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ค�ำปรำศรัยใน
กำรประชุม 
ใหญ่สำมญั
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1พฤศจิกายน 2016

ภาคการประชุมใหญ่สตรี
	 6	 ฉันจะน�าความสว่างแห่งพระกติตคุิณมาสู่

บ้านของฉัน
จีน บี. บิงแฮม

	 9	 พระอาจารย์ผู้ทรงเยยีวยา
แคโรล เอม็. สตีเฟนส์

	 12	 ลุกขึน้ด้วยความเข้มแขง็เถดิ พีน้่อง 
สตรีในไซอนั
บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน

	 15	 ช้ันส่ี ประตูสุดท้าย
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ภาคเช้าวนัเสาร์
	 19	 โอ้แผนของพระผู้เป็นเจ้าของเราส�าคญัยิง่

เพยีงใด!
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

	 22	 “จงกลบัมาตดิตามเรา” โดยปฏิบัตด้ิวย
ความรักและการรับใช้แบบชาวคริสต์
เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

	 25	 ความปรารถนาทีจ่ริงใจของจติวญิญาณ
แครอล เอฟ. แมคคองกี

	 27	 “เราจะยกผู้หยัง่รู้ทีเ่ลศิเลอผู้หน่ึงขึน้”
เอล็เดอร์เครก ซี. คริสเตน็เซ็น

	 30	 พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนเรา 
ให้สวดอ้อนวอน
เอล็เดอร์ฮวน เอ. อูเซดา

	 32	 ฉันดพีอหรือไม่ ฉันจะท�าได้ไหม
เอล็เดอร์เจ. เดฟน์ คอร์นิช

	 35	 พยานเกีย่วกบัพระผู้เป็นเจ้า
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ภาคบ่ายวนัเสาร์
	 39	 การสนับสนุนเจ้าหน้าทีศ่าสนจกัร

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

	 40	 องอาจในประจกัษ์พยานถงึพระเยซู
เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

	 44	 มองพระคมัภร์ี มองพระเจ้า
เอล็เดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน

	 48	 “ตดิสนิทอยู่กบัความรักของเรา”
เอล็เดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

	 52	 เพือ่การพฒันาและเรียนรู้ทาง 
วญิญาณของเรา
เอล็เดอร์ดบัเบิลย.ู มาร์ก แบสเซตต์

	 55	 ฮึกเหิมเพือ่พระคริสต์
เอล็เดอร์คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ

	 57	 การแบ่งปันพระกติตคุิณทีไ่ด้รับการฟ้ืนฟู
เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอ๊คส์

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต
	 61	 ตวัแทนของศาสนจกัร

เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

	 68	 มพีลงัในพระคมัภร์ี
เอล็เดอร์เลอแกรนด์ อาร์. เคอร์ติส จูเนียร์

	 71	 เรียนรู้จากแอลมาและอมวิเลค็
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

	 75	 เพือ่เขาจะกลายเป็นคนเข้มแขง็เช่นกนั
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

	 78	 หลกัธรรมและค�าสัญญา
ประธานโธมสั เอส. มอนสัน

ภาคเช้าวนัอาทติย์
	 80	 เส้นทางทีส่มบูรณ์ซ่ึงน�าไปสู่ความสุข

ประธานโธมสั เอส. มอนสัน

	 81	 ปีตแิละการอยู่รอดทางวญิญาณ
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

	 85	 ศีลระลกึช่วยให้เราบริสุทธ์ิได้
เอล็เดอร์ปีเตอร์ เอฟ. มีเออร์ส

	 88	 แผนอนัส�าคญัยิง่แห่งการไถ่
ลินดา เอส. รีฟส์

	 90	 พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้
เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

	 93	 พรของการนมสัการ
อธิการดีน เอม็. เดวีส

	 96	 ผู้พพิากษาทีช่อบธรรม
เอล็เดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์

	 99	 ความส�านึกคุณในวนัสะบาโต
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ภาคบ่ายวนัอาทติย์
	102	 “ถ้าพวกท่านรู้จกัเราแล้ว”

เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

	106	 หลกัค�าสอนของพระคริสต์
ไบรอัน เค. แอชตัน

	110	 รับใช้
เอล็เดอร์คาร์ล บี. คุก

	113	 เกรงว่าท่านจะลมื
เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

	116	 พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเช็ดน�า้ตาทุกหยด
เอล็เดอร์อีวาน เอ. ชมทุซ์

	119	 ไม่มปีีตใิดยิง่ใหญ่ไปกว่าการได้รู้ว่าพวกเขารู้
เอล็เดอร์เค. เบรทท์ แนทเทรสส์

	121	 การกลบัใจ: การเลอืกอนัน่าปีตยินิดี
เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

	 64	 เจ้าหน้าทีช้ั่นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าทีร่ะดบั
สามญัของศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

	125	 ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่

	126	 ข่าวศาสนจกัร

สารบญั	พฤศจิกายน	2016
ปีท่ี	22	•	เล่มท่ี	11



2 การประชุมใหญ่สามัญกึง่ปีคร้ังที ่186 | 24 กันยายน-2 ตุลาคม 2016

ค�า่วนัเสาร์ 24 กนัยายน 2016 ภาคการประชุม
ใหญ่สตรี
ผูค้วบคมุการประชมุ: ประธานโธมสั เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ลินดา เค. เบอรต์นั
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เดนีส ลินเบิรก์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: บอนน่ี เอช. คอรด์อน
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงเยาวชนหญิง
จากสเตคในออกเด็น ฮันท์สวลิล์ และมอรแ์กน  
ยูทาห์; เชอรลิีน เวอรเ์ธน, ผู้อ�านวยเพลง; บอนน่ี 
กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “Arise, O Glorious Zion,” 
Hymns, no. 40, เรยีบเรยีงโดยวารบ์ี, ไม่ตพีิมพ์; “หาก
ฉันฟังดว้ยใจ,” ดฟีอรด์, เรยีบเรยีงโดยวารบ์ี, ไม่ตี
พิมพ์; “ฐานมั่นคงหนักหนา,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 33, เรยีบเรยีงโดยเคเซน, ตพีิมพ์ โดยแจ็คแมน; 
“ฉันรูพ้ระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์,”  
เพลงสวด, บทเพลงที่ 59

เช้าวนัเสาร์ 1 ตุลาคม 2016 ภาคทัว่ไป
ผูค้วบคมุการประชมุ: ประธานโธมสั เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: จอย ด.ี โจนส์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรม์ารค์สั บี. แนช
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงแทเบอรน์า
เคลิ; แม็ค วลิเบิรก์และไรอัน เมอรฟี์, ผู้อ�านวย
เพลง; แอนดรวู ์อันสเวริธ์และเคลย์ ครสิเตยีน
เซ็น, ผู้เล่นออรแ์กน: “แสนหวานงานเลิศ,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 71; “With Songs of Praise,” Hymns, 
no. 71; “เราขอบพระทัยส�าหรบัศาสดา,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 10; “พระผู้ ไถ่แห่งอิสราเอล,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 5; “Take Time to Be Holy,” ลอง
สตาฟฟ์, เรยีบเรยีงโดย ลองเฮิรต์ส์, ตพีิมพ์ โดย
แจ็คแมน; “If the Way Be Full of Trial, Weary Not,”  
สวนีีย์, เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์, ไม่ตพีิมพ์

บ่ายวนัเสาร์ 1 ตุลาคม 2016 ภาคทัว่ไป
ผูค้วบคมุการประชมุ: ประธานโธมสั เอส. มอนสัน
ผูด้�าเนินการประชุม: ประธานดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์
ผูส้วดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรแ์ดเนียล แอล. จอหน์สัน
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรอ์ัลเลน ด.ี เฮย์นี
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงรวมจากศนูย์
ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโว; ไรอัน เอ็กเกตต์
และเอลโม เค็ก, ผู้อ�านวยเพลง; ลินดา มารเ์ก็ตส์
และบอนน่ี กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “การสวด
อ้อนวอนครัง้แรกของโจเซฟ สมิธ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 13, เรยีบเรยีงโดย เคเซน, ตพีิมพ์ โดย

แจ็คแมน; “บัพตศิมา,” หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 
54, เรยีบเรยีงโดย เกทส์, ตพีิมพ์ โดยแจ็คแมน; 
“ถูกเรยีกให้รบัใช้,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 126;  
“ข้าจะไปที่พระองคบ์ัญชา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
136, เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์, ไม่ตพีิมพ์; “ความหวงั
อิสราเอล,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 121, เรยีบเรยีง
โดยแชงค,์ ไม่ตพีิมพ์

ค�า่วนัเสาร์ 1 ตุลาคม 2016 ภาคการประชุมใหญ่
ฐานะปุโรหิต
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรพ์อล บี. ไพเพอร์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรบ์รซู ด.ี พอรเ์ทอร์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดคจากสเตคในเวสตแ์วลลีย์ซิตแีละ
แมกนา ยูทาห์; เคนนีย์ ไวเซอร,์ ผู้อ�านวยเพลง;  
รชิารด์ เอลเลียตต,์ ผู้เล่นออรแ์กน: “เหล่าเอ็ลเดอร์
แห่งอิสราเอล” (ชาย), เพลงสวด, บทเพลงที่ 158, 
เรยีบเรยีงโดย สปีล, ไม่ตพีิมพ์; “รกัที่บ้าน,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 144, เรยีบเรยีงโดยมานูคนิ, ตี
พิมพ์ โดยแจ็คแมน; “จงมารา่เรงิยินด,ี” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 3; “ท่านท�าให้ทางสวา่งได,้” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 112, เรยีบเรยีงโดย ซาบรสิกี,้ ตพีิมพ์
โดยโฮลีย์ชีทมิวสิค

เช้าวนัอาทติย์ 2 ตุลาคม 2016 ภาคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผูด้�าเนินการประชมุ: ประธานดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์
ผูส้วดออ้นวอนเปิด: เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟล โกลเดน้
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เดวนิ จี. เดอรแ์รนท์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงแทเบอรน์า  
เคลิ; แม็ค วลิเบิรก์, ผู้อ�านวยเพลง; เคลย์ 
ครสิเตยีนเซ็นและรชิารด์ เอลเลียตต,์ ผู้เล่น
ออรแ์กน: “พระผู้ ไถ่ฉันทรงพระชนม์,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 58; “In Hymns of Praise,” Hymns, no. 75, 
เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์; “On This Day of Joy and 
Gladness,” Hymns, no. 64, เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์, ไม่ตี
พิมพ์; “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 149; “พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัฉัน,” หนังสือ
เพลงส�ำหรบัเด็ก, 116, เรยีบเรยีงโดยฮอฟไฮนส์
และครสิเตยีนเซ็น, ไม่ตพีิมพ์; “เชิญประชาผู้รู้
พระคณุ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 40, เรยีบเรยีงโดย
วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย อ็อกซ์ฟอรด์

บ่ายวนัอาทติย์ 2 ตุลาคม 2016 ภาคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
ผูส้วดออ้นวอนเปิด: เอ็ลเดอรเ์อนรเิก อาร.์ ฟาลาเบยา
ผูส้วดออ้นวอนปิด: เอ็ลเดอรเ์อรคิ ดบัเบลิย.ู โคพชิกา
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงแทเบอรน์า
เคลิ; แม็ค วลิเบิรก์และไรอัน เมอรฟี์ย์, ผู้อ�านวย
เพลง; บอนน่ี กู๊ดลิฟฟ์และลินดา มารเ์ก็ตส์,  
ผู้เล่นออรแ์กน: “บอกมา สัจจะคอือะไร,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 139, เรยีบเรยีงโดยลอง
เฮิรต์ส์, ตพีิมพ์ โดยแจ็คแมน; “แสงอันเมตตา
โปรดน�า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 42, เรยีบเรยีงโดย
วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดยแจ็คแมน; “สูงขึน้ไป ณ ยอด
เขา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 4; “ตามพระองค์ ใน
ศรทัธา,” เพอรร์ยี์, เรยีบเรยีงโดยเมอรฟี์ย์, ไม่ตี
พิมพ์; “ขอให้เรารดุไป,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 124, 
เรยีบเรยีงโดย เอลเลียตต์

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ในส่ือต่างๆ
เขา้ไปดคู�าปราศรยัการประชมุใหญท่างออนไลน์ ได้
หลายภาษาที ่conference. lds. org จากน้ันเลอืกภาษา 
ค�าปราศรยัมี ในแอพมือถือ Gospel Library ดว้ยเช่น
กนั ขอ้มูลการประชมุใหญส่ามัญในรปูแบบทีเ่ขา้ถงึ
ไดส้�าหรบัสมาชิกผู้พกิารมีอยูท่ี ่disability.lds.org

ข่าวสารการสอนประจ�าบ้านและข่าวเยีย่มสอน
โปรดเลือกค�าปราศรยัหน่ึงเรือ่งซ่ึงตอบรบัความ
ตอ้งการของผู้ที่ท่านเยี่ยมไดด้ทีี่สุดส�าหรบัข่าวสาร
การสอนประจ�าบ้านและข่าวเยี่ยมสอน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย แอชลี ลารเ์ซ็น
ปกหลัง: ภาพถ่ายโดย อเล บอรเ์กส

ภาพการประชุมใหญ่
ผู้ถ่ายภาพการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตีค้อืโคดยี์ 
เบลล์, อเล บอรเ์กส, แรนดยี์ คอลลิเออร,์ เวสตนั โคลตนั, 
เนท เอ็ดเวริด์ส์, แอชลี ลารเ์ซ็น, เลสลี นิลส์สัน, แมทท์ 
เรยีร,์ และครสิตนิา สมิธ; ภาพอาคารห้องชุดในเยอรมนี, 
โดยแดเนียล จี. ดอรเ์นลส์; ภาพครอบครวัแฮเรยีตต ์ 
อุคท์ดอรฟ์กับผู้สอนศาสนา, เอือ้เฟ้ือโดยครอบครวั 
อุคท์ดอรฟ์ 

การประชุมใหญ่สามญัก่ึง 
ปีคร้ังท่ี	186
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โควรมัสาวกเจ็ดสิบผูถ้งึแกก่รรมเม่ือ
วนัที ่26 กรกฎาคม ค.ศ. 2016  
(ด ูหน้า 121)

การประชมุใหญส่ามญัของ
ศาสนจกัรจดัขึน้ทุกๆ หกเดอืน เริม่
จากศนูยก์ารประชมุใหญที่จ่คุนได ้
21,000 คน ในซอลท์เลคซิตี ้ยทูาห์
จนถงึหลายลา้นคนท่ัวโลก การประชุม
ใหญ่ไดร้บัการแปลและมี ให้รบัชมทาง
ออนไลน์ในมากกวา่ 80 ภาษาและได้
รบัการตพีมิพ์ ใน 34 ภาษาในนิตยสาร
ของศาสนจกัร ◼

ส�ำหรบัค�ำแนะน�ำในกำรใช้นิตยสำรฉบับน้ี  
ดดูชันีเรือ่งรำวในหน้ำ 125

ป
ระธานโธมัส เอส. มอนสันแบ่ง
ปันข่าวสารสองเรือ่งที่เข้าใจ
ง่ายในการประชุมใหญ่สามัญ 

ในเช้าวนัอาทิตย์ ท่านเป็นพยานถึง
แผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระ
ผู้เป็นเจ้าส�าหรบัทุกคน ท่านสอน
เกี่ยวกับบทบาทส�าคญัของพระเยซู
ครสิต์ ในแผนแห่งความรอดตลอดจน
บทบาทของเราในการไดม้าซ่ึงความ
สุขที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ ให้
เราไดร้บั (ด ูหน้า 80) ในภาคฐานะ
ปุโรหิต ประธานมอนสันเน้นถึงพร
ที่มาจากการเช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระเจ้าและการถือปฏิบัตพิระค�าแห่ง

ปัญญาอย่างซ่ือสัตย์ (ด ูหน้า 78)
สตร ีเยาวชนหญิง และเด็กหญิง

อายุแปดปีขึน้ไปหลายแสนคนมารวม
กันที่ศนูย์การประชุมใหญ่และสถานที่
ตา่งๆ ทั่วโลกเพื่อเปิดการประชุมใหญ่
หกภาคดว้ยภาคการประชุมใหญ่สตรี

ในภาคบา่ยวนัเสาร ์สาวกเจ็ดสิบเจา้
หน้าทีชั่น้ผู้ ใหญส่ี่ทา่นไดร้บัสถานะ
เกยีรตคิณุ สาวกเจ็ดสิบภาคหน่ึงทา่น
ไดร้บัการปลด และสาวกเจ็ดสิบภาค
อกีสองทา่นไดร้บัเรยีก (ด ูหน้า 39) ใน
วนัอาทติย ์เอ็ลเดอรเ์ดล จ.ี เรนลนัด์
แหง่โควรมัอคัรสาวกสิบสองยกยอ่งให้
เกยีรตเิอ็ลเดอรแ์พร ์จ.ี มาลม์ สมาชิก

เร่ืองเด่นจากการประชุมใหญ่
สามญัก่ึงปีคร้ังท่ี	186
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“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อ
ส�าคญัอันดบัแรก

“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คอื จงรกั
เพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” 3

วธิีส�าคญัที่สุดวธิีหน่ึงที่เราสามารถ
พัฒนาและแสดงความรกัใหเ้พื่อนบ้าน
ไดค้อืการมีน� ้าใจทัง้ในความคดิและค�า
พูดของเรา หลายปีมาแล้ว เพื่อนที่รกั
คนหน่ึงบอกวา่ “จิตกุศลในแบบที่ดี
ที่สุดคอืการไม่ตดัสินคนอื่น” 4 ส่ิงน้ัน
ยังคงเป็นจรงิในทุกวนัน้ี

ไม่นานมาน้ี หนูน้อยอลิสซาอายุสาม
ขวบดหูนังกับพี่น้องของเธอ เธอให้
ความเห็นพรอ้มแสดงสีหน้าฉงนใจวา่ 
“แม่คะ ไก่ตวัน้ันแปลกมาก!”

คณุแม่ของเธอมองไปที่จอภาพและ
ยิม้พรอ้มตอบวา่ “ที่รกัจ๊ะ น่ันคอืนก
ยูง”

เช่นเดยีวกับเด็กอายุสามขวบที่ ไม่รู้
จักนกยูง บางครัง้เรามองผู้อื่นดว้ย
ความเข้าใจที่ ไม่สมบูรณ์หรอืไม่ถูก
ตอ้ง เราอาจมุ่งเน้นที่ความแตกตา่ง
และสังเกตเห็นข้อบกพรอ่งในผู้คน
รอบตวัเราขณะที่พระบิดาบนสวรรค์
ทอดพระเนตรบุตรธิดาซ่ึงพระองค์
ทรงสรา้งตามรปูลักษณ์นิรนัดรข์อง
พระองค ์ศักยภาพอันยิ่งใหญ่และเรอืง
โรจน์

บางคนเคยไดย้ินประธานเจมส์ อี. 
เฟาสท์กล่าววา่ “ยิ่งข้าพเจ้ามีอายุมาก
ขึน้เท่าไร ข้าพเจ้ายิ่งตดัสินคนอื่นน้อย
ลงเท่าน้ัน” 5 ส่ิงน้ีท�าให้ดฉัินนึกถึงค�า
พูดของอัครสาวกเปาโล

“เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้า
พูดอย่างเด็ก คดิอย่างเด็ก หาเหตผุล 
อย่างเด็ก แตเ่มื่อข้าพเจ้า [สูงวยัขึน้] 
ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็ก

“เพราะวา่เวลาน้ีเราเห็นสลัวๆ 
เหมือนดใูนกระจก แต่ ในเวลาน้ันจะ
เห็นแบบหน้าตอ่หน้า เวลาน้ีข้าพเจ้ารู้
เพียงบางส่วน แตเ่วลาน้ันข้าพเจ้าจะรู้
แจ้งเหมือนพระองคท์รงรูจ้ักข้าพเจ้า” 6

เมื่อเราเห็นความไม่ดพีรอ้มของเรา
อย่างชัดเจนมากขึน้ เราจะไม่อยากมอง

ท่านจะมีจิตกุศลท่านจะไม่มีทางไดร้บั
การช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าได”้ 2

แน่นอน พระเยซูครสิตท์รงเป็น
แบบอย่างที่ดพีรอ้มของจิตกุศล การ
เสนอตนในโลกก่อนเกิดเพื่อมาเป็น
พระผู้ช่วยให้รอด การปฏิสัมพันธ์
ตลอดพระชนม์ชีพมรรตยั ของ
ประทานอันยิ่งใหญ่แห่งการชดใช้ 
และความพยายามตอ่เน่ืองในการน�า
เรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรคค์อื
การแสดงออกอย่างสูงสุดถึงจิตกุศล 
พระองคท์รงท�างานโดยมุ่งเน้นส่ิง
เดยีว น่ันคอืความรกัส�าหรบัพระบิดา
ซ่ึงแสดงผ่านความรกัที่มี ให้เรา เมื่อ
ถามถึงพระบัญญัตขิ้อส�าคญัที่สุด  
พระเยซูตรสัตอบวา่

“จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่าน
ดว้ยสุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของท่าน 
และดว้ยสุดความคดิของท่าน

โดย จนี บี. บิงแฮม

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานปฐมวยัสามญั

เ พื่อตอบรบัค�าเชือ้เชิญของซิสเตอร ์
ลินดา เค. เบอรต์นัที่การประชุม
ใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 1 พวก

ท่านหลายคนมีส่วนรว่มในงานแห่ง 
จิตกุศลที่เอือ้อาทรและเอือ้เฟ้ือซ่ึงมุ่ง
เน้นที่การตอบสนองความตอ้งการ 
ของผู้อพยพในท้องที่ของท่าน ตัง้แต่
ความพยายามเรยีบง่ายแบบตวัตอ่ตวั
ไปจนถึงโปรแกรมระดบัชุมชน การ 
กระท�าเหล่าน้ีเป็นผลมาจากความรกั 
เมื่อท่านแบ่งปันเวลา พรสวรรค ์และ
ทรพัยากรของท่าน หัวใจของท่านกับ
ของผู้อพยพเบาขึน้ การสรา้งความหวงั
และศรทัธาและแม้ความรกัที่เพิ่มขึน้
ระหวา่งผู้รบักับผู้ ให้คอืผลที่หลีกเลี่ยง
ไม่ไดข้องจิตกุศลที่แท้จรงิ

ศาสดาพยากรณ์โมโรไนบอกเราวา่
จิตกุศลคอืคณุลักษณะส�าคญัของผู้ที่
จะอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ ในอาณา
จักรซีเลสเชียล ท่านเขียนวา่ “เวน้แต่

ฉนัจะน�าความสวา่งแห่ง
พระกิตติคุณมาสู่บา้นของ
ฉนั
เราสามารถน�าความสว่างแห่งพระกิตติคุณมาสู่บ้าน โรงเรียน และท่ีท�างานของเราได้
ถ้าเรามองหาและแบ่งปันส่ิงดีๆ เก่ียวกับคนอ่ืน

การประชุมใหญ่สตรี	|	24	กนัยายน	2016
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ผู้อื่นผ่าน “กระจก สลัวๆ” เราอยากจะ
ใช้ความสวา่งของพระกิตตคิณุเพื่อ
มองคนอื่นอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงมอง—ดว้ยความเมตตา ความ
หวงั และจิตกุศล จะมีวนัหน่ึงที่เราจะ
เข้าใจหัวใจของผู้อื่นอย่างสมบูรณ์และ
จะขอบพระทัยที่ ไดร้บัพระคณุ—เช่น
เดยีวกับที่เราให้ความคดิและค�าพูดที่มี
จิตกุศลแก่ผู้อื่นในชีวติน้ี

หลายปีมาแล้ว ดฉัินไปพายเรอืแคนู
กับเยาวชนหญิงกลุ่มหน่ึง ทะเลสาบ
สีน� ้าเงินล้อมรอบดว้ยเนินเขาเขียว
ชอุ่มและภูผาหินมีความสวยงามอย่าง
น่าอัศจรรย์ น� ้าเป็นประกายระยิบระยับ
บนไม้พายของเราเมื่อเราจุ่มลงไปใน
น� ้าใสสะอาด และดวงอาทิตย์ส่อง
แสงอย่างอบอุ่นขณะเราพายเรอืข้าม
ทะเลสาบอย่างราบรืน่

อย่างไรก็ตาม ไม่นานเมฆบดบัง
ท้องฟ้าและลมเริม่พัดแรง หากจะพาย
เรอืตอ่ไป เราตอ้งจุ่มไม้พายลึกลงไป
น� ้ามากขึน้อีก พายโดยไม่หยุดระหวา่ง
จังหวะพาย หลังจากหลายช่ัวโมงอัน
เหน่ือยล้าของการออกแรงหนัก ใน
ที่สุดเราก็เลีย้วไปอีกฝ่ังหน่ึงของ
ทะเลสาบที่กวา้งใหญ่และดว้ยความ
ประหลาดใจและดี ใจเราพบวา่ลมพัด
ไปยังทิศทางที่เราตอ้งการจะไป

เรารบีใช้ประโยชน์จากของประทาน
น้ีทันที เราดงึผ้าคลุมผืนเล็กๆ ออกมา
และผูกหัวมุมผ้ากับดา้มไม้พายและอีก
หัวมุมหน่ึงงผูกกับเท้าของสามีดฉัิน 
ซ่ึงเขายื่นเท้าไปบนกราบเรอื ลมท�าให้
ใบเรอืที่ท�าขึน้เองพอง และเรอืก็แล่น
ฉิว!

เมื่อเยาวชนหญิงบนเรอืแคนูอีก
ล�าเห็นวา่เราเคลื่อนที่บนน� ้าไดอ้ย่าง
ง่ายดาย พวกเธอจึงท�าใบเรอืของ
ตนเองเช่นกัน หัวใจของเราเบาหววิ
ดว้ยเสียงหัวเราะและการผ่อนคลาย 
ขอบพระทัยส�าหรบัการพักผ่อนจาก
ความท้าทายของวนั

เช่นเดยีวกับลมที่ท�าให้รืน่รมย์น้ัน 
ค�าชมจากเพื่อน ค�าทักทายที่สดใสของ

พ่อแม่ การพยักหน้าเห็นดว้ยของพี่
น้อง หรอืรอยยิม้ของเพื่อนรว่มงานหรอื
เพื่อนรว่มชัน้เรยีน ก็เหมือนกับ  
“ลมอันสดช่ืนที่พัดใบเรอืของเรา” 
ขณะเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ของชีวติ! ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
กล่าวไวด้งัน้ี “เราไม่สามารถก�าหนด
ทิศทางลมได ้แตเ่ราสามารถปรบัใบเรอื
ได ้เพื่อให้มีความสุข สันต ิและความ
อิ่มเอมใจสูงสุด ขอให้เรา เลือก เจตคติ
ที่ด”ี 7

ถ้อยค�ามีพลังอย่างน่าประหลาดใจ 
ทัง้ให้ก�าลังใจและบ่อนท�าลาย เราทุก
คนคงจ�าไดถ้ึงถ้อยค�าที่ท�าให้เราหมด
ก�าลังใจและถ้อยค�าอื่นๆ ที่กล่าวดว้ย
ความรกัซ่ึงท�าให้จิตใจเราโบยบิน การ
เลือกพูดส่ิงที่ดเีกี่ยวกับคนอื่น—หรอื
พูดกับผู้อื่น—ยกระดบัจิตใจและเสรมิ
ก�าลังให้ผู้คนรอบตวัเราและช่วยให้ผู้
อื่นเดนิตามทางของพระผู้ช่วยให้รอด

เมื่อสมัยยังเป็นเด็ก ดฉัินมุ่งมั่นกับ
การปักผ้าในประโยคที่เรยีบง่ายวา่ “ฉัน
จะน�าความสวา่งแห่งพระกิตตคิณุมาสู่
บ้านของฉัน” บ่ายวนัหน่ึง ขณะที่พวก
เราดงึเข็มขึน้ลงผ่านผืนผ้า คณุครขูอง
เราเล่าเรือ่งราวของเด็กหญิงคนหน่ึง
ผู้อาศัยอยู่บนเนินเขาในฝ่ังหน่ึงของ
หุบเขา ทุกเย็นเธอสังเกตเห็นบ้านหลัง
หน่ึงมีหน้าตา่งสีทองประกายอยู่บน

เนินเขาอีกฟากหน่ึงของหุบเขา บ้าน
ของเธอเองหลังเล็กและทรดุโทรม 
และเด็กหญิงคนน้ันฝันวา่ไดอ้าศัยอยู่
ในบ้านอันสวยงามหลังน้ันที่มีหน้าตา่ง
ทองค�า

วนัหน่ึงเด็กหญิงคนน้ันไดร้บั
อนุญาตให้ขี่จักรยานข้ามหุบเขา เธอขี่
อยา่งกระตอืรอืรน้จนมาถงึบ้านท่ีมหีน้า
ตา่งทองค�าที่เธอช่ืนชอบมานาน แต่
เมื่อเธอลงมาจากจักรยาน เธอเห็นวา่
บ้านหลังน้ันถูกทิง้และช�ารดุทรดุโทรม 
มีวชัพืชขึน้รกสนามหญ้าและมีหน้า
ตา่งธรรมดาๆ และสกปรก ดว้ยความ
เศรา้หมอง เด็กหญิงหันหน้ากลับไป
ทางบ้านของเธอ ดว้ยความประหลาด
ใจ เธอมองเห็นบ้านที่มีหน้าตา่งสีทอง
ประกายบนเนินเขาอีกฟากหน่ึงของ
หุบเขา และไม่นานก็ตระหนักไดว้า่น่ัน
คอืบ้านของเธอเอง! 8

เช่นเดยีวกับเด็กหญิงคนน้ี บาง
ครัง้เรามองส่ิงที่คนอื่นอาจมีหรอือาจ
เป็นและรูสึ้กวา่เราดอ้ยกวา่เมื่อเปรยีบ
เทียบกัน เรามุ่งเน้นตามแบบผู้คน
ในเวบ็ไซต์ โซเชียลมีเดยีมากเกินไป
หรอืมัวหมกมุ่นอยู่กับการแข่งขันที่
โรงเรยีนหรอืที่ท�างานของเรา อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเราหยุดสักครูแ่ละ “นับ
พระพร [ของเรา]” 9 เรามองดว้ย
ทัศนคตทิี่แท้จรงิยิ่งขึน้และเห็นความ
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ดงีามของบุตรธิดา ทุกคน ของพระผู้
เป็นเจ้า

ไม่วา่เราจะอายุ 8 ขวบหรอื 108 ปี 
เราสามารถน�าความสวา่งแห่งพระ
กิตตคิณุมาสู่สภาพแวดล้อมของ
เราเองได ้ไม่วา่จะเป็นอพารท์เม้นท์
ระฟ้าในแมนแฮตตนั บ้านเสาค�า้ใน
มาเลเซีย หรอืกระโจมในมองโกเลีย 
เราสามารถเลือกที่จะมองส่ิงที่ดี ในผู้
อื่นและในสภาวการณ์รอบตวัเรา สตรี
เยาวว์ยัและสูงวยัทุกแห่งหนสามารถ
แสดงถึงจิตกุศลเมื่อพวกเธอเลือกใช้
ถ้อยค�าที่เสรมิสรา้งความมั่นใจและ
ศรทัธาในผู้อื่น

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
เล่าเรือ่งของเด็กหนุ่มคนหน่ึงที่ถูก
เพื่อนเย้าแหย่ ในช่วงสมัยเรยีนของเขา 
หลายปีตอ่มา เขาย้ายบ้าน เข้าประจ�า
การกองทัพ ไดร้บัการศึกษา และแข็ง
ขันในศาสนจักร ช่วงเวลาน้ีของชีวติ
เขาเต็มไปดว้ยประสบการณ์แห่งความ
ส�าเรจ็อันน่าทึ่ง

หลายปีผ่านไป เขากลับมายังบ้าน
เกิด อย่างไรก็ตาม ผู้คนปฏิเสธที่จะ
ยอมรบัการเตบิโตและการปรบัปรงุตวั

ของเขา ส�าหรบัคนเหล่าน้ันแล้ว เขา
ยังเป็นเพียงแค ่“นายคนน้ัน” และ
พวกเขาปฏิบัตกิับเขาแบบน้ัน สุดท้าย
แล้ว ชายคนดคีนน้ีคอ่ยๆ หายไปสู่
เงามืดของคนเดมิที่ประสบความ
ส�าเรจ็โดยไม่สามารถใช้พรสวรรคอ์ัน
น่าอัศจรรย์ที่เขาสรา้งมาเพื่อเป็นพรแก่
คนที่ดถููกและปฏิเสธเขาไดอ้ีกครัง้ 10 
ช่างเป็นการสูญเสีย ทัง้ส�าหรบัเขาและ
ชุมชน!

อัครสาวกเปาโลสอนวา่ “เหนือส่ิง
อื่นใดก็คอื จงรกักันและกันให้มาก 
เพราะความรกัให้อภัยบาปมากมาย
ได”้ 11 ความรกั อย่ำงแรงกล้ำ หมายถึง 
“สุดหัวใจ” แสดงออกโดยการลืมข้อ
ผิดพลาดและความบกพรอ่งของผู้อื่น
แทนที่จะสะสมความแคน้หรอืย�า้เตอืน
ตนเองและคนอื่นถึงความไม่ดพีรอ้ม
ในอดตี

หน้าทีแ่ละสิทธพิิเศษของเราคอืการ
ยอมรบัการปรบัปรงุของ ทุกคน ขณะ
ที่เราพยายามเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอด พระเยซูครสิตม์ากยิ่งขึน้ ช่างน่า
ตืน่เตน้ที่ ไดเ้ห็นความสวา่งในแววตา
ของคนที่เข้าใจการชดใช้ของพระเยซู

ครสิตแ์ละท�าการเปลี่ยนแปลงจรงิๆ ใน
ชีวติของเขาหรอืเธอ! ผู้สอนศาสนาผู้ที่
พบปีตขิองการเห็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
เข้ามาสู่น� ้าแห่งบัพตศิมาแล้วตอ่มา
เข้าสู่ประตพูระวหิารคอืพยานของพร
แห่งการยินยอม—และสนับสนุน—ให้
ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง สมาชิกที่ตอ้นรบั
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสผู้ที่อาจดเูหมือน
ไม่เหมาะสมส�าหรบัอาณาจักรจะพบ
ความพึงพอใจอย่างยิ่งในการช่วยให ้
คนเหล่าน้ันสัมผัสถึงความรกัของ
พระเจ้า ความงามอันยิ่งใหญ่ของพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตค์อืความ
เป็นจรงิของความก้าวหน้านิรนัดร ์
—เราไม่ไดร้บัเพียงการ ยินยอม ให้
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึน้เท่าน้ัน แต่
เราไดร้บัการสนับสนุน และแม้แต่ได้
รบั บัญชำ เช่นกันให้ด�าเนินตอ่ไปใน
ความพยายามปรบัปรงุตนและความดี
พรอ้มในที่สุด

ประธานโธมัส เอส. มอนสันให้ค�า
แนะน�าวา่ “ทุกท่านสวมเสือ้คลุมแห่ง
จิตกุศลในวธิีเล็กๆ น้อยๆ ไดห้ลายรอ้ย
วธิี . . . แทนที่จะตดัสิน [หรอื] วพิากษ์
วจิารณ์กัน ขอให้เรามีความรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิตต์อ่เพื่อนรว่ม
ทางในการเดนิทางผ่านชีวติน้ี ขอให้เรา
ตระหนักวา่แตล่ะคนก�าลังท�าสุดความ
สามารถเพื่อรบัมือกับการท้าทายที่เกิด
ขึน้ และขอให้เราพยายามสุดความ
สามารถ ของเรำ เพื่อช่วยเหลือ” 12

คนที่มีจิตกุศลคอืคนที่อดทน มี ใจ
ปรานี และพรอ้มที่จะปรบัตวั คนที่มี
จิตกุศลให้ความส�าคญักับคนอื่นก่อน 
อ่อนน้อมถ่อมตน ควบคมุตนเองได ้
มองหาส่ิงดี ในผู้อื่น และช่ืนชมยินดี
เมื่อคนอื่นท�าดี 13

ในฐานะพี่น้องสตร ี(และพี่น้อง
ชาย) ในไซอัน เราจะให้ค�ามั่นสัญญา
ที่จะ “รว่มกัน ท�างาน . . . ท�าแตค่วาม
เมตตา มีจรรยาและอ่อนหวาน เพื่อให้
พรหนุนนานให้เบิกบาน [ ในพระนาม
ของพระผู้ช่วยให้รอด]” 14 หรอืไม ่
 เราจะมองหาและยอมรบัความงามใน
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ผู้อื่นดว้ยความรกัและความหวงัอย่าง
มาก ขณะที่ยินยอมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าได้ ไหม เราจะช่ืนชม
ยินดี ในความส�าเรจ็ของผู้อื่นขณะมุ่ง
หน้าตอ่ไปในการปรบัปรงุตนเองได้
ไหม

ใช่แล้ว เราสำมำรถ น�าความสวา่ง
แห่งพระกิตตคิณุมาสู่บ้าน โรงเรยีน 
และที่ท�างานของเราไดถ้้าเรามองหา
และแบ่งปันส่ิงดีๆ  เกี่ยวกับคนอื่น
และปล่อยให้ส่ิงที่ ไม่ดพีรอ้มคอ่ยๆ 
จางหายไป หัวใจดฉัินเต็มไปดว้ย
ความขอบพระทัยเมื่อนึกถึงการกลับ
ใจที่พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต์
ทรงท�าให้เป็นไปไดส้�าหรบัเราทุกคน
ที่ท�าบาปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในโลก
น้ีที่ ไม่ดพีรอ้มและยากล�าบากในบาง
ครัง้!

ดฉัินเป็นพยานวา่เมื่อเราท�าตาม
แบบอย่างอันดพีรอ้มของพระองค ์
เราจะไดร้บัของประทานแห่งจิตกุศล 
ซ่ึงจะน�าปีตอิันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวติน้ีและ
พรที่สัญญาไวแ้ห่งชีวตินิรนัดรก์ับ
พระบิดาในสวรรค ์ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ถึงตรงน้ีไม่ไดน้อกจากเป็นไปโดย
พระวจนะของพระครสิตพ์รอ้มดว้ย 
ศรทัธำ อันไม่ส่ันคลอนในพระองค,์ 
โดยวางใจอย่างเต็มที่ ในคณุงามความ
ดขีองพระองคผ์ู้ทรงอานุภาพที่จะช่วย
ให้รอด.

“ดงัน้ัน, ท่านตอ้งมุ่งหน้าดว้ยความ
แน่วแน่ในพระครสิต,์ โดยมีความเจิด
จ้าอันบรบิูรณ์แห่งความหวงั, และ
ความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่
มนุษย์ทัง้ปวง. ดงัน้ัน, หากท่านจะมุ่ง
หน้า, ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต,์ 
และ อดทนจนกวำ่ชีวติจะหำไม ่แล้ว, 
ดเูถิด พระบิดาตรสัดงัน้ี: เจ้าจะมีชีวติ
นิรนัดร.์

“. . . น่ีคอืทางน้ัน; และไม่มีทางอื่น
ใดประทานไวภ้ายใตฟ้้าสวรรคซ่ึ์งโดย
ทางน้ันมนุษย์จะไดร้บัการช่วยให้รอด
ได้ ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า. 
และบัดน้ี, ดเูถิด, น่ีคอืหลักค�ำสอน
ของพระครสิต.์” 2

เหตใุดเราจึงตอ้งมีความเข้าใจอัน
มั่นคงถึงหลักธรรมเหล่าน้ี

ดฉัินมักจะพบสตรวีสุิทธิชนยุค
สุดท้ายผู้ตอ้งการความช่วยเหลืออย่าง
มากแต่ไม่หันไปพึ่งพระองคผ์ู้ทรง

โดย แคโรล เอม็. สตเีฟนส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

โ อกาสที่คุม้คา่มากที่สุดโอกาสหน่ึง
ของดฉัินคอืการเดนิทาง—การ
เรยีนรูจ้ากพี่น้องสตรทีั่วโลก ไม่มี

ส่ิงใดเทียบไดก้ับการท�างานเคยีงข้าง
ท่าน พบกันตรงหน้า และใจประสาน
ใจกับท่าน

ระหวา่งประสบการณ์เช่นน้ันครัง้
หน่ึง ผู้น�าสมาคมสงเคราะห์ถามวา่  
“มีอะไรที่สตรคีวรมุ่งเน้นเป็นพิเศษ
ไหมคะ”

ดฉัินตอบวา่ “มีคะ่!” ขณะคดิถึง
ค�าพูดของประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนล
สันเรือ่ง “ค�าวงิวอนตอ่พี่น้องสตรขีอง
ข้าพเจ้า” ประธานเนลสันสอนวา่ “เรา
ตอ้งการสตรผีู้มีความเข้าใจอันมั่งคงถึง
หลักค�าสอนของพระครสิต.์” 1

นีไฟพูดถึงหลักค�าสอนของพระ
ครสิตด์งัน้ี

“เพราะประตซ่ึูงโดยทางน้ันท่าน
ตอ้งเข้าไปคอื กำรกลับใจ และ  
บัพตศิมำ โดยน� ้า; และเมื่อน้ันการ
ปลดบาปของท่านจะมาถึงโดยไฟและ
โดย พระวญิญำณบรสุิทธิ ์. . .

“และบัดน้ี . . . ข้าพเจ้าอยากถามวา่
ท�าทุกอย่างแล้วหรอื? ดเูถิด, ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย; เพราะท่านมา

พระอาจารยผ์ูท้รงเยยีวยา
ท่านไม่ต้องประสบความเศร้าโศกท่ีเกิดจากบาป ความเจบ็ปวดท่ีเกิดจากการกระท�า
ของผู้ อ่ืน หรือความเป็นจริงท่ีเจบ็ปวดของความเป็นมรรตัย—ตามล�าพัง
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สามารถให้ความช่วยเหลืออันเป็นนิจ
ได ้บ่อยครัง้เกินไปที่พวกเธอแสวงหา
ความเข้าใจโดยคน้หา “อาคารใหญ่และ
กวา้ง.” 3

ขณะเพิ่มพูนความเข้าใจของเรา
ในหลักค�าสอนของพระครสิต ์เราคน้
พบทันทีวา่เราก�าลังเข้าใจลึกซึง้ขึน้ใน 
“แผนอันส�าคญัยิ่งแห่งความสุข” 4 เรา
ส�านึกเช่นกันวา่พระผู้ช่วยให้รอดของ
เราพระเยซูครสิตท์รงเป็นศนูย์กลาง
ของแผน

เมื่อเราเรยีนรูว้ธิีประยุกต์ ใช้หลักค�า
สอนของพระครสิตก์ับสภาวการณ์ของ
เราแตล่ะคน ความรกัที่เรามีตอ่พระผู้
ช่วยให้รอดก็เพิ่มขึน้ เราส�านึก “วา่แม้
จะมีความตา่งอย่างชัดเจน แตเ่ราทุก
คนตอ้งการการชดใช้อันไม่มีขอบเขต
เหมือนกัน” 5 เราตระหนักวา่พระองค์
ทรงเป็นรากฐานของเรา—“ศิลาของ
พระผู้ ไถ่ของเรา, . . . รากฐานอัน
แน่นอน . . .ซ่ึงหาก [เรา] จะสรา้งบน
น้ันแล้ว [เรา] จะตกไม่ได”้ 6

หลักค�าสอนน้ีจะเป็นพรแก่เราได้
อย่างไรขณะที่เราแสวงหาสันตสุิขและ
ความเข้าใจ และพยายามอดทนอย่าง
เบิกบานในการเดนิทางมรรตยัของเรา

ดฉัินขอเสนอให้เราเริม่ดงันีไฟ

กล่าว “ดว้ยศรทัธาอันไม่ส่ันคลอนใน 
[พระครสิต]์, โดยวางใจอย่างเต็มที่
ในคณุงามความดขีองพระองคผ์ู้ทรง
อานุภาพที่จะช่วยให้รอด” 7 ศรทัธาของ
เราในพระเยซูครสิตท์�าให้เราสามารถ
เผชิญการท้าทายได้

เรามักจะพบวา่ศรทัธาของเราลึกซึง้
ขืน้และความสัมพันธ์ของเรากับพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรแน่นแฟ้น
ขึน้ในความยากล�าบาก ดฉัินขอยก
ตวัอย่างสามข้อ

หน่ึง พระผู้ช่วยให้รอด พระ
อาจารย์ผู้ทรงเยียวยา ทรงมี
เดชานุภาพเปล่ียนใจเราและให้การ
บรรเทาถาวรจากความเศรา้เสยีใจ
อันเน่ืองจากบาปของเราเอง เมื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนหญิงชาว
สะมาเรยีที่บ่อน� ้า พระองคท์รงทราบ
บาปรา้ยแรงของเธอ แต ่“พระเจ้าทอด
พระเนตรจิตใจ” 8 และทรงทราบวา่เธอ
มี ใจที่สอนได้

เมื่อหญิงคนน้ันมาที่บ่อน� ้า พระ
เยซู—ตวัแทนของน� ้าด�ารงชีวติ—ตรสั
เพียงวา่ “ขอน� ้าให้เราดืม่บ้าง” พระผู้
ช่วยใหร้อดของเราจะตรสักบัเราท�านอง
เดยีวกันในสุรเสียงที่เราจ�าไดเ้มื่อเรา
มาหาพระองค—์เพราะพระองคท์รง
รูจ้ักเรา พระองคท์รงพบเราตรงที่เรา
อยู่ และเน่ืองจากผู้ที่พระองคท์รง
เป็นและส่ิงที่พระองคท์รงท�าเพื่อเรา 
พระองคจ์ึงเข้าพระทัย เพราะพระองค์
ทรงประสบความเจ็บปวดของเรา จึง
ทรงสามารถประทานน� ้าด�ารงชีวติเมื่อ
เราแสวงหา พระองคท์รงสอนหญิง
ชาวสะมาเรยีเช่นน้ีเมื่อพระองคต์รสั
วา่ “ถ้าเธอรูจ้ักของที่พระเจ้าประทาน 
และรูจ้ักผู้ที่พูดกับเธอวา่ขอน� ้าให้เรา
ดืม่บ้าง ก็คงจะขอจากท่านผู้น้ัน และ
ผู้น้ันก็คงจะให้น� ้าด�ารงชีวติแก่เธอ” 
หญิงดงักล่าวเข้าใจในที่สุด เธอจึงตอบ
สนองดว้ยศรทัธา และทูลถามวา่  
“ท่านเจ้าคะ ขอน� ้าน้ันให้ดฉัินเถิด 
เพื่อดฉัินจะได้ ไม่กระหายอีก”

หลังจากหญิงชาวสะมาเรยีมี

ประสบการณ์ครัง้น้ีกับพระผู้ช่วยให้
รอด เธอ “ทิง้หม้อน� ้าไวแ้ละเข้าไปใน
เมืองบอกพวกชาวบ้านวา่

“มาน่ี มาดทู่านผู้หน่ึงที่เล่าถึงส่ิง
สารพัดที่ฉันเคยท�า ท่านผู้น้ีจะเป็น
พระครสิต์ ได้ ไหม?”

เธอไดร้บัพยานแล้ว—เธอเริม่รบั
ส่วนน� ้าด�ารงชีวติ—และเธอปรารถนา
จะเป็นพยานตอ่ผู้อื่นถึงความเป็น
พระเจ้าของพระองค์ 9

เมื่อเรามาหาพระองคด์ว้ยใจที่
นอบน้อมและสอนได—้แม้ ใจเราจะ
หนักอึง้ดว้ยความผิดพลาด บาป และ
การล่วงละเมิด—พระองคท์รงสามารถ
เปลี่ยนเราได ้“เพราะพระองคท์รง
อานุภาพที่จะช่วยให้รอด” 10 และดว้ย
ใจที่เปลี่ยนแล้ว เรา เฉกเช่นหญิงชาว
สะมาเรยี สามารถเข้าไปในเมืองของ
เรา—บ้าน โรงเรยีน และที่ท�างานของ
เรา—เพื่อเป็นพยานถึงพระองค์

สอง พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา
ทรงสามารถปลอบโยนและท�าให้เรา
เข้มแข็งเม่ือเราประสบความเจ็บ
ปวดเพราะการกระท�าไม่ชอบธรรม
ของผู้อ่ืน ดฉัินเคยสนทนาหลายครัง้
กับสตรผีู้ทุกข์รอ้นภายใตภ้าระหนัก 
เส้นทางพันธสัญญาจากพระวหิารของ
พวกเธอกลายเป็นเส้นทางที่ยากของ
การเยียวยา พวกเธอทนทุกข์จากพันธ
สัญญาที่ถูกละเมิด ใจที่แตกสลาย และ
ความเช่ือมั่นที่สูญไป หลายคนเป็น
เหยื่อของการผิดประเวณี การกระท�า
ทารณุกรรมทางอารมณ์ ทางเพศ และ
ทางวาจา บ่อยครัง้เป็นผลมาจากการ
เสพตดิของผู้อื่น

ประสบการณ์เหล่าน้ี แม้ ไม่ ใช่ความ
ผิดของพวกเธอ แตท่ิง้ความรูสึ้กผิด
และความอับอายไวม้ากมาย หลายคน
ไม่เข้าใจวธิีจัดการกับอารมณ์รนุแรงที่
พวกเธอประสบ จึงพยายามฝังมันไว้
กับตวัลึกขึน้เรือ่ยๆ

ความหวงัและการเยียวยาไม่พบใน
เหวลึกของความลับแตพ่บในความ
สวา่งและความรกัของพระผูช่้วยใหร้อด 
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พระเยซูครสิตข์องเรา 11 เอ็ลเดอร ์
รชิารด์ จี. สก็อตตแ์นะน�าดงัน้ี “หาก
ท่านเป็นอิสระจากบาปรา้ยแรงแล้ว 
อย่าไดทุ้กข์ทรมานโดยไม่จ�าเป็นจาก
บาปของผู้อื่น . . . ท่านสัมผัสไดถ้ึง
ความเมตตา . . . แตท่่านไม่ควรรบั
เอาความรูสึ้กรบัผิดชอบไวก้ับท่าน . . . 
เมื่อท่านไดท้�าส่ิงที่ควรท�าเพื่อช่วย
เหลือคนที่ท่านรกั จงวางภาระไวแ้ทบ
พระบาทของพระผู้ช่วยให้รอด . . .  
เมื่อท�าดงัน้ัน ท่านไม่เพียงพบสันตสุิข 
แตท่่านยังไดแ้สดงถึงศรทัธาในพลัง
อ�านาจของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงยก
ภาระบาปออกจากคนที่ท่านรกัโดยผ่าน
การกลับใจและการเช่ือฟังของเขา”

เอ็ลเดอรส์ก็อตตก์ล่าวตอ่ไปวา่  
“การเยียวยาจนหายขาดจะเกิดขึน้ผ่าน
ศรทัธาของท่านในพระเยซูครสิต ์ใน
เดชานุภาพและพระปรชีาสามารถของ
พระองคผ์่านการชดใช้ของพระองค์
เพื่อเยียวยารอยแผลเป็นซ่ึงไม่ยุตธิรรม
และไม่ควรเกิดขึน้” 12

ถ้าท่านพบตนเองในสถานการณ์
น้ี พี่น้องสตรทีุกท่าน การเยียวยาอาจ
เป็นกระบวนการที่ยาวนาน จะเรยีก
รอ้งให้ท่านแสวงหาการน�าทางและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน รวมถึงการปรกึษา
กับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัแตง่ตัง้
อย่างเหมาะสม เมื่อท่านส่ือสารอย่าง
เปิดเผย ก�าหนดขอบเขตที่เหมาะ
สม และอาจจะตอ้งขอค�าปรกึษาจาก
ผู้เช่ียวชาญ การรกัษาสุขภาพทาง
วญิญาณตลอดกระบวนการมีความ
ส�าคญัยิ่ง! ขอให้ระลึกถึงอัตลักษณ์อัน
สูงส่งของท่าน: ท่านคอืธิดาอันเป็น
ที่รกัของพระบิดามารดาบนสวรรค ์
วางใจในแผนนิรนัดรข์องพระบิดา
ส�าหรบัท่าน เพิ่มความเข้าใจของท่าน
ถึงหลักค�าสอนของพระครสิตอ์ย่างตอ่
เน่ืองทุกวนั ใช้ศรทัธาดืม่ด�า่ทุกวนัจาก
บ่อน� ้าด�ารงชีวติของพระผู้ช่วยให้รอด 
พึ่งพาพลังที่ประสาทให้เราแตล่ะคน
ผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญา และ

ยอมให้อ�านาจการเยียวยาของพระผู้
ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค์
เข้ามาในชีวติท่าน

สาม พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา
ทรงสามารถปลอบโยนและหนุน
ใจเราขณะท่ีเราประสบ “ความเป็น
จรงิ (ท่ีเจ็บปวด) ของความเป็น
มรรตัย,”13 เช่นภัยพิบัติ ความเจ็บ
ป่วยทางจิต โรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บ
ปวดเรือ้รงั และความตาย เมื่อเรว็ๆ 
น้ีดฉัินรูจ้ักกับหญิงสาวที่น่าทึ่งมาก
ช่ือโจซี เธอป่วยเป็นโรคอารมณ์สอง
ขัว้ ตอ่ไปน้ีเป็นส่วนน้อยนิดของเส้น
ทางการเยียวยาที่เธอแบ่งปันกับดฉัิน

“ช่วงเวลาเลวรา้ยที่สุดเกิดขึน้ใน
วนัที่ดฉัินกับครอบครวัเรยีกวา่ ‘วนั
หมดอาลัย’ วนัน้ันเริม่ดว้ยความรูสึ้กวา่
ภาระหนักเกินก�าลัง ฉุนเฉียวง่าย และ
ตอ่ตา้นเสียง สัมผัส หรอืแสงสวา่งทุก
รปูแบบ น่ันเป็นจุดสูงสุดของความ
ปวดรา้วทางใจ มีวนัหน่ึงที่ดฉัินไม่เคย
ลืม

“น่ันเป็นช่วงแรกๆ ที่ดฉัินเริม่
เป็นโรคน้ี ประสบการณ์ครัง้น้ันน่า
กลัวอย่างยิ่ง ดฉัินจ�าไดว้า่รอ้งไห้สะอึก
สะอืน้ น� ้าตาไหลพรากขณะอ้าปาก
หายใจ แตแ่ม้จะทุกข์ทรมานแสน
สาหัสก็เทียบไม่ไดก้ับความเจ็บปวด
ที่ตามมาเมื่อเห็นคณุแม่อกส่ันขวญั
แขวนและตอ้งการช่วยดฉัินอย่างมาก

“ ใจของคณุแม่ปวดรา้วเมื่อท่าน
เห็นจิตใจของดฉัินแตกสลาย แตเ่รา
ไม่รูเ้ลยวา่แม้จะมืดลงทุกขณะ เราก็อยู่
ห่างจากการประสบปาฏิหารยิ์ครัง้ใหญ่
เพียงช่ัวอึดใจ

“ขณะช่วงเวลาอันยาวนานด�าเนิน
ไป คณุแม่กระซิบครัง้แล้วครัง้เล่า
วา่ ‘แม่อยากท�าทุกอย่างเพื่อให้ลูกหาย
ป่วย’

“ระหวา่งน้ัน ความมืดรนุแรงขึน้ 
และเมื่อดฉัินรูต้วัวา่ไม่ไหวแล้ว ในเวลา
น้ันเองที่ส่ิงอัศจรรย์เกิดขึน้

“พลังวเิศษเหนือธรรมชาตเิกิด
ขึน้กับรา่งกายของดฉัินทันที ขณะ

น้ันดว้ย ‘ก�าลังเสรมิเพิ่มขึน้’ 14 ดฉัิน
ประกาศค�าพูดเปลี่ยนชีวติตอ่คณุแม่
ดว้ยความเช่ือมั่นมากเพื่อตอบสนอง
ความปรารถนาจะแบกรบัความเจ็บ
ปวดของดฉัิน ดฉัินพูดวา่ ‘คณุแม่ไม่
ตอ้งแบกคะ่ มีคนแบกไวแ้ล้ว’”

จากเหวมืดของความเจ็บป่วยทาง
จิต โจซีรวบรวมพลังเพื่อเป็นพยาน
ถึงพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค์

เธอไม่หายขาดวนัน้ัน แตเ่ธอไดร้บั
แสงแห่งความหวงัในเวลาแห่งความ
มืดหนาทึบ และทุกวนัน้ี ดว้ยแรง
สนับสนุนจากความเข้าใจอันมั่นคงถึง
หลักค�าสอนของพระครสิตแ์ละพลัง
ประจ�าวนัจากน� ้าด�ารงชีวติของพระผู้
ช่วยให้รอด โจซียังคงอยู่บนเส้นทาง
ของการเยียวยาและใช้ศรทัธาอันไม่
ส่ันคลอนในพระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา 
เธอช่วยคนอื่นๆ ระหวา่งทาง และเธอ
กล่าววา่ “เมื่อความมืดมีมาไม่ขาดสาย 
ดฉัินพึ่งพาการระลึกถึงพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระองค ์และใช้เป็น
แสงสวา่งน�าทางขณะหาหนทางผ่าน
ช่วงเวลายากๆ ไปให้ ได”้ 15

พี่น้องสตรทีุกท่าน ดฉัินเป็นพยาน
วา่—
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ไวล้่วงหน้านับพันปีเพื่อเราจะเตรยีม
พรอ้ม บทที่ 8 ของหนังสือมอรมอน 
มีค�าบรรยายอันน่าสะพรงึกลัวและ
แม่นย�าเกี่ยวกับสภาพของยุคสมัย
เรา ในบทน้ีโมโรไนกล่าววา่ท่านเห็น
ยุคสมัยของเรา น่ันรวมถึงสงคราม
และข่าวลือเรือ่งสงคราม ปัญหาของ
มลภาวะ ฆาตกรรม โจรกรรม และ
ผู้คนที่บอกเราวา่ไม่มีอะไรถูกหรอืผิด
ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านบรรยายถึงคนที่เต็มไปดว้ยความ
ถือด ียึดตดิกับการสวมเสือ้ผ้าราคา
แพง และคนที่เยาะเย้ยเรือ่งศาสนา 
ท่านเห็นคนที่ลุ่มหลงส่ิงของทาง
โลกและยอมให้ “คนขัดสน, และคน
เปลือยเปล่า, และคนป่วยและคนทุกข์
ยากผ่านท่านไป”3 โดยไม่เหลียวแล
พวกเขา

โมโรไนตัง้ค�าถามเพื่อตรวจสอบ
ตนเองกับเรา—เราที่อยู่ ในช่วงเวลา
น้ี ท่านกล่าววา่ “เหตใุดท่านจึงอับอาย
ที่จะรบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับ
ท่าน?”4 ข้อกล่าวหาน้ีบรรยายสภาพ

โดยบอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน

ประธานเยาวชนหญิงสามญั

ดิ
ฉันรูสึ้กปีตยิินดอีย่างยิ่งที่ ได้
มารวมกันในศนูย์การประชุมน้ี
กับเด็กหญิง เยาวชนหญิง และ

สตรขีองศาสนจักร เราทราบดว้ยวา่มี
กลุ่มสตรหีลายพันคนที่รวมตวักันทั่ว
โลก เพื่อดกูารประชุมน้ี ดฉัินขอบคณุ
ส�าหรบัโอกาสและวธิีที่ช่วยให้เรามา
รวมกันในความเป็นหน่ึงเดยีวและจุด
ประสงค์ ในค�า่คนืน้ี

ในเดอืนตลุาคม ปี 2006 ประธาน
กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์กล่าวค�าปราศรยั
ในหัวข้อ “ลุกขึน้เถิดบุรษุของพระผู้
เป็นเจ้า” ที่ตัง้ช่ือตามบทเพลงสวดซ่ึง
ประพันธ์ ในปี 19111 ค�าปราศรยัดงั
กล่าวเป็นการเรยีกให้บุรษุในศาสนจักร
ลุกขึน้พัฒนาตนเอง ค�าปราศรยัน้ัน
อยู่ ในความคดิของดฉัินเมื่อดฉัินสวด
อ้อนวอนเพื่อให้ทราบวา่จะแบ่งปัน
อะไรกับท่าน

พี่น้องสตรทีัง้หลาย เราอยู่ ใน “เวลา
ที่น่ากลัว” 2 สภาพของยุคสมัยเราไม่
ควรเป็นเรือ่งน่าประหลาดใจส�าหรบั
เรา มีค�าเตอืนและการตกัเตอืนที่บอก

ลุกข้ึนดว้ยความเขม้แขง็เถิด	
พี่นอ้งสตรีในไซอนั
เพ่ือจะเปล่ียนใจเล่ือมใสเป็นผู้รักษาพันธสัญญา เราต้องศึกษาหลกัค�าสอนส�าคัญของ
พระกิตติคุณและมีประจักษ์พยานท่ีมัน่คงในความจริงของหลกัค�าสอนเหล่าน้ัน

ท่านไม่ตอ้งแบกภาระของความ
เศรา้เสียใจอันเน่ืองจากบาป— 
ตามล�าพัง

ท่านไม่ตอ้งแบกความเจ็บปวดอัน
เน่ืองจากการกระท�าไม่ชอบธรรมของ
ผู้อื่น—ตามล�าพัง

ท่านไม่ตอ้งประสบความเป็นจรงิที่
เจ็บปวดของความเป็นมรรตยั— 
ตามล�าพัง

พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอรอ้งวา่
“บัดน้ีเจ้าจะไม่หันกลับมาหาเรา, 

และกลับใจจากบาปของเจ้า, และได้
รบัการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรอื, เพื่อเรา
จะรกัษาเจ้า?

“. . . หากเจ้ามาหาเรา เจ้าจะมีชีวติ
นิรนัดร.์ ดเูถิด แขนแห่งความเมตตา
ของเรายื่นมายังเจ้า, และผู้ ใดก็ตามที่
จะมา . . . เราจะรบั” 16

“[พระองค]์ ทรงประสงคจ์ะท�า
ทุกอย่างเพื่อให้ท่านหายป่วย” ความ
จรงิคอื “[พระองค]์ ทรงแบกไวแ้ล้ว” 
ในพระนามของพระเยซูครสิต ์พระ
อาจารย์ผู้ทรงเยียวยา เอเมน ◼
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ทางโลกของโลกเราไวอ้ย่างถูกตอ้งมาก
ขึน้

โจเซฟ สมิธ—มัทธิว ระบุวา่ในยุค
สุดท้ายแม้แต ่“ผู้ที่ทรงเลือกไวต้าม
พันธสัญญา”5 ก็จะถูกหลอกลวง คน
ที่อยู่ ในพันธสัญญารวมถึงเด็กผู้หญิง 
เยาวชนหญิง และพี่น้องสตรขีอง
ศาสนจักรที่ ไดร้บับัพตศิมาและท�า
พันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค ์
แม้แต ่เรำ ก็เส่ียงตอ่การถูกค�าสอนเท็จ
หลอกลวง

พี่น้องทัง้หลาย ดฉัินไม่เช่ือวา่สภาพ
การณ์จะดขีึน้ในภายภาคหน้า หาก
ความโน้มเอียงในปัจจุบันเป็นเครือ่ง
บ่งชี ้เราตอ้งพรอ้มรบัมือกับพายุที่อยู่
เบือ้งหน้า อาจเป็นเรือ่งง่ายที่จะยกมือ
ยอมแพ้ดว้ยความสิน้หวงั แต่ ในฐานะ
ผู้คนแห่งพันธสัญญา เราตอ้งไม่มีวนั
สิน้หวงั ดงัที่ เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวน
สัน กล่าวไวว้า่ “การชดเชยอันเป่ียม
ดว้ยเมตตาของพระบิดาบนสวรรค์
ส�าหรบัการอาศัยอยู่ ในช่วงเวลาที่น่า
กลัวคอืเราอาศัยอยู่ ในช่วงเวลาความ
สมบูรณ์แห่งเวลาดว้ยเช่นกัน”6 ดฉัิน
ชอบการปลอบโยนจากข้อความน้ัน

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันบอก
เราเมื่อหน่ึงปีที่ผ่านมาวา่ “การโจมตี
ศาสนจักร หลักค�าสอน และวถิีชีวติ
ของเราจะเพิ่มขึน้ เน่ืองจากส่ิงน้ี เรา
ตอ้งการสตรผีู้มีความเข้าใจอันมั่นคง
ถึงหลักค�าสอนของพระครสิตแ์ละ ผู้
ที่จะใช้ความเข้าใจน้ันสอนและช่วย
เลีย้งดอูนุชนที่ตา้นบาป เราตอ้งการ
สตรทีี่สามารถตรวจจับการหลอกลวง
ในทุกรปูแบบ เราตอ้งการสตรทีี่รูว้ธิีเข้า
ถึงพลังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีไว้ ให้แก่
ผู้รกัษาพันธสัญญาและผู้ที่แสดงออก
ถึงความเช่ือของพวกเธอดว้ยความ
มั่นใจและดว้ยจิตกุศล เราตอ้งการสตรี
ที่มีความกล้าและวสัิยทัศน์ของเอวา 
มารดาของเรา”7

ข้อความน้ีให้ความมั่นใจกับดฉัิน
วา่แม้ ในสภาพวนัเวลาของเราจะเป็น
เช่นน้ี เรามีเหตผุลหลายประการที่จะ

ช่ืนชมยินดแีละมองโลกในแง่ด ีดฉัิน
เช่ือหมดใจวา่เราผู้เป็นสตรมีีความเข้ม
แข็งโดยก�าเนิดและศรทัธาที่จะช่วย
ให้เราเผชิญกับความท้าทายของการ
ด�าเนินชีวติในยุคสุดท้าย ซิสเตอรเ์ชอร ี 
ดวิเขียนไวว้า่ “ดฉัินเช่ือวา่ช่ัวขณะที่
เราเรยีนรูท้ี่จะปลดปล่อยอิทธิพลเต็ม
ที่ของสตรผีู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่รกัษา
พันธสัญญา อาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าจะเปลี่ยนในช่ัวข้ามคนื”8

ตอ้งใช้ความเพียรอย่างสุขุม
รอบคอบในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและ
รกัษาพันธสัญญาของเรา ในการท�า
เช่นน้ัน เราตอ้งเป็นเด็กสาวและสตรี
ที่ศึกษาหลักค�าสอนส�าคญัของพระ
กิตตคิณุและมีประจักษ์พยานที่มั่นคง
ในความจรงิของหลักค�าสอนเหล่าน้ัน 
มีสามดา้นที่ดฉัินเช่ือวา่เป็นพืน้ฐาน
ของประจักษ์พยานที่เข้มแข็งและ

ดฉัินคดิวา่เป็นส่ิงส�าคญัตอ่ความเข้าใจ
ของเรา

ประการแรก เราตอ้งยอมรบัวา่พระ
ผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรนัดรแ์ละพระ
เยซูครสิต ์พระบุตรของพระองคท์รง
เป็นศนูย์รวมของศรทัธาและความรอด
ของเรา พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ เราตอ้งศึกษา
และเข้าใจการชดใช้ของพระองคแ์ละ
วธิีประยุกต์ ใช้ ในแตล่ะวนั การกลับ
ใจเป็นพรประเสรฐิสุดอย่างหน่ึงของ
เราแตล่ะคนที่จะท�าให้เราด�ารงอยู่ ใน
หนทาง เราตอ้งเห็นวา่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นแบบอย่างในบทบาทเบือ้งตน้
ของเราและเป็นแบบอย่างของคนที่เรา
ตอ้งเป็น เราตอ้งสอนครอบครวัและ
ชัน้เรยีนของเราตอ่ไปเกี่ยวกับแผน
แห่งความรอดของพระบิดา ซ่ึงรวมถึง
หลักค�าสอนของพระครสิต์

สอง เราตอ้งเข้าใจถึงความจ�าเป็น
ในการฟ้ืนฟูหลักค�าสอน องคก์าร และ
กุญแจทัง้หลายของสิทธิอ�านาจในยุค
สุดท้ายน้ี เราตอ้งมีพยานวา่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นผู้ที่พระเจ้า
ทรงเลือกและทรงแตง่ตัง้จากสวรรค์
เพื่อท�าให้เกิดการฟ้ืนฟูน้ีและรูว้า่ท่าน
จัดตัง้องคก์ารสตรขีองศาสนจักรตาม
องคก์ารที่มีอยู่จรงิในศาสนจักรสมัย
โบราณของพระครสิต์ 9

สาม เราตอ้งศึกษาและเข้าใจศาสน
พิธีและพันธสัญญาพระวหิาร พระ
วหิารคอืสถานที่ซ่ึงเป็นศนูย์รวมความ
เช่ืออันศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดของเรา พระเจ้า
ทรงขอให้เราเข้าพระวหิาร ไตรต่รอง 
ศึกษา คน้หาความหมายและการ
ประยุกต์ ใช้ส่วนตวัของแตล่ะคน เรา
จะเข้าใจวา่โดยผ่านศาสนพิธีพระวหิาร 
พลังของความเป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้าจะแสดงให้ประจักษ์ ในชีวติเรา10 
และเน่ืองจากศาสนพิธีพระวหิาร เรา
จะไดร้บัเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า
เป็นอาวธุ พระนามของพระองคจ์ะ
สถิตกับเรา รศัมีภาพของพระองคอ์ยู่
รอบเรา และบรรดาเทพของพระองค์
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รบัผิดชอบตอ่การดแูลเรา11 ดฉัินสงสัย
วา่เราก�าลังพึ่งพาพลังอ�านาจของค�า
สัญญาแหล่าน้ีโดยสมบูรณ์หรอืไม่

พี่น้องทัง้หลาย แม้คนอายุน้อย
ที่สุดในที่ประชุมน้ีก็สามารถลุกขึน้
ดว้ยศรทัธาและมีบทบาทส�าคญัในการ
สรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เด็ก
เริม่ไดร้บัประจักษ์พยานของตนเอง
โดยการอ่านหรอืฟังพระคมัภีร ์สวด
อ้อนวอนทุกวนั และรบัส่วนศีลระลึก
อย่างมีความหมาย เด็กและเยาวชน
หญิงทุกคนสามารถกระตุน้ให้มีการ
สังสรรค์ ในครอบครวัและเป็นผู้มี
ส่วนรว่มอย่างเต็มที่ ท่านสามารถเป็น
คนแรกที่คกุเข่าลงเมื่อครอบครวั
ท่านพรอ้มใจกันสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครวั ถึงแม้บ้านของท่านไม่ได้
เป็นบ้านในฝัน แตแ่บบอย่างส่วนตวั
ของท่านในการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุอย่างซ่ือสัตย์จะส่งผลตอ่ชีวติ
ครอบครวัและเพื่อนของท่าน

เยาวชนหญิงของศาสนจักรตอ้งเห็น
วา่ตนเองเป็นผู้มีส่วนส�าคญัในงาน
แห่งความรอดที่ก�ากับดแูลโดยฐานะ
ปุโรหิตและไม่ไดเ้ป็นเพียงผู้ดแูละผู้
สนับสนุน ท่านมีการเรยีกและไดร้บั
การวางมือมอบหน้าที่ โดยผู้ถือกุญแจ
ฐานะปุโรหิตเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้น�า
ดว้ยพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจในงาน
น้ี เมื่อท่านขยายการเรยีกของท่านใน
ฝ่ายประธานชัน้เรยีนและเตรยีมพรอ้ม
ทางวญิญาณ ปรกึษาหารอืกัน มีน� ้าใจ
ช่วยเหลือสมาชิกชัน้เรยีนของท่าน 
และสอนพระกิตตคิณุให้กัน ท่านก�าลัง
มีส่วนในงานน้ี ทัง้ท่านและเพื่อนของ
ท่านจะไดร้บัพร

สตรทีัง้ปวงตอ้งเห็นวา่ตนเองเป็น
ผู้มีส่วนส�าคญัในงานของฐานะปุโรหิต 
สตรี ในศาสนจักรน้ีเป็นประธาน เป็น
ที่ปรกึษา คร ูสมาชิกสภา พี่น้องสตร ี
และมารดา อาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าด�าเนินงานไม่ไดน้อกจากเราจะ
ลุกขึน้ท�าหน้าที่ของเราให้ส�าเรจ็ลุล่วง
ดว้ยศรทัธา บางครัง้เราตอ้งมีวสัิยทัศน์

ที่กวา้งไกลกวา่น้ีถึงส่ิงซ่ึงอยู่ ในวสัิยที่
ท�าได้

เมื่อไม่นานมาน้ี ดฉัินพบกับพี่น้อง
สตรที่านหน่ึงในเม็กซิโกที่เข้าใจวา่การ
ขยายการเรยีกของเธอดว้ยศรทัธา
หมายความวา่อย่างไร มารฟ์ฟิสซา  
มัลโดดาโน ไดร้บัเรยีกให้สอนชัน้เรยีน
เยาวชนโรงเรยีนวนัอาทิตย์เมื่อสามปี
ที่แล้ว เธอมีนักเรยีน 7 คนที่เข้าเรยีน
เมื่อเธอไดร้บัเรยีก แตป่ัจจุบันเธอมี
นักเรยีน 20 คนที่เข้าเรยีนเป็นประจ�า 
ดฉัินถามเธอดว้ยความประหลาดใจวา่
เธอท�าอะไรจึงท�าให้จ�านวนเพิ่มขึน้เช่น
น้ัน เธอพูดอย่างสุภาพวา่ “ ไม่ ใช่ดฉัิน
คนเดยีวหรอกคะ่ สมาชิกชัน้เรยีนทุก
คนช่วยกัน” โดยที่ช่วยกัน พวกเขา
เห็นช่ือสมาชิกแข็งขันน้อยในรายช่ือ
และเริม่ออกไปช่วยกันเชือ้เชิญสมาชิก
เหล่าน้ันให้กลับมาที่ โบสถ์ พวกเขามี
บัพตศิมาดว้ยเน่ืองจากความพยายาม
ของพวกเขา

ซิสเตอรม์ัลโดดาโนจัดให้มีส่ือสังคม
เฉพาะสมาชิกชัน้เรยีนของเธอโดย
ให้ช่ือวา่ “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เธอ
เขียนข้อคดิสรา้งแรงบันดาลใจและ
พระคมัภีรสั์ปดาห์ละหลายครัง้ เธอส่ง
ข้อความให้นักเรยีนของเธอเมื่อมีงาน
มอบหมายและให้ก�าลังใจเป็นประจ�า 
เธอรูสึ้กวา่เป็นเรือ่งส�าคญัที่จะส่ือสาร
ดว้ยวธิีที่พวกเขาคุน้เคย และน่ันก็ได้
ผล เธอบอกดฉัินอย่างเรยีบง่ายวา่ 
“ดฉัินรกันักเรยีนของดฉัิน” ดฉัินรูสึ้ก
ถึงความรกัน้ันไดเ้มื่อเธอบอกดฉัินถึง
ความพยายามของพวกเขา แบบอย่าง
ของเธอเตอืนใจดฉัินถึงส่ิงที่คนๆ หน่ึง
ซ่ึงมีศรทัธาและลงมือท�าจะท�าให้งาน
น้ีส�าเรจ็ไดด้ว้ยความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า

เยาวชนของเราพบค�าถามยากๆ 
เป็นประจ�า และเราหลายคนมีคนที่เรา
รกัซ่ึงก�าลังดิน้รนคน้หาค�าตอบ ข่าวดี
คอื ม ีค�าตอบให้ค�าถามหลายข้อที่ถาม 
จงฟังข่าวสารล่าสุดจากผู้น�าของเรา เรา
ก�าลังไดร้บัการกระตุน้ให้ศึกษาและ

เข้าใจแผนแห่งความสุขของพระบิดา
บนสวรรค ์เราไดร้บัการเตอืนถึงหลัก
ธรรมในถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั12 เรา
ไดร้บัการกระตุน้ให้สอนและใช้แหล่ง
ช่วยเป็นเครือ่งวดัเพื่อให้เรายังคงอยู่ ใน
ทางคบัแคบและแคบ

ประมาณหน่ึงปีที่แล้ว ดฉัินไปเยี่ยม
มารดาคนหน่ึงที่ลูกของเธอยังเด็กและ
เธอตดัสินใจใช้วธิีเริม่ป้องกันลูกของ
เธอจากอิทธิพลดา้นลบที่พวกเขาพบ
ทางออนไลน์หรอืที่ โรงเรยีน เธอเลือก
หัวข้อหน่ึงทุกสัปดาห์ ซ่ึงมักจะเป็น
หัวข้อที่ท�าให้เกิดการอภิปรายอย่าง
กวา้งขวางทางออนไลน์ เธอเริม่การ
สนทนาที่มีความหมายระหวา่งสัปดาห์
ที่ลูกๆ ของเธอจะถามค�าถามได ้และ
เธอท�าให้แน่ใจวา่พวกเขาไดร้บัมุมมอง
ที่เสมอภาคและยุตธิรรมในประเด็นที่
มักจะเป็นเรือ่งยาก เธอก�าลังท�าให้บ้าน
ของเธอเป็นสถานที่ปลอดภัยในการตัง้
ค�าถามและมีการสอนพระกิตตคิณุที่มี
ความหมาย

ดฉัินกังวลวา่เราอยู่ ในบรรยากาศ
ที่หลีกเลี่ยงการท�าให้คนอื่นไม่พอใจ
จนบางครัง้เราหลีกเลี่ยงการสอนหลัก
ธรรมที่ถูกตอ้ง เราล้มเหลวที่จะสอน
เยาวชนหญิงของเราวา่การเตรยีมเป็น
มารดาคอืส่ิงส�าคญัที่สุดเพราะเราไม่
ตอ้งการสรา้งความขุ่นเคอืงใจให้คน
ที่ ไม่แตง่งานหรอืไม่มีบุตร หรอืมอง
วา่เป็นการเลือกในอนาคตเท่าน้ัน ใน
ทางตรงกันข้าม เราอาจล้มเหลวในการ
เน้นย�า้ความส�าคญัของการศึกษาเช่น
กันเพราะเราไม่ตอ้งการส่ือวา่การศึกษา
ส�าคญักวา่การแตง่งาน เราหลีกเลี่ยง
ที่จะประกาศวา่พระบิดาบนสวรรค์
ของเรานิยามการแตง่งานวา่เป็นเรือ่ง
ระหวา่งชายกับหญิงเน่ืองจากเราไม่
ตอ้งการสรา้งความขุ่นเคอืงใจให้ผู้ที่มี
ประสบการณ์เสน่หาเพศเดยีวกัน และ
เราอาจพบวา่เป็นเรือ่งน่าอึดอัดที่จะ
สนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางเพศหรอื
กิจกรรมทางเพศที่ดตีอ่สุขภาพ

พี่น้องทัง้หลาย แน่นอนวา่เรา
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ตอ้งใช้ความละเอียดอ่อน แตข่อให้
เราใช้สามัญส�านึกและความเข้าใจ
แผนแห่งความรอดเช่นกัน เพื่อให้
มีความกล้าหาญและตรงไปตรงมา
เมื่อเกี่ยวข้องกับการสอนลูกๆ และ
เยาวชนของเราถึงหลักธรรมพระ
กิตตคิณุที่ส�าคญัยิ่งซ่ึงพวกเขาตอ้ง
เข้าใจเส้นทางในโลกที่พวกเขาอาศัย
อยู่ หากเราสอนลูกและเยาวชนของ
เราถึงหลักค�าสอนที่แท้จรงิ—และ
สอนอย่างชัดเจน—โลกจะสอนพวก
เขาวา่ซาตานพูดค�าเท็จ

ดฉัินรกัพระกิตตคิณุของพระ 
เยซูครสิต ์และดฉัินส�านึกคณุ 
ช่ัวนิรนัดรส์�าหรบัการน�าทาง พลัง
อ�านาจ และความช่วยเหลือที่ดฉัินได้
รบัทุกวนัในฐานะธิดาแห่งพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า ดฉัินเป็นพยาน
วา่พระเจ้าประทานพรเรา สตรทีี่อยู่
ในช่วงเวลาน่ากลัวน้ี ดว้ยพลังอ�านาจ 
ของประทาน และพละก�าลังที่จ�าเป็น
เพื่อเตรยีมโลกรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์ดฉัิน
สวดอ้อนวอนวา่ขอให้เราทุกคนมอง
เห็นศักยภาพที่แท้จรงิของเราและ
ลุกขึน้เป็นสตรแีห่งศรทัธาและความ
กล้าหาญซ่ึงพระบิดาในสวรรคท์รง
ตอ้งการให้เราเป็น ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ู“Rise Up, O Men of God,” Hymns, 

no. 324.
 2. 2 ทิโมธี 3:1.
 3. มอรมอน 8:39; ด ูข้อ 26–38  ดว้ย.
 4. มอรมอน 8:38.
 5. โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:22.
 6. แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “ความจรงิอันเรยีบง่าย

และล�า้คา่,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2015, 92.
 7. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�าวงิวอนตอ่พี่น้อง

สตรขีองข้าพเจ้า,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2015, 97.
 8. เชอร ีดวิ, Women and the Priesthood: 

What One Mormon Woman Believes 
(2013), 163.

 9. ด ูDaughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society 
(2011), 7.

 10. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 84:20.
 11. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 109:22.
 12. ด ู“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,”  

เลียโฮนำ, พ.ย. 2010, 165.

จรงิเข้ามาในชีวติข้าพเจ้า พวกเธอ
สรา้งแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเป็นคนดี
ขึน้และเป็นผู้น�าที่มีความละเอียดอ่อน
มากขึน้ของศาสนจักร ชีวติข้าพเจ้าจะ
แตกตา่งไปเพียงใดหากไม่มีพวกเธอ

บางทีส่ิงที่ท�าให้ข้าพเจ้าอ่อนน้อม
ถ่อมตนมากที่สุดคอืการที่ ไดรู้ว้า่
อิทธิพลเดยีวกันน้ันเป็นการตอกย�า้
ความสามารถ พรสวรรค ์สตปิัญญา
และประจักษ์พยานของสตรแีห่ง
ศรทัธาทั่วศาสนจักรเช่นท่านทัง้หลาย
ที่แสดงออกมาหลายล้านครัง้

ตอนน้ีบางท่านอาจรูสึ้กไม่คูค่วร
แก่ค�าสรรเสรญิเช่นน้ัน ท่านอาจคดิ
วา่ท่านดอ้ยความส�าคญัเกินกวา่จะมี
อิทธิพลที่มีความหมายตอ่ผู้อื่น บางที
ท่านอาจไม่คดิวา่ตวัท่านเองเป็น “สตรี
แห่งศรทัธา” เพราะบางครัง้ท่านตอ่สู้
กับความสงสัยหรอืความกลัว

วนัน้ีข้าพเจ้าปรารถนาจะพูดกับ
ใครก็ตามที่รูสึ้กเช่นน้ัน—และน่ันอาจ
รวมถึงเราทุกคนในเวลาใดเวลาหน่ึง 
ข้าพเจ้าปรารถนาจะพูดถึงศรทัธา—วา่
ศรทัธาคอือะไร ศรทัธาจะท�าอะไรได้
และไม่ได ้ส่ิงที่เราตอ้งท�าเพื่อกระตุน้
พลังศรทัธาในชีวติเรา

โดย ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องสตรทีี่รกั เพื่อนที่รกั ช่างเป็น
พรอย่างยิ่งที่เรารว่มชุมนุมกัน
อีกครัง้ในการประชุมใหญ่ทั่วโลก

ภายใตก้ารก�ากับดแูลและการน�าของ
โธมัส เอส. มอนสัน ศาสดาพยากรณ์
และท่านประธานผู้เป็นที่รกัของ
เรา ประธานครบั เรารกัท่านและเรา
สนับสนุนท่าน! เรารูว้า่ท่านรกัพี่น้อง
สตรี ในศาสนจักร

ข้าพเจ้าชอบเข้ารว่มการประชุม
ใหญ่ภาคที่ยอดเยี่ยมน้ีที่อุทิศแดส่ตรี
ของศาสนจักร

พี่น้องสตรทีัง้หลาย เมื่อข้าพเจ้า
เห็นท่าน ข้าพเจ้าอดไม่ไดท้ี่จะ
นึกถึงสตรทีี่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในชีวติ
ข้าพเจ้า: คณุยายและคณุแม่ข้าพเจ้า 
ผู้ซ่ึงยอมรบัค�าเชือ้เชิญเป็นคนแรกที่
จะมาดวูา่ศาสนาจักรเป็นอย่างไร 1 มี
แฮเรยีต ภรรยาสุดที่รกั ผู้ที่ข้าพเจ้า
ตกหลุมรกัตัง้แตค่รัง้แรกที่ข้าพเจ้า
เห็นเธอ มีคณุแม่ของแฮเรยีต ผู้เข้า
รว่มศาสนจักรไม่นานหลังจากสูญเสีย
สามีของเธอดว้ยโรคมะเรง็ จากน้ันพี่
สาว ลูกสาว หลานสาวและลูกสาวของ
หลานสาวข้าพเจ้า—คนเหล่าน้ีทุกคน
มีอิทธิพลที่ดยีิ่ง และน�าแสงตะวนัที่แท้

ชั้นส่ี	ประตูสุดทา้ย
พระผู้เป็นเจ้า “ประทานบ�าเหนจ็แก่คนเหล่าน้ันท่ีแสวงหาพระองค์” ดังน้ันเราต้อง
เคาะต่อไป พ่ีน้องสตรี อย่ายอมแพ้ แสวงหาพระผู้ เป็นเจ้าด้วยสุดใจของท่าน



16 การประชุมใหญ่สตรี | 24 กนัยายน 2016

ศรัทธาคอือะไร
ศรทัธาคอืความเช่ือมั่นอย่างแรง

กล้าเกี่ยวกับบางส่ิงที่เราเช่ือ—เป็น
ความเช่ือมั่นที่แรงกล้าจนกระตุน้ให้
เราท�าส่ิงที่เราอาจไม่ท�า “ความเช่ือคอื
ความมั่นใจในส่ิงที่หวงัไว ้เป็นความ
แน่ใจในส่ิงที่มองไม่เห็น” 2

ขณะที่ส่ิงน้ีเป็นเรือ่งที่เข้าใจไดต้อ่
ผู้คนที่เช่ือ แตผู่้ ไม่เช่ือมักจะสับสน 
พวกเขาส่ันศีรษะและถามวา่ “จะมี ใคร
เล่าสามารถมั่นใจในส่ิงที่พวกเขามอง
ไม่เห็น” ส�าหรบัพวกเขาแล้ว น่ีคอืหลัก
ฐานถึงความไรเ้หตผุลของศาสนา

ส่ิงที่พวกเขาไม่เข้าใจคอื มีวธิีมอง
เห็นอีกหลายวธิีนอกจากดว้ยตาของ
เรา มีวธิีสัมผัสไดอ้ีกหลายวธิีนอกจาก
ดว้ยมือของเรา อีกหลายวธิีที่จะไดย้ิน
นอกจากดว้ยหูของเรา

เช่นเดยีวกับประสบการณ์ของเด็ก
หญิงวยัเยาวท์ี่ก�าลังเดนิเล่นกับคณุ
ยาย เสียงเจือ้ยแจ้วของนกช่างไพเราะ
ตอ่เด็กหญิงตวัน้อย และเธอบอกคณุ
ยายถึงทุกเสียงที่เธอไดย้ิน

“คณุยายไดย้ินเสียงน้ันไหมคะ” 
เด็กหญิงตวัน้อยถามครัง้แล้วครัง้เล่า 
แตค่ณุยายเธอไม่คอ่ยไดย้ินและบอก
ไม่ไดว้า่เป็นเสียงอะไร

ในที่สุด คณุยายคกุเข่าบอกกับ
หลานวา่ “หลานรกั ยายขอโทษ ยายไม่
คอ่ยไดย้ิน”

เด็กหญิงตวัน้อยขัดเคอืงใจ เธอ
ประคองใบหน้าคณุยาย จ้องมองแน่ว
แน่ที่ดวงตาของคณุยายพลางพูดวา่ 
“คณุยาย ตัง้ใจฟังดีๆ  สิคะ”

มีบทเรยีนในเรือ่งราวน้ีทัง้ส�าหรบั
ผู้ ไม่เช่ือและผู้เช่ือ เพียงเพราะวา่เรา
ไม่ไดย้ินไม่ไดห้มายความวา่ไม่มีส่ิง
ใดให้ ไดย้ิน คนสองคนสามารถไดย้ิน
ข่าวสารเดยีวกันหรอือ่านพระคมัภีร์
เดยีวกัน โดยที่คนหน่ึงอาจรูสึ้กถึง
พยานของพระวญิญาณขณะที่อีกคน
หน่ึงไม่รูสึ้ก

อีกดา้นหน่ึง ในความพยายามของ
เราที่จะช่วยคนที่เรารกัให้ประสบกับ

สุรเสียงของพระวญิญาณ พร้อมทัง้
ความสวยงามอันลึกซึง้ ไพศาล และ
เป็นนิรนัดรแ์ห่งพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์การบอกให้พวกเขา “ตัง้ใจ
ฟังดีๆ ” อาจไม่ ใช่วธิีที่ดทีี่สุด

บางทีค�าแนะน�าที่ดกีวา่—ส�าหรบั
ทุกคนที่ตอ้งการมีศรทัธาเพิ่มขึน้— 
คอืฟังให้ ตำ่งไป อัครสาวกเปาโล
กระตุน้ให้เราแสวงหาเสียงที่พูดกับ
วญิญาณของเราไม่ ใช่เพียงหูของเรา 
ท่านสอนวา่ “แตค่นทั่วไปจะไม่รบัส่ิง
เหล่าน้ีซ่ึงเป็นของพระวญิญาณแห่ง
พระเจ้า เพราะวา่เขาเห็นวา่เป็นเรือ่ง
โง่ และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะ
จะเข้าใจส่ิงเหล่าน้ีไดก็้ตอ้งวนิิจฉัย
โดยพึ่งพระวญิญาณ” 3 หรอืบางทีเรา
ควรพิจารณาค�าของแซงเตกซูเปรี ใน
หนังสือ เจ้าชายน้อย กล่าวไวว้า่  
“เราจะเห็นอะไรไดเ้พียงดว้ยหัวใจ
เท่าน้ัน ส่ิงส�าคญัไม่อาจเห็นไดด้ว้ย
ตา” 4

พลงัอ�านาจและข้อจ�ากดัของศรัทธา
บางครัง้ไม่ ใช่เรือ่งง่ายที่จะพัฒนา

ศรทัธาในเรือ่งทางวญิญาณขณะ
ด�าเนินชีวติในโลกทางกายภาพ แต่
เป็นส่ิงคูค่วรแก่ความพยายามเพราะ
พลังอ�านาจของศรทัธาในชีวติเรา
สามารถเป็นส่ิงที่ลึกซึง้ได ้พระคมัภีร์
สอนเราวา่ผ่านทางศรทัธามีการสรา้ง
โลก ผืนน� ้าแยกจากกัน คนตายฟ้ืน 
และภูเขาเคลื่อนและแม่น� ้าเบนไปจาก
วถิีเดมิ 5

กระน้ันมีบางคนถามวา่ “ถ้าศรทัธา
ทรงพลังขนาดน้ัน ท�าไมฉันจึงไม่ได้
รบัค�าตอบเมื่อฉันสวดอ้อนวอนอย่าง
สุดใจ ฉันไม่ตอ้งการให้ทะเลแยกหรอื
ภูเขาเคลื่อน ฉันแคต่อ้งการหายป่วย
หรอืพ่อกับแม่ ให้อภัยกันหรอืคูค่รอง
นิรนัดรม์าปรากฏตวัอยู่ตรงประตบู้าน
พรอ้มกับช่อดอกไม้ ในมือข้างหน่ึงและ
แหวนหมัน้ในมืออีกข้างหน่ึง ท�าไม
ศรทัธาของฉันไม่ท�าให้ ส่ิงน้ัน ส�าเรจ็

ศรทัธา ม ีพลังอ�านาจและบ่อยครัง้
มักจะส่งผลเป็นปาฏิหารยิ์ แต่ไม่วา่เรา
จะมีศรทัธามากเพียงใด มีอยู่สองอย่าง
ที่ศรทัธาท�าไม่ได ้อย่างแรก ศรทัธาไม่
สามารถละเมิดสิทธิ์เสรขีองผู้อื่น

สตรคีนหน่ึงสวดอ้อนวอนหลายปีให้
ลูกสาวที่ออกนอกทางกลับมาสู่ฝูงของ
พระครสิตแ์ละรูสึ้กท้อแท้วา่ค�าสวด
อ้อนวอนของเธอดเูหมือนไม่ไดร้บัค�า
ตอบ เธอเจ็บปวดยิ่งขึน้เมื่อไดย้ินเรือ่ง
ราวของบุตรที่หายไปคนอื่นๆ ซ่ึงกลับ
ใจจากทางของเขาแล้ว

ปัญหาไม่ ใช่สวดอ้อนวอนไม่พอ
หรอืศรทัธาน้อยไป เธอเพียงแตต่อ้ง
เข้าใจวา่ ไม่วา่ส่ิงน้ีจะเป็นเรือ่งเจ็บปวด
เพียงใดตอ่พระบิดาในสวรรคข์องเรา 
พระองคจ์ะไม่ทรงบังคบัให้ ใครเลือก
หนทางที่ชอบธรรม พระผู้เป็นเจ้าไม่
ไดท้รงบังคบัให้บุตรธิดาของพระองค์
เองท�าตามพระองค์ ในโลกก่อนเกิด—
พระองคจ์ะทรงบังคบัเราน้อยลงเพียง
ใดในเวลาน้ีขณะทีเ่ราเดนิทางผา่นชีวติ 
มรรตยั
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พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเชือ้เชิญ โน้ม
น้าวใจ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเอือ้มออก
ไปอย่างไม่หยุดยัง้ดว้ยความรกั การ
ดลใจ และก�าลังใจ แตพ่ระผู้เป็นเจ้า
จะไม่ทรงบีบบังคบั—ซ่ึงจะบ่อนท�าลาย
แผนอันยิ่งใหญ่ของพระองคเ์พื่อการ
เตบิโตนิรนัดรข์องเรา

อีกอย่างหน่ึงที่ศรทัธาท�าไม่ไดค้อื
บังคบัพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า 
เราไม่สามารถบังคบัให้พระผู้เป็นเจ้า
ทรงยอมท�าตามความปรารถนาของ
เรา—ไม่วา่เราจะคดิวา่ถูกตอ้งเพียงใด
หรอืเราสวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจเพียง
ใด ลองนึกถึงประสบการณ์ของเปาโลผู้
วงิวอนพระเจ้าหลายครัง้ให้ปลดปล่อย
เขาจากการทดลองส่วนตวั—หรอืส่ิง
ที่เขาเรยีกวา่ “หนามในเน้ือ” แตน่ั่น
ไม่ ใช่พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า 
ในที่สุดเปาโลตระหนักวา่การทดลอง
ของเขาเป็นพรและเขาขอบพระทัย
พระผู้เป็นเจ้าที่ ไม่ทรงตอบค�าสวด
อ้อนวอนในแบบที่เขาคาดหวงั 6

ความวางใจและศรัทธา
ไม่เลย จุดประสงคข์องศรทัธา

ไม่ ใช่ กำรเปลีย่น พระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้าแตเ่ป็นการให้อ�านาจ
เรา ท�ำตำม พระประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้า ศรทัธาคอืความวางใจ—วางใจ
วา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเห็นส่ิงที่เรา
มองไม่เห็นและพระองคท์รงรูส่ิ้งที่เรา
ไม่รู้ 7 บางครัง้การวางใจวสัิยทัศน์และ
วจิารณญาณของเราเองน้ันไม่เพียงพอ

ข้าพเจ้าเรยีนรูส่ิ้งน้ีสมัยเป็นนักบิน
ของสายการบิน หลายวนัที่ข้าพเจ้าตอ้ง
บินเข้าสู่หมอกหรอืเมฆทึบและมอง
เห็นส่ิงที่อยู่เบือ้งหน้าไดเ้พียงไม่กี่ฟุต 
ข้าพเจ้าตอ้งพึ่งพาเครือ่งมือที่บอกวา่
ข้าพเจ้าอยู่ที่ ไหนและมุ่งหน้าไปทาง
ไหน ข้าพเจ้าตอ้งฟังเสียงของศนูย์
ควบคมุการบิน ข้าพเจ้าตอ้งท�าตาม
แนวทางของใครบางคนที่มีข้อมูลถูก
ตอ้งมากกวา่ที่ข้าพเจ้ามี คนที่ข้าพเจ้า
ไม่สามารถมองเห็นไดแ้ตเ่ป็นคนที่

ข้าพเจ้าเรยีนรูท้ี่จะวางใจ คนที่สามารถ
เห็นส่ิงที่ข้าพเจ้าไม่เห็น ข้าพเจ้าตอ้ง
วางใจและท�าตามเพื่อจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางอย่างปลอดภัย

ศรทัธาหมายความวา่เราไม่เพียง
วางใจพระปรชีาญาณของพระผู้เป็น
เจ้าเท่าน้ัน แตว่างใจความรกัของ
พระองคด์ว้ย น่ันหมายถึงวางใจวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงรกัเราอย่างสมบูรณ์ ทุก
ส่ิงที่พระองคท์รงท�า—พรทกุประการที่
พระองคป์ระทานและพรทุกประการที่
พระองคท์รงระงับไว้ ในบางเวลา—เป็น
ไปเพื่อความสุขนิรนัดรข์องเรา 8

ดว้ยศรทัธาเช่นน้ี แม้วา่เราอาจไม่
เข้าใจวา่ท�าไมเรือ่งบางอย่างจึงเกิด
ขึน้หรอืเหตใุดค�าสวดอ้อนวอนบาง
อย่างจึงไม่ไดร้บัค�าตอบ เราจะรู้ ได้
วา่ในที่สุด ทุกอย่างจะเป็นที่เข้าใจ 
“เหตกุารณ์ทุกอย่างรวมกัน [จะ]  
ก่อผลดแีก่คนที่รกัพระเจ้า” 9

ทุกอย่างจะถูกตอ้ง ทุกอย่างจะดี
เราแน่ใจไดว้า่ค�าตอบจะมา และเรา

อาจมั่นใจไดว้า่เราไม่เพียงจะพึงพอใจ
กับค�าตอบเท่าน้ัน แตเ่ราจะท่วมท้น
ดว้ยพระคณุ พระเมตตา พระกรณุา 
และความรกัของพระบิดาบนสวรรค์
ตอ่เรา บุตรธิดาของพระองค์

จงเคาะต่อไป
จนกวา่จะถึงเวลาน้ันเราด�าเนิน

ชีวติดว้ยศรทัธาที่เรามี 10 เพื่อแสวงหา
ศรทัธาที่เพิ่มขึน้ตลอดเวลา บางครัง้น่ี
ไม่ ใช่การคน้หาที่ง่าย ผู้ที่ ไม่อดทน ไม่
ผูกมัดตน หรอืไม่ ใส่ ใจคน้หาศรทัธา
ซ่ึงไดม้ายาก ผู้ที่ท้อแท้หรอืเขวง่ายไป 
มักจะไม่พบศรทัธา ศรทัธามาสู่ผู้ที่
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันหมั่นเพียร  
และอดทน

ศรทัธาจะเกิดขึน้กับผู้ที่จ่ายคา่
ความซ่ือสัตย์

ความจรงิน้ีแสดงให้เห็นจาก
ประสบการณ์ของผู้สอนศาสนาหนุ่ม
สองคนที่รบัใช้ ในยุโรป ในเขตซ่ึงมี
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสบัพตศิมาน้อย 

ข้าพเจ้าคาดวา่พวกเขาท�าใจยอมรบั
ไดท้ี่จะคดิวา่ส่ิงที่พวกเขาท�าไม่ไดส้รา้ง
ประสิทธิผลเท่าไรนัก

แตผู่้สอนศาสนาสองคนน้ีมี ศรทัธำ 
และพวกเขาอุทิศตน พวกเขามีเจตคติ
ที่วา่ถ้าไม่มี ใครฟังข่าวสารของพวกเขา 
น่ันตอ้งไม่เป็นเพราะพวกเขาท�างาน
แคพ่อเอาตวัรอด

วนัหน่ึงพวกเขามีความรูสึ้กวา่จะ
ตอ้งเข้าไปยังสถานที่พักอาศัยซ่ึงดดู ี
เป็นอาคารห้องชุดส่ีชัน้ พวกเขาเริม่
จากชัน้แรกโดยเคาะประตแูตล่ะห้อง 
น�าเสนอข่าวสารแห่งความรอดของ
พระเยซูครสิตแ์ละการฟ้ืนฟูศาสนจักร
ของพระองค์

ที่ชัน้แรกไม่มี ใครฟังพวกเขา
เป็นการง่ายเพียงไรที่จะพูดวา่ “เรา

พยายามแล้ว ที่น่ีพอแล้ว ไปลองที่ตกึ
อื่นเถอะ”

แตผู่้สอนศาสนาสองคนน้ีมี ศรทัธำ 
และพวกเขาเต็มใจ ท�ำงำน ดงัน้ันพวก
เขาจึงเคาะประตทูุกห้องบนชัน้สอง

อีกครัง้ที่ ไม่มี ใครฟัง
ชัน้ที่สามก็เช่นเดยีวกัน และเช่น

เดยีวกับชัน้ที่ส่ี—น่ันคอืจนกระทั่ง
พวกเขาเคาะประตสุูดท้ายของชัน้ที่ส่ี

เมื่อประตเูปิด หญิงสาวคนหน่ึงยิม้

อพาร์ทเมนท์ในเยอรมนีท่ีผู้สอนศาสนาผู้

ซ่ือสัตย์สองคนได้เคาะประตูทุกบาน
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ให้พวกเขาและขอให้พวกเขารอขณะที่
เธอพูดกับคณุแม่ของเธอ

คณุแม่ของเธอมีอายุเพียง 36 ปี
และเพิ่งสูญเสียสามีไปไม่นาน และไม่
อยู่ ในอารมณ์ที่จะพูดกับผู้สอนศาสนา
ชาวมอรมอน เธอบอกลูกสาวเธอให้เธอ
ไล่พวกเขาไป

แตลู่กสาววงิวอนเธอ ชายหนุ่มเหล่า
น้ีนิสัยดมีาก เธอบอก และจะใช้เวลา
เพียงไม่กี่นาที

มารดาตกลงอย่างไม่เต็มใจ ผู้สอน
ศาสนาให้ข่าวสารและยื่น—พระคมัภีร์
มอรมอนให้มารดาอ่าน

หลังจากพวกเขาไปแล้ว มารดา
ตดัสินใจวา่อย่างน้อยจะอ่านสักสอง
สามหน้า

เธออ่านจบทัง้เล่มภายในไม่กี่วนั
ไม่นานหลังจากน้ัน ครอบครวัของ

มารดาตวัคนเดยีวที่ยอดเยี่ยมน้ีไดเ้ข้า
สู่น� ้าแห่งบัพตศิมา

เมื่อครอบครวัเล็กๆ เข้ารว่มประชุม
กบัสาขาในทอ้งทีข่องพวกเขาทีแ่ฟรงก์
เฟิรต์ เยอรมนี มัคนายกหนุ่มคนหน่ึง
เห็นความงามของลูกสาวคนหน่ึงและ
คดิวา่ “ผู้สอนศาสนาเหล่าน้ีท�างานได้
ยอดเยี่ยม”

ช่ือมัคนายกหนุ่มคนน้ันคอืดเีทอร ์ 
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ และหญิงสาวผู้มี
เสน่ห์—ผู้ที่วงิวอนคณุแม่ ให้ฟังผู้สอน
ศาสนา—มีช่ือที่สวยงามวา่แฮเรยีต ทุก
คนที่พบเธอขณะที่เธอเดนิทางกับ
ข้าพเจ้าล้วนรกัเธอ เธอเป็นพรแก่ชีวติ
ของผู้คนจ�านวนมากผ่านทางความรกั

ของเธอที่มีตอ่พระกิตตคิณุและดว้ย
บุคลิกอันมีชีวติชีวา เธอเป็นแสงตะวนั
ในชีวติข้าพเจ้าอย่างแท้จรงิ

บ่อยครัง้ที่ ใจข้าพเจ้าส�านึกคณุ
อย่างสุดซึง้ตอ่ผู้สอนศาสนาสองคน
ผู้ ไม่ยอมหยุดที่ชัน้แรก บ่อยครัง้ที่ ใจ
ข้าพเจ้าเอือ้มออกไปดว้ยความขอบคณุ
ส�าหรบั ศรทัธำ และ งำน ของพวกเขา 
บ่อยครัง้ที่ข้าพเจ้านึกขอบคณุพวกเขา
ที่พยายามตอ่ไป—แม้จนถึงชัน้ส่ีประตู
สุดท้าย

แล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน
ในการแสวงหาศรทัธาอันยั่งยืน ใน

การคน้หาเพื่อเช่ือมตอ่กับพระผู้เป็น
เจ้าและจุดประสงคข์องพระองค ์ขอให้
เราระลึกถึงค�าสัญญาของพระเจ้าที่วา่ 
“จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน” 11

เราจะยอมแพ้หลังจากเคาะหน่ึง
หรอืสองประต ูหน่ึงหรอืสองชัน้ไหม

หรอืเราจะพยายามคน้หาจนเราไป
ถึงชัน้ส่ีประตสุูดท้าย

พระผู้เป็นเจ้า “ประทานบ�าเหน็จ
แก่คนเหล่าน้ันที่แสวงหาพระองค”์12 
แตร่างวลัน้ันโดยปกตจิะไม่อยู่หลัง
ประตแูรก ดงัน้ันเราตอ้งเคาะตอ่ไป  
พี่น้องสตร ีอย่ายอมแพ้ แสวงหาพระ
ผู้เป็นเจ้าดว้ยสุดใจของท่าน ใช้ศรทัธา 
ด�าเนินชีวติดว้ยความชอบธรรม

ข้าพเจ้าสัญญาวา่ถ้าท่านจะท�าส่ิงน้ี
—แม้จนถึงชัน้ส่ีประตสุูดท้าย—ท่าน
จะไดร้บัค�าตอบที่ท่านแสวงหา ท่านจะ
พบศรทัธา และวนัหน่ึงท่านจะเป่ียม

ดว้ยแสงที่ส่องสวา่ง “มากขึน้; และ
ความสวา่งน้ันเจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ จนถึงวนั
ที่สมบูรณ์.” 13

พี่น้องที่รกัในพระครสิต ์พระผู้เป็น
เจ้าทรงมีอยู่จรงิ

พระองคท์รงพระชนม์
พระองคท์รงรกัท่าน
พระองคท์รงรูจ้ักท่าน
พระองคเ์ข้าพระทัยท่าน
พระองคท์รงทราบค�าวงิวอนอย่าง

เงียบๆ ในใจท่าน 
พระองค์ ไม่ทรงละทิง้ท่าน 
พระองคจ์ะไม่มีวนัทอดทิง้ท่าน
น่ีคอืประจักษ์พยานและพรแห่ง

อัครสาวกของข้าพเจ้าส�าหรบัทุกท่าน
วา่ท่านจะรูสึ้กดว้ยตนเองในใจและใน
ความคดิท่านถึงความจรงิอันสูงส่งน้ี 
พี่น้องสตรทีี่รกั เพื่อนที่รกั จงใช้ชีวติ
ดว้ยศรทัธา และ “พระยาห์เวห์พระเจ้า 
[ของเราจะ] ทรงท�าให้ท่านทวขีึน้พัน
เท่า และทรงอวยพรท่านดงัที่ทรง
สัญญา” 14

ข้าพเจ้าฝากศรทัธา ความเช่ือมั่น 
ความแน่วแน่และพยานอันไม่หวัน่ไหว
ของข้าพเจ้าวา่น่ีคอืงานของพระผู้เป็น
เจ้า ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้
ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นที่รกั ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ซิสเตอร์แฮเรียต อุคท์ดอร์ฟ (คนกลาง) เม่ือเป็น

เดก็สาว กับคุณแม่ของเธอ พ่ีสาว และผู้สอน

ศาสนาเตม็เวลา

ซิสเตอร์อุคท์ดอร์ฟเดินทางไปกับประธาน 

อุคท์ดอร์ฟและเป็นพรแก่ชีวิตผู้คนขณะแบ่ง

ปันความรักท่ีเธอมีต่อพระกิตติคุณ



พฤศจิกายน 2016 19

อัดลมไดเอทที่เราไม่ขอเอ่ยยี่ห้อจ�านวน
หลายลิตร

ปัจจุบัน 22 ปีตอ่มา ข้าพเจ้าแวดล้อม
ไปดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ข้าพเจ้า
มีที่อยู่อีเมล บัญชีทวติเตอร ์และเพจ
เฟสบุ๊ค ข้าพเจ้ามีสมารท์โฟน แทบ
เลต คอมพิวเตอรแ์ลบทอป และกล้อง
ดจิิตอล ขณะที่ทักษะดา้นเทคโนโลยี
ของข้าพเจ้าอาจไม่เท่ากับเด็กอายุ
เจ็ดขวบ ส�าหรบัคนในช่วงวยัเจ็ดสิบ 
ข้าพเจ้าถือวา่ท�าไดด้ี

แตม่ีบางอย่างที่น่าสนใจคอื ยิ่ง
ข้าพเจ้ามีทักษะดา้นเทคโนโลยีมากขึน้
เท่าไร ข้าพเจ้ายิ่งไม่ ใส่ ใจเทคโนโลยีมาก
ขึน้เท่าน้ัน

เป็นช่วงเวลายาวนานใน
ประวตัศิาสตรม์นุษย์ การส่ือสารเกิด
ขึน้ดว้ยแรงม้า การส่งข่าวสารและการ
รบัค�าตอบอาจใช้เวลาหลายวนัหรอืหลาย
เดอืน ปัจจุบันข่าวสารของเราเดนิทาง
หลายพันไมล์เข้าสู่ท้องฟ้าหรอืหลายพัน
เมตรใตม้หาสมุทรเพื่อไปถึงคนที่อยู่อีก
ฟากหน่ึงของโลก และถ้ามีความล่าช้า
แม้เพียงไม่กี่วนิาที เราหงุดหงิดและ
ขาดความอดทน

ดเูหมือนจะเป็นธรรมชาตวิสัิยของ
มนุษย์คอื เมื่อเราคุน้เคยกับบางส่ิงมาก
ขึน้ แม้กระทั่งส่ิงอัศจรรย์และน่าเกรง
ขาม เราไม่รูสึ้กเกรงขามและไม่เห็น
ความส�าคญัของส่ิงน้ันอีกตอ่ไป

เครือ่งมือหลักของข้าพเจ้าในการท�างาน
คอืคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล

เป็นครัง้แรกในชีวติที่ข้าพเจ้าตอ้ง
เข้าไปขุดคน้ข้อมูลในโลกแปลกใหม่  
น่าพิศวง และยากจะเข้าใจน้ี

ในตอนแรกข้าพเจ้ากับคอมพิวเตอร์
ไม่คอ่ยเป็นมิตรกันเท่าไรนัก

ผู้มีความสามารถดา้นเทคโนโลยี
พยายามสอนให้ข้าพเจ้ารูว้ธิี ใช้
คอมพิวเตอร ์พวกเขายืนอยู่ข้างหลัง 
เอือ้มมือข้ามบ่าข้าพเจ้า น้ิวของพวกเขา
พลิว้ไหวไปบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเรว็
และช�่าชอง

“เห็นไหม” พวกเขาจะพูดอย่างภูมิ ใจ 
“น่ันเป็นวธิีท�า”

ข้าพเจ้าไม่เห็น น่ันเป็นการเปลี่ยน
ผ่านที่หินมาก

การเรยีนรูข้องข้าพเจ้าเป็นเหมือน
ก�าแพงอิฐ

ตอ้งใช้เวลานานมาก ตอ้งท�าแล้ว
ท�าอีก ใช้ความอดทน ความหวงัและ
ศรทัธาจ�านวนไม่น้อย ความเช่ือมั่น
มากมายจากภรรยาข้าพเจ้า; และน� ้า

โดย ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

ช่
 างเป็นพรอย่างยิ่งที่เรารว่มชุมนุม
กันอีกครัง้ในการประชุมใหญ่ทั่ว
โลกภายใตก้ารก�ากับดแูลและ

การเป็นผู้น�าของโธมัส เอส. มอนสัน
ศาสดาพยากรณ์และประธานผู้เป็นที่รกั
ของเรา ประธานครบั เรารกัท่านและ
สนับสนุนท่านดว้ยสุดใจของเรา!

