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“ครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา [ดังภาพข้างบน] มารีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม 

ซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปชโลมพระศพของพระองค์ 

“เวลารุ่งเช้า วันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาถึงอุโมงค์” (มาระโก 16:1–2)

As It Began to Dawn (ฟ้าสาง) โดย เอลส์เพ็ธ ยังก์
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 2	 สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 
	 	 ครั้งที่	182

ภาคเช้าวันเสาร์
 4	 เมื่อเรามารวมกันอีกครา
  ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
 6	 และเด็กเล็กๆ	จะนำามันไป
  ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
 10	 สอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจ
  เชอริล เอ. เอสพลิน
 13	 เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณของ 
	 	 พระองค์ผ่านศาสนจักรของพระองค์
  เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม
 16	 พระองค์ทรงรักเราจริงๆ
  เอ็ลเดอร์พอล อี. โคล์ลิเคอร์
 19	 การเสียสละ
  เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
 23	 ภูเขาเพื่อให้ปีน
  ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ภาคบ่ายวันเสาร์
 27	 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
  ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
 29	 รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของ	
	 	 ศาสนจักรปี	2011
  โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์
 30	 รายงานสถิติปี	2011
  บรูค พี. เฮลส์
 31	 คนงานในสวนองุ่น
  เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
 34	 รู้สำานึกตัว:	ศีลระลึก	พระวิหาร	 
	 	 และการเสียสละรับใช้
  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
 37	 ศรัทธา	ความทรหด	สัมฤทธิผล:	 
	 	 ข่าวสารถึงบิดาหรือมารดาตัวคนเดียว
  เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์
 39	 อยู่ในแดนของพระเจ้า
  เอ็ลเดอร์ยูลิส์เสส ซวาเรส
 41	 สอดคล้องกับท่วงทำานองแห่งศรัทธา
  เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
 45	 วิธีได้รับการเปิดเผยและการดลใจในชีวิต	
	 	 ส่วนตัวของท่าน
  เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์

ภาคฐานะปุโรหิต
 48	 อำานาจแห่งสวรรค์
  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
 52	 การช่วยเหลือเพื่อให้เติบโตอย่างแท้จริง
  อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์
 55	 ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน:	ลุกขึ้นใช้อำานาจ 
	 	 ของพระผู้เป็นเจ้า
  เอเดรียน โอชาว

 58	 เหตุผล	ในการรับใช้ของฐานะปุโรหิต
  ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
 62	 ครอบครัวภายใต้พันธสัญญา
  ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
 66	 จงเต็มใจและมีค่าควรแก่การรับใช้
  ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคเช้าวันอาทิตย์
 70	 ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับพระกรุณา
  ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
 77	 จงน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
  เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
 80	 บทเรียนพิเศษ
  เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
 83	 วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับ 
	 	 สมาคมสงเคราะห์:	ศรัทธา	ครอบครัว		
	 	 การบรรเทาทุกข์
  จูลี บี. เบค
 86	 หลักคำาสอนของพระคริสต์
  เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
 90	 การแข่งขันในชีวิต
  ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ภาคบ่ายวันอาทิตย์
 94	 พลังแห่งการปลดปล่อย
  เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
 97	 เพื่อจะพบคนหลงทาง
  เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
 101	 มีวิสัยทัศน์ที่จะทำา
  เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก
 103	 ตามหลักธรรมแห่งความชอบธรรม 
	 	 เท่านั้น
  เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน
 106	 คุ้มค่าหรือไม่
  เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์
 109	 ธำารงความศักดิ์สิทธิ์
  เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์
 111	 พระคริสต์ทรงคิดอย่างไรด้วยเรื่องฉัน
  เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
 115	 เมื่อเราปิดการประชุมใหญ่ครั้งนี้
  ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ
 117	 จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป
  แอน เอ็ม. ดิบบ์
 120	 แสวงหาการเรียนรู้:	ท่านมีงานต้องทำา
  แมรีย์ เอ็น. คุก
 123	 บัดนี้ถึงเวลาลุกขึ้นและฉายส่อง!
  อีเลน เอส. ดัลตัน
 126	 เชื่อ	เชื่อฟัง	และอดทน
  ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 72	 เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรของ	
	 	 พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
 130	 ท่านกล่าวกับเรา:	การทำาให้การประชุมใหญ่ 
	 	 สามัญเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
 132	 ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่
 133	 คำาสอนแห่งยุคสมัยของเรา
 133	 ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ
 134	 ข่าวศาสนจักร

สารบัญ พฤษภาคม 2012
ปีที่	36	•	เล่มที่	5

ท่านจะพบโค้ด	quick-response (QR) 
ในคำาปราศรัยบางเรื่องตลอดทั้งเล่ม	
ท่านสามารถสแกนโค้ดเหล่านี้ให้ลิงก์
ตรงไปยังวิดีโอออนไลน์ของคำาปราศรัย
ที่มีโค้ดกำากับโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือ
แทบเล็ตและโปรแกรมอ่านโค้ด	QR	
วิดีโอคำาปราศรัยเหล่านี้และคำาปราศรัย
อื่นๆ	ดูได้ที่	conference.lds.org



เช้าวันเสาร์ 31 มีนาคม 2012 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส	 เอส.	มอนสัน	
ผู้ดำาเนินการประชุม:	 ประธานดีเทอร์	 เอฟ.	 อุคท์- 
ดอร์ฟ	 	 ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	 เอ็ลเดอร์จอห์น	 บี.	 
ดิคสัน	 ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	 เอ็ลเดอร์วิลฟอร์ด	
ดับเบิลยู.	 แอนเดอร์เซ็น	 ดนตรีโดยคณะนักร้อง 
ประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล;	 แมค	 วิลเบิร์ก	 และ	 
ไรอัน	เมอร์ฟีย์	ผู้อำานวยเพลง;	แอนดรูว์	อันสเวิร์ธ	
และ	 เคลย์	 คริสเตียนเซ็น	 ผู้เล่นออร์แกน:	 “สูงขึ้น
ไป	ณ	ยอดเขา”	เพลงสวด	บทเพลงที่		4;	“Praise	
the	Lord	with	Heart	and	Voice,”	Hymns,	no.	73; 
“ท่านทำาให้ทางสว่างได้”	 เพลงสวด	 บทเพลงที่ 
112,	 เรียบเรียงโดย	 วิลเบิร์ก	 ไม่ตีพิมพ์;	 “ฐาน
มั่นคงหนักหนา”	เพลงสวด	บทเพลงที่	33;	“รักได้
เอ่ยที่นี่”	 หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก	 หน้า	 102–91,	
เรียงเรียงโดย	 คาร์ดอน	 ไม่ตีพิมพ์;	 “พระผู้ไถ่แห่ง
อิสราเอล”	 เพลงสวด	บทเพลงที่	 5	 เรียบเรียงโดย	
วิลเบิร์ก	ตีพิมพ์โดย	ฮินชอว์

บ่ายวันเสาร์ 31 มีนาคม 2012 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน	 
ผู้ดำาเนินการประชุม:	 ประธานเฮนรีย์	 บี.	 อายริงก์		
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	เอ็ลเดอร์วิลเลียม	อาร์.	วอล์ก- 
เกอร์	 ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	 เอ็ลเดอร์บรูซ	 เอ.	คาร์ล
สัน	 ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงรวมจาก
ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโว;	 ดักลาส	 เบรน- 
ชลีย์	และ	ไรอัน	เอ็กเก็ตต์	ผู้อำานวยเพลง;	บอนนีย์	
กู๊ดลิฟฟ์	ผู้เล่นออร์แกน:	“สิริแด่พระเป็นเจ้า”	เพลง
สวด	บทเพลงที่	18	เรียบเรียงโดย	มานูคิน	ตีพิมพ์
โดย	 แจ็คแมน;	 “แสงอันเมตตาโปรดนำา”	 เพลง 
สวด	บทเพลงที่	42	เรียบเรียงโดย	วิลเบิร์ก	ตีพิมพ์
โดย	แจ็คแมน;	 	ถูกเรียกให้รับใช้	บทเพลงที่	 126; 
	 “สรรเสริญบุรุษ”	 เพลงสวด	บทเพลงที่	 14	 เรียบ
เรียงโดย	วิลเบิร์ก	ตีพิมพ์โดย	แจ็คแมน

ค่ำาวันเสาร์ 31 มีนาคม 2012 ภาคฐานะปุโรหิต
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน 
ผู้ดำาเนินการประชุม:	 ประธานเฮนรีย์	 บี.	 อายริงก์		 
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	 เอ็ลเดอร์ยุน	 ฮวาน	 ชอย	 ผู้ 
สวดอ้อนวอนปิด:	 เอ็ลเดอร์แลร์รีย์	อาร์.	ลอว์เร็นซ์		
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิต
จากสถาบันของมหาวิทยาลัยในซอลท์เลค;	 ฮาล	 
ดับเบิลยู.	 รอมเรลล์,	 เครก	 อัลเลน	 และเดนนิส	
นอร์ดเฟลท์	 ผู้อำานวยเพลง;	 ริชาร์ด	 เอลเลียตต์	 ผู้
เล่นออร์แกน:	“พระเยซูโปรดช่วยนำาฉัน”	พลงสวด  
บทเพลงที่	 38	 	 เรียบเรียงโดย	ลองเฮิรท์ส	 ตีพิมพ์ 
โดย	แจ็คแมน;	“Carry	On,”	Hymns,	no.	255,	เรียบ 
เรียงโดยเดอร์แฮม	 ตีพิมพ์โดยแจ๊คแมน;	 “เหล่า 
เอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล”	เพลงสวด	บทเพลงที่	158; 
“ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ”	เพลงสวด	บทเพลง 
ที่	107	เรียบเรียงโดย	บีบี	ตีพิมพ์โย	ลาริซ

เช้าวันอาทิตย์ 1 เมษายน 2012 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม:	 ประธานโธมัส	 เอส.	 มอนสัน	 
ผู้ดำาเนินการประชุม:	 ประธานเฮนรีย์	 บี.	 อายริงก์		 
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	 เอ็ลเดอร์เบร็นท์	 เอช.	 นีลสัน	 
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	เอ็ลเดอร์เพอร์	จี.	มาล์ม		ดนตรี 
โดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล;	แมค 
วิลเบิร์ก	 อำานวยเพลง;	 เคลย์	 คริสเตียนเซ็น	 และ	 
ริชาร์ด	 เอลเลียตต์	 ผู้เล่นออร์แกน:	 “มาเถิด	 ท่าน
ลูกหลานพระเจ้า”	เพลงสวด	บทเพลงที่	20;	“สรร- 
เสริญพระเจ้า”	เพลงสวด	บทเพลงที่	30	เรียบเรียง
โดย	 วิลเบิร์ก	 ตีพิมพ์โดย	 ออกซ์ฟอร์ด;	 “สอนฉัน
เดินในแสง”	 เพลงสวด	บทเพลงที่	 131	 เรียบเรียง
โดย	 วิลเบิร์ก	 ไม่ตีพิมพ์;	 “จงยินดีพระเจ้าทรงเป็น
ราชัน!”	 เพลงสวด	 บทเพลงที่	 27;	 “ให้เราพร่ำาคำา
ชมเชยเอ่ยสรรเสริญ”	 เพลงสวด	 บทเพลงที่	 116	
เรียบเรียงโดย	วิลเบิร์ก	ไม่ตีพิมพ์;	“ขอพระพรเบื้อง
บนลงมา”	เพลงสวด	บทเพลงที่	22	เรียบเรียงโดย	
วิลเบิร์ก		ตีพิมพ์โดย	ออกซ์ฟอร์ด

บ่ายวันอาทิตย์ 1 เมษายน 2012 ภาคทั่วไป
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน	
ผู้ดำาเนินการประชุม:	 ประธานดีเทอร์	 เอฟ.	 อุคท์- 
ดอร์ฟ	 	 ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:	 เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู.	 
เครก	ซวิค	ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	เอ็ลเดอร์ไชโร	มัซซา- 
การ์ดี		ดนตรีโดยคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์- 
นาเคิล;	 แมค	 วิลเบิร์ก	 และ	 ไรอัน	 เมอร์ฟีย์	 ผู ้
อำานวยเพลง;	ลินดา	มาร์เก็ตส์	และ	บอนนีย์	กู๊ด-
ลิฟฟ์	 ผู้เล่นออร์แกน:	 “On	 This	 Day	 of	 Joy	 and	 
Gladness,”	Hymns,	no.	64,	เรียบเรียงโดย	เมอร์ฟีย์	
ไม่ตีพิมพ์;	 “มาหาพระเยซู”	 เพลงสวด	 บทเพลงที่	
49	 เรียบเรียงโดย	เมอร์ฟีย์	 ไม่ตีพิมพ์;	“ความหวัง
อิสราเอล”	เพลงสวด	บทเพลงที่	121;	“ขอพึ่งพระ
ทุกโมงยาม”	 เพลงสวด	 บทเพลงที่	 44	 เรียบเรียง
โดย	วิลเบิร์ก		ไม่ตีพิมพ์

ค่ำาวันเสาร์  24 มีนาคม 2012 การประชุม
เยาวชนหญิงสามัญ
ผู้ควบคุมการประชุม:	ประธานโธมัส	เอส.	มอนสัน	 
ผู้ดำาเนินการประชุม:	อีเลน	เอส.	ดัลตัน		ผู้สวดอ้อน 
วอนเปิด:	 อบิเกล	 พิเนการ์	 ผู้สวดอ้อนวอนปิด:	 
แคที	อลิซาเบธ	การ์ฟ		ดนตรีโดยคณะนักร้องประ- 
สานเสียงเยาวชนหญิงจากสเตคในอเมริกัน	 ฟอร์ก	 
ยูทาห์;	เมอร์ริลี	เว็บบ์	ผู้อำานวยเพลง;	บอนนีย์	กู๊ด- 
ลิฟฟ์	 ผู้เล่นออร์แกน:	 “มาเถิด	 ท่านลูกหลานพระ 
เจ้า”	 เพลงสวด	 บทเพลงที่	 20	 เรียบเรียงโดย	 
วิลเบิร์ก	ตีพิมพ์โดย	แจ็คแมน;	 “As	Zion’s	Youth	 
in	Latter	Days” Hymns 	no.	256		 เรียงเรียงโดย	
แคเซ็น	 	 ตีพิมพ์โดย	 แจ็คแมน;	 “ฉันรู้สึกถึงความ
รักของพระผู้ช่วย”	 หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก	 หน้า		
42–	 “Beautiful	 Savior,”	 Children’s Songbook,  
62–63	เรียบเรียงเพลงเมดเลย์โดย	เว็บบ์	ไม่ตีพิมพ์		 

(เชลโล:	ดัฟเน	โอรัลเลียน);	“สูงขึ้นไป	ณ	ยอดเขา				
”	เพลงสวด	บทเพลงที่	4

คำาปราศัยการประชุมใหญ่ในสื่อต่างๆ 
ท่าสามารถฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ
ได้ในหลายภาษาที่	 conference.lds.org	 แล้วเลือก
ภาษา	 โดยปกติ	 หลังการประชุมใหญ่ไม่เกินสอง
เดือนจะมีแผ่นบันทึกเสียงการประชุมใหญ่ภาค
ต่างๆ	อยู่ที่ศูนย์หนังสือ	

ข่าวสารสำาหรับการสอนประจำาบ้านและข่าว
เยี่ยมสอน
โปรดเลือกคำาปราศรัยหนึ่งเรื่องซึ่งตอบรับความ
ต้องการของผู้ที่ท่านเยี่ยมได้ดีที่สุดสำาหรับข่าวสาร
การสอนประจำาบ้านและข่าวเยี่ยมสอน

ภาพปก
ปกหน้า:	ภาพถ่ายโดย	เดเร็ก	อิสราเอลเซ็น		 
ปกหลัง:	ภาพถ่ายโดย	โคดีย์	เบลล์

ภาพการประชุมใหญ่
ภาพถ่ายการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตี้ 
โดย	 เครก	 ไดมอนด์,	 เวลเด็น	 ซี.	 แอนเดอร์เซ็น,	
จอห์น	 ลูค,	 แมทธิว	 ไรเออร์,	 คริสตินา	 สมิธ,	 
โคดีย์	เบลล์,	เลส	นิลส์สัน,	เวสตัน	โคลทัน,	ซาราห์	 
เจ็นเซ็น,	เดเร็ก	อิสราเอลเซ็น,	สก็อตต์	เดวิส,	คริสตี	 
จอร์แดน	และ	แรนดี	โคลลิเอร์;	ในอัลบาเนีย	โดย	
รีเบคคาห์	แอทคิน;	ในอาร์เจนตินา	โดย	มาริอาโน	 
กาเบรียล	แคสติโย;	ในบราซิล	โดย	ลอรีนิ	โฟเชตโต 
และ	 ซานดรา	 โรซาโดส;	 ในอังกฤษ	 โดย	 จอห์น	 
เครบส์;	ในฝรั่งเศส	โดย	เซบาสเตียน	มอนกาส;	ใน 
กวม	โดย	ซูซาน	แอนเดอร์สัน;	ในกัวเตมาลา	โดย	
จอร์แดน	ฟรานซิส;	ในไอดาโฮ	สหรัฐอเมริกา	โดย	
ลุค	ฟิลลิปส์;	ในอินเดีย	โดย	มากาเร็ต	เอลเลียตต์;	
ใน	มินนิโซตา	สหรัฐอเมริกา	 โดย	รอนดา	แฮร์ริส	
และในรัสเซีย	โดย	แอนเดร	เซเมนอฟ

สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำาป ี
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เมตตา,	ความ,	70
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รับใช้,	การ,	19,	34,	37,	58,	66,	83
ลำาดับความสำาคัญ,	97
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โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

มีหลายสิ่งที่ยากและท้าทายในโลกทุกวันนี้  
พี่น้องทั้งหลาย แต่มีหลายสิ่งที่ดีและยกระดับ 
จิตใจด้วยเช่นกัน  ดังที่เราประกาศในหลักแห่ง 
ความเชื่อข้อสิบสามว่า “หากมีสิ่งใดที่เป็นคุณ 
ธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดี หรือควร 
ค่าแก่การสรรเสริญ, เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้.” ขอ 
ให้เราทำาเช่นนั้นต่อไป 

ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับศรัทธาและการอุทิศ 
ตนที่ท่านมีต่อพระกิตติคุณ  ขอบคุณสำาหรับ 
ความรักความห่วงใยที่ท่านแสดงต่อกัน  ขอบ 
คุณสำาหรับงานรับใช้ที่ท่านทำาในวอร์ด สาขา  

พี่
น้องที่รักทั้งหลาย เมื่อเรามารวมกัน 
อีกครั้ งในการประชุมใหญ่สามัญ 
ของศาสนจักร ข้าพเจ้าขอต้อนรับ 

ท่านและแสดงความรักที่มีต่อท่าน  เราพบกัน 
ทุกหกเดือนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กัน  
ให้กำาลังใจกัน ปลอบโยนกัน และสร้างศรัทธา   
เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้  บางท่านอาจกำาลังแสวง 
หาคำาตอบให้คำาถามและการท้าทายที่กำาลัง
ประสบในชีวิต  บางท่านอาจกำาลังต่อสู้กับความ 
ผิดหวังหรือการสูญเสีย  แต่ละท่านสามารถได ้
รับความสว่าง ความอิ่มเอมใจ และการปลอบ 
โยนเมื่อรู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้า

หากมีสิ่งใดที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตท่าน  
ขอให้ท่านพบแรงจูงใจและกล้าทำาเช่นนั้นเมื่อ 
ท่านฟังถ้อยคำาท่ีได้รับการดลใจจากผู้พูด  ขอให้ 
เราแต่ละคนตั้งปณิธานใหม่ว่าจะดำาเนินชีวิต 
จนเราเป็นบุตรธิดาที่มีค่าควรของพระบิดาบน 
สวรรค์  ขอให้เราต่อต้านความชั่วร้ายต่อไปไม่ 
ว่าที่ใดก็ตามที่เราพบเห็น

เราได้รับพรมากเหลือเกินที่ได้มาแผ่นดิน
โลกในช่วงเวลาเช่นนี้—ช่วงเวลาอัศจรรย์ใน 
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลก  เราทุกคน 
ไม่สามารถอยู่ใต้หลังคาเดียวกันได้ แต่ปัจจุบัน
เราสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ผ่าน
ความน่าพิศวงของโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิล การ

ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต—แม้
กระท่ังอุปกรณ์มือถือ  เรามาอยู่รวมกันเป็นหน่ึง 
เดียว พูดหลายภาษา อาศัยอยู่ในหลายประ- 
เทศ แต่เราทุกคนต่างมีศรัทธาเดียวกัน หลักคำา 
สอนเดียวกัน และจุดประสงค์เดียวกัน

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เมื่อ 182 ปีที่แล้ว ปัจ- 
จุบันเราเป็นที่รู้จักทั่วโลก  อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ที่ 
เรามีส่วนร่วมจะดำาเนินต่อไปข้างหน้าขณะ 
เปลี่ยนชีวิตและเป็นพรให้ชีวิตในเวลาเดียวกัน   
ไม่มีอุดมการณ์ใดหรืออิทธิพลใดในสากลโลก 
จะหยุดยั้งงานของพระผู้เป็นเจ้าได้  ไม่ว่าอะไร 
จะเกิดข้ึน อุดมการณ์ย่ิงใหญ่น้ีจะก้าวไปข้างหน้า 
ท่านจดจำาได้ถึงถ้อยคำาเชิงพยากรณ์ของศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธที่ว่า “มือที่ไม่สะอาดไม่ 
สามารถหยุดย้ังความก้าวหน้าของงานน้ีได้ การ 
ข่มเหงอาจทวีความรุนแรง ฝูงชนอาจชุมนุมกัน 
ต่อต้าน กองทัพอาจรวมตัวกันเพื่อคุกคาม การ 
ใส่ร้ายป้ายสีอาจทำาให้เสื่อมเสียเกียรติยศและ 
ชื่อเสียง แต่ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าจะออก 
ไปอย่างองอาจ มีเกียรติ และเป็นอิสระ จนกว่า 
จะเข้าไปสู่ทุกทวีป ไปเยือนทุกถิ่น ไปยังทั่ว 
ทุกประเทศ และก้องอยู่ในทุกหู จนกว่าจุด 
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสำาเร็จ และพระ
เยโฮวาห์ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานสำาเร็จ 
แล้ว”1

ภาคเช้าวันเสาร์  |  31 มีนาคม 2012

เมื่อเรามา 
รวมกันอีกครา
พระบิดาบนสวรรค์ทรงระลึกถึงเราทุกคน พระองค์เอาพระทัยใส ่
ความต้องการของเรา  ขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระองค ์
ขณะมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้
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สเตค และท้องถิ่นของท่าน  การรับใช้เช่นนั้น 
เองที่พระเจ้าทรงสามารถบรรลุผลสำาเร็จในจุด 
ประสงค์หลายประการของพระองค์บนแผ่นดิน
โลก

ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับความเมตตาที่ท่าน 
มีต่อข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปที่ใด  ขอบคุณ 
สำาหรับคำาสวดอ้อนวอนให้ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าสัม- 
ผัสได้ถึงคำาสวดอ้อนวอนเหล่านั้นและซาบซึ้ง 
ใจเป็นอย่างยิ่ง

พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้เรามาเพื่อจะได้รับคำา 
แนะนำาและการดลใจ  จะมีการแบ่งปันข่าวสาร 

มากมายระหว่างช่วงสองวันท่ีจะมาถึง  ข้าพเจ้า 
ขอรับรองกับท่านว่าชายและหญิงที่จะพูดกับ 
ท่านได้แสวงหาความช่วยเหลือและการนำาทาง 
จากสวรรค์ขณะเตรียมข่าวสารที่จะพูด  บุคคล
เหล่านั้นได้รับการดลใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะแบ่งปัน
กับเรา

พระบิดาบนสวรรค์ทรงระลึกถึงเราทุกคน  
พระองค์เอาพระทัยใส่ความต้องการของเรา   
ขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระองค์ขณะ 
มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้  ข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนด้วยใจจริงในพระนามอันศักดิ์- 

สิทธิ์ของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1. ดู คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 

(2007), 152

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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เมื่อข้าพเจ้ากลับบ้าน ข้าพเจ้าเล่าประ- 
สบการณ์นี้ให้ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.  
คิมบัลล์ฟัง  ท่านสะเทือนใจมากและบอก 
ข้าพเจ้าว่า “คุณกำาลังอุ้มประชาชาติหนึ่งไว้ 
บนตัก”  ท่านพูดกับข้าพเจ้ามากกว่าหนึ่ง 
คร้ังว่า “ประสบการณ์น้ันมีความหมายมาก 
เกินกว่าที่คุณจะรู้ได้”

เนื่องด้วยข้าพเจ้าไปเยือนประเทศแถบ 
ลาตินอเมริกาเกือบ 100 ครั้ง ข้าพเจ้าจึง 
มองหาเด็กชายคนน้ันในใบหน้าของคนท่ัวไป 
เวลานี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าประธานคิมบัลล์
หมายถึงอะไร

ข้าพเจ้าพบเด็กชายตัวสั่นเทาอีกคนหนึ่ง 
บนถนนในซอลท์เลคซิตี้  เป็นเวลาดึกในคืน
ฤดูหนาวอีกคืนหนึ่ง  เราออกจากงานเลี้ยง 
คริสต์มาสมาที่โรงแรม  มีเด็กผู้ชายหกถึง 
แปดคนส่งเสียงดังอยู่ที่ถนน  ทุกคนน่าจะ 
หลบหนาวอยู่ที่บ้าน

เด็กผู้ชายคนหนึ่งไม่มีเสื้อกันหนาว  เขา 
กระโดดไปมาเร็วมากเพื่อขจัดความหนาว 
เขาหายตัวเข้าข้างถนน คงเข้าไปในอพาร์ต- 
เม้นต์เล็กๆ โกโรโกโสและเตียงคงมีผ้าห่ม
ไม่พอให้ความอบอุ่น

คืนน้ัน เม่ือดึงผ้าข้ึนมาห่ม ข้าพเจ้ากล่าว 
คำาสวดอ้อนวอนให้คนท่ีไม่มีเตียงอุ่นๆ ไว้นอน

ข้าพเจ้าประจำาการในโอซากา ประเทศ 
ญ่ีปุ่นเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุด  เมือง 
นั้นเป็นเศษหินเศษปูน ท้องถนนเกลื่อนด้วย

คนน้ีเห็นขนมปังและค่อยๆ เดินเลียบผนังมา 
ที่โต๊ะตัวนั้น  เขาเกือบจะถึงโต๊ะอยู่แล้วตอน 
ท่ีผู้หญิงคนหน่ึงตรงทางเดินเห็นเข้าพอดี  เธอ 
ทำาหน้าดุ ส่ายหน้า และไล่เขาออกไปใน
ความมืด  ข้าพเจ้าครำ่าครวญในใจ

เด็กคนนั้นกลับมาอีก  เขาค่อยๆ ขยับไป 
ตามผนัง พลางชำาเลืองมองขนมปังมาทาง 
ข้าพเจ้า  เมื่อเขาใกล้ถึงจุดที่ผู้หญิงคนนั้นจะ 
เห็นเขาอีก ข้าพเจ้ากางแขน และเขาวิ่งมา
หาข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าอุ้มเขานั่งตัก

จากนั้น ข้าพเจ้าวางเขาบนเก้าอี้ของ
เอ็ลเดอร์ทัทเทิลเหมือนเป็นสัญลักษณ์บาง
อย่าง  หลังจากสวดอ้อนวอนปิด เด็กหิวโหย 
คนนั้นแวบออกไปแล้ว

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

หลายปีมาแล้ว ในคืนอันหนาวเหน็บ 
ที่สถานีรถไฟในญี่ปุ่น ข้าพเจ้าได้ 
ยินเสียงเคาะหน้าต่างตู้นอนของ 

ข้าพเจ้า  มีเด็กชายคนหนึ่งสวมเสื้อขาดรุ่งริ่ง 
ยืนตัวแข็งอยู่ข้างนอก เอาผ้าขี้ริ้วสกปรกพัน 
รอบกรามบวมตุ่ย  ศีรษะมีแต่แผลกลากเกล้ือน   
เขาถือกระป๋องที่เป็นสนิมกับช้อนหนึ่งคัน บ่ง
บอกว่าเป็นเด็กขอทานกำาพร้า  ขณะข้าพเจ้า 
พยายามเปิดหน้าต่างให้เงินเขา รถไฟก็เคล่ือน 
ขบวน

ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมเด็กชายอดอยากคน 
นั้นที่ยืนถือกระป๋องเปล่าอยู่ในความหนาว 
เย็น  ข้าพเจ้าลืมไม่ลงเช่นกันว่าข้าพเจ้าไม่
สามารถช่วยได้เลยขณะรถไฟค่อยๆ เคลื่อน
ขบวนออกไปและปล่อยให้เขายืนอยู่บน
ชานชาลา

หลายปีต่อมาในคัสโก เมืองที่อยู่สูงใน 
แอนดีสของเปรู เอ็ลเดอร์เอ. ธีโอดอร์ ทัทเทิล 
กับข้าพเจ้าจัดการประชุมศีลระลึกในห้อง 
แคบยาวที่หันหน้าเข้าหาถนน  คืนนั้นขณะ 
เอ็ลเดอร์ทัทเทิลพูด เด็กผู้ชายตัวเล็กอายุ 
ประมาณหกขวบปรากฏตัวที่ประตู  เขาสวม 
แต่เสื้อเชิ้ตขาดรุ่งริ่งยาวแค่เข่า

ซ้ายมือเรามีโต๊ะตัวเล็กวางถาดขนมปัง 
สำาหรับศีลระลึก  เด็กกำาพร้าอดอยากข้างถนน 

และเด็กเล็กๆ  
จะนำามันไป
สามีภรรยาควรเข้าใจว่าการเรียกแรกของพวกเขา––ซึ่งจะไม่มีวันปลด–– 
คือการเรียกที่มีต่อกันและจากนั้นต่อบุตรธิดาของพวกเขา
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เศษอิฐ เศษขยะ และหลุมระเบิด  แม้ต้นไม้ 
ส่วนใหญ่ถูกระเบิดทำาลาย แต่บางต้นยัง
คงตั้งตระหง่านทั้งที่กิ่งก้านและลำาต้นเสีย
หายและยังกล้าแตกกิ่งพร้อมใบอ่อนออก
มาบ้าง

เด็กผู้หญิงตัวเล็กสวมชุดกิโมโนหลากสี
ขาดรุ่งริ่งกำาลังง่วนกับการเก็บใบเมเปิลสี 
เหลืองมาทำาเป็นช่อ  ดูเหมือนเด็กเล็กๆ จะ
ไม่รับรู้ความเสียหายที่เกิดขึ้นรอบตัวขณะ
ตะกายขึ้นบนเศษหินเศษปูนเพื่อวางใบไม้
ใหม่ๆ ที่เก็บได้ไว้บนนั้น  เธอพบว่ายังมี
ความสวยงามอีกอย่างหนึ่งหลงเหลืออยู่ใน
โลกของเธอ  ข้าพเจ้าน่าจะพูดว่า เธอ คือ 
ส่วนที่สวยงามในโลกของเธอ  ศรัทธาของ 
ข้าพเจ้าเพ่ิมข้ึนเม่ือนึกถึงเธอ  เด็กคนน้ันเป็น 
แบบอย่างของความหวัง

มอรมอนสอนว่า “เด็กเล็กๆ มีชีวิตอยู่ใน
พระคริสต์”1 และไม่ต้องกลับใจ

ราวช่วงต้นศตวรรษก่อน ผู้สอนศาสนา 
สองคนทำางานท่ามกลางขุนเขาทางภาคใต ้
ของสหรัฐ  วันหน่ึง จากยอดเขา พวกเขาเห็น 
คนมาชุมนุมกันตรงที่โล่งด้านล่าง  ผู้สอน 
ศาสนามักมีคนให้พวกเขาสั่งสอนไม่มาก  
ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเดินลงไปที่โล่งแห่งนั้น

เด็กผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำาตาย และที่นั่น 
คือพิธีศพ พ่อแม่ส่งคนไปพาบาทหลวงมา  
“พูด” ในพิธีศพ  ผู้สอนศาสนายืนอยู่ข้าง 
หลังขณะบาทหลวงสัญจรหันหน้าเข้าหาพ่อ 
แม่ที่โศกเศร้าและเริ่มการเทศน์ของเขา   ถ้า 
พ่อแม่คาดว่าจะได้รับการปลอบโยนจากชาย 
สวมชุดบาทหลวง พวกเขาคงต้องผิดหวัง

เขาต่อว่าพ่อแม่อย่างรุนแรงที่ไม่ให้เด็ก 
น้อยรับบัพติศมา  พวกเขาผลัดวันเรื่อยมา 
เพราะเรื่องโน้นเรื่องนี้ และตอนนี้ก็สายเกิน
ไป  เขาบอกพ่อแม่ตรงมากว่าลูกชายไปอยู่ 
นรกแล้ว  นั่นเป็นความผิดของพวกเขา  พวก 

เขาทำาให้ลูกต้องได้รับความทรมานไม่รู้จบ
หลังจากเทศนาจบแล้ว และกลบหลุม  

เอ็ลเดอร์เดินเข้าไปหาพ่อแม่ท่ีโศกเศร้า และ 
บอกผูเ้ปน็แมว่า่ “เราเปน็ผูร้บัใชข้องพระเจา้ 
เรามาพร้อมข่าวสารสำาหรับคุณ”  เมื่อพ่อแม่ 
ที่กำาลังสะอื้นไห้รับฟัง เอ็ลเดอร์ทั้งสองจึง 
อ่านจากการเปิดเผยและแสดงประจักษ์
พยานเกี่ยวกับการฟื้นฟูกุญแจสำาหรับการ
ไถ่ทั้งคนเป็นและคนตาย

ข้าพเจ้าเห็นใจนักเทศน์คนนั้นมาก  เขา 
กำาลังทำาสุดความสามารถด้วยแสงสว่างและ 
ความรู้ท่ีมี  แต่ยังมีมากกว่าท่ีเขาจะสามารถ 
ให้ได้  น่ันคือความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ

เอ็ลเดอร์มาในฐานะผู้ปลอบโยน ครู ผู้รับ 
ใช้ของพระเจ้า ศาสนาจารย์ที่ได้รับมอบ 
อำานาจให้สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

เด็กเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงเป็นตัวแทน 
ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์  “บุตรท้ังหลาย 
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เป็นมรดกจากพระเจ้า และ … ชายใดๆ ที่
มีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข”2

การสร้างชีวิตเป็นความรับผิดชอบใหญ่ 
หลวงสำาหรับชายหญิงที่แต่งงานแล้ว  การ 
เป็นพ่อแม่ที่มีค่าควรและรับผิดชอบเป็น 
ความท้าทายของชีวิตมรรตัย  ชายคนเดียว 
หรือหญิงคนเดียวย่อมมีบุตรไม่ได้  น่ันหมาย 
ความว่าเด็กมีพ่อแม่---มีทั้งพ่อและแม่  ไม่มี
แบบฉบับหรือขั้นตอนใดแทนที่ขั้นตอนนี้ได้

นานมาแล้วสตรีผู้หนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าทั้ง 
น้ำาตาว่าสมัยเป็นนักศึกษาเธอทำาความผิด 
ร้ายแรงกับแฟนหนุ่ม  เขาจัดการเร่ืองการทำา 
แท้ง  ต่อมาทั้งสองเรียนจบ แต่งงาน และม ี
บุตรอีกหลายคน  เธอเล่าว่าเวลาน้ีเธอทรมาน 
ใจมากขณะมองดูครอบครัว ลูกๆ ที่น่ารัก 
ของเธอ และในมโนภาพเห็นที่ว่างสำาหรับ 
ลูกคนหนึ่งที่หายไป

ถ้าชายหญิงคู่น้ีเข้าใจและทำาให้การชดใช้ 
มีผล พวกเขาจะรู้ว่าประสบการณ์เหล่านั้น 
และความเจ็บปวดเกี่ยวกับพวกเขาลบออก 
ได้  ไม่มีความเจ็บปวดใดคงอยู่ตลอดกาล   
มันไม่ง่าย แต่ชีวิตไม่ได้หมายความว่าจะ 
ง่ายหรือยุติธรรมเสมอไป  การกลับใจและ
ความหวังอันยั่งยืนที่การให้อภัยทำาให้เกิด
ขึ้นย่อมคุ้มค่าความพยายามเสมอ

หนุ่มสาวอีกคู่หนึ่งบอกข้าพเจ้าทั้งน้ำาตา 
ว่าพวกเขาเพิ่งไปพบแพทย์มา และแพทย์ 
บอกว่าพวกเขาจะมีบุตรไม่ได้  พวกเขาใจ 
สลายกับข่าวนี้  พวกเขาแปลกใจเมื่อข้าพ- 
เจ้าบอกว่าพวกเขาโชคดีมากแล้ว  พวกเขา 
สงสัยว่าเหตุใดข้าพเจ้าพูดเช่นนั้น  ข้าพเจ้า 
บอกว่าสถานะของพวกเขาดีกว่าชายหญิง 
อีกหลายคู่ท่ีสามารถเป็นพ่อแม่ได้แต่ไม่ยอม 
เป็นและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบอย่าง
เห็นแก่ตัว

ข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า “อย่างน้อยคุณ 
ก็อยากมีบุตร และความปรารถนานั้นจะมี 
ผลดีอย่างมากในแง่ของชีวิตทางโลกและ 
หลังจากนี้เพราะนั่นจะให้เสถียรภาพทาง 
อารมณ์และทางวิญญาณ  สุดท้ายแล้วคุณ 
จะได้เปรียบมากเพราะคุณอยากมีบุตรแต่ 

มีไม่ได้ เมื่อเทียบกับคนที่มีบุตรได้แต่ไม่
อยากมี”

ยังมีอีกหลายคู่ที่ไม่แต่งงานและด้วยเหตุ 
นี้จึงไม่มีบุตร บางคน เนื่องด้วยสภาวการณ ์
เกินควบคุม กำาลังเลี้ยงดูบุตรในฐานะแม่ 
หรือพ่อตัวคนเดียว  น่ีเป็นสถานะช่ัวคราว  ใน 
แผนนิรันดร์---มักไม่ใช่ในความเป็นมรรตัย---
ความปรารถนาและความใฝ่ฝันที่ชอบธรรม
จะเกิดสัมฤทธิผล

“ถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์ 
มีแต่ความหวังเท่านั้น เราก็เป็นพวกที่น่า 
สังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง”3

เป้าหมายสุดท้ายของงานทั้งหมดใน
ศาสนจักรคือเห็นสามีภรรยาและบุตรธิดา 
มีความสุขที่บ้าน มีหลักธรรมและกฎของ
พระกิตติคุณคุ้มครอง ได้รับการผนึกอย่าง
ปลอดภัยในพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต 
อันเป็นนิจ  สามีภรรยาควรเข้าใจว่าการเรียก 

แรกของพวกเขา–ซึ่งจะไม่มีวันปลด–คือ
การเรียกที่มีต่อกันและจากนั้นต่อบุตรธิดา
ของพวกเขา

การค้นพบที่สำาคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการ 
เป็นบิดามารดาคือ เราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง 
สำาคัญจริงๆ จากบุตรธิดาของเรามากกว่า 
ที่เราเรียนรู้จากบิดามารดาของเรา  เราตระ- 
หนักถึงความจริงในคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ 
ว่า “เด็กเล็กๆ จะนำามันไป”4

ในเยรูซาเล็ม “พระเยซูจึงทรงเรียกเด็ก 
เล็กๆ คนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขา

“แล้วตรัสว่า เรากล่าวความจริงแก่ท่าน 
ท้ังหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือน 
เด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้
เลย

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือน 
เด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
สวรรค์”5
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“ฝ่ายพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ  
เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาว
แผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น

“เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็ก 
เหล่านั้นแล้ว ก็เสด็จไปจากที่นั่น”6

เราอ่านในพระคัมภีร์มอรมอนเกี่ยวกับ
การเสด็จเยือนโลกใหม่ของพระเยซูคริสต์  
พระองค์ทรงรักษาและอวยพรผู้คนและทรง 
บัญชาให้พวกเขานำาเด็กเล็กๆ มาหาพระองค์

มอรมอนบันทึกว่า “พวกเขานำาเด็กเล็กๆ 
ของพวกเขามาวางบนพ้ืนดินรอบๆ พระองค์, 
และพระเยซูทรงยืนอยู่ตรงกลาง; และฝูงชน 
เปิดทางให้คนนำาเด็กท้ังหมดมาถึงพระองค์”7

จากน้ันพระองค์ทรงบัญชาผู้คนให้คุกเข่า  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงคุกเข่าโดยมีเด็กๆ อยู่ 
รายรอบและทรงสวดอ้อนวอนพระบิดาใน 
สวรรค์  หลังจากสวดอ้อนวอน พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงกันแสง “และพระองค์ทรงพาเด็ก 
เล็กๆ ของพวกเขามา, ทีละคน, และประ- 
ทานพรให้พวกเขา, และทรงสวดอ้อนวอน
ถึงพระบิดาเพื่อพวกเขา.

“และเมื่อพระองค์ทรงทำาสิ่งนี้แล้ว พระ 
องค์ทรงกันแสงอีก”8

ข้าพเจ้าเข้าใจความรู้สึกที่พระผู้ช่วยให้ 
รอดทรงมีต่อเด็กๆ  มีมากมายให้เรียนรู้จาก 
การทำาตามแบบอย่างของพระองค์ในการ 
พยายามสวดอ้อนวอน ประทานพร และ
สอน “เด็กเล็กๆ เหล่านั้น”9

ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ 10 ในจำานวนบุตร 
ธิดา 11 คน  เท่าที่ทราบ บิดามารดาข้าพ- 
เจ้าไม่เคยรับใช้ในการเรียกที่โดดเด่นใน
ศาสนจักร

พ่อแม่ของเรารับใช้อย่างซื่อสัตย์ในการ 
เรียกสำาคัญที่สุดของท่าน—ในฐานะบิดา 
มารดา  คุณพ่อนำาครอบครัวในความชอบ- 
ธรรม ไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือความกลัว   
แบบอย่างอันทรงพลังของคุณพ่อขยายตาม 
คำาแนะนำาที่อ่อนโยนของคุณแม่  พระกิตติ- 
คุณมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตเราทุกคนใน 
ครอบครัวแพคเกอร์และต่อคนรุ่นถัดไป ถัด
ไป และถัดไป เท่าที่เราเห็น

ข้าพเจ้าหวังจะได้รับการพิพากษาว่าเป็น 
คนดีเท่าคุณพ่อข้าพเจ้า  ก่อนได้ยินคำาว่า “ดี 
แล้ว” จากพระบิดาบนสวรรค์ ข้าพเจ้าหวัง 
จะได้ยินคำานั้นจากคุณพ่อทางโลกของข้าพ- 
เจ้าก่อน

หลายครั้งข้าพเจ้าครุ่นคิดหนักว่าเหตุใด 
จึงได้รับเรียกให้เป็นอัครสาวกแล้วก็เป็น 
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองทั้งที่มา 
จากครอบครัวซึ่งมีบิดาที่อาจเรียกได้ว่าแข็ง
ขันน้อย  ข้าพเจ้าไม่ใช่สมาชิกอัครสาวกสิบ
สองคนเดียวที่เป็นเช่นนั้น

ในที่สุด ข้าพเจ้าก็เห็นและเข้าใจว่าอาจ 
เป็นเพราะสภาวการณ์นั้นก็ได้ที่ข้าพเจ้าได้
รับเรียก  และข้าพเจ้าเข้าใจว่าทั้งหมดที่เรา 
ทำาในศาสนจักร เหตุใดผู้นำาอย่างเราจึงต้อง 
หาวิธีให้พ่อแม่ลูกมีเวลาอยู่ด้วยกันเป็น 
ครอบครัว   ผู้นำาฐานะปุโรหิตจะต้องทำาให้ 
ศาสนจักรสนับสนุนครอบครัว

มีหลายอย่างเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่ 
สามารถวัดได้จากจำานวนที่เรานับหรือเขียน 
ไว้ในบันทึกผู้เข้าร่วมการประชุม  เราทำาให้ 
ตนเองยุ่งกับอาคาร งบประมาณ โปรแกรม 
และระเบียบปฏิบัติ ขณะทำาเช่นนั้นเราอาจ 
มองข้ามเจตนาแท้จริงของพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์

มีคนมาพูดกับข้าพเจ้าบ่อยเหลือเกินว่า 
“ประธานแพคเกอร์ครับ จะดีไหมครับถ้า 
…”

ข้าพเจ้ามักจะหยุดพวกเขาและพูดว่า 
“ไม่”  เพราะข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่เกิดตามมา 
คือกิจกรรมใหม่หรือโปรแกรมใหม่ซ่ึงจะเพ่ิม 
ภาระเรื่องเวลาและการเงินให้ครอบครัว

เวลาของครอบครัวเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์  
ควรรักษาและเคารพเวลาน้ัน  เราขอให้สมา- 
ชิกอุทิศทุ่มเทให้ครอบครัวตน

เมื่อเราแต่งงานกันใหม่ๆ ข้าพเจ้ากับ
ภรรยาตัดสินใจว่าจะยอมรับเด็กที่จะเกิด 
กับเราโดยรับผิดชอบดูแลการเกิดและการ 
เติบโตของพวกเขา  จนในที่สุดพวกเขาก็ได้
สร้างครอบครัวของตน

สองครั้งในชีวิตแต่งงานของเรา ตอนลูก 
ชายสองคนของเราเกิด แพทย์บอกเราว่า 
“ผมคิดว่าคุณไม่น่าจะเก็บเด็กคนนี้ไว้”

ทั้งสองครั้งได้คำาตอบจากเราว่าเรายอม
สละชีวิตถ้าลูกชายตัวเล็กจิ๋วของเราอยู่รอด
ได้  ในระหว่างเสนอเช่นน้ัน เราตระหนักว่า 
นี่คล้ายกับการอุทิศตนแบบเดียวกับที่พระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงรู้สึกต่อเราแต่ละคน  ความ 
คิดนั้นสูงส่งยิ่งนัก

บัดนี้ ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเรา ข้าพ- 
เจ้ากับซิสเตอร์แพคเกอร์เข้าใจและเป็นพยาน 
ว่าครอบครัวเราจะอยู่ช่ัวนิรันดร์  เม่ือเราเช่ือ 
ฟังพระบัญญัติและดำาเนินชีวิตตามพระกิต- 
ติคุณอย่างเต็มที่ เราจะได้รับความคุ้มครอง
และพร  เราสวดอ้อนวอนขอให้ลูก หลาน 
และเหลนแต่ละคนของเรามีการอุทิศตน
แบบเดียวกันต่อเด็กเล็กๆ ที่ล้ำาค่าเหล่านั้น

บิดามารดาทั้งหลาย คราวหน้าเมื่อท่าน 
อุ้มเด็กแรกเกิดในวงแขน ขอให้ท่านเห็น 
ความลี้ลับและจุดประสงค์ของชีวิต  ท่านจะ 
เข้าใจดีขึ้นว่าเหตุใดศาสนจักรจึงเป็นอย่าง
ที่เป็นอยู่ และเหตุใดครอบครัวจึงเป็นองค์- 
กรพื้นฐานในกาลเวลาและนิรันดร  ข้าพเจ้า 
เป็นพยานต่อท่านว่าพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์เป็นความจริง แผนแห่งการไถ่ ซึ่ง
เรียกว่าแผนแห่งความสุข คือแผนสำาหรับ 
ครอบครัว  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระเจ้าขอ 
ให้ครอบครัวของศาสนจักรได้รับพร พ่อแม่ 
ลูก เพื่องานนี้จะกลิ้งออกไปตามที่พระบิดา 
ทรงประสงค์  ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.  โมโรไน 8:12
2.  สดุดี 127: 3, 5
3.  1 โครินธ์ 15: 19
4.  อิสยาห์ 11: 6
5.  มัทธิว 18: 2–4
6.  มัทธิว 19: 14–15
7.  3 นีไฟ 17: 12
8.  3 นีไฟ 17: 21–22
9.  3 นีไฟ 17: 24
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ว่าพวกเขากำาลังรู้สึกอย่างไร
ดิฉันนึกถึงวันที่ได้รับโทรศัพท์เมื่อหลาย 

ปีก่อนจากมิเชลล์บุตรสาว  เธอพูดด้วย 
อารมณ์ที่อ่อนโยนว่า “คุณแม่ขา หนูเพิ่งมี 
ประสบการณ์เหลือเชื่อที่สุดกับแอชลีย์”   
แอชลีย์เป็นบุตรสาวของเธอ ตอนนั้นอายุ 
ห้าขวบ  มิเชลล์เล่าว่าเช้าวันนั้นแอชลีย์กับ
แอนดรูว์วัยสามขวบทะเลาะกันอย่างที่ทำา
เป็นประจำา---คนหนึ่งไม่อยากแบ่งของ อีก
คนก็จะตี  หลังจากช่วยแก้ไขปัญหาให้แล้ว 
มิเชลล์ก็ไปดูลูกคนเล็ก

ไม่นาน แอชลีย์ก็ว่ิงเข้ามา โกรธท่ีแอนดรูว์ 
ไม่แบ่งของ  มิเชลล์เตือนแอชลีย์ถึงคำามั่น
สัญญาที่การสังสรรค์ในครอบครัวว่าจะมี 
เมตตาต่อกันมากขึ้น

เธอถามแอชลีย์ว่าต้องการสวดอ้อนวอน
และขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบน 
สวรรค์หรือไม่ แต่แอชลีย์ยังโกรธอยู่จึงตอบ
ว่า “ไม่ค่ะ”  เมื่อถามว่าเธอเชื่อว่าพระบิดา
บนสวรรค์จะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของ
เธอหรือไม่  แอชลีย์ตอบว่าเธอไม่รู้  คุณแม่ 
จึงขอให้เธอพยายาม จับมือเธออย่างนุ่มนวล 
และคุกเข่ากับเธอ

มิเชลล์เสนอให้แอชลีย์ทูลขอพระบิดา 
บนสวรรค์ให้ช่วยแอนดรูว์แบ่งปัน––และ 
ช่วยให้เธอมีเมตตา  ความคิดจะให้พระบิดา 
บนสวรรค์ช่วยน้องชายแบ่งปันคงเร้าความ 
สนใจของแอชลีย์ และเธอเริ่มสวดอ้อนวอน 
สิ่งแรกเธอทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรง
ช่วยแอนดรูว์แบ่งปัน  ขณะทูลขอให้ทรงช่วย 
เธอมีเมตตา เธอเริ่มร้องไห้  แอชลีย์สวด 
อ้อนวอนจบและเอาศีรษะซบไหล่มารดา  
มิเชลล์กอดเธอและถามว่าเธอร้องไห้ทำาไม 
แอชลีย์ตอบว่าเธอไม่รู้

มารดาเธอตอบว่า “แม่คิดว่าแม่รู้ว่าทำาไม 
ลูกร้องไห้  ลูกรู้สึกดีในใจใช่ไหม”  แอชลีย ์
พยักหน้าและมารดากล่าวต่อไปว่า “พระ 
วิญญาณกำาลังช่วยให้ลูกรู้สึกแบบนี้  นั่นคือ 
วิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกลูกว่าพระ 
องค์ทรงรักลูกและจะทรงช่วยลูก”

เธอถามแอชลีย์ว่าเช่ือหรือไม่ เธอเช่ือหรือ 

ในการเปิดเผยยุคสุดท้ายผ่านศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงแนะนำา 
บิดามารดาให้สอนบุตรธิดาให้ เข้าใจ หลัก 
คำาสอนเรื่องการกลับใจ ศรัทธาในพระคริสต์ 
บัพติศมา และของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์  สังเกตว่าพระเจ้ามิเพียงตรัสให้เรา  
“สอนหลักคำาสอน” เท่านั้น แต่พระดำารัส 
แนะนำาของพระองค์คือสอนบุตรธิดาให้ 
“เข้าใจ หลักคำาสอน” ด้วย (ดู คพ. 68:25, 
28; เน้นตัวเอน)

ในสดุดีเราอ่านว่า “ขอประทานความเข้า 
ใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษา 
พระธรรมของพระองค์ไว้ และปฏิบัติด้วยสุด 
ใจของข้าพระองค์” (สดุดี 119:34)

การสอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจเป็น 
มากกว่าการแบ่งปันข้อมูล  แต่คือการช่วย
ให้บุตรธิดารับหลักคำาสอนไว้ในใจพวกเขา
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวพวกเขาและ
สะท้อนในเจตคติและพฤติกรรมตลอดชีวิต
ของพวกเขา

นีไฟสอนว่าบทบาทของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์คือนำาความจริง “ไปสู่ใจลูกหลาน 
มนุษย์” (2 นีไฟ 33:1)  บทบาทของบิดา
มารดาคือทำาสุดความสามารถเพื่อสร้าง 
บรรยากาศที่บุตรธิดาจะรู้สึกถึงอิทธิพลของ 
พระวิญญาณแล้วช่วยให้พวกเขาตระหนัก

โดย เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

เมื่อเวลาผ่านไปรายละเอียดมากมายใน 
ชีวิตดิฉันเลือนรางลงทุกที แต่ความทรง 
จำาบางเรื่องที่ยังคงแจ่มชัดที่สุดคือการ 

เกิดของลูกๆ แต่ละคนของเรา  สวรรค์เหมือน 
อยู่ใกล้ และถ้าดิฉันพยายาม ดิฉันแทบจะ 
รู้สึกได้ถึงความคารวะและความอัศจรรย์ใจ 
ที่ประสบเหมือนกันทุกครั้งเมื่อวางทารกล้ำา 
ค่าแต่ละคนไว้ในอ้อมแขนของดิฉัน

“บุตรทั้งหลาย [ของเรา] เป็นมรดกจาก 
พระเจ้า” (สดุดี 127:3)  พระองค์ทรงรู้จัก 
และรักแต่ละคนด้วยความรักอันบริบูรณ์ (ดู 
โมโรไน 8:17)  นับเป็นความรับผิดชอบอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบให้ 
เราในฐานะบิดามารดาเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับ 
พระองค์ในการช่วยให้วิญญาณที่เลิศเลอ
เป็นอย่างท่ีพระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาจะเป็นได้

สิทธิพิเศษอันสูงส่งของการเลี้ยงดูบุตร 
ธิดาเป็นความรับผิดชอบใหญ่หลวงเกินกว่า 
เราจะทำาได้ตามลำาพังโดยปราศจากความ 
ช่วยเหลือของพระเจ้า  พระองค์ทรงทราบว่า 
บุตรธิดาของเราต้องรู้อะไร พวกเขาต้องทำา 
อะไร และพวกเขาต้องเป็นอะไรจึงจะกลับมา 
ในท่ีประทับของพระองค์ได้  พระองค์ประทาน 
คำาแนะนำาและการนำาทางที่แน่ชัดแก่มารดา 
และบิดาผ่านพระคัมภีร์ ศาสดาพยากรณ์  
และพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนบุตรธิดาของเรา
ให้เข้าใจ
การสอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจเป็นมากกว่าการแบ่งปันข้อมูล  แต่คือการ
ช่วยให้บุตรธิดารับหลักคำาสอนไว้ในใจพวกเขา
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ไม่ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเธอได้   
แอชลีย์น้ำาตาคลอและตอบว่าเชื่อ

บางครั้งวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการสอน
บุตรธิดาให้เข้าใจหลักคำาสอนคือสอนใน 
บริบทของสิ่งที่พวกเขาประสบอยู่ขณะนั้น  
ช่วงเวลาเหล่านี้เกิดขึ้นเอง ไม่ได้วางแผนไว้ 
และเกิดขึ้นตามวิถีปกติของชีวิต  สิ่งนี้มาเร็ว 
ไปเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงต้องตื่นตัวและรับรู้ช่วง 
การสอนเมื่อลูกๆ มาหาเราพร้อมคำาถาม 
หรือความกังวล เม่ือพวกเขามีปัญหาในการ 
เข้ากับพี่น้องหรือเพื่อนๆ เมื่อพวกเขาต้อง
ควบคุมความโกรธ เมื่อพวกเขาทำาผิด หรือ
เมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจ (ดู ไม่มีการเรียกใด 
ย่ิงใหญ่กว่าการสอน: คู่มือประกอบการสอน 
พระกิตติคุณ [1999], 140-141; Marriage 
and Family Relations Instructor’s Manual 
[2000], 61.)

ถ้าเราพร้อมและยอมให้พระวิญญาณ 
นำาทางในสถานการณ์เหล่านี้ เราย่อมสอน 

บุตรธิดาได้ผลมากขึ้นและพวกเขาจะเข้าใจ
มากขึ้น

ที่สำาคัญเท่ากับช่วงการสอนที่เกิดขึ้นคือ 
เม่ือเราวางแผนโอกาสประจำาอย่างรอบคอบ 
เช่น การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การ 
ศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว การสังสรรค์ 
ในครอบครัว และกิจกรรมอ่ืนๆ ของครอบครัว

ในสถานการณ์การสอนทุกคร้ัง การเรียน
รู้ทั้งหมดและความเข้าใจทั้งหมดบ่มเพาะ
ได้ดีที่สุดในบรรยากาศของความอบอุ่นและ
ความรักที่พระวิญญาณสถิตอยู่ด้วย

ประมาณสองเดือนก่อนลูกๆ ของเขาอายุ 
ครบแปดขวบ คุณพ่อคนหนึ่งจะกันเวลาแต่ 
ละสัปดาห์ไว้เตรียมลูกๆ ให้พร้อมรับบัพติศ- 
มา ลูกสาวของเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาของ
เธอ คุณพ่อมอบบันทึกส่วนตัวให้และนั่งลง 
ด้วยกัน แค่พวกเขาสองคน พูดคุยกัน และ 
แบ่งปันความรู้สึกเก่ียวกับหลักธรรมพระกิต- 
ติคุณ  ขณะคุยกันคุณพ่อให้เธอวาดรูปการ 

ดำารงอยู่ก่อนเกิด ชีวิตบนโลกนี้ และแต่ละ 
ขั้นที่เธอต้องทำาเพื่อกลับไปอยู่กับพระบิดา
บนสวรรค์  คุณพ่อแสดงประจักษ์พยานเก่ียว 
กับแผนแห่งความรอดแต่ละขั้นขณะที่คุณ
พ่อสอนเธอ

เมื่อลูกสาวของเขานึกถึงประสบการณ์ 
นี้หลังจากเธอโตเป็นผู้ใหญ่ เธอกล่าวว่า  
“ดิฉันจะไม่มีวันลืมความรักที่รู้สึกได้จาก 
คุณพ่อเมื่อท่านใช้เวลานั้นกับดิฉัน … ดิฉัน 
เชื่อว่าประสบการณ์นี้ เป็นเหตุผลหลักที่ 
ทำาให้ดิฉันมีประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ
เมื่อครั้งรับบัพติศมา” (ดู ไม่มีการเรียกใด
ยิ่งใหญ่กว่าการสอน หน้า 129)

การสอนให้เข้าใจต้องตั้งใจและพยายาม 
สม่ำาเสมอ สิ่งนี้เรียกร้องการสอนโดยกฎ
เกณฑ์และโดยแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งโดยช่วยให้บุตรธิดาดำาเนินชีวิตตามสิ่งที่
พวกเขาเรียนรู้

ประธานฮาโรลด์ บี. ลี สอนว่า “หาก
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ไม่มีการนำาหลักธรรมพระกิตติคุณไปปฏิบัติ
ก็นับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อในหลัก
ธรรมนั้น” (คำาสอนของประธานศาสนาจักร: 
ฮาโรลด์ บี. ลี [2002] หน้า 113)

ดิฉันฝึกสวดอ้อนวอนครั้งแรกโดยคุกเข่า 
ในการสวดอ้อนวอนกับครอบครัว  ดิฉันเรียน 
รู้ภาษาของการสวดอ้อนวอนขณะฟังคุณ 
พ่อคุณแม่สวดอ้อนวอนและขณะท่านช่วย 
ดิฉันกล่าวคำาสวดอ้อนวอนครั้งแรก  ดิฉัน 
เรียนรู้ว่าดิฉันสามารถพูดคุยกับพระบิดาบน 
สวรรค์และขอการนำาทางได้

ทุกๆ เช้าไม่เคยขาด คุณพ่อคุณแม่ให ้
พวกเรามารวมกันรอบโต๊ะในครัวก่อนกิน
อาหารเช้า และคุกเข่าสวดอ้อนวอนเป็น 
ครอบครัว  เราสวดอ้อนวอนก่อนอาหารทุก 
ม้ือ  กลางคืนก่อนเข้านอน เราคุกเข่าด้วยกัน 
ในห้องนั่งเล่นและสิ้นสุดวันด้วยการสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัว

แม้ตอนเด็กจะมีหลายอย่างที่ดิฉันไม่เข้า 
ใจเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน แต่นั่นกลาย 
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่อยู่กับดิฉัน  ดิฉันยัง
คงเรียนรู้ต่อไป และความเข้าใจเรื่องพลัง 
ของการสวดอ้อนวอนยังคงเติบโต

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กล่าว 

ว่า “เราทุกคนเข้าใจว่าข่าวสารพระกิตติคุณ 
จะประสบความสำาเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการ 
สอน จากนั้นต้องเข้าใจ แล้วดำาเนินชีวิต 
ตามในวิธีที่ทำาให้คำาสัญญาแห่งความสุข 
และความรอดของข่าวสารสามารถเป็นจริง” 
(“การสอนและการเรียนรู้ในศาสนาจักร” 
[การประชุมอบรมผู้นำาท่ัวโลก 10 ก.พ. 2007], 
เลียโฮนา มิ.ย. 2007 หน้า 57)

การเรียนรู้เพื่อเข้าใจหลักคำาสอนของ
พระกิตติคุณอย่างถ่องแท้เป็นกระบวนการ
ตลอดชีวิตและเป็น “บรรทัดมาเติมบรรทัด, 
กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์, ที่นี่นิดและที่นั่น 
หน่อย” (2 นีไฟ 28:30)  ขณะบุตรธิดาเรียน
รู้และทำาตามสิ่งที่เรียนรู้ ความเข้าใจของ 
พวกเขาขยาย ซึ่งนำาไปสู่การเรียนรู้มากขึ้น 
การปฏิบัติมากขึ้น และแม้ความเข้าใจเพิ่ม
ขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น

เรารู้ได้ว่าบุตรธิดาของเรากำาลังเร่ิมเข้าใจ 
หลักคำาสอนเมื่อเราเห็นความเข้าใจนั้นเผย 
ในเจตคติและการกระทำาของพวกเขาโดย 
ปราศจากคำาข่มขู่หรือรางวัล  ขณะบุตรธิดา 
เรียนรู้ที่จะเข้าใจหลักคำาสอนพระกิตติคุณ  
พวกเขาจะพึ่งพาตนเองมากขึ้นและรับผิด 
ชอบมากขึ้น  พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของ 

การแก้ไขปัญหาครอบครัวและทำาคุณประ- 
โยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของบ้านและความ
สำาเร็จของครอบครัวเรา

เราจะสอนบุตรธิดาของเราให้เข้าใจเมื่อ 
เราใช้สถานการณ์การสอนทุกครั้งให้เป็น 
ประโยชน์ อัญเชิญพระวิญญาณ เป็นแบบ
อย่าง และช่วยให้พวกเขาดำาเนินชีวิตตาม
สิ่งที่เรียนรู้

เมื่อเรามองเข้าไปในดวงตาของทารก
น้อย เราจะนึกถึงเพลงนี้

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า
เหล่าความต้องการใหญ่ยิ่ง
ช่วยฉัน เข้าใจ พระคำาความจริง
ก่อนทุกสิ่งสายเกินกาล

พาฉัน นำาฉัน เดินเคียงข้างฉัน
ช่วยฉันให้พบทาง
สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำา
เพื่อพำานักกับพระอีก
(“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เพลงสวด บทเพลงที่ 
149; เน้นตัวเอน)

ขอให้เราทำาเช่นนั้น ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน 
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โดย เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

กว่า สิ่ง ทั้งปวง” (คพ. 88:6)  ทำาให้พระองค ์
ทรงจ่ายค่าไถ่ให้เราแต่ละคนได้

ศาสนจักรสถาปนาโดยพระเยซูคริสต์ 
ระหว่างท่ีทรงปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก 
“ประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูต 
และพวกผู้เผยพระวจนะ” (เอเฟซัส 2:20)  ใน 
“สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา”  
(คพ. 128:18) พระเจ้าทรงฟื้นฟูสิ่งที่เคยมี 
อยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พระองค์ตรัสกับ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “เราจะ
สถาปนาหน่วยของศาสนจักรแห่งหนึ่งโดย 
มือเจ้า” (คพ. 31:7)  พระเยซูคริสต์ทรงเป็น 
และยังคงเป็นประมุขศาสนจักรของพระองค์  
ทรงมีตัวแทนของพระองค์บนแผ่นดินโลก
ได้แก่ศาสดาพยากรณ์ ซึ่งดำารงสิทธิอำานาจ
แห่งอัครสาวก

น่ีคือศาสนจักรอันสูงส่ง ผู้พากเพียรอย่าง 
จริงใจท่ีจะเข้าใจศาสนจักรจะเคารพองค์การ 
ประสิทธิภาพ และคุณความดีอันครบถ้วน 
ของศาสนจักร  ศาสนจักรมีโปรแกรมสำาหรับ 
เด็ก เยาวชน บุรุษและสตรี  มีอาคารประชุม 
ที่สวยงามในจำานวนกว่า 18,000 แห่ง  พระ 
วิหารอันสง่างามปัจจุบันมี 136 แห่งทั่วโลก 
อีก 30 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือประ- 
กาศสร้าง  ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 56,000  
กว่าคน ประกอบด้วยคนหนุ่มสาวและไม่ 
หนุ่มสาว กำาลังรับใช้อยู่ใน 150 ประเทศ   
งานเพื่อมนุษยธรรมทั่วโลกของศาสนจักร
แสดงออกอย่างน่าอัศจรรย์ถึงความเอื้อ
อาทรจากสมาชิก ระบบสวัสดิการของเรา
ดูแลสมาชิกและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองใน
รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร  ในศาสนจักรนี้เรา
มีผู้นำาทางศาสนาผู้ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย
และชุมชนวิสุทธิชนผู้เต็มใจรับใช้กันในวิธี
ยอดเยี่ยม  ศาสนจักรนี้ไม่เหมือนสิ่งใดใน 
ทั่วทุกมุมโลก

เมื่อข้าพเจ้าเกิดมา ครอบครัวเราอาศัย
อยู่ในกระท่อมเล็กๆ บริเวณอาคารประชุม
แห่งหนึ่งซึ่งมีความสำาคัญในประวัติศาสตร์ 

(2 นีไฟ 2:11) จะทำาให้ชีวิตน้ียากลำาบากมาก 
และเนื่องจากไม่สามารถชำาระบาปของเรา 
เอง จึงจำาเป็นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด  เมื่อ 
เอโลฮิม พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดานิรันดร์ 
ของวิญญาณทั้งปวง ทรงเสนอแผนแห่ง 
ความรอด มีวิญญาณหนึ่งพูดว่า “ข้าพระ  
องค์ อยู่ ที่ นี่, ขอ ทรง ส่ง ข้าพระ องค์ ไป เถิด”  
(อับราฮัม 3:27)  พระนามของพระองค์คือ
เยโฮวาห์ 

เพราะพระองค์ประสูติจากพระบิดาบน 
สวรรค์ ทั้งทางวิญญาณและทางร่างกาย  
พระองค์จึงทรงมีมหิทธิฤทธิ์ที่จะชนะโลก   
เพราะพระองค์ประสูติจากมารดาทางโลก 
จึงทรงมีความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน 
ของความเป็นมรรตัย  พระเยโฮวาห์ผู้ย่ิงใหญ่ 
ทรงมีพระนามว่าพระเยซูเช่นกันและนอก 
จากนี้ยังได้รับพระนามว่าพระคริสต์ ซึ่งมี 
ความหมายว่าพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ได้ 
รับการเจิม  ความสำาเร็จสูงสุดของพระองค์คือ 
การชดใช้  พระเยซูพระคริสต์ “ เสด็จลง ต่ำา 

ข้าพเจ้ารักพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์ และ ศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  บาง

ครั้งเราใช้คำาว่า พระกิตติคุณ และ ศาสนจักร 
สลับกัน แต่ทั้งสองคำานี้ไม่เหมือนกัน  อย่างไร
ก็ตามคำาทั้งสองเชื่อมโยงกันอย่างสวยงาม
และเราต้องการทั้งสองคำา

พระกิตติคุณคือแผนอันรุ่งโรจน์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้าซึ่งเรา ในฐานะบุตรธิดาของพระ 
องค์ มีโอกาสได้รับสิ่งทั้งปวงที่พระบิดาทรง
มี (ดู คพ. 84:38)  สิ่งนี้เรียกว่าชีวิตนิรันดร์ 
และอธิบายไว้ว่า “ ของ ประทาน นี้ สำาคัญ ที่ 
สุด ใน บรรดา ของ ประทาน ทั้งปวง ของ พระผู้ 
เป็นเจ้า” (คพ. 14:7)   ส่วนสำาคัญยิ่งของแผน 
คือประสบการณ์บนแผ่นดินโลก—ซึ่งเป็น 
เวลาที่เราพัฒนาศรัทธา (ดู โมโรไน 7:26)  
กลับใจ (ดู โมไซยาห์ 3:12) และคืนดีกับ
พระผู้เป็นเจ้า (ดู เจคอบ 4:11) 

เพราะความเปราะบางในชีวิตมรรตัย 
ของเราและ “ การตรงกันข้าม ใน สิ่ง ทั้งปวง” 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู ่
พระกิตติคุณของ 
พระองค์ผ่านศาสนจักร 
ของพระองค์
จุดประสงค์ของศาสนจักรคือช่วยให้เราดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
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ของศาสนจักร โฮโนลูลูแทเบอร์นาเคิล  ตอน 
น้ีข้าพเจ้าต้องขออภัยเพ่ือนท่ีรักของข้าพเจ้า 
ในฝ่ายอธิการควบคุม ผู้ดูแลสิ่งอำานวย 
ความสะดวกของศาสนจักร แต่สมัยเป็น 
เด็กข้าพเจ้าปีนป่ายไปมาทั่วทุกตารางนิ้ว 
ของอาคารหลังนั้น จากก้นสระน้ำาไปจนถึง 
ปลายยอดแหลมของหลังคาอันสง่างาม   
เราโหน (เหมือนทาร์ซาน) แม้กระทั่งรากที่
ห้อยย้อยลงมาจากต้นไทรใหญ่ในพื้นที่นั้น

ศาสนจักรคือทุกสิ่งสำาหรับเรา  เราไปที่ 
การประชุมหลายครั้งมาก บ่อยกว่าที่เรามี
ในปัจจุบัน  เราเข้าเรียนปฐมวัยช่วงบ่ายวัน 
พฤหัส  การประชุมสมาคมสงเคราะห์อยู่ใน 
เช้าวันอังคาร  สหกิจกรรมสำาหรับเยาวชนมี 
อยู่ในคืนวันพุธ  วันเสาร์คือวันกิจกรรมวอร์ด 
วันอาทิตย์ผู้ชายและเยาวชนชายจะไป 
ประชุมฐานะปุโรหิตช่วงเช้า  ตอนเที่ยงเรา 
จะเข้าชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์  จากนั้น
ช่วงเย็นเราจะกลับไปที่การประชุมศีลระลึก   
โดยท่ีเดินทางไปมาเพ่ือเข้าประชุม จึงดูเหมือน 
ว่าเวลาของเราจะใช้ไปกับกิจกรรมโบสถ์ใน
วันอาทิตย์ทั้งวันและเกือบทุกวันในสัปดาห์

ข้าพเจ้ารักศาสนจักรมาก ในช่วงวัยเด็ก 
เหล่านี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงบางสิ่ง 
ที่มากกว่า  เมื่อข้าพเจ้าอายุห้าขวบ มีการ 
ประชุมใหญ่ครั้งสำาคัญที่แทเบอร์นาเคิล   เรา 
เดินไปตามถนนที่เราอยู่  ข้ามสะพานเล็กๆ  
ไปยังอาคารประชุมที่ใหญ่โตนั้นและนั่ง
ประมาณแถวที่ 10 ของห้องนมัสการขนาด 
ใหญ่  ผู้ควบคุมการประชุมและผู้พูดที่การ
ประชุมคือเดวิด โอ. แมคเคย์ ประธาน
ศาสนจักร  ข้าพเจ้าจำาไม่ได้ว่าท่านพูดอะไร
บ้าง  แต่มีความทรงจำาอันชัดเจนในสิ่งที่ 
ข้าพเจ้าเห็นและรู้สึก  ประธานแมคเคย์สวม 
สูทสีครีมและมีผมขาวเป็นลอนทำาให้ท่าน 
ดูสง่ามาก  ในประเพณีของหมู่เกาะ ท่าน 
สวมพวงมาลัยคาร์เนช่ันสีแดงสามช้ัน  ขณะ 
ที่ท่านพูด ข้าพเจ้ารู้สึกถึงบางสิ่งที่มีความ 
เป็นส่วนตัวและแรงกล้ามากทีเดียว  ต่อมา 
ข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่าข้าพเจ้ารู้สึกถึงอิทธิพล 
ของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เราร้องเพลงปิด 

ใครเล่าอยู่ฝ่ายพระเจ้า
บัดนี้ถึงคราวแสดงตน

เราถามอย่างไม่หวาดหวั่น
ใครเล่าอยู่ฝ่ายพระเจ้า
(“Who’s on the Lord’s Side?” Hymns,  

no. 260)

คำาร้องนี้ที่ร้องโดยคนเกือบ 2,000 คนซึ่ง
สำาหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนว่าคำาถามจะ
เจาะจงมายังข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าอยากยืนขึ้น
และพูดว่า “ผมเอง”

บางคนคิดว่าความแข็งขันในศาสนจักร 
เป็นเป้าหมายสูงสุด  มีอันตรายแฝงอยู่  เป็น 
ไปได้ว่าอาจแข็งขันในศาสนจักรและแข็งขัน 
น้อยในพระกิตติคุณ  ข้าพเจ้าขอย้ำาว่าความ 
แข็งขันในศาสนจักรเป็นเป้าหมายอันพึง 
ปรารถนาสูงสุด แต่ไม่เพียงพอ ความแข็งขัน 
ในศาสนจักรเป็นตัวบ่งชี้ภายนอกของความ 
ปรารถนาทางวิญญาณ ถ้าเราเข้าร่วมการ 
ประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบในศาสนจักรและ 
ทำาให้เกิดสัมฤทธิผล  และรับใช้ผู้อื่น ความ 
แข็งขันเช่นนั้นสังเกตได้

ในทางกลับกัน เร่ืองของพระกิตติคุณโดย 
ปรกติเป็นสิ่งที่มองไม่ค่อยออกและยากจะ 
ประเมิน แต่สิ่งเหล่านี้มีความสำาคัญนิรันดร์ 
มากกว่า  ตัวอย่างเช่น เรามีศรัทธาที่แท้จริง 
อยู่เท่าไร  เรากลับใจเพียงใด  ศาสนพิธีมี 
ความหมายอย่างไรในชีวิตเรา  เราให้ความ 
สำาคัญแก่พันธสัญญาของเรามากเพียงใด 

ข้าพเจ้ากล่าวย้ำาว่า เราต้องการพระกิต- 
ติคุณ และ ศาสนจักร  อันที่จริงจุดประสงค์ 
ของศาสนจักรคือช่วยให้เราดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ  เรามักสงสัยว่ามีใครแข็งขัน 
อย่างเต็มที่ในศาสนจักรขณะเป็นเยาวชน 
แต่ทำาไม่ได้เม่ืออายุมากข้ึน  ผู้ใหญ่ท่ีมาโบสถ์ 
เป็นประจำาและรับใช้จะหยุดมาได้อย่างไร   
คนที่ผิดหวังกับผู้นำาหรือสมาชิกคนอื่นจะ 
ยอมให้สิ่งนั้นมายุติการมีส่วนร่วมในศาสน- 
จักรได้อย่างไร  บางทีเหตุผลคือพวกเขาเปล่ียน 
ใจเลื่อมใสไม่พอที่จะมาสู่พระกิตติคุณ—สิ่ง
ที่เป็นนิรันดร์

ข้าพเจ้าแนะนำาวิธีพื้นฐานสามวิธีเพื่อจะ
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มีพระกิตติคุณเป็นพื้นฐานของเรา

1. จงเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า 
มากขึ้น  ความรู้ที่ต่อเนื่องและความรักที ่
มีต่อพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เป็นสิ่งที่ 
ขาดไม่ได้  การสวดอ้อนวอนด้วยใจจดจ่อ 
ถึงพระบิดา ในพระนามของพระบุตร 
และแสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์  ควบคู่การสวดอ้อนวอนกับการ 
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและไตร่ตรองอย่าง 
นอบน้อม เพื่อค่อยๆ สร้างศรัทธาอันไม่
สั่นคลอนในพระเยซูคริสต์ “เพราะ คน จะ
รู้จัก ผู้ เป็น นาย ซึ่ง เขา ไม่ เคย รับ ใช้… เป็น 
คน แปลก หน้า สำาหรับ เขา, และ อยู่ ไกล 
จาก ความ นึกคิด และ เจตนา ของ ใจ เขา ได้ 
อย่างไร?” (โมไซยาห์ 5:13)

2. มุ่งเน้นความสำาคัญของศาสนพิธีและพันธ- 
สัญญา  ถ้ามีศาสนพิธีใดที่จำาเป็นต้องทำา 
ในชีวิตท่าน จงตั้งใจเตรียมตัวรับศาสน 
พิธีแต่ละอย่าง  จากนั้นเราต้องสร้างวินัย 
ที่จะดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อพันธ- 
สัญญาของเรา ใช้ของประทานแห่งศีล 
ระลึกประจำาสัปดาห์อย่างเต็มท่ี  เราหลาย 
คนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นประจำาจาก
อำานาจของการชำาระให้บริสุทธิ์เพราะเรา
ขาดความคารวะต่อศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้  

3. รวมพระกิตติคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกับ 
ศาสนจักร  ขณะท่ีเราจดจ่อท่ีพระกิตติคุณ 
ศาสนจักรจะเป็นพรมากขึ้นในชีวิตไม่ใช่ 
น้อยลง  เมื่อเราพร้อมมาการประชุมแต ่
ละครั้งเพื่อ “แสวง หา การ เรียน รู้, แม้ โดย 
 การ ศึกษา และ โดย ศรัทธา ด้วย” (คพ. 88: 
118)  พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะทรงเป็น 
ครูของเรา  ถ้าเรามาเพื่อความบันเทิง เรา 
มักจะผิดหวัง  มีผู้ถามประธานสเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ว่า “คุณทำาอย่างไร
เมื่อรู้สึกตัวว่าอยู่ในการประชุมศีลระลึก
ที่น่าเบื่อ”  คำาตอบของท่านคือ “ผมไม่ 
ทราบ ผมไม่เคยรู้สึกเช่นนั้น” (quoted by 
Gene R. Cook, in Gerry Avant, “Learning  
Gospel Is Lifetime Pursuit,” Church 
News, Mar. 24, 1990, 10)

ในชีวิตนี้เราควรปรารถนาสิ่งที่เกิดขึ้น 
หลังจากพระเจ้าเสด็จมาหาผู้คนในโลกใหม่

และสถาปนาศาสนจักรของพระองค์  พระ 
คัมภีร์อ่านว่า “และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ้น 
 คือ พวก ท่าน [หมายถึงสานุศิษย์ของพระองค์]  
ออก ไป ใน บรรดา ผู้คน ทั้งหมด ของ นีไฟดัง นี้, 
และ สั่งสอน พระกิตติคุณ ของ พระ คริสต์ กับ  
ผู้คน ทั้งปวง บน ผืน แผ่นดิน; และ พวก เขา  
เปลี่ยนใจ เลื่อมใส มา สู่ พระเจ้า, และ เข้า มา  
ใน ศาสนจักร ของ พระ คริสต์, และ ด้วย เหตุ นี้  

ผู้คน รุ่นนั้น จึง ได้ รับ พร, ตาม พระ วจนะ ของ 
พระ เยซู.” (3 นีไฟ 28:23)

พระเจ้าทรงประสงค์ให้สมาชิกศาสนจักร 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระกิตติคุณของพระ 
องค์โดยสมบูรณ์  นี่คือวิธีเดียวเท่านั้นที่จะ 
มีความปลอดภัยทางวิญญาณในเวลานี้ 
และความสุขตลอดกาล  ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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อย่างไรเพื่อพวกเขาจะไม่ติดอยู่กับสิ่งล่อใจ 
ทางโลก”  พระคัมภีร์สองข้อโดดเด่นในความ 
คิดข้าพเจ้าท่ีสามารถช่วยให้เราพบทางออก 
ผ่านสิ่งล่อใจเหล่านี้และรู้สึกถึงพลังแห่ง
ความรักของพระผู้เป็นเจ้า

นีไฟให้กุญแจไขประตูแห่งการเรียนรู้ผ่าน 
ประสบการณ์ส่วนตัวของเขาดังนี้ “ข้าพเจ้า, 
นีไฟ, … มีความปรารถนามากด้วยที่จะรู้ 
ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า, ดังนั้น, ข้าพ- 
เจ้าร้องทูลพระเจ้า; และดูเถิดพระองค์เสด็จ 
เยือนข้าพเจ้า, และทรงทำาให้ใจข้าพเจ้าอ่อน 
ลงจนข้าพเจ้าเชื่อคำาทั้งปวงซึ่งพูดโดยบิดา
ข้าพเจ้า; ดังนั้น, ข้าพเจ้ามิได้กบฏต่อต้าน
ท่านเหมือนดังพี่ๆ ข้าพเจ้า” (1 นีไฟ 2:16)

การปลุกความปรารถนาอยากรู้ทำาให้วิญ- 
ญาณเราสามารถได้ยินเสียงจากสวรรค์   
การหาวิธีปลุกและบำารุงเล้ียงความปรารถนา 
นั้นเป็นการแสวงหาและความรับผิดชอบ 
ของเราแต่ละคน---ผู้สอนศาสนา บิดามารดา 
ครู ผู้นำา และสมาชิก  ขณะเรารู้สึกว่าความ 
ปรารถนาน้ันปะทุในใจเรา เราย่อมพร้อมรับ 
ประโยชน์จากการเรียนรู้พระคัมภีร์ข้อที่สอง
ที่ข้าพเจ้าต้องการกล่าวถึง

ในเดือนมิถุนายน 1831 เมื่อการเรียกมา 
ถึงผู้นำาศาสนาจักรสมัยเริ่มแรก โจเซฟ สมิธ สมิธ
ทราบว่า “ซาตานอยู่ไปทั่วในแผ่นดิน, และ
เขาออกไปหลอกลวงบรรดาประชาชาติ”  
เพื่อต่อสู้กับอิทธิพลล่อใจนี้ พระเจ้าตรัสว่า 
พระองค์จะประทาน “แบบฉบับ [แก่เรา] ใน
สิ่งทั้งปวง, เพื่อ [เรา] จะไม่ถูกหลอก” (คพ. 
52:14)

แบบฉบับคือแม่แบบ เครื่องนำาทาง ขั้น
ตอนที่เกิดขึ้นซ้ำา หรือเส้นทางที่คนๆ หนึ่ง 
เดินตามเพื่อให้อยู่แนวเดียวกับจุดประสงค์ 
ของพระผู้เป็นเจ้า  ถ้าทำาตาม เราจะยังคง 
นอบน้อม ตื่นตัว และสามารถแยกแยะสุร- 
เสียงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากเสียง
เหล่านั้นที่ล่อใจและนำาเราออกนอกทาง  
พระเจ้าทรงแนะนำาเราต่อจากนั้นว่า “คนที่ 
ตัวสั่นภายใต้อำานาจของเรา เราจะทำาให้ 

น้ีในอีกสามส่ีปีหลังจากจบงานเผยแผ่  ข้าพ- 
เจ้าเห็นภาพพวกเขาพบคู่ชีวิตนิรันดร์และ 
รับใช้ในโควรัมเอ็ลเดอร์หรือสอนกลุ่มเยาวชน 
ชาย ตอนนี้ แทนที่จะนึกถึงผู้สนใจ พวก 
เขาจะถามคำาถามเดียวกันเกี่ยวกับสมาชิก 
โควรัมหรือเยาวชนชายที่พวกเขาได้รับมอบ 
หมายให้บำารุงเลี้ยง  ข้าพเจ้าเห็นว่าประสบ- 
การณ์งานเผยแผ่ศาสนาของพวกเขานำามา 
ใช้เป็นแม่แบบสำาหรับการบำารุงเลี้ยงผู้อื่น 
ตลอดชีวิตที่เหลือของพวกเขาได้  เมื่อกอง 
ทัพของสานุศิษย์ที่ชอบธรรมกลับจากงาน 
เผยแผ่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก พวกเขา 
กลายเป็นผู้มีส่วนสำาคัญในงานสถาปนา
ศาสนจักร

ลีไฮศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอร- 
มอนอาจไตร่ตรองคำาถามชุดเดียวกับผู้สอนชุดเดียวกับผู้สอนเดียวกับผู้สอน 
ศาสนาเหล่านี้เมื่อเขาฟังการตอบสนองของ 
บุตรชายต่อคำาแนะนำาและนิมิตที่เขาเห็น คำาแนะนำาและนิมิตที่เขาเห็น เขาเห็น เห็น   
“และดังนั้นเลมันกับเลมิวเอล, โดยที่เป็นพี่, 
พร่ำาบ่นต่อต้านบิดาพวกเขา. และพวกเขา
พร่ำาบ่นเพราะพวกเขาหารู้ไม่ถึงการกระทำา
ของพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นผู้ทรงสร้างพวก
เขา” (1 นีไฟ 2:12) 

เราอาจจะเคยรู้สึกท้อแท้ใจเหมือนลีไฮ
ประสบกับบุตรชายคนโตสองคน  เม่ือเราพบ 
ลูกที่นอกลู่นอกทาง ผู้สนใจไม่รับปาก หรือ
ผู้หวังเป็นเอ็ลเดอร์ไม่ตอบสนอง ใจเราหวน
ไห้เช่นเดียวกับลีไฮและเราถามว่า “ฉันจะ
ช่วยให้พวกเขารู้สึกและฟังพระวิญญาณได้

โดย เอ็ลเดอร์พอล อี. โคล์ลิเคอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าชอบอยู่กับผู้สอนศาสนาเต็ม 
เวลา  พวกเขาเป่ียมด้วยศรัทธา ความ 
หวัง และจิตกุศลที่แท้จริง ประสบ- 

การณ์ของพวกเขาเหมือนชีวิตขนาดย่อมที่ 
เกิดขึ้นในช่วง 18 ถึง 24 เดือน  พวกเขามา 
เหมือนทารกทางวิญญาณที่อยากเรียนรู้มาก 
และพวกเขาจบออกไปเหมือนผู้ใหญ่เต็มตัว  
ดูเหมือนพร้อมเอาชนะการท้าทายทุกอย่างที ่
ขวางหน้า  ข้าพเจ้ารักผู้สอนศาสนาอาวุโสที่ 
อุทิศตนเช่นกัน พวกเขาเป่ียมด้วยความอดทน 
ปัญญา และความสุขุมมั่นใจ  พวกเขานำาของ 
ประทานแห่งความเด็ดเดี่ยวและความรักมา 
ให้คนวัยหนุ่มที่อยู่รายรอบพวกเขา  ผู้สอน 
ศาสนาวัยหนุ่มสาวและผู้สอนศาสนาอาวุโส 
คู่สามีภรรยาต่างเป็นกองทัพธรรมที่เปี่ยม
ด้วยพลังไม่ย่อท้อ ซ่ึงมีผลลึกซ้ึงต่อชีวิตตนเอง 
และต่อคนท่ีได้รับผลจากการรับใช้ของพวกเขา

เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้าฟังผู้สอนศาสนาวัย 
หนุ่มท่ียอดเย่ียมสองคนทบทวนประสบการณ์ 
และความพยายามของพวกเขา  ในช่วงพินิจ 
ไตร่ตรองนั้นพวกเขานึกถึงคนที่ได้ติดต่อวัน 
นั้น บางคนตอบรับมากกว่าคนอื่น  ขณะ 
พิจารณาสภาวการณ์ต่างๆ พวกเขาถามว่า  
“เราจะช่วยให้แต่ละคนมีความปรารถนา 
จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ได้
อย่างไร  เราจะช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงพระ
วิญญาณอย่างไร  เราจะช่วยให้พวกเขารู้ได้ 
อย่างไรว่าเรารักพวกเขา”

ในมโนภาพข้าพเจ้าเห็นชายหนุ่มสองคน

พระองค์ทรงรักเราจริงๆ
เนื่องด้วยแบบฉบับครอบครัวที่สวรรค์กำาหนด เราจึงเข้าใจถ่องแท้มากขึ้นว่า
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราแต่ละคนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
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เข้มแข็ง, และจะนำาผลแห่งการสรรเสริญ
และปัญญาออกมา, ตามการเปิดเผยและ
ความจริงซึ่งเราให้เจ้าไว้” (คพ. 52:17)

พรของการสวดอ้อนวอนด้วยความนอบ 
น้อม ด้วยเจตนาแท้จริงอำานวยให้พระวิญ- 
ญาณศักดิ์สิทธิ์สัมผัสใจเราและช่วยให้เรา
ระลึกถึงสิ่งที่เรารู้ก่อนเราเกิดมาในประสบ
การณ์มรรตัยนี้  เมื่อเราเข้าใจแผนของพระ
บิดาบนสวรรค์สำาหรับเราอย่างชัดเจน เราอย่างชัดเจน เราชัดเจน เรา
จะเริ่มยอมรับความรับผิดชอบในการช่วย
ให้ผู้อ่ืนเรียนรู้และเข้าใจแผนของพระองค์  ท่ี
สัมพันธ์แนบแน่นกับการช่วยให้ผู้อื่นจดจำาการช่วยให้ผู้อื่นจดจำา 
คือวิธีที่เราดำาเนินชีวิตและประยุกต์ใช้พระวิธีที่เราดำาเนินชีวิตและประยุกต์ใช้พระ 
กิตติคุณในชีวิตเรา  เมื่อเราดำาเนินชีวิตตาม 
แบบฉบับที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอน 
เราย่อมสามารถช่วยผู้อื่นได้มากขึ้น  ประ- 
สบการณ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็น
ว่าหลักธรรมนี้ได้ผลอย่างไร

ผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มสองคนเคาะประตู 

บ้านหลังหนึ่ง โดยหวังว่าจะพบคนรับข่าว 
สารของพวกเขา  ประตูเปิด และชายร่างใหญ่ 
ทักทายพวกเขาด้วยน้ำาเสียงไม่ค่อยเป็น 
มิตรว่า  “ผมคิดว่าผมบอกพวกคุณแล้วนะ 
ว่าอย่าเคาะประตูบ้านผมอีก  ผมเคยเตือน 
พวกคุณแล้วว่าถ้าพวกคุณกลับมา ประสบ- 
การณ์นั้นอาจไม่น่าพอใจ  อย่ามายุ่งกับผม” 
เขาปิดประตูอย่างรวดเร็ว

ขณะเอ็ลเดอร์เดินจากมา ผู้สอนศาสนา 
ที่มีประสบการณ์มากกว่าและอายุมากกว่า
โอบไหล่ผู้สอนศาสนาที่อายุน้อยกว่าเพื่อ
ปลอบและให้กำาลังใจ  พวกเขาไม่รู้ว่าชาย
คนนั้นมองทางหน้าต่างเพื่อให้แน่ใจว่าพวก
เขาเข้าใจข่าวสารที่บอก  เขาคาดหวังเต็มที ่
ว่าจะเห็นทั้งสองคนหัวเราะและไม่ใยดีกับ 
การตอบสนองอย่างหยาบคายของเขาต่อ
การพยายามมาเยี่ยมของพวกเขา แต่เมื่อ
เขาเห็นการแสดงความอ่อนโยนระหว่างผู้
สอนศาสนาทั้งสอง ใจเขาอ่อนลงทันที  เขา 

เปิดประตูอีกครั้งและขอให้ผู้สอนศาสนา
กลับมาแบ่งปันข่าวสารกับเขา

เมื่อเรายอมตามพระประสงค์ของพระผู้
เป็นเจ้าและดำาเนินชีวิตตามแบบฉบับของและดำาเนินชีวิตตามแบบฉบับของ
พระองค์ ผู้คนจะรู้สึกถึงพระวิญญาณ  พระ 
ผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ถ้าเจ้าท้ังหลายรัก 
กันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่า 
เจ้าท้ังหลายเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)   
หลักธรรมของการมีความรักต่อกันและพัฒนา 
ความสามารถในการให้พระคริสต์เป็นศูนย์ 
รวมของสิ่งที่เราคิด พูด และทำาคือรากฐาน 
การเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์และครูสอน
พระกิตติคุณ

การปลุกความปรารถนานี้เตรียมเราให้ 
มองหาแบบฉบับที่สัญญาไว้  การแสวงหา
แบบฉบับนำาเราไปสู่หลักคำาสอนของพระ
คริสต์ตามที่พระผู้ช่วยให้รอดและศาสดา
พยากรณ์ผู้นำาของพระองค์สอน  แบบฉบับ
หนึ่งของหลักคำาสอนนี้คืออดทนจนกว่าชีวิต 
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จะหาไม่  “และคนที่หมายมั่นจะนำาไซอัน 
ของเราออกมาในวันนั้นย่อมเป็นสุข, เพราะ 
พวกเขาจะมีของประทานและอำานาจของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์; และหากพวกเขาอด 
ทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ พระองค์จะทรงยก 
พวกเขาขึ้นในวันสุดท้าย, และจะทรงช่วย
ให้รอดในอาณาจักรอันเป็นนิจของพระเมษ
โปดก” (1 นีไฟ 13:37)

อะไรคือวิธีสุดท้ายที่เราจะได้รับของประ- 
ทานและอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์   
อำานาจน้ันเกิดจากการเป็นสานุศิษย์ท่ีซ่ือสัตย์ 
ของพระเยซูคริสต์  เกิดจาก ความรัก ที่เรา 
มีต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์   พระผู้ช่วยให้ 
รอดทรงนิยามแบบฉบับของความรักเมื่อ 
พระองค์ทรงสอนเราว่า “เราให้บัญญัติใหม่ 

ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน 
เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรัก
กันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ยืนยันหลัก 
ธรรมนี้เมื่อท่านกล่าวว่า “การรักพระเจ้าไม่ 
ใช่แค่คำาแนะนำา ไม่ใช่แคแค่ความปรารถนาดี 
แต่เป็นพระบัญญัติ…ความรักต่อพระผู้
เป็นเจ้าเป็นรากฐานของคุณธรรมทุกอย่าง  
ความดีงามทุกอย่าง ข้อดีของอุปนิสัยทุก
อย่าง ความซื่อสัตย์ต่อการทำาสิ่งถูกต้องทุก
อย่าง” (“คำาของศาสดาที่มีชีวิต” ย่าง” (“คำาของศาสดาที่มีชีวิต” เลียโฮนา 
ธันวาคม 1996 หน้า 8; “Excerpts from 
Recent Addresses of President Gordon B. 
Hinckley,” Ensign, Apr. 1996, 73)

แผนของพระบิดากำาหนดแบบฉบับของ 

ครอบครัวเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้ ใช้ และเข้า 
ใจพลังแห่งความรัก  ในวันสร้างครอบครัวของ 
ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ากับแอนไปพระวิหารและ 
เข้าสู่พันธสัญญาของการแต่งงาน  ข้าพเจ้า 
คิดว่าวันนั้นข้าพเจ้าคิดว่ารักเธอมากเหลือ 
เกิน แต่ข้าพเจ้าเพ่ิงเร่ิมมองเห็นวิสัยทัศน์ของ 
ความรัก  เมื่อลูกหลานแต่ละคนเข้ามาใน 
ชีวิตเรา ความรักของเราเผ่ือแผ่ไปรักพวกเขา 
อย่างเต็มท่ีเท่าเทียมกัน  ดูเหมือนเราสามารถ 
เผื่อแผ่ความรักได้ไม่สิ้นสุด

ความรู้สึกรักจากพระบิดาบนสวรรค์ 
เปรียบเสมือนแรงดึงดูดจากสวรรค์  เมื่อเรา 
ขจัดสิ่งล่อใจที่ดึงเราไปหาโลกและใช้สิทธิ์ 
เสรีแสวงหาพระองค์ เท่ากับเราเปิดใจรับ
พลังซีเลสเชียลซึ่งดึงเราไปหาพระองค์  นีไฟ 
บรรยายผลของความรักนี้ว่ามาก “แม้จนจะ 
เผาไหม้เนื้อหนัง [ของท่าน]“ (2 นีไฟ 4:21)   
ความรักเดียวกันนี้ทำาให้แอลมาร้อง “เพลง 
สดุดีความรักที่ไถ่” (แอลมา 5:26; ดู ข้อ 
9 ด้วย)  ความรักนั้นสัมผัสใจมอรมอนจน 
ท่านแนะนำาเราให้ “สวดอ้อนวอน … จนสุด 
พลังของใจ [เรา]” จนเราเปี่ยมด้วยความรัก
ของพระองค์ (โมโรไน 7:48)  

พระคัมภีร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเต็มไป 
ด้วยเครื่องเตือนใจถึงความรักนิรันดร์ของ 
พระบิดาบนสวรรค์ต่อลูกๆ ของพระองค์   
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระพาหุของพระบิดาบน 
สวรรค์กางออกเสมอ พร้อมจะโอบเราแต่ละ 
คนและตรัสกับแต่ละคนด้วยสุรเสียงเบาๆ 
และเสียดแทงว่า “เรารักเจ้า”

เนื่องด้วยแบบฉบับครอบครัวที่สวรรค์ 
กำาหนด เราจึงเข้าใจถ่องแท้มากขึ้นว่าพระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงรักเราแต่ละคนอย่างเต็ม 
ที่และเท่าเทียมกัน  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่ 
เป็นความจริง  พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักและรัก 
เรา  พระองค์ประทานนิมิตของสถานศักดิ์- 
สิทธ์ิของพระองค์ ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์ 
และอัครสาวกมาสอนหลักธรรมและแบบ
ฉบับเพื่อจะนำาเรากลับไปหาพระองค์  ขณะ 
ท่ีเราพยายามปลุกความปรารถนาในตนเอง 
และผู้อื่นเพื่อให้รู้และขณะที่เราดำาเนินชีวิตเพื่อให้รู้และขณะที่เราดำาเนินชีวิตและขณะที่เราดำาเนินชีวิต 
ตามแบบฉบับที่เราค้นพบ เราจะถูกดึงเข้า
ใกล้พระองค์  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซู
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรง 
เป็นแบบอย่าง และพระผู้ไถ่ที่รักของเรา ซึ่ง
ข้าพเจ้ากล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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ชาวคริสต์นิกายอื่นสังหารเป็นมรณสักขีอัน
น่าสลดใจที่สุดของคริสต์ศาสนา

ชาวคริสต์จำานวนมากเสียสละโดยสมัคร
ใจเนื่องจากศรัทธาในพระคริสต์และความ 
ปรารถนาจะรับใช้พระองค์  บางคนเลือกอุทิศ 
ทั้งชีวิตวัยผู้ใหญ่เพื่อรับใช้พระอาจารย์  กลุ่ม 
คนท่ีน่ายกย่องน้ีรวมถึงผู้ท่ีอยู่ในองค์กรศาสนา 
ของคริสตจักรนิกายคาทอลิกและผู้ที่รับใช้
เป็นผู้สอนศาสนาชาวคริสต์ตลอดชีวิตใน
นิกายต่างๆ ของโปรเตสแตนต์  แบบอย่าง 
ของคนเหล่านั้นท้าทายและสร้างแรงบันดาล 
ใจ แต่คนส่วนใหญ่ที่เชื่อในพระคริสต์ไม่ได้ 
ถูกคาดหวังทั้งไม่สามารถอุทิศทั้งชีวิตให้งาน
รับใช้ทางศาสนาได้

II.
สำาหรับผู้ติดตามส่วนใหญ่ของพระคริสต์ 

การเสียสละของเรารวมถึงสิ่งที่เราทำาได้แต่ 
ละวันในชีวิตส่วนตัวตามปกติ ในประสบ- 
การณ์น้ัน ข้าพเจ้าไม่รู้จักหมู่คณะใดท่ีสมาชิก 
เสียสละมากกว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  การเสีย 
สละของพวกเขา—การเสียสละของท่าน พี่
น้องของข้าพเจ้า—ตรงข้ามกับการแสวงหา
ทางโลกเพื่อเติมเต็มความปรารถนาส่วนตัว
ดังที่เราคุ้นเคยกัน

แบบอย่างแรกคือผู้บุกเบิกชาวมอรมอน 
ของเรา  วีรกรรมการเสียสละของพวกเขา ไม่ 
ว่าจะเป็นชีวิต สัมพันธภาพของครอบครัว บ้าน 
และความสะดวกสบาย ล้วนเป็นรากฐานของ 
การฟื้นฟูพระกิตติคุณ ซาราห์ ริช พูดถึง
แรงจูงใจผู้บุกเบิกเหล่านี้เมื่อเธอบรรยายถึง 
ชาร์ลส์สามีของเธอที่ได้รับเรียกไปทำางาน 
เผยแผ่ว่า “นี่คือช่วงเวลาที่ยากจริงๆ สำาหรับ
ดิฉันกับสามี แต่หน้าที่เรียกร้องให้เราต้อง 
จากกันชั่วระยะหนึ่ง และโดยที่รู้ว่าเรากำาลัง 
ทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้า เราจึงรู้สึก 
ว่าต้องสละความรู้สึกส่วนตัวเพื่อช่วยสถาป- 
นางาน … แห่งการสร้างอาณาจักรของพระ 
ผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก”4

ปัจจุบันจุดแข็งซ่ึงเห็นได้ชัดท่ีสุดของศาสน- 
จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค

คริสต์ทำาให้การพลีบูชาด้วยการหลั่งเลือด 
สิ้นสุดลง แต่มิได้ทำาให้ความสำาคัญของการ 
พลีบูชาในแผนพระกิตติคุณจบลงด้วย  พระ 
ผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกร้องให้เราถวายเครื่อง
พลีบูชาต่อไป แต่บัดนี้พระองค์ทรงบัญชาให้ 
เราพลีบูชาด้วยการ “ถวายใจที่ชอกช้ำาและ 
วิญญาณที่สำานึกผิดแก่ [พระองค์] เป็นเครื่อง 
พลีบูชา” (3 นีไฟ 9:20)  อีกทั้งทรงบัญชาให้ 
เราแต่ละคนรักกันและรับใช้กันด้วย—โดย
แท้แล้วนั่นคือการถวายเครื่องพลีบูชาเลียน
แบบพระองค์เล็กๆ น้อยๆ โดยเสียสละเวลา
และประโยชน์ส่วนตนที่เราให้ความสำาคัญ  
ในเพลงสวดท่ีได้รับการดลใจ เราร้องว่า “การ 
เสียสละนำามาซึ่งพรจากสวรรค์”3

ข้าพเจ้าจะพูดถึงการเสียสละในความเป็น 
มรรตัยเหล่านี้ซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้ 
เราทำา  ในที่นี้จะไม่รวมถึงการเสียสละที่เรา 
ถูกบีบบังคับให้ทำาหรือการกระทำาที่อาจจูงใจ
ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะเป็นการ
รับใช้หรือการเสียสละ (ดู 2 นีไฟ 26:29)

I.
คริสต์ศาสนามีประวัติด้านการเสียสละ ใน 

ที่นี้รวมถึงการเสียสละขั้นสูงสุดดังกล่าว  ใน
ช่วงต้นคริสต์ศักราช โรมสังหารคนหลายพัน 
คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์  หลายศตวรรษต่อ 
มา เมื่อความขัดแย้งทางหลักคำาสอนทำาให้ 
ชาวคริสต์แตกแยก บางนิกายข่มเหงและถึง
กับเข่นฆ่าสมาชิกนิกายอื่น  ชาวคริสต์ที่ถูก 

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์นับเป็น “เหตุการณ์ 
สูงส่งที่สุดในบรรดาเหตุการณ์ทั้ง 

หมดนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างจวบ 
จนยุคสมัยอันไม่สิ้นสุดของนิรันดร”1  การเสีย 
สละครั้งนั้นเป็นข่าวสารสำาคัญของศาสดา 
พยากรณ์ทุกท่าน  มีเกริ่นไว้ล่วงหน้าโดยการ 
พลีบูชาด้วยสัตว์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎของ 
โมเสส  ศาสดาพยากรณ์ท่านหนึ่งประกาศว่า 
ความหมายทั้งหมดของการทำาเช่นนี้ “ชี้ถึง 
การพลีบูชาครั้งสุดท้ายและสำาคัญยิ่ง [ของ] 
… พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, แท้จริงแล้ว, 
ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์” (แอลมา 34:14)  
พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์อย่างที่ไม่อาจเข้า 
ใจได้เพื่อพลีพระองค์เป็นเครื่องบูชาบาปของ 
คนทั้งปวง  การพลีบูชาครั้งนั้นถวายสิ่งดีที่สุด 
—พระเมษโปดกผู้บริสุทธิ์และไม่มีตำาหนิ— 
เพื่อความชั่วร้ายมหันต์ที่สุด—ซึ่งคือบาป
ทั้งหมดของโลก  ในถ้อยคำาอันน่าจดจำาของ 
เอไลซา อาร์. สโนว์ 

โลหิตล้ำาค่าพระองค์หลั่งให้  
อีกทั้งชีวันยอมพลี 
พลีบูชาเพื่อผู้มีบาปใด 
เพื่อช่วยโลกรอดชีวี 2   

การพลีบูชาครั้งนั้น—การชดใช้ของพระ
เยซูคริสต์—เป็นศูนย์กลางของแผนแห่ง
ความรอด

การทนทุกข์อันไม่อาจเข้าใจได้ของพระเยซู 

การเสียสละ
ชีวิตแห่งการรับใช้และการเสียสละของเราเป็นการแสดงออกที่เหมาะสม
ที่สุดถึงคำามั่นสัญญาว่าเราจะรับใช้พระอาจารย์และเพื่อนมนุษย์
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สุดท้ายคือการรับใช้และการเสียสละอย่าง 
ไม่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของสมาชิก 
ศาสนจักร  ก่อนการอุทิศซ้ำาพระวิหารแห่ง 
หนึ่งของเรา นักบวชชาวคริสต์คนหนึ่งถาม
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ว่าเหตุใดจึง
ไม่มีเครื่องหมายกางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ 
ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในคริสต์ศาสนา  ประ- 
ธานฮิงค์ลีย์ตอบว่าสัญลักษณ์คริสต์ศาสนา 
ของเราคือ “ชีวิตผู้คนของเรา”5  โดยแท้แล้ว  
ชีวิตแห่งการรับใช้และการเสียสละของเรา
เป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่สุดถึงคำามั่น
สัญญาว่าเราจะรับใช้พระอาจารย์และเพื่อน
มนุษย์

III.
เราไม่มีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาที่เชี่ยวชาญ 

แบบมืออาชีพหรือได้รับเงินเดือนในศาสน- 
จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  
ผลคือสมาชิกซึ่งได้รับเรียกให้นำาและรับใช้ที่ 
ประชุมต้องรับภาระทุกอย่างในการประชุม 
ท่ีมีอยู่มากมายของศาสนจักร รวมท้ังโปรแกรม 
และกิจกรรมต่างๆ ด้วย  พวกเขาทำาเช่นนี้ใน 
ที่ประชุมมากกว่า 14,000 แห่งเฉพาะใน 

สหรัฐและแคนาดา  แน่นอนว่าไม่ได้มีแต่เรา 
ที่มีสมาชิกรับใช้เป็นครูและผู้นำา  แต่ปริมาณ 
เวลาที่สมาชิกอุทิศเพื่ออบรมและปฏิบัติ 
ศาสนกิจให้กันมีมากเป็นพิเศษ  ความพยา- 
ยามของเราที่จะให้ครอบครัวในศาสนจักรได้ 
รับการเยี่ยมโดยผู้สอนประจำาบ้านทุกเดือน 
และสตรีผู้ใหญ่ได้รับการเยี่ยมโดยผู้เยี่ยม
สอนจากสมาคมสงเคราะห์ทุกเดือนเป็นตัว 
อย่างของเรื่องนี้  เราไม่เห็นการรับใช้ขององค์ 
กรใดในโลกจะเทียบได้

ตัวอย่างซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดของการรับ 
ใช้และการเสียสละไม่เหมือนใครของแอลดี- 
เอสคืองานผู้สอนศาสนาของเรา  ปัจจุบันมี 
ชายหนุ่มหญิงสาวเป็นผู้สอนศาสนามากกว่า 
50,000 คน และชายหญิงที่เป็นผู้ใหญ่มาก 
กว่า 5,000 คน  พวกเขาอุทิศเวลาตั้งแต่หก 
เดือนถึงสองปีในชีวิตเพื่อสอนพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ และบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือ 
มนุษยธรรมในมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก  
งานของพวกเขามักเกี่ยวข้องกับการเสียสละ 
ซึ่งรวมถึงเวลาที่อุทิศให้งานของพระเจ้าและ
การเสียสละโดยจัดหาเงินทุนสนับสนุน

ผู้ท่ีรออยู่บ้าน—ท้ังบิดามารดาและสมาชิก 

คนอ่ืนๆ ในครอบครัว—ต่างก็เสียสละเช่นกัน 
ด้วยการอยู่โดยไม่มีพวกเขาเป็นเพื่อนคอย 
ช่วยเหลือเพราะส่งไปเป็นผู้สอนศาสนา  ตัว 
อย่างเช่น เด็กหนุ่มชาวบราซิลได้รับหมาย 
เรียกขณะทำางานหาเล้ียงน้องๆ หลังจากบิดา 
มารดาสิ้นชีวิต  เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง 
เล่าว่าเด็กเหล่านี้ประชุมกันในสภาและจำา 
ได้ว่าบิดามารดาผู้ล่วงลับสอนพวกเขาให้ 
เตรียมพร้อมรับใช้พระเจ้าเสมอ  เด็กหนุ่มคน 
นี้ยอมรับหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนา และ 
น้องชายวัย 16 ปีรับภาระทำางานหาเลี้ยง 
ครอบครัวแทน6  เราส่วนใหญ่รู้จักแบบอย่าง
อีกมากมายของการเสียสละเพื่อรับใช้งาน
เผยแผ่หรือสนับสนุนผู้สอนศาสนา  เราไม่ 
เห็นการรับใช้และการเสียสละด้วยความ
สมัครใจเช่นนี้ในองค์กรอื่นใดในโลก

มักจะมีคนถามเราว่า “คุณจูงใจสมาชิก 
หนุ่มสาวและวัยอาวุโสของคุณอย่างไรให้ทิ้ง 
โรงเรียนหรือชีวิตเกษียณมาเสียสละเช่นนี้”  
ข้าพเจ้าได้ยินหลายคนอธิบายว่า “การที่รู้
ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาอะไรให้ผมบ้าง—
พระคุณของพระองค์ที่ทรงทนทุกข์เพื่อบาป 
ของผมและเอาชนะความตายเพื่อให้ผมมี
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ชีวิตได้อีกครั้ง—ทำาให้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่
ได้เสียสละเล็กๆ น้อยๆ เมื่อขอให้ผมรับใช้
พระองค์  ผมต้องการบอกเล่าความเข้าใจที่
พระองค์ประทานให้ผม”  เราจูงใจผู้ติดตาม
พระคริสต์เช่นนั้นให้รับใช้อย่างไรน่ะหรือ  
ดังที่ศาสดาพยากรณ์อธิบายไว้ “เรา [เพียง
แต่] ขอให้พวกเขาทำา”7

การเสียสละอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการ
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาคือการเสียสละของผู้
ที่กระทำาตามคำาสอนของผู้สอนศาสนาและ
มาเป็นสมาชิกศาสนจักร  สำาหรับผู้เปลี่ยน

ใจเลื่อมใสหลายคน การเสียสละเช่นนี้เป็น
เรื่องสำาคัญมาก เพราะรวมถึงการสูญเสีย
ความสัมพันธ์กับมิตรสหายและครอบครัว

หลายปีที่ผ่านมาผู้ฟังการประชุมใหญ่ได้ 
ยินเรื่องราวชายหนุ่มผู้พบพระกิตติคุณที่ได้ 
รับการฟื้นฟูขณะศึกษาอยู่ในสหรัฐ  เมื่อชาย
คนนี้กำาลังจะกลับถิ่นฐานบ้านเกิด ประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ถามเขาว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นเมื่อเขากลับไปบ้านในฐานะชาวคริสต์คน 
หนึ่ง  “ครอบครัวผมจะผิดหวัง” ชายหนุ่มคน 
นั้นตอบ  “พวกเขาคงเนรเทศผมและถือว่าผม 
ตายไปแล้ว  ถ้าพูดถึงอนาคตและงานอาชีพ 
โอกาสของผมคงถูกปิดตาย”

“คุณเต็มใจจ่ายราคาสูงเช่นนั้นเพื่อพระ
กิตติคุณหรือ?” ประธานฮิงค์ลีย์ถาม  

ชายหนุ่มตอบท้ังน้ำาตา “พระกิตติคุณเป็น 
ความจริงไม่ใช่หรือครับ”  เมื่อได้รับคำายืนยัน 
กลับมา เขาตอบว่า “แล้วเรื่องอื่นจะสำาคัญ 
อะไรอีกล่ะครับ”8  น่ันคือวิญญาณแห่งการเสีย 
สละในบรรดาสมาชิกใหม่หลายคนของเรา  

ตัวอย่างอื่นๆ ของการรับใช้และการเสีย 
สละปรากฏในชีวิตสมาชิกผู้ซื่อสัตย์ที่รับใช้ 
ในพระวิหารของเรา  งานรับใช้ในพระวิหาร 

เป็นเรื่องจำาเพาะสำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
แต่ชาวคริสต์ทุกคนพึงเข้าใจความสำาคัญของ 
การเสียสละเช่นนั้น  วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่มี 
ประเพณีรับใช้ในอาราม แต่เรายังสามารถ 
เข้าใจและให้เกียรติการเสียสละของผู้ที่ได้ 
รับแรงจูงใจจากคริสต์ศาสนาให้อุทิศชีวิต
เพื่อกิจกรรมทางศาสนาดังกล่าว

ในการประชุมใหญ่เมื่อปีที่แล้ว ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสันเล่าแบบอย่างการเสีย
สละของการรับใช้ในพระวิหาร  วิสุทธิชนยุค
สุดท้ายที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งบนเกาะอันไกลโพ้น
ในแปซิฟิกทำางานหนักในสถานที่ห่างไกล
เป็นเวลาหกปีเพื่อหารายได้ให้มีเงินมากพอ
จะพาภรรยากับลูกๆ อีกสิบคนไปแต่งงาน
และผนึกเพื่อนิรันดรในพระวิหารนิวซีแลนด์  
ประธานมอนสันอธิบายว่า “คนที่เข้าใจพรนิ
รันดร์ซึ่งมาจากพระวิหารทราบว่าเพื่อให้ได้
รับพรดังกล่าวไม่มีการเสียสละใดมากเกินไป 
ไม่มีราคาใดสูงเกินไป และไม่มีการต่อสู้ใด
ยากเกินไป”9

ข้าพเจ้าขอบพระทัยสำาหรับแบบอย่าง
อันอัศจรรย์ของความรัก การรับใช้ และการ
เสียสละแบบชาวคริสต์ที่ได้เห็นในบรรดา 

แพทซิเซีย กัวเตมาลา
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วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ข้าพเจ้าเห็นท่านทำาการ 
เรียกในศาสนจักร ซึ่งบ่อยครั้งต้องสละเวลา 
และปัจจัยเป็นอันมาก  ข้าพเจ้าเห็นท่านรับใช้ 
งานเผยแผ่ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง  ข้าพ- 
เจ้าเห็นท่านอุทิศทักษะในงานอาชีพเพ่ือรับใช้ 
เพื่อนมนุษย์ด้วยใจยินดี  ข้าพเจ้าเห็นท่านด ู
แลคนยากจนด้วยตัวท่านเองและโดยการ 
สนับสนุนงานสวัสดิการและงานเพื่อมนุษย- 
ธรรมของศาสนจักร10  ท้ังหมดน้ียืนยันด้วยผล 
การวิจัยท่ัวประเทศซ่ึงสรุปว่าสมาชิกท่ีแข็งขัน 
ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย “อาสาสมัครและบริจาคมากมาย 
ยิ่งกว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยและเอื้อเฟื้อเผื่อ 
แผ่ในการสละเวลาและเงินยิ่งกว่ากลุ่มคน 
เคร่งศาสนาระดับบน [จำานวน 20 เปอร์เซ็นต์] 
ในอเมริกา”11

แบบอย่างการให้ผู้อื่นเช่นนั้นเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เราทุกคน และเตือนเราให้
นึกถึงคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า

“ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัว
เอง …

“เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด  ผู้นั้นจะ 
เสียชีวิต  แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา   
ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มัทธิว 16:24-25)

IV.
บางทีแบบอย่างซ่ึงคุ้นเคยท่ีสุดและสำาคัญ 

ที่สุดของการรับใช้และการเสียสละโดยไม่ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเกิดขึ้นในครอบครัว 
เรานี่เอง  มารดาอุทิศตนให้กำาเนิดและเลี้ยง 
ดูลูกๆ  สามีสละตนเพ่ือเล้ียงดูภรรยาและลูกๆ 
การเสียสละดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับ 
ใช้สำาคัญชั่วนิรันดร์ต่อครอบครัวเรา มีมาก 
มายเกินกว่าจะกล่าวถึงและเป็นที่รู้กันดีจน
ไม่ต้องกล่าวถึง

ข้าพเจ้าเห็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรับอุปการะ 
บุตรบุญธรรมรวมถึงผู้มีความต้องการพิเศษ 
ด้วยความเมตตา อีกทั้งพยายามให้บุตรบุญ- 
ธรรมได้รับความหวังและโอกาสซึ่งพวกเขา 
ถูกปิดกั้นในสภาวการณ์ก่อนหน้านี้  ข้าพเจ้า 
เห็นท่านดูแลสมาชิกครอบครัวและเพื่อน
บ้านที่ทนทุกข์จากโรคแต่กำาเนิด อาการเจ็บ 
ป่วยทางจิตและทางกาย ตลอดจนความ 
ชราภาพ  พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นท่านเช่น 
กัน และทรงให้ศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์
ประกาศว่า “เมื่อท่านเสียสละเพื่อกันและ 
กันและเพื่อลูกๆ ของท่าน พระเจ้าจะประ- 

ทานพรท่าน”12

ข้าพเจ้าเชื่อว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่รับใช้ 
และเสียสละโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
ในการนมัสการพระผู้ช่วยให้รอดด้วยการ 
เลียนแบบพระองค์จะยึดมั่นคุณค่านิรันดร์ 
มากกว่าคนกลุ่มอื่นใด  วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
เห็นว่าการเสียสละเวลาและปัจจัยของพวก
เขาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการมี
คุณสมบัติคู่ควรกับชีวิตนิรันดร์  นี่คือความ
จริงที่ได้รับการเปิดเผยใน Lectures on Faith 
ซึ่งสอนว่า “ศาสนาที่ไม่เรียกร้องการเสียสละ 
สิ่งทั้งปวง ย่อมไม่มีอำานาจเพียงพอจะสร้าง
ศรัทธาที่จำาเป็นต่อชีวิตและความรอด… 
โดยผ่านการเสียสละ และโดยทางนี้เท่านั้นที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดให้มนุษย์ได้รับชีวิต
นิรันดร์”13

การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระ 
เยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของแผนแห่งความ 
รอดฉันใด ผู้ติดตามพระคริสต์เช่นเราต้องเสีย 
สละด้วยตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับจุด
หมายปลายทางที่แผนมีไว้สำาหรับเราฉันนั้น

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระ 
บุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดานิรันดร์  ข้าพเจ้ารู้ว่าเพราะการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ จึงรับ 
ประกันได้ว่าเราจะมีความเป็นอมตะและมี 
โอกาสรับชีวิตนิรันดร์  พระองค์ทรงเป็นพระ 
เจ้าของเรา พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และ 
พระผู้ไถ่ของเรา  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค์ 
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ของ พวก เขา กำาหนด ไว้ แล้ว, พวก เขา จะ ผ่าน  
ไป ไม่ ได้. วันเวลา ของ เจ้า เป็น ที่ รู้, และ จะ ไม่ 
นับ ปี ของ เจ้า ให้ น้อย ลง; ฉะนั้น, อย่ากลัว สิ่ง 
ที่ มนุษย์ จะ ทำาได้, เพราะ พระผู้เป็นเจ้า จะ ทรง 
อยู่ กับ เจ้า ตลอด กาล และ ตลอด ไป.”2

สำาหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนว่าไม่มีคำา
ตอบใดดีกว่าพระวจนะของพระองค์เองผู้ทรง
ผ่านการทดลองอย่างแสนสาหัสเกินกว่าที่
เราจะจินตนาการได้เพื่อเราในคำาถามที่ว่าเพื่อเราในคำาถามที่ว่าคำาถามที่ว่า
เหตุใดจึงมีการทดลองและเราควรทำาอะไรจึงมีการทดลองและเราควรทำาอะไรการทดลองและเราควรทำาอะไรทำาอะไร

ท่านจำาได้ถึงพระวจนะของพระองค์เมื่อ
พระองค์ทรงแนะนำาให้เราควรกลับใจด้วย
ศรัทธาในพระองค์

“ฉะนั้น เรา บัญชา ให้ เจ้า กลับ ใจ—จง กลับ  
ใจ เถิด, เกลือก เรา จะ ลง ทัณฑ์ เจ้า ด้วย ไม้ จาก 
ปากขอ ง เรา, และ ดว้ย ความ เคอืง แคน้ ของ เรา, 
และ ด้วย ความ โกรธ ของ เรา, และ ความทุกข- 
เวทนา ของ เจ้า จะ อาดูร—อาดูร เพียง ใด เจ้า หา 
 รู้ ไม่, แสน สาหัส เพียง ใด เจ้า หา รู้ ไม่, แท้จริง 
แล้ว, ยาก เหลือ จะ ทน เพียง ใด เจ้า หา รู้ ไม่.

