิ�นิเอง—
โดำยทำาตามแบับัแผู้นิที�เราพบัตลอดำพระ
คมัภรีศั์ักดำิ�สิทธิ�ทกุเล�ม

  พระผู้้�เป็นิเจ�าไม�ไดำ�ทรงรอที�จะพบั
คนิดำพีร�อมเพ้�อฟ้�นิฟ้พระกิตตคิณุของ
พระองค์

  ถิ�าพระองคท์รงรอ ตอนินีิ�ก็คงยงัรออย้�
  โจเซฟเหมอ้นิท�านิกบััข�าพเจ�ามาก

 ถิง้แม� โจเซฟจะทำาผู้ดิำ
พลาดำ แต�พระผู้้�เป็นิเจ�า
ทรงใชุ�เขาเพ้�อบัรรลจุดุำ
ประสงคอ์นัิยิ�งใหญ�ของ
พระองค์

  ประธานิโธมสั เอส.  
มอนิสันิ มกักล�าวคำา
แนิะนิำานีิ�: “คนิที�พระเจ�า
ทรงเรยีก พระองคท์รง
ทำาให�ค้�ควร” 13 

  อคัรสาวกเปาโลให�
เหตผุู้ลกบััวสุิทธิชุนิในิ

โครนิิธว์�า: “จง พจิาร ณา ดำ ้สภาพ พวก ท�านิ
เม้�อ ไดำ� รบัั การ ทรง เรยีก ม ีนิ�อย คนิ ที�
โลก ถิอ้ ว�า ม ีปัญญา ม ีนิ�อย คนิ ที� ม ีอำานิาจ 
ม ีนิ�อย คนิ ที� ม ีตระ กล้ ส้ง” 14 

  พระผู้้�เป็นิเจ�าทรงใชุ�คนิอ�อนิแอและ
คนิตำ�าต�อยทำาให�จดุำประสงคข์องพระองค์
เกดิำสัมฤทธผิู้ล ความจรงินีิ�เป็นิประจักษ์
พยานิว�าเป็นิเพราะเดำชุานุิภาพของพระผู้้�
เป็นิเจ�า ไม� ใชุ�ฝี่มอ้มนุิษย ์ที�ทำาให�งานิของ
พระองคบ์ันิแผู้�นิดำนิิโลกสำาเรจ็ 15 

     ฟัังพร์ะองค์ ทิำาตามพร์ะองค์
   เม้�อพระผู้้�เป็นิเจ�าทรงปรากฏิต�อโจเซฟ  

สมธิ พระองคท์รงแนิะนิำาพระบัตุร 
ของพระองค ์พระเยซค้รสิต ์และตรสัว�า  
“จงฟังท�านิ!” 16 

  โจเซฟ ใชุ�เวลาที�เหลอ้ในิชีุวติฟัง
พระองคแ์ละทำาตามพระองค์

  เฉักเชุ�นิโจเซฟ ความเป็นิสานุิศิัษย์
ของเราเริ�มจากการตดัำสินิใจฟังและทำา
ตามพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำพระเยซค้รสิต์

  ถิ�าท�านิปรารถินิาจะทำาตามพระองค ์ 
จงรวบัรวมศัรทัธาของท�านิและรบัั
กางเขนิของพระองค์ ไว�บันิท�านิ

  ท�านิจะพบัว�าท�านิ เป็็น  ส�วนิหน้ิ�งในิ
ศัาสนิจกัรของพระองค—์สถิานิที�อนัิ
อบัอุ�นิและเป็นิมติรซ้�งท�านิสามารถิเข�า
ร�วมการแสวงหาความเป็นิสานุิศิัษย์และ
ความสุขครั �งใหญ�

  ข�าพเจ�าหวงัว�าในิวาระครบัรอบั
สองร�อยปีของนิิมิตแรกนีิ� ขณะที�เรา
ไตร�ตรองและเรยีนิร้�เกี�ยวกับัการฟ้�นิฟ้
ศัาสนิจักรของพระเยซ้ครสิต์ เราจะ
ตระหนัิกว�านีิ� ไม� ไดำ�เป็นิเพียงเหตุการณ์

อ็อ็สโล, นอ็ร์เวิย์
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พวกเขาและลก้ๆ จะอาศััยอย้� ในิบั�านิที�ดำี
ที�สุดำไดำ�อย�างไร? ข�าพเจ�าน้ิกถิง้บั�านิของ
สมาชิุกศัาสนิจกัรที�เคธแีละข�าพเจ�าไดำ�
รบััเกยีรติ ให� ไปเยี�ยม เราไดำ�รบััเชิุญให� ไป
ที�บั�านิในิเกาหลแีละเคนิยา ในิฟิลปิปินิส์
และเปร ้ในิลาวและลตัเวยี ข�าพเจ�าขอ
แบั�งปันิข�อสังเกตสี�ประการเกี�ยวกบัับั�านิ
ที�ดำี

  ประการแรก จากมุมมองของพระเจ�า  
การสร�างบั�านิที�ดำทีี�สุดำเกี�ยวข�องทกุอย�าง
กบััคณุภาพส�วนิตวัของคนิที�อย้� ในิบั�านิ  
บั�านิเหล�านีิ� ไม�ไดำ�เป็นิบั�านิที�ดำี ในิดำ�านิ
ความสำาคญัใดำๆ หรอ้ดำ�านิความคงทนิ
ยั�งยน้ิดำ�วยเคร้�องเรอ้นิในิบั�านิ หรอ้ดำ�วย
มล้ค�าหรอ้สถิานิะทางสังคมของผู้้�เป็นิ
เจ�าของ ลกัษณะที�ดำทีี�สุดำของบั�านิทุกหลงั
คอ้การสะท�อนิให�เห็นิภาพลกัษณ์ของ
พระครสิตจ์ากผู้้�พำานัิกในิบั�านิ สิ�งสำาคญั
คอ้การออกแบับัตกแต�งภายในิของจิต
วญิญาณผู้้�อย้�อาศััย ไม� ใชุ�ตวัโครงสร�าง

  คณุลกัษณะของพระครสิต์ ไดำ�มาตาม  
“วถิิแีห�งเวลา” 1   โดำยการก�าวหนิ�าไปตามเส�นิ 
ทางพนัิธสัญญาอย�างตั �งใจ คณุลกัษณะ
เหมอ้นิพระครสิตป์ระดำบััชีุวติของผู้้�ที�
พากเพยีรดำำาเนิินิชีุวติดำ�วยคณุงามความดำ ี
ทำาให�บั�านิเต็มไปดำ�วยแสงพระกติตคิณุ  

 โดัย เอล็่เดัอร์์แอล่. วัทิินีย์ เคล่ย์ตนั
  แห่์งฝ่ายประธานโควิรัมสาวิกเจด็สิบั

เม้�อไม�นิานิมานีิ�ข�าพเจ�าสะดำดุำตาป� าย
โฆษณาอันิหน้ิ�งในิซอลท์เลคซิตี � เป็นิป� าย
โฆษณาบัรษัิทเฟอรนิ์ิเจอรแ์ละออกแบับั
ตกแต�งภายในิ ที� ใชุ�คำาง�ายๆ ว�า “เพ้�อบั�านิ
ที�ดำทีี�สุดำในิซอลท์เลคซิตี �”

  ข�อความจำาง�าย—แต�อะไรคอ้ “บั�านิที�ดำี
ที�สุดำ”? ข�าพเจ�าเฝ่� าน้ิกถิง้แต�คำาถิามนัิ�นิ  
โดำยเฉัพาะอย�างยิ�งสำาหรบััลก้ๆ ที�ข�าพเจ�า
กบััเคธภีรรยาเคยเลี �ยงดำ ้และลก้ๆ ที�พวก
เขาเลี �ยงดำอ้ย้�ทกุวนัินีิ� เชุ�นิเดำยีวกบััพ�อแม�
ทกุแห�ง เรากังวลและสวดำอ�อนิวอนิ 
เพ้�อครอบัครวัเรา เรายงัทำาเชุ�นินัิ�นิ เรา 
ต�องการให�พวกเขาไดำ�รบััสิ�งที�ดำทีี�สุดำจรงิๆ  

 บา้นทีี่�ดีทีี่�สุด

   พีระผูู้้ช่วิยให้์รอ็ดทรงเป็นวิิศวิกร ช่างก่อ็สร้าง และ 
นักอ็อ็กแบับัภายในผูู้้เชี�ยวิชาญ โครงการข้อ็งพีระอ็งค์ 
ค่อ็ควิามดีพีร้อ็มและปีติีนิรันดร์ข้อ็งจิตีวิิญญาณเรา

สำาคัญทางประวตัิศัาสตร ์ท�านิกับั
ข�าพเจ�ามีส�วนิสำาคัญในิเร้�องราวต�อ
เน้ิ�องอันิยิ�งใหญ�นีิ�

  แล�วส�วนิที�ท�านิกับัข�าพเจ�าต�องทำา
คอ้อะไร?

  คอ้การเรยีนิร้�เร้�องพระครสิต ์การ
ศ้ักษาพระวจนิะของพระองค ์การฟัง
และทำาตามพระองค์ โดำยมสี�วนิร�วมอย�าง
แข็งขนัิในิงานิยิ�งใหญ�นีิ� ข�าพเจ�าเชุ้ �อ
เชิุญให�ท�านิมาเป็นิส�วนิหน้ิ�ง!

  ท�านิไม�จำาเป็นิต�องดำพีร�อม เพยีงแต�
ต�องมคีวามปรารถินิาที�จะพฒันิาศัรทัธา
และเข�าใกล�พระองคท์กุวนัิ

  หนิ�าที�ของเราคอ้รกัและรบััใชุ�พระ
ผู้้�เป็นิเจ�ากบััรกัและรบััใชุ�บัตุรธดิำาของ
พระผู้้�เป็นิเจ�า

  เม้�อท�านิทำาสิ�งนีิ� พระผู้้�เป็นิเจ�าจะ
ทรงโอบัล�อมท�านิดำ�วยความรกั ปีต ิและ
การนิำาทางที�เที�ยงแท�ของพระองคต์ลอดำ
ชีุวติ แม�ภายใต�สภาวการณ์ร�ายแรงและ
มากกว�านัิ�นิ

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิถิง้สิ�งนีิ�และฝ่าก
พรของข�าพเจ�าดำ�วยความสำาน้ิกคณุและ
ความรกัต�อท�านิแต�ละคนิ ในิพระนิาม
อนัิศัักดำิ�สิทธิ�ของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของ
เรา พระอาจารยข์องเรา—ในิพระนิาม
ของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 

       อ้างองิ
     1.  ดำ ้ เอเฟซัส 2:13–14 .
    2.  ดำ ้ ลก้า 4:18 .
    3.   2 นีิไฟ 25:26 .
    4.  ดำ ้พระคมัภรีม์อรมอนิที�  

ChurchofJesusChrist.org/study/
scriptures/bofm.

    5.   1 ทิโมธ ี6:15 .
    6.  ดำ ้ มทัธวิ 16:15–17 .
    7.   มทัธวิ 25:40 .
    8.  ดำ ้ กจิการของอคัรทต้ 10:34 .
    9.  ดำ ้ หลกัคำาสอนิและพนัิธสัญญา 88:63 .
    10.  ดำป้ฏิกิรยิาของบัดิำาที�เห็นิบัตุรผู้้�หลงหาย

กลบััมาในิ  ลก้า 15:20 .
    11.   แอลมา 41:10 .
    12.  ตวัอย�างเชุ�นิในิหลักคำาสอนิและพนัิธสัญญา

ภาคที� 138 มกีารเปิดำเผู้ยมากกว�า 100 เร้�อง
ที� โจเซฟ สมธิไดำ�รบััก�อนิวนัิเกดิำปีที� 30 ในิ
วนัิที� 23 ธนัิวาคม ค.ศั. 1835.

    13.  โธมสั เอส. มอนิสันิ, “ การเรยีกให�ทำาหนิ�าที� ,”  
 เลยีโฮนา,  ก.ค. 1996, 54.

    14.  1 โครนิิธ ์1:26.
    15.  ดำ ้ 1 โครนิิธ ์1:28–29 ;  2 โครนิิธ์ 4:7 .
    16.   โจเซฟ สมธิ—ประวตั ิ1:17 .  
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ไม�ว�าพ้ �นิบั�านิจะเป็นิดำนิิหรอ้หนิิอ�อนิ  
ถิง้แม�ท�านิจะเป็นิเพยีงคนิเดำยีวในิครวั
เรอ้นิที�ทำาตามคำาตกัเตอ้นิให� “แสวงหาสิ�ง
เหล�านีิ�” 2   แต�ท�านิชุ�วยตกแต�งทางวญิญาณ
ให�แก�บั�านิของครอบัครวัท�านิไดำ�

  เราทำาตามพระดำำารสัแนิะนิำาของ
พระเจ�าให� “วางระเบัยีบั [ตนิเอง]; เตรยีม
สิ�งที�จำาเป็นิทกุอย�าง; และสถิาปนิาบั�านิ” 
โดำยการวางระเบัยีบั การเตรยีม และการ
สถิาปนิาชีุวติทางวญิญาณของเรา ไม� ใชุ�
อสังหารมิทรพัย์ ขณะเราตดิำตามเส�นิทาง
พนัิธสัญญาของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำดำ�วย
ความอดำทนิ บั�านิของเราจะเป็นิ “บั�านิ
แห�งรศััมภีาพ, บั�านิแห�งระเบัยีบั, [และ] 
บั�านิแห�งพระผู้้�เป็นิเจ�า” 3 

  ประการที�สอง ผู้้�อาศััยอย้� ในิบั�านิที�ดำี
ที�สุดำจดัำเวลาเพ้�อศ้ักษาพระคมัภรีแ์ละ
ถิ�อยคำาของศัาสดำาพยากรณ์ที�มชีีุวติทกุ
วนัิ ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิเชุ้ �อ
เชิุญให�เรา “เปลี�ยนิโฉัม” และ “ปรบััปรงุ” 
บั�านิของเราดำ�วยการศ้ักษาพระกติตคิณุ 4    
คำาเชุ้ �อเชิุญของท�านิยอมรบััว�าบั�านิที�ดำี
เป็นิที�อย้�อาศััยของงานิสำาคญัอนัิอ�อนิโยนิ
ของการเตบิัโตส�วนิตวัและการปรบััปรงุ
ความอ�อนิแอของเรา การกลับัใจทกุวนัิ
เป็นิเคร้�องมอ้เปลี�ยนิแปลงที�ทำาให�เรา
สามารถิเตบิัโตเป็นิคนิมนีิำ �าใจและมคีวาม
รกัความเข�าใจมากข้ �นิอีกนิิดำ การศ้ักษา
พระคมัภีรน์ิำามาเราใกล�ชิุดำพระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำมากข้ �นิ ความรกัและพระคณุอนัิ
เอ้ �อเฟ้�อของพระองคช์ุ�วยให�เราเตบิัโต

  พระคมัภีร์ ไบัเบัลิ พระคมัภรี ์
มอรมอนิ และไข�มุกอนัิลำ �าค�าเล�าเร้�องราว
เกี�ยวกบััครอบัครวั จง้ไม�นิ�าแปลกใจที�
หนัิงส้อศัักดำิ�สิทธิ�เหล�านีิ�เป็นิค้�มอ้ที� ไม�มี
สิ�งใดำเทยีบัไดำ�สำาหรบััการก�อสร�างบั�านิที�ดำี
ที�สุดำ ทั �งสามเล�มบันัิทก้เหตกุารณ์ความ
กงัวลของบัดิำามารดำา, ภัยจากการล�อลวง, 
ชัุยชุนิะของความชุอบัธรรม, การทดำลอง
จากความอดำอยากและความอดุำมสมบัร้ณ์,  
ตลอดำจนิความนิ�ากลวัของสงครามและ
รางวลัแห�งสันิตภิาพ ครั �งแล�วครั �งเล�าที�
พระคมัภีรแ์สดำงให�เราเห็นิว�าครอบัครวั
ประสบัผู้ลสำาเรจ็ผู้�านิการดำำาเนิินิชีุวติที�
ชุอบัธรรมอย�างไรและล�มเหลวเพราะเส�นิ
ทางอ้�นิอย�างไร

  ประการที�สาม บั�านิที�ดำทีำาตาม
พมิพเ์ขยีวที�พระเจ�าทรงสร�างไว�สำาหรบัั
บั�านิที�ดำทีี�สุดำของพระองค ์ซ้�งคอ้พระวหิาร  
การสร�างพระวหิารเริ�มดำ�วยขั �นิตอนิพ้ �นิ
ฐานิ—การแผู้�วถิางและการปรบััพ้ �นิที� เรา
อาจเปรยีบังานิขั �นิต�นิในิการเตรยีมพ้ �นิที�
เหล�านัิ�นิกับัการรกัษาพระบัญัญตัพิ้ �นิฐานิ  
พระบัญัญัตเิป็นิรากฐานิในิการสร�างความ
เป็นิสานุิศิัษย ์ความเป็นิสานุิศิัษยท์ี�มั�นิคง
นิำาเราไปส้�ความหนัิกแนิ�นิ แนิ�วแนิ� และ
ไม�หวั�นิไหว 5  ดำจุโครงสร�างเหล็กสำาหรบัั
พระวหิาร โครงสร�างเหล็กอนัิมั�นิคงนีิ�เปิดำ
ทางให�พระเจ�าทรงส�งพระวญิญาณของ
พระองคม์าเปลี�ยนิใจเราไดำ� 6   ประสบัการณ์
การเปลี�ยนิแปลงอนัิลก้ซ้ �งในิใจเปรยีบั
เสมอ้นิการเพิ�มลกัษณะอนัิสวยงามภายในิ
พระวหิาร

  เม้�อเราดำำาเนิินิต�อไป ในิศัรทัธา พระเจ�า
ทรงค�อยๆ เปลี�ยนิเรา เรารบััรป้ลกัษณ์
ของพระองคม์าไว� ในิสีหนิ�าเราและเริ�ม
สะท�อนิความรกัและความงดำงามของ
พระอปุนิิสัยของพระองค ์7   เม้�อเราเป็นิ
เหมอ้นิพระองคม์ากข้ �นิ เราจะร้�ส้ก
สบัายใจในิพระนิิเวศัน์ิของพระองค ์และ
พระองคจ์ะทรงร้�ส้กสบัายพระทัยในิบั�านิ
ของเรา

  เราสามารถิทำาให�บั�านิของเราคงการ
เชุ้�อมต�อใกล�ชิุดำกบััพระนิิเวศัน์ิของ
พระองค์ ไดำ�ดำ�วยการมคีณุสมบัตัคิ้�ควรรบัั
ใบัรบััรองพระวหิารและใชุ� ให�บั�อยที�สุดำ
เท�าที�สภาวการณ์เอ้ �ออำานิวย เม้�อเราทำา
เชุ�นินัิ�นิ ความศัักดำิ�สิทธิ�ของพระนิิเวศัน์ิ
ของพระเจ�าจะอย้� ในิบั�านิเราดำ�วย

  พระวหิารซอลทเ์ลคอนัิวจิติรงดำงาม 
ตั �งตระหง�านิอย้�ไม�ไกล ผู้้�บักุเบักิสร�าง 
พระวหิารแห�งนีิ�ดำ�วยเคร้�องมอ้พ้ �นิๆ  
วสัดำใุนิท�องที� และการทำางานิหนัิกอย�างไม�
หยุดำหย�อนิในิการก�อสร�างระหว�างปี  
1853 ถิง้ปี 1893 คณุภาพส้งสุดำเท�าที�
สมาชิุกศัาสนิจกัรยคุแรกๆ จะทำาไดำ�ทาง
ดำ�านิวศิัวกรรม สถิาปัตยกรรม และการ
ออกแบับัภายในิเพ้�อสร�างผู้ลงานิชิุ�นิเอกที�
หลายล�านิคนิพากันิยกย�อง

  เกอ้บั 130 ปีผู้�านิไปนัิบัจากการอทุศิั
พระวหิารแห�งนีิ� ดำงัที�เอ็ลเดำอรแ์กรยี ์อ.ี 
สตเีวนิสันิกล�าวไว�เม้�อวานิ หลกัวศิัวกรรม

ที� ใชุ�ออกแบับัพระวหิารมมีาตรฐานิที� ใหม�
กว�าและปลอดำภยักว�ามาทดำแทนิ  
หากเราไม�ยกระดำบััวศิัวกรรมของพระ
วหิารและซ�อมแซมโครงสร�างที�อ�อนิแอ  
ย�อมเป็นิการทรยศัต�อความเชุ้�อมั�นิของ
ผู้้�บักุเบักิที�พยายามทำาทกุอย�างสุดำความ
สามารถิแล�วมอบัพระวหิารให�อย้� ในิความ
ดำแ้ลของอนุิชุนิรุ�นิหลงั

  ศัาสนิจกัรเริ�มโครงการฟ้�นิฟ้สี�ปีเพ้�อ
ปรบััปรงุโครงสร�างพระวหิารและความ
คงทนิต�อสภาวะแผู้�นิดำนิิไหว 8   โดำยจะ
เสรมิรากฐานิ พ้ �นิ และผู้นัิงให�แข็งแกร�ง
ยิ�งข้ �นิ ความร้�ดำ�านิวศิัวกรรมที�ดำทีี�สุดำที�มี
ในิยคุนีิ�จะยกระดำบััมาตรฐานิของพระ
วหิารให�ทันิสมยั เราจะไม�สามารถิเห็นิ
การเปลี�ยนิแปลงของโครงสร�าง แต�ผู้ล
ของการเปลี�ยนิแปลงจะสำาคญัและมอีย้�
จรงิ ในิทุกๆ ดำ�านิของงานินีิ� เราจะอนุิรกัษ์
ลกัษณะการออกแบับัภายในิอนัิสวยงาม
ของพระวหิารไว�

  เราควรทำาตามแบับัอย�างที� ไดำ�รบััจาก
การบัร้ณะพระวหิารซอลทเ์ลคและใชุ�
เวลาประเมนิิวศิัวกรรมแผู้�นิดำนิิไหวทาง
วญิญาณของเราเองเพ้�อให�ทนัิสมยัอย้�
เสมอ การประเมนิิตนิเองเป็นิระยะๆ  
ควบัค้�กบััการทล้ถิามพระเจ�าว�า “ข�า
พระองคย์งัขาดำอะไรอีกบั�าง?” 9   จะชุ�วยให�เรา 
แต�ละคนิมสี�วนิในิการสร�างบั�านิที�ดำทีี�สุดำ

  ประการที�สี� บั�านิที�ดำทีี�สุดำเป็นิที�หลบัภัย
จากพายรุ�ายของชีุวติ พระเจ�าทรงสัญญา
ว�าผู้้�รกัษาพระบัญัญัตขิองพระผู้้�เป็นิ
เจ�าจะ “รุ�งเรอ้งอย้� ในิแผู้�นิดำนิิ” 10   ความ
รุ�งเรอ้งของพระผู้้�เป็นิเจ�าคอ้พลงัที�จะมุ�ง
ไปข�างหนิ�าแม�มปีัญหาชีุวติ

  ในิปี 2002 ข�าพเจ�าไดำ�เรยีนิร้�บัทเรยีนิ
สำาคญัเกี�ยวกบััปัญหา ขณะอย้� ในิ 
อาซนุิซีออนิ ปารากวยั ข�าพเจ�าพบักบัั 
บัรรดำาประธานิสเตคของเมอ้งนัิ�นิ เวลา
นัิ�นิปารากวยัเผู้ชิุญวกิฤตดำ�านิการเงนิิ
อย�างหนัิก และสมาชิุกศัาสนิจกัรหลาย
คนิกำาลงัเดำอ้ดำร�อนิและมรีายไดำ� ไม�พอ
เลี �ยงชีุพ ข�าพเจ�าไม�ไดำ� ไปที�อเมรกิาใต�
เลยตั �งแต�จบังานิเผู้ยแผู้�และไม�เคยไป
ปารากวยัมาก�อนิ ตอนินัิ�นิข�าพเจ�าเพิ�งรบัั
ใชุ�เป็นิฝ่� ายประธานิภาคที�นัิ�นิไดำ�เพยีงไม�กี�
สัปดำาห ์ดำ�วยความหวั�นิใจในิการดำ�อย 
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ความสามารถิที�จะนิำาทางประธานิสเตค 
เหล�านัิ�นิ ข�าพเจ�าจง้ขอให�พวกเขาเล�า
เฉัพาะสิ�งที�ดำำาเนิินิไปดำ�วยดำี ในิสเตคให�ฟัง  
ประธานิสเตคคนิแรกเล�าสิ�งที�ดำำาเนิินิไป
ดำ�วยดำ ีคนิต�อมาพด้ำถิง้สิ�งที�ดำำาเนิินิไปดำ�วย 
ดำแีละปัญหาบัางอย�าง พอถ้ิงประธานิสเตค 
คนิสุดำท�าย เขาพด้ำถิง้แต�ปัญหายุ�งยากใจ
เป็นิชุดุำๆ ขณะประธานิสเตคเหล�านัิ�นิ
อธบิัายความรนุิแรงของสถิานิการณ์  
ข�าพเจ�าก็ยิ�งกงัวลมากข้ �นิจนิแทบัจะสิ�นิ
หวงัว�าจะพด้ำอะไรดำี

  ขณะที�ประธานิสเตคคนิสุดำท�าย 
กำาลังจะพ้ดำจบั ความคิดำหน้ิ�งก็เข�ามา 
ในิใจข�าพเจ�า: “เอ็ลเดำอร์เคลย์ตันิ ถิาม 
คำาถิามนีิ�สิ: ‘ประธานิครับั สมาชิุกในิ 
สเตคของท�านิในิบัรรดำาคนิที�จ�ายส�วนิสิบั 
เต็ม, บัริจาคเงินิอดำอาหารอย�างเอ้ �อเฟ้�อ,  
ขยายการเรียกในิศัาสนิจักร, ไปเยี�ยม
ครอบัครัวในิฐานิะผู้้�สอนิประจำาบั�านิ
หร้อผู้้�เยี�ยมสอนิจริงๆ 11  ทุกเดำ้อนิ, จัดำ
สังสรรค์ ในิครอบัครัว, ศ้ักษาพระคัมภีร์,  
และสวดำอ�อนิวอนิเป็นิครอบัครัวทุกวันิ  
มีกี�คนิที�มีปัญหาแล�วจัดำการดำ�วยตนิเอง
ไม� ไดำ� โดำยไม�มีศัาสนิจักรเข�าไปชุ�วยแก�
ปัญหาให�?”