ระหวา่งชีวติการท�างานในฐานะ
นักบิน ข้าพเจ้าพึ่งพาอย่างยิ่งในความ
แม่นย�าและความน่าเช่ือถือของระบบ
คอมพิวเตอรแ์ต่ไม่คอ่ยมี โอกาสท�างาน
กับคอมพิวเตอรส่์วนตวัของตนเอง ใน
ฐานะผู้บรหิารในที่ท�างาน ข้าพเจ้ามีผู้
ช่วยและเลขานุการที่ ใจดช่ีวยข้าพเจ้า
กับหน้าที่เหล่าน้ัน

ทุกส่ิงเปลี่ยนไปในปี 1994 เมื่อ
ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกเป็นเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ การเรยีกของข้าพเจ้าประกอบ
ดว้ยโอกาสดมีากมายให้ปฏิบัตศิาสนกิจ
แตท่ัง้หมดน้ีรวมถึงงานในส�านักงาน
จ�านวนมากของศาสนจักร—มากกวา่ที่
ข้าพเจ้าคาดไว้

ข้าพเจ้าประหลาดใจอย่างยิ่ง เพราะ

โอแ้ผนของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ของเราส�าคญัยิง่เพียงใด!
เราแวดล้อมไปด้วยความมัง่ค่ังอย่างล้นเหลือของแสงสว่างและความจริงซ่ึงข้าพเจ้า
สงสัยว่าเราส�านึกในคุณค่าของส่ิงท่ีเรามีหรือไม่
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เราเห็นความส�าคญัของความจริงทาง
วญิญาณหรือไม่

การไม่เห็นความส�าคญัของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่และความสะดวก
สบายอาจไม่ ใช่เรือ่งใหญ่ แตน่่าเศรา้ที่
บางครัง้เรามีเจตคตคิล้ายกันตอ่หลักค�า
สอนในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ซ่ึงเป็นนิรนัดรแ์ละขยายจิตวญิญาณ ใน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์เราไดร้บั
มากมาย เราแวดล้อมไปดว้ยความมั่งคัง่
อย่างล้นเหลือของแสงสวา่งและความ
จรงิซ่ึงข้าพเจ้าสงสัยวา่เราส�านึกใน
คณุคา่ของส่ิงที่เรามีหรอืไม่

ลองนึกถึงสานุศิษย์ ในยุคแรกผู้ที่
เดนิสนทนากับพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อ
พระองคป์ฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิ
โลก ให้จินตนาการถึงความส�านึกคณุ
และความคารวะที่ท่วมท้นใจและเต็ม
เป่ียมอยู่ ในความคดิพวกเขาขณะเห็น
พระองคท์รงฟ้ืนจากอุโมงค ์เมื่อพวก
เขาสัมผัสรอยแผลในพระหัตถ์ของ
พระองค ์ชีวติพวกเขาจะไม่เหมือนเดมิ
อีกตอ่ไป

ลองนึกถึงวสุิทธิชนยุคแรกของสมัย
การประทานน้ีผู้ที่รูจ้ักศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธและไดย้ินท่านส่ังสอน
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ให้
จินตนาการวา่พวกเขาตอ้งรูสึ้กอย่างไรที่

รูว้า่ม่านระหวา่งสวรรคก์ับแผ่นดนิโลก
ไดเ้ปิดขึน้อีกครัง้ ท�าให้แสงสวา่งและ
ความรูจ้ากบ้านซีเลสเชียลเบือ้งบนส่อง
มายังโลก

แตเ่หนือส่ิงอื่นใดให้นึกวา่ท่านรูสึ้ก
อย่างไรเมื่อท่านเช่ือและเข้าใจเป็นครัง้
แรกวา่ท่านคอืลูกที่แท้จรงิของพระผู้
เป็นเจ้า พระเยซูครสิตเ์ต็มพระทัยทน
ทุกข์เพื่อบาป ของท่ำน เพื่อท่านจะ
สะอาดอีกครัง้ อ�านาจฐานะปุโรหิตมี
อยู่จรงิและสามารถผูกมัดท่านกับคนที่
ท่านรกัส�าหรบักาลเวลาและนิรนัดร มี
ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวติอยู่บนแผ่น
ดนิโลกในปัจจุบัน ช่างเป็นส่ิงพิเศษ
และน่าอัศจรรย์ ใช่ไหม

เมื่อพิจารณาทัง้หมดน้ี เป็นไปได้
อย่างไรที่พวกเราเองจะไม่ตืน่เตน้กับ
การรว่มพิธีนมัสการของศาสนจักร หรอื
เหน่ือยหน่ายกับการอ่านพระคมัภีร์
ศักดิสิ์ทธิ์ ข้าพเจ้าคดิวา่ส่ิงน้ีเกิดขึน้  
ถ้าใจเรา เชือ่งช้ำ ที่จะประสบกับความ
ส�านึกคณุและความน่าเกรงขามของ
ความศักดิสิ์ทธิ์และความสูงส่งแห่งของ
ประทานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้เรา 
ความจรงิที่เปลี่ยนชีวติมีอยู่ตรงหน้าเรา
และที่ปลายน้ิวของเรา แตบ่างครัง้เรา
เดนิละเมอไปตามหนทางของสานุศิษย์ 
บ่อยครัง้ที่เราปล่อยให้ตนเองเขวเพราะ
ความไม่ดพีรอ้มของเพื่อนสมาชิก
แทนที่จะท�าตามแบบอย่างของพระ
อาจารย์ เราก้าวย่างบนหนทางที่ปกคลุม
ดว้ยเพชร แตเ่รากลับแยกแยะแทบไม่
ไดว้า่อะไรเป็นเพชรอะไรเป็นก้อนกรวด
ธรรมดา

ข่าวสารทีคุ้่นเคย
สมัยข้าพเจ้ายังหนุ่ม เพื่อนๆ  

ถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับศาสนา ข้าพเจ้ามัก
จะเริม่ตน้อธิบายถึงส่ิงที่แตกตา่ง เช่น 
พระค�าแห่งปัญญา บางครัง้ข้าพเจ้าจะ
เน้นความคล้ายคลึงกับศาสนาครสิตอ์ื่น 
ส่ิงเหล่าน้ีไม่ประทับใจพวกเขามากนัก 
แตเ่มื่อข้าพเจ้าพูดถึงแผนอันส�าคญัยิ่ง
แห่งความสุขที่พระบิดาในสวรรคข์อง

เราทรงมีไว้ ให้บุตรธิดาของพระองค ์
พวกเขาสนใจข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่พยายามวาดแผน
แห่งความรอดบนกระดานในชัน้เรยีน
ที่ โบสถ์ของเราในแฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนี 
ข้าพเจ้าวาดวงกลมที่เป็นสัญลักษณ์
ของชีวติก่อนเกิด ความเป็นมรรตยั 
และการกลับไปหาพระบิดามารดาบน
สวรรคข์องเราหลังจากชีวติน้ี

สมัยเป็นวยัรุน่ ข้าพเจ้าชอบแบ่งปัน
ข่าวสารอันน่าตื่นเต้นน้ี เมื่อข้าพเจ้า
อธิบายหลักธรรมเหล่าน้ีดว้ยค�าพูดเรยีบ
ง่าย ใจข้าพเจ้าท่วมท้นไปดว้ยความ
ส�านึกคณุที่มีตอ่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรกั
บุตรธิดาของพระองคแ์ละพระผู้ช่วย
ให้รอดผู้ทรงไถ่เราทุกคนจากความตาย
และนรก ข้าพเจ้าภูมิ ใจในข่าวสารแห่ง
ความรกั ปีต ิและความหวงั

เพื่อนบางคนจะพูดวา่คุน้เคยกับ
ข่าวสารน้ี ถึงแม้ข่าวสารเช่นน้ันไม่เคย
มีการสอนในศาสนาที่พวกเขาเตบิโตมา 
ประหน่ึงพวกเขารูอ้ยู่ตลอดเวลาวา่ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นความจรงิ ราวกับวา่ข้าพเจ้า
ฉายแสงไปบนบางส่ิงที่หยั่งรากลึกอยู่ ใน
ใจพวกเขาเสมอมา

เรามคี�าตอบ
ข้าพเจ้าเช่ือวา่ในใจมนุษย์ทุกคนมี

ค�าถามพืน้ฐานบางอย่างเกี่ยวกับชีวติ 
ฉันมาจากไหน ท�าไมฉันจึงอยู่ที่น่ี และ
จะเกิดอะไรขึน้หลังจากฉันตาย

มนุษย์ถามค�าถามประเภทน้ีตัง้แต่
กาลเริม่ตน้ นักปราชญ์ นักวชิาการ และ
บัณฑิตใช้ชีวติและทรพัย์สินแสวงหา
ค�าตอบ

ข้าพเจ้าซาบซึง้ใจที่พระกิตตคิณุซ่ึง
ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตม์ีค�า
ตอบให้แก่ค�าถามที่ซับซ้อนที่สุดในชีวติ 
ค�าตอบเหล่าน้ีสอนในศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
แท้จรงิ เรยีบง่าย ตรงไปตรงมาและง่าย
ตอ่การเข้าใจ ไดร้บัการดลใจและเรา
สอนส่ิงเหล่าน้ีกับเด็กสามขวบในชัน้
เรยีนอรโุณทัย
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พี่น้องทัง้หลาย เราเป็นสัตภาวะ 
นิรนัดร ์ปราศจากจุดเริม่ตน้และจุด
สิน้สุด เราด�ารงอยู่เสมอมา1 เราคอืบุตร
ธิดาที่แท้จรงิทางวญิญาณของพระบิดา
พระมารดาบนสวรรคผ์ู้สูงส่ง ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ และเป็นอมตะ

เรามาจากราชส�านักบนสวรรคข์อง
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรา เราเป็น
เชือ้สายอันสูงศักดิข์องเอโลฮิม พระผู้
เป็นเจ้าสูงสุด เราเดนิกับพระองค์ ใน
ชีวติก่อนเกิด เราไดย้ินพระองคต์รสั  
เราเป็นพยานถึงพระบารมีของพระองค ์
เราเรยีนรูว้ธิีของพระองค์

ท่านกับข้าพเจ้ามีส่วนรว่มในสภา
ใหญ่ซ่ึงพระบิดาที่รกัของเราทรงน�า
เสนอแผนของพระองคท์ี่มี ไวส้�าหรบัเรา
—วา่เราจะมายังแผ่นดนิโลก รบัรา่งกาย 
มรรตยั เรยีนรูท้ี่จะเลือกระหวา่งความ
ดกีับความช่ัว และก้าวหน้าในวธิีที่ ไม่
สามารถท�าไดด้ว้ยวธิีอื่น

เมื่อเราผ่านม่านและเข้าสู่ชีวติ 
มรรตยัน้ี เรารูว้า่เราจะจ�าชีวติก่อนหน้า
น้ันไม่ไดอ้ีกตอ่ไป จะมีการตรงกันข้าม 
ความทุกข์ยาก และการล่อลวง แตเ่ราจะ
รูว้า่การไดร้บัรา่งกายเป็นส่ิงส�าคญัสูงสุด
ส�าหรบัเรา โอ เราหวงัอย่างยิ่งวา่เราจะ
เรยีนรูก้ารเลือกที่ถูกตอ้งอย่างรวดเรว็ 
ตา้นทานการล่อลวงของซาตาน และใน
ที่สุดจะกลับไปหาพระบิดาพระมารดา
ที่รกัของเราในสวรรค์

เรารูว้า่เราจะท�าบาปและท�าผิดพลาด
—บางทีอาจเป็นบาปที่รา้ยแรง แตเ่รา
รูด้ว้ยวา่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระ
เยซูครสิต ์ทรงให้ค�ามั่นวา่จะเสด็จมา
แผ่นดนิโลก ด�าเนินพระชนม์ชีพที่
ปราศจากบาป และยอมสละพระชนม์
ชีพเพื่อการเสียสละนิรนัดร ์เรารูว้า่ถ้า
เราถวายใจให้พระองค ์วางใจพระองค ์
และพยายามอย่างสุดก�าลังของจิต
วญิญาณเราที่จะเดนิในเส้นทางของ
สานุศิษย์ เราจะไดร้บัการช�าระให้สะอาด
และกลับไปอยู่ ในที่ประทับของพระบิดา
ในสวรรคท์ี่รกัของเราอีกครัง้

ดงัน้ัน ดว้ยศรทัธาและการพลี

พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์
ข้าพเจ้ากับท่านจึงยินดยีอมรบัแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์

น่ีคอืเหตผุลที่เราอยู่ที่น่ีบนแผ่นดนิ
โลกที่สวยงามน้ี—เพราะพระผู้เป็นเจ้า
ทรงเสนอโอกาสให้เรา และเราเลือกรบั
โอกาสน้ัน ชีวติมรรตยัของเราด�ารงอยู่
ช่ัวคราวและจะสิน้สุดดว้ยความตาย
ของรา่งกายเรา แตแ่ก่นแท้ของท่านกับ
ข้าพเจ้าจะไม่มีวนัถูกท�าลาย วญิญาณ
ของเราจะยังคงมีชีวติอยู่ตอ่ไปและรอ
การฟ้ืนคนืชีวติ—ของประทานไดเ้ปล่า
ที่มี ไวส้�าหรบัเราทุกคนจากพระบิดาบน
สวรรคผ์ู้ทรงรกัเราและพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิต์ 2 ในการฟ้ืน
คนืชีวติวญิญาณจะกลับคนืสู่รา่งกาย
ของเราโดยปราศจากความเจ็บปวดและ
ความไม่ดพีรอ้มทางรา่งกาย

หลังจากการฟ้ืนคนืชีวติ จะมีวนั
พิพากษา ถึงแม้วา่สุดท้ายแล้วเราทุก
คนจะไดร้บัการช่วยให้รอดและรบั
อาณาจักรแห่งรศัมีภาพเป็นมรดก  
แตผู่้ที่วางใจพระผู้เป็นเจ้าและพยายาม
ท�าตามกฎตลอดจนศาสนพิธีของ
พระองคจ์ะไดร้บัชีวติในนิรนัดรเป็น
มรดกซ่ึงเพียบพรอ้มดว้ยรศัมีภาพและ
สง่าราศีเหนือจินตนาการ

วนัพิพากษาจะเป็นวนัแห่งความ
เมตตาและความรกั—วนัที่ ใจชอกช�า้จะ
ไดร้บัการเยียวยา เมื่อน� ้าตาแห่งความ
โศกเศรา้จะแทนที่ดว้ยน� ้าตาแห่งความ
ส�านึกคณุ เมื่อทุกส่ิงจะไดร้บัการท�าให้
ถูกตอ้ง 3

ใช่ จะรูสึ้กเศรา้ใจอย่างสุดซึง้เพราะ
บาป ใช่ จะมีความเสียใจและปวดรา้ว
เพราะความผิดพลาด ความโง่เขลา 
และความดือ้รัน้ของเราที่ท�าให้เราพลาด
โอกาสที่จะมีอนาคตที่ดวีา่น้ีมาก

แตข่้าพเจ้ามั่นใจวา่เราจะไม่เพียงพึง
พอใจกับการพิพากษาของพระผู้เป็น
เจ้าเท่าน้ัน แตเ่ราจะประหลาดใจและ
ตืน้ตนัใจดว้ย เน่ืองจากพระคณุ พระ
เมตตา พระกรณุา และความรกัอันหา
ที่สุดมิไดท้ี่พระองคท์รงมีตอ่เรา บุตร

ธิดาของพระองค ์ถ้าความปรารถนา
และงานของเราด ีถ้าเรามีศรทัธาใน
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เมื่อน้ัน
เราสามารถตัง้ตารอส่ิงที่ โมโรไนเรยีกวา่ 
“บัลลังก์พิพากษาอันน่าพึงใจของพระ
เยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่, พระผู้พิพากษา 
นิรนัดร”์ 4

Pro Tanto Quid Retribuamus
พี่น้องที่รกั มิตรสหายที่รกัของ

ข้าพเจ้า แผนอันส�าคญัยิ่งแห่งความสุข
ที่พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงเตรยีม
ไว้ ให้เราน้ันไม่ไดท้�าให้ท่านเป่ียมไปดว้ย
ความพิศวงและความเกรงขามในจิตใจ
และความคดิหรอกหรอื ไม่ไดท้�าให้เรา
เป่ียมไปดว้ยปีตจินสุดพรรณนาเมื่อรูถ้ึง
อนาคตอันรุง่โรจน์ที่เตรยีมไวส้�าหรบัทุก
คนที่รอคอยพระเจ้าหรอื

ถ้าท่านไม่เคยรูสึ้กถึงความพิศวงหรอื
ปีตเิช่นน้ัน ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่าน
แสวงหา ศึกษา และไตรต่รองความจรงิ
อันเรยีบง่ายแตล่ึกซึง้ของพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู “ ให้สัจธรรมแห่ง
นิรนัดรสถิตอยู่ ในจิตใจเจ้า” 5 ขอให้ส่ิง
เหล่าน้ีแสดงประจักษ์พยานแก่ท่านถึง
แผนอันศักดิสิ์ทธิ์แห่งความรอด

ถ้าท่านเคยรูสึ้กถึงส่ิงเหล่าน้ีมาก่อน 
วนัน้ีข้าพเจ้าถามท่านวา่ “[ท่าน] รูสึ้ก
เช่นน้ันขณะน้ีไดห้รอืไม่?” 6

เมื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้ามี โอกาสเดนิ
ทางไปเบลฟัสต ์ไอรแ์ลนดเ์หนือ ขณะ
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อยู่ที่น่ันข้าพเจ้าสังเกตตราสัญลักษณ์
ของเบลฟัสตซ่ึ์งมีค�าขวญัที่วา่ “Pro 
tanto quid retribuamus,” หรอื “เรา
จะให้อะไรตอบแทนส่ิงที่รบัมากมาย” 7

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้เราแตล่ะคน
พิจารณาค�าถามน้ี เราจะให้อะไร
ตอบแทนแสงสวา่งและความจรงิ
มากมายที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเทมาให้
เรา

พระบิดาบนสวรรคท์ี่รกัของเราทรง
ขอให้เราด�าเนินชีวติตามความจรงิที่
เราไดร้บัเท่าน้ันและให้เราเดนิตาม
ทางที่พระองคท์รงเตรยีมไว ้ดงัน้ันขอ
ให้เรากล้าหาญ และวางใจในการน�า
ทางของพระวญิญาณ โดยการกระท�า
และค�าพูดขอให้เราแบ่งปันข่าวสาร
ของแผนแห่งความสุขอันน่าเกรงขาม
ของพระผู้เป็นเจ้าแก่พี่น้องของเรา 
ขอให้ความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและ
ลูกๆ ของพระองคเ์ป็นแรงจูงใจแก่เรา 
เพราะพวกเขาเป็นพี่น้องของเรา น่ี
เป็นจุดเริม่ตน้ของส่ิงที่เราท�าไดเ้พื่อ
ตอบแทนส่ิงที่รบัมากมาย

สักวนัหน่ึง “ทุกเข่าจะย่อลง, และ
ทุกลิน้จะสารภาพ” วา่หนทางของพระ
ผู้เป็นเจ้าน้ันเที่ยงธรรมและแผนของ
พระองคด์พีรอ้ม 8 ส�าหรบัท่านและ
ข้าพเจ้า ขอให้วนัน้ันคอืวนัน้ี ขอให้
เราประกาศกับเจคอบในสมัยโบราณ
วา่ “ โอ้แผนของพระผู้เป็นเจ้าของเรา
ส�าคญัยิ่งเพียงใด!” 9

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิงน้ีดว้ย
ความส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่พระ
บิดาบนสวรรคข์องเรา และฝากพร
ของข้าพเจ้าไวก้ับท่าน ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 93:29.
 2. ด ูยอห์น 5:28–29.
 3. ด ูววิรณ์ 21:4.
 4. โมโรไน 10:34.
 5. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 43:34.
 6. แอลมา 5:26.
 7. ด ูสดดุ ี116:12.
 8. โมไซยาห์ 27:31.
 9. 2 นีไฟ 9:13; ด ูข้อ 8–12, 14–20 ดว้ย.

อธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวก
ท่าน” 3

บรรดาสานุศิษย์ ไดร้บัการสอนให้
เปลี่ยนจากวถิีของมนุษย์ปุถุชนมาสู่วถิี
แห่งความรกัและความห่วงใยของพระ
ผู้ช่วยให้รอดโดยตอบแทนความขัดแย้ง
ดว้ยการให้อภัย ความเมตตากรณุา และ

โดย เอล็เดอร์ โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

เ อลี วเีซล ผู้ ไดร้บัรางวลัโนเบล พัก
ฟ้ืนอยู่ ในโรงพยาบาลหลังจากการ
ผ่าตดัหัวใจเมื่อหลานชายอายุห้าขวบ

ของเขามาเยี่ยม ขณะที่เด็กชายตวัน้อย
มองไปที่ดวงตาคณุปู่ของเขา เขาเห็น
ความเจ็บปวด “ปู่ครบั” เขาถาม “ถ้าผม
รกัปู่มากขึน้อีก ปู่จะ [เจ็บน้อยลง] ไหม
ครบั”1 ทุกวนัน้ีข้าพเจ้าถามพวกเราแบบ
เดยีวกัน “ถ้าเรารกัพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้ เราจะทุกข์น้อยลงไหม”

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีก
สานุศิษย์ ให้ตดิตามพระองค ์พวกเขา
ก�าลังด�าเนินชีวติตามกฎของโมเสส ซ่ึง
รวมถึงการตอบแทนแบบ “ตาแทนตา 
และฟันแทนฟัน” 2 แตพ่ระผูช่้วยใหร้อด 
เสด็จมาเพื่อท�าให้กฎน้ันมีสัมฤทธิผล
ดว้ยการชดใช้ของพระองค ์พระองค์
ทรงสอนหลักค�าสอนใหม่ “จงรกัศัตรู
ของท่าน [จงอวยพรคนที่สาปแช่งท่าน 
จงท�าดตีอ่คนที่เกลียดท่าน] และจง

“จงกลบัมาติดตามเรา”	 
โดยปฏิบติัดว้ยความรักและ
การรับใชแ้บบชาวคริสต์
ในฐานะสานุศิษย์ยคุสุดท้ายของพระผู้ช่วยให้รอด เรามาหาพระองค์โดยรักและรับใช้
บตุรธิดาของพระผู้ เป็นเจ้า
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ความเห็นอกเห็นใจ พระบัญญัติ ใหม่ที่
ให้ “รกักันและกัน” 4 ไม่ง่ายเสมอไปที่
จะท�าตาม เมื่อสานุศิษย์กังวลเรือ่งการ
คบหากับคนบาปและคนจากบางชนชัน้ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนดว้ยความ
อดทนวา่ “ซ่ึงพวกท่านไดท้�ากับคนใด
คนหน่ึงที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรา
น้ี ก็เหมือนท�ากับเราดว้ย” 5 หรอืตามที่
ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีรม์อรมอน 
อธิบายวา่ “เมื่อท่านอยู่ ในการรบัใช้
เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ ในการ
รบัใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง” 6

ในฐานะสานุศิษย์ยุคสุดท้ายของพระ
ผู้ช่วยให้รอด เรามาหาพระองค์ โดยรกั
และรบัใช้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
เมื่อเราท�าเช่นน้ัน เราอาจจะไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงความยากล�าบาก ความทุกข์ 
และความเจ็บปวดทางกาย แตเ่ราจะ
ทนทุกข์ทางวญิญาณน้อยลง แม้ ในการ
ทดลองเราจะประสบกับปีตแิละสันตสุิข
ได้

ความรกัและการรบัใช้แบบชาวครสิต์
โดยปกตแิล้วเริม่ในบ้าน บิดามารดา
ทัง้หลาย ท่านไดร้บัเรยีกเป็นครแูละ
ผู้สอนศาสนาที่รกัลูกและเยาวชนของ
ท่าน พวกเขาคอืผู้สนใจของท่าน ท่าน
มีหน้าที่รบัผิดชอบที่จะช่วยให้พวกเขา
เปลี่ยนใจเลื่อมใส ความจรงิก็คอื เราทุก
คนแสวงหาการเปลี่ยนใจเลื่อมใส—ซ่ึง
หมายถึงการเป่ียมดว้ยความรกัของพระ
ผู้ช่วยให้รอด

ขณะที่เราตดิตามพระเยซูครสิต ์
ความรกัของพระองคเ์ป็นแรงจูงใจให้
เราสนับสนุนกันในเส้นทางแห่งความ
เป็นมรรตยั เราท�าคนเดยีวไม่ได้ 7 ท่าน
เคยไดย้ินข้าพเจ้าแบ่งปันสุภาษิตของ
ชาวเควกเกอรม์าก่อน ท่านหนุนใจ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหนุนใจท่าน แล้วเรา
จะขึน้ไปดว้ยกันช่ัวนิรนัดร์ 8 ในฐานะ
สานุศิษย ์เราเริม่ท�าส่ิงน้ีเมือ่รบับัพตศิมา  
แสดงความเต็มใจที่จะ “แบกภาระของ
กันและกัน, เพื่อมันจะไดเ้บา” 9

“[การ] สอนหลักค�าสอนของ
อาณาจักรให้กัน” 10 คอืวธิีรกัและรบัใช้

กัน บิดามารดาปู่ย่าตายาย เรามักจะโอด
ครวญกับสภาวะของโลก—วา่โรงเรยีน
ไม่ไดส้อนคณุลักษณะทางศีลธรรม 
แตม่ีอีกมากที่ เรำ ท�าได ้เรำ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาของการสอน
ในครอบครวัเราได—้น่ันหมายถึงเดีย๋ว
น้ี อย่าปล่อยให้หลุดมือไป เมื่อมี โอกาส
แบ่งปันความคดิเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ
และบทเรยีนของชีวติ จงหยุดทุกอย่าง
และน่ังลงคยุกับลูกหลานของท่าน

เราไม่ตอ้งกังวลวา่เราไม่ ใช่ครสูอน
พระกิตตคิณุมืออาชีพ ไม่มีชัน้เรยีน
อบรมหรอืคูม่ือใดที่เป็นประโยชน์
มากเท่าการศึกษาพระคมัภีร ์การสวด
อ้อนวอน การไตรต่รอง และแสวงหา
การน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ โดย
ส่วนตวั พระวญิญาณจะทรงน�าท่าน 
ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่ การเรยีกเป็น
บิดามารดามาพรอ้มกับของประทานใน
การสอนดว้ยวธิีที่เหมาะสมส�าหรบัท่าน
และลูกของท่าน จงจ�าไวว้า่ เดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งผลกับเราอย่าง
ชอบธรรมคอืความรกัของพระองค ์“เรา
รกั ก็เพราะพระองคท์รงรกัเราก่อน” 11

เยาวชนทัง้หลาย ท่านเป็นครสูอน
พระกิตตคิณุที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดกลุ่มหน่ึงของเรา ท่านมาเรยีนที่
โบสถ์เพื่อจะกลับบ้านไปสอนและรบัใช้
ครอบครวั เพื่อนบ้าน และเพื่อนๆ ของ
ท่าน อย่ากลัว จงมีศรทัธาในการเป็น
พยานถึงส่ิงที่ท่านรูว้า่จรงิ นึกถึงวธิีที่ผู้
สอนศาสนาเต็มเวลาเตบิโตเพราะพวก
เขาด�าเนินชีวติที่อุทิศถวายอย่างซ่ือสัตย์
—โดยใช้เวลา พรสวรรค ์และแสดง
ประจักษ์พยานเพื่อรบัใช้และเป็นพรให้
ผู้อื่น เมื่อท่านแบ่งปันประจักษ์พยาน
ของท่านในพระกิตตคิณุ ศรทัธาของ
ท่านจะเตบิโตและความมั่นใจของท่าน
จะเพิ่มพูน!

การรบัใช้แบบชาวครสิตท์ี่มีอิทธิพล
มากที่สุดอย่างหน่ึงคอืการศึกษาพระ
คมัภีรเ์ป็นครอบครวั สวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครวั และมีการประชุมสภาครอบ
ครวั มากกวา่รอ้ยปีที่ผู้น�าศาสนจักร

ขอให้เราจัดเวลาที่ ไม่มีการรบกวนใน
แตล่ะสัปดาห์ แตพ่วกเราหลายคนยัง
คงพลาดพรน้ี การสังสรรค์ ในครอบครวั
ไม่ ใช่การฟังค�าบรรยายจากพ่อและแม่ 
แตเ่ป็นเวลาของครอบครวัที่จะแบ่งปัน
แนวคดิและประสบการณ์ทางวญิญาณ
อันเรยีบง่าย ช่วยให้ลูกของเราเรยีนรูท้ี่
จะเอาใจใส่และแบ่งปัน สนุกสนานดว้ย
กัน แสดงประจักษ์พยานดว้ยกัน ตลอด
จนเตบิโตและก้าวหน้าไปดว้ยกัน เมื่อ
เราจัดสังสรรค์ ในครอบครวัทุกสัปดาห์ 
ความรกัที่เรามี ให้กันจะเพิ่มพูนมากขึน้ 
และเราจะทุกข์น้อยลง

ขอให้เราจ�าไวว้า่ งานส�าคญัที่สุดที่
เราท�าในครอบครวัของเราคอืท�าผ่าน
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เมื่อ
ใดก็ตามที่เราเปล่งเสียงดว้ยความโกรธ 
พระวญิญาณจะไม่อยู่เป็นเพื่อนเรากับ
ครอบครวั เมื่อเราพูดดว้ยความรกั พระ
วญิญาณจะอยู่กับเรา ขอให้เราจ�าไวว้า่ลูก
หลานของเราวดัระดบัความรกัดว้ยเวลา
ที่เราอุทิศให้พวกเขา เหนือส่ิงอื่นใด อย่า
หมดความอดทนและอย่ายอมแพ้!

พระคมัภีรบ์อกเราวา่เมื่อบุตรธิดา
ทางวญิญาณของพระบิดาบนสวรรค์
บางคนเลือกไม่ท�าตามแผนของ
พระองค ์สวรรคร์อ้งไห้ 12 บิดามารดา
บางคนผู้รกัและสอนลูกของตนก็รอ้งไห้
เมื่อลูกที่ โตแล้วเลือกไม่ท�าตามแผน
ของพระเจ้า บิดามารดาจะท�าอะไรได้
บ้าง เราไม่สามารถสวดอ้อนวอนขอ
ลิดรอนสิทธิ์เสรขีองคนอื่นได ้จงจ�า
เรือ่งบิดาของบุตรเสเพล ผู้ที่เฝ้ารอบุตร
ให้ “ส�านึกตวัได”้ ขณะเดยีวกันก็เฝ้าดู
เขา และ “เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล” บิดา
วิง่ไปหาบุตรของตน 13 เราสามารถสวด
อ้อนวอนทูลขอการน�าทางวา่จะพูดเมื่อ
ใด จะพูดอะไร และในบางครัง้ จะอยู่
เฉยๆ เมื่อใด จงจ�าไวว้า่ ลูกและสมาชิก
ครอบครวัของเราเลือกท�าตามพระผู้
ช่วยให้รอดมาแล้วในโลกก่อนเกิด บาง
ครัง้มีเพียงประสบการณ์ชีวติของพวก
เขาเองเท่าน้ันที่ความรูสึ้กอันศักดิสิ์ทธิ์
ดงักล่าวจะฟ้ืนคนืมาอีกครัง้ สุดท้าย



24 ภาคเชา้วนัเสาร์ | 1 ตุลาคม 2016

แล้ว การเลือกที่จะรกัและท�าตามพระ
เจ้าตอ้งให้พวกเขาเป็นคนเลือกเอง

มีวธิีพิเศษอีกหน่ึงวธิีที่สานุศิษย์
แสดงความรกัตอ่พระผู้ช่วยให้รอด วนั
น้ีข้าพเจ้าขอยกย่องทุกคนผู้ที่รบัใช้
พระเจ้าเป็นคนดแูลผู้ป่วย พระเจ้าทรง
รกัท่าน! ในการรบัใช้เงียบๆ ไม่เป็นที่
สังเกตของท่าน ท่านก�าลังท�าตาม 
พระองคผ์ู้ทรงสัญญาวา่ “พระบิดาของ
เจ้าผู้ทรงเห็นลับๆ, พระองคน่ั์นเองจะ
ประทานรางวลัแก่เจ้าอย่างเปิดเผย” 14

ข้าพเจ้าคดิถึงเพื่อนบ้านคนหน่ึง 
ภรรยาของเขาเป็นโรคอัลไซเมอร ์ทุก
วนัอาทิตย์เขาจะช่วยเธอแตง่ตวัมาการ
ประชุมที่ โบสถ์ หวผีม แตง่หน้า ถึง
ขนาดสวมตุม้หูให้เธอ ในการรบัใช้เช่น
น้ี เขาเป็นแบบอย่างตอ่ชายหญิงทุกคน
ในวอรด์ของเรา—ที่จรงิแล้ว ตอ่โลก วนั
หน่ึงภรรยาบอกเขาวา่ “ฉันแคอ่ยาก
เห็นสามีของฉันอีกครัง้และอยู่กับเขา”

เขาตอบวา่ “ผมเป็นสามีของคณุ
ครบั”

และเธอตอบอย่างอ่อนหวาน  
“ดจีังเลยคะ่!”

ข้าพเจ้าไม่อาจพูดเรือ่งการดแูลโดย
ไม่พูดถึงผู้ดแูลพิเศษในชีวติข้าพเจ้า
—สานุศิษย์พิเศษที่พระผู้ช่วยให้รอด
ประทานมา—คูนิ่รนัดรข์องข้าพเจ้า 
แมรยี์ เธอให้ทัง้หมดที่เธอมี ในการบ�ารงุ
เลีย้งดว้ยความเห็นอกเห็นใจและรกัใคร ่
มือของเธอสะท้อนถึงสัมผัสอันอ่อน

โยนและยั่งยืนของพระองค ์ข้าพเจ้าคง
ไม่อยู่ที่น่ีหากปราศจากเธอ และโดยมี
เธออยู่ดว้ย ข้าพเจ้าจะสามารถอดทน
จนกวา่ชีวติจะหาไม่และอยู่กับเธอใน
ชีวตินิรนัดร์

ถ้าท่านทนทุกข์สาหัสกับคนอื่นหรอื
โดยล�าพัง ข้าพเจ้ากระตุน้ให้ท่านทูลขอ
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้ดแูลท่าน พึ่งพา
ความรกัอันล้นเหลือของพระองค์15 
ยอมรบัค�ามั่นของพระองค ์“เราจะไม่
ละทิง้พวกท่านไว้ ให้เป็นลูกก�าพรา้ เรา
จะมาหาท่าน” พระองคท์รงสัญญา 16

พี่น้องทัง้หลาย หากเรายังไม่ได้
ท�า ขอให้เราหันมาสู่การให้อภัย ความ
เมตตากรณุา และความรกัมากยิ่งขึน้ 
ขอให้เราเลิกท�าสงครามที่มักจะคกุรุน่
ในใจมนุษย์ปุถุชนและประกาศความ
ห่วงใย ความรกั และสันตสุิขของพระ
ครสิต์ 17

หาก “ท่านเข้าถึงความรูเ้กี่ยวกับรศัมี
ภาพ [และพระคณุความด]ี ของพระผู้
เป็นเจ้า” 18 และ “การชดใช้ซ่ึงเตรยีมไว้
นับแตก่ารวางรากฐานของโลก” 19 “ท่าน
จะไม่มีจิตใจมุ่งรา้ยกัน, แตจ่ะอยู่ดว้ยกัน
อย่างสงบสุข, . . . และท่านจะไม่ปล่อย
ให้ลูกๆ ของท่าน . . . ล่วงละเมิดกฎของ
พระผู้เป็นเจ้า, และตอ่สู้และทะเลาะ
กัน, . . . แตท่่านจะสอนพวกเขา . . .  
ให้พวกเขารกักัน, และรบัใช้กัน” 20

ไม่นานก่อนการตรงึกางเขนของพระ
ผูช่้วยให้รอด พระองคท์รงสอนอคัรสาวก 

ของพระองคว์า่ “เราให้บัญญัติ ใหม่ไว้
กับพวกท่าน คอืให้รกัซ่ึงกันและกัน”21 
และ “ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านก็จะ
ประพฤตติามบัญญัตขิองเรา” 22

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ความรูสึ้ก
แท้จรงิที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีตอ่เรา
คอืแขนที่เอือ้มออกมาที่แสดงให้เห็น
ในรปูป้ัน Christus ของธอรว์าลดเ์ซน 
พระองคย์ังทรงเอือ้มพระหัตถ์ออกมา
อยู่เสมอ 23 ตรสัเรยีกเรา “จงกลับมา
ตดิตามเรา” เราท�าตามพระองค์ โดย
รกัและรบัใช้กัน และรกัษาพระบัญญัติ
ของพระองค์

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานพิเศษวา่
พระองคท์รงพระชนม์ ทรงรกัเรา
ดว้ยความรกัอันหาที่เปรยีบมิได ้น่ีคอื
ศาสนจักรของพระองค ์โธมัส เอส.  
มอนสันคอืศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดนิ
โลกวนัน้ี ขอให้เรารกัพระบิดาบนสวรรค์
และพระบุตรของพระองคม์ากขึน้  
และทุกข์น้อยลง ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ดงัน้ี ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ใน Elie Wiesel, Open Heart, แปลโดย 

Marion Wiesel (2012), 70.
 2. มัทธิว 5:38.
 3. มัทธิว 5:44; ด ู3 นีไฟ 12:44 ดว้ย.
 4. ยอห์น 15:12.
 5. มัทธิว 25:40.
 6. โมไซยาห์ 2:17.
 7. ด ู1 โครนิธ์ 12:12.
 8. ดดัแปลงจาก “A Story of the ‘Barefoot 

Boy’: Written for J. G. Whittier’s Seventieth 
Birthday,” The Poetical Works of John 
Townsend Trowbridge (1869), 227.

 9. โมไซยาห์ 18:8.
 10. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:77.
 11. 1 ยอห์น 4:19.
 12. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 76:26; 

โมเสส 7:37.
 13. ลูกา 15:17, 20.
 14. 3 นีไฟ 13:4; ด ูแมทธิว 6:4 ดว้ย.
 15. ด ู“Lean on My Ample Arm,” Hymns, 

no. 120.
 16. ยอห์น 14:18.
 17. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 98:16.
 18. โมไซยาห์ 4:11.
 19. โมไซยาห์ 4:7.
 20. โมไซยาห์ 4:13–15.
 21. ยอห์น 13:34.
 22. ยอห์น 14:15; ด ูยอห์น 15:10 ดว้ย.
 23. ด ูเจคอบ 6:4.
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เพื่อให้ ไดร้บัพรอันเรอืงโรจน์จากสวรรค ์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่

“จงขอแล้วจะได ้จงหาแล้วจะพบ  
จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน

“เพราะวา่ทุกคนที่ขอก็ ได ้และทุก
คนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะ
เปิดให้เขา” 5

ถ้าเราคาดวา่จะไดร้บั เราตอ้งขอ หา 
และเคาะ ในการคน้หาความจรงิของโจ
เซฟ สมิธ ท่านอ่านในพระคมัภีรว์า่ “แต่
ถ้าใครในพวกท่านขาดสตปิัญญา ให้คน
น้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับ
ทุกคนดว้ยพระทัยกวา้งขวางและไม่
ทรงต�าหนิ แล้วเขาก็จะไดร้บัตามที่ทูล
ขอ” 6  ในการตอบค�าสวดอ้อนวอนดว้ย
ศรทัธาของโจเซฟ ฟ้าสวรรคเ์ปิด พระ
ผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิตเ์สด็จลงมาใน
รศัมีภาพและตรสักับโจเซฟ สมิธเพื่อ
น�าเข้าสู่สมัยการประทานความสมบูรณ์
แห่งเวลา ส�าหรบัเรา การรกัษาอันน่า
อัศจรรย์ ความคุม้ครองมากมาย ความ
รูจ้ากเบือ้งบน การให้อภัยดว้ยพระทัย
กวา้ง และสันตสุิขอันล�า้คา่เป็นค�าตอบ
บางส่วนที่มาถึงเมื่อเราถวาย “การสวด
อ้อนวอนดวงจิตตอ้งการ” 7 ดว้ยศรทัธา

เราสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์โดยอ�านาจ
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ดว้ยเหตน้ีุ
จึงท�าให้พระผู้เป็นเจ้าทัง้สามพระองค์
เกี่ยวพันกับการสวดอ้อนวอนของเรา

เราสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบน
สวรรค์ และพระองคเ์ท่าน้ันเพราะ
พระองคท์รงเป็น “พระผู้เป็นเจ้าใน
สวรรค,์ ผู้ทรงเป็นอนันตแ์ละเป็น 
นิรนัดร,์ จากความเป็นนิจถึงความเป็น
นิจ . . . , ผู้รงัสฤษฏ์ฟ้าสวรรคแ์ละแผ่น
ดนิโลก, และส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงที่อยู่ ใน
น้ัน” ในฐานะพระผู้สรา้งเรา พระองค์
ประทานพระบัญญัติ ให้เรา “รกัและ
รบัใช้พระองค,์ พระผู้เป็นเจ้าพระองค์
เดยีว องคจ์รงิ และทรงพระชนม์, และ
วา่พระองคจ์ะทรงเป็นพระองคเ์ดยีวที่ 
[พวกเรา] จะนมัสการ” 8

“เราบอกพวกท่านวา่ พระองคจ์ะ
ประทานความยุตธิรรมแก่พวกเขาโดย
เรว็”

จากน้ันพระเจ้าตรสัถามดงัน้ี “แต่
เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านยังจะพบความ
เช่ือในแผ่นดนิโลกหรอื?”1

การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนส�าคญัตอ่
การสรา้งศรทัธา เมื่อพระเจ้าเสด็จมา
อีกครัง้ พระองคจ์ะพบคนที่รูว้ธิีสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาและพรอ้มรบัความ
รอดไหม “ผู้ที่รอ้งออกพระนามของ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าจะรอด” 2 เราเป็นลูก
ของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมดว้ย
ความรกั และเราอาจไดร้บัการส่ือสาร
ส่วนตวักับพระองคเ์มื่อเราสวดอ้อนวอน 
“ดว้ยใจจรงิ, ดว้ยเจตนาแท้จรงิ, โดยมี
ศรทัธาในพระครสิต”์ 3 แล้วท�าตามค�า
ตอบที่เราไดร้บัโดยการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราสวด
อ้อนวอน เราฟัง และเราเช่ือฟังดว้ย
ศรทัธาเพื่อเราจะเรยีนรูท้ี่จะเป็นหน่ึง
เดยีวกับพระบิดาและพระบุตร 4

ค�าสวดอ้อนวอนแห่งศรทัธาเปิดทาง

โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามญั

ใ นการฟันฝ่าความเป็นมรรตยั  
เราไม่เคยถูกปล่อยให้ท�างานของเรา  
สู้ศึกของเรา เผชิญความยากล�าบาก

หรอืค�าถามที่ยังไม่ไดร้บัค�าตอบจนทุก
อย่างเสรจ็สิน้ตามล�าพัง พระเยซูครสิต์
ทรงสอนดว้ยอุปมา “วา่เขาทัง้หลาย
ควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอา
ใจ” พระองคต์รสัถึงผู้พิพากษาที่ ไม่
ให้เกียรตพิระผู้เป็นเจ้าและไม่เห็นแก่
มนุษย์ หญิงม่ายมาหาเขาซ�า้แล้วซ�า้
เล่า ขอให้เขาแก้แคน้ปฏิปักษ์ของเธอ 
ผู้พิพากษาไม่ยอมช่วยบรรเทาทุกข์ ให้
เธออยู่พักหน่ึง แตเ่น่ืองดว้ยค�าขอรอ้ง
ไม่หยุดหย่อนและเป่ียมดว้ยศรทัธาของ
เธอ ผู้พิพากษาจึงคดิวา่ “เพราะแม่ม่าย
คนน้ีมาท�าให้ข้าล�าบาก ข้าจะให้ความ
ยุตธิรรมแก่นางเพื่อไม่ ให้นางมารบ 
กวนให้ร�าคาญใจบ่อยๆ”

ตอ่จากน้ันพระเยซูทรงอธิบายวา่
“พระเจ้าจะไม่ประทานความ

ยุตธิรรมแก่คนที่พระองคท์รงเลือกไว ้
คอืพวกที่รอ้งถึงพระองคท์ัง้กลางวนั
กลางคนืหรอื . . . ?

ความปรารถนาท่ีจริงใจของ
จิตวญิญาณ
ทุกขณะของการสวดอ้อนวอนอันล�า้ค่าสามารถเป็นเวลาศักด์ิสิทธ์ิท่ีใช้กับพระบิดา  

ในพระนามของพระบตุร โดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
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เมื่อท่านสวดอ้อนวอนถึงพระบิดา
บนสวรรคด์ว้ยศรทัธา “พระองคจ์ะทรง
ปลอบประโลมท่านในความทุกข์ของ
ท่าน, . . . [และท่านจะ] ดืม่ด�า่ความรกั
ของพระองค”์ 9 ประธานเฮนรยี์ บี. อาย
รงิก์แบ่งปันวา่ค�าสวดอ้อนวอนของบิดา
ท่านในช่วงตอ่สู้กับมะเรง็แล้วพ่ายแพ้
สอนท่านเรือ่งความสัมพันธ์ส่วนตวัอัน
ลึกซึง้ระหวา่งพระผู้เป็นเจ้ากับลูกๆ 
ของพระองค์

“เมื่อความเจ็บปวดทวคีวามรนุแรง 
เราเห็นท่านคกุเข่าข้างเตยีงตอนเช้า 
ท่านอ่อนแอเกินกวา่จะกลับขึน้เตยีง 
ท่านบอกเราวา่ท่านสวดอ้อนวอนทูลถาม
พระบิดาบนสวรรคว์า่ท�าไมท่านตอ้ง
ทุกข์ทรมานขนาดน้ีทัง้ที่ท่านพยายาม
เป็นคนดมีาตลอด ท่านบอกวา่ค�าตอบ
อย่างอ่อนโยนมาถึงท่านวา่ ‘พระผู้เป็น
เจ้าทรงตอ้งการบุตรชายที่กล้าหาญ’

“และดว้ยเหตน้ีุท่านจึงยืนหยัดตอ่
ไปจนถึงวาระสุดท้ายโดยวางใจวา่พระผู้
เป็นเจ้าทรงรกัท่าน ทรงฟังท่าน และจะ
ทรงให้ก�าลังใจท่าน ท่านไดร้บัพรที่รูแ้ต่
เยาวว์ยัและไม่ลืมวา่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
เป่ียมดว้ยความรกัทรงอยู่ ใกล้เท่ากับการ
สวดอ้อนวอน” 10

เราสวดอ้อนวอนในพระนามของ
พระเยซูครสิต์ เพราะความรอดของ
เราอยู่ ในพระครสิต ์และ “ ในผู้อื่น
ความรอดไม่มีเลย เพราะวา่นามอื่นซ่ึง
ให้เราทัง้หลายรอดไดน้ั้น ไม่ โปรดให้มี
ท่ามกลางมนุษย์ทั่วใตฟ้้า” 11 เรามาหา
พระบิดาในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต์ 12 เพราะพระองคท์รง
เป็นผู้วงิวอนพระบิดาแทนเราและทรง
วงิวอนแก้ตา่งให้เรา 13 พระองคท์รงทน
ทุกข์ หลั่งพระโลหิต และสิน้พระชนม์
เพื่อสรรเสรญิพระบิดาของพระองค ์
และการวงิวอนอันเป่ียมดว้ยเมตตาเพื่อ
เราเปิดทางใหเ้ราแตล่ะคนไดร้บัสันตสุิข
ในชีวติน้ีและชีวติอันเป็นนิจในโลกที่
จะมาถึง พระองค์ ไม่ทรงตอ้งการให้เรา
ทนทุกข์ยาวนานหรอืทนตอ่การทดลอง
มากเกินความจ�าเป็น พระองคท์รง

ตอ้งการให้เราหันไปพึ่งพระองคแ์ละ
ยอมให้พระองคแ์บ่งเบาภาระ เยียวยาใจ
เรา และช�าระจิตวญิญาณเราให้สะอาด
ผ่านเดชานุภาพการท�าให้บรสุิทธิ์ของ
พระองค ์เราไม่ตอ้งการออกพระนาม
ของพระองคอ์ย่างไม่สมควรดว้ยค�าพูด
ท่องจ�าซ�า้ๆ การสวดอ้อนวอนที่จรงิใจ
ในพระนามศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิตเ์ป็นการแสดงความรกัความภักด ี
ความส�านึกคณุช่ัวนิรนัดร ์และความ
ปรารถนาอันแน่วแน่ของเราที่จะสวด
อ้อนวอนดงัพระองคท์รงสวดอ้อนวอน 
ท�าดงัพระองคท์รงท�า และเป็นดงั
พระองคท์รงเป็น

เราสวดอ้อนวอนด้วยอ�านาจของ
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เพราะ “คนทีท่ลู
ขอโดยพระวญิญาณน้ันขอตามพระ
ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้” 14 เมือ่เรา
สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา พระวญิญาณ
บรสุิทธิท์รงสามารถน�าทางความคดิของ
เราเพ่ือค�าพดูของเราจะสอดคลอ้งกบั
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ “อย่าขอ, 
เพ่ือทา่นจะไดบ้ริโภคส�าหรบัตณัหาราคะ
ของทา่น, แตจ่งขอดว้ยความมัน่คงอัน
ไมห่วัน่ไหว, เพือ่ทา่นจะไมพ่า่ยแพ้ตอ่
การลอ่ลวง, แตเ่พือ่ทา่นจะรบัใช้พระผู้
เป็นเจา้องคจ์รงิและทรงพระชนม์” 15

“ ไม่ส�าคญัเพียงวา่เราจะรูว้ธิีสวด
อ้อนวอน แตส่�าคญัเท่ากันคอืเราจะรูว้ธิี
ไดร้บัค�าตอบการสวดอ้อนวอนของเรา 
แยกแยะให้ออก เตรยีมพรอ้ม สามารถ
มองเห็นแจ่มชัดและเข้าใจชัดเจน
ในพระประสงคแ์ละจุดประสงคข์อง
พระเจ้าเกี่ยวกับเรา” 16

ประธานอายรงิก์แบ่งปันดงัน้ี 
“ข้าพเจ้าไดร้บัค�าตอบการสวดอ้อนวอน 
ค�าตอบเหล่าน้ันชัดเจนที่สุดเมื่อความ
เงียบสงบภายในเข้าครอบครองส่ิงที่
ข้าพเจ้าตอ้งการเพื่อให้รูพ้ระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อน้ันค�าตอบจาก
พระบิดาบนสวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยความรกั
จะพูดกับความคดิโดยสุรเสียงสงบแผ่ว
เบาและจารกึไว้ ในใจได”้ 17

เมือ่พระผูช่้วยใหร้อดเสด็จเขา้ไปใน

สวนเกทเสมนี จติวญิญาณพระองค์
เป็นทกุข์ แมแ้ทบสิน้พระชนม ์ในความ
ปวดรา้ว องคเ์ดยีวทีจ่ะทรงหนัไปพึง่ได้
คอืพระบดิาของพระองค ์พระองคท์รง
วงิวอนวา่ “ถา้เป็นไดข้อใหถ้ว้ยน้ีเลือ่น
พน้ไปจากขา้พระองคเ์ถดิ” แตท่รงเพ่ิม
เตมิวา่ “แตอ่ยา่งไรก็ด ีอยา่ใหเ้ป็นไป
ตามใจปรารถนาของขา้พระองค ์แต่ ให้
เป็นไปตามพระทัยของพระองค”์18 แม้
จะไรบ้าปแตก็่พระบดิาทรงขอใหพ้ระ
ผูช่้วยใหร้อด “ทนความเจ็บปวดและ
ความทุกขแ์ละการล่อลวงทุกอยา่ง” รวม
ถงึความเจ็บป่วยและความทุพพลภาพ
ของผูค้น “[พระองค]์ ทรงรบัทุกขเวทนา
ตามเน้ือหนังเพ่ือพระองคจ์ะทรงรบั
เอาบาปของผูค้นของพระองค,์ เพือ่
พระองคจ์ะทรงลบการลว่งละเมดิของ
พวกเขาตามพระพลานุภาพแหง่การ
ปลดปล่อยของพระองค”์19 พระองคท์รง
สวดออ้นวอนสามครัง้วา่ “ขา้แตพ่ระบดิา 
ขอใหเ้ป็นไปตามพระทัยของพระองค”์20 
พระบดิาไมท่รงน�าถว้ยน้ันไป ในค�าสวด
ออ้นวอนอย่างซ่ือสัตยแ์ละนอบน้อม
พระองค์ ไดร้บัพลงัใหอ้อกไปท�าพระ
พนัธกิจของพระองคเ์พือ่เตรยีมส�าหรบั
ความรอดของเรา เพ่ือเราจะกลบัใจ เช่ือ 
เช่ือฟัง และไดร้บัพรแหง่นิรนัดร

ค�าตอบทีเ่ราไดร้บัในการสวด
ออ้นวอนอาจไม่ ใช่ส่ิงทีเ่ราปรารถนา แต่
ในยามทกุข์ ใจ ค�าสวดออ้นวอนของเรา
จะเป็นสายชชีูพของความรกัและความ
เมตตาอนัละเอยีดออ่น ในการวงิวอน
ของเรา เราจะไดร้บัพลงั ใหอ้อกไปท�า
ทัง้หมดทีเ่ราไดร้บัแตง่ตัง้ใหท้�า พระเจา้
ตรสักบัวสุิทธชินของพระองคท์ีอ่ยู่
ในช่วงกลยีคุวา่ “ ให้ ใจของเจา้สบาย 
. . . เพราะเน้ือหนังทัง้ปวงอยู่ ในมอืเรา 
จงน่ิงเถดิและรูว้า่เราคอืพระผูเ้ป็นเจา้”21

ไมว่า่เราสวดออ้นวอนเป็นส่วนตวั 
กบัครอบครวั ที่ โบสถ ์หรอืในพระวหิาร 
หรอืที่ ไหนก็ตาม ไมว่า่เราสวดออ้นวอน
ดว้ยใจทีช่อกช�า้และวญิญาณทีส่�านึก
ผดิเพือ่แสวงหาการใหอ้ภยั ปัญญาจาก
สวรรค ์หรอืเพยีงพลงัทีจ่ะอดทน เรา
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วนัน้ีข้าพเจ้าขอมอบประจักษ์พยาน
ให้ทุกคนที่พยายามเข้าใจมากขึน้ถึง
พันธกิจอันศักดิสิ์ทธิ์ของโจเซฟ สมิธ  
จูเนียร ์ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู

เราตอ้งไม่เขินอายในการเป็นพยาน
ถึงพันธกิจของโจเซฟในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย 
เพราะพระเจ้าทรงท�างานผ่านศาสดา
พยากรณ์เสมอ 3 เพราะความจรงิที่ฟ้ืนฟู
ผ่านโจเซฟ สมิธเราจึงรูม้ากขึน้เกี่ยว
กับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วย
ให้รอดพระเยซูครสิต ์เรารูถ้ึงพระคณุ
ลักษณะของพระองค ์ความสัมพันธ์กัน
ของพระองคแ์ละกับเรา และแผนแห่ง
การไถ่อันส�าคญัยิ่งที่ยอมให้เรากลับไปที่
ประทับของพระองค์

เกี่ยวกับโจเซฟ ประธานบรคิมั ยังก ์
ประกาศวา่ “เป็นประกาศิตในสภา
ของนิรนัดร นานมาแล้วก่อนการวาง
รากฐานของแผ่นดนิโลกวา่ท่านควร
เป็นผู้น�าพระค�าของพระผู้เป็นเจ้ามา
ให้ผู้คนในสมัยการประทานสุดท้ายของ
โลกน้ี และรบัความสมบูรณ์ของกุญแจ

โดย เอล็เดอร์เครก ซี. คริสเตน็เซ็น

แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

เ มื่อโมโรไนมาหาโจเซฟ สมิธครัง้แรก
ท่านเตอืนวา่ “ช่ือ [ของโจเซฟ] จะ
ทัง้ดแีละช่ัวในบรรดาประชาชาต”ิ1 

เราไดเ้ห็นสัมฤทธิผลของค�าพยากรณ์
น้ัน ในสงครามระหวา่งความดกีับความ
ช่ัว การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธมีทัง้ผู้เช่ือที่ ได้
รบัการดลใจให้ตดิตามท่านและคนตอ่
ตา้นที่ถูกยั่วยุให้ตอ่สู้อย่างดเุดอืดกับ
อุดมการณ์แห่งไซอันและโจเซฟ สมิธ 
การตอ่สู้ดงักล่าวไม่ ใช่เรือ่งใหม่ ไม่นาน
หลังจากเด็กหนุ่มโจเซฟเดนิเข้าไปใน
ป่าศักดิสิ์ทธิ์และยังคงเกิดขึน้ทุกวนัน้ี
กับส่ิงที่เห็นเพิ่มขึน้ทางอินเทอรเ์น็ต

พระเจ้าทรงประกาศตอ่โจเซฟ สมธิวา่
“สุดแดนแผ่นดนิโลกจะสอบถาม

เกี่ยวกับนามของเจ้า, และคนโง่เขลาจะ
เห็นเจ้าสมควรแก่การถูกเยาะเย้ย, และ
นรกจะเดอืดดาลตอ่ตา้นเจ้า;

“ขณะทีผู่ม้ี ใจบรสุิทธิ,์ และผูมี้ปัญญา, 
และคนจติใจสูง, และผูม้คีณุธรรม, จะ
แสวงหาค�าแนะน�า, และสิทธอิ�านาจ, 
และพรอยูเ่สมอจากฝ่ามอืเจา้” 2

“เราจะยกผูห้ย ัง่รู้ท่ีเลิศเลอผู ้
หน่ึงข้ึน”
เพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ เราจึงมีมากกว่าหน้าต่างเข้าสวรรค์— 
ประตูเข้าสู่นิรันดรเปิดให้เรา

สวดออ้นวอนดว้ยใจอิม่เอิบ เสมอ มุง่
ไปท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดเวลาเพือ่ความ
ผาสุกของเราและความผาสุกของคน
รอบข้าง ความปรารถนาทีจ่รงิใจใน
วญิญาณของความส�านึกคณุตอ่พร
มากมายและส�านึกคณุตอ่บทเรยีนแห่ง
ชีวติจะซึมซาบศรทัธาอันแน่วแน่ใน
พระครสิต ์“ความเจดิจา้ . . . แห่งความ
หวงั” “และความรกัตอ่พระผูเ้ป็นเจา้
และตอ่มนุษยท์ัง้ปวง” 22 เขา้ไปในใจเรา

การสวดอ้อนวอนเป็นของประทาน
จากพระผู้เป็นเจ้า เราไม่ตอ้งรูสึ้กหลง
ทางหรอืโดดเดีย่ว ดฉัินเป็นพยาน
วา่ทุกขณะของการสวดอ้อนวอนอัน
ล�า้คา่สามารถเป็นเวลาศักดิสิ์ทธิ์ที่ ใช้
กับพระบิดาของเรา ในพระนามของ
พระบุตร โดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เพลงสวด, บทเพลงที่ 67.
 8. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:17, 19.
 9. เจคอบ 3:1–2.
 10. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ครอบครวัและการสวด

อ้อนวอน,” เลียโฮนำ, ก.ย. 2015, 4.
 11. กิจการ 4:12.
 12. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 93:19–20.
 13. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 45:3–5.
 14. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 46:30.
 15. มอรมอน 9:28.
 16. เมลวนิ เจ. บัลลารด์, “Our Channels of 

Power and Strength,” Improvement Era, 
Sept. 1923, 992; อ้างอิงใน เอ็ม. รสัเซลล์ 
บัลลารด์, Yesterday, Today, and Forever 
(2015), 133.

 17. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “เขียนไวบ้นใจข้าพเจ้า,” 
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และพลังอ�านาจแห่งฐานะปุโรหิตของ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทรง
ดแูลท่าน . . . [เพราะท่าน] ไดร้บัแตง่
ตัง้ล่วงหน้าในนิรนัดรให้เป็นประธาน
ควบคมุสมัยการประทานสุดท้ายน้ี” 4

ในการเตรยีมรบังานอันส�าคญัยิ่งน้ี 
โจเซฟ สมิธเกิดมาในครอบครวัที่รกั
กัน ผู้ประสบภาระและการทดลองของ
ชีวติมากมายทุกวนั เมื่อโจเซฟเริม่เป็น
ผู้ ใหญ่ ความรูสึ้กของท่านตอ่พระผู้เป็น
เจ้า “ลึกซึง้และมักจะแรงกล้า”5  
แตท่่านสับสนกับแนวคดิขัดแย้งทาง
ศาสนาที่นักเทศน์สมัยของท่านสอน 
โชคดทีี่เด็กหนุ่มโจเซฟไม่ปล่อยให้
ความกังขาหยุดยัง้ศรทัธาของท่าน  
ท่านเสาะหาค�าตอบในไบเบิลและพบ 
ค�าแนะน�าน้ี “ถ้าใครในพวกท่านขาด 
สตปิัญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้
ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวา้ง
ขวางและไม่ทรงต�าหนิ แล้วเขาก็จะได้
รบัตามที่ทูลขอ” 6

โจเซฟจ�าไดว้า่ “ ไม่เคยมีข้อความใด
ในพระคมัภีรม์าสู่จิตใจมนุษย์ดว้ยพลัง
ไดม้ากไปกวา่ข้อความน้ีที่ขณะน้ันมาสู่

จิตใจข้าพเจ้า. ดเูหมือนจะเข้าถึงความ
รูสึ้กทุกอย่างของจิตใจข้าพเจ้าดว้ยพลัง
อันแรงกล้า. ข้าพเจ้าครุน่คดิถึงข้อความ
น้ีครัง้แล้วครัง้เล่า” 7

ดว้ยศรทัธาที่เรยีบง่าย โจเซฟท�าตาม
ความรูสึ้กทางวญิญาณเหล่าน้ี ท่านพบ
สถานที่เงียบสงบ คกุเข่า “และเริม่ตัง้
จิตปรารถนาตอ่พระผู้เป็นเจ้า” 8 มีพลัง
ใหญ่หลวงในค�าบรรยายของโจเซฟเกี่ยว
กับส่ิงที่เกิดขึน้:

“ข้าพเจ้าเห็นล�าแสงอยู่เหนือศีรษะ
ข้าพเจ้าพอด,ี เหนือความเจิดจ้าของ
ดวงอาทิตย์, ซ่ึงคอ่ยๆ เลื่อนลงมาจนตก
ตอ้งข้าพเจ้า.

“. . . เมื่อแสงน้ันส่องมายังข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าเห็นพระอตริปูสองพระองค,์ 
ซ่ึงความเจิดจ้าและรศัมีภาพของทัง้
สองพระองคเ์กินกวา่จะพรรณนาได,้ 
พระองคท์รงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าใน
อากาศ. องคห์น่ึงรบัส่ังกับข้าพเจ้า,  
โดยทรงเรยีกช่ือข้าพเจ้าและตรสั,  
พลางชีพ้ระหัตถ์ ไปที่อีกองคห์น่ึง— 
น่ีคอืบุตรทีร่กัของเรำ. จงฟังท่ำน! ” 9

โจเซฟ สมิธเห็นพระผู้เป็นเจ้า  
พระบิดานิรนัดร ์และพระเยซูครสิต ์
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของโลก 
น่ีคอืนิมิต แรก ของโจเซฟ ในปีตอ่ๆ  
มา โจเซฟแปลพระคมัภีรม์อรมอน 
โดยของประทานและอ�านาจของพระ
ผู้เป็นเจ้า สัตภาวะทัง้หลายจากสวรรค์
มาเยือนท่านเพื่อฟ้ืนฟูความจรงิและ
สิทธิอ�านาจที่หายไปหลายศตวรรษ 
การส่ือสารเหล่าน้ีกับโจเซฟ สมิธเปิด
หน้าตา่งสวรรคแ์ละเผยให้ท่านเห็นรศัมี
ภาพแห่งนิรนัดร ชีวติของโจเซฟเป็น
ประจักษ์พยานวา่ถ้าใครในพวกเราขาด
สตปิัญญา เราสามารถทูลขอพระผู้เป็น
เจ้าในศรทัธาและจะไดร้บัค�าตอบ—บาง
ครัง้จากสัตภาวะสวรรค ์แตบ่่อยกวา่น้ัน
คอืจากอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ผู้ตรสักับเราผ่านความคดิและความ
รูสึ้กที่ ไดร้บัการดลใจ 10 โดยผ่านพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เราจะ “รูค้วามจรงิของ
ทุกเรือ่ง” 11

ส�าหรบัพวกเราจ�านวนมาก พยาน
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเริม่
ตน้เมื่อเราอ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
ข้าพเจ้าอ่านพระคมัภีรม์อรมอนครัง้
แรกตัง้แตห่น้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
สมัยเป็นนักเรยีนเซมินารชัีน้เรยีนเช้า
ตรู ่ดว้ยจินตนาการชัดเจนแบบเด็ก
ข้าพเจ้าจึงตดัสินใจอ่านประหน่ึงตนเอง
เป็นโจเซฟ สมิธก�าลังคน้พบความจรงิ
ในพระคมัภีรม์อรมอนเป็นครัง้แรก  
น่ันมีผลตอ่ชีวติข้าพเจ้าที่ท�าให้ข้าพเจ้า
ยังคงอ่านพระคมัภีรม์อรมอนแบบน้ัน 
ข้าพเจ้าพบบ่อยครัง้วา่การท�าเช่นน้ัน
ท�าให้ข้าพเจ้าส�านึกคณุมากตอ่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟและความจรงิที่ฟ้ืนฟู
ในหนังสือมีคา่เล่มน้ี

ตวัอย่างเช่น ลองนึกถึงความรูสึ้ก
ของโจเซฟขณะท่านแปลข้อความเกี่ยว
กับบัพตศิมาเพื่อการปลดบาป โจเซฟ
ผู้ที่พระเจ้ารบัส่ังไม่ ให้เข้ารว่มกับนิกาย
ใดมีค�าถามอยา่งแน่นอนเกีย่วกับศาสน
พิธีแห่งความรอดน้ี ค�าถามของท่าน
ชักน�าท่านอีกครัง้ให้สวดอ้อนวอน และ
การสวดอ้อนวอนครัง้น้ีส่งผลให้ยอห์นผู้
ถวายบัพตศิมาผู้ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแหง่
อาโรนและสิทธอิ�านาจในการใหบ้พัตศิมา 
มาเยือนท่าน12

หรอืลองพิจารณาวา่โจเซฟ สมิธรูสึ้ก
อย่างไรเมื่อท่านเรยีนรูค้รัง้แรกวา่พระ
เยซูครสิตเ์สด็จเยือนผู้คนในซีกโลก
ตะวนัตก—วา่พระองคท์รงสอนพวกเขา 
สวดอ้อนวอนให้พวกเขา รกัษาคนป่วย 
ให้พรเด็กๆ ประสาทสิทธิอ�านาจฐานะ
ปุโรหิต และปฏิบัตศีิลระลึกตอ่พวก 
เขา 13 โจเซฟอาจไม่ตระหนักในเวลา 
น้ันแตส่ิ่งที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนพิธ ี
และการจัดตัง้ศาสนจักรสมัยโบราณ
ของพระครสิตเ์ตรยีมท่านให้พรอ้มช่วย
พระเจ้าในการฟ้ืนฟูศาสนจักรเดยีวกัน
บนแผ่นดนิโลก

ระหวา่งแปลพระคมัภีรม์อรมอน  
โจเซฟกับเอมมาภรรยาเศรา้โศกเพราะ
บุตรชายวยัทารกเสียชีวติ ในสมัยน้ัน
นักเทศน์สอนกันทั่วไปวา่เด็กที่เสียชีวติ
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โดยไม่บัพตศิมาจะถูกลงโทษตลอดกาล 
ลองนึกภาพดวูา่เมื่อคดิถึงเรือ่งน้ีโจเซฟ
จะรูสึ้กอย่างไรขณะแปลถ้อยค�าเหล่า
น้ีจากศาสดาพยากรณ์มอรมอน “เด็ก
เล็กๆ . . . ไม่ตอ้งมีการกลับใจ, หรอื 
บัพตศิมา, . . . [เพราะ] เด็กเล็กๆ  
มีชีวติอยู่ ในพระครสิต,์ แม้ตัง้แตก่าร
วางรากฐานของโลก” 14

บางทีข้อความในพระคมัภีรม์อรมอน 
ที่ท�าให้เด็กหนุ่มโจเซฟประหลาดใจ
มากที่สุดอาจอยู่ ในบทที่สามของ 2 นีไฟ  
บทน้ีมีค�าพยากรณ์สมัยโบราณเกี่ยว
กับ “ผู้หยั่งรูท้ี่เลิศเลอ” ผู้ที่พระเจ้าจะ
ทรงยกขึน้ในยุคสุดท้าย—ผู้หยั่งรูน้าม
โจเซฟ ตัง้ช่ือตามบิดาของท่าน ศาสดา
พยากรณ์ในอนาคตท่านน้ีจะ “ ไดร้บั
ความนับถืออย่างสูง” และจะท�างาน  
“มีคา่ยิ่ง” แก่ผู้คนของท่าน ท่านจะ  
“ยิ่งใหญ่เหมือนโมเสส” และจะไดร้บั 
“พลังความสามารถ . . . เพื่อน�าพระ
วจนะ [ของพระผู้เป็นเจ้า] ออกมา” 15 
ลองคดิดวูา่โจเซฟ สมิธจะรูสึ้กอย่างไร
เมื่อท่านทราบวา่น่ีเป็นค�าพยากรณ์
เกี่ยวกับ ท่ำน! ท่านไม่เพียงแปล
ประวตัศิาสตรเ์ท่าน้ัน แตก่�าลังแปล
นิมิตของวนัเวลาสุดท้าย ของการฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์ย่าง
น่าอัศจรรย์ดว้ย—และโจเซฟจะช่วยท�ำ
ให้เกิดสัมฤทธิผล!

ปัจจุบัน ราว 200 ปีตอ่มา เราเห็นได้
ง่ายวา่ค�าพยากรณ์น้ีเป็นจรงิแล้ว เรา
รูเ้กี่ยวกับส่ิงส�าคญัที่ โจเซฟท�าส�าเรจ็
ในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า 
แตจ่�าไวว้า่เมื่อโจเซฟแปลค�าพยากรณ์
น้ี ท่านท�าเพียงไม่กี่อย่างที่เหล่าศาสดา
พยากรณ์ท�านายไว ้ท่านยังเป็นเด็ก
หนุ่มตอนตน้ทศวรรษ 20 ศาสนจักร
ยังไม่จัดตัง้ ไม่มีวอรด์หรอืสาขา ไม่มีผู้
สอนศาสนา และพระวหิาร แทบไม่มี
ใครไดย้ินช่ือโจเซฟ สมิธ และบางคน
ตอ่ตา้นท่านอย่างโจ่งแจ้ง ตอนน้ีให้ดู
งานส�าคญัยิ่งที่พระเจ้าทรงท�าดว้ยมือ
โจเซฟผู้รบัใช้ของพระองค ์ทัง้ที่มีการ
ตอ่ตา้นท่าน น่ันไม่ ใช่สัมฤทธิผลของ

ค�าพยากรณ์น้ีที่เป็นหลักฐานยืนยันการ
เรยีกโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์
หรอกหรอื

ถึงใครก็ตามที่สงสัยประจักษ์พยาน
ของพวกเขาเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธหรอื
ก�าลังรบัมือกับข้อมูลเพียงผิวเผินที่ ไม่
ถูกตอ้งและชักน�าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ชีวติและการปฏิบัตศิาสนกิจของโจเซฟ  
ข้าพเจ้าเชือ้เชิญท่านให้พิจารณาผล
—พรมากมายที่มาถึงเราผ่านพันธกิจ
อันน่าอัศจรรย์ของโจเซฟ สมิธ ศาสดา
พยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู

เพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ 
การเปิดเผยและศาสดาพยากรณ์จึง
ไม่ ใช่เรือ่งของอดตีอีกตอ่ไป “วนัแห่ง
ปาฏิหารยิ์”—นิมิต การรกัษา และการ
ปฏิบัตขิองเหล่าเทพ—ยังไม่หยุด 16

เพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ 
เราแตล่ะคนจึงเข้าถึงพลังอ�านาจและ
พรของฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์ รวม

ทัง้บัพตศิมา ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ และศีลระลึก

เพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ 
เราจึงมีพรและศาสนพิธีของพระวหิาร
ผูกมัดเรากับพระผู้เป็นเจ้า ท�าให้เรา
เป็นผู้คนของพระองค ์และท�าให้ “พลัง
อ�านาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้า” ประจักษ์ตอ่เรา เพื่อสักวนัหน่ึงเรา
จะ “เห็นพระพักตรข์องพระผู้เป็นเจ้า 
แม้พระบิดา และมีชีวติอยู่ ได”้ 17

เพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ 
เราจึงรูว้า่การแตง่งานและครอบครวั
เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ ในแผนของพระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อความสุขของเรา เราจึงรู้
วา่โดยผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญา
พระวหิาร สัมพันธภาพครอบครวัที่เรา
หวงแหนจะคงอยู่ช่ัวนิรนัดร์

เพราะโจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ 
เราจึงมีมากกวา่หน้าตา่งเข้าสวรรค—์
ประตเูข้าสู่นิรนัดรเปิดให้เรา เราจึงรูจ้ัก 



30 ภาคเชา้วนัเสาร์ | 1 ตุลาคม 2016

ไว ้ตอ่จากน้ันผู้สอนศาสนาเริม่เดนิเรว็
มากแล้วก็วิง่ พวกเขาไม่สนใจค�าขอรอ้ง
ของข้าพเจ้าให้ช้าลง ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ตอ้ง
ตามพวกเขาให้ทันเพื่อบอกวา่เราตอ้งวก
กลับ ข้าพเจ้าอยู่ห่างพวกเขาและตอ้งวิง่
เรว็เพื่อตามให้ทัน

เมื่อมาถึงทางโคง้ที่แคบเกินกวา่
จะเดนิไดส้องคน ข้าพเจ้าพบผู้สอน
ศาสนาคนหน่ึงยืนน่ิงเอาหลังชิดโขด
หิน ข้าพเจ้าถามวา่ท�าไมเขายืนอยู่ตรง
น้ัน เขาบอกวา่เขาไดร้บัการกระตุน้
เตอืนให้อยู่ตรงจุดน้ันสักครูแ่ละให้
ข้าพเจ้าเดนิไปก่อน

ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ตอ้งรบีตามให้ทันคน
ที่อยู่ข้างหน้าเรา เขาจึงช่วยให้ข้าพเจ้า
ผ่านเขาไป ข้าพเจ้าลงมาตามทางอีก
เล็กน้อยก็สังเกตเห็นวา่พืน้ดนิเต็มไป
ดว้ยพืชเขียวขจี ข้าพเจ้าวางเท้าขวา
บนพืน้และขณะตกลงไปถึงไดรู้ว้า่ใต้
พืชเขียวขจีน้ันไม่มีพืน้ดนิ ข้าพเจ้า
ควา้กิ่งไม้ที่อยู่ ใตท้างเดนิ ช่ัวอึดใจน้ัน
ข้าพเจ้ามองลงไปข้างล่างราว 2,000 
ฟุตและเห็นแม่น� ้าอารบูัมบาไหลผ่าน
หุบเขาศักดิสิ์ทธิ์ของอินคา ข้าพเจ้ารูสึ้ก

โดย เอล็เดอร์ฮวน เอ. อูเซดา

แห่งสาวกเจด็สิบ

ใ นปี 1977 ข้าพเจ้ารบัใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลาในเมืองกุสโก เปร ู
ข้าพเจ้ากับคู่ ไดร้บัอนุญาตให้พาผู้

สอนศาสนาทุกคนในโซนกุสโกไปดซูาก
เมืองมาชูปิกชูที่งดงาม

ช่วงท้ายของการเที่ยวชมซากเมือง
น้ัน ผู้สอนศาสนาบางคนตอ้งการไป
สะพานอินคาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทาง
ลงเขา ข้าพเจ้ารูสึ้กในใจทันทีวา่พระ
วญิญาณทรงห้ามไม่ ให้ข้าพเจ้าไปที่น่ัน 
ทางเส้นน้ันอยู่ฝ่ังภูเขาที่มีทางดิง่ชัน
สูงถึง 2,000 ฟุต (610 เมตร) ทางเดนิ
หลายจุดกวา้งเพียงให้ผ่านไดท้ีละคน
เท่าน้ัน ข้าพเจ้ากับคูบ่อกพวกเขาวา่เรา
ไม่ควรไปสะพานอินคา

แตผู่้สอนศาสนายืนกรานให้เราไป 
พวกเขาอ้อนวอนหนักขึน้และทัง้ที่พระ
วญิญาณทรงบอกข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
ก็ยังยอมตามเสียงส่วนใหญ่และบอก
พวกเขาวา่เราจะไปเที่ยวสะพานแตเ่รา
ตอ้งระวงัให้มาก

เราเข้าสู่เส้นทางที่พาไปถึงสะพาน
อินคาโดยมีข้าพเจ้าอยู่รัง้ท้ายกลุ่ม ตอน
แรกทุกคนเดนิช้าๆ ตามที่ตกลงกัน

พระเจา้พระเยซูคริสตท์รง
สอนเราใหส้วดออ้นวอน
เม่ือท่านสวดอ้อนวอน ท่านสวดอ้อนวอนจริงๆ หรือเพียงกล่าวค�าสวดอ้อนวอน

“พระเจ้าเที่ยงแท้องคเ์ดยีว และรูจ้ัก
พระเยซูครสิตท์ี่พระองคท์รงใช้มา” 18 
ชีวตินิรนัดรจ์ึงเป็นของเราได้

เหนือส่ิงอื่นใด เพราะโจเซฟ
เป็นศาสดาพยากรณ์ เราจึงมีพยาน
มากมาย ประจักษ์พยานมากมายวา่
พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลก เราจึงมีห่วงโซ่ที่ ไม่ขาดตอน
ของพยานพิเศษถึงพระเยซูครสิต ์
รวมทัง้ศาสดาพยากรณ์ปัจจุบันของ
เรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ที่
ปรกึษาในฝ่ายประธานสูงสุดและสมาชิก 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ข้าพเจ้าเพิ่ม
ประจักษ์พยานที่อ่อนน้อมทวา่ชัดเจน
ของข้าพเจ้ากับพยานของท่านเหล่า
น้ันวา่พระเยซูครสิตท์รงพระชนม์
และทรงน�าศาสนจักร โจเซฟ  
สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการ
ฟ้ืนฟู ฐานะปุโรหิตและสิทธิอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนโลกอีกครัง้ 
ขอให้เราประกาศพยานและความ
ส�านึกคณุของเราตอ่ศาสดาพยากรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยที่ยอดเยี่ยมท่าน
น้ีของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่หวัน่เกรง 
น่ีคอืค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าใน
พระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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ประหน่ึงหมดเรีย่วแรง และผ่านไปครู่
เดยีวข้าพเจ้าก็จับกิ่งไม้ ไม่ไหว ในขณะ
น้ันข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจรงิจัง 
เป็นค�าสวดอ้อนวอนที่สัน้มาก ข้าพเจ้า
อ้าปากทูลวา่ “พระบิดา ช่วยดว้ย!”

กิ่งไม้ ไม่แข็งแรงพอจะรบัน� ้าหนัก
ตวัข้าพเจ้าได ้ข้าพเจ้ารูว้า่จุดจบมาใกล้
แล้ว ในช่ัว ขณะ ที่ก�าลังจะตก ข้าพเจ้า
รูสึ้กวา่มือที่แข็งแรงจับแขนและดงึ
ข้าพเจ้าขึน้ ดว้ยความช่วยเหลือน้ัน
ข้าพเจ้าจึงสามารถเอาตวัเองกลับขึน้มา
บนทางเดนิได ้ผู้สอนศาสนาที่หยุดเดนิ
และให้ข้าพเจ้าผ่านไปก่อนคอืคนที่ช่วย
ชีวติข้าพเจ้า

แตค่วามจรงิแล้วพระบิดาในสวรรค์
ทรงช่วยชีวติข้าพเจ้า พระองคท์รงฟัง
เสียงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไดย้ินสุรเสียง
ของพระวญิญาณบอกข้าพเจ้าสาม
ครัง้ก่อนหน้าน้ันวา่ไม่ ให้ ไปสะพาน
อินคา แตข่้าพเจ้าไม่เช่ือฟัง ข้าพเจ้า
ตกใจ ข้าพเจ้าหน้าซีด และไม่รูจ้ะ
พูดอะไร แตแ่ล้วก็นึกขึน้ไดว้า่ผู้สอน
ศาสนาคนอื่นอยู่ข้างหน้าเรา เราจึงไป
หาพวกเขาจนกระทั่งพบพวกเขาและ
เล่าเหตกุารณ์ที่เกิดกับข้าพเจ้าให้พวก
เขาฟัง

เรากลับไปมาชูปิกชูอย่างเงียบๆ และ
ระมัดระวงัมาก ระหวา่งเดนิทางกลับ
ข้าพเจ้ายังเงียบเหมือนเดมิ และมี
ความคดิเข้ามาในใจข้าพเจ้าวา่พระองค์
ทรงเอาพระทัยใส่เสียงของข้าพเจ้าแต่
ข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่สุรเสียงของพระองค ์
มีความเจ็บปวดลึกๆ ในใจข้าพเจ้า
เพราะไม่เช่ือฟังสุรเสียงของพระองค์
และขณะเดยีวกันก็รูสึ้กกตญัญูอย่างสุด
ซึง้ตอ่พระเมตตาของพระองค ์พระองค์
ไม่ทรงใช้ความยุตธิรรมกับข้าพเจ้า แต่
ในพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พระองคท์รง
ช่วยชีวติข้าพเจ้า (ด ูแอลมา 26:20)

เมื่อหมดวนั ก็ถึงเวลาสวดอ้อนวอน
ส่วนตวั ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนจาก
ใจถึง “พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรณุา 
พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง”  
(2 โครนิธ์ 1:3) ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน 

“ดว้ยใจจรงิ, ดว้ยเจตนาแท้จรงิ, โดยมี
ศรทัธาในพระครสิต”์ ( โมโรไน 10:4)

เช้าตรูข่องวนัเดยีวกันน้ัน ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนดว้ยรมิฝีปาก และเมื่อ
ข้าพเจ้าเกือบเสียชีวติ ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนจากใจถึงพระองค ์ข้าพเจ้า
ไตรต่รองชีวติจนถึงจุดน้ัน ข้าพเจ้า
พบวา่หลายครัง้พระบิดาในสวรรคท์รง
เมตตาข้าพเจ้ามาก พระองคท์รงสอน
บทเรยีนมากมายวนัน้ันในมาชูปิกชูและ
ในเมืองกุสโก เปร ูบทเรยีนส�าคญัที่สุด
บทหน่ึงคอืข้าพเจ้าควรสวดอ้อนวอน
ตลอดเวลาเสมอ “ดว้ยใจจรงิ, ดว้ย
เจตนาแท้จรงิ โดย [ ใช้] ศรทัธาในพระ
ครสิต”์

ครัง้หน่ึงพระเจ้าพระเยซูครสิต ์
“ทรงอธิษฐานอยู่ ในที่แห่งหน่ึง” และ 
“เมื่อเสรจ็สิน้ สาวกของพระองคค์น
หน่ึงทูลวา่ องคพ์ระผู้เป็นเจ้า ขอทรง
สอนพวกข้าพระองคอ์ธิษฐาน”  
(ลูกา 11:1) จากน้ันพระองคท์รงสอน
เหล่าสาวกให้สวดอ้อนวอน ปัจจุบัน
พระองคท์รงสอนท่านและข้าพเจ้า
ให้สวดอ้อนวอนขณะที่เรานึกภาพ
พระองคส์วดอ้อนวอนในเกทเสมนีวา่ 
“แตอ่ย่างไรก็ด ีอย่าให้เป็นไปตามใจข้า
พระองค ์แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค”์ (ลูกา 22:42) เมื่อท่านสวด
อ้อนวอน ท่านตอ้งการจรงิหรอืไม่วา่ 
“อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค ์แต่ ให้
เป็นไปตามพระทัยของพระองค”์

เปาโลบรรยายวา่พระเยซูทรง
สวดอ้อนวอนอย่างไร “ ในระหวา่ง
ที่ [พระองค]์ ประทับในโลก” โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเกทเสมนี: “พระองค์
ทรงถวายค�าอธิษฐาน และค�ารอ้งขอ
ดว้ยเสียงดงัและน� ้าพระเนตรไหลตอ่
พระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์
ให้พ้นจากความตายได ้และพระเจ้า
ทรงสดบัเน่ืองจากความย�าเกรงของ
พระครสิต”์ (ฮีบร ู5:7) เมื่อท่านสวด
อ้อนวอน ท่านสวดอ้อนวอนจรงิๆ หรอื
เพียงกล่าวค�าสวดอ้อนวอน ท่านสวด
อ้อนวอนเพียงผิวเผินหรอืไม่

พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนอย่าง
จรงิจังและตรสักับพระบิดาของ
พระองค ์“เมื่อคนทัง้หลายรบับัพตศิมา 
พระเยซูก็ทรงรบับัพตศิมาดว้ย ขณะ
ที่พระองคท์รงอธิษฐานอยู่น้ันท้องฟ้า
ก็แหวกออก” (ลูกา 3:21) เมื่อท่านสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กเหมือนท้องฟ้าแหวก
ออกหรอืไม่ ครัง้สุดท้ายที่ท่านรูสึ้กถึง
การเช่ือมตอ่กับสวรรคค์อืเมื่อใด

พระเยซูทรงเตรยีมองค์ ให้พรอ้ม
ท�าการตดัสินใจเรือ่งส�าคญัๆ โดยสวด
อ้อนวอนพระบิดาของพระองค์

“พระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะ
อธิษฐาน พระองคท์รงอธิษฐานตอ่
พระเจ้าตลอดทัง้คนื

“พอถึงรุง่เช้า พระองคท์รงเรยีกพวก
สาวกมา แล้วทรงเลือกสาวกสิบสองคน
ผู้ซ่ึงพระองคท์รงให้ช่ือวา่อัครทูต”  
(ลูกา 6:12–13)

ท่านเตรยีมตนเองให้พรอ้มท�าการ
ตดัสินใจเรือ่งส�าคญัๆ โดยสวดอ้อนวอน
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พระบิดาบนสวรรคห์รอืไม่ ท่านเตรยีม
ตนเองส�าหรบัช่ัวขณะของการสวด
อ้อนวอนหรอืไม่

เมื่อพระเยซูเสด็จมาทวปีอเมรกิา 
พระองคท์รงสอนผู้คนใหส้วดออ้นวอน 
“และพระเยซูตรสักับพวกท่านวา่: จง
สวดอ้อนวอนตอ่ไป; และพวกท่านไม่
ไดห้ยุดสวดอ้อนวอน” (3 นีไฟ 19:26)

พระเยซูทรงเชือ้เชิญเราให้ “สวด
อ้อนวอนเสมอ” (คพ. 10:5) พระเยซู
ทรงรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ิน
และประทานส่ิงที่ดทีี่สุดส�าหรบัเรา 
เหตใุดบางครัง้เราจึงไม่ตอ้งการไดร้บั 
เพราะเหตใุด

ในช่ัวขณะน้ันที่เราทูลวา่ “พระบิดา
ในสวรรค”์ พระองคท์รงไดย้ินค�าสวด
อ้อนวอนของเราและทรงไวตอ่ความ
รูสึ้กของเราและความตอ้งการของเรา 
และดว้ยเหตน้ีุพระเนตรและพระกรรณ 
ของพระองคจ์ึงเช่ือมตอ่กับท่านเวลา
น้ี พระองคท์รงอ่านความคดิ และ
ทรงสัมผัสใจท่าน ท่านไม่สามารถ
ปกปิดเรือ่งใดจากพระองค์ ได ้ส่ิง
วเิศษสุดคอืพระองคจ์ะทรงมองท่าน
ดว้ยพระเนตรแห่งความรกัและความ
เมตตา—ความรกัและความเมตตา
ที่เราไม่สามารถเข้าใจไดอ้ย่างถ่องแท้ 
แตค่วามรกัและความเมตตาอยู่กับ
พระองคข์ณะที่ท่านทูลวา่ “พระบิดา
ในสวรรค”์

ช่วงเวลาของการสวดอ้อนวอน
จึงเป็นช่วงเวลาที่ศักดิสิ์ทธิ์มากๆ 
พระองค์ ไม่ ใช่ผู้ที่จะพูดวา่ “ ไม่  
เราจะไม่ฟังเจ้าตอนน้ี เพราะเจ้ามาหา
เราตอนเจ้าเดอืดรอ้นเท่าน้ัน”  
มนุษย์เท่าน้ันที่ท�าเช่นน้ัน พระองค์
ไม่ ใช่ผู้ที่จะพูดวา่ “ โอ้ เจ้าไม่เห็นหรอื
วา่ตอนน้ีเรายุ่งมาก” มนุษย์เท่าน้ันที่
พูดเช่นน้ัน

ขอให้เราทุกคนสวดอ้อนวอนตามที่
พระเยซูทรงสอนให้เราสวดอ้อนวอน 
น่ีคอืความหวงัและค�าสวดอ้อนวอน
ของข้าพเจ้าในพระนามของพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

สงสัยวา่ข้าพเจ้าท�าอะไรอยู่ที่น่ัน
ขณะน้ัน แพทย์เฉพาะทางรุน่พี่

คนหน่ึงวางมือบนบ่าข้าพเจ้า ถามวา่
ข้าพเจ้าเป็นอะไรไป ข้าพเจ้าจึงระบาย
ความคบัข้องใจและความกลัวกับเขา  
ค�าตอบของเขาเปลี่ยนชีวติข้าพเจ้า เขา
บอกวา่เขากับแพทย์เฉพาะทางคนอื่นๆ 
ภูมิ ใจในตวัข้าพเจ้ามากและรูสึ้กวา่
ข้าพเจ้าจะเป็นแพทย์ที่เก่งมาก สรปุคอื 
เขาเช่ือมั่นในตวัข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้า
ไม่เช่ือมั่นในตวัเองเลย

เหมือนประสบการณ์ของข้าพเจ้า 
สมาชิกของเรามักถามวา่ “ฉันเป็นคน
ดพีอหรอืไม่” หรอื “ฉันจะไปอาณาจักร
ซีเลสเชียลได้ ไหม” แน่นอนวา่ไม่มีเรือ่ง
อย่างเช่น “ดพีอ” พวกเราไม่สามารถ 
“ ได”้ หรอื “สมควรได”้ ความรอดของ
เรา แตเ่ป็นเรือ่งปกตทิี่จะสงสัยวา่เรา
เป็นที่ยอมรบัตอ่พระเจ้าหรอืไม่ ซ่ึง
ข้าพเจ้าเข้าใจค�าถามเหล่าน้ี

บางครัง้เมื่อเรามาโบสถ์ เราท้อใจ
เพราะค�าเชือ้เชิญที่จรงิใจให้ปรบัปรงุ
ตนเอง เราคดิในใจวา่ “ฉันท�าทัง้หมด

โดย เอล็เดอร์เจ. เดฟน์ คอร์นิช

แห่งสาวกเจด็สิบ

พี่
น้องชายหญิงทัง้หลาย นับเป็น
พรอย่างยิ่งที่เราไดร้บัมาชุมนุม
กันเพื่อรบัการสอนจากผู้รบัใช้

ของพระเจ้า ไม่ดหีรอกหรอืที่พระบิดา
บนสวรรคท์รงน�าทางและเป็นพรแก่
เราหลายวธิี พระองคท์รงตอ้งการให้เรา
กลับบ้านจรงิๆ

โดยผา่นพระเมตตาอนัละเอยีดออ่น
สมยัเป็นแพทยว์ยัหนุ่มเพิง่เรยีนจบจาก
คณะแพทยศาสตร ์ขา้พเจา้เขา้รบัการ
ฝึกเป็นแพทยเ์ฉพาะทางดา้นกมุารเวช
ในโปรแกรมทีม่กีารแขง่ขนัสูง เมือ่พบ
แพทยฝึ์กหดัคนอืน่ ขา้พเจา้รูสึ้กเหมอืน
ฉลาดน้อยทีสุ่ดและพรอ้มน้อยทีสุ่ด  
คดิวา่ไมม่ทีางจะเทยีบกบัคนอืน่ได้

ต้นเดือนที่สาม ข้าพเจ้าน่ังอยู่ ใน
ห้องพยาบาลภายในโรงพยาบาลตอน
ดึกคืนหน่ึง ก�าลังรอ้งไห้ ไปง่วงไปขณะ
พยายามเขียนค�าส่ังรบัเด็กผู้ชายที่ป่วย
เป็นโรคปอดบวมไว้ ในโรงพยาบาล 
ข้าพเจ้าไม่เคยรูสึ้กท้อแบบน้ีมาก่อน
ในชีวติ ไม่ทราบจะรกัษาโรคปอดบวม
ในเด็กวยั 10 ขวบอย่างไร ข้าพเจ้าเริม่

ฉนัดีพอหรือไม่	 
ฉนัจะท�าไดไ้หม
ถ้าท่านจะพยายามจริงๆ และจะไม่เข้าข้างตัวเองหรือกบฏ—กลบัใจบ่อยๆ 
 และทูลขอพระคุณ—ท่านจะ “ดีพอ”
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น้ีไม่ไดห้รอก” หรอื “ฉันจะไม่มีวนัดี
เท่าคนพวกน้ี” บางทีเราอาจรูสึ้กเหมือน
ข้าพเจ้าในโรงพยาบาลคนืน้ัน

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ได้ โปรดเลิก
เปรยีบเทียบตวัเรากับผู้อื่น เราบีบคัน้ตวั
เราอย่างไม่จ�าเป็นโดยการเปรยีบเทียบ 
เราตดัสินคา่ของตวัเราผิดๆ จาก ส่ิง  
ที่เรามีหรอืไม่มี และจาก ควำมคดิเห็น
ของผู้อืน่ ถ้าเราตอ้งเปรยีบเทียบ  
ขอให้เราเปรยีบเทียบวา่เราเป็นอย่าง
ในอดตีและเราเป็นอย่างไรในปัจจุบัน
—และเราตอ้งการเป็นอย่างไรในอนาคต 
ความเห็นเดยีวของเราที่ส�าคญัคอื
พระบิดาบนสวรรคท์รงคดิอย่างไรกับ
เรา ขอให้ทูลถามพระองคอ์ย่างจรงิใจ
วา่พระองคท์รงคดิอย่างไรกับท่าน 
พระองคจ์ะทรงรกัและจะทรงแก้ ไข
แต่ไม่มีวนัท�าให้เราท้อใจ เพราะน่ันคอื
เล่ห์เหลี่ยมของซาตาน

ข้าพเจา้ขอพดูชัดเจนตรงไปตรง
มา ค�าตอบของค�าถามทีว่า่ “ฉันดพีอ
หรอืไม่” และ “ฉันจะท�าได้ ไหม” คอื 
“ ใช่ ทา่นจะดพีอ” และ “ ใช่ ท่านจะ
ท�าไดต้ราบทีท่า่นกลบัใจอยู่เสมอและ
ไม่เข้าขา้งตวัเองหรอืกบฏ” พระผูเ้ป็น
เจ้าแหง่สวรรค์ ไม่ ใช่กรรมการใจรา้ยที่
คอยหาขอ้อา้งให้ โยนเราออกจากเกม 
พระองคท์รงเป็นพระบดิาทีร่กัเราอย่าง
สมบูรณ์ ผูท้รงปรารถนาเหนือส่ิงใดที่
จะใหล้กูทกุคนของพระองคก์ลับบา้นมา
อยูก่บัพระองคเ์ป็นครอบครวัตลอดไป 
พระองคป์ระทานพระบตุรองคเ์ดยีวท่ีถอื
ก�าเนิดของพระองคเ์พือ่เราจะไมพิ่นาศ
แตม่ชีีวตินิรนัดร!์ 1 ได้ โปรดเช่ือเถดิ ได้
โปรดรบัความหวงัและการปลอบโยนจาก
ความจรงินิรนัดรน้ี์ พระบดิาบนสวรรค์
ทรงประสงค์ ใหเ้ราท�าได!้ น่ีคอืงานของ
พระองคแ์ละรศัมภีาพของพระองค์ 2

ข้าพเจ้าชอบวธิีที่ประธานกอรด์อน  
บี. ฮิงคล์ีย์ ใช้สอนหลักธรรมน้ี  
ข้าพเจ้าไดย้ินท่านพูดหลายครัง้วา่  
“พี่น้องทัง้หลาย ทัง้หมดที่พระเจ้าทรง
คาดหวงัจากเราคอื พยายาม แตท่่าน
ตอ้งพยายาม จรงิๆ!” 3

“การพยายามจรงิๆ” หมายถึงท�าสุด
ความสามารถ โดยตระหนักวา่เราตอ้ง
ปรบัปรงุ จากน้ันก็พยายามอีกครัง้ การ
ท�าเช่นน้ีซ�า้หลายๆ ครัง้จะท�าให้เราใกล้
ชิดพระเจ้ามากขึน้ รูสึ้กถึงพระวญิญาณ
ของพระองคม์ากขึน้ 4 และเราไดร้บั
พระคณุของพระองคม์ากขึน้หรอืความ
ช่วยเหลือ 5

บางครัง้ข้าพเจ้าคดิ เราไม่ตระหนัก
วา่พระเจ้าทรงตอ้งการช่วยเรามากเพียง
ใด ข้าพเจ้าชอบค�าพูดของเอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารท์ี่กล่าววา่

“พวกเราส่วนมากเข้าใจชัดเจนวา่การ
ชดใช้มี ไวส้�าหรบัคนบาป อย่างไรก็ด ี
ข้าพเจ้าไม่แน่ใจวา่เรารูแ้ละเข้าใจวา่การ
ชดใช้มี ไวเ้พื่อวสุิทธิชนเช่นกัน . . .