“เพราะ ดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทนทุกข์  
กับ สิ่ง เหล่า นี้ เพื่อ ทุก คน, เพื่อ พวก เขา จะ ได้ ไม่ 
ทนทุกข์ หาก พวก เขา จะ กลับใจ;

“แต่ หาก พวก เขา จะ ไม่ กลับ ใจ พวก เขา 
ต้อง ทนทุกข์ แม้ ดัง เรา;

“ซ่ึง ความ ทุกขเวทนา น้ี ทำาให้ ตัว เรา, แม้ พระ 
ผู้เป็นเจ้า, ผู้ ยิ่ง ใหญ่ ที่สุด ใน บรรดา สิ่ง ทั้งปวง, 
ต้อง สั่น เพราะ ความ เจ็บปวด, และ เลือด ออก  
จาก ทุก ขุม ขน, และ ทน ทุกข์ ทั้ง ร่างกาย และ  
วิญญาณ—และ ปรารถนา ที่ เรา จะ ไม่ ต้องดื่ม 
ถ้วย อัน ขมขื่น, และ ชะงัก อยู่—

“กระนั้น ก็ตาม, รัศมี ภาพ จง มี แด่ พระ บิดา, 
และ เรา รับ ส่วน และ ทำาให้ การเต รี ยม ของ เรา 
เสร็จสิ้น เพื่อ ลูก หลาน มนุษย์.”3

ท่านกับข้าพเจ้ามีศรัทธาว่าวิธีที่จะฝ่าฟัน
และอยู่เหนือการทดลองคือเชื่อว่ามี “พิมเสน 
ในกิเลอาด”4  และว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้
ว่า “เราจะไม่ … ละทิ้งเจ้าเสีย”5  นั่นคือสิ่ง 
ที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนเราเพื่อ
ช่วยเราและผู้ที่เรารับใช้ในเวลาที่ดูเหมือนได้
รับการทดลองอย่างโดดเดี่ยวและท่วมท้น6

ความยากลำาบากที่ข้าพเจ้าเผชิญเมื่อเผชิญเมื่อเมื่อ 
นานมาแล้ว เวลานี้ดูเหมือนจะเล็กน้อยเมื่อ 
เทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและคนที่ 
ข้าพเจ้ารักนับจากน้ัน  ปัจจุบันหลายท่านกำาลัง 
ผ่านการทดลองทางร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์ที่อาจทำาให้ท่านร้องเสียงดังเหมือนร้องเสียงดังเหมือนดังเหมือนเหมือน 
อย่างผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์คนหนึ่งของพระ
ผู้เป็นเจ้าที่ข้าพเจ้ารู้จักดี  พยาบาลของเขา
ได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจากเตียง 
“ผมพยายามเป็นคนดีตลอดชีวิต ทำาไมสิ่งนี้ทำาไมสิ่งนี้สิ่งนี้
จึงเกิดขึ้นกับผม”

ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงตอบคำาถามนั้นให้แก่ 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในห้องขังอย่างไร

“และ หาก เจ้า ถูก โยน ลง ไป ใน หลุม, หรือ ใน  
มือ ฆาตกร, และ เจ้า ถูก ตัดสิน ประหารชีวิต; 
หาก เจ้า ถูก โยน ลง ไป ใน ห้วงลึก; หาก คลื่น ซัด  
โหม กระหน่ำา ลง มา กระแทก เจ้า; หาก ลม แรง  
กลาย เป็น ศัตรู เจ้า; หาก ฟ้า สวรรค์ รวบรวม  
ความ มืด, และ ธาตุ ท้ังปวง รวม กัน สกัด ก้ัน ทาง; 
และ เหนือ สิ่ง อื่น ใด, หาก ขาก ร ร ไกร แห่งนรก 
นั่นเอง จะ อ้า ปากกว้าง เพื่อ งับ เจ้า, จง รู้ ไว้ เถิด, 
ลูก พ่อ, ว่า สิ่ง ทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่า นี้ จะ เป็น 
ประสบการณ์ แก่ เจ้า, และ จะ เกิด ข้ึน เพ่ือ ความ 
 ดี ของ เจ้า.

“บุตร แห่ง พระ มหา บุรุษ เคยลด พระ ฐานะ  
ลง ต่ำา กว่า ส่ิง เหล่า น้ันท้ัง หมด. เจ้า ย่ิง ใหญ่ กว่า  
พระองค์ หรือ?

“ฉะนั้น, จง ยึด มั่น วิถี ทาง ของ เจ้า, และ 
ฐานะ ปุโรหิต จะ คงอยู่ กับ เจ้า; เพราะขอบเขต 

โดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้
าพเจ้าได้ยินประธานสเป็นเซอร์   
ดับเบิลยู. คิมบัลล์พูดในการประชุม 
ใหญ่ทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทาน 

ภูเขาเพ่ือให้ท่านปีน ท่านกล่าว “มีการท้าทาย 
มากมายรออยู่เบ้ืองหน้าของเรา มีโอกาสใหญ่ 
รอเราอยู่  ข้าพเจ้าขอต้อนรับโอกาสอันน่าตื่น 
เต้นนั้นและอยากจะน้อมทูลพระเจ้าว่า ‘ประ- 
ทานภูเขานี้แก่ข้าพระองค์’  มอบการท้าทาย
เหล่านี้แก่ข้าพเจ้า”1 

ใจข้าพเจ้าได้รับการกระตุ้น ขณะข้าพเจ้า 
ทำา โดยรู้ถึงการท้าทายและความยากลำาบาก 
ที่ประธานคิมบัลล์เผชิญ  ข้าพเจ้าอยากจะ 
เป็นเหมือนท่านมากขึ้น ผู้รับใช้ที่องอาจของ 
พระผู้เป็นเจ้า   ดังนั้นคืนหนึ่งข้าพเจ้าสวดอ้อน 
วอนขอการทดสอบเพ่ือพิสูจน์ความกล้าหาญ 
ข้าพเจ้าจำาได้อย่างชัดเจน  ในช่วงค่ำาข้าพเจ้า 
คุกเข่าในห้องนอนด้วยศรัทธาที่ดูเหมือนว่า
เกือบจะทำาให้อกข้าพเจ้าระเบิด  

คำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าได้รับคำาตอบตอบอบ 
ภายในวันสองวัน  การทดลองที่ยากที่สุดใน 
ชีวิตทำาให้ข้าพเจ้าประหลาดใจและรู้สึกนอบนอบ 
น้อม  สิ่งนี้ให้บทเรียนสองอย่างแก่ข้าพเจ้า  
อย่างแรก ข้าพเจ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าพระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงฟังและตอบคำาสวดอ้อนวอนงและตอบคำาสวดอ้อนวอนและตอบคำาสวดอ้อนวอน 
ด้วยศรัทธาของข้าพเจ้า  แต่อย่างที่สอง  ข้าพ- 
เจ้าเริ่มเรียนรู้และยังคงเรียนต่อไปถึงเหตุผล 
ที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความมั่นใจในคืนนั้นว่าจะม ี
พรอันยิ่งใหญ่มากจากความยากลำาบากเกิน
กว่าจะมีสิ่งใดทดแทนได้

ภูเขาเพื่อให้ปีน
ถ้าเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์  เวลาที่ยากที่สุดและเวลาที่ง่ายที่สุดในชีวิต
สามารถเป็นพรได้  
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แต่ประธานมอนสันสอนอย่างชาญฉลาด 
ว่าในความเป็นจริง ฐานรากของศรัทธาของ 
คำาสัญญาเหล่านั้นใช้เวลาสร้าง  ท่านอาจเห็น 
ดังท่ีข้าพเจ้าเห็น ถึงความต้องการของฐานราก 
นั้นที่ข้างเตียงของผู้ที่พร้อมจะยอมแพ้ใน 
การต่อสู้เพื่ออดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่  ถ้า 
ฐานรากของศรัทธาไม่ได้ติดตรึงอยู่ในใจของ
เรา พลังอำานาจในการอดทนจะล่มสลาย

จุดประสงค์ของข้าพเจ้าวันนี้คืออธิบายสิ่ง 
ที่ข้าพเจ้ารู้ถึงวิธีที่เราจะวางฐานรากอันไม่ 
ส่ันคลอน  ข้าพเจ้าทำาส่ิงน้ีด้วยความนอบน้อมคลอน  ข้าพเจ้าทำาส่ิงน้ีด้วยความนอบน้อม  ข้าพเจ้าทำาส่ิงน้ีด้วยความนอบน้อม 
ด้วยเหตุผลสองประการ  อย่างแรก สิ่งที่ข้าพ- 
เจ้าจะพูดอาจบ่ันทอนผู้ท่ีประสบปัญหาท่าม 
กลางความยากลำาบากอันหนักหน่วงและรู้สึก 
ว่าฐานรากของศรัทธาตนเองกำาลังล่มสลาย   
ประการท่ีสองข้าพเจ้ารู้ว่าการทดสอบท่ีหนัก 
หนาท่ีสุดรอข้าพเจ้าอยู่ก่อนข้าพเจ้าจะส้ิน 
ชีวิต  ด้ังน้ันคำาแนะนำาท่ีข้าพเจ้าให้ท่านจะต้อง  ด้ังน้ันคำาแนะนำาท่ีข้าพเจ้าให้ท่านจะต้องด้ังน้ันคำาแนะนำาท่ีข้าพเจ้าให้ท่านจะต้องคำาแนะนำาท่ีข้าพเจ้าให้ท่านจะต้อง 
ได้รับการพิสูจน์ในชีวิตข้าพเจ้าเองผ่านการ
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

สมัยเป็นหนุ่มข้าพเจ้าทำางานกับผู้รับเหมา 
ทำาตอม่อและวางฐานรากของบ้านใหม่   ในรากของบ้านใหม่   ในของบ้านใหม่   ในใน 
ความร้อนของฤดูร้อนเป็นงานที่ยากในการ 
เตรียมพื้นสำาหรับแบบพิมพ์ที่เราจะเทซีเมนต์แบบพิมพ์ที่เราจะเทซีเมนต์พิมพ์ที่เราจะเทซีเมนต ์

เพื่อทำาตอม่อ  สมัยนั้นไม่มีเครื่องจักร  เราใช้ 
พลั่วและเสียม  การสร้างฐานรากให้คงทน 
สำาหรับอาคารต่างๆ เป็นงานท่ียากในสมัยน้ัน

งานนั้นต้องใช้ความอดทน  หลังจากที่เรา 
หล่อตอม่อเรารอให้ตอม่ออยู่ตัว  เราอยากจะ 
ทำางานต่อไปแต่หลังจากเทปูนฐานรากแล้วรากแล้ว
เราต้องรอ ก่อนที่เราจะเอาแบบพิมพ์ออก

และสิ่งที่ประทับใจผู้ก่อสร้างรายใหม่เป็น 
สิ่งที่ดูเหมือนว่าน่าเบื่อหน่ายและเสียเวลา 
คือขั้นตอนของการใส่เหล็กเส้นอย่างระมัด 
ระวังเข้าไปในแบบพิมพ์เพื่อเสริมความแข็ง- 
แกร่งให้แก่ฐานรากเมื่อทำาเสร็จให้แก่ฐานรากเมื่อทำาเสร็จรากเมื่อทำาเสร็จเมื่อทำาเสร็จ

ในวิธีที่คล้ายกัน ต้องเตรียมพื้นดินอย่าง
ระมัดระวังสำาหรับฐานรากแห่งศรัทธาของ 
เราเพื่อต้านทานพายุที่จะมาสู่ทุกชีวิต  พื้น 
ฐานอันแข็งแกร่งของฐานรากแห่งศรัทธาคือ
ความสุจริตส่วนบุคคล

การเลือกสิ่งที่ถูกต้องของเราจะเป็นไป 
อย่างต่อเนื่องเมื่อไรก็ตามที่มีการเลือกอยู่ 
ตรงหน้าเมื่อเราสร้างพื้นดินอันแข็งแกร่งภาย
ใต้ศรัทธาของเรา  สิ่งนี้สามารถเริ่มตั้งแต่วัย- 
เยาว์นับตั้งแต่ทุกจิตวิญญาณถือกำาเนิดมาตั้งแต่ทุกจิตวิญญาณถือกำาเนิดมาทุกจิตวิญญาณถือกำาเนิดมาถือกำาเนิดมามา 
พร้อมกับของประทานที่ได้เปล่าของพระวิญ- 
ญาณแห่งพระคริสต์  ด้วยพระวิญญาณน้ันเรา 

จะรู้ว่าเมื่อไรเราทำาสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อไรที่เราทำาผิดในสาย
พระเนตรของพระองค์

การเลือกเหล่านั้น หลายร้อยครั้ง ในทุกวัน 
เตรียมพื้นดินอันแข็งแกร่งซึ่งอาคารแห่ง
ศรัทธาของเราสร้างอยู่บนนั้น  โครงเหล็กที่อยู่ 
รอบๆ เพื่อให้เนื้อแท้แห่งศรัทธาของเราเทใส่ 
ลงไปคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พร้อม 
กับพันธสัญญา ศาสนพิธีและหลักธรรม

กุญแจอย่างหนึ่งของศรัทธาอันคงทนคือ 
การพิจารณาอย่างถูกต้องถึงช่วงเวลาท่ีเติบโต 
เต็มที่  นั่นคือสาเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ฉลาดในการ 
สวดอ้อนวอนเร็วเกินไปในชีวิตสำาหรับภูเขาที่เร็วเกินไปในชีวิตสำาหรับภูเขาที่ภูเขาที่
สูงเพื่อปีนและการทดสอบที่ยากขึ้น

การเติบโตเต็มที่นั้นไม่ได้มาโดยอัตโนมัติ 
ไปตามเวลา  แต่สิ่งนี้ใช้เวลา  การมีอายุเพิ่ม 
ข้ึนก็ไม่ได้ช่วยอะไร  แต่การรับใช้พระผู้เป็นเจ้า 
และผู้อื่นอย่างพากเพียรโดยทุ่มเททั้งใจและ
จิตวิญญาณที่จะเปลี่ยนประจักษ์พยานแห่ง
ความจริงไปสู่ความเข้มแข็งทางวิญญาณที่
ไม่แตกสลาย

ข้าพเจ้าอยากให้กำาลังใจผู้ที่อยู่ท่ามกลาง
การทดลองหนักหน่วง ผู้ที่รู้สึกว่าศรัทธาอาจ 
เลือนลางภายใต้ปัญหาที่รุมเร้า  ตัวปัญหา 
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เองสามารถเป็นทางท่ีจะเสริมสร้างและทำาให้สามารถเป็นทางท่ีจะเสริมสร้างและทำาให้ท่ีจะเสริมสร้างและทำาให้ 
มีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนได้ในที่สุด  โมโรไน 
บุตรของมอรมอนในพระคัมภีร์มอรมอน บอก 
เราถึงพรที่จะเกิดขึ้น  เขาสอนถึงความจริงอัน 
เรียบง่ายและหอมหวานว่าการกระทำาแม้
ด้วยศรัทธาเพียงแขนงเล็กๆ ก็จะทำาให้พระ 
ผู้เป็นเจ้าช่วยทำาให้งอกงามได้งอกงามได้ได้

“และ บัดนี้, ข้าพเจ้า, โม โร ไน, จะ พูด บาง  
สิ่ง เกี่ยว กับ เรื่อง เหล่า นี้; ข้าพเจ้า จะ แสดง ต่อ  
โลก ว่าศรัทธา คือ สิ่ง ที่หวัง ไว้ และ มอง ไม่เห็น;  
ดังนั้น, จง อย่า เถียง กัน เลย เพราะ ท่าน ไม่ เห็น, 
เพราะ ท่าน ไม่ ได้ รับ พยาน จน หลัง การทดลอง 
ศรัทธา ของ ท่าน.

“เพราะ เป็น ด้วย ศรัทธา ที่ พระ คริสต์ ทรง  
แสดง องค ์แก ่บรรพบรุษุ ของ เรา, หลงัจาก พระ- 
องค์ ทรง ลุก ขึ้น จาก บรรดา คน ตาย; และ พระ- 
องค์ ไม่ ทรง แสดง องค์ แก่ พวก เขา จน หลังจาก 
ท่ี พวก เขา มี ศรัทธา ใน พระองค์; ดังน้ัน, จึง ต้อง 
 เป็น ไป ว่า บาง คน มี ศรัทธา ใน พระองค์, เพราะ 
พระองค์ ไม่ ทรง แสดง พระองค์ เอง แก่ โลก.

“แต่ เพราะ ศรัทธา ของ มนุษย์ พระองค์ จึง  
ทรง แสดง พระองค์ เอง แก่ โลก, และ สรรเสริญ  
พระ นาม ของ พระ บิดา, และ เตรียม ทาง ไว้ เพื่อ  
โดย ทาง นั้น คน อื่น จะ ได้ เป็น ผู้ มี ส่วน ใน ของ 
ประทาน จาก สวรรค์, เพื่อ พวก เขา จะ หวัง ได้ 
ใน สิ่ง เหล่า นั้น ที่ พวก เขา ไม่ เห็น.

“ดังนั้น, ท่าน จะ มีค วาม หวัง ด้วย, และ  
เป็น ผู้ มี ส่วน ใน ของ ประทาน, หาก ท่าน จะ เพียง 

 มี ศรัทธา.”7

อนุภาคนั้นของศรัทธามีค่ามากที่สุดและ 
ท่านควรปกป้องและใช้ไม่ว่าในกรณีใดที่ 
ท่านทำาได้คือศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์ 
โมไรไนสอนถึงพลังอำานาจของศรัทธานั้นว่า 
“และ ทั้ง ไม่ ว่า เวลา ใด ย่อม ไม่ มี ผู้ กระทำา ปาฏิ- 
หาริย์ เลย จน หลังจาก พวก เขา มี ศรัทธา; ดัง 
นั้น พวก เขา จึง เชื่อ ใน พระ บุตร ของ พระผู้เป็น
เจ้า ก่อน.”8

ข้าพเจ้าไปเยี่ยมสตรีผู้หนึ่งที่ได้รับปาฏิ- 
หาริย์แห่งความเข้มแข็งเพียงพอเพื่ออดทน 
กับความสูญเสียที่ไม่อาจจินตนาการได้ด้วย
เพียงความสามารถอันเรียบง่ายในการพูด
ย้ำาถ้อยคำาเหล่านี้ตลอดไปว่า “ฉันรู้พระผู้ไถ่รู้พระผู้ไถ่พระผู้ไถ่
ทรงพระชนม์”9  ศรัทธานั้นและถ้อยคำาแห่ง 
ประจักษ์พยานเหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นราวกับ
ความทรงจำาในวัยเยาว์ของเธอที่ดูเลือนลาง
แต่ไม่ได้หายไปทั้งหมด

ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจท่ีรู้ว่าสตรีคนหน่ึง 
ได้ให้อภัยคนที่ทำาผิดต่อเธอเป็นเวลาหลายปี   
ข้าพเจ้าแปลกใจและถามเธอว่าเหตุใดเธอจึง 
เลือกให้อภัยและไม่จดจำาเวลาหลายปีที่ถูก
กระทำาทารุณอย่างโหดร้ายทารุณอย่างโหดร้ายโหดร้าย

เธอตอบอย่างแผ่วเบาว่า “นี่เป็นสิ่งที่ยาก 
ท่ีสุดท่ีดิฉันเคยทำา  แต่ดิฉันแค่รู้ว่าต้องทำา ดิฉันแต่ดิฉันแค่รู้ว่าต้องทำา ดิฉันดิฉันแค่รู้ว่าต้องทำา ดิฉัน 
ก็เลยทำา”  ศรัทธาของเธอท่ีว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
จะทรงให้อภัยเธอถ้าเธอให้อภัยผู้อื่นเตรียม 
เธอให้รู้สึกสันติสุขและมีความหวังขณะที่ 

เผชิญกับความตายในไม่กี่เดือนหลังจากที่
เธอให้อภัยปฏิปักษ์ที่ไม่กลับใจ

เธอถามข้าพเจ้า “เมื่อดิฉันไปถึงสวรรค์ ที่ 
นั่นจะเป็นอย่างไร”

และข้าพเจ้ากล่าวว่า “ผมรู้จากสิ่งที่ผม 
เห็นถึงความสามารถของคุณในการใช้ศรัทธา 
และการให้อภัยว่านั้นจะเป็นการกลับบ้าน
อันยอดเยี่ยมสำาหรับคุณ”

ข้าพเจ้ามีเรื่องราวให้กำาลังใจอีกเรื่องแก่ผู้
ที่ตอนนี้สงสัยว่าศรัทธาของพวกเขาในพระ
เยซูคริสต์จะมีพอให้พวกเขาอดทนต่อไปจน 
กว่าชีวิตจะหาไม่หรือเปล่า  ข้าพเจ้าได้รับพร 
ที่ได้รู้จักพวกท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้ว่าเมื่อ 
ท่านอายุยังน้อย มีชีวิตชีวา มีพรสวรรค์เกิน 
กว่าผู้ท่ีอยู่รอบข้างท่าน กระน้ันท่านก็ยังเลือก 
ที่จะทำาสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำา  เพราะ
พรอันมากมายจากความเป็นอยู่ในชีวิตท่าน
ทำาให้ท่านพบวิธีที่ช่วยและดูแลผู้ที่ท่านอาจ
ละเลยหรือดูถูก

เมื่อการทดลองที่หนักหน่วงมาถึง ศรัทธา 
ในการอดทนสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่  เพิ่มขึ้นโดย 
ท่านอาจสังเกตได้ในเวลานี้แต่ในขณะนั้น
ไม่ทันสังเกตเมื่อท่านกระทำาด้วยความรักอัน 
บริสุทธิ์ของพระคริสต์  รับใช้และให้อภัยผู้อื่น 
อย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำา  ท่านสร้าง 
ฐานรากแห่งศรัทธาจากความรักเหมือนกับที่ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรักและรับใช้พระองค์   
ศรัทธาของท่านในพระองค์นำาไปสู่การกระทำา 
แห่งจิตกุศลที่จะนำาความหวังมาให้ท่าน

ยังไม่สายเกินไปที่จะเสริมสร้างฐานราก
แห่งศรัทธา  ยังมีเวลาเสมอ  โดยมีศรัทธาใน 
พระผู้ช่วยให้รอด ท่านสามารถกลับใจและ 
วิงวอขอการให้อภัย  ท่านสามารถให้อภัยบาง 
คนได้  ท่านสามารถขอบคุณบางคนได้  ท่าน
สามารถรับใช้และยกระดับจิตวิญญาณบาง
คนได้  ท่านสามารถทำาสิ่งนี้ที่ไหนก็ได้และไม่
ว่าท่านจะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเพียงไร

ข้าพเจ้าไม่สัญญาว่าความยากลำาบาก 
ของท่านจะจบลงในชีวิตนี้ ข้าพเจ้าไม่ยืนยัน 
กับท่านว่าการทดลองของท่านจะดูเหมือนว่า
จะอยู่เพียงชั่วประเดี๋ยว  คุณลักษณะอย่าง 
หนึ่งของการทดลองในชีวิตก็คือดูเหมือนว่า
จะทำาให้นาฬิกาหมุนช้าลงและจากนั้นอาจดู
ราวกับจะหยุดหมุน

มีเหตุผลในเรื่องนี้  การรู้เหตุผลเหล่านั้น
อาจไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแต่สามารถทำาให้

เซาเปาลู บราซิล
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ท่านอดทนได้  เหตุผลเหล่านั้นมาจากความ 
จริงข้อหนึ่งที่ว่า  ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ที่ 
พระบิดาในสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดทรง 
มีให้ท่าน พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านทำาตัว 
ให้เหมาะสมกับที่จะอยู่กับพระองค์ในครอบ- 
ครัวไปตลอดกาล  มีเพียงแต่ผู้ที่ได้รับชำาระให้ 
สะอาดหมดจดผ่านทางการชดใช้ของพระเยซู 
คริสต์เท่านั้นที่จะได้อยู่ที่นั่น

มารดาของข้าพเจ้าต่อสู้กับมะเร็งเกือบ 
10 ปี  การรักษาและการผ่าตัดและการที่ต้อง
อยู่บนเตียงเป็นการทดลองของท่าน

ข้าพเจ้าจำาได้ว่าคุณพ่อพูดขณะที่เฝ้าดูดู

คุณแม่หายใจด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้าย 
“สาวน้อยกลับบ้านไปพักผ่อนแล้ว”

ผู้พูดคนหนึ่งที่งานศพของคุณแม่คือประ- 
ธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์  ในบรรดา 
คำาสรรเสริญที่ท่านพูด ข้าพเจ้าจำาคำาพูดหนึ่ง 
ได้คร่าวๆ ดังนี้ “บางท่านอาจคิดว่ามิลเดรด 
ทนทุกข์แสนสาหัสเป็นเวลานานเพราะบางส่ิง 
ที่เธอทำาผิดที่เรียกร้องการทดลอง” จากนั้น 
ท่านพูดว่า  “ไม่ใช่เลย พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่ 
มีพระประสงค์ที่จะขัดเกลาเธอขึ้นอีกนิด”   
ข้าพเจ้าจำาได้ว่าในตอนนั้นคิดว่า “ถ้าสตรีที่ 
ดีขนาดน้ียังต้องขัดเกลาเพียงน้ี แล้วจะมีอะไร 

รอฉันอยู่เบื้องหน้าเล่า”
ถ้าเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์  เวลาที ่

ยากที่สุดและเวลาที่ง่ายที่สุดในชีวิตสามารถ
เป็นพรได้  ในทุกสถานการณ์ เราจะสามารถ
เลือกสิ่งที่ถูกต้องด้วยการนำาทางของพระ
วิญญาณ  เรามีพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์เพื่อหล่อหลอมและนำาทางชีวิตเราหาก
เราเลือกที่จะทำาตาม  และด้วยการที่ศาสดา 
พยากรณ์เปิดเผยแก่เราถึงหน้าที่ของเราใน 
แผนแห่งความรอด เราสามารถดำาเนินชีวิต
ด้วยความหวังอันสมบูรณ์และความรู้สึกถึง 
สันติสุข  เราไม่จำาเป็นต้องรู้สึกว่าเราอยู่ตาม 
ลำาพังหรือไม่ได้เป็นที่รักในการรับใช้ของพระ 
เจ้า  เพราะเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น  เราสามารถ 
รู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า  พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงสัญญาว่าเทพจะอยู่ทางซ้ายและ 
ทางขวาของเรา เพ่ือประคองเราไว้10  พระองค์ 
ทรงรักษาคำาตรัสของพระองค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าพระ 
บิดาทรงพระชนม์และพระบุตรผู้เป็นที่รักของ 
พระองค์คือพระผู้ไถ่ของเรา  พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ทรงยืนยันความจริงในการประชุม
ใหญ่นี้และจะทำาอีกขณะที่ท่านแสวงหาพระ
วิญญาณขณะที่ท่านฟังและจากนั้นศึกษา
ข่าวสารของผู้รับใช้ที่ได้รับมอบอำานาจจาก
พระเจ้าที่อยู่ที่นี่  ประธานโธมัส เอส. มอน 
สันคือศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าแก่คนทั้ง
โลก  พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน  พระผู้เป็น 
เจ้าพระบิดาทรงพระชนม์  พระบุตรผู้เป็นที่รัก 
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระผู้ไถ่ 
ของเรา  ความรักของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุด 
ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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 4. เยเรมีย์ 8:22
 5. โยชูวา 1:5
 6. ดู โธมัส เอส. มอนสัน “จงมองหาพระผู้เป็นเจ้าและ 

มีชีวิต” เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หน้า 63-66
 7. อีเธอร์ 12:6-9
 8. อีเธอร์ 12:18
 9. “ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์” หนังสือเพลงสวด หน้า 59

10. ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84:88

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานอายริงก์ โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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นำ�เสนอโดย ประธ�นดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ท่ีเห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำาเช่นเดียวกัน
เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ ได้รับการปลด

จากสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ด
สิบ

ผู้ท่ีจะร่วมแสดงความขอบคุณกับเรา โปรด 
ยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเอ็ลเดอร์ริชาร์ด 
เจ. เมนส์ ในฐานะสมาชิกในฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี
ขอเสนอปลดพร้อมออกเสียงแสดงความ

ขอบคุณต่อเอ็ลเดอร์เจราล์ด จอง คอสเซ  
และแกรีย์ อี. สตีเวนสันจากสมาชิกโควรัมที่
หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
หลังจากหลายปีของการรับใช้อย่างซ่ือสัตย์ 

และมีประสิทธิภาพ เราขอเสนอปลดอธิการ
เอช. เดวิด เบอร์ตัน อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์ 
และอธิการคีธ บี. แมคมุลลินจากฝ่ายอธิการ 
ควบคุมและแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ 
เกียรติคุณ

ผู้ท่ีจะร่วมแสดงความขอบคุณ โปรดยกมือ
ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคต่อไปนี้ มี 

ผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 
ริชาร์ด เค. อาฮัดจี, คลิมาโต ซี. เอ. อัล- 

เมดา, เฟอร์นันโด เจ. ดี. อารูโช, มาร์วิน 
ที. บริงเกอร์ฮอฟฟ์, มาริโอ แอล. คาร์ลอส, 
ราฟาเอล เอ. คาสโตร, เดวิด แอล. คุก,  
ซีซาร์ เอ. ดาวิลา, โมซียาห์ เอส. เดลกาโต, 
ลูอิส จี. ดูอาร์เต, จอว์น เอ. เอตเชการาย, 
สตีเฟน แอล. ฟลูคิเกอร์, เจ. โรเจอร์ ฟลูห์- 
แมน, โรเบิร์ต ซี. เกย์, มิกูเอล ฮิดัลโก,  
การิธ ซี. ฮิลล์, เดวิด เจ. ฮอร์, เดวิด เอช.  
อิงแกรม, เทตสุจิ อิชิอิ, คาพุมบา ที. โคลา, 
เกลนดอน ไลออนส์, อาร์. บรูซ เมอร์เรลล์,  
เอนริค เจ. มอนโทยา, แดเนียล เอ. มอเรโน,  
อะเดซีนา เจ. อะลูคันนี, กามาลีเอล โอโซร์โน, 
แพทริก เอช. ไพรซ์, มาร์คอส เอ. พรีเอโต, 
เปาลู อาร์ ปวยร์ตา, คาร์ลอส เอฟ. ริวาส,  
เอ. ริคาร์โด ซานตานา, ฟาเบียน แอล. ซีนัม- 

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็น- 
เซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดา-
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และ 

ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เฮนรีย์ เบนเนียน  
อายริงก์ ในฐานะท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประ- 
ธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ 
ในฐานะท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ 

แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

ดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม  
เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน 
แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และ
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คัดค้านโปรดทำาเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่า เราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่าย

ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ภาคบ่ายวันเสาร์  |  31 มีนาคม 2012

การสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ศาสนจักร
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บัน, นาตา ซี. โทบีอัส, สแตนลีย์ แวน, เพอร์- 
รีย์ เอ็ม. เว็บบ์, ริชาร์ด ดับเบิลยู. วีลเลอร์ 
และสก็อตต์ ดี. ไวทิงก์

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณ 
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้ในการรับใช้ที่
ยอดเยี่ยมของท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดพร้อมออกเสียงแสดงความ
ขอบคุณจากใจจริงต่อซิสเตอร์จูลี บี. เบค,  
ซิลเวีย เอช. ออล์เรด และบาร์บารา ธอมพ์ 
สันจากฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ขอเสนอปลดสมาชิกคณะกรรมการสมา- 
คมสงเคราะห์สามัญเช่นกัน

ผู้ที่จะร่วมแสดงความขอบคุณต่อพี่น้อง
สตรีเหล่านี้สำาหรับการรับใช้และการอุทิศตน
อันโดดเด่นของพวกเธอ โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสมาชิกใหม่ใน 
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ เครก เอ. คาร ์
ดอน, สแตนลีย์ จี. เอลลิส, แลร์รีย์ เอ็กโค  
ฮอว์ค, โรเบิร์ต ซี. เกย์ และสก็อตต์ ดี. ไวทิงก์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน โปรดกระทำาเช่นเดียวกัน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนแกรีย์ อี. สตีเวน

สันในฐานะอธิการควบคุมของศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  
 

พร้อมด้วยเจราล์ด จอง คอสเซ ในฐานะ
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และดีน ไมรอน ดาวีส ใน
ฐานะที่ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนสาวกเจ็ดสิบภาค

คนใหม่ดังรายชื่อต่อไปนี้
เพรโด ยู. แอดดูรู, เดทเล็ฟ เอช. อาดเลอร์, 

อังเจล เอช. อะลาร์คอน, อาลีย์ เค. เอานา 
จูเนียร์, ดับเบิลยู. มาร์ก แบสเซ็ทท์, โรเบิร์ต 
เอ็ม. คอลล์, เฮอร์นันโด คามาร์โก, จีน อาร์. 
ชิเดสเตอร์, ฮวาคิน อี. คอสตา, ราล์ฟ แอล. 
ดูว์สนับ, อังเจล เอ. ดูอาร์ท, เอ็ดเวิร์ด ดูเบ, 
โมโรนี กาโอนา, เทย์เลอร์ จี. โกดอย, ฟราน-
ซิสโก ดี. เอ็น. กรันจา, ยูรี เอ. กูชชิน, ริชาร์ด 
เค. แฮนเซ็น, ทอดด์ บี. แฮนเซ็น, คลิฟฟอร์ด 
ที. เฮอร์เบิร์ทสัน, อานีฟีออก อูโด อินยอง, 
ลูอิซ เอ็ม. ลีอัล, อะเลฮันโดร โลเปซ, แอล. 
จอง โคลด มาบายา, อัลวิน เอฟ. เมเรดิธที่
สาม, อาโดนาย เอส. โอบันโด, เจเร็ด อาร์. 
โอคัมโป, อาดียินกา เอ. โอจีเดรอน, แอน-
ดรูว์ เอ็ม. โอรีออร์ดาน, เฮซูส เอ. ออร์ทิซ, 
เฟร็ด เอ. พาร์เกอร์, ซู ฮอง พอน, เอบราฮัม  
อี. เควโร, โรเบิร์ต แคลร์ รีน, ฮอร์ก ลุยส์  
โรเมอู, ฮอร์เก ซัลดีวาร์, กอร์ดอน เอช. สมิธ,  

อะลิน สปันเนาส์, โมโรนี บี. ทอร์แกน, สตีเวน 
แอล. โทรอนโท และแดเนียล ยิเรนยา-ทาวียา

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้าน
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนลินดา เคยาร์ เบอร์- 

ตัน ในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
พร้อมด้วยแคโรล แมนเซล สตีเฟนส์ ที่
ปรึกษาที่หนึ่ง และลินดา เชฟฟิลด์ รีฟส์ ที่
ปรึกษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คัดค้านโปรดยกมือ
ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ 

สาวกเจ็ดสิบภาค และ ฝ่ายประธานองค์การ
ช่วยสามัญดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ท่ีคัดค้าน โปรดทำาเช่นเดียวกัน
ประธานมอนสันครับ เท่าท่ีสังเกตเห็น  การ 

สนับสนุนในศูนย์การประชุมใหญ่เป็นเอกฉันท์
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำาหรับการออก 

เสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา การอุทิศตน  
และการสวดอ้อนวอนของท่าน

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายประ- 
ธานสมาคมสงเคราะห์สามัญท่ีเพ่ิงได้รับเรียก 
ออกมานั่งบนยกพื้น 
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เรียนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่:  ดังที่อธิบาย
ไว้โดยการเปิดเผยในภาคที่ 120 ของ 
พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา  

สภาจัดการส่วนสิบมีอำานาจอนุมัติการใช้ 
จ่ายเงินทุนของศาสนจักร  สภาประกอบ 
ด้วยฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวก 
สิบสอง และฝ่ายอธิการควบคุม  

สภาดังกล่าวอนุมัติงบประมาณสำาหรับ 

หน่วยงานและการดำาเนินงานของศาสนจักร  
ตลอดจนงบจัดสรรที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งไปยัง 
หน่วยดำาเนินการด้านศาสนา  หน่วยงานของ 
ศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนให้อยู่ในงบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายกับระเบียบ 
ปฏิบัติของศาสนจักร 

แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรได้ 
รับอนุญาตให้เข้าไปยังบันทึกและระบบทุก

อย่างที่จำาเป็นเพื่อประเมินความเหมาะสม 
ของการควบคุมรายรับรายจ่ายของเงินทุน 
และการปกป้องดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร   
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรทำางาน 
อิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับแผนกหรือหน่วยงาน
และการดำาเนินการอื่นๆ ของศาสนจักรแต่ 
อย่างใด ตลอดจนมีนักบัญชีเอกชนท่ีมีใบอนุ- 
ญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในท่ีมีใบอนุญาต 
ผู้ตรวจสอบระบบข้อมูลที่มีใบอนุญาต และ 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ระดับมืออาชีพที่ได้รับการ
รับรอง

โดยยึดตามการดำาเนินงานตรวจสอบ  แผนก 
ตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรลงความเห็น 
ว่า ในแง่ของทรัพย์สิน รายรับของเงินบริจาค 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน และทรัพย์สินของศาสนจักร 
สำาหรับปี 2011 ได้รับการบันทึกและจัดการ 
ตามแนวทางที่ถือปฏิบัติตามระบบบัญชี งบ 
ประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบาย 
ตลอดจนระเบียบปฎิบัติที่ศาสนจักรกำาหนด
ไว้ทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร
โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์
กรรมการผู้จัดการ 

รายงานจากแผนก
ตรวจสอบบัญชีของ
ศาสนจักรปี 2011
นำ�เสนอโดย โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์
กรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
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เอช. กอสลินด์ จูเนียร์, เอ็ลเดอร์เมนเต เจ.  
บรัฟ, เอ็ลเดอร์โรนัล อี. โพลแมน, เอ็ลเดอร์ 
คีธ ดับเบิลยู. วิลคอกซ์ และเอ็ลเดอร์ฮา- 
โรลด์ จี. ฮิลลาม  อดีตสมาชิกโควรัมสาวก 
เจ็ดสิบ; ซิสเตอร์จอย อี. อีแวนส์ และซิส 
เตอร์ชิเอโกะ เอ็น. โอกาซากิ, อดีตที่ปรึกษา
ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ; ซิ
สเตอร์นอร์มา ซอนน์แทก ภรรยาของเอ็ล- 
เดอร์ฟิลลิป ที. ซอนน์แทก อดีตสมาชิก 

 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ; ซิสเตอร์ลีโอลา จอร์จ 
ภรรยาหม้ายของเอ็ลเดอร์ลอยด์ พี. จอร์จ 
อดีตสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ; ซิสเตอร์
อาร์จีเลีย วิลลานูวา เด อัลวาเรซ ภรรยา
ของเอ็ลเดอร์ลิโน อัลวาเรซ อดีตสมาชิก 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบเช่นเดียวกัน; บราเดอร์ 
เวนเดลล์ เอ็ม. สมูท จูเนียร์ อดีตประธาน
คณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิล 

เก่ียวเน่ืองกับข้อมูลสมาชิกของศาสนจักร  
ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติเก่ียว 
กับการเติบโตและสถานะของศาสนจักร 

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2011

หน่วยของศาสนจักร
สเตค .............................................2,946 แห่ง
คณะเผยแผ่ .....................................340 แห่ง 
ท้องถิ่น ............................................608 แห่ง 
วอร์ดและสาขา...........................28,784 แห่ง 

สมาชิกภาพศาสนจักร
ยอดรวมสมาชิกภาพ ............ 14,441,346 คน 
เด็กใหม่ในบันทึกศาสนจักร 
ระหว่างปี 2011 ......................... 119,917 คน 
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา
ระหว่างปี 2011 ......................... 281,312 คน

ผู้สอนศาสนา
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ................ 55,410 คน
ผู้สอนศาสนาบำาเพ็ญประโยชน์ .. 22,299 คน

พระวิหาร
พระวิหารที่อุทิศระหว่างปี 2011  
(ซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ และ  
เกตซัลเตนังโก  กัวเตมาลา) ...............2 แห่ง
พระวิหารที่อุทิศซ้ำาระหว่างปี 2011 
(แอตแลนตา จอร์เจีย) .........................1 แห่ง
พระวิหารทั้งหมดที่เปิดดำาเนินการ ..136 แห่ง

อดีตเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนจักรและ 
คนอ่ืนๆ ท่ีเสียชีวิตต้ังแต่การประชุมใหญ่ 
สามัญเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา
เอ็ลเดอร์มาเรียน ดี. แฮงคส์, เอ็ลเดอร์ แจ็ค 

รายงานสถิติปี 2011
นำ�เสนอโดย บรูค พี. เฮลส์
เลขานุการฝ่ายประธานสูงสุด
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จะรู้สึกเช่นเดียวกับคนงานเหล่าน้ันว่ามีความ 
ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าขอพูดถึงข้อกังวล 
ดังกล่าวพอสังเขป

ก่อนอื่นเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องจดจำาว่า  
ไม่มีใคร ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมใน 
เร่ืองน้ี  คนงานกลุ่มแรกเห็นด้วยกับค่าแรงเต็ม 
ของวันนั้นและรับไปแล้ว  ยิ่งกว่านั้น ข้าพ- 
เจ้านึกภาพได้แต่เพียงว่าพวกเขาปลาบปลื้ม 
อย่างมากที่ได้งาน  ในสมัยพระผู้ช่วยให้รอด  
ชายทั่วไปกับครอบครัวของเขาทำาอะไรไม่ได้ 
มากไปกว่าดำาเนินชีวิตตามรายได้ในวันนั้น  
หากใครไม่ได้ทำางาน ทำาไร่ หาปลา หรือ
ค้าขาย คนนั้นอาจจะไม่มีกิน  ด้วยคนงาน
มีมากกว่าปริมาณงาน ชายกลุ่มแรกที่ได้รับ
เลือกจึงนับว่าโชคดีที่สุดในบรรดาแรงงาน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในเช้าวันนั้น

อันที่จริง หากจะต้องเห็นใจ อย่างน้อย
ในขั้นต้นควรให้ความเห็นใจแก่ชายที่ ไม่ได้ 
รับเลือกซึ่งต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่น 
กัน ดูเหมือนโชคไม่เคยเข้าข้างพวกเขาเลย  
ตลอดทั้งวันที่นายจ้างมาแต่ละครั้ง พวกเขา
มักจะเห็นคนอื่นได้รับเลือกเสมอ

แต่พอถึงช่วงท้ายของวัน เจ้าของสวนกลับ 
มาครั้งที่ห้าอย่างน่าประหลาดใจพร้อมข้อ 

เสนออันน่าทึ่ง ณ ห้าโมงเย็นนั้น!  คนงาน
กลุ่มสุดท้ายผู้ท้อแท้เป็นที่สุด ได้ยินแต่เพียง 
ว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม  
รับงานโดยไม่รู้กระทั่งค่าจ้าง แต่รู้ว่า มีอะไร
ทำาย่อมดีกว่าอยู่เฉยๆ อย่างที่เคยผจญมา   
ต่อมาเม่ือพวกเขามารวมตัวกันเพ่ือรับค่าจ้าง 
พวกเขาตกตะลึงที่ได้รับค่าจ้างเท่าคนอื่น!   
คนเหล่าน้ีต้องประหลาดใจเพียงใดและสำานึก 
คุณมากเพียงใด!  แน่นอนว่าพวกเขาคงไม่
เคยได้รับความการุณย์เช่นนั้นมาก่อนตั้งแต่
เคยทำางานมา

จากการอ่านเรื่องนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนงาน 
กลุ่มแรกคงจะบ่นออกมา  เจ้าของสวนใน 
อุปมาจึงบอกพวกเขาว่า (ข้าพเจ้าปรับเปล่ียน 
คำาพูดเล็กน้อย) “สหายเอ๋ย เรามิได้อยุติ- 
ธรรมกับท่านเลย  ท่านเห็นด้วยกับค่าจ้างนั้น 
มิใช่หรือ ค่าจ้างดีเสียด้วย  ท่านดีใจมากที่ 
ได้งานและเราพอใจกับการทำางานของท่าน  
ท่านได้รับค่าจ้างเต็มจำานวน  จงรับค่าจ้างไป 
เถิดและพอใจกับพรที่ได้รับ  สำาหรับคนอื่นๆ 
เราย่อมมีสิทธิ์ทำาตามใจชอบกับเงินของเรา”  
จากนั้นคือคำาถามเสียดแทงใจผู้คนเวลานั้น 
หรือผู้ที่ต้องได้ยินเวลานี้ว่า “ท่านจะอิจฉา 
ทำาไมเมื่อเราเลือกมีเมตตา” 

พี่น้องทั้งหลาย จะมีช่วงเวลาในชีวิตเรา 
เมื่อคนอื่นได้พรอย่างไม่คาดฝันหรือได้รับยก 
ย่องเป็นพิเศษ  ข้าพเจ้าขอให้เราไม่ต้องน้อย 
ใจ—และแน่นอนว่าไม่ต้องรู้สึกอิจฉา—เมื่อ 
โชคดีมาถึงผู้อ่ืน  เราไม่ได้ถูกลดคุณค่าลงเม่ือ 
คนอื่นได้รับเพิ่มเติม  เราไม่ได้แข่งขันกันเพื่อ 
ให้รู้ว่าใครร่ำารวยที่สุดหรือมีพรสวรรค์มากที่ 
สุด สวยงามที่สุด หรือแม้แต่ได้รับพรมากที่ 
สุด  แต่ ที่จริงแล้ว เรากำาลังแข่งขันกับบาป 
และแน่นอนว่าความอิจฉาริษยาเป็นบาป
สากลที่สุดอย่างหนึ่ง  

ยิ่งไปกว่านั้นความอิจฉาริษยาเป็นความ
ผิดพลาดที่ถลำาลึกลงไปเรื่อยๆ  เห็นชัดว่าเรา 
ทุกข์ใจเล็กน้อยเมื่อ โชคร้าย บางอย่างตก 
อยู่กับ เรา แต่ความอิจฉาริษยาทำาให้เรา

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อ�ร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เมื่อพูดถึงการเรียกและการปลดซึ่งฝ่าย 
ประธานสูงสุดเพิ่งประกาศไปนั้น ข้าพ- 
เจ้าขอกล่าวแทนเราทุกคนว่าเราจะจดจำา 

และรักท่านที่รับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป 
เฉกเช่นที่เรารักและต้อนรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับ
ตำาแหน่งโดยทันที  เราขอขอบคุณทุกท่าน
จากใจ

ข้าพเจ้าปรารถนาจะพูดถึงอุปมาของพระ 
ผู้ช่วยให้รอดเรื่องที่เจ้าของสวน “ออกไปจ้าง 
คนทำางาน … แต่เวลาเช้าตรู่”  หลังจากจ้าง 
คนงานกลุ่มแรกไปเมื่อ 6 โมงเช้า เขากลับ 
มาอีกช่วง 9 โมงเช้า เที่ยง และบ่ายสามโมง 
เพื่อจ้างคนงานเพิ่มเพราะต้องรีบเก็บเกี่ยว 
ให้เร็วขึ้น  พระคัมภีร์บอกว่าเขากลับมารอบ 
สุดท้าย “ประมาณบ่ายห้าโมง” (ราวห้าโมง 
เย็น) และจ้างคนงานเป็นกลุ่มสุดท้าย  เพียง 
หนึ่งชั่วโมงต่อมา คนงานทุกคนมารวมตัวกัน 
เพื่อรับค่าจ้างรายวัน  น่าประหลาดใจที่ทุก
คนได้รับค่าแรงเท่ากันแม้ว่าชั่วโมงทำางานจะ 
ต่างกัน  คนงานกลุ่มแรกโมโหโดยฉับพลัน 
พลางกล่าวว่า “พวกที่มาสุดท้ายได้ทำางาน 
ชั่วโมงเดียว และท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่า 
กันกับพวกเราที่ทำางานตรากตรำากลางแดด 
ตลอดวัน”1  เมื่ออ่านอุปมาเรื่องนี้ ท่านอาจ 

คนงานใน
สวนองุ่น
ขอให้ฟังการกระตุ้นเตือนที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทรงบอกท่านขณะนี้ เวลา
นี้ ว่าท่านพึงยอมรับของประทานแห่งการชดใช้จากพระเจ้าพระเยซูคริสต์
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ต้องทุกข์ใจเมื่อ โชคดี ทั้งหลายตกอยู่กับ  
ทุกคน ที่เรารู้จัก!  ช่างเป็นอนาคตที่สดใส
เสียนี่กระไร—กับการที่ต้องช้ำาใจทุกครั้งเมื่อ 
เห็นคนรอบข้างมีความสุข!  คงไม่ต้องพูดถึง 
ความละอายเมื่อสุดท้ายเราพบว่าแท้จริง 
แล้วพระผู้เป็นเจ้าทั้งทรงยุติธรรมและทรงมี 
พระเมตตา  พระองค์ประทาน “บรรดาข้าว 
ของ [ที่พระองค์มี]”2 ให้ทุกคนที่ยืนข้างพระ 
องค์ดังพระคัมภีร์กล่าวไว้  ดังน้ันบทเรียนแรก 
จากสวนองุ่นของพระเจ้าคือ ความโลภ อาการ 
บูดบึ้ง หรือการจ้องทำาร้ายผู้อื่น ไม่ได้ ยก 
สถานะของ ท่าน  การดูหมิ่นผู้อื่นมิได้ทำาให้
ภาพลักษณ์ในตัวตน ของท่าน ดีขึ้นเช่นกัน  

ดังนั้นจงมีเมตตา และขอบพระทัยที่พระผู ้
เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตา น่ีคือวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข

ประเด็นที่สองซึ่งข้าพเจ้าต้องการยกมา
จากอุปมาเรื่องนี้คือความผิดพลาดอันน่า 
เศร้าที่บางคนอาจจะทำาหากพวกเขาต้องทิ้ง 
ค่าจ้างใน ช่วงสุดท้าย ของวันเพราะมัวแต่ 
กังวลกับปัญหาที่คิดไปเอง ก่อนหน้านี้ ใน
วันนั้น  พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามีใครขว้าง 
เหรียญใส่หน้าเจ้าของสวนและออกไปมือ
เปล่าอย่างฉุนเฉียว แต่ข้าพเจ้าคิดว่าคงมีคน
ทำาเช่นนั้น

พี่น้องที่รักทั้งหลาย สิ่งที่เกิดขึ้นช่วง 9  
โมงเช้าหรือเที่ยงหรือบ่ายสามโมงในเรื่องนี้ 

เทียบไม่ได้กับค่าจ้างมหาศาลที่จ่ายอย่าง
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในช่วงท้ายของวัน  สูตรสำาเร็จ 
ของศรัทธาคือดำาเนินต่อไป พยายามต่อไป 
ทำาจนสำาเร็จ และให้ความวิตกกังวลก่อนหน้า 
นี้—ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือคิดไปเอง—กลืน 
หายไปกับความล้นเหลือของรางวัลสุดท้าย   
อย่าจมอยู่กับปัญหาหรือความคับข้องใจ
เดิมๆ—ที่มีต่อตัวท่านหรือเพื่อนบ้านของ 
ท่าน หรือข้าพเจ้าขอเพิ่มว่าแม้แต่ศาสนจักร 
ที่แท้จริงและดำารงอยู่แห่งนี้  บารมีของชีวิต 
ท่าน ชีวิตเพื่อนบ้านของท่าน และของพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์จะประจักษ์ชัดใน 
วันสุดท้าย แม้จะไม่มีใครรับรู้ถึงบารมีนั้นใน 
ตอนแรกเสมอไป  ดังนั้นอย่าตระหนกกับบาง 
สิ่งที่เกิดขึ้นช่วง 9 โมงเช้า เมื่อพระคุณของ 
พระผู้เป็นเจ้าพยายามจะให้รางวัลท่านใน
ช่วง 6 โมงเย็น—ไม่ว่าข้อตกลงการทำางาน
ของท่านตลอดทั้งวันจะเป็นอย่างไรก็ตาม

เราหมดอารมณ์ความรู้สึกและต้นทุนทาง
วิญญาณอันล้ำาค่าเช่นนั้นไปกับการยึดติดไม่ 
ยอมปล่อยความทรงจำาถึงโน้ตเพี้ยนที่เรา 
เคยเล่นในการเดี่ยวเปียโนสมัยเด็ก หรือสิ่ง
ที่คู่ครองพูดหรือทำาเมื่อ 20 ปีก่อนแต่เรายัง
ปักใจนำามาตอกย้ำาตลอด 20 ปีต่อมา หรือ
เหตุการณ์ในประวัติศาสนจักรซึ่งเป็นเพียง
บทพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องยากเสมอที่มนุษย์จะ
เป็นได้ตามความคาดหวังของพระผู้เป็นเจ้า  
ถึงแม้ว่าหนึ่งในความคับข้องใจเหล่านั้นจะ
ไม่ได้เกิดจาก ท่าน แต่สามารถ จบ ที่ท่านได้   
รางวัลจะยิ่งใหญ่เพียงใดสำาหรับคุณความดี
นั้นเมื่อพระเจ้าแห่งสวนองุ่นทอดพระเนตร
เข้าไปในดวงตาท่านและทรงชำาระบัญชีใน
ช่วงวันเวลาสุดท้ายของเราบนแผ่นดินโลก

ที่กล่าวมานั้นนำาไปสู่ประเด็นที่สามและ 
ประเด็นสุดท้าย  อุปมานี้—เช่นเดียวกับทุก
เรื่อง—ไม่เชิงเกี่ยวกับคนงานหรือค่าจ้างเช่น
เดียวกับอุปมาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ
แกะกับแพะ  นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณ 
ความดีของพระผู้เป็นเจ้า ความอดทนและ 
การให้อภัยของพระองค์ ตลอดจนการชดใช้ 
ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์  นี่คือเรื่องราว 
เกี่ยวกับความเอื้ออาทรและการุณยธรรม  นี่ 
คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณ  เรื่องราวนี้ขีด 
เส้นใต้ความคิดที่ข้าพเจ้าได้ยินเมื่อหลายปี
ก่อนว่า สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสำาราญพระทัย 
มากที่สุดเกี่ยวกับการเป็นพระผู้เป็นเจ้าคือ



3332 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 2เ ล ี ย โ ฮ น า

ความยินดีที่ได้แสดงพระเมตตา โดยเฉพาะ 
ต่อผู้ที่ไม่คาดหวังจะได้รับหรือมักจะรู้สึกว่า 
ตนไม่คู่ควร

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าผู้ใดในที่ประชุมขนาด 
ใหญ่วันนี้อาจจำาเป็นต้องได้ยินข่าวสารเรื่อง 
การให้อภัยซึ่งเป็นเนื้อแท้ในอุปมาเรื่องนี้  ไม่
ว่าท่านจะคิดว่าสายเพียงใด ไม่ว่าท่านจะ 
คิดว่าพลาดโอกาสไปแล้วกี่ครั้ง ไม่ว่าท่านจะ 
รู้สึกว่าทำาผิดพลาดไปมากเพียงใด หรือพร 
สวรรค์ท่ีท่านคิดว่าไม่มี หรือไม่ว่าท่านจะรู้สึก 
ว่าเดินทางออกมาไกลจากบ้านจากครอบ- 
ครัวและพระผู้เป็นเจ้ามากเพียงใด ข้าพเจ้า 
เป็นพยานว่าท่านยัง ไม่ได้ เดินทางไปไกล 
เกินเอื้อมพระหัตถ์แห่งความรักของพระเจ้า   
เป็นไปไม่ได้ท่ีท่านจะจมด่ิงลงไปลึกกว่าความ 
สว่างอันไม่มีขอบเขตจากการชดใช้ของพระ
คริสต์จะส่องถึง

ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอื่นหรือเคยอยู่ 
กับเรามาก่อนแต่ไม่อยู่แล้ว ไม่มีส่ิงใดในกรณี 
เหล่านั้นที่ท่านทำาไปแล้วล้มเลิกไม่ได้  ไม่มี 
ปัญหาใดที่ท่านเอาชนะไม่ได้  ไม่มีความฝัน 
ใดท่ียังทำาให้เป็นจริงไม่ได้แม้เวลาและนิรันดร 
จะล่วงผ่านไป  แม้ท่านจะรู้สึกว่าเป็นคนงาน
กลุ่มสุดท้ายผู้สิ้นหวังของช่วงห้าโมงเย็น แต ่
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นยังทรงยืนกวักพระหัตถ์ 
เรียก “จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระ 

คุณ”3 และน้อมกายลงแทบพระบาทพระผู้ 
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล  จงมาร่วมเลี้ยงฉลอง 
“โดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่า”4 ที่โต๊ะของ
พระเจ้า

ข้าพเจ้าวิงวอนเป็นพิเศษต่อสามีและบิดา 
ทั้งหลาย ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตหรือจะดำารง
ฐานะปุโรหิตในอนาคต “จงตื่นเถิด! และ 
จงลุกขึ้นจากภัสมธุลี… และจงเป็นลูก
ผู้ชาย”5 ดังที่ลีไฮกล่าว  บ่อยครั้งแต่ไม่เสมอ 
ไปที่ผู้ชายนั่นเองเลือกไม่ขานรับการเรียกให้  
“มาร่วม [ขบวน]”6 บ่อยครั้งสตรีและเด็กดู 
เหมอืนจะเตม็ใจมากกวา่  พีน่อ้งชายทัง้หลาย 
จงก้าวออกมาข้างหน้า  ก้าวออกมาเพื่อเห็น
แก่ ตัวท่านเอง  ก้าวออกมาเพื่อเห็นแก่ผู้คน 
ที่รักท่านและสวดอ้อนวอนให้ท่านตอบรับ   
ก้าวออกมาเพื่อเห็นแก่พระเจ้าพระเยซูคริสต์  
ผู้ทรงจ่ายราคาเกินจะหยั่งได้เพื่อให้ท่านมี
อนาคตอย่างที่พระองค์ทรงต้องการ

พี่น้องที่รักทั้งหลาย สำาหรับท่านที่ได้รับ 
พรจากพระกิตติคุณมาแล้วหลายปีเพราะ 
ท่านโชคดีพอที่จะค้นพบแต่เนิ่นๆ  สำาหรับ
ท่านที่มาสู่พระกิตติคุณช้ากว่านั้น และ
สำาหรับท่าน—ผู้เป็นสมาชิกหรือยังไม่เป็น
สมาชิก—ที่อาจจะยังลังเลอยู่ ข้าพเจ้าเป็น
พยานต่อท่านแต่ละคนและทุกคนถึงอำานาจ

การเริ่มต้นใหม่อันเกิดจากความรักของพระ
ผู้เป็นเจ้าและความอัศจรรย์แห่งพระคุณของ
พระองค์  สิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยคือ ท้าย
ที่สุดแล้วท่านจะลงเอยกับความเชื่อใด  หา
ใช่วันเวลาที่ท่านใช้เดินทางไปสู่ความเชื่อนั้น

ดังนั้นหากท่านทำาพันธสัญญาแล้ว จง
รักษาพันธสัญญาเหล่านั้น  หากท่านยังไม่
ได้ทำา จงทำาเสียเถิด  หากท่านทำาแล้วฝ่าฝืน 
พันธสัญญา จงกลับใจและแก้ไขให้ดีดังเดิม 
ไม่มีวัน สายเกินไปตราบเท่าที่พระองค์ผู้เป็น 
เจ้าของสวนองุ่นตรัสว่ายังมีเวลาอยู่  ขอให้ 
ฟังการกระตุ้นเตือนที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 
ทรงบอกท่านขณะนี้ เวลานี้ ว่าท่านพึงยอม 
รับของประทานแห่งการชดใช้จากพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์และรับการผูกมิตรจากคนงาน 
ของพระองค์  อย่าประวิงเวลา เพราะเวลา
นี้เกือบจะสายไปแล้ว  ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน 

อ้�งอิง
1.  ดู มัทธิว 20:1–15
2.  ลูกา 12:44
3.  ฮีบรู 4:16
4. อิสยาห์ 55:1
5.  2 นีไฟ 1:14, 21
6.  “เราผองต้องถูกเกณฑ์,” เพลงสวด, บทเพลง

ที่ 127
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โดยเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าเรื่องราว 
แก่สานุศิษย์ของพระองค์เกี่ยว 
กับบุตรที่จากบิดาผู้มั่งคั่ง  ไปยัง 

เมืองไกล และผลาญมรดกของเขาจนหมด 
สิ้น  เมื่อเกิดกันดารอาหาร ชายหนุ่มทำางาน 
ต่ำาต้อยเป็นคนเล้ียงสุกร  เขาหิวมากจึงอยาก 
กินอาหารที่มีไว้เลี้ยงสัตว์

เมื่อจากบ้าน  ห่างไกลจากที่ซึ่งเขาอยาก 
อยู่ และอยู่ในสภาพที่อัตคัดขัดสน มีสิ่ง 
สำาคัญนิรันดร์เกิดขึ้นในชีวิตของชายหนุ่มผู้นี้ 
ในพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอด “เขารู้ 
สำานกึตวั”1 เขาจำาไดว้า่เขาคอืใคร ตระหนกัวา่ 
เขาพลาดสิ่งใด  และเริ่มปรารถนาพรที่มีให้ 
อย่างเสรีในบ้านบิดาเขา 

ตลอดชีวิตเรา ไม่ว่าในยามที่เกิดความ
มืดมิด การท้าทาย การทดลอง ความโศก 
เศร้าหรือบาป เราอาจรู้สึกว่าพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์กำาลังเตือนเราว่าเราเป็นบุตรธิดาที่ 
แท้จริงของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงห่วงใย 
ทรงรักเรา และเราอาจโหยหาพรศักดิ์สิทธิ์ 
ท่ีพระองค์เท่าน้ันจะประทานแก่เราได้  ในช่วง 

และกลับเป็น “ วิ สุทธิชน โดย ผ่าน การ ชดใช้ 
ของ พระ คริสต์ ” อย่างแท้จริงไหม?3

เราเปล่ียนใจเล่ือมใสและพ่ึงพาตนเองทาง 
วิญญาณเม่ือเราดำาเนินชีวิตตามพันธสัญญา 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอน—ผ่านการรับส่วน 
ศีลระลึกอย่างมีค่าควร  เป็นผู้มีค่าควรถือใบ 
รับรองพระวิหาร และเสียสละรับใช้ผู้อื่น

เพื่อจะรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร  เรา 
ระลึกว่าเรากำาลังต่อพันธสัญญาที่เราทำาเมื่อ 
รับบัพติศมา  เพ่ือให้ศีลระลึกเป็นประสบการณ์ 
ชำาระล้างทางวิญญาณในแต่ละสัปดาห์ เรา 
ต้องเตรียมตนเอง ก่อน มาที่การประชุม 
ศีลระลึก  เราทำาสิ่งนี้โดยตั้งใจละทิ้งงานประ 
จำาวันและนันทนาการของเราไว้เบื้องหลัง  
ปล่อยวางความคิดทางโลกและข้อกังวล
ต่างๆ  เมื่อเราทำาเช่นนี้ เราทำาให้ความคิด 
และใจเรามีท่ีว่างเพ่ือรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

จากนั้นเราเตรียมไตร่ตรองถึงการชดใช้   
ไม่เพียงระลึกถึงข้อเท็จจริงของการทนทุกข์ 
และการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด 
เท่านั้น การไตร่ตรองของเราจะช่วยให้เราจำา 
ได้ว่าโดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด เรามีความหวัง โอกาส และ 
ความเข้มแข็งเพื่อจะทำาให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงอย่างจริงใจในชีวิตเรา  

ขณะท่ีเราร้องเพลงสวดศีลระลึก มีส่วนร่วม 
ในคำาสวดศีลระลึก และรับส่วนสัญลักษณ์ที่ 
แทนพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์   
เราแสวงหาร่วมกับการสวดอ้อนวอนถึงการ 
ให้อภัยบาปและความผิดพลาดของเรา  เรา 
นึกถึงคำาสัญญาที่เราทำาและรักษาระหว่าง 
สัปดาห์ก่อน เราทำาคำามั่นสัญญาส่วนตัว 
อย่างเจาะจงว่าจะติดตามพระผู้ช่วยให้รอด
ในสัปดาห์ที่จะมาถึง

บิดามารดาและผู้นำาท้ังหลาย ท่านสามารถ 
ช่วยเยาวชนให้ได้รับพรอันหาที่เปรียบมิได้ 
ของศีลระลึกโดยจัดหาโอกาสพิเศษให้พวก 
เขาศึกษา สนทนา และค้นพบความเกี่ยว

เวลาเหล่านี้ เราควรพยายามสำานึกตนและ 
กลับมาสู่แสงสว่างแห่งความรักของพระผู้ 
ช่วยให้รอด

พรเหล่านี้ เป็นของบุตรธิดาทุกคนของ
พระบิดาบนสวรรค์โดยชอบ  การปรารถนา
พรเหล่านี้รวมถึงชีวิตที่มีปีติและความสุข
เป็นส่วนสำาคัญในแผนซึ่งพระบิดาบนสวรรค์
ทรงมีไว้สำาหรับเราทุกคน  ศาสดาพยากรณ์
แอลมาสอนว่า “แม้ หาก ท่าน ทำา ไม่ ได้ มาก ไป 
 กว่าปรารถนา ท่ี จะ เช่ือ, ก็ ขอ ให้ ความ ปรารถนา 
 นี้ เกิด ผล ใน ท่าน”2

ขณะที่ความปรารถนาทางวิญญาณของ 
เราเพ่ิมข้ึน เราพ่ึงพาตนเองทางวิญญาณ   จาก 
นั้นเราจะช่วยให้คนอื่น ตนเองและครอบครัว 
ของเราเพิ่มความปรารถนาที่จะทำาตามพระ 
ผู้ช่วยให้รอดและดำาเนินชีวิตตามพระกิตติ- 
คุณได้อย่างไร  เราจะเสริมสร้างความปรารถนา 
ของเราอย่างไรที่จะกลับใจ มีค่าควร และ 
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่  เราจะช่วยเยาวชน 
และคนหนุ่มสาวให้ความปรารถนาเหล่านี้มี 
ผลในพวกเขาจนพวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

รู้สำานึกตัว: ศีลระลึก 
พระวิหาร และการ
เสียสละรับใช้
เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสและพึ่งพาตนเองทางวิญญาณเมื่อเราดำาเนินชีวิตตาม
พันธสัญญาร่วมกับการสวดอ้อนวอน
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เนื่องของการชดใช้ในชีวิตพวกเขา  ให้พวก 
เขาค้นคว้าพระคัมภีร์ด้วยตนเองและสอนกัน 
จากประสบการณ์ของตนเอง

บิดา ผู้นำาฐานะปุโรหิต และฝ่ายประธาน
โควรัมมีความรับผิดชอบพิเศษเพื่อช่วยผู้ 
ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเตรียมตัวอย่าง
จริงจังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ศีลระลึกอันศักดิ์สิทธิ์
ของพวกเขา  การเตรียมตัวนี้ทำาตลอดสัป- 
ดาห์โดยการดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานพระ- 
กิตติคุณ   เมื่อเยาวชนชายเตรียม ให้พร และ 
ส่งผ่านศีลระลึกอย่างมีค่าควรและมีความ 
คารวะ พวกเขาทำาตามแบบอย่างพระผู้ช่วย 
ให้รอดที่พระกระยาหารมื้อสุดท้ายอย่าง
แท้จริง4 และเป็นเหมือนอย่างพระองค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าศีลระลึกเปิดโอกาส
ให้เรา รู้สำานึกตัว และประสบกับ “การ 
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง” —ในใจ5—เพื่อระลึก 
ว่าเราคือใครและเราปรารถนาส่ิงใดมากท่ีสุด 
ขณะที่เราต่อพันธสัญญาเพื่อรักษาพระบัญ- 
ญัติ เราได้รับการเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์เพื่อนำาเราให้กลับไปสู่ที่ประทับของ 

พระบิดาบนสวรรค์  จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรา 
ได้รับบัญชาให้ “ประชุม กัน บ่อย เพื่อ รับ ส่วน  
ขนมปัง และ  [น้ำา]”6  และเพื่อรับส่วนศีลระลึก 
แก่จิตวิญญาณเรา7

นอกจากศีลระลึก ความปรารถนาท่ีเราจะ 
กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์เพิ่มขึ้นเมื่อเรา 
มีค่าควรที่จะได้รับใบรับรองพระวิหาร  เราม ี
ค่าควรโดยเชื่อฟังพระบัญญัติอย่างมั่นคง 
และแน่วแน่  การเชื่อฟังนี้เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ 
และจะเพิ่มขึ้นผ่านประสบการณ์ในฐานะ 
ปุโรหิตแห่งอาโรนและเยาวชนหญิงในช่วง 
เวลาของการเตรียม  จากนั้นหวังว่าปุโรหิต 
และกุลสตรีจะตั้งเป้าหมายและเตรียมตัว
เป็นพิเศษเพื่อรับเอ็นดาวน์เม้นท์และผนึกใน
พระวิหาร

มาตรฐานของผู้ถือใบรับรองคืออะไร  ผู้ 
เขียนสดุดีเตือนเราว่า

“ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และผู้ 
ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์

“คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์”8 
ความมีค่าควรที่จะถือใบรับรองพระวิหาร 

ให้ความเข้มแข็งแก่เราในการรักษาพันธสัญ- 
ญาพระวิหาร  เราจะได้รับความเข้มแข็งเป็น 
การส่วนตัวได้อย่างไร  เราพยายามมีประจักษ์ 
พยานในพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ความเป็นจริงของการ 
ชดใช้ ความจริงของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธและการฟื้นฟู  เราสนับสนุนผู้นำาของเรา 
ปฏิบัติต่อครอบครัวด้วยความเมตตา  ยืน 
เป็นพยานถึงศาสนจักรที่แท้จริงของพระเจ้า   
เข้าการประชุมศาสนจักร ให้เกียรติพันธสัญ- 
ญา ทำาหน้าที่รับผิดชอบของบิดามารดาให้มี 
สัมฤทธิผล และดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม   
ท่านอาจกล่าวว่าฟังดูแล้วแค่เป็นวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์!  ท่านพูดถูก  มาตรฐาน 
ของผู้ถือใบรับรองพระวิหารไม่ได้สูงเกินกว่า
ที่เราจะทำาได้  เป็นเพียงการดำาเนินชีวิตอย่าง 
ซื่อสัตย์ตามพระกิตติคุณและทำาตามศาสดา
พยากรณ์

จากนั้นในฐานะผู้ถือใบรับรองพระวิหารที ่
รับเอ็นดาวน์เม้นท์  เราสร้างแบบแผนของการ 
ดำาเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์  ได้แก่การเชื่อ 
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ฟัง การเสียสละเพื่อรักษาพระบัญญัติ รักกัน 
และกัน มีความคิดกับการกระทำาที่บริสุทธิ์  
และอุทิศตนเพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้

เป็นเจ้า  ผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 

และโดยการทำาตามแบบแผนพื้นฐานเหล่านี้ 

ของความซื่อสัตย์ เราจะได้รับ “อำานาจจาก 

เบื้องบน”9 เพื่อเผชิญกับการท้าทายในชีวิต 

เราต้องการอำานาจจากสวรรค์ในวันนี้มาก 

กว่าที่ผ่านมา  อำานาจที่เราได้รับผ่านศาสน- 

พิธีพระวิหาร  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการเสีย

สละที่เราทำาเพื่อรับศาสนพิธีพระวิหารคุ้มค่า

ต่อความพยายามทุกอย่างที่เราทำาได้

ขณะที่เราปรารถนาจะเรียนรู้และดำาเนิน 

ชีวิตตามพระกิตติคุณมากขึ้น เราพยายาม 

รับใช้ผู้อื่นโดยธรรมชาติ  พระผู้ช่วยให้รอด 

ตรัสกับเปโตรว่า “เมื่อท่านได้หันกลับแล้วจง 

ชูกำาลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน”10  ข้าพเจ้า 

ประทับใจท่ีเยาวชนทุกวันน้ีมีความปรารถนา 

อย่างสุดซึ้งที่จะรับใช้และเป็นพรให้ผู้อื่น— 

เพื่อสร้างความแตกต่างในโลกนี้  พวกเขา 

ปรารถนาปีติที่เกิดจากการรับใช้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เป็นการยากสำาหรับเยาวชน 

ที่จะเข้าใจว่าการกระทำาในปัจจุบันจะเตรียม 

พวกเขาหรือตัดสิทธิ์พวกเขาจากโอกาสรับ 

ใช้ในอนาคตได้อย่างไร  เราทุกคนมี “หน้าที ่

อันจำาเป็นยิ่ง”11 ในการช่วยเยาวชนเตรียมตัว 

รับใช้ตลอดชีวิตโดยช่วยให้พวกเขาพึ่งพา

ตนเอง  นอกเหนือการจากพึ่งพาตนเองทาง 

วิญญาณที่เราพูดกันมา ยังมีการพึ่งพาตน 

เองทางโลกซึ่งได้แก่การศึกษาต่อหลังจบ

มัธยมศึกษาหรือการอบรมด้านวิชาชีพ  เรียน 

รู้การทำางาน และดำาเนินชีวิตตามรายได้  โดย 

การหลีกเลี่ยงหนี้สินและออมเงินตั้งแต่บัดนี้  

เราเตรียมตัวสำาหรับการรับใช้ศาสนจักรเต็ม 

เวลาในอนาคต จุดประสงค์ของการพึ่งพา 

ตนเองทั้งทางโลกและทางวิญญาณคือพา

ตนเองขึ้นไปบนที่สูงเพื่อเราจะยกผู้อื่นได้ใน

ยามจำาเป็น

ไม่ว่าเราจะยังหนุ่มสาวหรือสูงวัย สิ่งที่ 

เราทำาในวันนี้เป็นตัวกำาหนดการรับใช้ที่เรา

สามารถทำาได้และมีความสุขในวันพรุ่งนี้  ดัง 

กวีเตือนใจเรา “ในบรรดาถ้อยคำาสลดใจที่ 

กล่าวหรือเขียนไว้  สลดใจที่สุดคือ ‘แสนเสีย 

ดาย’”12  ขอเราอย่าดำาเนินชีวิตที่ต้องเสียใจ

จากสิ่งที่เราทำาหรือไม่ได้ทำา

พี่น้องที่รัก ชายหนุ่มที่พระผู้ช่วยให้รอด 

รับสั่งถึง ผู้ที่เราเรียกว่า บุตรที่หายไป กลับ 

มาบ้าน  บิดาไม่ลืมเขา บิดารอคอยเขา  และ 

“เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาแลเห็นเขาก็มี 

ความเมตตา จึงวิ่งออกไป…จุบเขา”14  เพื่อ

เป็นเกียรติแก่การกลับมาของบุตร เขาสั่งให ้

นำาเสื้อคลุม แหวนมาสวมให้ และฉลองด้วย

ลูกวัวอ้วนพี—เตือนเราว่าไม่มีพรใดจะถูก

ยับยั้งถ้าเราอดทนอย่างซื่อสัตย์ในการเดิน

บนเส้นทางกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์

ด้วยความรักของพระองค์และความรัก

พระบุตรพระองค์ที่อยู่ในใจ  ข้าพเจ้าท้าทาย

แต่ละท่านให้ทำาตามความปรารถนาทาง 

วิญญาณของเราและ รู้สำานึกตัว  ขอให้เรา 

พูดกับตนเองในกระจกและถามว่า “ฉันอยู่ที่

จุดใดในการรักษาพันธสัญญาของฉัน”  เรา

อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อเราพูดได้ว่า “ฉัน

รับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรทุกสัปดาห์  

ฉันมีค่าควรถือใบรับรองพระวิหารและไป

พระวิหาร ฉันเสียสละรับใช้และเป็นพรให้ผู้

อื่น”

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันคำาพยานพิเศษว่าพระ

ผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา “จึงได้ทรงประทานพระ

บุตรองค์เดียวของพระองค์”15 เพื่อชดใช้บาป

ของเรา  พระองค์ทรงรู้จักเราและทรงรอเรา 

แม้ยามที่เราห่างไกลจากพระองค์  ขณะทำา

ตามความปรารถนาของเราและรู้สำานึกตัว  

พระองค์จะทรง “โอบ [เรา]  ไว้ ในพาหุ แห่ง 

ความ รัก ของพระองค์ ชั่วนิรันดร์”16  และทรง

ต้อนรับเรากลับบ้าน  ข้าพเจ้าเป็นพยานใน

พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด 

พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้�งอิง
1. ลูกา 15:17
2. แอลมา 32:27
3. โมไซยาห์ 3:19
4. ดู มัทธิว 26:17-28; ลูกา 22:1-20
5. แอลมา 5:12; ดู โมไซยาห์ 5:2 ด้วย;  

แอลมา 5:13-14
6. โมโรไน 6:6
7. ดู โมโรไน 4:3; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

20:77
8. สดุดี 24:3-4
9. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 95:8
10. ลูกา 22:32
11. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 123:11
12. John Greenleaf Whittier, “Muad Muller,”  

The Complete Poetical Works of Whittier 
(1894), 48.

13. ลูกา 15:20
14. ดู ลูกา 15:22-24
15. ยอห์น 3:16
16. 2 นีไฟ 1:15
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เกินไป แต่ก็อยากบอกว่าข้าพเจ้ามาจาก 
ครอบครัวเช่นนั้น    ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นส่วน 
ใหญ่ของข้าพเจ้า คุณแม่เลี้ยงดูพวกเราใน 
สภาพท่ียากจน ต้องจัดสรรเงินอย่างรอบคอบ  
ท่านหาวิธีเอาชนะความหงอยเหงา บางครั้ง 
ต้องการการสนับสนุนและความเป็นเพื่อน 
อย่างมาก  แต่กระนั้นท่านก็ยังมีศักดิ์ศรี บ่อ
เกิดของความมุ่งมั่นและความอดทนเต็มที่
แบบชาวสก็อตต์

ขอบพระทัยที่ปีต่อๆ มาของท่านได้รับพร 
มากกว่าช่วงแรก  ท่านแต่งงานกับผู้เปลี่ยน 
ใจเลื่อมใสใหม่คนหนึ่ง เป็นพ่อม่าย และรับ
การผนึกในพระวิหารลอนดอน อังกฤษ และ
ต่อมารับใช้ช่วงสั้นๆ ที่นั่นด้วยกันในฐานะ 
เจ้าหน้าท่ีศาสนพิธี  พวกท่านอยู่ด้วยกันเกือบ 
ยี่สิบห้าปี---มีความสุข สมหวัง และมีสัมฤทธิ
ผลจนความเป็นมรรตัยสิ้นสุด

มีสตรีที่ดีเช่นท่านมากมายในศาสนจักร 
ทั่วโลก ผู้เผชิญสถานการณ์คล้ายกันและ
แสดงความเข้มแข็งแบบเดียวกันปีแล้วปีเล่า

นี่ไม่ใช่อย่างที่ท่านหวังหรือวางแผนไว้  
สวดอ้อนวอนขอหรือคาดหวังไว้คราวเริ่มต้น 
เมื่อหลายปีก่อน  การเดินทางในช่วงชีวิตมี
ทางขรุขระ ทางอ้อม และทางคดเคี้ยววกวน 
ส่วนใหญ่เนื่องด้วยชีวิตในโลกที่เสื่อมถอยมี
ไว้เพื่อเป็นสถานที่พิสูจน์และทดสอบ

ขณะเดียวกันท่านพยายามเลี้ยงดูบุตร 
ธิดาในความชอบธรรมและความจริง โดยรู้ 
ว่าแม้ท่านจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่ท่านหล่อ
หลอมอนาคตได้  ระหว่างทางท่านจะได้รับ
พรชดเชย แม้ไม่เกิดขึ้นทันทีก็ตาม

ด้วยความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า  
ท่านไม่ต้องกลัวอนาคต  บุตรธิดาของท่านจะ 
เติบใหญ่และเรียกท่านว่าผู้ได้รับพร และความ 
สำาเร็จมากมายทุกอย่างของพวกเขาจะเป็น 
การยกย่องสรรเสริญท่าน

โปรดอย่ารู้สึกว่าท่านเป็นชนชั้นสอง เป็น 
สมาชิกด้อยค่าในศาสนจักร หรือมีสิทธิ์รับพร 
ของพระเจา้นอ้ยกวา่คนอืน่  ในอาณาจกัรของ 
พระผู้เป็นเจ้าไม่มีพลเมืองชั้นสอง

ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเคารพสิทธิ์เสรีของมนุษย์   
ดังเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม๊กซ์เวลล์กล่าวว่าเรา 
ไม่สามารถเข้าใจเหตุผลทั้งหมดได้ว่าทำาไม 
เร่ืองราวท้ังหลายจึงเป็นอย่างท่ีเป็นอยู่เพราะ 
“เราไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมด”1

ไม่ว่าสภาวการณ์ของท่านหรือเหตุผล 
ของสภาวการณ์เป็นอย่างไร ท่านยอดเยี่ยม 
มาก  ท่านต้องสู้ชีวิตทุกวัน โดยทำางานที่มีไว้ 
สำาหรับสองคนแต่ส่วนใหญ่ท่านทำาเพียงลำาพัง 
ท่านต้องเป็นทั้งพ่อและเป็นแม่ด้วย  ท่านบริ- 
หารงานในบ้าน ดูแลครอบครัว บางครั้งต้อง 
หารายได้ให้พอใช้จ่าย และน่าอัศจรรย์ท่ีท่าน 
ยังหาวิธีรับใช้ศาสนจักรได้อย่างมีประสิทธิ- 
ภาพ  ท่านอบรมบุตรธิดา  ท่านร้องไห้และ 
สวดอ้อนวอนกับพวกเขาและให้พวกเขา   
ท่านต้องการให้สิ่งดีที่สุดแก่พวกเขาแต่ก็ยัง 
กลัดกลุ้มทุกคืนเกรงว่าดีที่สุดของท่านอาจ
ไม่ดีพอ

แม้ข้าพเจ้าไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวมาก 

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข่
าวสารของข้าพเจ้ามีไว้สำาหรับบิดา 
หรือมารดาตัวคนเดียวในศาสนจักร 
ส่วนใหญ่เป็นมารดาตัวคนเดียว 

–ท่านคือสตรีที่กล้าหาญผู้เลี้ยงดูบุตรธิดา 
และดูแลครอบครัวด้วยตนเองผ่านสภาว- 
การณ์ต่างๆ ของชีวิต  ท่านอาจเป็นม่ายหรือ 
หย่าร้าง  ท่านอาจกำาลังเผชิญความท้าทาย 
ของการเป็นมารดาตัวคนเดียวเนื่องด้วย 
หลงเดินทางผิดก่อนแต่งงานแต่บัดนี้ท่าน 
ดำาเนินชีวิตในกรอบของพระกิตติคุณ เปล่ียน 
ชีวิตในทางท่ีดีข้ึน  ขออวยพรให้ท่านหลีกเล่ียง 
รูปแบบการครองคู่ที่ต้องแลกกับคุณธรรม
และความเป็นสานุศิษย์  นั่นจะเป็นราคาที่
สูงมากเกินไป

แม้บางครั้งท่านอาจถามตนเองว่าทำาไม 
ต้องเป็นฉัน แต่ความยากลำาบากของชีวิต 
ทำาให้เราเติบโตสู่ความเป็นพระผู้เป็นเจ้าขณะ 
ความทุกข์ยากหล่อหลอมอุปนิสัยของเรา 
ขณะเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิตเกิดข้ึนระหว่าง 

ศรัทธา ความทรหด 
สัมฤทธิผล: ข่าวสาร
ถึงบิดาหรือมารดาตัว
คนเดียว
ท่านพยายามเลี้ยงดูบุตรธิดาในความชอบธรรมและความจริง  
โดยรู้ว่าแม้ท่านจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่ท่านหล่อหลอมอนาคตได้
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เราหวังว่าเมื่อท่านเข้าร่วมการประชุม 
และเห็นครอบครัวที่ดูเหมือนมีความสุขและ 
สมบูรณ์ หรือได้ยินคนพูดเรื่องครอบครัวใน
อุดมคติ ท่านจะรู้สึกยินดีกับการเป็นส่วน
หนึ่งของศาสนจักรที่มุ่งเน้นครอบครัวและ 
สอนเร่ืองบทบาทสำาคัญของครอบครัวในแผน 
ของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อความสุขของลูกๆ  
พระองค์  ท่ามกลางความยุ่งเหยิงในโลกและ 
ศีลธรรมที่เสื่อมโทรม เรามีหลักคำาสอน สิทธิ 
อำานาจ ศาสนพิธี และพันธสัญญาที่มอบ 
ความหวังสูงสุดให้โลก รวมทั้งความสุขใน
อนาคตของบุตรธิดาและครอบครัวที่พวกเขา
จะสร้างขึ้นมา

ในการประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
เดือนกันยายน 2006 ประธานกอร์ดอน บี. 
ฮิงค์ลีย์เล่าประสบการณ์ของแม่ตัวคนเดียว
ที่หย่าร้างและมีบุตรเจ็ดคนอายุตั้งแต่ 7 ขวบ
ถึง 16 ปี  เธอข้ามถนนเอาของบางอย่างไป
ให้เพื่อนบ้าน  เธอเล่าว่า

“ขณะหันหลังเดินกลับบ้าน ดิฉันเห็นไฟ
ที่บ้านสว่างไสว  ดิฉันได้ยินเสียงลูกๆ ดังก้อง 
อยู่ในหูขณะเดินออกจากประตูบ้านเมื่อไม่ 
กี่นาทีก่อน ‘แม่ครับเย็นนี้มีอะไรทาน’ ‘แม ่

พาหนูไปห้องสมุดได้มั้ยคะ’ ‘หนูต้องซื้อกระ- 
ดาษโปสเตอร์คืนนี้’  ดิฉันมองดูบ้านหลังนั้น 
ด้วยความเหนื่อยอ่อนและเห็นแสงไฟในแต่ 
ละห้อง  ดิฉันนึกถึงลูกทุกคนผู้กำาลังคอยดิฉัน 
กลับมาจัดหาในสิ่งที่พวกเขาต้องการ  ดิฉัน
รู้สึกว่าภาระหนักเกินกว่าจะแบกรับไหว

“ดิฉันจำาได้ว่ามองผ่านม่านน้ำาตาขึ้นไป 
บนฟ้าพลางพูดว่า ‘พระบิดาที่รัก ลูกทำาไม่ 
ได้คืนน้ี ลูกเหน่ือยเหลือเกิน ลูกรับไม่ไหวแล้ว 

ลูกไม่สามารถกลับบ้านไปดูแลลูกๆ เพียง 
ลำาพัง ขอให้ลูกไปหาพระองค์และอยู่กับพระ 
องค์สักคืนหนึ่งจะได้ไหม…’

“ดิฉันไม่ได้ยินคำาตอบจริงๆ แต่ได้ยินใน
ใจดิฉันว่า ‘ไม่ได้ลูกรัก ลูกจะกลับมาหาพ่อ
ตอนนี้ไม่ได้…แต่พ่อจะมาหาลูกเอง’”2

ขอบคุณพ่ีน้องสตรีสำาหรับทุกอย่างท่ีท่าน 
ทำาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและทำาให้บ้านคง 
เป็นบ้านแห่งความรักซ่ึงมีความดีงาม สันติสุข 
และโอกาส

แม้ท่านจะรู้สึกเหงาบ่อยครั้ง ความจริง 
แล้ว ท่านไม่มีวันอยู่เพียงลำาพัง คนเดียว  เม่ือ 
ท่านเดินหน้าด้วยความอดทนและศรัทธา 
พระผู้ทรงอารักขาจะเดินไปกับท่าน สวรรค์
จะมอบพรที่จำาเป็นให้ท่าน  

ทัศนะและมุมมองของชีวิตท่านจะเปล่ียน 
ไปเมื่อท่านมองขึ้นข้างบนแทนที่จะหมด
กำาลังใจ

หลายท่านค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ 
ที่เปลี่ยนชีวิตว่าเมื่อท่านดำาเนินชีวิตเพื่อยก 
ภาระของผู้อื่น ภาระของท่านจะเบาลง  แม้ 
สภาวการณ์อาจไม่เปลี่ยน แต่เจตคติของ 

กอร์โดบา อาร์เจนตินา
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คิด คำาพูด และการกระทำาทั้งหมดของเรา 
จะต้องยกระดับเราเข้าไปสู่ระดับแห่งความ 
สูงส่งของพระบิดามารดในสวรรค์ของเรา 
อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์พูดถึงเนื้อหนังว่า 
เป็นอุปนิสัยทางร่างกายหรือทางเน้ือหนังของ 
มนุษย์ปุถุชน ซึ่งยอมให้ผู้คนได้รับอิทธิพล
จากความลุ่มหลง ความปรารถนา ความ 
อยาก และแรงผลักดันของเนื้อหนังแทนที่จะ 
มองหาการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์   
ถ้าเราไม่ระวัง อิทธิพลเหล่านั้นจะผนวกกับ
แรงกดดันของความชั่วร้ายในโลกอาจทำาให้
เรามีพฤติกรรมหยาบคายและไม่ยั้งคิดซึ่ง
อาจกลายเป็นนิสัยอย่างหนึ่งของเรา  เพื่อจะ 
หลีกเลี่ยงอิทธิพลที่ไม่ดีเหล่านี้ เราจะต้องทำา 
ตามส่ิงท่ีพระเจ้าทรงแนะนำาศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธเกี่ยวให้หว่านเมล็ดในพระวิญ- 
ญาณอย่างต่อเนื่อง  “ดังนั้น, อย่าเบื่อหน่าย 
ในการทำาดี, เพราะเจ้ากำาลังวางรากฐานของ 
งานอันสำาคัญยิ่ง. และจากสิ่งเล็กน้อย บัง 
เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่” (คพ. 64:33)

เพื่อพัฒนาวิญญาณของเรา มีการเรียก 
ร้องจากเราว่า “จงให้ใจขมขื่น และใจขัด 
เคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน  
และการพูดให้ร้าย กับการคิดปองร้ายทุก 
อย่าง อยู่ห่างไกลจาก [เรา] เถิด” (เอเฟซัส  
4:31) และให้เรา “ มีปัญญา ใน วัน เวลา แห่ง  
การ ทดลอง ของ  [เรา]; จง ปลดเปลื้อง [ ตนเอง] 
 จาก ความ ไม่ สะอาด ทั้งหลาย ทั้งปวง” (มอร- 
มอน 9:28)

โดย เอ็ลเดอร์ยูลิส์เสส ซว�เรส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ประธานโธมัส เอส. มอนสันเคยพูด 
ไว้ว่า “ข้าพเจ้ามีสูตรง่ายๆ ที่ท่าน 
นำาไปใช้ประเมินการเลือกที่อยู่ 

ตรงหน้าได้  เป็นเรื่องง่ายที่จะจำาว่า ‘ท่าน
ไม่อาจถูกต้องโดยการกระทำาผิด  และท่าน
ไม่อาจผิดโดยกระทำาสิ่งที่ถูกต้อง’” (“เส้น
ทางสู่ความดีพร้อม” เลียโฮนา กรกฎาคม 
2002 หน้า 129) สูตรของประธานมอนสัน
นั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา  สิ่งนี้ทำางาน
เหมือนกับเลียโฮนาที่ลีไฮได้รับ  ถ้าเราใช้
ศรัทธาและพากเพียรรักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้า  เราจะพบหนทางที่ถูกต้องในการ
ทำาตามได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เราเผชิญกับการเลือกในชีวิตประจำาวัน

อัครสาวกเปาโลแนะนำาเราถึงความสำาคัญ 
ของการหว่านเมล็ดในพระวิญญาณและ 
ตระหนักถึงการไม่หว่านเมล็ดในเนื้อหนัง   
ท่านกล่าวว่า

“อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้า
ไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยว
เก็บสิ่งนั้น

“ผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตน ก็จะ 
เกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่
ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บ
ชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น

“อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำาดี เพราะว่า
ถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลา
อันสมควร” (กาลาเทีย 6:7-9)

การหว่านในพระวิญญาณหมายถึงความ 

อยู่ในแดนของพระเจ้า
ทุกวันคำาถามของเราควรเป็น “การกระทำาของฉันทำาให้ฉันอยู่ในแดนของ
พระเจ้าหรือของศัตรู”

ท่านเปลี่ยน  ท่านสามารถเผชิญการทดลอง
ด้วยการยอมรับมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น และ
กตัญญูมากขึ้นต่อสิ่งที่ท่านมี ไม่โหยหาสิ่งที่ 
ท่านยังขาดอยู่

ท่านค้นพบว่าเมื่อเราให้ความหวังแก่คน 
ที่ชีวิตเขาดูเหมือนว่างเปล่า คลังการปลอบ- 
โยนของเราจะเพิ่มพูนและเต็ม ถ้วยของเรา 
“ก็ล้น” (สดุดี 23:5)

โดยผ่านการดำาเนินชีวิตที่ชอบธรรม สัก
วันหนึ่งท่านกับลูกๆ จะได้รับพรของการเป็น
ส่วนหนึ่งในครอบครัวนิรันดร์ที่สมบูรณ์แบบ

สมาชิกและผู้นำาทั้งหลาย ท่านทำามาก 
กว่านี้ได้หรือไม่เพื่อสนับสนุนครอบครัวที่มี 
พ่อหรือแม่ตัวคนเดียวโดยไม่ตัดสินหรือใส่ 
ร้าย  ท่านจะสอนเยาวชนในครอบครัวเหล่า 
น้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิง เป็นแบบอย่างให้เยาว- 
ชนชายเห็นได้หรือไม่ว่าชายที่ดีต้องทำาอะไร 
และดำาเนินชีวิตอย่างไร  ในกรณีไม่มีพ่อ ท่าน 
กำาลังให้ต้นแบบที่คู่ควรแก่การเลียนแบบ
หรือไม่

แน่นอนว่ามีบางครอบครัวที่พ่อเป็นผู้ปก 
ครองคนเดียว  พี่น้องชายทั้งหลาย เราสวด 
อ้อนวอนให้ท่านและยกย่องสรรเสริญท่าน  
ข่าวสารนี้สำาหรับท่านเช่นกัน

บิดามารดาตัวคนเดียว ข้าพเจ้าเป็นพยาน 
ว่าเมื่อท่านทำาสุดความสามารถในความท้า 
ทายที่ยากสุดแสนของมนุษย์ สวรรค์จะยิ้ม 
ให้ท่าน   ท่านไม่โดดเดี่ยว  จงให้เดชานุภาพ 
การไถ่และความรักของพระเยซูคริสต์ทำาให้ 
ชีวิตท่านสดใส และเติมความหวังแห่งสัญญา 
นิรันดร์ให้ท่าน  จงกล้าหาญ มีศรัทธาและ 
ความหวัง  พิจารณาปัจจุบันด้วยความทรหด 
และมองอนาคตด้วยความมั่นใจ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้�งอิง
1.  Neal A. Maxwell, Notwithstanding My 

Weakness (1981), 68
2. ใน กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ “ในพาหุแห่งความรัก

ของพระองค์” เลียโฮนา  พ.ย. 2006 หน้า 146
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เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์  เราเรียนรู้ว่าคำา 
สัญญาที่พระเจ้าทรงทำากับเรานั้นขึ้นอยู่กับ 
การเชื่อฟังของเราและการสนับสนุนให้ 
ดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  คำาสัญญาเหล่า 
นั้นต้องบำารุงเลี้ยงจิตวิญญาณ นำาความหวัง 
มาให้เราโดยกระตุ้นไม่ให้เรายอมแพ้แม้ขณะ 
เผชิญกับการท้าทายประจำาวันของการ
ดำาเนินชีวิตอยู่ในโลกที่คุณค่าทางจริยธรรม 
และศีลธรรมกำาลังสูญหายไป ดังนั้น จึงเป็น 
การกระตุ้นให้ผู้คนหว่านเมล็ดในเนื้อหนัง 
มากข้ึน  แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการเลือก 
ของเรากำาลังช่วยให้เราหว่านเมล็ดในพระ
วิญญาณไม่ใช่ในเนื้อหนัง 

ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ กล่าวคำา 
แนะนำาจากคุณปู่ของท่านว่า “มีเส้นเขตแดน 
กำาหนดไว้ชัดเจนระหว่างแดนของพระเจ้า 
กับแดนของมาร  ถ้าท่านจะอยู่ฝ่ายพระเจ้า 
ท่านจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระองค์และ
ไม่มีความปรารถนาจะทำาผิด  แต่ถ้าท่าน 
ข้ามไปอยู่ฝ่ายมารหนึ่งนิ้วเท่ากับท่านอยู่ใน 
อำานาจของผู้ล่อลวงและถ้าเขาประสบความ 
สำาเร็จ  ท่านจะไม่สามารถคิดหรือแม้ให้เหตุ 
ผลอย่างถูกต้องได้เลยเพราะท่านจะสูญเสีย 
พระวิญญาณของพระเจ้า” (คำาสอนของประ- 
ธานศาสนจักร: จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ [2011] 
หน้า 199)

ดังนั้นทุกวันคำาถามของเราควรเป็น “การ 
กระทำาของฉันทำาให้ฉันอยู่ในแดนของพระ 
เจ้าหรือแดนของศัตรู”

ศาสดาพยากรณ์มอรมอนเตือนผู้คนของ 
ท่านถึงความสำาคัญของการมีความสามารถ
ในการแยกแยะสิ่งดีออกจากสิ่งชั่ว

“ดังนั้น, สิ่ง ที่ดี ทั้งปวง มา จาก พระผู้เป็น
เจ้า; และ สิ่ง ที่ชั่ว มา จาก มาร; เพราะ มาร เป็น 
ศัตรู กับ พระผู้เป็นเจ้า, และ ต่อสู้ กับ พระองค์ 
ตลอด เวลา, และ เชื้อเชิญ และ ชักจูง ให้ทำา 
บาป, และ ให้ ทำา สิ่ง ที่ ชั่ว ตลอด เวลา.