  ข�าพเจ�าขานิรบััการกระตุ�นิเตอ้นิที� ไดำ�
รบััโดำยถิามประธานิสเตคดำ�วยคำาถิามนัิ�นิ

  พวกเขาตะลง้มองข�าพเจ�าแล�วพด้ำว�า  
“Pues, ninguno”  หมายความว�า “เอ�อ  
ไม�มคีรบัั” จากนัิ�นิก็บัอกว�าไม�มสีมาชิุกคนิ
ใดำที�ทำาทกุสิ�งเหล�านัิ�นิแล�วมปีัญหาที� ไม�
สามารถิแก� ไขไดำ�ดำ�วยตนิเอง เพราะเหตุ
ใดำ? เพราะพวกเขาอย้� ในิบั�านิที�ดำทีี�สุดำ  
การดำำาเนิินิชีุวติอย�างซ้�อสัตยท์ำาให�พวก
เขามพีลงั วสัิยทัศัน์ิ และความชุ�วยเหลอ้
จากสวรรคท์ี�จำาเป็นิในิความวุ�นิวายทาง
เศัรษฐกิจที�รายล�อม

  นีิ� ไม�ไดำ�หมายความว�าคนิชุอบัธรรม
จะไม�เจ็บัป� วย ไม�เจออุบัตัเิหต ุไม�เผู้ชิุญ
ความผัู้นิผู้วนิทางธรุกจิ หรอ้ไม�ผู้จญความ
ทกุขย์ากอ้�นิๆ ในิชีุวติ ความเป็นิมรรตยั
นิำาเร้�องท�าทายมาให�เสมอ แต�ครั �งแล�ว
ครั �งเล�าข�าพเจ�าไดำ�เห็นิว�าคนิที�พยายาม
เชุ้�อฟังพระบัญัญัติไดำ�รบััพรให�พบัหนิทาง
เดำนิิต�อไปดำ�วยสันิตสุิขและความหวงั พร
เหล�านัิ�นิมี ให�ทุกคนิ 12 

  ดำาวดิำประกาศัว�า “ถิ�าพระยาห์เวห์มิไดำ�
ทรงสร�างบั�านิ บัรรดำาผู้้�ที�สร�างก็เหน้ิ�อย
เปล�า” 13   ไม�ว�าท�านิจะอย้�ที� ไหนิ ไม�ว�า
บั�านิเรอ้นิท�านิจะเป็นิแบับัใดำ และไม�ว�า
ครอบัครวัท�านิจะมีใครบั�าง ท�านิสามารถิ
ชุ�วยสร�างบั�านิที�ดำทีี�สุดำให�ครอบัครวัท�านิไดำ�
 พระกิตตคิณุที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้ของพระ
เยซค้รสิตม์แีบับัแปลนิสำาหรบัับั�านิเชุ�นิ
นัิ�นิ พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำทรงเป็นิวศิัวกร  
ชุ�างก�อสร�าง และนัิกออกแบับัภายในิผู้้�
เชีุ�ยวชุาญ โครงการของพระองคค์อ้ความ
ดำพีร�อมและปีตนิิิรนัิดำรข์องจติวญิญาณ
เรา ดำ�วยความชุ�วยเหลอ้จากความรกัของ
พระองค ์จติวญิญาณท�านิสามารถิเป็นิทกุ
สิ�งตามที�พระองคท์รงต�องการและท�านิ
สามารถิเป็นิตวัท�านิในิแบับัที�ดำทีี�สุดำพร�อม
ที�จะสร�างและอาศััยอย้� ในิบั�านิที�ดำทีี�สุดำ

  ข�าพเจ�าเป็นิพยานิว�าพระผู้้�เป็นิเจ�า
พระบัดิำาของเราทรงพระชุนิม์ พระบัตุร
ของพระองค ์พระเจ�าพระเยซค้รสิต ์ทรง
เป็นิพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำและพระผู้้� ไถิ�ของ
มวลมนุิษยชุาต ิทั �งสองพระองคท์รง
รกัท�านิ ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิต์
แห�งวสุิทธชิุนิยคุสุดำท�ายคอ้อาณาจกัร
ของพระเจ�าบันิแผู้�นิดำนิิโลก ศัาสดำา
พยากรณ์และอคัรสาวกที�ยงัมชีีุวตินิำาทาง
ศัาสนิจกัรในิปัจจบุันัิ พระคมัภรีม์อรมอนิ

เป็นิความจรงิ พระกติตคิณุที� ไดำ�รบััการ
ฟ้�นิฟ้ของพระเยซค้รสิตม์แีบับัแปลนิที�
ดำพีร�อมสำาหรบััการสร�างบั�านิที�ดำทีี�สุดำ ในิ
พระนิามของพระเยซค้รสิต ์เอเมนิ  ◼ 
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 7. ดำ ้แอลมา 5:14, 19.
    8.  แผู้�นิดำนิิไหวในิวนัิที� 18 มนีิาคม ค.ศั. 2020 

เป็นิตวัอย�างที�เพยีงพอถิง้ความจำาเป็นิในิ 
การดำำาเนิินิโครงการ

 9. มัทธิว 19:20.
 10. โมไซยาห์ 2:22.
    11.  ศัาสนิจกัรยกเลกิการสอนิประจำาบั�านิและ

การเยี�ยมสอนิแล�วและใชุ�การปฏิบัิัตศิัาสนิกจิ
แทนิในิปี 2018 (ดำ ้รสัเซลล์ เอ็ม. เนิลสันิ,  
“ การปฏิบิัตัศิัาสนิกจิ ,” เลยีโฮนา,   
พ.ค. 2018, 100)

    12.  เม้�อเราเลอ้กที�จะไม�ดำำาเนิินิชีุวติตามพระ
บัญัญตั ิพรของพระเจ�าก็จะถิอนิตวัออกไป
จนิถิง้ระดำบััหน้ิ�ง รป้แบับัซำ �าๆ เชุ�นินีิ�ที�พบัในิ
พระคมัภีรม์อรมอนิ บัางครั �งเรยีกว�าวฏัิจกัร
แห�งความชุอบัธรรมและความชัุ�วร�าย  
(ดำ ้ คื้ม่ีอืนักเรัยีนพรัะคืมัีภีรีัม์ีอรัมีอน   
[Church Educational System manual, 
2009], 414, ChurchofJesusChrist.org).

    13.   สดำดุำ ี127:1 .  

โอ็ลมเูอ็ มาร์กามาร์กา, ชิลี
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อย้� ในิที�ประทบััของพระผู้้�เป็นิเจ�าไดำ�, 
นิอกจากจะเป็นิโดำยผู้�านิความดำงีาม,  
และพระเมตตา, และพระคณุของพระ
เมสสิยาหผ์ู้้�บัรสุิทธิ�, ผู้้�ทรงพลพีระชุนิม์
ชีุพของพระองคต์ามเน้ิ�อหนัิง, และทรง
มพีระชุนิมชี์ุพอกีโดำยอำานิาจของพระ
วญิญาณ, เพ้�อพระองคจ์ะทรงทำาให�เกดิำ
การฟ้�นิคน้ิชีุวติของคนิตาย” 4 

  นัิบัตั �งแต�วนัิที�แซมวิเอล สมธิ นิ�อง
ชุายของท�านิศัาสดำาพยากรณ์ นิำาพระ
คมัภรีม์อรมอนิที�เพิ�งพมิพเ์สรจ็ใส�เต็ม
กระเป๋าออกเดำนิิเท�าไปแบั�งปันิพระคมัภรี์
เล�มใหม� วสุิทธิชุนิก็ทำางานิไม�หยดุำหย�อนิ
เพ้�อ “ทำาให�สิ�งเหล�านีิ�เป็นิที�ร้�แก�ผู้้�อย้�อาศััย
ของแผู้�นิดำนิิโลก”

  ในิปี 1920 สมยัที�ยงัเป็นิเอ็ลเดำอรเ์ดำวดิำ 
โอ. แมคเคย ์แห�งโควรมัอคัรสาวกสิบัสอง  
ท�านิเริ�มเดำนิิทางเพ้�อเยี�ยมเยยีนิคณะ
เผู้ยแผู้�ต�างๆ ของศัาสนิจกัรตลอดำปี 
ภายในิเดำอ้นิพฤษภาคมปี 1921 ท�านิยน้ิอย้�
ในิสุสานิเล็กๆ ในิฟากาล ีซามวั ตรงหนิ�า
หลมุศัพที� ไดำ�รบััการดำแ้ลอย�างดำขีองเด็ำก
เล็กสามคนิ บัตุรสาวและบัตุรชุายอีกสอง
คนิของโธมสักบััซาราห ์ฮิลตนัิ เด็ำกเล็กทั �ง
สาม—คนิโตอายสุองขวบั—เสียชีุวติในิ
ชุ�วงที� โธมสักบััซาราหร์บััใชุ�เป็นิค้�ผู้้�สอนิ
ศัาสนิาหนุิ�มสาวในิปลายทศัวรรษ 1800

  ก�อนิออกจากยท้าห ์เอ็ลเดำอรแ์มคเคย ์
สัญญากบััซาราห์ซ้�งตอนินีิ�เป็นิม�ายว�า 
ท�านิจะไปเยี�ยมหลมุศัพของลก้ๆ เธอในิ 
ซามัว เพราะเธอไม�สามารถิกลบััไปที�นัิ�นิ 

วญิญาณบัรสุิทธิ�มี ไว�เพ้�อทกุคนิ การฟ้�นิฟ้
เป็นิของโลก และข�าวสารการฟ้�นิฟ้เร�ง
ดำ�วนิเป็นิพเิศัษในิวนัินีิ�

  “ดำงันัิ�นิ, ความสำาคญันัิ�นิใหญ�หลวง
เพยีงใดำที�จะทำาให�สิ�งเหล�านีิ�เป็นิที�ร้�แก�ผู้้�
อย้�อาศััยของแผู้�นิดำนิิโลก, เพ้�อพวกเขา
จะร้�ว�าไม�มเีน้ิ�อหนัิงใดำจะสามารถิพำานัิก

 โดัย เอล็่เดัอร์์ดั.ี ทิอดัด์ั คริ์สทิอฟัเฟัอร์์สัน
  แห่์งโควิรัมอั็ครสาวิกสิบัสอ็ง

    ตลอดำการประชุมุใหญ�สามญัครั �งนีิ�เราพด้ำ
และร�องเพลงดำ�วยความปีตยินิิดำเีกี�ยวกบัั
สัมฤทธผิู้ลของ “การฟ้�นิฟ้สรรพสิ�ง” 1   ที�
พยากรณ์ ไว�นิานิมาแล�ว, เกี�ยวกบััการ  
“รวบัรวมทุกสิ�ง . . . ให�อย้� ในิพระครสิต,์” 2    
เกี�ยวกบััการกลับัมาของความสมบัร้ณ์
แห�งพระกติตคิณุ ฐานิะปุโรหติ และ
ศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตบ์ันิแผู้�นิดำนิิ
โลก ซ้�งทั �งหมดำนีิ�เราเรยีกว�า “การฟ้�นิฟ้”

  แต�การฟ้�นิฟ้ไม�ไดำ�มี ไว�สำาหรบััคนิที�
ชุ้�นิชุมยินิดำี ในิเร้�องนีิ�เท�านัิ�นิ การเปิดำเผู้ย 
ต�างๆ เกี�ยวกับันิิมติแรกไม� ใชุ�สำาหรบัั 
โจเซฟ สมิธคนิเดำยีวแต�มอบัให�เป็นิแสง
สว�างและความจรงิสำาหรบััทกุคนิที� “ขาดำ
สตปิัญญา” 3   พระคมัภีรม์อรมอนิเป็นิ
ทรพัยส์มบัตัขิองมนุิษยชุาต ิศัาสนิพิธี
ฐานิะปุโรหติแห�งความรอดำและความ
ส้งส�งเตรยีมไว� ให�ทกุคนิ รวมทั �งคนิที� ไม�
ไดำ�อย้� ในิความเป็นิมรรตยัแล�ว ศัาสนิจกัร
ของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิยคุ
สุดำท�ายและพรของศัาสนิจกัรมีไว�เพ้�อ
ทกุคนิที�ต�องการ ของประทานิแห�งพระ

 การแบ่งปัินข่่าวสาร 
เรื�องการฟืื้� นฟื้แูลึะ 
การฟืื้� นคืันพิระชุนม์

   การฟ่� นฟูเป็นข้อ็งโลก และข่้าวิสารการฟ่� นฟู 
เร่งด่วินเป็นพิีเศษในวินันี�

บัลฟัฟ์เดล ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา
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ไดำ� เอ็ลเดำอรแ์มคเคย์เขยีนิกลบััมาหาเธอ
ว�า “ซิสเตอรฮิ์ลตนัิ ลก้นิ�อยทั �งสามของ
คณุ . . . สานิต�องานิเผู้ยแผู้�อนัิทรงเกียรติ
ที�คณุเริ�มไว�เกอ้บัสามสิบัปีที�แล�วอย�าง
เงยีบัๆ และจบััใจที�สุดำ” จากนัิ�นิท�านิเพิ�ม
บัทประพนัิธ์ท�อนิหน้ิ�งของท�านิเอง:

  มีอืเปี็� ยมีรักัปิ็ดตาเด็กน้อยที�วางวาย
  มีอืเปี็� ยมีรักัจั้ดรัา่งน้อยเรัยีงรัายก่อนฝัง
  มีอืตา่งช่าตปิ็รัะดบัหลมุีศพเล็กๆ นั�นให้

งามีตา
  คืนแป็ลกหน้าวนัทา คืนแป็ลกหน้า

อาลยั 5 

  เร้�องราวนีิ�เป็นิเพยีงหน้ิ�งในิหลายพนัิ
หลายแสนิเร้�องที�พด้ำถิง้เวลา สิ�งลำ �าค�า  
และชีุวติที�มผีู้้�สละให�ตลอดำ 200 ปีที�ผู้�านิ
มาเพ้�อแบั�งปันิข�าวสารการฟ้�นิฟ้  
ความปรารถินิาของเราที�จะเข�าถิง้ทุก
ประชุาชุาติ ตระก้ล ภาษา และผู้้�คนิยัง
ไม�ลดำลงทุกวนัินีิ� เห็นิไดำ�จากชุายหนุิ�ม
หญงิสาวและค้�สามภีรรยาหลายหม้�นิคนิ
ที�กำาลงัรบััใชุ�ภายใต�การเรยีกเป็นิผู้้�สอนิ
ศัาสนิาเต็มเวลา จากสมาชิุกศัาสนิจักร
ทั�วไปที�สะท�อนิคำาเชิุญชุวนิของฟีลปิ ให�
มาดำ ้6   และจากเงนิิหลายล�านิดำอลลารท์ี� ใชุ�
สนัิบัสนุินิงานิดำงักล�าวทั�วโลกทกุปี

  แม�คำาเชิุญชุวนิของเราไม�มกีารบับีั
บังัคบัั แต�เราหวงัว�าทุกคนิจะสนิใจ เพ้�อให�
เป็นิเชุ�นินัิ�นิ ข�าพเจ�าเชุ้�อว�าต�องมสีามสิ�ง
เป็นิอย�างนิ�อย สิ�งแรก ความรกัของท�านิ 
สิ�งที�สอง แบับัอย�างของท�านิ และสิ�งที�สาม 
การใชุ�พระคมัภรีม์อรมอนิของท�านิ

  คำาเชิุญชุวนิของเราจะเป็นิเร้�องของ
ประโยชุน์ิส�วนิตนิไม�ไดำ� แต�ต�องเป็นิการ
แสดำงความรกัที� ไม�เห็นิแก�ตวั 7   ความรกั
นีิ�เรยีกว�าจติกศุัล ความรกัอนัิบัรสุิทธิ�ของ
พระครสิต ์เป็นิความรกัที�เราต�องทล้ขอ  
เราไดำ�รบััคำาเชุ้ �อเชิุญ แม�ถิง้กับัเป็นิคำาสั�ง
ให� “สวดำอ�อนิวอนิพระบัดิำาจนิสุดำพลงัของ
ใจ, เพ้�อ [เรา] จะเปี� ยมดำ�วยความรกันีิ�” 8 

  ตวัอย�างเชุ�นิ ข�าพเจ�าขอแบั�งปันิ
ประสบัการณ์ที�เล�าโดำยซิสเตอรล์าเนิตต ์ 
โฮชิุง ปัจจบุันัิกำาลงัรบััใชุ�กับัสามขีองเธอ  
ประธานิฟรานิซิส โฮชิุง ประธานิคณะ
เผู้ยแผู้�ซามัว อาปีอา ซิสเตอร์ โฮชิุงเล�าว�า:

  “หลายปีก�อนิ ครอบัครวัที�มลีก้เล็กของ
เราย�ายไปอย้�บั�านิหลงัเล็กในิลาอเีอ ฮาวาย  
ที�จอดำรถิของบั�านิเราถิก้เปลี�ยนิเป็นิห�อง
พกัเดำี�ยวให�ชุายชุ้�อโจนิาธานิอาศััยอย้�  
โจนิาธานิเคยเป็นิเพ้�อนิบั�านิของเราที�อ้�นิ  
เพราะร้�ส้กว�าไม� ใชุ�เหตบุังัเอญิที�พระเจ�า
ทรงนิำาเรามาอย้�ดำ�วยกนัิ เราจง้ตดัำสินิใจ
เปิดำเผู้ยมากข้ �นิเกี�ยวกบัักจิกรรมต�างๆ  
และการเป็นิสมาชิุกในิศัาสนิจกัรของเรา  
โจนิาธานิชุ้�นิชุอบัมติรภาพของเราและ
ชุอบัใชุ�เวลากับัครอบัครวัเรา เขาชุอบั
เรยีนิพระกติตคิณุ แต�ไม�สนิใจจะผู้ก้มดัำ
กบััศัาสนิจกัร

  “ระยะหลงัลก้ๆ ของเราตั �งฉัายาให� โจ
นิาธานิว�า ‘ลงุโจนิาธานิ’ ขณะที�ครอบัครวั
เราขยายข้ �นิเร้�อยๆ โจนิาธานิก็สนิใจเร้�อง
ราวของเรามากข้ �นิเชุ�นิกนัิ เราชุวนิเขามา
งานิเลี �ยงวนัิหยดุำ วนัิเกดิำ งานิโรงเรยีนิ  
และกจิกรรมศัาสนิจกัร จนิถิง้การ
สังสรรค์ ในิครอบัครวัและพธิบีัพัตศิัมา
ของเด็ำกๆ

  “วนัิหน้ิ�ง ดำฉัิันิไดำ�รบััโทรศััพท์จากโจนิา
ธานิ เขาต�องการความชุ�วยเหลอ้ เขาเป็นิ
เบัาหวานิและเท�าตดิำเชุ้ �อรนุิแรงจนิต�อง 

ตดัำทิ �ง ครอบัครวัเราและสมาชิุกวอรด์ำแถิว
นัิ�นิพาเขาฟันิฝ่� าการทดำลองครั �งนีิ� ไป ไดำ� 
เราผู้ลดัำกนัิดำแ้ลเขาที� โรงพยาบัาล  
และเขาไดำ�รบััพรฐานิะปุโรหติ ขณะโจ
นิาธานิอย้�ระหว�างพกัฟ้�นิ ดำ�วยความชุ�วย
เหลอ้ของพี�นิ�องสตรสีมาคมสงเคราะห ์ 
เราทำาความสะอาดำห�องอย้�อาศััยของเขา  
พี�นิ�องชุายฐานิะปุโรหติทำาทางลาดำเข�า
ประตแ้ละราวจบััในิห�องนิำ �าให�เขา เม้�อ 
โจนิาธานิกลบัับั�านิ เขาต้ �นิตนัิใจมาก

  “ โจนิาธานิเริ�มเรยีนิกบััผู้้�สอนิศัาสนิา
อกีครั �ง สัปดำาหก์�อนิปีใหม� เขาโทรถิาม
ดำฉัิันิว�า ‘คณุจะทำาอะไรในิวนัิสิ�นิปี?’ ดำฉัิันิ
เตอ้นิเขาเร้�องงานิเลี �ยงประจำาปีของเรา  
แต�เขาตอบัว�า ‘ผู้มอยากให�คณุมาพธิบีัพั
ตศิัมาของผู้ม! ผู้มอยากเริ�มต�นิปีใหม�นีิ� ให�
ถิก้ต�อง’ หลงัจาก ‘มาดำ’้ ‘มาชุ�วย’ และ ‘มา
อย้�’ 20 ปี จติวญิญาณลำ �าค�าดำวงนีิ�ก็พร�อม
รบัับัพัตศิัมา

  “ ในิปี 2018 เม้�อเราไดำ�รบััเรยีกเป็นิ
ประธานิคณะเผู้ยแผู้�และค้� สุขภาพของ
โจนิาธานิทรดุำลง เราขอให�เขาเข�มแข็งรอ
เรากลบััมา เขาอย้�ต�อมานิานิเกอ้บัปี แต�
พระเจ�าทรงเตรยีมเขาให�พร�อมกลบัับั�านิ  
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เขาสิ�นิใจอย�างสงบัในิเดำอ้นิเมษายนิปี  
2019 บุัตรสาวของเราเข�าร�วมพธิศีัพของ  
‘ลงุโจนิาธานิ’ และร�องเพลงเดำยีวกนัิกบััที�
เราร�องในิพธิบีัพัตศิัมาของเขา”