“. . . การชดใช้ ให้ความช่วยเหลือเพื่อ
เราจะเอาชนะและหลีกเลี่ยงความไม่ด ี
ท�าดแีละกลายเป็นคนด ี. . .

“‘. . . โดยผ่ำนพระคณุของพระเจ้ำ 
แตล่ะบุคคล . . . ไดร้บัพลังและควำม
ช่วยเหลือในกำรท�ำงำนดทีีพ่วกเขำคง
ไม่สำมำรถ [ท�ำ]ไดห้ำกปล่อยไปตำม
วธิีของพวกเขำ . . . พระคณุดงักล่ำวน้ี
คอืพระเดชำนุภำพอันกอปรดว้ยพระ
ปรชีำสำมำรถ . . .’ [Bible Dictionary, 
“Grace”; เน้นตวัเอน] . . . หรอืความ

ช่วยเหลือจากสวรรคท์ี่เราแตล่ะคน
ตอ้งการอย่างยิ่งเพื่อให้มีคณุสมบัติ
คูค่วรกับอาณาจักรซีเลสเชียล” 6

ทัง้หมดที่เราตอ้งท�าเพื่อไดร้บัความ
ช่วยเหลือจากสวรรคค์อืทูลขอ จากน้ัน
ให้ท�าตามการกระตุน้เตอืนอันชอบ
ธรรมที่เราไดร้บั

ข่าวส�าคญัยิ่งคอื ถ้าเรากลับใจอย่าง
จรงิใจ บาปในอดตีของเราจะไม่กันเรา
จากความสูงส่ง โมโรไนบอกเราเกี่ยวกับ
ผู้ล่วงละเมิดในสมัยของเขาวา่ “แตบ่่อย
เท่าที่พวกเขากลับใจและแสวงหาการให้
อภัย, ดว้ยเจตนาอันแท้จรงิ, พวกเขาได้
รบัการให้อภัย” 7

พระเจ้าตรสัเกี่ยวกับคนบาปดงัน้ี
“หากเขาสารภาพบาปของเขาตอ่

หน้าเจ้าและเรา, และกลับใจดว้ยน� ้าใส
ใจจรงิแห่งใจเขาแล้ว, เจ้าจงให้อภัยเขา, 
และเราจะให้อภัยเขาดว้ย.

“แท้จรงิแล้ว, และจะกี่ครัง้ก็ตามที่
ผู้คนของเรากลับใจ เราจะให้อภัยพวก
เขาส�าหรบัการล่วงละเมิดของพวกเขาที่
มีตอ่เรา.” 8

ถ้าเราจะกลับใจอย่างจรงิใจ พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงให้อภัยเรา แม้เมื่อเรา
ท�าบาปเดมิซ�า้หลายๆ ครัง้ ดงัเอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดก์ล่าว “ ไม่วา่
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ท่านจะคดิวา่พลาดโอกาสไปแล้วกี่ครัง้ 
ไม่วา่ท่านจะรูสึ้กวา่ท�าผิดพลาดไปมาก
เพียงใด . . . , ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ท่าน
ยัง ไม่ได ้เดนิไปไกลเกินเอือ้มพระหัตถ์
แห่งความรกัของพระเจ้า เป็นไปไม่ไดท้ี่
ท่านจะจมดิง่ลงไปลึกกวา่ความสวา่ง
อันไม่มีขอบเขตจากการชดใช้ของพระ
ครสิตจ์ะส่องถึง” 9

น่ีไม่ไดห้มายความวา่บาปเป็นที่
ยอมรบั บาปมีผลตามมาเสมอ บาปมัก
ท�ารา้ยและท�าลายทัง้คนบาปและคนที่
ไดร้บัผลจากบาปเสมอ การกลับใจที่แท้
จรงิไม่ง่ายเลย 10 นอกจากน้ี ได้ โปรด
เข้าใจวา่ถึงแม้พระผู้เป็นเจ้าทรงลบ
ความรูสึ้กผิดและคราบบาปของเราเมื่อ
เรากลับใจอย่างจรงิใจ แตพ่ระองคจ์ะไม่
ลบผลของบาปทัง้หมดออกไปทันที บาง
ครัง้ผลเหล่าน้ันอยู่กับเราช่ัวชีวติ และ
บาปเลวรา้ยที่สุดคอืบาปที่ ไตรต่รองไว้
ล่วงหน้าซ่ึงคนน้ันพูดวา่ “ฉันท�าบาป
ตอนน้ีแล้วกลับใจทีหลังก็ ได”้ ข้าพเจ้า
เช่ือวา่น่ีเป็นการลบหลู่การเสียสละและ
ความทุกข์เวทนาของพระเยซูครสิต์

พระเจ้าทรงประกาศวา่ “เพราะเรา
พระเจ้าไม่อาจมองดบูาปดว้ยระดบั
ความยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด” 11

แอลมาประกาศวา่ “ดเูถิด, พ่อกล่าว
แก่ลูก, ความช่ัวรา้ยไม่เคยเป็นความสุข
เลย” 12

เหตผุลประการหน่ึงที่ค�ากล่าวของ
แอลมาเป็นจรงิอย่างยิ่งคอืการท�าบาป
ซ�า้ท�าให้เราเหินห่างจากพระวญิญาณ 
ท้อใจ แล้วก็เลิกกลับใจ แตข่้าพเจ้าขอ
ย�า้ เพราะการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอด เราสามารถกลับใจและไดร้บัการ
อภัยอย่างสมบูรณ์ทันทีที่การกลับใจของ
เราจรงิใจ

ส่ิงที่เราไม่สามารถท�าไดค้อืเข้าข้างตวั
เองแทนที่จะกลับใจ มันจะไม่ไดผ้ลถ้า
เราแก้ตวัในบาปของเราโดยพูดวา่ “พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงทราบวา่ยากเกินไปส�าหรบั
ฉัน พระองคจ์ึงทรงยอมรบัอย่างที่ฉัน
เป็น” “การพยายามจรงิๆ” หมายความ
วา่เราไม่เลิกราขณะที่เราพยายามบรรลุ
มาตรฐานของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ซ่ึง
ระบุไวชั้ดเจนในค�าถามที่ถามเราเพื่อได้
ใบรบัรองพระวหิาร

อกีส่ิงหน่ึงทีจ่ะกนัเราไม่ ใหข้ึน้สวรรค์
หรอืแยกตวัเราจากความช่วยเหลือที่เรา
ตอ้งการเวลาน้ีคอืการกบฏ จากหนังสือ
ของโมเสส เราเรยีนรูว้า่ซาตานถูกขับ
ออกจากสวรรคเ์พราะกบฏ 13 เราก่อ
กบฏทุกครัง้ที่เราพูดในใจเราวา่ “ฉันไม่
ตอ้งการพระผู้เป็นเจ้า และฉันไม่ตอ้ง
กลับใจ”

ในฐานะกุมารแพทย์หน่วยอภิบาล 
ข้าพเจ้ารูว้า่หากใครปฏิเสธการรกัษา
เพื่อช่วยชีวติอย่างไม่เหมาะสม  
ก็สามารถน�าไปสู่ความตายอย่างเปล่า
ประโยชน์ ท�านองเดยีวกันเมื่อเรากบฏ
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า เราปฏิเสธความช่วย
เหลือและความหวงัเดยีวของเราผู้คอื
พระเยซคูรสิต ์ซ่ึงน�าไปสู่ความตายทาง
วิญญาณ ไม่มี ใครท�าส่ิงน้ีได้ด้วยพลัง
ความสามารถของเราเอง ไม่มี ใครจะ 
“ดพีอ” นอกจากโดยผ่านความดงีาม
และพระเมตตาของพระเยซูครสิต์ 14 
แตพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงเคารพสิทธิ์เสรี
ของเรา เราจึงไม่สามารถรอดไดเ้ช่น
กันหากเราไม่พยายาม น่ันคอืวธิีรกัษา

สมดลุระหวา่งพระคณุและงาน เราจะ
มีความหวงัได้ ในพระครสิตเ์พราะทรง
ตอ้งการช่วยและเปลี่ยนเรา ความจรงิ
คอืพระองคท์รงพรอ้มช่วยท่าน เพียง
หยุดสักครู ่ใครค่รวญ และยอมรบัความ
ช่วยเหลือของพระองค์ ในชีวติท่าน

ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่ถ้าท่าน
จะพยายามจรงิๆ และจะไม่เข้าข้างตวั
เองหรอืกบฏ—กลับใจบ่อยๆ และทูลขอ
พระคณุหรอืความช่วยเหลือของพระ
ครสิต—์ท่านจะ “ดพีอ” หมายถึงเป็นที่
ยอมรบัตอ่พระเจ้า ท่านจะเข้าอาณาจักร
ซีเลสเชียลและดพีรอ้มในพระครสิต ์
และท่านจะไดร้บัพร รศัมีภาพ  
และปีตทิี่พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนา
ส�าหรบัลูกที่รกัของพระองคท์ุกคน— 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านและข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
พระชนม์และทรงตอ้งการให้เรากลับ
บ้าน ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเยซูทรง
พระชนม์ ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูยอห์น 3:16.
 2. ด ูโมเสส 1:39.
 3. ข้อความน้ีมาจากประธานฮิงคล์ีย์ที่ ไม่ ได้

ถูกจัดพิมพ์ แตบ่ันทึกไวด้งัน้ี “ขอเพียง
ท�าให้ดทีี่สุด แตจ่งแน่ใจวา่ดทีี่สุดแล้วจรงิๆ” 
(“A Challenging Time—a Wonderful 
Time,” Teaching Seminary: Preservice 
Readings [Church Educational System 
manual, 2004], 18). ท่านยังกล่าวอีกวา่ “ โปรด
อย่าต�าหนิตนเองโดยนึกถึงแตค่วามล้มเหลว 
อย่าตัง้เป้าหมายที่ ไกลเกินกวา่ความสามารถ
ของท่านที่จะบรรลุ เพียงท�าส่ิงที่ท่านท�าได ้
ในวธิีที่ดทีี่สุดที่ท่านรู ้และพระเจ้าจะทรง
ยอมรบัความพยายามของท่าน” (“Rise to the 
Stature of the Divine within You,” Ensign, 
Nov. 1989, 96).

 4. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 50:24.
 5. ด ูอีเธอร ์12:27.
 6. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “การชดใช้และการเดนิ

ทางของความเป็นมรรตยั,” เลียโฮนำ, เม.ย. 
2012, 14–15.

 7. โมโรไน 6:8.
 8. โมไซยาห์ 26:29–30.
 9. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “คนงานในสวน

องุ่น,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2012, 31.
 10. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 19:15–19.
 11. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 1:31.
 12. แอลมา 41:10.
 13. ด ูโมเสส 4:3.
 14. ด ู2 นีไฟ 2:6–8.
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และทรงเป็นองคเ์จ้านายเหนือพระ
ราชาทัง้ปวง” 4

การแทรกแซงอันน่าอัศจรรย์ของ
พระผู้เป็นเจ้าตอ่ดาเนียลท�าให้เกิดการ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
บนแผ่นดนิโลกตามที่พยากรณ์ ไว ้ราช
อาณาจักรหน่ึงซ่ึงจะเต็มพิภพ “ ไม่มีวนั
ถูกท�าลาย . . . [แต]่ ตัง้มั่นอยู่เป็นนิตย์”

จ�านวนสมาชิกของศาสนจักรใน
ยุคสุดท้ายคอ่นข้างน้อย ดงัที่นีไฟ
พยากรณ์ ไว ้แตพ่วกเขาจะอยู่ทั่วพืน้
พภิพ และพลงัอ�านาจตลอดจนศาสนพธิ ี
ของฐานะปุโรหิตจะมี ให้ทุกคนที่
ปรารถนา ซ่ึงจะเต็มพภิพตามทีด่าเนียล 
ท�านายไว้ 5

ในปี 1831 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธไดร้บัการเปิดเผยน้ี “กุญแจทัง้
หลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้า 
[และการรวบรวมอิสราเอลจากส่ีส่วน
ของแผ่นดนิโลก] มอบไว้ ให้มนุษย์
บนแผ่นดนิโลก, และจากที่น่ันพระ
กิตตคิณุจะรดุไปถึงสุดแดนแผ่นดนิ
โลก, ดงัก้อนหินซ่ึงถูกสกัดจากภูเขาโดย
ปราศจากมือจะกลิง้ออกไป, จนเต็มทัง้
แผ่นดนิโลก” 6

ความรับผดิชอบทีเ่รามร่ีวมกนั
การรวบรวมอิสราเอลเป็นปาฏิหารยิ์ 

เหมือนภาพปรศินาขนาดใหญ่ที่ชิน้ส่วน
จะวางอยู่ ในที่ของมันก่อนเหตกุารณ์อัน
รุง่โรจน์ของการเสด็จมาครัง้ที่สอง เรา
งุนงงกับชิน้ส่วนภาพปรศินาจ�านวน
มากฉันใด วสุิทธิชนยุคสุดท้ายสมัยแรก
ตอ้งเคยมองวา่งานมอบหมายให้น�าพระ
กิตตคิณุไปทั่วโลกเป็นภารกิจที่ ไม่น่าจะ
ท�าไดฉั้นน้ัน แตพ่วกเขาเริม่ ทีละคน 
ภาพปรศินาทีละชิน้ ตอ่ชิน้ที่อยู่รมิภาพ
ก่อน ทีละเล็กละน้อย ก้อนหินที่ถูกสกัด
โดยปราศจากมือจะเริม่กลิง้ออกไป จาก
รอ้ยเป็นพัน เป็นหมื่น และวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายในพันธสัญญาหลายล้านคนทั่ว
ทุกประเทศเวลาน้ีก�าลังตอ่ภาพปรศินา
ของงานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวงน้ี

เราแตล่ะคนเป็นชิน้ภาพปรศินา 

เผยความลึกลับให้ดาเนียลรูเ้รือ่งที่
กษัตรยิ์ฝัน

ดาเนียลถูกน�าไปเข้าเฝ้ากษัตรยิ์  
“เจ้าสามารถให้เรารูถ้ึงความฝันที่เราได้
ฝันและค�าแก้ฝันน้ันไดห้รอื?”

ดาเนียลทูลวา่
“ ไม่มีนักปราชญ์ หรอืหมอด ูหรอืโหร 

[บอกไดว้า่พระองคฝ์ันอะไร] . . .
“แตม่ีพระเจ้าองคห์น่ึงในฟ้าสวรรค์

ผู้ทรงเปิดเผย [เรือ่งเหล่าน้ีได ้และ
พระองคท์รง] ให้พระราชาเนบูคดั
เนสซารร์ูถ้ึงส่ิงซ่ึงจะเกิดขึน้ในยุค
สุดท้าย . . .

“พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค”์ ดาเนียล
กล่าว “จะทรงสถาปนาราชอาณาจักร
หน่ึง [ก้อนหินถูกตดัออกมาไม่ ใช่ดว้ย
มือมนุษย์จะกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็ม
พิภพ] ซ่ึงไม่มีวนัถูกท�าลาย . . . [แต]่ 
ตัง้มั่นอยู่เป็นนิตย์

“. . . พระสุบินน้ัน” ดาเนียลกล่าว 
“เป็นจรงิ และค�าแก้พระสุบิน . . . 
แน่นอน” 3

เมื่อไดชี้แ้จงและแก้ฝันแล้ว กษัตรยิ์
ตรสัอย่างอาจหาญวา่ “พระเจ้าของท่าน
ทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระทัง้หลาย 

โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ช าวโลกมองไม่เห็นงานส�าคญั
ส่วนใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า 
ศตวรรษที่หกก่อนพระครสิต์

มีนักคดิเรอืงนามอย่างขงจื๊อในจีนและ
พระพุทธเจ้าในอินเดยีตะวนัออก แต่
พลังฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าอยู่
กับดาเนียล ศาสดาพยากรณ์ดาเนียลตก
เป็นเชลยในช่วงรชัสมัยของเนบคูดัเนส
ซารก์ษัตรยิ์ชาวบาบิโลน

เน่ืองจากทรงเป็นทุกข์นักจากพระ
สุบิน กษัตรยิ์เนบูคดัเนสซารจ์ึงส่ังให้
พวกโหรและนักวทิยาคมบอกพระองค์
วา่พระองคฝ์ันอะไรและให้แก้ฝันน้ัน 
พวกเขาไม่สามารถบอกไดว้า่กษัตรยิ์
ฝันอะไร และทักท้วงวา่ “ ไม่มี ใครใน
พิภพ [เปิดเผยหรอืไม่มีพระราชาองค์
ใดไตถ่าม] เรือ่ง [เช่นน้ัน] ได”้ 1 กษัตรยิ์
เนบูคดัเนสซารก์ริว้มากในความล้ม
เหลวของพวกเขา ดว้ยทรงพระพิโรธ
ยิ่งนักจึงประกาศวา่จะประหารที่ปรกึษา
ทุกคนของพระองค์

ดาเนียลนักปราชญ์คนหน่ึงของ
กษัตรยิ์สวดอ้อนวอนขอ “พระกรณุา
จากพระเจ้า . . . เรือ่งความลึกลับน้ี” 2

ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ พระเจ้าทรงเปิด

พยานเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้
ข้าพเจ้าขอแนะน�าให้ท่านหยดุรู้สึกผิดกับความคิดท่ีว่าท่านยงัแบ่งปันพระกิตติคุณได้
ไม่ดีพอ แต่จงสวดอ้อนวอนเพ่ือขอให้ได้ “ยืนเป็น [พยาน] เก่ียวกับพระผู้ เป็นเจ้า”  
น่ีเป็นแรงจูงใจได้มากกว่าความรู้สึกผิด
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และเราแตล่ะคนช่วยวางชิน้ส�าคญั
ชิน้อื่นในที่ของมัน ท่านมีความส�าคญั
ในอุดมการณ์อันส�าคญัยิ่งน้ี ภาพตรง
หน้าเราเวลาน้ีชัดเจน เราจะเห็นไดว้า่
ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ตอ่เน่ือง พระหัตถ์ของ
พระเจ้าทรงน�าทางเราขณะที่เราเตมิ
ช่องวา่งที่เหลือ จากน้ัน “พระเยโฮวาห์
ที่ยิ่งใหญ่จะตรสัวา่งานส�าเรจ็แล้ว”7  
และพระองคจ์ะเสด็จกลับมาในพระ
บารมีและรศัมีภาพ

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวไว้
วา่ “บัดน้ีถึงเวลาแล้วที่สมาชิกและผู้
สอนศาสนาจะพรอ้มใจลงแรงท�างาน
ดว้ยกัน . . . เพื่อน�าจิตวญิญาณมาหา
พระองค ์. . . พระองคจ์ะทรงช่วยเรา
ในการลงแรงน้ันถ้าเราจะกระท�าดว้ย
ศรทัธาเพื่อให้งานของพระองคเ์กิด 
สัมฤทธิผล” 8

ความรบัผิดชอบที่ทรงก�าหนดซ่ึง
ครัง้หน่ึงเคยอยู่บนบ่าผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาบัดน้ีอยู่บนบ่าเราทุกคน เราทุกคน
ตอ้งการแบ่งปันพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟู และหลายพันคนรบับัพตศิมา
ในแตล่ะสัปดาห์ แตย่ิ่งกวา่น้ันดว้ยพร
วเิศษสุดน้ี ความห่วงใยพี่น้องชายหญิง
ของเราและความปรารถนาจะท�าให้พระ
ผู้เป็นเจ้าพอพระทัยท�าให้เราตอ้งเรง่
แบ่งปันและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าทั่วโลก

ขดีจ�ากดัความรู้สึกผดิ
ถึงแม้จะมีความปรารถนาจะแบ่ง

ปันพระกิตตคิณุอย่างมาก แตท่่าน
อาจไม่มีความสุขนักกับความส�าเรจ็
ที่มาจากความพยายามในอดตี ท่าน
อาจรูสึ้กเหมือนเพื่อนที่พูดวา่ “ผมเคย

พูดกับครอบครวัและเพื่อนๆ เกี่ยวกับ
ศาสนจักร แต่ไม่คอ่ยมีคนสนใจ ทุก
ครัง้ที่พวกเขาปฏิเสธ ผมจะลังเลมาก
ขึน้ ผมรูว้า่ผมควรท�ามากขึน้ แตผ่มจน
หนทาง และผมรูสึ้กผิดมาก”

ลองดวูา่ข้าพเจ้าจะช่วยไดห้รอืไม่
ความรูสึ้กผิดมีบทบาทส�าคญัเมื่อ

กระตุน้ให้เราเปลี่ยนส่ิงที่ตอ้งเปลี่ยน 
แตม่ีข้อจ�ากัดอยู่วา่ความรูสึ้กผิดมาก
เท่าใดจึงจะช่วยเรา

ความรูสึ้กผิดเหมือนแบตเตอรี่
รถยนตท์ี่ ใช้น� ้ามัน ซ่ึงสามารถท�าให้ ไฟ
รถสวา่ง สตารท์เครือ่ง และท�าให้ ไฟ
หน้าตดิ แตจ่ะไม่ ให้เชือ้เพลิงส�าหรบั
การเดนิทางไกลข้างหน้า แบตเตอรี่
อย่างเดยีวไม่พอ ความรูสึ้กผิดอย่าง
เดยีวไม่พอ

ข้าพเจ้าขอแนะน�าให้ท่านหยุดรูสึ้ก
ผิดกับความคดิที่วา่ท่านยังแบ่งปันพระ
กิตตคิณุได้ ไม่ดพีอ แตจ่งสวดอ้อนวอน
ดงัที่แอลมาสอนเพื่อขอให้ ได้ โอกาส 
“ยืนเป็น [พยาน] เกี่ยวกับพระผู้เป็น
เจ้าทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุก
แห่ง . . . เพื่อ [คนอื่น] จะไดร้บัการไถ่
จากพระผู้เป็นเจ้า, และนับอยู่กับบรรดา
คนของการฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรก, [และ] 
มีชีวตินิรนัดร”์ 9  น่ีเป็นแรงจูงใจได้
มากกวา่ความรูสึ้กผิด

การเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็น
เจ้าทุกเวลาและในทุกแห่งสะท้อนวา่เรา
ด�าเนินชีวติอย่างไรและเราพูดอย่างไร

จงเปิดเผยศรทัธาของท่านในพระ
ครสิต ์เมื่อมี โอกาสให้พูดถึงพระชนม์
ชีพ ค�าสอน และของประทานอันหาที่
เปรยีบมิไดข้องพระองคต์อ่มวลมนุษย์ 
แบ่งปันความจรงิอันเป่ียมดว้ยพลังของ
พระองคจ์ากพระคมัภีรม์อรมอน  
พระองคป์ระทานสัญญากับเราดงัน้ี 
“ทุกคนที่จะรบัเราตอ่หน้ามนุษย์ เราจะ
รบัผู้น้ันเฉพาะพระพักตรพ์ระบิดาของ
เรา . . . ในสวรรค”์ 10 ข้าพเจ้าสัญญากับ
ท่านวา่เมื่อท่านสวดอ้อนวอนบ่อยครัง้
และจรงิใจขอโอกาส “ยืนเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า” โอกาสเหล่าน้ัน

การรวบรวมอิสราเอลเป็นเหมือนภาพปริศนาขนาดใหญ่ท่ีชิน้ส่วนจะวางอยู่ในท่ีของมนัก่อนการ

เสดจ็มาคร้ังท่ีสอง เราแต่ละคนเป็นชิน้ภาพปริศนา และเราแต่ละคนช่วยวางชิน้ส�าคัญชิน้อ่ืนในท่ี

ของมนั
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จะมา คนที่แสวงหาความรูแ้ละความ
สวา่งเพิ่มเตมิจะอยู่ตรงหน้าท่าน เมื่อ
ท่านตอบรบัการกระตุน้เตอืน พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงน�าค�าพูดของ
ท่านเข้าไปในใจของอีกฝ่ายหน่ึง และ
สักวนัหน่ึงพระผู้ช่วยให้รอดจะรบัท่าน
เฉพาะพระพักตรพ์ระบิดา

ความพยายามของกลุ่ม
งานทางวญิญาณของการช่วยคนบาง

คนเข้ามาในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าเป็นงานกลุ่ม จงขอความช่วยเหลือ
จากผู้สอนศาสนาทันทีที่ท�าได ้และสวด
อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากสวรรค ์
แตจ่�าไวว้า่จังหวะเวลาในการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของอีกฝ่ายหน่ึงน้ันไม่ขึน้กับ
ท่านทัง้หมด 11

คมัลา เปอรแ์ซนดม์าจากหมู่เกาะ
มอรเิชียส เธอก�าลังเรยีนแพทย์ ในเมือง 
บอร์ โดประเทศ ฝรัง่เศสเมื่อเราพบเธอ
ในเดอืนกุมภาพันธ์ ปี 1991 เราสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครวัขอให้สามารถ
แบ่งปันพระกิตตคิณุกับคนที่แสวงหา
ความจรงิ และเราสอนเธอในบ้านของ
เรา ข้าพเจ้ามี โอกาสให้บัพตศิมาเธอ  
แตเ่ราไม่ ใช่อิทธิพลส�าคญัที่สุดในการ
เข้ารว่มศาสนจักรของคมัลา เพื่อนๆ 
ของเธอ ผู้สอนศาสนา และแม้แต่
สมาชิกครอบครวัเคยเป็น “พยานเกี่ยว
กับพระผู้เป็นเจ้า” ในประเทศบ้านเกิด
ของเธอมาแล้ว และวนัหน่ึงในฝรัง่เศส 
เมื่อสมควรแก่เวลา คมัลาจึงตดัสินใจ
รบับัพตศิมา 25 ปีตอ่มา พรของการ
ตดัสินใจครัง้น้ันอยู่รายรอบเธอ และ
บุตรชายของเธอเป็นผู้สอนศาสนาใน
มาดากัสการ์

ขออย่าไดม้องวา่ความพยายามของ
ท่านในการแบ่งปันความรกัของพระ
ผู้ช่วยให้รอดกับผู้อื่นเป็นการสอบ
ผ่านหรอืสอบตกโดยตดัเกรดจากการ
พิจารณาวา่เพื่อนของท่านตอบรบัความ
รูสึ้กหรอืค�าเชือ้เชิญของท่านให้พบกับ
ผู้สอนศาสนามากน้อยเพียงใด 12 เราไม่
สามารถตดัสินผลความพยายามของเรา

ดว้ยดวงตามนุษย์ ทัง้จะก�าหนดตาราง
เวลาก็ ไม่ได ้เมื่อท่านแบ่งปันความรกั
ของพระผู้ช่วยให้รอดกับผู้อื่น เกรดของ
ท่านมักจะเป็นเอบวกเสมอ

รฐับาลบางประเทศจ�ากัดงานของผู้
สอนศาสนา ส่งผลให้สมาชิกดเีดน่ของ
เราตอ้งกล้าเป็น “พยานเกี่ยวกับพระ
ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุก . . . แห่ง” 
มากขึน้

นาเดชดาจากมอสโกมักจะมอบพระ
คมัภีรม์อรมอนใส่กล่องของขวญัให้ผู้
อื่นโดยมีห่อขนมวางไวร้อบๆ เธอกล่าว
วา่ “ดฉัินบอกพวกเขาวา่ของขวญัชิน้น้ี
หวานที่สุดเท่าที่ดฉัินจะให้พวกเขาได”้

ไม่นานหลังจากรบับัพตศิมาใน
ยูเครน สเวทลานามีความรูสึ้กวา่ตอ้ง
แบ่งปันพระกิตตคิณุกับชายคนหน่ึงที่
เธอพบบ่อยๆ บนรถประจ�าทาง เมื่อเขา
ขึน้รถที่ป้ายของเขา เธอถามวา่ “คณุ
อยากรูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้
ไหม” เขาตอบวา่ “อยากครบั” ผู้สอน
ศาสนาสอนวคิเตอร ์และเขารบับัพตศิ 
มา ตอ่มาเขากับสเวทลานารบัการผนึก
ในพระวหิารไฟรบูรก์ เยอรมนี

จงระวงั พรของท่านอาจมาอย่างไม่
คาดคดิ

เมือ่เจ็ดปีกอ่น ขา้พเจา้กบัเคธพีบ 
ดเิอโก โกเมซและครอบครวัทีน่่ารกัของ
เขาในซอลท์เลคซิตี ้พวกเขาเขา้รว่ม 
โอเพน่เฮาส์พระวหิารกับเราแต่ไมย่อมรบั 
ค�าเชือ้เชิญจากเราใหเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่ว
กบัศาสนจกัร ในเดอืนพฤษภาคมทีผ่า่น
มาขา้พเจา้ไดร้บัโทรศัพทที์น่่าประหลาด
ใจจากดเิอโก เหตกุารณ์ตา่งๆ ในชีวติ
ท�าใหเ้ขาสวดออ้นวอน เขาหาผูส้อน
ศาสนาดว้ยตนเอง เรยีนบทสนทนา และ
พรอ้มรบับพัตศิมา วนัที ่11 มถินุายนท่ี
ผา่นมาน้ี ขา้พเจา้เดนิลงไปในน�า้บพัตศิมา 
กบัดเิอโก โกเมซเพ่ือนสานุศิษยแ์ละ
สหายของขา้พเจา้ การเปลีย่นใจเลือ่มใส
ของเขามีตารางเวลาในตวัเองและมากบั
ความช่วยเหลอืตลอดจนการสนับสนุน
ของหลายๆ คนผู้เอือ้มไปหาเขาในฐานะ 
“พยานเกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้”

การเปล่ียนใจเล่ือมใสของดิเอโก โกเมซ (ด้าน

บน แถวหน้า คนท่ีสามจากด้านขวา) และคัมลา 

เปอร์แซนด์ (ด้านขวากับครอบครัวของเธอหลงั

จากบัพติศมาได้ 25 ปี) เกิดขึน้จากความช่วย

เหลือตลอดจนการสนับสนุนของหลายๆ คน

ผู้เอือ้มไปหาพวกเขาในฐานะ “พยานเก่ียวกับ

พระผู้ เป็นเจ้า” 
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ค�าเช้ือเชิญต่อเยาวชน
ถึงเยาวชนและคนหนุ่มสาวที่น่าทึ่ง

ของเราทั่วโลก ข้าพเจ้าให้ค�าเชือ้เชิญ
พิเศษและท้าทายท่านให้เป็น “พยาน
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า” คนที่อยู่รอบข้าง
ท่านเปิดรบัการซักถามทางวญิญาณ จ�า
ภาพปรศินาได้ ไหม ท่านไม่ไดม้าท�างาน
มือเปล่าแตม่ีเทคโนโลยีและส่ือสังคม
ให้ท่านใช้ เราตอ้งการท่าน พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้ท่านมีส่วนรว่มในอุดมการณ์
อันยิ่งใหญ่น้ีมากขึน้

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “เพราะ
ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงออกไปและน�า
ชนทุกชาตมิาเป็นสาวกของเรา จง 
บัพตศิมาพวกเขาในพระนามของ
พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” 13

ท่านไม่ไดอ้ยู่ ในแอฟรกิา เอเชีย 
ยุโรป อเมรกิาเหนือ กลาง หรอืใต ้
แปซิฟิก หรอืที่อื่นใดในโลกของพระผู้
เป็นเจ้าโดยบังเอิญ เพราะพระกิตตคิณุ
ตอ้งไปถึง “ทุกประชาชาต,ิ ตระกูล, 
ภาษา, และผู้คน.” 14

“พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค ์. . . ทรง
สถาปนาราชอาณาจักรหน่ึง [กอ้นหนิถกู
ตดัออกมาไม่ใช่ดว้ยมอืมนุษยท์ีก่ลาย
เป็นภูเขาใหญจ่นเต็มพภิพ] ซ่ึงไมม่วีนั
ถกูท�าลาย . . . [แต]่ ตัง้มัน่อยูเ่ป็นนิตย์

“. . . พระสุบินน้ันเป็นจรงิ และค�า
แก้พระสุบิน . . . แน่นอน” 15

ข้าพเจ้าทิง้ท้ายดว้ยถ้อยค�าจากหลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา “จงเรยีกหา
พระเจ้า, เพื่ออาณาจักรของพระองคจ์ะ
ออกไปบนแผ่นดนิโลก, เพื่อผู้อยู่อาศัย
ในน้ันจะไดร้บัมัน, และพรอ้มส�าหรบั
วนัเวลาที่จะมาถึง, ซ่ึงในเวลาน้ันบุตร
แห่งพระมหาบุรษุจะเสด็จลงมา [จาก] 
สวรรค,์ ทรงห่อหุ้มดว้ยความเจิดจ้า
แห่งรศัมีภาพของพระองค,์ เพื่อพบ
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า . . .  
บนแผ่นดนิโลก” 16 ในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ดาเนียล 2:10.
 2. ดาเนียล 2:18.
 3. ดาเนียล 2:26–28, 44–45; ด ูข้อ 34–35 ดว้ย.
 4. ดาเนียล 2:47.
 5. ด ู1 นีไฟ 14:12–14.

 6. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 65:2;  
ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 110:11 ดว้ย.

 7. ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ  
(2007), 478; ด ูบอยด ์เค. แพคเกอร,์ 
“มาตรฐานแห่งความจรงิไดร้บัการสถาปนา,” 
เลียโฮนำ, พ.ย. 2003, 28.

 8. โธมัส เอส. มอนสัน, “ขอตอ้นรบัสู่การประชุม
ใหญ่” เลียโฮนำ, พ.ย. 2013, 4.

 9. โมไซยาห์ 18:9.
 10. มัทธิว 10:32.
 11. หน่ึงเดอืนก่อนข้าพเจ้าอยู่ ในซานตามารอีา 

บราซิล บราเดอร์ โฮอาโอ กราห์ลบอกข้าพเจ้า
วา่สมัยหนุ่มเขาไปโบสถ์เป็นเวลาสองปี อยาก
รบับัพตศิมา แตค่ณุพ่อไม่อนุญาต วนัหน่ึงเขา
บอกพี่สาวน้องสาวของเขาที่มีความปรารถนา
เดยีวกันวา่พวกเขาตอ้งคกุเข่าสวดอ้อนวอน
ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้ ใจของคณุพ่อ
อ่อนลง พวกเขาคกุเข่าสวดอ้อนวอนและไป
โรงเรยีน.

เมื่อกลับบ้านวนัน้ัน พวกเขาประหลาดใจ
เมื่อเห็นคณุลุงพี่ชายของคณุพ่อมาจากเมือง
ไกล ท่านก�าลังคยุกับคณุพ่ออยู่ ในบ้าน ลูกๆ 
เริม่ถามคณุพ่อขณะคณุลุงอยู่ ในห้องวา่พวก
เขาจะรบับัพตศิมาไดห้รอืไม่ คณุลุงก้าวออกมา
ข้างหน้า มือวางบนบ่าน้องชาย และพูดวา่  
“รนัีลโด น่ีจรงินะ ให้พวกเขารบับัพตศิมา
เถอะ” ไม่มี ใครรูว้า่คณุลุงรบับัพตศิมาเมื่อสอง
สามเดอืนก่อน.

คณุลุงไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้เดนิทางมา
บ้านน้องชาย และเพราะเขา “ยืนเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า” วนัน้ัน หลานชายกับ
หลานสาวของเขาจงึไดร้บัอนุญาตใหร้บับัพตศิมา  
ไมกี่สั่ปดาหต์อ่มา รนัีลโดกับภรรยารบับพัตศิมา  
พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของ
เด็กๆ เหล่าน้ันอย่างน่าอัศจรรย์ผ่านคนที่
เต็มใจเป็น “พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า.”

 12. “ท่านประสบความส�าเรจ็เมื่อท่านเชือ้
เชิญ ไม่วา่ผลจะออกมาอย่างไร” (เคลย์
ตนั เอ็ม. ครสิเต็นเซ็น, The Power of 
Everyday Missionaries [2012], 23; see also 
everydaymissionaries.org).

 13. มัทธิว 28:19.
 14. โมไซยาห์ 15:28.
 15. ดาเนียล 2:44–45; ด ูข้อ 34–35 ดว้ย.
 16. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 65:5.

เยาวชนและคนหนุ่มสาวท่ัวโลก ท่านมาท�างานโดยมีเทคโนโลยีและส่ือสังคมให้พวกเขาใช้
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ประธานศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรยี์ เบน
เนียน อายรงิก์ ในฐานะที่ปรกึษาที่หน่ึง
ในฝ่ายประธานสูงสุด และดเีทอร ์ฟรดีรกิ  
อุคท์ดอรฟ์ ในฐานะที่ปรกึษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้นโปรดยกมือ
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนรสัเซลล์  

แมเรยีน เนลสันเป็นประธานโควรมั
อัครสาวกสิบสองและรายช่ือตอ่ไปน้ีใน
ฐานะสมาชิกโควรมัเดยีวกัน:  
รสัเซลล์ เอ็ม.เนลสัน, ดลัลิน เอช. 
โอ๊คส์, เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, 
 โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, เจฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนด,์ เดวดิ เอ. เบดนาร,์  
เควนทิน แอล. คกุ, ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟ
เฟอรสั์น, นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, 
โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรยี์ อี.  
สตเีวนสัน, และเดล จี. เรนลันด์

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้นโปรดท�าเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนที่ปรกึษาใน

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวก
สิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผย

น�าเสนอโดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องทัง้หลาย ประธานมอนสันขอ
ให้ข้าพเจ้าเสนอรายช่ือเจ้าหน้าที่
ระดบัสามัญและสาวกเจ็ดสิบภาค

ของศาสนจักรเพื่อการออกเสียง
สนับสนุนของท่าน

ขอเสนอวา่เราสนับสนุนโธมัส  
สเป็นเซอร ์มอนสัน ในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และ

การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ี
ศาสนจกัร

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดท�าเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอปลดพรอ้มแสดงความ

ขอบคณุส�าหรบัการรบัใช้ที่ยอดเยี่ยม
ของเอ็ลเดอรแ์ดเนียล แอล. จอห์นสัน, 
ไชโร มัซซาการด์,ี เคนท์ เอฟ. รชิารด์ส์, 
และฟรานซิสโก เจ. วนิญัส ในฐานะ
สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่และ
มอบสถานะเกียรตคิณุแก่พวกท่าน  
เราทราบถึงการรบัใช้ของเอ็ลเดอร์
แพร ์จี. มาล์ม ผู้เสียชีวติเมื่อวนัที่ 
26 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 เราขอแสดง
ความรกัและความเสียใจอย่างจรงิใจตอ่
ซิสเตอรม์าล์มและบุตรหลานของพวก
ท่าน

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุแก่เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่เหล่าน้ี
ส�าหรบัการรบัใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวก
ท่าน โปรดยกมือ

และขอเสนอปลด อลนั อาร.์ วอลก์เกอร ์
ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค ผู้ที่ปรารถนา
จะรว่มแสดงความขอบคณุบราเดอร์
วอล์กเกอรส์�าหรบัการรบัใช้ของท่าน 
โปรดยกมือ

ขอเสนอวา่เราสนับสนุนบุคคลดงัตอ่
ไปน้ีในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาค: บานุ เค. 
ฮิรานานดานิ และ ซานดิโน โรมัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้น หากมี
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่

ชัน้ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่าย
ประธานองคก์ารช่วยสามัญที่ด�ารงอยู่ ใน
ปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้น หากมี โดยการกระท�าเช่น

เดยีวกัน
ประธานมอนสันครบั ผลการออก

เสียงเป็นที่ประจักษ์ เราเชือ้เชิญให้ท่าน
ที่คดัคา้นข้อเสนอใดๆ ให้ตดิตอ่
ประธานสเตคของท่าน

พี่น้องทัง้หลาย เราช่ืนชมศรทัธาและ
ค�าสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อผู้น�าของ
ศาสนจักร ◼
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และเอาการเอางานมาก ท่านอุทานดว้ย
ความรูสึ้กบางอย่าง “เควนทิน เสาไฟ
น่ันสวยที่สุดแล้วส�าหรบัพ่อบนฟารม์
แห่งน้ี!” แล้วท่านก็อธิบายเหตผุล “เมื่อ
พ่อมองดเูสาไฟตน้น้ัน พ่อตระหนักวา่ 
ไม่เหมือนสมัยที่พ่อโตที่น่ี ตอนน้ีพ่อไม่
ตอ้งตกัน� ้าใส่ถังแล้วหิว้น� ้ากลับบ้านมา
ท�าอาหาร ล้างมือ หรอือาบน� ้า พ่อไม่ตอ้ง
จุดเทียนหรอืตะเกียงน� ้ามันไวอ้่าน

โดย เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุก

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ชี
วตินิรนัดรเ์ป็นของประทานส�าคญั
ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าและมอบ
ให้คนที่ “รกัษาพระบัญญัต ิ 

[ของพระผู้เป็นเจ้า] และอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่” 1 อีกนัยหน่ึง คนที่  
“ ไม่องอาจในประจักษ์พยานถึงพระ
เยซู” 2 จะไม่มีชีวตินิรนัดรก์ับพระบิดา
บนสวรรค ์มีส่ิงกีดขวางความองอาจของ
เราจ�านวนหน่ึงที่ขัดขวางไม่ ให้เราบรรลุ
เป้าหมายแห่งชีวตินิรนัดร์ 3 ส่ิงกีดขวาง
อาจซับซ้อน ข้าพเจ้าจะอธิบาย

หลายปีก่อนคณุพ่อของข้าพเจ้าสรา้ง
กระท่อมหลังเล็กไวบ้นที่ดนิที่เราเลีย้ง
ปศสัุตว ์ทิวทัศน์บรเิวณทุ่งหญ้างดงาม
ยิ่งนัก ข้าพเจ้าไปที่น่ันตอนก่อผนัง
กระท่อม ข้าพเจ้าประหลาดใจที่
หน้าตา่งดา้นชมววิเห็นเพียงเสาไฟที่อยู่
ไม่ ไกลบ้าน ส�าหรบัข้าพเจ้าแล้ว เสาไฟ
ตน้ใหญ่บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม

ข้าพเจ้าถามวา่ “พ่อครบั ท�าไมปล่อย
ให้พวกเขาตัง้เสาไฟบังววิจากหน้าตา่ง
ละครบั”

คณุพ่อของข้าพเจ้าเป็นคนใจเย็น

องอาจในประจกัษพ์ยานถึง
พระเยซู
เราจะท�าให้ประจักษ์พยานของเราถึงพระบิดาและพระบตุรสับสนและซับซ้อนโดยส่ิง
กีดขวางไม่ได้

หนังสือตอนกลางคนื พ่ออยากเห็นเสา
ไฟน่ันตรงกลางหน้าตา่งชมววิพอด”ี

คณุพ่อมีทัศนะตา่งจากข้าพเจ้าเรือ่ง
เสาไฟ ส�าหรบัท่านเสาไฟหมายถึงชีวติ
ที่ดขีึน้ แตส่�าหรบัข้าพเจ้ามันเป็นส่ิง
กีดขวางทิวทัศน์ที่งดงาม คณุพ่อเห็น
ไฟฟ้า แสงสวา่ง และความสะอาดมีคา่
กวา่ววิสวยๆ ข้าพเจ้าตระหนักทันทีวา่
ถึงแม้เสาไฟเป็นส่ิงกีดขวางส�าหรบั
ข้าพเจ้า แตม่ีความหมายเชิงสัญลักษณ์
ที่เป็นจรงิส�าหรบัคณุพ่อ

ส่ิงกดีขวางคอื “ส่ิงขดัขวางความเช่ือ
หรอืความเขา้ใจ” หรอื “อปุสรรคตอ่
ความกา้วหน้า” 4 กดีขวางทางวญิญาณ
คอื “ถล�าเขา้ไปในบาปหรอืความดือ้รัน้”5 
ส่ิงกดีขวางเป็นอะไรตามทีท่�าใหเ้ราเขว
จากการบรรลเุป้าหมายทีช่อบธรรม

เราจะท�าให้ประจักษ์พยานของเราถึง
พระผู้ช่วยให้รอดสับสนและซับซ้อน
โดยส่ิงกีดขวางไม่ได ้เราจะตดิกับดกั
น้ันไม่ได ้ประจักษ์พยานของเราถึง
พระองคต์อ้งบรสุิทธิ์และเรยีบง่าย
เหมือนค�าแก้ตา่งที่เรยีบง่ายของคณุพ่อ
ข้าพเจ้าเรือ่งเสาไฟในฟารม์ที่ท่าน
เตบิโตมา

ส่ิงกีดขวางอะไรท�าให้ประจักษ์พยาน
ที่เรยีบง่ายและบรสุิทธิ์ของเราถึงพระ
บิดาและพระบุตรสับสนและซับซ้อน 
และกันเราไม่ ให้องอาจในประจักษ์
พยานน้ัน
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ส่ิงกดีขวางอย่างหน่ึงคอืปรัชญาของมนุษย์
เรายอมรบัความรูทุ้กประเภทและ

เช่ือวา่ “รศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคอื
ความรูแ้จ้ง” 6 แตเ่รารูเ้ช่นกันวา่อุบาย
ของปฏิปักษ์คอืน�าผู้คนออกห่างจาก
พระผู้เป็นเจ้าและท�าให้คนเหล่าน้ัน
สะดดุโดยเน้นปรชัญาของมนุษย์เหนือ
พระผู้ช่วยให้รอดและค�าสอนของ
พระองค์

อัครสาวกเปาโลเป็นพยานที่เช่ือถือ
ไดข้องพระเยซูครสิตเ์พราะ
ประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์กับพระผู้
ช่วยให้รอดที่เปลี่ยนชีวติเขา 7 ภูมิหลังที่
ไม่ธรรมดาของเปาโลเตรยีมเขาให้
เช่ือมสัมพันธ์กับคนหลายวฒันธรรม 
เขารกั “ความเรยีบง่ายตรงไปตรงมา” 
ของชาวเธสะโลนิกาและ “ความกรณุา
ปรานี” ของชาวฟิลิปปี 8 เดมิทีเขาพบ
วา่การเช่ือมสัมพันธ์กับชาวกรกีที่รอบรู้
และเจนโลกน้ันยากกวา่ ในเอเธนส์
กลางสภาอาเรโอปากัส เขาพยายามใช้
หลักปรชัญาและถูกปฏิเสธ ส�าหรบัชาว
โครนิธ์ เขาตัง้ใจจะสอน “หลักค�าสอน
ของพระครสิตท์ี่ถูกตรงึกางเขน” 9  
อย่างเรยีบง่าย อัครสาวกเปาโลกล่าว
ดงัน้ี

“ค�าพูดและค�าเทศนาของข้าพเจ้า
ไม่ ใช่เป็นการพูดชักชวนดว้ยปัญญาแต่
เป็นการส�าแดงพระวญิญาณและ 
ฤทธานุภาพ

“เพื่อความเช่ือของพวกท่านจะไม่
ขึน้กับปัญญาของมนุษย์ แตข่ึน้กับฤทธิ์
เดชของพระเจ้า” 10

เรือ่งราวพระคมัภีรท์ี่วเิศษสุดบาง
เรือ่งเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและพระ
พันธกิจของพระองคบ์รรยายไว้ ใน  
1 โครนิธ์ บทหน่ึงคอื บทที่15 ไดร้บั
ความสนใจทั่วโลกผ่านการบรรเลงเพลง 
Messiah ของจอรจ์ เฟรดรกิ ฮันเดล 11 
เพลงดงักล่าวประกอบดว้ยหลักค�าสอน
ที่ลึกซึง้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ใน
ตอน 3 ของ Messiah ตามมาตดิๆ  
ดว้ย “สรอ้ยเพลงฮาเลลูยา” ซ่ึงใช้พระ
คมัภีรส่์วนใหญ่จาก 1 โครนิธ์ 15 ในไม่กี่

ข้อน้ี เปาโลบรรยายส่ิงที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงท�าส�าเรจ็ไวอ้ย่างไพเราะ

“[เพราะ] บัดน้ีพระครสิตท์รงถูก
ท�าให้เป็นขึน้มาจากความตายแล้ว . . . 
ผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไป

“. . . ในเมื่อความตายเกิดขึน้โดย
มนุษย์คนหน่ึง การเป็นขึน้จากความ
ตายก็เกิดขึน้โดยมนุษย์คนหน่ึงเช่นกัน

“เพราะวา่เช่นเดยีวกับที่ทุกคนตอ้ง
ตายโดยเกี่ยวเน่ืองกับอาดมั ทุกคนก็จะ
ไดร้บัชีวติโดยเกี่ยวเน่ืองกับพระ
ครสิต ์. . .

“ โอ ความตาย ชัยชนะของเจ้าอยู่
ที่ ไหน? โอ ความตาย เหล็กในของเจ้า
อยู่ที่ ไหน? . . .

“สาธุการแดพ่ระเจ้า ผู้ประทาน
ชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูครสิตอ์งค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 12

เรารูว้า่การละทิง้ความเช่ือส่วนหน่ึง
เกิดขึน้เพราะพวกเขายกระดบัปรชัญา
ของมนุษย์ ให้อยู่เหนือหลักค�าสอนพืน้
ฐานที่จ�าเป็นของพระครสิต ์แทนที่จะ
สอนความเรยีบง่ายในข่าวสารของพระผู้

ช่วยให้รอด พวกเขากลับเปลี่ยนและ
ท�าให้ความจรงิที่แจ้งชัดและมีคา่
มากมายสูญหาย ความจรงิแล้วครสิต์
ศาสนาน�าประเพณีเชิงปรชัญาบางอย่าง
ของกรกีมาท�าให้ความเช่ือของผู้คน
กลมกลืนกับวฒันธรรมที่มีอยู่ วลิล์  
เดอรแ์รนท์นักประวตัศิาสตรเ์ขียนวา่  
“ครสิตศ์าสนาไม่ท�าลายลัทธินอกศาสนา 
แตก่ลับน�ามาใช้ จึงท�าให้กรกีที่จวนตาย
มีชีวติอีกครัง้” 13 ในทางประวตัศิาสตร ์
และในสมัยของเรา บางคนปฏิเสธพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์พราะพวก
เขาเห็นวา่พระกิตตคิณุมีความซับซ้อน
ทางปัญญาไม่มากพอ

สมัยเริม่การฟ้ืนฟู อย่างน้อยหลาย
คนก็ปฏิญาณตนวา่จะท�าตามค�าสอน
ของพระผู้ช่วยให้รอด หลายประเทศ
ถือวา่ศาสนาครสิตเ์ป็นศาสนาประจ�า
ชาต ิแตก่ระน้ันก็ยังมีค�าพยากรณ์วา่
สมัยของเราจะยากกวา่มาก

ฮีเบอร ์ซี. คมิบลัลเ์ป็นหน่ึงในอคัร
สาวกสิบสองดัง้เดมิของสมยัการ
ประทานน้ีและเป็นทีป่รกึษาทีห่น่ึงของ
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ประธานบรคิมั ยงัก์ ทา่นเตอืนวา่  
“เวลาจะมาถงึเม่ือ . . . ยากจะบอกไดว้า่
ใครเป็นวสุิทธชินและใครเป็นศัตรกูบั
ผูค้นของพระผู้เป็นเจา้ เมือ่น้ัน . . . ตอ้ง
คน้หาตะแกรงอนัใหญ ่เพราะจะเป็น
เวลาฝัดรอ่นครัง้ใหญ ่และหลายคนจะ
ตก” ทา่นสรปุวา่ “การทดสอบก�าลงัมา”14

ในสมัยของเรา อิทธิพลของครสิต์
ศาสนาในหลายประเทศ รวมทัง้สหรฐั 
ลดลงอย่างมาก หากไม่มีความเช่ือทาง
ศาสนาย่อมไม่มีความรูสึ้กรบัผิดชอบตอ่
พระผู้เป็นเจ้า ดว้ยเหตน้ีุจึงยากจะ
ก�าหนดคณุคา่สากลเกี่ยวกับวธิีด�าเนิน
ชีวติ ปรชัญาที่ฝังลึกมักขัดแย้งกันเอง

น่าเสียดายที่เรือ่งเช่นน้ีเกิดขึน้เช่น
กันกับสมาชิกบางคนของศาสนจักรผู้
หลงทิศทางและไดร้บัอิทธิพลจาก
อุดมการณ์ขณะน้ัน—ซ่ึงเห็นชัดวา่
หลายอย่างไม่ชอบธรรม

ตามค�าพยากรณ์ของฮีเบอร ์ซี. คมิ
บัลล์ เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์กล่าว
ในปี 1982 วา่ “การฝัดรอ่นส่วนมากจะ
เกิดขึน้เพราะความพลัง้พลาดในการ
ประพฤตชิอบซ่ึงคนน้ันไม่กลับใจ บาง
คนยอมแพ้แทนที่จะยืนหยัดจนถึงที่สุด 
บางคนจะถูกคนแปรพักตรห์ลอก 
นอกจากน้ี อีกหลายคนจะขุ่นเคอืง 
เพราะจะมีส่ิงกีดขวางตามสมัยการ
ประทานแตล่ะสมัย!” 15

ส่ิงกดีขวางอกีอย่างหน่ึงคอืการไม่เห็นว่า
บาปคอืบาป

แง่มุมหน่ึงที่ก่อความยุ่งยากมากเป็น
พิเศษในสมัยของเราคอืหลายคน
ท�าบาปแต่ไม่คดิวา่น่ันเป็นบาป พวก
เขาไม่ส�านึกผิดหรอืไม่ยอมรบัวา่ความ
ประพฤตขิองตนผิดศีลธรรม บางคนที่
ยืนยันความเช่ือของตนในพระบิดาและ
พระบุตรถึงกับเช่ือผิดๆ วา่พระบิดาที่รกั
ในสวรรค์ ไม่ควรก�าหนดผลของความ
ประพฤตทิี่ขัดกับพระบัญญัตขิอง
พระองค์

เห็นชัดวา่น่ีคอืส่ิงที่ โครแิอนทอน 
บุตรของแอลมาผู้บุตรในพระคมัภีร ์

มอรมอนเช่ือ เขาประพฤตผิิดศีลธรรม 
รา้ยแรงและถูกแอลมาตกัเตอืน เราได้
รบัพรที่แอลมาศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่ง
ใหญ่ผู้ประสบ “เหวลึกอันมืดที่สุด 
[และ] ความสวา่งอัศจรรย์” 16 มาแล้ว 
เขาบันทึกค�าแนะน�าที่ ให้ ไว ้ใน แอลมา
บทที่ 39 เราอ่านวา่เขาตกัเตอืนบุตรชาย
คนน้ีผ่านกระบวนการกลับใจอย่างไร
และอธิบายวา่พระครสิตจ์ะเสด็จมารบั
บาปไปอยา่งไร เขาชีแ้จงวา่โครแิอนทอน 
จ�าเป็นตอ้งกลับใจเพราะ “ ไม่มีส่ิงที่ ไม่
สะอาดจะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าเป็นมรดกได”้ 17

แอลมา 42 มีหลักค�าสอนที่วเิศษสุด
บางอย่างในพระคมัภีรท์ัง้หมดเกี่ยวกับ
การชดใช้ แอลมาช่วยให้ โครแิอนทอน
เข้าใจวา่ไม่เป็น “การอยุตธิรรมที่จะส่งผู้
ท�าบาปไปสู่สภาพแห่งความเศรา้
หมอง”18 แตเ่ขาบอกวา่ตัง้แตอ่าดมั  
พระผู้เป็นเจ้าที่เป่ียมดว้ยพระเมตตา
ประทาน “ช่วงเวลาเพื่อการกลับใจ” 
เพราะหากปราศจากการกลับใจ “แผน
แห่งความรอดอันยิ่งใหญ่จะถูกท�าให้ล้ม
เหลว” 19 แอลมาแสดงให้เห็นเช่นกันวา่
แผนของพระผู้เป็นเจ้าเป็น “แผนแห่ง
ความสุข”20

ค�าสอนของแอลมาให้ความรูม้าก
ที่สุด “เพราะดเูถิด, ความยุตธิรรม
ปฏิบัตขิ้อเรยีกรอ้งทัง้หมดของมัน,  
และความเมตตาอ้างสิทธิ์ ในทุกส่ิงที่
เป็นของมันเองดว้ย; และดว้ยเหตน้ีุ,  

จึงไม่มีผู้ ใดไดร้บัการช่วยให้รอด
นอกจากคนที่ส�านึกผิดอย่างแท้จรงิ” 21 
ในความเป็นจรงิ พรอันน่ายินดขีอง
การกลับใจและการท�าตามค�าสอนของ
พระผู้ช่วยให้รอดส�าคญัอย่างยิ่ง การ
ชีแ้จงเช่นทีแ่อลมาชีแ้จงกบัโครแิอนทอน 
เกี่ยวกับผลของการเลือกท�าบาปและ
การไม่กลับใจถือวา่ยุตธิรรมดแีล้ว มัก
กล่าวกันวา่ “ ไม่ช้าก็เรว็ทุกคนตอ้งรบัผล
จากการกระท�าของตวั” 22

พรซีเลสเชียลอันน่าทึ่งจากการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดคือ โดยผ่าน
การกลับใจ ความประพฤติที่เป็นบาป
ถูกลบล้าง หลังจากโครแิอนทอนกลับใจ  
แอลมาสรปุวา่ “ขอให้บาปของลูก
เท่าน้ันเป็นเรือ่งล�าบากใจลูก, ด้วย
ความล�าบากใจน้ันซ่ึงจะน�าลูกลงมาสู่
การกลับใจ” 23

การมองข้ามเป้าหมายคอืส่ิงกดีขวาง
ศาสดาพยากรณ์เจคอบเรยีกชาวยิว

สมัยโบราณวา่ “คนดือ้รัน้” ผู้ดหูมิ่น
ความแจ้งชัด “ฆ่าศาสดาพยากรณ์, 
และแสวงหาส่ิงที่พวกเขาไม่สามารถ
เข้าใจได.้ ดงัน้ัน, เพราะความมืดบอด
ของพวกเขา, ซ่ึงความมืดบอดน้ันเกิด
จากการมองข้ามเป้าหมาย, พวกเขาจึง
จ�าเป็นตอ้งตก.” 24

แม้จะมีตัวอย่างมากมายของการมอง
ข้ามเป้าหมาย 25 แต่ตัวอย่างส�าคัญใน
สมัยของเราคือความคิดสุดโต่ง สุดโต่ง
เรือ่งพระกิตติคุณคือเมื่อคนหน่ึงยก
ระดับหลักธรรมพระกิตติคุณข้อหน่ึง
ให้อยู่เหนือหลักธรรมข้ออื่นที่ส�าคัญเท่า
กัน และเช่ือหลักธรรมที่อยู่นอกเหนือ
หรอืขัดกับค�าสอนของผู้น�าศาสนจักร 
ตัวอย่างหน่ึงคือเม่ือคนหน่ึงสนับสนุน
ให้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรอืเน้นส่วน
หน่ึงของพระค�าแห่งปัญญา อีกตัวอย่าง
หน่ึงคือการเตรยีมรบั “อวสานของโลก” 
อย่างเกินเหตุ ในสองตัวอย่างน้ีคนอื่น
ถูกกระตุ้นให้ยอมรบัการตีความส่วนตัว 
“ถ้าเราเปลี่ยนกฎสุขภาพหรอืหลักธรรม
ข้อใดก็ตามให้อยู่ ในรปูของความคลั่ง
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ศาสนา เราก�าลังมองข้ามเป้าหมาย” 26

เมื่อพูดถึงหลักค�าสอนส�าคญั 
พระเจ้าทรงประกาศวา่ “ผู้ ใดก็ตามที่
ประกาศมากหรอืน้อยกวา่น้ี, คนคนน้ัน
ไม่เป็นของเรา” 27 เมื่อเรายกระดบัหลัก
ธรรมใดในลักษณะบั่นทอนค�ามั่น
สัญญาของเราวา่จะปฏิบัตหิลักธรรมข้อ
อื่นที่ส�าคญัเท่ากัน หรอืเช่ือวา่หลักธรรม
น้ันขัดหรอืดกีวา่ค�าสอนของผู้น�า
ศาสนจักร เราก�าลังมองข้ามเป้าหมาย

นอกจากน้ี สมาชิกบางคนยังไดย้ก
ระดบัอุดมการณ์ ซ่ึงหลายอย่างด ีให้อยู่
เหนือหลักค�าสอนพระกิตตคิณุขัน้พืน้
ฐาน พวกเขาถือวา่ความภักดตีอ่
อุดมการณ์น้ันเป็นค�ามั่นสัญญาแรก
ของพวกเขาและลดขัน้ค�ามั่นสัญญาที่
ให้ ไวก้ับพระผู้ช่วยให้รอดและค�าสอน
ของพระองคล์งมาเป็นอันดบัสอง ถ้าเรา
ยกระดบัส่ิงใดเหนือความภักดตีอ่พระผู้
ช่วยให้รอด ถ้าความประพฤตขิองเรา
ยอมรบัพระองคเ์ป็นเพียงครอูีกคนหน่ึง
และไม่ ใช่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
เมื่อน้ันเราก�าลังมองข้ามเป้าหมาย  
พระเยซูครสิตท์รงเป็นเป้าหมาย!

หลักค�าสอนและพันธสัญญาภาค  
76 กล่าวไวชั้ดเจนวา่ความ “องอาจใน
ประจักษ์พยานถึงพระเยซู” 28 เป็นบท
ทดสอบที่เรยีบง่ายและจ�าเป็นระหวา่ง
คนที่จะรบัพรของอาณาจักรซีเลสเชียล
เป็นมรดกกับคนในอาณาจักรเทอรเ์รส
เตรยีลที่ต�่ากวา่ เพ่ือองอาจ เราต้องเพ่ง
ความสนใจไปที่เดชานุภาพของพระ
เยซูครสิต์และการพลีพระชนม์เพื่อ
ชดใช้เพื่อเอาชนะความตายและช�าระ
เราให้สะอาดจากบาปผ่านการกลับใจ
ของเรา และเราต้องท�าตามหลักค�าสอน
ของพระครสิต์ 29 เราต้องให้ความสวา่ง
และความรูเ้กี่ยวกับพระชนม์ชีพและ
ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดน�าทางเรา
บนเส้นทางพันธสัญญา รวมทัง้ศาสน
พิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระวหิาร เราต้องแน่ว
แน่ในพระครสิต์ ดื่มด�่าพระวจนะของ
พระองค์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะ
หาไม่ 30

สรุป
ถ้าเราตอ้งการองอาจในประจักษ์

พยานของเราถึงพระเยซู เราพึงหลีก
เลี่ยงส่ิงกีดขวางที่หยุดยัง้และขัดขวาง
ความก้าวหน้าของชายหญิงที่น่านับถือ
จ�านวนมาก ขอให้เราตัง้ใจวา่จะอยู่ ใน
การรบัใช้พระองคเ์สมอ ขณะแสวงหา
ความรู ้เราพึงหลีกเลี่ยงปรชัญาของ
มนุษย์ที่บั่นทอนค�ามั่นสัญญาของเรา
ตอ่พระผู้ช่วยให้รอด เราตอ้งเห็นวา่บาป
คอืบาปและยอมรบัการชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอดผ่านการกลับใจ เราพึงหลีก
เลี่ยงการมองข้ามเป้าหมายและเพ่ง
ความสนใจไปที่พระเยซูครสิต ์พระผู้
ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา และท�า
ตามหลักค�าสอนของพระองค์

คณุพ่อของข้าพเจ้าเห็นเสาไฟเป็น
หนทางของการได้ ไฟฟ้า แสงสวา่ง และ

น� ้ามากมายมาท�าอาหารและท�าความ
สะอาด เป็นทางที่ท�าให้ชีวติท่านดขีึน้

นักเขียนคนหน่ึงบอกวา่เราอาจท�าให้
ส่ิงกีดขวางกลายเป็น “ทางที่น�าไปสู่
อุปนิสัยอันสูงส่งและสู่สวรรค”์ 31 ได้

ส�าหรบัเรา ความองอาจในประจักษ์
พยานถึงพระเยซูคอืทางที่น�าไปสู่
คณุสมบัตทิี่เหมาะสมในการรบัพระคณุ
ของพระผู้ช่วยให้รอดและอาณาจักร
ซีเลสเชียล พระเยซูครสิตท์รงเป็นทาง
เดยีวภายใตฟ้้าสวรรคท์ี่เราจะรอดได้ 32 
ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานอันหนักแน่นถึง
ความเป็นพระเจ้าและบทบาทของ
พระองค์ ในแผนของพระบิดา ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เป็นพยานวา่เขาถือแผ่นจารกึทองค�า
น้ันไว้ ในมือของตนเองเช่นกัน บันทึกน้ี
เพิ่งจัดพิมพ์เสรจ็และบราเดอรว์ติเมอร์
น�ามาดว้ย แน่นอนวา่ช่ือของหนังสือ
เล่มน้ีคอืพระคมัภีรม์อรมอน

เมื่ออายุ 12 ขวบ แมรยี์ ไดย้ินผู้สอน
ศาสนาพูดถึงพระคมัภีรเ์ล่มน้ี เธอมี
ความรูสึ้กพิเศษในใจ แม้พระคมัภีร ์
มอรมอนจะหนาหลายหน้า แตแ่มรยี์ก็
ปรารถนาจะอ่าน เมื่อบราเดอรว์ติเมอร์
จากไป เขาให้พระคมัภีรอ์ันล�า้คา่หน่ึง
เล่มไวก้ับบราเดอร์ ไอแซค มอรล์ีย์ผู้

โดย เอล็เดอร์แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

แมรีย์ เอลซิาเบธ โรลลนิส์
ข้าพเจ้ามีมโนภาพวา่ท่านทัง้หลายผู้

เป็นอนุชนรุน่หลังก�าลังรบัชมรบัฟังการ
ประชุมใหญ่ภาคน้ีอยู่ ณ ที่ ใดที่หน่ึงใน
โลก ข้าพเจ้าจะเล่าเรือ่งจรงิเรือ่งหน่ึงให้
ท่านฟัง เรือ่งที่เป็นไดท้ัง้แบบอย่างและ
บทเรยีน เรือ่งน้ีจะแสดงให้เห็นวธิีเข้า
ใกล้พระเจ้าและเข้าถึงพลังแรงกล้าใน
การตอ่ตา้นส่ิงล่อลวง

น่ีคอืเรือ่งราวของเด็กสาวคนหน่ึงซ่ึง
อาศัยอยู่ ในนิวยอรก์ เธอสูญเสียคณุพ่อ
ไปตัง้แตอ่ายุยังไม่ครบสามขวบเพราะ
เรอืล่มในทะเลสาบใหญ่ เธอ คณุแม่ พี่
ชายและน้องสาวย้ายไปเมืองอื่นในอีกรฐั
หน่ึงเพื่ออาศัยอยู่กับคณุลุงคณุป้า หลัง
จากย้ายมาไดร้ะยะหน่ึง มีผู้สอนศาสนา
และสมาชิกศาสนจักรจัดตัง้ใหม่แห่ง
หน่ึงเข้ามาในเมืองพรอ้มข่าวอันน่ายินดี
เรือ่งการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ พวกเขาเล่า
เรือ่งราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทพผู้น�า
บันทึกโบราณมาให้ชายหนุ่มช่ือโจเซฟ 
สมิธ บันทึกที่เขาแปลดว้ยอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้า ออลิเวอร ์คาวเดอรกีับ
จอห์น วติเมอร ์มาเยี่ยมเขาและไดเ้ห็น
แผ่นจารกึโลหะซ่ึงเป็นบันทึกโบราณ
น้ันดว้ยตาตนเองทัง้สองคน วติเมอร์

มองพระคมัภีร์	มองพระเจา้
ท่านเห็นว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลกัของท่าน เป็นศูนย์รวมความเข้มแขง็ทาง
วิญญาณของท่านหรือไม่
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เป็นเพื่อนกับลุงของแมรยี์และเป็นผู้น�า
ของศาสนจักรใหม่ ในท้องที่

ตอ่มาแมรยี์บันทึกวา่ “ฉันไปบ้าน 
[บราเดอรม์อรล์ีย์] . . . และขอดพูระ
คมัภีร ์[เขา] วางไว้ ในมือฉัน [และ] 
ขณะฉันมองด ูฉันรูสึ้กปรารถนาจะอ่าน
มากจนอดขอหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน
ไม่ได.้ . . . เขาบอกวา่ . . . เขาแทบไม่มี
เวลาอ่านดว้ยตนเองสักบท และมีพี่น้อง
ชายน้อยคนนักที่เคยเห็นพระคมัภีร ์แต่
ฉันรบเรา้จนในที่สุดเขาพูดวา่ ‘ถ้าหนูจะ
น�าพระคมัภีรเ์ล่มน้ีกลับมาคนืที่บ้านเรา
ก่อนอาหารเช้าพรุง่น้ี หนูก็น�าไปได’้”

แมรยี์รบีวิง่กลับบ้านและตอ้งการ
อ่านพระคมัภีรเ์ล่มน้ีมากจนเธออ่าน
เกือบทัง้คนื เช้าวนัรุง่ขึน้ เมื่อเธอน�า
พระคมัภีร์ ไปคนื บราเดอรม์อรล์ีย์พูด
วา่ “ลุงคดิวา่หนูคงอ่านไดนิ้ดหน่อย
สินะ” และ “ลุงไม่เช่ือวา่หนูจะเล่าให้ลุง
ฟังไดแ้ม้แตค่�าเดยีว” แมรยี์ยืนตวัตรง
และท่องข้อแรกในพระคมัภีรม์อรมอน
จากความจ�า จากน้ันจึงเล่าเรือ่งศาสดา
พยากรณ์นีไฟให้เขาฟัง ตอ่มาแมรยี์
เขียนวา่ “เขาจ้องฉันอย่างประหลาดใจ
และพูดวา่ ‘หนูเอาพระคมัภีร์ ไปอ่านที่
บ้านให้จบเลย ลุงรอได’้”

ไม่นานหลังจากน้ัน แมรยี์อ่านพระ
คมัภีรจ์บและเป็นคนแรกในเมืองน้ันที่
อ่านพระคมัภีรท์ัง้เล่ม เธอรูว้า่พระ
คมัภีรเ์ป็นความจรงิและมาจากพระ
บิดาบนสวรรค ์ขณะเธอมองพระคมัภีร ์
เธอมองพระเจ้า

หน่ึงเดอืนตอ่มา มีแขกพิเศษมาพบ
เธอที่บ้าน น่ีคอืส่ิงที่แมรยี์เขียนเกี่ยวกับ
เรือ่งไม่คาดฝันที่เป็นความทรงจ�าในวนั
น้ัน “เมื่อ [ โจเซฟ สมิธ] พบฉันท่าน
มองฉันไม่วางตา . . . หลังจากมองอยู ่
ช่ัวครูท่่านจึง . . . ให้พรอันประเสรฐิแก่
ฉัน . . . และให้พระคมัภีรเ์ล่มน้ันแก่
ฉันเป็นของขวญั ท่านบอกวา่จะให้พระ
คมัภีรอ์ีก [เล่ม] แก่บราเดอรม์อรล์ีย์ . . . 
เราทุกคนรูสึ้กวา่ท่านเป็นคนของพระผู้
เป็นเจ้าเพราะท่านพูดดว้ยพลังและพูด
อย่างผู้มีสิทธิอ�านาจ”

หญิงสาวคนน้ี ช่ือแมรยี์ เอลิซาเบธ 
โรลลินส์ เธอเห็นปาฏิหารยิ์อีกมากมาย
ในชีวติและรกัษาประจักษ์พยานในพระ
คมัภีรม์อรมอนไวเ้สมอ เรือ่งน้ีมีความ
หมายเป็นพิเศษตอ่ข้าพเจ้าเพราะเธอ
คอืพี่น้องของคณุย่าทวดคนที่ส่ีของ
ข้าพเจ้า จากแบบอย่างของแมรยี์ รวม
ทัง้ประสบการณ์อื่นๆ ในชีวติ ข้าพเจ้า
เรยีนรูว้า่ไม่มี ใครเยาวว์ยัเกินกวา่จะ
แสวงหาและรบัประจักษ์พยานส่วนตวั
ในพระคมัภีรม์อรมอน 1

ศิลาหลกัแห่งประจกัษ์พยานของท่าน
มีบทเรยีนส่วนตวัส�าหรบัท่านในเรือ่ง

ราวของแมรยี์ แตล่ะท่านที่เป็นเยาวชน
ชาย เยาวชนหญิงและเด็กสามารถมี
ความรูสึ้กเช่นเดยีวกับเธอได ้เมื่อท่าน
อ่านพระคมัภีรม์อรมอนและสวด
อ้อนวอนดว้ยความปรารถนาที่จะรูว้า่
พระคมัภีรเ์ป็นความจรงิ ท่านสามารถ
รบัความรูสึ้กประทบัใจเช่นเดยีวกบัแมรยี ์ 
ท่านอาจคน้พบดว้ยวา่ขณะยืนกล่าวค�า
พยานถึงพระคมัภีรม์อรมอน ท่านจะ
รูสึ้กถึงวญิญาณแห่งการยืนยันเดยีวกัน
น้ี พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะตรสักับใจ
ท่าน ท่านสามารถรูสึ้กถึงวญิญาณแห่ง
การยืนยันเดยีวกันน้ีดว้ยเมื่อท่านไดย้ิน
ผู้อื่นแบ่งปันประจักษ์พยานถึงพระ
คมัภีรม์อรมอน พยานทางวญิญาณเหล่า

น้ีแตล่ะครัง้สามารถน�าไปสู่การที่พระ
คมัภีรม์อรมอนจะกลายเป็นศิลาหลัก
แห่งประจักษ์พยานของท่าน

ข้าพเจ้าขออธิบายดงัน้ี ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธผู้แปลพระคมัภีร์
มอรมอนดว้ยของประทานและอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าบอกเราวา่พระคมัภีร์
มอรมอนเป็น “หนังสือที่ถูกตอ้งยิ่งกวา่
หนังสือใด ๆ บนแผ่นดนิโลก, และเป็น
ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา” 2

นับตัง้แตก่ารพิมพ์ครัง้แรกในปี 
1830 มีพระคมัภีรม์อรมอนตพีิมพ์ออก
ไปแล้วมากกวา่ 174 ล้านเล่มในภาษา
ตา่งๆ 110 ภาษา แสดงให้เห็นวา่พระ
คมัภีรม์อรมอนยังคงเป็นศิลาหลักแห่ง
ศาสนาของเราอยู่ แตเ่รือ่งน้ีมีความ
หมายตอ่ท่านทัง้หลายอย่างไร

ในค�าศัพท์สถาปัตยกรรม ศิลาหลัก
คอืส่วนส�าคญัยิ่งในประตโูคง้ เป็นศิลา
รปูลิ่มอยู่ตรงศนูย์กลางพอด ีเป็นจุด
สูงสุดของประตโูคง้ เป็นศิลาส�าคญั
ที่สุดในบรรดาศิลาทัง้หมดเพราะช่วย
รกัษาประตโูคง้ทัง้สองดา้นให้อยู่กับที่
โดยไม่ถล่มลงมา เป็นองคป์ระกอบ
ส�าคญัที่สุดของโครงสรา้งที่ท�าให้ประตู
หรอืช่องทางเบือ้งล่างเปิดผ่านไปได้

ในค�าศัพท์พระกิตตคิณุ น่ีคอืของ
ประทานและพรจากพระเจ้าโดยที่ศิลา
หลักแห่งศาสนาของเราคอืส่ิงที่เป็น 
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รปูธรรม จับตอ้งไดด้งัที่เราสามารถถือ
พระคมัภีรม์อรมอนไวแ้ละอ่านได ้ท่าน
เห็นวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นศิลาหลัก
ของท่าน เป็นศนูย์รวมความเข้มแข็ง
ทางวญิญาณของท่านหรอืไม่

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันขยาย
ความค�าสอนของโจเซฟ สมิธในเรือ่งน้ี 
ท่านกล่าววา่ “พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
ศิลาหลักแห่งศาสนาของเราดว้ยเหตุ
สามประการ เป็นศิลาหลักในพยานของ
เราถึงพระครสิต ์เป็นศิลาหลักแห่งหลัก
ค�าสอนของเรา เป็นศิลาหลักแห่ง
ประจักษ์พยาน”

ประธานเบ็นสันสอนตอ่ไปวา่  
“พระคมัภรีม์อรมอนสอนความจรงิแก่
เรา [และ] เป็นประจกัษ์พยานถงึพระ
ครสิต ์. . . แตย่ิง่กวา่น้ัน มอี�านาจในพระ
คมัภรีท์ีจ่ะเริม่หลัง่ไหลเข้าสู่ชีวติทา่น
เมือ่ทา่นเริม่ศึกษาพระคมัภรีเ์ล่มน้ีอย่าง
จรงิจัง ทา่นจะพบอ�านาจทีแ่รงกลา้ย่ิงขึน้
ในการตอ่ตา้นส่ิงลอ่ลวง . . . ทา่นจะพบ
พลงัทีจ่ะอยูบ่นทางคบัแคบและแคบ” 3

พยานส่วนตวัของข้าพเจ้า
ในกรณีของขา้พเจา้พระคมัภรีม์อรมอน 

เป็นศิลาหลักแห่งประจักษ์พยานมา

หลายปีและผ่านประสบการณ์มากมาย 
ประสบการณ์ที่มีพลังมากเรือ่งหน่ึงซ่ึง
ก่อเกิดประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเกิด
ขึน้ขณะข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม
รบัใช้ ในเขตแรก: คมุะโมะ โตะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ข้าพเจ้าและคูอ่อกไปสอนศาสนา
จากบ้านหลังหน่ึงสู่บ้านอีกหลังหน่ึง 
ข้าพเจ้าพบคณุยายใจดคีนหน่ึงเชิญเรา
เข้าไปในบรเิวณบ้านของเธอในส่วนที่
ภาษาญี่ปุ่นเรยีกวา่เง็นกัน เธอให้เราดืม่
เครือ่งดืม่เย็นๆ ในวนัที่อากาศรอ้น 
ข้าพเจ้ายังอยู่ ในญี่ปุ่นไม่นานนัก เพิ่ง
อ่านพระคมัภีรม์อรมอนจบและสวด
อ้อนวอนแล้วเพื่อให้รูแ้น่วา่พระคมัภีร์
เป็นความจรงิ

เน่ืองจากเพิ่งไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้
ไม่นาน ข้าพเจ้าจึงพูดภาษาญี่ปุ่นไม่
คล่องนัก อันที่จรงิข้าพเจ้าคดิวา่สตรี
ท่านน้ีคงไม่คอ่ยเข้าใจส่ิงที่ข้าพเจ้าพูด 
ข้าพเจ้าเริม่สอนเธอเกี่ยวกับพระคมัภีร์
มอรมอน อธิบายวา่โจเซฟ สมิธไดร้บั
แผ่นจารกึโบราณมาจากเทพองคห์น่ึง
อย่างไรและท่านแปลแผ่นจารกึเหล่า
น้ันดว้ยอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ขณะข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยาน
ให้เธอฟังวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
พระค�าของพระผู้เป็นเจ้าและเป็น
พยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซู
ครสิต ์ข้าพเจ้าไดร้บัความประทับใจ
อย่างแรงกล้าที่สุดพรอ้มทัง้ความรูสึ้ก
อบอุ่นถึงการปลอบโยนและความสงบ
ในใจดงัที่พระคมัภีรอ์ธิบายวา่ “ทรวงอก
ของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้า” 4 ความ
รูสึ้กน้ียืนยันความเช่ือมั่นตอ่ข้าพเจ้าใน
วธิีที่ทรงพลังวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
พระค�าของพระผู้เป็นเจ้าจรงิ ในขณะ
น้ันความรูสึ้กข้าพเจ้าแรงกล้ามากจน
น� ้าตาคลอขณะสนทนากับคณุยายชาว
ญี่ปุ่น ข้าพเจ้าไม่มีวนัลืมความรูสึ้ก
พิเศษในวนัน้ัน

พยานส่วนตวัของท่าน
พวกท่านทุกคนรบัพยานส่วนตวั

เกี่ยวกับพระคมัภีรเ์ล่มน้ีไดเ้ช่นกัน! 

ท่านตระหนักหรอืไม่วา่พระคมัภีร ์
มอรมอนเขียนไวเ้พื่อท่าน—และเพื่อยุค
สมัยของท่าน พระคมัภีรเ์ล่มน้ีเป็นพร
ของการด�าเนินชีวติในสมัยการประทาน
ความสมบูรณ์แห่งเวลา ถึงแม้พระ
คมัภีรม์อรมอนจะเขียนขึน้โดยผู้เขียน
ยุคโบราณที่ ไดร้บัการดลใจ—หลายท่าน
เป็นศาสดาพยากรณ์—แตพ่วกท่าน
และผู้คนในสมัยน้ันไม่ไดร้บัประโยชน์
จากการมีพระคมัภีรท์ัง้เล่ม บัดน้ีท่านมี
บันทึกศักดิสิ์ทธิ์อยู่แคเ่อือ้มอย่าง
ง่ายดาย บันทึกที่ศาสดาพยากรณ์ 
ปุโรหิตและกษัตรยิ์เก็บไวเ้ป็นสมบัติ
ล�า้คา่ น้อมรบั และปกปักรกัษา! ท่านได้
รบัประโยชน์จากการถอืพระคมัภีรม์อรมอน 
ทัง้เล่มไว้ ในมือ น่าสนใจที่ โมโรไน
ศาสดาพยากรณ์คนหน่ึงในพระคมัภีร์
มอรมอนเห็นวนัเวลาของเรา—วนัเวลา
ของท่าน โมโรไนเห็นท่านทัง้หลายแม้
ในนิมิตตัง้แตห่ลายรอ้ยปีก่อน! โมโรไน
เขียนไวด้งัน้ี

“ดเูถิด, พระเจ้าทรงแสดงเรือ่ง
ส�าคญัยิ่งและน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับส่ิงที่จะ
ตอ้งเกิดในไม่ช้าแก่ข้าพเจ้า, . . . ในวนั
น้ันเมื่อส่ิงเหล่าน้ี” หมายถึงพระคมัภีร์
มอรมอน “จะออกมาในบรรดาพวก
ท่าน.

“ดเูถิด, ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับ
ท่านอยู่ตอ่หน้า, แตท่่านไม่ไดอ้ยู่. แต่
ดเูถิด, พระ เยซูครสิตท์รงแสดงให้
ข้าพเจ้าเห็นท่าน, และข้าพเจ้ารูก้ารกระ
ท�าของท่าน.” 5

เพือ่ใหพ้ระคมัภรีม์อรมอนเป็นศิลา
หลกัแหง่ประจกัษ์พยานของทา่น 
ขา้พเจา้ขอทา้ทายทา่นดงัน้ี เมือ่ไมน่าน
มาน้ี ขา้พเจา้รูม้าวา่เยาวชนคนหนุ่มสาว
มากมายใช้เวลามองดจูอทวี ีจอ
คอมพวิเตอรแ์ละจอสมารท์โฟนเฉลีย่
วนัละเกอืบเจ็ดช่ัวโมง 6 โดยค�านึงถงึเรือ่ง
น้ี ขอใหท้า่นทา้ทายตนเองสักเล็กน้อย 
ขอใหท้า่นแทนทีเ่วลาส่วนหน่ึงของทกุ
วนัทีท่า่นอยูก่บัจอ—โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ที่ ใช้ ไปกบัส่ือสังคม อนิเทอรเ์น็ต  
การเลน่เกม หรอืดโูทรทศัน์—มาอา่น

พระคัมภีร์มอรมนัเปรียบเหมือนศิลาหลกั

ในประตูโค้ง และสามารถเป็นศิลาหลกัแห่ง

ประจักษ์พยานของเราได้
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พระคมัภีรม์อรมอนไดห้รอืไม ่ถา้การ
ศึกษาทีข้่าพเจ้าอา้งถงึแมน่ย�าพอ ทา่น
จะสามารถหาเวลาศึกษาพระคมัภรี ์
มอรมอนเพยีง 10 นาทีไดท้กุวนัอยา่ง
งา่ยดาย และทา่นสามารถศึกษาดว้ยวธิทีี่
ช่วยใหท้า่นเพลิดเพลนิกบัส่ิงน้ีและ
เขา้ใจดว้ย—ไม่วา่จะศึกษาจากเครือ่งมอื
หรอืหนังสือของทา่น เมือ่ไมน่านมาน้ี
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเตอืนวา่ 
“เราไมค่วรอา่นพระคมัภรีม์อรมอนดจุ
เป็นภาระทีต่อ้งฝืนท�า เหมอืนตอ้งรบี
กลนืยาขมอย่างรวดเรว็จากน้ันก็ท�า
เครือ่งหมายไวว้า่ท�าเสรจ็แลว้” 7

ส�าหรบัเด็กที่อายุน้อยลงไปอีก ท่าน
อาจจะอ่านพระคมัภีรก์ับบิดามารดา 
ปู่ย่าตายาย หรอืผู้ที่ท่านรกั ถ้ามีบทใด 
ข้อใดหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดยากเกินไป
จนท�าให้ท่านไม่อยากอ่านตอ่ ให้ข้ามไป
อ่านบทตอ่ๆ ไป ข้าพเจ้าเห็นภาพท่าน
ก�าลังท�าตามแบบอย่างของแมรยี์ 
ข้าพเจ้าเห็นภาพท่านก�าลังตืน่เตน้ที่จะ
หาเวลาและสถานที่เงียบๆ อ่านพระ
คมัภีรม์อรมอน ข้าพเจ้าเห็นท่านคน้พบ
ค�าตอบ รูสึ้กถึงการน�าทางและไดร้บั
ประจักษ์พยานของตนเองเกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอนและประจักษ์พยานใน
พระเยซูครสิต ์ขณะท่านมองพระ
คมัภีร ์ท่านมองพระเจ้า

ท่านจะเอาใจใส่ข้อความในพระ
คมัภีรล์�า้คา่เล่มน้ีและพบกับพระผู้ช่วย
ให้รอด พระเจ้า พระเยซูครสิตผ์ู้เป็น
ที่รกั เกือบทุกหน้า ประเมินไดว้า่ท่าน
จะพบพระนามของพระองค์ ในรปูแบบ
ตา่งๆ เฉลี่ยหน่ึงครัง้ตอ่ 1.7 หน้า8  
แม้แตพ่ระครสิตเ์องยังทรงเป็นพยาน
ถึงความจรงิของพระคมัภีรเ์ล่มน้ีในยุค
สุดท้าย โดยตรสัวา่ “พระเจ้าของเจ้า
และพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงพระชนม์
อยู่ฉันใด น่ีก็เป็นความจรงิฉันน้ัน.” 9

ข้าพเจ้าส�านึกคณุในพระด�ารสัเชือ้
เชิญและสัญญาที่พระเจ้าประทานผ่าน
ศาสดาพยากรณ์โมโรไนมาถึงท่านทัง้
หลาย—และทุกคนที่อ่านพระคมัภีร ์
มอรมอน ข้าพเจ้าจะจบค�าพูดโดยอ่าน

พระด�ารสัเชือ้เชิญและสัญญา ตามดว้ย
ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าดงัน้ี “และ
เมื่อท่านจะไดร้บัเรือ่งเหล่าน้ี, [พระ
คมัภีรม์อรมอน] ข้าพเจ้าจะแนะน�า
ท่านให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดา
นิรนัดร,์ ในพระนามของพระ [เยซู] 
ครสิต,์ วา่เรือ่งเหล่าน้ีจรงิหรอืไม่; และ
หากท่านจะทูลถามดว้ยใจจรงิ, ดว้ย
เจตนาแท้จรงิ, โดยมีศรทัธาในพระ
ครสิต,์ พระองคจ์ะทรงแสดงความจรงิ
ของเรือ่งให้ประจักษ์แก่ท่าน, โดย
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์.” 10

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงการ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุในยุคสุดท้ายและ
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นหลักฐานที่จับ
ตอ้งไดข้องการฟ้ืนฟู ถ้อยค�าของพระ
คมัภีรเ์ล่มน้ีดลใจให้เด็กหญิงอายุ 12 
ขวบน้อมรบัศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิตเ์มื่อเกือบสอง
ศตวรรษก่อนฉันใด ความจรงิที่ท่านจะ
พบในน้ันจะหนุนใจและดลใจท่านในวธิี
เดยีวกันฉันน้ัน ถ้อยค�าดงักล่าวจะเสรมิ
สรา้งศรทัธาของท่าน เตมิเต็มจิต
วญิญาณดว้ยแสงสวา่ง และเตรยีมท่าน
ให้พรอ้มรบัอนาคตที่ท่านยากจะเข้าใจ

ในพระคมัภีรแ์ตล่ะหน้า ท่านจะพบ
ความรกัอันหาที่เปรยีบมิไดแ้ละ

พระคณุที่ยากจะเข้าใจของพระผู้เป็น
เจ้า ขณะท่านพยายามท�าตามค�าสอนที่
พบในน้ัน ปีตขิองท่านจะขยาย ความ
เข้าใจจะเพิ่มพูน และค�าตอบที่ท่าน
คน้หาเพื่อรบัมือกับความท้าทายในโลก
มรรตยัจะเฉลยแก่ท่าน ขณะท่านมอง
พระคมัภีร ์ท่านมองพระเจ้า พระคมัภีร์
มอรมอนเป็นพระค�าที่ ไดร้บัการเปิด
เผยของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงส่ิงน้ีดว้ยสุดใจและสุดจิต
วญิญาณ ในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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พระคณุของพระองคแ์ละถูกท�าให้ดี
พรอ้มโดยพระคณุ 8 เพื่อจะรบัพระคณุ
ของพระองค ์เราตอ้งมีศรทัธาในพระ
เยซูครสิตแ์ละรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค ์รวมไปถึงการกลับใจจากบาป 
รบับัพตศิมาเพื่อการปลดบาป รบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ และด�าเนินตอ่ไปใน
เส้นทางแห่งการเช่ือฟัง 9

พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงรกัเราเสมอ แต่
พระองค์ ไมส่ามารถช่วยเราใหร้อดใน
บาปของเรา 10 จงจ�าถอ้ยค�าของอมวิเล็คที่
พดูกบัซีเอสรอมวา่พระผูช่้วยใหร้อดจะ
ไมท่รงช่วยผูค้นของพระองค์ ใหร้อด ใน 
บาปของพวกเขาแตท่รงช่วยใหร้อด จำก 
บาปของพวกเขา 11 เหตผุลก็คอืเราไม่
สะอาดหากมบีาปและ “ ไมม่ส่ิีงที่ ไม่
สะอาดจะสืบทอดอาณาจกัรแหง่สวรรค์
เป็นมรดกเลย” 12 หรอืพ�านักในทีป่ระทบั
ของพระผูเ้ป็นเจา้ “และ [พระครสิต]์ 
ทรงมพีลงัซ่ึงไดร้บัจากพระบดิาเพือ่ไถ่ 
[ผูค้นของพระองค]์ จากบาปของพวก
เขาเพราะการกลบัใจ; ฉะน้ันพระองคจ์งึ
ทรงส่งเทพของพระองคม์าประกาศขา่ว
เกีย่วกบัเงือ่นไขของการกลบัใจ, ซ่ึงน�า
ไปสู่เดชานุภาพของพระผู้ ไถ,่ ไปสู่ความ
รอดของจติวญิญาณพวกเขา.” 13

เราเรยีนรูจ้ากพระคมัภีรม์อรมอนวา่
เจตนาของการทนทุกขเวทนาของ 

ของพระเจ้า เช่น พระผู้เป็นเจ้าทรง
อดทนและให้อภัยทุกส่ิงที่เราท�า เพราะ
ความรกัของพระองค์ ไม่มีเงื่อนไข; หรอื
พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเรยีกรอ้งอะไรจาก
เรา เพราะความรกัของพระองค์ ไม่มี
เงื่อนไข; หรอื ทุกคน รอดในอาณาจักร
สวรรคข์องพระผู้เป็นเจ้าเพราะความรกั
ของพระองค์ ไม่มีเงื่อนไข ความรกัของ
พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่สิน้สุดและจะยั่งยืน
ตลอดกาล แตจ่ะมีความหมายตอ่เรา
อย่างไรน้ันขึน้อยู่กับวธิีที่เราตอบสนอง
ความรกัของพระองค์

พระเยซูตรสัวา่
“พระบิดาทรงรกัเราอย่างไร เราก็รกั

พวกท่านอย่างน้ัน จงตดิสนิทอยู่กับ
ความรกัของเรา

“ถ้าพวกท่านประพฤตติามบัญญัติ
ของเรา ท่านก็จะตดิสนิทอยู่กับความรกั
ของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤตติาม
บัญญัตขิองพระบิดาและตดิสนิทอยู่กับ
ความรกัของพระองค”์ 7

การ “ตดิสนิทอยู่กับ” ความรกัของ
พระผู้ช่วยให้รอดหมายถึงการรบั

โดย เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พระคมัภีร์ ไบเบิลบอกเราวา่ 
“พระเจ้าทรงเป็นความรกั” 1 
พระองคท์รงเป็นแบบอย่างที่

เพียบพรอ้มของความรกั เราพึ่งพา
ความมั่นคงและการเข้าถึงทุกคนของ
ความรกัน้ัน ดงัที่ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันกล่าววา่ “ความรกัของพระผู้
เป็นเจ้ามี ให้ท่านไม่วา่ท่านจะรูสึ้กวา่
สมควรไดร้บัหรอืไม่ก็ตาม ความรกัน้ันมี
ให้ท่านเสมอ” 2

มีหลายวธิี ในการอธิบายและพูดถึง
ความรกัของพระเจ้า ความหมายหน่ึงที่
เรามักไดย้ินในปัจจุบันคอืความรกัของ
พระผู้เป็นเจ้าน้ัน “ ไม่มีเงื่อนไข” ซ่ึง
บางแง่มุมก็เป็นความจรงิ แตค่�าอธิบาย
ที่วา่ ไม่มีเงือ่นไข ไม่มีปรากฏในพระ
คมัภีร ์ทวา่ในพระคมัภีรม์ีค�าอธิบายวา่
ความรกัของพระองคเ์ป็น “ความรกัอัน
ประเสรฐิและน่าพิศวง” 3 “ความรกัที ่
สมบูรณ์” 4 “ความรกัที่ ไถ่” 5 และ “ความ
รกันิรนัดร”์ 6 ความหมายเหล่าน้ีดกีวา่
เพราะค�าวา่ ไม่มีเงือ่นไข สามารถส่ือ
แนวคดิที่ ไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับความรกั

“ติดสนิทอยูก่บัความรักของ
เรา”
ความรักของพระผู้ เป็นเจ้าไม่มีท่ีส้ินสุดและจะยัง่ยืนตลอดกาล แต่จะมีความหมายต่อ
เราอย่างไรน้ันขึน้อยู่กับวิธีท่ีเราตอบสนองความรักของพระองค์
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พระครสิต—์การแสดงให้ประจักษ์ถึง
ความรกัของพระองค์ ในท้ายที่สุด—คอื 
“เพื่อจะน�ามาซ่ึงอุทรแห่งความเมตตา, 
ซ่ึงมีพลังเหนือความยุตธิรรม, และน�า
มาซ่ึงหนทางให้มนุษย์เพื่อพวกเขาจะมี
ศรทัธาสู่การกลับใจ.