“แต่ ดูเถิด, สิ่ง ที่ เป็น ของ พระผู้เป็นเจ้า เชื้อ 
เชิญ และ ชักจูง ให้ ทำา ดี อยู่ ตลอด เวลา” (โมโรไน 
7:12-13)

แสงสว่างของพระคริสต์พร้อมกับความ 
เป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วย 
ให้เราตัดสินใจได้ว่าวิธีที่เราดำาเนินชีวิตทำาให้
เราอยู่ในแดนของพระเจ้าหรือไม่  ถ้าเรามี 
เจตคติที่ดี สิ่งเหล่านั้นได้รับการดลใจโดย 
พระผู้เป็นเจ้า เพราะทุกส่ิงดีมาจากพระผู้เป็น 
เจ้า  อย่างไรก็ดี ถ้าเรามีเจตคติที่ไม่ดี เรา

กำาลังได้รับอิทธิพลจากศัตรูเพราะเขาชักจูง
มนุษย์ให้ทำาความชั่ว

ข้าพเจ้าประทับใจคนอัฟริกาเพราะความ 
มุ่งมั่นและความพากเพียรของพวกเขาที่จะ 
อยู่ในแดนของพระเจ้า  แม้อยู่สถานการณ์ที่ 
เลวร้ายท่ีสุดในชีวิต ผู้ท่ียอมรับคำาเช้ือเชิญให้ 
มาสู่พระคริสต์กลายเป็นแสงสว่างแก่โลก  ไม่ 
กี่สัปดาห์ก่อนขณะที่เยี่ยมวอร์ดหนึ่งในอัฟ- 
ริกาใต้  ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เดินทางไป 
กับปุโรหิตหนุ่มสองคน อธิการ และประธาน
สเตคของพวกเขาเพื่อไปเยี่ยมเยาวชนชายที่
แข็งขันน้อยในโควรัมของพวกเขา  ข้าพเจ้า
ประทับใจอย่างมากในความกล้าหาญและ 
ความนอบน้อมถ่อมตนที่ปุโรหิตทั้งสองคน
แสดงออกขณะที่พวกเขาเชื้อเชิญเยาวชน
ชายที่แข็งขันน้อยให้กลับมาโบสถ์  ขณะที่ 
พวกเขาพูดกับเยาวชนชายที่เป็นสมาชิก
แข็งขันน้อยข้าพเจ้าสังเกตว่าสีหน้าของพวก 
เขาสะท้อนถึงแสงสว่างของพระผู้ช่วยให้รอด 
และในเวลาเดียวกันแสงสว่างก็อยู่กับผู้ที่ 
รายรอบพวกเขา  พวกเขากำาลังทำาหน้าที่ใน 

การ “ช่วยเหลือ คน อ่อนแอ, ยกมือ ที่ อ่อน แรง, 
และ ให้กำาลัง เข่า ท่ี อ่อนล้า” (คพ. 81:5)  เจตคติ 
ของปุโรหิตสองคนน้ันทำาให้พวกเขาอยู่ในแดน 
ของพระเจ้า  และพวกเขารับใช้เป็นเครื่องมือ 
ในพระหัตถ์ของพระองค์ขณะที่พวกเขาเชื้อ
เชิญให้ผู้อื่นทำาเช่นเดียวกัน

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:37   
พระเจ้าทรงสอนเราถึงความหมายในการ 
หว่านเมล็ดในพระวิญญาณและสิ่งที่ทำาให้ 
เราอยู่ในแดนของพระเจ้า มีดังนี้ ถ่อมตน 
ต่อหน้าพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า  ออกมาพร้อม 
กับใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด  เป็น 
พยานต่อศาสนจักรว่าเรากลับใจอย่างแท้ 
จริงจากบาปของเรา  รับพระนามของพระเยซู 
คริสต์ไว้กับเรา  มีความมุ่งมั่นในการรับใช้ 
พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ แสดงออกด้วย 
งานของเราว่าเราได้รับวิญญาณของพระ 
คริสต์และรับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของ
พระองค์  ความเต็มใจที่จะทำาพันธสัญญา
เหล่านี้ให้สำาเร็จเตรียมเราให้มีชีวิตในที่ประ- 
ทับของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะสัตภาวะท่ีสูงส่ง
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ทำานองแห่งศรัทธาไม่ออก”2

นิมิตเกริ่นนำาเรื่องสำาคัญในพระคัมภีร์ 
มอรมอนคือความฝันเชิงพยากรณ์ของลีไฮ 
เก่ียวกับต้นไม้แห่งชีวิต3  นิมิตน้ีบรรยายชัดเจน 
ถึงสิ่งท้าทายศรัทธาซึ่งมีอยู่ในสมัยของเรา 
และการแบ่งแยกอันสำาคัญยิ่งระหว่างผู้ที่รัก 
นมัสการ และรู้สึกรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้า 
กับผู้ที ่ไม่เป็นเช่นนั้น  ลีไฮอธิบายถึงความ 
ประพฤติบางอย่างที่ทำาลายศรัทธา  บางคน 
หยิ่งจองหอง ทะนงตน และโง่เขลา  พวกเขา 
สนใจแต่สิ่งที่บางคนเรียกว่าปัญญาของโลก4 

บางคนสนใจในพระผู้เป็นเจ้าบ้างแต่พลัดหลง 
ไปในหมอกแห่งความมืดทางโลกและบาป5   
บางคนได้ชิมรสความรักของพระผู้เป็นเจ้าและ 
พระคำาของพระองค์แต่รู้สึกละอายเพราะถูก 
คนล้อเลียนและตกลงไปใน “ทางท่ีต้องห้าม”6

สุดท้าย มีกลุ่มคนที่สอดคล้องกับท่วงทำา- 
นองแห่งศรัทธา  ท่านรู้ว่าท่านเป็นใคร  ท่านรัก 
พระเจ้าและพระกิตติคุณของพระองค์ พยา- 
ยามอยู่เสมอที่จะดำาเนินชีวิตและแบ่งปัน 
ข่าวสารของพระองค์ โดยเฉพาะกับครอบครัว 
ของท่าน7  ท่านดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับการ 
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ ตื่นตัวต่อ 

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เม่ือเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ของศาสนจักรพบ 
ปะกับสมาชิกทั่วโลก เราประสบด้วยตน 
เองว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นพลังเพื่อ 

ความดีอย่างไร  เรายกย่องท่านสำาหรับทุกส่ิง 
ที่ท่านทำาเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตคนทั้งปวง

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่ดูแลงานประชาสัม- 
พันธ์ตระหนักดีว่าผู้นำาทางความคิดหลาย 
ท่านรวมทั้งนักข่าวในสหรัฐและทั่วโลกพูดถึง
ศาสนจักรและสมาชิกศาสนจักรมากขึ้นใน 
ระดับสาธารณะ  ปัจจัยเฉพาะหลายอย่าง 
ประกอบกันทำาให้ศาสนจักรเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

หลายคนที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสน- 
จักรพยายามอย่างแท้จริงท่ีจะเข้าใจผู้คนและ 
หลักคำาสอนของเรา  พวกเขารักษามารยาท 
และพยายามไม่มีอคติ ซ่ึงเราขอบคุณอย่างย่ิง

เราตระหนักเช่นกันว่าคนจำานวนมากไม่ 
สามารถเข้าใจเรื่องศักดิ์สิทธิ์  ลอร์ด แซคส์  
ประมุขแห่งศาสนายูดายในอังกฤษปราศรัย 
ต่อผู้นำานิกายโรมันคาทอลิกเม่ือเดือนธันวาคม 
ที่มหาวิทยาลัยพอนทีฟิคอลเกรโกเรียน ระบุ 
ถึงการท่ีโลกบางส่วนมีความเป็นฝ่ายโลกมาก 
ขึ้น  ท่านกล่าวว่าตัวการฉกาจอย่างหนึ่งคือ 
“อเทวนิยมหลักเกณฑ์แข็งกร้าวซึ่งฟังท่วง- 

สอดคล้องกับท่วง 
ทำานองแห่งศรัทธา
พระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์  ทรงต้องการให้พวกเขา 
กลับไปหาพระองค์  ทรงปรารถนาให้ทุกคนดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับ
ท่วงทำานองอันศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธา 

ความทรงจำาเกี่ยวกับพันธสัญญาเหล่านี้จะ
นำาทางพฤติกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัว การ 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน และโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้ช่วย
ให้รอด

พระเยซูคริสต์ทรงกำาหนดแบบแผนของ 
พฤติกรรมที่ดีพร้อมซึ่งเราสามารถสร้างอยู่ 
บนเจตคติของเราเพ่ือสามารถทำาพันธสัญญา 
อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้เกิดสัมฤทธิผล  พระผู้- 
ช่วยให้รอดทรงตัดขาดจากอิทธิพลใดก็ตาม 
ท่ีจะดึงความสนใจของพระองค์จากพระพันธ- 
กิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งเมื่อพระองค์ทรงถูกล่อลวงโดยศัตรูหรือ 
โดยผู้ติดตามพระองค์ขณะที่พระองค์ทรง 
ปฏิบัติศาสนกิจท่ีน่ีบนแผ่นดินโลก  แม้ว่าพระ- 
องค์ทรงไม่เคยทำาบาป พระองค์ทรงมีพระทัย 
ที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด เต็มไป 
ด้วยความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
และต่อมนุษย์ทุกคน  พระองค์ทรงน้อมพระ- 
องค์ลงต่อพระพักตร์พระบิดาในสวรรค์ ปฏิ- 
เสธพระประสงค์ของพระองค์ทุกอย่างเพ่ือทำา 
ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงขอให้เกิดสัมฤทธิผลจน 
กระทั่งสิ้นพระชนม์  แม้ในยามแห่งความเจ็บ 
ปวดอย่างแสนสาหัสทางพระวรกายและจิต 
วิญญาณ พระองค์ทรงแบกภาระบาปของ 
มนุษยชาติทุกคนไว้บนบ่าของพระองค์และ
ทรงหลั่งพระโลหิตผ่านรูขุมขน พระองค์ตรัส
กับพระบิดาว่า “แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจ 
ปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค์” (มาระโก 14:36) 

พ่ีน้องท้ังหลาย คำาสวดอ้อนวอนของข้าพ- 
เจ้าขณะที่เรานึกถึงพันธสัญญาของเราคือ 
ขอให้เราทำาให้เราเข้มแข็งเพื่อต้านทาน “ลูก 
ศร เพลิง ของปฏิปักษ์ ” (1 นีไฟ 15:24) ทำา
ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเรา
จะหว่านเมล็ดในพระวิญญาณและให้อยู่ใน
แดนของพระเจ้า  ขอให้เรานึกถึงสูตรของ
ประธานมอนสันที่ว่า “ท่านไม่อาจถูกต้อง
โดยการกระทำาผิด  และท่านไม่อาจผิดโดย
กระทำาสิ่งที่ถูกต้อง” ข้าพเจ้ากล่าวสิ่งเหล่านี้
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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อำานาจแห่งพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า ประพฤติ 
ตนตามศาสนาเมื่ออยู่ที่บ้าน และมุ่งมั่นดำา 
เนินชีวิตเหมือนพระคริสต์ในฐานะสานุศิษย์
ของพระองค์

เราทราบดีว่าท่านยุ่งมากเพียงใด  เมื่อไม่ 
มีคณะปฏิบัติศาสนกิจมืออาชีพที่ได้รับค่า 
จ้าง หน้าท่ีรับผิดชอบของการปฏิบัติศาสนกิจ 
ในศาสนจักรจึงต้องอาศัยสมาชิกผู้อุทิศตน 
อย่างท่าน  เราทราบว่าเป็นเร่ืองปกติท่ีสมาชิก 
ในฝ่ายอธิการ ฝ่ายประธานสเตค และอีก 
หลายท่านสละเวลาเป็นอันมากเพื่อทุ่มเทให้ 
งานรับใช้  ฝ่ายประธานองค์การช่วยและฝ่าย 
ประธานโควรัมเป็นแบบอย่างของการเสียสละ 
โดยไม่คำานึงถึงตนเอง  การรับใช้และการเสีย 
สละน้ีแผ่ขยายออกไปยังบรรดาสมาชิก พนัก 
งานเก็บบันทึก ผู้สอนประจำาบ้านและผู้เยี่ยม 
สอนที่ซื่อสัตย์ ตลอดจนผู้สอนชั้นเรียน  เรา 
ขอบคุณผู้กำากับลูกเสือหรือผู้นำาในช้ันบริบาล 
ท่ีรับใช้อย่างกล้าหาญเช่นกัน  เรารักท่านและ 
ซาบซ้ึงใจสำาหรับส่ิงท่ีท่านทำาและส่ิงท่ีท่านเป็น!

เรายอมรับว่ามีสมาชิกท่ีไม่ค่อยสนใจและ 
ไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อคำาสอนบางอย่างของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด  เราปรารถนาให้สมาชิกเหล่านี้ 
ตื่นตัวเต็มที่ต่อศรัทธา แข็งขันและผูกมัดตน 
มากขึ้น  พระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาทุกคน 
ของพระองค์  ทรงต้องการให้พวกเขากลับไป 
หาพระองค์  ทรงปรารถนาให้ทุกคนดำาเนิน
ชีวิตสอดคล้องกับท่วงทำานองอันศักดิ์สิทธิ์ 

แห่งศรัทธา  การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
เป็นของประทานสำาหรับทุกคน

ต้องมีการสอนให้เข้าใจว่าเรารักและเคารพ 
คนทุกรูปแบบท่ีลีไฮอธิบายไว้8  พึงระลึกว่าไม่ 
ใช่หน้าท่ีของเราท่ีจะตัดสิน  การพิพากษาเป็น 
ของพระเจ้า9  ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ขอเราเป็นพิเศษให้ “กล้าเลิกตัดสินผู้อื่น”10   
นอกจากนี้ท่านยังขอให้สมาชิกที่ซื่อสัตย์ทุก 
คน ช่วยชีวิต ผู้ที่เคยชิมรสผลพระกิตติคุณ
มาแล้วแต่ตกไปและผู้ที่ยังไม่พบทางคับแคบ
และแคบ  เราสวดอ้อนวอนขอให้พวกเขายึด
ราวให้มั่นและรับส่วนความรักของพระผู้เป็น
เจ้า ซึ่งจะเติมเต็ม “จิตวิญญาณ [ของพวก
เขา] ด้วยความปรีดียิ่งนัก”11

ถึงแม้นิมิตของลีไฮจะกล่าวถึงทุกคน แต่
แนวคิดที่เป็นหลักคำาสอนสูงสุดคือความสำา 
คัญนิรันดร์ของครอบครัว  “ครอบครัวได้รับ 
แต่งต้ังจากพระผู้เป็นเจ้า และเป็นหน่วยสำาคัญ 
ท่ีสุดในกาลเวลาและในนิรันดร”12  ขณะท่ีลีไฮ 
รับส่วนผลของต้นไม้แห่งชีวิต (ความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้า) ท่านปรารถนาให้ “ครอบครัว  
[ของท่าน] ได้รับส่วนของผลนั้นด้วย”13

เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดา 
ในความจริงและความชอบธรรม  หลักข้อหน่ึง 
ที่จะช่วยเราบรรลุผลเรื่องนี้คือหลีกเลี่ยงการ 
ตำาหนิติเตียนที่มากจนเกินไปเกี่ยวกับความ 
ประพฤติโง่เขลาหรือขาดปฏิภาณไหวพริบ 
แต่ไม่ใช่บาป  หลายปีก่อน สมัยที่ข้าพเจ้า

กับภรรยามีลูกๆ ที่บ้าน เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์สอนว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่จะแยกแยะ 
ระหว่างความผิดพลาดของวัยเยาว์ซึ่งต้อง
แก้ไข กับบาปท่ีต้องมีการตีสอนและการกลับ 
ใจ14  เมื่อขาดปัญญา ลูกของเราต้องได้รับ 
คำาแนะนำา  เม่ือมีบาป การกลับใจจำาเป็นอย่าง 
ย่ิง15  เราพบว่าคำาสอนน้ีเป็นประโยชน์ต่อครอบ- 
ครัวเรา

การถือปฏิบัติตามศาสนาเมื่ออยู่ที่บ้าน 
เป็นพรแก่ครอบครัว  แบบอย่างสำาคัญเป็น 
พิเศษ  สิ่งที่เรา เป็น มีอิทธิพลมากกว่าสิ่งที่ 
เราพูด  เมื่อข้าพเจ้าอายุเกือบห้าขวบ คุณแม่ 
ทราบข่าวน้องชายของท่านเสียชีวิตเมื่อเรือ 
รบประจำาการถูกระเบิดห่างจากชายฝั่งประ- 
เทศญ่ีปุ่นช่วงใกล้ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
ข่าวนี้ทำาร้ายความรู้สึกท่าน  ท่านสะเทือนใจ 
มากและเข้าไปในห้องนอน  สักพักข้าพเจ้า 
แอบมองเขา้ไปในหอ้งเพือ่ดวูา่ทา่นเปน็อยา่ง
ไร  ท่านคุกเข่าสวดอ้อนวอนข้างเตียง  ข้าพเจ้า 
รู้สึกสงบอย่างยิ่งเพราะท่านสอนข้าพเจ้า 
เสมอมาให้สวดอ้อนวอนและรักพระผู้ช่วย 
ให้รอด  นี่คือแบบอย่างตามแบบฉบับทั่วไป 
ที่ท่านสอนข้าพเจ้า  การที่บิดาและมารดา 
สวดอ้อนวอนกับลูกๆ อาจสำาคัญย่ิงกว่าแบบ 
อย่างอื่นใด

ข่าวสาร การปฏิบัติศาสนกิจ และการชด 
ใช้ของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของ 
เรา คือหลักสูตรสำาคัญที่สุดในครอบครัวเรา  
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ไม่มีพระคัมภีร์ข้อใดบรรยายลักษณะศรัทธา 
ของเราได้ดีเท่า 2 นีไฟ 25:26  “และเราพูด 
ถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์,  
เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึง 
พระคริสต์, และเราเขียนตามคำาพยากรณ์ 
ของเรา, เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขา 
จะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของ
พวกเขา.”

หลักธรรมรากฐานประการหนึ่งในนิมิต 
ของลีไฮคือสมาชิกที่ซื่อสัตย์ต้องยึดราวเหล็ก 
ให้มั่นเพื่อรักษาตนเองให้อยู่ในทางคับแคบ
และแคบซึ่งนำาไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต  จำาเป็น 
อย่างยิ่งที่สมาชิกต้องอ่าน ไตร่ตรอง และ
ศึกษาพระคัมภีร์17

พระคัมภีร์มอรมอนมีความสำาคัญสูงสุด18   
แน่นอนว่าจะมีผู้ที่ดูถูกความสำาคัญหรือแม้
กระทั่งดูหมิ่นหนังสือศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้  บางคน 
ทำาให้เป็นเรื่องขบขัน  ก่อนข้าพเจ้ารับใช้งาน
เผยแผ่ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง
อ้างคำาพูดของมาร์ก ทเวนว่า หากลบวลีที่
ว่า “และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น” ออกจาก
พระคัมภีร์มอรมอน หนังสือเล่มนี้ “คงเป็น
แค่จุลสาร”19

ไม่กี่เดือนต่อมา ขณะข้าพเจ้ารับใช้งาน 
เผยแผ่ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาจารย์ 
จบออกซ์ฟอร์ดผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่มหา- 
วิทยาลัยลอนดอน เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษา 
อียิปต์ในกลุ่มภาษาเซมิติก ท่านอ่านพระ 
คัมภีร์มอรมอน เขียนจดหมายโต้ตอบกับ 
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ และได้พบกับ 
ผู้สอนศาสนา  ท่านบอกผู้สอนศาสนาว่าท่าน 
แน่ใจว่าพระคัมภีร์มอรมอนแปลจาก “สิ่ง 
เรียนรู้ของชาวยิวและภาษาของชาวอียิปต์”  
ในช่วงเวลาตามที่พระคัมภีร์มอรมอนบอก 
ไว้20  ตัวอย่างหน่ึงท่ีท่านยกมาอ้างคือวลีเช่ือม 
ประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน “และเหตุการณ์ได ้
บังเกิดขึ้น” ซึ่งท่านกล่าวว่าตรงกับวลีที่ท่าน 
จะใช้แปลสำานวนงานเขียนภาษาเซมิติก 
โบราณ21  ศาสตราจารยท์า่นนัน้ไดท้ราบวา่วธิ ี
การทางเหตุและผลตามงานอาชีพช่วยท่าน 
แต่ยังจำาเป็นอยู่ดีท่ีท่านต้องมีประจักษ์พยาน 
ทางวิญญาณ  โดยการศึกษาและสวดอ้อน 
วอนท่านได้รับพยานทางวิญญาณและรับ 
บัพติศมา ส่ิงท่ีนักเขียนอารมณ์ขันผู้มีช่ือเสียง 
คนหนึ่งเห็นเป็นเรื่องตลก แต่นักวิชาการคน 

หนึ่งกลับตระหนักว่านั่นเป็นพยานหลักฐาน 
สำาคัญย่ิงถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน 
ท่านได้รับการยืนยันจากพระวิญญาณ

หลักคำาสอนสำาคัญเรื่องสิทธิ์เสรีกำาหนด 
ว่าประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่รับ 
การฟ้ืนฟูอยู่บนพ้ืนฐานของศรัทธาไม่ใช่เพียง 
ข้อพิสูจน์ภายนอกหรือทางวิทยาศาสตร์  
การหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ยังไม่เปิดเผยอย่าง 
สมบูรณ์ เช่น การกำาเนิดจากหญิงพรหมจา
รีย์หรือการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วย 
ให้รอดเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือโจเซฟ สมิธแปล 
พระคัมภีร์ของเราด้วยวิธีใดกันแน่ จะไม่ส่ง 
ผลดีหรือทำาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิญญาณ  
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของศรัทธา  ที่สุดแล้วคำา 
ตอบนั้นคือคำาแนะนำาของโมโรไนที่ให้อ่าน 
และไตร่ตรองแล้วทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วย 
ความจริงใจที่สุด ด้วยเจตนาแท้จริง ให้ทรง 
ยืนยันความจริงของพระคัมภีร์โดยพยาน

จากพระวิญญาณ22  นอกจากนี้ เมื่อเราซึมซับ 
กฎเกณฑ์จากพระคัมภีร์เข้าไปในชีวิตเรา 
และดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เราจะได้ 
รับพรด้วยพระวิญญาณและชิมรสพระคุณ
ความดีของพระองค์ด้วยความรู้สึกปีติ ความ
สุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสันติสุข23

เห็นได้ชัดว่าข้อแตกต่างระหว่างผู้ได้ยิน 
ท่วงทำานองแห่งศรัทธากับผู้ฟังทำานองไม่ออก 
หรือทำานองเพี้ยนคือการศึกษาพระคัมภีร์ 
อย่างขะมักเขม้น  ข้าพเจ้าประทับใจอย่าง 
ยิ่งเมื่อหลายปีก่อนที่สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์  ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเราเน้น 
ความจำาเป็นของการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ 
อย่างต่อเนื่อง  ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าพบว่า 
เมื่อข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เพียงผิวเผินกับ 
พระผู้เป็นเจ้าและเม่ือดูเหมือนว่าไม่มีพระกรรณ 
คอยสดับฟังและไม่มีสุรเสียงรับสั่ง ข้าพเจ้าก็
กำาลังห่างไกลออกไปทุกที  ถ้าข้าพเจ้าใฝ่ใจ 
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ศึกษาพระคัมภีร์ ระยะทางจะแคบเข้าและ 
ความเข้มแข็งทางวิญญาณจะกลับคืนมา”24

ข้าพเจ้าหวังว่าเรากำาลังอ่านพระคัมภีร์
มอรมอนกับบุตรธิดาอยู่เป็นประจำา  ข้าพเจ้า
สนทนาเรื่องนี้กับลูกๆ  พวกเขาให้ข้อสังเกต
สองข้อ  ข้อแรก การอ่านพระคัมภีร์อย่างต่อ 
เน่ืองเป็นประจำาทุกวันกับครอบครัวคือกุญแจ  
บุตรสาวข้าพเจ้าอธิบายอย่างเบิกบานใจถึง 
ความพยายามในช่วงเช้าเพื่อให้ลูกๆ วัยรุ่น 
อ่านพระคัมภีร์อย่างสมำ่าเสมอ  เธอกับสามี 
ตื่นแต่เช้าและงัวเงียคว้าราวบันไดไปยังที่ซึ่ง 
ครอบครัวมาน่ังอ่านพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า 
ด้วยกัน  ความไม่ย่อท้อคือคำาตอบ และอารมณ์ 
ขันช่วยได้  การทำาเช่นน้ีต้องใช้ความพยายาม 
มากทุกๆ วันจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว  
แต่จะคุ้มค่าความพยายาม  อุปสรรคช่ัวคราว 
เอาชนะได้ด้วยความไม่ย่อท้อ

ข้อสองคือวิธีท่ีบุตรชายคนเล็กของเราและ 
ภรรยาอ่านพระคัมภีร์เป็นครอบครัวกับลูก 
เล็กๆ ของพวกเขา  ลูกสองคนในบรรดาสี่คน 
ยังไม่โตพอจะอ่านได้  สำาหรับลูกวัยห้าขวบ 
พวกเขาใช้สัญญาณห้านิ้วให้ลูกโต้ตอบเพื่อ 
จะมีส่วนร่วมเต็มที่ในการอ่านพระคัมภีร์กับ 
ครอบครัว  สัญญาณนิ้ว 1 คือให้เขาท่อง 
คำาว่า “และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น” เมื่อคำา
นี้ปรากฏในพระคัมภีร์มอรมอน  ข้าพเจ้าต้อง 
ยอมรับว่าข้าพเจ้าชอบท่ีวลีน้ีปรากฏบ่อยมาก 
และเผื่อครอบครัวที่มีลูกเล็กๆ จะสนใจ สัญ- 
ญาณนิ้ว 2 คือคำาว่า “และเราจึงเห็นดังนี้ 
ว่า” ส่วนนิ้ว 3, 4 และ 5 แล้วแต่บิดามารดา
จะเลือกตามคำาในบทที่กำาลังอ่าน

เรารู้ว่าการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว 
และการสังสรรค์ในครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์ 
แบบเสมอไป  แต่ไม่ว่าท่านจะเผชิญการท้า- 
ทายใด จงอย่าท้อถอย

ขอให้เข้าใจว่าการมีศรัทธาในพระเจ้าพระ 
เยซูคริสต์และการรักษาพระบัญญัติของ 
พระองค์เป็นบททดสอบที่กล่อมเกลาเราใน 
ความเป็นมรรตัยและจะยังเป็นเช่นนั้นเสมอ   
เหนือสิ่งอื่นใด เราแต่ละคนต้องตระหนักว่า
เมื่อคนหนึ่งฟังท่วงทำานองแห่งศรัทธาไม่ออก 
เขาย่อมไม่สอดคล้องกับพระวิญญาณ  ดังที่
ศาสดาพยากรณ์นีไฟสอนว่า “[ท่าน] ได้ยิน
เสียง [พระองค์]…; และเมื่อ [พระองค์ตรัส]  
กับท่านด้วยเสียงสงบแผ่วเบา, แต่ใจ [ท่าน] 
เกินกว่าจะรู้สึก, [ท่าน] จึงสัมผัสพระวจนะ 
ของพระองค์ไม่ได้”25

หลักคำาสอนของเราชัดเจน เราต้องมอง
ในแง่ดีและมีใจรื่นเริง  เราเน้นศรัทธาของเรา 
มิใช่ความกลัว  เราชื่นชมยินดีในคำารับรอง
จากพระเจ้าที่ว่าพระองค์จะทรงยืนเคียงข้าง
เราคอยให้คำาแนะนำาและแนวทางแก่เรา26  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานต่อใจเรา
ว่าเรามีพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา แผน
อันเมตตาของพระองค์เพื่อการไถ่เราจะเกิด
สัมฤทธิผลในทุกด้านเพราะการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ดังท่ีนาโอมิ ดับเบิลยู. แรนดัลล์ ผู้ประพันธ์ 
เพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เขียนไว้ว่า “พระ 
วิญญาณทรงนำา และความรักบอกว่าเมื่อ 
ศรัทธาคงมั่น ความหวั่นมลาย”27

ดังนั้น ขอให้เราดำาเนินอยู่ในเส้นทางของ 
สานุศิษย์ในนิมิตของลีไฮ ตั้งปณิธานที่จะ 
กระตุ้นตัวเราและครอบครัวเราให้ปรารถนา 
มากข้ึนท่ีจะได้รับของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ 
อันไม่อาจเข้าใจได้ของพระผู้ช่วยให้รอด   
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราดำาเนินชีวิต 
สอดคล้องกับท่วงทำานองแห่งศรัทธา  ข้าพ- 
เจ้าเป็นพยานถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของ
พระเยซูคริสต์และความเป็นจริงแห่งการ
ชดใช้ของพระองค์  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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อีกตัวอย่างหน่ึงของการเปิดเผยคือการนำา 
ทางต่อไปนี้ที่ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ ได้ 
รับ  “ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราเคลื่อนไหวและดำาเนิน 
อยู่ท่ามกลางผู้ส่งสารจากสวรรค์และสัต- 
ภาวะจากสวรรค์  เราไม่ได้อยู่แยกต่างหาก  
… เราเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับญาติพี่น้องของ 
เรา บรรพชนของเรา … ผู้ล่วงหน้าไปที่โลก 
วิญญาณแล้ว  เราไม่อาจลืมพวกเขาได้ เรา 
ไม่หยุดรักพวกเขา เราเก็บพวกเขาไว้ในใจใน
ความทรงจำาเสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงสัมพันธ์
เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาด้วยสายใยที่ไม่มี
วันขาด … หากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราใน
สภาพชีวิตอันจำากัดซึ่งรายล้อมไปด้วยความ
อ่อนแอของมนุษย์ … แน่นอนกว่านั้นเพียง 
ใด … ที่จะเชื่อว่าผู้ซื่อสัตย์ที่ล่วงลับไปแล้ว 
… ย่อมเห็นเราได้ชัดเจนกว่าที่เราเห็นพวก 
เขา ว่าพวกเขารู้จักเราดีกว่าท่ีเรารู้จักพวกเขา 
… เราอยู่ท่ามกลางพวกเขา พวกเขามอง 

โดย เอ็ลเดอร์ริช�ร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ทุกคนที่มายืน ณ แท่นพูดนี้เพื่อถ่าย 
ทอดข่าวสารรู้สึกได้ถึงพลังและแรง 
สนับสนุนจากสมาชิกทั่วโลก  ข้าพ- 

เจ้าขอบคุณท่ีแรงสนับสนุนเดียวกันน้ีสามารถ 
มาจากคู่ครองอันเป็นที่รักในอีกด้านหนึ่ง 
ของม่านเช่นกัน  ขอบคุณจีนีน

พระวิญญาณบริสุทธิ์สื่อสารข้อมูลสำาคัญ 
ที่เราต้องรู้เพื่อนำาทางเราในการเดินทางของ 
ชีวิตมรรตัย  เมื่อข้อมูลนั้นแจ่มชัดและสำาคัญ 
ย่ิง ย่อมสมควรแก่การเรียกว่าการเปิดเผย  เม่ือ 
เป็นการกระตุ้นเตือนที่มีมาต่อเนื่องเพื่อนำา 
เราทีละก้าวไปสู่วัตถุประสงค์อันมีค่าควร  
สำาหรับบริบทของข่าวสารนี้ นั่นคือการดลใจ

ตัวอย่างหนึ่งของการเปิดเผยคงเป็นแนว 
ทางที่ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
ได้รับหลังจากทูลวิงวอนพระเจ้าอย่างต่อเน่ือง 
เป็นเวลานานเรื่องการมอบฐานะปุโรหิตให้ 
ชายทุกคนท่ีมีค่าควรในศาสนจักรขณะท่ีเวลา 
นั้นมีให้เฉพาะบางคน

วิธีได้รับการเปิดเผย
และการดลใจ
ในชีวิตส่วนตัว
ของท่าน
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องการให้เราสวดอ้อนวอนทูลขอพระองค์   
เพราะนั่นคือวิธีได้รับการเปิดเผย

เห็นเรา  พวกเขาห่วงใยความผาสุกของเรา  
รักเรามากกว่าที่เคยรัก  ด้วยเวลานี้พวกเขา 
เห็นอันตรายที่ห้อมล้อมเรา … ความรักและ 
ความปรารถนาดีที่พวกเขามีต่อเราต้องมาก 
กว่าที่เรารู้สึกต่อตนเองเป็นแน่”1

สัมพันธภาพจะแน่นแฟ้นขึ้นได้ผ่านม่าน 
กับบรรดาคนรู้จักที่เรารัก  สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วย 
ความมุ่งม่ันของเราท่ีจะทำาส่ิงถูกต้องอยู่เสมอ 
เราจะกระชับสัมพันธภาพของเรากับผู้ล่วง 
ลับที่เรารักโดยตระหนักว่าการแยกจากกัน 
เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและพันธสัญญาที่ทำาใน 
พระวิหารเป็นนิรันดร์  เม่ือเช่ือฟังพันธสัญญา 
อยู่เสมอ ย่อมเป็นสิ่งรับประกันว่าสัญญา 
นิรันดร์ที่ผูกติดกับพันธสัญญานั้นจะเกิดสัม- 
ฤทธิผล

การเปิดเผยชัดเจนที่สุดในชีวิตข้าพเจ้า 
เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้รับการกระตุ้นเตือน 
อย่างแรงกล้าจากพระวิญญาณให้ขอ จีนีน  
วัทกินส์ ผนึกกับข้าพเจ้าในพระวิหาร  

บทเรียนสำาคัญอย่างหน่ึงคือเราต้องเรียนรู้ 
ที่จะขอ  เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องการให้เรา
สวดอ้อนวอนทูลขอพระองค์  เพราะนั่นคือ 
วิธีได้รับการเปิดเผย

เมื่อข้าพเจ้าเผชิญกับเรื่องยากมาก นี่คือ 
วิธีท่ีข้าพเจ้าพยายามเข้าใจว่าควรทำาอย่างไร 
ข้าพเจ้าอดอาหาร สวดอ้อนวอนเพื่อให้พบ 
และเข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่จะช่วยได้  ขั้นตอน 
วนเวียนอยู่เช่นน้ีคือ  ข้าพเจ้าเร่ิมอ่านข้อความ 
ในพระคัมภีร์ ไตร่ตรองความหมายและสวด
อ้อนวอนขอการดลใจ  จากนั้นไตร่ตรองและ 
สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าข้าพเจ้ารับรู้ทุกสิ่งที่ 
พระเจ้าทรงต้องการให้ทำาแล้วหรือไม่  ความ 
ประทับใจเพ่ิมเติมมักมาพร้อมกับความเข้าใจ 
มากขึ้นในหลักคำาสอน  ข้าพเจ้าพบว่าแบบ 
แผนดังกล่าวเหมาะแก่การเรียนรู้จากพระ 
คัมภีร์  

มีหลักธรรมเป็นประโยชน์บางอย่างซึ่ง 
ขยายการเปิดเผย  อย่างแรก การยอมจำานน 
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ต่ออารมณ์ความรู้สึก เช่น ความโกรธ ความ 
เจ็บปวด หรือความรู้สึกต่อต้านจะขับพระ 
วิญญาณบริสุทธ์ิออกไป  เราต้องกำาจัดอารมณ์ 
เหล่าน้ัน มิฉะน้ันโอกาสท่ีเราจะได้รับการเปิด 
เผยมีน้อยมาก

หลักธรรมอีกข้อหนึ่งคือให้ระมัดระวัง 
อารมณ์ขัน  อาการขบขันเกินเหตุเกินควรจะ 
ทำาให้พระวิญญาณขุ่นเคือง  อารมณ์ขันที่ดี 
เอื้อต่อการเปิดเผย ตรงข้ามกับอาการขบขัน
เกินเหตุ  อารมณ์ขันคือช่องทางหลบเล่ียงแรง 
กดดันในชีวิต

ศัตรูอีกอย่างหนึ่งของการเปิดเผยมาจาก 
การพูดจาโอ้อวดหรือพูดเสียงดัง  คำาพูดเบาๆ 
ด้วยความระมัดระวังจะหนุนนำาให้ได้รับการ
เปิดเผย

ในอีกแง่หนึ่ง การสื่อสารทางวิญญาณจะ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการดูแลตนเอง 
ให้มีสุขภาพดี  การออกกำาลังกาย นอนหลับ 
อย่างเพียงพอ และนิสัยการกินที่ดีจะเพิ่ม 
ความสามารถของเราในการรับและเข้าใจ 
การเปิดเผย  เราจะมีชีวิตอยู่ตามช่วงเวลาที่ 
กำาหนด แต่เราสามารถเพิ่มทั้งคุณภาพการ 
รับใช้และความผาสุกของเราเองโดยการเลือก 
อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง

เป็นเรื่องสำาคัญที่กิจกรรมประจำาวันต้อง 
ไม่ทำาให้เราเขวไปจากการฟังพระวิญญาณ

การเปิดเผยประทานมาในความฝันได้ 
เช่นกันเมื่อเราเปลี่ยนจากหลับเป็นตื่นโดย 
แทบไม่รู้ตัว  หากท่านพยายามบันทึกเนื้อหา 
ไว้โดยทันที ท่านจะบันทึกรายละเอียดได้มาก 
มิฉะนั้นฝันจะจางหายไปอย่างรวดเร็ว  โดย 
ทั่วไปการสื่อสารที่ได้รับการดลใจยามค่ำาคืน 
จะมาพร้อมกับความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้น
ตลอดประสบการณ์น้ัน  พระเจ้าทรงใช้บุคคล 
ที่เราเคารพนับถือมากเพื่อสอนความจริงเรา 
ในความฝัน เพราะเราเชื่อใจและจะฟังคำา 
แนะนำาของคนเหล่านั้น  พระเจ้าคือผู้ที่กำาลัง 
สอนความจริงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์  แต ่
พระองค์อาจทรงทำาให้ความฝันเข้าใจง่าย
ขึ้นและสัมผัสใจเราง่ายขึ้นโดยทรงสอนผ่าน
คนที่เรารักและเคารพ

เมื่อเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ 
ทรงสามารถช่วยให้เราจำาได้ทุกอย่าง  แต่นั่น 
ไม่ควรบั่นทอนความมุ่งมั่นที่เราจะบันทึก
ความรู้สึกจากพระวิญญาณ  การต้ังใจบันทึก 

การดลใจแสดงให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นว่าการ 
ส่ือสารของพระองค์ศักด์ิสิทธ์ิต่อเรา  นอกจาก 
นี้การบันทึกจะขยายความสามารถให้เราจำา 
การเปิดเผยได้มากขึ้น  พึงป้องกันบันทึกการ 
นำาทางจากพระวิญญาณเช่นน้ันไม่ให้สูญหาย 
หรือถูกล่วงล้ำาจากผู้อื่น

พระคัมภีร์ยืนยันไว้อย่างน่าฟังว่าการ 
ดำาเนินชีวิตตามความจริงอยู่เสมอจะเปิด 
ประตูไปสู่การดลใจเพื่อจะรู้ว่าควรทำาสิ่งใด 
และเมื่อจำาเป็น อำานาจศักดิ์สิทธิ์จะขยาย 
ความสามารถของบุคคลนั้น  พระคัมภีร์อธิ- 
บายว่าพระเจ้าจะทรงเพ่ิมพลังความสามารถ 
ของบุคคลหน่ึงเม่ือถึงเวลาจำาเป็นเพ่ือเอาชนะ 
ความยากลำาบาก ความสงสัย และการท้า- 
ทายที่ดูเหมือนยากจะเอาชนะได้  เมื่อท่าน 
ไตร่ตรองแบบอย่างเหล่านั้น จะมีการยืนยัน 
เงียบๆ ผ่านทางพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ว่า 
ประสบการณ์ของพวกเขาเป็นความจริง  ท่าน 
จะรู้ว่าความช่วยเหลือคล้ายกันนี้มีให้ท่าน
เช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นหลายคนเผชิญการท้าทาย 
และรู้ว่าต้องทำาอย่างไรเมื่อสิ่งนั้นเกินกว่า 
ชั่วโมงบินของตน นั่นเพราะพวกเขาวางใจ

พระเจ้าและรู้ว่าพระองค์จะทรงนำาไปพบทาง 
ออกที่ต้องการโดยเร็ว

พระเจ้าทรงประกาศว่า “และเจ้าต้องรับ 
การสอนจากเบ้ืองบน. จงชำาระตนเองให้บริสุทธ์ิ 
และเจ้าจะได้รับการประสาทอำานาจ, เพ่ือเจ้า 
จะให้แม้ดังที่เราพูดไว้.”2  คำาว่า ชำาระตนเอง 
ให้บริสุทธิ์ อาจฟังน่าฉงน  ประธานฮาโรลด์  
บี. ลี อธิบายครั้งหนึ่งว่าเราสามารถแทนคำา 
เหล่าน้ันด้วยประโยค “รักษาบัญญัติของเรา” 
เมื่ออ่านดังนั้นคำาแนะนำาดังกล่าวอาจฟังดู
ชัดเจนขึ้น

บุคคลหนึ่งต้องสะอาดทั้งกายและใจและ 
มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้พระเจ้าทรงดลใจได้   
ผู้เชื่อฟังพระบัญญัติย่อมเป็นที่ไว้วางพระทัย 
จากพระเจ้า เขามีสิทธิ์ได้รับการดลใจเพื่อจะ
รู้ว่าควรทำาสิ่งใดและเมื่อจำาเป็นเขาจะได้รับ
พลังจากสวรรค์เพื่อทำาสิ่งนั้น

เพื่อให้มีความเข้มแข็งทางวิญญาณมาก 
ข้ึนและมีไว้ใช้มากข้ึน เราต้องปลูกฝังในสภาพ 
แวดล้อมที่ชอบธรรม  ความหยิ่งยโส ความ 
จองหอง ความถือดี เป็นเหมือนพื้นหินที่ไม่มี 
วันให้ผลิตผลทางวิญญาณ
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ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นดินดีทำาให้ 

ความเข้มแข็งทางวิญญาณเติบโตและออก 

ผลเป็นการดลใจให้รู้สิ่งที่ควรทำา  เปิดทางไป 

สู่อำานาจศักดิ์สิทธิ์เพื่อบรรลุผลสำาเร็จในสิ่งที่ 

ต้องทำา  ผู้ที่ถูกจูงใจด้วยความปรารถนาจะ 

ได้รับยกย่องหรือกล่าวขวัญย่อมไม่คู่ควรได้ 

รับการสอนจากพระวิญญาณ  ผู้ที่โอหังหรือ 

ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกครอบงำาการตัด 

สินใจจะไม่ได้รับการนำาอย่างทรงพลังจาก 

พระวิญญาณ

เมื่อเรากระทำาตนเป็นเครื่องมือแทนผู้อื่น  

เราจะรับการดลใจได้ง่ายกว่าเมื่อเรานึกถึง 

แต่ตนเอง  ระหว่างช่วยเหลือผู้อื่น พระเจ้าจะ 

ทรงให้การนำาทางที่เป็นประโยชน์แก่เราเพิ่ม 

มาด้วย

พระบิดาบนสวรรค์มิได้ทรงวางเราไว้บน 

แผ่นดินโลกเพ่ือล้มเหลวแต่เพ่ือประสบความ 

สำาเร็จอย่างรุ่งโรจน์  ฟังดูอาจขัดแย้งกัน นั่น 

เป็นเหตุที่การรับรู้คำาตอบของการสวดอ้อน 

วอนอาจยากมากในบางครั้ง  บางครั้งเราไม่ 

ฉลาดนักที่พยายามเผชิญชีวิตตามมีตาม 

เกิด  จะเป็นการฉลาดกว่านั้นถ้าเราแสวงหา 

ผ่านการสวดอ้อนวอนและการดลใจจาก

สวรรค์เพ่ือให้รู้ส่ิงท่ีควรทำา  การเช่ือฟังเป็นส่ิง 

รับรองว่าเราคู่ควรจะได้รับอำานาจศักดิ์สิทธิ์ 

ในยามจำาเป็นเพ่ือบรรลุผลสำาเร็จในวัตถุประ- 

สงค์ที่ได้รับการดลใจ

เช่นเดียวกับเราหลายคน ออลิเวอร์ คาว- 

เดอรีไม่ตระหนักถึงพยานหลักฐานของคำาตอบ 

จากการสวดอ้อนวอนซึ่งพระเจ้าประทานให้ 

แล้ว  เพื่อเปิดตาเขาและตาเรา พระองค์จึง 

ประทานการเปิดเผยนี้ผ่านโจเซฟ สมิธ

“เจ้าเป็นสุขเพราะสิ่งที่เจ้าทำาไป; เพราะ 

เจ้าสอบถามเรา, และดูเถิด, บ่อยเท่าที่เจ้า 

สอบถาม เจ้าก็ได้รับคำาแนะนำาจากพระวิญ- 

ญาณของเรา.  หากไม่เป็นเช่นนั้น, เจ้าคงไม ่

ได้มาอยู่ตรงที่ซึ่งเจ้าอยู่ ณ เวลานี้. 

“ดูเถิด, เจ้ารู้ว่า เจ้าสอบถามเรา และเรา 

ได้ทำาให้ความนึกคิดของเจ้าสว่าง; และบัดนี้ 

เราบอกเจ้าเรื่องเหล่านี้เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้

รับความสว่างโดยพระวิญญาณแห่งความ

จริง”4

หากท่านรู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้ายังไม่ได้ตอบ 

คำาสวดอ้อนวอนท่าน จงไตร่ตรองพระคัมภีร์

ข้อเหล่านี้—จากนั้นตั้งใจมองหาพยานหลัก 

ฐานในชีวิตท่านซึ่งแสดงว่าพระองค์ทรงตอบ

ท่านแล้ว

ข้อบ่งช้ีสองประการท่ีบ่งบอกว่าความรู้สึก 

หรือการกระตุ้นเตือนน้ันมาจากพระผู้เป็นเจ้า 

คือสิ่งนั้นทำาให้เกิดสันติสุขในใจท่านและ 

ความรู้สึกสงบอบอุ่น  เมื่อท่านทำาตามหลัก 

ธรรมที่ข้าพเจ้ากล่าวมา ท่านจะพร้อมตระ- 

หนักถึงการเปิดเผยเมื่อเกิดช่วงเวลาวิกฤต

ในชีวิตท่านเอง

ย่ิงท่านต้ังใจทำาตามการนำาทางจากสวรรค์ 

มากเท่าใด ท่านจะยิ่งมีความสุขที่นี่และใน 

นิรันดรมากขึ้นเท่านั้น—ยิ่งกว่านั้นคือความ

ก้าวหน้าและความสามารถในการรับใช้ของ 

ท่านจะเพ่ิมพูนข้ึนด้วย  ข้าพเจ้าไม่เข้าใจถ่อง 

แท้ว่าเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร แต่การนำาทาง 

ดังกล่าวในชีวิตมิได้พรากสิทธ์ิเสรีไปจากท่าน  

ท่านสามารถตัดสินใจตามสิ่งที่ท่านเลือก  

แต่พึงระลึกว่าธรรมชาติวิสัยในการทำาสิ่งถูก

ต้องนำามาซึ่งสันติสุขในจิตใจและความสุข

หากการเลือกผิดพลาด แก้ไขได้โดยผ่าน 

การกลับใจ  เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน 

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด 

จะปลดปล่อยความผิดพลาดนั้นจากข้อเรียก 

ร้องแห่งความยุติธรรม  ช่างเรียบง่ายจนน่า 

อัศจรรย์และสวยงามจนหาท่ีเปรียบมิได้  เม่ือ 

ท่านดำาเนินชีวิตต่อไปอย่างชอบธรรม ท่าน

จะได้รับการกระตุ้นเตือนเสมอให้รู้สิ่งที่ควร 

ทำา  บางครั้งการจะค้นพบว่าควรทำาอย่างไร 

อาจเรียกร้องความพยายามและความไว้วาง 

ใจอย่างมากจากท่าน  กระน้ันท่านจะได้รับการ 

กระตุ้นเตือนให้รู้สิ่งที่ควรทำาเมื่อท่านดำาเนิน 

ตามเงื่อนไขสำาหรับการนำาทางศักดิ์สิทธิ์ดัง 

กล่าวในชีวิตท่าน อาทิ การเช่ือฟังพระบัญญัติ 

พระเจ้า การวางใจแผนแห่งความสุขอันศักด์ิ- 

สิทธิ์ของพระองค์ และการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ขัด

กับแผนนั้น
การสื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์ไม่ใช่ 

เรื่องสัพเพเหระ แต่เป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์- 
สิทธิ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักธรรมนิรันดร์อันไม่ 
เปลี่ยนแปลง  เราได้รับความช่วยเหลือจาก 
พระบิดาในสวรรค์ตามศรัทธา การเชื่อฟัง  
และการใช้สิทธิ์เสรีอย่างเหมาะสมของเรา  

ขอพระเจ้าทรงดลใจท่านให้เข้าใจและ 
ใช้หลักธรรมที่นำาไปสู่การเปิดเผยส่วนตัว 
และการดลใจ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 

เอเมน 
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โดยเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

แบบแผนในการได้รับสิทธิอำานาจฐานะ 
ปุโรหิตอธิบายอยู่ในหลักแห่งความเชื่อข้อห้า 
“เราเชื่อว่ามนุษย์ต้องได้รับการเรียกจาก
พระผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดย 
การวางมือโดยผู้มีสิทธิอำานาจ, เพื่อสั่งสอน 
พระกิตติคุณและปฏิบัติศาสนพิธีของพระ
กิตติคุณนั้น.”ดังนั้นเด็กชายหรือผู้ชายได้รับ 
สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตและได้รับการแต่งต้ัง 
เข้าสู่ตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่งโดยผู้ที่ดำารง
ฐานะปุโรหิตและได้รับอนุญาตจากผู้นำาที่มี
กุญแจฐานะปุโรหิตที่จำาเป็น

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตได้รับการคาดหมาย 
ให้ใช้สิทธิอำานาจศักดิ์สิทธิ์นี้ให้สอดคล้องกับ 
พระดำาริ พระประสงค์ และจุดประสงค์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าฐานะปุโรหิตไม่ใช่การ 
เอาตนเองเป็นที่ตั้งฐานะปุโรหิตมักจะใช้ใน 
การรับใช้ ให้พร และเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้ผู้อื่น

ฐานะปุโรหิตท่ีสูงกว่าได้รับโดยพันธสัญญา 
ที่เคร่งครัดซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการกระทำาใน 
สิทธิอำานาจ(ดูคพ.68:8)ตำาแหน่ง(ดูคพ. 
107:99)ที่ได้รับในฐานะผู้ดำารงสิทธิอำานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเราคือตัวแทนที่
จะกระทำาและไม่ใช่ผู้ที่ถูกกระทำา (ดู 2 นีไฟ
2:26)  โดยเนื้อแท้แล้วฐานะปุโรหิตเป็นสิ่งที่
ต้องใช้ไม่ใช่มีไว้เฉยๆ

ประธานเอสราแทฟท์เบ็นสันสอนว่า
“การที่รับฐานะปุโรหิตแล้วนั่งรออยู่เฉยๆ 

จนกระท่ังมีคนมากระตุ้นให้เราใช้น้ันไม่เพียง 
พอเมื่อเราได้รับฐานะปุโรหิตเรามีหน้าที่
เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและกระตือรือร้น
ในอุดมการณ์แห่งความชอบธรรมในแผ่นดิน
โลกเพราะพระเจ้าตรัสว่า

“‘…แต่คนที่หาได้ทำาอะไรไม่จนกว่าเรา 
จะบัญชาเขา,และรับคำาบัญชาด้วยใจสงสัย, 
และรักษาคำาบัญชาน้ันด้วยความเกียจคร้าน, 
คนคนนั้นย่อมอัปมงคล.’[คพ.58:29]”(So 
Shall Ye Reap[1960],21)

พี่
น้องชายที่รัก  ข้าพเจ้าซาบซึ้งที่ 
เราสามารถนมัสการด้วยกันเป็นผู้ 
ดำารงฐานะปุโรหิตกลุ่มใหญ่ข้าพ- 

เจ้าชอบและชื่นชมพวกท่านสำาหรับความ 
มีค่าควรและอิทธิพลของท่านเพื่อความดีที่มี
อยู่ทั่วโลก

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ทุกท่านไตร่ตรองว่า 
ท่านจะตอบคำาถามต่อไปนี้ที่ประธานเดวิด
โอ. แมคเคย์ถามสมาชิกเมื่อหลายปีก่อน 
อย่างไรคำาถามคือ“ถ้าเวลาน้ีมีคนขอให้ท่าน 
แต่ละคนพูดถึงลักษณะเด่นของศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
มาหนึ่งประโยคหรือหนึ่งวลีคำาตอบของท่าน 
คืออะไร?(“TheMissionoftheChurchand 
ItsMembers,”Improvement Era,Nov.1956, 
781)

คำาตอบของประธานแมคเคย์ท่ีตอบคำาถาม 
ของท่านเองคือ“สิทธิอำานาจจากสวรรค์”ของ 
ฐานะปุโรหิตศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายต่างจากศาสนจักร 
อ่ืนๆท่ีอ้างสิทธิอำานาจของพวกเขาว่ามาจาก 
การสืบทอดผ่านทางประวัติศาสตร์ พระคัมภีร์ 
หรือการอบรมทางศาสนศาสตร์เราประกาศ 
ตนอย่างแจ้งชัดว่าสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต

ได้มีการมอบให้โดยการวางมือโดยตรงจาก 
ผู้ส่งสารจากสวรรค์ให้โจเซฟสมิธ

ข่าวสารของข้าพเจ้าเน้นถึงฐานะปุโรหิต 
ศักด์ิสิทธ์ิและอำานาจแห่งสวรรค์ข้าพเจ้าสวด 
อ้อนวอนอย่างจริงใจเพ่ือทูลขอความช่วยเหลือ 
จากพระวิญญาณของพระเจ้าขณะที่เรา
เรียนรู้เกี่ยวกับความจริงที่สำาคัญนี้ด้วยกัน

สิทธิอำานาจและพลังอำานาจฐานะปุโรหิต
ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำานาจของพระผู้เป็น 

เจ้าที่ทรงมอบหมายให้ผู้ชายบนแผ่นดินโลก 
เพื่อกระทำาทุกสิ่งเพื่อความรอดของมวล
มนุษย์ (ดู Spencer W. Kimball, “Them
ExampleofAbraham,”Ensign,June1975,3)
ฐานะปุโรหิตคือวิธีที่พระเจ้าทรงกระทำาผ่าน 
ผู้ชายเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้รอดองค์ประ- 
กอบที่เฉพาะอย่างหนึ่งของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์ทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน
คือสิทธิอำานาจของพระองค์  ไม่มีศาสนจักร
ที่แท้จริงใดที่ไม่มีสิทธิอำานาจจากสวรรค์

ผู้ชายทั่วไปได้รับสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต 
ความมีค่าควรและความเต็มใจ––ไม่ใช่ประ- 
สบการณ์ ทักษะความรู้ หรือการศึกษา--- 
ที่เป็นคุณสมบัติสำาหรับการวางมือแต่งตั้ง
ฐานะปุโรหิต

อำานาจแห่งสวรรค์
ผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตทั้งหนุ่มและสูงวัยต้องก�รสิทธิอำ�น�จและพลังอำ�น�จ--- 
คำ�อนุญ�ตที่จำ�เป็นและคว�มส�ม�รถท�งวิญญ�ณในก�รเป็นตัวแทนของ
พระผู้เป็นเจ�้ในง�นแห่งคว�มรอด

ภาคฐานะปุโรหิต  |  31 มีนาคม 2012
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ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
เน้นให้คิดถึงคุณลักษณะที่แข็งขันของฐานะ 
ปุโรหิต“คนท่ีละเมิดพันธสัญญาฐานะปุโรหิต 
โดยการล่วงละเมิดพระบัญญัติ---แต่โดยการ 
ละทิ้งหน้าที่ของเขาด้วยเช่นกันดังนั้นการ 
ไม่รักษาพันธสัญญานี้ก็คือการอยู่เฉยๆ ไม่
ทำาอะไรเลย (The Miracle of Forgiveness 
[1969],96)

เม่ือเราทำาให้ความรับผิดชอบฐานะปุโรหิต 

ของเราเกิดสัมฤทธิผลอย่างสุดความสามารถ 
เราจะได้รับพรโดยพลังอำานาจฐานะปุโรหิต 
พลังอำานาจของฐานะปุโรหิตคือพลังอำานาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ดำาเนินการผ่านเด็กชาย
และผู้ชายเช่นเราและเรียกร้องความชอบ
ธรรมส่วนตัวความซื่อสัตย์การเชื่อฟังและ
ความพากเพียร เด็กชายหรือผู้ชายคนหนึ่ง
จะได้รับอำานาจฐานะปุโรหิตโดยการวางมือ 
แต่จะไม่มีพลังอำานาจฐานะปุโรหิตถ้าเขาไม่

เชื่อฟังไม่มีค่าควรหรือไม่เต็มใจรับใช้
“สิทธิของฐานะปุโรหิตเก่ียวข้องกับอำานาจ 

แห่งสวรรค์อย่างแยกจากกันไม่ได้,และ…  
อำานาจ  แห่งสวรรค์จะถูกบังคับหรือควบคุม 

ไม่ได้นอกจากตามหลักธรรมแห่งความชอบ- 

ธรรมเท่านั้น

“ว่าสิทธิเหล่าน้ันจะประสาทบนเราท้ังหลาย 
ก็จริงอยู่;แต่เมื่อเราพยายามปกปิดบาปของ 
เรา,หรือสนองความพอใจให้แก่ความจองหอง 
ของเรา,ความทะเยอทะยานอันถือดีของเรา,
หรือใช้การควบคุมหรืออำานาจการปกครอง 

หรือการบังคับจิตวิญญาณของลูกหลาน
มนุษย์,ในความไม่ชอบธรรมระดับใดก็ตาม,
ดูเถิด, สวรรค์ย่อมถอนตัว; พระวิญญาณ
ของพระเจ้าเศร้าโศก;และเมื่อถอนตัว,ย่อม
เอเมนกับฐานะปุโรหิตหรือสิทธิอำานาจของ
ชายผู้นั้น.”(คพ.121:36-37เน้นตัวเอน)

พ่ีน้องชายท้ังหลาย หากเด็กชายหรือผู้ชาย 
คนหนึ่งได้รับสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตแต่ละ 
เลยในการทำาสิ่งจำาเป็นเพื่อให้มีคุณสมบัติ
ต่อการมีพลังอำานาจฐานะปุโรหิตเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้ต่อพระเจ้าผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
ทั้งหนุ่มและสูงวัยต้องการสิทธิอำานาจและ
พลังอำานาจ---คำาอนุญาตที่จำาเป็นและความ
สามารถทางวิญญาณในการเป็นตัวแทน
ของพระผู้เป็นเจ้าในงานแห่งความรอด

บทเรียนจากบิดาข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้รับการเลี้ยงดูมาโดยมารดาที่
ซื่อสัตย์และบิดาที่ยอดเยี่ยมคุณแม่สืบเชื้อ
สายมาจากผู้บุกเบิกผู้เสียสละทุกอย่างเพื่อ
ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
คุณพ่อไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักรของ

เราและขณะที่ท่านเป็นหนุ่มท่านปรารถนาที่
จะเป็นนักบวชคาทอลิกในที่สุดท่านเลือกที่
จะไม่ไปโรงเรียนด้านศาสนศาสตร์และเลือก
ที่จะมีอาชีพเป็นช่างทำาเครื่องมือและแม่
พิมพ์ตอกโลหะ

ส่วนใหญ่ในชีวิตแต่งงานของคุณพ่อท่าน 
ไปการประชุมของศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับครอบครัว 
ของเราแท้จริงแล้วหลายคนในวอร์ดของเรา 
ไม่รู้ว่าคุณพ่อไม่ใช่สมาชิกของศาสนจักรท่าน 
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เล่นและเป็นโค้ชให้กับทีมซอฟบอลของวอร์ด 
เราช่วยกิจกรรมลูกเสือและสนับสนุนคุณ 
แม่ในการเรียกและความรับผิดชอบต่างๆ 
ของท่านข้าพเจ้าอยากจะบอกถึงบทเรียน
สำาคัญอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากคุณ 
พ่อเกี่ยวกับสิทธิอำานาจและพลังอำานาจของ 
ฐานะปุโรหิต

สมัยเป็นเด็กข้าพเจ้าถามคุณพ่อหลาย 
ครั้งในแต่ละสัปดาห์ว่าเมื่อไรท่านจะรับบัพ- 
ติศมาท่านตอบด้วยความรักแต่หนักแน่นทุก 
ครั้งที่ข้าพเจ้ากวนใจท่าน “เดวิด พ่อจะไม่
เข้าร่วมศาสนจักรเพราะแม่ เพราะลูก หรือ
เพราะใครพ่อจะเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อพ่อรู้
ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง”

ข้าพเจ้าเช่ือว่าข้าพเจ้ากำาลังเป็นวัยรุ่นเม่ือ 
การสนทนาต่อไปนี้เกิดขึ้นกับบิดาข้าพเจ้า 
เราเพ่ิงกลับถึงบ้านจากการประชุมวันอาทิตย์ 
ด้วยกันและข้าพเจ้าถามคุณพ่อว่าเมื่อไรจะ 
รับบัพติศมาท่านยิ้มและพูดว่า“ลูกเป็นคน 
เดียวท่ีถามพ่อเสมอเก่ียวกับเร่ืองรับบัพติศมา 
วันนี้พ่อมีคำาถามให้ลูก”ข้าพเจ้าด่วนสรุป
ด้วยความตื่นเต้นว่าตอนนี้เรากำาลังก้าวหน้า

คุณพ่อพูดว่า“เดวิดโบสถ์ของลูกสอนว่า 
ฐานะปุโรหิตถูกนำาไปจากโลกในสมัยโบราณ 
และฟ้ืนฟูโดยผู้ส่งสารจากสวรรค์ให้แก่ศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟสมิธใช่ไหม”ข้าพเจ้าตอบ 
ว่าคำาพูดของท่านถูกต้องจากนั้นท่านพูดว่า 
“น่ีคือคำาถามของพ่อทุกสัปดาห์ในการประชุม 
ฐานะปุโรหิตพ่อฟังอธิการและผู้นำาฐานะ 
ปุโรหิตคนอื่นเตือน วิงวอน และขอร้องให้ 
ผู้ชายสอนประจำาบ้านและปฏิบัติหน้าท่ีฐานะ 
ปุโรหิตของพวกเขาถ้าศาสนจักรของลูกมี 
ฐานะปุโรหิตที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างแท้จริง 
ของพระผู้เป็นเจ้า เหตุใดผู้ชายหลายคนใน 
โบสถ์ของลูกไม่แตกต่างจากผู้ชายในโบสถ์ 
ของพ่อในเรื่องการทำาหน้าที่ทางศาสนาของ 
พวกเขา”ความคิดอันอ่อนวัยของข้าพเจ้า 
ว่างเปล่าลงทันทีข้าพเจ้าไม่มีคำาตอบที่ดีพอ 
ให้คุณพ่อ

ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ถูกต้องที่คุณพ่อจะตัด 
สินความถูกต้องในคำายืนยันของศาสนจักร 
ต่อสิทธิอำานาจจากสวรรค์โดยความบกพร่อง 
ของผู้ชายที่ท่านคบหาสมาคมในวอร์ด  แต่ 

ลึกๆ ในคำาถามที่ท่านถามข้าพเจ้านั้นมีข้อ 
สรุปที่ถูกต้องว่าผู้ชายที่ดำารงฐานะปุโรหิต 
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าควรแตกต่าง 
จากผู้ชายคนอื่น ผู้ชายที่ดำารงฐานะปุโรหิต
ไม่ควรแต่เพียงรับสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต
เท่านั้นแต่จะต้องเป็นช่องทางอันมีค่าควร
และซื่อสัตย์แห่งอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า
“เจ้าที่ถือภาชนะของพระเจ้าจงสะอาด”
(คพ.38:42)

ข้ าพเจ้าไม่ เคยลืมบทเรียนเกี่ ยวกับ

สิทธิอำานาจและพลังอำานาจฐานะปุโรหิตที่
ข้าพเจ้าเรียนรู้จากคุณพ่อของข้าพเจ้า คนดี
ที่ไม่ได้นับถือศาสนาของเรา ผู้คาดหวังมาก 
ขึ้นจากชายที่อ้างว่าดำารงฐานะปุโรหิตของ
พระผู้เป็นเจ้าการสนทนาในบ่ายวันอาทิตย์
นั้นกับคุณพ่อเมื่อหลายปีก่อนทำาให้ข้าพเจ้า
มีความปรารถนาในใจว่าจะเป็น “เด็กดี”
ข้าพเจ้าไม่อยากเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีและ
เป็นสิ่งให้สะดุดต่อความก้าวหน้าของบิดา
ข้าพเจ้าในการเรียนรู้พระกิตติคุณที่ได้รับ
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การฟื้นฟู  ข้าพเจ้าเพียงต้องการเป็นเด็กดี 
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนผู้ดำารงสิทธิ
อำานาจของพระองค์ให้เป็นเด็กที่น่าเคารพมี 
ความบริสุทธิ์ และเป็นคนดีตลอดเวลาและ
ในทุกที่

ท่านอาจสนใจใคร่รู้ในเรื่องนี้ หลายปีต่อ 
มาบิดาข้าพเจ้ารับบัพติศมาและเมื่อเวลา 
ที่เหมาะสม ข้าพเจ้ามีโอกาสประสาทฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคีเซเดคให้ท่าน 
ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งในชีวิต
ข้าพเจ้าคือเฝ้าดูคุณพ่อรับสิทธิอำานาจและ 
สุดท้ายคือพลังอำานาจของฐานะปุโรหิต

ข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังถึงบทเรียนสำาคัญ 
ที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากบิดาข้าพเจ้าเพื่อเน้นถึง 
ความจริงอันเรียบง่ายการรับสิทธิอำานาจของ 
ฐานะปุโรหิตโดยการวางมือเป็นการเริ่มต้น 
ที่สำาคัญแต่นั่นไม่เพียงพอ  การแต่งตั้งประ- 
สาทสิทธิอำานาจ แต่ความชอบธรรมเรียก 
ร้องการกระทำาด้วยพลังอำานาจขณะที่เรา 
พยายามยกระดับจิตวิญญาณสอนและเป็น
พยานให้พรและคำาปรึกษาและทำาให้งาน
แห่งความรอดรุดหน้า

ในช่วงเวลาสำาคัญของประวัติศาสตร์โลก 
ท่านและข้าพเจ้าในฐานะผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 
จำาต้องเป็นชายผู้ชอบธรรมและเป็นเครื่อง 
มืออันมีประสิทธิภาพในพระหัตถ์ของพระผู้ 
เป็นเจ้า  เราต้องลุกขึ้นยืนในฐานะบุรุษของ 
พระผู้เป็นเจ้า  เป็นการดีที่ท่านและข้าพเจ้า
จะเรียนรู้และเชื่อฟังแบบอย่างของนีไฟ ซึ่ง 
เป็นหลานชายของฮีลามันและเป็นอัครสาวก 
สิบสองคนแรกที่ได้รับเรียกโดยพระผู้ช่วยให้
รอดในตอนต้นของการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟ “และ [นีไฟ]
ปฏิบัติหลายอย่างต่อพวกเขา;…และนีไฟ 
ได้ปฏิบัติด้วยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจ
มากมาย”(3นีไฟ7:17)

“โปรดช่วยให้สามีของดิฉันเข้าใจ”
ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ใบรับรอง

พระวิหารที่ข้าพเจ้าทำาสมัยเป็นอธิการและ
ประธานสเตคข้าพเจ้ามักถามสมาชิกสตรีที่
แต่งงานแล้วว่าข้าพเจ้าจะรับใช้พวกเขาและ 
ครอบครัวของพวกเขาให้ดีที่สุดได้อย่างไร

คำาตอบที่สอดคล้องกันซึ่งข้าพเจ้าได้รับจาก 

สตรีผู้ซื่อสัตย์มีทั้งประโยชน์และน่าใจหาย 

พี่น้องสตรีบ่นหรือวิพากษ์วิจารณ์น้อยมาก

แต่พวกเขามักตอบดังนี้ “โปรดช่วยให้สามี 

ดิฉันเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำา

ฐานะปุโรหิตในบ้านของเราดิฉันยินดีที่จะ

เป็นคนนำาในการศึกษาพระคัมภีร์ การสวด

อ้อนวอนเป็นครอบครัว และการสังสรรค์ใน

ครอบครัว และดิฉันจะยังคงทำาต่อไป  แต่

ดิฉันปรารถนาจะให้สามีดิฉันเป็นคู่ครอง

ที่เท่าเทียมกันและให้ความเป็นผู้นำาฐานะ

ปุโรหิตที่เข้มแข็งซึ่งมีเพียงเขาเท่านั้นที่ทำาได้

โปรดช่วยสามีของดิฉันเรียนรู้วิธีเป็นปิตุและ

ผู้นำาฐานะปุโรหิตในบ้านของเราผู้ที่จะเป็น

หัวหน้าครอบครัวและให้ความคุ้มครอง”

ข้าพเจ้ามักนึกถึงความจริงใจของสตรี 

เหล่านี้และคำาวิงวอนของสตรีเหล่านี้ผู้นำา 

ฐานะปุโรหิตได้ยินข้อกังวลที่คล้ายกันใน 

วันนี้ภรรยาหลายคนวิงวอนให้สามีไม่เพียง 

มีสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตแต่ให้มีพลังอำานาจ 

ฐานะปุโรหิตพวกเธอปรารถนาท่ีจะเข้าเทียม 

แอกกับสามีผู้ซื่อสัตย์และคู่คิดฐานะปุโรหิต

ในงานแห่งการสร้างบ้านที่มีศูนย์กลางอยู่ที่

พระคริสต์และมุ่งเน้นพระกิตติคุณ

พี่น้องชายข้าพเจ้าสัญญาว่าหากท่าน 
และข้าพเจ้าไตร่ตรองร่วมกับการสวดอ้อน 
วอนถึงคำาวิงวอนของพี่น้องสตรีเหล่านี้พระ 
วิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราเห็นตนเอง
ดังที่เป็นอยู่ (ดู คพ. 93:24) และช่วยให้เรา 
ยอมรับส่ิงท่ีเราต้องเปล่ียนแปลงและปรับปรุง 
และเวลาที่ต้องทำาคือเดี๋ยวนี้

เป็นแบบอย่างแห่งความชอบธรรม

คืนนี้ข้าพเจ้าขอพูดซ้ำาถึงคำาสอนของประ- 
ธานโธมัน เอส. มอนสัน ผู้เชื้อเชิญเราผู้ 
ดำารงฐานะปุโรหิตให้เป็น “แบบอย่างของ
ความชอบธรรม”ท่านเตือนเราครั้งแล้วครั้ง 
เล่าว่าเราทำางานของพระเจ้าและมีสิทธิ์ได้ 
รับความช่วยเหลือของพระองค์บนพื้นฐาน
ความมีค่าควรของเรา (ดู “แบบอย่างของ 
ความชอบธรรม”เลียโฮนาพ.ค.2008หน้า 
79-82)ท่านและข้าพเจ้าดำารงสิทธิอำานาจ
ฐานะปุโรหิตที่กลับมาบนแผ่นดินโลกใน
สมัยการประทานนี้โดยผู้ส่งสารจากสวรรค์ 
แม้ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา  เปโตร ยากอบ 
และยอห์นดังนั้นผู้ชายทุกคนที่ได้รับฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคสามารถย้อนสาย 
สิทธิอำานาจส่วนตัวโดยตรงกลับไปถึงพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะสำานึก 
ถึงพรอันน่าอัศจรรย์นี้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน 
ว่าเราจะสะอาดและมีค่าควรต่อการเป็นตัว 
แทนของพระเจ้าขณะที่เราใช้สิทธิอำานาจ 
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ขอให้เราทุกคนมี 
คุณสมบัติที่จะมีพลังอำานาจฐานะปุโรหิต

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าฐานะปุโรหิตอัน 
ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงแล้วได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดิน
โลกในยุคสุดท้ายนี้และพบอยู่ในศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่าประธานโธมัสเอส.
มอนสันเป็นมหาปุโรหิตควบคุมเหนือฐานะ
ปุโรหิตระดับสูงของศาสนจักร(ดูคพ.107:9,
22, 65-66, 91-92)  และเป็นบุคคลเดียวบน
แผ่นดินโลกที่ทั้งถือและได้รับอนุญาตให้ใช้ 
กุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมดข้าพเจ้าเป็น
พยานอย่างหนักแน่นถึงความจริงเหล่านี้ใน
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระเยซู
คริสต์เอเมน 
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ต้อนรับเราไหม หรือเราต้องนั่งคนเดียวโดย 
ไม่มีใครสนใจระหว่างการประชุม และกังวล 
ว่าเราจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่และใครจะมา 
เป็นเพื่อนใหม่ของเรา”

โดยท่ีน้ำาตาไหลอาบแก้มของเธอ เธอกล่าว 
ต่อไปว่า “ดิฉันรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่สวดอ้อน 
วอนเป็นปีๆเพ่ือนำาดิฉันกลับคืนสู่ศาสนจักร” 
หลังจากเงียบไปอีกสักครู่เธอพูดว่า “ตลอด 
สามเดือนที่ผ่านมาดิฉันสวดอ้อนวอนขอ 
ความกล้า พลัง และหนทางที่จะกลับคืนสู่ 
ความแข็งขัน” จากนั้นเธอถามว่า“ประธาน 
ค่ะคุณคิดว่าการเรียกน้ีคือคำาตอบสำาหรับคำา 
สวดอ้อนวอนของดิฉันหรือไม่” 

ดวงตาของข้าพเจ้าเริ่มมีน้ำาตาเมื่อตอบ 
เธอว่า “ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงตอบคำาสวด 
อ้อนวอนของคุณ”

เธอไม่เพียงยอมรับการเรียกเธอเป็นผู้สอน 
ศาสนาที่ดี และข้าพเจ้าแน่ใจว่าเธอไม่เพียง 
นำาความปีติใหญ่หลวงมาสู่ตัวเองแต่มาสู่ 
บิดามารดาและบางทีสมาชิกคนอ่ืนในครอบ- 
ครัวด้วย

มีหลายส่ิงท่ีข้าพเจ้าเรียนรู้หรือทำาให้นึกถึง 
การสัมภาษณ์นี้และการสัมภาษณ์ที่คล้าย 
คลึงกัน

•	ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าสมาชิกที่แข็งขันน้อย 
หลายๆ คนมีผู้ที่รักพวกเขาคุกเข่าทุกวัน 
เพื่อทูลขอต่อพระเจ้าสำาหรับความช่วย
เหลือผู้ที่พวกเขารัก

•	ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหรือสบาย 
ใจสำาหรับสมาชิกท่ีแข็งขันน้อยจะเดินกลับ 
เข้ามาในศาสนจักรพวกเขาต้องการความ 
ช่วยเหลือ พวกเขาต้องการการสนับสนุน
พวกเขาต้องการความเป็นเพื่อน

•	ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าเรามีสมาชิกที่แข็งขัน 
น้อยซึ่งพยายามและเต็มใจหาหนทาง 
กลับคืนสู่ความเข้มแข็ง

•	ข้าพเจ้ารู้ว่าสมาชิกที่แข็งขันน้อยหลาย
คนจะดำารงการเรียกถ้าได้รับการถามหา

•	ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าสมาชิกที่แข็งขันน้อย
สมควรได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันและ
มองในฐานะเป็นบุตรและธิดาของพระผู้
เป็นเจ้าที่ทรงเปี่ยมด้วยความรัก

ตลอดหลายปีที่ผ่านไปข้าพเจ้าสงสัยว่า 
การสัมภาษณ์ครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรหาก 
ข้าพเจ้าพูดกับเธอในฐานะเป็นสมาชิกที่แข็ง
ขันน้อยข้าพเจ้ามอบให้ท่านเป็นผู้ตัดสิน

การทำาให้กลับแข็งขันอีกครั้งเป็นส่วน 
สำาคัญของงานของพระเจ้าเสมอ ในขณะที่

เติบโตอย่างรวดเร็วจนเขาไม่สามารถจัดหา 
การเรียกให้สมาชิกที่มีค่าควรได้ครบถ้วน 
คำาร้องขอของเขาคือให้เราแยกวอร์ด ขณะ 
กำาลังรอคอยการอนุมัติ ในฐานะฝ่ายประธาน 
สเตค เราตัดสินใจว่าเราจะไปเย่ียมและเรียก
พี่น้องชายหญิงทั้งหมดที่มีค่าควรเหล่านี้เป็น 
ผู้สอนศาสนาสเตค

คนท่ีสามท่ีข้าพเจ้าไปเย่ียมคือสมาชิกสตรี 
วัยรุ่นคนหนึ่งที่กำาลังเรียนในมหาวิทยาลัยใน 
ท้องท่ีหลังจากพูดคุยกันครู่หน่ึงข้าพเจ้ามอบ 
การเรียกกับเธอเพื่อรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
เกิดความเงียบชั่วขณะหนึ่ง เธอกล่าวว่า 
“ประธาน คุณไม่รู้หรือว่าดิฉันไม่แข็งขันใน
ศาสนจักร”

หลังจากที่ข้าพเจ้าเงียบไปครู่หนึ่ง ข้าพ- 
เจ้าก็กล่าวว่า“ไม่ครับผมไม่ทราบว่าคุณไม่
แข็งขัน”

เธอตอบว่า“ดิฉันไม่แข็งขันในศาสนจักร 
มาหลายปีแล้ว”ครั้นแล้วเธอกล่าวว่า “คุณ
ไม่รู้หรือว่าเม่ือคุณไม่แข็งขัน ก็ไม่ง่ายนักท่ีจะ 
กลับมา”

ข้าพเจ้าตอบว่า “ไม่ครับ วอร์ดของคุณ 
เริ่มเก้าโมงเช้า คุณเข้ามาในโบสถ์และคุณก็
มาอยู่กับเรา”

เธอตอบว่า“ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกค่ะเรา 
มีความกังวลมากมาย เรากังวลว่าจะมีใคร

โดย อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์
ที่ปรึกษที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุมที่เพิ่งได้รับการปลด

ไ
ม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการเน้นย้ำาในเรื่อง 
“การเติบโตอย่างแท้จริง” มากขึ้นใน 
ศาสนจักร  โดยการติดตามผู้ที่จะยอม 

รับและรักษาพันธสัญญาและศาสนพิธีแห่ง 
ความรอดและดำาเนินชีวิตด้วยการเปลี่ยน 
แปลงอันลึกซึ้งในใจดังที่แอลมาอธิบาย (ด ู
แอลมา 5:14) วิธีที่มีความหมายและสำาคัญ
วิธีหนึ่งในการทำาให้เกิดการเติบโตอย่างแท้ 
จริงในศาสนจักรคือการไปหาและนำาผู้ที่ได้ 
รับบัพติศมาแต่กำาลังวนเวียนอยู่ในสภาวะ 
เแข็งขันน้อย โดยปราศจากผลของพรและ 
ศาสนพิธีแห่งความรอดกลับมา  โดยมิต้อง
คำานึงถึงการเรียกของเราแต่ละคน––ผู้สอน
ประจำาบ้านหรือผู้เยี่ยมสอน ครูโรงเรียนวัน
อาทิตย์ อธิการ บิดา มารดาหรือเจ้าหน้าที่
ชั้นผู้ใหญ่––ทุกคนสามารถเข้าร่วมในการ
ช่วยเหลือนี้ในวิธีที่จะเกิดผล อย่างไรก็ตาม
โดยการนำาทุกคน––ครอบครัวของเรา ผู้ที่ไม่
ได้เป็นสมาชิก ผู้แข็งขันน้อย  คนบาป––กับ
พระคริสต์แล้วการรับศาสนพิธีแห่งความ
รอดคือการเรียกแห่งสวรรค์ที่ เราทุกคนมี
ส่วนแบ่งปัน

เช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งเมื่อสามสิบปีที่แล้ว 
ขณะที่ข้าพเจ้ากำาลังรับใช้ในฝ่ายประธาน
เสตค เราได้รับโทรศัพท์จากอธิการผู้ซื่อสัตย์ 
คนหนึ่ง เขาอธิบายว่าวอร์ดของเขากำาลัง 

การช่วยเหลือเพื่อให้
เติบโตอย่างแท้จริง
ก�รช่วยเหลือจิตวิญญ�ณให้รอดคือง�นที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกเร�
ทั้งหมดให้กระทำ�
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การช่วยเหลือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก 
ทุกคน ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ 
เมลคีเซเดคมีความรับผิดชอบที่จะนำาผู้อื่น
ในงานนี้อย่างไรก็ตามนั่นคือการรับใช้ของ 
ฐานะปุโรหิต ซึ่งคือ---การนำาผู้คนมาสู่พันธ 
สัญญาอันสูงส่งการนำาซึ่งสันติสุขความสุข
และคุณค่าในตนเอง

ในพระคัมภีร์มอรมอนท่านคงจำาได้ว่าเม่ือ 
แอลมาผู้บุตรพบว่าชาวโซรัมละท้ิงศาสนจักร 
เขาจัดเตรียมทีมฟื้นฟูความเข้มแข็งเพื่อช่วย 
เหลือผู้คนเหล่านี้ขณะเมื่อพวกเขาเข้าสู่งาน 
มอบหมายนี้ แอลมาทูลขอพระเจ้าด้วยถ้อย 
คำาเหล่านี้

“ข้าแต่พระเจ้า, ขอพระองค์ประทานให้ 
พวกข้าพระองค์เพ่ือพวกข้าพระองค์จะมีความ 
สำาเร็จในการนำาพวกเขามาหาพระองค์ใน
พระคริสต์อีก.

“ดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, จิตวิญญาณพวก 
เขามีค่า, และพวกเขาหลายคนเป็นพี่น้อง 
ของพวกข้าพระองค์; ฉะนั้น โปรดประทาน 

พลังความสามารถและปัญญา, ให้พวกข้า 
พระองค์, ข้าแต่พระเจ้า, เพ่ือพวกข้าพระองค์ 
จะนำาคนเหล่านี้,พี่น้องของพวกข้าพระองค์,
มาหาพระองค์อีก.”(แอลมา31:34-35เน้น
ตัวเอน)

ไม่ก่ีเดือนหลังจากการประชุมกับผู้เปล่ียน 
ใจเลื่อมใสใหม่และสมาชิกแข็งขันน้อยผู้ 
กลับมาแข็งขันคนหน่ึงเป็นสุภาพบุรุษท่ีมีอายุ 
ใกล้เคียงข้าพเจ้าเข้ามาหาและกล่าวว่า“ผม 
เป็นคนหน่ึงท่ีแข็งขันน้อยเกือบตลอดชีวิตผม 
ละทิ้งศาสนจักรในช่วงต้นของชีวิต แต่ขณะ
นี้ผมกลับมาแล้วและทำางานในพระวิหารกับ
ภรรยา”

เพื่อให้เขารู้ว่าทุกสิ่งเป็นปกติแล้วนี่คือคำา 
ตอบของข้าพเจ้า“ทุกอย่างดีตราบท่ีจบลงดี”

เขาตอบว่า “ทุกสิ่งยังไม่ดี ผมกลับสู่ 
ศาสนจักรแต่ ผมสูญเสียลูกๆ และหลานๆ 
และขณะนี้ผมเห็นการสูญเสียเหลนด้วย–– 
ออกจากศาสนจักรท้ังหมดทุกอย่างไม่ดีเลย”

ในครอบครัวของเรา มีบรรพบุรุษคนหนึ่ง 

ที่ได้เข้าร่วมกับศาสนจักรในยุโรปในยุคแรก 
ของศาสนจักร บุตรชายคนหนึ่งของเขาไม่ 
เข้มแข็ง ซิสเตอร์เอชลีย์และข้าพเจ้าได้ 
พยายามสืบหาผู้สืบเชื้อสายที่ไม่เข้มแข็งของ
บรรพบุรษผู้นี้

เป็นการง่ายสำาหรับภรรยาและข้าพเจ้าที่ 
จะสรุปว่าในระหว่างช่วงเวลาของคนหกรุ่น 
และภายใต้สมมุติฐานที่มีเหตุผล จะมีการ 
สูญเสียสมาชิกครอบครัวไปถึง 3,000 คน
ตอนนี้เมื่อคาดเดาเพิ่มขึ้นอีกสองรุ่น โดยเชิง
ทฤษฎีอาจมีการสูญเสียลูกๆ ของพระบิดา
บนสวรรค์ถึง20,000ถึง30,000คน

ความรับผิดชอบของการช่วยเหลืออิงอยู่
หนึ่งในหลักคำาสอนพื้นฐานสำาคัญที่สุดของ
ศาสนจักร

“จำาไว้ว่าค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ใน
สายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า;

เพราะ, ดูเถิด พระเจ้าพระผู้ไถ่ของเจ้าทรง 
ทนรับความตายในเนื้อหนัง; ดังนั้นพระองค์
ทรงทนรับความเจ็บปวดของคนทั้งปวง เพื่อ 
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คนทั้งปวงจะได้กลับใจและมาหาพระองค์,
…

“และหากเป็นไปว่าเจ้าจะทำางานตลอด 
วันเวลาของเจ้าในการป่าวร้องการกลับใจ
แก่คนพวกนี้, และนำา, แม้จิตวิญญาณเดียว และนำา, แม้จิตวิญญาณเดียวและนำา, แม้จิตวิญญาณเดียว
มาหาเรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่
หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของ
เรา!”(คพ.18:10-11,15เน้นตัวเอน)

ข้าพเจ้ามีสิทธิพิเศษของการช่วยเหลือ 
สมาชิกที่แข็งขันน้อยในช่วงเวลาในชีวิต 
ข้าพเจ้าเวลานี้เมื่อข้าพเจ้านำาใครคนหนึ่ง 
กลับสู่ความแข็งขันในศาสนจักร ข้าพเจ้าไม่ 
ได้นึกเห็นภาพจิตวิญญาณดวงเดียว ข้าพเจ้า 
เห็นหก เจ็ดรุ่นหรือมากกว่าน้ัน---จิตวิญญาณ 
นับพันและทำาให้ข้าพเจ้านึกถึงข้อพระคัมภีร์ 
“นำา,แม้จิตวิญญาณเดียวมาหาเรา,ปีติของ
เจ้า…จะใหญ่หลวงเพียงใด”(คพ.18:15)

พระเจ้าตรัสกับอัครสาวกของพระองค์ว่า 
“ข้าวท่ีต้องเก่ียวน้ันมีมากนักหนา แต่คนงาน 
ยังน้อยอยู่”(มัทธิว9:37)

เราไม่ได้มีคนงานเพียงน้อยนิด เรามีผู้ดำารง 
ฐานะปุโรหิตที่มีความสามารถและมีคุณค่า 
หลายพันคนและสมาชิกที่มุ่งมั่นของศาสน- 
จักรนับล้านๆ คนในทุกส่วนของโลก เรามี 

สภาวอร์ด โควรัมฐานะปุโรหิต สมาคมสง- 
เคราะห์และองค์กรอื่นๆที่กำาลังปฏิบัติหน้าที่ 
ท้ังหมดน้ีมีความรับผิดชอบท่ีจะเข้าช่วยเหลือ 
การช่วยเหลือจิตวิญญาณให้รอดคืองานที่ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกเราทั้งหมดให้
กระทำา

ในช่วงต้นของคำาพูดของข้าพเจ้าข้าพเจ้า 
อ้างถึงการสวดอ้อนวอนของแอลมาขณะที่ 
เขาและเพื่อนๆช่วยเหลือชาวโซรัม ระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สองทหารสหรัฐประมาณ
500 นายและผู้สนับสนุนคนในท้องที่ตกเป็น
นักโทษในค่ายเชลยแห่งหนึ่ง เนื่องจากการ
ทนทุกข์และความกังวลถึงความปลอดภัย
ของพวกเขากองกำาลังทหารอาสาสมัครของ
สหรัฐประมาณ 100 นายได้รับการคัดเลือก
เพื่อช่วยเหลือนักโทษเหล่านี้หลังจากที่เหล่า
อาสาสมัครมารวมกลุ่มกันผู้บัญชาการออก
คำาสั่งกับพวกเขาในทำานองนี้ “เย็นวันนี้พวก
ท่านจะพบกับผู้นำาทางศาสนาของท่าน จง 
คุกเข่าลงและปฏิญาณตนต่อพระผู้เป็นเจ้า 
ของท่านว่า ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจแม้ 
ช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านจะไม่ยอมปล่อยให้ 
ผู้คนเหล่านี้ต้องทนทุกข์อีกแม้เพียงอึดใจ 
เดียว”(SeeHamptonSides,Ghost Soldiers: 

The Forgotten Epic Story of World War II’s 
Most Dramatic Mission[2001],28-29)การ
ช่วยเหลือที่ประสบความสำาเร็จครั้งนี้ เป็น 
การช่วยเหลือให้พ้นจากการทนทุกข์ทางกาย 
และทางโลกเราควรหาญกล้าน้อยลงหรือใน 
การช่วยเหลือผู้ท่ีต้องรับผลทางวิญญาณและ 
ผลนิรันดร์ เราควรอุทิศตนน้อยลงกว่านี้หรือ
เพื่อพระเจ้า

สุดท้ายนี้ การอุทิศตนของเราในฐานะ 
สมาชิกของศาสนจักรที่แท้จริงอยู่ของพระ 
คริสต์งอกงามจากความจริงที่ว่าพระเจ้าทรง 
ทนทุกข์เพื่อเราทุกคน––ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก 
สมาชิกที่แข็งขันน้อยแม้คนบาปและสมาชิก 
ครอบครัวของเราเองทุกคนข้าพเจ้าเช่ือว่าเรา 
สามารถนำาคนหลายพันคนไปสู่ปีติ สันติสุข 
และความหวานช่ืนของพระกิตติคุณและคน 
นับแสนนับล้านคนแม้ในอนุชนรุ่นต่อไปของ 
พวกเขาข้าพเจ้าเชื่อว่าเราสามารถทำาสำาเร็จ 
ได้เพราะนี่คือศาสนจักรของพระเจ้า และ 
โดยอาศัยฐานะปุโรหิตและสมาชิกภาพของ 
เรา เราได้รับการเรียกในการทำาให้สำาเร็จ
ข้าพเจ้าให้คำาพยานนั้นแก่ท่านในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์เอเมน 
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อาโรนทั่วโลกใช้อำานาจฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนแต่บางครั้งข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยใจ 
เศร้าสร้อยเช่นกันว่าเยาวชนชายจำานวนมาก
ไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำาความดีได้มากเพียง
ใดด้วยอำานาจที่ดำารงอยู่

ฐานะปุโรหิตคือพลังอำานาจและสิทธิ 
อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าที่จะกระทำาในการ
รับใช้ลูกๆของพระองค์ขอเพียงเยาวชนชาย 
ทุกคน ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทุกคน 
เข้าใจถ่องแท้ว่าฐานะปุโรหิตของเขาครอบ
ครองกุญแจแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพขอ 
เพียงพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขามีหน้าที่อัน 
ศักดิ์สิทธิ์ในการช่วยให้เพื่อนๆพบเส้นทางที่ 
นำาไปหาพระผู้ช่วยให้รอด ขอเพียงพวกเขา 
รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะประทานพลังให้ 
พวกเขาอธิบายความจริงของพระกิตติคุณ 
ที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยความชัดเจนและความ 
จริงใจจนคนอื่นๆ จะรู้สึกถึงความจริงที่ไม่
อาจปฏิเสธได้ในพระวจนะของพระคริสต์

เยาวชนชายที่รักของศาสนจักร ข้าพเจ้า 
ขอถามท่านข้อหนึ่งที่หวังว่าท่านจะจำาใส่ใจ
ไปชั่วชีวิตอำานาจใดที่ท่านได้รับบนแผ่นดิน 
โลกยิ่งใหญ่กว่าฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็น 
เจ้าอำานาจใดจะยิ่งใหญ่กว่าความสามารถ
ในการช่วยพระบิดาบนสวรรค์เปลี่ยนชีวิต
เพื่อนมนุษย์ของท่านช่วยพวกเขาตลอดเส้น
ทางของความสุขนิรันดร์โดยชำาระพวกเขาให้
สะอาดจากบาปและการทำาผิด

เช่นเดียวกับอำานาจอื่น ท่านต้องใช้ฐานะ 
ปุโรหิตเพื่อทำาความดีท่านได้รับเรียกให้“ลุก 
ขึ้นและฉายส่องออกไป” (คพ. 115:5) ไม่ใช่ 
ซ่อนความสว่างของท่านไว้ในความมืดเฉพาะ 
คนกล้าเท่านั้นจึงจะถูกนับอยู่ในบรรดาผู้ได้ 
รับเลือกเมื่อท่านใช้อำานาจฐานะปุโรหิตอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ความกล้าหาญและความมั่นใจ 
ของท่านจะเพ่ิมข้ึนเยาวชนชายท้ังหลายท่าน 
รู้ว่าท่านทำาดีท่ีสุดเม่ือท่านอยู่ในการรับใช้ 
พระผู้เป็นเจ้า  ท่านรู้ว่าท่านมีความสุขที่สุด 

วิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งชี้นำาคำาพูดและความ
รู้สึกทุกอย่าง

แต่คำาพูดของทาบิโซทำาให้การเยี่ยมครั้ง 
นั้นแตกต่าง สำาหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือน 
ปุโรหิตหนุ่มคนนี้กำาลังพูดภาษาของเหล่า 
เทพ––คำาพูดแสดงความรักที่เราต่างเข้าใจ 
ดีแต่สัมผัสใจเพื่อนของเขาเป็นพิเศษ“ผม 
ชอบคุยกับคุณมากเมื่ออยู่ที่โบสถ์” เขาบอก 
“คุณพูดดีกับผมเสมอคุณรู้ไหมทีมฟุตบอล 
ของเราตอนนี้ดับไปแล้วตั้งแต่ไม่มีคุณ คุณ
เก่งมากนะ”

“ผมขอโทษ” เทเบลโลตอบ “ผมจะกลับ
ไปเล่นกับพวกคุณนะ”

“นั่นวิเศษมากเลย”ทาบิโซตอบ“คุณจำา 
ได้ไหมว่าเราเคยเตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
เราเริ่มทำาแบบนั้นอีกครั้งได้ไหม”

“ได้”เทเบลโลย้ำา“ผมอยากกลับไป”
บางทีปีติใหญ่หลวงท่ีสุดท่ีข้าพเจ้าประสบ 

ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายประธานเยาวชนชาย 
สามัญคือการได้เห็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่ง

โดย เอเดรียน โอชาว
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

ไ
ม่นานมานี้ข้าพเจ้าอยู่ในแอฟริกาใต้ 
กำาลังเยี่ยมบ้านหลังหนึ่งกับทาบิโซ 
ผู้ช่วยคนที่หนึ่งในโควรัมปุโรหิตใน 

วอร์ดคากิโซทาบิโซกับอธิการของเขาผู้ควบ 
คุมและถือกุญแจสำาหรับโควรัม ได้สวดอ้อน 
วอนให้สมาชิกโควรัมที่แข็งขันน้อยตลอด 
มาโดยแสวงหาการดลใจว่าจะเยี่ยมใคร 
และช่วยพวกเขาอย่างไรพวกเขารู้สึกถึง 
การกระตุ้นเตือนให้ไปเย่ียมบ้านของเทเบลโล 
พวกเขาชวนข้าพเจ้าไปด้วย

เมื่อผ่านสุนัขดุที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านมาได้เรา 
ก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกกับเทเบลโล เยาวชน 
ชายท่าทางใจเย็นที่เลิกไปโบสถ์เพราะยุ่งกับ 
หลายส่ิงหลายอย่างในวันอาทิตย์เขาประหม่า 
แต่มีความสุขที่ได้ต้อนรับเราแม้ถึงกับชวน 
ครอบครัวของเขามาร่วมพูดคุยด้วยอธิการ 
แสดงความรักต่อครอบครัวและปรารถนาจะ 
ช่วยให้พวกเขาเป็นครอบครัวนิรันดร์โดยรับ 
การผนึกในพระวิหารพวกเขาซาบซึ้งใจและ 
เราทุกคนรู้สึกถึงพระสิริอันแรงกล้าของพระ 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน: 
ลุกขึ้นใช้อำานาจของ 
พระผู้เป็นเจ้า
เช่นเดียวกับอำ�น�จอื่น ท่�นต้องใช้ฐ�นะปุโรหิตเพื่อทำ�คว�มดี  ท่�นได ้
รับเรียกให้ “ลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไป” ไม่ใช่ซ่อนคว�มสว�่งของท่�นไว้ใน
คว�มมืด
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เมื่อท่านทำางานดีอย่างทุ่มเทขยายอำานาจ
ฐานะปุโรหิตของท่านโดยเป็นคนสะอาดและ
มีค่าควร

ข้าพเจ้าสนับสนุนคำาขอร้องของเอ็ลเดอร์ 
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์เมื่อหกเดือนก่อน 
จากแท่นพูดนี้“ข้าพเจ้ามองหา”ท่านกล่าว
“ชายหนุ่มและสูงวัยที่เป็นห่วงเรื่องการต่อสู้
ระหว่างความดีและความชั่วร้ายให้มามีส่วน 
ร่วมและเอ่ยปากพูดเราอยู่ในสงคราม”ท่าน 
กล่าวต่อ“ข้าพเจ้าขอ…ให้เข้มแข็งมากขึ้น 
และอุทิศตนมากข้ึน ไม่เพียงแต่ประกาศต้าน 
ทานความชั่วร้าย…แต่ประกาศเพื่อความดี 

เพื่อพระกิตติคุณ เพื่อพระผู้เป็นเจ้า” (“เรา
ผองต้องถูกเกณฑ์”เลียโฮนาพ.ย.2011หน้า 
56,59)

ใช่แล้ว ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทั้ง 
หลาย เราอยู่ในสงคราม  ในสงครามนี้ วิธี 
ป้องกันความชั่วได้ดีที่สุดคือส่งเสริมความ 
ชอบธรรมอย่างแข็งขันท่านไม่อาจฟังคำาพูด 
หยาบคายและเสแสร้งว่าไม่ได้ยินท่านไม่ 
สามารถดูภาพที่ท่านรู้ว่าสกปรกคนเดียว 
หรือกับคนอื่นและเสแสร้งว่าไม่เห็นท่าน 
จะแตะต้องสิ่งไม่สะอาดและเสแสร้งว่าไม่ใช่ 
เรื ่องใหญ่ไม่ได้  ท่านจะนิ่งเฉยไม่ได้เมื่อ

ซาตานหมายมั่นทำาลายสิ่งดีงามและบริสุทธิ์

แต่จงกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ท่านรู้ว่าจริง!  เมื่อ

ท่านได้ยินหรือเห็นสิ่งที่ฝ่าฝืนมาตรฐานของ

พระเจ้า พึงจำาไว้ว่าท่านเป็นใคร––ท่านเป็น
ทหารในกองทัพของพระผู้เป็นเจ้า มีอำานาจ

ฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ไม่มี

อาวุธใดต้านศัตรู บิดาแห่งความเท็จ ได้ดี

กว่าความจริง––ความจริงที่จะออกจากปาก
ท่านเมื่อท่านใช้อำานาจฐานะปุโรหิต  เพื่อน

วัยเดียวกันกับท่านส่วนใหญ่จะเคารพความ 

กล้าหาญและความสุจริตของท่านบางคนจะ 

ไม่ แต่นั่นไม่สำาคัญ ท่านจะได้ความเคารพ 

และความไว้วางใจจากพระบิดาบนสวรรค์ 

เพราะท่านใช้อำานาจของพระองค์เพื่อให้

บรรลุจุดประสงค์ของพระองค์

ข้าพเจ้าขอให้ฝ่ายประธานโควรัมฐานะ 

ปุโรหิตแห่งอาโรนยกธงแห่งเสรีภาพอีกครั้ง 

จัดระเบียบ และนำากองทหารของท่าน  ใช้ 

อำานาจฐานะปุโรหิตของท่านให้เกิดประโยชน์ 

โดยเชื้อเชิญคนรอบข้างมาหาพระคริสต์ผ่าน 

การกลับใจและบัพติศมาท่านมีอาณัติและ 

อำานาจของพระบิดาบนสวรรค์ท่ีจะทำาเช่นน้ัน

สองปีก่อน ขณะไปเยือนซานเตียโก ชิลี 

ข้าพเจ้าประทับใจมากกับดาเนียล โอลาเต 

เยาวชนชายที่มักไปกับผู้สอนศาสนา  ข้าพ- 

เจ้าขอให้เขาเขียนถึงข้าพเจ้า และโดยได้รับ 

อนุญาตจากเขาข้าพเจ้าจะอ่านส่วนหนึ่งของ

อีเมลล่าสุดของเขาให้ท่านฟัง “ผมเพิ่งอายุ

ครบ 16 ปี เมื่อวันอาทิตย์ผมได้รับแต่งตั้งสู่

ตำาแหน่งปุโรหิตวันเดียวกันนั้นผมให้บัพ- 

ติศมาเพ่ือนคนหน่ึงเธอช่ือแคโรไลนาผมสอน 

พระกิตติคุณให้เธอ และเธอมาโบสถ์เป็น 

ประจำาได้รับรางวัลความก้าวหน้าส่วนบุคคล 

ด้วย แต่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้รับบัพติศมาจน 

กระทั่งพวกเขารู้จักและเชื่อใจผมเธอต้อง 

การให้ผมบัพติศมาเธอ ด้วยเหตุนี้เราจึง 

รอหนึ่งเดือนจนถึงวันอาทิตย์ที่ผมอายุครบ 

16ปีผมรู้สึกดีที่ได้ช่วยให้คนดีอย่างเธอรับ

บัพติศมาและผมมีความสุขที่เป็นคนให้บัพ-

ติศมาเธอ”

ดาเนียลเป็นเพียงหนึ่งในเยาวชนชาย 

หลายคนทั่วโลกผู้ดำาเนินชีวิตสมกับอำานาจที่
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พระผู้เป็นเจ้าทรงฝากฝังไว้กับพวกเขาอีก

คนหนึ่งคือหลุยส์ เฟอร์นันโด จากฮอนดูรัส 

ผู้สังเกตว่าเพื่อนของเขาเดินในเส้นทางอัน- 

ตรายและแบ่งปันประจักษ์พยานกับเพื่อน 

ช่วยชีวิตเพื่อนอย่างแท้จริง(ดู“AChangeof 

Heart,W lds.org/youth/video)  โอลาโวจาก 

บราซิลเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเขาเป็นผู้ปฏิบัติ 

ศาสนกิจประจำาในบ้านของเขา (ดู คพ. 