  ข�าพเจ�าจะเข�าส้�ข�อกำาหนิดำที�สองของ 
การแบั�งปันิข�าวสารการฟ้�นิฟ้ให�สำาเรจ็ 
ดำ�วยคำาถิามนีิ�: อะไรจะทำาให�คนิสนิใจ 
คำาเชิุญชุวนิของท�านิ? ไม� ใชุ�ตวัท�านิหรอ้ 
แบับัอย�างของชีุวติท�านิหรอกหรอ้? หลาย 
คนิที�เคยไดำ�ยินิและรบััข�าวสารเร้�องการ 
ฟ้�นิฟ้ อย�างแรกที�ดำง้ดำด้ำพวกเขาคอ้สิ�งที� 

สังเกตเห็นิในิสมาชิุกศัาสนิจกัรของพระ 
เยซค้รสิต ์อาจเป็นิวธิทีี�สมาชิุกปฏิบิัตัติ�อ 
ผู้้�อ้�นิ สิ�งที�สมาชิุกพด้ำหรอ้ไม�พด้ำ ความ 
หนัิกแนิ�นิที�สมาชิุกแสดำงออกในิสถิานิ
การณ์ยากๆ หรอ้เพยีงแค�สีหนิ�าของ 
สมาชิุก 9 

  ไม�ว�าอะไรก็ตาม เราหนีิไม�พ�นิข�อเท็จ
จรงิที�ว�าเราต�องเข�าใจและดำำาเนิินิชีุวติ
ตามหลกัธรรมพระกิตตคิณุที� ไดำ�รบััการ
ฟ้�นิฟ้ให�ดำทีี�สุดำเพ้�อคำาเชิุญชุวนิของเรา
จะดำง้ดำด้ำใจ ปัจจบุันัิเรามกัจะเรยีกสิ�งนีิ�
ว�าความจรงิใจ ถิ�าความรกัของพระครสิต์
อย้� ในิเรา คนิอ้�นิจะร้�ว�าความรกัที�เรามี ให�
พวกเขามาจากใจจรงิ ถิ�าแสงสว�างของ
พระวญิญาณศัักดำิ�สิทธิ� โชุตชิุ�วงในิเรา  
แสงนัิ�นิจะจดุำแสงสว�างของพระครสิต ์
ในิพวกเขาอกีครั �ง 10   สิ�งที�ท�านิเป็นิเพิ�ม 
ความจรงิใจให�กบััคำาเชิุญชุวนิของท�านิให� 

มาประสบัปีตแิห�งความสมบัร้ณ์ของ 
พระกติตคิณุของพระเยซค้รสิต์

  สิ�งจำาเป็นิที�สามคอ้การใชุ�เคร้�องมอ้
การเปลี�ยนิใจเล้�อมใสที�พระผู้้�เป็นิเจ�า
ทรงออกแบับัไว�สำาหรบััสมยัการประทานิ
พระกติตคิณุสุดำท�ายนีิ� ให�บั�อยที�สุดำ นัิ�นิ
คอ้พระคมัภรีม์อรมอนิ นีิ�คอ้หลกัฐานิอนัิ
จบััต�องไดำ�ที�ยน้ิยนัิการเรยีกเป็นิศัาสดำา
พยากรณ์ของโจเซฟ สมิธ และเป็นิ
หลกัฐานิอนัิเชุ้�อถิอ้ไดำ�ที�ยน้ิยนัิความเป็นิ
พระเจ�าและการฟ้�นิคน้ิพระชุนิมข์อง
พระเยซค้รสิต ์คำาอรรถิาธบิัายเร้�องแผู้นิ
แห�งการไถิ�ของพระบิัดำาบันิสวรรค์ ในินัิ�นิ
ไม�มสิี�งใดำเทยีบัไดำ� เม้�อท�านิแบั�งปันิพระ
คมัภรีม์อรมอนิ ย�อมเท�ากับัท�านิแบั�งปันิ
การฟ้�นิฟ้

  สมยัเจสันิ โอลสันิเป็นิวยัรุ�นิ สมาชิุก
ครอบัครวัและคนิอ้�นิๆ เตอ้นิเขาหลาย
ครั �งไม� ให�เป็นิชุาวครสิต ์แต�เขามเีพ้�อนิที�
ดำสีองคนิเป็นิสมาชิุกศัาสนิจกัรของพระ
เยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิชุนิยคุสุดำท�าย และ
พวกเขาคยุกนัิเร้�องศัาสนิาบั�อยครั �ง เชุกบัั
เดำฟเพ้�อนิของเขาหกัล�างข�อโต�แย�งที�ต�อ
ต�านิความเชุ้�อในิพระเยซค้รสิตซ้์�งเจสันิ
ไดำ�รบััจากคนิอ้�นิๆ ดำ�วยความเคารพ  
สุดำท�ายพวกเขาให�พระคมัภรีม์อรมอนิ
แก�เจสันิและบัอกว�า “หนัิงส้อเล�มนีิ�จะ
ตอบัคำาถิามคณุ ลองอ�านิดำสิ้” เขารบััมา
อย�างลังเลและใส� ไว� ในิเป�  หนัิงส้อแชุ�อย้�

ในินัิ�นิหลายเดำอ้นิ เขาไม�อยากวางไว�ที�
บั�านิเพราะกลวัครอบัครวัจะเห็นิ และไม�
อยากทำาให�เชุกบััเดำฟผู้ดิำหวงัดำ�วยการคน้ิ
หนัิงส้อ สุดำท�ายเขาหาทางออกดำ�วยการ
เผู้าหนัิงส้อเสียเลย

  คน้ิหน้ิ�ง ขณะกำาลงัจะจดุำไฟเผู้าโดำย
มอ้ข�างหน้ิ�งถิอ้ไฟแช็ุกและอกีข�างถิอ้พระ
คมัภรีม์อรมอนิ เขาไดำ�ยนิิเสียงในิใจว�า  
“อย�าเผู้าหนัิงส้อของเรา” เขาชุะงกัดำ�วย
ความตกใจ จากนัิ�นิขณะคดิำว�าตนิเองห้
แว�ว เขาพยายามจดุำไฟแช็ุกอกีครั �ง เสียง
เข�ามาในิใจอกีครั �ง “ ไปที�ห�องของเจ�าแล�ว
อ�านิหนัิงส้อของเรา” เจสันิเก็บัไฟแช็ุค  
เดำนิิกลบััเข�าห�องนิอนิ เปิดำพระคมัภรี์
มอรมอนิ และเริ�มอ�านิ เขาอ�านิหลายวนัิ
ตดิำต�อกนัิ บั�อยครั �งล�วงเลยจนิถิง้เชุ�าตร้�  
เม้�อเจสันิอ�านิจบัและสวดำอ�อนิวอนิ เขา
บันัิทก้ว�า “ผู้มเปี� ยมดำ�วยพระวญิญาณ
ตั �งแต�กระหม�อมจนิถิง้ฝ่� าเท�า . . . ผู้ม
ร้�ส้กเต็มไปดำ�วยแสงสว�าง . . . นัิ�นิเป็นิ
ประสบัการณ์นิ�ายนิิดำทีี�สุดำที�ผู้มเคยมี ในิ
ชีุวติ” เขาขอบัพัตศิัมาและเป็นิผู้้�สอนิ
ศัาสนิาเองในิเวลาต�อมา

  ไม�ต�องบัอกก็คงร้�ว�าแม�มีความรกัจาก
ใจและความจรงิใจ แต�คำาเชิุญชุวนิของ
เราที�จะแบั�งปันิข�าวสารการฟ้�นิฟ้มักจะ
ถิ้กปฏิิเสธ แต�จำาไว�ว�า: ทุกคนิมีค�าควร
แก�คำาเชิุญชุวนินัิ�นิ—“ทุกคนิเหม้อนิกันิ
หมดำสำาหรบััพระผู้้�เป็นิเจ�า” 11   พระเจ�า
พอพระทัยในิความพยายามทุกครั �งของ
เราไม�ว�าผู้ลออกมาเป็นิอย�างไร คำาเชิุญ
ชุวนิที�ถิ้กปฏิิเสธต�องไม�เป็นิเหตุให�ยุติ
ความสัมพันิธ์ของเรา และการขาดำความ
สนิใจวนัินีิ�อาจกลายเป็นิความสนิใจในิวนัิ
พรุ�งนีิ� ไม�ว�าอย�างไร ความรกัของเรายัง
เหม้อนิเดำิม

  ขอให�เราอย�าลม้ว�าการฟ้�นิฟ้เกดิำจาก 
อปุสรรคและการเสียสละมากมาย แต�นัิ�นิ 
คอ้หวัข�อสำาหรบััวนัิอ้�นิ วนัินีิ�เราชุ้�นิชุม
ยนิิดำี ในิผู้ลของการฟ้�นิฟ้ สิ�งที� โดำดำเดำ�นิ
มากที�สุดำอย�างหน้ิ�งคอ้อำานิาจในิการผู้ก้บันิ
แผู้�นิดำนิิโลกและในิสวรรคก์ลบััมา 
อกีครั �ง 12   ดำงัที�ประธานิกอรด์ำอนิ บั.ี ฮิงค์
ลยีก์ล�าวไว�เม้�อหลายปีก�อนิว�า “หากไม�มี
อะไรเกดิำผู้ลจากโทมนัิสและงานิหนัิก
และความเจ็บัปวดำทั �งมวลของการฟ้�นิฟ้



113พฤษภาคม 2020

นิอกจากอำานิาจการผู้น้ิกของฐานิะปุโรหติ
ที�จะผู้ก้ครอบัครวัไว�ตลอดำกาล นัิ�นิคงคุ�ม
ค�าที�สุดำแล�วกบััทุกอย�างที�เสียไป” 13 

  สัญญาส้งสุดำของการฟ้�นิฟ้คอ้การไถิ�ผู้�านิ
พระเยซค้รสิต ์การฟ้�นิคน้ิพระชุนิมข์อง
พระเยซค้รสิตเ์ป็นิหลกัฐานิว�าพระองคท์รง
มอีำานิาจไถิ�ทกุคนิที�จะมาหาพระองค—์ 
ไถิ�พวกเขาจากโทมนัิส ความอยตุธิรรม  
ความเสียดำาย บัาป และแม�กระทั�งความ
ตาย วนัินีิ�เป็นิวนัิอาทติย์ ใบัปาลม์ หน้ิ�ง
สัปดำาหจ์ากวนัินีิ�คอ้วนัิอสีเตอร ์เราจำาไดำ�  
เราจำาไดำ�เสมอถิง้การทนิทกุขแ์ละการ
สิ�นิพระชุนิมข์องพระครสิตเ์พ้�อชุดำใชุ�บัาป
ของเรา และเราฉัลองวนัิอาทติย์ที�วเิศัษสุดำ
นัิ�นิ วนัิของพระเจ�า วนัิซ้�งพระองคท์รงลุก
ข้ �นิจากบัรรดำาคนิตาย เพราะการฟ้�นิคน้ิ
พระชุนิม์ของพระเยซค้รสิต ์การฟ้�นิฟ้จ้ง
มคีวามหมาย ชีุวติมรรตยัของเราจ้งมคีวาม
หมาย และสุดำท�ายการดำำารงอย้�ของเราจ้งมี
ความหมาย

  โจเซฟ สมิธ ศัาสดำาพยากรณ์ผู้้�ยิ�งใหญ�
ของการฟ้�นิฟ้ ให�ประจกัษ์พยานิสำาคญัที�สุดำ

สำาหรบััยคุสมัยของเราถิง้พระครสิตผ์ู้้�ฟ้�นิ
คน้ิพระชุนิม:์ “ว�าพระองคท์รงพระชุนิม!์ 
เพราะเราเห็นิพระองค,์  
แม�ทางพระหัตถิข์วาของพระผู้้�เป็นิเจ�า” 14   
ข�าพเจ�าเสรมิพยานิของข�าพเจ�ากบััพยานิ
ของโจเซฟ ของอคัรสาวกกบััศัาสดำา
พยากรณ์ก�อนิโจเซฟ และอคัรสาวกกบัั
ศัาสดำาพยากรณ์ต�อจากโจเซฟ ว�าเยซ ้
แห�งนิาซาเรธทรงเป็นิพระเมสสิยาห ์
ที�สัญญาไว� พระบัตุรองคเ์ดำยีวที�ถิอ้กำาเนิิดำ
ของพระผู้้�เป็นิเจ�า
 และพระผู้้� ไถิ�ผู้้�ฟ้�นิ
คน้ิพระชุนิมข์องมวล
มนุิษย์

  “เราเป็นิพยานิว�าผู้้�ที�
ศ้ักษาข�าวสารเร้�องการ
ฟ้�นิฟ้ร�วมกับัการสวดำ
อ�อนิวอนิและปฏิิบััติ
ดำ�วยศัรทัธา จะไดำ�รบัั 
พรให� ไดำ�รบััพยานิส�วนิ
ตัวถ้ิงความศัักดำิ�สิทธิ�
และจุดำประสงค์ของ 

การฟ้�นิฟ้เพ้�อเตรยีมโลกให�พร�อมรบัั 
การเสด็ำจมาครั �งที�สองตามคำาสัญญาของ
พระเจ�าและพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของเรา  
พระเยซ้ครสิต์” 15   การฟ้�นิค้นิพระชุนิม์
ของพระครสิต์ทำาให�สัญญาของพระองค์
แนิ�นิอนิ ในิพระนิามของพระเยซ้ครสิต ์ 
เอเมนิ  ◼ 
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เลยีโฮนา,  พ.ค. 2020, 91.
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แซนดี ยทูาห์์, สห์รัฐอ็เมริกา 
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พระองคพ์ระเยซค้รสิต ์ปรากฏิเดำ�นิชัุดำ
ที�สุดำในิความทรงจำาของท�านิเหน้ิอสิ�งอ้�นิ
ใดำ เราสวดำอ�อนิวอนิขอให�ท�านิตั �งต�นิใหม�
ที�จะ ตั �งใจ้  ในิการฟัง สดำบััฟัง และเอาใจ
ใส�พระวจนิะของพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ 2    
ข�าพเจ�าสัญญาว�าความกลวัจะลดำลงและ
ศัรทัธาจะเพิ�มข้ �นิตามมา

  ขอบัคณุที�ท�านิปรารถินิาจะทำาให�บั�านิ
ของท�านิเป็นิสถิานิศัักดำิ�สิทธิ�แห�งศัรทัธา
ที�พระวญิญาณของพระเจ�าจะสถิติอย้�  
หลกัส้ตรการศ้ักษาพระกติตคิณุ  
 จ้งตามีเรัามีา  จะเป็นิพรแก�ชีุวติท�านิต�อ 
ไป ความพยายามสมำ�าเสมอของท�านิในิ 
เร้�องนีิ�—แม� ในิยามที�ท�านิร้�ส้กว�าไม�ค�อย 

ประสบัผู้ลสำาเรจ็—จะเปลี�ยนิชีุวติท�านิ  
เปลี�ยนิครอบัครวัท�านิ และโลกนีิ� เราจะ
เข�มแข็งข้ �นิเม้�อเราเป็นิสานุิศิัษย์ที�กล�า
หาญมากข้ �นิของพระเจ�า ยน้ิหยดัำและพด้ำ
สนัิบัสนุินิพระองค์ ไม�ว�าเราอย้�ที� ใดำ

  ต�อไปนีิ�เราจะพด้ำเกี�ยวกบััพระวหิาร  
เรามพีระวหิารที�อทุศิัแล�ว 168 แห�งทั�ว
โลก อกีหลายแห�งอย้� ในิขั �นิตอนิต�างๆ  
ของการวางแผู้นิและการก�อสร�าง เม้�อ
ประกาศัแผู้นิสร�างพระวหิารแห�งใหม�  
พระวหิารแห�งนัิ�นิจะกลายเป็นิส�วนิหน้ิ�ง
ของประวตัศิัาสตรศั์ักดำิ�สิทธิ�ของเรา

  อาจดำเ้แปลกที�จะประกาศัสร�างพระ
วหิารแห�งใหม�เม้�อพระวหิารของเราทุก
แห�งปิดำทำาการชัุ�วคราว

  มากกว�าหน้ิ�งศัตวรรษที�ผู้�านิมา  
ประธานิวลิฟอรด์ำ วด้ำรฟัฟ์มองเห็นิล�วง
หนิ�าถิง้สภาพเชุ�นิในิยคุสมยัเราวนัินีิ� ตาม
ที�บันัิทก้ไว� ในิคำาสวดำอ�อนิวอนิอทุศิัพระ
วหิารซอลทเ์ลคของท�านิในิปี 1893 บัาง
ท�านิอาจจะเพิ�งเห็นิข�อความจากคำาสวดำ
อ�อนิวอนิอนัินิ�าท้�งนีิ�ทางส้�อสังคม

  จงฟังคำาวงิวอนิเหล�านีิ�จากศัาสดำา
พยากรณ์ผู้้�ยิ�งใหญ�ของพระผู้้�เป็นิเจ�า:  
“เม้�อผู้้�คนิของพระองคจ์ะ ไมี ่ มี โอกาส
เข�าพระนิิเวศัน์ิศัักดำิ�สิทธิ�นีิ� . . . และพวก
เขาถิก้กดำขี�และเดำอ้ดำร�อนิ แวดำล�อมไป
ดำ�วยความยากลำาบัาก . . . และจะหันิหนิ�า
มาหาพระนิิเวศัน์ิศัักดำิ�สิทธิ�นีิ�ของพระองค์
และทล้ขอการปลดำปล�อย ขอความชุ�วย
เหลอ้ และขอเดำชุานุิภาพของพระองค์
เพ้�อพวกเขา ขอพระองค์ ไดำ� โปรดำทอดำ

คน้ิพระชุนิมข์องพระเจ�าพระเยซค้รสิต์
อกีครั �ง เพราะการชุดำใชุ�ของพระองค ์ของ
ประทานิแห�งการฟ้�นิคน้ิชีุวติจง้มาถิง้ทุก
คนิที�เคยมชีีุวติ และของประทานิแห�ง
ชีุวตินิิรนัิดำรจ์ะมาถิง้ทกุคนิที�ซ้�อสัตยต์�อ
ศัาสนิพธิแีละพันิธสัญญาที�ทำาไว� ในิพระ
วหิารศัักดำิ�สิทธิ�

  องคป์ระกอบัมากมายที�สร�างแรง
บันัิดำาลใจของการประชุมุใหญ�สามญั
เดำอ้นิเมษายนิปี 2020 นีิ�—และสัปดำาห์
ศัักดำิ�สิทธิ�ที�กำาลงัเริ�มต�นิ—สรปุ ไดำ�
ดำ�วยประกาศิัตสองคำาจากสวรรค:์ “ฟัง
พระองค”์ 1   เราสวดำอ�อนิวอนิขอให�ความ
จดำจ�อของท�านิในิพระบัดิำาบันิสวรรคผ์ู้้�
ตรสัสองคำานีิ� และในิพระบัตุรที�รกัของ

 โดัย ปร์ะธานรั์สเซัล่ล์่ เอม็. เนล่สัน
  ประธานศาสนจักรข้อ็งพีระเยซูคริสต์ีแห่์งวิิสุทธิชนยคุสุดท้าย

    พี�นิ�องที�รกั ในิชุ�วงท�ายการประชุมุใหญ�
ครั �งประวตัศิัาสตรนี์ิ� เราขอแสดำงความ
สำาน้ิกในิพระกรณุาธคิณุต�อพระเจ�า  
บัทเพลงที�ผู้�านิมาไพเราะยิ�ง และข�าวสาร
ล�วนิสร�างแรงบันัิดำาลใจ

  ระหว�างการประชุมุใหญ�ครั �งนีิ�  
เราประสบัเหตกุารณ์สำาคญัมากมาย ในิ
วาระครบัรอบัสองร�อยปีนีิ� เราไดำ�นิำาเสนิอ
ถิ�อยแถิลงต�อโลกอนัิประกาศัถิง้ความจรงิ
แห�งการฟ้�นิฟ้พระกติตคิณุของพระเยซ้
ครสิต์ ในิความสมบัร้ณ์

  เราฉัลองการฟ้�นิฟ้ดำ�วยการโห�ร�อง 
โฮซันินิา

  เราเปิดำเผู้ยสัญลกัษณ์ใหม�ที�บั�งบัอก
ศัรทัธาของเราในิพระเจ�าพระเยซค้รสิต์
และเพ้�อให�เป็นิภาพจำาว�าอะไรเป็นิข�อมล้
และส้�อสิ�งพมิพอ์ย�างเป็นิทางการของ
ศัาสนิจกัร

  เราไดำ�ขอให�มีวนัิแห�งการอดำอาหาร
และการสวดำอ�อนิวอนิพร�อมกันิทั�วโลก
 เพ้�อขอให�ทรงควบัคุมการแพร�ระบัาดำ
ในิปัจจุบัันิ คุ�มครองผู้้�ดำ้แลคนิป� วย ทำาให�
เศัรษฐกิจดำีข้ �นิ และนิำ าชีุวิตกลับัมาส้�
ภาวะปกติ การอดำอาหารครั �งนีิ�จะมีข้ �นิ
ในิวนัิศัุกรที์� 10 เมษายนิ วนัิศัุกรนั์ิ�นิจะ
ประเสรฐิยิ�งเพียงใดำ!