“และดงัน้ีความเมตตาจะสนองข้อ
เรยีกรอ้งแห่งความยุตธิรรมได,้ และ
ล้อมพวกเขาไว้ ในพระพาหุแห่งความ
ปลอดภัย, ขณะที่ผู้ ไม่ ใช้ศรทัธาสู่การ 
กลับใจจะเปิดโอกาสให้กฎทัง้หมดของ
ข้อเรยีกรอ้งแห่งความยุตธิรรม; ฉะน้ัน
แก่คนที่มีศรทัธามาสู่การกลับใจเท่าน้ัน
จึงจะน�ามาซ่ึงแผนแห่งการไถ่อันยิ่ง
ใหญ่และเป็นนิรนัดร.์” 14

เมื่อน้ัน การกลับใจเป็นของประทาน
ที่พระองคป์ระทานแก่เรา ทรงซือ้มา
ดว้ยราคาแพงมาก

บางคนอาจโตแ้ย้งวา่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานพรทุกคนโดยไม่ทรงแบ่งแยก
—ตวัอย่างเช่นการกล่าวอ้างพระด�ารสั
ของพระเยซูในค�าเทศนาบนภูเขาที่วา่ 
“[พระผู้เป็นเจ้า] ทรงให้ดวงอาทิตย์ของ
พระองคข์ึน้ส่องสวา่งแก่คนดแีละคน
ช่ัวเสมอกัน” 15 แท้จรงิแล้ว พระผู้เป็น
เจ้าประทานพรทุกประการแก่บุตรธิดา
ของพระองคท์ุกคนเท่าที่พระองคจ์ะ
ทรงท�าได—้พรทุกประการตราบที่ความ
รกัและกฎตลอดจนความยุตธิรรมและ
ความเมตตาจะยินยอม และพระองค์
ทรงบัญชาให้เรามี ใจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่
เช่นกัน

“แตเ่ราบอกพวกท่านวา่ จงรกัศัตรู
ของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดา
คนที่ข่มเหงพวกท่าน

“เพื่อวา่พวกท่านจะเป็นบุตรของ
พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค”์ 16

กระน้ันก็ตาม พรอันยิ่งใหญ่กวา่ของ
พระผู้เป็นเจ้ามีเงื่อนไขอยู่กับการเช่ือ
ฟัง ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
อธิบายวา่ “ช่อดอกไม้ที่สวยงามจาก
ความรกัของพระผู้เป็นเจ้า—รวมถึง
ชีวตินิรนัดร—์ประกอบดว้ยพรที่เรา
ตอ้งมีคณุสมบัตคิูค่วรแก่การไดร้บั 

ไม่ ใช่คาดหวงัจะไดร้บัโดยไม่มีคา่ควร 
คนบาปไม่สามารถบิดเบือนพระ
ประสงคท์ี่มีตอ่พวกเขาและเรยีกรอ้งให้
พระองคป์ระทานพรพวกเขาในบาป  
[ด ูแอลมา 11:37] ถ้าพวกเขาปรารถนา
ดอกไม้บานสะพรัง่ทุกดอกในช่อดอกไม้
ที่สวยงามของพระองค ์พวกเขาตอ้ง
กลับใจ” 17

นอกเหนือจากการท�าให้บุคคลที่
ส�านึกผิดกลายเป็นผู้ ไม่มีความผิดและ
ปราศจากมลทินดว้ยค�าสัญญาวา่จะได้
รบัการ “ยกขึน้ในวนัสุดท้าย” 18 ยังมีส่วน
ส�าคญัดา้นที่สองของการตดิสนิทอยู่กับ
ความรกัของพระผู้เป็นเจ้า การตดิสนิท
อยู่กับความรกัของพระองคจ์ะช่วยให้เรา
ตระหนักถึงศักยภาพอันสมบูรณ์ของ
เราในการเป็นเหมือนพระองค์ 19 ดงัที่
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์กล่าว
วา่ “พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียง
น�าเรากลับคนืสู่สภาวะไรเ้ดยีงสาเช่นแต่
ก่อนเท่าน้ัน . . . เป้าหมายของพระองค์
สูงส่งกวา่น้ันมาก น่ันคอื พระองคท์รง
ตอ้งการให้บุตรธิดาของพระองคเ์ป็น
เหมือนพระองค”์ 20

เพื่อตดิสนิทกับความรกัของพระผู้
เป็นเจ้าในความหมายน้ีคอืการยอม
ตามพระประสงคข์องพระองค์ โดยไม่มี
ข้อแม้ หมายถึงยอมรบัการลงโทษจาก
พระองคเ์มื่อจ�าเป็น “เพราะองคพ์ระผู้
เป็นเจ้าทรงตสีอนผู้ที่พระองคท์รง

รกั”21 น่ันหมายถึงรกัและรบัใช้ผู้อื่นดงั
ที่พระเยซูทรงรกัและรบัใช้เรา 22 น่ัน
หมายความวา่เราเรยีนรูก้าร “ปฏิบัตติาม
กฎของอาณาจักรซีเลสเชียล” เพื่อวา่เรา
จะสามารถ “ทนรศัมีภาพซีเลสเชียล” 23 
เพื่อพระองคจ์ะทรงสามารถท�าให้เรา
เป็นส่ิงที่เราเป็นได ้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงรอ้งขอให้เรายอม “ตอ่การชักจูงของ
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์, และ (ทิง้) 
ความเป็นมนุษย์ปุถุชนและ (กลับ) 
เป็นวสุิทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของ
พระครสิตพ์ระเจ้า, และกลายเป็นดงั
เด็ก, วา่ง่าย, อ่อนโยน, ถ่อมตน, อดทน, 
เป่ียมดว้ยความรกั, เต็มใจยอมในส่ิงทัง้
ปวงที่พระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัตแิก่
เขา, แม้ดงัเด็กยินยอมตอ่บิดาตน.” 24

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์ ให้ความ
เห็นดงัน้ี “การพิพากษาครัง้สุดท้าย
ไม่ ใช่การประเมินจากผลรวมของการท�า
ดแีละช่ัว—ส่ิงที่เรา ท�ำ แตเ่ป็นการ
ยอมรบัถึงผลสุดท้ายอันเกิดจากการ 
กระท�าและความคดิของเรา—ส่ิงที่เรา 
เป็น”25

เรือ่งราวของเฮเลน เคลเลอรเ์ป็น
เรือ่งราวแนวอุปมาซ่ึงชีแ้นะวธิีที่ความ
รกัจากสวรรคส์ามารถเปลี่ยนแปลงจิต
วญิญาณที่เต็มใจ เฮเลนเกิดที่รฐั
แอละแบมาในสหรฐัเมื่อปี 1880 เมื่อ
เธออายุ 19 เดอืนเธอทุกข์ทรมานจาก
ความเจ็บป่วยที่ ไม่สามารถวนิิจฉัยได ้
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ส่งผลให้เธอหูหนวกและตาบอด เธอ
ฉลาดหลักแหลมมากและเริม่คบัข้องใจ
ขณะที่เธอพยายามเข้าใจและรบัรูส่ิ้งที่
อยู่รอบข้าง เมื่อเฮเลนรูสึ้กถึงรมิฝีปากที่
เคลื่อนไหวของสมาชิกในครอบครวัและ
รูว้า่พวกเขาใช้ปากพูด “เธอเดอืดดาล
มาก [เพราะ] เธอไม่สามารถรว่มสนทนา
ได”้ 26 เมื่อเฮเลยอายุหกขวบ ความ
ตอ้งการส่ือสารและความคบัข้องใจของ
เธอเริม่หนักหนาสาหัสจนเธอ “ระเบิด
อารมณ์ฉุนเฉียวทุกวนั บางครัง้ทุก
ช่ัวโมง” 27

พอ่แม่ของเธอจ้างครมูาสอนลกูสาว 
เธอเป็นสตรช่ืีอแอน ซลุลแิวน เฉกเช่น
เรามพีระเยซูครสิตผู้์เขา้พระทยัความ
ทพุพลภาพของเราทกุคน 28 แอน  
ซลุลแิวนเคยประสบความยากล�าบาก
มากและเธอเข้าใจความทพุพลภาพของ
เฮเลน เม่ืออายหุา้ขวบแอนตดิเชือ้และ
ท�าใหเ้ป็นรอยแผลบรเิวณกระจกตาส่ง
ผลใหด้วงตาของเธอเกอืบบอดสนิท เมือ่
แอนอายุแปดขวบ คณุแมข่องเธอสิน้
ชีวติ คณุพอ่ทิง้เธอและจมิมี ่น้องชาย 
พวกเขาถกูส่งไป “สถานสงเคราะห”์  
ทีม่สีภาพย�า่แย่จนท�าใหจ้มิมีเ่สียชีวติ
หลงัจากอยู่ไดเ้พยีงสามเดอืน ดว้ยความ
บากบัน่ของแอน เธอเขา้เรยีนที่ โรงเรยีน
เพอรก์นิส์เพือ่คนตาบอดและมปีัญหา
ทางสายตา ซ่ึงเธอประสบความส�าเรจ็
เป็นอย่างด ีการผ่าตดัช่วยปรบัปรงุการ
มองเห็นของเธอจนเธออา่นหนังสือได ้
เมือ่คณุพอ่ของเฮเลน เคลเลอรต์ดิตอ่
โรงเรยีนเพอรกิ์นส์ ใหห้าคนมาเป็นครใูห้
ลกูสาว แอน ซุลลิแวนจงึไดร้บัคดัเลอืก29

ประสบการณ์ในตอนแรกไม่น่าพอใจ
นัก เฮเลน “ทุบต ีทัง้หยิก ทัง้เตะและ
ชกครจูนฟันหัก ในที่สุด [แอน] เริม่
ควบคมุสถานการณ์ ได้ โดยย้ายเข้าไปอยู่
กับ [เฮเลน] ในกระท่อมหลังเล็กบน
ที่ดนิของครอบครวัเคลเลอร ์ดว้ยความ
อดทนและความเสมอตน้เสมอปลาย 
ในที่สุดเธอชนะใจเด็กและไดร้บัความไว้
วางใจ” 30 ในท�านองเดยีวกัน เมื่อเรา
วางใจพระอาจารย์พระเจ้าของเราแทนที่

จะตอ่ตา้นพระองค ์พระองคจ์ะทรง
ท�างานกับเราไดเ้พื่อสอนเราและช่วยให้
เราก้าวหน้าไปสู่สถานะใหม่ 31

เพื่อช่วยให้เฮเลนเรยีนรูค้�าตา่งๆ 
แอนจะสะกดช่ือวตัถุที่คุน้เคยดว้ยน้ิว
มือของเธอบนฝ่ามือของเฮเลน 
“[เฮเลน] ชอบ ‘เกมน้ิวมือ’ แตเ่ธอไม่
เข้าใจจนกระทั่งช่วงเวลาที่ [แอน] 
สะกดค�าวา่ ‘น� ้า’ ขณะเปิดน� ้าให้ ไหลไป
บนมือ [ของเฮเลน] ตอ่มา [เฮเลน] 
เขียนวา่

“‘ทันใดน้ันดฉัินรูสึ้กอย่างเลือนราง
ถึงบางส่ิงที่ลืมไป . . . และดว้ยเหตผุล
บางประการดฉัินไดร้บัการเปิดเผยถึง
ความลีล้ับของภาษา ดฉัินรูว้า่ “น� ้า” 
หมายถึงบางอย่างที่เย็นสบายไหลอยู่บน
มือดฉัิน ถ้อยค�าที่มีชีวติปลุกจิต
วญิญาณดฉัิน ให้แสงสวา่ง ความหวงั 
ปีต ิปลดปล่อยให้เป็นอิสระ . . . ทุกส่ิง
มีช่ือและแตล่ะช่ือก่อเกิดความคดิใหม่ 
ขณะที่เรากลับไปบ้านวตัถุทุกชิน้ . . .  
ที่ดฉัินสัมผัสดรูาวกับมีชีวติชีวา’” 32

เมื่อเฮเลน เคลเลอร์ โตเป็นผู้ ใหญ่ 
เธอเป็นที่รูจ้ักจากความรกัที่เธอมีตอ่
ภาษา ทักษะของการเป็นนักเขียน และ
วาทศิลป์ของเธอในฐานะนักพูดตอ่หน้า
สาธารณชน

ในภาพยนตรท์ี่แสดงเรือ่งราวชีวติ
ของเฮเลน เคลเลอร ์พ่อแม่ของเธอ
แสดงออกวา่พึงพอใจกับผลงานของ
แอน ซุลลิแวนเมื่อเธอท�าให้ลูกสาว
อารมณ์รา้ยเปลี่ยนไปจนเฮเลนจะน่ัง
อย่างสงบเสงี่ยมที่ โตะ๊อาหาร รบั
ประทานอย่างสุภาพ และพับผ้าเช็ด 
ปากเมือ่รบัประทานอาหารเสรจ็ แตแ่อน 
รูว้า่เฮเลนมีความสามารถมากกวา่น้ัน
และเธอยังท�าคณุประโยชน์ในชีวติได้
อีกมาก 33 เราทุกคนอาจพึงพอใจส่ิงที่เรา
ท�าในชีวติและเราก็คอืเรา ขณะที่พระผู้
ช่วยให้รอดของเราเข้าพระทัยศักยภาพ
อันเรอืงโรจน์ที่เราเข้าใจเพียง “สลัวๆ 
เหมือนดใูนกระจก” 34 เราแตล่ะคน
สามารถประสบปีตอิันลึกซึง้ถึงศักยภาพ
จากสวรรคท์ี่พัฒนาอยู่ภายในเรา เช่น

เดยีวกับปีตทิี่เฮเลนรูสึ้กเมื่อถ้อยค�ากลับ
มีชีวติชีวา ให้แสงสวา่งแก่จิตวญิญาณ
และปลดปล่อยให้เป็นอิสระ เราแตล่ะ
คนสามารถรกัและรบัใช้พระเจ้าและได้
รบัพลังเพื่อเป็นพรแก่พี่น้องของเรา 
“ดงัที่มีเขียนไวว้า่ ส่ิงที่ตาไม่เห็น หูไม่
ไดย้ิน และส่ิงที่ ใจมนุษย์คดิไม่ถึงคอืส่ิง
ที่พระเจ้าทรงจัดเตรยีมไวส้�าหรบัคนทัง้
หลายที่รกัพระองค”์ 35

ขอให้เรานึกถึงราคาแห่งความรกัอัน
ล�า้คา่ของพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูทรง
เปิดเผยวา่เพื่อจะชดใช้บาปของเราและ
ไถ่เราจากความตายทัง้ทางโลกและทาง
วญิญาณ ความทุกขเวทนาของพระองค์
ท�าให้พระองค ์“แม้พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดในบรรดาส่ิงทัง้ปวง, ตอ้งส่ัน
เพราะความเจ็บปวด, และเลือดออก
จากทุกขุมขน, และทนทุกข์ทัง้รา่งกาย
และวญิญาณ—และปรารถนาที่เราจะไม่
ตอ้งดืม่ถ้วยอันขมขื่น, และชะงักอยู่” 36 
ความทรมานของพระองค์ ในเกทเสมนี
และบนกางเขนมากเกินกวา่มนุษย์คน
ใดจะทนได้ 37 กระน้ันก็ตาม พระองค์
ทรงอดทนเพราะความรกัที่พระองค์
ทรงมีตอ่พระบิดาและตอ่เรา ส่งผลให้
เราไดร้บัทัง้ความเป็นอมตะและชีวติ 
นิรนัดร์

น่ีคอืเครือ่งหมายแห่งความปวดรา้ว
แสนสาหัสวา่ “เลือดออกจากทุกขุม
ขน”38 ขณะที่พระเยซูครสิตท์รงทน
ทุกข์ ในเกทเสมนี สถานที่แห่งเครือ่ง
คัน้มะกอก การผลิตน� ้ามันมะกอกใน
สมัยของพระผู้ช่วยให้รอด เริม่ดว้ยการ
บดมะกอกโดยกลิง้หินก้อนใหญ่มาทับ
มะกอก “มะกอกที่บดแล้ว” จะวางไว้ ใน
ตะกรา้สานห่างๆ ซ่ึงมีความอ่อนนุ่ม 
และจะวางซ้อนกัน น� ้าหนักที่ซ้อนกัน
จะกดน� ้ามันส่วนแรกที่ดทีี่สุดออกมา 
จากน้ันจะเพิ่มแรงกดมากขึน้โดยวาง
ท่อนไม้ขนาดใหญ่หรอืซุงไวด้า้นบน
ของกองตะกรา้เพื่อให้ผลิตน� ้ามันมาก
ขึน้ ในที่สุด เพื่อจะคัน้หยดสุดท้าย จะ
น�าหินก้อนใหญ่มาวางทับไวท้ี่ปลายดา้น
หน่ึงของท่อนไม้เพื่อให้มีแรงกดทับมาก
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ที่สุด 39 และแน่นอนวา่น� ้ามันไหลออกมา
เป็นสีเลือดเหมือนที่ ไหลออกมาครัง้
แรก

ข้าพเจ้านึกถึงเรือ่งราวของพระผู้ช่วย
ให้รอดในมัทธิวขณะที่พระองคเ์สด็จ
เข้าไปในเกทสมนีในคนืแห่งชะตา
กรรม—ซ่ึงพระองค ์“ทรงเริม่โศกเศรา้
และทรงทุกข์ ใจอย่างยิ่ง . . .

“แล้วทรงด�าเนินไปอีกหน่อยหน่ึงก็
ซบพระพักตรล์งถึงดนิอธิษฐานวา่ โอ
พระบิดาของข้าพระองค ์ถ้าเป็นไดข้อ
ให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้นไปจากข้าพระองคเ์ถิด 
แตอ่ย่างไรก็ด ีอย่าให้เป็นไปตามใจ
ปรารถนาของข้าพระองค ์แต่ ให้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองค”์ 40

จากน้ันตามที่ข้าพเจ้าจินตนาการ 
ความเจ็บปวดยิ่งเพิ่มความรนุแรงมาก
ขึน้ พระองคท์รงวงิวอนขอให้ช่วย
บรรเทาความเจ็บปวดเป็นครัง้ที่สอง 
และในที่สุดบางทีอาจจะเป็นความ
รนุแรงที่สุดของความทุกขเวทนา ทรง
วงิวอนเป็นครัง้ที่สาม พระองคท์รง
อดทนตอ่ความเจ็บปวดรวดรา้วจน
ความยุตธิรรมไดร้บัการชดเชยถึงหยด
สุดท้าย 41 พระองคท์รงท�าทัง้หมดน้ีเพื่อ
ไถ่ท่านและข้าพเจ้า

ความรกัของพระเจ้าช่างเป็นของ
ประทานอันล�า้คา่! เต็มไปดว้ยความรกั
น้ัน พระเยซูทรงถามวา่ “บัดน้ีเจ้าจะไม่
หันกลับมาหาเรา, และกลับใจจากบาป
ของเจ้า, และไดร้บัการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
หรอื, เพื่อเราจะรกัษาเจ้า?” 42 พระองค์
ทรงรบัรองดว้ยความอ่อนโยนวา่ “ดเูถิด 
แขนแห่งความเมตตาของเรายื่นมายัง
เจ้า, และผู้ ใดก็ตามที่จะมา . . . เราจะ
รบั; และคนที่มาหาเราจะเป็นสุข” 43

ท่านจะไม่รกัพระองคผ์ู้ที่ทรงรกัท่าน
ก่อนหรอื 44 ถ้าเช่นน้ันจงรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองค์ 45 ท่านจะไม่เป็น
เพื่อนกับพระองคผ์ู้สละพระชนม์ชีพ
เพื่อมิตรสหายของพระองคห์รอื 46  
ถ้าเช่นน้ันจงรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค์ 47 ท่านจะไม่ตดิสนิทอยู่กับ
ความรกัของพระองคแ์ละรบัทุกส่ิงที่

พระองคป์ระทานให้อย่างปราณีหรอื  
ถ้าเช่นน้ันจงรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค์ 48 ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่เรา
จะสัมผัสถึงและตดิสนิทมั่นคงอยู่กับ
ความรกัของพระองค ์ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. 1 ยอห์น 4:8 ความรกัของพระเยซูครสิต์

เรอืงโรจน์และมั่นคงแตน่ั่นไม่ ใช่พระคณุ
ลักษณะเพียงอย่างเดยีวของพระองค ์“พระ
อุปนิสัย ความดพีรอ้ม และพระคณุลักษณะ” 
ของพระองค ์(Lectures on Faith [1985], 
38) ยังรวมถึงความยุตธิรรม ความจรงิ ความ
ไม่แปรผัน—พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
องคเ์ดยีวกับเมื่อวาน วนัน้ี และตลอดกาล 
(ด ูLectures on Faith, 41) หากปราศจาก
คณุสมบัตแิละคณุลักษณะเหล่าน้ีและอื่นๆ  
ที่พระองคท์รงครอบครองเพื่อความดพีรอ้ม
ที่สุด พระองคจ์ะไม่ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

 2. โธมัส เอส. มอนสัน, “เราไม่มีวนัเดนิตาม
ล�าพัง,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2013, 124.

 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:3.
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 13. ฮีลามัน 5:11.
 14. แอลมา 34:15–16.
 15. มัทธิว 5:45; ด ู3 นีไฟ 12:45 ดว้ย.
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ตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรคจ์ึง
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เปลี่ยนแปลงไม่ไดก้่อนการวางรากฐานของโลก
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“และเมื่อเราไดร้บัพรประการใดจากพระผู้
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ซ่ึงในน้ันทรงก�าหนดพรไว”้ (หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 130:20–21).

บางคนลืมไปวา่พระผู้เป็นเจ้า “ ไม่อาจมอง 
ดบูาปดว้ยระดบัความยินยอมแม้เล็กน้อย
ที่สุด” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 1:31) ใน
เวลาเดยีวกัน พระองคท์รงยืนยันกับเราวา่ “คน
ที่กลับใจและท�าตามบัญญัตขิองพระเจ้าจะได้
รบัการให้อภัย” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
1:32).

 18. 3 นีไฟ 27:22.
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ดว้ย.
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 35. 1 โครนิธ์ 2:9.
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 48. ด ูยอห์น 15:10.



52 ภาคบ่ายวนัเสาร์ | 1 ตุลาคม 2016

ข้าพเจ้าก็ยังไม่รูว้า่มีส่ิงใดซ่อนอยู่
ภายในส่วนที่ผนึกไว ้แตส่่วนที่น่าอาย
จนถึงทุกวนัน้ีจากเรือ่งน้ีคอื ข้าพเจ้าไม่
ทราบดว้ยซ�า้วา่มีอะไรเขียนอยู่ ในหน้าที่
มีค�าจารกึอยู่ ซ่ึงเป็นส่วนที่ก�าหนดไว้ ให้
อ่าน ข้าพเจ้าเพียงสันนิษฐานวา่หน้า
เหล่าน้ีบันทึกเรือ่งราวการฟ้ืนฟูและ
ประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ และ
พยานสามคนและแปดคน ผู้ซ่ึงเห็น
แผ่นจารกึทองค�าที่ โมโรไนมอบไว้

นับแตก่ารสรา้งโลกน้ี พระบิดาบน
สวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยความรกัประทาน
การน�าทาง ผู้น�า และค�าแนะน�าแก่ลูกๆ 
ของพระองคผ์่านศาสดาพยากรณ์ 
ศาสดาพยากรณ์ถ่ายทอดพระค�าของ
พระองคแ์ละบันทึกเป็นพระคมัภีรเ์พื่อ
การพัฒนาและการเรยีนรูข้องเรา นีไฟ
บรรยายไวว้า่

“เพราะจิตวญิญาณข้าพเจ้าเบิกบาน
ในพระคมัภีร,์ และใจข้าพเจ้าไตรต่รอง
พระคมัภีร,์ และเขียนพระคมัภีร์ ไวเ้พื่อ
การเรยีนรูแ้ละประโยชน์ของลูกหลาน
ข้าพเจ้า.

“ดเูถิด, จิตวญิญาณข้าพเจ้าเบิกบาน
ในเรือ่งของพระเจ้า; และใจข้าพเจ้า
ไตรต่รองอยูต่ลอดเวลาถึงเรือ่งที่ข้าพเจ้า
เห็นและไดย้ินมา.” 2

นอกจากน้ี ระหวา่งสมัยการประทาน
ที่ผ่านมาและในสมัยการประทานที่
สมบูรณ์แห่งเวลาน้ี สมาชิกที่มีคา่ควร
ของศาสนจักรของพระเจ้าไดร้บัพรจาก
การมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผู้ทรงช่วยใน

ครัง้ที่น้องชายของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า
ใช้มีดปาดเนย ช้อนเก่าๆ และอะไร
ก็ตามที่เราจินตนาการได้ ในการแงะ
ส่วนที่ผนึกไว ้พอให้เรามองเห็นดา้นใน
วา่มีอะไร—แตต่อ้งไม่แรงเกินจนท�าให้
ห่วงเล็กๆ สองอันหัก อย่างน้อยเราก็
ฉลาดพอจะไม่ทิง้รอ่งรอยส่ิงที่ท�าในการ
คลายความสงสัยของวยัเยาวอ์ันซุกซน
ของเรา เราผิดหวงัและหงุดหงิดที่ความ
พยายามในการ “แงะแผ่นจารกึ” ไม่
ประสบความส�าเรจ็

โดย เอล็เดอร์ ดบัเบิลยู. มาร์ก แบสเซตต์

แห่งสาวกเจด็สิบ

เ มื่อข้าพเจ้ายังเด็ก บิดามารดา
ข้าพเจ้าไดร้บัของขวญัที่ท�าให้เดวดิ 
น้องชายข้าพเจ้าตืน่ตาตืน่ใจมาก 

ของขวญัน้ันคอืแผ่นจารกึทองค�าแบบ
ย่อส่วนซ่ึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
ไดร้บัจากเทพโมโรไน ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่ มี
ประมาณ 10 หน้าบนแผ่นจารกึน้ันที่มี
ค�าจารกึอยู่ อย่างไรก็ตาม เราไม่ไดส้นใจ
หน้าเหล่าน้ันนัก

เราเตบิโตมาพรอ้มกับการไดย้ินเรือ่ง
ราวการฟ้ืนฟูมาตลอด เรารูแ้ละรอ้ง
เพลงปฐมวยัเกี่ยวกับแผ่นจารกึทองค�า
ที่ถูกซ่อนไว้ ในซอกลึกข้างภูผาและเทพ
โมโรไนมอบให้แก่ โจเซฟ สมิธ 1 เมื่อ
ความสงสัยในวยัเยาวข์องเราเพิ่มขึน้  
ส่ิงหน่ึงที่เราตอ้งการจะเห็นคอื มีอะไร
เขียนไว้ ในส่วนเล็กๆ ของแผ่นจารกึที่
ผนึกไวด้ว้ยห่วงเหล็กสองห่วง

แผ่นจารกึวางอยู่บนโตะ๊เป็นเวลา
หลายวนัก่อนที่ความสงสัยของเราจะถึง
ขีดสุด แม้วา่เราเข้าใจอย่างถ่องแท้วา่น่ี
ไม่ ใช่แผ่นจารกึจรงิๆ จากโมโรไน แตเ่รา
ยังตอ้งการดสู่วนที่ผนึกไว ้ดงัน้ันหลาย

เพื่อการพฒันาและเรียนรู้
ทางวญิญาณของเรา
ความลีล้บัของพระผู้ เป็นเจ้าเปิดเผยต่อเราตามพระประสงค์ของพระองค์และผ่าน
อ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่าน้ัน
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การพัฒนาและการเรยีนรูท้างวญิญาณ
ของเราเป็นเพื่อนตลอดเวลา

โดยรูว้า่น้องชายข้าพเจ้ามีนิสัย
พากเพียร ข้าพเจ้าคดิวา่เขาน่าจะอ่าน
ค�าจารกึทัง้หมดที่เขียนไวบ้นแผ่นจารกึ
ยุคปัจจุบันที่บ้านบิดามารดาของเรา ใน
ทางกลับกัน ข้าพเจ้าละเลยความจรงิที่
แจ้งชัดและใช้ความพยายามในการ
คน้หาส่ิงที่ ไม่ ไดมุ้่งหมายที่จะเปิดเผย

น่าเศรา้ที่บางเวลาการพัฒนาและ
การเรยีนรูข้องเรามักช้าลงหรอืหยุด
ชะงักเน่ืองดว้ยความปรารถนาที่ ไม่
ฉลาดเพือ่จะ “แงะแผน่จารกึ” การกระท�า 
น้ีน�าเราไปแสวงหาส่ิงที่ ไม่จ�าเป็นที่จะ
ตอ้งเข้าใจในเวลาดงักล่าว ในขณะที่เรา
เพิกเฉยตอ่ความจรงิอันสวยงามที่มี ไว้
เพื่อเราและสภาวการณ์ของเรา ซ่ึงคอื
ความจรงิที่นีไฟเขียนอธิบายไวเ้พื่อการ
เรยีนรูแ้ละประโยชน์ของเรา

เจคอบ น้องชายของนีไฟสอนวา่ 
“ดเูถิด, งาน ของ พระเจ้า ส�าคญั ยิ่ง และ 
น่า อัศจรรย์. ห้วง ลึก แห่ง ความลีล้ับ ของ 
พระองค ์สุด จะ หยั่งถึง; และ เป็น ไป ไม่ 
ไดท้ี่ มนุษย์ จะ คน้ พบ ทาง ของ พระองค ์
ทัง้หมด.” 3

ค�าของเจคอบสอนวา่เราไม่สามารถ 
“แงะแผ่นจารกึ” ไดส้�าเรจ็หรอืบังคบัให้
ความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้ามาเปิดเผย
ตอ่เรา แตค่วามลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า
จะเปิดเผยตอ่เราตามพระประสงคข์อง
พระองคแ์ละผ่านอ�านาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ัน4

เจคอบ กล่าวตอ่ไปวา่
“และ หา ได ้มี ใคร รูจ้ักทางของ 

พระองค ์ไม่ นอกจาก จะ ทรง เปิดเผย ให้ 
เขา; ดงัน้ัน, พี่น้อง ทัง้หลาย, อย่า ได ้ดู
หมิ่น การ เปิดเผย ของ พระผู้เป็นเจ้า เลย.

“เพราะ ดเูถิด, โดย อ�านาจ พระวจนะ
ของ พระองคม์นุษย์ จึง มา สู่ พืน้ พิภพ . . . 
โอ้ แล้ว, เหต ุใด จะ ไม่ ทรง สามารถ บัญชา 
แผ่นดนิโลก, หรอื หัตถศิลป์ จาก พระ 
หัตถ์ ของ พระองค ์เหนือ พืน้ พิภพ ได,้ 
ตาม พระ ประสงค ์และ ความ พอ พระทัย 
ของ พระองค ์เล่า

“ดงัน้ัน, พี่น้อง ทัง้หลาย, จง อย่า 
พยายาม ให้ ค�าปรกึษา พระเจ้า, แต ่จง 
รบัค�า ปรกึษา จาก พระ หัตถ์ ของ 
พระองค.์” 5

เพื่อจะเข้าใจความลีล้ับของพระผู้
เป็นเจ้า หรอืส่ิงอื่นๆ ที่เข้าใจได้ โดยผ่าน
การเปิดเผยเท่าน้ัน เราตอ้งท�าตาม
ตวัอย่างของนีไฟ ที่กล่าววา่ “ โดยที่ อายุ 
น้อย ยิ่ง นัก, กระน้ัน ก็ตาม โดยที่ มี 
รา่งกาย สูง ใหญ่, และ มีค วาม ปรารถนา 
มาก ดว้ย ที่ จะ รูค้วามลีล้ับ ของ พระผู้เป็น
เจ้า, ดงัน้ัน, ข้าพเจ้า รอ้ง ทูล พระเจ้า; 
และ ดเูถิด พระองค ์เสด็จเยือน ข้าพเจ้า, 
และ ทรง ท�าให้ ใจ ข้าพเจ้า อ่อนลงจน 
ข้าพเจ้าเช่ือ ค�า ทัง้ปวง ซ่ึง พูด โดยบิดา 
ข้าพเจ้า” 6 พระเจ้าพระองคเ์องทรง
อธิบายเพิ่มเตมิวา่นีไฟได้ ใช้ศรทัธา 
แสวงหาอย่างพากเพียรดว้ยจิตใจที่
ต�า่ตอ้ย และรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค์ 7

ตวัอย่างของนีไฟในการแสวงหา
ความรูป้ระกอบดว้ย (1) ความปรารถนา
ที่จรงิใจ (2) ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
(3) การสวดอ้อนวอน (4) การวางใจใน

ศาสดาพยากรณ์ และการใช้ (5) ศรทัธา 
(6) ความพากเพียร และ (7) การเช่ือฟัง 
วธิีการแสวงหาน้ีช่างแตกตา่งอย่างสิน้
เชิงกับการ “แงะแผ่นจารกึ” ของ
ข้าพเจ้าหรอืความพยายามในการบังคบั
ความเข้าใจในส่ิงที่จะตอ้งเปิดเผยตาม
ตารางเวลาของพระเจ้าและผ่านอ�านาจ
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ัน

ในยุคปัจจุบัน เราคาดหวงัวา่เรา
สามารถและควรไดร้บัความรู้ ในทันที 
และเรามักปฏิเสธหรอืไม่วางใจข้อมูลที่
เข้าถึงหรอืรู้ ได้ ไม่ง่ายนัก เพราะเหตวุา่
มีข้อมูลอย่างล้นเหลือ ดว้ยความไม่ตัง้ใจ 
บางคนเช่ือถือข้อมูลที่มีพรอ้มแต่ไม่รู้
ที่มาแทนที่จะวางใจในรปูแบบของการ
ไดร้บัการเปิดเผยที่พระเจ้าทรงจัดวางไว ้
เจคอบอาจบรรยายถึงช่วงเวลาของเรา
เมื่อท่านกล่าววา่ “แต ่ดเูถิด, [พวกเขา] 
เป็น คน ดือ้รัน้; และ พวก เขาหมิ่น ถ้อยค�า 
แห่ง ความ แจ้ง ชัด . . . และ แสวง หา ส่ิง ที่ 
พวก เขา ไม่ สามารถ เข้าใจ ได.้ ดงัน้ัน, 
เพราะ ความ มืดบอดของ พวก เขา, ซ่ึง 
ความ มืด บอด น้ัน เกิด จาก การ มอง ข้าม 
เป้าหมาย, พวก เขา จึง จ�าเป็น ตอ้ง ตก; 
เพราะ พระผู้เป็นเจ้า ทรง เอา ความ แจ้ง 
ชัด ของ พระองค ์ไป จาก พวก เขา, และ 
ทรง ให้ หลาย ส่ิง แก่ พวก เขา ซ่ึง พวก เขา 
ไม่ สามารถเข้าใจ ได,้ เพราะ พวก เขา 
ปรารถนา เช่น น้ัน.” 8

ในทางกลับกันคอืค�าแนะน�าของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ที่ ให้
แก่ผู้สอนศาสนา ซ่ึงค�าพูดของท่าน
สามารถน�ามาประยุกต์ ใช้ ไดก้ับผู้
แสวงหาความจรงิทางวญิญาณทุกคน 
“เมื่อ . . . ผู้สอนศาสนามีศรทัธาในพระ
เยซูครสิต”์ ท่านกล่าว “พวกเขาจะ
วางใจในพระเจ้าอย่างเพียงพอที่จะท�า
ตามพระบัญญัตขิองพระองค—์แม้วา่
พวกเขาไม่เข้าใจเหตผุลทัง้หมด ศรทัธา
ของพวกเขาจะแสดงผ่านทางความ
พากเพียรและการท�างาน”9

ระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายนที่ผ่านมา เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. 
โอ๊คส์อธิบายวา่ “ศาสนจักรพยายาม
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อย่างยิ่งที่จะมีความโปรง่ใสกับบันทึก
ตา่งๆ ที่เรามี แตห่ลังจากตพีิมพ์ทุกส่ิงที่
เราท�าได ้บางครัง้สมาชิกก็ยังมีค�าถาม
พืน้ฐานที่ ไม่สามารถตอบไดด้ว้ยการ
ศึกษา . . . บางส่ิงเรยีนรู้ ไดด้ว้ยศรทัธา
เท่าน้ัน” 10

ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณสอน
หลักธรรมเดยีวกัน ซ่ึงแสดงวา่แม้วา่
เวลาจะผ่านไป ธรรมชาตขิองมนุษย์ก็
ไม่เปลี่ยนแปลงและวา่รปูแบบของ
พระเจ้าส�าหรบัการเรยีนรูน้ั้นไม่มีข้อ
จ�ากัดทางเวลา ขอให้พิจารณาสุภาษิต
จากพันธสัญญาเดมิวา่ “จงวางใจ
พระเจ้าดว้ยสุดใจของเจ้า และอย่า
พึ่งพาความรอบรูข้องตนเอง” 11

อิสยาห์อธิบายในฐานะผู้พูดแทน
พระเจ้าวา่ “เพราะฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผ่น
ดนิโลกอย่างไร ทางของเราก็สูงกวา่ทาง
ของพวกเจ้า และความคดิของเราก็สูง
กวา่ความคดิของเจ้าอย่างน้ัน” 12

นีไฟเพิ่มเตมิค�าพยานเมื่อท่าน
ประกาศวา่ “ข้า แต ่พระเจ้า, ข้าพระ องค ์
วางใจ ใน พระองค,์ และ ข้าพระ องค ์จะ
วางใจ ใน พระองค ์ตลอด กาล.”13

ศรทัธาและความวางใจในพระเจ้า
เรยีกรอ้งให้เรายอมรบัวา่พระปรชีาญาณ
ของพระองคอ์ยู่สูงกวา่เรา เราตอ้ง
ยอมรบัอีกวา่แผนของพระองคน์�ามาซ่ึง
ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาและ
เรยีนรูท้างวญิญาณ

เราตอ้งไม่คาดหวงัถึงการ “ มีค วาม รู ้
อัน สมบูรณ์ ของ ส่ิง ตา่ง ๆ” ระหวา่งการมี
ชีวติมรรตยั แตเ่ราไดร้บัการคาดหมาย
ให้ “หวงัใน ส่ิง ที่ ไม่เห็น, ซ่ึง จรงิ” 14

แม้วา่นีไฟมีศรทัธาที่ยิ่งใหญ่เพียงใด 
ท่านยังยอมรบัถึงความเข้าใจที่จ�ากัด
ของท่านเมื่อท่านตอบค�าถามของเทพที่
วา่ “เจ้า รูจ้ัก พระ จรยิวตัร อัน อ่อนน้อม 
ของ พระผู้เป็นเจ้า ไหม” นีไฟตอบวา่ 
“ข้าพเจ้า รู ้วา่ พระองค ์ทรง รกั ลูก ๆ ของ 
พระองค;์ กระน้ัน ก็ตาม, ข้ำพเจ้ำ ไม่ รู้
ควำม หมำย ของ เรือ่ง ทัง้หมด.” 15

ในท�านองเดยีวกัน แอลมากล่าวตอ่ 
ฮีลามัน บุตรชายของท่านวา่ “บัดน้ี 
ความ ลีล้ับ เหล่า น้ี ยัง ไม่ เผย ให้ เป็น ที่ รู ้
โดย สมบูรณ์ แก่ พ่อ; ฉะน้ัน พ่อ จะ หยุด 
ก่อน.”16

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานวา่พระบิดา
สวรรคข์องเราทรงรกัลูกๆ ของพระองค ์
และเช่นเดยีวกับนีไฟและแอลมา 
ข้าพเจ้าไม่รูค้วามหมายของทุกส่ิง และ
ข้าพเจ้าไม่จ�าเป็นตอ้งรูทุ้กส่ิง ข้าพเจ้า
จะหยุดและรอพระเจ้าอย่างอดทนเช่น
เดยีวกัน โดยที่รูว้า่ “ข้าพเจ้า มี ทุก ส่ิง ที่ 
เป็นประจักษ์พยานก วา่ ส่ิง เหล่า น้ี จรงิ; 
และ ท่าน ก็ มี ทุก ส่ิง เป็น ประจักษ์พยาน 
แก่ ท่าน วา่ ส่ิง เหล่า น้ี จรงิ . . .

“. . . พระ คมัภีร ์วาง อยู่ ตอ่หน้า ท่าน, 
แท้จริง แล้ว, และ ทุกส่ิงชี ้ให้ เห็น ว่า มี 
พระผู้เป็นเจ้า; แท้จรงิ แล้ว, แม้ แผ่นดนิ

โลก, และ ส่ิง ทัง้ปวง ที่ อยู่ บน พืน้ ผิว ของ 
มัน, แท้จรงิ แล้ว, และ การเคลื่อนไหว
ของ มัน, แท้จรงิ แล้ว, และ ดาวพระ
เคราะห์ทัง้หมด ดว้ย ซ่ึง เคลื่อน ไป ตาม 
ปรกต ิวสัิย เป็น พยาน วา่ มี พระ ผู้ สรา้ง สูง 
สุด.”17

เมื่อเรายอมรบัวา่เราเป็นงานสรา้ง
ของพระบดิาบนสวรรคผ์ูท้รงปรชีาญาณ 
และทรงเอาพระทัยใส่ “ โอ้ แล้ว” เหตุ
ใดจึงไม่ยอมให้พระองคท์รงน�าทางใน
การพัฒนาและการเรยีนรูท้างวญิญาณ
ของเรา “ตาม พระ ประสงค ์และ ความ พอ 
พระทัย ของพระองค”์ แทนที่จะเป็น
ของเราเล่า18

พระองคท์รงพระชนม์ พระเยซู
ครสิตค์อืพระบุตรองคเ์ดยีวของพระ
บิดาและเป็นพระผู้ ไถ่ของมนุษยชาต ิ
เพราะการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของ
พระครสิต ์พระองคท์รงมพีระปรชีาญาณ
และทรงรูล้่วงหน้าในการน�าทางเราใน
ยุคสุดท้ายน้ี โจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระองค ์ที่ทรงเลือกให้
ฟ้ืนฟูอาณาจักรของพระองคบ์นโลกน้ี
จนถึงความบรบิูรณ์ โธมัส เอส. มอนสัน
เป็นศาสดาพยากรณ์และผู้ประกาศของ
พระองคท์ี่มีชีวติอยู่ ข้าพเจ้าแสดง
ประจักษ์พยานที่จรงิใจในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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รบัใช้อย่างซ่ือสัตย์ ขยันหมั่นเพียรใน
วอรด์และสาขาของเราโดยไม่พร�า่บ่น
และดว้ยใจปีตยิินดี

ผู้สอนศาสนาของเราที่รบัใช้อยู่ทั่ว
โลกเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของคนที่
ฮึกเหิมเพื่อพระครสิตอ์ย่างแท้จรงิ  
หลายปีกอ่น ขา้พเจา้กบัซิสเตอรย์ามาชิตะ 
รบัใช้ ในคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น นะโงะยะ ผู้
สอนศาสนาของเราฮึกเหิมเพื่อพระ
ครสิต ์ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงเป็นชาย
หนุ่มช่ือเอ็ลเดอร์ โคแวน

เอ็ลเดอร์ โคแวนไม่มีขาขวาเพราะ
อุบัตเิหตจุักรยานเมื่อเป็นวยัรุน่ ไม่กี่
สัปดาห์หลังจากเป็นผู้สอนศาสนา 
ข้าพเจ้าไดร้บัโทรศัพท์จากคูข่องเขา  
ขาเทียมของเอ็ลเดอร์ โคแวนหักขณะ
ก�าลังขี่จักรยาน เราพาเขาไปศนูย์ซ่อมที่
ด ีและที่น่ันในห้องส่วนตวั ข้าพเจ้าเห็น
ขาของเขาเป็นครัง้แรก ข้าพเจ้ารูว้า่เขา
เจ็บปวดทรมานมาก เมื่อซ่อมขาเทียม
เสรจ็เขาก็กลับไปเขตของเขา

อย่างไรก็ด ีหลายสัปดาห์ที่ผ่านไปน้ัน 
ขาเทียมยังคงหักครัง้แล้วครัง้เล่า  
ที่ปรกึษาทางการแพทย์จึงแนะน�าให้
เอ็ลเดอร์ โคแวนกลับบ้านไปรบังานมอบ
หมายใหม่ ขา้พเจา้คา้นค�าแนะน�าน้ีเพราะ 
เอ็ลเดอร์ โคแวนเป็นผู้สอนศาสนาที่ดี
มาก และเขาปรารถนาจะอยู่ ในญี่ปุ่นตอ่ 
เอ็ลเดอร์ โคแวนเริม่มีข้อจ�ากัดทางกาย
ทีละน้อย แตก่ระน้ันเขาก็ ไม่บ่นพึมพ�า
หรอืพร�า่บ่น

ขา้พเจา้ไดร้บัค�าแนะน�าอกีครัง้วา่ให้
เอ็ลเดอร์ โคแวนรบัใช้ ในทีท่ีเ่ขาไมต่อ้งขี่
จกัรยาน ขา้พเจา้ไตรต่รองสถานการณ์น้ี 
ขา้พเจา้คดิถงึเอ็ลเดอร์ โคแวนและ
อนาคตของเขา และสวดออ้นวอนเกีย่ว
กบัเรือ่งน้ี ขา้พเจา้รูสึ้กวา่เอ็ลเดอร์ โคแวน 
ควรกลบับา้นและรองานมอบหมายใหม่ 
ขา้พเจา้โทรหาเขา แสดงความรกัความ
หว่งใย และบอกเขาเรือ่งการตดัสินใจ
ของขา้พเจา้ เขาไมพ่ดูโตต้อบประการ
ใด ขา้พเจา้ไดย้นิเพยีงเขาก�าลงัรอ้งไหท้ี่
ปลายสาย ขา้พเจา้พดูวา่ “เอ็ลเดอร์ โคแวน 
คณุไมต่อ้งตอบผมตอนน้ี ผมจะโทรหา

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายในปัจจุบัน
“ฮึกเหิมเพื่อพระครสิต”์ หมายความ

วา่อย่างไร ฮึกเหิมเพื่อพระครสิต์
หมายความวา่เรามีแรงจูงใจ จดจ่อ และ
อุทิศตนเพื่องานของพระองค ์ฮึกเหิม
เพื่อพระครสิตน้์อยนักที่จะหมายความ
วา่เราโดดเดน่เพราะใครๆ ก็ยกย่อง 
ฮึกเหิมเพื่อพระครสิตห์มายความวา่เรา

โดย เอล็เดอร์คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ

แห่งสาวกเจด็สิบ

พี่
น้องที่รกัทัง้หลาย วนัน้ีข้าพเจ้า
ประสงคจ์ะพดูกบัคนหนุ่มสาวของ
ศาสนจักรรวมทัง้ผู้สอนศาสนาที่

ยอดเยี่ยมของเรา และขอเชือ้เชิญพี่
น้องชายหญิงที่ ใจยังสู้ ไม่ถอยให้ฟังดว้ย
เช่นกัน

วนัที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันอุทิศพระวหิาร 
ซัปโปะโระที่สง่างาม—ซ่ึงเป็นพระวหิาร
แห่งที่สามในญี่ปุ่น พระวหิารแห่งน้ี
สรา้งทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่นใน
ถิ่นฐานที่เรยีกวา่ฮอกไกโด ฮอกไกโด
เหมือนยูทาห์คอืผู้บุกเบิกที่อุตสาหะ
และขยันขันแข็งตัง้รกรากที่น่ัน

ในปี 1876 นักการศึกษาเลื่องช่ือนาม
วา่ ดร. วลิเลียม คลารก์1 ไดร้บัเชิญให้มา
สอนที่ฮอกไกโด เขาอยู่ ในญี่ปุ่นเพียง
แปดเดอืน แตว่ญิญาณชาวครสิตข์อง
เขาฝากรอยประทับถาวรไวก้ับนักศึกษา
หนุ่มสาวที่ ไม่ ใช่ชาวครสิต ์ก่อนจากไป
เขาให้ข่าวสารอ�าลานักศึกษาซ่ึงจารกึไว้
ในรปูป้ันทองสัมฤทธิ์น้ี 2 เขากล่าววา่ 
“นักศึกษาทัง้หลาย จงฮึกเหิม!”—
“ฮึกเหิมเพื่อพระครสิต”์ 3 โอวาทของเขา
ที่ ให้ “ฮึกเหิมเพื่อพระครสิต”์ สามารถ
ช่วยชีน้�าการตดัสินใจประจ�าวนัส�าหรบั 

ฮึกเหิมเพื่อพระคริสต์
เราฮึกเหิมเพ่ือพระคริสต์เม่ือเรารับใช้อย่างซ่ือสัตย์ ยอมรับอย่างนอบน้อม  
อดทนอย่างสง่างาม สวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้า และรับส่วนอย่างมีค่าควร

รูปป้ันทองสัมฤทธ์ิของนักการศึกษาเล่ืองช่ือ 

ดร. วิลเลียม คลาร์ก ผู้สนับสนุนให้ชายหนุ่ม 

“ฮึกเหิมเพ่ือพระคริสต์”
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คณุพรุง่น้ี ได้ โปรดพจิารณาค�าแนะน�า
ของผมดว้ยการสวดออ้นวอนท่ีจรงิใจ”

เมื่อข้าพเจ้าโทรหาเขาเช้าวนัรุง่ขึน้ 
เขาตอบอย่างนอบน้อมวา่เขาจะท�าตาม
ค�าแนะน�า

ระหวา่งสัมภาษณ์เขาครัง้สุดท้าย 
ข้าพเจ้าถามเขาวา่ “เอ็ลเดอร์ โคแวน 
คณุขอในใบสมัครผู้สอนศาสนาของคณุ
ให้ส่งคณุไปคณะเผยแผ่ที่คณุไม่ตอ้งขี่
จักรยานหรอืเปล่า”

เขาตอบวา่ “ครบั ประธาน ผมขอ”
ข้าพเจ้าตอบวา่ “เอ็ลเดอร์ โคแวน 

คณุไดร้บัเรยีกมาคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น  
นะโงะยะที่คณุตอ้งขี่จักรยาน คณุบอก
เรือ่งน้ีกับประธานสเตคของคณุหรอื
เปล่า”

ข้าพเจ้าประหลาดใจกับค�าตอบของ
เขา เขาตอบวา่ “ ไม่ไดบ้อกครบั ผม
ตัง้ใจวา่ถ้า น่ัน เป็นที่ที่พระเจ้าทรงเรยีก
ผม ผมจะไปโรงยิมและฝึกรา่งกายจน
สามารถขี่จักรยานไดค้รบั”

ตอนจบการสัมภาษณ์ เขาถาม
ค�าถามน้ีกับข้าพเจ้าดว้ยน� ้าตาคลอเบ้า
วา่ “ประธานยามาชิตะครบั ท�าไมผมมา
ญี่ปุ่นครบั ท�าไมผมอยู่ที่น่ี”

ข้าพเจ้าตอบเขาโดยไม่ลังเลวา่ 
“เอ็ลเดอร์ โคแวน ผมรูเ้หตผุลหน่ึงที่
คณุมาที่น่ี คณุมาที่น่ีเพื่อประโยชน์ของ

ผม น่ันท�าให้ผมเข้าใจวา่ผมไดร้บัใช้กับ
คนหนุ่มที่ยอดเยี่ยมมาก ผมไดร้บัพรที่
ไดรู้จ้ักคณุ”

ข้าพเจ้ามีความสุขที่จะรายงานวา่
เอ็ลเดอร์ โคแวนกลับบ้านของเขาและ
ไดร้บัมอบหมายใหม่ ให้รบัใช้ ในคณะ
เผยแผ่ที่เขาใช้รถยนตเ์ดนิทาง ข้าพเจ้า
ไม่เพียงภูมิ ใจในตวัเอ็ลเดอร์ โคแวน
เท่าน้ันแต่ ในตวัผู้สอนศาสนาทุกคนทั่ว
โลกที่เต็มใจรบัใช้ โดยไม่พร�า่บ่นดว้ย 
ขอบคณุครบัเอ็ลเดอรซิ์สเตอรท์ัง้หลาย
ส�าหรบัศรทัธา ความจดจ่อ และความ
ฮึกเหิมเพื่อพระครสิต์

พระคมัภีรม์อรมอนมีเรือ่งราว
มากมายของคนที่ฮึกเหิมเพื่อพระครสิต ์
แอลมาผู้บุตรข่มเหงศาสนจักรและ
สมาชิกสมัยเขายังเยาวว์ยั ตอ่มาเขา
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งใน
ใจและรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่มี
ประสิทธิภาพมาก เขาแสวงหาการน�า
ทางของพระเจ้า และเขาเป็นพรแก่คู่
ของเขาขณะรบัใช้ดว้ยกัน พระเจ้าทรง
ท�าให้เขาเข้มแข็ง และเขาเอาชนะการ
ทดลองที่ตอ้งเผชิญ

แอลมาผู้น้ีแนะน�าฮีลามันบุตรชาย
ของตนวา่

“ผู้ ใดก็ตามที่มอบความไวว้างใจของ
พวกเขาในพระผู้เป็นเจ้าจะไดร้บัการ
ค�า้จุนในความเดอืดรอ้นของพวกเขา, 
และความยุ่งยากของพวกเขา, และ
ความทุกข์ของพวกเขา . . .

“. . . รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้า . . .

“จงปรกึษาพระเจ้าในการกระท�า
ทัง้หมดของลูก, และพระองคจ์ะทรงชี ้
ทางให้ลูกเพื่อความด”ี 4

บุตรชายคนที่สองของเราใช้ชีวติวยั
เยาวส่์วนใหญ่ห่างจากศาสนจักร เมื่อ
เขาอายุครบ 20 ปี เขามีประสบการณ์ที่
ท�าให้เขาตอ้งการเปลี่ยนชีวติ ดว้ยความ
รกั การสวดอ้อนวอน และความช่วย
เหลือจากครอบครวัและสมาชิกของ
ศาสนจักร และสุดท้ายโดยผ่านความ
กรณุาและพระคณุของพระเจ้า เขา
กลับมาศาสนจักร

ตอ่มาเขาไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในคณะ
เผยแผ่วอชิงตนั ซีแอตเทิล ช่วงแรกเขา
ท้อแท้มาก ทุกคนืช่วงสามเดอืนแรก 
เขาจะเขา้ไปในหอ้งน� ้าและรอ้งไห ้เหมอืน 
เอ็ลเดอร์ โคแวน เขาพยายามเข้าใจวา่ 
“ท�าไมผมอยู่ที่น่ี”

หลังจากรบัใช้หน่ึงปี เราไดร้บัอีเมลที่
เป็นค�าตอบการสวดอ้อนวอนของเรา 
เขาเขียนวา่ “ตอนน้ีผมรูสึ้กจรงิๆ  
ถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้าและพระ
เยซู ผมจะท�างานหนักเพื่อเป็นเหมือน
ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ ถึงแม้ผม
ก�าลังประสบความยุ่งยากมากมาย แต่
ผมมีความสุขจรงิๆ การรบัใช้พระเยซู
เป็นเรือ่งดทีี่สุด ไม่มีอะไรยอดเยี่ยมเท่า
น้ี ผมมีความสุขมากครบั”

เขารูสึ้กเช่นเดยีวกับแอลมา “และโอ้, 
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พ่อไดเ้ห็นปีต,ิ และความสวา่งอัศจรรย์
อะไรเช่นน้ัน; แท้จรงิแล้ว, จิตวญิญาณ
พ่อเป่ียมดว้ยปีตยิิ่งเท่ากับความเจ็บ
ปวดของพ่อ!” 5

ในชีวติเรา เราพบกับการทดลอง 
แตถ่้าเราฮึกเหิมเพื่อพระครสิต ์เรา
สามารถจดจ่อกับพระองคแ์ละรูสึ้กปีติ
แม้ท่ามกลางการทดลอง พระผู้ ไถ่ของ
เราทรงเป็นแบบอย่างสูงสุด ทรงเข้า
พระทัยพระพันธกิจศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองค ์และเช่ือฟังพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา นับเป็นพร
ประเสรฐิที่ ไดน้�าแบบอย่างยอดเยี่ยม
ของพระองคม์าสู่ความทรงจ�าของเรา
ทุกสัปดาห์ขณะรบัส่วนศีลระลึก

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย เราฮึกเหิมเพื่อ
พระครสิตเ์มื่อเรารบัใช้อย่างซ่ือสัตย์ 
ยอมรบัอย่างนอบน้อม อดทนอย่างสง่า
งาม สวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้า และ
รบัส่วนอย่างมีคา่ควร

ขอให้เราฮึกเหิมเพื่อพระครสิต์
ขณะที่เรายอมรบัความยุ่งยากและการ
ทดลองของเราดว้ยความอดทนและ
ศรทัธา และพบปีติ ในเส้นทาง 
พันธสัญญาของเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเจ้าทรง
รูจ้ักท่าน ทรงรูค้วามกังวลและความ
ยากล�าบากของท่าน ทรงรูว้า่ท่าน
ปรารถนาจะรบัใช้พระองคด์ว้ยความ
ภักด ีและทรงรูแ้ม้ความฮึกเหิมของ
ท่าน ขอพระองคท์รงน�าทางและ
อวยพรท่านขณะท�าเช่นน้ัน ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เป็นสาวกของเรา” (มัทธิว 28:19) และ 
“พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าว
ประเสรฐิแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 
16:15) ชาวครสิตท์ุกคนอยู่ภายใตพ้ระ
บัญชาน้ีให้แบ่งปันพระกิตตคิณุกับทุก
คน หลายคนเรยีกวา่ “งานมอบหมาย
อันส�าคญัยิ่ง”

ดงัที่เอ็ลเดอร ์นีล แอล. แอนเดอร์
เซ็นไดอ้ธบิายไปในภาคเช้าวนัน้ี วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ายอยู่ ในบรรดาคนที่ตอ้ง
ท�าความรบัผิดชอบอันส�าคญัยิ่งน้ีมาก
ที่สุด เราควรเป็นเช่นน้ันเพราะเรารูว้า่
พระผู้เป็นเจ้าทรงรกับุตรธิดาทุกคน
ของพระองค ์ในวนัเวลาสุดท้ายน้ี
พระองคท์รงฟ้ืนฟูความรูเ้พิ่มเตมิที่
ส�าคญัมากและพลังอ�านาจเพื่อเป็นพร
แก่ทุกคน พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนให้
เรารกัทุกคนฉันพี่น้อง และเราปฏิบัติ
ตามค�าสอนน้ันโดยแบ่งปันพยานและ
ข่าวสารของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟู “ทั่วประชาชาต,ิ ตระกูล, ภาษา, 
และคนทัง้ปวง” (คพ. 112:1) น่ีเป็น
ส่วนส�าคญัยิ่งของส่ิงที่หมายถึงการเป็น 

โดย เอล็เดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

I.
เมื่อใกล้สิน้สุดการปฏิบัตศิาสนกิจ

บนแผ่นดนิโลก ของพระผู้ช่วยให้รอด 
พระเยซูครสิต ์พระองคท์รงบัญชาสาวก
ของพระองคว์า่ “เพราะฉะน้ันท่านทัง้
หลายจงออกไปและน�าชนทุกชาตมิา

การแบ่งปันพระกิตติคุณท่ี
ไดรั้บการฟ้ืนฟู
ส่ิงท่ีเราเรียกว่า “งานสมาชิกผู้สอนศาสนา” ไม่ใช่โปรแกรมแต่เป็นเจตคติของความ
รักและการย่ืนมือช่วยเหลือคนรอบข้าง
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วสุิทธิชนยุคสุดท้าย เป็นสิทธิพิเศษอัน
น่ายินด ีอะไรจะน่ายินดมีากไปกวา่การ
แบ่งปันความจรงินิรนัดรก์ับบุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้า

ทุกวนัน้ีเรามีแหล่งช่วยมากมายให้
แบ่งปันพระกิตตคิณุซ่ึงคนรุน่ก่อนไม่มี 
เรามีทีว ีอินเทอรเ์น็ต และช่องทางส่ือ
สังคม เรามีข่าวสารอันทรงคณุคา่
มากมายไวแ้นะน�าพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟู ศาสนจักรเรามีช่ือเสียงดี ใน
หลายประเทศ เรามีจ�านวนผู้สอน
ศาสนาเพิ่มขึน้มาก แตเ่ราก�าลังใช้แหล่ง
ช่วยทัง้หมดน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หรอืไม่ ข้าพเจ้าเช่ือวา่พวกเราส่วนใหญ่
ตอบวา่ไม่ เราปรารถนาจะประสบผล
ส�าเรจ็มากขึน้ในการท�าความรบัผิดชอบ
ที่ทรงก�าหนดให้เราประกาศพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูไปทั่วโลก

มีแนวคดิดีๆ  มากมายส�าหรบัการแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุซ่ึงจะไดผ้ลในแตล่ะ 
สเตคหรอืแตล่ะประเทศ แตเ่พราะ
ศาสนจักรของเรามีอยู่ทั่วโลก ข้าพเจ้า
จึงประสงคจ์ะพูดถึงแนวคดิซ่ึงจะไดผ้ล
ทุกที่ จากหน่วยใหม่ล่าสุดไปจนถึง
หน่วยเก่าที่สุด จากวฒันธรรมที่รบัพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไปจนถึง
วฒันธรรมและประเทศที่ตอ่ตา้น
ศาสนาเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ข้าพเจ้าตอ้งการ

พูดถึงแนวคดิที่ท่านสามารถแบ่งปันกับ
ผู้เช่ือที่เลื่อมใสพระเยซูครสิตแ์ละกับ
คนที่ ไม่เคยไดย้ินพระนามของพระองค ์
กับคนที่พอใจในชีวติปัจจุบันของตน
และกับคนที่พยายามอย่างมากเพื่อ
ปรบัปรงุตนเอง

ข้าพเจ้าจะพูดอะไรไดบ้้างที่จะช่วย
ท่านในการแบ่งปันพระกิตตคิณุไม่วา่
สภาวการณ์ของท่านเป็นเช่นไร เรา
ตอ้งการความช่วยเหลือจากสมาชิกทุก
คน และสมาชิกทุกคนช่วยได ้เน่ืองจาก
มีงานมากมายให้ท�าขณะที่เราแบ่งปัน
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูกับทุก
ชาต ิตระกูล ภาษา และคนทัง้ปวง

เราทุกคนรูว้า่การมีส่วนรว่มของ
สมาชิกในงานเผยแผ่ศาสนาส�าคญัมาก
ตอ่การท�าให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและการ
รกัษาให้คงอยู่ ประธานโธมัส เอส. มอน
สันกล่าววา่ “บัดน้ีถึงเวลาแล้วที่สมาชิก
และผู้สอนศาสนาจะพรอ้มใจกัน [และ] 
ลงแรงท�างาน . . . ในสวนองุ่นของ
พระเจ้าเพื่อน�าจิตวญิญาณมาหา
พระองค ์พระองคท์รงเตรยีมหนทางให้
เราแบ่งปันพระกิตตคิณุมากมายหลาย
วธิี และพระองคจ์ะทรงช่วยเราในการ
ลงแรงน้ันถ้าเราจะกระท�าดว้ยศรทัธา
เพื่อให้งานของพระองคเ์กิด 
สัมฤทธิผล”1

การแบ่งปันพระกิตติคุณที่ ได้รับ
การฟ้ืนฟูเป็นหน้าที่และสิทธิพิเศษ
ของชาวคริสต์ ไปตลอดชีวิต เอ็ลเดอร ์
เควนทิน แอล. คุกเตือนเราว่า  
“งานเผยแผ่ศาสนาไม่ ใช่คีย์หน่ึงใน  
88 คีย์บนเปียโนที่ ใช้เล่นบางครัง้ แต่
เป็นคอร์ดหลักในท่วงท�านองกินใจที่
ต้องเล่นต่อเน่ืองตลอดชีวิตเราถ้าเรา
ต้องการท�าความรับผิดชอบที่มีต่อการ
เป็นชาวคริสต์และพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์” 2

II.
มีส่ิงส�าคญัสามข้อที่สมาชิกทุกคน

ท�าไดเ้พื่อช่วยแบ่งปันพระกิตตคิณุไม่วา่
สภาวการณ์ที่พวกเขาอยู่และท�างานจะ
เป็นอย่างไร เราทุกคนควรท�าทัง้หมดน้ี

หน่ึง เราทุกคนสามารถสวดอ้อนวอน
ขอให้มีความปรารถนาจะช่วยงานแห่ง
ความรอดในส่วนที่ส�าคญัยิ่งน้ี ความ
พยายามทัง้หมดเริม่ที่ ควำมปรำรถนำ

สอง เราสามารถรกัษาพระบัญญัต ิ
สมาชิกที่เช่ือฟังและซ่ือสัตย์เป็นพยาน
ที่เชือ้เชิญให้เช่ือความจรงิและคณุคา่
ของพระกิตตคิณุไดม้ากที่สุด ส�าคญักวา่
น้ันคอืสมาชิกที่ซ่ือสัตย์จะมีพระ
วญิญาณของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่กับ
พวกเขาเสมอเพื่อน�าทางพวกเขาขณะ
หมายมั่นมีส่วนรว่มในงานใหญ่ของการ
แบ่งปันพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต์

สำม เราสามารถสวดอ้อนวอนขอการ
ดลใจวา่ เรำ จะท�าอะไรไดบ้้างใน
สภาวการณ์ของเราแตล่ะคนเพื่อแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น ซ่ึงตา่งจาก
การสวดอ้อนวอนให้ ผู้สอนศำสนำ  
หรอืสวดอ้อนวอนขอส่ิงที่ ผู้อืน่ ท�าได ้
เราควรสวดอ้อนวอนขอส่ิงทีต่วัเรำท�าได ้
เมื่อเราสวดอ้อนวอนเราควรจ�าไวว้า่การ
สวดอ้อนวอนขอการดลใจแบบน้ีจะได้
รบัค�าตอบถ้าท�าควบคูก่ับค�ามั่นสัญญา
—ส่ิงที่พระคมัภีรเ์รยีกวา่ “เจตนา
แท้จรงิ” หรอื “ความตัง้ใจเด็ดเดีย่ว” 
สวดอ้อนวอนดว้ยค�ามั่นวา่จะท�าตามการ
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ดลใจที่ ไดร้บั โดยสัญญากับพระเจ้าวา่
ถ้าพระองคจ์ะทรงดลใจให้ท่านพูดกับ
คนบางคนเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ ท่าน
จะท�า

เราตอ้งการการน�าทางจากพระเจ้า
เพราะ ณ เวลาน้ัน บางคนพรอ้ม—และ
บางคนไม่พรอ้ม—รบัความจรงิเพิ่มเตมิ
ของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู เรา
ไม่ควรตัง้ตนเป็นผู้ตดัสินวา่ใครพรอ้ม
และใครไม่พรอ้ม พระเจ้าทรงรู้ ใจบุตร
ธิดาทุกคนของพระองค ์ถ้าเราสวด
อ้อนวอนขอการดลใจ พระองคจ์ะทรง
ช่วยให้เราพบคนที่พระองคท์รงทราบวา่
อยู่ “ ในการเตรยีมพรอ้มที่จะฟังพระ
วจนะ” (แอลมา 32:6)

ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้า 
ข้าพเจ้าขอให้สมาชิกทุกคนและทุก
ครอบครวัในศาสนจักรสวดอ้อนวอนขอ
พระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาพบคนที่
พรอ้มจะรบัข่าวสารพระกิตติคุณที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูของพระเยซคูรสิต ์เอ็ลเดอร ์
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ให้ค�าแนะน�า
ส�าคัญน้ีซ่ึงข้าพเจ้าเห็นด้วย “จงวางใจ
พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้เลีย้งที่
ดี ทรงรูจ้ักแกะของพระองค์ . . . ถ้าเรา
ไม่มีส่วนรว่ม หลายคนก็จะไม่ ได้ยิน
ข่าวสารแห่งการฟ้ืนฟู . . . หลักธรรม
เรยีบง่ายน้ันคือ—สวดอ้อนวอนทัง้โดย
ส่วนตัวและเป็นครอบครวัส�าหรบั
โอกาสงานเผยแผ่” 3 เมื่อเราแสดง
ศรทัธา โอกาสเหล่าน้ีจะมาโดยไม่มี ใคร  
“ฝืนตอบรบัหรอืเล่นตามบท แต่จะ
เป็นไปอย่างลื่นไหลเน่ืองจากความรกัที่
เรามีต่อพี่น้องของเรา” 4

ข้าพเจ้าทราบวา่น่ีเป็นความจรงิ 
ข้าพเจ้าเพิ่มค�าสัญญาวา่ดว้ยศรทัธาใน
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราจะไดร้บั
การน�าทาง การดลใจ และพบปีติ ใหญ่
หลวงในงานแห่งความรกัที่มีความ
ส�าคญัช่ัวนิรนัดร ์เราจะเข้าใจวา่ความ
ส�าเรจ็ในการแบ่งปันพระกิตตคิณุคอื
การเชือ้เชิญผู้คนดว้ยความรกัและ
เจตนาจะช่วยพวกเขาจรงิๆ ไม่วา่พวก
เขาจะตอบสนองอย่างไร

III.
ตอ่ไปน้ีเป็นส่วนอื่นๆ ที่เราจะท�าได้

เพื่อแบ่งปันพระกิตตคิณุอย่างมี
ประสิทธิภาพ:

1.  เราตอ้งจ�าไว ้“วา่ผู้คนเรยีนรูเ้มื่อ
พวกเขาพรอ้มจะเรยีนรู ้ไม่ ใช่เมื่อ
เราพรอ้มจะสอนพวกเขา” 5 ส่ิงที่ เรา 
สนใจ อย่างเช่นหลักค�าสอนเพิ่มเตมิ
ส�าคญัๆ ในศาสนจักรที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟู มักไม่ ใช่ส่ิงที่ ผู้อื่น สนใจ  

พวกเขาตอ้งการผลของหลักค�าสอน  
ไม่ ใช่หลักค�าสอน เมื่อพวกเขา
สังเกตเห็นหรอืประสบผลของพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระ
เยซูครสิต์ ในชีวติเรา พวกเขาจะรูสึ้ก
ถึงพระวญิญาณและเริม่สนใจหลัก
ค�าสอน พวกเขาอาจจะสนใจเช่น
กันเมื่อพวกเขาแสวงหาความสุข
มากขึน้ ความใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า 
หรอืความเข้าใจจุดประสงคข์องชีวติ
มากขึน้ 6 ดว้ยเหตน้ีุเราจึงตอ้งตัง้ใจ
แสวงหาการเล็งเห็นรว่มกับการสวด
อ้อนวอนเพื่อให้รูว้ธิีสอบถามความ
สนใจจะเรยีนรูเ้พิ่มเตมิขอผู้อื่น ซ่ึง
ขึน้อยู่กับหลายส่ิง อาทิ สภาวการณ์
ปัจจุบันของอีกฝ่ายหรอืความ
สัมพันธ์ของเรากับเขา นับเป็นเรือ่ง

ดทีี่ตอ้งสนทนาในสภา โควรมั และ
สมาคมสงเคราะห์

2. เมื่อเราพูดกับผู้อื่น เราตอ้งจ�าไวว้า่การ 
เชือ้เชิญใหเ้รยีนรูเ้พ่ิมเตมิเกีย่วกับพระ
เยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุดีกว่า
การเชือ้เชิญให้เรียนรู้เพิ่มเติม 
เกี่ยวกับ ศาสนจักร ของเรา 7 เรา
ตอ้งการให้ผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ในพระกิตตคิณุ น่ันเป็นบทบาทที่
ส�าคญัยิ่งของพระคมัภีรม์อรมอน 
ความรูสึ้กเกี่ยวกับศาสนจักรตามหลัง
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเยซูครสิต ์
ไม่ ใช่มาก่อน หลายคนสงสัยนิกาย
ตา่งๆ แตก็่มีความรกัตอ่พระผู้ช่วยให้
รอด จงท�าตามล�าดบัความส�าคญั

3.  เมื่อเราพยายามแนะน�าให้ผู้คน
รูจ้ักพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู 
เราควรท�าดว้ยความรกัและห่วงใย
บุคคลน้ันจรงิๆ ส่ิงน้ีเกิดขึน้เมื่อเรา
พยายามช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาที่พวก
เขารูแ้น่ชัดหรอืเมื่อเราท�างานกับ
พวกเขาในกิจกรรมรบัใช้ชุมชน เช่น 
การบรรเทาทุกข์ การดแูลคนยากไร้
และคนขัดสน หรอืการยกระดบั
คณุภาพชีวติของผู้อื่น

4.  การพยายามแบ่งปันพระกิตตคิณุ
ของเราไม่ควรจ�ากัดเฉพาะแวดวง
มิตรสหายและคนรูจ้ัก ในช่วง
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โอลิมปิกเราเรยีนรูจ้ากคนขับแท็กซ่ี
แอลดเีอสในรอีูดจีาเนรผูู้พกพระ
คมัภีรม์อรมอนเจ็ดภาษาและมอบให้
คนที่อยากได ้เขาเรยีกตนเองวา่  
“ผู้สอนศาสนาที่ขับรถรบัจ้าง” เขา
พูดวา่ “ถนนในรอีูดจีาเนร ู. . . เป็น
สนามเผยแผ่ [ของผม]” 8

เคลย์ตนั เอ็ม. ครสิเต็นเซ็น
ผู้มีประสบการณ์น่าประทับใจใน
ฐานะสมาชิกผู้สอนศาสนากล่าววา่ 
“ตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาเราสังเกต
วา่ไม่มีความเกี่ยวพันกันระหวา่ง
ความสัมพันธ์อันลึกซึง้กับความ
เป็นไปไดท้ี่บุคคลจะสนใจเรยีนพระ
กิตตคิณุ” 9

5.  ฝ่ายอธิการวอรด์สามารถวางแผนการ
ประชุมศีลระลึกพิเศษเพื่อกระตุน้
ให้สมาชิกพาผู้สนใจมา สมาชิกวอรด์
จะลังเลน้อยลงเมื่อน�าคนรูจ้ักมา
การประชุมเช่นน้ันเพราะพวกเขา
จะมั่นใจมากขึน้วา่ผู้น�าจะวางแผน
เน้ือหาของการประชุมเป็นอย่างดี
เพื่อเรยีกความสนใจและท�าหน้าที่
แทนศาสนจักรไดด้ี

6.  มีอีกมากมายหลายโอกาสให้แบ่งปัน
พระกิตตคิณุ ตวัอย่างเช่น ฤดรูอ้น

ปีน้ีข้าพเจ้าไดร้บัจดหมายที่บอก
เล่าความสุขจากสมาชิกใหม่ผู้เรยีน
รูพ้ระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเมื่อ
เพื่อนรว่มชัน้สมัยเป็นนักเรยีนโทร
สอบถามความเจ็บป่วยของเธอ เธอ
เขียนวา่ “ดฉัินประทับใจที่เขาเสนอ
ตวัช่วยดฉัิน หลังจากเรยีนกับผู้สอน
ศาสนาไม่กี่เดอืนดฉัินก็รบับัพตศิมา 
ชีวติดฉัินดขีึน้นับแตน้ั่น” 10 เราทุก
คนรูจ้ักหลายคนที่ชีวติจะดขีึน้เพราะ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู เรา
ก�าลังยื่นมือช่วยเหลือคนเหล่าน้ัน
หรอืไม่

7.  ความหลงใหลและความเช่ียวชาญ
ดา้นส่ือสังคมของสมาชิกอายุน้อย
ของเราเปิดโอกาสอันหาไดย้ากยิ่ง
ให้พวกเขาไดช่้วยให้ผู้อื่นสนใจพระ
กิตตคิณุ มอรมอนเขียนบรรยาย
เหตกุารณ์ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ปรากฏตอ่ชาวนีไฟดงัน้ี “พระองค์
ทรงสอนและปฏิบัตติอ่เด็กๆ . . . 
และพระองคท์รงปล่อยลิน้พวกเขา
ให้เอ่ยออกมาได”้ (3 นีไฟ 26:14) 
ปัจจุบันเราจะพูดวา่ “ปล่อย [น้ิวโป้ง] 
ของพวกเขาให้เอ่ยออกมาได”้ ท�าเลย
ครบัเยาวชนทัง้หลาย

การแบ่งปันพระกิตตคิณุไม่ ใช่ภาระ
แตเ่ป็นปีต ิส่ิงที่เราเรยีกวา่ “งานสมาชิก
ผู้สอนศาสนา” ไม่ ใช่ โปรแกรมแตเ่ป็น
เจตคตขิองความรกัและการยื่นมือช่วย
เหลือคนรอบข้าง อีกทัง้เป็นโอกาสกล่าว
ค�าพยานวา่เรารูสึ้กอย่างไรตอ่พระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระผู้
ช่วยให้รอด ดงัที่เอ็ลเดอรบ์ัลลารด์สอน
วา่ “หลักฐานส�าคญัที่สุดที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราและความรูสึ้ก
ที่เรามีตอ่พระกิตตคิณุในชีวติเราคอื
ความเต็มใจที่เราจะบอกเล่าเรือ่งน้ีกับผู้
อื่น” 11

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต ์
พระผู้ทรงเป็นแสงสวา่งและชีวติของ
โลก (ด ู3 นีไฟ 11:11) พระกิตตคิณุที่
ไดร้บัการฟ้ืนฟูส่องทางให้เราในความ
เป็นมรรตยั การชดใช้ของพระองค์
ท�าให้เราเช่ือมั่นในชีวติหลังความตาย
และมีพลังยืนหยัดจนถึงความเป็น
อมตะ การชดใช้เปิดโอกาสให้เราไดร้บั
การอภัยบาป และมีคณุสมบัตภิายใต้
แผนแห่งความรอดอันรุง่โรจน์ที่จะรบั
ชีวตินิรนัดร ์“ซ่ึงเป็นของประทาน
ส�าคญัที่สุดในบรรดาของประทานทัง้
ปวงของพระผู้เป็นเจ้า” (ค.พ. 14:7) ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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รูสึ้กผิดมากไปกวา่การสอนประจ�าบ้าน
อีกแล้ว กระน้ันเรายังคงประสบปัญหา
กับการพยายามไปถึงมาตรฐานผลงาน
ที่ยอมรบัไดเ้กี่ยวกับพระบัญญัตขิอง
พระเจ้าที่ ให้ “ดแูลศาสนจักรเสมอ”3 
ผ่านการสอนประจ�าบ้านของฐานะ
ปุโรหิต

ส่วนหน่ึงของความท้าทายที่เรา
เผชิญคอืการเปลี่ยนแปลงจ�านวน
ประชากรของศาสนจักร เราทราบวา่ดว้ย
สมาชิกภาพของเราซ่ึงเวลาน้ีกระจาย
อยู่ ในวอรด์และสาขามากกวา่ 30,000 
แห่ง ในประเทศและเขตปกครองพิเศษ
กวา่ 188 แห่ง เป็นเรือ่งท้าทายมากใน
การไปเยี่ยมบ้านพี่น้องชายหญิงของ
เรา มากกวา่ที่เคยเป็นในสมัยแรกเริม่
ของศาสนจักรเมื่อเพื่อนบ้านสอนเพื่อน
บ้านในลักษณะที่เรยีกวา่ “การสอนใน
ละแวกบ้าน”

นอกจากน้ี ในหน่วยของศาสนจักร
หลายหน่วย ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่สอน
ประจ�าบ้านไดม้ีจ�านวนจ�ากัด จึงท�าให้
คนที่รบัใช้ ไดม้ีครอบครวั 18 หรอื 20 
ครอบครวั—หรอืมากกวา่—ที่ตอ้งดแูล 
อาจมีปัญหาเรือ่งการเดนิทางระยะไกล 

—แบบเดยีวกับที่เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
เล่าในการประชุมใหญ่สามัญ!” เธอเล่า
ตอ่ “แตร่ะหวา่งที่ฉันก�าลังตดัสินใจวา่
จะหอมแก้มพวกเขาหรอืยื่นไม้ถูพืน้ให้
พวกเขาด ีพวกเขาก็บอกวา่ ‘ โอ มอลลี่ 
เราขอโทษดว้ย เห็นอยู่วา่คณุไม่วา่ง เรา
ไม่อยากรบกวน เราจะมาใหม่วนัหลังนะ
ครบั’ แล้วพวกเขาก็จากไป”

“ ใครมาหรอื” เพื่อนของเธอตะโกน
ถามจากห้องใตด้นิ

“ฉันอยากจะบอกวา่ ‘ ไม่ ใช่ชาวนีไฟ
สามคนน้ันแน่นอน’” มอลลี่ยอมรบั 
“แตฉั่นยัง้ตนเองไวแ้ละบอกอย่างสงบ
วา่ ‘ผู้สอนประจ�าบ้านของฉันเอง แต่
พวกเขารูสึ้กวา่น่ีไม่ ใช่เวลาที่เหมาะกับ
การฝากข่าวสาร’” 1

พี่น้องทัง้หลาย ขอให้เราพินิจช่ัว
ครูถ่ึงหน้าที่ฐานะปุโรหิตที่อธิบาย
วา่เป็น “แหล่งช่วยเหลืออันดบัแรก
ของศาสนจักร” ส�าหรบับุคคลและ
ครอบครวั2 ป่าทัง้ผืนตอ้งถูกท�าลายเพื่อ
ท�าเป็นกระดาษส�าหรบัใช้จัดการสอน
ประจ�าบ้านครัง้แล้วครัง้เล่า ค�าพูดเชิญ
ชวนนับพันครัง้ให้ ไวเ้พื่อสนับสนุนส่ิงน้ี 
แน่นอนวา่ไม่มีกลุ่มจิตบ�าบัดใดจะท�าให้

โดย เอล็เดอร์ เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ไ ม่นานมาน้ีมีสตรีโสดคนหน่ึง ซ่ึง
ข้าพเจ้าจะเรยีกวา่มอลลี่ กลับจาก
ที่ท�างานมาถึงบ้านและพบวา่มี

น� ้าท่วมพืน้ห้องใตด้นิของเธอสองน้ิว 
(5 ซม.) ทันใดน้ันเธอก็ตระหนักไดว้า่
เพื่อนบ้านของเธอ ซ่ึงใช้ทางระบายน� ้า
รว่มกัน ตอ้งซักผ้าและอาบน� ้ามากเกิน
ไปเพราะน� ้าทิง้ไหลมารวมที่ห้องของเธอ

หลังจากมอลลี่ โทรเรยีกเพื่อนมาช่วย 
ทัง้สองเริม่วดิน� ้าและถูพืน้ ทันใดกริง่
ประตก็ูดงัขึน้ เพื่อนของเธอรอ้งบอกวา่ 
“ผู้สอนประจ�าบ้านของเธอมาหา!”

มอลลี่หัวเราะ “น่ี เป็น วนัสุดท้าย
ของเดอืน” เธอตอบ “แตร่บัรองได้
เลยวา่ ไม่ ใช่ ผู้สอนประจ�าบ้านของฉัน
แน่นอน”

ดว้ยเท้าเปล่า กางเกงเปียก ผ้าโพก
ศีรษะ และถุงมือยางสุดเก๋คูห่น่ึง  
มอลลี่เดนิไปที่ประต ูแตก่ารแตง่กายไม่
ปกตขิองเธอเทียบไม่ไดก้ับความไม่ปกติ
ของคนที่ยืนอยู่ตอ่หน้าเธอ เป็น  
ผู้สอนประจ�าบ้านจรงิๆ ดว้ย!

“หวดฉันดว้ยไม้ป๊ัมท่อเลยดกีวา่!” 
เธอบอกข้าพเจ้าภายหลัง “น่ีเป็น
ปาฏิหารยิ์แห่งการสอนประจ�าบ้าน

ตวัแทนของศาสนจกัร
เราก�าลงัขอให้ท่านในฐานะผู้สอนประจ�าบ้านเป็นตัวแทนของ 
พระผู้ เป็นเจ้าต่อบตุรธิดาของพระองค์ ท่ีจะรัก ดแูล และสวดอ้อนวอน 
ให้ผู้คนท่ีท่านได้รับมอบหมายให้ดแูล

ภาคฐานะปุโรหิต	|	1	ตุลาคม	2016
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คา่ใช้จ่ายสูงและไม่มีตวัเลือกมากนักใน
การคมนาคม วนัท�างานและเวลาท�างาน
ของท้องที่ยาวนานขึน้ เสรมิดว้ยข้อห้าม
ทางวฒันธรรมบางอย่างเกี่ยวกับการ
เยี่ยมสอนโดยไม่บอกกล่าวให้เจ้าของ
บ้านรบัทราบก่อนและปัญหาเรือ่งความ
ปลอดภัยที่มีอยู่ ในหมู่บ้านหลายแห่ง
ทั่วโลก—เราเริม่เห็นความซับซ้อนของ
ปัญหาแล้ว

พี่น้องทัง้หลาย ในสภาวการณ์ที่เอือ้
อ�านวยที่สุดและสามารถสอนประจ�า
บ้านได ้การไปเยี่ยมบ้านแตล่ะหลังทุก
เดอืนยังคงเป็นอุดมคตทิี่ศาสนจักร
พยายามท�าให้เกิดขึน้ แต่ โดยตระหนัก
วา่ในหลายพืน้ที่ทั่วโลกการท�าตาม
อุดมคตน้ัินเป็นเรือ่งสุดวสัิยและเรา
ท�าให้พี่น้องชายเหล่าน้ันรูสึ้กล้มเหลว
เมื่อเราขอให้พวกเขาท�าในส่ิงที่ ไม่
สามารถท�าไดจ้รงิ ฝ่ายประธานสูงสุด
เขียนจดหมายถึงผู้น�าฐานะปุโรหิตของ
ศาสนจักรในเดอืนธันวาคมปี 2001 ให้
ค�าแนะน�าที่ ไดร้บัการดลใจและเป็น
ประโยชน์มาก ฝ่ายประธานสูงสุดเขียน
วา่ “ ในบางพืน้ที่ การสอนประจ�าบ้าน
ทุกเดอืน อาจไม่อยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้. . . 
เพราะจ�านวนผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่
แข็งขันมีไม่มากพอหรอืมีปัญหาอื่นๆ” 
ซ่ึงเราไดก้ล่าวถึงบางอย่างแล้ว “ ใน
สภาวการณ์เช่นน้ี” ฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าวตอ่ “ผู้น�าท�าสุดความสามารถใน
การใช้แหล่งช่วยที่มีอยู่เพื่อดแูลและ
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้สมาชิกทุก
คน” 4

พี่น้องทัง้หลาย หากข้าพเจ้าเผชิญ
สภาวการณ์ยากล�าบากเหล่าน้ีในวอรด์
หรอืสาขาของข้าพเจ้า คูฐ่านะปุโรหิต
แห่งอาโรนกับข้าพเจ้าจะประยุกต์ ใช้ค�า
แนะน�าของฝ่ายประธานสูงสุด  
(ซ่ึงเวลาน้ีเป็นนโยบายในคูม่ือแล้ว) 
ดว้ยวธิีน้ี อันดบัแรก ไม่วา่จะใช้เวลากี่
เดอืนในการท�าให้ส�าเรจ็ เราจะท�าตาม
ข้อบัญญัตจิากพระคมัภีร์ ให้ “เยี่ยมบ้าน
สมาชิกแตล่ะคน” 5 จัดตารางเวลาที่จะ
ไปเยี่ยมบ้านเหล่าน้ันตามปฏิทินที่อยู่ ใน

วสัิยที่ท�าไดแ้ละท�าไดจ้รงิ เพิ่มเตมิจาก
ตารางน้ันโดยให้ความส�าคญัสูงสุดใน
เวลาที่มีและความถี่ ในการตดิตอ่กับผู้ที่
ตอ้งการเรามากที่สุด—ผู้สนใจที่ผู้สอน
ศาสนาก�าลังสอน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่ที่เพิ่งรบับัพตศิมา ผู้เจ็บป่วย  
เดยีวดาย แข็งขันน้อย ครอบครวัที่มี
บิดามารดาคนเพียงคนเดยีวกับลูกๆ  
ที่ยังอยู่ที่บ้าน และอื่นๆ

ขณะก�าลังจัดตารางเยี่ยมสอนประจ�า
บ้านของเราเพื่อเยี่ยมบ้านทุกหลัง  
ซ่ึงอาจใช้เวลาหลายเดอืนจึงจะส�าเรจ็ 
เราจะตดิตอ่บุคคลและครอบครวัใน
รายช่ือของเราแบบอื่นโดยวธิี ใดก็ตาม
ที่พระเจ้าประทานให้ แน่นอนวา่เรา
จะคอยเฝ้าดคูรอบครวัของเราที่ โบสถ์
และตามที่พระคมัภีรบ์อก เราจะ “พูด
กันเกี่ยวกับความผาสุกของจิตวญิญาณ
พวกเขา” 6 นอกจากน้ี เราจะโทรศัพท์ 
ส่งอีเมลและข้อความ แม้พิมพ์ทักทาย
ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์มากมาย
หลายรปูแบบที่มี ให้ ใช้ เพื่อช่วยสนอง
ตอบความตอ้งการพิเศษ เราอาจส่ง
ข้อความอ้างอิงจากพระคมัภีรห์รอื
ข้อความจากค�าปราศรยัในการประชุม
ใหญ่สามัญหรอืข่าวสารมอรมอนที่ดงึ

มาจากส่ือส่ิงพิมพ์มากมายใน LDS.org 
ในภาษาของฝ่ายประธานสูงสุด เราจะ
ท�าสุดความสามารถในสภาวการณ์ที่เรา
เผชิญดว้ยแหล่งช่วยที่มี ไว้ ให้เรา

พี่น้องทัง้หลาย ค�ารอ้งขอของขา้พเจา้
ค�า่คนืน้ีคอืเพื่อให้ท่านเพิ่มวสัิยทัศน์ 
ของการสอนประจ�าบ้าน ได้ โปรด ดว้ย
วธิีที่ ใหม่กวา่ ดกีวา่ มองตนเองเป็น
เสมือนตวัแทนของพระเจ้าตอ่บุตรธิดา
ของพระองค ์น่ันหมายถึงการละทิง้
ประเพณีของการลนลานไปเยี่ยมสิน้
เดอืน ราวกับวา่เป็นกฎของโมเสส รบีไป
ให้ข้อความที่คนอื่นเขียนไวจ้ากนิตยสาร
ศาสนจักรซ่ึงครอบครวัอ่านแล้ว เราหวงั
วา่ท่านจะสถาปนายุคสมัยแห่งความ
ห่วงใยที่จรงิใจและอยู่ ในแบบแผนพระ
กิตตคิณุส�าหรบัสมาชิก เฝ้าดแูลกัน 
สนองตอบความตอ้งการทางวญิญาณ
และทางโลกในทุกทางที่ช่วยได้

ส่วนอะไร “นับ” วา่เป็นการสอน
ประจ�าบ้านน้ัน ส่ิงดีๆ  ทุกอย่างที่ท่านท�า  
“นับ” หมด ดงัน้ันขอให้รายงาน
ทัง้หมด! แท้จรงิแล้ว รายงานที่ส�าคญั
ที่สุดคอืวธิีที่ท่านเป็นพรและดแูลผู้ที่
อยู่ภายใตก้ารดแูลของท่าน ซ่ึงอันที่จรงิ
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตารางเวลาเฉพาะ
อย่างหรอืพืน้ที่เฉพาะแห่งเลย ส่ิงส�าคญั
คอืท่านรกัผู้คนของท่านและท�าตาม 
พระบญัญตัทิีจ่ะ “ดแูลศาสนจกัรเสมอ”7

ในวนัที่ 30 พฤษภาคมของปีที่แล้ว 
ทรอย รสัเซลล์ เพื่อนข้าพเจ้าถอยรถ
กระบะของเขาออกจากโรงรถช้าๆ เพื่อ
น�าส่ิงของไปบรจิาคให้รา้นเดเซเรท็ 
อินดสัตรี ในท้องที่ เขารูสึ้กวา่ล้อหลัง
เหมือนทับอะไรบางอย่าง เขาคดิวา่ของ
บางอย่างคงหล่นลงมาจากรถ เขาเดนิ
ไปดแูละพบออสเต็น ลูกชายวยัเก้าขวบ
สุดที่รกัของเขา นอนคว�า่หน้าอยู่บน
ทางเท้า ในกรณีน้ี เสียงหวดีรอ้ง พร
ฐานะปุโรหิต หน่วยกู้ชีพ เจ้าหน้าที่ โรง
พยาบาล—พวกเขาไม่สามารถช่วยอะไร
ไดเ้ลย ออสเต็นจากไปแล้ว

นอนไม่หลับหรอืท�าใจให้สงบไม่ได ้
ทรอยโศกเศรา้จนไม่อาจปลอบโยนได ้
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เขาบอกวา่เรือ่งน้ีหนักเกินกวา่จะรบัไหว 
เขาเพียงแคท่�าใจไม่ได ้แต่ ในช่วงเวลา
อันเจ็บปวดน้ันพลังแห่งการไถ่สามอย่าง
ปรากฏขึน้

อย่างแรกคอืความรกัและวญิญาณที่
สรา้งความอุ่นใจจากพระบิดาในสวรรค ์
พระสิรซ่ึิงส่ือสารผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ปลอบโยนทรอย สอนเขา 
 รกัเขา และกระซิบบอกวา่พระผู้เป็น
เจ้าทรงทราบทุกส่ิงเกี่ยวกับการสูญเสีย
พระบุตรผู้งดงามและดพีรอ้ม อย่างที่
สองคอืดดีรา ภรรยาของเขา ผูก้อดทรอย 
ไวแ้น่น รกัเขาและเตอืนเขาวา่เธอก็สูญ
เสียลูกชายคนน้ันเหมือนกันและตัง้ใจ
วา่จะไม่สูญเสียสามีดว้ย อย่างที่สามใน
เรือ่งน้ี คอืจอห์น แมนนิงก์ ผู้สอน 
ประจ�าบ้าน วสิำมัญ

ข้าพเจ้าไม่ทราบจรงิๆ วา่จอห์นกับ
คูรุ่น่น้องของเขาจัดตารางมาเยี่ยมบ้าน
รสัเซลล์เมื่อใด หรอืพวกเขามาแบ่ง
ปันข่าวสารอะไร หรอืพวกเขารายงาน
ประสบการณ์อย่างไร ส่ิงที่ข้าพเจ้ารูค้อื
เมื่อฤดใูบไม้ผลิที่ผ่านมาบราเดอรแ์มน
นิงก์เอือ้มลงไป โอบอุ้มทรอย รสัเซลล์ 
ออกจากเหตสุลดใจที่ทางรถน้ันราวกับ
เขาก�าลังอุ้มออสเต็นตวัน้อยดว้ยตนเอง 
เฉกเช่นผู้สอนประจ�าบ้านหรอืผู้ดแูล
หรอืพี่น้องในพระกิตตคิณุที่เขาควร
จะเป็น จอห์นเพียงแต่ ใช้ฐานะปุโรหิต
ในการดแูลทรอย รสัเซลล์ เขาเริม่โดย
กล่าววา่ “ทรอย ออสเต็นตอ้งการให้คณุ
ด�าเนินชีวติตอ่ไป—รวมถึงในสนาม 
บาสเก็ตบอล—ดงัน้ันผมจะมาที่น่ีทุก
เช้าตอนตหี้าสิบห้านาที เตรยีมตวัให้
พรอ้มเพราะผมไม่อยากตอ้งเข้ามาปลุก
คณุเอง—และผม รู ้วา่ดดีราไม่ตอ้งการ
ให้ผมท�าแบบน้ันเช่นกัน”

“ตอนน้ันผมไม่อยากไป” ทรอยบอก
ข้าพเจ้าภายหลัง “เพราะผมพาออสเต็น
ไปกับผมทุกเช้าและผมรูว้า่ความทรง
จ�าจะเจ็บปวดมากเกินไป แตจ่อห์นยืน
กราน ดงัน้ันผมจึงไป ตัง้แตว่นัแรกที่
กลับมาน้ัน เราคยุกัน—หรอืที่จรงิผม
พูดและจอห์นฟัง ผมพูดตลอดทางไป

โบสถ์และตลอดทางกลับบ้าน บางครัง้
ผมก็คยุขณะเราจอดรถที่ถนนและเฝ้า
ดดูวงอาทิตย์ขึน้เหนือเมืองลาสเวกัส 
แรกๆ เป็นส่ิงที่ยากมาก แตเ่วลาผ่าน
ไปผมตระหนักวา่ผมพบความเข้มแข็ง
ของผมในรปูแบบของนักเล่นบอลตวั
สูง 6 ฟุต 2 น้ิว (1.88 ม.) ที่ช้ามาก หรอื
กระโดดส่งบอลไดน่้าเวทนาที่สุด ผู้ที่รกั
ผมและฟังผมจนในที่สุดชีวติผมก็มี
แสงตะวนัอีกครัง้” 8

พี่น้องของข้าพเจ้าในฐานะปุโรหิต
อันศักดิสิ์ทธิ์ เมื่อเราพูดถึงการสอน
ประจ�าบ้านหรอืการเฝ้าดแูลหรอืการ
ปฏิบัตฐิานะปุโรหิตส่วนตวั—ไม่วา่ท่าน
จะเรยีกอะไรก็ตาม—น่ีคอืส่ิงที่เราก�าลัง
พูดถึง เราก�าลังขอให้ท่านในฐานะผู้
สอนประจ�าบ้านเป็นตวัแทนของพระ
ผู้เป็นเจ้าตอ่บุตรธิดาของพระองค ์ที่
จะรกั ดแูล และสวดอ้อนวอนให้ผู้คน

ที่ท่านไดร้บัมอบหมายให้ดแูล ดงัที่เรา
รกั ดแูล และสวดอ้อนวอนให้ท่าน ขอ
ให้ท่านตืน่ตวัในการดแูลลูกแกะของ
พระผู้เป็นเจ้าในวธิีที่เหมาะสมส�าหรบั
สภาวการณ์ของท่าน ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนในพระนามของพระเมษบาล
ผู้ประเสรฐิของเราทุกคน ผู้ซ่ึงข้าพเจ้า
เป็นพยาน แม้พระเจ้าพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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เขียนตามค�าพยากรณ์ของเรา, เพื่อลูก
หลานของเราจะรูว้า่พวกเขาจะมองหา
แหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา”2

ณ จดุน้ันนิโคลสัรูสึ้กถงึพระวญิญาณ
แรงกลา้มากจนเริม่สะอกึสะอืน้ เขา
ตระหนักวา่ในขณะอ่านเขาไดร้บัการ 
กระตุน้เตอืนทางวญิญาณหลายครัง้วา่
หนังสือเลม่น้ีเป็นพระคมัภรี ์ถกูตอ้ง
ทีสุ่ดเทา่ทีเ่ขาเคยอา่นมา เขาตระหนักวา่
วสุิทธชินยคุสุดทา้ยเช่ืออยา่งแรงกลา้ใน
พระเยซคูรสิต ์ซ่ึงตรงขา้มกบัทีเ่ขาเคย
ไดย้นิ หลงัจากช่วงแช่แข็งสิน้สุดและผู้
สอนศาสนากลบัไปกานา นิโคลสั ภรรยา 
และลกูๆ ของเขาเขา้รว่มศาสนจกัร 
เมือ่ขา้พเจา้พบเขาครัง้สุดทา้ย เขา
เป็นผู้บญัชาการต�ารวจและก�าลงัรบั
ใช้เป็นประธานท้องถิน่ทามาเล กานา
ของศาสนจกัร เขากลา่ววา่ “ศาสนจกัร
เปลีย่นชีวติผม . . . ผมขอบพระทยัพระ
ผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพทีท่รงน�าผม
เขา้มาในพระกติตคิณุน้ี” 3

อลิเบิรต์ เดวส์ี ชาวกานาอีกคนหน่ึง
มาอาคารประชุมหลังหน่ึงของเรากับ
เพื่อนที่มีการประชุมฝ่ายประธาน ขณะ
รอเพื่อน อลิเบิรต์อ่านหนังสือที่วางอยู่
ใกล้ๆ เมื่อจบการประชุม อลิเบิรต์อยาก
ไดห้นังสือเล่มน้ันกลับบ้าน เขาไดร้บั
อนุญาตให้น�ากลับบ้านไม่เพียงหนังสือ
ดงักล่าวเท่าน้ันแตพ่ระคมัภีรม์อรมอน
ดว้ย เมื่อถึงบ้านเขาเริม่อ่านพระคมัภีร์
มอรมอน เขาวางไม่ลง เขาอ่านใตแ้สง
เทียนจนถึงตสีาม เขาท�าแบบน้ีหลาย
คนื ตืน้ตนักับส่ิงที่อ่านและที่เขา
รูสึ้ก เวลาน้ีอลิเบิรต์เป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรแล้ว

แองเจโล สคารพ์ูลลาเริม่ศึกษา
ศาสนาในอิตาลีประเทศบ้านเกิดเมื่อเขา
อายุ 10 ขวบ จนเขากลายเป็นปุโรหิต
และอุทิศตนรบัใช้ศาสนจักรของเขา ณ 
จุดหน่ึงศรทัธาของเขาเริม่ส่ันคลอน 
เขาแสวงหาและได้ โอกาสศึกษาเพิ่ม
เตมิ แตย่ิ่งศึกษาเขาก็ยิ่งกังวล ส่ิงที่เขา
อ่านและรูสึ้กท�าให้เขาเช่ือมั่นวา่มีการ
ละทิง้ความเช่ือจากหลักค�าสอนที่พระ

ศรทัธาของหลายคนเข้มแข็งขึน้ผ่าน
ความยากล�าบากที่พวกเขาประสบ แต่
พรประการหน่ึงของช่วงแช่แข็งเกิดขึน้
ในแบบที่ ไม่ธรรมดา

นิโคลัส โอโฟซู เฮเน เป็นต�ารวจ
หนุ่มที่ ไดร้บัมอบหมายให้รกัษาการณ์
อาคารประชุมแอลดเีอสช่วงน้ัน หน้าที่
ของเขาคอืดแูลอาคารตอนกลางคนื 
ตอนที่นิโคลัสมาถึงอาคารประชุมครัง้
แรก เขาเห็นข้าวของกระจัดกระจาย 
กระดาษ หนังสือ และเฟอรนิ์เจอร์
เกลื่อนไปทั่ว ท่ามกลางความไรร้ะเบียบ
น้ันเขาเห็นพระคมัภีรม์อรมอนเล่ม
หน่ึง เขาพยายามไม่สนใจเพราะมีคน
บอกวา่หนังสือเลม่น้ันช่ัวรา้ย แตนิ่โคลสั 
รูสึ้กสนใจมากจนเขาไม่สามารถเมินเฉย
ไดอ้ีก เขาจึงหยิบขึน้มา เขารูสึ้กวา่ควร
เริม่อ่าน เขาอ่านตลอดคนื น� ้าตาไหล
อาบแก้มขณะอ่าน

ครัง้แรกที่เขาหยิบขึน้มา เขาอ่าน 
1 นีไฟ ทัง้หมด ครัง้ที่สองเขาอ่าน  
2 นีไฟทัง้ หมด เมื่อเขาอ่านถึง  
2 นีไฟบทที่ 25 เขาอ่านดงัน้ี “และเรา
พูดถึงพระครสิต,์ เราช่ืนชมยินดี ใน
พระครสิต,์ เราส่ังสอนเรือ่งพระครสิต,์  
เราพยากรณ์ถึงพระครสิต,์ และเรา

เอล็เดอร์เลอแกรนด์ อาร์. เคอร์ตสิ จูเนียร์

แห่งสาวกเจด็สิบ

วั
 นที ่14 มถินุายน 1989 เน่ืองจาก
การใหข้อ้มลูผดิพลาดบางอย่างเกีย่ว
กบัศาสนจกัร รฐับาลกานาจงึส่ัง

หา้มกจิกรรมทัง้หมดของศาสนจกัรของ
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยุคสุดทา้ย
ของประเทศในแอฟรกิาน้ัน รฐับาลยึด
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของศาสนจกัร และ
กจิกรรมสอนศาสนาทัง้หมดหยุดชะงกั 
สมาชิกศาสนจกัรเรยีกช่วงเวลาน้ีวา่  
“ช่วงแช่แข็ง” พวกเขาด�าเนินชีวติตาม 
พระกติตคิณุสุดความสามารถทัง้ที่ ไมม่ี
การประชมุสาขาหรอืการสนับสนุนของ
ผู้สอนศาสนา มเีรือ่งราวสรา้งแรงบนัดาล
ใจหลายเรือ่งเกีย่วกบัสมาชิกผูท้�าให้
แสงของพระกติตคิณุส่องสวา่งโดยการ
นมสัการในบา้นของพวกเขาและดแูล
กนัตามบทบาทผูส้อนประจ�าบ้านและผู้
เยีย่มสอน

ในที่สุดความเข้าใจผิดไดร้บัการ
แก้ ไข และวนัที่ 30 พฤศจิกายน 1990 
ช่วงแช่แข็งสิน้สุดลงและศาสนจักร
ด�าเนินกิจกรรมตามปกติ 1 ศาสนจักร
และรฐับาลของกานามีความสัมพันธ์อัน
ดตีอ่กันนับแตน้ั่นเป็นตน้มา

สมาชิกที่อยู่ ในช่วงแช่แข็งชี ้ให้เห็น
พรที่มาจากช่วงไม่ธรรมดาน้ันทันที 

มีพลงัในพระคมัภีร์
พลงัอันย่ิงใหญ่ท่ีสุดของพระคัมภีร์มอรมอนคือผลของ 
พระคัมภีร์ในการน�าเราให้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึน้
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เยซูและเหล่าอัครสาวกรุน่แรกสอน 
แองเจโลคน้หาศาสนาที่แท้จรงิของพระ
ผู้เป็นเจ้าในหลายศาสนานานหลายปีแต่
ก็ ไม่พอใจ

วนัหน่ึงเขาพบสมาชิกสองคนของ
ศาสนจักรก�าลังช่วยผู้สอนศาสนาหาคน
สอนเพิ่ม เขารูสึ้กสนใจและฟังข่าวสาร
ของคนเหล่าน้ันอย่างเบิกบานใจ  
แองเจโลยอมรบัพระคมัภีรม์อรมอน
ดว้ยความเต็มใจ

ค�า่น้ันเขาเริม่อ่าน เขารูสึ้กปีตเิป็น
ล้นพ้น พระผู้เป็นเจ้าประทานความ
มั่นใจผ่านพระวญิญาณวา่ในพระคมัภีร์
มอรมอนเขาจะพบความจรงิที่เขา
แสวงหามานานหลายปี เขารูสึ้กซาบซึง้
ใจ ส่ิงที่เขาอ่านและส่ิงที่เขาเรยีนรูจ้าก 
ผู้สอนศาสนายืนยันข้อสรปุของเขาที่วา่
มีการละทิง้ความเช่ือเกิดขึน้ทั่วไป แต่
เขาเรยีนรูเ้ช่นกันวา่ศาสนจักรที่แท้จรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้าไดร้บัการฟ้ืนฟูบน
แผ่นดนิโลก ไม่นานหลังจากน้ัน  
แองเจโลรบับพัตศิมาเขา้มาในศาสนจกัร4 
เมื่อข้าพเจ้าพบเขาครัง้แรก เขาเป็น
ประธานสาขารมีีนีของศาสนจักรใน
ประเทศอิตาลี

ส่ิงที่นิโคลัส อลิเบิรต์ และแองเจโล
ประสบกับพระคมัภีรม์อรมอนเตอืนให้
นึกถึงประสบการณ์ของพารล์ีย์ พี.  
แพรทท์

“ข้าพเจ้าเปิด [หนังสือ] ดว้ยความ
กระหายใครรู่ ้. . . ข้าพเจ้าอ่านทัง้วนั 

การกินเป็นภาระ ข้าพเจ้าไม่อยากอาหาร 
พอตกกลางคนื . . . การนอนเป็นภาระ
เพราะข้าพเจ้าชอบอ่านมากกวา่นอน

“ขณะอ่าน พระวญิญาณของพระเจ้า
อยู่กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูแ้ละเข้าใจวา่
หนังสือเล่มน้ีจรงิ ชัดเจนและประจักษ์
ชัดเท่าที่คนๆ หน่ึงเข้าใจและรูว้า่เขา
ด�ารงอยู่ เวลาน้ีปีตขิองข้าพเจ้าเต็ม
เป่ียมและข้าพเจ้าปลาบปลืม้อย่างมาก
จนชดเชยกับความเศรา้เสียใจ การเสีย
สละ และความเหน่ือยยากทัง้หมดของ
ชีวติข้าพเจ้าได”้ 5

บางคนมีประสบการณ์อันเป่ียมดว้ย
พลังเช่นน้ันกับพระคมัภีรม์อรมอนครัง้ 
แรกที่พวกเขาเปิดอ่าน แตพ่ยานของ
ความจรงิมาถึงหลายคนทีละน้อยขณะ
พวกเขาอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกบั

พระคมัภรีม์อรมอน น่ันคอืกรณีของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้อา่นพระคมัภรีม์อรมอน 
ครัง้แรกสมัยเป็นนักเรยีนเซมินาร ี 
น่ีคอืพระคมัภีรม์อรมอนเล่มที่ข้าพเจ้า
อ่าน ข้าพเจ้าบอกเวลาหรอืสถานที่
แน่นอนที่เกิดขึน้ไม่ได ้แตร่ะหวา่งอ่าน
เล่มน้ัน ข้าพเจ้าเริม่รูสึ้กบางอย่าง  
มีความอบอุ่นและวญิญาณอย่างหน่ึง
เกิดขึน้ทุกครัง้ที่เปิดอ่าน ความรูสึ้กน้ัน
แรงกล้าขึน้ขณะอ่านอย่างตอ่เน่ืองและ
ยังคงอยู่จนถึงทุกวนัน้ี ทุกครัง้ที่เปิด
พระคมัภีรม์อรมอน ก็เหมือนเปิดสวติช์
—พระวญิญาณหลั่งไหลเข้ามาในใจและ
จิตวญิญาณข้าพเจ้า

แตป่ระจกัษ์พยานในพระคมัภรีม์อรมอน 
ของอีกหลายคนเกิดขึน้ช้ากวา่น้ัน เกิด
หลังจากศึกษาและสวดอ้อนวอนมาก
แล้ว ข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหน่ึงที่อ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนเพื่อให้รูว้า่เป็นความ
จรงิหรอืไม่ เขาน�าค�าเชือ้เชิญในโมโรไน
มาใช้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าดว้ยใจจรงิ 
ดว้ยเจตนาแท้จรงิ และศรทัธาในพระ
ครสิตว์า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความ
จรงิหรอืไม่ 6 แตเ่ขาไม่ไดร้บัค�าตอบทาง
วญิญาณที่สัญญาไว้ ในทันที วนัหน่ึง
ขณะที่เขาครุน่คดิระหวา่งขับรถไปตาม
ถนน พระวญิญาณทรงเป็นพยานตอ่
เขาถึงความจรงิของพระคมัภีรม์อรมอน 
เขามีความสุขและตืน้ตนัใจมากจนเขา
ลดกระจกรถลงมาและรอ้งตะโกน ไม่ได้
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บอกใครคนใดคนหน่ึงแตบ่อกชาวโลก
วา่ “พระคมัภีรเ์ป็นความจรงิ!”