84:111)เขาเป็นแรงบันดาลใจให้มารดากลับ

มาแข็งขันเต็มที่ในศาสนจักร (ดู “Reunited 

by Faith,” lds.org/youth/video) ท่านจะพบ

เรื่องเหล่านี้และอีกหลายเรื่องทำานองนี้ทาง

เว็บไซต์เยาวชนของศาสนจักร youth.lds.org 

อีกอย่างอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมและเทคโน- 

โลยีอื่นๆ เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ใน

มือท่านเพื่อช่วยท่านใช้หน้าที่ฐานะปุโรหิต

และแผ่อิทธิพลแห่งความจริงและคุณธรรม

เยาวชนชายที่รักเมื่อท่านใช้ฐานะปุโรหิต 

แห่งอาโรนตามที่ข้าพเจ้าอธิบาย ท่านกำาลัง

เตรียมตัวทำาหน้าที่รับผิดชอบในอนาคต 

ของท่าน แต่ท่านทำาได้มากกว่านั้น  เช่น

เดียวกับยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ซึ่งเป็นแบบ 

อย่างของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

ท่านกำาลังเตรียมทางของพระเจ้าเช่นกันและ 

ทำาให้วิถีของพระองค์ตรงเมื่อท่านกล้าประ- 

กาศพระกิตติคุณแห่งการกลับใจและบัพ- 

ติศมา เช่นเดียวกับยอห์น ท่านกำาลังเตรียม

ผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระเจ้า (ดู 

มัทธิว3:3;คพ.65:1-3;84:26-28)ท่านได้ยิน

บ่อยครั้งเกี่ยวกับศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของ 

ท่าน ถึงเวลาแล้วที่จะใช้ศักยภาพนั้น ใช้

ประโยชน์จากความสามารถที่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานแก่ท่านเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น นำาพวก

เขาออกจากการปิดบังไปสู่ความสว่าง และ

เตรียมมรรคาของพระเจ้า

ศาสนจักรมอบหนังสือหน้าท่ีต่อพระผู้เป็น 

เจ้าให้เป็นแหล่งช่วยเพื่อช่วยท่านเรียนรู้และ 

ทำาหน้าที่ให้เกิดสัมฤทธิผล  จงศึกษาบ่อยๆ 

คุกเข่าห่างจากเทคโนโลยีและแสวงหาการ 

นำาทางจากพระเจ้าจากนั้นให้ลุกขึ้นและใช้ 

อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าสัญญาว่า

ท่านจะได้รับคำาตอบจากพระบิดาบนสวรรค์

เกี่ยวกับวิธีดำาเนินชีวิตและวิธีช่วยผู้อื่น

ข้าพเจ้าขออ้างคำาพูดของประธานโธมัส 

เอส. มอนสัน “อย่าดูแคลนอิทธิพลที่ส่งผล 

กระทบยาวไกลของประจักษ์พยานของท่าน 

…ท่านสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่

เห็นเม่ือท่านมีตาดูมีหูฟังและมีใจรู้สึกท่าน 

สามารถยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนในวัย

เดียวกันได้” (“จงเป็นแบบอย่าง” เลียโฮนา 

พ.ค.2005หน้า142)

ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อท่านว่าอำานาจของ 

ฐานะปุโรหิตมีจริง  ข้าพเจ้าได้พยานการใช้ 

ฐานะปุโรหิตด้วยตนเองข้าพเจ้าเคยเห็น 

ปาฏิหาริย์ครั้งแล้วครั้งเล่าที่กระทำาโดยผู้มี

อำานาจฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนข้าพเจ้าเห็น 

อำานาจการปฏิบัติของเหล่าเทพเมื่อผู้ดำารง 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่ซื่อสัตย์กล่าวถ้อย 

คำาแห่งความหวังอันเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ 

โดยเปิดใจคนบางคนที่ต้องการแสงสว่าง

และความรักในพระนามของพระเยซูคริสต์

พระเจ้าพระผู้นำาและพระผู้ช่วยให้รอดของ

เราเอเมน  
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ขณะที่เขาพูดข้าพเจ้าสามารถรู้สึกว่านี่คือ 
ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด  และข้าพ- 
เจ้ารู้สึกว่าการเรียกท่ีเขามอบให้น้ันได้รับการ 
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าจำา 
ได้ว่าเดินออกจากช้ันเรียนเล็กๆน้ันโดยท่ีรู้สึก 
ว่าตัวเองสูงขึ้นเล็กน้อย

เป็นเวลาเกือบ 60 ปีแล้วนับจากวันนั้น 
และความรู้สึกไว้วางใจและความรักยังคง 
ตราตรึงอยู่ในใจข้าพเจ้า

เมื่อข้าพเจ้านึกย้อนถึงประสบการณ์นี้
ข้าพเจ้าพยายามนึกว่ามีมัคนายกกี่คนใน 
สาขาของเราในตอนนั้นถ้าข้าพเจ้าจำาไม่ผิด 
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีสองคนอย่างไรก็ตามนี่อาจ 
จะพูดเกินความจริงไปมาก

แต่ส่ิงน้ันไม่สำาคัญไม่ว่าจะมีมัคนายกหน่ึง 
คนหรือสิบสองคน ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ 
และอยากจะรับใช้อย่างสุดความสามารถ 
และจะไม่ทำาให้ประธานสาขาหรือพระเจ้า 
ทรงผิดหวัง

ขณะนี้ข้าพเจ้าตระหนักว่าประธานสาขา 
สามารถทำาสิ่งนั้นได้โดยไม่ได้คิดอะไรมาก 
เมื่อท่านเรียกข้าพเจ้าเข้าสู่ตำาแหน่งนั้นเขา 
สามารถบอกข้าพเจ้าในทางเดินหรือระหว่าง 
การประชุมฐานะปุโรหิตว่าข้าพเจ้าเป็นประ- 
ธานโควรัมมัคนายกคนใหม่

แทนที่จะทำาเช่นนนั้น เขาใช้เวลากับข้าพ- 
เจ้าและช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจไม่เพียงแต่ สิ่ง 
ที่ต้องทำา ในงานมอบหมายและความรับผิด
ชอบใหม่แต่สำาคัญยิ่งกว่านั้นคือเหตุผล

นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่มีวันลืม
ประเด็นของเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเพื่ออธิบาย 

วิธีมอบการเรียกในศาสนจักร (ถึงแม้ว่านี่ 
เป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมถึงวิธีที่ถูกต้องใน
การมอบการเรียก)น่ีคือตัวอย่างสำาหรับข้าพ- 
เจ้าเกี่ยวกับพลังอำานาจในการกระตุ้นการ
เป็นผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ทำาให้ตื่นตัวและสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำา

เราจำาต้องได้รับการเตือนเป็นประจำาถึง 
เหตุผลอันเป็นนิรันดร์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรา 

สีเข้มเป็นส่วนใหญ่ข้าพเจ้ายังจำาได้ว่าสมัย 
เป็นเยาวชนชายข้าพเจ้าพูดเล่นกับเพื่อน 
เกี่ยวกับความล้าสมัยของประธานสาขาเรา

นั่นทำาให้ข้าพเจ้าหัวเราะเมื่อคิดถึงเรื่อง 
ดังกล่าวในเวลานี้ เพราะเป็นไปได้มากที่ 
เยาวชนของศาสนจักร ณ ขณะนี้จะมอง
ข้าพเจ้าในแบบเดียวกัน

ในวันอาทิตย์วันหน่ึงประธานแลนด์ชูซขอ 
คุยกับข้าพเจ้าความคิดแรกของข้าพเจ้าคือ 
“ผมทำาอะไรผิด”ความคิดของข้าพเจ้าคิด 
อย่างรวดเร็วถึงหลายสิ่งที่ข้าพเจ้าทำาที่อาจ
ดลใจให้ประธานสาขาคุยกับมัคนายกคนนี้

ประธานแลนด์ชูซเชิญข้าพเจ้าเข้าไปใน 
ห้องเรียนเล็กๆ—โบสถ์ของเราไม่มีห้องทำา 
งานให้ประธานสาขา—และที่นั่นเขามอบ 
การเรียกให้ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานโควรัม
มัคนายก

“นี่เป็นตำาแหน่งสำาคัญ” เขากล่าว  และ 
จากน้ันประธานสาขาใช้เวลาอธิบายว่าเพราะ 
เหตุใดเขาอธิบายถึงส่ิงท่ีเขาและพระเจ้าทรง 
คาดหวังจากข้าพเจ้าและวิธีที่ข้าพเจ้าจะได้
รับความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าจำาสิ่งที่เขาพูดได้ไม่หมดแต่ข้าพ- 
เจ้าจำาความรู้สึกที่มีได้เป็นอย่างดีพระวิญ- 
ญาณศักด์ิสิทธ์ิจากสวรรค์เข้าสู่จิตใจข้าพเจ้า 

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้าพเจ้าชื่นชมโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ที่จะพบกับพี่น้องชายฐานะปุโรหิต
และปลื้มปีติกับท่านในความมหัศ- 

จรรย์และความงามของพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้ายกย่องศรัทธา งาน
ดีคุณความดีอันยืนยงของท่าน

เราทุกคนมีพันธะที่เหมือนกันเมื่อได้รับ
การแต่งตั้งเข้าสู่ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็น
เจ้าจากผู้ที่ได้รับวางใจให้มีสิทธิอำานาจและ
พลังอำานาจของฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์นี่
ไม่ใช่พรที่เล็กน้อยนี่คือความรับผิดชอบอัน
ศักดิ์สิทธิ์

พลังอำานาจของ เหตุผล

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้านึกถึงการเรียกที่ 
สำาคัญสองอย่างที่ข้าพเจ้าได้รับเมื่อเป็นผู้
ดำารงฐานะปุโรหิตในศาสนจักร

การเรียกแรกในบรรดาการเรียกเหล่านี้มา
เมื่อข้าพเจ้าเป็นมัคนายกข้าพเจ้ากับครอบ- 
ครัวเข้าประชุมที่สาขาของศาสนจักรใน 
แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีเราได้รับพรโดยมีผู้คน 
ที่ยอดเยี่ยมในสาขาเล็กๆของเราคนหนึ่งก็ 
คือประธานสาขาของเรา บราเดอร์แลนด์ชูซ 
ข้าพเจ้ายกย่องเขามากถึงแม้เขาจะดูเหมือน 
กับเป็นคนจริงจัง เป็นทางการ และสวมสูท

เหตุผล ในการรับใช้
ของฐานะปุโรหิต
คว�มเข�้ใจ เหตุผลของพระกิตติคุณและเหตุผลของฐ�นะปุโรหิตจะช่วยให้
เร�เห็นถึงจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งทั้งหมดนี้  
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ได้รับบัญชาให้ทำาหลักธรรมพระกิตติคุณ 
พื้นฐานจำาต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา 
ถึงแม้ว่าจะหมายถึงต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ซ้ำา 
แล้วซ้ำาอีกนั่นไม่ได้หมายความว่าขั้นตอน 
เหล่านี้ควรเป็นทางเดิมหรือน่าเบื่อหน่ายแน่ 
นอนทีเดียว เม่ือเราสอนหลักธรรมพ้ืนฐานใน 
บ้านของเราหรือในศาสนจักร ขอให้ไฟแห่ง 
ความกระตือรือร้นต่อพระกิตติคุณและไฟ 
แห่งประจักษ์พยานส่องสว่าง เกิดสันติสุข 
และปีติแก่จิตใจของผู้ที่เราสอน

จากมัคนายกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไป 
สู่มหาปุโรหิตที่อาวุโสที่สุดเราทุกคนมีราย 
การของ สิ่งที่ต้องทำา ที่เราสามารถและควร 
ทำาในความรับผิดชอบฐานะปุโรหิตของเรา 
สิ่งที่ต้องทำาเป็นสิ่งสำาคัญในงานของเราและ
เราจะต้องทำาสิ่งเหล่านั้น แต่ว่าใน เหตุผล  
ของการรับใช้ของฐานะปุโรหิตนั่นเองที่เรา 
ค้นพบไฟความช่ืนชอบและพลังอำานาจของ 
ฐานะปุโรหิต

ส่ิงท่ีต้องทำาของการรับใช้ของฐานะปุโรหิต 
สอนเราว่าต้องทำาสิ่งใด เหตุผล—เป็นแรง 

บันดาลใจแก่จิตวิญญาณของเรา
สิ่งที่ต้องทำาสอนว่าต้องทำาอย่างไรแต่ 

เหตุผลทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ความบริบูรณ์ของ สิ่ง “ดี” ที่ต้องทำา
การเรียกของฐานะปุโรหิตอีกอย่างหนึ่งที่ 

ข้าพเจ้านึกถึงซึ่งมาสู่ข้าพเจ้าหลายปีต่อมา 
เมื่อข้าพเจ้ามีครอบครัวของตนเองเราย้าย 
กลับไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีและข้าพเจ้า 
เพ่ิงเล่ือนตำาแหน่งในท่ีทำางานท่ีเรียกร้องเวลา 
และความเอาใจใส่อย่างมากในช่วงเวลาที่ 
มีธุระยุ่งของชีวิตเอ็ลเดอร์โจเซฟบี.เวิร์ธลิน 
มอบการเรียกให้ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธาน 
สเตค

ระหว่างการสัมภาษณ์กับท่าน มีความ 
คิดหลายอย่างเข้ามาสู่จิตใจข้าพเจ้า อย่าง 
น้อยก็ไม่มีความกังวลที่ว่าข้าพเจ้าอาจไม่มี 
เวลาพอสำาหรับการทำางานในการเรียกนี้ถึง
แม้ข้าพเจ้าจะรู้สึกนอบน้อมและเป็นเกียรติที่
ได้รับเรียกแต่ข้าพเจ้าก็กังวลเพียงแวบเดียว 
ว่าจะรับได้ไหมแต่ความคิดนั้นก็อยู่ชั่วประ- 

เดี๋ยวเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าเอ็ลเดอร์เวิร์ธลินได้ 
รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าและท่านกำาลังทำา 
งานของพระเจ้าข้าพเจ้าจะทำาอะไรได้เล่า 
นอกจากยอมรับ

มีบางครั้งที่เราต้องมีศรัทธาเดินเข้าไปใน 
ความมืด  โดยมั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง 
วางพื้นอันมั่นคงใต้เท้าเราเมื่อเราเดินเข้าไป
และข้าพเจ้ายินดีรับการเรียกนั้นโดยรู้ว่าพระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือ

ในช่วงแรกของงานมอบหมายนี้ เราใน 
ฐานะสเตคมีสิทธิพิเศษได้รับการอบรมจาก 
ครูและผู้นำาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในศาสนจักร--- 
ชายเช่นเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและ 
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน มาในเขตของ 
เราคำาสอนของพวกท่านดังหยาดน้ำาค้างจาก 
สวรรค์และให้แรงบันดาลใจเรา  ข้าพเจ้ายัง 
มีบันทึกที่จดไว้ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ 
เจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ให้วิสัยทัศน์เราถึงความ 
หมายของการสถาปนาอาณาจักรของพระ 
ผู้เป็นเจ้าโดยการสร้างประจักษ์พยานส่วน 
ตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
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สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นถึงวิธีประยุกต์ใช้
ความจริงแห่งพระกิตติคุณและหลักธรรม 
ในสถานการณ์ที่เฉพาะและสำาหรับเวลาที่ 
เจาะจงนั้น  พูดอีกนัยหนึ่ง ผู้นำาที่ได้รับการ 
ดลใจช่วยให้เราเห็น เหตุผล ของพระกิตติคุณ 
และจากน้ันเราพับแขนเส้ือและออกไปทำางาน

ไม่นานหลังจากน้ันเราตระหนักว่ามีหลาย 
สิ่งอีกมากมายที่ฝ่ายประธานสเตคสามารถ 
ทำา—จริงๆแล้วมีหลายสิ่งที่หากเราไม่ได้จัด 
ลำาดับความสำาคัญเราอาจจะพลาดสิ่งที่ 
สำาคัญสิ่งที่สำาคัญเริ่มมีมากขึ้น ทำาให้เราเขว
ไปจากวิสัยทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ให้เรา
มีสิ่ง “ดี” ให้ทำาหลายอย่าง แต่ทุกอย่างไม่
ได้มีความสำาคัญที่สุด

เราเรียนรู้บทเรียนสำาคัญคือ ความจริงที่ 
ว่าบางสิ่งที่ดีนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอที่ 
เราจะสละเวลาและทรัพยากรของเราให้ 
กิจกรรมโครงการและแผนต่างๆของเราควร 
ได้รับการดลใจและตั้งอยู่บน เหตุผล ของ
การรับใช้ของฐานะปุโรหิตของเราและไม่ใช่ 
จากความนิยมฉาบฉวยหรือความสนใจเพียง 
ชั่วคราวมิฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นอาจทำาให้งาน 
ของเราไขว้เขวหมดแรงและทำาให้เรายึดติด 
กับงานอดิเรก ทางวิญญาณหรือทางโลก ที่
ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของการเป็นสานุศิษย์

พี่น้องชาย เราทุกคนรู้ว่าเราต้องมีวินัยใน 
ตนเองเพื่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่สำาคัญซึ่งมีพลัง 
อำานาจสูงสุดท่ีจะเพ่ิมความรักในพระผู้เป็นเจ้า 
และเพ่ือนมนุษย์ เพ่ิมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต 
แต่งงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบ- 
ครัวและสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน 
แผ่นดินโลกเฉกเช่นกับไม้ผลที่แตกกิ่งก้าน 
สาขามากมายและมีใบหนาแน่น ชีวิตของ 
เราจำาต้องได้รับการตัดแต่งเป็นประจำา เพื่อ
ให้แน่ใจว่าเราใช้พลังงานและเวลาเพื่อทำาให้
จุดประสงค์ที่แท้จริง---“เพื่อให้เกิดผลดี”1

ท่านไม่ได้โดดเดี่ยว
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเลือกสิ่งใดเรา 

แต่ละคนมีความรับผิดชอบที่จะตัดสินใจสิ่ง 
นี้ด้วยตนเองอย่างไรก็ตามเราได้รับบัญชา 
ให้ตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์อย่างพากเพียรเอา 
ใจใส่ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์และเพียร
พยายามอุทิศตนสวดอ้อนวอนอย่างจริงจัง
ด้วยศรัทธา

พ่ีน้องชายพระผู้เป็นเจ้าทรงซ่ือสัตย์โดย 
ผ่านพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ พระองค์รับสั่ง

กับความคิดและใจเราเกี่ยวกับวิถีที่เราควร
เดินตามในแต่ละช่วงชีวิตของเรา

ถ้าใจของเราบริสุทธิ์---ถ้าเราไม่แสวงหา 
เพื่อรัศมีภาพของเราแต่เพื่อรัศมีภาพของ 
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิถ้าเราพยายาม 
ทำาตามพระประสงค์ของพระองค์  ถ้าเรา 
ปรารถนาจะเป็นพรแก่ชีวิตของคนในครอบ- 
ครัวและเพื่อนมนุษย์––เราจะไม่ถูกปล่อยให้ 
เดินตามลำาพังดังเช่นประธานมอนสันมัก 
เตือนเราว่า“เมื่อเรากำาลังทำากิจธุระของพระ 
เจ้าเราสมควรได้รับความช่วยเหลือจากพระ 
เจ้า”2

พระบิดาบนสวรรค์ของท่าน “จะไปเบื้อง 
หน้าเจ้า.[พระองค์]จะอยู่ทางขวามือเจ้าและ 
ทางซ้ายเจ้า,และพระวิญญาณของ [พระองค์]
จะอยู่ในใจเจ้า,และเหล่าเทพของ[พระองค์]
ห้อมล้อมเจ้า,เพื่อประคองเจ้าไว้.”3  

พลังอำานาจของการกระทำา
พี่น้องชายที่รัก พรอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการ 

รับใช้ของฐานะปุโรหิตได้รับการกระตุ้นจาก

ความพยายามอันพากเพียรของเราความ 
เต็มใจเสียสละความปรารถนาของเราท่ีจะทำา 
สิ่งที่ถูกต้อง ขอให้เราเป็นผู้กระทำาและไม่ใช่ 
ผู้ถูกกระทำา การสั่งสอนเป็นสิ่งดี แต่คำา 
เทศนาที่ไม่นำาไปสู่การกระทำาเปรียบเหมือน 
ไฟที่ไม่มีความร้อนหรือน้ำาที่ไม่ดับกระหาย

การประยุกต์ใช้หลักคำาสอนทำาให้เปลวไฟ 
ที่ทำาให้บริสุทธิ์ลุกโชติช่วงและพลังอำานาจ 
ของฐานะปุโรหิตจุดประกายให้จิตวิญญาณเรา

โธมัส เอดิสัน ชายผู้อาบโลกนี้ด้วยแสง 
จากหลอดไฟกล่าวว่า“คุณค่าของความคิด 
นั้นขึ้นอยู่กับการนำามาใช้”3เช่นเดียวกันหลัก 
ธรรมพระกิตติคุณจะมีค่ามากข้ึนเม่ือนำามาใช้

เราจะต้องไม่ยอมให้หลักคำาสอนของฐานะ 
ปุโรหิตนอนนิ่งอยู่ในใจเราและไม่นำาไปใช้ใน 
ชีวิตของเรา ถ้ามีชีวิตแต่งงานหรือครอบครัว 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ—บางทีอาจเป็น 
ของเราเอง—ขออย่าให้เรารอและมองดูเฉยๆ 
กลับกันขอให้เราขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า 
สำาหรับแผนแห่งความสุขซึ่งประกอบด้วย 
ศรัทธา การกลับใจ การให้อภัย และการ 
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เริ่มต้นใหม่การประยุกต์ใช้หลักธรรมฐานะ 
ปุโรหิตจะทำาให้เรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ 
เป็นสามีบิดาและบุตรผู้เข้าใจเหตุผลของ 
ฐานะปุโรหิตและพลังอำานาจของฐานะปุโรหิต 
เพื่อได้รับและเก็บรักษาความสวยงามและ
ความศักด์ิสิทธ์ิของครอบครัวนิรันดร์ไว้อีกคร้ัง

การประชุมใหญ่สามัญเป็นเวลาที่ดีเสมอ 
สำาหรับทั้งการฟังและการทำาดังนั้นขอให้เรา 
“เป็น…คนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น 
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น”5พี่น้องชาย 
ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ไตร่ตรองถึงถ้อยคำา 
ที่พูดโดยผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าในสุดสัป- 
ดาห์นี้จากนั้นคุกเข่าทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา ทรงทำาความคิด
ท่านให้กระจ่างและสัมผัสจิตใจท่านวิงวอน
พระผู้เป็นเจ้าขอการนำาในชีวิตประจำาวัน ใน
ความรับผิดชอบของศาสนจักรและในการ 
ท้าทายท่ีเฉพาะเจาะจงของท่านในเวลาน้ีทำา 
ตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ–– 
อย่าชักช้าถ้าท่านทำาท้ังหมดน้ีข้าพเจ้าสัญ- 
ญาว่าพระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้ท่านเดิน
ตามลำาพัง

จงอดทนต่อไป
เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะมีเจตนาดีเพียงไร สิ่ง

ต่างๆอาจไม่เป็นไปตามแผนเสมอไปเรา 
ทำาผิดพลาดในชีวิตและในการรับใช้ของฐานะ 
ปุโรหิตของเราบางครั้งเราสะดุดและทำาไม่ 
ได้อย่างที่คาดหวัง

เมื่อพระเจ้าทรงแนะนำาให้เรา“ดำาเนินต่อ 
ไปด้วยความอดทนจนกว่า[เรา]จะได้รับการ 
ทำาให้ดีพร้อม”6พระองค์ทรงรู้ว่าจะต้องใช้ 
เวลาและความอุตสาหะความเข้าใจเหตุผล 
ของพระกิตติคุณและ เหตุผล ของฐานะ 
ปุโรหิตจะช่วยให้เราเห็นถึงจุดประสงค์อัน 
ศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งทั้งหมดนี้จะให้กำาลังใจและ 
ความเข้มแข็งในการทำาส่ิงท่ีถูก แม้ว่าส่ิงเหล่า 
น้ันจะยากการมุ่งม่ันอยู่กับหลักธรรมพ้ืนฐาน 
ของการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณจะให้พร 
เราด้วยความชัดเจนปัญญาและการนำาทาง

“เราจะไม่ก้าวต่อไปในอุดมการณ์อันสำา 
คัญยิ่งเช่นนั้นหรือ?”7 ใช่ พี่น้องชาย เราจะ
ก้าวต่อไป

โดยได้รับการนำาทางจากพระวิญญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์ เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาด 

ของเรา  ถ้าเราสะดุด เราจะลุกขึ้น  ถ้าเรา 
โซเซเราจะก้าวต่อไปเราจะไม่โอนเอนเรา
จะไม่มีทางยอมแพ้

ในฐานะความเป็นภราดรภาพอันเกรียง 
ไกรแห่งฐานะปุโรหิตอันเป็นนิจของพระผู้เป็น 
เจ้าเราจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมุ่งเน้นที่ 
หลักธรรมพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของ 
พระเยซูคริสต์รับใช้ด้วยความสำานึกคุณพระ
ผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยการอุทิศตน
กับความรัก

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์

พ่ีน้องชายท่ีรัก ข้าพเจ้าเป็นพยานกับท่าน 
ในวันนี้ว่าพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา และพระ 
บุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ 
พระองค์ทรงมีอยู่จริงพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น

ท่านไม่โดดเดี่ยวพระบิดาในสวรรค์ของ 
ท่านทรงห่วงใยท่านและทรงปรารถนาจะประ- 
ทานพรและค้ำาจุนท่านในความชอบธรรม

จงม่ันใจว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับมนุษยชาติ 
ในยุคสมัยของเราพระองค์จะตรัสกับท่าน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธเห็นสิ่งที่ท่าน 
พูดว่าเห็นศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการฟื้นฟูบนแผ่น 
ดินโลกโดยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจของ
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

คำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือว่าในฐานะ 
ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตของพระองค์ เราจะเห็น 
พ้องกับเหตุผลในการรับใช้ของฐานะปุโรหิต 
และใช้หลักธรรมของพระกิตติคุณที่ได้รับ 
การฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและชีวิต
ของผู้ที่เรารับใช้

ขณะท่ีเราทำาเช่นน้ี พลังอำานาจอันไม่มีท่ีส้ิน 
สุดของการชดใช้จะชำาระล้างทำาความสะอาด 
และขัดเกลาวิญญาณและบุคลิกลักษณะของ 
เราจนกว่าเราจะเป็นชายอย่างที่เราควรเป็น 
ข้าพเจ้าเป็นพยานในสิ่งนี้ในพระนามศักดิ์- 
สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน 
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ภรรยาต้องการผนึกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำา 
ได้แต่เน่ืองจากกำาลังยุ่งเพราะใกล้การประชุม 
ใหญ่สามัญ ข้าพเจ้าจึงให้สามีภรรยาคู่นี้กับ 
อธิการของพวกเขานัดหมายวันที่ดีที่สุดกับ 
เลขานุการข้าพเจ้า

ลองนึกดูว่าข้าพเจ้าแปลกใจและดีใจเพียง 
ใดเมื่อผู้เป็นบิดาบอกข้าพเจ้าที่โบสถ์ว่าการ 
ผนึกจะมีขึ้นในวันที่3เมษายนในปี1836 
นั่นคือวันที่พระเจ้าทรงส่งเอลียาห์ ศาสดา 
พยากรณ์ในร่างแปรสภาพมายังพระวิหาร 
เคิร์ทแลนด์เพื่อมอบอำานาจผนึกให้แก่โจเซฟ
สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี  กุญแจเหล่า
นั้นยังอยู่ในศาสนจักรทุกวันนี้และจะคงอยู่
ต่อไปตราบสิ้นยุคสมัย3

นั่นคือสิทธิอำานาจศักดิ์สิทธิ์เดียวกันกับที่ 
พระเจ้าประทานแก่เปโตรดังที่พระองค์ทรง 
สัญญาไว้ว่า“เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดิน 
สวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใด 
ในโลกส่ิงน้ันก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เม่ือ 
ท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะ
กล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย”4

การกลับมาของเอลียาห์เป็นพรแก่ทุกคน 
ที่ดำารงฐานะปุโรหิตเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์บี.ลี 
อธิบายไว้อย่างชัดเจนในการประชุมใหญ่ 
สามัญ โดยอ้างคำาพูดของประธานโจเซฟ 
ฟิลดิงก์สมิธขอจงตั้งใจฟังให้ดี“ข้าพเจ้า 
ดำารงฐานะปุโรหิต ท่านผู้เป็นพี่น้องชายก็ 
ดำารงฐานะปุโรหิตเราได้รับฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดค—ซ่ึงเอลียาห์กับศาสดาพยากรณ์ 
ท่านอื่นๆ รวมทั้งเปโตร ยากอบ และยอห์น 
เคยดำารงมาก่อนถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิอำานาจ 
ในการให้บัพติศมา ถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิอำา- 
นาจวางมือให้ของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิแต่งต้ังผู้อ่ืนและทำาส่ิงท้ังหลายเหล่า 
นี้ แต่หากปราศจากอำานาจผนึกเราย่อมทำา 
อะไรไม่ได้เลย เพราะส่ิงท่ีเราทำาไปจะไม่มีผล 
บังคับ”

ประธานสมิธกล่าวต่อว่า
“ศาสนพิธีที่สูงกว่า พรที่มากกว่า ซึ่งจำา 

เป็นอย่างยิ่งต่อความสูงส่งในอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะได้รับในสถานที่บางแห่ง
เท่านั้น ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิ์ประกอบพิธี 
เว้นแต่เขาจะได้รับสิทธิอำานาจให้ทำาเช่นนั้น
จากผู้ถือกุญแจ… 

“…ไม่มีมนุษย์คนใดบนพื้นพิภพแห่งนี้ 
ที่มีสิทธิ์ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในศาสนพิธี 

เปลี่ยนแปลงในใจซึ่งอธิการผู้เมตตาช่วยให้ 
เขารู้สึกถึงการให้อภัยด้วยความรักจากพระเจ้า

การเปลี่ยนแปลงอันอัศจรรย์ดำาเนินต่อ 
เม่ือเขาไปพระวิหารศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือรับเอ็นดาว- 
เม้นท์ซ่ึงพระเจ้าทรงอธิบายแก่ผู้คนท่ีพระองค์ 
ประทานอำานาจให้ในพระวิหารแห่งแรกของ 
สมัยการประทานน้ีท่ีเคิร์ทแลนด์โอไฮโอพระ 
เจ้าตรัสถึงเรื่องนั้นว่า

“ดังนั้น,เพราะเหตุนี้เราให้บัญญัติแก่เจ้า 
ว่าเจ้าจะไปโอไฮโอ; และที่นั่นเราจะให้กฎ 
ของเราแก่เจ้า;และที่นั่นเจ้าจะได้รับการประ- 
สาทอำานาจจากเบื้องบน; 

“และจากทีน่ัน่,…เพราะเรามงีานสำาคญั 
ยิ่งเก็บสะสมไว้,เพราะอิสราเอลจะได้รับการ 
ช่วยให้รอด, และเราจะนำาพวกเขาไปที่ใดก็ 
ตามที่เราประสงค์, และไม่มีอำานาจใดจะยั้ง
มือเรา.”2

สำาหรับเพื่อนที่เพิ่งกลับมาแข็งขันของ 
ข้าพเจ้าและฐานะปุโรหิตทุกคน งานสำาคัญ 
ข้างหน้าคือเป็นผู้นำาในการช่วยอิสราเอลส่วน 
ท่ีเรารับผิดชอบหรือจะรับผิดชอบซ่ึงคือครอบ- 
ครัวเราให้ได้รับความรอดเพื่อนข้าพเจ้ากับ 
ภรรยาของเขารู้ว่าสิ่งนั้นเรียกร้องการผนึก 
โดยอำานาจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคใน 
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า

เขาขอให้ข้าพเจ้าประกอบพิธีผนึกเขากับ 

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้าพเจ้าซาบซึ้งที่ได้อยู่ร่วมกับท่านใน 
การประชุมนี้ซึ่งผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 
ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าในแผ่นดิน 

โลกได้รับเชิญเราได้รับพรที่อยู่ภายใต้การ 
ควบคุมดูแลของประธานโธมัสเอส.มอนสัน 
ในฐานะประธานศาสนจักร ท่านเป็นชายผู้ 
มีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวที่รับผิดชอบกุญแจ 
ผนึกครอบครัวและศาสนพิธีฐานะปุโรหิตทั้ง 
ปวงที่จำาเป็นต่อการได้รับชีวิตนิรันดร์ ของ
ประทานสำาคัญที่สุดในบรรดาของประทาน
ทั้งหมดจากพระผู้เป็นเจ้า

มีบิดาคนหนึ่งซึ่งกำาลังฟังอยู่ในค่ำาคืนนี้ 
กลับมาแข็งขันเพราะต้องการสุดหัวใจให้ได้ 
การรับรองถึงของประทานนั้นเขากับภรรยา 
รักลูกน้อยท้ังสองคนลูกชายและลูกสาวเช่น 
เดียวกับบิดามารดาคนอื่นๆ เขามองเห็น
ความสุขบนสวรรค์เมื่ออ่านถ้อยคำาเหล่านี้ 
“และความเป็นสังคมอย่างเดียวกันนั้นซึ่งมี 
อยู่ท่ามกลางพวกเราที่นี่จะมีอยู่ท่ามกลาง 
พวกเราที่นั่น, เพียงแต่จะควบคู่ไปกับรัศมี 
ภาพนิรันดร์, ซึ่งรัศมีภาพนั้นเราไม่ได้ชื่นชม
ขณะนี้.”1

บิดาท่านนั้นซึ่งฟังอยู่ในค่ำาคืนนี้รู้เส้นทาง 
ไปสู่จุดหมายอันรุ่งโรจน์ดังกล่าวเส้นทางน้ัน 
ไม่ง่ายซึ่งเขารู้อยู่แล้วเขาต้องใช้ศรัทธาใน 
พระเยซูคริสต์ กลับใจอย่างลึกซึ้ง และการ

ครอบครัวภายใต้ 
พันธสัญญา
ไม่มีสิ่งใดที่เข�้ม�หรือจะเข�้ม�สู่ครอบครัวท่�นสำ�คัญเทียบเท่�พรผนึก
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ใดๆของพระกิตติคุณน้ีเว้นแต่จะได้รับอนุมัติ 
จากประธานศาสนจักรซึ่งเป็นผู้ถือกุญแจ 
ท่านมอบสิทธิอำานาจให้เรา ท่านวางอำานาจ 
ผนึกไว้ในฐานะปุโรหิตของเราเพราะท่านถือ
กุญแจเหล่านั้น”5

คำารับรองเดียวกันมาจากประธานบอยด์ 
เค.แพคเกอร์เมื่อท่านเขียนเกี่ยวกับอำานาจ 
ผนึกการรู้ว่าถ้อยคำาเหล่าน้ีจริงทำาให้ข้าพเจ้า 
อุ่นใจ เพราะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ 
ข้าพเจ้าจะผนึกให้ในวันที่3เมษายนท่าน 
เขียนว่า “เปโตรต้องเป็นผู้ถือกุญแจ เปโตร 
ต้องเป็นผู้ถืออำานาจผนึกในการผูกหรือผนึก 
บนแผ่นดินโลกหรือคลายบนแผ่นดินโลกและ 
จะเป็นเช่นนั้นในสวรรค์ด้วยกุญแจเหล่านั้น 
เป็นของประธานศาสนจักร—ซึ่งเป็นศาสดา 
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย  เวลานี้ 
อำานาจผนึกอันศักด์ิสิทธ์ิน้ันมีอยู่ในศาสนจักร 
ผู้รู้ถึงความสำาคัญของสิทธิอำานาจนี้จะไม่ถือ 
ว่าสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่า และน่าหวงแหนยิ่ง 
กว่าสิทธิอำานาจนี้มีชายเพียงไม่กี่คนที่[ถือ] 
อำานาจผนึกนี้บนแผ่นดินโลกไม่ว่าในยุคสมัย
ใด—ในพระวิหารแต่ละแห่งมีพี่น้องชายที่ได้
รับอำานาจผนึกไม่มีใครมีอำานาจนี้ได้เว้นแต่ 

จะได้จากศาสดาพยากรณ์ผู้หยั่งรู้ผู้เปิดเผย 
และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”6

ณการมาของเอลียาห์ ไม่เพียงมีการมอบ 
อำานาจให้ฐานะปุโรหิตเท่านั้นแต่ใจทั้งหลาย 
ยังต้องหันไปด้วย “วิญญาณ พลังอำานาจ 
และการเรียกของเอลียาห์คือให้ท่านมีอำานาจ 
ถือกุญแจแห่งการเปิดเผยศาสนพิธีโองการ 
พลังอำานาจทั้งหลายและเอ็นดาวเม้นท์แห่ง 
ความบริบูรณ์ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซ- 
เดคและแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน 
แผ่นดินโลกอีกท้ังเพ่ือรับได้มาและประกอบ 
ศาสนพิธีทั้งปวงที่เป็นของอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า แม้จนถึงการหันใจบรรพบุรุษ 
มาหาลูกหลาน และใจลูกหลานไปหาบรรพ- 
บุรุษแม้บรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์”7

ความรู้สึกของการหันใจนั้นมาสู่เพื่อน 
ข้าพเจ้ากับครอบครัวของเขาแล้ว และอาจ 
มาสู่ท่านในการประชุมนี้  ท่านอาจนึกภาพ 
ใบหน้าบิดาหรือมารดาในใจท่านเช่นเดียว
กับข้าพเจ้าภาพนั้นอาจเป็นพี่หรือน้องของ 
ท่านลูกสาวหรือลูกชายของท่าน

คนเหล่านั้นอาจอยู่ในโลกวิญญาณหรือ

ทวีปห่างไกลจากท่าน  แต่ปีติมาจากความ 
รู้สึกที่ว่าความสัมพันธ์กับพวกเขานั้นเที่ยง
แท้เพราะท่านผูกพันหรือสามารถผูกพันไว้
กับพวกเขาด้วยศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่พระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงยอมรับ

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคผู้เป็น 
บิดาในครอบครัวที่ผนึกแล้วได้รับการสอน
ว่าต้องทำาอย่างไรไม่มีสิ่งใดที่เข้ามาหรือจะ 
เข้ามาสู่ครอบครัวท่านสำาคัญเทียบเท่าพร 
ผนึก  ไม่มีสิ่งใดสำาคัญไปกว่าการให้เกียรติ 
พันธสัญญาการแต่งงานและพันธสัญญา 
ครอบครัวที่ท่านทำาหรือจะทำาในพระวิหาร
ของพระผู้เป็นเจ้า

วิธีทำาเช่นนั้นชัดเจนพระวิญญาณศักดิ์- 
สิทธ์ิแห่งคำาสัญญาต้องผนึกพันธสัญญาพระ 
วิหารผ่านการเชื่อฟังและการเสียสละของเรา 
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในโลกหน้าประธาน 
ฮาโรลด์ บี. ลี อธิบายความหมายของการ 
ผนึกด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคำา 
สัญญาโดยอ้างคำาพูดเอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. 
บัลลาร์ดว่า “เราอาจหลอกมนุษย์ได้แต่เรา
หลอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ พรของเรา 
จะไม่เป็นนิรันดร์เว้นแต่จะผนึกไว้ด้วยพระ 
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วิญญาณศักด์ิสิทธ์ิแห่งคำาสัญญาเช่นกันพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่อ่านความนึกคิดและ 
จิตใจมนุษย์พระองค์ประทานความเห็นชอบ 
ด้วยการผนึกพรที่ประกาศบนศีรษะพวกเขา
แล้วการผนึกนั้นจึงผูกมัดและมีผลบังคับเต็ม
ที่”8

เมื่อซิสเตอร์อายริงก์กับข้าพเจ้าผนึกใน 
พระวิหารโลแกน ยูทาห์ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ 
ความสำาคัญทั้งหมดของสัญญานั้นข้าพเจ้า 
ยังคงพยายามทำาความเข้าใจความหมายทั้ง 
หมด แต่ข้าพเจ้ากับภรรยาตัดสินใจช่วงใกล้ 
ครบรอบ50ปีของชีวิตแต่งงานว่าจะอัญเชิญ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเราและ
ครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

สมัยเป็นคุณพ่อยังหนุ่มซึ่งได้รับการผนึก 
ในพระวิหารพร้อมกับหันใจไปหาภรรยาและ 
ลูกเล็กๆข้าพเจ้าได้พบประธานโจเซฟฟิลดิงก์
สมิธเป็นคร้ังแรกในห้องสภาฝ่ายประธานสูง 
สุดซึ่งข้าพเจ้าได้รับเชิญ พยานอันจริงแท้แน่ 

นอนบังเกิดกับข้าพเจ้าขณะประธานฮาโรลด์ 
บี. ลี ถามข้าพเจ้าพลางชี้ไปทางประธาน 
สมิธซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ว่า “คุณเชื่อไหมว่าชาย 
คนนี้จะเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็น
เจ้าได้”

ประธานสมิธเพิ่งเข้ามาในห้องและยังไม่ 
ทันพูดอะไรข้าพเจ้าดีใจอย่างยิ่งที่สามารถ 
ตอบออกไปได้เพราะส่ิงท่ีเข้ามาในใจข้าพเจ้า 
“ผมทราบว่าท่านเป็นครับ” ข้าพเจ้ารู้อย่าง 
แน่นอนพอๆ กับที่รู้ว่าดวงอาทิตย์กำาลังส่อง 
สว่างว่าท่านถืออำานาจการผนึกของฐานะ 
ปุโรหิตทั่วพื้นพิภพ

ประสบการณ์นั้นทำาให้ถ้อยคำาของท่าน 
ทรงพลังอย่างย่ิงต่อข้าพเจ้ากับภรรยา เม่ือใน 
ภาคการประชุมใหญ่วันที่ 6 เมษายน 1972 
ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธให้คำาแนะนำา 
ว่า “เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะเสริม 
สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์หน่วยครอบ- 
ครัวให้คงอยู่เราวิงวอนบิดาทั้งหลายให้รับ 

ตำาแหน่งโดยชอบของตนในฐานะหัวหน้า 
ครอบครัวเราขอให้มารดาสนับสนุนส่งเสริม 
สามีและเป็นความสว่างให้แก่บุตรธิดา”9

ข้าพเจ้าขอแนะนำาข้อปฏิบัติสี่ข้อที่ท่าน 
ทำาได้ในฐานะบิดาผู้ดำารงฐานะปุโรหิตเพื่อ 
หนุนใจและนำาครอบครัวท่านกลับบ้านไปอยู่
กับพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอด
อีกครั้ง

ข้อแรกจงได้รับและรักษาพยานอันแน่นอน 
ว่ากุญแจฐานะปุโรหิตอยู่กับเราและถือโดย 
ประธานศาสนจักรสวดอ้อนวอนทูลขอเรื่อง 
นี้ทุกวันคำาตอบจะมาพร้อมกับความมุ่งมั่น 
มากขึ้นที่จะนำาครอบครัวท่าน รู้สึกถึงความ
หวังมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้นในงาน
รับใช้ของท่านท่านจะรื่นเริงและมองโลกใน
แง่ดีมากขึ้น ซึ่งเป็นพรสำาคัญต่อภรรยาและ
ครอบครัวท่าน

ข้อปฏิบัติข้อท่ีสองคือจงรักภรรยาท่านท่าน 
ต้องใช้ศรัทธาและความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ 
จะเห็นแก่เธอมากกว่าตนเองแม้ในความล้ม 
ลุกคลุกคลานของชีวิตท่านมีหน้าที่รับผิด 
ชอบหาเล้ียงและเล้ียงดูครอบครัวกับเธอและ 
รับใช้ผู้อื่นในเวลาเดียวกันบางครั้งการทำา 
เช่นนั้นเผาผลาญพลังงานและพละกำาลังทั้ง 
หมดของท่านวัยและความเจ็บป่วยอาจทำา 
ให้ภรรยาท่านต้องได้รับการดูแลมากข้ึนหาก 
ท่านเลือกให้ความสุขของเธอมาก่อนตนเอง
ตั้งแต่เวลานั้น ข้าพเจ้าสัญญาว่าความรักที่
ท่านมีต่อเธอจะเพิ่มขึ้น

ข้อสามจงขอให้ทุกคนในครอบครัวรักกัน
ประธานเอสราแทฟท์เบ็นสันสอนว่า

“เมื่อพิจารณาถึงนิรันดร ความรอดเป็น
เรื่องของครอบครัว…

“เหนือสิ่งอื่นใดลูกๆต้องรับรู้และรู้สึกว่า 
มีคนรัก มีคนต้องการ และมีคนเห็นคุณค่า 
พวกเขาต้องได้รับการยืนยันถึงเรื่องเหล่านี้
บ่อยๆเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือบทบาทซึ่งบิดา
มารดาต้องทำาให้สำาเร็จ และโดยมากมารดา
มักจะทำาได้ดีที่สุด”10

แต่บ่อเกิดสำาคัญย่ิงอีกอย่างหน่ึงของความ 
รู้สึกเป็นที่รักคือความรักจากลูกคนอื่นๆ ใน
ครอบครัว  การดูแลกันอย่างสม่ำาเสมอใน 
บรรดาพี่น้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความ 
พยายามอย่างไม่ย่อท้อจากบิดามารดาและ 
ความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าท่านรู้ว่า 
นั่นเป็นความจริงจากประสบการณ์ในครอบ- 
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ครัวท่านเองและจะได้รับการยืนยันทุกครั้ง 
ท่ีท่านอ่านเก่ียวกับความขัดแย้งในครอบครัว 
จากประสบการณ์ของลีไฮผู้ชอบธรรมกับ 
ซาไรยาห์ภรรยาในบันทึกพระคัมภีร์มอรมอน

ความสำาเร็จที่พวกเขาได้รับเป็นแนวทาง 
แก่เราพวกเขาสอนพระกิตติคุณของพระเยซ ู
คริสต์อย่างดีโดยไม่ย่อท้อจนลูกๆ และแม้ 
กระทั่งลูกหลานบางคนในอีกหลายรุ่นต่อมา
ถึงกับใจอ่อนลงต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อกัน
ตัวอย่างเช่น นีไฟกับคนอื่นๆ เขียนและยื่น 
ไมตรีไปยังสมาชิกครอบครัวที่เคยเป็นศัตรู 
พวกเขาบางครั้งพระวิญญาณทรงทำาให้ใจ 
คนหลายพันคนอ่อนลงและแทนความเกลียด 
ชังด้วยความรัก

วิธีหนึ่งที่ท่านจะเลียนแบบความสำาเร็จ 
ของท่านบิดาลีไฮคือโดยวิธีที่ท่านนำาในการ 
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวและช่วงเวลา 
ครอบครัวเช่นการสังสรรค์ในครอบครัวเป็น 
ต้นให้โอกาสลูกๆสวดอ้อนวอนเม่ือพวกเขา 
สามารถสวดอ้อนวอนให้สมาชิกครอบครัวอีก 
คนที่ต้องการพรเล็งเห็นถึงความบาดหมาง 
โดยเร็วตั้งแต่ต้นและดูออกเมื่อมีการกระทำา
ที่เห็นแก่ตัว โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในบรรดา 
พี่น้องด้วยกันเองเมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอน 
ให้กันและรับใช้กัน ใจพวกเขาจะอ่อนลงและ 
หันไปหากันรวมทั้งหันไปหาบิดามารดาด้วย

โอกาสที่สี่เพื่อให้ท่านนำาครอบครัวในทาง
ของพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อต้องขัดเกลาระเบียบ
วินัย  เราจะบรรลุพันธะรับผิดชอบที่เราต้อง 
ตำาหนิแก้ไขในวิธีของพระเจ้าแล้วนำาบุตรธิดา 
ของเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์

ท่านจะจำาถ้อยคำาต่อไปนี้ได้ แต่อาจไม่ 
เคยเห็นอำานาจของถ้อยคำานี้ในชีวิตผู้ดำารง 
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่เตรียมครอบ- 
ครัวให้พร้อมดำาเนินชีวิตในสังคมภาพเดียว 
กันกับที่พวกเขาจะมีในอาณาจักรซีเลสเชียล 
ท่านคงจำาข้อความท่ีแสนจะคุ้นเคยต่อไปน้ีได้

“ไม่มีอำานาจหรืออิทธิพลใดสามารถหรือ 
จะธำารงไว้ได้โดยอาศัยฐานะปุโรหิต, นอก 
จากโดยการชักชวน,โดยความอดกลั้น,โดย
ความสุภาพอ่อนน้อมและความอ่อนโยน,
และโดยความรักที่ไม่เสแสร้ง;

“โดยความกรุณา,และความรู้บริสุทธิ์,ซึ่ง 
จะขยายจิตวิญญาณออกไปอย่างกว้างขวาง 
โดยปราศจากความหน้าซ่ือใจคด,และปราศ- 
จากมารยา---

“จงว่ากล่าวโดยไม่ชักช้าด้วยความเฉียบ 
ขาด,เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจ;และ 
จากน้ันในเวลาต่อมาจงแสดงความรักเพ่ิมข้ึน 
ต่อคนที่ท่านว่ากล่าว, เกลือกเขาจะถือว่า
ท่านเป็นศัตรูของเขา;

“เพ่ือเขาจะรู้ว่าความซ่ือสัตย์ของท่านแข็ง 
แกร่งยิ่งกว่าเชือกแห่งความตาย.”11

ต่อจากนั้นเป็นคำาสัญญาที่คุ้มค่ายิ่งต่อ 
เราในฐานะบิดาในไซอันว่า “พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่าน, และ 
คทาของท่านเป็นคทาอันไม่เปล่ียนแปลงแห่ง 
ความชอบธรรมและความจริง; และอำานาจ
การปกครองของท่านจะเป็นอำานาจการปก- 
ครองอันเป็นนิจ,และโดยปราศจากวิธีบังคับ
สิ่งนี้จะไหลมาสู่ท่านตลอดกาลและตลอด
ไป.”12

นั่นเป็นมาตรฐานสูงสำาหรับเราแต่เมื่อใด 
ที่เราใช้ศรัทธาควบคุมความฉุนเฉียวและข่ม 
ความจองหองของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะประทานความเห็นชอบ จากนั้นสัญญา
และพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดผล

ท่านจะประสบผลสำาเร็จผ่านศรัทธาของ 
ท่านที่ว่าพระเจ้าทรงส่งกุญแจฐานะปุโรหิต
กลับมาและกุญแจนั้นยังอยู่กับเรา—ด้วย
สายใยความรักอันม่ันคงกับภรรยาท่าน ด้วย 
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการหันใจบุตร 
ธิดาท่านไปหากันและหาบิดามารดา และ
ด้วยความรักซึ่งนำาทางท่านให้แก้ไขและแนะ 
นำาในวิธีที่อัญเชิญพระวิญญาณ

ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยซูคือพระคริสต์และ 
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราข้าพเจ้า 
เป็นพยานว่าประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
คือผู้ถือและผู้ใช้กุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมด 
บนแผ่นดินโลกทุกวันนี้ข้าพเจ้ารักและสนับ- 
สนุนท่านข้าพเจ้ารักและสวดอ้อนวอนให้ 
ท่านทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเยซูคริสต์เอเมน 
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ทั้งปวง---ชี้นำาสิ่งทั้งปวง---ค้ำาจุนสิ่งทั้งปวง--- 
และเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงที่สัมพันธ์กับพระ-
ผู้เป็นเจ้าและความจริง”4

เราได้รับพรเพียงใดที่ได้อยู่ในวันเวลาสุด 
ท้ายนี้เมื่อฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ 
บนแผ่นดินโลกเราได้รับเกียรติเพียงใดที่มี 
ฐานะปุโรหิตนั้นฐานะปุโรหิตไม่ได้เป็นของ 
ประทานมากเท่ากับเป็นงานมอบหมายให้ 
รับใช้ สิทธิพิเศษให้หนุนใจ และโอกาสให้
เป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่น

ความรับผิดชอบและหน้าท่ีมาพร้อมโอกาส 
เหล่านี้ข้าพเจ้ารักและยึดมั่นคำาว่าหน้าที่ 
และนัยทั้งหมดของคำานี้

ในตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่ง ในสภาพใด 
สภาพหนึ่งข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมฐานะ 
ปุโรหิตมาแล้ว72ปี—ตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็น 
มัคนายกตอนอายุ 12 ขวบ  เวลาเดินหน้า 
ต่อไปหน้าที่เพิ่มขึ้นตามกาลเวลาหน้าที่ไม่ 
ลดลงหรือน้อยลงความขัดแย้งครั้งใหญ่เกิด 
ข้ึนแล้วก็จากไปแต่สงครามแย่งชิงจิตวิญญาณ 
มนุษย์ยืดเย้ือไม่ยอมสงบพระวจนะของพระ- 
เจ้าดังชัดเจนมาถึงท่านข้าพเจ้าและผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตทุกแห่งหนว่า “ดังนั้น, บัดนี้ให้
ทุกคนพึงเรียนรู้หน้าที่ของตน,และกระทำา
ในตำาแหน่งซึ่งตนได้รับการกำาหนดไว้, ด้วย
ความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถ”5

การเรียกให้ทำาหน้าที่มาถึงอาดัม โนอาห์
อับราฮัมโมเสสซามูเอลเดวิดมาถึงศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธและถึงแต่ละคนผู้สืบ 
ตำาแหน่งต่อจากท่าน  การเรียกให้ทำาหน้าที่ 
มาถึงเด็กหนุ่มนีไฟเมื่อพระเจ้าทรงแนะนำา 
ท่านผ่านบิดาลีไฮให้กลับไปเยรูซาเล็มกับพี่ๆ 
เพื่อเอาแผ่นจารึกทองเหลืองจากเลบัน  พี่ๆ 
ของนีไฟพร่ำาบ่น โดยบอกว่ามันเป็นสิ่งยาก 
ที่ขอให้พวกเขาทำาอะไรคือคำาตอบของนีไฟ 
ท่านตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไปและทำาส่ิงท่ีพระเจ้า 
ทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่

ขณะอยู่ในเน้ือหนัง และทุกส่ิงท่ีพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงทำาให้บังเกิดขึ้นเพื่อความรอดของมนุษย์ 
นับตั้งแต่มนุษย์มาอยู่บนแผ่นดินโลกจนถึง 
การไถ่โลก ล้วนเกิดขึ้นและจะดำารงอยู่โดย 
อาศัยฐานะปุโรหิตอันเป็นนิจ”2

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธชี้แจงเพิ่มเติม 
ว่า “ฐานะปุโรหิตคือ…อำานาจของพระ 
ผู้เป็นเจ้าที่มอบให้มนุษย์ได้กระทำาในแผ่น 
ดินโลกเพื่อความรอดของครอบครัวมนุษย์ 
ในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และกระทำาอย่างถูก 
ต้อง ไม่ยึดครองสิทธิอำานาจนั้น ไม่ยืมมา
จากรุ่นที่ตายจากไปแล้ว แต่สิทธิอำานาจที่ 
เหล่าวิญญาณและเทพผู้ปฏิบัติประทานให้
ในสมัยที่เรามีชีวิตอยู่นี้ ส่งตรงจากที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ”3

และสุดท้ายจากประธานจอห์น เทย์เลอร์
“ฐานะปุโรหิตคืออะไร…คือการปกครอง 
ของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งบนแผ่นดินโลกและใน 
สวรรค์ เพราะพลังอำานาจ ผลหรือบทบาท
หรือหลักธรรมนั้นปกครองสิ่งทั้งปวงบนแผ่น 
ดินโลกและในสวรรค์ พลังอำานาจน้ันเก้ือหนุน 
และค้ำาจุนส่ิงท้ังปวงฐานะปุโรหิตปกครองส่ิง 

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องชายทั้งหลาย ดีอย่างยิ่งที่ได้ 
ประชุมกับท่านอีกครั้ง ทุกครั้งที่ 
เข้าร่วมการประชุมฐานะปุโรหิต 

สามัญ ข้าพเจ้าจะนึกถึงคำาสอนของผู้นำาที่ 
โดดเด่นบางคนของพระผู้เป็นเจ้าที่เคยพูด 
ในการประชุมฐานะปุโรหิตสามัญของศาสน- 
จักรหลายคนจากไปรับรางวัลนิรันดร์แล้ว
แต่จากความหลักแหลมของปัญญา ความ 
ลึกซึ้งของจิตวิญญาณ และความอบอุ่น 
ของใจพวกท่าน พวกท่านให้คำาแนะนำาที่ได้
รับการดลใจคืนน้ีข้าพเจ้าจะแบ่งปันคำาสอน 
บางอย่างของพวกท่านเก่ียวกับฐานะปุโรหิต

จากศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธ“ฐานะ 
ปุโรหิตคือหลักธรรมอันเป็นนิจ และดำารงอยู่ 
กับพระผู้เป็นเจ้าจากนิรันดรและจะดำารงอยู่ 
ไปถึงนิรันดรปราศจากการเร่ิมต้นของวันหรือ 
การสิ้นสุดของปี”1

จากถ้อยคำาของประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ 
เราเรียนรู้ว่า “ฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์คือช่อง 
ทางท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ือสารและทรงติดต่อ 
กับมนุษย์บนแผ่นดินโลกและทูตสวรรค์ท่ีเคย 
เยือนแผ่นดินโลกเพื่อสื่อสารกับมนุษย์คือผู้
ดำารงฐานะปุโรหิตและให้เกียรติฐานะปุโรหิต 

จงเต็มใจและมีค่าควร 
แก่การรับใช้
ป�ฏิห�ริย์เกิดขึ้นทุกที่เมื่อเข้�ใจฐ�นะปุโรหิต ให้เกียรติและใช้พลังอำ�น�จนั้น
อย่�งถูกต้อง และใช้ศรัทธ�
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ทรงให้บัญญัติแก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจาก 
พระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขา เพื่อ 
พวกเขาจะทำาสำาเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์ทรง 
บัญชาพวกเขา”6

เมื่อการเรียกเดียวกันนี้มาถึงท่านและ 
ข้าพเจ้า เราจะตอบอย่างไร เราจะพร่ำาบ่น
เช่นเดียวกับเลมันและเลมิวเอลหรือไม่ และ 
พูดว่า“น่ีเป็นส่ิงยากท่ีเรียกร้องจากเรา”7 หรือ

เราแต่ละคนจะประกาศพร้อมนีไฟว่า “ฉัน
จะไป ฉันจะทำา” เราจะเต็มใจรับใช้และเชื่อ
ฟังหรือไม่

ในเวลาที่พระปรีชาญาณของพระผู้เป็น- 
เจ้าดูเหมือนไม่มีเหตุผลหรือยากเกินไป แต่
บทเรียนล้ำาค่าและสำาคัญที่สุดบทหนึ่งที่เรา
เรียนรู้ได้ในความเป็นมรรตัยคือ เมื่อพระผู้-
เป็นเจ้าตรัสและคนหนึ่งเชื่อฟังคนนั้นย่อม

 

ถูกต้องเสมอ
เมื่อคิดถึงคำาว่า หน้าที่ และการปฏิบัติ 

หน้าที่ยกระดับชีวิตเราและชีวิตผู้อื่นอย่างไร 
ข้าพเจ้านึกถึงคำาเขียนของกวีและนักประพันธ์ 
เลื่องชื่อคนหนึ่ง

หลับแล้วฝัน

ว่�ชีวิตแสนสุขสันต์

ตื่นพลัน

พบชีวิตคือหน้�ที่

ปฏิบัติแล้วดูซี---

หน้�ที่พ�สุขใจ8

โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสันเขียนอีกด้าน 
หน่ึงว่า“ฉันรู้จักความพึงพอใจเพราะได้สร้าง 
สรรค์งานดี”9

เมื่อเราปฏิบัติหน้าที่และใช้ฐานะปุโรหิต 
ของเรา เราจะพบปีติแท้จริง  เราจะประสบ
ความพึงพอใจเมื่อทำาภารกิจสำาเร็จ

เราได้รับการสอนให้รู้หน้าที่ซึ่งกำาหนดไว้
โดยเฉพาะสำาหรับฐานะปุโรหิตซึ่งเราดำารง 
อยู่ ไม่ว่าจะเป็นฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือ 
เมลคีเซเดคข้าพเจ้าขอให้ท่านตรึกตรอง 
หน้าที่เหล่านั้นและทำาทั้งหมดในพลังอำานาจ 
ของท่านเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลเพื่อทำาเช่นนั้น 
แต่ละท่านต้องมีค่าควรขอให้เรามีมือท่ีพร้อม 
มือท่ีสะอาด และมือท่ีเต็มใจเพ่ือเราจะมีส่วน 
ในการจัดหาส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงประ- 
สงค์ให้ผู้อื่นได้รับจากพระองค์ถ้าเราไม่มีค่า 
ควร เราอาจสูญเสียพลังอำานาจของฐานะ
ปุโรหิตและถ้าเราสูญเสียพลังอำานาจน้ันเท่า 
กับเราสูญเสียส่วนประกอบสำาคัญของความ
สูงส่งขอให้เรามีค่าควรรับใช้

ประธานฮาโรลด์ บี. ลี ครูที่ยิ่งใหญ่ท่าน 
หนึง่ในศาสนจกัรกลา่ววา่“เมือ่คนหนึง่กลาย 
เป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต เขากลายเป็นตัวแทน 
ของพระเจ้า  เขาควรคิดถึงการเรียกของเขา
ประหนึ่งเขาอยู่กับธุระของพระเจ้า”10



6968 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 2เ ลี  ย โ ฮ น า

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงต้นปี 
1944 ประสบการณ์เก่ียวกับฐานะปุโรหิตเกิด 
ขึ้นเมื่อนาวิกโยธินสหรัฐยึดควาเจลีน อโทล 
ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมาร์แชลล์และตั้งอยู่ 
ในมหาสมุทรแปซิฟิกตรงกึ่งกลางระหว่าง
ออสเตรเลียกับฮาวายเหตุการณ์ในเรื่องนี้ 
เล่าโดยนักข่าวคนหนึ่ง––ไม่ใช่สมาชิกของ 
ศาสนจักร––เขาทำางานหนังสือพิมพ์ในฮาวาย 
ในบทความหนังสือพิมพ์ปี 1944 เขาเขียน 
หลังจากประสบการณ์นั้น เขาอธิบายว่าเขา 
กับนักข่าวคนอื่นๆ ติดตามนาวิกโยธินไปที่ 
ควาเจลีนอโทลขณะพวกเขาเดินหน้าพวก 
เขาสังเกตเห็นทหารเรือวัยหนุ่มนายหนึ่งลอย 
หน้าควำ่าอยู่ในน้ำา เห็นชัดว่าได้รับบาดเจ็บ 
สาหัสน้ำาตื้นรอบตัวเขาเป็นสีเลือดจากนั้น 
พวกเขาเห็นทหารเรืออีกนายหนึ่งตรงไปหา 
เพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บ ทหารนายที่สองได้รับ 
บาดเจ็บเช่นกันแขนซ้ายของเขาห้อยร่องแร่ง 
ข้างตัวเขายกศีรษะของนายทหารที่ลอยอยู่ 
ในน้ำาข้ึนเพ่ือไม่ให้จมน้ำาตายเขาร้องขอความ 
ช่วยเหลือด้วยเสียงตื่นตระหนกพวกนักข่าว 
มองเด็กหนุ่มที่เขากำาลังช่วยอีกครั้งและตอบ
กลับไปว่า “พ่อหนุ่ม ไม่มีอะไรที่เราจะช่วย
เด็กหนุ่มคนนั้นได้อีกแล้ว”

“แต่แล้ว” นักข่าวคนนั้นเขียน “ผมเห็น 
บางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเด็กหนุ่มที่ 
บาดเจ็บสาหัสลากร่างท่ีดูเหมือนไร้วิญญาณ 
ของเพื่อนทหารขึ้นมาบนฝั่งเขาวางศีรษะ 
เพือ่นบนเขา่ของเขาภาพทีเ่หน็คอื––เดก็หนุม่ 
ที่บาดเจ็บปางตายสองคนนี้––ทั้งคู่…เป็น
ชายหนุ่มท่ีสะอาดดูดี แม้ในสถานการณ์ชวน 
หดหู่เด็กหนุ่มคนหนึ่งก้มศีรษะเหนืออีกคน 
หนึ่ง และพูดว่า ‘ผมสั่งคุณในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์และโดยพลังอำานาจฐานะปุโรหิต 
จงมีชีวิตอยู่จนกว่าจะมีคนมาช่วย’”นักข่าว 
สรุปบทความของเขาดังนี้“พวกเราสามคน 
[ผมกับทหารเรือสองนาย]อยู่ในโรงพยาบาล 
คณะแพทย์ไม่รู้…[ว่าเขามีชีวิตอยู่ได้อย่าง 
ไร]แต่ผมรู้”11

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกที่เมื่อเข้าใจฐานะ 
ปุโรหิตให้เกียรติและใช้พลังอำานาจนั้นอย่าง
ถูกต้อง และใช้ศรัทธา เมื่อศรัทธาแทนที่ 
ความสงสัย เมื่อการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว

ขจัดความเห็นแก่ตัว อำานาจของพระผู้เป็น
เจ้าย่อมทำาให้บรรลุจุดประสงค์ของพระองค์

การเรียกให้ทำาหน้าที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ 
เมื่อเราผู้ดำารงฐานะปุโรหิตตอบรับงานมอบ 
หมายที่ได้รับประธานจอร์จอัลเบิร์ตสมิธ 
ผู้นำาที่นอบน้อมถ่อมตนแต่มีประสิทธิภาพ
ประกาศว่า “หน้าที่อันดับแรกสุดของท่าน 
คือเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการอะไรและ
จากนั้น ใช้อำานาจและพลังของฐานะปุโรหิต
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขยายการเรียกของท่านต่อหน้า
เพื่อนร่วมงาน…จนผู้คนจะยินดีทำาตาม 
ท่าน”12

การเรียกให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว---ข้อเรียก
ร้องที่ตื่นเต้นเร้าใจน้อยกว่ามากแต่ช่วยจิต
วิญญาณให้รอด––มาถึงข้าพเจ้าในปี 1950 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นอธิการคนใหม่ 
ความรับผิดชอบในฐานะอธิการมีมากมาย 
หลากหลาย แต่ข้าพเจ้าพยายามสุดความ 
สามารถเพื่อทำาทุกอย่างที่เรียกร้องเวลานั้น 
สหรัฐเข้าร่วมสงครามอีกครั้งเพราะสมาชิก 
หลายคนของเราอยู่ในกองทัพงานมอบหมาย 
จึงมาจากสำานักงานใหญ่ของศาสนจักรให้ 
อธิการทุกคนสั่งซื้อ Church News กับ
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Improvement Era ซึ่งเป็นนิตยสารของ 

ศาสนจักรในเวลานั้นให้ทหารทุกนาย ทั้ง 

ยังขอให้อธิการเขียนจดหมายถึงทหารจาก 

วอร์ดของตนทุกเดือนด้วยวอร์ดของเรามี 

ทหาร23นายโควรัมปุโรหิตพยายามหา 

ทุนส่ังซ้ือส่ิงพิมพ์ส่วนข้าพเจ้ารับหน้าท่ีเขียน 

จดหมาย23ฉบับทุกเดือนหลังจากช่วงปี 

เหล่านั้นข้าพเจ้ายังเก็บสำาเนาจดหมายของ 

ข้าพเจ้าและจดหมายตอบไว้หลายฉบับ 

น้ำาตาไหลโดยง่ายเม่ืออ่านทบทวนจดหมาย 
เหล่าน้ีปีติเกิดข้ึนเม่ือได้อ่านทวนคำาปฏิญาณ 

ของทหารนายหนึ่งว่าจะดำาเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณการตัดสินใจของทหารนายหน่ึง 

ว่าเขากับครอบครัวจะจรรโลงศรัทธา

เย็นวันหนึ่งข้าพเจ้ายื่นจดหมาย23ฉบับ 

ของเดือนปัจจุบันให้สตรีคนหนึ่งในวอร์ด 

งานมอบหมายของเธอคือจัดการส่งไปรษณีย์ 

และเปลี่ยนที่อยู่ให้เป็นปัจจุบันเสมอเธอ 

เหลือบดูซองหนึ่งและถามด้วยรอยยิ้มว่า 

“อธิการคะ ท่านไม่เคยท้อบ้างหรือคะ นี่ก็ 

จดหมายอีกฉบับถึงบราเดอร์บรายซัน  เป็น 

จดหมายฉบับที่ 17 แล้วนะคะแต่เขาไม่เคย

ตอบ”

ข้าพเจ้าตอบว่า “เขาอาจจะตอบเดือนนี้ 

ก็ได้” ผลปรากฏว่าเขาตอบเดือนนั้น เป็น 

ครั้งแรกที่เขาตอบจดหมายของข้าพเจ้าจด 

หมายตอบของเขาเป็นส่ิงเตือนใจ เป็นสมบัติ 

ล้ำาค่าเขารับใช้บนฝ่ังไกลโพ้นโดดเด่ียวคิดถึง 

บ้านและหงอยเหงาเขาเขียนว่า“อธิการที่ 

เคารพผมไม่ได้เขียนจดหมายเลย” (ข้าพเจ้า 

น่าจะบอกเขาอย่างน้ัน เม่ือหลายเดือนก่อน) 

จดหมายเขียนต่อว่า“ขอบคุณสำาหรับเชิร์ชนิวส์ 

และนิตยสารครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมขอบ 

คุณสำาหรับจดหมายของท่านครับผมปรับปรุง 

ตัวแล้วผมได้รับแต่งตั้งเป็นปุโรหิตในฐานะ 

ปุโรหิตแห่งอาโรนแล้วครับใจผมอิ่มเอิบผม 

เป็นคนที่มีความสุข”

บราเดอร์บรายซันไม่ได้มีความสุขมาก 

กว่าอธิการของเขา ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าภาษิต

นี้ใช้ได้จริง “ทำาหน้าที่ [ของท่าน]นั่นดีที่สุด

แล้วปล่อยส่วนที่เหลือไว้กับพระเจ้า”13

หลายปีต่อมา ขณะเข้าร่วมการประชุม 

สเตคคอทตอนวูด ซอลท์เลคสมัยเจมส์ อี.

เฟาสท์เป็นประธานสเตค  ข้าพเจ้าเล่าเรื่อง 

นั้นขณะพยายามกระตุ้นให้เอาใส่ใจทหาร 

ของเราหลังเลิกประชุมชายหนุ่มหน้าตาดี

เดินมาข้างหน้าเขากุมมือข้าพเจ้าและถาม

ว่า “อธิการมอนสันครับ ท่านจำาผมได้ไหม

ครับ”

ข้าพเจ้านึกออกทันทีว่าเขาเป็นใคร“บรา- 

เดอร์บรายซัน!”ข้าพเจ้าอุทาน“เป็นอย่างไร

บ้างคุณทำาอะไรในศาสนจักร”

เขาตอบด้วยความตื่นเต้นและภูมิใจว่า

“สบายดีครับผมรับใช้ในฝ่ายประธานโควรัม 

เอ็ลเดอร์ครับ ขอบคุณอีกครั้งสำาหรับความ 

ห่วงใยของท่านและจดหมายส่วนตัวที่ท่าน

ส่งให้ผมและผมเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี”

พี่น้องทั้งหลาย โลกต้องการความช่วย 

เหลือของเราเราทำาทั้งหมดที่เราควรทำาหรือ 

ไม่เราจำาคำาพูดของประธานจอห์นเทย์เลอร์ 

ได้หรือไม่ที่ว่า “ถ้าท่านไม่ขยายการเรียก

ของท่านพระผู้เป็นเจ้าจะทรงถือว่าท่านต้อง

รับผิดชอบผู้ที่ท่านอาจช่วยเขาไว้ได้หากท่าน 

ได้ทำาหน้าที่ของท่าน”14“มีคนให้ท่านต้อง 

ช่วยพยุง ช่วยจูงมือ คอยให้กำาลังใจ สร้าง 

แรงบันดาลใจ และช่วยจิตวิญญาณให้รอด 

พรนิรันดร์รอคอยท่าน  สิทธิพิเศษของท่าน 

ไม่ใช่เป็นผู้ชมแต่เป็นผู้ร่วมแสดงบนเวทีการ

รับใช้ของฐานะปุโรหิตขอให้เราสดับฟังคำา 

เตือนสติที่พบในสาส์นของยากอบ “ท่านทั้ง

หลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น 

ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นการลวง 

ตนเอง”15

ขอให้เราเรียนรู้และตรึกตรองหน้าที่ของ 

เราขอให้เราเต็มใจและมีค่าควรในการรับใช้ 

ขอให้เราเจริญรอยตามพระอาจารย์ขณะ

ปฏิบัติหน้าที่ของเราเมื่อท่านและข้าพเจ้า 

เดินตามเส้นทางที่พระองค์ทรงพระดำาเนิน 

เราจะค้นพบว่าพระองค์ทรงเป็นมากกว่า 

ทารกในเบธเลเฮมมากกว่าบุตรชายของช่าง 

ไม้ มากกว่าครูประเสริฐสุดที่เคยมีชีวิตอยู่ 

เราจะมาถึงความรู้ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระ

บุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดและ

พระผู้ไถ่ของเราเมื่อการเรียกให้ทำาหน้าที่มา 

ถึงพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่า“พระบิดา, 

ขอให้บังเกิดข้ึนตามพระประสงค์ของพระองค์ 

เถิด,และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์ตลอด

กาล”16ขอให้เราทุกคนทำาเช่นนั้นข้าพเจ้า 

สวดอ้อนวอนในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ พระ 

นามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าเอเมน 
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โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ชอบทำ�ล�ยอันเนื่องด้วยคว�มขัดแย้ง คว�ม
เคียดแค้น และอ�ฆ�ต  บ�งทีอ�จมีเวล�ที่ 
เร�จะมองเห็นคว�มรู้สึกเหล่�นี้ในตนเอง    
เมื่อเร�รู้สึกเจ็บปวด โกรธ หรืออิจฉ�ริษย� 
ก็เป็นก�รง่�ยทีเดียวที่จะตัดสินผู้อื่นโดย
พิจ�รณ�ว่�พวกเข�ทำ�เช่นนั้นเพร�ะคว�ม
มุ่งร้�ยเพื่อที่จะเข้�ข้�งคว�มรู้สึกเคียดแค้น
ของเร�

หลักคำาสอน
แน่นอนว่�เร�รู้ว่�สิ่งนี้ผิด  หลักคำ�สอน 

ชัดเจน  เร�ทุกคนพ่ึงพ�พระผู้ช่วยให้รอด ไม่มี 
ใครรอดได้โดยปร�ศจ�กพระองค์  ก�รชดใช้ 
ของพระคริสต์ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์   
ก�รให้อภัยบ�ปของเร�ม�พร้อมกับเงื่อนไข   
เร�ต้องกลับใจและเร�ต้องเต็มใจให้อภัยผู้
อื่น  พระเยซูทรงสอนว่� “ เจ้� ควรให้อภัย กัน; 
เพร�ะ คน ที่ ไม่ให้อภัย … ย่อม [ยืน]  อยู่ ใน 
 สภ�พ ที่ ถูก กล่�วโทษ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้� 
เพร�ะ บ�ป ที่ ร้�ยแรง กว่� ยัง คง อยู่ กับ เข�”3   
และ “บุคคลผู้ใดมีใจกรุณ�  ผู้น้ันเป็นสุขเพร�ะ 
ว่�เข�จะได้รับพระกรุณ�ตอบ”4

แน่นอนว่� ถ้อยคำ�เหล่�นี้ดูเหมือนมีเหตุ 
ผลโดยสมบูรณ์—เมื่อเร�นำ�ไปใช้กับคนอื่น  
เร�เห็นได้ชัดเจนและง่�ยด�ยถึงผลร้�ยที่
เกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นตัดสินและขุ่นแค้น   แน่นอน
ว่�เร�ไม่ชอบเมื่อผู้อื่นตัดสินเร�

แต่เมื่อพูดถึงอคติและคว�มคับแค้นใจ  
เร�มักแก้ตัวว่�คว�มโกรธของเร�เป็นคว�ม 
ชอบธรรม  ก�รตัดสินของเร�เชื่อถือได้และ 
เหม�ะสม   ถึงแม้เร�ไม่ส�ม�รถอ่�นใจคนอื่น 
ได้ แต่เร�ค�ดเด�ว่�เร�รู้เจตน�ร้�ยหรือแม้ 
กระทั่งคนร้�ยเมื่อเร�เห็นสิ่งนั้น  เร�มีข้อยก 
เว้นเมื่อเร�เองเป็นผู้ได้รับคว�มขมขื่นเพร�ะ 
เร�รู้สึกว่�ในกรณีของเร� เร�มีข้อมูลทั้งหมด 
ท่ีเร�ต้องก�รเพ่ือมองคนอ่ืนอย่�งเหยียดหย�ม

อัครส�วกเป�โลกล่�วไว้ในจดหม�ยของ 
ท่�นถึงช�วโรมันว่�ผู้ที่ประณ�มผู้อื่นนั้น “ไม่ 
มีข้อแก้ตัวเลย”  ท่�นอธิบ�ยว่�วิน�ทีที่เร�

พี่
น้องทั้งหล�ย เมื่อไม่น�นม�นี้
ข้�พเจ้�ได้รับจดหม�ยจ�กคุณแม่ 
ผู้วิตกกังวลและวิงวอนให้ปร�ศรัย 

ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญในหัวข้อที่จะมี 
ประโยชน์เป็นพิเศษต่อลูกสองคนของเธอ   
คว�มร้�วฉ�นเกิดข้ึนระหว่�งพวกเข� พวกเข� 
เลิกคุยกัน  ผู้เป็นแม่หัวใจสล�ย  เธอยืนยัน 
กับข้�พเจ้�ในจดหม�ยว่�ข่�วส�รก�รประชุม 
ใหญ่หัวข้อนี้จะทำ�ให้ลูกของเธอคืนดีกัน  ทุก
อย่�งจะดี

คำ�วิงวอนท่ีจริงใจของพ่ีน้องสตรีแสนดีคน 
นี้เป็นเพียงก�รกระตุ้นเตือนอย่�งหนึ่งจ�ก 
หล�ยๆ อย่�งที่ข้�พเจ้�ได้รับในช่วงหล�ย 
เดือนที่ผ่�นม�ว่�วันนี้ข้�พเจ้�ควรจะพูดสัก 
เล็กน้อยในหัวข้อที่เป็นคว�มกังวลม�กขึ้น—
ไม่เฉพ�ะคุณแม่ผู้ทุกข์ใจแต่สำ�หรับอีกหล�ย
คนในศ�สนจักร แท้จริงแล้วทั่วโลก

ข้�พเจ้�ประทับใจศรัทธ�ของคุณแม่ผู้เป่ียม 
ด้วยรักคนนี้ที่ว่�คำ�ปร�ศรัยก�รประชุมใหญ่ 
จะช่วยเยียวย�สัมพันธภ�พระหว่�งลูกๆ ของ 
เธอ  ข้�พเจ้�แน่ใจว่�คว�มมั่นใจของเธอไม ่
ได้อยู่ในคว�มส�ม�รถของตัวผู้พูดม�กนัก 
แต่อยู่ใน “อ�นุภ�พแห่งพระวจนะของพระ-

ผู้เป็นเจ้�” ซึ่งมี “ พลัง แก่ จิตใจ ผู้คน ยิ่ง กว่�   
… สิ่ง ใด”1 พี่น้องสตรีทั้งหล�ย ข้�พเจ้� 
สวดอ้อนวอนว่�พระวิญญ�ณจะสัมผัสใจลูก 
ของท่�น

เมื่อสัมพันธภาพเลวร้ายลง
สัมพันธภ�พตึงเครียดหรือแตกหักดำ�รง 

อยู่คู่กับมวลมนุษย์ม�ช้�น�น  ค�อินในสมัย 
โบร�ณเป็นคนแรกที่ปล่อยให้มะเร็งแห่ง 
คว�มขมขื่นและอ�ฆ�ตพย�บ�ทกัดกร่อน 
จิตใจเข�  เข�ไถดินของจิตวิญญ�ณเข�ด้วย 
คว�มริษย�และชิงชังปล่อยให้คว�มรู้สึก 
เหล่�นี้สุกงอมจนทำ�สิ่งที่นึกไม่ถึง—กระทำ� 
ฆ�ตกรรมน้องช�ยตนและกล�ยเป็นบิด�
แห่งคว�มเท็จของซ�ต�น2

นับตั้งแต่ยุคสมัยแรกเริ่ม วิญญ�ณของ
คว�มริษย�และชิงชังนำ�ไปสู่เรื่องร�วสลดใจ 
ที่สุดบ�งเรื่องในประวัติศ�สตร์  คว�มรู้สึกนี้ 
เป็นเหตุให้ซ�อูลต่อต้�นด�วิด  บุตรของย�โคบ 
ต่อต้�นโยเซฟน้องช�ยของพวกเข�  เลมันกับ 
เลมิวเอลต่อต้�นนีไฟ และอแมลิไคย�ห์ต่อ
ต้�นโมโรไน

ข้�พเจ้�คิดว่�ทุกคนบนแผ่นดินโลกได้รับ 
ผลกระทบไม่ท�งใดก็ท�งหนึ่งจ�กคว�มรู้สึก

ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับ
พระกรุณา
เมื่อใจของเราเปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า  เรามี “เมตตาต่อกัน  มีใจ
เอ็นดูต่อกัน  และอภัยโทษให้กัน”

ภาคเช้าวันอาทิตย์  |  1 เมษายน 2012
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วิสุทธิชนยุคสุดท้าย “ชื่นชมยินดี ใน อภิสิทธิ ์ 

อัน สำาคัญ ยิ่ง ” (แอลมา 61:14) ของการฟังและ 

แบ่งปันข่าวสารจากการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปีครั้งที่ 182  ภาพถ่ายตามเข็มนาฬิกา

จากด้านบนซ้ายได้แก่ ผู้สอนศาสนาและ

สมาชิกในติรานา แอลเบเนีย; ลอนดอน 

อังกฤษ; เซาเปาลู บราซิล; มินนีแอโพลิส 

มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา; มอสโก รัสเซีย;  

บาร์ริกาดา กวม; และปารีส ฝรั่งเศส 
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ตัดสินผู้อ่ืน เร�ประณ�มตนเองเพร�ะไม่มีใคร 
ปร�ศจ�กบ�ป5  ก�รปฏิเสธที่จะให้อภัยเป็น 
บ�ปอันน่�เศร้�ใจ—น่ีเป็นพระดำ�รัสเตือนข้อ 
หนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอด  ส�นุศิษย์ของพระ 
เยซูเอง “ห�โอก�ส ต่อต้�น [กันและกัน]  และ  
มิได้ ให้อภัยกันในใจพวกเข�; และ เนื่องจ�ก 
คว�ม ชั่ว นี้ พวก เข� จึง ทุกข์ ทรม�น และ ถูก ตี
สอน อย่�ง รุนแรง.”6

พระผู้ช่วยให้รอดของเร�ตรัสไว้อย่�งชัดเจน 
เกี่ยวกับเรื่องนี้จนแทบจะตีคว�มเป็นอย่�ง 
อื่นไม่ได้ว่� “เร�, พระเจ้�, จะให้อภัย ผู้ ที่ เร�  
จะ ให้อภัย” แต่นอกจ�กนี้พระองค์ตรัสว่�  
“…เรียก ร้อง  จ�ก เจ้�ที่ จะให้อภัย มนุษย์ ทั้ง
ปวง”7

ข้�พเจ้�ขอชี้แจงไว้ตรงนี้  เมื่อพระเจ้�ทรง 
เรียกร้องเร�ให้อภัยมนุษย์ทั้งปวงนั่นรวมถึง 
ก�รให้อภัยตนเอง  บ�งครั้ง จ�กคนทั้งโลก   
คนที่ให้อภัยย�กที่สุด—บ�งทีอ�จเป็นคนที่
ปร�รถน�ก�รให้อภัยของเร�ม�กที่สุด—คือ
คนที่มองจ้องตอบเร�ในกระจกนั่นเอง

หลักธรรมพื้นฐาน
หัวข้อของก�รตัดสินผู้อ่ืนน้ีอันท่ีจริงส�ม�รถ 

สอนได้ด้วยโอว�ทสองคำ�  เม่ือมีคว�มเกลียด 

ชัง ก�รนินท�ว่�ร้�ย คว�มหม�งเมิน ก�ร
เย้ยหยัน คว�มขุ่นแค้น หรือคว�มประสงค์
ร้�ย โปรดทำ�ดังนี้

หยุดเถิด
ง่�ยๆ ชัดแจ้ง  เร�แค่หยุดตัดสินผู้อื่น  แทน 

คว�มคิดคว�มรู้สึกตัดสินด้วยใจที่เปี่ยมด้วย 
คว�มรักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้�และบุตรธิด� 
ของพระองค์  พระผู้เป็นเจ้�ทรงเป็นพระบิด� 
ของเร�  เร�คือบุตรธิด�ของพระองค์  เร�เป็น 
พี่น้องกัน  ข้�พเจ้�ไม่รู ้แน่ชัดว่�จะพูดถึง 
ประเด็นของ การไม่ตัดสินผู้อื่น ด้วยค�รม  
ว�ทศิลป์ และก�รโน้มน้�วใจให้ตรึงแน่นใน 
คว�มทรงจำ�ของท่�นได้อย่�งไร  ข้�พเจ้�
ส�ม�รถอ้�งอิงพระคัมภีร์ ข้�พเจ้�อ�จพย�- 
ย�มอรรถ�ธิบ�ย หลักคำ�สอน และข้�พเจ้� 
จะอ้�งอิงสติ๊กเกอร์ติดท้�ยรถที่ข้�พเจ้�เพิ่ง
เห็น  สติ๊กเกอร์ติดอยู่หลังรถที่คนขับท่�ท�ง
ไม่ค่อยจะเรียบร้อย แต่ถ้อยคำ�บนสติ๊กเกอร์
สอนบทเรียนที่ลึกซึ้ง  อ่�นว่� “อย่�ตัดสินฉัน 
เพร�ะฉันทำ�บ�ปต่�งจ�กเธอ”  

เร�ต้องตระหนักว่�เร�ทุกคนไม่ดีพร้อม
—ว่�เร�เป็นขอท�นต่อพระพักตร์พระผู้เป็น- 
เจ้�  เร�ทุกคนไม่เวล�ใดก็เวล�หนึ่งจะต้อง

น้อมเข้�ไปห�พระที่นั่งกรุณ�และวิงวอนขอ
พระคุณมิใช่หรือ  เร�ทุกคนปร�รถน�สุดพลัง 
จิตวิญญ�ณเพื่อทูลขอพระเมตต�—เพื่อรับ
ก�รให้อภัยคว�มผิดพล�ดที่เร�เคยทำ�และ
บ�ปที่เร�เคยก่อไว้มิใช่หรือ

เพร�ะเร�ทุกคนพ่ึงพ�พระเมตต�ของพระ- 
ผู้เป็นเจ้�  เร�จะปฏิเสธพระคุณท่ีเร�ปร�รถน� 
อย่�งยิ่งนั้นไปให้ผู้อื่นได้อย่�งไร  พี่น้องที่รัก 
ของข้�พเจ้�  เร�ไม่ควรให้อภัยหรอกหรือตร�บ 
เท่�ที่เร�ยังปร�รถน�ก�รให้อภัย

ความรักของพระผู้เป็นเจ้า
ทำ�สิ่งนี้ย�กหรือ
ใช่
ก�รให้อภัยตนเองและผู้อื่นนั้นไม่ง่�ย อัน

ที่จริงเร�ส่วนใหญ่เรียกร้องก�รเปลี่ยนแปลง 
อย่�งม�กในเจตคติและวิธีคิดของเร�—แม้ 
ก�รเปลี่ยนแปลงในใจ  แต่ก็ยังมีข่�วดี  “ก�ร 
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง”8 นี้ของใจเป็นสิ่งที ่
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ออกแบบม�
เพื่อนำ�ม�สู่ชีวิตของเร�

สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่�งไร  โดยผ่�นคว�มรัก
ของพระผู้เป็นเจ้�



7776 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 2เ ลี  ย โ ฮ น า

เมื่อใจของเร�เปี่ยมด้วยคว�มรักของพระ- 
ผู้เป็นเจ้� บ�งสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับ 
เร�  เร� “ประพฤติต�มพระบัญญัติของพระ 
องค์  และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็น 
ภ�ระ เพร�ะทุกคนที่เกิดจ�กพระเจ้�  ก็มีชัย
ต่อโลก”9

ยิ่งเร�ยอมให้คว�มรักของพระผู้เป็นเจ้� 
ควบคุมคว�มคิดและอ�รมณ์ของเร�ม�ก 
เท่�ไร—ยิ่งเร�ยอมให้คว�มรักที่เร�มีต่อพระ 
บิด�บนสวรรค์เบ่งบ�นในจิตใจเร�ม�กเท่�ไร 
—ก็ยิ่งเป็นก�รง่�ยที่จะรักผู้อื่นด้วยคว�มรัก 
อันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ม�กเท่�นั้น  ขณะ 
ที่เร�เปิดใจรับรุ่งอรุณอันเรืองรองด้วยคว�ม 
รักของพระผู้เป็นเจ้� คว�มมืดและคว�มหน�ว 
เย็นของคว�มจงเกลียดจงชังและคว�มริษย� 
ก็จะจ�งห�ยไปในที่สุด

ดังที่เป็นม�เสมอ พระคริสต์ทรงเป็นแบบ 
อย่�งให้เร�  ในคำ�สอนและพระชนม์ชีพของ 
พระองค์  พระองค์ทรงแสดงท�งน้ันให้เร�เห็น 
พระองค์ทรงให้อภัยคนช่ัวร้�ย คนหย�บค�ย  
คนที่หม�ยมั่นจะทำ�ร้�ยและทำ�อันตร�ย
พระองค์

พระเยซูตรัสว่�เป็นก�รง่�ยที่จะรักคนที่ 
รักเร� แม้คนชั่วก็ยังทำ�ได้  แต่พระเยซูคริสต์ 
ทรงสอนกฎที่สูงกว่�  พระวจนะของพระองค์ 
ก้องกังว�นตลอดม�หล�ยศตวรรษและยัง 
มีคว�มสำ�คัญสำ�หรับเร�จนทุกวันนี้  พระ 
วจนะของพระองค์มีคว�มสำ�คัญต่อทุกคนที่ 
ปร�รถน�จะเป็นส�นุศิษย์ของพระองค์  พระ 
วจนะของพระองค์มีคว�มสำ�คัญสำ�หรับท่�น 
และข้�พเจ้� “จงรักศัตรูของท่�น  และจง
อธิษฐ�นเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่�น”10 

เมื่อใจของเร�เปี่ยมด้วยคว�มรักของพระ- 
ผู้เป็นเจ้�  เร�มี “เมตต�ต่อกัน  มีใจเอ็นดูต่อ 
กัน  และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้�
ได้ทรงโปรด  [อภัยโทษให้เร�] ในพระคริสต์”11

คว�มรักอันบริสุทธ์ิของพระคริสต์ส�ม�รถ 
ขจัดคว�มรู้สึกเคียดแค้นชิงชังออกจ�กดวง 
ต�ของเร�  ทำ�ให้เร�มองเห็นผู้อื่นในแบบที่ 
พระบิด�บนสวรรค์ทรงเห็นเร�  ว่�เป็นมนุษย์ 
ที่บกพร่องและไม่ดีพร้อมผู้มีศักยภ�พและม ี
ค่�ควรเกินกว่�ที่เร�จะค�ดคิด  เพร�ะพระผู้- 
เป็นเจ้�ทรงรักเร�ม�ก เร�จึงต้องรักและให้
อภัยกัน

หนทางของสานุศิษย์
พี่น้องที่รักของข้�พเจ้�  ลองพิจ�รณ�คำ� 

ถ�มต่อไปนี้โดยถือเป็นก�รทดสอบตนเอง

ท่�นเก็บคว�มขุ่นแค้นต่อผู้อื่นไหม
ท่�นนินท�ไหม แม้ส่ิงท่ีท่�นพูดอ�จจะเป็น 

เรื่องจริง
ท่�นกีดกัน ผลักไส หรือลงโทษผู้อ่ืนเพร�ะ 

บ�งสิ่งที่พวกเข�ทำ�ไหม
ท่�นแอบอิจฉ�ผู้อื่นไหม
ท่�นอย�กทำ�ร้�ยผู้อื่นไหม
ถ้�ท่�นตอบคำ�ถ�มเหล่�นี้ข้อใดข้อหนึ่ง

ว่�ใช่ ท่�นอ�จต้องใช้โอว�ทสองคำ�ที่กล่�ว
ไว้ในเบื้องต้น หยุดเถิด

ในโลกที่เต็มไปด้วยก�รประณ�มและ 
คว�มไม่เป็นมิตร เป็นก�รง่�ยที่จะเก็บรวบ 
รวมก้อนหินม�ขว้�งใส่กัน  แต่ก่อนที่เร�จะ 
ทำ�เช่นนั้น ขอให้เร�ระลึกถึงพระวจนะของ 
พระองค์ผู้ทรงเป็นพระอ�จ�รย์และแบบอย่�ง 
ของเร� “ผู้ใดในพวกท่�นที่ไม่มีผิด  ก็ให้ผู้นั้น 
เอ�หินขว้�งเข�ก่อน”12

พี่น้องทั้งหล�ย ขอให้เร�ว�งก้อนหินของ
เร�

ขอให้เร�มีเมตต�
ขอเร�จงให้อภัยกัน
ขอให้เร�พูดกันอย่�งสงบ
ขอให้คว�มรักของพระผู้เป็นเจ้�เปี่ยมอยู่

ในใจเร�
ขอ “ให้เร�ทำ�ดีต่อคนทั้งปวง”13 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญ�ว่� “จงให้เข� 

และท่�นจะได้รับด้วย  และในตักของท่�นจะ 
ได้รับตวงด้วยทะน�น…เพร�ะว่� [ท่�น] จะ 

ตวงให้เข�ด้วยทะน�นอันใด  พระเจ้�จะได้ 
ทรงตวงให้ท่�นด้วยทะน�นอันนั้น”14

คำ�สัญญ�นี้ไม่พอหรอกหรือที่จะทำ�ให้เร� 
มุ่งเน้นคว�มพย�ย�มของเร�อยู่เสมอในก�ร 
กระทำ�ที่มีเมตต� ก�รให้อภัย และจิตกุศล
แทนพฤติกรรมในด้�นลบทุกอย่�ง

ขอให้เร� ในฐ�นะส�นุศิษย์ของพระเยซ ู
คริสต์  ทำ�ดีต่อคนชั่ว15  ขออย่�ได้พย�ย�ม
แก้แค้นหรือยอมให้คว�มโกรธชนะเร�

“เพร�ะมีคำ�เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่� องค์
พระผู้เป็นเจ้�ตรัสว่�  ก�รแก้แค้นเป็นของเร� 
เร�เองจะตอบสนอง

“ถ้�ศัตรูของท่�นหิว  จงให้อ�ห�รเข�รับ 
ประท�น ถ้�เข�กระห�ยน้ำ�ก็จงให้น้ำ�เข�ดื่ม

“อย่�ให้คว�มชั่วชนะเร�ได้  แต่จงชนะ 
คว�มชั่วด้วยคว�มดี”16

จงจำ�ไว้ว่� ในท่ีสุดแล้ว ผู้ใดมีใจกรุณ�เข� 
จะได้รับพระกรุณ�ตอบ17

ในฐ�นะสม�ชิกศ�สนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย  ไม่ว่�เร�จะ 
อยู่ที่ไหน ขอให้เร�เป็นที่รู ้จักว่�เป็นผู้คนที่  
“รักซึ่งกันและกัน”18

รักกันและกัน
พี่น้องทั้งหล�ย   มีคว�มปวดร้�วและโทม- 

นัสเพียงพอแล้วในชีวิตนี้โดยที่ไม่ต้องเพิ่ม
เติมผ่�นคว�มดื้อรั้น คว�มขมขื่น และคว�ม
เคียดแค้น

เร�ไม่ดีพร้อม
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พระผู้เป็นเจ้�ทรงเป็นพระบิด�ของวิญญ�ณ 
เร�3  พระองค์ทรงมีพระวรก�ยสมบูรณ์ทรง
รัศมีภ�พเป็นเนื้อหนังและกระดูก4  เร�อยู่กับ 
พระองค์ในสวรรค์ก่อนเร�เกิด5  และเมื่อพระ- 
องค์ทรงสร้�งเร�ท�งร่�งก�ย ทรงสร้�งเร� 
ต�มรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้� แต่ละคนมี
ร่�งก�ย6

ลองนึกถึงส่ิงค้ำ�จุนร่�งก�ยของเร�  สวรรค์ 
ส่งสิ่งนั้นม�อย่�งแท้จริง  สิ่งจำ�เป็นอย่�ง 
อ�ก�ศ อ�ห�ร และน้ำ� ล้วนเป็นของประท�น 
แก่เร�จ�กพระบิด�บนสวรรค์ผู้ทรงรักเร�  แผ่น 
ดินโลกสร้�งขึ้นเพื่อสนับสนุนก�รเดินท�ง
ระยะสั้นในคว�มเป็นมรรตัยของเร�7  เร�เกิด 
ม�พร้อมคว�มส�ม�รถท่ีจะเติบโต รัก แต่งง�น 
และสร้�งครอบครัว

ก�รแต่งง�นและครอบครัวได้รับแต่งตั้ง 
จ�กพระผู้เป็นเจ้�  ครอบครัวเป็นหน่วยสังคม 
สำ�คัญที่สุดในก�ลเวล�และนิรันดร  ภ�ยใต้ 
แผนอันสำ�คัญยิ่งแห่งคว�มสุขของพระผู้เป็น 
เจ้� ครอบครัวส�ม�รถรับก�รผนึกในพระ 
วิห�รและพร้อมกลับไปพำ�นักในที่ประทับ 
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดก�ล  นั่นคือชีวิต 
นิรันดร์!  สัมฤทธิผลในคว�มปร�รถน�อันลึก 
ซ้ึงท่ีสุดของจิตวิญญ�ณมนุษย์—คว�มใฝ่ฝัน 
ต�มธรรมช�ติอย�กมีส�ยสัมพันธ์ชั่วก�ล

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พี่
น้องทั้งหล�ย เร�ขอบคุณท่�นสำ�- 
หรับก�รสนับสนุนและก�รอุทิศตน 
ของท่�น  เร�ขอแสดงคว�มซ�บซึ้ง 

ใจและคว�มรักต่อท่�น
เมื่อไม่น�นม�นี้ ซิสเตอร์เนลสันกับข้�พ- 

เจ้�ชื่นชมคว�มสวยง�มของปล�เขตร้อนใน 
อคว�เรียมเล็กๆ แห่งหนึ่ง  ปล�สีสันสดใส
หล�ยแบบหล�ยขน�ดพุ่งตัวไปม�  ข้�พเจ้�
ถ�มผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ๆ ว่� “ใครให้อ�ห�รปล�
สวยๆ พวกนี้ครับ”

เธอตอบว่� “ดิฉันค่ะ”
ข้�พเจ้�ถ�มต่อว่� “ปล�พวกน้ีเคยขอบคุณ 

คุณไหมครับ”
เธอตอบว่� “ไม่เคยค่ะ!”
ข้�พเจ้�นึกถึงคนบ�งคนที่ข้�พเจ้�รู้จักผู้ 

หลงลืมพระผู้สร้�งและ “อ�ห�รแห่งชีวิต”1 ที่ 
แท้จริง  พวกเข�อยู่ไปวันๆ โดยไม่สำ�นึกคุณ 
พระผู้เป็นเจ้�และพระกรุณ�ธิคุณของพระองค์

จะดีข้ึนเพียงใดถ้�ทุกคนจะสำ�นึกคุณพระ 
เดช�นุภ�พและคว�มรักของพระผู้เป็นเจ้� 
ม�กขึ้น และแสดงคว�มกตัญญูต่อพระองค์ 
แอมันสอนว่� “ขอให้เร�น้อมขอบพระทัย  
[พระผู้เป็นเจ้�], เพร�ะพระองค์ทรงทำ�ง�น 
ชอบธรรมตลอดก�ล”2 ระดับคว�มกตัญญ ู
ของเร�เป็นเคร่ืองวัดคว�มรักท่ีเร�มีต่อพระองค์

ผู้คนที่อยู่รอบข้�งเร�ไม่ดีพร้อม19  ผู้คนทำ� 
สิ่งที่น่�รำ�ค�ญ ทำ�ให้ผิดหวัง และโกรธ  ใน 
ชีวิตมรรตัยนี้จะเป็นอย่�งนั้นอยู่เสมอ

กระนั้นก็ต�ม เร�ต้องปล่อยว�งคว�มคับ 
แค้นใจ  จุดประสงค์ส่วนหนึ่งของคว�มเป็น 
มรรตัยคือเรียนรู้ที่จะปล่อยว�งเรื่องเช่นนั้น  
นั่นถือวิถีของพระเจ้า

พึงจำ�ไว้ว่� สวรรค์เต็มไปด้วยผู้ที่มีสิ่งนี้ 
เหมือนกัน  พวกเข�ได้รับก�รให้อภัย และ
พวกเข�ให้อภัย

จงว�งภ�ระของท่�นไว้ที่พระบ�ทพระผู้ 
ช่วยให้รอด  ปล่อยว�งก�รตัดสิน  ยอมให้ก�ร 
ชดใช้ของพระคริสต์เปล่ียนและเยียวย�จิตใจ 
ท่�น  จงรักกันและกัน จงให้อภัยกันและกัน

ผู้ใดมีใจกรุณ�เข�จะได้รับพระกรุณ�ตอบ
ข้�พเจ้�เป็นพย�นถึงสิ่งนี้ในพระน�มของ 

พระผู้ทรงรักเร�เป็นอย่�งดีและอย่�งสมบูรณ์ 
พร้อมจนพระองค์สละพระชนม์ชีพของพระ- 
องค์แทนเร� สห�ยของพระองค์—ในพระน�ม 
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	แอลมา	31:5
	 2.	ดู	โมเสส	5:16-32
	 3.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	64:9
	 4.	มัทธิว	5:7
	 5.	ดู	โรม	2:1
	 6.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	64:8
	 7.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	64:10	เน้นตัวเอน
	 8.	 โมไซยาห	์5:2
	 9.	1	ยอห์น	5:3-4
10.	มัทธิว	5:44;	ดู	ข้อ	45-47	ด้วย
11.	เอเฟซัส	4:32
12.	ยอห์น	8:7
13.	กาลาเทีย	6:10
14.	ลูกา	6:38
15.	ดู	มัทธิว	5:39-41
16.	โรม	12:19-21
17.	ดู	มัทธิว	5:7
18.	ยอห์น	13:35
19.	ดู	โรม	3:23

จงน้อมขอบพระทัย
พระผู้เป็นเจ้า
จะดีขึ้นเพียงใดถ้าทุกคนจะสำานึกคุณพระเดชานุภาพและความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น และแสดงความกตัญญูต่อพระองค์

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานอุคท์ดอร์ฟ โปรดสแกน
ภาพนี้ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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น�นกับสม�ชิกที่รักในครอบครัว
เร�เป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์ของพระ 

องค์ “ง�นของเร�และรัศมีภ�พของเร�” พระ 
องค์ตรัส คือ “ก�รทำ�ให้เกิดคว�มเป็นอมตะ 
และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”8  เพื่อบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ดังกล่�ว “พระเจ้�ทรงรักโลก จนได้ 
ทรงประท�นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  
เพ่ือทุกคนท่ีว�งใจในพระบุตรน้ันจะไม่พิน�ศ 
แต่มีชีวิตนิรันดร์”9  ก�รกระทำ�ดังกล่�วคือก�ร 
แสดงให้ประจักษ์ถึงคว�มรักของพระผู้เป็น 
เจ้�  “เพร�ะว่� [พระองค์]  ทรงให้พระบุตรเข้� 
ม�ในโลก มิใช่เพื่อพิพ�กษ�ลงโทษโลก แต่
เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น”10

ศูนย์กล�งในแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้� 
คือพระพันธกิจของพระบุตรพระองค์ พระเยซู 
คริสต์11  พระองค์เสด็จม�ไถ่ลูกๆ ของพระผู้ 
เป็นเจ้�12  เพร�ะก�รชดใช้ของพระเจ้� ก�ร 
ฟื้นคืนชีวิต (หรือคว�มเป็นอมตะ) จึงเป็น 
จริง13  เพร�ะก�รชดใช้ ชีวิตนิรันดร์จึงเป็นไป
ได้สำ�หรับทุกคนที่คู่ควร  พระเยซูทรงอธิบ�ย
ดังนี้

“เร�เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมี
ชีวิต ผู้ที่ว�งใจในเร�นั้น ถึงแม้ว่�เข�ต�ย
แล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก

“และทุกคนที่มีชีวิตและว�งใจในเร�จะ
ไม่ต�ยเลย”14

สำ�หรับก�รชดใช้ของพระเจ้�และของ
ประท�นแห่งก�รฟื้นคืนชีวิต—สำ�หรับข่�ว 
ส�รอันล้ำ�เลิศนี้ของอีสเตอร์—จงน้อมขอบ 
พระทัยพระผู้เป็นเจ้�!

ของประทานทางร่างกาย
พระบิด�บนสวรรค์ทรงรักบุตรธิด�ของ 

พระองค์15  พระองค์ประท�นพรแต่ละคนด้วย 
ของประท�นท�งร่�งก�ยและท�งวิญญ�ณ   
ข้�พเจ้�จะพูดทีละอย่�ง  เมื่อท่�นร้องเพลง 
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้�” ขอให้นึกถึงของประ- 
ท�นที่ท่�นมีร่�งก�ย  คุณลักษณะอันน่�อัศ- 
จรรย์หล�ยอย่�งของร่�งก�ยท่�นยืนยัน  
“ธรรมช�ติสวรรค์” ของท่�น16

อวัยวะแต่ละส่วนของร่�งก�ยท่�นเป็น 
ของประท�นจ�กพระผู้เป็นเจ้�  ดวงต�แต่ละ 
ข้�งมีเลนส์โฟกัสอัตโนมัติ  เส้นประส�ทและ
กล้�มเนื้อควบคุมดวงต�ทั้งสองข้�งเพื่อให้
เห็นภ�พส�มมิติภ�พเดียว  ดวงต�เชื่อมกับ
สมองซึ่งบันทึกภ�พที่เห็น

หัวใจท่�นเป็นเครื่องปั๊มอันเหลือเชื่อ17 มี 

ล้ินบ�งๆ ส่ีล้ินคอยควบคุมทิศท�งของกระแส 
เลือด  ลิ้นเหล่�นี้เปิดปิดวันละ 100,000 กว่� 
ครั้ง---ปีละ 36 ล้�นครั้ง  แต่ห�กไม่มีโรคภัย 
ลิ้นส�ม�รถทนคว�มเครียดเช่นนั้นได้แทบไม่
จำ�กัด

ลองนึกถึงระบบคุ้มกันของร่�งก�ย  เพื่อ 
ป้องกันอันตร�ย ร่�งก�ยรับรู้คว�มเจ็บปวด  
เพื่อตอบสนองก�รติดเชื้อ ร่�งก�ยสร้�งส�ร
ภูมิต้�นท�น  ผิวหนังมีไว้ป้องกัน  เตือนให้ 
ระวังก�รบ�ดเจ็บที่อ�จเกิดจ�กคว�มร้อน
หรือคว�มเย็นม�กเกินไป

ร่�งก�ยผลัดเซลล์เก่�และปรับระดับส่วน 
ประกอบสำ�คัญๆ  ร่�งก�ยเยียวย�บ�ดแผล  
รอยฟกช้ำ� และกระดูกหัก  คว�มส�ม�รถใน
ก�รให้กำ�เนิดเป็นของประท�นศักดิ์สิทธิ์อีก
ประก�รหนึ่งจ�กพระผู้เป็นเจ้�

พึงจำ�ไว้ว่�ก�รบรรลุจดหม�ยอันสูงส่งไม่
จำ�เป็นต้องมีร่�งก�ยที่สมบูรณ์  อันที่จริงวิญ- 

ญ�ณดีเลิศของบ�งคนอยู่ในร่�งก�ยที่อ่อน 
แอหรือไม่สมบูรณ์  คนที่ประสบก�รท้�ท�ย 
ท�งก�ยมักมีพลังย่ิงใหญ่ท�งวิญญ�ณ เพร�ะ 
พวกเข�ได้รับก�รท้�ท�ยม�ก

ใครก็ต�มที่ศึกษ�ก�รทำ�ง�นของร่�งก�ย 
มนุษย์จะ “เห็นพระผู้เป็นเจ้�ทรงเคลื่อนไหว 
ในพระบ�รมีและเดช�นุภ�พของพระองค์.”18  
เพร�ะร่�งก�ยปกครองโดยกฎสวรรค์ ก�ร
เยียวย�จึงเกิดขึ้นเพร�ะก�รเชื่อฟังกฎซึ่งใน
นั้นกำ�หนดพรไว้19

ทว่�บ�งคนคิดผิดๆ ว่�คุณลักษณะอันน่� 
อัศจรรย์ท�งก�ยเหล่�นี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
หรือเป็นผลจ�กทฤษฎีบิ๊กแบงที่ใดที่หนึ่ง  จง
ถ�มตัวท่�นว่� “ก�รระเบิดในโรงพิมพ์ทำ�ให้
เกิดพจน�นุกรมหรือไม่”  เป็นไปไม่ได้  แต่
ถ้�เป็นไปได้ มันคงไม่เยียวย�หน้�กระด�ษ
ที่ฉีกข�ดหรือผลิตพจน�นุกรมเล่มใหม่กว่�
เดิม!
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ถ้�ร่�งก�ยทำ�ง�นได้ต�มปกติ ก�รคุ้มกัน 
ก�รซ่อมแซม ก�รปรับสภ�พ และก�รเจริญ 
ทดแทนไร้จำ�กัด ชีวิตท่ีน่ีจะดำ�เนินต่อไปตลอด 
ก�ล ใช่ เร�จะติดอยู่บนโลกนี้! ด้วยพระ 
เมตต�ต่อเร� พระผู้สร้�งจึงทรงจัดเตรียม 
กระบวนก�รเสื่อมถอยต�มอ�ยุซึ่งจะส่งผล 
ให้เกิดคว�มต�ยท�งร่�งก�ย  คว�มต�ยเป็น 
ส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับก�รเกิด  พระ
คัมภีร์สอนว่� “ไม่เหม�ะสมที่จะเรียกมนุษย์ 
คืนจ�กคว�มต�ยท�งโลกน้ี, เพร�ะน่ันจะทำ�- 
ล�ยแผนอันสำ�คัญยิ่งแห่งคว�มสุข.”20  ก�ร 
กลับไปห�พระผู้เป็นเจ้�ท�งประตูที่เร�เรียก
ว่�คว�มต�ยเป็นปีติสำ�หรับคนที่รักพระองค์
และพร้อมจะพบพระองค์21  เวล�จะม�ถึงใน 
ที่สุดเมื่อ “วิญญ�ณและร่�งก�ยจะรวมกัน 
อีกในรูปแบบอันสมบูรณ์; ทั้งแขนข�และข้อ
ต่อจะกลับคืนสู่โครงร่�งอันถูกต้อง”22 ไม่มีวัน 
แยกจ�กกันอีก  จงขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้� 
สำ�หรับของประท�นท�งก�ยเหล่�นี้!