  วนัิอาทติยถ์ิดัำไปคอ้วนัิอาทติยอ์สีเตอร ์ 
วนัิที�เราจะรำาลก้ถิง้การชุดำใชุ�และการฟ้�นิ

 กา้วไปิข่า้งหนา้ดว้ยิ่ศรัที่ธา

   ข้้าพีเจ้าอ็วิยพีรท่านให้์มีสันติีสุข้และมีศรัทธาเพิี�มพีูน
ในพีระเจ้า
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พระเนิตรจากที�ประทบััศัักดำิ�สิทธิ�ดำ�วยพระ
เมตตา . . . และโปรดำทรงฟังเสียงร�อง
ของพวกเขา หรอ้ในิหลายปีข�างหนิ�า เม้�อ
บัตุรหลานิคนิเหล�านัิ�นิจะแยกไปจากที�
แห�งนีิ�ดำ�วยเหตใุดำก็ตาม . . . และพวกเขา
จะร�องทล้พระองคด์ำ�วยความทกุขค์วาม
โศักเศัร�าแสนิสาหสัเพ้�อขอการบัรรเทา
และการปลดำปล�อย ข�าพระองคท์ั �งหลาย
ทล้วงิวอนิพระองค ์. . . โปรดำทรงสดำบัั
ฟังเสียงร�องคนิเหล�านัิ�นิและประทานิพร
ตามที�พวกเขาทล้ขอดำ�วยเถิดิำ” 3 

  พี�นิ�องทั �งหลาย ในิชุ�วงเวลาแห�งความ
ทกุข์ ใจ ข้องเรัา  เม้�อพระวหิาร ปิ็ด  ท�านิ
ยงัสามารถิเข�าถิง้พลงัจากพนัิธสัญญา
และเอ็นิดำาวเม�นิท์พระวหิารของท�านิไดำ�
เชุ�นิเคยเม้�อท�านิให�เกยีรตพินัิธสัญญา
ของท�านิ โปรดำใชุ�เวลาชุ�วงที�พระวหิารปิดำ
นีิ�ดำำาเนิินิชีุวติแบับัมีค�าควรเข�าพระวหิาร
ต�อไป หรอ้ทำาให�ตนิเองกลายเป็นิคนิมคี�า
ควรเข�าพระวหิาร

  จงพด้ำเร้�องพระวหิารกับัครอบัครวัและ
มติรสหายของท�านิ เพราะพระเยซค้รสิต์
ทรงเป็นิศัน้ิย์กลางของทกุสิ�งที�เราทำาในิ
พระวหิาร เม้�อท�านิน้ิกถิง้พระวหิารมาก
ข้ �นิ ท�านิก็จะน้ิกถิง้พระองคม์ากข้ �นิ จง
ศ้ักษาและสวดำอ�อนิวอนิเพ้�อเรยีนิร้�มาก
ข้ �นิเกี�ยวกับัพลังและความร้�ที�ทรงมอบัให�
ท�านิ—หรอ้จะทรงมอบัให�ท�านิในิอนิาคต

  วนัินีิ�เรายนิิดำทีี�จะประกาศัแผู้นิสร�าง
พระวหิารใหม�แปดำแห�งในิสถิานิที�ต�อไป 
นีิ�: บัาเฮียบัลงักา อารเ์จนิตนิิา; แทลลา
แฮสซี ฟลอรดิำา; ลบ้ัม้บัาชีุ สาธารณรฐั
ประชุาธปิ ไตยคองโก; พติตส์เบัริก์ เพนิ
ซิลเวเนีิย; เบันิินิซิตี � ไนิจเีรยี; ซีราควิส์  
ยท้าห;์ ดำไ้บั สหรฐัอาหรบััเอมเิรตส์; และ
เซี�ยงไฮ� สาธารณรฐัประชุาชุนิจีนิ

  ในิสถิานิที�ทั �งแปดำแห�งนีิ� สถิาปนิิกของ
ศัาสนิจักรจะทำางานิกบััข�าราชุการในิท�อง
ที�เพ้�อให�พระวหิารกลมกลน้ิและเป็นิส�วนิ
เสรมิอนัิงดำงามแก�ชุมุชุนิแต�ละแห�ง

  แผู้นิสร�างพระวหิารในิดำไ้บัเป็นิการ
ตอบัรบััคำาเชุ้ �อเชิุญที�เปี� ยมดำ�วยนิำ �าใจของ
ทางดำไ้บั ซ้�งเราขอบัคณุยิ�ง

คำาอธิบัายสำาหรบััแผู้นิในิเซี�ยงไฮ�นัิ�นิ
สำาคญัมาก สมาชิุกที�มีค�าควรเข�าพระ
วหิารในิสาธารณรฐัประชุาชุนิจีนิมา

เข�าพระวหิารที�ฮ�องกง ประเทศัจีนิเป็นิ
เวลานิานิกว�าสองทศัวรรษ แต� ในิเดำอ้นิ
กรกฎาคมปี 2019 พระวหิารแห�งนัิ�นิปิดำ
ทำาการเพ้�อการบั้รณะอันิจำาเป็นิอย�างยิ�ง
ตามแผู้นิที�วางไว�มานิานิ

  ในิเซี�ยงไฮ� อาคารประชุมุอเนิกประสงค์
ขนิาดำย�อมจะเป็นิหนิทางให�สมาชิุกชุาวจนีิ
ยงัคงมสี�วนิร�วมในิศัาสนิพธิพีระวหิาร—
ในิสาธารณรฐัประชุาชุนิจนีิ—เพ้�อตนิเอง
และบัรรพชุนิ 4 

  ในิทกุประเทศั ศัาสนิจกัรนีิ�สอนิ
สมาชิุกให�เคารพ เชุ้�อฟัง และผู้ดำงุไว�ซ้�ง
กฎหมาย 5   เราสอนิถิง้ความสำาคญัของ
ครอบัครวั ของการเป็นิบัดิำามารดำาที�ดำี
และการเป็นิพลเมอ้ง
ที�นิ�ายกย�อง เพราะ
เราเคารพกฎหมาย
และข�อบังัคบััของ
สาธารณรฐัประชุาชุนิ
จนีิ ศัาสนิจักรจง้  
 ไมี่ได ้ ส�งผู้้�สอนิ
ศัาสนิาไปทำางานิ
เผู้ยแผู้�ที�นัิ�นิ และ
เราก็จะไม�ส�งไป ในิ
ตอนินีิ�

  กลุ�มนิมสัการชุาวต�างชุาตแิละชุาวจีนิ
จะยงัคงประชุมุแยกกนัิต�อไป สถิานิะทาง
กฎหมายของศัาสนิจกัรยงั คืงเดมิี  ในิระยะ
แรกของการใชุ�อาคาร การเข�าจะเป็นิไป
ตามการนัิดำหมายเท�านัิ�นิ พระนิิเวศัน์ิของ
พระเจ�าในิเซี�ยงไฮ�จะ ไมี่ ใช่่  สถิานิที�จดุำ
หมายสำาหรบัันัิกท�องเที�ยวจากประเทศัอ้�นิ

  พระวหิารแปดำแห�งนีิ�จะเป็นิพรแก�
ชีุวติคนิมากมายในิทั �งสองดำ�านิของม�านิ
แห�งความตาย พระวหิารเป็นิยอดำมงกฎุ
ของการฟ้�นิฟ้ความสมบัร้ณ์แห�งพระ
กติตคิณุของพระเยซค้รสิต ์ในิพระคณุ
ความดำแีละพระกรณุาธิคณุของพระผู้้�
เป็นิเจ�า พระองคท์รงนิำาพรของพระวหิาร
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รายิ่งานสถิิติ่ปีิ 2019
 เพ้�อเป็นิข�อม้ลให�สมาชิุกศัาสนิจักร ฝ่� ายประธานิส้งสุดำไดำ�ออกรายงานิสถิิติของ 
ศัาสนิจกัรเกี�ยวกบััการเตบิัโตและสถิานิะของศัาสนิจกัร สิ �นิสุดำ ณ วนัิที� 31  
ธนัิวาคม ค.ศั. 2019 ดำงัต�อไปนีิ�

หน่วัยศาสนจักัร์

 สเต่คั 3,437

 คัณ์ะเผู้ยิ่แผู้่ 399

 ที่อ้งถิิ�น 542

 วอร์ดแลึะสาข่า 30,940

สมาชิ้กภาพข้องศาสนจักัร์

 ยิ่อดรวมสมาชิุกภาพิ 16,565,036

 เดก็ใหม่ในบนัทึี่กศาสนจกัร 94,266

 ผูู้เ้ปิลีึ�ยิ่นใจเลืึ�อมใสรับบพัิติ่ศมา 248,835

ผู้้้สอนศาสนา

 ผูู้ส้อนศาสนาเต่ม็เวลึา 67,021

 ผูู้ส้อนศาสนาบำาเพิญ็ปิระโยิ่ชุนข์่องศาสนจกัร 31,333

พร์ะวัหิาร์

 พิระวหิารทีี่�อุทิี่ศระหวา่งปีิ 2019 (โรม อิต่าลีึ,  
กินชุาซัา สาธารณ์รัฐปิระชุาธิปิไต่ยิ่คัองโก, โฟื้ร์ต่า
เลึซัา บราซิัลึ, ปิอร์โต่แปิรงซ์ั เฮติ่, ลิึสบอน โปิรตุ่เกส, 
แลึะอาเรกีปิา เปิรู)

6

 พิระวหิารทีี่�อุทิี่ศซัำ� าระหวา่งปีิ 2019 (เมมฟิื้ส  
เที่นเนสซีั, โอคัลึาโฮมาซิัตี่�  โอคัลึาโฮมา, โอกแลึนด ์ 
แคัลิึฟื้อร์เนียิ่, ราลีึ นอร์ที่แคัโรไลึนา, แฟื้รงกเ์ฟิื้ร์ต่  
เยิ่อรมนี, อาซุันซีัออน ปิารากวยัิ่, แลึะแบต่นัรูชุ  
ลุึยิ่เซีัยิ่นา)

7

 พิระวหิารที่ั�งหมดทีี่�เปิิดดำาเนินการ ณ์ สิ�นปีิ 167

มาใกล�บัตุรธดิำาของพระองคม์ากข้ �นิ  
ทกุแหง่หน

ขณะที�การฟ้�นิฟ้ดำำาเนิินิต�อไป ข�าพเจ�า
ทราบัว�าพระผู้้�เป็นิเจ�าจะทรงเปิดำเผู้ย
เร้�องยิ�งใหญ�และสำาคัญหลายเร้�องเกี�ยว
กับัอาณาจักรของพระองค์บันิโลกนีิ�ต�อ
ไป6 อาณาจักรที�ว�านัิ�นิ คืือ ศัาสนิจักร
ของพระเยซ้ครสิต์แห�งวสุิทธิชุนิยุค
สุดำท�าย

พี�นิ�องที�รกั ข�าพเจ�าแสดำงความรกั 
ต�อท�านิ ในิชุ�วงเวลาของความตง้เครยีดำ 
และความไม�แนิ�นิอนินีิ� ข�าพเจ�าขอใชุ�
สิทธอิำานิาจที�มอีย้�ประสาทพรแห�ง 
อคัรสาวกให�ท�านิ

ข�าพเจ�าอวยพรท�านิให�มสัีนิตสุิขและ
มศีัรทัธาเพิ�มพน้ิในิพระเจ�า7

ข�าพเจ�าอวยพรท�านิให�มคีวาม
ปรารถินิาที�จะกลับัใจและเป็นิเหมอ้นิ
พระองคม์ากข้ �นิทุกวนัิ8

ข�าพเจ�าอวยพรท�านิให�ร้�ว�าศัาสดำา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นิศัาสดำา
พยากรณ์แห�งการฟ้�นิฟ้พระกติตคิณุ
ของพระเยซค้รสิต์ ในิความสมบัร้ณ์

หากมคีวามเจ็บัป� วยในิบัรรดำาพวก
ท�านิหรอ้คนิที�ท�านิรกั ข�าพเจ�ามอบัพร
แห�งการรกัษาตามพระประสงคข์อง
พระเจ�า

ข�าพเจ�าอวยพรท�านิดำงัที�กล�าวมานีิ�  
และแสดำงความรักต�อทุกท�านิอีกครั �ง  
ในิพระนิามอนัิศัักดำิ�สิทธิ�ของพระเยซ้
ครสิต ์เอเมนิ ◼

อ้างองิ
 1. โจเซฟ สมธิ—ประวตั ิ1:17; ดำ ้ลก้า 9:35 

ดำ�วย.
 2. ดำ ้ยอหน์ิ 10:27; ววิรณ์ 3:20; โมไซยาห ์ 

26:21, 28; หลักคำาสอนิและ 
พนัิธสัญญา 29:7.

 3. Wilford Woodruff, dedicatory prayer 
of the Salt Lake Temple, Apr. 6, 1893, 
ChurchofJesusChrist.org; เนิ�นิตวัเอนิ.

 4. เป็นิเวลาหลายพนัิปีที�ชุาวจีนิเก็บัประวตัิ
และการส้บัลำาดำบััเชุ้ �อสายของวงศ์ัตระกล้  
พธิตีามประเพณีดำั �งเดำมิของชุาวจีนิแสดำง
ถิง้ความเคารพที�พวกเขามีต�อบัรรพชุนิ  
เชุ�นิ เทศักาลเช็ุงเม�ง (      ) เทศักาล 
เช็ุงเม�งปีนีิ� (      ) ตรงกับัวนัิที� 4–5 เมษายนิ

 5. ดำ ้หลกัแห�งความเชุ้�อข�อ 12.
 6. ดำ ้หลกัแห�งความเชุ้�อข�อ 9.
 7. ดำ ้ยอหน์ิ 14:27.
 8. ดำ ้3 นีิไฟ 27:27.
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เอ็ลเดำอรแ์มทธิว เอส. ฮอลแลนิดำค์ุ�นิเคยกับัเจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิผู้้� ใหญ�และ
การประชุุมใหญ�สามัญเป็นิอย�างดำี

  วสุิทธชิุนิหลายคนิร้�จกัท�านิว�าเป็นิบัตุรชุายของเอ็ลเดำอรเ์จฟฟรยี ์ 
อาร.์ ฮอลแลนิดำ ์แห�งโควรมัอคัรสาวกสิบัสอง คนิอ้�นิๆ อาจจำาท�านิ 
ไดำ�สมยัอาย ุ17 ปี ท�านิเป็นิผู้้�พด้ำระหว�างภาคฐานิะปุโรหติการประชุมุ
ใหญ�สามญัเดำอ้นิเมษายนิปี 1983

  “นัิบัเป็นิพรพเิศัษที�ตลอดำชีุวติไดำ�เห็นิว�าคณุพ�อคณุแม�ของผู้ม
ดำำาเนิินิชีุวติอย�างไร ปวารณาตนิให�สิ�งใดำ และถิก้ขอให�ทำาอะไรบั�าง”  
เอ็ลเดำอรฮ์อลแลนิดำก์ล�าว ปัจจบุันัิท�านิดำแ้ลคณะเผู้ยแผู้�นิอรท์
แคโรไลนิา ราลหี์

“กระนัิ�นิ จากการเฝ่� าสังเกตดำ�วยตาตนิเอง เราร้�มากไปเกี�ยวกับั
การเรยีกนีิ�เกินิกว�าที�จะคดิำว�าเราพร�อมสำาหรบััการเรยีกนัิ�นิ” ท�านิ
เสรมิ “ โชุคดำทีี�เราเรยีนิร้�เชุ�นิกันิว�าพระเจ�าทรงทำาให�คนิที�พระองค์
ทรงเรยีกมีคณุสมบััตคิ้�ควร เราใชุ�ศัรทัธาและไดำ�รบััการปลอบัใจอย�าง
มากในิเร้�องนัิ�นิ”

  เอ็ลเดำอรฮ์อลแลนิดำจ์ำาไดำ�ว�าการพด้ำในิการประชุมุใหญ�สามัญนัิ�นิ 
นิ�ากลวัมาก การเตรยีมข�าวสารซ้�งในิที�สุดำมาแบับั “บัรรทัดำมาเตมิ 
บัรรทดัำ, กฎเกณฑ์ม์าเตมิกฎเกณฑ์”์ ( 2 นีิไฟ 28:30 ) กลายเป็นิ “พร 
แต�เนิิ�นิๆ ซ้�งทำาให�อุ�นิใจที�ร้�ว�าเม้�อท�านิตอบัรบัังานิมอบัหมายจาก
พระเจ�า พระองคจ์ะทรงชุ�วยท�านิและประทานิความร้�ส้กน้ิกคดิำแก�
ท�านิว�าต�องแบั�งปันิอะไรบั�าง”

  แมทธิว สก็อตต ์ฮอลแลนิดำเ์กดิำเม้�อวนัิที� 7 มิถินุิายนิ ค.ศั. 1966 
ในิโพรโว ยท้าห์ สหรฐัอเมรกิา เป็นิบัตุรของเจฟฟรยี ์อาร.์ และแพทร-ิ 
เซีย ฮอลแลนิดำ ์ท�านิแต�งงานิกบััเพจ เบัทแมนิในิวนัิที� 20 พฤษภาคม  
ค.ศั. 1996 ในิพระวหิารเซนิตจ์อรจ์ ยท้าห ์พวกท�านิมบีัตุรสี�คนิ

  ความสำาเรจ็ดำ�านิการศ้ักษาของเอ็ลเดำอรฮ์อลแลนิดำ์ ไดำ�แก�ปรญิญา
สามใบัในิสาขารฐัศัาสตร—์รฐัศัาสตรบัณัฑ์ติจากมหาวทิยาลยับัรคิมัยงัก ์
ในิปี 1991 และรฐัศัาสตรมหาบัณัฑ์ติกบััรฐัศัาสตรดำษุฎบีัณัฑ์ติ ปรญิญา 
ทั �งสองใบัจากมหาวทิยาลยัดำค้ในิปี 1997 และ 2001 ตามลำาดำบัั

ขณะทำางานิเป็นิรองศัาสตราจารย์วชิุารฐัศัาสตรท์ี�บัีวายย้ (2001–
2009) ท�านิไดำ�รบััตำาแหนิ�งเป็นิอธิการบัดำมีหาวทิยาลัยย้ทาห์แวลลีย์
ในิปี 2009 โดำยดำำารงตำาแหนิ�งจนิไดำ�รบััเรยีกเป็นิประธานิคณะเผู้ยแผู้�
ในิปี 2018

  ท�านิเคยรบััใชุ�เป็นิอธกิาร, สมาชิุกสภาส้ง, ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายอธกิาร,  
ผู้้� ให�คำาแนิะนิำาเยาวชุนิชุายวอรด์ำ, หวัหนิ�าเผู้ยแผู้�วอรด์ำ, ครโ้รงเรยีนิ
วนัิอาทติย,์ และผู้้�สอนิศัาสนิาเต็มเวลาที�คณะเผู้ยแผู้�สกอตแลนิดำ ์ 
เอดำนิิบัะระ  ◼ 

 เอ็ลเดำอรฮ์อรเ์ฮ ท.ี เบัเซรร์าเตบิัโตข้ �นิมาเป็นิคนิเขนิิอายและ
เงยีบั แต�ประธานิคณะเผู้ยแผู้�ของท�านิให� โอกาสท�านิเป็นิผู้้�นิำา  
ฮอรเ์ฮกลบัับั�านิจากคณะเผู้ยแผู้�แคลิฟอรเ์นีิย อารเ์คเดำยีโดำยมี
ความปรารถินิาจะทุ�มเทให�แก�งานิของพระเจ�าตลอดำชีุวติ

  โอกาสเป็นิผู้้�นิำามาเรว็กว�าที�คดิำ เม้�ออาย ุ27 ปี ท�านิไดำ�รบััเรยีก
ส้�ฝ่� ายอธกิาร เม้�ออาย ุ32 ปี ท�านิไดำ�รบััเรยีกเป็นิอธกิาร ชุ�วงแรก
ท�านิร้�ส้กไม�ดำพีอเม้�อผู้้�คนิเข�ามาหาท�านิพร�อมความท�าทายในิ
ชีุวติ

  “ผู้มไม�ร้�เลยว�าผู้มกำาลังทำาอะไรอย้�” ท�านิบัอกบัดิำา
  คำาตอบัของบัดิำาสอนิบัทเรยีนิที�ทรงพลงั เตอ้นิท�านิถิง้ศัรทัธา

ที�ประธานิคณะเผู้ยแผู้�มี ในิตวัท�านิ และชุ�วยท�านิเตรยีมสำาหรบัั
การเรยีกเป็นิผู้้�นิำาในิอนิาคต รวมถิง้การเรยีกเป็นิประธานิสเตค
เม้�ออาย ุ37 ปี

  “คณุพ�อบัอกว�า ‘ลก้ร้� ไหม พระวญิญาณบัรสุิทธิ�อายเุท�าไหร�?’” 
เอ็ลเดำอรเ์บัเซรร์าเล�า “นัิ�นิเป็นิชุ�วงเวลาแห�งการสอนิที�เยี�ยมมาก
สำาหรบััผู้มเพราะผู้มร้�ว�าผู้มสามารถิทำาทกุอย�างที�พระเจ�าทรงขอ
ให�ทำาไดำ�”

  บัทเรยีนินัิ�นิอย้�กบััเอ็ลเดำอรเ์บัเซรร์าตลอดำการรบััใชุ�จากใจ
หลายปีในิศัาสนิจักรของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิยคุสุดำท�าย

  ฮอรเ์ฮ เอดำวัร์ โดำ ตอรเ์รส เบัเซรร์าเกดิำเม้�อวนัิที� 18 ธันิวาคม  
ค.ศั. 1962 เป็นิบัตุรของฮวนิ ซี. เบัเซรร์าและซีเลีย ท.ี เบัเซรร์า
ในิซอลทเ์ลคซิตี � รฐัยท้าห ์สหรฐัอเมรกิา เม้องที�ท�านิเตบิัโต

  หลงัจากรบััใชุ�เป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาเต็มเวลา เอ็ลเดำอรเ์บัเซรร์า
แต�งงานิกบััเด็ำบับีั � ไอลนีิ ชุเนิเบัอรเ์กอร์ ในิพระวหิารซอลทเ์ลค
เม้�อวนัิที� 10 สิงหาคม ค.ศั. 1984 พวกท�านิมีบัตุรห�าคนิ

  เอ็ลเดำอรเ์บัเซรร์าไดำ�รบััปรญิญาสาขาการศ้ักษาทั�วไปจาก
มหาวทิยาลยัยท้าห์และอนุิปรญิญาศิัลปศัาสตรส์าขาการบัญัชีุ 
จากวทิยาลยัชุมุชุนิซอลทเ์ลค ท�านิศ้ักษาธรุกจิที�มหาวทิยาลัย 
ฟีนิิกซ์ดำ�วย ในิปี 1998 ท�านิเป็นิหุ�นิส�วนิบัรษัิทอลัเลจสิแอดำไว
เซอรก์รุป๊ บัรษัิทให�คำาปรก้ษาดำ�านิการเงนิิ ณ เวลาที�ท�านิรบััการ 
เรยีกเป็นิสาวกเจ็ดำสิบัเจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิผู้้� ใหญ� ท�านิกำาลงัทำางานิเป็นิ 
ผู้้� ให�คำาปรก้ษาดำ�านิการลงทนุิสำาหรบัับัรษัิทอนิิเทอรเ์มาน์ิเทนิไฟ
แนินิเชีุยลพารท์เนิอรส์

  เอ็ลเดำอรเ์บัเซรร์าเคยรบััใชุ�เป็นิประธานิเยาวชุนิชุายวอรด์ำ,  
ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิคณะเผู้ยแผู้�, ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิ
สาขา, ครเ้ซมนิิาร,ี ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายอธกิาร, อธิการ, ประธานิสเตค,  
และประธานิคณะเผู้ยแผู้�แคลิฟอรเ์นีิย อารเ์คเดำยี ณ เวลาที�รบัั
การเรยีกนีิ� ท�านิกำาลงัรบััใชุ�เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัภาค  ◼ 

 ข่่าวศาสนจกัร

 เอล็่เดัอร์์แมทิธิวั เอส. 
ฮอล่แล่นด์ั
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้า้หน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ ่

 เอล็่เดัอร์์ฮอร์์เฮ ทิ.ี  
เบ่เซัร์์ร์า
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้้าหน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ ่
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 เอล็่เดัอร์์วัลิ่เล่ยีม เค. แจัค็สัน
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้้าหน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ่

 เอล็่เดัอร์์เจัเร์มย์ี อาร์์. ยกักี
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้า้หน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ่

 หลงัจากเป็นิเจ�าหนิ�าที�การแพทยร์ะดำบััเขตในิหนิ�วยงานิระหว�าง
ประเทศัของสหรฐัเป็นิเวลา 23 ปี มผีู้้�ขอให�วลิเลยีม เค. แจ็คสันิ
แบั�งปันิประสบัการณ์ 20 อันิดำบััแรกขณะอาศััยและทำางานิอย้� ในิ
ภม้ภิาคที�มคีวามเจรญินิ�อยที�สุดำในิโลก

  ขณะที�ท�านิครุ�นิคดิำเกี�ยวกบััคำาขอนัิ�นิก�อนิพิธีปลดำเกษียณ  
ท�านิตระหนัิกว�า “ประสบัการณ์ 20 อันิดำบััแรกของผู้มเกี�ยวข�อง
กบััศัาสนิจักรหรอ้ครอบัครวั” ท�านิกล�าว

  วลิเลียม คงิ แจ็คสันิเกดิำเม้�อวนัิที� 29 มีนิาคม ค.ศั. 1956 ในิ
วอชิุงตนัิดำ.ีซี. สหรฐัอเมรกิา เป็นิบัตุรของอี. วลิเลยีมและโลอสิ 
แอนิเดำรย์ แจ็คสันิ ท�านิเตบิัโตที� โอจาย แคลิฟอรเ์นีิย  
สหรฐัอเมรกิา แต�เพราะงานิอาสาสมคัรของบัดิำามารดำา ท�านิจง้
ไดำ�รบััการศ้ักษาที�ฮอนิดำร้สั, อัลจเีรยี, และอัฟกานิิสถิานิ

  หลงัจากรบััใชุ�งานิเผู้ยแผู้� ในิคณะเผู้ยแผู้� โบัลเิวยี ลาปาซ 
เอ็ลเดำอรแ์จ็คสันิพบักบััแอนิน์ิ เคสเลอร์ ในิฤดำร้�อนิปี 1977

  “นัิ�นิคอ้รกัแรกพบัสำาหรบััผู้ม” ท�านิกล�าว “ผู้มใชุ�เวลาตลอดำ
ฤดำร้�อนินัิ�นิพยายามโนิ�มนิ�าวใจเธอว�าผู้มคอ้คนิที� ใชุ�”

  พวกท�านิแต�งงานิกันิวนัิที� 29 ธันิวาคม ค.ศั. 1977 ในิพระวหิาร 
ลอสแอนิเจลสิ แคลิฟอรเ์นีิย มีบัตุรดำ�วยกนัิแปดำคนิ สามคนิ 
เป็นิบัตุรบุัญธรรม—จากอินิเดำยี เนิปาล และกมัพชุ้า