ไม่วา่ประจักษ์พยานของเราในพระ
คมัภีรม์อรมอนเกิดขึน้ครัง้แรกตอนเรา
เปิดอ่านหรอืผ่านไปช่วงเวลาหน่ึง แตจ่ะ
มีอิทธิพลตอ่เราตลอดวนัเวลาของเราถ้า
เรายังคงอ่านและประยุกต์ ใช้ค�าสอนใน
น้ัน ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอน
วา่ “มีพลังในหนังสือซ่ึงจะเริม่หลั่งไหล
เข้ามาในชีวติท่านทันทีที่ท่านเริม่ศึกษา
อย่างจรงิจัง ท่านจะพบพลังตา้นทาน
การล่อลวงมากขึน้ ท่านจะพบพลังหลีก
เลี่ยงการหลอกลวง ท่านจะพบพลังอยู่
บนทางคบัแคบและแคบ” 7

ข้าพเจ้ากระตุน้ทุกท่านที่ ไดร้บั
ข่าวสารน้ี รวมทัง้ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนที่เข้ารว่มประชุมคนืน้ี ให้
คน้หาพลังของพระคมัภีรม์อรมอน  
ดงัประธานโธมัส เอส. มอนสันกระตุน้
เรา “จงอ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
ไตรต่รองค�าสอนในน้ัน ทูลถามพระบิดา
บนสวรรคว์า่จรงิหรอืไม่” 8 ระหวา่งน้ัน
ท่านจะรูสึ้กถึงพระวญิญาณของพระผู้
เป็นเจ้าในชีวติท่าน พระวญิญาณจะมี
ส่วนในประจักษ์พยานของท่านวา่พระ
คมัภีรม์อรมอนจรงิ วา่โจเซฟ สมิธเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า  
และวา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักร

ที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิ
โลกในทุกวนัน้ี ประจักษ์พยานน้ันจะ
ช่วยท่านตอ่ตา้นการล่อลวง 9 จะเตรยีม
ท่านให้พรอ้มรบั “การเรยีกอย่างรอ้นรน
ให้มนุษย์ขยันหมั่นเพียร . . . เพื่อ
ท�างานในสวนองุ่นของพระเจ้า” 10  
จะเป็นสมออันมั่นคงเมื่อมีคนใช้ค�า
กล่าวหาหรอืค�าปรามาสท้าทายศรทัธา
ของท่านและจะเป็นฐานมั่นดัง่หินผา
เมื่อท่านถูกท้าทายดว้ยค�าถามที่ท่าน
ตอบไม่ได ้อย่างน้อยก็ตอบไม่ได้ ใน
ทันที ท่านจะสามารถเล็งเห็นความจรงิ
จากความเท็จ และท่านจะรูสึ้กถึงการ
รบัรองของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ยืนยัน
ประจักษ์พยานของท่านครัง้แล้วครัง้
เล่าขณะที่ท่านอ่านพระคมัภีรม์อรมอน
ตอ่ไปตลอดชีวติท่าน

ข้าพเจ้าขอกระตุน้บิดามารดาทุก
ท่านที่ฟังหรอือ่านข่าวสารน้ีเช่นกัน 
จงท�าให้พระคมัภีรม์อรมอนเป็นส่วน
ส�าคญัของบ้านท่าน เมื่อลูกๆ ของเรา
ก�าลังเตบิโต เราอ่านจากพระคมัภีร ์
มอรมอนขณะรบัประทานอาหารเช้า น่ี
คอืที่คัน่หนังสือที่เราใช้ ดา้นหน้าเป็น
ค�าอ้างอิงจากประธานเบ็นสันสัญญาวา่
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเทพรมาให้เราเมื่อ
เราอ่านพระคมัภีรม์อรมอน 11 ดา้นหลัง
เป็นค�าสัญญาจากประธานมาเรยีน จี. 
รอมนีย์ อดตีที่ปรกึษาในฝ่ายประธาน

สูงสุด “ข้าพเจ้ารูสึ้กมั่นใจวา่ถ้าในบ้าน
ของเรา บิดามารดาจะอ่านจากพระ
คมัภีรม์อรมอนรว่มกับการสวดอ้อนวอน
เป็นประจ�า ทัง้ดว้ยตนเองและกับบุตร
ธิดา วญิญาณของหนังสือที่ยอดเยี่ยมน้ี
จะแทรกซึมทั่วบ้านของเราและทุกคน
ที่อยู่ ในน้ัน . . . วญิญาณของความขัด
แย้งจะจากไป บิดามารดาจะแนะน�าตกั
เตอืนบุตรธิดาดว้ยความรกัและปัญญา
มากขึน้ บุตรธิดาจะตอบรบัและยอมรบั
ค�าแนะน�าตกัเตอืนของบิดามารดามาก
ขึน้ ความชอบธรรมจะเพิ่มขึน้ ศรทัธา 
ความหวงั และจิตกุศล—ความรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต—์จะมีมากมาย
ในบ้านและชีวติเรา โดยน�าสันต ิปีต ิ
และความสุขมาให้พวกเขายามตืน่” 12

หลายปีหลังจากลูกๆ ของเราออก
จากบ้านและเลีย้งดคูรอบครวัของพวก
เขา เราเห็นสัมฤทธิผลตามค�าสัญญา
ของประธานรอมนีย์ ไดอ้ย่างชัดเจน 
ครอบครวัเราห่างไกลความดพีรอ้ม แต่
เราเป็นพยานไดถ้ึงพลังของพระคมัภีร์
มอรมอนและพรที่การอ่านพระคมัภีร์
เล่มน้ีน�ามาและยังคงน�ามาสู่ชีวติของ
ทุกคนในครอบครวัเรา

พลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระคมัภีร์
มอรมอนน่าจะเป็นผลของพระคมัภีร์
ในการน�าเราให้ ใกล้ชิดพระเยซูครสิต์
มากขึน้ พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยาน
แรงกล้าถึงพระองคแ์ละพระพันธกิจ 
การไถ่ของพระองค์ 13 ท�าให้เราเข้าใจ
บารมีและพลังของการชดใช้ 14 สอนหลัก
ค�าสอนอย่างชัดเจน 15 และเพราะบทที่
บรรยายถึงการเสด็จเยือนชาวนีไฟของ
พระครสิตท์ี่คนืพระชนม์ เราจึงประสบ
พบเห็นวา่พระองคท์รงรกั อวยพร และ
สอนคนเหล่าน้ันและเข้าใจวา่พระองค์
จะทรงท�ากับเราแบบเดยีวกันถ้าเรามา
หาพระองค์ โดยด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุของพระองค์ 16

พี่น้องชายทัง้หลาย ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงพลังในพระคมัภีรม์อรมอน  
ไม่วา่จะอ่านในภาษาอังกฤษ อิตาลี  
หรอืฝรัง่เศส จากหนังสือหรอืบน
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อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้าพบ
วญิญาณวเิศษสุดเดยีวกันน้ีหลั่งไหล
จากแตล่ะบทและข้อพระคมัภีรเ์ข้า
มาในชีวติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยาน
วา่พระคมัภีรม์อรมอนสามารถน�าเรา
ใกล้ชิดพระครสิตม์ากขึน้ ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนขอให้เราแตล่ะคนใช้
ประโยชน์เต็มที่จากพลังที่อยู่ ในพระ
คมัภีรสุ์ดวเิศษเล่มน้ี ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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 13. ดตูวัอย่างในหน้าช่ือเรือ่งของพระคมัภีร ์
มอรมอน; 1 นีไฟ 11; 2 นีไฟ 25; โมไซยาห์ 
16; 18; แอลมา 5; 12; ฮีลามัน 5; 3 นีไฟ 9;  
มอรมอน 7.

 14. ดตูวัอย่างใน 2 นีไฟ 2; 9; โมไซยาห์ 3;  
แอลมา 7; 34.

 15. ดตูวัอย่างใน 2 นีไฟ 31; 3 นีไฟ 11; 27.
 16. ด ู3 นีไฟ 11–28.

แตชี่วติของแอลมาเปลี่ยนไปเมื่อ
เทพของพระเจ้าปรากฏตอ่เขาและ
พูดดว้ยเสียงของฟ้ารอ้ง เป็นเวลาสาม
วนัสามคนื แอลมา “ถูกทรมานดว้ย
ความทรมานนิรนัดร,์ . . . แม้ดว้ยความ
เจ็บปวดของจิตวญิญาณที่อัปมงคล.” 
อย่างไรก็ตาม มีความทรงจ�าอันเลือน
รางน�าความสวา่งมาสู่ความมืดของจิตใจ
เขา—ความจรงินิรนัดรท์ี่บิดาของเขา
สอนวา่พระเยซูครสิตจ์ะเสด็จมา “เพื่อ
ทรงชดใช้บาปของโลก.” แอลมาปฏิเสธ
แนวคดิเช่นน้ันเมื่อนานมาแล้ว แต่

โดย ประธานดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

แอลมาผู้บุตร
ในบรรดาบุคคลจากพระคมัภีร ์คน

ที่ตรงึใจเรามากที่สุดคนหน่ึงคอืแอลมา
ผู้บุตร ถึงแม้เขาจะเป็นบุตรของศาสดา
พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ เขาหลงทางไปช่ัว
ระยะหน่ึงและกลายเป็น “คนช่ัวมาก
และนับถือรปูเคารพ” เราก็ ไดแ้ตค่าด
เดาดว้ยเหตผุลตา่งๆ นานา เขาตอ่ตา้น
บิดาของเขาไม่หยุดหย่อนและพยายาม
ท�าลายศาสนจักร เน่ืองจากเขามี
วาทศิลป์และโน้มน้าวเก่ง เขาจึงประสบ
ความส�าเรจ็มาก 1

เรียนรู้จากแอลมาและ
อมิวเลค็
ข้าพเจ้าหวงัว่าผู้ ท่ีหลงไปจากหนทางของสานุศิษย์จะดดู้วยใจของ 
พวกเขาและเรียนรู้จากแอลมากับอมิวเลค็
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ตอนน้ี “จิตนึกไดถ้ึงความคดิน้ี” เขา
จึงวางใจอ�านาจแห่งการชดใช้ของพระ
ครสิตอ์ย่างนอบน้อมและจรงิจัง 2

เมื่อแอลมาหลุดพ้นจาก
ประสบการณ์น้ี เขาเปลี่ยนไป นับจาก
น้ันเป็นตน้มา เขาอุทิศชีวติเพื่อแก้ ไข
ความเสียหายที่เขาเป็นตน้เหต ุเขาเป็น
แบบอย่างอันทรงพลังถึงการกลับใจ การ
ให้อภัย และความซ่ือสัตย์อันยั่งยืน

ในที่สุดแอลมาไดร้บัเลือกให้รบัช่วง
ตอ่จากบิดาเป็นหัวหน้าศาสนจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า

พลเมืองทุกคนของประชาชาตนีิไฟ 
ตอ้งรูจ้ักเรือ่งราวของแอลมา ทวติเตอร ์ 
อินสตาแกรม และเฟสบุ๊คในสมัย
น้ันจะเต็มไปดว้ยภาพและเรือ่งราว
ของเขา เขาอาจปรากฏอยู่บนภาพปก
นิตยสาร ซำรำเฮ็มลำวคีลี ่เป็นหัวข้อ
บทบรรณาธิการ และรายการพิเศษทาง
โทรทัศน์ สรปุคอื เขาอาจเป็นบุคคลที่
มีช่ือเสียงมากที่สุดในสมัยน้ัน

แตเ่มื่อแอลมาเห็นวา่ผู้คนของเขา
ก�าลังลืมพระผู้เป็นเจ้า ทะนงตนดว้ย
ความจองหองและความขัดแย้ง เขา
เลือกลาออกจากต�าแหน่งการปกครอง
และอุทิศตน “เฉพาะฐานะปุโรหิต
ระดบัสูงแห่งระเบียบอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า” 3 โดยส่ังสอนการกลับใจ
ในบรรดาชาวนีไฟ

ในตอนแรก แอลมาประสบความ
ส�าเรจ็มาก—จนกระทั่งเขาเดนิทางไป
ถึงเมืองแอมันไนฮาห์ ผู้คนในเมืองน้ันรู้
ดวีา่แอลมาไม่ไดเ้ป็นผู้น�าทางการเมือง
ของพวกเขาอีกตอ่ไป และพวกเขาแทบ

ไม่เคารพสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตของ
แอลมา พวกเขาดา่ทอ เยาะเย้ย และขับ
ไล่แอลมาออกจากเมืองของพวกเขา

แอลมาใจสลายหันหลังให้เมือง 
แอมันไนฮาห์ 4

แตเ่ทพบอกให้เขากลับไป
ลองนึกด ูเทพบอกให้เขากลับไปหา

ผู้คนที่เกลียดชังเขาและมีเจตนารา้ย
ตอ่ศาสนจักร น่ีเป็นงานมอบหมายที่
อันตรายและบางทีอาจถึงแก่ชีวติ แต่
แอลมาไม่ลังเล เขา “กลับไปโดยเรว็” 5

แอลมาอดอาหารหลายวนัเมื่อเขา
เข้าไปในเมือง ที่น่ันเขาถามชายแปลก
หน้าคนหน่ึงที่ ไม่เคยรูจ้ักเลยวา่จะ “ ให้
อาหารแก่ผู้รบัใช้ที่ถ่อมตนของพระผู้
เป็นเจ้ากินบ้างได้ ไหม” 6

อมวิเลค็
ชายผู้น้ีช่ืออมิวเล็ค
อมิวเล็คเป็นคนฐานะดแีละเป็นที่

รูจ้ักในแอมันไนฮาห์ ถึงแม้เขาจะเป็น
ลูกหลานของผู้ที่เช่ือมาหลายรุน่แต่
ศรทัธาของเขาเย็นชา ตอ่มาเขาสารภาพ
วา่ “ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกหลายครัง้แล้ว
และข้าพเจ้าไม่ยอมฟัง; ดงัน้ันข้าพเจ้า
รูเ้กี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ี, แตข่้าพเจ้ายังไม่
ยอม [เช่ือ]; ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงกบฏตอ่
ตา้นพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไป” 7

แตพ่ระผู้เป็นเจ้าก�าลังเตรยีม
อมิวเล็ค เมื่ออมิวเล็คพบกับแอลมา เขา
ตอ้นรบัผู้รบัใช้ของพระเจ้าให้เข้าไปใน
บ้านซ่ึงแอลมาพักอยู่ที่น่ันหลายวนั 8 
ช่วงเวลาน้ัน อมิวเล็คเปิดใจรบัข่าวสาร
ของแอลมา และการเปลี่ยนแปลงอัน

น่าอัศจรรย์เกิดขึน้กับเขา ตัง้แตน้ั่น
เป็นตน้มา อมิวเล็คไม่เพียงเช่ือเท่าน้ัน 
แตเ่ขากลายเป็นผู้ปกป้องความจรงิดว้ย

เมื่อแอลมาออกไปอยู่ท่ามกลางผู้คน
แห่งแอมันไนฮาห์อีกครัง้เพื่อสอน เขามี
พยานคนที่สองอยู่เคยีงข้าง—อมิวเล็ค 
ซ่ึงเป็นคนของพวกเขา

เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้หลังจากน้ันเป็น
เรือ่งราวที่มีทัง้ความสุขและความทุกข์
ระทมที่สุดตามที่บรรยายไวต้ลอดเล่ม
พระคมัภีร ์ท่านสามารถอ่านเรือ่งราวน้ี
ได้ ใน แอลมาบทที่ 8–16

วนัน้ีข้าพเจ้าจะขอให้ท่านพิจารณา
ค�าถามสองข้อน้ี

ข้อแรก “ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรจาก
แอลมา”

ขอ้ทีส่อง “ฉันจะเป็นเหมอืนอมวิเล็ค 
ไดอ้ย่างไร”

ฉันสามารถเรียนรู้อะไรจากแอลมา
ข้าพเจ้าขอเริม่โดยการถามผู้น�า

ศาสนจักรของพระเยซูครสิตท์ุกคนทัง้
ในอดตี ปัจจุบัน หรอือนาคตวา่ “ท่าน
สามารถเรยีนรูอ้ะไรจากแอลมา”

แอลมาเป็นชายที่มีความสามารถ
และมีของประทานพิเศษไม่เหมือน
ใคร อาจเป็นการง่ายที่จะคดิวา่เขาไม่
ตอ้งการความช่วยเหลือจากคนอื่น แต่
อย่างไรก็ตามแอลมาท�าอะไรเมื่อเขา
กลับไปที่แอมันไนฮาห์

แอลมาพบกับอมิวเล็คและขอความ
ช่วยเหลือเขา

และแอลมาก็ ไดร้บัความช่วยเหลือ
เพราะไม่วา่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

บางครัง้เราในฐานะผู้น�าลังเลที่จะคน้หา
และขอรอ้งอมิวเล็คของเรา บางทีเราคดิ
วา่เราท�างานไดด้กีวา่ดว้ยตวัเราเอง หรอื
เราไม่สนิทใจที่จะก่อความยุ่งยากให้ผู้
อื่น หรอืเราทึกทักวา่พวกเขาไม่อยากมี
ส่วนรว่ม บ่อยครัง้ที่เราลังเลจะเชือ้เชิญ
ให้ผู้คนใช้พรสวรรคท์ี่ ไดร้บัจากพระผู้
เป็นเจ้าและให้พวกเขามีส่วนรว่มในงาน
ส�าคญัของความรอด

ลองนึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
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—พระองคท์รงเริม่สถาปนาศาสนจักร
ของพระองคเ์พียงล�าพังหรอื

เปล่าเลย
ข่าวสารของพระองค์ ไม่ ใช่ “จงถอย

ไปเถิด เราจะจัดการเรือ่งน้ีเอง” แต่
ข่าวสารคอื “จงกลับมาตดิตามเรา” 9 
พระองคท์รงดลใจ ทรงเชือ้เชิญ ทรง
แนะน�า และจากน้ันวางพระทัยผู้
ตดิตามพระองค ์“ท�าส่ิงที่ท่านเห็นเรา
ท�า” 10 ดว้ยวธิีน้ี พระเยซูครสิต์ ไม่เพียง
สรา้งศาสนจักรของพระองคเ์ท่าน้ันแต่
ทรงสรา้งผู้รบัใช้ของพระองคด์ว้ย

ต�าแหน่งใดก็ตามที่ท่านรบัใช้อยู่ ใน
ปัจจุบัน—ไม่วา่ท่านจะเป็นประธาน
โควรมัมัคนายก ประธานสเตค หรอื
ประธานภาค—เพื่อจะประสบความ
ส�าเรจ็ ท่านตอ้งหาอมิวเล็คของท่าน

อาจเป็นคนที่ ไม่ โอ้อวดหรอืไม่เป็นที่
สังเกตในที่ประชุมของท่าน อาจเป็นคน
ที่ ดเูหมือน ไม่เต็มใจหรอืไม่สามารถรบั
ใช้ อมิวเล็คของท่านอาจอยู่ ในวยัหนุ่ม
สาวหรอืสูงวยั เป็นชายหรอืหญิง ไม่มี
ประสบการณ์ เบื่อหน่าย หรอืไม่แข็งขัน
ในศาสนจักร แตส่ิ่งที่ท่านอาจไม่เห็น
ในตอนแรกก็คอืพวกเขาหวงัจะไดย้ิน
ค�าพูดน้ีจากท่าน “พระเจ้าทรงตอ้งการ
คณุ ผมตอ้งการคณุ”

ลึกลงไปในใจ หลายคนตอ้งการรบั
ใช้พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาตอ้งการเป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระองค ์
พวกเขาตอ้งการยื่นเคยีวไปเกี่ยวและ
พยายามอย่างสุดก�าลังเพื่อเตรยีมแผ่น
ดนิโลกให้พรอ้มรบัการเสด็จกลับมา
ของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาตอ้งการ
สรา้งศาสนจักรของพระองค ์แตพ่วก
เขาลังเลที่จะเริม่ท�า บ่อยครัง้พวกเขา
รอให้ขอ

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านนึกถึงผู้ที่
อยู่ ในวอรด์และสาขาของท่าน ในคณะ
เผยแผ่และสเตคของท่าน ผู้ที่ตอ้งการ
ไดย้ินการเรยีกให้กระท�า พระเจ้าทรง
ท�างานกับพวกเขา—เตรยีมพวกเขา 
ท�าให้พวกเขาใจอ่อน จงคน้หาพวกเขา
โดยมองดดูว้ยใจของท่าน

เอือ้มออกไปหาพวกเขา สอนพวกเขา  
เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขา  
ถามพวกเขา

แบ่งปันค�าพูดที่เทพกล่าวแก่
อมิวเล็คกับพวกเขา—วา่พรของพระเจ้า
จะพ�านักอยู่กับพวกเขาและบ้านของ
พวกเขา 11 ท่านอาจแปลกใจที่คน้พบ
ผู้รบัใช้ที่กล้าหาญคนหน่ึงของพระเจ้า
ซ่ึงอาจจะยังคงซ่อนตวัอยู่

ฉันจะเป็นเหมอืนอมวิเลค็ได้อย่างไร
ขณะที่เราบางคนควรมองหา

อมิวเล็ค แตส่�าหรบับางคนอาจจะเป็น
ค�าถามน้ี “ฉันจะเป็นเหมือนอมิวเล็คได้
อย่างไร”

บางที ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่าน
อาจมุ่งมั่นในความเป็นสานุศิษย์ของ
ท่านน้อยลง บางทีไฟในประจักษ์พยาน
ของท่านมอดลง บางทีท่านตตีนออก
ห่างจากพระวรกายของพระครสิต ์
บางทีท่านอาจขุ่นเคอืงหรอืถึงกับโกรธ 
เช่นเดยีวกับบางคนที่อยู่ ในศาสนจักร
เอเฟซัสสมัยโบราณ ท่านละทิง้ “รกัครัง้
แรก” 12 ของท่าน—ความจรงินิรนัดร ์
ที่สูงส่งในพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์

บางทีท่านอาจเป็นเหมือนอมิวเล็คที่
รูอ้ยู่แก่ ใจวา่พระเจ้าทรง “เรยีก [ท่าน] 
หลายครัง้แล้ว” แตท่่าน “ ไม่ยอมฟัง”

กระน้ันก็ตาม พระเจ้าทรงเห็น
วา่ในตวัท่านมีส่ิงที่พระองคท์รงเห็น
ในอมิวเล็ค—ศักยภาพของผู้รบัใช้ที่
กล้าหาญพรอ้มกับงานส�าคญัที่ตอ้งท�า
และประจักษ์พยานที่ตอ้งแบ่งปัน มี
การรบัใช้ที่ ไม่มี ใครท�าไดเ้หมือนท่าน 
พระเจ้าวางพระทัยท่านกับฐานะปุโรหิต
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ซ่ึงด�ารง
ศักยภาพแห่งสวรรคท์ี่จะเป็นพรและยก
ระดบัผู้อื่น จงฟังดว้ยใจของท่านและท�า
ตามการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ

การเดนิทางของสมาชิกคนหน่ึง
ข้าพเจ้าประทับใจการเดนิทางของพี่

น้องชายคนหน่ึงซ่ึงถามตนเองวา่ “เมื่อ

พระเจ้าทรงเรยีก ฉันจะไดย้ินไหม” 
ข้าพเจ้าขอเรยีกพี่น้องชายที่ดคีนน้ีวา่
เดวดิ

เดวดิเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่ศาสนจักร
ราว 30 กวา่ปีก่อน เขารบัใช้งานเผยแผ่
และจากน้ันจึงเข้าเรยีนคณะนิตศิาสตร ์
ขณะที่เขาเรยีนและท�างานเลีย้งดู
ครอบครวัที่เพิ่งเริม่ตน้ของเขา เขา
บังเอิญพบข้อมูลเกี่ยวกับศาสนจักรที่
ท�าให้เขาสับสน ยิ่งเขาอ่านเน้ือหาใน
ดา้นลบน้ีมากขึน้ เขาก็ยิ่งกังวลมาก
ขึน้ ในที่สุดเขาขอลบช่ือเขาจากบันทึก
ศาสนจักร

นับจากน้ันเป็นตน้มา เหมือนกับ
แอลมาในวนัเวลาที่กบฎ เดวดิใช้เวลา
มากมายโตเ้ถียงกับสมาชิกศาสนจักร  
มีส่วนรว่มกับการสนทนาออนไลน์เพื่อ
จุดประสงค์ ในการท้าทายความเช่ือของ
พวกเขา

เขาท�าไดด้มีาก
มีสมาชิกคนหน่ึงที่เขาโตเ้ถียงดว้ย 

ข้าพเจ้าจะเรยีกวา่เจคอบ เจคอบอ่อน
โยนและเคารพเดวดิอยู่เสมอ แตเ่ขาก็
มั่นคงในการปกป้องศาสนจักรเช่นกัน

เป็นเวลาหลายปี เดวดิกับเจคอบเป็น
เพื่อนกันและตา่งฝ่ายตา่งเคารพกัน  
ส่ิงที่เดวดิไม่รูก็้คอืเจคอบสวดอ้อนวอน
ให้เดวดิและท�าอย่างซ่ือสัตย์เป็นเวลา
มากกวา่หน่ึงทศวรรษ เขาถึงขนาด
ลงช่ือของเพื่อนเพื่อการสวดอ้อนวอนใน
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พระวหิารของพระเจ้าและหวงัวา่เดวดิ
จะใจอ่อนลง

เวลาผ่านไป เดวดิคอ่ยๆ เปลี่ยน 
เขาเริม่จ�าไดถ้ึงความรกัที่เขาเคยมีตอ่
ประสบการณ์ทางวญิญาณและเขาจ�าได้
ถึงความสุขที่เขาเคยรูสึ้กเมื่อเขาเป็น
สมาชิกของศาสนจักร

เช่นเดยีวกับแอลมา เดวดิไม่ได้
ลืมความจรงิของพระกิตตคิณุที่เขา
เคยน้อมรบัเสียทัง้หมด และเหมือน
กับอมิวเล็ค เดวดิรูสึ้กวา่พระเจ้าทรง
เอือ้มออกไปหาเขา เวลาน้ีเดวดิเป็น
หุ้นส่วนในบรษัิทกฎหมาย—งานอัน
เป็นที่เคารพนับถือ เขาสรา้งช่ือเสียงใน
ฐานะผู้วพิากษ์วจิารณ์ศาสนจักร และ
เขาจองหองเกินกวา่จะขอกลับคนืสู่
ศาสนจักร

กระน้ันก็ตาม เขายังรูสึ้กถึงแรงดงึ
ของพระเมษบาล

เขาเช่ือพระคมัภีรสุ์ดหัวใจ “แตถ่้า
ใครในพวกท่านขาดสตปิัญญา ให้คน
น้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับ
ทุกคนดว้ยพระทัยกวา้งขวางและไม่
ทรงต�าหนิ” 13 เขาสวดอ้อนวอนวา่ “ข้า
แตพ่ระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองคป์ระสงค์
จะเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายอีกครัง้แตข่้า
พระองคม์ีค�าถามที่ตอ้งการค�าตอบ”

เขาเริม่ฟังเสียงกระซิบของพระ
วญิญาณและค�าตอบที่มาจากการดลใจ

ของเพื่อนๆ อย่างที่เขาไม่เคยท�ามาก่อน 
ครัง้แล้วครัง้เล่า ความสงสัยของเขา
เปลี่ยนเป็นศรทัธา จนเขาตระหนักวา่
เขารูสึ้กไดอ้ีกครัง้ถึงประจักษ์พยานใน
พระเยซูครสิตแ์ละศาสนจักรที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูของพระองค์

ณ จุดน้ัน เขารูว้า่เขาจะสามารถ
เอาชนะความจองหองและท�าอะไร
ก็ตามที่จะให้ ไดร้บักลับคนืสู่ศาสนจักร

ในที่สุดเดวดิเข้าสู่น� ้าแห่งบัพตศิมา
และจากน้ันเริม่นับถอยหลังจนถึงวนัที่
เขาจะไดร้บัการฟ้ืนฟูพร

ข้าพเจ้ายินดทีี่จะรายงานวา่ฤดรูอ้น
ที่ผ่านมาน้ี ไดม้ีการฟ้ืนฟูพรให้เดวดิ 
เขากลับมามีส่วนรว่มอย่างเต็มที่ ใน
ศาสนจักรอีกครัง้และรบัใช้เป็นครสูอน
หลักธรรมพระกิตตคิณุในวอรด์ของ
เขา เขาใช้ทุกโอกาสเพื่อพูดกับคนอื่น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเขา เพื่อ
เยียวยาความเสียหายที่เขาเป็นตน้เหต ุ
และเพื่อแสดงประจักษ์พยานถึงพระ
กิตตคิณุและศาสนจักรของพระเยซู
ครสิต์

สรุป
พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า เพื่อนที่รกั

ของข้าพเจ้า ขอให้เราแสวงหา  
คน้หา สรา้งแรงบันดาลใจ และพึ่งพา
อมิวเล็คในวอรด์และสเตคของเรา  

มีอมิวเล็คหลายคนในศาสนจักรทุกวนัน้ี
บางทีท่านอาจรูจ้ักสักคนหน่ึง บางที

ท่านอาจเป็นหน่ึงในน้ัน
บางทีพระเจ้าอาจจะทรงกระซิบ

กับท่าน กระตุน้ให้ท่านกลับไปหารกั
ครัง้แรกของท่าน เอือ้ประโยชน์ให้
พรสวรรคข์องท่าน ใช้ฐานะปุโรหิต
อย่างมีคา่ควร และรบัใช้เคยีงข้างกับ
เพื่อนวสุิทธิชนเพื่อเข้าใกล้พระเยซู
ครสิตม์ากขึน้และสรา้งอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าที่น่ีบนแผ่นดนิโลก

พระผู้ช่วยให้รอดที่รกัของเราทรง
ทราบวา่ท่านอยู่ที่ ไหน ทรงรู้ ใจท่าน 
ทรงตอ้งการจะช่วยท่าน พระองคจ์ะ
ทรงเอือ้มออกไปหาท่าน ท่านเพียงเปิด
ใจไปหาพระองค ์ข้าพเจ้าหวงัวา่ผู้ที่หลง
ไปจากหนทางของสานุศิษย์—แม้เพียง
ไม่กี่องศา—จะใครค่รวญถึงคณุความดี
และพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า ดดูว้ย
ใจของพวกเขา เรยีนรูจ้ากแอลมากับ
อมิวเล็ค และฟังพระวจนะเปลี่ยนชีวติ
ที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “จงกลับมา
ตดิตามเรา”

ข้าพเจ้าวงิวอนให้ท่านเอาใจใส่เสียง
เรยีกของพระองค ์เพราะแน่นอนวา่
ท่านจะรบัการเก็บเกี่ยวของสวรรค ์ 
พรของพระเจ้าจะพ�านักอยู่กับท่านและ
บ้านของท่าน 14

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิงน้ีและฝาก
พรของข้าพเจ้าไวก้ับท่านในฐานะ 
อัครสาวกของพระเจ้า ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูโมไซยาห์ 27:8–10.
 2. ด ูแอลมา 36:6–20.
 3. แอลมา 4:20.
 4. ด ูแอลมา 8:24.
 5. แอลมา 8:18.
 6. แอลมา 8:19.
 7. ด ูแอลมา 10:2–6.
 8. ด ูแอลมา 8:27.
 9. ลูกา 18:22.
 10. งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 26:25  

( ในภาคผนวกของพระคมัภีร์ ไบเบิลฉบับภาษา
อังกฤษของแอลดเีอส)

 11. ด ูแอลมา 10:7.
 12. ด ูววิรณ์ 2:4.
 13. ยากอบ 1:5.
 14. ด ูแอลมา 10:7.
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ท�าหน้าที่ ในสวนองุ่นขณะเป็นปุโรหิต 
เทา่กบัทีข่า้พเจา้ไดร้บัขณะเป็นอคัรสาวก 
 ไม่มีความแตกตา่งในเรือ่งน้ีตราบเท่าที่
เราท�าหน้าที่ของเรา” 1

ความเป็นไปไดท้างวญิญาณอัน
ยอดเยี่ยมของความไม่แตกตา่งเป็น
ค�าแนะน�าที่พระเจ้าทรงอธิบายถึง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนวา่เป็น “ส่วน
ประกอบ” ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดค 2 ค�าวา่ ส่วนประกอบ หมายถึงทัง้
สองมีความสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์
น้ีส�าคญัตอ่การที่ฐานะปุโรหิตจะเป็น
พลังและเป็นพรในโลกน้ีและตลอดกาล 
เพราะ “ปราศจากการเริม่ตน้ของวนั
หรอืการสิน้สุดของปี.” 3

ความสัมพันธ์น้ีเรยีบง่าย ฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนเตรยีมเยาวชน
ชายเพื่อรบัความไวว้างใจอันศักดิสิ์ทธิ์
มากกวา่เดมิ

“พลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจของ 
ฐานะปุโรหิตระดบัสูงกวา่, หรอืแห่ง 
เมลคเีซเดค, คอืการถือกญุแจทัง้หลายของ
พรทางวญิญาณทัง้ปวงของศาสนจกัร—

“การมีเอกสิทธิ์ ไดร้บัความลีล้ับของ
อาณาจักรแห่งสวรรค,์ ให้สวรรคเ์ปิดตอ่
พวกเขา, ตดิตอ่กับการชุมนุมใหญ่และ
ศาสนจักรของพระบุตรหัวปี, และปีติ
ยินดกีับการตดิตอ่และพระสิรแิห่งพระ
ผู้เป็นเจ้า พระบิดา, และพระเยซู  
ส่ือกลางแห่งพันธสัญญาใหม่.” 4

มีชายคนเดยีวที่จะใช้กุญแจฐานะ
ปุโรหิตเหล่าน้ีอย่างเต็มที่ ในแตล่ะครัง้ 

ที่การประชุมใหญ่ข้าพเจ้าไดร้บัแตง่
ตัง้เป็นปุโรหิต . . . หลังจากข้าพเจ้า
ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นปุโรหิตศาสนจักรส่ง
ข้าพเจ้า . . . ไปท�างานเผยแผ่ทางตอน
ใตข้องประเทศ น่ันเป็นฤดใูบไม้รว่ง
ปี 1834 ข้าพเจ้ามีคูอ่ยู่กับข้าพเจ้า และ
เราเริม่ตน้โดยไม่มีกระเป๋าสตางคแ์ละ
บทสนทนา ข้าพเจ้าเดนิทางตามล�าพัง
หลายไมล์และส่ังสอนพระกิตตคิณุ 
ข้าพเจ้าบัพตศิมาหลายคนเข้าสู่
ศาสนจักรซ่ึงข้าพเจ้าไม่สามารถยืนยัน
ให้ ไดเ้พราะข้าพเจ้าเป็นเพียงปุโรหิต 
. . . ข้าพเจ้าเดนิทางเป็นบางครัง้เพื่อ
ส่ังสอนพระกิตตคิณุก่อนข้าพเจ้าไดร้บั
แตง่ตัง้เป็นเอ็ลเดอร ์. . .

“[บัดน้ี] ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกใน 
โควรมัอัครสาวกสิบสองเป็นเวลาห้าสิบ
ส่ีปี ข้าพเจ้าเดนิทางกับโควรมัน้ันและ
โควรมัอื่นๆ จนถึงบัดน้ีเป็นเวลาหกสิบ
ปี ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับที่ประชุมน้ี
วา่ข้าพเจ้าไดร้บัการสนับสนุนจากพลัง
อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าขณะด�ารง
ต�าแหน่งผู้สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้
  าพเจ้ารูสึ้กถึงพรที่ ไดร้บัเมื่ออยู่
ในการประชุมน้ีกับผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า การอุทิศ

ตน ศรทัธา และการรบัใช้อย่างไม่เห็น
แก่ตวัของบรรดาบุรษุและเด็กหนุ่ม
กลุ่มน้ีคอืปาฏิหารยิ์ ในยุคปัจจุบัน  
คนืน้ีข้าพเจ้าพูดกับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต 
ทัง้สูงวยัและเยาวว์ยั ขอให้ท่านมีความ
เป็นหน่ึงเดยีวกันในการรบัใช้พระเจ้า
พระเยซูครสิตอ์ย่างสุดใจ

พระเจ้าประทานพลังอ�านาจของ
พระองคแ์ก่ผู้ที่อยู่ ในต�าแหน่งฐานะ
ปุโรหิตทุกคนผู้มีคา่ควรแก่การรบัใช้ ใน
หน้าที่ฐานะปุโรหิตของพวกเขา

วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ ในฐานะประธาน
ของศาสนจักร อธิบายประสบการณ์ของ
ท่านในต�าแหน่งฐานะปุโรหิตวา่

“ข้าพเจ้าไดย้ินค�าเทศนาซ่ึงเป็นครัง้
แรกที่ ไดย้ินในศาสนจักรน้ี วนัรุง่ขึน้
ข้าพเจ้ารบับัพตศิมา . . . ข้าพเจ้าได้
รบัแตง่ตัง้เป็นผู้สอน งานเผยแผ่ของ
ข้าพเจ้าเริม่ตน้ในทันที . . . ข้าพเจ้ารบั
ใช้ตลอดงานเผยแผ่ โดยเป็นผู้สอน . . . 

เพื่อเขาจะกลายเป็นคน 
เขม้แขง็เช่นกนั
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะท�าการเรียกของเราให้เกิดสัมฤทธิผลในการยกผู้ อ่ืนเพ่ือ
เตรียมพวกเขาให้พร้อมส�าหรับการรับใช้อันทรงเกียรติ
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คอืประธานและมหาปุโรหิตควบคมุของ
ศาสนจักรของพระเจ้า จากน้ันโดยการ
มอบหมายของประธาน ชายทุกคนผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
สามารถไดร้บัสิทธิอ�านาจและสิทธิ
พิเศษในการพูดและกระท�าในพระนาม
ของพระผู้ทรงฤทธานุภาพ พลังอ�านาจ
น้ันไม่มีขอบเขต เกี่ยวข้องกับชีวติและ
ความตาย ครอบครวัและศาสนจักร 
เกี่ยวกับพระลักษณะอันส�าคญัยิ่งของ
พระผู้เป็นเจ้าพระองคเ์องและงาน 
นิรนัดรข์องพระองค์

พระเจา้ทรงเตรยีมผูด้�ารงฐานะ
ปุโรหติแหง่อาโรนใหเ้ป็นเอ็ลเดอรท์ีร่บัใช้
ดว้ยศรทัธา พลงัอ�านาจ และความส�านึก
คณุในฐานะปุโรหติแหง่เมคเีซเดค 
อันทรงเกยีรตน้ัิน

ส�าหรบัเอ็ลเดอรค์วามส�านึกคณุอย่าง
สุดซึง้จะเป็นส่วนส�าคญัยิ่งในบทบาท
การรบัใช้ฐานะปุโรหิตอย่างเต็มที่ ท่าน
จะนึกถึงสมัยที่ท่านเป็นมัคนายก  
ผู้สอน หรอืปุโรหิตเมื่อผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตที่สูงกวา่เอือ้มกลับมาช่วยยก
และให้ก�าลังใจท่านในการเดนิทางฐานะ
ปุโรหิตของท่าน

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมคเีซเดค
ทุกคนมีความทรงจ�าเช่นน้ัน แตค่วาม
รูสึ้กส�านึกคณุอาจเลือนรางไปตามกาล
เวลา ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านจะจุดประกาย
ความรูสึ้กน้ันอีกครัง้พรอ้มดว้ยความ
มุ่งมั่นที่จะท�าทุกอย่างโดยให้ความช่วย
เหลือในแบบที่ท่านเคยไดร้บั

ข้าพเจ้าจ�าไดถ้ึงอธิการคนหน่ึงผู้
ปฏิบัตติอ่ข้าพเจ้าราวกับข้าพเจ้ามี

ศักยภาพในพลังอ�านาจฐานะปุโรหิตอยู่
แล้ว วนัอาทิตย์วนัหน่ึงเมื่อข้าพเจ้าเป็น
ปุโรหิตเขาเรยีกข้าพเจ้า เขาบอกวา่เขา
ตอ้งการให้ข้าพเจ้าเป็นคูเ่ยี่ยมสมาชิก
บางคนในวอรด์ของเรา เขาพูดราวกับ
วา่ข้าพเจ้าเป็นความหวงัเดยีวในความ
ส�าเรจ็น้ี เขาไม่ไดต้อ้งการข้าพเจ้า  
เขามีที่ปรกึษาที่ยอดเยี่ยมในฝ่ายอธิการ
ของเขา

เราเยี่ยมหญิงม่ายผู้ยากไรแ้ละหิวโหย 
เขาตอ้งการให้ข้าพเจ้าช่วยเขาเอือ้มไป
ถึงใจเธอ ท้าทายให้เธอจัดท�าและใช้งบ
ประมาณ พรอ้มทัง้สัญญากับเธอวา่เธอ
สามารถขึน้ไปสู่สถานะที่ ไม่เพียงจะ
ดแูลตนเองเท่าน้ันแตย่ังจะช่วยเหลือผู้
อื่นไดด้ว้ย

จากน้ันเราไปปลอบโยนเด็กหญิงตวั
น้อยๆ สองคนที่มีชีวติอยู่ ในสถานการณ์
ยากล�าบาก เมื่อเราเดนิจากไป อธิการ
พูดอย่างเงียบๆ วา่ “เด็กเหล่าน้ันจะไม่มี
วนัลืมวา่เรามาหาพวกเธอ”

ที่บ้านหลังถัดไป ข้าพเจ้าเห็นวธิี
เชือ้เชิญให้ชายที่แข็งขันน้อยกลับมา
หาพระเจ้าโดยให้ความมั่นใจแก่เขาวา่
สมาชิกในวอรด์ตอ้งการเขา

อธิการคนน้ันเป็นผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคผู้ยกระดบัการ
มองเห็นและส่งเสรมิข้าพเจ้าโดยการ
เป็นแบบอย่าง เขาสอนให้ข้าพเจ้ามีพลัง
อ�านาจและความกล้าหาญที่จะไปทุก
แห่งในการรบัใช้พระเจ้า เขาจากไปเพื่อ
รบัรางวลัของเขานานแล้วแตข่้าพเจ้า
ยังจ�าเขาไดเ้พราะเขาเอือ้มมือลงมาช่วย
ยกข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนที่ ไรป้ระสบการณ์ ตอ่
มาข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่เขามองเห็นข้าพเจ้า
บนเส้นทางฐานะปุโรหิตในอนาคตที่มี
ความรบัผิดชอบส�าคญักวา่ ซ่ึงเวลาน้ัน
ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้

บิดาขา้พเจ้าท�าส่ิงเดยีวกันให้ขา้พเจ้า 
ท่านเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคเีซเดคที่เฉลียวฉลาดและมาก
ดว้ยประสบการณ์ ครัง้หน่ึงมีอัครสาวก
ท่านหน่ึงขอให้ท่านเขียนบทความสัน้ๆ 

เกี่ยวกับหลักฐานทางวทิยาศาสตรเ์รือ่ง
อายุของแผ่นดนิโลก ท่านเขียนอย่าง
รอบคอบ โดยที่รูว้า่ผู้อ่านบางคนอาจมี
ความรูสึ้กแรงกล้าวา่แผ่นดนิโลกมีอายุ
น้อยกวา่หลักฐานทางวทิยาศาสตรท์ี่
ระบุไว้

ขา้พเจา้ยงัจ�าไดว้า่บดิายืน่ส่ิงทีท่า่น
เขยีนใหข้า้พเจา้และพดูกบัขา้พเจา้วา่ 
“ฮัล ลกูมภีมูปิัญญาทางวญิญาณทีจ่ะรูว้า่
พอ่ควรส่งบทความน้ีใหอ้คัรสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์หรอืไม”่ ขา้พเจา้จ�าไม่
คอ่ยไดว้า่กระดาษแผน่น้ันเขยีนอะไร 
แตข่า้พเจา้จะรูสึ้กส�านึกคณุตลอดไปวา่
มผีูด้�ารงฐานะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดค 
ทีเ่ห็นภมูปิัญญาทางวญิญาณในตวั
ขา้พเจา้ซ่ึงขา้พเจา้มองไมเ่ห็น

หลายปีตอ่มา คนืหน่ึงหลงัจาก
ขา้พเจา้ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอคัรสาวก 
ศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้เรยีก
ขา้พเจา้และขอใหข้า้พเจา้อา่นบางส่ิงที่
เขยีนเกีย่วกบัหลกัค�าสอนของศาสนจกัร 
ทา่นใช้เวลาคนืน้ันอา่นหนังสือหลายบท 
ทา่นพดูปนหวัเราะวา่ “ผมอา่นทัง้หมด
ไม่ไหว คณุไมค่วรพกัผอ่นขณะทีผ่ม
ก�าลงัท�างาน” จากน้ันทา่นใช้ค�าพดูเกอืบ
เหมอืนกบัทีบ่ดิาขา้พเจา้เคยพดูไวเ้มือ่
หลายปีกอ่นวา่ “ฮัล คณุเป็นคนหน่ึง
ทีค่วรอา่นบทความน้ี คณุจะรูว้า่ควรตี
พมิพห์รอืไม”่

แบบแผนเดยีวกันของผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคที่ยกระดบัการ
มองเห็นและให้ความเช่ือมั่นเกิดขึน้
ในคนืหน่ึงของเทศกาลสุนทรพจน์ซ่ึง
ศาสนจักรเป็นผู้อุปถัมภ์งานน้ี ดว้ยวยั 
17 ปี มีคนขอให้ข้าพเจ้าพูดกับผู้ฟัง
กลุ่มใหญ่ ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่พวกเขา
คาดหวงัอะไรจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้
รบัมอบหมายหัวข้อและข้าพเจ้าเตรยีม
ค�าพูดเกินกวา่ความรูพ้ระกิตตคิณุที่
ข้าพเจ้ามี ขณะที่พูด ข้าพเจ้ารูต้วัวา่ท�า
ผิดพลาด ข้าพเจ้ายังคงจ�าไดถ้ึงความ
รูสึ้กล้มเหลวหลังข้าพเจ้าพูด

ผู้พูดคนถัดไปและเป็นคนสุดท้าย
คอืเอ็ลเดอรแ์มทธิว คาวลีย์แห่งโควรมั
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อัครสาวกสิบสอง ท่านเป็นนักพูดชัน้
เยี่ยม—เป็นที่รกัทั่วศาสนจักร ข้าพเจ้า
ยังจ�าไดว้า่แหงนมองท่านจากเก้าอีซ่ึ้งอยู่
ตดิกับแท่นพูด

ท่านเริม่พดูดว้ยเสียงอันทรงพลงั 
ท่านกลา่ววา่ค�าพดูของขา้พเจา้ท�าให้
ท่านรูสึ้กวา่ทา่นอยู่ ในการประชมุทีย่อด
เยีย่ม ทา่นยิม้ขณะทีท่่านพูด ความรูสึ้ก
ล้มเหลวของขา้พเจา้หายไปและกลบัรูสึ้ก
มัน่ใจวา่สักวนัขา้พเจา้จะเป็นเหมอืนดงั
ทีท่่านคดิวา่ขา้พเจา้เป็นอยู่แลว้

ความทรงจ�าของคนืน้ันยังน�าให้
ขา้พเจ้าตัง้ใจฟังเมือ่ผูด้�ารงฐานะปุโรหติ
แห่งอาโรนพูด เพราะส่ิงที่เอ็ลเดอร ์
คาวลีย์ปฏิบัตติอ่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคาด
หวงัเสมอวา่จะไดย้ินพระค�าของพระผู้
เป็นเจ้า ข้าพเจ้าแทบจะไม่เคยผิดหวงั
และประหลาดใจอยู่บ่อยครัง้ ข้าพเจา้ 
อดไม่ไดที้จ่ะยิม้เหมอืนเอ็ลเดอรค์าวลยี์

หลายส่ิงอาจช่วยเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งให้พี่น้องชายที่อายุยังน้อยของเรา
ก้าวหน้าในฐานะปุโรหิตแต่ไม่มีส่ิงใด
จะทรงพลังไปกวา่การช่วยให้พวกเขา
พัฒนาศรทัธาและความเช่ือมั่นที่พวก
เขาสามารถดงึพลังอ�านาจของพระผู้
เป็นเจ้าเข้ามาในการรบัใช้ฐานะปุโรหิต
ของพวกเขา

ศรทัธาและความเช่ือมั่นจะไม่อยู่กับ
พวกเขาจากประสบการณ์ที่ ไดร้บัการยก
ขึน้มาเพียงครัง้เดยีวจากผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคที่มีพรสวรรค์
มากที่สุด ความสามารถในการดงึพลัง
อ�านาจเหล่าน้ันตอ้งรบัการปลูกฝังจาก
การแสดงออกหลายครัง้ถึงความเช่ือ
มั่นจากฐานะปุโรหิตที่มีประสบการณ์
มากกวา่

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะ
ตอ้งการก�าลังใจและการแก้ ไขทุกวนั
และอาจทุกช่ัวโมงจากพระเจ้าผ่านทาง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เช่นกัน ส่ิงน้ันจะ
มี ให้พวกเขาตราบเท่าที่พวกเขา เลือก
รกัษำควำมมีคำ่ควร ซ่ึงจะขึน้อยู่กับส่ิงที่
พวกเขาจะเลือก

น่ีคอืสาเหตทุี่พวกเขาตอ้งสอนดว้ย

การเป็นแบบอย่างและโดยประจักษ์
พยานวา่ถ้อยค�าของกษัตรยิ์เบ็นจามิน
ผู้น�าฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคที่
ยิ่งใหญ่เป็นความจรงิ 5 ถ้อยค�าเหล่าน้ัน
มาจากความรกัที่พูดในพระนามของ
พระเจ้า ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าของฐานะปุโรหิต
น้ี กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนวา่ส่ิงที่เรยีก
รอ้งจากเราคอืการรกัษาความบรสุิทธิ์ ให้
มากพอที่จะรบัก�าลังใจและการแก้ ไข
จากพระเจ้า

“และสุดท้ายน้ี, ข้าพเจ้าบอกท่านไม่
ไดทุ้กเรือ่งที่ท่านจะกระท�าบาป; เพราะ
มีหนทางและวธิีตา่ง ๆ, แม้มากจน
ข้าพเจ้านับไม่ได.้

“แตข่้าพเจ้าบอกท่านไดเ้ท่าน้ีคอื, 
หากท่านไม่ระวงัตน, และความนึกคดิ
ของท่าน, และค�าพูดของท่าน, และ
การกระท�าของท่าน, และไม่ยึดถือ
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า, และไม่
ด�าเนินตอ่ไปดว้ยความเช่ือในส่ิงที่ท่าน
ไดย้ินเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเจ้า
ของเรา, แม้จนถึงที่สุดแห่งชีวติของ
ท่านแล้ว, ท่านจะตอ้งพินาศ. และบัดน้ี, 
โอ้มนุษย์, จงจ�าไว,้ และอย่าพินาศเลย.” 6

เราทุกคนตระหนักดถีึงลูกศรเพลิง
ของศัตรแูห่งความชอบธรรมส่งมา
ราวกับลมพายุเพื่อตอ่ตา้นผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตวยัหนุ่มที่เรารกัยิ่ง ส�าหรบัเรา 
พวกเขาเป็นเหมือนนักรบหนุ่มที่เรยีก
ตนเองวา่บุตรของฮีลามัน พวกเขาจะ
รอดชีวติเหมือนกับนักรบหนุ่มเหล่าน้ัน
ถ้าพวกเขารกัษาตนให้ปลอดภัย  
ดงัที่กษัตรยิ์เบ็นจามินกระตุน้ให้พวก
เขาท�า

บุตรของฮีลามันไม่สงสัย พวกเขา
ตอ่สู้อย่างห้าวหาญและไดร้บัชัยชนะ
เพราะพวกเขาเช่ือถ้อยค�าของมารดา
พวกเขา 7 เราเข้าใจอ�านาจของศรทัธา
จากมารดาที่รกัเรา มารดาให้การ
สนับสนุนอันส�าคญัยิ่งแก่บุตรใน
ปัจจุบัน เราผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตสามารถ
เพิ่มและจะตอ้งเพิ่มการสนับสนุนน้ัน
พรอ้มกับความมุ่งมั่นที่จะตอบรบัหน้าที่
รบัผิดชอบขณะที่เราเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

เราตอ้งเอือ้มลงไปช่วยเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้พี่น้องชายของเรา 8

ค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคอืผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
ทุกคนจะยอมรบัทุกโอกาสที่พระเจ้า
ประทานให้

“และหากคนใดในบรรดาพวกเจ้า
มั่นคงในพระวญิญาณ, ก็ ให้เขาพาไปกับ
เขาดว้ย เขาคนน้ันที่อ่อนแอ, เพื่อเขา
จะไดร้บัการจรรโลงใจในความอ่อนโยน
ทัง้ปวง, เพื่อเขาจะกลายเป็นคนที่เข้ม
แข็งเช่นกัน.

“ฉะน้ัน, จงพาไปกับเจ้าคนเหล่า
น้ันที่ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิตที่ต�า่
กวา่, และส่งพวกเขาไปก่อนเจ้าเพื่อนัด
หมาย, และเพื่อเตรยีมทาง, และเพื่อ
ไปตามนัดหมายที่ตวัเจ้าเองไม่สามารถ
ไปได.้

“ดเูถิด, น่ีคอืวธิีที่อัครสาวกของเรา, 
ในสมัยโบราณ, เสรมิสรา้งศาสนจักร
ของเราให้แก่เรา.” 9

ผู้น�าฐานะปุโรหิตของท่านและบิดา
ของผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
สามารถท�างานปาฏิหารยิ์ ท่านสามารถ
ช่วยพระเจ้าโดยอยู่ ในบรรดาเอ็ลเดอรท์ี่
ซ่ือสัตย์พรอ้มกับเยาวชนชายที่ยอมรบั
การเรยีกให้ส่ังสอนพระกิตตคิณุและท�า
ดว้ยความมั่นใจ ท่านจะเห็นหลายคน
ที่ท่านเคยยกและเป็นก�าลังใจให้ยังคง
ซ่ือสัตย์ แตง่งานอย่างมีคา่ควรในพระ
วหิาร และในทางกลับกันยกและเตรยีม
ผู้อื่น

ส่ิงน้ีไม่ตอ้งใช้ โปรแกรมใหม่ส�าหรบั
การท�าให้แข็งขัน ส่ือการสอนที่ปรบัปรงุ
ใหม่ หรอืส่ือสังคมออนไลน์ที่ดกีวา่ 
 ไม่ตอ้งมีการเรยีกอื่นนอกเหนือจากที่มี
อยู่แล้วในเวลาน้ี ค�าปฏิญาณและพันธ
สัญญาของฐานะปุโรหิตให้พลังอ�านาจ 
สิทธิอ�านาจ และแนวทางแก่ท่าน 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่ท่านจะกลับ
บ้านและตัง้ใจศึกษาค�าปฏิญาณและ
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิตที่พบใน 
หลักค�าสอนและพันธสัญญาภาคที่ 84

เราทุกคนหวงัวา่จะมีเยาวชนชาย
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ใช้สารที่เป็นอันตรายตอ่รา่งกายเรา
คนที่เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระเจ้า

และถือปฏิบัตพิระค�าแห่งปัญญาอย่าง
ซ่ือสัตย์ ไดร้บัสัญญาถึงพรพิเศษ
เหล่าน้ัน ซ่ึงรวมถึงสุขภาพที่ดแีละ
ก�าลังวงัชาที่เพิ่มขึน้ 1

เมื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้าอ่านเรือ่งจรงิของ
ปรากฏการณ์อันน่าทึ่งเกี่ยวกับค�าสัญญา
เหล่าน้ี สมาชิกที่ซ่ือสัตย์คนหน่ึงของ
ศาสนจักรช่ือจอห์น เอ. ลารเ์ซ็น  
ประจ�าการอยู่หน่วยรกัษาการณ์ชายฝ่ัง

โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสัน

พี่
น้องทัง้หลาย คนืน้ีข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนขอการน�าทางจากพระ
บิดาบนสวรรคข์ณะแบ่งปัน

ข่าวสารกับท่าน
ในปี 1833 พระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เรือ่งแผน
ส�าหรบัการด�าเนินชีวติให้มีสุขภาพด ี
แผนดงักล่าวพบใน ภาค 89 ของพระ
คมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา เรยีก
วา่พระค�าแห่งปัญญา ซ่ึงให้ค�าแนะน�า
เจาะจงเกี่ยวกับอาหารที่เรากิน และห้าม

หลกัธรรมและค�าสญัญา
ขอให้เราดแูลร่างกายและจิตใจของเราโดยถือปฏิบัติหลกัธรรมดังอธิบายไว้ในพระค�า
แห่งปัญญาอันเป็นแผนซ่ึงพระองค์ประทาน

จ�านวนมากขึน้ที่จะมีประสบการณ์
เหมือนกับวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ ซ่ึงขณะ
เป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ท่านสอนพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตด์ว้ยพลังอ�านาจแห่งการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่เราจะ
ท�าการเรยีกของเราให้เกิดสัมฤทธิผล
ในการยกผู้อื่นเพื่อเตรยีมพวกเขาให้
พรอ้มส�าหรบัการรบัใช้อันทรงเกียรต ิ
ข้าพเจ้าขอบคณุอย่างสุดใจส�าหรบั
บุคคลผู้ประเสรฐิที่ช่วยยกข้าพเจ้า
และแสดงให้เห็นวธิีรกัและยกผู้อื่น

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันถือกุญแจทัง้หมด
ของฐานะปุโรหิตบนแผ่นดนิโลกใน
เวลาน้ี ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานวา่ตลอด
ช่วงเวลาของการรบัใช้ ท่านเป็นแบบ
อย่างให้แก่เราทุกคนในการเอือ้มออก
ไปยกผู้อื่นซ่ึงเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค ข้าพเจ้าขอบคณุ
เป็นการส่วนตวัส�าหรบัวธิีที่ท่านยก
ข้าพเจ้าและแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นวธิีที่
จะยกผู้อื่น

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรง
พระชนม์ พระเยซูคอืพระครสิต ์ 
น่ีคอืศาสนจักรและอาณาจักรของ
พระองค ์น่ีคอืฐานะปุโรหิตของ
พระองค ์ข้าพเจ้าทราบส่ิงน้ีดว้ย
ตนเองโดยพลังอ�านาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ในพระนามของ
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ของสหรฐัในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 
2 บนเรอื USS Cambria ระหวา่งการ
รบในฟิลิปปินส์ มีข่าวแจ้งวา่ฝูงบินทิง้
ระเบิดและเครือ่งบินขับไล่กามิกาเซ
ก�าลังมา จึงมีค�าส่ังให้ถอนก�าลังทันที 
เน่ืองจาก USS Cambria แล่นออกไป
แล้ว จอห์นกับเพื่อนสามคนจึงรวบรวม
อุปกรณ์แล้วรบีไปที่ชายหาดโดยหวงัวา่
จะทันขึน้เรอืสักล�าที่ก�าลังจะออกเดนิ
ทาง โชคดทีี่เรอืท้องแบนล�าหน่ึงรบัพวก
เขาไปขึน้เรอืล�าสุดท้ายที่ก�าลังจะออก
จากอ่าว คนบนเรอืล�าน้ันท�างานยุ่งอยู่
บนดาดฟ้าเรอืขณะพยายามถอนก�าลัง
ให้เรว็ที่สุดและมีเวลาเพียงโยนเชือกให้
ส่ีคนน้ัน โดยหวงัวา่พวกเขาจะปีนขึน้
มาบนดาดฟ้าได้

จอห์นมีวทิยุตดิหลังหนักมาก  
เขาห้อยแกวง่ไปมาอยู่ปลายเชือกยาว 
40 ฟุต (12 เมตร) ข้างเรอืที่บ่ายหน้า

เข้าสู่ท้องทะเล เขาเริม่สาวเชือกดงึตวั
ขึน้ โดยรูว้า่ถ้าเชือกหลุดมือเขาจะตอ้ง
ตายแน่นอน หลังจากไตเ่ชือกไดห้น่ึงใน
สาม เขาปวดแขนมาก เขาอ่อนแรงถึง
ขนาดรูสึ้กวา่จับเชือกตอ่ไปไม่ไหว

ดว้ยความที่หมดแรงจอห์นจึงนึกถึง
ชะตากรรมของตนอย่างสยดสยอง เขา
รอ้งทูลพระผู้เป็นเจ้าในใจบอกพระองค์
วา่เขารกัษาพระค�าแห่งปัญญามาตลอด
และด�าเนินชีวติอย่างสะอาด—ตอนน้ี
เขาตอ้งการพรที่สัญญาไวอ้ย่างมาก

จอนห์นกล่าวในเวลาตอ่มาวา่เมื่อเขา
สวดอ้อนวอนจบ เขารูสึ้กมีแรงเพิ่มขึน้
อย่างรวดเรว็ เขาเริม่ไตเ่ชือกขึน้ไปอีก
ครัง้ เมื่อขึน้ถึงดาดฟ้า เขาหายใจปกติ
และไม่หอบแม้แตน้่อย พรแห่งสุขภาพ
และก�าลังวงัชาที่เพิ่มขึน้ ซ่ึงสัญญาไว้
ในพระค�าแห่งปัญญา เป็นของเขา เขา
น้อมขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ ใน

ขณะน้ันและตลอดชีวติที่เหลือส�าหรบั
ค�าตอบการสวดอ้อนวอนขอความช่วย
เหลือของเขา 2

พี่น้องทัง้หลาย ขอให้เราดแูลรา่งกาย
และจิตใจของเราโดยถือปฏิบัตหิลัก
ธรรมดงัอธิบายไว้ ในพระค�าแห่งปัญญา
อันเป็นแผนซ่ึงพระองคป์ระทาน 
ข้าพเจ้าเป็นพยานสุดใจและสุดจิต
วญิญาณถึงพรอันประเสรฐิซ่ึงคอย
เราอยู่เมื่อเราท�าดงัน้ัน ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนขอให้เป็นเช่นน้ัน ในพระนาม
ของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
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ความรอดซ่ึงตัง้แตน้ั่นมากลายเป็น
ภาพยนตรค์ลาสสิกของศาสนจักร 
ข้าพเจ้าน่ังข้างชายหนุ่มคนหน่ึงอายุน่า
จะประมาณ 35 ปี เราคยุกันสัน้ๆ เขา
ไม่ ใช่สมาชิกศาสนจักร แล้วไฟก็มืดลง 
ภาพยนตรเ์ริม่ฉาย

เราไดย้ินเสียงผู้บรรยายถามค�าถาม
ส�าคญัที่ทุกคนอยากรู ้ฉันมาจากไหน 
ฉันมาที่น่ีท�าไม ฉันจะไปไหนเมื่อจาก
ชีวติน้ีไป ทุกหูตัง้ใจฟังค�าตอบ ทุกตา
จับจ้องที่ภาพบนจอ มีค�าอธิบายถึงชีวติ
ก่อนเกิดของเรา รวมถึงค�าอธิบายถึงจุด
ประสงคข์องเราบนแผ่นดนิโลก เราเห็น
การแสดงที่น่าประทับใจของคณุปู่วยั
ชราที่จากชีวติน้ีไปพบบุคคลที่เขารกัซ่ึง
ล่วงลับไปสู่โลกวญิญาณก่อนเขา

เมื่อสิน้สุดการแสดงภาพอันสวยงาม
ของแผนซ่ึงพระบิดาบนสวรรคท์รงมี ไว้
เพื่อเรา ผู้ชมเดนิออกจากห้องไปอย่าง
เงียบๆ เห็นไดชั้ดวา่หลายคนประทับ
ใจกับข่าวสารของภาพยนตร ์ชายหนุ่ม
ที่น่ังข้างข้าพเจ้าไม่ลุกไปไหน ข้าพเจ้า
ถามเขาวา่ชอบการน�าเสนอไหม เขา
ตอบอย่างหนักแน่นวา่ “น่ีเป็นความ
จรงิ!”

แผนของพระบิดาเพื่อความสุขและ
ความรอดของเราไดร้บัการแบ่งปันโดยผู้
สอนศาสนาของเราทั่วโลก ไม่ ใช่ทุกคน
ที่ ไดย้ินข่าวสารจากสวรรคน้ี์จะยอมรบั
และน้อมรบัไว ้อย่างไรก็ตาม ชายหญิง
ทุกหนแห่ง เช่นเดยีวกับเพื่อนหนุ่มของ
ข้าพเจ้าในงานนิทรรศการที่นิวยอรก์  
รบัรูค้วามจรงิของข่าวสารดงักล่าว พวก
เขาเริม่ยืนอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่จะ
น�าพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัย  
ชีวติพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล

ส่วนส�าคัญต่อแผนคือพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา พระเยซูครสิต์ หากไม่มี
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ ทุก
คนจะหลงหายไป อย่างไรก็ตาม การเช่ือ
ในพระองค์และพันธกิจของพระองค์
เพียงอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องลงมือ
ท�า เรยีนรู ้ค้นหาและสวดอ้อนวอน 
กลับใจและปรบัปรงุตนเอง เราต้อง

มอบหมายในกรงุนิวยอรก์ช่วงที่มีงาน
นิทรรศการนานาชาต ิเช้าวนัหน่ึง
ข้าพเจ้าไปเยี่ยมศาลามอรมอนที่งาน 
ข้าพเจ้าไปถึงก่อนการฉายภาพยนตร์
ของศาสนจักรเรือ่ง Man’s Search 
for Happiness (การคน้หาความสุข
ของมนุษย์) การแสดงถึงแผนแห่ง

โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รกั ทัง้ที่อยู่ ในศนูย์การ
ประชุมใหญ่และตลอดทั่วทัง้
โลก ข้าพเจ้าขอบพระทัยอย่างยิ่ง

ส�าหรบัโอกาสที่จะแบ่งปันข้อคดิกับ
ท่านเช้าวนัน้ี

เมื่อห้าสิบสองปีที่แล้ว ในเดอืน
กรกฎาคม ปี 1964 ข้าพเจ้ามีงาน

เสน้ทางท่ีสมบูรณ์ซ่ึงน�าไป
สู่ความสุข
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงของประทานอันส�าคัญย่ิง คือแผนของพระบิดาส�าหรับเรา  
น่ีคือเส้นทางท่ีสมบูรณ์ทางเดียวซ่ึงน�าไปสู่สันติและความสุข
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รูจั้กกฎของพระผู้เป็นเจ้าและด�าเนิน
ชีวติตามน้ัน เราต้องรบัศาสนพิธีแห่ง
ความรอดของพระองค์ เราจะได้รบั
ความสุขนิรนัดรที์่แท้จรงิก็ต่อเมื่อเรา
ท�าส่ิงเหล่าน้ี

นับเป็นพรที่เรา ม ีความจรงิ เราได้
รบับัญชาให้ แบ่งปัน ความจรงิ ขอให้
เรา ด�ำเนินชีวติ ตามความจรงิเพื่อเรา
จะไดร้บัทุกส่ิงที่พระบิดาทรงเตรยีม
ไว้ ให้เรา พระองค์ ไม่ทรงท�าส่ิงใดเวน้
แตจ่ะเป็นประโยชน์ของเรา พระองค์
ตรสักับเราวา่ “น่ีคอืงานของเราและ
รศัมีภาพของเรา—คอืการท�าให้เกิด
ความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์อง
มนุษย์” 1

จากส่วนลึกของจิตวญิญาณข้าพเจ้า
ดว้ยความนอบน้อมอย่างที่สุด ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงของประทานอันส�าคญัยิ่ง 
คอืแผนของพระบิดาส�าหรบัเรา เป็น
เส้นทางที่สมบูรณ์ทางเดยีวที่น�าไปสู่
สันตแิละความสุขทัง้ที่น่ีและในโลกที่
จะมาถึง

พี่น้องทัง้หลาย ในท้ายที่สุดน้ี 
ข้าพเจ้าขอฝากความรกัและพรของ
ข้าพเจ้าไวก้ับพวกท่าน ในพระนาม
ของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ 
แม้พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. โมเสส 1:39.

ไม่ควรประหลาดใจเมื่อเราเห็นค�า
พยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล ศาสดา
พยากรณ์หลายท่าน รวมถึงอิสยาห์ 
เปาโล นีไฟ และมอรมอนมองเห็น
ล่วงหน้าวา่เวลาที่น่ากลัวจะมาถึง1 
ในสมัยของเราโลกจะอยู่ ในความ
โกลาหล 2 มนุษย์จะ “เห็นแก่ตวั . . . ไร้
มนุษยธรรม . . . รกัความสนุกมากกวา่

โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องที่รกัของข้าพเจ้า วนัน้ีข้าพเจ้า
ตอ้งการสนทนาถึงหลักธรรม
หน่ึงซ่ึงเป็นกุญแจสู่การอยู่รอด

ทางวญิญาณของเรา เป็นหลักธรรมซ่ึง
จะมีความส�าคญัมากขึน้ก็ตอ่เมื่อเกิด
เหตกุารณ์น่าสลดใจและมีเรือ่งเหลว
ไหลรอบข้างเรามากขึน้

วนัเวลาเหล่าน้ีเป็นยุคสุดท้าย เรา

ปีติและการอยูร่อดทาง
วญิญาณ
เม่ือศูนย์กลางชีวิตเราอยู่ ท่ีพระเยซูคริสต์กับพระกิตติคุณของพระองค์  
เราจะรู้สึกปีติได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้—หรือไม่เกิดขึน้—ในชีวิตเรา
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รกัพระเจ้า” 3 และหลายคนจะเป็นผู้รบั
ใช้ของซาตานผู้สนับสนุนงานของ
ปฏิปักษ์ 4 แท้ที่จรงิ ข้าพเจ้ากับท่าน 
“ตอ่สู้กับ . . . พวกภูตผีที่ครองพิภพใน
ยุคมืดน้ี [และ] ตอ่สู้กับพวกวญิญาณช่ัว
ในสวรรคสถาน” 5

เมื่อความขัดแย้งระหวา่งประชาชาติ
เพิ่มมากขึน้ เมื่อผู้ก่อการรา้ยที่ขลาด
เขลาท�าให้ผู้บรสุิทธิ์ตกเป็นเหยื่อ และ
เมื่อความทุจรติทุกอย่างตัง้แตธุ่รกิจไป
จนถึงรฐับาลเป็นเรือ่งธรรมดามากขึน้ 
อะไรจะช่วยเราได ้อะไรจะช่วยเราแตล่ะ
คนกับการตอ่สู้ดิน้รนและความท้าทาย
อย่างหนักหนาสาหัสของการด�าเนิน
ชีวติในยุคสุดท้ายน้ี

ศาสดาพยากรณ์ลี ไฮสอนหลักธรรม
เพื่อความรอดทางวญิญาณในเบือ้งต้น 
ขอให้เราพิจารณาสภาวการณ์ของท่าน
ก่อน ท่านถูกข่มเหงเน่ืองจากส่ังสอน
ความจรงิในเยรซูาเล็ม ท่านได้รบับัญชา
จากพระเจ้าให้ทิง้ทรพัย์สมบัติของท่าน
และพาครอบครวัหนีเข้าไปในแดน
ทุรกันดาร ท่านอาศัยอยู่ ในกระโจมและ
มีชีวติรอดด้วยอาหารที่หาได้ตามทาง
ไปสู่จุดหมายที่ ไม่อาจล่วงรู ้ท่านเห็น
เลมันกับเลมิวเอลบุตรชายสองคนของ
ท่านกบฏต่อต้านค�าสอนของพระเจ้า
และท�ารา้ยนีไฟกับแซม พี่น้องของ
พวกเขา

เห็นไดชั้ดวา่ ลี ไฮรูจ้ักการตรงกันข้าม 
ความวติกกังวล ความปวดรา้วใจ ความ
เจ็บปวด ความผิดหวงั และโทมนัส 
กระน้ันท่านยังประกาศหลักธรรมข้อ
หน่ึงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยอย่างกล้า
หาญและโดยไม่ลังเลวา่ “มนุษย์เป็น
อยู่, เพื่อพวกเขาจะมีปีต”ิ 6 ลองนึกดวูา่ 
จากค�าทุกค�าที่ท่านสามารถใช้อธิบาย
ธรรมชาตวิสัิยและจุดประสงคข์องชีวติ
เราที่น่ี ในความเป็นมรรตยั ท่านเลือก
ค�าวา่ ปีต!ิ

ชีวติเต็มไปดว้ยทางเบี่ยงและทางตนั 
การทดลองและความท้าทายทุกรปูแบบ 
เราแตล่ะคนคงมีหลายครัง้ที่ความทุกข์
ยาก ความปวดรา้ว และความสิน้หวงั

เกือบครอบง�าเรา แตเ่ราอยู่ที่น่ีเพื่อมีปีติ
อย่างน้ันหรอื

ใช่แล้ว! ค�าตอบคอืใช่อย่างชัดเจน 
แตน่ั่นจะเป็นไปไดอ้ย่างไร และเราตอ้ง
ท�าอะไรเพื่อจะรบัปีตทิี่พระบิดาบน
สวรรคท์รงเก็บไว้ ให้เรา

เอไลซา อาร.์ สโนว ์ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญคนที่สองให้ค�าตอบที่
น่าสนใจ เน่ืองจากค�าส่ังอือ้ฉาวให้ถอน
รากถอนโคนในมิสซูร ีซ่ึงประกาศใน
ช่วงตน้ฤดหูนาวอันทรหดในปี 1838 7 
เธอและวสุิทธิชนคนอื่นๆ ถูกบังคบัให้
หนีออกจากรฐัในฤดหูนาวน้ัน เย็นวนั
หน่ึง ครอบครวัของเอไลซาอยู่ ในบ้านไม้
ซุงหลังเล็กที่วสุิทธิชนผู้อพยพใช้อยู่ ไม้
ที่แตกระหวา่งท่อนซุงส่วนใหญ่ถูกคน
ที่มาถึงก่อนพวกเขาดงึออกมาท�าเป็น
ฟืนก่อกองไฟ จึงมีช่องห่างหลายช่อง
ระหวา่งซุงท่อนใหญ่ กวา้งพอที่แมวจะ
คลานลอดไปมาได ้อากาศหนาวยะเยือก 
อาหารของพวกเขาเย็นจนแข็ง

คนืน้ันมีคนประมาณ 80 คน
เบียดเสียดกันในบ้านไม้หลังเล็ก ซ่ึง
กวา้งเพียง 20 ตารางฟุต (6.1 ตาราง
เมตร) บางคนน่ังหรอืยืนตลอดคนื
เพื่อพยายามให้ตนเองอบอุ่น ดา้นนอก 

ผู้ชายกลุ่มหน่ึงอยู่นอกบ้านทัง้คนื รอบ
กองไฟที่ก�าลังปะทุ บางคนรอ้งเพลง
สวดและบ้างก็เผามันฝรัง่ที่เป็นน� ้าแข็ง 
เอไลซาบันทึกไวว้า่ “ ไม่มีเสียงพร�า่
บ่น—ทุกคนรืน่เรงิ และดจูากสภาพ
ภายนอกแล้ว คนแปลกหน้าคงเข้าใจวา่
เราเป็นนักท่องเที่ยวหาความสุขมากกวา่
กลุ่มคนที่ถูกขับออกจากรฐั”

เอไลซาเล่าวา่คนืที่อ่อนเพลีย หนาว
เหน็บไปถึงกระดกูน้ันเป็นคนืที่ทุก
คนมองโลกในแง่ดอีย่างไม่น่าเช่ือ เธอ
ประกาศวา่ “น่ันเป็นคนืที่สนุกสนาน
รา่เรงิมาก คงไม่มี ใครอีกแล้วนอกจาก
วสุิทธิชนที่จะมีความสุขไดภ้ายใต้
สภาวการณ์ทุกรปูแบบ” 8

ใช่แล้ว! วสุิทธิชนมีความสุขไดภ้าย
ใตส้ภาวการณ์ทุกรปูแบบ เรารูสึ้กปีติได้
แม้เมื่อเรามีวนัที่หนัก สัปดาห์ที่หนัก 
หรอืแม้แตปี่ที่หนัก!

พี่น้องที่รกั ปีตทิี่เรารูสึ้กแทบไม่เกี่ยว
กับสภาพการณ์ในชีวติและทุกอย่างที่
เราท�ากับศนูย์กลางชีวติเรา

เมื่อศนูย์กลางชีวติเราอยู่ที่แผน
แห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึง
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเพิ่งสอน
เราและพระเยซูครสิตก์ับพระกิตตคิณุ
ของพระองค ์เราจะรูสึ้กปีติได้ ไม่วา่จะ
เกิดอะไรขึน้—หรอืไม่เกิดขึน้—ในชีวติ
เรา ปีตมิาจากพระองคแ์ละมาเพราะ
พระองค ์พระองคท์รงเป็นที่มาของปีติ
ทัง้ปวง เรารูสึ้กถึงความสุขน้ันในช่วง
เทศกาลครสิตม์าสเมื่อเรารอ้งเพลง 
“พระทรงบังเกิด โลกจงสุขี” 9 เรารูสึ้ก
อย่างน้ันไดต้ลอดทัง้ปี ส�าหรบัวสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย พระเยซูครสิตค์อืปีติ

น่ันคอืสาเหตทุี่ผู้สอนศาสนา
จากบ้านของพวกเขาไปส่ังสอนพระ
กิตตคิณุของพระองค ์เป้าหมายของ
พวกเขาไม่ ใช่เพื่อเพิ่มจ�านวนสมาชิก
ศาสนจักร แตผู่้สอนศาสนาของเราสอน
และให้บัพตศิมา 10 เพื่อน�าปีติไปสู่ผู้คน
ในโลก 11

พระผู้ช่วยให้รอดประทานสันติสุข 
“ที่เกินความเข้าใจ” 12 ฉันใด พระองค์
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ประทานความเข้มข้น ความลึกซึง้ และ
ความกวา้งของปีติที่ท้าทายตรรกของ
มนุษย์หรอืความเข้าใจของมรรตัยฉัน
น้ัน ตัวอย่างเช่น อาจดูเหมือนเป็นไป
ไม่ได้ที่จะรูสึ้กปีติเมื่อลูกของท่านทุกข์
ทรมานด้วยโรคที่รกัษาไม่หาย หรอืเมื่อ
ท่านตกงาน หรอืเมื่อคู่ครองของท่าน
นอกใจ แต่น่ันคือปีติที่พระผู้ช่วยให้
รอดประทานจรงิๆ ปีติของพระองค์
เสมอต้นเสมอปลาย ให้ความมั่นใจต่อ
เราวา่ “ความทุกข์ของ (เรา) จะอยู่เพียง
ช่ัวครู”่13 และทรงอุทิศให้เป็นพรของ
เรา 14

แล้วเราจะรบัปีตน้ัินไดอ้ย่างไร เรา
เริม่ตน้ได้ โดย “จับตามองที่พระเยซูผู้
เบิกทางความเช่ือ”15 “ ในความนึกคดิ
ทุกอย่าง”16 เราสามารถน้อมขอบพระทัย
พระองคเ์สมอในค�าสวดอ้อนวอนของ
เรา โดยการรกัษาพันธสัญญาที่เราท�ากับ
พระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรค ์เมื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงประจักษ์ชัดตอ่
เรามากขึน้และเมื่อเราทูลขอปีตจิาก
พระองคเ์พื่อประทานแก่เรา ปีตขิองเรา
จะเพิ่มขึน้

ปีตเิป่ียมดว้ยพลัง และการจับตา
มองไปที่ปีตนิ�าพลังอ�านาจจากพระผู้
เป็นเจ้าเข้ามาสู่ชีวติเรา ดงัเช่นในทุกส่ิง 
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างสูงสุด
ของเรา “พระองคท์รงสู้ทนตอ่กางเขน 
เพื่อความยินดทีี่อยู่ตอ่หน้าพระองค”์17 
จงนึกด!ู เพื่อที่พระองคจ์ะทรงทนตอ่
ประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดที่เคยทน
บนแผ่นดนิโลก พระผู้ช่วยให้รอดของ
เราจับตามองไปที่ ปีต!ิ

ปีตอิะไรหรอืที่อยู่ตอ่หน้าพระองค ์
แน่นอนวา่รวมถึงปีตขิองการช�าระให้
บรสุิทธิ์ การรกัษา และเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้เรา ปีตขิองการจ่ายคา่บาป
ของคนทัง้ปวงที่จะกลับใจ ปีตขิองการ
ท�าให้เป็นไปไดท้ี่ท่านและข้าพเจ้าจะ
กลับบ้าน—สะอาดและมีคา่ควร—ใน
การอยู่กับพระบิดามารดาและครอบครวั
บนสวรรคข์องเรา

หากเราจับตามองไปที่ปีตทิี่จะมาสู่
เรา หรอืสู่คนที่เรารกั เราจะทนอะไรไดท้ี่
ขณะน้ีดเูหมือนน่าหนักใจ เจ็บปวด น่า
กลัว ไม่ยุตธิรรม หรอืเพียงแตเ่ป็นไป
ไม่ได้

บิดาคนหน่ึงซ่ึงอยู่ ในสถานการณ์
อันตรายทางวญิญาณจับตามองไปที่ปีติ
ของการเป็นคนสะอาดและชอบธรรม
กับพระเจ้าในที่สุด—ปีตขิองการเป็น
อิสระจากความรูสึ้กผิดและละอายใจ— 
ปีตขิองการมีสันตสุิขในใจ การจับตา
มองน้ันท�าให้เขามีความกล้าหาญที่จะ
สารภาพตอ่ภรรยาและอธิการของเขา
เกี่ยวกับปัญหาส่ือลามกและการนอกใจ
ที่ตามมา ตอนน้ีเขาท�าทุกส่ิงที่อธิการ
แนะน�าให้เขาท�าและพยายามสุดหัวใจ
เพื่อให้ ไดค้วามไวว้างใจจากภรรยาที่รกั
ของเขากลับคนืมา

เยาวชนหญิงคนหน่ึงจับตามองไป
ที่ปีตขิองการด�ารงความบรสุิทธิ์ทาง
เพศเพื่อช่วยให้เธออดทนตอ่การล้อ
เลียนจากเพื่อนๆ ขณะที่เธอเดนิหนี
สถานการณ์ที่เพื่อนนิยมชมชอบและยั่ว
ยุอารมณ์ แตอ่ันตรายทางวญิญาณ

ชายคนหน่ึงซ่ึงเหยียบย�่าภรรยาของ
เขาและระบายความโกรธไปที่ลูกๆ 
จับตามองไปที่ปีตขิองความคูค่วรแก่
การมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนที่
ยั่งยืน การจับตามองน้ันเป็นแรงจูงใจให้
เขาทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชน 18 ซ่ึงมัก
จะครอบง�าเขา และท�าการเปลี่ยนแปลง
ที่จ�าเป็น

เมื่อไม่นานมาน้ีเพื่อนรว่มงานที่ดี
ของผมเล่าเกี่ยวกับการทดลองอย่าง
หนักตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมาของเขาวา่  
“ผมไดเ้รยีนรูท้ี่จะทนทุกข์อย่างปีต ิ
ความทุกข์ทรมานของผมถูกกลืนเข้าไป
ในปีตขิองพระครสิต”์19

ท่านกับข้าพเจ้าจะสามารถอดทนตอ่
อะไรไดบ้้าง เมื่อเราจับตามองไปที่ปีตซ่ึิง 
“อยู่ตอ่หน้าเรา” 20 แล้วการกลับใจอะไร
เล่าจะเป็นไปได ้ความอ่อนแออะไรเล่า
จะกลับเข้มแข็ง 21 และการตสีอนอะไร
เล่าจะกลับเป็นพร 22 ความผิดหวงั แม้
เหตสุลดใจอะไรเล่าจะเป็นไปเพื่อความ
ดขีองเรา 23 และในการรบัใช้พระเจ้ามี
ปัญหาอะไรบ้างที่เราสามารถสละให้ ได้ 24

เมื่อเราพากเพียรจับตามองไปที่
พระผู้ช่วยให้รอดแล้วท�าตามแบบอย่าง
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ของพระองค์ ในการจับตามองปีต ิเรา
ตอ้งหลีกเลี่ยงส่ิงเหล่าน้ันที่สามารถขัด
ขวางปีตขิองเรา ท่านจ�าคอรฮิอร ์ผู้ตอ่
ตา้นพระครสิต์ ไดห้รอืไม่ คอรฮิอรเ์ดนิ
ทางไปทั่วเพื่อประกาศความเท็จเกี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอด จนกระทั่งถูกน�า
มาอยู่ตอ่หน้ามหาปุโรหิตผู้ถามเขาวา่ 
“ท�าไมท่านจึงเที่ยวไปบิดเบือนทางของ
พระเจ้า? ท�าไมท่านจึงสอนคนเหล่าน้ี
วา่จะไม่มีพระครสิต,์ เพื่อขัดขวางการ
ช่ืนชมยินดขีองพวกเขา?” 25

ส่ิงใดก็ตามที่ตอ่ตา้นพระครสิตแ์ละ
หลักค�าสอนของพระองคจ์ะขัดขวางปีติ
ของเรา น่ันรวมถึงปรชัญาของมนุษย์ 
ซ่ึงมีมากมายทางออนไลน์และในบล็อก 
ส่ิงเหล่าน้ันท�าเหมือนกับที่คอรฮิอรท์�า 26

หากเรามองไปที่ โลกและท�าตามสูตร
ความสุขของโลก 27 เราจะไม่มีวนัรูจ้ักปีต ิ
คนอธรรมอาจประสบกับอารมณ์และ
ความรูสึ้กไดห้ลากหลาย แตพ่วกเขา
จะไม่มีวนัประสบกับปีต!ิ28 ปีตเิป็นของ
ประทานส�าหรบัคนซ่ือสัตย์ 29 เป็นของ
ประทานที่มาจากความตัง้ใจพยายาม
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม ดงัที่พระ
เยซูครสิตท์รงสอน 30

พระองคท์รงสอนให้เรารูว้ธิีมีปีต ิเมื่อ
เราเลือกพระบิดาบนสวรรคเ์ป็นพระผู้
เป็นเจ้าของเรา 31 และเมื่อเราสามารถ
รูสึ้กถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ซ่ึงท�างานในชีวติเรา เราจะเป่ียมดว้ย
ปีติ 32 ทุกครัง้ที่เราเอาใจใส่คูค่รองและ

น�าทางลูกๆ ของเรา ทุกครัง้ที่เราให้อภัย
คนบางคนหรอืขอการให้อภัย เราจะรูสึ้ก
ถึงปีติ

ทุกวนัที่ท่านและข้าพเจ้าเลือก
ด�าเนินชีวติตามกฎซีเลสเชียล ทุกวนัที่
เรารกัษาพันธสัญญาของเราและช่วยให้
ผู้อื่นท�าเช่นเดยีวกัน ปีตจิะเป็นของเรา

จงฟังถ้อยค�าของผู้สดดุ ี“ข้าพเจ้าตัง้
พระยาห์เวห์ ไวต้รงหน้าเสมอ เพราะ
พระองคป์ระทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่
หวัน่ไหว . . . ตอ่พระพักตรพ์ระองคม์ี
ความยินดเีป่ียมล้น” 33 เมื่อหลักธรรมน้ี
ฝังใจเรา แตล่ะวนัและทุกวนัจะเป็นวนั
แห่งปีตแิละความยินดี 34 ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงส่ิงน้ีในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. ด ู2 ทิโมธี 3:1–5.
 2. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 45:26; 88:91.
 3. 2 ทิโมธี 3:2–4.
 4. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 10:5.
 5. เอเฟซัส 6:12.
 6. 2 นีไฟ 2:25.
 7. ลิลเบิรน์ ดบัเบิลยู. บ๊อกส์ ผู้วา่การรฐัมิสซูรี

ออกค�าส่ังให้ก�าจัดชาวมอรมอนให้สิน้ซากใน
วนัที่ 27 ตลุาคม ค.ศ. 1838 (ด ูค�ำสอนของ
ประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 377).

 8. ด ูเอไลซา อาร.์ สโนว,์ ใน เอ็ดเวอรด์ ดบัเบิลยู.  
ทูลลิดจ์, The Women of Mormondom 
(1877), 145–146.

 9. “ โลกจงสุขี,” เพลงสวด บทเพลงที่ 94.
 10. ผู้สอนศาสนาท�าดงัที่พระเจ้าทรงบัญชา 

กลา่วคอื พวกเขาส่ังสอน สอน และใหบ้พัตศิมา 
ในพระนามของพระองค ์(ด ูมัทธิว 28:19; มาระ
โก 16:15; มอรมอน 9:22; หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 68:8; 84:62; 112:28). ในค�าสวด
อ้อนวอนเพื่อผู้อื่น พระเยซูทรงประกาศความ
สัมพันธ์ของพระองคก์ับปีตขิองสานุศิษย์ของ

พระองค ์พระองคต์รสัวา่, “แตบ่ัดน้ีข้าพระองค์
ก�าลังจะไปหาพระองค ์ข้าพระองคก์ล่าวถึงส่ิง
เหล่าน้ีในโลก เพื่อให้เขาไดร้บั ความช่ืนชม
ยินด ีของ ข้ำพระองค ์อย่างเต็มเป่ียม” (ยอห์น 
17:13; เน้นตวัเอน).

 11. ด ูแอลมา 13:22.
 12. ฟีลิปปี 4:7.
 13. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:7.
 14. ด ู2 นีไฟ 2:2.
 15. ฮีบร ู12:2.
 16. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:36.
 17. ฮีบร ู12:2.
 18. ด ูโมไซยาห์ 3:19. หมายเหต:ุ “มนุษย์

ปุถุชน”  ไม่ไดเ้ป็นศัตรตูอ่พระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ัน แตเ่ขายังเป็นศัตรตูอ่ภรรยาและลูกๆ 
ของเขาดว้ย

 19. ด ูแอลมา 31:38.
 20. ฮีบร ู12:2.
 21. ด ูอีเธอร ์12:27.
 22. ด ูฮีบร ู12:6.
 23. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 122:7.
 24. ด ูมัทธิว 19:26; มาระโก 10:27.
 25. แอลมา 30:22. พระคมัภีรม์อรมอนเต็ม

ไปดว้ยแบบอย่างของชายและหญิงที่ประสบ
กับปีตแิละช่ืนชมยินด ีเพรำะพวกเขำเลือก
ตดิตำมพระเยซูครสิต ์กำรเลือกส่ิงอืน่ใดก็ตำม 
ดงัในกรณีของคอรฮิอร ์น�าไปสู่ความพินาศใน
ที่สุด

 26. กำรใส่รำ้ย หมายถึงการบิดเบือนความจรงิ 
นิยามวา่เป็นข้อความเท็จและประสงคร์า้ยที่
ท�าขึน้เพื่อท�าลายช่ือเสียงของบางคนหรอืบาง
ส่ิง การใส่รา้ยเกิดขึน้ในสมัยของคอรฮิอร ์และ
ก�าลังเกิดขึน้ในเวลาน้ี ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธพูดถึงความแข็งแกรง่ของศาสนจักรแม้ ใน
ยามเผชิญการใส่รา้ย ท่านกล่าววา่ “มาตรฐาน
แห่งความจรงิไดร้บัการสถาปนา มือที่ ไม่
สะอาดไม่สามารถหยุดยัง้ความก้าวหน้าของ
งานน้ีได ้การข่มเหงอาจทวคีวามรนุแรง ฝูง
ชนอาจชุมนุมกันตอ่ตา้น กองทัพอาจรวมตวั
กันคกุคาม การสบประมาทอาจท�าให้เส่ือมเสีย
เกียรตยิศช่ือเสียง แตค่วามจรงิของพระผู้เป็น
เจ้าจะด�าเนินตอ่ไปอย่างองอาจ มีเกียรต ิ 
และเป็นอิสระ จนกวา่จะเข้าไปสู่ทุกทวปี  
ทุกประชาชาต ิทุกภาษา และก้องอยู่ ในทุกหู 
จนกวา่พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าจะส�าเรจ็ 
และพระเยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรสัวา่
งานส�าเรจ็แล้ว” (ค�ำสอน: โจเซฟ สมิธ, 478).

 27. โลกสอนวา่การซือ้ ส่ิงของ จะน�าปีตมิาให้เรา 
และหากน่ันไม่ไดผ้ล ก็ ให้ซือ้มากขึน้อีก! โลก
สอนดว้ยวา่ท่านจะท�าบาปไปเรือ่ยๆ จนมีปีต ิ
และหากน่ันไม่ไดผ้ล ให้ท�าบาปเพิ่มขึน้อีก!  
ค�าสัญญาที่วา่สุดปลายรุง้แห่งความเกษม
ส�าราญมีปีตมิากมายรออยู่น้ัน ไม่จรงิ!

 28. ไม่ ใช่ ในโลกน้ีแต่ ในโลกที่จะมาถึง
 29. วสุิทธิชนที่ชอบธรรม “พวกเขาที่อดทนตอ่

กางเขนทัง้หลายของโลกมาแล้ว . . . จะสืบทอด
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก, . . . 
และปีตขิองพวกเขาจะเป่ียมอยู่ตลอดกาล.” 
(2 นีไฟ 9:18).

 30. ส�าหรบัตวัอย่าง, ด ู2 นีไฟ 27:30;  
แอลมา 27:16–18.