ของประทานทางวิญญาณ
ร่�งก�ยสำ�คัญ และย่ิงกว่�น้ันร่�งก�ยเป็น 

พลับพล�ให้วิญญ�ณนิรันดร์  วิญญ�ณเร� 
ดำ�รงอยู่ในโลกก่อนเกิด23 และจะมีชีวิตต่อไป 
หลังจ�กร่�งก�ยต�ย24  วิญญ�ณให้ก�รเคล่ือน 
ไหวและบุคลิกภ�พแก่ร่�งก�ย25  ในชีวิตนี ้
และชีวิตหน้� วิญญ�ณและร่�งก�ย เมื่อรวม 
กันแล้วจะกล�ยเป็นจิตวิญญ�ณมีชีวิตอันมี 
คุณค่�สูงส่งยิ่ง

เพร�ะวิญญ�ณของคนเร�สำ�คัญม�ก ก�ร 
พัฒน�วิญญ�ณจึงส่งผลนิรันดร์  วิญญ�ณ
เข้มแข็งเมื่อเร�สื่อส�รในก�รสวดอ้อนวอน
อย่�งนอบน้อมกับพระบิด�บนสวรรค์ผู้ทรง
รักเร�26

คุณลักษณะซึ่งเร�จะได้รับก�รพิพ�กษ�
ในวันหน้�ล้วนเป็นฝ่�ยวิญญ�ณ27  ได้แก่  
คว�มรัก คุณธรรม คว�มซื่อสัตย์สุจริต คว�ม 
ก�รุณย์ และก�รรับใช้ผู้อื่น28  วิญญ�ณของ
ท่�น ควบคู่กับร่�งก�ยและอยู่ในร่�งก�ย  
ส�ม�รถพัฒน�และแสดงคุณลักษณะเหล่� 
น้ีได้ในวิธีท่ีสำ�คัญย่ิงต่อคว�มก้�วหน้�นิรันดร์ 
ของท่�น29 ท่�นก้�วหน้�ท�งวิญญ�ณผ่�น 
ขั้นตอนของศรัทธ� ก�รกลับใจ บัพติศม�  
ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ และ
ก�รอดทนจนกว่�ชีวิตจะห�ไม่ รวมถึงศ�สน- 
พิธีเอ็นด�วเม้นท์และก�รผนึกของพระวิห�ร
ศักดิ์สิทธิ์30

ร่�งก�ยต้องก�รอ�ห�รประจำ�วันเพ่ือคว�ม 
อยู่รอดฉันใด วิญญ�ณก็ต้องก�รก�รบำ�รุง
เลี้ยงฉันนั้น  คว�มจริงนิรันดร์บำ�รุงเลี้ยงวิญ- 
ญ�ณ  ปีที่ผ่�นม�เร�ฉลองครบรอบ 400 ปี 
ของก�รแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงส์เจมส์  
และเร�มีพระคัมภีร์มอรมอนม�เกือบ 200 ปี 
เวล�น้ีแปลไปแล้ว 107 ภ�ษ�ท้ังฉบับสมบูรณ์ 
และเลือกแปลบ�งส่วน  เพร�ะพระคัมภีร์อัน 
ล้ำ�ค่�นี้และพระคัมภีร์อื่นๆ เร�จึงรู้ว่�พระผู้ 
เป็นเจ้�ทรงเป็นพระบิด�นิรันดร์ของเร�และ 
พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ทรง 
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเร�  
จงน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้�สำ�หรับของ
ประท�นท�งวิญญ�ณเหล่�นี้!

ของประทานพระกิตติคุณ
เร�รู้ว่�ศ�สด�พย�กรณ์หล�ยสมัยก�ร

ประท�น อ�ทิ อ�ดัม โนอ�ห์ โมเสส และ
อับร�ฮัม ล้วนได้รับก�รสอนเกี่ยวกับคว�ม 
เป็นพระเจ้�ของพระบิด�บนสวรรค์และพระ
เยซูคริสต์  พระบิด�บนสวรรค์และพระเยซู
คริสต์ทรงนำ�เข้�สู่สมัยก�รประท�นปัจจุบัน 
ของเร�เมื่อทรงปร�กฏต่อศ�สด�พย�กรณ์ 
โจเซฟ สมิธในปี 1820  ศ�สนจักรจัดตั้งในปี 
1830  เวล�นี้ 182 ปีให้หลัง เร�ยังคงอยู่ใต้
พันธสัญญ�ว่�จะนำ�พระกิตติคุณไปสู่ “ทุก
ประช�ช�ติ, ตระกูล, ภ�ษ�, และผู้คน.”31  
เม่ือเร�ทำ�เช่นน้ัน ท้ังผู้ให้และผู้รับจะได้รับพร

คว�มรับผิดชอบของเร�คือสอนลูกๆ  
ของพระองค์และปลุกพวกเข�ให้สำ�นึกคุณ 
พระผู้เป็นเจ้� น�นม�แล้วกษัตริย์เบ็นจ�มิน 
กล่�วว่�

“จงเช่ือในพระผู้เป็นเจ้�; จงเช่ือว่�พระองค์ 
ทรงดำ�รงอยู่, และว่�พระองค์ทรงสร้�งสิ่งทั้ง 
ปวง, ทั้งในฟ้�สวรรค์และในแผ่นดินโลก; จง 
เช่ือว่�พระองค์ทรงมีปรีช�ญ�ณท้ังหมด, และ 
เดช�นุภ�พทั้งหมด, ทั้งในฟ้�สวรรค์และใน
แผ่นดินโลก;…

“…จงเช่ือว่�ท่�นต้องกลับใจจ�กบ�ปของ 
ท่�นและทิ้งมัน, และนอบน้อมถ่อมตนต่อ 
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�; และทูลขอด้วยใจ 
จริงให้พระองค์ทรงอภัยท่�น; และบัดน้ี, ห�ก 
ท่�นเช่ือส่ิงท้ังหมดน้ีจงดูว่�ท่�นทำ�ต�มน้ัน.”32

พระผู้เป็นเจ้�ทรงเป็นเหมือนกันท้ังวันว�น 
วันนี้ และตลอดก�ล แต่เร�ไม่ใช่  แต่ละวัน 
ก�รท้�ท�ยของเร�คือเข้�ถึงอำ�น�จแห่งก�ร
ชดใช้ เพื่อเร�จะเปลี่ยนได้จริง เป็นเหมือน 
พระคริสต์ม�กขึ้น และมีคุณสมบัติพร้อมรับ 
ของประท�นแห่งคว�มสูงส่งและมีชีวิตนิรันดร์ 
กับพระผู้เป็นเจ้� พระเยซูคริสต์ และครอบ- 
ครัวของเร�33  จงขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้� 
สำ�หรับอำ�น�จ สิทธิพิเศษ และของประท�น
แห่งพระกิตติคุณเหล่�นี้!

ข้�พเจ้�เป็นพย�นว่�พระองค์ทรงพระชนม์ 
พระเยซูคือพระคริสต์ และนี่คือศ�สนจักร
ของพระองค์ ได้รับก�รฟื้นฟูในยุคสุดท้�ยนี้ 
เพื่อให้บรรลุจุดหม�ยอันสูงส่ง  ปัจจุบันเร�มี 
ประธ�นโธมัส เอส. มอนสันนำ�เร� ผู้ที่เร� 
รักและสนับสนุนสุดหัวใจ เร�สนับสนุนที่
ปรึกษ�ของท่�นและอัครส�วกสิบสองเช่น
กันในฐ�นะศ�สด�พย�กรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้
เปิดเผย  ข้�พเจ้�เป็นพย�นในพระน�มอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เนื่องจ�กก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เร�จะ
ดีพร้อมได้ในพระองค์”1

สำ�หรับทุกท่�นที่มีก�รท้�ท�ย ข้อกังวล  
คว�มผิดหวัง หรือคว�มปวดร้�วอันเนื่องม� 
จ�กบุคคลอันเป็นท่ีรัก ขอจงรู้ว่�ด้วยคว�มรัก 
อันไม่มีขอบเขตและคว�มก�รุณย์อันไม่ส้ินสุด 
พระผู้เป็นเจ้�พระบิด�บนสวรรค์ทรงรักเข� 
ที่ทนทุกข์และทรงรักท่�น!

บ�งคนอ�จถ�มเมื่อเผชิญคว�มทุกข์เช่น 
นั้นว่� พระผู้เป็นเจ้�ผู้ทรงฤทธ�นุภ�พทรง 
ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ได้อย่�งไร  และคำ�ถ�มที่ 
ดูเหมือนจะหนีไม่พ้น เหตุใดจึงเกิดเรื่องนี้กับ 
ฉัน  เหตุใดเร�จึงต้องประสบโรคร้�ยและเหตุ- 
ก�รณ์ท่ีทำ�ให้สม�ชิกครอบครัวพิก�ร หรือจ�ก 
ไปก่อนวัยอันควร หรือเจ็บปวดทรม�นน�น 
หล�ยปี  เหตุใดจึงมีเรื่องปวดร้�วใจเช่นนี้

ในช่วงเวล�เหล่�นี้เร�ส�ม�รถหันไปพึ่ง 
แผนอันสำ�คัญยิ่งแห่งคว�มสุขซึ่งลิขิตโดย 
พระบิด�บนสวรรค์  เมื่อมีก�รนำ�เสนอแผน 
นั้นในชีวิตก่อนเกิด ทำ�ให้เร�ต่�งโห่ร้องด้วย 
คว�มยินดี2  พูดให้ง่�ยคือ ชีวิตน้ีคือก�รฝึกฝน 
เพื่อรับคว�มสูงส่งนิรันดร์ กระบวนก�รดัง 
กล่�วหม�ยถึงก�รทดสอบและก�รทดลอง   
เป็นเช่นนี้ม�โดยตลอด และไม่มีใครได้รับ 
ยกเว้น

ก�รว�งใจพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้� 
สำ�คัญยิ่งต่อชีวิตมรรตัยของเร�  ด้วยศรัทธ� 
ในพระองค์ เร�ได้รับอำ�น�จก�รชดใช้ของ 

โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ตลอด 20 เดือนที่ผ่�นม� ครอบครัว
เร�ได้รับพรด้วยสิทธิพิเศษให้มี
ท�รกที่พิเศษยิ่ง

แพกซ์ตันน้อยหล�นช�ยของเร�เกิดม� 
พร้อมคว�มบกพร่องท�งโครโมโซมซ่ึงไม่ค่อย 
เกิดขึ้น คว�มผิดปกติท�งพันธุกรรมที่ทำ�ให้
เข�แตกต่�งจ�กคนอื่นๆ หล�ยร้อยล้�นคน 
อย่�งส้ินเชิง  สำ�หรับบุตรส�วข้�พเจ้�กับส�มี 
เธอ เส้นท�งส�ยแปลกที่พลิกผันชีวิตเริ่มขึ้น 
เมื่อแพกซ์ตันเกิดม�  ประสบก�รณ์นี้กล�ย 
เป็นบททดสอบอันทรหดสำ�หรับก�รเรียนรู้
บทเรียนพิเศษเชื่อมโยงไปสู่นิรันดร

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ผู้เพ่ิงกล่�ว 
กับเร�สอนว่�

“ด้วยเหตุผลบ�งประก�รท่ีมักไม่มีใครทร�บ 
บ�งคนเกิดม�พร้อมข้อจำ�กัดท�งร่�งก�ย 
ร่�งก�ยบ�งส่วนอ�จผิดปกติ  ระบบก�รควบ 
คุมอ�จไม่สมดุล  ร่�งก�ยเร�ทุกคนต้องเจ็บ 
ป่วยและต�ย  แม้กระนั้น ของประท�นแห่ง
ร่�งก�ยยังเป็นสิ่งห�ค่�มิได้… 

“เร�ไม่ต้องมีร่�งก�ยสมบูรณ์แบบเพื่อ 
บรรลุจุดหม�ยปล�ยท�งแห่งสวรรค์  อันที่ 
จริง วิญญ�ณท่ีอ่อนหว�นท่ีสุดบ�งดวงอ�ศัย 
อยู่ในร่�งก�ยที่อ่อนแอ…

“ในท่ีสุดแล้วจะถึงเวล�เม่ือ ‘วิญญ�ณ [แต่ 
ละดวง] และร่�งก�ยจะรวมกันอีกในรูปแบบ 
อันสมบูรณ์; ทั้งแขนข�และข้อต่อจะกลับคืน 
สู่โครงร่�งอันถูกต้อง’ (แอลม� 11:43)  จ�กนั้น 

อ้างอิง
 1.	 ยอห์น	6:35,	48;	ดู	ข้อ	51	ด้วย
	 2.	 แอลมา	26:8;	ดู	แอลมา	7:23	ด้วย
	 3.		ด	ูกิจการ	17:27–29
	 4.		ด	ูหลักคำาสอนและพันธสัญญา	130:22
	 5.		ดู	โมเสส	6:51;	โรม	8:16;	ฮีบรู	12:9;	เยเรมีย์	1:4–5
	 6.		ด	ูปฐมกาล	2:7;	1 โครินธ	์15:44;	โมเสส	3:7
	 7.		ด	ู1 นีไฟ	17:36
	 8.		โมเสส	1:39
	 9.		ยอห์น	3:16
10.	 ยอห์น	3:17
11.	 จุดประสงค์ของพระองค์สรุปไว้ชัดเจนใน	 

3 นีไฟ	27:13–22
12.	 ด	ูแอลมา	11:40
13.	 ด	ู2 นีไฟ	9:6–7,	20–22.
14.	 ยอห์น	11:25–26
15.	 ด	ู1 นีไฟ	17:40;	1 ยอห์น	4:10
16.	 2 เปโตร	1:4
17.	 หัวใจสูบฉีดประมาณ	2,000	แกลลอน	 

(7,570	ลิตร)	ต่อวัน
18.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	88:47
19.	 ด	ูหลักคำาสอนและพันธสัญญา	130:21	โดยแท้แล้ว 

กฎจากเบื้องบนลบล้างไม่ได้
20.	 แอลมา	42:8
21.	 ผู้เขียนสดุดีแสดงทัศนะเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าว่า	

“มรณกรรมแห่งธรรมิกชนของพระองค์สำาคัญในสาย
พระเนตรพระเจ้า”	(สดุดี	116:15);	ดู	ปัญญาจารย์	12:7

22.	 แอลมา	11:43;	ดู	ปัญญาจารย์	12:7;	แอลมา	40:23;	 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา	138:17	ด้วย

23.	 ด	ูหลักคำาสอนและพันธสัญญา	93:38
24.	 ด	ูแอลมา	40:11;	อับราฮัม	3:18
25.	 วิญญาณอยู่ในรูปลักษณะเหมือนกับตัวเขา	 

(ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	77:2)
26.	 ด	ู3 นีไฟ	14:9–11
27.	วิญญาณ	ไม่ใช่ร่างกาย	เป็นส่วนประกอบที่มีพลังและ

รับผิดชอบได้ของจิตวิญญาณ		หากปราศจากวิญญาณ	
ร่างกายก็ตาย	(ดู	ยากอบ	2:26)		ด้วยเหตุนี้วิญญาณจึง 
เลือกดีหรือชั่วและจะรับผิดชอบทั้งคุณลักษณะ 
ในทางบวกและในทางลบที่วิญญาณครอบครอง	 
ณ	การพิพากษาครั้งสุดท้าย	(ดู	แอลมา	41:3–7)

28.	 คุณลักษณะทางวิญญาณรวมถึง	“ศรัทธา,	คุณธรรม,	
ความรู้,	ความยับยั้งตน,	ความอดทน,	ความกรุณา 
ฉันพี่น้อง,	ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า,	จิตกุศล,	 
ความนอบน้อม,	[และ]	ความขยันหมั่นเพียร”	ด้วย	 
(หลักคำาสอนและพันธสัญญา	4:6)

29.	 ด	ู2 นีไฟ	2:11–16,	21–26;	โมโรไน	10:33–34
30.	 นี่คือหลักคำาสอนของพระคริสต์	 

(ดู	2 นีไฟ	31:11–21)
31.	 โมไซยาห์	15:28;	ดู	1 นีไฟ	19:17;	2 นีไฟ	26:13;	 

โมไซยาห์	3:20;	15:28;	16:1;	แอลมา	37:4;	หลักคำาสอน
และพันธสัญญา	1:18–23;	77:11;	133:37	ด้วย

32.	 โมไซยาห์	4:9–10
33.	 “ชีวิตนิรันดร์	…	สำาคัญที่สุดในบรรดา 

ของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า”	 
(หลักคำาสอนและพันธสัญญา	14:7)

บทเรียนพิเศษ
ข้าพเจ้าหวังและสวดอ้อนวอนขอให้เราแบกภาระของเราต่อไปอย่างองอาจ
และมีน้ำาใจช่วยเหลือผู้คนในบรรดาพวกเราที่ทนทุกข์ 
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พระคริสต์ในช่วงเวล�ที่ถูกรุมเร้�ด้วยคำ�ถ�ม
ซึ่งไม่ค่อยมีคำ�ตอบ

หลังก�รฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เมื่อ
เสด็จเยือนทวีปอเมริก� พระเยซูคริสต์พระผู้- 
ช่วยให้รอดทรงมีน้ำ�พระทัยรับสั่งเชื้อเชิญเร�
ทุกคน

“เจ้�มีผู้ใดที่เจ็บป่วยในบรรด�พวกเจ้� 
ไหม?  จงนำ�เข�ม�ที่นี่.  พวกเจ้�มีคนใดที่เป็น 
ง่อย, หรือต�บอด, หรือข�เสีย, หรือพิก�ร, 
หรือเป็นโรคเรื้อน, หรือที่ผอมแห้ง, หรือที่หู
หนวก, หรือที่รับทุกข์ด้วยประก�รใดๆ ไหม?   
จงนำ�พวกเข�ม�ท่ีน่ีและเร�จะรักษ�พวกเข�, 
เพร�ะเร�มีคว�มสงส�รเจ้�; อุทรของเร�เต็ม
ไปด้วยคว�มเมตต�.…

“และเหตุก�รณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อพระ- 
องค์รับสั่งดังนั้นแล้ว, ฝูงชนทั้งหมด, ได้พร้อม 
ใจกัน, ออกไปพร้อมด้วยคนเจ็บป่วยของพวก 
เข�และคนมีทุกข์ของพวกเข�, และคนเป็น 
ง่อยของพวกเข�, พร้อมด้วยคนต�บอดของ
พวกเข�, และพร้อมด้วยคนใบ้ของพวกเข�,  
และพร้อมด้วยคนทั้งหมดที่มีทุกข์อย่�งใด 
อย่�งหนึ่ง; และพระองค์ทรงรักษ�เข�ทุกคน
เมื่อนำ�พวกเข�ออกม�เฝ้�พระองค์.”3

พลังอันยิ่งใหญ่พบได้ในถ้อยคำ�ที่ว่� “ฝูง 
ชนทั้งหมด, ได้…ออกไป”—ทั้งหมด พี่น้อง 
ทั้งหล�ย  เร� ทุกคน ล้วนเผชิญก�รท้�ท�ย 
ด้วยกันทั้งสิ้น  และอีกวลีหนึ่ง “ที่มีทุกข์อย่�ง 
ใดอย่�งหนึ่ง”  เร�ทุกคนต่�งก็เข้�ใจวลีนี้มิใช่ 
หรือ

ไม่น�นหลังจ�กแพกซ์ตันที่รักเกิด เร� 
ทร�บว่�พระบิด�บนสวรรค์จะทรงอวยพร 
เร�และสอนบทเรียนพิเศษแก่เร�  ขณะบิด� 
ของเข�กับข้�พเจ้�ว�งนิ้วมือเร�บนศีรษะ
เล็กๆ ของเข�ขณะให้พรฐ�นะปุโรหิตคร้ังแรก 
ถ้อยคำ�จ�กยอห์นบทท่ีเก้�เข้�ม�ในคว�มคิด 
ข้�พเจ้� “เพื่อให้พระร�ชกิจของพระเจ้� 
ปร�กฏในตัวเข�”4

แน่นอนว่�พระร�ชกิจของพระผู้เป็นเจ้�
ปร�กฏผ่�นท�งแพกซ์ตัน

เร�เรียนรู้คว�มอดทน ศรัทธ� และคว�ม 
สำ�นึกคุณผ่�นส่ิงบรรเท�ของก�รรับใช้ ช่ัวโมง 
นับไม่ถ้วนในอ�รมณ์คว�มรู้สึกอันแรงกล้�  
น้ำ�ต�แห่งคว�มเห็นใจ ตลอดจนคำ�สวดอ้อน 
วอนและก�รแสดงคว�มรักต่อผู้ที่เร�รักใน
ย�มต้องก�ร โดยเฉพ�ะแพกซ์ตันกับบิด�

ม�รด�ของเข�
ประธ�นเจมส์ อี. เฟ�สท์ ประธ�นสเตค 

สมัยข้�พเจ้�ยังเด็ก กล่�วว่� “ข้�พเจ้�ซ�บซ้ึง 
ใจยิ่งต่อบิด�ม�รด�ผู้เปี่ยมด้วยรักที่ทนเอ� 
ชนะโดยไม่ปริป�กต่อคว�มทุกข์ทรม�นและ 
หัวใจที่แตกสล�ยอันเนื่องม�จ�กบุตรที่เกิด 
ม�พร้อมคว�มบกพร่องร้�ยแรงท�งจิตใจหรือ 
ร่�งก�ย  คว�มทุกข์ทรม�นน้ีมักจะเกิดข้ึนต่อ 
เนื่องทุกวันไม่ทุเล�ตลอดชีวิตบิด�ม�รด� 
หรือบุตรคนนั้น  บ่อยครั้งบิด�ม�รด�จะต้อง 
คอยทะนุถนอมเลี้ยงดูเป็นพิเศษโดยไม่ว่�ง 
เว้นทั้งกล�งวันกล�งคืน  อ้อมแขนและจิตใจ
ม�รด�หล�ยท่�นต้องทนเจ็บปวดน�นหล�ย
ปีที่ต้องคอยปลอบโยนและบรรเท�คว�ม

ทุกข์ทรม�นของลูกคนพิเศษของเธอ”5

ดังอธิบ�ยไว้ในโมไซย�ห์ เร�ได้เห็นคว�ม 
รักบริสุทธิ์ที่พระผู้ช่วยให้รอดประท�นให้ 
ครอบครัวของแพกซ์ตัน ซึ่งคว�มรักนี้มีให้แก่ 
ทุกคน  “และบัดนี้เหตุก�รณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ 
พระเจ้�ทรงทำ�ให้สัมภ�ระซ่ึงว�งอยู่บนแอลม� 
และพี่น้องของท่�นเบ�ลง; แท้จริงแล้ว, พระ- 
เจ้�ทรงเพ่ิมพละกำ�ลังให้พวกเข�เพ่ือพวกเข� 
จะทนแบกสัมภ�ระได้โดยง่�ย, และพวกเข�
ยอมรับอย่�งชื่นบ�นและด้วยคว�มอดทน
ต่อพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้�.”6

คืนหนึ่งช่วงแพกซ์ตันเกิดม�ใหม่ๆ ขณะ
อยู่ในหออภิบ�ลท�รกแรกเกิดระยะวิกฤตที่ 
Primary Children’s Medical Center (ศูนย์ 



8382 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 2เ ลี  ย โ ฮ น า

รักษ�เด็กอ่อน) ในซอลท์เลคซิตี้ ยูท�ห์ เร�
พิศวงกับก�รทุ่มเทเอ�ใจใส่อย่�งเต็มที่จ�ก 
คณะแพทย์ พย�บ�ล และผู้ดูแล  ข้�พเจ้� 
ถ�มบุตรส�วว่�เร�จะจ่�ยอย่�งไรไหวและ
ลองค�ดเด�ค่�ใช้จ่�ยที่จะเกิดขึ้น  แพทย์ที่ 
ยืนแถวนั้นบอกว่�ข้�พเจ้�ประเมินร�ค� “ต่ำ� 
ไป” ค่�ดูแลแพกซ์ตันน้อยจะแพงกว่�ที่ข้�พ- 
เจ้�คะเนไว้ม�ก  เร�ได้ทร�บว่�ค่�ใช้จ่�ยส่วน 
ใหญ่ที่หมดไปกับก�รดูแลรักษ�ในโรงพย�- 
บ�ลแห่งน้ีม�จ�กก�รสละเวล�และเงินบริจ�ค 
ด้วยน้ำ�ใจเอื้อเฟื้อของคนอื่นๆ  คำ�พูดของเข� 
ทำ�ให้ข้�พเจ้�รู้สึกนอบน้อมขณะนึกถึงค่�
ของจิตวิญญ�ณน้อยๆ ดวงนี้ในส�ยต�ผู้ที่ 
ดูแลเข�อย่�งพิถีพิถันยิ่ง

ข้�พเจ้�นึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยเกี่ยว 
กับผู้สอนศ�สน�ซ่ึงให้คว�มหม�ยใหม่ในเวล� 
นั้น “จำ�ไว้ว่�ค่�ของจิตวิญญ�ณยิ่งใหญ่ใน
ส�ยพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้�”7

ข้�พเจ้�ร้องไห้ขณะไตร่ตรองถึงคว�มรัก 
อันไม่จำ�กัดท่ีพระบิด�บนสวรรค์และพระบุตร 
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์มีให้เร�แต่ละคน 
ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ในวิธีอันทรงพลังว่�ค่�
ของจิตวิญญ�ณคืออะไรสำ�หรับพระผู้เป็น-
เจ้� ทั้งท�งร่�งก�ยและท�งวิญญ�ณ

ครอบครัวของแพกซ์ตันเรียนรู้ว่�พวกเข� 
ห้อมล้อมไปด้วยเหล่�เทพผู้ปฏิบัติศ�สนกิจ 
จำ�นวนนับไม่ถ้วนทั้งบนสวรรค์และแผ่นดิน 
โลก  บ�งคนย่องเข้�ม�ในคร�วจำ�เป็นและ 
แอบออกไปอย่�งเงียบๆ  บ้�งก็ม�เค�ะประตู 
พร้อมอ�ห�ร ซักผ้� รับส่งลูกคนอื่นๆ โทร 
ม�ให้กำ�ลังใจ และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งสวด 
อ้อนวอนให้แพกซ์ตัน  ดังนั้นบทเรียนพิเศษ
อีกบทหนึ่งที่เรียนรู้คือ ห�กเร�พบคนที่กำ�ลัง 
จมน้ำ� คุณจะถ�มหรือว่�พวกเข�ต้องก�ร 
คว�มช่วยเหลือไหม—หรือจะดีกว่�ถ้�เพียง 
แต่กระโดดลงไปช่วยพวกเข�ให้พ้นจ�กน้ำ�   
ข้อเสนอที่ว่� “บอกฉันได้นะ” ว่�จะให้ช่วย
อะไรบ้�ง แม้จะมีคว�มหม�ยดีและพูดกัน
บ่อยๆ แต่อันที่จริงไม่ได้ช่วยอะไรเลย

เร�เรียนรู้ต่อไปถึงคุณค่�คว�มสำ�คัญของ 
ก�รตระหนักและสนใจชีวิตผู้คนรอบข้�ง ไม่
เพียงเรียนรู้คว�มสำ�คัญของก�รช่วยเหลือ
เท่�นั้น แต่ยังรู้ถึงปีติอันท่วมท้นจ�กก�รช่วย
เหลือผู้อื่นด้วย

ประธ�นโธมัส เอส. มอนสันผู้เป็นที่รัก  
เป็นแบบอย่�งอันยอดเยี่ยมของก�รยกผู้ตก 
ต่ำ�กล่�วว่� “พระผู้เป็นเจ้�ประท�นพรทุกคน 
ที่มุม�นะดูแลพี่น้องของตน ผู้ยอมสละเพื่อ 
บรรเท�คว�มทุกข์ย�ก  ผู้พย�ย�มด้วยสุดพลัง 
คว�มดีเพื่อทำ�ให้โลกน่�อยู่กว่�เดิม  ท่�น 
สังเกตไหมว่�คนเหล่�น้ันมีรอยย้ิมสดใสข้ึน   
ย่�งก้�วของพวกเข�มั่นคงขึ้น  พวกเข�เปล่ง 
รัศมีของคว�มอิ่มเอมและคว�มชื่นใจ เพร�ะ 
ไม่มีใครที่เข้�ไปช่วยผู้อื่นโดยไม่ประสบพร 
ม�กม�ยด้วยตนเอง”8

แม้ว่�เร�จะเผชิญก�รทดลอง คว�มทุกข์ 
ย�ก คว�มทุพพลภ�พ คว�มปวดร้�ว และ 
คว�มย�กลำ�บ�กทุกรูปแบบ แต่พระผู้ช่วย 
ให้รอดผู้ทรงรักและห่วงใยเร�จะทรงอยู่เคียง
ข้�งเร�เสมอ  พระองค์ทรงสัญญ�ว่�

“เร�จะไม่ละทิ้งท่�นทั้งหล�ยไว้ให้เปล่� 
เปลี่ยว  เร�จะม�ห�ท่�น…

“สันติสุขของเร�ที่ให้แก่ท่�นนั้น  เร�ให้ 
ท่�นไม่เหมือนโลกให้  อย่�ให้ใจของท่�นวิตก 
และอย่�กลัวเลย”9

เร�น้อมขอบพระทัยพระบิด�ในสวรรค์ 
สำ�หรับแพกซ์ตันผู้เย่ียมยอด  โดยผ่�นเข�พระ 
เจ้�ทรงแสดงพระร�ชกิจของพระองค์ให้ประ- 
จักษ์และทรงสอนเร�ต่อไปถึงบทเรียนพิเศษ

ที่ศักดิ์สิทธิ์และล้ำ�ค่�เหล่�นี้

ข้�พเจ้�จะปิดท้�ยด้วยถ้อยคำ�จ�กบทเพลง 

อันเป็นที่รักของเร�

เราผองต้องถูกเกณฑ์จนการสู้รบจบยุติ
เราแสนยินดี!  เราแสนยินดี!
มีมงกุฎผุดผ่องรอทหารในทัพทรงศรี
เราจะมีชัยและใส่มันไม่ช้า 10

พี่น้องทั้งหล�ย ข้�พเจ้�หวังและสวดอ้อน 

วอนขอให้เร�แบกภ�ระของเร�ต่อไปอย่�ง 

องอ�จและมีน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้คนในบรรด� 

พวกเร�ที่ทนทุกข์ ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ 

และกำ�ลังใจ  ขอให้เร�ขอบพระทัยพระผู้เป็น- 

เจ้�สำ�หรับพรของพระองค์และต่อคำ�มั่น 

สัญญ�ของเร�กับพระบิด�ในสวรรค์ท่ีจะรับใช้ 

บุตรธิด�ของพระองค์อย่�งอ่อนน้อม  ใน 

พระน�มของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
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หน้า	133;	Ensign,	พ.ย.	1998,	85,	86.
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	 3.	3 นีไฟ	17:7,	9
	 4.	ยอห์น	9:3
	 5.	เจมส	์อี.	เฟาสท์,	“The	Works	of	God,”	

Ensign,	พ.ย.	1984,	54.
	 6.	โมไซยาห	์24:15
	 7.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	18:10
	 8.	โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“Our	Brothers’	

Keepers,”	Ensign, มิ.ย.	1998,	39.
	 9.	ยอห์น	14:18,	27
10.	“เราผองต้องถูกเกณฑ์,”	เพลงสวด,	บทเพลง
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บริคัม ยังก์ ประธ�นศ�สนจักรคนที่สอง  
แนะนำ�ที่ปรึกษ�ของท่�นและโควรัมอัคร- 
ส�วกสิบสองให้กำ�กับดูแลอธิก�ร “ให้ [พ่ีน้อง 
สตรี] จัดตั้งสม�คมสตรีสงเคร�ะห์ในวอร์ด 
ต่�งๆ” ท่�นเสริมว่� “บ�งคนอ�จคิดว่�น่ีเป็น 
เรื่องหยุมหยิม แต่ไม่ใช่”7

ต่อม� ประธ�นโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่�วว่� 
เมื่อเทียบกับองค์กรต่�งๆ ท�งโลก ซึ่ง “ช�ย 
ตั้งขึ้น หรือหญิงตั้งขึ้น” “พระผู้เป็นเจ้�ทรง 
ตั้ง มอบอำ�น�จ กำ�หนด และแต่งตั้ง” สม�- 
คมสงเคร�ะห์8  ประธ�นโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ 
บอกพี่น้องสตรีว่� พวกเธอ “ได้รับพลังและ 
สิทธิอำ�น�จให้ทำ�สิ่งสำ�คัญม�กม�ย”9  ท่�น 
กล่�วว่� “ท่�นเป็นสม�ชิกขององค์กรใหญ่ที่ 
สุดในโลกของสตรี องค์กรซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญ 
ยิ่งของอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�บนแผ่น
ดินโลก ซึ่งว�งรูปแบบไว้และดำ�เนินง�นเพื่อ
ช่วยสม�ชิกที่ซื่อสัตย์ให้ได้รับชีวิตนิรันดร์ใน
อ�ณ�จักรของพระบิด�เร�”10

ขอบเขตอิทธิพลอันกว้างขวาง
ทุกๆ ปี สตรีและเย�วชนหญิงหล�ยแสน 

คนเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งของ “แวดวงพี่น้อง 
สตรี”11 ที่กว้�งขึ้นเรื่อยๆ  หลังจ�กนั้น ไม่ว่� 
พี่น้องสตรีอยู่ที่ใดและรับใช้ที่ใด เธอยังคง 
เป็นสม�ชิกและเชื่อมสัมพันธ์กันในสม�คม 
สงเคร�ะห์12  เพร�ะจุดประสงค์ที่สำ�คัญของ 
สม�คมสงเคร�ะห์ ฝ่�ยประธ�นสูงสุดจึงแสดง 
คว�มปร�รถน�ให้เย�วชนหญิงเร่ิมเตรียมก�ร 
เข้�สม�คมสงเคร�ะห์ให้ดีก่อนอ�ยุ 18 ปี13

สม�คมสงเคร�ะห์ไม่ใช่โปรแกรม แต่เป็น 
ส่วนท�งก�รของศ�สนจักรของพระเจ้�ที่ 
“พระผู้เป็นเจ้�ทรงแต่งตั้ง” ให้สอน เพิ่มพลัง 
และดลใจพี่น้องสตรีในจุดประสงค์ของพวก 
เธอเก่ียวกับศรัทธ� ครอบครัว และก�รบรรเท� 
ทุกข์ สม�คมสงเคร�ะห์เป็นวิถีชีวิตสำ�หรับ 
สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย และอิทธิพลของ 
สม�คมขย�ยออกนอกชั้นเรียนวันอ�ทิตย์ 
หรือก�รชุมนุมท�งสังคม  สม�คมสงเคร�ะห์ 

แข็งให้ครอบครัวและบ้�น ค้นห�และช่วยคน
ขัดสน ศรัทธา ครอบครัว และ การบรรเทา
ทุกข์—คำ�เรียบง่�ยส�มคำ�นี้แสดงให้เห็น
วิสัยทัศน์ที่ศ�สด�พย�กรณ์มีต่อพี่น้องสตรี
ในศ�สนจักร

ตั้งแต่เริ่มต้นก�รฟื้นฟู เหล่�ศ�สด�พย�- 
กรณ์ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ของสตรีที่เข้มแข็ง 
ซื่อสัตย์ และมีจุดประสงค์ ผู้เข้�ใจคุณค่� 
และจุดประสงค์นิรันดร์ของพวกเธอ  เมื่อ 
ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธสถ�ปน�สม�คม 
สงเคร�ะห์ ท่�นกำ�กับดูแลประธ�นคนแรก 
ของสม�คมให้ “ควบคุมสม�คมน้ีในก�รดูแล 
คนย�กจน—เกื้อกูลในคว�มข�ดแคลน และ 
ดูแลกิจจ�นุกิจของสถ�บันดังกล่�ว”5  ท่�น 
แลเห็นองค์ก�รนี้เป็น “สังคมชั้นเยี่ยม แยก 
จ�กคว�มชั่วร้�ยทั้งหมดของโลก”6

โดย จูลี บี. เบค
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญที่เพิ่งได้รับการปลด

ไ
ม่กี่ปีม�นี้ ดิฉันรู้สึกถึงก�รกระตุ้นเตือน 
ให้พูดบ่อยคร้ังเก่ียวกับสม�คมสงเคร�ะห์ 
—จุดประสงค์และคุณภ�พของสม�คม1  

คุณค่�ด้�นประวัติศ�สตร์2 ง�นและคว�มร่วม 
มือกับอธิก�รและโควรัมฐ�นะปุโรหิต3  เวล� 
นี้ดูเหมือนสำ�คัญที่ต้องเพ่งคว�มสนใจบ�ง 
ส่วนกับวิสัยทัศน์ของศ�สด�พย�กรณ์เกี่ยว
กับสม�คมสงเคร�ะห์4

เฉกเช่นศ�สด�พย�กรณ์ของพระเจ้�สอน
เหล่�เอ็ลเดอร์และมห�ปุโรหิตอยู่เนืองๆ ให้รู้ 
จุดประสงค์และหน้�ที่ของพวกเข� ศ�สด� 
พย�กรณ์บอกวิสัยทัศน์ที่มีต่อพี่น้องสตรี 
สม�คมสงเคร�ะห์เช่นกัน  จ�กคำ�แนะนำ�ของ 
ศ�สด�พย�กรณ์ เห็นชัดว่�จุดประสงค์ของ 
สม�คมสงเคร�ะห์คือ เพิ่มพูนศรัทธ�และ 
คว�มชอบธรรมส่วนตัว เสริมสร้�งคว�มเข้ม

วิสัยทัศน์ของศาสดา
พยากรณ์เกี่ยวกับ
สมาคมสงเคราะห์: 
ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
ศรัทธา ครอบครัว และ การบรรเทาทุกข—์คำาเรียบง่ายสามคำานี้แสดงให้เห็น
วิสัยทัศน์ที่ศาสดาพยากรณ์มีต่อพี่น้องสตรีในศาสนจักร
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ดำ�เนินต�มแบบฉบับของส�นุศิษย์สตรีผู้รับ 
ใช้กับพระเจ้�พระเยซูคริสต์และอัครส�วก
ของพระองค์ในศ�สนจักรสมัยโบร�ณ14  เร� 
ได้รับก�รสอนว่� “สตรีจำ�เป็นต้องดึงคุณธรรม 
ที่สม�คมสงเคร�ะห์บ่มสอนม�ไว้ในชีวิตเธอ  
เฉกเช่นบุรุษต้องสร้�งแบบฉบับของอุปนิสัย 
ที่ฐ�นะปุโรหิตบ่มสอนไว้ในชีวิตพวกเข�”15

เมื่อศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธจัดตั้ง 
สม�คมสงเคร�ะห์ ท่�นสอนพ่ีน้องสตรีว่�พวก 
เธอพึง “สงเคร�ะห์คนย�กจน” และ “ช่วย 
จิตวิญญ�ณให้รอด”16 ในหน้�ที่ “ช่วยจิต- 
วิญญ�ณให้รอด” พ่ีน้องสตรีได้รับมอบอำ�น�จ 
ให้จัดระเบียบและมีส่วนในขอบเขตอิทธิพล 
อันกว้�งขว�ง  ประธ�นสม�คมสงเคร�ะห์คน 
แรกได้รับก�รว�งมือมอบหน้�ท่ีให้อรรถ�ธิบ�ย 
พระคัมภีร์ และสม�คมสงเคร�ะห์ยังคงดำ�เนิน 
หน้�ท่ีก�รสอนท่ีจำ�เป็นในศ�สนจักรของพระ- 
เจ้�  เม่ือโจเซฟ สมิธบอกพ่ีน้องสตรีว่�องค์ก�ร 
สม�คมสงเคร�ะห์จะเตรียมพวกเธอให้พร้อม 
รับ “สิทธิพิเศษ พร และของประท�นแห่ง 
ฐ�นะปุโรหิต”17 ท่�นอธิบ�ยง�นแห่งคว�มรอด 
ของพระเจ้�ให้พวกเธอฟัง  ก�รช่วยจิตวิญ- 
ญ�ณให้รอดรวมถึงก�รแบ่งปันพระกิตติคุณ 
และมีส่วนร่วมในง�นเผยแผ่ศ�สน� รวมถึง 
ก�รมีส่วนในง�นพระวิห�รและประวัติครอบ- 
ครัว อีกทั้งทำ�ทุกอย่�งที่ทำ�ได้เพื่อพึ่งพ�ตน 
เองท�งโลกและท�งวิญญ�ณ  

เอ็ลเดอร์จอห์น เอ. วิดท์โซประก�ศว่�  
สม�คมสงเคร�ะห์ให้ “ก�รบรรเท�ทุกข์คน 
ย�กไร้ บรรเท�คว�มเจ็บป่วย บรรเท�คว�ม 

สงสัย บรรเท�คว�มเขล�—บรรเท�ทุกอย่�ง 
ท่ีขัดขว�งปีติและคว�มก้�วหน้�ของสตรี  นับ 
เป็นง�นมอบหม�ยอันเลิศล้ำ�!”18

ประธ�นบอยด์ เค. แพคเกอร์เปรียบสม�- 
คมสงเคร�ะห์กับ “ผนังนิรภัย”19  คว�มรับผิด 
ชอบในก�รคุ้มครองพ่ีน้องสตรีและและครอบ- 
ครัวเพ่ิมคว�มหม�ยของก�รดูแลและก�รปฏิ- 
บัติศ�สนกิจของผู้เยี่ยมสอน และเป็นก�ร 
แสดงให้เห็นว่�เร�เต็มใจระลึกถึงพันธสัญญ� 
ของเร�กับพระเจ้�  ในฐ�นะ “ผู้ปฏิบัติต่อคน 
ขัดสนและคนเป็นทุกข์” เร�ทำ�ง�นร่วมกับ 
อธิก�รเพื่อดูแลคว�มจำ�เป็นฝ่�ยโลกและ 
ฝ่�ยวิญญ�ณของวิสุทธิชน20  

ประธ�นสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
กล่�วว่� “มีพี่น้องสตรีม�กม�ยอยู่ในชุดผ้� 
ข้ีร้ิว—ผ้�ข้ีร้ิวท�งวิญญ�ณ  พวกเธอมีสิทธ์ิรับ 
เสื้อคลุมสวยหรู เสื้อคลุมท�งวิญญ�ณ … 
สิทธิพิเศษของท่�นคือเข้�ไปในบ้�นและ 
เปล่ียนผ้�ข้ีร้ิวเป็นเส้ือคลุม”21 ประธ�นฮ�โรลด์ 
บี. ลีแบ่งปันวิสัยทัศน์โดยกล่�วว่� “ท่�นเห็น 
หรือไม่ว่�เหตุใดพระเจ้�ทรงให้…สม�คม 
สงเคร�ะห์ไปเยี่ยมบ้�นเหล่�นี้  เพร�ะรอง
จ�กพระอ�จ�รย์แล้ว ไม่มีใครในศ�สนจักรมี
คว�มอ่อนไหว เข้�ถึงจิตใจและชีวิตของคน
เหล่�นี้ได้ม�กกว่�พวกเธอ”22

ประธ�นโจเซฟ เอฟ. สมิธเตือนพี่น้องสตรี 
สม�คมสงเคร�ะห์และผู้นำ�ของพวกเธอว่�
ท่�นไม่ต้องก�ร “เห็นเวล�ท่ีสม�คมสงเคร�ะห์ 
ทำ�ต�ม หรือผสมผส�น หรือสูญเสียอัตลักษณ์ 
ของพวกเธอโดยปะปนกับ…องค์กรที่สตรี 

ตั้งขึ้น”  ท่�นค�ดหวังให้พี่น้องสตรี “นำ�โลก
และ…โดยเฉพ�ะสตรีของโลก ในทุกสิ่งที่ 
ควรค่�แก่ก�รสรรเสริญ ทุกสิ่งที่เหมือนพระ-
ผู้เป็นเจ้� ทุกสิ่งที่ยกระดับจิตใจ และทำ�ให้ 
ลูกหล�นมนุษย์บริสุทธ์ิ”23  คำ�แนะนำ�ของท่�น 
เน้นหน้�ท่ีของก�รตัดประเพณี ประเด็น สมัย 
นิยม แนวโน้ม และรวมก�รปฏิบัติท่ีสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์สม�คมสงเคร�ะห์เข้�ด้วยกัน  

ผู้นำ�ที่แสวงห�ก�รเปิดเผยมั่นใจได้เลย 
ก�รประชุม บทเรียน ชั้นเรียน กิจกรรม และ 
ง�นทุกอย่�งของสม�คมบรรลุจุดประสงค์ 
ของก�รจัดตั้ง  ก�รสม�คม มิตรภ�พ และ
คว�มเป็นหนึ่งที่เร�ปร�รถน�จะเป็นผลอัน
หอมหว�นของก�รรับใช้กับพระเจ้�ในง�น 
ของพระองค์

ทำาให้วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เกิด 
สัมฤทธิผล

ประธ�นโธมัส เอส. มอนสันและที่ปรึกษ�
ของท่�นเป็นพย�นเมื่อเร็วๆ นี้ “ว่�พระเจ้� 
ทรงฟ้ืนฟูคว�มสมบูรณ์ของพระกิตติคุณผ่�น 
ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ และสม�คม 
สงเคร�ะห์เป็นส่วนสำ�คัญของก�รฟ้ืนฟู”  ต�ม 
คว�มปร�รถน�ของพวกท่�นให้รักษ� “มรดก 
อันรุ่งโรจน์” ของสม�คมสงเคร�ะห์เอ�ไว้ ฝ่�ย 
ประธ�นสูงสุดจึงจัดพิมพ์และแจกจ่�ยหนังสือ 
Daughters in My kingdom: The History and  
Work of Relief Society (ธิดาในอาณาจักรของ 
เรา: ประวัติและงานของสมาคมสงเคราะห์) 
ไปทั่วโลก  ในหนังสือเล่มนี้ เร�จะพบแบบ 
ฉบับและแบบอย่�งของพี่น้องช�ยหญิงที่ทำ� 
ง�นร่วมกันในครอบครัวและศ�สนจักร เร� 
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จะเรียนรู้หลักธรรมว่�เร�เป็นใคร เร�เช่ืออะไร 
และเร�ควรปกป้องสิ่งใด  ฝ่�ยประธ�นสูงสุด 
กระตุ้นเร�ให้ศึกษ�หนังสือสำ�คัญเล่มนี้และ 
“ขอให้คว�มจริงที่ไม่ตกยุคและแบบอย่�ง 
จรรโลงใจในหนังสือมีอิทธิพลต่อชีวิต [เร�]”24

ขณะที่พี่น้องสตรีอยู่ในแนวเดียวกับจุด 
ประสงค์ของสม�คมสงเคร�ะห์ม�กขึ้น วิสัย 
ทัศน์ของศ�สด�พย�กรณ์จะเกิดสัมฤทธิผล 
ประธ�นคิมบัลล์กล่�วว่� “มีพลังในองค์ก�ร  
[สม�คมสงเคร�ะห์] ท่ียังใช้ไม่เต็มท่ีเพ่ือเสริม 
สร้�งคว�มเข้มแข็งให้บ้�นแห่งไซอันและสร้�ง 
อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�—และจะไม่เต็ม 
ที่จนกว่�ทั้งพี่น้องสตรีและฐ�นะปุโรหิตเข้� 
ใจวิสัยทัศน์ของสม�คมสงเคร�ะห์”25  ท่�น 
พย�กรณ์ว่� “ก�รเติบโตส่วนใหญ่ที่เกิดแก่ 
ศ�สนจักรในวันเวล�สุดท้�ยจะเกิดขึ้นเพร�ะ 
สตรีดีๆ ของโลก (ผู้มักจะมีสำ�นึกเร่ืองวิญญ�ณ 
ในใจ) ถูกดึงเข้�ม�ในศ�สนจักรเป็นจำ�นวน 
ม�ก  น่ีจะเกิดข้ึนจนถึงระดับท่ีเร�เห็นสตรีของ 
ศ�สนจักร…โดดเด่นและแตกต่�ง—อย่�งมี
คว�มสุข—จ�กสตรีของโลก”26

ดิฉันรู้สึกซ�บซึ้งในวิสัยทัศน์ของศ�สด� 
พย�กรณ์เกี่ยวกับสม�คมสงเคร�ะห์  เช่น 
เดียวกับประธ�นกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ดิฉัน  
“เชื่อมั่นว่�ไม่มีองค์กรใดเทียบได้กับสม�คม 
สงเคร�ะห์ของศ�สนจักรนี้”27  นี่เป็นคว�มรับ 
ผิดชอบของเร�เวล�นี้ที่จะทำ�ให้ตัวเร�อยู่ใน 
แนวเดียวกับวิสัยทัศน์ของศ�สด�พย�กรณ์ 
เกี่ยวกับสม�คมสงเคร�ะห์เมื่อเร�หม�ยมั่น 
เพิ่มพูนศรัทธ� เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ 
ครอบครัว และบรรเท�ทุกข์  

ดิฉันปิดท้�ยด้วยคำ�พูดของประธ�นลอเรน- 
โซ สโนว์ “อน�คตของสม�คม [สงเคร�ะห์] 
เต็มไปด้วยคว�มหวังขณะที่ศ�สนจักเติบโต  
ประโยชน์ของสม�คมสงเคร�ะห์ย่อมขย�ย 
ต�ม และจะเป็นอิทธิพลดียิ่งกว่�ในอดีต”28   
ถึงพี่น้องสตรีผู้ช่วยทำ�ให้อ�ณ�จักรของพระ
ผู้เป็นเจ้�ก้�วหน้� ท่�นกล่�วว่� “ท่�นมีส่วน
ในง�นเหล่�นี้ฉันใด ท่�นย่อมมีส่วนแน่นอน 
ที่สุดในชัยชนะของง�น ในคว�มสูงส่งและ 
รัศมีภ�พซึ่งพระเจ้�จะประท�นแก่บุตรธิด� 
ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ฉันนั้น”29  ดิฉันแสดง 
ประจักษ์พย�นเก่ียวกับวิสัยทัศน์น้ีในพระน�ม 
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	ดู	จูลี	บี.	เบค	“บรรลุจุดประสงค์ของสมาคม

สงเคราะห์”	เลียโฮนา	พ.ย.	2008	หน้า	135-139
	 2.	ดู	จูลี	บี.	เบค	คำาปราศัยที	่	BYU	Women’s	

Conference	(29	เม.ย.	2011),	http://ce.byu.
edu/cw/womensconference/archive/2011/pdf/
JulieB_openingS.pdf;	“สิ่งที่ดิฉันหวังให้หลาน
สาว	(และหลานชาย)	ของดิฉันเข้าใจเกี่ยวกับ
สมาคมสงเคราะห์	เลียโฮนา	พ.ย.	2011	หน้า	 
141-146;	“สมาคมสงเคราะห์:	งานศักดิ์สิทธิ์”	 
เลียโฮนา	พ.ย.	2009	หน้า	136-141

	 3.	ดู	จูลี	บี.	เบค	“Why	We	Are	Organized	into	
Quorums	and	Relief	Societies”	(คำาปราศรัยที่การ
ประชุมให้ข้อคิดทางวิญญาณมหาวิทยาลัยบริคัม	
ยังก์	17	ม.ค.	2012),	speeches.byu.edu.

	 4.	ข่าวสารนี้ไม่ใช่การทบทวนครอบคลุมถ้อยแถลง
ของศาสดาพยากรณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับสมาคม
สงเคราะห์เท่านั้น	แต่เป็นเพียงตัวอย่างวิสัยทัศน์
และการนำาทางของพวกท่าน		Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society	รายงานการประชุมใหญ่	และสิ่งพิมพ์อื่น
ของศาสนจักรมีคำาสอนเรื่องนี้เพิ่มเติม

	 5.	โจเซฟ	สมิธ	ใน	Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society	(2011),	13.

	 6.	โจเซฟ	สมิธ	ใน	Daughters in My Kingdom,	15.
	 7.	บริคัม	ยังก์	ใน	Daughters in My Kingdom,	41.
	 8.	โจเซฟ	เอฟ.	สมิธ	ใน	Daughters in My Kingdom, 

65–66.
	 9.	โจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ	ใน	Daughters in My 

Kingdom,	142.

10.	โจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ	ใน	Daughters in My Kingdom, 
97.

11.	บอยด์	เค.	แพคเกอร์	ใน	Daughters in My Kingdom,	85.		
12.	ดู	บอยด	์เค.	แพคเกอร์	“The	Circle	of	Sisters,”	

Ensign,	Nov.	1980,	110.
13.	ดู	จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด	19	มี.ค.	2003	

และ	23	ก.พ.		2007
14.	ดู	Daughters in My Kingdom,	3–6.
15.	บอยด์	เค.	แพคเกอร์	ใน	Daughters in My Kingdom,	16.
16.	โจเซฟ	สมิธ	ใน	Daughters in My Kingdom,	17.
17.	โจเซฟ	สมิธ	ใน	History of the Church,	4:602.
18.	จอห์น	เอ.	วิดท์โซ	ใน	Daughters in My Kingdom,	25.
19.	บอยด	์เค.	แพคเกอร์		Ensign,	Nov.	1980,	110.
20.	โจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ	ใน	Daughters in My Kingdom, 

142.
21.	สเป็นเซอร์	ดับเบิลยู.	คิมบัลล์	ใน	Daughters in My 

Kingdom,	117.
22.	ฮาโรลด์	บี.	ลี	“The	Place	of	Relief	Society	in	the	

Welfare	Plan,”	Relief Society Magazine,	Dec.	
1946,	842.

23.	โจเซฟ	เอฟ.	สมิธ	ใน	Daughters in My Kingdom,	66.
24.	ฝ่ายประธานสูงสุด	ใน	Daughters in My Kingdom,	ix.
25.	สเป็นเซอร์	ดับเบิลยู.	คิมบัลล์	ใน	Daughters in My 

Kingdom,	142.
26.	สเป็นเซอร์	ดับเบิลยู.	คิมบัลล์	ใน	Daughters in My 

Kingdom,	95.
27.	กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์	ใน	Daughters in My Kingdom, 

160.
28.	ลอเรนโซ	สโนว์	ใน	Daughters in My Kingdom,	19.
29.	ลอเรนโซ	สโนว์	ใน	Daughters in My Kingdom,	7.



8786 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 2เ ลี  ย โ ฮ น า

พย�นว่�พระบิด�ทรงบัญช�มนุษย์ทั้งปวง, 
ทุกแห่งหน, ให้กลับใจและเชื่อในเร�.

“และผู้ใดที่เชื่อในเร�, และรับบัพติศม�, 
ผู้เดียวกันนั้นจะได้รับก�รช่วยให้รอด; และ
พวกเข�เป็นผู้ที่จะสืบทอดอ�ณ�จักรของ
พระผู้เป็นเจ้�เป็นมรดก.

“และผู้ใดที่ไม่เชื่อในเร�, และไม่รับบัพ- 
ติศม�, จะต้องอัปมงคล.

“…และผู้ใดที่เชื่อในเร�ย่อมเชื่อในพระ 
บิด�ด้วย; และแก่ผู้นั้นพระบิด�จะทรงเป็น 
พย�นถึงเร�, เพร�ะพระองค์จะเสด็จม�เยือน 
เข�ด้วยไฟและด้วยพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ.…

“ต�มจริงแล้ว, ต�มจริงแล้ว, เร�กล่�วแก่ 
เจ้�, ว่�นี่คือหลักคำ�สอนของเร�, และผู้ใด 
ที่สร้�งอยู่บนนี้ย่อมสร้�งอยู่บนศิล�ของเร�, 
และประตูแห่งนรกจะเอ�ชนะพวกเข�ไม่ได้” 
(3 นีไฟ 11:32–35, 39)

น่ีคือข่�วส�รของเร� ศิล�ท่ีเร�สร้�งอยู่บน 
นั้น ร�กฐ�นของทุกสิ่งในศ�สนจักร  เฉกเช่น 
ส่ิงท้ังปวงท่ีม�จ�กพระผู้เป็นเจ้� หลักคำ�สอน 
นี้บริสุทธิ์ ชัดเจน และง่�ยแก่คว�มเข้�ใจ— 
แม้กระท่ังสำ�หรับเด็ก  เร�เช้ือเชิญด้วยใจยินดีก้ระท่ังสำ�หรับเด็ก  เร�เช้ือเชิญด้วยใจยินดีกระท่ังสำ�หรับเด็ก  เร�เช้ือเชิญด้วยใจยินดีบเด็ก  เร�เช้ือเชิญด้วยใจยินดี 
ให้คนทั้งปวงรับข่�วส�รนั้น

ในศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิ 
ชนยุคสุดท้�ย “เร�เชื่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้� 
ทรงเปิดเผยม�แล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิด 
เผยขณะนี้, และเร�เชื่อว่�พระองค์จะยังทรง 
เปิดเผยเรื่องสำ�คัญและยิ่งใหญ่อีกหล�ย 
เรื่องเกี่ยวกับอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�”  
(หลักแห่งคว�มเชื่อข้อ 9)  หม�ยคว�มว่�ถึง 
แม้เร�จะยังไม่รู้อีกม�ก แต่คว�มจริงและหลัก 
คำ�สอนที่เร�ได้รับม�ถึงเร�โดยก�รเปิดเผย 
จ�กสวรรค์และจะมีม�อย่�งต่อเนื่อง  ในบ�ง 
ประเพณีคว�มเชื่อ นักศ�สนศ�สตร์อ้�งสิทธิ 
อำ�น�จในก�รสอนเทียบเท่�กับผู้นำ�ท�งศ�สน�  
และประเด็นหลักคำ�สอนอ�จกล�ยเป็นข้อ
ถกเถียงท�งคว�มคิดระหว่�งกัน  บ้�งหันไป 
พ่ึงสภ�ส่งเสริมคว�มส�มัคคีในหมู่ช�วคริสต์ 
แห่งยุคกล�งกับหลักคว�มเชื่อของพวกเข� 
บ�งแห่งเน้นหนักที่คว�มเป็นเหตุเป็นผลของ 
นักศ�สนศ�สตร์หลังยุคอัครส�วก หรือเรื่อง 
อรรถปริวรรตศ�สตร์ (ศ�สตร์แห่งก�รตีคว�ม) 
และนัยวิเคร�ะห์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล   
เร�ยกย่องคว�มรู้ท�งวิช�ก�รที่ขย�ยคว�ม 
เข้�ใจ แต่ในศ�สนจักรทุกวันนี้เช่นเดียวกับ 
สมัยโบร�ณ ก�รสถ�ปน�หลักคำ�สอนของ 

ด้วยรังสีแห่งแสงพระกิตติคุณเป็นครั้งคร�ว
จนกระทั่งรุ่งอรุณเจิดจ้�ของก�รฟื้นฟูเริ่มทอ 
แสงส่องโลกในศตวรรษที่ 19   พระกิตติคุณ 
อันครบถ้วนบริบูรณ์ของพระคริสต์กลับม� 
บนแผ่นดินโลกอีกครั้ง  วันอันรุ่งโรจน์นี้เริ่ม 
ต้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้�พระบิด�และพระบุตร
ที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เสด็จม�ห�
โจเซฟ สมิธหนุ่มใน “ลำ�แสง… เหนือคว�ม
เจิดจ้�ของดวงอ�ทิตย์” (โจเซฟ สมิธ—
ประวัติ 1:16) ทรงเริ่มสิ่งที่จะกล�ยเป็นก�ร
เปิดเผยซึ่งหลั่งไหลม�พร้อมกับพลังอำ�น�จ
และสิทธิอำ�น�จแห่งสวรรค์

ในก�รเปิดเผยเหล่�น้ีเร�พบส่ิงท่ีอ�จเรียก 
ได้ว่�เป็นแก่นหลักคำ�สอนของศ�สนจักร 
ของพระเยซูคริสต์ซึ่งสถ�ปน�ขึ้นอีกครั้งบน 
แผ่นดินโลก  พระเยซูทรงนิย�มหลักคำ�สอน 
นั้นด้วยถ้อยคำ�เหล่�นี้ดังบันทึกไว้ในพระคัม- 
ภีร์มอรมอน: พย�นหลักฐ�นอีกเล่มหนึ่งของ
พระเยซูคริสต์

“น่ีคือหลักคำ�สอนของเร�, และมันคือหลัก 
คำ�สอนซึ่งพระบิด�ประท�นให้เร�; และเร� 
เป็นพย�นถึงพระบิด�, และพระบิด�ทรงเป็น 
พย�นถึงเร�, และพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรง 
เป็นพย�นถึงพระบิด�และเร�; และเร�เป็น

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เร�ขอแสดงคว�มขอบคุณและคว�มรัก 
อย่�งสุดซึ้งต่อซิสเตอร์เบค ซิสเตอร์ออล์- 
เรด ซิสเตอร์ธอมพ์สัน และคณะกรรมก�ร 

สม�คมสงเคร�ะห์
ระยะนี้เร�เห็นส�ธ�รณชนให้คว�มสนใจ 

ม�กข้ึนเร่ือยๆ ในคว�มเช่ือของศ�สนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย  เร� 
ยินดีเพร�ะถึงอย่�งไรพันธกิจพื้นฐ�นของเร� 
คือสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ หรือ 
หลักคำ�สอนของพระองค์ไปทั่วโลก (ดู มัทธิว  
28:19–20; คพ. 112:28)  แต่เร�ต้องยอมรับ 
ว่�ยังมีคนสับสนบ้�งเกี่ยวกับหลักคำ�สอน
ของเร�และวิธีสถ�ปน�หลักคำ�สอนนั้น  นั่น
คือเรื่องที่ข้�พเจ้�ต้องก�รพูดในวันนี้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนหลักคำ�สอนของ 
พระองค์ในคว�มเรืองโรจน์แห่งเวล�  อัคร- 
ส�วกของพระองค์ต่อสู้อย่�งหนักเพื่อปก 
ปักรักษ�หลักคำ�สอนนั้นจ�กก�รโจมตีของ 
จ�รีตและปรัชญ�ผิดๆ  ส�ส์นในพันธสัญญ� 
ใหม่อ้�งอิงหล�ยเหตุก�รณ์ซึ่งแสดงให้เห็น 
ว่�ก�รละทิ้งคว�มเชื่อครั้งรุนแรงและแพร่
หล�ยได้เริ่มขึ้นแล้วในช่วงอัครส�วกปฏิบัติ
ศ�สนกิจ1  

หล�ยศตวรรษต่อม�ได้รับคว�มสว่�งไสว 

หลักคำาสอนของ 
พระคริสต์
ในศาสนจักรทุกวันนี้เช่นเดียวกับสมัยโบราณ การสถาปนาหลักคำาสอน 
ของพระคริสต์หรือการแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางหลักคำาสอนเป็นเรื่อง
ของการเปิดเผยศักดิ์สิทธิ์
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พระคริสต์หรือก�รแก้ไขคว�มคล�ดเคลื่อน
ท�งหลักคำ�สอนเป็นเรื่องของก�รเปิดเผย 
ศักด์ิสิทธ์ิให้แก่ผู้ท่ีพระเจ้�ทรงประส�ทอำ�น�จ 
อัครส�วก2

ในปี 1954 ประธ�นเจ. รูเบ็น คล�ร์ก  
จูเนียร์ ซ่ึงเวล�น้ันเป็นท่ีปรึกษ�ในฝ่�ยประธ�น 
สูงสุด อธิบ�ยถึงวิธีที่หลักคำ�สอนเป็นที่รู้ใน 
ศ�สนจักรและบทบ�ทสำ�คัญสูงสุดของประ- 
ธ�นศ�สนจักร  เมื่อพูดถึงสม�ชิกในฝ่�ยประ- 
ธ�นสูงสุดและโควรัมอัครส�วกสิบสอง ท่�น 
กล่�วว่� “[เร�] พึง [ระลึกเสมอ] ว่�เจ้�หน้�ที่ 
ชั้นผู้ใหญ่บ�งคนได้รับมอบหม�ยก�รเรียก 
พิเศษ ท่�นเหล่�น้ันมีของประท�นพิเศษ ท่�น 
ได้รับก�รสนับสนุนเป็นศ�สด�พย�กรณ์ ผู้
หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย ทำ�ให้ท่�นได้รับก�ร 
ประส�ทพรพิเศษท�งวิญญ�ณเกี่ยวกับก�ร 
สอนผู้คนของท่�น  ท่�นมีสิทธิ พลังอำ�น�จ 
และสิทธิอำ�น�จที่จะประก�ศพระดำ�ริและ 
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้�ต่อผู้คนของ
พระองค์ โดยกระทำ�ภ�ยใต้พลังอำ�น�จและ 
สิทธิอำ�น�จสูงสุดของประธ�นศ�สนจักร   
เจ้�หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่บ�งคนไม่ได้รับก�รประ- 
ส�ทพรพิเศษท�งวิญญ�ณนี้รวมถึงสิทธิ 
อำ�น�จที่ครอบคลุมถึงก�รสอน พวกเข�จึงมี 
ข้อจำ�กัด และข้อจำ�กัดด้�นพลังอำ�น�จและ 
สิทธิอำ�น�จในก�รสอนน้ันเกิดข้ึนกับเจ้�หน้�ท่ี 
และสม�ชิกคนอื่นๆ ทุกคนในศ�สนจักร 
เพร�ะบุคคลเหล่�นี้ไม่ได้รับก�รประส�ทพร 
ท�งวิญญ�ณเป็นศ�สด�พย�กรณ์ ผู้หยั่งรู้  
และผู้เปิดเผย  นอกจ�กนี้ ดังที่เพิ่งกล่�วม� 
ประธ�นศ�สนจักรมีก�รประส�ทพรพิเศษ 
ท�งวิญญ�ณเพ่ิมเติมในแง่น้ี เพร�ะท่�นเป็น 
ศ�สด�พย�กรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย
สำ�หรับทั้งศ�สนจักร”3

พระผู้ช่วยให้รอดททรงเปิดเผยพระประสงค์ 
และหลักคำ�สอนแก่ศ�สด�พย�กรณ์ ผู้หยั่ง 
รู ้ และผู้เปิดเผยอย่�งไร  พระองค์อ�จทรง
ใช้ผู้ส่งส�รหรือทรงกระทำ�ด้วยพระองค์เอง   
พระองค์อ�จตรัสด้วยสุรเสียงของพระองค์ 
หรือเสียงของพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์—อัน
เป็นก�รสื่อส�รระหว่�งพระวิญญ�ณกับวิญ- 
ญ�ณซ่ึงอ�จแสดงออกในคำ�พูดหรือคว�มรู้สึก 
ที่สื่อคว�มเข้�ใจได้ยิ่งกว่�คำ�พูด (ดู 1 นีไฟ 
17:45; คพ. 9:8)  พระองค์อ�จทรงสื่อส�รกับ 
ผู้รับใช้ของพระองค์โดยตรงหรือกระทำ�ใน 
สภ� (ดู 3 นีไฟ 27:1-8)

ข้�พเจ้�จะอ้�งเร่ืองร�วสองเร่ืองจ�กพันธ- 

สัญญ�ใหม่  เร่ืองแรกเป็นก�รเปิดเผยโดยตรง 
ต่อหัวหน้�ศ�สนจักร  ช่วงต้นหนังสือกิจก�ร  
เร�พบว่�อัครส�วกของพระคริสต์ประก�ศ 
ข่�วส�รพระกิตติคุณในบรรด�ช�วยิวเท่�นั้น  
โดยดำ�เนินต�มแบบแผนก�รปฏิบัติศ�สนกิจ 
ของพระเยซู (ดู มัทธิว 15:24)  แต่ต่อม�ต�ม 
กำ�หนดเวล�ของพระเจ้� ถึงเวล�ของก�ร 
เปลี่ยนแปลง  ในเมืองยัฟฟ� เปโตรฝันเห็น
สัตว์หล�ยชนิดจ�กสวรรค์ลงม�ยังแผ่นดิน 
โลกใน “ผ้�ผืนใหญ่ทั้งสี่มุม” (กิจก�ร 10:11)  
และได้รับบัญช�ให้ “ฆ่�กิน” (กิจก�ร 10:13)   

เปโตรลังเลเนื่องจ�กสัตว์บ�งตัวมี “มลทิน” 
ต�มกฎของโมเสส และเปโตรไม่เคยฝ่�ฝืน
บัญญัตินั้น  กระนั้นก็ต�ม พระสุรเสียงตรัส
กับเปโตรในฝันว่� “[สิ่ง] ซึ่งพระเจ้�ได้ทรง
ชำ�ระแล้วอย่�ว่�เป็นของต้องห้�ม” (กิจก�ร 
10:15)

คว�มหม�ยของคว�มฝันนี้ชัดเจนเมื่อไม่ 
น�นหลังจ�กนั้น ช�ยหล�ยคนที่ส่งม�จ�ก 
โครเนลิอัสน�ยร้อยช�วโรมันไปถึงตึกที่พัก 
ของเปโตรพร้อมกับขอให้ม�สอนน�ยของ 
พวกเข�  โครเนลิอัสรวบรวมญ�ติพี่น้องและ 
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มิตรสห�ยได้กลุ่มใหญ่ เม่ือพบว่�คนเหล่�น้ัน 
ต้ังต�รอฟังข่�วส�รของท่�น เปโตรจึงกล่�วว่�

“พระเจ้�ได้ทรงสำ�แดงแก่ข้�พเจ้�แล้วว่�
ไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่�เป็นที่ห้�มหรือ
มลทิน…

“…ข้�พเจ้�เห็นจริงแล้วว่�พระเจ้�ไม่
ทรงเลือกหน้�ผู้ใด

“แต่คนใดๆ ในทุกช�ติท่ีเกรงกลัวพระองค์ 
และประพฤติต�มท�งชอบธรรมก็เป็นที่ชอบ
พระทัยพระองค์” (กิจก�ร 10:28-35; ดู ข้อ 
17-24 ด้วย)

“เมื่อเปโตรยังกล่�วคำ�เหล่�นั้นอยู่ พระ 
วิญญ�ณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงม�สถิตกับคนทั้ง
ปวงที่ฟังพระวจนะนั้น

“ฝ่�ยพวก [ที่ม�กับเปโตร] ก็ประหล�ดใจ 
เพร�ะว่�พระเจ้�ได้ทรงประท�นพระวิญญ�ณ 
บริสุทธิ์ให้ลงม�บนคนต่�งช�ติด้วย

“…เปโตรจึงย้อนถ�มว่�
“ใครอ�จจะห้�มคนเหล่�นี้ที่ได้รับพระ 

วิญญ�ณบริสุทธิ์เหมือนเร�โดยมิให้เข�รับ
บัพติศม�ด้วยน้ำ�ได้” (กิจก�ร 10:44-47)

ด้วยประสบก�รณ์และก�รเปิดเผยท่ีเปโตร 
ได้รับ พระเจ้�ทรงปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติของ 
ศ�สนจักรและทรงเปิดเผยคว�มเข้�ใจท�ง 
หลักคำ�สอนให้สมบูรณ์ม�กขึ้นแก่ส�นุศิษย์ 
ของพระองค์  ด้วยเหตุน้ีก�รส่ังสอนพระกิตติ-  
คุณจึงขย�ยออกไปยังบรรด�มนุษยช�ติอย่�ง 
ทั่วถึง

ต่อม�ในหนังสือกิจก�ร เร�พบอีกเร่ืองหน่ึง 
ค่อนข้�งเกี่ยวข้องกัน เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่� 

ก�รเปิดเผยเรื่องหลักคำ�สอนอ�จเกิดขึ้นใน 
สภ�อย่�งไร  มีข้อโต้เถียงเกิดข้ึนว่�ควรยึดถือ 
ก�รเข้�สุหนัตที่กำ�หนดไว้ในกฎของโมเสส 
เป็นพระบัญญัติข้อหนึ่งในพระกิตติคุณและ 
ศ�สนจักรของพระคริสต์หรือไม่ (ดู กิจก�ร 
15:1, 5)  “ฝ่�ยอัครทูตกับผู้ปกครองทั้งหล�ย 
จึงได้ประชุมปรึกษ�กันในเร่ืองน้ัน” (ดู กิจก�ร 
15:6)  บันทึกของเร�เกี่ยวกับก�รประชุมนี้ไม่ 
สมบูรณ์ แต่เร�ทร�บว่�หลังจ�ก “โต้แย้ง 
กันม�กแล้ว” (กิจก�ร 15:7) เปโตรซึ่งเป็น 
อัครส�วกอ�วุโสยืนขึ้นและประก�ศสิ่งที่ 
พระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ยืนยันกับท่�น  ท่�น 
เตือนคว�มทรงจำ�สภ�ว่�เมื่อพระกิตติคุณ 
เร่ิมส่ังสอนในบรรด�คนต่�งช�ติท่ียังไม่ได้เข้� 
สุหนัตในบ้�นของโครเนลิอัส พวกเข�ได้รับ 
พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิเฉกเช่นผู้เปล่ียนใจเล่ือม 
ใสช�วยิวที่ผ่�นก�รเข้�สุหนัตม�แล้ว  ท่�น
บอกว่�พระผู้เป็นเจ้� “ไม่ทรงถือเร�ถือเข� แต่ 
ทรงชำ�ระใจเข�ให้บริสุทธิ์โดยคว�มเชื่อ

“ถ้�อย่�งน้ันทำ�ไมท่�นท้ังหล�ยจึงทดลอง 
พระเจ้� โดยว�งแอกบนคอของพวกส�วก ซึ่ง 
บรรพบุรุษของเร�หรือตัวเร�เองก็ดีแบกไม่ไหว

“แต่เร�เช่ือว่�เร�เองก็รอดโดยพระคุณของ 
พระเยซูคริสตเจ้�เหมือนอย่�งเข�” (กิจก�ร 
15:9-11; ดู ข้อ 8 ด้วย)

หลังจ�กนั้น เป�โล บ�รน�บัส และอ�จมี 
คนอื่นๆ พูดสนับสนุนคำ�ประก�ศของเปโตร  
ย�กอบเสนอให้เริ่มดำ�เนินก�รต�มคำ�ตัดสิน 
นั้นโดยออกจดหม�ยไปยังศ�สนจักร และ 
สภ� “พร้อมใจกัน” เห็นชอบ (กิจก�ร 15:25; 

ดู ข้อ 12-23 ด้วย)  ในจดหม�ยประก�ศก�ร 
ตัดสินใจของสภ� บรรด�อัครส�วกกล่�วว่�  
“พระวิญญ�ณบริสุทธิ์และข้�พเจ้�ทั้งหล�ย
ก็เห็นชอบ” (กิจก�ร 15:28) หรืออีกนัยหนึ่ง 
ก�รตัดสินใจนี้ม�จ�กก�รเปิดเผยจ�กเบื้อง
บนผ่�นท�งพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์

ปัจจุบันแบบแผนเดียวกันนี้ดำ�เนินอยู่ใน 
ศ�สนจักรที่ได้รับก�รฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์   
ประธ�นศ�สนจักรอ�จประก�ศหรือตีคว�ม 
หลักคำ�สอนต�มก�รเปิดเผยที่ท่�นได้รับ (ด ู
ตัวอย่�งเช่น คพ. 138)  อรรถ�ธิบ�ยเชิงหลัก 
คำ�สอนอ�จม�ผ่�นท�งสภ�ร่วมระหว่�งฝ่�ย 
ประธ�นสูงสุดกับโควรัมอัครส�วกสิบสอง 
(ดู ตัวอย่�งเช่น ข้อประก�ศอย่�งเป็นท�ง 
ก�ร 2)  ข้อห�รือในสภ�มักจะเป็นเรื่องเกี่ยว 
กับพระคัมภีร์ม�ตรฐ�น คำ�สอนของผู้นำ�
ศ�สนจักร ตลอดจนวิธีปฏิบัติในอดีต  แต่ท้�ย 
ที่สุด เฉกเช่นในศ�สนจักรสมัยพันธสัญญ� 
ใหม่ วัตถุประสงค์มิได้อยู่ท่ีคว�มเป็นเอกฉันท์ 
ในบรรด�สม�ชิกสภ�เท่�นั้นแต่อยู่ที่ก�ร 
เปิดเผยจ�กพระผู้เป็นเจ้�ด้วย นั่นเป็น 
กระบวนก�รที่ต้องใช้ทั้งเหตุผลและศรัทธ� 
เพื่อให้ทร�บถึงพระดำ�ริและพระประสงค์ 
ของพระเจ้�4

ในขณะเดียวกัน พึงระลึกว่�คำ�แถลงทุก
อย่�งที่ม�จ�กผู้นำ�ศ�สนจักรไม่ว่�อดีตหรือ
ปัจจุบันใช่ว่�ต้องประกอบด้วยหลักคำ�สอน
เสมอไป  เป็นที่เข้�ใจโดยทั่วกันในศ�สนจักร 
ว่�คำ�แถลงที่ผู้นำ�คนหนึ่งพูดในว�ระเดียว 
มักเป็นก�รแสดงคว�มคิดเห็นส่วนตัว แม้จะ 
พิจ�รณ�ม�ดีแล้วก็ต�ม มิได้เจตน�ให้เป็น 
ท�งก�รหรือผูกมัดศ�สนจักรโดยรวมแต่อย่�ง 
ใด ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่�  
“ศ�สด�พย�กรณ์ [เป็น] ศ�สด�พย�กรณ์ 
ก็ต่อเมื่อเข� [กำ�ลัง] ทำ�หน้�ที่ศ�สด�พย�- 
กรณ์”5  ประธ�นคล�ร์กให้ข้อสังเกตดังที่อ้�ง 
อิงก่อนหน้�นี้ว่�

“สมัยเด็กคุณพ่อเล่�เรื่องง่�ยๆ ให้ข้�พ- 
เจ้�ฟังเก่ียวกับประเด็นน้ี ข้�พเจ้�ไม่ทร�บว่� 
ด้วยสิทธิอำ�น�จอะไร แต่เรื่องนี้อธิบ�ยประ- 
เด็นดังกล่�ว  ท่�นเล่�ว่�ในช่วงระทึกใจเกี่ยว 
กับก�รม�ของกองกำ�ลัง [จอห์นสัน] อ�ร์มี   
บร�เดอร์ บริคัมสั่งสอนผู้คนในก�รประชุม 
ช่วงเช้� โอว�ทดังก้องไปด้วยก�รท้�ท�ยกอง 
กำ�ลังที่กำ�ลังใกล้เข้�ม�พร้อมทั้งประก�ศ 
เจตน�รมณ์ที่จะต่อต้�นและขับไล่พวกนั้น 
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กลับไป  ในก�รประชุมช่วงบ่�ยท่�นลุกขึ้น
กล่�วว่�เมื่อเช้�นี้บริคัม ยังก์พูด แต่ต่อไป 
นี้พระเจ้�จะตรัส  จ�กนั้นท่�นจึงกล่�วคำ� 
ปร�ศรัยในท่วงทำ�นองตรงกันข้�มกับสิ่งที่
พูดในช่วงเช้�

“…ศ�สนจักรจะรู้ได้ด้วยประจักษ์พย�น 
จ�กพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิท่ีประท�นให้สม�ชิก 
ว่�ขณะเจ้�หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่กำ�ลังพูดมุมมอง 
ของท่�น  ท่�น‘ได้รับก�รดลใจจ�กพระวิญ- 
ญ�ณบริสุทธิ์’หรือไม่ และในที่สุดแล้วคว�ม 
รู้นั้นจะเป็นที่ประจักษ์”6

ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธยืนยันบทบ�ท 
สำ�คัญย่ิงของพระผู้ช่วยให้รอดในหลักคำ�สอน 
ของเร�ด้วยถ้อยคำ�แจ้งชัดประโยคเดียวว่� 
“หลักธรรมพ้ืนฐ�นของศ�สน�เร�คือประจักษ์ 
พย�นของอัครส�วกและศ�สด�พย�กรณ์ 
เก่ียวกับพระเยซูคริสต์ ว่�พระองค์ส้ินพระชนม์ 
ทรงถูกฝัง ทรงคืนพระชนม์อีกคร้ังในวันท่ีส�ม 
และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์  เรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยว 
ข้องกับศ�สน�เร�ล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบ 
ของเร่ืองดังกล่�ว”7  ประจักษ์พย�นของโจเซฟ 
สมิธเก่ียวกับพระเยซูคือพระองค์ทรงพระชนม์ 
“เพร�ะ [ท่�น] เห็นพระองค์, แม้ท�งพระหัตถ์ 
ขว�ของพระผู้เป็นเจ้�; และ [ท่�น] ได้ยิน 
เสียงรับสั่งคำ�พย�นว่�พระองค์ทรงเป็นพระ 
องค์เดียวท่ีถือกำ�เนิดจ�กพระบิด�” (คพ. 76:23; 
ดู ข้อ 22 ด้วย) ขอให้ทุกท่�นที่ได้ยินหรือได้ 

อ่�นข้อคว�มนี้จงแสวงห�พย�นเดียวกันถึง 
พระลักษณะของคว�มเป็นพระผู้เป็นเจ้� ก�ร 
ชดใช้ และก�รฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซ ู
คริสต์ผ่�นก�รสวดอ้อนวอนและก�รศึกษ� 
พระคัมภีร์  จงยอมรับหลักคำ�สอนของพระ- 
องค์โดยกลับใจ รับบัพติศม� รับของประท�น 
แห่งพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ ปฏิบัติต�มกฎและ 
พันธสัญญ�แห่งพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ตลอดชีวิตท่�น

เนื่องในโอก�สก�รฉลองอีสเตอร์ที่ใกล้จะ 
ม�ถึง ข้�พเจ้�ขอกล่�วคำ�พย�นส่วนตัวว่� 
พระเยซูแห่งน�ซ�เร็ธทรงเป็นพระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้� พระเมสสิย�ห์พระองค์นั้นแห่ง 
คำ�พย�กรณ์สมัยโบร�ณ  พระองค์คือพระ 
คริสต์ผู้ทรงทนทุกข์ในเกทเสมนี สิ้นพระชนม์ 
บนก�งเขน ทรงถูกฝัง และทรงฟื้นขึ้นอีกครั้ง 
ในวันท่ีส�ม  ทรงเป็นพระเจ้�ผู้ฟ้ืนคืนพระชนม์ 
โดยผ�่นพระองคเ์ร�ทกุคนจะฟืน้คนืชวีติ โดย 
พระองค์ผู้ที่ยินยอมจะได้รับก�รไถ่และคว�ม 
สูงส่งในอ�ณ�จักรสวรรค์ของพระองค์  นี่คือ 
หลักคำ�สอนของเร� ซ่ึงยืนยันพย�นหลักฐ�น 
ก่อนหน้�นี้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และกล่�ว
ย้ำ�อีกครั้งในยุคสมัยเร� ในพระน�มของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.		ดู	นีล	เอ.	แมกซ์เวลล์,	“From	the	Beginning,”	

Ensign, พ.ย.	1993,	18-19.

“ยากอบประณาม	‘สงครามและ…การทะเลาะ
วิวาทกันใน”	ศาสนจักร	(ยากอบ	4:1)		เปาโล
คร่ำาครวญเกี่ยวกับ	‘การแตกก๊กแตกเหล่า’	ใน
ศาสนจักรและการที่	‘สุนัขป่าอันร้าย’	จะไม่
ละเว้น	‘ฝูงแกะ’	(1	คร.	11:18;	กิจการ	20:29-31)		
ท่านรู้ว่าการละทิ้งความเชื่อกำาลังจะเกิดขึ้นและ
เขียนจดหมายถึงชาวเธสะโลนิกาว่าการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระเยซูจะไม่เกิดขึ้น	‘จนกว่า
จะมีการทรยศเสียก่อน’	และแนะนำาเพิ่มเติมว่า	
‘อำานาจ	…	นอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำางานอยู่แล้ว’	
(2	ธส.	2:3,	7)			
“ท้ายจดหมาย	เปาโลยืนยันความแพร่หลาย

อย่างทั่วถึงของการทรยศดังกล่าวว่า	‘คนทั้งปวง
ที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้า
หมด’	(2	ทธ.	1:15)	…
“การผิดประเวณีและการนับถือรูปเคารพอย่าง

แพร่หลายทำาให้เหล่าอัครสาวกเป็นกังวล	(ดู	
1 คร.	5:9;	อฟ.	5:3;	ยูดา	1:7)		ยอห์นและเปาโล
ต่างรำาพันว่าจะมีอัครสาวกปลอมเกิดขึ้น	(ดู	2	คร.	
11:13;	วว.	2:2)		ศาสนจักรอยู่ในวงล้อมโจมตี
อย่างเห็นได้ชัด		บางคนไม่เพียงแต่ตกไปเท่านั้น
แต่ยังต่อต้านอย่างเปิดเผยด้วย		ครั้งหนึ่งเปาโล
ยืนคร่ำาครวญคนเดียวว่า	‘เขาได้ละทิ้งข้าพเจ้าไป
หมด’	(2	ทธ.	4:16)		ท่านประณามผู้ที่	‘พลิกบ้าน
คว่ำาทั้งครัวเรือนให้เสียไป’	เช่นกัน	(1	ทิตัส	1:11)
“ผู้นำาในท้องที่บางคนกบฎต่อต้าน	เห็นได้จาก

ผู้ที่รักในยศฐาบรรดาศักดิ์ปฏิเสธไม่ต้อนรับอัคร-
สาวก	(ด	ู3	ยน.	1:9-10)
“ไม่น่าแปลกใจที่ประธานบริคัม	ยังก์ให้ข้อ

สังเกตว่า	‘มีผู้กล่าวว่าฐานะปุโรหิตถูกนำาไปจาก
ศาสนจักร	แต่ไม่ใช่เช่นนั้น	ศาสนจักรต่างหากที่
ไปจากฐานะปุโรหิต’	(ใน	Journal of Discourses, 
12:69)”
ดังที่เอ็ลเดอร์แมกซ์เวลล์กล่าวไว	้ในที่สุด	

“เหตุผล	ซึ่งเป็นจารีตเชิงปรัชญาของชาวกรีก
ก็เข้าครอบงำาจนแทนที่ความเชื่อถือที่มีต่อการ
เปิดเผย	ซึ่งผลคงเกิดเร็วขึ้นจากการที่ชาวคริสต์
ผู้มีเจตนาดีต้องการทำาให้ความเชื่อของตนอยู่ใน
กระแสหลักของวัฒนธรรมร่วมสมัย	…
“…	ขอให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับการเห็นว่า

ศาสนศาสตร์ที่ได้รับการเปิดเผยเป็นเพียงสิ่งที่คน
ทั่วไปในปัจจุบันถือว่าจริง”	(Ensign,	พ.ย.	1993,	
19-20)

2.	อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์	เช่น	โจเซฟ	สมิธ
ประกาศพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า	แต่นอก
เหนือจากนั้นเราเชื่อว่าชายหญิงทั่วไปและแม้
กระทั่งเด็กยังสามารถเรียนรู้และได้รับการนำาทาง
จากการดลใจศักดิ์สิทธิ์อันเป็นผลจากการสวด
อ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร	์	เฉกเช่นยุค
สมัยของอัครสาวกสมัยโบราณ	สมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์ได้รับของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์	ซึ่งช่วยให้เกิดการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องกับพระบิดาบนสวรรค	์หรืออีกนัยหนึ่ง
คือการเปิดเผยส่วนตัว	(ดู	กิจการ	2:37-38)		ในวิธี
นี้	ศาสนจักรจึงกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ยึดถือคำามั่น
สัญญาและมีวุฒิภาวะทางวิญญาณ	ซึ่งศรัทธาของ
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ภ�พดี เมื่อเทียนแห่งชีวิตริบหรี่ และคว�ม 
มืดคุกค�ม  คว�มคิดเร�มีสม�ธิม�กขึ้น และ 
เร�ส�ม�รถตัดสินโดยง่�ยว่�อะไรสำ�คัญ 
จริงๆ และอะไรไม่สำ�คัญ

ไม่น�นม�นี้ข้�พเจ้�สนทน�กับสตรีผู้หนึ่ง  
เธอต่อสู้กับโรคภัยคุกค�มชีวิตม�กว่�สองปี 
เธอบอกว่�ก่อนป่วย วันของเธอเต็มไปด้วย 
กิจกรรม เช่น ทำ�คว�มสะอ�ดบ้�นจนไม่มี 
ที่ติและตกแต่งบ้�นด้วยเฟอร์นิเจอร์สวยหรู   
เธอไปทำ�ผมสัปด�ห์ละสองครั้ง ใช้เงินและ 
เวล�ในแต่ละเดือนไปกับก�รซื้อเสื้อผ้�ใส่
ตู้  เธอชวนหล�นๆ ม�เที่ยวบ้�นน�นๆ ครั้ง 
เพร�ะเป็นห่วงว่�มือเล็กๆ ที่ซุกซนจะทำ�ให้
ทรัพย์สินท่ีเธอคิดว่�ร�ค�แพงแตกหักเสียห�ย

แล้วเธอก็ได้รับข่�วสะเทือนใจว่�ชีวิต 
มรรตัยของเธออยู่ในอันตร�ยและเธอเหลือ 
เวล�จำ�กัดม�ก  เธอกล่�วว่�ทันทีที่ได้ยินก�ร 
วินิจฉัยของแพทย์  เธอรู้ทันทีว่�เธออย�กใช้ 
เวล�ที่เหลือกับครอบครัว เพื่อนๆ และกับ
พระกิตติคุณอันเป็นศูนย์รวมของชีวิตเธอ 
เพร�ะสิ่งเหล่�นี้มีค่�ที่สุดต่อเธอ  

ช่วงเวล�ชัดเจนเช่นนั้นม�ถึงเร�ทุกคนไม่ 
เวล�ใดก็เวล�หนึ่ง แม้สภ�วก�รณ์อ�จไม่ 
ตื่นเต้นเร้�ใจเสมอไปก็ต�ม  เร�เห็นได้อย่�ง
ชัดเจนว่�สิ่งใดสำ�คัญแท้จริงในชีวิตและเร�
ควรดำ�เนินชีวิตอย่�งไร

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รักของข้�พเจ้� เช้�วันนี้ 
ข้�พเจ้�ปร�รถน�จะพูดกับท่�นถึง 
คว�มจริงนิรันดร์—คว�มจริงเหล่�

นี้ซึ่งจะทำ�ให้ชีวิตเร�อุดมและส่งเร�ให้ถึง
บ้�นอย่�งปลอดภัย

ทุกหนทุกแห่ง ผู้คนเร่งรีบ  เคร่ืองบินไอพ่น 
พ�มนุษย์ที่เป็นสินค้�ล้ำ�ค่�ข้�มทวีปต่�งๆ  
และมห�สมุทรกว้�งใหญ่ไปเข้�ร่วมก�รประ- 
ชุมธุรกิจ ปฏิบัติหน้�ที่ รื่นเริงในวันหยุด หรือ 
เยี่ยมเยียนครอบครัว  ถนนหนท�งทุกส�ย— 
รวมทั้งท�งหลวง ถนนที่ไม่จำ�กัดคว�มเร็ว 
และท�งด่วน—รองรับรถยนต์หล�ยล้�นคัน  
มีม�กกว่�หล�ยล้�นคนใช้ ดูเหมือนไหลไป 
ไม่ข�ดส�ยและด้วยเหตุผลนับไม่ถ้วนขณะที ่
เร�รีบเร่งทำ�ธุรกิจในแต่ละวัน

ในชีวิตที่เร่งรีบ เร�เคยหยุดใคร่ครวญสัก 
ครู่—หรือแม้คิดถึงคว�มจริงที่ไร้ก�ลเวล�
หรือไม่

เม่ือเทียบกับคว�มจริงนิรันดร์ คำ�ถ�มและ 
ข้อกังวลส่วนใหญ่ของชีวิตประจำ�วันถือว่�ไม่ 
สำ�คัญเลย  มื้อเย็นเร�ควรกินอะไร เร�ควรท� 
ห้องนั่งเล่นสีอะไร เร�ควรลงชื่อให้จอห์นนี่ลง 
แข่งฟุตบอลหรือไม่  คำ�ถ�มเหล่�น้ีและอีกนับ 
ไม่ถ้วนไร้คว�มหม�ยเมื่อเวล�วิกฤตเกิดขึ้น 
เมื่อคนที่เร�รักได้รับอันตร�ยหรือบ�ดเจ็บ  
เมื่อคว�มเจ็บป่วยเข้�ม�ในบ้�นของคนสุข- 

พวกเขามิได้มืดบอดทว่ามองเห็น—โดยมีพระ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์คอยบอกและยืนยัน		นี่ไม่ได้
หมายความว่าสมาชิกทุกคนพูดแทนศาสนจักร
หรือสามารถนิยามหลักคำาสอนของศาสนจักร
ได้	ทว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถได้รับการนำาทาง
จากสวรรค์เพื่อรับมือการท้าทายและโอกาสต่างๆ	
ในชีวิตตนเอง

3.	 เจ.	รูเบ็น	คลาร์ก	จูเนียร์,	When	Are	Church	
Leaders’	Words	Entitled	to	Claim	of	Scripture?”	
Church News,	31	ก.ค.	1954,	9–10;	ดู	หลักคำา
สอนและพันธสัญญา	28:1–2,	6–7,	11–13	ด้วย

4.	การเตรียมพร้อมและคุณสมบัติต่างๆ	ที่ผู้ร่วมสภา
ต้องมีได้แก่	“ความชอบธรรม	…,	ความบริสุทธิ์,	
และความนอบน้อมแห่งใจ,	ความอ่อนโยนและ
ความอดกลั้น,	…	ศรัทธา,	และคุณธรรม,	และ
ความรู้,	ความยับยั้งตน,	ความอดทน,	ความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้า,	ความกรุณาฉันพี่น้องและ
จิตกุศล”
“เพราะสัญญาคือ,	หากสิ่งเหล่านี้มีมากมาย

ในพวกเขา	พวกเขาจะไม่ไร้ผลในความรู้เรื่อง
พระเจ้า”	(หลักคำาสอนและพันธสัญญา	 
107:30-31)

5.	 โจเซฟ	สมิธ,	ใน	History of the Church,	5:265.
6.	 เจ.	รูเบ็น	คลาร์ก	จูเนียร์,	“Church	Leaders’	
Words,”	10.		จากเรื่องที่บิดาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ
บริคัม	ยังก์	ประธานคลาร์กเขียนต่อว่า:
“ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นหรือไม่	แต่

ข้าพเจ้าถือว่านั่นแสดงให้เห็นหลักธรรมข้อที่
ว่า—แม้แต่ประธานศาสนจักรเองก็ยังไม่	‘ได้รับ
การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์’	เสมอไปเมื่อ
ท่านปราศรัยกับผู้คน		เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
เรื่องหลักคำาสอน	(โดยปกติมักเป็นเรื่องเชิงคาด
เดา)	ซึ่งประธานศาสนจักรและผู้คนในเวลาต่อมา
รู้สึกว่าผู้พูดไม่ได้	‘รับการดลใจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์’	ขณะประกาศหลักคำาสอนดังกล่าว
“ศาสนจักรจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่การผจญ

ภัยสำารวจของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในหลักธรรม
หลักคำาสอนเชิงคาดเดาเป็นไปตามข้อกำาหนดเชิง
นโยบายที่ว่าผู้ประกาศถ้อยคำานั้นต้อง	‘ได้รับการ
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์’		ศาสนจักรจะรู้
ได้ด้วยประจักษ์พยานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่ประทานให้สมาชิกว่าขณะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
กำาลังพูดมุมมองของท่าน	ท่าน	‘ได้รับการดลใจ
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์’	หรือไม่	และในที่สุด
แล้วความรู้นั้นจะเป็นที่ประจักษ์”	(“Church	
Leaders’	Words,”	10)

7.	คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ 
(2007),	52

การแข่งขันในชีวิต
เรามาจากไหน เราอยู่ที่นี่ทำาไม เราไปไหนหลังจากชีวิตนี้   
คำาถามครอบจักรวาลเหล่านี้ไม่ไร้คำาตอบอีกต่อไป
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พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่�
“อย่� (สะสม) ทรัพย์สมบัติไว้สำ�หรับตัว

ในโลกที่อ�จเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ 
และที่ขโมยอ�จขุดช่องลักเอ�ไปได้

“แต่จง (สะสม) ทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ 
ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่
ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอ�ไปได้

“เพร�ะว่�ทรัพย์สมบัติของท่�นอยู่ที่ไหน 
ใจของท่�นก็อยู่ที่นั่นด้วย”1

ในเวล�ที่เร�ครุ่นคิดอย่�งลึกซึ้งที่สุดหรือ
เดือดร้อนที่สุด จิตวิญญ�ณของคนเร�ขึ้นถึง
สวรรค์เพื่อขอคำ�ตอบของคำ�ถ�มสำ�คัญที่สุด
ของชีวิต นั่นคือ เรามาจากไหน เราอยู่ที่นี่

ทำาไม เราไปที่ไหนหลังจากชีวิตนี้
คำ�ตอบของคำ�ถ�มเหล่�น้ีไม่ได้อยู่ในตำ�ร� 

วิช�ก�ร หรือห�ได้ท�งอินเทอร์เน็ต  คำ�ถ�ม
เหล่�นี้อยู่เหนือคว�มเป็นมรรตัย และเกี่ยว 
ข้องกับนิรันดร

เรามาจากไหน  มนุษย์ทุกคนถึงไม่พูดก็
คิดถึงคำ�ถ�มนี้อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้  

อัครส�วกเป�โลบอกช�วกรุงเอเธนส์บน 
เนินเข�ม�ร์ว่� “เร�เป็นเช้ือส�ยของพระเจ้�”2 

  เพร�ะเร�รู้ว่�ร่�งก�ยของเร�เป็นเชื้อส�ย 
ของบิด�ม�รด�มรรตัย เร�จึงต้องค้นห� 
คว�มหม�ยในคำ�กล่�วของเป�โล  พระเจ้�
ทรงประก�ศว่� “วิญญ�ณกับร่�งก�ยเป็นจิต 

วิญญ�ณของมนุษย์”3  เพร�ะฉะน้ันวิญญ�ณ 
จึงเป็นเชื้อส�ยของพระผู้เป็นเจ้�  ผู้เขียนฮีบร ู
เรียกพระองค์ว่� “พระบิด�แห่งวิญญ�ณจิต”4 

วิญญ�ณของมนุษย์ทุกคนเป็น “บุตรและ
ธิด�ที่ถือกำ�เนิด”5 จ�กพระองค์

เร�สังเกตว่�กวีหล�ยคนได้รับก�รดลใจ
ให้เขียนข่�วส�รปลุกใจและบันทึกคว�มคิด 
อันเลิศล้ำ�ไว้ให้ เร�พินิจไตร่ตรองเรื่องนี้  
วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธประพันธ์คว�มจริงดังนี้

กำาเนิดเราเป็นความหลับใหลลืมเลือน
จิตวิญญาณเราเสมือนดวงดารา
ดำารงอยู่เนิ่นนานนา
แลมาจากแดนไกล
เราหาได้ลืมทั้งหมดไม่
แลมิใช่ตัวเปล่าเปลือย
หากเกิดพร้อมความเป็นพระเจ้า
จากพระผู้เป็นเจ้า จากบ้านมา
สวรรค์นั้นหนาอยู่ใกล้ทารกทาริกา!6

บิด�ม�รด�ไตร่ตรองคว�มรับผิดชอบใน 
ก�รสอน สร้�งแรงใจ และให้ก�รนำ�ท�ง  
แนวท�ง และแบบอย่�ง  ขณะบิด�ม�รด�
ไตร่ตรอง เด็กๆ—โดยเฉพ�ะเย�วชน—ถ�ม
คำ�ถ�มแบบเจ�ะลึกว่� “เร�อยู่ท่ีน่ีทำ�ไม” โดย 
มักพูดกับตนเองและถอดคว�มได้ว่� “ฉัน อยู่ 
ที่นี่ทำ�ไม”

เร�ควรสำ�นึกคุณเพียงใดท่ีพระผู้สร้�งทรง 
สร้�งแผ่นดินโลกและว�งเร�ไว้ที่นี่โดยมีม่�น 
ทำ�ให้เร�หลงลืมก�รดำ�รงอยู่ก่อนเร�เกิด 
เพื่อเร�จะประสบเวล�ของก�รทดสอบ มี
โอก�สพิสูจน์ตนเองเพื่อเร�จะมีคุณสมบัติ 
คู่ควรกับทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงเตรียมไว้ 
ให้เร�ได้รับ

เห็นชัดว่�จุดประสงค์เบ้ืองต้นประก�รหน่ึง 
ของก�รดำ�รงอยู่บนแผ่นดินโลกคือรับร่�งก�ย 
เป็นเน้ือหนังและกระดูก  เร�ได้รับของประท�น 
แห่งสิทธิ์เสรีเช่นกัน  เร�มีสิทธิ์เลือกด้วยตน 
เองม�กม�ยหล�ยพันวิธี  ที่นี่เร�เรียนรู้จ�ก 
ประสบก�รณ์ท่ีย�กลำ�บ�ก  เร�เล็งเห็นระหว่�ง 
คว�มดีกับคว�มชั่ว เร�แบ่งแยกคว�มขมกับ 
คว�มหว�น  เร�ค้นพบว่�มีผลติดม�กับก�ร 
กระทำ�ของเร�

โดยเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้� 
เร�ย่อมคู่ควรได้รับ “พระนิเวศ” ที่พระเยซ ู
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ตรัสเมื่อทรงประก�ศว่� “ในพระนิเวศของ 
พระบิด�เร�มีที่อยู่เป็นอันม�ก…เร�ไปจัด 
เตรียมที่ไว้สำ�หรับท่�นทั้งหล�ย…เพื่อว่� 
เร�อยู่ท่ีไหนท่�นท้ังหล�ยจะได้อยู่ท่ีน่ันด้วย”7

ถึงแม้เร�จะม�สู่คว�มเป็นมรรตัย “พร้อม 
คว�มเป็นพระเจ้�” แต่ชีวิตดำ�เนินไปไม่หยุด 
ย้ัง  วัยหนุ่มส�วต�มหลังวัยเด็ก และวัยผู้ใหญ่ 
เกิดขึ้นช้�ๆ จนไม่ทันสังเกต  จ�กประสบ- 
ก�รณ์ เร�เรียนรู้ว่�เร�ต้องเอื้อมขึ้นสู่สวรรค์
เพื่อขอคว�มช่วยเหลือขณะที่เร�เดินไปต�ม
เส้นท�งแห่งชีวิต

พระผู้เป็นเจ้� พระบิด� และพระเยซูคริสต์ 
พระเจ้� ทรงทำ�เครื่องหม�ยเส้นท�งสู่คว�ม 
ดีพร้อมไว้แล้ว  พระองค์ทรงเรียกเร�ให้ดำ�เนิน 
ต�มคว�มจริงนิรันดร์และดีพร้อมเฉกเช่น
พระองค์ทรงดีพร้อม8  

อัครส�วกเป�โลเปรียบชีวิตกับก�รแข่งขัน 
เข�เตือนช�วฮีบรูว่� “ขอให้เร�ละทิ้ง…บ�ป 
ที่เก�ะแน่น ขอให้เร�วิ่งแข่งด้วยคว�มเพียร 
พย�ย�มต�มที่ได้กำ�หนดไว้สำ�หรับเร�”9

ขอให้เร�อย่�มองข้�มคำ�แนะนำ�ที่หลัก 
แหลมจ�กปัญญ�จ�รย์ “คนเร็วไม่ชนะในก�ร 
วิ่งแข่งเสมอไป หรือฝ่�ยมีกำ�ลังไม่ชนะสง- 
คร�มเสมอไป”10  ร�งวัลเป็นของคนที่อดทน
จนกว่�ชีวิตจะห�ไม่

เมื่อข้�พเจ้�ใคร่ครวญก�รแข่งขันในชีวิต  
ข้�พเจ้�นึกถึงก�รแข่งขันอีกแบบหนึ่ง ตั้งแต่ 
ยังเป็นเด็ก  ข้�พเจ้�กับเพ่ือนจะใช้มีดพับแกะ 
ไม้เนื้ออ่อนของต้นวิลโลว์เป็นเรือของเล่นลำ� 
เล็กๆ  แต่ละลำ�มีใบเรือสำ�ลีเป็นรูปส�มเหล่ียม 
แต่ละคนจะปล่อยเรือของตนลงไปในน้ำ�เช่ียว 
กร�กของแม่น้ำ�โพรโวของยูท�ห์  เร�จะวิ่งไป 
ต�มตลิ่งและดูเรือเล็กจิ๋วที่บ�งครั้งก็ผลุบๆ 
โผล่ๆ ในน้ำ�เชี่ยวและบ�งทีก็ลอยนิ่งไปต�ม
น้ำ�ที่ลึกขึ้นเรื่อยๆ

ระหว่�งก�รแข่งคร้ังหน่ึง เร�สังเกตเห็นเรือ 
ลำ�หน่ึงนำ�หน้�เรือลำ�อ่ืนมุ่งสู่เส้นชัยท่ีกำ�หนด  
แต่จู่ๆ กระแสน้ำ�ก็พัดเรือลำ�นั้นเข้�ไปใกล้ 
น้ำ�วน จนเรือเอียงและล่ม  มันหมุนอยู่ใน 
น้ำ�วนหล�ยรอบ ไม่ส�ม�รถกลับออกม�สู่ 
กระแสด้�นนอกได้  ในที่สุดก็ม�ถึงจุดจบที่ไม่ 
ดีนักท่�มกล�งซ�กสิ่งของที่ลอยฟ่องอยู่บน 
ผิวน้ำ� ยึดไว้แน่นด้วยมอสสีเขียว

เรือของเล่นวัยเด็กไม่มีกระดูกงูเรือ ไม่มี

ห�งเสือนำ�ท�ง และไม่มีแหล่งพลังง�น  จุด
หม�ยของเรือคือไปต�มกระแส—เส้นท�งที่
มีแรงต้�นน้อยสุด

เร�ไม่เหมือนเรือของเล่น เร�มีคุณลักษณะ 
สวรรค์ชี้นำ�ก�รเดินท�งของเร�  เร�เข้�สู่ 
คว�มเป็นมรรตัยไม่ใช่เพ่ือลอยไปต�มกระแส 
ชีวิต แต่ใช้พลังคิด ห�เหตุผล และทำ�ให้
สำ�เร็จ  

พระบิด�บนสวรรค์ไม่ทรงปล่อยเร�ไว้ใน 
ก�รเดินท�งนิรันดร์โดยไม่เตรียมหนท�งให้ 
เร�ได้รับก�รนำ�ท�งจ�กพระองค์เพื่อให้เร� 
กลับอย่�งปลอดภัย  ข้�พเจ้�พูดถึงก�รสวด 
อ้อนวอน พูดถึงสุรเสียงกระซิบแผ่วเบ�นั้น 
ด้วย และข้�พเจ้�ไม่ได้มองข้�มพระคัมภีร์ 
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบรรจุพระวจนะของพระเจ้�และ
ถ้อยคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์—เตรียมไว้ช่วย
ให้เร�ประสบคว�มสำ�เร็จจนเข้�เส้นชัย

บ�งช่วงในพันธกิจมรรตัยของเร� ดูเหมือน 
จะมีก้�วเดินที่โงนเงน รอยยิ้มเฝื่อนๆ คว�ม
เจ็บปวดของคว�มเจ็บป่วย—แม้กระทั่งฤดู 
ร้อนที่โรยร� ฤดูใบไม้ร่วงที่ใกล้เข้�ม� ฤดู
หน�วที่เย็นยะเยือก และประสบก�รณ์ที่เร�
เรียกว่�คว�มต�ย

คนช่�งคิดทุกคนล้วนเคยถ�มคำ�ถ�มท่ีโยบ 
สมยักอ่นถอดคว�มไวไ้ดด้ทีีส่ดุว�่ “ถ�้มนษุย์ 
ต�ยแล้ว เข�จะมีชีวิตอีกหรือ”11 เร�อ�จ 
พย�ย�มไม่คิดถึงคำ�ถ�มน้ี แต่คำ�ถ�มมักกลับ 
ม�เสมอ คว�มต�ยม�ถึงมวลมนุษย์ เกิดขึ้น 
กับคนสูงอ�ยุขณะพวกเข�เดินอย่�งอ่อนแรง 
คนที่เพิ่งม�ถึงกึ่งกล�งก�รเดินท�งของชีวิต
ได้ยินคว�มต�ยเรียกห� และบ�งครั้งทำ�ให้
เสียงหัวเร�ะของเด็กเล็กเงียบงันไป

แต่ก�รดำ�รงอยู่หลังคว�มต�ยเป็นเช่นไร 
คว�มต�ยคือจุดจบของทั้งหมดหรือ  ในหนัง 
สือ God and My Neighbor (พระผู้เป็นเจ้ากับ 
เพื่อนบ้านของฉัน) ของโรเบิร์ต แบลชฟอร์ด  
เข�โจมตีคว�มเชื่อที่ช�วคริสต์ยอมรับเช่น  
พระผู้เป็นเจ้� พระคริสต์ ก�รสวดอ้อนวอน 
และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มเป็นอมตะ  เข�
ยืนยันหนักแน่นว่�คว�มต�ยเป็นจุดสิ้นสุด
ก�รดำ�รงอยู่ของเร�และไม่มีใครพิสูจน์เป็น
อย่�งอ่ืนได้  จ�กน้ันเร่ืองแปลกประหล�ดเกิด 
ขึ้น   กำ�แพงแห่งคว�มแคลงใจของเข�พังลง 
ทันที  เหลือแต่ตัวตนของเข� ไร้สิ่งคุ้มกัน  เข� 

ค่อยๆ เริ่มห�ท�งกลับม�สู่ศรัทธ�ที่เข�เคย 
เย�ะเย้ยและทิ้งไป  อะไรทำ�ให้ทัศนะของเข� 
เกิดก�รเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งเช่นนี้  ภรรย�ของ 
เข�เสียชีวิต  เข�เข้�ไปในห้องท่ีว�งร่�งมรรตัย 
ของเธอด้วยหัวใจแหลกสล�ย เข�มองดูใบ 
หน้�คนที่เข�รักยิ่งอีกครั้ง  เข�พูดกับเพื่อน 
ขณะเดินออกม�ว่� “นั่นคือเธอ แต่ไม่ใช่เธอ   
ทุกอย่�งเปลี่ยนไป  บ�งอย่�งที่เคยอยู่ตรง 
นั้นถูกเอ�ไปแล้ว เธอไม่เหมือนเดิม  อะไรจะ
จ�กไปได้เล่�ถ้�ไม่ใช่จิตวิญญ�ณ”

ต่อม�เข�เขียนว่� “คว�มต�ยไม่ได้เป็น 
อย่�งที่บ�งคนจินตน�ก�รไว้  แค่เหมือนกับ 
เข้�ไปอีกห้องหนึ่ง ในห้องนั้นเร�จะพบ…
ช�ยหญิงที่รักและเด็กน่�รักที่เร�เคยรักและ
เคยสูญเสีย”12  

พ่ีน้องช�ยหญิงท้ังหล�ย เร�รู้ว่�คว�มต�ย 
ไม่ใช่จุดจบ  ศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิตตลอด 
ทุกยุคสมัยสอนคว�มจริงนี้  และพบอยู่ใน 
พระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิของเร�เช่นกัน  ในพระคัม- 
ภีร์มอรมอนเร�อ่�นถ้อยคำ�เฉพ�ะเจ�ะจงและ 
ให้ก�รปลอบโยนดังนี้

“บัดนี้, เกี่ยวกับสภ�พของจิตวิญญ�ณ 
ระหว่�งก�รต�ยกับก�รฟื้นคืนชีวิต—ดูเถิด,  
เทพทำ�ให้เป็นที่รู้แก่พ่อ, ว่�วิญญ�ณมนุษย์ 
ทุกคนนั้น, ทันทีที่ออกจ�กร่�งอันเป็นมรรตัย 
นี้, แท้จริงแล้ว, วิญญ�ณมนุษย์ทุกคน, ไม่ว่� 
พวกเข�ดีหรือชั่ว, พระองค์ย่อมทรงนำ�กลับ 

ซัลวาดอร์ บราซิล
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บ้�นไปสู่พระผู้เป็นเจ้�องค์น้ันผู้ประท�นชีวิต 
ให้พวกเข�.