  เอ็ลเดำอรแ์จ็คสันิเข�าเรยีนิที�มหาวทิยาลยับัรคิมัยังก ์ไดำ�รบัั
ปรญิญาวทิยาศัาสตรบัณัฑิ์ตจากมหาวทิยาลยัแคลิฟอรเ์นีิย  
เบัริก์ลยี ์และไดำ�รบััปรญิญาแพทยศัาสตรบัณัฑิ์ตจาก
มหาวทิยาลยัแคลิฟอรเ์นีิย ซานิฟรานิซิสโก ในิปี 1983

  หลงัจากเป็นิแพทยป์ระจำาบั�านิ พวกท�านิไปทำางานิที�ต�าง
ประเทศัเป็นิเวลา 26 ปี ล�าสุดำท�านิทำางานิเป็นิผู้้�อำานิวยการ
ทางการแพทย์ของแวลลียแ์ฟมลีิเฮลธแ์คร ์กบััสาขาในิไอดำาโฮ
และออรกิอนิ สหรฐัอเมรกิา

  เม้�อพวกท�านิอาศััยอย้�นิอกสหรฐั ท�านิกบััซิสเตอรแ์จ็คสันิใชุ�
เวลาส�วนิใหญ�อย้�ท�ามกลางสมาชิุกศัาสนิจกัรรุ�นิแรก

  “ส�วนิสำาคญัที�สุดำส�วนิหน้ิ�งของประจกัษ์พยานิผู้มในิพระ
กติตคิณุคอ้การไดำ�เฝ่� ามองสิ�งที�พระกติตคิณุทำาให�กบััผู้้�คนิที�เรา
รกัเหล�านีิ�” ท�านิกล�าว “พระกิตตคิณุเปลี�ยนิแปลงพวกเขา”

  เอ็ลเดำอรแ์จ็คสันิเคยรบััใชุ�เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัภาค, ประธานิ
คณะเผู้ยแผู้�อินิเดำยี นิิวเดำล,ี ประธานิเยาวชุนิชุายสาขา,  
ครส้ถิาบัันิ, และครห้ลักคำาสอนิพระกติตคิณุ ณ เวลาที� ไดำ�รบัั
เรยีกเป็นิสาวกเจ็ดำสิบัเจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิผู้้� ใหญ� ท�านิกำาลงัรบััใชุ�เป็นิ
อธกิาร  ◼ 

 สมยัเอ็ลเดำอรเ์จเรมยี ์อาร.์ ยกักเีป็นิวยัรุ�นิ ครสิเต็นินิ�องสาววยั
เจ็ดำขวบัของท�านิตดิำเชุ้ �อแบัคทเีรยีที�ทำาร�ายสมอง แพทยบ์ัอกว�า
เธอจะไม�รอดำชีุวติ

  เจเรมยีว์ยัหนุิ�มคกุเข�าข�างเตยีงในิบั�านิของครอบัครวัที�
ซอลทเ์ลคซิตี � รฐัยท้าห ์สหรฐัอเมรกิา และทล้วงิวอนิพระเจ�า
เพ้�อให�ร้�ว�าเหตใุดำเธอจง้ต�องตายตั �งแต�ยงัเด็ำกขนิาดำนีิ� แต�นิ�อง
สาวท�านิไดำ�รบััพรฐานิะปุโรหติและมชีีุวติอย้�

  นีิ� เป็นิตวัเร�งให�เจเรมียว์ยั 17 ปี “ประพฤตตินิให�ถิก้ต�องกับั
พระผู้้�เป็นิเจ�า” ซ้�งนิำาท�านิไปส้�การอ�านิพระคมัภรีม์อรมอนิอย�าง
จรงิจงัเป็นิครั �งแรก ต�อมาท�านิรบััใชุ�เป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาเต็มเวลา
ในิคณะเผู้ยแผู้�โอไฮโอ คลฟีแลนิดำ์

  หลายปีให�หลังเจเรมียก์ลบััมาคกุเข�าลงในิการสวดำอ�อนิวอนิ
จากใจเม้�อเอมี�ภรรยาท�านิกำาลงัเจ็บัครรภจ์ากการคลอดำก�อนิ
กำาหนิดำกบัับัตุรคนิที�สาม “ณ ชุ�วงเวลานัิ�นิ ผู้มร้�ส้กเปี� ยมล�นิไป
ดำ�วยความสงบัสุข—ความสงบัสุขที�บัรรยายไดำ�อย�างเดำยีวว�าเป็นิ
พระพาหแุห�งความรกัของพระบัดิำาบันิสวรรคท์ี� โอบัผู้มไว�ดำ�วย
ความอบัอุ�นิของพระวญิญาณบัรสุิทธิ�” ท�านิกล�าว

  ความสงบัสุขนัิ�นิพาท�านิผู้�านิพ�นิชุ�วงเวลาสั�นิๆ ที�ทารกมีชีุวติ
และหลายเดำอ้นิแห�งความโศักเศัร�าหลงัจากนัิ�นิดำ�วยการแท�งอกี
ครั �ง “เราทุกคนิถิก้ทดำลองในิวธิขีองเราเอง” ท�านิกล�าว “แต�เรา 
ยงัคง ‘ถิอ้ว�าเป็นิเร้�องนิ�ายนิิดำยีิ�ง’ [ ยากอบั 1:2 ] ที�พระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ 
ทรงเตรยีมทางไว� ให�เรามสัีนิตแิละความสุข”

  เจเรมยี ์ โรเบัริต์ ยกักเีกดิำที�ซอลทเ์ลคซิตี � ยท้าห ์ 
สหรฐัอเมรกิา เม้�อวนัิที� 23 มีนิาคม ค.ศั. 1973 เป็นิบัตุรของ 
โรเบัริต์ สแตนิลยี ์ยกักแีละจด้ำ ีแอนิน์ิ รส้ ท�านิแต�งงานิกบััเอมี�  
แอนิน์ิ สจว๊ตในิพระวหิารซอลทเ์ลคเม้�อวนัิที� 12 มิถินุิายนิ ค.ศั. 
1995 ท�านิทั �งสองมบีัตุรห�าคนิ

  เอ็ลเดำอรย์กักี ไดำ�รบััปรญิญาตรสีาขาพฤตกิรรมศัาสตรแ์ละ
สุขภาพจากมหาวทิยาลยัยท้าหแ์ละปรญิญาโทดำ�านิบัรหิารธรุกจิ
สำาหรบััผู้้�บัรหิารจากมหาวทิยาลยัเพพเพอรด์ำนีิ ท�านิเป็นิหัวหนิ�า
ฝ่� ายขายระดำบััภมิ้ภาคของบัรษัิทอลัเคอรเ์มส และบัรหิาร
อสังหารมิทรพัยเ์ชิุงพาณิชุยท์ี�บัรษัิทเอชุซีเออินิเวสตเ์มนิต ์ณ  
เวลาที�ท�านิไดำ�รบััเรยีก

  เอ็ลเดำอรย์กักเีคยรบััใชุ�เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัภาค, ประธานิคณะ
เผู้ยแผู้�ยท้าห ์ออกเด็ำนิ, ผู้้�ชุ�วยเลขาธกิารสเตค, อธกิาร, ประธานิ
โควรมัเอ็ลเดำอร,์ ครเ้ซมินิาร,ี ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิเยาวชุนิ
ชุายวอรด์ำ, ครส้อนิวชิุาเตรยีมเป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาของสเตค, และ
หวัหนิ�าเผู้ยแผู้�วอรด์ำ  ◼ 
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 เอล็่เดัอร์์เธียร์์รี์ เค.  
ม้ท้ิมโบ่
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้า้หน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ่

 เอล็่เดัอร์์เคล่ล่ย์ี อาร์์.  
จัอห์นสัน
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้้าหน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ่

 เอ็ลเดำอรเ์คลลีย ์อาร.์ จอหน์ิสันิจำาไดำ�ดำวีนัิที�ท�านิไดำ�รบััเรยีกเป็นิ
อธกิารเม้�ออาย ุ31 ปี วนัิเดำยีวกนัินัิ�นิแพทยต์รวจพบัว�าท�านิเป็นิ
โรคอมัพาตใบัหนิ�า—สภาพที�กล�ามเน้ิ�อดำ�านิหน้ิ�งของใบัหนิ�าเกดิำ
อมัพาตหรอ้อ�อนิแรง

  เป็นิชุ�วงเวลาแห�งความท�าทาย ไม� ใชุ�เพยีงเพราะความไม�
สบัายและความอายที�เกดิำจากอาการนีิ�เท�านัิ�นิแต�เพราะหนิ�าที�รบัั
ผู้ดิำชุอบัใหม�มากมายของท�านิดำ�วย แต�ชุ�วงเวลายากลำาบัากเชุ�นิ
นัิ�นิกลบัักลายเป็นิพร

  “เพราะไม�ร้�ว�าสถิานิการณ์ในิระยะยาวจะเป็นิอย�างไร ผู้มเริ�ม
สงสารคนิที�อย้�กบััผู้มมาตลอดำชีุวติ” ท�านิกล�าว “ผู้มเรยีนิร้�จรงิๆ  
ว�าคนิเราผู้�านิเร้�องหนัิกหนิาสาหสัและเร้�องเศัร�าที�เราควบัคมุไม�
ไดำ�ซ้�งส�งผู้ลกระทบัต�อความสามารถิ ความร้�ส้ก และความมั�นิใจ”

  บัางครั �ง เป็นิเร้�องไม�สะดำวกที�จะรบััใชุ� ในิศัาสนิจกัรของ
พระเจ�า แต�เชุ�นิเดำยีวกบััที�สานุิศิัษยข์องพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำที� “ทิ �ง
แห ” ( มทัธวิ 4:20 ) ตาม พระ องค ์ไป ทนัิ ท ี“ ไม�ว�าพระองคท์รงขอ
ให�เราทำาอะไร เราเต็มใจทำาสิ�งนัิ�นิ” เอ็ลเดำอรจ์อหน์ิสันิกล�าว

  ไม�ว�าพระเจ�าจะทรงเรยีกท�านิหรอ้ครอบัครวัท�านิไปที� ใดำ พวก
ท�านิไปดำ�วยหัวใจและความน้ิกคดิำที�เต็มใจ มองหาสิ�งดำี ไม�ว�า
สภาวการณ์จะเป็นิอย�างไร

  เคลลยี ์เรย์ จอหน์ิสันิเกดิำที�พลีแซนิท์ววิ ยท้าห ์เม้�อวนัิที� 16 
มกราคม ค.ศั. 1963 เป็นิบัตุรของฮาโรลดำ ์เรย์มอนิดำ ์จอหน์ิสันิ  
จเ้นีิยร ์และเฮเลนิ ครากอนิ จอหน์ิสันิ ท�านิเตบิัโตในิออกเด็ำนิ  
ยท้าห ์และแต�งงานิกบััเทเรสซา ลีนิน์ิ บัารท์รมัในิพระวหิาร
ซอลทเ์ลคเม้�อวนัิที� 27 มีนิาคม ค.ศั. 1986 ท�านิมีบัตุรห�าคนิ

  เอ็ลเดำอรจ์อหน์ิสันิสำาเรจ็การศ้ักษาจากมหาวทิยาลยัวเีบัอร์
สเตทในิปี 1987 ดำ�วยปรญิญาตรวีทิยาศัาสตรบัณัฑิ์ตสาขาการ
บัญัชีุและไดำ�รบััปรญิญาโทสาขาบัรหิารธรุกจิจากมหาวทิยาลยั
บัรคิมัยงัก์ ในิปี 1989 ท�านิทำางานิเป็นินัิกบัญัชีุนิิตเิวชุให�องคก์าร
สัมพนัิธภาพสหกรณ์ระหว�างประเทศัเคพเีอ็มจแีละล�าสุดำ
ทำางานิเป็นินัิกบััญชีุนิิตเิวชุและหุ�นิส�วนิของบัรษัิทนิอรแ์มนิ,  
ทาวน์ิเซ็นิดำ,์ และจอหน์ิสันิ

  เอ็ลเดำอรจ์อหน์ิสันิ กำาลงัรบััใชุ�เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัภาค ณ  
เวลาที�ท�านิไดำ�รบััเรยีก ท�านิเคยรบััใชุ�เป็นิประธานิคณะเผู้ยแผู้�
ประเทศัไทย กรงุเทพ ที�ซ้�งท�านิเคยรบััใชุ�เป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาเต็ม
เวลา, และเคยเป็นิประธานิสเตค, ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิสเตค,  
สมาชิุกสภาส้ง, อธกิาร, ประธานิโควรมัเอ็ลเดำอร,์ หวัหนิ�าเผู้ยแผู้�
วอรด์ำ, และครส้อนิวชิุาเตรยีมเป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาของสเตค  ◼ 

 เอ็ลเดำอรเ์ธยีรร์ ีเค. มท้ม้โบัมีประจกัษ์พยานิแรงกล�าในิพระ
กติตคิณุเม้�อท�านิไดำ�รบััจดำหมายเรยีกเป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาสมยั
หนุิ�ม ท�านิรบัับัพัตศิัมาพร�อมกบััครอบัครวัเม้�ออาย ุ10 ปี  
ท�านิเป็นิพยานิถิง้วธิอีนัิทรงพลงัที�พระกติตคิณุเปลี�ยนิแปลง
ครอบัครวัท�านิ

  แต�แม�ขณะที�ท�านิเตรยีมตวัรบััใชุ�งานิเผู้ยแผู้� ในิคณะเผู้ยแผู้�
โกตดำวิวัร ์อาบัจีานิ ท�านิก็ไม�ไดำ�มปีระจกัษ์พยานิที�เข�มแข็งในิ
พระคมัภรีม์อรมอนิ ท�านิไม�เคยอ�านิพระคมัภรีม์อรมอนิมาก�อนิ

  อธกิารที� ไดำ�รบััการดำลใจของเธยีรร์ที�าทายให�ท�านิอ�านิพระ
คมัภรีม์อรมอนิทุกวนัิก�อนิไปรบััใชุ�งานิเผู้ยแผู้� ถิง้กับัให�กญุแจ
อาคารประชุมุในิท�องที�แก�เธยีรร์อีกีดำ�วยเพ้�อท�านิจะสามารถิ
ศ้ักษาไดำ� ในิที�สงบั

  เธยีรร์อี�านิทกุวนัิเป็นิเวลาสามเดำอ้นิ เม้�อถิง้เวลาที�ท�านิเข�าส้�
สนิามเผู้ยแผู้� ท�านิไม�เพยีงไดำ�รบััประจกัษ์พยานิที�แรงกล�าในิพระ
คมัภรีม์อรมอนิเท�านัิ�นิ แต�ยงัไดำ�พฒันิานิิสัยการศ้ักษาซ้�งชุ�วย
ท�านิในิการเป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาดำ�วย

  “เคร้�องมอ้ที�ดำทีี�สุดำที�เรามี ในิการนิำาผู้้�คนิมาส้�ความสว�างของ
พระกติตคิณุและรวบัรวมอสิราเอลที�กระจดัำกระจายคอ้พระ
คมัภรีม์อรมอนิ” ท�านิกล�าว

  เธยีรร์ ีคาซอ้งัก ีมท้ม้โบัเกิดำในิกนิิชุาซา สาธารณรฐั
ประชุาธปิ ไตยคองโกเม้�อวนัิที� 31 มกราคม ค.ศั. 1976 เป็นิบัตุร
ของอนัิโทยเนิ คาซอั้งก ีมท้ม้โบั และมาร ีเธเรเซ มัทซังกา  
มท้ม้โบั ท�านิแต�งงานิกบััชุาย ีนิาธาล ีซินิดำาในิพธิแีต�งงานิตาม
กฎหมายเม้�อวนัิที� 29 พฤศัจกิายนิ ค.ศั. 2002 ภายหลงัพวก 
ท�านิผู้น้ิกในิพระวหิารโจฮันิเนิสเบัริก์ แอฟรกิาใต�เม้�อวนัิที�  
19 พฤศัจกิายนิ ค.ศั. 2004 ท�านิทั �งสองมบีัตุรหกคนิ

  เอ็ลเดำอรม์ท้ม้โบัสำาเรจ็การศ้ักษาในิปี 2010 จากมหาวทิยาลยั
เซโปรมดัำดำ�วยปรญิญาในิสาขาบัรหิารธรุกจิและในิปี 2012 ดำ�วย
ปรญิญาตรสีาขาการบัรหิารทรพัยากรมนุิษย ์ท�านิทำางานิให�
ศัาสนิจกัรในิสาธารณรฐัประชุาธปิ ไตยคองโกเป็นิผู้้�จดัำการ
แผู้นิกประวตัคิรอบัครวัและแผู้นิกทรพัยากรมนุิษยแ์ละเป็นิ
หวัหนิ�างานิในิแผู้นิกบัรหิารวสัดำอุปุกรณ์

  ณ เวลาที�ท�านิไดำ�รบััการเรยีกเป็นิสาวกเจ็ดำสิบัเจ�าหนิ�าที�
ชัุ �นิผู้้� ใหญ� เอ็ลเดำอรม์ท้ม้โบักำาลงัเป็นิประธานิคณะเผู้ยแผู้�
แมรแิลนิดำ ์บัอลทมิอร ์ก�อนิหนิ�านีิ�ท�านิรบััใชุ�เป็นิประธานิสเตค, 
ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิสเตค, หวัหนิ�าเผู้ยแผู้�วอรด์ำ, ครโ้รงเรยีนิ
วนัิอาทติย,์ และเลขาธกิารสเตค  ◼ 
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 เอล็่เดัอร์์อเดัยนิกา เอ.  
โอเจัดัริ์าน
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้้าหน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ่

 เอล็่เดัอร์์ซีัโร์ ช้มายล์่
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้า้หน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ่

 การประชุมุใหญ�สามัญเดำอ้นิเมษายนิปี 2020 เป็นิ “สุดำสัปดำาหท์ี�
ยากจะลม้เลอ้นิ” สำาหรบััเอ็ลเดำอรอ์เดำยนิิกา เอ. โอเจดำริานิ

  ผู้้�เปลี�ยนิใจเล้�อมใสส้�ศัาสนิจกัรท�านินีิ� ไดำ�รบััการสนัิบัสนุินิ
เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัเจ�าหนิ�าที�ชัุ �นิผู้้� ใหญ�—คนิแรกสำาหรบััวสุิทธชิุนิ
ยคุสุดำท�ายชุาวไนิจเีรยีและแอฟรกิาตะวนัิตก ความสำาน้ิกคณุ
และปีตขิองท�านิมากยิ�งข้ �นิไปอกีเม้�อประธานิรสัเซลล ์เอ็ม.  
เนิลสันิประกาศัว�าพระวหิารแห�งที�สามของไนิจเีรยีจะสร�างข้ �นิที�
เบันิินิซิตี �

  “ผู้มคาดำไม�ถ้ิงเลย” เอ็ลเดำอร์ โอเจดำริานิกล�าวพลางยิ �มกว�าง  
“เป็นิสิ�งยอดำเยี�ยมจรงิๆ ที� ไดำ�ยินิศัาสดำาพยากรณ์ของเรากล�าว
ว�าจะมพีระวหิารอกีแห�งสร�างข้ �นิที� ไนิจเีรยี สำาหรบััผู้มแล�ว นีิ�
เป็นิการยน้ิยันิว�างานิของพระเจ�ากำาลงัเคล้�อนิไปอย�างรวดำเรว็ เรา
ทกุคนิมีหลายสิ�งต�องทำาเพ้�อเตรยีมบัตุรธิดำาของพระผู้้�เป็นิเจ�า
รบััการเสด็ำจมาครั �งที�สองของพระบัตุรของพระองค”์

  ท�านิเกดิำที�อบีัาดำานิ ไนิจเีรยี เม้�อวนัิที� 5 เมษายนิ ค.ศั. 1967  

เป็นิบัตุรของอามอส อเดำนีิยแิละแคโรไลน์ิ อนิิเค โอเจดำริานิ,  
อเดำยนิิกา อโยเดำจ ิ โอเจดำริานิไดำ�รบััปรญิญาตรสีาขา
พฤกษศัาสตรที์�มหาวทิยาลยัอีโลรนิิในิปี 1991 ต�อมาภายหลงั
ไดำ�รบััปรญิญาโทสาขาบัรหิารธรุกจิจากมหาวทิยาลยัเทคโนิโลยี
ลาโดำเคอาคนิิโตลา ท�านิทำางานิอาชีุพดำ�านิการเงนิิและการ
บัรหิารธรุกจิเป็นินัิกบัญัชีุวชิุาชีุพ ท�านิทำางานิเป็นิผู้้�บัรหิารการ
เงนิิธรุกจิให�บัรษัิทเชุลล์ ไนิจเีรยีก�อนิจะไดำ�รบััเรยีกเป็นิเจ�าหนิ�าที�
ชัุ �นิผู้้� ใหญ�

  สามปีหลงัจากรบัับัพัตศิัมา ท�านิพบักบััโอล้ฟุนิมลิาโย โอโม
โลลา อาคนิิเบับัเิจที�งานิสโมสรสันินิิบัาต ทั �งสองเริ�มออกเดำท  
แต�การทำางานิต�างเม้องหมายความว�า “เราตดิำต�อกนัิไดำ�แค�ทาง
โทรศััพท์”

  ในิที�สุดำทั �งค้�แต�งงานิกนัิในิไนิจเีรยีปี 1998 และผู้น้ิกที�พระ 
วหิารโจฮันิเนิสเบัริก์ แอฟรกิาใต�เม้�อวนัิที� 14 พฤศัจิกายนิ ค.ศั. 
2002 ครอบัครวัโอเจดำริานิมบีัตุรสาวหน้ิ�งคนิ

  เอ็ลเดำอร์ โอเจดำริานิสำาน้ิกคณุสำาหรบััทกุการเรยีกที�ท�านิไดำ�รบัั
ในิศัาสนิจักรตั �งแต�เข�าร�วมศัาสนิจกัรในิปี 1990 เม้�ออาย ุ23 ปี  
งานิมอบัหมายทางศัาสนิาแต�ละอย�างชุ�วยให�ท�านิเตบิัโตและให�
โอกาสศัักดำิ�สิทธิ�แก�ท�านิในิการชุ�วยผู้้�อ้�นิพฒันิาในิการเรยีกและ
หนิ�าที�ของตนิ

  เอ็ลเดำอร์ โอเจดำริานิ รบััใชุ�เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัภาค ณ เวลาที�
ท�านิไดำ�รบััการเรยีก ท�านิเคยรบััใชุ�เป็นิที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิ
คณะเผู้ยแผู้�, ประธานิสเตค, ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิสเตค, 
อธกิาร, ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายอธกิาร, และประธานิสาขา  ◼ 

 เอ็ลเดำอรซี์โร ชุมายลพ์ยายามเชุ้�อฟังพระเจ�าเสมอ แม�เม้�อท�านิ
ไม�เข�าใจเหตผุู้ลเบั้ �องหลงัพระบัญัญตัขิ�อใดำข�อหน้ิ�ง “เม้�อเราเชุ้�อ
ฟัง เม้�อเรารกัษาพระบัญัญัต”ิ ท�านิเรยีนิร้�ว�า “พระเจ�าจะทรงให�
พรเราเสมอ”

  ในิการทำาการเรยีกของท�านิ ท�านิไดำ�เห็นิพรที�มาจากการเชุ้�อ
ฟัง ขณะรบััใชุ�เป็นิอธกิารและประธานิสเตค ท�านิมีโอกาสลำ �าค�า
มากมายที� ไดำ� “เห็นิผู้้�คนิเปลี�ยนิแปลงชีุวติเพราะประจกัษ์พยานิ
ที�มตี�อพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำและพระคมัภรีม์อรมอนิ”

  เอ็ลเดำอรช์ุมายลเ์กดิำเม้�อวนัิที� 16 เมษายนิ ค.ศั. 1971 ในิ 
ปุนิตาโกรสซา ปารานิา ประเทศับัราซิล เป็นิบัตุรของบัรโ้นิ และ 
เอรกิา ชุมายล ์ทั �งสองเป็นิผู้้�เปลี�ยนิใจเล้�อมใสส้�ศัาสนิจกัร ท�านิ
เตบิัโตในิกร้ตีบีัา บัราซิล ราวๆ ชุ�วงเวลาที�บัดิำามารดำาท�านิไดำ�รบัั
เรยีกให�ดำแ้ลคณะเผู้ยแผู้�บัราซิล กมัปีนัิส ท�านิจากไปรบััใชุ�ที�
คณะเผู้ยแผู้�ยท้าห์ ออกเด็ำนิ

  ขณะเข�าเรยีนิที�มหาวทิยาลยัยท้าห ์เอ็ลเดำอรช์ุมายลพ์บักบัั
อเลสแซนิดำรา มาชุาโดำ ลซ้า นัิกศ้ักษามหาวทิยาลยับัรคิมัยงัก ์ที�
การประชุมุการให�ข�อคดิำทางวญิญาณ “เม้�อเราพบักนัิครั �งแรกที�
การประชุมุการให�ข�อคดิำทางวญิญาณ เธอเมินิผู้มอย�างสิ�นิเชิุง” 
ท�านิกล�าว แต�สำาหรบััท�านิ นีิ�คอ้รกัแรกพบั

  ทั �งสองแต�งงานิในิพระวหิารเซาเปาล ้บัราซิลในิเดำอ้นิ
กรกฎาคมปี 1994 และสำาเรจ็การศ้ักษาในิสหรฐัอเมรกิา ทั �งสอง
ท�านิกลบััมาอย้�ที�บัราซิล 20 ปีก�อนิจะย�ายไปที� โคโลราโดำ  
สหรฐัอเมรกิา จากนัิ�นิไปที�ฟลอรดิำา สหรฐัอเมรกิา เอ็ลเดำอรแ์ละ
ซิสเตอรช์ุมายลม์บีัตุรสองคนิ

  เอ็ลเดำอรช์ุมายล์ ไดำ�รบััปรญิญาตรสีาขาสถิาปัตยกรรมศัาสตร์
จากมหาวทิยาลยัยท้าห์ ในิปี 1995 และปรญิญาโทดำ�านิบัรหิาร 
ธรุกจิสำาหรบััผู้้�บัรหิารจากมหาวทิยาลยัโอไฮโอในิปี 2010  
ท�านิเคยทำางานิให�บัรษัิทวอลมารท์บัราซิลในิตำาแหนิ�งรอง
ประธานิและผู้้�อำานิวยการพฒันิาโครงการอสังหารมิทรพัย,์  
หวัหนิ�าฝ่� ายปฏิบิัตักิารของบัรษัิทสโคเปิล, ผู้้�จดัำการทั�วไปของ
บัรษัิทเซียซิตี �, และล�าสุดำเป็นิหวัหนิ�าฝ่� ายอสังหารมิทรพัยข์อง
บัรษัิท JBS S.A.