 31. ด ู1 นีไฟ 17:40.
 32. ด ูโมไซยาห์ 4:2–3.
 33. สดดุ ี16:8, 11.
 34. ด ูอิสยาห์ 35:10; 2 นีไฟ 8:3.
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เพือ่การเปลีย่นแปลงและเตบิโต กษัตรยิ์
เบนจามินสอนวา่ “มนุษยปุ์ถุชนเป็น
ศัตรตูอ่พระผู้เป็นเจา้, . . . และจะเป็น
ไป, ตลอดกาลและตลอดไป, เวน้แตเ่ขา
จะยอมตอ่การชักจงูของพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ,์ และทิง้ความเป็นมนุษยปุ์ถชุน
และกลบัเป็นวสุิทธชินโดยผ่านการชดใช้
ของพระครสิตพ์ระเจา้” (โมไซยาห์  
3:19) การมส่ีวนรว่มในศาสนพธิศีีลระลกึ
ท�าใหเ้ราถวายใจและจติวญิญาณแดพ่ระ
ผูเ้ป็นเจา้ไดส้มบูรณ์ยิง่ขึน้

ในการเตรยีมตวั ใจเราตอ้งชอกช�า้
ขณะแสดงความส�านึกคณุตอ่การชดใช้
ของพระครสิต ์เรากลับใจจากความ
ผิดพลาดและข้อบกพรอ่ง และขอให้
พระบิดาทรงช่วยในการเดนิทางตอ่
ไปสู่ความเป็นเหมือนพระองคม์ากยิ่ง
ขึน้ จากน้ันเราสามารถมองหาโอกาส
ที่ศีลระลึกจะท�าให้เราระลึกถึงการพลี
พระชนม์ชีพของพระองคแ์ละตอ่ค�ามั่น
สัญญาในพันธสัญญาที่เราท�าทัง้หมด

2. มาโบสถ์ แต่เช้า
ประสบการณ์ศีลระลึกจะดขีึน้เมื่อ

เรามาโบสถ์ก่อนการประชุมเริม่และน่ัง
ไตรต่รองขณะมีการบรรเลงเพลงก่อน
การประชุม

ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรส์อนวา่ 
“เพลงก่อนการประชุมที่เล่นดว้ยความ
คารวะช่วยบ�ารงุเลีย้งวญิญาณและท�าให้

รบับัพตศิมาในนามของเรา; และเจ้าจง
ท�าดว้ยความระลึกถึงโลหิตของเรา,  
ซ่ึงเราหลั่งเพื่อเจ้า, เพื่อเจ้าจะเป็น
พยานตอ่พระบิดาวา่เจ้าระลึกถึงเรา
ตลอดเวลา. และหากเจ้าระลึกถึงเรา
ตลอดเวลาเจ้าจะมีพระวญิญาณของเรา
อยู่กับเจ้า” (3 นีไฟ 18:11)

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญทุกท่านให้พิจารณา
วธิีห้าประการที่จะเพิ่มผลลัพธ์และพลัง
ในการมีส่วนรว่มของเราในศาสนพิธี
ศักดิสิ์ทธิ์ของศีลระลึก ศาสนพิธีที่ช่วย
ให้เราบรสุิทธิ์ ได้

1. เตรียมตวัล่วงหน้า
เราเริม่เตรยีมตวัส�าหรบัศีลระลึกได้

อย่างดกี่อนการประชุมศีลระลึกเริม่ วนั
เสารอ์าจเป็นเวลาดทีี่จะใครค่รวญความ
ก้าวหน้าและความพรอ้มทางวญิญาณ
ของเรา

ความเป็นมรรตยัเป็นของประทาน
ส�าคญัย่ิงในการเดนิทางสู่ความเป็น
เหมอืนพระบดิาบนสวรรค ์เราจ�าเป็น
ตอ้งรบัการทดลองและความยากล�าบาก

โดยเอล็เดอร์ปีเตอร์ เอฟ. มเีออร์ส

แห่งโควรัมสาวกเจด็สิบ

ความทรงจ�าแรกสุดของขา้พเจา้
เก่ียวกบัการประชมุศีลระลกึคอื
ครัง้ทีจั่ดขึน้ทีบ่า้นของเราใน

เมอืงวอรนั์มบลู ประเทศออสเตรเลยี 
สาขาเรามีผู้เข้ารว่มประชมุ 10–15 คน 
และคณุพอ่ข้าพเจ้าเป็นหน่ึงในผูด้�ารง
ฐานะปุโรหติสามคนทีม่ี โอกาสสวดให้
พรศีลระลึกอยู่เป็นประจ�า ขา้พเจา้จ�า
ความรูสึ้กทีมี่ตอ่การอา่นค�าสวดศีลระลกึ
ทีน่อบน้อมและตัง้ใจของคณุพอ่ได ้
บอ่ยครัง้ทีเ่สียงทา่นจะส่ันขณะรูสึ้กถงึ
พระวญิญาณ บางครัง้ทา่นตอ้งหยดุเพือ่
ควบคมุอารมณ์ก่อนจะสวดตอ่จนจบ

โดยที่เพิ่งอายุห้าขวบ ข้าพเจ้าไม่
สามารถเข้าใจความหมายของส่ิงที่พูด
และการกระท�าทัง้หมดได ้แตข่้าพเจ้า
รูว้า่ส่ิงพิเศษก�าลังเกิดขึน้ ข้าพเจ้ารูสึ้ก
ไดถ้ึงความสงบและอิทธิพลของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ที่ท�าให้สบายใจขณะ
คณุพ่อทบทวนความรกัของพระผู้ช่วย
ให้รอดเพื่อเรา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่ “ส่ิงน้ี
เจ้าจงปฏิบัตเิสมอแก่คนที่กลับใจและ

ศีลระลึกช่วยใหเ้ราบริสุทธ์ิ
ได้
ให้พิจารณาวิธีห้าประการท่ีจะเพ่ิมผลลพัธ์และพลงัในการมีส่วนร่วมของ 
เราในศาสนพิธีศักด์ิสิทธ์ิของศีลระลึก
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เกิดการดลใจ” 1 “น่ีไม่ ใช่เวลา” ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันอธิบาย “ส�าหรบั
การสนทนาหรอืส่งข่าวสารแตเ่ป็นช่วง
เวลาแห่งการตรกึตรองรว่มกับการสวด
อ้อนวอนในฐานะผู้น�าและสมาชิกเพื่อ
เตรยีมพรอ้มดา้นวญิญาณส�าหรบัศีล
ระลึก” 2

3. ร้องเพลงและเรียนรู้จากเนือ้เพลงสวด
ศีลระลกึ

เพลงสวดศีลระลึกเป็นส่วนส�าคัญย่ิง
ในประสบการณ์ศีลระลึกของเรา  
ดนตรช่ีวยยกระดับความคิดและความ
รูสึ้ก เพลงสวดศีลระลึกจะย่ิงทวอิีทธิพล
ดียิ่งขึน้เมื่อเราเอาใจใส่ต่อค�ารอ้งและ
หลักค�าสอนอันทรงพลังของเพลง เรา
เรยีนรูม้ากมายจากเน้ือเพลงตัวอย่าง
เช่น “พบความชอกช�า้เพื่อเรา”3 “ ให้เรา
จดจ�าและมั่นใจวา่ ใจและมือเราพิสุทธิ์
ผ่องแผ้ว” 4 และ “ซ่ึงความเท่ียงธรรม
ความรกัเมตตา ประสานปรองดอง
เมืองฟ้า!” 5

ขณะเราขับรอ้งเพลงสวดเพื่อเตรยีม
รบัส่วนแห่งเครือ่งหมาย ค�ารอ้งจะ
เป็นส่วนหน่ึงของค�ามั่นสัญญาในพันธ
สัญญาของเราได ้ให้พิจารณาดงัตวัอย่าง 
“เรารกัพระองค ์ใจเราอิ่มเอิบ จะเดนิ
ทางพระองคเ์ลือก” 6

4. มส่ีวนร่วมทางวญิญาณในการสวด 
ศีลระลกึ (ดูโมโรไน 4–5)

แทนที่จะฟังค�าสวดศีลระลึกที่คุน้
เคยไปตามความเคยชิน เราสามารถ
เรยีนรูม้ากมายและอาจรูสึ้กมากขึน้
ขณะเรามีส่วนรว่มทางวญิญาณโดย
พิจารณาถึงค�ามั่นสัญญาและพรที่ตาม
มาในค�าสวดอันศักดิสิ์ทธิ์น้ี

มีการประทานพรและท�าให้ขนมปัง
และน� ้าศักดิสิ์ทธิ์แก่จิตวญิญาณของ
เรา ส่ิงน้ีเตอืนให้เราระลึกถึงการพลี
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดและ
เพื่อให้พระองคท์รงช่วยให้เราบรสุิทธิ์ ได้

ค�าสวดอธิบายว่าเรารับส่วนขนมปัง
เพื่อระลึกถึงพระวรกายของพระบุตร 

ซ่ึงพระองค์ประทานให้เป็นค่าไถ่เพ่ือ
คนทัง้ปวงจะมีคุณสมบัติพร้อมรับการ
ฟ้ืนคืนชีวิต และเราดื่มน� ้าเพื่อระลึกถึง
พระโลหิตของพระบุตรซ่ึงหลั่งเพ่ือ 
เราจะได้รับการไถ่ภายใต้เง่ือนไขการ 
กลับใจ

ค�าสวดแนะน�าพันธสัญญาดว้ยวลี 
“วา่พวกเขาเต็มใจ” โมโรไน 4:3วลีน้ี
มีพลังตอ่เราในอนาคตอย่างมาก เรา
เต็มใจที่จะรบัใช้และมีส่วนรว่มหรอืไม่ 
เราเต็มใจที่จะเปลี่ยนหรอืไม่ เราเต็มใจ
ที่จะแก้ ไขความอ่อนแอของเราหรอืไม่ 
เราเต็มใจที่จะเอือ้มออกไปเป็นพรแก่ผู้
อื่นหรอืไม่ เราเต็มใจที่จะวางใจในพระผู้
ช่วยให้รอดหรอืไม่

ขณะกล่าวค�าสัญญาและขณะเรารบั
ส่วน เรายืนยันในใจเราวา่เราเต็มใจที่จะ:

• รบัพระนามของพระเยซูครสิต์
• พยายามอย่างยิ่งที่จะรกัษาพระ

บัญญัตทิุกข้อ
• ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา
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ค�าสวดจบลงดว้ยค�าเชิญและสัญญา
อันล�า้เลิศ: “เพื่อพวกเขาจะมีพระ
วญิญาณของพระองคอ์ยู่กับพวกเขา
ตลอดเวลา” ( โมโรไน 4:3)

เปาโลเขียนวา่ “ผลของพระวญิญาณ
น้ัน คอืความรกั ความยินด ีสันตสุิข 
ความอดทน ความกรณุา ความด ีความ
ซ่ือสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน [และ] 
การรูจ้ักบังคบัตน” (กาลาเทีย 5:22–23) 
เมื่อเรารกัษาพันธสัญญา เราจะไดร้บัพร
และของประทานอันประเสรฐิ

5. ไตร่ตรองและระลกึถงึพระองค์ขณะส่ง
ผ่านเคร่ืองหมายศีลระลกึ

ช่วงเวลาแห่งความคารวะขณะผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตส่งผ่านศีลระลึกมี
ความศักดิสิ์ทธิ์ตอ่เราได้

ขณะส่งผ่านขนมปัง เราอาจ
ใครค่รวญถึงความรกัอันล้นเหลือที่
พระองคท์รงกระท�าเพื่อเรา พระผู้
ช่วยให้รอด “ทรงรบัเอาความตาย เพื่อ
พระองคจ์ะทรงท�าให้สายรดัแห่งความ
ตายที่ผูกมัดผู้คนของพระองคห์ลุด
ออก” (แอลมา 7:12)

เราอาจระลึกถึงพรอันรุง่โรจน์แห่ง
การฟ้ืนคนืชีวติซ่ึง “จะเกิดแก่คนทัง้
ปวง, . . . ทัง้ทาสและไท, ทัง้ชายและ
หญิง, ทัง้คนช่ัวรา้ยและคนชอบธรรม; 
และแม้ผมบนศีรษะของพวกเขาสัก
เส้นเดยีวก็จะไม่หายไป; แตพ่ระองค์
จะทรงน�าทุกส่ิงกลับคนืสู่โครงรา่งอัน
สมบูรณ์” (แอลมา 11:44)

ขณะส่งผ่านน� ้า เราอาจระลึกถึงค�า
วงิวอนของพระผู้ช่วยให้รอด:

“เพราะดเูถิด, เรา. พระผู้เป็นเจ้าทน
ทุกข์กับส่ิงเหล่าน้ีเพื่อทุกคน, เพื่อพวก
เขาจะได้ ไม่ทนทุกข์ หากพวกเขาจะ
กลับใจ; . . .

“ซ่ึงความทุกขเวทนาน้ีท�าให้ตวัเรา, 
แม้พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
บรรดาส่ิงทัง้ปวง, ตอ้งส่ันเพราะความ
เจ็บปวด, และเลือดออกจากทุกขุมขน, 
และทนทุกข์ทัง้รา่งกายและวญิญาณ—
และปรารถนาที่เราจะไม่ตอ้งดืม่ถ้วยอัน

ขมขื่น, และชะงักอยู่” (คพ. 19:16, 18)
เราระลึกถึงที่พระองคท์รงรบัเอา 

“ความทุพพลภาพของพวกเขา, เพื่อ
อุทรของพระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระ
เมตตา, ตามเน้ือหนัง, เพื่อพระองคจ์ะ
ทรงรูต้ามเน้ือหนังวา่จะทรงช่วยผู้คน
ของพระองคต์ามความทุพพลภาพของ
พวกเขาไดอ้ย่างไร” (แอลมา 7:12)

ขณะเราพิจารณาประสบการณ์ 
ศีลระลึกของเรา เราอาจถามตนเองดงัน้ี

• ฉันจะท�าอะไรในสัปดาห์น้ีเพื่อเตรยีม
ตวัส�าหรบัศีลระลึกให้ดขีึน้

• ฉันจะอุทิศตนให้มีความคารวะและ
การเปิดเผยอยู่ดว้ยในช่วงเวลาเริม่
การประชุมศีลระลึกไดห้รอืไม่

• หลักค�าสอนใดสอนไว้ ในเพลงสวด
ศีลระลึก

• ฉันไดย้ินและรูสึ้กอย่างไรขณะฟังค�า
สวดศีลระลึก

• ฉันคดิถึงเรือ่งอะไรขณะมีการส่งผ่าน
ศีลระลึก

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์สอนวา่ 
“ศาสนพิธีศีลระลึกคอืการเชือ้เชิญอัน
ศักดิสิ์ทธิ์และซ�า้ๆ หลายครัง้ เพื่อให้เรา
กลับใจอย่างจรงิใจและเริม่ตน้ใหม่ทาง
วญิญาณ โดยนัยเช่นน้ี การรบัส่วนศีล
ระลึกไม่ท�าให้เกิดการปลดบาป แตเ่มื่อ
เราเตรยีมอย่างตัง้ใจและมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์น้ีดว้ยใจชอกช�า้และ
วญิญาณที่ส�านึกผิด เมื่อน้ัน สัญญาที่
วา่เราจะมีพระวญิญาณของพระเจ้าอยู่
กับเราตลอดเวลำจะเป็นจรงิ และโดย
พลังของการช�าระให้บรสุิทธิ์จากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ในฐานะเพื่อนที่ยั่งยืน
เราสามารถท�าให้การปลดบาปของเรา 
มีอยู่เสมอ” 7

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พรมากมายมีไว้
ให้เราเมื่อเราเตรยีมตวัและมีส่วนรว่ม
ทางวญิญาณมากขึน้ในศาสนพิธ ี
ศีลระลึก ข้าพเจ้าเป็นพยานอีกวา่พร
เหล่าน้ีมี ไว้ ให้เราเน่ืองดว้ยความรกัของ
พระบิดาในสวรรคแ์ละการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้อันไม่มีที่สิน้สุดของ
พระบุตรที่รกัของพระองค ์พระเยซู
ครสิต ์ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองคแ์ม้พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เหมือนพระครสิตค์อืตอ้งสารภาพและ
กลับใจ น่ีคอืแผนอันส�าคญัยิ่งแห่งการ
ไถ่ของพระบิดาบนสวรรค์

ในที่สุดชายที่น่ารกัคนน้ีสารภาพกับ
ภรรยาผู้ซ่ือสัตย์และผู้น�าศาสนจักรโดย
แสดงออกซ่ึงความส�านึกผิดอย่างสุดซึง้ 
แม้จะเป็นการกระท�าที่ยากที่สุดเท่าที่
เคยท�ามา แตค่วามรูสึ้กโล่งใจ สันตสุิข 
ความส�านึกคณุ ความรกัตอ่พระผู้ช่วย
ให้รอด และความรูท้ี่วา่พระเจ้าทรงแบก
รบัภาระของเขาและโอบอุ้มเขาน้ันน�า
มาซ่ึงปีตสุิดจะพรรณนา โดยไม่ค�านึงวา่
ผลและอนาคตจะเป็นอย่างไร

เขาแน่ใจวา่ภรรยาและลูกๆ ตอ้งรูสึ้ก
เสียใจมาก—และเป็นเช่นน้ัน ยังมีการ
ปฏิบัตทิางวนัิยและการปลดจากการ
เรยีกอีก—ส่ิงเหล่าน้ันเกิดขึน้ เขาแน่ใจ
วา่ภรรยาตอ้งใจสลาย เจ็บปวดและโกรธ
—เธอเป็นเช่นน้ัน—เขาเช่ือวา่เธอจะ
จากไปพรอ้มลูกๆ—แตเ่ธอไม่ไดท้�าเช่น
น้ัน

บางครัง้การล่วงละเมิดรา้ยแรงน�าไป
สู่การหย่ารา้ง ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาวการณ์
ที่อาจจ�าเป็น แตช่ายคนน้ีตอ้ง
ประหลาดใจ เมื่อภรรยากอดเขาและ
เสนอวา่จะช่วยเขาทุกวถิีทางที่เธอท�าได ้
เมื่อเวลาผ่านไป เธอสามารถให้อภัยเขา
ทุกอย่าง เธอสัมผัสถึงอ�านาจแห่งการ

รบัผลอื่นๆ ซ่ึงอาจมีสาเหตมุาจากการ
สารภาพบาปของเขา

เมื่อเราท�าบาป ซาตานมักพยายาม
ท�าให้เราเช่ือวา่การกระท�าที่ ไม่เห็นแก่
ตวัคอืการปกป้องผู้อื่นไม่ ให้รบัความ
เสียหายเน่ืองจากรูเ้รือ่งบาปของเรา 
รวมทัง้หลีกเลี่ยงการสารภาพตอ่อธิการ 
ผู้สามารถเป็นพรแก่ชีวติเราโดยใช้
กุญแจฐานะปุโรหิตของเขาในฐานะผู้
พิพากษาใหญ่ ในอิสราเอลดว้ย แตค่วาม
จรงิคอืการกระท�าที่ ไม่เห็นแก่ตวัและ

โดยลนิดา เอส. รีฟส์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

สองสามเดอืนก่อนที่ประธาน
บอยด ์เค. แพคเกอรจ์ะจากเรา
ไป ผู้น�าฐานะปุโรหิตและผู้น�า

องคก์ารช่วยสามัญมีโอกาสอันล�า้คา่
ในการฟังท่านพูด ดฉัินอดคดิถึงส่ิงที่
ท่านพูดไม่ได ้ท่านเล่าวา่ท่านไดย้้อนดู
ตลอดช่วงชีวติของท่าน เพื่อคน้หาหลัก
ฐานของบาปที่ท่านเคยละเมิดและกลับ
ใจอย่างจรงิใจ ท่านพบวา่ไม่มีรอ่งรอย
ใดๆเหลืออยู่ เน่ืองจากการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ที่รกัของเรา พระเยซูครสิต ์และโดย
การกลับใจอย่างจรงิใจ บาปของท่าน
ไม่มีอยู่อีกเลย ราวกับวา่ส่ิงเหล่าน้ันไม่
เคยเกิดขึน้มาก่อน วนัน้ัน ประธาน
แพคเกอรแ์นะน�าเราผู้อยู่ ในฐานะผู้น�า
ให้เป็นพยานวา่น่ีเป็นความจรงิส�าหรบั
เราทุกคนที่กลับใจอย่างจรงิใจ

ดฉัินนึกถึงชายผู้หน่ึงที่เข้าไปพัวพัน
กับการละเมิดทางศีลธรรมเมื่อหลายปี
ก่อน เป็นระยะเวลาหน่ึงที่ชายคนน้ีรูสึ้ก
ละอายใจและกังวลเกินกวา่จะเปิดเผย
เรือ่งน้ีกับภรรยาและผู้น�าฐานะปุโรหิต 
เขาตอ้งการกลับใจโดยสมบูรณ์แตก่ลับ
แสดงออกวา่เขาเต็มใจละทิง้ความรอด
นิรนัดรข์องตนเองเพื่อไม่ ให้คูส่มรส
และลูกๆ ตอ้งเสียใจ อับอาย หรอืได้

แผนอนัส�าคญัยิง่แห่งการไถ่
ดิฉันรู้ว่าเม่ือเรากลบัใจจากบาปอย่างจริงใจ บาปจะหายไปจริง—โดยไม่มีร่องรอย!
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เยียวยาของการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดที่มีส�าหรบัเธอ หลายปีตอ่มาสามี
ภรรยาคูน้ี่กับลูกๆ เข้มแข็งและซ่ือสัตย์ 
สามีภรรยารบัใช้ ในพระวหิาร ทัง้สองมี
ชีวติแตง่งานที่ดเีลิศและรกัใครต่อ่กัน 
ความลึกซึง้ของประจักษ์พยาน ความ
รกัและความส�านึกคณุของชายผู้น้ีที่มี
ตอ่พระผู้ช่วยให้รอดเป็นหลักฐานอัน
เดน่ชัดในชีวติเขา

อมิวเล็คยืนยันวา่ “ข้าพเจ้าอยาก
ให้ท่านออกมาและไม่ท�าใจท่านแข็ง
กระดา้งอีกตอ่ไป; . . . หากท่านจะกลับ
ใจ . . . , พระองคจ์ะทรงน�าแผนอัน
ส�าคญัยิ่งแห่งการไถ่มาสู่ท่านโดยทันที.” 1

เมื่อดฉัินรบัใช้กับสามีขณะเขาเป็น
ประธานคณะเผยแผ่แห่งหน่ึง เช้าวนั
หน่ึงเราไปรบัผู้สอนศาสนากลุ่มใหญ่
ที่สนามบิน เรารูสึ้กสะดดุตาชายหนุ่ม
คนหน่ึง เขาดเูศรา้ หม่นหมอง เหม่อ
ลอยเกือบตลอดเวลา บ่ายวนัน้ันเราเฝ้า
ดเูขาอย่างระมัดระวงั ตกค�า่ ชายหนุ่ม
คนน้ีมาสารภาพบาปที่สายเกินการณ์ 
และผู้น�าของเขาตดัสินใจวา่เขาตอ้ง
กลับบ้าน แม้เราจะรูสึ้กเศรา้ที่เขาไม่
ซ่ือสัตย์และไม่กลับใจก่อนมายังคณะ
เผยแผ่ แตร่ะหวา่งทางไปสนามบินเรา
ยกย่องเขาอย่างจรงิใจและดว้ยความรกั
ที่เขากล้าพอจะเปิดเผยออกมา และเรา
สัญญาวา่จะตดิตอ่กับเขาตอ่ไป

ชายหนุ่มที่ยิ่งใหญ่คนน้ีไดร้บัพร
ที่มีบิดามารดาผู้ประเสรฐิ ผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตที่ดเียี่ยม วอรด์ที่ค�า้ชูและเป่ียม
ดว้ยรกั หน่ึงปีผ่านไปกับการท�างาน
หนักเพื่อกลับใจอย่างสมบูรณ์และรบั
ส่วนการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด เขา
สามารถกลับสู่คณะเผยแผ่ของเรา ยาก
ที่จะบรรยายความรูสึ้กปีตขิองเราเมื่อไป
รบัชายหนุ่มคนน้ีที่สนามบิน เขาเป่ียม
ดว้ยพระวญิญาณ มีความสุข มั่นใจตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้า และตืน่เตน้ที่จะรบั
ใช้งานเผยแผ่อย่างซ่ือสัตย์จนเกิด 
สัมฤทธิผล เขาเป็นผู้สอนศาสนาที่ โดด
เดน่และตอ่มาดฉัินกับสามีไดร้บัสิทธิ
พเิศษใหอ้ยู่ในการผนึกของเขาทีพ่ระวหิาร

ในทางตรงกันข้าม ดฉัินกังวลกับผู้
สอนศาสนาอีกคนหน่ึง ซ่ึงเธอรูด้วีา่เธอ
ตอ้งถูกส่งกลับก่อนเวลาแน่นอนเพราะ
บาปที่ยังไม่สารภาพซ่ึงเกิดขึน้ก่อนที่
จะเข้าสู่คณะเผยแผ่ เธอวางแผนเอง
ที่จะท�างานหนักเป็นพิเศษขณะอยู่ ใน
คณะเผยแผ่และสารภาพกับประธาน
คณะเผยแผ่เพียงไม่กี่วนัก่อนจบ เธอ
ไม่มีความเสียใจตามพระประสงคข์อง
พระเจ้าและพยายามหลีกเลี่ยงแผนที่
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรกัเราทรงเสนอ
ให้เราแตล่ะคน

ระหวา่งที่เรารบัใช้งานเผยแผ่ ครัง้
หน่ึงดฉัินเดนิทางพรอ้มกับสามีซ่ึงไป
สัมภาษณ์ชายคนหน่ึงเพื่อรบับัพตศิมา 
ขณะสามีด�าเนินการสัมภาษณ์ ดฉัินรอ
อยู่ดา้นนอกกับซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนา
สองคนซ่ึงสอนชายคนน้ี เมื่อสัมภาษณ์
เสรจ็ สามีดฉัินบอกผู้สอนศาสนาวา่ชาย
คนน้ีรบับัพตศิมาได ้ชายที่น่ารกัคนน้ี
รอ้งไห้แล้วรอ้งไห้อีกขณะอธิบายวา่เขา
แน่ใจวา่บาปรา้ยแรงที่เขาท�าในชีวติที่
ผ่านมาจะตอ้งท�าให้เขารบับัพตศิมาไม่
ได ้ดฉัินไม่คอ่ยไดเ้ห็นกับตาถึงปีตแิละ
ความสุขของคนที่เพิ่งออกจากความมืด
มาสู่แสงสวา่งเทียบเท่ากับที่ ไดเ้ห็นใน
วนัน้ัน

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น 
เป็นพยานวา่

“ดว้ยศรทัธาในพระผู้ ไถ่ผู้ทรงพระ
เมตตาและเดชานุภาพของพระองค ์
ความหมดหวงัจึงกลับกลายเป็นความ
หวงัใจและความปรารถนาของบุคคล
หน่ึงเปลี่ยนไป บาปซ่ึงเคยดงึดดูใจกลับ
น่ารงัเกียจขึน้เรือ่ยๆ . . .

“. . . ไม่วา่การกลับใจตอ้งเจ็บปวด
เพียงใด แตค่วามเจ็บปวดน้ันจะกลืนไป
ในปีตขิองการให้อภัย” 2

ประสบการณ์เหล่าน้ีเตอืนให้ดฉัิน
นึกถึงอีนัสในพระคมัภีรม์อรมอนผู้ 
“รอ้งทูล [พระเจ้า] ในค�าสวดอ้อนวอน
อย่างสุดก�าลัง,” และจากน้ันจึงไดย้ิน
พระสุรเสียงตรสัวา่ “อีนัส, บาปของเจ้า
ไดร้บัการให้อภัยแล้ว . . .

“และข้าพเจ้า, อีนัส, รูว้า่พระผู้เป็น
เจ้าตรสัเท็จไม่ได;้ ดงัน้ัน, ความผิดของ
ข้าพเจ้าจึงถูกลบล้างไป

“และข้าพเจ้าทูล: ข้าแตพ่ระเจ้า,  
น่ีเป็นไปไดอ้ย่างไรหรอื?

“และพระองคต์รสัแก่ข้าพเจ้า: 
เพราะศรทัธาของเจ้าในพระครสิต,์ . . . 
จงไปเถิด, ศรทัธาของเจ้าท�าให้เจ้า
สมบูรณ์แล้ว” 3

ในการเตรยีมค�าพูดน้ี ดฉัินตอ้งการ
ความรูสึ้กวา่หลานของเราเข้าใจการกลับ
ใจอย่างไรและพวกเขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอด ดฉัินจึงขอให้ลูกๆ 
ถามหลานดว้ยค�าถามตอ่ไปน้ี ดฉัิน
ประทับใจค�าตอบของหลานๆ

การกลับใจคอือะไร “เมื่อเราตี ใครสัก
คน เราสามารถกล่าว ‘ขอโทษ’ และช่วย
เขาลุกขึน้มา”

ลูกรูสึ้กอย่างไรเมื่อลูกกลับใจ  
“ลูกรูสึ้กไดถ้ึงพระองค ์ลูกรูสึ้กถึงความ
อบอุ่นของพระองค ์และความรูสึ้กเลว
รา้ยหายไป”

ลูกรูสึ้กอย่างไรกับพระเยซูและพระ
บิดาบนสวรรคเ์มื่อลูกกลับใจ “ลูกรูสึ้กวา่
พระเยซูทรงรูสึ้กคุม้คา่ที่ทรงชดใช้  
และทรงมีความสุขที่เราจะไดอ้ยู่กับ
พระองคอ์ีก”

ท�าไมพระเยซูและพระบิดาบน
สวรรคท์รงตอ้งการให้เรากลับใจ หลาน
วยัรุน่ของดฉัินตอบดว้ยค�าพูดของเธอ
เองวา่ “เพราะพระองคท์รงรกัลูก!  
เพื่อจะก้าวหน้าและเป็นเหมือน
พระองค ์หนูตอ้งกลับใจ หนูยังตอ้งการ
ให้พระวญิญาณอยู่กับหนูอีกดว้ย ดงัน้ัน
หนูตอ้งกลับใจทุกวนัเพื่อจะมีพระองค์
เป็นเพื่อนที่วเิศษ หนูจะไม่มีวนั
ขอบพระทัยพระองค์ ไดม้ากพอ”

เมื่อบรยี์นลีวยัส่ีขวบไดย้ินค�าถาม
เหล่าน้ีเธอพูดวา่ “หนูไม่ทราบคะ่คณุ
พ่อ คณุพ่อสอนหนูสิคะ”

จากการประชุมใหญ่สามัญในอดตี 
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
ประกาศวา่ “ ไม่วา่ท่านจะคดิวา่สาย
เพียงใด ไม่วา่ท่านจะคดิวา่พลาดโอกาส
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ข้าพเจ้าซึง้ใจเมื่ออ่านถ้อยค�าเหล่าน้ี
และอดไม่ไดท้ี่จะสวดอ้อนวอนเงียบๆ 
ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์น้ันวา่ข้าพเจ้าจะ
เป็นหน่ึงเดยีวกันกับครอบครวัของ
ข้าพเจ้า กับพระบิดาบนสวรรคแ์ละกับ
พระบุตรของพระองค์

ความสัมพันธ์อันล�า้คา่ของเรากับ
ครอบครวั มิตรสหาย พระเจ้า และ
ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเป็นส่ิง
ส�าคญัที่สุดอย่างหน่ึงในชีวติ เน่ืองจาก
ความสัมพันธ์เหล่าน้ีส�าคญัมาก จึงควร
ทะนุถนอม ปกป้อง และใส่ ใจดแูล

เรือ่งราวสะเทือนใจที่สุดเรือ่งหน่ึง
ในพระคมัภีรเ์กิดขึน้เมื่อ “สาวกของ 
[พระเจ้า] หลายคน” รูว้า่เป็นเรือ่งยากที่
จะยอมรบัค�าสอนและหลักค�าสอนของ
พระองค ์พวกเขาจึง “ถดถอยไม่ตดิตำม
พระองคอ์ีกตอ่ไป” 2

เมื่อสานุศิษย์เหล่าน้ีจากไป พระเยซู
ทรงหันไปหาอัครสาวกสิบสองและถาม
วา่ “พวกท่านก็จะจากเราไปดว้ยหรอื?”3

เปโตรตอบวา่
“องคพ์ระผู้เป็นเจ้า พวกข้ำพระองค์

โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

หลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ากับ
ครอบครวัไปเยือนแผ่นดนิ
ศักดิสิ์ทธิ์ หน่ึงในความทรงจ�า

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเดนิทางของเราคอื
การไปเยือนห้องชัน้บนในกรงุเยรซูาเล็ม 
สถานที่ดัง้เดมิของพระกระยาหารมือ้
สุดท้าย

เมื่อเรายืนในสถานที่น้ัน ข้าพเจ้า
อ่านจาก ยอห์น 17 ซ่ึงพระเยซูทรง
ทูลวงิวอนพระบิดาเพื่อสานุศิษย์ของ
พระองค์

“ข้าพระองคอ์ธิษฐานเพื่อพวกเขา 
. . . เพื่อเขาจะเป็นอันหน่ึงอันเดยีว
เหมือนอย่างข้าพระองคก์ับพระองค ์. . .

“ข้าพระองค์ ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคน 
เหล่าน้ีพวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่
วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยค�าของ
พวกเขา

“เพื่อพวกเขาจะไดเ้ป็นอันหน่ึงอัน
เดยีวกัน ดงัเช่นพระองคผ์ู้เป็นพระ
บิดาสถิตในข้าพระองคแ์ละข้าพระองค์
ในพระองค ์เพื่อพวกเขาจะไดอ้ยู่ ใน
พระองคแ์ละในข้าพระองคด์ว้ย”1

พวกขา้พระองคจ์ะจากไป
หาใครได้
ในท้ายท่ีสุด เราแต่ละคนต้องตอบพระด�ารัสถามของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีว่า  
“พวกท่านกจ็ะจากเราไปด้วยหรือ”

ไปแล้วกี่ครัง้ ไม่วา่ท่านจะรูสึ้กวา่ท�า
ผิดพลาดไปมากเพียงใด . . . หรอืไม่
วา่ท่านจะรูสึ้กวา่เดนิทางออกมาไกล
จากบ้านจากครอบครวัและพระผู้เป็น
เจ้ามากเพียงใด ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
ท่านยังไม่ไดเ้ดนิทางไปไกลเกินเอือ้ม
พระหัตถ์แห่งความรกัของพระเจ้า 
เป็นไปไม่ไดท้ี่ท่านจะจมดิง่ลงไปลึก
กวา่ความสวา่งอันไม่มีขอบเขตจากการ
ชดใช้ของพระครสิตจ์ะส่องถึง”4

โอ ดฉัินตอ้งการอย่างยิ่งที่จะให้ลูก
หลานแตล่ะคน พวกท่านแตล่ะคน 
พี่น้องทัง้หลายของดฉัิน ที่จะรูสึ้ก
ถึงปีตแิละความใกล้ชิดพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดขณะเรา
กลับใจจากบาปและความอ่อนแอทุก
วนั บุตรธิดาที่มีภาระรบัผิดชอบทุก
คนของพระบิดาบนสวรรคต์อ้งกลับ
ใจ ให้พิจารณาวา่บาปใดที่เราตอ้งกลับ
ใจ อะไรรัง้เราให้ถดถอย เราตอ้งพัฒนา
ดว้ยวธิี ใด

ดฉัินทราบ ดงัที่ประธานแพคเกอร์
ประสบและเป็นพยานวา่เมื่อกลับใจ
จากบาปอย่างจรงิใจ บาปจะหายไปจรงิ 
—โดยไม่มีรอ่งรอย! โดยส่วนตวั ดฉัิน
รูสึ้กรกั ปีต ิโล่งใจ และมั่นใจตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้าขณะกลับใจอย่างจรงิใจ

ส�าหรบัดฉัิน ปาฏิหารยิ์ยิ่งใหญ่ ใน
ชีวติไม่ ใช่การแยกทะเลแดง การ
เคลื่อนภูเขาหรอืแม้แตก่ารเยียวยา
รา่งกาย ปาฏิหารยิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิด
ขึน้เมื่อเราเข้าใกล้พระบิดาในสวรรค์
อย่างนอบน้อมในการสวดอ้อนวอน 
ตัง้ใจทูลวงิวอนขอให้ทรงอภัย และจาก
น้ันไดร้บัการช�าระบาปโดยผ่านการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอด ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. แอลมา 34:31.
 2. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “ของประทาน

อันสูงส่งแห่งการกลับใจ,” เลียโฮนำ,  
พ.ย. 2011, 50.

 3. อีนัส 1:4–8.
 4. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “คนงานในสวน

องุ่น,” เลียโฮนำ,พ.ค. 2012, 33.
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จะจำกไปหำใครได?้ พระองคท์รงมี
ถ้อยค�าแห่งชีวตินิรนัดร์

“และพวกข้าพระองคก็์เช่ือและ
ทราบแล้ววา่พระองคท์รงเป็นองค์
บรสุิทธิ์ของพระเจ้า” 4

ในช่ัวขณะน้ัน เมื่อคนอื่นจดจ่ออยู่
กับส่ิงที่พวกเขารบัไม่ได ้แตอ่ัครสาวก
เลือกจดจ่ออยู่กับส่ิงที่พวกเขาเช่ือและ
รูจ้รงิๆ จึงส่งผลให้พวกเขายังคงอยู่กับ
พระครสิต์

หลังจากน้ัน ในวนัเพ็นเทคอสต ์ 
อัครสาวกสิบสองไดร้บัของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ พวกเขากล้าเป็น
พยานถึงพระครสิตแ์ละเริม่เข้าใจค�า
สอนของพระครสิตอ์ย่างถ่องแท้มากขึน้

วนัน้ีก็ ไม่ตา่งกัน ส�าหรบับางคน 
พระด�ารสัทีพ่ระเยซูครสิตท์รงเชือ้
เชิญให้เช่ือและยังคงด�าเนินตอ่ไปน้ัน
ยากล�าบาก—หรอืยากเกนิจะยอมรบั 
สานุศิษย์บางคนมีปัญหาในการเขา้ใจ
นโยบายหรอืค�าสอนทีเ่จาะจงของ
ศาสนจักร บางคนพบขอ้กงัขาในประวตัิ
ของเราหรอืในความไมด่พีรอ้มของ
สมาชิกและผู้น�าบางคน ทัง้ในอดตีและ
ปัจจบัุน ในขณะทีบ่างคนพบวา่เป็นเรือ่ง
ยากทีจ่ะด�าเนินชีวติตามศาสนาทีเ่รยีก
รอ้งมากเกนิไป ทา้ยทีสุ่ด บางคน “เบือ่
หน่ายในการท�าด”ี 5 เน่ืองจากสาเหตน้ีุ
และอืน่ๆ สมาชิกศาสนจกัรบางคนไม่
แน่ใจศรทัธาของพวกเขา โดยสงสัยวา่
บางทพีวกเขาควรท�าตามคนที ่“ถดถอย
ไมต่ดิตาม” พระเยซูอกีตอ่ไปหรอืไม่

หากคนใดในพวกท่านมีศรทัธา
คลอนแคลน ข้าพเจ้าขอถามท่านดว้ย
ค�าถามเดยีวกันกับที่เปโตรถาม “พวก 
[ท่าน] จะจากไปหาใครได?้” หากท่าน
เลือกที่จะไม่แข็งขันหรอืทิง้ศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ท่านจะไปไหน 
ท่านจะท�าอะไร การตดัสินใจวา่จะ “ ไม่
ตดิตาม” สมาชิกศาสนจักรและผู้น�าที่
พระเจา้ทรงเลอืกอีกตอ่ไปจะมผีลกระทบ 
ระยะยาวที่เวลาน้ียังมองไม่ออกเสมอ 
อาจมีหลักค�าสอนบางอย่าง นโยบายบาง

อย่าง ประวตัศิาสตรเ์ล็กน้อยบางอย่างที่
ท�าให้ท่านแปลกแยกกับศรทัธาของท่าน
เอง ท่านอาจจะรูสึ้กวา่ทางเดยีวที่จะ
แก้ ไขความวา้วุน่ใจในเวลาน้ีคอืการ “ ไม่
ตดิตาม” วสุิทธิชนอีกตอ่ไป หากท่านมี
ชีวติอยู่นานเท่าข้าพเจ้า ท่านจะรูว้า่ส่ิง
ตา่งๆ มีทางแก้ ไขดว้ยตวัมันเอง ข้อคดิ
หรอืการเปิดเผยที่มาจากการดลใจอาจ
เพิ่มความสวา่งเรอืงรองให้ปัญหาน้ัน 
พึงระลึกวา่ การฟ้ืนฟูไม่ ใช่เหตกุารณ์
หน่ึง แตเ่ป็นการเปิดเผยอย่างตอ่เน่ือง

อย่าละทิง้ความจรงิที่ยิ่งใหญ่ซ่ึงเปิด
เผยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
อย่าหยุดอ่าน ไตรต่รอง และประยุกต์
ใช้หลักค�าสอนของพระครสิตท์ี่มีอยู่ ใน
พระคมัภีรม์อรมอน

อย่าลืมอุทิศเวลาเท่าเทียมกันแด่
พระเจ้าผ่านความพยายามอย่างซ่ือสัตย์
เพื่อเข้าใจส่ิงที่พระเจ้าทรงเปิดเผย  
ดงัที่เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์ เพื่อน
ที่รกัและอดตีเพื่อนรว่มงานของข้าพเจ้า
เคยกล่าวไวว้า่ “เราไม่ควรคดิไปเอง . . . 
วา่เพียงเพราะมีบางส่ิงที่เราอธิบายไม่ได้
แล้วมันจะอธิบายไม่ได”้ 6

ดงัน้ันก่อนที่ท่านจะท�าการเลือกที่
เป็นอันตรายทางวญิญาณในการจาก
ไป ข้าพเจ้าขอกระตุน้ให้ท่านฉุกคดิให้
ดกี่อนจะยอมทิง้อะไรก็ตามที่น�าท่านมา
สู่ประจักษ์พยานของท่านถึงศาสนจักร
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์ ใน
ตอนแรก ฉุกคดิเกี่ยวกับส่ิงที่ท่านเคย
รูสึ้กที่น่ีและสาเหตทุี่ท่านรูสึ้กถึงส่ิงน้ัน 
คดิถึงช่วงเวลาที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงเป็นพยานกับท่านเกี่ยวกับความ
จรงินิรนัดร์

ท่านจะจากไปหาใครได ้ผู้ที่
เช่ือเหมือนท่านเกี่ยวกับพระบิดา
พระมารดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัท่าน 
ผู้ทรงสอนให้เรารูว้ธิีกลับไปที่ประทับ 
นิรนัดรข์องพระองค์

ท่านจะจากไปหาใครได ้เพื่อรบัการ
สอนเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
เป็นเพื่อนสนิทของท่าน ผู้ทรงทนทุกข์
ไม่เพียงเพื่อบาปของท่านเท่าน้ัน  

แตท่รงทน “ความเจ็บปวดและความ
ทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง” เพื่อ 
“อุทรของพระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระ
เมตตา, ตามเน้ือหนัง, เพื่อพระองคจ์ะ
ทรงรูต้ามเน้ือหนังวา่จะทรงช่วยผู้คน
ของพระองคต์ามความทุพพลภาพของ
พวกเขาไดอ้ย่างไร” 7 ข้าพเจ้าเช่ือวา่ น่ัน
รวมถึงความทุพพลภาพจากการสูญเสีย
ศรทัธาดว้ย

ท่านจะจากไปหาใครไดเ้พื่อเรยีน
รูม้ากขึน้เกี่ยวกับแผนของพระบิดาบน
สวรรคส์�าหรบัความสุขและสันตสุิข 
นิรนัดรข์องเรา แผนซ่ึงเต็มไปดว้ยความ 
เป็นไปได ้ค�าสอน และการน�าทางอันน่า
อัศจรรย์ส�าหรบัชีวติมรรตยัและชีวติ 
นิรนัดร ์พึงระลึกวา่ แผนแห่งความรอด
ท�าให้ชีวติมรรตยัมีความหมาย  
จุดประสงค ์และทิศทาง

ท่านจะจากไปหาใครไดเ้พื่อให้พบ
โครงสรา้งองคก์รศาสนจักรที่มีราย
ละเอียดและไดร้บัการดลใจ ซ่ึงท่าน
ไดร้บัการสอนและสนับสนุนจากชาย
หญิงที่ผู้มัดตนเองอย่างลึกซึง้เพื่อรบั
ใช้พระเจ้าโดยรบัใช้ท่านและครอบครวั
ของท่าน

ท่านจะจากไปหาใครได ้เพื่อให้พบ
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ 
ผู้ ไดร้บัการเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ
ให้ท่านไดร้บัแหล่งที่มาของค�าแนะน�า 
ความเข้าใจ การปลอบโยน และการ
ดลใจส�าหรบัความท้าทายในสมัยของเรา

ท่านจะจากไปหาใครได ้เพื่อพบ
ผู้คนที่ด�าเนินชีวติตามชุดคณุคา่และ



92 ภาคเชา้วนัอาทิตย ์| 2 ตุลาคม 2016

มาตรฐานที่ก�าหนดไว ้ซ่ึงท่านแบ่งปัน
และตอ้งการส่งตอ่ให้ลูกหลานของท่าน

และท่านจะจากไปหาใครได ้เพื่อ
ประสบปีตทิี่มาจากศาสนพิธีและพันธ
สัญญาแห่งความรอดของพระวหิาร

พี่น้องทัง้หลาย การยอมรบัและ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระ
ครสิตส์ามารถเป็นเรือ่งท้าทาย ซ่ึงเป็น
เช่นน้ันเสมอ และจะเป็นตลอดไป ชีวติ
สามารถเป็นเหมือนนักปีนเขาที่ขึน้
ไปตามทางชันและยาก เป็นเรือ่งปกติ
ธรรมดาที่จะหยุดพักหายใจบ้างเป็น
ครัง้คราวระหวา่งทาง เพื่อค�านวณความ
อดทนและไตรต่รองความเรว็ของเรา
อีกครัง้ ไม่ ใช่ทุกคนที่จ�าเป็นตอ้งหยุด
พักระหวา่งทาง แต่ไม่มีอะไรผิดกับการ
ท�าเช่นน้ันเมื่อสภาวการณ์บังคบั อันที่
จรงิ น่ันอาจเป็นส่ิงในทางบวกส�าหรบั
คนที่หาประโยชน์จากโอกาสที่จะท�าให้
ตนเองสดช่ืนดว้ยน� ้าด�ารงชีวติแห่งพระ
กิตตคิณุของพระครสิต์

อันตรายจะเกิดขึน้เมื่อบางคนเลือก
เดนิออกจากเส้นทางที่น�าไปสู่ตน้ไม้
แห่งชีวติ 8 บางครัง้เราสามารถเรยีนรู ้
ศึกษาและรู ้บางครัง้เราตอ้งเช่ือ วางใจ 
และหวงั

ในทา้ยทีสุ่ด เราแตล่ะคนตอ้งตอบพระ
ด�ารสัถามของพระผู้ช่วยใหร้อดทีว่า่  
“พวกทา่นก็จะจากเราไปดว้ยหรอื”9 เรา
ล้วนตอ้งแสวงหาค�าตอบให้ค�าถามน้ัน
ดว้ยตนเอง ส�าหรบับางคน ค�าตอบน้ันงา่ย 
ส�าหรบับางคนค�าตอบน้ันยาก ข้าพเจ้า 
ไม่ไดเ้สแสรง้รูส้าเหตวุา่ศรทัธาทีจ่ะ 
เช่ือส�าหรบับางคนเกดิขึน้งา่ยกวา่บาง 
คน ขา้พเจ้าแคส่�านึกคณุที่ ไดรู้ว้า่ค�า 
ตอบอยู่ทีน่ั่นเสมอ หากเราแสวงหา— 
มุง่หาดว้ยเจตนาแทจ้รงิและดว้ยความ
ตัง้ใจเด็ดเดีย่วรว่มกับการสวดออ้นวอน
—ในทีสุ่ดเราจะพบกบัค�าตอบใหค้�าถาม
ของเราเมือ่เราด�าเนินตอ่ไปบนเส้นทาง
แหง่พระกิตตคิณุ ในการปฏบิตัศิาสนกจิ
ของขา้พเจ้า ข้าพเจ้ารูจ้กัผูท้ีเ่รร่อ่นออก
ไปและกลับคนืมาหลังจากการทดลอง
ศรทัธาของพวกเขา

ความหวงัอันจรงิใจของข้าพเจ้าคอื
เราจะเชือ้เชิญบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า
จ�านวนมากขึน้ให้คน้พบและด�าเนินตอ่
ไปบนเส้นทางน้ีเพื่อพวกเขาจะ  
“รบัส่วนผลน้ัน, ซ่ึง[เป็น] ที่พึง
ปรารถนาเหนือผลอื่นใดทัง้หมด 10

ค�าวงิวอนจากส่วนลึกของใจข้าพเจ้า
คอืเราจะให้ก�าลังใจ ยอมรบั เข้าใจ และ
รกัคนที่มีปัญหากับศรทัธาของพวกเขา 
เราตอ้งไม่มีวนัละเลยพี่น้องของเราไม่
วา่ใครก็ตาม เราทุกคนอยู่ ในจุดที่ตา่ง
กันบนเส้นทางน้ี และเราตอ้งปฏิบัตติอ่
กันตามน้ี

เราควรอ้าแขนรบัผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่ดว้ยวญิญาณของการตอ้นรบัฉันใด 
เราควรโอบกอดและสนับสนุนผู้ที่มี
ค�าถามและศรทัธาก�าลังคลอนแคลน
ฉันน้ัน

เพื่อใช้อุปลักษณ์ที่คุน้เคยอีกอย่าง
หน่ึงให้เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนให้ทุกคนที่ก�าลังคดิจะทิง้  
“เรอืไซอันล�าเก่า” ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าและ
พระครสิตท์รงกุมหางเสือ จงฉุกคดิ
อย่างรอบคอบก่อนจะท�า

ขอให้ทราบวา่แม้พายุใหญ่คลื่นลม
แรงโหมกระแทกเรอืเก่าล�าน้ัน พระผู้
ช่วยให้รอดประทับอยู่บนเรอืและทรง
สามารถห้ามพายุดว้ยพระบัญชาของ
พระองคว์า่ “จงสงบเงียบ” กวา่จะถึง
เวลาน้ัน เราไม่ตอ้งกลัว เราตอ้งมีศรทัธา
ที่ ไม่หวัน่ไหวและรูว้า่ “ขนาดลมกับ
ทะเลยังเช่ือฟังท่าน” 11

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าสัญญา
กับท่านในพระนามของพระเจ้าวา่
พระองคจ์ะไม่มีวนัทอดทิง้ศาสนจักร
ของพระองคแ์ละจะไม่มีวนัทอดทิง้เรา
แม้แตค่นเดยีว ขอให้จดจ�าถ้อยค�าที ่
เปโตรตอบพระด�ารสัของพระผู้ช่วยให้
รอดที่วา่

“องคพ์ระผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์
จะจากไปหาใครได?้ พระองคท์รงมี
ถ้อยค�าแห่งชีวตินิรนัดร์

“และพวกข้าพระองคก็์เช่ือและ
ทราบแล้ววา่พระองคท์รงเป็นองค์

บรสุิทธิ์ของพระเจ้า” 12

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ไม่มี “นามอื่นใด
ให้ ไวห้รอืทางอื่นใดหรอืวธิีที่ โดยการน้ัน
ความรอดจะมาถึงลูกหลานมนุษย์ ได,้ 
นอกจากในและโดยผ่านพระนามของ
พระครสิต”์ 13

ข้าพเจ้าเป็นพยานดว้ยวา่พระเยซู
ครสิตท์รงเรยีกอัครสาวกและศาสดา
พยากรณ์ในสมัยของเราและทรงฟ้ืนฟู
ศาสนจักรของพระองคด์ว้ยค�าสอน
และพระบัญญัตเิพื่อ “การคุม้ภัย, และ
เพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ, และจาก
พระพิโรธ” ซ่ึงจะมาถึงแน่นอนยกเวน้
คนของโลกจะกลับใจและกลับไปหา
พระองค์ 14

ข้าพเจ้าเป็นพยานอีกวา่พระเจ้า
ทรง “เชือ้เชิญพวกเขาทัง้หมดให้มา
หาพระองคแ์ละรบัส่วนพระคณุความ
ดขีองพระองค;์ และพระองค์ ไม่ทรง
ปฏิเสธผู้ ใดที่มาหาพระองคเ์ลย, ไม่วา่
ด�าและขาว, ทาสและไท, ชายและหญิง; 
. . . และทุกคนเหมือนกันหมดส�าหรบั
พระผู้เป็นเจ้า” 15

พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ ไถ่ของเรา พระกิตตคิณุที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูจะน�าเรากลับไปที่ประทับ
ของพระบิดาพระมารดาบนสวรรคอ์ย่าง
ปลอดภัย หากเรายังคงอยู่บนหนทาง
แห่งพระกิตตคิณุและตามรอยพระบาท
ของพระองค ์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิงน้ี
ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼
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และเห็นดว้ยตนเอง, พวกเขารอ้งออก
มาเป็นเสียงเดยีวกัน, มีความวา่:

“ โฮซันนา! ขอพระนามของพระ
ผู้เป็นเจ้าสูงสุดทรงเจรญิดว้ยพระสิริ
เถิด!” 4

ตอ่จากน้ัน “พวกเขาทรดุลงแทบ
พระบาทของพระเยซู” เป็นครัง้ที่สอง 
แตค่ราวน้ีเราเรยีนรูว้า่พวกเขาทรดุลง
เพื่อ “นมัสการพระองค”์ 5

ยุคปัจจุบัน
ตน้ปีน้ีข้าพเจ้าไปเยี่ยมสเตคแห่ง

หน่ึงทางภาคตะวนัตกของสหรฐัตาม
งานมอบหมาย วนัน้ันเป็นวนัอาทิตย์
ปกต ิการประชุมปกต ิกับสมาชิก
ธรรมดาของศาสนจักร ข้าพเจ้าเฝ้าดู
ขณะผู้คนเข้ามาในห้องนมัสการและ
เข้าไปน่ังที่ดว้ยความคารวะ มีเสียง
กระซิบสนทนากันในวนิาทีสุดท้ายทั่ว
ห้อง พ่อแม่พยายาม—ท�าให้ลูกที่ซุกซน
อยู่น่ิงๆ—แตบ่างครัง้ก็ ไรผ้ล น่ันเป็น
เรือ่งปกติ

แตก่่อนการประชุมเริม่ ค�าพูดที่ ได้
รบัการดลใจจากพระวญิญาณเข้ามาใน
จิตใจข้าพเจ้า

สมาชิกเหล่าน้ีไม่ไดม้าตามหน้าที่
หรอืมาฟังผู้พูดเท่าน้ัน

พวกเขามาเพราะมีเหตผุลลึกซึง้และ
ส�าคญักวา่น้ันมาก

พวกเขามาเพื่อนมัสการ
ขณะการประชุมด�าเนินอยู่ ข้าพเจ้า

สังเกตสมาชิกหลายคนในที่ประชุม 
พวกเขามีสีหน้าสดใส ท่าทางสงบและ
คารวะ บางอย่างเกี่ยวกับพวกเขาท�าให้
ใจข้าพเจ้าอบอุ่น ประสบการณ์ที่พวก
เขามีวนัอาทิตย์น้ันเป็นส่ิงพิเศษมาก

พวกเขาก�าลังนมัสการ
พวกเขาก�าลังรบัประสบการณ์แห่ง

สวรรค์
ข้าพเจ้าเห็นเช่นน้ันในสีหน้าของ

พวกเขา
ขา้พเจา้ช่ืนชมยนิดแีละนมสัการ

กบัพวกเขา และขณะท�าเช่นน้ันพระ
วญิญาณตรสัในใจขา้พเจา้ และวนัน้ัน

หลังจากพระองคท์รงประกาศดว้ยสิทธิ
อ�านาจวา่

“ดเูถิด, เราคอืพระเยซูครสิต,์  
ผู้ที่ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานวา่จะมา
ในโลก.

“และดเูถิด, เราเป็นแสงสวา่งและ
เป็นชีวติของโลก” 3

จากน้ันพระองคท์รงเชือ้เชิญคนที่
อยู่ตรงน้ันให้ “ลุกขึน้และออกมาหาเรา, 
เพื่อเจ้าจะไดแ้ยงมือเข้าไปในสีข้างของ
เรา, และเพื่อเจ้าจะไดสั้มผัสรอยตะปูที่
มือเราและเท้าเราดว้ย, เพื่อเจ้าจะรูว้า่
เราคอืพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล, และ
พระผู้เป็นเจ้าของทัง้แผ่นดนิโลก, และ
ถูกประหารเพื่อบาปของโลก . . .

“และเมื่อพวกเขาทัง้หมดไดอ้อกไป

โดย อธิการดนี เอม็. เดวสี

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายอธิการควบคุม

การเสดจ็เยอืนของพระองค์
ประสบการณ์ที่อ่อนโยนและน่า

ทึ่งที่สุดเหตกุารณ์หน่ึงในพระคมัภีร์
ศักดิสิ์ทธิ์คอืเรือ่งราวการเสด็จเยือน
ผู้คนในอเมรกิาของพระผู้ช่วยให้รอด
หลังจากสิน้พระชนม์และฟ้ืนคนื
พระชนม์ ผู้คนทนทุกข์กับการท�าลาย
ล้างครัง้ใหญ่ที่ท�าให้ “ทัง้พืน้พิภพเสีย
รปูไป” 1 บันทึกของเหตกุารณ์เหล่าน้ัน
เล่าวา่หลังจากมหันตภัยครัง้น้ันทุกคน
รอ้งไห้ ไม่หยุด 2 และท่ามกลางความ
เศรา้โศกแสนสาหัส พวกเขาโหยหาการ
เยียวยา สันตสุิข และการปลดปล่อย

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จลงมา
จากสวรรค ์ผู้คนทรดุลงแทบพระบาท
พระองคถ์ึงสองครัง้ ครัง้แรกเกิดขึน้

พรของการนมสัการ
การนมสัการจ�าเป็นและส�าคัญต่อชีวิตทางวิญญาณของเรา น่ีเป็นส่ิงท่ีเราควรโหยหา 
แสวงหา และพยายามมีประสบการณ์นีใ้ห้ได้
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ขา้พเจ้าเรยีนรูบ้างอยา่งเกีย่วกบัตนเอง 
เกีย่วกบัพระผู้เป็นเจ้า และเกีย่วกบั
บทบาทของการนมัสการทีแ่ทจ้รงิใน
ชีวติเรา

การนมสัการในชีวติประจ�าวนัของเรา
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายดเีดน่เรือ่งการ

รบัใช้ ในการเรยีกของศาสนจักร แตบ่าง
ครัง้เราอาจท�างานของเราตามหน้าที่
ประหน่ึงเราก�าลังท�างานอาชีพ บาง
ครัง้การเข้ารว่มประชุมและการรบัใช้
ของเราในอาณาจักรอาจขาดรากฐาน
อันศักดิสิ์ทธิ์ของการนมัสการ หาก
ขาดรากฐานน้ัน เท่ากับเราก�าลังพลาด
ประสบการณ์ทางวญิญาณอันหาที่
เปรยีบมิไดก้ับพระองค—์ผู้ที่เรามีสิทธิ์
นมัสการในฐานะลูกของพระบิดาบน
สวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมดว้ยความรกั

การนมัสการไม่ ใช่เหตบุังเอิญ ที่
ท�าให้เกิดความสุข หากแตจ่�าเป็นและ
ส�าคญัตอ่ชีวติทางวญิญาณของเรา  
เป็นส่ิงที่เราควรโหยหา แสวงหา  
และพยายามมีประสบการณ์น้ีให้ ได้

การนมสัการคอือะไร
เมื่อเรานมัสการพระผู้เป็นเจ้า เรา

เข้าเฝ้าพระองคด์ว้ยความรกั ความถ่อม
ตน และความเคารพเทิดทูน เรายอมรบั

พระองคเ์ป็นกษัตรยิ์ผู้ทรงอ�านาจ พระ
ผู้สรา้งจักรวาล และพระบิดาที่ทรง
เป่ียมดว้ยความรกัอย่างหาที่สุดมิได้

เราเคารพและคารวะพระองค์
เรายอมมอบตวัเราตอ่พระองค์
เรารืน่เรงิใจในการสวดอ้อนวอนอย่าง

สุดก�าลัง ยึดมั่นพระวจนะของพระองค ์
ช่ืนชมยินดี ในพระคณุของพระองค ์
และยอมตดิตามพระองคด์ว้ยความ
จงรกัภักดี

การนมัสการพระผู้เป็นเจ้าเป็น
รากฐานที่จ�าเป็นในชีวติสานุศิษย์ของ
พระเยซูครสิตท์ี่หากเราไม่รบัพระองค์
ในใจเรา เราย่อมแสวงหาพระองค์ โดย
ไรป้ระโยชน์ในสภา ศาสนจักร และพระ
วหิารของเรา

สานุศิษย์ที่แท้จรงิไดร้บัการดลใจ
ให้ “นมัสการพระองคท์ี่ทรงรงัสรรค์
ฟ้าสวรรค,์ และแผ่นดนิโลก, และ
ทะเล, และตน้น� ้าล�าธาร—โดยเรยีกหา
พระนามของพระเจ้าทัง้วนัคนื.” 6

เราเรยีนรู้ ไดม้ากเกี่ยวกับการ
นมัสการที่แท้จรงิโดยส�ารวจวา่คนอื่นๆ
—คนที่น่าจะไม่ตา่งจากเรา—ประสบ 
ประพฤต ิและนมัสการเบือ้งพระพักตร์
พระองคอ์ย่างไร

ความพศิวง ความส�านึกคุณ และความหวงั
ในช่วงแรกของศตวรรษที่ 19 โลก

ครสิตศ์าสนาแทบจะทิง้แนวคดิที่วา่
พระผู้เป็นเจ้ายังตรสักับมนุษย์ แต่ ใน
ฤดใูบไม้ผลิปี 1820 แนวคดิน้ันเปลี่ยน
ไป ตลอดกาลเมื่อเด็กชาวไรต่�า่ตอ้ย
เข้าไปในป่าและคกุเข่าสวดอ้อนวอน 
นับจากวนัน้ัน นิมิต การเปิดเผย และ
การปรากฏจากสวรรคท์่วมท้นแผ่นดนิ
โลก ท�าให้ผู้อาศัยในน้ันไดร้บัความรู้
อันล�า้คา่เกี่ยวกับพระลักษณะและจุด
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าและความ
สัมพันธ์ของพระองคก์ับมนุษย์

ออลิเวอร ์คาวเดอรบีรรยายวา่วนั
เหล่าน้ัน “ ไม่มีวนัถูกลืมเลือน . . .  
ช่างน่าปีตยิินด ีน่าพิศวง และน่า
ประหลาดใจอย่างยิ่ง!” 7

ถอ้ยค�าของออลเิวอรถ์่ายทอดรากฐาน
แรกๆ ที่มากับการนมัสการที่แท้จรงิ—
ความรูสึ้กเกรงขามและการขอบพระทัย
อย่างสุดซึง้

ทกุๆ วนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่วนัสะบาโต  
เรามี โอกาสพิเศษให้ประสบความพิศวง
และความน่าเกรงขามของสวรรคแ์ละ
สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัพระคณุ
ความดแีละพระเมตตาอันล้นเหลือของ
พระองค์

น่ีจะน�าเราให้มีความหวงั ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นรากฐานแรกของการนมัสการ

ความสว่าง ความรู้ และศรัทธา
ในวนัเพ็นเทคอสต ์พระวญิญาณ

ศักดิสิ์ทธิ์เข้ามาในใจและความคดิของ
เหล่าสานุศิษย์ของพระครสิต ์ท�าให้พวก
เขาเป่ียมดว้ยความสวา่งและความรู้

ก่อนจะถึงวนัน้ันบางครัง้พวกเขาไม่
แน่ใจวา่ควรท�าอะไร เยรซูาเล็มกลาย
เป็นสถานที่อันตรายส�าหรบัผู้ตดิตาม
พระผู้ช่วยให้รอด และพวกเขาตอ้ง
สงสัยแน่นอนวา่อะไรจะเกิดกับพวกเขา

แตเ่มื่อใจพวกเขาเป่ียมดว้ยพระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ ความสงสัยและ
ความลังเลหมดไป ประสบการณ์อันล�า้
เลิศของการนมัสการที่แท้จรงิท�าให ้
วสุิทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าไดร้บัความ
สวา่งจากสวรรค ์ความรู ้และประจักษ์
พยานที่เข้มแข็ง และน่ันน�าไปสู่ศรทัธา

นับจากน้ัน เหลา่อคัรสาวกและวสุิทธชิน 
ตา่งท�าหน้าที่ดว้ยความมุ่งมั่นตัง้ใจ พวก
เขาส่ังสอนเรือ่งพระเยซูครสิตต์อ่ชาว
โลกดว้ยความองอาจ

เมื่อเรานมัสการในวญิญาณ เราเชือ้
เชิญความสวา่งและความจรงิเข้ามาใน
จิตวญิญาณ ซ่ึงเสรมิสรา้งศรทัธาของ
เรา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นรากฐานที่จ�าเป็นของ
การนมัสการที่แท้จรงิดว้ย

การเป็นสานุศิษย์และจติกศุล
ในพระคมัภีรม์อรมอนเราเรยีนรูว้า่

นับจากวนิาทีที่แอลมาผู้บุตรพ้นทุกข์
จากผลการกบฏของพวกเขาเอง เขาไม่
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เหมือนเดมิอีก เขา “เดนิทางไปตลอด
แผ่นดนิ (อย่างกล้าหาญ) . . . และใน
บรรดาผู้คนทัง้ปวง . . . ขวนขวายอย่าง
จรงิจังที่จะแก้ความเสียหายทัง้หมดที่ 
[เขา] ไดท้�าไวก้ับศาสนจักร” 8

การนมัสการพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพอย่างตอ่เน่ืองของเขา
ใช้รปูแบบของการเป็นสานุศิษย์ที่
กระตอืรอืรน้

การนมัสการที่แท้จรงิเปลี่ยนเราเป็น
สานุศิษย์ที่จรงิใจและจรงิจังของพระ
อาจารย์ผู้เป็นที่รกัของเราและพระผู้
ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์เราเปลี่ยน
และเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้

เราเป็นคนที่เข้าใจและห่วงใยมาก
ขึน้ ให้อภัยมากขึน้ รกัมากขึน้

เราเข้าใจวา่เป็นไปไม่ไดท้ี่จะพูดวา่
เรารกัพระผู้เป็นเจ้าขณะเดยีวกันก็
เกลียด เมินเฉย หรอืไม่สนใจคนรอบ
ข้าง 9

การนมัสการที่แท้จรงิน�าไปสู่ความ
ตัง้ใจแน่วแน่วา่จะเดนิตามเส้นทาง
ของการเป็นสานุศิษย์ และน่ันน�าไปสู่
จิตกุศลอย่างเลี่ยงไม่ได ้ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
รากฐานที่จ�าเป็นของการนมัสการดว้ย

เข้าประตูของพระองค์ด้วยการ
ขอบพระทยั

เมื่อข้าพเจ้าหวนนึกถึงส่ิงที่เริม่ตน้
ตอนเช้าวนัอาทิตย์ปกตธิรรมดาใน
อาคารประชุมปกตธิรรมดาในสเตค
ปกตธิรรมดาน้ัน ข้าพเจ้าตืน้ตนัใจ
จนถึงวนัน้ีกับประสบการณ์พิเศษทาง
วญิญาณที่จะเป็นพรแก่ชีวติข้าพเจ้า
ตลอดไป

ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่แม้เราจะบรหิาร
จัดการเวลา การเรยีก และงานมอบ
หมายของเราไดอ้ย่างดเียี่ยม—แม้เรา
จะกาครบทุกช่องในรายการของบุคคล 
ครอบครวั หรอืผู้น�าที่ “ดพีรอ้ม”  
ของเรา—ถ้าเราไม่นมัสการพระผู้ปลด
ปล่อยที่เป่ียมดว้ยเมตตา กษัตรยิ์แห่ง
สวรรค ์และพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรศัมี
ภาพ เราก�าลังพลาดปีตแิละสันตสุิข

อย่างมากของพระกิตตคิณุ
เมื่อเรานมัสการพระผู้เป็นเจ้า  

เรายอมรบัและรบัพระองคด์ว้ยความ
คารวะเหมือนคนเหล่าน้ันในอเมรกิา
สมัยโบราณ เราเข้าเฝ้าพระองคด์ว้ย
ความรูสึ้กที่ ไม่อาจเข้าใจไดข้องความ
พิศวงและความเกรงขาม เราอัศจรรย์
ใจกับพระคณุความดขีองพระผู้เป็นเจ้า 
และดว้ยเหตน้ีุเราจึงมีความหวงั

เราไตรต่รองพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า และน่ันเตมิจิตวญิญาณเรา
ดว้ยความสวา่งและความจรงิ เราเข้าใจ
ทัศนะทางวญิญาณที่เห็นไดผ้่านความ
สวา่งของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ัน 10 
และดว้ยเหตน้ีุเราจึงมีศรทัธา

เมื่อเรานมัสการ จิตวญิญาณเราได้
รบัการขัดเกลาและเราตัง้ใจจะเดนิตาม
รอยพระบาทพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู
ครสิตผ์ู้เป็นที่รกัของเรา และจากความ
ตัง้ใจน้ี เราจงึมจีติกศุล

เมื่อเรานมัสการ ใจเราสรรเสรญิพระ
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเจรญิดว้ยพระสิรขิองเรา
ทัง้ตอนเช้า กลางวนั และกลางคนื

เราสักการะและถวายเกียรตพิระองค์
ตลอดเวลา—ในอาคารประชุม  
บ้าน พระวหิาร และในการงานทัง้หมด
ของเรา

เมื่อเรานมัสการ เราเปิดใจรบัพลัง

เยียวยาของการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต์

ชีวติเราเป็นเครือ่งแสดงให้เห็นการ
นมัสการของเรา

พี่น้องชายหญิงทัง้หลาย 
ประสบการณ์ทางวญิญาณแทบไม่เกี่ยว
กับส่ิงที่เกิดขึน้รอบตวัเรา แตเ่กี่ยวกับ
ทุกส่ิงที่เกิดขึน้ในใจเรา ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่การนมัสการที่แท้จรงิจะเปลี่ยน
การประชุมธรรมดาๆ ของศาสนจักร
เป็นงานเลีย้งพิเศษทางวญิญาณ จะ
ยกระดบัชีวติเรา ขยายความเข้าใจของ
เรา และเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของ
เรา เพราะเมื่อเราน้อมใจหาพระผู้เป็น
เจ้าเหมือนผู้เขียนสดดุสีมัยโบราณ 
เรา “จงเข้าประตขูองพระองคด์ว้ยการ
ขอบพระคณุ และเข้าบรเิวณพระนิเวศ
ของพระองคด์ว้ยการสรรเสรญิ [เรา] จง
ขอบพระคณุพระองค ์และ . . . ถวาย
สาธุการแดพ่ระนามของพระองค์

“เพราะพระยาห์เวห์ประเสรฐิ ความ
รกัมั่นคงของพระองคด์�ารงเป็นนิตย์ 
และความซ่ือสัตย์ของพระองคด์�ารงอยู่
ทุกช่ัวชาตพิันธุ์” 11

โดยผ่านการนมัสการที่จรงิใจและ
ใจจรงิ เราพัฒนาและเตบิโตในความ
หวงั ศรทัธา และจิตกุศล และโดยผ่าน
กระบวนการน้ัน เรารวบรวมแสงสวรรค์
เข้ามาในจิตวญิญาณเราที่ท�าให้ชีวติเรา
เต็มไปดว้ยความหมาย สันตสุิขยืนยาว 
และปีตอิันเป็นนิจ

น่ันคอืพรของการนมัสการในชีวติ
เรา ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างนอบน้อม
ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. 3 นีไฟ 8:17.
 2. ด ู3 นีไฟ 8:23.
 3. 3 นีไฟ 11:10–11.
 4. 3 นีไฟ 11:14, 16–17.
 5. 3 นีไฟ 11:17.
 6. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 133:39–40.
 7. โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:71, เชิงอรรถ.
 8. โมไซยาห์ 27:35.
 9. ด ู1 ยอห์น 4:20.
 10. ด ู1 โครนิธ์ 2:14.
 11. สดดุ ี100:4, 5.
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ใจที่ชอบประณาม พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟารสีิไม่เคยรูจ้ักปีตขิองการช่วย
ชีวติแกะหาย

นอกจากน้ี “พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟารสีิ” ที่เป็นคนพา “ผู้หญิงที่ถูก
จับฐานล่วงประเวณี” (ยอห์น 8:3) มา
หาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อดวูา่พระองค์
จะทรงพิพากษาเธอตามกฎของโมเสส
หรอืไม่ (ด ูข้อ 5) ท่านรูเ้รือ่งราวที่เหลือ 
วา่พระองคท์รงท�าให้พวกเขาเจียมตน
เพราะการพิพากษาที่ ไม่ชอบธรรมของ 
ตนเอง พวกเขารูสึ้กผิด และออกไป  
“ทีละคน” (ข้อ 9 เน้นตวัเอน) จากน้ัน
พระองคต์รสักับหญิงน้ันวา่ “เราก็ ไม่เอา
โทษเหมือนกัน จงไปเถิดและจากน้ีไป
อย่าท�าบาปอีก [และนางสรรเสรญิพระ
ผู้เป็นเจ้าตัง้แต่ โมงน้ันไป และเช่ือใน
พระนามของพระองค]์” (งานแปลของ
โจเซฟ สมิธ, ยอห์น 8:11)

ความเป็นมนุษย์ปุถุชนชายหญิงใน
ตวัเราแตล่ะคนมีแนวโน้มจะประณาม
ผู้อื่นและตดัสินอย่างไม่ชอบธรรม หรอื
คดิวา่ตนเองดกีวา่คนอื่น ส่ิงน้ีเกิดขึน้
แม้กับยากอบและยอห์น อัครสาวกสอง
คนของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาโกรธ
มากเมื่อผู้คนจากหมู่บ้านชาวสะมาเรยี
ปฏิบัตติอ่พระผู้ช่วยให้รอดอย่างหยาบ
คาย (ด ูลูกา 9:51–54):

“เมื่อ [พวกเขา] เห็นอย่างน้ันก็ทูล
พระองคว์า่ องคพ์ระผู้เป็นเจ้า พระองค์
ทรงตอ้งการให้พวกข้าพระองคข์อไฟ
จากสวรรคล์งมาเผาผลาญพวกเขาไหม 
อย่างเอลียาห์ ไดท้�าน้ัน?

“แตพ่ระองคท์รงหันมาตรสัห้าม
พวกเขา พระองคต์รสัวา่ ท่านไม่รูว้า่ 
ท่านมีจิตใจท�านองใด

“เพราะวา่บุตรมนุษย์ ไม่ไดม้าเพื่อ
ท�าลายชีวติมนุษย์ แตม่าเพื่อช่วยเขาทัง้
หลายให้รอด” (ข้อ 54–56)

“ผู้พิพากษาใหญ่ (ทัง้หลาย)” (คพ. 
107:74) ในทุกวนัน้ี อธิการและประธาน
สาขาของเรา ควรหลีกเลี่ยงแรงกระตุน้
คล้ายกันที่จะประณาม เหมือนที่ยากอบ 
กับยอห์นท�าในครัง้น้ัน ผู้พิพากษาที่

การพพิากษาทีไ่ม่ชอบธรรม
แบบอย่างอันน่าอดสูของการ

พิพากษาที่ ไม่ชอบธรรมมาจากอุปมา
เรือ่งแกะหาย เมื่อพวกฟารสีิและพวก
ธรรมาจารย์ตดัสินพระผู้ช่วยให้รอด
และคนที่พระองคเ์สวยพระกระยาหาร
มือ้ค�า่ดว้ยอย่างผิดๆ โดยบอกวา่ “คนน้ี
ตอ้นรบัคนบาปและกินดว้ยกันกับเขา” 
(ลูกา 15:2)—พวกเขาไม่ตระหนักถึงข้อ
เท็จจรงิที่วา่พวกเขาเองก็เป็นคนบาป มี

โดย เอล็เดอร์ ลนิน์ จ.ี รอบบินส์

แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

เ  มื่อพระเยซูคริสต์ทรงด�าเนิน
พระชนม์ชีพบนแผ่นดินโลก 
พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่

เป่ียมด้วยความรัก พระปรีชาญาณล�า้
เลิศและอดทน ในพระคัมภีร์ทุกคน
รู้ว่าพระองค์ทรงเป็น “ผู้พิพากษาที่
ชอบธรรม” (2 ทิโมธี 4:8; โมเสส 6:57) 
พระองค์ทรงแนะน�าให้เรา “ตัดสิน
ด้วยการตัดสินที่ชอบธรรม” เช่นกัน 
(ดู งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 
7:1–2) ให้เรา “วางใจในพระวิญญาณ
องค์น้ันซ่ึงน�าให้ท�าดี . . . [และ] 
 ให้พิพากษาอย่างชอบธรรม”  
(คพ. 11:12)

ค�าแนะน�าน้ีที่พระองคท์รงให้แก่ชาว
นีไฟสิบสองคนจะช่วยเราให้พิพากษา
อย่างที่พระองคท์รงท�า “เจ้าจะเป็น
ผู้พิพากษาแห่งคนเหล่าน้ี, ตำมค�ำ
พิพำกษำซึง่เรำจะให้แก่เจ้ำ, ซ่ึงจะเที่ยง
ธรรม. ฉะน้ัน, เจ้าควรเป็นคนอย่างไร
เล่า? ตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า,  
แม้ดงัที่เราเป็น” (3 นีไฟ 27:27;  
เน้นตวัเอน) บางครัง้เราลืมไปวา่เมื่อ
พระองคท์รงแนะน�าให้เราเป็นดงัที่
พระองคท์รงเป็น บรบิทของเรือ่งน้ีคอื
วธิีพิพากษาอย่างชอบธรรม

ผูพ้ิพากษาท่ีชอบธรรม
มีวิธีเดียวในการตัดสินด้วยการตัดสินท่ีชอบธรรม ดงัท่ีพระเยซูคริสต์ทรงท�า  
น่ันคือการเป็นอย่างท่ีพระองค์ทรงเป็น
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ชอบธรรมจะตอบรบัการสารภาพดว้ย
ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ ตวัอย่าง
เช่น เยาวชนที่ท�าผิดพลาดควรออกจาก
ห้องอธิการโดยรูสึ้กถึงความรกัของพระ
ผู้ช่วยให้รอดผ่านอธิการ เป่ียมดว้ยปีติ
และอ�านาจการเยียวยาอันเน่ืองจากการ
ชดใช้—ไม่รูสึ้กอับอายหรอืถูกเหยียด
หยาม หาไม่แล้ว อธิการอาจไล่แกะหาย
เตลิดไปในถิ่นทุรกันดารโดยไม่ตัง้ใจ  
(ด ูลูกา 15:4)

วนัิย
อย่างไรก็ตาม ความเห็นอกเห็นใจไม่

ไดย้กเลิกความจ�าเป็นส�าหรบัวนัิย  
ค�าวา่ วนัิย (discipline) มาจากค�าภาษา
ละตนิ  discere แปลวา่ “เรยีนรู”้ หรอื 
discipulus “ผู้เรยีน” ท�าให้สานุศิษย์ 
(disciple) เป็นทัง้นักเรยีนและผู้
ตดิตาม 1 การมีวนัิยโดยวธิีของพระเจ้า
คอืการสอนดว้ยความรกั ความอดทน 
บ่อยครัง้ในพระคมัภีรพ์ระเจ้าทรงใช้ค�า
วา่ ตสีอน เมื่อรบัส่ังถึงวนัิย (ดตูวัอย่าง
เช่น โมไซยาห์ 23:21; คพ. 95:1) ค�าวา่ 
ตสีอน (chasten) มาจากค�าภาษาละตนิ 
castus หมายถึง “ปราศจากมลทินหรอื
บรสุิทธิ์” และ ตสีอน หมายถึง “ท�าให้
บรสุิทธิ์” 2

ในโลก คอืผู้พิพากษาทางโลกที่
ประณามคนคนหน่ึงและ ขัง เขาไว้
ในเรอืนจ�า ในทางตรงกันข้าม พระ
คมัภีรม์อรมอนสอนเราวา่เมื่อเราจงใจ
ท�าบาป เราจะกลายเป็น “ผู้พิพากษา
ของตนเอง” (แอลมา 41:7) และส่งตวั
เราเองไปเรอืนจ�าวญิญาณ แตก่ระน้ัน 
ผู้พิพากษาใหญ่ ในกรณีน้ีก็ถือกุญแจ
ที่ เปิด ประตเูรอืนจ�า “เพราะดว้ยการตี
สอน เราเตรยีมทางเพื่อ กำรปลดปล่อย 
ของพวกเขาในส่ิงทัง้ปวงออกจากการ
ล่อลวง” (คพ. 95:1; เน้นตวัเอน) การ
ด�าเนินงานของผู้พิพากษาที่ชอบธรรม
คอื เมตตา รกั และไถ่ โทษ ไม่ ใช่การ
ประณาม

เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธถูกควบคมุวนัิย
ดว้ยการภาคทัณฑ์เป็นเวลาส่ีปีก่อนจะ

ไดร้บัแผ่นจากรกึทองค�า “เพราะเจ้าไม่
ไดร้กัษาพระบัญญัตขิองพระเจ้า” 3  
ตอ่มา เมื่อโจเซฟท�าตน้ฉบับหายไป 116 
หน้า ท่านถูกควบคมุวนัิยอีกครัง้ แม้วา่
โจเซฟจะส�านึกผิดจรงิๆ แตพ่ระเจ้ายัง
ทรงเพิกถอนสิทธิพิเศษของท่านเป็น
ช่วงเวลาสัน้ๆ เพราะ “ผู้ที่เรารกัเราตี
สอนดว้ยเพื่อบาปของพวกเขาจะไดร้บั
การให้อภัย” (คพ. 95:1)

โจเซฟกล่าววา่ “เทพยินดเีมื่อท่าน
คนือูรมิกับทูมมิมให้ข้าพเจ้าและกล่าว
วา่พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยความ
ซ่ือสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตนของ
ข้าพเจ้า ทรงรกัข้าพเจ้าเพราะ ควำม
อดทน และความพากเพียรของข้าพเจ้า
ในการสวดอ้อนวอน” 4 เพราะพระเจ้า
ทรงตอ้งการสอนบทเรยีนของการกลับ
ใจแก่ โจเซฟ พระองคจ์ึงทรงเรยีกรอ้ง
การพลีบูชาอันเจ็บปวดจากท่าน—การ
พลีบูชาเป็นส่วนส�าคญัอย่างยิ่งของวนัิย

การพลบูีชา
“ ในสมัยโบราณ, พลีบูชำ หมายถึง

ท�าให้บางส่ิงหรอืบางคนบรสุิทธิ์” 5 ซ่ึง
เช่ือมโยงค�าน้ี ในวธิีอิงอาศัยกับค�าวา่ ตี
สอน—“ท�าให้บรสุิทธิ์” เช่นเดยีวกัน ใน
อิสราเอลสมัยโบราณ การให้อภัยเกิด
ขึน้โดยการถวายบาปหรอืถวายการล่วง
ละเมิด หรอืการพลีบูชา 6 การพลีบูชาไม่
เพียง “ชีถ้ึงการพลีบูชาครัง้สุดท้ายและ
ส�าคญัยิ่ง” เท่าน้ัน (แอลมา 34:14) แต่
ช่วยเพิ่มความรูสึ้กส�านึกคณุอย่างลึกซึง้
ตอ่การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดดว้ย 
การไม่เต็มใจพลีบูชาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการส�านึกผิดถือเป็นการเย้ยหยัน
หรอืลดคณุคา่การพลีบูชาอันสูงส่งกวา่
ของพระครสิตเ์พื่อบาปเดยีวกันและลด
ความส�าคญัในการทนทุกข์ของพระองค์
—สัญลักษณ์ดา้นชาของความเนรคณุ

ในทางกลับกัน โดยผ่านการพลีบูชา
อันน่าช่ืนชม เรา ไดร้บั บางส่ิงที่มีคณุคา่
นิรนัดรจ์รงิๆ—พระเมตตาและการ
อภัยโทษจากพระองค ์และในที่สุด  
“ทุกส่ิงที่พระบิดา . . . มี” (คพ. 84:38) 

ในฐานะส่วนหน่ึงของกระบวนการกลับ
ใจ การพลีบูชาเป็นเสมือนยาระงับความ
เจ็บปวดเพื่อแทนที่ “ความส�านึกผิดจาก
มโนธรรม” (แอลมา 42:18) ดว้ย “ความ
สงบในมโนธรรม” ( โมไซยาห์ 4:3) หาก
ไม่มีการพลีบูชา บุคคลจะพบวา่เป็น
เรือ่งยากที่จะให้อภัยตนเอง เพราะความ
รูสึ้กยังวนเวยีนอยู่กับบางส่ิงที่ตนยึด
เหน่ียวไว้ 7

บิดามารดาในฐานะผู้พพิากษาทีช่อบธรรม
ถึงแม้พวกเราไม่กี่คนจะไดร้บัเรยีก

เป็นผู้พิพากษาใหญ่ แตห่ลักธรรมของ
การพิพากษาที่ชอบธรรมใช้ ไดก้ับเรา
ทุกคน โดยเฉพาะบิดามารดาผู้มี โอกาส
ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีกับลูกของตนทุก
วนั การสอนเด็กอย่างมีประสิทธิภาพคอื
หัวใจของการเป็นบิดามารดาที่ด ีและ
การฝึกวนัิยดว้ยความรกัคอืหัวใจของ
การเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธสอนวา่ 
“ถ้าลูกตอ่ตา้นและยากจะควบคมุได ้
จงอดทนจนกวา่ท่านจะเอาชนะดว้ย
ความรกั . . . และท่านจะหล่อหลอม
บุคลิกลักษณะของเขาอย่างที่ท่านพึง
พอใจได”้ 8
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เป็นเรือ่งน่าคดิวา่ในการสอนให้
มีวนัิย ศาสดาพยากรณ์ดจูะอ้างอิง
คณุลักษณะเหมือนพระครสิตเ์สมอ 
หลักค�าสอนและพันธสัญญาให้ค�า
แนะน�าเรือ่งวนัิยซ่ึงเป็นที่รูจ้ักด ีดงัน้ี

“ ไม่มีอ�านาจหรอือิทธิพลใดสามารถ
หรอืจะธ�ารงไว้ ได้ โดยอาศัยฐานะ
ปุโรหิต, นอกจากโดยการชักชวน, โดย
ความอดกลัน้, โดยความสุภาพอ่อนน้อม
และความอ่อนโยน, และโดยความรกัที่
ไม่เสแสรง้;

“ โดยความกรณุา, และความรู้
บรสุิทธิ์, ซ่ึงจะขยายจิตวญิญาณออกไป
อย่างกวา้งขวางโดยปราศจากความหน้า
ซ่ือใจคด, และปราศจากมารยา—

“จงวา่กล่าวโดยไม่ชักช้าดว้ยความ
เฉียบขาด, เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงดลใจ; และจากน้ันในเวลาตอ่
มาจงแสดงความรกัเพิ่มขึน้” (คพ. 
121:41–43)

พระคมัภีรข์้อน้ีสอนให้เราวา่กล่าว 
“เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงดลใจ” 

ไม่ ใช่ เมื่อเราโมโห พระวญิญาณบรสุิทธิ์
และความโกรธอยู่รว่มกันไม่ได ้เพราะ 
“คนที่มีวญิญาณของความขัดแย้งย่อม
ไม่เป็นของเรา, แตเ่ป็นของมาร, ผู้เป็น
บิดาแห่งความขัดแย้ง, และเขายั่วยุใจ
มนุษย์ ให้ขัดแย้งดว้ยความโกรธ”  
(3 นีไฟ 11:29) จอรจ์ อัลเบิรต์  
สมิธสอนวา่ “ปกตจิะไม่มีการพูดเรือ่ง
ไม่ดภีายใตก้ารดลใจของพระเจ้า พระ
วญิญาณของพระเจ้าคอืวญิญาณของ
ความเมตตา คอืวญิญาณของความ
อดทน คอืวญิญาณของจิตกุศล ความรกั  
การข่มใจ และความอดกลัน้ . . .

“. . . แตถ่้าเรามีวญิญาณของการ
จับผิด . . . ในทางเสียหาย น่ัน มิได ้ 
เกิดจากความเป็นเพื่อนของพระ
วญิญาณแห่งพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
มักเป็นภัย เสมอ

“. . . ความเมตตาคอืพลังที่พระผู้
เป็นเจ้าประทานแก่เราเพื่อไขดวงใจที่
แข็งกระดา้ง” 9

อตัลกัษณ์ทีแ่ท้จริงของบุตรธิดาของเรา
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนชาว

นีไฟ พระองคท์รงท�าบางส่ิงที่พิเศษ
มากกับเด็กๆ

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
พระองคท์รงสอนและปฏิบัตติอ่เด็ก ๆ 
ของฝูงชน . . . และพระองคท์รงปล่อย
ลิน้พวกเขา, และพวกเขาพูดถึงเรือ่ง
ส�าคญัยิ่งและน่าอัศจรรย์แก่พวกบิดา
ของตน . . .

“. . . และพวกเขาทัง้เห็นและไดย้ิน
เด็กเหล่าน้ี; แท้จรงิแล้ว, แม้ทารกก็อ้า
ปากและเอ่ยเรือ่งอัศจรรย์ออกมา”  
(3 นีไฟ 26:14, 16)

บางที มากกวา่ กำรเปิดปำก ทารก 
พระเจ้าทรงก�าลัง เปิดตำและห ูของ
บิดามารดาผู้ประหลาดใจ บิดามารดา
เหล่าน้ันไดร้บัของประทานพิเศษยิ่ง
ของการไดเ้ห็นนิรนัดรช่ัวขณะหน่ึง 
มองเห็นอัตลักษณ์ที่แท้จรงิและความ
เจรญิเตบิโตในโลกก่อนเกิดของบุตร
ธิดา ส่ิงน้ันจะไม่เปลี่ยนวธิีที่บิดามารดา 

มองเห็น และปฏิบัตกิับบุตรธิดาของ
ตนหรอกหรอื ข้าพเจ้าช่ืนชอบคมวาทะ
ของเกอเธ่ “วธิีที่คณุมอง [ลูก] คอืวธิี
ที่คณุปฏิบัตติอ่พวกเขา และวธิีที่คณุ
ปฏิบัตติอ่พวกเขาคอื [คน] ที่พวกเขา
จะเป็น”10 การจดจ�าอัตลักษณ์ที่แท้จรงิ
ของเด็กคนหน่ึงคอืของประทานแห่ง
การมองเห็นล่วงหน้าซ่ึงดลบันดาล 
วสัิยทัศน์ของผู้พิพากษาที่ชอบธรรม

สรุป
ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอน

เราวา่ “อย่าปล่อยให้ปัญหาที่ตอ้งแก้ ไข
ส�าคญักวา่คนที่ท่านตอ้งรกั” 11 หลัก
ธรรมน้ันส�าคญัมากตอ่การเป็นผู้
พิพากษาที่ชอบธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับลูกๆ ของเราเอง

มวีธิเีดยีวในการตดัสินดว้ยการตดัสิน
ทีช่อบธรรม ดงัทีพ่ระเยซคูรสิตท์รงท�า 
น่ันคอืการเป็นอยา่งทีพ่ระองคท์รงเป็น 
ฉะน้ัน “เจา้ควรเป็นคนอยา่งไรเลา่? 
ตามจรงิแลว้เรากลา่วแกเ่จา้, แมด้งัทีเ่รา
เป็น” (3 นีไฟ 27:27) ในพระนามของ
พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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เรามีตอ่พระผู้มอบของประทาน น่ีคอื
พระค�าของพระเจ้าเกี่ยวกับการน้อม
ขอบพระทัยและแสดงความรกัในวนั 
สะบาโต

“เราให้บัญญัตขิ้อหน่ึงแก่พวกเขา, 
โดยกล่าวดงัน้ีวา่: เจ้าจงรกัพระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าของเจ้าดว้ยสุดใจของเจ้า,  
ดว้ยสุดพลัง, ความนึกคดิ, และพละ
ก�าลังของเจ้า; และในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เจ้าจงรบัใช้พระองค ์. . .

“เจ้าจงขอบพระทัยพระเจ้า พระผู้
เป็นเจ้าของเจ้าในทุกส่ิง

“เจ้าจงถวายเครือ่งถวายบูชาแด่
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าในความ
ชอบธรรม, แม้เครือ่งถวายบูชาอัน
เป็นใจที่ชอกช�า้และวญิญาณที่ส�านึก
ผิด” 2

จากน้ันพระเจ้าจึงรบัส่ังเตอืน
ถึงอันตรายหากเราล้มเหลวที่จะ
ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูครสิต์ ในฐานะพระผู้มอบของ
ประทาน “และไม่มีอะไรที่มนุษย์จะ
ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าทรงขุ่นเคอืง,  
หรอืความกริว้ของพระองคจ์ะไม่ดาล
เดอืดกับผู้ ใดเลย, นอกจากคนเหล่าน้ัน
ที่มิไดส้ารภาพถึงพระหัตถ์ของพระองค์
ในทุกส่ิง, และมิไดเ้ช่ือฟังพระบัญญัติ
ของพระองค”์ 3

หลายท่านที่ฟังอยู่น้ีพบปีตกิับวนั
สะบาโตแล้วซ่ึงเป็นวนัแห่งการระลึก
ถึงและน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
ส�าหรบัพรนานัปการ ท่านจ�าเพลงที่คุน้
เคยน้ีได้ ไหม

เมือ่ควำมทุกข์ล�ำบำกเกิดขึน้แก่ท่ำน
เมือ่ใด

เมือ่ท่ำนท้อแท้ ใจคดิวำ่ทุกอย่ำงมลำย
มำนับพระพรของท่ำน นับดทูีละอัน
ท่ำนจะแปลกใจในส่ิงทีพ่ระเจ้ำกระท�ำ

นับพระพรของท่ำน
ดทูีละอัน
นับพระพร
ดส่ิูงพระเจ้ำกระท�ำ . . .

เทศมณฑลแจ๊คสัน รฐัมิสซูร ีเมื่อปี  
1831 วา่ค�าสวดอ้อนวอนและค�า
ขอบคณุของพวกเขาควรมุ่งเน้นไปที่
เบือ้งบน วสุิทธิ ชนสมัยแรกไดร้บัการ
เปิดเผยถึงวธิีรกัษาวนัสะบาโต วธิีอด
อาหารและสวดอ้อนวอน 1

พระเจ้าตรสักับพวกเขารวมทัง้
พวกเราวา่ควรจะนมัสการและน้อม
ขอบพระทัยในวนัสะบาโตอย่างไร ท่าน
ทราบดวีา่ส่ิงส�าคญัที่สุดคอืความรกัที่

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องที่รกัของข้าพเจ้าซ่ึงกระจาย
อยู่ทั่วโลกในศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 

ข้าพเจ้าซาบซึง้ใจที่ท่านประธาน
โธมัส เอส. มอนสันขอให้ข้าพเจ้าพูดใน
การประชุมใหญ่วนัสะบาโตน้ี ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ทรงน�าถ้อยค�าของข้าพเจ้าไปสู่ ใจท่าน

วนัน้ีข้าพเจ้าปรารถนาจะพูดถึงความ
รูสึ้กของหัวใจ ข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นที่ความ
ส�านึกคณุ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนั 
สะบาโต

เรารูสึ้กส�านึกคณุส�าหรบัส่ิงตา่งๆ 
มากมาย อาทิ ความเมตตาจากคน
แปลกหน้า อาหารในยามหิวโหย หลังคา
คุม้ฝนเมื่อพายุกระหน�่ า กระดกูหักที่
รกัษาหาย และเสียงรอ้งที่บ่งบอกความ
แข็งแรงของทารกแรกเกิด พวกเรา
หลายคนจะจ�าความรูสึ้กส�านึกคณุใน
ช่วงเวลาเช่นน้ัน

ส�าหรบัวสุิทธิชนยุคสุดท้าย วนั 
สะบาโตเป็นช่วงเวลาเช่นน้ัน ที่จรงิเป็น
วนัแห่งความส�านึกคณุและความรกั 
พระเจ้าทรงสอนวสุิทธิชนใน 

ความส�านึกคุณ 
ในวนัสะบาโต
ส�าหรับวิสุทธิชนยคุสุดท้าย วนัสะบาโตเป็นวนัแห่งความส�านึกคุณและความรัก
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ท่ำนเคยเหน็ดเหน่ือยกับภำระมำกมำย
หรอืไม่?

กำงเขนน้ันดหูนักเกินกวำ่ท่ำนแบกได้
ไหม?

นับพระพรของท่ำนดแูล้วจะหมดสงสัย
และท่ำนจะรอ้งเพลงไปจนตลอดสิน้

กำล 4

ข้าพเจ้าไดร้บัจดหมายและการ
พบปะสนทนาจากวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ที่ซ่ือสัตย์ผู้รูสึ้กเหน็ดเหน่ือยกับภาระ
มากมาย บางคนเกือบจะรูสึ้กวา่ทุกอย่าง
มลายแล้วส�าหรบัพวกเขา ข้าพเจ้าหวงั
และสวดอ้อนวอนวา่ส่ิงที่ข้าพเจ้าพูด
เกี่ยวกับการส�านึกคณุในวนัสะบาโตจะ
ช่วยให้หมดสงสัยและให้ ใจท่านเริม่รอ้ง
เพลง

พรประการหน่ึงที่เราส�านึกคณุไดค้อื
เราไดอ้ยู่ ในการประชุมศีลระลึก ชุมนุม
รว่มกับสานุศิษย์ของพระองคม์ากกวา่
หน่ึงหรอืสองคนในพระนามของ
พระองค ์มีบางคนอยู่บ้านไม่สามารถ
ลุกขึน้จากเตยีงได ้มีบางคนที่อยากจะ
อยู่ ในที่ซ่ึงเราอยู่แตต่อ้งท�างานในโรง
พยาบาล บ้างก็ก�าลังดแูลความปลอดภัย
ให้สาธารณชน หรอืบางคนก�าลังเส่ียง
ชีวติปกป้องเราที่ ไหนสักแห่งในทะเล
ทรายหรอืในป่าทึบ ความจรงิที่วา่เรา
สามารถมาชุมนุมรว่มกันกับวสุิทธิชน
คนอื่นและรบัส่วนศีลระลึกไดจ้ะช่วย
ให้เราเริม่รูสึ้กส�านึกคณุและรกัพระ
กรณุาธิคณุของพระผู้เป็นเจ้า

เพราะศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
และพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู 
พรอีกประการหน่ึงที่เรานับไดค้อืเรา
มี โอกาสรบัศีลระลึกทุกสัปดาห์—จัด
เตรยีม ให้พร และส่งผ่านโดยผู้รบัใช้ที่
ไดร้บัสิทธิอ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า เรา
ส�านึกคณุไดเ้มื่อพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์
ทรงยืนยันกับเราวา่ค�าสวดอ้อนวอนศีล
ระลึก ซ่ึงกล่าวโดยผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่
ไดร้บัสิทธิอ�านาจ ไดร้บัยกย่องจากพระ
บิดาบนสวรรคข์องเรา

จากพรทัง้หมดที่เรานับได ้พรที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดคอืความรูสึ้กถึงการให้อภัย
ที่มาจากการรบัส่วนศีลระลึก เราจะ
รูสึ้กรกัและซาบซึง้ใจมากยิ่งขึน้ส�าหรบั
พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ที่การพลีพระชนม์
ชีพอันเป็นนิรนัดรข์องพระองคท์�าให้
เราสามารถสะอาดจากบาปได ้เมื่อเรา
รบัส่วนขนมปังและน� ้า เราระลึกวา่
พระองคท์รงทนทุกข์เพื่อเรา และเมื่อ
เราส�านึกคณุตอ่ส่ิงที่พระองคท์รงท�า
เพื่อเรา เราจะสัมผัสถึงความรกัของ
พระองคแ์ละความรกัที่เรามี ให้พระองค์

พรแห่งความรกัที่เราไดร้บัจะช่วย
ให้เรารกัษาพระบัญญัตทิี่จะ “ระลึกถึง
พระองคต์ลอดเวลา” 5  ไดง้่ายขึน้ ท่าน
อาจรูสึ้กรกัและส�านึกคณุเหมือนที่
ข้าพเจ้ารูสึ้ก แม้กระทั่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ผู้ที่พระบิดาบนสวรรคท์รง
สัญญาวา่จะอยู่กับเราตลอดเวลาเมื่อเรา
ยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาที่เราท�า
ไว ้เรานับพรทัง้หมดเหล่าน้ันไดทุ้กวนั
อาทิตย์และรูสึ้กส�านึกคณุได้

วนัสะบาโตยังเป็นช่วงเวลาดทีี่สุดอีก
ดว้ยในการระลึกถึงพันธสัญญาซ่ึงเราท�า
ไวท้ี่น� ้าแห่งบัพตศิมาวา่ท่านจะรกัและ
รบัใช้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์
การท�าให้สัญญาน้ันเกิดสัมฤทธิผลในวนั
สะบาโตจะรวมถึงการมีส่วนรว่มในชัน้
เรยีนหรอืโควรมัดว้ยจุดประสงคจ์ากใจ
ที่จะสรา้งศรทัธาและความรกัท่ามกลาง
พี่น้องของเรา ผู้อยู่ที่น่ันกับเรา ค�า
สัญญาน้ันจะรวมไปถึงการท�าหน้าที่การ
เรยีกของเราดว้ยใจรา่เรงิ

ข้าพเจ้าส�านึกคณุส�าหรบัวนัอาทิตย์
ที่ข้าพเจ้าสอนโควรมัมัคนายกในเมือง
บาวน์ตฟูิล ยูทาห์ และชัน้เรยีนโรงเรยีน
วนัอาทิตย์ ในไอดาโฮ และข้าพเจ้ายัง
จ�าไดแ้ม้แตค่รัง้ที่ ไดร้บัใช้เป็นผู้ช่วย
ภรรยาข้าพเจ้าในชัน้เรยีนบรบิาล  
งานหลักของข้าพเจ้าคอืแจกและเก็บ
ของเล่น

เป็นเวลาหลายปีก่อนข้าพเจ้าจะ
ตระหนักโดยพระวญิญาณวา่การรบัใช้
อันเรยีบง่ายของข้าพเจ้าส�าหรบัพระเจ้า
มีความส�าคญัในชีวติบุตรธิดาของพระ
บิดาบนสวรรค ์ข้าพเจ้าประหลาดใจที่
บางคนยังจ�าไดแ้ละขอบคณุข้าพเจ้า
ถึงความพยายามอันดอ้ยประสบการณ์
ของข้าพเจ้าที่จะรบัใช้พวกเขาเพื่อพระ
อาจารย์ ในวนัสะบาโตเหล่าน้ัน

เฉกเช่นบางครัง้เรามองไม่เห็นผล
ของการรบัใช้ที่เราให้ ไว้ ในวนัสะบาโต 
เราอาจมองไม่เห็นยอดสะสมของผู้รบัใช้
คนอื่นๆ ของพระเจ้า แตพ่ระเจ้าก�าลัง
สรา้งอาณาจักรของพระองคอ์ย่างเงียบๆ 
ผ่านผู้รบัใช้ผู้ซ่ือสัตย์และถ่อมตนของ
พระองค ์โดยไม่ป่าวประกาศมากนัก ไป
ยังอนาคตแห่งมิลเลเนียมอันเรอืงโรจน์ 
ซ่ึงตอ้งใช้พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ ในการ
มองเห็นความยิ่งใหญ่ที่ก�าลังเตบิโต

ข้าพเจ้าเตบิโตมาโดยเข้าการ
ประชุมศีลระลึกที่สาขานิวเจอรซี์ย์แห่ง
เล็กๆ กับสมาชิกเพียงสองสามคนและ
ครอบครวัเดยีว ครอบครวัข้าพเจ้าเอง 
เจ็ดสิบห้าปีที่แล้ว ข้าพเจ้าไดร้บั 
บัพตศิมาที่ฟิลาเดลเฟียในอาคารโบสถ์
ที่ศาสนจักรสรา้งเพียงแห่งเดยีวที่เราไป
ได้ ในรฐัเพนซิลเวเนียหรอืนิวเจอรซี์ย์  
แตพ่ืน้ที่ซ่ึงสมัยน้ันมีสาขาเล็กๆ หน่ึง
แห่งในพรนิซ์ตนั นิวเจอรซี์ย์ ปัจจุบันมี
วอรด์ใหญ่สองวอรด์ และเมื่อไม่กี่วนัมา
น้ี คนหนุ่มสาวหลายพันคนรว่มแสดง
ในงานเฉลมิฉลองกอ่นการอุทศิพระวหิาร 
ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย

สมัยยังหนุ่ม ข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็น
ผู้สอนศาสนาท้องถิ่นท่ีเรานมัสการ
วันอาทิตย์ ในอาคารโบสถ์หลังเดียว
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ในเมืองแอลบูเคอร์คี นิวเม็กซิโก 
ปัจจุบันมีพระวิหารหน่ึงแห่งและสเตค
ส่ีแห่ง

ข้าพเจ้าออกจากแอลบูเคอรค์ี ไป
เรยีนที่เคมบรดิจ์ แมสซาชูเซตส์ ที่น่ัน
มีอาคารโบสถ์หน่ึงหลังและมีท้องถิ่น
ที่ครอบคลุมเกือบทัง้รฐัแมสซาชูเซตส์
และโรดไอแลนด ์ข้าพเจ้าขับรถขึน้เนิน
เขาของชนบทที่สวยงามน้ันเพื่อไปรว่ม
การประชุมศีลระลึกในสาขาเล็กๆ ซ่ึง
ส่วนใหญ่เช่าสถานที่ขนาดเล็กหรอืเป็น
บ้านหลังเล็กที่ตอ่เตมิใหม่ ปัจจุบันมี
พระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าใน
เบลมอนท์ แมสซาชูเซตส์ และสเตคที่
กระจายอยู่ทั่วชนบท

ส่ิงที่ข้าพเจ้าเห็นไม่ชัดในเวลาน้ัน
คอืพระเจ้าก�าลังเทพระวญิญาณของ
พระองคม์าที่ผู้คนในการประชุมศีล 
ระลึกเล็กๆ เหล่าน้ัน ข้าพเจ้าสัมผัสได ้
แตข่้าพเจ้าไม่เห็นขอบเขตและจังหวะ
เวลาในพระประสงคข์องพระเจ้าที่จะ
สรา้งและเชิดชูอาณาจักรของพระองค ์
โดยการเปิดเผย ศาสดาพยากรณ์เห็น
และบันทึกส่ิงที่เราสามารถเห็นไดด้ว้ย
ตนเองในเวลาน้ี นีไฟกล่าววา่ยอดรวม
ของเราจะไม่ ใช่ตวัเลขจ�านวนมากแต่
ความสวา่งที่ส่ังสมเป็นยอดรวมน้ันจะ
เป็นที่ประทับใจเมื่อไดเ้ห็น

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
ข้าพเจ้าเห็นศาสนจักรของพระเมษ
โปดกของพระผู้เป็นเจ้า, และจ�านวน
คนของศาสนจักรน้ันน้อย . . .