“และเมื่อนั้นเหตุก�รณ์จะบังเกิดขึ้นคือ,  
พระองค์ทรงรับวิญญ�ณคนชอบธรรมเข้� 
ในสภ�พแห่งคว�มสุข, ซึ่งเรียกว่�เมืองบรม- 
สุขเกษม, สภ�พของก�รพักผ่อน, สภ�พของ 
คว�มสงบสุข, ซ่ึงท่ีน่ันพวกเข�จะพักผ่อนจ�ก 
คว�มยุ่งย�กท้ังหล�ยท้ังปวงของพวกเข�และ 
จ�กคว�มกังวลทั้งปวง, และโทมนัส”13

หลังจ�กพระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกตรึง 
ก�งเขนและพระวรก�ยของพระองค์ถูกว�ง 
ไว้ในอุโมงค์ส�มวัน วิญญ�ณเข้�ม�อีกครั้ง   
ศิล�ถูกกลิ้งออกไป และพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืน 
พระชนม์ทรงพระดำ�เนินออกไป ห่อหุ้มด้วย
พระวรก�ยอมตะเป็นเนื้อหนังและกระดูก

คำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถ�มของโยบ “ถ้�มนุษย์ 
ต�ยแล้ว เข�จะมีชีวิตอีกหรือ” ม�ถึงเมื่อ 
ม�รีย์กับคนอื่นๆ ไปที่อุโมงค์และเห็นสองคน 
ในเครื่องนุ่งห่มแพรวพร�วกล่�วแก่พวกเธอ 
ว่�  “พวกท่�นแสวงห�คนเป็นในพวกคนต�ย 
ทำ�ไมเล่� พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้น
ม�แล้ว”14

เน่ืองด้วยชัยชนะของพระคริสต์เหนือหลุม 
ศพ เร�ทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต นี่คือก�รไถ่จิต
วิญญ�ณ  เป�โลเขียนว่�

 “ร่�งก�ยสำ�หรับสวรรค์ก็มี และร่�งก�ย 
สำ�หรับโลกก็มี แต่ว่�ศักดิ์ศรีของร่�งก�ย 

สำ�หรับสวรรค์ก็อย่�งหนึ่ง และศักดิ์ศรีของ
ร่�งก�ยสำ�หรับโลกก็อย่�งหนึ่ง”15

รัศมีภ�พซีเลสเชียลนั่นเองที่เร�แสวงห�   
เร�ปร�รถน�จะอยู่ในที่ประทับของพระผู้- 
เป็นเจ้�  เร�ต้องก�รเป็นสม�ชิกในครอบครัว 
นิรันดร์ พรเช่นนั้นได้ม�จ�กคว�มพย�ย�ม
ชั่วชีวิต ก�รแสวงห� ก�รกลับใจ และคว�ม
สำ�เร็จในที่สุด

เรามาจากไหน เราอยู่ท่ีน่ีทำาไม เราไปไหน 
หลังจากชีวิตน้ี  คำ�ถ�มครอบจักรว�ลเหล่�น้ี 
ไม่ไร้คำ�ตอบอีกต่อไป จ�กก้นบึงของจิตวิญ- 
ญ�ณข้�พเจ้�และในคว�มนอบน้อมถ่อมตน 
ข้�พเจ้�เป็นพย�นว่�สิ่งที่ข้�พเจ้�พูดเป็น
คว�มจริง

พระบิด�บนสวรรค์ทรงปล�บปลื้มในคน 
ที่รักษ�พระบัญญัติ  พระองค์ทรงห่วงใยเด็ก 
ที่หลงท�ง วัยรุ่นที่ชักช้� เย�วชนที่ดื้อรั้น พ่อ 
แม่ที่บกพร่องต่อหน้�ที่ พระอ�จ�รย์ตรัส 
อย่�งอ่อนโยนต่อคนเหล่�นี้ และต่อทั้งปวง
ว่� “กลับม� ขึ้นม� เข้�ม� กลับบ้�น ม�ห�
เร�”  

อีกหนึ่งสัปด�ห์ เร�จะฉลองอีสเตอร์  เร� 
จะหวนคิดถึงพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้ 
รอด ก�รสิ้นพระชนม์ และก�รฟื้นคืนชีวิต 
ของพระองค์  ในฐ�นะพย�นพิเศษของพระ 
องค์ ข้�พเจ้�เป็นพย�นต่อท่�นว่�พระองค์
ทรงพระชนม์และทรงรอก�รกลับไปอย่�งผู้ 

ชนะของเร�  ก�รกลับไปเช่นนี้จะเป็นของเร� 
ข้�พเจ้�น้อมสวดอ้อนวอนในพระน�มอันศักด์ิ- 
สิทธิ์ของพระองค์—แม้พระเยซูคริสต์ พระผู้
ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเร� เอเมน 
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	 2.	กิจการ	17:29
	 3.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	88:15
	 4.	ฮีบรู	12:9
	 5.	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	76:24
	 6.	วิลเลียม	เวิร์ดสเวิร์ธ	“Ode:	Intimations	of	

Immortality	from	Recollections	of	Early	
Childhood,”	(1884),	23-24

	 7.	ยอห์น	14:2–3
	 8.	ดู	มัทธิว	5:48;	3 นีไฟ	12:48
	 9.	ฮีบรู	12:1
10.	ปัญญาจารย	์9:11
11	 โยบ	14:14
12.	See	Robert	Blatchford,	More Things in 

Heaven and Earth: Adventures in Quest of a 
Soul	(1925),	11.

13.	แอลมา	40:11–12
14.	ลูกา	24:5–6
15.	1 โครินธ์	15:40

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled



9594 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 2เ ลี  ย โ ฮ น า

โดย เอ็ลเดอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เป็นหนังสือเล่มที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือเล่ม 
ใดๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็นศิลาหลักแห่ง 
ศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระ- 
ผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการ 
ของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใด.”

ปีนี้ในชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ เรา
กำาลังศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ขณะเตรียม
ตัวและมีส่วนร่วม ขอให้เราได้รับแรงจูงใจที่
จะทำาตามแบบอย่างอันองอาจของสก็อตต์  
โดยแบ่งปันความรักของเราเก่ียวกับพระคัมภีร์ 
พิเศษเล่มนี้กับผู้อื่นที่นับถือศาสนาต่างจาก
เรา

ประเด็นสำาคัญข้อหนึ่งของพระคัมภีร์ 
มอรมอนแสดงไว้ในข้อสุดท้ายของบทแรกใน 
หนังสือ 1 นีไฟ นีไฟเขียนดังนี้ “แต่ดูเถิด, 
ข้าพเจ้า, นีไฟ, จะแสดงต่อท่านว่าพระเมตตา 
อันละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือคน 
ทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธา 
ของพวกเขา, เพื่อทำาให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้ 
จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อย.” (1 นีไฟ 1:20)

ข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวถึงวิธีท่ีพระคัมภีร์ 
มอรมอน ซึ่งคือพระเมตตาอันละเอียดอ่อน 
ของพระเจ้า และสงวนไว้สำาหรับยุคสุดท้าย 
นี้ ปลดปล่อยเราโดยการสอนหลักคำาสอน 
ของพระคริสต์แก่เราด้วยวิธีการอันบริสุทธิ์
และ “ถูกต้องที่สุด” 

เรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นเร่ืองราวของการปลดปล่อย ลีไฮกับครอบ- 
ครัวออกเดินทางไปสู่ดินแดนทุรกันดารเป็น 
เรื่องราวการปลดปล่อยจากความพินาศของ 
เยรูซาเล็ม เรื่องราวของชาวเจเร็ดเป็นเรื่อง 
ราวการปลดปล่อย เฉกเช่นเรื่องราวของชาว
มิวเล็ค แอลมาผู้บุตรได้รับการปลดปล่อย 
จากบาป  เหล่านักรบหนุ่มของฮีลามันได้รับ 
การปลดปล่อยในการสู้รบ นีไฟและลีไฮได้ 
รับการปลดปล่อยจากเรือนจำา ประเด็นของ
การปลดปล่อยชัดเจนตลอดเล่มพระคัมภีร์
มอรมอน

มีเรื่องราวสองเรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน 
ท่ีคล้ายกันมากและสอนบทเรียนสำาคัญ เร่ือง 
แรกมาจากหนังสือโมไซยาห์ เริ่มจากบทที่ 
19 ที่นี ่เราเรียนรู้เกี่ยวกับกษัตริย์ลิมไฮซึ่ง 
อาศัยอยู่ในแผ่นดินนีไฟ ชาวเลมันทำาสงคราม 
กับผู้คนของลิมไฮ ผลของสงครามคือชาว 
เลมันยอมให้กษัตริย์ลิมไฮปกครองผู้คนของ

ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งซึ่งส่ง 
เน็คไทเส้นใหม่มาให้ข้าพเจ้าผูกทุก 
คร้ังท่ีข้าพเจ้าเป็นผู้พูดในการประชุม 

ใหญ่สามัญ เขามีรสนิยมดีเลิศ ท่านเห็นด้วย 
ไหมครับ

เพื่อนรุ่นน้องของข้าพเจ้ามีปัญหายุ่งยาก 
บางอย่าง ปัญหาเหล่านั้นสร้างข้อจำากัดให้ 
เขาในบางกรณี แต่ในกรณีอื่นนับว่าพิเศษ 
มาก ตัวอย่างเช่น ความองอาจของเขาใน 
ฐานะผู้สอนศาสนาเทียบได้กับบุตรของ 
โมไซยาห์ ความเรียบง่ายในความเช่ือของเขา 
ทำาให้ความเชื่อมั่นของเขามั่นคงและแน่วแน่   
ข้าพเจ้าเช่ือว่าความคิดของสก็อตต์ ความคิด 
เหนือจินตนาการท่ีว่า ทุกคนไม่ได้เป็นสมาชิก 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย ทุกคนยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มอร- 
มอน และยังไม่มีประจักษ์พยานถึงความจริง
ของพระคัมภีร์เล่มนี้

ข้าพเจ้าขอเล่าเหตุการณ์ในชีวิตของสก็อตต์ 
เมื่อเขาขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกตามลำาพัง 
เพ่ือไปเย่ียมพ่ีชาย เพ่ือนบ้านคนหน่ึงท่ีน่ังใกล้ 
เขาแอบได้ยินคำาสนทนาของสก็อตต์กับบุคคล 
ข้างๆ ว่า

“สวัสดีครับ ผมชื่อสก็อตต์ คุณชื่ออะไร
ครับ”

ผู้ที่นั่งถัดจากเขาบอกชื่อ
“คุณทำางานอะไรครับ”
“ผมเป็นวิศวกร”
“ดีจังครับ คุณอยู่ที่ไหนครับ”
“ลาสเวกัส”
“เรามีพระวิหารที่นั่น คุณทราบหรือเปล่า

ว่าพระวิหารมอรมอนอยู่ที่ไหน”
“ทราบครับ เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม”
“คุณเป็นมอรมอนหรือเปล่าครับ”
“เปล่า”
“น่าจะเป็นนะครับ ศาสนานี้ดีมาก คุณ

เคยอ่านพระคัมภีร์มอรมอนไหมครับ”
“ไม่เคย”
“น่าอ่านนะครับ เป็นหนังสือท่ีย่ิงใหญ่เล่ม 

หนึ่ง”
ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับสก็อตต์อย่างเต็มหัวใจ 

ว่า พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่
 ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  

ท่ียกมาจากหน้าคำานำาของพระคัมภีร์มอรมอน 
ก้องกังวานอยู่ในใจข้าพเจ้าเสมอ “ข้าพเจ้า 
บอกบรรดาพี่น้องชายว่าพระคัมภีร์มอรมอน  

พลังแห่งการ 
ปลดปล่อย
เราสามารถได้รับการปลดปล่อยจากวิถีของความเลวและความชั่วร้ายโดย
การหันไปสู่คำาสอนของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

ภาคบ่ายวันอาทิตย์  |  1 เมษายน 2012
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เขาเองแต่ต้องตกอยู่ในพันธนาการของพวก 
เขา น่ีคือสันติภาพท่ียุ่งยากมาก (ดู โมไซยาห์ 
19-20)

เม่ือผู้คนของลิมไฮสุดจะทนกับการกระทำา 
ทารุณกรรมของชาวเลมัน พวกเขาจึงหนุนให้ 
กษัตริย์ของตนทำาสงครามกับชาวเลมัน ผู้คน 
ของลิมไฮพ่ายแพ้สามครั้ง ภาระหนักจึงตก 
อยู่กับพวกเขา ท้ายท่ีสุดพวกเขายอมอ่อนน้อม 
และร้องขออย่างสุดกำาลังต่อพระเจ้าเพื่อพระ 
องค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขา (ดู โมไซยาห์  
21:1-14)  ข้อ 15 ในบทที่ 21 บอกถึงการตอบ 
รับของพระเจ้า “และบัดนี้ พระเจ้าทรงเชื่อง 

ช้าที่จะฟังเสียงร้องของพวกเขาเพราะความ
ชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา; กระนั้นก็ตาม 
พระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของพวกเขา, และทรง 
เริ่มทำาให้ใจชาวเลมันอ่อนลงจนพวกเขาเริ่ม 
ผ่อนปรนสัมภาระของคนเหล่านั้น; แต่พระ 
เจ้ายังไม่ทรงเห็นสมควรที่จะปลดปล่อยพวก
เขาออกจากความเป็นทาส.”

ไม่นานหลังจากแอมันกับผู้คนกลุ่มเล็กๆ 
จากเซราเฮ็มลามาถึง พร้อมด้วยกิเดียน หนึ่ง 
ในผู้นำาของผู้คนของลิมไฮ พวกเขาวางแผน 
กระทำาการอย่างหนึ่งซึ่งประสบความสำาเร็จ 
และหนีพ้นจากการกระทำาทารุณกรรมของ 

ชาวเลมัน พระเจ้าทรงเชื่องช้าที่จะฟังเสียง
ร้องของพวกเขา เพราะเหตุใดหรือ เพราะ
ความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขานั่นเอง

เร่ืองท่ีสองมีความคล้ายคลึงในหลายด้าน 
ทว่าแตกต่างเช่นกัน เรื่องราวบันทึกไว้ใน 
โมไซยาห์ 24

แอลมากับผู้คนของเขาตั้งถิ่นฐานในแผ่น 
ดินแห่งฮีลัม เมื่อกองทัพชาวเลมันยกมาถึง 
ชายแดนของแผ่นดินนี้ ทั้งสองฝ่ายพบกัน 
และสงบศึกกันได้ (ดู โมไซยาห์ 23:25-29)   
ไม่นานผู้นำาของชาวเลมันเริ่มบังคับผู้คนของ 
แอลมาให้ทำาตามใจพวกเขาและทำาให้พวก 
เขาแบกภาระหนัก  (ดู โมไซยาห์ 24:8) ในข้อ  
13 เราอ่านได้ว่า “และเหตุการณ์ได้บังเกิด
ขึ้นคือ สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั้น 
ในความทุกข์ของพวกเขา, มีความว่า:จงเงย
หน้าและจงสบายใจเถิด, เพราะเรารู้ถึงพันธ- 
สัญญาที่เจ้าทำาไว้กับเรา; และเราจะให้พันธ- 
สัญญาแก่ผู้คนของเราและปลดปล่อยพวก
เขาออกจากควมเป็นทาส.”

ผู้คนของแอลมาได้รับการปลดปล่อยจาก 
เง้ือมมือของชาวเลมันและเดินทางกลับอย่าง 
ปลอดภัยเพื่อไปรวมกับผู้คนของเซราเฮ็มลา

อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้คนของ 
แอลมากับผู้คนของกษัตริย์ลิมไฮ เห็นได้ชัด 
ว่ามีความแตกต่างหลายประการ ผู้คนของ 
แอลมารักสงบและชอบธรรมมากกว่า พวก 
เขารับบัพติศมาแล้วและเข้าสู่พันธสัญญา 
กับพระเจ้า พวกเขาถ่อมตนต่อพระพักตร ์
พระเจ้าแม้ก่อนเหตุร้ายของพวกเขาจะเริ่ม 
ต้น ข้อแตกต่างทั้งหมดนี้ทำาให้เกิดความ 
เหมาะสมและยุติธรรมที่พระเจ้าจะทรงปลด 
ปล่อยพวกเขาอย่างรวดเร็วในวิธีการอัศจรรย์ 
จากเงื้อมมือที่กุมพวกเขาให้ตกอยู่ในความ 
เป็นทาส ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สอนเราถึง 
อำานาจแห่งการปลดปล่อยของพระเจ้า

คำาพยากรณ์ที่บอกล่วงหน้าเกี่ยวกับพระ 
ชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์ 
สัญญากับเราถึงการปลดปล่อยท่ีพระองค์จะ 
ทรงนำามาให้ การชดใช้และการฟื้นคืนพระ 
ชนม์ของพระองค์ทำาให้เราทุกคนมีหนทางหนี 
จากความตายทางร่างกาย และถ้าเรากลับใจ 
ก็จะมีหนทางหนีจากความตายทางวิญญาณ 
ซ่ึงนำามาพร้อมกับพรแห่งชีวิตนิรันดร์ สัญญา 
แห่งการชดใช้และการฟ้ืนคืนชีวิต สัญญาแห่ง 
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การปลดปล่อยจากความตายทางร่างกาย 
และทางวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ 
ต่อโมเสส เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เพราะดูเถิด,  
นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา—คือ 
การทำาให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ 
ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แสดงไว้อย่าง 
สวยงามในบรรดาพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์  
เราจะพบพลังต่อต้านของฝ่ายโลกที่คัดค้าน 
ความเช่ือซ่ึงยืนยงอยู่ในงานเขียนศักด์ิสิทธ์ิ— 
งานเขียนที่ให้การนำาทางแก่เราตลอดหลาย 
ศตวรรษ์ท่ีผ่านมา ในการนิยามคุณค่านิรันดร์ 
และมาตรฐานความประพฤติของเราตลอด 
ชีวิต ฝ่ายโลกประกาศว่าคำาสอนในพระคัมภีร์ 
ไบเบิลเป็นเท็จ คำาสอนของพระอาจารย์ล้า 
สมัย เสียงของพวกเขาป่าวร้องว่าแต่ละคนม ี
เสรีภาพที่จะกำาหนดมาตรฐานของตนเอง 
พวกเขาพยายามที่จะเปลี่ยนสิทธิของผู้เชื่อ 
ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่สอนไว้ในพระคัมภีร์และ 
ในถ้อยคำาของเหล่าศาสดาพยากรณ์  

นับเป็นพรท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกับพระพันธกิจ 
ของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
ประกาศไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อเป็น 
พยานเล่มที่สองให้แก่หลักคำาสอนที่ประกาศ 
ไว้ ในพระคัมภีร์ไบเบิล เหตุใดจึงสำาคัญสำาหรับ 
โลกท่ีจะมีท้ังพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ 
มอรมอน ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำาตอบจะพบอยู่ใน  
บทที่ 13 ของ 1 นีไฟ  นีไฟบันทึกว่า “และ 
เทพพูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า: บันทึกชุด 
สุดท้ายเหล่านี้, ซึ่งเจ้าเห็นในบรรดาคนต่าง 
ชาติ [พระคัมภีร์มอรมอน], จะยืนยันความ
จริงของชุดแรก [พระคัมภีร์ไบเบิล], ซึ่งเป็น 
ของอัครสาวกสิบสองของพระเมษโปดก, และ 
จะทำาให้รู้ความแจ้งชัดและสิ่งมีค่าทั้งหลาย 
ซึ่งถูกนำาไปจากบันทึกชุดแรก; และจะทำาให้ 
รู้กันในตระกูล, ภาษา, และคนทั้งปวง, ว่า 
พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้าคือพระบุตร
ของพระบิดานิรันดร์, และพระผู้ช่วยให้รอด 
ของโลก; และว่ามนุษย์ทั้งปวงต้องมาหา 
พระองค์, มิฉะนั้นพวกเขาจะได้รับการช่วย
ให้รอดไม่ได้” (ข้อ 40)

ลำาพังพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ 
มอรมอนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ พระคัมภีร์ 
ทั้งสองเล่มจึงจำาเป็นสำาหรับเราในการสอน
และเรียนรู้หลักคำาสอนอันครบถ้วนสมบูรณ์ 
ของพระคริสต์ ความจำาเป็นที่ต้องมีอีกเล่ม

หน่ึงไม่ได้ลดความสำาคัญของอีกเล่มหน่ึง ท้ัง 
พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน 
จำาเป็นต่อความรอดและความสูงส่งของเรา  
ดังที่ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน สอนไว้ 
อย่างมีพลังว่า “เม่ือใช้ร่วมกันพระคัมภีร์ไบเบิล 
และพระคัมภีร์มอรมอนจะทำาให้หลักคำาสอน 
เท็จจำานน” (A New Witness for Christ, Ensign, 
Nov, 1984, 8)

ข้าพเจ้าขอจบโดยการชี้ให้เห็นเรื่องราว 
สองเรื่อง เรื่องหนึ่งจากพันธสัญญาเดิมและ 
อีกเรื่องหนึ่งจากพระคัมภีร์มอรมอน—เพื่อ
ให้เห็นว่า พระคัมภีร์สองเล่มนี้ทำางานสอด- 
คล้องกันอย่างไร

เรื่องราวของอับราฮัมเริ่มด้วยการปลด 
ปล่อยเขาจากชาวเคลเดียท่ีนมัสการรูปเคารพ 
(ปฐมกาล 11:27-31; อับราฮัม 2:1-4) เขาและ 
ซารายภรรยา ได้รับการปลดปล่อยจากโทมนัส 
ในเวลาต่อมา และได้รับสัญญาว่าโดยผ่าน 
ลูกหลานของพวกเขา ประชาชาติท้ังปวงของ 
แผ่นดินโลกจะได้รับพร (ปฐมกาล 18:18)

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึง 
เรื่องราวของอับราฮัม ซึ่งพาโลท หลานชาย 
ของเขาออกจากอียิปต์ไปกับเขาด้วย โดยที ่
ได้เลือกแผ่นดินก่อน โลทจึงเลือกที่ลุ่มแม่น้ำา 
แห่งจอร์แดน และเขาตั้งกระโจมของเขาหัน 
หน้าไปทางโสโดม เมืองแห่งความช่ัวร้ายใหญ่ 
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พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดสามารถพาเรากลับบ้านได้

การหลงทางประยุกต์ใช้ได้กับสังคมโดย
รวมและแต่ละบุคคล  ปัจจุบันเราอยู่ในยุค
ที่คนส่วนใหญ่ของโลกนี้หลงทาง โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับคุณค่าและลำาดับความสำาคัญใน
บ้านของเรา

หนึ่งร้อยปีก่อนประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ
เชื่อมโยงความสุขกับครอบครัวโดยตรงและ
เตือนเราให้มุ่งพยายามในเรื่องนี้  ท่านกล่าว 
ว่า “ความสุขท่ีแท้จริงไม่ได้อยู่แยกออกไปต่าง 
หากจากบ้าน … ไม่มีความสุขหากปราศจาก 
การรับใช้ และไม่มีการรับใช้ใดยิ่งใหญ่ไป 
กว่าการทำาให้บ้านเป็นสถาบันของพระเจ้า  
รวมทั้งการส่งเสริมและพิทักษ์รักษาชีวิต
ครอบครัว … บ้านคือสิ่งที่ต้องปฏิรูป” (คำา 
สอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. 
สมิธ [1998] หน้า 420)

บ้านเราและครอบครัวเราต้องมีการปฏิรูป 
ในโลกที่นิยมวัตถุมากขึ้นทุกวัน  ตัวอย่างที่ 
น่าฉงนคือนับวันคนในสหรัฐยิ่งไม่สนใจเรื่อง 
แต่งงาน  ต้นปีนี้ New York Times รายงานว่า 
“อัตราเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่แต่งงานเกินขีด 
จำากัดไปแล้ว เด็กมากกว่าคร่ึงท่ีเกิดจากสตรี 
อเมริกันอายุต่ำากว่า 30 ปีเป็นบุตรนอกสมรส” 
(Jason DeParle and Sabrina Tavernise, 
“Unwed Mothers Now a Majority Before 

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พี่
น้องชายหญิงทั้งหลาย ตามพระ
คัมภีร์กล่าว เลียโฮนาเป็น “วัตถุ 
ทรงกลมอันเกิดจากงานฝีมือวิจิตร 

พิสดารลูกหนึ่ง” มีแกนสองแกน แกนหนึ่งชี้ 
ไปยังเส้นทางที่ครอบครัวของท่านบิดาลีไฮ
ควรไปในแดนทุรกันดาร (1 นีไฟ 16:10)

ข้าพเจ้าคิดว่ารู้ว่าเหตุใดลีไฮจึงแปลกใจ 
มากเม่ือเห็นเลียโฮนาคร้ังแรก เพราะข้าพเจ้า 
นึกถึงปฏิกิริยาของตนเองตอนข้าพเจ้าเห็น 
จีพีเอสครั้งแรก  ในความคิดข้าพเจ้านั่นเป็น 
เคร่ืองมือสมัยใหม่ “งานฝีมืออันวิจิตรพิสดาร”  
บางครั้งข้าพเจ้าไม่นึกไม่ฝันว่าเครื่องมือชิ้น 
เล็กๆ ในโทรศัพท์ของข้าพเจ้าจะสามารถบอก 
ได้อย่างแม่นยำาว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนและจะ
ไปยังที่ต้องการไปได้อย่างไร

สำาหรับข้าพเจ้ากับบาร์บาราภรรยา จีพีเอส 
เป็นพร  สำาหรับบาร์บารานั่นหมายความว่า 
เธอไม่ต้องบอกข้าพเจ้าให้แวะถามทาง และ 
สำาหรับข้าพเจ้านั่นหมายความว่าข้าพเจ้า
พูดถูกเมื่อบอกว่า “ผมไม่ต้องถามใครหรอก 
ผมรู้ว่ากำาลังไปที่ไหน”

พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย เรามีเครื่องมือ 
อย่งหน่ึงให้เราใช้แม้พิเศษน่าท่ึงย่ิงกว่าจีพีเอส 
เครื่องดีที่สุด ทุกคนหลงทางบางจุด บาง 
ระดับ แต่โดยผ่านการกระตุ้นเตือนของพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถกลับมาอยู่บน 
เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างปลอดภัย การพลี 

หลวง  (ดู ปฐมกาล 13:1-12) ปัญหาส่วนใหญ ่
ที่โลทเผชิญต่อมาในชีวิตของเขา และมีอีก 
มากมายหลายปัญหา สามารถย้อนไปถึงการ 
ตัดสินใจในเบ้ืองต้นของเขาท่ีให้ประตูกระโจม 
หันหน้าไปยังโสโดม 

อับราฮัม บรรพบุรุษของคนซื่อสัตย์ มี 
ประสบการณ์ชีวิตต่างไปจากนี้ แน่นอนว่ามี 
ปัญหาท้าทายมากมาย แต่เป็นชีวิตที่ได้รับ 
พร  เราไม่รู้ว่าประตูกระโจมของอับราฮัมหัน 
ไปทางใด แต่มีนัยอย่างชัดเจนในข้อสุดท้าย 
บทที่ 13 ของปฐมกาล ซึ่งกล่าวว่า “อับราม 
(หรืออับราฮัม) จึงยกเต็นท์มาอาศัยอยู่ที่หมู่
ต้นก่อหลวงของมัมเร ซึ่งอยู่ที่ตำาบลเฮโบรน 
แล้วสร้างแท่นถวายบูชาพระเจ้าที่นั่น (ปฐม- 
กาล 13:18)

ถึงแม้ข้าพเจ้าไม่ทราบ แต่ข้าพเจ้าเช่ือโดย 
ส่วนตัวว่าประตูกระโจมของอับราฮัมหันหน้า 
ไปทางแท่นบูชาที่ เขาสร้างถวายพระเจ้า  
ข้าพเจ้ามาถึงข้อสรุปนี้ได้อย่างไร  เป็นเพราะ 
ข้าพเจ้ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์เบ็นจามิน 
ในพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งสั่งสอนผู้คนของ 
พระองค์เมื่อพวกเขามาชุมนุมกันเพื่อฟังคำา 
ปราศรัยครั้งสุดท้ายของท่าน กษัตริย์เบ็นจา 
มินสั่งพวกเขาให้ตั้งประตูกระโจมหันหน้าไป 
ทางพระวิหาร (ดู โมไซยาห์ 2:1-6)

เราสามารถได้รับการปลดปล่อยจากวิถี
ของความเลวและความชั่วร้ายโดยการหันไป
สู่คำาสอนของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเป็นผู้ปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ เพราะ
พระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากความตาย
และบาป (ดู โรม 11:29; 2 นีไฟ 9:12)

ข้าพเจ้าประกาศว่าพระเยซูทรงคือพระ 
คริสต์ และเราสามารถเข้าใกล้พระองค์โดย 
การอ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์มอร- 
มอนคือพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระ 
เยซูคริสต์ พยานหลักฐานเล่มแรกของพระผู้ 
ช่วยให้รอดของเราคือพันธสัญญาเดิมและ 
พันธสัญญาใหม่—หรือพระคัมภีร์ไบเบิล

อีกประการหน่ึง ขอให้ระลึกถึงคำาบอกเล่า 
ของสก็อตต์ เพื่อนข้าพเจ้า เกี่ยวกับพระ
คัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นหนังสือ
ที่ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า ส่วนสำาคัญ
ในความยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์มอรมอนงอก
งามขึ้นจากความสอดคล้องกับพระคัมภีร์
ไบเบิลอันศักดิ์สิทธิ์ ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 

เพื่อจะพบคนหลงทาง
ขณะท่านหมายมั่นดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและหลักคำาสอนของพระ
คริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำาทางท่านและครอบครัว
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Age of 30,” New York Times, ก.พ. 18, 
2012, A1)

เรารู้ด้วยว่าในบรรดาคู่สมรสในสหรัฐเกือบ 
คร่ึงหย่าร้างแล้ว  แม้แต่คนท่ีอยู่แบบแต่งงาน 
ก็มักหลงทางโดยปล่อยให้เรื่องอื่นแทรกแซง
สัมพันธภาพในครอบครัว

ท่ีน่าห่วงพอกันคือช่องว่างท่ีกว้างข้ึนเร่ือยๆ 
ระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนและระหว่าง 
คนที่พยายามรักษาคุณค่าและคำามั่นสัญญา 
ของครอบครัวกับคนท่ีเลิกพยายาม  จากสถิติ 
คนที่มีการศึกษาน้อยและมีรายได้น้อยมัก 
ไม่ค่อยแต่งงาน ไม่ค่อยไปโบสถ์ พัวพันกับ 
อาชญากรรมและมีบุตรนอกสมรสมากกว่า  
แนวโน้มดังกล่าวสูงมากจนน่าใจหายในส่วน 
อื่นๆ ของโลกด้วย (See W. Bradford Wilcox  
and others, “No Money, No Honey, No 
Church: The Deinstitutionalization of Religious 
Life among the White Working Class,” ที่ 
www.virginia.edu/marriageproject/pdfs/
Religion_WorkingPaper.pdf.)

ตรงข้ามกับที่หลายคนคิด ความรุ่งเรือง 
และการศึกษาดูเหมือนจะสัมพันธ์กับความ
เป็นไปได้มากขึ้นของการมีครอบครัวและค่า
นิยมแบบเก่า

แน่นอนว่าคำาถามที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับ  
เหตุ และ ผล  สังคมของเราบางส่วนมีค่า
นิยมและครอบครัวเข้มแข็งกว่า เพราะ พวก 
เขามีการศึกษาและรุ่งเรืองกว่า หรือพวกเขา 

มีการศึกษาและรุ่งเรืองกว่า เพราะ พวกเขา 
มีค่านิยมและครอบครัวที่เข้มแข็ง  ในศาสน- 
จักรนี้ เรารู้ว่าเป็นอย่างหลัง  เมื่อผู้คนทุ่มเท 
ตนเองให้ครอบครัวและศาสนาตามหลักธรรม 
พระกิตติคุณ พวกเขาเริ่มดีขึ้นทางวิญญาณ 
และทางโลกมักดีตาม

แน่นอนว่าสังคมส่วนใหญ่มีเสถียรภาพ 
มากขึ้นเมื่อครอบครัวเข้มแข็งขึ้น  คำามั่นสัญ- 
ญาต่อครอบครัวและค่านิยมคือ เหตุ พ้ืนฐาน 
เกือบทุกอย่างนอกนั้นคือ ผล  เมื่อชายหญิง 
แต่งงานและให้คำามั่นต่อกัน พวกเขาย่อม 
เพิ่มโอกาสของความผาสุกทางเศรษฐกิจ 
อย่างมาก   เม่ือเด็กเกิดในชีวิตสมรสและมีท้ัง 
พ่อแม่ โอกาสและแนวโน้มจะประสบความ 
สำาเร็จด้านอาชีพย่อมสูงข้ึน  เม่ือครอบครัวทำา 
งานและเล่นด้วยกัน ละแวกใกล้เคียงและ 
ชุมชนจะรุ่งเรือง เศรษฐกิจดีขึ้น การควบคุม 
น้อยลง และ “โครงข่ายความปลอดภัย”  
ราคาแพงจะน้อยลง

ข่าวร้ายคือความล้มเหลวของครอบครัว 
กำาลังทำาให้เกิดปัญหามากมายทางเศรษฐกิจ 
และสังคม  แต่ข่าวดีคือ เช่นเดียวกับเหตุและ 
ผล ปัญหาเหล่าน้ันแก้ได้ถ้าเปล่ียนส่ิงท่ีทำาให้ 
เกิดปัญหา  ความไม่เสมอภาคแก้ได้โดย 
ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมและค่านิยมที่ถูก 
ต้อง  พี่น้องทั้งหลาย เหตุ สำาคัญที่สุดของ 
ชีวิตเราคือครอบครัวเรา  ถ้าเราจะอุทิศตนเพ่ือ 
เหตุนี้ เรา ตัวเราและศาสนจักร จะทำาให้

ชีวิตด้านอื่นทุกด้านดีขึ้น จะเป็นแบบอย่าง 
และไฟสัญญาณสำาหรับทุกคนบนแผ่นดินโลก 

แต่เร่ืองน้ีไม่ง่ายในโลกท่ีใจหลายดวงกำาลัง 
หันไปคนละทาง ทั้งโลกเหมือนกำาลังเคลื่อน 
ไปไม่หยุดและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าง 
ที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อน  ไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิม 
ตลอด  รูปแบบ สมัยนิยม แนวโน้ม แฟชั่น  
ความถูกต้องทางการเมือง และแม้แต่แนวคิด 
เรื่องความถูกผิดก็ยังขึ้นลงและเปลี่ยนแปลง   
ดังที่ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ทำานายไว้ เห็น 
ผิดเป็นถูก และเห็นถูกเป็นผิด (ดู อิสยาห์ 
5:20)

เส้นแบ่งทางวิญญาณกว้างข้ึนเร่ือยๆ ขณะ 
ที่ความชั่วตบตาและแยบยลมากขึ้น และดึง 
คนไปสู่สิ่งที่เหมือนแม่เหล็กดำา—ส่วนพระ 
กิตติคุณแห่งความจริงและความสว่างดึงดูด
คนใจซื่อสัตย์และคนน่ายกย่องของแผ่นดิน
โลกผู้แสวงหาสิ่งดีและมีศีลธรรม

เราอาจมีจำานวนคนค่อนข้างน้อย แต่ใน 
ฐานะสมาชิกศาสนจักรน้ีเราสามารถข้ามช่อง 
ว่างที่กว้างขึ้นเหล่านี้ได้  เรารู้จักพลังของการ 
รับใช้ท่ีมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเพ่ือนำาบุตร 
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามารวมกันโดยไม่คำานึง 
ถึงสภาพทางวิญญาณหรือเศรษฐกิจของ 
พวกเขา  หนึ่งปีก่อนฝ่ายประธานสูงสุดเชื้อ 
เชิญเราให้มีส่วนร่วมในวันบำาเพ็ญประโยชน์ 
ฉลอง 75 ปีโครงการสวัสดิการซึ่งช่วยผู้คน 
ให้พ่ึงพาตนเองมากข้ึน  สมาชิกของเราท่ัวโลก 
อุทิศเวลาหลายล้านชั่วโมงเพื่อการนี้

ศาสนจักรเป็นท่าจอดเรือในทะเลบ้าคลั่ง 
เป็นสมอในผืนน้ำาปั่นป่วนของการเปลี่ยน 
แปลงและการแบ่งแยก เป็นไฟสัญญาณให ้
คนที่เห็นคุณค่าและแสวงหาความชอบธรรม   
พระเจ้าทรงใช้ศาสนจักรนี้เป็นเครื่องมือใน 
การดึงบุตรธิดาของพระองค์ท่ัวโลกมาสู่ความ 
คุ้มครองของพระกิตติคุณ

วิญญาณของเอลียาห์ ซ่ึงไม่มีขอบเขต เป็น 
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พลังสำาคัญยิ่งเช่นกันในจุดประสงค์ของพระ- 
เจ้าสำาหรับจุดหมายนิรันดร์ของบุตรธิดา 
พระองค์  ในถ้อยคำาของมาลาคี วิญญาณของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ “กระทำาให้จิตใจของ 
พ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหา
พ่อ” (มาลาคี 4:6)

ศาสนจักรเป็นแบบอย่างของการหันใจ 
และเป็นตัวเร่งความดีในโลก  ในบรรดาสมา- 
ชิกศาสนจักรที่แต่งงานในพระวิหารและเข้า 
ร่วมการประชุมวันอาทิตย์เป็นประจำา อัตรา 
การหย่าร้างน้อยกว่าของโลกมาก ครอบครัว 
สนิทกันมากข้ึนและส่ือสารกันบ่อยข้ึน  สุขภาพ 
ในครอบครัวเราดีขึ้นและเรามีชีวิตยืนยาว 
กวา่ประชากรโดยเฉลีย่หลายป ี เราอทุศิถวาย 
ทรัพย์สินเงินทองและการรับใช้ให้คนขัดสน 
มากกว่า และเรามีการศึกษาสูงกว่า  ข้าพเจ้า 
ชี้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อ 
เป็นพยานว่าชีวิตดีขึ้น (มีความสุขมากขึ้น)  
เมื่อใจหันไปหาครอบครัวและเมื่อครอบครัว
ดำาเนินชีวิตในความสว่างแห่งพระกิตติคุณ
ของพระคริสต์

ฉะนั้น เราทำาอะไรได้บ้างเพื่อจะไม่หลง 
ทาง  หน่ึง ข้าพเจ้าขอแนะนำาให้เรา จัดลำาดับ 
ความสำาคัญ  ให้ทุกอย่างที่ท่านทำานอกบ้าน 
เป็นรองและสนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้าน 
ท่าน  จงจำาคำาแนะนำาของประธานฮาโรลด์ 
บี. ลี ที่ว่า “งานสำาคัญที่สุด … ที่ท่านจะทำา 
ตลอดไปอยู่ภายในรั้วบ้านของท่านเอง” (คำา 
สอนของประธานศาสนาจักร: ฮาโรลด์ บี. ลี 
[2000] หน้า 126) และคำาแนะนำาที่ไม่ตกยุค 
ของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ “ไม่มีความ 
สำาเร็จใดชดเชยความล้มเหลวในบ้านได้” 
(อ้างจาก เจ.อี. แม็คคัลลอช Home: The Savior 
of Civilization [1924], 42; ใน Conference 
Report, Apr. 1935, 116)

จงวางระเบียบชีวิตส่วนตัวของท่านเพื่อ
จัดเวลาให้การสวดอ้อนวอน พระคัมภีร์ และ 
 

กิจกรรมครอบครัว  มอบหน้าที่รับผิดชอบใน 
บ้านให้ลูกๆ เพื่อสอนพวกเขาทำางาน  สอน 
พวกเขาว่าการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
จะนำาพวกเขาออกห่างจากความสกปรก ความ 
ส่ำาส่อนทางเพศ และความรุนแรงของอินเทอร์ 
เน็ต สื่อ และวิดีโอเกม  พวกเขาจะไม่หลง

ทาง พวกเขาจะพร้อมทำาหน้าที่รับผิดชอบ 
เมื่อผลักดันให้พวกเขาทำา

สอง เราต้องทำาสิ่งต่างๆ ตาม ลำาดับที่ถูก
ต้อง!   แต่งงานก่อนแล้วก็ครอบครัว  มาก 
มายหลายคนในโลกลืมลำาดับท่ีถูกต้องน้ีและ 
คิดว่าพวกเขาเปลี่ยนได้หรือแม้กลับกันได้ 
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จงใช้ศรัทธาขจัดความกลัว  วางใจให้เดชา- 
นุภาพของพระผู้เป็นเจ้านำาทางท่าน

ถึงท่านที่ยังไม่แต่งงาน จงเอาใจใส่เป็น
พิเศษต่อการหาคู่ชีวิตนิรันดร์  ชายหนุ่มทั้ง 
หลาย จงจำาอีกส่ิงท่ีประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
กล่าว “คนท่ีมีความคิดเพียงผิวเผินปรารถนา 
ครองความเป็นโสด … เพราะความเป็นโสด 
ทำาให้เขามีความรับผิดชอบน้อยที่สุด … คน 
ผิดจริงๆ คือชายหนุ่ม  ความหลงระเริงตาม 
วัยนำาพวกเขาออกห่างจากเส้นทางแห่งหน้า 
ท่ีและความรับผิดชอบ…พ่ีน้องสตรีคือเหย่ือ 
…และ] จะแต่งงานถ้าพวกเขาสามารถและ 
จะยอมรับความรับผิดชอบในชีวิตครอบครัว 
อย่างชื่นบาน” (Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 281) 

ถึงหญิงสาว ข้าพเจ้าอยากเพ่ิมเติมว่าท่าน 
ต้องไม่มองข้ามความรับผิดชอบนี้เช่นกัน  ไม่ 
มีอาชีพใดนำาความสำาเร็จมาให้ท่านมากเท่า 
การเลี้ยงดูบุตรธิดา  และเมื่อท่านอายุเท่า 
ข้าพเจ้า ท่านจะตระหนักเรื่องนี้ยิ่งกว่าเดิม

สาม สามีภรรยาทั้งหลาย ท่านควรเป็น  
หุ้นส่วนเท่าเทียมกัน ในชีวิตแต่งงาน  อ่าน 
ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวบ่อยๆ เข้าใจและ 
ทำาตาม  หลีกเลี่ยงอำานาจการปกครองที่ไม่ 
ชอบธรรมทุกรูปแบบ  ไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
คู่สมรสหรือบุตรธิดา  พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น 
พระบิดาของเราทุกคนและทรงมอบสิทธิ 
พิเศษของครอบครัวให้เรา ซ่ึงเคยเป็นของพระ- 
องค์เท่าน้ัน เพ่ือช่วยให้เราเป็นเหมือนพระองค์ 
มากข้ึน  ในฐานะบุตรธิดาของพระองค์เราควร 

เรียนรู้ที่บ้านว่าต้องรักพระผู้เป็นเจ้าและรู้ว่า 
เราสามารถทูลขอความช่วยเหลือยามต้อง 
การได้  ทุกคน ทั้งแต่งงานและเป็นโสด มี 
ความสุขและสนับสนุนกันได้ไม่ว่าท่านจะมี
ครอบครัวแบบใด

สุดท้าย ใช้ แหล่งช่วยครอบครัว ของ 
ศาสนจักร  ในการเลี้ยงดูบุตรธิดา ครอบครัว 
สามารถขอความช่วยเหลือจากวอร์ดได้  สนับ- 
สนุนและทำางานกับผู้นำาฐานะปุโรหิตและ
ผู้นำาองค์การช่วย ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม 
ครอบครัวและเยาวชนของศาสนจักรให้เต็มท่ี 
จงจำาถ้อยคำาลึกซึ้ งอีกประโยคหนึ่งของ 
ประธานลี—ศาสนจักรเป็นโครงค้ำาให้เรา
สร้างครอบครัวนิรันดร์บนนั้น (ดู คำาสอน:  
ฮาโรลด์ บี. ลี [2000], 156)

บัดนี้ ถ้าตัวท่านหรือครอบครัวหลงทาง 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ท่านต้องการเพียงนำาคำา 
สอนของพระผู้ช่วยให้รอดจากลูกาบทที่ 15  
มาแก้ไขวิถีของท่าน  พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึง 
ความพยายามของคนเลี้ยงแกะเพื่อตามหา 
แกะท่ีหายไป หญิงคนหน่ึงหาเหรียญท่ีหายไป 
และการต้อนรับบุตรเสเพลกลับบ้าน  เหตุใด 
พระเยซูทรงสอนอุปมาเหล่านี้  พระองค์ทรง 
ต้องการให้เรารู้ว่าโดยผ่านการชดใช้และคำา 
สอนของพระองค์ ไม่มีใครในพวกเราหลงทาง 
จนหาทางไม่เจอ

ขณะท่านหมายมั่นดำาเนินชีวิตตามพระ 
กิตติคุณและหลักคำาสอนของพระคริสต์ พระ 
วิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงนำาทางท่านและครอบ- 
ครัว  ท่านจะมีจีพีเอสทางวิญญาณคอยบอก 
ท่านเสมอว่าท่านอยู่ที่ไหนและจะไปที่ใด   
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ 
ทรงรักเราทุกคน พระองค์ทรงสัญญาว่าถ้า 
เราจะติดตามพระองค์ พระองค์จะทรงนำาเรา 
กลับไปท่ีประทับของพระบิดาบนสวรรค์อย่าง 
ปลอดภัย  ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ท่ามกลางการท้าทายในชีวิต เราจะได้รับ
วิสัยทัศน์ที่จำาเป็นต่อการทำาสิ่งเหล่านี้ที่จะ 
ทำาให้เราเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร   
พูดถึงวิสัยทัศน์ หนังสือสุภาษิตสอนเราถึง 
ความจริงนี้ “ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม   
ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย” 
(สุภาษิต 29:18)) ถ้าเราจะรุ่งเรืองมากกว่า 
พินาศ เราต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตนเองดัง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นเรา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นศักยภาพในชาว 
ประมงผู้นอบน้อม ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกให้ 
ตามพระองค์ มากกว่าท่ีตัวพวกเขาเองจะมอง 
เห็น   พระองค์ทรงเห็นนิมิตของคนที่พวกเขา 
สามารถเป็นได้  พระองค์ทรงรู้ถึงคุณความดี 
และศักยภาพของพวกเขา  พระองค์ทรงเรียก 
พวกเขา  ในตอนแรกพวกเขาไม่มีประสบการณ์ 
แต่ขณะที่พวกเขาติดตาม พวกเขาเห็นแบบ 
อย่างของพระองค์  สัมผัสถึงคำาสอนของพระ- 
องค์ และกลายเป็นสานุศิษย์ของพระองค์  มี 
ครั้งหนึ่งที่สานุศิษย์ของพระองค์ไปจากพระ- 
องค์เพราะสิ่งที่พวกเขาฟังนั้นยากสำาหรับ 
พวกเขา  โดยที่พระองค์ทรงตระหนักว่าคน 
อื่นอาจจะไปด้วย พระเยซูทรงสอบถามอัคร- 
สาวกสิบสอง “ท่านทั้งหลายก็จะจากเราไป 
ด้วยหรือ” (ยอห์น 6:67) คำาตอบของเปโตร 
สะท้อนให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปและมี 
วิสัยทัศน์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดคือใคร “พวก
ข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า  พระองค์มี 

โดย เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เฉกเช่นบิดามารดาที่ประเสริฐทั้งปวง  
คุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าปรารถนาให้ลูก 
มีอนาคตอันสดใส  คุณพ่อข้าพเจ้าไม่ได้ 

เป็นสมาชิก และเพราะว่าสถานการณ์ที่ไม่ 
ปกติเกิดขึ้นในเวลานั้น คุณพ่อคุณแม่จึงตัด 
สินใจให้ข้าพเจ้ากับพี่น้องออกจากเกาะบ้าน
เกิดของเรา อเมริกันซามัวในแปซิฟิกตอนใต้  
และเดินทางไปสหรัฐเพื่อไปเรียนหนังสือ

การตัดสินใจแยกจากเราเป็นเรื่องยาก 
สำาหรับคุณพ่อคุณแม่ โดยเฉพาะคุณแม่  พวก 
ท่านรู้ว่าจะมีการท้าทายที่ไม่สามารถบอกได้
รออยู่ขณะที่เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่  
อย่างไรก็ตาม ด้วยศรัทธาและปณิธาน พวก
ท่านดำาเนินการตามแผน

เนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูแบบวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย คุณแม่จึงคุ้นเคยกับหลักธรรม 
ของการอดอาหารและการสวดอ้อนวอน   
ทั้งคุณพ่อและคุณแม่รู้สึกว่าต้องการพร 
จากสวรรค์เพื่อช่วยลูกๆ ของพวกท่าน    ด้วย 
เจตนารมณ์ดังกล่าว พวกท่านจึงกำาหนดวัน 
หนึ่งในสัปดาห์เพื่ออดอาหารและสวดอ้อน 
วอนให้เรา  วิสัยทัศน์ของพวกท่านคือเพื่อ 
เตรียมลูกๆ ให้มีอนาคตอันสดใส  พวกท่าน 
ทำาตามวิสัยทัศน์ขณะใช้ศรัทธาของพวกท่าน 
โดยแสวงหาพรของพระเจ้า  โดยผ่านการอด
อาหารและการสวดอ้อนวอนพวกท่านได้รับ
ความมั่นใจ การปลอบโยน และสันติสุขว่า
ทุกอย่างจะดี

มีวิสัยทัศน์ที่จะทำา
ถ้าเราจะรุ่งเรืองมากกว่าพินาศ เราต้องมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตนเอง 
ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นเรา

ถ้อยคำาซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 6:68) 
เขาตอบ

ด้วยวิสัยทัศน์นี้ สานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์และ 
อุทิศตนเหล่าน้ีจึงสามารถทำาส่ิงท่ียากได้ ขณะ 
ที่พวกเขาเดินทางไปสั่งสอนพระกิตติคุณ 
และสถาปนาศาสนจักรหลังจากที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงจากไป  ในที่สุด พวกเขาบางคน
เสียสละอย่างสูงสุดเพื่อประจักษ์พยานของ
พวกเขา

มีแบบอย่างอื่นๆ ในพระคัมภีร์ของผู้ที่มี 
วิสัยทัศน์เร่ืองพระกิตติคุณและจากน้ันดำาเนิน 
ตามวิสัยทัศน์นั้น  ศาสดาพยากรณ์แอลมา 
มีวิสัยทัศน์เมื่อเขาฟังคำาสอนและการเป็น 
พยานที่องอาจของอบินาไดต่อหน้ากษัตริย์ 
โนอาห์  แอลมาทำาตามคำาสอนของอบินาได 
และออกไปสอนในสิ่งที่เขาเรียนรู้ บัพติศมา 
ผู้คนจำานวนมากที่เชื่อในถ้อยคำาของเขา (ดู  
โมไซยาห์ 17:1-4; 18:1-6)  ขณะท่ีข่มเหงวิสุทธิ- 
ชนในยุคแรกๆ  อัครสาวกเปาโลเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใสบนถนนสู่ดามัสกัสและจากน้ันกระทำา 
โดยการสอนและเป็นพยานถึงพระคริสต์ (ดู 
กิจการ 9:1-6, 20-22, 29)

ในสมัยของเรา ชายหนุ่ม หญิงสาว และ 
คู่สามีภรรยาจำานวนมากได้ตอบรับการเรียก 
จากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าให้รับ 
ใช้งานเผยแผ่  ด้วยศรัทธาและความกล้าหาญ 
พวกเขาละทิ้งบ้านเรือนและทุกสิ่งที่พวกเขา 
คุ้นเคยเพราะศรัทธาในความดีอันยิ่งใหญ่ที่ 
พวกเขาสามารถทำาได้ในฐานะผู้สอนศาสนา  
ขณะที่พวกเขากระทำาตามวิสัยทัศน์ของพวก 
เขาที่จะรับใช้  พวกเขาเป็นพรให้แก่ชีวิตผู้คน 
จำานวนมาก และในกระบวนการนี้ ชีวิตของ 
พวกเขาเปลี่ยนแปลง  ในการประชุมใหญ่ 
สามัญครั้งที่ผ่านมา ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันขอบคุณเราสำาหรับการรับใช้ที่เราทำา 
ให้กันและเตือนเราถึงความรับผิดชอบของ 
เราที่จะเป็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าใน 
การเป็นพรให้บุตรธิดาของพระองค์บนแผ่น
ดินโลกนี้ (ดู “จนเราเจอกันอีก”  เลียโฮนา 
พ.ย. 2011 หน้า 139)  สัมฤทธิผลของหน้าที ่
น้ีเป็นท่ีน่าพอใจ ขณะท่ีสมาชิกของศาสนจักร 
กระทำาตามวิสัยทัศน์นี้

ก่อนที่พระผู้ช่วยให้รอดจะจากไป พระ- 
องค์ทรงเข้าใจว่าเราจะต้องการความช่วยเหลือ 
พระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่ละท้ิงท่านท้ังหลาย 
ไว้ให้เปล่าเปลี่ยว” (ยอห์น 14:18)  พระองค์ 
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ทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “องค์ผู้ช่วย 
คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรง 
ใช้มาในนามของเรานั้น  จะทรงสอนท่านทั้ง 
หลายทุกสิ่ง  และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่ 
เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26)  
นี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันผู้ที่
สามารถให้พลังอำานาจและกระตุ้นให้เราทำา
สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอด ศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกในยุคปัจจุบันของเราสอน

ขณะท่ีเรานำาคำาสอนของผู้นำาเรามาปฏิบัติ 
เราจะมีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นถึงวิสัยทัศน์ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่มีให้เรา  ตลอดการ 
ประชุมใหญ่คร้ังน้ี เราได้รับคำาแนะนำาท่ีดลใจ 
จากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก  จง 
ศึกษาคำาสอนและไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้ในใจ 
ของท่านขณะที่แสวงหาพระวิญญาณของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้ท่านมีวิสัย 
ทัศน์ของคำาสอนเหล่านี้ในชีวิตของท่าน  ด้วย 
วิสัยทัศน์นั้น จงใช้ศรัทธาในการปฏิบัติตาม
คำาแนะนำาของพวกท่าน

จงค้นคว้าและศึกษาพระคัมภีร์ด้วยใจ
พร้อมรับความสว่างและความรู้ของข่าวสาร 
ของพวกท่าน  จงไตร่ตรองในใจและปล่อย
ให้ข่าวสารเหล่านี้ดลใจท่าน  จากนั้นทำาตาม
การดลใจของท่าน

เช่นเดียวกับท่ีเราเรียนรู้เป็นครอบครัว เรา 
กระทำาเมื่อเราอดอาหารและสวดอ้อนวอน   
แอลมาพูดถึงการอดอาหารและการสวดอ้อน 
วอนว่าเป็นวิธีที่จะได้รับความมั่นใจเมื่อเขา 
กล่าวว่า “ข้าพเจ้า อดอาหาร และ สวด อ้อนวอน 
 มา หลาย วัน เพื่อ ข้าพเจ้า จะ รู้ เรื่อง เหล่า นี้ ด้วย  
ตน เอง.” (แอลมา 5:46)  เช่นเดียวกันเรารู้ถึง 
วิธีที่จะรับมือกับการท้าทายในชีวิตเราผ่าน
การอดอาหารและสวดอ้อนวอน

เราประสบกับเรื่องยากๆ ในชีวิตที่บาง 
ครั้งอาจบดบังวิสัยทัศน์และศรัทธาของเรา 
ในการทำาสิ่งที่เราควรทำา  เรากลับยุ่งจนเรา 
มักรู้สึกท่วมท้นและทำาไม่ไหว  ขณะที่เราแต่ 
ละคนแตกต่างกันไป ข้าพเจ้าแนะนำาอย่าง 
นอบน้อมว่าเราจะต้องเน้นวิสัยทัศน์ของเรา 
ไปท่ีพระผู้ช่วยให้รอดและคำาสอนของพระองค์ 
พระองค์ทรงเห็นอะไรในตัวเปโตร ยากอบ 
และยอห์น และอัครสาวกคนอื่นๆ ที่กระตุ้น 
เตือนพระองค์ให้ทรงทำาโดยเชื้อเชิญพวกเขา 
ให้ติดตามพระองค์  เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ 
ของพระองค์ต่อพวกเขา พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของคนท่ีเราสามารถ 
เป็นได้  สิ่งนี้จะใช้ศรัทธาและความกล้าหาญ 
เดียวกันกับอัครสาวกรุ่นแรกๆ เพื่อให้เรามุ่ง 
เน้นอีกคร้ังถึงส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดในการนำาความ 
สุขอันเป็นนิจและปีติอันยิ่งใหญ่มาให้

เมื่อเราศึกษาพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วย 
ให้รอดของเราและคำาสอนของพระองค์  เรา 
เห็นพระองค์ทรงสั่งสอน สวดอ้อนวอน หนุน
ใจ และเยียวยาอยู่ท่ามกลางผู้คน  เมื่อเราทำา
ตามพระองค์และทำาสิ่งที่เราเห็นพระองค์ทรง
ทำา เราเริ่มเห็นวิสัยทัศน์ของคนที่เราจะเป็น   
ท่านจะได้รับพรด้วยความเข้าใจผ่านทางความ 

ช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำา 
ความดีมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเกิด 
ขึ้นและท่านจะจัดลำาดับความสำาคัญในชีวิต 
ที่ต่างไปที่จะนำาพรมาให้ท่านและครอบครัว   
ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ท่าม 
กลางชาวนีไฟ พระผู้ช่วยให้รอดทรงถามว่า  
“เจ้า ควร เป็นคน อย่างไร เล่า ?” พระองค์ทรง
ตอบ “แม้ ดัง ที่ เราเป็น” (3 นีไฟ 27:27)  เรา
ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เพื่อ 
เป็นเหมือนพระองค์  และพระองค์ทรงให้เรา
เห็นวิธีดังนี้ “ฉะนั้น, ขอ, และ เจ้า จะ ได้ รับ;  
เคาะ, และ จะ เปิด มัน ให้ เจ้า; เพราะ คน ที่ ขอ, 
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ท่านอยู่ในสถานการณ์ทำานองนี้ นั่น ไม่ใช่  
คำาตอบที่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินดีที่จะรายงาน
ว่านั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าทำา
ผิดเช่นนั้น  

หลักคำาสอนและพันธสัญญาอธิบายว่า 
สิทธ์ิการใช้ฐานะปุโรหิตในบ้านหรือท่ีใดก็ตาม 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความชอบธรรมในชีวิต 
เรา “อำานาจแห่งสวรรค์จะถูกบังคับหรือควบ 
คุม ไม่ได้ นอกจากตามหลักธรรมแห่งความ 
ชอบธรรมเท่านั้น”1  ข้อนี้กล่าวต่อไปว่าเรา 
สูญเสียอำานาจนั้นเมื่อเรา “ใช้ การควบคุม  
หรือ อำานาจการปกครอง หรือ การบังคับ จิต- 
วิญญาณของ [ผู้อื่น], ในความไม่ชอบธรรม
ระดับ ใดก็ตาม”2

พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวว่าเราต้องนำาโดย  
“หลักธรรมแห่งความชอบธรรม”  หลักธรรม 
ดังกล่าวประยุกต์ใช้กับผู้นำาทุกคนในศาสน- 
จักร ตลอดจนบิดาและมารดาทุกคนในบ้าน3   
เราเสียสิทธ์ิรับพระวิญญาณของพระเจ้า  และ 
รับสิทธิอำานาจใดก็ตามท่ีมาจากพระผู้เป็นเจ้า

โดย เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเรา 
แต่งงานกัน ข้าพเจ้ากับภรรยาเดิน 
ทางไกลโดยรถยนต์  ภรรยาเป็น 

คนขับ และข้าพเจ้ากำาลังพยายามผ่อนคลาย 
ข้าพเจ้าบอกว่า พยายาม เพราะทางหลวง 
ที่เรากำาลังใช้อยู่มีชื่อเสียงเรื่องการตรวจจับ 
ความเร็ว และในสมัยน้ันภรรยาข้าพเจ้ามีนิสัย 
ชอบขับรถเร็ว ข้าพเจ้าพูดว่า “คุณขับเร็วเกิน 
ไปแล้ว ช้าลงหน่อย”

เจ้าสาวของข้าพเจ้าคิดในใจ “ฉันขับรถมา 
เกือบ 10 ปี นอกจากครูสอนขับรถแล้ว ไม่มี 
ใครเคยบอกฉันมาก่อนว่าต้องขับยังไง”  เธอ 
จึงตอบว่า “คุณมีสิทธ์ิอะไรมาบอกฉันว่าต้อง 
ขับยังไง”

พูดตามตรง คำาถามของเธอทำาให้ข้าพเจ้า 
ไม่ทันตั้งตัว ดังนั้น เพื่อก้าวขึ้นมารับหน้าที่ 
ใหม่ให้ดีท่ีสุดในฐานะชายท่ีแต่งงานแล้ว ข้าพ- 
เจ้าจึงพูดว่า “ผมไม่รู้—เพราะผมเป็นสามีคุณ 
และผมดำารงฐานะปุโรหิต”  

พี่น้องชายทั้งหลายเคล็ดลับสั้นๆ คือ ถ้า 

ย่อม ได้ รับ; และ กับ ผู้ ที่ เคาะ, มัน จะ เปิด ให้.” 
(3 นีไฟ 27:29)

ข้าพเจ้ารู้ว่าขณะที่เราได้รับวิสัยทัศน์ของ 
ตนเองดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นเรา  และ 
ขณะที่เรากระทำาตามวิสัยทัศน์นั้น ชีวิตของ 
เราจะได้รับพรในวิธีที่คาดไม่ถึง  เพราะวิสัย 
ทัศน์ของคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้า  ไม่เพียงชีวิต 
ข้าพเจ้าได้รับพรโดยประสบการณ์ทางการ
ศึกษา แต่ข้าพเจ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ข้าพ- 
เจ้าพบและเปิดรับพระกิตติคุณ  ที่สำาคัญไป 
กว่านั้น ข้าพเจ้าเรียนรู้ถึงความสำาคัญของ
การเป็นบิดามารดาท่ีดีและซ่ือสัตย์  พูดง่ายๆ 
ก็คือชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปตลอด
กาล

เหมือนกับที่วิสัยทัศน์นำาให้คุณพ่อคุณแม ่
ของข้าพเจ้าอดอาหารและสวดอ้อนวอนเพื่อ 
ความผาสุกของลูกๆ ท่านและเหมือนกับวิสัย 
ทัศน์ของอัครสาวกในยุคแรกๆ ที่นำาพวกเขา 
ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด  วิสัยทัศน์เดียวกัน
น้ันมีไว้เพ่ือดลใจและช่วยให้เรากระทำา  พ่ีน้อง 
ทั้งหลาย เราคือผู้คนที่มีประวัติศาสตร์แห่ง 
วิสัยทัศน์ ศรัทธา และความกล้าหาญที่จะ 
ทำา  มองดูว่ามาไกลเพียงไรและเราได้รับพร
มากเพียงไร  จงเช่ือว่าพระองค์จะประทานพร 
ท่านด้วยวิสัยทัศน์ในชีวิตและความกล้า
หาญที่จะทำา

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานของข้าพเจ้าถึงพระ 
ผู้ช่วยให้รอดและความปรารถนาของพระองค์ 
ที่จะให้เรากลับไปหาพระองค์  เพื่อจะทำาสิ่ง 
นั้น  เราจะต้องมีศรัทธาที่จะทำา—ในการติด 
ตามพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์  ตลอด 
ช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตของเรา พระองค์ทรง
ยื่นพระหัตถ์และทรงเชื้อเชิญเรา

“จงเอาแอกของเราแบกไว้  แล้วเรียนจาก 
เรา  เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม  และ 
จิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก

“ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ   และภาระ 
ของเราก็เบา” (มัทธิว 11:29-30)

ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็นศักยภาพ 
อันย่ิงใหญ่ในสานุศิษย์ในยุคแรกของพระองค์ 
พระองค์ทรงเห็นสิ่งเดียวกันในเรา  ขอให้เรา 
มองตนเองดังท่ีพระองค์ทรงมองเรา  ข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนว่าเราจะมีวิสัยทัศน์นั้นด้วย 
ศรัทธาและความกล้าหาญที่จะทำา ในพระ 
นามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

ตามหลักธรรม 
แห่งความชอบธรรม
เท่านั้น
บิดามารดาที่ฉลาดเตรียมบุตรธิดาให้พร้อมดำารงชีวิตโดยไม่มีพวกเขา   
พวกเขาหาโอกาสให้เติบโตขณะลูกๆ เริ่มมีวุฒิภาวะทางวิญญาณเพื่อใช ้
สิทธิ์เสรีอย่างถูกต้อง  
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เม่ือเราควบคุมอีกคนหน่ึงในวิธีท่ีไม่ชอบธรรม4  
เราอาจคิดว่าวิธีนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ “ถูกควบคุม” แต่เมื่อใดที่เราพยายาม 
บังคับใครบางคนให้เป็นคนชอบธรรม ผู้ที่  
สามารถ และ ควร ใช้สิทธิ์เสรีของเขา เรา 
กำาลังกระทำาอย่างไม่ชอบธรรม  เมื่อกำาหนด 
ขอบเขตชัดเจนให้บุคคลหนึ่ง อยู่ใน ระเบียบ  
ควรใช้ขอบเขตเหล่านั้นด้วยความอดทนและ 
ความรักและในวิธีที่สอนหลักธรรมนิรันดร์

เราไม่สามารถบังคับผู้อื่นให้ทำาสิ่งถูกต้อง 
ได้  พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่านี่ไม่ใช่วิธีของ 
พระผู้เป็นเจ้า  การบังคับสร้างความไม่พอใจ 
บ่งบอกความไม่ไว้ใจ และทำาให้ผู้อื่นรู้สึกไร้ 
ความสามารถ  โอกาสการเรียนรู้เสียไปเมื่อ 
คนควบคุมทึกทักอย่างคนจองหองว่าพวกเขา 
มีคำาตอบถูกต้องทั้งหมดให้คนอื่นๆ  พระคัม- 
ภีร์กล่าวว่า “นี่คือกมลสันดานและธรรมชาต ิ
วิสัยของมนุษย์เกือบทุกคน”   ท่ีจะใช้ “อำานาจ 
การปกครองท่ีไม่ชอบธรรม”5 ฉะน้ันเราจึงควร 
รู้ว่าเราอาจติดกับดักโดยง่าย  ผู้หญิงก็อาจใช้ 

อำานาจการปกครองที่ไม่ชอบธรรมได้ด้วย แม้ 
พระคัมภีร์จะระบุว่าปัญหาเกิดกับผู้ชายเป็น
พิเศษก็ตาม

อำานาจการปกครองที่ไม่ชอบธรรมมักจะ 
มาพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุด ยับ- 
ย้ังความเห็นชอบและรัก  ผู้ท่ีได้รับการปฏิบัติ 
อย่างไม่ชอบธรรมรู้สึกว่าตนไม่มีวันทำาให้ผู้ 
นำาหรือบิดามารดาพอใจได้และพวกเขาล้ม 
เหลวเสมอ  บิดามารดาที่ฉลาดต้องชั่งใจเมื่อ 
บุตรธิดาพร้อมจะเริ่มใช้สิทธิ์เสรีของตนใน 
ด้านใดเป็นพิเศษของชีวิต แต่ถ้าบิดามารดา 
กุมอำานาจการตัดสินใจ ทั้งหมด และมองว่า 
นั่นเป็น “สิทธิ์” ของพวกเขา เท่ากับพวกเขา
จำากดัการเตบิโตและการพฒันาของบตุรธิดา

ลูกๆ ของเรามีเวลาอยู่ในบ้านเราจำากัด    
ถ้าเรารอจนพวกเขาเดินออกประตูไปเพื่อยื่น 
บังเหียนแห่งสิทธิ์เสรีให้พวกเขา เรารอนาน 
เกินไป  พวกเขาจะไม่พัฒนาความสามารถ 
ในการตัดสินใจอย่างฉลาดได้ทันที ถ้า พวก 
เขาไม่เคยมีอิสระที่จะทำาการตัดสินใจใน

เรื่องสำาคัญขณะอยู่ในบ้าน  เด็กเช่นนั้นมัก
ต่อต้านการบังคับ หรือ ไม่สามารถทำาการ
ตัดสินใจด้วนตนเองได้

บิดามารดาท่ีฉลาดเตรียมบุตรธิดาให้พร้อม 
ดำารงชีวิตโดยไม่มีพวกเขา  พวกเขาหาโอกาส 
ให้เติบโตขณะลูกๆ เริ่มมีวุฒิภาวะทางวิญ- 
ญาณเพ่ือใช้สิทธ์ิเสรีอย่างถูกต้อง  และแน่นอน 
น่ีหมายความว่าบางคร้ังลูกจะทำาผิดและเรียน 
รู้จากความผิดนั้น

ครอบครัวเรามีประสบการณ์ที่สอนเรา 
เก่ียวกับการให้ลูกพัฒนาความสามารถในการ 
เลือก  แมรีย์บุตรสาวของเราเป็นนักฟุตบอล 
ที่โดดเด่นในช่วงที่เธอกำาลังเติบโต  มีอยู่ปี 
หนึ่งทีมของเธอเข้ารอบชิงชนะเลิศ และการ 
แข่งครั้งนั้นจัดวันอาทิตย์  แมรีย์ก็เหมือนวัย 
รุ่นทั่วไป เธอเรียนรู้มาหลายปีว่าวันสะบาโต 
เป็นวันพักผ่อนและฟื้นฟูทางวิญญาณ ไม่ใช่ 
วันนันทนาการ  แต่เธอยังรู้สึกถึงแรงกดดัน
จากครูฝึกและเพื่อนร่วมทีมให้ลงแข่งและไม่
ต้องการให้ทีมผิดหวัง



105104 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 2เ ล ี ย โ ฮ น า

เธอถามเราว่าควรทำาอย่างไร  ข้าพเจ้ากับ 

ภรรยาจะตัดสินใจแทนเธอก็ได้ อย่างไรก็ด ี

เราตัดสินใจหลังจากพิจารณาร่วมกับการ 

สวดอ้อนวอนว่าในกรณีนี้บุตรสาวพร้อมจะ 

รับผิดชอบทางวิญญาณสำาหรับการตัดสินใจ 

ของเธอเอง  เราอ่านพระคัมภีร์บางข้อกับเธอ 

และกระตุ้นให้แมรีย์สวดอ้อนวอนและใคร่- 

ครวญเรื่องนี้

ไม่ก่ีวันหลังจากน้ันเธอประกาศการตัดสิน 

ใจของเธอ  เธอจะลงแข่งวันอาทิตย์  ถึงตอน 

นี้เราจะทำาอย่างไร หลังจากสนทนาเพิ่มเติม 

และรับการยืนยันจากพระวิญญาณ เราทำา 

ตามที่สัญญาไว้และอนุญาตให้เธอทำาอย่าง

ท่ีเธอเลือกคือลงแข่ง  หลังจากแข่งเสร็จ แมรีย์ 

เดินช้าๆ มาหาคุณแม่ที่รออยู่ “แม่คะ” เธอ 

กล่าว “หนู รู้สึก แย่มาก หนูไม่อยากรู้สึก 

แบบน้ันอีก  หนูจะไม่ลงแข่งในวันสะบาโตอีก 

เด็ดขาด” และเธอไม่ทำาอย่างนั้นอีกเลย

แมรีย์เข้าใจหลักธรรมของการรักษาวัน 

สะบาโตแล้ว  ถ้าเราบังคับเธอไม่ให้ลงแข่ง เรา 

คงทำาให้เธอสูญเสียประสบการณ์การเรียนรู้

อันล้ำาค่าและทรงพลังกับพระวิญญาณ

เท่าท่ีท่านเห็น การช่วยให้บุตรธิดาใช้สิทธ์ิ 

เสรีอย่างถูกต้องเรียกร้องการสอนพวกเขา 

ให้รู้วิธีสวดอ้อนวอนและรับคำาตอบการสวด 

อ้อนวอน  เราจะต้องสอนเก่ียวกับคุณค่าและ 

จุดประสงค์ของการเชื่อฟัง อีกทั้งสอนเกี่ยว 

กับหลักธรรมจำาเป็นอื่นๆ ทั้งหมดของพระ 

กิตติคุณ6

ในการเลี้ยงดูครอบครัว เราตัดสินใจว่า 

เป้าหมายสำาคัญท่ีสุดของเราคือช่วยลูกๆ สร้าง 

ความสัมพันธ์กับสวรรค์  เรารู้ว่าสุดท้ายแล้ว 

พวกเขาต้องพึ่งพระเจ้า ไม่ใช่เรา  บริคัม ยังก ์

กล่าวว่า “หากข้าพเจ้าต้องแยกแยะหน้าที ่

ทุกอย่างที่เรียกร้องจากลูกหลานมนุษย์… 
ข้าพเจ้าจะจัดให้หน้าที่ของการแสวงหาพระ 

เจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาเป็นอันดับแรก 

สุดและสำาคัญที่สุดจนกว่าเราจะเปิดเส้นทาง 

ของการสื่อสารจากสวรรค์มายังแผ่นดินโลก 

—จากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่จิตวิญญาณของ

เรา”7

แมรีย์เคยได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอน 
ของเธอในสถานการณ์อื่นก่อนหน้านี้ ดังนั้น 
เราจึงวางใจว่าบุตรสาวของเรากำาลังพัฒนา 
เส้นทางการส่ือสารกับสวรรค์ในชีวิตเธอ  ด้วย 
เหตุนี้เธอจึงเรียนรู้สิ่งที่เป็นบวกจากประสบ- 
การณ์ของเธอและพร้อมจะทำาการเลือกให้ด ี
ขึ้นในอนาคต  หากไม่มีการเชื่อมโยงกับพระ 
วิญญาณ บุตรธิดากับบิดามารดาย่อมสามารถ 
อ้างเหตุผลนานัปการให้กับการตัดสินใจไม่ดี 
ทั้งหมดโดยอาศัยการใช้สิทธิ์เสรีของตน  สัญ- 
ญาในพระคัมภีร์คือ “คนที่ฉลาด…และรับ 
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำาทางของพวก 
เขา [จะไม่] ถูกหลอก”8

ผลข้างเคียงเพ่ิมเติมอันน่าเศร้าของอำานาจ 

การปกครองที่ไม่ชอบธรรมคือการสูญเสีย 

ความไว้วางใจในความรักของพระผู้เป็นเจ้า   

ข้าพเจ้ารู้จักบางคนที่อยู่ใต้อาณัติของผู้นำา 

หรือพ่อแม่ที่คอยควบคุมและเรียกร้องมาก  

และพวกเขาพบว่ายากจะรู้สึกได้ถึงความรัก

จากพระบิดาบนสวรรค์ที่จะค้ำาจุนและจูงใจ

พวกเขาตลอดเส้นทางแห่งความชอบธรรม

ถ้าเราจะช่วยให้คนที่อยู่ในความพิทักษ์ 

ของเราทำาการเชื่อมโยงที่สำาคัญทั้งหมดกับ

สวรรค์ เราต้องเป็นพ่อแม่และผู้นำาดังอธิบาย

ไว้ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา ภาค 121  

เราต้องกระทำา “โดย การชักชวน, โดยความ

อดกลั้น, โดย ความสุภาพอ่อนน้อม และ

ความอ่อนโยน, และโดย ความรักที่ไม่เส

แสร้ง”9  ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์กล่าวว่า 

“ในบรรดาความช่วยเหลือทั้งหมดที่เราจะให้ 

เยาวชน … ได้นั้น สิ่งสำาคัญที่สุดคือให้พวก

เขารู้สึกถึงความเชื่อมั่นของเราว่าพวกเขาอย ู

่บนเส้นทางกลับบ้านไปหาพระผู้เป็นเจ้าและ

พวกเขาทำาได้”10

ขณะพิจารณาหลักธรรมที่ควรนำาทางเรา 
ในศาสนจักรและที่บ้าน ข้าพเจ้าขอจบด้วย 
ตัวอย่างจากชีวประวัติของประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน แอน ดิบบ์ บุตรสาวของ
ครอบครัวมอนสันกล่าวว่าจนถึงวันน้ี เม่ือเรา 
เดินเข้าประตูบ้านที่เธอเติบโตมา คุณพ่อจะ
พูดว่า “โอ้ ดูซิใครมา ดีใจจังเลย ลูกสาวใคร 
สวยที่สุด”  เธอกล่าวต่อไปว่า “คุณพ่อคุณ 
แม่กล่าวชมดิฉันเสมอ ไม่ว่าดิฉันจะมีท่าทาง 
อย่างไรหรือทำาอะไรมา…เมื่อดิฉันไปเยี่ยม 
ท่าน ดิฉันรู้ว่าท่านรักดิฉัน ท่านชื่นชมดิฉัน 
ท่านต้อนรับดิฉัน ดิฉันถึงบ้านแล้ว”11

พี่น้องทั้งหลาย นี่คือวิธีของพระเจ้า  ถึงแม้ 
มีคนปฏิบัติไม่ดีต่อท่านในอดีต ข้าพเจ้ารู้ว่า 
พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านมาหาพระองค์12 

พระองค์ทรงรัก ทุกคน ทรงต้อนรับ ทุกคน 
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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พยากรณ์ของเรา, เพื่อลูกหลานของเราจะรู้
ว่าพวกเขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลด
บาปของพวกเขา”5

เราทำางานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อนำาพร 
เหล่านี้มาให้บุตรธิดาโดยไปโบสถ์กับพวก
เขา จัดสังสรรค์ในครอบครัว และอ่านพระ 
คัมภีร์ด้วยกัน  เราสวดอ้อนวอนทุกวันกับ
ครอบครัว ยอมรับการเรียก เยี่ยมคนป่วย 
และคนอ้างว้าง และทำาอีกหลายอย่างเพื่อ
ให้บุตรธิดารู้ว่าเรารักพวกเขาและเรารักพระ
บิดาบนสวรรค์ พระบุตรของพระองค์ และ
ศาสนจักรของพระองค์

เราพูดและพยากรณ์ถึงพระคริสต์เมื่อเรา 
ให้บทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวหรือนั่ง 
กับลูกคนหน่ึงและบอกรักลูกคนน้ันและแสดง 
ประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟู

เราเขียนถึงพระคริสต์ได้โดยเขียนจดหมาย 
ถึงคนอยู่ห่างไกล  ผู้สอนศาสนาที่กำาลังรับใช้ 
บุตรชายหญิงท่ีเป็นทหาร และคนท่ีเรารักล้วน 
ได้รับพรจากจดหมายท่ีเราเขียน  จดหมายจาก 
ทางบ้านไม่ใช่แค่อีเมลสั้นๆ  จดหมายแท้จริง
จะให้บางอย่างท่ีจับต้องได้ ชวนให้นึกถึง และ 
น่าทะนุถนอม

เราช่วยบุตรธิดาให้พึ่งพาการชดใช้ของ 
พระผู้ช่วยให้รอดและรู้จักการให้อภัยของ 

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งนี้และใน 
การประชุมอื่นเมื่อเร็วๆ นี้1 พวกเรา
หลายคนสงสัยว่าฉันทำาอะไรได้บ้าง 

เพื่อช่วยเสริมสร้างศาสนจักรของพระเจ้า
และเห็นการเติบโตแท้จริงในที่ที่ฉันอยู่ 

ในเป้าหมายนี้และเป้าหมายสำาคัญอื่นๆ 
งานสำาคัญที่สุดของเราอยู่ในบ้านและครอบ- 
ครัวเราเสมอ2  ศาสนจักรได้รับการสถาปนา 
และการเติบโตแท้จริงเกิดขึ้นในครอบครัว3   
เราพึงสอนหลักธรรมและหลักคำาสอนของ
พระกิตติคุณแก่บุตรธิดา  เราต้องช่วยให้พวก 
เขามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และเตรียมพวก
เขาให้พร้อมรับบัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบ4  
เราต้องซื่อสัตย์เพื่อพวกเขาจะเห็นแบบอย่าง
ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและศาสนจักรของ
พระองค์  สิ่งนี้ช่วยให้บุตรธิดาของเรารู้สึก
ถึงปีติในการรักษาพระบัญญัติ ความสุขใน 
ครอบครัว และความกตัญญูในการรับใช้ผู้
อื่น  ในบ้านของเรา เราควรทำาตามแบบฉบับ
ที่นีไฟให้ไว้เมื่อท่านกล่าวว่า

“เราทำางานอย่างขยันหมั่นเพียร … เพื่อ 
ชักชวนลูกหลานเรา … ให้เชื่อในพระคริสต์, 
และให้คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า…

“…เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินด ี
ในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เรา 
พยากรณ์ถึงพระคริสต์, และเราเขียนตามคำา

คุ้มค่าหรือไม่
งานของการแบ่งปันพระกิตติคุณตามปกติและเป็นธรรมชาต ิ
กับคนที่เราห่วงใยและรักจะเป็นงานและปีติของชีวิตเรา  

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก 
โดยแสดงความรักและการให้อภัยในวิถีทาง 
ของการเป็นบิดามารดาของเรา  ความรักและ 
การให้อภัยของเราไม่เพียงดึงลูกหลานมา
ใกล้ชิดเราเท่านั้นแต่สร้างศรัทธาให้พวกเขา
ได้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักพวกเขาและ
พระองค์จะทรงให้อภัยเมื่อพวกเขาพยายาม
กลับใจ ทำาดีขึ้น และเป็นคนดีขึ้น  พวกเขา
วางใจความจริงนี้เพราะได้รับประสบการณ์
จากบิดามารดาทางโลกของพวกเขา

นอกจากงานที่เราจะทำาในครอบครัวเรา
แล้ว นีไฟสอนว่า “เราทำางานอย่างขยันหมั่น
เพียร…เพ่ือชักชวน…พ่ีน้องเราด้วย, ให้เช่ือ 
ในพระคริสต์, และให้คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า”6   
ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราทุกคนมีพรและ 
ความรับผิดชอบของการแบ่งปันพระกิตติคุณ 
คนที่ต้องการพระกิตติคุณในชีวิตบางคนยัง
ไม่เป็นสมาชิกศาสนจักร  บางคนเคยอยู่ใน
หมู่เราแต่จำาเป็นต้องรู้สึกถึงปีติที่เคยรู้สึกเมื่อ 
ครั้งน้อมรับพระกิตติคุณในช่วงชีวิตวัยเยาว์ 
อีกครั้ง  พระเจ้าทรงรักทั้งคนที่ไม่เคยมีพระ
กิตติคุณและคนที่กำาลังกลับมาหาพระองค์7  
สำาหรับพระองค์และเรา นั่นไม่สำาคัญ  นี่คือ 
งานเดียวกัน  นั่นคือค่าของจิตวิญญาณ ไม่ 
ว่าสภาพของพวกเขาเป็นเช่นไร นั่นสำาคัญยิ่ง
ต่อพระบิดาบนสวรรค์ พระบุตร และต่อเรา8   
งานของพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ 
พระองค์คือ “ทำาให้เกิดความเป็นอมตะและ 
ชีวิตนิรันดร์”9 ของลูกทุกคนของพระองค์  
โดยไม่คำานึงถึงสภาวการณ์ปัจจุบันของพวก
เขา พรของเราคือช่วยในงานสำาคัญยิ่งนี้

ประธานโธมัส เอส. มอนสันอธิบายวิธี 
ท่ีเราจะช่วยได้เม่ือท่านกล่าวว่า “ประสบการณ์ 
เผยแผ่ศาสนาของเราต้องเป็นปัจจุบัน  นั่ง 
ไตร่ตรองประสบการณ์ในอดีตเท่านั้นไม่พอ   
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล ท่านต้องแบ่งปันพระ- 
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กิตติคุณตามปกติและเป็นธรรมชาติต่อไป”10

งานของการแบ่งปันพระกิตติคุณตามปกติ 
และเป็นธรรมชาติกับคนที่เราห่วงใยและรัก 
จะเป็นงานและปีติของชีวิตเรา  ข้าพเจ้าจะ 
เล่าประสบการณ์เช่นนั้นให้ท่านฟังสองเรื่อง

เดฟ ออร์ชาร์ดเติบโตในซอลท์เลคซิต้ีท่ีเพ่ือน 
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกศาสนจักร  เพื่อนมีอิทธิ- 
พลต่อเขามาก  นอกจากนี้ ผู้นำาศาสนจักรใน 
ละแวกบ้านชวนเขาไปกิจกรรมสม่ำาเสมอด้วย 
เพื่อนของเขาก็ชวนเขาเช่นกัน แม้เขาไม่เข้า
ร่วมศาสนจักรในเวลานั้น แต่อิทธิพลของ
เพื่อนแอลดีเอสที่ดีและกิจกรรมที่ศาสนจักร 

เป็นผู้อุปถัมภ์เป็นพรตลอดช่วงท่ีเขาเติบใหญ่ 
หลังจากเข้าวิทยาลัย เขาย้ายออกจากบ้าน  
และเพื่อนส่วนใหญ่ไปเป็นผู้สอนศาสนา  เขา 
จึงไม่มีโอกาสรับอิทธิพลของคนเหล่านั้นใน 
ชีวิตเขา

เพื่อนสมัยมัธยมปลายคนหนึ่งของเดฟ 
ยังอยู่บ้าน  เพื่อนคนนี้พบอธิการทุกสัปดาห์ 
เพ่ือพยายามทำาให้ชีวิตเขาอยู่ในระเบียบและ 
สามารถรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาได้  เขากับ 
เดฟกลายเป็นเพื่อนร่วมห้อง ทั้งตามปกต ิ
และเป็นธรรมชาติ พวกเขาพูดคุยกันว่าเหต ุ
ใดเขาจึงไม่รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาตอนน้ีและ 

เหตุใดเขาพบกับอธิการบ่อยๆ  เพื่อนกล่าว 
แสดงความขอบคุณและความเคารพต่อ 
อธิการและโอกาสท่ีได้กลับใจและรับใช้  จาก 
น้ันเขาถามเดฟว่าอยากไปสัมภาษณ์กับเขา 
ครั้งต่อไปหรือไม่  นั่นเป็นการเชื้อเชิญ!  แต ่
ในความเป็นเพื่อนและสภาวการณ์ของพวก
เขา นั่นเป็นทั้งเรื่องปกติและเป็นธรรมชาติ

เดฟตกลงและไม่นานก็พบกับอธิการด้วย 
ตนเอง  นี่นำาไปสู่การตัดสินใจพบกับผู้สอน
ศาสนา  เขาได้รับประจักษ์พยานว่าพระกิตติ- 
คุณเป็นความจริง และกำาหนดวันรับบัพ- 
ติศมา  อธิการให้บัพติศมาเดฟ และหนึ่งป ี
ต่อมา เดฟ ออร์ชาร์ด และแคเธอรีน อีแวนส์ 
แต่งงานกันในพระวิหาร  พวกเขามีบุตรธิดา 
ห้าคน  แคเธอรีนเป็นน้องสาวข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า 
จะขอบคุณเพื่อนที่ดีคนนี้ตลอดไป เขากับ
อธิการที่ดีนำาเดฟมาสู่ศาสนจักร

เมื่อเดฟพูดถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ 
เขาและแสดงประจักษ์พยานเก่ียวกับเหตุการณ์ 
เหล่าน้ี เขาถามว่า “แล้วคุ้มค่าหรือไม่  ความ 
พยายามของเพื่อนๆ ผู้นำาเยาวชน และ
อธิการตลอดหลายปีนั้นคุ้มค่ากับการที่เด็ก 
หนุ่มคนหนึ่งรับบัพติศมาหรือไม่”  เขากล่าว 
พลางชี้ไปที่แคเธอรีนกับบุตรธิดาห้าคนของ 
เขา “อย่างน้อยสำาหรับภรรยาผมกับลูกๆ ห้า 
คนของเรา คำาตอบคือ คุ้มค่า”

เมื่อใดก็ตามที่มีการแบ่งปันพระกิตติคุณ   
ไม่ใช่ “แค่เด็กหนุ่มคนเดียว”  เมื่อใดก็ตาม 
ที่มีการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือมีคนหันมาหา 
พระเจ้า น่ันคือครอบครัวได้รับการช่วยให้รอด  
เมื่อลูกๆ ของเดฟกับแคเธอรีนโตขึ้น ทุกคน 
น้อมรับพระกิตติคุณ  บุตรสาวคนหนึ่งและ
บุตรชายสองคนรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาและ
อีกคนเพิ่งได้รับการเรียกให้ไปคณะเผยแผ่ 
อัลไพน์ที่พูดภาษาเยอรมัน  คนโตสองคน 
แต่งงานในพระวิหาร และคนเล็กกำาลังเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ซื่อสัตย์ในทุกด้าน  คุ้มค่า
หรือไม่ แน่นอน นั่นคุ้มค่า

ซิสเตอร์ไอลีน เวทเข้าร่วมการประชุมใหญ่ 
สเตคคร้ังเดียวกับท่ีเดฟ ออร์ชาร์ดเล่าประสบ- 
การณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขา  ตลอด
การประชุมใหญ่ เธอคิดถึงแต่ครอบครัว โดย 
เฉพาะมิเชลล์พี่สาวที่ห่างศาสนจักรไปนาน   
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มิเชลล์หย่าร้างและพยายามเลี้ยงลูกสี่คน  
ไอลีนรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้ส่งหนังสือ 
Our Search for Happiness ของเอ็ลเดอร์เอ็ม. 
รัสเซลล์ บัลลาร์ดไปให้พี่สาว พร้อมประจักษ์
พยานของเธอ  สัปดาห์ต่อมาเพื่อนคนหนึ่ง 
บอกไอลีนว่าเธอรู้สึกเช่นกันว่าควรติดต่อ 
มิเชลล์  เพื่อนคนนี้เขียนข้อความแบ่งปันประ- 
จักษ์พยานและแสดงความรักต่อมิเชลล์  ไม่ 
น่ามหัศจรรย์หรอกหรือท่ีพระวิญญาณมักจะ 
ทรงทำางานกับคนหลายคนเพื่อช่วยคนทุกข์
ยากเดือดร้อน

เวลาผ่านไป   มิเชลล์โทรศัพท์ขอบคุณไอลีน 
สำาหรับหนังสือ  เธอบอกว่าเธอเริ่มตระหนัก 
ถึงความว่างเปล่าทางวิญญาณในชีวิตเธอ   
ไอลีนบอกเธอว่าสันติที่เธอกำาลังแสวงหาพบ 
ได้ในพระกิตติคุณ  เธอบอกว่าเธอรักมิเชลล์ 
และอยากให้มิเชลล์มีความสุข  มิเชลล์เริ่มทำา 
การเปล่ียนแปลงในชีวิต  ไม่นานก็พบชายแสน 
ดีที่แข็งขันในศาสนจักร  พวกเขาแต่งงานกัน 
และหนึ่งปีต่อมาได้รับการผนึกในพระวิหาร 
ออกเด็น ยูทาห์ เมื่อเร็วๆ นี้บุตรชายวัย 24 ป ี
ของเธอรับบัพติศมา 

ข้าพเจ้ากล่าวแก่คนอ่ืนๆ ในครอบครัวของ 
มิเชลล์และคนอ่ืนท้ังหมดท่ียังไม่รู้ว่าศาสนจักร 
นี้แท้จริง ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้พิจารณา
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าศาสนจักรแท้จริง 
หรือไม่  จงยอมให้ครอบครัวท่าน มิตรสหาย  
และผู้สอนศาสนาช่วย  เมื่อท่านรู้ว่าจริง และ 
มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ จงมาร่วมกับเราโดย 
เดินตามขั้นตอนเดียวกันในชีวิตท่าน

ตอนจบของเรื่องไม่ได้เขียนไว้ แต่สตรีที่ 
แสนดีคนนี้และครอบครัวเธอได้รับพรเพราะ 
คนที่รักเธอทำาตามการกระตุ้นเตือนและแบ่ง 
ปันประจักษ์พยานตามปกติและเป็นธรรมชาติ 
และชวนเธอกลับมา 

ข้าพเจ้าคิดถึงประสบการณ์ทั้งสองนี้มาก   
ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำาลังพยายามทำาชีวิตให้
อยู่ในระเบียบได้ช่วยชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ 
กำาลังแสวงหาความจริง  สตรีคนหนึ่งแบ่งปัน 
ประจักษ์พยานและความเชื่อกับพี่สาวที่ห่าง 
จากศาสนจักรไป 20 ปี  ถ้าเราจะสวดอ้อน 
วอนและทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราจะ 
ช่วยใครได้บ้างและสัญญาจะทำาตามการ 
กระตุ้นเตือนที่พระองค์ประทานให้เรารู้ว่าจะ 

ช่วยได้อย่างไร พระองค์จะทรงตอบคำาสวด
อ้อนวอนและเราจะเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์
ของพระองค์เพื่อทำางานนี้  การทำาตามการ 
กระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณด้วยความรัก
คือตัวเร่ง11

เม่ือได้ฟังประสบการณ์เหล่าน้ีของการแบ่ง 

ปันพระกิตติคุณตามปกติและเป็นธรรมชาติ 

กับคนที่เราห่วงใย หลายท่านคงเคยมีประ- 

สบการณ์แบบเดียวกับไอลีน เวท  ท่านนึกถึง 

คนท่ีท่านควรเอ้ือมออกไปหาและชวนเขากลับ 

มาหรือบอกความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับพระ 

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์  คำาเชื้อเชิญของ 

ข้าพเจ้าคือทำาตามการกระตุ้นเตือนโดยไม่ชัก 

ช้า  พูดคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัว ทำา 

ตามปกติและเป็นธรรมชาติ  ให้พวกเขารู้ว่า 

ท่านรักพวกเขาและรักพระเจ้า  ผู้สอนศาสนา 

ช่วยได้  คำาแนะนำาของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ 

ประธานมอนสันให้ไว้หลายครั้งจากแท่นพูด 

แห่งนี้ “อย่าถ่วงเวลาทำาตามการกระตุ้น 

เตือน”12 เม่ือท่านทำาตามการกระตุ้นเตือนและ 

ทำาด้วยความรัก จงเฝ้าดูเม่ือพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงใช้ความเต็มใจของท่านทำาให้เกิดปาฏิ- 

หาริย์ในชีวิตท่านและชีวิตคนที่ท่านห่วงใย13

พี่น้องชายหญิงที่รัก เราเสริมสร้างศาสน- 
จักรและเห็นการเติบโตแท้จริงได้เมื่อเราทำา 
งานเพ่ือนำาพรของพระกิตติคุณมาสู่ครอบครัว 

และคนที่เรารัก นี่คืองานของพระบิดาบน
สวรรค์และของพระบุตรพระองค์  ข้าพเจ้ารู้ 
ว่าทั้งสองพระองค์ทรงพระชนม์และทรงตอบ 
คำาสวดอ้อนวอน  เมื่อเราทำาตามการกระตุ้น
เตือนเหล่านั้น โดยมีศรัทธาว่าพระองค์ทรง
สามารถทำาให้เกิดปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์จะ
เกิดขึ้นและชีวิตจะเปลี่ยน ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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วิญญาณของเรา  ความรู้สึก—ความประทับ
ใจเหล่านี้—เป็นธรรมชาติและละเอียดอ่อน
มากจนเราอาจมองข้ามหรือคิดว่าสิ่งเหล่านี้ 
เป็นเหตุผลหรือประสาทสัมผัส  ข่าวสารที่มี 
ให้แต่ละบุคคลเหล่านี้เป็นพยานถึงความรัก 
ส่วนพระองค์ของพระผู้เป็นเจ้าและความห่วง 
ใยที่พระองค์ทรงมีให้ลูกๆ ของพระองค์ และ 
พันธกิจส่วนตัวของพวกเขาบนโลกนี้  การ 
ไตร่ตรองและบันทึกความรู้สึกประทับใจที่ 
มาจากพระวิญญาณทุกวันมีจุดประสงค์สอง 
อย่างคือช่วยให้เรา (1) จดจำาประสบการณ์ 
ศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นการส่วนตัวและ (2) เก็บ 
บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ตนเองและลูกหลาน
ของเรา  การบันทึกสิ่งเหล่านี้เป็นการยอมรับ 
และการสำานึกคุณพระผู้เป็นเจ้าอย่างเป็น 
ทางการ เพราะ “ไม่ มี อะไร ที่ มนุษย์ จะ ทำาให้ 
พระผู้เป็นเจ้า ทรงขุ่นเคือง, หรือ ความ กร้ิว ของ 
 พระองค์ จะ ไม่ ดาลเดือด กับ ผู้ ใด เลย, นอกจาก 
 คน เหล่า นั้น ที่ มิได้สารภาพ ถึง พระ หัตถ์ ของ 
พระองค์ ใน ทุก สิ่ง” (คพ. 59:21)

เน่ืองจากส่ิงท่ีเราได้รับน้ันมาจากพระวิญ- 
ญาณ พระเจ้าตรัสว่า “จำา ไว้ ว่า สิ่ง ซึ่ง มา จาก  
เบื้องบน ย่อมศักดิ์สิทธิ์” (คพ. 63:64) พระ 
ดำารัสของพระองค์เป็นมากกว่าพระดำารัส 
เตือน เป็นนิยามและคำาอธิบายเช่นกัน  แสง 
สว่างและความรู้จากสวรรค์นั้นศักดิ์สิทธิ์   
เพราะสวรรค์เป็นที่มาของความศักดิ์สิทธิ์

ศักด์ิสิทธ์ิ หมายถึงคู่ควรแก่การเคารพนับ 
ถือ  โดยท่ีจะกำาหนดว่าส่ิงใดศักด์ิสิทธ์ิ พระเจ้า 
ทรงระบุว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงกว่าและมีความ 
สำาคัญเหนือกว่าสิ่งอื่น  สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับ 
การปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมากกว่า ได้ 
รับความเคารพมากกว่า และได้รับความคารวะ 
ลึกซึ้งกว่า  ความศักดิ์สิทธิ์จัดอยู่ในคุณค่า 
แห่งสวรรค์ระดับสูง

ความศักดิ์สิทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าจะกลาย 
เป็นความศักดิ์สิทธิ์ต่อเราก็ต่อเมื่อผ่านการ 
ใช้สิทธ์ิเสรีเท่าน้ัน  แต่ละคนต้องเลือกยอมรับ 
และธำารงความศักดิ์สิทธิ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง 
นิยามว่าศักด์ิสิทธ์ิ  พระองค์ทรงส่งความเข้าใจ 
และความรู้จากสวรรค์  พระองค์ทรงเชื้อเชิญ 
เราให้รับและปฏิบัติต่อส่ิงน้ันในฐานะส่ิงศักด์ิ- 
สิทธิ์

แต่ “มี การตรงกันข้าม ใน ส่ิง ท้ังปวง” (2 นีไฟ 
2:11) สิ่งตรงกันข้ามกับความศักดิ์สิทธิ์คือ 

การจดจำารำาลึกและธำารงความศักดิ์สิทธิ์ใน
สิ่งที่เราได้รับจากเบื้องบนเหมือนกับศาสดา
พยากรณ์

วันนี้ สิทธิอำานาจ กุญแจ และศาสนพิธีได้ 
รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดินโลก  มีพระคัมภีร์และ 
พยานพิเศษเช่นกัน  ผู้ท่ีแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า 
จะรับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปและการยืน 
ยัน “โดย การวางมือ เพ่ือ บัพ ติ ศ มา ด้วย ไฟ และ 
 พระ วิญญาณบริสุทธิ์” (คพ. 20:41)  โดยมีของ 
ประทานอันล้ำาค่าที่ได้รับการฟื้นฟูเหล่านี้  
ประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับสมาชิกองค์ที่สามของพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์

“ผ่านเสียงสงบแผ่วเบา  พระวิญญาณตรัส
กับฉัน

นำาทางฉัน พระองค์ทรงช่วยให้ฉันรอด”
(“The	Still	Small	Voice,” Children’s 

Songbook, 106)

“ให้พระวิญญาณทรงนำาทาง
สอนทุกอย่างสิ่งไหนถูกผิด
พระจะเป็นพยานพระคริสต์
ให้ดวงจิตเราเห็นสวรรค์”
(“ให้พระวิญญ�ณทรงนำ�”	เพลงสวด 
บทเพลงที	่64)

ขณะที่เราแสวงหาคำาตอบจากพระผู้เป็น- 
เจ้า  เรารู้สึกถึงเสียงสงบแผ่วเบากระซิบต่อ 

โดย เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ประมาณ 1,500 ปีก่อนพระคริสต์ 
ประสูติ  คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งสนใจ 
พุ่มไม้ท่ีลุกเป็นไฟบนเนินเขาโฮเรบ 

ประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนั้นเริ่มแปลง 
สภาพของโมเสสจากคนเลี้ยงแกะไปเป็น 
ศาสดาพยากรณ์และงานของเขาจากการ 
ต้อนฝูงแกะไปรวบรวมอิสราเอล  หนึ่งพัน 
สามร้อยปีต่อมา ปุโรหิตหนุ่มผู้ได้รับสิทธิพิเศษ 
ในราชสำานักประทับใจคำาให้การเป็นพยาน 
ของศาสดาพยากรณ์ผู้ถูกกล่าวหา  ประสบ- 
การณ์ครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการเติบโตของ 
แอลมาจากข้าราชการไปเป็นผู้รับใช้ของพระ 
ผู้เป็นเจ้า เกือบ 2,000 ปีต่อมา เด็กหนุ่มอายุ  
14 ปีเข้าไปในป่าเพื่อแสวงหาคำาตอบต่อคำา 
ถามอันจริงใจ  ประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธ 
ในป่าทำาให้เขาอยู่บนเส้นทางสู่การเป็นศาสดา 
พยากรณ์และการฟื้นฟู

ชีวิตของโมเสส แอลมา และโจเซฟ สมิธ 
ล้วนเปลี่ยนแปลงเพราะประสบการณ์ศักดิ์- 
สิทธิ์  ประสบการณ์เหล่านี้เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้พวกเขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
และงานของพระองค์ไปจนตลอดชีวิต แม้ 
ต้องเผชิญการต่อต้านที่หนักหนาสาหัสและ
การทดลองอันยากลำาบากที่ตามมา

ประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ของเราอาจไม่ตรง 
หรือตื่นตาตื่นใจเท่า และการท้าทายของเรา 
ก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่า  อย่างไรก็ตามความ 
เข้มแข็งในการอดทนอย่างซื่อสัตย์ขึ้นอยู่กับ

ธำารงความศักดิ์สิทธิ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังมากกว่า ได้รับ 
ความเคารพมากกว่า และได้รับความคารวะลึกซึ้งกว่า
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ความหยาบคายหรือเรื่องทางโลก—ซึ่งเป็น 
ฝ่ายโลกหรือโลกีย์วิสัย  โลกีย์วิสัยแข่งขันกับ 
ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อแย่งความ 
สนใจและความสำาคัญ  ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 
ทางโลกจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน    
พระเจ้าทรงแนะนำาเราให้แสวงหาการเรียนรู้ 
และปัญญาโดยศึกษาและเรียนรู้จากบรรดา 
หนังสือดีที่สุด  คุ้นเคยกับ ภาษา คำาพูด และ 
ผู้คน (ดู คพ. 88:118; 90:15)  ด้วยเหตุน้ีการเลือก 
ที่จะให้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือเรื่องทางโลก 
จึงเป็นการเลือกตามลำาดับความสำาคัญไม่ใช่ 
เป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง “ การ เป็น ผู้  
คงแก่เรียน ย่อม ดี  หาก  [ เรา]  สดับ ฟัง คำาแนะ 
นำา ของ พระผู้เป็นเจ้า.” (2 นีไฟ 9:29; เน้นตัว
เอน)

การช่วงชิงลำาดับความสำาคัญระหว่างความ 
ศักดิ์สิทธิ์กับเรื่องทางโลกในใจมนุษย์แต่ละ 
คนสามารถเห็นได้จากประสบการณ์ของ 
โมเสสที่พุ่มไม้ลุกเป็นไฟ  ที่นั่นโมเสสได้รับ 
การเรียกศักดิ์สิทธิ์จากพระเยโฮวาห์เพื่อปลด 

ปล่อยลูกหลานอิสราเอลจากความเป็นทาส   
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นความรู้ทางโลกของ 
เขาเกี่ยวกับอำานาจของอียิปต์และฟาโรห์ทำา 
ให้เขาสงสัย  ในที่สุดโมเสสใช้ศรัทธาในพระ 
วจนะของพระเจ้ากำาราบความรู้ทางโลกและ 
วางใจความศักด์ิสิทธ์ิ  ความวางใจน้ันให้พลัง 
อำานาจเขาเอาชนะการทดลองฝ่ายโลกและ 
นำาอิสราเอลออกจากอียิปต์

หลังจากหลบหนีกองทัพโนอาห์เพื่อจะตก
ไปสู่เงื้อมมือของอมิวลอน  แอลมาสามารถ 
สงสัยพยานทางวิญญาณที่เขาได้รับขณะฟัง 
อบินาได  แต่เขาวางใจความศักดิ์สิทธิ์และ 
ได้รับพลังให้อดทนจนหนีออกมาจากความ
ยากลำาบาก

โจเซฟ สมิธ เผชิญวิกฤตที่คล้ายกันใน 
ช่วงแรกๆ ของการแปลพระคัมภีร์มอรมอน   
เขารู้ถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นจารึก 
และงานแปล  แต่เขาถูกมาร์ติน แฮร์ริสชักจูง 
ให้เห็นความสำาคัญของข้อกังวลทางโลกใน 
เรื่องมิตรภาพและการเงินมากกว่า  ซึ่งขัดกับ 

คำาแนะนำาศักด์ิสิทธ์ิ  ผลก็คือต้นฉบับงานแปล 
หายไป  พระเจ้าทรงตำาหนิโจเซฟเพราะมอบ  
“สิ่ง ที่ ศักดิ์สิทธิ์, ไว้ กับ ความ ชั่ว ร้าย” (คพ.  
10:9) ทรงนำาแผ่นจารึกและของประทานใน 
การแปลไปจากท่านช่ัวคราว  เม่ือลำาดับความ 
สำาคัญของโจเซฟกลับคืนสู่ปกติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
กลับมาและงานดำาเนินต่อไป

พระคัมภีร์มอรมอนมีตัวอย่างอีกเร่ืองหน่ึง 
ของความพยายามให้ความสำาคัญแก่ส่ิงศักด์ิ- 
สิทธิ์  พระคัมภีร์พูดถึงผู้เชื่อที่ศรัทธานำาพวก 
เขาไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตเพ่ือรับส่วนผลไม้ศักด์ิ- 
สิทธิ์ ความรักของพระผู้เป็นเจ้า จากนั้นการ 
เยาะเย้ยของผู้ที่อยู่ในอาคารใหญ่และกว้าง 
ทำาให้ผู้เชื่อเบนความสนใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ไปสู่เรื่องทางโลก (ดู 1 นีไฟ 8:11, 24-28) 
ต่อมาชาวนีไฟเลือกความจองหองและปฏิเสธ 
วิญญาณแห่งการพยากรณ์และการเปิดเผย 
“ล้อเลียน สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์” (ฮีลามัน 4:12)  กระทั่ง 
บางคนที่เห็นเครื่องหมายและสิ่งอัศจรรย์ซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระเจ้ายังเลือก 
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ว่าคนหน้าซื่อใจคด4 คนโฉดเขลา5 และคน 
กระทำาความชั่ว6  พระองค์ทรงเห็นควรเรียก 
คนอื่นๆ ว่าพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้า7 
และความสว่างของโลก8  พระองค์ไม่ทรงเห็น 
ชอบที่บางคนตาบอด9 และไม่เกิดผล10  พระ 
องค์ทรงชมเชยคนที่ใจบริสุทธิ์11 และหิวกระ- 
หายความชอบธรรม12  พระองค์เสียพระทัยที่ 
บางคนขาดศรัทธา13 และเป็นของโลก14 แต่ 
หลายคนพระองค์ทรงถือว่าได้รับเลือก15 เป็น
สานุศิษย์16 มิตรสหาย17  ด้วยเหตุนี้เราแต่ละ
คนจึงถามว่า “พระคริสต์ทรงคิดอย่างไรด้วย
เรื่องฉัน”

ประธานโธมัส เอส. มอนสันพูดถึงยุคสมัย 
ของเราว่ากำาลังออกห่าง “จากเรื่องทางวิญ- 
ญาณ … [ด้วย]  ลมแห่งการเปลี่ยนแปลง  
[พัด] อยู่รอบตัวเราและมาตรฐานทางศีลธรรม 
ของสังคมถูกทำาลายต่อหน้าต่อตาเรา[อย่าง 
ต่อเนื่อง]”18  นับวันคนก็ยิ่งไม่เชื่อและไม่นับ 
ถือพระคริสต์และคำาสอนของพระองค์

ในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายนี้ เราชื่นชม 
ยินดีในการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์   
เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้ารอบตัวเรา  จุด 
หมายของเราวางไว้สวยงามตรงหน้าเรา  “นี่ 
แหละคือชีวิตนิรันดร์” พระเยซูทรงสวดอ้อน 

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

นักข่าวคนหน่ึงจากนิตยสารช้ันนำาของ 
บราซิลศึกษาเรื่องศาสนจักรเพื่อนำา 
ไปเขียนบทความข่าวสำาคัญ1  เขา 

สำารวจหลักคำาสอนของเราและไปเยี่ยมศูนย์ 
ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาและศูนย์เพื่อมนุษย- 
ธรรม  เขาพูดคุยกับคนที่เป็นมิตรกับศาสน- 
จักรและกับคนอื่นที่ไม่เป็นมิตรกับเรา  ในการ 
สัมภาษณ์ข้าพเจ้า นักข่าวคนนี้มีท่าทางสับ 
สนจริงๆ ขณะถามว่า “คนอื่นคิดได้อย่างไร 
ว่าคุณไม่ใช่ชาวคริสต์”  ข้าพเจ้ารู้ว่าเขากำาลัง 
พูดถึงศาสนจักร แต่ข้าพเจ้ากลับคิดถึงตนเอง 
และกำาลังถามตนเองในใจว่า “ชีวิตข้าพเจ้า
สะท้อนความรักและการอุทิศตนที่ข้าพเจ้า
รู้สึกต่อพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่”

พระเยซูตรัสถามพวกฟาริสีว่า “พวกท่าน 
คิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคริสต์”2  ในการประ- 
เมินครั้งสุดท้าย เพื่อนหรือศัตรูจะไม่ตัดสิน 
การเป็นสานุศิษย์ของตัวเรา แต่ดังเปาโลกล่าว 
“เราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษา 
ของพระเจ้า”3  วันนั้นคำาถามสำาคัญสำาหรับ 
เราแต่ละคนคือ “พระคริสต์ทรงคิดอย่างไร 
ด้วยเรื่องฉัน”

แม้ด้วยความรักต่อมวลมนุษย์ พระเยซู 
ยังตรัสถึงคนรอบข้างบางคนเป็นเชิงตำาหนิ 

ปฏิเสธปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์
กลับไปเห็นด้วยกับคำาอธิบายทางโลก (ดู 3 
นีไฟ 2:1-3)

ทุกวันนี้ความพยายามยังคงดำาเนินต่อไป   
เสียงทางโลกดังขึ้นและรุนแรงขึ้น  สิ่งเหล่า
นั้นกระตุ้นให้ผู้เชื่อละทิ้งความเชื่อที่โลกคิด 
ว่าไร้สาระและไม่มีเหตุผล  เพราะ “เราเห็น 
สลัวๆ เหมือนดูในกระจก” (1 โครินธ์ 13:12)   
และ “ไม่ รู ้ความ หมาย ของ เรื่อง ทั้งหมด”  
(1 นีไฟ 11:17) บางครั้งเราอาจรู้สึกอ่อนแอ
และต้องการความมั่นใจทางวิญญาณมาก 
กว่าน้ี  พระเจ้าตรัสกับออลิเวอร์ คาวเดอรีว่า

“หาก เจ้า ปรารถนา พยาน อีก, จง หวน ระลึก  
ถึง คืน ที่ เจ้า ร้อง หา เรา ใน ใจ เจ้า, เพื่อ เจ้า จะ ได้
รู้ เกี่ยว กับ ความ จริง ของ สิ่ง เหล่า นี้.