  เอ็ลเดำอรช์ุมายลเ์คยรบััใชุ�เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัภาค, ประธานิ
สเตค, ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิสเตค, อธกิาร, ประธานิโควรมั
เอ็ลเดำอร,์ และประธานิสาขา  ◼ 
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 สตเีวัน เจั. ล่นัด์ั
  ป็รัะธานเยาวช่นช่ายสามีญั

 เอล็่เดัอร์์มอยเซัส วัยีาน้เอวัา
  สาวกเจ็้ดสิบเจ้้าหน้าที�ชั่ �นผู้้้ ใหญ่

 ท�านิอายเุพยีง 10 ปีเวลานัิ�นิ แต�เอ็ลเดำอรม์อยเซส วยีาน้ิเอวาไม�
เคยลม้ความร้�ส้กที�ท�านิมขีณะผู้้�สอนิศัาสนิาสอนิพระกติตคิณุ
แก�ท�านิและครอบัครวัในิโออาซากา เม็กซิโก

  “ผู้มจำาไดำ�ถ้ิงพระวญิญาณที�พวกเขาฝ่ากไว� ความสงบัสุขที�ผู้ม
ร้�ส้กอย้� ในิใจ” ท�านิกล�าว

  เม้�อมอยเซสรบัับัพัตศิัมากบััพี�นิ�องสี�คนิ คณุแม�ของท�านิ— 

แม�ตวัคนิเดำยีวที�เลี �ยงมอยเซสกับัพี�นิ�องเจ็ดำคนิในิสภาวการณ์
ยากลำาบัาก—กลบััมาแข็งขนัิในิศัาสนิจกัร

  ต�อมา ขณะที�มอยเซสวยั 18 ปีเตรยีมตวัรบััใชุ�งานิเผู้ยแผู้� 
ครอบัครวัท�านิยงัคงเผู้ชิุญกับัความท�าทายทางโลก ท�านิสงสัยในิ
การตดัำสินิใจไปเป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาและบัอกคณุแม�ว�าท�านิอยาก
อย้�ชุ�วยที�บั�านิ

  “ถิ�าลก้อยากชุ�วยแม�จรงิๆ” เธอกล�าว “ ให�ออกไปรบััใชุ�พระเจ�า”
  มอยเซสคกุเข�าลงข�างเตยีงวนัิแรกในิคณะเผู้ยแผู้�เม็กซิโก  

เอร์ โมซิโย ท�านิสัมผู้สัไดำ�ว�าพระเจ�าพอพระทยักบััการตดัำสินิใจ
ของท�านิ ท�านิขอบัคณุการรบััใชุ�งานิเผู้ยแผู้�ของท�านิสำาหรบััการ
เตบิัโตของประจักษ์พยานิในิพระกติตคิณุที� ไดำ�รบััการฟ้�นิฟ้

  “ศัาสนิจักรนีิ�นิำาโดำยพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำของเรา พระเยซค้รสิต”์ 
เอ็ลเดำอรว์ยีาน้ิเอวากล�าว “พระองคท์รงร้�จกัชุ้�อเราแต�ละคนิ ทรง
ทราบัความต�องการ ความท�าทาย และความกงัวลของเรา ทรง
ทราบัความเข�มแข็งและแม�แต�ความปรารถินิาของใจเรา”

  มอยเซส วยีาน้ิเอวา โลเปซเกิดำเม้�อวนัิที� 13 ธันิวาคม ค.ศั.  
1966 ที� โออาซากา โออาซากา ประเทศัเม็กซิโก เป็นิบัตุรของ 
รเ้บันิ วยีาน้ิเอวา ปลาตสั และเดำลฟินิา โลเปซ ดำอมงิเกซ  
ท�านิแต�งงานิกบััเลตเิซีย อวาลอส โลซาโนิในิพระวหิารเม็กซิโก
ซิตี � เม็กซิโกเม้�อวนัิที� 30 มิถินุิายนิ ค.ศั. 1995 ท�านิทั �งสองมบีัตุร
สามคนิ

  เอ็ลเดำอรว์ยีาน้ิเอวาไดำ�รบััปรญิญาตรสีาขาบัรหิารธรุกิจจาก
มหาวทิยาลยัเซาท์อีสตร์เีจอนิอลในิปี 1997 และปรญิญาโทในิ
สาขานิวตักรรมเพ้�อการสร�างธรุกจิจากเทคโนิโลจิโคเดำอมอนิ
เตรเ์รย์ ในิปี 2011 งานิที�ท�านิทำาล�าสุดำคอ้เป็นิประธานิบัรหิารของ
บัรษัิทขนิส�งเซอรเ์ท็กซา

  ณ เวลาที�รบััการเรยีกนีิ� เอ็ลเดำอรว์ยีาน้ิเอวากำาลงัรบััใชุ�
เป็นิสาวกเจ็ดำสิบัภาคในิเม็กซิโก ท�านิเคยรบััใชุ�เป็นิประธานิ
คณะเผู้ยแผู้�แคลิฟอรเ์นีิย อารเ์คเดำยี, และเป็นิสมาชิุกสภา
ส้ง, ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิสเตค, อธกิาร, และผู้้�อำานิวยการ
ประชุาสัมพนัิธ ์ ◼ 

 ในิฐานิะประธานิเยาวชุนิชุายสามญัคนิใหม� สตเีวนิ เจ. ลนัิดำ์
ยอมรบััพระบัญัชุาศัักดำิ�สิทธิ� ในิการชุ�วยนิำาทางเยาวชุนิชุายวยั
ฐานิะปุโรหติแห�งอาโรนิหลายแสนิคนิในิศัาสนิจกัรทั�วโลก

  หากเป็นิไป ไดำ�ที�จะพบัเยาวชุนิชุายทกุคนิแบับัตวัต�อตวั ท�านิ
ร้�แนิ�ชัุดำว�าท�านิจะบัอกอะไร: “การเป็นิสมาชิุกที�ประสบัความ
สำาเรจ็ในิอาณาจกัรของพระผู้้�เป็นิเจ�าไม� ใชุ�เร้�องซับัซ�อนิ พระ
บัดิำาบันิสวรรคท์รงรกัท�านิ ท�านิเพยีงแต�ต�องรกัพระองคก์ลบัั 
และถิ�าเราทำาเชุ�นินัิ�นิ เราจะปลอดำภยัและมคีวามสุข . . . ชีุวติเรา
จะมคีวามหมายบัางอย�าง”

  การจรงิจงักบััศัาสนิจกัรไม� ใชุ�เกดิำข้ �นิเฉัพาะวนัิอาทติย ์ 
แต�เป็นิโอกาสทกุวนัิ ตามที�ทนิายความผู้้�กลายเป็นิผู้้�บัรหิารธรุกจิ
กล�าว

  “การอ�านิพระคมัภรี ์ ไป โบัสถิ ์กลบััใจทนัิททีี�เราออกนิอกทาง  
เปิดำปากของเรา และเป็นิแบับัอย�างของพระกติตคิณุ—นัิ�นิคอ้
แผู้นิของพระบัดิำาบันิสวรรคข์องเรา” ท�านิกล�าว

  บัราเดำอรล์นัิดำเ์กดิำเม้�อวนัิที� 30 ตลุาคม ค.ศั. 1953 เป็นิบัตุร
ของเจย ์และทอย เอลเล็นิ ลนัิดำ ์ท�านิเตบิัโตที�แคลฟิอรเ์นีิย
ตอนิเหน้ิอ (แซนิตาโรซา) และแคลิฟอรเ์นีิยตอนิใต� (ลองบีัชุ)  
สหรฐัอเมรกิา การรบััราชุการในิกองทพัสหรฐัพาท�านิกลบััไป
ยโุรป ทวปีที�ท�านิรกัระหว�างรบััใชุ� ในิคณะเผู้ยแผู้�เนิเธอรแ์ลนิดำ ์ 
อมัสเตอรด์ำมั

  หลังจากสมคัรเป็นิทหาร ท�านิเข�าเรยีนิที�มหาวทิยาลยับัรคิมั
ยงัก ์ที�นัิ�นิท�านิไดำ�เชุ้�อมสัมพนัิธอ์กีครั �งกบััแคลลนีิ เคริก์ หญงิ
สาวที�ท�านิเคยร้�จกัขณะประจำาการอย้�ที�เยอรมนีิ ในิที�สุดำสตเีวนิ 

กบััแคลลนีิแต�งงานิกนัิในิพระวหิารซอลทเ์ลคเม้�อวนัิที� 8 
สิงหาคม ค.ศั. 1980 พวกท�านิมบีัตุรสี�คนิ

  หลังไดำ�ปรญิญาดำ�านิกฎหมายจากบัวีายย ้บัราเดำอรล์นัิดำท์ำางานิ 
เป็นิทนิายความก�อนิจะเป็นิประธานิและผู้้�บัรหิารส้งสุดำของ 
บัรษัิทน้ิสกนิิเอ็นิเตอร์ ไพรส์ ปัจจบุันัินีิ�ท�านิเป็นิประธานิบัรหิาร
ของคณะกรรมการบัรษัิท และเป็นิผู้้�สำาเรจ็ราชุการในิหนิ�วยงานิ
กำากบััดำแ้ลระบับัการศ้ักษาระดำบััอุดำมศ้ักษาของยท้าห์ดำ�วย

  บัราเดำอรล์นัิดำเ์คยรบััใชุ�เป็นิประธานิคณะเผู้ยแผู้�จอรเ์จยี  
แอตแลนิตา และเป็นิผู้้�ประสานิงานิคณะกรรมการอทุศิัพระ
วหิารโพรโวซิตี �เซ็นิเตอร ์ท�านิเคยรบััใชุ�เป็นิสมาชิุกคณะ
กรรมการเยาวชุนิชุายสามญัและสาวกเจ็ดำสิบัภาคเชุ�นิกนัิ  ◼ 
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 อาหห์มดัำ เอส. คอรบ์ัติต ์อาย ุ57 ปี เกดิำเม้�อเดำอ้นิสิงหาคม  
ปี 1962 เป็นิบัตุรของเจมส์ เอริล์ คอรบ์ัติต ์และอะมเีลยี คอรบ์ัติต ์ 
ครอบัครวัยากจนิและเคยอาศััยอย้� ในิโครงการบั�านิจดัำสรรในิ
เมอ้งฟิลาเดำลเฟีย รฐัเพนิซิลเวเนีิย สหรฐัอเมรกิา รายล�อมไปดำ�วย
อาชุญากรรมและความรนุิแรงของกลุ�มมจิฉัาชีุพ การเดำนิิทางไป
มาระหว�างหม้�บั�านินัิ�นิไม�ปลอดำภยั

  แต�การกระตุ�นิเตอ้นิทางวญิญาณของมารดำาท�านินิำาทางบัตุร
ทั �ง 10 คนิของเธอและพทิกัษ์รกัษาพวกเขาให�ปลอดำภยั เธอร้� โดำย
สัญชุาตญาณว�าบัตุรของเธอควรเล�นิอย้�นิอกบั�านิเม้�อใดำและในิบั�านิ
เม้�อใดำ

  ความละเอียดำอ�อนิทางวญิญาณนัิ�นิเองที�ภายหลงันิำาเธอให�เชิุญผู้้�
สอนิศัาสนิาจากศัาสนิจกัรของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธชิุนิยคุสุดำท�าย
เข�ามาส้�บั�านิของเธอ ในิชุ�วงเวลาส�วนิใหญ�สมยัเป็นิเด็ำกและเป็นิ
เยาวชุนิ อาห์หมัดำกบััครอบัครวันิมสัการกบัักลุ�มชุาตอิสิลาม และภาย
หลงัท�านิรบัับััพตศิัมาเข�าส้�นิิกายโปรเตสแตนิต ์แต�ตอนินีิ�ท�านิร้�ส้ก
ถิง้ความรกัจากกลุ�มนิมสัการของวสุิทธชิุนิยคุสุดำท�ายในิท�องที�

  มารดำากับัพี�นิ�องบัางคนิของท�านิรบัับัพัตศิัมาในิเดำอ้นิถิดัำมา  
วนัิที� 16 สิงหาคม ค.ศั. 1980 ในิวนัิเกดิำปีที� 18 อาหห์มดัำเข�าส้�นิำ �า 
บัพัตศิัมาเชุ�นิกนัิ พ�อเลี �ยงของท�านิ เฮนิรยี ์แบัรนิดำฟ์อรด์ำ  
แคมป์เบัลล ์เข�าร�วมศัาสนิจกัรในิปีต�อมา

  “เร้�องนีิ� ไม�ไดำ�เกี�ยวกบััเรา” ท�านิกล�าว “แต�เกี�ยวกบััพระผู้้�เป็นิเจ�า
และสิ�งที�พระองคท์รงต�องการให�เราทำา เราเต็มใจนิอบันิ�อมถิ�อมตนิ
และเปิดำใจกว�าง พระองคท์รงนิำาทางเรา”

  หลงัจากเข�าเรยีนิที�รคิส์คอลเลจและรบััใชุ�ที�คณะเผู้ยแผู้�
เปอร์ โตริโก ซานิฮวนิตั �งแต�ปี 1982 ถิง้ปี 1984 ท�านิพบักบััเจยน์ิ  
จอสลินิระหว�างร�วมเดำนิิทางไปพระวหิารกบััหนุิ�มสาวโสดำ ทั �งสอง
แต�งงานิกนัิเม้�อวนัิที� 24 สิงหาคม ค.ศั. 1985 ในิพระวหิารวอชิุงตนัิ
ดำ.ีซี. และมบุีัตรหกคนิ

  ตลอดำเวลาเก�าปีหลงัจากนัิ�นิ ท�านิทำางานิตอนิกลางวนัิและ
เรยีนิตอนิกลางคน้ิ ไดำ�รบััปรญิญาจากรชิุารด์ำสต็อคตนัิคอลเลจแห�ง
นิิวเจอรซี์ยแ์ละคณะนิิตศิัาสตรม์หาวทิยาลยัรทัเจอรส์

  ท�านิเคยรบััใชุ�เป็นิที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิสเตค, ประธานิสเตค,  
สมาชิุกสภาส้ง, และประธานิคณะเผู้ยแผู้�สาธารณรฐัโดำมนิิิกนัิ  
ซานิโตโดำมงิโกตะวนัิออก

  บัราเดำอรค์อรบ์ัติตเ์คยทำางานิเป็นิทนิายความคดำ ีทำางานิ
ในิแผู้นิกประชุาสัมพนัิธ์และเป็นิผู้้�อำานิวยการสำานัิกงานิ
ประชุาสัมพนัิธแ์ละความสัมพนัิธ์ระหว�างประเทศัของศัาสนิจักร
ประจำาที�นิิวยอรก์ ปัจจบุันัิท�านิทำางานิในิแผู้นิกผู้้�สอนิศัาสนิาของ
ศัาสนิจักร  ◼ 

  

 ขณะมีส�วนิร�วมในิการประชุมุใหญ�เยาวชุนิในิแคลฟิอรเ์นีิย 
แบัรดำลยี ์(แบัรดำ) อาร.์ วลิค็อกซ์พบักบััเยาวชุนิชุายคนิหน้ิ�งที� ไม�
อยากอย้�ที�นัิ�นิ ท�านิเข�าไปหาวยัรุ�นิคนินัิ�นิใต�ร�มไม� ไม�นิานิทั �งสอง
ก็สนิทนิากนัิเร้�องที�เยาวชุนิคนินัิ�นิชุอบัเป็นิพเิศัษ—การเล�นิ 
สเก็ตบัอรด์ำ

  บัราเดำอรว์ลิค็อกซ์ขอให�วยัรุ�นิคนินัิ�นิแสดำงท�าการเล�นิสเก็ต
บัอรด์ำให�ดำ ้ดำ�วยความประทบััใจ ท�านิจง้เชิุญเยาวชุนิคนินัิ�นิให�
สาธติการเล�นิสเก็ตบัอรด์ำที�กจิกรรม Especially for Youth ฤดำ้
ร�อนินัิ�นิ เด็ำกหนุิ�มไม�อยากทำาแต� ในิที�สุดำก็ตอบัตกลง ที� EFY เขา
มปีระสบัการณ์ที�เปลี�ยนิแปลงชีุวติและพบัประจกัษ์พยานิในิ
พระกติตคิณุ

  “เขาไปที� EFY เพราะว�าสเก็ตบัอรด์ำ แต�ตอนิออกมาเขาเป็นิ 
ผู้้�สอนิศัาสนิา” บัราเดำอรว์ลิค็อกซ์กล�าว

  “ผู้มใชุ�ชีุวติอย้�กบััเด็ำกและวยัรุ�นิ” บัราเดำอรว์ลิค็อกซ์กล�าว  
“และผู้มรกัเยาวชุนิ”

  แบัรดำลยี ์เรย ์วลิค็อกซ์เกดิำที� โพรโว ยท้าห์ สหรฐัอเมรกิา เม้�อ
วนัิที� 25 ธันิวาคม ค.ศั. 1959 เป็นิบัตุรของเรย์ ท.ี วลิค็อกซ์และ
วลั ซี. วลิค็อกซ์ ท�านิเตบิัโตในิโพรโวแต�มีชุ�วงเวลาในิวยัเด็ำกสอง
สามปีในิเอธิโอเปีย

  หลังจากรบััใชุ�เป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาเต็มเวลาในิคณะเผู้ยแผู้�ชิุล ี 
วนีิ�าเดำลมาร ์บัราเดำอรว์ลิค็อกซ์แต�งงานิกบััเดำโบัราห ์กนัิเนิลล์ ในิ 
พระวหิารโพรโว ยท้าห์เม้�อวนัิที� 7 ตลุาคม ค.ศั. 1982 มบีัตุรดำ�วย
กนัิสี�คนิ

  บัราเดำอรว์ลิค็อกซ์ ไดำ�รบััปรญิญาตรแีละปรญิญาโทจาก
มหาวทิยาลยับัรคิมัยงักแ์ละปรญิญาเอกสาขาครุศุัาสตรจ์าก
มหาวทิยาลยัไวโอมงิ บัราเดำอรว์ลิค็อกซ์ ไดำ�รบััการยกย�องดำ�วย
รางวลัมากมายสำาหรบัังานิของท�านิดำ�านิการศ้ักษา ท�านิอทุศิั 
ตนิมากกว�า 30 ปีให�กับัโปรแกรม Especially for Youth ของ 
บัวีายยแ้ละชุ้�นิชุอบัการเป็นิครท้ี�งานิสัปดำาหก์ารศ้ักษาของ
มหาวทิยาลยั

  บัราเดำอรว์ลิค็อกซ์กบััครอบัครวัเคยอาศััยอย้�ที�นิิวซีแลนิดำ์
และสเปนิขณะกำากบััดำแ้ลโปรแกรมศ้ักษาต�างประเทศัสำาหรบัับีั
วายย ้ท�านิเขยีนิหนัิงส้อหลายเล�มและปัจจุบันัิเป็นิศัาสตราจารย์
ในิแผู้นิกพระคมัภรี์ โบัราณที�บัวีายย้

  บัราเดำอรว์ลิค็อกซ์เคยรบััใชุ�เป็นิประธานิคณะเผู้ยแผู้�ชิุล ี
ซานิตเิอโกตะวนัิออกและเป็นิคณะกรรมการโรงเรยีนิวนัิอาทิตย์
สามญั ที�ปรก้ษาในิฝ่� ายประธานิสเตค และอธิการของวอรด์ำหนุิ�ม
สาวโสดำ ณ เวลาที� ไดำ�รบััการเรยีก ท�านิกำาลงัรบััใชุ�เป็นิสมาชิุก
สภาส้งและประธานิเยาวชุนิชุายสเตค  ◼ 

 แบ่ร์ดัล่ย์ี อาร์์. วัลิ่คอ็กซ์ั
  ที�ป็รักึษาที�สองในฝ่ายป็รัะธานเยาวช่นช่ายสามัีญ

 อาห์หมดัั เอส. คอร์์บ่ิตต์
  ที�ป็รักึษาที�หนึ�งในฝ่ายป็รัะธานเยาวช่นช่ายสามีญั
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    ดำงัที�ประธานิรสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิสัญญา
ไว� การประชุมุใหญ�สามญัครั �งนีิ�ยากจะลม้
เลอ้นิในิหลายๆ ทาง 1   นีิ�คอ้ชุ�วงเวลาอันินิ�า
จดำจำาบัางชุ�วงของการประชุมุใหญ�

    สัญ่ล่กัษณ์ใหม่
   ประธานิเนิลสันิประกาศัสัญลกัษณ์

ใหม�สำาหรบััศัาสนิจกัร (ดำห้นิ�า 73) 
สัญลักษณ์ประกอบัดำ�วยชุ้�อศัาสนิจักรในิ
กรอบัสี�เหลี�ยมผู้น้ิผู้�า อนัิเป็นิเคร้�องหมาย
ถิง้ศิัลาหวัมุม ดำ�านิบันิมรีป้ปั� นิ Christus 
ใต�ประตโ้ค�ง เตอ้นิใจเราถิง้พระผู้้�ชุ�วยให�
รอดำและอุโมงคว์�างเปล�าของพระองค์