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
ข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็นเดชานุภาพของ
พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า,  
วา่ลงมาบนวสุิทธิชนของศาสนจักรของ
พระเมษโปดก, และบนผู้คนแห่งพันธ
สัญญาของพระเจ้า, ซ่ึงกระจัดกระจาย
อยู่บนทั่วพืน้พิภพ; และพวกเขามีอาวธุ
คอืความชอบธรรมและเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้าในรศัมีภาพอันยิ่งใหญ่” 6

ในสมัยการประทานน้ี มีค�าอธิบาย
ของศาสดาพยากรณ์ซ่ึงคล้ายคลึงกัน
ถึงสภาพการณ์ของเราและโอกาสที่อยู่

เบือ้งหน้าบันทึกไว้ ในหลักค�าสอนและ
พันธสัญญา ดงัน้ี

“เจ้ายังไม่เข้าใจวา่พระบิดาทรงมี
พรส�าคญัยิ่งเพียงใดในพระหัตถ์ของ
พระองคเ์องและทรงเตรยีมไว้ ให้เจ้า;

“และเจ้าไม่อาจทนทุกส่ิงไดข้ณะน้ี; 
กระน้ันก็ตาม, จงรืน่เรงิเถิด, เพราะเรา
จะน�าทางเจ้าไป. อาณาจักรเป็นของเจ้า
และพรที่น่ันเป็นของเจ้า, และความ
มั่งคัง่แห่งนิรนัดรเป็นของเจ้า

“และคนที่รบัส่ิงทัง้ปวงดว้ย ควำม
ขอบคณุ จะไดร้บัยกย่อง; และส่ิงที่ดี
ของแผ่นดนิโลกน้ีจะเพิ่มเตมิให้เขา, 
แม้รอ้ยเท่า, แท้จรงิแล้ว, มากกวา่” 7

ข้าพเจ้าสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของ
ความส�านึกคณุที่เพิ่มขึน้ส�าหรบัพร
และความรกัของพระผู้เป็นเจ้าตลอด
ทั่วศาสนจักร ดเูหมือนความส�านึกคณุ
น้ันจะเตบิโตเรว็มากท่ามกลางสมาชิก
ศาสนจักรในเวลาและสถานที่ซ่ึงมีการ
ทดลองศรทัธาของพวกเขา ที่พวกเขา
ตอ้งวงิวอนพระผู้เป็นเจ้าทูลขอความ
ช่วยเหลือให้ด�าเนินตอ่ไป

ช่วงเวลาที่เราจะด�าเนินชีวติตอ่ไปจะ
มีการทดลองที่ยากล�าบาก เช่นเดยีวกับ
สมัยที่ผู้คนของแอลมาอยู่ ใตอ้�านาจ 
อมิวลอนผู้ โหดรา้ย ผู้ที่วางภาระไวบ้น
หลังพวกเขาหนักเกินกวา่จะแบกไหว

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงคนเหล่าน้ัน
ในความทุกข์ของพวกเขา, มีความวา่: 
จงเงยหน้าและจงสบายใจเถิด, เพราะ
เรารูถ้ึงพันธสัญญาที่เจ้าท�าไวก้ับเรา; 

และเราจะให้พันธสัญญาแก่ผู้คนของ
เราและปลดปล่อยพวกเขาออกจาก
ความเป็นทาส

“และเราจะให้สัมภาระซ่ึงวางอยู่บน
บ่าเจ้าเบาลงดว้ย, แม้จนเจ้าหารูสึ้กไม่วา่
มันอยู่บนหลังเจ้า, แม้ขณะที่เจ้าอยู่ ใน
ความเป็นทาส; และการน้ีเราจะท�าเพื่อ
เจ้าจะยืนเป็นพยานให้เราตอ่จากน้ีไป, 
เพื่อเจ้าจะรูอ้ย่างแน่นอนวา่เรา, พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้า, มาเยือนผู้คนของเราใน
ความทุกข์ของพวกเขา

“และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้
คอืพระเจา้ทรงท�าใหสั้มภาระซ่ึงวาง
อยูบ่นแอลมาและพีน้่องของทา่นเบา
ลง; แทจ้รงิแลว้, พระเจา้ทรงเพิม่พละ
ก�าลงัใหพ้วกเขาเพือ่พวกเขาจะทนแบก
สัมภาระได้ โดยงา่ย, และพวกเขายอมรบั
อยา่งช่ืนบานและดว้ยความอดทนตอ่
พระประสงคท์ัง้หมดของพระเจา้” 8

ท่านทัง้หลายกับข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
เมื่อใดก็ตามที่เรารกัษาพันธสัญญาของ
เรากับพระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อเป็นส่ิงที่ยาก พระองคท์รงฟังค�า
สวดอ้อนวอนขอบพระทัยส�าหรบัส่ิงที่
พระองคท์รงท�าเพื่อเราและทรงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของเราดว้ยพละก�าลังที่จะ
อดทนอย่างซ่ือสัตย์ และมากกวา่หน่ึง
ครัง้ที่พระองคท์รงท�าให้เรารา่เรงิและ
แข็งแรง

ท่านอาจสงสัยวา่ท่านจะท�าอะไรได้
บ้างในการด�าเนินชีวติและนมัสการใน
วนัสะบาโตน้ีเพื่อแสดงถึงความส�านึก
คณุของท่าน เพื่อเสรมิก�าลังตวัท่าน
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พระองค์ ไดเ้ผยพระวจนะในพระนาม
ของพระองค ์และไดข้ับผีออกใน
พระนามของพระองค ์และไดท้�าการ
แห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนาม
ของพระองค์ ไม่ ใช่หรอื?’

“เมื่อน้ันเราจะกล่าวแก่พวกเขา
วา่ ‘เราไม่เคยรูจ้ักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้
ท�าความช่ัว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา” 2

เราเข้าใจค�าสอนน้ีมากขึน้เมื่อเรา
ไตรต่รองการแก้ ไขข้อความซ่ึงไดร้บั
การดลใจ เป็นส่ิงส�าคญัที่พระด�ารสั
ของพระเจ้าในพระคมัภีร์ ไบเบิลฉบับ
คงิก์เจมส์ “เราไม่เคยรูจ้ักพวกเจ้าเลย” 

โดย เอล็เดอร์ เดวดิ เอ. เบดนาร์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

เ มื่อถึงช่วงท้ายค�าเทศนาบนภูเขา 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นถึงความ
จรงินิรนัดรว์า่ “ โดยการท�าตาม

พระทัยพระบิดาเท่าน้ันที่จะสามารถได้
รบัพระคณุแห่งความรอดของพระบุตร
ได”้ 1

พระองคต์รสัวา่
“ ไม่ ใช่ทุกคนที่เรยีกเราวา่ ‘องคพ์ระ

ผู้เป็นเจ้า’ จะไดเ้ข้าในแผ่นดนิสวรรค ์
แตผู่้ที่ปฏิบัตติามพระทัยพระบิดาของ
เรา ผู้สถิตในสวรรคจ์ึงจะเข้าได้

“เมื่อถึงวนัน้ันจะมีคนจ�านวนมาก
รอ้งแก่เราวา่ ‘องคพ์ระผู้เป็นเจ้า ข้า

“ถา้พวกท่านรู้จกัเราแลว้”
เรารู้เก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอดเท่าน้ันหรือ หรือเราก�าลงัท�าความรู้จักพระองค์มากขึน้ 
เราจะท�าความรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร

ภาคบ่ายวนัอาทิตย	์|	2	ตุลาคม	2016และผู้อื่นส�าหรบัการทดลองที่รออยู่
เบือ้งหน้า

ท่านอาจเริม่ตน้วนัน้ีดว้ยการสวด
อ้อนวอนส่วนตวัและเป็นครอบครวั
เพื่อขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบั
ทุกส่ิงที่ทรงท�าเพื่อท่าน ท่านทูลถาม
พระเจ้าวา่ทรงตอ้งการให้ท่านท�าส่ิง
ใดเพื่อรบัใช้พระองคแ์ละผู้อื่น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจขอให้พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์บอกท่านถึงคนที่เดยีว
ดายหรอืตอ้งการความช่วยเหลือที่
พระเจ้าทรงประสงค์ ให้ท่านไปช่วย

ข้าพเจ้าสัญญาวา่ค�าสวดอ้อนวอน
ของท่านจะไดร้บัค�าตอบ และเมื่อท่าน
ท�าตามค�าตอบที่ ไดร้บั ท่านจะพบ
ปีติ ในวนัสะบาโต และใจของท่านจะ
ท่วมท้นไปดว้ยความส�านึกคณุ

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาทรงรูจ้ักและรกัท่าน พระผู้
ช่วยให้รอด พระเจ้าพระเยซูครสิต ์
ทรงชดใช้บาปของท่านเพราะทรงรกั
ท่าน พระบิดาและพระบุตรทรงรูจ้ัก
ช่ือท่านดงัที่พระองคท์รงรูจ้ักช่ือของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเมื่อทรง
ปรากฏตอ่หน้าเขา ข้าพเจ้าเป็นพยาน
วา่น่ีคอืศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
และพระองคจ์ะทรงให้เกียรต ิ
พันธสัญญาที่ท่านท�าและตอ่ไวก้ับพระ
ผู้เป็นเจ้า อุปนิสัยของท่านจะเปลี่ยน
ไปเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมาก
ยิ่งขึน้ ท่านจะไดร้บัก�าลังตา้นทานการ
ล่อลวงและความรูสึ้กสงสัยในความ
จรงิ ท่านจะพบปีติ ในวนัสะบาโต 
ข้าพเจ้าสัญญากับท่านในพระนามของ
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 59.
 2. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 59:5, 7–8.
 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 59:21.
 4. “นับพระพรท่าน,” เพลงสวด,  

บทเพลงที่ 118.
 5. โมโรไน 4:3; 5:2; หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา 20:77, 79.
 6. 1 นีไฟ 14:12, 14.
 7. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 78:17–19; 

เน้นตวัเอน.
 8. โมไซยาห์ 24:13–15.
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เปลี่ยนเป็น “พวกเจ้าไม่เคยรูจ้ักเรา
เลย” 3  ในงานแปลของโจเซฟ สมิธ

ลองพิจารณาอุปมาเรือ่งหญิง
พรหมจารสิีบคน จ�าได้ ไหมวา่หญิง
พรหมจารีโง่เขลาห้าคนไม่ไดเ้ตรยีม
พรอ้ม พวกเธอออกไปหาน� ้ามันตะเกียง
หลังจากไดย้ินเสียงรอ้งให้ ไปรบัเจ้าบ่าว

“ระหวา่งที่เขาทัง้หลายออกไปซือ้ เจ้า
บ่าวก็มาถึง พวกที่เตรยีมพรอ้มอยู่แล้วก็
ไปกับท่านในงานสมรส แล้วประตก็ูปิด

“ภายหลังหญิงพรหมจาร ี[ โง่เขลา] 
อีกห้าคนก็มารอ้งวา่ ‘ท่านเจ้าคะ ขอเปิด
ให้เราดว้ย’

“แตท่่านตอบวา่ ‘เราบอกความจรงิ
กับท่านทัง้หลายวา่ เราไม่รูจ้ักท่าน” 4

อุปมาเรือ่งน้ีมีนัยมากขึน้ส�าหรบัเรา
แตล่ะคนจากการแก้ ไขข้อความอีกอย่าง
หน่ึงซ่ึงมาจากการดลใจ เป็นส่ิงส�าคญั
ที่ประโยค “เราไม่รูจ้ักท่าน” ดงัที่กล่าว
ไว้ ในพระคมัภีร์ ไบเบิลฉบับคงิก์เจมส์มี
ความชัดเจนขึน้ในงานแปลของโจเซฟ 
สมิธซ่ึงเปลี่ยนเป็น “เจ้าไม่รูจ้ักเรา” 5

ประโยคที่วา่ “พวกเจ้าไม่เคยรูจ้ักเรา
เลย” และ “เจ้าไม่รูจ้ักเรา” ควรเป็นเหตุ
ให้เราแตล่ะคนพินิจพิจารณาตนเอง
ทางวญิญาณ เรารูเ้กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้
รอดเท่าน้ันหรอื หรอืเราก�าลังท�าความ
รูจ้ักพระองคม์ากขึน้ เราจะท�าความ
รูจ้ักพระเจ้าไดอ้ย่างไร ค�าถามแห่งจิต
วญิญาณเหล่าน้ีเป็นข่าวสารที่ข้าพเจ้า
มุ่งเน้น ข้าพเจ้าขอความช่วยเหลือจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างจรงิจังเมื่อเรา
พิจารณาหัวข้อส�าคญัน้ีดว้ยกัน

ท�าความรู้จกัพระองค์
พระเยซูตรสัวา่
“เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และ

เป็นชีวติ ไม่มี ใครมาถึงพระบิดาได้
นอกจากจะมาทางเรา

“ถ้าพวกท่านรูจ้ักเราแล้ว ท่านก็จะ
รูจ้ักพระบิดาของเราดว้ย” 6

เราท�าความรูจ้ักพระบิดาเมื่อเรา
ท�าความรูจ้ักพระบุตรผู้เป็นที่รกัของ
พระองค์

วตัถุประสงคอ์ันยิ่งใหญ่อย่างหน่ึง
ของความเป็นมรรตยัคอืไม่เพียงเรยีนรู้
เกี่ยวกับพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิด
ของพระบิดาเท่าน้ันแตพ่ยายามรูจ้ัก
พระองคด์ว้ย ขัน้ตอนส�าคญัส่ีข้อที่จะ
ช่วยให้เราท�าความรูจ้ักพระเจ้าคอืการใช้
ศรทัธาในพระองค ์ท�าตาม รบัใช้ และ
เช่ือฟังพระองค์
ใช้ศรัทธาในพระองค์

การใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตค์อื
การพึ่งพาความดงีาม พระเมตตา และ
พระคณุของพระองค์ 7 เราเริม่ท�าความ
รูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเราปลุก
ความสามารถทางวญิญาณของเราและ
ทดลองค�าสอนของพระองค ์แม้จนเรา
มีที่ ในจิตวญิญาณส�าหรบัส่วนหน่ึงของ
พระค�า 8 เมื่อเรามีศรทัธาในพระเจ้าเพิ่ม
ขึน้ เราวางใจพระองคแ์ละเช่ือมั่นใน
เดชานุภาพของพระองคท์ี่จะไถ่ เยียวยา 
และเสรมิก�าลังเรา

ศรทัธาที่แท้จรงิมุ่งเน้นที่พระเจ้า
และน�าไปสู่การกระท�าอันชอบธรรม
เสมอ “ศรทัธาในพระครสิต ์[เป็น] หลัก
ธรรมข้อแรกในศาสนาที่ ไดร้บัการเปิด
เผย . . . รากฐานของความชอบธรรม

ทัง้มวล . . . หลักธรรมแห่งการปฏิบัติ
ของผู้มีปัญญาทัง้หลาย” 9 เน่ืองจากการ
ปฏิบัตติามหลักธรรมที่ถูกตอ้งซ่ึงพระผู้
ไถ่ทรงประกาศไวเ้ป็นส่ิงจ�าเป็นตอ่การ
ไดร้บัและใช้ศรทัธาที่แท้จรงิ “ความเช่ือ
ที่ ไม่มีการประพฤตน้ัินไรผ้ล” 10 เราตอ้ง
เป็น “ผู้ประพฤตติามพระวจนะ ไม่ ใช่
เป็นเพียงผู้ฟังเท่าน้ัน” 11

การฟังพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าและรบัของประทานทางวญิญาณ
แห่งศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอดมีความ
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เน่ืองจาก 
“ความเช่ือเกิดขึน้ไดก็้เพราะการไดย้ิน 
และการไดย้ินเกิดขึน้ไดก็้เพราะการ
ประกาศพระครสิต”์ 12 เราคุน้เคยกับ
พระองคแ์ละพระสุรเสียงของพระองค์
เมื่อเราศึกษาและดืม่ด�า่พระค�าของ
พระองค์ ในพระคมัภีร์ 13 สวดอ้อนวอน
ถึงพระบิดาในพระนามของพระองค์
ดว้ยเจตนาแท้จรงิ 14 และแสวงหาพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืน 15 
การเรยีนรูแ้ละประยุกต์ ใช้หลักค�าสอน
ของพระครสิต์ ในชีวติเราเป็นส่ิงที่เรา
ตอ้งท�าก่อนจะไดร้บัของประทานแห่ง
ศรทัธาในพระองค์ 16

การใช้ศรทัธาในพระเจ้าเป็นการ
เตรยีมที่จ�าเป็นตอ่การท�าตามพระองค์
ท�าตามพระองค์

“ขณะที่พระองคท์รงด�าเนินอยู่ตาม
ชายทะเลกาลิลี ก็ทอดพระเนตรเห็นพี่
น้องชาวประมงสองคน คอืซีโมนที่เรยีก
วา่เปโตร กับอันดรวูน้์องชายของเขา 
ก�าลังทอดแหอยู่ ในทะเลสาบ

“พระองคต์รสักับเขาทัง้สองวา่ จง
ตามเรามา และเราจะตัง้ท่านให้เป็นผู้
หาคนดัง่หาปลา

“เขาจึงละทิง้แหตามพระองค์ ไป
ทันที” 17

เปโตรกับอันดรวูเ์ป็นแบบอย่างที่
โดดเดน่ของการฟังและท�าตามพระ
อาจารย์

เช่นเดยีวกันพระผู้ช่วยให้รอดทรง
แนะน�าท่านกับข้าพเจ้าวา่ “ถ้าใคร
ตอ้งการจะตดิตามเรา ให้คนน้ันปฏิเสธ
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ตนเอง รบักางเขนของตนแบกและตาม
เรามา” 18 การรบัและแบกกางเขนของ
ตนคอืการปฏิเสธตนเองจากความ 
อาธรรม์ทัง้ปวงและตณัหาราคะทุกอย่าง
ของโลก และรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระเจ้า19

พระผู้ช่วยให้รอดทรงตกัเตอืนให้
เราเป็นดงัที่พระองคท์รงเป็น 20 ฉะน้ัน
การท�าตามพระเจ้าจึงรวมถึงการเลียน
แบบพระองคด์ว้ย เรามาท�าความรูจ้ัก
พระเจ้าตอ่ไปเมื่อเราพยายามเป็น
เหมือนพระองคผ์่านอ�านาจการชดใช้
ของพระองค์

ในการปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิ
โลก พระเยซูทรงแสดงหนทาง น�าทาง 
และเป็นแบบอย่างอันดพีรอ้ม “แนวคดิ
ที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับพระอุปนิสัย ความ
ดพีรอ้ม และพระคณุลักษณะของ
พระองค”์ 21  ให้จุดประสงคท์ี่ยั่งยืน
และทิศทางที่ชัดเจนเมื่อเราตดิตาม
พระองคบ์นถนนสู่การเป็นสานุศิษย์ผู้
ภักดี

การท�าตามพระผู้ช่วยให้รอดช่วย
ให้เราสามารถรบั “ความรูท้ี่แท้จรงิวา่
วถิีชีวติที่เราด�าเนินตามน้ันสอดคล้อง
กับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า” 22 
ความรูเ้ช่นน้ันไม่ ใช่ส่ิงลีล้ับที่ ไม่อาจรู้
ไดแ้ละไม่ไดมุ้่งเน้นที่ความพยายามทาง
โลกหรอืข้อกังวลทั่วไปในชีวติมรรตยั 
แตค่อืความก้าวหน้าตามเส้นทางแห่ง
พันธสัญญาที่แน่วแน่และตอ่เน่ืองซ่ึง
เป็นวถิีชีวติที่พระองคท์รงโปรดปราน

ความฝันของลี ไฮในพระคมัภีร ์
มอรมอนระบุเส้นทางที่เราควรตาม 
ความท้าทายที่เราจะเผชิญ และแหล่ง
ช่วยทางวญิญาณที่มี ไวช่้วยเราตดิตาม
และมาหาพระผู้ช่วยให้รอด การรดุหน้า
ตอ่ไปบนทางคบัแคบและแคบคอืส่ิง
ที่พระองคท์รงประสงค์ ให้เราท�า การ
ลิม้รสผลไม้จากตน้ไม้และ “เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาหาพระเจ้า” 23 อย่างลึกซึง้
เป็นพรที่พระองคท์รงปรารถนาให้เราได้
รบั ดงัน้ัน พระองคจ์ึงทรงเชือ้เชิญเรา
วา่ “จงกลับมาตดิตามเรา” 24

การใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละ
ท�าตามพระองคเ์ป็นการเตรยีมที่จ�าเป็น
ตอ่การรบัใช้พระองค์
รับใช้พระองค์

“เพราะคนจะรูจ้ักผู้เป็นนายซ่ึงเขา
ไม่เคยรบัใช้, และเป็นคนแปลกหน้า
ส�าหรบัเขา, และอยู่ ไกลจากความนึกคดิ
และเจตนาของใจเขาไดอ้ย่างไร?” 25

เราท�าความรูจ้กัพระเจา้อยา่งสมบรูณ์
ยิ่งขึน้เมื่อเรารบัใช้พระองคแ์ละท�างาน
ในอาณาจักรของพระองค ์เมื่อเราท�า
เช่นน้ัน พระองคจ์ะประทานพรเรา
อย่างเผื่อแผ่ดว้ยความช่วยเหลือจาก
สวรรค ์ของประทานทางวญิญาณ และ
ความสามารถที่เพิ่มขึน้ เราจะไม่มีวนั
ถูกทิง้อย่างเดยีวดายเมื่อเราท�างานใน
สวนองุ่นของพระองค์

พระองคท์รงประกาศวา่ “เพราะเรา
จะไปเบือ้งหน้าเจ้า. เราจะอยู่ทางขวามือ
เจ้าและทางซ้ายเจ้า, และพระวญิญาณ
ของเราจะอยู่ ในใจเจ้า, และเหล่าเทพ
ของเราห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้า
ไว.้” 26

เราท�าความรูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อ
เราท�าสุดความสามารถในการไปยังที่ซ่ึง
พระองคท์รงประสงค์ ให้เราไป พูดในส่ิง
ที่พระองคท์รงประสงค์ ให้เราพูด และ
เป็นคนที่พระองคท์รงประสงค์ ให้เรา
เป็น 27 เมื่อเราตระหนักอย่างนอบน้อม
วา่เราตอ้งพึ่งพาพระองค ์พระองคจ์ะ
ทรงเพิ่มศักยภาพของเราให้สามารถ
รบัใช้ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ความปรารถนาของเราจะคอ่ยๆ ตรง
กับความปรารถนาของพระองค ์และ
พระประสงคข์องพระองคก์ลายเป็นจุด
ประสงคข์องเรา แม้จนเราจะ “ ไม่ขอส่ิง
ซ่ึงตรงกันข้ามกับความประสงค ์[ของ
พระองค]์” 28

การรบัใช้พระองคเ์รยีกรอ้งสุดใจ 
พลัง ความนึกคดิ และพละก�าลังของ
เรา29 ดว้ยเหตน้ีุ การรบัใช้ผู้อื่นอย่างไม่
เห็นแก่ตวัจึงแก้นิสัยเอาแต่ ใจตนเอง
และเห็นแก่ตวัของมนุษย์ปุถุชน เรา
จะเริม่รกัคนที่เรารบัใช้ และเน่ืองจาก

การรบัใช้ผู้อื่นคอืการรบัใช้พระผู้เป็น
เจ้า เราจะเริม่รกัพระองคแ์ละพี่น้อง
ของเรามากยิ่งขึน้ ความรกัเช่นน้ัน
คอืปรากฏการณ์จากของประทานทาง
วญิญาณแห่งจิตกุศล แม้ความรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต์ 30

“จงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลัง
ของใจ, เพื่อท่านจะเป่ียมดว้ยความรกัน้ี, 
ซ่ึงพระองคป์ระทานให้ทุกคนซ่ึงเป็น
ผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระบุตรของ
พระองค,์ พระเยซูครสิต;์ เพื่อท่านจะ
กลับกลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า; 
เพื่อวา่เมื่อพระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏ
เราจะเป็นเหมือนพระองค,์ เพราะเราจะ
เห็นพระองคด์งัที่พระองคท์รงด�ารงอยู่; 
เพื่อเราจะมีความหวงัน้ี; เพื่อพระองค์
จะทรงท�าให้เราบรสุิทธิ์แม้ดงัที่พระองค์
ทรงบรสุิทธิ์.” 31

เราท�าความรูจ้ักพระเจ้าเมื่อเราเป่ียม
ดว้ยความรกัของพระองค์
เช่ือพระองค์

เป็นไปได้ ไหมที่จะใช้ศรทัธาใน
พระองค ์ท�าตามพระองค ์รบัใช้
พระองค ์แต่ไม่เช่ือพระองค์

ข้าพเจ้าคุน้เคยกับสมาชิกศาสนจักร
ผู้ยอมรบัหลักค�าสอนและหลักธรรม
ที่แท้จรงิซ่ึงมีอยู่ ในพระคมัภีรแ์ละ
ประกาศส่ิงน้ีจากแท่นพูด แตเ่ป็นเรือ่ง
ยากส�าหรบัพวกเขาที่จะเช่ือวา่ความจรงิ
พระกิตตคิณุเหล่าน้ันประยุกต์ ใช้ ได้ ใน
ชีวติและสภาวการณ์ของพวกเขาโดย
เฉพาะ ดเูหมือนวา่พวกเขามีศรทัธาใน
พระผู้ช่วยให้รอด แตพ่วกเขาไม่เช่ือวา่
จะไดพ้รที่พระองคท์รงสัญญาไวห้รอื
จะเกิดขึน้ในชีวติพวกเขา ข้าพเจ้ายัง
พบกับผู้ท�าการเรยีกของตนตามหน้าที่
แตพ่ระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูยัง
ไม่ ใช่ความเป็นจรงิในชีวติพวกเขา เรา
ท�าความรูจ้ักพระเจ้าไม่ ใช่เพราะเราเช่ือ
ในพระองคเ์ท่าน้ันแตเ่ราเช่ือพระองค์
และค�ามั่นสัญญาของพระองคเ์ช่นกัน

ในพันธสัญญาใหม่ บิดาคนหน่ึงขอ
ให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัษาบุตรของ
เขา พระเยซูตรสัตอบวา่
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“‘ถ้าช่วยได’้ น่ะหรอื? ใครเช่ือก็ท�าให้
ไดทุ้กส่ิง

“บิดาของเด็กจึงรอ้งทูลทันทีวา่ 
ข้าพเจ้าเช่ือ และขอโปรดช่วยในส่วนที่
ขาดอยู่ดว้ยเถิด” 32

ข้าพเจ้าไตรต่รองหลายครัง้ถึงค�ารอ้ง
ขอของบิดาผู้น้ี “ โปรดช่วยในส่วน
ที่ขาดอยู่ด้วยเถิด” ข้าพเจ้าสงสัยวา่
เจตนาของค�าวงิวอนจากชายคนน้ีไม่ ใช่
เพื่อช่วยให้เขาเช่ือในพระเยซูวา่เป็น
พระผู้ ไถ่และเช่ือในอ�านาจการเยียวยา
ของพระองค์ เขาอาจตระหนักแล้ว
ก็ ได้วา่พระครสิต์คือพระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า แต่บางทีเขาต้องการความ
ช่วยเหลือเพื่อที่จะเช่ือวา่อ�านาจการ
เยียวยาของพระอาจารย์สามารถเกิดขึน้
เป็นการส่วนตัวเพื่อจะให้พรบุตรที่รกั
ของเขาได้ เขาอาจเช่ือในพระครสิต์
โดยทั่วไปแต่ไม่ ได้เช่ือพระครสิต์อย่าง
เฉพาะเจาะจงและเป็นส่วนตัว

บ่อยครัง้เราเป็นพยานถึงส่ิงที่เรารู้
วา่เป็นความจรงิ แตบ่างทีค�าถามที่ตรง
ประเด็นกวา่ส�าหรบัเราทุกคนคอืเราเช่ือ
ในส่ิงที่เรารูห้รอืไม่

ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงประกอบโดย
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตที่ถูกตอ้งเป็น
ส่ิงจ�าเป็นตอ่การเช่ือพระผู้ช่วยให้รอด 
ท�าความรูจ้ักพระองค ์และในที่สุด  
เช่ือส่ิงที่เรารู้

“และฐานะปุโรหติ [แห่งเมลคเีซเดค]  
ดแูลพระกิตตคิณุและถือกุญแจแห่ง
ความลีล้ับของอาณาจักร, แม้ กุญแจ
แห่งควำมรูเ้รือ่งพระผู้เป็นเจ้ำ.

“ฉะน้ัน, ในศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิตน้ี, พลังอ�านาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้
ประจักษ์” 33

เราเช่ือและท�าความรูจ้ักพระเจ้าเมื่อ
กุญแจแห่งความรูเ้รือ่งพระผู้เป็นเจ้า
ที่ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคดแูล
เปิดประตใูห้เราแตล่ะคนมีโอกาสรบั
พลังอ�านาจของความเป็นเหมือนพระ
ผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวติ เราเช่ือและ
ท�าความรูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเรา

ท�าตามพระองค์ โดยการรบัและรกัษา
ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์และรบัรปูลักษณ์
ของพระองค์ ไว้ ในสีหน้าเรามากขึน้ 34 
เราเช่ือและท�าความรูจ้ักพระครสิตเ์มื่อ
เรามีประสบการณ์ส่วนตวักับอ�านาจ
การเปลี่ยนแปลง การเยียวยา การเสรมิ
ก�าลัง และการท�าให้บรสุิทธิ์อันเกิดจาก
การชดใช้ เราเช่ือและท�าความรูจ้ักพระ
อาจารย์เมื่อ “พลังแห่งพระวจนะของ
พระองค ์[หยั่งราก] ในเรา” 35 จารกึไว้ ใน
ความคดิและใจเรา 36 และเรา “ทิง้บาป
ทัง้หมด [ของเรา] เพื่อรูจ้ักพระองค”์ 37

การเช่ือพระองคค์อืการวางใจวา่มพีร
อนัลน้เหลอืของพระองคซ่ึ์งน�ามาใช้ ใน
ชีวติเราและครอบครวัเป็นการส่วนตวั
ได ้การเช่ือพระองคด์ว้ยจติวญิญาณ
ทัง้หมดของเรา 38 เกดิขึน้เมือ่เรารดุ
หน้าตอ่ไปบนเส้นทางแหง่พนัธสัญญา 
ยอมใหค้วามประสงคข์องเราเป็นของ
พระองค ์ยอมใหพ้ระองคท์รงจดัล�าดบั
ความส�าคญัและจงัหวะเวลาไว้ ใหเ้รา การ
เช่ือพระองคค์อื—ยอมรบัวา่เดชานุภาพ
และสัญญาของพระองคเ์ป็นจรงิ—น�า
ทศันะ สันตสุิข และปีตเิขา้มาสู่ชีวติเรา

ค�าสัญญาและประจกัษ์พยาน
วนัหน่ึงในอนาคต “ทุกเข่าจะย่อลง, 

และทุกลิน้จะสารภาพ” 39 วา่พระเยซู
คอืพระครสิต ์ในวนัอันเรอืงโรจน์น้ัน 
เราจะรูว้า่พระองคท์รงรูจ้ักช่ือเราแตล่ะ
คน ข้าพเจ้าเป็นพยานและสัญญาวา่
เราไม่สามารถรูเ้กี่ยวกับพระเจ้าเท่าน้ัน
แตเ่ราตอ้งท�าความรูจ้ักพระองคด์ว้ย 
เมื่อเราใช้ศรทัธา ท�าตาม รบัใช้ และ
เช่ือพระองค ์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิง
น้ีในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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บัพตศิมา รบัของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ และอดทนจนกวา่ชีวติ
จะหาไม่ 5

หลกัค�าสอนของพระคริสต์ท�าให้เราได้รับ
พรจากการชดใช้ของพระคริสต์

การชดใช้ของพระครสิตส์รา้ง
เงื่อนไขให้เราพึ่งพา “ความดงีาม, และ
พระเมตตา, และพระคณุของพระ 
เมสสิยาห์ผู้บรสุิทธิ์” 6 “ ไดร้บัการท�าให้ดี
พรอ้มใน [พระครสิต]์” 7  ไดร้บัส่ิงดทีุก
อย่าง 8 และรบัชีวตินิรนัดร์ 9

หลักค�าสอนของพระครสิตอ์ีกนัย
หน่ึงคอืวธิี—วธิีเดยีว—ซ่ึงเราไดร้บัพร
ทัง้หมดที่มี ให้เราผ่านการชดใช้ของ
พระเยซู หลักค�าสอนของพระครสิต์
ท�าให้เราเข้าถึงพลังทางวญิญาณที่จะ
ยกเราจากสภาพทางวญิญาณในปัจจุบัน
ของเราขึน้สู่สภาพที่เราจะไดร้บัการ
ท�าให้ดพีรอ้มเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด10 
เกีย่วกบักระบวนการเกดิใหมน้ี่ เอ็ลเดอร ์
ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นสอนวา่ 
“การเกิดอีกครัง้ ซ่ึงไม่เหมือนการเกิด
ทางรา่งกาย เป็นกระบวนการมากกวา่
เป็นเหตกุารณ์ และการไดเ้ข้าไปอยู่ ใน
กระบวนการน้ันคอืจุดประสงคส์�าคญั
ของความเป็นมรรตยั” 11

เราลองส�ารวจองคป์ระกอบของหลัก
ค�าสอนของพระครสิตด์ว้ยกัน

หน่ึง ศรทัธาในพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ของพระองค์ ศาสดา
พยากรณ์ทัง้หลายสอนวา่ศรทัธาเริม่จาก
การไดย้ินพระวจนะของพระครสิต์ 12 
พระวจนะของพระครสิตเ์ป็นพยานถึง
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้และ
บอกเราวา่เราจะไดร้บัการให้อภัย พร 
และความสูงส่งอย่างไร 13

เมื่อไดย้ินพระวจนะของพระครสิต ์
เราใช้ศรทัธาโดยเลือกท�าตามค�าสอน
และแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด14 
เพื่อท�าเช่นน้ี นีไฟสอนวา่เราตอ้งวางใจ  
“อย่างเต็มที่ ในคณุงามความดขีอง 
[พระครสิต]์ ผู้ทรงอานุภาพที่จะช่วย
ให้รอด” 15 เพราะพระเยซูทรงเป็นพระ

ตอ้งสงสัยวา่การชดใช้ของพระเยซูเสรจ็
สมบูรณ์และพระบิดาทรงท�าตามพันธ
สัญญาของพระองคว์า่จะประทานพระผู้
ช่วยให้รอด ตอ่จากน้ันพระเยซูทรงสอน
ชาวนีไฟให้รูว้ธิี ไดร้บัพรจากแผนแห่ง
ความสุขของพระบิดา ซ่ึงมี ให้เราเพราะ
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด โดยทรง
สอนหลักค�าสอนของพระครสิตก์ับพวก
เขา 4

ข่าวสารของข้าพเจ้าวนัน้ีเน้นเรือ่ง
หลักค�าสอนของพระครสิต ์พระคมัภีร์
นิยามหลักค�าสอนของพระครสิตว์า่
เป็นการใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละ
การชดใช้ของพระองค ์การกลับใจ รบั

โดย ไบรอนั เค. แอชตนั

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานโรงเรียนวนัอาทิตยส์ามญั

ก ารเสด็จเยือนชาวนีไฟของพระ
เยซูหลังจากฟ้ืนคนืพระชนม์
จัดล�าดบัไวอ้ย่างดเีพื่อสอนเรือ่ง

ส�าคญัที่สุดกับเรา เริม่ดว้ยพระบิดาทรง
เป็นพยานตอ่ผู้คนวา่พระเยซูทรงเป็น 
“บุตรที่รกั [ของพระองค]์, ผู้ที่  
[พระองค]์ พอใจมาก” 1 จากน้ันพระ
เยซูเสด็จลงมาและเป็นพยานถึงการ
พลีพระชนม์เพื่อการชดใช้ 2 ทรงเชือ้
เชิญผู้คนให้ “รูแ้น่แก่ ใจ” วา่พระองค์
ทรงเป็นพระครสิต์ โดยออกมาสัมผัส
รอยแผลที่พระปรศัว ์และรอยตะปูที่
พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ 3 
ประจักษ์พยานเหล่าน้ีแสดงไว้ โดยไม่

หลกัค�าสอนของพระคริสต์
หลกัค�าสอนของพระคริสต์ท�าให้เราเข้าถึงพลงัทางวิญญาณท่ีจะยกเราจากสภาพทาง
วิญญาณในปัจจุบันของเราขึน้สู่สภาพท่ีเราจะได้รับการท�าให้ดีพร้อม
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ผู้เป็นเจ้าในการด�ารงอยู่ก่อนเกิด16 
ด�าเนินพระชนม์ชีพไรบ้าป 17 และ
ระหวา่งการชดใช้ทรงสนองข้อเรยีกรอ้ง
ทัง้หมดของความยุตธิรรมเพื่อท่านและ
ข้าพเจ้า 18 พระองคจ์ึงทรงมีเดชานุภาพ
และกุญแจที่จะท�าให้ทุกคนฟ้ืนคนื
ชีวติ19 และทรงท�าให้พระเมตตามี
อ�านาจเหนือความยุตธิรรมตามเงื่อนไข
ของการกลับใจ 20 เมื่อเราเข้าใจวา่เรา
สามารถรบัพระเมตตาผ่านคณุงาม
ความดขีองพระครสิต ์เราย่อมสามารถ 
“มีศรทัธาสู่การกลับใจ” 21 การวางใจ
อย่างเต็มที่ ในคณุงามความดขีองพระ
ครสิตค์อืการวางใจวา่พระองคท์รงท�า
ส่ิงจ�าเป็นเพื่อช่วยให้เรารอดแล้วปฏิบัติ
ตามความเช่ือของเรา 22

ศรทัธาท�าให้เราเลิกกังวลมากเกิน
เหตกุับส่ิงที่คนอื่นคดิกับเราและเริม่
สนใจมากขึน้วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงคดิ
อย่างไรกับเรา

สอง การกลับใจ แซมิวเอลชาว 
เลมันสอนวา่ “หากท่านเช่ือในพระนาม
ของ [พระครสิต]์ ท่านจะกลับใจจาก
บาปทัง้หมดของท่าน” 23 การกลับใจ
เป็นของประทานล�า้คา่จากพระบิดา
บนสวรรคท์ี่เกิดขึน้ไดผ้่านการเสียสละ
ของพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดจาก
พระองค ์อีกทัง้เป็นกระบวนการที่พระ
บิดาประทานแก่เราเพื่อให้เราเปลี่ยน
ความคดิ การกระท�า และตวัตนของเรา 
ทัง้น้ีเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอดมากขึน้เรือ่ยๆ 24 การกลับใจไม่ ใช่
ส�าหรบับาปเท่าน้ันแตเ่ป็นกระบวนการ
ประจ�าวนัของการประเมินและปรบัปรงุ
ตนเอง 25 ที่ช่วยเราเอาชนะบาป ความ
ไม่ดพีรอ้ม ความอ่อนแอ และความไม่
สมบูรณ์ของเรา 26 การกลับใจท�าให้เรา
เป็น “ผู้ตดิตามแท้จรงิ” ของพระครสิต ์
ซ่ึงท�าให้เราเป่ียมดว้ยความรกั 27 และ
ขับความกลัวออกไป 28 การกลับใจไม่ ใช่
แผนส�ารองในกรณีที่แผนการด�าเนิน
ชีวติให้ดพีรอ้มของเราล้มเหลว 29 การ 
กลับใจอย่างตอ่เน่ืองเป็นเส้นทางเดยีว
ที่จะท�าให้เราเกิดปีตอิันยั่งยืนและเปิด

ทางให้เรากลับไปอยู่กับพระบิดาบน
สวรรคข์องเราได้

โดยผ่านการกลับใจเราจะวา่ง่ายและ
เช่ือฟังพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า 
แต่ไม่ ใช่กลับใจอย่างเดยีว การยอมรบั
พระคณุความดขีองพระผู้เป็นเจ้าและ
ความไม่สลักส�าคญัของเรา 30 ผนวกกับ
การพยายามสุดความสามารถเพื่อให้
ความประพฤตขิองเราสอดคล้องกับ
พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า 31 จะน�า
พระคณุเข้ามาในชีวติเรา 32 พระคณุคอื 
“วธิีช่วยเหลือหรอืพลัง ประทานให้ผ่าน
พระเมตตาและความรกัอันล้นเหลือ
ของพระเยซูครสิต ์. . . เพื่อท�างานดทีี่ 
[เรา] ไม่สามารถท�าไดห้ากใช้วธิี  
[ของเรา] เอง” 33 เพราะการกลับใจ
เกี่ยวข้องกับการเป็นเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอด ซ่ึงไม่อยู่ ในวสัิยที่เราท�าได ้เรา
จึงตอ้งการพระคณุของพระผู้ช่วยให้
รอดอย่างยิ่งเพื่อท�าการเปลี่ยนแปลงที่
จ�าเป็นในชีวติเรา

เมื่อเรากลับใจ เราแทนที่ความ
ประพฤตเิดมิๆ ที่ ไม่ชอบธรรม ความ

อ่อนแอ ความไม่ดพีรอ้ม และความกลัว
ดว้ยความประพฤตแิละความเช่ือใหม่ที่
ดงึเราเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้
และช่วยให้เราเป็นเหมือนพระองค์

สาม บัพติศมาและศลีระลึก 
ศาสดาพยากรณ์มอรมอนสอนวา่  
“ผลแรกของการกลับใจคอืบัพตศิมา”34 
เพื่อให้สมบูรณ์เราตอ้งรวมการกลับใจ
กับศาสนพิธีบัพตศิมาที่ปฏิบัติโดยผู้
ด�ารงสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตของพระ
ผู้เป็นเจ้า ส�าหรบัสมาชิกของศาสนจักร 
เราตอ่พนัธสัญญาทีท่�าไวเ้มือ่รบับพัตศิมา 
และในโอกาสอื่นเมื่อเรารบัศีลระลึก 35

ในศาสนพิธีบัพติศมาและศีลระลึก  
เราท�าพันธสัญญาวา่จะรกัษาพระ
บัญญัติของพระบิดาและพระบุตร 
ระลึกถึงพระครสิต์ตลอดเวลา และ
เต็มใจรบัพระนามของพระครสิต ์
(หรอืงานและพระคุณลักษณะของ
พระองค์36) ไวก้ับเรา 37 พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงท�าพันธสัญญาเป็นการ
ตอบแทนวา่จะให้อภัยหรอืปลดบาปของ
เรา 38 และเทพระวญิญาณของพระองค์
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ลงมาให้ [เรา] มากขึน้ 39 พระครสิต์ทรง
สัญญาจะเตรยีมเราให้พรอ้มรบัชีวติ 
นิรนัดรเ์ช่นกันโดยช่วยให้เราเป็น
เหมือนพระองค์ 40

ดกัลาส ด.ี โฮลเมส ที่ปรกึษาที่หน่ึง
ในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญเขียน
ไวว้า่ “ศาสนพิธีบัพตศิมาและศีลระลึก
เป็นสัญลักษณ์ทัง้ผลลัพธ์สุดท้ายและ
กระบวนการเกิดใหม่ ในบัพตศิมา เรา
ฝังคนเก่าและออกมารบัชีวติใหม่ 41 ใน
ศีลระลึก เราเรยีนรูว้า่การเปลี่ยนแปลง
น้ีเป็นกระบวนการทีละขัน้ [ที่ซ่ึง] 
เปลี่ยนเราทีละน้อย ทีละสัปดาห์เมื่อ
เรากลับใจ ท�าพันธสัญญา และ[เป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอด] ผ่านการ
ประสาทพระวญิญาณเพิ่มขึน้” 42

ศาสนพิธีและพันธสัญญาจ�าเป็นที่สุด
ในหลักค�าสอนของพระครสิต ์โดยการ
รบัศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตอย่างมีคา่
ควรและรกัษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
พลังอ�านาจของความเป็นเหมือนพระ
ผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์ ในชีวติ
เรา43 เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร์
สันอธิบายวา่ “‘พลังอ�านาจของความ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า’ มาในบุคคล
น้ันและโดยอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” 44

สี ่ของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิ หลังจากบัพตศิมาเราไดร้บัของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ผ่าน
ศาสนพิธีการยืนยัน 45 ของประทานดงั
กล่าว ถ้าเรารบั จะยอมให้เรามีความ
เป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของพระผู้เป็นเจ้า 46 
และเข้าถึงพระคณุที่มากับอิทธิพลของ
พระองค์ ไดอ้ย่างตอ่เน่ือง

ในฐานะเพื่อนที่ยั่งยืน พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ประทานพลังหรอืความเข้ม
แข็งเพิ่มเตมิให้เรารกัษาพันธสัญญา
ของเรา47 พระองคท์รงช�าระเราให้
บรสุิทธิ์ดว้ย 48 ซ่ึงหมายความวา่ทรง
ท�าให้เรา “เป็นอิสระจากบาป บรสุิทธิ์ 
สะอาด และศักดิสิ์ทธิ์ผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิต”์ 49 กระบวนการ
ช�าระให้บรสุิทธิ์ ไม่เพียงช�าระเราให้

สะอาดเท่าน้ัน แตป่ระสาทพรเราดว้ย
ของประทานฝ่ายวญิญาณที่จ�าเป็นหรอื
คณุลักษณะอันสูงส่งของพระผู้ช่วยให้
รอดดว้ย 50 และเปลี่ยนธรรมชาตนิิสัย
ของเรา 51 จน “เราไม่มี ใจที่จะท�าความ
ช่ัวอีก” 52 ทุกครัง้ที่เรารบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เข้ามาในชีวติเราผ่านศรทัธา 
การกลับใจ ศาสนพิธี การรบัใช้เหมือน
พระครสิต ์และการพยายามท�าความ
ชอบธรรมอื่นๆ เราถูกเปลี่ยนจนเราเป็น
เหมือนพระครสิต์ 53 ทีละเล็ก ทีละน้อย 
คอ่ยเป็นคอ่ยไป

ห้า อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ 
ศาสดาพยากรณ์นีไฟสอนวา่หลังจาก
ไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์แล้วเราตอ้ง “อดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่, ในการท�าตามตวัอย่าง
ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์”54 เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด์
อธิบายขัน้ตอนของการอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่ดงัน้ี “เราอาจจะดพีรอ้มได้
โดย . . . ใช้ศรทัธาใน [พระครสิต]์ กลับ
ใจ รบัส่วนศีลระลึกเพื่อตอ่พันธสัญญา
และพรของบัพตศิมา และรบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืนมาก
ขึน้ เมื่อเราท�าดงัน้ัน เราจะเป็นเหมือน
พระครสิตม์ากขึน้และสามารถอดทน
จนกวา่ชีวติจะหาไม่ รวมจนถึงทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้อง” 55

อีกนัยหน่ึง การรบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์และการเปลี่ยนแปลงที่การรบั
น้ันก่อให้เกิดในเราท�าให้เรามีศรทัธา
มากขึน้ไปอีก ศรทัธาที่เพิ่มขึน้น�าไปสู่
การกลับใจเพิ่มขึน้ จากน้ันเมื่อเราถวาย
ใจเราและบาปของเราไวบ้นแทน่ศีลระลกึ  
เราจะไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์มาก
ขึน้ การไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์มาก
ขึน้น�าเราไปตามเส้นทางของการเกิด
ใหม่ไกลขึน้ เมื่อเราด�าเนินตอ่ไปใน
กระบวนการน้ีและรบัศาสนพิธีแห่ง
ความรอดทัง้หมดและพันธสัญญาของ
พระกิตตคิณุ เราจะไดร้บั “พระคณุ
แทนพระคณุ” จนเราไดร้บัความ
บรบิูรณ์ 56

เราต้องประยุกต์ใช้หลกัค�าสอนของพระ
คริสต์ในชีวติเรา

พี่น้องทัง้หลาย เมื่อเราประยุกต์ ใช้
หลักค�าสอนของพระครสิต์ ในชีวติ
เรา เราไดร้บัพรทัง้ฝ่ายโลกและฝ่าย
วญิญาณ แม้ ในการทดลอง สุดท้าย
แล้วเราจะสามารถ “ยึดมั่นในส่ิงที่ดี
ไวทุ้กอย่าง” 57 ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
กระบวนการน้ีเกิดขึน้แล้วและยังคง
เกิดขึน้ในชีวติข้าพเจ้าเอง ทีละเล็ก ที
ละน้อย คอ่ยเป็นคอ่ยไป

แตส่�าคญักวา่น้ันคอืเราตอ้งประยุกต์
ใช้หลักค�าสอนของพระครสิต์ ในชีวติเรา
เพราะหลักค�าสอนให้เส้นทางเดยีวใน
การกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค ์น่ัน
เป็นทางเดยีวที่จะรบัพระผู้ช่วยให้รอด
และกลับเป็นบุตรธิดาของพระองค์ 58 
โดยแท้แล้ว ทางเดยีวที่จะรบัการไถ่จาก
บาปและเจรญิก้าวหน้าทางวญิญาณคอื
ประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนของพระครสิต์
ในชีวติเรา 59 หรอืจะเลอืกอีกทาง อคัรสาวก 
ยอห์นสอนวา่ “ผู้ . . . ไม่อยู่ ในค�าส่ังสอน
ของพระครสิตก็์ ไม่มีพระเจ้า” 60 พระ
เยซูรบัส่ังกับอัครสาวกสิบสองชาวนีไฟ
วา่ถ้าเราไม่ ใช้ศรทัธาในพระครสิต ์กลับ
ใจ รบับัพตศิมา และอดทนจนกวา่ชีวติ
จะหาไม่ เราจะ “ถูกโคน่และโยนเข้าไป
ในไฟ, ซ่ึงจากที่น้ัน [พวกเรา]  
0จะกลับมาอีกไม่ได”้ 61

แล้วเราจะประยุกต์ ใช้หลักค�าสอน
ของพระครสิตอ์ย่างเต็มที่มากขึน้ใน
ชีวติเราไดอ้ย่างไร ทางเดยีวคอืพยายาม
ตัง้ใจเตรยีมรบัศีลระลึกทุกสัปดาห์ โดย
ใช้เวลาส่วนหน่ึงพิจารณารว่มกับการ
สวดอ้อนวอนวา่เราตอ้งปรบัปรงุอะไร
มากที่สุด จากน้ันให้น�าอย่างน้อยส่ิง
หน่ึงที่กีดกัน้เราไม่ ให้เป็นเหมือนพระ
เยซูครสิตม์าถวายบนแท่นศีลระลึก โดย
ทูลขอความช่วยเหลือดว้ยศรทัธา ทูลขอ
ของประทานฝ่ายวญิญาณที่จ�าเป็น และ
ท�าพันธสัญญาวา่จะปรบัปรงุในระหวา่ง
สัปดาห์ที่จะมาถึง 62 เมื่อเราท�าดงัน้ัน 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะเข้ามาในชีวติเรา
มากขึน้ และเราจะมีความเข้มแข็งเพิ่ม
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ขึน้เพื่อเอาชนะความไม่ดพีรอ้มของเรา
ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเยซูครสิต์

ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก 
และเราจะรอดไดด้ว้ยพระนามของ
พระองคเ์ท่าน้ัน 63 ทุกส่ิงที่ดลี้วนผ่าน 
มาทางพระองค์ 64 แตเ่พื่อจะ “ยึดมั่น 
ในส่ิงที่ดี ไวทุ้กอย่าง” 65 รวมถึงชีวติ 
นิรนัดร ์เราตอ้งประยุกต์ ใช้หลักค�าสอน
ของพระครสิตอ์ย่างตอ่เน่ืองในชีวติเรา 
ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. 3 นีไฟ 11:7.
 2. ด ู3 นีไฟ 11:10–11.
 3. ด ู3 นีไฟ 11:14–15.
 4. ด ู3 นีไฟ 11:21–39.
 5. ด ู2 นีไฟ 31; 3 นีไฟ 27:16–20 หลักค�าสอน

ของพระครสิตพ์บทั่วพระคมัภีรแ์ตพ่บไดบ้่อย
ที่สุดในพระคมัภีรม์อรมอน.

 6. 2 นีไฟ 2:8.
 7. โมโรไน 10:32.
 8. ด ูโมโรไน 7:22–24.
 9. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 132:23.
 10. การชดใช้ของพระครสิตแ์ละหลักค�าสอน

ของพระครสิตป์ระกอบกันเป็นพระกิตตคิณุ
ของพระครสิต ์(ด ู3 นีไฟ 27:13–21).

 11. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “การเกิดใหม่,” 
เลียโฮนำ พ.ค. 2008, 95.

 12. ด ูโรม 10:17; 2 2 นีไฟ 31:19; แอลมา 
32:27–29; โมโรไน 7:25.

 13. ด ู2 นีไฟ 32:3.
 14. ด ู2 นีไฟ 31:10, 13.
 15. 2 นีไฟ 31:19.
 16. ด ูยอห์น 1:1–3; โมเสส 7:47; อับราฮัม 

3:24–27.
 17. ด ูฮีบร ู4:15; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 

45:4.
 18. ด ูแอลมา 34:16.
 19. ด ู2 นีไฟ 9:21–22; ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, 

“กุญแจและสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิต,”  
เลียโฮนำ, พ.ค. 2014, 49–52.

 20. ด ูแอลมา 34:15–16.
 21. แอลมา 34:15.
 22. การวางใจอย่างเต็มที่ ในคณุงามความดขีอง

พระครสิตร์วมถึงการยอมรบัวา่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นแหล่งเดยีวของการไถ่ (ด ูโมไซยาห์ 
4:7–8) อีกทัง้เรยีกรอ้งให้เราเช่ือวา่พระครสิต์
ทรงสามารถช่วยเราแตล่ะคนให้รอดได ้น่ันคอื
เหตผุลหน่ึงที่วา่ท�าไมใน หลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 27:2 เราจึงไดร้บับัญชาวา่เมื่อเรารบัส่วน
ศีลระลึก เราพึงจดจ�าไม่เพียงวา่พระครสิตท์รง
ทนทุกข์เท่าน้ันแตพ่ระองคท์รงทนทุกข์เพื่อ
เราแตล่ะคนดว้ย.

 23. ฮีลามัน 14:13.
 24. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การกลับใจและ

การเปลี่ยนใจเลื่อมใส,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2007, 
127–130.

 25. ด ูนีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “จงกลบัใจ … เพือ่
เราจะรกัษาเจา้,” เลยีโฮนำ, พ.ย. 2009, 49–52.

 26. ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “แตกสลายแต่
ซ่อมได,้” เลยีโฮนำ, พ.ค. 2006, 83–87; แอนโธนี  
ด.ี เพอรก์ินส์, “ความรกัที่ยิ่งใหญ่และเลิศล�า้,” 
เลียโฮนำ, พ.ย. 2006, 96–98.

 27. โมโรไน 7:48.
 28. ด ูโมโรไน 8:16 ความจรงิแล้วการกลับใจของ

เราเป็นพยานหลักฐานอย่างหน่ึงที่ยืนยันวา่เรา
เป็นสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอด เราอ้างได้
จรงิหรอืวา่ตดิตามพระครสิตถ์้าเราไม่กลับใจ
อย่างตอ่เน่ืองหรอืพยายามหันใจและการกระท�า
ของเราไปหาพระองค.์

 29. ด ูAdjusting to Missionary Life (booklet, 
2013), 46.

 30. ด ูโมไซยาห์ 4:5–7.
 31. ด ู2 นีไฟ 10:24; 25:23.
 32. ด ูฮีลามัน 5:11; อีเธอร ์12:27; โมโรไน 

10:32–33.
 33. คูม่ือพระคมัภีร ์“พระคณุ.”
 34. โมโรไน 8:25.
 35. เมื่อเรารบัส่วนศีลระลึกอย่างมีคา่ควร เราตอ่

พันธสัญญาทัง้หมดของเรากับพระผู้เป็นเจ้า 
(ด ูเดลเบิรต์ แอล. สแตพลีย์, ใน Conference 
Report, Oct. 1965, 14; แอล. ทอม เพอร์
รยี์, “เมื่อเรารบัศีลระลึก,” เลียโฮนำ, พ.ค. 
2006, 50).

 36. ด ูดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “ประจักษ์พยาน”  
(ค�าปราศรยัที่การสัมมนาประธานคณะเผยแผ่
คนใหม่ 25 มิถุนายน 2014), 1–2.

 37. ด ูโมโรไน 4:3; ด ูโมไซยาห์ 18:8–10; หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 20:37 ดว้ยส�าหรบั 
พันธสัญญาเพิ่มเตมิที่เราท�าเมื่อรบับัพตศิมา.

 38. ด ูโมโรไน 8:25.
 39. โมไซยาห์ 18:10.
 40. ด ู2 โครนิธ์ 3:18; อีเธอร ์12:27; หลักค�าสอน

และพันธสัญญา 35:2; โมเสส 1:39.
 41. ด ูโรม 6:4.
 42. ดกัลาส ด.ี โฮลเมส, “มาหาพระครสิต—์หลัก

ค�าสอนของพระครสิต,์” ตน้ฉบับไม่ไดจ้ัดพิมพ์
 43. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 84:19–21.
 43. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลังแห่ง 

พันธสัญญา,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2009, 26.
 45. การยืนยันท�าโดยการวางมือ (ดตูวัอย่าง 

กิจการ 8:17).
 46. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:28; คูม่ือ

พระคมัภีร,์ “พระวญิญาณบรสุิทธิ์,”  
scriptures.lds.org.

 45. ด ู2 โครนิธ์ 3:18; 1 นีไฟ 14:14; หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 93:20.

 48. ด ู3 นีไฟ 27:20.
 49. คูม่ือพระคมัภีร,์ “ท�า (ช�าระ) ให้บรสุิทธิ์,” 

scriptures.lds.org.
 50. ด ูโมโรไน 7:48; 8:26; 10:8–18.
 49. ด ูโมไซยาห ์4:14; หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา  

84:33; บรซู อาร.์ แม็คคองกี, “The Ten 
Blessings of the Priesthood,” Ensign, 
Nov. 1977, 33–35.

 52. โมไซยาห์ 5:2.
 53. พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าทางเรากลับไป

หาพระบิดาในสวรรคเ์ช่นกัน (ด ู2 นีไฟ 32:5; 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 45:57) โดยช่วยให้
เรารูว้า่ตอ้งท�าอะไรจึงจะเป็นเหมือนพระครสิต ์
(ด ู2 โครนิธ์ 3:18; อีเธอร ์12:27; หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 84:46–48).

 54. 2 นีไฟ 31:16 การอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่
เป็นการใช้ค�าที่เหมาะสมเพราะเรยีกรอ้งทัง้
เวลาและความอดทน (ด ูยากอบ 1:2–4) ข้อ
เท็จจรงิคอืเราจะพัฒนาคณุลักษณะเหมือน
พระครสิตบ์างประการไม่ได้ โดยไม่เผชิญกับ
การตอ่ตา้นและความยากล�าบาก ตวัอย่างเช่น 
เราจะเป็นคนอดกลัน้ไดอ้ย่างไรถ้าไม่เรยีกรอ้ง
ให้เราทนทุกข์นานๆ.
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อาณาจักรซีเลสเชียล การรบัใช้เป็นส่วน
ประกอบของการสรา้งชีวติอันสูงส่งใน
อาณาจักรซีเลสเชียล” 7

การรับใช้เป็นเร่ืองท้าทาย
อย่างไรก็ตาม การรบัใช้ ในศาสนจักร

อาจเป็นเรือ่งท้าทายหากมีผู้ขอให้เราท�า
ส่ิงที่เรากลัว หากเราเหน่ือยล้าจากการ
รบัใช้ หรอืหากเราไดร้บัเรยีกให้ท�าบาง
ส่ิงที่เรารูสึ้กวา่ไม่น่าสนใจตัง้แตแ่รก

เมื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าไดร้บังาน
มอบหมายใหม่ ข้าพเจ้าไดร้บัใช้ ในภาค
แอฟรกิาตะวนัออกเฉียงใต ้น่าตืน่เตน้
ที่จะรบัใช้ ในพืน้ที่ซ่ึงศาสนจักรยังไม่
โตมากและเพิ่งจะไดร้บัการสถาปนา 
เรารกัวสุิทธิชนที่น่ัน เมื่อข้าพเจ้าได้
รบัเรยีกให้กลับมาที่ส�านักงานใหญ่
ของศาสนจักร และดว้ยความสัตย์จรงิ 
ข้าพเจ้ารูสึ้กกระตอืรอืรน้น้อยลงกวา่
เดมิ การเปลี่ยนงานมอบหมายท�าให้
ข้าพเจ้าอยู่ ในสภาวการณ์ที่ ไม่คุน้เคย

คนืหน่ึงหลังจากคดิใครค่รวญการ
เปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงน้ี ข้าพเจ้าฝัน
ถึงคณุปู่ทวดโจเซฟ สคนี ข้าพเจ้ารู้
จากบันทึกส่วนตวัของท่านวา่เมื่อท่าน
กับมาเรยีภรรยาของท่านย้ายมาที่นอว ู
ท่านตอ้งการรบัใช้ ท่านจึงไปหาศาสดา

ขับเคลื่อนมากกวา่ในการท�างานรว่มกัน 
เรามีพลังมากกวา่เมื่อเรารว่มแรงรว่มใจ
กัน เมื่อเราเป็นหน่ึงเดยีวกันในการรบั
ใช้กัน เราบรรลุผลส�าเรจ็รว่มกันมากกวา่
ที่เราท�าไดด้ว้ยตวัเราเอง น่าตืน่เตน้ที่จะ
มีส่วนรว่มและเป็นหน่ึงเดยีวกันเมื่อเรา
รบัใช้และช่วยด�าเนินงานของพระเจ้า

การรับใช้คอืพร
โอกาสในการรบัใช้เป็นพรที่ยิ่ง

ใหญ่อย่างหน่ึงของการเป็นสมาชิกใน
ศาสนจักร 2 พระเจ้าตรสัวา่ “หากเจ้า
รกัเราเจ้าจงรบัใช้เรา” 3 และเรารบัใช้
พระองค์ โดยการรบัใช้ผู้อื่น 4

เมื่อเรารบัใช้ เราเข้าใกล้พระผู้เป็น
เจ้ามากขึน้ 5 เราจะท�าความรูจ้ักพระองค์
ในวธิีที่เราอาจท�าไม่ไดด้ว้ยวธิีอื่น เราจะ
มีศรทัธาในพระองคม์ากขึน้ เราจะปรบั
ทัศนคตทิี่มีตอ่ปัญหาของเรา ชีวติจะ
น่าพึงพอใจมากขึน้ เราจะรกัผู้อื่นมาก
ขึน้ เช่นเดยีวกับความปรารถนาจะรบัใช้ 
โดยกระบวนการอันเป็นพรน้ี เราจะเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ และเราจะ
พรอ้มมากขึน้ที่จะกลับไปหาพระองค์ 6

ดงัที่ประธานแมเรยีน จี. รอมนีย์
สอนวา่ “การรบัใช้ ไม่ ใช่ส่ิงที่เราตอ้ง
อดทนบนโลกน้ีเพื่อจะไดสิ้ทธิ์อยู่ ใน

โดยเอล็เดอร์คาร์ล บี. คุก

แห่งสาวกเจด็สิบ

สมัยเป็นเด็กข้าพเจ้าชอบท�างาน
กับลุงไลแมนและป้าโดโรธีที่
ฟารม์ของพวกท่าน โดยปกติ

ลุงไลแมนจะเป็นผู้น�าโครงการส่วนป้า
โดโรธีมักจะคอยช่วยเหลือและเป็นผู้ขับ
รถกระบะเก่าๆ ยี่ห้อดอดจ์ ข้าพเจ้าจ�า
ความรูสึ้กตืน่เตน้พลุ่งพล่านเมื่อเราตดิ
หลุมโคลนหรอืไตเ่ขาชัน ลุงไลแมนจะ
ตะโกนวา่ “เปลี่ยนเป็นเกียรค์อมพาวน์ 
สิ โดโรธี” น่ันเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าเริม่
สวดอ้อนวอน จะดว้ยความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าหรอืหลังจากการสลับเกียร์
ไปมา ป้าโดโรธีก็เข้าเกียรค์อมพาวน์
ได ้เมื่อล้อทัง้ส่ีเกาะถนนและหมุน รถ
กระบะจึงเคลื่อนไปข้างหน้าและงาน
ของเราก็ด�าเนินตอ่ไป

“เปลี่ยนเป็นเกียรค์อมพาวน์” หมาย
ถึงการเปลี่ยนเกียรสู่์เกียรพ์ิเศษที่การ
เรยีงล�าดบัของเกียรท์�าให้เกิดแรงบิด 1 
มากขึน้ เกียรค์อมพาวน์ รว่มกับการขับ
เคลื่อนส่ีล้อ ท�าให้ท่านลดเกียรล์ง เพิ่ม
ก�าลังขับเคลื่อน และเคลื่อนที่

ข้าพเจ้ามักจะคดิวา่เราแตล่ะคนเป็น
ส่วนหน่ึงของเกียรค์อมพาวน์ขณะที่
เรารบัใช้รว่มกันในศาสนจักร—ในวอรด์
และสาขา ในโควรมัและองคก์ารช่วย 
เฉกเช่นการท�างานของเกียรท์ี่ ให้พลัง

รับใช้
สมาชิกทุกคนเป็นท่ีต้องการ และสมาชิกทุกคนต้องการโอกาสรับใช้
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พยากรณ์โจเซฟ สมิธและถามวา่จะช่วย
ท่านไดอ้ย่างไร ศาสดาพยากรณ์ให้ท่าน
ไปท�างานที่ทุ่งหญ้าแพรรีแ่ละขอให้ท่าน
ท�าสุดความสามารถ ซ่ึงท่านก็ท�าเช่น
น้ัน ท่านไดท้�างานที่ฟารม์สมิธ 8

ข้าพเจ้าไตรต่รองถึงสิทธิพิเศษที่
โจเซฟ สคนีไดร้บังานมอบหมายดว้ย
วธิีน้ัน ทันใดน้ันข้าพเจ้าตระหนักวา่
ข้าพเจ้าไดร้บัสิทธิพิเศษอย่างเดยีวกัน 
เหมือนกับเราทุกคน การเรยีกทุกอย่าง
ของศาสนจักรมาจากพระผู้เป็นเจ้า— 
โดยผ่านผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัแตง่ตัง้จาก
พระองค์ 9

ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงการยืนยันทาง
วญิญาณอย่างชัดเจนวา่งานมอบหมาย
ใหม่ของข้าพเจ้ามาจากการดลใจ เป็น
ส่ิงส�าคญัที่เราจะเข้าใจ—วา่การเรยีก
ของเรามาจากพระผู้เป็นเจ้าจรงิๆ โดย
ผ่านผู้น�าฐานะปุโรหิตของเรา หลังจาก
ประสบการณ์น้ี เจตคตขิองข้าพเจ้า
เปลี่ยนไป ข้าพเจ้าเป่ียมไปดว้ยความ
ปรารถนาอย่างลึกซึง้ที่จะรบัใช้ ข้าพเจ้า
ส�านึกคณุส�าหรบัพรแห่งการกลับใจและ
ใจที่เปลี่ยนไปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารกั
งานมอบหมายใหม่

ถึงแม้เราจะคดิวา่การเรยีกใน
ศาสนจักรเป็นความคดิของผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตเท่าน้ัน หรอืการเรยีกมาถึงเรา
เพราะไม่มี ใครยอมท�า เราก็ยังจะไดร้บั
พรเมื่อเรารบัใช้ แตเ่มื่อเราตระหนักใน
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในการเรยีก
และรบัใช้ดว้ยสุดใจ พลังพิเศษจะเข้า
มาสู่การรบัใช้ของเรา และเราจะกลาย
เป็นผู้รบัใช้ที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต์

การรับใช้เรียกร้องศรัทธา
การเรยีกที่มีสัมฤทธิผลเรยีกรอ้ง

ศรทัธา ไม่นานหลังจากโจเซฟเริม่
ท�างานที่ฟารม์ โจเซฟและมาเรยีป่วย
หนัก ทัง้สองไม่มีเงินและอยู่ท่ามกลาง
คนแปลกหน้า เป็นช่วงเวลาที่ยาก
ล�าบากส�าหรบัพวกเขา ในบันทึกส่วน
ตวั โจเซฟเขียนวา่ “เราท�างานไปดว้ย 
[และ] ยังคงซ่ือสัตย์ตอ่ศาสนจักรดว้ย

ศรทัธาอันน้อยนิดที่เรามี ถึงแม้มาร
พยายามท�าลายเราและให้เราหันหลัง
กลับ” 10

ข้าพเจ้ารวมทัง้ลูกหลานหลายรอ้ย
คนของท่าน จะส�านึกคณุช่ัวนิรนัดร์
ที่ โจเซฟและมาเรยีไม่หันหลังกลับ พร
เกิดขึน้จากความมานะบากบั่นในการ
เรยีกและความรบัผิดชอบของเรา และ
อดทนดว้ยศรทัธาทัง้หมดที่เรามี

ข้าพเจ้ารูจ้ักครหูลักค�าสอนพระ
กิตตคิณุคนหน่ึงที่เก่งมาก เธอสรา้ง
แรงบันดาลใจให้สมาชิกชัน้เรยีนเมื่อ
เธอสอน แตก็่ ไม่เป็นเช่นน้ันเสมอไป 
หลังจากเข้ารว่มศาสนจักร เธอรบัการ
เรยีกเป็นครปูฐมวยั เธอรูสึ้กวา่เธอไม่มี
ทักษะการสอน แตเ่พราะเธอรูค้วาม
ส�าคญัของการรบัใช้ เธอจึงรบัการเรยีก 
เธอหนักใจมากเพราะความกลัว และ
เธอเลิกไปโบสถ์เพื่อเธอจะไม่ตอ้งสอน 
ตอ้งขอบคณุผู้สอนประจ�าบ้านของเธอ
ที่สังเกตวา่เธอหายไป พวกเขาไปเยี่ยม
เธอ เชิญเธอกลับมาโบสถ์ อธิการและ
สมาชิกวอรด์ช่วยเหลือเธอ ในที่สุด ดว้ย
ศรทัธาที่มากขึน้ เธอเริม่สอนเด็กๆ 
ขณะที่เธอประยุกต์ ใช้หลักธรรมที่
ปัจจุบันสอนในชัน้เรยีน กำรสอนในวธิี
ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าประทาน
พรให้ความพยายามของเธอและเธอ
กลายเป็นครทูี่มีพรสวรรค์ 11

มนุษย์ปุถุชนชายหญิงทุกคนมีแนว
โน้มจะยอมให้เราถอนตวัจากการรบัใช้
ดว้ยเหตผุลเช่น “ฉันไม่พรอ้มจะรบัใช้ 
ฉันตอ้งเรยีนรูอ้ีกมาก” “ฉันเหน่ือยและ
ตอ้งการพัก” “ฉันแก่เกินไป—ให้คนอื่น
ท�าบ้าง” หรอื “ฉันไม่วา่งเลย”

พี่น้องทัง้หลาย การยอมรบัและ
ท�าการเรยีกให้มีสัมฤทธิผลเป็นการ
กระท�าแห่งศรทัธา เราสามารถวางใจ
ส่ิงที่ศาสดาพยากรณ์ของเรา ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน สอนเราบ่อยๆ วา่ 
“คนที่พระเจ้าทรงเรยีก พระเจ้าทรง
ท�าให้คูค่วร” และ “เมื่อเราก�าลังท�ากิจ
ธุระของพระเจ้า เรามีสิทธิ์ ไดร้บัความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า” 12  ไม่วา่เราจะ

หนักใจหรอืถอดใจ ไม่วา่เราจะกลัวสุด
ชีวติหรอืเบื่อหน่ายสุดชีวติ พระผู้เป็น
เจ้าทรงตอ้งการให้เราลดเกียรล์ง เพิ่ม
พลังขับเคลื่อน และรบัใช้

ข้าพเจ้าไม่เห็นสัญญาณวา่ประธาน
มอนสันและผู้รว่มงานของท่านในฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบ
สองจะยุ่งเกินไปหรอืเหน่ือยเกินไป  
พวกท่านเป็นแบบอย่างในวธิีที่สรา้ง
แรงบันดาลใจถึงพลังที่เข้ามาสู่ชีวติเรา
เมื่อเราใช้ศรทัธา ยอมรบังานมอบหมาย 
และท�าให้เกิดสัมฤทธิผลดว้ยความมุ่ง
มั่นและการอุทิศตน หลายปีก่อนคน
เหล่าน้ัน “ ให้ [ ไหล่พวกเขา] หนุนล้อ
เดนิ” 13 และพวกเขายังคงผลักดนัไป
ข้างหน้า มุ่งหน้าตอ่ไป และมุ่งขึน้ไป

ใช่แล้ว พวกเขารบัใช้การเรยีกที่
ส�าคญั แตก่ารเรยีกหรอืงานมอบหมาย 
ทกุอยำ่ง มคีวามส�าคญั ประธานกอรด์อน  
บี. ฮิงคล์ีย์ ศาสดาพยากรณ์ก่อนหน้าน้ี
ของศาสนจักร กล่าววา่ “เราล้วนอยู่ ใน
ความพยายามที่ยิ่งใหญ่น้ีดว้ยกัน . . . 
ภาระหน้าที่ ในขอบเขตความรบัผิดชอบ
ของท่านจรงิจังเท่ากับภาระหน้าที่ของ
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ข้าพเจ้าในขอบเขตของข้าพเจ้า ไม่ม ี
การเรยีกใดในศาสนจักรน้ีเล็กน้อยหรอื 
เกดิผลเพยีงน้อยนิด” 14 การเรยีกทกุอยา่ง 
มีความส�าคญั 15

ขอให้เรารับใช้
ขอให้เราลุกขึน้ดว้ยศรทัธา “ ให้ 

[ ไหล่ของเรา] หนุนล้อเดนิ” และช่วย
ดนั “งานดน้ีีให้ก้าวหน้าไป”16 ขอให้เรา 
“เปลี่ยนเป็นคอมพาวน์”  ไปพรอ้มๆ 
กับคณุป้าโดโรธีผู้เป่ียมดว้ยศรทัธา ใน
ฐานะพี่น้องขอให้เรารบัใช้ดว้ยกัน

หากท่านตอ้งการท�าให้อธิการหรอื
ประธานสาขาของท่านมีความสุข ไป
ถามเขาวา่ “มีอะไรให้ช่วยไหม” “พระเจ้า
ทรงประสงค์ ให้ฉันรบัใช้อะไร” เมื่อเขา
สวดอ้อนวอนและพิจารณาบุคลิกภาพ 
ครอบครวั หน้าที่รบัผิดชอบในงาน
อาชีพของท่าน เขาจะไดร้บัการดลใจ
เพื่อให้การเรยีกที่เหมาะสม เมื่อท่าน
รบัการวางมือมอบหน้าที่ ท่านจะรบัพร
ฐานะปุโรหิตเพื่อช่วยให้ท่านประสบ
ความส�าเรจ็ ท่าน จะ ไดร้บัพร! สมาชิก
ทุกคนเป็นที่ตอ้งการ และสมาชิกทุก
คนตอ้งการโอกาสรบัใช้ 17

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของเรา
พระเยซูครสิต ์แบบอยา่งทีด่เีลศิของ

เรา พระองคท์รงสละพระชนมชี์พให้
งานของพระบดิา ในการประชุมสภาใหญ่
กอ่นวางระเบยีบโลกน้ี พระเยซคูรสิตผ์ู้ 
ไดร้บัเลือกและไดร้บัการเจมินับจากกาล
เริม่ตน้ ทรงอาสาวา่ “ขา้พระองคอ์ยูท่ี่

น่ี, ขอทรงส่งขา้พระองค์ ไปเถดิ” 18 เพือ่
จะท�าเช่นน้ัน พระองคก์ลายเป็นผูร้บั
ใช้ของเราทกุคนจรงิๆ โดยผา่นพระเยซู
ครสิตแ์ละพลงัทีเ่ราไดร้บัผา่นการชดใช้
ของพระองค ์เราจะรบัใช้ ไดเ้ช่นกนั 
พระองคจ์ะทรงช่วยเหลอืเรา 19

ข้าพเจ้าขอแสดงความรกัจากใจถึง
ท่านทัง้หลายที่ปัจจุบันไม่สามารถรบั
ใช้ ในศาสนจักรดว้ยวธิีปกติไดเ้พราะ
สภาวการณ์ส่วนตวับางอย่างแตย่ัง
ด�าเนินชีวติดว้ยวญิญาณของการรบัใช้ 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านไดร้บั
พรจากความพยายามของท่าน ข้าพเจ้า
ขอแสดงความขอบคณุเช่นกันส�าหรบั
ท่านทัง้หลายที่ขยายการเรยีกของท่าน
สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เช่นเดยีวกับ
ผู้ที่จะรบัการเรยีกให้รบัใช้เรว็ๆ น้ี การ
อ�านวยประโยชน์และการเสียสละทุก
อย่างล้วนมีคณุคา่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โดยพระองคผ์ู้ที่เรารบัใช้ ทุกคนที่รบัใช้
จะไดร้บัพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า 20

ไม่วา่วยัหรอืสภาวการณ์ของเรา
จะเป็นเช่นไร ขอให้การรบัใช้เป็น 
“คตพิจน์” 21 ของเรา รบัใช้ ในการเรยีก
ของท่าน รบัใช้งานเผยแผ่ รบัใช้มารดา
ของท่าน รบัใช้คนแปลกหน้า รบัใช้
เพื่อนบ้าน จงรบัใช้เท่าน้ัน

ขอพระเจา้ประทานพรใหค้วาม
พยายามของเราแตล่ะคนในการรบัใช้
และเป็นผูต้ดิตามทีแ่ทจ้รงิของพระเยซู
ครสิต์ 22 ขา้พเจา้เป็นพยานวา่พระองค์
ทรงพระชนมแ์ละทรงก�ากบัดแูลงานน้ี 
ในพระนามของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ู“Compound Gears,” technologystudent.

com/gears1/gears3.htm; “Compound Gear 
Reduction,” curriculum.vexrobotics.com.

 2. ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ: แนวทำงกำรรบัใช้
งำนเผยแผ่ศำสนำ (2004), 87.

 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 42:29; ด ูหลักค�า
สอนและพันธสัญญา 59:5 ดว้ย.

 4. ด ูมัทธิว 25:40; โมไซยาห์ 2:17.
 5. ด ูยอห์น 12:26.
 6. ด ูหลักค–สอนและพันธสัญญา 81:4–6.
 7. แมเรยีน จี. รอมนีย์, “The Celestial Nature 

of Self Reliance,” Ensign, พ.ย. 1982, 93.
 8. ด ูโจเซฟ สคนี, reminiscences and diary, 

7, หอสมุดประวตัศิาสนจักร, ซอลท์เลคซิตี;้ 
ด ูJournal and History of Joseph Skeen, 
ed. Greg S. Montgomery and Mark R. 
Montgomery (1996), 23 ดว้ย.

 9. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 1:38;  
หลักแห่งความเช่ือ 1:5.

 10. สคนี, reminiscences and diary, 8, ปรบัตวั
สะกดและเครือ่งหมายวรรคตอนตามมาตรฐาน
ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน; ด ูJournal and History 
of Joseph Skeen, 23 ดว้ย; ลูกา 22:31; 2 นีไฟ 
28:19–24; แอลมา 30:60; หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 10:22–27.

 11. ด ูกำรสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด 
(2016), 37–38; คูม่ือเล่ม 2: กำรบรหิำรงำน
ศำสนจักร (2010), 5.3, 5.5.4.

 12. โธมัส เอส. มอนสัน, “การเรยีกให้ท�าหน้าที่,”  
เลียโฮนำ, กรกฎาคม 1996, 53.

 13. “มาช่วยให้ ไหล่หนุนล้อเดนิ” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 130.

 14. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “น่ีคอืงานของพระ
อาจารย์,” เลียโฮนำ, สิงหาคม 1995, 63.

ประธานฮิงคล์ีย์กล่าวเช่นกันวา่ “ท่านมี
โอกาสอันยิ่งใหญ่ส�าหรบัการท�าหน้าที่ของท่าน
ให้เสรจ็สมบูรณ์เท่าเทียมกับที่ข้าพเจ้ามี ความ
ก้าวหน้าของงานน้ีขึน้อยู่กับความพยายามรว่ม
กันของพวกเรา ไม่วา่การเรยีกของท่านคอือะไร 
การเรยีกน้ันก็เต็มไปดว้ยโอกาสที่จะท�าให้ส�าเรจ็
ไดเ้ท่าๆ กับการเรยีกของข้าพเจ้า ส่ิงส�าคญัจรงิๆ 
คอืงานน้ีเป็นงานของพระอาจารย์ หน้าที่ของ
เราคอืท�าหน้าที่ ให้ดเีหมือนดงัที่พระองคท์รง
ท�า” (“น่ีคอืงานของพระอาจารย์,” 62).

ประธานโธมัส เอส.มอนสันกล่าววา่ “เราจะ
ท�าการเรยีกของเราให้สมบูรณ์ ไดอ้ย่างไร ก็ โดย
การรบัใช้ตามหน้าที่ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเรยีก
น้ัน” (“การเรยีกให้ท�าหน้าที่,” 53).

 15. ด ูแอลมา 37:6.
 16. “มาช่วยให้ ไหล่หนุนล้อเดนิ” เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 130.
 17. ด ูคูม่ือเล่ม 2, 3.3.1, 3.3.3, 19.1.1, 19.4; 

หลักธรรมพระกิตตคิณุ (2009), 163: “งาน
ของพระผู้เป็นเจ้า ส�าเรจ็ลุล่วงได้ โดยการรบัใช้
ของชายและหญิง . . . เด็กชาย และ เด็กหญิง.” 
(หลักธรรมพระกิตตคิณุ [2009], 163).

 18. อับราฮัม 3:27.
 19. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 76:5.
 20. ด ูโมไซยาห์ 18:26.
 21. “They, the Builders of the Nation,” 

Hymns, no. 36.
 22. ด ูโมโรไน 7:48.



พฤศจิกายน 2016 113

เรา ช่วงเวลาสุดท้ายของพระองค์ โหด
รา้ยเกินกวา่เราจะเข้าใจ แตก่ารเสียสละ
ของพระองคเ์พื่อเราแตล่ะคนเป็นการ
แสดงความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระองค์
ขัน้สูงสุด

ไม่มีความผิดพลาด บาป หรอืการ
เลือกใดจะเปลี่ยนความรกัที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงมีตอ่เรา น่ีไม่ไดห้มายความ
วา่จะไม่เอาผิดเมื่อท�าบาป ทัง้ไม่ได้
หมายความวา่เราไม่มีพันธะตอ้งกลับใจ
เมื่อท�าบาป แต ่อย่ำลืม วา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงรูจ้ักและรกัท่านแตล่ะคน 
และทรงพรอ้มช่วยเหลือเสมอ

ขณะไตรต่รองสถานการณ์ของเพื่อน
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใครค่รวญค�าส่ังสอนที่ดี
ยิ่งน้ีในพระคมัภีรม์อรมอน “และบัดน้ี, 
ลูกพ่อ, จงจ�า, จงจ�าไวว้า่บนศิลาของพระ
ผู้ ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระครสิต,์ พระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกตอ้งสรา้ง
รากฐานของลูก; เพื่อเมื่อมารจะส่งลม
อันมีก�าลังแรงของเขามา, แท้จรงิแล้ว, 
เมื่อลูกเห็บของเขาและพายุอันมีก�าลัง
แรงของเขาทัง้หมดจะกระหน�่ ามาบน
ลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือลูกเพื่อลาก

เขาบอกวา่เขาโหยหาส่ิงที่เคยรูสึ้ก
ทางวญิญาณและส่ิงที่เวลาน้ีเขาคดิวา่
ก�าลังสูญเสีย ขณะที่เขาพูดข้าพเจ้า
ตัง้ใจฟังและสวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจ
ขอให้รูว้า่พระเจ้าทรงประสงค์ ให้
ข้าพเจ้าพูดอะไร

เพื่อนของข้าพเจ้าอาจจะเหมือนบาง
ท่าน เขาถามค�าถามที่กล่าวไวชั้ดเจนใน
เพลงปฐมวยัวา่ “พระบิดาสวรรค ์ทรง
อยู่ที่น่ันไหม” 1 ส�าหรบัท่านที่อาจถาม
ค�าถามเดยีวกันน้ี ข้าพเจ้าประสงคจ์ะ
แบ่งปันค�าแนะน�าที่ข้าพเจ้าจะให้กับ
เพื่อน และหวงัวา่แตล่ะท่านจะพบ
ศรทัธาของท่านเข้มแข็งขึน้และตัง้ใจ
ใหม่อีกครัง้วา่จะเป็นสานุศิษย์ที่มุ่งมั่น
ของพระเยซูครสิต์

ข้าพเจ้าเริม่โดยเตอืนท่านวา่ท่าน
เป็นบุตรหรอืธิดาของพระบิดาในสวรรค์
ผู้ทรงเป่ียมดว้ยความรกัและความรกั
ของพระองคม์ีอยู่เสมอ ข้าพเจ้ารูว้า่ท่าน
จ�าความรูสึ้กเช่ือมั่นในความรกัน้ันได้
ยากเมื่อท่านก�าลังประสบปัญหาหรอืการ
ทดลอง ความผิดหวงัหรอืฝันสลาย

พระเยซูครสิตท์รงรูป้ัญหาและ
การทดลองรา้ยแรงของเรา พระองค์
ประทานพระชนม์ชีพของพระองคเ์พื่อ

โดย เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

สวสัดพีี่น้องที่รกัทัง้หลาย เรา
ไดร้บัพรเพียงใดระหวา่งการ
ประชุมใหญ่ครัง้น้ี ปีแรกของ

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกโควรมัอคัรสาวก 
ท�าให้ข้าพเจ้าอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุด 
เป็นปีที่ตอ้งพยายามมาก ตอ้งพัฒนา
ตนเองและทูลวงิวอนพระบิดาใน
สวรรคข์องข้าพเจ้าอย่างจรงิใจตลอด
เวลา ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงการสวดอ้อนวอน
สนับสนุนของครอบครวั เพื่อนๆ 
และสมาชิกศาสนจักรทุกคนทั่วโลก 
ขอบคณุที่ท่านคดิถึงและสวดอ้อนวอน
ให้ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามี โอกาสพบกับเพื่อนรกั
ดว้ย บางคนจากอดตีและหลายคนที่
ข้าพเจ้าเพิ่งพบเมื่อเรว็ๆ น้ี หลังจากพบ
กับเพื่อนรกัคนหน่ึงที่รูจ้ักและรกักันมา
หลายปีข้าพเจ้ารูสึ้กไดร้บัการกระตุน้
เตอืนให้เตรยีมค�าพูดวนัน้ี

เมื่อเราพบกัน เพื่อนรักของข้าพเจ้า
เผยว่าเขาก�าลังมีปัญหา เขารูสึ้กว่า
ก�าลังประสบกับค�าที่เขาเรียกว่า  
“วิกฤติศรัทธา” และขอค�าแนะน�าจาก
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าส�านึกคุณที่เขาอยาก
แบ่งปันความรู้สึกและความกังวลกับ
ข้าพเจ้า

เกรงวา่ท่านจะลืม
ข้าพเจ้ากระตุ้นท่าน โดยเฉพาะในยามวิกฤติ ให้นึกถึงเวลาท่ีท่านรู้สึกถึงพระวิญญาณ
และประจักษ์พยานของท่านเข้มแขง็ จงจดจ�ารากฐานทางวิญญาณท่ีท่านสร้างไว้
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เอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศรา้หมอง
และวบิัตอิันหาไดสิ้น้สุดไม่, เพราะศิลา
ซ่ึงบนน้ันลูกไดร้บัการสรา้งขึน้, ซ่ึงเป็น
รากฐานอันแน่นอน, รากฐานซ่ึงหาก
มนุษย์จะสรา้งบนน้ันแล้วพวกเขาจะ
ตกไม่ได.้” 2

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ “ห้วงแห่งความ
เศรา้หมองและวบิัตอิันหาไดสิ้น้สุดไม่” 
เป็นที่ที่ ไม่มี ใครอยากอยู่ เพื่อนของ
ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่เขาอยู่บนขอบห้วงน้ัน

เมื่อข้าพเจ้าแนะน�าแตล่ะคน อย่าง
เช่นเพื่อนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าส�ารวจ
การตดัสินใจที่พวกเขาท�าตลอดหลาย
ปีซ่ึงชักน�าพวกเขาให้ลืมประสบการณ์
ศักดิสิ์ทธิ์ บั่นทอน และสงสัย ข้าพเจ้า
กระตุน้พวกเขาเช่นเดยีวกับกระตุน้
ท่านตอนน้ี โดยเฉพาะในยามวกิฤต ิให้
นึกถึงเวลาที่ท่านรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
และประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็ง 
จงจดจ�ารากฐานทางวญิญาณที่ท่าน
สรา้งไว ้ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่ถ้าท่าน
จะท�าเช่นน้ี โดยหลีกเลี่ยงส่ิงที่ ไม่เสรมิ
สรา้งและไม่ท�าให้ประจักษ์พยานของ
ท่านเข้มแข็งหรอืดถููกความเช่ือของ
ท่าน เวลามีคา่เหล่าน้ันเมื่อประจักษ์
พยานของท่านรุง่เรอืงจะเปลี่ยนเป็น
ความทรงจ�าอีกครัง้ผ่านการสวด
อ้อนวอนและการอดอาหาร ข้าพเจ้า
รบัรองกับท่านวา่ท่านจะรูสึ้กถึงความ
ปลอดภัยและความอบอุ่นของพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์ีกครัง้

เราแตล่ะคนตอ้งท�าให้ตนเองเข้ม
แข็งทางวญิญาณก่อนแล้วจึงท�าให้
คนรอบข้างเข้มแข็ง ไตรต่รองพระ
คมัภีรเ์ป็นประจ�า และจดจ�าความคดิ
และความรูสึ้กที่ท่านประสบขณะอ่าน 
แสวงหาแหล่งอื่นของความจรงิดว้ย  
แตเ่อาใจใส่ค�าเตอืนน้ีจากพระคมัภีร ์
“แตก่ารเป็นผู้คงแก่เรยีนย่อมด ี 
หำก พวกเขาสดบัฟังค�าแนะน�าของ
พระผู้เป็นเจ้า” 3 จง เข้ารว่มการประชุม
ของศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประชุมศีลระลึก และรบัส่วนศีลระลึก
และตอ่พันธสัญญา รวมถึงค�าสัญญาวา่

จะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา
เพื่อพระวญิญาณจะอยู่กับท่านตลอดไป

ไม่ว่าเราจะท�าผิดพลาดอะไรหรอื
รู้สึกถึงความไม่ดีพร้อมเพียงใด เรา
สามารถเป็นพรและหนุนใจผู้อื่นได้
เสมอ การยื่นมือช่วยเหลือพวกเขาใน
การรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์จะช่วยให้
เรารู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า
ลึกซึง้ในใจเรา

เป็นส่ิงส�าคญัที่ตอ้งจดจ�าค�าแนะน�า
อันทรงพลังในเฉลยธรรมบัญญัต ิ
“รกัษาจิตวญิญาณของตนให้ด ีเกรงวำ่
ท่ำนจะลืม ส่ิงที่นัยน์ตาไดเ้ห็นน้ัน และ
เกรงวา่ส่ิงเหล่าน้ันจะสูญไปจากใจของ
ท่านตลอดชีวติของท่าน จงท�าให้ลูก
และหลานของท่านทราบเรือ่งเหล่าน้ี” 4

คนหลายรุน่ไดร้บัผลจากการเลือก
ที่เราท�า จงแบ่งปันประจักษ์พยานของ
ท่านกับครอบครวั กระตุน้พวกเขาให้
จดจ�าวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรเมื่อไดร้บั
พระวญิญาณในชีวติพวกเขาและเขียน
ความรูสึ้กเหล่าน้ันในบันทึกส่วนตวัและ
ประวตัส่ิวนตวัเผื่อวา่เมื่อจ�าเป็นค�าของ
พวกเขาจะท�าให้พวกเขาจ�าไดว้า่พระเจ้า
ทรงดตีอ่พวกเขาเพียงใด

ท่านคงจ�าไดว้า่นีไฟกับพี่ๆ กลับไป
เยรซูาเล็มเพื่อน�าแผ่นจารกึทองเหลือง
ที่มีบันทึกประวตัขิองผู้คนกลับมาดว้ย 
ส่วนหน่ึงก็เพื่อพวกเขาจะไม่ลืมอดตี
ของตน

ในพระคมัภีรม์อรมอน ฮีลามันตัง้ช่ือ
บุตรชายตาม “บิดาแรก” ของพวกเขา
เพื่อพวกเขาจะไม่ลืมพระคณุความดี
ของพระเจ้า:

“ดเูถิด, ลูกพ่อ, พ่อปรารถนาให้ลูก
จดจ�าที่จะรกัษาพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้า . . . ดเูถิด, พ่อตัง้ช่ือลูกตาม
บิดามารดาแรกของเราผู้ออกมาจาก
แผ่นดนิแห่งเยรซูาเล็ม; และการน้ีพ่อ
ท�าไปเพื่อวา่เมื่อลูกนึกถึงช่ือของลูก ลูก
ก็จะนึกถึงพวกท่าน; และเมื่อลูกนึกถึง
พวกท่าน ลูกจะนึกถึงงานของพวก
ท่าน; และเมื่อลูกนึกถึงงานของพวก
ท่าน ลูกจะรูว้า่เรือ่งน้ีมีกล่าวไว,้ และ

เขียนไวด้ว้ย, วา่งานของพวกท่าน 
ประเสรฐิ.

“ฉะน้ัน, ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูกท�า
ส่ิงที่ด,ี เพื่อลูกจะเป็นที่กล่าวขวญั, และ
เขียนไวด้ว้ย, แม้ดงัที่พวกท่านเป็นที่
กล่าวขวญัและเขียนไว.้” 5

ผู้คนมากมายทุกวนัน้ีมีประเพณี
การตัง้ช่ือบุตรธิดาตามวรีบุรษุในพระ
คมัภีรห์รอืบรรพชนที่ซ่ือสัตย์อันเป็นวธิี
กระตุน้พวกเขาไม่ ให้ลืมมรดกตกทอด
ของตน

เมื่อข้าพเจ้าเกิด ข้าพเจ้ามีช่ือวา่
โรนัลด ์เอ. ราสแบนด ์ช่ือสุดท้ายของ
ข้าพเจ้าเป็นเกียรตแิก่บรรพชนฝ่าย
บิดา ช่ือย่อตวั เอ. ให้ ไวเ้พื่อเป็นเกียรติ
แก่เดนิช แอนเดอรสั์นบรรพชนฝ่าย
มารดาข้าพเจ้า

เจนส์ แอนเดอรสั์นคณุพ่อของ
ตาทวดข้าพเจ้ามาจากเดนมารก์ และ
ในปี 1861 พระเจ้าทรงน�าผู้สอนศาสนา
มอรมอนสองคนไปบ้านของเจนส์กับ
อเน แคธรนี แอนเดอรสั์น ที่ๆ ผู้สอน
ศาสนาแนะน�าพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูให้กับพวกท่านและบุตรชายวยั 
16 ปี ดว้ยเหตน้ีุจึงเริม่มรดกแห่งศรทัธา
ซ่ึงข้าพเจ้าและครอบครวัเป็นผู้รบั
ประโยชน์ ครอบครวัแอนเดอรสั์นอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนและรบับัพตศิมา 
หลังจากน้ันไม่นาน ปีตอ่มาครอบครวั
แอนเดอรสั์นเอาใจใส่การเรยีกของ
ศาสดาพยากรณ์ให้ข้ามแอตแลนตกิไป
สมทบกับวสุิทธิชนในอเมรกิาเหนือ

น่าเศร้าที่เจนส์เสียชีวิตระหว่าง
เดินทางกลางมหาสมุทร แต่ภรรยา
กับลูกชายของเขาเดินทางต่อจนมา
ถึงหุบเขาซอลท์เลควันที่ 3 กันยายน 
ค.ศ. 1862 แม้จะมีความยากล�าบาก
และความปวดร้าวใจ แต่ศรัทธาของ
พวกเขาไม่ส่ันคลอน และศรัทธาของ
ลูกหลานมากมายของพวกเขาไม่ส่ัน
คลอนเช่นกัน

ในห้องท�างานข้าเจ้ามีภาพวาดแขวน
ไว้ 6 ที่เก็บภาพอย่างสวยงามซ่ึงเป็น
ตวัแทนเตอืนใจของการพบกันครัง้แรก
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ของบรรพชนของข้าพเจ้าและผู้สอน
ศาสนาผู้อุทิศตนในยุคแรก ข้าพเจ้า
ตัง้ใจวา่จะไม่ลืมมรดกที่สืบทอดมา
จากบรรพชน และดว้ยช่ือของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะจดจ�ามรดกแห่งความ
ซ่ือสัตย์และการเสียสละของพวกเขา

อย่าลืม อย่าสงสัย หรอืเมินเฉยตอ่
ประสบการณ์ศักดิสิ์ทธิ์ส่วนตวัทาง
วญิญาณ แผนของปฏิปักษ์คอืท�าให้เรา
เขวจากพยานทางวญิญาณ ส่วนความ
ปรารถนาของพระเจ้าคอืให้ความสวา่ง
และให้เรามีส่วนในงานของพระองค์

ข้าพเจ้าขอยกตวัอย่างส่วนตวัเกี่ยว
กับความจรงิน้ี ข้าพเจ้าจ�าไดชั้ดเจนใน
เวลาเมื่อไดร้บัการกระตุน้เตอืนในค�า
ตอบของการสวดอ้อนวอนที่ทรงพลัง ค�า
ตอบชัดเจนและแรงกล้า แตข่้าพเจ้าไม่
ท�าตามการกระตุน้เตอืนทันที และช่วง
เวลาหน่ึงหลังจากน้ัน ข้าพเจ้าเริม่สงสัย
วา่ส่ิงที่ข้าพเจ้ารูสึ้กน้ันจรงิหรอืไม่ บาง
ท่านอาจเคยหลงเช่ือค�าหลอกลวงเช่น
น้ันของปฏิปักษ์เช่นกัน

หลายวนัตอ่มา ข้าพเจ้าตืน่นอน
พรอ้มกับข้อพระคมัภีรท์ี่เป่ียมดว้ยพลัง
เหล่าน้ีในความคดิข้าพเจ้า:

“ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรา
กล่าวแก่เจ้า, หากเจ้าปรารถนาพยาน
อีก, จงหวนระลึกถึงคนืที่เจ้ารอ้งหาเรา
ในใจเจ้า, . . .