“เรา มิได้ พูด ให้ ความสงบ แก่ จิตใจ เจ้า หรือ 
เกี่ยว กับ เรื่อง นี้? เจ้า จะ มีพยาน ใด ดี ไป กว่า 
จาก พระผู้เป็นเจ้า เล่า ?” (คพ. 6:22-23)

พระเจ้าทรงเตือนออลิเวอร์และเราให้พึ่ง 
พาพยานส่วนตัวอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับแล้ว 
เมื่อเราถูกทดลองศรัทธา เช่นเดียวกับโมเสส 
แอลมา และโจเซฟ ประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์ 
เหล่านี้เป็นสมอทางวิญญาณที่ช่วยให้เรา 
ปลอดภัยและอยู่บนเส้นทางในยามมีการ
ทดลอง 

เราไม่สามารถเลือกละทิ้งความศักดิ์สิทธิ์
ได้ตามอำาเภอใจ  ผู้ที่เลือกละทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แม้เพียงอย่างเดียวก็จะทำาให้มืดบอดทาง
ความคิด (ดู คพ. 84:54)  เว้นแต่พวกเขาจะ 
กลับใจ แสงสว่างที่มีจะถูกนำาไปจากพวกเขา 
(ดู คพ. 1:33) การไม่ยึดเหน่ียวความศักด์ิสิทธ์ิ 
จะทำาให้พวกเขารู้สึกตัวว่าล่องลอยอยู่ใน 
ทะเลทางโลกอย่างแท้จริง  ในทางกลับกัน ผู้ 
ธำารงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับคำาสัญญา “สิ่ง ซึ่ง  
มา จาก พระผู้เป็นเจ้า เป็นความสว่าง; และ คน  
ท่ี รับ ความ สว่าง, และดำาเนิน อยู่ กับ พระผู้เป็น- 
เจ้า ต่อ ไป, รับ ความ สว่าง มากขึ้น; และ ความ 
สว่าง นั้น เจิดจ้า ยิ่ง ขึ้น ๆ  จนถึง วัน ที่ สมบูรณ์.” 
(คพ. 50:24)

ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านให้จดจำา รำาลึก  
และธำารงความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เราได้รับจาก 
เบ้ืองบนตลอดกาล  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเม่ือ 
เราทำาเช่นนั้นเราจะมีพลังอดทนการทดลอง 
และเอาชนะการท้าทายในยุคสมัยของเรา  ใน 
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

พระคริสต์ทรงคิด
อย่างไรด้วยเรื่องฉัน
เมื่อท่านรักพระองค์ วางใจพระองค์ เชื่อพระองค์ และทำาตามพระองค์ ท่าน
จะรู้สึกถึงความรักและความเห็นชอบของพระองค์
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วอน “คือท่ีเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า 
เที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่ 
พระองค์ทรงใช้มา”19  การเป็นสานุศิษย์ใน 
ช่วงเวลานี้จะเป็นเข็มเกียรติยศชั่วนิรันดร

ข่าวสารท่ีเราได้ยินในช่วงการประชุมใหญ่ 
ครั้งนี้เป็นป้ายบอกทางจากพระเจ้าบนช่วง 
วิถีการเป็นสานุศิษย์ของเรา  เมื่อฟังในช่วง 
สองวันที่ผ่านมา พลางสวดอ้อนวอนขอการ 
ชี้นำาทางวิญญาณ และขณะศึกษาและสวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับข่าวสารเหล่านี้ในวันต่อๆ  
ไป พระเจ้าจะทรงอวยพรเราด้วยการนำาทาง
ส่วนตัวผ่านของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์  ความรู้สึกเหล่านี้ทำาให้เราหันไปหา 
พระผู้เป็นเจ้ามากข้ึน โดยกลับใจ เช่ือฟัง เช่ือ 
และวางใจ  พระผู้ช่วยให้รอดทรงขานรับการ 
กระทำาแห่งศรัทธาของเรา  “ถ้า [ชายหรือหญิง] 
รักเรา [เขา] จะประพฤติตามคำาของเราและ 
พระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเรา 
จะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา”20

การเรียกของพระเยซู “จงตามเรามา”21 

ไม่เพียงสำาหรับคนที่พร้อมจะลงแข่งโอลิมปิก
ทางวิญญาณเท่านั้น   โดยแท้แล้วการเป็น 
สานุศิษย์ไม่ใช่การแข่งขันเลย แต่เป็นการ 
เชื้อเชิญทุกคน  วิถีของการเป็นสานุศิษย์ของ 
เราไม่ใช่วิ่งวนรอบลู่หรือเทียบไม่ได้เลยกับ 
การวิ่งมาราธอนระยะไกล แท้จริงแล้วคือการ 
เดินทางชั่วชีวิตไปสู่โลกซีเลสเชียล

การเชื้อเชิญของพระองค์คือการเรียกให้ 
ทำาหน้าที่ประจำาวัน  พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่าน 

ทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญ- 
ญัติของเรา”22  “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้ 
น้ันเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก 
ทุกวัน และตามเรามา”23  เราอาจไม่ได้ทำาดี 
ที่สุดทุกวัน แต่ถ้าเราพยายาม การเชื้อเชิญ 
ของพระเยซูย่อมเต็มไปด้วยกำาลังใจและ 
ความหวัง “บรรดาผู้ทำางานเหน็ดเหน่ือยและ 
แบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้
ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข”24

ไม่ว่าเวลานี้ท่านจะพบตนเองอยู่ที่ใดบน 
ถนนแห่งการเป็นสานุศิษย์ ท่านกำาลังอยู่บน 
ถนนท่ีถูกต้อง ถนนสู่ชีวิตนิรันดร์  เราสามารถ 
หนุนใจและให้กำาลังใจกันได้ในวันสำาคัญและ 
ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้า  ไม่ว่าเรากำาลังเผชิญ 
ความยากลำาบากเรื่องใด ความอ่อนแอควบ 
คุมเรา หรือความเป็นไปไม่ได้ล้อมรอบเรา ขอ 
ให้เรามีศรัทธาในพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงประกาศว่า “ใครเชื่อก็ทำาให้ได้ทุกสิ่ง”25

ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างการเป็นสานุศิษย์ 
ในการกระทำาสองตัวอย่าง  ตัวอย่างแรกมา 
จากชีวิตของประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
แสดงให้เห็นพลังแห่งความเมตตาอันเรียบ
ง่ายและคำาสอนของพระเยซู “ผู้ใดที่เป็นนาย
ใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้ง
หลาย”26

ราว 20 ปีที่แล้ว ประธานมอนสันพูดใน 
การประชมุใหญส่ามญัเกีย่วกบัเยาวชนหญงิ
อายุ 12 ขวบที่ป่วยเป็นมะเร็ง  ท่านพูดถึง 
ความกล้าหาญและความเมตตาของเพื่อนๆ 

เพื่อแบกเธอขึ้นไปบนภูเขาทิมพาโนกอสทาง
ภาคกลางของยูทาห์

ไม่ก่ีปีก่อนข้าพเจ้าพบเจมี พอลเมอร์ บริน- 
ทันและได้ยินเรื่องราวอีกมุมหนึ่ง—มุมที่ 
ประธานมอนสันทำาเพื่อเธอ

เจมีพบประธานมอนสันในเดือนมีนาคม 
ปี 1993 หนึ่งวันหลังจากทราบว่าก้อนเนื้อ 
เหนือเข่าขวาของเธอคือมะเร็งกระดูกท่ีโตเร็ว 
ด้วยความช่วยเหลือของบิดาเธอ ประธาน 
มอนสันให้พรฐานะปุโรหิตแก่เธอโดยสัญญา 
ว่า “พระเยซูจะทรงอยู่ข้างขวาและข้างซ้าย 
ของเธอเพื่อให้กำาลังใจเธอ” 

“ขณะออกจากห้องทำางานของท่านวันน้ัน” 
เจมีกล่าว “ดิฉันปลดลูกโป่งท่ีมัดติดเก้าอ้ีเข็น 
ของดิฉันมอบให้ท่าน  ที่ลูกโป่งมีตัวอักษรสี 
สดใสเขียนว่า ‘คุณยอดเยี่ยมที่สุด!’

ตลอดการรักษาด้วยเคมีบำาบัดและการ 
ผ่าตัดขา ประธานมอนสันไม่ลืมเธอ  เจมีกล่าว 
ว่า “ประธานมอนสันเป็นแบบอย่างให้เห็นว่า 
การเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระคริสต์ 
หมายถึงอะไร  [ท่าน] ยกดิฉันขึ้นจากความ 
เศร้าโศกสู่ความหวังอันยิ่งใหญ่และยั่งยืน”   
สามปีหลังจากการพบกันครั้งแรก เจมีนั่งอยู่ 
ในห้องทำางานของประธานมอนสันอีกครั้ง   
เมื่อการพบปะสิ้นสุด ท่านทำาบางอย่างที่เจมี
ไม่มีวันลืม   ตามแบบฉบับความมีน้ำาใจของ
ประธานมอนสัน ท่านทำาให้ดิฉันประหลาดใจ 
ด้วยลูกโป่งเหมือนกันมากกับที่ดิฉันให้ท่าน 
เมื่อสามปีก่อน  ลูกโป่งใบนั้นเขียนว่า “คุณ 
ยอดเย่ียมท่ีสุด!” ท่านเก็บมันไว้ โดยรู้ว่าเธอ 
จะกลับมาที่ห้องทำางานของท่านเมื่อหาย 
จากโรคมะเร็ง  สิบส่ีปีหลังจากการพบเจมีคร้ัง 
แรก ประธานมอนสันประกอบพิธีแต่งงานให้
เธอกับเจสัน บรินทันในพระวิหารซอลท์เลค27

เราสามารถเรียนรู้ได้มากจากการเป็น 
สานุศิษย์ของประธานมอนสัน  ท่านมักเตือน 
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ให้นึกถึงคำาถามเรียบง่าย
นี้เสมอ “พระเยซูจะทรงทำาอย่างไร”

พระเยซูทรงบอกนายธรรมศาลาว่า “อย่า 
วิตกเลย จงเชื่อเท่านั้นเถิด”28  การเป็นสานุ- 
ศิษย์คือการเชื่อพระองค์ในยามสงบและเชื่อ 
พระองค์ในยามยากลำาบาก เมื่อความเจ็บ 
ปวดและความกลัวของเราบรรเทาได้ด้วยการ 
เพียงแต่เชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงรักเราและ
ทรงรักษาสัญญาของพระองค์

แองจี  กังช์ชี และแกนสลีย์  เซนเตลัส
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ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพบครอบครัวหนึ่งผู้ 
เป็นแบบอย่างที่ดีของการเชื่อพระองค์  โอล- 
แกนกับโซลีน เซนเตลัสจากปอร์โตแปรงซ์  
ประเทศเฮติ เล่าให้ข้าพเจ้าฟัง

วันที่ 12 มกราคม 2010 โอลแกนอยู่ที่
ทำางานส่วนโซลีนอยู่ที่โบสถ์ตอนเกิดแผ่นดิน
ไหวที่เฮติ  ลูกๆ สามคนคือ—กังช์ชี ห้าขวบ 
แองจี สามขวบ และแกนสลีย์ หนึ่งขวบ—
อยู่บ้านในอพาร์ตเม้นต์ของพวกเขากับเพื่อน
คนหนึ่ง

มหันตภัยเกิดข้ึนทุกท่ี  ท่านคงจำาได้ หลาย 
หมื่นคนเสียชีวิตในเดือนมกราคมปีนั้นที่เฮติ 
โอลแกนกับโซลีนรีบไปหาลูกๆ ท่ีอพาร์ตเม้นต์ 
อพาร์ตเม้นต์สามชั้นที่ครอบครัวเซนเตลัส
อาศัยอยู่ถล่มลงมาแล้ว

เด็กๆ หนีไม่รอด  ไม่มีการพยายามช่วย
ชีวิตคนในตึกที่พังราบคาบนั้น

โอลแกนกับโซลีน เซนเตลัสเคยรับใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลามาแล้วทั้งคู่และแต่งงานใน 
พระวิหาร  พวกเขาเช่ือในพระผู้ช่วยให้รอดและ 

ในสัญญาของพระองค์  แต่ใจพวกเขาแหลก 
สลาย  พวกเขาร้องไห้อย่างควบคุมไม่อยู่

โอลแกนบอกข้าพเจ้าว่าในช่วงมืดมนท่ีสุด 
เขาเริ่มสวดอ้อนวอน “พระบิดาบนสวรรค์  
หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์ ถ้าจะมี 
ลูกสักคนรอดชีวิต โปรดเถิด ขอโปรดช่วย 
พวกข้าพระองค์ด้วย”  เขาเดินวนรอบตึกหลาย 
รอบ พลางสวดอ้อนวอนขอการดลใจ  เพื่อน 
บ้านพยายามปลอบเขาและช่วยให้เขายอม 
รับการสูญเสียลูกๆ  โอลแกนยังคงเดินรอบ 
ซากตึกที่ถล่มลงมาพลางหวังและสวดอ้อน 
วอน  จากนั้นก็มีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้น 
โอลแกนได้ยินเสียงทารกท่ีแทบไม่ได้ยิน  เป็น 
เสียงร้องของลูกน้อยของเขาเอง

เพื่อนบ้านเสี่ยงชีวิตช่วยกันขุดเศษอิฐเศษ
ปูนหลายชั่วโมง  ในความมืดยามราตรี ท่าม 
กลางเสียงกระหน่ำาของค้อนและสิ่ว เจ้าหน้า 
ที่ช่วยชีวิตได้ยินอีกเสียงหนึ่ง  พวกเขาหยุด 
ทุบและฟัง   พวกเขาแทบไม่เช่ือส่ิงท่ีได้ยิน เป็น 
เสียงเด็กเล็กคนหนึ่ง—กำาลังร้องเพลง กังช์ชี 
วัยห้าขวบเล่าในเวลาต่อมาว่าเขารู้ว่าพ่อจะ 
ได้ยินเสียงของเขาถ้าเขาร้องเพลง  ใต้น้ำาหนัก 
ของซากคอนกรีตที่ส่งผลให้เขาต้องตัดแขน
ในเวลาต่อมา กังช์ชีร้องเพลงโปรดของเขา 
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”29

หลายชั่วโมงผ่านไป ท่ามกลางความมืด  
ความตาย และความสิ้นหวังของบุตรธิดาที่ 
ล้ำาค่าอีกมากมายของพระผู้เป็นเจ้าในเฮติ  
ครอบครัวเซนเตลัสมีปาฏิหาริย์  พวกเขาพบ
ว่ากังช์ชี แองจี และแกนสลีย์มีชีวิตอยู่ใต้ตึก
ที่พังราบคาบ30

ปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเสมอไป  บาง 
ครั้งเราครุ่นคิดอย่างสงสัยว่าเหตุใดสิ่งอัศ- 
จรรย์ที่เราเฝ้าสวดอ้อนวอนขอไม่เกิดขึ้นที่นี่ 
เวลาน้ี  แต่เม่ือเราวางใจพระผู้ช่วยให้รอด ปาฏิ- 
หาริย์ที่สัญญาไว้จะเกิดขึ้น  ไม่ว่าในชีวิตนี้ 
หรือชีวิตหน้า ทุกอย่างจะดี  พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงประกาศว่า “อย่าให้ใจของท่านวิตกและ 
อย่ากลัวเลย”31  “ในโลกนี้ท่านจะประสบ 
ความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเรา
ได้ชนะโลกแล้ว”32

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อท่านรักพระองค์  
วางใจพระองค์ เชื่อพระองค์ และทำาตาม 
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พระองค์ ท่านจะรู้สึกถึงความรักและความ 
เห็นชอบของพระองค์  ขณะถามว่า “พระ 
คริสต์ทรงคิดอย่างไรด้วยเรื่องฉัน” ท่านจะรู ้
ว่าท่านเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ ท่านเป็น 
เพื่อนของพระองค์  โดยพระคุณของพระองค์ 
พระองค์จะทรงทำาให้ท่านในสิ่งที่ท่านไม่ 
สามารถทำาได้ด้วยตนเอง

เรารอฟังคำาปราศรัยปิดประชุมของศาสดา 
พยากรณ์ที่รักของเรา ประธานโธมัส เอส.  
มอนสัน ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกของ 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์เมื่อข้าพเจ้าอายุ 12 
ขวบ เป็นเวลากว่า 48 ปีที่เราได้ฟังท่านกล่าว 
คำาพยานถึงพระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้าเป็นพยาน 
ว่าเวลานี้ท่านเป็นอัครสาวกอาวุโสของพระผู้
ช่วยให้รอดบนแผ่นดินโลก

ด้วยความรักและความชื่นชมอย่างมาก 
ต่อสานุศิษย์มากมายของพระเยซูคริสต์ผู้ 
ไม่เป็นสมาชิกของศาสนจักรนี้ เราประกาศ 
อย่างอ่อนน้อมว่าเหล่าเทพกลับมาแผ่นดิน 
โลกในสมัยของเรา  ศาสนจักรของพระเยซ ู
คริสต์ดังพระองค์ทรงสถาปนาไว้แต่โบราณ 
ได้รับการฟื้นฟู พร้อมด้วยพลัง ศาสนพิธี  
และพรของสวรรค์  พระคัมภีร์มอรมอนเป็น 
พยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรง 
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  พระองค์ทรง 
ทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา 
และคืนพระชนม์ในวันท่ีสาม  พระองค์ทรงฟ้ืน 
คืนพระชนม์  ในอนาคต ทุกเข่าจะย่อลงและ 
ทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระองค์คือพระคริสต์33   
วันนั้น เราจะไม่ห่วงว่า “คนอื่นคิดว่าฉันเป็น 
คริสเตียนหรือไม่  เวลานั้น สายตาเราจะจับ 
จ้องที่พระองค์ และจิตวิญญาณเราจะจดจ่อ 
กับคำาถามที่ว่า “พระคริสต์ทรงคิดอย่างไร 
ด้วยเรื่องฉัน”  พระองค์ทรงพระชนม์  ข้าพเจ้า
เป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	ดู	อังเดร	เพทรีย์,		“Entre	a	Fé	e	a	Urna,”	

Veja,	พ.ย.	2,	2011,	96.
	 2.	มัทธิว	22:42
	 3.	โรม	14:10
	 4.	ดู	มัทธิว	6:2
	 5.	ดู	มัทธิว	23:17
	 6.	ดู	มัทธิว	7:23
	 7.	ดู	มัทธิว	13:38
	 8.	ดู	มัทธิว	5:14
	 9.	ดู	มัทธิว	15:14
10.	ดู	มัทธิว	13:22

11.	ดู	มัทธิว	5:8
12.	ดู	มัทธิว	5:6
13.	ดู	มัทธิว	17:17
14.ดู	ยอห์น	8:23
15.	ดู	ยอห์น	6:70
16.	ดู	ยอห์น	13:35
17.	ดู	ยอห์น	15:13
18.	โธมัส	เอส.	มอนสัน	“ยืนอยู่ในสถ�นที่

ศักดิ์สิทธิ์”	เลียโฮนา	พ.ย.	2011	หน้�	106,	109
19.	ยอห์น	17:3
20.	ยอห์น	14:23
21.	ลูก�	18:22
22.	ยอห์น	14:15
23.	ลูก�	9:23
24.	มัทธิว	11:28
25.	ม�ระโก	9:23
26.	มัทธิว	23:11
27.	เจม	ีบริตัน,	จดหม�ยถึงผู้เขียน,	27	ม.ค.	2012
28.	ม�ระโก	5:36
29.	“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้�”	หนังสือเพลงสำาหรับ

เด็ก	หน้�	2–3
30.	จ�กก�รสนทน�กับโอลแกนและโซลีน	 

เซนเตลัสเมื่อวันที่	10	ก.พ.	2012;	ดู	 
เจนนิเฟอร์	แซมิวเอลส์		“Family	Reunited	
in	Miami	after	Trauma	in	Haiti,”	Church	
News,	Jan.	30,	2010,	6.

31.	ยอห์น	14:27
32.	ยอห์น	16:33
33.	ดู	โรม	14:11
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เรียกด้วยการดลใจจากสวรรค์
เราถ่ายทอดการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครอบ 

คลุมพื้นที่มากกว่าเดิม ข้ามทวีปและมหา- 
สมุทรไปถึงผู้คนทุกแห่งหน  แม้เราจะอยู่ไกล
จากหลายท่าน แต่เราสัมผัสได้ถึงวิญญาณ 
และการอุทิศตนของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ท่ีใด 
ก็ตาม เราขอส่งความรักและความขอบคุณ
ไปถึงทุกท่าน

พี่น้องทั้งหลาย เราได้รับพรมากเหลือเกิน
ที่มีพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซู
คริสต์ในชีวิตเราและในใจเรา  พระกิตติคุณ
ให้คำาตอบแก่คำาถามสำาคัญที่สุดของชีวิต ให้
ความหมาย จุดประสงค์ และความหวังแก่
ชีวิตเรา

เราอยู่ในช่วงเวลาท่ีวุ่นวาย  ข้าพเจ้ารับรอง 
กับท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบการ 
ท้าทายท่ีเราพบเจอ  พระองค์ทรงรักเราแต่ละ 
คนและทรงปรารถนาจะอวยพรและช่วยเหลือ 
เรา  ขอให้เราเรียกหาพระองค์ในการสวดอ้อน 
วอน ดังพระองค์ทรงเตือนเมื่อตรัสว่า “จง 
สวดอ้อนวอนเสมอ, และเราจะเทพระวิญญาณ 
ของเราลงมาให้เจ้า, และพรของเจ้าจะย่ิงใหญ่ 
นัก—แท้จริงแล้ว, แม้ยิ่งกว่าที่เจ้าจะได้ทรัพย์ 
ของแผ่นดินโลก”1

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ขอให้บ้านเราเปี่ยม
ด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อ และด้วยพระ 
วิญญาณของพระเจ้า จงรักครอบครัวของ 
ท่าน  ถ้ามีความไม่เห็นพ้องหรือความขัดแย้ง 

ใหญ่หลวงเพื่องานของพระเจ้าและจะเป็นที่
รับรู้ไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง

เรายกมือสนับสนุนพี่น้องชายหญิงที่ได้ 
รับเรียกสู่ตำาแหน่งใหม่ในช่วงการประชุมใหญ่ 
ครั้งนี้เช่นกัน  เราขอต้อนรับและต้องการให้ 
พวกเขารู้ว่าเราเฝ้ารอรับใช้กับพวกเขาใน 
อุดมการณ์ของพระอาจารย์  พวกเขาได้รับ

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ใ
จข้าพเจ้าอิ่มเอิบขณะเข้าสู่ช่วงสุดท้าย 
ของการประชุมใหญ่ที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้ 
เราได้รับพรมากมายเมื่อได้ฟังคำาแนะ 

นำาและประจักษ์พยานของผู้พูด  ข้าพเจ้าคิด 
ว่าท่านคงเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่าเรารู้สึกถึง 
พระวิญญาณของพระเจ้าขณะใจเราเกิด
ความซาบซึ้งและประจักษ์พยานของเราเข้ม
แข็งขึ้น

อีกครั้งที่เราได้ฟังบทเพลงไพเราะ ซึ่งจรร- 
โลงใจและเพิ่มคุณค่าให้การประชุมใหญ่แต่ 
ละภาค  ข้าพเจ้าขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปัน
พรสวรรค์กับเราในครั้งนี้

ความขอบคุณด้วยใจจริงมอบให้ทุกท่าน 
ที่เป็นผู้พูดและกล่าวคำาสวดอ้อนวอนในแต่ 
ละภาค

มีบุคคลอีกนับไม่ถ้วนท่ีทำางานอยู่หลังฉาก 
หรือในตำาแหน่งที่ไม่ค่อยมีคนเห็นในการ
ประชุมใหญ่แต่ละครั้ง  เราคงจัดการประชุม 
เหล่านี้ไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือ 
ของบุคคลเหล่านี้  ข้าพเจ้าขอบคุณทุกท่าน
เช่นกัน

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุด 
ซึ้งพร้อมกับท่านสำาหรับพี่น้องชายหญิงที่ได้ 
รับการปลดในช่วงการประชุมใหญ่ครั้งนี้  เรา 
จะคิดถึงคนเหล่าน้ัน  พวกเขาทำาคุณประโยชน์ 

เมื่อเราปิดการ 
ประชุมใหญ่ครั้งนี้
ขอให้ท่านไตร่ตรองความจริงที่ท่านได้ยิน และขอให้ความจริงเหล่านั้น 
ช่วยให้ท่านเป็นคนดีกว่าเมื่อสองวันที่แล้วก่อนการประชุมใหญ่

มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ
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ในหมู่พวกท่าน ขอให้ท่านแก้ไขเสียแต่เดี๋ยว 
นี้  พระผู้ช่วยให้รอดตรัสดังนี้

“จะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้า…
“เพราะตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรา 

กล่าวแก่เจ้า, คนท่ีมีวิญญาณของความขัดแย้ง 
ย่อมไม่เป็นของเรา, แต่เป็นของมาร, ผู้เป็น 
บิดาแห่งความขัดแย้ง, และเขายั่วยุใจมนุษย ์
ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธ, ต่อกัน.

“[แต่] ดูเถิด, นี่ไม่ใช่หลักคำาสอนของเรา  
…; แต่ นี่ เป็นหลักคำาสอนของเรา, ว่าเรื่อง
เช่นนั้นจะหมดไป.”2

ในฐานะผู้รับใช้ที่ต่ำาต้อยของท่าน ข้าพ- 
เจ้าสนับสนุนถ้อยคำาของกษัตริย์เบ็นจามิน
ในการปราศรัยต่อผู้คน เมื่อเขากล่าวว่า

“ข้าพเจ้าไม่ได้สั่งท่านให้…คิดว่าตัว
ข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อันเป็นมรรตัย.

“แต่ข้าพเจ้าก็เหมือนตัวท่าน, ต้องอยู่ภาย 
ใต้ความอ่อนแอทุกอย่างทางร่างกายและ 
จิตใจ; กระนั้น, ข้าพเจ้าได้รับเลือก … โดย
พระหัตถ์ของพระเจ้า…และได้รับการดูแล 
และการปกปักรักษาโดยเดชานุภาพอันหาที่ 
เปรียบมิได้ของพระองค์, ให้รับใช้ท่านด้วย 

สุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำาลังซึ่งพระ 
เจ้าประทานให้ข้าพเจ้า.”3

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาสุด
หัวใจจะทำาตามพระประสงค์ของพระผู้เป็น-
เจ้าและรับใช้ท่าน

บัดนี้เมื่อเราออกจากการประชุมนี้ ข้าพ- 
เจ้าขอพรจากสวรรค์มาสถิตกับท่านแต่ละ
คน ขอให้ท่านที่อยู่ไกลบ้านกลับบ้านอย่าง 
ปลอดภัย  ขอให้ท่านไตร่ตรองความจริงที ่
ท่านได้ยิน และขอให้ความจริงเหล่านั้นช่วย
ให้ท่านเป็นคนดีกว่าเมื่อสองวันที่แล้วก่อน
การประชุมใหญ่

จนกว่าเราจะพบกันอีกหกเดือน ข้าพเจ้า 
ขอพรจากพระเจ้ามาสถิตกับท่าน และเราทุก 
คน ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์- 
สิทธิ์—แม้พระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้
ช่วยให้รอดของเรา—เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	19:38
2.		 3	นีไฟ	11:28-30;	เน้นตัวเอน
3.		 โมไซย�ห์	2:10-11

เพื่อดูวิดีโอคำาปราศรัยของ 
ประธานมอนสัน โปรดสแกนภาพนี้
ด้วยสมาร์ทโฟนประเภท  
QR-enabled
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โดย แอน เอ็ม. ดิบบ์
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

วิธีสำ�คัญที่สุดวิธีหนึ่งที่เร�ส�ม�รถลุกขึ้น 
และฉ�ยส่องออกไปคือเช่ือฟังพระบัญญัติของ 
พระผู้เป็นเจ้�อย่�งม่ันใจ  เร�เรียนรู้พระบัญญัติ 
เหล่�น้ีในพระคัมภีร์ จ�กศ�สด�พย�กรณ์ยุค 
ปัจจุบัน และในหน้�หนังสือ เพ่ือความเข้มแข็ง 
ของเยาวชน แต่ละท่�นควรมีหนึ่งเล่ม  ใน 
เล่มของดิฉัน ดิฉันวงกลมคำ�ว่� สำาหรับ  และ 
ท่าน ต�มแบบเพื่อนที่เค�รพคนหนึ่งสอน 
ดิฉัน  ก�รกระทำ�ที่เรียบง่�ยนี้เตือนดิฉันว่� 
ม�ตรฐ�นเหล่�นี้ไม่เพียงเป็นแนวท�งทั่วไป 
เท่�นั้น แต่มีไว้ สำาหรับดิฉัน โดยเฉพ�ะ 
ดิฉันหวังว่�ท่�นจะใช้เวล�วงกลมคำ�เหล่�นี้ 
ในหนังสือของท่�น อ่�นตั้งแต่หน้�แรกจนถึง 
หน้�สุดท้�ย และรู้สึกถึงพระวิญญ�ณซึ่งเป็น 
พย�นว่�ม�ตรฐ�นมีไว้ สำาหรับท่าน เช่นกัน

อ�จมีพวกท่�นบ�งคนถูกล่อลวงให้ไม่สน 
ใจใยดีม�ตรฐ�นใน เพื่อความเข้มแข็งของ 
เยาวชน  พวกเธออ�จมองดูหนังสือและพูด
ว่� “ดูสิคะคุณแม่ หนังสือไม่ได้พูดถึง [เติม 
ประเด็นปัจจุบัน]”  หรือพวกเธออ�จเข้�ข้�ง 
ตนเองว่� “สิ่งที่ฉันทำ�ไม่ได้เลวร้�ยอะไร  ฉัน 
ไม่ได้เหลวไหลอย่�ง [ใส่ช่ือเพ่ือนหรือคนรู้จัก] 
สักหน่อย”

ประธ�นฮ�โรลด์ บี. ลีสอนว่� “พระบัญ- 
ญัติข้อสำ�คัญที่สุดของพระผู้เป็นเจ้�คือพระ 
บัญญัติที่ท่�นรักษ�ได้ย�กที่สุดเวล�นี้”6  
กษัตริย์เบ็นจ�มินอธิบ�ยว่� “ข้�พเจ้�บอก 
ท่�นไม่ได้ทุกเร่ืองท่ีท่�นจะกระทำ�บ�ป; เพร�ะ 
มีหนท�งและวิธีต่�งๆ, แม้ม�กจนข้�พเจ้�นับ 
ไม่ได้”7  ถ้�ท่�นกำ�ลังพย�ย�มรักษ�ม�ตรฐ�น 
และพระบัญญัติเหล่�นี้ ดิฉันกระตุ้นท่�นให้ 
มองห�ก�รสนับสนุนในพระกิตติคุณ  อ่�นพระ 
คัมภีร์ ใช้เวล�กับเว็บไซต์ท�งก�รของศ�สน- 
จักร LDS.org เพื่อห�คำ�ตอบให้คำ�ถ�มของ 
ท่�น พูดคุยกับบิด�ม�รด� ผู้นำ�ศ�สนจักร  
และคนที่ส่องแสงเจิดจ้�ขณะพวกเข�ดำ�เนิน 
ชีวิตต�มพระกิตติคุณ  สวดอ้อนวอน ระบ�ย 
คว�มในใจต่อพระบิด�บนสวรรค์ผู้ทรงรักท่�น 
ใช้ของประท�นแห่งก�รกลับใจทุกวัน  รับใช้

ดิ
ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ตรงนี้กับ 
ท่�นทั้งหล�ย  ทุกเดือนมกร�คมดิฉัน 
ตั้งต�คอยก�รประก�ศแจ้งหัวข้อสห- 

กิจกรรมของปีใหม่ ดิฉันมักใช้เวล�ครู่หนึ่ง 
เสมอเพื่อประเมินว่�ดิฉันเชี่ยวช�ญบทเรียน
จ�กหัวข้อของปีที่ ผ่านมา หรือไม่

เร�จะทบทวนหัวข้อที่ผ่�นๆ ม�สักครู่  
“ให้คุณธรรมประดับคว�มนึกคิดของท่�นไม่ 
เสื่อมคล�ย”1  “แน่วแน่และไม่หวั่นไหว, เต็ม 
ไปดว้ยง�นดอียูเ่สมอ”2  “จงเปน็แบบอย�่งแก่ 
คนที่เชื่อทั้งปวง”3  “จงเข้มแข็งและกล้�ห�ญ 
เถิด”4 และหลักแห่งคว�มเช่ือข้อสิบส�ม “เร� 
เชื่อในก�รเป็นคนซื่อสัตย์, แน่วแน่, บริสุทธิ์,  
มีเมตต�, มีคุณธรรม, และในก�รทำ�ดีต่อ
มนุษย์ทั้งปวง”5

ก�รศึกษ�และมุ่งเน้นพระคัมภีร์ข้อดัง 
กล่�วตลอดปีช่วยให้พระคัมภีร์เหล่�นี้กล�ย 
เป็นส่วนหนึ่งของใจเร� จิตวิญญ�ณเร� และ 
ประจักษ์พย�นของเร�  เร�หวังว่�ท่�นจะยัง
คงปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�เหล่�นั้นต่อไปขณะ
หันม�มุ่งเน้นหัวข้อสหกิจกรรมปี 2012 ที่พบ
ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญ�

หัวเรื่องของภ�ค 115 อธิบ�ยว่� ปีนั้นคือ

ปี 1838 และสถ�นที่คือฟ�ร์เวสท์ รัฐมิสซูรี   
โจเซฟ สมิธ “ทร�บถึงพระประสงค์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้�เกี่ยวกับก�รเสริมสร้�งสถ�นที่นั้น
และพระนิเวศน์ของพระเจ้�”  ท่�นศ�สด� 
พย�กรณ์มองโลกในแง่ดีและกล้�ห�ญ  ใน 
ข้อ 5 ที่เร�พบหัวข้อของปีนี้ พระเจ้�รับสั่ง
กับท่�นว่� “ต�มจริงแล้วเร�กล่�วแก่เจ้�ทุก 
คน: จงลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไป, เพื่อแสง
สว่�งของเจ้�จะเป็นธงให้ประช�ช�ติ”

ท่�นนึกถึงอะไรเม่ือได้ยินคำ�ว่� ลุกข้ึน  โดย 
ส่วนตัวแล้วดิฉันนึกถึงท่�น—เย�วชนผู้สูงส่ง 
ของศ�สนจักร  ดิฉันนึกภ�พท่�นกำ�ลังลุกขึ้น 
จ�กเตียงอย่�งขยันขันแข็งทุกเช้�เพื่อเข้�ชั้น
เรียนเซมิน�รีเช้�ตรู่  ดิฉันนึกภ�พท่�นกำ�ลัง
ลุกขึ้นอย่�งซื่อสัตย์หลังจ�กสวดอ้อนวอน 
ประจำ�วันเสร็จ  ดิฉันนึกถึงท่�นกำ�ลังลุกขึ้น
อย่�งกล้�ห�ญเพื่อแบ่งปันประจักษ์พย�น 
และปกป้องม�ตรฐ�นของท่�น ดิฉันได้รับแรง 
บันด�ลใจจ�กคำ�มั่นสัญญ�ต่อพระกิตติคุณ 
และแบบอย่�งที่ดีของท่�น  หล�ยท่�นยอม 
รับคำ�เชื้อเชิญให้ลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไป 
แสงสว่�งของท่�นกระตุ้นผู้อื่นให้ทำ�เช่น
เดียวกัน

จงลุกขึ้นและ 
ฉายส่องออกไป
วิธีสำ�คัญที่สุดวิธีหนึ่งที่เร�ส�ม�รถลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไปคือเชื่อฟัง 
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ�้อย่�งมั่นใจ

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ  |  24 มีนาคม 2012
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ผู้อื่น และสำ�คัญที่สุดคือ ฟังและเชื่อฟังก�ร 
กระตุ้นเตือนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์

ประธ�นโธมัส เอส. มอนสันกระตุ้นเร� 
ด้วยถ้อยคำ�เหล่�นี้ “เพื่อนเย�วชนทั้งหล�ย  
จงเข้มแข็ง … ท่�นรู้ว่�อะไรถูกอะไรผิด และ 
ไม่มีก�รปลอมแปลงใดจะเปลี่ยนแปลงได้  
ไม่ว่�จะดึงดูดใจเพียงใด…ถ้�คนท่ีท่�นเรียก 
ว่�เพื่อนขอให้ท่�นทำ�สิ่งที่ท่�นรู้ว่�ผิด ท่าน 
ต้องยืนหยัดเพื่อคว�มถูกต้อง แม้ต้องยืน
เดียวด�ย”8

พระบิด�บนสวรรค์มิทรงต้องก�รให้เร� 
หวังพึ่งโลกและ ทำาตาม แนวโน้มที่เปลี่ยน 
แปลงตลอดเวล�ของโลก  พระองค์ทรงต้อง 
ก�รให้เร�หวังพึ่งพระองค์และทำ�ต�มก�รนำ� 
ท�งที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์  พระองค์ 
ทรงต้องก�รให้เร�ดำ�เนินชีวิตต�มพระกิตติ- 
คุณและ นำา ผู้อื่นม�สู่พระกิตติคุณโดยชูธง
ให้สูง

พระคัมภีร์ให้แบบอย่�งที่ดีม�กม�ยเพื่อ 

อธิบ�ยแนวคิดดังกล่�ว  ในหนังสือผู้วินิจฉัย 
ในพันธสัญญ�เดิม เร�เรียนรู้เกี่ยวกับแซมสัน 
แซมสันเกิดม�พร้อมศักยภ�พย่ิงใหญ่  ม�รด� 
เข�ได้รับสัญญ�ว่� “เข�จะเป็นคนเริ่มช่วยกู้ 
คนอิสร�เอลให้พ้นจ�กเงื้อมมือของคนฟีลิส- 
เตีย”9  แต่เมื่อแซมสันโตขึ้น เข�หวังพึ่งก�ร 
ล่อลวงของโลกม�กกว่�ก�รนำ�ท�งของพระ- 
ผู้เป็นเจ้�  เข�เลือกเพร�ะสิ่งเหล่�นั้น “พอใจ 
[เข�] ม�ก”10 ไม่ใช่เพร�ะก�รเลือกนั้นถูกต้อง 
พระคัมภีร์ใช้วลี “แซมสันก็ลงไป”11 ซ้ำ�หล�ย 
ครั้งเมื่อพูดถึงก�รเดินท�ง ก�รกระทำ� และ 
ก�รเลือกของแซมสัน   แทนท่ีจะลุกข้ึนและฉ�ย 
ส่องออกไปเพื่อให้มีสัมฤทธิผลในศักยภ�พ 
ยิ่งใหญ่ของตน แซมสันกลับแพ้โลก สูญเสีย
พลังที่พระผู้เป็นเจ้�ประท�น และต�ยอย่�ง
อน�ถก่อนวัยอันควร

อีกด้�นหนึ่ง พระคัมภีร์ให้แบบอย่�งของ
ด�เนียล  ด�เนียลเกิดม�พร้อมศักยภ�พยิ่ง 
ใหญ่เช่นกัน  ในหนังสือด�เนียลบทที่ 6 เร� 

อ่�นว่� “ด�เนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่�อภิรัฐ 
มนตรีอื่นๆ และอุปร�ชเพร�ะวิญญ�ณเลิศ
สถิตกับท่�น”12  เมื่อก�รท้�ท�ยท�งโลกม� 
ถึงด�เนียล ท่�นไม่ได้มองลงไปที่โลก—ท่�น 
ลุกขึ้นมองฟ้�สวรรค์  แทนที่จะทำ�ต�มพระ 
ร�ชกฤษฎีก�ท�งโลกของพระร�ช�ว่� 30 วัน 
นี้ต้องไม่สวดอ้อนวอนถึงใครนอกจ�กพระ 
ร�ช� ด�เนียลกลับ “ไปยังเรือนของท่�นที่ 
มีหน้�ต่�งห้องชั้นบนของท่�น เปิดตรงไปยัง 
กรุงเยรูซ�เล็ม และท่�นก็คุกเข่�ลงวันละส�ม 
ครั้ง อธิษฐ�นและโมทน�พระคุณต่อพระเจ้� 
ของท่�น ดังท่ีท่�นได้เคยกระทำ�ม�แต่ก่อน”13

ด�เนียลไม่กลัวที่จะลุกขึ้นและฉ�ยส่อง 
ออกไปในก�รทำ�ต�มพระบัญญัติของพระ 
ผู้เป็นเจ้�  แม้จะอยู่ไม่สะดวกสบ�ยในถ้ำ�สิงห์ 
ตอนกล�งคืนเพร�ะท่�นยืนหยัดเพ่ือส่ิงถูกต้อง  
แต่ท่�นได้รับคว�มคุ้มครองและพรสำ�หรับ 
ก�รเชื่อฟัง  เมื่อพระร�ช�ด�ริอัสนำ�ด�เนียล 
ออกจ�กถ้ำ�สิงห์เช้�วันรุ่งขึ้น จึงมีพระร�ช 
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กฤษฎีก�ให้ทุกคนยำ�เกรงพระผู้เป็นเจ้�ของ 
ด�เนียลและทำ�ต�มแบบอย่�งคว�มซื่อสัตย ์
ของด�เนียล  โดยแท้แล้วด�เนียลแสดงให้เร� 
เห็นว่�ก�รเป็นธงให้ประช�ช�ติและไม่ลดหย่อน 
ม�ตรฐ�นของเร�ขณะเผชิญก�รล่อลวงท�ง 
โลกหม�ยคว�มว่�อย่�งไร

ดิฉันได้รับพรเมื่อได้ฟังแบบอย่�งยุคปัจจุ- 
บันม�กม�ยของเย�วชนเช่นท่�นผู้ไม่กลัวแม้ 
ต้องลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไป และยอมให้ 
แสงสว่�งของพวกเข�เป็นธงในหมู่เพื่อนวัย 
เดียวกัน  โจอันน�เป็นสม�ชิกศ�สนจักรหนึ่ง
ในส�มคนที่โรงเรียนมัธยมปล�ยของเธอและ
เป็นเย�วชนหญิงคนเดียวในวอร์ด  เธอให้คำ� 
มั่นกับตนเองและพระเจ้�ว่�จะไม่ใช้คำ�พูด 
หย�บค�ย  เมื่อเธอจับคู่ทำ�โครงก�รหนึ่งที่ 
โรงเรียนกับเย�วชนช�ยที่ไม่ได้ทำ�คำ�มั่น 
สัญญ�เดียวกัน เธอไม่ลดหย่อนม�ตรฐ�น 
เธอขอให้เข�เค�รพและให้เกียรติคุณค่�ของ 
เธอ  ที่ผ่�นม� ด้วยคำ�เตือนสติม�กม�ยทั้ง 
สุภ�พและรุนแรงบ้�ง เพ่ือนของเธอสร้�งนิสัย 
ใหม่และใช้ภ�ษ�สุภ�พขึ้น  หล�ยคนสังเกต 
เห็นคว�มแตกต่�ง รวมท้ังบิด�ของเข�ผู้ขอบ 
คุณโจอันน�สำ�หรับก�รเป็นอิทธิพลดีในชีวิต
ลูกช�ยเข�14

ระหว่�งทำ�ง�นมอบหม�ยเมื่อเร็วๆ นี้ใน 
ฟิลิปปินส์ ดิฉันพบค�เร็น เธอเล่�ประสบก�รณ์ 
สมัยเป็นกุลสตรีขณะศึกษ�ปริญญ�ตรีด้�น 
ก�รบริห�รโรงแรมและภัตต�ค�ร  ครูต้องก�ร 
ให้นักศึกษ�ทุกคนเรียนรู้และชิมเครื่องดื่ม 
หล�กหล�ยชนิดที่จะต้องเสิร์ฟในภัตต�ค�ร   
เครื่องดื่มบ�งชนิดมีแอลกอฮอล์ และค�เร็น 
รู้ถ้�เธอชิมนั่นจะขัดกับพระบัญญัติของพระ 
เจ้�  ค�เร็นกล้�ลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไปแม้ 
ต้องประสบผลร้�ยแรง และเธอไม่ดื่ม

ค�เร็นอธิบ�ยว่� “ครูของดิฉันเดินม�ถ�ม 
ว่�ทำ�ไมไม่ดื่ม  เข�พูดว่� ‘คุณค�เร็น คุณจะ 
รู้รสและผ่�นวิช�สำ�คัญนี้ได้อย่�งไรถ้�คุณ 
ไม่ชิมเลยแม้แต่น้อย’  ดิฉันบอกเข�ว่�ดิฉัน 
เป็นสม�ชิกศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย และในฐ�นะสม�ชิก เร�
ไม่ดื่มสิ่งที่เป็นอันตร�ยต่อเร�  ไม่ว่�เข�จะ 
ค�ดหวังอะไรจ�กดิฉัน แม้นั่นหม�ยถึงเกรด 
ตก ดิฉันก็เข้�ใจ แต่ดิฉันจะไม่ตกเรื่องก�ร
ดำ�เนินชีวิตต�มม�ตรฐ�นส่วนตัวของดิฉัน”

หล�ยสัปด�ห์ผ่�นไปและไม่มีอะไรต้อง
พูดถึงวันนั้นอีก  ตอนปล�ยภ�ค ค�เร็นรู้ว่� 

เกรดคงตกเพร�ะเธอไม่ยอมชิมเคร่ืองด่ืม  เธอ 
ลังเลไม่กล้�ดูเกรด แต่เมื่อเธอดู เธอพบว่�
เธอได้เกรดสูงสุดในชั้น

เธอกล่�วว่� “ดิฉันเรียนรู้ผ่�นประสบก�รณ์ 
นี้ว่�พระผู้เป็นเจ้�…จะประท�นพรเร�แน่ 
นอนเมื่อเร�ทำ�ต�มพระองค์  ดิฉันรู้เช่นกันว่� 
ถึงแม้เกรดตก ดิฉันก็จะไม่เสียใจในสิ่งที่ทำ� 
ลงไป  ดิฉันรู้ว่�ดิฉันจะไม่สอบตกในส�ยพระ 
เนตรของพระเจ้�เมื่อดิฉันเลือกทำ�สิ่งที่รู้ว่�
ถูกต้อง”15

เย�วชนหญิงท่ีรักท้ังหล�ย ทุกท่�นเกิดม� 
พร้อมศักยภ�พย่ิงใหญ่  ท่�นเป็นธิด�ท่ีรักของ 
พระบิด�บนสวรรค์  พระองค์ทรงรู้จักและรัก 
ท่�น  พระองค์ทรงเชื้อเชิญท่�นให้ “ลุกขึ้น 
และฉ�ยส่องออกไป” และทรงสัญญ�ว่�เมื่อ 
ท่�นทำ�เช่นน้ัน พระองค์จะทรงสนับสนุนและ 
ประท�นพรท่�น ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้ทุก 
ท่�นพบคว�มกล้�ที่จะยอมรับพระดำ�รัสเชื้อ 
เชิญของพระองค์และรับคำ�สัญญ�ของพระ- 

องค์ ในพระน�มของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
	 1.	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	121:45
	 2.	โมไซย�ห์	5:15
	 3.	1 ทิโมธ	ี4:12
	 4.	โยชูว�	1:9
	 5.	หลักแห่งคว�มเชื่อ	1:13
	 6.	คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร:	ฮ�โรลด์	บี.	ลี	

(2000)	หน้�	28
	 7.	โมไซย�ห์	4:29
	 8.	โธมัส	เอส.	มอนสัน	“แบบอย่�งของคว�ม

ชอบธรรม”	เลียโฮน�	พ.ค.	2008	หน�้	79
	 9.	ผู้วินิจฉัย	13:5
10.	ผู้วินิจฉัย	14:3
11.	ผู้วินิจฉัย	14:7
12.	ด�เนียล	6:3
13.	ด�เนียล	6:10
14.	ดูส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ได้จ�ก	โจอันน�	เอห์

ริสแมน“The	Thing	about	Being	Mormon,”	
in	Katilin	Medlin	and	others,	eds.,	Going on 
15: Memoirs of Freshmen	(2010),	93–96.

15.	จดหม�ยโต้ตอบส่วนตัวถึงผู้เขียน	2012
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เย�วชนหญิงทั้งหล�ย จงทำ�ต�มคำ�แนะ 
นำ�ของศ�สด�พย�กรณ์ที่ช�ญฉล�ดและได้ 
รับก�รดลใจเหล่�นี้ จงเป็นนักเรียนที่ดี ลุก 
ขึ้นและฉ�ยส่องในโรงเรียนของท่�นด้วย
คว�มขยันขันแข็ง คว�มซื่อสัตย์ และคว�ม
สุจริต  ถ้�ท่�นกำ�ลังหนักใจและท้อแท้กับก�ร 
แสดงออกในโรงเรียน จงขอคว�มช่วยเหลือ 
จ�กผู้ปกครอง ครู และสม�ชิกศ�สนจักรที ่
ช่วยได้  อย่�ยอมแพ้!

จงเขียนสิ่งที่ท่�นต้องก�รเรียนรู้ จ�กนั้น 
“บอกเป้�หม�ยก�รศึกษ�ของท่�นกับครอบ- 
ครัว มิตรสห�ย และผู้นำ�เพ่ือพวกเข�จะสนับ- 
สนุนและให้กำ�ลังใจท่�นได้”7  นี่คือแบบฉบับ 
ของคว�มก้�วหน้�ส่วนบุคคล

ด้วยเทคโนโลยี ท่�นกำ�ลังเห็นก�รระเบิด 
คว�มรู้  ท่�นถูกระดมยิงไม่ข�ดส�ยด้วยเสียง 
วีดิทัศน์ และเน็ตเวิร์ค  จงเลือกให้ดีและอย่� 
ยอมให้คล่ืนยักษ์ของข้อมูลรบกวนหรือชะลอ 
คว�มก้�วหน้�ของท่�น  จงลุกขึ้น เย�วชน 
หญิงทั้งหล�ย!  ท่าน กำ�หนดเป้�หม�ยของ 
ท่�น  ท่าน  ตัดสินใจจะให้อะไรเข้�ม�ในคว�ม 
คิดและจิตใจท่�น

ก�รเรียนรู้สำ�คัญที่สุดของท่�นบ�งครั้ง 
จะอยู่นอกห้องเรียน  จงแวดล้อมตัวท่�นด้วย 
สตรีที่เป็นแบบอย่�งผู้ส�ม�รถสอนทักษะ
ง�นบ้�น ง�นศิลป์ ดนตรี ประวัติครอบครัว 
กีฬ� ก�รเขียน หรือก�รพูดแก่ท่�นได้  จงทำ� 
คว�มรู้จักพวกเธอและขอให้พวกเธอสอน
ท่�น  เมื่อท่�นเรียนรู้สิ่งใหม่ จงสอนที่สหกิจ- 
กรรมหรือเป็นครูพี่เลี้ยงให้เย�วชนหญิงคน 
อื่นๆ อันเป็นข้อกำ�หนดส่วนหนึ่งของภุมร�
เกียรติยศ

นอกจ�กม�รด�ที่ยอดเยี่ยมของดิฉันแล้ว 
ดิฉันยังมีครูพ่ีเล้ียงหล�ยคนในชีวิตด้วย   ดิฉัน 
คุ้นเคยกับขั้นตอนก�รเป็นครูพี่เลี้ยงครั้งแรก 
เม่ืออ�ยุเพียงเก้�ขวบ  ครูปฐมวัยสอนดิฉันปัก 
ประโยคที่ว่�  “ฉันจะนำ�คว�มสว่�งของพระ 
กิตติคุณเข้�ม�ในบ้�น” เป็นภ�พที่แขวนใน

เมื่อท่�นทำ�ต�มพระดำ�รัสเตือนของพระเจ้� 
ให้ “แสวงห�ก�รเรียนรู้, แม้โดยก�รศึกษ� 
และโดยศรัทธ�ด้วย”3 ท่�นจะได้ไม่เพียงคว�ม 
รู้จ�กก�รศึกษ�เท่�นั้นแต่ได้คว�มสว่�งเพิ่ม
ขึ้นด้วยขณะเรียนรู้โดยศรัทธ�

จงแสวงห�ก�รเรียนรู้โดยหมั่นศึกษ�  ท่�น 
อ�จจะไม่ส�ม�รถทุ่มเทเวล�เรียนรู้ได้ม�ก 
เท่�เวล�นี้อีกแล้ว  ประธ�นกอร์ดอน บี. ฮิงค์- 
ลีย์ แนะนำ�เย�วชนของศ�สนจักรไว้อย่�งช�ญ 
ฉล�ดว่� “รูปแบบก�รศึกษ�ที่ท่�นสร้�งใน 
ช่วงเรียนหนังสือต�มเกณฑ์ส่วนใหญ่จะส่ง 
ผลให้ท่�นกระห�ยคว�มรู้ชั่วชีวิต”4  “ท่�น 
ต้องศึกษ�ห�คว�มรู้ให้ม�กเท่�ที่ท่�นจะทำ� 
ได้…เสียสละสิ่งใดก็ต�มที่ต้องเสียสละเพื่อ 
ให้ตัวท่�นมีคุณสมบัติเหม�ะจะทำ�ง�นของ 
โลก [นี้]…ฝึกสมองและมือท่�นให้เป็นอิทธิ- 
พลดีขณะที่ท่�นก้�วหน้�ไปกับชีวิต”5

ในก�รพูดเฉพ�ะกับสตรี ประธ�นโธมัส  
เอส. มอนสันกล่�วว่� “บ่อยคร้ังเร�ไม่รู้อน�คต 
ด้วยเหตุน้ีเร�จึงต้องพร้อมรับคว�มไม่แน่นอน 
…ข้�พเจ้�ขอให้ท่�นศึกษ�ห�คว�มรู้และ 
เรียนรู้ทักษะซึ่งเป็นที่ต้องก�รในตล�ดแรง 
ง�นเพ่ือท่�นจะพร้อมจัดห�ให้ครอบครัวห�ก 
เกิดสถ�นก�รณ์เช่นนั้น”6

โดย แมรี เอ็น. คุก
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

เย�วชนหญิงที่รักทั้งหล�ย เร�รักแต่ละ
ท่�นม�ก  เร�เห็นท่�นลุกขึ้นอย่�งกล้� 
ห�ญและฉ�ยส่องคว�มสว่�งในโลกที่ 

ก�รท้�ท�ยม�กม�ยม�พร้อมโอก�สม�กม�ย 
นี่อ�จทำ�ให้ท่�นสงสัยว่� “อน�คตของฉันจะ 
เป็นอย่�งไร”  ดิฉันรับรองว่�เมื่อท่�นเป็นธิด� 
ที่มีคุณธรรมของพระผู้เป็นเจ้� อน�คตของ 
ท่�นสดใสแน่นอน!   ท่�นอยู่ในเวล�ที่คว�ม
จริงของพระกิตติคุณได้รับก�รฟื้นฟู และ 
คว�มจริงเหล่�นี้พบได้ในพระคัมภีร์ของท่�น   
ท่�นได้รับของประท�นแห่งพระวิญญ�ณ 
บริสุทธ์ิเม่ือคร้ังรับบัพติศม� และพระวิญญ�ณ 
บริสุทธิ์จะทรงสอนคว�มจริงแก่ท่�นและ 
เตรียมท่�นให้พร้อมรับก�รท้�ท�ยของชีวิต  

พระผู้เป็นเจ้�ประท�นสิทธ์ิเสรีท�งศีลธรรม 
และโอก�สให้ท่�นเรียนรู้ขณะอยู่บนแผ่นดิน 
โลก และพระองค์ทรงมีง�นให้ท่�นทำ�  เพ่ือให้ 
ง�นดังกล่�วสำ�เร็จลุล่วง ท่�นมีคว�มรับผิด 
ชอบส่วนตัวท่ีต้องแสวงห�ก�รเรียนรู้  กุญแจ 
สู่อน�คตของท่�น “รังสีเจิดจ้�ของคว�มหวัง”1 

พบได้ในหนังสือ เพื่อความเข้มแข็งของเยาว- 
ชน เล่มใหม่ภ�ยใต้หัวข้อม�ตรฐ�นของก�ร
ศึกษ�และในคุณค่�ของคว�มรู้

“ก�รศึกษ�…จะเปิดประตูแห่งโอก�ส”2  

แสวงหาการเรียนรู้: 
ท่านมีงานต้องทำา
จงเป็นพรแก่บุตรธิด�และครอบครัวในอน�คตของท�่นโดยเรียนรู้ให้ม�ก 
เท่�ที่จะม�กได้เวล�นี้
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ห้องของดิฉันช่วงดิฉันเป็นวัยรุ่น ครูแนะนำ�  
แก้ไข และให้กำ�ลังใจดิฉันเรื่อยม�  ดิฉันมี 
ครูพี่เลี้ยงอีกหล�ยคน  ช่�งเย็บผ้�ที่เก่งม�ก 
สองคนในวอร์ดสอนดิฉันเย็บผ้�  ด้วยคำ�แนะ 
นำ� คว�มอดทน และกำ�ลังใจของพวกเธอ 
ดิฉันส่งชุดเข้�ประกวดก�รตัดเย็บเมื่ออ�ยุ 
14 ปีและดิฉันได้รับร�งวัล!  ขั้นตอนเหล่�นี้
เพิ่มคว�มกระห�ยใคร่รู้และคว�มเป็นเลิศใน
ด้�นอื่นๆ เช่นกัน

ก�รตักตวงคว�มรู้เวล�นี้จะเกิดประโยชน ์
มห�ศ�ลเมื่อท่�นเป็นม�รด�  “ระดับก�ร 
ศึกษ�ของม�รด�มีอิทธิพลลึกซ้ึงต่อก�รเลือก 
ศึกษ�ของ [บุตรธิด�]”8 ก�รศึกษ�ของ 
ม�รด�เป็น “กุญแจหยุดยั้งวัฏจักรคว�ม 
ย�กจน”9 เพร�ะ สตรีที่มีก�รศึกษ� “มัก 
ให้กำ�เนิดท�รกที่สุขภ�พดีกว่� มีบุตรธิด�ที่ 
สุขภ�พดีกว่� มั่นใจ ร่�เริง มีเหตุผลและ 
วิจ�รณญ�ณดีกว่�”10

เร�เรียนรู้ใน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อ 
โลก” ว่� “ม�รด�รับผิดชอบเบื้องต้นในก�ร 
เลี้ยงดูบุตรธิด�”11  ก�รให้ก�รศึกษ�แก่บุตร 

ธิด�เป็นส่วนหนึ่งของก�รเลี้ยงดู และเป็น 
คว�มรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ของท่�น  ดังนัก 
รบหนุ่มซ่ึง “ได้รับก�รสอนจ�กม�รด�”12 ท่�น 
จะเป็นครูคนสำ�คัญที่สุดเท่�ที่บุตรธิด�ของ 
ท่�นจะเคยมี ดังนั้นจงเลือกก�รเรียนรู้ของ 
ท่�นอย่�งรอบคอบ  จงเป็นพรแก่บุตรธิด�
และครอบครัวในอน�คตของท่�นโดยเรียนรู้
ให้ม�กเท่�ที่จะม�กได้เวล�นี้

จงแสวงห�ก�รเรียนรู้โดยศรัทธ�   เร�เรียน 
รู้โดยศรัทธ�เมื่อเร�หมั่นตักตวงคว�มรู้ท�ง 
วิญญ�ณผ่�นก�รสวดอ้อนวอน ก�รศึกษ� 
พระคัมภีร์ และก�รเชื่อฟัง และเมื่อเร� 
แสวงห�ก�รนำ�ท�งของพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ 
ผู้ทรงเป็นพย�นถึงคว�มจริงทั้งปวง  ถ้�
ท่�นทำ�ส่วนของท่�นเพื่อตักตวงคว�มรู้ พระ 
วิญญ�ณบริสุทธิ์จะทรงทำ�ให้คว�มคิดของ 
ท่�นสว่�ง  เม่ือท่�นพย�ย�มดำ�รงตนมีค่�ควร 
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์จะประท�นก�รนำ�ท�ง
และเพิ่มคว�มสว่�งแก่ก�รเรียนรู้ของท่�น

สมัยเป็นเย�วชนหญิง ดิฉันยืมสกีที่ย�ว 
เกินตัว รองเท้�บูทที่ใหญ่เกินเท้� และเพื่อน 

คนหนึ่งสอนดิฉันเล่นสกี!    เร�ออกไปเล่นใน 
วันฤดูใบไม้ผลิที่สดใส มีแดดจ้� หิมะตก 
กำ�ลังดี ท้องฟ้�สีคร�ม และไม่มีเมฆเลย   
คว�มกังวลกับเนินล�ดชันเปลี่ยนเป็นคว�ม
สุขใจขณะเรียนรู้  ถึงแม้จะหกคะเมนบนสกี 
ย�วๆ บ้�ง แต่ดิฉันก็ลุกขึ้นและพย�ย�มต่อ 
ไป  ดิฉันรักกีฬ�นี้เสียแล้ว!

แต่ไม่น�นดิฉันก็พบว่�วันเล่นสกีและ 
สภ�พอ�ก�ศใช่จะดีแบบนี้ทุกวัน  ในวันที่ 
เมฆครึ้ม เร�จะสกีในสภ�พที่เรียกว่� “แสง 
ระน�บ”  แสงระน�บเกิดขึ้นเมื่อเมฆทำ�ให้ 
แสงแดดกระจ�ยกว้�ง  เวล�มองออกไปที่ 
หิมะสีข�วท่�นจะพบว่�ก�รมองเห็นแนวลึก 
จะห�ยไป และท่�นจะมองไม่เห็นคว�มชัน
ของเนินล�ดหรือท�งสูงต่ำ�บนเนินเข�

เย�วชนหญิงทั้งหล�ย ท่�นอ�จกำ�ลังตั้ง 
ต�คอยอน�คตเหมือนดิฉันมองเนินสกีล�ด 
ชัน  บ�งครั้งท่�นอ�จรู้สึกว่�ท่�นอยู่ในแสง 
ระน�บ มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้�งหน้� ก�ร 
เรียนรู้โดยศรัทธ�จะให้คว�มเชื่อมั่นและจะ
ช่วยให้ท่�นพบท�งผ่�นช่วงเวล�ของคว�ม
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ไม่แน่นอน
ในบทที่ 25 ของมัทธิว อุปม�เรื่องหญิง 

พรหมจ�รีสิบคนสอนเร�ว่�ก�รเตรียมพร้อม 
ท�งวิญญ�ณสำ�คัญยิ่ง และแต่ละคนต้อง 
เตรียมด้วยตนเอง  ท่�นคงจำ�ได้ว่�หญิงพรหม- 
จ�รีทั้งสิบได้รับเชิญให้ไปเป็นเพื่อนเจ้�บ่�ว 
ในง�นเลี้ยงสมรส แต่มีเพียงห้�คนเท่�นั้นที่ 
เตรียมน้ำ�มันใส่ตะเกียง

“พวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญ�ว่�  
ขอแบ่งน้ำ�มันของท่�นให้เร�บ้�ง ตะเกียง
ของเร�จวนจะดับอยู่แล้ว

“พวกที่มีปัญญ�จึงตอบว่� น่�กลัวน้ำ�มัน
จะไม่พอสำ�หรับเร�และเจ้� จงไปห�คนข�ย 
ซื้อสำ�หรับตัวเองจะดีกว่�

“เมื่อกำ�ลังไปซื้อนั้นเจ้�บ่�วก็ม�ถึง ผู้ที่ 
พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่�นในก�รเล้ียงเน่ือง 
ในง�นสมรสแล้วประตูก็ปิด”13

ท่�นอ�จคิดว่�หญิงมีปัญญ�ห้�คนเห็น 
แก่ตัวไม่ยอมแบ่งน้ำ�มัน แต่นั่นไม่อยู่ในวิสัย 
ที่ทำ�ได้  แต่ละคนต้องเตรียมท�งวิญญ�ณ
เอง ทีละหยด และแบ่งให้กันไม่ได้

ถึงเวล�แล้วที่ท่�นจะต้องหมั่นเพิ่มพูน 
คว�มรู้ท�งวิญญ�ณให้ตนเอง ทีละหยด ผ่�น 

ก�รสวดอ้อนวอน ก�รศึกษ�พระคัมภีร์ และ 
ก�รเชื่อฟัง  ถึงเวล�แล้วที่ท่�นจะศึกษ�ห� 
คว�มรู้—ทีละหยด  คว�มคิดและก�รกระทำ� 
ที่บริสุทธิ์แต่ละอย่�งจะเพิ่มน้ำ�มันให้ตะเกียง 
ของท่�น ทำ�ให้ท่�นมีคุณสมบัติคู่ควรรับก�ร 
นำ�ท�งของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ครูจ�ก 
เบื้องบน

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์จะทรงนำ�ท�งท่�น
ตลอดก�รเดินท�งในคว�มเป็นมรรตัยนี้ แม้ 
เมื่อท่�นรู้สึกว่�อยู่ในแสงระน�บ ไม่มั่นใจ 
กับสิ่งที่อยู่ข้�งหน้�  ท่�นไม่ต้องกลัว  ขณะ
อยู่บนเส้นท�งที่นำ�ไปสู่ชีวิตนิรันดร์ พระ
วิญญ�ณบริสุทธิ์จะทรงนำ�ท�งท่�นในก�ร
ตัดสินใจและก�รเรียนรู้ของท่�น

ดิฉันเป็นพย�นจ�กประสบก�รณ์ส่วนตัว
ว่�ถ้�ท่�นจะแสวงห�ก�รเรียนรู้ไม่เพียงโดย
ก�รศึกษ�เท่�นั้นแต่โดยศรัทธ�ด้วย ท่�น จะ 
 ได้รับก�รนำ�ท�งในสิ่งที่ “พระเจ้�…จะ
ทรงต้องก�รให้ท่�นทำ�และสิ่งที่ท่�นจะต้อง
รู้”14

ดิฉันได้รับปิตุพรเมื่อเป็นเย�วชนหญิง  
และได้รับคำ�แนะนำ�ให้เตรียมตัวด้วยก�ร 
ตั้งใจศึกษ�และเรียนรู้คุณธรรมเหล่�นั้นแต่ 
เนิ่นๆ ในชีวิตซึ่งนำ�ไปสู่ก�รทำ�ง�นบ้�นและ 
ก�รเลี้ยงดูครอบครัว  ดิฉันต้องก�รพรของ
ครอบครัว แต่พรนั้นไม่ม�ถึงจนดิฉันอ�ยุ 37 
ปี เมื่อดิฉันแต่งง�นในท้�ยที่สุด ส�มีดิฉัน 
เป็นพ่อม่�ย ด้วยเหตุนี้วันที่เร�รับก�รผนึก 
ในพระวิห�ร ดิฉันจึงได้รับพรอย่�งฉับพลัน
ให้มีไม่เพียงส�มีเท่�นั้นและมีลูกสี่คนด้วย

น�นก่อนหน้�นั้น มีหล�ยวันที่ดิฉันรู้สึก 
เหมือนกำ�ลังเล่นสกีในแสงระน�บ พล�ง 
ถ�มว่� “อน�คตของฉันจะเป็นอย่�งไร”  ดิฉัน 
พย�ย�มทำ�ต�มคำ�ตักเตือนในปิตุพร  ดิฉัน 
หมั่นศึกษ�จนได้เป็นครูและยังคงศึกษ�จน 
เป็นครูใหญ่โรงเรียนประถม  ดิฉันสวดอ้อน 
วอนพระบิด�บนสวรรค์และแสวงห�ก�รนำ� 
ท�งจ�กพระวิญญ�ณบริสุทธิ์  ดิฉันเชื่อมั่น 
ในคำ�สัญญ�ของศ�สด�พย�กรณ์ผู้รับรองกับ 
ดิฉันว่�ถ้�ดิฉัน “ยังคงแน่วแน่และซื่อสัตย์  
รักษ�พันธสัญญ� [ของดิฉัน] รับใช้พระผู้ 
เป็นเจ้� และรักพระบิด�ในสวรรค์และพระเจ้� 
พระเยซูคริสต์ [ดิฉัน] จะไม่ได้รับก�รปฏิเสธ 
พรนิรันดร์ทุกประก�รที่พระบิด�บนสวรรค์
ทรงมีให้บุตรธิด�ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์”15

ดิฉันรู้ว่�ก�รศึกษ�เตรียมดิฉันให้พร้อมรับ 
ชีวิตที่ดิฉันมองไม่เห็นเมื่อครั้งเป็นเย�วชน 
หญิง  ดิฉันคิดว่�ดิฉันกำ�ลังศึกษ�เพื่อสอน 
นักเรียนและลูกๆ ในอน�คต แต่ดิฉันไม่รู้ว่�
พระเจ้�ทรงเตรียมดิฉันให้พร้อมสอนภ�ษ� 
อังกฤษในมองโกเลียในง�นเผยแผ่กับส�มี 
และสอนเย�วชนหญิงของศ�สนจักรทั่วโลก 
และสอนหล�นๆ ของดิฉันให้รู้คุณค่�ของ
คว�มรู้—พรวิเศษสุดทั้งหมดที่ดิฉันไม่นึกไม่ 
ฝันม�ก่อน

ดิฉันเป็นพย�นว่�พระบิด�ในสวรรค์ทรง
รู้จักและรักท่�น  พระองค์ทรงว�งใจท่�นม�ก 
และมีง�นที่ ท่าน เท่�นั้นจะทำ�ได้  ดิฉันต้อง 
ก�รรับรองกับท่�นว่�ท่�น จะ พร้อมทำ�ง�น 
ใหญ่นั้นถ้�ท่�นแสวงห�ก�รเรียนรู้โดยก�ร 
ศึกษ�และโดยศรัทธ�ด้วย  ดิฉันเป็นพย�นถึง 
สิ่งนี้ในพระน�มของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ดังกล่�วเพ่ือทำ�ก�รตัดสินใจในเร่ืองสำ�คัญซ่ึง 
จะกำ�หนดอน�คต คว�มสำ�เร็จ และคว�มสุข 
ส่วนใหญ่ของท่�น  ก�รดำ�เนินชีวิตต�มม�ตร- 
ฐ�นเหล่�นี้จะช่วยให้ทุกท่�นมีคุณสมบัติเข�้ 
ไปในพระวิห�รศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้�และรับ 
พรและพลังท่ีรอท่�นอยู่เม่ือท่�นทำ�และรักษ� 
พันธสัญญ�ศักดิ์สิทธิ์7

เมื่อเอมีบุตรส�วของเร�ยังเป็นเด็ก เธอ 
ชอบมองต�มดิฉันทุกฝีก้�วขณะดิฉันเตรียม 
ไปโบสถ์ หลังจ�กสังเกตกิจวัตรของดิฉัน เธอ 
จะหวีผม แต่งตัว จ�กนั้นก็จะขอให้ดิฉันท� 
“ครีมหน้�ใส”  “ครีมหน้�ใส” ที่เธอหม�ยถึง 
คือครีมเข้มข้นที่ดิฉันใช้ท�กันรอยย่น  ดิฉัน 
ท�ที่แก้มและริมฝีป�กให้เอมีต�มที่เธอขอ  
จ�กนั้นเธอจะยิ้มและพูดว่� “ตอนนี้เร�ก็ไป 
ได้แล้ว!”  สิ่งที่เอมีไม่ทร�บคือเธอ “หน้�ใส” 
อยู่แล้ว  ใบหน้�เธอส่องสว่�งเพร�ะเธอบริสุทธ์ิ 
ไร้เดียงส� และดี  เธอมีพระวิญญ�ณอยู่กับ 
เธอ และสิ่งนี้ฉ�ยส่องออกม�

ดิฉันปร�รถน�ให้เย�วชนที่ม�ชุมนุมกัน 
คืนนี้รู้และเข้�ใจว่�คว�มสวยง�มของท่�น 
—“คว�มผ่องใส” ของท่�น—ไม่ได้อยู่ท่ีเคร่ือง 
สำ�อ�ง ครีมเข้มข้น หรือเสื้อผ้�หรือทรงผม 
แบบล่�สุด แต่อยู่ท่ีคว�มบริสุทธ์ิส่วนตัว  เม่ือ 
ท่�นดำ�เนินชีวิตต�มม�ตรฐ�นและมีคุณ- 
สมบัติคู่ควรกับคว�มเป็นเพ่ือนท่ีย่ังยืนของพระ- 
วิญญ�ณบริสุทธ์ิ ท่�นจะมีอิทธิพลแรงกล้�ใน 
โลก แบบอย่�งแม้แสงสว่�งในดวงต�ท่�นจะ 
ส่งผลให้ผู้อื่นเห็น “คว�มผ่องใส” ของท่�น 
และพวกเข�จะอย�กเป็นเหมือนท่�น  ท่�น 
ได้แสงสว่�งนี้ม�จ�กไหน  พระเจ้�คือคว�ม 
สว่�ง “และพระวิญญ�ณทรงให้คว�มสว่�ง 
มนุษย์ทุกคนทั่วโลก, ผู้ที่สดับฟังสุรเสียงของ 
พระวิญญ�ณ”8  แสงสวรรค์เข้�ม�ในดวงต�
และสีหน้�ของท่�นเมื่อท่�นใกล้ชิดพระบิด� 
บนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซู 
คริสต์  นั่นคือวิธีที่เร�จะมี “หน้�ใส”!  นอก 
จ�กนี้ เท่�ที่ทุกท่�นเห็น “ครีมหน้�ใส” ไม่

สัตย์ อับร�ฮัม อิสอัค และย�โคบ  ศ�สด� 
พย�กรณ์ของพระผู้เป็นเจ้�เคยกล่�วถึงท่�น 
ผู้ม�ชุมนุมกันท่ีน่ีคืนน้ีว่�ท่�นเป็น “คว�มหวัง 
อันเจิดจ้�”3 ของอน�คต  ดิฉันเห็นด้วย!  ใน 
โลกที่ท้�ท�ยม�ก แสงสว่�งของท่�นเจิดจ้� 
นี่คือ “ยุคสมัยที่ไม่อ�จลืมเลือน”4 นี่คือยุค 
สมัย ของท่าน และ บัดนี้ ถึงเวล�ที่เย�วชน 
หญิงทุกแห่งหนจะ “ลุกขึ้นและฉ�ยส่องออก 
ไป, เพื่อแสงสว่�งของเจ้�จะเป็นธงให้ประ- 
ช�ช�ติ”5

“ธง (ม�ตรฐ�น) คือเกณฑ์วัดที่ใช้ตัดสิน 
คว�มถูกต้องหรือคว�มสมบูรณ์แบบ”6  เร� 
ต้องเป็นม�ตรฐ�นของคว�มบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ 
ให้ช�วโลกเห็น!  จุลส�ร เพ่ือความเข้มแข็งของ 
เยาวชน ฉบับปรับปรุงใหม่ไม่เพียงบอกม�ตร- 
ฐ�นให้ดำ�เนินต�มเท่�นั้น แต่สัญญ�พรไว้ 
ด้วยถ้�ท่�นทำ�ต�ม  ถ้อยคำ�ในจุลส�รสำ�คัญ 
เล่มน้ีเป็นม�ตรฐ�นสำ�หรับโลก และก�รดำ�เนิน 
ชีวิตต�มม�ตรฐ�นเหล่�นี้จะทำ�ให้ท่�นรู้ว่� 
จะทำ�อะไรเพื่อเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด 
ม�กข้ึนและมีคว�มสุขในโลกท่ีมืดมนลงทุกที 
ก�รดำ�เนินชีวิตต�มม�ตรฐ�นในจุลส�รเล่ม 
นี้จะช่วยให้ท่�นมีคุณสมบัติรับคว�มเป็น 
เพื่อนที่ยั่งยืนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์  และ 
ในโลกท่ีท่�นอยู่ ท่�นต้องก�รคว�มเป็นเพ่ือน 

โดย อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

จ�กหน้�ต่�งในสำ�นักง�นเย�วชนหญิง 
ดิฉันเห็นวิวพระวิห�รซอลท์เลคง�ม 
จับต�  ทุกวันดิฉันเห็นเทพโมโรไน 

ยืนอยู่บนยอดพระวิห�ร เป็นสัญลักษณ์บ่ง 
บอกไม่เพียงศรัทธ�ของท่�นเท่�นั้นแต่ของ 
เร�ด้วย  ดิฉันรักโมโรไนเพร�ะในสังคมท่ีเส่ือม 
ทร�มม�ก ท่�นยังคงบริสุทธ์ิและแน่วแน่  ท่�น 
เป็นวีรบุรุษของดิฉัน  ดิฉันรู้สึกว่�ท่�นยืนอยู ่
บนยอดพระวิห�รเวล�นี้ ร้องเรียกเร�ให้มี 
คว�มกล้�ห�ญ จดจำ�ว่�เร�เป็นใครและทำ� 
ตัวให้มีค่�ควรเข้�พระวิห�รศักดิ์สิทธิ์—ให้ 
“ลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไป”1 ยืนอยู่เหนือ 
เสียงวุ่นว�ยของโลก และดังอิสย�ห์พย�กรณ์ 
ไว้ “ม�…ภูเข�ของพระเจ้�”2—พระวิห�ร
ศักดิ์สิทธิ์

ผู้ม�รวมกันท่ีน่ีวันน้ีคือธิด�ท่ีเลือกสรรของ 
พระเจ้�  ไม่มีกลุ่มอิทธิพลใดยืนหยัดเพ่ือคว�ม 
จริงและคว�มชอบธรรมในโลกม�กกว่�เย�ว- 
ชนหญิงและสตรีของศ�สนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย  ดิฉันเห็นคว�ม 
สง่�ง�มของท่�นและรู้ถึงอัตลักษณ์และจุด 
หม�ยอันสูงส่งของท่�น  ท่�นโดดเด่นในก�ร 
ดำ�รงอยู่ก่อนเกิด  เชื้อส�ยของท่�นม�พร้อม 
พันธสัญญ�และสัญญ�ต่�งๆ  ท่�นสืบทอด 
คุณลักษณะท�งวิญญ�ณของเหล่�ปิตุที่ซื่อ- 

บัดนี้ถึงเวลาลุกขึ้น
และฉายส่อง!
ในฐ�นะธิด�ของพระผู้เป็นเจ�้ ท่�นเกิดม�เพื่อนำ�
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ได้ผลกับรอยย่นของดิฉันเลย!
คำ�ร้องขอให้ “ลุกข้ึนและฉ�ยส่องออกไป” 

เป็นคำ�ร้องขอถึงทุกท่�นให้นำ�ช�วโลกในอุดม- 
ก�รณ์อันเกรียงไกร—ยกม�ตรฐ�น—และ 
นำ�คนรุ่นนี้ในคุณธรรม คว�มบริสุทธิ์ และ 
คว�มมีค่�ควรเข้�พระวิห�ร  ถ้�ท่�นปร�รถน� 
จะสร้�งคว�มแตกต่�งในโลก ท่�นต้องต่�ง 
จ�กโลก  ดิฉันกล่�วซ้ำ�ถ้อยคำ�ของประธ�น 
โจเซฟ เอฟ. สมิธผู้กล่�วแก่สตรีสมัยนี้ว่�  
“ไม่ใช่เป็นองค์ก�รท่ีถูกนำ�โดย [เย�วชนหญิง] 
ของโลก แต่เป็นองค์ก�รที่ท่�นจะนำ�… 
[เย�วชนหญิง] ของโลก ในทุกเรื่องที่…ทำ� 
ให้ลูกหล�นมนุษย์บริสุทธิ์”9  ถ้อยคำ�เหล่�นี้ 
เป็นจริงในทุกวันนี้  ในฐ�นะธิด�ของพระผู้
เป็นเจ้� ท่�นเกิดม�เพื่อนำ�

ในโลกที่เร�อยู่ คว�มส�ม�รถในก�รนำ� 
เรียกร้องก�รนำ�ท�งและคว�มเป็นเพื่อนที่ยั่ง 
ยืนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ผู้จะบอก “สิ่ง 
ทั้งปวงที่ท่�นควรทำ�”10 เมื่อท่�นยอมรับและ 
พึ่งพ�ก�รนำ�ท�งและก�รกระตุ้นเตือนของ 
พระองค์  เนื่องจ�กพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ไม่ 
สถิตในวิห�รที่ไม่สะอ�ด เร�แต่ละคนจึงต้อง 
สำ�รวจนิสัยและใจของเร�  เร�ทุกคนต้อง 
เปล่ียนบ�งอย่�ง—กลับใจ  ดังบิด�ของกษัตริย์ 
ล�โมไนกล่�วในพระคัมภีร์มอรมอนว่� “ข้� 
พระองค์จะทิ้งบ�ป ทั้งหมด ของข้�พระองค์ 
เพื่อรู้จักพระองค์”11  เร� ท่�นและดิฉัน ยินดี
ทำ�เช่นเดียวกันหรือไม่

เย�วชนกลุ่มหนึ่งในควีนครีก แอริโซน�  
ต้ังใจว่�จะ “ลุกข้ึนและฉ�ยส่องออกไป” และ 
นำ�เย�วชนในชุมชนดำ�เนินชีวิตต�มม�ตรฐ�น 
ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  พวกเข� 
แต่ละคนเขียนบ�งอย่�งในบันทึกส่วนตัวที่ 
พวกเข�รู้สึกว่�กำ�ลังดึงรั้งพวกเข�หรือบ�ง 
อย่�งที่พวกเข�ต้องก�รเปลี่ยนแปลงในชีวิต  
และจ�กนั้นก็ขุดหลุมๆ หนึ่ง  พวกเข�ม�กัน 
พร้อมหน้� ฉีกบันทึกหน้�น้ันท้ิงลงไปในหลุม 
เฉกเช่นผู้คนของแอมันในพระคัมภีร์มอรมอน 
ฝังอ�วุธสงคร�มของพวกเข�12  ต่อจ�กนั้นก็ 
ฝังกระด�ษเหล่�นั้น และวันนั้นพวกเข�ให้ 
คำ�มั่นสัญญ�ว่�จะเปลี่ยน พวกเข�กลับใจ  
พวกเข�ตั้งใจจะลุกขึ้น!

ท่�นมีบ�งอย่�งในชีวิตที่ต้องเปลี่ยนหรือ 
ไม่  ท่�นทำ�เช่นนี้ได้  ท่�นกลับใจได้เพร�ะ 

เหตุก�รเสียสละเพ่ือก�รชดใช้อันไม่มีขอบเขต 
ของพระผู้ช่วยให้รอด  พระองค์ทรงทำ�ให้ท่�น 
และดิฉันเปล่ียนได้ บริสุทธ์ิและสะอ�ดอีกคร้ัง 
และเป็นเหมือนพระองค์  พระองค์ทรงสัญญ� 
ไว้ว่�เมื่อเร�ทำ�เช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงจด 
จำ�บ�ปและคว�มผิดของเร�อีก13

บ�งครั้งดูเหมือนก�รฉ�ยส่องตลอดเวล� 
ไม่อยู่ในวิสัยท่ีทำ�ได้  ท่�นเผชิญกับก�รท้�ท�ย 
ม�กม�ยซึ่งอ�จบดบังแหล่งคว�มสว่�งทั้ง 
มวล ซ่ึงคือพระผู้ช่วยให้รอด  บ�งคร้ังหนท�ง 
ย�กลำ�บ�ก และบ�งครั้งเหมือนมีหมอกหน� 
บดบังคว�มสว่�ง  กรณีเช่นนี้เกิดกับเย�วชน 
หญิงชื่อฟลอเรนซ์ แชดวิค  ฟลอเรนซ์ค้นพบ 
ตั้งแต่อ�ยุ 10 ขวบว่�เธอเป็นนักว่�ยน้ำ�ที่มี 
พรสวรรค์  เธอว่�ยข้�มช่องแคบอังกฤษด้วย 
สถิติ 13 ช่ัวโมง 20 น�ที  ฟลอเรนซ์ชอบคว�ม 
ท้�ท�ย และต่อม�เธอพย�ย�มว่�ยระหว่�ง 
ช�ยฝั่งแคลิฟอร์เนียร์กับเก�ะก�ต�ลิน�— 
ประม�ณ  21 ไมล์ (34 กิโลเมตร)  ในก�รว่�ย 
ครั้งนี้เธอเหนื่อยม�กหลังจ�กว่�ยไปได้ 15  
ชั่วโมง  หมอกหน�ทำ�ให้เธอมองไม่เห็นช�ย 
ฝ่ัง  ม�รด�เธอน่ังเรือลำ�หน่ึงตีคู่ไปกับเธอ และ 
ฟลอเรนซ์บอกม�รด�ว่�เธอคิดว่�คงว่�ยไม่ 
ถึงฝั่ง  ม�รด�เธอกับครูฝึกกระตุ้นเธอให้ว่�ย 
ต่อไป แต่ทั้งหมดที่เธอเห็นคือหมอก  เธอเลิก 
ว่�ย แต่ทันทีที่ขึ้นเรือ เธอพบว่�เธอเหลืออีก 
เพียงหนึ่งไมล์ (1.6 ไมล์) ก็จะถึงฝั่งค�ต�ลิน� 
 

ต่อม�เม่ือมีคนสัมภ�ษณ์และถ�มเธอว่�ทำ�ไม 
เธอเลิกว่�ยกล�งคัน เธอส�รภ�พว่�ไม่ใช่ 
เพร�ะน้ำ�เย็นและระยะท�ง เธอกล่�วว่�  
“ดิฉันพ่�ยแพ้เพร�ะหมอก”14

ต่อม�เธอลองว่�ยอีกคร้ัง และคร�วน้ีหมอก 
หน�เหมือนเดิม  แต่เธอยังคงว่�ยต่อไปจนถึง 
ฝั่ง  คร�วนี้เมื่อถ�มว่�อะไรทำ�ให้ต่�งจ�กครั้ง 
ก่อน เธอตอบว่�เธอนึกภ�พช�ยฝั่งไว้ในใจ 
ตลอดขณะผ่�นหมอกหน�และตลอดระยะ
ท�งที่ว่�ย15

สำ�หรับฟลอเรนซ์ แชดวิค ช�ยฝั่งคือเป้� 
หม�ย  สำ�หรับเร�แต่ละคน พระวิห�รคือเป้� 
หม�ย  เย�วชนหญิงทั้งหล�ย จงจับต�มอง 
อย่�ละส�ยต�จ�กเป้�หม�ยของท่�น  อย่� 
ปล่อยให้หมอกหน�ของมลพิษท�งศีลธรรม 
และเสียงรบกวนของโลกทำ�ให้ท่�นไม่บรรลุ 
เป้�หม�ย ไม่ดำ�เนินชีวิตต�มม�ตรฐ�น ไม่ 
ได้รับคว�มเป็นเพ่ือนของพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ 
และไม่มีค่�ควรเข้�พระวิห�รศักดิ์สิทธิ์  จงมี 
ภ�พพระวิห�ร—พระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระผู้ช่วยให้รอด—อยู่ในใจและคว�มคิดท่�น 
เสมอ

หล�ยสัปด�ห์ก่อนดิฉันยืนอยู่ในห้องซีเลส- 
เชียลของพระวิห�รรีโน เนว�ด�  แสงที่ลอด 
เข้�ม�ในห้องน้ันเจิดจ้�และเจิดจ้�ย่ิงข้ึนเพร�ะ 
โคมระย้�แก้วเจียระไนสะท้อนแสงออกม� 
ทุกด้�นจนกล�ยเป็นแสงสีรุ้งกระจ�ยทั่วห้อง   
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ดิฉันตื่นเต้นขณะตระหนักว่�พระผู้ช่วยให้ 
รอดทรงเป็น “แสงสว่�งและชีวิตของโลก”16 
แสงสว่�งของพระองค์นั่นเองที่เร�ต้องชูและ 
สะท้อนออกม�   เรา เป็นแก้วเจียระไนเล็กๆ  
ที่สะท้อนแสงของพระองค์ และเพื่อทำ�เช่น
นั้น เร�ต้องสะอ�ดและไม่เปื้อนฝุ่นของโลก   
ขณะดิฉันยืนอยู่ในพระวิห�รวันน้ัน ดิฉันได้ยิน 
คำ�ร้องขอของโมโรไนอีกครั้งในใจดิฉันให้เร� 
--- เหล่�ธิด�ของไซอัน “ตื่น, และลุกขึ้นจ�ก
ภัสมธุลี”17 “และไม่แตะต้องของชั่ว, หรือสิ่ง 
ไม่สะอ�ด”18  “ตื่น, และลุกขึ้น…และสวม 
อ�ภรณ์งดง�มของท่�น, โอ้ธิด�ของไซอัน 
…เพื่อพันธสัญญ�ของพระบิด�นิรันดร์ซึ่ง 
พระองค์ทรงกระทำ�ไว้กับท่�น, โอ้เช้ือส�ยแห่ง 
อิสร�เอล, จะเกิดสัมฤทธิผล”19 

พรพระวิห�รที่สัญญ�ไว้ไม่เพียงขย�ยม� 
ถึงท่�นเท่�นั้นแต่ถึงคนทุกยุคทุกสมัยด้วย   
เมื่อท่�นมีพระวิห�รเป็นเป้�หม�ย อิทธิพล 
เพ่ือคว�มดีของท่�นจะอยู่เหนือก�ลเวล�และ 
สถ�นที่ ง�นที่ท่�นทำ�ให้คนเหล่�นั้นผู้ล่วงลับ 
ไปก่อนท่�นจะเป็นสัมฤทธิผลของคำ�พย�- 
กรณ์!  

ก�รประชุมใหญ่ส�มัญที่ผ่�นม�ดิฉันตื่น
เต้นขณะฟังเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดน�ร์เชื้อ 
เชิญทุกท่�นให้ทุ่มเททำ�ง�นพระวิห�รและ 
ประวัติครอบครัวของท่�นสำ�หรับคนท่ีล่วงลับ 
โดยปร�ศจ�กพรของพระกิตติคุณท่ีได้รับก�ร 
ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์20  ขณะเอ็ลเดอร์เบด- 
น�ร์กล่�วคำ�เชื้อเชิญนี้ถึงท่�น ใจดิฉันลิงโลด 
อยู่ภ�ยใน  ในหลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 
เร�อ่�นเกี่ยวกับ “วิญญ�ณเลิศเลออื่นๆ ผู้ที่ 
ทรงเก็บไว้รอให้ออกม�ในคว�มสมบูรณ์แห่ง
เวล�เพื่อมีส่วนในก�รว�งร�กฐ�นของง�น 
ยุคสุดท้�ยอันสำ�คัญยิ่ง, รวมทั้งก�รสร้�งพระ 
วิห�รทั้งหล�ยและก�รประกอบศ�สนพิธีใน 
นั้นเพื่อก�รไถ่คนต�ย”21  นี่เป็นยุคสมัยของ 
ท่�นและง�นของท่�นเริ่มต้นแล้ว!  บัดนี้ถึง
เวล�แล้วที่จะมีค่�ควรและได้ใบรับรองพระ
วิห�ร  เมื่อท่�นทำ�ง�นนี้ท่�นจะกล�ยเป็นผู้
ช่วยให้รอดบนเข�ไซอัน22

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่�วถึง 
ท่�นว่� “อิทธิพลของเย�วชนหญิงของศ�สน- 
จักร เหมือนยักษ์ที่หลับใหล จะตื่น ลุกขึ้น  
และเป็นแรงใจให้ผู้อยู่อ�ศัยของแผ่นดินโลก 

ประดุจกองทัพเกรียงไกรสนับสนุนคว�มชอบ- 
ธรรม”23  เย�วชนหญิงทั้งหล�ย จงลุกขึ้นและ 
เข้�ประจำ�ที่ของท่�นในง�นอันรุ่งโรจน์ที่จะ 
หล่อหลอมอน�คตของท่�นและอน�คตของ
โลก  บัดนี้ถึงเวล�แล้ว!

“สูงขึ้นไป ณ ยอดเข� ธงทิวพลิ้วปลิว 
ไสว ประช�ช�ติต่�งค้นห� ทั่วหล้�ธงทิวปลิว 
ไป!”24   เย�วชนหญิงทั้งหล�ย ท่�นคือธงนั้น! 
จงมีคุณธรรมและบริสุทธิ์ แสวงห�คว�มเป็น 
เพื่อนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ฝังบ�ปและ 
ก�รล่วงละเมิดของท่�น จับต�มองและอย่� 
ให้หมอกแห่งมลพิษท�งศีลธรรมบดบังเป้�
หม�ยของท่�น  จงมีค่�ควรเข้�พระวิห�รตั้ง 
แต่บัดนี้  ท� “ครีมหน้�ใส” ของท่�น!  ดิฉัน 
เป็นพย�นสุดหัวใจว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรงพระ 
ชนม์และพระองค์จะทรงทำ�ให้ชีวิตเร�สว่�ง 
เม่ือเร�ใกล้ชิดพระบุตรผู้เป็นท่ีรักของพระองค์ 
—พระผู้ช่วยให้รอดของเร� พระเยซูคริสต์   
ดิฉันสวดอ้อนวอนเฉกเช่นโมโรไนขอให้เร�  
“ลุกขึ้นและฉ�ยส่องออกไป, เพื่อแสงสว่�ง  
[ของเร�] จะเป็นธงให้ประช�ช�ติ”!25  ในพระ 
น�มอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 



127126 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 0 1 2เ ลี  ย โ ฮ น า

ช่วงนี้มักเป็นช่วงปีของคว�มไม่มั่นคง ของ
คว�มรู้สึกประหนึ่งท่�นไม่ดีพอ ของคว�ม 
พย�ย�มห�ตำ�แหน่งท�งสังคมในกลุ่มเพื่อน 
วัยเดียวกัน ของคว�มพย�ย�มเข้�กับคนอื่น 
ให้ได้  นี่เป็นเวล�ที่ท่�นกำ�ลังจะพึ่งตนเอง 
ม�กขึ้น—และอ�จปร�รถน�อิสรภ�พม�ก 
กว่�ที่พ่อแม่จะยอมให้ในเวล�นี้  เป็นช่วงสำ�- 
คัญที่สุดที่ซ�ต�นจะล่อลวงท่�นและจะทำ� 
สุดคว�มส�ม�รถเพื่อชักจูงท่�นออกจ�กเส้น 
ท�งซึ่งจะนำ�ท่�นกลับไปบ้�นบนสวรรค์ที่ 
ท่�นจ�กม� เส้นท�งที่จะกลับไปห�บุคคลที่
ท่�นรักและพระบิด�บนสวรรค์ของท่�น

โลกรอบข้�งท่�นไม่พร้อมจะให้คว�มช่วย 
เหลือที่ท่�นต้องก�รเพื่อผ่�นก�รเดินท�งที่ 
มักมีอันตร�ยแฝงอยู่  ด้วยเหตุนี้คนม�กม�ย
ในสังคมปัจจุบันจึงดูเหมือนลื่นหลุดจ�กทุ่น
ของคว�มปลอดภัยล่องลอยไปจ�กท่�ของ
สันติสุข

ก�รยอมให้เกิดคว�มไม่ชอบธรรม ก�รผิด 
ศีลธรรม สื่อล�มก ย�เสพติด พลังกดดัน
จ�กเพื่อนวัยเดียวกัน—ทั้งหมดนี้และอีก
ม�ก—ทำ�ให้หล�ยคนโคลงเคลงอยู่ในทะเล 
แห่งบ�ป หล�ยคนติดอยู่กับแนวหินโสโครก 
ขรุขระของโอก�สที่สูญสิ้น พรที่สูญเสีย และ
ฝันที่สูญสล�ย

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

เย�วชนหญิงทั้งหล�ย ข้�พเจ้�รู้สึกเป็น 
เกียรติในคว�มรับผิดชอบที่จะปร�ศรัย 
กับท่�น  ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนทูลขอคว�ม 

ช่วยเหลือเพื่อให้ข้�พเจ้�คู่ควรกับโอก�ส 
เช่นนี้

ร�ว 20 ปีก่อนท่�นยังไม่ได้เริ่มก�รเดิน 
ท�งผ่�นชีวิตมรรตัย  ท่�นยังอยู่ในบ้�นบน 
สวรรค์  ที่นั่นท่�นอยู่ในหมู่คนที่รักท่�นและ 
ห่วงใยคว�มผ�สุกนิรันดร์ของท่�น  ชีวิตบน 
แผ่นดินโลกจึงจำ�เป็นต่อคว�มเจริญก้�วหน้� 
ของท่�น   แน่นอนว่�มีก�รกล่�วล�และแสดง 
คว�มเช่ือม่ัน  ท่�นได้รับร่�งก�ยและเป็นมรรตัย 
ตัดข�ดจ�กที่ประทับของพระบิด�บนสวรรค์

แต่ก�รต้อนรับอันน่�ยินดีรอคอยท่�นบน 
แผ่นดินโลก  ช่วงปีแรกๆ ของท่�นมีค่�และ 
พิเศษ  ซ�ต�นไม่มีอำ�น�จล่อลวงท่�น เพร�ะ 
ท่�นยังรับผิดชอบไม่ได้  ท่�นไร้เดียงส�ต่อพระ 
พักตร์พระผู้เป็นเจ้�

ไม่น�นท่�นจึงเข้�สู่ช่วงที่บ�งคนเรียกว่� 
“วัยรุ่นตัวแสบ” แต่ข้�พเจ้�ชอบเรียกว่� “วัย 
รุ่นเยี่ยมยอด” ม�กกว่�  นี่เป็นเวล�ของ 
โอก�ส ฤดูก�ลของก�รเติบโต ช่วงเวล�ของ
ก�รพัฒน�---เห็นได้จ�กก�รศึกษ�ห�คว�มรู้
และก�รแสวงห�คว�มจริง

ไม่มีใครเรียกช่วงวัยรุ่นว่�เป็นช่วงสบ�ย   
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เชื่อ เชื่อฟัง และ
อดทน
เชื่อว่�ก�รเป็นคนหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อคว�มจริงของพระกิตติคุณ 
มีคว�มสำ�คัญสูงสุด  ข้�พเจ้�เป็นพย�นเช่นนั้น!
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มีท�งสู่คว�มปลอดภัยหรือไม่  มีท�งหนี 
จ�กคว�มพิน�ศที่จะเกิดขึ้นหรือไม่  คำ�ตอบ
ดังก้องคือ มี!  ข้�พเจ้�แนะนำ�ท่�นให้มองไป 
ท�งประภ�ค�รของพระเจ้�  ข้�พเจ้�เคยพูด 
เรื่องนี้แล้ว  ข้�พเจ้�จะพูดอีกครั้ง  ไม่มีหมอก 
หน� คืนมืดมิด พ�ยุแรงกล้� ลูกเรือสูญห�ย 
จนประภ�ค�รของพระเจ้�ไม่ส�ม�รถช่วย 
ไว้ได้  ประภ�ค�รดังกล่�วส่งสัญญ�ณผ่�น 
มรสุมชีวิตโดยบอกเร�ว่� “ทางนี้ไปสู่ความ 
ปลอดภัย ทางนี้พากลับบ้าน”  ประภ�ค�ร
ส่งสัญญ�ณแสงไฟที่เห็นได้ง่�ยและไม่ผิด 
พล�ด  สัญญ�ณเหล่�น้ันจะนำ�ท�งท่�นกลับ 
บ้�นบนสวรรค์

ข้�พเจ้�ประสงค์จะพูดกับท่�นคืนนี้เกี่ยว 
กับสัญญ�ณจำ�เป็นส�มอย่�งจ�กประภ�ค�ร 
ของพระเจ้�ซ่ึงจะช่วยท่�นกลับไปห�พระบิด� 
ผู้ทรงรอคอยก�รกลับบ้�นอย่�งมีชัยชนะของ 
ท่�นด้วยพระทัยร้อนรน  สัญญ�ณส�มอย่�ง 

ได้แก่ เชื่อ เชื่อฟัง และ อดทน
หนึ่ง ข้�พเจ้�กล่�วถึงสัญญ�ณพื้นฐ�น 

และจำ�เป็น คือ เชื่อ  เชื่อว่�ท่�นเป็นธิด�ของ 
พระบิด�บนสวรรค์ ว่�พระองค์ทรงรักท่�น  
และท่�นอยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์อันรุ่งโรจน์— 
เพื่อรับคว�มรอดนิรันดร์ของท่�น  เชื่อว่�ก�ร 
เป็นคนหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อคว�มจริง 
ของพระกิตติคุณมีคว�มสำ�คัญสูงสุด  ข้�พ- 
เจ้�เป็นพย�นเช่นนั้น!