     ถ้่อยแถ่ล่งเน่�องในวัาร์ะคร์บ่ร์อบ่ 
สองร้์อยปี

   ประธานิเนิลสันิอ�านิ “การฟ้�นิฟ้ความ
สมบัร้ณ์แห�งพระกิตตคิณุของพระเยซ้
ครสิต:์ ถิ�อยแถิลงต�อโลกเน้ิ�องในิวาระครบั
รอบัสองร�อยปี” ซ้�งเชุ้ �อเชิุญให�ผู้้�คนิทุกหนิ
แห�งเรยีนิร้�ว�าพระกติตคิณุของพระเยซ้
ครสิตท์ี�กล�าวถิง้ในิพนัิธสัญญาใหม�อย้�บันิ
แผู้�นิดำนิิโลกอีกครั �งในิปัจจบุันัิ ดำค้ำาแปล
อย�างเป็นิทางการในิ 12 ภาษาไดำ�ที�ปกหนิ�า

ดำ�านิในิของฉับับัันีิ� สมาชิุกที�กำาลงัรอคำา
แปลอย�างเป็นิทางการสามารถิอ�านิคำาแปล
ถิ�อยแถิลงในิเบั้ �องต�นิไดำ� ในิคำาปราศัรยั
ของประธานิเนิลสันิ (ดำห้นิ�า 91)

     การ์ชุ้มนุมศักดัิ�สิทิธิ�
   “การชุมุนุิมศัักดำิ�สิทธิ�” จดัำข้ �นิในิเชุ�า

วนัิอาทติย์ ในิการฉัลองเน้ิ�องในิวาระครบั
รอบัสองร�อยปีของนิิมติแรก ระหว�างการ
ประชุมุอันิศัักดำิ�สิทธิ�นีิ� ประธานิเนิลสันิ
นิำาวสุิทธชิุนิในิการโห�ร�องโฮซันินิา การ
สรรเสรญิอนัิเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกนัิซ้�งใชุ� ในิ
งานิพเิศัษ เชุ�นิ การอทุศิัพระวหิาร  
(ดำห้นิ�า 92)

     การ์อดัอาหาร์ทิั�วัโล่กครั์�งทิี�สอง
   เป็นิครั �งที�สองในิเก�าวนัิที�ประธานิเนิล

สันิเชุ้ �อเชิุญให�ทั �งโลกอดำอาหารและสวดำ
อ�อนิวอนิ “เพ้�อขอให�ทรงควบัคมุการแพร�
ระบัาดำในิปัจจบุันัิ คุ�มครองผู้้�ดำแ้ลคนิ 
ป� วย ทำาให�เศัรษฐกจิดำขี้ �นิ และชีุวติกลบัั
ส้�ภาวะปกต”ิ (หนิ�า 74) การอดำอาหารทั�ว
โลกครั �งที�สองเกดิำข้ �นิในิวนัิศักุรป์ระเสรฐิที�  
10 เมษายนิ 2020

     พร์ะวัหิาร์ใหม่
   ประธานิเนิลสันิประกาศัแผู้นิสร�าง

พระวหิารใหม�แปดำแห�งทั�วโลก (ดำห้นิ�า  
115) มพีระวหิารที�อทุศิัแล�ว 168 แห�งทั�ว
โลก โดำยม ี7 แห�งที�กำาลงับัร้ณะ

     ผู้้้พ้ดัเยาวัช้น
   ภาคคำ�าวนัิเสารม์ผีู้้�พด้ำพเิศัษสองคนิที�

เป็นิวยัรุ�นิ ลอวด์ำ ีรธ้ เคาค ์และเอ็นิโซ  
เซรเ์ก เปเตโล ทั �งสองคนิพด้ำเกี�ยวกบััวธิทีี�
ฐานิะปุโรหติเป็นิพรแก�เยาวชุนิ (ดำห้นิ�า  
56 และ 58) เป็นิเวลานิานิกว�า 20 ปีมา
แล�วตั �งแต�มผีู้้�พด้ำเยาวชุนิในิการประชุมุ
ใหญ�สามญั

     บ่ทิเพล่งอนัทิร์งพล่งั
   บัทเพลงสำาหรบััการประชุมุใหญ�มี

บันัิทก้ไว�ล�วงหนิ�า วสุิทธิชุนิทั�วโลกปิดำ
การประชุมุใหญ�ดำ�วยการร�องเพลง “เรา
ขอบัพระทยัสำาหรบััศัาสดำา” กบััคณะนัิก
ร�องประสานิเสียงในิกานิา, นิิวซีแลนิดำ,์  
เม็กซิโก, เกาหลี ใต�, เยอรมนีิ, และ
บัราซิล (ดำห้นิ�า 2)  ◼ 

     อ้างองิ

     1.  ดำ ้รสัเซลล ์เอ็ม. เนิลสันิ, “คำากล�าวปิดำ 
การประชุมุ,”   เลยีโฮนา,  พ.ย. 2019, 122.

   ช่้วังเวัล่าอนัน่าจัดัจัำาในการ์ปร์ะชุ้มใหญ่่



     พร์ะองค์ทิร์งอย่้กบั่ฉันเวัล่านั�น พร์ะองค์
ทิร์งอย่้กบั่ฉันเวัล่านี�

    ขณะดำฉัิันินัิ�งอย้�ที�บั�านิ พยายามสงบั
จติใจจากความวติกกงัวลเกี�ยวกบััสิ�งที�เกดิำ
ข้ �นิในิโลก ดำฉัิันิสุ�มเปิดำสมดุำบันัิทก้และ
เจอข�อความต�อไปนีิ�: “มคีวามกลวัมากมาย
ที�มากบััการลุกข้ �นิส้�แต�ละวนัิในิโลกนีิ� แต�
ดำ�วยศัรทัธาในิคำาสอนิของพระกิตตคิณุ  
เราสามารถิก�าวเดำนิิไปข�างหนิ�าทลีะก�าว 
. . . ศัรทัธาสยบัความกลัวเสมอ”

  ดำฉัิันิร้�ว�าตนิเองเพิ�งไดำ�รบััการเปิดำเผู้ย
ส�วนิตวัอนัิทรงพลงัและพระบัดิำาบันิ
สวรรคป์ระทานิให�ดำฉัิันิผู้�านิข�อความในิ
สมดุำบันัิทก้ของดำฉัิันิเองจากเม้�อหลาย
ปีก�อนิ ดำฉัิันิไดำ�รบััพรดำ�วยชุ�วงเวลาแห�ง
ความสงบัสุขและความร้�ที�ว�าพระบัดิำา

บันิสวรรคท์รงอย้�กบััดำฉัิันิเวลานัิ�นิ และ
พระองคท์รงอย้�ที�นีิ�กบััดำฉัิันิเวลานีิ�
 แดเนตต ์เกรัย,์ ยท้าห ์สหรัฐัอเมีรักิา

      พร์ะวัญิ่ญ่าณบ่ริ์สุทิธิ�ทิร์งสามาร์ถ่ทิำางาน
ทิางออนไล่น์

    ดำฉัิันิไดำ�รบััการดำลใจให�จดัำชัุ �นิเรยีนิ 
เซมนิิารทีางออนิไลน์ิผู้�านิกลุ�มวดิำี โอแชุท  
สองวนัิก�อนิที�เมอ้งของเราจะอย้�ภายใต�
ภาวะกกัตวั เรามชัีุ �นิเรยีนิออนิไลน์ิเป็นิ
ครั �งแรก

  พ�อแม�บัางคนิเข�าร�วมชัุ �นิเรยีนิกบััเรา
ดำ�วย รวมถิง้ผู้้�ที� ไม� ไดำ�เป็นิสมาชิุก ดำฉัิันิ
กลั �นินิำ �าตาขณะที�เราศ้ักษาโมไซยาหบ์ัทที�  
2 ดำ�วยกนัิ เราทกุคนิร้�ส้กถิง้พระวญิญาณ
เม้�อเราเรยีนิร้�ว�าการรบััใชุ�ผู้้�อ้�นิก็คอ้การรบัั

ใชุ�พระผู้้�เป็นิเจ�าเชุ�นิกนัิ ดำฉัิันิเรยีนิร้�มาก
มายเกี�ยวกบััการรบััและตระหนัิกถิง้การ
เปิดำเผู้ยส�วนิตวั พระวญิญาณบัรสุิทธิ�จะ
ทรงแสดำงความจรงิแห�งพระกิตตคิณุให�
ประจกัษ์ ในิหลากหลายรป้แบับัวธิ ีแม�ว�า
โลกนีิ�จะมอีะไรเกดิำข้ �นิ แต�ไม�มสิี�งใดำหยดุำ
ยั �งงานิของพระบัดิำาบันิสวรรคเ์พ้�อความ
รอดำของบัตุรธดิำาของพระองค์ ไดำ�
 มีารัเิตส ปิ็เนดา, มีนิดาเนา ฟิลปิ็ปิ็นส์

      เร์าไม่พล่าดัเซัมนิารี์แม้แต่วันัเดัยีวั
    แม�กบััทกุสิ�งที�เกดิำข้ �นิกบััไวรสัโคโรนิา  

ฉัันิมคีวามสุขที� ไดำ�บัอกว�าเราไม�พลาดำ 
เซมนิิารแีม�แต�วนัิเดำยีว! การสอนิชัุ�นิเรยีนิ 
ผู้�านิวดิำี โอแชุทมคีวามท�าทายบั�าง แต�ฉัันิ
ชุอบัดำค้ณุพ�อคณุแม�กบัันิ�องๆ ฟังการ
สนิทนิาของเรา ฉัันิชุอบัที�ร้�ส้กไดำ�ถิง้ความ
สมำ�าเสมอและความเป็นิกจิวตัรสำาหรบัั 
ครอบัครวัเรา และชุอบัมากๆ ที�เราสามารถิ
เป็นิพยานิให�กนัิต�อไปถิง้พระเยซค้รสิต์
และความรกัที�พระองคท์รงมี ให�เรา
 แมีนด ีแคืรันเดลล,์ ยิ โก กวมี

      รั์บ่ใช้้คนทิี�อย่้ทิั�งสองด้ัานข้องม่าน
    ดำฉัิันิกำาลงัรบััใชุ�เป็นิซิสเตอรผ์ู้้�สอนิ

ศัาสนิาอาวโุสในิคณะเผู้ยแผู้�มิสซร้ ี 
อนิิดำเิพนิเดำนิซ์เม้�อการประชุมุของ
ศัาสนิจกัรถิก้ยกเลกิและเราเริ�มแยกตวั
จากผู้้�อ้�นิอย้� ในิอะพารต์เมนิตข์องเรา  
เราใชุ� โทรศััพท์และคอมพวิเตอร์ ในิการ
ตดิำต�อกบััสมาชิุกและเอ้ �อมออกไปหาคนิ
ที�เราทำางานิดำ�วย ผู้้�ที� ไม� ไดำ�เข�าโบัสถิเ์ป็นิ
ประจำา

  เพ้�อไม� ให�เวลาส้ญเปล�า ดำฉัิันิจง้เริ�ม
ทำาประวตัคิรอบัครวั แม�จะเป็นิเร้�องยาก
มาสักพักแล�วในิการหาชุ้�อใหม� เม้�อเข�าส้�
ระบับั FamilySearch ดำฉัิันิพบัการแจ�ง
เตอ้นิว�ามบีันัิทก้รอให�เพิ�มเข�ามา บันัิทก้

  สมีาชิ่กเป็็นพยานถึ้งการัเห็นพรัะหัตถ้ข์้องพรัะเจ้า้แม้ี ในช่่วงฤดก้าลแหง่ 
การัเป็ลี�ยนแป็ลง คืวามีกงัวล และคืวามีส้ญเสียเช่่นนี�

     หมายเหตุบ่ร์ร์ณาธิการ์: เมื�อการปิระชุุมใหญ่สามญัเริ�มขึ่�นในวนัทีี่� 4 เมษายิ่น ภาพิศนูยิ่ก์าร
ปิระชุุมใหญ่อนัเงียิ่บสงดัยิ่ ำ�าเตื่อนถึิงการแพิร่ระบาดรอบต่วัเรา แต่่ข่่าวสารจากผูู้น้ำาข่องเรามุ่งเนน้
ทีี่�การมองโลึกในแง่ดีแลึะคัวามหวงั ในต่ลึอดหลึายิ่สปัิดาห์ทีี่�ผู้า่นมานี�  เราไดรั้บเรื�องราวแห่ง
ศรัที่ธาคัลึา้ยิ่ๆ กนัจากสมาชิุกศาสนจกัรที่ั�วโลึก หนา้ต่่อไปินี� มีบที่คัวามต่ดัที่อนมาจากเรื�องราว
ข่องท่ี่านบางเรื�อง รวมถึิงข่อ้มูลึเกี�ยิ่วกบับที่คัวามเพิิ�มเติ่มที่างออนไลึน ์เรายิ่งัคังชุ่วยิ่กนัเยิ่ยีิ่วยิ่า
จากผู้ลึกระที่บข่องโรคัระบาดนี� ต่่อไปิดว้ยิ่การุณ์ยิ่ธรรมเฉกเชุ่นพิระคัริสต่ ์

   โควัดิั- 19: ข่้าวัสาร์แห่งการ์นำาทิาง การ์เยยีวัยา แล่ะควัามหวังั



125พฤษภาคม 2020

เดำยีวนัิ�นิทำาให�ดำฉัิันิค�นิพบัผู้้�คนิประมาณ 
70 คนิในิเชุ้ �อสายของตนิเอง ห�าวนัิผู้�านิไป  
ชุ้�อที�หลั�งไหลเข�ามาก็หยดุำลง ต�อมาในิวนัิ
เดำยีวกนัิ เราพบัว�าทกุคนิจะพ�นิจากหนิ�าที�
เพ้�อจะไดำ�กลบัับั�านิ ดำฉัิันิเสียใจที�ต�องกลับั 
แต�ร้�ส้กไดำ�รบััพรที� ไดำ�รบััใชุ�ครอบัครวัในิอกี
ดำ�านิของม�านิในิชุ�วงเวลายากลำาบัากนีิ�
 คืมิี นีลสัน, ออรักิอน สหรัฐัอเมีรักิา

      ทิำาส่วันข้องเร์าเพ่�อให้งานข้องพร์ะเจ้ัา 
ข้บั่เคล่่�อนต่อไป

    เม้�อผู้้�สอนิศัาสนิาในิเขตของเราไดำ�
รบััคำาแนิะนิำาให�อย้�แต� ในิอะพารต์เมนิต ์ 
เราพยายามทำาส�วนิของเรา โดำยเชุ้ �อเชิุญ
เพ้�อนิคนิหน้ิ�งให�เรยีนิร้�เกี�ยวกบััศัาสนิจกัร  
ผู้้�สอนิศัาสนิาแบั�งปันิบัทเรยีนิผู้�านิทาง
โทรศััพท์กบััเพ้�อนิคนินัิ�นิ เราสัมผู้สัถิง้
ความแรงกล�าของพระวญิญาณในิบั�านิ
ของเรา ขอบัคณุเทคโนิโลยทีี�เรามี ในิวนัินีิ�  
ชุ�างนิ�าอศััจรรยท์ี� ไดำ�เห็นิงานิของพระเจ�า
ยงัคงดำำาเนิินิต�อไปแม�ท�ามกลางความ
ท�าทายทั �งหมดำในิโลก
 เอเลนา ไรัคื,์ วอชิ่งตนั สหรัฐัอเมีรักิา

      พร์ะผู้้้ช่้วัยให้ร์อดัทิร์งได้ัยนิเสียงเพล่ง 
ข้องเร์า

    ดำฉัิันิรบััใชุ�เป็นิผู้้�สอนิศัาสนิาบัำาเพ็ญ
ประโยชุน์ิของศัาสนิจักรกับัโปรแกรม  
PathwayConnect ในิสเตคเคยีฟ ยเ้ครนิ  
ผู้้�นิำาโปรแกรมตดัำสินิใจอบัรมผู้้�นิำาทกุคนิ
แบับัพบัเจอตวัเพ้�อให�เราสามารถิดำำาเนิินิ
โปรแกรมผู้�านิทางออนิไลน์ิ วนัิรุ�งข้ �นิเท�า
นัิ�นิเอง รฐับัาลก็ประกาศัมาตรการกักตวั
ในิเคยีฟ

  ดำฉัิันิชุอบัโอกาสที� ไดำ�มาพบัเจอกนัิ
สำาหรบัั PathwayConnect และชุอบั
โอกาสที� ไดำ�มาพบัเจอกนัิเพ้�อนิมสัการและ
ร�องเพลงดำ�วยกนัิที�บั�านิในิวนัิอาทติย ์ 
ดำฉัิันิขอบัพระทัยสำาหรบััคำารบััรองที�ว�า
เม้�อมสีองสามคนิมาชุมุนุิมกนัิในินิามของ
พระองค ์พระองคจ์ะทรงอย้�ที�นัิ�นิ ไม�มี
ใครร้�ว�าเราจะอย้� ในิภาวะกกัตวัไปอกีนิานิ

เท�าใดำในิเคยีฟ แต�เราร้�ว�าพระผู้้�ชุ�วยให�รอดำ
จะทรงไดำ�ยนิิเสียงเพลงของเรา
 แคืเทรันีา เซอรัด์ค้ื, เคืยีฟ ยเ้คืรัน

      “ถ่งึเวัล่าพาคร์อบ่ครั์วักล่บั่แล้่วั”
    เม้�อข�าวเกี�ยวกบััโควดิำ- 19 เริ�มดำงัข้ �นิ  

ดำฉัิันิร้�ส้กว�าเป็นิการต้�นิตม้กนัิมากเกนิิ
ไป แต�เม้�อวนัิเวลาผู้�านิไป ดำฉัิันิเริ�มร้�ส้ก
ไม�สบัายใจจนิถิง้กับัตระหนิกเกี�ยวกบัั
อนิาคตของโลก 

  เชุ�าวนัิหน้ิ�งดำฉัิันินิอนิต�อไม�หลบััและ
นัิ�งใคร�ครวญว�าทั �งหมดำนีิ�เกดิำข้ �นิเพ้�อ
อะไร จากนัิ�นิความสงบัสุขก็เข�ามา พระ
วญิญาณทรงสอนิดำฉัิันิว�าพระเจ�าทรงมอบั
ของขวญัให�ดำฉัิันิ “ถิง้เวลาเอาครอบัครวั
กลบััมาไดำ�แล�ว” พระองคต์รสั

  ชีุวติเริ�มยุ�งเหยงิมาก โรคระบัาดำนีิ� ให�
โอกาสครอบัครวัเรามุ�งความสนิใจไปยงัสิ�ง
สำาคญั: พระกิตตคิณุของพระเยซค้รสิต ์ 
ดำฉัิันิสามารถิกลบัอทิธิพลที�เป็นิพษิบัาง
อย�างในิโลกนีิ�และมุ�งสอนิให�ลก้ๆ มองไปที�

พระครสิต ์พระบัดิำาในิสวรรคท์รงห�วงใย
เราเสมอ ดำฉัิันิร้�ส้กไดำ� ในิตอนินีิ�มากกว�าที�
เคยเป็นิมา 
 แมีรัยี ์ออสตเ์ลอรั,์ เนแบรัสกา  
สหรัฐัอเมีรักิา

      พร์ะเจ้ัาทิร์งเตรี์ยมเร์าเพ่�อสิ�งนี�
    เม้�อดำฉัิันิร้�เป็นิครั �งแรกว�าการชุมุนุิม

ของศัาสนิจกัรจะถิก้ระงบััชัุ�วคราว ดำฉัิันิ
เสียใจเล็กนิ�อย แต�ตอนินีิ�ดำฉัิันิเห็นิแล�ว
ว�าพระเจ�าทรงเตรยีมเราเพ้�อสิ�งนีิ�อย�างไร
ผู้�านิศัาสดำาพยากรณ์ของพระองค ์การ
ศ้ักษาพระกิตตคิณุที�มบีั�านิเป็นิศัน้ิย์กลาง
จะชุ�วยเราผู้�านิพ�นิชุ�วงเวลาแห�งการ
ทดำลองนีิ� ไปไดำ� ดำฉัิันิขอบัพระทยัที�ยงัคง
สามารถิรบััส�วนิศีัลระลก้ในิวนัิอาทติยแ์ละ
เข�าถิง้ถิ�อยคำาของศัาสดำาพยากรณ์  
เป็นิการปลอบัประโลมที�ร้�ว�าเราสามารถิ
สัมผู้สัถิง้พระวญิญาณเดำยีวกนัิไดำ�จนิกว�า
เราจะมาชุมุนุิมกนัิอกีครั �ง
 เอ็มีมีา วาน อสั, เกาเต็ง แอฟรักิาใต้

      ศาสนจักัร์สอนวัธีินมสัการ์ให้เร์า
    ขณะที�ดำฉัิันิกบััสามรี�วมศัาสนิพธิศีีัล

ระลก้ที�บั�านิเป็นิครั �งแรก ดำฉัิันิร้�ส้กถิง้พระ
วญิญาณแรงกล�ามากจนิแทบัจะร�องเพลง
สวดำที�เลอ้กไว� ไม�ไดำ� ในิ 70 กว�าปีของการ
เข�าร�วมพธินีิมสัการ ดำฉัิันิจำาไม�ไดำ�ว�าเคย
ซาบัซ้�งใจต�อพรที�เราไดำ�รบััผู้�านิการเป็นิ
สมาชิุกและการมสี�วนิร�วมในิศัาสนิจกัร
ของพระเยซค้รสิตแ์ห�งวสุิทธิชุนิยคุ
สุดำท�ายลก้ซ้ �งเท�านีิ�มาก�อนิ

  ศัาสนิจกัรสอนิวธินีิมสัการและบุัคคลที�
เรานิมสัการมาโดำยตลอดำ ใชุ� เราคดิำถิง้การ
คบัหาสมาคมกบััเพ้�อนิวสุิทธิชุนิและจะ
มคีวามสุขเม้�อไดำ�กลบััเป็นิ “ปกต”ิ ให�เรว็
ที�สุดำเท�าที�เป็นิไปไดำ� แต�ดำฉัิันิสำาน้ิกคณุ
สำาหรบัับัทเรยีนิที�เรากำาลงัเรยีนิร้� ในิเวลา
นีิ�ขณะเราทำาตามคำาแนิะนิำาของศัาสดำา
พยากรณ์ในิการนิมสัการ “ที�มบีั�านิเป็นิ
ศัน้ิยก์ลาง ศัาสนิจกัรสนัิบัสนุินิ”
 ซซ้าน พรัเีทอรั,์ มีอนแทนา สหรัฐัอเมีรักิา
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      ค้นพบ่สันตสุิข้แล่ะควัามเป็นหนึ�งเดัยีวักนั
    กจิกรรมยามคำ�าที�บั�านิคอ้สิ�งที�ดำฉัิันิกบัั

ลก้ชุายตั �งตารอคอยทกุสัปดำาห ์เราเคยมี
สมาชิุก เพ้�อนิ และผู้้�สอนิศัาสนิามาที�บั�านิ
เราบั�อยครั �ง จากนัิ�นิสิ�งต�างๆ ก็เปลี�ยนิไป
มากเน้ิ�องจากโรคระบัาดำ ปัจจบุันัินีิ�เรามี
กจิกรรมยามคำ�าที�บั�านิกบััเพ้�อนิๆ ผู้�านิทาง
โทรศััพท์ จากชุ�วงเวลาอย้�ดำ�วยกนัิเชุ�นินีิ�  
เราสามารถิทำาหลายสิ�งที�นิำาเรามาใกล�ชิุดำ
กนัิมากข้ �นิ

ดำฉัิันิขอบัพระทัยสำาหรบััศัาสดำา
พยากรณ์ที�รกัของเรา ที�ท�านิเชุ้ �อเชิุญให�
เราทุกคนิอดำอาหาร เราหลายคนิสามารถิ
สัมผู้ัสถิ้งพลังความเป็นิหน้ิ�งเดำยีวกันิและ
สันิตสุิขผู้�านิประสบัการณ์นัิ�นิ ในิชุ�วงเวลา
เชุ�นินีิ� สันิตสุิขที�เราต�องการมาจากพระผู้้�
ชุ�วยให�รอดำ พระเยซ้ครสิต์
 โรัชี่น แม็ีคืเคืนซี, คืงิส์ตนั จ้าเมีกา