“เรามิไดพู้ดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้า
หรอืเกี่ยวกับเรือ่งน้ี? เจ้าจะมีพยานใดดี
ไปกวา่จากพระผู้เป็นเจ้าเล่า?” 7

ประหน่ึงพระเจ้าก�าลังตรสัวา่ 
“ โรนัลด ์ตอนน้ีเราบอกส่ิงที่เจ้าตอ้งท�า
แล้ว ท�าสิ!” ข้าพเจ้าส�านึกคณุอย่างยิ่ง
ตอ่การแก้ ไขและการน�าทางดว้ยความ
รกัน้ัน! การกระตุน้เตอืนท�าให้ข้าพเจ้า
สบายใจทันทีและสามารถเดนิหน้าตอ่
ไปได้ โดยรู้ ในใจวา่พระองคท์รงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าแล้ว

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าแบ่งปัน
ประสบการณ์น้ีเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่จติใจ
เราลืมเรว็เพียงใดและประสบการณ์ทรง
วญิญาณน�าทางเราอย่างไร ข้าพเจ้าเรยีน
รูว้า่ตอ้งทะนุถนอมช่วงเวลาเช่นน้ัน 
“เกรงวา่ข้าพเจ้าจะลืม”

ถึงเพื่อนของข้าพเจ้า และถึงทุกคน
ที่ปรารถนาจะเสรมิสรา้งศรทัธาของ
พวกเขา ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่เมื่อ
ท่านด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตอ์ย่างซ่ือสัตย์และท�า
ตามค�าสอนในน้ัน ประจักษ์พยานของ
ท่านจะไดร้บัการปกป้องและเตบิโต จง
รกัษาพันธสัญญาที่ท่านท�าไว้ โดยไม่ค�า
นึกถึงการกระท�าของคนรอบข้าง จง
เป็นบิดามารดา พี่น้องชายหญิง ปู่ย่าตา
ยาย ลุงป้าน้าอาและมิตรสหายผู้เพียร
พยายามท�าให้คนที่พวกท่านรกัเข้ม
แข็งดว้ยประจักษ์พยานส่วนตวัและ
แบ่งปันประสบการณ์ทางวญิญาณ จง
ซ่ือสัตย์และแน่วแน่เสมอแม้มรสุม
ของความสงสัยรกุรานชีวติท่านผ่าน
การกระท�าของผู้อื่น จงแสวงหาส่ิงซ่ึง
จะจรรโลงใจและเพิ่มพลังทางวญิญาณ
ให้ท่าน หลีกเลี่ยงเครือ่งถวายปลอมที่
เรยีกกันผิดๆ วา่ “ความจรงิ” ซ่ึงแพร่ไป
ทั่ว และจ�าไวว้า่ตอ้งบันทึกความรูสึ้กของ
ท่านถึง “ความรกั ความยินด ีสันตสุิข 
ความอดทน ความกรณุา ความด ีความ
ซ่ือสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน [และ] 
การรูจ้ักบังคบัตน” 8

ท่ามกลางมรสุมครัง้ใหญ่สุดของ 
ชีวติ อย่ำลืม มรดกอันสูงคา่ของท่านใน
ฐานะบุตรหรอืธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
หรอืจุดหมายนิรนัดรข์องท่านที่จะกลับ
ไปอยู่กับพระองคว์นัหน้า มรดกซ่ึงจะ 

ล�า้คา่กวา่ทุกส่ิงที่ โลกมอบให้ จงจดจ�า 
ค�าพูดที่อ่อนหวานและนุ่มนวลของ 
แอลมา “ดเูถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
พี่น้องข้าพเจ้า, หากท่านประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงในใจแล้ว, และหากท่าน
รูสึ้กอยากรอ้งเพลงสดดุคีวามรกัที่ ไถ่, 
ข้าพเจ้าจะถาม, ท่านรูสึ้กเช่นน้ันขณะน้ี
ไดห้รอืไม่?” 9

ถึงทุกคนที่รูสึ้กวา่ตอ้งเพิ่มพลัง
ศรทัธาของตน ข้าพเจ้าขอรอ้งท่านวา่ 
อย่ำลืม! โปรดอย่าลืม

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานวา่โจเซฟ สมิธ
เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านเห็นและพูดกับพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู
ครสิตด์งับันทึกไวด้ว้ยค�าพูดของท่าน
เอง ข้าพเจ้าส�านึกคณุอย่างยิ่งที่ท่าน  
ไม่ลืม เขียนประสบการณ์น้ันเพื่อให้เรา
ทุกคนรูป้ระจักษ์พยานของท่าน

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานที่จรงิจังถึง
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์พระองคท์รง
พระชนม์ ข้าพเจ้ารูว้า่พระองคท์รง
พระชนม์และทรงเป็นประมุขของ
ศาสนจักรน้ี ข้าพเจ้ารูเ้รือ่งเหล่าน้ีดว้ย
ตนเอง ไม่ไดพ้ึ่งเสียงหรอืพยานของ
ใคร และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้
ท่านและข้าพเจ้า ไม่มีวนัลืม ความจรงิ
นิรนัดรอ์ันศักดิสิ์ทธิ์—ที่ส�าคญัที่สุดคอื
เราเป็นบุตรและธิดาของพระบิดาบน
สวรรคผ์ู้ทรงพระชนม์และรกัเรา  
ผู้ปรารถนาเพียงความสุขนิรนัดรข์อง
เรา ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจรงิเหล่า
น้ีในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. “การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ,” หนังสือเพลง

ส�ำหรบัเด็ก, 6.
 2. ฮีลามัน 5:12.
 3. 2 นีไฟ 9:29; เน้นตวัเอน.
 4. เฉลยธรรมบัญญัต ิ4:9; เน้นตวัเอน.
 5. ฮีลามัน 5:6–7.
 6. ภาพวาดตน้ฉบับโดยครสิเต็นเซ็น ดอลส์

การด์ในปี 1856. ภาพวาดในห้องท�างานของ
ข้าพเจ้าเป็นภาพวาดเลียนแบบโดยอาร์ โน 
เฟอรเ์บิกร์ ในปี 1964.

 7. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:22–23.
 8. กาลาเทีย 5:22–23.
 9. แอลมา 5:26.

เอล็เดอร์ราสแบนด์เรียกภาพวาดนีว่้า “ตัวแทน

เตือนใจ” ของการพบกันคร้ังแรกของบรรพชน

ของท่านและผู้สอนศาสนาในยคุแรก
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ปวดในความเป็นมรรตยัจะปิดบังหรอื
บดบังปีตนิิรนัดรข์องการรูว้า่แผนอันยิ่ง
ใหญ่ของพระบิดาในสวรรคค์อืแผนแห่ง
ความสุขนิรนัดร ์จรงิๆ ไม่มีทางอื่นใดอีก
ที่จะไดร้บั ความสมบูรณ์แห่งปีติ 5

พระผู้เป็นเจ้าทรงเชือ้เชิญเราให้ตอบ
สนองตอ่ความทุกข์ของเราดว้ยศรทัธา
เพื่อเราจะไดเ้ก็บเกี่ยวพรและไดร้บั
ความรูท้ี่ ไม่สามารถเรยีนรู้ ในวธิีอื่นใดได ้
เราไดร้บัค�าแนะน�าให้รกัษาพระบัญญัติ
ในทุกสภาวการณ์และสถานการณ์
เพราะ “คนที่ซ่ือสัตย์ ในความยาก
ล�าบาก, รางวลัของคนคนน้ันยิ่งใหญ่
กวา่ในอาณาจักรแห่งสวรรค”์ 6 และตาม
ที่เราอ่านในพระคมัภีร ์“หากเจ้าโศก
เศรา้เสียใจ, จงเรยีกหาพระเจ้า พระผู้
เป็นเจ้าของเจ้าดว้ยการวงิวอน, เพื่อจิต
วญิญาณเจ้าจะเกิดปีต”ิ 7

อัครสาวกเปาโล ซ่ึงท่านเองก็
ประสบกับความทุกข์ยากมามาก ใช้
ประสบการณ์ของท่านในการสอนดว้ย
ความลึกซึง้และความงดงามถึงมุมมอง
นิรนัดรท์ี่เกิดขึน้เมื่อเราอดทนนาน 
ท่านกล่าววา่ “เพราะวา่ความยากล�าบาก
ช่ัวคราวและเล็กน้อยของเรา จะท�าให้
เรามีศักดิศ์รนิีรนัดรม์ากมายอย่างไม่ม ี
ที่เปรยีบ” 8 อีกนัยหน่ึง เราจะรู้ ไดท้่าม 
กลางความทุกข์ยากของเราวา่พระผู้เป็น
เจ้าประทานรางวลันิรนัดรท์ดแทน

การที่เปาโลพูดถึงการทดลอง การ
กดขี่ข่มเหง และความเศรา้โศกในชีวติ
ของท่านวา่เป็น “ความยากล�าบากเล็ก
น้อย” ท�าให้เข้าใจผิดถึงความสาหัส
ของความทุกข์ของท่าน ซ่ึงส�าหรบัท่าน
ถูกกลืนโดยมุมมองนิรนัดรแ์ห่งพระ
กิตตคิณุ ศรทัธาของเปาโลในพระเยซู
ครสิตท์�าให้แบกรบัทุกส่ิงได ้ท่านถูก
เฆี่ยนห้าครัง้ ถูกตดีว้ยไม้สามครัง้ ถูก
ก้อนหินขวา้งหน่ึงครัง้ เผชิญภัยเรอื
แตกสามครัง้ หลายครัง้เกือบตายเพราะ
จมน� ้า โจรภัย และแม้ โดยพี่น้องจอม
ปลอม ท่านประสบกับความเหน่ือยล้า 
ความเจ็บปวด ความหิวโหยและกระหาย 
ถูกจ�าคกุทนหนาวและเปลือยเปล่า 9

น้ันให้ค�าตอบตอ่ค�าถามอมตะ “ท�าไมส่ิง
ไม่ดจีึงเกิดขึน้กับคนด”ี

ทุกคนที่ฟังอยู่วนัน้ีคุน้เคยกับความ
โดดเดีย่ว ความสิน้หวงั ความทุกข์ ใจ 
ความเจ็บปวด หรอืความเศรา้โศก เมื่อ
ปราศจาก “ดวงตาแห่งศรทัธา” 4 และ
ความเข้าใจถึงความจรงินิรนัดร ์เรามัก
จะพบวา่ความทุกข์ยากและความเจ็บ

โดย เอล็เดอร์ อวีาน เอ. ชมุทซ์

แห่งโควรัมสาวกเจด็สิบ

ใ  นฐานะส่วนหน่ึงของแผนของพระ
บิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงยอม
ให้ความทุกข์ล�าบากถักทอเข้ามา

ในประสบการณ์มรรตัยของเรา 1 อาจดู
เหมือนว่าการทดลองอันทุกข์ทรมาน
น้ันตกอยู่กับเราอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
เรามั่นใจได้เลยว่า จะมากหรือน้อย
เราทุกคนต้องทนทุกข์และประสบกับ
ปัญหา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงน�าทางให้เรา
เข้าใจมากขึน้ว่าเหตุใดจึงต้องเป็นเช่น
น้ัน

เมื่อเรามองประสบการณ์ยากล�าบาก
ของชีวติดว้ยศรทัธาในพระครสิต ์เราจะ
เห็นวา่มีจุดประสงคแ์ห่งสวรรค์ ในความ
ทุกข์ยากของเรา คนที่ซ่ือสัตย์จะประสบ
กับความจรงิของค�าแนะน�าของเปโตรที่
ดขูัดแย้งกัน ท่านเขียนวา่ “ถ้าพวกท่าน
ตอ้ง ทนทุกข ์เพราะท�าส่ิงถูกตอ้ง พวก
ท่านก็เป็นสุข” 2 เมื่อเรา “ปรบัใจสู่ความ
เข้าใจ” 3 ความสามารถของเราจะเพิ่ม
ขึน้ในการอดทน เรยีนรู ้และไดร้บัการ
ขัดเกลาจากการทดลอง ความเข้าใจเช่น

พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงเช็ด
น�้าตาทุกหยด
เม่ือเราใช้ศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะทรงยกเราขึน้และอุ้มเราผ่านการ
ทดลองท้ังหมดของเรา และสุดท้ายแล้ว ทรงช่วยชีวิตเราในอาณาจักรซีเลสเชียล
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พวกเราหลายคนวงิวองพระผู้เป็น
เจ้าให้น�าสาเหตขุองความทุกข์ของ
เราออกไป และเมื่อการบรรเทาทุกข์
ที่เราตอ้งการไม่เกิดขึน้ เรามักจะคดิ
วา่พระองค์ ไม่ทรงรบัฟัง ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่ แม้ ในช่วงเวลาเหล่าน้ัน 
พระองคท์รงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของ
เรา ทรงมีเหตผุลให้เราประสบความ
ทุกข์ยากตอ่ไป 10 และจะช่วยให้เราแบก
ไหว 11

ในข้อความที่ลึกซึง้และน่าคดิ เปาโล
บอกเราถึง “หนาม” ที่ ไม่ ไดร้ะบุไว้ ใน
เน้ือของท่าน ซ่ึงท�าให้ท่านเจ็บปวด
มากและท�าให้ท่านคกุเข่าลงสามครัง้ 
อ้อนวอนพระเจ้าให้เอาหนามน้ันออก
ไปจากท่าน ในการตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของเปาโล พระเจ้าไม่ทรงน�าหนาม
ออกไปแตท่รงตรสัถึงสันตสุิขและให้
ท่านเข้าใจวา่ “การมีพระคณุของเราก็
เพียงพอกับเจ้า เพราะวา่ความอ่อนแอ
มีที่ ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏ
เต็มที่ที่น่ัน” ดว้ยความเข้าใจใหม่ เปาโล
สามารถยอมรบัและส�านึกคณุตอ่หนาม
ที่ท่านไดร้บั ท่านกล่าววา่ “เพราะฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของ
ข้าพเจ้า . . . เพื่อวา่ฤทธานุภาพของพระ
ครสิตจ์ะอยู่ ในข้าพเจ้า” 12

เมื่อเราไดร้บัมุมมองนิรนัดร์ ในชีวติ
ของเรา ความสามารถของเราในการ
อดทนมีมากขึน้ เราเรยีนรูท้ี่จะช่วย
เหลือคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ13 
และเราจะช่ืนชมและแสดงความ
ส�านึกคณุตอ่พระผู้เป็นเจ้า ส�าหรบั
ประสบการณ์ที่ประทานให้เราเป็น
เสมือนครใูนเส้นทางสู่ชีวตินิรนัดร์

เมื่อเราพบวา่เราก�าลังเดนิฝ่าความ
ยากล�าบาก เป็นเรือ่งยากที่จะมองการ
ทดลองของเราวา่เป็นป้ายบอกทางบน
เส้นทางแห่งการเป็นสานุศิษย์ของเรา 
แต่ไม่วา่คราใดที่เราพบตนเองในหุบเขา
มืดมนแห่งความสิน้หวงัหรอืบนถนนสู่
ความสุข การเรยีนรูแ้ละรูสึ้กสงสารใน
ความทุกข์ของผู้อื่นจะเป็นพรได้

ในระหวา่งงานมอบหมายการ 

ประชุมใหญ่สเตคที่ข้าพเจ้าเข้ารว่มใน
ฟิลิปปินส์เมื่อไม่นานมาน้ี ใจข้าพเจ้า
แตกสลายเมื่อทราบถึงประสบการณ์เลว
รา้ยของบราเดอรแ์ดเนียล เอช. อะปิลา  
โด บราเดอรอ์ะปิลาโดกับภรรยาไดร้บั
บัพตศิมาในปี 1974 พวกเขาน้อมรบั
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูและรบั
การผนึกในพระวหิาร หลังจากน้ันพวก
เขาไดร้บัพรโดยมีลูกที่สวยงามห้าคน 
ในวนัที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 ขณะ
ที่บราเดอรอ์ะปิลาโดก�าลังรบัใช้เป็น
ประธานสเตค ไฟไหม้บ้านหลังเล็กๆ 
ของเขา ไมเคลิ ลูกชายคนโตของบรา
เดอรอ์ะปิลาโดช่วยชีวติเขา ดงึเขาออก
จากเศษซากไฟไหม้ แล้ววิง่กลับไปเพื่อ
ช่วยชีวติคนอื่นๆ น่ันเป็นครัง้สุดท้ายที่
บราเดอรอ์ะปิลาโดเห็นลูกชายของเขา
มีชีวติ ไฟครา่ชีวติของโดมิงก้า ภรรยา
ของบราเดอรอ์ะปิลาโดกับลูกๆ ทัง้ห้า
คนของพวกเขา

ความจรงิที่วา่บราเดอรอ์ะปิลาโดใช้
ชีวติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อ
เกิดเหตกุารณ์เลวรา้ยขึน้ไม่ไดป้้องกัน
ไม่ ให้เกิดเหตกุารณ์น้ันหรอืไม่ไดท้�าให้
เขามีภูมิคุม้กันจากความเศรา้โศกที่ตาม

มา แต ่ควำมซือ่สัตย ์ของเขาในการ
รกัษาพันธสัญญาและในการใช้ศรทัธา
ในพระครสิต์ ให้การรบัรองเขาในค�า
สัญญาที่วา่เขาจะไดอ้ยู่กับภรรยาและ
ครอบครวัของเขาอีก ความหวงัน้ีกลาย
เป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตวญิญาณของเขา 14

ในช่วงที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยม ปัจจุบันน้ี
บราเดอรอ์ะปิลาโดเป็นผู้ประสาทพร 
เขาแนะน�าข้าพเจ้าให้รูจ้ักซิโมเนตต ์
ภรรยาคนใหม่ของเขา พรอ้มลูกชาย
สองคน ราฟาเอลกับแดเนียล พระเยซู
ครสิตท์รงท�าไดแ้ละจะทรง “ปลอบโยน
คนชอกช�า้ใจ” 15 อย่างแท้จรงิ

เม่ือเลา่เรือ่งราวของบราเดอรอ์ะปิลาโด  
ข้าพเจ้ากังวลวา่การสูญเสียอันใหญ่
หลวงของเขาจะท�าให้หลายๆ คนคดิวา่
ความเศรา้โศกและความทุกข์ทนของ
ตนเองน้ันมีผลเล็กน้อยมากเมื่อเปรยีบ
เทียบกัน โปรดอย่าเปรยีบเทียบกัน แต่
แสวงหาที่จะเรยีนรูแ้ละประยุกต์ ใช้
หลักธรรมนิรนัดรข์ณะที่ท่านลุยผ่าน
เตาแห่งความทุกข์ยากของท่าน

ข้าพเจ้าขอพูดกับท่านเป็นการส่วน
ตวั—“บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบก
ภาระหนัก” 16—ข้าพเจ้าขอแนะน�าวา่
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ปัญหาส่วนตวัของท่าน ความเศรา้โศก 
ความเจ็บปวด ความยากล�าบาก และ
ความทุพพลภาพส่วนตวัของท่านทุกรปู
แบบ พระบิดาในสวรรคแ์ละพระบุตร
ของพระองคท์รงทราบทุกส่ิง จงกล้า
หาญ! จงมีศรทัธา! และเช่ือในค�าสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า!

จุดประสงคแ์ละพันธกิจของพระ
เยซูครสิตร์วมไปถึงวา่พระองคจ์ะทรง 
“รบัความเจ็บปวดและความป่วยไข้
ของผู้คนของพระองค”์ “รบัเอาความ
ทุพพลภาพของพวกเขา” และ “ช่วย
ผู้คนของพระองคต์ามความทุพพลภาพ
ของพวกเขา” 17

ในการรบัของประทานเหล่าน้ีที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงให้อย่างเสร ีเราทุกคน
ตอ้งเรยีนรูว้า่การทนทุกข์อย่างเดยีว
น้ันไม่ไดส้อนหรอืให้อะไรที่มีคณุคา่
ยาวนานแก่เราเวน้แตเ่ราจะมีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการการเรยีนรูจ้าก
ความทุกข์ยากของเราโดยใช้ศรทัธา 
อย่ำงตัง้ใจ

ครัง้หน่ึงเอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์
แบ่งปันส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับการทน
ทุกข์อย่างมีจุดประสงคว์า่

“รปูแบบบางอย่างของการทนทุกข์
ทรมาน ตลอดจนการอดทนดว้ยด ี
สามารถเป็นส่ิงมีเกียรติได ้. . .

“. . . ส่วนของการอดทนดว้ยดี
ประกอบดว้ยความอ่อนน้อมอย่างเพียง
พอท่ามกลางความทุกข์ทรมานของเรา 
เพื่อเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรา แทนที่จะเพียงแต่ ให้การทดลอง
ผ่านพ้นไปเท่าน้ัน เราตอ้งยอมให้การ
ทดลองมีอิทธิพลตอ่เรา ในทางที่จะ
ช�าระเราให้บรสุิทธิ์” 18

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นในชีวติและแบบ
อย่างของผู้อื่นวา่การใช้ศรทัธาที่แรง
กล้าและทนทานในพระเยซูครสิตแ์ละ
ค�าสัญญาของพระองค์ ให้ความหวงัที่
แน่นอนส�าหรบัส่ิงที่ดกีวา่ที่จะมาถึง 
ความหวงัที่แน่นอนน้ีท�าให้เรามั่นคง 
น�ามาซ่ึงก�าลังและพลังที่เราตอ้งการ
เพื่อจะอดทน 19 เมื่อเราสามารถเช่ือม
โยงการทนทุกข์ของเราไปยังความ
แน่นอนของจุดประสงค์ ในความเป็น
มรรตยัของเราและ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในรางวลัที่รอเราอยู่ ในสวรรค ์ศรทัธา
ของเราในพระครสิตเ์พิ่มขึน้และเราได้
รบัการปลอบโยนในจิตวญิญาณเรา

เมื่อน้ันเราจะเห็นแสงสวา่งที่
ปลายอุโมงค ์เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดส์อนวา่ “จรงิๆ แล้วในน้ัน  
มี ความสวา่งตรงสุดปลายอุโมงค ์ส่ิงน้ัน
คอืความสวา่งของโลก ดาวประจ�ารุง่อัน
สุกใส ‘แสงสวา่งอันหาไดสิ้น้สุดไม่ ซ่ึง

จะไม่มีวนัท�าให้มืดไดเ้ลย’ น่ันคอืพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระองคเ์อง” 20

เราจะมีก�าลังเมื่อรูว้า่ประสบการณ์
ยากล�าบากทัง้หมดในชีวติของเราเป็น
เพียงช่ัวคราว แม้ค�า่คนืที่มืดมนที่สุดก็
เปลี่ยนเป็นอรณุรุง่ส�าหรบัผู้ที่ซ่ือสัตย์

เมื่อทุกอย่างเสรจ็สิน้และเราอดทน
ตอ่ทุกส่ิงดว้ยศรทัธาในพระเยซูครสิต ์
เราไดร้บัสัญญาวา่ “พระเจ้าจะทรงเช็ด
น� ้าตาทุกหยดจากตา [ของเรา]” 21

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาและพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิต ์ทรงพระชนม์อยู่ และ
พระองคท์รงเป็นผู้รกัษาสัญญา ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เชือ้เชิญเราทุกคนให้มารบัส่วนการ
ชดใช้ของพระองค ์เมื่อเราใช้ศรทัธา
ในพระองค ์พระองคจ์ะทรงยกเราขึน้
และอุ้มเราผ่านการทดลองทัง้หมดของ
เรา และสุดท้ายแล้ว ทรงช่วยชีวติเราใน
อาณาจักรซีเลสเชียล ข้าพเจ้าขอเชือ้
เชิญท่านให้มาหาพระครสิต ์อดทนดว้ย
ดี ในศรทัธา และไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้ม
โดยผ่านพระองค ์และมีปีตอิันบรบิูรณ์
ในพระองค ์ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูปฐมกาล 3:16–19.
 2. 1 เปโตร 3:14; เน้นตวัเอน.
 3. โมไซยาห์ 12:27.
 4. อีเธอร ์12:19.
 5. ด ู3 นีไฟ 28:10; ด ู 2 นีไฟ 31:19–21 ดว้ย.
 6. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 58:2.
 7. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 136:29.
 8. 2 โครนิธ์ 4:17.
 9. ด ู2 โครนิธ์ 11:23–27.
 10. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:7–8; 

122.
 11. ด ูโมไซยาห์ 24:12–15.
 12. ด ู2 โครนิธ์ 12:7–9.
 13. ด ูโมไซยาห์ 4:16.
 14. ด ูอีเธอร ์12:4.
 15. อิสยาห์ 61:1; ด ูข้อ 2–3 ดว้ย.
 16. มัทธิว 11:28.
 17. ด ูแอลมา 7:11–12.
 18. นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “การอดทนดว้ยด,ี”  

เลียโฮนำ, เม.ย. 1999, 12.
 19. ด ูอีเธอร ์12:4.
 20. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “มหาปุโรหิต

แห่งส่ิงประเสรฐิซ่ึงจะมาถึง,” เลียโฮนำ, ม.ค. 
2000, 42.

 21. ววิรณ์ 7:16–17; ด ูววิรณ์ 21:4 ดว้ย.
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ในบรรดาลูกหกคนและข้าพเจ้าช่ือวา่ 
เบรทท์ คณุแม่ข้าพเจ้าเขียนเพียงเป้า
หมายเดยีวดว้ยหมึกสีแดงวา่ “อดทน
กับเบรทท์!”

ข้าพเจ้าขออธิบายเกี่ยวกับการอ่าน
พระคมัภีรเ์ป็นครอบครวัของเรา เพื่อ
ช่วยให้ท่านเข้าใจถึงความยากล�าบากที่
บิดามารดาข้าพเจ้ามี ในการเลีย้งดลููก 
ทุกเช้าคณุแม่ข้าพเจ้าอ่านพระคมัภีร์
มอรมอนให้เราฟังระหวา่งอาหารเช้า ใน
ช่วงเวลาน้ัน เดฟ พี่ชายข้าพเจ้าและ
ข้าพเจ้าจะน่ังเงียบๆ แต่ไม่สนใจ จรงิๆ 
แล้วเราไม่ไดฟ้ังเลย เราไดแ้ตอ่่านส่ิงที่
พิมพ์ ไวข้้างกล่องซีเรยีลแทน

ในที่สุด เช้าวนัหน่ึง ข้าพเจ้าตดัสินใจ
บอกคณุแม่ตรงๆ ข้าพเจ้ากล่าววา่ “คณุ
แม่ครบั ท�าไมคณุแม่ตอ้งท�าอย่างน้ีกับ
เรา ท�าไมคณุแม่ตอ้งอ่านพระคมัภีร์
มอรมอนทุกเช้า” แล้วข้าพเจ้าก็กล่าว
ส่ิงที่น่าอับอายเกินจะรบัได ้จรงิๆ แล้ว
ข้าพเจ้าไม่เช่ือเลยวา่ข้าพเจ้าไดพู้ดส่ิงน้ี
ออกไป ข้าพเจ้าบอกคณุแม่วา่ “คณุแม่
ครบั ผม ไม่ได ้ฟังเลย”

ค�าตอบอันเป่ียมดว้ยรกัของท่าน 
ช่างเป็นความทรงจ�าที่ลึกซึง้ตอ่ชีวติ
ข้าพเจ้า ท่านกล่าววา่ “ลูก เมื่อแม่อยู่ ใน
การประชุมหน่ึงซ่ึงประธานแมเรยีน จี. 
รอมนีย์สอนเกี่ยวกับพรของการอ่าน
พระคมัภีร ์ระหวา่งการประชุม แม่ได้
รบัสัญญาวา่หากแม่อ่านพระคมัภีร ์
มอรมอนให้ลูกของแม่ทุกวนั แม่จะ
ไม่สูญเสียลูกไป” แล้วท่านเพ่งมองตา
ข้าพเจ้าและกล่าวดว้ยความตัง้ใจอย่าง
ยิ่งยวดวา่ “และแม่จะไม่ยอมเสียลูกไป”

ค�าพูดของท่านเสียดแทงจิตใจ
ข้าพเจ้า แม้ข้าพเจ้าจะไม่ดพีรอ้ม 
ข้าพเจ้ายังมีคา่ที่จะไดร้บัการช่วยให้
รอด! ท่านสอนข้าพเจ้าถึงความจรงิ 
นิรนัดรว์า่ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระ
บิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมดว้ยความ 
รกั ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่ไม่วา่สภาวการณ์ 
จะเป็นเช่นไรข้าพเจ้ามีคา่พอ น่ีเป็น 
ช่ัวขณะที่เหมาะเจาะที่สุดส�าหรบัเด็ก
น้อยคนหน่ึงที่ ไม่ดพีรอ้ม

งานมาตรฐานทัง้หมดและกลางเล่มมี
กระดาษมีเส้นส�าหรบัจดบันทึก

ระหวา่งการประชุม ข้าพเจ้าขอ
พระคมัภีรข์องคณุแม่มาถือ ท่านยื่น
พระคมัภีร์ ให้ดว้ยความหวงัจะช่วยให้
ข้าพเจ้ามีความคารวะขึน้ ขณะข้าพเจ้า
เปิดพระคมัภีร์ ไปเรือ่ยๆ ข้าพเจ้าสังเกต
วา่ท่านเขียนเป้าหมายส่วนตวับน
กระดาษจดบันทึก เพื่ออธิบายถึงเป้า
หมายของคณุแม่ ข้าพเจ้าตอ้งบอกท่าน
ทัง้หลายวา่ข้าพเจ้าเป็นลูกคนที่สอง

โดย เอล็เดอร์ เค. เบรทท์ แนทเทรสส์

แห่งสาวกเจด็สิบ

พี่
น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเพิ่ง
ไตรต่รองค�าถามน้ีวา่ “หากท่าน
เป็นแหล่งเดยีว—ที่ลูกๆ ของท่าน

จะรูจ้ักพระกิตตคิณุ—พวกเขาจะเรยีน
รู้ ไดม้ากเพียงไร” ค�าถามน้ีประยุกต์
ใช้ ไดก้ับผู้ที่รกั เป็นครพูี่เลีย้ง และมี
อิทธิพลตอ่เด็กๆ

มีของขวญัใดที่เราสามารถให้ลูกของ
เราจะยิ่งใหญ่ไปกวา่การมอบความทรง
จ�าที่ฝังลึกในใจพวกเขาวา่ เรารูว้า่พระ
ผู้ ไถ่ทรงพระชนม์ พวกเขารู้ ไหมวา่เรา
รู ้และที่ส�าคญัมากกวา่คอื พวกเขารูด้ว้ย
ตนเองหรอืไม่วา่พระองคท์รงพระชนม์

สมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าเป็น
ลูกที่คณุแม่เลีย้งยากที่สุด ข้าพเจ้ามี
พลังงานเหลือเฟือ คณุแม่บอกข้าพเจ้า
วา่ส่ิงที่ท่านกลัวที่สุดคอืข้าพเจ้าจะไม่มี
ชีวติรอดจนเป็นผู้ ใหญ่ ข้าพเจ้าซุกซน
เกินไป

ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่เมื่อเป็นเด็กขณะ
น่ังอยู่ ในการประชุมศีลระลึกกับ
ครอบครวั คณุแม่ข้าพเจ้าเพิ่งไดพ้ระ
คมัภีรเ์ล่มใหม่ ชุดพระคมัภีรน้ี์รวมเล่ม

ไม่มีปีติใดยิง่ใหญ่ไปกวา่
การไดรู้้วา่พวกเขารู้
ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามีส่ิงใดในโลกนีจ้ะน�าความสุขและปีติมาได้มากกว่าการได้รู้ว่าลกูๆ 
ของเรารู้จักพระผู้ช่วยให้รอด
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ข้าพเจ้าส�านึกคณุตราบช่ัวนิรนัดร ์
ส�าหรบัคณุแม่ผู้เป็นดัง่เทพและส�าหรบั
บรรดาเทพทัง้ปวงที่รกัลูกๆ อย่าง
สมบูรณ์พรอ้ม แม้พวกเขาจะไม่ดี
พรอ้มก็ตาม ข้าพเจ้าเช่ืออย่างแน่แท้วา่
สตรทีัง้ปวง—ซ่ึงข้าพเจ้าจะเรยีกวา่  
“เทพ”—คอืมารดาแห่งไซอัน ไม่วา่
ระหวา่งชีวติบนโลกน้ีท่านจะแตง่งาน
หรอืมีบุตรหรอืไม่

หลายปีมาแล้วฝ่ายประธานสูงสุด
ประกาศวา่ “ความเป็นมารดาใกล้
เคยีงกับความเป็นพระเจ้า น่ีเป็นการ
รบัใช้อันสูงสุดและศักดิสิ์ทธิ์ที่สุด
ของมนุษยชาต ิและยกระดบัสตรผีู้
ให้เกียรตกิารเรยีกและการรบัใช้อัน
ศักดิสิ์ทธิ์น้ี ให้อยู่เคยีงข้างเทพ” 1

ข้าพเจ้าส�านึกคณุตอ่เหล่าเทพทั่วทัง้
ศาสนจักรผู้ประกาศความจรงินิรนัดร์
อย่างกล้าหาญและเป่ียมดว้ยรกัตอ่ลูกๆ 
ของพระบิดาบนสวรรค์

ข้าพเจ้าส�านึกคณุตอ่ของขวญัจาก
พระคมัภีรม์อรมอน ข้าพเจ้ารูว้า่น่ีเป็น
ความจรงิ! พระคมัภีรน้ี์มีความสมบูรณ์
ของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
ข้าพเจ้ายังไม่เคยพบวา่ผู้ ใดก็ตามที่อ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนอย่างพากเพียรทุก
วนัดว้ยเจตนาที่บรสุิทธิ์และดว้ยศรทัธา
ในพระครสิตจ์ะสูญเสียประจักษ์พยาน
และหลงไป ค�าสัญญาพยากรณ์ของโมโรไน 
มีกุญแจสู่ความรูเ้รือ่งความจรงิของส่ิง
ทัง้มวล—รวมถึงมีความสามารถในการ
เล็งเห็นและหลีกเลี่ยงการล่อหลอกของ
ปฏิปักษ์ (ด ูโมโรไน 10:4–5)

ข้าพเจ้าส�านึกคุณต่อพระบิดาบน
สวรรค์ผู้ทรงเป่ียมด้วยความรกัและ
พระบุตรของพระองค์ พระเยซูครสิต ์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงแบบอย่าง
อันดีพรอ้มในการด�าเนินชีวติบนโลก
ที่ ไม่ดีพรอ้มและอยุติธรรม “เรารกั
พระองค์เพราะพระองค์ทรงรกัเรา
ก่อน” (ดู 1 ยอห์น 4:19) ความรกั
ที่พระองค์มีต่อเราเกินกวา่จะวดัได ้
พระองค์ทรงเป็นเพื่อนแท้ของเรา พระ
เสโทของพระองค์ “หยดลงเป็นโลหิต” 
เพ่ือท่านและข้าพเจ้าด้วย (ลูกา 22:44) 
พระองค์ทรงให้อภัยผู้ที่ดูเหมือนจะไม่
น่าให้อภัย พระองค์ทรงรกัผู้ที่ ไม่มี ใคร
รกั พระองค์ทรงท�าส่ิงที่ ไม่มีมนุษย์คน
ใดท�าได้ พระองค์ทรงให้มีการชดใช้
เพ่ือเอาชนะการล่วงละเมิด ความเจ็บ
ปวด และความทุพพลภาพของมวล
มนุษยชาติ

เน่ืองดว้ยการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์เราสามารถมีชีวติดว้ยค�าสัญญาวา่ 
ไม่วา่เราจะมีความยากล�าบากอะไรก็ตาม 
เราสามารถมีความหวงัในพระองค ์
“ผู้ทรง อานุภาพ ที่ จะ ช่วย ให้ รอด”  
(2 นีไฟ 31:19) เพราะการชดใช้ของ
พระองค ์เราสามารถมีปีต ิสันต ิความ
สุข และชีวตินิรนัดร์

ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรก์ล่าววา่  
“ยกเวน้คนเพียงไม่กี่คนที่เลือกความ
หายนะ นอกน้ันแล้วไม่มีนิสัยใด ไม่มี
การเสพตดิใด ไม่มีการขัดขืนใด ไม่มี
การละเมิดใด ไม่มีการละทิง้ความเช่ือ
ใด ไม่มีอาชญากรรมใด ที่จะไดร้บัการ

ยกเวน้จากสัญญาแห่งการให้อภัยที่
สมบูรณ์ น่ันคอืสัญญาแห่งการชดใช้
ของพระครสิต”์ 2

เหตกุารณ์อันน่าทึ่งที่สุดใน
ประวตัศิาสตรข์องมนุษย์คอืเมื่อพระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัตศิาสนกิจใน
การเยี่ยมผู้คนในสมัยโบราณที่อาศัยอยู่
ในอเมรกิา ลองจินตนาการวา่จะเป็น
อย่างไรหากท่านอยู่ที่น่ัน เมื่อข้าพเจ้า
คดิถึงความรกัและการดแูลดว้ยความ
ห่วงใยที่พระองคท์รงมีตอ่กลุ่มวสุิทธิชน
ที่มารวมกันที่พระวหิาร ข้าพเจ้านึกถึง
ลูกๆ ที่ข้าพเจ้ารกัมากกวา่ชีวติ ข้าพเจ้า
พยายามท�าความเข้าใจถึงความรูสึ้กใน
การดเูด็กเล็กๆ เป็นพยานดว้ยตนเอง
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกเด็ก
แตล่ะคนให้มาหาพระองค ์เป็นพยาน
ถึงพระพาหุของพระผู้ช่วยให้รอดที่
เอือ้มออกไป เห็นเด็กแตล่ะคนสัมผัส
รอยตะปูบนพระหัตถ์และพระบาท
ของพระองคอ์ย่างอ่อนโยน และเห็น
เด็กแตล่ะคนยืนเป็นพยานวา่พระองค์
ทรงพระชนม์ (ด ู3 นีไฟ 11:14–17; 
ด ู17:21; 18:25 ดว้ย) ในการที่ลูกๆ ของ
เราหันกลับมาและกล่าววา่ “คณุพ่อ  
คณุแม่ น่ีคอืพระองค”์

ข้าพเจ้าไม่รูว้า่มีส่ิงใดในโลกน้ีจะน�า
ความสุขและปีตมิาไดม้ากกวา่การไดรู้้
วา่ลูกๆ ของเรารูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอด ใน
การไดรู้ว้า่พวกเขารูว้า่ “ พวก เขา จะ มอง 
หา แหล่ง ใด เพื่อ การ ปลดบาปของ พวก 
เขา” น่ีเป็นเหตผุลวา่ท�าไม ในฐานะ
สมาชิกของศาสนจักร “เรา ส่ังสอน เรือ่ง 
พระ ครสิต”์ และเราเป็นพยานถึงพระ
ครสิต ์(2 นีไฟ 25:26)

• น่ีเป็นเหตผุลที่เราสวดอ้อนวอนกับ
ลูกๆ ของเราทุกวนั

• น่ีเป็นเหตผุลที่เราอ่านพระคมัภีรก์ับ
พวกเขาทุกวนั

• น่ีเป็นเหตผุลที่เราสอนพวกเขาให้รบั
ใช้ผู้อื่น เพื่อวา่พวกเขาจะรบัพรจาก
การรบัใช้ผู้อื่นอย่างไม่นึกถึงตนเอง 
(ด ูมาระโก 8:35; โมไซยาห์ 2:17)
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เมื่อเราอุทิศตนในรปูแบบอันเรยีบ
ง่ายของการเป็นสานุศิษย์ เราให้พลัง
แก่ลูกๆ ของเราดว้ยความรกัของพระ
ผู้ช่วยให้รอดและดว้ยการน�าทางจาก
สวรรคแ์ละการปกป้องขณะพวกเขา
เผชิญหน้ากับพายุรา้ยของปฏิปักษ์

พระกิตตคิณุเกี่ยวกับแตล่ะบุคคล
อย่างแท้จรงิ เกี่ยวกับแกะหายตวัหน่ึง 
(ด ูลูกา 15:3–7); เกี่ยวกับหญิงชาว
สะมาเรยีคนหน่ึงที่บ่อน� ้า (ด ูยอห์น 
4:5–30); และเกี่ยวกับบุตรคนหน่ึงที่
หายไป (ด ูลูกา 15:11–32)

และน่ีเกี่ยวกับเด็กชายคนหน่ึงผู้
เคยบอกวา่เขาไม่ไดฟ้ัง

เกี่ยวกับเราแตล่ะคน ผู้ที่ ไม่ดี
พรอ้มดงัที่เราเป็นอยู่ ที่จะเป็นหน่ึงกับ
พระผู้ช่วยให้รอด ดงัที่พระองคท์รง
เป็นหน่ึงกับพระบิดาบนสวรรค ์ 
(ด ูยอห์น 17:21).

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เรามีพระ
บิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมดว้ยความ
รกั ผู้ทรงรูจ้ักช่ือของเรา ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่พระเยซูครสิตค์อืพระบุตร
ผู้ทรงพระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ พระองคท์รงเป็นพระ
บุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดและทรงเป็น
ผู้วงิวอนแทนเราตอ่พระบิดา ข้าพเจ้า
เป็นพยานเพิ่มเตมิวา่ความรอดมาโดย
และผ่านพระนามพระองค—์และไม่มี
ทางอื่น

น่ีคอืค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าวา่
เราจะอุทิศหัวใจและมือของเราในการ
ช่วยลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรคท์ุก
คนให้รูจ้ักพระองคแ์ละสัมผัสถึงความ
รกัของพระองค ์หากเราท�าดงัน้ัน  
พระองคท์รงสัญญาความปีตนิิรนัดร์
และความสุขในโลกน้ีและโลกที่จะ
มาถึงแก่เรา ในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. “ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด,”  ในรายงาน

การประชุมใหญ่, ต.ค. 1942, 12–13; อ่านโดย 
ประธาน เจ. รเูบน คลารก์ จูเนียร.์

 2. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “ความแจ่มใสของเช้า
แห่งการให้อภัย,” เลียโฮนำ, ม.ค. 1996, 20.

ระเบิด แตเ่มื่อข้าพเจ้าท�าน้ิวไหม้ขณะ
พยายามดบัชนวน ข้าพเจ้าจึงปล่อยมือ
จากประทัด สเตฟานกับข้าพเจ้ามองดู
ชนวนที่ลามไหม้ตอ่ไปดว้ยความพรัน่
พรงึ

ประทัดระเบิด ควนัก�ามะถัน
กระจายคลุ้งไปทั่วบรเิวณน้ันรวมทัง้
ห้องนมัสการ เรารบีเก็บเศษประทัดที่
กระจายเกลื่อนและเปิดหน้าตา่งเพื่อ
พยายามไล่กลิ่นออกไป โดยหวงัดว้ย
ความไรเ้ดยีงสาวา่จะไม่มี ใครสังเกต 
โชคดทีี่ ไม่มี ใครบาดเจ็บหรอืเกิดความ
เสียหาย

โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทีร่กัของขา้พเจา้ เมือ่ขา้พเจา้
อาย ุ12 ขวบ ครอบครวัขา้พเจา้
อาศัยอยูท่ีเ่ยอตาบอร ์เมอืงชายฝ่ัง

ในสวเีดนตอนใต ้เพือ่อา้งองิ ทีน่ั่นเป็น
บา้นเกดิของเอ็ลเดอรแ์พร ์จ.ี มาลม์1 
เพือ่นรว่มงานทีร่กัของเรา ทา่นถงึแก่
กรรมเมือ่ฤดรูอ้นน้ี เราคดิถงึทา่น เรา
สึกนึกคณุส�าหรบัการรบัใช้อนัสูงส่งของ
ทา่นและส�าหรบัแบบอยา่งของครอบครวั
ทีน่่ารกัยิง่ของทา่น และแน่นอนวา่เรา
สวดออ้นวอนขอใหพ้วกเขาไดร้บัพรอนั
ประเสรฐิของพระผูเ้ป็นเจา้

ห้าสิบปีที่ผ่านมา เรารว่มการประชุม
ของโบสถ์ ในบ้านหลังใหญ่ที่ ไดร้บัการ
ตกแตง่ใหม ่วนัอาทติยว์นัหน่ึง สเตฟาน2  
เพื่อนข้าพเจ้า มัคนายกอีกหน่ึงเดยีว
ในสาขา ทักทายข้าพเจ้าที่ โบสถ์ดว้ย
ความตืน่เตน้ เราไปที่บรเิวณเช่ือมตอ่
กับห้องนมัสการ จากน้ันเขาก็ล้วงเอา
ประทัดอันใหญ่และไม้ขีดไฟออกมา
จากกระเป๋าดว้ยท่าทีอวดเก่งแบบเด็กๆ 
ข้าพเจ้าจับประทัดและจุดสายชนวนสี
เทาน้ัน ตัง้ใจจะดบัชนวนก่อนที่มันจะ

การกลบัใจ:การเลือกอนัน่า
ปีติยนิดี
การกลบัใจไม่เพียงอยู่ในวิสัยท่ีท�าได้เท่าน้ันแต่ยงัเป็นส่ิงท่ีน่าปีติยินดีเน่ือง 
จากพระผู้ช่วยให้รอดของเราอีกด้วย
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เมื่อสมาชิกเข้ามาที่การประชุม พวก
เขาไดก้ลิ่นที่ฟุ้งกระจายอยู่น้ัน ซ่ึงยาก
จะไม่ไดก้ลิ่น บรรยากาศอันศักดิสิ์ทธิ์
ของการประชุมถูกรบกวนดว้ยกลิ่น 
เน่ืองจากมีผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนเพยีงไม่กีค่น—และในส่ิงทีอ่ธบิาย 
ไดว้า่เป็นความคดิสองฝักสองฝ่าย—
ข้าพเจ้าส่งผ่านศีลระลึก แตข่้าพเจ้าไม ่
รูสึ้กมคีา่ควรแกก่ารรบัส่วนศีลระลกึ เมือ่ 
ถาดศีลระลึกยื่นมาที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่รบัทัง้ขนมปังและน� ้า ข้าพเจ้ารูสึ้กแย่
มาก ข้าพเจ้าอาย และข้าพเจ้ารูว้า่ส่ิงที่
ท�าลงไปน้ันไม่เป็นที่พอพระทัยพระผู้
เป็นเจ้า

หลังเลิกการประชุม แฟรงค ์ลินเบิรก์ 
ประธานสาขาซ่ึงเป็นชายสูงวยัลักษณะ
ภูมิฐาน ผมสีเทาเงิน ขอให้ข้าพเจ้า
เข้าไปที่ห้องท�างานของท่าน หลังจาก
ข้าพเจ้าน่ังลง ท่านมองข้าพเจ้าอย่างมี
เมตตาและพูดวา่ท่านสังเกตวา่ข้าพเจ้า
ไม่ไดร้บัส่วนศีลระลึก ท่านถามถึง
สาเหต ุข้าพเจ้าคดิวา่ท่านน่าจะรูส้าเหต ุ
ข้าพเจ้าแน่ใจวา่ทุกคนรูว้า่ข้าพเจ้าท�า
อะไรลงไป หลังจากข้าพเจ้าบอกท่าน 
ท่านถามวา่ข้าพเจ้ารูสึ้กอย่างไร ดว้ย
น� ้าตานองหน้า ข้าพเจ้าอึกอักบอก
ท่านวา่ข้าพเจ้าเสียใจและข้าพเจ้ารูว้า่
ข้าพเจ้าท�าให้พระผู้เป็นเจ้าทรงผิดหวงั

ประธานลินเบิรก์เปิดพระคมัภีรห์ลัก
ค�าสอนและพนัธสัญญาเลม่เกา่มากและ
ขอให้ข้าพเจ้าอ่านบางข้อที่ขีดเส้นใต้ ไว ้
ข้าพเจ้าอ่านออกเสียงถ้อยค�าตอ่ไปน้ี

“ดเูถิด, คนที่กลับใจจากบาปของเขา, 
คนคนน้ันไดร้บัการให้อภัย, และเรา, 
พระเจ้า, ไม่จ�ามันอีก.

“ โดยส่ิงน้ีเจ้าจะรูว้า่ถ้าคนกลับใจจาก
บาปของเขา—ดเูถิด, เขาจะสารภาพ
และละทิง้มัน.” 3

ข้าพเจ้าจะไม่มีวนัลืมรอยยิม้ที่เป่ียม
ดว้ยความการณุย์ของประธานลินเบิรก์
เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าขึน้หลังจากอ่าน
จบ ท่านบอกข้าพเจ้าวา่ท่านไม่ขัดข้อง
อะไรที่ข้าพเจ้าจะกลับมารบัส่วนศีล
ระลึก เมื่อข้าพเจ้าออกจากห้องท�างาน

ของท่าน ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงปีตทิี่ ไม่อาจ
บรรยายได้

ปีตเิช่นน้ันเป็นหน่ึงในผลของการ 
กลบัใจ ค�าวา่ กลบัใจ หมายถงึ “การรบัรูที้
หลัง” และมีนัยถึง “การเปลี่ยนแปลง”4 
ในภาษาสวเีดนคอืค�าวา่ omvänd  
หมายถึง “หันกลับ” 5 ซี. เอส. ลูอิส นัก
ประพันธ์ชาวครสิตเ์ขียนเกี่ยวกับความ
จ�าเป็นและวธิีการเปลี่ยนแปลง เขา
บอกวา่การกลับใจเกี่ยวข้องกับ “การน�า
กลับมาสู่หนทางที่ถูกตอ้ง ผลบวกที่ผิด
สามารถแก้ ไขให้ถูกได”้ เขากล่าว “เพียง
ย้อนกลับไปจนถึงจุดที่ท่านพบข้อผิด
พลาดและแก้ ไขใหม่จากจุดน้ัน ไม่ ใช่ 
ท�ำตอ่ไป” 6 การเปลี่ยนพฤตกิรรมของเรา
และกลับไปสู่ “หนทางที่ถูกตอ้ง” เป็น
ส่วนหน่ึงของการกลับใจ แตเ่ป็นเพียง
ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน การกลับใจที่แท้จรงิ
ไดแ้ก่การหันเหใจเราและความประสงค์
ของเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าและปฏิเสธ
บาป 7 ดงัที่อธิบายไว้ ในเอเสเคยีล การ 
กลับใจคอืการ “หันกลับจาก . . . บาป 
. . . มาท�าความยุตธิรรมและความชอบ
ธรรม . . . คนืของประกัน . . . [และ] 
ด�าเนินตามกฎเกณฑ์แห่งชีวติ ทัง้ไม่
ท�าบาปเลย” 8

แตท่ัง้หมดน้ีเป็นค�าอธิบายที่ ไม่
สมบูรณ์ ไม่ไดร้ะบุอย่างถูกตอ้งถึงพลัง

อ�านาจที่ท�าให้การกลับใจเป็นไปได ้ซ่ึง
คอืการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด การกลับใจที่แท้
จรงิตอ้งรวมถึงศรทัธาในพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์ศรทัธาวา่พระองคจ์ะทรง
เปลี่ยนแปลงเรา ศรทัธาวา่พระองคจ์ะ
ทรงให้อภัยเรา และศรทัธาวา่พระองค์
จะทรงช่วยเราหลีกเลี่ยงความผิดที่มาก
ขึน้ ศรทัธาเช่นน้ีท�าให้การชดใช้ของ
พระองคม์ีผลในชีวติเรา เมื่อเรา “รบั
รูท้ีหลัง” และ “หันกลับ” ดว้ยความ
ช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด เราจะ
รูสึ้กไดถ้ึงความหวงัในค�าสัญญาของ
พระองคแ์ละปีตจิากการให้อภัย หาก
ไม่มีพระผู้ ไถ่ ความหวงัและปีติโดย
เน้ือแท้หายไป และการกลับใจเป็นเพียง
การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขพฤตกิรรมอัน
น่าสังเวชเท่าน้ัน แต่ โดยใช้ศรทัธาใน
พระองค ์เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่ความ
สามารถและความเต็มพระทัยของ
พระองค์ ในการให้อภัยบาป

ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรย์ืนยัน
ถึงค�าสัญญาอันเป่ียมดว้ยความหวงัของ
การกลับใจเมื่อเดอืนเมษายน ปี 2015 
ในการประชุมใหญ่สามัญครัง้สุดท้าย
ของท่าน ท่านบรรยายถึงพลังอ�านาจ
แห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดใน
การรกัษา ในส่ิงที่ข้าพเจ้าคดิวา่เป็นการ
กลั่นของปัญญาที่มาจากการรบัใช้เป็น
อัครสาวกกวา่ครึง่ศตวรรษ ประธาน
แพคเกอรก์ล่าววา่ “การชดใช้ ไม่ทิง้รอ่ง
รอยใดๆ ทัง้สิน้ ส่ิงที่การชดใช้ซ่อมแซม
จะดเีหมือนเดมิ . . . การชดใช้รกัษา 
และส่ิงที่การชดใช้รกัษาจะหายด”ี 9

ท่านกล่าวตอ่ไปวา่
“การชดใช้ ซ่ึงเรยีกเราแตล่ะคนกลับ

คนืไดน้ั้นไม่ทิง้รอยแผลไว ้หมายความ
วา่ไม่วา่เราท�าอะไรลงไป หรอืเคยไปอยู่
ที่ ไหน หรอืบางส่ิงเกิดขึน้อย่างไร หาก
เรากลับใจอย่างแท้จรงิ พระองคท์รง
สัญญาวา่จะชดใช้ ให้ และเมื่อพระองค์
ทรงชดใช้ ทุกอย่างจะหายไป . . .

“. . . การชดใช้ . . . จะช�าระมลทินทุก
อย่างให้สะอาดไม่วา่จะยากแค่ไหนหรอื
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นานเท่าไรหรอืท�าซ�า้กี่ครัง้ก็ตาม”10

ขอบเขตการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดไม่มีที่สิน้สุดทัง้ในความกวา้งและ
ลึก ส�าหรบัท่านและข้าพเจ้า แตจ่ะไม่มี
วนับังคบัเรา ดงัที่ศาสดาพยากรณ์ลี ไฮ
อธิบาย หลังจากเรา “ ไดร้บัการส่ังสอน
อย่างเพียงพอ”จน “รูจ้ักความดจีาก
ความช่ัว” 11 เรา “เป็นอิสระที่จะเลือก
เสรภีาพและชีวตินิรนัดร,์ โดยผ่านพระ
ผู้เป็นส่ือกลางที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์, 
หรอืจะเลือกการเป็นเชลยและความ
ตาย” 12 กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื การกลับใจ
เป็นการเลือก

เราสามารถ—และบางครัง้—เลอืกตา่ง
ไป การเลอืกเช่นน้ันโดยธรรมชาตอิาจ
ดเูหมอืนไมผ่ดิ แตจ่ะกดีกัน้เราจากการ
ส�านึกผดิอยา่งแท้จรงิ ดว้ยเหตน้ีุจงึขดั
ขวางเราไม่ใหแ้สวงหาการกลบัใจทีแ่ท้
จรงิ ตวัอย่างเช่น เราอาจเลอืกโทษคนอืน่ 
เม่ือเป็นเด็ก 12 ขวบในเยอตาบอร ์ 
ข้าพเจ้าอาจโทษสเตฟาน เขาเป็นคน
ที่น�าประทัดใหญ่และไม้ขีดไฟมาโบสถ์
ตัง้แตแ่รก การโทษผู้อื่น แม้วา่จะสม
เหตสุมผล แตก็่ท�าให้เราหาข้อแก้ตวั
พฤตกิรรมของเรา โดยท�าเช่นน้ัน เรายก
ความรบัผิดชอบตอ่การกระท�าของเรา
ให้ผู้อื่น เมื่อยกความรบัผิดชอบออกไป 
เราลดความจ�าเป็นและความสามารถ
ที่เราจะกระท�า เราเปลี่ยนตวัเราเป็นผู้
เคราะห์รา้ยแทนที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เสรทีี่
สามารถกระท�าดว้ยตนเอง 13

การเลือกอีกอย่างหน่ึงซ่ึงขัดขวาง
การกลับใจคอืการลดความผิดของเรา 
ในเหตปุระทัดที่เยอตาบอร ์ไม่มี ใคร
บาดเจ็บ ไม่มีความเสียหายถาวรเกิดขึน้ 
และจัดการประชุมไดต้ามปกต ิอาจเป็น
เรือ่งง่ายที่จะพูดวา่ไม่มีเหตผุลที่ตอ้ง
กลับใจ แตก่ารลดความผิดของเรา แม้
ผลที่เกิดขึน้ไม่ไดเ้ห็นประจักษ์ ในทันที 
ไดข้จัดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
การคดิแบบน้ีปิดกัน้เราจากการเห็นวา่
ความผิดหรอืบาปของเรามีผลนิรนัดร์

กระน้ันอีกวธิีหน่ึงคอืการคดิวา่บาป
ของเราไม่ส�าคญัเพราะไม่วา่เราจะท�า

อะไรพระผู้เป็นเจ้าก็ทรงรกัเราอยู่ด ี
เป็นการล่อลวงเมื่อเราเช่ือส่ิงที่นีฮอร์
ผู้หลอกลวงสอนชาวเซราเฮ็มลา “วา่
มนุษยชาตทิัง้ปวงจะไดร้บัการช่วยให้
รอดในวนัสุดท้าย, และวา่คนทัง้หลาย
ไม่ตอ้งเกรงกลัวหรอืตวัส่ัน, . . . และใน
ที่สุดมนุษย์ทัง้ปวงจะมีชีวตินิรนัดร.์”14  
แตแ่นวคดิที่ลวงล่อน้ีผิด พระผู้เป็น
เจ้าทรงรกัเราจรงิ แตส่่ิ่งที่เราท�ามี
ความส�าคญัตอ่พระองคแ์ละตอ่ตนเอง 
พระองคป์ระทานค�าชีแ้นะที่ชัดเจนวา่
เราควรประพฤตอิย่างไร เราเรยีกส่ิงเหล่า
น้ีวา่พระบัญญัต ิความเห็นชอบของ
พระองคแ์ละชีวตินิรนัดรข์องเราขึน้
อยู่กับพฤตกิรรมของเรา รวมถึงความ
เต็มใจที่เราจะแสวงหาการกลับใจที่แท้
จรงิดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน15

นอกจากน้ัน เราทิง้การกลับใจที่แท้
จรงิเมื่อเราเลือกแยกพระผู้เป็นเจ้าออก
จากพระบัญญัตขิองพระองค ์หากศีล
ระลึกไม่ศักดิสิ์ทธิ์ก็ ไม่ส�าคญัเลยที่กลิ่น
ประทัดจะรบกวนการประชุมศีลระลึกที่
เยอตาบอร ์เราควรระมัดระวงัการละเลย
พฤตกิรรมอันเป็นบาปโดยบ่อนท�าลาย
หรอืไม่ยอมรบัพระผู้ทรงลิขิตพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า การกลับใจ
ที่แท้จรงิเรยีกรอ้งการยอมรบัความเป็น
พระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอดและความ
จรงิของงานในยุคสุดท้ายของพระองค์

แทนที่จะหาข้อแก้ตวั ขอให้เราเลือก
กลับใจ โดยผ่านการกลับใจ เราจะส�านึก
ตวัได ้เหมือนกับบุตรที่หายไปในอุปมา16 
ไตรต่รองถึงความส�าคญันิรนัดร์ ในการ 
กระท�าของเรา เมื่อเราเข้าใจวา่บาปจะ
ส่งผลตอ่ความสุขนิรนัดรข์องเราอย่างไร 
เราจะไม่เพียงส�านึกผิดอย่างแท้จรงิ
เท่าน้ัน แตเ่ราจะพยายามเป็นคนดขีึน้
ดว้ย เมื่อเผชิญกับการล่อลวง เรามีแนว
โน้มที่จะถามตวัเราเองมากขึน้ ดว้ย
ถ้อยค�าของวลิเลียม เชกสเปียร์

ข้ำจะไดอ้ะไรหำกข้ำไดส่ิ้งทีข่้ำคน้หำ
ควำมฝัน ลมหำยใจ ปีตทิีล่ะลำยช่ัว 

พรบิตำ

ใครจะแลกควำมสุขช่ัวนำทีกับควำม
ทุกข์ทัง้สัปดำห์

หรอืขำยส่ิงมีคำ่นิรนัดรเ์พือ่ให้ ไดข้อง
เล่นสักชิน้ 17

หากเรามองไม่เห็นนิรนัดรเพราะ
เห็นแก่ของเล่นสักชิน้ เราสามารถเลือก
การกลับใจ เน่ืองจากการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์เรามี โอกาสอีก ในเชิงเปรยีบ
เทียบ เราสามารถแลกเปลี่ยนของเล่น
ที่จรงิๆ แล้วเราซือ้มาอย่างไม่ฉลาดและ
ไดร้บัความหวงัส�าหรบันิรนัดรอีกครัง้ 
ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิบายวา่  
“เพราะ, ดเูถิด, พระเจ้าพระผู้ ไถ่ของ
เจ้าทรงทนรบัความตายในเน้ือหนัง; ดงั
น้ันพระองคท์รงทนรบัความเจ็บปวด
ของคนทัง้ปวง, เพื่อคนทัง้ปวงจะได้
กลับใจและมาหาพระองค”์ 18

พระเยซูครสิตท์รงให้อภัยได้
เน่ืองจากพระองคท์รงจ่ายคา่บาปของ
เราแล้ว 19

พระผู้ ไถ่ของเราทรงเลือกให้อภัย
เน่ืองจากพระกรณุา พระเมตตา 
และความรกัอันหาที่เปรยีบมิไดข้อง
พระองค์

พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรง
ตอ้งการให้อภัยเพราะส่ิงน้ีเป็นหน่ึงใน
คณุลักษณะแห่งสวรรคข์องพระองค์

และเฉกเช่นเมษบาลที่ดดีงัที่
พระองคท์รงเป็น พระองคท์รงพอ
พระทัยเมื่อเราเลือกกลับใจ 20

แม้เมื่อเรารูสึ้กเสียใจตามพระ
ประสงคข์องพระเจ้าในส่ิงที่เราท�าลง
ไป21 เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเชือ้เชิญ
พระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาสู่ชีวติเราทันที 
ดงัที่อมิวเล็คสอนวา่ “ ให้ท่านออกมา
และไม่ท�าใจท่านแข็งกระดา้งอีกตอ่
ไป; เพราะดเูถิด, บัดน้ีคอืเวลาและวนั
แห่งความรอดของท่าน; และฉะน้ัน, 
หากท่านจะกลับใจและไม่ท�าใจท่าน
แข็งกระดา้ง, พระองคจ์ะทรงน�าแผน
อันส�าคญัยิ่งแห่งการไถ่มาสู่ท่าน โดย
ทันท”ี22 เราสามารถรูสึ้กเสียใจตามพระ
ประสงคข์องพระเจ้าในส่ิงที่เราท�าลงไป
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และในเวลาเดยีวกันน้ันรูสึ้กถึงปีตขิอง
การมีความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้
รอด

ข้อเท็จจรงิที่วา่เราสามารถกลับใจ
เป็นข่าวประเสรฐิของพระกิตตคิณุ! 23 
ความผิดถูก “ลบล้างไป” 24 เราจะเป่ียม
ดว้ยปีต ิรบัการปลดบาปของเรา และมี 
“ความสงบในมโนธรรม” 25 เราสามารถ
เป็นอิสระจากความรูสึ้กสิน้หวงัและ
พันธนาการของบาป เราจะเป่ียมไปดว้ย
แสงสวา่งอันน่าอัศจรรย์ของพระผู้เป็น
เจ้าและ “ ไม่เจ็บปวดอีกตอ่ไป”26 การ 
กลับใจไม่เพียงอยู่ ในวสัิยที่ท�าไดเ้ท่าน้ัน
แตย่ังเป็นส่ิงที่น่าปีตยิินดเีน่ืองจากพระ
ผู้ช่วยให้รอดของเราอีกดว้ย ข้าพเจ้ายัง
จ�าความรูสึ้กตืน้ตนัใจของข้าพเจ้าใน
ห้องท�างานประธานสาขาหลังจากเหตุ
ประทัดครัง้น้ันได ้ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้า
ไดร้บัการให้อภัย ความรูสึ้กผิดหายไป 
ความรูสึ้กเศรา้หมองถูกยกออกไป และ
หัวใจข้าพเจ้ารูสึ้กเบา

พีน้่องทัง้หลาย เมือ่เราจบการประชมุ
น้ี ขา้พเจ้าเชือ้เชิญใหท้า่นรูสึ้กปีตมิาก
ขึน้ในชีวติ ปีติ ในความรูท้ีว่า่การชดใช้
ของพระเยซูครสิตเ์ป็นจรงิ ปีติ ใน
ความสามารถ ความเต็มพระทยั และ
ความปรารถนาทีจ่ะใหอ้ภยัของพระผู้
ช่วยใหร้อด และปีติ ในการเลอืกกลบั
ใจ ขอใหเ้ราท�าตามค�าแนะน�าให ้“ตกั
น� ้าจากบอ่น� ้าแหง่ความรอดดว้ยความ
ช่ืนบาน”27 ขอใหเ้ราเลอืกกลบัใจ ทิง้
บาปของเรา และหนัเหใจและความ
ประสงคข์องเราไปท�าตามพระผูช่้วยให้
รอด ข้าพเจ้าเป็นพยานถงึความเป็น
จรงิในการทรงพระชนมอ์ยูข่องพระองค ์
ขา้พเจ้าเป็นพยานและเป็นผูท้ีร่บัพระ
เมตตาสงสารและความรกัอนัหาที่
เปรยีบมิไดจ้ากพระองคค์รัง้แลว้ครัง้เลา่ 
ขา้พเจ้าสวดออ้นวอนใหพ้รแหง่การไถ่
อนัเน่ืองจากการชดใช้ของพระองคด์�ารง
อยูก่บัทา่นเวลาน้ี—และตอ่ๆ ไปครัง้แลว้
ครัง้เล่าตลอดทัง้ชีวติของทา่น28 ดงัที่
ด�ารงอยู่ ในชีวติของข้าพเจา้ ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. เอ็ลเดอรแ์พร ์กอสตา มาล์ม (1948–2016) 

เคยรบัใช้เป็นเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่สาวกเจ็ดสิบ
จากปี 2010 จนกระทั่งท่านถึงแก่กรรม แม้วา่
เกิดในเมืองเยินเชอปิง สวเีดน ท่านและแอก
เนตา ภรรยาท่านมีบ้านอยู่ที่เยอตาบอร ์สวเีดน 
ในค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญที่ยอดเยี่ยม
ของท่านในเดอืนตลุาคม 2010 เอ็ลเดอรม์าล์ม
พูดถึงการครุน่คดิเรือ่งราวในเยอตาบอร ์ 
(ด ู“จิตใจท่านทัง้หลายจะไดพ้ัก,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2010, 128–30).

 2. แม้วา่สเตฟานไม่ไดเ้ป็นช่ือจรงิของเพื่อน
ข้าพเจ้า แตเ่รือ่งที่น�ามาเล่าไดร้บัอนุญาตจาก
เขาแล้ว

 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 58:42–43.
 4. ค�าวา่ metanoeo ในภาษากรกีมีความหมาย

ตรงๆ วา่ “‘การรบัรูท้ีหลัง’ (meta, ‘หลัง’ หมาย
ถึง ‘เปลี่ยนแปลง,’ noeo, ‘การรบัรู’้; ‘จิตใจ ที่
ไตรต่รองถึงศีลธรรม’)” (ด ูJames Strong, 
The New Strong’s Expanded Exhaustive 
Concordance of the Bible [2010], Greek 
dictionary section, 162).

 5. การแปล omv änd ของข้าพเจ้า Om แปลไดว้า่ 
“รอบ” Vänd สามารถแปลวา่ “หัน”

 6. ซี. เอส. ลูอิส, The Great Divorce (1946), 6. 
ในอารมัภบทของหนังสือ ลูอิสเขียนวา่บางคน
พยายามรวมสวรรคก์ับนรกเข้าดว้ยกันแทนที่
จะเลือกที่ ใดที่หน่ึง เขากล่าววา่พวกเราบาง
คนคดิวา่ “การพัฒนาหรอืการปรบัเปลี่ยนหรอื
การขัดเกลาจะเปลี่ยนความช่ัวรา้ยเป็นความ
ดีไดสั้กทาง . . . ข้าพเจ้าคดิวา่ความคดิน้ีเป็น
ความผิดพลาดรา้ยแรง . . . เราไม่ไดอ้ยู่ ในโลก
ที่ถนนทุกสายเป็นรศัมีวงกลม หากเราตามไป
นานพอ จะเข้าใกล้มากขึน้เรือ่ยๆ และไปจบที่
จุดศนูย์กลางในที่สุด . . .

“ข้าพเจ้าไม่เช่ือวา่ทุกคนที่เลือกหนทางผิด
จะตาย แตก่ารช่วยให้พวกเขารอดประกอบ
ไปดว้ยการน�าพวกเขากลับมาสู่หนทางที่ถูก
ตอ้ง . . . ความช่ัวรา้ยแก้ ไขไดแ้ต่ไม่สามารถ 
‘พัฒนา’ ไปสู่ความด ีเวลาไม่รกัษาความช่ัว  
ค�าสาปตอ้งคอ่ยๆ คลายทีละเล็กละน้อย . . . 
หรอืไม่ก็แก้ ไม่ไดเ้ลย” (5–6).

 7. ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “การกลับใจ .”
 8. เอเสเคยีล 33:14–15.
 9. ประจกัษ์พยานของประธานบอยด ์เค. แพคเกอร ์

ในการประชุมผู้น�าที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ใหญ่สามัญ เดอืนเมษายน 2015 ไม่ไดต้พีิมพ์
ทัง้หมด ค�ากล่าวเหล่าน้ีอยู่ ในบันทึกส่วนตวั
ข้าพเจ้า ที่จดไว้ ในตอนน้ัน

 10. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “แผนแห่งความสุข,”  
เลียโฮนำ, พ.ค. 2015, 28.

 11. 2 นีไฟ 2:5.
 12. 2 นีไฟ 2:27.
 13. ด ู2 นีไฟ 2:26.
 14. แอลมา 1:4. นีฮอรก์ับผู้ตดิตามของเขาไม่

เช่ือในการกลับใจ (ด ูแอลมา 15:15).
 15. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Divine Love,” 

Liahona, Feb. 2003, 12–17.
 16. ด ูลูกา 15:17; ดขู้อ 11–24 ดว้ย.
 17. วลิเลียม เชกสเปียร,์ The Rape of Lucrece, 

บรรทัดที่ 211–14.
 18. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 18:11.
 19. ด ูอิสยาห์ 53:5.
 20. ด ูลูกา 15:4–7; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 

18:10–13.
 21. การกลบัใจทีแ่ทจ้รงิรวมถึง “เสียใจตามพระ

ประสงคข์องพระเจา้” (2 โครนิธ ์7:10). เอ็ลเดอร ์
เอ็ม. รสัเซลล ์บลัลารด์สอนวา่ “ส�าหรบัคน
ทีห่ลงไป พระผูช่้วยใหร้อดประทานทางกลบั
มาใหแ้ลว้ แต่ ใช่วา่จะไมม่คีวามเจ็บปวด 
การกลบัใจไมง่า่ย ตอ้งใช้เวลา—เวลาทีเ่จ็บ
ปวด!” (“Keeping Covenants,” Ensign, May 
1993, 7). เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จ.ี สก็อตตส์อนไวเ้ช่น
กันวา่ “บางครัง้ขัน้ตอนแหง่การกลบัใจยากและ
เจ็บปวดในตอนแรก” (“Finding Forgiveness,” 
Ensign, May 1995, 77) แมจ้ะตอ้งเสียใจตาม 
พระประสงคข์องพระเจา้และมคีวามเจ็บปวด
ในขัน้ตอนของการกลบัใจ แตผ่ลลพัธสุ์ดทา้ย
น่าปีตยินิดเีมือ่ไดรู้สึ้กถึงการใหอ้ภยับาป

 22. แอลมา 34:31; เน้นตวัเอน.
 23. ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “พระกิตตคิณุ.”
 24.  อีนัส 1:6.
 25.  โมไซยาห์ 4:3.
 26. โมไซยาห์ 27:29.
 27. อิสยาห์ 12:3.
 28. ด ูโมไซยาห์ 26:29–30 แม้วา่พระผู้เป็นเจ้า

ทรงสัญญาวา่จะให้อภัยโดยไม่ทรงลังเล การ
ตัง้ใจท�าบาปและพึ่งพาความเมตตาของพระ
ผู้ช่วยให้รอดเพื่อกลับใจง่ายๆ เป็นส่ิงที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงชิงชัง (ดฮีูบร ู6:4–6; 10:26–27). 
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตก์ล่าววา่ “ข่าวอันน่า
ปีตยิินดสี�าหรบัใครก็ตามที่ ปรารถนาจะขจัด
ผลของการเลือกผิดในอดตีคอืการที่พระเจ้า
ทรงเห็นวา่ความอ่อนแอแตกตา่งจากการ
กบฏ ขณะที่พระเจ้าทรงเตอืนวา่การกบฏที่ ไม่
กลับใจจะน�ามาซ่ึงการลงโทษ แตเ่มื่อพระเจ้า
ตรสัถึงความอ่อนแอ พระองคต์รสัดว้ยความ
เมตตาเสมอ” (“ความเข้มแข็งส่วนบุคคลผ่าน
การชดใช้ของพระเยซูครสิต,์” เลียโฮนำ, พ.ย. 
2013, 83).
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ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนีคื้อประสบการณ์เร่ืองเล่าท่ีเลือกสรรมาจากค�าปราศรัยในการประชุมใหญ่สามญัเพ่ือใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว และการ
สอนอ่ืนๆ หมายเลขท่ีให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของค�าปราศรัย

ผู้พูด เร่ืองราว

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (35)	การเปล่ียนใจเล่ือมใสมาสู่คนหลายคนเม่ือสมาชิกศาสนจกัรเอ้ือมออกไปหาพวกเขา	“ในฐานะพยานเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้”

เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด (90)	ขณะก�าลงัอ่าน	ยอห์น	17	ใหค้รอบครัวของท่านฟังในแผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิ	เอม็.	รัสเซลล	์บลัลาร์ดสวดออ้นวอนเพ่ือเป็นหน่ึงเดียวกนักบัพวกเขาและกบัพระ
บิดาและพระบุตร

ดบัเบิลยู. มาร์ก แบสเซตต์ (52)	เม่ือยงัเป็นเดก็	ดบัเบิลย.ู	มาร์ก	แบสเซตตก์บันอ้งชายของท่านพยายามงดัห่วงเหลก็ออกจากส่วนท่ีผนึกไวใ้นแผน่จารึกทองค�าแบบจ�าลอง

จนี บี. บิงแฮม (6)	หลงัจากพายเรือแคนูตา้นลม	จีน	บี.	บิงแฮมกบัเยาวชนหญิงกลุ่มหน่ึงสร้างใบเรือเม่ือลมเปล่ียนทิศทาง	เดก็หญิงท่ีข่ีจกัรยานไปยงับา้นท่ีมี	“หนา้ต่างทองค�า”	
พบวา่หนา้ต่างของบา้นเธอเองกมี็สีทองเช่นกนั	ผูค้นปฏิเสธจะรับรู้ถึงการเติบโตของชายหนุ่มผูป้ระสบความส�าเร็จ

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน (48)	เฮเลน	เคลเลอร์รู้สึกมีปีติอยา่งยิง่เม่ือครูของเธอช่วยเธอใหเ้ขา้ใจแนวคิดของค�าต่างๆ	

คาร์ล บี. คุก (110)	เม่ือคาร์ล	บี.	คุกไตร่ตรองถึงงานมอบหมายท่ีปู่ทวดของท่านไดรั้บจากท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธ	ท่านไดรั้บการยนืยนัวา่งานมอบหมายใหม่ของ
ท่านมากจากพระผูเ้ป็นเจา้	สมาชิกใหม่เพิม่พนูศรัทธาของเธอและเอาชนะความกลวัในการสอนชั้นเรียนปฐมวยั

เควนทนิ แอล. คุก (40)	เควนทิน	แอล.	คุกเร่ิมเขา้ใจวา่เหตุใดคุณพอ่ของท่านมองเสาไฟฟ้าเป็นพรมากกวา่เป็นส่ิงกีดขวางทิวทศัน์

เจ. เดฟน์ คอร์นิช (32)	แพทยรุ่์นพ่ีท่ีโรงพยาบาลเปล่ียนชีวติของเจ.	เดฟน	์คอร์นิชดว้ยการบอกท่านวา่ท่านจะเป็นแพทยท่ี์ยอดเยีย่ม

เลอแกรนด์ อาร์.  
เคอร์ตสิ จูเนียร์

(68)	พาร์ลีย	์พี.	แพรททแ์ละชายอีกส่ีคนไดรั้บประจกัษพ์ยานถึงพระคมัภีร์มอรมอน	เลอแกรนด	์อาร์.	เคอร์ติส	จูเนียร์ไดรั้บประจกัษพ์ยานเม่ือสมยัเป็นวยัรุ่น

ดนี เอม็. เดวสี (93)	ดีน	เอม็.	เดวสีเรียนรู้ผา่นพระวญิญาณบริสุทธ์ิวา่สมาชิกของวอร์ดท่ีท่านไปเยีย่มมาการประชุมศีลระลึกเพ่ือมานมสัการอยา่งแทจ้ริง

เฮนรีย์ บ.ี อายริงก์ (75)	บิดาและผูน้�าฐานะปุโรหิตของเดก็หนุ่มเฮนรีย	์บี.	อายริงกย์กระดบัการมองเห็นของท่านและใหค้วามเช่ือมัน่แก่ท่าน
(99)	เม่ือยงัเป็นชายหนุ่ม	เฮนรีย	์บี.	อายริงกม์องไม่เห็นจงัหวะเวลาในพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีจะสร้างอาณาจกัรของพระองค์

โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์ (22)	ขณะท่ีเอลี	วเีซลพกัฟ้ืนจากการผา่ตดัหวัใจ	หลานชายของเขาถามวา่เขาจะเจบ็นอ้ยลงไหมถา้หลานชายของเขาจะรักเขามากข้ึน	ทุกวนัอาทิตยส์ามีผูเ้ป่ียมดว้ย
ความรักช่วยภรรยาท่ีป่วยแต่งตวัและเตรียมมาโบสถ์

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ (61)	ผูส้อนประจ�าบา้นพลาดโอกาสท่ีจะช่วยสตรีคนหน่ึงท่ีหอ้งใตดิ้นของเธอน�้าท่วม	ผูส้อนประจ�าบา้นปฏิบติัต่อบิดาคนหน่ึงท่ีลกูชายเสียชีวติในอุบติัเหตุ

ปีเตอร์ เอฟ. มเีออร์ส (85)	เม่ืออายหุา้ขวบ	ปีเตอร์	เอฟ.	มีเออร์สรู้สึกถึงอิทธิพลอนัสงบของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเม่ือคุณพอ่ของท่านสวดใหพ้รศีลระลึก

โธมสั เอส. มอนสัน (78)	สมาชิกศาสนจกัรคนหน่ึงท่ีรักษาพระค�าแห่งปัญญาสวดออ้นวอนขอและไดรั้บพลงัเพ่ือไต่เชือกข้ึนไปยงัดาดฟ้าเรือ
(80)	ชายหนุ่มคนหน่ึงท่ีงานนิทรรศการนานาชาติปี	1964	รับรู้ถึงความจริงของแผนแห่งความรอดหลงัจากชมภาพยนตร์ของศาสนจกัรเร่ือง	 
Man’s Search for Happiness

เค. เบรทท์ แนทเทรสส์ (119)	เค.	เบรทท	์แนทเทรสส์เรียนรู้จากคุณแม่ของท่านวา่แมท่้านจะไม่ดีพร้อมเม่ือยงัเดก็	พระบิดาบนสวรรคท์รงรักท่าน

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน (81)	หลงัจากวสุิทธิชนกลุ่มหน่ึงผูถ้กูขบัออกมาผา่นพน้	“คืนท่ีสนุกสนาน”	ในความหนาวเยน็	เอไลซา	อาร์.	สโนวเ์ห็นวา่	“วสุิทธิชนมีความสุขไดภ้ายใต้
สภาวการณ์ทุกรูปแบบ”	สมาชิกศาสนจกัรเอาชนะการทดลอง	การล่อลวง	และ	“ความเป็นมนุษยปุ์ถุชน”	โดยการมุ่งเนน้ท่ีปีติซ่ึงมาจากการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตติคุณ

บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน (12)	สตรีคนหน่ึงในเมก็ซิโกเพ่ิมจ�านวนผูเ้ขา้ชั้นเรียนโรงเรียนวนัอาทิตยข์องเธอ	มารดาคนหน่ึงป้องกนัลกูของเธอจากอิทธิพลดา้นลบนอกบา้น

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ (113)	โรนลัด	์เอ.	ราสแบนดใ์หค้ �าปรึกษาเพ่ือนคนหน่ึงท่ีก�าลงัประสบ	“วกิฤติศรัทธา”	ศรัทธาของบรรพชนของโรนลัด	์เอ.	ราสแบนดย์งัคงเขม้แขง็แมจ้ะมีความ
ยากล�าบากและความปวดร้าวใจ	โรนลัด	์เอ.	ราสแบนดช์กัชา้ในการท�าตามค�าตอบของค�าสวดออ้นวอนจนกระทัง่ท่านไดรั้บการเตือนจากพระคมัภีร์

ลนิดา เอส. รีฟส์ (88)	บอยด	์เค.	แพค็เกอร์เป็นพยานวา่โดยผา่นการกลบัใจและการชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อด	บาปของท่านหมดไป	ผา่นการกลบัใจท่ีจริงใจ	สมาชิก	ผูส้อน
ศาสนา	และผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสพบปีติและสนัติสุข

เดล จ.ี เรนลนัด์ (121)	เดล	จี.	เรนลนัดว์ยัเดก็รู้สึกถึงปีติหลงัจากสารภาพกบัประธานสาขาของท่านวา่ท่านจุดประทดัท่ีโบสถ์

อวีาน เอ. ชมุทซ์ (116)	สมาชิกศาสนจกัรคนหน่ึงท่ีครอบครัวเสียชีวติในเหตุการณ์ไฟไหมรั้กษาพนัธสญัญาของเขาและใชศ้รัทธาวา่เขาจะไดอ้ยูก่บัพวกเขาอีก

แคโรล เอม็. สตเีฟนส์ (9)	หญิงสาวคนหน่ึงท่ีป่วยเป็นโรคอารมณ์สองขั้วรวบรวมพลงัเพ่ือเป็นพยานถึงพระผูช่้วยใหร้อดและการชดใชข้องพระองค์

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน (44)	แมรีย	์เอลิซาเบธ	โรลลินส์วยัสิบสองปีอ่านและไดรั้บประจกัษพ์ยานถึงพระคมัภีร์มอรมอน	ขณะเป็นพยานถึงพระคมัภีร์มอรมอนในฐานะผูส้อนศาสนา	 
แกรีย	์อี.	สตีเวนสนัไดรั้บประจกัษพ์ยานถึงความจริงของพระคมัภีร์	

ฮวน เอ. อูเซดา (30)	พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวดออ้นวอนอยา่งส้ินหวงัของฮวน	เอ.	อเูซดา	ช่วยชีวติท่านหลงัจากท่านกา้วออกนอกเสน้ทางบนภเูขาในงานเผยแผข่องท่าน

ดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ (15)	เดก็หญิงกระตุน้คุณยายของเธอให	้“ตั้งใจฟังดีๆ”	มารดาคนหน่ึงสวดออ้นวอนใหล้กูสาวท่ีออกนอกทางกลบัมาหาพระเจา้	ผูส้อนศาสนาสองคนพบความ
ส�าเร็จหลงัจากเคาะประตูทุกบานของอาคารหอ้งชุดส่ีชั้น
(19)	หลงัใชเ้วลานาน	ความอดทน	ความหวงั	ศรัทธา	ความเช่ือมัน่จากภรรยาของท่าน	และน�้าอดัลมไดเอทจ�านวนหลายลิตร	ดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟเรียนรู้วธีิใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนตวั
(71)	อดีตสมาชิกศาสนจกัรกลบัมามีศรัทธาอีกคร้ังเพราะเพ่ือน 	ๆพระวญิญาณบริสุทธ์ิ	และแรงดึงของพระเมษบาลผูป้ระเสริฐ

คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ (55)	ในฐานะประธานคณะเผยแผ	่คาซุฮิโกะ	ยามาชิตะ	ไดรั้บพรท่ีไดรู้้จกัผูส้อนศาสนาคนหน่ึงผูท่ี้	“ฮึกเหิมเพ่ือพระคริสต”์
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ศ าสดาพยากรณ์และอัครสาวกยัง
คงปฏิบัตศิาสนกิจทั่วโลก (ด ูคพ. 
107:23) ตอ่ไปน้ีเป็นรายงานสรปุ

กิจกรรมบางส่วนของพวกท่านตัง้แตก่าร
ประชุมใหญ่สามัญครัง้ที่แล้ว

ประธานดเีทอร ์เอฟ. อคุท์ดอรฟ์ ที่
ปรกึษาทีส่องในฝ่ายประธานสูงสุดให้ความ
หวงัแกส่มาชิกในเมืองตา่งๆ ทีต่กเป็นเหยือ่
การโจมตอีนัน่าหวาดหวัน่เมือ่เรว็ๆ น้ีใน 
อังกฤษ ฝรัง่เศส และ เบลเย่ียมระหวา่ง
การไปเยอืนในเดอืนพฤษภาคม ปี 2016 
ทา่นไปเยอืนผูล้ีภ้ยั ไปยงัสถานท่ีก่อสรา้ง
พระวหิารปารสี ฝรัง่เศส (เวลาน้ีใกลเ้สรจ็
สมบูรณ์) และมส่ีวนรว่มในการกอ่ตัง้สเตค
แรกใน สาธารณรฐัเช็ก ในเดอืนกรกฎาคม 
ทา่นเดนิทางไป อิตาลี โดยมอบเช็ค 3 ลา้น
ดอลลารส์หรฐัในกองทนุศาสนจักรเพือ่
ช่วยบรรเทาทุกขผ์ูล้ีภ้ยัและเยีย่มคา่ยผูล้ี ้
ภยัใน กรซี ในเดอืนกนัยายนท่านไปเยีย่ม
สมาชิกใน โรมาเนีย มอลโดวา สโลวา
เกีย นอรเ์วย์ และ เยอรมนี ซ่ึงทา่นอทุศิ
ซ�า้พระวหิารไฟรบูรก์ เยอรมนี ทา่นกล่าว
วา่พระกติตคิณุน�าความหวงัไปใหผู้ค้นไม่
วา่พวกเขาจะอยูที่่ ใดและในหมูส่มาชิก “มี
ความรูสึ้กอยา่งแทจ้รงิถึงความเป็นพีน้่อง
กนัในศาสนจักร”

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองเป็นประธานที ่
การประชุมใหญ่สเตคมอสโก รสัเซียใน
เดอืนมิถุนายน ขณะที่สเตคอื่นประชุม
กันในเมืองซาราตอฟและเมืองเซนต ์  
 ปีเตอรส์เบิรก์ รสัเซีย ท่านพบกับสมาชิก
ใน ลัตเวยี เอสโตเนีย และ ยูเครนดว้ย

ใน อังกฤษ เดอืนมิถุนายน เอ็ลเดอร ์
ดลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองบอกสมาชิกรฐัสภาอังกฤษวา่เสรภีาพ
ทางศาสนาช่วยให้ศาสนจักรท�าคณุ
ประโยชน์ ไดท้ั่วโลก “เราตอ้งการให้ผู้อยู่
อาศัยทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงน้ีเรยีกรอ้ง

ข่าวศาสนจกัร

ศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวก
ปฏิบติัศาสนกิจ

บน, จากบนสุด: ประธานดีเทอร์ 
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟและแฮร์เรียต
ภรรยา ทักทายวิสุทธิชนยคุ
สุดท้ายท่ีการอุทิศซ�า้พระวิหาร
ไฟร์บูร์ก เยอรมนี; เอล็เดอร์
แกรีย์ อี. สตีเวนสัน และผู้น�า
ศาสนจักรท่านอ่ืนๆ เข้าพบผู้น�า
รัฐบาลในเวียดนาม; ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสันและเอล็-
เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ดให้
ก�าลงัใจผู้ประสบอุทกภยัและ
อาสาสมคัรในลยุเซียนา

ล่าง: เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
ไปเยือนโรราตองกา; เอล็เดอร์เควน-
ทิน แอล. คุกเข้าพบประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์;  
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ฟัง
ขณะร่วมการประชุมเร่ืองการข่มเหง
ทางศาสนาท่ีพระราชวงัวินด์เซอร์ 
ประเทศอังกฤษ
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พรแห่งเสรภีาพทางศาสนา และเวลาน้ี
เรายังขาดอยู่มาก” ท่านกล่าว

ที่การประชุมรว่มเรือ่งการข่มเหง
ทางศาสนาและการบีบบังคบัให้อพยพ
ย้ายถิ่นซ่ึงจัดที่พระราชวงัวนิดเ์ซอร ์
ประเทศอังกฤษ ในเดอืนกันยายน 
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่มี
มากมายให้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของ
ผู้บุกเบิกแอลดเีอสยุคแรกที่สามารถช่วย
ให้ผู้ลีภ้ัยยุคปัจจุบันเอาชนะสภาวการณ์
ของพวกเขา “เมื่ออยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้เรา
ควรส่งเสรมิและสานตอ่อัตลักษณ์พิเศษ
ของผู้ลีภ้ัยและท�าให้เรือ่งราวจากอดตี
ของพวกเขาเดน่ชัด” ท่านกล่าว

ใน สเปน รวมทัง้ หมู่เกาะคะแนร ี 
และใน โปรตุเกส เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. 
เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเชือ้
เชิญให้สมาชิก ผู้สอนศาสนา และผู้น�า
กระตุน้คนแข็งขันน้อยให้กลับมามีส่วน
รว่มโดยสมบูรณ์ในศาสนจักร

ขณะที่ เวยีดนาม ให้การรบัรอง
ศาสนจักรอย่างเป็นทางการในเดอืน
มิถุนายน เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุ 
พรอ้มดว้ยเอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสัน 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเข้าพบเจ้า
หน้าที่รฐับาลและสนทนาเรือ่งประวตัิ
และความก้าวหน้าของศาสนจักร 
นอกจากน้ี พวกท่านยังสนทนากันถึง
ประเด็นที่ศาสนจักรจะด�าเนินงาน
ช่วยเหลือโครงการทางสังคมและการ
กุศล รวมถึงการช่วยเหลือคนยากไรแ้ละ
คนดอ้ยโอกาส พวกท่านเป็นประธาน
ควบคมุการประชุมใน กวม ไมโครนี
เซีย และ ญ่ีปุ่นดว้ย

ในเดอืนมถินุายนอีกเช่นกนั เมือง
บรสิเบน ออสเตรเลีย และ หมู่เกาะคุก 
ไดร้บัพรจากการเยอืนของเอ็ลเดอรนี์ล 
แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแหง่โควรมัอัครสาวก
สิบสอง เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นไปเยอืน
เกาะ ราโรตองกา และเป็นอัครสาวกคน
แรกทีย่า่งเทา้ลงบนเกาะ มังกาลา

ใน โคลอมเบีย เปร ูและ เอกวาดอร ์
เมื่อเดอืนมิถุนายน เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. 
ราสแบนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

จัดตารางเวลาใหม่เพื่อไปเยือนคนที่ยัง
คงฟ้ืนตวัจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ ท่าน
แบ่งปันข่าวสารแห่งความรกัจากประธาน
โธมัส เอส. มอนสันและรบัรองกับ
สมาชิกที่ ไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดนิ
ไหววา่พระเจ้ามิไดท้รงลืมพวกเขา

ใน กัวเตมาลา เดอืนสิงหาคม เอ็ลเดอร ์
เควนทิน แอล. คกุชีชั้ดถึงการเพิ่มขึน้
อย่างสม�่าเสมอของงานคน้ควา้ประวตัิ
ครอบครวัและงานพระวหิาร ท่านกล่าว
ดว้ยวา่น่ันเป็นตวับ่งชีศ้รทัธาของสมาชิก

เมื่อศนูย์วฒันธรรมโพลีนีเซียนของ
ศาสนจักรใน ฮาวาย สหรฐัอเมรกิา รบั
เสด็จกษัตรยิ์และราชินีของตองกาเมื่อ
เดอืนมิถุนายน เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด ์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าวค�า
ปรารภเกี่ยวกับความส�าคญัของสายใย
ครอบครวั

ใน ลุยเซียนา สหรฐัอเมรกิา 
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธาน
โควรมัอัครสาวกสิบสอง และเอ็ลเดอร์
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ไปเยือนผู้ประสบ
อุทกภัยขณะอาสาสมัครรว่มมือรว่มใจ
ของมอรมอนช่วยท�าความสะอาดบ้าน
เรอืนที่เสียหายในช่วงเดอืนสิงหาคมและ
เดอืนกันยายน เอ็ลเดอรบ์ัลลารด์กล่าววา่
อาสาสมัคร 11,000 กวา่คนมาจาก 13 รฐั

และในเดอืนกนัยายน ระหวา่งการ
ใหข้อ้คดิทางวญิญาณทัว่โลกส�าหรบัคน
หนุ่มสาวทีถ่า่ยทอดจาก วอชิงตัน ดี.ซี. 
สหรฐัอเมรกิา เอ็ลเดอรค์กุกลา่ววา่ “เราไม่
ควรกลวัแม้ ในโลกทีอั่นตรายและวุน่วาย” 
ทา่นแนะน�าใหค้นหนุ่มสาวตัง้เป้าหมาย
ทีช่อบธรรมและมแีผนท�าใหป้ระสบผล
ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ไมป่ระเมนิพรสวรรค์
และความสามารถของตนต�า่เกนิไป ท่าน
กระตุน้ใหพ้วกเขาประเมนิการใช้ส่ือสังคม
ดว้ยเช่นกนั “เราไดย้นิมามากเกีย่วกบั
ภาพลกัษณ์ทีแ่ทจ้รงิในส่ือสังคม“ ทา่น
กลา่ว แต ่“การเป็นเหมอืนพระครสิตอ์ยา่ง
จรงิใจเป็นเป้าหมายทีส่�าคญัยิง่กวา่การมี
ภาพลกัษณ์ทีแ่ทจ้รงิ“

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิบัตศิาสน
กิจของผู้น�าศาสนจักรมีอยู่ที่หน้าเฟซบุ๊ค
ของท่านเหล่าน้ันที่ prophets. lds. org ◼

เ	ว	ลาน้ีศาสนจกัรมีพระวหิารเปิดด�าเนินการทัว่โลก	152	
แห่ง	พระวหิารท่ีเพิ่งไดรั้บการ
อุทิศหรืออุทิศซ�้ าไดแ้ก่	พระวิ
หารฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย 
[สหรัฐอเมริกา]	อุทิศเม่ือวนัท่ี	
18	กนัยายน	ค.ศ.	2016;	พระ 
วหิารไฟร์บูร์ก เยอรมนีอุทิศซ�้ า
เม่ือวนัท่ี	4	กนัยายน	ค.ศ.	2016	
และ	พระวหิารซัปโปะโระ 
ญีปุ่่นอุทิศเม่ือวนัท่ี	21	สิงหาคม	
ค.ศ.	2016
พระวหิารอีกยีสิ่บเกา้แห่ง

อยูร่ะหวา่งด�าเนินการก่อสร้าง
หรือบรูณะหรือประกาศสร้าง
แลว้	พระวหิารท่ีมีแผนจะอุทิศ
ในอนาคตอนัใกลน้ี้ไดแ้ก่	พระ
วหิารฟอร์ตคอลลนิส์ โคโลราโด 
(16	ตุลาคม	ค.ศ.	2016)	พระ 
วหิารสตาร์วลัเลย์ ไวโอมงิ	(30	
ตุลาคม	ค.ศ.	2016)	พระวหิาร
ฮาร์ตฟอร์ต คอนเนตทคิตั 
(20	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2016)	
ทั้งหมดอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ◼

พระวหิารเปิด
ด�าเนินการ	 
152	แห่ง



ใ	นโลกของขอ้มูลฉบัไวทางอินเทอร์เน็ตทุกวนัน้ี	เยาวชนไม่ไดถ้กูแยกออกจากผูโ้จมตีศาสนจกัรอีกต่อ
ไป	แต่แผนงานใหม่ท่ีเรียกวา่ผูเ้ช่ียวชาญหลกัค�าสอนจะ
ช่วยใหน้กัเรียนเซมินารีมีความเขา้ใจหลกัค�าสอนพระ
กิตติคุณลึกซ้ึงข้ึนและเพิ่มพนูศรัทธาของพวกเขาในพระ
เยซูคริสต	์
นกัเรียนจะเรียนรู้วธีิตอบค�าถามและประเดน็ปัญหา

ยากๆ	เช่นกนัโดยกระท�าดว้ยศรัทธา	พินิจแนวคิดและ
ค�าถามดว้ยมุมมองนิรันดร์	และแสวงหาความเขา้ใจเพิ่ม
เติมผา่นแหล่งช่วยท่ีก�าหนดไวจ้ากสวรรค์
ในการปราศรัยต่อบุคลากรเซมินารีและสถาบนั	เอล็เดอร์ 

เอม็.	รัสเซลล	์บลัลาร์ดแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
กล่าวถึงผูเ้ช่ียวชาญหลกัค�าสอนดงัน้ี	“แผนงานน้ีไดรั้บ
การดลใจและเหมาะกบัยคุสมยั	แผนงานดงักล่าวจะมี
อิทธิพลอยา่งยิง่ต่อคนหนุ่มสาวของเรา”
เป้าหมายหลกัของผูเ้ช่ียวชาญหลกัค�าสอนคือช่วย

นกัเรียน	ดงัน้ี

1.		ไดรั้บความรู้ทางวญิญาณ
2.		เช่ียวชาญหลกัค�าสอนของพระกิตติคุณและขอ้พระคมัภีร์ท่ี

สอนหลกัค�าสอนนั้น

โดยเหตุท่ีงานเชิงลึกน้ีสร้างบนส่ิงท่ีบรรลุผลส�าเร็จ
มาก่อนแลว้ผา่นผูเ้ช่ียวชาญพระคมัภีร์จึงสามารถท�าให้
นกัเรียนเพิ่มพลงัการเปล่ียนใจเล่ือมใสและค�ามัน่สญัญา
ของตนในฐานะสานุศิษยข์องพระเยซูคริสต	์พบความ
คุม้ครองใหร้อดพน้จากอิทธิพลของปฏิปักษ	์และเป็นพร
แก่ชีวติผูอ่ื้น
ท่านสามารถดูแหล่งขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญหลกัค�าสอน

ไดท่ี้ lds. org/ si/ seminary/ manuals ◼

ผูเ้ช่ียวชาญหลกัค�าสอน

วิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายควรมีส่วนรว่ม “อย่างสรา้งสรรค์
ในการชิงชัยครัง้ส�าคญัเพื่อเสรภีาพทางศาสนา” 
เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวก

สิบสองกล่าวที่การประชุมรว่มเรือ่งเสรภีาพทางศาสนา
ในเท็กซัส สหรฐัอเมรกิาเมื่อเดอืนกันยายน ค.ศ. 2016 
“จรงิๆ แล้วทุกคน ตัง้แตเ่ด็กอนุบาลไปจนถึงผู้เช่ียวชาญ
สาขาตา่งๆ มารดา บิดา มิตรสหาย และเพื่อนบ้าน
สามารถเข้าใจและควรเข้าใจวา่เสรภีาพทางศาสนาคอื
อะไรและเหตใุดจึงส�าคญั”

เอ็ลเดอร ์ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น แห่งโควรมัอัคร
สาวกสิบสองพูดปกป้องเสรภีาพทางศาสนาที่หน่วยงาน
คนรกัชาติ ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา เมื่อเดอืนมิถุนายนเช่น
กัน “เมื่อเรว็ๆ น้ี” ท่านกล่าว “มีการโตเ้ถียงกันอย่างกวา้ง
ขวางวา่เสรภีาพเรือ่งศาสนาเป็นเพียงสิทธิ์ที่จะนมัสการ
ไม่ ใช่สิทธิ์ที่จะใช้ศรทัธาโดยเสรี ในชีวติประจ�าวนัของ
ท่าน” ท่านกระตุน้ผู้มีศาสนาให้ยืนหยัดสนับสนุนเสรภีาพ
ทางศาสนาโดยรบัข้อมูลข่าวสาร พูดสนับสนุน และม ี
ส่วนรว่มในองคก์รและงานดา้นวฒันธรรม พลเรอืน  
และการเมือง

ผู้น�าศาสนจักรพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับเสรภีาพทางศาสนา
ซ�า้หลายครัง้ โดยกล่าวสุนทรพจน์และเข้ารว่มการประชุม
ในออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก สหราชอาณาจักร และ
อีกหลายแห่งในสหรฐัอเมรกิา ค�าพูดของท่านเหล่าน้ัน
และข้อมูลเพื่อการเรยีนรูเ้กี่ยวกับเสรภีาพทางศาสนา 
ส่ิงที่ท่านท�าไดเ้พื่อปกป้องเสรภีาพทางศาสนามีอยู่ที่ 
religiousfreedom. lds. org เน้ือหาบางส่วนในน้ันกล่าว
เฉพาะสหรฐั  แตห่ลักธรรมปรบัใช้ ได้ ในประเทศอื่นๆ ◼

ปกป้องเสรีภาพทางศาสนา



“ส่วนส�าคญัตอ่แผนคอืพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเยซูครสิต ์หากไม่มีการพลีพระชนม์ชีพเพือ่
การชดใช้ ทุกคนจะหลงหายไป อย่างไรก็ตาม  
การเชือ่ในพระองคแ์ละพนัธกจิของพระองคเ์พยีง
อย่างเดยีวยังไม่พอ เราตอ้งลงมือท�า เรยีนรู ้คน้หา
และสวดอ้อนวอน กลับใจและปรบัปรงุตนเอง  
เราตอ้งรูจ้ักกฎของพระผู้เป็นเจ้าและด�าเนินชีวติ
ตามน้ัน เราตอ้งรบัศาสนพิธีแห่งความรอดของ
พระองค”์

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “เส้นทางที่สมบูรณ์ซ่ึงน�าไปสู่
ความสุข,” เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 80–81.

จงมองดแูละมีชีวิต โดย เบน แฮมมอนด์
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ดู กนัดารวถีิ 21:4–9; แอลมา 33:18–22 ผูท่ี้มองไปท่ีโมเสส
และงูทองสมัฤทธ์ิ สญัลกัษณ์ของพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ 
จะไดรั้บการรักษา



“นบัเป็นพรท่ีเรา มี ความจริง เราไดรั้บบญัชาให ้ 
แบ่งปัน ความจริง” ประธานโธมสั เอส. มอนสนั 

กล่าวไวใ้นการประชุมใหญ่สามญัก่ึงปีคร้ังท่ี  
186 ของศาสนจกัร “ขอใหเ้รา ด�ำเนินชีวิต  

ตามความจริงเพื่อเราจะไดรั้บทุกส่ิงท่ีพระบิดาทรง 
เตรียมไวใ้หเ้รา พระองคไ์ม่ทรงท�าส่ิงใดเวน้แต่จะ 

เป็นประโยชนข์องเรา พระองคต์รัสกบัเราวา่  
‘น่ีคืองานของเราและรัศมีภาพของเรา— 

คือการท�าใหเ้กิดความเป็นอมตะและ 
ชีวตินิรันดร์ของมนุษย’์”