เพื่อนเย�วชนทั้งหล�ย จงเชื่อในถ้อยคำ� 
ที่ท่�นกล่�วทุกสัปด�ห์ขณะท่องส�ระสำ�คัญ 
เย�วชนหญิง  ใคร่ครวญคว�มหม�ยของถ้อย 
คำ�เหล่�นั้น  มีคว�มจริงอยู่ที่นั่น  พย�ย�ม 
ดำ�เนินชีวิตต�มคุณค่�ที่นำ�เสนออยู่เสมอ   
จงเชื่อต�มที่ส�ระสำ�คัญกล่�วว่�ถ้�ท่�น 
ยอมรับและปฏิบัติต�มคุณค่�เหล่�นั้น ท่�น 
จะพร้อมเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้บ้�น 
และครอบครัว ทำ�และรักษ�พันธสัญญ�ศักด์ิ- 

สิทธิ์ รับศ�สนพิธีแห่งพระวิห�ร และมีสิทธิ์ 
ได้รับพรแห่งคว�มสูงส่งในท้�ยที่สุด  นี่คือ 
คว�มจริงของพระกิตติคุณท่ีสวยง�ม และโดย 
ก�รทำ�ต�ม ท่�นจะมีคว�มสุขตลอดชีวิตที่นี่
และหลังจ�กนี้ม�กกว่�ที่ท่�นจะมีถ้�ท่�นไม่
นำ�พ�คว�มจริง

พวกท่�นส่วนใหญ่ได้รับก�รสอนคว�ม 
จริงของพระกิตติคุณตั้งแต่ท่�นเป็นเด็กหัด
เดิน  ท่�นได้รับก�รสอนจ�กบิด�ม�รด�ที่รัก 
ท่�นและครูท่ีห่วงใยท่�น  คว�มจริงท่ีคนเหล่� 
นั้นแบ่งปันช่วยให้ท่�นเกิดประจักษ์พย�น  
ท่�นเชื่อสิ่งที่ท่�นได้รับก�รสอน  แม้ประจักษ์ 
พย�นนั้นจะยังคงส�ม�รถรับอ�ห�รท�งวิญ- 
ญ�ณและเติบโตขณะท่�นศึกษ� ขณะท่�น 
สวดอ้อนวอนขอก�รนำ�ท�ง และขณะท่�น 
เข้�ร่วมก�รประชุมของศ�สนจักรทุกสัปด�ห์ 
แต่ก�รทำ�ให้ประจักษ์พย�นดำ�รงอยู่ขึ้นอยู่ 
กับท่�น  ซ�ต�นจะพย�ย�มสุดกำ�ลังเพื่อ 
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ทำ�ล�ยประจักษ์พย�นนั้น  ตลอดชีวิตท่�น  
ท่�นจะต้องบำ�รุงเลี้ยง   เฉกเช่นเปลวไฟที่ลุก 
โชติช่วง ประจักษ์พย�นของท่�น—ถ้�ไม่ให้ 
อ�ห�รอย่�งต่อเนื่อง—จะเลือนห�ยไปเป็น 
ถ่�นที่ค่อยๆ มอดจนดับสนิท  ท่�นต้องไม่ 
ปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น

นอกจ�กเข้�ร่วมก�รประชุมวันอ�ทิตย์ 
และกิจกรรมในคืนวันธรรมด�ของท่�นแล้ว  
เมื่อท่�นมีโอก�สเข้�ชั้นเรียนเซมิน�รี ไม่ว่� 
ในชั้นเรียนเช้�ตรู่หรือช่วงพัก จงใช้โอก�สนั้น 
ให้เป็นประโยชน์  หล�ยท่�นกำ�ลังเรียนเซมิ- 
น�รีตอนนี้  เนื่องด้วยบ�งอย่�งในชีวิต ส่วน 
ม�กสิ่งที่ท่�นได้จ�กประสบก�รณ์เซมิน�รีจึง
ข้ึนอยู่กับเจตคติและคว�มยินดีรับก�รสอน 
ของท่�น  ขอให้เจตคติของท่�นเป็นเรื่องของ 
คว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและคว�มปร�รถน� 
จะเรียนรู้  ข้�พเจ้�ซ�บซ้ึงย่ิงกับโอก�สท่ีมีสมัย 
เป็นวัยรุ่นเมื่อได้เรียนเซมิน�รีเช้�ตรู่ เพร�ะ 
นั่นมีบทบ�ทสำ�คัญยิ่งในพัฒน�ก�รและก�ร 
พัฒน�ประจักษ์พย�นของข้�พเจ้�  เซมิน�รี 
เปลี่ยนชีวิตได้

หล�ยปีก่อนข้�พเจ้�อยู่ในคณะกรรมก�ร 
บริห�รที่มีคนดีม�กคนหนึ่งผู้ประสบคว�ม 
สำ�เร็จอย่�งสูงในชีวิต  ข้�พเจ้�ประทับใจคว�ม 
สุจริตและคว�มภักดีที่เข�มีต่อศ�สนจักร   
ข้�พเจ้�ทร�บม�ว่�เข�ได้รับประจักษ์พย�น 
และเข้�ร่วมศ�สนจักรเพร�ะเซมิน�รี  เมื่อเข� 
แต่งง�น ภรรย�เข�เป็นสม�ชิกศ�สนจักรม� 
ทั้งชีวิต แต่เข�ไม่มีศ�สน�  ตลอดหล�ยปี 
และทั้งที่เธอพย�ย�ม เข�ก็ไม่ทีท่�สนใจจะ 
ไปโบสถ์กับภรรย�และลูกๆ  ต่อม�เข�เริ่มขับ 
รถพ�ลูกส�วสองคนไปเรียนเซมิน�รีตอนเช้� 
ตรู่  เข�จะอยู่ในรถขณะลูกส�วเข้�เรียน จ�ก 
นั้นก็จะขับไปส่งที่โรงเรียน  วันหนึ่งฝนตก ลูก 
ส�วคนหนึ่งพูดว่� “เข้�ม�สิคะคุณพ่อ นั่ง 
ตรงห้องโถงก็ได้”  เข�ยอมรับคำ�ชวน  ประตู 
ห้องเรียนเปิดอยู่ และเข�เร่ิมฟัง  เข�เกิดคว�ม 
ซ�บซ้ึงใจ  เวล�ท่ีเหลือของปีก�รศึกษ�น้ันเข� 

เข้�เรียนเซมิน�รีกับลูกส�ว ซึ่งนำ�ไปสู่ก�ร 
เป็นสม�ชิกและคว�มเข็งขันในศ�สนจักร 
ตลอดชีวิตเข�  จงให้เซมิน�รีช่วยสร้�งและ
เสริมสร้�งประจักษ์พย�นของท่�น

มีบ�งเวล�ที่ท่�นจะเผชิญก�รท้�ท�ยซึ่ง 
อ�จเป็นภัยต่อประจักษ์พย�นของท่�น หรือ 
ท่�นอ�จละเลยขณะสนใจเรื่องอื่น  ข้�พเจ้� 
ขอร้องท่�นจงรักษ�ประจักษ์พย�นให้เข้มแข็ง 
นี่เป็นคว�มรับผิดชอบของท่�น ของท่�นแต่ 
ผู้เดียว ทำ�ให้เปลวประจักษ์พย�นลุกโชติช่วง 
สิ่งนี้เรียกร้องคว�มพย�ย�ม แต่เป็นคว�ม 
พย�ย�มที่ท่�นจะไม่มีวันเสียใจ  ข้�พเจ้�นึก 
ถึงเนื้อเพลงที่จูลี เดอ อเซเวโด แฮงค์สเขียน 
ไว้  เธอเขียนถึงประจักษ์พย�นของเธอว่�

ฝ่�ลมแห่งก�รเปลี่ยนแปลง
ร�ยล้อมด้วยเมฆแห่งคว�มเจ็บปวด
ฉันรักษ�ประจักษ์พย�นด้วยชีวิต
ฉันต้องก�รคว�มอบอุ่น—ฉันต้องก�ร 

แสงสว่�ง
แม้พ�ยุจะคำ�ร�ม
ฉันยืนต�้นส�ยฝนกระหน่ำา
ฉันยังคง
เป็นผู้รักษ�เปลวเพลิง1

ขอให้ท่�นเช่ือ และจ�กน้ันขอให้ท่�นรักษ� 
เปลวประจักษ์พย�นของท่�นให้ลุกโชติช่วง 
ไม่ว่�จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต

ต่อไป เย�วชนหญิงทั้งหล�ย ขอให้ท่�น 
เชื่อฟัง  เชื่อฟังบิด�ม�รด� เชื่อฟังกฎของพระ- 
ผู้เป็นเจ้� กฎที่พระบิด�บนสวรรค์ประท�น 
แก่เร�   เมื่อเร�เชื่อฟัง ชีวิตเร�จะเกิดสัมฤทธิ- 
ผลม�กขึ้น ซับซ้อนน้อยลง  เร�จะแบกรับก�ร 
ท้�ท�ยและปัญห�ได้ง่�ยขึ้น  เร�จะได้รับพร 
ที่พระเจ้�ทรงสัญญ�ไว้  พระองค์ตรัสไว้ว่� 
“พระเจ้�ทรงเรียกร้องใจและคว�มคิดที่เต็ม 
ใจ; และคนเต็มใจและคนเชื่อฟังจะกินสิ่งด ี
ของแผ่นดินแห่งไซอันในวันเวล�สุดท้�ยนี้”2

ท่�นมีเพียงชีวิตเดียว จงทำ�ให้ชีวิตปลอด

เรื่องเดือดร้อนเท่�ที่ท่�นจะทำ�ได้  ท่�นจะ
ถูกล่อลวง บ�งครั้งจ�กคนที่ท่�นคิดว่�เป็น
เพื่อน

หล�ยปีก่อนข้�พเจ้�พูดคุยกับผู้ให้คำ�ปรึกษ� 
ชั้นยุวน�รีคนหนึ่ง เธอเล่�ประสบก�รณ์ให้ 
ฟังเก่ียวกับเย�วชนหญิงคนหน่ึงในช้ันเรียน 
ของเธอ เย�วชนหญิงคนน้ีถูกล่อลวงคร้ังแล้ว 
ครั้งเล่�ให้ออกจ�กเส้นท�งแห่งคว�มจริงไป 
ต�มท�งวกวนของบ�ป  โดยผ่�นก�รชักชวน 
ไม่หยุดหย่อนของเพื่อนบ�งคนที่โรงเรียน ใน 
ที่สุดเธอก็ยอมไปต�มท�งวกวนนั้น  เธอว�ง 
แผนบอกพ่อแม่ว่�จะไปคืนกิจกรรมสำ�หรับ 
เย�วชนหญิง  แต่เธอจะอยู่ที่นั่นเพียงเพื่อให้ 
เพื่อนหญิงและคู่เดทของพวกเข�ม�รับเธอ   
ต่อจ�กนั้นพวกเข�จะไปง�นเลี้ยงที่ดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์และมีพฤติกรรมขัดกับสิ่งที่
เย�วชนหญิงคนนี้รู้ว่�ถูกต้อง

ครูสวดอ้อนวอนขอก�รดลใจในก�รช่วย 
เด็กส�วทุกคนโดยเฉพ�ะเย�วชนหญิงคนนี้ 
ผู้ดูเหมือนไม่แน่ใจในคำ�มั่นสัญญ�ต่อพระ 
กิตติคุณของเธอ  ครูได้รับก�รดลใจคืนนั้นให้ 
ยกเลิกส่ิงท่ีเธอว�งแผนไว้และพูดกับเด็กส�ว 
ทั้งหล�ยเกี่ยวกับก�รดำ�รงอยู่อย่�งสะอ�ด 
ท�งศีลธรรม  ขณะครูเริ่มแบ่งปันคว�มคิด 
และคว�มรู้สึก เย�วชนหญิงคนดังกล่�วด ู
น�ฬิก�ข้อมือบ่อยครั้งเพื่อเธอจะไม่พล�ด 
ก�รนัดหม�ยกับเพื่อนๆ ของเธอ แต่ก�ร 
สนทน�ดำ�เนินไป เธอเกิดคว�มซ�บซึ้งใจ 
มโนธรรมถูกปลุกให้ตื่น และปณิธ�นกลับม� 
อีกครั้ง  เมื่อเพื่อนม� เธอไม่สนใจเสียงแตร 
รถยนต์ที่เรียกซ้ำ�หล�ยครั้ง  เธอยังคงอยู่กับ 
ครูและเด็กส�วคนอื่นๆ ในชั้นเรียนตลอดค่ำ� 
นั้น  ก�รล่อลวงไปสู่ท�งวกวนเปลี่ยนเป็นท�ง 
ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงเห็นชอบ  ซ�ต�นล้มเหลว 
เย�วชนหญิงคนนี้อยู่ต่อหลังจ�กคนอื่นไป 
แล้วเพื่อขอบคุณครูสำ�หรับบทเรียนและบอก 
ให้เธอทร�บว่�บทเรียนนั้นช่วยเธอหลีกเลี่ยง 
สิ่งที่อ�จส่งผลอันน่�โศกสลด  คำ�สวดอ้อน 
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วอนของครูได้รับตอบ
ข้�พเจ้�ทร�บในเวล�ต่อม�ว่�เพร�ะเธอ

ตัดสินใจไม่ไปกับเพื่อนๆ คืนนั้น—กับเด็ก 
หนุ่มเด็กส�วคนดังท่ีโรงเรียน—พวกเข�จึงไม่ 
คบเธอและเป็นเวล�หล�ยเดือนที่เธอไม่มี 
เพ่ือนท่ีโรงเรียน  พวกเข�รับไม่ได้ท่ีเธอไม่ยอม 
ทำ�สิ่งที่พวกเข�ทำ�  นั่นเป็นช่วงที่ย�กยิ่งและ 
โดดเด่ียวสำ�หรับเธอ แต่เธอยังคงแน่วแน่และ 
สุดท้�ยก็ได้เพื่อนที่มีม�ตรฐ�นเดียวกับเธอ 
เวล�นี้ หล�ยปีต่อม� เธอแต่งง�นในพระ 
วิห�รและมีบุตรธิด�ท่ีน่�รักส่ีคน  ชีวิตเธออ�จ 
ต่�งไปจ�กนี้  ก�รตัดสินใจของเร�กำ�หนดจุด 
หม�ยของเร�

เย�วชนหญิงท่ีล้ำ�ค่� จงทำ�ให้ก�รตัดสินใจ 
ทุกเรื่องผ่�นก�รทดสอบนี้ “ก�รตัดสินใจนั้น 
ให้อะไรฉัน ก�รตัดสินใจน้ันมีผลอะไรต่อฉัน” 
และให้เกณฑ์คว�มประพฤติของท่�นไม่เน้น
ว่� “คนอื่นจะคิดอย่�งไร” แต่เน้นว่� “ฉัน 
จะคิดอย่�งไรกับตนเอง”  จงให้สุรเสียงสงบ 
แผ่วเบ�มีอิทธิพลต่อท่�น  พึงจำ�ไว้ว่�ผู้มีสิทธิ- 
อำ�น�จว�งมือบนศีรษะท่�นเมื่อครั้งรับก�ร 
ยืนยันและกล่�วว่� “จงรับพระวิญญ�ณบริ- 
สุทธิ์”  จงเปิดใจ แม้เปิดจิตวิญญ�ณของท่�น 
รับฟังเสียงที่พิเศษนั้นซึ่งเป็นพย�นถึงคว�ม 
จริง  ดังที่ศ�สด�พย�กรณ์อิสย�ห์สัญญ�ว่� 
“หูของเจ้�จะได้ยินวจนะ…ว่� น่ีเป็นหนท�ง 

จงเดินในท�งนี้”3

แนวโน้มในยุคสมัยของเร�คือก�รทำ�ต�ม 
ใจตนเอง นิตยส�รและร�ยก�รโทรทัศน์แสดง 
ภ�พด�วรุ่งในจอภ�พยนตร์ วีรบุรุษในสน�ม 
กีฬ�—คนท่ีเย�วชนม�กม�ยอย�กเลียนแบบ 
—โดยไม่นำ�พ�กฎของพระผู้เป็นเจ้�และทำ� 
บ�ปกันอย่�งเปิดเผย ซึ่งดูเผินๆ เหมือนไม่มี 
ผลเสีย ท่�นอย่�เชื่อ!  มีเวล�ของก�รคิด 
บัญชี—แม้ก�รทำ�ให้บัญชีสมดุล  ซินเดอเรล- 
ล�ทุกคนมีเที่ยงคืน---ถ้�ไม่ในชีวิตนี้ก็ในชีวิต 
หน้�  วันพิพ�กษ�จะม�ถึงทุกคน  ท่�นพร้อม 
หรือไม่  ท่�นพอใจกับก�รกระทำ�ของท่�น
หรือไม่

ถ้�ใครก้�วพล�ดระหว่�งเดินท�ง ข้�พ- 
เจ้�สัญญ�กับท่�นว่�มีท�งกลับ  กระบวนก�ร 
นั้นเรียกว่�ก�รกลับใจ  พระผู้ช่วยให้รอดสิ้น 
พระชนม์เพื่อให้ของประท�นอันเป็นพรนั้น 
แก่ท่�นและข้�พเจ้�  แม้เส้นท�งจะลำ�บ�ก แต่ 
สัญญ�เป็นจริง  พระเจ้�ตรัสว่� “ถึงบ�ปของ 
เจ้�เหมือนสีแดงเข้มก็จะข�วอย่�งหิมะ”4  
“และจะไม่จดจำ�บ�ปของเข�ทั้งหล�ยอีกต่อ
ไป”5

เย�วชนหญิงท่ีรัก ท่�นมีของประท�นล้ำ�ค่� 
แห่งสิทธิ์เสรี  ข้�พเจ้�ขอให้ท่�นเลือกเชื่อฟัง

สุดท้�ย ขอให้ท่�น อดทน  อดทนหม�ย 
ถึงอะไร  ข้�พเจ้�ชอบนิย�มนี้ ทนด้วยความ 
กล้าหาญ คว�มกล้�ห�ญอ�จจำ�เป็นต่อก�ร

เชื่อ บ�งครั้งจะจำ�เป็นเมื่อท่�นเชื่อฟัง และ
แน่นอนที่สุดว่�ท่�นต้องกล้�ห�ญเมื่อท่�น
อดทนจนถึงวันที่ท่�นจะจ�กก�รดำ�รงอยู่ใน
ชีวิตมรรตัยนี้

ข้�พเจ้�เคยพูดเมื่อหล�ยปีก่อนกับหล�ย 
คนที่บอกข้�พเจ้�ว่� “ผมมีปัญห�ม�กม�ย  
กังวลหล�ยเรื่อง  ผมหนักใจกับก�รท้�ท�ย
ของชีวิต  ผมจะทำ�อย่�งไรดี”  ข้�พเจ้�ให้
ข้อเสนอแนะพวกเข�และเวล�นี้จะให้ท่�น 
ดังนี้ จงแสวงห�ก�รนำ�ท�งจ�กสวรรค์วันละ 
ครั้ง  อย่�กังวลกับอน�คต จงอยู่กับปัจจุบัน   
เร�แต่ละคนแน่วแน่เพียงหนึ่งวันได้—จ�ก
นั้นก็อีกหนึ่งวัน และอีกหนึ่งวันหลังจ�กนั้น
—จนกว่�เร�ได้ดำ�เนินชีวิตต�มก�รนำ�ท�ง 
ของพระวิญญ�ณ ใกล้ชิดพระเจ้�ทั้งชีวิต   
ประกอบคุณง�มคว�มดีและคว�มชอบธรรม 
ทั้งชีวิต  พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญ�ว่� “จง 
ดูที่เร�, และอดทนจนกว่�ชีวิตจะห�ไม่, และ 
เจ้�จะมีชีวิต; เพร�ะแก่คนที่อดทนจนกว่� 
ชีวิตจะห�ไม่ เร�จะให้ชีวิตนิรันดร์.”6

ด้วยจุดประสงค์นี้เร�จึงม�สู่คว�มเป็น 
มรรตัย เพื่อนเย�วชนทั้งหล�ย  ไม่มีสิ่งใด 
สำ�คัญกว่�เป้�หม�ยที่ท่�นพย�ย�มไปให้ถึง
—แม้ชีวิตนิรันดร์ในอ�ณ�จักรแห่งพระบิด�
ของท่�น

ท่�นเป็นธิด�ที่ล้ำ�ค่� ล้ำ�ค่�ของพระบิด�
บนสวรรค์ผู้ทรงส่งท่�นม�ในวันและเวล�นี้ 
เพร�ะมีจุดประสงค์  ท่�นได้รับก�รสงวนไว้
จนถึงโมงนี้  สิ่งล้ำ�เลิศและวิเศษสุดเตรียมไว้ 
ให้ท่�น เพียงขอให้ท่�นเชื่อ เชื่อฟัง และ 
อดทนเท่�น้ัน  ขอให้ส่ิงน้ีเป็นพรของท่�น  ข้�พ- 
เจ้�สวดอ้อนวอนในพระน�มของพระเยซูคริสต์ 
 พระผู้ช่วยให้รอดของเร� เอเมน 
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คำ�ตอบที่ศ�สด�พย�กรณ์ให้ไว้ต่อคำ�ถ�ม
เหล่�นี้และนึกถึงวิธีที่ท่�นจะส�ม�รถแบ่ง 
ปันคว�มจริงเหล่�นั้นกับผู้ที่ยังไม่รู้คว�ม
จริง

•	 บ�งคนไม่เข้�ใจว่�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 
เชื่อในพระเยซูคริสต์และทำ�ต�มพระองค์		 
อ่�นคำ�ปร�ศรัยของเอ็ลเดอร์ดัลลิน	 เอช.	
โอ๊คส์เรื่อง	 “ก�รเสียสละ”	 และนึกถึงคำ� 
กล่�วนี้	 “ชีวิตแห่งก�รรับใช้และก�รเสีย
สละของเร�เป็นก�รแสดงออกที่เหม�ะสม
ที่สุดถึงคำ�มั่นสัญญ�ว่�เร�จะรับใช้พระ
อ�จ�รย์และเพื่อนมนุษย์”	(หน้�	19)		วิธี
ที่ท่�นดำ�เนินชีวิตบอกถึงประจักษ์พย�นที่
ท่�นมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดอย่�งไร

•	 เอ็ลเดอร์เควนทิน	แอล.	คุกสอนว่�	“เมื่อ
คนหนึ่งฟังท่วงทำ�นองแห่งศรัทธ�ไม่ออก	
เข�ย่อมไม่สอดคล้องกับพระวิญญ�ณ”	
(หน้�	 41)	 	 นึกถึงเสียงเครื่องดนตรีเพี้ยน 
ว่�เป็นอย่�งไรและอะไรเป็นเหตุให้เครื่อง 
ดนตรีเสียงเพี้ยน		ท่�นทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อ 
กันไม่ให้ตนเอง	“ฟังท่วงทำ�นองแห่งศรัทธ� 
ไม่ออก”

เอ.	ร�สแบนด์สอนว่�พระบิด�บนสวรรค์ 
ทรงรักเร�แม้ร่�งก�ยเร�จะไม่สมบูรณ์ 
พร้อม	(หน้�	80)		ก�รมีร่�งก�ยทำ�ให้ท่�น 
รู้สึกอย่�งไร	 	 นึกถึงสิ่งต่�งๆ	 ทุกอย่�งที่
ร่�งก�ยท่�นทำ�ได้		เมื่อท่�นสวดอ้อนวอน	 
ให้นึกถึงคำ�พูดที่ท่�นส�ม�รถกล่�วกับ 
พระบิด�บนสวรรค์เพื่อขอบพระทัยพระ 
องค์สำ�หรับของประท�นนี้

สำ�หรับเย�วชน
•	 ท่�นรู้จักใครหรือไม่ที่ถ�มคำ�ถ�มส�มข้อ 
ซ่ึงศ�สด�พย�กรณ์ระบุในคำ�ปร�ศรัยของ 
ท่�นระหว่�งก�รประชุมภ�คเช้�วันอ�ทิตย์ 
(หน้�	 90)	 	 “เร�ม�จ�กไหน	 	 เร�อยู่ที่นี่ 
ทำ�ไม	 	 เร�ไปไหนหลังจ�กชีวิตนี้”	 	 อ่�น 

ท่านกล่าวกับเรา

หม�ยเลขที่ให้ไว้คือหน้�แรกของ 
คำ�ปร�ศรัย

สำ�หรับเด็ก
•	 ประธ�นดีเทอร์	 เอฟ.	 อุคท์ดอร์ฟบอกคำ� 
สำ�คัญสองคำ�ที่ต้องก�รให้เร�จดจำ�เมื่อ 
รู้สึกถูกล่อลวงให้ข�ดเมตต�ต่อผู้อื่น	(หน้� 
70)		ท่�นจำ�ได้ไหมว่�สองคำ�นั้นคืออะไร		 
พูดคุยกับบิด�ม�รด�เกี่ยวกับพฤติกรรม 
บ�งอย่�งที่ท่�นแนะนำ�ให้เร�หยุดทำ�		นึก 
ถึงว่�ท่�นจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้
อย่�งไรในวิธีที่ท่�นปฏิบัติต่อผู้อื่น

•	 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์	เอ็ม.	เนลสันพูดเกี่ยวกับ 
สมรรถภ�พอันน่�อัศจรรย์หล�ยอย่�งของ 
ร่�งก�ยเร�	(หน้�	77)	และเอ็ลเดอร์โรนัลด์ 

ให้การประชุมใหญ่เป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตเรา
ท่านอาจพิจารณาใช้กิจกรรมและคำาถามเหล่านี้เพื่อเปิดประเด็นการสนทนา
เป็นครอบครัวหรือไว้ไตร่ตรองส่วนตัว
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•	 ผู้พูดหล�ยท่�นในก�รประชุมใหญ่ครั้งนี้ 
พูดถึงครอบครัวของตน—มีทั้งครอบครัว 
ที่ไม่ได้เป็นสม�ชิกทั้งหมด	 ครอบครัวพ่อ
แม่ตัวคนเดียว	 และครอบครัวที่เผชิญ 
คว�มทุกข์น�น�ชนิด	 	 ผู้พูดเหล่�นี้เรียนรู้
อะไรจ�กครอบครัวและซ�บซึ้งใจเรื่องใด 
เก่ียวกับพวกเข�		ท่�นรักและซ�บซ้ึงใจเร่ือง 
ใดบ้�งเกี่ยวกับครอบครัวท่�น	 	 ท่�นจะ 
ส่งเสริมและหนุนใจสม�ชิกครอบครัวท่�น
อย่�งไร

สำ�หรับผู้ใหญ่
•	 ประธ�นบอยด์	 เค.	 แพคเกอร์สอนว่�	
“ก�รค้นพบที่สำ�คัญยิ่งอย่�งหนึ่งของก�ร
เป็นบิด�ม�รด�คือ	 เร�เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง
สำ�คัญจริงๆ	จ�กบุตรธิด�ของเร�ม�กกว่�
ที่ เร�เรียนรู้จ�กบิด�ม�รด�ของเร�”	
(หน้�	 6)	 	 ห�กท่�นเป็นบิด�ม�รด�	 ให้
นึกถึงบทเรียนสำ�คัญบ�งอย่�งที่ท่�นได้
จ�กบุตรธิด�ของท่�น	 หรือห�กท่�นไม่ใช่
บิด�ม�รด�	ให้นึกถึงบทเรียนที่ท่�นเรียนรู้
จ�กเด็กที่ท่�นรู้จัก		ท่�นอ�จเล่�บทเรียน
เหล่�นั้น—และสภ�วก�รณ์ที่ท่�นเรียนรู้
บทเรียนดังกล่�ว—ให้คู่ครอง	 เพื่อน	บุตร
ธิด�	หรือคนอื่นๆ	ฟัง

•	 เร�ส�ม�รถหลุดพ้นจ�กคว�มชั่วร้�ยเมื่อ 
เร�หันไปพึ่งคำ�สอนจ�กพระคัมภีร์	 เอ็ล- 
เดอร์แอล.	 ทอม	 เพอร์รีย์สอน	 (หน้�	 94)		
คำ�สอนจ�กพระคัมภีร์ช่วยปลดปล่อย
ท่�นอย่�งไร	และช่วยท่�นเลือกสิ่งถูกต้อง
อย่�งไร

•	 คำ�ปร�ศรัยหล�ยเรื่องเน้นถึงพันธสัญญ�	 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งพันธสัญญ�พระวิห�ร		 
นึกถึงคำ�พูดของเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต	ดี.	เฮลส์
ที่ว่�	“ขอให้เร�พูดกับตนเองในกระจกและ 
ถ�มว่�	 ‘ฉันอยู่ที่จุดใดในก�รรักษ�พันธ- 
สัญญ�ของฉัน’”	 (หน้�	 34)	 	 นึกคำ�ตอบ 
ของท่�นและอ�จจะนึกถึงสิ่งที่ท่�นทำ�ได้ 
เพ่ือดำ�เนินชีวิตต�มพันธสัญญ�ให้ดีย่ิงข้ึน 
—และเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้อื่นทำ�และดำ�เนิน
ชีวิตต�มพันธสัญญ�ของพวกเข�

พระคัมภีร์ในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้พูดในการประชุมใหญ่สามัญสอนเราจาก
พระคัมภีร์  ท่านอาจศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่

อ้างอิงบ่อยที่สุดต่อไปนี้

• ยอห์น 13:35
• 2 นีไฟ 2:11
• หลักคำาสอนและพันธสัญญา 18:10*; 

68:25–28*; 88:118; 115:5; 121:37
• โมเสส 1:39*

*		ข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ของเซมินารี

•	 เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์	 อ�ร์.	 ฮอลแลนด์	 (หน้� 
31)	เอ็ลเดอร์นีล	แอล.	แอนเดอร์เซ็น	(หน้� 
111)	 และท่�นอื่นๆ	 พูดถึงคว�มเป็นส�นุ- 
ศิษย์และขั้นตอนก�รม�สู่พระคริสต์	 	 ขั้น 
ตอนก�รเป็นส�นุศิษย์ของท่�นเป็นอย่�ง 
ไร		ท่�นเรียนรู้อะไรบ้�งจ�กคำ�ปร�ศรัย
เหล่�นี้และคำ�ปร�ศรัยอื่นๆ	 เกี่ยวกับก�ร
ดำ�เนินต่อไปในก�รม�สู่พระผู้ช่วยให้รอด

•	 “พันธกิจพื้นฐ�นของเร�”	 เอ็ลเดอร์	 ดี.	 
ทอดด์	 คริสทอฟเฟอร์สันสอน	 “คือสอน 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์	 หรือหลัก 
คำ�สอนของพระองค์ไปทั่วโลก”	 (หน้�	86)		 
ทบทวนคำ�ปร�ศรัยของเอ็ลเดอร์คริสทอฟ- 
เฟอร์สันและเอ็ลเดอร์โดนัลด์	แอล.	ฮอลล์- 
สตรอม	 (หน้�	 13)	 และพิจ�รณ�ว่�พระ 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์คืออะไร	 	ท่�น 
มีโอก�สใดบ้�งที่จะสอนพระกิตติคุณ
ในบ้�น	 ในก�รเรียก	 และในก�รคบห�
สม�คมของท่�น	
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ดัชนีเรื่องเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนี้คือประสบก�รณ์ที่เลือกสรรม�จ�กคำ�ปร�ศรัยในก�รประชุมใหญ่ส�มัญเพื่อใช้ในก�รศึกษ�ส่วนตัว	ก�รสังสรรค์ในครอบครัว	 
และก�รสอนอื่นๆ		หม�ยเลขที่ให้ไว้คือหน้�แรกของคำ�ปร�ศรัย

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ (6) ผู้สอนศาสนาให้ข่าวสารแห่งความหวังแก่บิดามารดาผู้โศกเศร้า

(6) บอยด์ เค. แพคเกอร์ได้รับการเลี้ยงดูโดยบิดามารดาผู้ซื่อสัตย์ แม้บิดาของท่านแข็งขันน้อยในศาสนจักร

เชอริล เอ. เอสพลิน (10) หลานสาวของเชอริล เอ. เอสพลินสวดอ้อนวอนขอให้น้องชายแบ่งปัน

เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม (13) สมัยเด็กโดนัลด ์แอล. ฮอลล์สตรอมฟังประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ในโฮโนลูลูแทเบอร์นาเคิล

เอ็ลเดอร์พอล อี. โคล์ลิเคอร์ (16) ผู้สอนศาสนาที่ถูกปฏิเสธให้กำาลังใจกัน ทำาให้ชายคนหนึ่งเกิดความประทับใจ

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ (19) ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ถามสมาชิกใหม่คนหนึ่งว่าเขาเต็มใจเสียสละมากมายเพื่อพระกิตต ิ
คุณอย่างนั้นหรือ

(19) น้องชายวัย 16 ปีของผู้สอนศาสนาชาวบราซิลทำางานเพื่อจุนเจือครอบครัว

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ (48) บิดาของเดวิด เอ. เบดนาร์ถามว่าเหตุใดผู้ดำารงฐานะปุโรหิตจึงไม่ทำางานสอนประจำาบ้าน

อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์ (52) สมัยเป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสเตค ริชาร์ด ซี. เอชลีย์เรียกสตรีแข็งขันน้อยคนหนึ่ง 
ให้เป็นผู้สอนศาสนาสเตค

(52) หน่วยกู้ชีวิตสวดอ้อนวอนให้เหล่านักโทษสงครามโลกครั้งที ่2 ซึ่งพวกเขาจะไปช่วยชีวิต

เอเดรียน โอชาว (55) ปุโรหิตหนุ่มคนหนึ่งในแอฟริกาใต้กระตุ้นให้ปุโรหิตอีกคนกลับมาโบสถ์

(55) ปุโรหิตหนุ่มคนหนึ่งในชิลีได้บัพติศมาเพื่อนของเขา

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (66) นาวิกโยธิคนหนึ่งให้พรคู่ที่บาดเจ็บในสงครามโลกครั้งที่ 2

(66) สมัยเป็นอธิการ โธมัส เอส. มอนสันเขียนจดหมายส่วนตัวไปหาทหารประจำาการทุกเดือน

(90) หลังจากทราบปัญหาสุขภาพ สตรีผู้หนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต

(90) การเสียชีวิตของภรรยาของผู้ไม่เชื่อเปลี่ยนข้อกังขาในใจเขา

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ (94) สมาชิกศาสนจักรแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนที่นั่งติดกันบนเครื่องบิน

เอ็ลเดอร์โอ. วินเซนต์ ฮาเล็ก (101) บิดามารดาของโอ. วินเซนต์ ฮาเล็กอดอาหารและสวดอ้อนวอนให้ลูกๆ 

เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน (103) บุตรสาวของแลร์รีย์ วาย. วิลสันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลในวันอาทิตย์

เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์ (106) ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าร่วมศาสนจักรหลังจากเห็นแบบอย่างของเพื่อนๆ และเพื่อนร่วมห้อง

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (111) ประธานโธมัส เอส. มอนสันเก็บลูกโป่งไว้ถึงสามปีเพื่อคืนให้แก่เด็กผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง

(111) เด็กสามคนในครอบครัวเซนเตลัสรอดชีวิตหลังจากแผ่นดินไหวเฮติ

แอน เอ็ม. ดิบบ์ (117) เยาวชนหญิงคนหนึ่งขอให้เพื่อนร่วมชั้นหยุดสบถ

(117) เยาวชนหญิงคนหนึ่งรักษาพระคำาแห่งปัญญาทั้งๆ ที่มีแรงกดดัน

อีเลน เอส. ดัลตัน (123) ฟลอเรนซ์ แชดวิคว่ายน้ำาจนถึงฝั่งทั้งๆ ที่มีหมอกหนา

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (126) บิดาคนหนึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณหลังจากเข้าชั้นเรียนเซมินารีกับบุตรสาว

(126) เยาวชนหญิงคนหนึ่งเอาชนะการล่อลวงเพราะไปร่วมสหกิจกรรม

ผู้พูด       เรื่องเล่า
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บทเรียนของฐานะปุโรหิต 
แห่งเมลคีเซเดคและ 
สมาคมสงเคราะห์ใน

อาทิตย์ที่สี่จะใช้ “คำาสอนแห่งยุค 
สมัยของเรา”  แต่ละบทเรียนจะ 
เตรียมจากคำาปราศรัยในการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุดของ
ผู้นำาหนึ่งท่านหรือมากกว่านั้น (ดู
ตารางด้านล่าง)  ประธานสเตค 
หรือประธานท้องถิ่นจะเลือกว่า 
ควรนำาคำาปราศรัยใดมาใช้ หรือ
อาจมอบหมายความรับผิดชอบนี้
แก่อธิการและประธานสาขา ผู้นำา
ควรเน้นคุณค่าของการที่พี่น้อง
ชายฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
และพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์
จะศึกษาคำาปราศรัยเดียวกันใน
อาทิตย์เดียวกัน

ขอให้ผู้ที่เข้าเรียนบทเรียนใน
อาทิตย์ที่สี่ศึกษาและนำานิตยสาร
ฉบับล่าสุดของการประชุมใหญ่
สามัญมาในชั้นเรียน

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รเตรียม
บทเรียนจ�กคำ�ปร�ศรัย

สวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์อยู่กับท่านขณะศึกษาและ
สอนคำาปราศรัย  ท่านอาจอยาก
เตรียมบทเรียนโดยใช้เนื้อหาอื่น 

แต่คำาปราศรัยของการประชุม
ใหญ่เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ  
งานมอบหมายของท่านคือช่วย
เหลือผู้อื่นให้เรียนรู้และดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณตามที่สอน
ไว้ในการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
ล่าสุดของศาสนจักร

ทบทวนคำาปราศรัย โดยมอง
หาหลักธรรมและหลักคำาสอนที่
ตรงกับความต้องการของสมาชิก
ชั้นเรียน  นอกจากนี้ควรมองหา
เรื่องเล่า ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์ 
และข้อความจากคำาปราศรัยที่จะ
ช่วยท่านสอนความจริงเหล่านี้

เขียนโครงร่างว่าท่านจะสอน
หลักธรรมและหลักคำาสอนอย่างไร  
โครงร่างของท่านควรมีคำาถาม
ที่จะช่วยสมาชิกชั้นเรียนให้ทำาดังนี้

• มองหาหลักธรรมและหลัก 
คำาสอนจากคำาปราศรัย

• นึกถึงความหมายของสิ่ง 
เหล่านั้น

• แบ่งปันความเข้าใจ แนวคิด 
ประสบการณ์ และประจักษ์
พยาน

• ประยุกต์ใช้หลักธรรมและ 
หลักคำาสอนเหล่านี้ในชีวิต 

โรงเรียนวันอาทิตย์

เยาวชนชาย

ปฐมวัย

เยาวชนหญิง

สมาคมสงเคราะห์

คำ�สอนแห่งยุคสมัยของเร�

แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธาน

ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สอง

แมรีย์ เอ็น. คุก
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธาน

แอน เอ็ม. ดิบบ์
ที่ปรึกษาที่สอง

จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธาน

เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สอง

แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เดวิด แอล. เบค
ประธาน

เอเดรียน โอชาว
ที่ปรึกษาที่สอง

เดวิด เอ็ม. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ
ประธาน

แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน
ที่ปรึกษาที่สอง

ฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญ

*	สำาหรับบทเรียนวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนเมษายนและตุลาคม	อาจใช้คำาปราศรัย 
จากการประชุมใหญ่ครั้งก่อนหรือครั้งล่าสุด		คำาปราศรัยมีหลายภาษาที่	 
conference.lds.org

เดือนที่สอนบทเรียน สื่อการเรียนการสอน 
บทเรียนวันอาทิตย์ที่สี่

เมษายน 20121–ตุลาคม 2012 คำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนเมษายน 2012*

ตุลาคม 2012–เมษายน 2013 คำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม 2012*
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ผู้ได้รับเรียกเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่ง 
สาวกเจ็ดสิบคือ เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอ็กโค  
ฮอว์ค เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ และเอ็ลเดอร์ 
สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์  ผู้ได้รับเรียกจากโควรัม
ที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบมาอยู่โควรัมที่หนึ่งคือ
เอ็ลเดอร์เครก เอ. คาร์ดอน และเอ็ลเดอร์
สแตนลีย์ จี. เอลลิส

อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตันและที่ปรึกษา
ของท่านรับใช้ด้วยกันในฝ่ายอธิการควบคุม
มานานกว่า 16 ปี  แม้จะมีอธิการควบคุมที่
รับใช้มานานกว่า แต่ไม่มีฝ่ายอธิการควบคุม
ชุดใดรับใช้ด้วยกันนานเท่านี้มาก่อน

อ่านชีวประวัติของผู้ได้รับเรียกใหม่ตั้งแต่
หน้า 135 

ดูคลังข้อความ เสียง และวีดิทัศน์ของการประ
ชุมใหญ่สามัญได้หลายภาษาที่ conference.lds.
org

และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ   
เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ได้รับการปลดจาก 
ฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ สาวกเจ็ดสิบภาค 
37 ท่านได้รับการปลดเช่นกัน  ดูข้อมูลทั้งหมด 
ของการสนับสนุนและการปลดในหน้า 27

ผู้ได้รับเรียกให้อยู่ในฝ่ายอธิการควบคุม 
คือ แกรีย์ อี. สตีเวนสัน อธิการควบคุม;  
เจราล์ด คอสเซ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และดีน เอ็ม.  
เดวีส ที่ปรึกษาที่สอง  ผู้ได้รับเรียกให้อยู่ใน
ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญคือ  
ลินดา เค. เบอร์ตัน ประธาน; แคโรล เอ็ม.  
สตีเฟนส์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และลินดา เอส. 
รีฟส์ ที่ปรึกษาที่สอง

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ จากโควรัมที่
หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบได้รับเรียกให้รับใช้ใน
ฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

เราทุกคนไม่สามารถอยู่ใต้หลังคาเดียว 
กันได้” ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
ประธานศาสนจักรกล่าวในภาคเปิดการ 

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีครั้งที่ 182 เมื่อ 
วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 “แต่ปัจจุบันเรา 
สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ผ่าน 
ความน่าพิศวงของโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิล การ 
ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต— 
แม้กระทั่งอุปกรณ์มือถือ  เรามาอยู่รวมกัน 
เป็นหนึ่งเดียว พูดหลายภาษา อาศัยอยู่ใน 
หลายประเทศ แต่เราทุกคนต่างมีศรัทธาเดียว 
กัน หลักคำาสอนเดียวกัน และจุดประสงค์
เดียวกัน”

คำากล่าวข้างต้นเป็นความจริงสำาหรับผู้เข้า 
ร่วมการประชุมใหญ่สามัญภาคต่างๆ กว่า  
100,000 คนที่ศูนย์การประชุมใหญ่ในซอลท์- 
เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 31  
มีนาคม และ 1 เมษายน—และอีกหลายล้าน 
คนที่รับชมหรือรับฟังผ่านทีวี วิทยุ ดาวเทียม 
และการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ต  ระหว่าง
การถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดซ้ำา สมาชิก
และคนอื่นๆ ทั่วโลกได้รับชมหรือจะได้รับชม
เป็นภาษาต่างๆ 94 ภาษา

ตั้งแต่ก่อนการประชุมใหญ่สามัญจะเริ่ม 
ขึ้น สมาชิกจำานวนมากของศาสนจักรได้ใช้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้เชื้อเชิญคนอื่นๆ 
มาเข้าร่วมการประชุมใหญ่  ชุดคำาส่ังโปรแกรม 
ตัวใหม่ พาดหัว และภาพกราฟิกข้อมูลที่นำา 
เสนอในเดือนมีนาคมและมีอยู่หลายภาษา
จะนำามาไว้ที่ conference.lds.org สองสาม
สัปดาห์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญแต่ละคร้ัง       

มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำาศาสนจักรหลาย 
ท่านในช่วงภาคบ่ายวันเสาร์ ส่วนหนึ่งที่ได้ 
รับการปลดคือสมาชิกในฝ่ายอธิการควบคุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปีครั้งที่ 182  
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นำาในสาวกเจ็ดสิบ  
ฝ่ายอธิการ และสมาคมสงเคราะห์

ที่การประชุมใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำาศาสนจักรหลายท่านในช่วงภาคบ่ายวันเสาร์ ส่วนหนึ่ง

ที่ได้รับเรียกคือสมาชิกในฝ่ายอธิการควบคุมและฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ เอ็ลเดอร์ 

ริชาร์ด  เจ. เมนส์ได้รับเรียกให้อยู่ในฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ สาวกเจ็ดสิบภาค 40 ท่านได้รับ

การเรียกเช่นกัน

ข่าวศาสนจักร
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เอ็ลเดอร์เครก เอ. 
คาร์ดอน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด 
เจ. เมนส์
แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์เครก อัลเล็น คาร์ดอน ผู้ท่ีเพ่ิงได้รับเรียกจากโควรัมท่ีสอง 
เข้าสู่โควรัมที่หนึ่งของสาวกเจ็ดสิบ ยอมรับอิทธิพลของพระวิญ- 
ญาณในเรื่องดีงามทุกอย่างในชีวิตท่าน
“คุณพ่อคุณแม่ช่วยผมเมื่อยังเด็กให้เริ่มรู้จักสุรเสียงของพระวิญ- 

ญาณ รู้ว่าผมกำาลังรู้สึกอย่างไร” ท่านจำาได้  “การสื่อสารจากพระเจ้า 
มาถึงทุกคนที่พากเพียรแสวงหาและขาดไม่ได้ในงานใหญ่นี้”

หลังจากงานเผยแผ่ในอิตาลี เอ็ลเดอร์คาร์ดอนแต่งงานกับเดโบราห์ 
หลุยส์ ดานาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1970 ในพระวิหารเมซา  
แอริโซนา  13 ปีต่อมา เอ็ลเดอร์คาร์ดอนเป็นประธานคณะเผยแผ่โรม  
อิตาลี  ในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสองท่านมีบุตรเจ็ดคนในแปดคนอายุ 
ตั้งแต่เก้าเดือนถึง 11 ขวบ

“เพียงเท่านี้ก็บอกคุณได้มากแล้วเกี่ยวกับซิสเตอร์คาร์ดอน” 
เอ็ลเดอร์คาร์ดอนกล่าว  “ศรัทธา ความรัก ความอดทน และความ
เมตตาของเธอเป็นพรอันน่าอัศจรรย์สำาหรับผม ครอบครัวเรา และ
ทุกคนที่รู้จักเธอ”

ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 ถึง 2011 เอ็ลเดอร์คาร์ดอนรับใช้ในฝ่ายประธาน
ภาคแอฟริกาตะวันตก ประสบการณ์ที่ท่านเรียกว่าเป็น “พรอันล้ำา
เลิศของการได้ทำางานในหมู่คนที่เรารักอย่างสุดซึ้ง”

ตลอดชีวิตท่าน เอ็ลเดอร์คาร์ดอนอุทิศเวลาส่วนใหญ่ทำางานการ 
กุศลกับองค์กรครอบครัวและเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ

เอ็ลเดอร์คาร์ดอนเป็นบุตรของวิลฟอร์ด แพรทท์และไวเลต อัลเล็น 
คาร์ดอน จากเมืองเมซา รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือน 
ธันวาคม ค.ศ. 1948  หลังจากได้รับปริญญาตรีสาขาการบัญชีจาก
มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา ท่านประกอบอาชีพอิสระที่ให้ผลประโยชน์
หลากหลายด้านธุรกิจ  ต่อมาท่านได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตจากโรงเรียนเคนเนดีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ก่อนการเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ท่านเคยรับใช้เป็นประธาน
โควรัมเอ็ลเดอร์ ผู้สอนศาสนาสเตค ประธานคณะเผยแผ่ อธิการ 
ประธานสเตค ครูหลักคำาสอนพระกิตติคุณ และครูสถาบัน

“พระเจ้าทรงกำาลังรวบรวมบุตรธิดาของพระองค์ทั่วโลก” เอ็ลเดอร์ 
คาร์ดอนกล่าว  “ไม่ว่าสภาวการณ์ส่วนตัวเป็นอย่างไร พระคุณของ
พระเยซูคริสต์เพียงพอสำาหรับทุกคนที่มาหาพระองค์” 

ทุกคนทั่วโลกเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรัก 
บุตรธิดาทุกคนของพระองค์เท่าเทียมกัน” เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  
จอห์น เมนส์ผู้ได้รับเรียกใหม่ให้อยู่ในฝ่ายประธานสาวกเจ็ด 

สิบกล่าว  ท่านกล่าวว่านี่เป็นหลักธรรมพระกิตติคุณข้อแรกที่เข้ามา 
ในใจท่านขณะใคร่ครวญการรับใช้ของท่านในประเทศต่างๆ รวมทั้ง 
งานมอบหมายในอุรุกวัย ปารากวัย เม็กซิโก เอกวาดอร์ เปรู และ
ฟิลิปปินส์

“พรนิรันดร์ที่มาจากการยอมรับแล้วดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมที่ 
พระเยซูคริสต์ทรงสอนจะยกบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์
ขึ้นสู่ความสูงส่งในท้ายที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรือเผชิญการ
ท้าทายอะไรก็ตามในสภาพการทดลองนี้” ท่านเพิ่มเติม

เอ็ลเดอร์เมนส์เกิดเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1950 ในเมืองเบิร์กลีย์  
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นบุตรของสแตนและเบทที เมนส์  
ท่านเริ่มการรับใช้ต่างประเทศในปี ค.ศ. 1969 เมื่อรับใช้งานเผยแผ ่
เต็มเวลาที่ปารากวัยและอุรุกวัยจนถึง ค.ศ. 1971

ท่านพบกับแนนซี เพอร์ริงตันขณะทำางานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งใน 
ไอดาโฮ ทั้งสองท่านแต่งงานกันเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1974 ในพระ
วิหารแมนไท ยูทาห์  มีบุตรสี่คน

เอ็ลเดอร์เมนส์สำาเร็จการศึกษาในปีเดียวกันจากมหาวิทยาลัย 
บริคัม ยังก์สาขาบริหารธุรกิจและต่อมาได้รับปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต 
จาก Thunderbird School of Global Management  ท่านประกอบอาชีพ 
เป็นเจ้าของและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านเครื่อง 
จักรกลโรงงาน

เอ็ลเดอร์เมนส์รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่มอนเตร์เรย์ เม็กซิโก 
ตั้งแต่ปี 1989 ถึง ปี 1992  ท่านได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 
ในปี ค.ศ. 1997  นับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาค 
ตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ ภาคตะวันตกของอเมริกาใต้ และ 
ภาคฟิลิปปินส์  ท่านรับใช้ในสภาบริหารฐานะปุโรหิตของศาสนจักร
ด้วย ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหารในแผนกผู้สอนศาสนา 
และผู้อำานวยการบริหารแผนกประวัติครอบครัว

ท่านได้รับเรียกเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2012 ให้รับใช้ในฝ่าย 
ประธานสาวกเจ็ดสิบต่อจากเอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ผู้ได้รับเรียก
เป็นผู้บันทึกและนักประวัติศาสตร์ศาสนจักร 
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เอ็ลเดอร์สแตนลีย ์
จี. เอลลิส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ 
เอ็กโค ฮอว์ค
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ กาเรลด์ เอลลิส รู้ว่าไม่มีใครพิสูจน์การดำารง 
อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ แต่ที่มหา 
วิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่านเรียนรู้ว่าท่านสามารถพิสูจน์พระผู้เป็นเจ้า 

โดยทดสอบสัญญาของพระองค์  หลังจากเรียนปีแรกได้ครึ่งปี ท่าน 
ใช้เงินหมดและได้งานหนึ่งมาช่วยค่าใช้จ่าย  ถึงแม้ไม่แน่ใจว่าจะยังมี 
เงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อจ่ายส่วนสิบ แต่ท่านตัดสินใจ 
“พิสูจน์” พระเจ้า (ดู มาลาคี 3:10)

“ผมจ่ายส่วนสิบก่อน และปาฏิหาริย์เกิดขึ้น” เอ็ลเดอร์เอลลิสที่ 
เพ่ิงได้รับเรียกจากโควรัมท่ีสองแห่งสาวกเจ็ดสิบมาสู่โควรัมท่ีหน่ึงกล่าว 
“ผมอยู่ได้จนรับเงินเดือนงวดต่อไป และนั่นเกิดขึ้นทุกสองอาทิตย์ 
ตลอดเทอมนั้น  โดยพิสูจน์พระเจ้า ผมมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้น 
ว่าพระองค์ทรงดำารงอยู่จริงและทรงรักษาสัญญาของพระองค์”

เอ็ลเดอร์เอลลิสเป็นบุตรของสตีเฟนและฮาเซล เอลลิส เกิดเมื่อ 
เดือนมกราคม ค.ศ. 1947 ในเมืองเบอร์ลีย์ รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา  
เติบโตในไร่และฟาร์มปศุสัตว์ท่ีน่ัน  หลังจากเรียนท่ีฮาร์วาร์ดหน่ึงปีท่าน 
รับใช้ในคณะเผยแผ่บราซิลตั้งแต่ ค.ศ. 1966 ถึง ค.ศ. 1968 หลัง 
กลับจากงานเผยแผ่ท่านแต่งงานกับแคธรีน โคลเอพเฟอร์เมื่อเดือน 
มิถุนายน ค.ศ. 1969 ในพระวิหารลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย  ท่าน 
มีบุตรเก้าคน

หลังจากรับปริญญาตรีสาขาการปกครองจากฮาร์วาร์ด ท่านรับ 
ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์  เอ็ลเดอร์ 
เอลลิสทำางานด้านการวางแผนภาษีและเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 
ให้คำาปรึกษาด้านการเงิน

ก่อนการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์เอลลิสรับ 
ใช้ในฝ่ายประธานภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเหนือ ภาคบราซิล 
เหนือ ภาคบราซิล และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการการเปลี่ยนเขต 
และผู้นำา  ท่านรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่เซาเปาลูเหนือ บราซิล 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1999 ถึง ค.ศ. 2002  ท่านเคยเป็นประธานสเตค ที่ 
ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค สมาชิกสภาสูง ที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการ 
ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ประธานเยาวชนชายวอร์ด และประธาน
เยาวชนชายสเตคด้วย 

ตั้
งแต่วันนั้นในปี ค.ศ. 1972 เมื่อเอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอ็กโค ฮอว์ค
ได้ยินเอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) 
พูดถึงการเห็นชนพื้นเมืองอเมริกันเป็นผู้นำาที่มีการศึกษา 

ท่านจึงอุทิศชีวิตเพื่อ “ยกฐานะผู้คน” ตลอดมา
เอ็ลเดอร์เอ็กโค ฮอว์คเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ Pawnee Nation 

ท่านเกิดที่เมืองโคดี รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 
1948 เป็นบุตรของเออร์เนสต์และเจน เอ็กโค ฮอว์ค  ท่านเติบโตใน
เมืองฟาร์มิงตัน รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งผู้สอนศาสนาแอลดี
เอสสอนและให้บัพติศมาท่านกับครอบครัวในปี ค.ศ. 1962

เม่ืออายุ 17 ปีหลังจากดวงตาข้างหน่ึงถูกลูกเบสบอล ท่านสัญญา 
กับพระเจ้าว่าถ้าท่านไม่เสียการมองเห็น ท่านจะอ่านพระคัมภีร ์
มอรมอน  ท่านใช้ตาได้อีกครั้งและอ่านพระคัมภีร์ 10 หน้าทุกวันเป็น
เวลาเกือบสามเดือน

“นั่นเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ผมเคยมี 
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานต่อผมว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นความจริง” เอ็ลเดอร์เอ็กโค ฮอว์คกล่าว  “ประสบการณ์ครั้งนี้ให้
พลังผมชั่วชีวิตเพื่อช่วยผมปรับปรุง”

ท่านเข้าเรียนมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์–โพรโวด้วยทุนฟุตบอล ได ้
รับปริญญาสาขาพลศึกษาและสัตววิทยา  ในปี ค.ศ. 1970 ท่านปลด
ประจำาการอย่างสมเกียรติจากนาวิกโยธินสหรัฐหลังจากรับใช้สองป ี
ท่านสำาเร็จปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่ง 
ยูทาห์ในปี ค.ศ. 1973

เอ็ลเดอร์เอ็กโค ฮอว์คทำาหน้าที่เป็นทนายความ สมาชิกสภานิต ิ
บัญญัติ อัยการสูงสุดของรัฐ ศาสตราจารย์วิชากฎหมายของบีวายย ู
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฝ่ายกิจการชาวอินเดียน- 
แดง—ตำาแหน่งที่ท่านลาออกเพื่อมารับการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์คิมบัลล์ประกอบพิธีแต่งงานให้เอ็ลเดอร์เอ็กโค ฮอว์คกับ
เทอร์รีย์ พรายส์ภรรยาในพระวิหารซอลท์เลคเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 
1968  เธอยืนเคียงข้างท่านเมื่อท่านรับใช้เป็นครู อธิการ สมาชิกสภา
สูง และประธานสเตค  ทั้งสองท่านมีบุตรหกคน 
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เอ็ลเดอร์สก็อตต์ 
ดี. ไวทิงก์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต 
ซี. เกย์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เอ็ลเดอร์สก็อตต์ ดูเน ไวทิงก์เชื่อว่าโอกาสในชีวิตที่ท่านได้รับใช้ 
พระผู้เป็นเจ้ามีพ้ืนฐานจากการตัดสินใจประเด็นสำาคัญบางประเด็น

เอ็ลเดอร์ไวทิงก์เกิดเมื่อเดือนเมษายน เป็นบุตรของดูเนและ 
เบเวอร์ลีย์ ไวทิงก์  ท่านเติบโตในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา   
ท่านรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งสำาคัญมากครั้งแรกของท่านคือการรับใช้ 
งานเผยแผ่ ตามมาติดๆ ด้วยการตัดสินว่าจะรับใช้นานเท่าใด  เนื่อง 
ด้วยสภาวการณ์ด้านเวลา เอ็ลเดอร์ไวทิงจึงต้องเลือกว่าจะรับใช้ 18  
เดือนหรือสองปี  “การตัดสินใจรับใช้เพ่ิมอีกหกเดือนมีผลลึกซ้ึงต่อการ 
เตรียมผมให้พร้อมรับใช้ศาสนจักรในเวลาต่อมา” ท่านกล่าว

หลังจากสิ้นสุดการรับใช้ในคณะเผยแผ่โตเกียวเหนือ ญี่ปุ่น ท่าน 
พบกับเจริ โอลสันภรรยาในอนาคตผ่านเพ่ือนของคนท้ังสอง  การเลือก 
แต่งงานกับเธอเป็นการตัดสินใจครั้งสำาคัญมากอีกครั้ง  พวกท่านได้
รับการผนึกในพระวิหารซอลท์เลคเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1984

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีภาษาญ่ีปุ่นท่ีมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ 
ต่อมาเอ็ลเดอร์ไวทิงก์ได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจาก
โรงเรียนกฎหมายแม็คจอร์จ มหาวิทยาลัยแห่งแปซิฟิก 

การตัดสินใจคร้ังสำาคัญอีกคร้ังของเอ็ลเดอร์ไวทิงก์คือเม่ือท่านยอม 
รับการเรียกที่เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองให้ท่านรับใช้เป็นอธิการ  เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดถามว่าท่านอยาก 
ทำาหน้าที่รับผิดชอบของท่านให้สำาเร็จหรือไม่  ท่านขานรับอัครสาวก 
แม้จะมีโอกาสทำางานที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าและก้าวหน้าแน่นอน 
แต่เอ็ลเดอร์ไวทิงก์รักษาสัญญาของท่าน

การรับใช้ของท่านช่วยให้ท่านเกิดความปรารถนาแรงกล้าในการ 
“เข้าไปในบ้านของสมาชิกที่แข็งขันน้อยและช่วยพวกเขาต่อหรือทำา
พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า”

ครอบครัวไวทิงก์มีบุตรห้าคน  ก่อนการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่ง 
สาวกเจ็ดสิบ ท่านทำางานให้บริษัทลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในฮาวาย 
เอ็ลเดอร์ไวทิงก์เคยรับใช้เป็นประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ อธิการ สมาชิก
สภาสูง ประธานเยาวชนชายสเตค ประธานสเตค และสาวกเจ็ดสิบ
ภาค 

ใ
นงานมอบหมายต่างๆ ของศาสนจักร เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต คริส- 
โตเฟอร์ เกย์มักจะพูดว่าข่าวสารของพระเยซูคริสต์คือ “พระ
กิตติคุณแห่งการปลดปล่อย”

“นั่นคือสิ่งที่เราเห็นและประสบมาชั่วชีวิตเรา” เอ็ลเดอร์เกย์กล่าว
ขณะพูดถึงตัวท่านและลีเนตต์ นีลเซ็น เกย์ภรรยา “เรานมัสการ 
พระผู้เป็นเจ้าแห่งการปลดปล่อย ทางวิญญาณ ร่างกาย จิตใจ และ
อารมณ์  โดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์ ภาระทั้งหมดของเราถูก 
ยกไป  โดยผ่านพระองค์ เราพบพละกำาลัง สันติสุข และพระคุณที่ 
ต้องมีเพื่ออดทนต่อการทดลองของชีวิตและกลับไปหาพระบิดาบน
สวรรค์”

เอ็ลเดอร์เกย์ชื่นชมยินดีที่สุดจากการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษย- 
ธรรมที่ท่านกับซิสเตอร์เกย์ดำาเนินงานทั้งต่างแดนและใกล้บ้าน  ตัว 
อย่างเช่น ก่อนและหลังจากรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่อักกรา  
กานาตั้งแต่ปี 2004 ถึงปี 2007 ท่านกับซิสเตอร์เกย์ทำางานในหมู่บ้าน 
ชาวแอฟริกันและอีกหลายแห่งเพื่อสร้างโรงเรียนและคลินิกแพทย์ 
ตลอดจนช่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และโปรแกรมกู้ยืมเงินด่วน 
จำานวนน้อย  องค์กรที่ทั้งสองก่อตั้งกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้ช่วย
ยกฐานะคนยากจนหลายล้านคนทั่วโลก

เอ็ลเดอร์เกย์เกิดเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1951 ในเมืองลอสแอน
เจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นบุตรของบิลล์และแมรีย์ เกย์   
เพื่อนนักเรียนสมัยมัธยมปลายของทั้งสองแนะนำาท่านให้รู้จักภรรยา
ในอนาคตและต่อมาท่านกับภรรยาได้ช่วยเขาเข้ามาในศาสนจักร   
พวกท่านแต่งงานกันในพระวิหารลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนียเมื่อ 
เดือนเมษายน ค.ศ. 1974 และมีบุตรเจ็ดคน

เอ็ลเดอร์เกย์รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์และปริญญา 
เอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งท่านสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่นั่น
ด้วย

โดยเก่ียวข้องกับกลุ่มลงทุนในตลาดหุ้นมานานกว่า 25 ปี เอ็ลเดอร์ 
เกย์จึงทำางานระหว่างประเทศเพื่อลงทุนและดำาเนินธุรกิจให้เติบโต

เมื่อครั้งรับการเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ท่านกำาลังรับ 
ใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาเหนือ   
นอกจากรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในสเปนตั้งแต่ปี 1971 ถึงปี 1973  
แล้วเอ็ลเดอร์เกย์ยังเคยรับใช้เป็นที่ปรึกษาของอธิการ สมาชิกสภาสูง 
หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต ครูหลักคำาสอนพระกิตติคุณ หัวหน้าเผยแผ่
วอร์ด และประธานเยาวชนชายวอร์ดด้วย 
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อธิการเจราล์ด 
คอสเซ
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายอธิการ
ควบคุม

อธิการแกรีย์ อี. 
สตีเวนสัน
อธิการควบคุม

ตั้
งแต่เด็ก อธิการเจราล์ด จอง คอสเซ ผู้ได้รับเรียกเป็นที่ 
ปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายอธิการควบคุมเม่ือเร็วๆ น้ีพบความสุขใน 
การรับใช้ศาสนจักรเสมอ  นั่นเป็นเรื่องดี ท่านกล่าว เพราะ 

ในสาขาเล็กๆ ของท่านที่บอร์โด ฝรั่งเศส ต้องการให้ทุกคนช่วยเพื่อ 
ให้หน่วยเดินหน้าต่อไป  นอกจากรับใช้ในโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอา
โรนตลอดวัยเยาว์ของท่านแล้ว ท่านยังรับใช้เป็นผู้เล่นเปียโนปฐมวัย 
เมื่ออายุ 12 ปี เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์เมื่อ
อายุ 14 ปี และเป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์เมื่ออายุ 16 ปี

“การรับใช้ในศาสนจักรช่วยให้ผมมีประจักษ์พยาน” ท่านกล่าว  
บิดาท่านซึ่งรับใช้เป็นประธานสาขาและอธิการหลายครั้งเป็นเครื่อง 
มือที่พิเศษยิ่งในการช่วยให้อธิการคอสเซมีประสบการณ์เชิงบวก

“สมัยผมเป็นวัยรุ่น ท่านจะให้ผมมีส่วนในการสอนประจำาบ้านหรือ 
การเยี่ยมครอบครัวที่ขัดสน” อธิการคอสเซกล่าว  “การเฝ้าดูท่านน่า
จะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการเตรียมเป็นผู้นำาฐานะ
ปุโรหิต”

ต่อมา อธิการคอสเซรับใช้เป็นพนักงานวอร์ด ประธานโควรัม 
เอ็ลเดอร์ หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต ที่ปรึกษาอธิการ ที่ปรึกษาประธาน
สเตค ประธานสเตค สาวกเจ็ดสิบภาค และล่าสุดคือเป็นสมาชิก 
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

อธิการคอสเซเกิดที่เมืองบอร์โด ฝรั่งเศส เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 
1963 เป็นบุตรของจองและมารี-บลองช์ คอสเซ  ท่านประจำาการ 
กองทัพอากาศฝร่ังเศสหน่ึงปีสมัยหนุ่ม ท่ีน่ันท่านได้รับมอบหมายเป็น 
ตัวแทนนาโต

ท่านสำาเร็จการศึกษาปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิตจากอีเอสเอสอีซี 
ในปี 1987  ท่านเริ่มอาชีพให้คำาปรึกษาด้านกลยุทธ์โดยใช้เวลาหกปี 
ทำางานในสำานักงานปารีสและลอนดอนของบริษัทให้คำาปรึกษา  ต่อมา 
ท่านทำางานให้กลุ่มค้าปลีกกลุ่มใหญ่ในยุโรป ก่อนการเรียกสู่โควรัม 
ที่หนึ่งของสาวกเจ็ดสิบในปี 2008 ท่านทำางานเป็นผู้จัดการใหญ่และ 
สมาชิกในคณะกรรมการตัวแทนจำาหน่ายอาหารรายใหญ่ที่สุดของ
ฝรั่งเศส

ท่านกับวาเลรี ลูชีนี บาบินแต่งงานกันเมื่อเดือนสิงหาคมปี 1986 
ในพระวิหารเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์  มีบุตรห้าคน 

อธิการแกรีย์ อีวาน สตีเวนสันกล่าวว่าท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่ 
สังเกตงานที่อธิการทั่วโลกจำาเป็นต้องทำา  ท่านกล่าวว่าบิดา
ท่านเป็น “อธิการในวัยเยาว์ของผม การรับใช้ของท่านมีผล

ลึกซึ้งต่อตัวผม”
หลายครั้งที่บิดาของอธิการสตีเวนสันชวนท่านไปเยี่ยมหญิงม่าย

คนหนึ่งที่อยู่ในวอร์ดของพวกท่านมากกว่า 60 คน  อธิการสตีเวนสัน
เรียนบทเรียนเรื่องการรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์และการดูแลคนขัดสน
จากบิดาท่าน  ท่านกล่าวว่าบทเรียนเหล่านั้นจะช่วยให้ท่านรับใช้ได้ดี
ในการเรียกเป็นอธิการควบคุมของศาสนจักร

“อธิการของศาสนจักรคือวีรบุรุษตัวจริงของผม” ท่านกล่าว  “ทุกๆ 
วันพวกเขามีผลต่อสมาชิกศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กๆ  
เยาวชนชาย และเยาวชนหญิง”

อธิการสตีเวนสันเกิดเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1955 เป็นบุตรของอีวาน 
เอ็น. และเวรา จีน สตีเวนสัน  ท่านเติบโตในครอบครัวที่มาจากบรรพ
ชนผู้บุกเบิกในแคชวัลเลย์ของยูทาห์

สมัยหนุ่ม ท่านยอมรับการเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในญี่ปุ่น  งาน 
มอบหมายดังกล่าวทำาให้อธิการสตีเวนสันมีความรักเป็นทวีคูณให้ 
เอเชียและการแบ่งปันพระกิตติคุณซึ่งดำารงอยู่ตลอดมาในชีวิต

หลังกลับจากงานเผยแผ่ ท่านลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐ 
ยูทาห์  ที่นั่นท่านพบ (และหลงรัก) ลีซา จีน ฮิกลีย์ทันที  ทั้งสอง 
แต่งงานกันเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1979ในพระวิหารไอดาโฮฟอลส์ 
ไอดาโฮ  ครอบครัวสตีเวนสันมีบุตรสี่คน

อธิการสตีเวนสันสำาเร็จการศึกษาปริญญาสาขาบริหารธุรกิจ ต่อ
มาได้ร่วมก่อตั้งและทำาหน้าที่เป็นประธานบริษัทผลิตอุปกรณ์ออก
กำาลังกาย

ท่านเคยรับใช้ในการรียกต่างๆ ของศาสนจักร อาทิ ที่ปรึกษาใน 
ฝ่ายประธานสเตค อธิการ และประธานคณะเผยแผ่นะโงะยะ ญี่ปุ่น 
(ค.ศ. 2004–2007)  ท่านได้รับเรียกสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบใน
ปี ค.ศ. 2008 รับใช้เป็นที่ปรึกษาและประธานภาคเอเชียเหนือ 
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ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

อธิการดีน เอ็ม. 
เดวีส
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายอธิการ
ควบคุม

สมัยเป็นวัยรุ่น ลินดา จาร์ เบอร์ตันตระหนักขึ้นมาอย่างฉับ 
พลันในช่วงการประชุมครั้งหนึ่งของศาสนจักรที่ไครสต์เชิร์ช  
นิวซีแลนด์  “ดิฉันรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง” เธอจำาได้ 

“ดิฉันทราบเช่นกันว่าดิฉันรู้มาตลอด”  ประจักษ์พยานนั้นจะประคับ 
ประคองเธอเมื่อเธอรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ซิสเตอร์เบอร์ตันเกิดในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ เป็นบุตรของมาร์จอรี 
ซี. และมอร์ริส เอ. จาร์  เธออายุ 13 ปีเมื่อครอบครัวออกจากยูทาห์ 
เพ่ือให้บิดาเธอไปเป็นประธานดูแลคณะเผยแผ่นิวซีแลนด์ใต้  ซิสเตอร์ 
เบอร์ตัน—เป็นบุตรคนที่สองในจำานวนบุตรหกคน—เรียนที่เชิร์ชคอล- 
เลจออฟนิวซีแลนด์และคบกับวัยรุ่นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วแปซิฟิก   
เธอไม่เพียงกลับมาซอลท์เลคซิตี้พร้อมความรักที่มีต่อวัฒนธรรม 
ขนบประเพณีหลากหลายเท่านั้นแต่มีความรักเป็นพิเศษต่อพระเจ้า
และครอบครัวของเธอด้วย

ซิสเตอร์เบอร์ตันเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์เมื่อเธอพบและ 
แต่งงานกับเครก พี. เบอร์ตันเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1973 ในพระวิหาร 
ซอลท์เลค  ชายหญิงคู่นี้ตัดสินใจไม่เลื่อนเวลาสร้างครอบครัว ด้วย
เหตุนี้บุตรคนแรกในจำานวนหกคนจึงเกิดในปีต่อมา

เธอทำางานกับสามี เธอจึงสามารถอยู่บ้านกับลูกๆ ขณะที่เขา 
ประกอบอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์  ปัญหาการเงินในช่วงแรกสอน 
สามีภรรยาคู่นี้ให้มองอนาคตด้วยความมั่นใจ “เพราะเรารู้ว่าเราได ้
ทำาเรื่องยากบางอย่างสำาเร็จด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า” เธอ
อธิบาย

ครอบครัวใช้ช่วงเวลาวันหยุดที่เรียบง่ายและมีความสุขในการอยู่ 
ด้วยกัน  ซิสเตอร์เบอร์ตันรับใช้ในเยาวชนหญิง ปฐมวัย และโรงเรียน 
วันอาทิตย์ เป็นคณะกรรมการปฐมวัยและสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
เธอรับใช้กับสามีเม่ือเขาเป็นประธานคณะเผยแผ่โซลตะวันตก เกาหลี 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2007 ถึง 2010  ในสนามเผยแผ่ ซิสเตอร์เบอร์ตันตระหนัก 
—เฉกเช่นที่เธอตระหนักมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนในนิวซีแลนด์—ว่า
ความรักอยู่เหนือภาษาและวัฒนธรรม

เธอหวังในงานมอบหมายใหม่ว่าส่ิงท่ีเธอเรียนรู้จากเพ่ือนในเกาหลี 
จะนำามาใช้ได้อีกครั้ง นั่นคือ “พวกเขาจะรู้สึกถึงความรักของคุณ” 

เม่ือประธานศาสนจักรขอให้อธิการดีน เดวีสบอกรายละเอียดเก่ียว 
กับสถานที่ก่อสร้างพระวิหารในอนาคต เช่น ใช้เวลาเดินนานเท่า 
ใดจากป้ายรถประจำาทางใกล้สุด บราเดอร์เดวีสไม่ได้บอกเพียง

ข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ท่านรู้ประสบการณ์นี้ด้วยตนเองโดยไปเดินเส้น
ทางนั้นมาแล้ว

“คุณทำาได้อย่างไร” ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์เคยถามท่าน
การทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดคือวิธีที่อธิการดีน มายรอน  

เดวีส—ผู้ได้รับเรียกเป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายอธิการควบคุมเมื่อ
เร็วๆ นี้—ดำาเนินชีวิต

อธิการเดวีสเกิดในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือน 
กันยายน ค.ศ. 1951 เป็นบุตรของออลิเวอร์ ที. และมายรา เดวีส   
ท่านได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่ความรักและการทำางานเป็นหลัก 
ธรรมนำาทาง  ถ้าท่านต้องการบางสิ่งบางอย่าง ท่านต้องทำางานให้
ได้มา  เมื่อการรบเร้ามารดาเพื่อขอของเล่นที่ท่านอยากได้มานานไม ่
เป็นผล ท่านพิจารณาทางเลือกของท่าน  ท่านยังจำาความขัดยอกทาง 
กายและความพึงพอใจอันเป็นผลจากการเข็นเครื่องตัดหญ้าแบบเก่า
เข้าไปตัดหญ้าสูงๆ ของเพื่อนบ้าน

หลังจากรับใช้ในคณะเผยแผ่อุรุกวัย/ปารากวัยตั้งแต่ปี 1970 ถึง 
1972 ท่านกลับบ้านมาแต่งงานกับดาร์ลา เจมส์ เพื่อนสมัยเด็กของ 
ท่านในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1973 ในพระวิหารซอลท์เลค  อธิการเดวีส 
ได้รับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตรจากมหาวิทยาลัย 
บริคัม ยังก์ เมื่อปี ค.ศ. 1976 และต่อมาได้รับการอบรมการบริหาร
ขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเธิร์น

ตลอดหลายปีมานี้ ท่านกับภรรยาและบุตรห้าคนอยู่มาแล้วหกรัฐ
เนื่องด้วยอาชีพของท่านวนเวียนอยู่กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์   
ท่านรับใช้เป็นประธานสเตค ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค อยู่ใน
สภาสูงห้าวาระ ในฝ่ายอธิการ และในงานมอบหมายต่างๆ ของ 
วอร์ด  ท่านรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ซานฮวน เปอร์โตริโกตั้งแต่
ปี 1998 ถึง 2001  เมื่อครั้งรับการเรียกล่าสุดของท่าน ท่านทำางาน
เป็นผู้อำานวยการบริหารแผนกโครงการพิเศษของศาสนจักร

บทเรียนบทหนึ่งที่ท่านประสบมาคือ “พระเจ้าทรงรักและทรงนำา
ทางลูกๆ ของพระองค์” 
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ลินดา เอส. รีฟส์
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญ

แคโรล เอ็ม.  
สตีเฟนส์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญ

ดิ
นดา เชฟฟิลด์ รีฟส์เรียนรู้ในวัยเยาว์จากมารดาที่เด็ดเดี่ยวผู้ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระผู้เป็นเจ้าในยามยากลำาบากและ
พยายามเพื่อความดีเลิศตามที่บิดาเธอสอน

“ดิฉันมีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องด้วยการ 
ท้าทายซ่ึงช่วยให้ดิฉันมีวุฒิภาวะทางวิญญาณอย่างรวดเร็ว” เธอกล่าว

ซิสเตอร์รีฟส์เกิดที่เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ 
อเมริกาเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1951 เป็นบุตรของเอลเบิร์ต จอลลีย์ 
กับบาร์บารา เวลช์ เชฟฟิลด์  เธอจำาได้ขณะแหงนมองดาวดารดาษ 
บนท้องฟ้าเมื่ออายุ 13 ปีที่ค่ายเยาวชนหญิงพลางกล่าวคำาสวดอ้อน 
วอนเรียบง่ายจากใจว่า “พระบิดา พระองค์อยู่ที่นั่นไหม”

“ดิฉันถูกห้อมล้อมด้วยพระวิญญาณ ความรู้เรื่องพระสิริและการ 
ดำารงอยู่จริงของพระองค์ และความรักที่ทรงมีต่อดิฉัน” เธอกล่าว

ซิสเตอร์รีฟส์พบเมลวีน เคมพ์ รีฟส์ในวอร์ดของเธอที่แพซาดีนา   
ทั้งสองออกเดทขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์หลังจากงานเผย 
แผ่ของเขา  พวกท่านแต่งงานกันเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1973 ใน 
พระวิหารลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย มีบุตร 13 คน

ท่ามกลางการทดลอง ซิสเตอร์รีฟส์ยึดมั่นประจักษ์พยานของเธอ 
เกี่ยวกับการชดใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเอมิลี มิเชลล์บุตรสาว 
วัย 17 ปีเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี ค.ศ. 2005

“ความยากลำาบากเป็นครูท่ีย่ิงใหญ่” เธอกล่าว “ความยากลำาบาก 
เสริมสร้างและเตรียมเราให้พร้อมรับใช้ในอนาคต ในอาณาจักร ใน 
บ้าน ในชุมชนของเรา และกลายเป็นเคร่ืองมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า”

ก่อนการเรียกเข้าสู่ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ ซิสเตอร์ 
รีฟส์รับใช้กับสามีขณะเป็นประธานคณะเผยแผ่ริเวอร์ไซด์ แคลิฟอร์- 
เนียต้ังแต่ปี 2008 ถึง 2011  เธอเคยรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์ 
สเตค ประธานเยาวชนหญิงวอร์ด ผู้นำาคณะนักร้องปฐมวัย และครู
โรงเรียนวันอาทิตย์

ซิสเตอร์รีฟส์สำาเร็จการศึกษาจากบีวายยูในปี ค.ศ. 1974 พร้อม 
ปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ  เธอหลงใหลหลายด้าน อาทิ ศิลปะ 
ดนตรี การถ่ายภาพ ประวัติครอบครัว และงานเผยแผ่ศาสนา  เธอ 
ไม่กลัวเมื่อต้องพูดแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้อง
แบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับทุกคนที่เธอพบ 

แคโรล แมนเซล สตีเฟนส์มีความเคารพต่อสิ่งบริสุทธิ์และ
ศักดิ์สิทธิ์เสมอ  ความคารวะเช่นนั้นเริ่มขึ้นในวัยเด็กขณะ 
ครอบครัวได้รับการผนึกในพระวิหารหลังจากมารดาเธอ

เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณ
“ดิฉันไม่เข้าใจทั้งหมดที่เกิดขึ้น” ที่ปรึกษาที่หนึ่งคนใหม่ในฝ่าย 

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว “แต่ดิฉันรู้ว่านั่นเป็นเหตุ- 
การณ์พิเศษ  ดิฉันโตพอจะจำาได้ว่าพระวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”

ซิสเตอร์สตีเฟนส์เกิดเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1957 เป็นบุตรของ 
คาร์ล แอล. และฟอเรสต์ แมนเซล  เธอเป็นบุตรคนที่สามในจำานวน 
เก้าคนและเติบโตในออกเด็น ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  เธอจำาแบบ 
อย่างที่บิดามารดาวางไว้ได้อย่างแม่นยำาเกี่ยวกับการรับใช้ การเสีย 
สละ และความหมายของการให้ครอบครัวและศาสนจักรมีความ 
สำาคัญสูงสุด

“พระกิตติคุณเป็นทุกอย่างสำาหรับพวกท่าน และพวกท่านแสดง 
แบบอย่างให้เราเห็นว่าการรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์เป็นอย่างไร” เธอ 
กล่าว  “พวกท่านสอนเราว่าการรับใช้หมายถึงอะไร—การรับใช้จริงๆ 
เป็นอย่างไร”

เมื่อบิดามารดารับใช้ในตำาแหน่งต่างๆ พวกท่านจะให้บุตรธิดา 
มีส่วนรับใช้ด้วยกัน  ในช่วงเวลาเหล่านั้นเองที่พวกท่านพัฒนามิตร- 
ภาพต่อกัน—ส่ิงท่ีเธอกับมาร์ติน “มาร์ต้ี” สตีเฟนส์ สามีเธอพยายาม 
ทำากับบุตรธิดาหกคนของพวกเขา

เธอกับมาร์ตีพบกันขณะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตทใน 
ออกเด็น ยูทาห์  เธอเรียนด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนที่นั่น  พวก 
ท่านแต่งงานกันเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1976 ในพระวิหารโลแกน  
ยูทาห์  ซิสเตอร์สตีเฟนส์กล่าวว่าเธอกับสามีเป็น “ทีมคู่หู” ที่ยอด 
เยี่ยมมาหลายปีขณะพวกท่านสนับสนุนกันในงานมอบหมายต่างๆ 
รวมถึงการเรียกของเธอในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห์วอร์ด
และสเตค ที่ปรึกษา และครู ประธานเยาวชนหญิงวอร์ด ที่ปรึกษา
ปฐมวัยวอร์ด ครู และหัวหน้าเนตรนารี ครูเซมินารี และผู้สอน
ศาสนาบำาเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักร

“ในภาวะยุ่งยากทั้งหลาย เราพบปีติและความสุขมากมาย” เธอ 
กล่าว “เรารวมลูกหลานไว้ในการรับใช้ของเราด้วย  เพราะเหตุนี้เรา
จึงมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในครอบครัวเมื่อเรารับใช้ด้วยกัน” 
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ศาสนจักรพยายามช่วยให้สมาชิก 
เข้าถึงคำาแนะนำาของศาสดาพยา- 
กรณ์และอัครสาวกทั้งในอดีตและ 

ปัจจุบันได้มากขึ้นโดยเพิ่มคลังเสียงและวีดิ
ทัศน์ในหมวดการประชุมใหญ่สามัญของ 
LDS.org.

ราวเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 คลังออน- 
ไลน์เป็นภาษาอังกฤษจะรวมเสียงและวีดิทัศน์ 
การประชุมใหญ่สามัญทุกครั้งตั้งแต่เดือน 
เมษายน ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน  ก่อนหน้า 
นี้มีเฉพาะข้อความการประชุมใหญ่ย้อนหลัง 
ไปถึง ค.ศ. 1971 และวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษ 
ย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 2002 เท่านั้น  นอกจาก 
น้ีภายในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 ศาสนจักร 
จะจัดทำารูปแบบเสียงและวีดิทัศน์คำาปราศรัย 
การประชุมใหญ่ย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 2008 
เพิ่มอีก 70 กว่าภาษา

“ถึงแม้สมาชิกศาสนจักรส่วนใหญ่เข้ามา 
ในหมวดการประชุมใหญ่ของ LDS.org เพื่อ 
อ่าน ชม และฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ 
คร้ังล่าสุด แต่สมาชิกจำานวนมากสนใจจะเข้า 
ไปดูการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาด้วย” เอ็ลเดอร์ 
แพทริก เคียรอนแห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าว  “จุด 
ประสงค์ของการดำาเนินงานครั้งนี้คือเพื่อทำา 
ให้ข่าวสารการประชุมใหญ่ไปถึงสมาชิก
ศาสนจักรทั่วโลกมากขึ้น”

ศาสนจักรกำาลังเพิ่มเพลงในคลังการประ- 
ชุมใหญ่ด้วย  ปัจจุบันสมาชิกสามารถฟังคณะ 
นักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล 
ย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 2008 โดยคลิกที่ Show 
Music ตรงด้านบนสุดของหมวดการประชุม 
ใหญ่ใน LDS.org คลังเพลงใหม่ (GCmusic.
lds.org) เอื้ออำานวยเรื่องการค้นหาคลังและ
การประชุมใหญ่ที่มีอยู่มากมาย

แผนที่วางไว้ช่วยให้เข้าคลังเหล่านี้ได้ไม่ 
เพียงผ่าน LDS.org เท่านั้น แต่ผ่านโปรแกรม 
มือถือของศาสนจักรด้วย เช่น โปรแกรม  
Gospel Library และส่ืออ่ืนๆ รวมไปถึง Mormon 
Channel ใน Roku และ YouTube 

เพิ่มคลังเสียงและวีดิทัศน์การประชุมใหญ่
ย้อนหลังไปถึงปี 1971 
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร

เพลงจากภาคการประชุมใหญ่ทั้งหมดย้อน

หลังไปถึงปี 2008 มีให้ฟังหรือดาวน์โหลดได้

แล้วจาก GCmusic.lds.org

เพื่อช่วยผู้นำาเรียนรู้หน้าที่ของตนและแนะ 
นำาแหล่งช่วยที่สามารถใช้อบรมผู้นำา 
ฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วย ฝ่าย 

ประธานองค์การช่วยสามัญสี่องค์การของ 
ศาสนจักรจึงได้จัดอบรมผู้นำาองค์การช่วย 
สเตคและวอร์ดเม่ือปลายเดือนมีนาคมท่ีผ่าน 
มา (การอบรมผู้นำาเยาวชนชายจะจัดในวันที่ 
10 พฤษภาคม)  ศาสนจักรจัดทำาแล้วและจะ 
จัดทำาเว็บแคสต์ ทั้งสดและตามคำาขอ ให้ 
องค์การช่วยทั้งห้าเป็นภาษาอังกฤษและ
สเปน  ใจความสำาคัญของภาคการอบรมทั้ง
สี่ซึ่งจัดในเดือนมีนาคมมีให้ที่นี่สำาหรับผู้ที่ไม่
สามารถรับชมด้วยวิธีอื่น

ปฐมวัย
จุดประสงค์ของปฐมวัยคือเพื่อช่วยเด็กๆ  

ตามเส้นทางสู่การเปล่ียนใจเล่ือมใส โรสแมรี 
เอ็ม. วิกซอมประธานปฐมวัยสามัญกล่าวใน 
ระหว่างการอบรมองค์การช่วยสำาหรับผู้นำา 
ปฐมวัยเมื่อวันที่ 28 และ 29 เดือนมีนาคม 

“เราต้องการให้ [เด็กปฐมวัย] รู้สึก รัก  
กระทำา” เธอกล่าว “เราต้องการให้พวกเขามี 
ประจักษ์พยาน … ประจักษ์พยานหมายถึง
คำาประกาศ  เราต้องไปอีกขั้น  การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสหมายถึงกระทำา  เราต้องการให้เด็ก 
เหล่าน้ีมีและรู้สึกถึงเมล็ดพันธ์ุแห่งการเปล่ียน 
ใจเลื่อมใสในชีวิตพวกเขา”

ซิสเตอร์วิกซอมกับที่ปรึกษาของเธอคือ  
จีน เอ. สตีเวนส์และเชอรีล เอ. เอสพลิน  
บอกผู้นำาปฐมวัยวอร์ดและสเตคว่าพวกเธอ 
สามารถช่วยบิดามารดาหว่านเมล็ดพันธุ์ 
ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเหล่านั้นได้  ซิส- 
เตอร์วิกซอมกล่าวว่ากระบวนการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเริ่มตั้งแต่อายุน้อยมาก “ตามหลัก

การประชุมอบรม
องค์การช่วย
ออนไลน์เป็นภาษา
อังกฤษและสเปน
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แล้วต้องเริ่มในบ้าน ที่บิดามารดารักพระเจ้า 
สุดหัวใจ สุดจิตวิญญาณ และสุดพลังของ 
พวกเขา  จากนั้นจึงสอนบุตรธิดาของตน”

เธอกล่าวว่าเด็กๆ จะเข้าใจว่าเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสหมายถึงอะไร “ก็ต่อเมื่อเราใช้เวลา 
สอนพวกเขา” เธอเสริมว่า ถ้าบิดามารดา
และครูปฐมวัยไม่สอนพวกเขา “โลกจะสอน”

สมาชิกคณะกรรมการปฐมวัยสามัญให้ 
การนำาเสนอเช่นกันเกี่ยวกับการใช้เพลงสอน 
หลักธรรมพระกิตติคุณและแหล่งช่วยสำาหรับ
ผู้นำาปฐมวัยที่มีอยู่ใน LDS.org

สมาคมสงเคราะห์
“ท่านนำางานใหญ่!” จูลีบี. เบคผู้ได้รับการ 

ปลดจากการเป็นประธานสมาคมสงเคราะห์ 
สามัญในการประชุมใหญ่ภาคบ่ายวันเสาร์ 
บอกผู้นำาสมาคมสงเคราะห์ในช่วงการอบรม 
ผู้นำาองค์การช่วยเมื่อวันที่ 27 และ 28 มีนาคม 
“นี่คืองานของพระเจ้า … เรามีความรับผิด 
ชอบอันสำาคัญยิ่ง”

ซิสเตอร์เบคพูดหลายหัวข้อ รวมถึงจุด 
ประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์ บทบาทสำา- 
คัญของสตรีในครอบครัวของพวกเธอ การ 
สอน (โดยเฉพาะพ่ีน้องสตรีคนใหม่ของศาสน- 
จักร) การทำางานในคณะกรรมการ และหลัก
ธรรมการเป็นผู้นำา

จงยึดมั่นพื้นฐาน ซิสเตอร์เบคกล่าว  “นี่ 
เป็นงานที่เรียบง่าย จากนั้นพระเจ้าจะทรงนำา 
แนวคิดต่างๆ มาอยู่ตรงศูนย์กลาง  ถ้าเรา 
ขบคิดสิ่งที่เราต้องทำา พระองค์จะทรงช่วยให้ 
เราได้รับตั้งแต่การเปิดเผยจนถึงการนำามา 
ปฏิบัติ  เราจะได้รับการเปิดเผยตลอดทาง”

ในการสอนทั้งหมดของพวกเธอ ฝ่ายประ- 
ธานและสมาชิกคณะกรรมการสมาคมสง- 
เคราะห์สามัญเน้นเร่ืองการหาคำาตอบใน คู่มือ 
เล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร และใน 
Daughters in My Kingdom: The History and 
Work of Relief Society

โรงเรียนวันอาทิตย์
Leadership Training Library โฉมใหม่ใน 

LDS.org คือเรื่องที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษในการ
ประชุมอบรมผู้นำาองค์การช่วยโรงเรียนวัน
อาทิตย์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม

มีการฉายคลิปวีดิทัศน์หลายส่วนจากคลัง 
ห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการอภิปรายท่ีรัสเซลล์ 
ที. ออสกูธอร์พ ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์
สามัญสรุปเป็นหัวข้อหลักสี่ข้อในการประชุม 
คือ

• บทบาทของผู้นำาโรงเรียนวันอาทิตย์วอร์ด
หรือสเตค

• วิธีช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจบทบาทของฝ่าย 
ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ในการปรับปรุง 
การสอนในทุกองค์การของวอร์ดและสเตค

• วิธีปรึกษาหารือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในฝ่ายประธาน

• วิธีนิ เทศครูและให้การสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

“ท่านจะพบว่า Leadership Training Library 
จะเป็นเคร่ืองมือสำาคัญท่ีสุดช้ินหน่ึงท่ีท่านต้อง 
ใช้ช่วยอบรมสมาชิกในองค์การช่วยอ่ืนๆ และ 
โรงเรียนวันอาทิตย์ในหน้าที่รับผิดชอบของ 
พวกเขา” เดวิด เอ็ม. แมคคองกีที่ปรึกษาที่ 
หน่ึงในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ 

กล่าว  “คลังห้องสมุดดังกล่าวจัดทำาโดยองค์ 
การช่วยทั้งหมดในศาสนจักร สมาชิกสาวก 
เจ็ดสิบ [และ] สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
นี่เป็นโครงการที่ทำามาหลายปี และขยาย
ออกไปหลายทวีป”

ท่านสามารถเข้าคลังห้องสมุดได้ที่ LDS.
org โดยคลิกที่ Menu ในหน้าหลักก่อน จาก
นั้นคลิกตรงลิงก์ Leadership Training Library 
ในคอลัมน์ Service

เยาวชนหญิง
“มาตรฐานไม่เปลี่ยน แต่โลกเปลี่ยน”  

อีเลน เอส. ดัลตันประธานเยาวชนหญิงสามัญ 
กล่าวในช่วงการประชุมอบรมองค์การช่วย 
เยาวชนหญิงเมื่อวันที่ 27 และ 28 มีนาคม   
เธอกระตุ้นผู้นำาให้ “เปลี่ยนโลก” ผ่านการ
เป็นแบบอย่างที่ดีของการดำาเนินชีวิตที่มี 
คุณธรรม

“การเรียกของท่านไม่ใช่การสุ่ม” เธอกล่าว 
“ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย และรอยยิ้ม 
ของท่านจะมีผลต่อเยาวชนหญิงเหล่านี้… 
เพียงแค่อยู่กับพวกเธอและสอนพวกเธอให้รู้ 
ปีติของการเป็นสตรีและการดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ … เราต้องสุภาพเรียบร้อย  เรา 
ต้องพร้อมเสมอ  เราต้องสอนโดยแบบอย่าง 
และด้วยความรักอย่างมาก”

ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานเยาวชนหญิง
สามัญ แมรี เอ็น. คุกและแอน เอ็ม. ดิบบ์  
พูดถึงความสำาคัญของ “การให้กุลสตรีนำา”  
ที่ปรึกษาใช้ค่ายเยาวชนหญิง—ซึ่งฉลองครบ
รอบ 100 ปีในปีนี้—เป็นตัวอย่างของโอกาส
ให้กุลสตรีนำา แต่กล่าวว่ามีโอกาสให้ผู้นำา 
กระจายความรับผิดชอบอยู่เสมอ โดยให้
เยาวชนหญิงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ผู้นำาเสนอเน้นแหล่งช่วยมากมายเช่นกัน 
—เว็บไซต์ บทความ วีดิทัศน์ คู่มือ และเพื่อ 
ความเข้มแข็งของเยาวชนฉบับแก้ไขปรับปรุง
—ที่มีให้ผู้นำามองหาแนวคิดและความช่วย
เหลือ 

เอื้อเฟื้อโดย Church News
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เพิ่มข้อมูลใหม่
สำาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทุพพลภาพใน 
LDS.org
โดย เมลิสซา เมอร์ริลล์
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร

จูลี บริงค์จากรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา 
เลี้ยงดูบุตรสาวหูหนวกคนหนึ่งและ 
รับใช้เป็นล่ามภาษามืออเมริกันมา 

หลายปีในสเตคของเธอ  อีเลน อัลลิสันจาก 
รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกาประกอบอาชีพครู 
ในโรงเรียนรัฐบาลมานาน ที่นั่นเธอมีปฏิ- 
สัมพันธ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับนักเรียน 
ท่ีมีความพิการ  นอกจากน้ีเธอยังมีหลานชาย 
 

เป็นดาวน์ซินโดรมและเพื่อนสนิทที่เป็นโรค 
กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเอแอลเอสหรือโรค
ของลู กูริก

ท้ังซิสเตอร์บริงค์และซิสเตอร์อัลลิสันไม่ถือ 
ว่าตนเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” เรื่องทุพพลภาพทั้ง 
หลาย แต่ทั้งสองรับใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 
ทุพพลภาพสเตค การเรียกให้เพิ่มข้อมูลใหม่ 
ในหมวด Serving in the Church ของLDS.org 
ใน 10 ภาษา (การเรียกอาจอยู่ในระดับสเตค 
หรือวอร์ด หรือทั้งสองอย่างหากต้องการ)

ถึงแม้การเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทุพ- 
พลภาพวอร์ดหรือสเตคจะมีกล่าวไว้พอสังเขป 
ใน คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร แต่ 
ผู้นำาบางคนยังสงสัยว่าการเรียกดังกล่าว
ต้องทำาอะไรบ้าง

“มีสถานการณ์ที่ผู้นำาวอร์ดอาจไม่ทราบ 
ความต้องการหรือไม่รู้ว่าวิธีตอบสนองความ 
ต้องการเฉพาะด้านเมื่อพวกเขารับทราบ”  
 

ข้อมูลใหม่ใน LDS.org 10 ภาษาช่วยคนที่ได้รับเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทุพพลภาพสเตค 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกทุพพลภาพของศาสนจักร

คริสโตเฟอร์ ฟิลลิปส์ผู้จัดการด้าน Disability  
Services สำาหรับศาสนจักรกล่าว  “มีหลาย 
สถานการณ์ท่ีผู้เช่ียวชาญด้านทุพพลภาพอาจ 
ช่วยได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่ามีการเรียกนี้

“หมวดออนไลน์ Serving in the Church 
หมวดใหม่นี้ไม่ได้ลงรายละเอียดทุกอย่างที่ 
ผู้อยู่ในการเรียกดังกล่าวควรทำา” เขากล่าว
ต่อ “แต่ให้แนวคิดและแหล่งช่วยเพื่อบุคคล
ที่กำาลังรับใช้ตำาแหน่งนี้จะสามารถช่วยผู้นำา 
ครู และครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความ 
ทุพพลภาพ”

ข้อมูลที่โพสต์ 10 ภาษาใน LDS.org เน้น
วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยผู้นำาวอร์ดและสเตค
ในเรื่องต่อไปนี้

• บอกชื่อและทำาความรู้จักผู้ทุพพลภาพ
แต่ละคนและครอบครัวของพวกเขาใน
วอร์ดหรือสเตค

• ให้สมาชิกทุพพลภาพมีส่วนร่วมในการ
ประชุมและกิจกรรมต่างๆ

• ตอบคำาถามเก่ียวกับความทุพพลภาพและ 
ข้อกังวลจากพ่อแม่ ผู้นำา และคนอื่นๆ

• หาโอกาสที่มีความหมายให้สมาชิกที่
ทุพพลภาพได้รับใช้

• ระบุความต้องการเฉพาะด้านของครอบ- 
ครัว (ตลอดจนความต้องการด้านการ
ดูแล) และ หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ให้ระบุ
แหล่งช่วยท่ีมีอยู่ในชุมชน วอร์ด และสเตค 
เพื่อช่วยสนองความต้องการเหล่านั้น

“เป็นเร่ืองสำาคัญท่ีต้องทราบว่าผู้เช่ียวชาญ 
ด้านทุพพลภาพไม่ได้ทำาสิ่งเหล่านี้คนเดียว   
แต่บทบาทของผู้เช่ียวชาญคือช่วยให้ผู้นำาคน 
อื่นๆ เข้าใจและรับใช้ผู้ทุพพลภาพได้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านทุพพลภาพยัง 
“ช่วยให้แต่ละคนและบิดามารดาที่ได้รับผล 
กระทบจากความทุพพลภาพแบ่งปันข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้นำาวอร์ด” 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของบทความเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทุพพลภาพที่ news.lds.org
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ประกาศชื่อผู้รับ 
รางวัลในนิทรรศการ 
ศิลปะนานาชาติ 
เปิดนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2012 ณ  
พิธีเปิดนิทรรศการการประกวดศิลปะ 
นานาชาติคร้ังท่ีเก้า ศิลปินจากท่ัวโลก 

มารวมตัวกันเพื่อรับรางวัลผลงานศิลปะ
หัวข้อแอลดีเอส 

รางวัล Merit Award มอบให้ศิลปิน 20  
คนที่มีผลงาน “โดดเด่น” ส่วนศิลปินอีก 15 
คนได้รับรางวัล Purchase Award ซึ่งหมาย 
ความว่าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร 
ซ่ึงอุปถัมภ์การประกวดคร้ังน้ีจะรับงานศิลปะ 
มาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์

เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็นแห่งสาวก 
เจ็ดสิบ ผู้บันทึกและนักประวัติศาสตร์ศาสน- 
จักร มาร่วมงานและกล่าวสั้นๆ ก่อนมอบ
รางวัล

นิทรรศการผลงานศิลปะเปิดต้ังแต่วันท่ี 16 
มีนาคม ค.ศ. 2012 จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม  
ค.ศ. 2012 ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสน- 
จักรในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

การประกวดปีนี้ ทำาให้งานอันน่าพิศวง 
ของพระองค์เป็นที่รู้ (คพ. 65:4) ผลงานที่ส่ง 
เข้าประกวดมีทั้งหมด 1,149 ชิ้นจากทั่วโลก 
ในส่ือหลากหลายรูปแบบ อาทิ ประติมากรรม 
ผ้าห่มนวมและผ้าทออื่นๆ งานกระดาษ และ 
ภาพจิตรกรรม  พิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงผล 
งาน 198 ชิ้น

ตามคำากล่าวของริตา อาร์. ไรท์ภัณฑา- 
รักษ์ศิลปกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่พิพิธภัณฑ์  
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตัดสินตามคุณค่า 
ด้านศิลปะและความสอดคล้องต้องกันกับ 
หัวข้อ  ผลงานสะท้อนความหลากหลายของ
สื่อและวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงประจักษ์
พยานถึงงานอันน่าพิศวงของพระเจ้า เธอ 
กล่าว และมักใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความ
หมายและสอน

ตัวอย่างเช่น พระวิหารเคียฟ ยูเครนของ 
วาเลนทีนา มูซีเอนโก ชาวยูเครนซึ่งได้รับ 

รางวัล Purchase Award สร้างสรรค์จาก 
กระดาษสีบ่งบอกสัญลักษณ์บางอย่างที่พบ
ในพระวิหาร

แบรนดัน ดาเนียล ฮาร์ตที—ผู้รับรางวัล  
Merit Award จากแอลเบอร์ตา แคนาดา— 
ใช้ภาพสีน้ำามันครึ่งตัวของคุณทวดของเขา 
(Matriarch) สื่อความหมายของประวัติครอบ- 
ครัวและความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น

อเล็กซานดรา โกเมซ ชาเวส จากโบโกตา  
โคลอมเบียกล่าวว่าการประกวดเป็นวิธีแสดง 

ประจักษ์พยาน  เธอสร้างสรรค์ผลงาน Living 
Waters, ซึ่งได้รับรางวัล Merit Award ด้วย 
ความช่วยเหลือของมารดาที่ถึงแก่กรรมก่อน
นิทรรศการเปิดไม่นาน

“คนที่ เห็นงานศิลปะชิ้นนี้… จะเห็น 
ประจักษ์พยานว่าพระเยซูคริสต์และพระ 
กิตติคุณของพระองค์เป็นแหล่งน้ำาธำารงชีวิต” 
 เธอกล่าว  “ในผลงานชิ้นนี้ พวกเขาจะเห็น 
ความรักทั้งหมดที่บ่งบอกว่ามารดาสามารถ 
สอนบุตรธิดาได้เพราะมารดาผู้นี้ถือเหยือก
น้ำาและสอนบุตรสาวให้สอนพระกิตติคุณ”

นิทรรศการเปิดให้ชมฟรีและขอให้ผู้เข้า
ชมพาครอบครัวมาด้วย  พวกเขาสามารถลง 
คะแนนให้งานศิลปะท่ีพวกเขาช่ืนชอบได้ และ 
จะมอบรางวัล Visitors’ Choice หกรางวัล
ในเดือนกันยายนตามการลงคะแนนของผู้ 
เข้าชม

เร็วๆ นี้ทุกท่านจะได้ชมการสัมภาษณ์
ศิลปิน 11 คนเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้ทาง 
เว็บไซต์ประวัติศาสนจักรเป็นภาษาอังกฤษ   
และจะฉายวีดิทัศน์ที่พิพิธภัณฑ์ด้วย

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักรกำาลัง
วางแผนงานนิทรรศการออนไลน์ที่ history.
lds.org/artcompetition.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการที่ 
history.lds.org หรือโทร 801-240-4615 

ขอบทความ

ชาย: เยาวชนชายต้องการแบบอย่าง 
ที่ดี ไม่เฉพาะจากบิดามารดาเท่า 
นั้นแต่จากผู้นำาด้วย  บางครั้งผู้นำา 

เยาวชนชาย ครูโรงเรียนวันอาทิตย์ หรือ 
หัวหน้าลูกเสือที่ดีก็สามารถสร้างสรรค์สิ่ง 
พิเศษได้  เมื่อท่านอายุยังน้อย ท่านมีผู้นำาใน 
วอร์ดที่เปลี่ยนชีวิตท่านโดยเป็นเพื่อนกับ 
ท่านและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านหรือไม่   
เล่าเร่ืองเก่ียวกับบุคคลน้ีให้เราฟัง  กรุณาจำากัด 
ประสบการณ์ไม่เกิน 500 คำา เขียนหัวข้อ 
ว่า “Good Example” และส่งมาที่liahona@
ldschurch.org ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.
2012 

I Will Send Their Words Forth  
(Jacob the Teacher) โดย เอ็ลสเพ็ธ  
เคทลิน ยังก์, สหรัฐ
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Matriarch โดย แบรนดอน แดเนียล ฮาร์ตี, 
แคนาดา
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“พี่
น้องทั้งหลาย เราได้รับพรมากมาย 
เหลือเกินที่มีพระกิตติคุณที่ได้รับการ 
ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ในชีวิตเรา 

และในใจเรา  พระกิตติคุณให้คำาตอบแก่คำาถามสำาคัญ 
ที่สุดของชีวิต ให้ความหมาย จุดประสงค์ และความ 
หวังแก่ชีวิตเรา” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว 
ในช่วงปิดภาคการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีครั้ง 
ที่ 182  “เราอยู่ในช่วงเวลาที่วุ่นวาย  ข้าพเจ้ารับรอง 
กับท่านว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบการท้าทาย 
ที่เราพบเจอ  พระองค์ทรงรักเราแต่ละคนและทรง
ปรารถนาจะอวยพรและช่วยเหลือเรา”
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