      พร์ะผู้้้เป็นเจ้ัาทิร์งควับ่คุมได้ั
ดำฉัิันิเริ�มงานิเผู้ยแผู้�ศัาสนิาเพียงเม้�อ

สองเดำอ้นิคร้�งที�ผู้�านิมา โดำยไดำ�รบััมอบั
หมายให�รบััใชุ�ที�เอร์ โมซีโย เม็กซิโก ทุก
วนัิดำฉัิันิมีโอกาสพบัปะผู้้�คนิดำีๆ  ที� ไดำ�รบัั
การเตรยีมเพ้�อรบััพระกิตตคิณุที� ไดำ�รบัั
การฟ้�นิฟ้ ดำฉัิันิร้�ส้กว�ากำาลังเริ�มบัรรลุจุดำ
ประสงคอ์ย้�ทีเดำยีวเม้�อโควดิำ- 19 เข�ามาขัดำ
ขวางงานิเผู้ยแผู้�ของดำฉัิันิ

  เป็นิเร้�องเจ็บัปวดำที�ต�องทิ �งผู้้�คนิที�
ดำฉัิันิรกัมาก แต�ดำฉัิันิร้�ส้กถิง้ความสงบั
สุขและความปลอดำภัยอย�างยิ�งเพราะร้�
ว�าพระผู้้�เป็นิเจ�ายงัทรงควบัคมุไดำ� ดำฉัิันิ
ขอบัพระทัยที�เรามศีัาสดำาพยากรณ์และ
อคัรสาวกนิำาทางเราในิชุ�วงเวลานีิ� เชุ�นิ
เดำยีวกบััผู้้�สอนิศัาสนิาหลายคนิในิโลก  
ดำฉัิันิมั�นิใจว�านีิ� ไม� ใชุ�จดุำสิ �นิสุดำของงานิ
เผู้ยแผู้�ของดำฉัิันิ อกีไม�นิานิดำฉัิันิจะ
สามารถิชุ�วยขับัเคล้�อนิงานิของพระเจ�า
อกีครั �งและเป็นิเคร้�องมอ้ในิพระหตัถิข์อง
พระองคต์�อไปในิการนิำาจิตวญิญาณอกี
มากมายมาส้�การกลับัใจ  ◼ 
 แคืโรัไลนา โรัมีนั, ป็วยรั์ โตรัีโก

 อ่านเพิ�มเตมิทิางออนไล่น์

  อ่ านเรื�องราวเพิิ�มเติ่มเกี�ยิ่วกบัวธีิทีี่�สมาชิุกรับมือ
กบัผู้ลึกระที่บข่องโรคัระบาดในชีุวติ่ดว้ยิ่

ศรัที่ธาแลึะคัวามหวงั

   ต้องการ์ควัามหวังั?
    •  เรียิ่นรู้วา่สมาชิุกที่ั�วโลึกพิบคัวามหวงัอยิ่า่งไร

วา่พิระผูู้เ้ป็ินเจา้ที่รงคัอยิ่ดูแลึเราอยิู่่
   •  อ่านวธีิทีี่�สมาชิุกกา้วไปิข่า้งหนา้ในชุ่วงเวลึา

อื�นในปิระวติั่ศาสนจกัรเมื�อการปิระชุุม 
ศีลึระลึึกถิกูยิ่กเลิึก

     ต้องการ์ควัามช่้วัยเหล่อ่?
    •  เรียิ่นรู้วธีิต่ระหนกัถึิงคัวามทุี่กข่ใ์จในต่วัเอง

แลึะวธีิโศกเศร้ากบัผูู้ที้ี่�โศกเศร้า
   •  คัน้หาวา่ผูู้อื้�นปิรับต่วัต่่อการนมสัการทีี่�บา้นอยิ่า่งไร

     ต้องการ์แนวัคดิั?
    •  หาแนวคิัดวา่ท่ี่านจะยิ่งัคังปิฏิิบติั่ศาสนกิจต่่อไปิในสภาวการณ์์พิิเศษเหล่ึานี�อยิ่า่งไร
   •  เรียิ่นรู้วา่ผูู้ส้อนศาสนาเต่ม็เวลึาคันอื�นปิรับต่วัต่่อการเปิลีึ�ยิ่นแปิลึงในงานมอบหมายิ่ข่อง

ต่นอยิ่า่งไร
    เพิื�ออ่านเรื�องราวเหล่ึานี�แลึะเรื�องอื�นๆ ไปิทีี่�หมวดพิิเศษข่อง Ensign  หรือ เลียโฮนา,   

“ โคัวดิ-19: ข่่าวสารแห่งศรัที่ธา ” คัน้หาหมวดนี�โดยิ่ไปิทีี่�นิต่ยิ่สารในแอปิพิลิึเคัชุนัคัลึงั
คัน้คัวา้พิระกิต่ติ่คุัณ์หรือที่างออนไลึนที์ี่�  ChurchofJesusChrist   .org

 ค้นคว้ัาเพิ�มเตมิ
    •  สำาหรับอปัิเดต่ล่ึาสุดจากศาสนจกัรเกี�ยิ่วกบัผู้ลึกระที่บข่องโคัวดิ- 19 ไปิทีี่� 

 ChurchofJesusChrist   .org

 แหล่่งช่้วัยเพิ�มเตมิทิี�มปีร์ะโยช้น์สำาหรั์บ่บ่ิดัามาร์ดัา
    •  นิต่ยิ่สาร Friend  ฉบบัเดือนพิฤษภาคัมมีเรื�องราวการเรียิ่นรู้แลึะการรับใชุข้่องเดก็ๆ
   •  เปิิดแอปิ Gospel Living (ดำาเนินชีุวติ่ต่ามพิระกิต่ติ่คุัณ์) แลึะนิต่ยิ่สาร New Era  ฉบบั

ล่ึาสุดเพิื�อดูเรื�องราวเกี�ยิ่วกบัเยิ่าวชุนทีี่�มุ่งหนา้ดว้ยิ่ศรัที่ธาแลึะคัน้หาวธีิแปิลึกใหม่ใน
การรับใชุ้

   •  การถิกูกกัต่วัอยิู่ด่ว้ยิ่กนัในทีี่�พิกัแบบใกลึชิุ้ดอาจเป็ินเรื�องที่า้ที่ายิ่ สำาหรับแนวคิัดเกี�ยิ่ว
กบัการสร้างคัวามสมัพินัธ์ทีี่�แน่นแฟ้ื้นยิ่ิ�งขึ่�นกบัคู่ัสมรสแลึะคัรอบคัรัว ดูบที่คัวาม
เหล่ึานี� :
    ◦  “ หมดรัก . . . แลึะกลึบัไปิรักเหมือนเดิม ,” เลียโฮนา,  ม.คั. 2005.
◦ “Nurturing a Love That Lasts,” Liahona, May 2000.
   ◦  “ เพิื�อใหมี้สนัติ่สุข่ในบา้น ,” เลียโฮนา,  พิ.คั. 2013.
   ◦  “ ข่ยิ่นัหมั�นเพิียิ่รแลึะเอาใจใส่คัรอบคัรัวยิ่ิ�งขึ่�น ,” เลียโฮนา,  พิ.ยิ่. 2009.
   ◦  น่าเศร้าใจทีี่�บางคันอาจมีปิฏิิกริยิ่าต่่อชุ่วงเวลึาเคัร่งเคัรียิ่ดเชุ่นนี�โดยิ่การที่ำาร้ายิ่ผูู้อื้�น  

ถิา้ท่ี่านถิกูที่ำาร้ายิ่ โปิรดสำารวจแหล่ึงชุ่วยิ่เหลืึอทีี่�  abuse   .ChurchofJesusChrist   .org  
แลึะข่อคัวามชุ่วยิ่เหลืึอ ท่ี่านสมคัวรไดรั้บคัวามปิลึอดภยัิ่แลึะคัวามเคัารพิ
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คำาสอนิของศัาสดำาพยากรณ์ที�มีชีุวติอย้�และผู้้�นิำาศัาสนิจักรระดำบััสามัญ 
ให�แนิวทางที� ไดำ�รบััการดำลใจเม้�อเราพยายามมีส�วนิร�วมในิงานิของ 

พระเจ�า ในิวนัิอาทิตย์ที�สองและที�สี�ของแต�ละเดำอ้นิ ฝ่� ายประธานิ 

โควรมัและฝ่� ายประธานิสมาคมสงเคราะหเ์ลอ้กข�าวสารการประชุุมใหญ� 
มาสนิทนิาตามความต�องการของสมาชิุกและการนิำาทางจากพระวญิญาณ บัางครั �งอธิการหรอ้ประธานิสเตคอาจ
เสนิอแนิะให�สนิทนิาข�าวสารเร้�องหน้ิ�งเชุ�นิกันิ โดำยทั�วไป ผู้้�นิำาควรเนิ�นิข�าวสารจากสมาชิุกในิฝ่� ายประธานิส้งสุดำ
และโควรมัอัครสาวกสิบัสอง อย�างไรก็ดำ ีท�านิอาจสนิทนิาข�าวสารเร้�องใดำเร้�องหน้ิ�งจากการประชุุมใหญ�ครั �งล�าสุดำ

ผู้้�นิำาและครค้วรหาวธิีกระตุ�นิให�สมาชิุกอ�านิข�าวสารที�เล้อกไว�ก�อนิมาการประชุุม
  สำาหรบััข�อมล้เพิ�มเตมิ โปรดำอ�างอิงบัทต�างๆ ในิการประชุมุของฐานิะปุโรหติแห�งเมลคเีซเดำคและสมาคม

สงเคราะห์ ในิ  คื้ม่ีอืเลม่ี 2: การับรัหิารังานศาสนจ้กัรั  (2019)    

จงต่ามเรามา

  เร์ยีนร์้�จาก 
การ์ปร์ะชุุมใหญ่่สามัญ่

วางแผนการ์สอน
   คั ำาถิามต่่อไปินี�สามารถิชุ่วยิ่คัรูไดเ้มื�อพิวกเข่าวางแผู้นใชุข่้่าวสารการปิระชุุมใหญ่สามญัในการสอน 

 1. ผูู้พ้ิดูต่อ้งการใหเ้ราเข่า้ใจอะไร ผูู้พ้ิดูกำาลึงัสอนหลึกั
ธรรมใดข่องพิระกิต่ติ่คุัณ์ หลึกัธรรมดงักล่ึาวจะ
ปิระยิ่กุต่ใ์ชุก้บัโคัวรัมหรือสมาคัมสงเคัราะห์อยิ่า่งไร

 2. ผูู้พ้ิดูใชุพ้ิระคัมัภีร์ข่อ้ใดสนบัสนุนข่่าวสารข่องเข่า มี
พิระคัมัภีร์ข่อ้อื�นทีี่�เราจะอ่านไดห้รือไม่เพิื�อที่ำาใหเ้รา
เข่า้ใจลึึกซึั� งขึ่�น (ท่ี่านอาจหาข่อ้พิระคัมัภีร์บางข่อ้ใน
อา้งอิงที่า้ยิ่ข่่าวสารหรือในคู่ัมือพิระคัมัภีร์)

 3. ฉนัจะถิามคัำาถิามอะไรไดบ้า้งเพิื�อชุ่วยิ่ใหส้มาชิุก
ไต่ร่ต่รองข่่าวสาร คัำาถิามอะไรจะชุ่วยิ่ใหพ้ิวกเข่า
เห็นคัวามเกี�ยิ่วโยิ่งข่องข่่าวสารในชีุวติ่พิวกเข่า ใน
คัรอบคัรัวข่องพิวกเข่า แลึะในงานข่องพิระเจา้

 4. ฉนัจะที่ำาอะไรไดอี้กบา้งเพิื�ออญัเชิุญพิระวญิญาณ์เข่า้
มาในการปิระชุุมข่องเรา ฉนัจะใชุอ้ะไรยิ่กระดบัการ
สนที่นาไดบ้า้ง อาทิี่ เรื�องเล่ึา เรื�องเปิรียิ่บเทีี่ยิ่บ ดนต่รี 
แลึะงานศิลึปิะ ผูู้พ้ิดูใชุอ้ะไร

 5. ผูู้พ้ิดูกล่ึาวเชิุญชุวนบา้งหรือไม่ ฉนัจะชุ่วยิ่ใหส้มาชิุก
รู้สึกปิรารถินาจะที่ำาต่ามคัำาเชิุญชุวนเหล่ึานั�นได้
อยิ่า่งไร
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แนวคิด็กิจกร์ร์ม
มีหลึายิ่วธีิชุ่วยิ่ใหส้มาชิุกเรียิ่นรู้จากข่่าวสารการปิระชุุม
ใหญ่สามญั ต่่อไปินี� เป็ินต่วัอยิ่า่ง แต่่ท่ี่านอาจมีแนวคิัด
อื�นทีี่�จะไดผู้้ลึดีกวา่ในโคัวรัมหรือสมาคัมสงเคัราะห์

• สนทนาเป็นกลุ่ม  
แบ่งสมาชิุกออกเป็ินกลุ่ึมเลึก็ๆ แลึะกำาหนดหวัข่อ้
ข่่าวสารการปิระชุุมใหญ่ทีี่�แต่กต่่างกนัใหแ้ต่่ลึะกลุ่ึม
อ่านแลึะสนที่นา จากนั�นข่อใหแ้ต่่ลึะกลุ่ึมแบ่งปัิน
คัวามจริงทีี่�เรียิ่นรู้ หรือท่ี่านจะต่ั�งกลุ่ึมโดยิ่ใหค้ันทีี่�
ศึกษาหวัข่อ้ต่่างกนัอยิู่ด่ว้ยิ่กนัแลึะใหพ้ิวกเข่าแบ่งปัิน
สิ�งทีี่�เรียิ่นรู้ใหก้นั

  •   ตอบคำำาถาม   
เชิุญสมาชิุกต่อบคัำาถิามต่่อไปินี� เกี�ยิ่วกบัข่่าวสารการ
ปิระชุุมใหญ่: เราพิบหลึกัคัำาสอนพิระกิต่ติ่คุัณ์อะไร
บา้งในข่่าวสารนี�  เราจะปิระยิ่กุต่ใ์ชุค้ัวามจริงเหล่ึานี�
ไดอ้ยิ่า่งไร มีคัำาเชืุ�อเชิุญแลึะพิรอะไรบา้งทีี่�สญัญาไว้
 ข่่าวสารนี�สอนอะไรเราเกี�ยิ่วกบังานทีี่�พิระผูู้เ้ป็ินเจา้
ที่รงต่อ้งการใหเ้ราที่ำา

  •   แบ่งปันคำำาพููดอ้างอิง   
เชิุญสมาชิุกแบ่งปัินคัำาพิดูอา้งอิงจากข่่าวสารการ
ปิระชุุมใหญ่ทีี่�สร้างแรงบนัดาลึใจใหพ้ิวกเข่าที่ำา
หนา้ทีี่�รับผู้ดิชุอบในงานแห่งคัวามรอด กระตุ่น้ให้
พิวกเข่าพิิจารณ์าวา่พิวกเข่าจะแบ่งปัินคัำาพิดูอา้งอิง
เหล่ึานี�อยิ่า่งไรเพิื�อเป็ินพิรแก่บางคัน รวมที่ั�งคันทีี่�
พิวกเข่ารักแลึะคันทีี่�พิวกเข่าปิฏิิบติั่ศาสนกิจ

  •   แบ่งปันบทเรียีนที� ใช้้อุปกรีณ์์จรีงิ   
เชิุญสมาชิุกสองสามคันล่ึวงหนา้ใหน้ำาสิ�งข่องทีี่�จะ
ใชุส้อนเกี�ยิ่วกบัข่่าวสารการปิระชุุมใหญ่มาจากบา้น  
ระหวา่งการปิระชุุม ข่อใหส้มาชิุกอธิบายิ่วา่สิ�งข่อง
เหล่ึานี� เกี�ยิ่วข่อ้งกบัข่่าวสารอยิ่า่งไร

• เตรียีมบทเรียีนเพืู�อสอนที�บ้าน  
ข่อใหส้มาชิุกจบัคู่ักนัวางแผู้นบที่เรียิ่นการสงัสรรคั์
ในคัรอบคัรัวต่ามข่่าวสารการปิระชุุมใหญ่ เราจะ
ที่ำาใหข่้่าวสารเกี�ยิ่วโยิ่งกบัคัรอบคัรัวเราไดอ้ยิ่า่งไร 
เราจะแบ่งปัินข่่าวสารนี�กบัคันทีี่�เราปิฏิิบติั่ศาสนกิจ
ไดอ้ยิ่า่งไร

• แบ่งปันปรีะสบการีณ์์  
อ่านข่อ้คัวามหลึายิ่ๆ ต่อนจากข่่าวสารการปิระชุุม
ใหญ่ดว้ยิ่กนั ข่อใหส้มาชิุกยิ่กต่วัอยิ่า่งจากพิระคัมัภีร์
แลึะจากชีุวติ่พิวกเข่าทีี่�แสดงใหเ้ห็นหรือเสริมหลึกัคัำา
สอนทีี่�สอนในข่อ้คัวามเหล่ึานี�

• เรียีนรีูเ้กี�ยวกับพูรีะคัำมภีรี ์ 
เชืุ�อเชิุญใหส้มาชิุกอ่านพิระคัมัภีร์หนึ�งข่อ้ทีี่�อา้งใน
ข่่าวสารการปิระชุุมใหญ่ ข่อใหพ้ิวกเข่าสนที่นาวา่คัำา
สอนในข่่าวสารชุ่วยิ่ใหพ้ิวกเข่าเข่า้ใจพิระคัมัภีร์ข่อ้
นั�นดีขึ่�นอยิ่า่งไร

  •   หาคำำาตอบ   
ต่ั�งคั ำาถิามล่ึวงหนา้สองสามข่อ้ทีี่�จะใชุข่้่าวสารการ 
ปิระชุุมใหญ่ต่อบได ้เนน้คัำาถิามทีี่�กระตุ่น้ใหคิ้ัดอยิ่า่ง
ลึึกซึั� งหรือปิระยิ่กุต่ใ์ชุห้ลึกัธรรมพิระกิต่ติ่คุัณ์  
(ดู  การสอ็นในวิิธีข้อ็งพีระผูู้้ช่วิยให้์รอ็ด, 31–32)  
จากนั�นใหส้มาชิุกเลืึอกคัำาถิามหนึ�งข่อ้แลึว้หาคัำาต่อบ
ในข่่าวสาร เชืุ�อเชิุญใหพ้ิวกเข่าสนที่นาคัำาต่อบข่อง
พิวกเข่าเป็ินกลุ่ึมเลึก็ๆ 

  •   หาวลี   
เชืุ�อเชิุญใหส้มาชิุกคัน้คัวา้ข่่าวสารปิระชุุมใหญ่โดยิ่
มองหาวลีึทีี่�มีคัวามหมายิ่ต่่อพิวกเข่า ข่อใหพ้ิวก
เข่าแบ่งปัินวลีึเหล่ึานั�นแลึะสิ�งทีี่�พิวกเข่าเรียิ่นรู้ คั ำา
สอนเหล่ึานี� ชุ่วยิ่ใหเ้ราที่ำางานข่องพิระเจา้สำาเร็จได้
อยิ่า่งไร

  •   สรีา้งสรีรีค์ำบางอย่าง   
เชืุ�อเชิุญให้สมาชิุกที่ำาโปิสเต่อร์หรือทีี่�คัั�นหนงัสือทีี่�
มีข่อ้คัวามสร้างแรงบนัดาลึใจสั�นๆ จากข่่าวสารการ
ปิระชุุมใหญ่ เปิิดโอกาสใหพ้ิวกเข่าแบ่งปัินสิ�งทีี่�ที่ ำา  ◼ 



     ประธานรสัเซึ่ลล ์เอ็ม. เนลสันประกาศสัญลกัษณ์์ใหม�เพ่�อแสด้งอัต์ลกัษณ์์
ข์องศาสนจำกัรข์องพระเย์ซึ่คูรส้ต์แ์ห�งวัสุ้ทธช้นย์คุสุด้ทา้ย์ (ด้ ูหน้า 73) 
เคร่�องหมาย์เน้นถึงึพระนามข์องพระเย์ซึ่คูรส้ต์แ์ละบทบาทศนูย์ก์ลางข์อง
พระองค์ ในทกุส้�งท่�ศาสนจำกัรทำา ช่�อศาสนจำกัรอย์ู� ในกรอบส่�เหล่�ย์มผืน่ผืา้
อนัเป็นเคร่�องหมาย์แทนศล้าหัวัมมุ—พระเย์ซึ่คูรส้ต์ท์รงเป็นศล้ามมุเอก
ซึึ่�งศาสนจำกัรสรา้งอย์ู�บนนั�น (ด้ ู เอเฟื้ซัึ่ส 2:19–21 ) ต์รงกลางสัญลกัษณ์์
เป็นภาพรปูปั้� นหน้อ�อน Christus  ข์องธอรว์ัลัด้เ์ซ็ึ่น ภาพแสด้งถึงึพระเจำา้
ผืูท้รงพระชนมท์่�ฟ่ื้�นคน่พระชนมแ์ลว้ั ทรงย์น่อย์ู� ใต์ป้ระต์โูคง้เพ่�อเป็น
เคร่�องเต์อ่นใจำวั�าพระองคเ์สด็้จำออกจำากอุโมงคห์ลงัจำากส้�นพระชนม์ ไป
แลว้ัสามวันั

    เพื่่�อเคิารพื่คิวามศักัดิ� สิำทำธิิ์� ของสำญัลักัษณ์์ศัาสำนุจักัรแลัะดำารงคิวามคุิม้คิรองตาม
กฎห้มาย จึังอนุุญาตให้ใ้ช้ส้ำญัลักัษณ์์ทำางการของศัาสำนุจักัรตามท่ำ�ฝ่่ายประธิ์านุสูำงสุำด
แลัะโคิวรัมอคัิรสำาวกสิำบสำองอนุุมติัเท่ำานุั�นุ

พื่ระผูู้ช่้้วยให้ร้อดทำรงเป็นุศันูุยก์ลัาง



   “พระกิิตติคุุณของพระเยซููคุริสตไ์ด้รั้บกิารฟ้ื้� นฟื้บูนแผ่น่ดิ้นโลกิ
หมายคุวามวา่อยา่งไรสำาหรับท่่าน?” ประธานรัสเซูลล ์เอม็. เนลสนั 
ถามระหวา่งกิารประชุุมใหญ่่สามญั่ประจำำาปีคุรั� งที่� 190 ของ
ศาสนจำกัิร

  “หมายคุวามวา่ท่่านกิบัคุรอบคุรัวสามารถผ่นึกิด้ว้ยกินั 
ชุั�วนิรันด้ร์! หมายคุวามวา่เพราะท่่านได้รั้บบพัติศมาโด้ยผู่มี้ 
สิท่ธิอำานาจำจำากิพระเยซููคุริสตแ์ละได้รั้บกิารยน้ยนัเป็นสมาชิุกิ
ศาสนจำกัิรของพระองคุแ์ลว้ ท่่านจึำงสามารถมีพระวญิ่ญ่าณ
บริสุท่ธิ� เป็นเพ้�อนตลอด้เวลา . . . หมายคุวามวา่ท่่านจำะไม่มีวนัถูกิ
ทิ่�งให้ปราศจำากิกิารปลอบโยนหร้อเขา้ไม่ถึงอำานาจำของ 
พระผู่เ้ป็นเจำา้ที่�จำะชุ่วยท่่าน หมายคุวามวา่อำานาจำฐานะปุโรหิตจำะ 
เป็นพรใหท่้่านได้เ้ม้�อท่่านรับศาสนพิธีที่�จำ ำาเป็น ท่ำาและรักิษา 
พนัธสญั่ญ่ากิบัพระผู่เ้ป็นเจำา้ คุวามจำริงเหล่านี�ยดึ้เหนี�ยว 
จิำตวญิ่ญ่าณเรา โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งในชุ่วงเวลาเม้�อพายกุิำาลงั 
โหมหนกัิเชุ่นนี� ”




